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ردنية، واأنا�ص من م�ضارب �ضتى اأولئك  كثرية تلك التي متر على جامعتنا االأ

يف  طقو�ضهم  ليوؤدوا  �ضباح  كل  اأبوابها  يق�ضدون  انفكوا  وما  ق�ضدوا  الذين 

العلم والعمل، ويف الع�ضق والغزل.

الذي  جمل  االأ املوئل  وهي  لوطننا،  اخلالدة  يقونة  االأ تلك  هي  ردنية  االأ

ال�ضر  اأي�ضاً  وهي  بالعطاء،  املقرون  واملعرفة  العلم  على  �ضبابنا  فيه  يرتعرع 

الكامن يف عالقة اأبناء الوطن القادمني من قراه البعيدة و�ضحاريه القا�ضية 

بعّمان املدينة.

من على شرفة مكتبي

∂
د. زياد الروا�ضية

مدير وحدة الإعالم والعالقات العامة والثقافية.
 ∂

اأيام

االفتتاحية
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نعم هي القباب البي�ص التي تن�ضج 

منها  ال�ضعيدة  وحكاياتنا  ق�ض�ضنا  لنا 

والعر�ضات  ال�ضوارع  وهي  واحلزينة، 

ال�ضرو  باأغ�ضان  �ضماوؤها  املُغّطاة 

الك�ضرية  الطلبة  قلوب  على  املت�ضاقط 

اأملاً من ع�ضق اأو �ضوقاً لع�ضيق. 

امل�ضحونة  جواء  االأ هذه  خ�ضم  ويف 

لقرائنا  ُيولد  وال�ضالم،  احلب  بروح 

وحدة  تقدمه  متميز  عدد  الكرام 

والثقافية  العامة  والعالقات  عالم  االإ

اأقالم  جملة  من  ردنية  االأ اجلامعة  يف 

للمتعط�ضني  يحمل  والذي  جديدة 

الكتابات  من  �ضل�ضلة  دب  واالأ للفكر 

ردين  االأ �ضبابنا  خّطها  التي  بداعية  االإ

املتميز واملوهوب. 

يف  لكم  تقدم  الرائدة  املجلة  هذه 

عمال  االأ من  �ضتى  �ضنوفاً  هذا  عددها 

الق�ضرية  الق�ضة  حقول  يف  القّيمة 

املرتجمة  عمال  واالأ واملقالة  وال�ضعر 

نقلها  يف  نرى  التي  العاملي  دب  االأ من 

اإىل قارئنا الكرمي منفعة م�ضتح�ضنة. 

باأقالمكم  ُتكتب  التي  وجملتكم 

حتر�ص- كما عهدمتوها- على متابعة 

كتابات  لكم  وتنقل  كان،  اأينما  بداع  االإ

ممن  وخارجه  الوطن  داخل  املبدعني 

راأوا فيها منرباً حراً ينقلون من خالله 

املتميزة، ومقيا�ضنا  بداعية  االإ جتاربهم 

�ضخ�ضية  اآراء  اأي  دون  بداع  االإ ذلك  يف 

ودون تقدمي اأحد على اأحد اإال باجلودة 

ورقّي امل�ضتوى. 

إنتاجاً  و�ضتبقى جملة اأقالم جديدة ا

اجلامعة  إنتاجات  ا من  متميزاً  ثقافياً 

ي�ضارك  م، وم�ضروعاً وطنياً  ردنية االأ االأ

اإطالق  على  احلري�ضون  ويدعمه  به 

ردنية والعربية يف  الطاقات ال�ضبابية االأ

دب والثقافة. جماالت الفكر واالأ
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ال�ضعر

∂
إبراهيم ال�ضرايرة ا

ردن. �شاعر  من الأ
 ∂

حب بأسلوب خاص

َقـــا ـــدَّ ـــــٌق َمــــن �ـــشَ ـــِك اأَحـــــَم ـــُت ـــْي ـــ�ـــشِ َقــــاُلــــوا َن

ـــــــــا َ نَّ اإِ ـــــــــــي  َوَربِّ ـــِك ل  ـــُت ـــي ـــش ـــ� َن َمــــــا  ــــــــــا  َن اأَ

وِعــــَنــــاَدَنــــا ُمـــــَزاَحـــــَنـــــا  َتــــــْذُكــــــِرْيــــــَن  َو  اأَ

َيـــدي يف  ــــِك  َكــــفِّ ـــــَل  َرِحـــــْي َتـــــْذُكـــــِرْيـــــَن  َو  اأَ

ـــا ـــِرَق ـــ�ـــشْ ُت اأَلَّ  ـــْمـــ�ـــُس  الـــ�ـــشَّ ــُع  ــطــي ــت ــش ــ� َت َل 

ـــا ـــَق ـــَوثَّ ُم ـــِمـــْيـــِم  الـــ�ـــشَّ يف  ــــِك  ُحــــبُّ َزاَل  ــــا  َم

َزْوَرَقـــــــــا ــــِك  ــــاِل َخــــَي يِف  ْبــــــِحــــــُر  اأُ َوَغـــــــــــَداَة 

ــــُق َزْنــــَبــــَقــــا ــــَب ــــْع ــــِر َت ــــْغ ــــثَّ ـــــَجـــــاِت ال َوَتـــــَغـــــنُّ
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ـــَذا ـــَك َه ـــِك  ـــِب ـــْل َق ـــــوُم  ـــــْرُه َب َزْل  اأَ َلْ  ـــــــا  َن اأَ

ـــاًل ـــاِئ ـــشَ ـــــَراِتـــــِك � ـــــا�ـــــشَ ــــــلَّ ُمَ ـــــــــــــاُد ُك ْرَت اأَ

ْرُقــــــــــــــُب َلــــْهــــَفــــًة ـــــــِويَّ اأَ ــــــــُب اخَلـــــــَل ــــــــلِّ َق َواأُ

ــي ــِق ــاِف ْتــــــــــُرُك َخ ـــي َواأَ ـــ�ـــشِ ْم ـــا اأَ ـــِدَه ـــْع ــــْن َب ِم

امَلــــــَدى ــــُق  ــــِب ــــَت �ــــشْ اأَ ُدْنــــــَيــــــاِك  يِف  َظـــــــــــلُّ  َواأَ

ـــٍق ـــش ـــِا� ــــــَة َع ــــــْوَل ْطــــــَيــــــاِر َق ُقــــــــــــــوُل ِلــــــالأَ َواأَ

ـــي ـــِع ـــُل اأَ�ـــشْ يِف  َكـــــْبـــــَوًة  ــــِك  ــــبُّ ُح ـــــــاَن  َك َمـــــا 

�ــــشــــيء َخـــــِفـــــيٌّ َكــــــــاَن َيــــْهــــِمــــ�ــــسُ َداِئـــــَمـــــًا

ذ ـــــاإِ ـــًا َف ـــَم ـــُل ـــِك ِحـــْيـــَنـــَهـــا ُح ـــَف ـــْي ـــُت َط ـــْن ـــمَّ َخ

ـــٌس ـــ� ـــاِج َه اأَينِّ  َبــــْعــــُد  ِفــــْيــــَمــــا  َفــــَعــــِلــــْمــــُت 

ــــٌد ــــْوِع َم َعـــْيـــِنـــِك  ــــْحــــِل  ُك َمـــــْع  ــــــــــاأَنَّ ِل  َوِب

ـــا َق ـــوُّ ـــ�ـــشَ ـــــا ُكــــْنــــِت َدْوَمــــــــــًا َتــــْنــــِطــــِقــــَن َت َم

ُمـــْرَهـــَقـــا ُعـــُيـــْوِنـــِك  يِف  ْلـــــَهـــــُث  اأَ ـــْفـــِل  َكـــالـــطِّ

ــــَقــــا ــــُر َرْوَن ــــْزِه ـــَل ِمـــْنـــِك ُت ـــاِئ ـــشَ � ـــرَّ ِتـــْلـــَك ال

ــــَقــــًا ــــلِّ ــــاِدَحــــًا َوُمَ ــــْ�ِ ِعـــــْنـــــَدِك �ــــشَ َكــــالــــطَّ

ــــَقــــا ــــُه الـــــَهـــــَوى َفــــَتــــَدفَّ ــــشَ ــــاو� ــــَن ــــــَرًا َت ــــــْه َن

ــَقــا ــفَّ َو�ــشَ ـــْيـــُم  ـــ�ـــشِ الـــنَّ ـــا  ـــَه ِب َلَّ  اإِ ـــى  ْغـــ�ـــشَ اأَ

ـــى ـــَق ـــاْرَت ْوَمـــــ�ـــــسَ َف ــــا�ــــسُ اأَ ْحــــ�ــــشَ ـــُه الإِ ـــنَّ ـــِك َل

ـــا َق ـــْ�َ َب ــِك  ــُت ــْق ــَن ــَت ــاْع َف ـــُق  ـــ�ـــشَ ْع اأَ ـــْوَف  ـــشَ � ْن  اأَ

ـــِك ُمــْطــَلــَقــا ـــِب ـــْل ـــَق ـــِنـــي ِب ِبــــاحُلــــْلــــِم َيـــْنـــُقـــ�ـــشُ

ــــَقــــا ــــقَّ ـــــوُر َتَ ـــــُع ـــــشُّ ـــــ� ــــــَك ال ــــــَل ــــــثَّ ـــــــــا َتَ مَلَّ

ــــا ــــَدَق ْغ ــا َمــــا اأَ ــَب ــشِّ ــ� ـــــاُت ِفـــْيـــِه ِمـــــَن ال ـــــَت ْق اأَ
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∂
اأكرم الزعبي

 اأ�شقُط

 اأ�شقُط

 اأ�شقط يف ال�شوِء على النوْر،

اأتلّم�ُس ظّلي، ي�شبُك عتمتُه من حول

والناُي على العوِد يدوْر.

ردن. �شاعر  من الأ
 ∂

سقوط حر
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  اأ�شقُط

 اأ�شقُط

 اأ�شقُط يف الوقِت على ال�شاعْة،

 اأتاأرجُح بن عقاِربها

 ذا ميحو عمري

خُر يلدُغ برباعة. والآ

 اأ�شقُط

 اأ�شقُط

 اأ�شقُط يف النوِم يف على �شحوي،

 - ُحُلٌم ؟!!

 - ل، ل ...

 ها اإيّن اأرك�ُس ُمقرتبًا

كابو�شي يف اأثري يعوي.

 اأ�شقُط

 اأ�شقُط

 اأ�شقُط يف الوطِن على موتي،

 اأرثيني بهدوِء ال�شاعِر

اأدفُنني ببقايا �شوتي.

يّن ....  ولأ

 اأكرُه فكرَة اأن اأ�شقَط، كان َخياري

 اأن اأجنو من هذا املاأزِق،

 ولهذا

 قررُت �شريعًا اأن

اأ�س ق ْط.
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∂
حيدر الب�ضتنجي

مرايا العبير

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

)1(

اأتعرُث بثياب الق�شيدة

اأتلعثم بالرتاب الذي بن يدي

ن قرنفل عطرِك لأ

بادءين بالتحية
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)2(

الق�شيدُة فوق حبال الغ�شيل

ت�شربها الريح 

ويخطفها امل�شتحيل

)3(

�شندوق الربيد العليل

يفتح �شدره لليا�شمن الذي ل يجيء

نتظار يعبئه الإ

)4(

على املقعد اجللدي اأُمت الكتابة عنِك 

واأُخلِّ الق�شيدة ت�شعى

بن اأكف العا�شقن

)5(

رائحة النب

فر�ٌس �شمو�س

كرائحة عينيِك يف �شرير النوم

)6(

هنالك باٌب على اآخر ال�شتوي

هنالك مطٌر

وغزاٌل �شريٌد

كنت اأ�شميه قلبي

)7(

يف ال�شباح اأغ�شل يديك بالورد

اأغ�شل رائحة الورد

بيديِك

لتغار احلديقة

)8(

اأزهار الرنج�س يف م�شكبة البيت

ترفع اأعناقها

كي ت�شرب مني مياه الق�شيدة

)9(

الريح ع�شفت على الباب اخل�شبي

حملت ذاكرة الغرين

على مفا�شله املتعبات

نق�س الع�شب

عن ذاكرة اخل�شب العتيقة

»ل ي�شكنه اأحد«...
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)10(

يف داخل البيت 

اأنا

دون ذاكرتي

ول تاريخ ي�شمُح ل اأن اأتفقَد

مقب�س الباِب

من اخلارج

)11(

اخل�شُب يف املوقد احلجري

يفرقع اأ�شابعُه

يف اإنتظاِر خطوتك القادمة

)12(

املاُء

 يقفُز من دمي

ليلبي نداء اليبا�س

)13(

يف املقعد ثمة قلٌق غائم

يف املقعد كنت اأنا وثواٍن حجرية

باإنتظار العب�

)14(

اأنا على الهاتف اخلليوي

�شاأقول باأين اإنتظرتِك

واأقول باأنك زنبقة املاء

واإنك اإلهة ٌ �شكلها امل�شاُء اخلجول

�شاأقول......

)15(

الع�شاف� اأكلت اإ�شارات القلب

فتهت يف غابة عينيِك

)16(

الق�شيدة غلقت اأبوابها

 وقالت هيت لك

واأنا األُّ اأ�شابعي من دخان ال�شرير
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 تصوف
∂

�ضنابل الفار

ردن. �شاعرة من الأ
 ∂

كان يرافق الق�شيدة اإىل م�ش� الكالم،

�شلبوه يد�سُّ يده يف الغيب املحتقن،

ويتب�شم،

ذات خيال، ذات رب،

عاد ب�شليب، �شراخ خافت يخلع القلب من �شوارع 

احل�شرات،
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�شلبوه يكتب ق�شيدة وي�شاأل عن الر�شالة:

يا رجاءات امراأة تطلع من حلاء يد، يا 

غريب النهر النازح اإىل اآَخر بال اإيقاع،

اأْي اإن�شايِنَ ال�شئيل،

ماذا تريد؟

و�شوؤال الفو�شى عن لون اللغات التي �شقطت 

من خرم اخليال يخبط قدمي �شاعر 

بالفراغ.

اأكانت ثمة وجهة اأخرى للجفاف غ� الوقت، 

اأم �شَعَقتنا روؤية القيامة

فان�شحبنا

اإىل مكان قدمي يف احلدوث؟

ل فوَق

ل تت:

اآخر املمكنات.

�شّدقنا كفايَة اأجداِدنا بخبِز اجلمال،

فقطفنا اأفواههم، وم�شينا بالنا،

بهم،

ل نحن ُهم ول الهبوب،

وال�شوت املحتمل يف كالمنا �شادر يف 

هواهم.

يا اأنا

نا يا اآَخر الأ

ما بقي من مدًى لكذبتنا ال�شاعدة.

ال�شالِلُ ماتت،

ُمذ خّربنا كل اأدراج احللول،

و �شلحنا ال�شَور/ اللغات على حواف الهوية،

فا�شكن واأن�شت، ل�شدى عمودي يخرقنا،

وي�شتاأنف الكوكب العالق يف اآلة الكالم بال 

كالم!
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∂
طارق دراغمة

آهات خفاقة باجلراح

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

ــَراُء ـــ ــَع ـــ ــشّ ــ� ـــُه ال ــــ ــــ ـــــٌر َراَم ـــ ـــــْمـــ ـــــُر َخـــ ــْعـــ ـــ الـــــ�ــشّ

ـــــَغـــــاُء �ــشْ ـــُه الإ ــــ ــٍق َزانــــ ـــ ــْف ـــ ــَخ ـــ ــِبــــــــي ِب ـــ َحـــــ�ــشْ

ـــاُء ــــ ـــــِه ُدَع ـــــِريـــ ـــ ــَت ـــ ــْعـــ ـــ ـــ ــبٌّ َي ـــ ـــ ـــــُب �ــشَ ـــ ــْل ـــ ـــ ــَق الـــ

يـــــــَحـــــــاُء ــا الإ ــّرَه ـــ ـــ ــشِ ــي � ـــ ـــ ــُروِح ـــ ـــ ُطـــوَبـــــــى ِل

ــي ـــ ــيــِق ــْخــِف َت ــــى  الــــّدَن يِف  ــــِري  َخــــْم َوَعـــِتـــيـــُق 

ــي ـــ ــِق ــرَبي ــٌر ِب ـــ ــِط ـــ ــْم ـــ ـــْرٌح ُم ــــ ــُق ُجــــ ـــ ـــ ــْف ـــ ــاخَل َف

َتـــــُبــــــــّث َحــِريــِقـــــي ـــــــدي  ــــــــّروُح يف َجـــ�ـــشَ ال

ــي ـــ ــِق ــُد َرِحــي ـــ ــي ــَقــ�ــشِ ـــ ـــِة وال ــــ ـــَزاَل ـــوُد اجَلــــ ــــ ُع
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ـــْوَراُء ــــ ــــ ــٌة َحــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوِرّي ـــ ـــ ـــ ــٌة ُح ـــ ـــ ـــ ــّي ـــ ـــ ـــ ــْد�ــشِ ـــ ـــ ُـــ قـــ

ــَداُء ـــ ــْي ـــ ــَب ال َول  ــِنــي  ـــ ــِرُف ـــ ـــ ــْع ـــ َت ــُل  ـــ ـــ ـــ ــْي ـــ اخَلـــ ل 

ــُه الــُغــَرَبـــــاُء ـــ ـــ ـــ ــشَ ــى ل َدا� ـــ ــَم ْحـــــِمـــــي احِلـــ اأَ

ــاُء ـــ ــَي ــْم ــٌة َع ـــ ـــ َ ـــ ــْرق ـــ ـــــِري ُح ـــ ـــ ــْع ـــ ــمِّ �ــشِ ـــ ــ�ــشَ ــِخـــ ِب

اُء ـــرَّ ــَرٌة حــــ ـــ ـــ ـــ ــْب ـــ ـــ ـــ ــِك َع ـــ ـــ ـــ ــْي ـــ ـــ َل إِ ــِوي ا ـــ ـــ ــْج ـــ �ــشَ

ـــَواُء ــــ ــــي َوُحـــــــــْزيِن يف اخَلــــُفـــــــــوِق �ـــشَ ــــْرِح َف

ـــــاُء َقـــــ�ــشَ َفـــــــــــَذاَك  ـــــْت  ـــــاَقـــ �ــشَ اإْن  ُدْنـــــَيـــــاَي 

ــَراُء ـــ ــشْ ــ� ـــ ــا َخ ـــ ـــ ـــ ــَه ـــ ـــ ـــ ــاُت ـــ ـــ ـــْوَرًة َراَي ــــ ــــ ــــ ــا َث ـــ ـــ ـــ َي

ـــَراء ــــ ـــشْ � ـُـَهــــــــا الإِ ــْنـــــِديـــــلـــ ــي َلــــــــْيـــــــــــَلـــــــــــٍة ِقـــ فـــ

َنـــــــــاُء إِ ــوُب ا ـــ ــُل ُ ـــ ــق ـــ ــال ـــ ـــوِدي َف ــــ ــاُء ُجــــ ـــ ـــ ـــ ــّم ـــ ـــ �ــشَ

ــاُء ــَمـــ ـــ ـــــُق َواجِلــــــــــــــَراُح �ــشَ ـــ ِّ ــلـــ ــَحـــ ـــ ــًا ُي ــحـــ ــْب �ــشُ

َدَواُء ــــــــيــــــــِد  وبـــــالـــــَقـــــ�ــشِ ــِك  ـــ ـــ ــْي ـــ ـــ َل إِ ا ــو  ـــ ــُب ــشْ اأَ�

ــيــِقـــــي ــــَراَءِة والــَعـــــفـــَـــــاُف َعــ�ــشِ ـــــ ــــَب ـــُح ال ــــ ِري

ــِديــِقـــــي ــُق �ــشَ ــيـــ ــِل ــُح الــَطـــ ـــ ــْب ـــ ــّنـــــَمــا الــ�ــشُ َلـــــِكـــ

ــي ـــ ــِق ــِري ــي امَلــَحـــــّبـــــُة واحَلــــَيـــــــــاُة َط ـــ ــِف ـــ ــَغ �ــشَ

ــي ـــ ــْطــويــِق ــى َت ـــ ــَن ـــ ــِك َمــــا املُ ـــ ــُل ـــ ــْه ـــاُر َم ــــ َيــــا َن

ـــِزيـــِقـــــــي َتْ ــي  ـــ ـــ فـــ ِه  الآ ــَو  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــْل ـــ ـــ ـــ ِت ُه  والآ

اإْبـــِريـــِقـــــــي ـــْعـــــــِر يف  الـــ�ـــشّ ــــــْ�َ  َغ ـــْيَء  ــــ ـــشَ � ل 

ــِقــيــِقـــــي ـــيُء ِمـــــــْن َتــ�ــشْ ــِفــيـــــ�ــسُ ُيـــ�ـــشِ ـــ َمــــــٌل َي اأَ

ــَعــِمــيــِقـــــي ــَرى ِب ـــ ـــ ــشَ ــــٌل � ـــــ َم ــى اأَ ـــ ــَن ـــ ــــِت املُ ـــــ ْن اأَ

ــي ـــ ــِق ــي ـــِدّي َرِف ــــ ـــَم ــــ ْح ـــالأَ ــَدى َف ـــ ـــ ــُه ـــ ُنـــــــــــوُر ال

ــى َتــْفــِتــيــِقـــــي ــَظـــ ـــ ْزَهـــــــــــَر ِمـــــــْن َل ـــْرُح اأَ ــــ اجُلــــ

ــِلــيــِقـــــي ــا َتْ ـــ ــَن ـــ ــَراِحـــ ـــ ــَن ِجـــ ـــ ــْي ـــ ــاَك َب ـــ ــَن ـــ ــُه ـــ َف

ــي ـــ ــِق ــي ــاِق َرِه ـــ ــَق ـــ ــشِ ــ� ـــ ــاْن ــَق ب ـــ ــتَّ ـــ ـــ ــَف ـــ ـــ ــٌم َت ـــ ــْي ـــ َغ
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∂
عبداهلل الزيود

عقد اليتيم

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

 من كلِّ �شيٍء زوجِن اثنن

 يف در�س العلوْم

 ذواُت الفلقتن

 ذكٌر واأنثٌى

 وينهمك املعّلم

 يف �شرح در�س التزاوج.
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 ي�شرُد الطفُل اليتيم

ربعة  خارَج جدراِن املنطِق الأ

 ل�ى الكوَن بال اأمٍّ

في�شحْك

• • •
 ولرمبا قال اليتيْم:

 »اأمَك

 ثّم اأمَك

 ثّم اأمْك«

.. 

ثّم اأخوك

• • •

 وي�شرُخ الطفل اليتيم امللّطخ بالطن

 الواقف ُقّدام باِب البيت:

 - ماما؛ كيَف ي�شنعنا اهلُل من تراٍب وماْء؟

 علِّميني!!

