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اأ�شماء من كانوا  الرايات يف �شماء عمان معلنة رياح اال�شتقالل، وكاتبة يف هواء ميادينها 

ردنيون الذين بنوا باأرواحهم عّمانهم  نهم اأ�شلحة الوطن وذخريته، االأ جنوداً بال اأ�شلحة، الأ

من �شا�شة وعلماء واأ�شاتذة جامعات تركوا اأنف�شهم ت�شعى يف جنبات املدينة عّمان، وهنا يف 

ردنية التي تنب�س بالقلوب التي تخرجت من حتت بيا�س القباب لتبني قباب  اجلامعة االأ

مارة  اأنه وقود هذا الوطن وحار�شه، ومن تاأ�شي�س االإ اأدرك  البيا�س للجيل اجلديد، الذي 

ات�شعت رقعة املدينة ال�شغرية وخرج حرا�شها يفتتحون م�شارحها ويعيدون رائحة التاريخ 

قون احلداثة بها، لتبقى ذاكرة املدينة �شاخبة ويقظة تكتب على جدرانها بالذهب  لها، ويع�شِّ

اخلال�س اأرواح من ذهبوا �شعراء وكّتابا وفنانني. 

رصد
∂

د. هيا احلوراين

رئي�شة التحرير.
 ∂

تتحرك

االفتتاحية



�

املجالت  بني  رياديًا  دورًا  اأقالم  جملة  اأخذت 

التي تعنى بالثقافة ورعاية املبدعني، بل وا�شتطاعت 

الكتاب  م�شاف  يف  ن  الآ تقف  �شابة  طاقات  ت�شدير 

تغيري  كل  ويف  مهم،  دور  منهم  ينتظر  الذي  ال�شباب 

الكاتب  للمجلة  الوحيد  الثابت  يظل  التحرير  لهيئة 

يف  لها  والذهاب  الطاقات  عن  والك�شف  ال�شاب 

ردنية بل  اجلامعات واملدار�س على امتداد ال�شاحة الأ

والعربية.

م�شهرة  م  الأ اجلامعة  ردنية  الأ اجلامعة  تقف 

بكوادر  اإياه  الثقايف بني اجلامعات معززة  م�شروعها 

وتوؤمن  ال�شاعد،  جليلها  الثقافية  بالتنمية  تعنى 

ب�شيا�شة التغري البناء، ونحن يف اأقالم جديدة اإحدى 

بعقل  الرقي  اإىل  ت�شعى  التي  واأعرقها  دوات  الأ اأهم 

املتلقي اإذ حتاول يف اأعدادها القادمة طرح ر�شالتها 

ال�شاب  املبدع  على  ال�شوء  ت�شليط  وهي  مناء  كرث  الأ

�شمى وذلك  والتوا�شل معه للو�شول به اإىل م�شروعه الأ

ي�شكلون  الذين  املبدعني  على  املنفتحة  قنواتها  عرب 

ردنية. بداعية الأ الهم الثقايف واخلارطة الإ

اأن  فمنذ  بداياتها  منذ  املجلة  حترك  اأر�شد 

امل�شاركني  اإحدى  كنت  ردنية  الأ اجلامعة  احت�شنتها 

اأ�شت�شرف  املجلة  �شرفة  على  اأقف  ن  الآ اأنا  وها  بها، 

القادم م�شت�شعرة عظم امل�شوؤولية امللقاة على عاتقي 

وهو امل�شروع الثقايف الذي اأحاول جاهدة اأن تكون يل 

ب�شمة م�شيئة به، واأن اأكون رافدا خ�شبا يدفع باأيدي 

الطموح  ال�شباب  هذا  اأعلى.  اإىل  ال�شباب  املبدعني 

الذي يبحث عن فرجة اأمل خالل هذا العامل املفتوح 

لكرتوين  الإ الف�شاء  يكفي  ل  حيث  التكنولوجيا،  من 

ليقف املبدع من خالل �شفحته على الفي�س بوك اإمنا 

�شدنة  ميثلون  الذين  خرين  الآ لعرتاف  بحاجة  هو 

زالوا  ما  الذين  وهم  لكرتونية  والإ الثقافية  املجالت 

ميار�شون روؤاهم التي تك�شر اإيقاع املبدع وجتعله يبتعد 

بداع، لتظل له ذكرى على ورق خمباأ يف  عن حالة الإ

طيات مكتبته اأو ن�شو�شا تركها يف الذاكرة املتاآكلة، 

وبالتايل فرز املبدعني من �شواهم خالل هذا الغبا�س 

لكرتوين الذي كثف من الذين يطلقون على اأنف�شهم  الإ

األقابا جليلة.



�

∂
اأمني الربيع

هُت،كاَن ال�شوُء ِطفاًل َيـُمــرُّ بي،  َتنبَّ

وكنُت اأ�شيُح: 

يا حقيقُة فا�شَطعي!

�شاعر اأردين.
 ∂

ال�شعر

مقطع سماع مولوي



�

ياِء َيقوُدين،  فوؤادي اإىل َنبِع ال�شِّ

عي! وُيغري انبالُج ال�شوِء َطْق�َس َتفرُّ

ُظنوين على �َشْقِف الوجوِد ُمطلٌَّة 

ـعي اأدوُر لينمو يف املداِر َتو�شُّ

م�شامنُي هذا الكوِن اأنفا�ُس عا�ِشٍق 

َت�شوُع،

�شيِم َتتبُّعي! فاأُرخي للنَّ

يُت كما مي�شي اإىل الغيِب زوَرٌق  م�شَ

طريقي ارِتعا�ٌس يف َمداراِت َمنَبعي

ُه  َوَقفُت على َغيٍم ُيعاِنُق َبْع�شَ

اأِمْن َحرِّ �َشوٍق يا ُغومياُت، 

فادَمعي!

ْمِل و�شاَدقُت �ِشرَب النَّ

مُل جاِهٌل  والنَّ

ي، بِودِّ

واإطراقي،

عي! وَهْم�ِس َت�شرُّ

ْحَكًة  �شاطرِي �شِ ِر الأ واألَّفُت من ُخ�شْ

ِع! وِت َن�شيٍج ِمن َغريٍب ُملوَّ ك�شَ

ين  وخاَطبُت َوْح�َس الريِح َوْهو َي�ُشدُّ

ِع! فاِق ُمودِّ ديٍق للرِّ ِبَحرِف �شَ

وخالفُت َرْغَم العادياِت َمقاِتلي 

عي! روِف َتوقُّ  وخيَّبُت يف َبْع�ِس الظُّ

وقلَّبُت اأ�شكاَل الَهالِك

فُكنِتها، 

َرعي! ففي اأيِّ َدرٍب �شوَف األقاُه َم�شْ

ُهنا لِك اأ�شياٌء ُينادي ُح�شوُرها 

عليِك،

عي ي ما ُيثرُي َتوجُّ َفُكفِّ



�

َم�شافاُت هذا احُلبِّ اأبعاُد َهْم�شٍة 

ُت�ِشعُّ

ْجِم اأذُرعي فال تقوى على النَّ

بابي َفرا�َشًة،  تعايل ومي�شي يف �شَ

ُينادي َغريُب احُلْلِم

َجعي َظبَيَة َم�شْ

ٌف  وَت�شدو بقلبي امل�شَتقيِد َعوا�شِ

وَينمو �َشقيٌق

فوَق ُجْدراِن خْمَدعي!

تعايل َلَعلِّي اأ�شَتِمدُّ حقيقًة،

دري اأزيُز َتولُّعي! فيهَداأُ يف �شَ

�َشَرْدُت وغا�شْت يف املداراِت ُخْطوتي 

اللِت –  وما اأنِت اإلَّ - يف ال�شَّ

َمرِجعي!



�

ُعــــــْذُر ول  ِلــــــنٌي  ل  ــــْفــــِح...  الــــ�ــــشَ َعـــــن  ـــْفـــحـــًا  �ـــشَ

ــهــا  ـــ ُ ـــ ــت ـــ َ ــْرقـــ ـــ ُ حـــ ـــَن  ــــ ـــْف اجَلــــ ُـــــــذيـــُب  تــــ ُدمـــــــــــوٌع  ول 

ـــــاِت هـــــَــــــوًى ـــوِن الـــــذاِرفــــــ ــــ ـــن ــــ يــــا لــلــُعـــــيـــــوِن اجُل

ــٌة  ـــ َ ـــ ــل ـــ ـــ ــِي ـــ ـــراَك اأَخـــ ــــ ــــ ـــى ِذكــــ ــــ ــي اإل ـــ ــن ـــ ـــ ــَدْت ـــ ــشَ ــاأر� ـــ ف

ــًا ــبـــ ـــ ــَه ـــ �ـــشـــــــــــواق الــهــــــــوى َل ــنــي بـــاأ ـــ ـــ ــْت َ ـــ ــل ـــ َ ـــ ــع ـــ فــاأ�ــشْ

∂
اأمنار حما�شنة

الصفح األخير

طالب جامعي.
 ∂

ـــرْبُ الـــ�ـــشَ ـــــــَك  ـــِل ـــْهــــ ــــ املُ فـــــــاإنَّ  ــــاَر...  ــــب ــــِط ا�ــــشْ ول 

ــرُّ ـــ ــَت ـــ ــْف ـــ َي لـــــيـــــ�ــس  َرذاذًا  ــــْت...  َـّ ـــــَتـــــَهــلـــ ا�ــشْ اإمــــــّـــا 

ــــــّروا َم ــــــْن  َم اأطــــيــــاف  عـــلـــى  احَلـــــنـــــيـــــن  َذرَف 

ــرُّ ـــ ـــ ُ ـــ ــق ــــُه ال َـّ ــٍل َمـــــ�ــشـــ ـــ ـــ ــف ــِط وعـــانـــــَــقـــــَــْتـــــــنـــــــي... ك

ــُر ـــ ــم ـــَ ــــَب اجل ــــَبـــــتـــــنــي... كـــمـــا قـــــــد قـــُـــــلـــِـّ َـّ وقـــــلـــ
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ــٌة ـــ ــَن ـــ واِه ــَس  ــ� ــْف ـــ َّ ـــ ــن ال اإن  َّـــــــْفـــ�ـــِس...  الـــنــــ ُمـــنـــَيـــَة  يـــا 

ـــَرْت ـــشُ ـــ� ـــهـــا... وقـــــد َب ـــي ـــَن ـــي ـــوُر َع ُّــــ ــــ ـــن وفـــــــــاَرَق ال

ــهــا ــَت ـــ ــَح ــفـــ ــــَت بــــَطــــرف الـــَعـــــــيـــــــن �ــشَ ـــــ ــــَوْي ـــا َط ّ ــــ مل

ــبــًا ـــ ــَب ـــ ـــٍل.. �ــشَ ــــ ـــو�ـــشِ ــــ ـــمـــا.. مــــن ُمــــ ـــُك ـــيـــَن ّن َب ـــاأ ــــ ــــ ك

ــٌة ـــ ــَق ـــ ــيِّ ـــ نـــــفـــــا�ــُس �ــشَ ــــْق بــَنـــــْفـــــ�ــشــَي... فــالأ فــــارِف

َمـــــــــــٍل ــــوُه مــــن اأَ ـــــ ـــَك مــــا اأرجـــــ ـــِل ــــ ـــَد َو�ـــش ـــع لـــــــي ب

ــًا ــِرب ـــ ـــ ــَت ـــ ــغ ـــ ُم ِغــــــــْبــــــــَت  اإن  ــي  ـــ ــن ـــ ُب ــذِّ ـــ َ ـــ ــع ـــ ُي ـــا  ومــــ

ــِدٍر ـــَ ــت ـــ ــق ـــ ــاٍن فــــــــيــــــــَك... ُم ـــ ـــ ــ�ــش ـــ ـــِ ــل اأَذبـــــــَتـــــــــــنـــي بـــ

ـــَدين ــــ َب بـــي  ــــــَت  ُرم اإذ  ــنــي  ـــ ــُن ــُك ــ�ــش ـــَ ت ــر  ـــ ــْح ـــ ــشِّ ــ� كــال

ـــــُقـــــنــي ــِت ــــــوىًل لــيــ�ــَس َيـــــعـــ ـــْيـــــــُتـــــــَك َم ّــــي ارَتـــ�ـــشَ اإنـــــ

ــُر ــعـــ ـــ ــ�ــشِّ ال وحــــــــَدَك   ... ــــــــــرْثٌ َن َثــــغـــــــــِرَك  دوَن  مــــا 

يل ـــَك  ـــفـــاُه �ـــش بــــاحــــْت  اإن  ـــــــبِّ  احُل يف  ــــــرَق  ف ل 

ــُرين ــَك ُيــبـــــ�ــشِ ــي ــن ــي ــــُت بــــالــــوحــــي.. مــــن ع ـــــ ــــْن اآَم

ــًا َنـــــَفـــــ�ــشــي ــن ـــ ــاِك ـــ ـــّرًا �ــش ــــ ـــشِ ــَك � ــمــ�ــشُ وانـــــــ�ـــشـــاَب هـــ

ــه ـــ ــَوِت ـــ ــش ــ� ـــ ـــــفـــــر َن ـــوى مــــن �ــشِ ــــ ـــه ــو عـــلـــّي ال ــل ـــ ــت ـــ ت

َمـــــــــاًل ـــــــــلَّ بـــهـــــــدي احُلـــــــــــّب لـــــــي اأ ـــن اأ�ــــشَ ــــ يــــا َم

َراأى حـــــنَي  ـــل  ـــْف ـــِط ال فـــــــــــوؤادي  ـــنـــَت  ـــَت َفــــ ـــن  ــــ َم يــــا 

ــا ـــ ــه ـــ ُ ـــ ــل ـــ ـــ ِّ ـــ َرت اأُ اأوراٌد  ــَك...  ـــ ــِن ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ــب ـــ ـــ َج ــي  ــفـــ فـــ

ــــُه ـــــ ــــراَءَت َب ـــبـــدي يل  ــــ ُي َك...  َخـــــــــــــــــدِّ ـــلـــ�ـــشـــاُل  �ـــشَ

ــَرين ــكـــِ ـــ ــ�ــش ـــ ــُت ـــًا... ل ـــاآنــــ ـــمــــ ــَل ظــــ ـــ ــي ـــ ــل ــــُب ال فــــاأرُقـــــ

ــــَك بي ــــدام ُم ـــْب  ـــُك ـــش فـــا�ـــشـــُمـــْم جـــنـــاحـــَك يل وا�

ــُر ــهـــ ـــ َ ــقـــ ال ــا  ــه ـــ ب اأودى  قـــــــد  ـــَك  ــــ ـــراِب ــــ ـــِت اغــــ بـــعـــد 

َفــجــُر لــهــا  ـــــُزْغ  ـــــْب َي اإن  ـــَر..  الـــفـــجــــ ـــَك  ـــِن ـــي َع مـــن 

ُعـــمـــُر لـــهـــا  ُيـــــــكـــَتـــــــْب  مَلْ  َعــــيــــَنــــيــــَك...  بـــعـــد  مــــن 

ــــُر ـــــ ْج ـــــاًل.. لـــــَك الأ ـــــش ـــَت بـــهـــا َو� ــــ ـــْقــــ ــــ فـــــــاإْن َرِفــــ

ــرُّ ـــ ــشُّ ــ� ال ــهــا  ـــ َّ ـــ ــش ــ� ـــ َم اإْن  ــــا...  ــــرِبوؤهـــــ ـــــ ُم نـــــــــــَت  واأ

والـــَهـــــــــــْجـــــــــــُر لُم....  الآ اآمـــــــــــــــالـــــــــــَي  ودوَن 

املُـــــــــرُّ ــــَك  ـــــ ِهــــجــــراُن ــــــو... ل  احُلــــــل ـــَك  ُ ــــ ـــال ــــ و�ـــش

ــكــُر ـــوَي الــ�ــشُّ ـــح ـــشَ ُكـــــنـــــي...يف � ـــيـــِف َتـــــرْتُ كـــالـــطَّ

ــحــُر ــشِ � ـــوى  الـــهــــ اإن  بــــــي..  ــــــراَدَك  ُمـــــــ ـــْل  ـــَع فـــافــــ

ــــُر فــــا�ــــشــــُدْد هـــــــــواَك.. فــِعــتــقــي يف الــــهــــوى اأ�ــــشْ

ــــُر اأمـــــ ول  ــــٌي...  ـــــ ــــه ـــــ َن ل  َقـــــــــــولـــــَك...  وبـــــعـــــَد 

واجَلـــــهـــــُر ــــــــرُّ  الــ�ــشِّ نـــــَت  ـــــاَلأ َف َتـــــــُبـــــــْح...  مل  اأو 

ـــنـــى َظــهـــــُر ــــ ـــَح ــــ َع قــــــَـــلـــــــــٌب... واْن ـــدَّ ــــ ـــ�ـــشَ ــــ ـــــا َت ملّ

ـــدًا مـــــا لـــه قـــَـــــدُر ــــ ــَر وجــــ ـــ ـــ ــعـــ ـــ ـــ ــ�ــشِّ ــَث ال ـــ ــُف ـــ ــن ـــ ــَي ل

ـــــفـــــُر ــَم الــ�ــشِ ـــ ــَت ــخـــ ـــ ــى ُي ــَي حــت ــاهـــ ــفـــ ـــ ـــ ــْم �ــشِ ـــ ــُث ـــ ـــ فــال

ـــاُن والــُكـــــْفـــــُر ــــ ـــم ــــ ي ــوي عــــنــــَدُه الإ ـــ ــَت ـــ ــش ــ� ـــ َمـــــــْن َي

ـــــرُّ ـــِن وجــــهــــَك اآيـــــــــــــــاٍت... هـــــَي الــ�ــشِّ ـــش ـــ� ـــــن ُح ِم

ذْكـــــُر ــــوى  ــــه ال ِذْكـــــــــــِر  مــــن  ُجـــــــــفـــــــــوِنــــَك..  ويف 

ــرُّ ـــ ــَت ـــ ــغ ـــ ـــيـــــــطـــان... َت ــــ ـــِرَك كـــالـــ�ـــشَّ ــــ ــــ ـــغ ــــ ونـــــــــــاُر َث

اخَلـــمـــُر بــهــا  هـــاجـــْت  اإن  احُلـــــمـــــُر..  ـــفـــاُهـــَك  �ـــشِ

ــــروقــــَي وانـــــــــُظـــــــــْر كـــيـــف حَتـــــــَمـــــــرُّ ـــــ واحَلـــــــــْظ ُع

• • •
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ــٌل ــَفــ�ــشِ ــنـــ ـــ ـــٌل.. والــَهـــــْمـــــ�ــُس ُم ـــ�ـــشِ ـــتَّ ــُس ُم ــ� ــْم ــل ــال ف

ــدًا ـــ ــشَ ــ� ـــ ـــا َج ـــــــار.. ي ـــوَم فــــوق الـــنَّ ــــ ـــنَّ ــي ال ــه ــَت ــش ــاأ� ف

اأُمـــــنـــــَيـــــتــي دون  يل  وهـــــــل  ـــي...  ــــ ـــمـــنِّ ــــ لـــلـــتَّ ــــا  ي

ُــنــي ــَعـــــثـــ ـــــبـــ ـــس... َي ـــا� ــــ ـــف ــــ ن ـــٌم �ــشــاحـــــُر الأ ـــبـــ�ـــشَ وَم

ـــــــْهـــــــَقـــٍة ِمـــــــلُء �ــــشــــدري لـــ�ـــشـــُت اأُخـــــــِرُجـــــــهـــا و�ـــشَ

ـــــارٌح َمــــــــــــــِرٌح ـــٌح جــــــ ــــ ـــري ــــدٌر َجـــــــمـــــــوٌح جــــ ـــــ �ــــشَ

ـــَك... وهـــل ـــيــــ ـــقــــ ــــ ــــ تَّ ــِر حـــتـــى اأ ـــ ــت ـــ ــشِّ ــ� ــال ـــذَت ب ــــ ـــُل ف

ــُر ـــ ــه َك دمـــعـــي الــــعـــــــــذُب.. يـــا َن ــا خَلـــــــــدَّ ــيـــ ــقـــ ـــ �ــشُ

َـــــــٍم لــــ ــاُه مـــن اأَ ـــ ـــ ــق ـــ ـــ ل ــا اأ ـــ ــَك... م ــي ـــ ــَن ـــ ــي ـــ ــَع ِفـــــــدًى ل

ـــٍف ــــ ــــ َدِن ـــٍف...  ــــ ــــ ــــ ـــرَه ــــ ــــ ُم ـــــوؤاٍد...  ــــــ ــــــ ف َدرُّ  هلل 

ـــَــٌق ــل ـــ ـــ ــُه َق ـــ ــاَل ـــ ــت ـــ ــُه... فــاغـــ ـــ ــُت ـــ ــشَ ــا� ـــ ــش ــ� ـــ ذابـــــــــْت ُح

ــُر ــه ــشَّ ــ� ــــَدُه ال ــــع ــي ب ــمــ�ــش ــي ــشَ ـــى... و� ـــ�ـــش ـــهـــٌر م �ـــشَ

ـــوًى ـــــي... لـــــــعـــــــلَّ هــــ ـــــواق ـــــش ـــــــــمــــُت نـــــحـــــَوَك اأ� مَيَّ

ــٍة ـــ ــَل ـــ ــاِت ـــ ـــــــــــوق.. ق ـــٍة.. لـــلـــ�ـــشَّ ــــ ـــَل ــــ ـــاِط مــــن بـــعـــد هــــ

ــي ـــ ــَرت ـــ ـــ ــذاِك ــي الــتـــــي ذاَبـــــــــْت ب ـــ ــالـــ ـــ ــيـــ ـــ اأيـــــــن الــل

ـــا َر�ـــشـــــــَمـــــــْت يـــــــــــن نـــــافـــــذتـــــي احُلـــــــبـــــــلـــى مبــــ واأ

�ــشــحــًى ذات  الـــ�ـــشـــمـــ�ـــُس  �ـــشـــاَفـــَحـــتـــهـــا  وغــــرفــــٌة 

ـــْت ـــَزَل ـــــــاُت الـــتـــي اخـــَت ـــِهـــيَّ ـــانـــــــي الـــ�ـــشَّ غــــ ـــن الأ ــــ اأي

ــي ــن ــُن ــُك ــش ــ� ـــِل َي ـــــــــــريوَز... عـــنـــد الـــلـــيــــ و�ـــــشـــــوُت ف

ـــًا... وَيـــــقـــــِذُفـــــنــي ـــنــــ ـــوج َيـــخـــِطـــُفـــنـــي حـــيــــ كـــاملــــ

ــــي... وهـــــــــو ُيـــغـــــــِرُقـــــــنـــي ــــدمــــع فــاأ�ــشــتـــــغـــــيـــــُث ب

ــرُّ ــ�ــشــفـــ ـــ ـــنـــي.. والــــــَوجــــــُه ُم ــــ ـــُق ــــ ـــرُم ــــ ــــنُي َت ـــــ والــــَع

ــُر ـــ ــْه ــ�ــشَ ــه ال ـــ ــشِ ــا� ـــ ــف ـــ ن اأ ـــبـــــــاَبـــــــة... يف  مـــن الـــ�ـــشَّ

ــُر ؟!! ــكـــ ــِب ـظــَرُة ال ـالقــي.. وتـــلـــَك الــنـــَـّ ــُر الــتـــَـّ ـــ ــْك ـــ ِب

ــُر ـــ ــش ــ� ــنَّ ـــيـــى بـــــَي ال ـــــــــًا... ومـــــن َقـــــبـــــِلــه اأعــــ َحـــــــــيَّ

�ـــشـــــــدُر ـــي  ــــ ل لَم  الآ اأخــــــــــــــــــــــــَرَج  مبــــا  اإل... 

ــُر ـــ ــْح ـــ ــنَّ ال ـــِره  ـــْحــــ ــــ َن مـــــن  ـــدا  بــــ ــُت  ـــ ــرب ـــ ــت ـــ ـــ اق اإذا 

؟!! ــــــــتـــــُر  الــ�ــشِّ ــَك  ــاتـــ فـــ مـــا  اإذا   .. ــيَّ ـــ ــق ـــ ــتَّ ال ــُت  ــنـــ ـــ ُك

ــُر ــطـــ ـــ ـــ ... يــــا ِع نـــــــــــفـــــــا�ـــسُ ِّـــــــُفـــــــُه الأ ومـــــا تـــــــــــوؤلــــ

ــُر ــخـــ ــ�ــشَ ــَي ال ــب ـــ ــل ـــ ــــــدًا... ق ومـــــا ُيـــــــكـــــــاِبـــــــُد َوجـــــــ

ــُر ــف ــ�ــشُ ـــُه ال ــــ ـــواُق ــــ ـــش �ـــشـــامـــْت عـــلـــى َظــــــَمــــــاأ... اأ�

الـــَبـــــــدُر ؟!! ــَع  ـــ ــطــُل َي لـــن  اأم  ـــدُر..  ــــ ـــَب ال ـــــع  َيــطــُل هـــل 

ين الــِفـــــْكـــــُر ــزُّ ـــ ـــ ــَت ـــ ـــ ــب ـــ ـــ ـــــــٍة... َي ـــَيــــ ــــ وُكـــــــــــلُّ ثـــــــاِنــــ

ــرُّ ــ�ــشَ ــخـــ ـــ ــهــا فــَت ــيـــ ــنـــ ــغـــ ـــَك ُي ـــِق ـــ�ـــشْ مـــن َفـــــْيـــــ�ــسِ ِع

َقـــطـــُر يــــا  اأعــــر�ــــشــــَت  اإذ  َبــــــعــــــَدَك..  ــــُت  ــــَدْب اأجـــــ

ــهــا ثـــــغــــــــُر ؟!! ـــ ــلَّ ـــ ــا َب ـــ ــّم ـــــفـــــل... لـــ ــة الــطِّ ــحــَك ــ�ــشِ َك

ــُر ؟!! ــقـــ ـــ ــنَّ .. اأيـــــــن الــَهـــــمـــــ�ــُس وال ـــُل الـــَكـــــــفِّ اأنـــاِمــــ

ـــرُّ ــــ ـــــــان الـــــو�ـــــشـــــل.. ُمـــغـــَب وَمـــــكـــــَتـــــٌب.. مـــــن زم

ــمــُر ؟!! ــشُ ــ� ــهــا ال ـــ ــاُن ـــن َنـــــــــاأْت اأحلـــ ــــ ُحـــــــزين... واأي

رُّ ــه الـــــــــدُّ ـــ ــاِق ـــ ـــ ــم ـــ ـــ اأعـــ ـــُر... يف  ــــ ــــ ـــْح ــــ ـــَب ـــــــــُه ال نَّ كــــاأ

جــــــــزُر ول   ... َمــــــــــــــدٌّ ـــي  بــــ يــــــــهــــــــداأ  ــَس  ــ� ـــ ــي ـــ ــل ف

!!! ــُر  ــحـــ ـــ َب يـــا  ّواُه  اأ بـــــي...  ــُر  ـــ ــُع ـــ ــش اأ� ُعـــــــدُت  مـــا 

• • •

• • •
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ــكُّ َيـــــــفـــــــِتـــــــُك بــي ـــ ــف ـــ ــن ـــ ـــُل فــــــــــريوَز.. مــــا ي ـــيــــ ولــــ

ـــُرنـــا كـــــــــــرى ُتـــــــحـــا�ـــشِ اإّنـــــــــــي وفـــــــــــــريوَز... والـــــذِّ

اأجـــــــــــفــــــــان ذاِكـــــــــــــــَرتـــي ـــــــــــاأُ يف  ـــــــَخـــــــــــبَّ املُ نـــــــــا  اأ

بــه الـــغــــَـــــــراُم  اأودى  الـــــــــذي  الــغـــَـــــريــــــــُب  نـــــــــا  اأ

ـــِه مــــن ظـــمـــاأٍ ــــ ـــروي ــــ ـــُن ل ت ـــيــــ ـــُر.. والـــعــــ ـــ�ـــشـــيــــ ــــ َي

ــٌة ـــ ق ــزَّ ـــ ـــ ــَم ـــ ـــ ــــاأنَّ ِجـــــــــــ�ـــشـــــــِمـــــــَي... اأ�ـــشـــــــــــــــالٌء ُم كـــــ

ـــُه ــــ ـــُف ــــ اأَر�ـــشِ ــــوَء  �ــــشَ ل  ـــٍد...  ــــ ـــشَ ـــ� ــــ َج يف  ـــُت  ـــيــــ بــــ اأ

ُظـــــــَلـــٌل بــــه  ــي  ــبـــ ـــ ــل قـــ هـــــــل  اأُدِرُك..  ـــــــدُت  ُع مــــا 

ـــْت ــــهــــوى ُطـــِمـــ�ـــشَ وكـــيـــف نـــفـــ�ـــشـــَي عــــن َهــــــدي ال

ــَفــْت ـــ ــِن ـــ َع ــهــا  ــَت ـــ ــْف ـــ ــنَّ َع اإْن  ـــفـــِل..  كـــالـــطِّ ـــْفـــ�ـــُس  والـــنَّ

ـــَت بها ـــي ـــِن ـــــــنـــى يـــا َمـــــــْن ُم فـــاخـــِفـــ�ـــسْ جـــنـــاَح املُ

ــْت ـــ ــَك ـــ ــَل ـــ َم مبـــــــا  َنـــــــْفـــــــ�ـــٌس  َهـــــــَلـــــــَكـــــــْت  كــــم  هلل... 

