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ل والريحان،  لنقدم الرحيق  السوسنات وأزهار الفُ
َّة، بتواضع وحب.   حمر َّاكي لكم، ووجوهنا مُ الز

الفخر  ميلؤنا  جميل،  يومٍ  وكل  اليوم     
بأس  ال  شوطا  جديدة»،  «أقالم  ب  واحلماس 
نشير  اإلبداع،  كبار  الكبار،  بعزمية  قطعته  به 
الكثير  عليك  لها: نُعوِّل  ونقول  بسبابتنا  إليها 
ي  أيتها اجمللة، انشري شراعك األبيض الكبير، شقِّ

باب مبجذافك اخلشبي وامضي دون تلكؤ. العُ

عثمان مشاورة

بأس  ال  شوطا  جديدة»،  «أقالم  ب  واحلماس 
نشير  اإلبداع،  كبار  الكبار،  بعزمية  قطعته  به 
الكثير  عليك  لها: نُعوِّل  ونقول  بسبابتنا  إليها 
ي  أيتها اجمللة، انشري شراعك األبيض الكبير، شقِّ

باب مبجذافك اخلشبي وامضي دون تلكؤ. العُ

*  طالب جامعي

66

نــــجيد األمــــل والحــــب

املتناهي،  العطاء  هذا   معا 
ومند  الفرحة،  لتواصلوا معنا 
نحو  جسرا  أرواحنا  لكم 
برفقتكم،  الطويل  احلياة  لم  سُ لنصعد  احملبة، 
إلى صدورنا،  يلج  اللذيذ  النقي  الهواء  إلى حيث 
بينما  الفسيحة،  البالد  سهول  على  نشرف 
مثل  نهرول  اخلضراء،  احلقول  تغمر  الشمس 
نلثم  هي،  الشَّ العبق  نشتم  ملونة،  فراشاتٍ 

االفتتاحية
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األيام  خلف  متوار  مجهولٍ  من  اخلوف  زحمة  في 
املمتد،  الرحب  الفضاء  إلى  التَّطلع  وتَوق  اآلتية، 
يحذونا  أمامكم،  البسيطة  أحالمنا  نبسط 
قد  علينا،  لنتفوق  التحدي  أرواحنا  وميأل  األمل، 
شبكني أيدينا حتت رؤوسنا،  يُؤرقنا الليل البهيم، مُ
نُحدِّق بالسقف، نحلم بعملٍ شريفٍ جيِّد، سيارة 
دافئ،  صغيرٍ  بيتٍ  كراجِ  في  مركونة  متواضعة، 
مصروف  من  الوسادة،  في  تُخبئ،  جميلة،  زوجة 
بخوفٍ  تهمسُ  شك،  دون  العصيبةِ  لأليام  البيت 
لتخلعَ  مساءً،  الباب  نطرق  عندما  نْ؟  مَ ورجاء: 
املتعبة،  ظهورنا  عن  لطيفة،  ببسمة  املعطف، 
الشتاء  ليالي  في  ساخنا  حساءً  أعدَّت  وقد 

القارصة.

املستقلة،  احليوية  كُتَلُنا  لنا  سعيدة،    أحالمنا 
لنا فكرنا ومبدأنا، فما عادت لألسماء املطاطية، 
اجليدة  القدرة  ميالد،  عيد  بالونِ  مثل  املنتفخة 
لتواجه فورة اإلبداع الشبابي ورفعة ذوقه، امضوا 
دُّوا يد العون الصادق  إلى جانبنا بحسن صحبة، مُ
يكفينا  ما  لنا  سبيلنا،  حال  في  اتركونا  أو  إذن، 
املشرق  مستقبلنا  لنا  وقضايا،  هموم  من  وأكثر 
فوق  أيدينا  راحات  واضعني  إليه  نتطلعُ  الواعد، 
جباهنا النَّدية، لتتضح الرؤيا في طريق الشمس، 
وأقالمنا  الفتية  سواعدنا  بقوة  املنشود  اجملد  لنا 
يد التَّملق أو التَّنظير، ال نُحسن قول  البريئة، ال جنُ
أي بني، لكننا منلك أدواتنا البسيطة، نعزف حلنا، 
ا  نصَّ رواية،  قلوبنا، قصة،  نبض  نصنع شعرا من 
الغد  في  األمة  نصنع  ملحمة،  رمبا  متمردا، 

اآلتي.     

رج  فرسان التغيير، لنا احلق، كل احلق، في شدّ السَّ
األصيلة،  خيولنا  ظهور  على  املناسب  بالرِّكاب 
سريعة  الشرسة  الكثبان  مترامية،  فالصحراء 
بأيدينا  الترابي  طريقنا  تعبيد  في  التجوال، 
لنجرف  سواعدنا  عن  ر  نُشمِّ أن  اخملشوشنة، 
السيول  جتلبها  التي  تلك  العفنة،  الرواسب 
الَّلعينة من أماكن قصيَّة، أن نقول قولتنا، شهيرة 
أو ليست كذلك، في كل شيء من حولنا، دون أن 
ندسَّ أنفنا في شأن الغير، مصيرنا، نُقرره بحزم.

احلب  ويجيد  االنتماء،  يُجيد  س،  متحمِّ شباب 
خفقان  على  نستيقظُ  الطيبة،  األرض  لهذي 
ليتمثل  الزجاجية،  النافذة  خلف  من  الوطن 
منسح  له،  حبنا  عمق  فندرك  أعيننا،  في  األحلى 
األصص  في  الورود  بتالت  على  العالق  الغبار 
بعض  نسقيها  قها،  نتنشّ في شرفاتنا،  املعلقة 
املاء العذب، نُلوِّح لغيمةٍ نشيطةٍ مترُّ إلى شأنها 
على عجل، لتقطر في رقعة عطشى من أرضنا، 
نُقبِّل يد أمنا اجملعدة احلنونة، تُتمتمُ بالدعاء، رمبا 
حتضننا، ثم منضي بيمن اهللا وبركته لنحمل على 
أكتافنا من جديد، عبء الوطن الغالي، فاشبكوا 

أيديكم بأيدينا، جسرا رشيقا نحو احملبة.   
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هـذي  بـالدٌ  أعـــزّ اهللا ُ أهليهـا   
ومن سنـا الفـجر حيكت كفُّ  بانيهـا     

    
ـني وصفـاً وتشبيهـا    عـرُ يُسعفُ ال الشّ

فيها ما  ارتـوت من سحـر  يُـونُ  العُ وال   
       

ـت على بلـدٍ  أحالمـي البكـرُ ما حطّ
غـاليهـا عيــنيّ   فـي  ــم  حتطّ     إالّ 

          
ـو األُمنيـاتُ كمــا ان تسمُ وبني عمّ

ظـاميها قلـب   في  ُالهـوى  زُون  مُ      سمت 
             

سمـت كغيـمٍ من األطيـاب  أمـطرنا    
وريهـا جُ سحـر  من   لنـا  وجـاد   ً    وردا

        

ـذ جئتُـها واملنى سكـرى ولي كبـدٌ   مُ
أُداريهـا ي  لكنـّ اجملـد   إلى       حــرّى  

          
مـا راق لي من ضيـاء األرض قاطبـةً    

نواحيـهـا في   يزهـو   اجملـد  سنـا           إالّ 
      

وال هفـا قلـبي الـدّامي إلى وطـــرٍ
مرافيـهـا فـي   اللّيـالي   قضــاء           إالّ 

           
لـو كـان للدّهـر أن يختـار جنّتــهُ  

ثـانيها األرض  لـهذي   وجدنــا      ملـا 
        

رضعهــا             ولــو تخيّـرت األطفـالُ مُ
مغـانيهـا مـن  جميعـاً  رضعنـا  ا    كُنـّ

أحمد الجهميعّمــاُن

*  طالب دراسات عليا

إبــــداعــــات
شــــــعر.....
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بشــار الـزغـول

*  طالب جامعي

أسمــــاءُ بقـــربكم  وقـــوفـــي   ما 
األرجاءُ ضاقت  بِيْ  أم  أهـــوىً    

ى أم هو احلسنُ ناره تتلظّ

ولـــهاءُ حــــولها      والفراشــــات 

أم أجبت اجلمال حني دعــــانــي 

حسناءُ له  أوحت  قد   ً    شاعرا

يا جماالً وهل سواه جمالٌ

الشعراءُ وصفه  عند  رت     قصّ

كيف يُجدي الكالم في وصف حسنٍ

علياءُ يدٌ  ـه  وجهَ        نحتت 

وكساه املالك بالنور حتّـى

الظلماءُ الليلة  منه       أفلت 

فتــْـنـَـــٌة َعصــْـــمــَـــاء

9
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وحجابٌ قد لفه بعــفافٍ

عصماءُ فتنةٌ  الوجه        فإذا 

رابضاً حول وجهــــهـــا باختيالٍ

احلياءُ عاله  قد  النـَّبل      يدفع 

وكأنّ السحاب غار على البدرِ 

البهاءُ فاعتراه  اه            فغطّ

وإذا بيْ غرقت في بحر همًً

واإلرجاءُ القنوط  براني       قد 
ً تارة يغلب الرشاد وحينا

األهـــواءُ وتغـــلــب  تتمادى    

هل حجـــابٌ يكفني ِ سحر حجابٍ

سيمــاءُ سحرها  السحر  هو        أم 

لـــّتي  أيها الطب إمنا أنت عِ

الدواءُ والغرام  وباحلب     

ً قد رضيت التنكيل بالطب سعرا

قصواءُ غايةٌ  احلبِّ         ورِضا 

ً و املاء يبلع امللح عبّا فَهُ

هباءُ َذاب  وامل امللحُ          وأنا 

أكثر العاذلون في العذل حتّى

اجلوزاءُ حكايتي  في     سمعت 

ذّال حني رأوها راة العُ وسَ

دماءُ فســـالت  أيدياً  عوا  قطّ   

ثمّ قالوا وقولهم قولُ صدقٍ

حـــوراءُ حــــوريـــــةٌ      أجنبـــتها 

ً ويحكم إمنا جلست كفيفا

بكّاءُ حسره  من  رْفٍ                وبطَ

ليس حالي إال كيعقوب يشكو

بيضاءُ وعينه  بعدٍ         طولَ 

غير أنّي من احلبيب قريبٌ

بالءُ اً  حقّ القريب          وبِعاد 

ليت شعري أما ترقّ حلالي

فاءُ الشّ فيه  القميص  لعلّ  أم    

ةَ منديـلٍ  لستُ أرجوها غير قطعَ

ها حنّاءُ عليهِ من كفّ    

أم عساها تقول يا أبت استأ

ووفاءُ قوةٌ  فيه  إذْ          جره  

ً روني على ثمانني عاما أجّ

الشقاءُ طابَ  عليَّ  ـُّوا         ولـتشـق
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رأيتَ النهر ..؟
غاب في عتمة اللون ..

شرب هدأة الوجه احملنط في استقالة
أزرق السماء ..

في البحر نهاية اإلثم ..وأول العدم 
والغيم ؟ 

حبلى ..غيمات الساحل اآلسيوي 
تغازل البحر البعيد فيها 
نهاران من عسل وضوء ..

تولد آلهة اخلطيئة من رحم الغيوم
ترضعها النوارس من حتت جناحيها 

حليب غربة البحر 
متارس احللم ..جسدا من نار وتراب 

..والزورد   زمهرير 
سائد.

متارس الرقص في الفراغ 
وتبعث أورفيدا اخللق ...

واألزرق ...؟ 
عبث ..في اختيار وجه املعنى 

جدال املوج والصخرة   
والواقف هناك في الظل الذي يشبهه

حول ميراث صراخ البحر 
األزرق ذبابة ترقص في ضوء 

الشارع..شارع بال رصيف 
وامرأة تتابع نشرة موت رجل 

مهاجر فيها.. معتقد أنها البحر 
والبحر.. وطن يغزل أرواحنا بخيوط 

املكان ويتركنا لنجهش برائحة الطيف
والطيف أزرق مثل نهر مغرور 

يقلب صورته في مرآة السماء 

*  طالبة جامعية

 كوثر حمزة

مونولوج األزرق

1111
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ال تسأل أسئلة ًفي احلب ْ                                                

فأنا القلبُ املزروعُ بغيمة ْ 
ال متطرُ إال حزناً 

أ َ لَ مَ ا 
أسئلةَ ً عطشى في ذااااكرة ِالنبضْ 

وتصادرُ كلّ خياالتي 
ال تسأل عن أشياءَ تسوءكَ 

أو عن سنبلةٍ خضراءَ يعذّبها الصمتْ 
فبكتها موسيقى أحشائي 
 ( وأنا ال يسكنني إالّ (وهمٌ

شرقيّ الوجه وغربيّ القلبْ 
يتراقصُ داخلَ عافيتي 

وأنا الااااااا أدري أيني اآلنْ 
فعلى أقدامي رملُ صحارى 

وفي عينيّ جبااااااااالٌ شاهقةُ النسيانْ 
أتسلقها 

كي أجْ مَ عَ ني 
أو تعبرني دمعة ُ نيسانْ 

فأرى مفتاحا ًيغلقني 
فأغادرني 

جباٌل شاهقةُ النسياْن

*  طالبة جامعية

 لينا محمد ارشيد

12



13 ((وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين)) 
من روائع خط الثلث

وشتاتي احلافي يبحث ُ عنّي 
انّي أحببتكَ حتّى لو كانت عيناك بعيدة 

 ْ وسماؤك تنقرها األطيار
أحببتكَ رغماً ً عن أنفِ خياالتي 

يا أعظمَ من أملي 
 ْ ال تسألْ أسئلة ًأكثر

واترك حلمي يتدللُ في دنياكْ 
فقريبا ً تشنقُ أوراقي 

وقريبا ً جدا ًسوفَ أمللمني 
وأقولُ وداعا أو أنساكْ 

لكنّ ورودي ال جترؤ أن تخنق عطري 
فافعلها أنت وال تسألْ 

ال تتركني كالطاووسِ احليرانْ 
ال تسأل أسئلةَ ً أكثرْ 

فأنا القلبُ املزروع بغيمة ْ 
ال متطرُ إال حزنا 

أسئلة ً عطشى 
ال تسأل عن أشياءَ تسوءكَ 

أو عنْ أشياء تهيئني للنسيان ِاألعمى 
في وضح ِاملوتْ 

فسجوني أَوْلى بي 
وجروحي متلؤها أسماكُ ظنوني 

كي تطعمني وجعا ً 
وأبللها مبياهِ عيوني 

ال تسألْ أسئلة ً أكثرْ 
فأنا لن أصدق فيها 

حتّى لو نطقتْ عيناي 
وعذاباتي 

وحفيفُ جنوني وهوايْ 
فهنالك قانونٌ همجيٌ في رأسي 

ال تقوى أقدامي أن تركلهُ عنّي 
وتخلّصني 

خلّصني أنت وهذا يكفي
م عقلي  خلصني أنت وحطّ

ًً عن قلبينا  خبئهُ بعيدا
عن عينينا 

ياااااا عود الكبريتِ الراحلْ 
أحرقْ رأسي في رأسكْ 

وانثرْ برمادي خلفكْ 
فأنا ما عدت أنا 
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الملعونة لو أنها اتسعت..                   
        

من كسل الصباحات
ومن الشقوقِ التي يتركها الصداعُ 

على جبهتي..
يستفزّني البعيد القترافِ خطوَةٍ بديهيّةٍ

إلى الصحو/ إليكِ

أنتِ التي ترفضني املكوث في مكانٍ
ظة. غيرِ اليَقَ

أة.. َدِرُ بطمأنينةٍ ال تتسعُ ملفاجَ وأنا اخل

ها باملزيدِ من اخلوفِ أروِّضُ

ه/  وأبلَعُ املفتاح  ألوي  طمأنينتي/  سجنُ  أنا 
نتأت  ألفةٍ  الفصول على   َّ متر الوقت حتى  مُ  أقضِ
يكُنْ  .. لم  لَ تعجَّ ا  رِضً ذاتَ  املغصوب  املعدنِ  في 
س  يُحِ /لم  الفيءِ على  كسابِلَةٍ   َّ مير ولم  ا،  ضيفً

ُر. وَ لم ميَ بِهِ الهواء/ هُ

لِ املساءاتِ سَ في عَ
لُ جمجمتي.. حيثُ النبيذ يصقِ

قدمايَ تستفزانِ البعيدَ 
ها السوليفان، فيدنو بخطواتٍ يلفُّ

، كرِ أرفضُ املكوثَ خارجَ السُّ
أصحو ببالدةٍ تتسعُ لفاجِعة..

رُها باملزيدِ من الفرح.. أنفِّ

باءةِ  شبَةٌ بزَغت من مَ أنا قبرُ الفرح.. ضحكتي عُ
.. يحثُّهُ اجلوعُ  مُ كلما أسرَحُ بالنَملِ / أتَضخَّ بغلٍ
ردَلة/ أحومُ كاليرقةِ حولَ وَهْجي.  ةِ خِ على مشقَّ
طاف.. أطفاال  ها فتتوقُ إلى القِ زوجتي اخليبةُ أفلحُ
بأسماءِ من ماتوا.. رقصي بكاءٌ / غنائي هيولى.

ُخرم اإلبَرة..
 محمد عريقات

*  شـــاعـــر أردنــي
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رُ  ٌ برتقاليّةٌ تقطُ أفكار
تغرسُ في الرمادِ فراغًا

.. ريرَةِ ًا من القشعَ وحتيكُ دِثار
 ، وفي الليلِ

ةِ عندَ انتصافِ الزجاجَ
برُ  ، ميرُّ الصَّ واكتمالِ الصبواتِ
رِ قبضتي كالقطيعِ عن مجامِ

.. كِ البَضّ إلى جِسمِ

/ نقيثِرُ الصمتَ بزفيرِ  لُ سيرَةَ الرملِ تعالي.. نكمِ
احلَياءَ  لّ  يَفُ .. ال  البحيرَةِِ حوافِ  عندَ  الناجعِ  اإلوَزِ 
ةٍ  ةٍ ممزوجَ رُ القفلَ عن فِضَّ سوى قبلةٍ / قبلةٍ تكسِ

دٍ وقودُهُ الرِّجال. سَ ب/عن جَ بِذَهَ

عيناكِ تدسانِ شهوَةً حتتَ 
غطائي..

ديلِ كوَّةً  حتفرانِ في السَّ
وفي اخليال..

بُ مبا تسرقهُ من رجولتي، ألتهِ
ةَ الكهفِ داخلي أذناكِ تبتلعانِ صرخَ

شهوةَ الرملِ 
جذوَةَ اليدِ وهي متتدُّ كعريشٍ 

ةٍ متكوِّمةٍ  كثيفٍ على أفقِ صرخَ
على فوّهةِ البئرِ تنزُّ 

ا. ياجً ًا وهَ كافور

زاعُ بعيدًا  ثُها النِ دي.. مخذولٌ بروحٍ ينفُ سَ زائلٌ يا جَ
عن البيتِ واملقبرَة.. ولم أحتلَّق حولَ الذينَ يطهونَ 
/ بالنَّعيمِ زوادتي  لِتُتخم  ونِساء  خمرةً  جنَّتهم 
، وجهنَّمُ موقَدةٌ تتلونُ بنيَ األثافي،  اجلنَّةُ لم تنضجْ
/رغبَةٌ  سُ رُّ وال يالمَ فٌ ميَ .. جتيئنيَ إلى البال/رَهَ وأنتِ

.. يتبعها أثاثي جوقَةً وأظلُ  عُ في رؤى احملمومِ تلمَ
مغناةً بال أذُننيْ.

 .. سُ كنتُ أهجِ

صابِ والزلتُ في تَخومِ العُ
ل..  والثَّمَ

حُ طيفي في رواقٍ يتبجَّ
َّةُ فيهِ صادَفتني املسر

رنِ استحالتها، واختبأتْ في جُ
.. حتّى أنتِ

ضوركِ دَّقَتكِ املرايا وكذّبتُ حُ صَ
ليسَ بنيَ يديَّ 

سوى الوسادةِ واجلوع، 

والقشِّ الذي يتَطايَرُ
ة. مَ في فراغِ اجلُمجُ



16

 ، البئرُ عنكِ دّثني  .. حتُ دينَ زُيّنَ لي أن أحبّكِ ال توجَ
/ ال جتيءُ بكِ الريحُ ال تغوصُ بكِ  حتدثني الوشايةُ
  / الصنوبَرِ إكليلُ  رشِ  للحَ زيِّنَ  الوالهة..  تي  ضمَّ
ها: فيكَ شيءٌ  زُيّنتُ لألضدادِ.. تتهافَتُ في بعضِ

ضاعَ منّي.

بٌ بُحَّ لونه..  ةُ ذهَ الفضَّ
 ، سالتْ شمسهُ بنيَ احلجارةِ

. ليبِ الغزالِ وارتوى من حَ
كذلكَ اسمي..

كِ  يظلُّ بكرًا على مدِّ نطقِ
، َّةُ أيّتها األبجدي

لُ ينكِّلُني مجدهُ، ويخذلني أمَ
الذينَ رأوهُ فأال..

أعلِّقهُ من حلقةِ امليمِ 
بنيَ نحاسيّاتٍ عتيقةٍ

هبطَ على األكفِّ والصخورِ 
من طراوةِ القطن.. 
لم يستعن باحلبالِ 

إمنا بالطموح.

لستُ كلبًا أيتها الصباحات، 
أيها الصحو، 

أيتها املرأةُ، أيها البعيد،
لستُ كلبًا أيها الفرح، أيتها اخليبة،

لستُ كلبًا إمنا 
    . ةٌ في الترابِ ((وفوق كل ذي علٍم عليم)) جنمَ

من روائع خط الثلث
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عين الذئاب – ليل أول
..  تسمعني 

هناك رياح عاتية، 
واملطر يرفض أن يهبط 

درج طويل يتمكن من الكوكب 
ويرفض أن يهبط 

وعني الذئاب تلتمع حتت القمر
ويرفض أن يهبط ..

تفهمني ..
توجد نساء ... وتوجد خمر

واعتقاد بالروح التي تأثم
ويرفض أن يهبط

أكثر األسماء امللعونة من اآللهة
أكثر األلوان شراهة

وأقل احلب، 
هل تعشق الوردة جيب البذلة؟
هل يعشق أن يرفض أن يهبط 

ولو قليال ..
تبصرين ..

الريح اآلن أهدأ، 
واملطر يصعد قليال

نحو عينيك
والبحر الذي يالطف الصبايا 

لم ينسني إال برهة 
تشعرين إذا باللون ..

كيف ترفضني أن تهبطي .. 
ولو قليال ..

قليال

عين الذئاب

*  شاعر مصري

محمود شرف
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عين الذئاب – ليل آخر
إنها تلمع ..

عني الذئاب التي أدركتني 
وبلل زغبها الناعم أطرافي

كنت أقف على عتبة الرؤية 
واملراكب التي تبتعد 

تعزف على قيثارة املوج ..
ال أعرف كيف تنتمي املوانئ للبحار 

وال البحارة للموانئ ..
فهم هدف يتراءى بدقة 

للسماء املترقبة

دون أن أنظر للخلف 
مرة واحدة

فالظل ينهش الرؤية ..
ويقيئها سريعا

ال أعرف ملاذا تنتمي البحار ..
لشواطئها ..

التي زرعتها عني الذئاب على الشاطئ
وتركت إلهة صغيرة لتحرس الوقت ..

وباب اجملرة أيضا ..

الصدأ الذي يعتلي القباب 
يعرف أنه موت آخر ..

موت منظم 
وكانت السمكتان تلتهمان بقايا جسدي

مبلحه املتكلس ..
وأجتر روحي دون ضجر 

فال تعود اإللهة الصغيرة تعرف األشياء
وتختبئ الصورة 

فال أنتمي اآلن ألحد :
للشاطئ ..

عنوانه ضاع باألساس، 
وال للموج ..

يصهل وحده في فراغ األزمنة البعيدة 
وال حتى للسماء املنصوبة بدقة

هناك
تتلكأ 

وتتأتئ اسمي 
اسمي املنحوت ببراعة فوق الرمال الناعمة

ينجلي عند مرور الفراشات
و يظل وحيدا يراوده االلتماع األخير

لعني الذئاب
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ولم  الزجاجة  قعر  في   بقوة 
قوة  ً̈ أدمته  يعرف للنور طريقا
رحابة  عليه  وضاقت  الصدمة 
ضرب  محارباً،  جاهد  نفسه،  مع  القاع... تالطم 
في  تاه   ً̈ سبيال للخروج  يجد  لم  األطراف¨ 
املتقطعة  أنفاسه  تلجلجت  الفراغ¨  تعرجات 
الوصول   ً عالياً محاوال يقفز  وهو  املرير  لهاثه  مع 
باءت  أن  بعد  بشدة  ترنح  الضيق¨  العنق  إلى 
سقط  الذريع¨  بالفشل  البائسة  محاوالته 

كجثة هامدة على سطح قاع األرضية...
من  سيتحرر  ً̈ كيف  مفكرا عقلهُ         ماج 
فيه  سقط  الذي  املوجع  الدنيوي  القبر  هذا  ألم 
فطرته  خانته  معرفة؟  أو  استئذان  دون  مكرهاً 
المتناهية  حاسبة  كآلة  عقله  البشرية¨ برمج 
احللول  أبجديات  كل  فكره  في  مللم  األرقام¨ 
فائق  استبصار  استخالص  في  ممعناً  املمكنة 
 ً̈ خارجا الطليقة  حريته  نحو  ليحلق  الشفاء, 
ململماً  الزجاجة  إلى جوانب  رأسه   ً ندا سِ مُ اتكأ 

عنق الـــــزجاجة...

*  قاّص أردني

إبراهيم العدرة

إبــــداعــــات
قصة قصيرة.....
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أقدامه إلى رأسه¨أحس بالعرق يتصبب من كيانه 
على  واالنكفاء  احليلة  قلة  قبل جبينه... أجلمته 
دموعه  خانته  ذات ضعيفة هشة، منكسرة¨  
على  نادماً  العبرات  تلو  العبرات  ذرف  فبكى... 
اقترافها... رفع  يريد  زال  ما  وذنوب  اقترفها  ذنوب 
من  اختنق  السماء¨  في  محدقاً  عالياً  بصرهُ 
تنشرهُ  ما  مستنشقاً  برأسه  فهرع  الضيق¨ 
سرّ  أدرك  وحياة¨  نور  من  العنق  عبر  الفوهة 
ثورته¨  هاجت  فجأة  املطاف¨  ونهاية  القبر 
الدماء  غمرته  وجهه¨  لطم  نفسه،  عنّف 
اجلوانب  مع  ويتضارب  نفسه  حول  يلف  وهو 
سرعة  مع  عقله  دار  العنق...  أعلى  إلى   ً ناظرا

عليه... مغشياً  أقدامه¨أصابهُ االنهيار¨ وقع 
طويلة¨  حلظات  بعد  عيناهُ  أفاقت         
على  بصرهُ  وقع  وقتها¨  تقدير  يستطع  لم 
ً على الوقوف  السماء¨تالشت قوتهُ ولم يعد قادرا
الفراغ¨  من   ً ناظرا نفسه  حول  تلوّى  القفز،  أو 
شعر  الصوت  يتعدَّ  حاول النداء¨ الصراخ¨ لم 
بضعف  رأسه¨ارتد صداهُ هزيالً على اجلدران¨ عاد 
واستسلم  عيناه...  ذبلتْ  املثقل¨  صاحبه  إلى 

للنهاية احملتومة.
األرجاء  تالطم  بقوة  أحس  برهة         بعد 
متايلت  التشبث¨   ً محاوال عينيه  كلّها¨فتح 
عتمة  في  بعنف  الزجاجة بيد خفية¨ وارتطمت 
استقرار  بعد  املفاجأة  هول  من  أفاق  قاطبة¨ 
في  مدققاً  اجلوانب  إلى  وقف  العائمة¨  رحلته 
الرؤية  فبدأت  أكثر  ً̈ حملَقَ  شيئا يرَ  الفراغ¨ لم 

حولهُ الزجاجات  من  آالف  بل  مئات  تتضح¨ رأى 
للنجاة¨ ويحاول  يجاهد  غريق  منها  كل  ¨ في 
بدأ   ... لكنهُ الصدمة¨  هالته  للتحرر¨  القفز 

القفز مثلهم...
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بكل قوته من تلك الدهاليز 
ساحة  مجتاحاً  املظلمة 
جلوسك وأحداثها التي لم 

ً معلناً عن قلق ما. حتصل بعد, كان ذلك زفيرا
الناس  عن   ً̈ جدا بعيد  مقهى  في  جتلس  أنت 
نفسه  يرى  التناقض  حيث  والزمن¨  واحلاضر 
أرضية  على  ذكرياتك  ألقيت  املوقف.  سيد 
صوت  بدا  بها¨  ضاق  قد  عقلك  ألن  املكان 
حولك  ً̈ استقرت  ارتطامها أمام عينيك واضحا

إلى جانب عمر أضعته ببعض األمور.