 اأحاوُل �شنَع بابا منُذ ال�شباِح

ول اأ�شتطيْع.
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ـــــَبــاَبــــــــا �ــشْ  َ اأ ِلـــلـــَجـــــــفـــــْــوِ   ـــــَرى   ــــــ َت ــــْل  ـــــ َه

َحـــــــــــَوٌر ـــــــــــــــــــاَدَهـــــــــــــــــــا   �ـــشَ ِلـــــــُعـــــــــــُيـــــــــــونٍ  

ْـــ�ـــُس  فـــَــاِعـــــَلـــــه ـــفــــ ــــ ـــنَّ َلـــــــــــْن  َتـــــــَمـــــــلَّ  الــــ

ُهـــــــــــــــُم ـــــــــــَتـــــــاُق  ُودَّ ـــي  الـــــــُمـــــــ�ـــشْ ــــ ــــ ـــِن ــــ ــــ اإنَّ

تـــــْــــــَبـــــــُعـــــــُه ـــَر  اأ ــــ ــــ ْه ـــدَّ ــــ ــــ ـــــــــــَبـــــــْرُت ال َو�ـــشَ

∂
مازن كاظم

�شاعر عراقي.
 ∂

خيال

ـــا ــــ ــــ ــــ ـــاَب ـــَجــــ اإْعــــ ــــــاَن   َكـــــــ َراُه    َ اأ ـــــْل   ــــــ َب

ـــــــا ــــ َـــــــاَبــــ ــــا  طــــ ـــــ ـــــ ُــــَه ــــْونـــــ ـــــ ــــــُدوٍد َل ـــــــ ـــــــ وُخ

ــــْد ُكــــــــــــــْنـــــــــُت  َحـــــــــــّجـــــــاَبـــــــــــــــا َـــــ وَلـــــــــــُه قـــــ

ـــا ــــ ــــ ــــ ـــَواَب ْب  َ اأ ْهـــــــــــَر  الـــــدَّ ْــــُت  َــــَرقـــــ طـــــ َكـــــــْم 

ـــا  ــــ ــــ ــــ ـــاّلَب َ ــــْرُت طــــ ـــــ ـــــ ــــْم  �ــــشِ ـــــ ـــــ ــــــُه  َك ـــــــ وَل
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غـــَــاَبـــــــــــا اأْو  ـــــــرُّ  الـــ�ـــشِّ ـــا  ــــ ـــَن ــــ ـــْي ــــ ِف َبــــــــاَن 

ـــا ــــ ــــ ــــ ـــاَب ــــ ـــَت ــــ ـــُل اإْع ــــ ــــ ـــْي ــــ ــــ ـــّل ــــاَر ال َـــــ ثـــــ ــــاأ َـــــ فـــــ

ــــا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــوَم  اآَراَب ـــا  الـــــــــــنَّ ــــ ـــَن ــــ ــــ ـــْع ــــ ـــَن ــــ وَم

ــــْدَر َخـــــــــــاّلَبـــــــــــــــا ـــــ ـــــ ــــَب ــــا الـــــ ـــــ ـــــ ــــْدَن ـــــ َووَجـــــ

ــا ـــ ـــ ــاَب ـــ َ ـــ ــق ـــ ْح  َ اأ الـــــــــَوْجـــــــــَد  ُنـــــــــِدْيـــــــــَم  اأن 

ـــــــاَبـــــــــــــــا ْو�ـــشَ  َ اأ ـــُح  ـــب ـــ�ـــشُّ ال ـــــاَر  َ ــــــ ث  َ اأ اإذْ  

ْحـــــــــــَبـــــــاَبـــــــــــــــا  َ اأ الـــــــــَحـــــــــالِ   ِلـــــــــــــــــَزَوال 

ــــا َبـــــــاَبـــــــــــــــا ـــــ ــــَن ـــــ وا ُدوَن ـــــــــــدُّ ِحـــــــــْيـــــــــَن �ـــــشَ

تـــــْــَعـــــــاَبـــــــــــــــا  َ اأ ــــُه   ـــــ ــــْن ِمـــــ ـــا  ــــ ـــَن ــــ ـــْع ــــ ـــَم ــــ وَج

ـــا ــــ ــــ ــــ ـــَواَب ْ ــــ ث  َ اأ ـــُه  ــــ ـــْن ــــ ِم ـــا  ــــ ـــَن ــــ ـــْي ــــ ـــ�ـــشَ ـــَت ــــ واْك

ـــا الـــــَهـــــمُّ اإْعـــــــطـــــَــاَبـــــــــــــــا ــــ ــــ ـــَراَه ــــ ــــ ــــْد َب َ ـــــ ق

ـــا ــــ ــــ ـــاَب ـــَح �ـــشْ اأَ  ــــوُق  ـــــ الــــ�ــــشَّ ــــــِدمَي  ـــــــ ُي اأن 

اَبـــــــــــــــا ذَ  ـــْد  ــــ َ ــــ ق ِفـــــــــْيـــــــــَك   ـــرٍ   ـــْم ــــ ُع اأيُّ 

ــا ـــ ــَن ـــ ـــِ ب ــــاَر   ـــــ �ــــشَ ـــُد   ــــ ــــ ـــَوْج ــــ ــــ ال ـــا  ــــ َم َواإذا 

بـــِــه ـــــــهــــِـــــــْرُت   �ـــشَ قــــَـــــــْد  لـــــَــــــْيـــــــلٍ   ُربَّ 

ــُم ـــ ــُه ـــ ــلُّ ـــ ـــ ـــُق  ُك ــــ ـــْل ــــ ـــَخــــ ـــَن  َنـــــــــــاَم الــــ ــــ ـــي ــــ ِح

ــًا ـــ ــَع ـــ ــِم ـــ ـــ ــَت ـــ ـــ ــْل ـــ ـــــْجــــــــَم  ُم ـــا الـــــنَّ ــــ ــــ ـــَن ــــ ــــ ْي َوَراأ

ــم ــشَ ــ� ـــ َ ـــ ـــى  ق ــــَ ـــل ــــ ــــ ـــــــا َع ــــ ـــــــْدَنــــ ـــَعـــــــاَهــــ َـــَتــــ فــــ

َمـــــــــــٍد  َ اأ و  ذُ  ـــَل   ــــ ـــْي ــــ ـــلَّ ال اأنَّ   غـــــَــــــْيـــــــــــَر 

ـــــــــــال  َحـــــــــــــــــــَرجٍ  ــا  بــــِ ـــ ــَن ـــ ـــ ــْب ـــ ـــ ــاَت ـــ ـــ ــَع ـــ ــَت ـــ َ ـــ ف

ــر ـــ ـــ َ ـــ ث  َ اأ َـــــــى   ـــــــلــــ َعــــ وَتـــــــَبـــــــاَكـــــــــــْيـــــــــــَنـــــــــــا  

ـــــــم َــــ لــــ ـــى  اأ ــــ َ ــــ ـــل ــــ ــــ ـــا َع ــــ ــــ ـــَن ــــ ْ ـــاَرقــــ ــــ َ ـــفــــ ــــ ــــ َوَت

ُنـــــ�ــشــــــــاِرُعــــــــُه ـــــــــــْرَنـــــــــــــــا   �ـــشِ ــــٌم   ـــــ َ ـــــ ل  َ اأ

ـــــــُزن ــــ ُحــــ يِف  ـــ�ـــُس  ـــفــــ ــــ الـــَن ـــ�ـــُس  ــــ ـــْي ـــِعــــ ــــ َـــَت فــــ

ـــٌم ــــ ــــ ـــــــا َوَه ــــ ــــ ـــــــاَءَن ـــــــا  َجــــ ــــ َلــــــــْيـــــَتـــــَنـــــا َمــــ

ــــع َ ــــي َولـــــ ـــــ ــــلَّ  ِف ـــــ َ قــــــُــــــــْل ِلـــــــقــــَـــلــــْـــٍب  ظـــــ
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∂
حممد زكي

فتوى

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

َلُكْم، حَن َتيئوَن ِبكاِمِل ُعّدِتُكْم

اإىل َحفِلِنا الَبهيِّ وَتبَدوؤوَن الَكالَم

َعلى اآِخِر امَليتَن - َقبَلُكم -

نبياُء الُك�شاىل، ُيها الأَ َلُكْم، اأَ



��

عن ِر�شالِتُكْم

ُر�ُشٌل َخلَفُهْم

َتري ال�َشالِحُف َحتى َتلَحُق

ِبالريِح َخلَف ُخرافاِتُكم

ْن ِبُكلِّ ُهُدوِء ال�َشال�ِشِل َقبَل اأَ

َك اأج�َشاَدها ُتَفكِّ

ًة.. َفجاأَ

ِلَهُة امَلِيتوَن، َلُكْم، اأُيها الآ

ِمْن دوِن َموٍت

واملُنَبِطحوَن َعلى ُبطوِنُكْم

ِلَكي َيدُخَل الَهواُء اإىل َجوِف

َهذا ال�َشراِب َبطيئًا..

َلُكْم، فيما ُتعيدوَن َهذا الُعواَء

َجه�ًا ُمطَلَقًا، َوفيما َتعربوَن احُلقوَل

اإىل ُزرَقِة اأكواِخُكم..

َلُكْم، فيما ُتبِعدوَن املاَء َوَت�شَربوَن الرُتاَب..

َلُكْم 

ْن.. ُكلوا َح�شى الَبحِر الآ ْن َتاأ اأَ
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كاأّن يديِك 

�شافرتا طويال

لتطفئ بن عينّي الرحيال

اأيا اأماُه – واملّواُل اأعمى -

∂
حممد عبد الباري

طالب جامعي.
 ∂

صالة على شال أمي

» فكرُت يوما بالرحيِل..فحط ح�ضوٌن على يدها ونام«

ممود دروي�س



��

حماُم اهلِل ُيقرئِك 

الهديال

بكيِت فها مالئكٌة تدلْت

اإليِك 

لتطلَب ال�شفَح اجلميال

بكيِت فُجّن يف ال�ُشباِك برٌد

واأو�شكت الق�شيدُة اأن ت�شيال

اأنا الولُد/اله�شا�شُة

�شيعيني

اإليِك

تقي املطَر الثقيال لأ

اأحُج ل�شال مرمَي

فامنحيني

حريَر يديِك ُيدفئني قليال

دعي وهَم امل�شافِة :

وامل�شيني

ول ت�شتاأذين الزمَن البخيال

وُمدي ال�شاَي من جنٍد..

�شيم�شي 

اإىل عّمان

ي�شهُق زجنبيال

وهزي ل �شريري حن اأ�شكو

خِر جنمٍة اأرقي الوبيال لآ

ومُلّي من رخاِم البيِت

�شوتي

وُم�شي �شورتي كي ل تيال

اأيا اأماُه من ناأٍي لناأٍي

با وطنًا بديال �شنقرتُح ال�شَ

اأيا اأماُه

وال�شحراُء كانت

على ا�شمِك

تغزُل الظَل الظليال

اأُحبِك 

هل »اأحبِك« �شوف تكفي

لكي اأمت�َس باملطر الغليال

�شاأذهُب

فاكتبيني يف �شماٍء

من ال�شلواِت

تو�شُك اأن ُتنيال

�شاأذهُب نور�شًا يف البحِر

يبكي

عليه البحُر

لكن لن اأُطيال

�شاأذهُب كالتوج�ِس

فاغفِر ل

ُخطاَي... و�شامي �شجري الهزيال

تفتحت اجلهاُت 

و�شرُت وحدي

اأجفُف يف اجلهاِت امل�شتحيال

�شاأ�شطاُد احلرائق حن تعوي

رك�َس يف يديها  لأ

�شل�شبيال

�شاأ�شرُق من كالِم ال�شيِف

معنى
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ول�شُت اأقوُله اإل �شليال

�شاأهتُف: يا »امراأَ القي�ِس«

انتظرين

لنطفئ يف »قفا نبِك« العويال

�شاأك�شُف من �شماء اهلِل 

�شبعًا

اأُري »حيَّ بن يقظاَن« الدليال

ويف »ابن زريَق«

�شوَف اأجي�ُس وحيا

ليعرَف نحو بغداَد ال�شبيال

وامتحُن »اجلنيَد«:

هنا نبيٌذ 

اأ�شاَء 

فهل �شنتهُم النخيال ؟!

اأيا اأماُه 

بعَد الباِب باٌب

�شيخرجني من الدنيا عليال

لقد تعَب احل�شاُن 

وجاز موتا

اإىل موٍت ول يُخِن ال�شهيال.
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َخَلٌل طفيٌف يف الّرحى

 يكفي لتهُرَب حّبُة القمِح التي قد ُتنقُذ الع�شفور

 ِمْن ريح احل�شار

 الّريُح اآلهُة الُغبار

∂
مروان البطو�ص

خلل

ردن. �شاعر من الأ
 ∂
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 تبثُُّه يف العِن كي تبكي قلياًل

 اأنَت ت�َشُبها �شالًة،

فِق عنَك  غَ� اأّن الّدمَع يحجُب عورًة يف الأ

 و اأنَت �شاحُبها ،

 الُغباُر �شدى الّدمار

 اإذا اتفقنا ههنا اأّنا بحاجتِه لنبني �شوَتنا،

 فلنتفْق :

 يف ال�ّشّر خٌ� كامٌن ،

 ... خلٌل طفيٌف يف الّرحى ! .

يَف   يف املخزن ال�ّشتوّي تفُظ جّدتي ال�شّ

املري�َس

 و ُتقفُل الباَب الَقدمي

 بَدمعها،

 املخزُن ال�ّشتوّي ل يبكي 

مِت يف وجِه الُغبار ، و لكْن يكتفي بال�شّ

 هل اخلطيئُة يف ال�ّشالِم خطيئٌة ؟!

 فلنّتفْق.. اأو نخَتلْف :

 اأكَل الُغباُر ِمَن الّرحى �شيئًا و طار

 فطاَر ع�شفوٌر كذلَك خلَفُه

 ُرغَم احل�شار.
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 يا ترى ظلي ملحت

 اأم تقم�شني الغرور

لوان  ُعدت خمطوفًا من الأ

 خفت اأملحه اأو اأراه م�شادفًة

 واأدرك اأن للظل حكاية

 تزدحم بالتفا�شيل

∂
ندى �ضمرة

لست ظلي

ردن. �شاعرة من الأ
 ∂
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 ماهر برمي الرند

 ويف مالم�شة القطط

ويف كي القمي�س املخطط..

 يالحقني متخفيا ل اأعرف مالمه 

 �شرت اأختلق احلركات البهلوانية

 عله يرتكني..

 عنيٌد هذا ال�شيء

 يتابعني يف كل دائرة اأدورها حول نف�شي

 يتق�شد مراقبتي حن اأتركه

 واأرك�س يف زقاق احلي

 كي اأراه �شدفة

 في�شبقني من جديد

 واأعود اأحمل عقلي

 خائفة

 من اأن اأحدث نف�شي في�شمعني

 ويقتلني،،

ريكة  اأحاول اجللو�س على الأ

 خل�شة عنه 

 ف�اين 

 اأذهب للنوم كي اأهرب منه

 يالزمني فرا�شي،،

رق�س على اأحلان اختلقتها قدماي   اأقوم لأ

 ب�شربات عجولة

 يراق�شني هذا ال�شيء

 من اأذن له اأن يقف م�شلوبا يف وجهي

 واأنا اأحاول ابتالع امل�شهد

 وكاأنني اأبتلع �شوكة احل�شاد،،

 اأرك�س 

 اأ�شرخ

 اأنت ل�شت ظلي

 ل�شت ظلي

 واأنفخ 

 على خيط �شمعة كانت 

 تاأن�س خويف..

 فلم اأره

ل اأره.
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∂∂
إبراهيم العدرة ا

ل�ضاحبتها: ...كعادته اأيقظني طيف ذلك احللم مرًة اأخرى من ليلتي الدافئة 

ومل ميهلني حتى اأفيق، قمت مذعورة، تناولت كاأ�ص املاء وجتّرعتُه مرًة واحدة، 

مل اأدر كم الوقت، الليل جّلل كل �ضيء، وقفُت ناظرًة يف الفراغ الداكن وحدّقت 

من زجاج النافذة اإىل ال�ضواد املطبق خارجا،ً فلمحُت خياالت تتحرك يف ف�ضاء 

نها تداعت على اأطراف البلور اخلارجي غري وا�ضحة،  العتمة، مل اأعرف ما هي الأ

ثم اختفت، عدُت اإىل ال�ضرير مهملًة املو�ضوع، �ضرحْت خميلتي يف ف�ضاء رحب، 

مل اأعرف من اأين كانت البداية، لكنني حلقُت عالياً يف �ضماء املا�ضي واحلا�ضر، 

اأ�ضُح  مل  عميق،  نوم  اإىل  خلدُت  �ضيئا،ً  اأذكر  مل  تفا�ضيل،  اأي  ا�ضرتجاع  حماولًة 

يناديني،  اخلادمة  و�ضوت  عيني  تل�ضع  ال�ضم�ص  اأ�ضعة  اأح�ض�ضت  عندما  اإال  منه 

فنه�ضت.

ردنية الثقافية للعام 2009م. ول( بجائزة نادي اجلامعة الأ الق�شة الفائزة باملركز )الأ
 ∂

ردن. قا�ّس من الأ
 ∂∂

قالت

الق�ضة

سر األريج∂
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كانت تتحدث متلهفًة للخرب، كاأنها تناجي 

بتمعن  م�شغية  �شاحبتها  احللم...  ذاك 

النافذة،  عند  وقفُت  ال�شباح  ...يف  فاأكملت: 

يدّي وحملتها  اأخرجُت  قابعًة هناك،  وجدتها 

نا�شع،  اأحمٌر  ولونها  يانعة  اأوراقها  برفق... 

اأجد  فلم  املكان  تاأملُت  فّواح،  عبٌق  واأريجها 

ابت�شمت  ثم  قلياًل  �شمتْت  عليه.  يدلني  ما 

عليها  ردت  با�شتمرار،  املتنهدة  ل�شاحبتها 

قائلة: ق�شة مث�ة اأتنى لو كنت مكانك، �شرُّ 

ات�شعت  اأعتقد.  كما  يكون  عّله  وراءها،  خفي 

وجهها  مالمح  على  القرمزية  ابت�شامتها 

اإىل  الوردة  هذه  اأعادتني  قائلة:  امل�شتدير 

واجلامعة  املراهقة  اأيام  اإىل  و�شبابي،  �شباي 

احلاملة. تنهدت بحرقة واأكملت: هذه ق�شتي 

كاأنها  احلمراء،  الورود  تلك  مع  �شهور  منذ 

اإىل  معها  عدُت  ال�شماء،  من  اإّل  مهداٌة 

زمن  منذ  دفنتها  التي  القدمية  ذكرياتي 

باملغادرة  تهم  وهي  �شاحبتها  ردت  بعيد. 

من  من جديد،  عادت  يام  الأ تلك  لعل  قائلة: 

الزمن؟ احلياة معركة  لنا  يدري ماذا يخبئ 

الثبات  لك  اأرجو  نكون،  ل  اأو  نكون  اإما  بقاء 

خ�ة.  والأ وىل  الأ جولتك  فهذه  رفيقتي  يا 

بقيت  بينما  وخرجت،  النظر  معها  تبادلت 

على  املزدانة  احلمراء  الوردة  تتمعن  مفكرًة 

راأ�شها  اأطرقت  ثم  بيديها،  لعبتها  طاولتها، 

يام املا�شية، ما�شحًة الغبار عن  مفكرة يف الأ

عال ذكرياتها، مركًة عواطفها املرتامية يف 

بريق  بع�س  تد  لعّلها  املفقود،  ميطها 

اأنكرت  املتبقية،  وامل�شاعر  القدمي  مل  الأ

وجهها  تاعيد  متاأملًة  ذلك  نف�شها  على 

خ�شالتها  فاأخفْت  املت�شارع،  وهرمها 

ولب�شت  �شعرها  اأطراف  يف  البي�شاء 

نظارتها وخرجت.

تركت املكتب، تمل حقيبة مراجعها 

ممرات  يف  م�شْت  اأ�شرارها،  تمل  كما 

اجلامعة تطاأ باأقدامها وجه البالط برتفق 

�شافرت  مرة،  ول  لأ تراه  كاأنها  وكربياء، 

�شبيًة  هرولتها  حلظات  متخيلًة  بعيدًا 

قطار  رحل  ذاتها،  البالطات  على  يافعة 

درا�شتها،  مراحل  مكملًة  �شريعًا  العمر 

وقيمتها،  مركزها  لها  اأ�شتاذة  فاأ�شبحت 

لكن الكرب هاجمها وغزا مفرقها، فدفنت 

معه م�شاعر اأنوثتها يف زواياها املغلقة... 

�شاكنتها،  لتدغدغ  الورود  تلك  وجاءت 

ول  املكبوتة،  انفعالتها  بركان  وتّرك 

تعرف كيف تفر بروحها من ذلك الطوق 

املحكم.

طلبتها  تيات  بن  ال�شيارة  و�شلت 

�شموخ  تتاأمل  توقفت  ثم  وترحيبهم، 

رقيق  بحزن  �شعرت  و�شموخها،  اجلامعة 

عيونها  معه  ا�شتدارت  قلبها،  اإىل  يت�شلل 

اإىل  فجل�شت  دمعة  وغافلتها  املخ�شلة، 

اأغاين  اإحدى  �شمعها  ا�شرتق  املقود، 
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�شريعًا  باملركبة  تركْت  املذياع،  يف  �شبابها 

انطلقت  املتالحقة...  ذاتها  خفقات  لتوقف 

بقوة.

الورود  �شر  زال  ول  كث�ة،  اأيام  مرْت 

م�شاعرها  م�شجعها،  ويق�ّس  يح�ها، 

فاتها...  ما  ببع�س  اللحاق  ماولًة  تتاأجج 

ما�شراتها  يف  كث�ًا  ال�شراع  هذا  غافلها 

تدفقت  عا�شقن  �شادفت  كلما  طلبتها،  وبن 

تلك  مبالك  تعلقها  وزاد  واأفكارها  اأحزانها 

اللغز  حل  على  نف�شها  يف  فاأ�شرت  الوردة، 

تنت  وا�شعة  عوال  يف  ُي�شّ�ها  بداأ  الذي 

حياتها  يف  مرة  ول  لأ بها،  وت�شعر  تياها  اأن 

تتدافع اأحا�شي�شها يف كل اتاه لتعلن تاأّهبها 

كان  مهما  املجهول،  العا�شق  ذلك  ل�شتقبال 

املراأة  فيها  وجد  اأنه  املهم  عمره...  �شكله، 

التي غابت منذ زمن، وهي تّهزت لرجولته، 

باأنوثتها  اأعاد لها �شك العرتاف  ال�شر  ذلك 

وحوا�شها، ولن تفلتُه من يدها مهما كان الثمن، 

جل ما هي عليه و�شاعت معه  �شّحت كث�ًا لأ

خ�  ن ا�شتعدت ملد اجل�شر الأ �شعادتها... والآ

الذي �شيحقق لها ما فاتها وفقدته.

تلك  رداء  تت  املختفي  ذلك  هو...  اإنه 

الوردة، والغائب يف عنفوان اأريجها ال�شاحر، 

م الروؤوم  كانت ت�شك ورودها كما تت�شن الأ

اأحالمها  فار�س  ي�شل  حتى  ال�شغ�،  طفلها 

اإعادتها  يف  املنتظر  الن�شر  لها  ويحقق 

للحياة.

وارتدت  وتزينت،  ملت  َتَ امل�شاء  ذلك  يف 

مع  احلفالت  اإحدى  لتح�شر  اأناقتها،  كامل 

ال�شيارة  تاه  م�شرعًة  خرجت  �شديقاتها، 

اأنه  اعتقدت  حولها،  يحوم  خياًل  وملحت 

يكون  من  لتعرف  وخفة  ببطء  اقرتبت  ل�س 

اأبوابها، اأخرجت مق�شًا من  وهو يتربم حول 

حقيبة يدها وتر�شدْت له، ثم �شرخت به، فزع 

من  منده�شة  نحوه  تقدمْت  مذعورًا،  الرجل 

�شغر �شنه، يحت�شن الوردة بن يديه، �شكنْت 

قلياًل ثم هّداأته، اأخذت تتفح�شه بدقة ناظرًة 

ت�شبب  تفعل؟.  ماذا  اأنت،  من  �شاألته:  اإليه، 

اأنا...  قال:  متلعثمًا  خائفًا  ال�شاب  من  العرق 

قل  تخف...  ل  تا�شره:  وهي  اأكملْت  اأنا... 

من اأنت؟. رد ال�شاب متوترًا: اأنا... اأنا... ل 

اأكن اأ�شرق. اقرتبت منه وحاولت اأن تطمئنه: 

ماذا تعمل عند ال�شيارة ؟ ل تخف قل، والوردة 

كاملة  احلقيقة  �شاأخربك  ال�شاب:  قال  ها؟ 

واإل.  هيا  متلهفة:  ردت  توؤذيني.  األ  ب�شرط 

اأكَمَل: اأنا �شبي مل الزهور... وُطِلب مني اأن 

اأ�شع لِك تلك الورود كل يوم. �شاألت منده�شة: 

ُطِلب منك!... َمْن َطَلَب منك؟. قال مندفعًا: 

من  بقوة:  قاطعت  مني.  طلب  من  هو  هو... 