ــًا ـــ ــن ـــ ــَت ـــ ـــ ِف ــــوى  ــــن ال ذاق  الـــهـــــــوى  يف  ـــٍر  ــــ ـــاب و�ـــش

ــِرِه ـــ ـــ ــبُّ ـــ ــ�ــشَ ـــ َت ـــن  ــــ ِم اإل  ــُب  ـــ ـــ ــل ـــ ــقـــ ـــ ال ــِك  ـــ ــَل ـــ ــه ـــ َي ل 

ــُر ـــ ــش ــ� ـــ ــَع ــــــٍل... �ـــشـــــــاعـــــــاُتـــُه ال ــــــَه حَتـــبـــــــو عـــلـــى َم

ـــُر ــــ ـــَوت ـــــفـــــُع وال الـــلـــيـــــــالـــــــي... الــ�ــشَّ ّنـــــــنـــــــا يف  كـــاأ

ْهـــــــــــُر ُه الـــدَّ ـــدَّ ــــ ــــ ـــــذي قـــــد َه ـــا اخَلــــــــريــــــــُف ال ــــ ن اأ

ـــــفـــــر ـــٍة... اآمــــــــاُلـــــهـــــا �ــشِ ــــ ــــ ـــَي ــــ ـــنــــِ ــــ ـــَن اأُمــــ ـــيــــ َرهــــ

ــُر ـــ ـــ ــْف ـــ ـــ ــَق ـــــــِعـــــــِه َقـــــــــلـــــــــٌب... هـــــــو ال ــــــنَي اأ�ـــشـــــــُل وب

ــُر ــخـــ ـــ ــنَّ ــا ال ــهـــ ـــ ــاَم ـــ ــى ِعـــــــظـــــــاٌم �ــش ـــ ـــ ــّق ـــ ــَب ـــ ـــ ـــا َت ومــــ

ــُر ـــ ـــ ــش ــ� ـــ ـــ ـــي َح ــــ ّيـــــــــــــــــام ل يف كـــــــــّل يـــــــــــوٍم مــــن الأ

؟!! ــــُر  َوقـــــ بــهــا  هـــل  واأُذين..  الـــ�ـــشـــالل..  مـــن 

؟!! ـــُر  ــــ َزجــــ ول  ـــٌظ...  ــــ ــــ وعــــ يـــــــرَدُعـــــــهـــا  ــَس  ــ� ــي ــل ف

ــرو ـــ ـــ ــغ ـــ َي غـــــــاِئـــــــرًا  هــــــــواهــــــــا  َتـــــــــَرْكـــــــــَت  واإن 

ِوزُر ـــوى  ــــ الـــهــــ يف  ــهــا  ـــ ــي ـــ ــل عـــ ـــــــْفـــــــ�ـــسٍ  َنــــ فـــُكـــــــلُّ 

�ــــشــــــــــــــراِك الـــهـــــــوى ِغـــــــــــرُّ ـــــــاوى بــــاأ ـــــــهــــ ــــ وكــــــم َت

الـــَقـــــــــــبـــــــُر ـــره  ــــُه يف �ـــشـــبــــ لـــــ ــــراءى  ـــــ ـــــ ت حـــــــتـــــــى 

ـــــــهـــــــِلـــــــَك الــ�ــشــرُب فـــــــال ا�ــــشــــطــــبــــاَر... فــــــاإن املُ

• • •
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ــــــا ذرف مــــــا  احلــــــــــّب  ـــي  ـــف ـــك ـــي ف ــــي  ــــن ــــي ــــذرف ت ل 

ـــــا وقـــفـــا ــــــــذا الــــقــــلــــب م ـــا وه ـــن ـــق ـــل ُمـــــــذ قـــــــْد ُخ

ــــــــــــــــام يــــحــــزنــــنــــي ي يــــــــــــــا اأ فــــلــــتــــرتكــــيــــنــــي اأ

ــــــا..  ــــــرتف واع لَن  مـــــا  اإذا  جـــــهـــــول ٌ  قـــــلـــــٌب 

ـــي ـــن ـــب ـــع اأت الــــنــــبــــ�ــــس  وجـــــيـــــب  تــــاأخــــذيــــنــــي  ل 

ــا  ــف ــغ ــش � ول  وجـــــــــداً   ل  اأطــــــلــــــب  عــــــــدت  مــــــا 
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مــــنــــذ احــــرتقــــنــــا غـــــــــداة الــــ�ــــشــــوق اأطـــــفـــــاأين

ـــــد نـــزفـــا حـــــــــــــــداِق ق ـــــن الأ ـــــوٌن م ـــــت دمــــــــــــٌع.. ه

ـــُه  ـــع ـــرِج ـــر ن ـــم ـــع ـــف ال ـــي ــــمــــر.. ك ــــع يـــــا خـــجـــلـــة ال

الــــ�ــــشــــَدَفــــا  يـــ�ـــشـــتـــقـــبـــل  ل  ـــــــــــروِح  ال ــــاطــــئ  و�ــــش

ـــــــت اأدفـــــــــــــن اأحــــــــالمــــــــي بـــــــال �ـــشـــبـــٍب مـــــــازل

ـــا ـــف ـــي ــــ ـــــومـــــا بــــــــِه اأ�ــــشــــتــــنــــطــــق اجِل اأخــــــــــــاف ي

ـــــــــده الــــ�ــــشــــعــــر هـــــــــــذا.. �ــــــشــــــراج احلـــــــــزن اأوق

ِلــــــــفــــــــا ـــــــــقـــــــــوايف بــــــــه تــــتــــلــــمــــ�ــــس الأ عــــــــــلَّ ال

ـــى وجـــــِع ـــل يــــــــــــاااااا لـــلـــ�ـــشـــمـــاء كـــــم انـــ�ـــشـــقـــت ع

ِنــــفــــا ر�ـــــــس.. يــــنــــزل دمــــعــــهــــا اأ ـــاق لـــــــالأ ـــت ـــش ـــ� ت

ـــــــــد قــــــــد عــــــّلــــــقــــــت اأوردتــــــــــــــــي ـــــــــاإرب ـــــــــــــا ب ن اأ

ــــا. ــــف وارجت رّق  اإل  الــــقــــلــــب..  ا�ـــشـــتـــاقـــهـــا  ــــا  م

بـــدمـــي  عــــابــــثــــاً   يــــ�ــــشــــري  الــــقــــرنــــفــــل  ـــ�ـــس  ـــع ب

ـــَعـــفـــا  ــــعــــرف الـــ�ـــشَ ـــجـــم لـــــو مل ي ـــن ــــو مـــــن ال ــــدن ي

ــــــدٍة ـــــــون عــــــاب ربــــــــــــــد مـــــــن دحـــــــن اأ�ــــــشــــــكــــــو لإ

ـــا ـــف ـــشَ ـــ� ــــفــــجــــر مــــــن اأهــــــدابــــــهــــــا ِك تـــــو�ـــــشـــــاأ ال

فـــــــــاأرى ــــا  ــــه ــــالت �ــــش ثـــــــــوب  مـــــ�ـــــشـــــك  لأ اإيّن 

ـــفـــا فـــارُتـــ�ـــشِ ذاب  ـــا  ـــه ـــي ف الـــبـــنـــفـــ�ـــشـــج  كــــيــــف 

وتــــيــــّمــــنــــي ــــــيء  �ــــــش اإىل  ــــــظــــــرت  ن ـــــــد  ق مـــــــا 

ـــا. ـــف ـــل ـــــــــــــر خمـــت م لـــــكـــــن بــــــــاإربــــــــد يــــــغــــــدو الأ
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ـــوعـــــــا َبـــــــــى اخُلـــ�ـــشُ ـــُق َيـــــــــاأْ ــــ ـــلِّ ـــَحــــ ــــ ــــــــٍر ُي َكـــــَنــــــــ�ــشْ

ــــا ــــوعـــــ ــــُل ــــُط ـــــْدٍر َفـــــــــــَيـــــــــــْهـــــــــــــــــَوى ال ــــــ ــــــ ـــــَب ــــــ ــــــ َك

ــا ــوعـــ ـــ ـــ ــطـــ ــــبُّ الــ�ــشُ ـــــ ـــــ ِح ـــــْمـــــ�ــٍس اأُ ْغــــــــــــــُدو َكـــــ�ــشَ اأَ

ــا ـــ ــُروع ـــ ـــ ـــ ــُف ـــــــِقـــــــي ال ـــــــــْذرًا َوَيـــــــ�ـــشْ ـــــــــــُخ َج ُيـــــــــــَر�ـــشِّ

ــا ـــ ـــ ـــ ــوعـــ ــُل ـــ ـــوُد الــ�ــشُ ــــ ـــ�ـــشُ ــــ ــــاٌر َت ـــــ ـــــــُق َن ــــــا الـــِعـــــــ�ـــشْ مِلَ

ـــى ــــ َب ـــاأْ ــــ ـــَك َت ــــ ـــُن ــــ ـــْي ــــ ـــيُء َوَع ــــ ـــ�ـــشِ ــــ َوَتـــــــــــْبـــــــــــَقـــــــى ُت

َتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراُه ُيـــَحـــاٍوُل َدْومـــًا ِبــناَء ِلـــَواءٍ 

َقــــــــِوّيــــــــًا ـــُدو  ــــ ــــ ــــ ْب ـــاأَ ــــ ــــ َف ِجـــــــــــَراِحـــــــــــــــي   اأَُداِري 

ــي ـــ ـــ ــاِن ـــ ـــ ــَع ـــ ــُك امَل ـــ ـــ ــي ـــ ـــِ ــح ـــ ـــوٌف َي ــــ ـــُغ ـــشَ ـــٌب � ـــْل ــــ ـــَق ــــ َف

ـــوؤاِدي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُف َدكَّ  والـــــــُحـــــــــــــــــــــــبُّ  ُل  ــــاأَ ـــــ ـــــ ـــــ ــــش � َواأَ
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ــــْن َجــــــــــــــَواٍب ـــــ ْبــــــــــــــَحــــــــــــــُث َغـــــــــــاِلـــــــَيـــــــِتـــــــــــي َع َواأَ

ـــْدرًا ــــ ــــ ــًا َوُيـــــــثـــــْــــــِلـــــــــــُج �ـــشَ ـــ ـــ ــاه ـــ ـــ ــَف ـــ ــشِ ـــُب � ــــ ـــِذي ــــ ُي

ــا َطــــِويــــال ـــ ـــ ــَه ـــ ــي ـــ ـــ ُق ِف ــــدِّ ـــــ ـــــ ـــــ َحـــــ ـــى اأُ ــــ ــــ ــــ ـــَق ــــ ــــ ــــ ْب َواأَ

ــي ـــ ـــ ــاِه ـــ ـــ ــــُب َف ــــَداِعـــــ ـــــ ـــــــِبـــــــــــُح َبـــــْيـــــتــــــــًا ُي َوُتـــــــ�ـــشْ

ـــٍت َجـــــــِمـــيـــــــٍل ــــ ـــْي ــــ ــــ ــــ ـــُن ِمــــــــــــــْن ُكــــــــــــــلِّ َب ــــ ــــ ـــَزيِّ ــــ ــــ ُت

ـــوَن الـــــــَمـــــــَهـــا ِفـــــــــــي َزَمـــــــــــاِنـــــــي ــــ ـــُي ــــ َعــ�ــشـــــْقـــــُت ُع

ــًا ـــ ــْومـــ ـــ ـــ َي ـــِك  ــــ ـــْدُت ـــَقــــ َفــــ ـــا  ــــ َم اإَذا  ــي  ـــ ـــ ــِك ـــ ْب ــاأَ ـــ ـــ ـــ ــشَ �

ـــا ـــوعــــ ـــُدُم ـــَراأَ َعـــــــــــْيـــــــــــــــٌن َتـــــــــَعـــــــــاُف ال ــــ ــــ ـــْب ــــ ــــ ـــَت ــــ ِل

ــُمــوعــــــــا ـــــــــــيُء الــ�ــشُ ــــبٍّ ُتـــــــــــ�ـــشِ ـــــ َفـــــــقـــــُــــــْبـــــــَلـــــــُة ِح

ـــا ـــــــوعــــ ــــَرى َتـــــــــــُمـــــــــــرُّ ُتـــــــَحـــــــــــاِكـــــــي الـــُرُب ـــــ ــــِذْك ـــــ َف

ــــــــُد َبـــــــــــْحـــــــــــرًا َيـــــــــــُروُم الـــَبـــِديـــَعـــــــا َوَتــــــــْقــــــــ�ــشِ

ـــا َبـــــــــــــــِريـــــــــــقـــــــــــًا ُيـــــــــــَغـــــــنــــِّـــي َمـــــــَقـــــــامـــًا َرِفـــيـــعــــ

ـــِريـــعـــــــا ـــا �ـــشَ ــــ ـــَواهــــ ــــ ــــ ـــِر َه ـــْحــــ ــــ ــــ ـــَب ــــ ــــ ـــتُّ ِب ــــ ــــ ـــِب ــــ َف

ــا ــعـــ ــِريـــ ـــــُقـــــوطــًا �ــشَ ــًا �ــشُ ــت ـــ ــْي ـــ ـــ ــــــــُقــــــــُط َم �ــشْ ـــــاأَ �ــشَ
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∂
�شامر العبادي

حلاضر يحترق

طالب درا�شات عليا.
 ∂

وليمة للدماء على 

ر�س .. واأر�س الهاربني  هذه الأ

ت�شيق ...

فت�شيع ال�شيحات واإحدى القادمات 

ت�شيح: اأين اأنت يا رب ال�شماء! 
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رجع ال�شدى احلزين: اأنا يف كل 

مكـان...

هناك بني املتحاربني يف قلوب 

املنت�شرين .. املك�شورين

يف خفقات الهاربني مهرولني 

»ل غالب اإل اهلل« ..

هذه املتوالية بن�شيج

املقد�س .. كاأن الوحي

فقط  .. اأقتل و يقتلون ! 

روايات احلرب يف ذاكرة احل�شور 

 �شيمياء للغات مقد�شة ...

على اإحدى التالل تت�شارع 

الدعوات كالتقاء البحر مع زرقة 

ال�شماوات ..

كالغيوم اأن خبت بني املنحنيات 

تاه القوم وبقيت للتاريخ 

كلمات .. فوق الورق 

ر�س .. بني حبات الأ

طفال .. ورثة  تركة لالأ

حفاد .. لالأ

لي�شرقوا من اأيامهم 

القادمات .. يتقا�شمون

قطرات الدماء .. 

كاأن الغيث يف بالد 

املتحاربني هو �شقيا الدماء ! 

من خلمائل طفلة هناك 

ر�س بالعباد  اإن �شاقت الأ

من جلدائل تلك ال�شغرية 

م بني  اإن تاهت اأنامل الأ

حبال اخليام ! 

هو الرثى امل�شكون بالدماء 

ل يلد اإل ال�شرع ..

هو الرثى امل�شكون باحلب

ل يلد اإل الزرع ..

ر�س  ر�شموا فوق الأ

اأمنياٍت للحزن .. و كتبوا

�شجار هنا  على جذوع الأ

ي�شكن اخلوف ..
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�شواخ�س املرور ت�شري

مدٌن حترتق .. 

�شواخ�س املرور 

تلح  ملخرج الهروب ..

ظالل الذكريات اأمنيات 

ال�شالم .. اأجرا�س الكنائ�س

اهلل اأكرب فوق اجلوامع 

تردد اأحالم  ال�شالم كلها ..

ليحر�س اهلل اأر�س اجلوامع 

و يكلل بال�شلم اأر�س الكنائ�س 

ليعود رق�س احلمام 

بني الطرقات .. لريجع 

طفال .. الن�شيم مداعبًا يعاند الأ

اأعيدوا  الذكريات للحواكري

املنفية .. لتعود ال�شم�س قبل

الغروب تغزل لل�شحكات 

اأرديًة للكلمات ..دافئًة لتعاليل

الليايل القادمات ..
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اإ�شرب بالدي 

كَلّ َيْوٍم زارعًا 

خريْة  اأجماَد قْنبلتي الأ

  

ا�شرْب بالدي 

من �شباٍح 

∂
�شامي ثابت

�شاعر اأردين.
 ∂

وطن ال شفاء منه
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كي نلبَي فجرنا 

نتو�شاأ املوَت اجلميل 

ونربك التاريخ وقتا اآخرا 

ونعود نعمل يف دجى

حت�شري ق�شتنا املثرية

 

 ا�شرب بالدي 

كارها اأو قا�شدا 

اأطفالنا 

املوت مثل بناتنا 

م�شتعذٌب بالنع�س غزل جديلٍة 

و�شفريٌة تلو ال�شفريْة 

 

 ا�شرب بالدي 

كل قومي يعرتيهم جمدهم 

خرية  اأجماد قنبلتي الأ

 

 

ا�شرب بالدي هاهنا 

فالكل قد ماتوا هنا واجليب 

ممتلئ الذخرية 
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∂
طارق دراغمة

آهات خفاقة باجلراح

طالب جامعي.
 ∂

َتـــْخـــِفـــيـــِقـــــــي ــــــى  الــــــّدَن يِف  ــــــِري  َخــــــْم ـــــُق  ـــــي ـــــِت َوَع

ـــي ــــ ـــِق ـــرَبي ـــٌر ِب ــــ ـــِط ــــ ـــْم ــــ ــــْرٌح ُم ـــــ ـــــ ـــُق ُج ــــ ــــ ـــْف ــــ ـــاخَل َف

َحـــِريـــِقـــــــي َتـــــــُبـــــــــــّث  ــــدي  ـــــ َجــــ�ــــشَ ــــــــــــّروُح يف  ال

ـــَراُء ــــ ـــَع ــــ ــــُه الـــ�ـــشّ ـــــ ـــــ ـــــْعــــــــُر َخــــــــْمـــــــــــٌر َراَم الـــــ�ــشّ

ـــــــَغـــــــاُء �ـــشْ ــــُه الإ ـــــ ـــــ ـــٍق َزان ــــ ـــْف ـــَخــــ ــــ ـــــِبــــــــي ِب َحـــــ�ــشْ

ـــــــبٌّ َيــــــــْعــــــــَتــــــــِريــــــــِه ُدَعـــــــــــاُء ــــ الـــــــَقـــــــــــْلـــــــــــُب �ـــشَ
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ـــي ــــ ـــُد َرِحـــيـــِق ـــيــــ ـــَقـــ�ـــشِ ُعـــــــــــوُد اجَلـــــــــَزاَلـــــــــِة والــــ

ــيــِقـــــي ــــــَراَءِة والـــَعـــــــفــــَـــــــاُف َعــ�ــشِ ـــــــ ـــــُح الــــــَب ِريــــــ

ــِديــِقـــــي ـــــــْبـــــــُح الـــَطـــــــِلـــيـــــــُق �ــشَ َلـــــــِكـــــــّنـــــــَمـــا الـــ�ـــشُ

ـــي ــــ ـــِق ـــِري ـــــاُة َط ــــــ ـــــَي ـــي امَلــــَحـــــــــّبـــــــــُة واحَل ـــِفــــ ــــ ـــَغ �ـــشَ

ـــى َتـــْطـــويـــِقـــــــي ــــ ـــَن ــــ ـــِك َمـــــا املُ ــــ ـــُل ــــ ـــْه ـــــاُر َم ــــــ َيـــــا َن

ــــِزيــــِقـــــــــي َتْ فـــــــــــــــي  ِه  الآ ِتـــــــــــــــْلـــــــــــــــــــــــَو  ُه  والآ

ــــي ـــــ ــــِق ــــِري اإْب يف  ــــْعـــــــــِر  الــــ�ــــشّ َغـــــــــرْيَ  ـــــــــــْيَء  �ـــــشَ ل 

ــي ـــ ــِق ــي ــِق ــشْ ــ� ــــْن َت ـــــ ــــيُء ِم ــــ�ــــشِ َمــــــــــٌل َيـــــــِفـــيـــــــ�ـــسُ ُي اأَ

ـــَرى ِبـــَعـــِمـــيـــِقـــــــي ــــ ــــ ـــشَ ــــــٌل � ـــــــ َم ـــى اأَ ــــ ـــَن ــــ ــــــِت املُ ـــــــ ْن اأَ

ـــي ــــ ـــيـــِق ْحـــــــــــَمـــــــــــِدّي َرِف ـــَدى َفـــــالأَ ــــ ــــ ـــُه ــــ ــــوُر ال ـــــ ـــــ ُن

ـــى َتــْفــِتــيــِقـــــي ـــَظــــ ــــ ــــْن َل ـــــ ـــــــَر ِم ــــــــ ْزَه اجُلــــــــــــــْرُح اأَ

ـــِلـــيـــِقـــــــي ـــَن ِجـــــــــــَراِحـــــــــــَنـــــــا حَتْ ــــ ـــْي ــــ ـــاَك َب ــــ ـــَن ــــ ـــُه ــــ َف

ـــي ــــ ـــاِق َرِهـــيـــِق ــــ ـــَق ــــ ـــ�ـــشِ ــــ ـــــــَق بـــاْن ـــٌم َتـــــــــــَفـــــــــــتَّ ــــ ـــْي ــــ َغ

يـــــــــَحـــــــــاُء ـــا الإ ـــّرَه ــــ ــــ ـــشِ ـــي � ــــ ــــ ـــُروِح ــــ ــــ ــــى ِل ـــــ ُطــــوَب

ــــْوَراُء ـــــ ـــــ ـــٌة َحـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوِرّي ــــ ــــ ـــــــــــّيـــــــــــٌة ُحــــ قـــُـــــــــــْد�ــشِ

ـــَداُء ــــ ـــْي ــــ ـــَب ال َول  ـــــــِرُفـــــــِنـــي  َتـــــــْعــــ اخَلـــــــــــْيـــــــــــــــُل  ل 

الــــُغــــَرَبـــــــــاُء ـــُه  ــــ ــــ ــــ ـــشَ َدا� ـــى ل  ــــ ـــَم ْحـــــــــِمـــــــــي احِلــــ اأَ

ـــاُء ــــ ـــَي ـــْم ـــٌة َع ــــ ــــ َ ـــْرقــــ ــــ ـــــــْعـــــــــــــــِري ُح ـــــــمِّ �ـــشِ ِبـــِخـــــــ�ـــشَ

اُء ــــرَّ ـــِك َعـــــــــــــــْبـــــــــــــــَرٌة حـــــ ــــ ــــ ــــ ـــْي ــــ ــــ َل إِ ـــِوي ا ــــ ـــْجــــ ــــ �ـــشَ

ــــَواُء ـــــ ــــشَ � ـــــوِق  ــــــ ـــــُف اخَل َوُحـــــــــــــْزيِن يف  ــــــي  ــــــْرِح َف

ـــــاُء َقـــــ�ــشَ ــــَذاَك  ـــــ ـــــ َف ـــــــاَقـــــــــــْت  �ـــشَ اإْن  ُدْنـــــــــَيـــــــــاَي 

ـــَراُء ــــ ـــ�ـــشْ ــــ ــــْوَرًة َراَيـــــــــــاُتـــــــــــــــَهـــــــــــــــا َخ ـــــ ـــــ ـــــ َيـــــــــــــــا َث

ـــــــــــَراء �ـــــشْ ــٍة ِقـــــْنـــــِديـــــلـــُــَهــــــــا الإِ ـــ ـــ ـــ ــَل ـــ ـــ ـــ ــْي ـــ ـــ فـــــــي َل

ـــــاُء ــــــ َن إِ ـــوُب ا ــــ ـــُل ُ ـــقــــ ـــالــــ ــــ ــــوِدي َف ـــــ ـــــ ـــــــــــّمـــــــــــــــاُء ُج �ـــشَ

ـــــــَمـــــــاُء ِّـــــــــــُق َواجِلــــــــــــــــــــَراُح �ـــشَ ـــًا ُيـــــــَحـــــــلــــ ـــْبـــحــــ �ـــشُ

َدَواُء ــِد  ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ــ�ــشِ ـــ ــَق ـــ ــال ـــ وب ـــِك  ــــ ــــ ـــْي ــــ ــــ َل إِ ا ـــُبـــــــو  اأَ�ـــشْ
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اأر�شم بقعة لل�شوء 

األق بها وردة لتت�شع دوائرها 

اأح�شن ق�شا�شات الفرح املتناثر من اأجنحة احلوريات... 

نك ل�شت �شواك  وابت�شم لأ

جمل.. اأنت اأناك الأ

واأنت تلف �شرنقة على ما مللمته من �شظايا حلم 

∂
لينا جرار

�شاعرة اأردنية.
 ∂

طريق إلى الشمس
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حاذر اأن تبلل حواف احلرير

بدمعة �شقطت �شهوًا من غيم ذاكرتك العمياء

ل ت�شتعر يدًا مغلولة

ت�شكن  التي  اآمالك  نحو  املمتد  ال�شّلم  معك  لتحمل   

جنمة 

واأنت ت�شعد نحو ال�شم�س ل ت�شتعن بجناح ع�شفور

�شي�شقطك اإذ يحرتق 

وتعود ج�شدًا دون بع�س اأمنيات 

ل تتكور على اأناك 

وتطارح الهواء طقو�س ع�شق جمنون

�شيحزن ابنك الذي لن ياأتي 

يعلن التمّرد على ا�شمه الثاين

ويكتب على �شاهد العتم 

هنا من قتله اأبوه

اأنت يا اأنت امتداد ذاتك البعيدة يف غياهب الطفولة

بي�س ال�شديد النقاء  الأ

يجرحه خيط غبار 

وال�شواد الفاحم ي�شفك كحله 

 ن�شل ال�شوء

كن تاهي ال�شَحر باأوىل تبا�شري الفجر 

خ�شالت  من  و�شاحا  الليل  م�شارف  على  فاغزل  اأو 

ال�شوء 

كي ل تلعن العتم حني تغرق ال�شم�س 

فق يف اأح�شان فرا�شها خلف الأ

حني ي�شمت �شرير احلزن يف روحك 

�شتدرك اأن الفرا�شات ترحل دون �شجيج 

لكنها ترتك بع�س األوانها 

على زجاج �شرفاتنا 

 و ت�شيء لنا ربيعًا ل ينطفئ 
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 ماذا لو ُقلنا للموِت لن جنل�َس قبالتك

 لن منرر احلياَة من حتِت الطاولة

 ماذا لو ُقلنا لبع�شنا اإّن الكالم

 الدافَئ هو الذي يجعل لنا عيونًا 

 ترى يف الظالم

∂
ماهر القي�شي

احلياة على الطاولة

�شاعر اأردين.
 ∂
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 هو الذي يدل كفوفنا على بع�شها

 يف غمرة اخلوف

 ماذا لو قلنا اإننا لن منوت باإذعان

 �شندّرُب اأنف�شنا على احلياة

 مثلما يدرب العامل اأغرارُه 

 على ال�شالِح والليِل

 مثلما يدّرُب �شّفاحُه املعادن

 لت�شرَي ب�شكِل ال�شالح

 �شندّرُب اأنف�شنا على ن�شِج ال�شوِء

مثلما يّدرُب اجلرناُل جنودُه

على اأُلفِة العتمة

 �شنزرع الورَد كلَّ يوٍم ب�ش�شاعة

 كما يزرُع �شحابُة املوِت حقَل األغام

 �شنرتُك املعاطَف مطويًة يف ال�شتاِء

 ون�شنُع الدفَء وامل�شرة

 وحدها احلياُة ل تغلَُّف بالورق

 ومع ذلك تظلُّ �شاحلًة حتى النهاية

 وحدها احلياُة ل تغلَّف بالورق

 ويطيُب لنا م�شكها باأيدينا

 هكذا قالْت يل املراأُة التي

 خباأْت املاَء يف جديلتها ليظلَّ قلبي

 رطبًا يف ال�شيف

 املراأُة التي اأغلقْت جفنيَّ باأ�شابعها

ناَم ويت�شاقَط الثلُج _يَفّ_ بغزارة   لأ

 املراأُة التي اأحبتني واأنا اأ�شّذب

يدي لتظلَّ بحجم امل�شافحة ل اأكرث
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فكرة..

