
1



23



6

8
9
11
14
16
18
20
24

26
28
30
33
38
41
44

47

50

56

65

69

75

80

85

97

61

59

45



االفتتاحية

*   رئيس التحرير

على  أيضا( املقبلون  )والكب��ار 
داخله��م،  ف��ي  ن��داء اإلب��داع 

املوهب��ة  له��ذه  واملتابع��ون 

لديه��م، ال ميارس��ون هواية جميل��ة معزولة عن 

احلي��اة والعم��ل، فاملب��دع ق��ادر عل��ى أن يرتق��ي 

مبس��توى حيات��ه ومهنت��ه وعمل��ه مهم��ا كان 

عمل��ه، وأكث��ر ق��درة عل��ى النج��اح والس��عادة، 

فاإلب��داع منح��ة ونعم��ة م��ن اهلل ليس��ت عبثا 

وال عبئا وال ش��يئا محايدا مس��تقال ع��ن حياتنا 

اليومية ومواردنا وأعمالنا.

فاإلبداع يطور قدراتنا التعبيرية، والشخص القادر 

عل��ى التعبير هو أقدر على النج��اح واالرتقاء في 

عمل��ه، فال ميكن لطبيب أو مهندس أو محاس��ب 

أو معل��م أو مدي��ر أو بائع أو عام��ل أن يؤدي عمله 

م��ن غير قدرة على التواصل والتعبير، وكلما زادت 

قدرت��ه على التعبي��ر تزيد فرصته ف��ي أداء عمله 

بنج��اح وأن يرتق��ي أيضا في عمله ومؤسس��ته 

وفريقه، فاألكثر قدرة على التعبير أكثر قدرة على 

القي��ادة واإلدارة، والواق��ع أن القي��ادة واإلدارة تكاد 

تكون في األساس قدرة على التعبير.

واإلبداع يساعد أصحابه واجملتمع احمليط بهم على 

تقدير اجلمال والتمييز بني القبيح واحلس��ن، وهي 

احلياة  في  وقاعدة  ملكة  املعنى  )اجلمال( به��ذا 
متتد إلى جميع األفكار واألعمال والس��لع، فبهذه 

القاعدة والقدرة على التمييز بني احلسن والقبيح 

نرتق��ي مبس��توى الس��لع واملنتج��ات واألعم��ال 

واألف��كار والس��لوك، فنط��ور حياتنا وس��لوكنا 

وبيوتن��ا ومالبس��نا وطعامن��ا وكل م��ا نصنع��ه 

وننتجه ليظل في حال��ة ارتقاء دائم نحو اجلمال، 

وبذلك أيضا نكون أكثر قدرة على تقييم الس��لع 

واألفكار واألعم��ال جميعه��ا، فالذائقة اجلمالية 

هي التي تساعدنا في احلياة والعمل واإلنتاج.

واجلم��ال باعتب��اره املكون األس��اس لإلبداع قيمة 

علي��ا وحاكم��ة على كل ش��يء تقريبا، وأس��اس 

وس��ر التقدم واإلصالح، فنحن نبحث عن األفضل 

دائم��ا في حياتنا وأفكارن��ا ومنتجاتنا، ونقيم كل 

ما يع��رض علينا، .. نفعل ذل��ك كله وننجح فيه 

مبقدار وعينا اجلمالي وقدرتنا اجلمالية واإلبداعية، 

وهنا يكون اإلبداع موردا هائال ال يقدر وال يفنى وال 

ينقص، فيجعل من األش��ياء عدمي��ة القدمية ذات 

قيم��ة عالية، ما الفرق مثال بني اخلش��ب واألثاث؟ 

وما الف��رق بني أث��اث وأثاث؟ إن املواه��ب اجلمالية 

واإلبداعي��ة هي التي جتعل قطعة خش��ب قليلة 

القيم��ة قطع��ة م��ن األث��اث جميل��ة ومرتفعة 

القيمة وقد تزيد قيمتها أضعافا مضاعفة مبقدار 

ما فيها من إبداع وجمال!

ال ميكن تصور احلياة والتقدم من غير إبداع وجمال، 

وال ميك��ن فه��م التقدم ف��ي مس��ار األمم واألفراد 

من غي��ر مالحظة ه��ذا اإلبداع واجلم��ال ودورهما 

في التق��دم واالرتق��اء في االقتصاد والسياس��ة 

والصناعة والسلوك والعالقات والطعام واللباس 

والعم��ارة واألث��اث وكل ش��ؤون احلي��اة صغيرها 

وكبيرها.

نح��ن في مجلة أق��الم جديدة نتيح اجملال لنش��ر 

األعمال اإلبداعية للش��باب أو الذي��ن لم يتابعوا 

التعل��م  ف��ي  الراغب��ني  أو  اإلبداع��ي  نداءه��م 

والتجري��ب اإلبداعي، وبالطبع ف��إن ما نقدمه هو 

إفساح اجملال والتشجيع والتعريف والنقد، ولكن 

التقدم املزع��وم ال يأتي تلقائيا مبج��رد اإلبداع، وال 

نستطيع لش��ديد األسف أن نقدمه للمشاركني 

واملبدعني، ولكنه مسؤولية املبدع نفسه، .. كيف 

يح��ول إبداعه إلى أداة للجمال واإلصالح واالرتقاء 

بنفس��ه ومجتمعه، .. ال يكف��ي أن تكون مبدعا 

لتكون متقدما، ولكن لن تتقدم من غير إبداع.

إبراهيم غرايبة

إبداع مكمل للتعليم والمهن 
ويرقى بمستوى الحياة وجمالها
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تقاسمني ليالً... تقاسيٌم من سنني

حتزّ من الدوائر ..

مجرةً ..

ال قرارة لها

سوى صدى

يصدح حتت شعاع من أنني 

أبحث عنه بني فصول العمر ببطٍء يسير 

ي

س

الــــشعر

اً بالن�أي ... ه�ال ق�ل�َت لي                كي��ف ارتضي��َت القلب ... وه��و ُحطاُم يا ع�املمِ

�بِّ�َك .بال�مس���اء تُ�ضاُم وُج�ف����وُن حمِ تغ�ف�و ج�ف�ونُ�ك في املساء ق�ريرةٌ          

بالن�أي .... والك�ل�م�اُت م�ن�َك س���هاُم أشف�قَت من حالي فرُح�َت ت�صدُّني           

���اق ل�ي����س تُ��راُم ون�صائ���ُح الُع�شَّ تُ�زج�ي إل�يَّ بها... فُه��ّن ن�صائٌح       

صل�ّى غ��رامي في ف��ؤادَك ل�ي�ل�ًة        ي�ب�ك��ي الغ��ياب ... وأن���ت فيه إم�اُم

وع�ي���وُن ذاك الق�ل���ب ... ل�يس ت�ن�اُم يا رُبَّ ق�ل�ٍب ... نام ع�نه ح�ب�ي�ُب�ُه       

وجهي الذي لم يعد هناك ..يا عاِلمًا بالنأي

*  طالب دراسات عليا

زايد  الخوالدةأنمار محاسنة

*  طــالــب جــامــعـي 89



ي

ْ ر

وجهاً .. وجها 

وافقده في رذاذ الطرقات

عيناً ..عينا

واختنق بلمسٍة من عبيرْ 

أيها الوجه الذي لم يعد هناك

توزعت فيك جميُع السنون 

في منافي العيون

لوناً ... لونا

وشمساً ... شمسا 

وأمسيت عاشقاً يضاحك اجلنون

بعيدٌ أنا بعيدْ 

ب

ع

ي

د

أنثر الوجوه بني اليدين ..

وعلى األكتاف 

مثل العبيدْ

أسأل كراريس السجون الزئبقية 

عن شمس ٍ 

راحت حتترق خرافيْة

على عتبات األصابع 

واألقدام 

تشتعل وتخمد كجنيْة

أيّها الوجه الذي صار هناك 

اقترب 

هنا

لعلي أعرفك ... قبل هروبك إلى  سماْك

و جّف�ت بعد عه���د اإلزده�ارمِ إذا ذبل�ت أمانين�ا النّض�ارمِ   

اإلحتض�ارمِ أف�ول  تالش�ت في  و أحرقه�ا لهيب اليأس حتى  

م���َن األح�زان ليل�ّي الّس��ت�ارمِ و غّشى في أحاسيسي ظ�الٌم  

بحزٍن ف��ي ضلوعَي وانكس��ارمِ فلن أسلو و لو أفنيُت روح�ي  

األمـانــي الـذابـلـة

ع���امر معروف

*  طالب جامعي
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عل��ى أحضان ص��دري أو جواري ألجعلك أم�ام العي�ن نح�وي  

وش���هري�ارمِ ش��ه�رزاد  كأنّ���ا  تبوحني مبا شئ�ت وأصغ�ي   

بش��خصك عن تصاويري وداري وأذه�ل في فراديس اخلي�ال   

أق�ّص عباب�ها حسب اقتداري    ً ولو كان�ت أمانين�ا بح�ارا

يظّل عل�ى التسلس�ل والدوارمِ    ً يك�ون لقاؤن�ا زم�ناً أبي�دا

أح�اديّ���اً بحت���ممِ اإلض�ط�رارمِ   ً و جنعل نسبة اإلثني�ن كّم�ا

وج�دن��ا ح�ّس���ه باإلف�ت�ق�ار    ً نتّم�ُم في غريزتن�ا جم�اال

بخص��ب الودّ بْي���ن اإلخض�رارمِ    ً ونحيا في ورودمِ العشق دهرا

والّس��م�ارمِ الصباب�ة  وأش��واق  بزه�ٍر في براعم�ه الوف�اء   

م�الكّي��اً س��م�اوّي الّش��ع�ارمِ    ً تلّونن�ا سم�اء احل�ّب ل�ونا

وع��ارمِ بخاطرن��ا  كل��ٍف  ب��ال  كما األطفال منرح في حبورٍ   

زمِه����ارمِ وآم��اٍل  بأطي��اٍف  تطيرُ بنا احلياة إلى الوج�ودمِ   

مَع األحالم في يََق�ظمِ افتك�اري أجيبين�ي ف�إنّ�ي بامت�زاٍج   

على جمراتمِ شوقي  وانتظ�اري   ً و أمشي حافَي القدمي�نمِ مْهال

و قد شرعت عيونك في إس�اري أساحرتي اجلميلة يا مهات�ي  

يُجاذبُن��ي   و ض���وٌء م���ن نه�ارمِ ففي عينيك ملٌح منْ صفاٍء   

ش��ديٍد ذي قص���وٍف واصف���رارمِ و ريٌح من غ�راٍم عاصف�يٍّ   

فأغرق ف��ي دهوش��ي واحتي�اري تالطمني طيوفك طول وقت�ي  

أّي ج���ارمِ أفي���ق مبع���زٍل ع���ن  وأشرد في كهوف الوهم حتى  

ف�ارمِ ش��ري�داً في الفياف���ي والقمِ وحيداً في مغ�اراتمِ األمان�ي   

ن����ارمِ آث���ار  وال  ب�ش���ٍر  وال  ب�ال زادٍ يق�وت وال ق�راٍب   

اغت���رارمِ وأح���الُم  أم���ٌل  وب��ي  يعيش بوجهكمِ الفّت�ان قلب�ي  

مي���اري وال  الزم���ان  بصورت��كمِ  وبي ح�بٌّ عني�ٌف ال مي�ُل   

وتش��فى ال��روح م��ن ذاك امل�زارمِ فلوال أن تراك العي�ن أخ�رى   

تصي���ر لن�ا بحس���ب اإلختي�ار أال ليت الرغائ�ب واألم�اني   

مت���ى ش���ئن�ا بلْي���ٍل أو نه�ارمِ و يعكسها الوجود على رؤان�ا  

ح�قيقّي���اً ب�م���دٍّ و انت�ش���ارمِ   ً فنخلق من خيال الطيف ش�يئا

وانحص����ارمِ ح���دٍّ  و  مكان���يٍّ  نشّخص��ه بأزم�اٍن وأيْ�ٍن   
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أنا ال ألومك يا حبيُب وإمنا

َّ من أركاني أسفي على ما خر

لكنُّه يبقى الفؤاد بأسركم

حتى ولو أيبستموا أغصاني

***
ً ها قد رأيُتك قبل حني مقبال

ونأيَت عني قاتالً وجداني!!

وأنا أراك بجانبي متشي وال

أخفيك أن الشوق كالبركانمِ

ها تأبى الطيور بأن تفارمَِق عشَّ

وكذا فؤادي ليس باخلّوانمِ

***
يا غائبا كاجملد عن أوطاننا

جرٌح عظيٌم.. َفتُْح ُجرٍح ثانمِ

جرحان يا وجع اشتياقي أثخنا

قلبي.. وأعيى نبضُه اجلرحانمِ

أو يحتوي قلبي مآسي أمتي

أم يحتوي من آثروا نسياني

***
الشمس ترحل كل يوم مرةً

فعالم أبكي أو أظل أعاني

النَّارُ تُطفأ والزالزل تنجلي

والقيد يُكسر لن يدوم هواني

فاعلم بأني قد غدت بي قوةٌ

شيدتُها من َجنَدٍل ُصوَّانمِ

لو لم يزْل في العمر إال ساعٌة

لقضيُتها بعزميٍة وتفانمِ

رْ سأصيرُ يوماً كَرَمًة َفلَتعَتصمِ

يفمِ قَبَل أواني قلبي سواقي الصَّ

***
وليشهد العشاُق أني بالهوى

عرَ َطوُع لساني َجلمِدٌ وأنَّ الشِّ

ما أقَفرْت باحلُبِّ ودياُن الهوى

إال وأمَطرَ بعَدها عنواني

يا حامالً قلباً بال خفقانمِ

أيطيُب عيشك إذ خسرت حناني؟!

ما نفُع جنحاٍن بال هذا الهوا؟!

؟! ما سحر قافيٍة بال أوزانمِ

أتراُه عدالً أن تغيَب مودِّعاً؟!

؟! أوَيستوي أُنٌس مع الهجرانمِ

ما ذنب حبي إذ َعلوَت مبن�زٍل؟!

وأنا الذي أسكنتكم شرياني

***
قُْل لي بربك ما الّلهيُب بال لظى؟!

؟! أو ما شذوذُ املاءمِ باجلريانمِ

أولسَت تسطُع أن جتيب مسائلي

فلَم استسغت السعد من أحزاني؟!

جرحان

*  شاعر أردني

عـبـادة القيسي
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في رُوحها أنّى أتى منفى لُه

وبقلبها  وََطنٌ.. وبعُض سجونهمِ

من أنبأ الكلمات سرّ َظالمهمِ

لَتظّل ترشح في صباح جفونهمِ؟

من عّلقَ األعذاَق في نخٍل ذوى

وََمضى يَلوُك الوقَت من ُعرجونهمِ؟!

من  يتبُع  األسراَب  يعرُف  دربُه

.. واشتعال غصونهمِ نحَو  الّصنوبرمِ

قلبي عليهمِ.. على اخضرارمِ أنينهمِ

وَرَقاً يَلّف اجلرَح مع ليمونهمِ

عشروَن  فاحتة لروحمِ حنينهمِ

والشعرُ يبقى في مساءمِ جنونهمِ

ُمَتوهٌج  ينأى الَفراُش بضوئهمِ

ُمتوجٌس ميشي بزيفمِ ُسكونهمِ

ُمتلثٌم .. عيناُه أروقُة املدى

وُمبلٌل بأسى الندى .. وبدونهمِ

كََتموا حريقَ احلبرمِ في كُرّاسهمِ

نفضوا رمادَ الضوءمِ فوَق ُعيونهمِ

َلم  يُسعف األحالَم حرُّ ُلهاثهمِ

لم  يُْجدمِها شيئا لظى دحنونهمِ

َلم يجمع النّجم�ات حَتَت وسادٍة

مَلّا تهاوت في رعونةمِ نونهمِ

ومش�ى ليبحَث عنهما؛ قمرٌ بهمِ

ورفيق�ٌة كََشفت َضباَب ظنونهمِ

نحو الّصنوبر

* شاعرة أردنية

كــرامة شعبان
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َف أنَّ ناصيَة السماءمِ تُذيُب باملُزْنمِ احلَزَْن... هذا لمَِتعرمِ

       

لُي��راَق نبضاً ف��ي الضمائمِ��رمِ يُس��َتحثُّ بمَِل��ْم وَلنْ

       

��نْ تَلمِ : ال  حّت��ى تُفي��قَ رؤى البصي���رَةمِ كُلَّ ح��يٍّ

       

َ��نْ ُف��ُه احملمِ ��ٍد... واحلُ��رُّ تعرمِ فاحل��زُن أص��دُق مرشمِ

       

****

َف أنَّ م��ا أس��َلفَت م��ن خي��ٍر َفَل��ْك ه��ذا لمَِتع��رمِ

       

ه��ي س��نُّة األك��وانمِ أّن الش��مَس س��ّيَدةُ الَفَلْك

       

َمَل��ك أعط��ى  فم��نْ  وارقُ��ْب  تكُ��نْ،  فاب��ذُْل 

       

واعَلم منمِ اس��تغنى اغتنى واجل��ودُ فْضالً فّضَلْك

       

****

اآلهمِ يأُخ��ذُ بالقل��وْب.. َف أنَّ س��ْحر  لمَِتع��رمِ ه��ذا 

       

ت��ذوْب ��لمِها  تَوسُّ ف��ي  حّت��ى  اهلل  أيّ��اَن تدع��و 

       

أل��ٌف تؤلُّفها الّس��ماُء لمَِيصَع��َد اللح��ُن الّدؤوْب

هاُء انكسارُ النفسمِ في خلواتها تشكو الذنوْب...

****

مِعط��اءمِ ُعبَِّد باألَلْم َف أنَّ درَب احلكمةمِ امل هذا لمَِتع��رمِ

       

ْم لغ��ٌة تُكرُّس��ها احلي��اةُ... كم��وجمِ بح��ٍر يْضَطرمِ

       

ونَش��يُدها -رغَم األسى- كفٌّ تُش��دُّ على احلُُلْم

ُف كي��َف أنَّ اهلل ... علَّ��َم بالَقَلْم... تدع��و... وتعرمِ

َف أنَّ نُ��ور الّش��معمِ ... دم��ٌع و احتراْق.. ه��ذا لمَِتع��رمِ

       

واللي��ُل، -ل��و نغفو ُهنا- ل��وال احتراقَُك م��ا أفاْق

       

ََّع��ُه األحّب��ُة ف��ي س��مائمَِك والرّف��اْق... َّاً جتَر ُم��ر

       

ناْق ��ْح�رٌ... همُسُه.. بعُض العمِ ولمُِغربَةمِ األحداقمِ سمِ

****       

َدمٌع واحِتراق...

*  شاعرة أردنية

مناهل  العساف
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في الُغرْفةمِ األُْخرى

هنالَك شاعرٌ غيري يَُفكِّرُ

ثَْلُه َّني أَيْضا أَُفكِّرُ ممِ أَن

عن شاعٍر غيري يَُفكِّرُ

حنيَ يَكُْتُب في املساءمِ قصيدةً

في غُرَْفٍة.. أُْخرى

أَغَْلْقُت باباً، ثُمَّ أَْسَدلُْت

الّستائرَ../

نْفسَي اْمتألَْت، وجاَشْت

.. باْستمِعارةمِ مائها البيضاءمِ

مَِس والكلماُت تَرَْفُعني ألمَْل

، ريَشها املَبْلوَل باإليقاعمِ

رَ صْمَتها َعْصرا تَرَْفُعني ألَْعصمِ

وأَْعَددُْت احملَابمِرَ../

ريشتي َجَسدي اخلفيُف احلُرُّ

همِ في من َفَلكمِ التُّراب وَلْيلمِ

.. اجلاذبّيةمِ

صار ُحرّاً، في يَدي، ُحرّا

ساً قَلمِقاً هنا ُمَتَوجِّ

ويَْعُمرُ وْحَشتي في كلِّ سْطٍر

حنيَ يَْهُجرُ بَْعَدها َسْطرا

قد أَنُْسُل اإليقاَع بالكلماتمِ

.. حابةمِ في َجرَسمِ السَّ

َخلِّها بيضاَء في احملْومِ اخلفيفمِ

هناَك، في َطرَفمِ الكنايةمِ في

قنَْيمِ، عراءمِ املَْشرمِ

وَخلِّها.. تَْعرَى

واآلَن ال أَحتاُج شمعاً هُهنا

إّن الهواَء يُضيُء لي أَْسرارَُه

لُْت مَن ُف كْم َجهمِ األُولى، فأَْعرمِ

.. احلياةمِ

أَنا شقيقُ الُعْشبمِ:

أُّمي َسرْوَةٌ،

وأَبي سحاٌب يابٌس.

ُف الدُّنيا ُهنا إالّ كَما ال أَْعرمِ

ََّنْت لي نْفَسها: قد زَي

ُِّدني حليباً ساخناً َحَبقاً يُؤَب

.. في ضرْعمِ هذا الّليلمِ

كيف أَقودُ َحدْسي َخلَْف إيقاٍع

؟ يقودُ ُحدوَسُه البيضاَء في األَغصانمِ

، ْيرمِ والكلماُت مثَْل الطَّ

، تَتْرَى ، في اإليقاعمِ مثَْل الّطْيرمِ

ال أُلْبمُِس األَغْصاَن إالّ

فُّ ما يَخمِ

فُّ مَن الّطيورمِ، وما يَشمِ

، هناَك، في ريشمِ عن الّسماءمِ

الّسحابةمِ

حنيَ تدْنو كي تَُشمَّ الُعْشَب،

ال تُلْوي على شيٍء سوى هذا،

وتُْقفمُِل بَْعَدها

ها، َحْيرَى ها، في نْفسمِ نْ نْفسمِ ممِ

ْهدمِ وَجٌع يُعاومِدُ نَْفَخ هذا الشَّ

ُعني .. يُرْجمِ في الّصلصالمِ

إلى الغاباتمِ نَْحالً طائشاً..

َهْل كُنُْت أَْحُلُم أَنّني

أَْهوي بقلبي قاطمِعاً أَْشجارَها

عن جسمَي املْقطوعمِ عن أَْشجارمِهمِ؟

لِّها وَجعي، وََلكَْم أَناَخ بمِظمِ

وكْم.. في ليلمِها أَوْرَى !

اللي اآلَن/ ْقُف أَوْطأُ من ظمِ والسَّ

ال َصْحٌو، وال ُحُلٌم...

يف الغرفِة اأُلْخرى
مهند ساري
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كَبمِرُْت مع "األَضاليا" في تاللمِ

رَْس ْعُت جمِ كنايتي، وَسممِ

املاءمِ في الَيْخضورمِ..

كان الوقُت أَزْرََق في اخلريف الّساحليِّ

فقلُت: تَكْفيني وُرَيْقاٌت ُمَبلَّلٌة،

، وزَْهرٌ يانٌع في فّضةمِ األَغْصانمِ

ْيرَةُ مثْلمِ هذا البحرمِ تَكْفيني جمِ

فإّن نهايَتي مْفتوحُة األْشكالمِ في

تكْوينها املائيِّ..

َخفَّ الوقُت في َجَسدي، وَخفَّ

الوقُْت.. فانَْطَلقَ الُبراُق

برْحَلةمِ اإلْسرا

وََجٌع على األَبْوابمِ أَبْرَى

وََجٌع قدميٌ في أَقاصي القلبمِ

ّبارمِ.. يُرْجُعني إلى الصَّ

كْم َصَبرَ الّطريقُ على ُخطاَي،

وكْم َصَبرُْت على يدي

كي تَتْرَُك األَْشواَك لألَزْهارمِ!

ال أَْمواَج تَكْفي ساحلي املْغسوَل باألَْمطارمِ

كْم غََسَل الهواُء ثيابَُه لمَِيَشفَّ

حّتى باَن فيهمِ الّضوُء!

الُلُه، كْم أَْشجارُُه َمُْحوَّةٌ.. وظمِ

وُخيوُلُه، كَجيوشهمِ، في الغيبمِ أَْسرَى !

ويقوُل لي قلبي: أَأَْمرَُض إْن

مرْضَت؟

، كأنّني َشَجرٌ فقلُْت: خمِفَّ

وأَنَت هناَك طيرٌ

.. بارئُ الومِْجدانمِ والقْمحمِ املُضيءمِ

وال تََسلْني،

ال تََسْل، يا قَلُْب، غيري

ْضُت وإْن ُشفيُت إْن َمرمِ

فأَنَْت أَدْرَى..

/ شتاءمِ كْم َظلَّ لي بَْعَد الّشتاءمِ

، هذا ، هذا الّشْهرمِ هذا العاممِ

، هذي الّلْحَظةمِ البيضاءمِ منْ اليوممِ

َمَطٍر يدوُم

َع الرّوَح اخلفيفَة لألَعالي ألُرْجمِ

ال عليها.. أَوْ َلها ؟

غََبشاً خفيفاً من نُثارمِ الّضوءمِ

نَدَّ عن الّطبيعةمِ كُلِّها

واْختارَ َشكَْل املاءمِ في ريشمِ الّسحابمِ

.. اْختارَ َن احلننيمِ وحنيَ ساَل ممِ

قَلَْب َحمامٍة بيضاَء َمْجرَى

لي، واآلَن أَبْني َمنْزمِ

أَبْني ُعروَش الَقشِّ مثَْل

حمامٍة ثَكَْلى

وأَْهدمُِمها ألَنَْسى حاجَة الكلماتمِ

لإليقاعمِ واملأْوَى..

بال بيٍت كالمي:

دْمَعٌة في القلبمِ تَْسبمِقُ أُْخَتها

تلك التي َسَبَقْت، كذلَك، دَْمَعًة

... وَهُلمَّ َجرّا

رُ في يدي واآلَن أُبْصمِ

ريحاً ستكُْتُب ما تُريُد

ألَّن دَْفَترَها الّصغيرَ

ازْدادَ َصْحرا..