إن  أو  محدد¨  غير  الوقت  إن  لنقل  أدري  ال 
احلائط¨  على  ساعة  من  خالياً  كان  املقهى 
بصرك  قفز  النافذة  إلى  نظرت  حينما  لكنك 
وهي  الشمس  بصورة  وارتطم  الزجاج  من 
منها  محاولة  في  األفق  مع  رقصتها  متارس 
برجل  مرّ  اخلارج  من  بصرك  عاد  للغروب¨وعندما 
أن  مع  سميكاً  معطفاً  يلبس  اجلسد  ضخم 
ً, يدس بني شفتيه اجلافتني  الطقس لم يكن باردا
الدخان  من  نفساً  أخرج  ً̈ وكلما  ً رخيصا سيجارا
نظر حوله¨وكأمنا هو خائف من شيء ما. تلبس 
عينيك ثوب الفضول فتبقيهما على ذلك الرجل. 
ً بحركة في حلقه  يخرج الدخان من رئته متعثرا

بانقباض عضالت وجهه محدثة سعاالً  تسببت 
شديدا. وجهه مستدير. لون بشرته يعبر بخجل 
خمسني  دام  الشمس  وبني  بينها  جرى  حوار  عن 
وتتقدم  بالعني  ً̈ أسفر عن تشققات حتيط  عاما

وجنتيه معتلية فكه السفلي.
إن  املقهى  رواد  أحد  يقول   .ً كثيرا يشبهك  إنه 
مرور  بعد  ولكن  أنت  هو  إليه  تنظر  الذي  الرجل 
املقهى.  هذا  ترتاد  مازلت  عقد من الزمن¨ وأنت 
منكمش  اآلن¨  عمرك  من  األربعني  في  أنت  إذن 
مثقلة  كغيمة  قواك  خارت  نفسك  على 
فيه.  الطلوع  الشمس  نسيت  نهار  في  بالقطر 
يخال  إليك  ينظر  كان  عندما  إنه  النادل  يقول 
أما  فقط  رأسك  هو  املقعد  في  يجلس  الذي  أن 

بقية جسدك فكأنها جزء من املقعد.

يتساءل أحد الكتاب عن سبب جلوسك في هذا 
املقهى؟ وملاذا أنت من زبائنه اخمللصني؟

أكثر  الذاكرة  في  الرجوع  منك  يتطلب  ذلك  إن 
السماء  كانت  ما  مدينة  ً̈ في  من عشرين عاما
إنها  لنقل  الليل.  منتصف  في  والوقت  ماطرة 
صورة  عينيك  أمام  تظهر  حرب¨  أيام  كانت 
 ً̈ قدميا سالحاً  يعانقان  خندق  داخل  لشابني 
وحلظات  العدو  مع  صراع  في  ويكونان  حلظات 

مقـهـى الـقـراء

أحمد الكسيح

*  طالب جامعي
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أخرى يكونان في صراع مع هواجسهما¨ وبينما 
ترقب سقوط أحالمك من قممها وتساقط وابل 
من الرصاص واألمطار الغزيرة تستقر رصاصة في 
على  به  مرسلة  مخطئة¨  غير  صاحبك  رأس 

عجل إلى األبد.
يقطع سير األحداث صوت جاء من زاوية معتمة 

في املقهى يقول: 

فلتحدثنا   ً كثيرا األمس  من  اقتربت  أنك  مبا   -
الشمس  أشعة  كانت  عندما  اليوم  ذلك  عن 

متتزج وقت الظهيرة بصخب عارم.
القابعة  املدينة  تلك  إلى  املتابعة  ذهنك  قرر 
كثيرة..هدير  اليوم. أصوات  من  أحالم  بعد  على 
صغير  الطائرات..صراخ..ضحك..غناء..طفل 
الدم  صورة  حتكي  جريدة  شراء  عليك  يعرض 
لهذه  احلاجة  ما  الطريق.  قارعة  على  املتسخ 
اجلريدة مادمت تعيش تلك األحداث؟ تعج املدينة 
بالقتل واألشالء فوق األنقاض وحتتها. أحد أبطال 
الشوارع  كانت  حيث  هناك  رآك  املشهد  ذاك 
األحياء..موت  قبل  األموات  بأرواح  تضيق 
الناس  من  أكثر  مزيفة..ظالل  حقيقي..حياة 
تتمالك  فال  فجأة¨  أمامك  يظهر  أنفسهم. 
ويعيدك  النادل  نفسك وتهم بالقول¨ يقاطعك 

:ً إلى سن األربعني قائال

سيدي؟ تشربه  شيئاً  لك  أحضر  - هل 
هذه  قراءة  من  أنتهي  حتى  قليالً  انتظر   -

القصة.
شيئاً  تشرب  أن  تستطيع  سيدي¨  بأس  ال   -

وأنت تقرأ.

بدور  وأقوم  أقرأ  أنني  ترى  أستطيع¨ أال  -ال..ال 
تقوم  فلن  قليالً  ذلك  ر  أخّ  ً̈ أيضا البطولة 

القيامة.
عال صوت أحد الزبائن في املقهى طالباً من النادل 
يحتمل  يعد  لم  صدره  ألن  نرجيلة¨  إحضار 
القراء  على  الكتاب  ميارسه  الذي  القمع  ذلك 
إلى  كالمه  موجهاً  الكتاب  قصصهم. أحد  في 

صديقه على الطاولة:
األربعني  في  الرجل, إنه  ذلك  قصة  تعجبني  -ال 
تذكر  على  نفسه  من عمره, أنظر إليه¨ يجهد 
إلى  ينظر  أن  الوقاحة  فيه  وتبلغ  بائس  ماض 
اخلمسني  في  وهو  األخرى  الطاولة  على  نفسه 
أنا  السرد¨  هذا  يروقني  ال  اسمع  عمره.  من 

أرى أنه...
يا  الزبائن.  أحد  احلديث  عليه  قطع  -ماذا؟ 
املقهى. ارتفعت  في  معنا  كاتب  هناك  جماعة 

أصوات الزبائن وتداخلت ثم برز أحدها:
أن  تعلم  أال  هنا؟  إلى  بك  جاء  الذي  ما   -
هذا املقهى للقراء املضطهدين فقط؟ ألم تعج 
وحتى  واخلاصة  العامة  واملكتبات  واجملالت  اجلرائد 

بسطات وسط البلد بكتاباتكم السطحية.
وماضيه» مستقبله  بني  معلقاً  القارئ  «مازال 

لبى النادل طلب أحد األشخاص ثم مسح ذهنه 
القول:- هم  رأي  على  احلوار  في  نفسه  وأشرك 
القوم ال يشقى بهم جليسهم – وموجهاً كالمه 

إلى الكاتب:
كما  الواقع  تنقلون  ال  الكتاب  أنتم  أخي  - يا 

هو على أوراقكم.
إذن. أنتم  - فلتكتبوا 

وأفواهنا  أيدينا  منكم¨ تكبّلون  نلناه  ما  - هذا 
باألصفاد ثم تقولون لنا فلتكتبوا إن شئتم.
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يدخل املقهى أحد الزبائن اجلدد ويلقي ثقله على 
يجري؟  الذي  ما  بفضول  يسأل  ثم  طاولة ما¨ 

:ً فيسقط الرد على أذنه سريعا
املقهى  في  معنا  يجلس  الكتاب  أحد  إنه   -
يحاول  وهو  القراء  أحد  على طريقة  اعترض  وقد 
ما  إلى  الصراع  فوصل  له¨  يحلو  كما  القراءة 

ترى.

رأساً  لي  أحضر  جديد.  من  أحدهم  صوت  عاد 
على  أعصابي.  أفقد  كدت  للنرجيلة¨  أخرى 
يتجادالن  زاال  ما  والقارئ  الكاتب  األخرى  الزاوية 
إلى  وذهب  النادل  تركهما  يعلو¨  وصوتهما 
 ٌ عمله. امتأل اجلو بهواء مشحون بالغضب¨ كل 

يريد إثبات رأيه..اضطهاد..قمع..كتاب..

فال  أمامك  التي  النصوص  في  التركيز  حتاول 
األوراق  تلملم  املكان.  بك  يضيق  تستطيع. 
نفسك  على  تتحامل  ثم  الطاولة  على  وتبقيها 
أليست  األوراق؟  تأخذ  لم  ملاذا  للخارج.  متجهاً 
ملكك؟ «القارئ يغادر» يتبعه الرجل اخلمسيني 
تاركاً املكان جملموعة من األشخاص يقومون بإلقاء 

آرائهم بدوامة من اجلدل ويرقبون موتها.

يحتل مكان القارئ السابق آخر جديد, ينظر إلى 
كان  الذي  فارغة! ما  األوراق على الطاولة¨ إنها 
أفكاره  بني  مساجلة  جرت  الرجل؟  ذلك  يقرأه 
فنجاناً  وتداعياتها فتمخضت عن شيء¨ طلب 
وهمّ  باألوراق  أمسك  ما  وسرعان  القهوة  من 

باحملاولة.

المزخرفة التركية كلثوم كوكرجين
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اجلميع  يذهب  األثناء  هذه 
مبكر  الوقت  أن  مع  للنوم، 
السماء  ظلمة  أن  إال   ،ً جدا
تبدو  تقريباً،  أسابيع  ثالثة  قبل  كعادتها  ليست 
النوم  إلى  للخلود  وتدعوك  ظلمة،  وأشد  أعمق 

.ً مبكرا
عليها،  تعودت  جنمة  أرى  أعد  لم  أني     ومع 
إلى  عادت  األمور  كل  بأن  شعور  يراودني  أنه  إال 

طبيعتها.
يبعث  الذي  املنتظر،  .. الشتاء  الشتاء      إنه 
الطبيعي  الوضع  هو  بأنه  إحساساً  نفسك  في 
حلظات  إلى  هي  ما  األخرى  الفصول  وأن  للكون، 

مؤقتة تسبق مجيئه.
هذا،  إحساسي  سر  عن  نفسي  في       وأبحث 
واحللم،  والكتابة  بالقراءة  رغبتي  تفاقم  وعن 
املؤدية  واألزقة  والطرقات  الوجوه  كل  في  أبحث 
، أبحث عن شيء ما ينتظرني  إلى منزلي مساءً 
أوراقي  وبني  اجلريدة  وملحق  األخبار  نشرات  في 
مثل  تغدو  كي  أزرق  بحبر  أخطها  أن  أنوي  التي 
خطوط السماء بني غيمة قد أجد ما أبحث عنه 

.ً ات مطرها فجرا بني زخّ

مــوســم االنـتـظـار

*  قاصة أردنية

حليمة الدرباشي
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لم  الذي  الغزير  املطر  ذلك  أنتظر  لعلي     
حينها  السماء  رجوت  فقد  املنصرم،  العام  يأتِ 
دوماً  أشتاقه  الذي  بوحها  من  حترمني  ال  بأن 
همست  الليالي  إحدى  في  ليلة.  ليلة  وأنتظره 

لها:

تأتي أن  دون  جئت  الشتاء  أيها  بالك  -ما 
تدري أن  دون  تهذين  السماء  أيتها  بالك   وما 

بأن األرض حتتضر 
وأن العني تنتظر

وأن الشوق مشتاق

إلى همسٍ

إلى مطرٍ
يرافق خطوة العاشق 

ويزرع في تنقلها 
ً باسق ربيعاً أحمرا

   

ويعود ذلك االنتظار يهيمن على ليلتي، أقلب في 
قنوات التلفاز وأالحظ أن الشتاء لم يعد موسماً 

للمحافل  موسماً  أصبح  بل  فحسب،  للمطر 
في  وكلماتها  مواضيعها  تصب  التي  الدولية 
وجع  بعيد  حد  إلى  يشبه  الذي  وجعي  صلب 
وآراء  وبيانات  وخطابات  مهرجانات  غيري،  املاليني 
ذنب.  دون  يقتلون  وأبرياء  ودماء  وحرب  وڤيتو 
ومع كل ذلك ما زلت أنتظر.. أنتظر املطر، فلعله 
هفوات،  من  واألرض  السماء  بني  علق  ما  يغسل 
وكل  القبور  وشواهد  الوجوه  عن  احلزن  وميسح 

اخلطوات.
أحس  بعيد،  من  قادمة  أقدام  وقع  إلى      أتنبه 
الذي  الغرفة  شباك  من  أكثر  تقترب  باخلطوات 
فيروز  أكثر.. أتذكر  تقترب  متاماً،  رأسي  فوق  يقع 
قريبة  بالبيت...خطوة  .. وحدي  وسهرانه  :« أنا 

دقت عالدرب..» 
أتوقع  أكن  لم  بالرهبة،  شعور  ينتابني     
األوراق  أضع  املنتظر،  من  خشية  سأهرب  أني 
وأطبق  األضواء  األزرق حتت وسادتي، أطفئ  واحلبر 
هذا  مثل  في  كاجلميع  النوم  وأستدعي  أجفاني، 

الوقت.
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تلك  باإلجازة  فرحتي  تفسد 
ت  طّ خُ التي  الثالثة  األرقام 
األحمر  باللون  دوائر  حولها 
في  رسوبي  معلنة  املدرسية،  شهادتي  على 
التاريخ والعلوم والرياضيات. جلّ ما كان يشغلني 
في تلك اللحظة هو مواجهة األهل بذلك، فقد 
كنت على علم مؤكد بكل العبارات التي ستقال 
املرات  ككل  عليّ،   ستنهال  التي  والشتائم 

السابقة.

غادرت الصف بينما كان بعض التالميذ يتبادلون 
في  علينا  األول  معرفة  محاولني  شهاداتهم، 

الدرجة املدرسية ..!
العطلة  بأن  يشي  اجلو  كان  املدرسة،  باب  عند 

ورذاذ  الشديد  فالبرد  املتعة،  غاية  في  ستكون 
املطر الذي ينزل بخفة، لم يثنِ األوالد عن التجمهر 
أمام املدرسة، وقد جمعوا كتبهم، وأشعلوا النار 
دائرة  في  كتب  من  حوزتي  في  ما  فيها. ألقيت 
مالذا  كانت  فقد  حولها،  إليهم،  وجلست  النار، 
إلطالق  مناسبة  ومنصة  البرد  من  لنا  مالئما 
التعليقات على من كانوا يترفعون عن مخالطتنا 

من التالميذ.

أحد  طويال،  يدم  لم  دفء  من  به  نعمنا  ما  لكن 
األساتذة لفتته ألسنة اللهب، القريبة من سور 
خير  كانت عصاه  بأمرنا،  عرف  أن  وبعد  املدرسة، 
من يفرق اجلمع. اتفقنا على اللقاء عصرا،  وذهب 

كل منا في شأنه.

حمار بثالث دوائر حمراء
عامر ملكاوي

*  قاص أردني
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في الطريق إلى البيت كانت كل األشياء ساكنة، 
طول  على  املتشابكة  والصنوبر  السرو  أشجار 
كان  للتو،  لقت  خُ وكأنها  تبدو  كانت  الطريق، 
في  يلبسها  الذي  ذلك  عن  مختلفا  اخضرارها 

الفصول األخرى، كان اللون أخضر حقيقيا. 

اقتربت من البيت، فتوارت كل األلوان من مخيلتي، 
لم أعد أرىَ سوى لون أحمر وثالثة أرقام.

بشكل  املطبخ  نافذة  من  أطل  الذي  رأسها   
سلبني  بيتنا،  «حوش»  وصولي  فور  مضحك، 

التمهيد والتبرير أو حتى التفكير في ذلك:
سألت  املرة؟  هذه  جيدة  أخبار  هناك  هل  - ها، 

أمي من فورها.
وشاهدي  اخرجي  يبكون،  التالميذ  كل   -

بنفسك. أجبتها بحزن اعتادت أال تصدقه.
الغبي؟  أيها  املرة  هذه  حملت  املواد  من  - وكم 
حمل  على  القدرة  احلمير،  من  تعلمته  ما  هذا 
فكيف  أنا،  ذنبي  إنه  ذنبك،  الذنب  ليس  الفشل، 

لي أن أنتظر خبرا سعيدا من حمار مثلك.
 

بتثبيت  انشغالي  وأظهرتُ  شتائمها،  جتاهلت 
ليرتفع  أغاظها  ما  وهذا  اجلدار،  في  «املزراب» 

صراخها أكثر:
الغباء. فوق  اخلرس  أصابك  هل  جتيب،  ال  - ملاذا 

مبلل لم أستطع كبح جماحه في داخلي، أجبتها 
على الفور:

؟؟ تتكلم  احلمير  كانت  متى  - منذ 

كنت  ما  كل  أبدا،  صوتها  أسمع  لم  بعدها 
باألرض،  لتني  جِ العَ قدمي  ارتطام  صوت  أسمعه، 
وعن شمالي،  مييني  عن  تتطاير  أجسام  وحفيف 

دون أن أمتكن من حتديد هويتها.

الشديد،  لهاثها  التصويب  مواصلة  من  منعها 
فاستنجدتْ بصوتها احلاد مواصلة صراخها:

... سأكون  احلارات  في  تبيت  أن  من  أجنب  - أنت 
بانتظارك يا ملعون...!

هناك  باهظا،  كان  الثمن  لكن  املواجهة،  انتهت 
خمس ساعات من الفراغ،  تفصلني عن العصر، 
والضجر،  البرد  من  األوالد. خمس ساعات  ملالقاة 
فكرت في أن استبدلتها بأخرى من الدفء وكثير 
قيلولة  عليهم  اقتحمت  إن  فما  العناية.  من 
فيما  بالترحيب،  اجلدة  قابلتني  حتى  الظهيرة، 

حاول جدي متييز الزائر.

لَت ضحكات جدي فور سماعه صوتي، وبدأ يردد  عَ
وقد بدا عليه االنفراج:

مني  اقترب  الصغير،  شيطاننا  جاء  قد  ها   -
يا بني.

جانبه.  إلى  أمتدّد  كي  ودعاني  اللحاف،  عنه  رفع 
أمسك بيديّ، وبدأ يحكهما ضاحكا:

أيها  احلارات  في  اللعب  من  البرد  مينعك  أال   -
كملمس  يديك  ملمس  احلبيب.  الشيطان 
بدال  حراشف  يديك  في  البرد  أنبت  لقد  األفعى، 

من اجللد. قالها بحنو، وختم بضحكة هادئة.
الصبي وشأنه، قالت جدتي وهي حتمل  - فلتدع 
بحبة  إن كنتُ سأكتفي  البطاطا، سألت  كيس 
احلطب،  منقل  في  مهلها  على  تنضج  واحدة 
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بينما نتجاذب أطراف احلديث.

سرني أنهما لم يأتيا على ذكر املدرسة والنتيجة، 
ولتالفي ذلك، طلبت من جدي أن يروي لي قصته 
من  عديدة  مرات  علي  قصها  التي  اليهودي،  مع 
يسردها  فشرع  ذلك،  عن  يتوان  لم  بدوره  قبل. 
بكل تفاصيلها التي كنت أحفظها جيدا من كثر 

تردادها.

يا  النافذة  أمام  جتلس  أراك  وأنا  خلقت  - منذ 
جدي، ملاذا اخترت هذا املوقع بالتحديد. 

جاء سؤالي مرافقا للمشهد الذي يسترسل فيه 
جدي كثيرا، فآثر أن يكمل احلكاية على أن يجيب 

عن سؤالي.
من  مرأى  على  الرفاق  من  معي  ومن  - ضربته 

املارة. قالها بحزم.

النافذة. أمام  دوما  جتلس  - ملاذا 
النور. أرى  - كي 

من  يأتي  إنه  النافذة،  من  يأتي  ال  النور  - لكن 
ميأل  النور  كان  هنا  إلى  طريقي  في  السماء. 

القرية.
إلى  إيانا  داعية  احلديث  جدتي  علينا  قطعت 

الغداء. 

عقب غداء دسم شهي، عدت وجدي كي نتموضع 
أعلن  حتى  احلديث،  استأنفنا  الفراش.  دفء  في 
املؤذن دخول وقت العصر. طلب جدي من جدتي أن 
تعدّ له ماء الوضوء، سبقتها إلى «خابية» املاء، 
مألت قدر التسخني ثم وضعته فوق جمر املنقل. 
فيما  بالدعاء،  جدي  رد  باملغادرة،  استأذنتهما 

أخرجت جدتي حبة البطاطا من املنقل، وضعتها 
في كيس ورقي وقدمتها لي رابتة داعية:

اذهب  ولدي،  يا  اهللا  بحفظ  نسيتها. كن  - هل 
إلى البيت مباشرة، فاجلو شديد البرودة.

لم يكن البيت مقصدي التالي، بل ساحة اللعب 
أسلك  األوالد. لم  مع  موعدي  احلارة. هناك  في 
الوادي.  طريق  اخترت  العودة،  في  نفسها  الطرق 
وهناك فوق التّلة وعلى مقربة من مشارف احلارة، 
تعود  ملن  أعرف  كنت  سرو،  بشجرة  حمار  رُبط 
ملكيته. على عجل، فككت احلمار، ركبته حتى 
وبدأت  «بخرزة» البئر،  ربطته  الساحة.  وصلت 
يرفس. عندها ضحكت،  ، فشرع  أضربه بعصاي 
تذكرت كالم أمي عن احلمير. فهل كانت ستعتقد 
أنني أتعلم من احلمير غير حمل الفشل، لو رأت 

ما أصنع مع ذلك احلمار؟

األصدقاء  توافد  حتى  معه،  عبثي  تابعت 
نسميها  كنا  لة،  املفضّ لعبتنا  لنبدأ  متعاقبني، 
لعبة الفروسية. يصعد أحدنا على ظهر احلمار، 
ثم يبدأ اآلخرون ضربه بعصيّهم، والفارس هو من 

يحتمل مقاومة احلمار أطول مدة.

في غضون ذلك، سمعنا هدير سيارة تدخل احلارة، 
في  تتوقف  بها  وإذا  وقتها،  احلدوث  نادر  كان  ما 
باحلمار،  العصي الزالت تتحرش   الساحة. كانت 

بينما يحاول الفارس الصمود.

عن  اجلميع  تخلى  السيارة،  من  نزلتْ  عندما 
ل الفارس، ابتعدنا عن مكان احلمار،  عصيهم، ترجّ
وقد حتلقت أعيننا بها متجمدين، فبدونا كأصنام 

تشابهت.
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كانت في عمرنا، شديدة اجلمال، كثيرة الصمت، 
تكتفي مبراقبة لعبنا دون أن تشاركنا فيه. تقضي 
إجازاتها في بيت جدها في القرية، وكل ما عرفناه 
كانت  املدينة. عندما  في  تعيش  أنها  هو  عنها، 
انتباهها،  لفت  في  نتسابق  كنا  إجازة،  كل  تأتي 
اللعب،  مشاركتنا  عن  متتنع  دوما  كانت  لكنها 

وتخفي إعجابها بأي منا.

دخلتْ منزل جدها، وما هي إال دقائق، حتى خرجت 
بصحبة ابن عمها، حتمل قطة ربطت في أقدامها 
أرض  على  وضعتها  بالستيكية.  قوارير  أغطية 
األغطية  لكن  الهرب،  القطة  فحاولت  الشارع، 
زحلقتها،  في  تسببت  أقدامها  في  املثبتة 
تغشى  الصغيرة  جعل  ما  ذلك.  من  ومنعتها 
ضحكا، ونحن بدورنا كان ال بد لنا من مشاركتها 

االبتهاج، رغم قدم تلك الطريقة بالنسبة لنا.

ما قامت به، كان بالنسبة لنا فرصة جللب االنتباه. 
بيت جدها،  من  قريبا  احلمار  واقتاد  أحدهم  ذهب 
بينما وجدتُ أخيرا، كيسا أسود، وضعته في رأس 

احلمار. لنبدأ ضربه مجددا.

إن تقدم قليال  الذي ما  سرنا على خطى  احلمار، 
الواقعة  األشجار  أو  اجلدران  بأحد  اصطدم  حتى 
بعصاها  هي  حلقت  مقدمتنا،  طريقه. وفي  في 
في  صوت  أي  يعلو  ضحكنا  صوت  وكان  احلمار، 

احلارة.

الضحك  ومازال  الوادي،  إلى مشارف  احلمار  قادنا 
اجلميع  اختار  حتى  النهيق،  فوق  يعلو  والزعيق 

السكون  بأيدينا، وعم  الصمت فجأة، فتركنا ما 
املكان.

أطلت  نافذة،  الشمس  ألشعة  الغيوم  فتحت 
فيما  مشدوهني،  وقفنا  حيث  التلة،  على  عبرها 
وأطل  حتتنا،  الوادي  في  قدميه  قزح  قوس  غرز 
يعانق  الشيخ» شامخا  «جبل  علينا من خالله 
الثلج  كساه  وقد  أمامنا،  األفق  يعتلي  السماء، 
طاعن  شيخ  وكأنه  فبدا  ناصعة،  بيضاء  بلحية 

في اجلمال، يسرق بهاءه  لب القلوب.

وقد  احلمار،  رفسات  اللحظة،  جمود  كسرت 
ومضى  أصاب،  من  فأصاب  خلفنا،  عنه  غفلنا 
وجود  إلى  تنبهنا  الوادي. وقتها  نحو  في طريقه 
مجنون القرية قريبا منا، يتبول على العشب، ثم 
يبتعد قليال فيعود راكضا، ليتزحلق على العشب 

املبلول، ضاحكا، غير آبه بوجودنا.

احلمار  كان  النظر.  وتابعنا  كثيرا،  منه  ضحكنا 
يعدو مسرعا أمامنا، ولم يزل الكيس في رأسه، 
قزح، في  بوابة قوس  للعبور من  وكأنه ماض  بدا 

طريقه إلى جبل الشيخ.

الشيخ  جبل  وبقي  نواظرنا،  عن  احلمار  اختفى 
يطل علينا من بوابة قوس قزح، فيما كنت أفكر 
حينها وأنا أعود إلى البيت مبا ينتظرني بعد تلك 
حمارا  كوني  عن  أمي  أطلقتها  التي  التهديدات 
جاء بشهادة مدرسية عليها ثالث دوائر حمراء..!
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التى  الهادئة  الظلمة 
تتنفس صمتا، وخلف عربته 
سار  الصغيرة  اخلشبية 
إلى  الظهر قليال  الفارع محني  ..جسده  حمدان 
ور ذى اخلطوط الطولية  األمام، وذيل جلبابه الدمّ
الطويلتا  العفيفتان  ويداه  جلبابه،  طوق  فى 
مبا  العربة  تسحبان  الكفني  اليابستا  األصابع 
أرض  فى  مغروزتان  ...قدماه  أشياء  من  عليها 
زوجته  فاطمة  بينما  عينيه،  أمام  متتد  طينية 

ترمى  العينني،  شاردة   ، صامتة  تسير  جواره  إلى 
الظلمة بنظرات كاإلبر املسننة ال تهدأ، والعربة 
تخوض فى الطني وتصنع عجالتها ممرات خالله.

..الساقان  ساقيه   لتحريك  جهدا  حمدان  يبذل 
جسده  األمام  إلى  ثقيل. ميضى  واحلمل  تتعثران 
يدور  وألم  يديه،  أعصاب  في  يدب  وهنا  يقاوم 
تزال. يتجه  ما  طريقها  حتفر  والعربة  رأسه،  في 
بقوامها  تسير  التي  فاطمة  إلى  عينيه  بطرف 

وجــــــــه الــــــنـــهــــار

محمد علي

*  كاتب مصري
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نقمة  كان  ..(جمالك  سكون  فى  الريان  املعتدل 
ينقش   .. السير  ..يواصل   (  ! يافاطمة  علينا 
بينما  السماء  صفحة  على  خطوطه  الليل 
قسمات  بطول  املمتدة  ..الرجفة  متضي  العربة 
الوهن،  تقاوم  يديه  وأعصاب  سرعة،  تزداد  الوجه 
واحلمل ثقيل. تشير عليه فاطمة أن يتمهل رفقا 
بنفسه ..يبتسم لها بفم مغلق وعينني قلقتني 
..تقف أمامه فى حسم ..جسدها الفارع وسط  
خلضرتها  خصبة  أرضا  لعينيه  يبدو  الظلمة 
حبا  تنبض  حية  ..أرضا  الزالل  ومائها  وطينها 

وحنانا وتفيض باخلير ..(أبدا لن أترك أرضي)..
حمدان. يا  - قف 

قوة  تشع  ..نظراتها  حدّة  فيه  الهامس  صوتها 
يقف. عنه  ..رغما 
؟ فاطمة  يا  - إيه 

حال ليس  - الرحيل 
تتسع عيناه ..هل هذا وقته ؟..  يصرخ فيها :-

؟ إليه  تذهبى  أن  - واحلل 
تقول بثقة :-    لن أذهب

..بخاطرها  بيدها  األمر  ..( تظن  بيده   يشيح 
..ساذجة!)

