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 * �ل�����������ش�����م�����ادي  �م�����ت�����ن�����ان  دة. 

االفتتاحية

ياأتي	العدد	الثالثون	من	جملة	اأقالم	جديدة		تتويجا	جلهود	املجلة	منذ	تاأ�سي�سها	يف	تتبعها	
بداعية	يف	املجالت	املختلفة	كالكتابة	ال�سعرية	والق�س�سية	وامل�سرحية،	والفن	 حلركة	ال�سباب	الإ
ن�سانية	 الت�سكيلي	والت�سوير	الفوتوغرايف	وغريها،	يف	حماولة	لر�سد	هواج�سهم	الفكرية	والإ
والقومية	والوطنية،	وتتبع	م�ستوى	التطور	الذي	تن�سوي	عليه	جتربة	عدد	منهم	ممن	ا�ستمروا	
يف	الكتابة	عرب	اإ�سدار	املجلة	منذ	ثالث	�سنوات،اإ�سافة	اإىل	اجلهود	التي	بذلت	يف	�سعي	املجلة	
دباء	ب�سور	متعددة	كريا�س	الكلم	التي	 لربط	هوؤلء	ال�سباب	بجيل	الكتاب	الرواد	واملفكرين	والأ
دبية	والفنية		لي�س	بو�سفها	جتربة	ذاتية	 تطل	على	من	اكتملت	مالمح	جتربتهم	الفكرية	والأ
�سد	 فح�سب،	بل	ذات	ح�سور	على	�سعيد	الوطن	والوطن	العربي	ككل،	اأمثال	نا�سر	الدين	الأ

مبدعون يحصدون الجوائز
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وثابت	الطاهر	وخالد	الكركي	و�سالح	جرار	وعلوي	الها�سمي		ونهاد	املو�سى	وخالد	حمادين	
وح�سني	عاي�س	وغريهم	ممن	جاءت	ا�ستجابتهم	للكتابة	معنا	ا�ستجابة	الواثق	بر�سالة	املجلة	
دباء	العرب	املبدعني	 ودورها	املخل�س	الذي	تت�سدى	له.	اأ�سف	اإىل	ذلك	الإطاللة	على	جتارب	الأ
ديب		ومعرفة	مفا�سل	التجريب	 يف	زاوية	�سهادة	مبدع	التي	تتيح	للقارىء	الوقوف	على	جتربة	الأ
ديبة	 بداعي	لديه،		كتجربة	ال�ساعر	�سوقي	بغدادي	وحميد	�سعيد،	والروائي	نبيل	�سليمان	والأ الإ
طر�س	وغريهم	ممن	ي�سهمون	يف	تقدمي	�سورة	 والكاتبة	حياة	حويك	عطية	والروائية	ليلى	الأ
ديب	حلظة	الكتابة	وتقوده	نحو	التميز	والثقة،	لعل	 بداع	التي	ت�سيطر	على	الأ كلية	عن	عملية	الإ
بداعي.	ول	نن�سى	 هذه	الإطاللة	تكون	�سبيل	اأولئك	ال�سباب	الذين	ما	زالوا	يف	بداية	الطريق	الإ
دب	 ما	توؤديه	الندوات	احلوارية،	التي	ا�ستحدثتها	املجلة،	من	تفاعل	اجليل	اجلديد	مع	رموز	الأ
العالق،	 وعلي	جعفر	 الواحد،	 عبد	 الرزاق	 عبد	 اأمثال:	 و�سائط	 ودون	 مبا�سرة	 والفن	 والفكر	
دب	ال�ساخر،	 وفخري	قعوار،	و�سعدي	يو�سف،	وال�ساعرة	الإجنليزية	جوان	ماكنلي،	وكتاب	الأ
اإبراهيم	ال�سعافني	و�سكري	املا�سي	و�سامح	الروا�سدة	 اأمثال	 كادمييني	املميزين	 وعدد	من	الأ
واإبراهيم	خليل	وفخري	�سالح	وح�سني	ن�سوان	وح�سني	حمادين	ونزيه	اأبو	ن�سال	وغريهم	ممن	

ا�ستجابوا	لدعوة	املجلة	يف	امل�ساركة.	
بداع	ال�سبابي	لعتقادي	اأنه	حديث	 ل	اأريد	اأن	اأ�ستمر	يف	احلديث	عن	دور	املجلة	يف	رعاية	الإ
يطول،	واأجد	لزاما	علّي	اأن	اأ�سري	اإىل	اأننا	اأردنا	ان	ن�سلط	ال�سوء	يف	هذا	العدد	على	ح�ساد	
بالثقافة	 تعنى	 التي	 املوؤ�س�سات	 التي	تطرحها	 ببع�س	اجلوائز	 اإبداعهم	 يتّوج	 الذين	 املبدعني	
وبع�س	 الثقافية	 والهيئات	 واملوؤ�س�سات	 اجلامعات	 معظم	 اهتمام	 انتباهي	 لفت	 وقد	 دب.	 والأ
الوزارات	كالثقافة	والرتبية	والتعليم	بعقد	م�سابقات	�سعرية	وق�س�سية	وفنية	تهدف	اإىل	رعاية	
بداعي	مما	ا�ستدعى	�سوؤال	بخاطري	عن	القيمة	احلقيقية	لفوز	عمل	 هذا	اللون	من	الن�ساط	الإ
ثر	 حيان	ذات	بعد	مادي	عظيم	الأ �سبابي	مب�سابقة	ما،	وتتويجه	بجائزة	ل	تكون	يف	كثري	من	الأ
ترت�سخ	 لعلها	 لها	 النتباه	 ولفت	 عليها	 ال�سوء	 وت�سليط	 ورعاية	 متابعة	 اإىل	 ما	حتتاج	 مبقدار	

بقوة.	
التي	 عمال	 الأ تتحرى	هذه	 اأن	 اأقالم	جديدة	 بد	ملجلة	 الت�ساوؤل	كان	ل	 وانطالقا	من	هذا	
املادي	 الدعم	 بتقدمي	 �سهام	 الإ يف	 منا	 ورغبة	 املوؤ�س�سات،	 تلك	 م�سابقات	 جوائز	 ح�سدت	
الفائزة،	 عمال	 الأ على	 للح�سول	 املنظمة	 	اجلهات	 مع	 توا�سلنا	 	 الفائزة،	 عمال	 لالأ واملعنوي	
فمنهم	من	ا�ستجاب	مثّمنا	الدور	الذي	تلعبه	املجلة	حتت	مظلة	جامعة	ر�سمية	قطعت	�سوطا	
ردن	يف	خمتلف	 الأ قادة	 من	 العديد	 وخّرجت	 ب��داع،	 الإ رعاية	 العريق	يف	 تاريخها	 من	 كبريا	
املجالت،	ومنهم	من	تلكاأ؛		واأح�سب	تلكوؤهم	تق�سريا	يف	متابعة	األوان	الدعم	التي	اأ�سرت	اإليها	

�سابقا.	
واللوحات	 الق�سرية	 والق�س�س	 ال�سعرية	 الن�سو�س	 من	 به	 باأ�س	 ل	 ع��ددا	 جمعنا	 لقد	
ومركز	 فيالدلفيا	 جامعة	 م�سابقات	 يف	 الفائزة	 واملقالة	 وامل�سرحيات	 واخلواطر	 الت�سكيلية	
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*رئي�سة	التحريرامل�سوؤولة

وبع�س	 املهند�سني	 ونقابة	 الثقافة	 ووزارة	 ردنية	 الأ اجلامعة	 الطلبة	يف	 �سوؤون	 وعمادة	 اللغات	
املدار�س	اخلا�سة	وغريها	ي�سيق	ح�سرها،	ليتم	ن�سرها	يف	هذا	العدد،	واإنني	اإذ	اأثمن	اجلهود	
�سارة	اإىل	 بداعية	اإل	اأنه	ل	بد	من	الإ عمال	الإ املبذولة	من	قبل	املوؤ�س�سات	الثقافية	يف	حتكيم	الأ
مالء	والنحو	 �سا�سية	كم�سائل	الإ عمال	الفائزة	مل	تخل	من	عيوب	الكتابة	الأ اأن	بع�س	تلك	الأ
املتقدم،	 ف�سل	من	بني	 الأ تكون	 اأن	 عمال	 الأ لتلك	 واأت�ساءل	كيف	 اللغوي،	 والرتكيب	 ال�سرف	
خطاء	يف	معظمها	فادحة	جدا،	ما	اأثار	اجلدل		 واإىل	ماذا	يوؤ�سر	ذلك؟	وخا�سة	اإذا	عرفنا	اأن	الأ
بني	هيئة	حترير	املجلة	حول	ن�سر	الن�س	الفائز	ب�سورته	التي	ورد	اإلينا	بها	اأم	حتريره	لغويا	
ويعد	 ف�سل،	 الأ اأنه	 يفرت�س	 ن�س	 يف	 ال��واردة	 خطاء	 الأ لفداحة	 ونظرا	 لئقة،	 ب�سورة	 لين�سر	
اإىل	حل	و�سطي	 التو�سل	 تلك،	كان	ل	بد	من	 اأو	 امل�سابقة	 لهذه	 املتقدمني	 املميز	على	م�ستوى	
خطاء	اإىل	حد	يحمي	الن�س	من	ف�ساد	املعنى.		اأ�سري	هنا	وعلى	 يق�سي	بالتخفف	من	تلك	الأ
خطاء	التي	ل	ينبغي	التهاون	بها	حتت	اأي	م�سوغ،	و�سرورة	تنبه	املوؤ�س�سات	 رغم	كرثة	هذه	الأ
م	،		فقد	كانت	الن�سو�س	 التعليمية	على	ال�سعف	الذي	يعاين	منه	طلبتنا	يف	ا�ستخدام	اللغة	الأ
يف	معظمها	تنبىء	عن	م�سروع	مبدع	واأدب	جديد	بروؤية	جديدة	للواقع	والكون	واحلياة،	وحتتاج	

اإىل	من	يوجهها	ويدفعها	لال�ستمرار	يف	الكتابة	.	
قالم	ال�سابة	لن	تتوقف	ل	بل	�ستاأخذ	 ختاما	اأقول	اإن	م�سرية	دعم	جملة	اأقالم	جديدة	لالأ
اإطالق	 مثل	 املبدعني	 	 مع	 مبا�سرة	 تفاعلية	 م�سروعات	 طرح	 ننوي	 اأننا	 منها	 جديدة	 اأ�سكال	
لكرتوين	اخلا�س	باملجلة	الذي	�سيمكن	ال�سباب	من	التوا�سل	مع	مواد	املجلة	قراءة	 املوقع	الإ
ردنية،	 ذاعي	الذي	�سيبث	اأ�سبوعيا	عرب	اإذاعة	اجلامعة	الأ ونقدا	وتعقيبا	وحتليال،	والربنامج	الإ
وكذلك	املنرب	الثقايف	الذي	�سيكون	بالتعاون	مع	اأمانة	عمان	الكربى	التي	متيزت	بدورها	يف	
قالم	اجلديدة	مرهونة	بدعم	 رعاية	احلراك	الثقايف	املحلي.	ول	�سك	اأن	م�سرية	دعم	املجلة	لالأ
�سدنة	الثقافة	يف	الوطن	احلبيب	للمجلة	واإميانهم	بر�سالتها،		لذا	نطمح	اإىل	تنفيذ	املزيد	من	

امل�سروعات	اخلا�سة	بهذه	الفئة	من	ال�سباب	املبدع	راجني	التوفيق	من	اهلل	العلي	القدير.	
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ال�صمادي امتنان  د.  الندوة:  قدم 
مكاوي طــــارق  لــلــنــ�ــصــر:  حـــررهـــا 

ندوة حوارية

�صعدي ي��صف ينتدي »يف اأقلم جديدة«
ترجم لعدد كبير من الشعراء وفتح نافذة 
لم يفتحها أحد من قبل على شعر العالم

ال�صمادي: اأهل مب�ؤرخ حلظة الت�تر
رحبت	رئي�سة	حترير	جملة	“اأقالم	جديدة” 
بال�ساعر	العراقي	الكبري	�سيفا	على	اأ�سرة	املجلة	
مينحنا	 ه��ذا	 اإن	 وق��ال��ت	 ال�ساد�سة	 ندوتها	 يف	

دائما	 يلتفتون	 الذين	 ومببدعينا	 باأنف�سنا	 الثقة	
دب	اجلديد	ولل�سوت	القادم	من	على	مقاعد	 لالأ
باإبداعاتهم	 اأخ��رى	 خريطة	 لت�سكيل	 الدرا�سة	

القادمة.

�ل�شاعر  ج��اء  �لقومي  �لعربي  بالهم  وم�شكونا  و�ل��ف��ر�ت،  دجلة  ح�شارة  بعبق  حمما 
�لعر�قي �لكبري �شعدي يو�شف �شيفا على جملة “�أقام جديدة” �لتي �أخذت على عاتقها 
دب و�لفن،  بد�ع و�ملبدعني من خال عقد �لندو�ت �حلو�رية �ملتخ�ش�شة يف �لأ �لحتفاء بالإ
عن  ب��د�ع��ي��ة  �لإ جتربته  يو�شف.و��شت�شر�ف  �شعدي  �ل�شاعر  جتربة  على  �ل�شوء  لت�شلط 
و�لعناية  �ملح�شو�س  نحو  بالنزوع  �ل�شعرية  جتربته  تت�شم  جماليات  على  و�لوقوف  ق��رب، 

بالتفا�شيل. 
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بعمره	 يو�سف	 �سعدي	 ال�سمادي:	 واأ�سافت	
ال�سعري	الطويل	املعطاء	تعامل	ب�سفافية	مع	ن�سه	
ال�سعري	على	اأنه	ن�سغ	احلياة	التي	ي�ستمد	منها	
بالغزل	 امل�سحونة	 الكتابة	 جتربة	 فعا�س	 نف�سه،	
وعا�س	 الر�سني	 العربي	 الكال�سيكي	 البناء	 وفق	
باحلزبية	 والتغني	 ال�سيا�سية	 الكتابة	 جتربة	
اأ�سواره	 خ���ارج	 م��ن	 ب��ال��وط��ن	 التغني	 وم��رح��ل��ة	
ن�ساين	 الإ للوجود	 املطلقة	 باحلرية	 التغني	 اإىل	
اخلال�س	والدعوة	اإىل	�سرورة	الن�سال	من	اأجل	
هذه	احلرية.	وقد	ابتداأ	ال�ساعر	يف	رحلة	املنايف	
والتجوال	احلر	الذي	مل	ينته	اإىل	هذه	اللحظة.	
الذي	 يو�سف	 اأن	 التحرير	 رئي�سة	 ذك���رت	
تعاقب	على	وظائف	�سحفية	وثقافية	عديدة	ونال	
ركانة	 جوائز	عاملية	كثرية	كان	اآخرها	جائزة	الأ
دب	 العاملية	لل�سعر	اأفاد	من	�سعة	اطالعه	على	الأ
ال�سعر	 م��ن	 ب��ه	 ب��اأ���س	 ل	 ع���ددا	 وت��رج��م	 العاملي	
�سباين	 والإ م��ري��ك��ي	 والأ وال��ي��ون��اين	 الإجن��ل��ي��زي	

يطايل	والياباين. والإ
جتربته	 �سمات	 اأب���رز	 ال�سمادي	 وع���ددت	 	
والعناية	 املح�سو�س	 نحو	 النزوع	 من	 ال�سعرية	
يقاع	املو�سيقي	مع	الت�سكيل	 بالتفا�سيل	وتداخل	الإ
الغرائب،	موؤكدة	ما	 الب�سري	وح�سد	جملة	من	

قيل	عنه	اإنه	موؤرخ	للحظة	التوتر.
اللغة	 ق�سم	 طلبة	 اأن	 ال�سمادي	 وك�سفت	
عكفوا	 ردن��ي��ة	 الأ اجلامعة	 يف	 واآداب��ه��ا	 العربية	
كامل	 درا�سي	 لف�سل	 يو�سف	 �سعر	 درا�سة	 على	
واأنهم	انتهوا	اإىل	اأنه	اإ�سكالية؛		فبع�سهم	جاهد	
القراءة	 ال�ساعر	وعاودوا	 لي�ستوعب	جتربة	هذا	
�سعره	ومنهم	 اأحب	 اأخ��رى،	فمنهم	من	 تلو	 مرة	
يف	 يحار	 عليه	 م�ستغلقا	 ع�سيا	 �سعره	 ظل	 من	
ت�سنيفه	اأحيانا	ويعجز	عن	و�سفه	اأحيانا	اأخرى.	
العربي	 ال�ساعر	 ن�ست�سيف	 ال�سمادي	 وقالت	
بداعية	من	 �سعدي	يو�سف	ل�ست�سراف	جتربته	الإ
قرب،	والوقوف	على	جمالياته،	ومناق�سة	بع�س	

املفاحت	ال�سعرية	خالل	جتربته	املديدة.
ال�ساعرة	 من	 بكل	 التحرير	 رئي�سة	 ورحبت	
امل�سرية	 وال�ساعرة	 مكانلي	 ج��وان	 الربيطانية	
جوان	 ال�ساعرة	 ق��راأت	 ناعوت،	 فاطمة	 ال�سابة	
طفال	غزة	 ماكنلي	بالإجنليزية	،	مهدية	اإياها	لأ

تاليا	ن�سها.
طفال	غزة *ماكنلي:	مهداة	لأ

فينالنيال
	يا	اأطفال	النور	امل�سروق
مل	واحلق	املدفونني والأ

اأين	�ست�سعون	تيجانكم	هذه	الليلة؟
بلورات	ترق�س	على	خدود	معّفرة
كا�سفة	م�سارب	الدمع	املتاآكلة

يا	اأطفال	النور	امل�سروق.
جرحى،	مدوَّخني	بالفو�سى	التي	ل	تنقطع	

وبال	اأفر�سة
اأين	�ست�سعون	تيجانكم	هذه	الليلة؟
يا	من	اأعماكم	دفق	الدم	احلارق
واأرهقكم	خفق	القلب	الكتيم
يا	اأطفال	النور	امل�سروق.

ن	حتت	الركام غيا�س	الزيتون	هي	الآ
والبيوت	املتوا�سعة	مل	تعد	قائمة

اأين	�ست�سعون	تيجانكم	هذه	الليلة؟
ًة ن،	�سارت	�سارت	مملكتكم	حماأ الآ
وبراءتكم	ق�سفت	لتكون	ظالما.
يا	اأطفال	النور	امل�سروق	ال�سائعني
اأين	�ست�سعون	تيجانكم	هذه	الليلة

ترجمها	 التي	 ماكنلي	 ق�سيدة	 ناعوت	 األقت	 ثم	
اإىل	العربية	ال�ساعر	�سعدي	يو�سف.

�صعدي ي��صف: ق�صيدة العقبة
ردنية	 الأ للجامعة	 ل�سكر	 بتوجيه	 حديثه	 بداأ	
ولرئي�سة	 جديدة	 اأق��الم	 ملجلة	 ال�سكر	 وجه	 كما	
فخري	 ال�ستاذ	 الناقدين	 �سكر	 كما	 حتريرها،	
�سالح،	والدكتور	خالد	جرب،	ثم	قراأ	مقطوعات	
كتبها	يف	لندن	ب�سعرية	لم�ست	عاطفة	احل�سور،	
واختتم	قراءته	مبقاطع	من	ق�سيدة	العقبة	تاليا	

ن�سها:
التاريخ اأيلة	 “هي	

الكبوات	 ب��ه��ا	 ج���اءت	 ال��ت��ي	 اي���الت	 ن	 الآ وه���ي	
واللهجات

وهي،	بنطقنا،	وغماغم	ا�ستقتالنا:
العقبة

ت�سف	كذرة	البلور	اأحيان	ا�سطرب	النب�س
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اأر�س	مقاتل	ل�سحابة	وجماهدين
وواحة	م�سكينة	لل�سدْر
دربا	نحو	موؤتة	وال�ساآم

ونحو	اأن	تنداح	موجة	ذلك	الرمل	املوؤجج
ذروة

اأو	وردة	من	وقدة	ال�سحراء	
تندفعان	اأعلى	ثم	اعلى”

فخري	�سالح:	�سعدي	اأثر	يف	جيل	جديد	من	
ال�سعراء	العرب	هو	جيل	ال�سبعينيات

ال�سعراء	 كبار	 من	 واح��د	 يو�سف	 اأن	 واأ�سار	
العرب	يف	الن�سف	الثاين	من	القرن	الع�سرين،	
احلداثة	 ح��رك��ة	 يف	 ملتب�سا	 موقعا	 يحتل	 فهو	

ال�سعرية	العربية	.	خ�سو�سا	اأنه	
ل	ينتمي	اإىل	جيل	الرواد	وب�سورة	
وعبد	 ال�سياب	 جيل	 خم�سو�سة	
املالئكة	 ونازك	 البياتي	 الوهاب	
وحتى	اأدوني�س،	ولكنه	ينتمي	اإىل	
واجليل	 ال���رواد	 جيل	 ب��ني	 ف��رتة	
وتابع	 ال����رواد،	 جيل	 ت��ال	 ال���ذي	
�سالح	اأن	�سعره	ي�سل	بني	هاتني	
ول��ع��ل	ذل��ك	ي�سفي	 امل��رح��ل��ت��ني،	
�سعرية	 ع��ل��ى	 خ��ا���س��ة	 و���س��ع��ي��ة	
يقراأ	 م��ن	 اأن	 واأو���س��ح	 ي��و���س��ف.	
وىل	يجد	اأنها	 اأعماله	ال�سعرية	الأ

وىل	لق�سيدة	 ترحتل	من	ما	يدعى	الرومان�سية	الأ
احلداثة	العربية	املتمثلة	يف	�سعر	ال�سياب،	وحتى	
ما	قبل	هذه	املرحلة	وعبد	الوهاب	البياتي	و�سول	
اآتية	 عديدة	 بتيارات	 متاأثرة	 �سعرية	 اإىل	حداثة	
من	رياح	�سعرية	خمتلقة	ومن	�سعريات	خمتلفة	
من	اأنحاء	العامل.	وتابع	..اإن	جمموعات	يو�سف	
“حتت	 و	 فريقي”  الإ ال�سمال	 “نهايات	 وىل	 الأ
خ�سر	بن	 جدارية	فائق	ح�سن” و	“كيف	كتب	الأ
يو�سف	ق�سيدته	اجلديدة” وجمموعات	�سعرية	
حلركة	 وحقيقيًا	 فعليًا	 ت��ط��ورًا	 متثل	 اأخ����رى،	

احلداثة	ال�سعرية	العربية..
اأن	.....	ق�سيدته	ترتكز		ب�سورة	 	واأ�ساف	
لل�سردية،	 تنتمي	 التي	 املفارقة	 على	 اأ�سا�سية	
فهو	 ال�سعرية،	 ن���واع	 الأ �سفة	 ال�سردية	 ولي�ست	
فهناك	 قراأها،	 التي	 الق�سائد	 يف	 حتى	 موجود	

نوع	من	ال�سرد	يف	هذه	الق�سائد.
تابع	�سالح:	جيل	ال�سبعينيات	ثمرة	العالقة	
تاأثر	 اجليل	 ه��ذا	 يو�سف،	 �سعدي	 ق�سيدة	 م��ع	
�ساعرا	 هناك	 اأن	 اكت�سف	 وكاأنه	 �سعدي	 ب�سعر	
تنحو	 ال��رواد؛	فق�سيدته	 اآخر	خمتلفا	عن	جيل	
مناحي	اأخرى	وت�سل	ال�سعر	العربي	املعا�سر	مبا	
وىل	حتدث	 الأ الناحية	 ناحيتني	 هو	حديث،	من	
وتركيز	 الق�سيدة	 بطبيعة	 يتعلق	 ما	 يف	 عنها	
وحاولت	 يو�سف	 �سعدي	 عند	 الق�سيدة	 بنية	
اأن	تلقح	جتربتها	مبا	هو	�سردي	 هذه	الق�سيدة	
من	 التخفيف	 واأي�سا	 ال�سردية.	 ن��واع	 الأ لتعزيز	
هذه	البالغة	والعتماد	على		ال�ستعارات	وعلى	
متاثل	 التي	 ال�سعرية	 ال�����س��ورة	
بع�سها	بع�سا	حتى	اأن	الق�سيدة	
من	 �سخم	 عنقود	 اإىل	 تتحول	
يكون	 اأن	 دون	 ال�سعرية	 ال�سور	
ب�سورة	 اإليها	 ترتكز	 ب���وؤرة	 لها	

اأ�سا�سية	.
ما	 ح��ول	 حديثه	 وا���س��ت��اأن��ف	
ت��رج��م��ه		���س��ع��دي	ي��و���س��ف	عن	
�سعراء	اأ�سا�سيني	يف	العامل	خالل	
القرن	الع�سرين،	ف�سعدي	يو�سف	
امتنان	 ال��دك��ت��ورة	 ذك���رت	 ك��م��ا	
ال�سمادي	ترجم	عددا	كبريا	من	
اأحد	قبله	 يفتحها	 نافذة	مل	 العامل	وفتح	 �سعراء	
على	�سعر	العامل،	ترجم	�سعراء	جددا	مل	يرتجم	
ال�ساعر	 	 ريتي�سو�س	 يايني�س	 مثل	 لهم	 قبل	 من	
اليوناين	الكبري	الذي	ت�سادف	مئوية	ولدته	هذا	
العام	وقد	اأحدثت	هذه	املختارات	ال�سعرية	التي	
ترجمها	�سعدي	تغريا	هائال	يف	ق�سيدة	احلداثة	
النرث	 يكتبون	ق�سيدة	 العربية	وخ�سو�سا	فيمن	

العربية.
ال�ساعر	 اأي�سا	 	 يو�سف	 ترجم	 واأ���س��اف..	
وترجم	 كفايف”  “ق�سطنطني	 الكبري	 اليوناين	
�سبيل	 على	 يوغ�سالفيا	 م��ن	 اآخ��ري��ن	 ���س��ع��راء	
معلوف”  “لديفيد	 اأي�سا	 ت��رج��م	 وك��م��ا	 امل��ث��ال	
من	 متخيلة(	 )حياة	 البارعة	 ال�سهرية	 روايته	
اأمهات		الروايات	العاملية	وهي	عن	رحلة	ال�ساعر	
ال�سحراء	 اإىل	 نفي	 عندما	 اأوف��ي��د	 ال��روم��اين	

ي��صف ترجم عددا 
كبريا من �صعراء 
العامل وفتح نافذة

مل يفتحها اأحد قبله
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اأفارقة.	 لكتاب	 روايات	 اأي�سا	 وترجم	 	 الثلجية،	
واأكد	اأن	�سعدي	يو�سف	لي�س	�ساعرا	كبريا	فقط	
ف���اق	ثقافية	 واإمن���ا	ه��و	م��رتج��م	ك��ب��ري،	ف��احت	لآ
عديدة؛		فال�سعراء	الكبار	اأحيانا	ل	يكونون	فقط		
فاق	ثقافية	 يف	ميدان	ال�سعر	واإمنا	هم	فاحتون	لآ

عديدة.
حقه	 ياأخذ	 مل	 يو�سف	 �سعدي	 اأن	 واأو���س��ح	 	
ن		 لأ والبحث،	 الدرا�سة	 من	 اللحظة	 هذه	 حتى	
الدرا�سات	التي	�سدرت	عن	�سعدي	يو�سف		قليلة	
العربية		 ال�سعرية	 التجارب	 اأن	جتربته	من	 رغم	
الكربى،	ودعا	اإىل		اأن	تدرج	هذه	التجربة	املهمة		
املاج�ستري	 ر�سائل	 �سمن	 العربية	 اجلامعات	 يف	
والدكتوراه،		م�سريا	اإىل	اأن	هذه	اخلطوة	اإحدى	
على	 ال��ب��اب	 لفتح	 اجل��دي��دة	 ج��ي��ال	 الأ مهمات	
�سعريات	خمتلفة،	�سعر	النه�سة		واأحمد	�سوقي	
وبدر	�ساكر	ال�سياب	رغم	اأن	هناك	�سعراء	جددا	

اأجنبتهم	العربية	يف	حجم	�سعدي	يو�سف	.
يف	 ال��روح	 نبث	 اأن	 ميكن	 كيف	 ال�سمادي:	

الق�سيدة	
بوؤرة	 اإب���ق���اء	 ع���دم	 اإىل	 ال�����س��م��ادي	 دع���ت	
“فلنكن	اأحّد	 الرتكيز	على	جيل	الرواد،	داعية:	
اأبعد	مما	نحن	فيه”  انطالقا	لرنى	 واأكرث	 روؤيا	
الق�سية	 ب��روح	 متثل	 دروي�س	 ح�سور	 اأن	 موؤكدة	
التي	يطرحها،	وببنائه	ال�سعري،	مت�سائلة:	كيف	
ميكن	اأن	نبث	الروح	يف	الق�سيدة	العربية،	وذلك	
من	اأجل	عد	الن�سالخ	عن	الرتاث	العربي	العريق	
الق�سيدة	 لت�سبح	 فيه	 والبتكار	 التجديد	 مع	

اأكرث	تفوقا.

د.خالد اجلرب: ذات ال�صاعر ُجزء من 
املكان ل�صيقة به

من	جهته	اأو�سح	اجلرب	اأنه	ميكن	الولوج	اإىل	
الكالم	على	�سعدي	يو�سف	من	مداخل	متعّددة؛	
خمتارًا	مدخال	دروي�سّيا؛	م�سريا	اإىل	اأن	اجلميع	
يعرف	طبيعة	العالقة	بني	�سعدي	ودروي�س	على	
وثيقة	 عالقة	 بينهما	 لكّن	 ال�ّسخ�سّي،	 امل�ستوى	
اأي�سا،	 التجربة	 وم�ستوى	 ال�ّسعرّي	 امل�ستوى	 على	
فقد	قال	دروي�س	فيه:	)منذ	اأن	بداأت	اأقراأ	�سعدي	
اإنه	 	.. ال�سعري	 مذاقي	 على	 ا�ستحوذ	 يو�سف	
ال�سعر،	 قاده	 لقد	 العظماء.	 �سعرائنا	 من	 واحد	
تغيري	 اإىل	 ال�سعر	 ق��اد	 اإن��ه	 اأق���ول	 اأن	 اأج���روؤ	 ب��ل	
ال�سعرية	 للغة	 متجاوزة	 وبلغة	 �سيغته،	 يف	 هائل	
اإىل	لغة	جديدة،	ميكن	 ال�سائدة	اجلامدة	حتما	
اللذين	 وعمقها	 بتلقائيتها	 امل��رء	 مييزها	 اأن	
الطريقة	 وبهذه	 اجل��وه��ر؛	 عن	 البحث	 ميثالن	
فاإن	ال�سعر	يف	ق�سائده	قد	اأ�سبح	احلياة	ذاتها	

بكلماتها	وتلقائيتها(.
ق����روؤوا	حممود	 ال��ذي��ن	 اأن	 واأو���س��ح	اجل��رب	
خرية	لحظوا	اأّنه	بداأ	يّتجه	 دروي�س	يف	اأعماله	الأ
بق�سيدته	نحو	تفا�سيل	احلياة	اليومّية،	وتلقائية	
حيان. النرث	الذي	يتجاوز	ال�ّسعر	يف	كثري	من	الأ
	كان	دروي�س	قد	قال	يف	)ل	تعتذر	عّما	فعلت(:
اأتذكر	ال�سياب،	يف	هذا	الف�ساء	ال�سومري	

تغلبت	اأنثى	على	عقم	ال�سدمي	
ر�س	واملنفى	معا	 واأورثتنا	الأ

اأتذكر	ال�سياب..	اإن	ال�سعر	يولد	يف	العراق	
فكن	عراقيًا	لت�سبح	�ساعرًا	يا	�ساحبي	
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اأتذكر	ال�سياب.	اإن	ال�سعر	جتربة	ومنفى	
تواأمان.	ونحن	مل	نحلم	باأكرث	من	

حياة	كاحلياة،	واأن	منوت	على	طريقتنا
وا�ستح�سر	اجلرب	ل�ستح�سار	دروي�س	يف	

ق�سيدته:	“املنفى	والبيت”
ن،	يف	املنفى...	نعم	يف	البيت،	 	الآ

	يف	ال�ّستني	من	عمر	�سريع
	يوقدون	ال�ّسمع	لْك

	فافرح،	باأق�سى	ما	ا�ستطعت	من	الهدوء،	
ّن	موتًا	طائ�سًا	�سّل	الطريق	اإليك 	لأ

من	فرط	الزحام	...	واأّجلك
مع	 ح��وار	 ق��ال	يف	 يو�سف	 اأن	 واأ���س��اراجل��رب	
يف	 حياتك	 هل	 �ساأله:	 حني	 الرا�سي	 عبد	 عماد	

املنفى	اأثرت	على	جتربتك	ال�سعرية	؟
كلها	خارج	 بداعية	 الإ حياتي	 ق�سيت	 “لقد	
ق�سيتها	 �سنوات	 ثماين	 نحو	 با�ستثناء	 العراق	
داخل	حدود	الوطن،	لهذا	فاأنا	ل	اأ�سميه	منفى،	بل	
هو	حياتي	احلقيقية،	و�ساأكون	كاذبا	لو	ا�ستعملت	
كلمة	منفى	،	فتجربتي	ال�سعرية	م�ستمدة	كلها	من	
احلقيقية	 جتربتي	 لكن	 العراق،	 خ��ارج	 احلياة	
لي�ست	خارج	العراق	رغم	حياتي	باخلارج	،	فلقد	
ومل	 كلها	 العراقية	 �سكاليات	 والإ زمات	 الأ ع�ست	

اأنف�سل	عنها”.
اأكد	اجلرب	اأن	الناقد	العراقي	يا�سني	الن�سري	
ال�سعراء	 ق�سائد	 »ن��ق��راأ	 وت��ك��رارا:	 م��رارا	 ق��ال	
العراقيني	املهاجرين،	فال	جند	يف	بع�سها	معلمًا	
اأو	مكان	اإل	ما	ندر.	فاملكان	�سبه	غائب	 مبدينة	
عن	الق�سيدة،	ل	توثيق	يدل	على	ال�سعر	بقدر	ما	

يدل	ال�سعر	على	العامل”.
وراأى		اجلرب	اأن	التحّولت	التي	طراأت	على	
جتربة	�سعدي	يو�سف	ال�سعرية	اأ�سهمت	يف	تاأ�سي�س	

التي	 المتالء	 كتابة	 ي�سّمى	 ما	
الرمزي	 النظام	 من	 تخل�ست	
لنف�سها	 وا���س��ت��ع��ارت	 ال��ق��دمي،	
اأقرب	 هي	 وانك�سافات	 عالمات	
احل�سي	 ب��امل��ك��ان	 الت�سبع	 اإىل	
ولي�س	املكان	اجلغرايف/	القهري	
ما	 وه��ذا	 احتجاب،	 اأو	 كمنفى	
جعل	مغامرته	ال�سعرية	اجلديدة	
)بنية	 ال�سعرية	 البنية	 تتجاوز	

و�سعت	 جتليات	 عرب	 بها	 ي�ستبّد	 وم��ا	 احلنني(	
عوامل	 خ��ارج	 واجلمايل	 والت�سويري	 النقدي	
والغرتابي...	 واملتعدد	 القلق	 املكان	 التبا�سات	
هنا	 يلتقي	 يو�سف	 �سعدي	 اأن	 اإىل	 اجلرب	 واأ�سار	
�سيدورى	 مع	 يلتقيان	 وهما	 دروي�س،	 مع	 متاما	
	مل�سكلة	 �ساقية	احلان	التي	األهمت	جلجام�س	حالًَّ
مواجهة	 �سرورة	 على	 ت	حكمُتها	 ن�سّ اإذ	 املوت؛	
باحلياة	 بالمتالء	 والن��ق��ط��اع	 اخل���واء	 امل���وت/	
والتلّذذ	مبا	فيها،	والمتداد	يف	الوجود	بالع�سق	
الذي	يقود	اإىل	التنا�سل	موؤكدا	يف	�سياق	مت�سل	
اأن.	كاّل	من	�سعدي	ودروي�س	تفّطنا	اإىل	احلكمة	
العراقّي،	 جلجام�س	 بها	 اآم��ن	 التي	 ال�سيدورّية	
واتخذها	�سبيله	يف	احلياة	مواجها	للموت،	وهما	
وغ	من	طرفة	 لي�سا	اأقّل	حنكة	يف	التجريب	وال�سّ
ثالثّيته	 يف	 احلكمة	 تلك	 �ساغ	 ال��ذي	 العبد	 بن	
عي�سة	 من	 هّن	 ثالث	 “ولول	 املعروفة	 اجلمالّية	

الفتى...”.
هذه	 يف	 اأف�سح	 قد	 �سعدي	 اأن	 اأ�ساف	 كما	
القدمي،	 املكان	 التجربة	عن	فو�سى	مترده	على	
اإذ	مل	يعد	قناعه،	وحني	ي�ستعيده	فاإنه	ي�ستح�سر	
الفاجعة	فيه،	واملقاربة	هنا	بني	�سعدي	ودروي�س	
ال�ساعرة	باملكان	 الذات	 وا�سحة	متاما؛	فعالقة	
ال�سعر	 التحّول	الذي	طراأ	على	 كانت	هي	مناط	
املكان	 م��ن	 ُج���زءا	 ال���ّذات	 كانت	 كليهما؛	 ل��دى	
ل�سيقًة	به،	يفر�س	عليها	روؤية	العاطفة	اجلمعية	
يف	معاجلته	واقعيا	و�سعريا؛	ثّم	اأح�ّست	بوطاأته	اإذ	
بداأ	يتحول	موتا	�سيئا	ف�سيئا؛	وحتت	وطاأة	املوت	
الذات	 اأح�ّست	 املكان	 حنايا	 يف	 املنبّثة	 ورائحته	
ال�ساعرة	ب�سرورة	التحّول	يف	تلك	العالقة،	واإّل	
حالت	هي	اإىل	املوات	اأي�سا،	فبداأت	تر�سُم	معامَل	
مكنة	 ولالأ ال��وط��ن،	 للمكان/	 ة	 اخلا�سّ روؤيتها	

خرى/	املنايف. الأ
مل	 �سعدي	 اأن	 اجلرب	 اأ�ساف	
املكان	 يكتب	عن	�سدى	هذا	 يعد	
قدر	ما	يكتب	عن	�سداه	ال�سخ�سي	
احلادثة،	 مكنة	 الأ يف	 خفته	 عرب	
للمنفى	 اأن�سنته	 ا�ستفحال	 ولعل	
بح�سيته	 يتنافذ	 اأي�سا	 جعله	 قد	
الفحل	 احل��ي	 دور	 تقم�س	 ع��رب	
اجل�سد	 رم��زي��ة	 ا�ستح�سار	 يف	

ال�صعراء الكبار ل 
يك�ن�ن يف ميدان 

ال�صعر واإمنا يفتح�ن 
اآفاقا ثقافية عديدة.
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الذي	ل	حتتجب	عن	�سطوحه	الروؤى		معلال	ذلك	
التحول	يف	جتربة	�سعدي	يو�سف	على	اأنه	تعوي�س	
لختالل	الفحولة	الفكرية	فيها	التي	يعد	�سعدي	
والعرب	 العراقيني	 ال�سعراء	 اأك��رث	 من	 يو�سف	
الذين	اأ�سهموا	يف	تاأ�سي�س	مالحمها	وقوتها	بكل	
ال�ساغطة	يف	 لغته	 واإن	 واإن�ساد،	 كروؤيا	 تاريخها	
اأيدينا	جموحا	 بني	 ت�سج	 ال�سعري	 الف�ساء	 هذا	
بن	 خ�����س��ر	 الأ اأغ���اين	 ا�ستعدنا	 كلما	 وتطهريا	
روحانّية	 ا�ستدخال	 يف	 الناظر	 ولعل	 يو�سف،	
لدى	 ال�ساعرة	 الذات	 التاأنيث	يف	 و�سيغة	 نثى	 الأ
كل	من	�سعدي	ودروي�س	يقود	اإىل	الكفران	بتلك	
اأ�ّس�ست	ل�سياع	ما	له	من	 الفحولة	الفكرّية	التي	
�سّق	 بو�سفها	 نثى	 الأ ا�ستدخال	 فاإّن	 ولهذا	 اآخر؛	
الذات	ال�ساعرة	التي	لعلها	ت�ستح�سر	حاّل	جاذبا	

ذابة،	 لالإ ق��اب��ل	 غ��ري	 اإن�����س��ان��ّي��ا	
الفكرّي	 خ�ساب	 لالإ قابل	 اإمّن��ا	
�سمات	 م���ن	 ي��ع��د	 وال�����س��ع��ري،	
املوؤّنثة	 فالق�سيدة	 فنّيا؛	 املرحلة	
متاما	 اجل��اّف��ة	 للفحولة	 رف�����ٌس	
كفحولة	اأبي	اخليزران	يف	رائعة	
ال�ّسم�س”،	 يف	 “رج��ال	 كنفاين	
لفحولة	 التاأ�سي�س	 نحو	 وانطالق	
اأخرى	رمزية	قد	تباين	اأو	ُتبني.
اإليها	 ُدع��ي	 التي	 ال��ن��دوة	 يف	

من	 واأك��ادمي��ي��ون	 واأدب����اء	 مثقفون	 وح�سرها	
وقد	 الطلبة	 اإىل	 اإ�سافة	 وخ��ارج��ه��ا،	 اجلامعة	
جتربة	 حول	 �سئلة	 الأ طرح	 يف	 احل�سور	 �سارك	
مها	 د.	 ع��ربت	 حيث	 وري��ادت��ه	 الكبري	 ال�ساعر	
�سعدي	 ال�ساعر	 ب��وج��ود	 �سعادتها	 ع��ن	 العتوم	
والإجنليزية،		 امل�سرية	 وال�ساعرتني	 يو�سف	
وحتدثت	باإيجابية		عن	ثراء	القراءات	النقدية،	
الكتابي	الذي	 ال�ساعر	وللنمط	 متطرقة	لتجربة	

يرتئيه	من	خالل	ن�سو�سه	التي	قراأها.	
�ل��ط��ال��ب��ة ���ش��ون��ا ب���دي���ر:	ت��ن��اول��ت	جتربة	
اأن	 اإىل	 م�سرية	 النرث،	 كتابة	 يف	 يو�سف	 �سعدي	
بينه	 التقاطع	 يكت�سف	 يو�سف	 ل�سعدي	 القارئ	

وبني	اأحالم	م�ستغامني.
»ل	ع��الق��ة	يل	 وق���د رد ي��و���ش��ف ق��ائ��ا : 
اإنني	كنت	يف	ذلك	 بفو�سى	احلوا�س،	ما	حدث	

قمت	 م�سودة	 اأعطيت	 باري�س،	 يف	 اأقيم	 الوقت	
حول	 ن�سيحة	 	 لكاتبتها	 وقدمت	 بت�سحيحها،	
ثم	 ب��راأي��ي،	 ت��اأخ��ذ	 فلم	 كتبته،	 م��ا	 بناء	 اإع���ادة	

اأ�سبحت	فيما	بعد	رواية«.
يو�سف	 عالقة	 احل�سورحول	 اأح��د	 ت�ساءل	
بادوني�س	الذي	ترجم	اإحدى	ق�سائد	يو�سف	عن	

الفرن�سية	؟
مثرية	 باأدوني�س	 عالقتي	 ي��و���ش��ف:	 �أج���اب 
اأدوني�س	 مع	 كنت	 بريوت	 ح�سار	 ففي	 وقدمية،	
فعاليات	 معا	يف	 ا�سرتكنا	 وقد	 ملجاأ،	 وابنته	يف	

ثقاقية	وبذل	جهدا	يف	اإ�سدار	ديواين.	
�ساركت	طالبة	من	احل�سورعما	 من	جهتها	

خري	ليو�سف	يف	ق�سيدته	؟ يعنيه	ال�سطر	الأ
املراحل	 م��ن	 م��رح��ل��ة	 ي��و���ش��ف:	يف	 ف��ق��ال 
كان	 ع��ام��ا	 	20-15 ا�ستغرقت	
خري	ميثل	�سربة	حقيقية	 البيت	الأ
فهو	 الق�سيدة،	 جلمع	 ونهائية	
مبثابة		العمود	الفقري	واخلامتة	
ل	 خري	 الأ ال�سطر	 ودون	 الدقيقة	

تقوم	للق�سيدة	قائمة.
ط���ال���ب���ة �أخ�������رى ����ش���األ���ت:	
مرة	 ذات	 دروي�س	 �سرح	حممود	
وىل،	ماذا	عن	 باإلغاء	ق�سائده	الأ
من	 يلغي	 اأن	 يتقبل	 ه��ل	 �سعدي	

�سعره	اأو	يعدل	عليه؟
فاأجابها يو�شف:	ل	ميكنني	اأن	األغيه	فهو	قد	
القيمة	اجلمالية	 اأثناء	مراجعة	 اأما	 طبع	وثبت،	
ن	 فالتخلي	الفني	وارد	�سمن	�سريتي	ال�سعرية	الآ
ل	اأجد	و�سيجة	وا�سحة	بني	ما	اأكتبه	قبل	�ستني	

ن. عاما	وبني	ما	اأكتبه	الآ
يف	نهاية	الندوة	التقى	ال�ساعر	مع	احل�سور	
بداعية،	 جميبا	عن	ا�ستف�ساراتهم	حول	جتربته	الإ
وحول	التفا�سيل	التي	تتعلق	باملكان	لديه	ك�ساعر	
اأن	يكون	الوطن	قالدة	يف	رقبته،	وقد	�سكر	 اآثر	
»اأقالم	جديدة«	ملا	تبذله	 اأ�سرة		جملة	 املنتدون	
من	جهود	يف	اإي�سال	�سوت	املبدعني،	وملا	ت�سكله	
ولكونها	 ال�ساب،	 املبدع	 ل�سوت	 انطالقة	 من	

دب	اجلديد منربًا	حقيقيًا	لالأ

اأف�صحت جتربته 
�صعدي عن ف��صى 
مترده على املكان 

القدمي
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ليتني  كنُت الكاتب لتلك القصة *

 *  * ــرة  ــخ ــص ــ� اآيـــــة عــيــ�ــصــى ال

بد�أنا من �لنهاية، و �نتهينا حيُث يُفرت�س �أن نبد�أ..
و قبل �أن نبد�أ:

ر�أيُتني �أرحل و ر�أيتَك تنكُر رحيلي
ر�أيُتني �أعتذر و ر�أيتَك ترف�س �شماعي

ر�أيتَك كما مل �أرَك من قبل 
و �شمعتك كما مل �أ�شمعك من قبل

ل�شُت �أنا و لي�شو� هم من ��شتعجل �لنهاية 
كانت هي ت�شابق �لريح لت�شل قبل �لبد�ية 

ليتها تتاأخر �شنو�ت بل حتى �شاعات 
جيَب عن تلك �لت�شاوؤلت لأُ

عن تلك �لنظر�ت 
غرّي  ليتني �أملُك �أن �أُعيد عقارب �ل�شاعة �إىل تلك �للحظة، �لتي جمعنا فيها طريق و�حد لأُ

م�شاري و �أدعك ترحل ب�شام..

قصائد

إبداعات

ت
عا

دا
إب

قصائد
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جعلَك قدري و �أجعلني قدرك ، دون �أن تلعب بنا  ق��د�ر لأ ليتني �أ�شتطيع �أن �ألعب لعبة �لأ
يام   �لأ

حام.. خط نهايتها بيدي و�أُلقي بها يف �أر�س �لأ ليتني كنُت �لكاتَب لتلك �لق�شة، لأ
ليتني ل�شُت �أنا و ليتَك ل�شَت �أنت

و ليَت �لزمان كفيٌل �أن يد�وي جرح �لزمان..
�أ�شمعُه يلومَك و �أ�شمعَك تردُّ �شامتاً

�أ�شمعُه يوؤنبني و تد�فُع عني خائباً
يحّملك �لذنَب و ل�شَت باملذنب

جلي: قل لقلبَك �لذي ينب�س لأ
�أنا عا�شٌق يتنف�ُس هذ� �حلب

يحيا بهذ� �جلرح
ي�شرُي بهذ� �لدرب

بانتظار �قرت�ب �ل�شبح
قل لُه هي ميادي و مماتي..هي �شكوين

 و ترحايل..
بهجتي و �أنيني

قل له �شتعود
لنبد�أ من حيُث �نتهينا

و ننتهي حني ينتهي �لوجود

                                             

* 	الق�سيدة	الفائزة	مب�سابقة		مركز	اللغات
** طالبةجامعية/	ك.	طب	اأ�سنان
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ت
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قصائد

انتفاضة الحجر* 

اأمــــل حمــمــد الــ�ــصــافــعــي * * 

قصائد

إبداعات

زهار �لأ �����ش����ذى  �أم  ع����ط����رك  ورف�����ي�����ف 
د�ري م�������ن  ن���������ش����ائ����م  ق�������ال�������ت:  ف����ي����ه����ا 
�أ�شتار م�������ن  وف�������������س  �ل�������ظ�������ام  ������ش�����ق 
وجو�ري �أم��������ت��������ي  ط�������ائ�������ع  �أل��������ق��������ى 
ح�شار وه��������ول  ل����ظ����ى  �أخ������و�������س  درب��������ي 
�إ�شر�ري م������ن  �أ�������ش������د  و  �أل����������ح  �أم����������ل 
�شر�ر �لأ م��������ن  ه����������ول  ل�����ن�����ا  ت�������������روي 
زخار دم  ع������ل������ى  مي������������وج  و����������ش���������دى 
جد�ر ك���������ل  ور�ء  ي���������������دور  ه�����م�����������س 
ثاأر ع�������زم�������ة  ع�����ي�����ن�����ي�����ه  ويف  ي�����ح�����ب�����و 
نهار ومي���������ن  ب����ال����ب���������ش����رى  إل�������ي�������ك  � ت 

�أحجار  م���������ن  ب�������امل�������ق�������اع  ورم���������ي���������ت 
�لنار ج����ح����ي����م  يف  ت����ت���������ش����اق����ط  ج����ث����ث����ا 
�ملدر�ر ب�����دم�����ع�����ه  �ل���������زم���������ان  ي������������روي 

�لد�ر �إىل  ح����ن����ني  �أم  �����ش����وق����ك  ل����ف����ت����ات 
�لندى رف  ن�����������ش�����ائ�����م  ع������ل������ي  م������������رت 
�لذي ك����ال����ف����ج����ر  رج������ع������ن  �ل�������ذك�������ري�������ات 
علني �أف��������������ق  ك���������ل  �أرق�����������������ب  ورج���������ع���������ت 
على وح����������دي  �أزل  مل  ع�����ام�����ا  �����ش����ت����ون 
ولهفتي �ل����������دروب  يف  �أب����ح����ث  وم�������ش���ي���ت 
جدر�نه  ت����������زل  مل  ك�������وخ�������ا  ف��������ر�ي��������ت   
خمنوقة ق���������������ش�������ة  رك����������������ن  ك������������ل  يف 
يزل مل  ول������ك������ن  ب�������ه  �ل��������ن��������د�ء  خ�����ن�����ق�����و� 
يزل مل  وط�������ف�������ل  ث�����ك�����ل�����ى  وب�������������ش������اح������ة 
و�أط����������������ل وج�����������ه م�������������ش������رق: �أم����������������اه عد
غ�شب دف�������ق�������ة  ك������ف������ي  م��������ن  �أط�������ل�������ق�������ت 
تركتهم و  ث������اث������ة  ف���������وق  ف���������ش����رع����ت 
كاأنه �حل�������ن�������ني  �ن������ف������ل������ت  و  ������ش�����م�����ت�����ه 
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�أطفالنا ذب�������ح�������و�  و  �أب��������������اك  ق�����ت�����ل�����و� 
�لوغى يف  �����ش����اح����ك  ي���ب���ق���ى  ه�����ل  �أب�����ن�����ي 
يزل مل  و  ب����ن����ي  م�������ش���ت���ا  ق������د  �����ش����ن����ت����ان 
غ�شائها و�رم  ح�������������ام  �لأ م������ن  ف������اأف������ق 
م�شحف مي�����ي�����ن�����ك  ويف  ط�����ل�����ع�����ت  مل���������ا 
على ت����ب����ق����ى  �أن  مي�������ل�������ن  �لإ ل������ك  ي������اأب������ى 
ندى ��������ش�������و�ع�������ده  وع�������ل�������ى  ف������اأج������اب������ه������ا 
�لرثى م������ن  ت���������ش����ق  ن�����زل�����ت  ق�����ط�����رة  ك������م 
�آياته م�����������ن  ع��������ل��������ي  ي������ع������ي������د  �أف������������������ق 
جاله ج�����������ل  �هلل  ع���������رف���������ت  ف������ه������ن������ا 
لنا ي����ج����م����ع����ه  �حل�����������ق  وج�������������دت  وه�������ن�������ا 
�أمة يف  ز�ح����������������ف  ع�������ب�������ي�������دة  �أب����������������و  و 

ر�شالة  ح�����ي  و  �ل�����ت�����اري�����خ  ل����ن����ا  و�����ش����ل����و� 
و� �ل��������زم��������ان ك�������اأمن�������ا ������ش�����ب�����و� به م��������������اأ

يرى  ح�����ت�����ى  �����ش����اح����ت����ي  �أغ���������������ادر  ل�������ن  ل 
�أن�������������ال من و  �أ������ش�����ل�����ع�����ي  ت����ق����ط����ع  ح�����ت�����ى 

تز�حمو�  ب�����������������اة  �لأ م������اي������ني  و�أرى 
�لتي �مل�����������ي�����������ادي�����������ن  ت��������ل��������ك  �أب������������ن������������ي 
نفو�شنا �جل��������ه��������اد  م������ي������ادي������ن  �أع��������ل��������ي 
لها ول����������د  م��������ن  و  �أم  م��������ن  ف����ع����ج����ب����ت 
ف�������ش���األ���ت���ه م����ن �أن��������ت؟ ق������ال �أن�������ا �ب������ن من
قلبه ي�����ع�����م�����ر  �ل������ت������وح������ي������د  ع������ل������ى  ح��������ر 
كلهم �ل�������ن�������ب�������وة  م�������در��������ش�������ة  �أب�����������ن�����������اء 
�لعا �ب����ن����ي  دم������ي  ف���م���ن  ب���ن���ي���ت  إن  � �أن��������ا 
ياجلائه �هلل  �������ش������ب������ي������ل  درب�������������������ي 

�شو�ري �ل������وح������و�������س  م����ث����ل  ون�����������ش�����اءن�����ا 
�لد�ر؟ يف  وغ���������ش����ب����ة  ي����ط����ري  ح�����ج�����ر�   
�أدو�ر م������ن  ي����ع����ي����د  �ل�����������ش�����ام  ق�������ش�������س 
نهار ج������������اء  يف  ل����ت����ب���������ش����ر  و�ن���������ظ���������ر 
جبار ������������ش�����������ارم  وخ�������ف�������ق�������ة  ي������ت������ل������ى   
بالنار م�����ق�����ب�����ل  وخ�������������ش������م������ك  وه������������ن 
نهار و  ل�������ي�������ل�������ه  م�����������ن  وع���������������������ش����������ارة 
ثمار و  ج�����ن�����ى  م�������ن  ف����ت����ح����م����ل  غ�����ر������ش�����ا 
�أخبار م����������ن  ع�������ل�������ي  ت������ع������ي������د  ورب����������������ى 
إبكار � و  ل��������ي��������ل  يف  ف������خ�������������ش������ع������ت   

بر�ر  �لأ ج������ول������ة  و  �جل���������������دود  ع�����ب�����ق   
م�شار وع����������������ز  ر�ي������������ت������������ه  ع������������ز  ي������������ا   
حو�ري و  ������ش�����ح�����ل�����ب�����ة  و  ون����������ب����������وة   
نو�ر �لأ م������������ن  �����������ش����������ال  ب����������احل����������ق 
نهار كالأ ي�����������ش�����ب  �ل������غ������ن������ي  دم������������ي   
غار إب����������������اءة  � �أو  �ل�������������ش������ه������ادة  ح���������ش����ن����ى 

�لرب�ري  ج������ن������ان  �إىل  ي����ت���������ش����اب����ق����ون 
دبار  �لإ ذل������������ة  و  �ل�����������ه�����������و�ن  ت���������اأب���������ى 
�شر�ر و�لأ �ل�������������ش������ه������و�ت  وم�������ك�������ام�������ن 
حو�ر ������ش�����دق  و  ������ش�����رف  ع����ل����ى  ن���ه�������ش���ا 
�جلر�ر ب�������زح�������ف�������ه  �ل�����������زم�����������ان  م�������������اأ 
�ملغو�ر �ل����������ف����������ار�����������س  �����������ش����������وق  هلل   
طهار �لأ حل�����م�����ة  و  �ل������ت������ق������اة  ن�����������ش�����ب 
د�ري �������ش������و�م������خ  �ب������ن������ي  �ل�����ت�����ق�����ى  وم���������ن 
جهار و  رب�������������ى  ع�������ل�������ى  مي�������������وج  ن�������������ور 

*	الق�سيدة	الفائزة	بجائزة	جامعة	فيالدلفيا
**طالبة	مدر�سة	
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أْسُرجوا خيَل التمني

ـــــص *  ـــــ� ـــــرج جــــــــــلل ب

�أ�شرجو� خيَل �لتمني
فاإين

على �أْهَبة �حللم
 �أرك�س يف مد�ي 

و ��ْشَرُع بالَتغني
و�إين

��شمُع يف دمي 
�شجر�ً

َنُحني جناحنِي - لريٍح - �شوف مَتْ
ُتَغني 

قصائد

إبداعات

و�أ�شَمُع من ور�ئَي
َردماً جلرٍح

ليًا 
ُيلَْمِلُم من بقاياه �ملتاه

عط�شاً
ُيَقبُِّل لثغتي يف �ملاء

�شوكاً 
�ىل نار �نك�شاٍر

َيغذُّ خطاه
مطر�ً

ت
عا

دا
إب

قصائد
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 يجيء كما خدر �لعا�شقني
 يرتب �آخر �لفو�شى

ويرفع ياقَة �لروِح
 �ىل مرمى كوكبني

 من �شبق �حلياْة
و�أ�ْشَمُع �شوَت �أمي 

ي�شقُّ �ل�شماَء
ويعجن فو�شاي

 مباء �لتمني
لعلي 

�أُ�شالُح نف�شي
بطري �مل�شر�ِت

لعلي
�أ�ُشقُّ �شدري ل�شوٍء

يزوج عتمتي بال�شم�س
فت�شرُع عتَمتي 

�شم�ُس �حلياْة
��شرجو� خيَل �لتمني

على �أُْهَبة �حللم �أنه�ُس من رقادْي
رماد�ً

رغم �أين �خاف �لريَح
َتذروي

 يل
 جديدي

فاأرجع مرًة �أخرى
- غزير�ً بليلي- 

باجتاه
�ملتاه.

ردن *	�ساعر	من	الأ
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َأْسـماٌك شـاِرَدة  

ــــ� �ــصــبــيـــــح  *  جــمــيـــــل اأب

ْعنى اأَْجِنَحةُ اْلَ
َة �شّياٌد ..  ثمَّ

ْم�ْس ِمْن �أَْبناِء �ل�شَّ
َيْبَحُث َعْن طاِئِر َمْعنى

َيْنُتُف ُمْنَهِمكاً ري�َس �ْلَوْقْت
ْوِئّي ْغزِلِه �ل�شَّ ُثمَّ مِبَ

َيْن�ُشُج �أَْجِنَحًة َوَيطرْي  
                 

يا َلْيــــْت !!
باَت َعلى �مْلَْقَعْد 

َيْحُلُم ِبِفر��ٍس و�ْمَر�أٍَة َوِجد�ْر
ل بيت َلْه

ْر�ْس  إّل يف �أْق�شى �لأ �
َتَتناَزُعُه �أَْمو��ُس �َشما�ِشَرٍة و�أَيادي َقَتلَْة        

قصائد

إبداعات

َبْيٌت ِمْن َقْرميٍد �أَْحَمْر  
ِب�ِشياٍج ِمْن �َشَجِر �لتِّنْي

ِن �لتَّلَّْة  َيْغفو يف ُح�شْ
ُجْدر�ٌن بِي�س 

�أَْبناٌء َوَبنات 
لو�   َة �أْخَوُتُه �ْرحَتَ َثمَّ

 �ُشَعر�ء َجّو�لوْن
ُحّر��ُس ِبنايات 

َو�َشو�رْع
�ُشَهد�ٌء َمْن�ِشّيوْن

َوهَو َيبيُت َعلى حا�ِشَيِة �جْلاِمْع    
َتّد َعلى ما َظّل ِمَن �مْلَْقَعد  مَيْ

َيْحُلُم ِباأٍَخ َوِفر��ٍس َو�ْمَر�أٍَة 
َو�ْلَبْيْت

ت
عا

دا
إب

قصائد
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ِن �لتَّلَّْة َبْيٌت يف ُح�شْ
ِب�ِشياٍج ِمْن �َشَجِر �لتِّني                               

َيْجِل�ُس مْرتاَح �ْلباِل َعلى َعتبِتِه
�ُس ُلْقَمَة ِك�ْشَرِتِه َوُيَغمِّ

ْيْت ْحِن �لزَّ ِمْن �شَ
ي�َا َلْيْت

ْوء  ناِفَذٌة ِلل�ضَّ

ْوْء ناِفَذتي ُم�ْشَرَعٌة ِلل�شَّ
إِىل ُغْرَفِة َنْوِمي ْم�ِس � َتْهُجُم ِمْنها �أَْحِزَمُة �ل�شَّ
ّباْر ِتْلَك �مْلَ�ْشكوَنة ِباْلَوْهِم �لّلْيِلّي َو�أَ�ْشجاِر �ل�شُّ

و�ّلوَن و�ُت �ْلباَعِة َو�جْلَ َيَت�َشّلُل ِمْنها �أَ�شْ
ْولْد َ �ِشجاُر �لأ

ريُر �لَعَجاْت َو�شَ
ْوِئيَّة ِتْلَك �لّناِفَذة �ل�شَّ

َتْفَتُح باَب �ْلَوْقِت َعلى �ل�ّشاِرع
ة .. َتْلَتِقُط �لنََّظر�ِت �ْلَعْجلى َوِظاَل �ملارَّ

َو�ْلِقَطَط �ل�ّشاِرَدَة َوُطيور�ً َمْذُعوَرْة 
باح لِكْن يِف ُكلِّ �شَ

َتَت�َشلَُّق �أَْع�شاٌب �َشْود�ْء 
َتَتز�َحُم َحّتى ُتْغِلَق ناِفَذِتي 

ِتْلَك �مْلُ�ْشَرَعة َعلى �َشْم�ِس �ل�ّشاِرْع

هـــ ..
ل َج�َش�د  ِل�ي

ِل�ي غاَب�ُة �أْع�ش�اْب
َحَط�ٌب َمْغم�و�ٌس ِبال�زيْت

و�أ�ش�اِبُع ِمْن �َشِح�ِك �مْلَ�ْوْت

ُت�ْش�ِعُل ع�وَد ِثق�اْب
 * * * 

َتَت�َهّياأُ ِل�ي..
�َش�َتُد�سُّ َلظ�اها يف َح�َطِب �لّلْح�ِم

َوُت�وِقُد ُع�ْر�َس �لّن�اْر 
 * * * 

َثّم�َة ُدْني�ا �أَ�ْش�ر�ْر
َتْنَه��ُس..

َو�أَن�ا.. ل َج�َش�د ِل�ي

ّحــــات النَّ
�إىل َعر�ر  يف مئويته 

يُح �لنَّّحاْت �لرِّ
ّو�ْن   َيْنَحُتني يف �ل�شُّ
ْزَرْق  ّو�ِن �لأ َجَبِل �ل�شُّ

ْخَرْة  ْزميِل �ل�شَّ َيْفلُق ِبالإ
َفرَيى َر�أْ�شي َتْقُطُر َدّما

َتَت�شاَقُط ِمْن َعْيَنْيِه ُخيوُط ُدُموْع
َهْل َيْبكي يِل 
 �أَْم ِيْبِكيني!؟ 

ل �أَْدري
يَح �لنَّّحاْت  لِكنَّ �لرِّ
ْخَرْة ُيْغِلُق ِتْلَك �ل�شَّ

ْزمِيْل َوَي�ُشدُّ �لإ
ّو�ْن  َيْنَحُتِني يِف �ل�شُّ

ردن *			�ساعر	من	الأ
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كلمٌة ضريرٌة َتدبُّ في العماِء

ـــــ�ان  *  ـــــص ـــــ� حــــ�ــــصــــن ن

�شماَء ُكلَّها هَو �لذي علََّم �لأ
و��شطفاك ِ

�شماَء ُكلَّها علََّم �لأ
وقاَل للطنِي: ُكْن

فم�شَى
 * * * 

�شماَء ُكلَّها هَو �لذي علََّم �لأ
وقال للروِح: ُكوين كامْي

و�شمتْي
ْوِء على �شفحِة �ملاِء وُكوين �رتعا�َس �ل�شَّ

وقاَل للطنِي: ُكْن
فا�شتوَى

 * * * 
�شماَء ُكلَّها هَو �لذي علََّم �لأ

وعلَّم �لطرَي منازَل �لنجوِم يف �ل�شماِء
وعلَّم �لناَي �ُشّكَر �حلروِف

قصائد

إبداعات

تعاىل قوُلُه: ُكْن
َيَرقًة 

وكلمًة �شريرًة تِدبُّ يف �لعماِء
ُكْن

�شورًة ُتعا�شُر �لفر�َغ
ومعنًى 

كن خامتاَ تعرب�َس غ�شَن �لرجاْء
 * * * 

تعاىل قوُلُه 
علََّم �لنو�ر�َس مفاتيَح �جلهاِت

و�بو�ب �لرت�ب �ذ تودع �لروح لذة �ل�شكون
وعلََّم �لظَل �فرت��َس �لرمِل

�ِشجادًة لل�شاْة
 * * * 

تعاىل قوُلُه 
�شماَء  علََّم �لأ
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فتنَة �لكاِم 
غرَي �أنني �شهوُت عن يقنِي �ل�شِك

و�عرت�ين ف�شوُل �حل�شى
و�عرت�ين ف�شوُل �لغباِر
و�عرت�ين ف�شوُل �ملاْم

َفَهما دمي..
 و�شاَل بال�شوؤ�ِل

 * * * 
تعاىل قوُلُه 

�شماَء  علََّم �لأ
غرَي �أنني ن�شيُت 

يف َبرزِخ �لوجِد
 �شفاتي.

 * * * 
�أنا �لذي ر�أى

عتمًة ُت�شيُء �لروَح
ور�أى

�َشوء�ً ي�شع�شُع يف �لرماِد
ور�أى َقْبلَُه َبْعَدُه

ور�أى �لدنيا �شحابًة من ر�ٍح 
فازدرى..

ور�أى
�َمُه ور�َء  ُقدَّ

�شماَء  تعاىل �لذي علََّم �لأ
رّتَب �حلروَف يف فمي

 فارتويُت مبا �أرى 
وكان ..