رُ في يدي واآلَن أُبْصمِ

فافمِ نَْهراً تََصدََّق بالضِّ

فماَت

قَبَْل َمَصبِّهمِ.. َفْقرا

أَوَكُلَّما َمرمَِض الهواُء

وقَلُْبُه النّائي

رََفْعُت إلى الّسماءمِ طيورَها

وازْدَدُْت

ْفرا ؟! ، صمِ ، بالكُثْبانمِ َّْملمِ مثَْل الر

ْطني املاُء لْم يلَْتقمِ

حنيَ َهَويُْت في َجَسدي

َط الكواكَب في القصيدةمِ ألَلَْتقمِ

إذْ َهَوْت

، هناَك، نَوْرا لَء الّظالممِ ممِ

َفرٌَح غريٌب عادَني:

فهناَك، أَيضاً، شاعرٌ غيري

يقوُل كما أَقوُل: /

كممِ احلياةُ جميلٌة

َلوْ كاَن غيري اآلَن

في هذا اخلريف الّساحليِّ

ْعرَُه مثْلي هناَك يَكُْتُب شمِ

ويَبْكي وَْحَدُه

مثْلي.. هناَك

بمُِغرَْفٍة بيضاَء تَبْكي

غُرَْفًة بيضاَء.. أُْخرى !
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حملته شبق اجملاز لرسمه      وغلب��ُت كَ�ي���داً لوح����ة الفنّان

حت��ى يط��ل عل��ى اجلنّ��ي اجلان��ي وهج السراج  لشرقمِه متوجه       

مّس��ا يق��ض مضاجع الش��جعان يعطي ارتعاش الصبح في كانونه   

وطفق��ت أخص��ف حب��ر كل بنان وأصابني ودهشت ما راعني    

كمل��ت ونَْق��ُص قطافه��ا أردان��ي غنيت في كرز الشتاء  لواعجا  

بدمي وطفل مطامعي ش��يطاني عزت شفاهك واجلليد مهشم     

واجل��زر ج��رّ عل��ى الص��دى أحلان��ي غنى توحش سحرها في مّده     

أف�ن�ان��ي عم��رُه  قصي��دٌ  وب��دا  أفنى ثواٍن فاكمِ يرسم غمِ�يَّ�ُه      

ف��ي روح مبس��مها تقي��م الفاني  نّبه فؤادك يا شقيُّ،فرقّة        كرز الّشتاء

*  قاص أردني

كرز الشتاء بصمته أغواني      ال ضي��ر ل��و يهم��ي بص��وت حان��ي

واألش��جان بالش��هد  مغ��رورق  متأصل فيه التماعك يا ندى     

حتنان��ي وْص��ُل القصي��د، وقطُع��ه  وشدني    السبيل  )دحنونة( وسط 

يــــــزن الدبك
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سّيدتي..  يا  مقعدكمِ  في 

أطلمِقي رصاصة هدوٍء عشقّية 

تعصف  وال  نفسك  على 

وقفت  مهما  معكمِ  قلبي  غيابي..  ظنوُن  بكمِ 

الكيلومترات جداراً عازالً بيننا.. فال وسيلة علمّية 

! عنكمِ عيناُه؛  عمري  فيها  ليغمض  مكتشفة 

.. معنٌة في صنعي  سّيدة العرش في جسدي أنتمِ

وفي غرس ذاتك داخل كّل فسيلة كانت تطمح ذات 

يوٍم لتكون شجرة في خالياي.. ملكتي ورّسامتي؛ 

والنّقاد! واجلمهور  واأللوان  اللوحة  وعشقُك 

.. لكنّني مشحون  بعيدٌ جسدي؛ وكذلكمِ جسدكمِ

كّل صباح  به  تشحنني  ما  أكثر  الثّنايا  بكمِ بني 

الشارع  وأغنيات  العطر  ورائحة  الشاي  كأس 

تفعله بي  ما  الروح.. مشحوٌن بكمِ أكثر  ونكهة 

الوجود! وكهرباء  احلياة  وأسالك  القدر  بطاريات 

عقد  ميلك  منا  كلُّ  وكأّن  سوياً  لكّننا  بعيدان 

نتهّجى  ال  لكنّنا  بعيدان  اآلخر..  جلسد  متليك 

سوى )نحن(.. ال نقرأ سوى لغاتنا وال نتكّلم إال 

رتبته  وتعلو  نكتبه.. وكّل ثانية؛ يرتقي حّبنا  مبا 

هو  وكأمّنا  العشاق؛  سجالّت  في  جنومه  وتزداد 

ناجحة! فالنتانّية  عسكريّة  مهّمة  في  دوماً 

وأحاول أن أترجَم لكمِ ما يجري في غمار أحشائي.. 

أحاول أن أسير في ركبمِ التكنولوجّيني بالكتابةمِ 

الدؤوبة التي ال تتوقّف – عن بُعد – عما يعيشه 

.. أحاول أن أبنّي لكمِ كمّية الرّبيع املمزوج  كّلي فيكمِ

بالسكّر؛ والّذي تنشرينه وتنثرينه في أزقّتي وحاراتي 

! أجنح  ولعّلي  أحاول؛  ومساحاتي..  وشوارعي 

وبعبٍث أكتب.. أستّل قلمي وأخربش أّي شيء قد 

تستوعبه صفحة بيضاء لم متتلئ بأستاذها بعُد.. 

أخربُش أّي سطور تستطيع أناملي استخراجها 

بحنكٍة مخابراتّية من بني شفتي قلمي.. أخربُش 

حلقُت  كتبُت؛ كّلما  .. كّلما  وأزداد ضياعاً معكمِ

لي  نبتت  كّلما  الكتابة؛  أوقفُت  كّلما   .. حولكمِ

أجنحة جديدة، ومحرّكات طيران آلّية حتت إبطّي..

ما زلنا مجبوالنمِ بالقيود.. ما زال الّضيق يختصر 

الطريق إلينا بدخوله وخروجه منّا في كّل حلظة 

ميارس فيها اجلهاز التنّفسي مهامه الوظيفّية.. 

ما زالت أصابع القدرمِ حتيُطنا باجلليد؛ وما زال اللوح 

االنصهار!  وقَت  بعُد  يقرّر  لم  صامتاً؛  احملفوظ 

فانتظري كما أنا منتظر.. واستريحي في مقعدكمِ 

حاسوبكمِ  من  املوسيقى  صوَت  ي  وارفعمِ أكثر.. 

دام  ما  سعادةً  املساجني  أكثرُ  فأنا  احملمول.. 

ذاتك! هو  الّسجن  دام  أنوثتك، وما  القفُص هو 

عافيتي،  فضحكتكمِ   .. أرجوكمِ تقلقي  وال 

ومستقرّي  جنّتي  وحياتكمِ  هوائي،  ووجودك 

في  متلكينه  الّذي  الّسحر  أّما   .. الّدارين  في 

يجعلني  الّذي  الوحيد  الّشيء  فهو  داخلك؛ 

غيابمِك! في  لألكسجني؛  ساً  ومتنفِّ مستخرجاً  أتنّفس غيابِك

*    كاتبة أردنية

الــــقصة

حسن الحلبي
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ما زالت الطريق طويلة، ال راية زرقاء في األفق، حني 
وصفت لي موظفة الهاتف املكان قالت: الوحدات 
النادي في آخره بعد سوق اخلضار شارع  – شارع 
طوي��ل ينتهي ببناية قدمية عليها علم أزرق، ابتلع 
الش��ارع خطوي وم��ا بي من لهف��ة حتى وصلت 

إلى البن��اء القدمي تعلوه الراي��ة الزرقاء التي ملت 
التلوي��ح للغي��ب فأرخت جدائلها على الس��ارية 
الصدئة، النوافذ زرقاء واألبواب كذلك، الس��اللم 
صدئة وأنا أخاف املرتفعات ولكن البد من طرق باب 
الس��ماء األزرق، حيث س��يتم تعييني معلمة في 
وكالة الغوث الدولية، أتفقد أوراقي الش��خصية 

يتصدره��ا كرت املؤن هو األه��م هنا واآلن أضحك 
أخي��را هناك ش��يء خالف الزرقة الك��رت أصفر! 
يفاجئن��ي اس��م عائلتي ال��ذي لم أعت��ده، فقد 
غيرن��اه منذ عق��ود والزمني االس��م اجلديد طوال 
سنوات دراس��تي في املدارس احلكومية واجلامعة 
األردني��ة، أم��ا اآلن فيش��دني ج��ذري م��ن جديد 
بعد أن لفظتني اجلامع��ة لرصيف البطالة، كان 
ال ب��د م��ن االس��تظالل بالراي��ة الزرق��اء، ذكرتني 
أوراق��ي بأوراق جدي الت��ي حملها في بقجته حني 
جل��أ ال أظنه حمل إال ما أحمل؛ بطاقة ش��خصية 
وأوراق ملكية مفقودة وبطاقة املؤن، وكأن اللجوء 
يحتاج لبرهان! لكن ال كان في بقجته فلس��طني 
بل لم يكن في بقجته إال فلسطني، وحتى أعمل 
يج��ب عل��ي أن أتذكر أن��ي الجئة، لك��ن إلى أين؟ 

إلى من؟ 

يُفت��ح الباب األزرق خلف املكت��ب ثالثة موظفني، 
العلم األزرق يرفرف على س��طح املكتب، موظف 
يش��رب قهوت��ه وينف��ث دخان��ه األزرق، واآلخرين 
أحدهم��ا يكتب واآلخر ميل��ي عليه: الج��ئ، نازح، 
الج��ئ، ن��ازح، نازح، الج��ئ الج��ئ.. صوتهما يعلو 
على كل شيء أتوجه للثالث أعرض عليه أوراقي، 
يقلبه��ا بتثاق��ل، يختمه��ا بخت��م أزرق، ميرره��ا 
للملق��ن، يقلب الكاتب الصفحة يكتب اس��مي 
على أخرى باللون األزرق يضع الوشم حتته؛ الجئ.

قبل املدرس��ة كان علي زيارة املركز الصحي األزرق 
أيضا، كلها بجانب بعضها؛ املركز الصحي املكتب 
األزرق املدرس��ة الزرق��اء واخمليم يس��تظل بها، في 
املركز الطبيب يرتدي مريوال أبيض نّبشت بعيوني 
جسده بحثا عن األزرق فيه، ال شيء ظاهر، ال بد أن 

دمه أزرق! وهو أيضا فتشني، بحث في شعري في 
نبض قلبي في عيوني ويضع املالحظات في دفتره 
األزرق، س��يصير لي ملف صح��ي أزرق، يبحث في 
جس��دي عما ال أعلم رمبا يبحث عن الوشم األزرق 
كدت أصيح به: إنه وجعي، وجعي فقط هو األزرق.
أتوج��ه إلى املدرس��ة التي تتوس��د ط��رف اخمليم، 
اخملي��م متخ��م باللج��وء، أص��وات الباع��ة ترتفع 
األطفال تفرزهم األزقة للش��ارع الضيق يحملون 
احلقائب املتورمة على ظهور لم تنحنمِ بعد، متشي 
في اخمليم مس��لوخا من اخلصوصي��ة تتصادم مبن 
حولك، ال تعلم أي األيدي امتدت إليك وأي األجساد 
مسست، لن تسمع صراخا إن أخطأت يدك وجلأت 
إل��ى جيب رفيق��ك في الش��ارع، ال لش��يء إال أن 
كل اجلي��وب فارغ��ة مثقوب��ة بريح زرق��اء، كلهم 
يركض��ون، أرك��ض معه��م، ال فرق بني الس��اعي 

والهارب، هم سواء حتت صفائح التنك.

الروائح حتيط بنا تتنفس��نا، املدرس��ة زرقاء أيضا، 
أس��وارها عالي��ة ملون��ة ب��األزرق، يق��رع اجل��رس، 
تصطف الطالبات، ال نش��يد وطني، هناك تواطؤ 
غريب بني الغرباء ألفة سريعة كلهم متشابهون 
كلنا متشابهون، طالبة في آخر الطابور ترمقني 
بنظرة إعجاب، ستصير معلمة، تطرق الباب األزرق 
تصعد السلم الصدئ، تبتلعها األزقة، ستسمع 
في قاع الذاكرة جملة كتبتها على الس��بورة في 

أول يوم لي: ملاذا أنا حزين وأزرق؟!
أغمض عيني كل ما حولي أزرق، الس��لم الصدئ 
مرة أخ��رى أعلوه درجة درجة، لكن��ه لن يؤدي إلى 

باب فهو سلم متحدر إلى األسفل.

للغريبة التي ستثقب خيمة اللجوء بحلمها؛ سلمى عويضة

لالجئة التي ثقبت جيب غربتها بكابوس أزرق؛ يسرى أبو غليون

لنا ونحن نهزأ بالسارية الصدئة التي نستظل برايتها الزرقاء.

كابوس أزرق

* قاصة أردنية

ســـــــــونا بدير
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الب��اص مبل��الً، جل��س محاذاة 

الباب، أمسك بكتبه التي معه 

وش��يء ما ي��دور ف��ي مخيلته. 

قطرات املطر تغس��ل النافذة املالصقة ينظر في 

البعي��د فتصرخ داخل��ه الذاك��رة النائمة يلتفت 

داخل الباص يتجه بالنظر أمامه، حاول تبديد ذاك 

الضب��اب الكثيف لكن بال فائ��دة. أمطرت عيناه 

س��حباً غدقة فس��الت أودية وأغرقته لكن بددت 

ضب��اب روحه. أصوات كثيرة هن��ا وهناك وأحاديث 

متع��ددة، ضباب كثيف يلف املكان. دخان منبعث 

من س��جائر املدخنني واحدة تلو األخرى تش��تعل 

بال رحمة لهؤالء اجلالس��ني رغم��اً عنهم. حلظات 

غفوة نسيان

*  طالب جامعي

وركبت فتاتان جميلتان حقاً ولم يعرهَن اهتماماً، 

وما هي إال ثواٍن قليلة حتى سارع السائق بتعديل 

وضع امل��رآة. كُتبْت على لوحة معلقة على جانب 

مهم��ش "منوع التدخ��ني" وكأنها وس��يلة حلث 

الركاب على التدخني. 

أخي��راً وصلن��ا، الي��وم االمتح��ان النهائ��ي مل��ادة 

الفلس��فة، يتخيل أنه في يوم ما س��ينضم إلى 

مستش��فى األمراض العقلية؛ فعقله ال يحتمل 

هذا الكم من األفكار والنظريات ألبيقور وديكارت 

وأرسطو وأفالطون وغيرهم.

يلتقي صديقه صادق، 

صادق • مرحبا 
جيداً؟ درست  حالك؟هل  • أهالً نسيان، كيف 

له  نهر  الفلس��فة  تع��رف  أنت  • نع��م، لك��ن 
بداي��ة هي املتاه��ة للنهاية، وأراني ل��م أبلغ منه 

مبتغاي وحلمي.

بنفسك  الثقة  تفقد  العزيز، ال  صديقي  يا  • ال 
املتلهفة الطموحة، كن متفائ��الً. ودعنا نصافح 

العال��م بأي��ٍد تتدف��ق ح��رارة وأن ننهل م��ن نهر 

احلياة م��ا نس��تحقه وأن نبث أحالمن��ا روائع من 

الياقوت والعقيق.

َّ رأس��ه. مش��ى نسيان وصادق  صمَت موافقاً وهز

مع��ه بخطًى ثابتة نحو قاع��ة االمتحان، وما هي 

إال ساعة وخرج نسيان. انتظر صديقه في مقهى 

قرب اجلامعة اعتاد هو وصديقه اللقاء فيه وطلب 

قهوة. وضع كتبه على الطاولة أسند رأسه إليها 

وغط في وسن روحه الطموحة لكل شيء. فكم 

قس��ت عليه األيام وأمه تقاسمه وتشاركه الهم 

واألل��م كما رغي��ف اخلبز، وأخذت األي��ام عهداً أن 

تذهب وتأتي على غير موعد مع احلزن ومبرارة املوت 

تع��ذب قصيدة احل��زن وتتألق قافي��ة األلم، فكم 

ودّع��ت أمه من األق��ارب وأوّلهم أبو نس��يان حني 

كان نس��يان في بطن أم��ه، كان يحل��م بأن يأتي 

املول��ود ذك��راً ليس��ميه اس��ماً ميزاً, أت��اه األجل 

إثر ح��ادث س��ير أودى بحياته وغيره م��ن األقارب، 

وبذلك بقيت هذه املس��كينة تعاني احلزن واأللم، 

لم يش��أ قط��ار األح��زان إال مبحطة قلبه��ا مروراً 

وأبى رحي��الً إال أن كحل عينيه��ا أحزاناً ال ميحوها 

إال النسيان فكان اسمه تأمالً في القادم أمالً كان 

يكبر كل يوم.

عل��ق بذهنه كتاب��ان منذ بدأ باملطالع��ة اجملنونة 

ل��كل كت��اب غريب مير في ش��ريط الزم��ن، كتاب  

حري��ق الظل��م لكاتب��ه رم��اد ب��ن ظال��م، عنوان 

يعك��س معاناة حقيقية فالظل��م البد أن يحترق 

ويتالش��ى، كتاب آخر فراق احل��ق للحقيقة ملؤلفه 

نقضان املوعود. كم متنى نس��يان أن يكتب اسمه 

في التاري��خ حتى ولو بكتابة قص��ة قصيرة جداً 

سيقولون الكاتب نسيان وكفى شيء ما سيهتز 

داخل كل ذاكرة سيكون مطلع القصيدة ومفتاح 

لغزه��ا، م��ا ه��ي إال هنيهة حتى أح��س بيد على 

كتفه وسمع صوت صادق يوقظه...

صادق، أحس بأني متعب جداً وأرى الدنيا تتس��لل 

فــــايزة نـــــايل
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إلى داخلي وأنبذها بش��رها وتش��وهاتها لكن بال 

فائدة إنها غير آبهًة برد فعلي.

يرد صديقه بقلق: أال تش��رب القه��وة فقد بردت، 

ينادي صبياً بأن يحضر قهوة أخرى لهما.

يجلس��ا برهة من الزمن يحتسيا القهوة، يودِّعه 

صادق على أمل اللقاء به في الغد...

يس��تقل الباص عائ��دا،ً يجلس عل��ى مقربة من 

النافذة ومئة قصة تدور في ذهنه الذي أصبح كما 

سوق مليئة بشتى األصناف ال حمل له بها. أرسل 

خياله في البعيد أشجار كثيرة حتف الطريق يخيل 

إليه بأنها تخدش مخيلته بجذوعها وس��يقانها 

الباس��قة كأمنا تخط على صفحة خياله مشوار 

العمر املاضي. يحرك رأسه متالشياً أفكاراً تشوه 

احلياة بكل املش��وهات. ينزل من الباص فيداهمه 

شعور ما يأخذه إلى األعماق، يقف منتظراً الباص 

التالي فتأتيه امرأة تس��تجدي منه نقوداً، فيأتيه 

هاج��س بأن يخلع عن��ه هذا العقل ال��ذي يتعبه 

ويهبه لها هدية، يبتس��م ويقول في نفس��ه وما 

حاجتها لعقل مثل الذي عندي، سيشقيها فوق 

ش��قائها، تتوسل إليه يسمعها تقول أعطني أي 

ش��يء وأقرأ لك كفك، يناولها قطعة من النقود 

مسرعاً وبلهفة شديدة كأمنا وجد ضالته أو كأمنا 

وجد نفسه الضائعة تباشر هي قائلًة: تعيش في 

متاهة من الروعة وال تظفر منها بش��يء، تنسى 

كل شيء لكن  يتشبث بك شيء يشدك للذاكرة، 

تصمت كأمنا تريد إخف��اء أمر جلل  تتفوه بكلمة 

ت��كاد تخفيها يزيدها نق��وداً عّلها تتكلم فتقول 

س��تبقى ف��ي الذاك��رة وه��ذا يكف��ي... يتأملها 

بيأس، يظهر له وجه أخذ الزمان منه كل تباش��ير 

الس��عادة والتفاؤل، يس��كت تقبع هي مبالبسها 

الرث��ة وأفكاره��ا الهرم��ة الكاذب��ة لعلها حتفظ 

ه��ذه الكلمات فتردده��ا لكل م��ن رأت, تراكمت 

الهواج��س ف��ي داخل��ه، يرك��ب الب��اص برجلني 

متثاقلتني تش��دانه إلى األسفل... يصمت طويالً 

يص��ل البي��ت بعد عن��اء طويل م��ع املواصالت... 

تس��تقبله أم��ه، ترب��ت عل��ى كتفه كأمن��ا تعلم 

م��اذا حدث ف��ي يومه كله، يبتس��م قائ��الً أخيراً 

أيقنت بأن لكل إنسان من اسمه نصيب.

ولدي؟  يا  االمتحان  - كيف 
يرام. ما  خير  على  - جيد 

كانت  اليوم  غرفتك  دخل��ت  هلل. لقد  - احلم��د 
الكت��ب متناث��رة هن��ا وهن��اك وقد بلٌله��ا بعض 

املط��ر ف��ي ليل��ة البارح��ة ألن الناف��ذة كان��ت 

مفتوحة، ملاذا؟؟ فلم تعتد ذلك؟؟ 

الكتب؛ كنت  وكذل��ك  النافذة  نس��يت  - لق��د 
أبح��ث عن كت��اب عندم��ا وجدته ترك��ت البقية 

ملقاة على األرض.

عليه  أعقد  م��ن  أنت  تنس  ال  نس��يان  - ول��دي 
كل أملي.

يصحو نس��يان في اليوم التالي متأخراً على غير 

عادته، يسارع إلى غرفة والدته خائفاً فلم يعتد أن 

يستيقظ قبلها، يناديها أمي أمي.... أمي يتعالى 

صوته حت��ى يعانق الس��ماء ويرج��ع مختنقاً....

يبكي ويبكي ولم ينس أبداً.....

اخلميس،  ي��وم  مع��ي   ه��ذا 
ف��ي الثالث من أيل��ول إلحدى 

عش��رة خل��ون م��ن األلفي��ة 

َّنا كنَّ��ا في العش��ر الفاضلة من  الثاني��ة، أذك��ر أن

ذي احلج��ة، وكان آخ��ر ي��وم ف��ي اجلامع��ة قبل أن 

يشهد طالبها عطلة عيد األضحى التي ستمتد 

أس��بوعاً، عندما استيقظت صباحاً، تذكرت أن ال 

أضع في فمي ش��يئاً من الطع��ام؛ تقرباً إلى اهلل، 

حملت حقيبتي املثقلة بالكتب اجلامعية، وأصبح 

يتراءى لي من بعيد ش��بح أمي الواهن يقول لي:" 

 الحج يف أسوار عمان 

* طالب جامعي

محمد طريمات
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� كم��ا يفع��ل كثيرٌ م��ن النَّاس هنا � م��ن غير أن 

يفهمها أو يطبقها: "كال أبتاه، أهالً بك على كل 

حال".

احلصالة" هكذا  قرش��اً ف��ي  أربعني    ���� "ضع 
صاح بي س��ائق احلافلة املنطلق من الشابس��وغ، 

وحاجباه ينضحان اش��مئزازاً خفي��اً، فعلت هذا، 

وجلس��ت في آخر كرس��ي، أق��رأ غورك��ي بعيداً 

عن املتطفلني، وأمضيت يوماً جامعياً مالً آخر، لم 

يكن في هذا اليوم شيٌء ميز على اإلطالق، وللحق، 

نع��م، كان هنال��ك، صديق��ي مأم��ون، عجلوني 

أصيل، كتنكة زيت الزيت��ون، أعطاني كُتباً أدبية، 

وقال: "أعلم أنك حتب الكتب، في حارتنا، افتتحت 

مكتب��ة جدي��دة في مخ��زن مكتب��ة قدمية حتوي 

كتباً قدمية، وهكذا قرر صاحبها أنَّ هذه الكتب ال 

تصلح لشيء، فرماها قريباً في القمامة، وأتى بها 

األطفال ل��ي، وقالوا: "أعطه��ا لصاحبك املثقف 

ال��ذي حتدثنا عنه دائما، قل ل��ه أن ال ينفق أمواله 

عليها، ذلك اجملنون!" تخيل هذا !"

�� هززت رأس��ي قلي��الً "اش��كرهم، وأخبرهم أنَّ 

هنال��ك امرءاً يح��ب الكتب، بالدرج��ة ذاتها التي 

يحبون فيها اخلوخ".

باب  على  احلافالت  موقف  في  اآلن            أنا 
اجلامعة األردنية الرئيس��ي، كان أحد أصدقائي قد 

غادر لت��وه، واآلخر يحتاج إلى س��اعة حتى يخرج 

م��ن حبس احملاضرة األخيرة، وكنت أتفقد احملفظة 

كعادتي؛ كيال أُباغت بش��يٍء ما � وأنا الذي جربت 

إضاعة النقود وانتشالها مني وتعرضها للسرقة 

وأشياء أخرى � وحني بحثت، وجدت خمسة عشر 

قرش��اً، ودينار أُمي األخير، فتحته وأنا أش��ير بيدي 

إلى حافلة "رغ��دان � العبدلي" بالتوقف، لكن... 

م��ا هذا؟....لم تنفتح الدينار مع��ي أبداً، لم تكن 

ملتصقة ً بأي ش��يء، وال ملتصق��ة ً بجزء منها، 

ولكنَّه��ا ل��م تنفتح مع��ي ديناراً؛ ألنه��ا لم تكن 

كذل��ك، بل كان��ت دين��اراً ورقي��اً ُم��زِّق قطعتني، 

كان��ت األولى بيدي، واألخرى؟ اهلل وحده يعلم أين، 

وهك��ذا لم تنفتح الدينار حتَّ��ى يومنا هذا، وحني 

توقفت احلافلة لي، جعلت أحك رأس��ي متظاهراً 

أنَّ ه��ذا ما أردته م��ن رفع يدي قبل قلي��ل، نظرُت 

حول��ي في ث��الث ثوان، أع��دت ش��بيه الدينار إلى 

جيبي املزي��ف، وارحتلت حامالً حقيبت��ي الثقيلة، 

وأنفاس��اً تعب��ة من فم صائم، ش��عرُت لوهلة أن 

كل الواقف��ني هن��ا محظوظون، وأن��ي أمام جتربة 

جديدة، وكان ش��عاري، أن اإلنسان عليه أن يُجرب 

كُل شيء.

مس��اًء،  والربع  الثالثة  اآلن            الس��اعة 
ودرج��ة احل��رارة هي تس��عة عش��ر م��ن مقياس 

س��يليوس ثقيل الدم، وهناك نس��ائم باردة تهب 

باس��تمرار من ميين��ي، وأرى اآلن كثي��راً من النَّاس 

َّكون إلى األمام معي، ولكنَّهم بال ش��ك، لن  يتحر

يذهبو بعيداً مثلي، فأنا سأذهب إلى اجلوفة، وهذا 

ا هم فيبحثون عن ش��ارع فرعي يجدون  يكفي، أمَّ

فيه س��يارة أجرة توصله��م إلى أب��واب بيوتهم، 

ومضيت، أتعبتني حقيبتي املمتلئة بكل ش��يء، 

هل تريد أخذ الدينار بأكمله؟!"

�� أجابت حنجرتي املريضة: "هي بالكاد تكفيني 

للذه��اب الي��وم"، رأي��ت أمي تنس��حب مهزومة 

بائس��ة، وهي جتر وراءها ش��يئاً من أحالمها التي 

ماتت مبثل هذا الرد، تذكرتها البارحة حني سألتها 

أن تعطيني أي ش��يء متلكه ألدف��ع به مواصالتي 

إلى اجلامعة، فمالت برأس��ها قليالً إلى اليس��ار، 

َّها حتضر أحد اجلان  وأخذت تتمتم بش��يء ما، وكأن

ليدله��ا عل��ى موقع اخلبيئ��ة، زحفْت بب��طء إلى 

خزانتها املهترئة، وفتَّش��ْت طويالً هناك، وأصوات 

األكي��اس ال تن��ي تتعارك فيم��ا بينه��ا، قلُت في 

نفس��ي: "أس��تهديني إس��وارة جدت��ي الذهبية 

الت��ي ال متل��ك غيرها؟ لك��ن.... أفق ي��ا غالم، هي 

لم تعطه��ا ألي من أخواتي ف��ي خطوبتهن، لقد 

باعته، وأنَت كنَت شاهداً، أم عّلها استرجعته من 

البائع؟ ما األمر؟"، وفجأة ً أخرجْت رأس��ها من كل 

ذلك "وجدته يا بني"

��" هلم به... ولكن.... ما هذا؟"

َّ��ه الدينار األخير لدي"، ش��تمُت  ��" كم��ا ترى، إن

أحالمي البلهاء، وأحسسُت أنني امرٌؤ سافر حظه 

إل��ى بالد الواق قاق � أعني واق لكن بلغة الدجاج � 

َّه مطوٌي  وحينما تناولت ذلك الدينار، أحسست أن

بطريقة غريبة، ومبالغ فيه��ا أيضاً، لكنني ما إن 

ش��اهدت ما تبقى م��ن أهداب أمي يُح��وِّم حوله، 

فهمت األم��ر، واحترمت رغبتها ف��ي احترام هذا 

الش��يء الن��ادر، فتناولته كما ه��و، ووضعته في 

محفظت��ي مطوي��اً كجثام��ني الفلس��طينيني 

املقصوف��ني، ومن��ت وأن��ا أحل��م بإس��وارة جدتي، 

وبالئحة طويلة من الديون، كان آخرها هذا الدينار 

الذي كان مبثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، 

أعني ظهري أنا البعير.