يهمس بحدة :-   سيغصبنا
تتسع عيناها إصرارا.. يشع بريق اليقني :- 

نفسي أحمي  أن  - أستطيع 
.ال  أوهامها  .تعيش  ..(حاملة  بقوة  العربة  يدفع 

تدري من هو عاشور)       
؟ للتجربة  أدفعك  - وملاذا 

؟ أتفرج  ؟   ساعتها  أفعل  - وماذا 
..عجالتها  الطني  وسط  طريقها  العربة  تشق 
واحلمل  لألمام،  ومتضى  خالله  ممرات  لها  تصنع 
قسمات  جواره،  إلى  متضي  فاطمة  بينما  ثقيل، 

وجهها تنوء بحمل تعبيرات غاضبة يقشعر لها 
ليس  ..لكن  شعوره  فى  معه  الليل. (احلق  قلب 
أن  ..يجب  احلل  ليس  ..الرحيل  الهروب  حد  إلى 
نقف ونقول ال.. نقولها لعاشور فى وجهه وليكن 
ما يكون  ..إذا كان هو فتوة السوق املتحكم فى 
فأنا   ، إتاوات  من  يشاء  ما  عليهم  ويفرض  رجاله 
الناس  وكل  السوق  أمام  له  سأقول   ! فاطمة 
ومن  منه  ..يخشى  هذا  يرفض  حمدان  ال.. لكن 
رجاله.. لو أستطيع أن أبعد حمدان عن هذا األمر 
حده  عند  عاشور  سأوقف  ..مؤكد   ! أنا  وأقف 

حمدان) أبعد  كيف  ..لكن 
أدارت عينيها وهى تتناوشها احليرة نحو حمدان، 
تصنع  الطني،  وسط  طريقها  تشق  والعربة 
ينشر  ثائر،  الليل  بينما  خالله،  ممرات  عجالتها 
الضيق  الدرب  فرجة  .. من  الطرقات  عبر  سواده 
الكبير،  الشارع  اتساع  إلى  العربة  نفذت 
ال  حرسا  املتراصة  األعمدة  أنوار  في  لتغوص 
النور  العيون  حدقات  فى  ..اختلط  له  انتهاء 
األسفلت  أخذ  بينما  السوداء،  بالظلمة  األصفر 
يداعب العربة بعد عبورها الطني،  فترد عجالتها 
بزغاريد تفرقع وسط السكون. مضى حمدان إلى 
األمام وقد خف اجملهود الذى يبذله، غير أن احلمل 

ما يزال ثقيال.
عليها.  يطمئن  فاطمة  نحو  عينه  بطرف  اجته 
فى  الريان  املعتدل  بقوامها  منه  قريبا  تسير 
سكون  ..تفحص وجهها ..( ملاذا أنت يافاطمة من 
دون نساء السوق ؟..الغريب أنه طلب مني طلبه 
بال خوف ) ..اندفعت ابتسامة باكية إلى شفتيه 
..(وملاذا يخاف منك ياحمدان ؟.. انك لن تستطيع 
..هو  فاطمة  املطلوب  لوكان  ..حتى  ال  تقول  أن 

يعرف هذا ..لذلك طلب منك وبقوة ).
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خفض رأسه ..باغته اإلسفلت بحفر كادت توقعه 
..عاد يرفع رأسه ..( اشرب يا حمدان ..اشرب ثمن 
اليوم  ..سألك كم تكسب فاطمة فى  سكوتك 
تأخذ  دمت  ما  تسأل  ملاذا  أن جتابهه  بخلدك  ..دار 

إتاوتك ؟
قدرتك  تفقد  وأنت  نفسك  لكنك سكت.. رأيت 
نفسك  ..رأيت  لسانك  في  التحكم  على  حتى 
ولسانك يتدلى، يهمس باجلواب فى خضوع مثل 
أي آخر ال ميلك من أمره شيئا. نعم يا حمدان أنت 
ال متلك من نفسك شيئا. تبسم في وجهك ربت 
ما  ضعف  لها  سأدفع  لك  رفق. قال  في  كتفك 
تكسبه في اليوم على أن تعمل عندي.  في بيتي. 
ابتسامة  عن  ينفرج  فمه  امرأتي. ورأيت  تساعد 
ممقوتة حلظتها ياحمدان. رأيت رأسه رأس ثعبان 
..ليس التهامك أنت  أرقط يفتح فمه ليلتهمك 
ياحمدان.. أتفهم؟  زوجتك  فاطمة. يريد  بل هى 
الذى  الكتف  أن  حلظتها  فعلته  ما  كل  أتثور؟ 
وانتبه  بشدة،  ارجتف  عليه  الغليظة  يده  يضع 
إلى أنك ترتعد بني يديه، همس برفق: ال تقلق يا 
وتعود  قليلة  ساعات  بيتى  في  ستخدم  حمدان، 
لسانك  ..صمت  تتكلم  ؟..ولم  قلت  ..ماذا  إليك 
هناك  كانت  ..أو  حمدان  هناك  يعد  ..لم  ..شل 
صورة باهتة وخيال مآتة ال معنى له ..ماذا فعلت 
يا حمدان وماذا ستفعل ؟ ستكتفى بالهرب ؟ )

صرخ رغما عنه وجسده ينتفض .. ال .
وأدار وجهه هربا من الصوت الساخر الذى يدق فى 

صدره ويهز فراغ دماغه هزا.
؟ حمدان  يا  -   مالك 

ماذا   ).. دهرا  وجهها  إلى  ..نظر  لفاطمة  انتبه 

تالفيف  عبر  نظراتها  اآلن؟) نفذت  عني  تقولني 
..تظن  رجاله  ..تخشى  عاشور  ..(تخشى  دماغه 
اخلضار  من  بضاعتنا  نبيع  السوق  فى  وقوفنا  أن 

رهن مبشيئته ..آه لو تتركنى أواجههم !
واحدة.. صرخت  مرة  الهرولة  العربة عن  توقفت 
باإلسفلت،  الشديد  احتكاكها  نتيجة  عجالتها 
فى  تتصلب  أن  قبل  الصمت  شريان  لتقطع 
العربة.  يدى  تاركا  امرأته  إلى  واستدار  مكانها، 
قبض على يديها، حدق فى وجهها، رآها تقف في 
السوق أمام فرشتها، واخلضار بني يديها، والزبائن 
إن  يقولون  يتحاشونها،  عاشور  ورجال  حولها، 
لسانها كرباج اليرحم، زوجها سهل يلقون عليه 
..(أنا  عينيها  فى  ..حدق  كلمات  من  لديهم  ما 
 (!... يجب  ..كان  ..ضعيف  فاطمة  يا  ضعيف 
..أمسكت بكتفيه تهزهما وعيناها تغوصان فى 

حبتي عينيه:- 
؟ حمدان  يا    مالك 

شدها بقوة ناحيته.. أوقفها إلى جواره وأمسك 
إلى اخللف  العربة  أدار  بيدها بقوة، وباليد األخرى 

وقفل عائدا!
بينما النهار ينجلي كاشفا عن وجهه. 
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من  األفق  وطالع  جانبا   
يدرك  الزنزانة، لم  خالل كوّة 
القوافل  متر  إذ  املرارة  حجم 
إحدى  في  بالتوابيت،  لة  محمّ مخيلته  في 

الليالي وكانون يزأر بالرعود سامرها مخاتال: 
بال........ محملة  ظهيرة  ذات  مرّت  -القوافل 

أحيانا.  الوهم  حتتمل  احلقيقة  تكمل،  -ال 
غريبة. بشهوة  تنبح  ضالة،  كالب   وطفقت 

***
من  ى،  متطّ الفراش،  يحتمل  لم  الفجر  عند 
جنمة  ملح  صافية،  السماء  بدت  النافذة  خالل 

األقزام  من  وسربا  السنديان،  غابات  خلف  تخبو 
العسكرية حاملني  ببزاتهم  املنحدرات  يصعدون 

على أكتافهم جرارا. 
وصرخ: 

احلقيقة.  يعرفون  من  وحدهم  األقزام،  - هم 
وهمست في أذنه، وهي تتثاءب: 

األبدي. بسكونها  نراه  ال  ما  ترى  - النافذة 
قائال: بارتياب  إليها  ونظر   استدار 

الساعة! هذه  في  خلفي  وقوفك  - غريب 
الفاجعة.  أنت  - بل 

مت مرايا، واندلع النواح. وأُسدلت الستائر، حتطّ
 

***

أيــقــونــة مــن دحــنــون
مخلد بركات

*  روائي أردني
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تشبّث  بالناس،  تعجُّ  واحملكمة  القاضي  أمام   
 : بالقضبان، ليبوحَ

شكلها  ألنَّ  احلقيقة؛  هي  هناك  الدم  - بقعة 
يثير الفضول. 

سؤاال:  القاضي    ودلق 
بوحشية. قتلتها  أنك  تعترف  - إذن 

وصرخ:  اخللف  إلى   ارتدَّ 
ليملئوا  شعرها  واقتلعوا  قتلوها،  من  هم   -

اجلرار.
القاعة:  في  رعدي  صوتٌ   وانفجر 

مجرم. يا  الينابيع  ومياه  للنبيذ  لقت  خُ - اجلرار 
القضبان:  خلف  من  بهستيرية   وضحك 

من  هي  الفضي،  خامتها  اجلرار  إحدى  في   -
أرادت ذلك. 

***
تقاطروا  الناس  ومضوا،  أوراقهم  القضاة  حمل 
السنديان،  غابات  في  وغاصوا  احملكمة  خارج 
النافذة هناك مشرعة على وسوسة عصفور بني 
من  بقعة  بانشداه  يرقب  على مهل،  اللون، حطَّ 

دم. 
في الزنزانة وحيدا ينقش على اجلدار الكابي حروفا 

مبهمة: 
ظ   ت   ا   ذ   ت   ر   م   ل   ف   ا   و   ق   ل    ا  

ه  ي ............. 
دم،  من  قطراتٍ  احلروف  تساقطت  فشيئا  وشيئا 
شكل  على  أيقونة  الزنزانة  أرضية  على  رسمت 

زهرة دحنون. 
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بأنك  لي¨  أسفك  عن  أعربت 
تعد  لم  سنوات  بعد  وأخيرا 
القبالت  آالف  بعد  وأنك  حتبني¨ 
قد  الضحكات  آالف  بعد  وأنك  سأمتني¨  قد 
وتشعر  الندم  أشد  نادم  اآلن  وأنك  مللتني¨ 

بالغباء واأللم. 
على  جاثما  صارخا¨  أمامي  وبكيت 
على  تسيل  ودموعك  بنطالي  قدميك¨ماسكا 
أرجوك¨  داخلي:  بقايا  مستنجدا  حذائي¨ 

اخرجي من حياتي !!
رفع  وخوف¨  دهشة  بكل  إليه  انحنيت  عندها 
هدوء¨  في  له  فأغمضتها  هدوء¨  في  عينيه 
احملاصر  األبيض  األسود  بشعره  أصابعي   ومررت 
املقيدة  يديه  إلى  أناملي  بشيخوخته¨ ومددت 
وجهه  إلى  أخرى  مرة  أصابعي  باجلليد¨ ومددت 
ومررت  املتعبة¨  الدافئة  بتجاعيده  املزدحم 
أناملي مرة أخرى بدموعه املاحلة املرهقة الهاربة 
إلى  رأسي  من بوابات عينيه اخلضراء¨ وأسندت 
غسلت  لطاملا  الذي  الوطن  بدفء  املعتق  صدره 

وجهي من عرقه. 

بكيته لنفسي ولنفسه من دون أن أملك كلمة 
عتاب واحدة إال أن أقول له: ال تتركني أفعل هذا ! 

ال تتركني أفعل هذا! 
البيت¨صارخا  أرض  مسكت قدميه¨ جررته على 
عنيدة  كطفلة  ولكنني  تفعلني؟  مادا  بوجهي: 
حتى  وجهه  على  بقدمي  ضربته  دون اكتراث¨ 
بالدم¨  املاحلة  الدموع  فاختلطت  تهشم¨ 
زيتية  الذي كان كلوحة جميلة  اجلميل   وشعره 
وصدره  واألحمر¨  واألبيض  باألسود  منسوجة 

فارغ من صمته كأغنية منسية. 
غرستها   أن  إال  أكن  ولم  السكني¨  أحضرت 
عينيه  وفي  الطولي¨  وجهه  من  تبقى  ما  في 
قلبه  وفي  قاتل¨  وسالم  بهدوء  املغمضتني 

احلزين اخملتبئ بني قسوة أضالعه. 
بأوراق  وزينته  الصامت¨  متثالي  تشكيل  أنهيت 
باسمي¨  سمي  قد  كان  شعر  ديوان  من 
منثورة  قدمية  وأناشيد  رسائل  من  وصفحات 
محروقة  كانت قد  أرسلت إلى عنواني¨ وتقاومي 
وعقارب ساعة صدئة كانت قد سطرت في كتاب 
حاوية¨  أقرب  إلى  باكية  وحملته  سنواتي¨ 
تأكل  أن  تنتظر  التي  اجلائعة  املسكينة  للكالب 

منذ أيام ....

تــمــثـــال صــــامـــت

               مريم أبو السعود

*  طالبة جامعية
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نلتقي، لكن دون أن نتحدث!
من  كتبت  ما  تريني  أن  أريد  وال 
من  الواقع  في  هو  ما  أو  أجلي، 
كبير  حد  إلى  ضعفت  للقراءة  فشهيتي  أجلك، 

في الفترة األخيرة..

ودعنا نذهب إلى أبعد من شواطئ الصمت! فهذا 
..ً األخير لم يعد يغريني أيضا

لن  وأنت  نفسي،  أعرف  أعد  ولم  تغيرت!  أنا 
وقد  فكيف  قبل  من  تعرفني  لم  فأنت  تعرفني، 

أنكرت نفسي نفسي..

ال نريد أن نلتقي في مقهى هادئ وال صاخب..
ال تقترح احلديقة فهي أيضاً باتت تشعرني بامللل..

وال األسواق وال «وسط البلد»..

ال أريد قضاء الوقت برفقة أحد غيرك.. ويكفي أن 
ً لتأخذ األشياء لوناً أخضر.. تكون موجودا

ال تفرض عليَّ منطاً معيّناً ، فأنا أكره الدميقراطية! 
واعطني حرّيتي في خيارٍ واحد فقط..

ال تسألني ملاذا تعلقت بك كل هذا التعلّق بالرغم 
من أنني ال أعرفك! فأنت لن تعرف!

وال حتاول أن تعرف.. يكفي أن تؤمن بأنها كيمياء..
نبض  يكتبون عن  وأن صدّقت مجانني  هل سبق 

خاص يسمونه أمل!

ً ومنوت.. دعنا ننساهم ونذهب بعيدا
خذني إلى البحر وأغرقني في مدّه.. ثم اتل الصالة 

األخيرة وارحل..

لـــمـاذا تـعـلـقـت بــك

شذى غرايبة

*  كاتبة أردنية

إبــــداعــــات
نصـــوص.....
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بيت  في  السادسة¨  عمر 
فجراً  أصحو  كنت   ¨ جدتي 
اخلروب  شجرة  في  ألحدق 
لها  جتد  أن  استطاعت  والتي  بيتها   أمام 

مكاناً هناك بني البيوت و «البراكيات» .
كبرت على غفلة ومتدد اخمليم وتكاثف أكثر في 
ظهيرة  ذات  اخلروب  شجرة  تنج  البناء ¨ فلم 
من أسنان اجلرافة  التي زرعت محل أغصانها 

أعمدة من إسمنت وحديد 
ومرت سنني كثيرة وجرت مياه كثيرة في وديان 
العمر قبل أن أصحو – على غير عادتي _ ذات 
يهمس  األرض  من  آتياً  هسيساً  وأسمع  فجر 
احلكاية¨  جلدتي  فرويت   احلديث¨  بهذا 
مشحر»   » يا   : تبتسم  وهي  لي  فهمست 

هذا صوت جذور شجرة اخلروب .

***
الشعر: هدية شيطان تائب أو مالك مرتد حلضرة 

الشاعر 
بالوزن  الشاعر: تاجر الكلمات املنتقاة¨ يكيلها 

...
والوزن شرط وجود الشاعر 

***
احللم : ما استطاع أن يجره الشيطان من محيط 

الواقع إلى شاطئ النائم ....
النائم : مختبر هو للمران على املوت 

سر  ما  سأسأله:  أقابله  حني   : املوت 
تذكيرك¨وتأنيث احلياة ؟....

وارتداد  اجلديد¨  املولود  بكاء  بني  ما  احلياة: فترة 

جـــذور شـجــرة الــخــروب

عمار الشقيري

*  قاص أردني
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صوته كصدى ... 
الصدى: وصية الزائر للعابر 

والعابر أنا وأنتم 

***
يبشر  اخلريف: حالة ضعف الطبيعة¨ ومسيح 

بالشتاء
واملطر نسغ  باألرض   الغيم  الشتاء: وقت جماع 

سقط في الرحم فاهتز الربيع ...
اجلمارك  ومحطة  وشفيف.  خفيف  الربيع: 

الوحيدة بني الشتاء والصيف ...
بالعرق.   املبلل  ليالً  البعوضة  صوت  الصيف: 
باألرض  تدور  وهي  املالئكة  أجنحة  على  واحملمول 

دورتها ....

***
النهار: احلقيقة واضحة¨ وال حتتاج لبرهان رياضي 

وحسابي على تعاقبه مع الليل ....
يا  مساء  وعمت  باللون, ¨  الفراغ  الليل: امتالء 

صاحبي حتى مطلع الفجر ....
والفر   الكر  من  والنهار  الليل  استراحة  الفجر: 
يسر¨  إذا  والوتر, والليل  عشر¨ والشفع  «وليالٍ 

هل في ذلك قسم ٌ لذي حجر»                

قبل  األولى  صورته  على  الناي  نشيج  الالجئ: 
اخمليم .....

اخمليم: زجنبيل على جدار حلق اإلنسانية املتقرح¨ال 
قد  النهر  خلف  بالداً  بأن  للتذكر  أحياناً  منه  بد 

ً عن اخلريطة ... سقط اسمها سهوا

 – حدودها  يرسم  اخلريطة: جغرافيا على ورق¨ 
ً – الدبابة والقذيفة .... أبدا

ترتيب  يعيد  صغير¨  كوني  انفجار  القذيفة: 
مكان اإلقامة على هوى صاحبها ....

صاحبها الذي أيقظ ذات ليلة خرافته من نومها  
يكن  لم  أن  أكون  F16   وقال: ال  بالـــ  وجرها 

الالجئ 

***
الهوية: أن ترى في الذي يرى غير الذي يراد لك أن 

تراه .... 
الذي  غير  فيه  ً̈ لرأيت  ما تراه لو دققت فيه قليال

تراه ....
تُراه أكان هباء كل الذي رأيناه ؟ ....

نزوة  في  أراد  مبتدئ  لفنان  لوحة  رأيناه: كأنه  ما 
خيال أن يرسم شكل الروح ...

.... كاحلب  بها  يعرّف مسكون  ال  ما   الروح: كل 
اآلن  أكتب  عما  قليالً  ألهدأ  فسحة  احلب:   
القلب  هوائي  ترميم  وأعيد  الصفحة  هذه  في 

وأميمه جتاه اهللا.  ¨
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من  أدمي ِ وجهكِ
بِغ ُ  نهـاري أصْ

لُ زُاللَ عينيكِ أنْشِ
 عــيدي

كان وعيدي

حني الحَ الفجرُ
يزّفُ  نشيدي

بخيوطٍ جتدّلتْ بعناقيدِ  الصبح  ِ
كان  جليسي

من رمادِ اخليال  
أطوّقُ حلماً خجوال
َتْبولْ بزندِ الفرح امل

ميتدُّ  بوحي
أجتمعُ بنشيجي
يفترُ دفءُ العيد

فاجتمعي  لوعيدي
كان بريدي

مترُّ فيالقُ السمراء في غياباتِ السمرْ
بليلةٍ تفيءُ تفاصيلُ الهوى

يفورُ عسلُ اشتياقي

بكأس اختناقي
كان وعيدي

عبر املدى
فعرجَ بنيُّ وصالنا

على انكسار صمتنا
فلم يعد ْ
لي عـيدٌ 

في مرايـا اخلريف
فراشُ الربيع ماتَ في براري همسنا

و شرنقة العيد 
يحدّها  سيفُ

مس غادرتها نورُ الشّ
فلم يعد
لي عيدٌ 

ممرّاتُ الوقت

التي باعدتْ
طقسَ العـائـدين 

عن شطوط الوعيد

تبعثرتْ
في نثار تذكاري ..

كــــــــــان وعـــيــدي

محمد المشاعلة

* طالب جامعي

إبــــداعــــات
تجارب واعدة.....
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حكمت النوايسة

فضاءات تعكس عافية 
لمستقبل األدب

نألفها سريعا، لكنّها جميلة،  بحلّة جديدة ال   (36) العدد  جاء 

في  والواعدون  الشباب  نشرها  التي  املواد  وأما  ظل،  وخفيفة 

مجلتهم، فإنها قد جاءت متنوعة، ففي الشعر وقفنا على شعر 

في  وقفنا  احملتوى،  املضمون/  وفي  الشكل،  في  وعمودي،  حر، 

نطمئن  واضحة  عافية  مجملها  في  عكست  متنوعة،  فضاءات 

بطاقاتهم  الشباب  هؤالء  سيرفده  الذي  األدب  مستقبل  إلى  بها 

ومواهبهم الواضحة.

قصصا  قرأنا  فقد  جدا،  والقصيرة  القصيرة  القصة  في  وأما 

ناضجة، واكتشفنا قاصة بأدوات مكتملة، ولغة أدبية راقية، رغم 

صغر سنها، وأقصد نورا أبو خليل، وعابدة حداد مما اقتضى أن أنوّه 

بهما في هذه املقدمة.

الشعر
« إبراهيم» أوس أبو صليح

الشاعر  أن  اإليقاع  حيث  من  الواضح  ومن   
مخزونا  وميتلك  إيقاعه،  ضبط  على  قادر 
فيه  يسكب  أن  يستطيع  مقولبا  موسيقيا 
إلى  الذاهبة  وقصيدته  املناسب،  احملتوى 
تستطع  لم  بإبراهيم،  والتقنّع  التمثّل،  أفق 

تستطع  ولم  دراميا،  مكتمال  قناعا  تبني  أن 
جاءت  التي  التقفية  سطوة  من  التخلّص 
(اجلزاف)  كلمة  مثل  الداللة،  حترف  بكلمات 
الوعي  حتمل  اخلرافة  أقدام  وكأن  قوله:«  في 
جاء  قد  الرموز  بعض  توظيف  أن  كما  اجلزاف»، 
قوله  وفق  (القميص)  كاستخدام  مشوشا؛ 
بـ  القميص  تقييد  إن  إذ  يوسف)،  (قميص 
وهو  محدّدة،  رمزية  داللة  في  «يوسف» حصره 

*  شــــــاعر أردنـــــي

مكاشفات ناقدة
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«سيلطخون  قوله:  في  استخدامه  جعل  ما 
قميص قافيتي مبال كاذب» خارج هذا السياق.

وأنا أثق مبوهبة أوس، لكنّني أنتظر منه أن ينتظر 
قصيدته حتى تنضج، وهو قادر على ذلك.

« أخّبئ في يدي اليمنى»  حسن بسام
 

في  تذهب  ولم  أيضا،  مستعجلة  جاءت  وقد 
لصناعة  املسوّغ  غير  السجع  وتوخت  القصد، 
الفقرة  في  (آه)  تكرار  في  كما  داخلية  قوافي 

األولى.
أعمل  لو  أجمل  تكون  أن  ميكن  كان  صور  ة  ثمّ
بسام فكره في صياغتها، والشعر صناعة ودربة 
بعد املوهبة، ومن أمثلة تلك الصور قوله « أراك 
حيث  قصدي  ر  تطهّ هالة/  وشعرك  مبحرابي 
تشبه  الصورة  هذه  مثل  إن  إذ  أفواه»  شعري 
التخطيط األولي في الرسم، حيث ستتغير بعض 
األشياء عند اعتماد األلوان، وهكذا جاءت معظم 
القصيدة، فلو تأنى بسام لكانت القصيدة معبّرة 
بصورة أجمل عن احلالة العظيمة التي تغالبها، 
في مزجها بني األم واألرض. وأذكّر بضرورة ضبط 
؟  تاهوا»  نقول:«الدموع  أن  يجوز  فهل  اللغة، 
وإن  موزونة  ليست  القصيدة  بأن  أذكّر  كما 
بالقافية/  املوحية  األصوات  فيها  تكرّرت 

السجع.

قصيدة « قبل»  طارق دراغمة 

«يا  قصيدة  على  فيها  اتكأ  وقد 
في  بأس  وال  املعروفة،  الوادي»  جارة 
هذا في التدريب وليس في ما ينشر، 
قصيدة  مع  التشابك  كان  إذا  إال 
النقائض،  في  كما  مقصودا  سابقة 
فإنه  ذلك،  غير  في  أما  واملعارضات، 
من  ويحدّ  الشعري،  الكسل  سيولّد 
في  وبالتالي  الشكل،  في  اإلبداع 

احملتوى/ املضمون.
ضبط  على  طارق  بقدرة  أنوّه  وإذ 
أقرأ  أن  أمتنى  فإنني  والتمثّل،  اإليقاع، 

لطارق قصائد أخرى.

«من فرش ذراعيه ونام»  عماد 
القضاوي

النقاء  إلى  تنحاز  إذ  والقصيدة   
قد  فإنها  واجلدية،  والصفاء 
معقولة،  ذروة  إلى  شعريا  تصاعدت 
تناصات  تقيم  أن  واستطاعت 
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التي كانت تغلي احلجارة  املرأة  موفقة مع قصة 
توهم أطفالها اجلياع باللحم، ومع احلديث النبوي 
الشريف، ووظفت هذه التناصات بسالسة، لكن 
فمطلع  أيضا،  العجلة  القصيدة  في  املالحظ 
القصيدة لم يكن موفقا، بل جاء منفرا، غير دال 
بعض  أنّ  كما  القصيدة،  فيه  ستذهب  ما  على 
انحرفت داللتها ألنها منقولة من  التعبيرات قد 
على  بان  ما  إذا  القمر  العامية مثل قوله « وعن 
(بان) هنا معناها ظهر،  املاء»، فكلمة  صفحات 
وهي في الداللة الفصيحة (ابتعد): بان اخلليط، 
بانت سعاد، بنتم وبنّا.. إلى آخرة، أمتنى على عماد 

أن ينتبه ملثل هذا في املستقبل.

«محمد الحبيب»  لؤي أحمد
عليه  اهللا  صلى  الرسول  سيرة  في   القصيدة 
نص  كتابة  على  لؤي  قدرة  فيها  وواضح  وسلم، 
شعري يتناول موضوعا، وتذكرنا بقصيدة البردة، 
موهبة  على  وتطلعنا  البردة،  نهج  وقصيدة 
شعرية مبشرة، تستطيع أن تقدم اجلديد واجليد 
القصيدة صورا شعرية  في  إن  إذ  املستقبل،  في 
اإليقاع،  ضبط  على  القدرة  عن  فضال  محلّقة، 
الطاقة  تستثمر  متينة  لغة  على  احلفاظ  مع 
تذكيري  مع  جميال،  استثمارا  للغة  النحويّة 
ببعض الهفوات التي متنيت أن ال تكون مثل قوله: 
(بنينه)؛ إذ ثبّت نون اجلمع مع اإلضافة وقد تكرّرت 
مرّتني، كما ألزمته القافية بكلمة « رنينه» في 
ال  رنينه» إذ  العظيم  بالصور  ضجّ  قوله: « إذا 

يستقيم الرنني مع الصور العظيم!

«هل أنت في البيت»  محمد الدحيات
تلتقط  أن  استطاعت  جميلة  القصيدة   
مع  جميل،  شعري  تصعيد  إلى  وحتوّلها  حالة، 
جاءت  وقد  القصصي،  النسق  على  حفاظها 
التي  الشعرية  للحالة  متاما  مالئمة  اللغة 

اعتمدت حرارة املنظور عوضا عن الصورة، والصورة 
مع  فسيّرتنا  والتشبيه؛  اجملاز،  عن  عوضا  الكلية 
كأننا  قلب،  تلويحة  أو  نظرة  يسرق  الواقف  ذلك 
غصن  يساهره  كان  ما  أن  يكتشف  وهو  معه 
شجر حتركه الريح. القصيدة موفقة، وذاهبة في 

قصدها، جميلة في اكتمالها.
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« بانتظار غودو»  ندى ضمرة
عنونة  إلى  الشاعرة  تذهب  كيف  أدري  وال   
أنها  رغم  الشهيرة،  املسرحية  بعنوان  نصها 
ال  ثم  بيكيت،  لصموئيل  مبقولة  للنص  قدّمت 
ال  «غودو» الذي  تأويل  الشاعرة  تدرك  هل  أدري 

يأتي في املسرحية؟
إذا كانت تدرك ذلك، فإن هناك مشكلة حقيقية 
ليس  وهو  نثري،  النص  حال  أي  النص. على  في 
ليس  أنه  كما  املعروف،  مبفهومها  نثر  قصيدة 
أدّى  وقد  يضبطه.  وزن  ال  إذ  تفعيلة،  قصيدة 

استثمار «غودو» إلى تشتيت النص، وإرباكه.