ما �أرى هباْء

ردن *		كاتب	وت�سكيلي	من	الأ
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رمادي 

ربــــــــــى حـــــــــجـــــــــازي  * 

ن�شحو من فجر طفولتنا �إىل �شباح �حلياة وحتت �أجفاننا حالة ع�شق تتكد�س

و�أنت
 و�أنت..زقزقة ع�شفور نبهتني فاأيقظتني

ح�شبتك كل �حلياة فت�شبثت بتلكم �ليقظة
 �أو خلتك قزحا يتقو�س على وجه �ل�شماء

 مو�رياً دمعة بكاوؤها..لتتجمل
إذ بك خرب�شُة قلم ر�شا�س ،بلون �لرماد  و�

تتهادى على �شفحتي ثم مُتحى

 وتظل رمادياً
لو�ن  رغم ما يعرتيك من �لأ

 تظل �أنت رمادياً
 ل ترتُد عن جدر�نك �أطياُف �ل�شوء 

 ول متت�شها خاياك فتظل معتماً قامتا غام�شاً رمادياً

كالظل

قصائد

إبداعات
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 رمادي
 رمادٌي جد�ً

كغيمة تعرب �ل�شماء ُموِهمًة باهتياج ..باإع�شار ..مبطر
غيمُة رمادية تعرب �ل�شماء ول متطر

رماديٌّ متاماً
كاأعقاب �شجائرك.. �أخمدتها على قلب �شريته منف�شتك

 و�أنت �لذي ل ينفث �أعقاب �ل�شجائر
 رمادٌي بحت 

 كحبات �أ�شفلت مر�شو�شة ..مر�شوفة حتت �أقد�م �ملارة
وجدت لتحميهم من عرث�ت طريق �أبدي ل ينتهي

فيعرثون بها
 

*		طالبة	جامعية/	ك.الهند�سة	

فلسفة أقالم جديدة
اجلديد دب  والأ ال�صبابي  بــداع  بــالإ تعنى  �صهرية،  ثقافية  اأدبية   •
العامل عــلــى  منها  يــطــّلــ�ن  ّمــــة  الأ �ــصــبــاب  ــن  م للمبدعن  ــذة  ــاف ن  •
والروؤى وامل�صاعر  والتطلعات  ــار  ــك ف الأ عــن  فيه  يــعــربرَّ  حــر  منرب   •
ومقالة.. وم�صرحية،  وق�صًة،  �صعرًا،  دبـــي  الأ بــداع  لــلإ حا�صنة   •
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أَنا وأنِت مع القمْر

طــــــــلل غـــــرايـــــبـــــة  * 

قصائد

إبداعات

�ل�ُشُكوْن َع����������ن  خ����������َرْج����������ُت  ؟ َف���������اأن���������ا  �خلرَبْ َم�����������ا  ���������اأُل  َي�������������������شْ  و�ل�����������ُك�����������لُّ 

هاِدٌر ب�����������ْح�����������ر ٌ ���������ُق  �نتَحْر ف���������ال���������ِع�������������������شْ ق����������ال����������و�  ����������ِه   َوب����������خ����������ْو�����������شِ
َز�ِخٌر ْح�������������ب�������������ي  �نَح�َشْر ف���������������������َم���������������������ْوُج  وَم��������������ا  َه����������������اَج   و�ملَ������������������������ْوُج 
�لغر�ْم يف  �ملُ������������غ������������اِم������������ُر  �خلطْر و�أن��������������������ا  ن����������اق����������و�����������سُ  ُدقَّ   َل������������������ْو 
�لِتَما�ْس يِف  �������اأُل  ت���������������شْ �ل�َشفْر؟ و�ل�������ن�������ا��������سُ  َب��������ْع��������ِد  ِم�����������ْن  َع�������������اَد   َه�����������ْل 
َهالًة ب������������َوْج������������ه������������ي  �لظفْر ف�������������������������������ر�أو�  ���������نُي  ���������اِمِ َم�������������������شَ  َوب�����������������������َدْت 
�ملَقاْم �إىل  �أح�������������������������جُّ  تعَتِمْر ف�������������اأن�������������ا  غ�������������������رْيي   و�ل�����������ن�����������ا������������سُ 
ظاملنْي ب����������ُح����������ب����������ي  َكفْر َك�������������������ف�������������������ُرو�  مَب������������������ْن  َك���������������ف���������������ْرُت   و�أن����������������������ا 

هناْه يف  ق�������ل�������ب�������ي  ُيعت�َشْر ف���������ُي���������ج���������ي���������ُب  ��������ْه��������ٌد  ���������شَ ���������ِقٌ   و�ل���������ِع�������������������شْ
�لَهَوى ِع���������������ش�������ن�������ا  إذ ْ � �لقَدْر ون����������ح����������ُن  ل������ن������ا  ��������ت��������َج��������اَب  ����������شْ  َوق����������������ْد 
اْء �لق�شَ �������َي  ق���������������شِ غَمْر ف��������ِع��������ن��������َدَم��������ا  ق���������������ْد   َوب���������ْح���������ُرع�������������������ش���������ِق���������ي 
�ل�َشماء �إىل  ���������َم���������ْوُت  ����������شَ ُمقتِدْر ف��������اأن��������ا  ق�����������������������ْويل   َوب�����������������َزْه�����������������و ِ
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ُعاْه يف  ������ُف  ي������ق�������������شِ ْع����������ُد  َينفِجْر ف����������ال����������رَّ ق��������ل��������ب��������ي   َوب��������ن��������ْب�����������������س ِ
بِتَكاْر �لإ ن�������������ْب�������������ُع  �ْبتكْر ف���������������اأن���������������ِت  ق���������������ْد   ِف���������ي���������ِك   و�ل��������ق��������ل��������ُب 
�لَكاْم �أح��������������������ام  �������������َدْوُت  �لّزهْر ف���������������������������شَ �أط��������������ي��������������اف   َوب��������������ل��������������ون 
�لَهياْم ن�����������ط�����������َق  ُمعترَبْ وب���������ُح���������ب���������ن���������ا  ذْوٌق   و�ل���������������������������������������َذْوِق 
�لكاْم ��������وُل  َم��������ْع�����������������شُ َعرْث ف������َي������َف������ي�������������سُ  ف�������م�������ا  ���������اُن  �ل���������ل�������������������شَ  وه�����������������ذ� 

�ن�ِشَجاْم ُدن����������َي����������ا  يِف  �أَمْر ف�����ِع�����������ش�����ن�����ا  َول   �أَم����������������������������������ْرُت   ف��������م��������ا 
للَوفاْء َرْم�����������������������������ز�ً  غَدْر ف�����������غ�����������َدْون�����������ا  َم�������������������ْن  ِم����������ن����������ا   َول�����������ْي�����������������������سَ 
ِللغَر�ْم ������������ِم������������رٌي  �������������شَ َيْزدِهْر ف�������������اأن�������������ا  ����������ح����������ُرِك  �����������شِ  ب������������������������َدَو�م ِ
�لغَر�ْم ب�����������ِه  ��������ت��������ه��������ْرُت  ����������شْ ��ْشتَهْر ف��������اأن��������ا  ق������������ْد  �ل�������������غ�������������َر�ُم   َوب�����������������َي 
�لهَوى يف  �����������������رُيِك  �أ������������������شِ �لِعرَبْ ف����������اأن����������ا  ف��������ه��������َم  م���������ن  خ���������������رْيَ   �أي���������������ا 
خا�ِشَعا ��������ن��������ِك  ُح�����������������شْ َزخْر لَزْم��������������������������ُت  ق��������������ْد  َج�����������َم�����������ال�����������ِك   َوب���������������������ِه 
�خلدوْد َوْرَد�ِت  و�نَدثْر ف�������ل�������ث�������ْم�������ُت  غ����������������������������اَدَر   و�ل����������������َه����������������مُّ 
�َشِعيْد م��������ن  ��������ع��������َد  �أ���������شْ �ملُخَت�َشْر ف�����������غ�����������َدْوُت  �ملُ����������ِف����������ي����������ُد   َوب��������������������ذ� 
ت�ْشتبنْي َوْج������������ه������������ِك  ��������َم��������اُت  َوْر ق�����������������شَ �ل�شُّ حت��������ل��������ُو   ب�������ج�������َم�������اِل�������ه�������ا 
�جلَماْل َح���������������������جَّ  َينت�ِشْر ل���������ك���������َم���������ال���������َه���������ا  �أري���������������������������������ٌج   ول������������ه������������ا 
َر�ِشيْق ج�������������������د�ً  نَظْر ف�����������ق�����������َو�ُم�����������َه�����������ا  َم�����������ن  ُي�������ْب�������ه�������ُر  ���������ُر   و�خِل�������������������شْ
�لَبَهاْء ِم����������������َن  غ����������������اَر  يعتِطْر    و�ل�������������ب�������������اُن  ِم���������ن���������َه���������ا   و�ل�����������ِع�����������ط�����������ُر 
�لربيْق ملَ��������������������������َع  �ل�َشَرْر ب���������ع���������ي���������ون���������ه���������ا  ق������������������َدَح  َوْه������������ج������������ِه   م���������ن 
بان�ِشياْب َي�������رق���������������سُ  ������ع������ر  ينَهِمْر و�ل�������������شَ ت���������������ربٍ  ��������������������ّاُل   ���������������������شَ
ي َينق�شِ َي����������������ومٍ  �������������وؤَم  ��������������شُ َهَجْر ف��������َي��������ا  �أو  ��������ي  ح��������بِّ غ����������������اَب  إْن  � 
�جلر�ْح       �أ�����������ش����������ُك����������و  ينفِطْر ب���������ف���������َر�ق���������َه���������ا  ِم�����������ن�����������ي   و�ل������������ق������������ل������������ُب 
�لظاْم َح����������������������لَّ  نَظْر ب���������غ���������َي���������اب���������َه���������ا  ع�����������ن  ������ْم�������������سٍ  �������شَ  َك����������ِغ����������َي����������اِب 
على�لفَر�ْق ������������رْبُت  �������������شَ رَبْ ف������ل������ك������ْم  �شَ َم��������������ا  ِم�������ث�������ل�������ي   �أّي����������������������������وُب 
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ردن *  كاتب	من	الأ

�لُبَعاْد م����������َن  ��������ج��������ْرُت  ���������شَ َجْر ول���������َك���������ْم  �ل�شَ م���������َن  �������ج�������َر�خَل�������َي�������اُل   ��������شَ
ن�ْشرتيْح �ل��������ت��������اق��������ي  �لكَدْر َول������������������������َدى  �أم���������������������������������َو�ُج   وت�����������������������������ُزوُل 
وْر �حُل�شُ َي���������زُه���������و  �ل�َشَهْر ب������ُح�������������ش������ورَه������ا  َي������ْح������ل������و  ط�����ْي�����ِف�����ه�����ا   َم������������ْع 
بحر�لِهياْم يِف  �َشَحر ف����������غ����������رق����������ُت  ق��������د ْ ��������ْح��������رِك  ��������ح��������ُر���������شِ  َو���������شِ
�حَلناْن �حَل���������������������اَن  �����������َدْح�����������ُت  �لَوتْر و������������شَ �أحل����������������������ان   َوَع������������������َزف������������������ُت 
�أْيقنْت ���������ع���������ري  ����������شِ �ملَطر وُب����������������ي����������������وُت  َوَك��������������َم��������������ا   َوت����������َه����������اط����������ل����������ْت 
�لقَمْر َم������������������َع  َو�أن����������������������������ِت  ي�ْشتِهْر ف�����������اأن�����������ا  ُح����������������بٍ   َم������������ل������������ُك������������وُت 
�حَلياْة ِع�����������������ن�����������������َو�ُن  �لِفَكْر ف�������������احُل�������������بُّ  ب�����������ن�����������ْج�����������و�ُه   ف��������َح��������ل��������ْت 
�لَكَماْل ُدن����������َي����������ا  يِف  باحَلَجر َف���������غ���������َدون���������ا  ������ُي������ن������ق�������������ُس  �������شَ  ك�����ن�����ق�����������سٍ 
�خللُوْد ح����������������َرم ِ يِف  ����������ْرن����������ا  بالُدَرْر و�����������شِ ������������َع  ت������������َر�������������شَّ  َك�����������ت�����������اجٍ 
�ملُ�ْشتِطيْع �أن������������������َت  َربِّ  �لقِديُر ف��������َي��������ا   و�أن�������������������������������������������������������َت 
َرِحيْم غ�������ف�������اٌر  ُب  ف���������ال���������رَّ غفْر �ملُ�������ق�������ت�������ِدْر  َوق�������������������ْد  �ل���������غ���������ف���������وُر   َوُه����������������������َو 
�ملتنْي        ُح������������ب������������ي  يل  �أنَدِثْر ف��������������اْح��������������م ِ ُح����������ب����������ي ُ ���������َي���������اع   ب�������������������شَ
ناْم �لأ ���������َج���������د  ����������شَ �ل�ِشرَيْ ل��������ك��������َم��������اِل��������ه��������ا  حْت��������ل��������و  ���������رَيِت���������ي   َوب�������������������شِ
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 لن يغفرالتاريخ

ـــادي �ـــصـــلق  *  ـــه عــبــد ال

يل بعد �نق�شاء �لعام 
ول ... تاريٌخ زئبقي  �لأ

�للون و �لقو�م ...

يل بعد �نتهاء �لبد�ية 
موؤرٌخ ي�شع ��شمي جانباً 
و يعيد تنظيم �لفو��شل 

فيه ...

و للمن�شيني من منت �لكتاب 
تاريخ غا�شب يلفظ )تر�جيديا( 

تعنيهم وحدهم فقط 

هم �لذين �أ�شقط عليهم 
�لتاريخ من فجوة �لتكوين 

�ل�شرية 

قصائد

إبداعات

�أولئك �حلا�شرون، �مللِهمون 
�مللِهمون، �ملح�شرون من طينهم 

�ليدوي �ىل رخام �لتاريخ 
�مللكي 

�لذين يحملون عرو�شهم على �أكٍف
مل�شاء و ي�شعدونك �أيها �لتاريخ ...

 * * * 
إليهم من فجوة �أخرى  موؤرخ يعاد �

فجوة ��شطناعية و مل�شاء ...
يحفظ جملة منتجة يف باده 

) عندما يعود �مل�شاء مطابقاً 
ل�شور �مل�شاء “ لن يغفر �لتاريخ”  ( 

 لن يغفر �لتاريخ لك 
�ل�شقوط �ملفاجئ من 
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موزٍة �شمائيٍة...
�ىل درك �ملجهولني

إيهام �لوقت  كنت ت�شتطيع �
باأنك ما زلت �شمائي �لعقيدة 

�شتثنائيني... و تع�شق �لإ

) لن يغفر �لتاريخ ( لك
�شباحاتك �لتي �نقظت 

عتز�زبه   دون �لإ
وبفر�شانه �لغابرين ...

)لن يغفر �لتاريخ(
جهلك لفا�شفة 

�لوقت �ملفرو�شني ...

ملاذ� مل تقر�أ تاريخ  
�لعد�ء بني �ملال و نقي�شه 

و مِل مل تقر�أ ف�شًا 
غريق..؟؟! عن طهي �لإ

)لن يغفر �لتاريخ( لك
�ن�شغالك عن �شقوط �شقف 
�ل�شماء على �شيدك �ملن�شغل 

باإعد�د فطوره �خلا�س !!

كنت ت�شتطيع حمل �ل�شماء 
خرى تدخن  بيٍد وبيدك �لأ

فيون ... �شيجارة �لأ

)لن يغفر �لتاريخ( 
لك فقر �لدم يف �لق�شيدة ، ول�شعف 

�شياد ن�شاد يف م�شاء �لأ �لإ

لن يغفر �لتاريخ ... و ل �ملوؤرخ 
جتاهلك لهم ... و هم �حلري�شون 

على بقائك �أمري�ً لع�شو�ئيتك 
و �شيد ) قبعتك �لفارغة( !!

حينها ... ي�شحو ذلك �ملطارد باإ�شمه 
لريد على طريقة �لدجاجة �لتي 

ت�شع بي�شة �حلياة 

و �أنا �أي�شاً : ) لن �أغفر �أيها �لتاريخ(،  
و �أنا �أي�شاً : لن �أغفر �أيها �لتاريخ !!!

*	طالب	جامعي
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نقٌش بالطبشوِر على جداِر القلب

حمــــــمــــــ�د احلـــــــــــــاج  * 

)1(
مل يبَق يا �أّمي �شوى يومنِي يف كاأ�شي، وكاأ�شي �أْحَمُر

�شاِء تلعُب يف دمي، �َشب�َْق �ملماِت �إىل �ملماْت وطليعُة �لأ
مل يْبَق �إل ب�شمة �ملا�شي ولثغة �ِش�ْي�ِنِه

جِن �لكبرِي و�شوُت �أبو�ِب �خلنادِق َتْنَغِلْق وعويُل كانوٍن بقرِب نو�فِذ �ل�شِّ
مل يبَق يا �أّمي �شوى �شطٍح و�ُشباٍك عليِه دفرُت

كانْت يدي متلي �شعوري يف ثنيَّاِت �لورْق
كاَن �لهوى يرمي جفوين مثلما ُيرمى �حلبْق

من �َشْطحنا ، �أْرمي ر�شالتي لها
عنَد �ل�شباِح ر�شالًة، عنَد �مل�شاِء ر�شالًة

و�شطوحها !!
�شائِل كلَّ يوْم تلَك �لفتاُة ت�شجُّ بالورِد �لذي يْغتاُل ُعْنو�َن �لرَّ

اُه، خيٌط و�حٌد كاٍف لَت�ْن�ِشَل ُج�ثَّتي �أمَّ
�لليُل يا �أّمي ُي�َعربُد فوَق �أحز�ين، وفوَق بحوِر ��شعاري وفوْق

مل يبَق من ُعْمري �شوى ليلي �لطويْل !
مل  يبَق من �ِشْعري �شوى بحِر �لطويْل !

قصائد

إبداعات
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)2(
هذ� ِكتاٌب ينتهي و�أعوُد �أقر�أُ من جديٍد كلَّ �شفحاتي بِه

خم�شوَن وجهاً يل بِه
�شَوري و�أ�شعاري و�أقامي ُهنا يف ذ� �لكتاْب

عنو�نُه ..!؟
�ً بيننا �أف�شيِه عنَد �لعودِة ل �أ�شتطيُع ، دعيِه �ِشرَّ

مل يبَق يا �أّمي هنا ، �إل �أنا !
فلتحقبي زّو�دًة من ذكرياِت طفولتي

وفتيَل �شرٍب تغم�شيِه بخافقي
وْلُت�ْشِرعي !

قبَل �ن�شد�ِل �لليِل فوَق �شَو�حلي
مل يبَق �إل عودُة �ل�ّشم�ِس �لتي مل �ألقها من مدِة

�ً ، و�لكفالُة عودتي !! و�أكوُن ُحرَّ
)3(

�أم�شي على طنٍي �َشَهْت �أكتافُه قبل �لغروْب
عوْن كوَن )عقًا( مثلما ُهْم يدَّ لقى من �أبيعُه َن�خوتي و�أظافري لأ �أم�شي لأ

ُ �خلطو�ُت ، ل من ُم�ْشرٍت تتعرثَّ
�شوْب ظافُر بالنُّ فالكلُّ يكرُه ما تخلِّفُه �لأ

�أم�شي ُتقيِّدين �شمائي ، كي �أظلَّ كرمَي نف�ٍس ذ� �َشمْم 
�أم�شي ..و�أم�شي ل حماَل من �لهروْب
فّر و�لثلُج ي�شقُط من قَو�عِد تلَِّي �مل�شْ

يهبُط للِقمْم !
لن �أ�شرَب �لن�شياَن كاأ�شاً ههنا ،

ًة �أخرى ..ولْن لن �أمتطي خيَل �لتنا�شي َمرَّ
�أر�شى بعي�ٍس قرَب �أرو�ٍح ..

 وُك�ْفٌر �أن �أناديها بروٍح 
ا !! �إمنَّ

مْن  ...!! َكَفٌن يجمُع يف خمابيِه �لدِّ

*	�ساعر	من	�سورية
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شارع ونهٌر وبيت

مــــــــــرمي �ــــــصــــــريــــــف  * 

يف �لطريق �لتي حتملني
طريق �أحملها....

يف �شريها تاأتاأٌة،
 تقُع يف �شمع �حل�شا

كلما �أ�شغى حلديث خطاي مع �مل�شافات
فق قليا وحُتني كتف �لأ

لتبحث حتت كامي عن �شيئ
     �شّيعْته مثا....

�أو لتب�شر ظّلها ي�شيُح يف فم �لظال..
للطريق �لتي حتملني عينان ل عمر لهما

وللطريق �لتي �أحملها
عني من �شدى...

 * * * 
�حلكاية �لتي عّلْقُتها يف �شقف �ل�شماء

لت�شرب �ل�شماء كّلها

قصائد

إبداعات
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�أعادْتها �ل�شماء �شامرًة �إىل �شقفي
�أعادها �ل�شقُف �إىل عينّي

ودومنا عناء
 نَزَلْت من عينّي �إىل قلب �لطريق.....

وكعادتها،
تن�شاب �لطريق بني �أقد�م �لعابرين

ل ت�شكو كثافًة مباغتة يف �لريح مثا
�أو ظّا مرتبكا تر�شلُه عيون �ل�شماء.....

 * * * 
يف كلماته �لقليلة

�أبحث عن قطرة ماء،
َعِلَقْت ب�شقف �إحدى �لكلمات
�أبحث يف قطرة �ملاء عن نهر

�أبحث يف �لنهر عن كاأ�شي �لتي �أ�شْعُتها منذ �شنني
زل �أمُللم طفولة �لروؤى �لتي �أحاطت �ل�شر�ب منذ �لأ

�أُ�شاهدها تلوي عنق �ل�شنني
وتعبئ �لنهر يف كاأ�شي

�أ�شاهد ج�شد �لكون يتبادل �لدور
 مع �لكاأ�س �لتي �شرْبُتها للتو.....

 * * * 
حتتاج �لطريق �أن ترفَع عنقها كثري�ً

لرتبط بيتي ب�شيقان �ل�شجيج
طيلة �أعو�م كان بيتي فوق تلة مرتفعة

وها �أنا �أفتح قلبي على �ت�شاعه،
ل �أ�شاهد �شاما خمتلفا،

�أْلَقْته �لتلة يف �شوتي
ل �أكرث من �حلديث،

�لذي يحكيه �لرت�ُب عادًة للبيوت...
ردن 																																																										* �ساعرة	من	الأ
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شريدة ؟!

هــنــد حمــمــ�د يــحــيــى  * 

يا فل�شطنُي
ما �لعمُل

و�أنا �أخرج من �شجنك 
بعد ثمانية ع�شر عاما 
حام و�أرك�ُس ور�ء �لأ

يف �شاحاتك 
خري. وهي تتلّذذ بالّرمق �لأ

�نتهت مدُة جو�ز �شفري
وهوّيتي ...

ن.... ما �لعمُل �لآ
�أ�أتركك معّلقة بني جو�نحي؟

ل �أدري؟
عود على جبِل ِمعطاء �أ ريُد �ل�شّ

و�أر�ٍس خ�شبا
و�ألتقي باإخوتي و�أهلي

و�أنظر �ىل �لبعيد
هل من مزيد؟؟

�أ�شتاق �ىل �لعناق،
�أ�شتاق �ىل �لكربياء،

قصائد
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و�إىل �أور�قي �مللعونة
�أ�شتاق �إىل غرفتي �ل�شغرية،

ومدفاأتي، ومعطفي..
�أ�شتاق �إ�ىل �شريري، حيث �أرتاح

يف �شاعات �مل�شاء �لقائظ
�أ�شتاق �إىل �شريري، حيث �أرتاح

باح �ملدفون يف �شاعات �ل�شّ
�أرّوع ع�شقي لكي �أكون من �ملزيد...

و�أ�شهب يف �شاحات �ملعركة
هل من مزيد...

ي�شرخ �لزمن ... ويلهج: ل.
ويلهج �إخوتي: ل

و�أّمي : ل.
و�أبي: نعم؟! �إجابة غريبة،

رب و�مل�شاحمة. عّلتني �لت�شحية و�ل�شّ
�إجابة غريبة علمتني �لعطاء و�ل�ّشخاء.

عّلمتني كيف �أوؤّلف �ل�ّشعر
و�أكتب �لق�شائد...

�أ�شتاق �إىل حائكي حيث
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ور �ملعلقة وخارطة �لعامل �ل�شّ
ووردتي �ل�شفر�ء �لذ�بلة بني ر�شوبيات

�حلياة �ملتكّد�شة 
حيث �أ�شرب زهر �مل�شتقبل

و�أجتّرع �ملا�شي دو�ًء
و�أرتدي قما�شة لل�ّشرت من كّل عورة

هّيا ��شرتو� �أنف�شكم ببع�س
حلان غنيات و�لأ �لكلمات و�لأ

�لتي نرتديها ونرّتلها تر�تيل �حلياة
و�ل�شوق.

مل مل بل �لأ �أزد�د جتّرعا لاأ
و�أزد�د رونقا يف �حلب و�لذهاب

�إىل ما بعيد و�لعي�س يف �لاوجود
يف �لاهو�ء يف �لا�ر�س.

نعم، ��شمعو� تاأبينتي �أّيها �لكّتاب
�أيها �ل�شعر�ء �ملمّجد.

�أرك�س من �ملوت خائفاً بل متحّرعاً
به فاأكرث.

فدمعي ل يجف وقلمي لن ين�شب
جلكم فاأنا وقلبي لن يحرتق... لأ

م�شتقلٌّ بذ�تي وروحي وح�شدي
لي�س لكم مّما عندي �شيئاً

لتختالو� باأنف�شكم �أّيها ))...........((
�أعطيكم م�شاحة �حلّب �أكرب

و�أكرث للغزل.
تتّم مقاطعتي يف كّل وقت ول �أدري �ل�شبب

�أنتم متّلون �لكتابة حياًء
و�ل�شعر خجًا و�لّزو�ج ر�شاًء

�أحتّد�كم بقول �أنا
و�أركع للّرب �شاكر و�شّجد� ...

و�أن�شد �ملو�شيقى و�أعزف �لكلمات
و�أر�س يف كوؤو�س �لّطاولت �لّطو�ل

و�أحرق �أناملي ب�شيجارة �لعدّو
و�أحرق دمعي مباء �لعدّو!!! �أل �ملاء يحرق؟
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و�ل�ّشيجار �ملطفوؤ يحرق.
قام حترق وحترق. و�لأ

يا بنّيتي ل جتزعي فاإّن �مللّمات بنا قريبة
�أينما ذهبنا؟؟؟!!!

�إىل �ملاآرب �أم �إىل �ل�ّشو�عْد.
�أنا ل �أقّل �شعر� عن ّقباين

ول نرث�ً عن دروي�ٍس ...
 فاأنا جزيل لل�شكر لهم

وهم كانو� يل �أجد�د�
ملاذ� متّلون �حلياَء و�خلجَل و�لّر�شاَء

�مل�شتبيحا ...................
ل يا بنّيتي �أتعلمني �أنه لي�س يل بنّية

فاأنا يافٌع يف �لعمر وكهٌل يف �لتعبرِي
نعم يا بادي........

ذكرها �أّول مرٍة .... و�أعلن عن جعل  لأ
قلبي دولة ثانية.

فاأنا �شاعٌر لكّل من �أر�د و�شاعر لكّل من �أبى.
هكذ� فر�شتني �لّطبيعة و�لقدر.

و�أر�دين �لرّب خليفة لل�ّشعر
ر�س و�لقلوب �ملهياأة؟! يف �لأ

........... للمجازر و�لعتب .......
خرج �لتعبري عن قافية �أجد�دي،

ولكن ل �شرر.
خرين. �أ�شّكل باأور�قي زو�رَق �لآ

خرين بقر�ءتي. و�أ�شّكل تعابري �لآ
نعم، �أطلت عليكم يف خطابي
فا د�عي لل�ّشاأم ول �ل�ّشقْم.

در�شُت لغاَت �أجد�دي
وتعّمقت يف قلوبهم و��شر�يينهم.

حيُث ل يبقى �أحدهم حّياً
يا بادي، يا عابرة �لّزمان و�مل�شتحيل

بي�س �ملحّمر يا ماّرة �مللح �لأ
يا ر�ق�شة �لتال �خَلجلة
قالة �لّتامة... يا �شاعة �لإ
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ة �ملَْعرَب تروي ق�شّ
ة �جل�شر �ملغلق رمّبا �لقافلة. وق�شّ

نعم، يا مولي:
دخلنا زماَن �حلروب و�حلّب و�لّر�شائل �ملُر�شلة.

دخلنا ف�شاِئح �لّليل �ملُعِتمة.
دخلنا عرَبجد�ر �لّزمن

وعرب �شيول �حِلَمم وعرب
حّمام �لبا�شا

زقة بدون خيال �أ�شابعنا جنوب �لأ
كرب إبهامنا �لأ و�

بُحر. قام و�لأ َتِعْبُت من حمل �لأ
جنوب �لبحار كرّحالة بد�ئيٍّ ل ميلك �لّطعام.
ل ميلك �ل�ّشلطة: بل ميلك �حلكمة و�لود�عة.

نعم يا مولي:
�أطلت عليك با فائدة

و�أطلت على ز�ئريك با �شلطة!
فاأنا رّحالة قدمية: ولكن يا مولي:

هل تدري ما �لفرق بني رّحالتي ورّحالته؟
نعم يا ماتي:

�أنا رّحالة للحرية و�لاو�قع
وهو رّحالة لا�شتك�شاف....

خرين لا�شتمتاع وَر �لآ ر�َشْمُت �شُ
ثمَّ �أدرت لكّل �لعازفني.

�أتدرين ملاذ�؟ با يا مولي:
�أحببت �لعزف و�لّرماية، فالّر�شم و�ل�شتلقاء.

فالوحدُة و�لظروف تّوقتني ُعقد�ً
يف مرمى �حلامية...!

�أ�شرب تناوًل يف �لتاريخ و�لق�شائد �لباردة.. ..
�أوجَعْتني و�آملَتني �أ�شناين كثري�

فاأنا ل �أحتمل �شرب �لباردة ول �ل�شاخنة حّتى.
كّلها توؤملني . يا مولي

�أ�أبقى �أحّدثك يا مولي �أم يا مولتي.
ي�شعب �لفر�ق يا حبيباً يا حبيبة.

َك�����رُثت ... و�أق����ام����ي جت�����ّردت من  ���ش��ف��ح��ات��ي 

حملها
و�أفكاري �زد�دت �إ�شر�ر�ً على مو�كبتي.

�شئلة بينما �أ�شتعّد لمتحان. �أنظر �إىل �لأ
فا وجود لها؟!

ظهر فجاأًة يف خمّيلتي، وقال يل:
ل: �أكتبي �لوجود �ملن�شود؟!!!

فاأنت غرُي مطالبة بلا وجود بلا و�قعي
�أنا مطالب بالّتدفئة و�لوقائع على

�شدع �أج�شادي.
�أ�شابعي �حرتقت يف �أثناء �لتعبري.

يف نهاية �لّزمن �ملقّرر، �أنظر على �لورقة
فاأجد �أّن �لذي ُيكَتب مُيحى مع �لّزمن؟!

ل يا مولي:
ل ت�شّدق �إنهم كذبو� و�لّرب يحا�شب

هم �أر�دو� معرفة �لفاعل.، و�لتاريخ ب�شق
عليهم مبخرجاته .. .. ..

ل يا مولي بل با يا مولي:
�أنَت مولي ... �أنِت مولتي ... �أنت �شعبي

ويف نهاية �لمتحان يا مولي:
�أنتظر يف �خلارج و�أ�شمع ت�شفيَق �لوجود،،

ْت �ِشفاي َ ملا كتبت وملا عربِّ
ويف طريقي �إىل �ملاأوى.. .. ..

تعّلمت در�شاً ب
إن�شانا يعي�س يف �إحتاٍل د�ئم، )�أّن �لتاريَخ �

و�لعدّو يعي�س يف �شام...(
و�لوطن هو �شعبي و�ل�ّشعب هو �لوطن.

فيا فل�شطنُي ... ما �لعمُل
و�أنا �أخرج من �شجنك بعد ثمانية ع�شر عاماً.

خ�شر .. .. .. ة �لتّل �لأ �أروي ق�شّ
ف�شاحميني ... �أرجوِك ...

رت. �شاحميني �إن ق�شّ
فاأنا فتًى عربّي ..............!!

ل �أدري ما �لهوّية.
				* 	طالبة	مدر�سة
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تجربة يوم*

قصص قصيرة

امل�سيئة...	 الب�سمة	 ت��ل��ك	 ت��ر���س��م	 ع��ن��دم��ا	
به	 ت�سعر	 ما	 اأهي	 تعلم	 ل	 واأنت	 تر�سمها	 عندما	
حقا؟!	قد	تكون	حلظات	كئيبة،	حلظات	ل	حتمل	
وبالتاأكيد	 ت�سكتنا،	 ت�سدمنا،	 حلظات	 معنى،	

حتكمنا...
تاأتي	تلك	الب�سمة	لتنقذنا	تاأتي	وكلها	اأمل	اأن	
تاأتي	 الدمعة...	 ال�سدمة،	وحرارة	 متحو	ظالم	
فتنري	الوجوه،	تعطي	القلوب	دفعة	للحياة	وطعمًا	

يام... لالأ
بطعمها	 ب�سدتها،	 بالذات	 اللحظة	 تلك	 يف	
احلقيقة	 نعم	 احلقيقة،	 فيه	 يخبئ	 الذي	 املرير	
الدمعة،	 اأحتاج	 كنت	 بها،	 دور	 لنا	 يكن	 التي	مل	
بع�س	 ح��ويل	 نظرت	 واأري��ده��ا،	 اأحتاجها	 كنت	
عادة	 كانت	 التي	 دمعتي	 �سقطت،	 قد	 دموعهم	
اأو�سكت	 قريبة،	 كانت	 اللحظة	 تلك	 يف	 ت�سيل،	
على	النزول.....	لكن	ا�ستدركت	نف�سي...	لي�س	
يوم	 الدموع...	 لي�س	هذا	وقت	 البكاء،	 يوم	 هذا	
كان	باأ�سخا�سه،	باأفكاره،	بلحظاته	درة	من	درر	

 ** ـــــــة احلــــلــــبــــي   اآي

إبداعات

ال�سعادة،	اأاأتركه	لتجرحه	الدموع؟؟
اآمالنا	 نر�سم	 بالبعيد،	 نطمح	 دوم���ًا	 اإن��ن��ا	
وتدفعنا	 ونحلم...	 نحلم	 امل�ستحيل...	 لتحقيق	
اأحالمنا	ال�ساذجة،	الربئية	للعمل،	للحياة...	هي		
حالم	لي�س	لها	حدود،	لي�س	لها	حواجز...	هي	 الأ
رادة	واحلياة...	 �سيل،	تعطيه	الإ للقلب	الزاد	الأ
اخليال،	 عامل	 اإىل	 الواقع،	 عامل	 خارج	 تخرجه	
عامل	مليء	باحلب،	بالنجاح،	بال�سعادة...	عامل	
عندما	 ن��ري��د،	 عندما	 اإل	 اأح��الم��ن��ا	 تر�سمه	 ل	

نرغب	بالهروب،	عامل	للهاربني...
لقد	ر�سمت	تلك	الب�سمة...	ر�سمتها	واأردتها...	
جاءوا	 يوا�سوننا...	 ي�ساندوننا،	 اجلميع	 ج��اء	
ُخَوِتنا،	لوحدة	قلوبنا،	لتميزنا؛باأرواحنا	 مثبتني	لأُ
جاءوا	 الالمنتهية...	 وب�سماتنا	 الريا�سية،	
ا	نريد	 فاأثبتنا	معهم	اأن	ل	جمال	للحزن،	اأعلنا	اأنَّ

الب�سمة،	نطلبها،	نبغاها...
ذرة	 بكل	 ر�سمتها	 الب�سمة،	 ر�سمت	 لقد	 نعم	
اإىل	قلبي	 مل	 الأ لتعيد	 من	ذرات	قلبي،	ر�سمتها	
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الرت�سية،	 هتافات	 هتفنا	 لقد	 اجلميع،	 وقلوب	
خ�سارتنا	 كانت	 لقد	 الفرح،	 �سرخات	 �سرخنا	

فوزًا،	لقد	كانت	جائزتنا	جوائز...
ل	للحزن،	ل	للدموع...	هذا	ما	وقفنا	نهتف	
به	فرحني...	قمنا	نت�سامن	مع	اجلميع...	ونثبت	
لهم	من	نحن	حقًا...	مل	ناأتي	للفوز	يف	امل�سابقة	
فقط،	كان	هذا	مطمحًا،	مل	نكن	نريد	اخل�سارة	

اأي�سًا...	لكننا	خ�سنا	التجربة...	جتربة	يوم	يف	
ر�سمت	 جت��ارب،	 ر�سمت	 جتربة	 احلياة...	 هذه	

درو�سًا	واأهدافًا...	جتربة	ر�سمت	حياة...

			* الق�سة	الفائزة	بجائزة	مركز	اللغات	احلديثة
جنبية 			*طالبة	جامعية	/	كلية	اللغات	الأ
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اأ���س��رت��ي	على	 امل��ا���س��ي،	ح��ني	ك��ن��ت	م��ع	 اأي����ام	ال�سيف	 ي���وٍم	م��ن	 يف	
فابتعدت	 اأ���س��ب��ح	 	 ك��ن��ت	 حيث	 ج��ن��ب��ي��ة،	 الأ ال��ب��ل��دان	 م��ن	 بلد	 �ساطي	
ف�سمعت	 ج���دا،	 عميقا	 البحر	 فيها	 ي��ك��ون	 م�سافة	 ال�����س��اط��يء	 ع��ن	
نحوي	 قادما	 ن��ق��اذ	 الإ طاقم	 فوجدت	 نظرت	 باإ�سمي	 ينادي	 �سوتًا	
جعلتني	 كبرية	 موجة	 ت�سربني	 اأن	 قبل	 راأي��ت��ه	 �سْي	 اآخ��ر	 ه��ذا	 وك��ان	
احلركات	 اأرى	 ب��داأت	 قد	 كنت	 الوقت	 ذلك	 ويف	 عماق،	 الأ يف	 اأغو�س	
بايل	 يف	 خطر	 وب�سرعة	 امل��ي��اه،	 يف	 �سماك	 لالأ والر�سيقة	 اجلميلة	

أسرار المحيط*

إبداعات

قصص قصيرة

املاء. التنف�س	حتت	 على	 خا�سة	 ق��درًة	 يل	 اأن	 ف��وري	 من	 فعرفت	 بالختناق	 اأ�سعر	 ل	 مل��اذا	 �سوؤال،	
رى	حيوانات	ل	ي�ستطيع	اأحد	روؤيتها	خارج	املياه. فبداأت	اأغو�س	واأغو�س	لأ

راأيت	املرجان	باألوانه	املتعددة	الزاهية،	ثم	ملحت	�سيئا	يتحرك	حتت	املرجان	وكان	لونه	ح�سب	
البيئة	التي	يعي�س	فيها	ليحمي	نف�سه.

رى	اأ�سياء	اأخرى،	واأثناء	جتوايل	�سمعت	�سوتا	يقول	يل	من	اأنت:	نظرت	حويل	فلم	 ابتعدت	عنه	لأ
اأجد	غري	دولفنٍي	على	بعد	اأمتاٍر	مني،	فاأكملت	طريقي،	ثم	�سمعت	ال�سوت	مرًة	اأخرى.

فتلفت	ثم	نظرت	اىل	الدولفني	متعجبًا	مت�سائاًل	يف	نف�سي	
هل	اأ�ستطيع	التحدث	مع	احليوانات؟!

ف�ساألته	هل	تفهم	لغتي؟
ريك	ما	مل	ت�ساهده	عني	من	قبل. قال:	نعم	تعال	معي	لأ

فبداأ	ي�سرح	يل	عن	كل	ما	نراه،	ويجيب	عن	اأ�سئلتي	وعندما	انتهى	نزل	اإىل	منطقٍة	�سحلٍة	يف	قاع	
البحر	فالحظت	اأنه	يفعل	اأ�سياء	غريبة	ف�ساألته	ماذا	تفعل؟

قال:	نحن	دلفني	البطليمو�س	ن�سع	اأفواهنا	الطويلة	يف	الرمال	لن�سطاد	طعامنا	املف�سل	�سمك	
الريزا.

ثم	قال:	اتبعني	وبداأ	بال�سعود	اإىل	ال�سطح،	وعندما	تبعته	راأيت	جمموعة	من	الدلفني	تقرتب	
منا.

اأحمد ناجح ال�صاعر* * 
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فقال	يل:	هذه	عائلتي	ودار	حديث	ق�سري	بيننا،	ثم	تركهم	وغا�س	يف	املاء،	وعندما	تبعته	قال	
عماق	حتى	اأ�سبحت	الروؤية	�سعبة	ب�سبب	الظالم،	وعندما	 ن،	ثم	غ�سنا	يف	الأ يل:	�ستبداأ	رحلتنا	الآ

�سواء؟ �سفل،	راأيت	اأ�سواًء	�سغريًة	تتحرك	ف�ساألت	الدولفني	ما	هذه	الأ اجتهت	بنظري	اإىل	الأ
قال:	هذه	اأ�سماك	طّوَرت	قدرتها،	لت�ستطيع	العي�س	يف	هذا	الظالم	بف�سل	– اهلل	تعاىل-	فهي	
متتلك	اأع�ساء	ج�سدية	م�سيئة	متكنها	من	الروؤية	يف	الظالم،	وبعدها	تابعنا	طريقنا	فراأينا	الرباكني	
حتت	املاء	عن	بعد	ومررنا	باأ�سماك	ذات	اأ�سكاٍل	غريبٍة	واأفاٍع	مائيٍة	وحيواناٍت	اأخرى	ل	ي�ستطيع	العقل	

و�سفها.
فمنها	ال�سائك	وامل�ستدير	ومنها	الكبري	والزاحف	وال�سغري	اأي�سا،	-ف�سبحان	اهلّل	تعاىل-	على	
فوجدت	جمموعة	 على	 لالأ فنظرت	 ال�سطح،	 من	 تاأتي	 غريبًة	 اأ�سواتًا	 �سمعت	 ًة	 وفجاأ البديع،	 خلقه	

كبريًة	من	احليتان	تذهب	باإجتاٍه	واحد.
فقال	الدولفني	من	فوره:	حتى	قبل	اأن	اأ�ساأله	عن	ذلك،	هذه	احليتان	تهاجر	�سنويا	للبحث	عن	

اأماكن	دافئٍة	تذهب	اإليها.
عرفت	 كيف	 له:	 قلت	 حديثه	 اأنهى	 اأن	 وبعد	
الدلفني	 نحن	 فقال:	 ه��ذا؟	 عن	 �ساأ�ساألك	 اأنني	

ُنعرف	بذكائنا	احلاد.
بقليل	 وبعدها	 رحلتنا،	 لنكمل	 هيا	 ق��ال:	 ثم	
ال�سطح،	 اإىل	 ف�سعدت	 ب��ال��ربودة	 اأ�سعر	 ب���داأت	
ون��ظ��رت	خ���ارج	امل��ي��اه	ف��وج��دُت	ج��ب��اًل	جليدية	

�سخمة،	فلحقني	الدولفني	قائال:
ر�سية	 الأ للكرة	 ال�سمايل	 القطب	 يف	 نحن	
اإهداء،	وبعد	ثواٍن	قال	يل:	 واأنحى	حديثه	قائال:	
هناك	خطر،	توجد	�سمكة	قر�س	يف	اجلوار	حتاول	

ا�سطياد	فري�سة.
فاأحببت	اأن	اأرى	�سمك	القر�س	وهو	ي�سطاد،	
الفري�سة	 اأم�سك	 ق��د	 ك��ان	 اإل��ي��ه	 نظرت	 وعندما	
باأ�سنانه	الكبرية	احلادة،	فكانت	الفري�سة	�سمكة	
�سغرية،	ولكن	مل	تنزف	ول	حتى	قطرة	دم	واحدة	
هذه	 تنزف	 مل	 مل��اذا	 متعجبًا!	 للدولفني	 فقلت	 	.

ال�سمكلة؟!
اأن	 ا�ستطاعت	 ال�سمكة	 هذه	 قائاًل:	 اأجابني	
تطور	نف�سها	للتعاي�س	مع	هذه	البيئة	الباردة	جدًا،	
بي�ساء	 مادٍة	 اإىل	 حمر	 الأ اللون	 دمها	من	 فتحول	

ل	تتجمد.
وبعد	اأن	اأنهى	كالمه	بداأ	يبتعد	عني	فحاولت	
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اللحاق	به	ولكن	مل	اأ�ستطع،	فما	لبث	اأن	ابتعد	كثريًا	حتى	بداأ	اأكرب	واأ�سر�س	نوع	من	اأنواع	�سمك	القر�س	
بي�س	يقرتب	مني	ليحاول	التهامي،	ف�سبحت	�ساعدًا	اإىل	ال�سطح	حماوًل	الهرب	منه،	 وهو	القر�س	الأ
فلم	اأجد	�سوى	اأر�ٍس	من	الثلج	اأمامي	ومل	يكن	يل	خيار	غري	ال�سعود	اإليها،	وعندما	وقفت	ونظرت	

بي�س	النا�سع. من	حويل	وجدتها	اأر�سًا	كبريًة	جدًا	مغطاًة	بالثلج	الأ
بالثلج،	 �سغريًا	حمفورًا	 كهفًا	 وجدت	 وعندها	 الربد،	 من	 فيه	 اأختبْي	 مكاٍن	 عن	 اأبحث	 فبداأت	
ًة	�سمعت	�سوت	 وعندما	دخلت	اإليه	لحظت	اأن	الكهف	اأكرب	حجمًا	من	الفتحة	التي	دخلت	منها،	وفجاأ
اأقداٍم	تقرتب،	�سعرت	باخلوف،	ومع	كل	خطوة	كان	يزداد	خويف	وعندما	دخل	كان	دبٍا	قطبيًا	متو�سط	

احلجم.
وملا	راآين	بداأ	بالرتاجع	لكي	يهرب،	وب�سرعٍة	قلت	له		ل	تهرب	لن	اأوؤذيك	اأبدًا،	فتقدم	نحوي	ببطٍء	

خطوًة	........	خطوة.
فقلت	له:	هل	هذا	خمبوؤك؟

قال	:	نعم،	ثم	�ساألني	:	من	اأنت؟	فاأجبته	اإنني	من	الب�سر	ولكني	اأ�ستطيع	التحدث	مع	احليوانات	
بطالقة،	ثم	�ساألته:	ملاذا	جعلت	الكهف	اأكرب	من	املدخل؟

فاأجابني	قائاًل:	لكي	ُيحب�س	الهواء	الدافىء	بالداخل	وعندها	�ستبقى	درجة	حرارة	الكهف	اأعلى	
من	اخلارج،	ثم	نظرت	حويل	فوجدت	�سمكة	ميتة،	قلت	له:	كيف	متكنت	من	اإ�سطياد	هذه	ال�سمكة؟	
واأفعل	هذا	برفع	 بقوٍة	عليه	 القفز	 اأبداأ	 ثم	 اأبحث	عن	مكان	يكون	فيه	اجلليد	رقيقًا	 اأوًل	 فقال	يل:	
�سطياد	ال�سمكة،	وهكذا	 مامية	و�سربها	باجلليد	وعندما	ينك�سر	اأنتهز	اللحظة	املنا�سبة	لإ قوائمي	الأ
بي�س	وما	اأروعه،	فقاطع	حديثي	 .	ويف	هذا	الوقت	كنت	اأنظر	اإليه	فقلت	له:	ما	اأجمل	هذا	الفراء	الأ
بي�س	عليه،	وبعد	اأن	 خرين	يرونه	هكذا	ب�سبب	انعكا�س	لون	الثلج	الأ قائاًل:	فر	ائي	لي�س	له	لون	لكن	الآ
انتهى	من	حديثه	لحظت	اأن	اجلو	قد	هداأ	قلياًل	يف	اخلارج،	فذهبت	للبحث	عن	�سخ�س	ي�ساعدين،	
فالحظُت	 النظر	 فاأمعنت	 الثلج،	 يغطيها	 ل	 البحر	 على	 تطل	 �سغرية	 منطقة	 وجدت	 �سريي	 واأثناء	
ًة	بداأت	هذه	الطيور	 جمموعة	كبريًة	جدًا	من	طائر	البطريق	تتجمع	يف	هذه	املنطقة	ال�سيقة	وفجاأ
رى	ما	يح�سل	وعندها	 ت�سيح،	ومبا	اأنني	اأفهم	لغة	احليوانات	علمت	اأن	هذا	نداء	خوف	فذهبت	لأ
�سعرت	اأنهما	اأطماأنا	يل	ف�ساألت	والده:	ماذا	تفعلون	هنا؟	فقال:	نحن	ناأتي	اإىل	هنا	كل	عام	للتزاوج	
ن،	بعد	اأن	تعّلم	�سغارنا	ال�سباحة،	 والتكاثر،	ثم	�ساألته:	متى	�سرتحلون	من	هذا	املكان؟	فاأجابني:	الآ

بنه	وذهب. ثم	�سكرين	على	اإنقاذي	لإ
وعندما	ابتعد	�سعرت	اأن	�سيئًا	يحدث	يل	وعندها	بداأت	اأطرايف	تتال�سي	وتختفي.
نقاذ	حويل. فا�ستيقظت	من	غيبوبتي	واإذ	بي	يف	امل�ست�سفى	مع	عائلتي	وطاقم	الإ

فحمدت	–اهلل	تعاىل-	على	اأنه	كان	حلما	فقط،	وحدته	ثانيًة	على	�سحتي	وعافيتي.

	*	الق�سة	الفائزة	مب�سابقة	جامعة	فيالدلفيا
		*	*طالب	مدر�سة
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ذاك اليوم البارد *

قصص قصيرة

اأخرجت	قدمها	من	حتت	الغطاء	بعد	ذلك	
ال�سراع	يف	التقلب،		كانت	متكورة	على	بع�سها	

رغم	اأن	اجلو	ل	يتطلب	ذلك.....
العتمة	 تلك	 يف	 ال���زرق���اوان	 عيناها	 ملعت	
ذلك	 يف	 النظر	 متعن	 وه��ي	 حدقتاها	 وات�سعت	
ال�سق	يف	اإحدى	زوايا	ال�سقف	املتاآكل...	اأطلقت	
تنهيدة	مطولة،		حيث	اأيقنت	اأن	ال�سبح	مل	ياأت	
بخيالها	 وت�سرح	 اأظافرها	 تق�سم	 اأخذت	 بعد..	
الطفويل	لعل	الوقت	مي�سي،		وتراءت	لها	اختها	
ذاك	 يف	 نائمة	 وه��ي	 باملاء	 ابتلت	 حني	 الكربى	
�سدقتها	 	 التهوية..!	 فتحة	 ب�سبب	 البارد	 اليوم	
طفولتها	فارت�سمت	على	وحهها	ابت�سامة	�سرعان	
ما	حتولت	ل�سحكات	متقطعة	..	راأت	يف	العتمة	
الغطاء	 حتت	 راأ�سها	 فو�سعت	 والدها	 تقلبات	
خ�سية	ان	ي�ستيقظ..	وابتلعت	بقية	ال�سحكات..	
الغرفة	 ب���ل	 امل����ن����زل..	 ه����ذا	 يف	 وال���ذك���ري���ات	

ال�سغرية...!
رنحت	بقدميها	مرارا	وهي	تعلو	بهن	وتعود	

 *  * اأمــاين حممد بني خلف  

إبداعات

حتت	 من	 يدها	 واخ��رج��ت	 بالفرا�س	 ت�سربهن	
بطنها	واأخذت	تلعب	بفمها..!	ثم	اح�ست	بركلة	
اأنها	 لقد	علمت	 بطنها..	 وباأخرى	يف	 قدمها	 يف	
جتاوزت	مكان	نومها	فنظرت	من	حولها	واأخذت	
تتاأمل	والدها	ووالدتها	واخواتها..	بدت	البالهة	
الغرفة	 تت�سع	 ...	رباه	كيف	 على	وجهها	الربىء	
اأننا..	 	... اأننا	 اأح�س...	 	 لكل	هذا..؟	 ال�سغرية	

كعلبة	�سردين..	اآه	..	طعام...!!
واأح�ست	 بطنها	 على	 يدها	 و�سعت	 وب�سرعة	
به	يتقل�س...	لو	اأعلم	اأن	التخمة	التي	اأ�سابتني	
اجلوع..!!	 يل	 اأح��دث��ت	 قد	 البارحة	 ع�ساء	 من	
ان	 راجية	 العجيبة	 �ساعتها	 اإىل	 تنظر	 واأخ��ذت	
بالت�سلل	 ال�سوء	 خيط	 اأخذ	 واإذ	 ال�سبح!!	 ينبلج	
ال�سباح..	 طلع	 قد	 ها	 رب��اه...	 ف�سيئا...	 �سيئا	
طلع..	القت	نظرة	اإىل	فرا�س	اأمها	فراأتها	تتقلب	
ال�سغرية	 ال��زاوي��ة	 تلك	 اإىل	 ذاهبة	 نه�ست	 ثم	

التي	تدعى	املطبخ...!
اأمها	 نحو	 ب�سرعة	 فرا�سها	 ندى	من	 نه�ست	
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رقبتها	 عانقت	 	 ال��ط��ع��ام،	 تعد	 جل�ست	 حيث	
ور�سمت	على	وجنتها	تلك	القبلة	الربيئة...

�سباح	اخلري	يا	حبيبتي...
من	 �سغرية	 قطعة	 ال���درج	 م��ن	 واأخ��رج��ت	
اخلبز	وو�سعت	عليها	قطعة	�سغرية	من	اجلبنة	
نحو	 وج���رت	 ن��دى	 اأخ��ذت��ه��ا	 	 اي��اه��ا،	 واعطتها	
ذلك	 يف	 وجل�ست	 فايقظتهم	 ووالدها	 اخواتها	
املائدة...	 على	 مكانا	 حتتل	 الغرفة	 من	 املكان	
جتمعت	 ما	 و�سرعان	 الطعام	 ال��وال��دة	 و�سعت	
واأخذن	 املقلي...	 البي�س	 رائحة	 على	 البنات	

بال�سجار	على	املكان...
والدهن..	 ق��دوم	 حني	 انتهت	 احل��رب	 لكن	
وهو	يحمل	بعينيه	نظرات	احلزم	وال�سرامة	

�سباح	اخلري	اأبي....
توالت	اأ�سواتهن	وبداأ	الكل	بالتهام	الطعام،		
هم�ست	البنت	الكربى	يف	اذن	والدتها	بارتياب:

ماذا؟		...	اأاأقول	له؟....	ام	ل؟
بدت	احلرية	على	وجه	والدتها	فهزت	كتفيها	
فم	 يف	 الكلمات	 ترجلت	 ثم	 انتباها	 تعرها	 ومل	

البنت	وخاطبت	والدها:
جديدا...	 ب��ن��ط��ال	 اأري����د	 اأب�����ي...	 اأب...	

فبنطايل	متزق...
دعي	امك	حتيكه	لك...

مل	يعد	به	رقعه	ال	وحاكتها	امي	من	قبل...
خذي	بنطال	احدى	خواتك..

ابي..	 يا	 معذرة	 اخ��وات��ي..!!	 اح��دى	 بنطال	
لكن	ماذا	يلب�سن	او	اخذته...

اف...	�سافعل...	وهز	را�سه	بتوتر
ابي	وانا	اريد

	رمقها	 كلمته	ندى	برباءة	وهي	تهز	قدمه،	
بجفاء	 ري��ق��ه��ا	 ف�����ازدردت	 ال�����س��ارم��ة	 بنظرته	

وتابعت	متلعثمة:
اريد...	اريد	ان...	ل	اريد	�سيئا

	لب�ست	 ال���ب���اب،	 ن��ح��و	 ب�����س��رع��ة	 ون��ه�����س��ت	
ت��ط��ل	م��ن	�سقوقه	 ال����ذي	 امل���ه���رتىء	 ح���ذاءه���ا	
	واعدت	لوالدها	اخر	وتلك	 	 اناملها	ال�سغرية،	

والدها	 نه�س	 املهرتئة..	 بالحذية	 املليئة	 ال�سلة	
فيها	 ن��دى	 وو�سع	 ال�سلة	 وتفقد	 ح��ذاءه	 وانتعل	
فوق	الحذية	فهي	�سغرية	احلجم	ل	تاخذ	حيزا	
اكرب	من	حيز	الحذية،		وو�سع	ال�سلة	على	ظهره	

وذهب	يف	طريقه	اىل	مكان	رزقه...
رغم	اعتياد	ندى	على	ال�سوق	الذي	تعمل	به	
مع	والدها	ال	انها	حتب	ان	ت�ساهد	جموع	النا�س	
وقد	كوموا	ب�ساعتهم	يف	خمتلف	الماكن	وحتب	
�سقوق	 من	 تنفرح	 وهي	 ال�سم�س	 ترى	خيوط	 ان	
احلديد	امل�سفح...	كل	�سيء	يف	املكان	حتبه	..	
حتى	 امل��ارة..	 الحذية..	 اكوام	 اللعاب...	 بائع	
كلها	حتبها..	 	.. ال�ستاء	 وب��رودة	 ال�سم�س	 لهيب	
والدي	 ت�سعر	 انها	 تكفي	 منها...	 اه	 والنقود...	
كبرية	 ا�سبح	 عندما	 ح�سنا..	 ب��ال�����س��ع��ادة...	
بحجم	 ك��ث��رية..	 ك��ث��رية..	 ن��ق��ودا	 ل��ه	 �ساح�سر	
وجبة	 بحجم	 بل	 ل	 الحذية...	 �سلة	 بحجم	 	...
طعام	كبرية	لذيذة	تلك	املل�سقة	على	ابواب	من	
زجاج...	او	بحجم	غطاء	دايفء	يف	ت�سرين....	ل	
...	اكرب	مني...	هزت	 انها	كبرية	 املهم	 اعرف	
كتف	والدها	مرات	عدو	وهي	تقول	ب�سذاجة:

كثريا	 النقود	 ل	حتب	 انك	 يل	 تقل	 امل	 ابي	
...	ملاذا؟

ابت�سم	برقة	وامتدت	يده	اىل	اخللف	فداعب	
احدى	خديها	وهو	يقول:

لكي	ل	افكر	ال	بيومي	.....	ولكي	اكون	قريبا	
من	اهلل	دائما...

وكيف	نكون	قريبني	من	اهلل؟
يوم	 كل	 ن�ست�سعره	يف	 ان	 يكف	 �سيء...	 بكل	

وكل	حلظة..
ابي...	اه...	ماذا	باجلنة...؟
ها..	ها..	ماذا	تريدين؟!

اه..	اريد..	العابا..	و..	العابا..	و..	كل	�سيء	
احبه...

فلتحيي	 يا	حبيبتي...	 ها..	ها	ها...	ح�سنا	
اهلل...	هيا	انزيل....

اىل	 و�سال	 ابيها	حني	 ظهر	 عن	 ندى	 نزلت	
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ترتب	 اخ���ذت	 وب�سرعة	 	 ال�����س��وق،	 يف	 مكانهما	
تلك	الحذية...ثم	جل�ست	على	�سخرة	اعتادت	
البيا�س	 ذاك	 تراقب	 واخ��ذت	 عليها	 اجللو�س	
التي	 التجاعيد	 وتلك	 والدها،	 �سعر	 غزا	 ال��ذي	
تكتظ	على	وجنتيه،	كانت	ال�سماء	غائمة	واجلو	

باردا	قليال...
يف	كل	دقيقة	كانت	تنتقل	فيها	من	�سخ�س	
الحذية،		 من	 �سيئ	 بيع	 حت��اول	 وه��ي	 اخ��ر	 اىل	
وهي	 ال�سماء	 اىل	 اللتفات	 عن	 عيناها	 تغب	 مل	
نحيل	ل	 مثقلة...	وج�سد	 بعيون	 ال�سم�س	 تراقب	

يقوى	على	ال�سمود	امام	يوم	حافل	كهذا.
اىل	 نذهب	 هيا	 ال�سم�س	 اختفت	 لقد	 اب��ي..	

البيت.
م���������اذا؟		ه����ل	ت����ع����ود	م����ن	ج����دي����د	حيث	

ال�سروق...؟
لقد	 تقلقي	 �ستكمل	م�سوارها	ل	 ..	ل	 ها	ها	

اقرتب	موعد	رجوعنا	اىل	البيت.
تقرتب	 انها	 عادت	 لقد	 هناك..	 انها	 انظر	

من	الغروب..
ح�سنا..	�ساحزم	امتعتنا.

وقفزت	مرات	عدة	فتطاير	�سعرها	املنكو�س	
وفجاة	 جميال..!	 م��ا	 يوما	 �سيكون	 رمب��ا	 ال��ذي	
وهو	 والدته	 تقوده	 الذي	 الطفل	 ذاك	 ا�ستوقفها	
يف..	 يف..	 تراها	 التي	 كتلك	 جميلة	 لعبة	 يحمل	
والدها	 يقراأها	 التي	 ال�سحيفة	 ويف	 احالمها..	
يختلف	 مثلنا...	 لي�س	 ان��ه	 ال��ه��ي....	 ي��ا	 يوميا	
قبعة	 ي��رت��دي	 ومل	 ه��ك��ذا؟	 يلب�س	 مل	 مت��ام��ا...	
حتى	 مطر..	 يوجد	 ل	 مظلة...؟	 ووالدته	حتمل	
علينا..	 يت�ساقط	 ان	 اج��م��ل	 فاملطر	 ك��ان	 وان	
ويبللنا..	رباه	ما	اجمل	تلك	اللعبة..	امل	يقل	يل	
�سهرا	 نعمل	 ان	 ويكفي	 باهظا	 ثمنها	 ان	 وال��دي	

كامال	حتى	نح�سل	على	واحدة	مثلها....!
اح�ست	 عينيها...	 من	 دمعة	 فرت	 وب�سرعة	
بغ�سة	جتثم	على	�سدرها	ومتنعها	من	التنف�س..	
اح�ست	..	ب..	بجوع	...	وبجوع..	وبداأت	دموعها	
ذاك	 وراى	 	 اليها،	 والدها	 التفت	 بالنهمار..	

ان	 ال	 بالرحيل...	 اليها	 ا�سار	 وب�سرعة	 الطفل	
العودة...	 خطوات	 تكن	 ومل	 تثاقلت	 خطواتها	
ان	 وح��اول	 ال�سلة	 يف	 كتفه	 على	 والدها	 حملها	
ان	 بالولد..	 تعلق	 ب�سرها	 ان	 ال	 ي�سرع	اخلطى	
وهزت	 البكاء	 عن	 فتوقفت	 ايقظها..	 ما	 �سيئا	

والدها..
ابي...	ابي...	هل	ادخل	اجلنة؟
التفت	اليها	با�ستغراب	وهو	يقول:

ان	�ساء	اهلل...
بالت�ساقط،		 امل��ط��ر	 ب���داأ	 اللحظة	 ت��ل��ك	 يف	
فو�سعت	املراة	املظلة	على	ولدها...	نظرت	ندى	
وابت�سمت	 دموعها..	 وجففت	 اخرية	 نظرة	 اليه	
ابت�سامة	عري�سة..	ابت�سامة	الكربياء..	واح�ست	
ال�سغري	 وجهها	 م��الم��ح	 يف	 ت�سري	 بغطر�سة	
مل	 وابت�سمت....	 ال�سماء	 اىل	 را�سها	 فرفعت	
ت�ستطع	مقاومة	املطر	فاغم�ست	عينيها	واخذت	

ت�سرخ	وهي	ت�سفق	بيديها...
اين	 اهلل...	 يا	 احبك	 اين	 اح��ب��ك....	 انني	

احب	اهلل...	واحب	ابي..	اين	احبك	ابي...
ما	 متنا�سية	 ت�سحك	 وهي	 والدها	 عانقت	 	

حدث	متفائلة	يف	مطر	الرحمة......

* الق�سة	الفائزة	مب�سابقة	جامعة	فيالدلفيا
*	*	طالبة	مدر�سة
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قراءة لمكان ما

قصص قصيرة

بغباره،	 كت�سبثها	 رفيقتي	 بيد	 مت�سبثة	 العتيق	 ال�سلم	 اأ�سعد	ذلك	 واأنا	 الغمو�س	 رع�سة	 اأ�سابتني	
بيني	 احلواجز	 كل	 خ��رق	 على	 ق��ادرة	 ب��اأين	 �سعرت	 املا�سي،	 باجتاه	 زمني	 اأخ��رق	 ب��اأين	 اأح�س�ست	

وبينه...
ال�سلم	حيث	 بداأت	هم�ساتنا	تخفت	رويدًا	رويدًا	عندما	�سارفنا	على	النتهاء	من	درجات	ذلك	
اأن	 اإىل	 خ�سبيا	 كر�سيًا	 يعتلي	 وهو	 عنده	 توقف	 قد	 الزمن	 وك��اأن	 �سامتًا،	 هناك	 يجل�س	 من	 وجدنا	

اأتينا...
اأخريًا	ا�ستقر	بنا	الزمن	منت�سبني	اأمامه،	�ساألته	ب�سلف:من	هنا؟!فاأغم�س	عينيه	ب�سرور	ورحب	

بنا	قائال:تف�سلوا...
ب�سع	خطوات	ون�سبح	جزءًا	من	املا�سي،	املا�سي	الذي	راأيته	كثريًا	يف	امل�سل�سالت	التي	تعر�س	
اأن	متر	بع�س	من	 اأحببت	 اإىل	احلايل..والذي	طاملا	 اإىل	الربيطاين	 العثماين	 كارثة	ال�ستعمار	من	

دقائق	عمري	يف	ح�سرته..
	اأحاول	اأن	اأ�سيطر	على	ده�سة	كانت	متلك	مالمح	وجهي	ونحن	ندخل	غمو�سًا	جمياًل،	غمو�س	
ثالث	 جتل�س	 وهناك	 الفارغة،	 باملقاعد	 مكتظًا	 املكان	 ال��ذاك��رة..ك��ان	 لذكره	 ترتاح	 عتيق	 ما�ٍس	
فتيات،ويف	ال�ستقبال	�ساب	اأعرف	مالحمه	جيدًا.	اأتذكر	اأنه	من	زمالء	رفيقتي،	كان	يعمل	هناك،	

ن	اأكت�سف	كل	زاوية	وكل	مقعد	وكل	جال�س. توجهت	بنظري	اإىل	الداخل،	كنت	على	عجل	لأ
املكان،	يندمج	 اأجزاء	 نوره	بخ�سوع	يف	 ثناياها	�سوء	خافت،	يبث	 بعتمة	يخرج	من	بني	 فوجئت	
مع	بع�س	اأغاين	ال�ستاء	الدافئة،	لي�سفي	على	املكان	�سحر	الهدوء	الذي	يوجه	يل	دعوة	لال�ست�سالم	

حالمي.. ل�سلطانه	واإطالق	العنان	لأ

 * الــدربــا�ــصــي   املعطي  عبد  حليمة 

إبداعات
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اأحد	 على	 وجل�سنا	 ج����واء	 الأ تلك	 اقتحمنا	
الطاولت	التي	كانت	قد	اختارت	لها	مكانًا	بجوار	
املدفئة،	حتى	مقاعد	املا�سي	تبحث	عن	الدفء.
اأما	اجلدران	ال�سنديانية	فكانت	ت�سم	املكان	
ن	 لأ فتاة	 بحب	 العتمة	 تلك	 ن��ادر،	حتتوي	 بحنان	
والزوايا،	 للمقاعد	 تنتمي	 م��ا،	 ح��ب	 يحتويها	
تنفث	 هناك،	 ما	 اأرجيلة	 دخان	 بخيوط	 وترحب	
رائحة	املا�سي،	فتت�سلل	تلك	الرائحة	اإىل	اأعماقك	
زمن	 اإىل	 تعيدك	 فتاة،	 قلب	 اإىل	 عا�سق	 كت�سلل	
ن	ويقف	يف	 م�سى	دون	اأن	ينتظرك،	لكنه	يعود	الآ

هذا	املكان	بانتظار	من	يحن	اإليه..
الي�سار	 اإىل	 ك���ان	 خ�سبي	 مقعد	 يجذبني	
ننتقل	 اأن	 فاقرتحت	 يناديني،	 ب��ه	 اأح�����س	 مني،	
اإىل	ذلك	اجلزء	من	املا�سي..	ت�سادمت	داخلي	
حا�سي�س،	اأنا	اأجل�س	على	ذلك	املقعد	اخل�سبي	 الأ
اأنامل	جدتي	 يكون	من	غزل	 قد	 بب�ساط	 امل�سترت	
احت�سيتها	 القهوة..	 جاراتها..ح�سرت	 اإحدى	 اأو	
ب�سيء	من	البطء	املتعمد	كي	حتلو	يل	مراقبة	اأحد	
املثقفني	الذي	اأخذ	اأق�سى	اليمني	مكانًا	له.جل�س	
بثقة	جّذابة،	بداأ	باإخراج	ما	يف	حوزته	من	ذاكرة	ونرثه	اأمامه،	ولعله	كان	يق�سد	اأن	ينرثه	اأمامي،	
جاء	النادل	يحمل	له	كوبًا	من	ال�ساي	بيمينه،	واأرجيلة	بي�ساره،	و�سرعت	اأنا	باملراقبة،	لكنه	كان	يغيب	
بهذه	اجلرعة	من	 اكتفى	 وكاأنه	 قبلنا،	 نه	غادر	 لأ مر	كثريًا	 الأ العتمة،	ومل	يطل	 ويح�سر	يف	ح�سرة	

املا�سي	وم�سى..
جل�سنا	اأنا	ورفيقتي	وزميلها	نتحدث	عن	احلرب	وعندما	غادرنا	ذلك	الزميل	حتدثنا	عن	احلب،	
ن	من	املا�سي	فال	 مل	يكن	باإمكان	ذاكرتي	يف	هذا	املكان	جتنب	ذكره،	ذلك	الغائب	احلا�سر،	فهو	الآ

�سري	من	تذكره..
ف�سلت	 لكنني	 العتمة،	 هذه	 يف	 معه	 باجللو�س	 �سديدة	 رغبة	 اأخفي	 اأن	 اأي�سًا	 باإمكاين	 يكن	 ومل	
ح�سرة	 لق�سة	حب	يف	 ال�ستماع	 متعة	 اأف�سد	 ل	 كي	 عنه	 باحلديث	 اأرغب	 ومل	 ل�سديقتي	 ال�ستماع	

الذاكرة..
خرجنا	 قريب،	 عما	 يا	 ما�سٍ �سي�سبح	 الذي	 للحا�سر	 واأع��ود	 املا�سي،	 باب	 اأغلق	 اأن	 بد	 ل	 كان	
مودعني	على	اأمل	اللقاء	القريب،	نزلنا	ذلك	ال�سلم	العتيق،	متجهني	نحو	الر�سيف،	م�ستقلني	اإحدى	
اأ�سبح	ما�سيا	 اأن	ذلك	املا�سي	 اأن	ندرك	 احلافالت	عائدين	اإىل	احلا�سر	منتظرين	امل�ستقبل	دون	

اآخر...
ردن * قا�سة	من	الأ
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�ساعات	طويلة	من�سيها	يف	عمٍل	مكرور		ُيدخل	الروح	يف	دهاليز	ملٍل	قاتل،	اأحاول	الهروب	من	
�سطوة	الفراغ	اىل	عوامَل	بعيدٍة.							