»باب امل�شجد قبل 

الفجر..

»ل�شت �شك غفران

اأنا معرب حمبة«

∂
حممد املعايطة

قصائد أخرى

�شاعر اأردين.
 ∂
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غ�شليني

 غ�شليني...

مطر �شباحك.. طاهر..

 

  

مكلاًل فيك

 اأنا �شاهد قرب

 اأ�شلمت الر�شيف.. ما فا�س من فم ال�شارع

 اأعطيت قلبي للم�شاة �شارخا..

 وزعوين يف �شقوق ال�شخر

 اأنبت..

�شابع اأنبت كلما م�ّشت ت�شاري�شي الأ

  

 مكلاًل فيك

اأنا �شياج حديقة

فقد اأول...

 اأمي.. اأ�شابها الفقد

 ما زالت ترقع هروبي

 وتعد مع خميلتها اإفطار ال�شباح...

 اأنا الولد العاق..

واأمي دمعة الفجر

فكرة ثانية

يتثاءب اجلمع

حني تد اأمي يدها بالفاحتة

ت�شد جبهتي

»لقد اأ�شابته العني

ب�شبب جارة م�شها احلب«

فقد ثاين...

 اأمي... تربت فوق �شورة ذاك العاق

 وت�شح عن خديه الغبار..

 كم اأدمنت اأمي طعم امللح

 وال�شراخ يف عتم ال�شرير..

 يا حممد.. زوجتك قلبي..

يا حممد.. قد تزوجت الغياب
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كان عليها

 مل تعد...

 كان عليها اأن تقرتف ذنبيَّ اأكرث...

 كان عليها ال�شفر بني اأ�شابعي

كان عليها اأن ل ترتك الوعد يذوب حتت �شم�س توز 

 ونق�س مالحمها

كان عليها اأن تعرف اأن ال�شعراء معجونون بالوجع 

 واخليبة

 واأنها كاأي ق�شيدة حتدثت بالفرح

 ثم كللت �شاعرها بالبكاء..

 كان عليها ال�شراخ.. على خطى رق�شتنا

 مل تعد...

كان علّي اأن اأتقن موتي الطويل..

 يف اأول ال�شتاء
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 َعليُلَك ذا ما راَم عْنَك ُمَعِلّال

يِئنُّ باآِه ال�شوِق، بعَدَك ما قلى

ر�ِس ُيق�شيِهم اجلفا  وَلْو ُكلُّ اأهِل الأ

باَبِتِه �شال   َوُكلُّ حُمبٍّ عن �شَ

∂
مناهل الع�شاف

سرْ أينما تشتاق روحك

�شاعرة اأردنية.
 ∂
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م�ِس ما غاَب طيُفُه  وَلْو غاَب َعهُد الأ

 ول غاَب َمْن َحُلّوا فوؤاِدَي مْنِزل

 َتناَزَعني ما َبنْيَ َدمعي وَمْب�َشمي

ل  َوَبنْيَ اأنيني وان�ِشراحَي َبدَّ

 َوراَفَق يِفَّ الروَح، ل فاَرَقْتُهُم

ِحَبْت يف احُلبِّ َغرَيُهُم و...ل  َول �شَ

ِت الّدنيا نَفاَد َقليِلها  َوَلْو َعدَّ

 واأُْعِلمُت األَّ َمرِجَع اليوَم ِلْلَخال

م�ِس فائٌت   َواأنَّ الذي قْد �شّر بالأ

ُنَك َموِئال  َواأنَّ ِلغرْيي �شاَر ِح�شْ

تي مَلَا َحَمَلْت َعيناَي غرَي حمبَّ

 َوَل ِبُعيوِن القْلِب غرُيَك يِل َحال

 َف�ِشْر َغرَي ُمرتاٍب ِلذْنٍب ُتقيُلُه

َمال  َفَقْدُرَك مْل َيرُتْك ِلَذْنِبَك حَمْ

ُين باجَلهِل َمْن ماَت قلُبُه  ُيَعريِّ

 َواأُوِثُر اأْن يحيا فوؤادي َواأَجَهال...

�شحاُب ُحّبًا َوَرحَمًة  َوَي�ْشاأُلني الأ

 اأَما اآَن اأْن َتْن�شى؟ اأُجيُبُهُم َبَلى

 َبلى، اآَن اأْن اأن�شى باأيّن َن�شيُتني

ال  َول اأُوِغَل الّتذكاَر فيما َتَرحَّ

 َوَلْو كاَن يِل اأْن اأُرِجَع الّدهَر حوَلُه

مْلََح نورًا يف الُعيوِن واأُقَتال   ِلأ

 على اأر�ِس َمْن �شاروا اإىل الّنوِر َوحَدُهْم

 َواأْعناُقُهم يف ِعقِدها اخَلرُي و الُعال

ِنِهم َع �شاأُن العامَلنَي ِل�شاأ  َتوا�شَ

ال بواُب والّدرُب اأهَّ َحِت الأ  َوُفتِّ

حُبُهْم  على �َشَفٍر يف النا�ِس َيحتاُر �شَ

دِق ُمْدَخال  َوَقْد َدَخُلوا يف ِرْفَعِة ال�شّ
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نا نيا، ِكباٌر َعِن الدَّ  ِكباٌر على الدُّ

 َوَكْم َوَقفوا يف ُحْلَكِة الليل فاجَنلى

 َلُهم ُلَغٌة ل يفَهُم النا�ُس ُكنَهَها

ال  َوَخرُيُهُم يف ُن�شًرِة احلقِّ َعجَّ

 َتخاُطُرُهم كالنُّطِق حقٌّ وِفعُلُهْم

 ُي�شاِبُق َقْوَل القاِئلنَي على املال

راُطُه  َواأعُيُنُهْم َعْزٌم َقومٌي �شِ

 َتفي�ُس ِبَفي�ِس القلِب بالّذْكِر اإْذ َخال

 وُهْم �َشَرُف الّداَرْين، ُهْم ِقْبَلُة الُهدى

 َوُهْم ِكربياُء احلقِّ حنَي تَختَّال

 ِلُغرَبتِهم يف النا�س اأُن�ٌس اإذا اْلَتَقوا

ْلَجال مِت �شوٌت جَتَ رواِحِهم يف ال�شّ  ِلأ

ُهم  َلنا اأخوٌة يف اهلل يوؤِمُن �ِشرُّ

ّن اإله الكوِن يرَعى اإذا ابَتلى  باأ

عِف ما ين�شُج الّدعا  وُي�شِلُح ثوَب ال�شّ

ّمال  َو�شرٌب بهم -رغم البالِء- جَتَ

 َوُهم َقَمري، اأرعاه بالدمِع والروؤى

 َواأحِمُل منه النور َين�شاُب َمْنهال

 فاأَحَفُظ درَب ال�شائريَن اإليهُم

 واأَحَفُظ عهَد الراحلني تبتَّال

 َواأكُتُب ما اأب�شرُت ِمن في�ِس نوِرهم

 فاأَحِمُل َهونًا ما يرى الّنا�ُس ُمْثِقال

 َف�ِشْر اأيَنما ت�شتاُق روُحَك باِذًل

ل  َتُعدَّ قلياًل ما ُيَعدُّ َتَبذُّ

 َوُكْن حيُثما َتهوى بِفطَرِتَك التي

ل  ُفِطرَت عليها..تدمِن ال�ّشرَي اأوَّ
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�شابع يف الورود    مغم�شة الأ

عالم ال�شوق ي�شرع اأن تعودي؟

قفي... يف برزخ ال�شفتني رمز     

يفككه الرتدد يف ال�شعود

اأ�شيح بخاطري فيذوب ظلي

اأرى يف قعر فنجاين جمودي

∂
يزن الدبك

نشاز

�شاعر اأردين.
 ∂
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يخيل يل باأن النب وجهي

وغيهب زفرة الغيب الكنود

اأملح للمرايا لل�شظايا

وقود �شيحتي بذرى ثمود

فتنعقد اجتاهاتي اإليها

فال ظفرت ول باءت جنودي!

على جمر خطاي اإىل غواها

فاأرهق قاب اأدنى من �شمودي

اأ�شرع باب اأوهامي حللم

ير�شع تاج اأ�شغاث الوعود

م�س مفتقر انحنائي قفي. ل الأ

و ل اأتو�شد الغد يف رقودي

 رمو�شي طفن يف كتفيك 

�شعثا

بكعبة �شامة اآوت وفودي

�شابع يف الورود مغم�شة الأ

 مطوعة احلديد من اجلحود

اأرى عقب الغزالة يف ا�شطراب 

على مراآى نه�شت من احل�شود!

اإليك. توقفي. �شعري؟ . . ن�شاز!

ق .�شاهدوه  يف برود ي�شفِّ
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∂
اأحمد الك�شيح

ول: ال�شوء الف�شل االأ

إبراهيم، �شمت له قدم ويد وعني واأنف. �شمت له ما�س دّقه الفراغ املتك�ّشر على اأطراف  اأبو ا

وادي �شعيب، �شمت اأبي�س كما ال�شباح املنهمر من ال�شماء، �شمت هالمّي رجراج منداح �شاخب، 

باأ�شتال اجلرجري  امل�شدود  املخنوق،  الكالم  ُينبتها حّبات من  الربيع ثم  �شمت يخفي خ�شرة 

والبقدون�س والنعناع والفجل التي يحب ذلك العجوز عجن بذورها برتاب الوادي.

ف�شل من رواية.
 Æ

قا�ّس اأردين.
 ∂

�شمت

الق�شة

الغراب األبيض
Æوملب وظّل ال�شيطان �شوء االأ

)بع�شاً من خيوط جبهتك.. اإليك حممد م�شاعلة(
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دمعة  ي�شبه  غريه،  ي�شبه  نف�شه،  ي�شبه  �شمت 

متكرر.  خ�شب.  �شمت  اأ�شود،  ح�شار  يف  خر�شاء 

الرتاب يف  قطع  تتكّد�س  كما  متخلق. مرت�شب  فحل. 

قاع الوادي.

اأر�س  اأخ�شب  الوادي  قاع  اإّن  يقول  والدي  كان 

ت�شلح للزراعة، وكان ي�شمي ذلك املكان بـ »املار�س«.

اأبو اإبراهيم �شامت كاملار�س، كل �شيء يتكلم فيه 

�شمته  ينك�شر  اأن  ودون  ب�شمت  كثريا  يتكلم  هو،  اإل 

عن كلمة.

فقد  اأح�س ذلك،  كنت  ثقيل،  اإبراهيم �شمت  اأبو 

عند  �شيارتي  اأركن  عندما  كثريا  �شمته  اأنتظر  كنت 

اأ�شعر ب�شكونه  اأ�شعر به،  الوادي، وقبل جميئه  طرف 

احلركة،  منه  يع�شر  ه.  ميت�شّ الوقت.  كاهل  يثقل 

للم�شي  نف�شه  على  يتحامل  متكّد�شا  الوقت  فيبقى 

اأين  حينها  فاأعلم  الظّل،  ي�شبقه  ظّله.  على  واخلطو 

يزرعها  التي  اخل�شراوات  اإحدى  مع  موعد  على 

ذلك  يكون  اثنتني  اأو  ق�شيدة  ومبجاز  اإبراهيم،  اأبو 

ال�شمت بكامل ح�شوره املتماهي يف الغياب نابتا اإىل 

عود  جانبي، ي�شع اأع�شابه يف حجري كتحية �شامتة، لأ

اأنا فاأرد التحّية ب�شيجارة يدخنها ويلتهم اأخريات هي 

ي�شيل  اأن  قبل  املتج�شد  ال�شمت  به هذا  يقوم  ما  كل 

الغروب  �شوء  يف  منك�شرا  ال�شيارة  من  دقائق  بعد 

وممتزجا ب�شباب امل�شاء، كاأّنه قطعة ليل. 

ي�شقط  كما  ف�شيئا  �شيئا  اإبراهيم  اأبي  ثقل  يذوب 

لون احلزن يف ذاكرة ال�شجني، كما تهتّز النجوم يف 

وجه ال�شيل، كما يخيط بيا�س القمر �شهوة اليا�شمني 

كالنرث  كالع�شب،  كال�شخر،  �شمته  يجّف  توز،  يف 

كال�شوء...  يلتب�س  ثم  يحاء،  الإ روح  من  القدمي 

كالبيا�س... كال�شباب... كالنتظار.

الظل 

�شليمان ل يرى اأّن الغراب فقيه يف كتاب ال�شمت، 

ثّم  منه،  فائدة  ل  »جردة«  الغراب  خيال  اإّن  ويقول 

يطلق �شراح �شحابة من الدخان خارج ال�شيارة.

على  النجوم  ازدحام  من  الثمل  الكاتب  ي�شحك 

اأبا  زجاج النافذة، ويكمل �شليمان، النتظار ل ي�شبه 

اإبراهيم، اأنا اأعرف ذلك، قراأت ذاكرته ترتاق�س يف 

وعي الغراب، هو كالنهر بال �شفة على جانبيه، ل بل 

متهّدل  مائع  رخام  هو  ماء،  على  تطّل  ل  ك�شفة  هو 

ّنه ُيحت�شر وتنفجر  كاأثداء العجوز، ثّم يخفت �شوته كاأ

حروفه كفقاعات داخل ال�شّيارة :

_ النتظار لون ي�شاجع نف�شه.

الّر�شام  قبل،  من  هذا  اأر  ومل  اأر�شم  لكنني   _

لوان، تيل جملة الغراب كما مييل املنعطف  فقيه بالأ

بنا، فريّد �شليمان :

نك ل تعرف ال�شمت، اأما اأنا فاأر�شمك واأنت  _لأ
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كعفريت  يح�شر  ل  ال�شمت  اأوراقك.  بيا�س  ت�شارع 

بانتظاره  اأو غ�شن ذاكرة وقع من ق�شيدة كي تقوم 

اأ�شفل تلك ال�شجرة.

- ما نوع تلك ال�شجرة؟

بي�س ل يدري، اأو لعلـّه يت�شنع اجلهل،  الغراب الأ

زيتون  �شجرة  حيان  الأ بع�س  يف  يراها  اأن  يحب  فهو 

تلك  م�شاحة  كبرية  غزة،  اأر�س  يف  يزرعونها  كالتي 

اإىل  بزيتها  يــاأتون  وجده  اأبوه  كان  والتي  ر�س،  الأ

خمزن ذي حجارة �شفراء ت�شبغ جبال ال�شلط. 

وقد يراها اأحيانا �شجرة تني و�شرعان ما ت�شتبد 

اهلل،  رام  يف  يفعل  كان  كما  ل�شعودها  الرغبة  به 

لكن هل ي�شعد لريى تلك الفتاة؟ اأم لريى رام اهلل. 

ي�شحك �شليمان ويقول »مثل مريد الربغوثي، ب�شبب 

بي�س وقع عن ال�شجرة«. الغراب  الفرق اإنو الغراب الأ

يقول اإّنه كان ي�شعد اإليها عندما يتخيلها �شجرة تني 

كي ميار�س النتظار.

�شليمان نافثا �شحابة اأخرى من الدخان:

وراق والليل  - النتظار مواعيد ع�شاق تخلو من الأ

بي�س قد ذهب بكامل  واجلن�س، اأنا اأرى اأّن الغراب الأ

 
)1(

اإرادته اإىل ال�شجن كما �شعد اليهود اىل اجللجلة

كان  والغراب  بهم.  اهلل  ق�شاء  فينتظرون  هم  اأما 

ينتظر النتظار نف�شه. 

�شجرة  هي  ال�شجرة  هذه  اإّن  يق�شم  عكاز  اأبو 

بي�س  الأ الغراب  عينّي  يف  اأرى  كنت  ويقول:  �شنوبر، 

حبات النتظار، تلك التي ت�شبه ثمار ال�شنوبر، كنت 

يبايل  ل  �شليمان  ال�شنوبر،  كرائحة  رائحتها  ا�شتّم 

بني  �شا�شعا  فرقا  هنالك  اأّن  وي�شر  عكاز  اأبي  بروؤية 

رائحة النتظار وامتزاج الغبار بال�شمغ النازف من 

اأ�شلع ال�شنوبر. 

ذاكرة.  ال�شنوبر  الذاكرة.  يحب  ال�شنوبر 

ي�شحك  العودة.  دائمة  خ�شراء  كال�شنوبر  الذاكرة 

اأبو عكاز قائال واأ�شابعه ترتاق�س كبندول ال�شاعة: 

لفعل  قدمان  لها  وهل  وجتيء!  تروح  الذاكرة   -

ذلك؟!

تراوح مكانها، فهي  ولكّنها ل  تروح وجتيء،  نعم 

يف برزخ موؤقت بني نقي�شني مت�شادين، منالأ فراغهما 

م�س  مبا نرغب، فيمكن و�شع الذاكرة بني نقي�شي الأ

وامل�شتقبل، اأو املادة والّروح اأو اخليال والواقع.

اأحّب ت�شبيهها ب�شجرة ال�شنديان. نعم هي كذلك، 

خيوط  تبداأ  م�س،  الأ معدَن  ما  م�شهد  ن�شُل  ي�شحذ 

حترك  التي  الريح  وكذلك  نف�شها  تن�شج  الذاكرة 

اأطراف ال�شنديان فتميل ال�شجرة مرتنحة لكنها تبقى 

حافرة اأم�شها يف اأعماق الرتاب.

تكوينك  نقطة  هي  ذاكرتك  اإن  القول  اأتريد 
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اإنها هويتك املتجذرة ؟ لكن �شجرة رام  اأم  وىل؟،  الأ

اهلل مل تكن �شنديان، بل كانت �شجرة تني.

فتاة رام اهلل كانت ت�شحك كثريا، كان �شحكها 

بني  فمها  تخفي  عندما  اخلوامت  من  �شيال  ي�شبه 

تلك  �شعد  كلـّما  بي�س  الأ الغراب  اإن  وتقول:  يديها، 

كانت  القرية  برتقال،  حبة  معه  اأح�شر  ال�شجرة 

اإّنها تر�شل �شيئا منه اإىل يافا  تكرث من زراعته حتى 

امل�شهورة بربتقالها، كان ي�شّر اأن يق�ّشر حباتها دون 

�شكني، كان يبّل ثيابه بع�شريها. ي�شع قطعة يف فمي 

ومي�شغ �شفتّي. يلتهمني كالربتقال. مي�شح ب�شعري ما 

تبقى من ع�شريها على يديه، كّل �شيء يلب�س رائحة 

املا�شي.  ال�شجرة.  الهواء.  النجوم.  الليل.  الربتقال. 

الليل وندخل يف  اأج�شادنا من  اأنا. هو. نخلع ما على 

تلك الرائحة.

بي�س رائحة  اأبو عكاز يقول: مل اأ�شتّم من الغراب الأ

الربتقال، كانت عيونه ت�شّع جمازا اأخ�شر يعرج نحو 

فراغ �شبابّي ل ي�شبه الربتقال. بل ي�شبه ال�شنوبر.

الزقوم  هي  كما  الربزخ،  اأهل  �شجرة  ال�شنوبر 

�شجرة اأهل الّنار.

غرار  على  اإنها  مثال  تقل  مل  ملاذا  مت�شائم،  اأنت 

قال  اجلّنة،  يف  الغرباء  �شجرة   ،
)2(

طوبى �شجرة 

نه تذكر اأّن الغراب ل  �شليمان مبتلعا ن�شف اأحرفه لأ

ُي�شرتط اأن يكون غريبا.

اأدري،  مل ياأت الظّل على ذكر �شجرة النخيل، ل 

يام  الأ من  يوم  يف  يُزر  مل  بي�س  الأ الغراب  ن  لأ رمّبا 

بي�شان، اأو لعّله مل يعلق اإحدى ق�شائده على نخلة يف 

�شحراء اأريحا ال�شوداء.

لَب عليه، وهو يف التوراة مكان خال�س وجناة ياأوي اإليه اليهود. )1( اجللجلة اأو اجللجال جبل يف القد�س ُيعتقد اأّن امل�شيح �شُ

للغرباء« وهي �شجرة يب�شر بها الر�شول املتم�شكني  )2( طوبى كلمة ماأخوذة من حديث الر�شول، �شلي اهلل عليه و�شلم، »طوبى 

لهية للذين ي�شكنون اأعلى الدوائر يف الفردو�س. بدينهم، وا�شتخدمها دانتي األيغريي يف كوميدياه الإ
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∂
إينا�س ال�شاحوري ا

البحار من يقف �شاهدا على اأم�شيات االغرتاب التي ينريها قمر اأ�شود وظلمة زينت بقناديل 

حتى  اأو  توقيع  اأو  عنوان  دون  اأوراقه  تعلو  وجدها  اأحمر  بقلم  كتبت  غريبة  عبارة  الوقت.. 

رائحة. 

إليه خطاأ....  ته الده�شة التي �شرعان ما جلمها العقل ليعلن حكمه اأنها قد تكون و�شلت ا مالأ

فما اعتادت اأوراق غريبة انتهاك قد�شية اأوراقه املرو�شة واملختومة بختم يحمل ا�شمه الالمع. 

ة اأردنية. قا�شّ
 ∂

وحده

حكاية هدهد
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�شيارته  يف  املذياع  مفتاح  اخل�شنة  بيده  يدير 

ال�شخمة فيغتاله �شوت عذب يتحدث ب�شدق مطلق: 

يف  يتغلغل  وهم�شك  ين  ميالأ ل�شوتك  ا�شتقت  “كم 
ن يعاود هذا املاثل بني ق�شبان  اأرجائي.. كم ا�شتقت لأ

اأكونك..  ن  لأ ا�شتقت  يديك...  بني  ارجتافه  �شدري 

اأتاألق  ن  ..لأ جديد  من  ذاتي  اأكون  ن  لأ تكونني..  ن  لأ

ملكة ل يليق بها اأي عر�س فاختارتك”.

اليمني  اإىل  لتديره  املفتاح  من  تقرتب  يده  كانت 

التي  النظرة  تلك  لكن  يفاجئه  وفيها بطء  الي�شار  اأو 

هي  والقوة  الق�شوة  ها  تالأ عينيه  يف  ب�شرعة  تلتمع 

�شيدة املوقف. 

ي�شل اإىل بيته اجلليدي الكبري تقوده خطوات اآلية 

اعتادت املكان غرفة النوم.. فنجان القهوة.. طاولته 

الثانية  تام  تدق  �شاعة  املرتبة..  اأوراقه  اخل�شبية.. 

ع�شرة لتعلن انتهاء يومه اململ.. هناك ما مينعه من 

ينظر  ما  متطفل  بوجود  غريب  اإح�شا�س  ثمة  النوم، 

حوله بخجل فما اعتاد اتباع حد�شه ينه�س ويبحث يف 

اأرجاء البيت عن �شيء يجهله تاما لكنه يعيق عليه 

متابعة ليلته اأو رمبا... يفتقده!

على  اأنامله  تن�شاب  الهاتف  نحو  اأفكاره  تقوده 

رقام بان�شياب املطر على �شخرة مل�شاء وينتظر اأن  الأ

يباغته �شوتها...

مل.  ـ قد مر زمن طويل اأيها ال�شامت اإل عن الأ

ـ مل اأق�شد اأن...

ـ ل عليك فالقمر مل يخفت نوره بعد 

ـ اأما زلت...؟

ـ �شحكت ثم اأجابت: اإنني اأنثى جتيد النقر على 

نافذة الذكريات املبتلة باملطر.. تعلم تاما كيف يغزل 

بجدية  القمر من جنونها حكاياه. حينها فقط  تفقد الأ

قدرتها على ا�شتن�شاخ اأحرف مل تكن قبال... قد نلجاأ 

عجز  عن  وراءه  نختبئ  الذي  اجلحر  ذلك  لل�شمت 

ا�شتمع  ملا  فلوله  �شبب...  دومنا  اأرجائنا...  يف  يدب 

عا�شق اإىل اأهازيج القمر وما حلق طائر يف ف�شاءات 

النوافذ الباكية. 

وقفت اأمام النافذة حيث هدهد اأبي�س اأخذ تلك 

الق�شا�شات من خزانتها ونرثها يف اأرجاء املكان اأعاد 

اإىل خميلتها كل التفا�شيل كل الهم�شات والعربات... 

اعتادت ا�شطناع القوة واإطالق كلماتها وهي تفل�شف 

م�شتمعيها  على  بالن�شائح  مدلية  واأحواله  القلب 

ت�شنع  اأن  لي�س  احلب  املبكية...  لتجاربهم  وم�شغية 

اأن جتيد  وردي.. احلب  �شفاه  اأحمر  يعلوها  ابت�شامة 

حياكة الرايات البي�شاء. 

كوخها  اإىل  متجهة  منزلها  حديقة  اإىل  خرجت 

بداخله  زجاجي  قف�س  حيث  اإليه  �شعدت  ال�شغري 

اأمام  مرة  ول  لأ يبت�شم  كمن   تاأملتها  ورديه  فرا�شة 
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وجهه  تالئم  التي  احلركات  اأي  اإدراك  دومنا  املراآة 

الذي اعتاد التجهم... التمعت اأمامها دمعة �شقطت 

من عني الفرا�شة  باكية على  جناحها املحرتق �شرت 

يف اأو�شالها رع�شة قوية اأدمعت عينيها واأجل�شتها قرب 

القمر  هالة  اإل  ي�شيئها  ل  املظلمة  ليلتها  يف  اجلدار 

املتواري خلف غيمة ودمعة الفرا�شة ال�شغرية. 

ل يغيب �شوت تلك الفتاة التي هاتفتها باكية تبثها 

يحرك  ما  اأكرث  ال�شغري..  بقلبها  احلبيب  فعله  ما 

طفلة  حنجرة  يف  النك�شار  نربة  نثوي  الأ غ�شبها 

تدعي القوة، اأما جربوت احلب ومن تراه يقدر اأمام 

جربوته: 

تنف�شتها...  عليها  واأدمنت  اأزهاره  باعني 

اأناجيها كعجوز مقعدة  ن  التهمتها... ع�شقتها... والآ

يكن  مل  الذي  القمر  تناظر  اأنها  تخال  نافذتها  اأمام 

اأزهر يف  �شوى خرب�شات على �شتارة مهرتئة... ملاذا 

اإنائي دون اأن اأ�شقيه اإل دمعي.. وخرج كمارد و�شلبه 

مني... غرز كفه وروى دمي برباعمه البنف�شجية ثم 

اأهدره بق�شوة ل نظري لها... كيف ينبت الزهر �شوكا 

اأن  اأ�شعره...  ول  اأراه  اأن  يل  وكيف  كقلبي..  بيت  يف 

اأن يقرتب فاأبتعد وكل ما  يهم�س فاأ�شمعه �شجيجا.. 

يف داخلي يقطر �شوقا اإليه... ملاذا كان حينما مل اأكن 

كاأنه  ن  الآ يغدو  بيننا  وما  وكنت  كان  التقينا  وحينما 

مل يكن. 