« جون»  وردة كتوت
في  طيبة  قدرة  ويعكس  ومعبّر،  جميل،   نص 
كما  وكتابته،  العمودي  الشعر  مع  التعامل  
في  القصيدة  اقتناص  على  القدرة  يعكس 
كما  نضجها،  حلظة  في  أي  املناسبة،  اللحظة 
فضال  جيدة،  إيقاعية  ملكة  القصيدة  تعكس 
زمام  متتلك  بشاعرة  ر  تبشّ القصيدة  كون  عن 

الكتابة الشعرية املقتصدة جيدا.

« أينعشك قلقي»  يزن الدبك

قصيدة  بناء  في  بها  بأس  ال  محاولة  وهي   
فتسرّب  لة،  متعجّ جاءت  لكنّها  نداء،  حالة، 
املقطع  ففي  وعماؤها؛  الداللة،  واش  شُ إليها 
الشواطئ،  رمل  الحتساء  احلبيبة  ينادي  األول 
واالستعارة هنا مستعجلة. وفي قوله« الشمس 
الداللة  في  امللتبس  إلى  ذهاب  هامتينا»  تلفح 
في حني أن لغة الشعر ومجازاته يجب أن تكون 

القصيدة  نحت  وكالعادة  دقيقة...  مدروسة، 
البداية  بعد  النهاية،  التوازن في  إلى  مثل غيرها 
املرتبكة. وأشير هنا إلى قول يزن « هات كأسا من 

عتاق»، فأتساءل: ما معنى (عتاق) هنا.

 القّصة القصيرة
اجلميلة  القصيرة  بالقصة  حافال  العدد  جاء 

مبشرا مببدعني
«حلم»  أريج خطاطبة

أن  الكاتبة  وعلى  الكلمة،  مبعنى  قصة   ليست 
بالوصف  تكتفي  وأن  املباشر،  احلديث  عن  تبتعد 
تعمل  أن  ميكن  كان  فقد  املعبرة؛  األحداث  وسرد 
البطلة،  حاالت  من  حالة  تعميق  على  الكاتبة 
واالكتفاء بسرد جواني أو خارجي، لنتعاطف أو ال 
نتعاطف مع تلك احلالة، وفي احلالتني نقف على 
قصة، وليس خطابا مباشرا، كما ينبغي عليها أن 

تهتم بلغتها جيدا...

«قصص قصيرة جدا» رامي الجنيدي

على  مبنية  قصص  واجلنرال،  واملقلب،  رأس،  بال 
أنّها  غير  القصة،  نهاية  في  املفاجئة  املفارقة 
نهايات غير مقنعة، رغم إدهاشها، فهي نهايات 
تلميحا  السرد  إليها  ح  يلمّ أن  ميكن  غريبة، 
خفيفا، لكن استطاع رامي أن يبني القصة على 
القصيرة  للقصة  فهمه  وواضح  التقنية،  هذه 
أكثر في كتابة مثل  دربة  إلى  جدا، لكنه يحتاج 
قصة  فنهاية  باللغة،  والعناية  القصص،  هذه 
يقول،  أن  ميكن  وكان  مرتبكة،  نهاية  املقلب، 
تابوتا  صنع  الذي  النجار  لسان  الدهشة  عقدت 
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ال يفتح إذا ما أغلق على جثة.
بـ أطلق  تنتهي  أن  أما قصة اجلنرال، فكان ميكن 
«كان  أو  بدمه،  اجلنرال  فسبح  النار،  الصديق 
تكثيف  أي  دقيقا...  اجلنرال  قلب  إلى  تصويبه 

اللغة لتعطيها طاقة املفارقة املنشودة. 
قصة بال رأس كان ميكن أن تكون بنهاية 

كان  يقول:  كأن  النهاية،  تلك  غير 
املوظفون غارقني بتخيل مديرهم بال 

رأس...

«عالمات ترقيم شتائية» ماجد 
صالح  

يكون  ما  أشبه  نص 
بالرسالة، ولم يستطع أن 

حلظة  حول  حدثا  ق  يعمّ
وقد  حالة،  أو  زمنية، 

يستطع  لم  أخيلة  إلى  ارتهن 
يتركز  أن  ميكن  وكان  للمتلقي،  نقلها 

معينة،  نقطة  في  احلدث 
وأهم  القصة،  وتدور 

عناصرها: بداية ونهاية 
ولقطة  ومكان،  وزمان 

تغالبها..  حيوية  حلظة  أو 
اللغة في النص جميلة، 

ومبشرة، لكنّ قوانني السرد هي التي اختلت فبدا 
النص كرسالة أو خاطرة.

بدران خريفية» رشيدة  « أوراق 
منوذج جيد للقصة القصيرة جدا، وهواجسها، في 
املنطقة الوسطى بني السرد، والتأمل، والقصص 
إنسانية  الت  تأمّ في  ذاهبة  مكثّفة،  مركّزة 
اإلنساني  الوجود  حول  جميلة 
الذي ميكن أن تهزّه ذبابة، 
ر متاهيا  وميكن أن يتحجّ

مع الطبيعة... 

«اللوحة الناقصة» 
عابدة حداد

في  القصص  أنضج  من   
قدرة  وفيها  الكوكبة،  هذه 
قصة  صياغة  على  جيدة 
جيدة  مسارات  وفتح  حقيقية، 
األخيلة  وصياغة  والتأويل،  للقراءة، 
أنها  كما  التأمل.  من  املستدعاة 
وتعرف  القصة،  تنتهي  أين  تعرف 
له  فتترك  القارئ  حتترم  أن 
في  للمشاركة  مساحة 
جيدة  القصة  الصياغة، 
ناجحة،  وتنبئ مبيالد قاصة 
في  املزيد  منها  ننتظر 

املستقبل.
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«تشريت» نورا أبو خليل
قضية  تعالج  مكتملة،  ة  قصّ  
ونحن  بالقراءة،  جديرة  إنسانية 
كاتبة  موهبة  أمام  نقف 
الطراز  من  وساردة  حقيقية، 
قصص  من  فالقصة  الرفيع، 
بأخيلتها،  بامتياز،  الكبار 
وتأمالتها  وتركيبها،  وسبكها، 
في حياة اإلنسان/ الرجل في عمر 
التواصل  في  أخفق  الذي  البطل 
حتتاج  ال  النساء.  املرأة/  مع 
ونتأملها  نقرأها  أن  إال  ة  القصّ
فينا  تتركه  مبا  ونستمتع  جيدا، 
وأتنبأ  نورا،  يد  على  أشد  أثر،  من 
عالم  في  جيد  مبستقبل  لها 

الكتابة.
الكتابات الواعدة

«رحيل امرأة» ميسون النوباني 

 (٣٦) العدد  قصائد  أنضج  من 
حتت  جاءت  التي  القصيدة 
جاءت  حيث  واعدة،  جتارب  باب 
متماسكة، رغم طولها النسبي، 
املتكئة  باإلنشائية  فياضة 
وااللتفات،  واجملاز،  األسئلة،  على 
الرؤية؛  بؤر  الضمائر/  وتنويع 
حوارية  أقامت  التي  فالقصيدة 
استطاعت  جرش،  آثارية  مع 
والوقائعي  احمللق  بني  تتنقل  أن 
بناء عالم  بسالسة، واستطاعت 
وبصورة  ومؤثر.  جميل،  شعري 

كل  رغم  أستطيع،  عامة 
املالحظات التي قدمتها، أن 
أقول إن الشعر معافى، وإن 
مستقبله مبشر بكل خير، 

وإبداع.
شابها  وقفة  فهذه  وبعد؛ 
لكنّها  القسوة،  من  نوع 
أعمار  في  كنت  قسوة 
في  هنا  الكتاب  الشباب 
ولم  إليها،  احلاجة  أمس 
أنّها  ثقة  وكلّي  أجدها، 
إلى  األيام  مع  ستتحول 

ذكرى جميلة.
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كلما  عليّ  تنقضُّ  كثيرة  
بحب  متلبّسة  بطتُ  ضُ
ملقى  ركاماً  يشبه  مكان 
بني الغبار واجلفاف. وفيه  فوضى العمران بحيث 
من  كمشة  في  العيدان  تشعبات  زقاقه  تشبه 

الشيح والقيصوم.

وفي  نفسه!  إال  يشبه  ال  فريد  ضوؤها  مدينة 
الزرقاء  مدينة  فرادته. فهواء  يكمن سر  هوائها  
واللفح  باجلفاف،  واملتشح  الغبار،  املشبع بدقائق 
من  جعلت  كلها  الصحراوية،  لألرض  الساخن 
األشعة التي تتخلله أشعة فريدة، فحزم األشعة 
التي ترتطم بالغبار، تضيء حبيباته املعلقة في 
الهواء، فتحيلها إلى ماليني من الثريات املضيئة، 

املتناهية في الصغر السابحة في هواء املدينة.
***

حـــــب أول

تثير  بهية  لطلّةٍ  َبّ  حتُ أن  املدينة  لتلك  ميكن  ال 
لطبيعة خالّبة،  َبّ  حتُ أن  الرائي. وال ميكن  إعجاب 
فهي  حضارية.  ملسات  يحمل  عمراني  تقدم  أو 
ليست كذلك، ومع هذا أحببتُها. ولم يكن لهذا 
احلب مثل تلك الشروط. فهل كان ينبغي لتلك 
الطبيعة  من  قطعة  أو  واحة،  تكون  أن  املدينة 
الذاكرة  تُغني  وألوان  مبشاهد  الزاخرة  امللوّنة 

مجدولين أبو الرب

*  قــاصة أردنــيــة

الــــــزرقـــــاء...
المــــكـــــان األم

ذاكرة المكان
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البصرية؟ أم كان ينبغي لها، كي أحبها، أن تكون 
آية من  أن تكون  أو  والتمدّن،  قطعة من احلضارة 

العراقة املزدانة بشواهد التاريخ؟
   

لم تكن الزرقاء هذا وال ذاك، ولم تكن سوى قطعة 
يعبر  صحراوي  مبناخ  الوعرة  اجلافة  األرض  من 
من  جزء  في  الصحراء  لون  يكسر  سيل  حدودها 
لوحتها. ولم يكن الناس فيها إال زرع جاءت بذوره 
اجليش  معسكرات  جذبتها  كثيرة  منابت  من 
قرون  وقبل  إنه،  من  قيل  ما  رغم  هناك،  لتقيم 
زرقاء، وغابة،  ينابيع ماء  قليلة، كانت فيها سبع 
وحتى وحوش الغابة كانت موجودة، وتلك الينابيع 
في  وكانت سبباً  كانت سبب تسميتها،  الزرقاء 
لإلقامة  القفقاز  بالد  املهاجرة من  املوجات  جذب 

هناك، كما جذبت بعض القبائل.

*** 
إيـــقــــاع الشـــوارع

بدايات  في  كنت  حني  عندي  الكون  هالة  هي 
يكن  لم  األول،  التلقي  دهشة  ليست  تكويني، 
يا، بل كانت األنفاس التي تدخل رئتي، وتدخل  تلقّ
دقائقها في نسغي، وأبثها في جسد املكان. فيها 
املكان  املكان.  نسغ  من   ً جزءا يصير  مني  شيء 

ووقع خطاي  أنفاسي في هوائه،  يحمل 
أرى  وأكاد  طرقاتها،  به  تهمس  زالت  ما 
شارع  تعبر  زالت  ما  أجساد  نفحات 
السعادة، وشارع بوالد وباب الواد، متر مثل 
األطياف، منها طفلة تلج بوابة مدرسة 
عائشة، وتدلف إلى ساحة أصغر بكثير 
مما بدت عليه في بداية السبعينات من 
القرن املاضي. أرى أطياف نساء كثيرات، 
دور  إلى  نصطحبهن  واجلارات،  أمي 
السينما: زهران، النصر، سلوى،... جنلس 
ساعات في عتمة مطبقة، ال يفككها 
الشاشة  من  املنبعثة  الضوء  حزم  إال 
الشارع  إلى  خروجنا  وعند  الضخمة، 
ومتضي  هنا،  زال  ما  النهار  أن  أستغرب 
. أرى  دقائق قبل أن أمتكن من فتح عينيّ
إلى  العيد  كعك  أطباق  ينقلون   ً أطفاال
اخملبز. أرى فيما أرى نفحات أجساد لنساء 
واجلارات،  األم  اجليش،  بطانيات  يفترشن 
عيدانها،  عن  امللوخية  أوراق  يقطفن 
أباريق شاي وكاسات كثيرة، ومجموعة 
أكوام  ينقلون  والفتيات  الصبية  من 
الشارع  وفي  الطويلة،  اخلضراء  العيدان 
وتسلية. أرى  لعب  إلى  املوضوع  ينقلب 
اسمه  البيت،  في  غريبٍ  رجلٍ  طيف 
ويحيك  بعصا،  الصوف  يضرب  د،  املنجّ
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طويلة  إبرة  مستخدماً  مبهارة  اللحاف   قماش 
وخيطانًا سميكة.

يعتريني  كان  ما  يفسر  الذي  الرابط  ذلك  لعله 
من أحاسيس عند جتوالي في األسواق الشعبية، 
ً عند مروري بسوق اخلضار «احلسبة» قرب  وحتديدا

سوق الذهب، واخمليم، ومسجد عمر بن اخلطاب.

املمرات  في  بشري  سيل  هناك  يتدفق  كان   
ينادون  والباعة  وآخر،  خضار  ركن  بني  الفاصلة 
ً. وسط  بجمل مختصرة حتمل إيقاعاً  موسيقيا
باألنفاس  مشبعاً  الهواء  يكون  اجلموع  تلك 
مبهجاً،  قوياً  كان  احلياة  إيقاع  اخلضار،  وروائح 
فكنت أشعر بغبطة وحميمية كبيرة لرؤية هذا 
كلنا  ونتنفس.  ننبض،  وكلنا  البشر،  من  الكم 
أتخيل شيفرة للحياة، يجلو هذا  أحياء!! وكنت 
املكان رهبتها، وتصير أسرارها دانية، إنها الهواء 

املمزوج بأنفاسهم.

كانت تغمرني غبطة داخلية، وأنا أمارس طقساً 
بـ»ترياق  املمزوج  الهواء  بـذلك  يتعلق  بي  خاصاً 
احلياة». فكنت آخذ جرعات كبيرة منه، أشهقها، 
وأنفاسهم،  بعرقهم  املمزوج  الهواء  أتنفس 
وأكرر ذلك بغبطة، غير مصدقة أني حيّـة وسط 

مهرجان احلياة هذا.

***

ذاكـــــرة خـــضـــراء

حصى النهر الالمعة حتت املياه، تلقفتني عندما 
ً يعبرون السيل إلى اجلهة  زلّت قدمي. كانوا كبارا
وضعها  مت  ضخمة  حجارة  على  األخرى. تقافزوا 
على عرض السيل متباعدة. تركتُ يد عمتي، أريد 
من  قفزت  يفعلون،  كما  فعلتُ  وحدي.  أعبر  أن 

احلجر األول إلى احلجر الذي يليه.

، ابتلت مالبسي، عصرتها عمتي وعلقتها  وقعتُ
بشجرة التني لتجف. دثّرتني بثوبها وكمرتني في 
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بذيل  عتني  الشجرة. لفّ حتت  تْ  وجلَسَ حضنها 
التي لم  أمي  ثوب فالّحة يفيض بحنانها، كانت 
في  التني  ورق  رائحة  بأنفي  عبقت  تنجبني. وما 
قشعريرة  منه  خجلت  دفء  وغمرني  إال  كبري، 

البرد، ورمبا خجلت منه مياه النهر ذات يوم.

***
يبهرني.  أهميته،  كانت  مهما  حدث،  أي  كان 
عمال  يوم. غادر  كل  ودهشة  كثيرة  اكتشافات 
ينبشون  رأيتهم  األرض.  حفروا  أن  بعد  البناء 
الطبيعة، متكنت من رؤية ما في بطن األرض، ما 
اللون.  ترابه ساخن كالح  تخبئه حتت جلد جاف 
املفارقة  أعجبتني  بفضول،  احلفرة  داخل  نظرتُ 
في  اخملبّأ  وذلك  األرض،  سطح  على  التراب  بني 
جوفها. أدهشني فعل احلفر والكشف. استفردتُ 
الكثيرة،  احلفر  من  املستخرج  التراب  من  بكومة 
رحتُ  ثم  فيه،  يديّ  ومرّغتُ  عليه،  استلقيتُ 
ورطب.  بارد  ملمسه  غامق،  جسدي. لونه  أمرّغ 
ب  منذ ذلك اليوم صارت تلك الرائحة منبعاً يرطّ

مواطن اجلفاف في ذاكرتي.

ضحلة،  ذاكرة  لها  املدن،  بعض  الدروب،  بعض 
تصنع مساحات ضحلة مقفرة في الذاكرة. تلك 
التربة الناشفة القاحلة، كانت أثرى من الطمي 
فيه  بذرة  رميت  لو  الذي  الطمي  ذاكرتي.  في 

ونسيتها ستنبت وتورق وتزهر.

***

رائحة األم

التي حضنت طفولتنا  هكذا هي األماكن واملدن 
األولى تشبه األمهات. 

في تلك املدينة كانت دهشاتي األولى، وأحاسيسي 
لي.  بالنسبة   ً بكرا كان  فيه  ما  كل  عالم  جتاه 
واألماكن في أطوار العمر األولى تشبه األمهات. 
ولكل أم رائحتها. في تلك الرائحة، وذلك احلضن، 
تنبت الغراس األولى ملشاعر احلب واألمن. وال يهم 
رائحة أمه شيئاً لآلخرين، فهي  الطفل أن تعني 

احلضن األول واملكان هو حضن آخر، توأم األم.

تُختزن  التي  الرائحة  بتلك  الطفل  يرتبط  هكذا 
ل إلى ال شعور، دون أن يختار، ودون أن يدرك  لترحَّ

مفاهيم اجلمال التي تتكرس في أذهان الكبار.
كنتُ أحترك في فضاء أبيض، كل يوم تفض بياضه 
ما  عجبي.  أثارت  وكشوف  أدهشتني  حفريات 
أعطى قيمة لتلك األيام، ولذلك املكان، وجعلها 
ماثلة في الذاكرة اآلن، أن اللحظة آنذاك حملت 
قيمة عيشها ومخزونًا من املتعة في ذاتها، فلم 
أكن أحتاج إلى ذكرى آنذاك. لم أحتج إلى ماضٍ 
بذاتها  اللحظة  عيشُ  كان  املاضي.  غمرة  في 

ينشيني.
لو أنني قادرة اآلن على عيش اللحظة بإحساس 
في  صور  مكانة  إال  األيام  لتلك  كان  ملا  مشابه، 
كما  وليس  صدفة،  يدي  في  جاء  إن  أقلّبه  ألبوم 
أدق  استعادة  وأحاول  أجترّه  حيث  اآلن،  أفعل 
تفاصيله. لرمبا أنبش ذلك املاضي اآلن؛ لعلّي أنبش 

تلك احلواس، وأعيد دربتها على اإلحساس.
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«بجاليري»  أشبه  الوحشة»  من  «مزيدا 
النسور شخصياتها  القاصة بسمة  تعرض فيه 
واملتناقضة  األفق  واحملدودة  املتكاثرة  املتنوعة، 
واملسكونة  واملهزومة  والالمبالية  والنزقة 
تلك احلاالت  األلم من  بؤرة  بالتحدي. تتوقف في 
منها  متروكة   أعماقا  تسبر  بحيث  اإلنسانية، 
عنها  تنفض  البشري)،  احلرج  أو  اخلجل  (بحكم 
واالنبالج،  ف  بالتكشّ الرغبة  فيها  وتضرم  الغبار 
له  وحتمّ القارئ  حجر  في  تضعها  أنها  كما 
للغفلة  مجاال  له  تترك  فال  الرؤية،  مسؤولية 
ا يدور في عمقه حتديدا، الذي يشاكل إلى حد  عمّ
بعيد ما يتفاعل في دواخل كثير من اآلخرين هنا 

وهناك.

امرأة / رجل 
تطلق النسور في «مزيدا من الوحشة» منظومة 
ولكن  واملرأة،  الرجل  بني  اخلاصة  العالقات  من 
العالقات  أن  القصصية  اجملموعة  في هذه  املميز 
لم تطرح بطريقة متحيزة ألي منهما، ولم تضع 
نبرة  بل كان هناك  دائمة لآلخر،  أحدهما ضحية 
يستحث  حد  إلى  القصص  بعض  في  محايدة 
القارئ للتفكير بشكل مختلف بتلك الطروحات 
فبدل  األدبية،  األعمال  من  كثير  في  تتكرر  التي 
اختالق  في  تتمادى  األنثى  ذاتها  النسور  تترك  أن 
بأن  احملاولة  أو  النساء  من  لشخصياتها  األعذار 
والذكورة  األنانية  شرك  في  منهم  الرجال  توقع 

كما تفعل كثير من القاصات األخريات.
وتبنيّ  مصيرها  مسؤولية  األنثى  ل  حتمّ راحت   

الفكر الوجداني في «مزيدا من الوحشة» 
بسمة النسور: تحاول أن توقظ المتلقي الناقد في ذات القارئ

إسـراء صـافـي

*  طالبة دراسات عليا

مـــقـــاالت
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يكنّ  النساء حتى عندما  أن  القصص  في بعض 
هذا  فإن  العالقات،  بعض  في  األضعف  احللقة 
متواطئة،  وإرادة  ذاتي  خيار  عن  ناجت  الضعف 
القصة  وهي  الوحشة»  من  «مزيدا  ففي  
«إلى  إهداء  عنوانها  أسفل  كتب  التي  الوحيدة 
نساء كثيرات»ص39، حتكي عن شكل شائع من 
احلب  وهي  واملرأة،  الرجل  بني  العالقات  أشكال 
أنها  ورغم  العزباء،  واملرأة  املتزوج  الرجل  بني 
التي  والعذابات  الهواجس  لكل  فيها  تتعرض 
الوحيدة»العاشقة»  املرأة  تلك  على  تتناوب 
وبالذات في حلظة وفاة حبيبها وعدم قدرتها على 
ولكن  احلدث،  جتاه  بحرية  والتصرف  احلزن  إظهار 
حدث  ما  لكل  واعية  القصة  خالل  تبدو  املرأة 
التي  واملسرات   املوجعة  النتائج  ولكل  ويحدث، 
في  تصر  أنها  كما  عالقتها،  في  بها  متر  كانت 
بأنها  القبر  عند  حبيبها  وعد  على  القصة  آخر 
الرغم  على  وزيارته،  له  الورود  بوضع  ستستمر 
أنها مبتهجة بشكل خفي بأنه أصبح اآلن فقط 

التي  والوحدة  الوحشة  بكل  الشعور  على  قادرا 
كان  عندما  حياته  أثناء  منها  تعاني  هي  كانت 
ثباتا وحقيقية  إلى واقعه األكثر  يتركها ويذهب 
كانا  الذي  الفرح  كل  من  اعتقادها-  -حسب 
باالنتهاء  احملكومة  لقاءاتهما  في  يتبادالنه 
وحتاكم  حتاكمه  كانت  فقد  بأخرى.  أو  بطريقة 
موقفا  يتخذ  لم  ألنه  ذاته،  الوقت  في  نفسها 
وألنها  حياته،  في  الوحيدة  املرأة  جلعلها  حاسما 
هذه  عبر  ألنوثتها  األلم  استجالب  في  استمرت 

العالقة.
إلى  في«التماثل  العالقات  من  آخر  شكل  في 
التي  املرأة  يحرّض  الذي  الرجل  الصحو» يظهر 
األخريات،  عن  اختالفها  عن  التخلي  على  يحبها 
بأن يقلل من شأن اهتماماتها اخلاصة، وطريقتها 
معطيات  ضمن  الالمألوفة  وأفكارها  احلياة  في 
الواقع املعيش، ويكرر رغبته بأن تصير امرأة عادية 
أنوثتها كما يريد لها أن تكون، ويؤكد في  متارس 
تستيقظ  بأن  وتذكيرها  لها،  حبه  القصة  آخر 
الصحو  إلى  هو  يتماثل  أن  قبل  لوثتها  من 
إلى  أمتاثل  أن  قبل  اللحظة  اقتناص  عليك  «لذا 
القصة  في  القارئ  على  متر  الصحو!»ص36.. 
حلظات  وفي  حق،  على  الرجل  أن  يشعر  حلظات 
أن  خصوصا  الغائبة،  األنثى  لتلك  يتحيّز  كثيرة 
من  الكثير  وفيها  الرجل،  لسان  على  القصة 
االتهامات لتلك املرأة، وهذا ما يجعل القارئ أمام 
املرأة؛  تلك  بطبيعة  خاللهما  من  يفكر  خيارين 
أنها  وإما  الغرابة،  متصنعة  تكون  أن  إما  فهي 
بحرية.. واختالفها  تعيش خصوصيتها  أن  حتاول 

مدفوعا  نفسه  القارئ  يجد  احلالتني،  كلتا  وفي 
بقوة غير مدركة ألن يفكر بتلك املرأة ويحاول أن 

يتفرّس مليّا في ظاللها على رجلها العاشق، 
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املباشرة  واالتهامات  املعاتبات  كل  رغم  فهو 
متحدثا  ذلك  بعد  يقول  إليها،  يوجهها  التي 
قادرا على عشقك  زال  عن نفسه:«ومع ذلك ما 
بكل ذلك االندفاع، ويرغب في قضاء ما تبقى من 
نستطيع  ال  أخرى  برفقتك.»ص36..ومرة  العمر 
القصة،  هذه  في  املرأة  أو  الرجل  من  أيا  نُدين  أن 
فالقصة مسكونة بحياد موارَب ألنها جاءت على 
فهل  عادية،  غير  امرأة  عن  يتحدث  رجل  لسان 
لواقعية  أم  وغرابتها،  املرأة  تلك  حلرية  ننتصر 

هذا الرجل وعاطفته!
إلى  شيء» األقرب  بكل  أحاق  الذي  وفي«اخلراب 
السريالية، تُخرج الكاتبة مشهدا نفسيا عميقا 
أن  حتاول  عابر،  ككابوس  أو  كالومضة  سريعا 
تطرق فيه جانبا معتما من سيكولوجية الرجل 
مزدوجا،  متناقضا  القصة  هذه  في  يبدو  الذي 
برغبته في التحرر من أي ارتباط ملزم، واإلحساس 
لهذا  نتيجة  جانب  كل  من  حتوطه  باخلرائب 
الطوعي. فعندما تظهر في حياته فجأة  النفي 
زمن،  منذ  تركها  التي  ابنته  أنها  تدّعي  طفلة 
يرتبك وال يعرف كيف يتعامل مع هذه الكينونة 

اجلمالية التي ألقيت أمامه دون سابق ألفة أو أي 
ذاكرة تسعف األبوة لكي تظهر.. وعندما يفشل 
وتأخذها  الطفلة  أم  وتأتي  نفسه،  وأمام  أمامها 
كمن  أنفاسه  يلتقط  باخلراب،  تفوح  أجواء  في 
بارتياب.  حوله  حتمي..«تطلع  غرق  من  توا  جنا 
أحس بالبهجة حني تأكد أن رأسه مازال مستقرا 
بالنجاة  نفسه  هنأ  بارتياح.  تنهد  كتفيه.  بني 
بكل  أحاق  الذي  باخلراب  يحدق  أالّ  محاوال  أوال، 

شيء.»ص66
عاملا  يعيش  صيغة)  (بأية  األنثى  بدون  فهو 
ذاتيا  العالم  هذا  يكون  باملقابل  ولكن  متهدما، 

متفردا إلى أبعد حد.
زال  ما  زوجية  عالقة  عن  قصة  اجملموعة  بني  ومتر 
وهي  واللهفة،  باحلب  الطرفان  فيها  يحتفظ 
«ذراعاه املفرودتان على اتساعهما» بحيث تبقى 
الزوجني  بني  حاضرة  العشقيّة  املسحات  تلك 
في  بريقها  تفقد  التي  والهواجس  القلق  وذلك 
الزوج  أن  االعتيادية. وهي  الزواج  كثير من حاالت 
وتبقى  العمل كثيرا،  القصة يسافر ألغراض  في 
احلد  إلى  قليلة  اليومي  واالحتكاك  اللقاء  فرص 
بينهما،  طازجا  يبقى  بأن  للحب  يسمح  الذي 
التأويل أقرب إلى التشاؤم ولكنه  وقد يكون هذا 

واقعي وارد االحتمال.