هو الذي طلَب منك؟ رد ال�شاب للتخل�س من 

اطماأنت  عمى هو من طلب ذلك.  الأ املوقف: 

وهو  اأكرث.  منه  اقرتبت  ثم  املرتبك  لل�شاب 

الذي  عمى  الأ ذلك  هو  نعم  موؤكدًا:  يردف 

منده�شة  قالت  ال�شـارع.  اأطراف  عند  ي�شكن 
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عمى...  َمْن طلب منك اأن ت�شع  اأكرث: ذلك الأ

ل الورود؟؟؟! . رد ال�شاب: نعم ... هو.

يف  عقلها  وماج  جانبًا،  املق�س  اأنزلْت 

وهناك،  هنا  بها  اأطاحت  خمتلطة  ت�شاوؤلت 

عمى هو فار�س  ثم تتمت مع نف�شها: ذلك الأ

حلمي… والغائب املنتظر ولكن كيف؟ ملاذا؟ 

ا�شتف�شاراتها  يتابع  ال�شاب  كان  ل...  ل... 

ذلك؟  يفعل  ملاذا  اإليه:  نظرْت  ثم  �شامتًا، 

اأجاب م�شتنكرًا: ل اأعلم يا �شيدتي، منذ �شهور 

وهو ُي�شر علينا بعث تلك الورود، واأنا ماأمور 

من �شاحب املحل... ولكن دون معرفتك. كاد 

عمى  راأ�شها يتفجر من احل�ة قائلة: األي�س الأ

وريقاته  مت�شنًا  يجل�س  الذي  الر�شام  ذلك 

على ذلك املقعد اخل�شبي يف اأطراف احلديقة 

كل يوم؟ رد ال�شاب موؤكدًا: نعم �شيدتي... اإنه 

تتجرع  واأغم�شت عينيها  راأ�شها  اأم�شكت  هو. 

�شامتة،  �شيارتها  اإىل  اتكاأت  ثم  ده�شتها، 

قائاًل:  الوردة  لها  وقدم  ال�شاب  منها  اقرتب 

الت�شرت  هذه وردتِك، تف�شلي خذيها بدًل من 

كل يوم. 

عالمات  مطوًل،  ال�شاب  اإىل  نظرْت 

بينهما  الوحيدة  املفردات  هي  ال�شتفهام 

بلطف  حملها  على  اأجربها  الوردة  و�شحر 

اأفكاره  فحمل  املتاأمل...  ال�شاب  اأمر  نا�شيًة 

اأي  تتح�ش�س  ول  به،  ت�شعر  اأن  دون  مغادرًا 

روحها  وعبق  النفاثة،  رائحتها  اإل  �شيء 

خميلتها  قرعت  التي  �شئلة  والأ املرتاك�شة 

واأثارت ف�شولها، بقيت م�شدودًة ل تعرف ما 

يحدث لها.

اعتكفت يف غرفتها اأيامًا ل تعرف عددها، 

ابتعدت عن العال لتعي�س احل�ة يف اأركانها 

ف�شولها  وتكبت  اندها�شها،  تعت�شر  كّلها، 

و�شراعها، ت�شاوؤلتها اأثقلت همومها واأجهدت 

بفي�س  رحلْت  املواجهة...  قررت  طاقتها، 

ال�شمال  ال�شارع  نهاية  اإىل  وقوتها  اآمالها 

ذلك  طرفها  ويف  اخل�شراء،  احلديقة  حيث 

جال�ٌس  ال�شاحة،  على  املطل  اخل�شبّي  املقعد 

التي  اأحالمها  ورجل  وردتها  فار�س  عليه 

يقطن  حيث  ذهبت  �شراب،  كاأنها  تناثرت 

واملت�شلح  ومكنوناته،  باأ�شراره  املختفي  ذلك 

ع�شاه  على  واملتكئ  ال�شوداء،  بنظارته 

تر�شمان  يداه  وهيبته...  وقاره  بكل  ال�شحرية 

عليها  غلب  باألوان  بي�شاء  ورقة  اأطراف  يف 

اأقدامها وهي تخطو تاهه،  حمر، تثاقلت  الأ

واأريج الوردة التي حملتها بن يديها �شّ�ها، 

ا�شتقرت جال�شًة  فاقرتبت ببطء وخفة، حتى 

اإىل جانبه وعلى املقعد ذاته ل تعرف من اأين 

تبداأ وما تقول.   

بدقة  الورقة  على  تخطان  يداه  ا�شتمرت 

ير�شمها  التي  اخلطوط  يرى  كاأنه  متناهية، 

بو�شوح، عاقلته حا�شرة بكل اأوجها، وج�شده 

يف  نورانية  كلوحة  هيئته  متجمد،  م�شدود 

اأطرافها وجوانبها، دققت مليًا يف حركة اأ�شابع 

يديه املتناهية، وهي تبتلع جفاف ريقها ناظرًة 

ب�شغف اإىل الرجل الذي اجتاحها، راأ�ُشها يكاد 
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فكار وهو م�شتقٌر ثابْت  �شئلة والأ يتفجر من الأ

يف مكانه... جم�شاته النف�شية وحد�شه القوي 

لم�شُه  الذي  العطر  فا�شتم  حركاته  اأوقف 

املفقودة،  املائدة  اإىل  املحروم  بنهم  حلظتها 

من  ح�شر  ثم  ملقًا،  �شارحًا  بعيدًا  وغاب 

كاأنُه  رجفة  اأ�شابتها  نحوها،  فالتفت  جديد 

عينيه،  عتمة  رغم  بو�شوح  ويعريها  يراها 

وتبعرثت  اأطرافها  فتجمدت  داهمتها  روحُه 

الكلمات  ببع�س  ل�شانه  حرك  ثم  عواطفها، 

قائاًل: اأ�شُم رائحتك تامًا .. كم اأثارتني هذه 

الرائحة، نعم اإنه اأنت .. اأعرفك. قالت بلهفة 

اأيها  اأنت  من  اأنت؟  من  املاء:  اإىل  الظماآن 

طويل:  �شمت  بعد  رد  وراق؟.  الأ بن  املتخفي 

هات...  يام و�شكنته الآ اأنا... اأنا من غادرته الأ

يتاأمل  وكاأنه  الثابتة  القدمية  اإىل جل�شته  عاد 

الدنيا بقلبه اخلّفاق، �شعرْت به يرتامى عند 

اآذانها ثم اأردف: اأعرف ح�تك تامًا... لكن 

احل�ة هي ال�شنبلة التي تبقي فينا اآثار بقايا 

تيتها،  التي  املاأ�شاة  هي  واحلقيقة  ن�شان،  الإ

اأعرف اأنك ل تدركن قول، ردْت بلهفة: كيف 

تبوح بكل هذه الفل�شفة؟ كيف تراين ول اأراك. 

رد قائاًل: اأنا اأراك كما اأرى داخلي يتوقد نورًا 

وتلك  اليوم  ذلك  العتمة...  اإل  يرى  ل  وهو 

قد�شيًة  وبينك  بيني  ربطت  التي  هي  اللحظة 

لن تزول...

بحٍر  يف  توج  وهي  كلماته  تتابع  �شمتْت 

رها�شات اخلفية املرتاكمة كاأنه  متالطم من الإ

يقراأ مفرداتها فاأكمل: كان يومًا ع�شيبًا ذلك 

اليوم عندما حملت روحي وانطلقت بها حيث 

يرتل النا�س، باغتني القدر ول ميهلني كي 

اأرت�شف ال�شعادة، �َشَلَب مني كل �شيء، وكل من 

اأحب، حيث ل عودة ول وداع... ثم رحل. اأ�شار 

هامدة  جثة  تركني  مكماًل:  وبكى  عينيه  اإىل 

عا�ش�  الأ لوتني  احلياة،  طوفان  وجه  يف 

�شود. اأُجه�س  يام منذ ذلك اليوم الأ واقتلعتني الأ

وذرفت  مذهولة  دموعُه  �شاركته  البكاء،  يف 

معه العربات، وهي ل تبك يومًا كبقية النا�س، 

ما  اأقرب  روحُه  اأ�شبحْت  تعرفه،  اأنها  �شعرْت 

اإىل  ت�شمه  اأن  ت�شتطيع  اأنها  لو  تنت  ميكن، 

�شدرها اجلاف ليعود رطبًا خ�شبًا كما كان، 

م�شح دموعه الغزيرة من تت �شواد عد�شاته 

معدمًا  وجدتني  اأعوام  ثمانية  قبل  واأكمل: 

نتهي من  تت اأنقا�س ذلك ال�شارع مرتاميًاَ لأ

عاملي بعد اأن �شقطت املركبة بكل ما فيها اإىل 

األ  بذراعيك،  ال�شحيق، طوقتني  الوادي  قعر 

تذكرين ذلك اجل�شد املغمور بالدماء عندما 

طباء اإىل ما  حملته اإىل امل�شفى لتعيدُه اأيدي الأ

ترين؟!... اإنه اأنا.

قائلة:  راأ�شها  هزت  ثم  اجلنون  اأ�شابها 

املوؤملة  اللحظة  تلك  اأذكر  ن  الآ اأنت... 

ل  يومها  من  جويف،  يف  املرتنحة  وال�شدمة 

تنيت  وكم  خاطري،  عن  ال�شورة  تلك  تغب 

اأخربوين  لكنهم  متفاجئة:  اأكملت  تزول.  لو 

ل  احلياة!!   فارقُت  كالمها:  قاطع  يومها... 
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�شهر طويلة  يا �شيدتي، وقعت اأ�ش� الغيبوبة لأ

وعدت اإىل احلياة دون النور الذي كان ي�شعل 

ج�شد  ترين-  كما   - ن  الآ فاأنا  وعيني،  ذاتي 

ول�شاُن وحيد يجهر  �شرار،  بالأ مظلم م�شكوُن 

مبكنوناته...

قالت متاأملة: اأذكر ذلك احلادث الع�شيب 

البقية،  اإنقاذ  ا�شتطعت  ليتني  ويا  املوؤل 

ت�شرج �شوتها حزينة ممرغة روحها بذكرى 

تلك الدماء، قال لها: ل تلومي نف�شك، ها قد 

دبْت احلياة يف عروقي من جديد لكنها فارقت 

اأقرب  وخ�شرت  �شمودي  خذلني  اأحب،  من 

كطائر  يئن  وبداأ  �شوته  تلجلج  اإّل...  النا�س 

ال�شبب  ُكنُت  قائاًل:  نف�شه  تدارك  ثم  مكلوم، 

ن ل يهداأ عقابي لذاتي  يف فقدانهم، واإىل الآ

مل  الأ ب�شي�س  مكماًل:  بكى  لنف�شي.  وجلدي 

الوحيد هو تلك الزهرة الندية التي احتفظُت 

تذكرينها؟؟؟،  األ  عطرك،  اأريج  وحملْت  بها 

اإنها معي يف حلي وترحال واأيامي.    

�شعقتها املفاجاأة متجمدة وهو يكمل: ... 

اأعادين  قوياً،  ملهبًا  �شاحرًا  اأريجك  جاءين 

تعطلت  التي  اأحا�شي�شي  اأ�شعل  احلياة،  اإىل 

من ذلك احلن، قادين اإىل حيث اأنا فقطعت 

تلك  اأريج  يف  اأهم�س  اأن  نف�شي  على  الوعد 

الورود ر�شالة مبة ل�شاحبتها لعّلها ت�شلك، 

وكم اأنا �شعيد بو�شولها، تقَبلينها مني...   

وردًة  واأخرج  معطفه  جيب  يف  يده  و�شع 

اإليها  وقربها  حمراء،  قما�س  بقطعة  ملفوفة 

اإنها زهرتك، فيها  قائاًل: انظري منقذتي... 

عبق رائحتك التي اأنع�شت اأنفي، تركتها قرب 

تلك  اإىل  ارجعي  ورحلت،  امل�شفى  �شريري يف 

اللحظات... 

بقيت مدقًة به وهو جاٍر يف حديثه: من 

يومها واأنا اأبحث عنِك، عادْت روحي اإّل مذ 

احلديقة،  هذه  يف  �شهور  قبل  �شدفة  لقيتك 

كنِت جال�شة مع رفيقاتك... اأدركت اأنه اأنت، 

اإّل...  فوؤادي  ونب�س  اإليها  الزهرة  روح  عاد 

بالدموع  عيناها  واغرورقت  الزهرة  اأم�شكْت 

وراق الذابلة  تتفح�س مكنوناتها املدفونة مع الأ

اأذكرها  وردتي  اإنها  نعم  ملتاعة:  قالت  ثم 

تامًا... كيف عرفتني اأيها الغريب البعيد؟؟. 

حررت  لقد  عرفتِك!...  كيف  بوله:  قاطعها 

عواطفي لتجي�س بعيدًا يف اكت�شاف مررتي، 

وها قد ا�شتجابت ال�شماء لنداءاتي، اإين اأ�شم 

اأخ�َس على  الزهرة ول  اأ�شم هذه  عبقك كما 

اأن تخطئ... كان حد�شي هو مر�شدي  روحي 

ودليلي... وجدتِك. 

عوام  لأ خربتها  التي  مفرداتها  تلجمت 

وبن  وموؤتراتها،  ما�شراتها  يف  عديدة 

طلبتها اأمام فل�شفته وكلماته املرتامية واأكمل: 

كنت اأعرف اأن هذه اللحظة �شتحن وتمعنا، 

وها هو ل�شاين يبوح مبا يختلج يف كياين. ردت 

بعنفوان اأنوثتها الذي رجع يهز اأركانها قائلة: 

اأحالمي،  يف  مرارًا  طيُفك  زارين  اأنت،  نعم 
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ما  بكّل  اأ�شبحت  ن  والآ اأ�شتطع جمابهته،  ول 

اآه هذه  ردك؟،  اأقوى على  كيف  اأمامي،  فيك 

الكلمات غا�شت اإىل اأعماقي واأثقلتني بلوعتها 

فوقعت  طَوقني،  الورود  تلك  واأريج  و�شرها 

اأ�ش�ًة لل�شحر والكلمات...

الدقيقة  تفا�شيلها  يرى  كاأنه  فيها  حّدق 

احل�شا�شة، خانها كربياوؤها واتزانها، وتناثرت 

تركت  مرتقرقة،  خدها  على  دموعها 

طوقتُه  وتنهداتها،  ريقها  ابتلعت  اأ�شجانها، 

بنظرات حاملة وعيون ثاقبة اإىل عيون مفقودة، 

حملْت  جوهرها...  وتعقلت  وجودها،  اأيقنت 

روحه  يلم�س  كاأنه  مل�شها  لُه،  وقدمتها  الوردة 

املقعد  ذلك  على  بحرقة  الثنان  بكى  معها، 

والتحاور  التحليق  لروحهما  تاركن  اخل�شبّي 

ج�شاد متحررًة من  يف �شماء املكان، تاركًة الأ

القيود، وبقيت العربات هي لغة املفردات التي 

تال�شت كلماتها حلظتها... 

ل ُيعرف كم م�شى من الوقت، وكم ترك 

املخزونة  امل�شاعر  يتبادلن  وهما  الزمن، 

امل�شتفي�شة يف جوف كل منهما، وبقيت الوردة 

احلمراء واأريجها ال�شاحر رباطًا قد�شياً، اأعاد 

عمى ب�ش�ته يف احلياة، واأعاد لتلك  لذلك الأ

مل.  املخزونة يف عال الذكريات بريق الأ
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∂
جلنار زين

 Ø براءة
جميلتن،  جديلتن  لها  �شنعت  الطويل  �شود  الأ �شعرها  لها  ح  لُت�شرِّ والدتها  ح�شن  يف  جل�شت 

وبدا عليها عدم  تلكاأت  زرق  الأ باإلبا�شها مريولها  بي�شاء لمعة، وعندما هّمت  ب�شرائط  وزينتهما 

ن يا اأم�تي؟ رّدت بنربة حزينة خمتلطة بالرجاء: اأريد  الر�شا، �شاألتها والدتها: ماذا يزعجك الآ

مريوًل اأحمر. اأرجوك يا اأمي.

طالبة جامعية.
 ∂

قصص قصيرة
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ميكننا  ل  وقالت:  طوياًل  م  الأ �شحكت 

للجميع  اللون  موّحد  املدر�شة  فلبا�س  ذلك. 

ت  تتاأخري، يف الف�شل، ق�شّ ن لكي ل  هيا الآ

 ال�شغ�ة لزميالتها ما حدث فاأحبنب الفكرة،

اإىل  ر�شالة  يكتنب  باأن  اإحداهن  واقرتحت 

امل�شوؤول لعّل قلبه يرّق لهن وي�شتجيَب لطلبهن. 

عند انتهاء الدوام، حملت ال�شغ�ات الر�شالة 

وتوجهن اإىل موقف احلافالت، وقبل اأن ي�شلن 

اإليها، �شقطت قذيفة بالقرب منهن، فتناثرت 

�شالء يف كل مكان، وقفت ال�شغ�ة يف مكان  الأ

قريب تدق باكيًة يف �شديقاتها امل�شجيات على 

اأحد  انت�شلها  دمائهن،  يف  والغارقات  ر�س  الأ

 امل�شعفن، وبدا بطماأنتها ليزيل الذعر عنها:

ل تبكي يا �شغ�ة فقد جنوِت واأنت يف ماأمن 

ن. زاد نحيبها: لكنهّن ح�شلن على املراييل  الآ

احلمراء قبلي.

Ø اأمومة

تب�شمت  اأمي!  يا  بالربد  اأ�شعر  لها:  قال 

واعدًة اإياه مبا يدفئه يف زيارتها التالية. بعد 

اأ�شبوع، عادت اإليه تمل كنزًة �شوفية حاكتها 

بيديها األب�شتها ل�شاهد قربه، ثم م�شت.

Ø القنا�ص

على  املطلة  البنايات  اإحدى  من  اتخذ 

»ال�شيد«  عملية  ليبداأ  له  وكرا  ال�شارع 

ها  ال�شرب.  بكل  وانتظر،  ي�شميها.  كما 

راأ�شها. نحو  تقرتب  وىل  الأ فري�شته   هي  

تغتال  كيف  جننت؟  هل  بندقيته:  �شاحت 

معك  مغتاظًا:  ال�شياد  تراجع  طفل؟  براءة 

حقًا،  اأنني جننت  بد  ل  نف�شه:  وقال يف  حق! 

يف  تلوح  اأخرى  فري�شة  بندقيتي.  اأكلم  فاأنا 

�شرخت  بندقيته  للقن�س.لكن  ا�شتعد  فق،  الأ

ثانية: كيف تروؤ على قتل امراأة �شعيفة؟ اأين 

ذهبت  اأين  تعلمن  لو  زفر.  رجولتك؟  ذهبت 

تتمت  اأمامه،  من  عجوٌز  مّر  علي!  �شفقِت  لأ

تعّجل  فال  قريبًا  وحده  �شيموت  البندقية: 

بندقيته  األقى  قلياًل،  القنا�س  فّكر  موته،  يف 

�شعوره  من  متخففًا  ال�شارع  اإىل  ونزل  جانبًا 

ي�شقط  اأن  قبل  مّرت  قليلة  حلظات  بالذنب. 

ر�س م�شرجًا بدمائه، فري�شَة قنا�ٍس،  على الأ

لي�س لبندقيته �شم�.
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∂

حليمة الدربا�ضي

رصاصة طائشة

كيف لنا اأن نحلم؟

تزاحم  لكن  ببعيد،  لي�ص  زمن  منذ  ذلك  كان  تتذكرها،  تعد  مل  كلية  يف  حما�ضر  طرحه   

اأن ين�ضها  اأنها احتفظت بها، ومل ي�ضتطع  الذاكرة متنت لو  اأجزاء من  تفا�ضيل احلياة احتلت 

ال�ضوؤال ذاته، كيف؟ تت�ضاءل يف اليوم مرات عدة، تلك ال�ضبية التي جتاوزت ال�ضاد�ضة والع�ضرين 

حيث كانت قد و�ضعت هذا الرقم حداً اأعلى لتعي�ص جتربة جمنونة، كاأن مت�ضي حافية القدمني 

فوق �ضاطئ خم�ض�ص لعامة النا�ص، ولي�ص ذلك ال�ضاطئ الذي ي�ضكبون فيه رماًل م�ضتورداً! 

ردن. ة من الأ قا�شّ
 ∂
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من  لت�شحو  الكثيف  عينها  رم�س  يهتز 

�شهوها، تلقي ابت�شامة عذبة على ال�شقوق يف 

ترمق  اأخواتها،  مع  امل�شرتكة  الغرفة  �شقف 

املال�شق  اجلدار  على  الدهان  ق�شور  بحنان 

وت�شلم  على  لالأ راأ�شها  ترفع  ثم  ل�شريرها، 

املربع  املرت  ذات  النافذة  على  خا�شًا  �شالمًا 

�شنواتها  مرور  مع  احللم،  وتوا�شل  الواحد، 

ال�شت والع�شرين تعلمت كيف تلم، بل كيف 

�شنة،  بعد  �شنة  تعتاده  كانت  احللم،  توا�شل 

وتار�شه بطريقة خمتلفة، وتعي�س يف كل �شنة 

حلمًا جديدًا.

تعي�س  ماريا،  تدعى  كانت  يف ذات حلم، 

يف باري�س، تتنقل كالفرا�شة من زجاجة عطر 

خرى، تبتاع ما يحلو لها من طيب الروائح،  لأ

ت�شرتق النظر اإىل الرجل الكهل ذي ال�شارب 

زهار  الأ اأرواح  ميزج  وهو  امل�شفر  بي�س  الأ

لتفوح رائحة ل ميكنها تمل خفتها حتى يف 

احللم، فت�شتيقظ تلك التي كانت تدعى ماريا، 

اأفخم  اإىل  لتذهب  قليل،  بعد  احللم  لتعاود 

متجر للعطور لتبتاع قارورة عطر واحدة ذات 

تخرج  املرة  هذه  لكنها  ملليلرتًا،  اخلم�شن 

نها حتى يف احللم  نف�شها من احللم عنوة، لأ

ل تلك ثمن تلك القارورة ال�شخيفة.

ويف حلم اآخر، كانت تدعى جميلة، تقطن 

زهار  بالدًا بعيدة، ل �شيف ول �شتاء فيها، الأ

مبنزلها  املحيطة  الوا�شعة  حديقتها  يف  تنبت 

طوال العام، منزلها لي�س �شغ�ًا ولي�س بكب�، 

ي�شاركها فيه اأحدهم، ول تكن تهتم من يكون 

حتى تلك اللحظة، ال�شقف خاٍل من ال�شقوق، 

واجلدار بعيد عن ال�شرير و�شليم من كل اأثر 

الزمن، تخرج كل �شباح حيث  ت�شببه عوامل 

اجلو لطيف، وهي ترتدي �شيئًا ي�شبه الف�شتان، 

بي�س ال�شريع التطاير  م�شنوعًا من احلرير الأ

ت�شكب  زهراتها،  تتفقد  الن�شيم،  هبوب  مع 

فوقهن بع�شًا من رحيقها، فتتنف�شهن واحدة 

خرى، ليكربن حدائق يف روحها. تلو الأ

ت�شعر  الواقع  اإىل  فيها  تعود  مرة  كل  يف 

حالم  الأ حتى  اأنه  لتدرك  الوجع،  ببع�س 

حالم التعي�شة!  اجلميلة لها وجع تامًا كما لالأ

اأن  مقدورها  يف  اأنه  اليقن  علم  تعلم  كانت 

تلم اأنها تدعى قبيحة مثاًل، وتعي�س يف مكان 

لكنها  اأزهار،  ول  فيه  عطور  ل  وبائ�س  معتم 

حالم  الأ فخ  نف�شها يف  توقع  اأن  تتجنب  كانت 

اأحد  من  مرة  ذات  �شمعت  فقد  التعي�شة، 

الكتاب يف علم النف�س اأن التعا�شة اإدمان، واأن 

باإمكانه  كما  لنف�شه  يجلبها  اأن  املرء  باإمكان 

اإىل  اأن يجلب ال�شعادة، فلماذا تودي بنف�شها 

اأنفاق مظلمة لتعي�س فيها حلمًا كما الواقع؟

ف�شرعان  به،  تلم  ما  كل  تتخيل  كانت 

فذات  واحللم،  اخليال  بن  الفرق  عرفت  ما 

املرت  ذات  نافذتها  باأن  حلمت  اأن  وبعد  مرة 

اإىل  تدريجيًا  بالت�شاع  اأخذت  الواحد  املربع 
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م�شاحة  من  بقليل  م�شاحة  اأقل  اأ�شبحت  اأن 

من  �شتارة  تغطيها  عليه،  املرتكزة  احلائط 

بي�شاء  ال�شيفون،  ف�شيلة  من  مرهفة  قما�شة 

نا�شعة، ينعك�س بيا�شها على الغرفة لت�شيئها 

ب�شوء خا�س. ا�شتيقظت، وعادت النافذة اإىل 

املهرتئة  ال�شتارة  وتخيلت  املعتادة،  م�شاحتها 

طراف املعلقة منذ القدم حريرية بي�شاء،  الأ

كلما هبت ن�شمة وحركتها ولم�شت بع�شًا من 

ال�شعور  وذلك  احللم  ذلك  تذكرت  �شعرها 

باحلرية والراحة.