ما	نوع	تلك	ال�سجرة؟
غ�سان	التي	تظهر	من	النافذة	الوحيدة	يف	 اأ�ستطلع	منظر	الأ 	اأرفع	راأ�سي	ببهجة	باهتة	واأنا	 	 	 	
الغرفة..	اآه	..�سوت	ع�سافري!اأبتعد	للحظات	عن	الدفاتر	املتكّومة	اأمامي	التي	تنتظر	بربود	وحياد	اأن	
اقوَم	بت�سحيحها	تقت�ّس	بع�س	عمري،	اتنّبه	لع�سفور	وقف	على	حافة	النافذة،	كم	اأح�سد	الع�سافري!	
اأنت!«اأخربه	 قلبي	 »ع�سفورة	 اأثناء	فرتة	اخلطبة	 كلماته	 تت�سّلل	 املق�سو�سة،	 باأجنحتي	 باأ�سى	 اأفكر	

	دنياك	فرحا	...« باأين	ل	اأحتمل	فكرة	مالزمة	البيت	»اإذهبي	حيث	ت�سائني،	اأنا	اأدعمك،	اأمالأ
هذا	 كل	 اخلليوي«ملاذا	 عرب	 تتواتر	 وهي	 اأم�س	 �سوته	 ن��ربات	 تباغتني	 كفي،	 بني	 راأ�سي	 اأ�سع	
التاأخري؟!«	وكنُت	اأ�ستاأذنته	بزيارة	اإحدى	�سديقاتي	بعد	احلاحها	وتاأجيل	الزيارة	عدة	مرات..يتكّرر	

	بل�سعة	خجل	يف	خدي	... رنني	اخلليوي	ويت�ساعد	الدم	اإىل	راأ�سي	واأح�سُّ
قلُت	ب�سوت	اأتكّلف	فيه	الهدوء:اآلو...اأهلني	حبيبي	..!

ولد	جّننوين،	 فاقتحم	�سوُته	�سكون	نف�سي	وهو	يلعلع	يف	اأذين	...اأريد	اأن	اأخرج		عندي	موعد	!الأ
كفاِك	كالمًا	فارغًا	وثرثرة..

حراج	مينعني	من	جمرد	املقدرة	على	الرد،	اأ�ستطلع	وجوه	زميالتي	يبدو	الفهم	يف	مالحمهن،	 الإ
�سوته	ميت�س	فرحتي	ويك�سر	توثبي	اأ�سعر	اأين	خمنوقة	..اأين	كلماتك	ووعودك	؟اأهرول	للبيت	اأراهن	

	قلبي	بالعتمة	. باأنه	�سيغتال	اآخر	بذور	فرحي	و	ميالأ
اأ�سبه	 وكلماته	 نظراته	 	 م�سبهة	 تتوهج	 و�سيجارته	 وجهه	حمتقن	 بالباب،	 يقف	 اأجده	 اإذ	 اأجفل	

ـــان بــــريوتــــي  *  ـــن ح
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بر�سا�س	»:اأّخرتيني	عن	موعدي!
اأقول	له	بهدوء	حماولة	عدم	تطور	املوقف	:لكنك	مل	تخربين	باأنه	عندك	موعد؟

يجيبني	ب�سرعة:و�سار	عندي	...عندك	مانع؟!
اأدخل	وقد	تك�ّسر	كل	ما	يف	قلبي	من	فرح	تلك	اللحظة:	موعد؟..مع	مني؟	يعني	مع	الوزير؟!

اأ�سدقائه	ولن	 ّنه	تناول	مفاتيح	ال�سيارة	وغادر	م�سرعًا،	اأعرف	�سي�سهر	مع	 مل	ي�سمع	ما	قلت	لأ
يجد	من	ي�ساأله	متى	يرجع...�سيم�سون	ال�ساعات	يف	الرثثرة	والنقا�سات	والتنظري	...

ن	 �سوت	زميلتي	التي	ل	تتحدث	اإل	نادرا	يعلو	فجاأة:ا�سمعوا...�سفري	القطار!	ثمة	�سكة	قريبة	الآ
يغادر	يف	رحلة!	تعلن	اأخرى	وقد	عال	وجهها	�سحوب	:مل	اأجّرب	ركوب	القطار...هل	جّربته	اأجيبها	
بالنفي	واأتابع	�سمتي	...لكم	تخيلُت	احلياة	رحلة		يف	قطار	كّل	ينزل	يف	حمطته	املحددة	له	التي	مل	
يخرتها،	بع�سنا	يركب	منذ		البداية	يف	املق�سورة	اخلطاأ	وتداهمه	النهاية	وهو	مل	يجد	مكانه	بعد!

بي�س	يف	كفيك...اأحلم	اأن	اأ�سافر	يف	قطار	نافذته	م�سرعة	 					...قلُت	لك	واأنا	اعّد	غيوم	احللم	الأ
تتغري	 اأن	 املهم	 اأو	حتى	�سحراء	 اأو	مدى	مفتوحا	 	 تكون	طبيعة	خالبة	 اأن	 يهم	 على	مدى	متغري،	ل	
وبع�س	 عليك	حزين	 	 واأق�سُّ ون�سهر	 ..نتحدث	 املختلف	 مذاقها	 لكّل	حلظة	 العمر	 ..كما	 كل	حلظة	
فرحي	واأحالمي	حتملني	على	زندك	وت�سافر	بي...قال:�ساأجعل	اأيامك	مدى	مفتوحا	وحلظاتك	قطار	
م�سافر	»اأتذكر	تلك	اللحظات	املبهرة	املفعمة	بالده�سة	والبهجة	ال�سافية	اأتذكر	كيف	اأتهمُت	احلياة	
باأنها	ن�سيْت	اأحزانها	يف	�سلة	على	باب	عمري،	قلُت	لك	ودموعي	تتدافع	مثل	تالل	غيٍم	ل	متطر:فرحي	

تي	اأنت..«واأذكر	كيف	�سممَت	اأناملي	بكفك	ولثمُتها	طويال	بحنٍو	اأبكاين...« وعمري	الآ
عمال	 					دموعي	تن�ساب	هذه	املرة	على	وجنتي	اأ�سارع	مل�سحها	بظاهر	كفي	املخ�سو�سنة	من	كرثة	الأ
البيتية	والواجبات	املت�سعبة	و�سراعاتي	مع	ال�سغار	الذين	ل	�ساأن	له	بهم	اإل	اأنهم	يحملون	ا�سمه،	قلت	

له	مرة	»اأنت	تعي�س	عمرك	على	ح�سابي!«	اكتفى	باإ�سراع	�سمٍت	طويل	اأعقبه	بال�سخري...
قلت	لطالباتي	بعد	اأن	اكت�سفُت	ر�سالة	حب	مع	احداهن	:احلب	يف	زمننا	م�سيبة	وخدعة	كبرية،	
اأن	تعي�س	حلظات	حب	تعني	اأن	تدفع	ثمنها	طيلة	عمرك!	اإما	ان	تفقد	احلبيب	وتعي�س	على	اأوهام	
مرية	 مري	من	الأ �سعادة	�سائعة	اأو	اأن	ترتبط	به،	والنهايات	ال�سعيدة	يف	الق�س�س	التي	تنتهي	بزواج	الأ
والعي�س	يف	�سعادة	وهناء	واجناب	بنني	وبنات	نهاية	ل	تفا�سيل	فيها!	ثمة	�سل�سلة	تنازلت	ينتظرها	
وهام	الوردية	ت�سطدم	بواقع	بارد	وحياة	يومية،	هي	عليها	العطاء	واإثبات	 احلبيب	وثمة	عوامل	من	الأ
احلب؛	اأما	هو	فمخا�س	عطائه	طويل	عليها	اأن	مت�سح	جبينه	املتعّرق	وتقدم	له	امل�سكنات	وتدعو	له	
حالم	املوؤجلة	...« بال�سالمة	يف	خما�سه	الع�سري	الذي		لن	يلد	غري	الوعود	والت�سويف	والتذمر	والأ

اإحدى	املعلمات	تخرتق	�سكوين	وتنت�سلني	من	اأفكاري	:تدرين؟التقيتك	قبل	�سنوات	لكني	بالكاد	
عرفتك	كنِت	م�سعة	جماًل...	ملاذا	تغريِت	كثريًا؟

تنكم�س	الفرحة	يف	اأعماقي	اأقول	كمن	يريد	اأن	ينهي	مو�سوعًا:احلياة	تغرّيناكثريا...ظروف!
اأقّلب	اخلليوي	ل	ات�سالت	ل	ر�سائل	اأ�سبه	ب�سحراء	من�سيه،	،	اأتاأمل	زميالتي	كّل	ت�سكن	�سمتها	
	بداخلي	امل�ساعر،	اقنع	نف�سي	باأّنها	طبيعة	احلياة	لول	 وت�ستغرق	يف	رتابة	اللحظة	ال�ساكنة	اإل	اأنا	تتقدُّ

�سماعي	ل�سفري	القطار	معلنًا	عودته	اأو...	بدء	رحلة	جديدة	!

ردن * قا�سة	من	الأ
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الكاتب
كتب	مبتدئا	للم�ستقبل،	�سار	كاتبًا	-	يف	امل�ستقبل	-،	فكتب	باملا�سي	.

اأ�ضباب ونتائج
اأ�سيب	 �سبع،	 باكيًا،	 النعجة	 ذبح	 ثم	 مالح،	 مباء	 عيناه	 غرقت	 النعجة،	 ذبح	 فقرر	 رجل،	 جاع	

بالتخمة،	مل	يجع،	فا�ستهى	ذبح	النعجة	الثانية،	فذبح	النعجة	باكيًة	.

ابن منر بعد اليوم العا�رش
اليوم	 وابنه	يف	 اأي��ام،	جاع	منر	 ع�سرة	 اأك��ل	منر	 اجل��وع،	 من	 العا�سر	 اليوم	 ب�ستانه	يف	 باع	منر	
العا�سر،	عمل	ابن	منر	جائعًا،	بلي	ثوبه،	عمل	بجد	اأكرب	لياأكل	ويلب�س،	ح�سد	ثروة	تطعمهم	ع�سرة	

اأيام،	فا�سرتى	ب�ستان	اأبيه	.

كتابة
كتب	ق�سيدة	بقلم	ر�سا�س،	ُن�سرت	الق�سيدة،	تقا�سى	اأجرًا،	ابتاع	خبزًا	وقلم	حرب	وورقة،	اأكل	
اخلبز،	ف�سبع،	حاول	اأن	يكتب،	ن�سبت	اأفكاره،	ك�سر	قلم	احلرب،	و�سق	الورقة،	جاع،	و	عاد	يكتب	على	

الق�سا�سة	.
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ق�ضور غريبة 
رف�س	غريب	بعد	عوته	من	بالد	الغربة	اإلبا�س	زوجة	امل�ستقبل	خامت	الزواج،	مف�سرا	ذلك	بقوله	
ب�سل�سلة	الذهب	عو�سا	عن	اخلامت،	ونامت	لتحلم	 «،	قبلت	خطيبته	 القيود	يف	مع�سميك	 اأحب	 »	ل	

بغريب،	التفت	ال�سل�سلة	حول	عنقها،	فماتت	خنقا	.	

خراف 
اأن	متلك	 اآن	لها	 اآبائها	و	اأجدادها،	فقد	 قررت	جمموعة	من	اخلراف	الفتية	التمرد	على	غباء	
ذاكرة	تراكمية	تقيهما	من	غدر	الراعي،	الذي	يطعمها	و	ي�سربها	اإعدادًا	للذبح،	ا�ستعانت	اخلراف	
اخلراف	 بني	 فطرية	 عداوة	 مدعيًا	 عنها	 بعاده	 لإ دائمًا	 الراعي	 ي�سعى	 الذي	 اللطيف	 الكائن	 بذلك	
والذئاب،	فقرر	الذئب	م�ساعدتها،	هربت	اخلراف	اإىل	مكان	ناء	كان	قد	قرره	الذئب،	حلقها	الراعي،	
فانق�س	الذئب	على	الراعي،	�سجدت	اخلراف	للذئب	املَخلِّ�س،	ثم	بداأت	بفهم	معنى	العداوة	الفطرية	

بني	اخلراف	و	الذئب	.

حرب الدينا�ضورات
رانب	اللعينة	يف	جحور	 رانب	على	النقرا�س،	ومل	ت�سبع	الدينا�سورات	بعد،	تختبئ	الأ اأو�سكت	الأ
عميقة	و�سيقة،	يخرج	بع�سها	اأحيانًا	لتاأمني	الطعام،	جاعت	الدينا�سورات،	قرر	دينا�سور	نهم	اأكل	
رانب،	و	لكن	بقاءها	طويال	يف	اجلحور	 اأ�سغر	منه،	انقر�ست	الدينا�سورات،	فخرجت	الأ دينا�سور	

اأنبت	لدى	بع�سها	اأنيابًا	حادة	وخمالب	قاطعة	كالتي	امتلكتها	الدينا�سورات	املنقر�سة	.	

�ضباحات رمادية
»	�سباح	اخلري	حبيبتي	«،	قالها	و	اأ�سنانه	مرتا�سة،	تعاين	�سيق	اللغة	-	كالعادة	-،	بعد	اأن	طبع	
�سنان	نف�سه	»	�سباح	النور	حبيبي	«،	دافعة	 قبلة	باردة	على	خدها	الذي	ت�سقق	عط�سًا،	ردت	برتا�س	الأ
بي�س،	 زل	اللون	الأ له	بفنجان	القهوة	الرمادي	الناجت	من	اقتتالهما	عند	البائع،	فهي	اأحبت	منذ	الأ
�سود،	فما	كان	منهما	اإل	اأن	ي�سرتيا	اللون	الرمادي	– كالرماد	اله�س	 زل	اأحب	اللون	الأ ولكنه	منذ	الأ
وىل	من	القهوة،	ثم	ت�ساءل	:	اأما	اآن	 الناجت	من	اغتيال	الزمن	جمرة	حمراء	ملتهبة	-،	م�سغ	ر�سفته	الأ

لك	اأن	تتعودي	طريقة	�سنع	القهوة	التي	اأحب	!	اأمل	تعريف	اأين	اأحبها	مرة	!	
-	واأنت	تعلم	اأين	اأحبها	حلوة،	وقد	اتفقنا	عند	ارتباطنا	اأن	ن�سربها	و�سطًا،	األ	تذكر	كم	مرة	قلت	

يل	اأنك	�ستعتاد	يومًا	على	تو�سطها	!
مل	يرغب	يف	اإكمال	هذا	النقا�س	العقيم،	فاأخربها	باأنه	�سيتاأخر	يف	العمل	الليلة،	كانت	متيقنة	اأنه	
ذاهب	لإحدى	املقاهي	مع	اإحداهن،	فعر�ست	عليه	بلهجة	املتيقن	من	الن�سر	بنود	التواطوؤ	الزوجي	:	

هل	�ستعطيني	ما	�ستاأخذه	لعملك	وقتا	ا�سافيا	!	
فاأجابها	موقعا	على	معاهدة	التواطوؤ	بابت�سامة	جاهد	الطبيعة	على	نحتها	.

ثورات مكبوتة
قرر	غريب	التخل�س	من	قيد	زوج	اأمه،	اأعلن	التمرد	على	اأ�سماع	العائلة،	اأعد	حقيبته،	�سياأخذ	معه	
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كل ما يخ�صه يف هذا البيت، الذي لن يعود اإليه اإال رجال، �صيعمل ويدر�س دون و�صية زوج اأمه الذي 
كبله ب�صروط واأحكام �صارمة، خرج من البيت اإىل ال�صارع، ومن ال�صارع اإىل ال�صاحة العامة، تذكر 

عندها اأن احلقيبة مل تخرج من بيت زوج اأمه .

�رساب
تبداأ الق�صة كاملعتاد ؛ ي�صتيقظ �صاحب احلمار باكرًا، اأمال بعمل جمد، ُيخرج حماره الك�صول 
من الزريبة، لكن احلمار العنيد يرف�س العمل كالعادة، مّل �صاحب احلمار هذه الق�صة الطفولية، 
اأنعام  اإن�صان متحايل على حماره، متنا�صيا حقه فيما �صخره اهلل له من  التي حت�صر دوره مبجرد 
بذلك  فتمرد  احلمار،  ليتبعها  احلمار  اأمام  اجلزرة  يربط  اأن  فرف�س  منها،  جزء  العنيد  وحماره 
على قرار املوؤلف، الذي وقف مكباًل اأمام هذه الثورة غري املتوقعة من قبل ال�صخ�صية اللطيفة، التي 
خلقها لت�صيري اأمور احلمار العنيد، فقد اأخرج ال�صوط بدل اجلزرة، و اأخذ ي�صرب احلمار، مغريًا 
اأ�صلوبه من الرتغيب اإىل الرتهيب، لكن احلمار ي�صتمر يف اأداء دور العنيد، كما قرر املوؤلف، واعتاد 
طفال، متنا�صيا اآالمه من�صغال بتدبري خمرج من هذا املوقف املحرج، ثم ر�صم جزرة لتمثل دور  االأ
بانت�صاره على  موؤمنا  و�صار خلفها  اأمامه،  بالتقدم، ربطها  تغريه  اأن  لها  التي كان مقدرًا  اجلزرة 

�صاحبه، فهو �صار رغبة ومل ي�صر رهبة .  

قيد اجلديلة
خيك،  قيدتني تلك اجلديلة، �صحبتني .. من اأول وهلة خطفتني، مل اأتذكر يومها حق �صداقتي الأ
ين حينها رغبتي يف فك جديلتك، و�صمها �صعرة �صعرة، هذا ما قاله لها مرارًا و تكرارًا  فكل ما مالأ
اأنثوية، تزيد قيد اجلديلة رونقًا يف  اأثناء خطبتهما، وكانت يف كل مرة تر�صم على وجنتيها حمرة 
عينيه، نف�س اجلديلة التي اغتاظ دوما من روؤيتها خارج قف�صهما الذهبي، فقال لها يوما : ال بد 
اأن اأغطي جديلتك بغطاء راأ�س يقيها من مل�صات عيون الرجال، مل تفهم حينها كيف ميكن للعني اأن 
تلم�س، لكنها اأحبت غريته عليها، وغطت راأ�صها تكرميا لهذه الغرية التي مل تعن لها حينها �صوى 
مقدار حبه لها، اآالن بعد انغما�صها يف متطلبات احلياة الزوجية اليومية من غ�صيل وطهي و ..غدت 
عمال الواجبة، ورغم كونها ملكة يف بيتها كما قال لها،  جديلتها قيدا لها يحول دون ممار�صتها لالأ
ويف مطبخها حتديدا كما قالت اأمها، اعتادت النزول عن عر�صها الزوجي �صباحا، مقيدة جديلتها 
الطويلة ال�صوداء بقطعة من القما�س الرمادي، و اعتاد زوجها مع مرور الوقت على جديلتها مقيدة، 
لكنه قرر ثورة على القيد كل م�صاء عندما يعتليان العر�س، ولكن متطلبات احلياة اأجربته على ذبذبة 
هذه الثورة فيجعلها اأ�صبوعية ثم �صهرية ثم .. مل تعد تذكر اآخر مرة فك فيها زوجها – اأبو ابنتها 
– قيد جديلتها، لذلك قررت الذهاب و ابنتها اإىل �صالون التجميل، لعلها جتد حال للجديلة التي 
ذنها، اأرادت  مل تعد جتد �صببا لثقلها، ق�صت اجلديلة التي كادت تالم�س ركبتها، فغدت مالم�صة الأ
م رف�صت ذلك رف�صا باتا ؛ فما زال اأمام اجلديلة الفتية  ابنتها اأن تق�س جديلتها كاأمها، لكن االأ

الكثري حتى تق�س . 
داب *  طالبة جامعية/ك. االآ
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قصص قصيرة جدًا 

قصص قصيرة

م�شهد
ال�صم�س  خليوط  ن��واف��ذه  ي�صرع  عتيق  بيت 
لل�صقوط  اآي���ل  اجل����وار..ج����دار  يف  احل���ارق���ة، 

و�صجرة، 
اآثار  مالحمه  على  تبدو  منهك  فار�ٌس  ميّر 
يلهث  ل�س  مي��ّر  ال�صجرة،  ظل  هزمية...يتفياأ 
ال�صجرة، ميّر  اأنه رك�س كثريا..يتفياأ ظل  يبدو 
ظل  اخلاطر...يتفياأ  مك�صور  يبدو  يبكي  طفل 
ويتكرر  ببطء..  النهار  مي�صي  هكذا  ال�صجرة، 
امل�صهد.. بيت عتيق جدار و�صجرة.. يرقبون عن 

كثب...خ�صارات املارة!

  عيياميير اليي�ييشييقييري  * 

إبداعات

انتظار
يعود..مل  ل��ن  لها  احل��رب..ق��ال��وا  اأول  يف 
ت�صّدق، يف اآخر احلرب..قالوا لها لن يعود..ومل 
ت�صّدق، وحني عاد اجلنود اىل القرية مطاأطئي 
الروؤو�س يجرون خلفهم ذياًل طوياًل من هزائم 
عنه..مل  واح��دًا  واح��دًا  ت�صاألهم  اليهم  رك�صت 
واحده   اإجابٍة  على  اأجمعوا  اأنهم  اأح���د..اإاّل  يره 
غادرها  جثثاكثرية  خلفهم  تركوا  اأنهم  مفادها 

اأ�صحابها برفق...
عادت جهة املنحدر تنتظره بفارغ ال�صرب...
كانت القرية يف حالة �صكون �صديد كاأنها تتهياأ 
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الذي  املخملي  �صالها  يغمر  املطر  حلداد..وكان 
طار اإىل جهٍة ما!

لقاء
راآها مّرة يف حديقة املدينة الكبرية ..جال�صًة 
�صرب  ترقب  ه��رم  خ�صبيٍّ  مقعٍد  على  ك��اأم��رية 
انتباهها  يلفت  اأن  تفاحة..حاول  وتق�صم  حمام 

الكثرية   حم��اوالت��ه  وبعد  ب��اأخ��رى،  اأو  بطريقٍةٍ 
نظرت اإليه ونظر اإليها..اإال اأن لهجته القروية مل 
ال�صرعة  وبنف�س  كلمة  اأي  لها  يهم�س  اأن  ت�صعفه 

التي التقيا فيها..افرتقا
اإليها.. ي�صتاق  اأنه  بعده  اكت�صف  م�صى عام 

ويف  احل��ب،  كلمات  اأب�صط  على  �صفتيه  ف��دّرب 
جال�صًة  احلديقة  ذات  يف  لقيها  الثاين  العام 
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رجل   جوارها  ذات��ه..واإىل  اخل�صبي  املقعد  على 
ي�صبهه كثريًا..ابت�صمت حني راأته وراحت تق�صم 

تفاحة!!

�شبب
يف  و�صفاء  تامة  براحة  غريب  �صعور  انتابه 
ذهنه على �صكل موجٍة من ا�صرتخاء عمت ج�صده 
اإن�صان  ي  الأ عادي  �صعور  هو  الواقع  كاماًل...يف 
واإنه  خا�صة  �صاق،  اأ�صبوع  نهاية  عطلة  يف  مير 
كانت  التي  وىل  االأ زوجته  مع  ال�صعور  حرم هذا 
تغرقه باآالف الطلبات اأيام العطلة ..كانت ترثثر 
كثريًا ومع هذا كله ال تنام اإال متاأخرًا وعلى �صوت 

مر الذي كان يغيظه جدًا. املذياع العايل االأ
فكار من راأ�صه واأخذ  حاول اأن يطرد هذه االأ
يتمعن زوجته اجلديدة بطولها الفارع وهي تهم 
تنوي  اإن كانت  ينام..�صاألها  برتتيب �صريره كي 
النوم فردت بابت�صامه وقالت اأنها ال تنام عادة 
وقبل  الغطاء  الوقت..د�س ج�صده حتت  هذا  يف 
اأح�س بقنبلة تنفجر يف راأ�صه  اأن يغرق يف نومه 
لوهلة  العايل..اعتقد  املذياع  �صوت  �صمع  حني 
اأنه يحلم لكنه �صرعان ما رفع الغطاء عن وجهه 
هذه  تبت�صم  مل  �صوته،  تخف�س  اأن  منها  وطلب 
اأحد  كان  املذياع  ..اأن  ب��ازدراء  ردت  اإمنا  املرة 

ول! اأ�صباب طالقها من زوجها االأ

مقهى
قراره  باتخاذ  يتمهل  اأن  كثريًا  اإليه  تو�صلوا 
وحاولوا ب�صتى الو�صائل اأن يثنوه عن هدم املقهى  
مر و�صل بهم اإىل دفع ما يطلبه من  حتى اأن االأ
مال يف �صبيل اأن يبقيه مفتوحًا..لكنه رد عليهم 
قائاًل اأن هذا املقهى مل يجلب له �صوى اخل�صارة؛ 
فمن �صهور مل يدخله اأحد غريهم اخلم�صة كما 
ال�صاهقة  املباين  و�صط  كهذا  قدميا  مقهى  اأن 
واملحال التجارية الكبرية اأ�صبح ي�صعره باخلزي 
فاآثر اأن يهدمه ويبني مكانه بيتًا اأو حمال جتاريا 
�صباحًا  ت��ون��ه  ي��اأ ي��وم  ك��ل  يف  ك��ان��وا  متوا�صعا، 

يعيدون عليه ذات الطلب فقد اأ�صبح هذا املكان 
اأ�صياء  جزءا من حياتهم وهدمه �صيرتتب عليه 
باءت  اأن حماوالتهم  ه��و..اإال  يفهمها  لن  كثرية 

بالف�صل..
التي  الكبرية  الطاولة  ببيع  قام  اأ�صبوع  بعد 
له،  املحاذي  ال�صارع  على  وتطل  املقهى  تتو�صط 
انتحار  عن  ال�صحف  كتبت  التايل  اليوم  ويف 
�صبوع الثاين هدم املدخل..وكتبت  �صاعر.. يف االأ
�صبوع الثالث.. ال�صحف عن انتحار ناقد...يف االأ

..تاركًا  املدينة  عن  راحاًل  وم�صى  اأمتعته  حزم 
خلفه ن�صف مقهى!

منا�شل
خاطبوه  احلرب،  على  م�صت  اأعوام  ع�صرة 
جباًل  فيها  واأمطروه  البنادق  فوهات  من  فيها 
اأعوام  ع�صرة  ي�صقط،  مل  ان��ه  اإال  ر�صا�س  من 
طاردوه فيها من جبل اإىل جبل ومن واٍد اإىل واد 
والكهوف  ال�صهول  و  املنحدرات  يف  عنه  وبحثوا 
دون جدوى، اأ�صبح حديث النا�س وال�صحف اإذ 
اإنه اأوقع خ�صائر فادحة يف جي�س العدو دون اأن 
اأو  اأنه خد�س  تاريخه  ي�صقط، كما مل ي�صجل يف 
احلرب  من  اأع��وام  ع�صرة  م�صت  نزف...هكذا 
قراهم  اإىل  الثّوار  وعاد  البالد  بعدها  �صقطت 
يبق  ومل  رزقهم  منه  يك�صبون  يبحثون عن عمل 

يف املكان غريه، 
العودة..  طريق  ..ويف  ال��رج��وع  ن��وى  وح��ني 
عينه  يف  ا�صتقرت  خائف  طفل  دمعة  ا�صتوقفته 
�صقط  نه  الأ اإليه  النظر  يطل  مل  مقيتة،  ك�صظّيٍة 

خجاًل وراح ينزف اإىل ماال نهاية!

* طالب جامعي / ك.التمري�س 
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طريد الموت والظالل

قصص قصيرة

زل...   لكاأنها كانت تنبت يف اأعماقي منذ االأ
حائط  على  مالحمِك  تر�صم  كانت  �صكل  دون 
كّلما  البكاء  اإىل  بحاجتي  �صعرت  ولطاملا  قلبي، 
�صهوة  اأم��ام  واقعا  ظّلها  على  العثور  يف  ف�صلت 

انتظاري.
تلب�صِك  كانت  م��ّرة  اأّول  التقيتِك   عندما 
ب�صدق، وب�صدق كنِت تتقم�صني لونها ... ذلك 
تاأّملته.  كّلما  ا�صمِك  يرافق  م��ازال  الذي  اللون 
وجودها  يده�صني  وال  باالكتمال،  اأ�صعر  ن  االآ
تراب  على  وبهاء  هيبة  بكل  تتكئ  هنا،  اأمامنا، 
هذا القرب. فعندما اأ�صتاقِك اأغم�س عينّي حتى 

ن . واإن كنِت معي ... كما االآ
- فلتف�صح عن عينيك، ولتنعم مبا ت�صفيه 
هذه الوردة على القلوب من هدوء و�صكينة  فهي 
حرّية باأن نهبها ما منلك من حب . عندما راأيتها 
ابت�صمت يل، فابت�صم قلبي لها، واأحببتَك اأكرث. 
لكنني  اأع��رف��ه،  ال  �صيء  اإىل  باحلنني  �صعرت   .

اأعرف اأنه م�صتحيل.

  عيييامييير ميييليييكييياوي  * 

إبداعات

موطنًا  القرب  لهذا  اختيارها  يف  اأن  تَر  اأمل 
يف�ّصر ما هي عليه من اجلمال الذي يطغى على 
جمال كّل الزهور التي حتيطنا؟ و�صكلها الغريب 
الّرقيق، الذي مل اأَر له �صبيها اأبدًا يحمل اإ�صارة 
اأكاد  واالحتمال.  التخمني  ي�صتدعي  و�صرا  ما، 
هو  اإمنا  القرب  ي�صكن جوف هذا  اأن من  اأج��زم 
�صاعر مات من حب وهيام قبل اأوان الق�صيدة، 
وهذه اجلميلة اإمنا تقتات ما ميالأ قلبه من ماء 

الع�صق ورغبة اخللود. اأظنه مات منتحرًا.
�صياء،  اأنا فال ت�صتدرجني مقا�صد االأ اأما   -
وكل ما يهمني هو فعلها يف روحي اجلاحمة  التي 
جلمها احلنني فجاعت حبا، اإن هذه الوردة هي 
كل �صيء، كما اأن هذا القرب امل�صّجى يف ح�صرة 
املوت هو متاما كوجهك امل�صكون باملعنى، يختزل 
عّفة اللحظة و جمال الكون يف كل رع�صة يلدها 

قلبي امل�صاب بهدوء وجهك .
اأنا  الكاآبة،  غبار  عينّي  من  نف�س  حديثهما 
القابع خلفهما دون اأن  ي�صعرا بخطواتي التائهة، 
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واأ�صكتت  ثري  االأ يف  الّذائب  العطر  بوح  التهمني 
وهل   . الّرتيب  ن�صيجي  �صوت  الكلمات  رائحة 
ذلك  اأم��ام  �صيئا  اجل��راأة  من  مثلي  َتِعب  ميلك 

امل�صهد ال�صارب يف ال�صكينة ؟.
تنهب  غ��روب  اإىل  الذاهبة   ال�صم�س  كانت 
ب�صالم  بّية  ال�صّ �َصعر  يرقد  فيما  النهار،  ذاكرة 
اآواه ال�صرود اإغواء تلك  فوق كتف حبيبها الذي 

غرق  فيما  �صديقي،  ق��رب  اعتلت  التي  ال���وردة 
اجلميع يف بحر من زهر وع�صب.

ن��ه مل ي��ك��ن .  ���ص��ري��ع��ا ت��ب��دد ك��ل ���ص��يء ك��اأ
وعادت نوافذ الذاكرة تنفتح اأمامي على طريق 
اخلال�س:  ذات امل�صهد مل يزل يتكّرر، يتدّفق اإىل 
تنكر قدماها  العجوز احلافية،   : ثانية  خميلتي 
برودة الّثلج، طرقت باب بيتنا ذات �صتاء ت�صاأل 
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م�صكوب   اآري،   : الثالثة  قططها  اأحدنا  راأى  اإن 
بالبقاء،  عليها  الإحلاحنا  ت�صتجب  مل  و�صمعون. 
ومل تبِد اأّي انزعاج من �صوء الطق�س يف اخلارج . 
وقبل اأن تغادر، ت�صّمرت يف مكانها و�صط الغرفة 
عبث  الذي  ال�ّصقف  تتاأمل  بب�صرها  و�صخ�صت 
�صكال  به دلف املطر حمدثا فيه بقعا خمتلفة االأ
لوان . متتمت ب�صوت مف�صوح : ما  حجام واالأ واالأ

�صاء اهلل، اإنها لزخرفة جميلة.
مل يحزين وقتها ما كانت عليه من اجلنون، 
لكن منظر الدماء التي تلونت بها قططها الثالثة 
عندما كان يلهو بها اأطفال القرية جعلني اأ�صعر 
قدماها   عليه  تتعرف  مل  ال��ذي  ال�صقيع  بذلك 

العاريتان .
وقتها خاجلني �صعور غامر باأن اأوان النهاية 
�صديقي  كلمات  اأخ��ذت  فورها  وم��ن  ح��ان،  قد 
تعلو  ال�صاحب  القرب  ذل��ك  ت��راب  حتت  اجلاثم 
متالأ  كانت  التي  ���ص��وات  االأ ك��ل  ف��وق  ب�صوتها 
خرية له يف �صجنه، بعد  اأعماقي. كانت زيارتي االأ
�صدور احلكم باإعدامه . قال دون اأن يرتك يل 
فر�صة للموا�صاة: ل�صت بنادم على اأي �صيء، وكل 
ما قمت به اإمنا اأقدمت عليه  بكل ثقة وق�صد، 

ولو مل اأفعل ذلك لفعله غريي.
اأخربين  وق��د  ال��دم��اء،  يحب  �صديقي  ك��ان 
يوما اأنه ي�صتلذ القتل، وكنت كلما �صمعته ي�صرف 
يف احلديث عن جنونه ال�صاخب ذاك ... اأفزع 
من نف�صي، واأ�صعر بعاطفة خمتلطة، ت�صمر �صيئا 
اأتيته  اأما اليوم فقد  اآن.  من النفور والّراحة يف 
التناق�س  �صئمت ذلك  وقد  املوت  لرغبة  مذعنا 
اأعد  كل �صوب، مل  ينه�صني من  انفّك  ما  الذي 
و�صعوري  ذات��ي،  �صوى اخلال�س من  �صيئا  اأري��د 
اأنني  الدائم بالذنب بات هاج�صي الوحيد حتى 
اأ�صبحت يف هروب دائم من �صيء ما ال اأعرف 
م�صوب  اإح�صا�س  اأعماقي،  يف  يالحقني  كنهه، 
برائحة موت معّتق ... اأو خوف �صر�س، يرافقني 
وقات. اأم�صيت يف عزلة موح�صة، لي�صت  يف كل االأ

اأنا  فال  قبال،  حزين  اأقا�صمها  كنت  التي  كتلك 
ذلك  اأع��د  ومل  معي  وح��ي��دا  البقاء  على  ق��ادر 

�صياء. الكائن الذي يت�صلل اإىل اأرواح االأ
بات كل �صيء بال هوّية. هناك فقط رائحة 
موت كريهة تنبعث من اأح�صائي. اأحاول جاهدا 
من  ت�صحبني  كانت  التي  ال�صور  كل  ا�صتح�صار 
وعيي، لكن بال جدوى، مل يبقى هناك �صوى بقعا 
�صباح  �صوداء ما تلبث اأن ت�صتحيل ظالال باهتة الأ
جراأتي  حتى  ق��ب��ل.  م��ن  خميلتي  تختربها  مل 
غري  اأم�صت  عليها  اأراه���ن  كنت  التي  املجنونة 
بات  يعرتيني من جنب.  ما  قادرة على مواجهة 

املوت هو كل ما ي�صود الكون، وكل ما اأخاف.
ع�صق  على  اأغلقت  وقد  البيبان  �صوت  على 
�صحوت  املكان،  خاليا  يف  عالقة  اأنفا�صه  بقيت 
قد  احلبيبان  وك���ان  ال��ط��وي��ل��ة،  اإغ��م��اءت��ي  م��ن 
املكان  غ��رب��ة  يل  ت��ارك��ني  �صيارتهما،  ا�صتقاّل 
ودومنا  اآلية  بخطى  اأ�صرعت  الغياب.  ووح�صة 
اقتعداها.  التي  ال�صخرة  ذات  اإىل  م�صبقة  نية 
اأتوفر  كنت  ما  كل  ا���ص��رتداد  وحاولت  جل�صت، 
اأوجاعي  على  اأُج��ه��ز  ك��ي  �صجاعة،  م��ن  عليه 
املحت�صرة، فاأحتّرر من ذلك ال�صبح الذي ما زال 
يطاردين، واإذا بي اأرى اإىل زهرة القرب وكاأنها 
ر�س  ر�صم المراأة فاتنة احل�صن تفرت�س تراب االأ
على امتدادها، اأخذت اإمياءات وجهها تلتهم ما 
يعرتيني من كاآبة وياأ�س.اأح�ص�صت باأنني اأم�صيت 
اأحدا اآخر غريي. وكي اأتاأّكد من �صدق ما راأيت 
اأغلقت على عينّي اأجفاين، واإذا بها لوحة تبعث 
على القلب ده�صة و�صكينة و�صمت �صهي، ترت�صم 
باذخة  زهرة  تعتليه  قرب   : �صدري  على جدران 
اإىّل  تنظر  حافية  عجوز  اجل���وار  ويف  اجل��م��ال 

ب�صيء من الرجاء. 

ردن *  قا�س من االأ
 

ت
عا

دا
إب

قصص قصيرة



58

عندما رحل والدي

قصص قصيرة

اأف�صل  حياتنا  اأ�صبحت  والدي  تويف  عندما 
.... ال بل العامل معنا اأ�صبح اأف�صل، ال، اأخطاأت 
ول  مرة اأخرى لقد اأ�صبح الكون بكله اأف�صل ، فالأ
كلها حتى مل  ال�صتائر  وترفع  بواب  االأ تفتح  مرة 
البقاء خارجا  ا�صتطعنا  اأخ��ريا   . منزل  يعد يل 
اإىل ما ال نهاية، حيث ال وجود له ، ذلك الوالد 
اأن  ا�صتطاعت  اأخ��ريا  فاأمي   . اخل��رف  العجوز 
تنفذ وعودها اأو تهديداتها التي اأثقلت بها جثة 
العجوز عندما كانت التزال على قيد احلياة، نعم 
ال  والدي وخرجت  بغري  تزوجت  وفورا   واأخ��ريا 
بل، ومل تعد ، فعندما راأت اخلارج قررت البقاء 
ن جال�صة هناك وبيدها طفلها،  خارجا، وهي االآ
ت�صاأل املارين قليال من املال بعد اأن  تخلى عنها 
زوجها العزيز الذي وعدها بالتعوي�س عما فاتها 
برفقة والدي املتخلف ولقد فعل فلي�س عليها اال 

ال�صوؤال .
خر  االآ فهو  ف�صل،  االأ هي  فحياته  اأخ��ي  اأم��ا 

  مرمي حممود اأبو ال�شعود  * 

إبداعات

�صيء  كل  على  يح�صل  اأن  اأراد   ، يعد  ومل  خرج 
اأراد  ما  معظم  عنه  كبت  فوالدي  �صيء،  ال  من 
ي�صمى  ما  هناك  واأن  التعليم،  بحجة  حتقيقه 
ن و اأف�صل ، فهو  بالطريق ال�صليم، ولكن حاله االآ
يف ال�صجن يوؤدي عقوبة من دون نهايه لقتل رجل 
غبي، دافع عما يكافح من اأجله طول حياته يف 
الطريق ال�صليم واحلالل. اأما اأنا فقد كانت وفاة 
والدي يف وقتها متاما اإذ كنت يف بداية �صبابي 
�صابا  اأحب  وكنت  اأحتاجه،  �صيء  اآخر  كان  اأبي 
اأبدلته بوالدي املجنون وكل  و�صيما طيب القلب 

�صيء .
نعم اأخذ مني كل ما يحتاج من مال من حب 
واختفى، اأو مل يختف رمبا تاه اأثناء عودته، ومنذ 
الذي  لطفلي  عن  والد  اأبحث  واأنا  الوقت  ذلك 
مل يكن مل يكن اإال جمرد غلطه اأو ال اأعلم، فهو 
اعتاد  الذي  اللعني  ال�صليم  الطريق  من  ياأت  مل 
والدي اتخاذه يف كل مرة ولذلك كان تعي�صا وكنا 
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نحن معه تع�صاء، مرة تتذكر ما كانت عليه وما 
اأ�صبحت فيه، واأخي مازال ي�صحك يوميا داخل 
�صجنه اجلديد، فلقد هرب وتاب وماعاد ي�صرب 
اأن  بعد  حمر  االأ ال��دم  ي�صرب  اأ�صبح  بل  اخلمر 
واأنا  املوت،  يفرحه  ما  رجل ع�صابه جل  اأ�صبح 
بطني  م��ايف  اأرى  عندما  فرحا  �صاأموت  اأي�صا 
 ، والد  دون  من  رجال  وي�صبح   ، يكرب  املنتفخة 

ويتوه  يفر  القلب  طيب  و�صيما  رج��ال  لي�صبح 
بال�صعادة،  لي�صعر  يحب  التي  الطريق  وي�صلك 
هو حتقيق  الهدف  مادام  الو�صيله  تهم  ال  حيث 
الغاية فقد ي�صرب اأ و يدمن ، اأوي�صلب ، اأو بقتل ، 

فهو كوالده ولكن حمال اأن يكون كوالدي.

* طالبة جامعية
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ُأحييت التي لم تمت

قصص قصيرة

قويل  ووعظتني:  ال�صيطان  من  تعوذْت   -1
احلمد هلل.

وانك�صارنا  ذل��ن��ا  ع��ل��ى  هلل  احل��م��د  ق��ل��ت: 
وهزميتنا وجلوئنا.

مقدر ومكتوب، و�صيبقى اإىل يوم يبعثون.
ثورة  ف�صارت  دمعي  تدحرج  اأوقف  اخلنوع 
دمي نهرًا هادئًا حزينًا.لنا من الوطن الذي مل 
نره اإالعلى �صا�صات الف�صائيات.وذكرى نكبة ال 
تنتهي، واأ�صماء �صهداء حفرت يف جبهة التاريخ. 

و�صرطان ا�صمه اإ�صرائيل يعي�س يف رئاتنا.

مييييينيييييرة �ييييشييييالييييح  * 

إبداعات

بحثًا   ، لكرتونية  االإ املواقع  جبت  اأم�س   -2  
عن اأغنيات فرقة بلدنا الوطنية . وملا اهتديت، 
اأهديت ما �صمعت طوال �صاعتني اإىل تراب بالدي 
احلزين. كنت اأ�صتمع للحن الثوري)الوطن من 
لون النا�س وال�صجن لون احلرا�س( وكان الرثى 
وحتت  �صقوقه  م��ن  قانيا  دم���ًا  ي��ف��ور  العاط�س 
لقراءتي  امتدادا  غنيات  لالأ ا�صتماعي  زيتونه. 
اأكرث  عدو  من  اأقل   » ن�صراهلل  »اإبراهيم  لكتاب 
وثلث.  ليال  ث��الث  �صاحبته  ال��ذي  �صديق«  من 
وقد كان اأنني البالد يف ال�صفحات اأ�صد توجعا 
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اأن موؤلفه  الكتاب عرفت  من جراح املغني. ويف 
�صاحب الكلمات يف معظم اأغاين فرقة بلدنا.

ال��ت��ي مل  النكبة  اأح��ي��ي  واأن���ا  اع��ت��ق��دت   -3
غطى  ال���ذي  ال���دم  بنجيع  �صاأكتفي  مت����ت،اأين 
و�صوت  العاط�س  ال��رثى  و  واحل���دود  احل��واج��ز 
بريح  اأت���ى حم��م��ال  ال�����ص��ب��اح  اأن  امل��غ��ن��ي.غ��ري 

�صر�صر مزجمرة.
تزجمر  ال�صفوف  نوافذ  خلف  الريح  كانت 

بغ�صب كانت الريح تهب من )غربا( وعالية.
ال  التي  النكبة  لتحيي  تزوبع  الريح  كانت 

متوت .
حول  املدر�صة  اإذاع��ة  يف  الطفلة  �صوت   -4

انتباهي عن ثورة الكون.
عمرا  متاثلها  فتاة  ���ص��ورة  الطفلة  رفعت 
خالتي  بنت  زينة  ه��ذه  املدر�صة:  والد  الأ وقالت 
 ، فل�صطني  يف  تعي�س  كانت  �صهيدة.  ن  االآ ه��ي 
وتلعب يف �صاحة البيت مع رفقتها . ثم اخرتقت 
جمجمتها ر�صا�صة لي�صت طائ�صة اأطلقها الغدار 
يف  ال��ف��ور.  على  ال�صغرية  ل��رتدي  بندقيته  من 
الليلة  يف   ، ا�صت�صهادها  اأعلنوا  نف�صها  الليلة 
ذاتها راأيتها يف احللم. كنت نائمة وزينة اأيقظت 
�صحوتي.راأيت اأجنحة لها فعجبت. الحظت زينة 

عجبي وظلت ترفرف .
-اأنت تطريين.

-نعم اأطري.
-ملاذا؟

-اهلل جعلني اأطري.
اأنتم  اأطري مثلك. وقالت ال.  اأن  اأريد  -قلت 

ال  تطريون.
-اإذن دعيني �صاأنام .

�صحوي.  ت�صعل  زينة  وع��ادت  فعاًل  غفوت 
يف  تقلبت  ب��ي�����س.  االأ جناحها  ب��ط��رف  هزتني 
رفرفت  اأط���ري.  اأن  اأري���د  ل��ه��ا:   وق��ل��ت  فرا�صي 
لل�صرير  الثانية  اجلهة  اإىل  وج��اءت  بجناحها 

وقالت �صاأجعلك تطريين.
-احلفي.

-واهلل.
يف  ف��ط��رت  ل��ئ��ني  امل��ت��الأ بجناحيها  م�صتني 
�صريري. لهونا قلياًل واأرجعتني رغم اأين اأحببت 
البقاء معها. قربها مل يكن بعيدا. ذهبت ومالك 
اإليه. بال �صاهد تربته طرية.  على حجر والوقت 
�صباحا خط مالك عند راأ�س القرب: زينة فادي 

2007/10/22 -  8 �صنوات. 
اأ�صار مالك للقرب  راأينا قرب زينة ي�صحك . 
تذهب؟  اأين  ناديته   . دمعًا  مي�صح  ابتعد  وبكى. 
طخ اليهود مثلما قتلوا  قال : ؟اأح�صر البارودة الأ

زينة. 
5- الريح زوبعت يف راأ�صي فا�صتجاب دمعي 
ر�س  واالأ  . �صهيدة  ارتقت  .زينة   غا�صبًا  هادرًا 
ب�صاطري  ت�صتبيحها  م�صبية  زال���ت  م��ا  غ��رب��ًا 

العجم.
  جاءت ت�صاركني حزين. ومل تك�صف لها اأنه 
من اأحزان النكبة ال�صتني، وا�صت دمعي احلارق 
فحمدته  ل��ه.  االإ احمدي  وقالت  اأخ��رق،  بخنوع 

على ذيل وانك�صاري وغادرت.
ذات  ح��زان  واالأ حويل  الطالبات  من  لفيف 
يف  ي��رق��د  تداعياتنا.  ���ص��ريت  وح���د  االأ ي��ق��اع  االإ
ذاكرة كل واحدة منا �صهيد . ولكل �صهيد حكاية 

ت�صتدعي ثورة حجر وبواريد. 

ردن *  قا�صة من االأ
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ليس ثمة ما يقال 

قصص قصيرة

وراق. كعادتي، اأخرب�س على االأ
اأر�صم طرقًا غري نافذة.. لياًل معتمًا ت�صقط 
يائل �صاردة  جنومه وراء اأفق ال يبني.. قطيعًا الأ
يف الرباري من منر يطاردها، �صبق اأن �صاهدت 
هذا مرارًا يف اأفالم ت�صجيلية عن عامل احليوان 
ويحيط  القطيع  يجتمع  ال  ملاذا  اأت�صاءل:  ورحت 
بالنمر الهائج من اجلهات جميعها فيبث الرعب 

يف اأو�صاله ليجربه على الهرب؟ 
اأر�صم امراأة تفتح ذراعيها الحت�صان طفل ال 
وجود له، وجوهًا عاب�صة ت�صعر باأنها حمل ثقيل 
خرايف  كائن  على  تنطلق  و�صهامًا  احلياة،  على 

هييييدييييية حيييي�ييييشيييين  * 

إبداعات

اأي�صًا مراكب راحلة  واأر�صم  تت�صح مالحمه،  ال 
عليها  �صينق�س  باأنه  ي�صي  �صاخب  موج  يتبعها 

قبل اأن ت�صل ال�صاطىء. 
ت��ي �صوته  ي��اأ ب��دين ح��ني  ف��ج��اأة يخت�س  ث��م 

زاعقًا وي�صحبني من عاملي: 
عاجاًل  يديك،  على  ب�صعة  ميتة  �صنموت   -

ولي�س اآجاًل.
رميت ري�صتي، حدقت به واأنا اأدرك ما يرمي 

اإليه، اأ�صرعت اإىل املطبخ.
رائحة ال�صياط متالأ املكان، والنافذة ت�صّرب 
الدخان.. لقد احرتق الطعام،وهذه لي�صت املرة 
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وىل التي يحدث فيها ذلك.  االأ
حل���ق ب���ي وزجم�����ر: مل اأع����د اأح��ت��م��ل هذا 

همال.  االإ
مل اأعلق فاأ�صاف: قلت لك األف مرة ال تقومي 

باأي عمل حينما يكون الطعام على النار.
بربود قلت: يفرت�س اأن نكون �صريكني يف كل 

�صيء.
ردد العبارة التي �صمعتها مئات املرات:  اأنا 

رجل و�صوؤون البيت لي�صت من اخت�صا�صي.
�صخرت منه: هل مطلوب من املراأة اأن يكون 
اأمام  الرجل  يجل�س  بينما  مهماتها  من  الطبخ 
يظل  اأو  عجرم،  نان�صي  عن  باحثًا  التلفزيون 
حول  يتنقل  نرتنت  باالإ طويلة  ل�صاعات  م�صغواًل 

العامل وهي تنظف احلمامات؟ 
احتقن وجهه فكّور قب�صته و�صرب احلائط 

قائاًل: اأنا اأبحث عّما اأفتقده. 
�صاألته بال مباالة: وهل وجدته؟ 

وحاول  ال��غ��ي��ظ،  م���ن  �صفتيه  ع��ل��ى  ع�����س 
ا�صتفزازي: ليكن مبعلومك، لن ت�صبحي ر�صامة 
هذا  تخرجي  اأن  اأن�صحك  ي���ام،  االأ من  ي��وم  يف 

الوهم من راأ�صك. 
ت��رك��ت��ه غ���ري ع��اب��ئ��ة مب���ا ���ص��م��ع��ت وعدت 

وراقي. الأ
هذه املرة ر�صمت امراأة تفتح ذراعيها بينما 
الرياح تطرّي ذيل ثوبها فتك�صف �صاقيها، وتعمدت 
باأنها  اأن تكون مغم�صة العينني لتعطي انطباعًا 
حتى  مير  اأن  امل�صادفة  له  تتح  مل  برجل  حتلم 

ن يف طريقها.  االآ
ثم  اأ�صنانه  الباب، كز على  عاد ووقف عند 

قال: اأنا جائع.
اللحظة  هذه  يف  اأمامي  التي  الورقة  كانت 
فر�صمت  �صريعًا  تعمل  اأ�صابعي  راحت  بي�صاء، 
رجاًل م�صتلقيًا على ظهره، حتت يفء نخلة مثقلة 
بالرطب بانتظار رطبة تاأتي بها الريح وت�صقطها 

داخل فمه املفتوح على �صعته. 
اقرتب مني، حدق اإىل الورقة ثم �صرخ: ما 

هذا ؟ 
قلت بالربود ذاته:  اإنها حكاية من الرتاث. 
طبعًا فهم املعنى فاهتاج، وانق�صت اأ�صابعه 

ر�س. لتمزق الورقة وترميها على االأ
اإليه،  اأنظر  واأن��ا  ل��ربودي  م�صت�صلمة  مازلت 
فلم يجد اإال اأن ي�صفق الباب ويخرج من البيت.. 
اأخ��رى ورحت  اأوراق���ًا  ال��درج  بينما �صحبت من 

اأر�صم من جديد.
ر�صم  م��ن  متكنت  حتى  بطيئًا  ال��وق��ت  م��ّر 
تنظر بحرية  ام��راأة، جتل�س عند مفرتق طرق، 
اىل املارة، وكلهم من الرجال، باحثة بينهم عن 
ذاك الرجل الذي �صفق الباب وخرج من حياتها 

بد. اىل االأ
* **

تلك اللوحة هي الوحيدة بني اللوحات التي 
يقف اأمامها الزوار مذهولني،حتمل توقيع امراأة 
اأي  الت�صكيلي  بالفن  املخت�صون  عنها  يعرف  ال 

�صيء.
اأهداها  لر�صام  حم��رتف  ل�س  باعها  لقد   

بدوره اإىل مركز الفنون منذ ع�صر �صنوات. 

*  قا�صة من العراق
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أبواب*

قصص قصيرة

راأ�صه  رفع  من  اأول  كنت  اأنني  متاما،  اأذكر 
عن  ويف�صل  الغرفة،  يو�صد  الذي  الباب  وراأى 
تزال  م��ا  روؤو���ص��ه��م  كانت  خلفه.  يختفي  ع��امل 
اكت�صفُت  حني  حا�صرة،  واأب�صارهم  مطاأطاأة، 
فتحت�ُه  اأت���ردد،  مل  ي��دي.  يف  ال��ب��اب  مفتاح  اأن 
كانت  بل  توقعت،  الذي  العامل  اأر  مل  وخرجت. 
فتحه  اأ�صخم،  وبابها  �صابقتها،  اأكرب من  غرفة 
اأن  مفتاحه  يلبث  مل  بالتاأكيد.  اأ�صعب  �صيكون 
ت�صّكل يف يدي، وبدا من �صكل املفتاح اأن الباب 
ينتظرين يف  الكون  اأن  واأيقنُت  باإحكام،  مو�صد 
اخلارج. بذلُت بع�س اجلهد يف فتح الباب، ومل 
بالكاد  وىل  االأ الغرفة  راأيت رفاق  اأمّر حتى  اأكد 

ول. تركتهم وعربت الباب. جتاوزوا الباب االأ
فهذه  وم���رارة،  ده�صة  م��ن  مبزيج  اأ�صبُت 
وخمتلفان،  كبريان  بابان،  ولها  اأك��رب،  الغرفة 
يدي،  يف  مفتاحني  ت�صّكَل  اأنتظر  كنت  وح��ني 
بواب  االأ لعبة  يف  وحدنا  نكن  مل  اأننا  اكت�صفُت 
واأرى  �صفافة،  اجلانبية  الغرفة  فجدران  تلك، 

 ** هييييمييييام ييييحيييييييى  

إبداعات

كل  الغرف، يف  ينتهي من  ال  ع��ددا  من خاللها 
غرفة �صخ�س مثلي اأو اأكرث، واأبواب تنتظر.

بلمح  ي��ده  يف  املفتاح  يت�صكل  ك��ان  بع�صهم 
الب�صر، وبع�صهم كان ميّل انتظار ت�صكل املفتاح، 
يائ�صا،  بالباب  راأ�صه  يرطم  اأو  مكانه  فيموُت 
مربكا  امل�صهد  كان  اأ�صالء.  اإىل  راأ�صه  فيتناثر 
بواب لوال  خميفا، وكنُت �صاأفكر يف مزيد من االأ
ت�صكل املفتاحني يف يدي. لكن، مفتاحان وبابان.. 
اأقنعُت نف�صي   .. اأمّر؟  اأين  �صعرُت بحرية.. من 
التالية،  للغرفة  يوؤديان  البابني  فكال  ف��رق،  اأال 
األقيُت  اجلانبي  اجل���دار  وع��رب  توقعت.  هكذا 
باأحد املفتاحني اإىل �صخ�س يف الغرفة املجاورة، 
اأن  ن�صيُت  الباب.  على  راأ�صه  بته�صيم  يهُم  كان 
غرفته،  لباب  الهدية  املفتاح  �صالحية  يف  اأفكر 
لكنه للغرابة كان �صاحلا. مل ي�صكرين على اإنقاذ 
راأ�صه، بل فتح الباب وم�صى دون التفات. �صعرُت 

بغيظ، وعربُت بابي.
واملفاتيح  اأك���رث،  واأب����واب  ج��دي��دة،  غ��رف��ة 
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اإىل جار انحنى  اأحدها  ت�صكلت يف يدي، رميت 
وتكرر  وع��ربُت،  ع��رَبَ  بارتياح،  �صعرُت  �صاكرا. 
امل�صهد، رميت مبفتاح اإىل �صخ�س ثالث، ابت�صم 
ب�صخرية وقال : �صاأ�صبقك، وعرب بابه .. اأق�صمت 
بيقني مطلق، اأال اأعطي اأحدا مفتاحا. ويف الغرفة 
التالية، نف�ّذُت ق�صمي، مع ان املفاتيح زادت يف 

بواب.. مل يح�صل هذا من قبل. يدي عن االأ
اأن  ن�صيت  اللعبة،  اأتقبل  بداأت  اأين  الحظت 
عن  توقفت  اأو  ينتظر،  اخل��ارج  يف  عاملا  هناك 
م��زي��دا من  ال��ع��امل  ك��ان  اإذا  ذل��ك،  التفكري يف 
كما  جدا  �صيئة  لي�صت  فالفكرة  واأب��واب،  غرف 

وىل. تبدو للوهلة االأ
اأخافتني  فكرة  راودت��ن��ي  مني،  غفلة  على 
بواب.. مفاتيحها  مر، �صاأدخل من كل االأ بادئ االأ
اإىل  روح��ي  ف�صل  هو  فعله  علي  ما  وك��ل  معي، 

اأرواح بعدد اأبواب الغرفة.
فوجئُت اأن الفكرة جنحت، وكل روح وجدت 

اإذن،  خمطئا  كنت  خمتلفة،  غرفة  يف  نف�صها 
مر،  باالأ �صررُت  منف�صلة.  لغرفة  يوؤدي  باب  كل 
با�صتمرار،  تكرث  ب��واب  االأ كانت  الكّرة.  واأع��دُت 
اإح�صا�صي  ي�صعف  . �صار  تتجّزاأ  روحي  واأج��زاء 
اأن  اأ�صعر  بّت  بفو�صوية،  تكاثرت  التي  بروحي 
كثافة روحي ت�صعف مع كل انق�صام. يف كل روح 
رواح �صيء مني، �صيء �صغري جدا.  االأ من هذه 
بها  ال�صعور  اأفقد  لكني  رواح،  االأ ه��ذه  كل  اأن��ا 
هو  ه��ذا  رهيب:  �صوت  دّوى  فجاأة،  بالتدريج. 

خري! الباب االأ
بابا  املتناثرة  اأرواح���ي  من  روح  كل  وج��دت 
حد  اإىل  تناثرت  روح��ي  اأن  اكت�صفت  اأمامها. 
ْت بابها، لكّني يف الوقت  التال�صي. كل روح َعرَبَ

نف�صه، مل اأعرب اأّي باب !..

* الق�صة الفائزة مب�صابقة عمادة �صوؤوؤن الطلبة
** طالب جامعي/ ك. الطب
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عكس االتجاه

قصص قصيرة

يهرول  وهو   ، النا�س  باأج�صاد  ي�صطدم  كاد 
وراءه  يجره  قلقًا  حائرًا   ، اجلميع  اجتاه  عك�س 

اأينما ذهب .
يقف  العمر  خط   «  : بكفه  العجوز  اأم�صكت 

عند نقطة ماء »
قوم  �صحرا..  فى  اأحنا  هو  خرفت  اأم��ك   �

دورك على �صغالنة .
قالت زوجته وهى ترفع طبق الفول املدم�س 
الذى م�صحه اأوالده قبل اأن ي�صع لقمة فى فمه .

من  هداأ   ، للب�صر  متاح  غري  الر�صيف  وجد 
نف�س  اآخ��ر  نفث   ، اأك��رث  ���ص��دره  �صاق   ، خطوه 
ون��زل من على   ، خ��رية  االأ من دخ��ان �صيجارته 

الر�صيف .
يكاد   ، ال�صارع  خ��ر من  االآ ملحه فى اجلانب 
ي�صطدم بالنا�س ، نف�س احلجم ، لون البذلة ، 
 � الرجل  التفت  حينما   � �صعر   ، الهرولة  طريقة 
اأنه اأمام مراآة ، و�صعت فى اجلانب املقابل من 

ال�صارع .

يييحيييييى فيي�ييشييل �ييشييليييييم  * 

إبداعات

 ، �صيارة  غافلته   ، ا�صطرب   ، قلبه  خفق 
�صديدة  ، جذبة  اأمامها  بجذبه من  يد  اأ�صرعت 
اأطاحت به اأر�صًا تركه النا�س وم�صوا عندما فتح 
عينيهوقبل اأن يطلب ماء مل ير ال�صيارة امل�صرعة 
لكنه تخيلها فارهة و�صوداء وال اليد التى جذبته 

و اأح�س اأنها خ�صنة .
خر  االآ الرجل  تذكر  مالب�صه  ينف�س  وق��ف 

الذى اأن�صاه ما حوله .
ر�س متثاقال  كان ال�صبيه ينه�س من على االأ

يتلفت حوله فى فزع
» لعله يبحث عن ال�صيارة الفارهة ال�صوداء 
واليد اخل�صنة » قال لنف�صه وهو يقف اأمام �صجرة 
و  بالعط�س  اأح�س  مقلوبة  قلل  ثمارها  حديدية 
خر حطم  الغيظ اندفع ليك�صرها كان الرجل االآ

خرى . اآخر قلة فى الناحية االأ
» خط العمر يقف عند نقطة ماء »

ارتويت  ما  نهرا  �صربت  لو  �صوؤم  يوم  هذا   «
�صاأ�صود  فمها  فتحت  لو  اأف�صل  للبيت  �صاأعود 
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عي�صتها لكنها معذورة واأنا مل اأق�صر.. اأعطيها 
اأ�صبوع  امل��ب��ك��ر  امل��ع��ا���س  ك��ام��ال م��رت��ب  امل��رت��ب 

وت�صرخ:  اأت�صرف الفلو�س خل�صت «.
يام و ال�صهور في�صبح  » لو اأن التغيري طال االأ
اإىل  يخت�صر  �صبوع  االأ و  �صاعات  ب�صعة  اليوم 

يومني وال�صهر يختزل اإىل اأ�صبوع «.
م�صاغبون  انتم   : ق��ال��وا  العمل  مكتب  ف��ى 
تريدون  حقوقكم  اأخ����ذمت  ات��ب��اع��ت  ال�����ص��رك��ة 

�صاحبها ي�صغلكم بالعافية.
اأق�صر  هو  الكوبرى  طريق  ي�صلك  اأن  ق��رر 

طريق اإىل منزله .
عائدا  يقفل  �صبيهه  كان  خر  االآ اجلانب  فى 
ي�صبقه بخطوات قلقة �صاقا طريقه اإىل الكوبرى 

عند  فجاأة  توقف غاىل  منزله  اإىل  يقوده  وكاأنه 
الذى منحه  اال�صم  الكوبرى غاىل هو  منت�صف 
ل�صبيهه اقرتب غاىل من ال�صور احلديدى تناول 
ورقة من فوق املالب�س النائمة على ال�صور قراأها 
بجانبه  ت�صقط  ذراعيه  اأر�صل  مكانه  فى  ت�صمر 
الورقة بني اأ�صابعه ي�صوب نظره الزائغ فى كل 
اجتاه اأطل من فوق ال�صور متعن ذاهال فى النهر 
ارتد خطوة للوراء رفع يده بالورقة عاود قراءتها 
�صيئا  الورقة  وكتب على  قلمًا  اخرج  تلفت حوله 
اأعادها اإىل مكانها خلع مالب�صه و�صعها بجانب 
املالب�س طاف بب�صره مي�صح املكان كان الكوبرى 

خاليا و ال�صم�س غافلة اعتلى ال�صور وقفز .
جرى اإليه �صاع �صوته فى كاآبة ال�صكون نظر 
اإىل النهر كانت يدا غاىل تظهران وتختفيان رفع 
النهر  وجه  على  بب�صره  ثم حط  لل�صماء  وجهه 
اختفت  ال�صباحة  يجيد  ال  فهو  العجز  اأ�صناه 
فى  فكر  للوراء  تراجع  النهر  هدوء  فى  اليدين 
وم�صاعر  ارت��ب��اك  خ��وف  ا���ص��ط��راب..  الرك�س 

اأخرى قيدته .
مل ي�صتطع اإال اأن يتقدم ميد يده اإىل الورقة 
يقراأها متعن فى �صطح النهر راأى احلياة كئيبة 
تافهة ال ت�صتحق اأن تعا�س اأعاد الورقة فكر فى 
اأن يدون عليها رثاءه ويخلع مالب�صه ليلحق بهما 
تقدم طاف بب�صره وجد الكوبرى خاليًا اإال من 
ال�صيارات املارقة ال�صم�س تنبهت وخنقت املكان 

ب�صهد حارق .
اأى  التحديد،  ي�صتطع  ب��ه��دوء..مل  اق��رتب 
يزدرد  وهو  تخ�س غاىل..تلفت حوله،  املالب�س 
اخليبة..  كلما ارتدت يده � من جيوب املالب�س 
اإىل  � خاوية.. بقى جفاف حلقه كما هو.. نظر 
اأن  باأ�صى.. مل مينعه من  النهر.. �صعر نحوهما 
يحمل املالب�س.. ومي�صى بخطوات، جاهد لتبدو 
اأن  من  تتاأكدان  زائغتان..  وعينان  منتظمة.. 