غرابة األطوار، االختالف
تنثر النسور الشخصيات غريبة األطوار واخملتلفة 
القصصية،  مجموعتها  مد  على  اآلخرين،  عن 
ففي أول قصة «الكثير من اخلذالن» تكون اجلدّة 
هي الشخصية العجائبية التي ال تتصرف كباقي 
أي هالة  دون  بل تكون صديقة حلفيدتها  اجلدات، 
من الهيبة التي حتيط باجلدات التقليديات «هذا 
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للكلمة،  التقليدي  باملعنى  جدة  تكن  لم  ألنها 
التي  األطوار  غريبة  الصديقة  إلى  أقرب  فهي 

تتفوه بكثير من الهراء.»ص15
إذ تطرح الكاتبة في هذه القصص إشكالية 

الشخصية اخملتلفة، والغريبة األطوار(بالنسبة 
لآلخرين)، بطريقة ذكية محاولة تسريبها 
إلى وجدان القارئ كي يألفها على حالتها 

عندما تكون نابعة عن وعي عميق بتفرد 
الشخصية، وكي يعيد النظر إليها عندما 

تبدو مفتعلة بدافع التقليد أو عيش االختالف 
فقط لذات االختالف. وكي يفكر في حاالت 

أخرى بأسباب هذه احلياد اإلنساني، إذ قد 
يكون ناجتا عن تفاصيل يومية أو أمور قد 

تكون مهملة بالنسبة للكثيرين في الوقت 
الذي تسبب التعاسة والترسبات النفسية 

العميقة عند الشخصية املعنية «ما أن يغادر 
زوج املرأة التي يُجمع اجليران على غرابة أطوارها 

إلى عمله، حتى تنهمك في تنظيف البيت، 
وإعداد الطعام، وغسل الثياب، ثم تفتح النافذة 

على مصراعيها، وتبدأ بشتم املارة الذين قادتهم 
الصدف إلى ذلك الشارع!»ص100..هل حتاول  

النسور في هذه القصة لفت االنتباه إلى طبيعة 
حياة هذه املرأة وعالقتها بتصرفاتها الغريبة! 

وهل تشتم تلك املرأة املارين في الشارع تنفيسا 
التجوّل  تستطيع  ال  ألنها  مثال   ما،  كبت   عن 

بحرية مثلهم خارج البيت!

هاجس الزمن والموت
العمر،  بقلق  اجملموعة مصابة   كثير من قصص 
والتحوالت التي متر على الكينونة اإلنسانية جرّاء 
الوجودية  احلقيقة  هذه  مجاراة  في  استمرارها 
يجلس  ليلة  «كل  قيدها  على  والبقاء  األرضية، 
املوت على حافة سريرها...ويرقبها بإشفاق وهي 
بانتظار  الرحم  مياه  في  عائم  مثل جنني  تتكوم 
معلن  غير  خوفٌ  الوالدة!»ص71..هنالك  حلظة 
من  وأخيرا  واالنطفاء،  والبهوت  الهرم  من 
املعاني  بني  وتختلط  اخملاوف  هذه  تتوزع  اجملهول، 
تترك  ال  القاصة  ولكن  قصص،  عدة  في  والصور 
للقارئ فرصة للشعور بالهلع من هذه اخملاوف وإمنا 
تخبره بلغة هادئة، بأن ما يخافه كل إنسان، إمنا 
هو حقيقة وواقع ال بد من تقبله وإعمال النفس 
في التصالح معه، بل واستحضار جدواه والتأمل 
في جمالياته املتوارية بفعل سطوة اجلمال النافر 
واالمتالء  والطمأنينة  والطفولة  النضارة  من 
بكل أسباب احلياة..«الوردة التي خطفت األبصار 
أوراقها  بدأت  ذاتها  الوردة  تفتحها،  اكتمل  حني 

بالتساقط الواحدة تلو األخرى!»ص99
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أمومات

مالمح من األمومة متطر على القصص في أكثر 
من مكان، وتتكثف في بعض األحيان حتى لكأن 
بني  من   ّ يدر أمومي  حلليب  رائحة  يشمّ  القارئ 
ألنه  األجمل،  يزن  « إلى  اإلهداء  فمن  السطور، 
أول  إلى  األمومة!!»،  إتقان  على  يحرضني  من 
«اخلراب  ثم   األم،  اجلدة  قصتني في اجملموعة عن 
فيها  تومض  التي  شيء»  بكل  أحاق  الذي 
وبعد  اخملبوء،  احلزن  من  بكثير  محملة  األمومة 
رج  حتُ التي  «وقت»  جدا  القصيرة  القصة  ذلك 
فيها املعاني تاريخ األبجدية فتضع فيها القاصة 
وإميانها  األمومة  لنورانية  ختزال  23 مفردة مُ في 
العميق بجدواها، وكأن لألمومة سطوة صوفية 
حتتاج املرأة األم أن تصلي ألجلها حتى آخر حلظة! 
«املرأة التي أكد لها األطباء أن السرطان اكتسح 
ثوب  على  اخلرز  حبّات  في شكّ  لت  عجّ جسدها، 
زفاف ابنتها، الذي كانت تعده على مهل!» ص83

الشكل الفني

جاءت اجملموعة القصصية في شكلني؛ ضمَّ األول 
لنا  جاز  (إن  الشكل  كالسيكية  قصيرة  قصصا 
على  الثاني  القسم  اشتمل  حني  في  التعبير)، 
النسور  إليها  تتوجه  بدأت  جدا  قصيرة  قصص 
في إنتاجها األخير، بحيث تُلقي بذورا قصصية ما 
بداخله  وتتبرعم  تتفتق  القارئ حتى  يتناولها  أن 
مخياله  تستفز  الدهشة،  من  عوالم  وتبني 
تلك  على  معتمدا  جدا  اخلاصة  قصته  ليرسم 
محدودة.   مفردات  في  العالية  املعنوية  الكثافة 
اإلشارة  من  البد  كان  ولكن  تكرار،  هنا  فاإلطالة 
إلى هذه الثيمة الفنية اجلريئة التي جاءت مالئمة 
جيدا  استثمرتها  التي  القاصة  إلمكانيات  متاما 
وجدانها  في  يدور  ما  لتفريغ  أسلوب  من  بأكثر 
من رؤى فكرية استطاعت أن توصلها للقارئ دون 
تدين  أو  أحدا  تبرئ  أحدوثة  لتلقيمه  نية  سابق 
الناقد  املتلقي  توقظ  أن  حتاول  كانت  وإمنا  آخر. 
املعاني  تلك  حوزة  في  وتتركه  القارئ،  ذات  في 
وعي  من  تتساقط   التي  واملشاهد  واالنفعاالت 
خاص،  بشكل  واألنثوي  اإلنساني  بالكائن  عميق 
وبانحياز كامل(في أغلب األحيان) إلى الالموقف.
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املؤلف في هذا الكتاب الصادر 
في  العربية  املؤسسة  عن 
جهاد  كاظم  بترجمة  بيروت 
خاصة،  األندلس  مسلمي  إلى  اإلسبان  نظرة 
الوسطى  القرون  منذ  عامة،  والعرب  واملسلمني 
حتى العصر احلديث. ويقول املعرّب في مقدّمته: 
«إنّ الدراسات التي تؤلّف هذا الكتاب غير قابلة 

للفصل عن املسيرة الشخصية واإلبداعية 
إقامته  تكون  أن  شاء  الذي  لغويتسولو 

بني باريس ومراكش».
مقدمة  في  غويتسولو  يقدم 
عرضا  لكتابه  العربية  الترجمة 
اإلعالمي  التشويه  لظواهر 
إسبانيا  تسود  التي  والفكري 

املسلم،  العربي  جتاه  والغرب 
والشرقي عامة، فيشير إلى 
الصور النمطية التي تتحدث 
الشرقي:  االستبداد  عن 
العقالنية  وانعدام  التعصب 

ظلت  صور  وهي  والعنف...، 
الغرب حتى أصبحت  تتردّد في 

الفكر  في  األثيرة  املواضيع  من 

السياسي/االجتماعي األوروبي في القرن التاسع 
عشر، فلم يفلت منها أحد، حتى طالت هيغل، 

ووصلت ماركس وإجنلز. 

ويؤكد غويتسولو أنّ األحكام املسبقة واألفكار 
الثابتة التي استخدمت لتسويغ التغلغل 

االستعماري في الشرق، ما تزال تتمتّع بحيوية، 
سها في وسائل اإلعالم الغربية.  وميكن تلمّ

لكن اجلديد أنّها قفزت من عالم املستشرقني 
الضيق لتكتسح الغرب عن طريق وسائل 

إعالم «العالم احلرّ!». ثم 
يقول: «العجيب أنّ الذين 

يتحدثون عن احلركات 
الدينية املتعصبة 

واجلهاد املقدس والرعب 
الشرقي هم أنفسهم 

الذين يدافعون عن 
دولة دينية األساس، 
عنصرية على نحو 

مكشوف، قامت 
وكبرت باالجتياح 

والترهيب، هي 

« االستشراق اإلسباني» لخوان غويتسولو
المثقف المنفتح والمتعاطف في مواجهة آلة التشويه الغربية الضخمة

ســلـطان الـــزغول

إقامته  تكون  أن  شاء  الذي  لغويتسولو 

مقدمة  في  غويتسولو  يقدم 
عرضا  لكتابه  العربية  الترجمة 
اإلعالمي  التشويه  لظواهر 
إسبانيا  تسود  التي  والفكري 

املسلم،  العربي  جتاه  والغرب 
والشرقي عامة، فيشير إلى 
الصور النمطية التي تتحدث 
الشرقي:  االستبداد  عن 
العقالنية  وانعدام  التعصب 

ظلت  صور  وهي   ،
الغرب حتى أصبحت  تتردّد في 

الفكر  في  األثيرة  املواضيع  من 

سها في وسائل اإلعالم الغربية وميكن تلمّ
لكن اجلديد أنّها قفزت من عالم املستشرقني 

الضيق لتكتسح الغرب عن طريق وسائل 
إعالم 

يقول
يتحدثون عن احلركات 

*  شــاعــر اردنـــي
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إسرائيل. واألعجب أنهم ينعتون الفلسطيني 
باإلرهابي والقاتل وال يطلقون النعت نفسه على 

املسؤولني عن مجازر دير ياسني وصبرا وشاتيال، 
واألكثر عجبا أنّ أولئك الذين يقذفون العرب 

بصبغة الالعقالنية واالفتقار إلى املنطق يجدون 
ادعاء الصهاينة بحق العودة إلى أرض وعدهم 

بها (يهوه) بعد آالف السنني، دون النظر إلى 

كونها مسكونة من قبل شعب آخر، يجدونه 
طبيعيا».

الغنية،  األبحاث  من  مجموعة  هو  الكتاب  هذا 
يبدأها ببحث حول صورة العربي املزدوجة في األدب 
متخيّل  في  يحتل  اإلسالم  أن  مؤكدا  اإلسباني، 
ض السجال معه  اإلسبان مكانة مركزية. وقد متخّ
عن أدب واسع حتوّل املسلم فيه إلى فزاعة، عنصر 
ر مشترك موجه لتوحيد املسيحية املهددة،  منفّ
تدهور  للبربرية. لكن  خالصة  اآلخر  صورة  يقدم 
السادس  القرن  من  ابتداء  العسكري  املسلمني 
وموقعهم  ثقافيا،  املورسكيني  وتراجع  عشر، 
دفع  املنتصرة،  املسيحية  إلى  قياسا  الهامشي 

األلداء،  خلصومهم  نظرتهم  تعديل  إلى  اإلسبان 
فبدأت تنشأ ظاهرة تعظيم أسطوري في مجال 
غاية  أنه  على  الواقع  في  إليه  ينظر  لعدوّ  األدب 
يضيف:  بأن  هذا  قوله  ويوضح  التخلف.  في 
ُباد خصيصة  «يشكّل تفخيم العدوّ املقهور أو امل
مشتركة في آداب العالم، فال نندهشنّ إذا ما عبّر 
املسلمني  بحضارة  افتتانهم  عن  أهالي قشتالة 
املدهشة مبجرد زوال التهديد العسكري ملسلمي 
ضت  قد متخّ غرناطة  آخر معارك  إنّ  إسبانيا. بل 
ع  عن سلسلة من أغاني الرثاء الفذّة التي تتفجّ
وتصوّرهم  املدحورين،  املسلمني  مصير  على 

مثاال للشجاعة والكرم والنبل».

حيث  من  طريف،  بحث  فهو  الثاني  البحث  أما 
بالنقد،  الروائية  أعماله  يتناول  غويتسولو  إن 
مقبرة: قراءة  إلى  خوليان  دون  «من  عنوان  حتت 
الشرق  أنّ  أوال  يؤكد  وهو  ممكنة».  استشراقية 
الغربي  للكاتب  خطاب  موضوع  شكل  الذي 
من  مجموعة  يجسد  الوسطى  القرون  منذ 
اخلبرة  واقع  يلعب  وال  النمطية،  والصور  الرموز 
ثانويا في هذا  املعاشة والتجربة العينية إال دورا 
للموضوع  مسبقة  رؤية  يحمل  الذي  اخلطاب 
املطروق، هي التي حتدّده وتشكل جوهره. ويضيف: 
(الفتح  إسبانيا  مأساة  والشعراء  املؤرخون  عزا 
غير  العالقة  جنسية:  جرمية  إلى  اإلسالمي) 
الشرعية التي جمعت آخر ملوك القوط (لذريق) 
بابنة حاكمه على املغرب، فإشباع امللك شهواته 
متثل  الذي  للعقاب  املباشر  السبب  هو  اجلنسية 
بالغزو اإلسالمي، مدعاة العار لدى اإلسبان طوال 
إلى  براءتهم  اإلسبان  يفقد  قرون. هكذا  ثمانية 
األبد بفعل اجلرمية التي ارتكبها امللك. ثم يقول: 
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كان عليّ أن أحارب اخلطاب املضاد لإلسالم، إال أنّ 
قلب قيم األسطورة، أو اخلطاب التقليدي املصنوع 
طوال قرون من الرؤية النصية كان يتحقق داخل 
حدود معينة، فما زالت املقابلة: إسبانيا/اإلسالم 
حتتفظ بطبيعتها غير القابلة لالختزال، فاملغرب 
وال  الواقع  ليسا هما مغرب  رواياته  في  واإلسالم 

إسالمه.

تعامل  الثالث  بحثه  في  غويتسلو  ينتقد 
الالتيني  ارتباطه  عبر  أدبهم  مع  اإلسبان  النقاد 
أواخر  حتى  العربي  ماضيه  مغفلني  املسيحي، 
القرن التاسع عشر قائال: إنّ التطوّر البطيء الذي 
واملقاربة  إسبانيا،  في  العربية  الدراسات  عرفته 
«آثار  كاسترو  أميركو  قدمها  التي  اجلريئة 
ظلّ  التي  احلجج  هشاشة  كشفا  اإلسالم» قد 
فبفضل  اإلسباني.  األدب  حتليل  إليها  يستند 
الدفاع  الصعب  من  أصبح  املستعربني  أبحاث 
لم  اإلسالم  إنّ  القائلة  العتيقة  األطروحة  عن 
ميارس غير تأثير عابر على األدب اإلسباني. وتؤكد 
الذي  الالتيني/العربي  التالقح  احلديثة  الدراسات 

أخصب مناطق واسعة من هذا األدب. 
أما البحث الرابع «الشبقية والتعصب: صناعة 
اإلسالم  ظهور  «منذ  بالقول:  فيبدأه  صورة» 
امليالدي  السابع  القرن  في  املسيحية  أفق  في 
املسيحي  التصور  اجلسدية  للحياة  صدم حتليله 
القائم على حترمي املتع اجلنسية، وكثيرا ما يؤكد 
األدب املسيحي القروسطي املعادي لإلسالم على 
ويكفي  الدين.  هذا  أتباع  عند  اجلنسي  التهتك 
التاريخ حتى نالحظ  واحدا من كتب  ح  أن نتصفّ
الصفات  مزدوج:  لقاموس  الدائم  االستخدام 
والسلبية  بالغرب،  األمر  تعلق  كلما  اإليجابية 

التوسع  عن  يتحدثون  بالشرق.  تعلق  كلما 
مقابل  واإلحسان،  احلضارة  ونشر  الضروري 
حديثهم عن الغزو والهجمات الهمجية والشالل 
البشري اجلارف. ويضيف: إن نظريات أرسطو حول 
طورها  التي  اآلسيويني  لدى  الفطرية  العبودية 
طويل  خطاب  في  الزاوية  حجر  هي  أفالطون 
البشر،  بني  التكافؤ  انعدام  عن  الفصول  متعدد 
وصوال  الالحقة  العصور  في  الظهور  يعاود  ظلّ 

إلى إمبريالية العصر احلديث. يقول هيغل مثال: 
الصريح  باملعنى  تاريخ  هناك  ينشأ  أن  ميكن  «ال 
للكلمة. ما يحدث هناك حقا إمنا هو سلسلة من 

املصادفات والوقائع املفاجئة املدهشة».
إلى  «الرحلة  كتاب  اخلامس  البحث  يتناول 
كان  التركي  أنّ  إلى  غويتسولو  ويشير  تركيا»، 
يسقط  بامتياز،  اآلخر  لألوروبي  بالنسبة  ميثل 
عليه كل ما ميقته ويبهره، يحسده ويكرهه في 
الوقت نفسه. أما بعد تراجع املسلمني سياسيا 
االزدراء  إلى  األوروبيني  موقف  حتول  فقد  وثقافيا 
اليوم. ويتابع:  حتى  سائدا  يزال  ما  الذي  والنفور 
1557 وقت ظهور هذا الكتاب، كان طيف  عام 
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التركي القوي احملاط باحلرمي يسكن عقول كتابنا، 
اجلمهور  لذوق  تستجيب  الرحالت  كتب  وكانت 
ويلخص  املدهش،  واجلديد  الغريب  إلى  وتعطشه 
الدفينة،  ورغباتهم  القراء  حرمان  (السراي) 
بالغ  بتفصيل  املرات  عشرات  وصف  قد  وهو 
مخيالت  صنع  من  هي  ومغامرات  رحالت  في 

الكتاب. 
الكتاب  أن  غويتسولو  يرى  ذلك  كل  ورغم 
للكنيسة  واألخالقي  االجتماعي  بالنقد  حافل 
املدنية  اإلدارة  من  وبالتهكم  ومؤسساتها، 
التفتيش،  نظام  زمن  اإلسبانية  والعسكرية 
التعايش  على  مثاال  القسطنطينية  يقدم  وهو 
اجلماعات  بني  واملساواة  األفراد،  بني  السلمي 
اخملتلفة بغض النظر عن أصولها أو دينها مقابل 
واملعتقدات  األفكار  حيال  الكاثوليكي  التزمت 

األجنبية.
الرحالت   البحث السادس يتناول أحد أهم كتب 
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التعايش  على  مثاال  القسطنطينية  يقدم  وهو 
اجلماعات  بني  واملساواة  األفراد،  بني  السلمي 
اخملتلفة بغض النظر عن أصولها أو دينها مقابل 
واملعتقدات  األفكار  حيال  الكاثوليكي  التزمت 

األجنبية.
الرحالت  البحث السادس يتناول أحد أهم كتب 

إفريقيا  إلى  بيك  علي  «رحالت  اإلسبانية، 
هو  إسباني  لكاتب   1814 عام  صدر  وآسيا»، 
شيخ  بزي  متنكرا  العرب  بالد  زار  باديا  دومينغو 
مكانة  مؤلفه  الثري  الكتاب  هذا  ومينح  عربي، 
ضمن كوكبة املغامرين واملبشرين وموظفي دوائر 
السفر،  من  النمط  هذا  تبنّوا  الذين  االستعمار 
حيث متتزج الدوافع السياسية واملهنية بالتعلق 
العميق  واالفتتان  العربية  باحلياة  الشخصي 

باإلسالم. 
في  «فلوبير  السابع  البحث  إلى  انتقلنا  ما  فإذا 
الكاتب  هذا  رسائل  يتناول  وجدناه  الشرق» 
االستعمار،  مؤسسة  في  العامل  الفرنسي 
حتليلها  في  أسهب  أن  سعيد  إلدوارد  سبق  التي 
غويتسولو  لكن  «االستشراق».  كتاب  عبر 
مع  بها  قام  رحلة  عبر  جتربته  بذكر  حلديثه  ميهد 
قاموا  وقد  مصر،  إلى  األوروبيني  من  مجموعة 
تعليقاتهم  ويحلل  النيل،  عبر  باخرة  في  بجولة 
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وهو  احملليني،  السكان  إلى  نظرهم  وطريقة 
يجمعهم  وجهلة،  متعلمني  إلى  يقسمهم 
أفراد،  أنهم  إليهم  النظر  وعدم  احملليني  احتقار 
املميزة،  واملالمح  الفكر  إلى  تفتقر  جماعة  بل 
ما يكشف عن أحكام مسبقة متمركزة عرقيا، 
الغربيون  الكتاب  «حاول  يقول:  ثم  وعنصريا. 
الشرق  بثقافة  اإلحاطة  الثامن عشر  القرن  منذ 
عليه،  الهيمنة  ثم  بالشرق  لإلحاطة  كوسيلة 
حتى أصبح الشرق الذي يتم تلخيصه في الكتب 

واملتاحف ملكا لغرب متفوّق». 
بالد  إلى  الغربيني  رحالت  تناول  ويتابع غويتسولو 
ريتشارد  اإلجنليزي  رحلة  تشكل  حيث  العرب، 
الثامن  البحث  موضوع  واملدينة  مكة  إلى  برتون 
«رواية  برتون  نصّ  وميثّل  الكتاب.  هذا  من 
مناذج  أهم  أحد  ومكة»  املدينة  حلجّ  شخصية 
أدب الرحالت في اإلجنليزية، كما يقول غويتسولو 
الذي ينقل انتقادات بعض الكتاب لهؤالء الرحالة 
الذين يضعون معارفهم حول الشرق في خدمة 
أو  برتون  أنّ  غويتسولو  الغربي. ويرى  االستعمار 
«مرزة عبداهللا» يشبه ماركس الذي يؤكد الطابع 
في  ويشير  للهند  اإلجنليزي  لالستعمار  اإليجابي 
الوقت نفسه إلى أخطائه وجرائمه. فهو يالحظ 
اإلجنليز  مواطنيه  أنّ  سيكتشفون  اآلسيويني  أن 
اخلبثاء  من  حفنة  هم  بل  رين،  باملتحضّ ليسوا 
القمع  إال  ميارسون  فال  أما ضباطهم  الفاسدين، 
واملذابح. ويضيف: «رغم أن األفكار االستشراقية 
بروتون  على  تسيطر  األوروبي  الفكر  تصوغ  التي 
أنّه يقدم مالحظات  إال  كما سيطرت على غيره 
مفيدة  ومعلومات  حية،  وشهادات  صائبة 
أنفسهم  رؤية  من  متكنهم  إذ  للمسلمني، 

مبنظار خارجي، ما يتمم معرفتهم بذواتهم». 

والصراع  العرقي  «التمركز  التاسع  البحث  في 
لدى كارل ماركس» يالحظ غويتسولو  الطبقي 
الثالث  العالم  حول  وإجنلز  ماركس  نصوص  أنّ 
املستشرقون  صنعها  منطية  بصور  مشبعة 
بالفضائل  الرومانسي  وباالعتقاد  الفرنسيون، 
نعرف  بتنا  ولقد  والتقدم،  للتحديث  الكونية 
االستعماري.  التوسع  االعتقاد  هذا  خدم  كم 

وهذا ما يعكس نزعة متركزية عرقية تعمل على 
إسقاط مواقف العالم األوروبي املسيحي وقيمه 
مراجعه  وتأويلها حسب  األخرى،  اجملموعات  على 
ماركس  تأكيد  إلى  ويشير  ومعاييره.  اخلاصة 
بالصني  املتعلقة  النصوص  من  كثير  في  وإجنلز 
إال  يستيقظ  لن  الشرق  أن  اجلزائر  أو  الهند  أو 
بفضل عصا الغرب الصناعي السحرية. ويختم 
بحثه بالقول: «إذا كنا بسبب كروية األرض نقع 
نستلهم  أن  علينا  فإنّ  ما  شعب  شرق  دائما 
هذه  شرقية  أقطارا  قوله: تعدّ  جوييار  جاك  من 
وكلّ مجزرة قضية  فيها  التي تشكل كل حرب 
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التي تشكل فيها  محلية... وأقطارا غربية هذه 
أدنى قطرة دم تُراق قضية كونية».

أما في البحث العاشر «نظرات على االستعراب 
املورسكيني  آثار  «تعرضت  فيقول:  اإلسباني» 
يذهب من  ومدروس  إلى محو متواصل  الثقافية 
الكراسي  إلغاء  إلى  العربية  اخملطوطات  إحراق 
دخلت  العربية.  بدراسة  اخملتصة  اجلامعية 
فقدان  من  طور  في  اللحظة  تلك  منذ  إسبانيا 
تتواصل  نتائجه  تزال  ما  التاريخية  الذاكرة 
العربية. ويضيف: يؤكد  الدراسات  انبعاث  رغم 
خصوصية  على  عشر  التاسع  القرن  مستعربو 
الثقافة اإلسبانية في أوروبا، وعلى التأثير احلاسم 
الذي مارسه عليها املسلمون العرب، ورغم ذلك 
عن  يعجزون  التأثير  هذا  تقييم  يحاولون  فحني 
ترى  التي  املتوارثة،  املسبقة  األحكام  من  التحرر 
ركب  عن  إسبانيا  تأخر  سبب  التأثير  هذا  في 
أفكار  خالصات  عرض  غويتسولو  ويتابع  أوروبا. 
غيبية  رؤية  تبرز  التي  اإلسبان  املستعربني 
رؤية غير  التاريخ،  أو تفسيرية في قراءة  ودفاعية 
النمطية  الصور  ومتكن  احلقيقة  تشوّه  علمية 

من البقاء». 

بقيت اإلشارة إلى أنّ املترجم قد ضمّ إلى األبحاث 
التي شكلت منت الكتاب كلمة غويتسولو لدى 
في   1985 عام  األوروبي  األدب  جائزة  تسلّمه 
امللتقى  في  الكاتب  إسهام  ضمّ  كما  بروكسل، 
املريّه  في  عقد  الذي  الثالث  اإلسباني/العربي 
الذي يتحدث فيه عن فنان إسبانيّ   ،1986 عام 
غاودي،  هو  اإلسالمي  الفنّ  استلهم  استثنائي 
الكاتب  وايت  بالنكو  إلى  ذلك  خالل  مشيرا 

العناصر  وأهمية  وطنه  بتاريخ  الواعي  اإلسباني 
التي شكلت حضارته، خصوصا العنصر العربي. 
إلى  بيك  علي  رحالت  من  مقتطفات  ترجم  كما 
في منت  الكاتب  عنها  التي حتدث  وآسيا  إفريقيا 

كتابه هذا.
االستشراق  «في  غويتسولو  كتاب  يبقى 
الساخنة  بالقضايا  زاخرا  كتابا  اإلسباني» 
في  اجلراح  على  يده  فيه  الكاتب  يضع  واملهمة، 

سبيل التخلص منها. 

على  الرهان  أن  النهاية  في  غويتسولو  ويؤكد 
اخلروج من مقابلة الشرق/الغرب العتيقة، وعلى 
للغربي،  املتسرعة  املتعالية  النظرة  من  التحرر 
اجملتمع  إلى  والنظر  منفتح،  مبوقف  والتمسك 
اإلسالمي القريب من أوروبا في جوانب عديدة، مع 
االستفادة من مزايا القرب واملعرفة. والسبيل إلى 

ذلك هو حتطيم النزعات التمركزية. 
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الشعر من الفنون األدبيّة األولى 
تشكيل  في  أسهمت  التي 
احتلّت  فقد  القدمية؛  احلضارات 
احلضارات،  لدى  ة  خاصّ مكانة  الروحيّة  التجربة 
أنْ  بدّ  ال  وكان  تناقضاتها،  وكثرة  اختالفها  رغم 
تؤثر في تشكيل هذه احلضارات وإعادة صياغتها 

.. ضمن إطار ثقافي واجتماعي معنيّ

عبر  باآللهة  وثيقة  صلة  على  العربيّ  كان  ّا  ومل
عالقة تصاحليّة إلى حدٍ كبير, وهذا ما ميّزه عن 
عالقتها  كانت  التي  واحلضارات  األعراق  من  غيره 
وبني  والقبول،  الرضا  بني  متأرجحة  باآللهة 
السخط والنفور, لذا فقد حظي الشعر الغنائي 

العربيّة,  احلضارة  بدايات  في  خاص  باهتمام 
والتراتيل  املناجاة  شيوع  االهتمام  هذا  عزّز  ومما 
والترانيم فيه، بحيث حتاكي ما يشعر به الشعراء 
وما يعيشونه من جتارب روحيّة كانت مبنية على 

أساس من الرضا والتصالح مع اآللهة..

املتباينة  واإليقاعات  والتجارب  االنفعاالت  ولعلّ 
في احلياة هي التي أدّت إلى بزوغ الشعر االرجتالي, 
وهذا ما يفسر الشعر كون أداة للتدخل السريع 
عنه  والتعبير  اإلنسان  خواطر  في  يجول  فيما 

بدقة..