فراش��ها  إل��ى  أم��ي  ع��ادت           حينم��ا 
صباح��اً، بع��د حربن��ا الكالمي��ة الب��اردة، توقف 

ش��خير وال��دي � الذي كان وال ش��ك قد اس��تمع 

إل��ى حوارن��ا قب��ل قلي��ل � فخرج ليج��رب حظه 

هو اآلخ��ر: "ولدي العزيز، أتعلم ك��م أوفر عليك؟ 

منذ كم لم تذهب بي إلى املستشفى؟ وكم كان 

ليكلفك ذل��ك نقوداً للذهاب ولإلياب، هنا وهناك، 

جيئة وذهاباً، وما س��تدفعه لتأتي بإخوتك وأمك 

ليطمئنوا علي فيما بعد؟ ولدي! يالك من صراف 

آلي! ليوفقك اهلل، وليكن..."

�� "أبي! ما األمر؟"

�� "آآآآآآآه حس��ناً أعلم أنك ال تتقاضى إال أربعني 

ديناراً في الش��هر، هل لي بثالثني قرشاً أذهب بها 

إلى عملي؟"

َّني كلب  �� ذبلت أذناي الطويلتان قليالً، وشعرت أن

حراس��ة جائع على مسلخ احلي، "حسناً، لنر ماذا 

لدين��ا، خمس وثمانون قرش��اً بقيت منذ البارحة، 

ودينار من فاعل خير و..."

�� "ماذا؟"

�� "كرٌت لدفن املوتى، أولسنا نحتاجه اآلن؟"

�� "بل كنا في حاجته طوال عمرنا... ش��كراً على 

النقود، أحتتاج شيئاً"

�� شعرت أنَّ عبارة أبي األخيرة مبتذلة، هو يكررها 
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األص��وات املزعج��ة املُتتابع��ة، وظه��ري اآلن ب��دأ 

يرقص التعب تل��ك الرقصة التي ال يعرفها علية 

القوم والح فندق الريجنسي، كما الح مستشفى 

اجلامع��ة، م��ارداً صع��ب املن��ال، بط��يء الزحف، 

اس��تقبلته بحفاوٍة من حذائي ال��ذي بادله نفس 

ش��عوري، قلت في نفس��ي: "وم��اذا تعنيني كل 

َّها  هذه العمارات العمالقة التي اجتاحت البالد؟ إن

َّد مرحلة ُمتعبة من س��يري"، صعدت جسر  ُمجر

ال��وزارة إلى اجلان��ب اآلخر بعيداً عن الريجنس��ي، 

شاهدت أحد موظفيه يُعطي ديناراً ألحد أصحاب 

ا هو باقي  السيارات الفارهة، لم أستوعب األمر، رمبمًّ

احلس��اب، الذي قد يكون مبلغاً كخمسة دنانير أو 

عشرة، من يدري؟ ماذا عليه لو كانت ديناره ديناري 

اآلن؟ لن يضره ذلك، وسيفيدني بالتأكيد، لكنَّني 

لن آخذها لو قطعت املس��افة إلى الهند، حينما 

تعطيني الدولة هذه الدينار لن أش��عر باإلمتنان؛ 

َّاها ه��ذا أو ذاك،  ��ا أن يعطيني إي فه��و واجبها، أمَّ

َّم. فهذا ذل ال يرتضيه اإلنسان املُكر

للمغرب، اهلل  املؤذن         نزلُت العبدلي، فكبر 
أكب��ر عل��ى الظل��م االجتماع��ي، اهلل أكبر فوق 

كل سياس��ة حمل��و الطبقة الفقيرة م��ن قاموس 

التنمي��ة، اهلل أكب��ر عل��ى الفاس��دين الناهبني 

الذي��ن أدف��ع عنه��م باس��تمرار، وال يدفع��ون لي 

ول��و دين��اراً أص��ل بها إل��ى بيت��ي، الصائ��م يريد 

الصالة اآلن، كبرُت في مس��جد س��وق العبدلي، 

وحينم��ا خرج��ت كان بائ��ع عصي��ر يبي��ع عصير 

البرتقال احمللول، كل كأس بعشرة قروش، فتشت 

جيبي، ليس هنالك س��وى خمس��ة عشر قرشاً، 

وش��بيه الدين��ار، و... ك��رت املوتى، ل��م تعجبني 

الصفق��ة فغادرت، الس��وق مل��يء بالنَّاس، ولكن 

ما حملته، أنَّ املش��ترين سيماهم س��يماء التنعم، 

قل��ت في نفس��ي: لي��س ه��ؤالء باحملتاج��ني، أين 

َّه��ا ال متل��ك م��ا  طبق��ة الفق��راء إذن؟ حس��ناً إن

تش��تري به الثنني من أصل خمس��ة أبناء، فتترك 

ه��ذا األم��ر كيال تُزع��ج نفس��ها، ولتبق��ي على 

العالق��ة الطيب��ة ب��ني أبنائه��ا، وهكذا يش��تري 

م��ن ال يحتاج بأس��عار رخيص��ة، ويكتفي الباعة 

الفق��راء بش��حيح األرب��اح م��ن األغني��اء الذين 

ال يش��تري أح��دٌ س��واهم، م��اذا س��تأكل ايُّه��ا 

الصائم؟ البس��كويت جيد، وس��عره معقول، أنا 

أمش��ي وأشعر أنَّ األضواء حتب الدخول في عيني، 

وش��عرت لوهل��ة أن املنطق��ة عند نف��ق احلدادة 

تش��تاق لي، لقد ألفتها وألفتني منذ القدمي، عند 

كل إن��زال للباص حي��ث أكمل الس��ير من هناك 

إلى البلد ؛ألس��تقل سيارة على خط اجلوفة فيما 

بع��د، لكنني هذه املرة، أكمل��ت طريقي إلى آخره 

مش��ياً على األق��دام،  وكان آخره درج وادي س��رور 

الصاعد، ذو الثالثمائة وس��تني درجة، شعرت وأنا 

أقت��رب أكثر من مقص��دي، بالفخر من نفس��ي، 

والعجب م��ا يقدر عليه اإلنس��ان، نعم ه�ذه من 

اللحظ��ات القليلة الت��ي أجزم فيها بالس��عادة، 

كان��ت ثالثة س��اعاٍت من املش��ي، وح��ني وصلت 

البي��ت، اس��تذكرت الصحاب��ة الذي��ن جاه��دوا 

الكفر قدمياً، وأنا اليوم، أجاهد �� مبا أوتيُت من قوة 

َّقاً ال قيمة  �� الرأس��مالية التي جعلتني ديناراً ُمز

          . له

َّني أرى  فصرت أنقلها بني كتف وكتف، ُهييء لي أن

األطف��ال الذي��ن حدَّثني عنهم صديق��ي، يقفون 

في كُل ش��ارع يأكل��ون اخلوخ ويصرخ��ون: "أرأيت 

يا سوس��ة الكتب"، لكني كُنُت أُش��يح بوجهي 

عنه��م، الح مستش��فى اجلامع��ة أمام��ي مارداً 

عظيماً ال يتزحزح وال يغيب عن األنظار، مش��يت 

طويالً وال زال ش��امخاً، رجوته كثيراً أن يذهب إلى 

أي م��كان، فه��يء لي أنه يقول: "وم��ن قال لك أن 

تلب��س النظارات؟"، ال حت��زن عليَّ أيه��ا القارئ، ال 

تطل��ب إلي أن أس��تقل الس��يارة مع��ك، فأنا لم 

أطل��ب ذلك، وأعتق��د أنك لو لم تق��رأ حزني هنا، 

مل��ا اقترح��ت عل��ي ه��ذا، أنا رأي��ت النَّ��اس هناك 

يس��يرون ف��ي س��ياراتهم ُمس��رعني، يدوس��ون 

َّا  القط��ط وال يلتفت��ون، أف��ال يدوس��ونني إذن؟ ومل

كثُ��رت مضايقات احلافالت الصغي��رة للمارة ولي، 

بالزمي��ر والومي��ض والص��راخ لنرك��ب، ارتأيت أن 

أصعد جس��ر الدس��تور إلى اجله��ة األخرى حيث 

احلاف��الت تعود إلى حي��ث بداُت، ومش��يت قدماً، 

معاكس��اً له��م؛ ألقط��ع أي أمل لديه��م براكب 

جديد، حذائي الرس��مي يُضايقني قليالً، وقد نال 

ج��زاءه مبا تراكم عليه من غبار وتراب، ورأس��ي بدأ 

يؤملني بعض الشيء.

األخرى،  اجلهة  من  ال��رأي  عن��د  اآلن           أن��ا 
وأش��عر أن قدم��يَّ املريضت��ني بالتبس��ط بدأت��ا 

تئن��ان من األلم، الق��دم اليمنى تش��كو العقب، 

وتق��ول إنه ابن ع��اق، ما برح يس��بب له��ا اآلالم، 

اقترح��ت عليه��ا أن جتهض��ه، ولكنْ اح��زروا مباذا 

َّها لم  َّه بلغ من الكبر عتياً، وإن أجابت؟ لقد قالت إن

ا تبنَّته بع��د أْن تخلت عنه الرجل،  تل��ده أصالً، وإمنَّ

والقدم اليس��رى، آٍه لها! إنَّ العصب الذي احتوته 

أس��فلها قريب��اً م��ن اإلبه��ام، يتح��رَّك كأفعواٍن  

يبحث عن شريكة عمره في املدينة، ما هذا؟ لقد 

بدأت الهلوسة على ما أخال، وعقلي الباطن اآلن، 

اس��ترجع لي أغنية � ون��ادراً ما أتذك��ر األغنيات، 

ونادراً جداً ما س��معت هذه عل��ى وجه التحديد � 

تق��ول: "طريقك مفت��وح مفتوح مفت��وووووح"، 

ه��ه هه ، أعل��م أنَّ الكلمة هي "مس��دود"، لكن 

ه��ذا ما أم��اله عقل��ي الباط��ن املش��اكس على 

لساني، "مفتوح" حتمل ش��يئاً من التفاؤل، رغم 

  . ما توحيه من طول للطريق

األوجاع،  ذا  املسكني  عبدك  رب! لترحم         يا 
َّ��ه حت��ت س��مائك، وفوق أرض��ك، لبي��ك اللهم  إن

لبي��ك، لبي��ك ال ش��ريك ل��ك لبي��ك، إنَّ احلم��د 

والنعم��ة ل��ك، وامللك، ال ش��ريك لك، أش��عر اآلن 

دة مع احلجيج، هناك تش��ابه،  وكأّن روح��ي متوحَّ

أن��ا ألبي هلل، وأص��وم له، وامش��ي راضي��اً ُمحبَّاً 

لقضائ��ه، وهم كذل��ك، وصل��ت دوار املدينة، وفي 

ا مش��يت أكثر من هذه  عملي كم��وزع جرائد، رمبَّ

املسافة على قدمي، لكنني اليوم ُمختلف، لست 

َّني لم آكل ش��يئاً من  ألب��س حذاًء رياضياً، كما أن

الصباح، وليست هنالك استراحات، فأنا أعلم أن 

الطريق طويلة، أخ! أذناي! لقد استمعتا ملا يكفي 

من أصوات احتكاك عجالت الس��يارات املس��رعة 

باألس��فلت امليت، أكاد اش��عر بالصمم من هذه 
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 )مساء(:
من  يبقى  ال  عمان  في  الضوء  يبهت  عندما 
شاحبة  ووجوه  الريح،  غير  الشتاء  أشياء 
صمت  من  تنتقل  املنزلي  كالزبيب  يابسة 
منّي  بشغف  احلياة  تالحق  آخر،  إلى  سرمدي 
ثم  كاملوج  يهتز  صبية  صدر  تراقب  مرتبك، 
املسافات. واتساع  الزمان  ضيق  تلعن  يغيب، 

 

)ليل(:
كأرملة  ذاته  يراقص  عزلته  من  ميّل الليل  كلما 
ينزعج  ال  كي  بوهن  زفافها،  ذكرى  في  عجوز 
التيه. يعبرون  ومن  والغانيات  السكارى 
املتكسرة، وتصبح  األرصفة  الهواء البارد  يلسع 
لكي  تكفي  اإلسفلت  على  واحدة  مطر  نقطة 
يصير املشهد بارداً متكحالً بدموع من عبروا. عندما 
يطول الليل تتكور األزقة على نفسها وتنتحب.

 

انتظار

*  قاص وكاتب أردني

)مشهد 1(:
عند  ويصرخ  قروش  قيس عصيراً بخمس  يجلب 
علبة  واختفت  هو  كبر  أكبر!  أنك  لو  انتهائه: 
كان  الذي  احملمول  الهاتف  محلها  وحل  العصير 
يفاخر فيه أبناء حارته فيقول: أملك أرقام خمس 
صبايا، اختفت اخلمس صبايا وحل محلهن قضية 
حتمل. أين  ومن  كيف  يعرف  ولم  مات  وطنية 

)انتظار 1(:
قيس  عزلة  ملّحناً  بالتساقط  املطر  استمر 
صديقه  قدوم  منتظراً  القهوة  يحّضر  الذي 
فيشعر  األرض  على  ببطء  قدميه  يجر  عماد. 
ذاكرته  فتشتعل  عليه  زمن  من  مر  ما  بتأثير 
ومير  الغياب،  لّفهم  الذين  وأصدقائه  بزوجته 
الربيع  اندالع  قبل  عماد  مع  لقاء  آخر  أمامه 
ونفثا  سيجارتني  أشعال  عندما  كاحللم  العربي 
ببرودة: حديثه  قيس  مبتدئاً  بعبثية  دخانهما 
رجعة. بال  رحل  قد  بالتغيير  حلمنا  أن  - أشعر 
خفيفة:  ابتسامة  وجهه  وعلى  عماد   -
تدنسه  لم  الذي  بجيلنا  متفائل  أنا 
العسكرية. واالنقالبات  السالح  قذارات 
غبار  من  تراكم  ما  ولكن  مقاطعا:  قيس   -
حقيقية،  معجزة  إلى  يحتاج  عقولنا  على 
أصبح  جدرانه  ندق  أن  تريدنا  الذي  واخلزان 
نهاية. وال  له  بداية  ال  موحالً  مستنقعاً 
أن  دائما  تعّلمنا  لقد  يكن،  أياً   -
الليل. هذا  وراء  فجر  خيط  هنالك 

)فلك 1(:
لم أكن أعلم أن قيس سيكون هكذا وال هو كان 
ثم  إغفاءة  ثم  حلظة  ثم  انتظار  فاحلياة  يعلم، 
املعّلق. ينتظر  وهو  مات  ثم  ولد  وقيس  انتقال، 

 
)فلك 2(:

ما زال هناك حبر ووقت ليكون قيس غير ما هو، 
أتراه ينتظر اآلن أم أنه مل، أأنهي القصة أم انتظر 
انتظاره لعل املستقبل يحمل أحداث غير رتيبة؟!

 
)انتظار 1(:

أمامه  ووضعها  القهوة  فناجي  قيس  أحضر 
على  جلس  عماد،  منتظراً  الطاولة  على 
في  الثورات  اندالع  حلظات  يتذكر  كرسيه 
املقهى  في  القهوة  يشرب  العربية، كان  البلدان 
حسني  تنحي  اإلخبارية  القنوات  أعلنت  عندما 
بصوته: عماد  عليه  احلكم، لينقض  عن  مبارك 
صديقي،  يا  الصحوة  بداية  هذه   -
مرّ.  من  وحلم  حلمنا  سنشهد  غداً 

 
)فلك 3(:

وحيداً  ميشي  كان  قيس  وفاة  من  أيام  قبل 
ملتصقني  عاشقني  رأى  عندما  بيته  بجانب 
قبضته  على  شّد  أشياء.  من  نراه  من  خلف 
بكى. ثم  زوجته  صورة  قّبل  البيت،  إلى  وعاد 
ولعنت  وقتها،  غائباً  كنت  أنني  لو  متنيت 
املمتلئة. نصف  وقّصتي  صفحتي 

 

نــــضال بلعاوي
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البرتقال��ي،  الب��اص  م��ن 

يرح��ل. وه��و  وراقبتْ��ه 

رؤيته��ا،  م��دى  يغط��ي  كان 

وعندما بدأ يرحل ببطء، صار كل سنتمتر يتحركه 

يجعله��ا ترى س��نتمتراً آخ��ر من املش��هد وراءه.

عندم��ا اختف��ى الباص، ش��عرت بالش��عور الذي 

يراوده��ا كل ي��وم ف��ي مثل ه��ذه اللحظ��ة، أنها 

اآلخ��ر. لتواج��ه  األوان  فارق��ْت عامل��اً، وآن  ق��د 

هناك ش��يء م��ا ف��ي البش��ر يجعله��م راغبني 

ف��ي معرف��ة الوق��ت دائم��اً. حتسس��ت جيبه��ا 

رغ��م أنها تعل��م أن هاتفها النق��ال ليس معها، 

والنص��ف...  الثالث��ة  اآلن  الس��اعة  أن  وتعل��م 

انته��ى ال��دوام املدرس��ي قب��ل نص��ف س��اعة.

أمامها شارع متد.

الديباجة

*  طالبة جامعية

)انتظار 3(:
بدأ قيس ميل من االنتظار على الكرسي فقام ليدخن 
الفقيرة  البيوت  ويراقب  الشرفة  على  سيجارة 
البشر. كل  البتسامات  اشتاقت  التي  والشوارع 
أنثى  احلفاة، وأنني  أقدام  صراخ  إال  شيء صامت 
أرادت أن تكون نفسها فشنقوا فراشات خديها.

)فلك 4(:
تبقى  ما  يعّد  احلديقة  في  قيس  جلس 
ارتعشت  حبيبته،  لتأتي  قلب  دقات  من 
بقاءها،  تطيل  أن  قررت  ثانية  كل  مع  أصابعه 
اللقاء.  حلظة  تخوناه  ال  كي  يديه  حرس 
صورة  فسقطت  أصابعه  ارتعشت 
هذه  عبرت  ملا  يديه  بني  من  زوجته 
يحتمل. ال  ببطء  عينيه  أمام  الذكرى 
رميت قلمي ولعنت حظ قيس، وفكرت بالتوقف 
عن كتابته ألني شعرت بكل دمعة سببتها له. 

)ضياع 1(:
أمسكت قلمي وبدأت أكتب بسرعة عندما سمعت 
جرس الهاتف يدق، أردته أن يكون خبراً مفرًحا، فإذا 
ألم عقود يقول لقيس: ابن عماد وفي صوته  به 
من  تبقى  ما  وأنت  أبي  توفي  لقد   -
العزاء. في  معنا  حضورك  ونريد  أصدقائه 
لم  أنه  عندها: لو  قيس  بال  في  دار  شيء واحد 
يغب!... قبل حلظات كان يحاول تبديد امللل، واآلن... 

 
)ضياع 2(:

سخريته  معلناً  السماء  في  البدر  اكتمل 

العمارات  ليشاهد  خرج  الذي  قيس  وحدة  من 
يزدادون  أفقروا  ومن  التصاقاً  تزداد  املتالصقة 
أصبحت  التي  الشوارع  في  ضياعه  فقراً. أكمل 
وطرق  السنابل  أنثى  إلى  يهتدي  لعله  غريبة، 
والذكريات. والغبار  احلضارة  تراكمات  بني  احلرية 

)فلك 5(:
دروس  آخر  ليعّلمه  قيس  يزور  أن  يريد  عماد  كان 
األمل، ويقرأ له قصيدة لدرويش عن احلب والثورة 
أن  دون  من  يكن،  لم  كأنه  يرحل  ثم  واملوت، 
صفحتي. في  فراغ  من  تبقى  ما  امتالء  يشهد 

)ضياع 3(:
سوى  له  صديق  ال  كرسي  على  قيس  جلس 
بجسدها  حاضرة  زوجة  تأوهات  يتخيل  الفراغ، 
على السرير وغائبة بكّليتها عن املشهد، يسترق 
حوارهم  ترتيب  يعيدون  عشاق  على  السمع 
يتذكر  الهاتف،  على  يوم  كل  مختلف  بشكل 
الليل  والتحرر، يشاهد  الثورة  حوارات قيس حول 
معجزة  تخفي  العمارات  خلفه  ومن  يتمزق 
وغربتها. بهوتها  اللوحة  على  وتبقي  الفجر 

 
)فلك 6(:

على  اقتصر  باحلياة  دوره  أن  قيس  شعر  هل  ترى 
احلرب؟! في  احترقت  طفل  كلعبة  يكون  أن 

 
)انتظار 4(:

وقصتي  ورقتي  وبقيت  واملكان،  القهوة  بردت 
هو  كما  الوقت  وبقي  تكتمل،  أن  بانتظار 
الغائب. على  خفيفاً  املنتظر،  على  ثقيالً 

نورا ابو خليل
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كان��ت س��يارة وحيدة متش��ي نحوها، فأش��احت 

بوجهها ألنه��ا تعلم أن صاحب الس��يارة ينتظر 

فرص��ة أن تنظ��ر إلي��ه، فنْظرتُه��ا م��ن وجه��ة 

نظ��ره ضوء أخض��ر يدعوه إليها. ك��م مرة أوقف 

أحده��م س��يارته بجانبها أو أخ��ذ يالحقها بها؟

س��ائق  إل��ى  تنظ��ر  جعله��ا  فضوله��ا  لك��ن 

الوض��ع  أن  أحس��ت  عندم��ا  الس��يارة 

إليه��ا. ينظ��ر  يع��د  ل��م  وأن��ه  آمن��اً  أصب��ح 

كان السائق امرأة...

، مراقبة الناس هكذا تضيع الوقت. ..... على كلٍّ
لكن الش��ارع عاد فارغاً كما كان، وعادت الشمس 

تقترب منها حتى صارت تشعر بثقلها فوق رأسها.

الوح��دة  بينم��ا  حس��رة،  تنهي��دة  أطلق��ت 

ثاني��ة...  كل  م��ع  أكث��ر  تنتش��ر  الش��ارع  ف��ي 

َّ ش��اب ال يع��رف كي��ف يلّطش،  اش��تهْت أن مي��ر

ام��رأة... الس��ائق  كان  ول��و  حت��ى  س��يارة  أو 

عندم��ا وصلْت إل��ى املنزل أخي��راً، كان اإلرهاق قد 

أخذ منها كل مأخذ.

طرقت الباب مرات عدة ملا وجدتْه مغلقاً، لكن لم 

يجبها أحد.

أخ��ذت تبحث ف��ي جيوبها ع��ن املفت��اح، وقَلَبت 

احلقيبة كلها لكنها لم جتده.

الصب��اح!" ه��ذا  جيب��ي  ف��ي  وضعُت��ه  "لق��د 

ش��عرت بالي��أس.. وتضاع��ف الش��عور عندم��ا 

وق��ع نظره��ا عل��ى الش��ارع وأدركت م��ا حصل.

أنتب��ه"... قالت  ولم  الطري��ق  ف��ي  "أس��قطُته 
كأنه��ا تلق��ي حك��م اإلع��دام عل��ى نفس��ها.

م��رة  الش��ارع  وقطع��ت  ج��راً  قدميه��ا  ج��رّت 

املفتاح. عن  باحثة  تنظ��ر حولها  "ثاني��ة" وهي 
كادت تص��ل حيث تركها الب��اص تقريباً، حني رأت 

الشاب الذي همس ببعض التعليقات قبل قليل.

وها  خارجاً لش��راء ش��يء ما  كان  أن��ه  ب��د  "ال 
ه��و يع��ود". فكّ��رت م��ا إن حمل��ت بي��ده كيس��اً.

تابعت البحث حولها.

املفت��اح. إيج��اد  ف��ي  األم��ل  تفق��د  كادت 

وبينما هي حتني ظهرها، شاهدت قدمني أمامها. 

رفعت رأسها وإذا بالشاب يقف قريباً وينظر إليها.

املفتاح؟" سأل. عن  "أتبحثني 
حّدقْت فيه ببالهة.

استفاقت  أن  بعد  "نعم، لقد ضاع مني". قالت 
من صدمة السؤال.

املفت��اح  إل��ى  أنّبه��ك  أل��م  أم��رك..  "غري��ب 
وعل��ى وش��ك  م��ن جيب��ك  يتدل��ى  كان  ال��ذي 

الوق��وع عندم��ا م��ررُت بجانب��ك قب��ل قلي��ل؟"

تَع��ُب م��ا بع��د ال��دوام بالتأكيد يجعل الش��ارع 

يب��دو مت��داً إل��ى م��ا ال نهاية، لك��ن املؤل��م أنه 

فع��الً مت��د إل��ى م��ا ال نهاي��ة؛ كان ميت��د إل��ى 

الدب��وس. األف��ق حي��ث تغ��دو نهايت��ه ك��رأس 

ثانية". املس��افَة م��رة  أمش��َي هذه  "عل��يَّ أن 
كلم��ة  عن��د  عالق��اً  عقله��ا  ظ��ل  تأفف��ت. 

ثانية"  "ثاني��ة"، غريب��ٌة اللغ��ة... تقول "م��رة 
رغ��م أنه��ا تقط��ع الش��ارع رمب��ا للم��رة املئتني.

ع��دد امل��رات ال يغّير احلقيق��ة: عليه��ا أن تقطع 

ه��ذه املس��افة إل��ى املن��زل ه��ذا الي��وم أيض��اً.

أخ��ذت متش��ي وحقيب��ة املدرس��ة تش��دُّها إلى 

الوراء، جاعلًة إياها تش��عر أنها متشي إلى اخللف. 

ها شبرٌ على األكثر، أو كأن  كأن بني الشمس ورأسمِ

الشمس تنتظرها حتى تأتَي لتضاعف حرارتها مرات 

عدة، واهللمِ لم تكن قوية هكذا قبل أن يرحل الباص.

الصيف". فصل  أكره  "كم 
رغ��م أن الفص��ل ينبغ��ي أن يك��ون ربيع��اً ف��ي 

مث��ل هذا الوق��ت، والبارح��ة كانت الري��اح قادرة 

أن حتم��ل إنس��اناً، وقبَل��ه كن��َت ت��رى املعط��ف 

أو املعطف��ني قب��ل أن ت��رى الش��خص نفس��ه.

الفصوَل كلَّها". أكره  "كم 

كانت تتذمر بينما قدماها تتداخالن في بعضهما 

بني اخلطوة واألخرى في عناء حلملها دون أن تتعرقل.

حملت شاباً قادماً باجتاهها.

الديباجة نفسها.