و�شط احلديقة...  قاطعها �شوت خطوات ت�شي 

موقنة اأنه هو... �شوت لرياح حمملة برائحة الرتاب 

توقفت اخلطوات عند حافة ال�شجرة ونظراته متعلقة 

ببيتها اخل�شبي.. م�شى وقت طويل دون اأن ميل هذا 

ن يهتف فرحا: عدت اإليك  القلب من ندائه وها هو الآ

اأيتها ال�شجرة. 

ذاك  فحلمها  تعبري  دومنا  نومها  من  ا�شتيقظت 

غادرت  التي  اللحظة  تلك  منذ  �شنني  منذ  يراودها 

بها دومنا وداع ودومنا ن�شيان تلتفت وتنتظر اأن يفتح 

وحل  من  لين�شلها  ذراعيه  ميد  عليها  ويطل  نافذته 

اأخرى  وتارة  الربيع  حتمل  تارة  الرياح  وتر  فقده 

 ... �شامدة  وال�شجرة  عليها  مغ�شيا  وراق  الأ ت�شقط 

اأع�شا�س مهجورة  جرداء بال روح.. �شفراء باهتة... 

اإل اأنها ما تزال على قيد احلياة. 

عملها  اإىل  وتوجهت  مالب�شها  ارتدت  نه�شت 

الكبرية  وحقيبتها  ال�شوداء  نظاراتها  كاملعتاد 

اأي  البيت  ر�شيف  عند  تنتظر  ال�شريعة  وخطواتها 

حافلة تقلها اإىل حمطة القطار، حمطات تر واأنا�س 

اأزياء  جواء  الأ تعلو  �شحكات  ت�شعد  واأخرى  تنزل 

جميلة وباقات من الزهور اأطفال تقفز فرحا واأ�شوات 

مرتفعة هنا وهناك. 

- اأمي هل �شتعد لنا جدتي الكعك؟
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- ح�شنا عزيزتي انتظرك ل تتاأخري.

- ل لقد اأهديته زهورا يف ال�شنة املا�شية اأريد �شيا 

اآخر.

وت�شمرت  التاريخ  اإىل  ونظرت  هاتفها  حملت 

اأناملها... اإنها ليلة راأ�س ال�شنة!

هل  يعقل اأن تكون �شنة قد مرت... مل ياأِت الربيع 

بعد... كما اأن فرا�شتي ل تزال بانتظار �شربها؟ مل.. 

مل اأ�شمع �شوته يناديني... مل ياأت ل...

اأن  دون  جراحنا..  عند  يتوقف  اأن  لزمن  كيف 

ي�شاهم يف اغتيالنا ب�شياط الوقت... عمر مي�شي وما 

هات ال�شاخنة التي ت�شبح جليدا دون  نزال نتو�شد الآ

اأن نالحظ اهرتاء الو�شادة واأن ال�شرب الذي رحل لن 

يتذكر ال�شجرة التي حط عليها العام املا�شي. 

فرا�شتها  عن  تبحث  البيت  اإىل  م�شرعة  عادت 

حمطم  الزجاجي  بالقف�س  فاإذا  الكوخ  اإىل  �شعدت 

فاإذا  كوخها  من  بداخله.. خرجت  تعد  والفرا�شة مل 

ك�شحابة  ال�شماء..  يف  يحلق  الفرا�شات  من  ب�شرب 

عن  فرا�شتها  عن  تبحث  اأخذت  لوان  الأ زاهية  حلم 

وقد  وردية  فرا�شة  تلمح  بها  فاإذا  حمرتق  جناح 

لعنة  ناجية من  اأ�شود جذاب.  بكحل  زينت جناحيها 

قفا�س. الحرتاق والأ

وم�شت  ال�شوداء  نظارتها  عن  قب�شتها  تراخت 

فكار  لأ راأ�شها منجم  البيت يف  اإىل  بخطوات متثاقلة 

عن  الفرا�شة  تخلت  فقد  وتعا�شة،  غ�شبا  من�شهرة 

قادران  لكنهما  ورق،  من  بجناحني  مرفرفة  اأ�شرها 

اإىل ف�شاءات بعيدة.. كيف غدا جرحك  على حملها 

اأيتها الفرا�شة كحال تزينت به بدل من قتلك.

كل  فيه  األقت  ال�شتحمام...  حو�س  املياه  ت  مالأ

ورمت  زكية  رائحة  ذات  م�شتح�شرات  من  لديها  ما 

بج�شدها املتعب يف املياه ال�شاخنة.. تاركة العنان لكل 

ما بها اأن ياخذ ا�شرتاحة املحارب. 

فتحت خزانتها واأخذت تبحث يف جزئها املهجور 

عن ثوب تلب�شه... تهادى اإىل م�شمعها �شوت �شديقتها 

وهو يحثها اأن تهتم باأنوثتها ال�شائعة  حينما اأهدتها 

ارتدت  ناقة...  لالأ عنوان  هو  �شود  الأ اأن  مدعية  ثوبا 

ثوبها وتزينت مبا ينا�شب هذه الليلة. 

مل تنتبه قبال لوجود يا�شمينة قرب مدخل البيت 

خاذ وكيف مل تِع اأن لديها  اإل حينما داهمها �شذاها الأ

واأن  ماين  والأ زهار  والأ لوان  بالأ تتلئ  كبرية  حديقة 

ال�شجرة الكبرية التي يعلوها الكوخ قد اأخذتها الرياح 

اإىل حيث ل تريد اأن تكون...

وقد  املاليني  كما  الحتفالت  اأنغام  على  ترق�س 

زينت �شعرها فرا�شة حمراء �شغرية اأ�شافت بهجة اإىل 

وجنتيها املبت�شمتني... ففي الغد يبداأ عام جديد.
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∂
ر�شاد رداد

طفولتي  ول  االأ مكاين  وىل  االأ حارتي  اأزور  اأن  غريبة؛  فكرة  فجاأة  اجتاحتني  العمل  من  عودتي 

وىل بعد هذه ال�شنوات الطويلة من الفراق تلب�شتني تلك الفكرة ومل اأ�شتطع منها فكاكاً وبال  االأ

وعي وجدت نف�شي على حدود احلارة.

كاتب اأردين.
 ∂

اأثناء

فكرة مجنونة
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النمو ورجالها حمذوفني من  نطفات توقفت عن 

اأح�ش�شت براحة واطمئنان  دكاكني التاريخ. ابت�شمت 

رحلت  وقد  معها  اليومي  �شبه  اخل�شام  رغم  مريب 

عنها وكنت �شاخطا عليها اأح�ش�شت بحجم اخل�شارة 

وىل  الأ والذكريات  �شعبة  جتربة  البعد  اأن  يل  وتاأكد 

بداأت  وق�شوتها.  عذاباتها  رغم  �شاحر  مذاق  لها 

البقالة  تلك  اأمين«  اأبو  »بقالة  احلي  يف  بقالة  باأقدم 

ال�شغرية �شبه الرتاثية كل �شيء فيها قدمي وعتيق مل 

ثار  ت�شلها جرثومة العوملة لذا كل �شيء فيها �شحر الآ

ذلك  تذكرت  �شاحبها  تاأملت  قبالتها  الفرعونية. 

الرجل القوي الفارع الطول �شاحب ال�شوت اخل�شن 

لكنك تغريت يا اأبا اأمين بيا�س يف الراأ�س نظارة طبية 

لكنه ما زال �شاحب هيبة، تركته وم�شيت باجتاه مطعم 

املطعم  لكن  فول  �شحن  اأزكى  �شاحب  العبد«  »اأبي 

املطاعم  هجر  العبد  واأبو  غرفة  ن�شف  اإىل  انكم�س 

والتحق برجال الدعوة ثم مررت بفرن احلارة الوحيد 

»فرن اأبي ر�شيد« فاإذا هو مغلق ومهجور واأ�شبح مكبا 

للنفايات والقاذورات تاأملت لهذا املنظر الب�شع. خيانة 

اأن يكافاأ املخبز بهذه املهزلة. 

اأكملت م�شريي باجتاه بيتنا القدمي مل يتغري فيه 

�شوى ارتفاع �شوره اخلارجي وعلى بابه لوحة �شغرية 

تذكرت  املغرب  اأذن  للبيع«،  »بيت  عليها  مكتوب 

امل�شجد وقفت اأمامه متاأمال ومتاأملا عندما ا�شطدمت 

عيناي ب�شديق قدمي كان مدر�شا »عادل« يجل�س على 

حمملة  خ�شنة  يد  عربة  جانبه  واإىل  امل�شجد  عتبة 

وهيئته  والبال�شتيك  واخلردوات  واخل�شب  باحلديد 

لكنني  عليه  اأ�شلم  اأن  حاولت  ت�شديقها..  ي�شعب 

حالة  يف  واأنا  اأراقبه  ورحت  مكاين  ت�شمرت  ترددت 

�شتاذ  ذهول كامل. معقول.. معقول: اأنا اأمام ذلك الأ

الو�شيم ملاذا!! ثم نه�س وراح ينادي »ياهلل يا  نيق  الأ

قراقي�س..قراقي�س..مّيل يا عط�شان« تركته م�شدوما 

اأح�ش�شت بغم عميم و�شيق  وقلبي يقطر حزنا عليه. 

»اأبي  خميطة  كانت  امل�شجد  اأمام  �شدري.  يف  �شديد 

املخيطة  اأمام  اجلال�شني  اأحد  عنه  �شاألت  �شلطان« 

ع�شرون  اهلل  يا  �شنوات.  خم�س  قبل  تويف  لقد  فقال: 

عاما تكفي ليتغري العامل كله.

رجعت اإىل بيتي القدمي وقفت يف املكان الذي كنت 

اأقف فيه دائما نظرت اإىل النافذة كان يطل منها قمر 

كل ليلة كانت حبيبتي اأطلت الوقوف لكن النافذة ظلت 

اأقيم  اإىل حيث  بالعودة  ومعتمة عندها فكرت  مغلقة 

الفكرة  تلك  و�شّفهت  الزيارة  لكنني ندمت على هذه 

املجنونة وتنيت لو اأنني ما لبيت تلك النداءات التي 

عطبت قلبي واأحدثت فيه �شرخا كبريا قد يحتاج اإىل 

ع�شرين �شنة اأخرى ليتعافى.
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∂

ر�شيدة بدران

مترد لم يكتمل

ورقة وقلما وجل�س بجانب طاولة كان قد و�شعها يف ال�شرفة، يف يده زجاجة �شغرية و�شعها اإىل 

جانب الورقة. نظر بعينيه املثقلتني اإىل الزجاجة ثم ما لبث اأن قام بفتحها وتناول منها ما ظن 

اأنه كاف بعدها، تناول القلم وهّم بالكتابة، لكنه ظل مرتددا..

ة اأردنية. قا�شّ
 ∂

اأح�شر
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مل  يده.  يف  القلم  ارجتف  حتى  رع�شة  اأ�شابته 

مل قلبه  تعرف الكلمات طريقها اإىل الورقة. اعت�شر الأ

وفا�س به ال�شمت فلم يعد قلبه ال�شغري قادرا على 

العذاب  على  داخله:  �شرخ  القهر،  من  املزيد  حتمل 

كلماتي  اأف�شح  اأن  يجب  اأتكلم،  اأن  وعلّي  يتوقف  اأن 

لن  �شكونها.  لطول  وتك�شرت  حتجرت  التي  �شرية  الأ

�شتخرج  اأجل  ن.  الآ بعد  النفرادية  للزنزانة  تخ�شع 

و�شاأك�شر خويف و�شمتي. لن تقف عند حدود �شفاهي 

لطول  جفت  التي  البلوط  �شجرة  لتخرب  و�شتخرج 

تثور  علها  املياه  ل�شاقية  الب�شرى  وتزّف  انتظارها، 

حرويف  �شاعت  اأن  منذ  علّي  احلداد  اأعلنت  بعدما 

واتخذُت من ال�شمت �شريعتي.

ممتع�شة  باهتة  ابت�شامة  �شفاهه  على  ارت�شمت 

على.. اإىل ال�شماء وخرجت من  وتوجه بنظره اإىل الأ

القمر  يل  �شيبت�شم  اأخريًا  حبي�شة.  تنهيدة  اأعماقه 

تغيب  لن  العذارى.  ترق�س  كما  النجوم  و�شرتق�س 

ال�شم�س مرة اأخرى، ولن اأرى دمعها الذي ما انفكت 

تذرفه علّي منذ اأن �شـرت فـي جنازة الكلمات، و�شيعلم 

العامل باأن زمان ال�شمت قد انتهى.

هل  �شيفعل؟  ماذا  اآاآه،  هو؟  �شيعلم  هل  لكن، 

جديد.  من  رياحه  بي  �شتع�شف  اأم  كلماتي،  �شيقتل 

كلماتي  له  ت�شمح  لن  حرى  بالأ اأو  يفعل.  اأدعه  لن  ل، 

زنزانتي،  اأبواب  القابع على  يفعل. ذلك اجلاّلد  باأن 

ي�شمع  اأن  عليه  املت�شلط..  احلجرية،  القلعة  �شاحب 

�شرخاتي الدامية. �شاأعلمه باأنه قد جنح ل�شنني طويلة 

بابت�شامته  الرباءة  وبقتل  داخلي  يف  امل�شاعر  بحب�س 

ن فقد  ال�شاخرة، فهنيئا له. ولكن، مل يعد مبقدوره الآ

ثار قلبي وتردت كلماتي على ال�شّجان.

مل طريقه  بداأ الوهن يتغلغل يف ج�شده، ووجد الأ

دون رحمة. مل يعد عقله يعي الواقع ومل تعد يده قادرة 

ه  كُفّ واحت�شنت  هات  الآ اعت�شرته  القلم.  حمل  على 

اأن  القلم  كاد  بحرقة حتى  عيناه  دمعت  بقوة.  وجَهُه 

�شقط  حتى  حلظات  اإل  هي  وما  ال�شفقة.  من  ينطق 

بالدموع.  باأحرف ممزوجة  ت  امتالأ ورقة  اإىل جانب 

ما  بقية  فيها  زال  ما  التي  بالزجاجة  راأ�شه  ارتطم 

بع�س  معها  حاملة  حزينة  رياح  هبت  فجاأة  تناوله. 

قطرات �شرقتها من ال�شاقية. حملت الورقة وابتعدت 

الداخل  من  بينما خرجت  ال�شرفة،  بها حدود  لتعرب 

�شحكات �شاخرة ل مبالية.
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رنا املحت�شب

احللم.. متُر تلَك اللحظات من حياتنا، تقِلُب َكياننا.. ُدنيانا، ودنيا الكثري راأ�شاً على عقب!

دوَن ا�شتئذان.. دوَن اعتذاٍر تغادُر �شاحَل جراحنا املفـتوقة..

ال�شوداء يف عيوننا واعدًة  ال�شمِت  �شحابُة  ِلُتغّيم  قدار!  االأ باأن تندمل يف بحِر  اأمل  بقايا  ٌتغِرُق 

بعوا�شَف وجٍع لن ت�شتكني!

ة اأردنية. قا�شّ
 ∂

كما

بياض
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يافٌع  قلبـي.. وجٌه  َجُمَد  بي�ِس،  الأ املكاِن  يف ذاَك 

قيَد �شوتي!

ما بالُه بينُهم ؟!!  ُرمبا ح�شَل خطاأ!

ُحرمَة  خرقُت  البي�شاء،  مملكته  من  اقرتبُت 

ال�شمِت املتف�شيِة يف هوائه املُعقم!

املُوّزعة على  ج�شاِد  بالأ املو�شولِة  جهزِة  الأ �شوَت 

اململكاِت البي�س.. ُي�شبُه ال�شمَت برتدده

يف عينيه... �شياُط قهٍر جُترُبين على حُمادثِته، 

�شباُح اخلرِي يـا.....

اأفهمها،  مل  بابت�شامٍة  خجلي  ورمى  ب�شره  رفَع 

رامي...، ا�شمي رامي.

واأردفت:  احلديث،  هذا  بتبعيات  جهلي  ابتلعتُ 

كيَف حاُلك؟؟

رمقني من جديد.. وكاأن حاله ُخَط على �شفحِة 

وجهي، وقد هّم ليقراأه: اأتعلمني؟!

�شاأخرُبِك ومن ثّم اأنِت اأخربيني )ُاخربه...مباذا 

�شاأخربه؟؟(..

حملَق يف �شقِف الُغرفة كمن ي�شتعُد لريوي ِق�شة. 

وبداأ:

كنُت عائدًا من منزل جدي يف اجلنوب قا�شدًا 

اأن  بعَد  جدي  ودعني  ال�ِشمال،  عرو�ِس  يف  منزلنا 

اأو�شلني للحاِفلة، منبهًا اإياي اأن اأطمئنه حاملا اأ�شل

كانت ِرحلًة رائعة!!

اذكُر هاتفي النقال �شدح مرًة اأو مرتني.. �شوُت 

خر ُمعاِتبًا: اأمي على الطرِف الأ

المتحاناُت  لدينا..!  وقَت  ل  اأنت؟  اأيَن  رامي!! 

بواب... درا�شُتك! م�شتقبلك! على الأ

نريدَك اأن ت�شري...وغاَب �شوتها..

اأمي ....!

تقطَع....تبخَر!  انقطَع،  القريُب  اللحُن  ذاكَ  

ل�شُت اأدري .. ل�شُت اأذكر

كَل ما حاولُت جتميعه من  ُمبِخرَا  الطبيُب  دلَف 

ذاك ال�شوِت التـائِه، تناوَل قلَم ر�شا�ٍس من جيبه )ل 

ُبد، �شيكتب ُم�شكنًا(

له حرية كتلك  تاركة  لبيتي  اأنهيت عملي وقفلت 

بجملٍة  راميًا  خلفي  من  الباب  اأٌغِلَق  منحني،  التي 

باب  لُيفتَح  اأمل!(،  يف  )ما  مل�شمعي  ت�شربت  حمقاء 

احلافلة و�شوٌت خمتِلٌف ُينبُهني..

)عمو..طالعة(؟

بقلٍق  االدرجات،  تلكَ   اأ�شعُد  واأنا  راأ�شي  اأدرت 

يرجِتف.. فهناك من خطف ب�شري حيُث كنت اأ�شعر 

قدام تالحقني دون اأن ت�شي!! ت�شابُق اأنفا�شي  بتلك الأ
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دوَن اأن تتحرك!

كانت، قدما رامي.. ورمبا �شيء اآخر؛ قدما رامي 

وراأ�ُس قلٍم �شغري، ُيعلُن باأ�شى منك�شر:

قدام واأنها �شتخذُل  اأن احلياَة قد ودعت تلَك الأ

�شاحبها ولن حتمله من جديد.

مل اأكمل حديثنا املبتور اأنا ورامي، فالعمُر اأمامه 

حكايٌة اأخرى يعتليها البيا�س!

كانت كلماتي كر�شا�ٍس طائ�ٍس يت�شاقُط دوَن وعي 

�شطر!! على الأ

ودموعي كمطٍر يف منت�شِف �شيف خائٍب تت�شاقُط 

دون ا�شتئذاٍن..دوَن اإنذار.
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شتاء الذكريات
∂

زايد اخلوالدة

ذاكرة  النظر طوياًل يف  اأرهقها  يغلقون عيونهم عنوة، فقد  لياًل.. اجلميع  الثانية ع�شرة 

امل�شتقبل املجهول. فتبدو تلك العيون مقفلة كنوافذ البلور، تت�شلق عليها �شحابات ال�شيف 

مياءات والنظرات من اأذن  املثقلة بالرطوبة. وي�شافر الطنني، طنني العبارات والكلمات واالإ

اإىل اأخرى، تدّوخ جميع ال�شور التي تتداعى من املخيلة بعد اأن انتحرت.

كاتب وقا�ّس اأردين.
 ∂

ال�شاعة
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تْعلق  اأن�شودة  اأو حتى  اجلميع ينامون دون حكاية 

املتوترة ولكنهم رغم ذلك ينامون ملء  يف خميلتهم 

 جفونهم التي خطها األوان ال�شداع اليومي الن�شفي.

فوق  يحلموا  اأن  لهم  ميكن  هل  اأعرف  ل 

ليلة؟  كل  معهم  تنام  كوابي�س  تراها  اأم   ذلك؟ 

بل  املتوقف،  قلبي  يف  حزنًا  وحفر  راأيت  ما  اأذهلني 

جتّمد الدم اجلاثم يف العروق مند �شنني. ظننت اأنني 

اأحلم كالعادة اأو اأنني مازلت اأعاين اآخر نوبات اخلمر 

عندما  مكاين  جتمدت  ال�شيفي.  ال�شو�س  عرق  من 

تّكوم  الذي  الثلج  اأزيل  اأن  اأ�شتطيع  ل  اأنني  اأح�ش�شت 

عن  عاجز  اأنني  اأح�ش�شت  دماغي،  فوق  اأ�شود  ركاما 

اأقدامي  موا�شع  فيه  اأزاحم  الذي  الوقت  يف  احلركة 

املختفية. يا له من اإح�شا�س يجّرين تارة بوح�شية اإىل 

ذاكرتي املتهدمة، التي اأخذت تنفلت مني كاخلِرف، 

منها  يبَق  مل  التي  ال�شور  م�شتقبل  نحو  برقٍة  وتارة 

�شوى الظل.

ت�شاء،  كما  نف�شي  ترك  على  اإحلاحي  اأذهلني 

العبث،  اأيادي  اإليها  تطاولت  وقد  خلفي  اأجّرها 

اأن  اإىل زمن الالوجود. قررت  للعودة  لتغدو مر�شحة 

اإلهي!  يا  ال�شرفة،  اإىل  واأجته  الطويلة  الغرفة  اأترك 

ال�شكون. بل هذا  الهدوء  دائمًا من هذا  اأهرب   كنت 

اأتعرفني حقيقة ال�شكوْن؟

ا�شت�شلمت كعادتي لليل، جل�شت على الكر�شي، بحر 

من الدجى، وظالم يغرق يف ظالم، وبداأ يت�شلل اإىل 

نف�شي ذلك اللعني، واأخذ ينت�شر، ولكن هذه املرة كان 

حا�شي�س. �شكون  ك�شوًل جدًا، ميزقني ويبعرث بقية الأ

الليل غريب يف هذا الليل ال�شاجي، جاء بطيئًا وكاأنه 

من  بقايا  فيه  مازال  ولكن  خرية،  الأ اأنفا�شه  يلفظ 

عذاباته املن�شهرة جراء النهار.. الظالم �شديد والرياح 

اأتعلمني  اخلريف.  اأوراق  و�شط  اأمه  فقد  كطفل  تاأّن 

اأمهاتهم؟  يفقدون  عندما  طفال  الأ يعرتي  حزن  اأي 

ده�شة؟ ال�شفراء  النحيلة  وجوههم  تلف  حرية   واأي 

الليل  و�شكون  البداية،  يف  مازال  �شيء  كل  اأن  يبدو 

القاتل طويل جدا؟

قلبي،  يف  اأخريًا  اجلاثمة  بقاياه  مع  نه�شت 

الزمن  ذكريات  يف  تع�شف  رائحتها  القهوة؛  �شنع  لأ

ن�شجتها  حكاية،  دماغي  من  بقعة  كل  ويف  املرير، 

وىل،  اأياٍد ل لون لها ول دم فيها اأ�شعلت ال�شيجارة الأ

اأراقبها  الن�شيان،  و�شط  حلقاتها  يف  اأتوه  وبداأت 

ومتعة  الن�شيان  لن�شيان  ثم تختفي متعة  تت�شكل  وهي 

 للهروب من املجهول اإىل املجهول!غريبة هي احلياة.

فق،  الأ يف  فجاأة  ت�شكلت  التي  الغيوم  اأراقب  بداأت 

بدت  القاتل،  الليل  ك�شكون  �شديٍد  ببطٍء  تقرتب 

قطٍع  اإىل  تبعرثتا  ثم  �شوداوان،  كبريتان  غيمتان 

اأ�شابها  نار  ككتل  جميعا  اأنها  والغريب  �شغرية، 

احلرارة  دفء  تعي  فال  ال�شقيع،  بداء  ال�شتاء 

طفال. وكاأنها ذاهبة اإىل  املختزنة يف عيون اأولئك الأ
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حلالها. خري.عجبًا  الأ اللقاء  دموع  فت�شّح   حتفها، 

مثلها،  حمراء  رع�شة  نف�شي  يف  خّلفت  لقد 

ت�شي اأن  قبل  معي،  اجللو�س  تريد  اأنها   واأح�ش�شت 

اأ�شعلت ال�شيجارة الثانية وارت�شفت من القهوة ثمالتها، 

البائ�شة.  ال�شحب  تلك  من  حاًل  اأف�شل  اأنني  �شعرت 

جمهول و�شط الظالم! تلك نعمة ل حت�شد ! بداأت اأنظر 

حائر  اأرجواين  بنف�شجي  لون  غ�شاه  الذي  فق  الأ اإىل 

يف  ويقذف  التال�شي،  معنى  النف�س  يف  يبعث  قاتل، 

 بقايا الذاكرة �شوتًا �شجيا ل معنى له �شوى النك�شار.

اأتعلمني ما حقيقة النك�شار؟

ينخر  ال�شحاري  جميع  ب�شقيع  اأح�ش�شت 

عظامي، بعد اأن ا�شتقر قربًا منذ اأعوام، فلم اأ�شتطع 

اأقلب  ورحت  اإليها،  ت�شلل  التي  خميلتي  اأدفئ  اأن 

فلم  ال�شقيع،  ذلك  ن�ّشفها  التي  العمر،  �شفحات 

مل.  اأجد �شوى بقايا من زمهرير تك�شرت به بقايا الأ

مل؟ اأتعلمني حقيقة الأ

ركام ال�شنني �شديد يف هذا الليل القا�شي، �شنني 

توزعت على �شكل حلقات من الدموع املتجمدة يف املاآقي، 

وتخافت بريق و�شط ال�شباب الذي يغ�شى تلك العينني 

 البائ�شتني، العاب�شتني املجنحتني اإىل ف�شاء املجهول.

اأتعلمني حقيقة املجهول؟

جفان،  ملاذا يخا�شمني الكرى، وملاذا تخا�شمني الأ

حالم. وقبلهم جميعًا الأ

بعيد جدًا، طويل جدًا، وقاتل جدًا... امل�شي وراء 

 ذكريات اأ�شبحت كال�شراب... بل جمرة من غياب..

ال�شرفة  على  القابعة  الزهرة  تلك  من  عجبًا 

املجهول  هذا  و�شط  احلائرة  التائهة  املتجمدة 

ببقايا  حمتفظة  زلت  فما  الظالم.  يلفه  الذي 

القا�شي. الزمن  تربة  يف  امل�شطنع   الكربياء 

غدا عندما اأنه�س من كر�شي ال�شرفة، �شاأرحل، ولكن 

اإىل اأين؟ ل اأعرف! 

�شاأذهب اإىل البحر، ل !! فالغريق يخ�شى البلل !!

و�شنابل  احلقول  فمنظر  ال�شهول..  اإىل  �شاأذهب 

القمح جميل، ل !! 

�شاأذهب اإىل اجلبال، �شاأطلب جوابا من ال�شم�س 

! الطويل  الغياب  هذا  �شبب  وعن  وجودي،   عن 

عظامي  تقززت  فقد  تدفئني،  اأن  منها  �شاأطلب 

حّمامًا  منها  �شاأطلب  بل  يرحم،  ل  �شقيع  من 

بل  اأحا�شي�س...  من  بقيًة  لي�شهر  �شم�شّيًا 

يدفاأ.  اأن  ع�شى  قلبي  يف  واأزرعها   �شاأخطفها 

وللحديث بقية...قد ل تاأتي...



��

∂
�شفاء الزغول

يتمزق الليل

الليل... م�شتثريا اأ�شاطيل الكلمات تهز اأ�شرعتها ب�شخب مقرتبة من ال�شاطئ 

عليه  ينادي  �شبيل  عابر  اأو  عنه...  عابرا  حديثا  ي�شمع  عله  ال�شمع  ي�شرتق  فار  الذي  احلنني 

با�شمه.يغرق يف التفكري ثم ينام على �شدى �شوته، ال بد اأن يرى �شورته يف املنام يتب�شم �شاحكا 

إذ يرى اأنثاه متلفعة بعباءة احلياء وفاح منها عبريه فزادها اإجالال فوق هيبة ا

وظل الليل يتمزق.