التدريجي  التطوّر  من  الكثير  الشعر  رافق  وقد 
في  جديدة  عوالم  دخلنا  أنْ  إلى   ,ً وتركيبا بنيةً 

الشــــــــعـــر الــعــربي
 األصـــيـــل

ظاهره لغة وباطنه حضارة

بنان الصبيحي

*  طالبة دراسات عليا
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صار  ما  وإلى  النثر  إلى  الشعر  ت  تخطّ األدب 
الفنون  بقيّة  إلى  النثريّة..  بالقصيدة  يسمى 

األدبيّة املعاصرة األخرى..
احلضاري,  البعد  توثيق  في  الشعر  أهميّة  تكمن 
تراثه  عن  الشاعر  ينعزل  أن  املمكن  غير  فمن 
إنّه من املستحيل أيضاً أن يعزل كل  وجتاربه, بل 
األمر  أمتّه وقضاياها.. املهم في  ذلك عن هموم 
الشاعر  روح  مزج  عبر  جديدة  تركيبة  خلق  هو 
ته, لذا ال ينبغي على الشاعر أن  ونفسه بروح أمّ
ذلك  كلّ  يربط  أن  عليه  بل  النظرة،  أحاديّ  يكون 
على  ليحافظ  التاريخي  واإلطار  الزمني  بالبعد 
نفساً  امتالكه  عبر  شعره  في  القومي  احلسّ 
قوميّاً وروحاً حضاريّة، والتي حتماً تتصل باحلقبة 
 ..ً أيضا واملكانيّة  الزمانيّة  واملعطيات  التاريخية 
أوتتخذ   ,ً صرفا عاطفيّاً  منحىً  تتخذ  أنْ  ا  فإمّ

ً.. يتحدث بلسان  منحىً آخر يخالفه متاما
الغضب والقهر..

متحرّك،  الزمني  البعد  هذا  أنّ  وكما   
نوعاً  بالثبات  يتصف  آخر   ً بعدا هنالك  فإنّ 

ما, وهو ميثّل وصفاً للحقائق اإلنسانيّة 
الشاعر  يحافظ  وحتّى  والكونيّة.. 

فمن  وحضارته  عروبته  على 
لغة  العربيّة  يلتزم  أن  واجبه 

وحضارة..!
وجماالً  روعة  الشعر  يزيد  ذلك    كلّ 

فقد  واألصالة  املعنى  وأؤكد  وأصالة..  ومعنىً 
غفلنا في مراحل كثيرة عن تلك القوّة التأثيريّة 
مجرّدة  نظرتنا  وكانت  الشاعر  ميتلكها  التي 
املسابقات  في  واإلمتاع  التذوق  على  محصورة 
(النقائض) في  بــ   ً واحللقات.. بدءا واملهرجانات 

عصر بني أميّة_ وهي حلقات كانت تقام إلمتاع 
الطبقة العليا_ وحتى مسابقات الفضائيات في 

عصرنا هذا..

عبارة  ممكنة)  اللغة  يجعل  الذي  هو  (الشعر 
اللغة  إنّ  أقول  ودعوني  هيدجر),  (مارتن  قالها 
فلغتنا   ,ً ممكنا الشعر  جتعل  التي  هي  أيضاً 
واألوزان  والتراكيب  باملفردات  مألى  العربيّة 
واألصوات والتفعيالت ما يجعلها أكثر قدرة على 
ظاهره  األصيل  العربي  الشعر, فالشعر  تطويع 

لغة وباطنه حضارة..!!
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كبيرة  أهمية  الدراسي  التحصيل   موضوع 
وقتنا  في  واسعة  اجتماعية  شريحة  عند 
عند  اهتمام  بأي  يحظى  ال  فيما  احلاضر، 

شرائح أخرى ويأتي في نهاية متوالية اهتماماتهم اليومية. 

ومنذ بدايات اهتمام اإلرشاد التربوي بالصحة النفسية للطالب 
في  البحث  كان  لديه،  التحصيل  عملية  على  تنعكس  التي 
األمور  من  األكادميية  احلياة  في  تؤثر  التي  املهمة  العوامل 
أحد  هو  االمتحان  قلق  وكان  الباحثني،  شغلت  التي  البديهية 

هذه السلوكات املهمة التي حظيت بالبحث.

 أقـــالم جـديــدة

قــلـــق االمــتحــان..تعدد األسباب والخوف من النتائج

تحــقــيــق
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والبحوث حول  الدراسات  من  الكثير  أجريت  وقد 
موضوع قلق االمتحان في كل املراحل التعليمية 
الذي  القصور  معاجلة  أجل  من  وذلك  اخملتلفة، 
الطلبة  عند  خاصة  األكادميي  اإلجناز  مع  يترافق 

ذوي القلق العالي في االمتحانات.

نسرين  د.  التربوي  النفس  علم  أستاذة  وترى 
باخلوف  مبهم  شعور  هو  القلق  أن  الشمايلة 
واالنزعاج والتوتر عند الفرد دون إدراك منه ملصدره.  
نتيجة  األفراد  جميع  عند  طبيعية  ظاهرة  وهو 
مستقبلية  غامضة  أشياء  بوجود  إحساسهم 
فيها.  ينتظرهم  مبا  التنبؤ  يستطيعون  ال 
واألفراد عادةً  يختلفون في طريقة استجاباتهم 
حلالة القلق الداخلية التي ميرون بها؛ فمنهم من 
يدفعه القلق نحو السلوك اإليجابي ومنهم من 

يحرفه نحو السلوك السلبي.

ويرى د. رضوان علي إسماعيل، أن مفهوم القلق 
يشير إلى حاله نفسية حتدث حينما يشعر الفرد 
بوجود خطر يهدده, وهو ينطوي على توتر انفعالي 
وتصاحبه اضطرابات فسيولوجية مختلفة ومن 
وارجتاف  العرق،  وتصبب  احللق،  جفاف  أعراضه 
اليدين، وصداع في الرأس، ويعد الشعور بالغثيان 
القلق  أعراض  من  التركيز  على  القدرة  وفقدان 
أيضا مشيرا إلى أن من أهم أعراضه املترافقة مع 

االمتحان الغياب املتكرر ومحاولة التمارض.

ويؤكد د.رضوان أن درجات شدة القلق تتفاوت ما 
االضطراب  وحاالت  اخلفيف  الداخلي  التوتر  بني 
البسيطة  بدرجاته  طبيعيا  يعدّ  بحيث  الشديد 
وقويا في درجات اشتداده ومستوياته. ويعدّ القلق 

نعانيه  أي  به  نشعر  شيئا  التحليلي  اجلانب  من 
وملحة   انفعالية  حالة  وهو  شعورنا  ساحة  في 
أو أكثر. ويلي  إيجاده  عامل مباشر  ويعمل على 
القلق حالة من الضيق أو الشدة بخبرة الشخص 
من  مبجموعة  مصحوبا  القلق  ويكون  مباشرة 
التنفس  مثل  اجلسدية  والتغيرات  اإلحساسات 

وشدة ضربات القلب.

والتحصيل  االمتحان  العالقة بني قلق    وتتوقف 
حصرها،  يصعب  متعددة  عوامل  على  الدراسي 
إلى  أو  نفسه،  الطالب  إلى  بعضها  يعود 
طريقة  أو  الدراسية،  املادة  أو  املعلم  أو  األسرة 

التدريس....

فيما  الثقة  عدم  أعراض  من  أن  د.رضوان  ويؤكد 
سيحصله الطالب في االمتحان، اعتقاد الطالب 
بأن املواد الدراسية صعبة املنال واحلفظ وبالتالي 
يستطيع  لن  بأنه  الطالب  لدى  االعتقاد  ينمو 
بأنه  أيضا  العتقاده  إضافة  والدراسة.   احلفظ 
ورقة  استالم  وعند  النسيان مهما حفظ،  سريع 
إلى  سيؤدي  شيء  كل  ينسى  سوف  االمتحان 
أن  إلى  إضافة  لديه  الدراسي  التحصيل  سوء 
من  يحبه  ال  املادة  معلم  بأن  الطالب  شعور 
التحصيل  مستويات  أدنى  في  يجعله  أن  شأنه 
شعور  إلى  إضافة  االمتحان¨  في  يرسب  وقد 
معينة  مادة  في  ا  تقدمً يحرز  لم  بأنه  الطالب 

سيجعله يفشل في باقي املواد.

دراسة  في  التربوي  اإلرشاد  علماء  اجتهد    
االنفعالية  واحلاالت  االمتحان،  قلق  موضوع 
تطبيق  أثناء  في  الطلبة  منها  يعاني  التي 
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االمتحانات  هذه  أن  إلى  ووصلوا  االمتحانات، 
الطلبة  بعض  في  حترك  منها  الصعبة  وخاصة 
قلقهم بحيث يقومون باستجابات غير مناسبة 
أو  الفشل،  من  واخلوف  واالنزعاج  التوتر  مثل 

اإلحساس بعدم الكفاية.

النظر  وجهة  االمتحان من  قلق  يفسر  أن  وميكن 
أنه استراتيجيات تكيفية  السلوكية أيضا على 

منها إيجابية ومنها سلبية لدى 
احمليطة  األوساط  مع  تفاعلهم 
وما تفرضه عليهم من ضغوط أو 

مشكالت. 
استراتيجية  االمتحان  وقلق 
االنسحاب  في  تتمثل  سلبية 
الوضع  من  واجلسدي  النفسي 
سلوكية  أمناط  في  تتبدى  املثير 
إفراز  وزيادة  التعرق  مثل  متنوعة 
القدرة  وعدم  والبكاء  األدرنالني 
والكتابة  القلم  مسك  على 

والتشنج..
االمتحان  لقلق  عالج  أفضل  فإن  ذلك  ضوء  وفي 

يتمثل في تدريب الفرد على االسترخاء.

علي،  د.محمد  اإلجنليزية  اللغة  أستاذ  ويؤمن 
بفكرة القلق قبل االمتحان (قلق االمتحان) فهو 
يؤثر سلبا على الفرد، وبذلك يجب على الطالب 
أو الشخص الذي يقدم االمتحان أن يأتي متمكنا 
 ،ً مثال بالسيارة  نزهة  يذهب  أن  بعد  املادة  من 
وعليه أيضا أن يقرأ أوالً جميع األسئلة لكي يهدأ 

(يسترخي).

وتتفاوت درجة القلق في الشدة ما بني حالة التوتر 
إذ  الشديد؛  االضطراب  وحاالت  اخلفيف  الداخلي 
وقويا  البسيطة  بدرجاته  طبيعيا  القلق  يكون 
في درجات اشتداده, وتقسم د. نسرين الشمايلة 
األفراد إلى نوعني حسب ردة الفعل واملبالغة فيها 
جتاه املواقف الغامضة التي يواجهها كلٌّ منهم 

وتقول د.الشمايلة إننا أمام نوعني من األفراد الذين 
النوع  احلالة،  هذه  من  يعانون 
التوتر  حالة  من  يعاني  األول: 
والتوجس  واخلوف  واالنزعاج 
ولكنها  الغامضة  املواقف  من 
لهم  محفزًا  تعمل  جميعها 
نحو حتسني أدواتهم اإلنسانية 
املواقف؛  تلك  مواجهة  في 
دائماً  مدفوعون  األفراد  وهؤالء 
فكرة  ويؤكدون  النجاح،  بدافع 
املواقف  في  النجاح  حجم  أن 
كلياً  ارتباطاً  مرتبط  احلياتية 
واالستعداد  التدريب  بحجم 
يجتهدون  فهم  واجلسدي؛  والنفسي  العقلي 
في حتسني مهاراتهم العقلية من خالل التدريب 
كفاءتهم  رفع  نحو  ويسعون  واملكثف،  املستمر 
سواء  لديهم  الثقافي  اجلانب  وينمون  الذاتية، 
املتوافرة  املعلومات  على  باالطالع  أو  بالقراءة 
عبر وسائل اإلعالم املتنوعة، ويبحثون عن جميع 
الطرائق التي تسهم في بناء ثقتهم بأنفسهم.

أما النوع الثاني حسب د.الشمايلة: فهم 
األفراد الذين يعانون من حالة االنزعاج واخلوف 

والتوتر والتوجس من املواقف الغامضة ولكنها 
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جميعها تعمل محفزًا لديهم 
نحو املبالغة في توقع املوقف 

من جهة وعدم الثقة في 
قدراتهم واستعداداتهم 

ملواجهة هذه املواقف من جهة 
أخرى، وهم مدفوعون بدافع 
اخلوف من الفشل، ويؤكدون 

فكرة أن حجم النجاح والتقدم 
في احلياة مبني على احلظ؛ 

فالذي ميلك حظوظاً أكبر في احلياة هو من 
يحصد النجاح، لذا فإننا جندهم يقدمون على 

املهمات السهلة ألنهم يعتقدون بقدرتهم 
على تخطيها أو يقدمون على املهمات 

الصعبة وذلك ليعزوا سبب فشلهم فيها 
لصعوبة املهمة. ولألسف فإن هؤالء األفراد 
مع تقدم هذه اخلبرة لديهم دون تعديل فإن 

حالة القلق لديهم حتول سلوكاتهم إلى 
منحى السلوك املتخاذل واخلائف واملتردد 

وغير الواثق والذين تدفعهم هذه احلالة 
إلى استثمار أوقاتهم في تصوير 

السيناريوهات اخمليفة ألشكال 
الفشل املتوقع الوقوع فيه، عوضاً 

عن استثمار هذا الوقت في رفع 
كفاءتهم الذاتية.

ويرى الطالب أحمد أبو احللو، 
أن القلق قبل االمتحان 

يعود إلى االمتحان 
وإلى حالته املزاجية. 

فهو يدخل أحيانا إلى االمتحان 
وهو منهك وقلق جدا إذا لم 

يكن في كامل استعداده، 
بينما يؤكد أنه يكون قلقا 

قبل االمتحان. فهو يحتمل 
العديد من درجات القلق، 

بحيث يعتقد أن الدرجة العليا 
هي امتحان قبول اجلامعة 

أو مؤسسة تعليمية عالية، 
حتى لو كان بكامل استعداده. رابطا ذلك بكالم 
الناس ونظرتهم له، «وهذا يعود إلى كالم الناس 

ونظرتهم لي».

وقد حاولت العديد من النظريات احلديثة تفسير 
بالقلق  وربطه  االمتحان  في  السيء  اإلجناز 
مع  العالي 

االمتحان 
وأثناء 

تأديته، 
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االمتحان  في  للقلق  النسبي  التأثير  أن  مؤكدة 
القلق  ينتج  حيث  أخرى،  عوامل  دخول  من  يأتي 
العالي استجابات غير مرتبطة باملهام املطلوبة، 
حول  املركزة  االستجابات  أو  التركيز،  عدم  مثل 
االستجابات  مع  وتتداخل  تتنافس  التي  الذات، 

الضرورية املرتبطة باملهام األساسية ذاتها.

والتوتر  القلق  ظاهرة  أن  إلى  رضوان  د.  ويشير 
أجريت  وقد  للمرشدين،  االختبارات معروفة  أثناء 
الطالب  أن  أظهرت  التي  الدراسات  من  العديد 
عند  العالمات  هذه  لديهم  تظهر  تكن  لم 
الصف  حجرة  من  لدراستهم  مالحظاتهم 
االختبار  قلق  حول  الدراسات  من  كثير  وأجريت 
عكسي  ارتباط  معامل  الدراسات  هذه  من  نتج 
منخفض بني القلق واألداء على االختبار إلى قلق 
ً ويساعد  االختبار على أنه قد يكون قلقاً ميسرا

على األداء األفضل أو قلق يعطل األداء.

االمتحان  قلق  أن  النفس  علماء  من  عدد  ويؤكد 
النفسية  االستجابات  إلى  خاص  بشكل  يؤشر 
الفرد  يربطها  التي  للمثيرات  والفسيولوجية 
بخبرات االمتحان، فهو عبارة عن حالة خاصة من 
القلق العام الذي يتميز بالشعور العالي بالوعي 
غالباً  يظهر  الذي  باليأس  اإلحساس  مع  بالذات 
املهام  كل  وفي  لالمتحان  املنخفض  اإلجناز  في 

املعرفية واألكادميية بصفة عامة. 

االرتياح  بعدم  الشعور  من  حالة  القلق  وميثل 
بحوادث  املتعلق  والتوتر  والهم  واالضطراب 
وانشغال  بالضيق   ً شعورا وتتضمن  املستقبل، 
أو  ألم  حيال  االرتياح  وعدم  الشر  وترقب  الفكر 

مشكلة متوقعة أو وشيكة الوقوع.
ويؤكد ما سبق كالم الطالبة منار عواد، ماجستير 
علم النفس  مسار اإلكلينيكي،  إذ ترى أن القلق 
نوع من التوتر العام الذي يصيب الفرد إذا تعرض 
يجعله  مما  معينة  رغبة  له  يحقق  ما  شيء  إلى 
ا راغبا باحلصول على نتائج مرضية له. وهو  قلقً
أنواع: قلق إيجابي، وقلق سلبي، فالقلق اإليجابي 
هو املؤدي إلى نتيجة مرضية مماثلة للتوقعات أو 

قريبة منها.
ّ يتعدى قيمة  وحتى يكون القلق إيجابيا يجب أال
ارتفع عنها  إذا  املطلوب بحيث  باملستوى  معينة 

أصبح قلقا سلبيا .

وقلق االمتحان أمر ال بد منه فالفرد يسعى إلى 
وحتى  طموحاته  ليحقق  جيدة  عالمات  حتقيق 
ليكون  إيجابي  بقلق  يشعر  أن  بد  ال  ذلك  يحقق 

ا له لتحقيق أهدافه وطموحاته. دافعً



6969

د.  اإلجنليزية  اللغة  قسم  في  األستاذ  ويضيف 
القلق ليس فكرة بل هو  أن  أبو حميدان،  يوسف 
حالة مير بها الفرد، اجتماعية نفسية تربوية. أي 
موقف كأن يحتاج مستوى معينًا من القلق لكي 
يزيد من دافعية اإلنسان نحو العمل وهنالك عدد 
من الناس ميرون دائما مبستوى من القلق مما يؤدي 

إلى ارتفاع الدافعية لديهم. 
اإلنسان  فيحتاجه  الطبيعي  مبستواه  القلق  أما 
الفرد  يحتاجها  مستمرة  حالة  وهو  باستمرار. 

كقول إن الفرد يحتاج إلى عالج.

املدارس  إحدى  تالميذ  على  دراسة  أجريت  وقد 
أن  االختبار  أثناء  املالحظون  وأوضح  االبتدائية 
بعض هؤالء الطالب تظهر عليهم عالمات القلق 
األقالم،  مضغ  األظافر،  قضم  منها:  والتوتر 
الضوضاء.  التهيج،  للنفس،  احلديث  البكاء، 
العالمات  هذه  لديهم  تظهر  تكن  لم  بينما 
الصف،  حجرة  في  لدراستهم  مالحظتهم  عند 
ارتباط عكسي  الدراسات معامل  ونتج من هذه 
منخفض بني القلق واألداء على االختبار وقد نظر 
 ً إلى قلق االختبار على أنه قد يكون قلقاً ميسرا
األداء.  يعطل  قلق  أو  األفضل  األداء  على  يساعد 
أثناء  القلق  عملية  أخذ  من  البد  أنه  مؤكدين 
تصليح  عملية  عند  االعتبار  عني  في  االمتحان 

أوراق االمتحان.

للتحصيل  معيقا  عامال  يعد  «القلق  أن  ورغم 
مستوياتهم  مبختلف  الطلبة  بني  الدراسي 
يحتفظ  فقد  1995)؛   ، صامية  الدراسية»(أبو 
عن  الالعقالنية  األفكار  من  مبجموعة  الطالب 

االمتحان والتحصيل كما يحتفظ الطالب بأفكار 
خاطئة ال ميكن أن تكون واقعية تؤثر في تفاعله 
إال  الدراسي،  حتصيله  على  تؤثر  كما  االجتماعي 
بأن  يعتقدون  الذين  الطلبة  من  عددًا  هنالك  أن 

القلق لم يكن يساورهم يوما من األيام،

إنهما  ومرام:  ليل،  أبو  سهى  الطالبتان:  تقول 
الرسوب  تقلقان قبل االمتحان وخالله خوفا من 

ونسيان املادة والرغبة في النجاح.
فيما يرى زمالء آخرون لهما ( خالد، مصطفى) أنه 
ال يكون هنالك أي حالة قلق ترافق االمتحان وهذه 
الطالب  يكون  أسبابها، كأن  لها  يكون  أيضا قد 
متمكنًا من مادته أو أن يكون غير مبال بالنتيجة. 
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للكاتب  يعقوبيان  عمارة 
املصري عالء األسواني  أثارت 
األدبية  األوساط  في  جدال 
سواء كان في داخل مصر أو خارجها وترجمت 
لتحويلها  الكاتب   وأتفق مع  لغات،  إلی عدة  
وقد  تلفزيوني  إلی فيلم سينمائي، ومسلسل 

.ً القت قبوالً كبيرا

يعقوبيان  هاغوب  املليونير  1934قرر  عام  في 
عمارة  إنشاء  مصر  في  األرمنية  اجلالية  عميد 
سكنية حتمل اسمه، فتخير لها أهم موقع في 
وتعاقد  القاهرة،  بوسط  باشا  سليمان  شارع 
شهير،  إيطالي  هندسي  مكتب  مع  لبنائها 
وصنع لها تصميماً أنيقاً، وهي ذات العمارة التي 
اختارها األسواني لتكون الركيزة األولى في روايته 
والقضايا  القصص،  من  الكثير  تضمنت  التي 
املفصلية في حياة أي مجتمع إنساني، وفي حياة 
املكان  لعب  فقد  خاص،  بشكل  املصري  اجملتمع 

ً أساسياً في جمع شتات اجملتمع. دورا
قد  متفاوتة  اجتماعية  طبقات  العمارة   حوت 
دائم  بتواز  تسير  أنها  لالعتقاد  الوهم  يقودنا 
التقاطع  مبقدار  الكاتب  ليدهشنا  تتالقى،  فال 
في  جهدا  تبذل  أن  حتاول  فال  املصائر،  هذه  بني 
وشخصيات  يعقوبيان  عمارة  بني  عالقة  إيجاد 
الراوي  ( يحيى  تعليق  يكن  الفيلم،ولم 
وسيلة  سوى  الفيلم  بداية  في  الفخراني )  
املترددين  أو  السكان  العالقة،ألن  هذه  لرسم 
أماكن  في  بهم  نلتقي  أن  ميكن  العمارة  على 
حامد  وحيد  السيناريست  أن  شك  وال  عديدة،  
العمل   مروان حامد   انتبها لذلك ، فنجد  ومخرج 
الشخصيات  بني  تربط  التي  املواقف  من  كثيرا 

سونا بدير

*   عضو هـيـئـة الـتـحـريـر 

فـــضــــاءات
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تتم من خالل مشاهد في مدخل العمارة أو أمام 
من   ، السطوح  فوق  أو  الساللم  على  أو  املصعد 
شخصيتني  حول  يتمحور  الفيلم  أن  جند  هنا 
باشوات  أحد  وهو  الدسوقي)،   مهمتني :  (زكي 
فيه،  واملال  للسلطة  ورمز  امللكي،  العصر 
احملدثي  األغنياء  أحد  ميثل  الذي  عزام)،  و(احلاج 
الذي  البرملان  ،   أعضاء   أحد  بعد  وفيما  النعمة، 
ورفعت  لألحذية  ا  ماسحً احلياة  في  مشواره  بدأ 
ومتحكه  األموال  وغسل  اخملدرات  جتارة  شأنه  من 
برغم  تلتقيان ،   ال  والتدين ..  الشخصيتان  بالورع 
غير  عالقات  ويقيم  سكير،  فاألول  فسادهما؛، 
في حني  والفقيرات ،  الشوارع  فتيات  مع  شرعية 
الشرعي ..   الغطاء  أجل  من  منهن  الثاني  يتزوج 
فاألول  السلطة ،   مفاسد  من  يعاني  وكالهما 
رجال  لفظت  الثورة  ألن  السلطة  خارج  أصبح 
عصره من املقربني والعاملني في النظام امللكي،  
الوقت  طوال  السلطة  يرشي  أن  يحاول  والثاني 

ليصبح أحد رجاالتها ويستمتع بالنفوذ .

احلركة  أفراد  أحد  صالح  خالد  املمثل  يأتي 
توريط  الفاسدين. الذي يسهم في  السياسية  
دفع  وبالتالي  السياسي  السلك  في  عزام  احلاج 
من  الراوي  يحاول  السياسية،  الشهرة  ضريبة 
خالل مواقف شخصياته أن يدل على حالة سائدة 
بني بعض الشرائح التي أفرزتها املراحل املتالحقة 

في القرن العشرين.  

جتلت رائعة عالء بأنها تطرق عددا من األبواب على 
عالقة.  مازالت  مشاكل  تطرح  إذ  أصعدة؛  عدة 
هو  السريالية  اللوحات  هذه  في  األوحد   والبطل 
االجتماعية  الظروف  المتزاج  العامة  اللوحة 
واالقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر في 
العقد األخير من القرن العشرين، إال أن الرواية ال 
تعود  ولكنها  ومواجعنا،  شجوننا  بإثارة  تكتفي 
بنا إلى جذور الذي يحدث اآلن، وقد حدد األسواني 
حتول  بداية  وكان  مصر،  حياة  في  فاصال  تاريخا 
التي  اللحظة  حتى  أثره  امتد  هائل  اجتماعي 
نعيشها اآلن، فزكي الدسوقي ميثل سلطة بائدة 
رغم متتعها بوميض من البريق اخلافت في عيون 
األقل حظاً يحركه الزمن ليتزوج في نهاية الرواية 
أحداث  كشفت  التي  املعدمة  الفتاة  بثينة  من 
وعالقتها  جسدها،  في  الفقر  براثن  آثار  الرواية 
بينه  فقره  حال  الذي  الشاب  بجارها  السابقة 
وبني طموحه في إكمال دراسته، ودفعه الفساد 
إلى  لالنتساب  اجلديدة  السلطات  السياسي في 
خالقاً  االنتقام،   بهدف  مسلحة  دينية  جماعة 
بتلك القصص واألحداث مناخاً سياسياً وثقافياً 
ويتهددهم  اجلميع  يتنفسه  ملوثاً  واقتصادياً 

.ً خطره املشترك معا
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صبري،  وهند  ويسرى،  يونس،  وإسعاد  الشريف، 
وثامر  الصاوي،  وخالد  راتب،  وأحمد  بدير،  وأحمد 
احلسن،  أبو  وعباس  املنعم،  عبد 

ويوسف داود، وأحمد السعدني. 
وتتضح أمانته بنقل أحداث الرواية 
اللقطات  من  تفاصيلها  بأدق 
األولى للفيلم بوصف العمارة عن 
بلقطات  إياه  معززا  الراوي  طريق 
ومركزا على سطحها، كون  منها 
حي  إلى  حتول  قد  العمارة  سطح 
املوجودة في  الشعبية  األحياء  من 
األسفل)  إلى  األعلى  (من  مصر 
وهذا  احلي،  فقر  إلى  موحيا 
في  يتكرر  السينمائي  األسلوب 
يأتي  إذ  الفيلم؛  امتداد  على  لقطة  من  أكثر 
وهو  أيضا  الدسوقي  دولت مع  في لقطة شجار 
ببالهة  ويحلّق  انهيار  السرير في حالة  ممدد على 
باجتاه سقف الغرفة. ويستخدم األسلوب نفسه 
األسفل  (من  لقطة  وهو  املعنى  عكس  ليعطي 
في  كما  والنصر  الزهو  إلى  إشارة  األعلى)  إلى 
بقوة  السلم  درجات  ربه  عبد  صعود  لقطة 
ونشاط. ولقطة اجتياز درجات السلم نفسها من 

قبل رجال الشرطة للقبض على طه الشاذلي.
مشهد  الفيلم  هذا  مخرج  قاموس  في   ليس 
قصير أو مشهد طويل، إذ إنه يولي كل املشاهد 
أكبر،  «اللقطة» أهمية  يولي   ولكنه  أهميتها 
وذلك بتصوير احلدث من مختلف اجلوانب وإعطاء 
احليز األكبر لـ اللقطة العامة واللقطة القريبة 
انتباه  وجذب  األولى  على  اجلمالية  إلضفاء  وذلك 
املتلقي ألهمية احلدث في الثانية؛ كما في لقطة 
البواب  والده  وظيفة   يتلقى  وهو  الشاذلي  طه 

القصص  هذه  بني  الكاتب   انتقل 
من  يسرد  بحيث  فنية؛  مبهارة 
يجعلك  ما  الشخصية  قصة 
ثم  مصيرها  ملعرفة  متلهفاً 
مما  أخرى  شخصية  إلى  ينتقل 
بحماس،  الرواية  إلكمال  يدفعك 
لتبقى الرواية وثيقة تاريخية ملكان 
املتناقضة.  األزمان  توالي  شهد 
مادة  حامد  وحيد  فيها  فوجد 
ضخم ،   سينمائي  لعمل  صاحلة 
سبق  قضايا  تطرح  أنها  خاصة 
معظم  في  سينمائيا  طرحها  أن 

واإلرهاب  الفساد  بداية من  أفالمه بشكل جريء 
حتى الشذوذ اجلنسي، فعالم الرواية معروف عند 
أي  على  االعتماد  دون  طرحه  وحيد حامد،  واعتاد 
فيلمية خالصة  وإمنا في مؤلفات  أدبية ،  نصوص 
له ..  ورمبا كان الالفت في تقدمي العمارة أنها تأخـذ 
مجتمع  لتحوالت  القراءة  أو  البانوراما ،   شكل 
بطبقاته وفئاته ونظام حكمه خالل أكثر من 60  
البناية   هذه  خالل  من  إالّ  املاضي  يأتي  سنة ،  وال 

يعقوبيان ). ( عمارة 
 أما حكايات سكان العمارة فهي معاصرة متاماً، 
يتجاوز  أن  حامد  مروان  الفيلم  حاول مخرج  وقد 
عن  وذلك  للرواية  السينما  مجاراة  عدم  قاعدة 
فيها  املوظفة  الوحدات  من  االستفادة  طريق 
السينمائية  اللقطات  من  مجموعة  باعتبارها 
اخلروج  وعدم  العدسة  بلغة  لتصويرها  اجلاهزة 
الرئيسية،  بخطوطها  وااللتزام  الرواية  ثيمة  عن 
واالستعانة بقدرات املمثلني أمثال عادل إمام، ونور 
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الشرطة،  كلية  قبول  جلنة  من  قوية  صفعة 
قريبة»  «لقطة  الكادر  في  وجهه  يدخل  إذ 
في  الزائغة  ونظراته  قبوله  عدم  إلى  إشارة 
مالمح الضابط املشرف على تعذيبه في لقطة 
مواجهته داللة على تشخيصه، ومعظم لقطات 
ولقطة  والفولي،  العزام  بني  الدائرة  احلوارات 
خطوبة سعاد جابر لعزام ولقطة الدسوقي وهو 
إرسال حقائبه  ينادي خادمه ويسأله عن كيفية 
دورا  اإلضاءة  لعبت  دولت. ومثلما  شقيقته  من 
العامة  اللقطة  على  اجلمالية  إضفاء  في  كبيرا 
كما في تصوير العمارة وشوارع املدينة ومعظم 
اللقطات املصورة في حانة كريستني، كذلك فقد 
لعبت الدور نفسه في اإلفصاح عن سيكولوجية 
أدتها  التي  األغنية  لعبت  وقد  الشخصية. 
امتصاص  في  كبيرا  دورا  (يسرى)  كريستني 
الفيلم  أحداث  عمت  التي  السوداوية  من  جزء 

وسادت شخصياته بشكل خاص في حادثة طرد 
وتعليم  هامن  دولت  شقيقته  قبل  من  الدسوقي 
ثم  ومن  األغنية  هذه  أحلان  على  الرقص  قتيبة 

عن  لتعبر  احلزين  بلحنها  الشارع  إلى  خروجها 
وصعودها  وقتيبة  الدسوقي  وحياة  الناس  حياة 

إلى العمارة بتصوير لقطات سريعة وجميلة .