اأحدا مل يره.

*  قا�س من م�صر
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على أبوابكم

قصص قصيرة

ّيام  االأ ���يِّ  اأم���ا����صِ اأح����د  م�����ص��اء،  ال��راب��ع��ة 
اخلريفّية.. وقت ت�صرُع اجلاِمعة باإغالق اأبوابها 
خرى ُمواربة لبقايا طاّلِب  الّرئي�صّية.. تاركة االأُ
املخروطّية،  ف��ك��اِر  االأ ذوي  الُعليا  را���ص��اِت  ال��دِّ
�صراِذم  من  خ��ري��ن  واالآ هليلجّية،  االإ وامل��ب��ادئ 

الغربان املتعانقة مع بدايات احلكاك الّليل..
اآخِر احلافلة،  اأّما هي؛ فتجل�ُس هناك.. يف 
قافلة من اجلامعة اإىل بيتها، يف اأ�صواأ �ُصويعات 
الّنهار اإليها، ِعندما ترحتُل من �صيء اإىل اآخر، 
اأحد  ال  حيث  هناك  متاما..  الّذيل  يف  جال�صة 
يُهّم، وال اأحد يهتّم، ُهناك.. حيث يكوُن �صعوُرها 

اأ�صواأ واأ�صواأ..
قطرٌة، بل هي اأ�صغُر من قطرة..

من قطرة اإىل اأخرى تبدو ال�ّصماُء كئيبة اإىل 
اأبعد ما يذهُب اإليه اّللوُن الرمادّي. و من قطرة 
اإىل اأخرى تعبُق احلياُة برائحِة من ُيريد الُبكاء. 
مُل  اأّما املطُر فما زال قيد االحتمال؛ كما هو االأ
ُل عليه، بعيٌد بقدِر ما  دوما، قريٌب بقدِر ما نعوِّ

 * ا�ييشييتييانييبييويل   وليييييد   يحيى 

إبداعات

نياأ�ُس ِمنه..
الّنائم،  ِن�صُف  و�صاِئُقها  القدمية،  احلافلُة 
بعد  اأخ��ريا  انطلقوا  قد  وه��ي..  رّك��اب،  وب�صعُة 
اأّن  »يبدو   .. الذهنيِّ الفراغ  من  �صاعة  ِن�صِف 
يحاءاُت اخلاطئُة  م«؛ ُرمّبا كانت االإ الّظالم �صُيخيِّ
كاِب بينما  التي اأك�صبتها الغيوُم لل�ّصائق ُمفيدة للرُّ
– للبقاِء؛  – م�صكورا  ُيجاِهُد  الع�صُر  ي��زاُل  ال 
كنزعة ِفطرّية، ولكّن كاآبة ال�ّصماء حكمت عليه 

عدام قبل اأن يحكم عليه الغروب بذلك.. باالإ
يا اإله ال�ّصماوات..

يقابلها  احل��ي��اة،  يف  عاما  وع�صرون  واح��ٌد 
اأفكارها..  على  كثرٌي  كثري..  هذا  واح��ٌد،  ح��زٌن 

على عواطفها.. كثرٌي عليه هو اأي�صا..!
اآه يا اأنت..

اأبعد ما تكون  اأن تكون  ة، يجُب  هذي الق�صّ
باأّنها  لتوؤمن  امل��ج��ّردة  املح�صة  دفة  ال�صّ ع��ن 
ة ال�ّصرمدّية  تها وحدها، واإذ ذاك فاإّنها ق�صّ ق�صّ
ور؛ ُيخطُئ املرُء جلهله، ومن خطئه  على مرِّ الُع�صُ
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واب،  وال�صّ لعبة اخلطاأ  اأن حتدث  ولكْن  يتعّلم، 
ِة اأنظار اجلميع؛ القريِب قبل البعيِد،  حْتت وطاأ
وباملُ�صاهدة  باملُ�صاهدة،  جميعا  يكتفون  ث��ّم 

وح�صب.. اأموٌر كهذه ت�صتلزُم املطر..
ُحزنا  مُت  ال�صّ يكوُن  ال  كثرية،  اأح��ي��ان  يف 
ُمبهٌم،  �صيٌء  هنالك  وىل..  االأ للوهلِة  يبدو  كما 
نكوُن  عندما  مت  ال�صّ خلف  ي��ت��وارى  خُم��ي��ٌف، 
يفهُمون  والعرُب  الكلمات،  اإىل  احلاجة  باأم�سِّ 

دا.. مور جيِّ هذه االأ
ت�صبُح  ال���ّذات،  ُك��ُروم  احُل��زِن يف  باختمار 
ال�صيُء  وي�صبُح  جّدا،  هام�صّيا..  �صيئا  احلقيقة 
ّن  املُهمُّ الوحيد هو املا�صي، لي�س ل�صيء، ولكن الأ
قابلة  غري  كانت  واإن  حتى  �صعادة..  بقايا  فيه 

للّتطبيِق..
ولكّن احُلزن وجب اأن يتوّقف..

قد يحدُث اأن يحلو للب�صِر اأن ميار�ُصوا عادات 
�صيزوفرينّية يف ُمعاقرِة احلزن اأحيانا؛ ولكْن يف 
اإىل و�صط عّمان، وقد  تنتقُل  اّلتي  هذه احلافلِة 
ُمتفاجئٌة،  حمراُء  األواٌن  الداخلّي  �صقفها  اأ�صاء 
�صبِه  اأ�صكال  ذاُت  �صتائُر  نوافذها  يعلو  فيما 
مبهمة، واألوان �صبُه باهتة، فلي�س هو احُلزن ما 

مُيكُن اأن ُيعاقر هُهنا، بقدِر ما هو الّرثاء..
غاين واملغنّيني فيها  حتى اال�صتماُع لبع�ِس االأ
يغّنون، ب�صورة منطّية، للُحزن.. هذه اإهانٌة بحدِّ 

ذاِتها لُه..
اأتعلمون؟ احلزُن كائٌن بغي�ٌس.. يع�صع�ُس يف 
ي�صُعُب  بحيُث  در..  ال�صّ ماكِن غْورا يف  االأ اأكرِث 
عليك ا�صتنزاُفه، ولكّنه كائٌن حزيٌن اأي�صا، ففي 
اأْن تخ�صع..لقد بدت  اإاّل  ي�صُعك  اأنت ال  ح�صرِته 
ليلة البارحِة اأثناء زيارِة اأقاربهم لهم ُم�صتهلكة 
ي�صاألها  اأن  اجلميع  دف��ع  مّم��ا  ت����الف..  االإ ح��ّد 
كرب  االأ اأخ��اه��ا  دف��ع  اّل��ذي  م��ر  االأ ّحتها،  �صِ عن 
اجلميع،  اأم���ام  ول��ي��وؤك��ّد  اأ�صئلتهم،  ال�صتهجاِن 
حمارب،  طريقِة  اإىل  تكوُن  ما  اأق��رُب  بطريقة 
، باأّنها على خرِي  وبيقني ال تقطُعه �ُصيوُف ال�ّصكِّ
الّدرا�صة،  نتيجة  فقط  ُمرهقٌة  وباأّنها  ُيرام،  ما 

والقرتاِب موعِد االمتحاناِت ال غري..وقتها، كان 
ذلك  ْمت،  ال�صّ ِمن  بقليل  تطالبه  اأن  حّقها  من 

اّلذي يربُع فيه..
لنف�صها  ترثي  ال  لنف�صها..اإّنها  ترثي  اإّنها 
ال�صمراِر  �صيء؛  لكّل  ترثي  فعال  اإّنها  وح�صب؛ 
والخ�صراِر  وال��ده��ا،  عن  ورثته  اّل��ذي  ب�صرتها 
قلبها  ولطيبِة  والدتها،  عن  ورثته  اّلذي  عينيها 

اّلتي ال تدري ِمن اأين ورثتها، ُرمّبا ابتكرتها..
يا حزنا من ورق ما اأ�صعفنا..

 * * *

غرفِتها  نافذِة  اأم��ام  جتل�ُس  كانت  �صباحا، 
يعجُز  درجات  اإىل  اأخ�صرا؛  الوادي،  ت�صت�صرُف 
تدفُع  درج��ة  اإىل  ف�صيحا؛  نف�ُصُه،  اّل��ل��وُن  عنها 
عينيها اإىل الرّتقرق اأمام الّذُهوِل من احلقائق 
العامل  ُيذهلها �صيٌء يف  الفتاُة ال  الكونّية.. هذه 
لوؤ الّنجوم وُف�ْصحِة اأرجاِء ال�ّصماِء  وال حّتى يف تالأ
يف اّلليايل القمراء، بقدِر ما يفعُل هذا الوادي؛ 

اأخ�صٌر وف�صيٌح..
خ�صِر؛ راع عجوز  الّذهول االأ كان هناك يف 

مي�صي، واأمامُه ِخرافه..
واحٌد، اثنان، ثالثٌة.. واحٌد وع�صرون..

بط مثل �ِصنيِّ  واحٌد وع�صرون خروفا؟ بال�صّ
ُعمِرها.. يا للم�صادفة!مل تبت�ِصْم..

لها  تراءى  بالّنافذة حتى  نا�صيتها  األ�صقت 
وْجُهها؛ »اأوه، اإّنها اأنا مرة اأخرى.. يا للبوؤ�س«

التاآكل،  قْيد  اأم�صت  بُرّمِتها  اأّن حياتها  يبدو 
ُبناها  ترميم  اإع��ادة  اإىل  احلاجة  باأم�سِّ  وباتت 
مثل  م�صاعرها  ترتيب  عن  والتوّقف  التحتّية، 
اإن ت�صقط  م��ا  املُ��ت��ق��ارب��ة،  »ال��دوم��ي��ن��و«  اأح��ج��ار 
واحدٌة، حتى تهوي جميعا.. ولكْن يبدو اأّن بع�س 
اأحداث احلياة  الّتعاُمل مع  الّرديئِة يف  العادات 
ّنها  الأ رمّب��ا  اأحيانا،  منها  الّتخل�س  ي�صعب  قد 

�صليلُة الوراثة.. رمّبا!
األ�صقْت نا�صيتها بالّنافذة اأكرث واأكرث، اأوه.. 
�صّتة.. ع�صرون خروفا.. اأربعة،  اإّنه كلب!اثنان، 

ت
عا

دا
إب

قصص قصيرة
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ما مينعه اأي�صا..
اأن  يكفيه  يتوّقف،  اأن  وج��ب  احُل��زن  ولكن 

م�س..توّقف. ياأُخذ ِمن حياتك االأ
فلي�س  ال��ي��وم،  بعد  للّدموع  نكتب  لن  نْحُن 
من ي�صفق عليها.. �صرنجتُل الفرح على م�صاِرِح 
ْموات،  االأ جوقة  يف  للحياة  و�صنغّني  احُل���زن، 
ِحك ِمالأ اأ�صداقنا الباكية، و�صنظلُّ  و�صنبتكُر ال�صّ
يوما  ح�صل  واإن  اِمتني..  ال�صّ لق�صايا  ن�صرُخ 
ونا.. فُمنحنى الُبكاِء على اخلُدود  وبكينا، �صاحِمُ

ُموع.. قد اعتادته، قهرا، هذي الدُّ
نعم.. يحُدث اأّنُه ويف غْمرة بحثنا عن احُلبِّ 
الكامل، ن�صّطُر اأن نتعرّث ب�صخ�صّيات ُم�صّوهة يف 
ِروايِة حياِتنا حّتى نتعّلم، وكي نكت�صف الحقا اأّننا 

كّنا نْبحُث عِن اهلل.. وعِن اهلل وحدُه..

* طالب جامعي/ك. الهند�صة 

اإّن��ه��م ع�����ص��رون خ��روف��ا.. وك��ل��ٌب واح����د.. هذه 
بالّتاأكيد لي�صت م�صادفة..مل تبت�صْم..

مكتُبها،  ال��و���ص��ادُة،  ���ص��ري��ُره��ا،  ال��ّن��اف��ذُة، 
احلائُط، فاُنو�ُس القراءِة؛ جميُعهم كانوا يعلمون 
باأّنها مل تبت�صْم، ولن تبت�صم.. يا للعجب!! كيف 
متييِز  يف  بي�ِس  االأ البابوجِن  بعمُر  فتاٌة  تخطُئ 

الكالب عن احِلمالن! عجيب..
اأّيها ال�ّصادة، يا اأباطرة الوهم؛ قد ميّر على 
املرء ت�صعون عاما يف هذه اخلليقة، ثّم ي�صتلِزُمه 
متاما  الّطريق؟  اأي��ن  لي�صاأل:  يقف  اأْن  اأحيانا 
ربعة ع�صر  بنف�ِس ال�ّصذاجة اّلتي ي�صاأُل بها ابُن االأ
عاما.. نحُن دوما نحتاج دليال ذا اأثر خلطواتنا.. 
اأعمى..  والّدليُل  طويال،  الّطريُق  يكون  اأْن  اأّما 

هذا اأي�صا ي�صتلزُم املطر..
بدِت الُغرفُة برّمتها طافية يف دموع �صرمنّية، 
اأهمّية..  واأق��ّل  �صبابّية،  اأكرث  الّروؤيُة  بدِت  كما 
لي�س هنالك ما يدعو للبكاء، ولكْن لي�س هنالك 
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عابسات الدهر

تجارب واعدة

عاب�سات الدهر بادت مر�سالت
جري ريح تتقى هل من عنان؟

يا ليايل حدثي القوم العظام
اأي �سيء فدت حتى من زمان

اأيهذا البدر لون وا�سطنع
يل تويجا م�سطفى من جمان

يام ما كان الربيق عاي�ش الأ
وليكن �سطعه من �سيف اليمان

مطار غوثا وار�سم وار�سل الأ
نحاء زهرا يرتقي كالفرقدان لأ

 * اهلل  جيييياد  اأ�يييشيييمييياء 

طراف رطبا كالو�ساح وانق�ش الأ
خلته من نظرة خري اجلنان

يا زماين كنت يوما يل رخاء
يا زماين اأي عهد ذاك دان؟

كن خليلي من عقيق اأو اأريج
رجف قلبي اأن تكون من دخان

كن عجاجا ميالأ املرء انت�سارا
حالم جنبا من تفان ي�سطفي الأ

�سر زماين كلما عاد افتكاري
كل ذكرى منك حال يف مكان

ة
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* طالبة 
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فضاء آخر 

تجارب واعدة

�سمنِت  يف علبة الإ
حيث اأنا اأعي�ش 

واأُراقب الذين يعربون من نافذة �سغرية 
وكلهم مثلي متاماً ذاهبون كالقطيع

نحو فْوهة احلظرية
إرادة كالدمى يتحّركون دومنا ا

كاأّنهم 
يف لعبة اآلّية 

اأدوارهم مر�سومٌة
اأقدامهم اأ�سرية

يجّرها الفراغ وال�ساأم
من علبة ملثلها

�سفلت    ورّبا تاأخذهم �سوارع الإ
يف املدينة

اإىل الي�سار تارة وتارة اإىل اليمني 
حيثما ال�سجيج دون طائٍل

يقيم يف ردهاته الكبرية

 * ال�شلبي  اإيهاب  �شيما 

�سمنت و�سوب كل ناحية ي�ستند الإ
يف غرٍف مكعبة

 �سميكة اجلدران
لوان �ساحبُة الأ

 مقفلٌة وُمتَعبة 
قفا�ش للطيور كانها الأ

تدور بي تدور
يف حلقٍة رتيبٍة ومرعبة 

�سوار  تكاد اأن تخنقني الأ
�سى وبالدوار  اح�ش بالأ

لكم انا حزينة ..لكم انا �سجينة 
وحينما يحا�سر ال�سوؤال عاملي ال�سغري

اأفرُّ من اأوراقي الكثرية
واأفتح ال�سماء يل

ثرية متطي اأحالمي الأ لأ
ر�ش رحبٌة هناك  فالأ

فاق باجلمال هناك حيث تنت�سي الآ
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يف لوحة مثرية 
حيث ال�سهول راك�سة 

والبحار �سابحة
واجلبال راق�سة يف بهجة الطبيعة الغّناء

�سجار للرياح واألفة الأ
ونغمة ال�سباح يف النايات

نقّية ال�سريرة
اأ�ستاق اأن اأملّني 

من نف�سي املرهقة الك�سرية
واأن اأطرَي 

يف ف�ساء كوين اجلميل 
مثلما ق�سيدٍة اأو �سورة

ما دام يف احلياة 
خلف �سور هذه املدينة

واحة �سا�سعٌة 
واملاء ما يزال عازفاً خريره

وما تزال بعُد يل فر�سٌة اأخرية.

* طالبة مدر�صة
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ذات ليلة *

مسرحيات فائزة

الثورة  ))ت��اري��خ  ق��راءة  يف  ا�صتغرقت  لقد 
العربية (( مم�صكا راأ�صي بني يدي ، نا�صيا كل 
�صيء يف العامل من حويل . جذبني اأحدهم من 
�صرتتي من اخللف . ومن بعدها خد�س ظهري 
حتت  غبية  ريفية  بقرة  راأ���س  اند�س  ثم  بظفره 
ذراعه . ت�صنعت موقف عدم االكرتاث لكل هذه 
العيب .فما كان منه اال ان جلاأ اإىل حماولة  االأ
فا�صلة لتحريك الكر�صي من خلفي . وبعد ذلك 

قالت :
-اأخي!

- ماذا وراءك،عروبة؟
- ماذا تفعل؟

ال�صغار  مع  الكالم  يف  اتخذ  ما  ع��ادة  اين 
ا�صلوب التغابي .

-انني اأقراأ يا �صغريتي عن تكتيكات اجلي�س 
الرتكي يف حماربة الثورة العربية .

- تاأملتني مليا.
- وملاذا ؟

�صاطع  التحليلي  املنهج  �صوء  ا�صلط  كي   -
على �صبابيه ادارة ذلك الزمان. 

 *  * الييعييمييرييين  �ييشييليييييمييان  عييييدي 

- وملاذا ؟ 
دماغي  ومليء  معرفتي  زي��ادة  اج��ل  من   -

مبادة رمادية )حرفيا، وجمازا ، مادة مملة( 
- رمادية 

- نعم هذا م�صطلح باثولوجي 
- وملاذا ؟

ميكنها   . العفاريت  �صرب  اأوه....ل��دي��ه��ا   -
ايراد �صوؤالها )ملاذا( اآالف املرات .

- ........!تكلمي ب�صراحة :ماذا تريدين ؟ 
االنكار ال يفيد اال يف زيادة الذنب 

- ترتدد على طريقة الن�صاء ، ثم جتيب .
م�صاهدة  تريد  فقط   ...... �صيئا  اريد  ال   -

ال�صور ،
،فارغة  م�صاك�صة  فتاة   ، عروبة  يا  اأن��ت   -

،اليكي جملة ،وانطلقي جملجلة نحو اجلبال .
- كما انني اريد حكاية اي�صا .

�صاحبا  يبدو   ) العربية  الثورة  تاريخ  )ان 
مقابل عيناها الع�صليتان و�صعرها اال�صود كقطعة 

ليل مظلم حالك .
- اأوه .....ان الطلب ،لديك يا عزيزتي يفوق 
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العر�س وهذا غري ح�صن .
- االف�صل ان تق�صي انت علي حكاية  .

- ت�صلقت على ركبتي وقبلت رقبتي .
يل  ،احكي  باحلكايات  مللي  اث��ارت  لقد   -

.....احكيلي ....
ليلى  ق�����ص��ة  ت��ع��رف  ه���ل   : اذن  ا���ص��م��ع   -

والذئب؟
(،انني  وجهي  على  الده�صة  )ت�صنعت   -

ول مرة اأ�صمع بها الأ
- اذن ا�صمع ..... :كان يا ما كان ، عا�صت 

يف قدمي الزمان ، بنت ا�صمها ليلى .
- ارجو املعذرة......اأال ميكنكي ان حتددي 
من  ملزيد   ، فقط  اقامتها  مكان  دقيق  ب�صكل 

الو�صوح يف حركة تطور احلكاية ؟
- وملاذا ؟ 

- اين كانت تعي�س ؟!
ثم   . التفكري  يف  قليال   .... ا�صتغرقت   -
يف   : تعرفها  التي  الوحيدة  املدينة  اىل  ا�صارت 

)معان( .
ل�صماع  جدا  �صديد  بف�صول  !ا�صعر  رائ��ع   -

املزيد .
- .... اخذت ليلى الزبد والكعك وانطلقت 

اىل اجلدة عرب الغابة .
ملكية خا�صة  الغابة جزءا من  كانت  - هل 

ام حكومية؟ 
- ول��ك��ي ت��خ��رج م��ن ال��ورط��ة ال��ق��ت اجابة 

حازمة : 
- حكومية .. م�صت وم�صت ، وفجاأة ظهر من 

عمق الغابة ذئب ! 
- ماذا ؟  

- انني ا�صاأل : هل كان ذئبا كبريا ؟ 
-ه��ك��ذا)م��ع ا���ص��ارة ب��ي��ده��ا ل��ل��دالل��ة على 
 ، انيابها  ع��ن  ك�صرت  ذل��ك  وب��ع��د   .) احل��ج��م 

وجاأرت وقالتلها:
- ليلى اىل اين انت ذاهبه ؟ 

- ...... !هذا غري حقيقي  ! الذئاب ال تتكلم 

. انك تكذبني على اخيك امل�صكني.
- راحت تع�س على �صفتها معذبة .

ن . - لن اق�س احلكايات بعد االآ
- كنت خجال. 

- ال باأ�س ... �صاأق�س انا عليك . كان ياما 
كان، عا�س يف قدمي الزمان ...ولد...

- �صاألت بخبث :
- واين عا�س ؟ 

- كان يعي�س قرب جبال ال�صلط . اخذ ابوه 
يوما اىل حديقة تفاح. اجل�صه حتت ال�صجرة،ثم 
الولد:  الثمار.�صاأل  يقطف  كي  ال�صجرة  ت�صلق 

ابي...هل للتفاح اقدام؟
- ال يا عزيزتي 

- اذن مالتهمته انا كان �صفدعا بريا !
- اي اي ....احلكاية بلهاء،و�صخيفة،و�صبق 
يل ان �صمعتها يوما ما من حا�صنة غبية....ومع 

ذلك فقد تركت انطباعا مزلزال لدى عروبة .
-اوه،ابتلع �صفدعا ؟ تخيلي ال بد ان حا�صة 
الذوق لديه �صعيفة واالن ان�صرايف اريد ان اقرا 

.
ومن ثم رجعت اىل قراءة الكتاب ... وبعد 
ن�صف �صاعة �صعرت مبن يجذب �صرتتي بطريقة 

مالوفة وخم�صات خفيفة بالظفر والهم�س :
- اخي !انني اعرف حكاية.

- كان من ال�صعب ان اخيب املها ... العينان 
تلمعان مثل جنمتني ،وال�صفتان تختجالن ب�صكل 

م�صحك .
- ال باأ�س ......افرغي ما يف نف�صك .

الزمان  قدمي  يف  ماكان  يا  احلكاية!كان   -
احلديقة،املزروعه  اىل  اأم��ه��ا  ،اأخ��ذت��ه��ا  ف��ت��اة 
.ت�صلقت  الرمان  اأ�صمه....  ب�صجر.........ما 
االم ال�صجرة،والفتاة جال�صةحتتها.ح�صنا وهذة 

الفتاة ت�صاأل :
- اأمي هل للرمان اأقدام؟

- ال،يا حبيبتي.
-  اأذا مااأبتلعتة كان دجاجة!
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- ............! لكن هذة حكايتي!
خمتجلة  وت�صيح  بيديها  تلوح  وراح���ت   -

اعجابها بنف�صها:
- ال اأنها يل ......يل......يل.....!اأنها غري 

ق�صتك .
�صرقة  هذاي�صمى  اأن  تعرفني  ....!ه����ل   -

اأدبية؟ اأخجلي!
-لكي تغريي املو�صوع ،طلبت مني اأن اأريها 

ال�صور يف الكتاب!
لكي  اأج���د  اأن  ......اأت���رغ���ب���ني  الب���اأ����س   -

�صديقتكي يف املجلة ؟
- جدها.

- اخ��ذت جمله قدمية ،ورح��ت ابحث فيها 
عن وح�س ميثل �صورة ال�صيطان وقدمتها مغيظا 

الفتاة.
- هذة هي �صديقتك.

،وبعد  برعب  الوح�س  اىل  تنظر  وراح��ت   -
غ�صبها  خم��ف��ي��ة  م�صطنع  ب���ود  ق��ال��ت  ذل���ك 

ال�صديد: 
ن اأعطيني الكتاب ...... - ح�صنا ......واأالآ

�صاأجد لك �صديقتك.
- اأنت تق�صدين �صديقتي؟

- ال باأ�س،�صديقتي.
- حّل الهدوء من جديد ....ت�صللت ...خلف 
ال�صفحات  وتقلب  تقلب  راحت  وهناك  االريكة 

متنف�صة ب�صعوبة .........
- نادت بغري ثقة :

�صديقتك  ه��ي  ،ه���ذة  هنا  اأخ���ي!اأق���رتب   -
.........

- وكان اأ�صبعها ي�صري برتدد اىل جذع اأجعد 
ل�صف�صافة هرمة متحطمة.

- اوه ،ال يا عزيزتي .اي �صديقة هذه؟ هذة 
�صجرة . اأبحثي عن �صديقة خميفة اأكرث .

- ومرة اأخرى بهدوء وحفيف تقليب االوراق 
املعتاد .....ثم بكاء هادئ وحاد.

- .........،........ ماذا دهاك ؟

،تقدر  تكاد  ال  وهي  الكتاب،  على  انكبت   -
على الكالم من غزارة الدموع ،وقالت �صائحة:
اأج��د....... اأ�صتطيع.....ان  اأنني.....ال   -

لك....�صدي�صقة....خميفة.
للجلو�س  ،وع��دت  م�صتغربا  كتفي  ه��ززت   -
ملتابعة قراءة كتاب الثورة،م�صتغرقا يف القراءة 

.هدوء .....نظرت من حويل م�صتطلعا .
-ك��������ان��������ت.....،ومل جت����ف ع��ي��ن��اه��ا من 
الدموع،مت�صك مبفتاح الباب اأمام عينيها،وتنظر 
ايل من خالل فتحتة .وكانت كلما اأبعدت املفتاح 
راأتني كامال ،وكلما قربته اىل عينها،راأت جزءا 

مني.
ريكة متاأوهة ،ومقرتبة  - ان�صلت من خلف االأ
من  املفتاح  خ��الل  م��ن  تنظر  راح��ت  ،ث��م  مني 

م�صافة مرت واحد من ظهري.
- وكانت تلمع يف عينيها ده�صة غريم�صطنعة 
على  الع�صية  الطبيعة  اأحجية  نحو  وف�صول 

احلل........

* امل�صرحية الفائزة بجائزة جامعة فيالدلفيا
                                        ** طالب مدر�صة
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زبيدة*

مسرحيات فائزة

الع�سرين  يف  م�سلمة  زبيدة)فتاة  ال�سخو�ش: 
عاما،   25  ، زبيدة  خاطب  اأ�سيد   عمرها(  من 

هرييو�ش  )قائد كتيبة يف اجلي�ش(

ليليا )جارية يف الق�سر(
�سانتو )جندي من حر�ش الق�سر(

القا�سي ) يف الق�سر(
احلرا�ش)يف الق�سر(

ول امل�شهد الأ
و  واين  ال�صتار - جتل�س »زبيدة« تنظف االأ يفتح 
�صارحة يف خيالها.. مت�صي فرتة ق�صرية  تبدو 

يتخللها مو�صيقى حزينة...
تنقطع هذه املو�صيقي عند دخول »�صا�صا« و هي 

ترتدي ف�صتانا زاهيا:
-»�صا�صا« : ما بك جتل�صني كالبلهاء؟؟ اأمل تنته 
واين؟؟ ملاذا ال تردين علي؟!!  بعد من تنظيف االأ

هي.. اأيتها اخلادمة ؟!
-»زبيدة« )وكمن انتبهت ل�صيء(: نعم؟؟ ماذا؟؟ 

هل حتدثينني؟!!

 *  * اليييكيييفييياويييين  ريييييا�ييييض  هيييييدى 

- »���ص��ا���ص��ا«)ب��ازدراء(: م���اذا؟ م����اذا؟؟ كنت 
تظنني  من  و  يديك؟؟  بني  التي  واين  االأ احدث 
ما  يا..يا..  اأنت  اأحدثك  بالطبع  اأحدث؟؟  اإنني 

هو ا�صمك اأيتها اخلادمة ؟
-»زبيدة« )بربود(: ا�صمي زبيدة...

اخلادمة،  زب��ي��دة  ي��ا  ح��ال  ك��ل  على  »���ص��ا���ص��ا«: 
ب�صرعة.. حتى  بيديك  ما  تنهي  اأن  عليك  يجب 
حت�صري يل مالب�صي حلفلة الليلة.. ف�صياأتي من 
وددت ما اأن اقابله »هرييو�س« قائد اكرب كتيبة 

يف جي�صنا..
الليلة  م��ريات  االأ اأبهى  اأك��ون  اأن  يجب  ا�صمعي!! 
نعم �صاأكون اأجملهن ) وت�صري للخارج من�صكحة( 

... نعم لن يرى اأجمل مني .. اأنا التي...
�صبحان  ماأ�صاتها(:  تذكرت  قد  )و  -»زب��ي��دة« 
الليلة  اهلل .. كل يغني على هواه.. يف مثل هذه 
زفايف  يتم  اأن  يجب  كان  املا�صي..  ال�صهر  من 
بك يا اأ�صيد.. لوال تلك احلادثة.. ترى اأين اأنت 

ن؟؟ االآ
اأما تزال على قيد احلياة اأم م م م م... اأح�س 
جتيب  و  اآه��ات��ي..  ت�صمع  بجانبي  ان��ك  بداخلي 
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عداء  ندااآتي.. ياهلل يا من حفظتني من غدر االأ
كيدهم  من  »اأ�صيد«  و  اأحفظني  ن....  االآ حتى 

وردنا اإىل ديارنا مرة اأخرى.. )وتتنهد(
اأحد  يل  يبق  فلم  اإل��ي��ه��ا؟!!  �صاأعود  دي��ار  اأي��ة  و 
اأبي..اإخوتي..  و  اأمي  مني  �صرقوا  لقد  هناك.. 
قتلوا..دمروا  و  ���ص��ردوا  ع��زي��ز..  و  خليل  وك��ل 

وعذبوا..
ياهلل ماذا افعل؟؟!! ماذا؟؟ يارب؟؟

وتكمل عملها ببكاء �صامت.. )مو�صيقى حزينة 
و اآهات(

يغلق ال�صتار

امل�شهد الثاين
يفتح ال�صتار

اأن  بعد  زبيدة  جتل�س  حالها..  على  الغرفة   ..
اأمتت عملها... بني يديها اأحجار تذكر اهلل بها 

و مت�صي وقتها...
 يطرق الباب فتهب زبيدة ه لتفتحه ولكن هاج�صا 
ن  االآ اأنت  تذهبني؟!  اأين  يوقفها...  بداخلها  ما 
عن  الطارق  �صاأ�صاأل  ح�صنا  بالغرفة..  وح��دك 
من  ال��ب��اب.........م��ن؟!!  اأقتح  اأن  قبل  هويته 

وراء الباب؟؟!!
حوائج  اح�صرت  لقد  احلار�س  ان��ا  -»�صانتو«: 

دخلها.. ن�صة »�صا�صا« افتحي الباب الأ لالآ
خلف  �صعها  اق�صد..  ال..  -»زبيدة«)خائفة(: 

الباب وبعد قليل �صاآخذها..
ن�صة  االآ ن  الأ ا�صتطيع..  ال  )بخبث(:  -»�صانتو« 
اأ�صرت على اأن اأو�صلها للداخل خ�صية اأن تنه�صها 

كالب الق�صر..
قبل  �صاآخذها  تخف..  ال  -»زبيدة«:)مرتبكة(: 

اأن ....
ال..لن  يغ�صب(:  بداأ  قد  و  )مقاطعا  -»�صانتو« 
الباب؟!!  تفتحي يل  اأن  تريدين  ال  ملاذا  اأفعل.. 

اأنا اأ�صر اأن ادخل احلوائج بنف�صي!!
ب�صراحة..اأنا  نف�صها(:  -»زب��ي��دة«)ت��ت��م��ال��ك 
اأن افتح لك  وحدي بالغرفة.. ولهذا ال ا�صتطيع 

الباب.. اأفهمت؟!!
-»�صانتو«)وقذ نفذ �صربه(: ما هذا؟!! من اأين 
بحياتي  اأر  مل  الغبية؟!!  القوانني  بهذه  تاأتني 
خادمة مثلك قط!! كل اخلادمات تفتح يل الباب 

و تدخلني.. اإال اأنت؟!!
اأعدك  اأب��دا!!  تريه  �صاأريك ما مل  على كل حال 
لي�س  فمثلك  احلقرية..  اخلادمة  اأيتها  بهذا!! 
لهن اأية قيمة يف ق�صرنا هذا.. اأفهمت.. و اأنا..

اأيها  هنا  تفعل  م��اذا  -»هرييو�س«)مقاطعا(: 
احلار�س؟؟

-»���ص��ان��ت��و«)ف��زع��ا(: اح��رتام��ي ���ص��ي��دي!! كنت 
ن�صة  ..اأنا.. لقد اأح�صرت حوائج االآ

»�صا�صا« ابنة القائد ..لقد اأردت اإدخالها..ولكن 
...

»هرييو�س«)مقاطعا ثانية(:اآمرك بان تعود اإىل 
عملك فورا..

»�صانتو«: حا�صر �صيدي ....)ومي�صي منزعجا(
ن ادخلي احلوائج يا زبيدة... »هرييو�س«: واالآ

الذي  هلل  حامدة  زبيدة  تقف  ثناء  االأ هذه  )يف 
خل�صها من ذلك احلار�س.. وبنف�س الوقت

ا�صمها  عرف  ال��ذي  »هرييو�س«  من  م�صتغربة   
دون اأن ي�صاألها اأو يكلمها يف �صيء ويظل 

التفكري ينقلها بني ريب وتاأكيد .......اإىل اأن 
يغلق ال�صتار

اآهات توتر تنقطع ب�صكل متدرج

امل�شهد الثالث
يفتح ال�صتار... تتعرف زبيدة جلارية يف الق�صر

................................
»زبيدة«:ا�صمي زبيدة.....

اخلادمة  ان��ت   .. عنك  �صمعت  نعم  »ل��ي��ل��ي��ا«: 
اجلديدة، اأنت م�صلمة ..�صحبح؟

»زبيدة«: هذا �صحيح ..ماذا عنك؟!ما ا�صمك ؟
اأنا ليليا.. اأنا من هذه البالد، كنت اعمل خادمة 

ن�صة »�صا�صا« البنة قائد اجلي�س االآ
ولكن عند ح�صورك اأمرين اجلرنال »هرييو�س« 
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اأن اعمل ب�صيء اآخر .. لقد قال يل:
هناك من هي اأحق منك بهذا العمل..........

»زبيدة«: )م�صتغربة(: ماذا؟!! حقا ؟!! هل قال 
هذا؟!!!

مل����اذا!! يف  اع���رف  ال  ول��ك��ن   .... نعم  »ل��ي��ل��ي��ا«: 
احلقيقة ..نحن يف هذا املكان ، القيمة

لنا كخادمات .. ال احد ياأبه بنا اأو يكرتث ...... 
اأفراد هذا الق�صر �صواء كانوا اأمراء اأو 

باحتقار  ..يعاملوننا  اأو حتى حرا�س   .. اأمريات 
�صديد، باعتبارهم اأننا خلقنا لهذا العمل 

ولهذه املنزلة .......)وتبدا بالبكاء(
!!اأرجوك  ؟!!ل���ي���ل���ي���ا  ب����ك  م����ا  »زب������ي������دة«: 

�صارحيني....!!
زبيدة  يا  حالنا  على  ابكي  اأنا  )تتنهد(:  »ليليا« 

....!فالواحدة منا قد تعر�س لها الكثري 
من اجلنود هنا ، وخ�صي�صا من احلرا�س ... و 

مل جند اأحدا يحمينا اأو يردع عنا هذا
الكابو�س املزعج....................)وت�صكت(

ب�صوؤال  ل��ي��ل��ي��ا  ت��ق��ط��ع��ه  ق�����ص��ري  ���ص��م��ت  وب��ع��د 
م��ف��اج��ىء......(.....زب��ي��دة!! واأن��ت اأمل متري 

بتجربة
احلار�س  بان  واثقة  اأنا  حدثيني....  كهذه؟؟... 

اللعني »�صانتو«قد حاول اإيذائك ب�صىء ،
فهذا احلار�س معروف بكل الق�صر باأنه يرت�صد 

كل اخلادمات اجلديدات ليلقنهن در�صا 
قا�صيا � على حد قوله � حتى لو مل تفعل له �صيئا، 

فنف�صه دنيئة.. وروحه �صريرة......
-»زب��ي��دة«: اأ���ص��ارح��ك ال��ق��ول.. لقد ح��اول اأن 
يدخل اإىل الغرفة التي اعمل بها -غرفة �صا�صا- 
اأ�صر  انه  ومع  بالدخول..  له  ا�صمح  مل  لكنني  و 
علي ب�صدة.. -ال اأخفيك القول- لقد كنت خائفة 
القائد  ذلك  جاء  فجاأة..  ولكن..  وقتها..  جدا 

الذي يدعى »هرييو�س«،
اهلل  -احمد  ب�صرعة..  املكان  يغادر  ان  واأم��ره 

الذي خل�صني منه-...
-»ليليا«: اأنت حمظوظة جدا يا زبيدة..! اأتعلمني 

ملاذا..؟..
-»زبيدة«: اأظنني جنوت منه؟؟

-»ليليا«: لي�س هذا فح�صب..! امنا اأق�صد القائد 
من  حياتك  اإنقاذ  يف  الف�صل  فله  »هرييو�س«، 

ذلك اللعني »�صانتو«.. حيث انه..
اأبهذا  م���اذا؟!!  م���اذا؟!!  -»زبيدة«)مقاطعة(: 

اكون حمظوظة؟؟ وما احلظ يف ذلك؟؟!!
رجل  القائد«هرييو�س«  تقولني؟!  ماذا  -»ليليا«: 
حتذثه،  اأن  اأو  تقابله  اأن  الفتيات  ك��ل  تتمنى 

نه... الأ
اأظنه  م��اذا؟!!  نه  الأ ثانية(:  -»زبيدة«)مقاطعة 

�صرد عائلتي و قتلها �صاأود اأن اأقابله؟؟!!
نه فرقني و خاطبي.. �صاأود ان اأحدثه؟؟!!  اأم الأ
زفايف..  ليلة  ناظري  اأمام  اأبي  و  اأمي  قتل  نه  االأ

اأود اأن اأراه؟؟!!......
)وجتل�س زبيدة تبكي لوعتها و الذكريات حتملها 

مل و احل�صرة( من �صاعة ال�صكن اإىل �صاعة االأ
نني  الأ اآ�صفة  اأن��ا  اه��دئ��ي...  اأرج���وك  -»ليليا«: 
ف��ج��رت ف��ي��ك ه���ذا ال�����ص��ج��ن..! واأع���دت���ك اإىل 
هل  اأ�صاألك:  اأن  اأري��د  ولكن  احلزين..  املا�صي 

كنت خمطوبة؟
-»زبيدة« )وتتنهد(: نعم.. كنت خمطوبة ل�صاب 
من قريتنا يدعى اأ�صيد.. وليلة عر�صنا اأ�صرنا.. 
وبنف�س الليلة �صهدت م�صرع عائلتي ومل يعد يل 

اأحد اإال اهلل...
تعي�صني  اأن��ت  عزيزتي  -»ليليا«)منده�صة(: 
ان  اعلم  اأك��ن  مل  اأتعرفني!!  حقيقية..  ماأ�صاة 
جي�صنا يفعل كل هذا يف اخلارج.. مل اأكن اأتوقع 

ذلك اأبدا...
ان�صي  حال...  اأية  على  هداأت(:  »زبيدة«:)وقد 

مر.. يخلق اهلل ما النعلم... االأ
ا�صم  ه��ذا  ه��ل  اهلل...  )م�صتغربة(:  -»ليليا« 

اإلهكم؟!
»زبيدة«)وقد ن�صيت همها(: نعم ... وله اأ�صماء 
الرحمن..الرحيم..  وم��ن��ه��ا..  ك��ث��ري  اأخ����رى 
الودود.. ال�صكور.. احلنان.. املنان.. الروؤوف.. 
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و عددها ت�صعة و ت�صعون ا�صما.. و يف ديننا اأنه 
من اأح�صاها دخل اجلنة...

حتبون  ال��درج��ة  ولهذه   : )م�صدوفة(  -»ليليا« 
اإلهكم؟!!

نه اأعطانا كل ما  ..»زبيدة«: واأكرث من ذلك.. الأ
منا  يريد  ال  و  ي�صرنا  ما  كل  عنا  و�صرف  نريد 
بني  املحبة  ن�صر  اإال  يريد  ال  �صكورا..  و  ج��زاء 

النا�س، ن�صر ال�صالم والوئام..
التعاليم  ه���ذه  ن�����ص��ر  ي��ك��ون  وك��ي��ف  »ل��ي��ل��ي��ا«: 

اجلميلة..؟؟ حقا اإنها معان �صامية..
وعدم  املحبة  و  بالتعاون  هذا  يكون  ..»زبيدة«: 

خرين.. ومعاونة كل ذي حاجة.. اذاء االآ
ويكون باحرتام الكبري و توقريه.. والعطف على 
التي  العبادات  باأداء  يكون  واحتوائه..  ال�صغري 
اأمرنا بها اهلل عز وجل.. من �صالة تريحنا من 

عناء اليوم و ت�صلنا
بخالقنا.. و �صيام يردعنا عن كل رذيلة تهم بها 
اأنف�صنا.. وزكاة تطهر نفو�صنا من كل كرب دخل 

�صبيال  ا�صتطاع  ملن  وحج  دنيوي..  غنى  من  لها 
اإىل البيت احلرام...

لقد  ي���اااه..  احل��دي��ث(:  اأعجبها  »ليليا«)وقد 
�صوقتني ل�صماع املزيد.. هل متانعني..؟؟

-»زبيدة«: بالطبع ال.. ا�صمعي يا عزيزتي...!...
�صالم )وت�صتمر زبيدة باحلديث مع ليليا عن االإ

    
يغلق ال�صتار

امل�شهد الرابع
يف  »�صا�صا«  جتل�س  ال�صتار................  يفتح 

غرقتها تهام�س »هرييو�س« ويبدوان مزتبكان:
-»هرييو�س«: هل اأنت متاأكدة؟

ن��ع��م... لقد راأت��ه��ا خ��ادم��ة تدعى  -»���ص��ا���ص��ا«: 
جويل.. راأتها البارحة تد�س له ال�صم يف الكاأ�س 
... و بالن�صبة يل مل اأ�صاأ اأن اتخذ اأي اإجراء معها 

قبل اأن اآخذ راأيك فيه...
-»هرييو�س« )منده�س(: ولكن هذا اليعقل...!!  
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نها .. ال ا�صدق اأنها تفعل هذا الأ
..»�صا�صا« )منزعجة(: ملاذا؟! ملاذا ال ت�صدق؟! 

اأنها خادمة.. وفعل كهذا لن يعيها
)يطرق »هرييو�س« من هول ما �صمع ثم يردف 

ن؟ قائال(: واأين هي االآ
اإنها  اإن��ه��ا..  عنها؟!!  ت�صاأل  ومل��اذا  ..»�صا�صا«: 

باملطبخ تعد لنا ال�صاي...
لذلك  ح�������ص���ل  وم���������اذا  -»ه������ريي������و�������س«:  

احلار�س؟؟...
مات  لقد  لك؟!  اأقل  اأمل  )مندفعة(:  ..»�صا�صا« 

من الفور..
تريدين  م��اذا  اأخربتني؟!  ومل��اذا  -»هرييو�س«: 

مني اأن افعل؟!
فعلتها  على  نعاقبها  اأن  علينا  يجب  ..»�صا�صا«: 
ال�صنيعة هذه.. فاإن مل نعاقبها �صتتخذ اخلادمات 
و�صتتواىل اجلرمية يف  قدوة..   منها  خريات  االأ

هذا الق�صر.. و ب�صراحة اأنا خائفة عليك...
ملاذا؟!  علي؟!  تخافني  )م�صتغربا(:  »هرييو�س« 

ومن ماذا؟!!
تفعل  اأن  اأخاف  املجرمة..  تلك  من  ..»�صا�صا«: 

ال�صيء ذاته معك
-»هرييو�س« )مهمال ما قالت(: ال تخايف علي.. 

اأنا اجلرنال ول�صت حار�صا متدين الرتبة
مما  منده�صا  و  غا�صبا  جمل�صه  من  )وينه�س 

�صمعه.. قتوقفه« �صا�صا« قائلة(
اإىل اأين اأنت ذاهب؟؟ هل �صتعاقبها اأم ماذا؟؟ 

اأنا اقرتح ال�صجن..
مر الحقا... -»هرييو�س« ح�صنا �صرنى يف االأ

ثناء زبيدة ومعها ليليا حتمالن  )تدخل يف هذه االأ
الطعام وال�صراب..(

ليليا  اأي��دي��ك��م��ا...  يف  م��ا  �صعا  -»ه��ريي��و���س«: 
»�صا�صا«  ن�صة  واالآ اأنا  �صنخرج  لعملك..  اذهبي 
اأما اأنت يا زبيدة فابقي هنا وال تخرجي اأبدا... 

اأفهمت...!!
ملاذا؟!!..  ولكن  اأخ��رج...  لن  ح�صنا  -»زبيدة«: 

ماذا هناك؟!

-»هرييو�س«: ال ت�صاأيل عن �صيء ال يخ�صك..!!  
وامر فح�صب.... فاأنت خادمة وعليك تنفيذ االأ

»هرييو�س«  معاملة  ترى  عندما  »�صا�صا«  )تفرح 
مت�صي  يخرجان  �صا�صا  و  هرييو�س  لزبيدة.. 

فرته وجيزة على خروجهما ثم يطرق الباب..
-»زبيدة«: من الطارق؟؟

-»هرييو�س«)بهم�س(: اأنا اجلرنال هرييو�س...
يغزوها  و  �صوته..  �صماعها  عند  زبيدة  تذهل 
قائلة:  نف�صها  فتحدث  الرهبة  و  اخلوف  �صعور 
ا�صتغيث  رب..  يا  خ���ر؟؟!!..  االآ هذا  يريد  ماذا 

بك..!! احمني من مكره.. 
تتو�صل... فبقطع »هرييو�س  و  ربها  وتظل تدعو 

�صمتها و دعائها بنداء اآخر
-ال تخايف يا زبيدة... لن اأوؤذيك.. فاأنا ال اأطلب 

اإليك فتح الباب يل...
-»زبيدة«: اإذا ماذا تريد مني؟

-»هرييو�س«: اأريد اأن اأ�صاألك �صوؤاال مهما..!
بك  تربطني  ال  ومل��اذا؟  اأنا؟  ت�صاألني  -»زبيدة«: 
اأو  ب�����ص��وؤال  اإيل  تتوجه  حتى  عالقة  اأو  معرفة 

غريه....
-»ه���ريي���و����س«: اأن���ت خم��ط��ئ��ة.. ن��ع��م خمطئة 
ان�س...  مل  فاأنا  ن�صيت..  قد  كنت  اإذا  متاما... 

ولن ان�س قط...
اعد  مل  م��اذا؟  تن�س  مل  -»زبيدة«)منده�صة(: 

افهم �صيئا؟!! من تكون اأنت؟!
-»هرييو�س«: هاذا ما كان عليك اأن ت�صاأليه من 

البداية.. يف احلقيقة اأنا.. اأنا اأكون...
قاتل  اأنت  نع عرفتك..!!  -»زبيدة« )مقاطعة(: 
ليلة  وخاطبي  �صملي  �صتت  من  اآن��ت  عائلتي... 

زفايف... هل هذا ما تود قوله؟!!
اأي  و  قتل  اأي  تتحدثني؟؟!!  عم  -»ه��ريي��و���س«: 

ت�صريد؟
تقف زبيدة م�صتغربة من اأ�صلوب »هرييو�س« يف 
يف  موقفها  على  ت�صر  ولكنها  معها..  احلديث 

اتهامه...
و  اأنت  يح�صل حولك؟!!  ما  كل  تتجاهل  -مل��اذا 
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ركنا  تبقوا  ومل  هذا..  كل  فعلتم  الذين  رجالك 
�صاملا يف قريتي..

�صدقيني  نف�صه(:  تربئة  )حماوال  -»هرييو�س« 
اأنا ال اعرف اأن جنودي فعلوا كل هذا يف قريتك.. 

كل ما كان يهمني هو اأنت...
اأين  من  ملاذا؟!!  اأنا؟!!  )م�صدومة(:  -»زبيدة« 

تعرفني حتى يهمك اأمري؟؟!
اأحاول  كنت  م��ا  كنت  م��ا  ه��ذا  -»ه��ريي��و���س«: 
اإي�صاله لك من البداية... ولكنك مل ترتكي يل 

الفر�صة...  على كل حال �صاأخربك.. اأنا...
هويته،  على  زبيدة  :هرييو�س«  يطلع  اأي  )وقبل 
يف  يطعنه  و  خلفه  من  ملثم  رج��ل  عليه  ينق�س 
على  يقوى  ال  ر����س  االأ على  في�صقط  كتفه..  يف 

احلراك(..
ثم يهرب امللثم �صالكا ممر اخلروج... وجتل�س 
زبيدة خلف الباب ال تعرف ماذا ح�صل ولكنها 
الزمن  من  برهة  وبعد  غريبة..  ا�صواتا  ت�صمع 
ينت�صلون »هرييو�س« عن  و  ياأتي حرا�س الق�صر 

ر�س بعد اأن اغ�صي عليه  االأ

يغلق ال�صتار

امل�شهد اخلام�س
توتر  حالة  يف  زبيدة  تبدو  ال�صتار........  يفتح 
ق�صاة  اأح��د  مل�صاءلة  تتعر�س  وه��ي  ���ص��دي��د.... 

الق�صر:
-»ال��ق��ا���ص��ي«: ال حت����اويل ال��ت��ه��رب م��ن هذه 

الق�صية.... فكلنا يعلم مدى تورطك بها..!
اأن����ا ال اأع����رف عما  -»زب����ي����دة«: ���ص��دق��ن��ي... 

تتحدث..!!
يقوله  م��ا  ت��ع��رف��ني..!! ه��ذا  : ال  -»ال��ق��ا���ص��ي« 
ك���ل م���ت���ورط يف ج���رمي���ة ف��ك��ي��ف احل�����ال يف 

جرميتني..؟؟
-»زب��ي��دة« )ف��زع��ة(: م��اذا ت��ق��ول؟!اأي جرمية؟ 
لهذا  و���ص��ويل  على  مي�س  مل  ج��رمي��ت��ني؟  واأي 
�صاأفعل  فكيف  والن�صف..!!  ال�صهر  �صوى  املكان 

كل ما قلته..؟
افتحي  ت��ق��ول��ني..!!  ما  يهمني  ال  -»القا�صي«: 

الباب واإال ك�صرته.!
-»زبيدة« )على حال فزعها(: ولكنني لن اأدعكم 
ظلم...  هذا  �صيئا..  اأفعل  مل  نني  الأ تاأخذونني 

ظلم كبري...
لك�صر  �صاأ�صطر  اإذا   .. ح�صنا   : -»القا�صي« 

الباب، جرك لل�صجن كما جتر الكالب..
هيا  الق�صر...  هذا  حرا�س  يا  احلار�س..  اآيها 
الباب  اخلعوا هذا  ق��وة...  لديكم من  ما  اأروين 
من اأ�صوله.. )تقف زبيدة مبتهلة لربها و�صارعة 

ليخل�صها من هذا املاأزق الرهيب(
.. ) ويبداأ احلرا�س بك�صر الباب حتى افلحوا يف 
ذلك.. .. وقبل ان يهوا بالدخول للغرفة.. ينادي 

�صوت منهك من خلفم(
-اتركوها... انها لي�صت املتهمة املطلوبة..!!..

)ينظر احلرا�س خلفهم و يذهلون عندما يرون 
القائد »هرييو�س وقد نه�س من �صريره ، و�صار 
متعبا حتى و�صل اإىل غرفة زبيدة ليعلن برائتها 
القا�صي   اأمام اجلميع.. فيهلع احلرا�س ومعهم 
االإخال�س  و  ال���والء  ل��ه  مظهرين  ال��ق��ائ��د  اإىل 

التام..(
ملاذا   ... �صيدي   -  : احلرا�س  اأ�صوات  تتعاىل  و 

تتعب نف�صك؟!
ح�صرة  ي���ا  م��ري�����س  ن�����ت  اأ اآخ������ر:  ����ص���وت   -

اجلرنال...؟! 
-وثالث: هيا بنا اإىل غرفة العالج...

هذه  ت��رتك��وا  اأن  اآم��رك��م  ولكنني  -»ه��ريي��و���س« 
... لقد  الفاعلة  لي�صت  نها  ، الأ اخلادمة و�صاأنها 
كان رجال ملثما ...جاء من خلفي و فعل فعلته 

النكراء ثم هرب
-»القا�صي«: ولكن يا �صيدي..!!

-»هرييو�س«: ال اأريد نقا�صا يف ذلك.. اأفهمتم!
-»القا�صي«: و لكنها متورطة يف جرمية اأخرى.. 
اأردته  و  »�صانتو«  للحار�س  ال�صم  د���ص��ت  لقد 

قتيال....
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لي�س  باطلة...  اإدع���اءات  ه��ذا    : -»ه��ريي��و���س« 
لدينا اأي دليل يثبت طورتها...

يذهل اجلميع من موقف هرييو�س حيال زبيدة  
التي حلقت  �صا�صا  ودفاعه عنها.. ومن خلفهم 
بهرييو�س عندما راأته م�صادفة يخرج العالج... 

فيزداد حقدها على زبيدة..........
لغرفته  ال��ق��ائ��د  لي�صلوا  اجل��م��ي��ع  ي�صري  )ث���م 

ان�صياعا المره... ويبقى املكان خاليا..(
-»زبيدة«: )من وراء الباب املحطم(: ال اعرف 
مل��اذا فعل كل ه��ذا معي؟!! هذه  اأف��ع��ل؟!!  م��اذا 
املرة الثانية التي ينقذ حياتي بها من اأفراد هذا 

الق�صر املخيف.. ترى من يكون؟!!
ومن اأين يعرفني، ليكون هذا موقفه جتاهي؟!! 
،،، يا رب... اآنا يف حرية من اأمري... �صاعدين 
و  املحطم..  الباب  اإىل  زبيدة  )تنتبه  ربي...  يا 
بالها  يف  فتجول  خاليا..  اأ�صبح  املكان  اأن  ترى 
فكرها..  ملطاوعة  فت�صارع  ال��ه��رب...  ف��ك��رة  
اخلروج..  ممر  �صالكة  جتري  تظل  و  وتهرب.. 

واخلوف ي�صطرع �صدرها...
اأف��ك��ار م��ري��ب��ة.. و كلما اق��رتب��ت من  ت��رواده��ا 
مل يف عينيها... لقد اقرتبت  املخرج زاد وهج االأ

احلرية من هذه الزنزانة وتلك ال�صال�صل
يف املمر الذي يجانب ممر اخلروج ي�صري امللثم 
يبطئ و عند �صماعه خطوات زبيدة امللتهفة تقف 
قدماه عن امل�صري... و يرفقها بعينان تلمعان.. 

من بعيد...
فيه  الذي يقف  املمر  اأمام  زبيدة  يتزامن مرور 
بهربها فهموا  امللثم مع مرور حرا�س قد علموا 
بالبحث عنها... فيلتقط امللثم يدها ويخفيها عن 

نظار... فتحاول الهرب ولكنها التفلح.... االأ
وعند ذهاب احلرا�س.. يك�صف هذا الرجل عن 
هذا  اأن  ت��رى  عندما  زبيدة  فت�صعق  لثامه... 
الرجل هو خطيبها اأ�صيد... فتختلط يف فوؤادها 
م�صاعر  م��ع  احل���ار  باللقاء  ال��ف��رح��ة  م�صاعر 
يوقظها  تكون يف حلم  اأن  واخل��وف من  احل��زن 
منه احلا�صدون والعذال.... وما يلبث البعيدان 

فيهما...  والغربة  الم  االآ تتجدد  حتى  يلتقيا  اأن 
يف  بهما  ويزجان  الق�صر  حرا�س  بهما  فيم�صك 
اإىل  ال�صكن  �صاعة  تتبدل  وبالفعل  ال�صجن... 

�صاعة ح�صرة و�صقم...

يغلق ال�صتار

امل�شهد ال�شاد�س
وا�صيد  زبيدة  ال�����ص��ت��ار...................  يفتح 
ب�صال�صل  م��ك��ب��الن  احل��ق��ي��ق��ي��ة..  ب��ال��زن��زان��ة 

حقيقية...
 -»اأ�صيد«: اأرجوك ا�صمدي.. اأنا واثق بخروجنا 

من هذا املكان... حتما لن ي�صيعنا اهلل
ونعم  امل��ر���س(:  �صدة  م��ن  )منهكة  -»زب��ي��دة« 
االتكال... اأنا ال اأقول اإال كما تقول ولكنني وكما 
ترى ال اأقوى على احلراك... لقد اأعياين املر�س 
ال�صغري  احليوان  ذلك  لع�صة  تعر�صت  اأن  بعد 

احلجم.. ومل اأجد طبيبا يعاجلني...
-»ا�صيد« )حزينا على حالها(:  ال تقويل  هذا 
اأن تتغلبي على  باإذن اهلل  اأنت قوية وقادرة   !!..

املر�س اخلفيف  ..!! 
مر�س  ال��ط��اع��ون  خفيف!!  م��ر���س  -»زب���ي���دة«: 
خطري ومعد ... اأدعو اهلل اأن ال ت�صاب به اأبدا 
التي  املعاناة  هذه  مثل  ترى  ال  واأن  اأ�صيد...  يا 

اأعانيها مع هذا املر�س... ف�صالمتك
عندي اأهم من الدنيا وما فيها...

يهمني  يعد  مل  ال��ق��ول...  اأ�صارحك  -»اأ�صيد«: 
اأمري بقدر اأمرك... اأدعو اهلل اأن ي�صفيك منه 

عاجال غري اآجل......
يا  اأت��ع��رف  مر�صها(:  ن�صيت  -»زب��ي��دة«)وق��د 
اأ�صيد.. وجودي معك هنا... رغم هذا املر�س.. 
اأف�صل عندي من �صابق  غ��الل...  االأ ورغم هذه 
�صباحية  اه��ان��ة  يف  ال��ق��وم  اأول���ذك  م��ع  العي�س 

وم�صائية...
-»زبيدة« )حماولة تغيري املو�صوع(: اأ�صيد كيف 
ثم طعنته  القائد هرييو�س؟؟  باأمر ذلك  علمت 
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وهربت....
التي  احلادثة  تلك  من  �صكله  اأع��رف  -»اأ�صيد«: 
باإمكاين  كان  لقد  اأتعلمني!!  واإي��اك...  فرقتني 

قتله ولكنني مل افعل.. اأتدرين ملاذا؟
-»زبيدة« )با�صتغراب(: ال.....الاأدري
-»ا�صيد«:  فعلت ذلك من اأجلك انت.

اأنا  �صاأين  وما  ذات��ه(:  )با�صتغرابها  -»زبيدة« 
مر؟! باالأ

ولكنه  عمك،  ابن  انه  موؤخرا  علمت  -»ا�صيد«: 
قررت  لهذا  الكتيبة...  قائد  �صخ�صية  انتحل 
خا�صة  بطريقة  النكراء  فعلته  على  اأعاقبه  اأن 
باإذن  يبقى على قيد احلياة  وخمتلفة... بحيث 

اهلل... وبنف�س الوقت يعاين اآمل الندم...

)مع تعجب زبيدة مما �صمعته، اإال انها 
وجدت اأجوبة على اأ�صئلتها التي طرحتها 
هذا  ودفعها  �صابقا..  هرييو�س  على 
ابن  جاء  الذي  اليوم  تذكر  اإىل  املوقف 
يدها  وطلب  والدته  مع  )نف�صه(  عمها 
كلمة  اأعطى  ن��ه  الأ يوافق  مل  اأبيها  ولكن 
لوالد اأ�صيد... وجعلت زبيدة تربط بني 
بخيالها  جالت  حتى  وق�صة  حادثة  كل 

اأرجاء العامل
)انه املر�س ثانية... انه الزائر الوحيد 
و  الذي ال يفرق بني غني  -قبل املوت- 
فقري... بني عزيز و ذليل... بني ظامل 

او مظلوم..(
نف�س  امل احلياة يف  ي�صل ب�صي�س  )و 
االبدية...  امل��وت  روح  ي�صارع  زب��ي��دة 
ان  تكت�صف  عندما  معانتها  ت���زداد  و 
جراء  املر�س  بنف�س  ا�صيب  قد  ا�صيدا 

العدوى..(
اأنفا�صهما  يلفظان  االث��ن��ان  )وي��ب��ق��ى 
خرية حتت وطاأة املر�س القا�صي....  االأ

عداء املر وظلمهم.........( وجور االأ
يغلق ال�صتار

خري امل�شهد الأ
ليليا  تقف  ال�������ص���ت���ار.....................  يقتح 

تدافع عرباتها اأمام قربين:
فيه يف حياتك...  من  ت�صمعيها  انك مل  اأع��رف 

ن... فا�صمعيها... ولكنني اأقولها االآ
وا�صمع ايها العامل املتجرب الظامل:

حممدا  ان  اأ�صهد  و  اهلل  اإال  ال��ه  ال  ان  )اأ�صهد 
ر�صول اهلل( و مت�صي باكية.......