ويف حلم غريب، كانت تعرب احلدود بن 

اأو  حدود  اأو  �شفر  جواز  دون  العربية  الدول 

حواجز، كانت قد تن�شلت الدول العربية من 

اأ�شمائها واكتفت باأنها دولة عربية، قررت اأن 

ت�شتمر يف هذا احللم املباغت وت�شفي غليلها، 

خر  والآ مكتظ  بع�شها  عدة،  �شوارع  قطعت 

فجاأة  نف�شها  وجدت  رواح،  الأ من  يخلو  يكاد 

يهتف  بع�شهم  النا�س  من  كب�  ح�شد  بن 

ن�شرات  اإحدى  يف  �شمعتها  قد  كانت  بكلمات 

�شقوط  احتمال  من  يحذر  خر  والآ خبار،  الأ

قذيفة من الغاز امل�شيل للدموع، كانت توارب 

باإحدى  ت�شاب  اأن  خ�شية  وهناك  هنا  نف�شها 

املتطايرة،  حجار  الأ باأحد  اأو  تلك  القذائف 

بداأ اخلوف الغريب يت�شلل اإىل نف�شها، لكنها 

ت�شتطيع  ل  احللم  يف  مرحلة  اإىل  و�شلت 

بعدها الرتاجع اأو اخلروج منه، يبدو اأنه حلم 

اإجباري، ا�شتجمعت قواها واأخرجت ج�شدها 

بعيد،  من  رمقتهم  الغف�ة،  اجلموع  بن  من 

ق�شيتهم  تل  باأن  تنياتها  اإليهم  واأر�شلت 

كما يفعل اجلميع يف هذه البالد اأمام �شا�شات 

اأن تفعل �شيئًا، لكنها  التلفاز، هي حقًا تنت 

كلما همت بذلك تذكرت اأنها جمردة من كل 

اأنواع ال�شالح حتى الكلمة.

املت�شارعة لتجد نف�شها  تتابعت خطواتها 

يف �شوارع تن�شح دمًا، والنا�س يرك�شون جيئة 

قتلى،  وتارة  بنادق  يحملون  تارة  وذهابًا، 

ينبطحون اأر�شًا ويتقافزون، وهي كانت خائفة 

النقطة  اإىل  “عودوا  ينادون  ت�شمعهم  حقًا، 

اأماكنكم...”  خذوا  الر�شا�س،  احذروا  اأ، 

فرتتعد اأو�شالها، هي ل تريد اأن توت هكذا، 

تغتالها ر�شا�شة طائ�شة جمنونة،  اأن  تريد  ل 

خا�شة واأنها عزلء من اأي �شالح، كانت تلم 

فيما �شبق باأنها تارب العدو الذي اغت�شب 

اإىل  العودة  مواكب  يف  تعود  وباأنها  اأر�شها، 

حينها  النت�شار،  عر�س  مواكب  الوطن، 

يتحقق حلم املالين من الذين يقطنون البالد 

العربية، ل باأ�س اإن ماتت يف ذلك احللم، اأما 

يف هذا احللم الذي ل تعرف من الظال ومن 

املظلوم فيه، فال، رمبا يكون ذلك الذي يحمل 

م�شوهة  جثة  يحمل  والذي  مظلومًا  بندقية 

اإثر  جمددًا  ترتعد  تفكر،  كانت  هكذا  ظاملًا، 

ب�شوت  »ر�شا�س«  ينادي  اأحدهم  �شماعها 

�شماعه،  ي�شتطيع  من  كل  مذرًا  مبحوح، 

توترت وتداخلت خطواتها، تلكاأت خطاها فلم 
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تعد تعرف الوجهة ال�شحيحة لتفادي ر�شا�شة 

طائ�شة، رفعت راأ�شها علها تد عالمات تدل 

كانت  لكنها  اإليه،  فتذهب  تعرفه  مكان  على 

تراجعت  نحوها،  تتقدم  ر�شا�شة  راأت  قد 

ل  باأن  الر�شا�شة  تتو�شل  ومالمها  للخلف 

تكون طائ�شة فت�شيبها، ل تكد تكمل رجاءها 

جبينها،  تخرتق  عالية  بحرارة  اأح�شت  حتى 

خمنوق  ب�شوت  قالت  منه،  تقطر  وبلزوجة 

»يكفيني هذا القدر من الوجع، �شاأنهي اللعبة 

اأن  قررت  الب�شع«،  احللم  هذا  من  و�شاأ�شحو 

باءت  بعد كل حلم،  تفعل  ت�شتيقظ كما كانت 

�شقطت  خرى،  الأ تلو  مرة  بالف�شل  ماولتها 

مبتلة  اجل�شد  مرهقة  العينن  مغم�شة  اأر�شًا 

الروح بالدم، اأيقنت اأن ل مفر من ال�شتمرار 

الثقب  عرب  اأحالمها  تتابعت  احللم،  هذا  يف 

جبينها،  يف  الطائ�شة  اأحدثته  الذي  املوجع 

مقتولة،  كلها  ومنبعها،  حالم  الأ خمزن 

حمر ذي الرائحة الكريهة،  ال�شاطئ مبتل بالأ

احلريرية  ال�شتارة  املوت،  ت�شارع  زهار  الأ

املربع  املرت  من  اأ�شغر  والنافذة  خ�شنة، 

تتها  ر�س  الأ فتت�شقق  احللم  تكمل  الواحد، 

ر�س اإىل ما  لتبتلعها وتبتلع اأحالمها، تعود الأ

كانت عليه، ينق�شع الغبار الناجت عن الت�شقق، 

ل اأحد هناك ول اأحد هنا، فقط كانت ال�شتارة 

ر�س  احلريرية البي�شاء النا�شعة ملقاة على الأ

العربية.



��

 
∂

روان ر�ضوان

يهم�ص بقربها �ضعيداً: 

- م�ضاء عمان اأ�ضطوري 

   فت�ضيف: عمان بتجنن.

-  ت�ضبهك. تبت�ضم مقرتبة منه

إليها جيدا. بل ت�ضبه لوحة تاريخية خطها اأحدهم يف حلظة جنون �ضهي. - انظر ا

طالبة جامعية.
 ∂

مواسم
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ي�شحك بعمق:  يا اإلهي، اللوحات  ت�شيطر 

على  عقلك، ل ت�شتطيعن الكالم بدونها، حتى 

قرب لقلبك  عندما اأحدثك عن عمان وهي الأ

تدخل اللوحات تفا�شيلها.

ت�شحك بعذوبة وتهم�س: ل اأ�شتطيع ال�شتغناء 

عنها، اللوحات وعمان واأنت.

النظر  يعاود  ثم  طويال  عينيها  يف  ينظر 

�شواء املرتا�شة بود. يف الأ

عمان مو�شم للحب،  لي�س اأكرث،  تفا�شيلها 

ت�شي بذلك.

هل  تت�شاءل:  بيده،  وت�شك  منه  تقرتب 

كانت بغداد بهذا اجلمال؟

ت�شري يف ج�شمه ق�شعريرة مفاجئة، يبتلع 

غ�شة �شكنت قلبه ويجيب مت�شائال: بغداد؟

ما  باأنها  تنكر،  ل  بغداد،  نعم.  فتباغته: 

ل  بدواخلك،  ت�شي  لوحاتك  ت�شكنك،  زالت 

تخلو اأي منها من نخلة هنا اأو هناك.

يبت�شم ويحت�شن يدها بن يديه: بغداد، 

لي�س كمثلها مدينة ل يف الدنيا ول يف اجلنة. 

تبارحني  ل  هي  بل  ت�شكنني،  زالت  ما  نعم. 

نخلة  قبلها  لأ ليلة  كل  حالم  الأ تملني  اأبدًا، 

رائحة  به  اأح�ّس  ذاك.  نخيلها  اأع�شق  نخلة، 

العروبة.

يعود  ة؛  وغ�شّ نب�شة  قلبه  يف  لبغداد 

بذاكرته تاركًا قلبه وج�شده معها، يعود ل�شوارع 

ل يذكر منها اليوم �شوى الدمار والدماء.

وما  البيت  زينة  يومًا  كانوا  خوة  لإ يعود 

دمار  تزين  اأ�شالء  ب�شعة  �شوى  بعدها  عادوا 

بغداد.

لنب�س  تبعًا  املوا�شم  تتنقل  بغداد  يف 

القلوب.

تفتح  كان  اإذا  طفل  برباءة  مرة  ت�شاءل 

زهار وو�شو�شة طائر ال�شنونو مو�شمًا للحب  الأ

فهل للحرب موا�شم؟ يف بغداد مو�شم للحرب 

اأي�شًا.

هو ل يغادر بغداد خ�شية احلرب، غادرها 

ل  كي  غادرها  املوؤملة،  الذكريات  من  هربا 

كفتات  تركها  اأكرث،  قلبه  يف  �شوارعها  تت�شوه 

�ِشعر تناثر من منت ق�شيدة رعناء.

ووجد يف عمان ح�شنا قدمي الدفء، ي�شّر 

 دائما باأن احلب كاحلرب يغ� املالمح تامًا

احلرب لعنة، واحلب كذلك.

تنظر اإىل يديه وكاأنهما يعت�شران اأملًا ما 

فتحاول تغي� املو�شوع.

- قل ل ماذا �شن�شمي معر�شنا القادم، 

ل يبق �شوى اأيام قليلة على الفتتاح ونحن ل 

جند ا�شمًا بعد؟

لقد  �شحيح  �شيئًا:  تذكر  وكاأنه  يلتفت 

ا�شمًا  اأجد  ل  ولكن  كث�ًا  فكرت  ن�شيت، 

منا�شبًا.
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�شدقاء  ما راأيك  باأن ن�شاأل بع�س الأ  -

رمبا اأفادونا؟  

يرخي راأ�شه فوق كتفها هام�شًا: ل تقلقي 

عزيزتي، �شوف جند حاًل عما قريب، و�شيكون 

كل �شيء على ما يرام، وتكمل دّقات قلبه: كل 

بقربي،  دمت  ما  يرام  ما  على  �شيكون  �شيء 

مادام طهرك ي�شيء عتمة الذاكرة، كل �شيء 

جيد لو تكونن  بقربي دائمًا، ودائمًا.

يوقظها ارتاج خفيف يف مرك ال�شيارة 

من هدوئها، ال�شوارع خالية تقريبًا فالوقت قد 

اعتادت ق�شاء  به فقد  ت�شعر  تاأخر كث�ًا، ل 

�شاعات معه فوق تلك التلة كل ليلة.

عندما  �شنوات  منذ  تعرفه  هي 

مغادرة  على  احلرب  اأجربته 

مالذا،  عمان  يف  فوجد   العراق 

يف البداية كانت احلرب ت�شرق كلماته، اأحالمه 

وراحة لياليه، ل تتخيل نف�شها تعتاد �شخ�شًا 

اأنفا�شًا  تع�شق  به،  تهيم  اليوم  ولكنها  مثله 

تخرج من بن اأ�شالعه فرت�شم اأحالمها تبه 

جدًا وتغار من بغداد التي تطّل من عينيه كل 

ملاذا.  تدري  ول  فجاأة  قلبها  ينتف�س  م�شاء. 

فتطرد اأفكارًا تداهمها اأحيانًا. تعاود التفك� 

ا�شمًا  تختار  اأن  يجب  القادم،  مبعر�شها 

منا�شبًا فهو اأول معر�س لهما معًا.

تنه�س من فرا�شها متاأخرة بعد اأن عانت 

اأم�س،  ليلة  النوم  مع  و�شاقًا  طوياًل  �شراعًا 

اأخ�ًا ال�شم  بلهفة وفرح فقد وجدت  تبت�شم 

املنا�شب.

�شعيدًا  �شيكون  لتخربه،  الهاتف  تتناول 

تف�شل  ولكن  ذلك  تدرك  هي  ال�شم،  بهذا 

الذهاب اإليه بنف�شها لرتى ردة فعله.

تطرق الباب عدة مرات متتالية. يا اإلهي 

ما زال نائمًا؟

من  ن�شخة   عن  باحثة  حقيبتها  تفت�س 

املفتاح، تدخل الغرفة، وتبحث عنه يف اأرجائها. 

تنادي عليه، تلتفت وكاأن الغرفة فارغة اإل من 

بع�س لوحات للمعر�س اجلديد، وورقة و�شعت 

وفتحتها  الورقة  تناولت  الطاولة.  فوق  بعناية 

ترتف اأو�شالها وتقراأ ب�شمت:

»عزيزتي

اأحبك. ولكن مو�شم جني التمر يف بغداد 

قد حان... اعذريني«.
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الصرخة

∂
إبراهيم �ضلمى ا

نني ت�ضّلل من �ضكون الّليل عن قطعٍة  اُت الليلّية عن االأ نف�ص، وتوقفت الغ�ضّ    بعد اأن هداأت االأ

خ�ضبيٍة ُمغطاة ب�ضر�ضٍف ُمهرتٍئ �ضّماها �ضريراً بخطواٍت تتجّنُب امل�ضري. ال تكاُد قدماُه تالم�ُص 

�ضرَت ق�ضبانها، فاغت�ضبها  الغريُب  ُمتاآكلة اجلدران، ك�ضف  �ُضرفة  اأن و�ضل  اإىل  ر�َص.يتنّقل  االأ

ال�ضداأ عنوة. كانت ُتطُل على عذاباِت القريِة التي باتت حتت�ضر من زاويِة لي�ضت بعيدة، حّلقت 

�ضود غطاَء القرية.. واأطلقت  �ضحابُة دخان راودت ُزرقَة ال�ضماء عن ع�ضمِتها، فالتهم اللوُن االأ

طفال وال�ضيوخ، ومن م�َضبِّ حزن يف اجلهِة ال�ضرقّيِة، اأقلع عويٌل  الختناقات عبثها يف رئاِت االأ

من روح امراأة، هي اأم، اأو اأخت، اأو حبيبة.. هي ثكلى تقف على مزاٍد لقطع اللحم الب�ضرّي. جاءوا 

بها ع�ضى اأن يتعّرف عليها اأحد، وبينها تف�ضرياٌت لعالماِت االنبهار؛ فردُة حذاء، هوّية �ضخ�ضّية، 

خامت من حرير ظَلّ عالقاً يف اإ�ضبع مبتور، ربطة �ضقطت حني نف�ص ال�ضعُر ري�ضه.

طالبة جامعية.
 ∂
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للمنزل  �ُشرفٍة  على  نظراُته  ا�شتقرت 

خلف  طيِفها  اجرتاَر  يحاول  وكاأّنه  املُقابل، 

ال�شارع  برَد  يت�شاطران  �شنن.  منذ  ال�شتائر 

املهجور، وحكايا الّليل ال�شجّي حن يغفو تعُب 

م�شتيقظة.  العا�شقن  نظراُت  وتبقى  النهار 

حيث  اإىل  العودة  ينوي  اأنه  تعلم  ل  اأي�شًا  هي 

بعث  نّية  على  تاريخه  تدوير  يريد  واأنه  جاء، 

قطعٍة  غ�شَب  �شمُته  اأثار  جديدة.  تواريخ 

بال�شتيكيٍة م�شلوبة على احلائط منذ عذاب 

واأكرث، ي�شكنها عقربان ل يقويان على الل�شع، 

ظهرها  على  تمل  �شلحفاة  ب�شرعة  مي�شياِن 

عمر،  كّل  مرة  اإل  العمَر  يقطعان  ل  وطن، 

اأطلقت ال�شاعُة املزعومُة �شهيقًا اأن هّيا. يكاد 

خ�،  يو�شو�ُس لَك احلنن، جل�س يف الركن الأ

فّرغ همهمات قلمه على ورقة �شغ�ٍة و�شعها 

قرب �شجادِة ال�شالة، فهي اأول ما ترنو اإليه 

اأمه حن ت�شتيقظ وبنف�س اخلطواِت ال�شاحبة 

ر�س. ل تكاد قدماُه تالم�س الأ

�شخرت  خ�شبّيا  لوحًا  و�شل  حتى  يتنّقل   

منه ال�شقوق، ُو�شع عند م�شاحٍة فارغة ُيفرت�س 

�شالحيته،  انتهت  الذي  البيت  مدخل  اأنها 

كان  �شخ�س  ب�شعوبة.ثمة  جهاد  وم�شى 

الظالم،  واختفيا خلف  معًا،  انطلقا  ينتظره، 

�شوت  َب  يت�شرَّ اأن  تنتظر  العقارُب  ظّلت 

ال�شم�ُس  لت�شتيقَظ  ال�شقوق  تلك  من  املوؤذن 

ونور  املوؤذن  �شوت  كان  خرى،  الأ هي  وتاأتي 

جهاد،  حول  فجر  كل  يجتمعان  ال�شم�س 

القراآن،  ُيرتُل  وهو  جهاد  ل�شوت  يطربان 

�شاعة،  خ�،  الأ مقطعه  �ش�ّتل  الفجر  هذا 

خروجه. منذ  مّرت  �شاعات  ثالث   �شاعتان، 

كياَن  هّز  انفجار  �شوت  على  مُّ  الأ ا�شتيقظت 

عمدِة البالية تت ال�شقف الذي يحتويهم  الأ

تتفّقد  وقامت  يارب«  ا�شرت  يارب،  »ا�شرت 

اأو  �شراخًا،  اأو  عوياًل  يحمل  كان  اإن  الهواء 

يلقي  حيث  اإىل  ذهبت  قريبة،  موٍت  رائحة 

»اهلل  فلم تده  ليلة  كل  املنهك  جهاد ج�شده 

�شباحها  افتتحت  هكذا  مّيا«،   عليك  ير�شى 

اآخر.  اأقرانه، دويٌّ  امل�شجد مع  فهي تظنه يف 

الرقيق  الغطاء  كاد  اأقوى.  جاء  املرة  هذه 

»�شرتك  ينهمر،  اأن  اأج�شادهم  يحمي  الذي 

يا رب«. وانطلقت اإىل خيط رفيع من املاء ل 

ُيرى باليد املجردة، تتو�شاأ لت�شتجدي ال�شماء 

 اأن تفتح اأبوابها وت�شتقبل دعواِتها ال�شباحية.

�شيٌء ما ينتف�َس بداخلها، كاأن ع�شفورًا مذبوحًا 

�شدرها، اإىل  ُزجَّ  قد  اأخ�ٍة  رفرفاٍت   ميار�س 

اأو اأن �شحابة ثقيلَة املزاج، ت�شّللت اإىل رئتيها 

لل�شم�س  فتحتها  قد  كانت  نوافَذ  فحجبت 

اأمومِتها، وما  »قلبي مقبو�س« ُتردد يف قرارِة 

اأن وقع نظُرها على تلك الورقة ال�شغ�ة قرب 

جديدًا.  دوّيًا  �شمعت  حتى  ال�شالة،  �شجادِة 

امل�شك  رائحُة  انت�شرت  قلبها،  يف  املّرة  هذه 

وكانت �شرختها  املكان  من جهاد، مالأ عبُقه 

)جهاااااااااد(!
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∂
�ضلمى عوي�ضة

زجاجة عطر صغيرة

نيقة يف الواجهة الزجاجية للمتجر،  تقف املراأة بذهول، ت�ضهق اأمام الرجل الواقف ببذلته االأ

ت�ضهق بحما�ضة، تت�ضارع دّقات قلبها، تتفّقد اأناقتها، ومت�ضح بنظرها الرجل الواقف يف الواجهة 

زرار  االأ ا�ضتدارة  بوقار،  امللتف  اجللدي  احلزام  البنطال،  ك�ضرة  الالمع،  حذاوؤه  الزجاجية: 

ربعة واكتمالها على طريف الكم، اجليوب الداخلية التي تخيلتها، القلم الفاخر املثّبت بعناية،  االأ

فقية لل�ضرتة الداخلية الق�ضرية، عقدة ربطة العنق، توّقفت بنظرها مدة اأطول  اخلطوط االأ

عندها، عمق تلك العقدة، انتقلت للياقة، الياقة، طويتها، رائحتها، زواياها القريبة من ربطة 

العنق، رزانتها، »الليبل« املعلق يف عمقها، تعليماته، اجلزء اخللفي من »الليبل«، تعليماته اأي�ضاً، 

تتهجاأ البلد امل�ضّنع للقمي�ص، واأ�ضياء اأخرى، تتجاوز الياقة، اإىل اجلاكيت اخلارجي.

ردن. قا�شة من الأ
 ∂
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الواجهة  خلف  الواقف  الرجل  بدا   

الزجاجية املد�شو�شة فيها بغمو�س، ت�شهق مرة 

اأخرى، تدوخ، ترفع راأ�شها اإىل ال�شماء بعينن 

اإىل  مغم�شتن متمتمة بجمل متقّطعة، تغادر 

واجهة زجاجية اأخرى، وتقف اأمامها.

الزجاجية،  الواجهة  داخل  من  الرجل 

جيب  يف  بغمو�س  املد�شو�شة  يده  يخرج 

عطر  زجاجة  وبها  اخلارجي،  اجلاكيت 

ليقف  ويعود  ياقته،  على  منها  ير�س  �شغ�ة، 

وقوف  لحظ  حينما  حقيقين،  و�شمت  بوقار 

امراأة اأخرى اأمام الواجهة الزجاجية .

كبت

اأبداأ  اإن  ما  التي  املراوغة،  الفتاة  هذه 

بكتابة ق�شتي واأ�شتدعي ا�شمها، حتى تتمل�س 

اأجنحة،  كتفيها  فوق  وتنبت  الورق،  بن  من 

تقفز من ال�شرفة وتقطف من اأ�شي�س اجلارة 

اليمنى،  اأذنها  وراء  تد�ّشها  يا�شمينة،  الطيبة 

تنف�س �شعرها عن جبتها، وترك�س اإىل ال�شارع 

بي�س الذي يت�شاءل عند خ�شرها  بف�شتانها الأ

ركبتيها،  اأ�شفل  حتى  كمهرجان  يت�شع  ثم 

موّردًا، طفوليًا، يت�شع عند دخول الهواء فيه، 

ويتكّور بطريقة مرحة، تدور، وتدور، وت�شحك 

باأ�شمائها،  الفرا�شات  وتنادي  عاٍل،  ب�شوت 

اإرباكًا يف  اأفعل؟، لقد اأحدثت  اإلهي ! ماذا  يا 

احلّي، واجل�ان تتدىّل روؤو�شهم من الطوابق 

وترك�س،  ت�شحك،  تزال  ما  وهي  �شمنتية،  الإ

وتلّوح للجميع بيديها، املاّرة يتبادلون نظرات 

ال�شتغراب، قال اأحدهم :

- ل بّد، اأنها معتوهة! حييي اتركنا منها، 

وراءنا اأعمال ل بّد من اإتامها!