وفي تعليق للناقد السينمائي ناجح حسن على 
العربية  األفالم  أحد  الفيلم   قال: «هذا  الفيلم 
التي وضعت حتت تصرفها ميزانية مناسبة حيث 
تلقفته شركة اإلنتاج....» وتابع حسن «الرواية 
متاشي طلبات اجلمهور من حيث األبطال وانتقاء 
لتابو  طرقه  إلى  باإلضافة  واملوضوعات  األحداث 
ملغازلة  املثلية  العالقة  على  والتركيز  احملرمات 

شباك التذاكر»
اخملرج  أوضح: «أن  فقد  الفيلم  إخراج  عن   أما 
فوالده  فنية  عائلة  من  وهو  الشباب  جيل  من 
إلى  الوصول  ولذلك متكنا من  السيناريو  صاحب 

أرضية فيلمية متناسقة ...).
فقال:  والفيلم  الرواية  بني  حسن  وفاضل   
فقد  الفيلم  أجواء  من  أفضل  الرواية  «أجواء 
عجز الفيلم عن بيان مراحل تطور الشخصيات 
أكثر  كانت  فقد  الرواية  أما  والتاريخية،  العمرية 
واألجواء  التاريخية  التفاصيل  حيث  من  إقناعا 
حلقت  التي  والتحوالت  تتناسب  التي  العامة 
استخدام  ينفي  ال  وذلك  اخملتلفة  بالشخصيات 
إضافة  لغة سينمائية موفقة من خالل  الفيلم 
وتوظيف  الفرنسية  كاألغنيات  مبهرة  أجواء 
لغة  تقدمي  استطاع  وبذلك  اإلكسسوارات 

سينمائية توازي السينما األوروبية».
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الفكر الغربي املعاصر، طويال حول 
بعد  خاصة  الشبابية،  الظاهرة 
انتفاضة 1968، محلال ومتسائال 
عن هوية شبابية غامضة ومتمردة، ثم مر وقت 
بعد ذلك ليعيد الفكر نفسه اكتشاف موضوعة 
عبرت  التي  الكبرى  األوهام  كأحد  «الشباب» 

أزمنة «احلداثة» األوروبية.

بعيدا عن ذلك يالحظ املتتبع للخطاب العمومي 
سواء  مصدره،  كان  أيا  مستوياته  بكل  املغربي، 
أو  أو السلطة  تعلق األمر بالفاعلني السياسيني 
«للشباب»  الكثيف  احلضور  ذلك  الصحافة... 
لهذا  الداللي  البناء  في  ومقولة-  -موضوعة 

اخلطاب «اخلطابات».

تأمالت حول قضايا الشباب 
السياسية واالنتقال الديمقراطي

حـسن طــارق

قضية عـربية

*   كاتــب - المغرب
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احلضور  هذا  يبدو  التحليل  من  أول  مستوى  في 
للحديث عن الشباب داخل اخلطابات السياسية 
مطابقا  يكون  ويكاد  طبيعيا  شيئا  العمومية، 
الشباب  إلشكاليات  احلقيقي  للحضور  وموازيا 

وقضاياه داخل العديد من الساحات.
الذي  الشباب  إن 
موضوعا  يشكل 
للسياسة  رئيسيا 
العام  وللشأن 

وللمشاريع 
الشك  اجملتمعية 
حاضرا  سيكون  أنه 
في  نفسه  بالقدر 
السياسي  النقاش 
والتداول العمومي.

أكبر  كانت  فإذا 
إشكاليتني 

املغرب  يعرفهما 
املعاصر، ويضغطان على سياسييه وصناع القرار 
إشكالية  هما  التنفيذية،  أجهزته  دواليب  داخل 
اعتبارهما  ميكن  حيث   والتعليم.  البطالة 

شبابيتني بالطبيعة وبقوة األشياء.
مصير  مباشر  بشكل  تهم  التعليم،  فقضية 
هي  املغربية  والشبيبة  وآفاقه،  املغربي  الشباب 
نتاج طبيعي للمدرسة الوطنية العمومية. فإذا 
الشباب،  ظاهرة  أن  يرون  السوسيولوجيون  كان 
العمومية،  املدرسة  بظهور  تاريخيا،  مرتبطة 
كآلية من آليات توزيع الزمن االجتماعي، (طفولة-

شباب-كهولة)،
هذا  في  مدرسي  درس  املغربية  احلالة  فإن   

الباب.

السياسي  البروز  مستوى  على  خاصة   
ارتبطت  التي  املغربية  الشبابية  للتعبيرات 
مارس   23 انتفاضة   في  تعليمية،  بقضايا 

.1965
موضوعيا  متس  التي  البطالة  إشكالية  أما 
الشباب. فقد حولت  فئات  من  كبيرا  جزءا 
الشروط العامة حلياة الشباب املغربي، الذي 
للترقي  كوسيلة  املدرسة  في  الثقة  فقد 
االجتماعي، وتراجعت الفئات املتعلمة منه 
وتعرض  االجتماعية،  التراتبية  سلم  داخل 
قسري  سوسيولوجي  متطط  حلالة  عمريا 
نزوعه  عن  وتخلى  «الشباب»،  ملرحلة 
حتت  فردانيته  ولتجسيد  لالستقاللية 
والعائلة،  لألسرة  املستمرة  احلاجة  ضغط 
على  احلصول  في  اليومي،  هاجسه  وقلص 
السياسية  باألسئلة  اهتماماته  من  عمل 

والفكرية....
حضور  بكون  التسليم  فإن  ذلك  ومع 
السياسي  اخلطاب  داخل  «الشباب»  موضوعة 
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احلضور  فرضية  يلغي  ال  طبيعيا،  حضورا  يبقى 
للخطابات  كموضوع  للشباب  «االنتهازي» 

السياسية.
مغربية،  سياسية  مدرسة  مثال،  بنت  لقد 
الثمانينيات،  بداية  منذ  السلطة  من  مقربة 
الشرعية-  عن  التأسيسي-الباحث  خطابها 
«جيل االستقالل»، في مواجهة  على موضوعة 

مبطنة جليل احلركة الوطنية.
من  كثير  في  الثيمة،  هذه  وتكررت 
تلك  إلى  وصوال  احلزبية،  التجارب 
االنتخابات  عشية  أسست  التي 
مت  حني   ،2002 لعام  التشريعية 
نفسها  األطروحة  على  االشتغال 
الوطنية»  احلركة  «مبوت  املبشرة 
بعد  ما  أجيال  حزب  وبتأسيس 

االستقالل وفئات الشباب.
االنتهازي  الظهور  هذا  عن  وفضال 
اخلطاب  داخل  الشباب  حلضور 
الفاعلني  بعض  لدى  السياسي 
كذلك  بسهولة  ميكن  العموميني، 

الوقوف على وضع «تبسيطي» ملقولة الشباب، 
للمسألة  توظيفها في مقاربة جيلية  من خالل 

السياسية لبالدنا.

األجيال،  صراع  تقحم  التي  املقاربة  كانت  وإذا 
الشباب ضد الكهول والشيوخ، معادلة رئيسية 
لفهم احلياة السياسية. جتد مرجعياتها النظرية 
في بعض األدبيات التي عوضت الطبقة العاملة 
االجتماعي  للتغيير  قائدة  املتعلمة  بالشبيبة 
السياسية  فإن اخلطابات  (كتابات ماركيز مثال)، 

املغربية لم تسلم من هذه النزعة.

األجيال»  «صراع  حضور  تأكيد  مع  أنه  والواقع 
من  يبقى  فإنه  االجتماعية،  الدينامية  داخل 
الوهم اعتماد هذه املقولة أداة لتفسير تناقضات 

احلياة االجتماعية والسياسية وقراءتها.
إن تسييس مقولة «األجيال» هو حتريف حلقيقة 
الصراع السياسي واالجتماعي، كما هو، مؤسس 
املادية  للمصالح  صراع  على 
وللمشاريع  الفكرية  وللقيم 

اجملتمعية.
كتلة  ليس  فالشباب 
متجانسة وال طبقة اجتماعية 
وال هوية اقتصادية نقية ... إنه 
فئة عمرية مخترقة بالتناقض 
وبالصراع  االقتصادي 
وبالتقاطبات  االجتماعي 

الفكرية والقيمية.
هذه  وراء  فاالجنرار  لذا 
التي  الشبابية،  اإليديولوجيا 
نخبة  بني  املغرب،  في  الرئيسي  التناقض  ترسم 
شائخة وشباب متقدم وحداثي، هو مبثابة نوع من 

الالسياسية.

النخبة  داخل  املتداول  اخلطاب  يقدم  عموما 
واملشاركة  الشباب  حول  اإلعالم،  أوساط  وفي 
سيطرة  في  منوذجيا،  مدرسيا  درسا  السياسية، 
على  والنمطية  اجلاهزة  والقوالب  الكليشيهات 
السياسية  الظواهر  اجلماعية لكثير من  متثالتنا 

واالجتماعية.
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كثابت  «العزوف»  معطى  اخلطاب،  هذا  يقدم 
بالسياسة  الشباب  عالقة  حتليل  في  منهجي 
وكحقيقة  املمكنة  األسئلة  كل  عن  بعيدا 

مطلقة خارج كل تفاعالت التاريخ.
لبناء  ضرورية  مقدمة  «العزوف»  يبدو  إذ 
التحاليل، وركنا من أركان صياغة املواقف، وأحد 
ثوابت اخلطابات السياسية واإلعالمية للفاعلني 

وللصحافة وألصحاب القرار.
امتحان  في  فقط  تفشل  ال  العزوف  مقولة  إن 
بعض  إزاء  ال تصمد  إنها كذلك  بل  «العلمية»، 
كلمتي  كنه  في  الباحثة  املفاهيمية  التساؤالت 
«الشباب»  و«السياسة» خاصة إذا نحن جنحنا 
دميقراطيا،  تأويال  السياسة  مفهوم  تأويل  إلى 
حقل  بوجود  مرتبطة  السياسة،  بأن  نقول  بأن 
اجملتمعية،  املشاريع  صراع  ملناقشة  عمومي 
واألفكار، والبدائل، والقيم، التي يتم تدبير الشأن 

على  العام 
أساسها.

فبهذا 
التعريف 
يحق لنا 

أن نتساءل 
بسذاجة، 

أيهما 
ظل عازفا 
عن اآلخر 

السياسة 
أم الشباب؟ 

أو ليست 
السياسة أو 
قل للتدقيق 

تلك العقود املظلمة من الالسياسة والقمع 
واحلقل العمومي املغلق وحضور الدولة وتغييب 

اجملتمع... هي التي كانت ال تقبل بالضرورة أي 
مستوى من مستويات املشاركة الشعبية، 

للشباب ولغير الشباب...
 

من الواضح أن معاجلة موضوع «الشباب واالنتقال 
ترتبط  مركبة  إشكالية  إلى  الدميقراطي» حتيل 
الدميوغرافي،   واحملدد  العمري،   املتغير  بتحليل 
تاريخي  سياسي  مسلسل  في  حضوره  ورصد 
ما  رغم  والتوتر،  التعقيد  من  بالكثير  يحفل 
«االنتقال  ملوضوع  اإلعالمية  املعاجلات  تقدمه 
السهولة  تعتمد  تعميمات  من  الدميقراطي» 
بعض  ضوء  على  املرحلة  قراءة  في  لها،  منهجا 

املفاهيم اجلاهزة لعملية االنتقال.
جند أنفسنا أمام معادلة من متغيرين ليس من 

اليسير 
الظفر 

بتحديد 
مفاهيمي 

صارم لهما، 
األول وهو 
الشباب 

كفئة 
اجتماعية، 

مبحددات 
عمرية، 
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وسوسيولوجية، ونفسية، متنحها خصائص 
التوتر والقلق واألسئلة واالنتقالية... والثاني وهو 

االنتقال الدميقراطي، مبا هو مسلسل للتحول 
السياسي وللصيرورة  التاريخية املبنية على 

صراع املاضي واملستقبل، 
واالنتقال  الشباب  إلشكالية  أوليا  تفكيكا  إن 
أساسيني  سؤالني  إلى  بنا  يخلص  الدميقراطي، 
األول  يبحث  املطروحة،  املعادلة  من  متفرعني 
االنتقال  في  الشباب  مساهمة  كيفية  عن 
نحو  الثاني  السؤال  يذهب  فيما  الدميقراطي، 
معرفة كيفية تناول االنتقال الدميقراطي قضايا 

الشباب.
في  الشبابية  (الفعالية  الفعالية  يخص  وفيما 
دينامية االنتقال)، فاألمر مرتبط أساسا بسقف 
مساهمة الفعل اجملتمعي في مسار االنتقال في 

مستوياته السياسية.
عادية  دينامية  إزاء  بأننا  القول  ميكن  وعموما 
تتميز  االجتماعي  احلراك  في  الشباب  حلضور 
بحضور ملحوظ لهم داخل مسارات كل احلقول 
العمومية احلزبية منها والنقابية. وبحضور غالب 
في احلركات االجتماعية خاصة ذات األفق املطلبي 

املرتبط بالشغل... 
الشباب  مبوقع  املتعلق  الثاني،  السؤال  عن  أما 
ميكن  فما  الدميقراطي،  االنتقال  صيرورة  في 
عن  الشبابية  املسألة  غياب  هو  عليه  الوقوف 
مثال  قياسا  الدميقراطي،  االنتقال  أعمال  جدول 
تدبير  ملف  خالل  من  احلقوقية  املسألة  مع 
معاجلة  خالل  من  اإلعالمية  املسألة  أو  املاضي، 
الواضح أن من  أسئلة املشهد الصحفي... ومن 
أسباب هذا الغياب ظهور عوامل أكثر موضوعية 
ترتبط بطبيعة الدولة املغربية التي لم تكن في 

السابق متلك أي مشروع مجتمعي، يقدم مواقع 
لسنوات  لهذا ظلت  الشباب،  النتظارات  وأجوبة 
تنظر إلى فئات الشباب «كمشكلة» وكمصدر 
والنخب  األحزاب  الذي ظلت  الوقت  للتوتر... في 
للمسألة  الكافي  االهتمام  تولي  ال  السياسية 
الشبابية نتيجة الهتمامها بالسؤال السياسي 
املرتبط بالصراع حول إشكالية التدبير واحلكم.

التأمل السريع، في إشكالية  إذا كان ال بد لهذا 
الشباب واالنتقال الدميقراطي، أن ينتهي بخالصات 
مؤقتة، فيمكن القول بأن حضور أسئلة الشباب 
مرتبط  الدميقراطي،  االنتقال  صيرورة  داخل 
ومن  الشبابية،  للحركة  ذاتي  بجهد  جهة  من 
لعملية  االختزالية  النظرة  بتجاوز  أخرى  جهة 
سياسية،  صيرورة  كمجرد  الدميقراطي  االنتقال 
النزعة  وفاء  بكل  عنها  تعبر  التي  النظرة  وهي 
من  جزء  خطابات  على  الطاغية  الدستورنية 

القوى الدميقراطية.
ويبدو أن هذا التجاوز يتوفر على إمكانية التحقق 
إذا استطاعت احلركة الشبابية صياغة أسئلتها 
التي  االجتماعية  املسألة  أفق  وتصوراتها، ضمن 
تعيش، اآلن، حلظة إعادة بناء جديد، كإحدى أكبر 

أسئلة املرحلة.
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منبر  الفجاءة  بن  قطرى  صعد 
بن  مازن  بني  أحد  - وهو  األزارقة 
عمرو بن متيم - فحمد اهللا وأثنى 
عليه وصلى على نبيه ثم قال: 

خـــطـبـة
 قـطـرى بـن الفجاءة

فإنها  الدنيا؛  أحذركم  فإني  بعد  أما 
بالشهوات¨  حفت  خضرة¨  حلوة 
بالعاجلة¨  وحتببت  بالقليل¨  وراقت 
بالغرور¨ ال  لِّيت باآلمال¨ وتزينت  وحُ
فجعتها¨  تؤمن  وال  حبرتها  تدوم 
حائلة  غدارة¨  خوانة  غرارة ضرارة¨ 
زائلة¨ نافدة بائدة أكّالة غوّالة¨بدلة 
إلى  تناهت  هي  إذا  تعدو  نقالة¨ ال 
والرضا  فيها¨  الرغبة  أهل  أمنية 

اهللا: قال  كما  تكون  عنها¨ أن 
السماء فاختلط  أنزلناه من   ( كماء 
هشيما  فأصبح  األرض  نبات  به 
كل  على  اهللا  وكان  الرياح  تذروه 
لم  امرأ  أن  مع  مقتدرا).   شيء 
أعقبته  إال   حبرة  في  منها  يكن 
سرّائها  من  يلق  ولم  بعدها عبرة¨ 
ظهرا¨  ضرّائها  من  منحته  أال  بطنا 
هطلت  إال  رخاء  غبْية  تطلَّه  ولم 
أضحت  إذا  عليه مزنة بالء¨  وحرى 
خاذلة  له  ىَ  سِ متُ أن  منتصرة  له 
اعذوذب  منها  جانبٌ  متنكرة¨وإنْ 
جانب  منها  عليه  ر  واحلولى¨أمّ
غضارتها  من  امرأً  آتت  وأوبى¨وإن 
نوائبها  من  ورفاهتها نعما¨ أرهقته 

تــراثـــيــات
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إال  أمن  جناح  في  منها  امرؤ  ميس   نقما¨ ولم 
ما  غرور  غرّارة  خوف.  قوادم  على  منها  أصبح 
شيء  في  خير  عليها¨ ال  من  فان  فيها¨ فانية 
مما  استكثر  منها  أقلّ  التقوى. من  إال  زادها  من 
يوبقه  مما  استكثر  منها  استكثر  يؤمنه¨ ومن 
بها  واثق  كم  عينه.   ويُبكي  زَنَه¨   حَ ويطيل 
صرعته¨  قد  إليها  طمأنينة  وذي  قد فجعته¨ 
أبّهة  ذي  اختيال فيها قد خدعته. وكم من  وذي 
ردّته  قد  نخوة  وذي  حقيرا¨  صيّرته  قد  فيها 
والفم.  لليدين  كبّته  قد  تاج  ذي  من  ذليال¨ وكم 
أُجاج¨  وعذبها  رَنَق¨  وعيشها  دول¨  سلطانها 
رمام¨  وأسبابها  وحلوها صبر, وغذاؤها سمام¨ 
وقطافها سلع.  حيّها بعرض موت¨وصحيحها 
اهتمام.  بعرض  ومنيعها  سقم¨  بعرض 
مغلوب¨وسليمها  وعزيزها  مسلوب¨  مليكها 
ذلك  وراء  أن  مع  محروب.  منكوب¨وجامعها 
يدي  بني  والوقوف  لع  املطَّ سكرات املوت¨  وهول 
عملوا  مبا  أساءوا  الذين  (ليجزي  العدل؛  احلكم 
في  ألستم  باحلسنى).   أحسنوا  الذين  ويجزى 
ًا¨  وأوضح  مساكن من كان أطول منكم أعمار
وأعند  جنودا¨  وأكثف  عديدا¨  وأعدّ  ًا¨  آثار
إيثار¨  أي  عنودا: تعبّدوا الدنيا أي تعبد¨ وآثروها 
بلغكم  فهل  غار¨  والصَّ بالكَرْه  عنها  وظعنوا 
أغنت  أو  الدنيا سمحت لهم نفسا بفدية¨  أن 
قد  بل  بخطب¨  أهلكتهم  فد  فيما  عنهم 
بالنوائب¨  وضعضعتهم  بالفوادح¨  أرهقتهم 
ملن  تنكّرها  رأيتم   وقد  باملصائب.  وعقرتهم 
عنها  ظعنوا  إليها¨ حني  دان لها وآثرها¨ وأخلد 
إال  زودتهم  هل  املسند.  آخر  إلى  األبد  لفراق  
إال  لهم  نورت  الشقاء. وأحلّتهم إال الضنك¨ أو 
الظلمة¨أو أعقبتهم إال الندامة. فهذه تؤثرون أم 

اهللا:  تطمئنون. يقول  إليها  عليها حترصون¨ أم 
إليهم  نُوَفِّ  وزينتها  الدنيا  احلياة  يريد  كان  (من 
ليس  الذين  يبخسون* أولئك  ال  فيها  أعمالهم 
فيها  صنعوا  ما  وحبط  النار  إال  اآلخرة  في  لهم 
وباطل ما كانوا يعلمون). فبئست الدار ملن أقام 
ال  تاركوها  أنكم  تعلمون  وأنتم  فاعملوا  فيها. 
بد¨فإمنا هي كما وصفها اهللا باللعب واللهو؛ وقد 
قال اهللا: ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون* وتتخذون 
من  قالوا  الذين  تخلدون). وذكر  لعلكم  مصانع 

أشد منا قوة. ثم قال:
ركبانا¨ وأُنزلوا  يدعون  فال  قبورهم  إلى  ملوا   حُ
من  لهم  وجعل  ضيفانا¨  يدعون  فال  فيها 
ومن  أكفانا¨  التراب  ومن  أجنانا¨  الضريح 
مينعون  الرفات جيرانا. فهم ال يجيبون داعيا¨ وال 
لم  أقحطوا  ضيما¨إن أخصبوا لم يفرحوا¨ وإن 
أبعاد؛  وهم  وجيرة  آحاد¨  وهم  يقنطوا¨جميع 
ذهبت  قد  حلماء  يزرون¨  وال  يُزارون  ال  متناءون 
وال  أحقادهم¨  ماتت  قد  وجهالء  أضغانهم¨ 
وكما  دفعهم¨   يرجى  وال  فجعهم¨  يُخشى 
قال جل وعز: (فتلك مساكنهم لم تسكن من 
الوارثني). استبدلوا  نحن  وكنا  قليال  إال  بعدهم 
وباألهل  ضيقا¨  وبالسعة  بطنا¨  األرض  بظهر 
فارقوها:  كما  فجاءوها  غربة, وبالنور ظلمة¨  
بأعمالهم  ظعنوا  أنهم  حفاةً عراةً فرادى¨ غير 
اهللا:  األبد. يقول  خلود  إلى احلياة الدائمة¨ وإلى 
كنا  إنا  علينا  وعدا  نعيده  خلق  أول  بدأنا  (كما 
وانتفعوا  اهللا¨  حذركم  ما  فاحذروا   .( فاعلني 
اهللا  عصمنا  بحبله.   واعتصموا  مبواعظه¨  

ه.  حقِّ أداء  وإياكم  وإياكم بطاعته¨ ورزقنا 
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وليلة  ليلة  ألف  حكايات 
لإلبداع  ينضب  ال   ً مصدرا
مبختلف  والفني  األدبي 
غرائبية،  أجواء  من  به  تتميز  ملا  أشكالهما، 
وذات  النفس،  إلى  قريبة  وشخصيات  وأحداث 
وسردية  حكائية  بنية  من  حتويلها  إلى  قابلية 
العربي  املسرح  حفل  وقد  درامية.  بنية  إلى 
بعشرات األعمال املسرحية املقتبسة أو املكيّفة 

وكتب  اخلالد،  السفر  هذا  عن   (Adapted)
أثر  في  جامعية  وأطروحات  كتباً  الباحثني  بعض 
ننسى  العربي.. وال  املسرح  في  وليلة  ليلة  ألف 
املسرح  رائد  قدمه  مسرحي  عمل  ثاني  أن 
«أبو  هو   1849 عام  النقاش  مارون  العربي 
احلسن املغفل»، املكيّف عن إحدى حكايات ألف 
كلياً  يعتمد  القباني  أبو خليل  وكاد  وليلة،  ليلة 

من السرد الحكائي إلى النص الدرامي

المسرح العربي وتكييف ألف ليلة وليلة 

*  روائـــــــي عـــراقـــــي

عـــواد عــــلــــي
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مسرحياته  كتابة  في  الشعبي  القصص  على 
املستوحى معظمها من حكايات ألف ليلة وليلة 

 .( مثالً  اجلليس،  أنيس  مع  الرشيد  ( هارون 
وتال هذين الرائدين كتّاب عديدون، قاموا بتحويل 
منهم:  مسرحية،  نصوص  إلى  احلكايات  هذه 
بابا»،  «علي  مسرحيتي  في  احلكيم  توفيق 
جناح  «علي  في  فرج  والفريد  و«شهرزاد»، 
في  ونوس  اهللا  وسعد  قفة»،  وتابعه  التبريزي 
في  الرحمن  عبد  ومحفوظ  امللك»،  هو  «امللك 
في  الباقي  عبد  وسمير  اخلازوق»،  على  «حفلة 
«سهرة ضاحكة لقتل السندباد احلمال»، وفالح 
شاكر في «ألف رحلة ورحلة»، ويوسف الصائغ 
«االسكافي  في  اجلندي  ويسري  «الباب»،  في 
ً»، وإبراهيم عبد الفتاح في «لص بغداد».  ملكا

الباب: تسويغ الخيانة
«الباب»  مسرحية  نص  بني  اندغام  ثمة  ليس 
ألف  في  األصلية  واحلكاية  الصائغ،  ليوسف 
إالّ في اإلطار العام، لوجود اختالفات  ليلة وليلة، 

واضحة بينهما، إنْ على مستوى البناء أو شكل 
(السيميائي)،  الداللي  املستوى  على  أو  اخلطاب، 
بسمات  ينفرد  الدرامي  النص  يجعل  ما  وهذا 

ً إبداعياً قائماً بذاته.  خاصة جتعل منه أثرا

تتمثل حكاية «الباب»، التي كيّفها الصائغ عن 
واخلمسني  والرابعة  واخلمسني  الثالثة  الليلتني 
بعد اخلمسمئة،  بدفن رجل حي في مقبرة داخل 
إلى  سبقته  التي  بزوجته  ليلحق  مغلقة  مغارة 
أبرم بينهما مفاده: إذا مات  ً التفاق  املوت، تنفيذا
املوتى،  عالم  إلى  الثاني  به  يلحق  ودُفن  أحدهما 
إن  وما  بينهما،  جتمع  التي  احلب  قوة  عن   ً تعبيرا

يُرغم الرجل على تنفيذ االتفاق، حتى يندم على 
املوت.  ورفض  احلياة  بوادر  عليه  وتظهر  فعلته، 
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وإذ هو يتخبط بني املوتى، تعصف به الهواجس، 
للخروج،  سبيل  عن  بحثاً  واخلوف  القلق  وينتابه 
منسابة  أنثى  همهمات  أسماعه  إلى  تتناهى 
هي،  وتنجذب  إليها  فينجذب  الظالم،  عمق  في 
فإذا  األمر  ينجلي  ما  وسرعان  صوته،  إلى  أيضاً، 
تختلف  لكنها  باملوتى،  تتعثر  مثله  حية  بامرأة 
تلحق  أن  إرادتها  مبحض  اختارت  أنها  في  عنه 
ً عن حبها ووفائها له. ورغم  بزوجها امليت تعبيرا
إصرار املرأة على صحة خيارها، ودفاعها عن فكرة 
قبولها املوت مع زوجها احلبيب، تستجيب لدعوة 

الرجل إلى االرتباط به، واالستمتاع باحلياة. 
الواحد،  الفصل  مسرحيات  إلى  النص  ينتمي 
وشخصيتاه  املقبرة،  هو  واحد  فضاء  في  ويجري 
اثنتان فقط هما الرجل (هو) واملرأة (هي)، والبنية 
املهيمنة فيه هي ثنائية احلياة/ املوت مبا تكتنزه 
واجتماعية.  ووجودية  ذهنية  محموالت  من 
مستويني  أمام  السيميائي  التحليل  ويضعنا 
ومستوى  سطحي،  مستوى  الثنائية:  لهذه 
باحلياة،  اإلنسان  تعلق  إلى  األول  يشير  عميق، 
بالنفس  التضحية  على  القائمة  املثالية  ورفض 
من أجل رابطة حب غيّب املوت أحد طرفيها. ويبرز 
والشعوري  الوجداني  الفارق  املستوى  هذا  في 
ورمبا  اكتراثاً،  أقل  األول  يبدو  إذ  واملرأة،  الرجل  بني 
إخالصاً للمبدأ العاطفي، وأكثر واقعيةً من املرأة 
التي تنساق وراءه، مبديةً أعمق مشاعر اإلخالص 
والتمسك  للتضحية  واالستعداد  للرجل،  واحلب 
العميق  املستوى  والوجداني. أما  املثالي  باليقني 
فهو مستوى إيحائي أو استعاري يشير إلى تنكّر 

أن  ما  به  يؤمن  ملبدأ  أو  يعتنقها،  لقيم  املرء 
املستوى  هذا  ما. وتكمن خطورة  بقوة  يصطدم 
حني  للخيانة»  «تسويغ  بأنه  تأويله  حال  في 
معتقده  مع  الشخصية  املرء  مصلحة  تتعارض 
أو انتمائه إلى أيديولوجيا ما، أو إلى جماعة ما. 