يغلق ال�صتار

 * امل�صرحية الفائزة بجائزة جامعة فيالدلفيا
 **طالبة مدر�صة 
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و تستمر المسيرة*

مقاالت فائزة

الطاهر ال ينجب اإال طاهرا، و م�صرية تكمل 
الدوؤوب  العمل  و  ينقطع  ال  العطاء  اأخرى، حبل 
رواية  هي  باخت�صار  هذه  بالنجاح،  اإال  يكلل  ال 
ذهب  من  بحروف  الها�صمية  القيادة  �صطرتها 
باإجنازات  التاريخ  ثنايا  باقتدار يف  نق�صتها  و   ،

مة. وانت�صارات ت�صهد لنا بها االأ
قد يت�صاءل البع�س عن ماهية هذا االإجناز 
وي�صتهرتون  بقيمته  ي�صتخفون  وق��د   ، العظيم 
 ، اأهميته  اآجال �صيدركون  اأم  ولكنهم عاجال  به 
ردن  م�صريتي امل�صتمرة هي م�صرية التعليم يف االأ

التي مل و لن تنتهي اإن �صاء اهلل.
امللك  جاللة  عهد  يف  التعليم  رحلة  ب��داأت 
ظروف  حالت  ان  اىل  اهلل-  رحمه   – ح�صني 
القدر دون ا�صتكمالها ، فقد انتقلت روح مليكنا 
ع��ل��ى ، ول��ك��ن حمبة  ال��ط��اه��رة اىل ال��رف��ي��ق االأ
ت�صمح  مل  لهم  اإخال�صه  و  ل�صعبه  امللك  جاللة 
 ، اأمينة  اأي��دي  يف  ي�صتودعهم  حتى  بالرحيل  له 
يد طاهرة من  اأمنا من  اأك��رث  يد  لي�س هناك  و 

 *  * اليو�شف  خمي�ض  فييرح 

�صلب رجل عظيم
ع��ب��د اهلل  امل��ل��ك  ت�صلم ج��الل��ة  ه��ن��ا  م��ن  و 
ت�صلمها  حني  جاللته  عرف  راي��ة  الكفاح.  راي��ة 
امل�صوؤوليات الكبرية التي تقع على عاتقه فحملها 
ردن ال�صاخمة عنها و اأ�صبح  رغم عجز جبال االأ

يف تلك اللحظة اأبا للماليني.
اأبنائه ن�صب عينيه  اأب ي�صع م�صلحة  ككل 
و  اأبنائه  م�صلحة  لتحقيق  امللك  جاللة  �صعى 
بناة  هم  اليوم  اأط��ف��ال  ب��اأن  معرفته  من  نابعا 
ردن يقع بني اأيديهم  الغد ، و م�صري م�صتقبل االأ
يجعل  اأن  عبداهلل  امللك  جاللة  قرر  ال�صغرية، 
و  امل��دار���س  من  ف�صيد  ال�صاغل،  �صغله  التعليم 
ويف  ردن  االأ يف  بقعة  كل  يف  �صيد  ما  اجلامعات 
ردن حقه يف  كل زاوي��ة، و�صمن لكل طفل يف االأ
�صا�صي فجعله اإلزاميا ولكل من قال:  التعليم االأ
اإىل  ابنائنا  اإر���ص��ال  تكاليف  تكفل  ن�صتطيع  ال 
املدار�س ، بغية اإعاقة عملية التعليم اأو اإثر حاجة 
واأنا   ، التعليم جماين  قال جاللته:  اأنف�صهم  يف 
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فجعل   ، املدار�س  يف  وهم  اأبنائي  بغذاء  اأتكفل 
جاللته لكل طالب وجبة �صحية يف كل يوم عَلها 

تقوي بدنه ، و ت�صاهم يف تن�صيط عقله.
تك�صري حواجز  امللك يف  و رغبة من جاللة 
اطلب  امل�صهور:«  القول  من  وانطالقا   ، الزمن 
العلم من املهد اإىل اللحد« اأقام جاللته من�صاآت 
القراءة  جهل  اأق�صد  ال  مية..  االأ حمو  مراكز  و 
اأو الكتابة بل اأق�صد جهل التكنولوجيا كي مينح 

�صعبه راية الريادة.
ردن اأوال« ونحن ال نقبل باأقل من هذا ،  »فاالأ
التي  التعليم  لعملية  �صا�س  االأ حجر  و�صع  ولهذا 
ما لبثت حتى بداأت تتطور �صيئا ف�صيئا فقد كان 
يقال :« اطلب العلم ولو يف ال�صني«، لكن جاللته 
ال�صفر فاأح�صر ال�صني بكل ما  وفر علينا عناء 
متلك من تكنولوجيا اإلينا ، فقد خرجت الدرو�س 
الذي  ب�صوتها  �صدحت  و  �صمتها  عن  اجلامدة 
املحو�صبة  الدرو�س  طريق  عن  م�صموعا  اأ�صبح 

ر�صوم  بوا�صطة  ال��ط��ال��ب  عقل  تخاطب  ال��ت��ي 
واأ�صاليب حمببة اإىل القلب جتذب انتباه الطالب 
كمال  الإ حما�س  و  التعلم  يف  برغبة  ت�صعره  و 

الدر�س.
بد  اإن ا�صتمررت يف الكتابة ف�صاأ�صتمر اإىل االأ

ففي كل يوم ن�صهد تفجر ينبوع علم جديد.
ترتوي  �صغرية  �صجرة  ردن  االأ يف  التعليم 
بعطاء جاللة امللك عبداهلل الثاين.. قد ال تعانق 
�صتنمو  لكنها  ن  االآ ال�صماء  يف  ال�صحاب  اأع��ايل 
اإىل  حتتاج  قد  ال�صماء..  بعد  ما  اىل  و�صت�صل 
لئ  بع�س الوقت، فالطريق اإىل ذاك ال�صوء املتالأ
فق طويلة ولكننا �صنتوج جهدنا يف النهاية  يف االأ

لف ميل يبداأ بخطوة فم�صوار االأ

* املقالة الفائزة بجائزة جامعة فيالدلفيا
**طالبة مدر�صة 
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زهرة المدائن*

اإنها القد�س حا�صرة فل�صطني احلبيبة، هذه 
املدينة القدمية التي اأ�ص�صها اليبو�صيون، اإحدى 
اجلزيرة  �صبه  من  املهاجرة  الكنعانية  القبائل 
لهم  وط��ن��ًا  فاتخذوها  فل�صطني،  اإىل  العربية 
اإليهم،  ن�صبة  يبو�س  مدينة  ا�صم  عليها  واأطلقوا 
اجلمال  بالغة  احل�صناء  ك��امل��راأة  املدينة  وه��ذه 
ّخاذ، فيبداأ  خرين ب�صحر رونقها االأ التي تفنت االآ
والتغني  فيها،  الغزل  ق�صائد  بنظم  ال�صعراء 

بجمالها.
ال�صالة،  مبدينة  القد�س  مدينة  وت�صّمى 
ويعود ال�صبب يف ذلك كونها املدينة التي حت�صن 
والعبادة  ال�صالة  اأماكن  من  العديد  قلبها  يف 
وامل�صيحية  �صالم  االإ ال�صماوية،  دي��ان  االأ لكافة 
يف  الوحيدة  املدينة  هي  والقد�س  واليهودية. 
ديان،  العامل التي حتظى بالقدا�صة لدى هذه االأ

 ** عييرمييو�ييض  يعقوب  والء 

واإن كان هذا يدل على �صْي فاإنه ال يدل اإال على 
القد�س  مدينة  وحتتل  القد�س.  اأهمية  عظم 
امل�صلمني،  امل�صلمني وغري  قلوب  كبرًي من  جزءًا 
فيها  ن  الأ اأفئدتهم،  وهوى  اأنظارهم  فهي حمط 
ق�صى اأوىل القبلتني وثالث احلرمني  امل�صجد االأ
ال�صريفني ، وهو املكان الذي اأ�ْصرى اإليه الر�صول 
نبياء جميعًا  –�صلى اهلل عليه و�صلم- اإمامًا باالأ

�صراء واملعراج. يف ليلة االإ
والناظر اإىل مدينة القد�س من اإرتفاع جبلي 
كل  من  احلرا�س  يحميها  التي  مرية  كاالأ يراها 
املباركة  الزيتون  اأ�صجار  ق�صرها  تزين  اإجتاه، 
زائرها  فنجد  الرائعة،  الليمون  رائحة  وتعطره 
الذي  البهي  م�صهدها  روع��ة  من  ناظريه  مي��الأ 

يجلب الفرحة وال�صرور.
همية القد�س الكبرية جندها حمط طمع  والأ

ال�شماء بييييظييييل  تييي�يييشيييتيييظيييل  مييييدييييينيييية 
ال�شعراء  ييييتيييغييينيييى  روعييييتييييهييييا  بييي�يييشيييحييير 
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مدن  م��ن  كمثيالتها  ف��رناه��ا  الغا�صب،  ال��ع��دو 
األوان  من  الكثري  عانت  قد  ���ص��رية  االأ فل�صطني 
ق�صى  �صرائيلي ، فها هو امل�صجد االأ التعذيب االإ
املباركة  املدينة  هذه  اأه��ل  هم  وها  ت��ارًة  ُيحرق 
وغريهم من اأهل فل�صطني يحرمون من ال�صالة 
فيه تارًة اأُخرى ، واألوان تعذيٍب كثرية، فاأ�صبحت 
 ، فل�صطني  يف  �صل  االأ �صاحبة  وكاأنها  اإ�صرائيل 
واأهل فل�صطني هم الغرباء يف اأر�صهم ووطنهم.

كاأمثال  عظامًا  اأبطااًل  القد�س  اأجنبت  لقد 
هوؤالء  احل��ج��ارة،  اأط��ف��ال  اإنهم  ال��دي��ن،  �صالح 
العذاب،  اأ�صناف  كل  جرعوا  الذين  ط��ف��ال  االأ
تبداأ  اإن  م��ا   ، ال�صغرية  كالع�صافري  اأط��ف��اٌل 
تعود فورًا اىل ع�صها  بالتحليق يف �صماء وطنها 

ال�صماء  يف  حرب  من  راأت��ه  مما  خوفا  ال�صغري 
ر�صا�صة  وب��ني  طائرة  من  ي�صقط  �صاروخ  بني 
احلرب  تلك  كانت  اإن  مدفعية،  وقذيفة  بندقية 

ر�س؟؟!! يف ال�صماء فكيف تكون على االأ
ال�صاخمة  كاجلبال  يبقون  ذلك  رغم  ولكن 
ال�صامدة، رافعة راأ�صها اإفتخارًا وهي تدافع عن 

اأر�صها.
اليهود،  اأغ����الل  م��ن  فل�صطني  اهلل  ح���رر 

واأعادها كما كانت عربية حّرًة اأبية.

* املقالة الفائزة يف م�صابقة جامعة فيالدلفيا
**طالبة مدر�صة
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اأّن اأكرثهم  اأدبّية واعدة حّقا، مع  ميكُن التنّبوؤ لكّتاب هذا العدد من جمّلة اأقالم جديدة بحياة 
ورة  ال�صّ الّتجديد يف  بذور  بداعية حتمل  االإ الكتابة  اآفاق من  ُغمو�س مق�صود، واجرتاح  اإىل  مييُل 
ة، ولعّل اللغة التي انك�صفت عنها الّن�صو�س املقروءة تنّم عن قراءات واعية لكثري من كتاب  خا�صّ

وكاتبات تلك الن�صو�س، وتدّل على احت�صاد ينبئ عن مطر خمبوء...

أّوال: في المحاوالت الّشعرّية

ق�شيدة: )اأ�شرجوا خيَل التمّني( جلالل برج�ض

جت�ّصد )اأ�صرجوا خيل التمّني( جلالل برج�س حماولة جديدة يف ت�صكيل الق�صيدة، وهي ق�صيدة 
لتكون موزونة من  باإيقاعها اخلارجّي  النرث( كان ميكن االعتناء قلياًل  احُلّر )ق�صيدة  عر  ال�صِّ من 
�صعر التفعيلة. الق�صيدة موؤّلفة من �صبع لوحات تف�صي اإىل �صورتني يف اآخرها، والّرابط بني اللوحات 
واحٌد من وجهني اأّولهما لغوّي تركيبّي )فاإيّن، واإيّن، واأ�صمع، واأ�صمع، لعّلي، لعّلي...( هو عّلة طلِبه 
يف مطلعها بالقول: )اأ�صرجوا خيل التمّني(، واأّما الّرابط بني مطلعها و�صورتيها اخلتامّيتني فجاء 
اأربع من اللوحات ال�ّصبع متثيال لغوّيا جميال ملحاولة تخّطي  بتكرار الّطلب مّرة اأخرى. واإذا كانت 
واخر منها متثيل واٍع لالنبعاث من رحم الرماِد عنقاء خ�صراء  العجز القدمي القائم، فاإّن الثالث االأ

يانعًة جترتح اأفقها الزمنّي من جديد.
اأّولها، ثّم تغدو مناَط اخلوف يف  اإيجابية يف  الّريح التي تبدو  واجلميل يف املحاولة تنويُع �صورة 
�صياء والّظواهر يف احلال نف�صه، فلي�س ثّمة وجٌه واحد للّظاهرة. اإّن  اأواخرها، وهذا وعٌي ب�صّدّية االأ
العبارة عن حراك الّذات الكلّية بالّنهو�س من الرقاِد رمادا تنبئ عن قريحة �صعرية متمّيزة، وهي 

على اأبواب الّتكوين النا�صج:

ت
فا

ش
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م

احتشاد ينبئ عن مطر مخبوء

 * اجلرب  الييروؤوف  عبد  خالد  د. 

مكاشفات
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�شامة غاوجي بواب( الأ ق�شيدة )�شّيد االأ

التفعيلة،  بواب(، وهي ق�صيدة رائقة من �صعر  اأ�صامة غاوجي يف ق�صيدته )�صّيد االأ ّثر  تاأ يظهر 
ويتقن كاتبها تدوير القافية، وا�صحا ب�صاعرين كبريين هما: املتنّبي، وحممود دروي�س عا�صق املتنّبي. 
ا عميقا  ولي�س التاأّثر هنا واقعا يف باب ال�ّصلبّية، بل هو ينبئ عن ح�ّس عاٍل ال �صّيما اأّنه ميّثل تنا�صّ
بالمّية املتنبي )ما لنا كّلنا جٍو يا ر�صوُل(، ولعّل اأ�صامة غاوجي ي�صتح�صر اأبا الطّيب يف قوله )نحن 

اأدرى وقد �صاألنا بنجٍد...(، وذلك يف قوله:
�صئلة قد ن�صي بدمائنا اإن حان وقُت االأ

قد ُيذعن املوُت البليد اأمام ب�صمِة طفلٍة للقنبلْة
ا... عر غ�صّ ما زال وجه ال�صِّ

وامل�صافُة بيننا اأق�صى واأدنى ما تكوُن املُع�صلْة
ن يف املنفى(  ويف املقطع نف�صه ي�صتح�صر عا�صَق املتنّبي حممود دروي�س، وذلك يف ق�صيدته )االآ

اإذ يقول:
فافرْح، باأق�صى ما ا�صتطعَت من الهدوء،

ّن موًتا طائ�صا �صّل الّطريق اإليَك  الأ
لْك! من فْرِط الّزحاِم واأجَّ

يف عبارة �صعرية واحدة كثيفة، حني قال:
لْه! كم حطَّ موٌت فوَق اأكتايف فعاتَبُه الق�صيُد واأجَّ

ّية، ويوّظفها توظيفا ممتازا يف ق�صيدته،  واأ�صامة غاوجي �صاعٌر مقتدٌر على توجيه حافظته الن�صّ
القراآن  ّثر  يتاأ واإيقاعا. جنده  ُلغًة وم�صمونا  بل هو يف مكانه  ناتئا،  ه معها  تنا�صّ اأن يظهر  من غري 

الكرمي وخطبة احلّجاج وب�صعة اأبيات جلرير مّرة واحدة يف قوله:
نا من اأّي باب؟ ونلقى حبَّ

اأيكوُن باطنه العذاْب؟
قاْب؟ يِه منتظرا عناقيَد الرِّ اأيكوُن �صيُف املوِت بعَد التِّ

بواْب َد االأ اإيّن على باب الّرجاء متّيٌم ... يا �صيِّ
�صامة قوله: وكم �صّرين اأن قراأُت الأ

بواْب يا �صّيد االأ
�َصِرَب الرّتاُب اأناملي

واأظّن اأّنها �صورٌة جديدة بكّل ما يف الكلمة من معنى، ناهيك عن اإيقاعها العذب! ويعود اأ�صامة 
غاوجي للتنا�ّس مع دروي�س مّرة اأخرى، ال �صّيما يف قوله:

�صاْب ماذا تبّقى؟ ... كّلما نق�صْت حرويف كّلما اكتمل النِّ
قول  مع  يكوُن متاهيا  يكاُد  فهو  �ِصعرّيا،  ِر  املربَّ لغة،  املقبول  )كّلما( غري  تكرار  الّتنبيه على  ومع 

دروي�س:
ْكِملْك! َتِني، واأنا ح�صرُت الأُ قْل للغياِب: نَق�صْ
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مل حممد �شليمان ال�شافعي ق�شيدة )انتفا�شة احلجر( الأ

لة �صيئا  مل ال�صافعي، وهي ق�صيدٌة من �صعر ال�ّصطرين مطوَّ جت�ّصد ق�صيدة )انتفا�صة احلجر( الأ
اأ�صكال  بثالثِة  نذّكر  اأن  فل�صطني. ومن اجلميل هنا  املقاوم يف  الفعل  �صعرّية ل�صياغة  ما، حماولًة 
خطاأ  امل�صّمى  احلّر  وال�ّصعر  التفعيلة،  وق�صيدة  ال�ّصطرين،  ق�صيدة  هي:  هذا  ع�صرنا  يف  لل�ّصعر 
ويتهّرب  اخلارجّي(  يقاع  )االإ والقافية  الوزن  من  يتحّرر  خري  االأ ال�ّصكل  كاَن  واإذا  الّنرث.  ق�صيدة 
ورة املوحية اأحيانا واملغلقة اأحيانا  مناط املتعارفة يف الرتكيب نحًوا ومعنى، ويرّكز على ال�صّ من االأ
اأخرى، فاإّن ال�ّصكل الثاين ينماُز بوحدة التفعيلة فيه من حيث الوزن، والتنويع يف القافية مع االهتمام 
فهو ممتاز  ّول  االأ ال�ّصكل  اأّما  االإغالق؛  ال  والرتميز  يحاء  واالإ بال�صورة  ويهتّم  متفاوتة،  ب�صورة  بها 
يقاع اخلارجّي قبل كّل �صيء )الوزن والقافية(، ف�صال عن اهتمامه بر�صانة الرتكيب  عن غريه باالإ
ورة. فاإذا اختّل الوزن والقافيُة يف ق�صيدة ال�ّصطرين برز ذلك ناتئا خمّيبا  وبروز احل�ّس العايل وال�صّ

مال! لالآ
اأم حننٌي  �صوقَك  )لفتاُت  اأهّمها  املطلُع  كان  القبيل،  َهنات من هذا  ال�صافعي يف  اأمل  وقعت  وقد 
اإىل الّدار( والق�صيدُة من وزن الكامل، وكان يف ُمكنِتها ت�صحيُح ذلك بالقول: )لفتاُت �صوقك اأم 
حننُي الّداِر(... ومواطُن االختالالت العرو�صّية عديدة يف الق�صيدة. لكّن من املهّم القول: اإّن احل�ّس 

يقاع لدى ال�ّصافعي يب�ّصر بخري كثري. الّظاهر باالإ
ال�ّصعرّية  العبارة  ال�صطرين، فرتكيُب  الّطبع يف ق�صيدة  اإىل َجمال  تلتفت  اأن  باأمل  ومن اجلدير 
ينبغي اأن يكون �صل�صا عذًبا ال ت�صوُبه �صائبُة اإقحام كلمة هنا، اأو لفظة هناك، اأو تكلُّف اإيراد حرٍف 
متاِم الوزن، ومن ذلك يف ق�صيدتها اإيراُد حرف اجلّر )ِمن( اأكرث من  من احلروف قبل القافية الإ

ت�صع مّرات قبل كلمة القافية يف الق�صيدة!
�صادة بتلك الّروح احلوارّية املمتعة التي �صرت يف الق�صيدة، وهي مّما ال ي�صتطيُعه  ولعّل اأختُم باالإ

اإاّل من هّياأ نف�صه ليكون مبدعا يف �صعره.

ق�شيدة )اأنثى( جلهاد املرازيق

حماولة �صعرية من ال�صعر احلّر )ق�صيدة النرث(. اإّن حماوالت كتابة هذا ال�صكل من ال�ّصعر متنح 
خرين اإذا  املحاول اإمكانيات كثرية متنّوعة للكتابة، مع اأّنها اأ�صعُب يف ما اأرى من كتابة ال�ّصكلني االآ
اأّنها حتتاُج  املرازيق جّيدة يف عمومها، غري  )اأنثى( جلهاد  بها. ق�صيدة  تقان  االإ درجة  بلوُغ  اأُريد 
خري منها جاء  فعال يف الق�صيدة مع اأّن الفعل االأ اإىل مراجعة لغوّية واعية، فعالَم ُجزمت بع�س االأ

�صحيحا؟ مع التنبيه على جمال مطلعها:
تركبي موج ال�ّصراب

تطعني القلب مّني
توقظي اأوجاع التمّني
حت�صبني احلّب جبنا

قبل  العبارة  اجلماليات  اأي�صا  التنويه  مع  �صعرّية،  حماولة  يف  ت��ي��ُة  االآ العبارُت  تنتظُم  وكيَف 
خرية: االأ

اأقول اأخريا: اإّن جهاد املرازيق ميتلك ح�ّصا اإيقاعّيا جّيدا، وكان يف قدرته اأن تكون ق�صيدُته من 



92

اإيقاع )فاعالتن( من وزن الّرمل الذي �صاَد جمموعة من العبارات  اأّنه تنّبه على  �صعر التفعيلة لو 
ال�ّصعرية يف حماولته!

ية عي�شى ال�ّشخرة ق�شيدة )ليتني كنت الكاتب لتلك الق�شة( الآ

ية ال�صخرة ق�صيدة من ال�صعر احلّر )ق�صيدة  متّثل حماولة )ليتني كنت الكاتب لتلك الق�صة( الآ
النرث(، وترّكز اآية – كما يفعل كثري من ال�ّصعراء الكبار واملبتدئني كذلك – على املطلع والّنهاية، ولعّل 
هذا ما كان قد اأو�صى به النقّاد العرب القدامى، فاملطلع اأّول ما يطرق اأ�صماع املتلّقني واأب�صارهم، 

ب�صار. تقول: �صماع واالأ واخلواتيم اآخر ما يتبقى يف االأ
بداأنا من النهاية، وانتهينا حيث ُيفرت�س اأن نبداأ..

اإىل  اأحيانا  تف�صي  التي  م�صاعر احلّب  ّن  الأ مت�صاربة، ذلك  م�صاعر  بعد ذلك  الق�صيدة  وجت�ّصد 
النهايات الفا�صلة متتلك على املحّبني رغباتهم، فهم ال يقَوْون على تبديد جماليات التجربة، لكّنهم 

مل النا�صئ عن الف�صل؛ لهذا جندها تقول: اأي�صا ال يقدرون على احتمال االأ
غرّي م�صاري  ليتني اأملك اأن اأعيد عقارب ال�صاعة اإىل تلك اللحظة، التي جمعنا فيها طريق واحد الأ

واأدعك ترحل ب�صالم
يام جعلك قدري واأجعلني قدرك، دون اأن تلعب بنا االأ قدار الأ ليتني اأ�صتطيع اأن األعب لعبة االأ

ومع ما حتمله املحاولة من جماليات، فاإّن االهتمام فيها بالقافية يدّل على رغبة يف كتابة ق�صيدة 
التفعيلة املوزونة؛ لكّن هذا ال ين�صجم مع ال�صعر احلّر، واإاّل اأ�صبح نرثا م�صجوعا مبا فيه من تكّلف:

ليتها تتاأّخر �صنوات بل �صاعات
جيب عن تلك الت�صاوؤالت الأ

عن تلك النظرات

ق�شيدة )�شريدة؟!( لهند حممود يحيى

لة من ال�ّصعر احلّر للّطالبة هند حممود يحيى اأمور كثرية؛ لعّل اأهّمها هذا  �صّرين يف هذه املطوَّ
العميق  اإح�صا�صها  واآخرها  فيها،  َب��َدًدا  تناثرت  رائعة  عباراٌت  وثانيها  الكتابة،  يف  الّطويل  الّنف�س 
اجلميُل بق�صّية فل�صطني و�صعب فل�صطني مبا ج�ّصدها من اأمٍل يف اللقاء واالنبعاث من رحِم الهجري. 
غري اأّن يف املحاولة بَذخا لغوّيا واإ�صرافا زائدين كان يف م�صتطاع هند يحيى اأن تتجّنبهما، وتكّثف 

عباراتها لتكون جميلة موحيًة داّلة على ما تريد.
وقولها املنبئ عن �صاعرة يف ثياب طالبة مدر�صّية، يتوّقع لها اأن تتخّطى مراحل طويلة من الكتابة 

بداعّية يف زمان ق�صري: االإ
واأرادين الرّب خليفة لل�ّصعر

اأة ر�س والقلوب املهيَّ يف االأ
..... للمجازر والعتب

خرَج التعبري عن قافية اأجدادي،
ولكن ال �صرر.

اأن  واإذا كانت هند ما تزال طالبة يف املدر�صة، فاإّن حماولة كتابة ال�ّصعر تقت�صي مّمن يحاولها 
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خطاء التي تقتُل جماليات ما يكتب، وقد ظهرت يف املحاولة  يربَع يف حت�صني لغته لتكون ِخْلوا من االأ
اأخطاء كثرية، ولعّلها كانت ب�صبب هذا البذخ اللغوّي الذي حاولته هند اأّوال، ف�صال عن تطويل غري 

مرّبر يف املحاولة )11 �صفحة(!

ق�شيدة )رمادي( لربى حجازي

بداأت ربى حجازي حماولتها ال�صعرية )رمادي( من ال�صعر احلّر مبقطع نرثّي قّدمته بني يديها 
وهي  تتكّد�س(،  ع�صق  حالة  اأجفاننا  وحتت  احلياة  �صباح  اإىل  طفولتنا  فجر  من  )ن�صحو  بالقول: 
عبارٌة تثري الّده�صة حّقا! والق�صيدة بعد ذلك م�صَرٌب من اآالم مرتاكمة لعّلها مّت�صلة بتجربة قا�صية 

عرفتها ربى.
عّم يوؤّدي وظيفة بالغّية يف الن�ّس، فتكرار  غلب االأ واأظهر ما يف الق�صيدة الّتكرار، والتكرار يف االأ
بي�س مبا يدّل على  �صود واالأ )الّرمادي( اللون �صفًة للمخاَطب/ الغائب، وكون الرمادّي لوًنا بني االأ
�صى  ح�صا�س بحالة من االأ عف عن اّتخاذ القرار، هو دليل على عمق االإ الغمو�س وانعدام الروؤية وال�صّ
ياع جُتاه املخاَطب/ الغائب الغام�س الذي يع�صق غمو�صه ذلك، ويرتك للذات احلائرة ُمتعة  وال�صّ

�صئلة القاتلة. مواجهة االأ
بداأت ربى حجازي ق�صيدتها النا�صجة مبا يده�س حقا من قدرة على الت�صوير:

وبعد مقاطع يتكّرر فيها الرمادّي لرتكيز دالالته، ختمت مبقطع مده�س اأي�صا، م�صتعرية الُطرفة 
التي يتداولها طلبة اجلامعات عّمن ال ين�صئ عالقة مع فتاة كانت على عالقة باأحدهم من قبله، اأو 

الفتاة التي ال تن�صئ عالقة مع �صاب كانت له عالقاته )اأنا ال اأدّخن اأعقاب ال�صجائر(:
رمادّي متاما

ته منف�صتك كاأعقاب �صجائرك... اأخمدَتها على قلب �صريَّ
واأنت الذي ال ينفُث اأعقاب ال�صجائر

رمادي بحت

ق�شيدة )نق�ض بالّطب�شور... على جدار القلب( ملحمود احلاّج

ق�صيدة حممود احلاّج )نق�س بالطب�صور على جدار القلب( من �صعر التفعيلة اهتّم كاتبها باإيقاعها 
اخلارجّي اهتماما وا�صحا، وموزونة على اإيقاع )متفاعلن( من وزن الكامل، وقوافيها تتنّوع يف كّل 

مقطع من مقاطعها مع �صعف وقلق يف القافية يف بع�س املقاطع.
ّول منها: )تنغلْق؛ الورْق؛  ويظهر قلق القافية و�صعُفها يف اعتماد القاف ال�صاكنة )ْق( يف املقطع االأ
ُمّدِة؛ عودتي(...  الثاين: )العودِة؛ طفولتي؛  التاء املك�صورة يف املقطع  وَفْوْق(؛ ويف اعتماد  احلبْق؛ 
ح�صا�س به؛ ف�صال  يقاع ولّذة االإ عيفة املُجتلبة اجتالبا اأّنها تبّدد جمال االإ وم�صكلُة القافية القلقة ال�صّ
عن اأّن يف قدرة كّل �صاعر يتقن العرو�س جّيدا كمحمود احلاّج اأن ي�صتح�صر قوايف لذيذة منا�صبًة 

ل�صياق ق�صيدته.
ثّم اإّن احل�صو الّداّل على التكّلف اأحيانا يطعن جمال العبارة ال�ّصعرية يف ظهره، ويجعل تاأثريها 

اأقّل مّما لو خلت منه وقوله املت�صّمن خلاًل يف العرو�س:
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كوَن )عقاًل( مثلما هم يّدعون لقى من اأبيعُه نخوتي واأظافري الأ اأم�صي الأ
لكّنني ال اأقوى على ن�صيان روعة عبارته، وفذاذة �صوره ال�ّصعرية يف:

- مل يبق يا اأّمي �صوى يومني يف كاأ�صي
- تلك الفتاة ت�صّج بالورد الذي يغتاُل عنوان الر�صائل كّل يوم

- لن اأمتطي خيل التنا�صي مرة اأخرى/ وهي �صورة جديدة فريدة
والرغبة يف ت�صوير انقالب احلال لدى حممود احلاّج جاحمة، فهبوط الثلج من القاعدة للقّمة 
م�صتحيل، وهو تعبري عن انقالب احلال الذي يذّمه احلاّج بكّل ما ي�صتطيع. من هنا كانت الق�صيدُة 
اأْوىَل  اأرواح  من  حوله  فما  التغيري،  اإىل  جاحمة  ورغبة  احل��ال،  �صوء  على  عارمة  ثورة  عن  تعبريا 
اأو اأن يعي�س بقربها، ولهذا كان الهروُب ال  َمن، والُكفر كّل الُكفر اأن ي�صّميها اأرواحا،  ت�صميُتها بالدِّ

حميد عنه!!

ق�شيدة )اأنا واأنت مع القمر( لطالل غرايبة

متّثل ق�صيدة )اأنا واأنت مع القمر( لطالل غرايبة حماولة ال باأ�س بها لكتابة ق�صيدة ال�ّصطرين، فهي 
اأّن طالل  موزونة يف اأكرثها على )متفاعلن( من وزن الكامل، ومقّفاة بالّراء ال�صاكنة )ْر(.  غري 

غرايبة قّلل من جماليات ق�صيدته بطرق كثرية، ومنها:
بيات �صاكنًة بال مرّبر نحوّي؛ اإمّنا جاءت على غري  وىل من االأ �صطار االأ - اأّنه جعل اأكرث نهايات االأ

قيا�س خارجًة عن املعهوِد يف ال�صعر العربّي، مع اأّنها جاء بها طبيعّية اأحيانا.
- و�صوح االختالالت العرو�صّية يف الق�صيدة يف اأبيات كثرية منها، وكان طالل غرايبة قادرا على 

بيات من اختالالتها بب�صاطة، ومن ذلك قوله: تخلي�س تلك اأالأ
ونحُن اإذ ع�صنا الهوى

وقد ا�صتجاب لنا القدر
وكان ت�صحيحه:

اإنا وقد ع�صنا الهوى .../ اأو: اإّنا اإذا ع�ْصنا الهوى
وقوله:

َم يوٍم ينق�صي .... فيا �صوؤْ
وكان ت�صحيُحه بحذف الفاء فقط:

م يوٍم ينق�صي ... يا �ُصوؤْ
لتفعيلة  تاّمة  �صورٌة  وهي  )ُمْتفاِعُلْن(  بني  يخلطوا  اأن  البدايات  يف  ال�صعراء  على  غريبا  ولي�س 
خرى  )ُمَتَفاِعُلْن( من وزن الكامل و)م�صتفعلن( وهي �صورة تفعيلة بحر الّرجز، وبع�س �صورها االأ

مثل )ُمَتْفِعُلْن( كما فعل طالل اأحيانا.
اإّن ما تقّدم ال يقّلل من �صاأن املحاولة، وفيها َهناٌت اأخرى، لكّنه ينّبه على اأهمّية اأن يعر�س ال�ّصاعر 
اإّما  العون  يد  له  يقّدمون  لعّلهم  واأ�صاتذته،  واأقرانه  زمالئه  من  غريه  على  البدايات  يف  يكتبه  ما 
بت�صحيح بع�س الهنات اللغوّية، اأو باإر�صاده اإىل بع�س االختالالت يف الوزن. اأّما �صائر امل�صائل من 

ورة فهو مالُك اأمرها ي�صّرفها اأّنى �صاء. امل�صمون اإىل الفكرة اإىل ال�صّ
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ق�شيدة )لن يغفر التاريخ( لعبد الهادي �شاّلق

بني  املقابلة  ال�صعر احلر، على  �صالق، وهي من  الهادي  لعبد  التاريخ(  يغفر  )لن  تقوم ق�صيدة 
خر رمزا  ن�صانية الربيئة العليا، وو�صف االآ ن�صان يف حالته االإ ّول رمزا لالإ الّطني والّرخام، بو�صف االأ

للمارق من اإن�صانّيته يف حالته الق�صوى.
ن؛  ومع كّل التنظري الذي قّدمه نّقاد اأو �صعراء لق�صيدة الّنرث، فاإّنها ما تزال غري م�صتقّرة اإىل االآ
يقاع  بع�صهم يراها هكذا: يجب اأن تظّل بال تقنني اأو �صوابط، يف حني يرى اآخرون اأّن خلّوها من االإ
ابتداع  باإبداع/  اللغة  وتفتيت  القافية،  رتابة  وك�صر  العرو�س(،   / ال��وزن   / )املو�صيقى  اخلارجّي 
واّتكاءها على  املبا�صرة،  اللغة املوحية ال  تركيبات جديدة فّذة غري معهودة، وتركيزها على كثافة 

ال�صورة االنزياحية املُغاِيرة، واملفارقة الّدالة، هي اأ�صولها و�صوابطها التي تقوم عليها.
طار الثاين، فعبارته التي ابتداأ بها ق�صيدته تنّم على وعيه  وتقع حماولة عبد الهادي �صالق يف االإ

بجماليات الرتكيب املوحي، وذلك قوله:
يل بعد انق�صاء العام
ّول... تاريخ زئبقّي االأ

اللون والقوام ...
التي  ن�صادّية  االإ الغنائية  للق�صيدة  الراف�صني  بع�س  تقّولها  كان  وعي مب�صاألة  يكتب عن  اإذن  هو 
يكتبه  ما  جماليات  مقاطعه  ببع�س  اأحيانا  يبلغ  لعّله  بل  �صياد؛  االأ اأمام  ماَطني  ال�صِّ بني  ُتلقى  كانت 

�صعراء كبار من كتاب ق�صيدة النرث؛ ومنه قوله:
لن يغفر التاريخ لك

ان�صغالك عن �صقوط �صقف
ال�صناء على �صيدك املن�صغل

باإعداد فظوره اخلا�س !!
واإذا كانت كثافة اللغة من �صمات ق�صيدة النرث، فما وجه قوله: 

هم الذين اأ�صقط عليهم
التاريخ من فجوة التكوين

ال�صرّية ؟

ثانيا: في المحاوالت القصصية

ة )عندما توّف والدي( ملرمي حممود اأبو ال�شعود ق�شّ

تها )عندما تويّف والدي(؛ فاإذا كان  تفرتع مرمي حممود اأبو ال�صعود افتتاحية �صادمة مفاجئة لق�صّ
مل اإىل الفرح واالنفراج  ح�صا�س به من االأ املوُت حدثا موؤملا مفاجئا، اأو مرتقبا اأحيانا، فاإّن انقالب االإ
اأمٌر يربُك القارئ وي�صدمه مبا يحمله من معاٍن ودالالت واإيحاءات: )عندما تويّف والدي اأ�صبحت 
ّم ُف�صلى بعد اأن تزّوجت برجل اآخر، وعلى الّرغم من �صقائها مع  حياتنا اأف�صل(؛ اأ�صبحت حياة االأ
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خ الذي اعُتِقل و�ُصِجن بعد قتله رجال و�صفته الكاتبة  اجلديد فاإّن حياتها حت�ّصنت، وكذلك حال االأ
ّنه )دافع عّما يكافح من اأجله طول حياته يف الطريق ال�صليم واحلالل(، وحياة ال�صاردة  بالغبّي الأ
كذلك حت�ّصنت مع كّل ما واجهته من رجل تزّوجته، ثم اختفى واأخذت تبحث عن والد لطفلها ... 
ة �صوداوية ما�صو�صّية، اأ�صواأ ما ت�صُفه فيها ال�صاردة هو اأّن الذي ياأتي من الطريق  ُتغرق الكاتبة يف ق�صّ

ال�ّصليم اللعني يوؤّدي اإىل الّتعا�صة؛ اإّنها ال�ّصخرية واملفارقة املوؤملة!
ة التي ت�صرُدها ال�صاردُة دون حوار بني �صخ�صّياتها تنّم على رغبة الكاتبة يف �صّن  اإّن اأحداث الق�صّ
ة تنتهي بقول ال�صاردة بطلتها: )واأنا اأي�صا �صاأموت فرحا  هجوم مرير على الواقع، واإذا كانت الق�صّ
عندما اأرى ما يف بطني املنتفخة يكرب، وي�صبح رجال من دون والدي(، فاإّن هذا يقلب متاما ما كّنا 

مثال: “كّل فتاة باأبيها ُمْعَجبة”.  ورثناه يف االأ
ة حتتاُج اإىل تقنيات اأخرى  تدّل موهبة مرمي اأبو ال�صعود على قدرة فّذة يف ال�ّصرد، لكّن كتابة الق�صّ

لعّل اأهّم ما فيها اإتاحة الفر�صة لل�صخ�صّيات لتعرّب عن نف�صها بال تدّخل!

ق�ش�ض ق�شرة ل�شونا بدير

قّدمت �صونا بدير جمموعة من الق�ص�س الق�صرية، بع�صها كان �صطرا واحدا، وامتّد بع�صها على 
العا�صر؛  اليوم  بعد  ابن منر  ونتائج؛  اأ�صباب  تقريبا. وعناوينها هي: )الكاتب؛  مدار �صفحة كاملة 
الدينا�صورات؛ �صباحات رمادية؛ ثورات مكبوتة؛ �صراب؛ قيد  كتابة؛ ق�صور غريبة؛ خراف؛ حرب 
اجلديلة(. وال يجُد القارئ رابطا مبا�صرا بني هذه الق�ص�س اإاّل اأّن كاتبًة واحدة كتبتها. اأّما من حيث 

مو�صوعاتها وترتيبها على هذا الّنحو، فال ميكن ا�صتنتاج �صيء ما يف �صاأنهما.
قدام  غري اأّن قراءة الق�ص�س قد ت�صي باأّن جامعا ما يجمعها؛ فاجلوُع الذي ي�صطّر �صاحبه لالإ
فعال، كاأن يبيع ما لديه ويتخّلى عنه لقاء لقمة من خبز، ثّم الّندم على ما فاته جّراء  على فعٍل من االأ
يف  الق�ص�س.  هذه  حماور  من  حمورا  ميّثل  كالهما  والتمّرد،  الّثورة  وكذلك  والبيع،  التخّلي  ذلك 
وىل )الكاتب؛ اأ�صباب ونتائج؛ ابن منر يف اليوم العا�صر؛ كتابة؛ ق�صور غريبة؛ خراف؛  الق�ص�س االأ
حرب الدينا�صورات؛ �صباحات رمادية( جند اجلوع للمال وللطعام ولل�صهرة وللجن�س. ويف الق�ص�س 
الّثورة حمورا  خرية )ثورات مكبوتة؛ �صراب؛ قيد اجلديلة( يتج�ّصد التمّرد والّرغبة العارمة يف  االأ

بارزا.
اأجد من املنا�صب القول اإّن اأمناط العالقات بني ال�ّصخ�صّيات يف هذه الق�ص�س متّثل حمورا اآخر 
باء يف ق�صة )ابن منر(، وعالقة الكاتب بقلمه وورقه وخبزه؛ وعالقة  بناء باالآ طريفا فيها؛ فعالقة االأ
الّزوج  بالراعي، وعالقة  خرية  بالنعاج واالأ الذئب  بالّذهب، وعالقة  املراأة  بنعاجه؛ وعالقة  الرجل 
ّم بابنها، وعالقتهما معا  بالّزوجة وقد ارتبطا حديثا وظّل على عالقاته اخلا�صة؛ وعالقة زوج االأ
بكاتب الق�صة، وهي باأّمها، وتاأثرها هي برتبية ابنتها على ما عهدته من اأّمها - كّلها عالقاٌت جت�ّصد 
جمموعات  يف  ت�صنيُفها  ميكن  �صخ�صّيات  يجعلها  مبا  متنّوعة،  م�صتويات  على  متعّددة  �صراعاٍت 

بح�صب موقفها من اجلوع اأو متّردها على واقعها!

ق�ش�ض ق�شرة جدا لعامر ال�ّشقري

مّثلت عناوين ق�ص�س عامر ال�صقريي الق�صرية جّدا، وهي: )م�صهد؛ انتظار؛ لقاء؛ �صبب؛ مقهى؛ 
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يف  تتكّرر  فكرة  على  قائمة  ال�صقريي  عامر  وق�ص�س  الق�ص�س.  لتلك  اأ�صا�صّية  مداخل  منا�صل( 
ّنها تك�صف عن املفارقة فيها؛ فعلى الّرغم من  ة عنده الأ الق�ص�س كّلها وهي جت�ّصد جماليات الق�صّ
حماوالت بع�س ال�ّصخ�صّيات تغيري امل�صهد احلياتّي فاإّنك جتُدها تقع يف ما كانت واقعة فيه من قبل؛ 
ن�صان واقع ال حمالة يف دائرة  ولعّل عامر ال�ّصقريي يريد القول: اإّن حماوالت التغيري غري جمدية، فاالإ

مغلقة، تدور به اأو يدور هو مع حميطها، ثّم ي�صل اإىل الّنقطة التي بداأ منها.
�صياء ظاهريا، وهو يف مكانه يرقب  ة، تتغرّي االأ ولذلك كان ال بّد له من ابتداع ثابت يف كّل ق�صّ
وىل كان البيت العتيق واجلدار وال�صجرة  ة االأ ما يدور، �صاهدا على عبثّية احلياة اأحيانا. يف الق�صّ
�صهودًا )يرقبون عن كثب خ�صارات املاّرة!(، ويف الثانية عاد اجلنود جميعا، ومل يعد من كان يخربها 

اأّنه لن يعود ومل ت�صّدقه، وظّلت هي واقفة تنتظره بال جدوى. 
خرية )منا�صل(،  ته االأ خرية يف ق�صّ ولغة عامر ال�صقريي لغة حافلة بالكثافة واجلمال، وعبارته االأ
على  داّلة  اأ�صطورًة...  اأو  رمزا  اأ�صبح  حّتى  والبنادق  والر�صا�س  اجليو�س  عليه  تقو  مل  الذي  ذاك 

دبّية. م�صتقبٍل متمّيز يف الكتابة االأ

ة )قراءة ملكان ما...( حلليمة الّدربا�شي ق�شّ

بامتياز،  مكانية  تها  فق�صّ للمكان،  الو�صفّي  ال�ّصرد  على  ممتازة  بقدرة  الدربا�صّي  حليمة  تتمّتع 
تها بلغة موؤّثثة تاأثيثا جّيدا حينما تبداأ ببيان اآثار املكاِن يف  دفة. اإّنها تبداأ ق�صّ وزمانّية مبح�س ال�صّ
تاأثري  الناجت عن  ال�صخ�صّيات  و�صلوك  واملكان  للمالمح  �صردّية  تفا�صيل  تدرج  ال�صاردة، وهي  ذات 
اال�صتقاق  تنحو منحى  ال�صردّية، وهي جديدة  اأكرث مقاطعها  بلغة جميلة يف  كّل ذلك  فيها،  املكان 
نتاج مناذج �صردّية متقّدمة،  ة جّيدة �صاحلة الإ والرتكيب اجلمايّل، وكّل ما تقّدم ينبئ عن موهبة غ�صّ

ولعّلها تكون كاتبة رواية متمّيزة ذات يوم.
ولعّلي  بعد،  باللغة يف ما  الّت�صوير  لتكون قادرة على  بدّقة املالحظة  تتمّتع  ال�ّصرد  اإّن عني كاتب 
اأ�صوق ما ياأتي دليال على ما قّدمت: )يجذبني مقعد خ�صبي كان اإىل الي�صار مّني، اأح�ّس به يناديني، 

فاقرتحت اأن ننتقل اإىل ذلك اجلزء من املا�صي..(.

ماين حممد بني خلف ق�شة )ذاك اليوم البارد( الأ

فطنتها  على  تدّل  بطريقة ممتازة  البارد(  اليوم  تها )ذاك  ق�صّ بني خلف  اأماين حممد  حبكت 
تها. ولعّل احلبَك ينبئ عن كاتبة واعية يقظة متاما ملا  وذكائها، وعلى ُعمق تفكريها يف بناء ق�صّ
ة والرواية، ذات يوم  تفعله يف �صردها، ولعّلها تتوافر على موهبة متمّيزة يف الكتابة ال�صردّية: الق�صّ

اإن هي كّثفت لغتها، وحافظت على م�صارها هذا م�صتزيدة بالقراءة لكبار الكتاب.
فاإّنها  الكاتب، ولهذا  حداث وفهمها مع  القارئ يف �صنع االأ اأن ي�صرتك  اأماين واعيٌة ل�صرورة  اإّن 
العجيبة... قالت يف  ال�ّصاعة  �صّيما م�صاألة  وي�صتنتج، وال  يف�ّصر ويفهم  للقارئ لكي  تركت م�صاحات 
حذية املهرتئة يف  اأباها لعمله يف بيع االأ غرية )ندى( التي ت�صحُب  ة عن الفتاة ال�صّ بدايات الق�صّ
ال�صوق: )ملعت عيناها الزرقاوان يف تلك العتمة واّت�صعت حدقتاها، وهي متعن النظر يف ذلك ال�صّق 
يف اإحدى زوايا ال�صقف املتاآكل...(؛ ثّم قالت بعد حني على فرتة: )واأخذت تنظر اإىل �صاعتها العجيبة 
بح(؛ ومل تك �صاعتها غري ذلك ال�صّق يف اإحدى زوايا ال�ّصقف... وقالت بعد فرتة  راجية اأن ينبلج ال�صّ
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من الكتابة اأي�صا: )وحتّب اأن ترى خيوط ال�ّصم�س وهي تنفرج من �صقوق احلديد امل�صّفح...(.
تها مبا يتنا�صب  ة، فاأماين تكتب احلوار على األ�صنة �صخ�صّيات ق�صّ وثّمة ما يده�س اأي�صا يف الق�صّ
طفال يفّكرون بطريقة خمتلفة عّما يفّكر به الكبار، وي�صاألون بطريقة خمتلفة وعن  مع طبيعتهم؛ فاالأ

تها.  اأ�صياء خمتلفة ... اإّن اأماين واعية بهذا كّله يف ق�صّ
الفتاة  ال�صاردة عن  قول  ومن ذلك  ال�ّصرد،  م�صار  فّجة يف  ب�صورة  تتدّخل  اأحيانا  فهي  ومع هذا 
ندى: )وقفزت مرات عّدة، فتطاير �صعرها املنكو�س الذي رمّبا �صيكون يوما ما جميال(! واإّن انتقال 
ة اإىل ال�صوؤال عن دخول اجلّنة، واأثارت رغباتها املكبوتة يف اأن تكون  ال�صغرية ندى يف اآخر الق�صّ
خرين... اإّن ذلك االنتقال لفتٌة ذكّية من الكاتبة؛ لكّنه كان غري واقعّي، ومّثل تدّخال  كخلق اهلل االآ
واعيا من الكاتبة/ ال�صاردة، وهو يف الوقت نف�صه تدّخل �صرورّي لتوفري نهاية مرغوبة مريحة للطفلة 
ندى، ولقارئ الق�صة اأي�صا، واإاّل لرتكت الكاتبة القارئ يف حرية وجودّية اأمام: هل �صيجد املحرومون 

تعوي�صا عن حرمانهم ذات يوم؟؟

حمد ناجح ال�شاعر ة )اأ�شرار املحيط( الأ ق�شّ

ة تعليمّية بامتياز يف )اأ�صرار املحيط( مع اأّنه يخرج عن املحيط قليال يف  يقّدم اأحمد ال�ّصاعر ق�صّ
ة التعليمية تقوم على ا�صتح�صار �صكل من اأ�صكال احُللم اأو تّيار الوعي  ة. والق�صّ بع�س اأجزاء الق�صّ
حداث فيها بطريقة  اأو الغيبوبة اأو ال�صحر اأو ... لتنقل القارئ من بيئة الواقع اإىل بيئة ما تعالُج االأ
�صردّية حم�صة بالغة الو�صوح، واإن تكن خيالّية جمتلبة اجتالبا ظاهرا. ولهاذ فاإّن القارئ يلحظ 
اأحيانا جفافا يف العبارة التي هي معلومة علمّية ال غري، ومن ذلك مثاًل قول الدّب القطبّي الذي ظهر 
خرين يرونه  لل�صارد بعد اأن دخل اإىل كهف ثلجّي يف القطب ال�صمايّل: )فرائي لي�س له لون، لكن االآ

بي�س عليه(. هكذا ب�صبب انعكا�س لون الثلج االأ
كرث تخت�ّس  ة املعرفة التعليمّية مرهقة، وحتتاج اإىل تعّمق يف البحث واملالحقة، وعلى االأ اإّن ق�صّ
للكبار،  �صيئا  تقّدم  مّما  اأكرث  طفال  االأ تنفع  تقدير  اأكرث  يف  وهي  تقّدم،  كما  اجلوانب  من  بجانب 
وترثي خيالهم وتنّمي مواهبهم حني تقّدم لهم املعرفة يف هيئة ق�ص�صّية، وهذا اأ�صلوب من اأ�صاليب 
ّنها معرفّية تعليمية، فمن الواجب اأاّل يكون فيها  التدري�س املّتبعة لدى بع�س املدّر�صني واملدّر�صات. والأ
خطاأ علمّي، وذلك من قبيل اخلطاأ الذي وقع فيه اأحمد ال�ّصاعر عندما قال الدولفني لل�صارد: )نحن 
قال يل: هناك خطر،  ثوان  وبعد  اهداأ.  قائال:  واأنهى حديثه  ر�صّية.  االأ للكرة  ال�صمايل  القطب  يف 

ُتوجد �صمكُة قر�س يف اجِلوار حتاول ا�صطياد فري�صة(!!
اإّن اأ�صماك القر�س ال تعي�س يف املياه القطبية، اإمّنا يف املياه الّدافئة!

ية احللبي )جتربة يوم( الآ

اإىل  منها  اخلاطرة  اإىل  اأقرب  اأّنها  غري  ة؛  ق�صّ بو�صفها  املحاولة  هذه  كتبت  اآية  اأّن  مر  االأ واقع 
ة الق�صرية. واملهّم يف هذه املحاولة اأّن لغتها م�صرقة جميلة،  ة، فهي خالية من عنا�صر الق�صّ الق�صّ
ف�صال عن اأّنها تنتهي نهاية جميلة واعدًة اأي�صا باخلري وبالتفاوؤل ومفعمة مب�صاعر الر�صا بعد جتربة 

قا�صية.
م�صاهد  من  مل�صهد  تر�صُمها  التي  ور  وبال�صّ لغتها،  وكثافة  باإيجازها  تّت�صم  )اخلاطرُة(  الق�صة 
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يتفّكر يف  اأو  لغة،  اأو  موقفا  اأو  �صلوكا  يتعّلم  اأو   ، ُي�صرَّ واأن  بقراءتها،  يعترب  اأن  للقارئ  احلياة ميكن 
امل�صهد الرئي�س الذي ترّكز عليه. وقد اأتقنت اآية احللبي هذا اإىل حّد بعيد.

الل( لعامر ملكاوي ق�شة )طريد املوت والظِّ

الغمو�س، ف�صال عن  ة عامر ملكاوي )طريد املوت والظالل( ما فيها من عنا�صر  اأبرز ما ق�صّ
توظيف هذا الغمو�س اأحيانا لت�صويق القارئ لكي يتابع القراءة؛ واأ�صيف اإىل هذين ملكَته اللغوية 
ته حتفل بعبارات �صّفافة ندّية مثل قوله: )ولطاملا �صعرت بحاجتي اإىل البكاء  اجلميلة التي جعلت ق�صّ

كّلما ف�صلت يف العثور على ظّلها واقعا اأمام �صهوة انتظاري(!
ة عامر هذه، فاأّول عبارة فيها حتتوي �صمريا ال يعرف القارئ من/ ما يعود  ي�صود الغمو�س ق�صّ
زل(، ثّم يتبنّي القارئ بعد حني من ال�ّصرد اأّن ال�صارد  عليه: )لكاأّنها كانت تنبت يف اأعماقي منذ االأ
ّتيا من هذا اجلانب وحده، فاللغة يف  يتحدث عن وردة نبتت على قرب �صديق... ولي�س الغمو�س متاأ
اأو  الغمو�س،  اأّن  مر  االأ اأن تك�صف وت�صّرح وت�صري. واقع  كثري من عباراتها موحية ت�صي وتلّمح دون 
لي�صرتك  اأتقنها عامر ملكاوي، وجعلها مدخاًل لطيفا  بالغة اجلمال  لغوّية �صردّية  لعبة  غما�س،  االإ
ا�صتح�صاره  اإّن  ثّم  ببع�س،  بع�صها  وال�صخ�صيات  ح��داث  االأ وربط  والفهم  التف�صري  معه يف  القارئ 
ة  ة نف�صها اأمر مده�س! وال اأدري اإذا ما كان عامر ملكاوي على وعي بق�صّ ة فرعّية داخل الق�صّ لق�صّ

ته تنبئ عن معرفته بها! و�صكار وايلد، فق�صّ الوردة والبلبل الأ

ة )اأبواب( لهمام يحيى ق�شّ

الغرف  ي�صتح�صر  يحيى  فهمام  نعي�صها،  التي  احلياة  لرمزّية  واعيا  لغوّيا  ة متثيال  الق�صّ جت�ّصد 
ن�صان بني اختياراته وقدره، وير�صم �صورة  بواب واملفاتيح ليدّل على طبيعة احلياة التي يعي�صها االإ واالأ

راع الب�صرّي الفردّي كالًّ جُتاه م�صريه وحراكه يف احلياة. ال�صّ
بواب واملفاتيح التي  ة خيالّية موازية للحياة يف رمزّيتها، واأهّم ما فيها هو االأ اأبواب ق�صّ ة  وق�صّ
بواب اجلديدة؛ واإذا  تت�صّكل يف يد ال�صارد، واأيدي من يراهم، حينما يواجه الغرفة اجلديدة، واالأ
امل�صهد  القرارات يف  الرمزّي امل�صطنع هي ذاتها  امل�صهد  املفاتيح يف  اإّن  ما�صيناه يف رمزّيته قلنا: 

الواقع املُجرتح.

ة )عك�ض االجّتاه( ليحيى ف�شل �شليم ق�شّ

دب الكتاب الكبار؛ فهو يبني  ة )عك�س االجّتاه( ليحيى ف�صل �صليم عن قراءة واعية الأ تنبئ ق�صّ
ته بوعي يقظ من مفتتحها اإىل نهايتها، ويوّظف الغمو�س ال�ّصفيف فيها لي�صّد القارئ اإىل املتابعة  ق�صّ
ن�صانّية الرازحة حتت �صغوط احلياة والعمل  ويجربه على التفكري معه يف لواعج متاعب الّذات االإ
ته هذه بق�صيدة ملحمود  �صرة واملاّرة يف ال�ّصارع ... ويذّكرين يحيى ف�صل �صليم يف ق�صّ والتقاعد واالأ
دروي�س يف ديوانه )ال تعتذر عّما فعلت( حينما يتحّدث عن ظّله الذي قابله يف املراآة ويفعل مثل ما 
ة  يفعل بطريقة معكو�صة مقابلة له. لقد جعل يحيى ف�صل �صليم �صخ�صّيته الرئي�صية يف هذه الق�صّ

حيان. تعي�س حالة من الف�صام الواعي )ال�صوزيفرينيا( التي جتربنا احلياة عليها يف بع�س االأ
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ة، اأو  ة من الذي قفز يف النهر منتحرا: ال�صخ�صّية الرئي�صية يف الق�صّ ول�صت تدري يف نهاية الق�صّ
غايل: الظّل الذي ابتدعه ال�صارد اأو راأته ال�صخ�صّية الرئي�صية ي�صري قبالتها على الر�صيف املقابل، 
يفعل مثلما تفعل، ويلب�س مثلما تلب�س... وال �صيما اأّن الق�صة تنتهي اإىل وجود ثالٍث ال ي�صتطيع التمييز 
بني مالب�س غايل ومالب�س غريه، مبا يدّل على اأّن املنتحرين كانا ميثالن ال�صخ�صية الرئي�صة وظّلها 

غايل.
ولعّل توظيف يحيى ف�صل �صليم للّدارجة امل�صرية اأحيانا يف احلوار يدّل على الرغبة يف اأن يكون 
واقعيا يف لغة ال�صخ�صيات، وقد ظهرت الدارجة يف مقاطع قليلة معدودة ال غري، ومع اأّن لغته جّيدة 
اختفت  الّنا�س؛  )تركوه  قوله:  مثل  من  فيها  الوقوع  ملثله  ينبغي  ال  اأخطاء  يقع يف  فاإّنه  اأكرثها،  يف 

اليدين...(.

ة )على اأبوابكم( ليحيى وليد اإ�شتانبويل ق�شّ

حّد  �صيء جميل يف  وهذا  اأحيانا،  املت�صّوفة  لغة  �صمات  بلغته من  اإ�صتانبويل  وليد  يحيى  يقرتب 
ة مكانا منا�صبا لها، ال �صّيما يف  ذاته. لكّنه مييل اأي�صا اإىل توظيف األفاظ ناتئة الدالالت لي�صت الق�صّ
ال�صرد؛ ولو اأّنه وّظفها يف احلوار بني ال�صخ�صّيات، اأي كانت اإحدى ال�صخ�صّيات متيل اإىل مثل هذه 
هليلجّية؛ ذراذزم  فكار املخروطية؛ واملبادئ االإ مر طبيعّيا. ومن ذلك قوله: )ذوي االأ اللغة، لكان االأ

ة ال�ّصرمدّية؛ ...(. الغربان؛ ق�صّ
ة،  ثّم اإّن الكاتب يرتك لل�ّصارد فر�صة عر�س اآرائه الفل�صفّية يف ال�ّصرد، وهذا تدّخل �صافر يف الق�صّ
احلزن  معاقرة  يف  �صيزوفرينية  ع��ادات  ميار�صوا  اأن  للب�صر  يحلو  اأن  يحدث  )قد  قوله:  مثل  من 
اأحيانا...(، وقوله اأي�صا: )اأيها ال�صادة، يا اأباطرة الوهم، قد ميّر على املرء ت�صعون عاما يف هذه 
حداث  اخلليقة...(. اإّن هذه العبارت الفل�صفية التي متّثل تدّخال مبا�صرا فّجا من ال�صارد يف م�صار االأ
ة  ة، ولو ُحذفت لكانت الق�صّ تقطع عن القراءة، ولعّلها اأدخل يف باب اخلاطرة منها يف باب الق�صّ

اأ�صلم واأ�صل�س واأجمل!
احلياة،  يف  عاما  وع�صرون  )واحد  كقوله:  جميلة،  لغة  اإ�صتانبويل  يحيى  لغة  فاإّن  كله،  هذا  ومع 
هام�صيا..  �صيئا  احلقيقة  ت�صبح  الذات،  كروم  يف  احلزن  )باختمار  وقوله:  واحد(،  حزن  يقابلها 

جدا(.
اأّن  يوحي  ته، مبا  ق�صّ كثرية يف  وهي  واعيا،  توظيفا  ل��وان  االأ يوّظف  يحيى  اأّن  اأي�صا  من اجلميل 

تركيزه يف الكتابة على ال�صورة الب�صرّية!

ثالثا: في الكتابات الواعدة

ق�شيدة )ف�شاء اآخر( ل�شيما اإيهاب ال�شلبي

يقاع يف ق�صيدة )ف�صاء اآخر( ل�صيما اإيهاب ال�صلبي، ولوال َهناٌت يف الق�صيدة  ثّمة ح�ّس عاٍل باالإ
نها كذلك  لكانت موزونة متاما؛ فاأكرث اأفاعيلها من وزن الرجز )م�صتفعلن( اأو اإحدى �صورها؛ والأ
ة بوزن الكامل يف قولها )يتحّركون(. وثّمة اختالالت اأخرى  فقد قاربت �صيما )ُمَتفاِعُلن( اخلا�صّ

ميكن التغّلب عليها بب�صاطة، وبدون َحْرف الن�ّس عن م�صاره الرتكيبّي، فمثال:
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و�صْوَب كلِّ ناحيْة
بْة �صمنُت يف غرِفِه املكعَّ ي�صتنُد الإ

بدًل من قولها:
�صمنت و�صوب كّل ناحية ي�صتند الإ

يف غرٍف مكّعبْة
وكذلك بدًل من قول �صيما:

حيث ال�ّصهوُل راك�صْة
والبحاُر �صابحْة

واجلباُل راق�صة يف بهجة الطبيعة الغّناْء
ميكن القول:

حيث ال�صهول راك�صْة
حيث البحار �صابحْة

حيث اجلبال راق�صْة
يف بهجة الطبيعة الغّناْء

اإّن الكّتاب ال�صباب يتمّتعون بحنكة مبّكرة؛ فاأن تطّل طالبة مدر�صة بهذا املوقف من املدينة التي 
ن�صان  اأّرق املوقف منها كبار ال�صعراء، واأن تر�صم هي لها �صورة بهذا العمق يف تغوُّلها، واإح�صا�س الإ
اآلة نتيجة دخوله ُتْر�صا �صمن م�صّنناتها حّتى يفقد اإح�صا�صه باإن�صانّيته وي�صحي جزءا من  فيها بال�صّ
عليهما  ت�صتحّق  – اأمران  لب�صاطته  والقاتلة  برباءته  املُخّلة  الرتيبة  لفو�صاها  واأ�صريا  قاتل،  روتني 

�صيما ال�صلبي كل تقدير.
ّويل الذي بّثته �صيما اإيهاب ال�صلبي يف ق�صيدتها، راغبة يف اأن حتت�صنها  واإّن املوقف الرومان�صّي الأ
اأحالمي  متطي  )لأ اخللقة  واأ�صل  والتتراب  ر�س  بالأ عالقتها  على  لتحافظ  الربيئة  البكر  الطبيعة 
وطاأة  اأح�ّصوا  الذين  ال�صعراء  لدى  كال�صيكيا  ي�صبح  يكاد  موقف  هناك(،  رحبة  ر�س  فالأ ثتتريْة  الأ
�صفلت يف املدينة على م�صاعره واإن�صانيتهم؛ لكنه موقف فّذ مده�س حينما ي�صدر عن  �صمنت والإ الإ

طالبة يف املدر�صة!
لقد قتلتني عبارتها التي اأنهت بها الق�صيدة حيث قالت:

اأ�صتاُق اأن اأمُلّني
من نف�صي املرهقِة الك�صريْة

واأن اأطرَي
يف ف�صاء كوين اجلميل

�سماء جاد اهلل ق�سيدة )عاب�سات الدهر( لأ

جت�ّصد هذه املحاولة لكتابة ق�صيدة ال�صطرين حماولة ل باأ�س بها، ولعّل اأ�صماء ما تزال يف بدايات 
دبية ال�صعرية، ويدّل على هذا عنايتها بالعرو�س قبل العناية بان�صجام الركيب واّت�صاق  كتابتها الأ
قليلة  اأحيانا  فيه اخللل  ليظهر  الق�صيدة  اإّن عرو�س  بل  اأمر طبيعي جّدا.  وهذا  وال�صورة،  املعنى 

كقولها:
وليكْن �صطُعُه من �صيِف الَيماِن يام ما كان الربيْق   عاي�س الأ

ت
فا

ش
كا

م



102

�صماء اأن تتغّلب على ما يف اأبياتها  فالق�صيدة جتري على وزن الّرمل )فاعالتن(، ومن املي�صور لأ
تي: من اختاللت تركيبّية اأو ت�صويرية اأو عرو�صية، فالبيت املتقّدم ميكن اأن ي�صبح كالآ

يِف يف كفِّ الَيماِن �صاطًعا كال�صَّ ْت بريًقا   ياَم ما �صعَّ عاي�س الأ

مقالة )وت�ستمّر امل�سرية( لفرح خمي�س اليو�سف

دبية لغُتها، فال اأدب دون لغة  تقّدم يف التعليق على بع�س الكتابات اآنفا اأّن املهّم يف الكتابات الأ
اليو�صف  اأّن فرح  اأن تكون م�صتقيمًة �صحيحة قبل كّل �صيء. ومع  دبية  اللغة الأ اأدبية، وينبغي لهذه 
تكتب عن وعي بالفكرة، واأّنها تكتب بلغة جّيدة يف اأكرث عباراتها، فاإّنها يف حاجة اإىل تدقيق ما تكتبه 

باأن تعر�صه على من هو اأعلم منها بالعربية نحوا واإمالء.
دبّية، واإن يكن املو�صوع ذا اأهمّية، لكّن اأ�صلوب الكتابة  لي�س املو�صوع وحده هو املهّم يف املقالة الأ

مييُز بني كاتب واآخر، فقد يكتب اأحدهم عن املو�صوع نف�صه باأ�صلوب اأف�صل واأكرث اإ�صراقا.
وكاتبها  املقالة  يفقد  ذلك  ّن  لأ املبالغة؛  يف  فتتراط  الإ جتّنب  �صرورة  على  اليو�صف  فرح  واأنّبه 
ردّن  مو�صوعّيته، ويجعل القارئ ينفر من املتابعة، فما معنى قول فرح: )... ما �صّيد يف كّل بقعة الأ

ويف كّل زاوية(؟ وما معنى القول: )لكّنها �صتنمو و�صت�صل اإىل ما بعد ال�ّصماء(؟
حماولة كتابة جّيدة، واأظّن اأّن فرح قادرة على ما هو اأف�صل كذلك!

مقالة )زهرة املدائن( لولء يعقوب عرمو�س

ينبغي لولء اأن تقراأ ما تقّدم يف �صاأن مقالة زميلتها فرح اليو�صف، واأ�صيف اإليه: اإّن املقالة ينبغي 
اأن تخلو من التناق�س! فالقول: )وت�صّمى مدينة القد�س مبدينة ال�صالة، ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل 
ال�صماوية:  ديان  الأ لكافة  والعبادة  ال�صالة  اأماكن  العديد من  قلبها  التي حت�صن يف  املدينة  كونها 
همّية  �صالم وامل�صيحية واليهودية( يثبت اأن لليهود حّقا يف القد�س؛ ثم تقول ولء يف مقالتها: )ولأ الإ
�صل يف  القد�س الكبرية جندها حمّط طمع العدو الغا�صب... فاأ�صبحت اإ�صرائيل وكاأّنها �صاحبة الأ

فل�صطني(!
ثّم ت�صف ولء اأبناء فل�صطني بالقول: )لقد اأجنبت القد�س اأبطال عظاما كاأمثال �صالح الدين( 
ثم تتابع يف و�صفهم باأنهم ي�صبهون الع�صافري ال�صغرية التي: )ما اإن تبداأ بالتحليق يف �صماء وطنها 

حتى تعود فورا اإىل ع�صها ال�صغري خوفا مما راأته من حرب...(، وهذا تناق�س اآخر ينبغي جتّنبه.

* �صاعر وناقد من الردن
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هانيبال *

نصوص مسرحية

 ** ال���������راري  ه�������زاع 

منهار،  �صبه  بيت  مهجور،  )متتكتتان 
�صوت �صهيل ح�صان �صعيف  يف اخلارج، 
بتتعتتد قتتلتتيتتل يتتدختتل املتتتكتتتان رجتتتل طاعن 
مبلغا  التعب  به  وبلغ  احلتتروب،  �صر�صته 
طويلة  حلية  له  �صيفه،  على  يتكئ  كبريا، 
اأما  واحدة،  بعني  حليق،  �صاربه  و�صائبة، 
فيبدو  جتتلتتدي  بتتربتتاط  فمغطاة  ختتترى  الأ
وا�صحا اإنه اأعور، ي�صري مرتعا ومتلفتا يف 

كل اجتاه برقب وحذر، ويكلم نف�صه(
حجارة  بعيدة...  اأر�تتس   : هانيبال   
ريح  )�صوت  واخلتتذلن  املتتوت  منها  يطل 
ووجه  وجهي  يف  الرمال  تذر  قوية(وريح 
جتار  وباعني  ممالكي  خلعتني  جتتوادي، 
باب  على  روما.غريب  لنخا�صي  قرطاجة 
ال�صراب، عني ترقب مطاردي وعني ماتت 
تركب  معركة  واألف  عاما،  باأربعني  قبلي 
الردى  خليل  تركوين  و�صاة  اأهل  اأكتايف، 
األتحف  ول  اأر�صا  اأفر�س  فال  جتو�صني،  هانيبال
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ل�صيف  ي�صلمني  اأن  يو�صك  ح�صان  غري  �صماء، 
ولقلة  �صني عمره،  اأقتات من  ما  لفرط  عدوي، 

ما وهبته م�صالك الهرب من كالأ وماء...
)يتاأمل �صيفه بيده بحزن(حتى اأنت...غدوت 
ع�صا بيد عجوز اأعطى احلرب �صبابه فطمعت 
ب�صيخوخته، كنت مثل �صبية تت�صبث كف حلمها، 
فاأخل�صت لك ولعجاج الدوائر، فلم يخل�س اأحد 
فرقتنا،  اأرادوا  من  اأعناق  على  غريك، حملتك 
واأنا  ابتلعوا قواي ورغبوا عني،  و�صوء مال، هم 
لك  تنك�س  فلم  روما،  وجه  يف  �صراعا  اأ�صهرتك 
راية، ومل تهبط لك �صارية، مل يحن را�صك نحو 
غريك  ل  تلمني،  ول  بي  فارفق  �صواي،  التتراب 
الراب  يف  راأ�صك  �صع  �صابرا،  مثلك  ول  متكاأ 
و�صاعدين يف م�صريي)يتكئ على ال�صيف( فلقد 
اأعدائي كثريا فظهرت لهم من بني  اختباأ عني 
من  يولدون  لكنهم  واأفنيتهم،  الظالم  اأعتاب 
ن افعل  �صقاء...الآ حبة ومن اأح�صاء الأ اأح�صاء الأ
ل  هارب  نف�صي،  ون�صيت  خل�صمي  علمته  اأمتترا 
يعرف الهرب، قائد مك�صور القلب، يتعكز �صيفا 
ال�صلح  �صكوك  طالبت  منذ  غمده  يتتغتتادر  مل 

براأ�صي.
ربعني  )حتدث زوبعة قوية وتدخل امراأة يف الأ
من العمر بهيئة الغجريات، وحتمل كي�صا �صغريا 
على كتفها وت�صعه دون اكراث لهانيبال اخلائف 
اإخراج �صيفه من غمده  واملرتبك، الذي يحاول 

فيف�صل لذلك ت�صحك بجنون(. 
املتتتراأة: ل حتتتاول ...متتن هم يف مثل �صنك 

تخونهم اأ�صلحتهم !!..
هانيبال: من اأنت؟؟هل خلفك جي�س روما... 