فقدت  اأراقبها،  الرابع،  الطابق  من  واأنا 

�شوابي!، يا اإلهي ما الذي تفعله هذه املجنونة؟، 

�شوتي،  فقدت  وفجاأة  مبناداتها،  اأّهّم  كنت 

ا�شمها؟،  ما  اأناديها؟،  مباذا  لكن  وفّكرت، 

�شطر مبجرد  هذه املجنونة قد فّرت من بن الأ

اأكمل حتى تفك�ي  بــ ..، يووووه، ل  تفك�ي 

كانت  الحتمال،  على  قدرتي  فقدت  بــ...،قد 

جمرد خواطر راودتني اأثناء اإم�شاكي بالورقة 

والقلم!

اأثناء �شرودي، كانت قد اأم�شكت مبجموعة 

بها،  ترك�س  وراحت  امللونة،  »الباللن«  من 

وتييهم  »باللينًا«،  للمارة  تعطي  كانت 

بابت�شامة ودودة، كانت تقبل الورود وتزرعها 

خجول  �شاب  منها  تقّدم  ما  اإذا  اأذنيها  وراء 

من  حالة  يف  اجلميع  كان  يده،  يف  يحملها 

بالتجمهر  احلّي  �شغار  بداأ  حتى  الذهول، 

حولها، �شبكت يديها يف اأيديهم ال�شغ�ة على 

�شكل حلقة وبداأوا بالدوران فرحن، كانت قد 

بالعزف،  وبداأت  نايًا،  اأحدهم  يّد  من  اأخذت 

يتجمهرون  منها،  يقرتبون  يتوقفون،  املاّرة 

بيوتهم،  من  ينزلون  اجل�ان  حولها، 

العزف  �شوت  حلقة،  يف  حولها  يتجمعون 
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ياأخذ طابعًا حزينًا، النا�س يغم�شون اأعينهم، 

اأي�شًا  اأنا  اإلهي!،  يا  بالتمايل،  رووؤ�شهم  وتبداأ 

من  تهبط  طيور  هناك  بالتمايل،  راأ�شي  بداأ 

ال�شماء، حتى القطط تمّعت، وبداأت ذيولها 

باإخال�س  تعوي  راحت  والذئاب  بالهتزاز، 

�شيطرتي  فقدت  لل�شماء،  راأ�شها  ترفع  وهي 

اخلجل  بن  ما  �شعور  وتّلكني  املوقف،  على 

حّل  طوار،  الأ غريبة  الفتاة  بهذه  والفخر 

اأ�شاءت م�شابيحها اخل�شراء،  املاآذن  الليل، 

ن  يبدو اأن اأبي يتنحنح من وراء الباب، هو الآ

داء �شالة املغرب،  يقف على املغ�شلة ليتو�شاأ لأ

�شوات خارج ميط غرفتي، وكاأنهم  تتعاىل الأ

اأو ينادون على ا�شمي،  يبحثون عن �شيء ما، 

 ،! ينادونني  هم  اأجل  اأها،  با�شمي؟  ينادون 

�شّدين من  بع�شبية،  باب غرفتي  والدي  فتح 

كتفي، وزجرين:

- كم مرة حذرتك األ تقفن على ال�شباك 

بدون حجاب ! هاااااا؟ كم مرة؟ 

كانت يده الغليظة تهوي على كتفي، وتكاد 

تنتزعها.

�شالة  وقت  اأن  بعد  تدركن  األ  ثم،   -

اإّياك  وتو�شاأي،  ان�شريف  هّيا  حان،  املغرب 

اأت�شمعن؟،  املغرب،  �شالة  اأداء  عن  والتاأخر 

هّيا. 

�شيء  ثمة  الغرفة،  من  خروجه  اأثناء 

ينطفئ بالتدريج، وي�شعد من ال�شارع، ين�شّل 

يف  داخلي  وينتظم  وال�شغار،  املارة،  بن  من 

طابور طويل لياأخذ دوره يف الو�شوء.
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ردن. ة من الأ قا�شّ
 ∂

االحتمال )1( 

مللم ما يعينه على اإغواء املنايف، ورحل، تعرث بعطرها، اأ�شقط احلقيبة، تنا�شى لذة الوطن الذي 

ن �شارت حقيبته اأثقل. تن�شمه، اأعاد احلقيبة اإىل كتفه، تابع امل�شي، الآ

االحتمال )2(

امتطى الريح، وامتهن الرحيل، بعرث عطرها ريحه، وجب عليه الرتجل، لن يطيل املكوث، لن 

يرتوي �شيكتفي ب�شد العط�س، فما زال طريقه طوياًل، ي�شركها عبء احلقيبة ويذهب، وهي �شتحمل 

حقيبته ما دام ذاهبًا على اأهبة العودة.

∂
�ضونا بدير

ت
اال

م
حت
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االحتمال )3(

هي ل يغوها الر�شيف يومًا، هو ل تثقل 

كاهله احلقيبة بعد، التقيا عند املفرتق، ل 

يليق بهما الوقوف ولن يو�شلهما الر�شيف، 

تابعا امل�شي كل يف �شارعه.

هي تلم بظل يراق�س ظلها على وقع 

ليخفف  يتو�شده  بكتف  يحلم  هو  ال�شم�س، 

ثقل احلقيبة.

كالهما يحاولن تبديد احللم ويرتالن: 

لكن  الر�شيف،  يبرته  خطوي  يا  �شارعي 

فق. احللم ما زال ي�شد الأ

االحتمال )4(

كانت تعلم اأنه �شيعود كلما اأثقله العط�س، 

لكن خيوط النتظار �شارت رثة، لن تك�شر 

اأجنحته لت�شكنه اإليها، بل �شتفك ال�شرنقة 

ر�س، �شتو�شع املدى  وترتقي بقدميها عن الأ

بجناحيها لهما.

املظلة ال تت�ضع اإال الثنني

كم ع�شقت املطر! �شعرت يف كل مرة اأنه 

ر�س تتواطاأ دائمًا  جلي واأن الأ ل يهطل اإل لأ

ال�شماء،  لتبكيها  بالعط�س  فتتظاهر  معي 

جعلها  حيث  املظلة  �شانع  حينها  �شكرت 

كرث من اثنن، كان املطر يهطل  تت�شع لأ ل 

ال�شتاء،  برد  من  هربًا  اأم�شي  وكنت  ب�شدة 

باغتني حينها ب�شوته الدافئ: 

»هل ميكن اأن ت�ش�ي معي تت املطر؟ 

ل اأطلب اأكرث من اإي�شالك اإىل البيت فاأنا 

تردد  دون  ف�شرت  وحيدا«،  املطر  اأطيق  ل 

يطول  اأن  اأتنى  مرة  ول  ولأ املظلة  تت 

بل  البيت  اإىل  باإي�شال  يكتِف  ل  املطر، 

�شار طريقي يف املطر فاأجدين كلما �شقط 

و�شلنا  حتى  مظلته  بدفء  مدثرة  املطر 

اإىل نهاية الطريق فزاد حب املطر يف قلبي 

مظلة،  دون  متباطئة  تته  اأم�شي  و�شرت 

اأبرد  اأن  اأريد  واأنا  لثنن  اإل  تت�شع  ل  فهي 

اأكرث واأكرث لعلي اأن�شى دفء املظلة.

انقرا�ص

من  بال�شجر  النخلة  ت�شعر   .1

تعد  ل  ل�شنوات،  اأر�شها  يف  ت�شمرها 

ال�شاربة  ال�شلبة  فجذورها  تذكر عددها، 

وتنعها  تركها  تعيق  ر�س  الأ جوف  يف 

النبتة  الع�شر، فهي  من جماراة متطلبات 

اجلديد  الخرتاع  ترب  ل  التي  الوحيدة 

�شي�س،  الذي جاء به بنو الب�شر املدعو بالأ

لنبتة  روؤيتها  النخلة  �شيق  من  زاد  ومما 

�شي�س من  اجلوري ال�شديقة تتجول يف الأ

خر، لتح�شر املنا�شبات ويقف النا�س  مكان لآ
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وت�شرب  الفتيات  اأنامل  وتداعبها  بجانبها 

تردد  عما  ناهيك  الرجال،  اأنوف  عبقها 

على م�شامعها من �شمات اأطلقت عليها مثل 

متحجرة والتقليدية.

بعد  النخلة،  من  اأ�شي�س  يقرتب   .2

لعدة  قطنته  التي  الزينة  نبتة  ماتت  اأن 

اأ�شهر، تد النخلة مت�شعًا لإحدى بذورها، 

ر�س،  وفر�شتها مالئمة للتحرر من قيد الأ

فرتمي فيه اآملة لها حياة ع�شرية.

م�شتظلة  الرتاب،  البذرة  �شقت   .3

اأخرى  تلو  �شنة  تعلو   م،  الأ النخلة  بفيء 

مطاولة عنان ال�شماء، �شاربة جذورها يف 

م  الأ النخلة  لكن  ا�شتحياء،  �شي�س على  الأ

كانت فخورة بالتطور الذي اأحدثته يف عال 

�شي�س  النخيل، فبذرتها اأول نخلة تزرع يف الأ

الفنادق،  بوابات  وعلى  املمرات  يف  لتو�شع 

�شتكون بدعة يف عال النبات.

جاهلة  الع�شرية  النخلة  تنمو   .4

م، فقد اأك�شبها  ال�شلة بينها وبن النخلة الأ

م  الأ للنبتة  مغايرة  خ�شاًل  �شي�س  الأ

وع�شفها  اأمها  جذور  من  اأرق  وجذورها 

رغم  اأمها،  من  اأق�شر  وهي  ملعانًا،  اأكرث 

خرى،  الأ �شي�س  الأ بنباتات  طولها مقارنة 

نت النخلة دون اأن تفكر يف م�ش� النخل 

بعدها، فهي عاقر دون ثمر.
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∂
جمدي اأبو خزنة

باختصار... إنها أنِت

تتمرد الكلمات.. وتتناثر العبارات.. وعرب دروب الع�ضق تنتف�ص ا�ضتغاثات..

مل... هناك حيث اأنت .. تت�ضلمني عر�ص اجلمال وت�ضوغني معنى االأ

منيات.... وهنا حيث اأنت تتلعثم حولك احلوريات وترتامى حتت قدميك االأ

تثور يف فرح تخطى حدود الذات .. تخرب ب�ضمت ي�ضكن اخلبايا.. تنبئنا مبا هو اآت..

هذي اأنت يا غالية الكون...

اأهزوجة اأزلية ال�ضحكات.. قمر �ضماوي يعتلي يف وجنتيك ابت�ضامات.. 

ماذا اأقول بعد؟

حكاية اأنت ال متلها احلكايات .. وفرحة يكللها دفء يزيح اأي ارتعا�ضات..

عينيك وطن تقرتب منه امل�ضافات.. ت�ضوغه �ضعراً اأر�ضفة املدينة..

تغنيه اأفواه املئات..

�ضـــورة اأنت بل معنى... تطول يف �ضرحه الكلمات... يتوه يف و�ضفه جمال املوا�ضفات.. 

هذه هبـــــــــتي مـــن الـــله:

ر�ضالة ي�ضوغها قلب ينب�ص منذ �ضنوات..

روايـــــــــــــــــــــة تلف احلب باحلب... لتكمل اأروع النهايـــــــــــــــــــــــات.

ردن. كاتب من الأ
 ∂

خواطر
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∂
هبة الكايد

بال عنوان

للقلوب الدافئة دموع، ال يراها اإال املخل�ضون..

تتخطى كل امل�ضافات.. تتعدى حدود الذات.. تتمرد على اآفات الزمن..

تتمادى باأ�ضوات العلن..

تدفن يف بقاياها �ضكوتا ال يعرتيه اأمل.. و�ضكونا ال ي�ضوبه نقاء.. و�ضراعا ال ي�ضوهه عناء..

فنبحث يف داخلنا عن هذا وعن ذاك... عما �ضار هنا،، وعما ح�ضل هناك..

عن �ضعادتك عن �ضرورك عن هناك..

عن تعا�ضتك عن �ضرودك عن �ضقاك..

عن دموعك عن برودك عن دفاك..

عن كالمك عن �ضكوتك عن جفاك..

عما دهاك وما دهاك..

عن كل ما كان حولك.. 

عن دروبك عن �ضمائك عن هواك..

عن حنينك عن اأنينك عن ر�ضاك..

ردن. كاتبة و�شحفية من الأ
 ∂
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ر�ص .. عن كل ما يف االأ

من جنب وقوة.. خوف اأو �ضجاعة..

اأمومة اأو اأبوة.. ع�ضيان وطاعة..

طمع اأو قناعة.. لطف اأو ب�ضاعة..

ويف كل حلظة، كل يوم، كل �ضاعة..

هـــــــكذا نحن الب�ضر..

الكل اله يف �ضراع.. كان حبا اأو خداع..

الكل اله يف اأمل..

لكنه هيهات كان..

كالدروب بال مكان.. وكالديار ال�ضائعة..

كالكالم بال معان..

كجنني ال يحمل ا�ضما.. كبواخر بال ربان..

وكالبــــــــــــــــــيوت يف ال�ضحراء،، ت�ضج بال�ضكان ...

لكــــــنها ال حتمـــــــل العنــــــــــــوان... 



��

اأظنَُّه كاَن  »اأقالم جديدة«،  اأعداِد جمّلة  حِد  كنُت قبَل ب�ضِع �ضننَي قّدمُت مكا�ضفاٍت الأ

ربعنَي من  واالأ الّتا�ضِع  العدِد  َدِه�ضُت حنَي وقفُت على ما يف هذا  اأيّن  واأعرتُف  اأرَبع.  منُذ 

إبداعيٍَّة تبحُث لنف�ِضها  ُف عن جتارَب تزداُد ُن�ضًجا، وحتَتفي بطاقاٍت ا ن�ضو�ٍص؛ فهَي تتك�ضَّ

عن اأُُفٍق اآخر ُمبايٍن للم�ضَهِد ال�ّضائد.

وينبغي، قبَل الولوِج يف املكا�ضَفاِت، تن�ضيُد هذه الّن�ضو�ِص يف �ضياِقها؛ فهي ن�ضو�ٌص �ضابٌَّة 

بالّنظِر اإىل مرحلِة كاتبيها الُعْمريَّة، وُمكَتهلٌة بالنَّظِر يف جتارِبهم ويف مقاِديِر انعتاِقهم من 

نت من الّتغيرِي يف  ٍة متكَّ ح�ضا�ِص باالنتماِء لُفتوَّ ِة، وَغرِقهم يف اأكناِف االإ ُقيوِد املرحلِة الُعمريَّ

بداعّي! �ضِن يف امل�ضهِد االإ ُفِق االآ ُ امل�ضَهِد العربيِّ �ضيا�ضيًّا، وهي اأقدُر على َفْتِق االأ

∂
د. خالد اجلرب

حيرة واصطناع حكمة

ردن. اأكادميي و�شاعر من الأ
 ∂

مكا�ضفات



��

هذه  عالماِت  اأوىل  الوافرُة  الَقِلَقُة  ُة  احَلْ�َ

بقلِقَها  ا.  اأي�شً وارفُة  ٌة  َحْ�َ اأّنها  غَ�  الّن�شو�س، 

خُمتلَفِن،  وِل�شاٍن  َوجٍه  عن  الَبحِث  م�شاَر  ُد  ت�شِّ

واأُفِق  تقليًدا  ي  املا�شِ ُعْمِق  بَن  ُد  ترتدَّ ولهذا فهي 

ُمطلًَّة  ا�شِتْحياٍء  على  وتتواَرى  حداَثًة،  احلا�شِر 

لَتَجاُوِزه،  ت�شَعى  الذي  ْكِل  ال�شَّ ُركاِم  خلِف  من 

اإيقاًعا  َقَداَمِته  لُه يف  اأ�ش�ًة  فتظلُّ  ُر  تق�شِّ لكّنها 

يف  تن�شرُب  حَن  ِعقاِله  من  ًة  ومنفكَّ و�شورًة، 

فخاِخ تقليِبه والّتنويِع عليه كتابًة وتركيًبا. وخُ� 

نوذٌج  الّن�شو�س  يف  احل�َة  هذه  ُد  يج�شِّ ما 

مولوّي”  �شماع  “مقطع  بعنوان  ا  حقًّ خمتلٌف 

اإيقاِع  ٌة من  َعينيَّ الق�شيدُة  الّربيع.  اأمن  لل�شاعر 

ثوَب  لُيلِب�َشها  بالّربيِع  احل�ُة  انزاَحِت  الّطويِل، 

ق�شيدُة  ْت  تبدَّ هكذا  “الّتفعيلة”.  ال�ّشكِل  َحداثِة 

ال�ّشطريِن املقّفاُة ق�شيدَة تفعيلٍة. وقد يظّن ظانٌّ 

ُد عبٍث يف الّدللة، اأو َم�ُس تريٍب  اأّن هذا جمرَّ

يف  اأّنه  غ�  ما؛  ب�شورٍة  �شائٌغ  وهذا  ال�ّشكل!  يف 

ٍة قبَل اأن  ٍة م�شمونيَّ الُعمِق تعبٌ� عن اأزمٍة حقيقيَّ

ة! �س-�شكليَّ تكوَن َمْ

ُلغُتها  حيُث  من  ٌة  َحداثيَّ الّربيع  ق�شيدُة 

اُتها، ومن حيُث بنيُتها اجلوهرّيُة  وتراكيُبها وتنا�شّ

ا؛ ولهذا كاَن ل بدَّ من اإلبا�ِشَها �شكاًل َحداثيًّا  اأي�شً

�َشْطَريِن  البيِت  بكتابِة  ال�ّشكِل  َة  كال�شيكيَّ يجاِنُب 

َة ما  يف عموَدين. لكنَّ اإيقاَعها تقليديٌّ تاًما! ثمَّ

بالّدرا�شة  جدير  وهو  ُهنا،  الّرماِد  تَت  يجري 

وينتمي  ملرحلِته،  ينتمي  الذي  ال�ّشاعُر  نارة.  والإ

املمّثلِة حل�ِة  ُ عن ح�ِته  يعربِّ ا، وهو  اأي�شً ّمِته  لأ
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ناهًدا  بالكلماِت،  والّر�شِم  بالّتداعياِت  كامل  جيٍل 

ياٍت  َ عن ت�شظِّ ٍة ُلغوّيٍة َيربيَها لتعربِّ وفيَّ بلغِته نحَو �شُ

ٍف ُيعيناِن على ا�شتعاَدِة  �شتَّى، نازًعا اإىل َوْحَدٍة وتكهُّ

األفِة الّذاِت املغرتبِة عن عامِلها!

فح  »ال�شّ ِته  رائيَّ يف  ما�شنة  اأنار  وينزُع 

على  القتداِر  اإىل  جّيًدا  بها  يعَتني  بُلغٍة  خ�«،  الأ

التي  الق�شيدِة  يف  ممتدٌّ  فالّت�شريُع  القوايف؛ 

ٍع، كاأّن اأنار  ُق�ِشَمـت مقاِطَع كلُّها يبداأ ببيٍت م�شرَّ

امرئ  �شنيِع  من  كاَن  ما  َر  تذكُّ القارئ  من  يريُد 

القي�ِس واأبي الطّيِب و�شواُهما بالّت�شريِع الّداخلّي، 

ف�شاًل عن اأّن طوَل الّنَف�ِس يف الق�شيدِة ل يفر�ْس 

ومع  َندَر.  ما  اإّل  القوايف  بتكرار  يطاَء«  »الإ عليِه 

ٌة  وكال�شيكيَّ ال�ّشطريِن،  �شعِر  من  الق�شيدَة  اأّن 

ُد انبهاًرا باللعِب على اللغِة  بامتياز، فاإّن لغَتها ت�شِّ

ا وت�شحيفيًّا، واحتفاًء  ِطباًقا ومقابلًة وجنا�ًشا تامًّ

دوِر،  ال�شُّ على  عجاِز  الأَ ردِّ  من  البديِع  باأ�شاليِب 

الكرمِي  القراآن  لغَة  ِبها  ة  مُما�شًّ الّتق�شيِم،  وُح�شِن 

ومظاهُر  اأ�شاليُب  وهذه  ا.  تنا�شًّ العربّي  عر  وال�شِّ

ال�ّشاعرة  الّذاِت  قدرة  اإثباِت  يف  رغبٍة  على  تنمُّ 

وطاقاِتها الكامنة.

َة  املكانيَّ الق�شيدَة  اخلطيب  تقوى  وُتقارُب 

اإذ  اأنها  غ�  »اإربد«،  يف  املكان  بجمالّياِت  واعيًة 

ٍة  عرو�شيَّ َهناٍت  يف  تقُع  ال�ّشطريِن  ق�شيدَة  تكتُب 

طفيفة، وهي يف جمَمِلها ناتٌة عن التبا�ِس تفعيلَتي 

)ُمْتفاِعُلن( من الكامل ب )م�شَتْفِعُلْن( من الّرجِز 

يف  )ُمَتَفاِعُلْن(  ِتَي  تاأ اأن  منها  فينّد  والب�شيِط، 
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ٍة  اإيقاعيَّ يُحوُل دوَن تقيِق  لكّن هذا ل  الب�شيِط؛ 

وِر اجلميلة. ولعّل �شارة عودة  عالية، وبع�س ال�شُّ

يقاِع  يف ق�شيدِتها “ِذْكَرى” َتِنمُّ على الهتماِم بالإ

من  فالق�شيدُة  ورة؛  وال�شّ الفكرِة  ِح�شاِب  على 

»الكلمُة  عليها  ويغلُب  )فُعولن(،  املتقارِب  وزِن 

يف  واثقًة  تتهاَدى  زالت  ما  بها  وكاأيّن  الّتفعيلُة«؛ 

مبقاي�شِة  َطبًعا  ليكوَن  العربيِّ  يقاِع  الإ ا�شتدخاِل 

وزاِن العرو�شيَّة، واأي�َشُر  رفّيِة على الأ يِغ ال�شّ ال�شِّ

عِر بالكلماِت الّتفعيالت! ُرِق لذلَك َنظُم ال�شِّ الطُّ

الّنرِث” يف  “ق�شيدَة  العّبادي  �شامر  ويقارُب 

ة،  جادَّ مقاربًة  َيحرتق”  “حلا�شٍر  الّنرثّي  ه  ن�شِّ

يف  الّنرِث”  “ق�شيدِة  اأ�شوَل  ُيجانُب  اأّنه  غَ� 

جليَّة.  �شارخٍة  فكرٍة  على  ز  يركِّ حَن  ِتها  جّمانيَّ

ول�شُت اأن�ُشُب اخللَل يف هذا اجلانِب اإىل ما ُيحاوُله 

كّتاب  بع�س  فهِم  �شوِء  اإىل  بل  ال�ّشباُب،  ال�ّشعراُء 

ه،  خل�شائ�شِ الِكبار  من  دِب  الأ من  اللوِن  هذا 

ا نرثيًّا قد  واأ�شوِله التي اإن خرَج عنها اأ�شبَح ن�شًّ

اأو  ِة،  يَّ �شِ الق�شَ ِة  ال�ّشرديَّ اأو  اخلطابِة،  اإىل  مييُل 

بُلغٍة  يَغت  �شِ َجميلٌة  ملحاٌت  الّن�سِّ  ويف  اخلاطرة. 