رغ��م أنه��ا ل��م تراقب��ه كثي��راً، إال أنها ش��عرْت 

وتهبط��ان  تصع��دان  تفارقانه��ا،  ال  بعيني��ه 

وعندم��ا  معين��ة،  مواق��ف  عن��د  وتتوقف��ان 

الكلم��ات. ببع��ض  هم��س  بجانبه��ا  ص��ار 

ابتس��امة  صع��دْت  متوق��ع...  ذل��ك  كل 

ل��م  الواق��ع،  ف��ي  وجهه��ا.  إل��ى  الس��خرية 

بح��دِّ ذاته��ا. نظرات��ه  أو  تعليقات��ه  تضايقه��ا 

أس��تطع  ل��م  إن  تعليق��ك  م��ن  اله��دف  "م��ا 
صوت��ك  فارف��ع  املغازل��ة  أردَت  إن  س��ماعه، 

أخ��ي".. ي��ا  تق��ول  م��ا  نفه��م  حت��ى 

ن��وع  ألي  يؤّهل��ه  يك��ن  ل��م  مظه��ره  إن  ث��م 

ون��اس.. لن��اس  احلركش��ة  احلركش��ة،  م��ن 

ال  الش��باب  يجع��ل  فيم��ا  تفك��ر  ظل��ت 

جدي��دة  أس��اليب  اخت��راع  ف��ي  يتفنّ��ون 

القدمي��ة. األس��اليب  ملَّ��ت  للتلطي��ش، فق��د 

لك��ن الس��ر ف��ي التلطيش أن��ه ال يعتم��د على 

الش��اب، بل على الفتاة... وه��ي تعَلُم أنها متتلك 

جاذبي��ة خاص��ة جتع��ل الش��باب ال يقاومونه��ا.

ظل��ت تفكّر بينما كان البيت يب��دو وكأنه يبتعد 

أكثر فأكثر.
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مشهد}1{
ش��رفة منس��ية مألى ب��أوان حلش��ائش ميتة بل 
مترع��ة باملوت حتى غدت بنية الل��ون. يتدلى من 
وسط الش��رفة حبل ينتهي بحلقة ضيقة وحتت 
احلب��ل تنتصب طاولة متهالكة وف��ي الزاوية من 
الطرف املطل على الش��ارع وقف ميتص إكس��ير 

املوت من بقايا سيجارة منتشيا برائحة العدم.

مشهد}2{
ك��م أنا غبي، غبي أنا لو أني لم أصدق كالم األمل 
لكن��ت ميتا من ثالث س��نني ألرحت نفس��ي من 
ثقل الوجود فقبل ثالث سنني حاولت أن أمترد على 
القدر وأنهي حياتي ولكن، اللعنة، ابتس��امة تلك 
الفتاة وصوت موسيقاها أجلت املشروع لتعطي 

الوجود ثالث سنني أخر لتعذيبي.

العظيمة  روحي فلم تكن أحالمك  يا  اآلن   نامي 
س��وى حماق��ات تافهة تله��و بها أصاب��ع القدر 
فلتنام��ي إذن فليس لديك ما تخس��ريه فلتفوزي 
ببقاي��ا كرامتك وتنس��حبي م��ن احلي��اة قبل أن 
ميألك ش��عور الش��فقة على الذات فلتنامي قبل 
أن يغمرك هذا الش��عور. وملاذا أكذب على نفسي 
فإن��ي أطفح بالش��فقة عل��ى ذاتي. أه��ذه بقايا 
رؤاي وأحالم��ي؟ أهذا ما متنيت وما حلمت؟ آه آه يا 

وجعي الدفني.
ال مكان لألمل فلم يك��ن إال كذبة كبيرة أوهمت 
نفس��ي بها، ال لن أنهي حياتي ألني لم أجد عمال 
فلس��ت بالذي ميوت ألجل كس��رة خبز. ولن أموت 
ألجل حب اغتيل، فلست بالذي ينهي حياته ألجل 
خيانة إحداهن ولن أموت بس��بب تركي للدراسة 
بالرغ��م من كوني األول فلس��ت بال��ذي ميوت من 
أجل ورقة غبية اسمها شهادة ولن أموت بسبب 
موت أمي؛ فقد أوصتني بأن أحيا. ولكني سأموت 
من المباالة احلياة بهذا البائس التعيس املنفي من 

كل الدروب واملوعود باليأس واليأس واليأس.
لم تظلمني احلياة لكنها أيضا لم تنصفني؛ لقد 
كانت غير مكترثة وحس��ب.. غير مكترثة بكتلة 
املشاعر تلك كانت المبالية جتاهي ولسوء حظي 
كان ل��دي الكثي��ر من األحالم.. وكان��ت المبالية. 
س��ئمت م��ن الهام��ش فلم��اذا أصبر عل��ى ما ال 

أطيق؟ لن أبالي بالوجود وسأبرهن ذلك اآلن.
قس��ت عليَّ األق��دار كثيرا عندم��ا ملكتني هذه 
األحالم الكبيرة وهي تعرف جيدا أنها لن تتحقق. 
وهبتني واقعاً مريراً فلم يكن أمامي س��وى املزيد 
من األح��الم بل اإلس��راف فيه��ا لتزداد س��خرية 

األقدار عندما نثرت حياتي بهباتها العظام: املزيد 
من خيبات األمل.

م��ا يؤملني ويضاع��ف حزني هو رغبت��ي في احلياة 
فأري��د أن أحيا ألن لدي الكثير ألقوم به فيما تبقى 
م��ن الوقت ولكن... س��حقا فاحلياة كل احلياة لم 

تخلق إال لتعذيبي والنيل مني أنا وحدي.
منذ سنني أتس��كع على أرصفة احلياة أستجدي 
اآلتي وأس��تعطي األمل وأنتظ��ر الصيف وعندما 
يأتي الش��تاء أبكي مت��وز بل أبكي نفس��ي وأعود 
لفراش��ي املس��كون بالوحدة وموس��يقاي احلاملة 

فأفاجئني بالبكاء.
أتبكي؟

تس��ألني أن��اي، فأتذك��ر أغنية طامل��ا غنيتها بل 
عش��تها عندما كنت في الس��جن "دمع الرجال 

غالي" فتلعب نفسي دور من أحب:
حبيبي؟ عيني  أبكى  _ من 

تعلمني؟ _ أال 
حزنك  صوت  أسمع  أن  أريد  تكلم  _ بلى، ولكن 
ألس��تخلص ما اس��تطعت م��ن أم��ل. ال أريد أن 

أرى القهر ينساب فوق وجنتيك.
حبيبتي. يا  تعبت  تعبت  _ حبيبتي 

فتعال  الكثي��ر  لديك  زال  م��ا  حبيب��ي  ي��ا  _ ال 
وتناسى التعب.

فأعانقك بش��دة ألس��تريح وأفتح عين��ي وإذ بي 
أعان��ق الهواء.. ملاذا رحل��ت؟ فجيعتي فيك كبيرة 

فقد أحببتك يا حمقاء.
لم أكن أدرك أن احلياة بهذه الصعوبة لم أتخيلها 
قط بهذه القسوة كنت أظن أن موتي أكبر حدث 
ميكن أن يش��هده العالم. كنت أحسبني عظيما 

أمل...

*  قاصة أردنية

يسرى أبو غليون
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كنت أحس��بني س��أنال اجمل��د واخللود ي��ا أنكيدو. 
كن��ت أحس��بني غي��ر كل اخمللوقات. يالقس��وة 
هذا الش��عور.. ش��عور العدم إن��ه ميلؤني، يهزني 
فيح��ول اعت��زازي بأناي إلى الش��عور بالش��فقة 
والالشيء جتاهها. سأنام بصمت اآلن وأترك قصة 
أحالمي على أرصفة الع��دم وأمضي لعدم جديد 

وليسامحني الرب ألني لم أكن مثال مطيعا.
س��أموت ولكن، أيتها األق��دار، هزمتك في موتي. 
لم متنحيني حياة جميلة فس��أمنح نفسي موتا 
جميال س��أمترد مبوتي؛ سأمتطي صهوة مشنقتي 
وأرقص ف��وق الوجود كله ولو ميت��ا.. فموتي آخر 
سالح أحاربك به فلتس��معي إذن صوت انتصاري 
ل��م تنالي من��ي فأن��ا اآلن رب نفس��ي س��أموت 

مناديا بأعلى صمتي: انتصرت انتصرت.
مشهد }3{

س��حب آخر نفس في س��يجارته وألقى بجثتها 
جانبا ثم اس��تدار باجتاه الطاولة أحكم لف احلبل 
ح��ول عنقه وأغم��ض عينيه ثم فتحهم��ا، عاود 
إغم��اض عينيه بصمت ه��ذه املرة ث��م فتحهما 
ليبص��ر عجوزا يحدق في وجهه األش��هب. أطال 
العج��وز التحدي��ق في وجه��ه فتغي��رت مالمح 
العج��وز وأغلق عيني��ه ثم فتحهم��ا وتأمل وجه 
الش��اب بعنف ومضى دون أن يلتفت نحو الطريق 

السريع.
مشهد}4{

ياللق��در. مل��اذا أم��ي بالذات؟ ص��ورة أم��ي وزهرة 
القرنف��ل كانتا في وج��ه ذاك العجوز نعم كانت 
صورة أم��ي في عينه اليمنى وزه��رة القرنفل في 
عين��ه اليس��رى.. آه يا أم��ي أكاد أس��مع صوتك 

اآلن يقتح��م مخيلتي: "س��تكون, فلقد حملت 
القم��ر ف��ي حضن��ي ليل��ة أجنبت��ك" أصدقك يا 

أمي وأؤمن بكل حرف قلتيه.
زهرة القرنفل, تل��ك التي ال متوت، كانت في عينه 
اليس��رى ها هو ذا يقترب من الطريق السريع دون 
أن يلتفت. لقد قال لي الكثير لقد حدثتني عيناه 
وقال��ت "اتبعن��ي واترك املوتى يدفن��ون موتاهم" 

لقد تسرعت في قراري فليسامحني اهلل.
لعّل األق��دار تتغي��ر لعلها. س��تتغير.. وجه ذاك 
العج��وز قال ل��ي. لن أبك��ي ولن أش��رب القهوة 
قس��ما. فحسبي من الدنيا أحالمها. ال لن أكمل 
هذا املش��روع االنهزامي لم يكن متردا بل انهزاما.. 
فالتمرد مش��وب باملعاناة وليس بالنوم األزلي. ها 
ه��ي األق��دار تثبت حبها ل��ك من جدي��د فها قد 
أرس��لت إليك بريدها ش��فافا واضحا قم واس��قمِ 
زهور القرنفل كي تش��اطرها اخللود قم وقاس��م 
حمائ��م احلي خب��زك اليابس لتش��اطرها احلرية. 
س��أفعل ولكن��ي أريد أن أرق��ب ذاك العجوز حتى 

يغيب.
مشهد}5{

طري��ق س��ريع غي��ر آب��ه بامل��ارة واملرتقب��ني على 
الش��رفات. العجوز يقف بجانب الش��ارع يغمض 
عينيه ويفتحهما ثم يغلقهما بصمت ويفتحهما 
ثم يتنفس بعمق ويبتسم بعمق ويركض بسرعة 
بس��رعة هاتفا: انتصرت انتصرت ليلقي بنفسه 

حتت عجالت إحدى السيارات املسرعة.

الشخصيات:

األحمر الكائن   .1
األسود الكائن   .2
األبيض الكائن   .3

اجلسد  .4
الروح  .5

املشهد األول

"جلجامش"  يدمِ  نْ  ممِ تسقط  اخللود  }عشبة 
وتلتهمها األفعى {

املشهد الثاني

حُتاور  الالمرئي  "الروح"  الالزوردي  السهبمِ  }في 
"اجلسد" املرئي{ .

هًة احلديَث للجسد..( همِْيه، أنَت؟ الروح: )ُموجِّ

اجلسد: ) وقد فوجئ..( أنا؟

الروح: نعم، أنَت!

اجلسد: ماذا؟

الروح: أَتبغي الطنيَ والُتراب ؟

اجلسد: كال!

الروح: أُمتأكمِدٌ ما تقول؟

َكَبد
مسرحي( )نص 

مسرح

معاذ بني عامر

* قاص وكاتب أردني
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اجلسد: نعم.

الروح: هكذا؟

اجلسد: نعم، هكذا!

الروح: إذْن.

اجلسد: إذْن، ماذا؟!

الروح: ال شيء!

اجلسد: بل ثمَة شيء.

الروح: وإْن كان.

اجلسد: هو كائنٌ إذاً!

الروح: ما املُراد ؟

اجلسد: اإلجابات القصوى!

الروح: أتبغي الصعود ؟

اجلسد: ) بتأتأٍة ..( نعم، ولكن ...!.

الروح: لكن، ماذا؟

اجلسد: طيني وترابي!

الروح: ) تضحك مبكٍر ضحكة ُمستريبة، يتوجُس 

يفًة ..( الطنيُ والصعود .... قد!. منها اجلسُد خمِ

اجلسد: ماذا؟

الروح: قد يكون!

اجلسد: رغَم التراب؟

الروح: رغَم التراب!

اجلسد: وماذا بعُد؟

الروح: كُلُّ شيء!

اجلسد: كُلُّ شيء؟

الروح: كُلُّ شيء !

اجلسد: احلُبُّ والصعودُ واإلجابات القصوى ؟

الروح: كُلُّ شيء.. كُلُّ شيء!

املشهد الثالث

أسطورته{ متثيل  يُعيد  }سيزيف 

املشهد الرابع

األحمر  والكائن  األبيض  الكائن  كائنات:  }ثالثُة 
األبيض  الكائُن  جبال؛  وثالثة  األسود،  والكائن 

جانبهمِ  وإلى  اجلبال  هذهمِ  من  جبل  قمة  يعتلي 

قمَة  يعتلي  األسود  والكائن  عظيم.  ماٍء  نبُع 

جبٍل آخر وإلى جانبهمِ تشتعُل نار مهيبة. في حني 

اجلبال،  هذه  ثالث  قمة  يعتلي  األحمر  أنَّ الكائن 

وريٌح عاتية تعصف باجلو{.

الكائن األبيض: أنا نبع املاء العظيم.. أدفقُ فأرفُد 

الزرَع والضرَع!

الكائن األسود: أنا نورُ هذا العالم، ووجهُه املُشرمِق!

متوتر..( ماذا ؟ ماذا  األحمر: )بتأتأٍة وهو  الكائن 

عساني أكون ؟

الكائن األبيض: ملاذا تئن ؟

}صمت{
الكائن األبيض: ملاذا تئن ؟

األحمر واألسود: )سويًة ..( َمنْ ؟.

الكائن  ناحية  بيدهمِ  )ُمشيراً  األبيض:  الكائن 

األحمر..( أنَت !

الكائن األحمر: أنا ؟

الكائن األبيض: نعم، أنَت.

الكائن األحمر: أنا ال أئن !

الكائن األبيض: بل كُنَت تئن .

الكائن األحمر: ليكن !.

الكائن األبيض: ) بامتعاض .. ( كيف ليكن ؟!

الكائن األحمر: هكذا !

طاحون{. كما  يدورُ حوَل ناره  األسود  } الكائن 
نْ هذا يا أنت. الكائن األبيض: همِْيه، أخرجنا ممِ

الكائن األحمر: ليكن!.

األحمر  األبيض: )ُموجهاً حديثُه للكائن  الكائن 

وبشيٍء من القرف..( إلى اجلحيم!.

الكائن األسود: )ماداً لسانُه الكبير، وقد استهواه 

ناري؟ أنعمي  ناره..( ناري.. أيا  فعُل الدوران حول 

! .. امنحيني بركاتَكمِ عليَّ بدفئكمِ

ببصري  يأخذ  مارمُِجكمِ  بها..(  يؤخذ  )وهو 
وبصيرتي!

 ، وتالويُنكمِ تهاوميكمِ  األقصى..(  حتى  )ينغمُس 
يستهوي  املُقدَّس  وهمهما  حوَل  الرقُص 

بدائيتي!

يُظلم {. }العالم 
يُنير{. }العالم 

الكائن األبيض: أنا ظمآن!.

الكائن األسود: أشعرُ بالبردمِ ... هذا العالم صقيع!

مركزها  إلى  األحمر  الكائن  تسحب  الريُح   
وتبدأ بالدوران {.

يُظلمِم{.  } العالم 
يُنير{. } العالم 

الكائن األحمر: )وهو يَُلُف كدرويٍش هاذٍ مع الريح 

العاتية..( َهُهنا .. َهُهنا !. أيُة لذاذة هذي يا ربِّي! 

َُّه "يتلعمظ". الكائن األبيض: إن

ُط عسالً!. الكائن األسود: )بقرٍف..( وأنَت تُنقِّ

يُظلم {. }العالم 
بالظالم {. }الريُح تعصف 

يُنير { . }العالم 
الكائن األحمر: إنِّي أمتُح وجودي من نفحٍة ُعليا!.

الكائن األسود: مرحى .. مرحى !

الكائن األبيض: لمِنتعظ !.

الكائن األسود: عال العال!

الكائن األحمر: )والريح حتملُه إلى أعلى..( طوبى 

للصاعدين!

بياض{. السماء إلى  الزورد  }يتحول 
طوفان  صارت  وقد  األبيض: )جترفُه املياه  الكائن 

إلى الوهاد القريبة وهو يولول..(.

نارٍ  إلى  حتولَّت  وقد  األسود: )حترقُه النار  الكائن 

َمهولة..( مرحى .. مرحى !.

األربعة  العناصر  وتختلط   .. اجلبال  }تتصادم 
بعضها ببعض{.

يُظلم{. }العالم 

املشهد اخلامس

متثيل  في  سيزيف  يُرافق  األحمر  }الكائن 
أسطورته{.

4849



يصع��ب على امل��رء أن يتخل��ص ما اعت��اد عليه، 
فالكتاب��ة النقدي��ة، أو املكاش��فة دون مقدم��ة 
أمر تفرضه طبيعة املهم��ة أحياناً، لذا نلج بوابة 
اإلبداع الت��ي اعتدناها في أقالم جديدة إلى تخوم 

القصة بال مقدمات.

القصة
فقصة )حلم مقدس��ي( إلبراهي��م العدرة، متثل 
ص��راع احلل��م واحلقيق��ة ف��ي عال��م ش��خصية 
مقاوم��ة، تظهر هواجس��ها وقلقه��ا عبر لهاث 
س��ردي يصنع��ه الكات��ب ليعك��س لن��ا دواخل 

لذة السـرد، وبهـاء القصيـدة
)إبداعـات .. بأقـالم جديـدة(

* أكاديمي وناقد أردني

مـكاشـفات

د. عباس عبد الحليم

البط��ل ورغبته في تقدمي فك��ر مقاوم يتكئ على 
قيمة املكان وجماليات��ه حني يتحدث عن الصالة 
في املس��جد األقص��ى بطريقة تدغدغ املش��اعر 
والعواطف، خاصة حني يغامر البطل في تس��لق 
اجل��دار الع��ازل دون ي��أس، وأم��ام جندي��ني يرقبان 
بس��خرية ... وم��ع أّن احل��دث حاض��ر بق��وة إال أّن 
الكات��ب يكش��ف م��ا وراء احل��دث م��ن عنف��وان 
الروح، وصالبة التحدي، واشتهاء الشهادة، مبهارة 
فني��ة قصصية، تكش��ف ع��ن نص متماس��ك، 

ومستوى فني شائق. 
وفي قصة )ربيع ب��ال انتهاء( لتقى املومني، فكرة 
جديدة، بطلتها طفلة تستمع إلى قمر احلكايات، 
وهي أق��رب إلى قص��ص اخليال العلم��ي، املرتكز 
عل��ى الفكرة البك��ر، فالقاصة تخت��رع عاملاً فيه 
خمس��ة فص��ول ال أربعة، وه��ذا الفصل اخلامس 
القصة  بها  متتاز  مبتكرة  الضباب( فكرة  )فصل 
لتعالج موض��وع )األمن والس��الم( .. واملمتع في 

القص��ة أنها تعي��د إلى األذه��ان دور )اجلدة( راوية 
احلكاية التي ينام بنهايته��ا األطفال ولكن بثوب 
مختلف، إنها قص��ة ذات خصوصية في املوضوع 

وخصوصية في الشكل في آن معاً.
وباالنتقال للنص القصصي الثالث )رذاذ( حلليمة 
الدرباش��ي، نص��ل إلى موض��وع س��اخن )الثورة 
املصرية( ومي��دان التحرير، لتحكي لن��ا دور املرأة 
في الثورة، من خالل ش��خصية مرضة ش��اعرة.. 
تفص��ح الكاتب��ة هنا ع��ن دور املرأة ف��ي صناعة 
احلياة بإس��عاف اجلرحى، وصناع��ة اإلبداع بكتابة 
القصيدة في حومة املعركة. لكن ما يشبه البتر 
الفني يص��دم القارئ حني تتحول الكاتبة باحلدث 
ف��ي الفقرت��ني )4 و 5( إل��ى تأم��الت وصفية رمبا 
ش��كّلت وحدها نصاً مس��تقالً، وعلى الرغم من 
أن هذين القس��مني ميتازان بلغة نقية مش��حونة 
ببالغتها وأدبيتها إال أنني – كقارئ – أجد القصة 

اكتملت مع نهاية القسم )3(. 
وفي )مذكرات يوم ماطر متاماً( لس��لمى عويضة 
حت��اول الكاتب��ة نقل اإلحس��اس بالزم��ن للقارئ 
عبر الكلم��ات )اللغة( إذ تق��دم القصة أحداثها 
بتسلس��ل زمني حاد، ندرك في��ه الدقائق وأجزاء 
الس��اعة حيث تس��تغل الكاتبة تقنية )املقاطع 
الس��ينمائية( لعرض لقطات متتالية من أحداث 
احلياة اليومية، م��ع محاولة تثبيت بصمة لغوية 
مع نهاي��ة كل مقطع بكلم��ة ).. متاماً( وهو نوع 
م��ن اللعب باللغة لتصوير ضجر املُعاش واليومي 
في حياة معلمة، متت��از أحداثها بالبرودة واجلمود. 
حيث تظهر قدرة الكاتبة في حتدي سيرورة الزمن 
وحركي��ة األح��داث، لتؤك��د أن موت األش��ياء هو 
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إحساس نحسه، برغم كل احلركة التي نحياها.
والي  قصة )الصرخ��ة( لهيثم    وأخي��راً تأت��ي 
ليتالَءم عنوانها مع مضمونها )قضية الش��رف( 
حي��ث األخ املندفع لقتل أخت��ه، واألب الذي يتهم 
األم بأنه��ا الس��بب. أما س��عاد )اخملطئ��ة( فهي 
حتّمل اجلميع ذنبها، وتقّدم إدانة لألس��رة برمتها، 
ولش��قيقها ال��ذي أح��ّل لنفس��ه كل م��ا ه��و 
مح��رّم عليه��ا. وبالرغ��م من مه��ارة الكاتب في 
رصد ج��رأة البطلة س��عاد، إال أن )احلوار والصراع 
وس��رد األح��داث( عانت من ضع��ف فني متثل في 
املتعة  مق��دار  حّد من  املباش��ر( الذي  )الط��رح 
الفني��ة التي ميك��ن أن حتدث من خالل األس��لوب 
التعبي��ري اإليحائ��ي ، ولكّن تقني��ة )احللم( التي 
اعتمده��ا الكاتب تقّدم تعويض��اً ما، حني يظهر 

كل ش��يء على أنه )مجرد كابوس(. وختاماً، فإّن 
)نص صرخة( فيه مقومات القصة الناجحة، وإن 
كانت تنحو نحو بنائها الكالسيكي على األغلب.

الشعر
وفيما يخص مواقد الشعر وقصائد العدد اخلامس 
واألربعني، تبدو قصيدة )من أريج الذكريات( ألحمد 
اجلهم��ي توليف��ة أدائية تب��رز )الص��وت واحلركة 
واللون والرائحة( من خالل؛ الهديل والشدو والبوح 
واألغني��ات.. ويلوذ وميَم وبعثر وانقضى … والوردي 
واألخضر والصبح والنور … وأريج، وتعبق، والعطر 
وغير ذل��ك، وهي عناصر تضفي حالة مس��رحية 
تصنع آفاقاً رحبة ملقطوعة شعرية قصيرة. ومن 
جانب آخر يقدم الشاعر صوراً أّخاذة الفتة، بعيدة 
ع��ن املأل��وف واملعتاد )في مرفأ م��ن هديل األرض، 
للوق��ت ف��ي رمله عرٌس يب��وح بنا، م��ا كان أدناكمِ 
م��ن ظّل يبعثرن��ي، ..( وهكذا قّدم الش��اعر نصاً 
كالسيكياً ظاهراً، ولكنه يقوم على حداثة اللغة 

والصورة والتركيب.
ورمب��ا كانت قصي��دة )وددت ل��و ..( ألم��ني الربيع 
موغلة في احلداثة حّد الغموض، في أجزاء منها ، 
عل��ى األقل، وهو غموض يذكرنا بغموض أبي متام، 
أي ذلك الغموض الذي تستلذه النفس ملا يقّدمه 
م��ن عالق��ات لغوية مدهش��ة )تقّم��ص الدهور، 
ومتعة الفراش حني يلعق احلقيقة، ش��رب فنجان 
م��ن القهوة م��ع س��رب إوزّ…( وال ش��ك أن هذه 
االنتهاكات لنظام العالقات اللغوية بني األش��ياء 
شغل القارئ عن برودة اإليقاع في النص، وحركته 
السردية. وتشير كذلك إلى مخيلة شعرية يقف 

أمامها القارئ بإجالل.

أم��ا )زادوه��م رهق��ا( ألوس عدنان فه��ي قصيدة 
تق��وم عل��ى فسيفس��اء م��ن النص��وص الت��ي 
تتش��ابك معها وتس��تفيد من طاقاتها اجلماليه 
بدءاً من الن��ص القرآني الذي ظهرت مالمحه في 
عب��ارات مثل )زادوهم رهقا، يؤزه��ا أزّا، مثل النبي 
ببطن ح��وت، خ��اف القلى، لغ��ة ت��راود ميتاً عن 
نفس��ه( إلى نصوص فنية وأدبي��ة أخرى كما بدا 
في: )لس��ه فاكر كان زمان، وح��ان قطافها [ في 
خطب��ة احلّجاج] أق��ام صدر مطّي��ه، وينأى الكرمي 

زريق ]...إلخ تعذليه [ ابن  [ الشنفرى ] ال 
وبالطبع فإن هذه التكثيفات من)التناّصات( كما 
يس��ميها النّقاد، جتعل من قصيدة قصيرة نصاً .. 
كتاباً واس��ع اآلفاق، إضافة إلى أن النص مشحون 
بطاقة موس��يقية عالي��ة والفتة عب��ر تنويعات 
لو: قصيدة  اإليقاعي. وددت  )متفاعل��ن( وثرائها 

تش��ير إلى جتربة شاعرة ناضجة، وشاعر يستحق 
الثناء.

واضح  حمام، حرص  النجوم( خلليل  نشوى  )في 
عل��ى اإليق��اع قاد إل��ى افتع��ال القافي��ة أحياناً، 
م��ع أن الص��ور الفني��ة )ارت��دت س��حب الفنون 
بحاره��ا، س��بل الوص��ول إل��ى تش��ابيه اجلس��د 
مع  للتعامل  اللذيذ  التأمل  من  حالة  ..( تبع��ث 
اللغة. ) في نش��وى النجوم ( ن��ص غزلي مغاير، 
يقّدم املرأة، واجلسد، والنشوة ... بثوب أدبي مزدان 
بألوان التناغم اإلنس��اني واالنس��جام مع النفس 
والطبيع��ة، مب��ا يقترب من فلس��فة احلب وجوهر 
وجوده .. ويدفع للقول بأن شاعرنا كان مفكراً في 

لباس شاعر.
)شاميات( لعبداهلل أبو شميس، تكشف نضجاً 
إبداعي��اً يصل حد االحت��راف، فه��ذه )القصائد( 
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القصي��رة تضعن��ا أم��ام الش��عر ال��ذي يش��به 
النب��وءات، فالن��ص األول يحك��ي مأس��اة الثورة 
الس��ورية اآلن، الت��ي متثل فتح القب��ور، ودفع ثمن 
التضحية وأش��واق احلرية: )بع��د أن خلعت روُحه 
س��جَنها(. فيما يقّدم النص الثاني الثورة تقدمياً 
صريح��اً ومباش��راً يربط بني احلاض��ر واملاضي )دم 
الثوار تعرفه فرنسا( ليؤكد بذلك إدانته للطغيان 
والطغ��اة. أما النص األخير فهو لوحة متصلة مبا 
قبل��ه حني ي��روي – بكثاف��ة – عالق��ة )أذرعات( 
بدرع��ا، الت��ي أطلقت ش��رارة احلرية، بع��د أن رأى 
الش��اعر أن الغط��اء ق��د انكش��ف ألبنائها )لم 
يك��ن كامرئ القي��س، يحت��اج ن��اراً ليبصر قلب 
الفتاة وقد صار دمعاً...( قصائد قصيرة مبضامني 

وأسلوب تعبيري يطرب القلب قبل السمع. 