اأو و�صاة قرطاجة..؟
املراأة: ) تكف عن ال�صحك ( اأنت قرطاجي 

..لكنك غريب ومعدم...
هانيبال: اأنا حاكم قرطاجة وقائدها...

املراأة: )ب�صخرية(�صتقول يل باأنك هانيبال 
اأنتتتك حتبني  تتتختتربين  رمبتتا  اأو   ... و�تتصتتاأ�تتصتتدق 

...�صتكذب بالتاأكيد...

هانيبال: من اأين خرجت يل ؟؟حلم اأنت اأم 
امتتراأة يف حياتي احلربية  تكن يل  حقيقة ؟ مل 

...اأنت كابو�س ...ل�صت حلما ول�صت واقعا!!
ماذا  مثلك،  وم�صرد  عجوز  رجتتل  املتتتتراأة: 
مهملة  خرجت...فكرة  اأعماقك  من  تعتقد؟اأنا 
قرطاجة  اأهملتك  عندما  بتتتال،  لها  تلقي  مل 
كلما نظرت يف عينيك  اأخرجتني من ذاتتتك... 
اأجدها فارغة ...رمبا عرفت  ...اأق�صد عينيك 
ن�صاء لكن �صيئا من احلب مل يدخل قلبك، لدي 

يقني اأن لي�س لك امراأة اأو اأولد...
بحر  يحت�صن  وطتتتن  يل  كتتتان  هتتانتتيتتبتتال: 

قرطاجة مثل ر�صيع �صغري .
املراأة: لذلك �صتقول اإنك هانيبال ؟

هانيبال: اأنا هانيبال )بغ�صب (.
املراأة: )ت�صحك( اأعرف ..اأعرف.

الغجرية  اأنت �صاحرة...هيئتك   : هانيبال   
رامية  اأنتي  بل  ذاتي،  من  ل�صت  اأنت  تف�صحك، 

ودع ماكرة .
املراأة: )بجدية (واأنت...رجل غريب الوجه 
الن�صف  حولك  التي  �صياء  الأ من  ترى  واأعتتور، 

فقط ...اأنا ن�صف ذاتك ال�صائعة. 
اأنك امراأة لعلقت  هانيبال: اخر�صي...لو ل 
راأ�صك على عنق ح�صاين ...لكنك جمرد حلم 

فارغ. 
تلك  مثل  امتتتراأة،  اأكتتن  نعم...لو مل  املتتتراأة: 

اجلمجمة املعلقة على عنق جوادك...
وي�صرخ  معا،  وال�صدمة  باحلزن  )ي�صاب 

مثل املجنون(.
ال�صمطاء  البومة  اأيتها  لكي  هانيبال::تبا 

...اخرجي من هنا ...هيا...
املتتتتتراأة: متتتاذا تتتترك هتتتذه التتتراأ�تتتس معلقة 

كاجلر�س، هل هو عدوك ؟؟
�صديقك؟؟اأم ترى...

هانيبال: )يقاطعها �صارخا( كفى ...كفى...
ميال حتى  الأ مئات  جتتوادي  اأجتز على ظهر  مل 
و�صلت اإىل ثب�صو�س ثم اأركب البحر اإىل اأنطاكية، 
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اأخرج  ثم  روما  لقتال  الثالث  انتبوخو�س  واأدفتتع 
جد امراأة من  اإىل كريت حتى و�صلت بيثونيا...لأ

بع�س اأوهامي، �صقية وبلهاء حتا�صبني .
وهم  اأنا  ورمبا  �صقية،  )غا�صبة(اأنا  املراأة: 
حا�صبك...  وخيال، لكنني ل�صت بلهاء ول اآلهة لأ
وما اأنت �صوى رجل طاعن وخرف ...  رمبا مل 
ر�س  الأ اإىل  بك  فدفعوا  اأولدك   ثرثرتك  من 

الغريبة... 
هانيبال: )بح�صرة( لي�س يل  اأبناء ...كنت 
اأقود جي�صا من خم�صني األف راجل وع�صرين األف 

فار�س...كانوا اأولدي ..
اأين  تتتكتتون، ومتتتن  اأعتتتترف متتن  املتتتتتتراأة: ل 
وذويهم  بناء  الأ ياأخذ  اجلي�س  اأتيت...؟؟لكن 

...)حتاول اخلروج ( �صاأبحث عن طعام...
لك  اأحتت�تتصتترت  �صيئا  وجتتتدت  اإن  هانيبال: 

منه...
تعرفني عن  اأنتتت...يتتاهتتذه...متتاذا  املتتتراأة: 

هانيبال؟
...ومل  ومتباعدة  كثرية  بتتالد  يف   جتولت 
هانيبال  جيو�س  اإليها  و�صبقتني  اإل  اأر�صا  اأعرب 
اإفريقيا اإىل ا�صبانيا وحتى مر�صيليا وجبال  من 
اأ�صوار  حتى  وايطاليا  الغاليني  وبتتتالد  لتتتب  الأ

روما...
قالوا مل تنجب امراأة هانيبال لكنه نزل من 
ال�صماء على ظهر ح�صان جمنح... ولن ميوت، 
ال�صماء  اإىل  �صي�صعد  لكنه  �صيف...  يقتله  لن 
الفينيق  اأ�صراب من طائر  مع ح�صانه، حتيطه 

وحوريات يلب�صن البيا�س والفرح...
)تخرج املراأة وهانيبال �صامت وحزين (

من  بتتالتتقتترب  ي�صريح  يجل�س  )هتتانتتيتتبتتال 
اجلدار، ثم يقول(

لكنها  تعرفني،  ل  املتتتتراأة  تلك  هتتانتتيتتبتتال: 
تراين اأموت، كيف يكون موتي دون �صيف يجتث 
عنقي؟، اأو رمح يخرق اأح�صائي، هل اأموت مثل 
هانيبال... ومهملة...؟ل...ل...اأنا  هرمة  دابة 

�صبان واملر�صلني وبالد األغال واليونان  �صحقت الأ
اأمتتوت بعد خم�صني  اأن  فتتان ل بد  واأبتتنتتاء رومتتا 
عاما من حرب ل تنتهي، فليكن ب�صيف قاهري 

�صبيو...�صبيو)*(

)*(�صبيو القائد الروماين الذي هزم جي�س هانيبال
للن�س  تيمور  حممد  بجائزة  التتفتتائتتزة  امل�صرحية   *

امل�صرحي 2004
ردن ** كاتب من الأ
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شهادة مبدع

شهادة مبدع

����س���وق���ي ب�����غ�����دادي * 

ن�صان عن نف�صه من  ما اأ�صعب اأن يتحدث الإ
عليها  يكذب  اأن  اأ�صهل  وما  لها.  يتحيز  اأن  دون 
اأنتته كتتاذب! لي�صت هتتذه الكلمات  وهتتو ل يتتدري 
مقدمة لدعاء ف�صيلة التوا�صع فيما اأنا فيه من 
وماذا  متتاذا؟  مبدع  كمبدع.  نف�صي  عن  حديث 
اأبدعت حقا؟ وكيف ي�صتحق اأي عمل نقوم به اأن 

ي�صمى اإبداعا ؟! ..
الق�صة  وكتابة  ال�صعر  بنظم  مثال  بتتتداأت 
ع�صر.  الثانية  اأجتتتتاوز  مل  بعد  واأنتتتا  الق�صرية 
وثالث  اأ�تتصتتقتتاء  ثتتالثتتة  على  البكر  التتولتتد  كنت 
�صقيقات، وعلى ذمة الوالدة- رحمها اهلل- كنت 
فلقد  اأولدهتتتا  عتتن   جتتدا  الطفولة خمتلفا  منذ 
غتتاين منذ كنت يف  والأ املو�صيقى   ع�صقت مثال 

الثالثة اأو الرابعة وكانت اأف�صل متعة يل  اآنذاك  
اأول  ا�صتورد  الذي  املقهى  اإىل  اأبي  مع  الذهاب 
“فونوغراف”- اأو احلاكي-يف املدينة ال�صغرية 
“بانيا�س”الواقعة على ال�صاحل ال�صوري جنوبي 
بكل  ي�صغي  الطفل  ذلك  كان  هناك  الالذقية. 
خ�س  جوارحه اإىل ال�صطوانات الغنائية وعلى الأ
اللبناين  ال�صعبي  للمغني  ودع”  “تتتعتتا  اأغنية 
حتى  اذكتتر  متتا  التتزعتتنتتي”  على  �صهر”عمر  الأ
املقهى  رواد  كان  با�صمها حني  ينادي  �صار  لقد 

يب�صرونه قادما من بعيد مع اأبيه.
بتتداع قبل اأي تو�صيف  اأن الإ ما من �صك يف 
هو وليد املوهبة – اأو الفطرة- التي جبل عليها 
فيما  والتتربتتيتتة  ولدتتتته،  منذ  املتتبتتدع  ال�صخ�س 
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املوهبة  ي�صقل هذه  الذي  هو  الكت�صاب  اأو  بعد 
ويدفعها يف هذا املنحى اأو ذاك فتتاألق، اأو تخبو 

وتنحرف.
مل يعلمني يف البداية �صوى معلمي املدر�صة؛ 
�صغري  واأخ  �تتصتتواي  بالطبع  يكن  مل  دارنتتتا  ففي 
حدود  يف  اإل  بالثقافة  يهتمان  ل  والتتديتتن  متتع 
للوالد موظف  بالن�صبة  اليومية  ال�صحف  قراءة 
حما�صب يف املالية ومكلف بجمع ال�صرائب ودفع 
اكت�صبت  فلرمبا  الوالدة  اأمتتا  املوظفني؛  رواتتتب 
اأمي  كانت   . هواياتها  من  بع�صا  منها  ورثت  اأو 
�صجي  �صوت  وذات  متتراد-  ليلى  ت�صبه  جميلة- 
رخيم �صاحر وكانت تعزف على العود ، وهي التي 
لة الرائعة  علمتني فيما بعد العزف على تلك الآ
اأول درو�صي معها . وكانت حتفظ كثريا  فكانت 
فاأخ�صع  اأحيانا  خوتي  ولإ يل  وتغني  غاين  الأ من 
. وكانت حتب  �صامتا ماأخوذا ب�صوتها اخلارق 
من  تزوجت  اأنها  من  بالرغم  الروايات  قتتراءة 
دون اأن تكمل تعليمها البتدائي . رمبا اأين ورثت 
موهبتها وتاأثرت بها كثريا واأنا طفل بل حتى يف 
�صرة  اإذ كانت الوحيدة يف الأ كل مراحل عمري 
التي تهتم وتفرح بن�صاطي الفني املبكر وتطلب 
اأن اأ�صجل  ما كنت انظمه من �صعر واأدبجه من 

ق�ص�س وحكايات.
مرحلة  بني  البدايات  يف  اإذن  طبيعيا  كتتان 
عدادية  الإ املرحلة  و�صهادة  البتدائية  ال�صهادة 
ثالث  مايعادل  “الربوفيه” اأي  اأو“الكفاءة”اأو 
منطقة  يف  كنا  وباملنا�صبة  اأربتتتع.  اأو  �صنوات 
ال�صاحل نتلقى العلم بالفرن�صية يف جميع املواد 
اللغة اللطيفة  – اإل العربية طبعا- فاأتقّنا تلك 
ذلك  يف  جتتانتتب  الأ لغة  كانت  اأنها  من  بالرغم 
الزمن  و�صرنا نتحدث ونكتب بها ب�صهولة وهذا 
ما �صاعدين على نظم  ال�صعر وكتابة الق�ص�س 

بالفرن�صية كما كنت بالعربية اأ�صنع .
املراهق  الفتى  ينظم  األ  اإذن  طبيعيا  كتتان 
وهيمنة  املتتدر�تتصتتني  عتتهتتدة  يف  وهتتو  كنته  التتتذي 
ا�صم الوطن باأحرفه الكبرية وموؤثرات املراهقة 

حب  يف  الق�صائد  اإل  مقيدة  وهتتي  اجلن�صية 
ال�صاكنة  الواقعية  اأو  املتخيلة  واملحبوبة  الوطن 
جوارنا اأو التي متر اأمامنا يف كل �صباح بثيابها 
اإىل  طريقها  يف  وهي  املثرية  النظيفة  املدر�صية 
مدر�صتها واأحيانا ل باأ�س من احلوار مع الطبيعة 
احلميمة اأو ق�صايا املجتمع على غرار البحري 

واملتنبي واأحمد �صوقي واأمثالهم.
غتتري اأن التتغتتزيتتر املتتتتتدّفتتق متتن اأعتتمتتاقتتي مل 
املرحلة  غابات  يف  اأخو�س  �صرعت  وقد  يلبث، 
ما  ي�صبه  ل  ب�صيء  اأ�تتصتتطتتدم  واأن  اجلامعية، 
اعتدُت على درا�صته مع معلمي املدر�صة، وكنت 
قد ا�صريت م�صادفة ديوان �صعر ل�صاعر جديد 
ا�صمه نزار قباين بعنوان”قالت يل ال�صمراء”..
ق�صائد   .... فوتوغرافية  �صورة  الغالف  وعلى 

جن بها املراهق الذي كنته. 
يقذفني  اأن  ا�صتطاع  قباين  نتتزار  اأن  املهم 
بع�س  املتتثتترية  اجلتتديتتدة  جزيرته  �صاطئ  على 
الوقت اإذ �صرعت اأقلده يف نظم ق�صائد �صيا�صية 
يف  املتتحتتلتتيتتة  التت�تتصتتحتتف  يف  فن�صرتها  ختتفتتيتتفتتة، 
غري  بها،  يعجب  من  ووجدت  دم�صق،  العا�صمة 
اأين �صرعان ما تخليت عن هذا الهو�س ال�صعري 
ال�صراكي  املارك�صي  الي�صار  ريتتاح  بتتداأت  حني 
من  الكثريين  اإليها  وجتتتذب  البالد  على  تهب 
بهرتهم  الذين  ورواده  الثقايف  ال�صارع  مبدعي 

نظرية العدالة الجتماعية.
اجلديدة  الطوباوية  اأحتتالم  اأخذتني  هكذا 
واأوهامها  بتتاأحتتالمتتهتتا  “عتتلتتمتتيتتة”  املتت�تتصتتمتتاة 
يديولوجّية واأبعدتني عن جزيرة نزار كي اأهب  الأ
الفردو�س  للم�صاركة يف حتقيق  روحي وموهبتي 
مثل  م�صّدقا  املتتزعتتوم-  –اأو  املوعود  ر�تتصتتي  الأ
الكثريين من ال�صباب اأنه م�صروع ممكن حتقيقه 

فعاًل.
هناك  يجري  كان  ما  اأدري  بالطبع  اأكن  مل 
“قلعة  ال�صوفييتي  بالحتاد  ي�صّمى  كتتان  ما  يف 
يتخموننا  كانوا  لقد  ال�صيوعية”.  اأو  ال�صراكية 
وال�صعادة  التتتتتقتتّدم  عتتن  املتتتتتزّورة  بتتاملتتعتتلتتومتتات 
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�صوف  ال�صراكي  العامل  واأن  كتترب.  الأ والنجاح 
يك�صب املباراة مع الغرب ال�صناعي الراأ�صمايل 
يف  ي�صّمونه  كتتانتتوا  كما  “العفن”  التتربجتتوازي 

دبيات ال�صوفييتية ون�صدقهم ونردده معهم. الأ
كان زمانا عجيبا مل نفق من �صكرته اإل بعد 
ال�صوفييتي  ال�صيوعي  للحزب  الع�صرين  املوؤمتر 
التتتعتتتام اجلتتتديتتتد للحزب  متتتتتني  حتتتني فتت�تتصتتح الأ
املريعة  ال�صتبدادية  الطبيعة  “ختترو�تتصتتوف” 
احلني  ذلتتك  ومتتنتتذ  ال�صتاليني  احلتتكتتم  لنظام 
عام 1956 بداأت ال�صكوك حول م�صداقّية ذلك 
ب�صريتهم  فتحوا  كثريين  مع  تتتراودين  النظام 
توؤّمل  –كما يقال-  الثورة  اأن  اأخريا كي يفهموا 
احلقيقي  للمعنى  ثورة  تكن  مل  اأنها  بل  اأبناءها 

للكلمة مثل الثورة الفرن�صية مثاًل.
نهائيا بعد  متتل  الأ اأتتتاأمل لفقد  اأنني  �صحيح  
تلك الف�صيحة املدوية اإذ ظل هناك �صعاع �صغري 
اأن ي�صتطيع خلف �صتالني  منه يقول لعل وع�صى 

حوال ولكن هيهات... اإ�صالح الأ
لقد كانت “القا�صم الفولذي” كما �صماها 
بع�صهم منخورة اإىل حد مل يعد ممكنا اإطالقا 

ترميمها فانهارت وانتهت.

الكتاب  جمهور  نحن  اآنذاك  نبدع  كنا  ماذا 
الذين مزقتهم الو�صاو�س وال�صدمات؟ 

كنت �صادقا دائما فيما كنت اأكتب واإن بدا 
واخلطابية... املثالية  من  بنوع  م�صوها  اأحيانا 
يف  الكامن  اجلمايل  بداعي  الإ اخلزان  اأن  غري 
اأعماقي واملتحيز با�صتمرار للتعبري عن ح�صوره 
�صمني  باأ�صلوب  واأعتترب  اأحتتترر  اأن  يلهمني  كان 
اآنذاك.  ي�صمى  كان  الثوري” كما  “تنازيل  عن 
اأُقراأ  اأن  دون  واخلطابية  باملنربية  اتهمت  فقد 
بعد-  وفيما  اآنتتتذاك  الفكر  يف  خ�صومي   –
املقتطفات  بع�س  قراأوا  النقاد  من  وكثري  جيدا 
فاأ�صدر  هتتنتتاك  اأو  هنا  املن�صورة  والق�صائد 
خرون اأن يتابعوا  بع�صهم اأحكامهم ومل يحاول الآ
نتاجي كما تقت�صي مهنة النقد النزيهة والذكية 
من  اأ�صالفهم  اأحكام  من  قتتراأوه  مبا  اكتفوا  بل 

النقاد.
ال�صاعرة  املثال  �صبيل  على  مرة  �صئلت  لقد 
اخل�صراء  “�تتصتتلتتمتتى  �تتتصتتتل  الأ التتفتتلتت�تتصتتطتتيتتنتتيتتة 
منذ  املتحدة  التتوليتتات  يف  املقيمة  اجليو�صي” 
العربي  ال�صعر  درا�صة  يف  املخت�صة   بعيد  زمن 
للقراء  وترجمتها  منتتاذجتته  وتتتوثتتيتتق  احلتتديتتث 
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الكثريين  اأ�صماء  وذكتترت  الغرب،  يف  واملهتمني 
نهائيا،  ا�صمي  تذكر  اأن  دون  توثيقية  درا�صة  يف 
مداعبا  �صاألتها  يوم  ذات  دم�صق  يف  قابلتها  ثم 
مع  �صلمى  �صيدة  يا  نهائيا  ن�صيتني  لقد  معاتبا: 
اأنني ل�صت اأ�صوا من كثريين ممن ظفروا بر�صاك 
...“فاأجابت على الفور :”لقد ظلمناك كثريا يا 
فلم  لك  واأعتذر  بذلك  اأعتترف  �صوقي،  اأ�صتاذ 
اأجدكتبك ومل ت�صلني وحني اأعود �صاأعو�س عن 
التق�صري ...وعد �صرف، وبالفعل و�صلتني   هذا 
منها ر�صالة بعد مدة تطالبني  فيها ببع�س كتبي 
ما  لها  ...فاأر�صلت  قتتل  الأ على  منها  منتتاذج  اأو 
كانت  اإذا  ن  الآ حتى  اعرف  ومل  مني  طلبته  قد 

ا�صتفادت مما بعثته لها. 
اأحد  مع  خلوة  يف  كنت  اأختترى  منا�صبة  يف 
النقاد العرب امل�صهورين ف�صاألته: ما دمنا وحدنا 
قراأت  هتتل  �صراحة  بكل  تتتختتربين  اأن  اأرجتتتوك 
اإ�صدار  من  تتمكن  حتى  ال�صعرية  جمموعاتي 

اأحكامك النقدية؟
لك  اأقتتراأ  مل  اأنني  احلق  ب�صراحة:  فاأجاب 
اإل بع�س مناذج من�صورة يف املجالت وال�صحف 
ال�صعرية.. جمموعاتك  على  اأح�صل  مل  نني  .لأ

را للناقد ال�صهري  �صدمني اجلواب وان كنت ُمقدِّ
يقولون-  كتتمتتا   – فهيم  رجتتتل  هتتتذا  �تتصتتراحتتتتته 
ي�صدر  العربي  الثقايف  الو�صع  عتتن  ومتت�تتصتتوؤول 
اأحكاما �صمعها اأو نقلها عن اأحد املراجع، فماذا 

ي�صنع النقاد ال�صغار اأو غري امل�صهورين ؟
الو�صاية  من  املوجه  تلك  اإذن  بنا  ع�صفت 
وما  عاما  اأربعني  من  اأكتترث  منذ  منها  وحتررنا 
اأو  الوطنية  الق�صائد  يف  حتى  متميزه  تتتزال 
نف�س  دائتتمتتا  هنالك  كتتان  القدمية  التب�صريية 
خا�س ذاتي يتالقح بعناد وبقوه اأحيانا ومع ذلك 
مل يبذل ناقد من النقاد جهدا حقيقيا يف تاأمل 
تلك الظاهرة والك�صف عنها يف درا�صة من�صفة 

اإل فيما ندر من النطباعات العابرة.
احلداثات  تيار  يف  تتتم  اأرقَّ مل  اأنتتنتتي  �صحيح 
اأن  دائما  اأومتتن  كنت  نني  لأ ذلك  كليا،  الوافدة 

احلداثة احلقيقية ذاتية بقدر ما هي مو�صوعية، 
اأ�صنع حداثتي  اأن  هم يف اعتقادي هو  ) وان الأ
الإميان  كل  اأومتتن  اإنني  وحتتدي(  تخ�صني  التي 
الوقت  يف  اأومتتن   اأنني  غري  والتجديد  بالتغيري 
لكل  كما  فتترد  لكل  ثتتوابتتت  هنالك  بتتتاأن  نف�صه 
�صعب واأمة هي حم�صلته ال�صخ�صية والتاريخية 
ن�صانية معا ت�صهم  يف �صنع خ�صو�صيته وهي  والإ
يجيدون  الذين  اإل  حلها  على  يقدر  ل  �صعوبة 
خرى  الأ �صوات  ولالأ الداخلي  �صغاء ل�صوتهم  الإ

تية من الراث ومن العامل اأجمع. الآ
اأنني  النرث غري  اأكتب مثال ق�صيدة  اإنني ل 
اأكاد اأقول اإن بع�س مناذجنا اأجمل واأف�صل من 
هذه  منتتاذج  من  العمودية  الق�صائد  من  كثري 
التفعيلة غري  على  املكتوب  ال�صعر  من  اأو  يام  الأ
البديل  النرث هي  ق�صيدة  اأن  اأبتتدا  اأثتتق  ل  اأنني 

رقى دائما. وحد والأ الأ
ديدن  هتتذا  والتحديث،  التجديد  من  بد  ل 
اأول  يتم ذلك داخلنا  اأن  احلياة، ولكن �صريطة 
الريف  اأو  القاهرة  اأو  دم�صق  يف  نعي�س  كب�صر 
اأو  باري�س  يف   ولي�س  ال�صحراوي  اأو  ال�صامي 
اأنا ل اأعرف كيف يتم ذلك  اأو نيويورك.   لندن 
 . امل�صالة  هذه  ملعاجلة  جاهزة  و�صفة  اأملك  ول 
اأ�صغي  كما  الداخلي  ل�صوتي  اأ�صغي جيدا  اإنني 
ل  ولكنني  فيه  اأعي�س  التتذي  الع�صر  �تتصتتوات  لأ

اأ�صمح لها  اأن تلغي �صوتي الداخلي.
اإنني اأتطور با�صتمرار كنهر يجري يف جمراه 
الطبيعي ولي�س يف قناة �صلبة م�صطنعة. وهذا 
ذاته  الوقت  يف  وم�صوؤول  حر  اإنني  يبهجني  ما 
حدودها  اأر�صم  فانا  اإبداعي  تعادل  حريتي  وان 
خرين الذين اأعي�س معهم  بنف�صي اأول وبهدي الآ
واأحبهم ولكنني ل اأ�صمح لهم اأن يلغوا ح�صوري؛ 
هي  ح�صورهم...تلك  األتتغتتي  اأن  اأ�صمح  ل  كما 

معادلتي وجذوة اإبداعي.

* �صاعر من �صوريا

دع
مب

ة 
اد

ه
ش



110

روحي »إستنبول«

أدب عالمي

اأذابوا روحي جعلوها قالبا 
إ�ستنبول ”  ويف الرتاب غر�سوا “ ا

تتربعم دواخلي رق�سا طق�سا مو�سما لونا
يتجاوز يا حبيبتي  الزمان واملكان

زهرها جنمة ذهبية  ماوؤها جملل باحلبور
إ�ستنبول زل ال�سم�س والقمر هما من ا منذ الأ

عند اأقدامها  يتعانق الرمل وال�سطاآن
مال وعندها و�سول احللم والآ

إ�ستنبول يا ا ا ا ا  روحي ا
يا وطني ..... يا وطن
إ�ستنبول إ�ستنبول  يا ا ا

 ***

التاريخ عيون م�سرعة تنظر عرب املاء العميق
خرة وال�سروات .... ال�سروات العظام �ستار الآ

وخيول برية منذ “ الفاحت )1( ” تعتلي الغيوم
وقباب ما�سية رمبا األف قرياط

* فا�سل  جنيب  الرتكي:  ال�ساعر 
ت��رج��م��ة:د. اأ���س��ام��ة امل��ج��ايل ** 
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مي
عال

ب 
أد

تت�سهد  املاآذن عاليا  نحو ال�سماء
يف كل نق�س معنى :  ميتون  ل منا�س .

موت اأقوى من احلياة..... رحمة  ت�سع  اخلطايا
اأحمد)3(” جا  ا  ا  “ كر  يبكي  وبينما يتلوى ويرق�س  “ بيك اأغلو )2(”... 

اإبحث اإبحث عن هذا املعنى
إ�ستنبول �ستجد دوما ا

إ�ستنبول إ�ستنبول  يا ا ا  ا ا
 ***

امل�سيق منقل ف�سي , يذري الكائنات
ر�س يف “ �سامليجا)4( “ عمق ال�سموات يتجلى للأ

مياه امل�سيق تلطم الطوابق ال�ستة للق�سر
وال�سفري القدمي يف ال�سورة حزين من عامل جديد

يخرج كل م�ساء حريق هائل من نوافذ “ اأ�سكودار)5( ”
طراف كما مدينة يف الق�سر اخل�سبي  القدمي املرتامي الأ
تتناثر ل اأدري اأنغام عود رمبا ... اأو  اأنغام  “ طنبور)6( ”

بني الغرف املوح�سة يعلو اأنني ينادي يا  “كاتبي ”
ن�ساوؤها  قاطعة ك�سكني

طازجة كدم فّوار
إ�ستنبول إ�ستنبول  يا ا اه ا

 ***

الع�سور  اأقدم  منذ  �سبعة  تلل  إ�ستنبول ” فوق  طرز الزمان “ ا
مزج فيها  �سبعة األوان خملوطة ب�سبعة اأحلان 

يقبع “ اأيوب)7( ” وحيدا .... يتزين “ كادي كوي)8(  ”  ... وتنت�سي “ مودا)9( ” 
مريات)10( ”....   نلوم  الريح  على   تطاير التنانري   ويف “جزر الأ

يف  امل�ساء ما زالت ال�سهام تت�ساقط  من كل القلع 
وال�سيحات ما زالت ت�سمع قوية  من  ق�سر “ توب كابي)10( ”

ل حمب كاأم  .... ول  “ كاإ�ستنبول ” ديار
�سعيدها �سعيد.... حزينها  خمتار 

ليلها يفوح �سنبل 
وحكيها يفوح بلبل 

إ�ستنبول  إ�ستنبول  يا ا اآه ا
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ر�صفة الأ

يف و�سط الزقاق ,  يف و�سط الزقاق الفارغ
اأم�سي م�سمما  ل  اأنظر خلفي

وعند حافة الطريق الغارق يف الظلم
كاأمنا  اأ�سباح  تنتظر

ال�سماء ال�سوداء مغلفة بغيوم رمادية
وال�سواعق تتدحرج بني مداخن البيوت

يف كل هذه الوح�سة الطاغية ل اأحد م�ستيقظ
ر�سفة التائهة اإل اأنا   والأ

يرتاكم  اخلوف يف داخلي نقطة نقطة
زقة وحو�سا مقطوعة الروؤو�س ترتاءى يل الأ

واملنازل حتدجني  نوافذها ال�سوداء
كما لو اأنها غول مقلع العيون  

ر�سفة  , اأم الوحيدين الثكاىل الأ
إن�سان يع�سع�س داخلي ر�سفة  ,  ا الأ

ر�سفة  , �سوتها  يئن عندما ي�سمت الوجود الأ
ر�سفة  , تتلوى مزجمرة يف داخلي الأ

من اأنا كي اأ�سحي ؟ األي�س من حقي  ح�سن دافئ
زقة اأنا  طفل اأر�سعته الأ

ل اأريد ال�سباح ....  ليبق الظلم يف هذا الزقاق
ليبقى رحيلي  دائما يف  عتمة الطريق

�ساأم�سي   ومي�سي الطريق , �ساأم�سي  ومي�سي   الطريق
ومن على حواف  ال�سارع �ست�سيل  املنارات
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وعند حافة الطريق الغارق يف الظلم
كاأمنا  اأ�سباح  تنتظر

ال�سماء ال�سوداء مغلفة بغيوم رمادية
وال�سواعق تتدحرج بني مداخن البيوت

يف كل هذه الوح�سة الطاغية ل اأحد م�ستيقظ
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ر�سفة  , �سوتها  يئن عندما ي�سمت الوجود الأ
ر�سفة  , تتلوى مزجمرة يف داخلي الأ

من اأنا كي اأ�سحي ؟ األي�س من حقي  ح�سن دافئ
زقة اأنا  طفل اأر�سعته الأ

ل اأريد ال�سباح ....  ليبق الظلم يف هذا الزقاق
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ومن على حواف  ال�سارع �ست�سيل  املنارات

طق طق لت�سمع الكلب اجلائعة  وقع اأقدامي
والطريق  مزنر منت�سر  بظلل حجرية

ل اأريد اأن اأرى ال�سباح , ل اأريد ال�سباح اأن يراين
لتبق لكم نوار النهار ولتبق يل كل الظلمات

كما حلاف مبلل دعوين اأتدثر
دثروين دثروين بالظلمات الباردة

دعوين اأمد قامتي على الطريق من الر�سيف اإىل الر�سيف
دعوا احلجارة الباردة تاأخذ من جمر جبيني
ر�سفة الغام�سة يغو�س يغو�س عميقا يف الأ

ر�سفة ميوت  ويفنى حزينا   رفيق الأ

)1( الفاحت : اإ�صارة اإىل ال�صلطان حممد الفاحت الذي فتح اإ�صتنبول عام 1458 ميالدية منهيا  المربطورية الرومانية 
البيزنطية وكذلك الع�صور الو�صطى كما ي�صري املوؤرخون .

)2(  بيك اأغلو : حي ال�صهر والنوادي يف اإ�صتنبول .
�صا�صية . )3(  كراجا ا ا  اأحمد : مقربة اإ�صتنبول الأ

)4(   �صامليجا : ا�صم اأعلى  نقطة يف ا�صتنبول حتيط بها غابات ال�صنوبر .
)5(   اأ�صكودار : حي  م�صهور من اأحياء اإ�صتنبول ال�صرقية القدمية  .

)6(   طنبور: اآلة مو�صيقية ت�صبه العود .
ن�صاري “ر�صي اهلل عنه” . )7(  اأيوب: حي من اأحياء اإ�صتنبول القدمية وفية مقام ال�صحابي اجلليل اأبو اأيوب الأ

)8(   كادي كوي : حي م�صهور وميناء مهم من اأحياء اإ�صتنبول ال�صرقية .
 )9(   مودا: حي من اأحياء ا�صتنبول ال�صرقية الغنية .

فتح  الفاحت  عندما  التي عربها جي�س  الرئي�صية  البوابة  وفيه  الغربية   اإ�صتنبول  اأحياء  اأحد   : كابي  توب     )10(
اإ�صتنبول وهو اأي�صا ا�صم الق�صر  ال�صلطاين الذي  كان يقيم  فيه ال�صالطني ويحكمون الإمربطورية  العثمانية  . 

* جنيب فا�صل �صاعر تركي من مواليد 1904 يف اإ�صتنبول ،  تخرج يف كلية الفل�صفة يف دار الفنون عام 1924 ، 
تراك  اأكمل درا�صته يف ال�صوربون  بفرن�صا ق�صم الفل�صفة ، يعد جنيب فا�صل لكثري من املراقبني اأحد اأهم ال�صعراء الأ

املعا�صرين . تويف عام 1983 تاركا خلفه اأكرث من 100 كتاب.   

ردن ** مرجم من الأ
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سيدة المشرب الفتاكة

أدب عالمي

التفاحات ت�سقط  “اآن 
وراق” فل�سوف تتبعها الأ

هم�ست ال�سيدة الفتاكة
�سى,نحوي؛ وهي متيل,مفعمة بالأ

كانت ثمار خريفها العارية
ن  ذات احلكمة الآ

تتهدل
خرية منتظرة الهزة الأ

قبل قبول ال�سقوط.

الليلة” هذا,  يحدث  “قد 
تنباأت مثل حورية 

جوان ماريا ماكنلي*
ترجمة: �سعدي يو�سف**

مالئة كا�سي اأكرث قليل
حتى فا�ست بطيئة, قطرات على جنباتها

بللت اأناملها النحيلة
قبل اأن متنحني حمتوى الكاأ�س الداكن

والبت�سامة التي تتمهل 
عارفه
نزقة.

نالت  بريطانية  �صاعرة  ماكنلي:  ماريا  *جتتوان 
على  ح�صلت  وقد  الثقايف،  لن�صاطها  عدة  جوائز 
لندن  بجامعة  لولج  كنجز  من  الفل�صفة  دكتوراه 

بجهدها النظري والعلمي حول اللغة والثقافة.

** �صاعر من العراق
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الجورب

أدب عالمي

ن، اأق�صر  زوجي متزوج من  امراأة اأخرى الآ
يبلغ طولها حوايل خم�صة اقدام وممتلئة  مني، 
اجل�صم ، وبالطبع فاإنه يبدو اأطول واأنحف مما 
اأكون  عندما   . اأ�صغر  يبدو  راأ�تتصتته    ، عليه  هو 
بجانبها اأبدو مثل هيكل عظمي غري ر�صيق ،وهي 
اأق�صر مني حني اأنظر يف عينيها مبا�صرة لذلك 
اإىل ميينها كي  اأو اجل�س  اأقف  اأن  اأحاول  فاإنني 
اأمتكن من عمل ذلك . ذات مرة كان لدي فكرة 
وا�صحة عن نوعية املراأة التي يجب اأن يتزوجها 
من  واحتتتدة  اأي  تكن  مل  لكن  القادمة  املتترة  يف 
�صديقاته ترتقي اإىل م�صتوى ما يجول بخاطري، 

وهذه اأقلهن.
جاءوا اإىل هنا ال�صيف املا�صي لعدة اأ�صابيع 

لروؤية ابني، وهو ابني وابنه.
لكن   ، املوؤثرة  اللحظات  بع�س  هناك  كانت 
كانت هناك اأوقات جيده ، ومع ذلك فان اللحظات 
اجليدة كانت غري �صهلة لنا. بدا الثنان وكاأنهما 
نها  لأ رمبا  ال�صيافة،  من  الكثري  مني  يتوقعان 

ليديا ديف�س*
ترجمة:رجاء يا�سر مهاين**

والدوائر  الوجه  وعاب�صة  وتتاأمل  مري�صة  كانت 
ال�صوداء حتيط بعينيها.

منزيل،  يف  اأخرى  واأ�صياء  هاتفي  ا�صتعمال 
كتتانتتا يتت�تتصتتريان بتتبتتطء �تتصتتعتتودا اإىل املتتنتتزل من 
بحيوية  يغادران  امل�صاء  ويف  ليغت�صال،  ال�صاطئ 
ي�صري  وابتتنتتي  اأيديهما  ت�صابكت  وقتتد  ونتت�تتصتتاط 

بينهما.
اأقمت حفلة فح�صرا ورق�صا معا مما اأده�س 
النهاية.  حتى  بقيا  اإنهما  خ�صو�صا  اأ�صدقائي 
حرى  بالأ اأو  اجلهما  من  حياتي  طبيعة  غتتريت 
اأن  يجب  جميعا  اإننا  اعتقدت   ، ابني  اجل  من 
كنت  زيارتهما  نهاية  يف   ، جله  لأ مور  الأ ن�صاير 

قد  تعبت .
الليلة التي �صبقت ذهابهما كان لدينا خطة 
 ، اأمه  فيتنامي مع  الطعام يف مطعم  نتناول  اأن 
فقد ح�صرت والدته بالطائرة من مدينة اأخرى 
حيث يخطط ثالثتهم لل�صفر معا يف اليوم التايل 

و�صط . اإىل الغرب الأ
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حفل  قتتامتتة  لإ يح�صران  كانا  زوجته  والتتدا 
الذين  كل  يح�صره  بحيث  لهما  �صخم  زفتتاف 
املزارعون  وكتتذلتتك  متتعتتهتتم  وتتتتربتتتت   نتت�تتصتتاأت  

وعائالتهم.
عندما ذهبُت اإىل مكان اإقامتهما يف املدينة 
تلك الليلة اأخذُت كل ما تركاه وكنت قد وجدته 
حتى ذلك احلني يف منزيل: كتاب )وجدته قرب 

باب اخلزانة( وجورب وجدته يف مكان اآخر.

زوجي  و�صاهدت  البناية  اإىل  ال�صيارة  قدت 
ينتظرين خارجا على ممر امل�صاة ،اأراد التحدث 
اإىل قبل الدخول،اأعلمني اأن اأمه كانت يف حالة 
وطلب  معهما،  البقاء  من  تتمكن  ومل  لها  ُيرثى 
اأن  ا�صطحبها معي فيما  اإن كان باإمكاين  مني 
الطريقة  تلك  ون�صيت  تفكري،  دون  قبلت   . بعد 
منزيل  ت�صاهد  عندما  اإيل  بها  �صتنظر  التي 

املت�صخ وكيف �صاأنظفه وهي تراقبني.
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كر�صيني  على  متقابلتني  جتل�صان  كانتا   
ال�صيدتان  هتتاتتتان  كتتانتتت  التتبتتهتتو،  يف  مب�صاند 
الق�صريتان جميلتان بطريقة خمتلفة، كالهما 
ت�صعان اأحمر ال�صفاه بلون خمتلف ويبدو عليهما 

النك�صار وال�صعف كما خطر ببايل لحقا. 
�صبب جلو�صهما هنا هو اأن اأمه كانت خائفة 
ال�صفر  من  تخف  مل  على،  الأ اإىل  ال�صعود  من 
اأكرث من  ت�صعد  اأن  ت�صتطيع  ل  لكنها  بالطائرة 
مر  الأ اأ�صبح  الطوابق.  متعددة  بناية  يف  طابق 
ال�صابق كان ميكن  ن مما كان عليه يف  الآ اأ�صواأ 
اأن تكون يف الطابق الثامن اإذا توجب عليها ذلك 

طاملا اأن النوافذ مغلقة باإحكام.
اأن  قبل  ال�صقة  يف   الكتاب  زوجتتتي  و�تتصتتع  
نخرج للع�صاء ، وو�صع اجلورب يف جيبه اخللفي 
دون تفكري عندما اأعطيته اإياه يف ال�صارع وبقي 
املطعم،  يف  الع�صاء  تناول  فرة  طوال  جيبه  يف 
الطاولة  بال�صواد يف طرف  مت�صحة  اأمه  جل�صت 
ابني   متتع  اأحتتيتتانتتا  تلعب   ، فتتتارغ  مقعد  متتقتتابتتل 
بع�س  ويف  ال�صغرية  ب�صياراته  اأختترى  واأحيانا 
حيان ت�صاأل زوجي اأو ت�صاألني ثم ت�صاأل زوجته  الأ
والبهارات  الفلفل  حتتول  �صئلة  الأ متتن  الكثري 
خرى التي قد  تكون يف طعامها ، بعد  القوية الأ
مراآب  يف  نقف  وكنا  جميعا  املطعم  غادرنا  اأن 
ال�صيارات  �صحب اجلورب من جيبه ونظر اإليه 

م�صتغربا كيف و�صل اإىل هناك .
كان �صيئا �صغريا ، لكنني مل اأ�صتطع اأن اأن�صى 
نه كان يبدو غريبا يف جيبه  اجلورب فيما بعد لأ
من  ال�صرقي  اجلتتزء  يف  غريب  حي  يف  اخللفي 
املدينة يف احلي الفيتنامي  قرب ردهة امل�صاج، 
مل يكن اأيٌّ منا يعرف حقيقة هذه املدينة لكننا 
نني  لأ غريبا،  ذلتتك  وكتتان  معا  هنا  جميعا  كنا 
كنا  ،لقد  متزوجني  زلنا  ما  اإننا  اأ�صعر  زلت  ما 
التوقف  ا�صتطع  ومل  طويلة  لتتفتترة  متتتتتزوجتتني 
وقد  التقطتها  التي  جتتواربتته  بكل  التفكري  عن 
القدم   اأخم�س  من  ومتزقت  العرق  من  تيب�صت 

* ليديا ديف�س :
كاتبة اأمريكية معا�صرة تكتب الق�صة الق�صرية، تن�صر 
الوليات  يف  دبية  الأ املجالت  من  العديد  يف  ق�ص�صها 

املتحدة.

ردن ** كاتبة من الأ

طوال حياتنا معا من مكان اإىل اآخر وقدماه يف 
هذه اجلوارب ،  كيف كان جلده يربز من عند  
الكاحل والكعب ، كيف كان ي�صتلقي على ظهره 
ليقراأ وقدماه مت�صابكتان عند الكاحل في�صري كل 
اأ�صابع قدميه اإىل زاوية خمتلفة من  اأ�صبع من 
اإىل جانبه وقدماه معا  ي�صتدير  ، وكيف  الغرفة 
بالقراءة  ي�صتمر  كيف  فاكهة،  حبة  ن�صفي  مثل 
ويلقيها  ويكورها  جواربه  ليخلع  ينحني   ، هكذا 
يعود  ثم  ر�تتس  الأ كتترات �صغرية على  �صكل  على 
بع�س  يف   . يتتقتتراأ  وهتتو  قدميه  باأ�صابع  ويعبث 
به،  ويفكر  يتتقتتراأ  فيما  ي�صركني  كتتان  حتتيتتان  الأ
ويف اأحيان اأخرى مل يكن يدرك اإذا ما زلت يف 

الغرفة اأو يف مكان اآخر.
بعد   ، ذلك  ن�صيان  من  اأمتكن  مل  بعد  فيما 
التي  خرى  الأ غرا�س  الأ بع�س  وجدت  ذهابهما 
جيب  يف  زوجته  تركتها  حتترى  بتتالأ اأو   ، تركاها 
وعلبة  �صفاه   اأحمر  و  اأحمر  م�صط  مثل  �صرتي 

حتتوي بع�س حبات الدواء .
غرا�س لفرة يف جمموعة من  بقيت هذه الأ
انتقلت  اإحتتدى  طتتاولت املطبخ  ثم  ثالثة على 
اإىل اأخرى ،  بينما كنت اأفكر يف اإر�صالها اإليها ، 
فقد ظننت اأن الدواء كان مهما  لكنني ن�صيت اأن 
اأ�صال عن ذلك ،حتى و�صعتها يف النهاية يف احد 
عطيها لها عندما ياأتيان مرة اأخرى،   دراج لأ الأ
مر ليطول وهذا  نه بحلول هذا الوقت مل يكن الأ لأ

ما جعلني مرهقة ملجرد التفكري بذلك  .   
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االحتفال بالمدينة المقدسة
عاصمة الثقافة العربية

)1(
– لغًة - م�صتقة من الفعل الثالثي  الثقافة 
ثقف، فيقال ثقف ال�صيء حذقه، ورجل ثقف اأي 
اأو  ال�صيف  وت�صذيب  ت�صوية  اأي�صا  وتعني  حاذق، 

الرمح .. كما ورد يف ل�صان العرب.
مفهوم  فهي  –ا�تتصتتطتتالحتتاً-  الثقافة  اأمتتتا 
ويتج�صد  للعامل،  ال�صامل  الت�صور  يعني  وا�صع 
واملادي ملجتمع معني. كما  املعنوي  يف اجلانبني 
يقول حممود اأمني العامل. واأول من و�صع تعريفًا 
نرثوبولوجي اإدوارد  �صاماًل للثقافة هو العامل الأ
تيلور �صنة 1871 فقال: »الثقافة هي الكل الذي 

 * امل�سفر  �سالح  حممد  د. 

والعادات  والفنون  واملعتقدات  املعارف  ي�صمل 
�صمن  كفرد  الن�صان  يكت�صبها  التي  والتقاليد 
عرب  وتراكمية  متطورة  متغرية  وهي  املجتمع. 
الع�صور«. ومن منتجات الثقافة يف اأي جمتمع، 
والفنون  والتتقتتوانتتني  والتتلتتغتتة  التتعتتمتتران  مظاهر 
وهوية  �صخ�صية  ثقافة  ولكل  املدونة.  داب  والآ
متيزها عن �صواها وقوا�صم م�صركة مع غريها 

من ثقافات العامل.
وحني ن�صري اىل الثقافة العربية ال�صالمية، 
املعنوي  بجانبيها  ثقافتنا  ي�صمل  املفهوم  فتتاإن 
الثقافات  متتع  تفاعلها  على  عتتتالوة  واملتتتتادي، 

مقاالت



119

ت
اال

ق
م

ية الكرمية: خرى، انطالقا من معاين الآ الأ
َواأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  نَّ إِ ا ا�ُس  النَّ يَُّها  اأَ َيا 
ْكَرَمُكْم  اأَ نَّ  اإِ ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُصُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 
َ َعِليٌم َخِبرٌي. �صدق اهلل  نَّ اهللَّ ْتَقاُكْم اإِ ِ اأَ ِعْنَد اهللَّ

ية 13(. العظيم )�صورة احلجرات، الآ
مع  والتفاعل  التعاون  اإن 
يناق�س  ختتتتترى  الأ التتثتتقتتافتتات 
اإلتتتيتتته بتتعتت�تتس دعاة  متتتا ذهتتتب 
واأبرزهم  احل�صارات،  �صراع 
هتنجتون، فثقافتنا ت�صتند اإىل 
الع�صور  التفاعل اخلالق عرب 
خرى  الأ احلتتتت�تتتتصتتتتارات  متتتتع 
فر�صت  �صراعات  قيام  رغتتم 
الغزو  ختتالل  متتن  اأمتتتتتنتتا  على 
وال�تتصتتتتتعتتمتتار ومتتا جتترتتته على 
وكوراث.  مة من حمن  الأ هذه 
الفل�صطيني  املفكر  ويدح�س 

اإدوارد �صعيد مقولة �صراع احل�صارات وميقتها 
يتنايف  عن�صري  متتفتتهتتوم  عتتلتتى  تتتنتتطتتوي  نتتهتتا  لأ
والعدالة  املحبة  نحو  ن�صانية  الإ تطلعات  متتع 

وال�صالم.

)2(
انطلفت فكرة العوا�صم الثقافية من املوؤمتر 
مم  الأ اأقامته  الذي  الثقافية  لل�صيا�صات  العاملي 
املتحدة يف املك�صيك عام 1982، والذي اأُقّر فيه 
برنامج العقد العاملي للتنمية الثقافية )1988-

1997(  وقد تبنت املجموعة العربية يف اليون�صكو 
ثقافية  عا�صمة  اإطتتالق  م�صروع   1995 عام  يف 
الثقافية  العا�صمة  برنامج  فاأن�صيء  عربية. 

العربية. 
برنامج  تنفيذ  انطلق  فقد  اأوروبتتتا،  يف  اأمتتا 
1983 حني  عام  الثقافية يف  »باملدن«  الحتفال 
وروبية. وقد  اأثينا »مدينة« للثقافة الأ مت اختيار 
اأ�صهمت الثقافة اليونانية ميلينا مريكوري و�صع 
تعتقد  كتتانتتت  وقتتد  التنفيذ،  مو�صع  التتربنتتامتتج 

احلال  هو  كما  قدرها  حق  تقدر  ل  الثقافة  اأن 
جعل  اإىل  ودعت  والقت�صاد،  لل�صيا�صة  بالن�صبة 
الربنامج و�صيلة لتطوير املدن ثقافيا واقت�صاديا 
الربنامج  ا�صم  اأ�صبح  ذلتتك  وبعد  واجتماعيا. 

وروبية. الحتفال بعا�صمة الثقافة الأ
اأن�صئت منظمة  اأمريكا،  ويف 
مريكية  الأ الثقافية  العوا�صم 
مع  نتتفتت�تتصتته،  التتربنتتامتتج  لتنفيذ 
واإيجاد  التعاون  تعميق  مراعاة 
العوا�صم  بني  م�صركة  قوا�صم 
التنوع  واحتترام  مريكتني  الأ يف 

مريكية.  الثقايف يف القارة الأ
بالعوا�صم  الحتتتتتفتتال  اإن 
يهدف  عتتتام  ب�صكل  التتثتتقتتافتتيتتة 
الثقافية  العوا�صم  تطوير  اىل 
وثقافيًا،  واقت�صاديا  اجتماعيا 
العامل  نتتظتترة  عتتلتتى  والتتتتتعتترف 
تراثها  واإبراز  الثقافية  ولعا�صمتها  الدولة  لتلك 
القارات  مع  التوا�صل  ج�صور  واإقتتامتتة  الثفايف، 
واإجراء حوار ثقايف بني ال�صعوب يحرم مقومات 
بني  التنوع  ويتتراعتتي  الوطنية  الثقافية  الهوية 
احل�صارات على اأ�صا�س وحدة  القيم اجلوهرية 

الن�صانية. 

)3(
و�صمن هذا ال�صياق، فاإن الحتفال بالقد�س 
ير�صخ  اأن  ينبغي  التتعتتربتتيتتة  للثقافة  عا�صمة 
للتفاعل  الن�صاين  ال�صالمي  العربي  املفهوم 
الفل�صطيني  التتتراث  ويتتربز  احلتت�تتصتتارات.  بتتني 
به  تزخر  التتذي  امل�صيحي  �صالمي  والإ والعربي 
القد�س. كما ينبغي اأن ي�صهم الحتفال يف تطوير 
واقت�صاديا،  واجتماعيا  ثقافيا  املقد�صة  املدينة 
عا�صمة  فل�صطينية،  عربية  كمدينة  ويكر�صها 
واأر�س  نبياء  الأ مهد  ولكونها  فل�صطني،  لدولة 
وزهرة  ال�صالم،  مدينة  القدمية،  احل�صارات 
واأ�صوارها  وكنائ�صها  وقبابها  مباآذنها  املدائن 

الحتفال بالقد�س 
عا�سمة للثقافة 

العربية ينبغي اأن 
ير�سخ املفهوم العربي 
ن�ساين  �سالمي الإ الإ

للتفاعل بني احل�سارات

،،

،،
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العريقة  واأبتتوابتتهتتا  واأ�تتصتتواقتتهتتا 
وتاريخها العظيم.

)4(
هل  هتتو:  الكبري  والتت�تتصتتوؤال 
هداف  الأ هتتذه  حتقيق  ميكن 
لقد  الحتالل؟  والقد�س حتت 
ال�صهيونية  ال�صلطات  حالت 
ن�صاطات  افتتتتتتتتتتتتتتاح  دون 
عا�صمة  »التتقتتد�تتس  وبتتترامتتتج 

العربية  العوا�صم  فاأ�صبحت  العربية«  الثقافة 
والدوحة  عتتمتتان  بينها  ومتتتن   – �تتصتتالمتتيتتة  والإ
وغريهما - هي القد�س، اىل حني عودة القد�س، 
الحتفال  جرى  لقد  لفل�صطني.  عربية  عا�صمة 
عا�صمة  القد�س  لحتفالية  الر�صمي  الفتتاحي 
الثقافة العربية 2009 يف مدينة بيت حلم وقد 
اأي  اإقامة  ال�صرائيلي  الحتالل  �صرطة  منعت 

ن�صاط فل�صطيني يف مدينة القد�س 
ال�صرقية املحتلة!

اأن  وامل�صتنكر،  املتتعتتروف  متتن 
القد�س  اأعتتلتتن  ال�صهيوين  التتعتتدو 
للدولة  واأبتتديتتة  متتوحتتدة  عا�صمة 
عام  متتنتتذ  ينفذ  وهتتتو  التتيتتهتتوديتتة. 
ومنظمة  وا�تتصتتعتتة  حتتمتتلتتة   ،1949
هويتها  وتتتغتتيتتري  التتقتتد�تتس  لتهويد 
العربية ومالمح وجهها احل�صاري 
ال�صالمي  والتتراثتتي  والتتتتتاريتتختتي 
يف  الفل�صطيني  التتوجتتود  وتهمي�س  وامل�صيحي، 
يف  الفل�صطينية  حتتتيتتتاء  الأ وتتتتذويتتتب  املتتديتتنتتة، 
التو�صع  القدمية ويف حميطها من خالل  البلدة 
العقارات  على  وال�صتيالء  املتغّول  ال�صتيطاين 
الطرد  وو�صائل  املتتنتتازل  وتدمري  اجلتتدر  وبناء 
خرى، وحذف ال�صماء العربية من �صوارعها.  الأ

)5(
ويف هذا املجال اأحذر كما حذر اأئمة فل�صطني 
وامل�صلمني من خمططات العدو ال�صهيوين اإزاء 
القد�س، ومن خطر انهيار امل�صجد الق�صى من 
ا�صفل  اجلتتاريتتة  ال�صرائيلية  احلفريات  جتتراء 
تكون  اأن،  واأرجتتو  امل�صرفة.  وال�صخرة  امل�صجد 

هناك حياة يف كل من ندعو وننادي!
اأربعًا  التاريخ  مّر  على  القد�س  قاومت  لقد 
وع�صرين حماولة تدمري، و�صمدت ول بد لها من 
نقاوم  اأن  من  بد  ول  ومقاومة  �صامدة  تظل  اأن 
ومالحمها.  هويتها  تغيري  حمتتاولت  كل  معها 
ويجب اأن تكون ثقافة املقاومة امل�صروعة اإن�صانيا 
الحتفال  ون�صاطات  برامج  من  جتتزءًا  ودولتتيتتا 
اأمتنا  بالقد�س عا�صمة الثقافة العربية، فثقافة 
احلرية  اأ�ص�س  على  تقوم  �صالمية  والإ العربية 
ال�صالم  وحتقيق  باحلقوق،  والتم�صك  والكرامة 

القائم على العدل .. 

*  اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية – جامعة قطر، الدوحة

ثقافتنا ت�ستند اإىل 
التفاعل اخلالق عر 
الع�سور مع احل�سارات 

خرى الأ

،،
،،
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المرأة  في قصائد »مهنا أبو غنيمة«

مقاالت

اأبو  حمتتمتتود  ُمتتهتتنتتا  الطبيب  التت�تتصتتاعتتر  ولتتتد 
غنيمة يف مدينة اربد عام 1943، وتلقى تعليمه 
اإىل  و�صافر  مدار�صها،  يف  والثانوي  البتدائي 
كمال درا�صته ،حتى تخرج يف كلية الطب  تركيا لإ
بريطانيا  اإىل  ذهتتب  ثم  ا�صتانبول،  جامعة  يف 

نف  الأ بتتتاأمتتترا�تتتس  وتتتختت�تتصتت�تتس 
اإكمال  وبعد  واحلنجرة،  ذن  والأ
ليعمل  وطنه  اإىل  عاد  الدرا�صة 
ردين، حتى  طبيبا يف اجلي�س الأ
ريعان  يف  وهتتتو  جتتتتل  الأ اأدركتتتتته 

ال�صباب 1978/6/13.
اأ�صرة  �صليل  ال�صاعر  وهتتذا 
والتعليم  الربية  رائتتتدة  كانت 
و�صعت  اإذ  اإربتتتتتد؛  متتديتتنتتة  يف 
للنه�صة  وىل  الأ رهتتتا�تتتصتتتات  الإ
و�صرقي  اأوًل،  اربد  يف  التعليمية 

د. حممد علي ال�سويركي * 

اأبو  حممود  �صتاذ  الأ لوالده  وكان  ثانيًا،  ردن  الأ
غنيمة دور كبري يف هذا ال�صاأن، فاأ�ص�س مدر�صة 
مدر�صة  با�صم«  دعاها  اإربتتد  مدينة  يف  خا�صة 
العروبة » �صنة 1944، وكان ملدر�صته الف�صل على 
حت�صيلهم  اإكمال  يف  ال�صمال  اأبناء  من  املئات 
ع�صرات  منهم  و�صار  التعليمي، 
واملدر�صني  طباء  والأ املهند�صني 
وكبار املوظفني والوزراء والنواب.  
دقيقا  و�صفا  لنا  قدم  من  وخري 
هو  ال�صاعر  هتتذا  �صخ�صية  عن 
الذي  مهيدات  حممود  الدكتور 

قال عنه: 
خّداه  تتوّرد  »عرفته خجول   
اأقل حديث، عرفته عبقريا  لدى 
ل تهمه م�صاعب الدر�س، حتّدى 
و�صكينة،  هتتتدوء  بتتكتتل  اأقتت�تتصتتاهتتا 

شاعر مقاتل في إدراكه وفهمه

 للفن واألدب، وللشعر بشكل خاص

»لقى منيته وهو 
يف ريعان ال�سباب 
عندما كان ذاهبا 

اإىل املطبعة ليت�سلم 
ول« ديوان �سعره الأ
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اأكرث مما يتحدث. �صمى  ي�صتمع 
البحر(،  نور�س   ( با�صم  نف�صه 
فكان �صاعرًا وطبيبًا ومقاتاًل من 
�صاعريته  اكت�صب  وطتتنتته،  اأجتتل 
الهاج�س  املراأة  بالفطرة، وظلت 
اأ�صعاره  عتتلتتى  املتتربتتع  التتوحتتيتتد 
اأو  بتتتى متتفتتارقتتتتتهتتا  تتتتاأ بتتجتتدلتتيتتة 

النعتاق عنها ».
مرهف  )ُمهنا(  كان  وهكذا 
ال�صعر  قر�س  موهوبًا،  احل�س، 
ذلك  ورافقه  �صنه،  حداثة  منذ 

الوظيفة،   ويف  اجلتتامتتعتتيتتة،  درا�تتصتتتتته  يف  املتتيتتل 
ن�صانية،  الإ جتاربه  عن  للبوح  ال�صعر  فا�صتخدم 
اأ�صلوب  �صعره  نهج يف  وقد  املتتراأة،  �صيما مع  ول 

ال�صاعر الكبري نزار قباين فجاء �صعره رقيقًا. 
هذا  عن  وعتترب  للمراأة،  ديتتوانتته  خ�س  لقد 
مل  ال�صعرية  جتربته  ولكن  بال�صعر،  عتتجتتاب  الإ
العطاء  قمة  يف  وهتتو  منيته  لقتتى  فقد  تكتمل، 
اإىل  ذاهتتبتتا  كتتان  عندما  ال�صباب  ريتتعتتان  ويف 
ول« اأغاين طائر  املطبعة ليت�صلم ديوان �صعره الأ
النور�س«، وكان ميلكه ال�صوق الكبري لروؤيته بني 

اأيدي القراء، واإىل معرفة النقاد فيه.

املراأة يف �سعره:
موهوبًا  �تتصتتاعتترًا  غنيمة  اأبتتتتو  متتهتتنتتا  كتتتان 
و�صناع  الكلمة،  نحات  من  يكن  ومل  بالفطرة، 
ال�صعر، فموهبته هي التي كانت وراء �صاعريته، 

ولي�صت ال�صنعة، اأو فن النحت يف الكلمة.  
ويف احلقيقة فقد كان مهنا �صاعرًا اأ�صياًل، 
تت�صف  مبتتفتتردات  وم�صاعره  اأحا�صي�صه  �صور 
التتغتتمتتو�تتس، فتتاتتت�تتصتتم �صعره  بتتالتتر�تتصتتاقتتة وعتتتدم 
ينظم  وكتتتان  والتتدقتتة،  والتتو�تتصتتوح،  بالب�صاطة، 
مرهفة  وم�صاعر  �تتصتتادق،  باإح�صا�س  ال�صعر 
�صفافة، وكلمات ب�صيطة، وا�صحة تدفع املرء اإىل 

�صغاء، وت�صد ال�صمع اإليها. الإ
وحيدًا  مو�صوعًا  املتتتراأة  غنيمة  اأبتتو  اختتتتتار 

الناقد  ويتتتعتتتلتتتق  لتتتقتتت�تتتصتتتائتتتده، 
وال�صاعر �صلطي �صالح التل على 
وكاأين   « بقوله:  املتتو�تتصتتوع   هتتذا 
واقع  ويف  املتتتجتتتال  هتتتذا  يف  بتتته 
حياته العملية، يتفق مع ال�صاعر 
حمزاتوف(  ر�تتصتتول  التت�تتصتتهتتري) 
ن�صان  لالإ يحق  ل  قتتال:«  عندما 
اأن يحمل ال�صالح ويحارب غريه 
الوطن،  اأمتتريتتن:  �صبيل  يف  اإل 
واإذا قاتل لغري  واملراأة اجلميلة، 
ذلك فهو اأحمق ل يحق اأن ي�صمي 

نف�صه مقاتاًل«.
لقد كان اأبو غنيمة مقاتاًل من طراز ال�صاعر 
حياته،  واقع  يف  حمزاتوف  ر�صول  الداغ�صتاين 
دب عموما، ولل�صعر  ويف اإدراكه وفهمه للفن والأ

على وجه اخل�صو�س.
�صابطًا  حياته  يف  ال�صاعر  مهنا  كتتان  فقد 
الوقت  ويف  وطنه،  اأجتتل  من  يقاتل  اجلي�س  يف 
باإح�صا�س مرهف  الق�صائد  اأجمل  ي�صوغ  نف�صه 
مقاتاًل يف �صبيل املراأة اجلميلة، لقد تفهم هذا 
خالل  من  عميقًا  تفهمًا  املتتراأة  نف�صية  ال�صاعر 
خالل  ومتتن  ال�صخ�صية،  الجتماعية  عالقاته 
مزاولته مهنة الطب التي اأتاحت له التعرف اإىل 
مر الذي �صاعده  مناذج متعددة من الن�صاء، الأ
اأبرزها  التي  املراأة،  ا�صتجالء خبايا  كثريًا على 
يف �صعره، فكانت املراأة اجلميلة، املراأة امللهمة، 

ن�صان.... املراأة املدمرة، املراأة الإ
�صدر ديوانه الوحيد » اأغاين طائر النور�س« 
بعد وفاته عام 1978، ويقع يف )105( �صفحات 
 )26( عتتلتتى  وي�صتمل  التت�تتصتتغتتري،  التتقتتطتتع  متتن 
بحادث  نحبه  ال�صاعر  ق�صى  وقتتد  ق�صيدة، 
اأن يرى ديوانه املطبوع، وهو جتربة  �صيارة قبل 
اأنها توقفت  اإل  اأولية بداأت تن�صاب رويدا رويدا 
ال�صاعر  موت  يف  احلياة  ماأ�صاوية  ب�صبب  فجاأة 
يرى  الديوان  هذا  لق�صائد  واملطالع  املفاجئ، 
�صيلة، والب�صاطة  فيه الذوق الرفيع، واملوهبة الأ

»تفهم ال�ساعر نف�سية 
املراأة تفهمًا عميقًا 
من خالل عالقاته 

الجتماعية 
ال�سخ�سية«
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يف التعبري.
باأو�صح  املتتتتراأة  التتتديتتتوان  ق�صائد  جت�صد 
غالبية  يف  فيتخذها  اجلمايل،  ونقائها  �صورها 
ومفتاحا  للجمال  رمتتزا  جميعها  بل  ق�صائده، 
�صعاره وق�صائده، فهو  له، ويجعل منها ُملهمة لأ
للجمال،  عبدا  حاله  ي�صور  اأ�صعاره  خالل  من 
 ، هتتيتتام  اأميتتتا  بحبهن  يهيم  للن�صاء،  وعا�صقا 
الق�صائد  اأجمل  عيونهن  اأحتتتداق  من  وير�صم 
مبو�صيقى عذبة، ولغة �صل�صلة بعيدة عن الكلمات 
�صلوب ال�صهل املمتنع،  الغام�صة، جتعله يقتفي الأ
اأ�صعاره قوة وجزالة، وهذا جلي يف  اأعطى  مما 

ق�صيدته ) بطاقة هوية(، التي يقول فيها:

�سيدتي ذاك؟...  م���ن  ت�������س���اأيل  ل 
مبحربتي ق��ل��ب��������ي  �����س����اع����ر..  اأن�������ا 

وحار�سه اأن��������ا  اجل�������م�������ال...  ع���ب���د 
واأوردتي  .. ق��ل��ب��ي  يف   .. واحل������ّب 

ع����ر�����س����ي.. ب����اأج����ف����ان ال���ن�������س���اء ويف
�س�ومعتي ت���ق���وم   .. اأ����س���لع���ه���ّن 

وخا�سرُة  .. ن����ه����ٌد   .. ودف�����ات�����ري 
واأغطيت��ي اأث������واب������ي  وال������ه������دُب 

ُمله�مٌة ل���������دّي  ال�����ن�����������س�����اء..  ك�������لُّ 
ُملهمت�ي ُج���ع���ل���ت  اأردت..  ف��������اإذا 

قافية ع���ي���ن���ي���ك  م������ن  ������س�����اأ������س�����وغ 
وع��ت م�����ا  ي���������������ام  الأ م���ث���ل���ه���ا  م�����ن 

معي اأردت..  إذا  ا  .. و���س��رتك�����س��ني 
اأقبيتي ف����ه����نَّ   .. ال���ن���ج���وم  ن���ح���و 

ومن احل�����امل�����ات  ����س���ف���اه   .. ك���اأ����س���ي 
خابيت�ي ت  م��������لأ اأح�������داق�������ه�������ّن.. 