ٍة ُتنبُئ عن ح�سٍّ اأدبيٍّ واعد! َحداثيَّ

لل�شاعر  منه«  �شفاء  ل  »وَطٌن  ق�شيدُة  وتّثل 

الّتفعيلِة؛  �شعر  يف  باأ�َس  ل  ُماولًة  ثابت  �شامي 

ِة درجًة من النُّ�شِج  يَّ ف�شامي يبلُغ مبقاِطعه الّن�شّ

والكثافِة جّيدًة، ف�شاًل عن اّتباِعه اأ�شلوَب الّتدويِر 

يف عباراِته ال�ّشعرّية يف كّل مقَطٍع �شاعًيا بها اإىل 

قافيٍة مّطردٍة يف نهاياِت املقاِطع. وتدوُر الق�شيدُة 

اإىل  يقوُد  الذي  َمِل  الأ انتزاِع  فكرِة  على  ها  لبِّ يف 



�1

نهاياٍت متفائلٍة، من رِحم الهجِ� وامل�شَهِد امَليت! 

اأّما طارق دراغمة يف ق�شيدِته »اآهات خّفاقة 

باجلراح«، وهي من �شعر ال�ّشطريِن، فهو يعوُد ِبنا 

اإىل فكرِة احل�ِة القلقِة الوافرِة؛ اإّنه يحاوُل »لزوَم 

ي يف لزومّياِته.  ما ل يلَزم« يف لعبٍة �شبيهٍة بطبِع املعرِّ

مّطردَتِن؛  قافيتِن  للق�شيدِة  دراغمة  يجعُل 

عجاِز. ومع  خرى لالأ وىل، والأُ �شطاِر الأ واحدة لالأ

الّتجديِد  مظاهر  بع�س  على  الق�شيدِة  ا�شتمال 

يِغ الفريدِة؛ فاإّن  اللغوّي بالّنحِت وال�شتقاِق وال�شِّ

فيها-  الّتقليِد  مبحاولِة  حّتى   – ُل  تثِّ الق�شيدَة 

يف  ال�ّشاعرة  الّذاِت  رغبُة  حيُث  من  جديًدا  نَف�ًشا 

اإثباِت ُقدرِتها على موازاِة اأعالٍم كاملعّري.

ال�ّشباِب ُتاوُل  الّذواِت املبدعَة من جيل  كاأّن 

القوَل: نحُن هنا، لنا ما َلنا، وقادروَن على اإثباِت 

وجوِدنا؛ ومقتدروَن يف هذا الُعمر، وبهذه الّتجارِب 

ِة، على اإجناِز ما احتاَج الكباُر اإىل خرباٍت  الغ�شَّ

الّتجريِب  على  قادروَن  نحُن  لتحقيِقه.  طويلٍة 

وعلى  الكال�شيكّي،  القدمِي  بتحديِث  ال�ّشكِل  يف 

القالِب  ور اجلديدِة حّتى مع  اللغِة احلديثِة وال�شّ

مع  وامل�شموِن  الفكرِة  حداثِة  وعلى  الكال�شيكّي، 

على  وقادروَن  ِة،  ال�ّشكليَّ يف  اإمعاًنا  �شّد  الأ القالِب 

اللغوّي  ال�شتقاِق  وعلى  �ِشعًرا،  املكاِن  �شياغِة 

على  هذا  من  اأكرَث  وقادروَن  واقتدار،  بجراأٍة 

الكثافِة وا�شطناِع احِلكمِة.

وهذا ما تثبُته لينا جّرار يف ق�شيدِتها الّنرثّية 

يعني  احلكمِة  ا�شطناُع  ال�ّشم�س«.  اإىل  »طريق 

لها من تربٍة  بدَّ  ل  الُكهولِة؛ فاحلكمُة  ا�شطناَع 
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معاٍن  ْوَغ  �شَ للحكيِم  ُن  تكِّ احلياِة  يف  ممتّدٍة 

لينا  اإّن  كثيفة.  خُمتزلٍة  عباراٍت  يف  بديعٍة 

جّرار، واأنظاَرها ونظ�اِتها من جيِل ال�ّشباِب 

وقدراِتهم  وجوِدهم  اإثباَت  يحاولوَن  املبدِع، 

واأهّمّيتهم يف احلياِة بهذا الكتهاِل امل�شطَنع، 

َرِة ق�شًدا،  وبهذه احلكمِة الّظاهرِة، بل املظهَّ

ا منهم ملثِل: »اأكرب منك بيوم اأفهم منك  رف�شً

ب�شنة«! وهم يف ذلَك من�شجموَن مع ما اأبرزْتُه 

تغي�اٍت  فر�ِس  من  احلراِك  على  قدرُتهم 

جداِد  باء والأ هلوَن من الآ عجَز عن بلوِغها الأ

احلكمِة  ا�شطناَع  اإّن  اأقوُل  عقود.  مدار  على 

ًة يف  بهذا الكتهاِل ميّثل ظاهرًة فّنّيًة واأ�شلوبيَّ

اأدِب ال�ّشباِب جديرًة بالّدرا�شة، وهي من قبيِل 

احلياِة  يف  اأفقيًّا  المتداِد  فقِر  عن  الّتعوي�ِس 

فيها  عموديًّا  بالمتداِد  والّزمن«  »بالعمر 

ل والّتدبُِّر والوعي«! »باخلربِة والفهِم والّتاأمُّ

على  »احلياة  ق�شيدُة  اأذهلتني  وقد 

من  للّذهوِل  ما  بكّل  القي�شي  ملاهر  الّطاولة« 

الّنرِث«  ِلـ»ق�شيدِة  ت�شيٌد حقيقيٌّ  اإّنها  معنى! 

ب�شعِر  القارَئ  ُر  تذكِّ اأّنها  �شحيٌح  �شيلة؛  الأ

ممود دروي�س يف نهاياِته، ل �شّيما ق�شيدته 

التي ي�شُف فيها ما �شيفعُل اإذا عرَف اأّن املوَت 

امتدَّ  القي�شي  اأّن  غَ�  دقائق؛  بعَد  �شياأتيِه 

احلياِة  على  �شراِر  الإ مظاهِر  اإىل  بالفكرِة 

لمِة والعتمة وال�ّشواد؛ اأي مبقاومِة  وتّدي الظُّ

والب�شاَطة،  اجَلمال  من  مبزيٍد  والقبِح  املوِت 

من  كثٍ�  بقليٍل/  املوِت  وجِه  يف  والوقوِف 

الّرغبِة يف احلياة. ولغُة القي�شي يف ق�شيدِته 

ٌة بامتياٍز »�شندّرب اأنف�َشنا على  هذه ُلغٌة َحداثيَّ

احلياِة مثلما يدّرب العال اأغراَره على ال�ّشالِح 

وِء مثلما  والليل/ �شندّرُب اأنف�َشنا على ن�شِج ال�شّ

يدّرب اجلرناُل جنوَده على األفة العتمة«! اإيّن 

اإذ اأ�شعى لتظهِ� فكرِة »احل�ة التي ت�شطنُع 

ُد ما ميتلُكه  وكِّ احلكمة« يف هذه الّن�شو�س، لأ

حقيقيَّة؛  طاقٍة  من  املبِدُعوَن  ال�ّشباب  هوؤلء 

قّدمه  ما  ويتجاَوُزوَن  املراِحَل  يحرقوَن  اإّنهم 

وحديًثا.  قدمًيا  الّدهِر  من  حٍن  ذاَت  الكباُر 

الّطويِل  م�شاِره  كّل  اإىل  دروي�س  احتاَج  لقد 

املُوؤِل ليبُلَغ حدَّ احلكمِة باللتفاِت اإىل احلياِة 

فتيٌة  اأولِء  هم  وها  املوت؛  م�شَهِد  رحِم  يف 

مقارعِة  على  ًة  واإبداعيَّ نف�شّيًة  جراأًة  يبلغوَن 

املعّري واملتنّبي ودروي�س، مع اأّن امتداَدُهم يف 

احلياِة مدوٌد زمنيًّا!

»املقاطع«  ق�شيدَة  اأحبُّ  ل  اأيّن  ومع 

ملحّمد  اأُخرى«  »ق�شائد  ن�سَّ  فاإّن  لِة،  املف�شَّ

املعايطة اأثاَر ف�شول بقراءِته مّراٍت؛ فاملقاطُع 

كاتُبها  ق�شَد  كاأّنا  كثيفٌة  فيه  ّيُة  الّن�شّ

ل�شتقطاِر  ماولٌة  الكثافُة  َعْنَوًة.  لختزاِلها 

اأنبوِب اختباٍر �شغ�، وا�شتخال�ِس  احلياِة يف 

الّزهراِت، واخرتاِق  اآلِف  اليا�َشمِن من  عبِق 

ها  ُلبِّ اإىل  احلياِة  يف  الكربى  املظاهِر  ُق�شوِر 

�شاهُد  اأنا  فيِك،  »مكّلاًل  امل�شتعل  احلقيقّي 

َقرْب/ اأّمي دمعُة الفجر«. ملاذا ي�شطنُع هوؤلء 

ي  ّنهم يف حالٍة من الّتحدِّ ال�ّشباب احلكمة؟ األأ
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حوَلهم  الَعقيِم  بداعّي  الإ امل�شهِد  مع  ال�ّشافِر 

فيه  حقيقّي  تغيٍ�  اإحداِث  عن  رّواُده  عجَز 

�شوى بالبتذال، ُقبالَة تدٍّ حقيقّي مع م�شَهٍد 

اجتماعّي و�شيا�شّي تّكن ال�ّشباُب من اخرتاِقه 

يهُتفوَن:  بهم  كاأيّن  فيه؟  ما  تغيٍ�  لإجناِز 

مّنا  وتعلَّموا  ِحكَمِتنا،  اإىل  اإلينا...  »ا�شَتمُعوا 

ومن تارِبنا«!

ف�شهاَدتي  الع�ّشاف،  �شاهر  مناهل  اأّما 

دَفعني  الذي  فهي من اجليِل  فيها جمروحة؛ 

كتابِتها  يف  ملا  اأكرث،  ال�ّشباِب  باأدب  لالهتماِم 

وبديَهٍة  وَطبٍع  ٍة  و�شجيَّ وان�شياٍب  انثياٍل  من 

يف  وهي  ارِتاٌل.  كلَُّه  �شعَرها  لكاأّن  حّتى 

ة »�شر اأينما ت�شتاق روحك«  ق�شيدِتها العموديَّ

تنهُج ن�شَقها نف�َشه؛ تذّكُر بال�ّشعراء العرِب يف 

د  تردُّ بال  قوافيها  تنهاُل  عِر،  ال�شِّ زهِو  ع�شِر 

كراه، ولغُتها ُم�شرقٌة  ٍة بالإ غَ� قلَقٍة ول م�ُشوَّ

العرِب  ذوِق  عن  يخرُج  ما  فيها  تُد  تكاُد  ل 

عالية،  ٍة  �شعريَّ ثقافٍة  على  ًة  دالَّ الرّتكيِب  يف 

ة. واحلكمُة على ل�شاِن  وذخ�ٍة اإيقاعّيٍة ممتدَّ

َلة! مناهل الع�ّشاِف تاأتي كّل حن غَ� متمحَّ

العمودّية  ق�شيدِته  يف  الّدبك  يزن  واأّما 

املبِدَعِة  ال�ّشاّبة  �شواِت  الأ مَن  فهو  »ن�شاز«، 

يكتُب  ة.  اخلا�شّ ُلغِتها  نحِت  يف  جنَحت  التي 

�شكُلها؛  حيُث  من  الّتقليديَّة  الق�شيدَة  يزن 

»اأُ�شيُح بخاطري  ة  ٌة خا�شَّ ُلغَته َحداثيَّ اأنَّ  غ� 

فيذوُب ظّلي/ اأرى يف قعر فنجاين جمودي... 

ُل ل باأنَّ النُبَّ َوجِهي/ وَغيهُب َزفرِة الَغيِب  ُيخيَّ

الَكُنوِد«. يذّكُر يزن الّدَبك قارَئه بلغِة اأبي ّتام 

فهو  ع�شره؛  نّقاُد  فيه  لَمُه  الذي  �شعره  يف 

ُت�شَك  اأن  يندُر  خمتلفًة  ًة  حداثيَّ لغًة  ميتلُك 

اأن  يندُر  األفاٌظ  ُتطلُّ  هذا  ومع  فيها،  باملعنى 

مثِل  يف  هم  ومن  الع�شِر،  اأهُل  ي�شتخِدَمها 

ه، يف اأدِبهم.  �شنِّ

التي  ال�ّشعرّية  الّن�شو�س  عند  ُف  اأتوقَّ واإذ 

جمّلة  من  ربعون  والأ الّتا�شع  العدد  نها  ت�شمَّ

املكا�شفاِت  هذه  يف  واأقت�شُر  جديدة،  اأقالم 

الّن�شو�ِس  قيمِة  من  اأنتق�ُس  فل�شُت  عليها، 

ِة التي ا�شتمَل عليها العدد. لكّني اآثرُت  ال�ّشرديَّ

طالِة َماللة،  الوقوَف عند هذا احلّد؛ ففي الإ

ويف الرّتكيِز على جانٍب فائدة، مع الوعِد باأن 

اأتناوَل يف مكا�شفٍة قادمٍة الّن�شو�َس ال�ّشرديَّة 

عاملنا  يف  الّرائدة  للمجّلِة  ًيا  متمنِّ ًة؛  خا�شَّ

تريِرها  ولهيئة  جديدة«،  »اأقالم  العربّي 

ّم«، وللمبدعَن  ِة »الأ ردنيَّ والعاملَن فيها، ولالأ

بكّل  يحاوُل  الذي  اجليِل  هذا  من  واملبدعاِت 

مّت�شاًل  يظّل  اأن  �شريرٍة  �شفاِء  من  اأُوِتي  ما 

برتاِثه، غَ� منبتٍّ من حا�شِره وواقِعه واأُفِقه، 

كلَّ اخل� والّتوفيق وال�ّشداد.

وبعُد،

احل�ُة  ُده  ت�شِّ الذي  احلراَك  هذا  فاإّن 

ما  ٍة  �شكليَّ �شيغٍة  عن  البحِث  يف  القلقُة 
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اإيجابيٌّ  اإيقاِعها...  اأو  لغِتها،  اأو  للق�شيدة، 

ونهاياِته  غاياِته  واإيجابّي يف  كرب،  الأ ه  �شقِّ يف 

َحَ�ٌة  اإّنها  مّددة.  غ�  اآفاٍق  على  املفتوحة 

فَق القريَب ينفتُق  ٍة ما، لعّل الأُ �شتقوٌد نحَو ُوثوقيَّ

عنها. هذا اجليُل من املبدعَن ال�ّشباِب ي�شعى 

كادميّيوَن  الأ ا�شطَنعها  التي  الهّوة  لتج�شِ� 

واحلداثة،  والرّتاِث  واملُعا�شرة،  �شالِة  الأ بن 

ّمِة ووجداِنها يف انتماءاِتها  �شيلِة لالأ والقيِم الأ

جانب  من  واحل�شاريَّة  والّدينّية  القومّية 

ن�شايّن املعا�شِر من  وقيِم النتماء للمجتمِع الإ

البحِث عن  اأزمُة  خرى؛ وهنا تكمُن  الأُ اجلهِة 

وجٍه ويٍد يحّققاِن هذا كلَُّه بل�شاٍن غِ� ُمغرتٍب 

ًة  ممتدَّ ع�شِرها  يف  احلا�شرِة  الّذاِت  عن 

عميًقا بجذوِرها، غَ� منبتٍَّة من ع�شِرها ول 

منقطعٍة عن نف�ِشها بثقافٍة مائزٍة حقيقيَّة!

للّتجريِب؛  �شادقٌة  خال�شٌة  دعوٌة  هذه 

الّتجريِب على كلِّ �شعيٍد، للخروِج باأدٍب عربّي 

اّتباعيٍّ  غَ�  َة،  اخلا�شَّ نكهَته  ميتلُك  طاَزٍج 

للقدمِي ول ا�شتتباعيٍّ للغريِب. نحُن يف حاَجٍة 

ه  اإىل اأدٍب عربّي خال�سٍ لُه �شماُته وخ�شائ�شُ

ول�شُت  له،  زُة  املميِّ اجلديدُة  ُة  الفّنيَّ وتقاليُده 

اأرى جياًل قادًرا على افرتاِع الّطريِق اإليِه اأكرَث 

قالِم الواعدِة اجلديدة«! من »الأ
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ترنيمة للحياة
هرني ودزورث1

∂
ترجمة: �ضلطان القي�ضي

ل تقولوا ل ببالغ احلزن والعزاء

اإن احلياة لي�شت �شوى حلم فارغ!

املوت نومُة الروح

مور لي�شت كما تبدو. والأ

احلياة حقيقية! احلياة جادة!

والقرب لي�س هدفها؛ 

من الرتاب جنيء واإىل الرتاب نعود، 

لي�س هذا حديث الروح.

�شى هدفنا اأو نهاية الدرب ل املتعة ول الأ

�شاعر ومرتجم من فل�شطن.
 ∂

اأدب عاملي
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اإنا اأن نثبت اأن القادم خمتلف 

الفن يبقى والوقت ي�شمحل ويتال�شى  

وقلوبنا رغم اأنها ممتلئة و�شجاعة، 

اإيقاعا  تنقر  فارغة  كطبول  تزال  ما  اأنها  اإل 

جنائزيا 

يف الطريق اإىل القرب.

يف ميدان املعركة الوا�شع يف هذا الكون، 

يف مع�شكر احلياة..

بكم.. ل تكن كالقطيع امل�شوق  ل تكن كالأ

كن بطل املعركة!

ل تثق بامل�شتقبل، بل بال�شعادة!

دع املا�شي املّيت يدفن موتاه!

ع�س احلا�شر!

عال! فالقلب يف احل�شا واهلل يف الأ

حيوات العظماء تذكرنا دائما 

اأنه باإمكاننا اأن جنعل حياتنا �شاميًة

كي نغادر تاركن وراءنا 

اآثار خطانا على رمل الزمان؛

اآثار اخلطى التي قد تبحر فوق �شقف احلياة 

قلبه  اإليه  فتعيد  ومطم  بائ�س  اأٌخ  يراها  قد 

مرة اأخرى.

دعونا اإذن، نقف ونعمل 

بقلب قوي، مهما كان امل�ش�؛

تابعوا الكفاح، وا�شلوا العمل

تعلموا ال�شرب والنتظار.

القرن  العليا يف  الطبقة  اأدباء  وهم  بو�شطن(  لوجنفلو  اىل جماعة )برهميو  ودزورث  ينتمي هرني   -1

التا�شع ع�شر، وتاأتي هذه الت�شمية من ا�شم اأعلى طائفة يف الديانة الهندو�شية-ح�شب م�شدر التعريف- . 

لهية وكتب  كان لوجنفلو من اأكرث ال�شعراء تاأثً�ا يف ع�شره  وكتب ق�شائد متاأثرا فيها بكوميديا دانتي الإ

كرث  الأ وق�شيدته    1865 عام  احلرب  ل�شهداء  تجيدا  كتبها  التي  كالق�شيدة  �شاخرة   هجائية  ق�شائد 

هيواثا  اأغنية  اإىل  اإ�شافة  لوجنفلو،  اأعمال  واأطول  اأف�شل  من  تعترب  التي  )1847م(  تاأث�ا  يفاجنلن 

طفال، رحلة بول ريفر  وحطام ال�شفينة ه�شربز وبناء ال�شفن. وكان  ومغازلة مايلز �شتاندي�س و�شاعة الأ

ناقدا مهما ولكنه ل  يكن له تاأث� يذكر على ال�شعر احلديث مثلما فعل �شعراء اآخرون يف ع�شره مثل والت 

ويتمان واإميلي ديكن�شون.

بلج  ابنة  اأمه  وكانت  ما�شا�شو�شيت�س.  ولية  يف  لند  بورت  ميناء  يف  1807م  فرباير   27 يف  لوجنفلو  ولد 

مريكية ثم مامًيا. ودزورث الذي كان جرناًل يف الثورة الأ

 ولقد تاأثرت معظم كتاباته اأثناء حياته بحبه للبحر. ثم اأ�شبح اأ�شتاًذا للغات احلديثة يف كلية بودون يف 

ا مماثاًل للتدري�س يف كلية هارفارد. ومن اأجل اإعداد نف�شه لهذه  منطقة برونزويك مبن. كما تلقى عر�شً

وىل يف هولندا عام  اأوروبا. وتوفيت زوجته الأ اأن ي�شافر على نطاق وا�شع يف  مر منه  الوظيفة، تطلب الأ

جها�س. ان�شم لوجنفلو لكلية هارفارد عام 1837م، للتدري�س بها. وبعد مرور عامن،  1835م ب�شبب الإ

ول وهو جمموعة من امل�شاهد امل�شرحية عن ال�شفر. تزوج لوجنفلو للمرة الثانية عام 1843  �شدر كتابه الأ

ورزق ب�شتة اأطفال.
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رمزية الكرمل في رواية
سرايا بنت الغول- إميل حبيبي

∂
غرب ب�ضام االأ

ن�ضان، حمل فل�ضطني بني جوانحه، فكر�ص لها وقته، منحته املحبة  اإميل حبيبي، الكاتب االإ

خرون، فلبى النداء: باٍق يف حيفا. بقي يف حيفا، مقاوماً  بداع، نادت عليه يوم تركها االآ فمنحها االإ

م  بل�ضانه حني عجزت اليُد، بقي يف حيفا حني تخاذل املتخاذلون، فانربى مدافعا عن ق�ضيته االأ

دبي الكبري �ضوى ترجمة حلياة  إنتاجه االأ – فل�ضطني- �ضحفياً مبدعاً، واأديباً مثقفاً؛ فلم يكن ا
فل�ضطيني متمرد.

كاتب من فل�شطن.
 ∂

ف�ضاءات
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من  واحدة  الغول«  بنت  »�شرايا  ورواية 

دبية التي حازت على عدد كب� من  عمال الأ الأ

العلمية، منذ �شدورها  بحاث  الدرا�شات، والأ

اإىل العلن يف العام1991م، »ف�شدرت بالعربية 

 ،
1

جنبية« الأ اللغات  من  عدد  اإىل  ترجمت  ثم 

فكلُّ اأديب اأو ناقد وجد فيها �شالته املن�شودة.

الوقوف  الباحث  يحاول  املقالة  هذه  ويف   

وظفه  الذي  �شطوري  الأ التنا�س  رمزية  اأمام 

»جبل  رمزية  خا�شة  روايته،  يف  ديب  الأ

برز  الذي  الفل�شطيني  اجلبل  ذلك  الكرمل« 

ا�شتخدمه  فلماذا  الرواية.   هذه  يف  كث�ًا 

ديب؟ وكيف وظفه؟ وما هي رمزيته؟ الأ

رحيل  ذكرى  علينا  تل  يام  الأ هذه  ويف   

اإميل حبيبي عن الدنيا، تاركًا خلفه عوا�شف 

وترك  ج�شدًا،  الدنيا  عن  رحل  بداع،  الإ من 

تن�  للحرية،  املحبة  جيال  لالأ حية  اأعماله 

اأدبًا،  ليزدادوا  دباء  لالأ فرتكها  الطريق،  لها 

وللنقاد درا�شة وبحثًا.