أم��ا قصي��دة )الثالث��ون ناف��ت( حملم��د الدحيات، 
فهي أش��به مبع��رض لفنان تش��كيلي يس��تغل 
كافة عناصر الرس��م في الشعر )روحك املتّعرش 
بالياسمني، ضجة الغاب، ينكسر النهر، إذ تستعير 
القصيدة ش��كل جهاز تنفس��ك االصطناعي..( 
كل ذلك إلبراز روح االغتراب في موضوعة العشق 
التي تودي باإلنسان إلى عذابات ال ميكن فهمها إال 
عبر لغة نافذه، ش��فيفة، ق��ادرة. )الثالثون نافت( 

قصيدة بهية، تتكيء إلى قدر كبير من اجلمال.
ونص آخر ش��بيه في عنوانه منه��ا، تأتي قصيدة 
موقفاً روحياً  البط��وش، لتصوغ  )كب��رُت( ملروان 
ش��به صوفي من صورة )األم( التي تش��ارف على 
القداس��ة )يالطيف��كمِ أمي!! ملاذا تش��كّلت حقاً 
قواماً .. رش��يقاً رقيقاً وجئ��تمِ .. هل قد تبّقى من 

املوت موت؟( إنها قضية )اليتم( يطرحها الشاعر 
بنزعة من التصوف املمزوج بالنزق والغضب، الذي 
قد ال يوافق عليه بع��ض القراء، إذ إّن تعبيراً مثل: 
السماء(  الظالم .. وظلم  حنان  )كبرت .. برغم 
يظه��ر رؤية واقعية قش��رية، ال تنظر إلى احلكمة 
اجلوهري��ة م��ن قضي��ة امل��وت، ويكتفي الش��اعر 
باعتبارها من )ظلم الس��ماء( وه��ذا ال يتفق مع 
النزع��ة الروحي��ة القريب��ة من النف��س الصوفي 
امللحوظ في النص. وتبقى قصيدة )كبرُت( عمالً 

شعرياً ميتاز بقيمة فنية عالية.
امللف )نس��رين(  هذا  في  األخيرة    والقصي��دة 
بتماس��ك  بدايته��ا  متي��زت  الكت��وت،  ل��وردة 
موضوع��ي وانس��جام موس��يقي إيقاع��ي، لكن 
بداي��ة الصفح��ة الثاني��ة أخ��ذ هذا االنس��جام 
يضعف قليالً بسبب سيطرة اخلطابية واملباشرة 
ووج��ود مقاطع بدت دخيلة في جس��د القصيدة 
)من: فسبحان الذي أرسى جباال ... إلى: فتجعل 
م��ن أمانين��ا منايا( ثم ع��اد النص إلى متاس��كه 
ف��ي العمود األخي��ر منه. متيزت الش��اعرة بنَفس 
طويل قادر على اإلمس��اك باجلان��ب )الهارموني( 
املوس��يقي واالستمرار به، مس��تفيدة من بالغة 
التكرار للروابط )الواو، الفاء( في مطلع كثير من 

اجلمل.
  ) (  العدد )وقصائده بعد هذه اجلول��ة في )قصص
أف��ردت نص )رتوق على روح الك��ون( ملهند العزب، 
بحديث مس��تقل؛ ذلك أنه خ��ارج جتنيس القصة 
والقصي��دة، ومت وضع��ه حتت )نصوص( وال ش��ك 
أن محت��وى الن��ص وعباراته يعيدنا إل��ى كتابات 
والتوحيدي  النّفري  والروحانيات ( عند  )اللطائف 

من ناحية الش��كل، أي العبارة املستقلة شديدة 
اإليج��از، ومن ناحية املضمون تثي��ر هذه العبارات 
)جماليات املعنى( التي بتنا نفتقدها في كثير من 
األعمال األدبية جرّاء طغيان الشكل، وإن منسوب 
احلكم��ة العالي فيها يس��توقفنا بحق، في حياة 
مضطربة باتت أحوج شيء إلى قول حكيم يسير 
املرء بهديه )ال ش��يء مذهل مثل الفجر، يعطيك 

كّل ما حتتاج ... بداية جديدة(.
ولعلي واثق من أّن الكاتب سيدخل عوالم قصيدة 

النثر، والكتابة اجلديدة من أوسع األبواب.
وأخي��راً.. ال ش��يء مذهل مثل اإلب��داع.. يُعطيك 
نصوصاً مدهشة، يعطيك احلياة .. وروحاً جديدة.
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فن��ون  كأح��د  النث��ر،  قصي��دة  ع��ن  احلدي��ث 
األدب،وموقعه��ا ب��ني األجناس األدبي��ة قد يطول 
ويتش��عب ويأخذ أشكاال مختلفة، ورمبا ال ينتهي 
إلى اتفاق محكم، أو اختالف مبرم، غير أن للحس 
الش��عري مذاقه أيا كان لونه، وطيفه، وش��كله، 
فالش��كل ال يح��دد أهمي��ة املوضوع، والش��رط 
املتحقق من وحدة املعن��ى في القصيدة يعفيها 
من الوقوع في إشكالية اجلنس األدبي، أو إرباكات 
الكتابة حولها، وبعد ذلك يبقى للكتابة النقدية 

الصرفة حول الشعر اجتهاداتها ورؤاها.
ف��ي دي��وان "خي��ط م��ن زي��ت" للش��اعر رم��زي 
الغزوي،يتأك��د للقارئ، أن ه��ذه النصوص ولدتها 
أزمة تأزمت فيها مش��اعر الش��اعر، فجاء تعبيره 
نصا ش��عريا حينا، ونصا قصصي��ا حينا آخر،وفي 
كليهم��ا تعبي��ر واضح ع��ن جراح��ات نتجت عن 

الهزائ��م التي مر بها اإلنس��ان العرب��ي، معتمدا 
أس��لوب "الومضة" بطريقة سلس��ة وأس��لوب 
جميل من خالل القص الش��عري الذي يحمل همَّ 
اجلماع��ة، فق��د قامت ج��ل نصوصه عل��ى هذه 
الس��يميائية التي اعتمدت عل��ى  اإليحاء الرمزي 
لتكثي��ف الفك��رة، الت��ي متثلت في إدان��ة الواقع 
املؤل��م ال��ذي أفقد الن��اس إنس��انيتهم بظروفه 

القاسية.
هذه "الومضة" الش��عرية كان��ت تبدو غالبا في 
نهاي��ة النص الذي يبلغ عندها ذروة اخلتام، وهي ال 
تقوم على جملة أو كلمة كما يتوهم البعض، بل 
تقوم على رؤيا عامة لدى الش��اعر، ويطلق عليها 
ف��ي التقنيات الس��ردية باملفاجأة األس��لوبية، أو 

كسر أفق التوقع.
فعندما حت��رق األصابع حتى تصبح فحما، يتحول 

ديوان  يف  نقدية  قراءة 
"خيط من زيت" 

للشاعر رمزي الغزوي

*  كاتبة أردنية

قرأت لك

أسمهان سلحب

الفح��م إلى حبر أس��ود، يكتب به اس��م الوطن، 
تك��ون الصورة أكث��ر تعبيرا ما اعت��اده القراء من 
وس��ائل الكتابة والرس��م، التي لو اس��تخدمها 

الشاعر ملا حتقق مراده:

وطني..........
أرسمه فحما فوق جدار

وأصابعي
يأكلها وهج النار...)1(.

وتتولد الص��ورة الكلية في الديوان عندما تصبح 
العالق��ة ب��ني ال��ذات واآلخ��ر، الش��اعر واحملبوبة، 
عالق��ة تبنى عل��ى التض��اد، متاما كعالق��ة امللح 
باجل��رح، عالقة قائمة عل��ى القهر وال��ذل، هكذا 

يعرف رمزي الغزوي السياسة فيقول:
يزهو فوق اجلرح 

بحذاء امللح.......)2(.
وف��ي محاولة لرص��د الواقع الذي مير ب��ه املواطن 
العربي, متأث��راً بالهزائم الفادحة واملتكررة، فوقع 
صري��ع األح��داث املتالحق��ة التي انعكس��ت في 
نفس��يته مبا يش��به حالة اإلدمان على احلزن الذي 
ب��ات قرين��ا ال يف��ارق قرين��ه، وإن تخل��ل النفس 
بصي��ص من األمل، جند الغ��زوي يلجأ إلى التعبير 

الرمزي فيقول:
 أأحَبُل بحزني 

رُُه كُرات  أُكَومِ
كُرات

ُنه خدي  أُسكمِ
نارا من قات...)3(.

وفي حضرة احلبيب حيث تتدفق املش��اعر، وتتوارد 

اخلواطر, يختف��ي الكالم الذي كان يتهيأ للحظة 
اللقاء، فيطغى الصمت،ويسود اخلشوع.

أتيمم بالوهج 
ويصلي الصمت بعينيك

لفعني حنيني
شيخا طفال بيديك...)4(

إن اس��تمرارية البح��ث ع��ن النف��س الضائع��ة 
التائه��ة، حتت كل ش��يء يقود للضي��اع، فيقدم 
الش��اعر دع��وة للصبر، والت��ي هي الوج��ه اآلخر 

للثورة، فيقول:
ما من أحد يتسلق 

شمسا
إال ظلي...

قد نلتقي يا أنا!!!)5(.
البناء الفني للقصيدة، هو س��رد لقصة قصيرة، 
إذ ميكن أن يكون الزحف الس��ردي داخل النس��يج 
اللغوي مظه��را طبيعيا لتداخل األجناس األدبية 
ف��ي الن��ص املعاصر، فف��ي نص "باله��ة"، عزوف 
ع��ن الترف الكالم��ي بحثا عن االقتص��اد اللغوي 
للوصول إلى وح��دة موضوعية، وهي اجلرح واأللم 
العربي، لذا فإن التسلس��ل في الس��رد يصل حد 
الت��أزم، واالنعط��اف الناجت عن التش��ظي الزماني 

واملكاني الذي يعيشه الفرد فيتساءل الشاعر: 
ماذا لو جئنا بغير أصابعنا 

نتهجد لوتر الغيم يزف
أو نلثم قلبا غنى ملاء الدار

فمن ينيم الصغار 
وهدهدة األمهات هدير الطائرات؟
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وعصفور التوت
ينكث عش احلرير

ويكيل بالهة احلروب
أيعود الشهداء وجه الصباح أم في 

املساء ...)6(
وقصي��دة "نك��وص" من ضمن املالح��م التي متأل 
ال��رأس, خي��ر دلي��ل على وع��ي الش��اعر بالواقع 
ال��ذي حل بوطن��ه العربي وعايش��ه، وهذا الوعي 
يش��كل قلقا وتوترا ينعك��س أثرهما على الناس، 
فنفس��يته تصّعد احل��دث داخل البناء الش��عري 
ضمن عالقة اإلنسان بالوطن، فالنص على الرغم 
من قصره وس��هولة كلماته، إال أنه يحوي الكثير 
من التراكيب اللغوية امللتصقة بالواقع، وعبر من 
خالل النص عن عالقة العرب بالعدو بطريقة متيل 
إلى الس��خرية التي حتيل احلال��ة إلى اخلوف من ال 

شيء، إذ يقول:
وقرضنا اجلزر
ها  لنرى السُّ

ببنات نعش كباقي النجمات
فتأرنبت آذاننا 

في عبء النظارات ....)7(.
وف��ي موضع آخر يعبر عن حال��ة التأخر في تدارك 
األخطاء بالذي ينس��ى االستهالل بالبسملة في 
بدايات األعمال، فيأتي بها متأخرة عن وقتها، كمن 
يُبس��مل في وس��ط الطعام، وهو نص شيطاني 
باملطل��ق، م��ا أن حتذف كلم��ة واح��دة منه حتى 

ينهار البناء كله، يقول:
في نصف الطعام يبسمل 

فيفر الشيطان 

نصف جائع...)8(.
وعن الرقة املتخفية حتت رداء احلياء يعبر الش��اعر 

عن حاجة إنسانية فيقول:
قمر يدخل من ثقب الباب 

يترك وردا فوق الشرشف..)9(
في حني أنه يؤكد بأن الفرح املنش��ود، الذي يأمله 
الش��اعر آت ال محالة، ويصبح االنتصار بالنسبة 

له مسألة وقت فقط، فيقول في نص سقوط:
أيها الفاسدون

يدي لن تقطفكم!!
سأترككم لديدانكم...)10(

يقال إن آخر ال��دواء الكي، وهكذا عالج الش��اعر 
رمزي الغزوي قضايا أمته بأثر بيئته.

الهوامش 
ص7 الديوان   )1(
ص9 نفسه   )2(

ص14 نفسه   )3(
ص21 نفسه   )4(
ص37 نفسه   )5(
ص54 نفسه   )6(
ص55 نفسه   )7(
ص57 نفسه   )8(
ص34 نفسه   )9(
ص46 نفسه   )10(

التص��ور  أن  في��ه  ش��ك  ال 

واحلي��اة  للك��ون  االس��المي 

بجمي��ع مضامينه��ا وحيثياتها وصورها يتس��م 

بالش��مولية والكم��ال.. هي نظ��رة عجزت عنها 

كافة األنظمة والعقائد األخرى، فهو يأخذ الوجود 

بكاف��ة ثناي��اه الدقيق��ة وينظ��ر لإلنس��ان نظرة 

الكيان الواحد املتماس��ك جس��داً وعق��الً.. روحاً 

وعاطفًة، باإلضافة إلى كافة العالئق االجتماعية 

واالقتصادية والتربويَة األخرى.. 

ولعّل الفَن يتأث��ر حتماً بهذه النظرة، إذ إن الفنان 

يستنطق اجلمال بحواس��ه ثم يأتي دور الطريقة 

التعبيري��ة ع��ن ه��ذه االيقاع��ات الكوني��ة التي 

الفن من منظور عقدي..

*  طالبة دراسات عليا

وجهة نظر

بـنـان الصبيحي
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تختلف بالضرورة بني فن��ان وآخر تبعاً ملوقفه من 

الكون واحلي��اة وهو ما يتجذر في إميانه واعتقاده.. 

وهنا تكمن أهمية البع��د العقدي في الفن. هذا 

احلس الفن��ي املتنوع هو ما يس��اعدنا على تقومي 

النت��اج الفني، فهو كما أس��لفت م��رآة تعكس 

صورة الكون في نفس الفنان.

تام بحقيقة  أن يكون على وعي  الفنان       على 
االمت��زاج والترابط بني ال��روح واملادة ألن هذا حتما 

م��ا يؤثر عل��ى حكمنا على نتاج��ه، فإما أن يكون 

فن��اً أو ال يكون، تبعاً لطريقة تناول املوضوع وبُعد 

احلس الكوني فيه.. ال املوضوع ذاته..!! 

محوراً  يش��كل  العاطف��ي  اجلان��ب       ولع��ل 
أساس��ياً في موضوع الفن؛ فالتقمص الوجداني 

أو الش��عوري_ وهو األس��لوب الذي يتخذه الفنان 

للتعبي��ر عن حالة ش��عورية ما رمبا لم يعش��ها 

لكنه ح��اول وأحيان��اً دون قصد من��ه أن يتعايش 

معه��ا _ ضرورة في الف��ن، وعلى صعي��د ارتباط 

التصور العقدي بالفن، فإن اإلسالم لم يغفل عن 

هذا اجلانب العاطفي بل عززه وأكده.

الواقعية  ض��وء موجتها  في  الفن��ون       أم��ا 
أو ما يس��مى بالطبيعي��ة، فإنها تتخ��ذ من كل 

ش��يء عمالً فنَياً، وال أق��ول إن ذلك خطأ باملطلق، 

إال أّن املهم في األمر أن يكون فناً أصالً..!! 

س��ميت ه��ذه املذاه��ب بالواقعَية ألنه��ا تدرس 

الواقع كما هو، مجرداً من أَي جتربة شعوريَة وهذا 

بحد ذاته يعد إلغاء لدور اإلنس��ان روحاً وعاطفًة، 

فتكتف��ي فق��ط بامل��ادة أو الواقع.. أي م��ا يوازي 

مبدأ حيوانية ومادية اإلنس��ان لدى تلك األنظمة 

الدارويني��ة  االجتاه��ات  بع��ض  م��ن  املس��تمدة 

القدمي��ة التي ترى اإلنس��ان حيواناً ناطق��اً، وهذا 

ما ينافي مفهوم الف��ن ويجعل منه مادة علمية 

بحتة، خالية من العواطف والوجدانيات..!

عن  للتعبير  وس��يلة  اإلس��الم  ف��ي       الف��ن 
حقائ��ق الوج��ود مبا يتواف��ق والنظرة اإلس��المية 

للك��ون والوجود،وه��و أقرب ما يك��ون للتجريدية 

من حيث املشاركة بني اإلنسان وطبيعة األشياء، 

ف��إذا متكن الفنان م��ن تلقي االيقاع��ات الكونية 

بحس إس��المي ف��ي العملي��ة اإلبداعية فيمكن 

الق��ول إن ذلك فنٌ إس��الميٌ، لذلك ف��إن مجاالت 

الفن اإلسالمي ليست حكراً على مظاهر معينة، 

إمنا متتد لتشمل كافة املظاهر في الكون شريطة 

أن ميتلك الفنان حَس��اً إسالمَياً وقدرة على صقل 

احلياة بالوجدانيات والعواطف الشفيفة.
اجملتمع العربي في سعيه نحو 
العديد م��ن األزمات  التنمي��ة 
املش��اركة  أزم��ة  بينه��ا  م��ن 
السياسية لدى الشباب .  وميكن القول بأن ظاهرة 

عزوف 
الش��باب عن املش��اركة ف��ي احلياة السياس��ية 
من أبرز القضايا التي ش��غلت املهتمني مبس��ألة 

املشاركة السياسية عموما.
واملش��اركة السياس��ية تعني مبفهومه��ا العام، 
تلك األنش��طة اإلرادية التي يق��وم بها املواطنون، 
بهدف التأثير بش��كل مباش��ر أو غير مباشر، في 
عملي��ة اختي��ار احل��كام، أو التأثير ف��ي القرارات، 
أو السياس��ات الت��ي يتخذونه��ا. كم��ا قد تعني 
املشاركة السياس��ية، العملية التي يلعب الفرد 

الشباب العربي وأزمة المشاركة 
السياسية  بين الواقع والطموح 

* كاتب أردني

عــامر العمران
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م��ن خاللها دورًا ف��ي احلياة السياس��ية جملتمعه، 
وتك��ون لديه الفرصة ألن يس��هم في مناقش��ة 
األه��داف العام��ة لذل��ك اجملتمع، وحتدي��د أفضل 
الوس��ائل إلجنازها، وق��د تتم هذه املش��اركة من 
خالل أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة.

عملية  للشباب  السياسية  املشاركة  وليست 
عملية  هي  وإنما  اإلنس��ان  يرثها  طبيعية 
مراحل  خالل  وتنمو  الف��رد  يتعلمها  مكتسبة 

حيات�ه وتفاعله داخل
اجلماعات التي ينتم�ي إليه�ا. وتتوقف ممارسة 
والدافعي�ة  املقدرة  توافر  مدى  على  لها  الشباب 
له  اجملتمع  يتيحها  التي  احلقيقية  والف���رص 
والتقاليد ال�سياسية واأليديولوجية السائدة في 

اجملتمع.

السياسية  املشاركة  ثقافة  غياب  إن      الشك 
ف��ي احلياة السياس��ية العربي��ة، وتهميش فئات 
واس��عة م��ن اجملتم��ع خصوص��ا الشب��اب ع��ن 
العم��ل السياس��ي العام أم��ر لم يع��د مقبوالً، 
تداعياته��ا  من��ا  الكثي��ر  ي��درك  ال  ومشكل��ة 
ونتائجه��ا اخلطيرة، باإلضافة إل��ى تراجع احلريات 

وخصوصا السياسية منها..

وال نغال��ي إذا قلن��ا إن ذل��ك الغي��اب يك��اد يكون 
املعضلة األصعب، التي حتول دون قيام السياس��ة 
بدوره��ا احلقيقي ف��ي بلداننا العربي��ة. لدرجة أن 
الساحة العربية تتناهبها، إم��ا الفئات املرتبطة 
بالسلطة السياس��ية، أو الفئ��ات املمثلة للرموز 
والطائفي��ة  الديني��ة  والزعام��ات  التقليدي��ة 

والعشائرية.

واحلق أن هناك ثالثة عوائق تؤثر في عملية املشاركة 
السياس��ية  للشب��اب تتمث��ل ف��ي؛ اإلج��راءات 
احلكومي��ة، واألحزاب السياس��ية، واجملتمع، وعدم 
ق��درة أي عنصر عل��ى القيام بدوره ق��د يؤدي إلى 
إعاق��ة عملية املشاركة. واملشاركة السياس��ية 
ق��د تصب��ح هدفا ووس��يلة  ف��ي آن واح��د،  فهي 
ه��دف ألن احلي��اة الدميقراطي��ة السليم��ة ترتكز 
على اش��تراك الشباب في مسؤولي��ات الصالح 
العام والعمل لصالح مجتمعهم ، وهي وس��يلة 
ألنه عن طريق املشاركة يشعر الشباب بأهميتها 
وميارس��ون طرقها وأس��اليبها  وتصب��ح جزءا من 

سلوكهم وثقافتهم .
 

إن عدم وجود الني��ة احلقيقية لدى أنظمة احلكم 
ف��ي مسألة إش��راك الشباب في صن��ع القرار أو 
التعبي��ر ع��ن آرائهم بحري��ة أحد أه��م املعوقات 
الت��ي تقف في وجه مشارك��ة الشباب في احلياة 
السياس��ية، ويتمث��ل ه��ذا العائ��ق  باإلج��راءات 
احلكومي��ة وبالقبض��ة األمني��ة املهيمن��ة داخل 
اجلامعات وخارجها وعلى العمل الشبابي بشكل 
عام، وغياب التداول السلمي للسلطة، حتى أنها 
وصلت إلى التدخل في عملية االقتراع  للمجالس 

الطالبية، وقمع التظاهرات السلمية.

في  الشباب  مشاركة  تواجه  التي  العوائق    أما 
احلياة السياس��ية من خالل األح��زاب فمردها إلى  
ضع��ف ومحدودي��ة تل��ك األح��زاب ,  فل��م تنجح 
األحزاب ف��ي حث اجلماهير عل��ي املشاركة وفتح 
قن��وات جديدة ب��ني اجلماهير ودائرة صن��ع القرار ،  

س��واء ك��ان ذلك نتيج��ة األمية السياس��ية في 
اجملتم��ع أو نتيجة األزم��ة الدميقراطية واإلحباط. 
وكذلك تتصف األحزاب السياس��ية بأنها أحزاب 
شخصانية، وغياب البرامج الواضحة عن عملها 
السياس��ي، باإلضافة إلى غياب اخلبرة في العمل 

احلزبي والتعامل مع اجلماهير .
 

إلى  فمردها  باجملتم��ع  املرتبطة  املعوق��ات   أم��ا 
العائق��ني السابقني وغي��اب النظ��ام والتنظيم 
في مؤس��سات اجملتمع املدني وضعف اهتمامها 
بالشب��اب، األمر الذي يؤدي بالشباب إلي حالة من 
اإلحباط والشعور باليأس وعدم جدوى مشاركته 
السياس��ية ، باإلضافة إلى ذلك فالشباب العربي 

يعيشون اليوم حالة من االغتراب السياس��ي عن 
اجملتمع يتجسد بعدم الشعور باالنتماء أو احلرص 
على متلكاته العامة، وخير دليل على ذلك العنف 
اجملتمع��ي الذي تعّد الدولة واجملتمع املسؤولني عن 
وجوده، أي أن الفرد يكون عاجزاً عن السيطرة على 
تصرفات��ه وأفعاله ورغباته وغير ق��ادر على تقرير 
مصي��ره، باإلضافة إلى ش��عوره بالفقد للموجه 
أو املرش��د في ما يتعلق بسلوكه وتصرفاته حتى 
تطغي سمة الالمعنى على س��لوكه وتصرفاته 
وي��رى أن احلياة خالية من املعن��ى وهي تسير وفق 
منط��ق غير معقول وهذا ما يدفعه للعيش فيها 
غير مبال ٍ وفاق��داً للواقعية احلياتية وعدم رغبته 
ف��ي الوجود فيها أصالً، وال ننس��ى جتاهل املعايير 
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والقي��م االجتماعي��ة واألخالقية بحي��ث أصبح 
الش��اب يسير بال بوصلة متجاوزا القيم والعادات 
املتأصلة في اجملتمع ألنه يشعر بعدم انتمائه لها.
السياس��ي  الهيكل  أساس��اً إلى  مرده   وه��ذا 
يزخ��ر  ال��ذي  البل��د  ال��ذي يس��ود  واالقتص��ادي 
بتج��اوزات وفساد مال��ي وإداري م��ا يعقد الوضع 
ف��ي البالد بشكل عام ويلمس��ه الشباب بشكل 

خاص .
االقتصادية  األزمة  أن  إلى  اإلشارة  من  البد   وهنا 
له��ا دور مه��م حي��ث ش��غلت الشب��اب عل��ى 
مستقبله��م ف��ي البح��ث ع��ن ف��رص العم��ل 
لندرته��ا، واجل��ري وراء توفي��ر مسك��ن مناس��ب 
واالهتم��ام باألم��ور اخلاص��ة والتعام��ل مع هذه 
األوضاع االقتصادية القاسية ، بحيث أصبح عازفا 

أو مشغوال عن املشاركة في احلياة السياسية .
عملي��ا، املشارك��ة السياس��ية تؤثر ف��ي الدولة 
والف��رد، فنجد أفراداً ومجتمعات تشارك بفاعلية 
بسبب توافر ظروف بيئية مناس��بة يوفرها مناخ 
الدميقراطي��ة وقابلي��ة النظام السياس��ي لذلك 
ما يحقق للف��رد العيش بكرامة. بينما من جانب 
آخر تؤثر في احلاكم من خالل االس��تجابة ملطالب 
احملكوم��ني مبا يحقق العدالة في توزيع املكاس��ب 

االجتماعية.

الشباب  مشاركة  موض��وع  إن  الق��ول    نافل��ة 
في السياس��ة موض��وع يحتاج إل��ى الكثير من 
البح��ث والدراس��ة، ويبق��ى الثاب��ت الوحيد في 
املشارك��ة السياس��ية الناجحة أنه��ا ال تتحقق 
مبع��زل عن الشب��اب؛ فالشباب كما ه��و معروف 

طاق��ة عظيم��ة وم��ن املؤس��ف أن نبدده��ا ف��ي 
جعله��ا تبحث عن أبسط مقومات احلياة الكرمية 
أو تنح��رف إلى مسار آخ��ر وهو؛ اجلرمي��ة والعنف 
مب��ا يعود عليه��ا وعل��ى اجملتمع بآثار س��لبية من 

شأنها أن تعيق االزدهار والتطور. 