قا�شة اأردنية.
 ∂

يتمزق

-1-
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-2-

عرب اأثري اإذاعة الوطن يتح�شرج �شوت املذيع وقد 

غ�شت يف حلقه اأحرف احلرية والكرامة فلم ي�شتطع 

ال�شعبية  الهبة  خا�شرة  يف  اإ�شفينا  ودق  يرتبها،  اأن 

يتهدج �شوته من مكان بعيد عنجهيا و�شاخبا... يعلو 

امل�شحوقة،  الطبقات  »جعجعة«  معه  فتخفت  ال�شوت 

ر�س ويتمزق الليل باحثا  وجع ي�شري يف اأحداق ملح الأ

عن ق�شيدة ين�شدها يف اآخر ال�شحر. 

-3-

ك�شرة  يلتقط  اأر�شا  يهبط  ال�شغري  الع�شفور 

الطريق  يراقب  حريته،  يزفر  عاليا  ي�شعد  ثم  خبز 

ياأتي  انتظار  �شارًا على غري  ال�شباح، عّل خربًا  منذ 

فيخفف عنه الوجع. 

ماين  الأ ببطء  ت�شري  اللحظات  نف�شها  هي  يام  الأ

مفرغة من التحرق وال�شوق.

الن�شوة  بني  يدور  عابر  حديث  جمرد  بات  مل  الأ

من الالجدوى اإىل العبثية

وتئن اأجنحة الليل.

-4-

هناك بوابة تف�شي اإىل اهلل 

ويف غرفة القلب ال�شغري نهر تنبع فو�شاه من روح 

اهلل 

رداءها  ال�شماء  ت�شق  ال�شبح  يطلع  اأن  وقبل 

و�شاحكة تلف طفلها الوردي 

وظل الليل يتمزق.
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قا�ّس اأردين.
 ∂

- وما الذي �َشرتويه؟

ر�س. - امَلهزلة، اأنا َراوي امَلهزلة يف اأقا�شي هذِه الأ

- وِمن اأيَن �َشتبداأ؟

الـمــهــزلــــة
وجهُه يف لوِن الرماد، كاَن ُيعرّبُ عن َم�شرِي �ُشاللتِه، �شاللتُه من الذين مَيوتوَن على قارعِة الطريق

)لوركا: العر�س الدموي(

∂
عمار ال�شقريي

قر�س ال�شم�س
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- ِمن �شريِة الالجيء ال�شغرِي يف املُخّيم الذي َحاوَل 

َمعرفَة اأُيّ اجلهات �شتقودُه اإىل َمنبع ال�شم�س، اأفاَق على 

َزغِب الفجِر َباكرًا َيومها، وم�شى جلهة ال�شرق، وملا طراأ 

اأماَم َب�شرِه �ِشرُب جنادب، ذهَب َخلفها وقلدها ون�شَي 

عقلِه: بلوثٍة يف  عاَد  امل�شاء،  ول، يف  الأ الرحلة   هدَف 

- ما وجُه الفرِق اأو الت�شابه بني �شرب اجلنادب وقر�س 

ال�شم�س؟

َي�شتح�شُر  الّليل  ِطواَل  وظَلّ  غفى،  اإمنا  ينم،  مل 

على  ثانّيًة  الفجُر  تفّتَح  اأن  اإىل  ال�شهل  اإىل  رحلتُه 

قر�َس  َمعهم  وق�شَد  احلارِة  اأولَد  مّل  املخَيم، 

ال�شم�ِس، ومروا بطريقهم اإىل ال�شهل من عنِد املقربة 

ال�شهيد: قرب  عن  ق�شًة  بينهم  الكبري  الولُد   فحكى 

اإىل  بيدِه  واأ�شاَر  هناك،  اليهود  قتلُه  �شهيد،  هذا   -

مكاٍن بعيد وجمهول واأكمل:

هناك  من  الطريق  طوِل  على  ي�شيُل  دمُه  ظل 

اأن  اإىل  اإىل املكان املجهول -  التاأ�شرَي بيدِه  – واأعاَد 
)ويق�شد  البارحة،  قاموا،  بعدها  بيتنا،  يف  و�شعوه 

الليِل. يف  تطلع  روحه  و�شارت  هنا  بدفنِه   غدًا( 

- ملاذا؟

- لي�شرتي اخلبز له وللميتني، اأو ليذهب للحمام، 

ولد بني القبور اإىل اأن يدخل  لنذهب يقول: ويتبعه الأ

روح  تطلَع  اأن  خوف  للحارة  فريجعوا  عليهم  امل�شاء 

 ال�شهيد، يدخل امل�شاء ويعود �شوؤال قر�س ال�شم�ِس يقر�شُه

- من اأين ينبت قر�س ال�شم�س.

بعتمة  ن  الآ اجلال�شة  اجلدة  حكاية  من 

املتمادية  لل�شقوق  وتنظر  �شمتها  تلوك  )الرباكية( 

ال�شوان  حجر  ت�شك  قدميها،  خمم�س  حلم  يف 

فيتناثر  اليمنى  القدم  يف  امليت  اللحم  وحتك 

مع  العملية  بتكرار  ت�شرع  احل�شرية،  على  نثاره 

وي�شاألها؟ عليها  الولد  يدخل  اإذ  فتن�شى   الي�شرى 

اأين ينبت قر�س ال�شم�ِس؟ ت�شمت وتد يدها  - من 

قرو�س(  )خم�شة  م�شتديرة  عملة  وتخرج  حِلجرها 

وتدها له فين�شى الولد �شوؤاله ويخرُج تاركًا العجوز 

يف عتمة الرباكية كما عرفها مذ تفتحت عيناه على 

اهلل  �شبحكن  وت�شبُح،  وحيدًة  اأبدًا  جتل�س  احلياة، 

لل�شفة  ال�شفة  عربن  اللواتي  اجلدات  يا  باخلري 

ياجلدات  باخلري  اهلل  م�شاكن  و�شامتات،  حافياٍت 

زواج  الأ خيبات  على  �شربن،  وكم  �شربن،  اللواتي 

وخ�شائرهم يف املعارِك والبنادق واأ�شعد اهلل تعا�شتكن 

مل حكاياٍت لل�شغار ومماحكات لبع�شكن  اإذ تروين الأ

لل�شغري: اجلدة  تقول  الرباكيات،  عتبات   على 

 - ل تذهب لل�شهل كثريًا فيخطفك كما خطف جدَك

مثلي؟ ال�شم�ِس  قر�س  عن  يبحث  كان  وهل   - 

بكاٌء  �شوت،  ول  دمٌع  ي�شقُط  فال  وتتح�شرج  ت�شمُت 

�شامُت وكف ت�شح القهر عن اخلد

فيهرب  جوارها،  عجوٌز  تنهره  يالبعيد(،  )انقلع 
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عنه  يعرف  مل  الذي  اجلد  خطى  ويتتّبع  لل�شهل 

ويف  البالد،  �شياع  عاِم  يف  �شاع  الذي  عقله  غرَي 

خم�شًا  للجامع  يذهب  زيادة،  موؤمنًا  �شار  املخيم 

اأحٌد  به  يذكره  ل  �شروالِه  على  املن�شاب  والبول 

يكرتث. فال  احلارة،  ورجال  اجلامع  اإمام   غري 

- الإميان بالقلب يقول ويواظب على ال�شلوات اخلم�س 

مبا تبقى من عقٍل يف راأ�شِه 

لل�شهل،  يوٌم  بالبول.  اأبدًا،  املبلل،  وبال�شروال 

�شمتها،  يف  ينظر  اجلدة  برباكية  ويوٌم  للجبل،  يوٌم 

احلارة  اأولد  مع  امل�شاك�شات  يف  مي�شيه  والباقي 

من  للنجاة  واجلمعة  الغوث،  وكالة  مطعم  باحة  يف 

العجوز يف اجلامع،  اجلار  مع  الغفران  وطلب  الدنيا 

يفيق على �شوت �شعالِه اأثناء و�شوءه يف بيتِه ويخرج 

 لريافقُه للجامع، مرددًا يف ظلمة املخيم وراء العجوز:

- اللهم اأعذنا من �شوء العاقبة.

- اللهم اأعذنا من �شوء العاقبة.

ولد. اللهم اهدي الأ

اأولده، ويق�شد  ولد، يق�شد العجوز  اللهم اهِد الأ  -

ويبت�شم: له  العجوُز  فيلتفُت  احلارة،  اأولد   الولد 

- هل حفظت الطريق اإىل امل�شجد؟

اليوم  يف  فيه  تر  التي  اجلرذان  عدد  واعرف   -

اإمام اجلامع و�شاحب فرن اخلبز اأحُب   الواحد. ول 

)لي�س(؟

ي�شرتي  ويذهب  ارزقنا،  اللهم  يدعو  دائمًا   -

بيتِه. بباب  اخلبز  لوجد  يحبه  اهلل  كان  لو   اخلبز، 

عتبات  على  باملجهول  املجبول  اهلل  خبز  يا 

ال�شهِر  نهاية  املتح�شر  العامل  دقيق  يا  الرباكيات، 

فاملوتى  عّجل،  )املوؤن(  من  يجلبنه  والن�شوة 

احلناجِر، يف  �شحيٌح  والدعاء  كثريون،  حياء   الأ

وحتمل  ال�شهِر  نهاية  يف  تفيق  ال�شغرية  احلناجر 

الغوث  وكالة  موؤن  باب  عند  وتكمن  اجلِر  عربات 

اأولد  يعجبه  �شردين،  بعلبة  التحميل  جهد  يبادلون 

فتطلب  معهم،  ويكمن  جٍر  عربة  في�شتاأجر  التحميل 

ي�شع  جاهدًا  �شردين،  بعلبتي  تو�شيلًة  حامل  اإمراأٌة 

العربة  تنقلب  ي�شل  اأن  وقبل  وي�شعد،  احلمولة 

ويختلط الدقيق بالزيت وتنجو علب ال�شردين، فتفزع 

احلامل ويفزع معها اأبناء اجلريان وي�شربوه، فيرتك 

 العربة واملحمول ويفر اإىل ال�شهل وهناك يبكي وي�شكو:

- يا اأمي. يا اأمي.

ي�شرتي  منجٍد  من  وما  جتيب،  اأنثى  من  وما 

على  اأحكامه  اأول  وي�شدر  فيبكي  الولد،  قهر 

الغوث: وكالة  وموؤن  وال�شهل  اجلامِع   اإمام 

- كلهم مهزلة.
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�شاللة

- اأين اأبوك؟

...............-

براكية  باب  عند  جّواٌل  بائُع  رماُه  �شكني  �شوؤاٌل 

اجلدة،  ونادى  الوجوِم  دم  ف�شال  الولد  بوجه  اجلدة 

اأقبلت ترتنح من فرِط ال�شمنة وح�شنت حرية الولد 

انتهت  وملا  البائع،  ب�شاعة  على  التفاو�س  واأكملت 

 انتبهت حلفيدها الذي اأعاد بل�شان ال�شمت ال�شوؤال:

- اأين اأبي؟

- �شيجيء مع نهاية ال�شيف، ويف ال�شيف كرب ال�شوؤال 

ب فعرف كيف يكذب على اأولد  يف راأ�س الولد ومل ياأِت الأ

باء:  احلارة يف مبارزات التبجح ال�شاذجة عن بطولة الآ

- �شياأتي مع ال�شتاء يقود �شيارة �شرطة كبرية – ال�شرطة 

 اأق�شى القوة التي يعرفها - ويجلب معُه اأخواين الثالثة.

- هند. اأحمد. با�شل.

ولُد. - هند!. ينده�س الأ

�شغر  الأ الولِد  اأذن  اأختي، ومي�شع  ا�شم  تنطقوا  - ل 

ولد ويحذرُه بني الأ

وا�شم  الكذبة  وتعجبه  ا�شمها،  تنطق  ل  ها،   -

بر�شم  لياًل  النوم  فرا�س  يف  في�شرت�شل  اأختِه، 

ويتابع  اجلريان  بنت  يحب  مثلما  ويحبها  �شورتها 

للجدة  يحكي  ال�شباح  ويف  عنها،  احلكايات  ن�شَج 

وعدها: وتعيد  وحت�شنُه  �شامتًة  فتبت�شم   عنها، 

- �شياأتون نهاية ال�شيف.

نهاية  يف  رم�شان  بعد  وكان  العيد  واأقبل 

�شياأتي  التي  ال�شرطة  �شيارة  الولُد  وترقب  ال�شيف 

لهما وجود  ل  هند  مثل  اأباُه  اأن  فعرف  اأبوه،   بها 

- اأين اأبي اإذًا؟

من  بريوت  وجا�س  اإجازتُه  قطع  رجاًل،  كان   -

�شمالها جلنوبها يحمل مع ثالثة مدفع »ديكرتويوف« 

وقبل  الق�شف،  حتت  اجلاثية  باملع�شكرات  ليلتحق 

حلمه  ومزجت  الطائرات  حمم  و�شلتُه  ي�شل،  اأن 

التي تن�شت  للجدة  الغريب  بعظمِه، فاختفى.. يقول 

وبني  البطولة  ل�ِشفر  البت�شام  بني  حائرًة  حلكايتِه 

والِب�شُر يف حُمياها،  فتبكي  البكر،  ابنها  على  البكاء 

وي�شاأل: عددا  �شننَي  كرَب  الذي  الولِد  على   فيختلط 

- من ذا الذي حمل مدفع »الديكرتيوف« 

البيت  حو�س  ويغادر  الغريب،  يقول  اأبوك..   -

بريوت،  من  جلِه  لأ اأتى  ما  اأنهى  قد  يكون  بعدما 

وىل  الأ نثى  والأ ب  الأ بجلب  ال�شيف  وعد  في�شيع 

جديد: من  اجلدة  في�شاأل  الولد،  حياة   يف 

- اأين دفنوه؟

الولَد  وت�شحب  اجلدة  تقول  املخيم،  مقربة  يف   -

فيعرفُه: القرب،  وتريِه  املقربة  اإىل  امل�شاء   يف 
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ليجلب  الليل  يف  يخرج  الذي  ال�شهيد  هذا   -

من  احلنوُن  الكذُب  يا  اأبي.  ولي�س  للميتني،  اخلبز 

ِب الأ م�شري  لتخفي  اجلدة  ملخيلة  الدرب   عّرفك 

بوعِد ال�شيف من عّلم اجلدة حياكة اخلياِل على نوِل 

املاآ�شاة.

بنات اأور�شليم

رحَل  بالقلِب  اأنيخي  الكذبُة  الهنُد  َيُتها  اأ

ُيتمي،  ُيعجبها  املخّيِم  يف  اجلارِة  بنُت  فال  قلبِك 

وهي  للثالثة  الهروب  فكان  ُتقبل،  ثانيًة  اأنثى  ول 

ب�شهاِم  القلَب  ترمي  كيف  تعرُف  مدينة  بنُت 

حى: �شُ من  اهلل  �شاغها  ترٍب  من  اأنثى  رِق،   الأ

لها  يقول  لعينيِك:  ورٍد  باقَة  ُخذيه  قلبي،  هذا   -

فيكذب: ب�شمتها،  فرتدُه  الفتِك،  بالعيننِي   ويهيُم 

عن  تفرتا  اللتني  لل�شفتني  ال�شعر  اأكتب  اأنا   -

ال�شحيح: الطريق  على  وتدله  تقف   ابت�شامة، 

 - من يا حبيبي واحلم اأكرث ليبت�شم لك القلب ل ال�شفتني.

للمخّيم،  اأدراجه  ويعود  يقَع  ل  كي  نف�شه  مي�شُك   -

يف  فيكتب  يروي،  ول  فينكفئ  للجدِة  ليحكي  ويتهياأ 

 دفرتِه ق�شيدة ويهديها لهنٍد الكذبة ويختم التدوين:

- اأنثاي ل تاأتي، اإل يف احلكاية

- اإذًا هاِت اأنبئنا بحكايِة العا�شق.

العراء  جلهة  مهاجرين  قوافُل  خرَجت  قيَل:   -

بالتنب  حمملٌة  وهي  هزيلٍة  بجياٍد  عرباتهم  يقودون 

عنَد  رحالتهم  اأوقفوا  وقيل:  خذلنهم  وخال�شِة 

وكان  الزرزور  واأ�شراب  ال�شجر  يحفها  قريٍة  اأوَل 

الفالحني  حناجر  اأغوتهم  »جدارا«  القرية  ا�شم 

ال�شوق،  يذبحهم  ونزلوا  جيادهم  فاأوقفوا  هناك، 

التي  واملفازات  البحريِة  فوق  النظر  �شّرحوا  كلما 

عليهم  تخفف  الفالحني  اأنا�شيد  وكانت  وراءها، 

غناء  وتعلموا  عواطفهم  فاأناخوا  ال�شوق  هول 

مرًة: لهم  عا�شٌق  �شبٌيّ  غّنى  فرح،  اأنا�شيَد   ماآ�شيهم 

َعامًا  �شتنَي  اخُلرافِة  َزمَن  يا  ولَتَتمدْد 

�ُشاللِة  يف  الَفرَد  الَفرُد  فيها  َيعرُف  ل  اأخرى 

ِليتوَه: اإل  الب�شرُيّ  فيها  َيتكلُم  ول   الَتاِئهني، 

يا  اإليها  َميتًا  ُخذوين  اإليها،  معافًى  لتاأُخذوين   -

الغياب  َخطايا  عني  انَزعوا  »اأور�شليم«،  َبناَت 

على  اجِلراِر  ماَء  »اأور�شليم«  بناَت  يا  ولَت�شكنب 

اأعوُد  َعلنّي  وُمعافى،  �َشاملًا  اأعوُد  عّلني  الَفخاِر 

لقلبها عابرًا  طائرًا  اأو  »�شنبلًة«  ول  الأ �شلي   لإ

ال�َشجُر  َي�شمْع  النداء ومل  »اأور�شليم«  بناُت  ت�شمع  ومل 

يف  نثى  الأ على  نف�شه  مع  الراوي  م  فاخت�شَ الن�شيد 

الن�شيِد عامها ومات �شوقًا لهنٍد يف خيال.
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النهاية

ن؟ - اأاتمَت حكايتِك الآ

لدهاليز تف�شي   - يف احلكاية ممرات داهليز؟، 

اإذًا؟ ُتهَت   - 

- وما انتهبُت، قادين اخلياُل مرًة وقدتُه مراٍت مبمراِت 

اأن: وكان  احلكاية  يف  يل  م�شهٍد  اآخر  وتذكرُت   التيِه 

من  اأقطف  راآين  املخيِم  يف  اجلدِة  جار  الكهل 

�شاخرًا: فقال  واآكل،  بيتِه  بحو�س  اللوِز   �شجرة 

 - ُكْل يا ولْد، واأومل للدوِد يف ج�شدَك مائدًة يلتُف عليها يف

ليل املقربة.

فما هذه احلياُة اإل عنُي الـ:

 م

 هـ

 ز

 لـ

 ـة
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االختيار  م�شاحات  وتتجلى  كعنوان،  التباين  يتجلى  جديدة«  »اأقالم  جملة  من  اجلديد  العدد  يف 

بداع املفتوح على االحتماالت جميعها. وبني عمودية  إذ بني الن�س وجاره ال حمدد �شوى ف�شاء االإ كهوية، ا

ال�شعر كما راآها اخلليل، وبني تفعيلته كما راأتها نازك املالئكة، وحتى نرثيته كما اأرادها اأن�شي احلاج، فاإن 

بداعي العربي كّله، بت�شاري�س اأ�شالته، وعنفوان  ما ن�شرته املجلة ل�شبابها ومبدعيها يختزل امل�شهد االإ

معا�شرته. 

∂
حممد جميل خ�شر

عدد جديد يحمل آمااًل جديدة

اإعالمي وكاتب يف جريدة الراأي.
 ∂

مكا�شفات
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اإىل  ي�شري  الذي  العدد  يف  فهنا 

اجلامعة  احت�شنتها  ومنذ  املجلة  اأن 

م( ووا�شلت ح�شورها ما  ردنية )الأ الأ

يزيد على اخلم�شة اأعوام، واخلري يف 

املقبالت، ي�شتهل ال�شاعر اأحمد �شيتان 

�شمريه،  ير�شي  ما  ليقول  الن�شو�س 

يف  ف�شٌل  الإخال�س  ل�شورة  اأن  ويعلن 

وعدها  ما  فهو  �شعريه..  من  جناتها 

مفاتيح  يف  وعدتِك  »ول  بالو�شال: 

ال�شريِر.. اأنا ما وعدتِك غري اأن اأبقى 

ال�شتاء  اإذا  اإليه  تاأوي  دافئًا  �شديقًا 

احلريِر...«.  خدِّ  على  ق�شوته  اأطال 

اأكرث  يف  ال�شعر  �شيتان،  ن�س  يف  هو، 

ول  اأحجيات،  ل  ان�شيابًا،  تدفقاته 

و�شيطان  اللحظة  فكر  خارج  وعود 

َحَجُل  فقط  ال�شغرية.  التفا�شيل 

الب�شيط.  التعبري  ورو�س  التفاعيل 

امل�شت�شيط  ال�شاعر  يهوى  اأحمد  ولكن 

ت�شظيًا، ل يقبلها يف »الر�شائل ت�شبح 

انغما�شًا  اإل  نر�شلها«  حني  �شدقًا  اأقّل 

يف النزياح، فيهدي بدايًة ن�س اأحمد 

يهرب  »الذي  يهوى  اأحمد  اإىل  يهوى 

من  متعبة  دوامة  ويبداأ  اأحيانًا«،  مني 



��

يرهق  مبا  والن�شغال  والعّد  الإح�شاء 

يقاع  الإ يعود  ل  دوامة  التلقي،  نوافذ 

ول  ال�شاعر،  بال  ي�شغل  ما  اأول  فيها 

حتى اأحيانًا دفقه الداخلي، لكي ميّرر 

بوعيه ما يريد، ولكي يجعل من ترده 

على كل �شيء، عنوان ف�شٍل جديد، يف 

الن�س  ن  زمن اخل�شارات الكربى. ولأ

قد ل يلد الن�س اأو يجاوره اأو ي�شابهه، 

حما�شنة  اأمنار  الطالب  لن�س  فاإن 

اإىل احلبيب )�شّلى اهلل عليه  »ر�شالة 

وكذا  به.  اخلا�شة  نكهته  و�شّلم(« 

القا�شم احلائز  الطالب ح�شني  لن�س 

التكنو«  »�شاعر  م�شابقة  جائزة  على 

فهو  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة  من 

لليل  ينحاز  اأ�شابعي«  الرماد  »اأكل  يف 

كما قمر اخلرافة اآِت. ال�شاعر خلدون 

»معا�شرة  عرب  بنا  يعود  اللطيف  عبد 

فهما  يهوى  اأحمد  جواء  لأ امل�شرى« 

وعالء  باكري  فوزي  �شعريًا،  ومعهما، 

غري  وعدد  ال�شبتي  ومهند  عواد  اأبو 

قليل من جماييلهم، ميثلون ما ميكن 

الّدعاء اأنه حقبة �شعرية حملية تفر�س 

م�شاحتها بقوة املفردة، وعمق الفكرة، 
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واحرتاقهم  بحرفهم  ويتهجاأون  الدربة.  ودراية 

اأبجديات غياب اليقني.

عن  اجلديد  العدد  يف  الق�شة  ن�شو�س  تبتعد  ل 

عنوان التنّوع الذي �شّطره بامتياز باب ال�شعر، ومنذ 

وحتى  وهارمونيكا«  »ع�شا  يف  العامري  اإبراهيم 

املهجور«،  امل�شرح  كائنات  »اآخر  يف  بلعاوي  ن�شال 

ما  مقابل  نوعية  كقفزة  املنثور  الن�س  جراأة  تتجلى 

جراأة  �شعرية،  ون�شو�س  ق�شائد  من  العدد  ت�شمنه 

اأعمق خلجات النف�س  تغو�س يف قلب التفا�شيل، ويف 

ترتدد  ول  حاجاتها.  هرم  اأمام  ارتباكًا  ن�شانية  الإ

ول  العاين،  عبري  ول  ح�شني،  اأبو  كوليت  ق�ش�س: 

عامر ال�شقريي )الق�شرية جدًا(، ول �شيما ال�شلبي، 

الدربا�شي،  حليمة  ر�شوان،  روان  البدري،  �شل�شبيل 

اإ�شافة  الك�شيح،  حممود  واأحمد  �شاور  اأبو  تغريد 

ر�شم  يف  بلعاوي،  ون�شال  العامري  اإبراهيم  لق�شتّي 

�شورٍة ما لواقع ما، ب�شردية تيل يف معظم الن�شو�س 

لل�شهل املمتنع، ولوا�شح القول ول معقولية النوايا غري 

املعلنة. بل اإنها حتى ل ترتدد، اأن تبوح، وتقرتب من 

قل ما يتعلق منه بع�شا  خمتلف عناوين التابو، على الأ

التمرد على خنوع اجل�شد، وقهر التعاليم.

يحقق  جديدة«  »اأقالم  جملة  ك�شاف  يزال  ما 

مثل  املتتالية  اأعدادها  �شفحات  م�شتهل  يف  ح�شوره 

ابتهاج  و�شريورة  اكت�شاف،  وحلظة  ك�شف،  مقطوعة 

ل ترتدد اأْن تقول لنا: اإنَّ القادَم اأحلى.
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ما قبل النشر بقليل

∂
عثمان م�شاورة

وىل، �شارع اللغات ال�ّشعيد، قبل عامني تقريبا، حَملت املخطوط بيدي، وذهبُت  اأن اأن�شر روايتي االأُ

ول،  مثل اأبلٍه م�شروٍر مبنجزه، اإىل اإحدى دور الن�شر، واأنتم تعلمون جيدا قيمة الفرحة بالكتاب االأ

بناء على مكاملة هاتفية  بانتظاري يف مكتبه،  الروائي،  طبعاً مهما كان م�شتواه. وكان �شاحبها، 

من �شديق م�شرتك، يجل�س على كنبة، ي�شُع �شاقا فوق اأخرى، وي�شرُب من كاأ�ٍس زجاجية يف يده، 

خّمنت، مبدئياً اأنه ع�شري تفاح، وُيدّخن.

قا�س وروائي اأردين.
 ∂

قبل

مقاالت
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قد  »ال�شكرترية«،  كانت  واأجل�س،  اأتف�شل  اأن  قبل 

دي«  »ال�شي  الُقر�س،  مني  اأخذْت  راأ�شي،  فوق  وقفْت 

الكلفة  »�شنح�شب  الفور:  على  مكتبها  اإىل  وذهبْت 

جمالية للن�شر، عدد الكلمات وال�شفحات وما اإىل  الإ

ذلك...« كان �شوتها حادا وهو ياأتي من الردهة.

 وهناك يف مكتب الروائي العظيم، مل اأظفر، اأنا 

الكاتب امل�شرور مبنجزه، بفنجان قهوة، حتى »كا�شة« 

�شاي بنعنع مل ُتقدم اإيل. كنُت من الظماأ مبكان، وكنُت 

اأتو�ّشل اإليه بداخلي، اأن ا�شاألني من ف�شلك ماذا اأود 

�شيح�شر يل  باأنه  خّمنت  ي�شاأل،  لكنه مل  اأ�شرب،  اأن 

كاأ�شا اآخر من الذي يف يده، لكي ن�شرب نخب الرواية 

�شديقي..«  �شديقي..بروايتك  »ب�شحتك  اجلديدة 

ينظر  كان  يحدث،  مل  القبيل  هذا  من  �شيئا  لكن 

ُمتهدلتني بنف�شجيتني، عينا جامو�ٍس من  اإيل بعينني 

»يا  بداخله:  ي�شتمني  كان  لو  كما  الرّتعة،  جوامي�س 

اأحمق. تقول باأنك �شتن�شر رواية؟«

غري  بذهٍن  بيديه،  قّلبه  كتابي،  خمطوَط  اأم�شك 

خفيفة،  بخبطٍة  و�شعه،  ثم  مبالة،  ودون  �شاٍف، 

من  ميج  وهو  و�شاأل  اأمامه،  ال�شغرية  املن�شدة  على 

�شيجارته:

- دعمتها الوزارة؟

قلُت متحم�شا:

نعم، هذا هو التقرير.  -

هزَّ راأ�شه، تناوله مني ومر �شريعا عليه، ثم و�شعه 

فوق خمطوط الرواية:

- »يا ابني...