ل���ولي... م��ا �سبع اجل��م��ال... روؤًى
ر�����س...م����ا ارتوت وزه����ور ه���ذي الأ

اأنا ك��ي��ف  اأع����رف����ت����ن����ي...؟ وع���رف���ت 
اأ�سرع�تي ن�����س��ب��ت  ال��رم��و���س  ف���وق 

�صاميًا،  مبلغًا  ال�صاعر  عند  الع�صق  ويبلغ   *
فيهب حمبوبته كل ما ميلك قربانا لذاك احلب 

القادم،  التتغتتد  حلم  فهو  التت�تتصتتايف،  التتروحتتاين 
فيقول لها: 

واأع�سابي دم�����������ي  ف���������������������داِك.. 
وابت�ساماتي ودم�������������ع�������������ي.. 
�سعار الأ دف��������ات��������ر  ف��������������������داك... 
كتاباتي اأح����������������ل����������������ى  ي����������������ا 
الروح اأن�����������ت  ال�����������������روح..  ف�����������داك 
تي الآ ال�������������غ�������������ِد...  ُح���������ل���������َم  ي���������ا 
بدمي ��������س�������رى  وج����������ع����������اً..  وي����������ا 
م�ساماتي يف   .. ������������سَ و������������س�����������رَّ

تغري  اأمتتام  يتبدد  واحللم  اجلوى  ذلك  لكن 
اجلميلة،  ق�صائده  كل  رف�س  فتقرر  املحبوبة،  
وت�صارحه باأن كل ما نظم من ق�صائد وكلمات 
ول  فيها،  حياة  ل  جيا�صة  م�صاعر  من  بها  وما 
دفء، ول �صوق، لذا يقول يف ق�صيدة » ل اأريدَك« 

على ل�صانها:

جديْد م������ن  ت����ك����ت����ُب  ع����������دَت  ه������ل 
الوريْد مم������ّزق������ة   .. ق���������س���������س����اً 
�سطورها... دم���������������اُء  ن��������زف��������ْت 
اجلل�يْد ف����������ب����������دْت...ك����������األ����������واح 
كلمات���ها..  يف  دفَء  ل 
َج��ديْد �������س������وق������اً  ل  ُح������������بَّ  ل 

ويحذرها  مع�صوقته  بتتغتتدر  يح�س  ويتتبتتداأ 
الريح،  مهب  يف  وتتتركتته  بعواطفه،  اللعب  متتن 
احلب  لذلك  خمل�صة  تبقى  بتتاأن  وي�صتحلفها 
غ�صبه  بركان  فتتاإن  لكالمه  تن�صع  مل  واإذا   ...
�صين�صب عليها .. ولن تفلت من نقمته حتى لو 

طواه املوت حتت الرثى:

ال�سحاْب       ف���وق  التحليق  عّلمتيني 
الرتاْب يف  األ��ق��ي��ِت��ن��ي  وف����ج���������اأًة.... 

تظل�مي....         ل  اخل���دي���ن  خ��م��ري��ة 

ت
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الع�ذاْب رغ������م  اأه�������������واك  ف����اإن����ن����ي 
راك�عاً        ت���ب���ق���ي���ن�������ن���ي  م����ت����ى  ح����ت����ى 
الثواْب واأرج�������و  ال��ع�����ف��و...  اأ���س��ت��ن��زُل 

تبخل�ي....      ف��ل  م���ع���ط���اٌء...  احل����ُب 
ال�سراْب خلف  اجل���ري  �سئمُت  اإين   

ث�ورتي       م���ن  اأن���������ِت  ي���ا  ف�����ح�����اذري... 
ان�سي��اْب ب��ع��د  ال��ن�����ه��ر  ي���ث���ور  وق����د 
ت�سل��مي       ف��ل�����ن  ع��ط�����س��ان��اً  م�����تُّ  اإن 
العقاْب �سدي�ُد  اإيّن  ن��ق��م��ت��ي...  م��ن 

حوال  ولكن ما كان يتوقعه ح�صل، وتتبدل الأ
احلبيبة،  من  مك�صوف  غدر  اإىل  من حب حامل 
ويتحول احلب اإىل انتقام ، وي�صب ال�صاعر نار 
ثورته على ذلك احلب اخلادع.. ويك�صف اأ�صراره 
اللقاءات...  فيف�صح  اللعوب...  املتتراأة  تلك  مع 

على نهج نزار قباين:
�سخيف��اً... ك������ن������ُت  ك�������م  اأن������������ا 

عندما رتّلُت يف عينيِك اأغلى �سلواتي
�سعيف��اً... ك��������ن��������ُت  ول��������ك��������م 

عندما غنيُت من اأجلِك اأحلى اأغنياتي
اأبداً... ُ���������������ب�������اً...  ح�������� ل�������������س������ِت 

نزوات�ي م����ن  ن�������زوًة  اإل  ك���ن���ِت  م����ا 
فيها.. اأف����������رغ����������ُت  ������ف������اه������اً  و�������سِ

ذات�����ي ب�����ع�����������س  �����س����ف����اه��������������ي 
احُل�ْسِن م�������ن  ظ���������لَّ  م��������������ا  ك���������لُّ 

ف�س��لتي ب����ق����اي��������������ا  ب���ع���ي���ن���ي���ك 
�سئِت... ك���ي���ف���م���ا  ف���ام���ن���ح���ي���ه���ا 

الفت��������ات ل������������ط������������لِب 
ف�����ف�����ي كل اأحت�����������������������������������������ّداِك....... 

هجماتي ب�����ق�����اي�����������ا  زواي�������������������اك 
فيِك......... ��������س�������رٍب  اأي 

قب���لتي ن����������اري...  حَت�����ِرْق�����ه  مَلْ 
�سئِت.......... م��������ا  ب������������ّديل 

ُموات���ي ف����ال���������ّج����و  ع���������س����اق����ِك 
اأبقى... ��������س�������وف  اأيّن  غ����������رَي 

معجزات���ي يف  واح������������������������داً 

ر�ِس........لن الأ ورج��������������اُل 
�سفات���ي ع�����ن  ����س���ي���ئ���اً  ي����غ����ن����وِك 

جانب  اإىل  ننتقل   ، املتتتراأة  مع  رحلته  وبعد 
بدنو  يح�س  كان  ال�صاعر  اأن  وهو  �صعره  اآخر يف 
ويودع  نف�صه،  يرثي  ق�صرية  وقفة  فوقف  اأجله، 
اأغلى النا�س عليه: وهما زوجته واأطفاله، ويقول 

لهما: 

النا�س اأع�����������������������ز  ي���������ا  وداع���������������������اً 
غربتن����ا اأوان  اآن 

وابتداأت احل���������ل���������م  و�����������س����������اع 
رحلتن����ا لم  الآ م������������ع 

على ال���������������س�������ت�������ار  واأ�����������س����������دل����������ت 
دن�����ا وال�������������ف�������������راق  ه����������وان����������ا 

الدهر اأن  وه��������م��������ت  وك��������ن��������ت 
لنا ال�������ط�������ري�������ق  م����������������������������������د  ق���������د 

واأفراح��������اً اأزاه��������������������������رياً 
وهن�ا ه����ن�����������������������������ا  واأق��������������داح��������������اً 

اأخ����رى ن�������ه�������اي�������ة  وخ���������ل���������ت 
ق�ستن�����ا ع��������م��������ر  ت���������ت���������وج 

ردن   * كاتب من الأ

امل�سادر واملراجع
ال�صفة  يف  ال�صعرية  احلتتركتتة  التتنتتاعتتوري:  عي�صى   -
وزارة  عمان،  الها�صمية،  ردنية  الأ اململكة  من  ال�صرقية 

الثقافة وال�صباب، 1980.
ردن يف  طباء الكتاب يف الأ - حممد احمد اأبو زبيد: الأ

القرن الع�صرين، اربد، الروزنا للطباعة،2003.
ردن،  الأ �صمايل  �صعراء  اجتاهات  مهيدات:  حممود   -

عمان، دار ابن ر�صد،1985
دبية يف بالد ال�صام  - حيا �صليم الروا�صدة: احلركة الأ

اجلنوبية 1850-1980، عمان، وزارة الثقافة، 1999.
- مهنا حممود اأبو غنيمة: اأغاين طائر النور�س. عمان، 

ال�صركة العربية للطباعة والن�صر، 1978.
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الدور التنويري )للبدوي الملثم(

في الحياة الثقافية في األردن

أعالم

يعد يعقوب العودات واحدًا 
يف  التنويري  الفكر  قتتادة  متتن 
اإىل  �صافة  بالإ واأديتتبتتا  ردن  الأ
وموؤرخا  وبحاثة  مفكرا  كونه 
والعودات  ومرجما،  وقا�صا 
الكرك  متتديتتنتتتتتة  متتوالتتيتتد  متتن 
والتتده حنا  واأمتتا  عام 1909م، 
العودات فهو اأّول رئي�س لبلدّية 
العثماين  التتعتتهتتد  يف  التتكتترك 
ووالدته فهي هدباء بنت جابر 

العودات.
مل ي�صتطع يعقوب –يف بداية حياته- اإكمال 
البتدائي، فقد  التعليم  توّقف عند  اإذ  درا�صته؛ 
ا�صطّر اإىل ترك الدرا�صة التي تلّقاها يف مدر�صة 
رثوذك�س ومدر�صة )اإلليان�س(-  طائفة الروم الأ
بعد  الكرك  يف  املتتعتتارف  ومدر�صة  مريكية،  الأ

ن���������س����ال ال����ق����ا�����س����م * 

بع�س  فمار�س  والتتده،  فقد  اأن 
املتوا�صعة  التجارية  عمال  الأ
مبدينة  افتتتتتتتتحتته  حتتتانتتتوٍت  يف 
على  بدخله  لي�صتعني  الكرك 
وفتي  و�صقيقته،  والدته  اإعالة 
نف�صه  على  در�تتس  الوقت  هتتذا 
اأ�صاتذة  مب�صاعدة  عتتداديتتة  الإ
الكرك،  يف  مريية  الأ املدر�صة 
املدر�صة  هذه  امتحان  واجتاز 
بتفّوق، ثم اأمّت املرحلة الثانوّية 

يف اإربد �صنة 1931.
التتتتتحتتق التتتعتتتودات بتتاجلتتامتتعتتة التت�تتصتتوريتتة يف 
�صيق  اأّن  اإل  حاليًا-  دم�صق  جامعة   – دم�صق 
فيها،  درا�صته  اإكمال  وبني  بينه  حال  اليد  ذات 
ف�صرف النظر عن الدرا�صة اإىل حني، والتحق 
بالوظيفة، فعنّي معّلمًا يف وزارة املعارف ومار�س 

م
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عدادية على  در�س  العودات الإ
نف�سه مب�ساعدة اأ�ساتذة املدر�سة 

مريية  يف الكرك الأ

،،

مدار�س  يف  والتتتتتاريتتخ  العربي  دب  الأ تدري�س 
عتتّمتتان، و�تتصتتوف، والتترمتتثتتا، وجتتر�تتس متتتّدة �صتة 
اأعوام، ومن ثم ُنقل من �صلك التعليم اإىل رئا�صة 
الوزراء باإيعاٍز من اإبراهيم ها�صم رئي�س الوزراء 
ة  اإليه مهّمات كتابية خا�صّ اأوكلت  اآنذاك، حيث 
مبكتب الرئي�س، ثم نقل �صكرتريًا معارًا للمجل�س 
يف  اأم�صاها  �صنوات  ثماين  وبعد  الت�صريعي، 
ا�صتقال  ردن  الأ �صرقي  يف  احلكومية  الوظيفة 
و�صافر اإىل القد�س، ليعمل يف قلم الرجمة التابع 
لل�صكرتارية العاّمة حلكومة فل�صطني، وكان ذلك 
ابنة  تزّوج من جنالء  القد�س  ويف  �صنة 1944، 
وعا�صر  �صحادة،  بول�س  الفل�صطيني  ال�صحايف 
اإىل  وعتتتاد   .1948 عتتام  الفل�صطينية  النكبة 
ردن مع اأفواج الالجئني الفل�صطينيني،  �صرقي الأ
ويف  عّمان،  فمدينة  الزرقاء  مدينة  وا�صتوطن 
ونة عنّي يف ديوان املحا�صبة بوزارة املالية  هذه الآ
�صنة  يف  و�صافر  ا�صتقال،  ثم  واحتتد،  عتتام  متتّدة 
يف  العربية  املهاجر  اإىل  علمية  رحلة  يف   1950
اأمريكا اجلنوبية، وا�صتغرقت الرحلة مدة عامني 
يف  وظيفته  اإىل  اأثرها  على  عاد  العام.  ون�صف 
وزارة املالية، وبقي فيها حّتى اأحيل على التقاعد 
بناء على طلبه يف اأواخر �صنة 1968، ثم �صافر 
اإىل الكويت للعمل يف اإحدى ال�صركات، ومل يلبث 
�صحّية،  متاعب  ب�صبب  اأ�صهر  ب�صعة  �صوى  فيها 
ردن، وان�صرف اإىل  ا�صطرته اإىل العودة اإىل الأ

التاأليف. 
به  ا�صتهر  التتذي  ا�صمه  مع  واأمتتا عن ق�صته 
الروايات  العديد من  امللثم ( فهناك  البدوي   (
باأنها  �صعرت  التي  الرواية  واأمتتا  ال�صاأن  هذا  يف 
قرب اإىل نف�صي فهي التي اأوردها هاين اخلري  الأ

الثورة  جتتتريتتتدة  يف 
ال�صورية ويقول فيها:.
احلقيقي  ا�تتصتتمتته 
العودات  يتتتعتتتقتتتوب 
)1909- 1971(،كما 
هويته  تتتتتتتتتقتتتتتتتتول 

دبية  ال�صخ�صية لكنه مل يعرف به يف املحافل الأ
و�صاط الثقافية واإمنا ا�صتهر بلقب )البدوي  والأ
امللثم( �صاأنه يف ذلك �صاأن بدوي اجلبل: »حممد 
اللبناين  ال�صاعر  وزمتتيتتلتته  حتتمتتد«  الأ �صليمان 
قبل  وكان  اخلوري«.   »ب�صارة  ال�صغري:  خطل  الأ
الذي  امل�صتعار  ال�صم  اأو  اللقب  هذا  يعتمد  اأن 
اأبناء  بالطوارق  يذكرنا  نتته  لأ النتباه  ي�صرعي 
ال�صحراء يف ليبيا واجلزائر ين�صر ما يجود به 
وخواطر يف �صحف وجمالت  مقالت  قلمه من 
باألقاب م�صتعارة نذكر  �صوريا ولبنان وفل�صطني 
منها: »اأبو بارودة-اأبو نظارات- نواف البدوي- 
�صيفية  ليلة  ذات  و�تتصتتادف   ، القد�س«  غريب 
ردن  الأ يف  »التتكتترك«  راأ�تتصتته  م�صقط  يف  قتتمتتراء 
بدويًا ملثمًا ب�صملة على ظهر ناقة عظيمة اجلثة 
ت�صري به مهرولة والع�صا الغليظة يف يده فراق له 
منظره العام واأثار يف نف�صه كوامن ال�صجون وهو 
واألق ال�صحراء  للعرب والعروبة  العا�صق  املحب 
امللثم(  )البدوي  امل�صتعار  ا�صمه  يكون  اأن  فقرر 
تعبري  كان ذلك يف حوايل عام 1927 على حد 
�صاحب  حالق  يوركي  اهلل  عبد  الكبري  الراحل 

جملة )ال�صاد( احللبية.
والبدوي امللثم يعد من الرواد الذين دافعوا 
قيام  قبل  الفل�صطيني  العربي  احلتتق  عن  بقوة 
مكان  كل  يف  العرب  منبهًا  ال�صهيوين  الكيان 
نتيجة  �صتداهمهم  التي  املهلكة  خطار  الأ على 
زرع هذا اجل�صم الغريب يف الوطن العربي عن 
بناء  لأ وحتذيراته  وحما�صراته  مقالته  طريق 

قومه.
مطولة  درا�تتصتتة  ن�صر  بتتل  بتتذلتتك  يكتف  ومل 
كان   1947 عتتام  يف  للعربية  ترجمها  اأن  بعد 
جابر  الدكتور  كتبها  قد 
مريكي اجلن�صية  �صبلي الأ
واأ�صتاذ  املولد  واللبناين 
العلوم الريا�صية يف جامعة 
ت�صمنت  وقد  بن�صلفانيا، 
املحكمة  التتدرا�تتصتتة  هتتتذه  ،،
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ال�صريحة  دلتتتتة  الأ عتت�تتصتترات 
يتتدع جماًل  ل  تثبت مبا  وهتتي 
اأبناء  بتتتاأن  واحلتتتترية  للريبة 
اأ�صحاب  هم  العرب  فل�صطني 
واإنه  بنية  والأ واملزارع  ر�س  الأ
معان يف  ملن الظلم الفادح والإ
اإىل  اأهلها  يطرد  اأن  اجلرمية 
ال�صتات  ودول  املعمورة  اأنحاء 
لتتتتتحتتل حمتتلتتهتتم متتتوجتتتات من 
والغرباء  التتبتت�تتصتتري  اجلتتتتراد 

الذين يبهجهم �صفك  والقتلة  فاق  الآ من �صذاذ 
التتدمتتاء، وقتتد �تتصتتدرت هتتذه التتدرا�تتصتتة يف عدد 
خا�س من جملة )ال�صاد( العريقة حتت عنوان: 

»اأ�صراع اأم تعاون يف فل�صطني؟« 1947. 
للبدوي امللثم اأكرث من ع�صرين كتابًا مطبوعًا 
نذكر منها: �صاعر الطائرة فوزي املعلوف، ديك 
ردن، الذي اأعيد  اجلن احلم�صي، عرار �صاعر الأ
ردن، واأخريًا كتاب الناطقون  ن�صره موؤخرًا يف الأ
بتتالتت�تتصتتاد يف اأمتتريتتكتتا اجلتتنتتوبتتيتتة التتتذي يتتقتتع يف 
جملدين م�صورين وفيه يوثق بكل اأمانة الكلمة 

اأحوال العرب واإجنازاتهم يف دنيا الغراب.  
)اإ�صالم  ول  الأ كتابه  ن�صر   1937 عام  ويف 
نابليون( ويف هذا العام عنّي �صكرتريًا للمجل�س 
ردين، وبعد ثماين �صنوات ا�صتقال  الت�صريعي الأ
و�صافر اإىل القد�س عام 1944 وعمل موظفًا يف 
قلم الرجمة التابع لل�صكرتارية العامة حلكومة 

النتداب. 
املو�صوعي  كتتتتتابتته  طتتبتتع   1956 عتتتام  ويف 
يف  اجلنوبية(  اأمريكا  يف  بال�صاد  )الناطقون 
التتريتتحتتاين يف بريوت  جتتزاأيتتن و�تتصتتدر عتتن دار 
ومعامل  العربية  الهجرة  ق�صة  على  وا�صتمل 
وال�صيا�صية  والثقافية  القتتتتت�تتصتتاديتتة  احلتتيتتاة 
وال�صعراء  دباء  الأ عالم  لأ وتراجم  والجتماعية 
لل�صحف  دقيقًا  اإح�صاًء  وت�صمن  املهاجرين 

العربية التي �صدرت يف املهجر.  
وق�ص�س  والراجم  ال�صري  باأدب  اهتم  لقد 

الكفاح وات�صمت موؤلفاته ب�صمة 
عالم  لأ واأّرخ  وقومية  وطنية 
دباء  الأ من  وفل�صطني  ردن  الأ
واملفكرين يف كتابه املو�صوعي 
الفكر  اأعتتتالم  )متتن  ال�صخم 
الذي  فل�صطني(  يف  دب  والأ
�صدر بعد وفاته يف عام 1976 
من  جلنة  تاألفت  عتتمتتان.  يف 
بع�س اأ�صدقائه اخلل�س تولت 
املهّمة  املو�صوعة  هذه  طباعة 
ون�صرها اإذ تتكلم على �صري ثالثمائة من اأعالم 
العودات  املو�صوعة تظهر منهج  فل�صطني، وهذه 
�صهد  وقد  والتوثيق.  الدقة  توخي  على  املعتمد 
اإن  بقوله:  ح�صن  الغني  عبد  حممد  ال�صاعر  له 
احل�صود  بهذه  العودات  يعقوب  الكبري  �صتاذ  الأ
الهائلة من اأعالم فل�صطني قد اأغنانا عن كثري 
الرجال حتى  البحث عن تراجم  من اجلهد يف 

املتوفني منا واملوجودين بيننا.
ُيجامل  ول  ح  ُيجرِّ ل  العودات  اإن  واأ�صاف: 

واإذا جامل فبمقدار ل يطغى على احلقيقة.
غزير  التتنتت�تتصتتاط،  كثري  التتعتتودات  كتتان  لقد 
احلقيقة.  وراء  �صعيه  يف  احلركة  دائم  نتاج،  الإ
�صدقائه وكرمه  اإل اأن اأكرث ما كان مّييزه وفاءه لأ
ال�صديد حتى ولو على ح�صاب نف�صه وعائلته التي 
عنها  الدائم  وان�صغاله  كرمه  �صدة  من  عانت 
بال�صكتة  املنية  اأ�صفاره.وافته  وكتترثة  بكتاباته 

القلبية بتاريخ 1971/9/23. 
العودات،  يعقوب  امللثم،  هو البدوي  هتتذا 
اأثرى  ن�صان، الرجل الذي  ديب والإ اأبو خالد، الأ
بحاث  الثقافة العربية بكم وافر من املقالت والأ
واجبه  ومن  كثريًا  اأعطى  الذي  وهو  واملوؤلفات. 
اأن نعيد  وىل مليالده  علينا يف الذكرى املئوية الأ
لتجربته  ننحني  واأن  الكاملة  اأعماله  طباعة 

الرائدة بتقديٍر واحرام كبريين.

ردن *  �صاعر من الأ

اهتم باأدب ال�سري 
والرتاجم وق�س�س الكفاح 
وات�سمت موؤلفاته ب�سمة 

وطنية وقومية واأّرخ 
ردن وفل�سطني عالم الأ لأ

،،

،،
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فضاءات

امل�صماري  �صيخة  والإعالمية  الكاتبة  ت�صتند 
ال�صعرية،  اللغة  هما:  اأ�صا�صيتني  �صمتني  اإىل 
الجتماعي  التتواقتتع  يف  التتوا�تتصتتح  والنتتغتتمتتا�تتس 
بتناق�صاته العديدة وازدواجية تفكريه، وتر�صد 
القا�صة املفارقات الجتماعية ثغرات تنفذ منها 
وتر�صم  خيالها  لتن�صج  اأمتتانتتا  اأكتترث  مكان  اإىل 
وقائع حلمها، وتغ�صب وت�صخر من الواقع الذي 
وتر�صل  ومعاناته  ماآ�صيه  ت�صور  حولها،  يلتف 
تناق�صاته  ك�صف  يف  ت�صهم  وا�صحة  اإ�تتصتتارات 
حيان. الأ اغتتلتتب  يف  التتعتتادلتتة  غتتري   و�تتصتتيتتاقتتاتتته 

 * اأحمد الطراونة  حاورها: 

مل  والأ الوجع  ا�صتق�صاء  على  امل�صماري  وتعمل 
ب�صعور نبيل، والتحليق بت�صاري�س الروح نحو عامل 
روؤية. واأو�صح  قبول  اأكرث  ليكون  اجلميل  احللم 
عنوان  حملت  ق�ص�صية  جمموعة  لها  �صدر 
ق�صة  كتابة  يف  جنحت  وفيها  حتتاملتتة«،  »و�صية 
اأن  حاولت  �صعرية،  بلغة  مغلفة  جتتدا  ق�صرية 
بواب  الأ وتتترك  الت�صاوؤلت  خاللها  من  تطرح 
يف  القراء  م�صركة  جابة،  لالإ م�صراعيها  على 
جابة التي ل تنتهي بحد فا�صل اأحيانًا، خا�صة  الإ
الجتماعية  اجلوانب  تخ�س  التي  الق�صايا  يف 

القاصة اإلماراتية 
شيخة المسماري: 

روتين العمل
يقّلص مساحة 
الكتابة
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حلياة املراأة العربية التي كما ترى القا�صة من 
عنوان جمموعتها اإنها و�صية حاملة لها احلق يف 

اأن حتلم.
هذا  وكتتان  امل�صماري  التقت  جديدة  اأقتتالم   

احلوار:
إم���ارة الفجرية  اأدب ن�سوي يف ا هنالك  هل   *

دب؟ وكيف تقّيمني هذا الأ
دبي الن�صوي  - من الظلم اأن اأجتاهل الوجود الأ
يف اإمارة الفجرية، واإن كان على ا�صتحياء، حيث 
تربز مالمح هذا احل�صور يف املنا�صبات الوطنية 
والعربية وامل�صاركات املدر�صية، ورمبا يعزى هذا 

عدم  اإىل  التتبتت�تتصتتيتتط  التتتوجتتتود 
املراأة  حتت�صن  اأمتتاكتتن  توفر 
املنا�صب  املتتنتتاخ  لها  وتتتهتتيء 
الوقت  يف  ن�صاطها  ملمار�صة 
امل�صتقبل  يف  ولكن  احلايل، 
اإمارة  �صت�صهد  التتقتتريتتب 
خا�س  ناد  ولدة  الفجرية 
كل  لحتتتتتواء  بال�صيدات، 
يف  الن�صوة  نتتون  طاقات 
مارة، و�صيكون مبثابة  الإ
�صيتنف�صن  التي  الرئة 
جديدًا  هتتتتتواء  متتنتتهتتا 
بداع  والإ لتتلتتعتتطتتاء 

والتميز.....
ال�سابق  اجل�����ي�����ل  م������ن   *
وهل  البدايات(  )�ساحبات 
جيل  هنالك  اأن  تعتقدين 
مال,  الآ جديدا تعقد عليه 

ومبن يتمثل هذا اجليل؟
اأذكر  اأن  ال�صعب  متتن   -
واإن  اأعرفهن  ل  نني  لأ ذلتتك، 
�صماء  الأ بتتعتت�تتس  عتتلتتّي  متتترت 
فتتمتتعتترفتتتتتي بتتهتتن كتتتانتتتت يف 
منا�صبة ما م�صت ومل جنتمع 

األومهن  ول  احل�صور،  يف  مقالت  وهتتن  بعدها 
اجليل  اأمتتا  الفجريي،  املجتمع  نظرة  من  خوفا 
مال،  الآ من  الكثري  عليه  نعقد  فنحن  اجلديد 
والعطاء  باحلياة  مفعمة  جديدة  دمتتاء  هناك 
ومل  والجتهاد  اجلد  وا�صلت  اإن  باخلري  تب�صر 
املدر�صة  حتتدود  يف  والتميز  بامل�صاركة  تكتِف 
املنا�صبات  يف  امل�صاركة  اأو  اأ�تتصتتوارهتتا،  وداختتتل 
�صماء املوجودة  والحتفالت، واإن توقفنا عند الأ
يف الوقت احلايل فنجدها قد بداأت تر�صم دربها 
ديبة  والأ كال�صاعرة  جميلة  باإ�صدارات  دبتتي  الأ
ليلى حممد ح�صني، وال�صاعرة فاطمة جمعة التي 
�صدار ديوان  عداد لإ تعكف يف هذه الفرة على الإ
يف  جتربتها  ي�صم  �صعري 
هناك  ورمبتتتتا  التت�تتصتتعتتر، 
اأ�صماء اأخرى مل األتقيها، 
الفر�صة  لتتنتتا  تتتتتتح  ومل 

للتوا�صل مع بع�صنا. 
بداع  الإ اأ�����س����ك����ال  م����ا   *
الن�سوي يف الفجرية, واأين 
ك��رب من  ترين القاعدة الأ

بداع ؟ بني �سنوف الإ
ال�صعر  اإن  القول  اأ�صتطيع   -
ومن  الكربى  القاعدة  �صاحب 
الرواية  اأما  الق�صة،  تاأتي  بعده 
الن�صوة  نتتون  تطرق  مل  فبعد 
رمبا  يتتدري  ومتتن  علنًا،  بابها 
هناك من ت�صعى وتعمل للولوج 
دبي  الأ اجلتتنتت�تتس  هتتتتذا  اإىل 
جهدًا  يتطلب  التتذي  ال�صعب 
كتتتبتتتريًا ووقتتتتتتتًا طتتتويتتتاًل لريى 

النور.
اأي حد ي�سكل الزواج  اإىل   *
بداع ومعوقا له,  كابحا للإ
وعند  العربية,  امل���راأة  عند 

املراأة يف الفجرية؟

اأحب ال�سعر، واأحب
النرث واأمتنى كتابة 

ق�س�س ق�سرية مكتملة 
العنا�سر، واأخطو جاهدة 

يف الرتكيز على جن�ٍس 
اأدبي واحد

،،

،،
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- لكل زواج ظروفه وم�صاألة اأن ي�صكل الزواج 
ن�صتطيع  ن�صبي، ل  اأمر  بداع  اأو معوقا لالإ كابحا 
اجللية  التت�تتصتتورة  ولتتكتتن  ال�صلبي،  اأثتتتره  تعميم 
الظاهرة للعيان اأن الزواج قدميًا وارتباط املراأة 
فيه ارتباطًا وثيقًا  كان من ال�صعب فك خيوطه 
القوية والتزاماته املت�صعبة، �صواء كان يف الوطن 
العربي اأو يف اإمارة  الفجرية، واملراأة مبدعة يف 
تبقى  فقط  ال�صعيدة،  اأو  احلزينة  حالتها  كل 
بداع  امل�صاحة التي تختارها، للتعبري عن هذا الإ
اأو  اأ�صرة  من  فيها  تعي�س  التي  بالبيئة  مرتبطة 
زوج، كلما ات�صعت امل�صاحة، ات�صحت معامل هذا 
بداع، وكلما كانت البيئة �صحلة وغري مقدرة  الإ
بداع  الإ م�صاحة  تقل�صت  بتتتتتداع،  والإ للعطاء 
للمراأة، واملراأة يف اإمارة الفجرية ل تختلف عن 
ب�صكل  تعمل  فهي  الدولة،  اإمتتارات  يف  اأخواتها 
دبتتتيتتتة يف  الأ التت�تتصتتاحتتة  نتاجها يف  يتتقتتدم  ممتتيتتز 

مارات وخارجها.   الإ
جنا�س  اأي��ن جتد �سيخة نف�سها ب��اأي من الأ  *

دبية ؟ الأ
-مل اأجد نف�صي بعد يف اأي منها، بالرغم من 
دبية  الأ جنا�س  الأ اأحتتد  يف  التخ�ص�س  �صرورة 
علّي  ميليه  بها  كلماتي  اأن�صج  زلتتت  ما  اأين  اإل 
من  دقيق  باإ�صراف  اأحا�صي�صي  واأقطف  قلبي، 
واأمتنى  النرث  واأحتتتب  ال�صعر،  اأحتتب  روحتتتي..، 
كتابة ق�ص�س ق�صرية مكتملة العنا�صر، واأخطو 
واحد،  اأدبتتتي  جن�ٍس  على  الركيز  يف  جتتاهتتدة 
اأكثف فيه م�صاعري واأجمع اأفكاري ومالحظات 

دب  الأ جمتتال  يف  �صبقوين  متتن 
اأمتكن  جتتيتتدة،  لتتتتتكتتون جتتتربتتة 
مكامن  واأدرك  عنا�صرها  من 
خمتلفًا  عطائي  ليكون  متيزها 

وب�صمتي ل ت�صبه اأحدًا �صواي.
عملك  انعك�س  حد  اأي  اإىل   *

على اإبداعك اأو العك�س؟
روتني  اأن  اأفتتكتتر  متتا  -كتتثتتريًا 

العمل  واأجتتواء  الكتابة،  م�صاحة  يقل�س  العمل 
بداع وتقدمي  جتمعك باأُنا�س ل يعرفون مفردة الإ
فهم  لتتذا  مبتكرة،  بطريقة  فتتتكتتتار  والأ متتتتور  الأ
حباط وتقزمي مواهب من حولهم؛  يحرفون الإ
ين حماطة باأرواح اإيجابية  ولكن اأغبط نف�صي لأ
دب، حمر�صة على الكتابة، وت�صد من  حمبة لالأ
عزمي اإن ان�صغلت وت�صحذ همتي ملوا�صلة الكتابة 

وامل�صاركة وتفرح باإجنازاتي ال�صغرية.

واأن�����ت متار�سني  امل��ج��ت��م��ع  ت��خ��اف��ني  ه���ل   *
اإحدى  ع��ل��ى  إب���داع���ك  ا وت�سقطني  ب�����داع  الإ
الق�سايا, واإىل اأي حد عاجلت ق�سايا املراأة 

يف اأدبك؟
�صُعب  ال�صدر،  اإىل  اخلوف  ت�صلل  ما  متى   -
علينا �صياغة امل�صاعر املتاأججة بداخلنا وبالتايل 
تظل بنات ال�صدر يف مكانها، ل �صبيل للبوح بها، 
بيئتي  اأن  اإل  البداية  خائفة يف  كنت  اأين  برغم 
ال�صغرية واأعني اأ�صرتي ا�صتوعبت حبي للكتابة 
من  خوفًا  املو�صوعات  بع�س  على  حتفظت  واإن 
نظرة املجتمع، لذا فاإن خفت من نظرة  املجتمع 
فلن اأخطو خطوة واحدة، ي�صاورين القلق ولكنه 
ل يكبلني عن الكتابة التي متنحنا قلوبا توا�صلت 
اأعالج  مل  ورمبتتا  م�صركة،  ومواقف  باأحا�صي�س 
ق�صية ما ولكني ا�صتعر�صتها يف كتاباتي، �صلطت 
ف�صلت  و�صعفها،  قوتها  نتتقتتاط  على  التت�تتصتتوء 
العاطفة بكل اأبعادها خا�صة اإن تعلقت الق�صية 
موقف  خالل  من  املجتمع  موقف  وبينت  باملراأة 
مل  فتتاإن  وهكذا..  فعل  وردة 
يكفيني �صرف  اأجد احلل.. 
والتوقف  عر�صها  حماولة 

عند نورها وعتمتها.
اأو  اأن���دي���ة  * ه���ل ه��ن��ال��ك 
جمعيات اأو هيئات ثقافية 
بداع  دب اأو الإ حتت�سن الأ
تعمل؟  وك��ي��ف  ال��ن�����س��وي 

وحتت اأي مظلة ؟

البيئة  كانت  “كلما 
�سحلة وغري مقدرة 

بداع، تقل�ست  للعطاء والإ
بداع للمراأة” م�ساحة الإ

،،

،،
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جمعيات  ه����ن����اك   -
فعاليات  تخ�ص�ص  عامة، 
الن�صوة  لنون  اأن�صطة  اأو 
ولكن  الفجرية  اإم���ارة  يف 
خرى تغلب  الهتمامات الأ
دب  بالأ اله��ت��م��ام  ع��ل��ى 
وجود  ح��ن  ال��ن�����ص��وي، يف 
للثقافة  ال��ف��ج��رية  ه��ي��ئ��ة 
م�صاحة  اأوجدت  والإعالم 
ب�صكل  ب���داع  ل���الإ خ�صبة 
عاتقها  على  تاأخذ  ع��ام، 
احلياة  رع����اي����ة  م��ه��م��ة 
من  ع��الم��ي��ة  والإ الثقافية 

بداعي  الإ للفعل  امل��الئ��م  امل��ن��اخ  ت��وف��ري  خ��الل 
وتن�صيطها  الثقافية  احلركة  وتعزيز  الثقايف، 
با�صتغالل الطاقات الثقافية املتاحة والعمل على 
التي  الهيئة  ر�صالة  وه��ي   .. وتطويرها  دعمها 
ونرى  الواقع  اأر�ص  على  فعليًا  لرتجمتها  ت�صعى 
تقيمها  التي  الفعاليات  يف  وا�صحة  مالحمها 
ديبات  والأ دب��اء  الأ بن  الحتكاك  فر�ص  وتعزز 
اجل����دد، وت���دع���م  امل���واه���ب ال�����ص��اب��ة يف كافة 
الرعاية  �صبل  وتوفر  الثقايف  ب���داع  الإ جم��الت 
لهم، كاأهداف �صامية ومهمة ل تفرق فيها هيئة 
ن  لأ واأنثى  رجل  بن  ع��الم  والإ للثقافة  الفجرية 
خر، كما تدعم  بداع ل يرتبط بجن�ص دون الآ الإ
القائمة  الثقافية  وال��رواب��ط  اجلمعيات  الهيئة 

والعمل على اإن�صاء فعاليات جديدة.

إذاعية من خالل  ا * لديك جتربة اإعالمية 
واإعدادها,  ذاعية  الإ الربامج  بع�ض  تقدمي 
يعني  م��اذا  ال�صحفية,  الكتابة  اإىل  اإ�صافة 

عالم؟ لك الإ
اأثريية،  م��در���ص��ة  ذاع����ة  الإ ���ص��راح��ة  بكل   -
م�صاركة  ك��ل  ويف  مثابرة  تلميذة  فيها  در���ص��ت 
ما  كل  اأحببت  ف�صل،  والأ جمل  الأ اأق��دم  اأن  اأود 
يتعلق بها: ال�صتوديو، غرفة الكنرتول، املك�صر، 

الربامج  امل���ي���ك���روف���ون، 
املعربة  املختلفة  �صوات  والأ
عن كل حالة تتحدث عنها.. 
براجمها  يف  م�����ص��ارك��ت��ي 
اأقراأ  ج��ع��ل��ت��ن��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الكثري واأبحث عن املعلومة، 
و����ص���ارك���ت ك��م�����ص��ت��م��ع��ة يف 
حلقات  م��ن  الكثري  اإع���داد 
وفقراتها  املختلفة  الربامج 
اأب��وظ��ب��ي، كنت  اإذاع����ة  يف 
ي�صدق  ل  ب�صكل  م��غ��رم��ة 
اأين  حتى  احلقيقة،  لكنها 
ودر�صت  تخ�ص�صي  غريت 
وتلفزيون  اإذاع����ة  م�����ص��ار  ج��م��اه��ريي  ات�����ص��ال 
وتعرفت اإىل هذا العامل اأكادمييا ودخلت ميدان 
العمل، بداأت م�صتمعة اإىل اأن اأتت فر�صة جميلة 
وحر�صي  ذاع��ة  الإ الدائمة يف  م�صاركاتي  زكتها 
ثري فان�صممت  امل�صهود مبتابعة كل ما يبث عرب الأ
اأبوظبي  اإذاعة  ن�صرة حملية يف  فريق عمل  اإىل 
ن، مرا�صلة متعاونة يف  مارات الآ حملت ا�صم الإ
احلدث  اأنقل  العا�صمة،  ذاعة  لإ الفجرية  اإمارة 
واأعي�صه يف تقرير اأو ريبورتاج �صوتي ف�صكرًا لكل 
كون بن اأفراد  من ر�صح ا�صمي واختار �صوتي لأ
جتربة  اأخو�ص  اليوم  اأنا  وها  اأبوظبي..  اإذاع��ة 
فيها  للعمل  اإم  اإف  الفجرية  اإذاع��ة  يف  جديدة 
ين�صم  جديدا  �صوتا  بو�صفي  ب��رام��ج،  مقدمة 
ذاعة،  اأما الكتابة فهي الرئة التي  اإىل اأ�صرة الإ
ال�صحفية  والكتابة  بها يف هذه احلياة،  اأتنف�ص 
اأفقد  اأن  خ�صية  اأمتهنها  اأن  اأ�صتطيع  ل  هواية 
�صغفي بالتعبري عني وعمن حويل ونقل ال�صورة 
ومنها  م�صكلة  وتعر�ص  وت�صرح،  تو�صح  بكلمات 
الإعالم   فاإن  لذا  حلول جيدة..  اإىل  ن�صل  رمبا 

يعني يل الكثري.
* “و�صية حاملة”, جمموعة من الن�صو�ض 
جتربتك  خاللها  من  اختزلت  الوجدانية, 
ح�صا�ض,  الإ م��ره��ف��ة  ب��ط��ري��ق��ة  احل��ي��ات��ي��ة 
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ب��داع احلياة  الإ كيف يج�صد 
وي��ح��ّول واق��ع��ه��ا امل����وؤمل اإىل 

حقائق �صهلة التقبل؟
بال�صيدة  ارت��ب��ط��ت  ح��ن   -
وبينها  بيني  ون�صاأت  البي�صاء 
اإليها  اأت�صلل  كنت  ود،  عالقة 
واأ�صعر  وال�صحوب،  التورد  يف 
�صدرها  اإىل  ت�صمني  اأن��ه��ا 
نف�ص كل ما ي�صكنني  بي�ص لأ الأ
ومل  وح����الت،  اأحا�صي�ص  م��ن 
يف  اأ���ص��وغ��ه��ا  اأن  مطلقًا  اأن���و 

كتبت  اأين  م��ر  الأ يف  ما  كل  ن�صو�ص،  جمموعة 
من  ك��رمي��ة  ومتابعة  قلبي  م��ن  ع��ام  ب��اإ���ص��راف 
تنف�ص ب�صكل �صحي و�صليم، واأعرب عن  روحي لأ
مكنونات قلبي، واحلياة التي ج�صدتها يف و�صية 
حاملة كتبتها ب�صدق متناٍه، بعيدًا عن اإطرائهم 
التعبري  يف  رغبتي  اإن  مفرداتي،  على  وثنائهم 
دفعتني للكتابة ب�صكل خمتلف قلياًل.. من ال�صهل 
فارقت  نقول  لكن حن  حاملة..  ماتت  نقول:  اأن 
حاملة احلياة وهي ما زالت على قيدها، يختلف 
اأن  ت�صتطيع  ط���ار ذات��ه ل  الإ ك��ث��ريًا، ويف  م��ر  الأ

وب�صراخك،  ب��اأمل��ك  جتاهر 
ترتك  اأن  ت�صتطيع  ل��ك��ن��ك 
اأثرًا عظيمًا اإن هام�صت قلب 
املكان  له  واأف�صحت  املتلقي 
فيقروؤك  منك،  قريبًا  ليكون 
اأن تتحدث، وكاأنك تهز  قبل 
م�صاعرك  ل��ت��ت��ن��اث��ر  ق��ل��ب��ك 
اأمامه  فيلتقطها بود جميل.. 
وي��ت��ح��ول ال��واق��ع امل���وؤمل اإىل 

حقيقة �صهلة التقبل. 
* اآخر م�صاريعك الثقافية 

التي من املمكن اأن ن�صمع عنها ؟
لن  ال�صماء رمبا  بات�صاع  -طموحاتي عري�صة 
يت�صع لها مكان هنا ولكن اأحلم اأن اأكتب اجلميل 
�صلوبي ب�صمة ل ت�صبه  واملفيد والقّيم واأن يكون لأ
ما  على  اهلل  يعينني  واأن  واجلمال،  ال�صدق  اإل 
اأ�صعى اإليه، وي�صهل اأمري يف الفكرة التي اأعمل 

عليها.

ردن * �صحايف  وروائي من الأ

ذ�عة مدر�سة �أثريية،  “�لإ
در�ست فيها تلميذة 

مثابرة ويف كل م�ساركة 
جمل  �أود �أن �أقدم �لأ

ف�سل” و�لأ

،،
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»عزازيل« رواية تناقش الصراع األزلي
 بين اإلنسان والشهوة

فضاءات

عربية  رواية  عزازيل 
كادميي  والأ ل���ل���ك���ات���ب 
زيدان،  يو�صف  امل�صري 
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ترجمة 
ملجموعة  وب��ل��ي��غ��ة  رائ��ع��ة 
ال�صريانية  ال��رق��وق  م��ن 
القدمية تعود اإىل الن�صف 
ول من القرن اخلام�ص  الأ
امل����ي����الدي، وج�����دت بن 
اأن��ق��ا���ص دي���ر ق���دمي يقع 
�صمال غرب مدينة حلب، 
ه��ذه ال��رق��وق م��ا ه��ي اإل 
لراهب  ذات����ي����ة  ����ص���رية 
م�صري من رهبان الدير 

ي�صرد  وفيها  هيبا،  يدعى 
تاريخ حياته القلقة واملتقلبة على طريق الرهبنة، 

 * عبد�خلالق  غ�سان  �أ�سيل 

اإ�صافة اإىل ت�صليطه ال�صوء 
حداث  الأ م��ن  كثري  على 
يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي  الكن�صية 
ت��ل��ك احل��ق��ب��ة، مب��ا فيها 
من جدال ونقا�ص منطقي 
مع  ال��راه��ب  فيه  يخو�ص 
اآخرين  وم��ع  حينا  نف�صه 
علما  اأخ����رى.  اأح��ي��ان  يف 
باأن الرواية تقع يف ثالثن 
ف�صال -وهي عدد الرقاق 
التي عرث عليها يف الدير-
عنوانا  يحمل  ف�صل  كل   ،
عليه  اأط���ل���ق���ه  خم��ت��ل��ف��ا 

املرتجم.
  حينما تقع عينا القارئ 
على هذا الكتاب اأول مرة ي�صده العنوان لغمو�صه 
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وال�صغف  الت�صاوؤل  خانة  يف  في�صعه  وغرابته، 
عن  فيجاب  ه��ذا؟  ع��زازي��ل  يكون  م��ن  ملعرفة: 
ول وفيه يناجي  �صوؤاله ب�صكل مبهم يف الف�صل الأ
جراء  ومغفرته  عفوه  راجيا  اهلل  هيبا  الراهب 
وعدو  الن�صان  لو�صو�صة عزازيل عدو  ان�صياعه 
ول الذي اأوحى اإليه بفكرة تدوين �صريته  اهلل الأ
قبل مغادرته الدير، فيت�صح لنا اأن عزازيل هذا 

ما هو اإل اإبلي�ص يف اللغة ال�صريانية القدمية. 
ال���رواي���ة ت��ب��داأ م��ع ب���دء ال��ت��دوي��ن وتوايل 
وقع  ما  ب�صرد  هيبا  ال��راه��ب  فبداأ  الذكريات، 
معه من اأحداث يف اأور�صليم حيث ق�صدها كما 

يقول ليتعرف اإىل اأ�صل 
به،  وي�����ص��ع��ر  ال���دي���ان���ة 
ب  فكان هناك لقاوؤه بالأ
ن�صطور واأ�صقف اأنطاكيا 
تيودور امل�صي�صي الذي 
ال��راه��ب هيبا  اأ���ص��رف 
وتقرب  ع��الج��ه،  ع��ل��ى 
حا�صيته  وم�����ن  م���ن���ه 
ن�صطور  املبجل  خا�صة 
معه  اأم�������ص���ى  ال������ذي 
يحدثه  ط��وال  �صاعات 

اأمور الديانة،  عن نف�صه وعن ما يوؤرق باله من 
فياأخذهما  ال�صايف،  اجل���واب  عنده  يجد  عّله 
حديثهما اإىل ما�صي هيبا الذي ق�صاه يف م�صر 
من مقتل اأبيه الوثني على يد الن�صارى يف قريته 
مع  ليعي�ص  انتقاله  اإىل  و�صول  اأ���ص��وان،  جنوب 
عمه الن�صراين ال�صالح يف بلدة جنع حمادي، 
فذهابه  اأخميم  يف  للرهبنة  درا�صته  ثم  وم��ن 

�صكندرية لدرا�صة الطب فيها.        لالإ
يذكر  ���ص��ك��ن��دري��ة،  ب��الإ اأي��ام��ه  هيبا  ي��ذك��ر 
يف  و�صياعه  هناك  لو�صوله  وىل  الأ ال�صاعات 
زحمة املدينة الكبرية التي مل ير لعظمتها مثيال 
التقى  حن  م��رة  ول  لأ البحر  وروؤي��ت��ه  قبل،  من 
اأغوته  التي  ال�صقلي  التاجر  خادمة  اأوكتافيا 
فارتكبا اخلطيئة، ومكث يف بيت التاجر ال�صقلي 

معها ثالثة اأيام، وهي ل تعلم اأنه راهب ن�صراين 
للن�صارى  كرهها  عن  باحلديث  توغل  كانت  اإذ 
اليوم  زوجها، حتى جاء  لقتلهم  عليهم  وحنقها 
الذي �صارحها فيه بحقيقة اأمره فطردته ليجد 
الفيل�صوفة  حما�صرة  حل�صور  فر�صة  ذل��ك  يف 
هيبا�صيا يف علم املنطق والريا�صيات ففنت بها 
الرهبان  �صفوف  اإىل  ان�صم  ثم  ومن  وبعلمها، 
والكهنة يف الكني�صة املرق�صية هناك، لكنه حرم 
نها يف  من الذهاب اإىل درو�ص هيبا�صيا وذلك لأ
نظر الكني�صة كافرة ومهرطقة، فاأدرك ال�صراع 
الدائر بن اأتباع الكني�صة وغريهم من وثنين ما 
زالوا يقطنون يف املدينة، 
كريل�ص  ����ص���ق���ف  ف���الأ
�صكندرية  الإ اأ���ص��ق��ف 
باآرائه  ج���دا  م��ت�����ص��دد 
بحلوله،  وم���ت���ط���رف 
اأم�صى  ف��ق��د  وع��م��وم��ا 
�صكندرية  الإ يف  هيبا 
يدر�ص  اأع����وام  خم�صة 
ويتفرغ  ال���ط���ب  ف��ي��ه��ا 
ذلك  جاء  حتى  للعبادة 
حياته  غري  ال��ذي  اليوم 
على  فارا  وىل  الأ بالده  من  واأخرجه  ب��د  الأ اإىل 

غري هدى.
كل  الكني�صة  تعقده  ال��ذي  ح��د  الأ قدا�ص  يف 
اأ�صبوع لي�صتمع الرعايا فيه اإىل اأ�صقفهم، دعاهم 
�صقف كريل�ص اإىل تطهري املدينة من الوثنين  الأ
وخ�ص بالذكر هيبا�صيا وحث اجلموع على طرد 
الوثنين من ديارهم، فما كان من النا�ص اإل اأن 
يف  ليعيثوا  وخرجوا  اأ�صقفهم  لدعوة  ا�صتجابوا 
اجلموع  مع  هيبا  فخرج  وقتال،  تدمريا  املدينة 
لريى ما �صيفعلون، وحلق براهب يدعى بطر�ص 
وعذبها  بهيباتيا  ه��ذا  بطر�ص  فلحق  ورعيته، 
ثم  حلمها  عن  جلدها  ونزع  �صديدا  عذابا  اأول 
اأحرقها وقتل اأوكتافيا التي جاءت لتدافع عنها، 
من  اأف���اق  اأن  بعد  هيبا  ال��راه��ب  م��ن  ك��ان  فما 

يعود هيبا  �إىل دو�مة �ل�سر�ع 
�لد�خلي بني �حلب و�لو�جب، بني 

�لغريزة  و�لنقاء، فتعود نف�سه 
لرتدد �أ�سئلة عديدة عن �أ�سول 
�لديانة وتف�سري�تها �ملختلفة. 
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اإغماءته عقب هذا املنظر املريع اإل اأن خرج من 
ومنها  �صيناء  �صحراء  نحو  متجها  �صكندرية  الإ

اإىل اأور�صاليم.
الكن�صي  الراهب  ا�صم  اأن  املالحظ  وم��ن    
ول من ا�صم هيباتيا،  اإل ال�صق الأ “هيبا” ما هو 
مكوث  وبعد  بها.  تيمنا  هكذا  نف�صه  �صمى  فقد 
خري  هيبا يف اأور�صاليم ولقائه ن�صطور ن�صحه الأ
بالتوجه اإىل دير يقع �صمال غرب مدينة حلب، 
اإىل  وم�صى  رحاله  و�صد  بالن�صيحة  هيبا  فعمل 
�صيته  وذاع  هناك  الرهبان  به  فاحتفى  الدير، 
ال�صوء  باإلقاء  فيبداأ  نحاء،   الأ تلك  يف  كطبيب 

الكن�صي  ال�صراع  على 
القائم يف ذلك الزمان 
بن ن�صطور الذي ر�ّصم 
للق�صطنطينية  اأ�صقفا 
�صقف  الأ وف�����اة  ب��ع��د 
�صقف  والأ ت�����ي�����ودور 
اأ�صقف  ك����ريل���������ص 
�صكندرية، وكان هذا  الإ
األوهية  ح��ول  اخل��الف 
اإن�صانيته،  اأو  امل�صيح 
اإىل  ي��دع��و  ف��ن�����ص��ط��ور 

اإن�صانية امل�صيح وكريل�ص يدعو اإىل األوهيته، على 
األقى  واإن  اأعواما  اأن هذا ال�صراع الذي ا�صتمر 
فاإن  هيبا  فيه  يوجد  ال��ذي  الدير  على  بظالله 
�صديق  فهو  بكثري؛  اأكرب  كانت  نف�صه  يف  ظالله 
وهو  كبرية،  مودة  قلبه  يف  وله  وتلميذه  ن�صطور 
امل�صرين  ال��ره��ب��ان  بق�صوة  اخلبري  امل�صري 

وجربوت اأ�صقفهم.
التفكري  هيبا عن  ذه��ن  اأبعد  ط��ارىء  ط��راأ 
اإح�صار  الدير  رئي�ص  قرر  اإذ  حوله،  يدور  فيما 
تراتيل  لتغني  مو�صيقية  جوقة  واإن�صاء  قيثارة 
�صراف عليها، فاأر�صل له  حد، وكلف هيبا بالإ الأ
طفال ترافقهم �صبية بالع�صرين  جمموعة من الأ
هي املغنية مرتا التي قلبت كيان هيبا واأيقظت 
مرتا  اأخ��رى،  مرة  عزازيل  و�صو�صات  نف�صه  يف 

تدمر  مدينة  من  اأ�صولها  دم�صقية  فتاة  ه��ذه 
هي  جاءت  والتقا�صيم،  اجلمال  رائعة  املدمرة، 
من  قريب  كوخ  يف  فا�صتقرتا  املري�صة  وعمتها 
الدير  رئي�ص  �صمع  فلما  للعالج،  طلبا  ال��دي��ر 
لتهز  اجلوقة  اأدخلها  وعذوبته  �صوتها  بجمال 
كيان هيبا بعد اأن ا�صتقر �صنن طوال، يعود هيبا  
اإىل دوامة ال�صراع الداخلي بن احلب والواجب، 
اأ�صئلة  نف�صه لرتدد  فتعود  والنقاء،  الغريزة  بن 
عديدة عن اأ�صول الديانة وتف�صرياتها املختلفة. 
نف�صه  ي��ق��اوم  اأن  ج��اه��دا  هيبا  ح���اول  لقد 
وي��ب��ع��ده��ا ع��ن م��رت��ا، اإل اأن���ه ع��ج��ز ع��ن ذلك 
ون�صاأت  واأحبته  فاأحبها 
ق�������ص���ة حب  ب��ي��ن��ه��م��ا 
كذلك  ب��ق��ي��ت  ط���اه���رة 
اخلطيئة  دن�صتها  حتى 
هيبا  فيه  اختلى  يوم  يف 
مب��رت��ا يف ك��وخ��ه��ا، فقد 
بنيتهما  عمتها  اأخربته 
الرجوع اإىل حلب وهناك 
يف  تغني  اأن  ملرتا  ميكن 
مال  وتك�صب  احل��ان��ات 
هيبا  ف��اح��ت��ار  ك���ث���ريا، 
الدير  من  الهرب  على  ت�صجعه  فمرتا  يفعل  مبا 
وىل، وهو ي�صق  والزواج بها و العودة اإىل بالده الأ
عليه ترك �صلك الرهبنة والفرار مع مرتا التي 

تعلق بها قلبه.
ي�صاب هيبا بحمى �صر�صة تقعده يف فرا�صه 
اأ�صابيع بن احلياة و املوت يف اإغماءات يظهر له 
فيها عزازيل بهيئات خمتلفة، ويحاوره ويخربه 
ليعلقوا  الب�صر  اختارها  �صماعة  اإل  هو  ما  باأنه 
ا�صمه  معنى  ك��ان  واإن  واأن��ه  اأخطاءهم،  عليها 
اإميانه.  ع��دم  يعني  ل  ذل��ك  ف��اإن  اهلل(  )�صد 
وجه  ليجد  الطويلة  اإغماءته  بعد  هيبا  وي�صحو 
هيبا  في�صاأله  مقابله  الفري�صي  الراهب  �صديقه 
عن  عزل  قد  باأنه  له  فيقول  بن�صطور  حل  عّما 
�صاقفة فان�صاع  من�صبه ونفي بعدما ثار عليه الأ

رو�ية  يو�سف زيد�ن مزيج ر�ئع  من 
�لو�قع و�لتاريخ و�مل�ساعر، يكتب  

�لر�هب هيبا رقوقه بطلب من 
�ل�سيطان “عز�زيل” 

،،

ت،،
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مرباطور خوفا على حكمه، وعندما �صاأل  لهم الإ
له  وتركت  الدير  غ��ادرت  اإنها  له  قيل  مرتا  عن 
فا�صتحال  “م�صطرة”!  واحدة  كلمة  ر�صالة من 
يقينه �صكا من جديد وعاد ليحدث عزازيل كل 

بتدوين  خ���ري  الأ فاأقنعه  ي��وم، 
�صريته قبل خروجه من الدير، 
وهو  يوما  اأربعن  هيبا  واأم�صى 
ختمها  ث��م  �صريته  فيها  ي��دون 
خوفه  يدفن  �صوف  باأنه  بقوله 
امل�����وروث واأوه����ام����ه ك��ل��ه��ا مع 
الدير،  ب��اب  عند  الرقاق  ه��ذه 
ال�صم�ص،  �صروق  مع  يرحل  ثم 

حرًا...
التاريخية  ال���رواي���ة  ه���ذه 
هيبا  فالراهب  ج��دا،  �صاحرة 
كنزا  يبدو  ما  على  وراءه  خلف 
بال�صور  مليئا  خ��ال��دا  اأدب��ي��ا 
البالغية والفنية، فاأتى يو�صف 
زيدان ليرتجمه ترجمة �صاحرة 
بعيدا  ومتتعه  القارىء  جتذب 
عن الرتابة، وعدا عن اأن هذه 
زيل  الرواية تناق�ص ال�صراع الأ
والراأي  وال�صهوة،  ن�صان  الإ بن 
اإل  القائل باأن ال�صيطان ما هو 
ول  عنا  ينف�صل  ل  منا  ج��زء 
ننف�صل عنه، فاإنها ت�صم ق�صة 
حب جميلة تدور على هام�صها، 
تظهر  لطيفة  اإن�صانية  ورواب��ط 
خ���ر م��ن خالل  ب��ن احل��ن والآ
ال�صخ�صيات. اإن رواية عزازيل 
من  رائع  مزيج  زيدان  ليو�صف 
وامل�صاعر،  وال��ت��اري��خ  ال��واق��ع 
وه��ذه ال��رق��اق اأع��ادت��ن��ا لزمن 
الديانة  تاريخ  من  م�صى  بعيد 
لوقائع  توثيق  وفيها  امل�صيحية 
ح�صلت  ت��اري��خ��ي��ة  واأح������داث 
ي�صلنا  ومل  ح�صلت  اأخرى  وا�صتعادة  بها  ونعلم 

عنها خرب. 

جنبية *  طالبة جامعية/ ك.اللغات الأ



137

مبدعون يقّيمون تجاربهم
خالل إنجاز أعمالهم الفائزة

فضاءات

وىل،  بداع انطالقُة الروح نحو اأ�صئلتها الأ الإ
واإعادُة اإنتاج احلياة وفقًا لروؤية املبدع يف النظر 

�صياء.  اإىل تفا�صيل الأ
ال�صباب  مبدعيها  حتاور  جديدة”  “اأقالم 
ما  على  طاللة  لالإ موؤخرًا،  جوائز  نالوا  الذين 
يفتحه  وما  معنوية،  قيمة  من  لهم  الفوز  ميثله 

اأمامهم من اآفاق جديدة. 

 �أ�سامة غاوجي: 
�ختالط يف معايري �جلمال

الفوز  اأن  غ��اوج��ي  اأ���ص��ام��ة  ال�����ص��اع��ر  اأك���د 
للمبدع،  تقدير  هو  واإمنا  لالرتقاء،  و�صيلة  لي�ص 
واأو�صح: “اإنه تقدير لقيمة ال�صعر الذي اأحمله، 
هذا  يف  اأغر�صها  التي  ن�صان  الإ لقيمة  وتقدير 
اآفاقًا  ال��ف��وز  يفتح  “رمب��ا  واأ���ص��اف:  ال�صعر”، 
لينت�صر هذا ال�صعر، اأو ليكون ال�صاعر اأكرث قربًا 

من �صامعيه واأكرث تاأكدًا من قيمة �صعره”.
من  اأك��رث  يتطلب  ل  ب���داع  الإ اأن  اإىل  ولفت 
ثمَّ  ال�صادق، ومن  ال�صعور  يتمثل فيه  قلب ذكي 
ح�صا�ص �صعرًا وفقًا للمتطلبات  ميكن نقل هذا الإ

* �حل����ور�ين  هيا  �إع����د�د: 

لل�صعر  تقدير  هناك  هل  وت�صاءل:  اجلمالية، 
احلقيقي يف هذه امل�صاحة؟، موؤكدًا يف مقاربته 
جابة: “اأكاد اأجزم اأن ثمة اختالًطا يف معايري  الإ

التقييم حول جمال ال�صعر وقيمته”.
غاوجي:  قال  ال�صعر  كتابة  يف  بداياته  وعن 
اأن  واأرى  الن�ص،  تلقائية  ع�ن  اأداف���ع  “كنت 
اأو يعّدل، واأن ال�صعر  ال�صاعر ل يتدخل لي�صيف 
هذه  “لكن  وتابع:  اجل��دل”،  من  كثريًا  يحتمل 
اأكن  اأكتب، ما مل  النظرة تغرّيت، فبالتاأكيد مل 
را�صيًا عن جمال ما اأكتب ومعناه وفكرته، وقد 

زخرفت كل ق�صيدة بلون خمتلف”.

همام يحيى: 
هناك م�ساحات دون طموح

من جهة ثانية، اأو�صح ال�صاعر همام يحيى 
اأن ما يقدمه الفوز من دعم للمبدع يعتمد على 
حن  قيمته  ال��ف��وز  يكت�صب  اإذ  ال��ف��وز؛  طبيعة 
يكون يف مناف�صة على م�صتوى عال، وحن يكون 
املبدع  ي�صعر  احلالة  هذه  يف  اأْكفاء.  املحكمون 
باأهمية ما ينجز، واأن ما ينجزه ي�صتحق العر�ص 

ويطالبون مب�ساحة �أكرب من �لهتمام 

ت
ءا

ضا
ف
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على �صريحة اأو�صع.
عن  احل���دي���ث  ���ص��ي��اق  ويف 
بداع  لإ امل��م��ن��وح��ة  امل�����ص��اح��ة 
“دون  اأنها  يحيى  اأكد  ال�صباب، 
الطموح”، واأن املبدع ال�صاب ما 
التوا�صل  يف  �صعوبة  يجد  ي��زال 
م��ع اجل��م��ه��ور، وم���ع غ���ريه من 

املبدعن، ومع النقاد كذلك.
كانت  “اإذا  ي��ح��ي��ى:  وق���ال 
ما،  �صروطًا  ت�صرتط  امل�صابقة 
مقايي�صي  على  اأعر�صها  ف��اإين 

الفنية وروؤيتي، فاإن توافقُت معها فال باأ�ص، واإن 
مل تكن، اأحجم عن امل�صاركة”، م�صيفًا: “ل �صك 
اأن من يكتب ن�صًا خم�ص�صًا مل�صابقة، �صي�صع يف 
ح�صبانه هوى حمكميها، وهذا لي�ص عيبًا ما دام 
�صياق  يف  م�صريًا  دبية”،  الأ بخياراتهم  مقتنعًا 
�صعرية،  م�صابقة  ت�صرتط  حن  اأن��ه  اإىل  مت�صل 
ق�صائد  امل�����ص��ارك��ة  ع��م��ال  الأ ت��ك��ون  اأن  م��ث��اًل، 
نه  عمودية، فهو ل يجد غ�صا�صة يف امل�صاركة، لأ
يكتب ال�صعر العمودي اأ�صاًل، لكن اإن ا�صرتطت 
نرثية،  املتناف�صه  الق�صائد  تكون  اأن  امل�صابقة 
اجلن�ص  هذا  يف  يكتب  ل  ن��ه  لأ ي�صارك  لن  فاإنه 

دبي. الأ
 عثمان م�ساورة:

�مل�ساحة �ملمنوحة لنا غري كافية
الفوز  مبداأ  اأن  فريى  م�صاورة،  عثمان  اأم��ا 
ث الر�صا، ويجعل الفرحة ُتهرول يف خلجات  ُيورِّ
بينما  داخلي  يف  اأبت�صم  “كنت  يقول:  النف�ص، 
ول يف  اأنتظر اأن يقول الرجل: عثمان م�صاورة، الأ
القابل  ن�صان  الإ يجعل  �صعوٌر  اإنه  الفني.  بداع  الإ
للتطور يرتقي درجًة اإ�صافية يف ال�صّلم املو�صلة 

للمجد الذي ين�صد”.
“غري  لل�صباب  املمنوحة  امل�صاحة  اأن  واأك��د 
اإىل  املُف�صية  البحبوحة  بتلك  ولي�صت  كافية، 
اأولئك  هم  ف�”كثري  الفعلي،  ب��داع  الإ من  مزيد 
من  ب�صبٍب  خيولهم  بهم  كبت  الذين  ال�صباب 
اأن  “اأمتنى  واأ�صاف:  والهتمام”.  الرعاية  قلة 

بداع  ينظر امل�صوؤولون اإىل ذلك الإ
اأكرب.  ب��ُع��م��ق  اجل��م��ي��ل  ال�صبابي 
كما  قلبي.  ك��ل  م��ن  ذل��ك  اأمت��ن��ى 

تفعل )اأقالم جديدة( مثاًل”. 
الن�ص  اأ���ص��ل��وب  يخ�ص  ومب��ا 
اأجل امل�صاركة  املكتوب م�صبقًا من 
“اأكتب  يف م�صابقة، قال م�صاورة: 
مراعيًا عن الناقد الالذعة، كما 
وهو  املتلقي،  ذوق  عني  يغيب  ل 
هم من وجهة نظري”. مو�صحًا  الأ
اأن الناقد ي�صع جدوًل جمياًل اأمام 
ثم  يقراأ  واملتلقي  العمل.  بقراءة  يبداأ  ثم  عينه، 
ح  ُي�صرِّ ثم  الفرح  من  يطري  اأو  الدموع  ي��ذرف 

برداءة ذلك العمل اأو جماله.

 هدى كفاوين:
لدينا طاقة هائلة 

“اأق��الم جديدة” على  ت�صكر هدى كفاوين 
وال�صعر.  دب  الأ يف  املبدعن  اإب��راز  يف  جهودها 
وتوؤكد اأن الفوز منحها جرعة فعالة للتقدم نحو 
الذي  املجال  للم�صي قدمًا يف  الإجناز، ودفعها 

دبي فيه. بداع الأ نالت جائزة الإ
وت��ت��ح��دث ك��ف��اوي��ن ب��اإي��ج��اب��ي��ة ع��ن طاقة 
م�صتقبل  �صنع  على  وقدرته  الكبرية،  ال�صباب 

م��رم��وق، م��وؤك��دة اأن���ه لو 
اأتيح لل�صباب فر�صة اأكرب 
دبي،  الأ ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ميالأ  اإبداعًا  الناجت  لكان 
“اإذا  واأو�صحت:  الدنيا. 
مع  يكون  اأن  ال�صاب  اأراد 
فله  املبدعة  الثلة  اأول��ئ��ك 
ُي�صنع  امل��ب��دع  ن  لأ ذل��ك؛ 

�صا�صي اأن يكون  ول يولد مبدعًا، لكن ال�صرط الأ
جبار”. الدافع نابعًا من الداخل ولي�ص بالإ

يف  امل�صاركة  بهدف  املنَجزة  الكتابة  وحول 
“بالتاأكيد �صيختلف  م�صابقة ما، قالت كفاوين: 
مقدم  ن�صه  اأن  يعي  عندما  الكاتب  اأ���ص��ل��وب 
يكون  الختالف  اأن هذا  اأجزم  لكنني  مل�صابقة، 

م�ساورة: �سباٌب 
كثريون َكَبْت 

خيولهم بهم لقّلة 
�لرعاية و�لهتمام.