الكرمل

للح�شارة  عريقا  تاريخًا  الكرمل  مُيثل   

ُن�شجت  خا�شة،  وفل�شطن  عامة،  ن�شانية  الإ

عليه  فت�شارع  القدم،  منذ  �شاط�  الأ حوله 

له »بعل« ارتباطًا وثيقًا،  لهة، وارتبط به الإ الآ

من  »بعل«  طرد  »موت«  له  الإ حاول  فكلما 

الكرمل، عاد اإليه مرة اأخرى، فبعد تٍد بن 

له »موت« من جهة و«بعل« من جهة اأخرى،  الإ

لهة مبوت  ، اعتقدت الآ
2

يف زيارة »اأر�س املوتى«

مرة  وظهر  عاد  بعل  ولكنَّ  املعركة،  يف  »بعل« 

لهة اإىل  اأخرى، »ويف هذه املرة ان�شم جميع الآ

�شف بعل ول ينت�شر اأيٌّ من املتحاربن. وبعد 

وترك  )موت(  وطرد  )اإيل(  تدخل  املعركة 

.
3

احلقول لبعل«

�شطورة يف الرواية،   ويوظف الكاتب تلك الأ

ال�شحيق،  فقد »كان الكرمل، يف ذلك الزمن 

»بعل  قدميا؛  ُي�شمى  كان  له  الإ وهذا   
4

اإلها.«

كرم اللوز، وهو معبود فينيقي، وهو �شكل من 

 .
5

الكرمل« �شيد  ويعني  )بعل(  له  الإ اأ�شكال 

فالكرمل 
 6

وبعل عند الكنعانين »اإله اخل�شب«

لي�س جباًل كباقي اجلبال، بل هو امتداد عريق 

حل�شارة موغلة يف القدم، يقول البطل: »اأما 

قبلنا.  من  موجود  وهو  ُوجدنا  فقد  الكرمل 

اأنظارنا. فن�شتيقظ غ�  اأمام  ننام وهو ماثل 

نه موجود كما ال�شماء من فوقنا  ملتفتن اإليه لأ

 
7

موجودة وال�شم�س يف النهار موجودة.«

 ويرمز الكرمل عند الكاتب اإىل فل�شطن، 

نعيم  من  خ�  وهو  وينابيعها،  وخ�شرتها 

الدنيا وق�شورها، ويتمتع البطل بهذه املناظر 

بعد نك�شة عام 1967م، التي �شرقت ما تبقى 

املتبقي  مل  الأ و�شرقت  فل�شطن،  اأر�س  من 

من  �شيء  للبطل  يبقى  ذلك  ومع  لتحريرها، 

مل؛ فاإن فّرط البع�س بتحرير فل�شطن، فهو  الأ

ّنه باق يف اأر�شه، يقول: »وغبطت  لن يفرط، لأ

اأنني قادر، بعد، على اخللو بربي  حال على 

وببحري وب�شمائي واأن اأخلد اإىل معال �شباي 

على  وت�شرت  جميعًا.  اخلم�س  بحوا�شي 

هذا  ي�شتطيعون  ل  اأنهم  الغائبن  زمالئي 

مر اإل ا�شتغابة. فال تقولوا، يا اأحبائي: )ل  الأ
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على  الوقوف  اإّن  فواهلل  نخ�شره(!  �شيء  يبَق 

طالل، اأمام بلوطة مّرمة اأو اأمام �شخرة  الأ

حياة  من  ف�شل  لأ النفرادي؛  احلب�س  يف 

الغربة-حياة  �شباب  فوق  امل�شيدة  الق�شور 

املحرقة  واأر�س   
8

املحرقة« اأر�س  من  اأن�شف 

قام  وفيها  الكرمل  جبل  من  جزء  هي  هذه 

»وتروي  بعل،  له  الإ كهنة  بحرق  اإليا�س  النبي 

امللك  قدر  من  حط  ايليا  النبي  اأن  الروايات 

الثاين  لعتقاد  الكرمل،  جبل  يف  )اآهاب( 

نار اهلل �شتحرق  ايليا )اإن  اإذ قال  بعل.  بقوة 

والرتاب  وال�شخور  واخل�شب  القرابن 

وتق�شي على املياه يف احلفر(، وتكن بعدها 

له بعل واأكد بقاء  النبي ايليا من قتل اأتباع الإ

اأراد  الكاتب  ، ولعّل 
9

عبادة يهوذا يف املنطقة«

اأن  على  الدللة  �شطورة  الأ هذه  توظيف  من 

الكنعانين هم اأ�شل �شكان هذه البالد، واأنهم 

موجودون قبل قدوم النبي اإليا�س، وقبل عبادة 

يهوذا يف فل�شطن.

قوته  الكرمل  ُيعيد  اأن  البطل  ويتمنى   

له »موت«،  له »بعل« على الإ ون�شاطه كما تغلب الإ

فينق�س على املحتل ويطرده من فل�شطن، فهو 

يتوقع »اأن ي�شت�شيط هذا الثور غ�شبًا. ولكن ل 

 
10

العرب!« �شرب  �شبور  فهو  تنادي.  ملن  حياة 

يت�شف  اللذين  والتهكم  ال�شخرية  ونالحظ 

العرب  ي�شتهزئ من  الكاتب؛ فهو  اأ�شلوب  بها 

ن �شاكنًا، بل �شلموا  الذين ل يحركوا حتى الآ

ما تبقى من فل�شطن للمحتل. 

عاجيب،  الأ بالكرمل  فعلوا  واملحتلون 

اأ�شجاره،«  وقطعوا  حرماته،  فانتهكوا 

خمابئه  انك�شفت  حتى  الكرمل  وا�شتباحوا 

ول يعد ملجاأ ل للبعل ول للخ�شر! ل للح�شر 

»تنوفا«  و�شركة  اختفوا.  و»النور«  للّنور  ول 

هي التي توزع احلليب على عتبات البيوت يف 

اأهلها.  مع  واخلراف  املاعز  واختفت  املدينة. 

اح.  وعيون الكرمل جّفت. ودخان الطابون ف�شّ

�شفلت  الإ و�شوارع  الكرمل.  كهوف  وانك�شفت 

ماتت  لقد   
11

والياب�س.« خ�شر  الأ اقتلعت 

الطبيعة، حتى احليوانات هربت من الكرمل 

ن، ماعز نحاوره. وما  فما »بقي يف الكرمل، الآ

12

بقي يف الكرمل خالء نربطع فيه.«

اإىل  الواقع  يف  يرمز  املكان،  »والكرمل،   

كل فل�شطن التي انتهكت بكارتها وحّولت عن 

�شرائيلي؛  وىل، بفعل ال�شتيطان الإ طبيعتها الأ

ج�شد  يف  املنت�شر  العمراين  ال�شرطان 

فبدت  وجهها  غ�  الذي  الفل�شطينية  ر�س  الأ

13

غريبة.«

واأ�شدق  �شوته،  باأعلى  الكاتب  في�شرخ 

م�شاعره، ينادي على كل اإن�شان كان له تربة 

مع الكرمل، لقد مات الكرمل، مات اجلبل،« يا 

فيثاغور�س ويا كهنة البعل ويا اأيها النبي اليا�س 

جميع  ن�ّشاك  ويا  ال�شاحلن  الكهف  اأهل  ويا 

الع�شور، يا �شالح الدين ويا اأ�شامة بن منقذ 

وبولدوين وريكاردو�س املولود بال قلب ونابليون 

اأيها  العمر، ويا كل قطاع الطرق ويا  و�شاهر 

مبغائر  الق�شا�س  من  املحتمن  القرا�شنة 

بنت  و�شرايا  اإبراهيم  يا عمي  النواحي،  هذه 

ال�شخرة  هذه  فوق  معي  وقفوا  تعالوا  الغول: 

وانظروا كيف توت اجلبال.
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كيف ميوت الكرمل!«

 ما هذا النداء احلزين الذي ي�شدر عن 

الكاتب؟ 

من  الهائل  احل�شد  هذا  وما   

ال�شخ�شيات؟

واحلقوق  ت�شادر،  ر�س  الأ يرى  فالكاتب   

ت�شرق، ول اأحد يحرك �شاكنًا، فكم من اآلف 

وكم  ر�س،  الأ هذه  على  مرت  التي  ال�شنن 

من احلروب التي ن�شبت عليها، اإل اأّنها املرة 

ن�شان،  ر�س والإ وىل التي يوغل املحتل يف الأ الأ

للواقع  وتغي�ًا  وم�شادرة،  ونهبًا،  تقتياًل، 

القائم.

روايته  يف  الكرمل  الكاتب  وظف  لقد   

العريق،  بتاريخه  فبداأ  رائعًا،  توظيفًا 

خاللها  من  حاول  التي  القدمية  واأ�شاط�ه 

وعراقتها،  ر�س،  الأ هذه  حقيقة  ُيثبت  اأن 

باأنها  تدعي  التي  �شرائيلية  الإ املزاعم  ون�شف 

الكنعانين  اأن  اأي�شًا  واأثبت  �شعب،  بال  اأر�ٌس 

ير�شم  وبعدها  البالد،  هذه  �شكان  اأ�شل  هم 

الكرمل  على  �شيطرت  التي  احلزن  مالمح 

ب�شبب اأفعال املحتل؛ من ا�شتيطان وم�شادرة، 

وقتل للحياة فيه.



�1

ضوضاء الريح
ذاكرة يوسف حمدان والتفاتته العميقة للداخل املؤلم

∂
طارق مكاوي

وىل التي اأ�ضدرها ال�ضاعر يو�ضف حمدان، وهذه الرواية ال�ضادرة  �ضو�ضاء الريح الرواية االأ

ن�ضان الفل�ضطيني يف خروجه  عن دار الينابيع تقع يف مئة وت�ضعة ع�ضر �ضفحة خل�ضت معاناة االإ

الق�ضري من اأر�ضه اإىل خميمات ال�ضتات يف جميع اأ�ضقاع العامل العربي، وهذه الرواية مق�ضمة 

اإىل �ضتة ف�ضول، بقي حمدان خاللها يرعى فر�ص الق�ضيدة، ومل يتخلَّ عن ال�ضاعر الذي �ضهل 

فيه طوياًل، فهو يقدم لن�ضه مبقطع �ضعري يوؤ�ض�ص به اإىل الرواية القادمة التي بداأت  بحكاية 

ر�ص  حقهم وحلمهم باحلياة الهانئة، ومل يكن طلب اليهودي  جداد التي عك�ضت ت�ضبثهم باالأ االأ

اأغلب الفل�ضطينيني، وهي  ر�ص من الفل�ضطيني يف تلك الفرتة �ضوى نكتة يتندر بها  �ضراء االأ

احللم الذي يطارد وراءه اليهودي طامعاً بتحقيقه.

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

مقاالت
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وىل، عند  الأ ال�شتات  »تلك كانت حلظات 

خروجنا من قريتنا “اإذنبة وان�شمامنا: اأمي 

و�شغارها اأحمد، زينب، يو�شف ممود وزينة 

عا�شي(  )اأبو  جدي  عائلة  اإىل  )ر�شيعة( 

ب�شبب غياب اأبي الذي ل نكن نعرف اأحي هو 

اأم ميت...« .) �س 11(

مبراقبة  يو�شف  الرا�شد  عينا  لتبتدئ 

خرى  الأ والعوائل  لعائلته  الهجرة  حركة 

�شكال الفقد الذي بداأ يطرق  امل�شت�شيفة له ولأ

يف  »زينة«  ال�شغ�ة  بفقد  العائلة  هذه  بيت 

قرية اأم برج. 

الواقع،  خدمة  يف  الرواية  هذه  تتحرك 

التذكر  خيوط  �شمن  التحرك  للكاتب  تاركة 

التي تعل هذا الن�س اأحد الن�شو�س املهمة 

والوثائق التي تعتمد يف اأر�شيف وثائق التهج� 

الق�شري للفل�شطيني، وكاأن احلدث بداأ يلهم 

الكاتب الكتابة والوقوف على حالة من احلزن 

التي تعل حمدان يتوقف اأمام ق�شيدته ليعيد 

ي�شتطيع  ل  الذي  ال�شارد  فهو  الن�س،  تلوين 

الذي  رهاب  والإ اليتم  م�شل�شل  من  يهرب  اأن 

باحلدث  يرتطم  حيث  اليتيم  الطفل  عا�شه 

اجللل ل�تفع م�شتوى القلق لديه ويعود لتلوين 

يو�شف مراقبًا  للطفل  يعود  فهو مثال  الن�س، 

وعلى  عليها  وقعت  التي  والدته  وفاة  حدث 

احلزن  بحالة  يت�شرب   ، »املطينة«  رفيقتها 

الق�شيدة  فتندلق  بداخله  قابعة  ظلت  التي 

وىل يف ف�شاء  من عينيه وهي حالة تعب�ه الأ

الكتابة.

»غارقة يف �شباتك

تهدهدين ع�شاف� الدوري لتناْم...

خباأتني جفونك 

كيال تراين عيونك

)�س  اأغني.....«  واأنا  قلبك  يف  اأحت�شر 

)39

ن  م التي �شعت لأ ماتت املراأة احلا�شنة والأ

الذي  ال�شتات  هذا  يف  واقفن  اأطفالها  يبقى 

التي  م  الأ ماتت  نهايته،  متى  اأحد  يعرف  ل 

اأي م�شتقبل  ل تعرف مكان زوجها ول تعرف 

طفال فيما بعد.  اأ�شود ينتظر الأ

يرتك حمدان للرا�شد اأن يخفق بجناحن 

طفولته  منطقة  ل��شد  متوهجة  ذاكرة  من 

كّونها  كث�ة  �شماء  لأ تاركًا  و�شبابه  املتاأخرة 

�شتاذ  الأ فكان  الن�س  يف  ت�شاهم  اأن  املخيم 

اليد اخل�شراء  اأنه  بدا جليًا من  الذي  عدل 

التنوير  بوؤرة  اإىل  املخيم  جيل  قادت  التي 

والوعي. 

ن  الريح« لأ الرواية »�شو�شاء  ت�شتعد هذه 

العائلة  ميثل  الذي  احلقيقي  ال�شيناريو  تكون 

والقتل  اجلوع  من  عانت  التي  الفل�شطينية  

وال�شتات، لت�شبح �شاهدة جليل ل زال يتنف�س 

الهزمية على هذا الع�شر، وهي الوثيقة التي 

ر�س امل�شلوبة  اأبناء الأ حفاده  ينقلها الكاتب لأ

لكي تظل الذاكرة املتيقظة يف قلوبهم.
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∂
ترجمة: عمر طراونة

بحاث، اأهّمها ثالثيٍة ُكّر�ضت لدرا�ضة »كوليت«  قامت �ضتيفاين مي�ضينو بن�ضر عديٍد من االأ

مومية يف موؤلف كوليت من 1922  وهي: اخليال الذاتي عند كوليت )2008(، وبناء ال�ضورة االأ

اأنها مل تقت�ضر على كتابة  اإال  1936 )2009(، وكوليت، فيما وراء اخلري وال�ّضر؟ )2011(.  اإىل 

ن�ضو�ٍص نظرية حول اخليال الذاتي؛ فقد اأنتجت موؤلفاً اأدبياً حمَل اأبعاَد كتابة ال�ضرية الذاتية، 

وهو اأفكار كامنة، اإذ حتت اال�ضم امل�ضتعار فاين كوزي، األغت �ضتيفاين مي�ضينو امل�ضافة بني ما هو 

وب�ضكٍل جلي، ميتزُج  الكتابة.  دبية وممار�ضة  االأ النظرية  ق�ض�ضي وما هو غري ق�ض�ضي، وبني 

إنها تقوُم بعملها كناقدة وتنتُج موؤلفاً من نوع اخليال الذاتي. إذ ا الناقُد بالكاتب؛ ا

ردن. �شاعر ومرتجم من الأ
 ∂

أفكار كامنة
1
لفاين كوزي اأو حماوالت �ضتيفاين مي�ضينو يف اخليال الذاتي
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املحاولت  هذه 

ال�ش�ة  لكتابة 

كل  تتجاوُز  الذاتية 

العلمية  الدرا�شات 

مي�شينو،  ل�شتيفاين 

فبافتتاحية درا�شتها 

ورة  ال�شّ »بناُء 

عنَد  مومية  الأ

 1922 من  كوليت 

تقدُم   ،»1936 اإىل 

مي�شينو  �شتيفاين 

اأ�شا�شي  �شبٌب  اإنها  اإذ  اأُمها  اإىل  اإجالٍل  كلمَة 

طريق  لها  فتحت  التي  وهي  الدرا�شة،  لهذه 

املذكرة،  هذه  بدِء  »يف  كتبت:  حيث  البحث، 

اأوّد اأن اأتقدم بكلمة اإجالل اإىل �شخ�سٍ عزيز، 

ماري- مدام  اأمي،  اإىل  جدًا،  مبكرًا  غاَب 

مادلن مي�شينو )ج�و(«. ول تتوقف �شتيفاين 

حياتها،  ة  ق�شّ نكت�شُف  جعلنا  عن  مي�شينو 

اجلامعي  م�شوارها  بن  ق�ش�ًا  ج�شرًا  بانيًة 

وتعرتف  عا�شتها.  التي  املوؤملة  اخلربات  وبن 

وراء  فيما  »كوليت،  درا�شتها  بداية  يف  بذلك 

اخل� وال�ّشر؟« فتقول: انق�شت حياُة والدتي 

يف 29 اآب من العام 1997 ، خالل فرتة كتابة 

لكن  كب�ًة،  منًة  مبوتها  اختربُت  مذّكرتي، 

معاناتي اأخذت بعد ذلَك منعطفات جديدة.

ُيعدُّ دوُر ال�شور يف هذا الن�س اأ�شا�شيًا،

ت  تَّ فقد 

منها  ال�شتفادُة 

باإعطائها

تخدُم  وظيفًة 

اخلياَل الذاتي

تتماهى  هنا   

احلدود بن الدرا�شة 

واملذكرات  النقدية 

فال  ال�شخ�شية؛ 

القارُئ  ي�شتك�شف 

فقط،  كوليْت  عاَل 

بل اأي�شًا عاَل �شتيفاين مي�شينو.

اأ�شا�شيًا،  ُيعدُّ دوُر ال�شور يف هذا الن�س 

وظيفًة  باإعطائها  منها  ال�شتفادُة  ت  تَّ فقد 

تخدُم اخلياَل الذاتي؛ اإذ اإنها ل تّثُل كوليت، 

ذلك،  اإىل  �شافِة  بالإ مي�شينو.  �شتيفاين  اإّنا 

فاإّن هذه ال�شور تظهر دخوَل احلياة اخلا�شة 

يف البحث اجلامعي. مع اأّنه من غ� املقبول اأن 

يروي باحٌث حياتُه يف ر�شالٍة اأو درا�شٍة علمية. 

�شة، ما  كادميية، بح�شَب املتخ�شّ فالرقابة الأ

تزال فاعلة:

املو�شوع  هذا  يخ�س  مبا  ا�شتطعت 

تيط  التي  اخلفيفة  الرقابة  مالحظة 

بع�س  فقرة، رف�شت  اإزالُة  اإذ تت  باملن�شور: 

بع�س  يف  اقت�شادية  �شباب  لأ املرفقة  ال�شور 

اأخرى  اأحيان  يف  املالءمة  ولعدم  حيان  الأ
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اإذ  خا�س،  مبعنى  تاأتي  هنا  املالءمة  )وعدم 

اإنها ل تالئم  التقليد اجلامعي(.

بالرغم من ذلك، فاإن املُ�شرف اجلامعي، 

من  يزيُد  الّذات،  عن  بالكتابة  كمتخ�ش�سٍ 

هذه الرقابة مبا ي�شمن اأن يكون دخول احلياة 

ال�ّشخ�شية على حا�شية الن�س من اأجل خدمِة 

نحو  خطوًة  هذا  ي�شّكل  بحيث  العلمي،  النهِج 

اإبداعًا  ل  �شلّي  الأ الن�س  اإىل  م�شاف  اإبداع 

من داخله. وو�شحت ذلك باملنا�شبة يف مقاٍل 

اأنها  تو�شح  حيُث  خاّلق«  نقد  »نحو  بعنوان: 

تقتدي بخطوات �ش�ج ديربوف�شكي، كموجد 

مل�شطلح اخليال الذاتي 1977، واأي�شًا قبل كل 

�شيء، كما اأعتقد، كرائد للنقد احلديث.

وتعد درا�شتها، »كوليت: فيما وراء اخل� 

وال�ّشر؟ من وجهة نظٍر خمل�شة«، وهي امتداٌد 

�شلي »نحو نقد خاّلق« )كالهما تت  للمقاِل الأ

يف  ثالثيتها  يف  باإدراجهما  منهما  ال�شتفادة 

دبّي، مررة بوا�شطة كاتبة الدرا�شة  النقد الأ

2012 اإىل  25 اآب  نف�شها(، �شبب ترقيتها يف 

ع�شٍو يف هيئٍة علميٍة ثانية، بوا�شطِة فرديريك 

العليا  الدرا�شات  مركُز  رئي�ُس  توريو،  غائل 

العاملية  الرابطة  وع�شو  �شر  اأمن  دب،  لالأ

من  بها  معرتف  رابطة  )وهي  دبي  الأ للنقد 

قبل اليوني�شكو(. 

الكاتبة  نهِج  عن  عالُن  الإ مت  ولقد 

ترقيتها،  اإثر  مي�شينو  �شتيفاين  الباحثة   -

فريدريك  الباحث  الكاتب  الرئي�س  بوا�شطة 

غائل توريو مبا اأنها �شتقوم يف �شبتمرب 2013 

للكاتبة- اخلاّلق  »بالنقد  معنونة  مبداخلة 

الباحثة �شتيفاين مي�شينو-فاين كوزي«، وذلَك 

دب،  لالأ العليا  الدرا�شات  مركز  اإطار  �شمن 

�شا�شية للنهِج النقدي، و�شتعود  حول الثيمة الأ

الالاأكادميي  )باملعنى  �شيل  الأ نهجها  اإىل  به 

للم�شطلح(، الذي تكون بِه حا�شرة بن النقد 

والكتابة، ولكن غ� املبَتِكر بالرغم من ذلك، 

مبا اأنه تخّلد با�شم �ش�ج ديربوف�شكي ومقالِه 

اأّكدنا  كما   ،1966 يف  احلديث«   »النقد  حوَل 

ُم�شبقًا.

لفت نهجها فيما بعد اعرتاف فريديريك 

)خمت�س  جينون  اأرنو  انتباه  توريو،  غائل 

املوقع  موؤ�ش�س  الذات،  عن  احلديثة  بالكتابة 



��

autofiction.( املرجعّي  اللكرتويّن 

التي  الذاتي«  »اخليال  ندوة  ومنظم   ،)org

�ش�زي،  مبدينة   )2012( توز  يف  ُعقدت 

مو�شوع  يف  �س  كمتخ�شّ زاغانياري�س  وجون 

البعد  بطرح  املتعّلقة  ال�شيا�شية  »التحديات 

دب املغربي«، يف م�شتهل اأعماٍل  اجلن�شي يف الأ

�شوار«،  »لو  جريدة  يف  ن�شرت  بورديو  حوَل 

املغربي،  واللغوي  الناقد  اأي�شًا  لفتت  كما 

داهي،  ممد  الذات،  عن  بالكتابة  املخت�س 

الذي ن�شر يف العديد من املجالت، خ�شو�شًا 

مي�شينو  �شتيفاين  جانب  اإىل  منها،  املغربية 

والن�شوية  التقدمية  اأفكارها  قيمَة  يظهر  لكي 

يف املغرب... 

هذه  �شة  املتخ�شّ طّوقت  لذلك،  نتيجًة 

احلوا�شي  ببع�س  وامل�شتبدة  املتع�شفة  الرقابة 

املتمردة مبقية على ال�شور يف بحثها العلمي. 

مبا�شر  توا�شل  اإيجاد  يف  بذلك  وجنحت 

عزاء الذين غابوا من  �شخا�س الأ ودائم مع الأ

حياتها. ففي بداية موؤلفها »اخليال الذاتي يف 

موؤلف كوليت« تعرب عن فخرها بو�شع �شورة 

والديها: 

الدرا�شة  هذه  اأفتتح  اأن  »ي�شعدين 

ب�شورتن قدميتن وجدتهما لوالدّي املُتح�ّشر 

عليهما«. 