بعد  �شيء  اأي  ياأتي  اأن  انتظرُت  و�شمت،  قالها 

عاد  الذهن،  �شارد  فمه،  فاحتا  بقي  لكنه  ابني،  يا 

واأردف:

- يا ابني.. الكتابة ل ُتطعم خبز.

ثم تنّهد تنهيدة عميقه، خرجْت مع الّدخان:

- يا ابني.. حتى اأبنائي ل يقراأون يل.. ل فائدة.

دخلت ال�شكرترية، ناولتني ورقة:

املبلغ،  ن�شف  تدفع  هنا،  مكتوٌب  �شيء  كل   -

خر بعد الن�شر. والن�شف الآ

- ماذا عن دعم الوزارة؟

�شاألُت اأنا موجها ال�شوؤال اإليها وللروائي:

- الوزارة حبالها طويلة، ودعمها ل يكفي ن�شف 

املبلغ، يا ابني. قال الروائي وجرع من كاأ�شه.

اأنهيت الزيارة على ذلك القدر من التحفيز، كنُت 

حمبطا مبا فيه الكفاية، �شعرُت باأن ال�ّشم�س جُتففني 

اأحمل  ل�شارع،  �شارع  من  �شليتها  حتت  اأم�شي  واأنا 
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مقدد،  كنت قطعة حلم  يدي،  بني  خمطوطي كطفٍل 

املتهدلتني،  العينني  بتلك  فكرت  الداخل،  من  مّيت 

عينا اجلامو�س، اإىل اأن ت�شّجعت اأخريا، وتكنت من 

ن�شرها عن دار ف�شاءات، ولقْت ما لقْت من �شدى 

وا�شتح�شاٍن مل اأ�شمح له بنفِخ راأ�شي.

ق�ش�س  املتحم�س،  ال�شباب  من  الكثري  داخل  يف 

قلوبهم  كل  من  يودون  يوم،  ذات  يرووها  لو  بودهم 

حكايًة  لي�َس  العامل،  يقراأه  �شيئا  يكتبوا  اأن  املرهفة، 

وح�شب، اإمنا منجز له اعتباره وكينونته الفنية.

اأين نحن من ور�شات الكتابة ال�شردية، الور�شات 

ني وروائيني  املدرو�شة والعميقة، التي ُتف�شي اإىل قا�شّ

بداعي،  الإ املُنجز  دعم  من  نحن  اأين  حقيقيني، 

بداعي مبا تعنيه الكلمة، ولي�س هكذا هلل، من باب  الإ

عربية،  قامات  اأرى  عندما  اأحزن  واملحاباة.  ال�شللية 

ولي�س  العامليني،  الرواية  كتاب  بني  اأ�شماء  لها  ت�شع 

العرب فقط، هل قال لهم-روادهم- وهم يف طريق 

بداع: »ما هذا الهراء؟! اإن الكتابة ل تطعم خبزا!«  الإ

حقيقة  حقيقيني.  وموّجهني  داعمني  اإىل  نحتاج 

ال�شردية،  للكتابة  اأعلى  جمل�س  اإىل  نحتاُج  مر،  الأ

والتحزب،  والّت�شيي�س  احلكومة  عن  البعد  كّل  بعيدا 

اأن  وبعيدا عن �شناعة املبدع البالون، الذي ما يلبث 

�شيٍء  اإىل  نحتاُج  الطريق.  يف  �شوكة  اأول  عند  يفقع 

فالن  طرف  من  هذا  عن  بعيدا  مدرو�س،  حقيقي، 

يذهب  لن  مر،  الأ هذا  ن  لأ عالن،  جماعة  من  وهذا 

نف. بداعي، اأبعد من الأ مبنجزنا الإ
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∂
معاذ بني عامر

نثى كنمطني اأ�شليني )هذا ذكر وتلك اأنثى( تتجاوز الفعل الثقايف يف  اأن العالقة بني الذكر واالأ

نثى ودفع باجتاه تاأكيد بع�شهما البع�س،  ول وا�َشَج بني الذكر واالأ ر االأ جتليه املُكَت�َشب، فميثاق الذَّ

إبهاراً من  وىل كانت اأكرث ا ّن اأنثاه االأ والحقاً كان اآدم على ا�شتعداد تام اأن يتخلى عن جنة عدن، الأ

تلك اجلنة.

كاتب اأردين.
 ∂

اأعتقد

الثقافة واجلمال
العالقة بني الرجل واملراأة اأمنوذجاً
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كفعل  الثقايف  الفعل  �شاهم  هل  ن:  الآ ال�شوؤال 

واملراأة �شمَن  الرجل  العالقة بني  تطوير  ُمكَت�َشب يف 

�شياقهما الت�شاركي مبختلف اأبعاده وجتلياته؟.

بدئًا، افرت�ُس نعم، اإليكم تف�شياًل بذلك:

اإىل  ذاتها حالة ق�شوى من اجلمال،  بحدِّ  املراأة 

درجة تعّدي حدود جنة عدن كما اأ�شلفت، مما ترتب 

عرب  متوا�شلة  مواكبة  العظيم  ال�شتحقاق  هذا  على 

جماراة هذا ال�شّيال الدافق. ولقد واكب الرجل هذا 

العطاء من بداياته، واإذا كان من موؤ�شر اأويل لـِ »ن�شيد 

ن�شاد« اأو »ن�شيد �شليمان« يف الن�ّس التوراتي، فاإنه  الإ

عالقة  يف  املكتوب  الن�س  فاعلية  مدى  على  موؤ�شر 

اأكرث  عوامِل  ناحية  ُقدما  به  والدفع  باملراأة  الرجل 

دفئًا وحتنانًا، فالن�شقية اجلمالية يف الن�س املكتوب 

لتوؤكد  و�شيغت  نثى،  والأ الذكر  من  ُكلٌّ  فيها  ت�شارك 

خلق  َهُهنا  الثقايف  فالكت�شاب  بينهما،  التوا�شجية 

بع�س  انوجدت  ولحقًا  الفائقة،  النعومة  من  نوعًا 

النظريات النف�شية لُتثبت اأن كل ما يفعله الذكر على 

نثى، والعك�س بالعك�س،  ر�شاء الأ م�شتوى الالوعي هو لإ

هو  الالوعي  م�شتوى  على  نثى  الأ تفعله  ما  كل  اأّن  اأي 

ر�شاء الذكر.  لإ

اأي�شًا تاأّتت �شخ�شية )�شمخة( يف ن�س جلجام�س 

املكتوب  الن�س  هذا  فعرب  »اأنكيدو«،  بربرية  لرُتّو�َس 

وتابعاتها  ن�شيًا،  وامراأة  بني رجل  انبنت  ثمة عالقة 

ر�س. �شاَر اأنكيدو اأكرث حت�شرًا واأقل  ت على الأ ُج�ِشدَّ

وىل. بربرية، َمعنيًا باحلياة ودفقاتها بالدرجة الأ

اجلانب  اإنارة  باجتاه  الثقايف  الفعل  يدفع  قد 

عرب  العقل  ُي�شرق  واأن  الب�شري.  العقل  من  املظلم 

الرجل  عالقة  على  اإيجابًا  ُيوؤثر  ا  مَلِمَّ الثقايف  الفعل 

على  اإيجابيًا  تغيريًا  مُيار�س  هو  حيث  من  باملراأة، 

حت�شيل  باب  من  يتاأتَّى،  عيان،  الأ وتغيري  ذهان،  الأ

احلا�شل. فال�شفافية املُتح�شلة من اكت�شاب املعارف 

اأكرث  فتجعله  للدماغ،  الكيميائية  الطبيعة  يف  ُتغرّي 

اإ�شراقًا وتنّورًا بجّل الق�شايا التي يتعامل معها، �شيما 

بني  كالعالقة  ُمبا�شرًا،  ًا  م�شَّ ت�شه  التي  الق�شايا  يف 

نثى. الذكر والأ

ب�شيغته  الثقايف  الفعل  هل  َهُهنا:  املُلّح  ال�شوؤال 

م�شلكية  يف  اإيجابي  تغيري  اإىل  حتمًا  يوؤّدي  املُكت�شبة، 

يحتمل  مر  الأ اإّن  اأم  خر،  الآ جتاه  كّل  نثى،  والأ الذكر 

ُبْعَدًا �شلبيًا ُم�شمرا؟.

�شاأجيب عن هذا ال�شوؤال من زاويتني:

وىل: يف مناذج ال�ِشعر قد يكون امللبو�س اجلميل  الأ

تفّتت  لناحية  اإ�شكاليًا مزدوجًا،  الن�شية حدثًا  للُبنى 

�شبيل  عن  املاأ�شاوي  البحث  عرب  و�شياعها  الروح 

ت�شريفي لهكذا اأزمات، وقد يتاأتى احلّل الت�شريفي 

خر، ولي�َس من الذات. من الآ
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اإليكم مثال »جمنون ليلى«، من ُمنطلقني:

وُبعدِه  �شنكه  اإذ جتّلت يف  ال�شاعر  ماأ�شاة  ول:  الأ

مل  اللطيف  ال�شفيف  ال�ِشعري  فالن�س  اأحب،  ن  َعمَّ

على  الداخلية  ماأ�شاته  عا�س  لذا  حياتيًا،  له  يت�شفع 

اأ�شولها. 

�شعري  ن�سٍّ  على  اأ�شا�شًا  مبني  الثاين،  واملنطلق 

قدمي يقول:

م�شائب قوم عند قوم فوائد / فم�شيبة »املجنون« 

اق، اإذ �شاروا ينهلون من  حالت اإىل ماأثرة لدى الُع�شَّ

ماء النبع اخلا�س باملجنون وي�شربون ليطفئوا ظماأهم 

املحموم اإىل حبيباتهم.

دائمًا  الثقايف  املُكت�شب  هل  ل�شوؤال:  الثانية:مُيكن 

اأم ثمة جمال  نثى،  يجاب بني الذكر والأ يف �شالح الإ

ثقافة  اكت�شبت  اأنثى  اأنَّ  لو  ماذا  واملُ�شاد؟  لل�شلبي 

ارتبطت،  قد  مثاًل،  الجتماع  علم  حقل  يف  عالية 

برباط الزوجية، برجل اكت�شب ثقافة عالية يف حقل 

م�شتوى  على  الثقايف  الكت�شاب  هذا  واأخذ  جرام،  الإ

الذهن ينعك�س تباعًا على اأر�س الواقع؛ اأين �شيلتقيان 

)ب�شفتهما داخالن ك�شريكني يف موؤ�ش�شة م�شرتكة( 

واأين �شيختلفان؛ ما جدوى املُكت�شب الثقايف يف هكذا 

اأم  القائم  الو�شع  حالة؛ وهل ثمة جمال ل�شتمرارية 

�شيقود، حتمًا، هكذا  تخريبي،  بقادٍم  ي�شي  مر  الأ اإنَّ 

�شراكة اإىل الف�شاد والتدهور؟.

�شياقه  يف  الِهنات  بع�س  الثقايف  للفعل  يكون  قد 

ُيعاب  ل  ما  هذا  ولكن  نثى،  والأ الذكر  بني  التفاعلي 

على  ُيعاب  ما  بقدر  ذاته،  بحدِّ  الثقايف  الفعل  على 

اأر�س  على  توا�شله  اآليات  وُمفعلي  الفعل  حاملي هذا 

الواقع.

وهذي الِهنات، كخال�شة لطرحي اآنف الذكر، ل 

مُيكن اأن ُت�شكل عقبة يف وجه الطموح الب�شري بتطوير 

نثى، عرب اآليات ثقافية ُتكت�شب  العالقة بني الذكر والأ

هو  ما  مع  جنب  اإىل  جنبًا  تتفاعل  بحيث  اكت�شابًا، 

الب�شرية، بحيث ت�شري العالقة بني  الذات  اأ�شيل يف 

نثى عالقة ُمتح�شرة وذات معنى يف �شياقها  الذكر والأ

التفاعلي، بحيث يتجّلى، ك�شيغٍة اأخرية، هذا التوائم 

نثى. الثقايف �شيغًا جمالية متطورة بني الذكر والأ
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مجلة األفق اجلديد
منذ ن�شف قرن يف القد�س

منارة الثقافة العربية

اإعداد وتقدمي: د. نهاد املو�شى  د. حممد �شاهني    

∂
فوزي اخلطبا

احلياة  م�شرية  يف  وا�شحة  ب�شمات  تركت  التي  العربية  دبية  االأ املجالت  من  اجلديد  فق  االأ

ديب والروائي وال�شاعر اأمني  بداعية احلديثة يف مرحلة ال�شتينيات، اأ�ّش�شها وتوىل حتريرها االأ االإ

�شنار، وبثقافته الوا�شعة، وخرباته الرّثة، و�شريته الطيبة النقية، اأعطى املجلة اأفقاً جديًدا ون�شقاً 

اأ�شياًل وفكًرا واعًيا.

رئي�س ق�شم الن�شاط الثقايف/ وزارة الرتبية والتعليم.
 ∂

جملة

ف�شاءات ثقافية
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بداع  الإ ل�شورة  عاك�شة  مراآة  املجلة  وكانت   

الهّم  حمل  قوميًا  ومنربًا  الفرتة،  تلك  يف  واملبدعني 

فق  الأ وحمل  ور�شالة،  وهدًفا  وج�شًدا  روًحا  القومّي 

ل  عامة،  املعا�شر  ن�شان  الإ ق�شايا  متبّنًيا  ن�شاين  الإ

املنطقة  كانت  اإذ  اأو حزب؛  اأو مذهب  لتيار  تتع�شب 

حزاب والتيارات من خمتلف  يف تلك الفرتة توج بالأ

بداع  املذاهب وامل�شارب، وفتحت اأبوابها ونوافذها لالإ

واملبدعني بقلب اأخ�شر وعقل منفتح، ولهذا كله جاءت 

�شتاذين الكبريين د. نهاد  فق اجلديد لالأ خمتارات الأ

املو�شى، ود. حممد �شاهني، وهما غنّيان عن التعريف، 

فهما �شاحبا مدر�شة فكرية ملتزمة وخربات طويلة يف 

التدري�س والبحث، ولهما توجهاتهما القومية امللتزمة، 

بكّل  العربي  والرتاث  الثقافة  وهّم  عبء  حملوا  فقد 

�شدار هدية  �شدق واأمانة وفكر م�شتنري، وجاء هذا الإ

جيال العربية ليّطلعوا على األوان  نفي�شة للمبدعني والأ

اأغنوا  الذين  املبدعني  من  العربي  بداع  والإ الثقافة 

والتطبيق،  بالنظرية  العربية  دبية  الأ م�شرية احلركة 

للمتغرّيات  اجلديد  يقاع  الإ نب�س  اإبداعاتهم  وحملت 

القرية  جتتاح  كانت  التي  اجلديدة  رها�شات  والإ

ذوي  الفرتة  تلك  مبدعو  وكانوا  العاملية،  اأو  الكونية 

ك�شفت  اإذ  و�شادق،  �شائب  وحد�س  ا�شت�شرافية  روؤية 

يام م�شداقية ا�شت�شرافهم واأبعاد روؤيتهم. الأ

وتبّنت  والكّتاب  دباء  الأُ لكبار  املجلة  ن�شرت  لقد 

التي كانت تتلم�س الطريق  الواعدة  قالم  اأ�شحاب الأ

اأفق اجلديد، مما اأعطى املجلة دفقات  للو�شول اإىل 

والتجديد،  والتجريب  والتفّرد  بالعطاء  ناب�شة 

قالم امللتزمة،  واأ�شاءت �شطورها اأ�شحاب القلوب والأ

واملثقف الذي كان يبحث عن الثقافة اجلاّدة والكلمة 

املوؤثرة، والتوجيه احلر املنفتح.

فق  الأ »وكانت  بقولهما:  حمّقني  املعّدان  وكان 

واملعرفة،  والثقافة  بداع  لالإ رحبًا  ف�شاء  اجلديد 

العربي  فق  الأ هذا  يف  املبدعني  اأعمال  احت�شنت 

وانفتحت على املبدعني واملفكرين يف العامل العربي، 

اإذ كان اجليل النا�شىء من املبدعني يزاوج بني اأعماله 

اأعالم  التوا�شل مع  القول وبني  ين�شر من فنون  فيما 

دب والفكر يف الوطن العربي، وكانت بحق حمفاًل  الأ

وخا�شة  الفل�شفية  واملدار�س  دبية  الأ للفنون  جامعًا 

املذاهب الرائجة يف ذلك الوقت كالوجودية مثاًل«.

كتابات  املجلة  هذه  �شفحات  على  التقت  لقد 

ومعمارهم  العميقة،  مبفاهيمهم  الكبار  واإبداعات 

مب�شامينهم  ال�شباب  اأدباء  وجتارب  املتفوق،  الفني 

فق؟ ال�شاعدة نحو الأ

واأعالم  الرواد  اأعمال  بع�س  انتظمت  »وقد 

املبدعني واملوؤرخني واملفكرين من اأمثال عبد  الرحيم 

الناعوري  وعي�شى  حماد  وجمعة  فريز  وح�شني  عمر 

زايد  بن  وروك�س  �شرار  اأبو  وماجد  امللثم  والبدوي 
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وعبد  املو�شى  و�شليمان  كنفاين  وغ�شان  العزيزي 

وعز  ال�شواحري  وخليل  �شقري  وحممود  بدر  الرحيم 

حمادين  وخالد  قعوار  وفخري  املنا�شرة  الدين 

وحممد الفيتوري وجربا اإبراهيم جربا وغادة ال�شمان 

�شدوق  ورا�شي  كحل  الأ وتام  �شموط  واإ�شماعيل 

ويحيى يخلف، وحكمت العتيلي ووليد يو�شف وحممد 

وندواتها  مبقابالتها  انفتحت  كما  وغريهم،  القي�شي 

العامل  يف  والرواد  املبدعني  اأعالم  على  ومداخالتها 

العقاد  حممود  عبا�س  اأمثال  من  فريقي  والإ العربي 

القلماوي  و�شهري  حمفوظ  وجنيب  احلكيم  وتوفيق 

�س  وت.  حجازي  املعطي  عبد  واأحمد  اجلبل  وبدوي 

اإليوت وجان جينيه ولوركا وجان بول �شارتر وليوبولد 

�شنقور وميخائيل �شولوخوف ولوكا�س وغريهم الكثري« 

كما يقول املعّدان يف مقدمتهما.

فق اجلديد  لقد جاء اإ�شدار خمتارات من جملة الأ

)منذ ن�شف قرن يف القد�س منارة الثقافة العربية( 

العربية،  والثقافة  بداع  لالإ وفاء  و�شاهني  ملو�شى 

وكّتابها،  والراحلني من مبدعيها  ل�شاحبها  وتكرمًيا 

بداع العربي يف اأ�شعب  الذين اأ�شاوؤوا قناديل زيت الإ

التي  قالم  لالأ واإن�شافًا  قتامة،  واأ�شدها  الظروف 

دباء  ا�شتوى عودها على �شفحات هذه املجلة، من الأ

دباء  الأ كبار  من  بعد  فيما  اأ�شبحوا  الذين  ال�شباب 

والكّتاب. 

وال�شفاء  باملحبة  وال�شباب  الكبار  احت�شنت  لقد 

مّنة،  دون  الهادف  البّناء  والنقد  والتوجيه  والتقدير 

ولقد واكبت املجلة حركات التجديد العاملية يف املعمار 

بداع  الإ اأ�شالة  على  وحافظت  دبي،  الأ للعمل  الفني 

يف  �شّنار  اأمني  ذلك  اإىل  اأ�شار  وقد  �شيل،  الأ العربي 

الثاين ع�شر حول م�شتقبل الق�شيدة يف قوله:  العدد 

»ما زال ال�شراع بني الق�شيدتني احلديثة والقدمية 

يف  دوره  ويوؤدي  دبي،  الأ الو�شط  على  نف�شه  يفر�س 

ا�شتطعنا  واإذا  العربية،  الق�شيدة  م�شتقبل  بناء 

املرجتلة  حكام  والأ والتع�شب  ال�شجيج   من  التحرر 

– العمودية  – وهي مظاهر زائفة تواكب كل �شراع 
واجلديدة، لي�س خالفًا على ال�شكل ولعلى امل�شمون، 

ولي�س خالفًا عليهما معًا، اإمنا هو خالف بني مفهوم 

ال�شعر، مفهوم قدمي عا�شته اأمتنا منذ عرفت ال�شعر 

واألقى ظالله على ذوقنا، وترك ب�شماته يف اأعماقنا، 

ومفهوم جديد ت�شّلل اإلينا ب�شبب تيارات ال�شعر العاملي 

دبية، وب�شبب اآخر من  التي اقتحمت علينا عزلتنا الأ

ومينه   – منه  ميتاح  الذي  الع�شر،  وجدان  منطق 

تقوم  وكانت  القدمية،  ق�شيدتنا  العطاء  – �شاعرنا 
بالقوة  عليها  ويحكم  ولفًظا،  معنًى  كفتيه  مبيزان 

فمن  الكفتني  هاتني  حركة  خالل  من  ال�شعف،  اأو 

الطبيعي اأن تكون للبيت وحدة، واأن تكون للمو�شيقى 

وحدة  ن  لأ خارجيتني،  الوحدتان  تكون  واأن  وحدة، 
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املعنى واللفظ تقود اإىل ذلك بال�شرورة....«.

لهذه  العام  حمور  الفل�شطينية  الق�شية  وكانت 

اإّل  املجلة  اأعداد  من  عدد  يخلو  يكاد  فال  املجلة، 

ق�شة  اأو  �شعرًا  الفل�شطينية  الق�شية  عن  ويتحدث 

فكانت  ندوة،  اأو  كتاب  عر�س  اأو  مقابلة  اأو  مقالة  اأو 

وقلب  وروح  وعقل  بدم  ت�شري  الفل�شطينية  الق�شية 

املبادئ  اأ�شحاب  روؤية  وهذه  اجلديد،  فق  الأ �شاحب 

قالم  الكبرية، واملواقف العظيمة، والروؤى املميزة، والأ

امللتزمة يرون اأّن الق�شايا امل�شريية بني الرئة والقلب 

ويكون دائمًا يف حوار م�شتمر ومت�شاعد وم�شتعل يف 

ق�شاياهم امل�شريية ويراقبون املواقع امل�شادة املوؤذية 

ن�شانية والعقل واملنطق. التي تعمل �شد الإ

الفل�شطينية  الق�شية  من  �شّنار  اأمني  عا�س  لقد 

�شفحات  اأو  دائرته  اأو  قلمه  يفارق  مل  وج�شدًا  روحًا 

�س  اإبداعه ول اأوراق �شفحات اأفقه اجلديد، بل خ�شَّ

الفل�شطينية،  الق�شية  فيها  يتناول  خا�شة  اأعداًدا 

اخلام�شة  /ال�شنة   1966 �شباط  ول/  الأ العدد  فنجد 

ا باأدب النكبة، حيث �شارك فيه كل من كامل  خمت�شً

ظل  يف  فل�شطني  يف  دب  »الأ مقالة  يف  ال�شوافريي 

وحممد  والنكبة«  »الفن  ال�شغري  ورباح  النتداب« 

ح�شيب القا�شي وحممود دروي�س يف ق�شيدة »عا�شق 

اإىل  »ال�شوق  ق�شيدة  بدوي يف  وعبده  فل�شطني«،  من 

يافا« ووليد �شيف »�شماء تاأبى اأن توت«، و�شري �شبع 

ق�شيدة  يف  �شباغ  وفايز  زرقاء،  ق�شيدة  يف  العي�س 

»عزباء«، وحممد الفيتوري يف الناقو�س.

الفتتاحية:  خاتة  يف  يقول  العدد  هذا  ويف 

ردن الن�شيب  دب يف الأ »وللكارثة الفل�شطينية من الأ

ردن  الأ �شدر  على  الكارثة  هذه  جمعت  فقد  كرب،  الأ

اأدبنا - الذي  بكل ثقلها وحرارتها ولهاثها، واإن كان 

يحكي النكبة ويوؤّرخها -  ما زال قا�شرًا عاجزًا عن 

النطالق القوي يف اآفاق رحبة، ب�شبب انح�شار املناخ 

وانعدام اخللفية املعا�شرة للنكبة وللعامل«. 

ويطالعنا عدد اآخر يف املجلة يخ�ش�س فيها حموًرا 

كبار  من  العديد  وي�شارك  النكبة،  اأدب  اأبعاد  عن 

النكبة،  اأدب  اأباظة حول  اأمثال ثروت  العرب  الكتاب 

ورا�شي �شدوق يف  نف�شه،  امل�شمى  ال�شمان يف  وغادة 

مقدمة يف �شعر النكبة، وجمعة حماد ذكريات لجئ 

النكبة  اأدب  جربا  اإبراهيم  وجربا  بطل،  م�شرع 

و�شبحي �شحروري النكبة والق�شة، وهالل ناجي على 

اأّرخوا  كيف  �شلباية  اأبو  النكبة، وحممد  �شعر  هام�س 

�شحراوية،  اأحزان  �شبول  وتي�شري  فل�شطني،  لق�شية 

وتقول يف مقدمة هذا املحور ».... اأما اأن يلفنا دوار 

وراء  لهثني  �شخرتها،  حتت  رازحني  ونظل  النكبة، 

لفحها، فذلك هو الزمن ال�شائع ن�شرب حلظاته من 

اأ�شابعنا امل�شرتخية يف الظل، وتتثاءب كلماته  ظالل 

امليتة هذيانًا وغثًا واجرتارًا. وبعد فاإننا نحاول بهذا 
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العدد عن اأدب النكبة، اأن نطل على امل�شاألة، ولو من 

ا  فرجة �شيقة، واأن من�ّشها من بع�س جوانبها، ولو م�شًّ

الدروب  اإىل  وا�شحة  اإمياءة  بع�س  وح�شبنا  رقيقًا، 

واحل�شرة  والغ�شب  ال�شوق  وبع�س ح�شاد من حقول 

مل الكبري«. والأ

هذه روؤية املثقف الكبري الذي ل تغيب عن ذاكرته 

ق�شايا اأمته امل�شرية وتعي�س يف وجدانه وقلبه وعقله 

وتكون هاج�شه، كان �شّنار م�شكوًنا بفل�شطني التاريخ 

�شعرًا  كتبها  والق�شية،  ر�س  والأ ن�شان واحل�شارة  والإ

يف  عنها  وخطب  وحا�شر  ومقالة،  ورواية  وق�شة 

والر�شانة  بالعمق  كتابته  فحفلت  ندية  والأ املحافل 

م�شرق  ذاتها،  من  قطعة  اأ�شلوبه  وجاء  واجلدية، 

العبارة والكلمة بالغة الدللة حتدث يف النف�س والقلب 

ثر والتاأثري، ولعل رواية الكابو�س التي تقا�شمت مع  الأ

رواية »اأنت منذ اليوم« لتي�شري ال�شبول جائزة �شحيفة 

النهار اللبنانية كاأول جائزة يح�شل عليها اأديب من 

ردن وفل�شطني، دللة وا�شحة وكبرية اإىل ما ذهبنا  الأ

اإليه من اأّن اأمني �شّنار كان يف مقدمة رجال مرحلته، 

خمتارات  من  الثاين  �شدار  الإ مقدمة  يف  جاء  وكما 

فق اجلديد للدكتور املو�شى ود.حممد �شاهني »كان  الأ

�شبياًل  الثقافة  اختار  ا�شتثنائيًا،  فًا  مثقَّ �شّنار  اأمني 

الكتابة  بقوة  حتيا  التي  ن�شانية  الإ رادة  الإ لتج�شيد 

اأّنها  على  الثقافة  اإىل  �شّنار  اأمني  ينظر  املبدعة...« 

التي  بداع  الإ قوة  ن�شانية من خالل  الإ رادة  الإ جت�ّشد 

فق  زمات. وا�شتطاعت الأ ل بديل عنها يف مواجهة الأ

يقرب  ملا  وتعّهدها  �شّنار  اأمني  اأ�ّش�شها  التي  اجلديد 

الكتاب  من  نخبة  اإليها  يجذب  اأن  اأعوام  خم�شة  من 

الرواد الذين عال �شاأنهم فيما بعد واأ�شبحوا اأعالمًا 

فق اجلديد  دب، وكاأّن الأ يف ميدان الثقافة والفكر والأ

مب�شتقبل  �شفحاتها  يت�شّدرون  وهم  تب�شرهم  كانت 

للمجلة  نف�شه  �شّنار  اأمني  نذر  البداية  ومنذ  كبري. 