ولك��ي نتجاوز هذه املعضلة البد من تقليل الهوة 
بني الشباب وصناع القرار، وإعادة صياغة العالقة 
التعاقدية بينهما على أساس املصالح املشتركة 
والهدف الواح��د للتقدم والرفعة، وتطوير النظام 
التعليم��ي ومحاولة إش��راك الطلبة في املدارس 
واجلامع��ات في ن��دوات حواري��ة تتن��اول القضايا 
العام��ة م��ن سياس��ية واقتصادي��ة وغيرها من 
القضايا التي ته��م الرأي العام بقصد تعزيز قيم 
املشارك��ة السياس��ية لديهم وإش��عارهم مبدى 

أهمية مشاركتهم ملصلحة الوطن واجملتمع. 
وعل��ى اإلعالم يق��ع دور كبير ف��ي توعية الشباب 
بالعم��ل السياس��ي، خصوصا ما ش��اهدناه في 
السن��وات األخيرة من إقب��ال الشباب على مواقع 
twit-و  facebook ؛للتواصل االجتماعي مثل
ter  وباألخص مع هبوب رياح التغيير العربي التي 
يشهدها الوطن العربي حالي��ا، وكذلك فاإلعالم 
معن��ي بتق��دمي برام��ج توعية يعده��ا مختصون 
وخب��راء ف��ي قضايا الشب��اب، ومح��اورة أصحاب 
الفك��ر واخلبرة في ه��ذا اجملال مع مراع��اة الفروق 
العمري��ة لتحقيق اله��دف املرجو منه��ا، وبذلك 
نك��ون ق��د وضعنا رؤي��ة على الطري��ق الصحيح 
إلفراز ش��باب قادر على البن��اء واالزدهار متسلحا 

بحب الوطن وانتمائه ألرضه وأمته.

جون كوه��ني )إن الشعر يولد 

من املنافرة(. لذلك فإن املنافرة 

لها القدرة عل��ى صناعة نوع 

من الدراما املتطورة في النص، حتى يصل تأثيرها 

إل��ى صناعة اإليق��اع الداخلي للقصي��دة وهي - 

املنافرة - شرط من شروط توفر هذا اإليقاع.

وتعد بني��ة التضاد إحدى البنى األس��لوبية التي 

تغن��ي الن��ص الشعري بالتوت��ر والعم��ق واإلثارة 

شعرية التضاد يف )أسوًة بالصدى( 
لحميد عبد الوهاب

* طالب جامعي

كمال عبد الرحمن

 مــقــال
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وتق��وم ه��ذه البنية عل��ى اجل��دل )الديالكتيك( 

ال��ذي يعني وجود حال تناق��ض وصراع وتقابل بني 

أطراف الصورة الشعرية وغالباً ما تكون الثنائيات 

الضدية، هي العنص��ر األكثر أهمية بني مكونات 

النص الشعري.

ويقول ج��ان س��تاروبينيسكي: )ليس هناك نص 

أدب��ي ال يخلق من حوله مجموع��ة من الفجوات  

والفراغات التي يجب على القارئ أن ميألها(.

ويقول الدكتور فيص��ل القيصري: )ولعل التضاد 

من أكثر األساليب قدرة على إقامة عالقة جدلية 

بني النص من جهة والقارئ من جهة أخرى(.

ش��عراء  عند  جندها  املتنافرات  جمع  ظاهرة   إن 
الشع��ر احلديث بوض��وح ورمبا وجدنا ش��يئا منها  

لدى ش��عراء الق��دمي إال أنها تتكرر عن��د الشاعر 

حمي��د عب��د الوه��اب ف��ي مجموعت��ه )أس��وة 

بالصدى( وتكاد تكون سمًة في شعره وفق آليات 

مغاي��رة آلليات الشعراء اآلخري��ن، ومنها الدخول 

م��ع الطبيع��ة  واألش��ياء ف��ي تبادل املمارس��ات 

يقول  اإلنسان (( كما  األشياء ويشيأ  )فتوئنسن 
أدونيس.

والتض��اد بصيغه املتع��ددة ميثل أس��لوباً يكسر 

رتاب��ة النص وجم��وده بإثارة حساس��ية القارئ/

املتلق��ي ومفاجأته مبا هو غي��ر متوقع من ألفاظ 

وعبارات وصور ومواقف تتضاد فيما بينها لتحقق 

  . في نهاية املطاف صدمة شعرية

  
)1(

عندما كفكف عن عيونه

زبد الرحلة املضنية

حاول أن يرسم خارطة الدفء فراسله الثلج

)2(
وضع رأسه على سرير غائب

شرعت فراشات احللم

برقصتها النادرة على نغم خجول

)3(
قرر أن يبدأ توزيع احللول

حاول احملتمل فانبرى له املستحيل

)4(
يبدو أن زجاجة حظه ال عنق لها

وأن علية أن يغمس رأسه في دنان الهزمية

)5(
إثر انسحاب الشعاع األخير لضوء النهار

ألقي ذهب الصمت في سلة املهمالت

أفطرت هواجسه على سلم املشنقة

ومن املالحظ أن هذا النص قد تشكل من سلسلة 

من الثنائيات الضدية على النحو اآلتي:

إن اش��تغال الشاع��ر حمي��د عبد الوه��اب داخل 

اللغة ل��ه وقع بال��غ األهمية وهو كم��ا يقول عز 

الدي��ن إس��ماعيل: )اس��تطاع أن يش��ق لنفسه 

لغة خاصة(، واملتتبع لشعره سيالحظ العالقات 

التي يقيمها ب��ني ألفاظه وهي عالقات حتتاج إلى 

الوقوف عندها:

مطر

ال مطر هذا العام

الرصاص ينتشر بكثافة

أنا

أنا وزهرة وبندقية

أصبحت الزهرة منلًة

والبندقية قدماً

وأنا ضمير منفصل

بإجماع النحاة

ً تأبط شرا

ً أغلق تأبط شرا

جميع املقاهي

أغلقت فمي

وتكتن��ز قصائ��د حميد عب��د الوه��اب )الطويلة 

  . والقصيرة منها( بالضدي��ات التي تصنع الدراما

وف��ي قصائد تتض��اد الثنائيات الضدي��ة لتلتقي 

وتثي��ر ش��هوة الق��راءة، وبه��ذا يتحق��ق التماس 

والتداخل والتنافر بني الشيء وضده؛ فمن تداخل 

وتناف��ر اللي��ل والنهار يولد الفج��ر الذي هو ليس 

ليالً وال نهاراً، لقد حددت اللغة مسميات األشياء 

فاتضح العالم للوعي البشري، هذا من جهة ومن 

جهة أخرى اللغة حتق��ق الذات والغير باحلوار ومع 

احلداثة الشعرية التقت اجلهتان ودخلت اللغة في 

حوار مع األش��ياء التي لها لغة ال يفهمها إال من 

يع��رف فك الشفرات والرموز فيدخل هذا اإلنسان 

في حوار مع العالم بكل مظاهره، وبذلك يتحقق 

  : احلوار بني اإلنسان والوجود

لو تدري سيدة الشمس

أن احلب إله الشعر
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وأنا اكتب حبي شعرا

فوق الريح

وفوق الروح

وفوق املدن املرئية 

ويح��دث التضاد حت��والً عميقاً في بني��ة النص إذ 

يشحن��ه باحلرك��ة الت��ي تستوعب ف��ي صلبها 

مفارق��ات احلياة وكل ما في التضاد يوحي بحركة 

اجلدل التي تعمل بالواق��ع، إن النص الذي يتنامى 

من خالل ما يحمله  من تناقضات هو النص القادر 

على بلوغ مرحل��ة األداء الدرامي؛  إذ يبقى املوقف 

الدرامي للنص الشعري هو األساس واألهم.

فضول

ملت املفردة وحدتها

فدست أنفها في العبارة

صفعة

لم تصفعني أمي أبدا

حتى صرت زعيم لصوص

صوت

صوتك أيقظني

وأنا أتوسد كيس الرمل على الساتر

ال صوت األمر..!

إن التض��اد من أكثر األس��اليب ق��درة على إقامة 

عالق��ات جدلية بني النص من جه��ة والقارئ من 

جه��ة أخرى. وغالب��اً ما تك��ون الثنائيات الضدية  

هي العنصر األكثر أهمية بني مكونات القصيدة  

حيث يسعى الشاعر احلديث إلى مزج املتناقضات 

ف��ي كيان واحد  يعانق في إطاره الشيء بنقيضه 

وهذه خاصية واضحة في ش��يء من إبداع حميد 

عبد الوهاب الذي متك��ن من صنع حتوالت عميقة 

في بني��ة النصوص, وش��حنها باحلرك��ة املعبرة 

عن احل��االت النفسية  واألحاس��يس )الواضحة/

الغامض��ة( التي تتعانق في املشاعر املتضادة في 

سبيل تشكيل نصوص إبداعية متميزة.

اإللكترونية  الق��راءة   أنديّ��ة 
الظاه��رة األب��رز ف��ي الساحة 

وم��ن  احمللي��ة،  الثقافي��ة 

املؤك��د أنن��ا ال نقص��د بالساح��ة الثقافية تلك 

واملنتدي��ات  وامللتقي��ات  الرس��مية  املؤس��سات 

الت��ي تشكل��ت بفع��ل الشللية وحال��ة العفن 

الثقاف��ي... فالص��ورة السائ��دة ع��ن النشاطات 

اخلاص��ة باالحتف��اء بإصدارات املبدع��ني أن يدعى 

املب��دع ويجلس عن ميينه ناقد وعن ش��ماله ناقد؛ 

يغ��دق كل منهما باملديح على ش��خص الكاتب 

ومنتجه... فيم��ا يكتفي اجلمهور بدور املستمع/ 

املتلقي، وقد يتاح للجمهور طرح بعض األس��ئلة 

*  قاص أردني

أندية القراءة الفيسبوكية:
)احتجاج صاخب على التهميش(

تحقيق

ربــيـــع ربــيــــع 
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أو إب��داء رأي مقتض��ب يفضل في��ه أن يتوافق مع 

رأي النّق��اد... وإذا ك��ان مدي��ر اجللس��ة متعاطفا 

م��ع الكاتب فق��د يقم��ع أي رأي مخال��ف... هي 

ص��ورة ال منل��ك احلك��م عليها أنه��ا أصبحت من 

ص��ور املاض��ي، ولكنها ص��ورة أصابها ش��يء من 

العطب وأصبحت مهت��زة وتنقصها املصداقية، 

وحتت��اج لغير قلي��ل من املراجعة. ف��ي حني هناك 

صورة تتقدم وتترس��خ بقوة محاولة طرح البديل 

ملا هو سائد... صورة أندية القراءة الفيسبوكية.

الكاتب  يأت��ي  األندي��ة  ه��ذه  جلس��ات     ف��ي 
ليستم��ع... ال ليتح��دث؛ يجل��س ف��ي حلق��ة 

مستدي��رة ويستقب��ل اآلراء م��ن اجلمه��ور الذي 

قرأ كتابه وس��ّجل مالحظاته عليه... مالحظات 

متنوعة منها اإليجابي والسلبي، الهجوم واملديح 

في الوق��ت نفسه يجتمعان، ق��د يشنق أحدهم 

الكت��اب، في حني يعتبره آخ��ر أفضل عمل قرأه... 

كل ذل��ك عل��ى الطاول��ة نفسه��ا. التعليق��ات 

تتف��اوت ب��ني آراء نقدية قوي��ة وآراء ذوقّية مهمة 

وآراء عاديّ��ة وس��طحية أيض��اً... لك��ن املهم في 

املوضوع أنه��ا آراء خرجت بعد ق��راءة ومتحيص... 

السلطة فيه��ا للقارئ وليس للناق��د الفذ الذي 

يعتب��ر رأيه ف��ي الن��ص نهائي��ا وقطعي��ا... هل 

يح��ق لن��ا أن نق��ول إن أندي��ة القراءة أس��قطت 

األقنعة؟

اخلالق_ناقد  عب��د  غس��ان  الدكت��ور       يق��ول 
ومتابع للح��راك الثقافي الشباب��ي_: )من حيث 

املب��دأ، فأن��ا أعتق��د ب��أن اجملموع��ات الثقافي��ة 

الشبابي��ة الفيسبوكي��ة، ه��ي الظاه��رة األكثر 

ج��دارة باالهتمام ف��ي املشهد الثقاف��ي األردني، 

ألنها تنطوي على حراك حقيقي يفيض باحليوية 

واملواكبة ويخلو من اجملامالت واإلخوانيات املقيتة 

التي حنّط��ت الهيئات الثقافية الرس��مية وغير 

الرس��مية عل��ى أرض الواق��ع. وم��ع أن جانباً من 

أس��باب بروز ه��ذه اجملموع��ات )االفتراضية( ميثل 

رد فع��ل مباش��ر أو احتجاج��اً صاخب��اً عل��ى ما 

يعاني��ه املثقف��ون الشباب من تهمي��ش وإقصاء 

واس��تبعاد مركب؛ على الصعيد الرس��مي وغير 

الرس��مي وجيل الكب��ار عموم��اً، إال أن جانباً آخر 

من األس��باب ميثل اس��تثماراً جي��داً لتكنولوجيا 

االتص��ال التي تك��اد تطي��ح بأش��كال التواصل 

الواقع��ي التقلي��دي( ويتابع عبد اخلال��ق حديثه: 

)وإذا كان مفهوم )الشللية( قد هيمن متاماً على 
ش��كل ومضمون وأداء املشهد الثقافي الواقعي 

حت��ى حّوله إلى لوح��ة فسيفسائي��ة مشظاة، 

ب��ل حتى صار لزاماً عل��ى كل مثقف جيد أو رديء 

ض��رورة االلتحاق بشلة ما ك��ي يحافظ على احلد 

األدنى م��ن مصاحله احليوية ف��ي بورصة الكتابة، 

فإن مفهوم )العصبة( ق��د أصبح اإلطار الناظم 

للعديد م��ن اجملموعات الشبابي��ة الفيسبوكية 

الت��ي تتش��ارك الهم��وم والطموح��ات وفق هذا 

املفه��وم تبع��اً للوجهة الت��ي ارت��أى أعضاء كل 

مجموعة أن ييمموا وجوههم ش��طرها، فهناك 

مجموع��ات روائي��ة وهن��اك مجموعات ش��عرية 

وهناك مجموعات قراءة عامة وهناك مجموعات 

فنية وهناك مجموعات سياس��ية، وال ريب في أن 

هذا اجلام��ع التخصصي للمجموع��ات يعطيها 

أفضلي��ة ملموس��ة مقارن��ة بشل��ل املثقف��ني 

الواقعي��ة، كما أن��ه يضع درجة إب��داع كل عضو 

فيها على محك التقييم الفوري املباشر(.

نوعان  لن��ا  يتكش��ف     وباس��تجالء الص��ورة 
من األندي��ة الفيسبوكي��ة: الن��وع األول يقتصر 

عل��ى املناقش��ات عل��ى صفح��ات ومجموع��ات 

التواص��ل االجتماع��ي ال���)facebook( حيث 

يطرح أحدهم اس��م كتاب ق��رأه أو يريد أن يقرأه 

وتدور النقاش��ات حول��ه. ومن األمثل��ة على هذا 

الن��وع صفح��ة )م��ا الكتاب ال��ذي ب��ني يديك؟( 

حيث يط��رح القارئ في الصفحة اس��م الكتاب 

ال��ذي يقرأ في��ه، وينتظ��ر آراء وأس��ئلة املهتمني 

ويدور النقاش بينه��م. يقول حسن احللبي )مدير 

الصفح��ة(: )تق��دم ل��ي الصفح��ة التفاعَل مع 

الق��رّاء اآلخرين مثلي، وهو ش��يء آخ��ر ما يقدمه 

فيسب��وك لهذا العال��م.. في احلي��اة الواقعية ال 

يتاح للم��رء أن يلتقي بأصدقائه كما يريد ويرغب، 

خصوص��اً إذا ك��ان يسكن في مكان بعي��د، أو إذا 

ك��ان متزوجا... يحت��اج القارئ ليع��رف ردود فعل 

اآلخري��ن جت��اه الكت��ب اجلدي��دة، أو الكت��ب التي 

قرأه��ا هو، أو الكتب التي ل��م يقرأها بعد.. هكذا 

س��يكّون صورة ش��مولية من كالم القرّاء، بعيداً 

عن كالم النق��اد، جتنّيهم أحياناً أخ��رى ( _ويتابع 

احللبي_ )آم��ل أن تصل هذا الفكرة إلى كّل قارئ، 

ليشاركن��ا برأي��ه ف��ي الكت��ب، ولنتع��رف عليه 

وعلى فك��ره، ومن��ط قراءاته، هكذا س��نكتشف 

أنواع��اً جدي��دة ل��م نك��ن نعرفه��ا ف��ي األدب أو 

العل��م، وهذا ما س��يكتشفه آخ��رون أيضاً. ومن 

أهداف الصفح��ة أيضاً االبتعاد عن اآلراء النقدية 

الباردة في الكتب أو الروايات.. نريد ردة فعل القارئ 

الع��ادي، البسيط، وحتى الناقد أيضاً ولكن ضمن 

حدود فهم وقدرات واس��تيعاب القراء، وبعيداً عن 

تل��ك الكلمات الفخم��ة األكادميية التي ال يفهم 

أحد منها شيئاً .

الذي  الكت��اب  صفح��ة "م��ا  فك��رة       وم��ن 
ب��ني يدي��ك؟" نش��أت فك��رة إنش��اء مجموع��ة 

فيسبوكية حتت اس��م )قرأُت كتاب��ا ...فوجدت(، 

يق��ول الشاع��ر ي��زن الّدب��ك: )إن اهلل تعال��ى بدأ 

كتابه بفعل األمر "إقرأ". وهذه اجملموعة من أجل 

.  يقول محمود  أن تق��رأ كتابا وتخبرنا ماذا وجدت؟

درويش: "اكتب تكن واقرأ جتد" فالفكرة تكمن في 

عنوانها... تالقح األفكار واحلث على توجيه سهام 

املعرفة والنقد بطريقة تشمل وتعم بناًء على أنَّ 

النّقد ليس حكرا فقط على الدارس��ني له. فهذا 

الن��ادي التفاعلي اإللكتروني هو نواة تأس��يسية 

تكتم��ل باملتابع��ة؛ فأعض��اؤه ناه��زوا ثالثمئ��ة 

مشترك في أقل من أسبوع. َسيفرز منهم صفوة 
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ما بني متخصص في النقد وكاتب مغمور وكاتب 

محترف وقارئ نهم وقارئ عادي كلهم سيستفيد 

ويفيد. كلهم س��يفرزون للواق��ع صفوة تنير درب 

الساحة النقدية املنغلق على أسماء و)تابوهات( 

معينة حتسب األدب وراثة ال إرثا.(، ويأتي اإلش��راف 

على تنظيم هذه الصفحات_حسب رأي الّدبك_ 

كخطوة أولى النتزاع  النوادي القرائية اإللكترونية 

إلى الواقع ورفد الساح��ة األدبية األردنية بالقارئ 

املفيد والناقد البناء دون احتكار للساحة من قبل 

عدة أسماء.

فهو  الق��راءة  أندية  م��ن  الثان��ي  الن��وع     أّم��ا 
يب��دأ بالنق��اش الفيسبوك��ي وينته��ي باللق��اء 

عل��ى أرض الواقع؛ إذ تطرح ع��دة كتب للتصويت 

عليه��ا، والكت��اب ال��ذي يحظ��ى بأعل��ى نسبة 

تصوي��ت يت��م طرحه للنق��اش مع إعط��اء فترة 

مناس��بة لقراءة الكتاب... ويتجل��ى النقاش هنا 

بشكليه اإللكتروني والواقعي؛ اإللكتروني يتمثل 

بالنقاش��ات واحمل��اورات الت��ي تتم عل��ى صفحة 

مجموعة القراءة خالل فترة القراءة )قبل املناقشة 

وبعده��ا(، والواقعي بض��رب موعد محدد يجتمع 

فيه أعض��اء اجملموعة على أرض الواقع ويناقشون 

الكت��اب مقدم��ني مالحظ��ات ووجه��ات نظر قد 

تك��ون مختلف��ة أحيان��ا أو متقارب��ة ف��ي أحيان 

أخرى... والالفت للنظر ف��ي هذه االجتماعات أنه 

ال أح��د ميارس س��لطة عل��ى النص ويف��رض رأيا 

ش��موليا... فسلطة احلكم على النص وتقييمه 

متاح��ة جلمي��ع من ق��رأ الكت��اب. ومن ب��ني هذه 

األندي��ة هن��اك أندي��ة الفت��ة للنظ��ر بنشاطها 

وقدرتها على التنظيم وإثراء احلوار  كنادي )كتابي 

كتابك( و)شرفات( و)انكتاب(.

بعد  بأنه  غيره  األخير)انكتاب( ع��ن     ويتمّي��ز 
كل مناقش��ة يق��وم أعض��اؤه بتق��دمي مراجع��ة 

جماعية للكتاب ما يقدم ق��راءة نقدية مختلفة 

ل��م تعتد عليه��ا الساح��ة الثقافي��ة، وال نعلم 

كيف ستتقبلها؟ تقول ش��ادن أبو الهيجا_ أحد 

أعضاء انكتاب_: )القراءة في انكتاب لها بعد آخر 

أعمق من مجرد القراءة ووضع الكتاب بعيدا عند 

االنتهاء، حي��ث إن القيمة احلقيقية هي بالنقاش 

والتشارك في طرح األفكار وحتليل احملتوى، ومن ثم 

التعاون على كتابة مراجع��ات جماعية ومقاالت 

تنشر على املوقع وعبر وسائل اإلعالم االجتماعي. 

ول��م تكن النية أب��داً أن ننافس أح��دا، أو أن نقدم 

بدي��الً حت��ى. الهدف ه��و إحي��اء ثقاف��ة القراءة 

ونشرها، وتشجيع الشباب على القراءة والتحليل 

والنقد. وعل��ى الصعيد الشخصي، أصبحت اآلن 

أقرأ كتابني كل ش��هر وتنوع��ت قراءاتي وتعددت 

بتنوع الكتب املقترحة واختالف األذواق واخللفيات 

للمقترح��ني واملصوتني. وأعتق��د أن أندية القراءة 

توفر خي��اراً آخر غير تقلي��دي، وميزتها أنها تقدم 

وجه��ات نظ��ر مختلف��ة ليست أحادي��ة، وال هي 

حكر عل��ى الناقد احملت��رف اخلبير! فباس��تطاعة 

اجلمي��ع التعبير ع��ن رأيه��م ونقد الكت��ب التي 

يقرأونها بعد التعرف طبعا على أدوات النقد(. 

كتابك_  كتابي  القدومي _ نادي  وصفي    ويرى 
أن العدي��د م��ن الناس يحب��ون الق��راءة ويؤمنون 

بأهميته��ا، لكنه��م ال يج��دون الوق��ت لذلك أو 

ال يعرف��ون من أي��ن تكون نقط��ة البداية، وآخرون 

بحاجة مل��ن يشجعهم على الق��راءة. "هنا تأتي 

أهمي��ة مجموعات أو أندي��ة القراءة"_كما يقول 

وصفي_ وذلك  بخل��ق مجتمع مصغر أو صناعة 

جو مرتبط بالكتاب والقراءة يساعد على التحفيز 

للقراءة م��ن جهة، وتبادل األفك��ار والنقاش حول 

الكت��ب وبالتال��ي زي��ادة املعرفة ووجه��ات النظر 

من جهة أخ��رى. وأيضاً متثل مجموع��ات القراءة 

عامل جذب للبعض وطريقة الس��تقطاب آخرين 

ودعوتهم لق��راءة الكتب. ويتاب��ع كالمه: )كانت 

الفائ��دة لي م��ن أندي��ة الق��راءة بزي��ادة رصيدي 

م��ن الكتب املق��روءة، وحج��م الق��راءة، والتعرف 

بأش��خاص يشاركونني نف��س االهتمام. ونحن ال 

ننظر ألندية القراءة م��ن منظور نقدي، وإن كانت 

متل��ك القدرة عل��ى ذلك، إمنا ه��ي مساحة لتبادل 

األفكار وتشارك االنطباعات، وليس للحكم على 

الكات��ب والكتاب. واملطلوب منها أن توفر ش��كالً 

يقب��ل جميَع األطياف ويهتم بالقارئ العادي أكثر 

من التخصصي. أما تلك األندية املتخصصة بنوع 

معني م��ن الكتب أو فئة معينة من احلضور ميكن 

أن يكون لها دور نقدي يغذي الكاتب ويعطي مادة 

للمهتمني باملعرفة ح��ول الكتاب. املطلوب أيضاً 

م��ن أندية القراءة  تعميمه��ا كظاهرة ثم ترتقي 

لتصبح_ فعال ومارس��ة طبيعية ف��ي اجملتمع ما 

يرف��ع من نسبة املقروئية ويعكس مظهراً صحيا 

في مجتمعنا من حيث الرقي والوعي(.

ش��رفات  ملتقى  صفاء بدارنة _من      وتق��ول 
الثقاف��ي_ إن ه��ذه األندي��ة جاءت لتعزي��ز فكرة 

الق��راءة اجلماعية )فنح��ن أوالً نقرأ بع��ني الناقد 

ال بع��ني املت��ذوق فحس��ب، ل��ذا تأخ��ذ الق��راءة 

منح��ى احترافياً من أجل تطوي��ر التلقي املعرفي 

ل��دى القارئ. وفي حال متّ تعزي��ز مثل هذه النوادي 

فقد تتواف��ر أرضية خصبة لالطالع على التجارب 

اإلبداعي��ة األردني��ة، ونقده��ا بالتال��ي م��ن أجل 

ال��رديء  عل��ى  وإب��رازه، والتأش��ير  اجلي��د  دع��م 

وردع��ه(، وتق��ول صف��اء إن هدفه��م اخل��روج عن 

نطاق األس��لوب األكادميي الكالسيكي في النقد، 

ومحاول��ة خلق م��دارس جديدة ف��ي النقد. وهذا 

ال يتع��ارض مع اإلط��ار األكادميي إمنا يأت��ي موازياً 

له، وداعم��ا لوجوده. )إننا إذ ننق��د ال نلغي النقد 

الكالس��يكي أو األكادميي إمنا نحاول كما أسلفت 

سابقا اخلروج عن هذا النطاق. وترى شيرين عثمان 

القراءة  نادي  نفسه_ أن  النادي  في  عضو  _وهي 
هو عمل جماعي مهم ج��داً بالنسبة للمجتمع 

كك��ل وللفرد بشكل خ��اص، ذلك أن��ه من أدوات 
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*  شاعر أردني

حاورها: طارق مكاوي
الوطيدة  العالقة  ع��ن  البداية  ف��ي  • نتكلم 

مع الكاميرا؟

كنت أحب أن أتأمل األشياء، أو التفاصيل الصغيرة 

له��ا، ث��م ب��دأت وكأي جتري��ب  في التق��اط صور 

العائلة، فهذه البؤرة الصغيرة كشفت عن بداية 

املشوار لي، ألكتشف أنني أستطيع التقاط صور 

جميلة، عندما تخرجت في الثانوية أهداني أخي 

كاميرا ألبدأ الطريق لتصبح اللقطة في كل مرة 

أكثر دقة وجماال في عيون اآلخرين.