السندباد الحمال: مؤامرة القصر وفساد 
القضاء

«سهرة  في  الباقي،  عبد  سمير  يلتزم       لم 
الصائغ،  احلمال» مثل  السندباد  لقتل  ضاحكة 
أعاد  بل  وشخصياتها،  األصلية  احلكاية  مبنت 
بنيتها،  في   ً مغيرا درامي،  بنسق  انتاجها 
يقدمها  جديدةً  وأحداثاً  شخصيات  ومختلقاً 
عالم  إلى  إشارته  الراوي. فبعد  حلقاتها  ويربط 
املاضي،  إلى  اليوم وما فيه من إشكاالت، يعيدنا 
شابندر  حكاية  لشهريار  تروي  وهي  شهرزاد  إلى 
جلنار،  الوحيدة  وابنته  (السندباد)  التجار 
الصعلوك،  وحبيبها  أبيها  مع  لها  جرى  وما 
تبدأ  حتى  احلكي  عن  شهرزاد  تتوقف  إن  وما 
عن  باإلعالن  وتبدأ  الدرامية،  بصيغتها  األحداث 
ابنته  لزواج   ً كبيرا حفالً  التجار  شابندر  إقامة 
التوقف  املواطنني  وعلى  اجليش،  قائد  من  جلنار 
عن أعمالهم، والتوجه إلى قصره الستالم هدية 
هذا  ترفض  جلنار  لكن  وحلم)،  (قماش  الزواج 
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حمال  وهو  بحبيبها،  معلق  قلبها  ألن  الزواج 
على  معه  اتفقت  وقد  الشعب،  عامة  من  فقير 
وبني  بينها  صراع  الليلة. وينشأ  تلك  في  الهرب 
قائد  من  الزواج  على  إرغامها  يريد  الذي  والدها، 
لقتل  خطةً  يدّبر  ذلك  عن  يعجز  وحني  اجليش، 
حبيبها، فتصاب البنت باجلنون حزناً عليه. وثمة 
يواجه  وهو  احملتسب  فيها  يظهر  أخرى  أحداث 
بعض أفراد الشعب من احلمالني، وأصحاب املهن 
فترة  طوال  الضرائب  بإلغاء  فيطالبونه  الفقيرة، 
وفي  أعمالهم،  عن  سيتوقفون  ألنهم  االحتفال 
بسبب  حتفه  يلقى  جريء  حمال  هؤالء  مقدمة 
جرأته. وتتطور احلكاية فيظهر السندباد احلمال 
 ً أمام قصر السندباد التاجر، حامالً صندوقاً كبيرا
ضاع صاحبه الذي ادعى أنه أمير، لكن أحد حراس 
باللصوصية،  ويتهمه  معه  يتشاجر  القصر 
حكاية  له  ويروي  التاجر،  بالسندباد  فيستنجد 
به  حباً  باسمه  تسمى  أنه  وكيف  الصندوق، 
فيأخذه  البحرية،  ومغامراته  برحالته  وإعجاباً 
تظهر  وهنا  الصندوق،  مع  قصره  إلى  السندباد 
جلنار وقد أخذ احلزن منها كل مأخذ وازداد جنونها 
على حبيبها، وتتجه أصابع االتهام، مبؤامرة مدبرة، 
إلى  ويساق  زميله،  قتل  في  املسكني  احلمال  إلى 
في  عليه،  اإلعدام  حكم  إلصدار  القاضي، 
ويتهكم  القضاء،  فساد  يدين  ساخر  مشهد 
األحداث،  مسار  يقلب  الراوي  ظهور  أن   ّ منه.. إال
عليه  يتعرّف  جلنار،  انتحار  معلناً  يدخل،  فحني 
احلمال ويتهمه بأنه هو صاحب الصندوق، ومن ثم 

القاتل.

اإلسكافي ملكًا: أمريكا في لباس الجن

ملكا» ليسري  «اإلسكافي  مسرحية     تصور 
مصر  ضعف  رمزي،  كوميدي  نحو  على  اجلندي، 
عليها،  املتحدة  الواليات  وهيمنة  العربية  والدول 
التراث  في  الشهيرة  الشخصية  خالل  من 
احلكائي «معروف اإلسكافي»، الذي يؤمن بالغناء 
 ً دّدا هَ ويحلم مبستقبل أفضل، لكنه يجد نفسه مُ

بالسجن.
أللف  اإلطارية  احلكاية  بني  اجلندي      ويزاوج 
حكايات  واحدى  وشهرزاد)،  (شهريار  وليلة  ليلة 
قير» فيها،  وأبو  صير  وأبو  اإلسكافي  «معروف 
بوصفها  لشهرزاد،  املألوف  الدور  يكسر  لكنه 
ليجعل منهما  له  مروياً  بوصفه  ، وشهريار  راويةً
جدوى  حول  يتحاوران  األحداث،  على  ني  معلقَ
أسلوب معروف اإلسكافي في حل مشاكل فقراء 
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شهرزاد  تقول  كما  احلقيقة،  في  ألنهم  الناس، 
وكذلك  متوت»،  ثم  القوت  خلف  جتري  «أشباح 
واأللسنة  واألجناس  البشر  ألوان  تعددية  حول 

واألفئدة والعذابات واحلماقات.  
حكاية  تتناول  ظاهرها  في  املسرحية      
أغلب  مثل  لكنها،  اإلسكافي»،  «معروف 
احلكائي،  التراث  إنتاج  تعيد  التي  املسرحيات 
املتلقي  حلمل  احلاضر،  على  أحداثها  تُسقط 
الفرد،  اإلنسان  قدرة  بني  مقارنة  إجراء  على 
الشعب  وعجز  حلمه،  حتقيق  على  املاضي،  في 
أحالمه.  حتقيق  على  احلالي،  عصرنا  في  كامالً، 
املسرحية،  في  يظهر  كما  «اإلسكافي»،  إن 
بتغيير  يحلم  بلده  على  غيور  إنسان  لكل  منوذج 
بعد  اإلعدام  إلى  ينتهي  مصيره  أن  رغم  اجملتمع، 
تعدد  كشف  في  وجنح  يريد،  ما  كل  حقق  أن 
األلوان ألهل مدينة «النعاس»، وحررهم من أسر 

اللون الواحد. 
«البحر املسقوف» اخليالية  اجلن  مملكة      ترمز 
«النعاس»  ومدينة  أمريكا،  إلى  املسرحية  في 
اخلاضعة في تفكيرها  العربية  والدول  إلى مصر 
ووالئها إلى اجلن، الذي يلزمها بعدم الغناء، وارتداء 

مالبس معينة ويسيطر على أسلوب حياتها. وقد 
لألحداث،  مسرحياً  فضاءً  السوق  املؤلف  اختار 
سواء في بلد اإلسكافي، أو في مدينة «النعاس»، 
عليه،  السوق  جتار  تآمر  بعد  إليها،  أرسل  التي 
كما  حلمه.  فيها  ويحقق  شأنها،  من  ليصلح 
أظهر مدى سيطرة عالم اجلن، أو «أمريكا» على 
على  الهيمنة  هو  يرى،  كما  هدفها،  ألن  السوق، 
التي  العوملة  وفرض  العربية،  الدول  اقتصاد 
اجلن  مملكة  تفرضها  التي  للشروط  وفقاً  تنادي، 
األصفر  اللون  فرض  ومنها  البلدة،  أهالي  على 
على مالبسهم ومنازلهم، ومنعهم من الغناء أو 
الضحك والسؤال عن أي شيء، وفي حال مخالفة 

ذلك سيصيبهم غضب من «اجلن».
مدينة  ملك  شخصية  املسرحية  ترسم      
أما  الوقت،  طوال  مساملاً،  رجالً  «النعاس» 
الرئيس  إلى  يشير  الذي  املتعجرف،  اجلن  ملك 
فرض  إلى  دائماً  يسعى  فإنه  بوش،  األمريكي 
ورغم  كله،  العالم  على  ومخططاته  أفكاره 
إشارةً  العرض،  نهاية  في  مملكته  انهارت  ذلك 

إلى أن األمر ذاته سيحدث ألمريكا! 

من مسرحية «اإلسكافي ملكا»
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عروض للوحات  من الخزف والنسيج  وقطعة قديمة من أستار الكعبة
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محمد أبو عزيز
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للفنون  الكويت  ملتقى 
أبرز  من  واحدا  اإلسالمية 
املنطقة   في  الفنون  ملتقيات 
العربية، يقيمه مركز الكويت للفنون اإلسالمية 
خصصت   وقد  الثقافي،  برنامجه  خالل  من 
أشكال  مبختلف  لالعتناء  الرابعة  الدورة  هذه 
اخلط  معارض  إلى  إضافة  اإلسالمية،  الفنون 
للخزف  خصصت  أجنحة  احتوت  التي  العربي 

والفسيفساء والسيراميك.
عمق  مدى  يؤكد  الفنون  هذه  اختيار  إن     
أصقاع  في  األزمان  مر  على  املنطقة  حضارة 
املغرب  أقاصي  إلى  الرافدين  بالد  فمن  العالم، 
آسيا  إلى  ومصر  الشام  ببالد  مرورا  العربي 

وأوروبا.
هذه  مثل  إقامة  إلى  املاسة  احلاجة  وتبرز     
املتوزعة  اخلبرات  تنامي  مع  انسجاما  امللتقيات، 
لتحقيق  امللتقى  وجاء  وهناك،  هنا  واملشتتة 

مجموعة من األهداف أهمها:
الكبير  للمسجد  املتميزة  املكانة  تعزيز   •
باعتباره راعي املركز وحاضنه كونه مركزا ثقافيا 
على  اإلسالمية  الفنون  برعاية  يعنى  واجتماعيا 

وجه اخلصوص.
الفنون  تطبيقات  في  الكبير  التنوع  إبراز   •

اإلسالمية بتنوع الثقافات واحلضارات.
لدى  وتذوقها  اإلسالمية  الفنون  محبة  • غرس 

الناشئة واألطفال.
العرب  واخلطاطني  الفنانني  قدرات  تنمية   •
على  اخلطاطني  كبار  مع  تواصلهم  خالل  من 

املستوى العاملي.
مركز  حرص  املؤسساتي،  العمل  بأهمية  وإميانا  
الكويت للفنون اإلسالمية على إبراز أهم الدوائر 
األبحاث  من: مركز  كل  وهي  املشاركة  واجلهات 
(األرسيكا)  للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية 
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املؤمتر  ملنظمة  تابع  مركز  أول  ويعد  باستانبول 
والنشر  البحث  مبهام  يقوم  فهو  اإلسالمي، 
بالثقافة  األفضل  التعريف  بهدف  والتوثيق 
التي  املؤمترات  خالل  من  اإلسالمية  واحلضارة 
في  الدولية  املسابقة  بعمل  امتاز  وقد  يقيمها، 
على  للمحافظة  الكالسيكية  العربي  اخلط  فن 
التكنولوجي  التطور  ظل  في  احلقيقية  معامله 
واإلسالمي.  العربي  عاملنا  في  اآللة   واستخدام 
ومتحف طارق السيد رجب بالكويت  الذي يحوي 
العديد من اخملطوطات القدمية لفن اخلط العربي 
املقهر وكذلك  الورق  اإلسالمي، فثمة مناذج على 
الرق والسيراميك واألعمال املعدنية واملنسوجات 
الكعبة  أستار  من  لقطعة  إضافة   واخلشب، 
تعود للعهد العثماني، ومنها مثال ستارة لبوابة 
ويفتخر  محمود،  السلطان  اسم  حتمل  الكعبة 
باقتنائه قطعة من ستارة حمراء كانت  املتحف 

والسالم مؤرخة  الصالة  النبي عليه  على ضريح 
بتاريخ 1249 هـ/ 1833م. كما زوِّد مبجموعة 
شاملة من األواني والقطع اخلزفية وأعمال املعادن 
ذلك  قبل  ما  إلى  بل  اإلسالمية  للحقبة  تعود  ال 
البرونز  مناذج  وبعض  الصيني  كالبورسالن  بكثير 
باألزياء  البالغ  االهتمام  إلى  إضافة  القدمية، 
الشعبية املطرزة كالقفاطني العثمانية والشالت 
واألثواب الهندية واملطرزات التركية واملنسوجات 

واألزياء الفلسطينية. 
من  فانطالقا  بقطر:  الثقافي  فنار  مركز  أما 
املركز،  فقد  رؤية  رسالة اإلسالم السمحة وعبر 
اإلسالم  وتقدمي  احلضارية  الصورة  لتقدمي  سعى 
من  الناس  يعرّف  كافة،  للناس  وحياة  منهجا 
غير املسلمني إلى الشؤون احلياتية وإدارة الدعوة 
واإلرشاد الديني وهو منوذج حضاري لنشر الرسالة 
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قطر“  ”مصحف  لـ  تبنيهم  خالل  من  احلقيقية 
قدم  املركز  أن  إلى  إضافة  باملعرض،  قدم  الذي 
للفنانني  التذهيب  وفن  العربي  اخلط  من  منوذجا 
األتراك املعاصرين من خالل ورش حية ألعمالهم. 
متحف  الثقافية  التظاهرة  هذه  في  شارك  وقد 
بعيده  يحتفل  الذي  مباليزيا  اإلسالمية  الفنون 

شديد  باهتمام  حظي  وقد  العاشر، 
للثقافة  سفيرا  بصفته 

يحوي  فهو  اإلسالمية، 
متخصصة  مكتبة 

احتياجات  تغطي 
في  الباحثني 

أجمع  العالم 
مركزا  ليكون 

تثقيفيا 
ومعرفيا 

إضافة 
أنه  إلى 
أوسع  يعرض 

مجموعة 
مختارات  من 

الفنون 
وقد  اإلسالمية، 

مقتنياته  تضاعفت 
افتتاحه،  أربعة أضعاف منذ 

للمخطوطات  مبقتنياته  فريد  فهو 
والعمالت  واملعدنية  اخلشبية  واملشغوالت 
واألختام واملنسوجات واخلزف... الخ.  أما املشاركة 
التي قدمتها مكتبة اإلسكندرية مبصر فال تتوقف 
الراقي  الفن  هذا  داخل  الولوج  ارتأت  كونها  عند 
أهمية  تكمن  بل   واإلسالمي  العربي  لالمتداد 

احلضارتني  وعلوم  كتب  باحتوائها  املكتبة  هذه 
الفرعونية واإلغريقية، إضافة إلى التالقح املعرفي 
واحتوائها  والغربية،  الشرقية  بالعلوم  والعلمي 
يستعينون  الذين  واملؤلفني  الباحثني  نسخ  على 
والتاريخية  العلمية  البحوث  لغايات  باملكتبة 
يعد  ثقافي  ومعلم  معبر  فهي  سواء،  حد  على 
الكتابة  وأدوات  البردي  معقالً للعلم وورق 

العربية.
اإلسكندرية  مكتبة  إن 
استعادة  إلى  تسعى 
والبحث  االنفتاح  روح 
التي ميزتها إضافة 
حتتوي  أنها  إلى 
مكتبات  على 

متخصصة 
للفنون 

والوسائط 
واملواد  املتعددة 

السمعية 
والبصرية 

منها  يستفيد 
واملكفوفون  األطفال 
والنشء، ومراكز للفنون 
والدراسات  واخلطوط 
عبر  للمعلوماتية  ومراكز 
اإلنترنت ومركز للمخطوطات وكذلك 

توثيق للتراث احلضاري والطبيعي...الخ. 
أما مجلة حروف عربية التي تعد من أهم اجملالت 
والزخرفة  العربي  اخلط  مجال  في  املتخصصة 
العربية  اإلمارات  من  انطلقت  فقد   اإلسالمية 
الباحثني  العالم من خالل مشاركة  إلى  املتحدة 
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واخملتصني بهذا اجملال ضمن أبحاث علمية بوجود 
تقام  التي  والفعاليات  املشاركات  من  مميز  عدد 
آخرين من  وزيارة  واإلسالمية  العربية  البلدان  في 
إلى  الزيارات  من  بالعديد  اجمللة  على  القائمني 
متاحف، وأماكن في غاية األهمية بهذا املضمار،  
لقد نشرت العديد من امللفات املتكاملة عن رموز 
فن اخلط العربي ورواده أمثال حامد اآلمدي وهاشم 
ميرخاني..  وحسني  الديراني  وبدوي  البغدادي 
بعض  على  الضوء  تسليط  إلى  إضافة  وآخرين، 
التركي  اخلطاط  مثل  املعاصرين  العمالقة 
وخطاطي  أوزجاي،  اخلطاط  وعائلة  جلبي  حسن 
النستعليق اإليرانيني، واخلطاط العراقي الدكتور 
صالح شيرزاد، واخلطاط التركي داود بكتاش.. الخ، 
املؤسسات  وتغطية كاملة وشاملة للعديد من 
كأرسيكا، ومعرض دبي الدولي لفن اخلط العربي، 

كالشارقة  ملتقيات  القلب،  في  حروف  والقدس 
وفعاليات دمشق للثقافة العربية...الخ

من  الصادرة  إسالمية  فنون  مجلة  كانت   وقد 
وهي  املعرض  املشاركني في هذا  لندن من ضمن 

الفنون  بكافة  باهتمام  تعنى  حديثة  مجلة 
أهميتها  تأتي  العالم، كما  أنحاء  في  اإلسالمية 
وتهتم  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني  لصدورها 
اإلسالمية،  الفنون  عن  اجلوهرية  بالدراسات 

وتصدر مبستوى عالٍ من اإلخراج والطباعة.
وقد اشتمل امللتقى على معارض ضمت 13 دولة 

و21 خطاطا. 

في  عمل  وورش  فعاليات  امللتقى  ضم     كما 
لألطفال  ركنا  وخصص  واخلزف،  والزخرفة  اخلط 
مع  مباشرة  املعارض  داخل  وورشا  والنشء، 
املتخصصة  للكتب  معرض  إلى  إضافة  الناس، 
واخلطاطني  الفنانني  ولوازم  اخلط،  كراريس  مثل 
إيران  من  واملؤسسات  املكتبات  بعض  بإشراف 

وتركيا...

رقي  مبقدار  يقاس  والشعوب  األمم  رقي  إن   
املسلم  الفنان  حرص  وقد  وإبداعاتها.  فنونها 
اجلمالية  القيم  إبراز  على  الفني  عمله  في 
األواني  على  الزخرفية  التصاميم  ابتكار  في 
من  عالية  قيمة  ذات  لتصبح  واألثاث،  واملزهريات 

ناحية اجلمال والوظيفة معا.

الخطاط الفلسطيني جمال الترك
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ا،  كانت الكتابة عمالً انقالبيًّ
كما قال نزار قباني، وهو مما ال 

شك فيه، فمجموع املتورّطني 
م، حاملو هذه االنقالبيّة،  واملنخرطني بالكتابة هُ

مبعناها التغييري والتحديثيّ بالطبع. وكلّما كان 
هؤالء من العناصر الشابّة، كلما نشأت أنواع 

جديدة النقالبية الكتابة والعمل الثقافي.

ابة، ال يوحي  غير أن احلديث عن الكتابة الشّ
باليُسر والسهولة، وبساطة الكالم الروتيني 

عن أحالم الشباب. فالكالم عن الشباب 
يستدعي كالماً عن األجيال، ويستحضر حديثاً 

عن التاريخ، الذي ال مهرب من مواجهته في 
، ثقافيًا كان أم اجتماعيًا أم سياسيًا.  أيّ شأنٍ
ً أن األجيال احلاليّة، الشابّة، التي  فليس جديدا

يدخل بعضها مجال الكتابة بأنواعها، هي 
أجيال واقعة في حيرة كبيرة وتردّد أكبر، ما بني 

قيم اآلباء وقيم عاملهم املعاصر، وما بني األزمنة 

التي ولدوا فيها وألوانها الداكنة، وزمانهم الذي 
يعيشون فيه كلّ األلوان، إنهم أجيال تعيش 

أزمة انتماءاتها الفكريّة الرئيسية، ما بني أفكار 
القضايا الكبرى وأمزجتها (بقايا التشكيالت 

الفكرية اإليديولوجية وقضايا الصراع والتحرّر)، 
اً (الدميقراطية،  وبني تفاصيل احلياة األكثر متاسّ

واملواطنة، وقضايا الفرد واجملتمع).

جيل  نحن  ترانا،  مبعظمها،  السابقة  فاألجيال 
وجهة  من  له،  قضيّة  ال  جيالً  الشباب،  الكتّاب 
حكمت  التي  اإليديولوجيا  في  املوغلة  نظرها 
يرون،  كما  كذلك،  وكوننا  حيواتها.  مسارات 
فنحن أعجز من أن نصنع، أو نتخيّل نظاماً خاصا 
أو منظومة من القيم التي علينا أن نسير وفقها 
بقيّة حياتنا، االجتماعية والكتابيّة. وقد يبدو هذا 
الطرح، القادم من أجيال سابقة، لها جتربتها، التي 
ودراستها،  بحثها  في  اجتهدنا  أننا  املفترض  من 

عن الكّتاب الشباب قبل أن يهَرموا..

*    صحافي سوري

حسـان القالش
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واب والدقّة في  طرحاً واقعياً، لكن مجانبته للصّ
تؤديها  التي  النتيجة  نفي  في  تكمن  التحليل 

مثل تلك احلالة، واملتمثلة بالقدرة على إيجاد 
جيل جديد من الكتّاب، ميكن أن يطلق عليه 

ى: الكتّاب املستقلّون.  مسمّ

املستقلون،  الكتّاب  فهؤالء 
قضيّة  بال  شباباً  ليسوا  هم 
واجتاز  جنا  جيل  م  هُ ما  بقدر 
والتّعبئة  األدجلة  مراحل 
الطابع  ذات  والتسييس 
 ً أجياال طبعت  التي  القسريّ، 

وعواملها  م  املتجهّ بطابعها  كثيرة 
م بالتالي، كتّاب  احملدودة األفُق. فهُ
ما  أن  على  نسبيًّا.  متحرّرون، 
يساعد في حتررهم واستقالليتهم 
لغة  مع  الكبير  انسجامهم  هو 
الزمن احلالي، ومواكبتهم للتقنيات 
من  بدايةً  العصريّة.  واألساليب 
 (key board)املفاتيح لوحة 
اإللكترونية،  احلواسيب  أجهزة  في 
والورقة  القلم  مكان  حلّت  التي 
الكتابة  سهولة  حيث  التقليديّني، 
النّص  من  والتمكّن  وسالستها، 
حتسني  على  والقدرة  بها،  واإلحاطة 
النّفاذ  على  ودقّته. وقدرتهم  جودته 
«اإلنترنت»،  العاملية  الشبكة  إلى 
على  احلصول  سهولة  حيث 
والقدرة  وتبادلها،  املعلومات 

الفائقة على االستفادة من املصادر 
لكتابة  عبرها  املتوافرة  واملراجع 

األبحاث في مختلف املواضيع. وسهولة إيجادهم 
املنابر الفكرية والثقافية والسياسية الكثيرة 
عبر اإلنترنت، بل القدرة على خلق منابرهم 
اخلاصة  املدوّنات  عبر  وابتكارها،  اخلاصة 
االجتماعية  املواقع  عبر  أو  (البلوغز)، 
يخفف  ما  وتويتر..)،  بوك  (فيس  اإللكترونية 
على  يفرض  قد  الذي  والتقييد  احلصار  من 
في  وإسهاماتهم  لكتاباتهم  نشرهم 

احلياة.مجاالت 

والواقع أن مجموعة كبيرة 
املستقلني  أولئك  من 
الكتّاب  من  واملتحررين 
الشباب، إما أنهم وفدوا إلى الكتابة 
السلطات  تصفه  الذي  اإلنترنت،  عالم  عبر 
فلي، أو أنهم  وأجهزتها أحياناً بالعالم السّ
مواهبهم  وإدارة  أدواتهم  امتالك  من  متكّنوا 
احلظ  قليلو  يبقى  وقت  في  العالم،  ذاك  عبر 
مواقع  في  عالقني  املوهبة،  ضعيفو  ومعهم 
أيّ  ودون  تشريعات  وال  حماية  دون  اإلنترنت، 
هذه  وموقّع   . معنويّ أو  رمزي  ماديّ  مردود 
جاؤوا  ممن  كثيرين  من  واحد  هو  السطور 
إلى عالم الكتابة الورقيّة قادمني من عالم 

اإلنترنت، أو الكتابة االفتراضية. 

هذه  أمام  قليالً  التوقف  من  هنا  بدّ  وال 
الظاهرة، إن صح التعبير. فما مييّز الكتّاب 
الورق  إلى  اإلنترنت  من  القادمني  الشباب 
معهم  حملوا  كونهم  والطباعة، 
إلى  وأضافوها  العالم،  ذاك  خبرات 
للكتابة،  التقليدي  الكالسيكي  اجملال 
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ففي عاملهم األوّل، تُركت جميع اخليارات مفتوحة 
أو  ممنوع  تقريباً  واحملاولة، فال شيء  التجريب  أمام 
محظور تناوله والكتابة عنه، وال حتى التابوهات 
أولئك  استمتع  التي  احلُمر،  واخلطوط  واحملرّمات 
قدرتهم على  واكتشاف  بالكتابة عنها  الشباب 
الالحقة  نتاجاتهم  أعطى  ما  وهذا  حتجيمها. 
ما  واالنفتاح. وهذا  واملشاغبة  التمرّد  من  نفحةً 
والرسميني  األنظمة  كره  مدى  بدوره،  ر،  يفسّ
منه،  يأتي  أو  فيه  يكتب  وملن  اإلنترنت  لعالم 

باب. ر خوفهم الدائم من الشّ ويفسّ

في  وإسهاماتهم  الشباب،  كتابات  أن  واحلال، 
الشأن العام، ثقافياً وسياسياً، تُعامل بقسوة في 
منهجيّة  محاوالت  إلى  وتتعرض  األحيان،  أغلب 
للتّدجني والتزييف وإعادة تشكيلها تبعاً للمزاج 
العام املتسلّط، األدبيّ والسياسي. ففي ظل واقع 
عربي عام، تنحدر مستويات التعليم فيه، وتعاني 
ودور  ومجالت  صحف  من  الكتابة،  مجاالت  فيه 
نشر، من تراجع اإلقبال عليها، وحتكم املؤسسات 
وظهور  باإلبداع،  االكتراث  وعدم  فيها،  الرسمية 
أصحاب  إلى  تتبع  وإعالمية  ثقافية  مؤسسات 
وثقافة  «صحافة  بـ  رف  عُ فيما  األموال  رؤوس 
االستهالك  قيم  تكرّس  التي  األموال»،  غسيل 
اجلديّة  حساب  على  والترفيه  السوق  وثقافات 
باب أنفسهم مقيّدين، بني أن  والتجديد، يجد الشّ
الدولة  مؤسسات  «موظفني» في  إلى  يتحوّلوا 
وق واملال، متخلّني عن  الثقافية أو مؤسسات السّ
على  يبقوا  أن  أو  طموحاتهم،  وحالوة  قناعاتهم 

هامش احلياة، الثقافية والوطنيّة.
     

من روائع الزخرفة اإلسالمية
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