من  ي�شتقراأها  اأن  دون  جراأته  اأنتج  ثقافيًا  م�شروعًا 

اأحد.

اللقاءات  من  بالعديد  اجلديد  فق  الأ قامت  لقد 

واملفكرين  والكتاب  دباء  الأ من  الكبرية  القامات  مع 

وخرباتهم  جتاربهم  عن  فتحدثوا  العرب،  والفنانني 

العربي  بداع  الإ مل�شتقبل  وروؤيتهم  واإبداعاتهم 

احلديث، ومن اأبرزهم الروائي جنيب حمفوظ وعبد 

�شكري  ال�شبور وغايل  البياتي و�شالح عبد  الوهاب 

وحممد الفيتوري واأحمد عبد املعطي حجازي ومعني 

واأحمد  اإبراهيم  وزكريا  العزيز  عبد  وملك  ب�شي�شو 

رامي ويو�شف اخلال و�شهري القلماوي وغادة ال�شمان 

وجماهد عبد املنعم جماهد و�شفيق معلوف واإبراهيم 

العري�س واإ�شماعيل �شموط.

قدرات  عن  املجلة  افتتاحيات  ك�شفت  ولقد 

وغزارة  الكبرية،  حتريرها  مدير  وثقافة  ومواهب 
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ثقافته واأ�شلوبه املمتع، وعمق وكثافة وروعة الت�شوير، 

امل�شوؤولية  واأمانة  العبارة،  و�شدق  الكلمة،  وبالغة 

اأو  م�شاألة  اأو  ق�شية  بطرح  اأعدادها  من  عدد  كل  يف 

العربية،  الثقافية  واحلياة  الواقع  �شميم  من  روؤية 

�شهر  من  ع�شر  ال�شابع  العدد  افتتاحية  يف  وجندها 

والفنان:  املفكر  عن  ليتحدث   ،1962 عام  حزيران 

الفنان،  اإح�شا�س  غري  املفكر  اإح�شا�س  هنا  من   ...«

فاإح�شا�س الفنان يتحول اإىل انفعال وتوتر، يعرب عنه 

الفنان  فيه  يجد  تعبريًا  اأو حلن  لوحة  اأو  يف ق�شيدة 

اأع�شابه  اكت�شبت من  اأن  بعد  ها،  اأح�شَّ التي   جتربته 

حياة  جتربة  فيه  النا�س  ويجد  جديدة،  حياة  وروحه 

والثانية  جامدة،  �شامتة  وىل  الأ مرتني:  يحيونها 

كما  فيتحول  املفكر  اإح�شا�س  اأما  متحركة،  �شاخبة 

قلنا اإىل منطق وفكر ي�شرحه يف مقالة اأو بحث �شرحًا 

النا�س من حوله  ي�شلكه  للعمل  فيه طريًقا  ير�شم هو 

بعد اأن يرتفعوا اإىل م�شتوى اإح�شا�شه وفكره، وبعد اأن 

مراحل  العام جمتازًا  ال�شعيد  على  الفكر  ينمو هذا 

الطبيعة اإىل مرتبة الوعي العام«.

فق اجلديد، حملت الهّم الثقايف  هذه هي جملة الأ

بداعي يف مرحلة من اأ�شد مراحل التاريخ العربي  والإ

كتابتها  فجاءت  و�شعوبة،  وت�شابكًا  تعقيدًا  احلديث 

�شادقة  و�شورة  وحتدياتها،  املرحلة  روح  حتمل 

بثاأر  ترتبد  ومل  وارها�شاتها،  خما�شها  من  واأمينة 

العربية  والثقافة  دب  الأ من  اتَّخذت  بل  حزب  ول 

امللتزمة �شعارها والتزامها وتوجهها وروؤيتها وبقاءها 

منها  تخرج  اأدبية  مدر�شة  بحق  فكانت  وامتدادها، 

دبية،  الأ م�شريتنا  يف  ب�شمات  تركوا  وكتاب  اأدباء 

وثّبتوا يف مذكراتهم واأوراقهم واعرتافاتهم اعتزازهم 

فق اجلديد. وافتخارهم باأنَّهم من مدر�شة الأ

منها  تفوح  كحديقة  فق  الأ اختيارات  هي  هذه 

نواع  �شناف والأ العطور والريحان، وورودها من كل الأ

اإّل والنف�س تغمرها ال�شعادة  لوان، ل تخرج منها  والأ

مبا ت�شرب اإليها من روائح العنرب وامل�شك، وما وقعت 

على  تت�شاقط  وهي  الندى  قطرات  من  العني  عليه 

الزهرات التي تثري يف القلب بهجة و�شرورًا وفرحًا.

باختياراتها  اجلديد  فق  الأ جملة  جاءت  لقد 

عطًرا  تفوح  الربيع  كزهرات  وب�شاتينها  ولطائفها 

بداع العربي احلديث،  �شخت دمًا جديدًا اإىل ج�شد الإ

فكانت ف�شاًء األقـًا وبعدًا متميزًا ومتفردًا واآفاقًا رحبًة 

ومنارًة عاليًة و�شاريًة �شاخمًة. 

�شدارين من  وقبل اأن نختم حديثنا عن هذين الإ

فق اجلديد نقف عند مقتطف من مقالة  خمتارات الأ

دباء«،  فق اجلديد بعنوان »رابطة الأ كتبها �شاحب الأ

اذ وروعة البيان وح�شن العر�س  خَّ �شلوب الأ لنكت�شف الأ

ة  ورقَّ املعاين  و�شفاء  الكلمة  وجمال  القول  وبالغة 

التعبري والت�شبيه املوفق وال�شاعرّية املن�شابة والتكّيف 
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ال�شكل  بني  واملزواجة  واملعنى  املباين  وعمق  املرّكز 

حاطة به  ملام باملو�شوع والإ وامل�شمون والقدرة على الإ

قدراته  على  وا�شح  دليل  فهذا  املختلفة،  جوانبه  من 

�شيلة وثقافته الغزيرة: الكبرية ومواهبه الأ

ت�شرب  املباركة:  كال�شجرة  احلق  ديب  )الأ

اجلنى  النا�س  لتمنح  ر�س،  الأ �شمري  يف  بعروقها 

والفيء والطيوب لتعي�س عمرها واهبة حانية كرمية. 

ما من �شخرة ت�شتطيع خنق اجلذور ال�شالب، ما من 

عو�شجة تقدر على واأد الرباعم الفتية، فال�شجرة �شر 

ر�س، هي تلك اأك�شري احلياة، ويف ع�شبها نب�س  الأ

املرهف،  واملعول  اخل�شيبة،  الرتبة  ولكن  البقاء... 

واليد الراعية كلها لل�شجرة اأ�شباب عون ومنعة و�شمود 

ر�س، بعد اإذ تنطلق من  ديب كلمة تطوف الأ ذلك الأ

ديب عونها،  دباء: تعطي الأ �شحراء... تلك رابطة الأ

ولو كانت �شرايينه دفقات من ن�شغ اخللود... الرابطة 

ديب ولكنها تنحه املكان املالئم، وترفده  ل تخلق الأ

ما يف  فوق  والغذاء  وال�شقيا  – بالنور  – من احلياة 
نف�شه منها جميعا. 

دباء الكبرية، اإمنا تغني كل  اإنها اإذ تتبنى هموم الأ

هم:  هم الأ منهم عن تبنيها مبفرده، فت�شرفه اإىل الأ

ن�شان(.  اإىل رحلته الدائمة يف اأعماق احلياة والإ
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عن �شماعة القلب الكربونية وج�ّس خافق املري�س وجبهته، وبعيدا عن الُغدد ال�شماء، ومعدالت 

درينالني وغريه من الهرمونات، مُت�شك �شارة غيث، طالبة ال�شنة اخلام�شة، يف كلية الطب  �شخ االأ

اأ�شابٍع  بني  تام،  تناغم  يف  البي�شاء،  الورقة  مع  وتندمج  درجاته،  اختالف  على  الر�شا�س،  قلم 

رقيقة، و�شطح ناعم، لرت�شم مالمح الفرح، وتقطيبات احلزن اجللية، اأو لرت�شم وجوه من حُتب 

كادمييون حول ب�شاطة  يف هذه احلياة، �شاربًة بعر�س احلائط ما يت�شّدق به النقاد والفنانون االأ

اللوحة واختزالها، لتغرق بالتفا�شيل الدقيقة جداً، املتناهية حلٍد بعيد.

∂
جمانة �شالح

سارة غيث... الطبيبة الفنانة

طالبة جامعية.
 ∂

بعيداً

ثقافة وفنون
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حيث  الدقيقة،  العلمية  خلفيتها  من  ب�شبٍب  رمبا   

احلياة املجهرية املهمة، وحيث ل يوؤمن الطب بالتلميح 

والختزال، لذلك فهي تقف براأ�س قلمها لرت�شم كل 

نقطة موغلة يف ال�شغر، وكل ثنية وجتعيده، ول تتوان 

عن ر�شم زرك�شة ثوب قدمي ترتديه امراأة عجوز، بكل 

اأناة و�شرب.

جلدتها  الر�شم،  بتعلم  الف�شل،  تعيد  التي  �شارة 

بعد  فراغها،  �شاعات  ت�شي  الت�شكيلية،  الفنانة 

الفحم  اأقالم  و�شحذ  بربي  الطب،  كتُب  ُتعتقها  اأن 

يكون  التي  والوجوه،  املوا�شيع  وانتقاء  والر�شا�س، 

ملحا�شريها يف الكلية ن�شيبهم منها، لتبداأ بر�شمهم 

ن الكون قائم على الثنائيات  �شود فقط، لأ بي�س والأ بالأ

وحيث  والكبري،  ال�شغري  واحلزن،  الفرح  املت�شادة، 

كله على اخلط  التعويل  اإن  بل  ن،  الآ لوان  لالأ ل قيمة 

بي�س، وعدد الثنيات  �شود والأ واحلركة، وتدرجات الأ

من  اخلايل  فمه  فاحتا  ي�شحك  عجوز  عيني  يف 

�شنان. الأ
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عراقية،  ت�شكيلية  �شديقة  من  �شمعت  قد  كنت 

تخلو من  ل  العراق،  وال�شيدلة يف  الطب  كليات  باأن 

مرا�شم جمهزة، يجد فيها طلبة الكليات الطبية، ما 

ُيثلج �شدورهم، ويعزز موهبتهم، وهروبهم من الكتب 

هناك  باأن  قلنا  لو  �شرًا،  ولي�س  البحتة،  التطبيقية 

ممن  واملو�شيقيني،  والكتاب،  الفنانني،  من  الكثري 

اأتوا من خلفيات طبية اأو عليمة وبعد ذلك اأبدعوا كل 

بداع، يف تلك املوهبة التي يحبون. الإ

الطالبة  اإبداعات  منتقاة من  لوحات  نرتككم مع 

الذي  ول،  الأ ال�شخ�شي  املعر�س  من  غيث،  �شارة 

ردنية، عميد  افتتحه موؤخرًا، يف بهو مكتبة اجلامعة الأ

كلية الطب، الدكتور عزمي حمافظة.
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اأجرى احلوار

´
طارق مكاوي

�شاعر اأردين.
 ∂
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ردين، لتولد حالة جديدة من احلراك الذي مل ت�شتطع ت�شّق زبكية عباب امل�شهد الثقايف االأ  دار االأ

اأن ت�شع الب�شمة الواثقة على امل�شهد  اأن تختلقه، فبوقت �شغري ا�شتطاعت  املوؤ�ش�شة الر�شمية 

�شعار وت�شعى هذه الدار بجهود موؤ�ش�شيها  اأخرى متنح كل قارئ كتابا باأزهد االأ لت�شيف حالة 

قالم  ردن، لتوؤكد عبارة القراءة حياة، والقراءة للجميع، كان الأ اإىل القارئ يف كل حمافظات االأ

زبكية، تاليا احلوار:  جديدة هذا اللقاء مع ال�شاعر غازي الذيبة اأحد موؤ�ش�شي االأ

أزبكية عمان: نفخ في روح املدينة
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´
زبكية؟ vملاذا دار الأ

حلما  اخت�شار  يحاول  ومكثف،  خمتزل  �شوؤال 

زبكية، لي�شت جمرد مبادرة  �شاقا و�شاهقا، ح�شنا؛ االأ

فيها،  �شاركته  ثم  يا�شني،  ح�شني  اأ�ش�شها  �شخ�شية 

ومتقدم  حار،  ثقايف  كفعل  اليوم  تتبلور  فكرة  إنها  ا

الثقافة  حالة  ن�شاهد  بينما  الواقع..  اأر�س  على 

مغاير،  فعل  على  اأقدمنا  لذا  يوميا،  ترتدى  التي 

وللحقيقة �شادم، القارئ بوغت، واملثقف بوغت من 

الفكرة، التي تقوم على بيع الكتب وتاأمينها باأ�شعار 

ثقافية  فعاليات  إنتاج  ا جانب  اإىل  الثمن،  زهيدة 

احتفاليات  اإقامة  منها  البيع،  عمليات  جانب  على 

الفعاليات هذه  يف  للتوقيع  دعوتهم  عرب   بالكتاب، 

فكرة  بتعميم  ت�شهم  اأن  حتاول  زبكية  االأ عمليا؛ 

القراءة، وربطها باالحتفال والثقافة مبا�شرة، لذلك 

واجلامعات. وامليادين  ال�شوارع  اإىل  بالكتب   نذهب 

وهي تقوم بدور ال ميكن ملوؤ�ش�شة حكومية اأن تتبناه، 

ل�شبب ب�شيط، اأن موظفي املوؤ�ش�شات احلكومية غري 

معنيني بالثقافة اأ�شا�شا، بخا�شة العاملني يف وزارة 

اأو  اأنا مع خ�شخ�شة وزارة الثقافة،  الثقافة، لذلك 

تنظيفها من الزوان.

ومكتبة  علي  اأبو  ك�شك  حتت�شن  التي  vعمان   

من  امل�شروع  هذا  �شيقدم  ماذا  العريقة،  اجلاحظ 

يف  بائ�شا  م�شروعا  اأ�شبح  الكتاب  للمواطن.  ا�شافة 

غالبية امل�شهد العربي نظرا لتزاحم قنوات املعلومات 

هل تعتقد اأن هذا امل�شروع �شيكون م�شاهما يف تدعيم 

ردن؟ قنوات القراءة لدى ال�شباب يف الأ

يقوم  كل  اجلاحظ،  ومكتبة  علي  اأبو  ك�شك 

منتلك  نحن  فكرته،  نطاق  يف  املحدود  بفعله 

اأقمنا  ن  االآ حتى  وا�شع.  اأفق  على  مفتوحة  فكرة 

مبالغ  خ�شرنا  ردن،  االأ يف  موقع   14 يف  معر�شا   14

عربه  نقوم  مادياً  حتقيقه  من  نتمكن  وما  كبرية، 

بال�شرف على الفعاليات الالحقة، م�شروعنا لي�س 

حمدوداً يا �شديقي يف بقعة بذاتها، وال مبجال بيع 

الثمن  الكتب زهيدة  الكتب فقط، نحن نبحث عن 

الن�شر،  دور  م�شتودعات  يف  املخزنة  امل�شمون  جيدة 

 ون�شرتيها لنعيد تدويرها يف يد القراء من جديد.

روؤية  هناك  هل  الكتاب،  انتاج  اعادة  تتكلم عن   v  

الفكرية  احلماية  مع  الكتاب  انتاج  لتقاطع  وا�شحة 

للموؤلف؟

غريب هذا ال�شوؤال يف منطقة حتتاج قبل اأن تقر 

إنتاج الثقافة. الغرب مل  ا اإىل  قانون حماية املوؤلف، 

تهتم بهذه القوانني اإال بعد اأن �شارت بلدانا منتجة 

للثقافة، و�شار هناك اإقبال فعلي على املنتج الثقايف، 

اأخربين كم ن�شخة  ردن، نحن ال ننتج ثقافة،  يف االأ
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خري.. وبرغم ذلك، فنحن نهتم  بعت من كتابك االأ

�شيلة.  االأ العربي  الثقايف  نتاج  االإ منطقة  با�شتعادة 

بعدها  ون�شره،  الكتاب  بتوزيع  �شيء  كل  قبل  نهتم 

والكاتب  وحقوقه  الكتاب  عن  نتحدث  اأن  ميكن 

الذين  الكتاب  معك،  �شريحا  كن  الأ ثم  وحقوقه، 

�شابع،  ي�شحقون اأن يحمى منتجهم يعدون على االأ

جيدة  بطرق  اأنف�شهم  تقدمي  من  متكنوا  نهم  الأ

للنا�س، اإىل جانب م�شامني كتبهم املميزة.

زبكية لطالبها  ردنية دار الأ v قدمت اجلامعة الأ

وكانت احلالة جديدة وطازجة على ال�شباب اجلامعي، 

ما  واملحافظات،  اجلامعات  اإىل  زبكية  الأ توزعت  ثم 

الذي اكت�شفته عني الرا�شد من خالل هذا التجوال؟

ترى،  التي  اأعيننا  بل  ترى،  ال  الرا�شد  عني 

من  هناك  واأن  قراء،  هناك  اأن  يلي:  ما  اكت�شفنا 

إليهم، وقدم لهم الكتاب  ينوون القراءة، لكن اذهب ا
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اأغلب  منه،  يقرتبون  جتعلهم  اأن  ت�شتطيع  الذي 

ردنية كانت منوذجا  روادنا هم ال�شباب، واجلامعة االأ

ردن  االأ تاريخ  ول مرة يف  به، والأ رائعا على ما قمنا 

ت�شجل فعالية ثقافية يف ميدان هو دوار باري�س يف 

اإىل املوقع خالل  اآالف زائر   3 اللويبدة ارتياد نحو 

فق  �شاعات القتناء الكتب.. اال ترى اأن ذلك يفتح االأ

على حتول نوعي يف نخلق جماالت جديدة للقراء.
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´
حممد اأبو عزيز

ت�شكيلي اأردين.
 ∂

إّن ي�شتعر�شها ا واأطروحات  م�شائل  تتناول  خا�شة  لغة  تعد  يحيى  عدنان  الت�شكيلي  الفنان  لغة 

ب�شكل جدي ال  والذي طرحه  املعاناة  ذي  ال�شكل  إبراز  ا اأو  بنتاجاته ومدى حتدثه عن متجيد 

هزيل كانتقاد كاريكاتوري..

حتالل الذي يرزح حتتها �شعبه.  فاملعاناة احلقيقية نابعة من اأعماقه الداخلية نتيجة االأ

عدنان أبو يحيى
جتربة وخبرة مبقاييس فنية وفلسفية
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�شمت  قد  فاإنها  نتاجاته  عن  التحدث  اأردنا  اإذا 

مراحل عدة وعرب �شنوات عديدة ا�شتخل�شها الفنان 

مب�شريته الطويلة.

ففي اأعماله جدارياته اأبرز ال�شكل ذا املعاناة يف 

�شبيل تقدمي لون)طابع ( يتفاعل مع وجدان النا�س، 

فالتاأ�شل وال�شيادة التي طرحهما الفنان �شمن طابع 

عمال،  نحتي مل يجروؤ فنان يف ت�شخي�س مثل هذه الأ

البعد والف�شحة  ال�شكل واملحافظة على  حيث ب�شاطة 

ل  بطريقة  وي�شوره  يت�شوره  الذي  اجلوي  واملجال 

مثيل لها.

)تثال  عليها  القيا�س  ونحاول  �شريحة  لناأخذ 

كعينات  �شبق  ما  فكل  احلرية(،  ال�شهيدة،  ال�شهيد، 

يعد تجيد ل�شيء ما�س والتغني به اأي مبثابة تخليد 

له، وهو بحالة غري م�شتقرة بالرغم من ت�شبثه بالبقاء 

يف  ال�شراخ  ليحاول  والرتاث،  الوطن  وحب  ر�س  والأ

م�شتندا  يحوره  واأخرى  تارة  احلقيقة  يعرف  ل  عامل 

ذلك  ومع  املوؤمل،  الواقع  هذا  من  فهمه  مت  ملا  بذلك 

مل ل بد من جتددها برمي وردة على تلك  فرائحة الأ

ال�شخور )لتكن رمزية املغزى وذات دللة معنوية(.

فا�شتعر�س  تناولناه  الذي  خر  الآ طرحه  اأما 



��
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من  جرة  ر�شم  متناول  �شغرية  باأحجام  جمموعة 

الفخار ومن ثم اأ�شكال حتاول النفجار...

حجام ال�شغرية  وفيما ما يخ�س املجموعة ذات الأ

والتي عر�شها فهي عبارة عن ربط املا�شي باحلا�شر، 

�شبيل  على  فالدائرة  بامل�شتقبل..  املا�شي  وتجيد 

املثال لي�شت ملكا لفنان كما اأن الوطن لي�س حكرا على 

الهائل  اأحد، فقد �شمت ق�شايا كثرية ذات املخزون 

اأ�شبح  عليها  فاملحافظة  الدمار،  وراء  ما  بقي  الذي 

واجبًا لدى الفنان.

ت�شكل  بحيث  لونية  كثافة  اأعماله  تت�شمن  فتقنيا 

ما  وتارة  البارز،  ومنها  الغائر  فمنها  و�شطح،  طبقة 

هو ظاهر اأو باطن، واأخرى ما هو متعمق اأو مطمو�س، 

اإنها اجلدلية التي تبنى على اأ�ش�س ومرجعيات تكمن 

بدواخل الفنان، والذي يعد ال�شراع احلقيقي ملا بني 

قد  اأنه  اإىل  �شافة  بالإ بت�شاد،  لونيا  اأو  وال�شر  اخلري 

والتي  العربية،  الكتابات  بع�س  يكر�س  اأن  ا�شتطاع 

الذي  وال�شالمي  العربي  املوروث  من  جزءا  ت�شكل 

عدة،  دللت  حتمل  فالكتابات  تاريخيًا،  بعدًا  يحمل 

مم وال�شعوب التي تعزز  واإظهارها كاأجمل خطوط الأ

خالقية وامللتزمة يف اآن معا. ا�شافة اإىل  من املكانة الأ

اإي�شال ر�شالة مبا�شرة للمتلقي العربي والعاملي. 

 لذا ن�شتطيع اأن نطلق على الت�شكيلي عدنان يحيى 

واأبعادها  مقايي�شها  لها  وخربة  جتربة  �شاحب  باأنه 

الفنية والفل�شفية. كما اأنه يعد من الذين ينتمون اإىل 

ق�شية كما كان غويا يف ع�شره.. تلم�س الواقع ومنه 

نبعت اأعماله، وها عدنان ي�شعنا مواجهة لهذا الواقع 

الذي  الدكتاتور  ذاك  وخا�شة  لنا  يتك�شف  بداأ  الذي 

كان هاج�شه وها قد نال منه يف ظل ما �شمي بالربيع 

دبلوم  على  حاز   1960 مواليد  من  وعدنان  العربي. 

معهد  من  ودبلوم   ،1979 اجلميلة  الفنون  معهد  من 

وامل�شاركات  املعار�س  من  العديد  له   ،1980 املعلمني 

العربية والدولية.
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´
حممد الب�شتاوي

كاتب و�شحفي اأردين مقيم يف م�شقط.
 ∂

القطيعِة التجربة عدم  على  حر�شُه  توؤكُد  الربيعي،  الرزاق  عبد  العراقي  ال�شاعر  إليها  ا احتكَم  التي 

الكال�شيكية، والحقاً يف ق�شيدة  باملدر�شة  لل�شعر، متمثاًل  ول  االأ املربع  إرثِه، فقد جاَء من  ا مع 

يزال،  فما  املُنجز،  إرثِه  ا تكوينها، عن  تنقطع، يف  التي مل  النرث،  اإىل ق�شيدة  و�شواًل  التفعيلة، 

�َس الوزن، يف التكرار،  َئ على اأ�شاليب بالغية تعوِّ �شاحب »احلاقاً باملوت ال�شابق«، يحاوُل اأن يتكِّ

ِه. واأن ينهَل من الرتاث العربي ما ي�شفي جماليًَّة على ن�شِّ

قالم جديدة: ال�شاعر العراقي عبد الرزاق الربيعي الأ

الكتابة محاولة فاشلة ملقاومة املوت



�1

يف  خرى؛  الأ الكتابة  حقول  يف  ِبِه  ت�شعُّ ورغَم 

الربيعي  فاإنَّ  طفال،  الأ و�شعر  وامل�شرِح،  ال�شحافِة، 

ى  ُم�شمَّ ال�شعر؛ فكثريًا ما يطلُق عليه  ل يغادَر منزلَة 

»ال�شاعر«، اأكرث من اأيٍّ ت�شميٍة اأخرى.

ويف لقاَءنا، مَع ُمبِدَع »قمي�ُس مرتٌع بالغيوم«، يف 

عا�شمة �شلطنة ُعمان، م�شقط، حاورنا ال�شاعر، حول 

بـ»ملتقى  ارتبطت  والتي  ردن،  الأ يف  املكانية  ذاكرتُه 

من  تن�شُج  التي  ق�شيدتِه،  اإىل  وتطرقنا  الفينيق«، 

»اأ�شَطرٍة«  من  تت�شمنُه  وما  ترتديِه،  ثوبًا  احلزِن 

وغريِه،  الرافديني،  الرتاث  من  ال�شاعر،  ها  ا�شتمدَّ

ن�شانية. من امليثيولوجيا الإ

دَر للربيعي »اإحلاقا باملوت ال�شابق«، و»حدادا  َو�شَ

خطاء«، و»جنائز معلقة«،  على ما تبقى«، و»موجز الأ

العراقي  ال�شعر  و»ديوان  ال�شرطان«،  مدار  و»�شمال 

اجلديد )م�شرتك(«، و»غدًا تخرج احلرب للنزهة«، 

)م�شرحيات(«،  النجوم  ي�شطادون  »ال�شعاليك 

واإ�شدارات اأخرى.

ترتبُط  ردن  الأ يف  للربيعي  املكانية  الذاكرة   v

تتحدث  اأن  لك  فهل  الفينيق«؛  »ملتقى  بـ  وثيق  ب�شكٍل 

عن تلك الذاكرة؟

وطاأت  الذي  ول  االأ املكان  اإىل  �شوؤالك  يعيدين 

يف1994-2-1  بغداد  مغادرتي  بعد  قدماي  عتبته 

بدعوة من ملتقى الفينيق حملها يل الفنان حممد 

ال�شديق  قدمها  اأم�شية  اأقمت  حيث  العامري 

ال�شاعر علي ال�شاله الذي كان نائبا للمدير العام، 

وقات اجلميلة  يف ذلك املكان اأم�شينا العديد من االأ

الذي  البياتي  عبدالوهاب  الكبري  ال�شاعر  ب�شحبة 

قد  دباح  �شعاد  املرحومة  امللتقى  �شاحبة  كانت 

اأفردت له طاولة مدفوعة الطلبات من قبل دباح يف 

تقليد مل ي�شبق اأن عمله مقهى ثقايف وكان يتحلق 

اململكة  و�شيوف  والفنانون  دباء  االأ البياتي  حول 

للبياتي  حمجوزة  طاولة  ظلت  وقد  عالميون،  واالإ

حتى بعد رحيله عن عّمان اإىل دم�شق ومن عاملنا اإىل 

مقربة ابن عربي!