"الجبل كليك" كاميرات مملوءة باألحاسيس
:  جمال العمارة في شرق عمان آسر يشي بتقاليد املعمار دعاس

تقترب دعاس من روح األماكن، فهي تلتقط نبض التفاصيل التي تغيب على الكثيرين ومتنحها 

الروح النابضة لتشي بأماكنها، وتلتقط صبر العتبات األولى على الذين مروا بها، لتعكس تنهدات 

املدينة في هدأة الليل، دعاس صيادة اللحظات احلذرة؛ والتفاتات الشوارع.

التشبيك البيني بني األفراد الذي يهدف إلى نشر 

ثقافة القراءة والكتابة والنقد بني أفراد اجملموعة، 

كذل��ك إلكسابه��م مه��ارات النق��اش وتنمي��ة 

مداركهم الذهنية. وتؤك��د أّن الرأي األكادميي له 

أهميته؛ )الناقد األدب��ي الذي يحمل خبرة طويلة 

ل��ه رأي ذو أهمية كبيرة، ولكن هناك أيضا أهمية 

للمستمع البسيط الذي ميحص النص من خالل 

جتربت��ه البسيطة في احلي��اة. ذل��ك أن القراءة ال 

تقتصر على فئ��ة معينة من اجملتمع بل هي لكل 

أفراده. لذا فالكاتب أو الشاعر أو الفنان من واجبه 

أن يهت��م برأي اجلميع س��واء كان عل��ى مستوى 

أكادميي أو على املستوى البسيط(.

آراء  اختالف  مالحظتنا  إلى  اخلتام، ننوه     وفي 
منتسب��ي ه��ذ األندي��ة وأهدافه��م، ويشير هذا 

إل��ى التنوع ال��ذي حتظى به والذي ترف��ده. ويبقى 

س��ؤال يط��رح نفسه ح��ول غي��اب وزارة الثقافة 

وبقي��ة املؤس��سات املسؤولة عن إص��دار الكتب 

اإلبداعي��ة والفكري��ة ع��ن التواص��ل م��ع أندية 

الق��راءة الشبابي��ة في ط��رح إصداراتها بني أيدي 

ه��ؤالء القرّاء ملعرفة ردة فعل  الق��ارئ جتاه املنتج 

اإلبداع��ي ال��ذي تص��دره. إن هذا الس��ؤال يطرح 

عدة افتراضات لإلجابة؛ فهل تخشى املؤس��سة 

الثقافية الرس��مية  في حال وضع إصداراتها بني 

أيدي هذه اجملموعات من افتضاح أمر ما قد يتعلق 

بج��ودة املنت��ج؟! أتك��ون وزارة الثقاف��ة أو الدائرة 

الثقافية في أمانة عمان مثال ال تريد لفت االنتباه 

إلى تكرار أس��ماء املؤلفني ف��ي إصداراتها، أو إلى 

أن الكثي��ر من اإلصدارات هي م��ن إنتاج موظفي 

املؤس��سة أو أصدقائهم. أسئلة كثيرة يطرحها 

غياب املؤس��سة الثقافية الرس��مية لعل الوقت 

  . حان لتقدم لنا اإلجابة عنها

فنون
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• ملاذا احترفت التصوير الفوتوغرافي؟
بصريتي،  يعكس  لألشياء وهذا  االنتباه  أحب   أنا 
أح��ب أن أراق��ب التفاصي��ل الت��ي ق��د ال تعن��ي 

ش��يئا لآلخري��ن، التصوير فن متط��ور وفيه حتس 

باللحظ��ة، فأن��ا أحب الف��ن بطبيعة احل��ال، ولو 

وج��دت ريشة ف��ي بداية مش��واري ألصبحت اآلن 

فنانة.

إحساس��ي يتك��ون من خ��الل الص��ورة لتصبح 

الص��ورة جزءاً من��ي، وميكنني  التصوي��ر من غير 

الكامي��را، فع��ني الفنان ه��ي كاميرت��ه املتنقلة 

يستطي��ع أن يخزن داخله مالي��ني اللقطات التي 

تؤثر في ش��خصيته، فبالتصوير مُيكنك  أن تكون 

قريبا من الناس، وألنن��ي اجتماعية بطبعي أحب 

أن أعم��ل عم��ال يخ��دم اآلخري��ن لذل��ك أحببت 

الفوتوغراف.

فنا؟ نعّد التصوير  أن  ميكن  • كيف 
بالتأكي��د التصوي��ر ف��ن أصي��ل، فل��ه مدارس��ه 

املعروف��ة  وأس��اليبه، إضاف��ة إل��ى أن ل��ه تأثيره 

بالن��اس ويحتوي على رس��الة إنسانية، هذا الفن  

يحم��ل كل ي��وم إضاف��ة جديدة، يفت��ح رؤى تؤثر 

عل��ى اآلخر "اإلنس��ان" برس��ائله اخملتلف��ة التي 

حتمل هموم البش��ر وأفراحهم، نحن ال نتخيل أن 

يوما ق��د مر دون لقطات تضيف إل��ى هذه احلياة، 

والبشر منذ األزل يوثِّقون حيواتهم، فالفوتوغراف 

توثي��ق لنا، هذا ال يعن��ي أن الفنون األخرى ليست 

مهمة توثيقيا لك��ن الفوتوغراف األهم من خالل 

احتفاظ��ه بالص��ورة كم��ا كانت، س��وف متضي 

اللحظة بكل تأكيد لكنك ال تزال حتتفظ بها.

القدمية "عمان  عمان  لبيوت  انحياز  • هن��اك 
الش��رقية" مع أنه في املناط��ق الغربية لعمان 

معمار جميل وساحر؟ 

أرى أن املعم��ار اجلديد جديد وال يعطي روح املدينة 

احلقيقة وال أهلها، إحساسي دائما عال في أمناط 

البيوت ف��ي عمان الشرقية، هناك جمال للعمارة 

في ش��رق عمان آسر يشي بتقاليد املعمار، وأرواح 

الناس الذين شكلوا معمار بيوتهم، حني تتحدث 

عن عم��ان الغربية فأنت تتحدث ع��ن روح غربية 

غ��زت معمارن��ا الشرقي ال يوجد رائح��ة للعراقة 

وإلنسان البلد فيها. 

الصور  بع��ض  ف��ي  الص��ور  تكني��ك  • ح��ول 
تختاري��ن األبي��ض واألس��ود، ه��ل هن��اك داللة 

يحتملها هذا التكنيك؟

يعتم��د عل��ى ماذا أص��ور، فبع��ض الص��ور تزداد 

قيمته��ا الفنية حينما تك��ون أحادية متى ركزت 

عل��ى املوض��وع، واألخرى ترى جماليته��ا في تنوع 

ألوانه��ا، فمث��ال تصوير الوج��وه والظ��الل تكون 

أحادي��ة، لكن تصوير املدين��ة وأضوائها حتتاج إلى 

أل��وان، وك��ي تظهر تركيب��ة األلوان م��ع بعضها 

حتتاج إلى هذا اخلليط البديع من اللون.

كامال  قدمي  لبيت  مشهدا  الصور  بعض  • في 
أو "موتيف��ا"، كي��ف تخت��ار دع��اس لقتطها 

إذن؟
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أح��ب اللقطة التي تب��دو مختلف��ة، وأراها على 

طريقت��ي، وأعلم جي��دا أنها س��تفاجئ الناس أو 

تفيدهم؛ كلنا من��ر من أمام بيت ما في جبل ما ال 

أح��د يهتم لهذا الباب أنه واق��ف أو بداية لشيء 

م��ا، أو أول عتبات لدرج ما، الن��اس تهتم بتصوير 

الدرج كامال لكنهم ال يص��ورون البدايات، بدايات 

الصع��ود، هناك أش��ياء أكثر جم��اال مع بعضها، 

وهناك أش��ياء تفقد التفاصيل املهمة حني تكون 

ف��ي املشه��د الكبير، فه��ي بحاجة ماس��ة إلى 

إظهار تفاصيلها التي تضيء الكل فيما بعد.

حينما ألتقط صورا لوجوه تنشأ عالقة بيني وبني 

الشخ��ص قبل التصوي��ر، وبعد التصوير أش��عر 

أن الص��ورة هي لي وتعكس ش��خصيتي مع أنها 

لشخص آخر.

اآلن  به��ا  مندغم��ة  أن��ت  مش��اريع  • هن��اك 
وتشكل جزءا من وقتك؟

حاليا أطبق مشروع تعليم التصوير في"مؤسسة 

"  ف��ي جب��ل النظي��ف، وجدت هذا  رواد التنمي��ة

املش��روع وكان لي كل الدعم من املؤس��سة، وقد 

متكنا من إنش��اء مجموعة أطلقنا عليها "اجلبل 

كليك" طبعا اجملموعة مكونة من ش��باب وبنات 

"  شباب متعددو األفكار  بأعمار متفاوتة "يافعني

والطبائ��ع، له��م اهتمام مشترك وه��و التصوير، 

وه��م كك��ل الشب��اب يعرف��ون أول الطريق إلى 

أن التقي��ت به��م، وبدأت رس��التنا بأنن��ا نريد أن 

نعط��ي وجه��ة نظرن��ا "نظ��ر اجلبل" م��ن خالل 

الكامي��را، ونوص��ل رس��ائلنا للعديد م��ن الناس، 

ألننا ل��م نكن نعتبر أن املشروع مشروعا والسالم 

فقد قربنا الناس منا ومن بعضهم، فنحن نلتقي 

معهم ف��ي الش��ارع ونتب��ادل األحادي��ث ونوطد 

عالقتنا بهم.

فالتصوي��ر ليس ش��يئا مجردا، بل هن��اك كاميرا 

مل��وءة باألحاس��يس األولى بعيدا ع��ن التقنيات 

وقريب��ا من دق��ات قلوب البش��ر واإلحساس بهم، 

بعد هذا نود أن نخرج بشيء ميز ونتائج جيدة.

منر اآلن في مراحلنا املتقدمة فبعد خمسة أشهر 

لدين��ا معرض، علم��ا بأننا ال منلك متوي��الً عدا عن 

متويل املؤس��سة، فق��د يتش��ارك خمسة طالب 

بكامي��را واحدة، نح��ن نحاول أن نثب��ت للجميع 

أنن��ا نستطي��ع فع��ل ش��يء مه��م بإمكانياتنا 

القليلة لنستحق الدعم من اآلخرين.

دعاس؟ روان  على  التصوير  ينعكس  • مباذا 

التصوير ط��ّور داخلي على املست��وى الشخصي، 

فت��ح ل��ي الكثير من اآلف��اق، وعززني ف��ي حياتي 

العملي��ة، فق��د ولّد ل��ي مهارات كثي��رة لم أكن 

أعرف أنني أس��تطيع اس��تخدامها، أشعر بفرح 

النج��اح من خ��الل الفوتوغ��راف ألن الن��اس يرون 

صوري ويرون اس��مي عليها دون توقيع، أحس أنني 

صنعت بصمتي عل��ى الصورة التي أصورها، وأرى  

حتفزي في كل مرة حينما أس��مع ردود فعل الناس 

على كل جديد لي.
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*  فنان تشكيلي أردني

دحي��دل  محم��د     الفن��ان 
التجري��ب،  ف��ي  املنهم��ك 

االبتك��ار  إل��ى  واملتطل��ع 

واملسكون بهاج��س املغايرة، واح��داً من الفنانني 

الشب��اب الذي��ن عمل��وا عل��ى اس��تغالل أوقات 

فراغه��م باالطالع عل��ى الكتب الفني��ة.. وجتارب 

عمالقة الفن ف��ي الوطن العرب��ي والعالم، وإلى 

جانب ذلك اس��تفاد م��ن ثقافة والدت��ه اجلمالية 

والفنية.. ومن آراء الفنانني األردنيني والعرب الذين 

كانوا يترددون على مرس��مه وعلى جاليري املشرق 

                                . الذي سبق وكان مديراً له

بالغ  باهتمام  يستمع  دحيدل  الفنان  كان   كما 
إلى نص��ح وتوجيهات النق��اد والفنانني، ويناقش 

معه��م ما أنتج��ه من أعم��ال فني��ة، لكنه كان 

إضـاءة لونية وجملة نغميـة
يف أعمال الفنان محمد دحيدل

غـــــــازي انعـيم

يأخذ ما يناس��ب قناعات��ه الشخصي��ة النابعة 

من حريته في تطويع أشكاله وفق ما متليه عليه 

مخيلت��ه اإلبداعي��ة التي تخض��ع للقيم الفنية 

الت��ي يري��د إظهارها في لوحات��ه الفنية التي لم 

يرغ��ب بعرضها ف��ي معارض فنية، بق��در ما كان 

همه الرسم وال شيء غيره.                                                                               

   ومن يغور بالتحليل في أعماق جتربته اجلمالية 
الفنان��ني  رابط��ة  الت��ي عرضه��ا ف��ي جالي��ري 

التشكيلي��ني األردني��ني العام املاض��ي، يستنبط 

البصمة اخلاصة الت��ي يتسم بها الفنان دحيدل، 

ال��ذي أنتج لوح��ة تشكيلية ضم��ن رؤى جمالية 

أخذتن��ا إلى فض��اءات  تشكل فيها املوس��يقى، 

والل��ون، ثنائياً حميمي��اً، ظهرا ف��ي انسجام تام، 

ه��ذا االنسج��ام، نلمس��ه ونح��ن نتنق��ل ف��ي 

فض��اء اللوح��ة من منطق��ة لوني��ة غامقة، إلى 

أخ��رى، حيث تأخ��ذ األل��وان فيها درج��ات فاحتة، 

ه��ذه االنتقاالت ف��ي الدرجات اللوني��ة، تعبر عن 

حساس��ية عالية لدى الفن��ان بعنصري موضوع 

العم��ل الفني وأثرهما الفاعل ف��ي هذه التجربة 

التي تكشف عن جمالية ذات عمق إنساني، تشد 

املتلقي في غمرة م��ن االنفعاالت.. إلى عالم آخر 

ه��و عالم املوس��يقى، واحلل��م املفع��م بإيحاءات 

وإمياءات الطبيعة.                                                                          

بإعادة  دحي��دل  الفن��ان  ق��ام  الطبيع��ة   تل��ك 
صياغته��ا برؤية جدي��دة، وترجمها إلى أش��كال 

له��ا طابعها اجلمال��ي اخلاص، قوامه املوس��يقى 

باعتباره��ا ال تنقل موضوعاً بصري��اً وإمنا تتفاعل 

فيه��ا النغمات واإليقاعات.. وم��ن الفنانني الذين 

اتبع��وا ه��ذا االجت��اه ) كاندنيسك��ي، ب��ول كلي 

وديلون��ي(، وه��ؤالء أزال��وا احلواجز بني املوس��يقى 

بينهم��ا  التركيبي��ة  العالق��ة  ألن  والتصوي��ر، 

ل��م تعد تقب��ل اجل��دل، حي��ث أمك��ن الربط بني 

فنون الرس��م واملوس��يقى، وأمكن عم��ل عالقة 

بني املف��ردات اللحني��ة في املوس��يقى واملفردات 

التشكيلية في الفن البصري.                                
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تنويع لوين وحضور إنساين
إلى  دحيدل  محم��د  الفنان  جترب��ة     تنقس��م 
قسم��ني: األول يتن��اول اإلنس��ان، والقسم اآلخر 

تن��اول الطبيع��ة، لكنهما مرتبط��ان ببعضهما 

موضوعيا.. ولوني��ا.. وهنا تظهر براعة الفنان في 

التنويع اللوني الذي يبعد املتلقي عن امللل وتكرار 

                                . نفس املوضوع

أن  نالح��ظ  األول  القس��م  إل��ى      وبالع��ودة 
هن��اك حض��وراً للعنص��ر اإلنساني م��ن الناحية 

الشكلية، ولك��ن هذا احلضور مبه��م من ناحية 

التفاصيل، ما أعطى العنصر اإلنساني شمولية 

تف��ي بالقص��د التعبي��ري. لكن ما ميي��ز الشكل 

اإلنسان��ي في لوح��ات دحيدل وصول��ه إلى درجة 

التجريد الكامل، فغّيب مالمح عناصره اإلنسانية 

ومعاملها الذاتية، ورس��مها على ش��كل خطوط 

متراقص��ة أو متقطع��ة. وكأن الفن��ان يتعم��د 

الغي��اب والتمويه في الكثي��ر من مناطق اجلسد، 

ورغم ذلك أس��همت اخلطوط بليونتها وعذوبتها 

ورقتها مبنح اجلسد اإلنساني طاقة حية أسهمت 

ف��ي أن تتبعه العني ف��ي غنائية مريحة كما تتبع 

األذن نغم��ات املوس��يقى بإيقاعاتها وس��كناتها 

وتعبيراتها دون نشاز.                                                                      

اجملموعة  هذه  في  اإلنسان  العنصر  مثل     وقد 
الفني��ة حال��ة م��ن االنط��الق والتوه��ج، وأخ��ذ 

اإليق��اع اللوني مديات��ه النغمية كما أس��همت 

املساح��ات الزمكاني��ة في هذه اجملموع��ة بتوفير 

احللم الذي ينشده الفنان.                                                                         

فيتمثل  مجموعته  من  الثان��ي  القسم     أم��ا 
بالطبيع��ة، حي��ث ق��ام الفن��ان دحي��دل بإعادة 

صياغته��ا   عل��ى أنغ��ام موس��يقية ف��ي فضاء 

وإيق��اع لون��ي ضم��ن مساح��ة جتريدي��ة رمزي��ة 

تستجلي الرؤى احلامل��ة للفنان واملتلقي معاً، وقد 

ش��كل احلل��م، الفضاء ال��ذي يرتكز في��ه عنصر 

اإلنسان، بل احملور الذي ت��دور حوله بقية العناصر 

املتمثل��ة ف��ي األرض واملاء والسم��اء، حيث عمل 

الفن��ان عل��ى إحالة تل��ك العناصر إل��ى خطوط 

وألوان وإشارات تعبر عن ذاتها، وهنا كشف الفنان 

دحيدل من خالل موضوعاته التي قادته مباش��رة 

إلى الفض��اء التجريدي املقت��رن بنفس رمزي، عن 

دواخله وأحالمه، حيث س��اعدت األل��وان املنثورة 

على مسطح لوحاته بإضفاء املزيد من اإليقاعات 

اللونية واملوس��يقية التي تتفاعل فيها النغمات 

واإليقاعات.
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ميت��از  الفن��ي  العم��ل  األس��لوب جع��ل    ه��ذا 
بغنائية ش��اعرية بصرية مقروءة ف��ي اإليقاعات 

اللونية املتنوعة احلساس��يات والناجتة من تناغم 

األل��وان واملوس��يقى على مساح��ة اللوحة، كما 

منح��ت األلوان إحساس��ا باحلركة م��ا جعل عني 

املتلق��ي تتنق��ل من مك��ان إلى آخر م��ن اللوحة 

بت��درج مريح، وه��ذا يؤكد ق��درة الفن��ان ومتكنه 

وس��يطرته على الل��ون والتقني��ة اللذين توصل 

إليهم��ا من خ��الل التجريب القائم عل��ى األلوان 

واألشكال واخلطوط.

خالل  من  دحيدل  محم��د  الفنان  أك��د     لق��د 
جتربت��ه األول��ى، الت��ي لفت��ت األنظ��ار، وش��دت 

امللتقي بطقوس��ها، وجمالها، وعبقها، انفتاحه 

عل��ى احلرية ف��ي التشكي��ل والتلوي��ن والتعبير، 

مع التأكيد على البناء اجلمالي.. وألف حتية لهذا 

                             . الفنان الشاب، القادم بقوة

- الســيرة الذاتيــة للفنــان محمد 
دحيدل:

� أردني من مواليد نينوى، العراق عام 1975. 

�  أكم��ل تعليمه العالي ع��ام 2006 في معهد 

التكنولوجيا واملعلومات في عمان.

اجلرافيكي. التصميم  في  دبلوم  على   � حصل 
صاالت  م��ن  العدي��د  ف��ي  أعمال��ه   � عرض��ت 

العرض في عمان.

� عضو في رابطة الفنانني التشكيلني األردنيني.

� مع��رض جماعي م��ع الفنان محم��د نصر اهلل، 

الفن��ان كمال أبو ح��الوة والفنان عل��ي عمرو في 

جاليري بيت املوسيقى 2012.

�  املع��رض الشخص��ي األول )روندو( ف��ي رابطة 

الفنانني التشكيليني األردنيني 2011.

� معرض جماعي في جاليري نبض 2010.

� ش��ارك ف��ي العدي��د م��ن ورش العم��ل احمللية 

والعاملية.

ما يجعل ثنائية )املرأة _ الرجل( 
في إطار يجمعهما شيئا واحدا 
من الوج��ه الشمول��ي حلقيقة 
ه��ذا الكون هو: الفن _ ذلك الشيء الذي ال يعرّف 
كحرف��ني.. فمهم��ا امتلكنا م��ن أدوات حقيقية 
أدبي��ة أو فنية، وما قدم عب��ر العديد من العصور، 
م��ا زال الف��ن ف��ي أوج تفوهه، وم��ا زلنا نتعطش 

لالشتغال عليه ليومنا هذا.
مستمر  س��باق  في  التقني��ة       فاالبتك��ارات 
م��ع اإلبداع��ات الفنية.. واحلي��اة دون اكتشاف ما 
ه��ي إال كحجر صامت، فه��و غير مستغل لفعل 
م��ا _ ونقص��د هنا مضمون��ه الشكلي _ وبغض 
النظ��ر أيضا م��ا إذا كان يحمل بطيات��ه جمالية 
يراعيها أغلبية الدارسني اجلماليني. وهنا ال أحتدث 
ع��ن احلجر كأس��تاذ كما جاء ف��ي تنصيص على 

"قراءة كامنة يف التشكيل األنثوي"

* فنان تشكيلي من األردن.

محمد أبو عزيز
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ن��ص محي الدي��ن بن عرب��ي في مرج��ع لباحثنا 
الفنان العراقي الراحل ش��اكر حسن آل س��عيد، 
ولك��ن أحتدث ف��ي منطق��ة أخرى وغي��ر مبطنة 
وغي��ر خاضع��ة للتأوي��ل. بل ج��اء احلج��ر تعبيراً 
فرضياً ع��ن العجز والسكون غي��ر احلي، الذي لم 
يدخل _ روحيا _ مبتنفس النفس البشرية _ الذي 
ل��م  يكتشفه أحد _ فلو اكتش��ف لدخل عالم 

يتجاوز احلداثة برمتها. 
سوى  الرقعة  هذه  من  اتخاذ  بصدد       ولسنا 
تبسي��ط ما نستطيع أن جنده مناس��با… فعالم 
التشكي��ل باعتب��اره نصا بصريا ال يج��وز املزايدة 
علي��ه واعتباره م��ادة جرائدي��ة، وال اجملامالت التي 
ال تغني م��ن جوع .. إن ما يظهر على السطح ما 
ه��و إال فقاعات كالصاب��ون ومبضمونها الشفوي 
يختلجها  وال  شيئا  حتمل  ال  أنها  "اخلفيفة" أي 

أفعال لم تخلق بعد ..!!!

اللغة  بأدبيات  يكم��ن  ال  البص��ري       فالن��ص 
مهم��ا صيغت وما حتمله م��ن مضامني، فغالبية 
م��ا يكتب م��ا ه��و إال انطباع��ات واس��تشفاف 
الوق��وف  اجلمي��ع بسرع��ة ع��دم  يع��رج علي��ه 
والتوق��ف، وهذا م��ا يجع��ل الفج��وة كبيرة بني 
اجلمهور "املتلقي" والعم��ل الفني _ هذا التنافر 

يجعلنا ندخل بدميومة العجز واحليرة. 

الذي  الوحيد  التعبيري  العنصر  ه��ي       امل��رأة 
يسيط��ر عل��ى هواج��س املبدع��ني التشكيليني 
ف��ي العال��م _ ه��ذا االتخ��اذ م��ا ه��و إال اجل��زء 
الفنان��ني _  الكتمال��ه، فمنه��م _أي  املتم��م 
يع��ّدون امل��رأة املله��م الوحيد للك��ون واجلمال _ 

عب��ر النسب من ناحي��ة التحلي��ل التشريحي _ 
ومنه��م اش��تغل عليها كرم��ز للوط��ن واحلنني 
إلي��ه، وكذلك ال��والدة التي تضفي علينا س��مة 
االستمرارية والتواصل والعبق الفواح املزهر الذي 

يصعب االستغناء عنه.

استلهام  الكالسيكي  العربي  شعرنا       ففي 
ببعده��ا  رفيع��ة  مكان��ة  ذات  جعله��ا  امل��رأة 
االجتماع��ي، أما روحي��ا فمن احلب الع��ذري الذي 
قط��ن أمع��اء الشع��راء مفات��ن من يحب��ون إلى 
امل��رأة الضخم��ة التي وجد فيها بيكاس��و ما لم 

يجده فنان عربي معاصر.

عّما  التعبير  رؤي��ة  في  وضوح  هن��اك      لي��س 
ينت��ج من إبداع��ات فناناتن��ا؛ فالق��راءات ليست 
مبفهومها الذي يدخل مبستوى الرس��م بحرفيته، 
وإمنا الف��ن يتجاوز املستوى اخلطابي الذي يعيشه 
الفنان وإن لم يقدم إبداعا متفردا ما كان صاحب 
رؤي��ة ال تبدأ مبتطلب��ات احلياة اليومي��ة _ حداثيا 
على  قهوة  رشفة  أو  مثال  املوس��يقى  _كسماع 
الشرفة كما أشار بعضهم !!!. فعلينا أن ال نكرر 
ما جت��اوزه الغ��رب _ إن جاز لنا الق��ول _ أصبحنا 
مج��رد ماكينات أو آالت اس��تهلكت ف��ي العالم 

املغاير _ اآلخر _ للغتنا العربية.

من  أنتج  ما  بني  التمايز  بصدد  لسنا       وهنا 
قب��ل فن��ان أو فنان��ة، فه��ذه املعادل��ة تدخل في 
دوام��ة الالعدال��ة، ب��ل نقص��د إلى ق��راءة أعمال 
بع��ض مبدعاتن��ا ق��راءة كامنة ال حتتم��ل كافة 
العل��وم اإلنسانية، كم��ا جاء في الق��راءات التي 

تعرف باملتعالية. والسبب في ذلك املزاج _ أثر من 
آثار الطبيعة _ كما يشير له أبو حيان التوحيدي، 
ال��ذي ينعكس عل��ى معظم القارئ��ني فهو قابل 

للقبول تارة أو الرفض تارة أخرى.

قراءتنا  تخصيص  س��وى  يسعنا  ال         وهنا 
بأمانة وموضوعية علمية وإش��ارات س��نرصدها 
من خ��الل ما أنتج في السن��وات السابقة تندرج 
بصمة في التشكيل، وس��نعرج ببساطة القراءة 

لتأسيس جيل يتثاقف عبر هذا احلوار اإلنساني.
     لقد نعمت العديد من الفنانات التشكيليات 
ف��ي األردن بدراس��ة الف��ن ف��ي اخلارج ع��دا اجلدد 
منه��ن _ الواعدات _ وتتف��اوت كليا مستوياتهن 
من ناحية الرس��م األكادميي واملست��وى اخلطابي 

الذي يطرحنه دون أي أرضية صلبة. 