،،

،،
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موجزة  الكاتب”،  اأداء  من  و�صيح�صن  اإيجابيًا 
ذاتها  بحد  امل�صابقة  فكرة  اأن  يف  ذلك  اأ�صباب 
كما  ال�صريف،  التناف�ص  على  امل�صاركن  ت�صجع 
اأن امل�صارك عندما يكون على علم بالثناء الذي 
�صيناله جراء فوزه بامل�صابقة من تكرمي و�صهادة 
وجوائز وغري ذلك، فاإنه �صيندفع باجتاه الكتابة 

اجلديدة واجلادة.

 ح�سن ب�سام: 
�إبد�ع  يحّد  ف�ساء  ل 

�ل�سباب
ال�صاب  ال�����ص��اع��ر 
اأن  اأك���د  ب�����ص��ام،  ح�صن 
وقال  رائع،  �صعور  الفوز 
عندما  اإن�����ص��ان  اأي  اإن 
بالتميز  ي�صعر  اأو  يفوز 
له دافعًا  ي�صكل  فاإن هذا 

فاق  الآ اأن  “اأرى  واأ�صاف:  �صيئًا مبدعًا،  ليحقق 
حتّبان  بعينن  دائمًا  واأنظر  حتدها،   نهاية  ل 

اجلمال”.
بداع املتاحة لل�صباب، راأى  وحول م�صاحة الإ
ب�صام اأن ل ف�صاء يحد اإبداع ال�صباب. وت�صاءل: 
م�صاحة  ه��ي  ه��ل  ه��ن��ا؟  بامل�صاحة  الق�صد  م��ا 
موؤكدًا  والهتمام؟  الدعم  م�صاحة  اأم  احلرية، 
ينتظر  ل  املبدع  ن�صان  الإ اأن  مت�صل  �صياق  يف 
املجامالت، ول تهبط من عزميته قيود. وقال: 
اأمّثلني فيه، �صواء اأ�صاركت  ن�صًا  اأكتب  “عندما 
اإل  اأر���ص��م  ول��ن  اأ���ص��ارك،  مل  اأم  م�صابقة  يف  به 

�صورتي على ورقتي التي اأراين بها”.

�سالح �لقا�سم:
 �لفوز درجة جديدة للمبدع

الفوز  اأن  القا�صم  �صالح  اأو�صح  من جانبه، 
مبعث بهجة و�صرور، وهو ي�صكل بالن�صبة للمبدع 
بداعي،  اأحد اأوجه اعرتاف النقاد بقيمة منتجه الإ
مل  ملن  وبخا�صة  القراء،  انتباه  لفت  عن  ف�صاًل 
القا�صم:  وق��ال  املنتج.  ه��ذا  ق��راءة  لهم  ي�صبق 

جديدة  درج��ة  “ال��ف��وز 
للمبدع، وهي ل تفتح له 
وح�صب،  جديدة  اآف��اق��ًا 
لكنها جتعله اأكرث جدية 
باإبداعه  اهتمامًا  واأكرث 

اأي�صًا”.  
وعن م�صاحة احلرية 
للمنجز  املقدم  والدعم 

م�صاحة؟”،  “اأي���ة  القا�صم:  ت�صاءل  ال�����ص��اب، 
ردنية،  الأ امل�صاحة  املق�صود  كان  اإذا  اأنه  موؤكدًا 
فهناك الكثري من عالمات ال�صتفهام والتعجب، 
مر لذكاء �صديد  بل والف�صاد اأي�صًا، ول يحتاج الأ
ردنين  الأ املبدعن  م��ن  فكثري  ذل���ك،  لتبيان 
وبخا�صة ممن نالوا جوائز على م�صتوى الوطن 
العربي، مل يكن اأحد يلتفت اإىل اإبداعاتهم على 
ب�صهولة  لهم  تتوفر  يكن  ومل  املحلية،  ال�صاحة 
م�صاحة ن�صر منا�صبة يف و�صائل الإعالم املحلية، 
ُرف�صت  واأن  الفائزة �صبق  عمال  الأ اإن بع�ص  بل 

من جهات ر�صمية داعمة.
م�صاحة  يف  خلاًل  هناك  اأن  القا�صم  واأك��د 
الن�صر ب عموًما، وما هو حق للمبدعن ال�صباب  
لل�صباب  املتاحة  امل�صاحة  “نعم  قائاًل:  خا�صة، 
مع  الكبار  ب�ِصَلل  ت�صطدم  ت��ارة  ج���دًا،  �صيقة 
ت�صطدم  وت���ارة  )ك��ب��ار(،  كلمة  على  حتفظي 
التحرير  روؤ�صاء  ي�صنعها  التي  احلرية  ب�صقف 
نف�صهم غري مدركن ر�صالة جاللة امللك عبد  لأ

اهلل الثاين حول �صقف احلرية”.
فاأو�صح  بداعية  الإ الكتابة  معايري  عن  اأما 
القا�صم: “ل اأعتقد اأن املبدع يفتعل اأ�صياء معينة 
لتنا�صب هذه امل�صابقة اأو تلك، فمن غري املعقول 
واحدة  طبعتان  ب��داع��ي  الإ املنتج  من  يكون  اأن 
بها  للتقدم  واأخرى )�صوبر(  مثاًل،  لال�صتهالك 
اإىل جائزة ما، فهذا ل ي�صمى اإبداعًا، ول ي�صمى 
يكتب، ومن  “املبدع  �صاحُبه مبدعًا”. م�صيفًا: 
ثم يحكم عليه النقاد اأو القراء اإن كان اإبداعه 

ي�صتحق اللتفات اإليه اأم ل”.

* ع�صو هيئة التحرير
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 * �إع��������د�د : ه���ي���ا ����س���ال���ح  

اصدارات

الرزاز  موؤن�ص  اأدب  يف  درا�صة  املحكي:  “الغائب  كتاب  يك�صف 
ال�صيا�صي” ال�صادر عن اأمانة عمان الكربى )2008( للباحث 
من  دب،  ب��الأ ال�صيا�صة  تربط  التي  العالقة  احلبا�صنة،  قتيبة 
خالل �صخ�ص الروائي الراحل موؤن�ص الرزاز واأعماله، مقدمًا 
للروائي،  املبكر  الوعي  �صكل  ال��ذي  ال�صيا�صي  للواقع  ق��راءة 
ثم  واحلزبية،  ال�صيا�صية  ل�صريته  العامة  املالمح  على  وموؤ�صرًا 
اأثر الروؤية الفنية للرزاز يف  العبور من هذا املدخل للبحث يف 

ت�صكيل اأعماله الروائية.
روايات  يف  دب��ي  ب��الأ ال�صيا�صي  تقاطع  ق��راءة  الباحث  اختار 
عراب يف ناطحات  الرزاز: “اأحياء يف البحر امليت”، “متاهة الأ
القفاري”،  “جمعة  ���ص��وت”،  ك��امت  “اع��رتاف��ات  ال�����ص��راب”، 
وراأ�ص  “قبعتان  امل�صتباحة”،  “ال��ذاك��رة  نكرة”،  “يوميات 
والف�صيف�صاء”،  “ال�صظايا  دينا�صور”،  “م��ذك��رات  واح��د”، 
قدرة  عن  كا�صفًا  ع�صل”.  و”ليل  ح��الم”  الأ ت�صتيقظ  “حن 

الرزاز املتفردة على ال�صتجابة والتفاعل مع اأدق التفا�صيل يف احلياة العامة واخلا�صة.
يقراأ الباحث م�صهد الواقع العربي كما عاينه الرزاز اأدبيًا، لفتًا اإىل اأن الواقع القامع واملقموع معًا، واخلراب 
عادة  الف�صام، ما قاده لإ اأنتجت مبدعًا ع�صابيًا و�صوداويًا يعاين من حالة  والت�صظي، عوامل  والنهيار 
زمة الفجائعية باإنتاج عامل فني بديل عن عامل الواقع، دون اأن يرتك يف عامله اجلديد املتخيل  اإنتاج الأ

خرين الذي اأبقوا على �صذرات اأمل ت�صربت عرب كتاباتهم. مل، على عك�ص الروائين الآ ب�صي�صًا لالأ
ويف �صياق مت�صل، يرى الباحث اأن الت�صظي والته�صيم والتخريب طال اأي�صًا ال�صكل الروائي �صمن لعبة 
غنية من التجريب والتخريب، مّنت عن روح متمردة على ال�صلطة بكل اأ�صكالها، و�صائر مظاهرها. موؤكدًا 
اأن ا�صتباك الروائي بال�صيا�صي على النحو املراوغ الذي ج�ّصده موؤن�ص اإبداعيًا مل يدع جماًل لل�صيا�صي يف 
اإ�صعاف الروائي وا�صتالبه باجتاه التقريرية واملبا�صرة، فجعل الرزاز الواقعيَّ يت�صرب يف ن�صيج الفّني، 

فبدا متكاماًل ومن�صجمًا معه.
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حوارات فدوى طوقان

ال�صادر  بكار  “ح��وارات فدوى طوقان” ليو�صف  كتاب  ي�صتمل 
عن دار اليازوري على اثني ع�صر حوارًا ُرتبت بح�صب ت�صل�صلها 
التاريخي بدءًا من 1962 وانتهاء باآخرها 2003. تكمن اأهمية 
هذا الرتتيب وفقًا لبكار، يف الك�صف عن ظروف حياة طوقان 
ومالب�صاتها وتطورها متردًا وبوحًا وحتوًل وجتديدًا وتغريًا يف 
والوطنية،  وال�صيا�صية  والجتماعية  دبية  الأ واملفاهيم  ال��روؤى 

وىل بالقدماء والتالية باملعا�صرين. وعن تاأثراتها الأ
�صنار  اأم��ن  من:  كلٌّ  ف��دوى  مع  اأجراها  ح��وارات  الكتاب  �صم 
“البيت العربي”،  اأبو ناب ملجلة  فق اجلديد”، ليلى  “الأ ملجلة 
ليانة بدر ملجلة “الكرمل”، زهري الدبعي ل�صحيفة “نابل�ص”، 
دب”،  الأ “اأخبار  جملة  “الد�صتور”،  ل�صحيفة  �صناعة  طلعت 
ملجلة  داوود  �صمري  “ال������راأي”،  ل�صحيفة  ع��ط��ي��ات  حم��م��د 
“الراأي”  ل�صحيفة  ال�صحام  اهلل  عبد  ال�صيا�صي”،  “امل�صاهد 

دب” القاهرية، فيدا م�صعور وزكريا حم�صن ملجلة “�صيدتي”، عالء بدرانة ل�صحيفة “القد�ص  ول�”اأخبار الأ
العربي”.

وىل”، وفيه ثالث مقالت ق�صرية عن طوقان  “فدوى طوقان وق�صيدتها الأ الكتاب ملحقًا عن  كما �صم 
واإن مل يكن تاريخها واحدًا  ول ق�صيدة ن�صرتها فدوى،  التاأريخ لأ الدين املنا�صرة، يحاول فيها  كتبها عز 

وىل. عنده يف املقالت الثالثة جميعًا، لعتماده رمبا على ذاكرته كما يذكر يف املقالة الأ
توّخيًا لدقة التوثيق، و�صع بكار هوام�ص ومراجع للتو�صيح وال�صرح يف املكان الذي يحتاج ذلك، ليكون الكتاب 
وثيقة توؤرخ وتربز �صذرات من حياة ال�صاعرة فدوى طوقان، التي تعّد من اأبرز �صعراء العربية بعامة، وجيلها 

على وجه اخل�صو�ص.  

السياسة الثقافية في األردن بين الواقع والطموح

عمان،  )اأمانة  التل  يو�صف  حمد  لأ والطموح”  الواقع  بن  ردن  الأ يف  الثقافية  “ال�صيا�صة  كتاب  يلقي 
ردن، من خالل التعريف باملوؤ�ص�صات الثقافية الر�صمية وغري  2008(، ال�صوء على ال�صيا�صة الثقافية يف الأ
اأن  اإىل  ويلفت  معيقات،  من  جتابهه  وما  واإجنازاتها  ون�صاطاتها  واأنظمتها  قوانينها  حيث  من  الر�صمية 
بع�ص هذه املوؤ�ص�صات تعاين من تنازع يف الخت�صا�ص، و�صعف يف الدعم املايل، وعدم القدرة على حتقيق 
مواكبة  على  قدرتها  وعدم  العامة،  الثقافية  ال�صيا�صة  ر�صم  امل�صاركة يف  من  وا�صتبعادها  اإليه،  تطمح  ما 
الع�صر وم�صتجداته، كما اأن معظم هذه املوؤ�ص�صات تنطوي على طموحات ثقافية كبرية تفوق قدرتها على 

حتقيقها.
يوؤكد الكتاب اأن اأبرز امل�صاكل يف املوؤ�ص�صات الثقافية الر�صمية تتجلى من خالل الت�صابه والتداخل يف قوانن 
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املتعددة،  الثقافية  باجلوانب  املتعلقة  واأنظمتها  ال���وزارات 
تتكرر من  وا�صعًا  الثقايف ويجعل منه ميدانًا  العمل  ما يربك 

عمال الثقافية. خالله الأ
من  ك��غ��ريه  ي��ع��اين،  ردين  الأ املجتمع  اأن  الكتاب  يبن  كما 
املجتمعات العربية املعا�صرة، من �صراع يف القيم ال�صيا�صية 
على  قدرته  يعيق  ب�صكل  والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية 
يغلب  ثقافته  واأن  اجلديدة،  العاملية  احل�صارة  مع  التعامل 
عليها احلفظ والرواية، وهي متحجرة وقفت عند مرحلة مل 
جتميع  �صورة  يف  نف�صها  جترّت  واأ�صبحت  جتاوزها،  ت�صتطع 
تاأتي بجديد،  ل  ال�صابقة يف كتب مو�صوعية جامعة  للمعارف 
ردنية يف حالة تناق�ص و�صراع و�صريورة من  كما اأن الثقافة الأ
ال��ذات، �صعف  التقوقع على  ب��داع،  الإ تخلُّف  اأبرز مالحمها: 

التغيري،  ورف�ص  املحافظة  روح  والتع�صب،  الع�صبية  العقل،  على  املا�صي  �صيطرة  العامل،  على  النفتاح 
والفتقار اإىل حلوار.

1986
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باإ�صداره “1986” يوقع القا�ص �صعود قبيالت، القارئ يف �صرك 
مرحلة تاريخية تعرّب، ل عن جتربته ال�صعبة املتمثلة يف حادثة 
رائه ال�صيا�صية ح�ْصب، واإمنا عن تاأثريات هذه احلادثة  �صجنه لآ
بداعية التي اأجنز فيها: “يف البدء.. ثم يف البدء  يف جتربته الإ
احلافلة”  “بعد خراب  “م�صي” )1994(،  اأي�صًا” )1980(، 

)2002(، ثم “الطريان على ع�صا مكن�صة” )2009(.
فاق،  تتحرك �صخ�صيات املجموعة �صمن ف�صاء يبدو مفتوح الآ
اخلارج،  من  للم�صهد  تنظر  داخلها،  حبي�صة  اأنها  ت�صعر  لكنها 
تاأثري مبا�صر  ح��داث التي لها  اإزاء الأ ول متتلك ردة فعل حتى 

عليها. 
مليح”،  اإىل  “الطريق  الق�ص�ص:  على  املجموعة  ا�صتملت 
مثري(”،  )نداء   86 “العقبة  “متابعة”،  جانبية”،  “عطفة 
“جمرد  ر�صائل”،  “نقل  بنطال(”،  يف  )غيمة   86 “العقبة 

انطباعات عادية”، “الع�صفور الذي كان يحك ج�صمه بجذع ال�صجرة”، “اإمياءات اأهل الكهف”، “رحلة 
�صيد عادية”، “بل�صم اأحمر” و”يوم جمعة عادي من العام 1986”.

وت�صل�صلها من تقدمي خربة  حداث  الأ تعاقبية  به  ُتْوهم  ما  املجموعة، رغم  الفانتازي يف  يتجلى اجلانب 
ال�صرد  ي�صتبك  “حقيقيته”، وهنا  لينفي عنه  الواقع  العجائبي يف منت  يتداخل  حياتية )واقعية(، حيث 
خري  الواقعي باملتخيل والالواقعي، ولعل هذا التداخل هو ما اأ�صار له الروائي اإليا�ص فركوح على الغالف الأ
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الجولة األخيرة

خلوليو  خ��رية«  الأ »اجلولة  الق�ص�صية  املجموعة  يف  تتجّلى 
اأزمنة  دار  ال�صادرة عن  العطا،  اأبو  ترجمة حممد  كورتاثار 
للن�صر والتوزيع، 2009، روؤية جديدة للعامل ترى اأن الطبيعة 
�صياء ل تكمن يف قوانينها، بل يف ما ي�صذ عنها،  احلقيقية لالأ
لرتياد  �صعٌي  الفانتازيا  اأن  كورتاثار  رجنتيني  الأ يوؤكد  وفيها 
اآفاق اإن�صانية جديدة بغية حتقيق الذات، والبتعاد عن العبث 
والقرتاب منه يف الوقت نف�صه كاأمنوذج طبيعي يقدم واقعًا 
غري مفهوم، وهو ما يعني قبول الواقع على اأنه عبثي، بل عّد 
العبث حتديًا لقوانن الفيزيقا والفكر امليتافيزيقي املتحمور 

يف الذات.
على  تطراأ  معتادة  غري  مواقف  على  ق�ص�صه  الكاتب  يبني 
الواقع اليومي املاألوف ليبدو، بتدقيق النظر، غري ماألوف، يف 

عه؛ لذا فاإن ثمة روحا �صخرية يف الق�ص�ص، متاأتية من  ع ما ل ميكن توقُّ حماولة لالقرتاب وفهمه، وتوقُّ
غرابة املوقف وتناق�صاته عرب الرتكيز على وجوهه املتعددة.

تدور اأحداث الق�ص�ص غالبًا يف ف�صاءات مغلقة، وح�صور قوى جمهولة يبدو اأن لها يدًا حترك م�صائر 
ال�صخ�صيات التي ل ت�صتطيع القيام بفعل، مكتفية بردود اأفعال وح�ْصب اإزاء املواقف ال�صاذة التي تعرت�ص 
حداث دون القدرة  حياتها، وهو ما ينعك�ص بال�صرورة على القارئ الذي يجد اأنه ل ميتلك اإل اأن يتقبل الأ
على التاأثري فيها. اإىل جانب ذلك ثمة تقنيات متنوعة يلجاأ الكاتب ل�صتخدامها من مثل: تداخل م�صتويات 

ال�صرد واأزمنته وف�صاءاته، ا�صتخدام الفعل امل�صارع، والنهايات املفتوحة.

للمجموعة بقوله اإن قبيالت “متّكن من جعل امل�صافة الفنية يف الكتابة الناظرة للواقع، م�صافة مقنعة اإذا 
نها حّثتنا على النظر با�صتمتاع اإىل  قارّناها بالواقع كما كان. ل بل متتلك تلك امل�صافة جماليتها اخلا�صة، لأ

كيف ميكن اأن يت�صكل الواقع وفقًا لزوايا نظر متعددة، واأن يحتفظ بواقعيته املتكرثة يف الوقت نف�صه”.

مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة

ول  جاء كتاب »م�صارات النقد ومدارات ما بعد احلداثة«  للباحث حفناوي بعلي، يف مقدمة وف�صلن، الأ
يتناول »م�صارات النقد.. تروي�ص الن�ص«، ويناق�ص جملة من الق�صايا، اأهمها: جمالية »القيمة« والنقد 
�صطوري، والنقد الثقايف  اجلمايل يف اخلطاب املعا�صر، والتداولية )الرباغماتية اجلديدة(، والنقد الأ

نثوي. والن�صوي والأ
يتطرق الف�صل الثاين من الكتاب ال�صادر عن اأمانة عمان الكربى )2007(، »مدارات ما بعد احلداثة.. 
�صطوري يف جتربة  تقوي�ص اخلطاب«، اإىل معامل النقد اجلمايل يف جتربة اإح�صان عبا�ص، ومعامل النقد الأ
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جرب اإبراهيم جربا، واإدوارد �صعيد وخطاب ما بعد ال�صتعمار، 
ومعامل النقد الن�صوي اجلديد يف جتربة مينى العيد، والرتاث 
النقد الوجودي يف خطاب  اأرك��ون، ومعامل  يف خطاب حممد 

عبد الرحمن البدوي.
يحلل الكتاب جملة من احلقائق عن طبيعة »القيمة اجلمالية« 
دبي والفني، ليوؤكد اأن كل عمل فني اأدبي ل بد  بداع الأ يف الإ
ينطوي على حقائق، واأن هذه احلقائق لي�صت قيمة بحد ذاتها، 
كما اأن اأي م�صمون داخل العمل الفني مهما تكن اأهميته، ل 
العمل  ويتحقق جناح  ذاته،  فنية يف  قيمة  ذا  يكون  اأن  ميكن 
بع�صها  وارتباط  جمتمعة  عنا�صره  متازج  خالل  من  دب��ي  الأ
»القيمة  هي  اللغة  اأن  اإىل  الباحث  وي�صري  خ��ر.  الآ ببع�صها 
دبي  الأ بح�صب اجلن�ص  تتنوع  واأنها  دبي،  الأ للخطاب  ولية«  الأ

الذي ُت�صتخدم يف �صياغته.
نظرية  اأب��ع��ادًا  اكت�صب  ���ص��ط��وري  الأ النقد  اأن  الباحث  ي��رى 

على باأنه منط  اإ�صهامات النقاد اجلدد الذين يقوم نقدهم على حتديد النموذج الأ وتطبيقية وا�صعة يف 
من ال�صلوك اأو الفعل اأو نوع من ال�صخ�صيات اأو �صكل من اأ�صكال الق�ص، يعك�ص اأمناطًا اأو اأ�صكاًل بدائية 

وعاملية جتد ا�صتجابة لدى القارئ.

قناع الوردة

معمار  العزيز  عبد  يو�صف  ال�صاعر  يبني  ال���وردة«  »قناع  يف 
ق�صيدته وفق م�صهدية قوامها املرجعيات الب�صرية الفنية، من 

مثل الت�صكيل وامل�صرح والدراما، اإىل جانب ال�صرد. 
الثقافة،  وزارة  من�صورات  �صمن  ال�صادرة  املجموعة  تت�صمن 
ردنية  بداعي )8(،  ق�صائد ت�صتلهم البيئة الأ م�صروع التفرغ الإ
والعربية، من مثل ن�ص »البرتا: حماولة اأوىل للعناق«، ي�صتعيد 
ال�صاعر يف حلظة راهنة، م�صاهد من ما�صي املدينة التي مرت 
عليها ح�صارات عدة، ويحاول اأن يوؤن�صن مدينته الوردية التي 
اأنه جمرد »طيف ناحل« يف مراياها،  ليكت�صف  لعناقها،  تغويه 

مت�صائاًل كيف ل�صعيف مثله اأن يواجه اأ�صطورة مثلها؟
كتف  »على  ن�صو�صه  العزيز  عبد  ي�صتلهم  الطفولة  وحي  من 

ال�صبي  ذلك  عامًا،  خم�صن  مرور  بعد  يتاأمل،  حيث  القد�ص«، 
النحيل الذي كاَنُه، ويف �صياق حواري مع الذات، يظل ال�صاعر يتتبع حركات ال�صبي، ويرتقب خوفًا من 
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مواجهة ال�صوؤال: »من اأنت؟«، ليوؤكد بعدها: »ل �صيء يف جعبتي / غري حقٍّ من الذكريات / اأكبكبها يف جرود 
املنايف / فتخ�صر«.

�صطورة يف ن�صه »قيامة �صدوم«، التي ا�صتدعى فيها اأ�صطورة �صدوم،  اإىل جانب ذلك، ا�صتلهم عبد العزيز الأ
لُي�صقط عليها ما يعانيه العرب يف الراهن، بخا�صة يف فل�صطن والعراق.

»الخشت: وللعبة أدوار أخرى«

بن  حممد  للُعماين  اأخ��رى«  اأدوار  وللعبة  »اخل�صت:  رواي��ة  يف 
والن�صر،  للدرا�صات  العربية  املوؤ�ص�صة  عن  الرحبي،  �صيف 
واملكان  وال��زم��ان  وال�صخ�صيات  ح���داث  الأ تتداخل   ،2008
وال�صور امل�صرتجعة من الذاكرة �صمن قالب �صردي فني يعاين 
خر، ويتناول ال�صخ�صية  مفهوم الهوية، وق�صية النفتاح على الآ
العمانية الب�صيطة ك�صيف وع�صيقته، واملركبة ك�صخ�صية �صعيد، 
ال�صخ�صيات  وهذه  الزجنبارية،  الفتاة  ك�صخ�صية  وامل�صتلبة 
واأفكارها،  وروؤاه��ا  الثقافية  م�صتوياتها  تعدد  على  جميعها، 
تظهر �صمن املنت ال�صردي غري قادرة على مواجهة واقعها اأو 

تغيريه.   
ُعمانية  لعبة  وهي  »اخل�صت«،  لعبة  منطق  وفق  الرواية  بنيت 
تقليدية ل يوؤدي اأدوارها اإل الذكور. وبن جتربة اللعبة وجتربة 
الرواية هوام�ص يتداخل بع�صها يف بع�ص لت�صيع الفوا�صل بن 
اأرواح الالعبن واأج�صادهم. اللغة ج�صد، اجل�صد لعبة، اخل�صت 

خر 6 حفر، فحفرته ال�صابعة  لها 28 حفرة، كل لعب له حفرة يف طرف املربع تف�صله عن حفرة الالعب الآ
خر هي ال�صابعة وكذلك. هكذا يف ف�صول الرواية، اأدوارها، جتربة ل تدعي اأنها متفردة، لكنها  وحفرة الآ
تقارب بن خطوط التما�ص. هناك امل�صتح�صر/املغيب يف ذهنية املجتمع املتوارثة، وهناك حا�صر/الغائب 

�صمن تفاعالت املجتمع يف األعابه اجلديدة. 
ن يكونوا يف لعبة واحدة، كل  للقارئ حرية اللتقاء باأبطال الرواية، قد ل جتمعهم اإل حفر، لكنها كافية لأ

واحد منهم يختار حفرته وم�صار خطواته داخل مربع اللعبة/احلياة.
بواب على ف�صاءات �صتقرتحها  نهاية اللعبة غالبًا غري متوقعة، وكذلك الرواية ل تنتهي وتظل م�صرعة الأ

لعبة اأخرى، وهكذا ت�صتمر دائرة اللعبة با�صتمرار دائرة احلياة.

ردن  *  كاتبة من الأ
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نال جائزة �إ�سماعيل �سموط للت�سوير

فنون

“اأحمد  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي  ال��ف��ن��ان  ي��ع��د 
ول يف  ال�����ص��اوي�����ض” ال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز الأ
ن�����ادي �صباب  اأق����ام����ه  ال�����ذي  امل���ع���ر����ض 
ال���وح���دات ع��ن��دم��ا ك���ان ل ي��ت��ج��اوز األ� 
اأبرز  م��ن  واح���دا  ع��ام��اً,  ع�صرة  الثانية 
فقد  ردن,  الأ يف  ال�����ص��ب��اب  ال��ف��ن��ان��ن 
اأن  الت�صكيلية,  رحلته  خ��الل  ا�صتطاع 
يبتدع لنف�صه حالة خا�صة فيها الكثري 
ن يتوج رحلته مع  بداع.. اأهلته لأ من الإ
درجة  على  باحل�صول  وال��ل��ون  اخل��ط 
املاج�صتري من جامعة الريموك 2008 
�صرة  الأ اإىل  نف�صه  العام  والن�صمام يف 
جامعة  يف  الفنون  كلية  يف  التدري�صية 
باملركز  ال��ف��وز  ث��م  التطبيقية,  العلوم 
إ�صماعيل  ول جلائزة الفنان الراحل ا الأ
الت�صوير منا�صفة  � يف   2009 � �صموط 

مع الر�صامة ال�صابة ن�صرين �صبح.

غ�������������ازي �ن���������ع���������ي���������م  * 

أحمد الشاويش ..
تألق في أستخدام األلوان الفاتحة والغامقة
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والعمل الفائز الذي �صارك فيه الفنان اأحمد 
رجال  ميثل   ،2009 �صموط  م�صابقة  يف  �صاوي�ص 
كبري ال�صن يحمل طفال بن يديه ا�صت�صهد نتيجة 
وقد  غ��زة.  على  الهمجي  ال�صهيوين  الق�صف 
قدم ال�صاوي�ص �صخو�صه التعبريية باأ�صلوب موؤثر 
بالعاطفة..  فيا�صة  وم�صاعر  باحلياة..  وناب�ص 
يدي وعيني الرجل  وقد بالغ الفنان يف حركة الأ

ر�ص..  وكذلك يف قدميه عندما ثبتهما يف الأ
م�صاحة  على  متنا�صقة  األ��وان��ه  ج��اءت  وق��د 
ل��ق��ه يف  ال��ك��ان��ف��ا���ص.. ف��اأظ��ه��ر م��ن خ��الل��ه��ا ت��اأ
عندما  والغامقة..  الفاحتة  ل��وان  الأ ا�صتخدام 
م��ن خالل  م��وج��ود  م���ل  الأ ب���اأن  للمتلقي  اأوح���ى 
فقد  اللوحة؛  خلفية  يف  انت�صرت  التي  �صاءة  الإ
لوان  الأ من  هارمونية  �صاوي�ص  الفنان  ا�صتخدم 
درامية  لتاأكيد  ال��ل��وح��ة،  و���ص��ط  يف  ال�صاخنة 
عطاء  لإ اللوين  التباين  ا�صتخدم  كما  املو�صوع، 
ق�صى من الفاعلية يف ت�صوير احلدث،  احلد الأ
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اأما بالن�صبة للتكوين العام يف اللوحة فقد 
جاء متزنا را�صخ البناء.

وعن اأهمية الفوز بهذه اجلائزة قال 
�صاوي�ص: هذه اجلائزة تعني يل الكثري.. 
ردنية،  الأ الت�صكيلية  للوحة  تكرمي  فهي 
يف غمرة ما حتققه على ال�صعيد املحلي 
ت�صكيلية  قامة  متثل  نها  ولأ واخلارجي.. 
الفل�صطينية  للق�صية  قدمت  عظيمة، 
الكثري.. الكثري.. منوهًا باأهمية اجلائزة 
يف ت�صجيع الفنانن ال�صباب على تطوير 

اأعمالهم الفنية. 
ول  واجلائزة التي مت الإعالن ع�نها لأ
مرة يف متوز 2007م، تقدم يف جمالت 
الزيتي،  والر�صم   )Painting( الت�صوير 
 Mixed( املختلفة  وامل���واد  ك��ري��ل��ي��ك  الأ

.)media

التي  اجلائزة  تنظيم  على  وي�صرف 
�صنويًا  دولر   )5000( قيمتها  تبلغ 
واجلائزة  الدولية”  فل�صطن  “موؤ�ص�صة 
اإىل  د. ه�صام حماد، ومتنح  مقدمة من 
مبدع اأو مبدعة من ال�صباب وذلك �صمن 

يف  الكبري،  الفنان  رحيل  ذك��رى  يف  يقام  حفل 
�صيف كل عام.

مكونة  حتكيم  جلنة  اجلائزة  على  وي�صرف 
كحل،  الأ الفنانة متام  اأع�صاء، هم:  من خم�صة 
مازن ع�صفور،  الدكتور  خالد خري�ص،  الدكتور 
حامت  وال��دك��ت��ور  ك���رمي  اأب����و  ح�صني  ال��دك��ت��ور 

ال�صريف. 
التحكيم  جلنة  اأعلنت  وقد 
اختيار  وامل��ك��ل��ف��ة  امل����ذك����ورة 
ال�صنوية  ب��اجل��ائ��زة  الفائزين 
�صموط 2009  اإ�صماعيل  للفنان 
اأحمد  ال�صباب  الفنانن  ف��وز 
ال����ذي يعمل  ���ص��اوي�����ص  م��و���ص��ى 
العلوم  جامعة  يف  التدري�ص  يف 
�صبح  عايد  ون�صرين  التطبيقية 

التي تعمل يف املتحف الوطني.

 � ول  � ف��م��ن ه��و ف��ن��ان��ن��ا ال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز الأ
إ�صماعيل  ا ال��راح��ل  الفنان  جل��ائ��زة   � منا�صفة 

�صموط للت�صوير ؟
وماذا عن م�صريته الت�صكيلية؟   

1970م  ع��ام  ع��م��ان  يف  ال�صاوي�ص  ول��د     
خا�صة  حالة  لنف�صه  يبتدع  ب��داأ  طفولته  واأثناء 
بداع،  الإ األ���وان  من  الكثري  فيها 
ه���ذه احل��ال��ة ب���داأ ي��درك��ه��ا منذ 
ي�صعر  بداأ  عندما  اأظفاره،  نعومة 
للفن،  ي�صده  ما  �صيئا  هناك  ب��اأن 
ول�صبب غام�ص كان ميد يده اإىل 
لوان لري�صم على الورق ما راأته  الأ
يعي�ص  كان  ال��ذي  باملحيط  عيناه 
الدرا�صة  م��راح��ل  وخ���الل  ف��ي��ه، 
البتدائية اأظهر اهتمامًا ملحوظًا 
وكان  الفنية،  الرتبية  بح�ص�ص 

قدم �ل�ساوي�ش 
�سخو�سه �لتعبريية 

باأ�سلوب موؤثر وناب�ش 
باحلياة.. وم�ساعر 

فيا�سة بالعاطفة

،،

،،
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يتفوق على زمالئه يف الر�صم، وكانت ر�صوماته 
تنفذ بخطوط وا�صحة املعامل، بل اإن تلك الر�صوم 
تنال  و�صارت  املدر�صة،  مر�صم  يف  تعلق  كانت 
طراء والت�صجيع من حوله، وب�صكل خا�ص من  الإ
الوكالة  مدر�صة  الفنية يف  الرتبية  مادة  مدر�ص 
باجلوفة، الذي لعب دورًا مهمًا يف ت�صجيعه، ويف 
من  ع��دد  لتجريب  ودفعه  الفنية،  امل��واد  توفري 
اخلامات يف اإجناز ر�صوماته، ومنها لوحته التي 
ول يف املعر�ص الذي اأقامه نادي  فازت باملركز الأ

�صباب الوحدات.
ال�صف  يف  وه��و  حققه  ال���ذي  ال��ف��وز  ذل��ك 
ال�صابع، دفعه اإىل بذل املزيد من اجلهد، واأتاح 

وامل�صابقات  املعار�ص  يف  بفعالية  ي�صارك  اأن  له 
تعليمه  فيها  تلقى  التي  املدار�ص  تنظمها  التي 
على مدار العام حمليا وخارجيًا، كما كان مبثابة 

وىل نحو اقتحام عامل الفن. نقطة النطالق الأ
ال��درا���ص��ة تطورت  ت��ق��دم��ه يف م��راح��ل  م��ع 
موهبته الفنية، واأخذ يعرب عن روؤيته امللتزمة يف 
الفن ب�صدق ودون ادعاء، فلجاأ اإىل ر�صم لوحات 
لفتة، هي عبارة عن درا�صات يف اأعمال تنتمي 
اإىل املدر�صة ال�صريالية، تناول على م�صطحاتها 
بالق�صية  اإن�صانية ومو�صوعات متعلقة  م�صامن 
على  العتماد  خ��الل  من  وذل��ك  الفل�صطينية، 

�صارات. بع�ص الرموز والإ
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ا�صتن�صاخ  لعملية  ك��ان  كما 
العاملين  الفنانن  كبار  لوحات 
اأحمد  ت���دري���ب  يف  م��ه��م  دور 
والتلوين،  الر�صم  على  �صاوي�ص 
واأدرك يف هذه املرحلة  اأن للفن 
اأبعادًا ل يزال يجهلها وعليه اأن 
يدركها ويتعلمها فقرر النت�صاب 
اإىل دورات متخ�ص�صة بالفنون 
اأخرى  ناحية  وم��ن  ناحية،  من 
تاريخ  يف  القراءة  على  الرتكيز 
�صاطري  والأ واحل�صارات  الفن 
و�صرية حياة الفنانن العاملين، 

مع احلر�ص على متابعة املعار�ص الفنية وجتارب 
زمالئه.

اإىل  يحتاج  الفن  م�صوار  اأن  �صاوي�ص  اأدرك 
الكثري من ال�صرب، واأن املوهبة وحدها ل تكفي، 
لذلك التحق بعد الثانوية العامة يف كلية الفنون 

يف  ال��ريم��وك  بجامعة  اجلميلة 
الفر�صة  له  تتاح  وهناك  اإرب���د، 
حول  املقلقة  اأ�صئلته  يطرح  ك��ي 
بالن�صبة  ومفهومه  الفن  ج��دوى 
املنهج،  يف  قلقا  وعا�ص  للفنان، 
حرى: قلقا باختيار املنهج  اأو بالأ
جرب  اأن  بعد  للر�صم  التعبريي 
عدة مدار�ص، ولقد اأجاب الفنان 
عن بع�ص ما كان يدور يف ذهنه 
خرية،  الأ الدرا�صية  ال�صنة  خالل 
ويجرب،  ي��ب��ح��ث  ب����داأ  ع��ن��دم��ا 
واجتهاده  مب��ث��اب��رت��ه  وا���ص��ت��ط��اع 
ر�صم  يف  التعبريية  روؤيته  اإىل  النتباه  يلفت  اأن 
ن�صان والطبيعة ال�صامتة، واملنظر الطبيعي،  الإ
قيمًا  ال��روؤي��ة  تلك  من  ي�صتخل�ص  اأن  يف  وجن��ح 

خا�صة بالن�صبة للخط واللون والتكوين.
 لكن ما تعلمه يف كلية الفنون عن املدار�ص 

ي�سوغ �لفنان من  
�لطبيعة �ل�سامتة عاملًا 
فريدً� يف خ�سو�سيته 
وبناء�ته �لت�سكيلية 
�جلميلة، من خالل 

�إبد�ع خطوط متناغمة 
حت�سر د�خلها مفرد�ته

،،

،،
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ميوله  يلبي  يكن  مل  الفنية  ال�صيحات  واآخ���ر 
الفنان  ب��داأ  ذلك  على  وبناء  الفن،  يف  واأفكاره 
ال�صاب “ اأحمد �صاوي�ص” ي�صق م�صالكه اخلا�صة، 
اإىل   �1993  � فيه  تخرج  الذي  العام  يف  ف  وتعرَّ
الفنان الدكتور “ ح�صني اأبو كرمي ” الذي مل�ص 
اللتحاق  على  ف�صجعه  والطموح  املوهبة  لديه 
تعلم  التي  املدر�صة  مبثابة  كان  الذي  مبر�صمه، 
قالم،  بالأ ال��ر���ص��م  �صنعة  “���ص��اوي�����ص”  فيها 
التي يرجع  املائية،   ل��وان  والأ الزيتية،  ل��وان  والأ
ا�صتخدمها  ع��ام،   500 من  اأك��رث  اإىل  تاريخها 
العرب يف ر�صم املخطوطات وال�صور اجلدارية، 
ال��ف��ن��ان اجل��ه��د حتى  م��ن  وه��ي خ��ام��ة تتطلب 
ي�صتفيد من مزاياها يف نواحي ال�صفافية، و�صكل 
والن�صارة،  والختالط،  والتدرج  اللونية،  البقع 
“ امل��درك اجلمايل  ي�صمى  ما  الفنان  تعلم  كما 
للمرئيات ” وتهيئة القالب الذي يج�صد فيه روؤاه، 
واكت�صب خربة لونية وخطية مهمة انعك�صت على 

اأعماله الواقعية الالحقة من ناحية اأخرى.
وهكذا وجد الفنان ال�صاب “ اأحمد �صاوي�ص”  

جابة  الإ  ” ك��رمي  اأب���و  ح�صني  د.   “ مر�صم  يف 
ال�صافية عن كل ما كان يدور يف ذهنه من اأ�صئلة 

عندما جتاوز القلق ل�صالح البحث الفني.. 
الفنية  اللوحة  لديه  تتبلور  ب��داأت  هنا  من   
اأ�ص�ص �صليمة وقاعدة  عمال مدرو�صا مبنيا على 
يف  اأو  ال��روؤي��ة  يف  ���ص��واء  �صحيحة،  اأك��ادمي��ي��ة  
اأنامله  تتحرك  ب��داأت  وقد  الت�صكيلية،  املعاجلة 
اختار  اأن  بعد  بثقة،  ب��ي�����ص  الأ امل�صطح  على 
اللم�صة  وب��داأت  ب��ه،  واأل��وان��ه  فر�صاته  يربط  ما 
كرمي  اأب��و  ح�صني  د.  عن  ورثها  التي  ال�صحرية 
الفن  يعد  ومل  خ�صو�صيته،  له  واأ�صبح  ت�صيء، 
عنده جمرد حدوتة �صغرية اأو كبرية، بل اأ�صبح 
اأبعد من ذلك بكثري.. لذلك مل ين�صغل باله اأبدًا 
بال�صهرة بقدر ما كان ين�صغل باجللو�ص اإىل األوانه 
واأوراقه واأقالمه، لي�صور ده�صته وروؤاه للحقول 
ردنية.. التي تنب�ص باملعاين  �صجار والقرى الأ والأ
فكار يف �صل�صلة من اللوحات البديعة.. واإذا  والأ
بر�صم  يكتفي  ك��ان  للتلوين،  ال��وق��ت  يت�صع  مل 
يف  ر�صمه  ي�صتكمل  ثم  للمنظر..  �صريعة  درا�صة 
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البيت من اخليال.بعد تخرجه يف كلية الفنون، 
دّر�ص م�صاقات الر�صم والت�صوير الزيتي يف كلية 
يف  الفنية  للرتبية  مدر�صا  عن  ثم  اخلوارزمي  
م�صوؤول  اأ�صبح  ثم  ومن  الثانية،  عمان  منطقة 
للر�صم  ومدر�صًا  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ن�صاط 
نون كل ذلك جعله  الزيتي يف مركز  والت�صوير 

قريبا من اأدواته الفنية املختلفة. 
اإىل  الفنان  يلتفت  مل  ال�صنوات  هذه  خالل 
تراكم جتربته ولوحاته من اأجل عر�صها اإل يف 
ول يف �صالة  عام 1995 عندما اأقام معر�صه الأ
ردنين، وبعد اأربع  رابطة الفنانن الت�صكيلين الأ
املركز  �صالة  يف  الثاين  معر�صه  اأق��ام  �صنوات، 

الثقايف الفرن�صي.
حتول  نقطة   2001 ع���ام  اع��ت��ب��ار  ومي��ك��ن   
النجاح  باأفكار  املندفع  الفنان  هذا  جتربة  يف 
ا�صتوديو   اأ�ص�ص  عندما  الفن،  وتعميم  والطموح 
يف  تدريبية  دورات  عمل  يف  املتخ�ص�ص   )11(
والظالل  الن�صب  توزيع  ومعرفة  الر�صم،  اأ�ص�ص 
لوان الزيتية واملائية وغري ذلك  ثم ا�صتخدام الأ
من التقنيات، وميكن القول اإن الدور الذي لعبه 
الفن  ه��واة  تدريب  يف  �صاوي�ص  يلعبه  زال  وم��ا 
ردن مهم جدا، فقد  واإعدادهم للم�صتقبل يف الأ
من  الكثري  يف  ي�صاركون  طالبه  ن�صاهد  ب��داأن��ا 
على  م�صاركاته  تعددت  وق��د  الفنية،  املعار�ص 

اخلارجي،  و  املحلي  ال�صعيد 
وكان اآخرها م�صاركته اإىل جانب 
اأ�صتاذه الفنان د. ح�صني اأبو كرمي 
يف �صيمبوزيوم الت�صوير والنحت 
 1  /  12 يف  اأقيم  وال��ذي  بدبي، 
على  ح�صوله  وبعد  م،   2007  /
ان�صم   2008 عام  يف  املاج�صتري 
التدري�صية  الهيئة  اأ���ص��رة  اإىل 
العلوم  بجامعة  الفنون  كلية  يف 

التطبيقية.
اأحمد  ال���ف���ن���ان  وجت���رب���ة   
ثالث  اإىل  ت����ت����وزع  ����ص���اوي�������ص 

جمموعات رئي�صية هي:
يف  نظرنا  يلفت  ما  اأول  وىل:  الأ املجموعة 
ن�صان الذي ر�صمه يف  هذه املجموعة هو ذلك الإ
لتحقيق  �صعيًا  واقعي  باأ�صلوب  احلياة  مواجهة 
الهتمام  خالل  من  املو�صوع  روح  عن  التعبري 
بال�صوء والظل يف �صبيل تاأكيد اجلانب التعبريي، 
ح�صا�ص اجلمايل يف بناء العمل ككل، �صواء  والإ
يف  امل��ح��وري��ة  امل��ودي��ل  جل�صة  ناحية  م��ن  اأك���ان 
ح�صا�ص  اللوحة، التي تعرب عن الإ
اأو  والعجز،  واحل���زن  بال�صياع 
بالتفا�صيل  اللتزام  ناحية  من 
لوحة  اأي  تخلو  ول  الت�صريحية، 
اإجن��ازه من عالقة حماورة  من 
م�صخ�صاته  واأي���دي  الوجه  بن 
اأو  الفخذ  فوق  �صواء  املو�صوعة 
لوحة  كل  اختالف  مع  الركبة، 

خرى باأ�صلوب متميز. عن الأ
اأو  البورتريهات  يف  واملدقق 
يالحظ  ر�صمها،  ال��ت��ي  ال��وج��وه 
كما  النف�ص  مراآة  عن  تعرب  اأنها 

وجد �لفنان �ل�ساب  
�أحمد �ساوي�ش

 يف مر�سم “ د. ح�سني 
جابة  �أبو كرمي “ �لإ

�ل�سافية عن كل ما كان 
يدور يف ذهنه من �أ�سئلة 

عندما جتاوز �لقلق 
ل�سالح �لبحث �لفني..

،،

،،
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من  لبا�صًا  الواقع  لتلب�ص  الفنان  نف�ص  عك�صتها 
اأنها  اإىل  �صافة  بالإ الراقية،  ن�صانية  الإ املبادئ 
مالحمها،  خلف  كامن  جمال  عن  تعرب  وج��وه 
حيث ت�صعرنا بوجودها من خالل جمود احلركة 
اأن  اإل  ال�صرامة  تلك  ورغم  املالمح،  و�صرامة 
الفنان اأكد املدلول الداخلي يف التعبري والنزعة 

الرتكيبية.
والظل  وال�صوء  للمنظور  ا�صتخدامه  ورغم   

ن�صاين مثل: اخلدين  لتج�صيم عنا�صر الوجه الإ
وما  والعينن،  ن��ف  الأ ومعامل  وال�صعر  واجلبهة 
الفنان  اأ���ص��اع  فقد  تعبري..  م��ن  ال��وج��ه  يحمله 
بن  اللوين  الت�صاد  خ��الل  من  املتاأملة  بروحه 
�صود، والفراغ والكتلة، �صفة ال�صكون  بي�ص والأ الأ

واحلركة يف بورتريهاته.
ج�صام م�صخ�صاته � بحركاتها   اأما بالن�صبة لأ
اأو  جال�صة  اأو  م�صتلقية  كانت  ���ص��واء  املختلفة 
واقفة. فقد ر�صمها بخطوط جريئة مما يزيدها 
�صموخ  بكل  م��ام  الأ اإىل  ت��ربز  ويجعلها  تعبريية 

على نحو يوحي بقوة البناء يف لوحاته.
ال��ف��ن��ان يف هذه  ل���دى  ال��ت��ع��ب��ريي��ة  ال��ل��غ��ة   
املجموعة ت�صل حل�ص املتلقي يف بالغة متناهية، 
داء  مما جعله يحقق قدرًا من التفرد وبراعة بالأ

وخ�صو�صية يف الروؤية.
الثانية: احتوت على )ت�صاويره(  املجموعة 
عالقات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ص��ام��ت��ة  للطبيعة 
الفنان  �صاغ  التي  واملالم�ص  ل��وان  والأ �صكال  الأ
وبناءاته  خ�صو�صيته  يف  ف��ري��دًا  ع��امل��ًا  منها 
خطوط  اإب��داع  خ��الل  من  اجلميلة،  الت�صكيلية 
تتكون  التي  مفرداته  داخلها  حت�صر  متناغمة 
الزجاجية  ك��واب  والأ باريق،  والأ واين،  )الأ من: 

ن
نو

ف



154

والفواكه،  والزهور،  الق�ص،  و�صالل  والفخارية، 
لوان،  الأ املتعددة  قم�صة  الأ وقطع  الكاز،  وملبات 

بثنيتها وتكّومها والتفافها حول بع�صها (.
 تلك العنا�صر الب�صرية، واحلاملة تعبريات 
املو�صوعات  اأح��ب  من  هي  ومتعددة،  خمتلفة 
ومن  اأعماله،  يف  ت��رددًا  واأكرثها  الفنان،  لدى 
�صاوي�ص  اأح��م��د  ال��ف��ن��ان  �صبغ  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا 
�صاعرية،  ب�صبغة  ال�صامتة  للطبيعة  تكويناته 
واأ�صقط عليها م�صاعره عندما اختزل التفا�صيل 
والدرجات اللونية، وا�صتخدم امل�صاحات الوا�صعة 
لوان املتناغمة وال�صافية بطريقة رمزية  ذات الأ

بعاد الوجدانية. لتعرب عن الأ
الطبيعية  املناظر  ت�صم  الثالثة:  املجموعة 
التي اأبدعها الفنان اأثناء قيامه برحالت لبع�ص 
ومر�صع،  البقعة،  مثل  ردن،  الأ يف  امل��ن��اط��ق 
ومناطق  ومادبا..  واملاأمونية،  وزي،  و�صلحوب، 
املناظر  بر�صم  يقوم  كان  رحلة  كل  ويف  اأخ��رى، 
ولكن  الواقعية،  روؤيته  عن  ليك�صف  الطبيعية، 
هذه الواقعية لي�صت مبعنى املحاكاة اأو التقليد، 

واإمنا اخللق والبتكار.
الدائم  تنقله  هذه  جمموعته  يف  والالفت   

البديعة.  املائية  واللوحة  الزيتية،  اللوحة  بن 
خرية حتتوي على حرفية وا�صحة و�صفافية  فالأ
ل نظري لها اليوم يف حركتنا الت�صكيلية ال�صابة، 
عدم  م��ع  وال��داك��ن،  ال��ف��احت  تقنية  م�صتخدمًا 
بالتفا�صيل  العناية  ول  املنظور  بقواعد  التزامه 
الفنان  جمع  وهنا  الطبيعي،  للمنظر  الدقيقة 
التاأثري..  امل�صهد  بن  ر�صمها  التي  املناظر  يف 
اأق�صى  اإىل  بامل�صهد  وذه��ب  التاأملي،  وامل�صهد 
تكويناته  يف  والخ��ت�����ص��ار  ي��ج��از  الإ اح��ت��م��الت 
اللونية وال�صكلية، دون اأن يتخلى عن روح امل�صهد 
امل�صتمد من الواقع، الذي يحمل مالمح الطبيعة 

امل�صتقاة من امل�صاعر.
واحلاملة  املتتابعة  اللونية  ال�صربات  اإن   
خال�صة بحوثه التقنية يف هذه املجموعة تعطي 
لوحاته الدفق التعبريي املطلوب وتبقي اإيقاعاته 
حب  عن  لنا  تك�صف  التي  عليه،  الدالة  اللونية 
الفنان للطبيعة و�صحرها الفذ. لهذا كان اأحمد 
ال�صباب  ردن��ي��ن  الأ الفنانن  اأك��رث  من  �صاوي�ص 
اإخال�صا لبحثه الفني العميق الذي يظهر الجتاه 
اأن  ال�صخ�صي، كما  اأ�صلوبه  الذي هو  كادميي  الأ
والطبيعة  للطبيعة،  درا�صته  تكمن يف  مهارته ل 
ال�صامتة فح�صب، بل يف بع�ص التفا�صيل، ومنها 
لبلوغ  ال�صخ�صية  لل�صور  درا�صته  خا�ص  ب�صكل 

دواخله العميقة.
الفنان  ه��ذا  �صرية  م��ن  ن�صتخل�ص  اأخ���ريًا 
يوظف  كيف  عرف  ال��ذي  وهو  وجتربته،  املبدع 
اأن  قدراته يف مكانها ال�صحيح، در�صًا وا�صحًا: 
ول عندما كان عمره  جتربته منذ فوزه باملركز الأ
ل يتجاوز  12  عامًا، وحتى فوزه منا�صفة بجائزة 
من  والثالثن  التا�صعة  يف  وه��و   2009 �صموط 
التوقف  وت�صتحق  ون�صطة  حيوية  تزال  ما  عمره 
نهم  عندها، وعند غريها من جتارب ال�صباب لأ
على  ويقع  الفعالة..  امل�صتقبل  وذخ��رية  م��ل  الأ
عاتقهم يف امل�صتقبل القريب قيادة م�صرية الفن 

ردين. الت�صكيلي الأ

ردن  *  ن�اق��د وت�ص�كي�لي من الأ
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الروح البدائية في أعمال 
أحمد نعواش

فنون

حم���م���د �أب��������و ع�����زي�����ز  * 

    عندما ن�صاهد اأعمال 
اأحمد  الت�صكيلي  الفنان 
لنتذكر  ن���رج���ع  ن��ع��وا���ض 
التي  ال��ق��دمي��ة  ال��ر���ص��وم 
ول  الأ ال����ف����ن����ان  خ���ط���ه���ا 
جدران  على   ) )البدائي 
اآلف  م�����ن�����ذ  ك�����ه�����وف�����ه 

ال�صنن.

ا�صتطاع  فقد  ذل��ك  وم��ع     
الفنان اأن يه�صم العديد من 
القدمية  الفنية  ���ص��ال��ي��ب  الأ

نعو��ش فنان يعي�ش عامله �لربيء و�مل�ساك�ش يف عامل 
تعمه تكنولوجيا �ل�سخب 

ن
نو

ف
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واحلديثة من خالل املتابعة والدرا�صة والبحث 
تطلعات  ذات  مرحلة  يخو�ص  كي  والتنقيب، 
ليو�صل روؤياه من خالل اأعماله التي يطرحها 

)للمتذوق الفني واملتلقي - امل�صاهد(.
القرن  �صتينيات  م��ن  الفنية  فاأعماله     
كفكر  ون�صوجها  بالتفتح،  ب��داأت  الع�صرين 
عال ذي روؤية واحدة �صكل ولدة حديثة على 
فنتاجاته  العربي؛  الت�صكيلي  امل�صهد  �صعيد 
تخطيطات ت�صكيلية رمزية ب�صيطة حتمل يف 
خميلته  بف�صل  وذل��ك  ع��دة،  معاين  طياتها 
ح�صا�صات  والإ �صياء  والأ فالعامل  بداعية،  الإ
م�صتمر؛   تغري  ذات  والطبيعة  والتكوينات 
ياأتي  ب��اأن  ب��د  ل  الت�صكيلية   فالديناميكية 

توؤلف  جديدة  بعنا�صر  الفنان 
�صكال  الأ ح��رك��ة  ديناميكية 
�صياء  والأ ل��وان  والأ ج�صام  والأ
العربي  للمتلقي  يقدمها  التي 

والعاملي.
اأعمال  يف  ظ��ه��رت  ل��ق��د     
ت�صبيهية  ا�صتعارات  نعوا�ص 
ن�صانية  الإ املعاناة  فيها  ي�صور 

باأ�صلوب بريء )طفويل( يحاول 
مفاهيم  اإي�����ص��ال  خ��الل��ه  م��ن 
بعيدة عن الواقع املتعاي�ص معه 
واحليوان(  ن�صان  )الإ في�صور 
�صريالية  �صياغة  لي�صيغهما 
�صاطري  والأ احللم  اىل  اأق��رب 

عرب اخليال وجتلياته.
)اجلمل،  مفرداته  اأخذت     

لو�ن  ��ستخد�مه لالأ
�لرمادية م�ستوحى 
من �لطبيعة نتيجة 
ح�سا�ش بالعدم  �لإ
و�لت�سبث بالبقاء

،،

،،
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ن
نو

ف

بتعبريات  تتنوع  والبقرة(  القط   ال�صمكة، 
ذات اأحا�صي�ص تنبع من خالل نتاجات اأعماله 
)احلب، العاطفة، الوجدان، التمرد وال�صلة 
ل��ك��ي تعي�ص  ن�����ص��ان واحل����ي����وان...(  ب��ن الإ
مفرداته �صمن طقو�ص يتجلى بخ�صو�صيتها، 
احلقيقية  امل�صاحة  لتك�صب  بنف�صها  نية  وبالآ
للحفاظ على احلرية املحاطة بف�صاء �صطحه 

الت�صويري.

   نعوا�ص فنان يعي�ص عامله الربيء وامل�صاك�ص 
لذا  ال�صخب...  تكنولوجيا  تعمه  ع��امل  يف 
)اخلط،  ناحية  م��ن  عمله  عنا�صر  متتلك 
التكوين واللون( توافقا بن الكتل والفراغات 
موزعة  خطوط  �صمن  كتله  تتحرك  بحيث 
تتوالد  بحيث  تنت�صر  رفيعة  تبدو  ب��اإح��ك��ام 
لتتكاثر وتعرب عن م�صائل وجودية، هذا غري 
التوازن يف اأ�صكال ديناميكية احلركة للتمرد 
)بخطوط  الواقع  على 
اأقرب   - كاريكاتورية 

للنقد املبا�صر( .
ا�صتخدامات  اأم��ا     
زرق  لالأ اللونية  نعوا�ص 
نتاجاته  يف  وال��رم��ادي 
هو  زرق-  الأ اأن  جن��د 
التعبري  �صح  اإن  اأداة- 
للبعد والف�صحة واملجال 
ال�صماء  و�صفاء  اجلوي 
والربودة،  واحل��ي��وي��ة، 
اأي�����ص��ا. فهي  وال��ظ��ل��م 
�صفة  ل  تفاعل  عملية 
ا�صطلح  وم���ا  ج��ام��دة 
»تعبري  ت�صميته  ع��ل��ى 
رمز  اإن���ه  اإذ  زرق«  الأ
ال�صمات  م���ن  ل��ك��ث��ري 
احلكمة،  ال�����ص��دق،   (
الإخال�ص،  اخل���ل���ود، 

الثبات (.
لوان  الأ اأم���������ا     
الرمادية فهي م�صتوحاة 
نتيجة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م���ن 
بالعدم  ح�������ص���ا����ص  الإ

والت�صبث بالبقاء. 
نعوا�ص  انتهج  لقد     
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الفكري  وخ��ال�����ص��ا مب��ع��ط��اه  خ��ا���ص��ا  ن��ه��ج��ا 
وبخربته ا�صتطاع معاجلة �صطحه الت�صويري 
لي�صل بنا ملعان عديدة منها: )الفرح، احلزن 

والده�صة (.

معر�صا  ح����زي����ران 2009  م��ط��ل��ع  اف��ت��ت��ح 
يف  نعوا�ص  اأحمد  الت�صكيلي  للفنان  ا�صتعاديا 
دارة الفنون - موؤ�ص�صة خالد �صومان يف جبل 

اللويبدة مبدينة عمان.
   ويذكر اأن نعوا�ص من مواليد   1934عن 
كارم بفل�صطن، حا�صل على بكالوري�ص بدرجة 
روما،  اجلميلة،  الفنون  اأكادميية  امتياز، 
ايطاليا 1964، وحائز على دبلوم يف احلفر، 
كما  فرن�صا.  ب��وردو،  اجلميلة،  الفنون  كلية 
�صافة  بالإ اللوحات  وترميم  در�ص فن احلفر 
عام  اإيطاليا  ال��ف��خ��ار،  على  املحافظة  اىل 
ال�صخ�صية  املعار�ص  من  العديد  له   .1980
ردن وخارجه، وهو حائز  اجلماعية داخل الأ
امليدالية  اأهمها:  اجلوائز  من  العديد  على 
والدرع  ال�صابع.  الكويت  بينايل   - الذهبية 
وجائزة  العرب،  الفنانن  جلمعية  الذهبي 

ردن عام 1990. الدولة التقديرية - الأ

ردن * فنان ت�صكيلي من الأ
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من أجل بقاء أفضل

بداع والبتكار لكان العامل الذي نعي�ص  لول الإ
الب�صر يت�صرفون  اليوم خمتلفًا جدًا ولكان  فيه 
تعليمات  اأو  غرائزهم  عليهم  متليه  ما  ح�صب 
حياتهم  يف  تعلموه  �صيء  كل  ولن�صوا  جيناتهم، 
واحلرية،  احل��ب  عن  اأفكارنا  مثل  موتهم  بعد 
بداع  الإ لول  الن�صان...  وحقوق  والدميوقراطية 
مع  احليوان  عن  ن�صان  الإ اختلف  ما  والبتكار 
اأنه ي�صرتك مع ال�صمبانزي يف 98% من التكوين 

اجليني.
ب�����داع والب��ت��ك��ار – ك��م��ا ي���رى ك��ث��ري من  الإ
املفكرين–  هما املعادل الثقايف لعملية التغريات 
اجلينية الفطرية Endogenetic(( التي توؤدي 
اأثره–  ينتقل  ال���ذي  البيولوجي  ال��ت��ط��ور  اإىل 
الثقافة  اأما  جيل.  اإىل   جيل  اأوتوماتيكيا– من 

ح���������ص����ن����ي ع������اي�������������ض * 
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فال يوجد– ميكانيكيًا– مكايفء جيني لها. ومن 
ثم فهي ل تتنقل – اأتوماتيكيًا – من جيل اإىل 
طفال  نها ل تنطبع يف اجلهاز الع�صبي لالأ جيل لأ

املولودين. اإن على كل طفل جديد اأن يتعلمها.
وحدة  ه���و  ال���ت���ط���ور  يف  ل��ل��ج��ن��ن  امل�����ص��اب��ه 
املكت�صبة  اجلينات  اأو   )Memes( املعلومات 
اجليل  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي    )Ectogenetic(
والنظريات،  ع��داد،  والأ كاللغة،  تعلمها  اجلديد 
واملو�صيقى...  غ���اين،  والأ والقيم،  وال��ق��وان��ن، 
اإبداعًا،  اأو  املبدع تغيريًا  التي يحدث فيها  وهي 
وي�صبح ما يغريه اأو يبدعه جزءًا من الثقافة اإذا 

اأ�صاف اليها اأو �صّكل حت�صينًا  جوهريًا فيها.
بع�ص  جت��راأ  ثقايف  اأو  اإن�صاين  ع��امل  ول�صنع 
النا�ص وك�صروا عبودية التقاليد، واأوجدوا طرقًا 
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باملبدعن  العملية  هذه  يف  انغم�صوا  الذين  ون�صمي  القادمة.  جيال  الأ اإىل   ونقلها  فكار  الأ لت�صجيل 
نهم لو م�صوا على خطى غريهم اأو �صبحوا  – ويف حالة العلوم باملبتكرين بالكت�صاف والخرتاع – لأ
ن كل اإبداع ل يجعل �صكل احلياة بعده ي�صبه �صكلها قبله. اإن  مع التيار ما تركوا اأثرًا بعد موتهم، لأ
جزاء من اأنف�صنا التي ن�صتدخلها من البيئة الجتماعية من اإبداعهم. واإذا �صح  الثقافة هي تلك الأ
بداع والبتكار )بالكت�صاف والخرتاع الناجمن عن البحوث  – فاإن الإ اأنه �صحيح  – ويبدو  ذلك 
ن�صان، اأو املجتمع والعامل ، من تغليب  ف�صل اإذا متكن الإ ن�صاين الأ والتطوير( هما م�صدر البقاء الإ

بداع والبتكار على اجلانب ال�صلبي  الذي ميكن اأن يهدد م�صري العامل. يجابي لالإ اجلانب الإ
قاحلة.  �صحراء  اأو  فاتنة  اإن�صانية  جنة  ي�صبح  اأن  بن  يتاأرجح  اليوم  فيه  نعي�ص  الذي  العامل  اإن 

بداع والبتكار وطريقة توظيفهما. وتتوقف النتيجة يف احلالتن على طبيعة الإ
بداع والبتكار الثقافة وحت�صن احلياة. اإن حت�صن احلياة – جمرد  وعليه يجب اأن تغني نتائج الإ
اإن�صاين  واملبتكر هدف  للمبدع  يكون  اأن  بل يجب  اأخطاء،  فيها من  ما  زالة  لإ يكفي  – ل  حت�صينها 

بداع والبتكار؟! اإيجابي يتجاوز الو�صع الراهن اإىل ما هو اأف�صل واإل فما الفائدة من الإ
اأو برناجمن متعار�صن: نزعة املحافظة على الو�صع  اإن�صان مزود بنزعتن  اأن كل  يرى العلماء 
بداع  القائم امل�صتمد من غرائز البقاء وتوكيد الذات وال�صيطرة، وتوفري الطاقة؛ ونزعة النمو اأو الإ
امل�صتمدة من غرائز الده�صة ح�صب ال�صتطالع والكت�صاف والخرتاع وال�صتمتاع باجلديد واملغامرة 

بداع والبتكار. املخاطرة التي توؤدي اإىل  الإ
من  قلياًل  ول  الأ الربنامج  يتطلب  بينما  اأنه  املفارقة  لكن   ،: معا  للربناجمن  بحاجة  ن�صان  والإ

الت�صجيع والدعم اخلارجين ليعمل، يذوي الربنامج الثاين اإذا مل ي�صجع ويدعم وي�صتثمر.
اأو  واملخاطرة  واملغامرة  ال�صتطالع  وح�صب  الده�صة  فر�ص  كانت  اإذا  اإنه  نقول:  ذلك  �صوء  ويف 
بداع والبتكار نادرة، والعوائق على طريقها كثرية، فاإن الدافعية الالزمة لإطالق الربنامج الثاين  الإ

تتال�صى وتنطفئ.
بداعي عملية حيوية اأو حياتية ن�صطة تتجدد بال�صتخدام اأو بالفر�ص املتاحة لها.  اإن التفكري الإ
اأما م�صدر الطاقة التي حترك هذه العملية فهو ال�صوؤال اأو الندها�ص وحب ال�صتطالع. وهو م�صدر 
العاجزة عن  اأو  املت�صلطة  �صرة  الأ وين�صب يف  يخبو  ما  �صرعان  ولكنه  طفال،  الأ متوافر بكرثة عند 
جوبة  جماراة متطلباته؛ اأو يف املدر�صة والكلية واجلامعة التي تعتمد التلقن واحلفظ وا�صرتجاع الأ

رهاب. اجلاهزة اأو املحفوظة م�صبقًا؛ اأو يف جمتمع اأبوي اأو ديكتاتوري يعتمد التخويف والإ
املدر�صي  للتعليم  التناف�صية  الفردية  الطبيعة  من  فالريي  بول  الفرن�صي  والناقد  ال�صاعر  ويحذر 
ي اإبداع او ابتكار. قل لأ بداع والبتكار فيقول: ل بد من وجود اثنتن على الأ نها تعيق الإ واجلامعي لأ

خرى فوقية اأو عليا غري   واأخريًا نقول: يوجد يف كل جمتمع بنيتان: اإحداهما حتتية معروفة، والأ
معروفة عند الكثريين. والبنية التحتية ت�صبه اجلذور من ال�صجرة. واأما البنية العليا املتولدة منها 
والر�صم  كاملو�صيقى  الفنون  واأما   . الثقافة  وهي  منها  زه��ار  والأ وراق  والأ غ�صان  والأ ال�صاق  فت�صبه 
والنحت وامل�صرح والغناء والرق�ص والباليه… فت�صبه الثمار ) قمة الثقافة(. وكل جذور ل تنبت 

بداع والبتكار( فهي عقيمة. ال�صجرة )الثقافة( فهي ميتة. وكل �صجرة ل تنبت الثمار )الإ
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