اأو  اقـــــــــرتاح  حـــــاالتـــــه  اأ�ــــشــــمــــى  الـــ�ـــشـــعـــر يف 

نــــه يحفر  إنــ�ــشــاء مــيــثــولــوجــيــا جـــديـــدة.. الأ ا

نـــــ�ـــــشـــــاين ويــــطــــرح  الــــــوجــــــود االإ يف عــــمــــق 

�ــــشــــئــــلــــة الـــــكـــــربى الــــتــــي تـــتـــ�ـــشـــل بـــهـــذا االأ

ـــــطـــــرب. ـــــ�ـــــش ـــــاخـــــب وامل ـــــ�ـــــش الـــــــــوجـــــــــود ال

خالل  عربي  اأديب  مّر  ما  قلت  إذا  ا اأبالغ  وال 

الت�شعينيات بعّمان اإال َمرَّ بالفينيق اأو �شارك بفعالية 

اأقيمت به وكانت فعالياته ت�شتقطب جمهورا وا�شعا 

على  امللتقى  اأقامها  باأم�شية  �شاركت  اأنني  حتى 

ال�شاعر  قدمها   1995 عام  جر�س  مهرجان  هام�س 
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م�شية ال�شعراء عدنان  علي ال�شاله وكان معي يف االأ

ال�شائغ وعريان ال�شيد خلف وف�شل خلف جرب واأمل 

اجلبوري وخالل القراءة مددت ب�شري يف احل�شور 

وفوجئت حني �شاهدت ال�شاعر الكبري �شميح القا�شم 

م�شية وقوفا لعدم وجود كر�شي فارغ وظل  يتابع االأ

نظر  لفت  اأمر  وهو  نهايتها  حتى  م�شية  االأ يتابع 

ال�شحافة فذكرته يف عناوين �شفحاتها الثقافية!.

ال�شعراء  من  كبري  بعدد  التقيت  املكان  ذلك  يف 

والكّتاب من بينهم حممود دروي�س و�شميح القا�شم 

وعز الدين املنا�شرة وجربا ابراهيم جربا وحممد 

يرتاده يف  اأي�شا،  له ركن خا�س  كان  الذي  القي�شي 

دون  املكان  فاحتللت  قبله  و�شلت  يوم  وذات  النهار 

علم مني، فجاء وجل�س بكل اأدب يف مكان اآخر وظل 

منه  فاعتذرت  ال�شاله  خ  االأ نبهني  حتى  م�شطربا 

وتلقى اعتذاري باإبت�شامة رقيقة.

الــــــــتــــــــكــــــــرار ظــــــهــــــر بـــــ�ـــــشـــــكـــــل وا�ـــــــــشـــــــــح يف

ــــقــــاع ي االإ غــــيــــاب  ن  الأ الـــنـــرثيـــة  نـــ�ـــشـــو�ـــشـــي 

إيـــــجـــــاد بــــدائــــل والــــتــــكــــرار يــ�ــشــنــع تـــطـــلـــب ا

إيـــــــقـــــــاعـــــــا يـــــعـــــو�ـــــس غــــــيــــــاب املــــو�ــــشــــيــــقــــى ا

ـــــــــ�ـــــــــس. ـــــــــن ــــــــــــــــط اأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء ال ــــــــــــــــرب وي

ما�شي الثقافية واملعار�س  ومل يكتف امللتقى باالأ

امللتقيات  اإقامة  اإىل  ذلك  جتاوز  حيث  الت�شكيلية 

كرث من دورة  حيث اأقام ملتقى الفينيق ال�شعري الأ

ببغداد  اأطلقتها  التي  الطفولة  نادي  ونقلنا جتربة 

والكتابة  الر�شم  يف  املواهب  من  بالكثري  واهتممنا 

من  مطبوعات  »الفينيق«  واأ�شدر  كما  وامل�شرح، 

ا�شتقطبت  التي  ال�شهرية  الفينيق  جريدة  بينها 

كبار ال�شعراء العرب ك�شليمان العي�شى وعبدالعزيز 

وكنت  املنا�شرة  وعزالدين  القا�شم  و�شميح  املقالح 

وقد  م�شقط  ثم من  ومن  �شنعاء  لها من  مرا�شال 

بالكتابة  �شاهم  وقد  عديدة  ل�شنوات  ت�شدر  ظلت 

بها �شحفيون واأدباء اأمثال: را�شد عي�شى والدكتور 

العقيلي  وجعفر  طملية  وحممد  املقدادي  حممد 

تنفق  دباح  �شعاد  وكانت  واآخرون  ال�شوداين،  وعلي 

من  للكثري  ن�شخا  وتبعث  ب�شخاء  اجلريدة  على 

اأي  دون  الربيدية  عناوينهم  على  العرب  دباء  االأ

مردود مادي �شوى رغبة منها ومن ال�شباب الذين 

يقفون معهم يف التحرير يف خدمة الثقافة العربية، 

اأنه املكان الثقايف  الفينيق يعني يل الكثري بخا�شة 

الثقايف  للو�شط  وقّدمني  احت�شنني  الذي  ول  االأ

امراأة  ظهرت  اإن  اإال  تتكرر  ال  جتربة  وهو  العربي 

املادي  بالعائد  تفكر  وال  واملثقفني  للثقافة  حمبة 

مثل الراحلة الكبرية �شعاد دباح.
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جتربة ملتقى الفينيق ال تتكرر اإال اإن ظهرت امراأة حمبة 

للثقافة واملثقفني وال تفكر بالعائد املادي مثل الراحلة 

الكبرية �شعاد دباح

v »ال�شعر يبداأ من الال – �شعر«، و«الطريق اإىل 

ال�شاعر حممود  الق�شيدة تبداأ متعرثة«، هكذا يقول 

دروي�س؛ فماذا تقول عن ولدة الق�شيدة؟.

تلد الق�شيدة من رحم املجهول، يف حلظة هاربة 

وت�شتعل  الفكرة  تتوهج  وحني  العادي  الزمن  من 

اأو  اأقراأها  مفردة  من  عادة  تنطلق  التي  ال�شرارة 

اأ�شمعها اأو م�شهد عابر مّر بي اأو خمزون يف الذاكرة، 

مل  االأ به  يختلط  ع�شري،  خما�س  حلظات  اأعي�س 

�شتغراق  واالإ التوهان  من  حالة  فتغمرين  بالن�شوة، 

اأقاوم  البداية  يف  عادة  الداخل،  اإىل  ن�شحاب  واالإ

ال�شرارة واأحاول اإطفاءها بكل ما اأوتيت من �شلطان 

تنتظرين  التي  العذابات  اأ�شتح�شر  نني  الأ عليها، 

ب�شبب  لها،  مهيئا  اأكون  ال  وقد  الكتابة  خالل 

وقد  جتماعية،  االإ لتزامات  االإ اأو  العمل  �شغوطات 

اأمّني النف�س باأن تلك ال�شرارة لي�شت �شوى خّلب اأو 

بارق عار�س باأودية الن�س فاأطردها لكن ال مفّر من 

»تو�شنامي » الكتابة حني يثور. 

القدرة على  بِه ق�شيدتك من  تتميز  ما  v رغم 

اإل  القارئ،  اأمام  للحواجز  وك�شر  ب�شال�شة،  التعبري 

اأنها تقع يف »فخ الب�شاطة«؟.

إذا كانت ت�شطح الن�س  الب�شاطة لي�شت فّخا، اإال ا

وحني   ، املالأ وم�شمع  مراأى  على  اأ�شراره  وتعر�س 

جاك  منوذج  عن  نتكلم  فاإننا  الب�شاطة  عن  نتكلم 

بريفر وهذا جنده لدى �شعراء كبار اآخرين كريت�شو�س 

واأراغون، ومنذ  اأيلوار،  وبول  وبابلو نريودا  ولوركا 

وكذلك  ال�شعراء  القامات  هذه  بهرتني  بداياتي 

ال�شعراء العرب كعبدالوهاب البياتي وحممود دروي�س 

املقالح  وعبدالعزيز  يو�شف  و�شعدي  قباين  ونزار 

وهوؤالء كلهم كتبوا ال�شعر الذي ي�شتقي وهجه من 

ن�شان يف رحلته  تفا�شيل تت�شل باحلياة ومكابدات االإ

اإىل  التفا�شيل  تلك  حتويل  اإىل  �شاعيا  اليومية 

زيل والتاريخ  الب�شري االأ رموز بعد ربطها بالواقع 

�شطورة، ولو تركنا تلك التفا�شيل وحدها دون  واالأ

غطاء تاريخي واأ�شطوري فاإنها بالتاأكيد لن حتلق 



��

عاليا وت�شقط �شريعا يف »فخ الب�شاطة«.

يبدو  ال�شعرية،  اأعمالك  واأقراأ،  اأراجع،  واأنا   v

»قوت  واأ�شبَح  »اأيدولوجيا«،  اإىل  حتول  احلزن  اأن 

الق�شائد« اليومي الذي ل غنى عنه؟

نه  الأ حزين،  كائن  بطبيعته  براأيي،  �شاعر،  كل 

كثري  التاأثر،  �شريع  احل�س،  مرهف  بال�شرورة 

الذات،  �شروح  داخل  قامة  واالإ والتاأمل  العزلة، 

لي�شت  هذه  اخلارجي،  العامل  مع  التوا�شل  قليل 

لكنها  و�شواه،  ال�شاعر  بني  للتمييز  طبية  و�شفة 

ومن  ال�شعراء،  من  الكثري  جتمع  م�شرتكة  �شفات 

إنني حني يداهمني الفرح اأعي�شه، بكل األقه  املده�س ا

إذا كان فرحا طاغيا بحيث يقتلع اأبواب  وجماله اإال ا

ولكن  اجلمال،  ال�شتدراج  للورق  الكلمات،فاأجلاأ 

بالقلم،  اأقاومه  فاإنني  بابي  احلزن  يطرق  عندما 

احلزن،  ملقاومة  فا�شلة  حماولة  الكتابة،  لت�شبح، 

ورمبا املوت، لئال يقتلعني من الوجود.

ذات جريحة يف حلظة مغلفة  نتاج  الن�س  ن  والأ

مت�شحا  يكون  اأن  الطبيعي  فمن  �شديد  بحزن 

نحن  حزننا،  اإن  وبخا�شة  والروؤى  الكلمات  ب�شواد 

ورمبا  واجتماعية  تاريخية  �شباب  العراقيني،،الأ

قال  وكما  الوطء  وثقيل  كثيفا  حتى،  جغرافية 

حزن  الكم  حزنه  جيجان«  عبا�س  ال�شعبي  ال�شاعر 

معدان كطعنه الزاد ال ناكل وال ن�شرب«. 

v ق�شيدة النرث التي تكتبها، جاءت بعد جتربتك 

يف �شعر التفعيلة، فهل لك اأن تو�شح لنا التحولت التي 

رافقت م�شريتك ال�شعرية؟

عندما بداأنا الكتابة كان طوفان الكلمات يجري 

كيفما ي�شاء وت�شاء الرياح التي تهب من خارج عواملنا 

�شكال واإمنا نكتب بتاأثريات  ال�شغرية فكنا النختار االأ

الينا عند  اأقرب  إنها  ا التي نرى  قراءاتنا والتجارب 

التعبري عما يعتمل يف �شدورنا من �شخب واأ�شجان، 

وكنت منبهرا ب�شعر دروي�س والبياتي وال�شياب لذا 

كتبت ق�شائد تنتمي اإىل �شعر التفعيلة، وبعد �شنوات 

انتقل حمل �شكني اإىل مكان اآخر يف بغداد فالتقيت 

ب�شديق كان يحفظ الكثري من املعلقات فنبهني اإىل 

جماليات ال�شعر العربي الكال�شيكي وعرفت حينها 

اأوزانه و التقطيع ال�شعري.

ويف مرحلة الدرا�شة الثانوية التقيت مبجموعة 

كال�شيكية  ق�شائد  يكتبون  الذين  الطالب  من 

فغرقت يف بحر دواوين املتنبي البحرتي واأبي متام 

العربية  �شعراء  و�شائر  نوؤا�س  واأبي  الرومي  وابن 

ن�شو�شا  كتبت  املناخات  لتلك  وجماراة  العظام 

قد  اأ�شدقائي  وكان  وجيزة،  لفرتة  كال�شيكية 

التجارب  تلك  إنني يف  ا ب�شنوات ثم وجدت  �شبقوين 

وتراكيب  وكلمات  �شور  الجرتار  م�شطرا  كنت 

يف  الكلمات  �شب  على  يقت�شر  دوري  وكان  جاهزة 
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وم�شاعري  ذاتي  عن  ابتعدت  اأين  ف�شعرت  القوالب 

اخلا�شة، ف�شقت ذرعا بتلك القوالب وعدت ل�شعر 

التفعيلة.

كتابة  اأن  اأح�ش�شت  الثمانينيات  منت�شف  ويف 

ت�شتطيع  حيث  �شحراء  يف  كاجلري  النرث  ق�شيدة 

اال�شطدام  تخ�شى  اأن  دون  بعيدا  قدميك  متد  اأن 

نظام  وفق  الكتابة  حيث  جدار  اأو  �شور  اأو  بحاجز 

ت�شبه  كانت  املو�شيقية  جمالياته  رغم  التفعيلة 

ق�شيدة  كتبت  لذا  باأ�شوار،  حماط  بيت  يف  اجلري 

النرث، ومل اأنقطع عن كتابة ق�شيدة التفعيلة ح�شب 

مزاج حلظة الكتابة.

v هل �شاهم عملك يف جمال ال�شحافة بتب�شيط 

دبية؟. لغتك الأ

بحكم  الال�شعور  ميدانها  �شائكة،  امل�شاألة  هذه 

بع�س  تداول  جتعل  التي  اليومية  الكتابة  عادة 

فتت�شرب  عاديا  اأمرا  ال�شحفية  الكتابة  يف  املفردات 

خزان  اإىل  �شعوريا،  ال  ف�شيئا،  �شيئا  املفردات  هذه 

يف  اأحتار  ال�شوؤال  هذا  مثل  يل  يوجه  وحني  الن�س 

بل  زاويتي  من  ر�شدها  اأ�شتطيع  ال  فرمبا  اجلواب 

ي�شتطيع املتتبع البت بها.

لهذه  حمتاطا  كنت  إنني  ا اأذكر  اأن  يل  والبد 

طفال  الق�شية كثريا، فخالل عملي يف دار ثقافة االأ

املا�شي  القرن  ثمانينيات  ول من  االأ الن�شف  خالل 

على  الطفولة  لغة  طغيان  من  كثرياً  اأخ�شى  كنت 

ن�شي، ويف اأحيان كثرية كنت اأ�شعر اأن رياح الطفولة 

تهب على لغتي لتجرها اإىل عواملها، فاأحتاط لهذا، 

اإىل  كتاباتي  على  ب�شمتها  تركت  الطفولة  اأن  رغم 

كاهل  على  عبئا  ال  جمالياً  ملمحا  لتكون  اليوم، 

الن�س.

�شنوات  لع�شر  التعليم  �شلك  انخرطت يف  وحني 

�شياء يف الن�س كما اأفعل  كنت اأخ�شى من تب�شيط االأ

يف قاعة الدر�س عندما اأعمد اإىل تب�شيط املعلومات 

لت�شل اإىل مدارك الطالب، فالعمل اليومي يفر�س 

اأن نحافظ على الن�س كما  مناخاته ولكننا نحاول 

»التلوث  اأتربة  من  يانعة  زهرة  على  نحافظ 

البيئي«!.

البد  فقلت:  يوم  ذات  ذلك  عن  �شئلت  وقد 

واللغة  ال�شحفية  اللغة  ثنني؛  االإ بني  نفرق  اأن 

وىل لي�شت �شوى و�شيلة ناقلة للخرب  بداعية، فاالأ االإ

واملعلومة والفكرة، تتجه من عقل الكاتب لتخاطب 

�شرائح وا�شعة من القراء تختلف م�شتويات ثقافتهم 

إنها �شريعة اخلروج من فرن الكتابة  ووعيهم، وكما ا

وتعتمد على معلومة جاهزة، ومو�شوعة  اليومية، 

حمددة ور�شالة وا�شحة.
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كونية،  نخبوية،  لغة  فهي  بداعية  االإ اللغة  اأما 

تتجه من عاطفة الكاتب وروؤاه وخميلته لتخاطب 

قارئا جمهواًل، رمبا يقيم بلغة اأخرى، لذا وجب اأن 

التوجد  احلالة  هذه  ففي  خمتلفا،  اخلطاب  يكون 

إذا كان الكاتب  بداعي بخا�شة ا خطورة على الن�س االإ

ت�شكل  الذي  م�شروعه  وله  الفروقات،  لهذه  واعيا 

بداعي لغته التي  اللغة حجر زاوية به، و للن�س االإ

اأو  تت�شكل من عدة عوامل من بينها ثقافة الكاتب 

التي يدون من  اللغة  واح�شا�شه بجماليات  ال�شاعر 

هي  التي  فاللغة  ال�شخ�شي،  ومزاجه  روؤاه  خاللها 

الن�س  منتج  بني  مهما  و�شيطا  ت�شكل  علوي  بناء 

ومتلقيه لذا وجب على املنتج اأن يتعامل بحذر مع 

فكار  واالأ �شارات  لالإ هائال  م�شتودعا  كونها  اللغة 

وحمموالت الن�س.

v يبدو »التكرار« ظاهرة اأ�شا�شية يف ن�شو�شك، 

بيَد اأنها وا�شحة يف الن�س النرثي مما عليه يف ق�شيدة 

التفعيلة، فما ال�شبب؟.

التكرار �شمة اأ�شلوبية جمالية ت�شتهدف املتلقي 

دبي  إرثنا االأ ال�شامع وتعقد �شلة معه وهي جزء من ا

ال�شومرية  الن�شو�س  يف  لوجدناها  تتبعناها  ولو 

تكرر  جلجام�س،  ملحمة  ففي  القدمية،  والكتابات 

كلمة »لتندبك«، ومثال ذلك:

رز لتندبك امل�شالك التي �شرت فيها يف غابة الأ

وع�شى اأاّل يبطل عليك النواح ليل نهار

�شوار وليندْبك �شيوخ اأوروك ذات االأ

يل  واالأ والنمر  وال�شبع  الدب  وليندبك   ...

وال�شبع

والعجول والظباء وكل حيوان الربية

ليندبك نهر«اأوال« الذي م�شينا على �شفافه«.

تتكرر  حيث  الكرمي  القراآن  يف  كذلك  ورد  وقد 

ية  يات ففي �شورة الرحمن تتكرر االآ الكثري من االآ

الكرمية »فباأي اآالء ربكما تكذبان« وحتى يف ال�شعر 

العربي القدمي يرد التكرار كما يف ق�شيدة احلارث 

�شامل  الزير  قتله  الذي  يرثي ولده جبري  بن عباد 

يف حرب الب�شو�س يكرر »قربا مربط النعامة مني« 

اأكرث من ع�شر مرات، فالتكرار يرد هنا لتقوية املعنى 

ووريثها  ن�شاق  واالأ الثقافة  هذه  ابن  واأنا  وتاأكيده، 

وقد  البداية،  منذ  عندي  موجودة  وهي  ال�شرعي، 

ر�شدها الناقد ب�شري حاجم يف درا�شة طويلة اأ�شماها 

»التدومي يف �شعر الربيعي« ن�شر اأجزاء منها، ودر�س 

وىل  االأ جمموعتي  يف  كظاهرة  التكرار  خاللها 

عام1986  ببغداد  ال�شادرة  ال�شابق«  باملوت  »احلاقا 

والثانية »حدادا على ما تبقى« ال�شادرة ببغداد اأي�شا 

التكرار  ظاهرة  لكن  اأخرى،  ون�شو�س   1991 العام 
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ن غياب  ظهرت ب�شكل وا�شح يف ن�شو�شي النرثية الأ

إيقاعا  ا ي�شنع  والتكرار  بدائل  اإيجاد  تطلب  يقاع  االإ

يعو�س غياب املو�شيقى ويربط اأجزاء الن�س. 

�شطرة« يف �شعرِه،  اأ�شرَي »الأ v ما يزال الربيعي 

يف  املثيولوجي  البعد  على  لالتكاء  �شرورة  ثمَة  فهل 

ق�شائدك؟.

إن�شاء  ا اأو  اقرتاح  حاالته  اأ�شمى  يف  ال�شعر 

الوجود  عمق  يف  يحفر  نه  الأ جديدة،  ميثولوجيا 

تت�شل  التي  الكربى  �شئلة  االأ ويطرح  ن�شاين  االإ

�شطورة  واالأ وامل�شطرب،  ال�شاخب  الوجود  بهذا 

�شعر مغلف باإزار �شردي للخيال م�شاحة وا�شعة به، 

وحني قراأت امليثولوجيا اليونانية والرومانية وكان 

وفيد،  الأ الكائنات«  »م�شخ  ذلك  اإىل  دلني  كتاب  اأول 

طفال ببغداد  قراأته عام1981 يف مكتبة دار ثقافة االأ

حينذاك  املكتبة،  خارج  باإعارته  م�شموحا  يكن  ومل 

اأح�ش�شت انني عرثت على كنز ثمني.

»لفريزر  الذهبي  »الغ�شن  قراأت  اأن  وبعد   

اكتملت دائرة الده�شة،بعدذلك توجهت اأنظاري اإىل 

�شطوري الرافديني فقراأت »ملحمة  قراءة تراثنا االأ

كلكام�س«وانبهرت بها، كثريا، واأعدت قراءتها عدة 

اأجزاء  وحفظت  باقر  الدكتورطه  برتجمة  مرات 

بئر  يف  �شاطري  االأ تلك  ت�شتقر  اأن  البد  فكان  منها، 

ن�شو�شه  يف  ا�شتلهم  قد  كان  ال�شياب  ن  والأ الن�س، 

�شاطري وراأيت اأن البع�س ي�شتدعيها لتزويق  تلك االأ

اأو للتعايل على القاريء لذا حاولت  جدران الن�س 

ان  ووجدت  �شاطري،  االأ تلك  �شحر  اغراء  اأقاوم  اأن 

اأن تعطي للن�س عمقا  اأو ك�شرا منها ميكن  �شظايا 

�شاطري  ومعنى م�شاعفا، فا�شتدعيت بع�س تلك االأ

اأية  من  ك�شرة  فاأي  �شديد،  بحذر  معها  وتعاملت 

غري  اأخرى  وجهة  الن�س  يوجه  اأن  ميكن  اأ�شطورة 

�شطورة  مق�شودة اأو يغرقه يف متاهة لذا مل اجلاأ لالأ

باللمح  كتفاء  االإ وحاولت  م�شطرا  كنت  اذا  اال 

ال�شاعر  وعلى  جمالية،  خلفية  لتكون  �شارة  واالإ

من  ا�شتقاها  التي  القطرة  يذيب  اأن  الكاتب  اأو 

�شطورة يف ماء الن�س لتعطيه مذاقا جديدا وال  االأ

يجعلها قطعة فلني تطفو على �شطح الن�س.

اإىل ن�شك  ت  امتدَّ �شطورة  الأ اأن  v وما لحظتُه 

امل�شرحيُّ اأي�شًا؛ فما راأيك؟.

الدرامية  الطاقة  من  ا�شتفدت  امل�شرح  يف  حتى 

م�شرحيتي  ففي  �شاطري،  االأ عليها  تنطوي  التي 

�شومرية  اأ�شطورة  اإىل  ا�شتندت  العا�شفة«  اأيتها  »اآه 

تتحدث عن هبوب عا�شفة على مدينة »اأور« حتيلها 

حتمل  »ننكال«  القمر  اله  ابنة  وجتعل  خراب  اإىل 
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هذه  من  »اأور«  خرائب  اأطالل  على  لتغني  معزفها 

ق�شايا  يناق�س  ن�شا  كتب  الأ انطلقت  �شطورة  االأ

احلرب  خالل  ابنها  فقدت  اأم  خالله  من  معا�شرة 

ردن  االأ مهرجان  يف  امل�شرحية  هذه  عر�شت  وقد 

امل�شرحي عام2004 حيث مّثلت الكويت يف املهرجان 

وكانت من اخراج �شلطان خ�شرو وقبل ذلك قدمها 

الراحل كرمي جثري على م�شارح عديدة يف  املخرج 

�شنعاء وتورنتو ومونرتيال.
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اأفــــــــــــق

إثباتي  يف القرب وقال يل ما مني �شيء اأبعد من �شيء وال مني �شيء اأقرب من �شيء اإال حكم ا

له يف القرب والبعد. وقال يل البعد تعرفه بالقرب، والقرب تعرفه بالوجود. واأنا الذي ال 

إليه الوجود. يرومه القرب، وال ينتهي ا

من  عليك  اأغلب  فيكون  �شيء  كل  يف  نظري  اآثار  ترى  اأن  القرب  علوم  اأدنى  يل  وقال 

معرفتك به.

´
ال�شيخ النفري

من �شيوخ ال�شوفية يف القرن الرابع الهجري.
 ∂

اأوقفني

موقف القرب



100

اأعرفه  الذي  القرب  تعرفه يف  الذي  القرب  وقال يل 

ول  عرفت  ُبعدي  ل  يل  وقال  معرفتي  يف  كمعرفتك 

قربي عرفت ول و�شفي كما و�شفي عرفت. وقال يل 

اأنا القريب ل كقرب ال�شيء واأنا البعيد ل كبعد ال�شيء 

ل  وبعدك  بعدك  هو  ل  قربك  يل  وقال  ال�شيء.  من 

وبعدا  البعد  هو  قربًا  البعيد  القريب  واأنا  قربك،  هو 

م�شافة،  تعرفه  الذي  القرب  يل  وقال  القرب.  هو 

بال  البعيد  القريب  واأنا  م�شافة،  تعرفه  الذي  والبعد 

م�شافة. وقال يل اأنا اأقرب اإىل الل�شان من نطقه اإذا 

ي�شهد.  ومن ذكرين مل  يذكر  �شهدين مل  فمن  نطق، 

وقال يل ال�شاهد الذاكر اإن مل يكن حقيقة ما �شهده 

وكل  �شاهد  ذاكر  كل  ما  يل  وقال  ذكر.  ما  حجبه 

عرفتني  وما  اإليك  تعرفت  يل  وقال  ذاكر.  �شاهد 

 ذلك هو البعد، راآين قلبك وما راآين ذلك هو البعد.

البعد،  هو  ذلك  جتدين  ول  جتدين  لن  يل  وقال 

ت�شفني ول تدركني ذلك هو البعد، ت�شمع خطابي لك 

من قلبك وهو مني ذلك هو البعد، تراك واأنا اأقرب 

اإليك من روؤيتك ذلك هو البعد.

موقف الكربياء

الذي ل  الظاهر  اأنا  اأوقفني يف كربيائه وقال يل 

يك�شفه ظهوره، واأنا الباطن الذي ل تراجع البواطن 

فال  الفرق  فخلقت  بداأت  يل  وقال  علمه.  من  بدرك 

فيه  اجلمع  فخلقت  وعدت  منه،  اأنا  ول  مني  �شيء 

اجتمعت املتفرقات وتاألفت املتباينات.

وقال يل ما كل عبد يعرف لغتي فتخاطبه، ول كل 

عبد يفهم ترجمتي فتحادثه.

وقال يل لو جمعت قدرة كل �شيء ل�شيء، وحزت 

معرفة كل �شيء ل�شيء، واأثبت قوة كل �شيء ل�شيء.

ما حمل تعريف مبحوه، ول �شرب على مداومتي بفقد 

نوار من نور ظهوري بادية  وجده لنف�شه. وقال يل الأ

واإىل نور ظهوري اآفلة، والظلم من فوت مرامي بادية 

واىل فوت مرامي اآثبة. وقال يل الكربياء هو العز والعز 

يل  وقال  العاملني.  علم  عن  فوت  والقرب  القرب  هو 

ج�شام. رواح واأج�شامهم ل كالأ  اأرواح العارفني ل كالأ

ثالثة  يدي  بني  الواقفون  اأوليائي  يل  وقال 

بعلم  واقف  بالكرم،  اإليه  اأتعرف  بعبادة  فواقف 

بالغلبة. اإليه  مبعرفة  وواقف  بالعزة،  اإليه   اأتعرف 

العزة  ونطقت  بالوعد اجلميل،  الكرم  وقال يل نطق 

القرب. بل�شان  الغلبة  ونطقت  القدرة،   باإثبات 

وقال يل الواقفون بي واقفون يف كل موقف خارجون 

عن كل موقف.     

      

  