الفنانة جمانة الحسيني:
بيروت  ف��ي  درس��ن  اللوات��ي  الفنان��ات      م��ن 
وباري��س، فنتاجاته��ا قبل عق��د الثمانينيات يعد 
مرحل��ة تسجيل حلقائ��ق مرئية بأس��لوب بدائي 
وزخرف��ي أكثر منه عم��ال فني��ا.. إذ تلمسنا ذلك 
م��ن خ��الل إقامته��ا معرضا إس��تعاديا ف��ي دارة 

الفنون _ مؤسسة خالد شومان.
على  احلسيني  جمانة  الفنانة  اشتغلت      لقد 
مدين��ة القدس، وكأنه��ا تطرز أعماله��ا مرتكزة 
عل��ى الل��ون الذهب��ي حلكم��ة القب��اب وكذلك 
املبش��ر باجلن��ة، غي��ر األبي��ض ال��ذي يتالقى مع 

تسمية املدينة تاريخيا.
مساحة  ضمن  أعمالها  استأنفت  ثم       ومن 

أقرب لإلش��ارات واحل��روف العربية، حي��ث السرد 
الكتاب��ي ال��ذي تتناول��ه يسيط��ر عل��ى معظم 

نتاجها.
الكبي��رة  األحج��ام  ذات  أعماله��ا  أم��ا       
فتعامل��ت معه��ا كسط��ح ش��فيف، ارتك��زت 
به��ذه السط��وح الكبي��رة على األل��وان الداكنة 
كاألس��ود والكحل��ي..، تارك��ة الس��ردي بحال��ة 

الصحو النوري في نتاجاتها.
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الفنانة رجوه علي:
بريطانيا  في  درس��ن  اللواتي  الفنان��ات      م��ن 
متخصص��ة في تاري��خ الفن والنح��ت من كلية 
جول��د س��ميث بجامعة لن��دن، وقد اس��تأنفت 
عملها ف��ي األردن، وهي من أكث��ر الفنانات جرأة، 
فترى عدم العبث مبحتويات احلجر وما يحمله من 
إرهاصات وتناقض��ات في ماهّيته، وتارة تشير إلى 
العب��ث من ناحية اخل��ط _line ، وجتعله يتحرك 
ضم��ن منطقته اإليقاعي��ة أي إذا احتوت األلياف 
على اجتاه معني فإنها تقوم بخدش سطح احلجر 
باجت��اه يتضاد مع اإليق��اع ليعطي بع��دا جماليا 
وفلسفي��ا، فثمة اخت��زال واضح املعال��م، وبهذا 
تقترب من عال��م الروحانيات والتصوف _ وخاصة 
عندم��ا أقامت معرض��ا بعنوان "الب��اب" في دارة  
الفنون _ مؤسسة خالد شومان في عام 1997، 
وق��د أحالتنا إل��ى عال��م الدهشة أو االس��تفزاز 
ال��ذي ل��م يتعود علي��ه املتلق��ي األردن��ي، تعمل 
ضم��ن منطق��ة "م��ا بع��د احلداث��ة". وه��ي من 
أصع��ب م��ا توصل إلي��ه الف��ن احلدي��ث. إضافة 
إل��ى ذلك فقد مارس��ت ف��ن اجلرافي��ك والزخرفة 
اإلس��المية وأخذت العديد من الدورات على أيدي 
كبار الفنان��ني العرب واألجانب أمث��ال: األمريكي 
الري توم��اس _ مدير معهد س��ان فرانسيسكو، 
واملزخرف البريطاني أش��لي مانينج. حصلت على 
اجلائ��زة الثاني��ة في ف��ن احلف��ر _ اجلرافيك _ من 

بينالي الشارقة، األمارات العربية املتحدة. 

الفنانة رىل الشقيري:
جتربتها: منذ  وصف  في  رل��ى  الفنانة     تق��ول 
أن ش��عرت بهاج��س الف��ن ف��ي داخل��ي ومن��ذ 
السن��ني املبك��رة، والطبيع��ة مب��ا فيه��ا، املصدر 
احلقيق��ي للتعبير ع��ن عوامل��ي الداخلية، وكانت 
األش��كال في البداية أقرب ما تكون إلى الواقعية 
لونا وش��كال وتفصيال. وواصل��ت التجريب بذلك 
األس��لوب لسنني إلى أن التحقت باملعهد امللكي 
فخ��ر النس��اء زي��د 1983 لتتعلم من س��موها 
الكثير ويجعلها متنة لها مدى احلياة كما تقول... 
التشكيلية  تقدمه  ملا  متابعتنا  خ��الل     وم��ن 
رل��ى نكتشف بأنها تبني س��طحها البصري من 
خط��وط واثق��ة، فتح��س بأنها عمائر وس��طوح 
آيل��ة للسقوط، فم��ن البن��اء إلى ه��دم الفكرة 
الهندس��ية والرتابة. لذا ما وراء ه��ذا الهدم ثمة 
بق��ع مضيئة ف��ي غالبي��ة أعمالها الت��ي ترتكز 
فيها على أل��وان معينة مخت��ارة بعناية كالبني 
ودرجاته واألس��ود والبرتقالي، إضافة إلى األبيض 

كبقعة تنير لنا ما نصبو إليه.

الفنانة رهام غصيب:
اللوات��ي  القالئ��ل  م��ن  ره��ام  الفنان��ة     تع��د 
مارس��ن الف��ن بأس��لوب فط��ري، ومستم��د من 
احلياة اليومية املعاش��ة وتأثير املشاهد البصرية 
املتناولة _ خاص��ة املدن األردنية كعمان والسلط 

وبعض األماكن األثرية.

واأللوان  أعمالها )اخلطوط  الفنانة عن     فتقول 
ه��ي الكلم��ات الت��ي أعب��ر بها عن أحاس��يسي 
اجلمالي��ة وش��عوري املُل��ح بسحر العال��م، وهي 
حروف وكلم��ات من نوع خاص تعبر عن جانب من 
شعوري ال أستطيع أن أعبر عنه باللغة العادية أو 
أية وس��يلة تعبيرية أخرى. وال أس��تطيع أن أقول 
إنني تأثرت مبدرس��ة فنية بعينها، وإمنا أس��تطيع 
القول بأنني غرق��ت بالتراث الفني احمللي والعاملي 
برمته(. وتضيف بعدم اهتمامها للجانب التقني 
بقدر ما تهتم بالتفاعل احلي مع بيئتها الكونية. 
وتق��ول: إن الفن لم يكن ش��عارا لي، إن الفن جزء 
ال يتجزأ من حياتي، بصفتي كائن يتفاعل بشكل 

متواصل مع اجملتمع والطبيعة واهلل.
الفن  عمان، درست  مواليد  من  رهام     الفنانة 
ف��ي الواليات املتحدة األمريكي��ة، وأقامت العديد 
من املع��ارض الشخصية، وش��اركت في عدد من 

املعارض اجلماعية في الكثير من الدول.

الفنانة سهى شومان:
أبرز  من  واحدة  ش��ومان  س��هى     تعّد الفنانة 
الفنانات على وج��ه التحديد برعاية الفن العربي 
عموم��ا والفنان األردني بوجه خ��اص، قطنت في 
أكث��ر من بل��د وكافحت إل��ى أن صنعت أحالمها 
الفن��ون /  دارة  ع��ام 1993 بتأس��يسها  ف��ي 

مؤسسة خالد شومان.
ولدت ف��ي مدين��ة الق��دس، والتحق��ت باملعهد 
امللكي فخر النساء زيد للفنون اجلميلة مبنتصف 
السبعينيات لتصبح م��ن تلميذات الفنانة فخر 

النساء زيد.
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تعكف على  ه��ذا  يومن��ا  إل��ى  مثاب��رة   فنان��ة 
عمله��ا وحترص على التواصل م��ع التقدم الفني 
عاملي��ا.. وه��ي من أكث��ر الناس تعلق��ا بقضيتها 
األساس��ية.. إضاف��ة إل��ى أنه��ا اش��تغلت على 
السطح التصوي��ري بأس��لوبية ذات خصوصية، 
لتتخ��ذ من احلج��ر والرم��ل أرواح��اً تعيلها على 
ترجم��ة احلياة ب��رؤى جديدة مستوحي��ة أعمالها 
من املدينة الوردية "البتراء" التي يقدرها األردنيون 
أكثر من غيرهم وقبل أن تصبح من عجائب الدنيا 
السب��ع.. لقد أحبت هذه املدينة إلى أن أس��ست 

جمعية حلمايتها عام 1989. 

مفتوحة  مغ��ٍر وآفاق��ه  عال��م  السط��ح     إن 
للتأوي��ل، لقد عمدت الفنان��ة وضع األثر احلقيقي 

للرم��ل اجملل��وب م��ن منطق��ة البت��راء ووادي رم 
عل��ى أوراقها اخلاص��ة؛ فاللون يع��د الركيزة التي 
جتذبه��ا وتريد إيصاله للمتلق��ي وكأنها تريدنا أن 
نحس ونشع��ر بشاعرية اللون عب��ر حس وجودي 
دون الوص��ول ملنطقة املعنى لتسعدك بأعمالها، 
وتق��ول عن جتربته��ا: "ال آخذ ش��كال وأحلله، بل 
أطل��ق اللون ليخ��رج من روحي دون إس��تراتيجية 
معين��ة، أو مخط��ط له��ا مسبق��ا وف��ي حلظة 
انفع��ال عميق، غير أن الشك��ل ال يخرج بالفعل 

  . من التجريد بل من اللون
أرت"  م��ن "الفيدي��و  العدي��د  له��ا  أن     كم��ا 
الذي ن��ال إعجاب املتلقني إضاف��ة إلى أنها تتخذ 
م��ن الضوء طريق��ا لينير لنا ه��ذه العوالم، وهنا 
نقول بأن عالقة الفنانة س��هى ش��ومان حميمة 

ما بني اللون والضوء.

الفنانة غادة دحدلة:
غ��ادة م��ن مواليد عم��ان ع��ام 1963، وتخرجت 
م��ن كلية س��نترال تكنيك��ال للفن��ون اجلميلة 
ف��ي تورنتو، كن��دا. أقام��ت العديد م��ن املعارض 
الشخصي��ة باألردن، كما حازت عل��ى العديد من 

اجلوائز الدولية.

نرجع  الفنان��ة  ألعم��ال  قراءتن��ا  خ��الل     م��ن 
مناش��ر  ورمب��ا  واجل��دران  السط��وح  لنستذك��ر 
لله��واء وم��ا  املكشوف��ة  واملف��ردات  الغسي��ل 
إل��ى ذلك، فت��ارة ن��رى بتجربتها املربع��ات امللونة 
بأل��وان غامقة كاألس��ود ومتتالي م��ن السكني 
بتدرجاته... حتيلك أعم��ال الفنانة التي تقوقعت 
في السنوات األخيرة على جتربتها فتقول: "أما في 
أعمال��ي فليس هناك أي صلة مرجعية مجسمة 
م��ن الطبيعة، بل ه��ي تعبير نقي ع��ن العالقات 
الهندس��ية والفراغات واخلط��وط واملساحات في 
بن��اء لوحة الهدف منها تسجي��ل أحداث بصرية 
نقي��ة". وهن��ا نختل��ف مع ج��زء م��ن رأيها حول 
مرجعي��ة أعماله��ا ك��ون الطبيعة ه��ي امللهم 
واملعل��م األول لإلنس��ان واملرج��ع احلقيق��ي الذي 
نلتقط من��ه املفردات واإلحساس��ات. وتارة أخرى 
نرى ألوان��اً فرحة رمبا تبعث عل��ى احلياة واالنفتاح 

كالزرقة وفضائه املفتوح على التأويالت.

الفنانة فخر النساء زيد:
أكادميية  ف��ي  درس��ن  اللواتي  الفنان��ات     م��ن 
رونس��ون عل��ى ي��د الفن��ان الفرنس��ي "روج��ر 
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بيسي��ر" إضاف��ة إل��ى أنه��ا واح��دة م��ن أس��رة 
تركية عريقة اش��تهرت بالثقافة والفن واإلبداع، 
وه��ذا م��ا س��اعدها عل��ى االلتقاط��ة احلقيقية 
ملفه��وم الفن عموما والتركي��ز على أعمالها في 
هذا السياق يحيلنا إل��ى أنها كانت ومنذ نعومة 
أظفارها تخط رسومات للنساء والريف التركي.. 

الخ.

النس��اء وبفترة  فخ��ر  الفنان��ة     اس��تطاعت 
وجي��زة حتقي��ق ذاتها من خالل احلي��وات الشرقية 
والنف��س البشرية ليكت��ب عنها كب��ار املؤرخني 

كموريس كروزية.

كبيرة  وبأحجام  كثيرة  ش��خصيات     رس��مت 
أمث��ال "األمي��ر رعد، واألمي��ر زيد.. كما رس��مت 
ذاته " بأس��لوب وح��س عاليني، إضاف��ة إلى أنها 
كم��ا قال��ت بأنها درس��ت احلضارات وتأث��رت بها، 
فهي منحدرة من عائلة تركية ومتزوجة من عربي، 
وهذا ما صقلها لترتقي إلى عاملها املليء بالزخم 
واملفردات الطقوس��ية والصوفي��ة والدراويش...، 
لق��د اعتمدت اللون كق��وة تعبيرية وحيوية على 

سطوحها التصويرية.

أس��ست الفنانة فخر النساء املعهد امللكي فخر 
النساء زيد للفنون اجلميلة مبنتصف س��بعينيات 
الق��رن املاضي، الذي التحقت به كثير من فناناتنا 
ف��ي األردن أمث��ال: "األميرة عالية بن��ت احلسني، 
واألميرة وجدان الهاش��مي، والشريفة هند ناصر 
والفنانة سهى شومان، ورلى الشقيري وأخريات.

أكث��ر  النس��اء م��ن  فخ��ر  الفنان��ة  أن     كم��ا 
الفنان��ات جتريب��ا ودائما م��ا تبحث ع��ن مفردات 
م��ن البيئ��ة البيولوجية كاس��تخدامها للعظم 
وإع��ادة تشكيل��ه، وش��اهدنا معروضاته��ا ف��ي 
متح��ف دارة الفنون _ مؤس��سة خالد ش��ومان؛ 
فق��د أقيم لها معرض ضخ��م بإبداعاتها الفنية 

الغزيرة. 

الفنانة منى السعودي:
في  درس��ن  اللواتي  الفنان��ات  م��ن       واح��دة 
في  تخصصت  قد  )الب��وزار( _ باريس _ وكانت 
مج��ال النحت ف��ي ع��ام 1971، فتصميماتها 
تثب��ت بوقوعه��ا ضمن منطقة تبتع��د فيها عن 
جوه��ر ما تتسم به األش��كال اإلنسانية، مدرجة 
بذلك أش��كال اللعب في منطقة تستدعي فيه 
التناغم البصري في اإليقاعات وتفاوت في النبرات 
اخلطية ملنحوتاتها األقرب للهندسية، فتهرب من 
املوض��وع وحتيلنا إل��ى البساطة واالخت��زال. ورمبا 
عملها ال��ذي يراود كل إنسان تثي��ر بصره، وجتعل 
من ساعات النهار عادة للعمل، وملعاجلة احلجر في 
سقوط الضوء الطبيعي.. حيث يتآخى الضوء مع 
احلج��ر، ويتكون نشيدي احلجري بني مطرقة الروح 
ورن��ني األزميل.. عزف يولد م��ن احلجارة مخلوقات 
تسعى ف��ي األرض.. حني اخت��رت أن أكون نحاتة، 

اخترت طريقة في احلياة كما تشير النحاتة.
ذات  املنحوتات  من  العديد  الفنانة  أجنزت     لقد 
األحج��ام الكبيرة، وأش��هرها منحوتة هندس��ة 
ال��روح بارتفاع 3 أمت��ار في ع��ام 1987، وكانت 
هدي��ة األردن ملعه��د العال��م العربي ف��ي باريس، 

وهي عبارة ع��ن كتلة مستطيلة، تنقسم طوليا 
إل��ى مسافات أقرب إلى التقاس��يم املوس��يقية، 
يقطعه��ا أفقيا متوجات نص��ف دائرية هي في آن 
متوجات الرمل أو املاء ... يتوس��طها ش��كل هالل 
يول��د.. وتق��ول منى السع��ودي إنني أس��ميتها 

العطاء  يبقى  بأن��ه  الروح( لشعوري  )هندس��ة 
الفني بحثا مفتوحا خالصا وصافيا.

العربي،  عاملنا  ف��ي  النحاتات  أبرز  م��ن     من��ى 
وه��ي جريئ��ة بأطروحاتها، كما متي��زت ببصمتها 
اخلاصة عندما نلتق��ي بأعمالها النحتية للوهلة 
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األول��ى، كم��ا أن النحات��ة من��ى له��ا العديد من 
احملط��ات وتنقالت عديدة ما يثري جتربتها وخبرتها 
ويضيف لرصيدها العديد من املشاركات العربية 
والعاملية، فمثابرتها الدؤوبة وحرصها على إخراج 
أعماله��ا بصورة جلية هو من أكثر السمات التي 
حتققها وتضيف  للنحت العربي تألقه واحترامه 

أمام التجارب الغربية. 

الفنانة نوال العبداهلل:
الفنون  بأكادميي��ة  ن��وال  الفنان��ة     التحق��ت 
اجلميلة في فلورنس��ا، إيطاليا عام 1979، وتعد 
م��ن أنضج التشكيلي��ات على صعي��د الساحة 
التشكيلي��ة األردنية وأكثرهن ج��رأة في تناولها 
للموضوعات التي تود معاجلتها، كما مثلت األردن 
في أكثر من بلد عربي وعاملي وهنا نود اإلشارة إلى 

أعمالها و بهذه الرؤية الشفيفة فنقول: 
عالم  س��طح  واختيارها  صفاء الل��ون   "رغ��م 
ه��دوء  ب��ني  م��ا  التشكي��ل، فهنال��ك جدلي��ة 
األعم��ال وإيحاءاته��ا التجريدي��ة بعال��م البحار 
وأعماقها، وما بني االنفع��ال امللتزم في إيحاءاتها 
الفكري��ة للعالم الداخل��ي، فتجربتها ذات قيمة 
نوعية تختارها عبر تناغ��م في اإليحاءات اللونية 
الت��ي تطرحها، فهي س��يمفونيات تنشطح عبر 
تناغم��ات الل��ون واألج��واء احملاطة به��ا من خالل 

خطوطها الواثقة".

تق��ول الفنان��ة ع��ن أعماله��ا "أرغ��ب أن يشعر 
املتلق��ي بال��ذي أش��عر ب��ه ألن��ه ش��عور جميل 
وشفيف في حني ال أسعى ملنح اآلخرين )رسالة( 

من خ��الل اللوح��ة. ويسعدني أن ي��درك املتلقي 
لوحتي التجريدية على هذا النحو... وتضيف إلى 
أن الرسم بالنسبة لي حاجة أعبر بها عن نفسي 
مثلما أحتاج إل��ى أن أتنفس، وتشير إلى أعمالها 
بأنها ليست صدفة  بل هي عفوية، الصدفة جتيء 
على السطح التصويري أم��ا العفوية فهي التي 
تخ��رج من أعماق الداخل. الصدفة مع أنها تلعب 
دورا مهما إال أنه��ا دور غير دائم أو مستمر... لقد 
حاولت غي��ر مرة لتدخل عالم الشكالنية إال أنها 
ل��م توف��ق، وهذه خط��وة يقدم عليه��ا الكثيرون 
ألن عال��م الشكالني��ة يقودن��ا الى انفت��اح أكثر 
للق��راءات اإلنسانية والتوالد والدميوم��ة... إال إذا 
راحت تغرق أكثر بالسط��ح والتسطيح الفكري 

والبصري معا.

فالفنان��ة ن��وال صاحبة اخلب��رة الفني��ة ملتزمة 
بتفعيل نتاجاته��ا املتأقلم��ة واملتألقة في حرية 
التعبي��ر واحلرك��ة املستم��رة اجللي��ة بنتاجاته��ا 

  . البصرية

الفنانة هيلدا حياري:
الرعي��ل  م��ن  واح��دة  هيل��دا  الفنان��ة     تع��د 
اجلدي��د، التي اس��تطاعت بفترة وجي��زة أن حتقق 
ذاته��ا على صعي��د الساح��ة التشكيلية احمللية 
والعربي��ة من خالل نسج موتيف��ات وبقع حياتية 
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معاشة، أنتجت على سطحها التصويري...
كونه��ا من جي��ل يواك��ب العالم ع��ن كثب عبر 
التكنولوجي��ا والفضائيات وم��ا يحصل بالعالم 
اخلارج��ي م��ن ث��ورات أو تي��ارات جدي��دة...، حاليا 
وجدت الفيديو آرت وس��يلة للتعبير عما يختلج 
بأعماقها لتحص��ل على اجلائزة األولى في بينالي 
القاهرة العاشر. وبالرغم من بساطة العمل إال أن 
التأويالت أخذت تتالقفه م��ن هنا وهناك، وأصبح 
نصي��را للم��رأة في بلدانن��ا العربي��ة، كما تشير 

هيلدا لعملها: 
بينالي  ف��ي  وفيديو  تركيب��ي  عم��ل  "مش��روع 
القاهرة الدولي العاش��ر وك��ان بعنوان طرابيش.. 
تتمث��ل  العم��ل عل��ى شاش��ة ع��رض  احت��وى 
بشف��اه حم��راء الم��رأة عربي��ة حتاول م��ن خالل 
تعابي��ر مختلف��ة أن توصل صوراً معين��ة للمرأة 
بح��االت وصف��ات مختلفة.. وأمامه��ا 200 من 
اجلمه��ور الذكوري الذي اختصرته برمز الطرابيش 
احلمراء الفارغة وكانت الفكرة بشكل مسرح به 
جمه��ور أو طرابيش مرتص��ة تشاهد عرض لفتاة 
حتاول أن تقول شيئا.. بالتأكيد اجلوائز بشكل عام 
هي تقدي��ر فقط جلهود الفن��ان على عمل قدمه 
وبالنهاي��ة تشج��ع عل��ى االس��تمرارية والبحث 
ع��ن ما هو جديد " ، ويشار إل��ى أن الفنانة هيلدا 
احلي��اري حازت على العديد م��ن اجلوائز خالل فترة 
وجيزة، وتنقالتها ومشاركاتها النشطة هي التي 

أدخلتها مبواكبة الفنانني التشكيليني العرب.

الفنانة نبيلة حلمي:
بيروت  في  درس��ن  اللوات��ي  الفنان��ات       م��ن 
ونيوي��ورك، ومن خ��الل متابعتنا ألعم��ال الفنانة 
نبيل��ة نكتش��ف بأنها اش��تغلت عل��ى الشكل 
اإلنسان��ي وإيقاعات��ه احلركي��ة، وه��ذا االعتم��اد 
يشك��ل له��ا حال��ة القلق ال��ذي يسيط��ر على 
هواجسها. ومن هنا فهي دائمة التجريب مبختلف 
اخلام��ات، وبه��ذا فهي من املثاب��رات القليالت في 
الوس��ط التشكيلي اللواتي اتخ��ذن من العنصر 
اإلنسان��ي موضوعة وضمن جدلي��ة. فثمة حالة 
ص��راع في تشكيالتها تستهدف عالقة اجلدل بني 
الكائ��ن والالكائن وهنا تنحو لعالم التجريد الذي 

يسرقنا للدخول لعاملها تارة أخرى.
الباس��تيل  فتدمج  اخملتلفة  املواد     تستخ��دم 
باألل��وان املائية لتحقق وتعزل م��ا تصبو إليه في 

آن معا.

لنفس��ي: ويح��ك ي��ا نف��س! ما 

ل��ي أحتامل عليك؛ ف��إذا وفيت مبا 

في وس��عك أردت من��ك ما فوقه 

وكلفت��ك أن تسع��ي؛ ف��ال أزال أعنت��ك م��ن بعد 

كم��ال فيما هو أكم��ل منه، وبع��د احلسن فيما 

هو األحس��ن؛ وما أنف��ك أجهدك كلم��ا راجعك 

النشاط، وأضنيك كلما ثابت القوة؛ فإن تكن لك 

هموم فأنا أكبرها، وإذا س��اورتك األحزان فأكثرها 

ما أجلب عليك.

قلت لنفسي وقالت يل...

* أديب ومفكر مصري

عباس محمود العقاد

أفــــق
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أنت يا نفس س��ائرة على النهج، وأنا أعتسف بك 

أري��د الطيران ال السير، وأبتغ��ي عمل األعمار في 

عمر، وأس��تحثك من كل هجعة راحة بفجر تعب 

جديد، وكأني لك زمن مياد بعضه بعضا، فما يبرح 

ينبثق عليك من ظالم بنور ومن نور بظالم؛ ليهيئ 

ل��ك القوة الت��ي متتد بك ف��ي التاريخ، م��ن بعد، 

فتذهب��ني حني تذهبني ويعي��ش قلبك في العالم 

ساريا بكلمات أفراحه وأحزانه.

وقالت لي النفس: أما أنا فإني معك دأبا كاحلبيبة 

الوفية ملن حتبه؛ ت��رى خضوعها أحيانا هو أحسن 

املقاوم��ة؛ وأما أنت ف��إذا لم تكن تتع��ب وال تزال 

تتعب فكيف تريني أنك تتقدم وال تزال تتقدم؟

ليس��ت دنياك يا صاحبي ما جتده من غيرك، بل ما 

توجده بنفسك؛ فإن لم تزد شيئا على الدنيا كنت 

أن��ت زائًدا عل��ى الدنيا؛ وإن لم تدعه��ا أحسن ما 

وجدته��ا فقد وجدتها وما وجدت��ك؛ وفي نفسك 

أول ح��دود دني��اك وآخ��ر حدودها. وقد تك��ون دنيا 

بع��ض الناس حانوتًا صغي��رًا، ودنيا اآلخر كالقرية 

امللملم��ة، ودني��ا بعضهم كاملدين��ة الكبيرة؛ أما 

دنيا العظيم فقارة بأكمله��ا، وإذا انفرد امتد في 

الدنيا فكان هو الدنيا.

والقوة ي��ا صاحبي تغتذي بالتع��ب واملعاناة؛ فما 

عانيت��ه اليوم حركة من جسمك، ألفيته غًدا في 

جسمك قوة من قوى اللحم والدم. وساعة الراحة 

بع��د أيام م��ن التعب، هي ف��ي لذته��ا كأيام من 

الراحة بعد تعب س��اعة. وما أشبه احلي في هذه 

الدنيا وانقطاعه منها، مبن خلق ليعيش ثالثة أيام 

معدودة عليه س��اعتها ودقائقها وثوانيها؛ أفتراه 

يغفل فيقدرها ثالث��ة أعوام، ويذهب يسرف فيها 

ضروب��ا من لهوه ولعبه ومجونه، إال إذا كان أحمق 

أحمق إلى نهاية احلمق؟

اتع��ب تعبك يا صاحبي، ففي الناس تعب مخلوق 

م��ن عمله، فهو لني هني مس��ّوى تسوية؛ وفيهم 

تع��ب خال��ق عمله، فهو جب��ار متمرد ل��ه القهر 

والغلب��ة، وأنت إمنا تكد لتسمو بروحك إلى هموم 

احلقيقة العالية، وتسمو بجسمك إلى مشقات 

الروح العظيم��ة؛ فذلك يا صاحبي ليس تعبا في 

حفر األرض، ولكنه تعب في حفر الكنز.

اتع��ب ي��ا صاحب��ي تعب��ك؛ ف��إن عناء ال��روح هو 

عمرها؛ فأعمالك عمرك الروحاني، كعمر اجلسم 

للجسم؛ وأح��د هذين عمر ما يعيش، واآلخر عمر 

ما سيعيش.
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