ال�شورة  »بناء  يف  الكاتبة  وتذهُب 

 ،»1936 اإىل   1922 من  كوليت  عند  مومية  الأ

اأبعد مما �شبق، فال تكتفي بو�شع �شورة زواج 

من  اقتبا�ٍس  حول  تعليقًا  ترفُق  واإنا  والديها 

»الّثانية«، لكوليت: »عرفتها قلياًل، كما  رواية 

تعرفن...«

   - اأظن كذلك، تفكر فاين. هل �شيقول 

عني ذات ال�شيء، اإن اأبدًا ...«

هدف �ضتيفاين مي�ضينو ثنائي؛

اأقربائها  اإجالل  جهٍة  من  تاول  فهي 

الغائبن،

ت�شل  اأن  تاول،  اأخرى  جهٍة  ومن 

بالقارئ اإىل �شميم حياتها ال�شخ�شية، وعلى 

نف�س ال�شاكلة اأرفقت تعليقًا على �شورة رفيقها 

�شتيفاين  ل  ترمُّ تثل  التي  �شبوتو  جيو�شيبي 

لكوليت،  رواية  من  مقتب�س  التعليق  مي�شينو. 
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�شواأ يف حياِة امراأة: الرجل  النهار: »الأ ولدة 

ول؛ ل نوت اإل من هذا«.  الأ

تفتتح  التي  وىل  الأ ال�شورة  اأن  حن  ويف 

تعود  خ�ة  الأ فاإن  لوالديها،  تعوُد  الدرا�شة 

لرفيقها العزيز »قبل اأن ميّزقه املر�س«. وما 

�شعيدٌة  خ�ة، تربٌة  والأ وىل  الأ ال�شورة  بن 

ولدت وتطمت بن الكاتبة واأحبائها:

»كر�شالة اإجالل، ي�شعدين ويوؤملني اأن اأنهي 

هذه الدرا�شة برفيقي )املُتح�ّشر عليه(«.

ين�شم عال �شتيفاين اإىل العال الروائي 

الواقع  بن  امل�شافة  تعود  ل  وهنا  لكوليت، 

واخليال ما يبدو خمتفيًا فقط، اإنا تتال�شى 

ووالدتها(  )رفيقها  اأقربائها  بن  امل�شافة 

احلقيقي  يتماهى  ولوهلة،  كوليت.  واأبطال 

باخليال. 

النوعن  لهذين  دجمها  خالل  ومن 

فاإن  والرواية(،  النقدية  )الدرا�شة  دبين  الأ

تاول  فهي  ثنائي؛  مي�شينو  �شتيفاين  هدف 

من جهٍة اإجالل اأقربائها الغائبن، ومن جهٍة 

ول على وجه  دبي الأ اأخرى تاول، يف موؤلفها الأ

التحديد، اأن ت�شل بالقارئ اإىل �شميم حياتها 

كامنة«  »اأفكار  كتابها  يف  فنجد  ال�شخ�شية: 

مركزيتن:  �شخ�شيتن  على  تعلقها  تركز 

قبل  )ا�شمها  ج�و  ماري-مادلن  والدتها 

قرب جيو�شيبي، جوزيف  الزواج( ورفيقها الأ

بالفرن�شية.

»اأفكار  كتابها  يف  جند  ل  فاإننا  كذلك 

كامنة« اإّل ثالثة �شور و�شورة رابعة ل�شقيقتها 

مكانة  خ�ة  الأ �شوْلتار«. تتُل هذه  »فلورن�س 

ر�شامة   - فنانة  لكونها  فقط  لي�س  متميزة 

)كما كان احلال يف ثالثيتها حول كوليت(، بل 

نها يف هذا الكتاب، ظهرت كارتباط عائلي  لأ

قبل كل �شيء:

مي�شينو(  �شتيفاين  )اأخت  »اأختي« 

متواجدة يف بداية املجموعة »ق�ش�س ق�ش�ة 

ونرث �شعري« التي يحتويها اأفكار كامنة. وكما 

لو اأن هذا ل يكن كافيًا )اإرفاق �شورة بطاقة 

�شخ�شية لها تبدو كما لو اأن الدهر اأطفاأها(، 

فاإن �شورتها املو�شوعة يف بداية الّن�س وعمليها 

الفنّين يزينان الغالف والن�شو�س الداخلية. 

فهذا  عبثيًا؛  لي�س  هذا  ال�شور  و�شع  اأّن  كما 

ُيظهر اأّن فاين كوزي )مبا اأن الكاتبة اختارت 

ا�شمًا م�شتعارًا(، تاوُل اأن تد تو�شعها واأن 

ت�شمن التوازن بف�شل وجوِد اأختها املطمئن؛ اإذ 

خرى تثل اأ�شباحًا مليتن،  اإن جميع ال�شور الأ

تركوها بكل تاأكيد. وكانْت اأختها مبثابِة �شند 

اإىل  �شافة  بالإ احلداد،  فرتة  يف  لها  حقيقٍي 

الكتاب  اأثناء مقابلٍة يف �شالون  اأنها �شّرحت 

درامّيًا  حدثًا  اأن  مغّلفة  بكلماٍت  رو�شيل  لأ يف 

كاَن اأ�شا�شًا لن�شِر جمموعتها: ابن اأختها الذي 

مل وال�شياء. ميثُل لها ت�شَد الأ

اأن  كامنة،  اأفكار  يف  اإذن  كوزي  تريد  ل 

اإنا  فح�شب،  ما�شيها  اإيجاد  على  تقت�شر 
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املعقدة  العالقات  بكل  متحكمًة  تاُوزُه  تريُد 

مع اأعزائها الغائبن ومع نف�شها؛ لهذا، فاإنها 

دبي  الأ عملها  ترير  رافقت  �شورًا  لي�شت 

ميكن  ول  �شبحية  كائناٌت  هي  اإنا  ول،  الأ

الوقت  بنف�س  لكن  تديدها،  اأو  تعريفها 

اأحياء، فتقول:

ول تَت  دبي الأ »اأودُّ و�شع هذا العمل الأ

�شباح التي �شكنتني اأثناء كتابته.« و�شايِة الأ

التي  الباحثة  اأن  هنا  من  ن�شتوعُب 

و�شع  اإىل  بحاجٍة  تعد  ل  كاتبًة،  اأ�شبحت 

طابعًا  موؤلفها  على  لت�شفي  حلياتها  �شوٍر 

ت�شمح  الذاتي، فالق�شة  الرواية واخليال  بن 

اإىل هدفها. وتكون  اأن ت�شل دون �شعوبٍة  لها 

فكار  مبثابة اأداَة خيال ذاتي قوّية تنبُع من الأ

كرث عمقًا يف هذه امل�شاحات املعتمة  الكامنة الأ

من املخيلة والالوعي.

يف الواقع، بداأت كتابُة اأفكار كامنة يف عام 

والع�شرين  الثانية  يف  املوؤلفة  كانت  ملا   1994

اأنه  بد  ل  اإذن   .2010 عام  يف  اإل  ين�شر  ول 

موؤلٌف رافق م�شار الكاتبة خالل عدة �شنوات 

فيِه  اأنه  اإل  ال�شعادة،  للحظات  تكثيف  وفيه 

املوؤّلف  فهذا  املعاناة،  للحظات  تكثيف  اأي�شًا 

يام،  ي�شكُل مدونة بحق، فهو يجمُع على مر الأ

نّية وي�شبُح املكاَن  فكار الآ كل النطباعات والأ

املثال لولدة امراأة نا�شجة، باحثة - جامعية 

واأي�شًا ملجاأ كاتبٍة -�شاعرة.

لكن  خمفية،  الذاتية  ال�ش�ة  عنا�شُر 

ميكُن اأن يتم تديدها بوا�شطة القارئ. منها 

غياب اأُمها املبكر، وموت اأبيها وتفاقم مر�س 

فيطارُد  املوؤ�شف،  وموته  اأحبته  الذي  رفيقها 

املوؤلَّف  طيات  الغائبون  عزاء  الأ �شخا�ُس  الأ

ترتدد  ول  �شوداويًا،  طابعًا  عليه  وي�شفون 

الكاتبة اأن تذكر ا�شم رفيقها يف موؤّلفها:

»جيو�شيبي«

تتفاجاأ اأنها تتحدث ب�شوٍت عاٍل. ذاهلة. 

اأمام ا�شتيعاب ما ل نفهمُه باأنف�شنا. 

نطقت ا�شمُه تلقائيًا.

�شداء، ُتقّدُم الفقرة  بف�شل اللعب على الأ

الزمن  بن  الروابط  وتعزز  رفيقها  الالحقة 

اخليال والزمن احلقيقي:

رفيقي  لذكرى  تذهُب   »... »اأفكاري  اأول 

احلميم، جيو�شيبي �شبوتو، املتويف يف اآب 2009 

الذي كان بقربي اأثناء كتابة املخطوط.

كل هذه العنا�شر املرجعية ت�شنف املوؤلف 

ل  بعدًا  عليه  وت�شفي  املوؤلفة  عا�شتها  كخربة 

اأن  ي�شتطيع  نُه  لأ الواعي،  القارئ  به  ي�شكك 

اأجرى  اإن  املوؤلف  يتحقق من �شحة ما يحويه 

اأن م�شروع فاين  اإّل  بحثه اخلا�س عن ذلك. 

حداث امل�شرودة  كوزي، لي�س �شمان موافقة الأ

بالوقت  لتتحكم  بل  الواقعية،  احلقيقة  مع 

ن�شانية. هذا  الذي يجري ولتتجاوز احلدود الإ
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كتابة  بف�شل  تقيقه  تاوُل  الذي  احللم  هو 

با�شتح�شاِر  ذلك  عن  وتعرب  الذاتية.  ال�ش�ة 

رفيقها جيوزيببي �شبوتو:

يبعث  اأن  اآمل  كالعنقاء،  الذي  جيوزيبي 

من رماده بوا�شطة الكتابة.

واملخت�شة يف  ت�شتيقظ...  الناقدة  اأن  اإل 

النظرية  تكون  املعنى  )فبهذا  الذاتي  اخليال 

خا�شعًا  النقُد  ويكون  التطبيق،  خدمة  يف 

تق�شيم  تعيد  اأن  اأجل  من  اأنُه،   تعي  للفن( 

التاآكَل  بفعاليٍة  ت�شارع  اأن  ولت�شتطيع  العال 

اأنه ل  والتحلل والن�شياِن التي يولدها الوقت، 

يجُب التمو�شع يف الواقع ول يف اخليال، اإنا 

على احلّد الفا�شل بن هذين العاملن.

جو�شيبي  على  تعرث  اأن  ت�شتطيع  وهنا 

وبقيِة  مي�شينو  ج�و  ماري-مادلن  �شبوتو، 

فاين  تدخل  اأي�شا  هنا  الغائبن.  اأقربائها 

احلي  الكائن،  اإيجاد  لتحاول  امل�شهد  كوزي 

كطريقٍة  الكتابة  م�شتخدمة  ميتًا،  منُه  اأكرث 

اأخ�ًا،  وهنا  املوت.  على  لالنت�شاِر  فعالٍة 

تتمكن الروائيُة من اإعادِة ت�شكيل العال الذي 

حلمت به، عاملها.

ذاتيٍة  �ش�ٍة  كتابِة  م�شروع  لتحقيِق 

مماثٍل، تتحرُر �شتيفاين مي�شينو- فاين كوزي 

واحدًا(  �شخ�شًا  وحدة،  ت�شكالن  اأنهما  )مبا 

نوَع  خمتارًة  التقليدي  الروائي  النموذج  من 

»اأفكار كامنة«، لي�َس  الكتابة املجّزاأة. موؤلفها 

ق�شًة كال�شيكية ذات حبكة مكمة و�شخو�شًا 

مكتوبة ب�شكٍل تليلّي منظم ب�شكٍل جيد. وهو 

جزاء التي تثُل جمموعة  عبارة عن تتابٍع لالأ

من الق�ش�س الق�ش�ة جدًا تكّثُف كّل واحدة 

منها مو�شوعًة، انطباعًا، ذكرى اأو خربة ذاَت 

اأثٍر قوي. 

متالزمًة  تبدو  املجّزاأة  الكتابة  هذه 

مبحاولة لتوحيد اأجزائها. يف الواقع، الق�ش�س 

اأنها  لو  كما  وتتجاوب  تتابع  جدًا  الق�ش�ة 

با�شتمرارية  تري  وعالقاتها  مرايا؛  يف 

التي  املوا�شيع  هي  وهذه  مو�شوعاتية. 

جزاِء ال�ّشردية: احلب، وعدم  تعر�شها هذه الأ

والتوا�شل،  العالقات،  وانقطاع  الإخال�س، 

واخلوف،  وال�شيطرة،  والكراهية،  والطفولة، 

الق�شا�شات  هذه  كل  والن�شج...  والعنف، 

بف�شل  بّراق  بن�شيٍج  ظاهر،  ب�شكل  مرتبطة، 

عالقة الت�شابه املو�شوعاتي. 

فرحات  بن  اأر�شالن  لـ:  الفرن�شية  باللغة  مقال   -1

)خمت�س يف درا�شة غي دي موبا�شان(، جامعة 

�شفاق�س، تون�س.
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استعدادات مقطوعة األنفاس

∂
مهند ال�ضبتي

وىل، يحدد عبداهلل الزيود ما يوؤرقه  ول »ومل نلتق بعد«، وعند عتبة الن�صِّ االأ يف كتابه االأ

ليفة،  من ان�ضرابات للجمايّل يف دفاتر الن�ضيان، وخلف الزجاج الذي مل يعد ي�ضتعيد امل�ضاعر االأ

وجهة  النا�ص  اتخاذ  على  �ضراحًة،  يقول  اأن  دون  يتح�ّضر  هنا  وهو  والنا�ص،  املكان  ثنائية  يف 

نفعّيًة مبحو كّل ما هو م�ضّنف بالقدمي، والذي ال يثري انتباهًة واحدة، وفق مفاهيم الربح، ال 

خر، هل  املحبة، فماذا عن ان�ضدادنا مل�ضاعر كنا ُن�ضّر بها، وهي يف ذات الوقت لي�ضت جارحًة لالآ

�ضاطري؟ يف ظّل جمتمع متعّجٍل بالهروب من الرباءة  �ضت�ضبح هذه امل�ضاعر حطباً للحكايات واالأ

حا�ضي�ص املنتمية للطبيعة.  واالأ

ردن. كاتب و�شاعر من الأ
 ∂
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ماكن  كّل هذا ميكن اأن نلمحه يف ن�سِّ »الأ

ل تن�شى زائريها«، حيث نلتقي بهواج�س الفتاة 

تبكي  هي  اإذ  �شّيعته،  ما  للتقاط  العائدة 

املتجّهمون  انربى  »الذي  الذاكرة  زجاج  على 

لتنظيفه، كي ل تبور اأرزاقهم«.

عبداهلل الزيود يف كتابه ال�شادر عن دار 

كاف للن�شر والتوزيع، يتحا�شى اإطالق النكات 

على حالة اجتماعيٍة ل يجد لها حاًل، لكرثة 

الزيف الذي زيد عليها، واحلقيقي الذي اأُنِق�س 

منها، وهو يعّطل ال�شخرية املبا�شرة، يف �شبيل 

التي  التفا�شيل  بوعي كامل، يف  النظر  اإتاحة 

يحاول  م�شّظاة،  اإن�شان  مراآة  اإىل  تاأخذك 

وكالمه  الطفل،  لهو  با�شتعادة  ترميمها 

لت�شّكل  عاينها،  كان  ميادين  يف  املن�شاب 

ن، اإذ هو ينقلنا اإىل  الفوارق التي تغزو وعيه الآ

م�شهد مكيٍّ بلغة ال�شغ� والكب� -مبقيا�س 

وحب«،  وحجلة  »قرد  ن�سِّ  ففي  معًا،  العمر- 

ن  الآ للواقف  والتعليق  املا�شي،  من  ال�شورة 

مليئة  احلارة  »كانت  تغّ�،  الذي  يف  مّدقًا 

طعم  »كان  اآخر  مكان  ويف  اخل�«،  بفاعلي 

من  و�شوحًا  اأكرث  واملغامرات  اأ�شهى،  التمرد 

خبار«، وهو ل يفلت من يده فر�شة  ن�شرات الأ

اإعادة الت�شمية، واإطالق تعريفات جديدة، فـ 

قالِم هواة«، و»الزامور  »ال�شوارع حرٌب �شاَل لأ

اإبداُء اإعجاب ب�شورة فّنية مفاجئة«.

اأما عن املراأة واحلاجة لها، فهو ل يرّتدد 

تظهر  الغربة،  »يف  له،  اجتياحاتها  و�شف  يف 

كلما  ال�شدر،  يف  انقبا�ٍس  �شكل  على  نثى  الأ

موقفًا  يّتخذ  لكنه  بالراحة«،  مقرتنًة  ُتذكر، 

الطبخ  اأعباء  من  للتخل�س  يذكرونها  ممن 

والغ�شيل، اأو رغبًة منهم يف �شّمها كمزهرية، 

يف  خرى  الأ �شياء  والأ ثاث  الأ جانب  اإىل 

خر  الآ مع اجلن�س  اأتعامل  »ول  ليعلن:  البيت، 

نف�شه،  تكذيب  يف  يرتدد  ل  لكنه  كمزهرية«، 

»من  نثى،  لالأ احتياجه  عدم  عن  يقول  حن 

كّذاب«،  اأنا  اأنا؟  نثى؟  لالأ نحتاج  ل  اإننا  قال 

خر »اأنت  ه الآ وهو يوؤكد هذه احلاجة، يف ن�شّ

الندى«، حن يلوم نف�شه على ال�شتيقاظ من 

احللم املزّين باأ�شباب �شعادته، »يا اأنِت، كلما 

اأريد  فاأموِك،  �شوقًا  اأ�شتيقظ  حلمًا،  اأتيِتني 

تبّن املالمح«. فر�شًة اأخ�ًة، لأ

ميكن  الن�س،  بها  ع  يرت�شّ واحدة  عبارة 

التي  اللحظة  اإىل  �شعوريًا،  تيلنا  اأن  لها 

يعمل الكاتب على اإظهارها، فهو حن تطوف 

اإىل  الطفولة، واحلنن  اللهو،  باأعوام  ذاكرته 

اأ�شلوبه املعرّب ببالغٍة عن الذي  بالده، يظهر 

يفتقد، »اأن تطر هناك، فتبتّل املحاجر هنا، 

�شلوب ذاته امل�شتخدم يف  الأ للغربة«، وهو  تبًا 

»كيف  اأخرى،  قيمٍة  عن  للتعب�  اآخر،  مو�شع 

�شغ�تي،  يا  الدنيا  معنى  لك  اأ�شرح  اأن  ل 

هات يديك ورّددي : )فّتحي يا وردة، غّم�شي 

يا وردة(«، هذا هو ما تعنيه له الفر�شة التي 

عينها  تغم�س  التي  خرى  والأ بعطرها،  تيء 

عنه وعن اآماله.



��

ما  تديدًا،  »الرند«  ن�ّس  ويف  هناك 

اأن ت�شطرب خالله العن القارئة، مبا  ميكن 

ح، حيث  يتو�شّ الذي ل  للّن�شق  تهديدًا  ي�شّكل 

»ال�شطرجن«  بِقَطع  يقود م�شامينه  الكاتب  اإّن 

ل باأحجار »الرند«، وهو ي�ش� لفعل قلب طاولة 

املحور  عن  �شوؤالنا  يكون  لذلك  فقط،  الرند 

يجب،  كما  الن�س  عنوان  به  ُيعّرف  ل  الذي 

فكيف �شيكون وقع احلكاية لو �شّمي الن�سُّ بـ 

»ال�شطرجن« بدل من »الرند«.

لعبداهلل  ول  الأ الكتاب  بعد«  نلتق  »ول 

الزيود، يقودنا اإىل مدخل اآخر، نقّدم له بهذا 

الن�س الذي ي�شعه الزيود، وهو ميّثل اأ�شلوبيًة 

الق�ش�ة  الن�شو�س  زرع  يف  عليها،  يعمل 

املكّثفة، بن الن�شو�س التي تفوقها بامل�شاحة 

عليه  �شيعمل  ملا  تقدمة  كاأنها  ت�شغل،  التي 

بن�شق واحد يف الف�شل الثاين املعنون بـ »ماء/ 

�شهيل«، وما �شيليه:

»وكلما انتهيت من ق�شة حبٍّ يف امل�شاء

 اأفّك قلبي واأرفعُه

فوق زاوية ال�شرير

حتى اإذا جاء ال�شباُح

اأيقظني الرنن«

ويف مو�شع اآخر »ك�شندوق اجلريدة اأنا، 

واأنت اجلريدة، اآخذ منك امل�شّمى، فارغ منك 

غالبًا«، اأ�شلوبية تقودنا للت�شاوؤل عن غاياتها، 

ال�شرد؟  عوال  من  للخروج  اإ�شارة  هي  وهل 

داخل  الوزنّية  ال�شتخدامات  ت�شافر  اأّن  اإّل 

املفّرغة  الكلمات  جانب  اإىل  اأخرى،  ن�شو�س 

يقاع، مع التحرك الدائم، والت�شّلل اإىل  من الإ

عرى احلكايات، �شّكلْت معًا اأدواٍت ل تغيب عن 

ال�شوؤال  يبقى  لذلك  الكتاب،  ن�شو�س  جموع 

الكاتب،  له  يجنح  الذي  دبيِّ  الأ اجلن�س  عن 

وانه.  مبّكرًا و�شابقًا لأ
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جتربة الفنانة عبري �ضمرة، �ضمن التجارب الن�ضوية اجلديدة التي تت�ضع رقعتها 

الباحثة  ال�ضابة،  �ضماء  االأ هذه  املعا�ضر،  ردين  االأ الر�ضم  يف  جديدة  اأ�ضماء  لت�ضمل 

ردين، ت�ضتحق اأن  واملجربة بال كلل من اأجل امل�ضاركة يف �ضنع التاريخ الت�ضكيلي االأ

يوؤ�ضر عليها بالثناء والتقدير، من هنا ياأتي تناولنا لتجربة الفنانة عبري �ضمرة 

بداع من خالل تخ�ض�ص ال�ضيدلة، حيث عملت بجد على  التي دخلت اإىل �ضاحة االإ

بحثها الفني واأولت اهتمامها بتقنياتها الفنية وباملو�ضوع املتمثل باإيقاعات الوجه 

وما يعك�ضه من تعبريات متثل انفعاالتها الداخلية. 

∂
غازي انعيم

إيقاعات الوجه وموسيقاه التعبيرية
في جتربة التشكيلية عبير ضمرة

ردن. ناقد وت�شكيلي من الأ
 ∂

تندرج

ثقافة وفنون
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اأمام ر�شامة �شغوفة ودوؤوبة، تمل  نحن 

لوحاتها  وقراءة  متكاماًل..  فنيًا  م�شروعًا 

ول  الأ ال�شخ�شي  معر�شها  يف  عر�شتها  التي 

ردنين  الأ الت�شكيلين  الفنانن  رابطة  يف 

اإ�شافة  ل  حقائق  اإزاء  �شي�شعنا   ،2012 عام 

فيها ول مبالغة يف القول.. هكذا هي الفنانة 

مثلما  الكيمياء  اخت�شرت  وقد  �شمرة،  عب� 

اخت�شرت الطريق اإىل اللوحة.

مدينة  يف  �شمرة  عب�  الفنانة  ولدت 

1982، يف عائلة فنية �شاعدتها  الزرقاء عام 

الفنون  وتذوق  ممار�شة  على  طفولتها  منذ 

وكاتب  طبيب  فوالدها  دبية،  والأ الب�شرية 

يديها  وعلى  ر�شامة؛  ووالدتها  م�شل�شالت، 

لتمار�شه  الر�شم  ع�شق  �شمرة  عب�  تعلمت 

تعلمت  كما  بالقلم؛  م�شاك  الإ معرفتها  قبل 

من والدتها املحبة للجمال والتي كانت فنانة 

اخليول  تر�شم  كيف  اخلا�شة،  طريقتها  على 

 .. اجلموح  بن  اأو�شاعها،  جميع  يف  العربية 

وكانت هذه  وال�شكون..  والهدوء  والنطالق.. 

اخليول، خيول خا�شة بعب� �شمرة.

بعدها بداأت الر�شم مع �شقيقتيها »ليندا 

وجنوان« وتعلمت منهما كيف ت�شوغ خطوطها 

واألوانها وتبدع اأ�شكالها.. ويف فرتة الثمانينات 

على  �شجعها  الذي  الكاتب  بوالدها  تاأثرت 

بـ  املو�شوم  مل�شل�شله  م�شورة  ق�ش�س  ر�شم 

ير  الذي ل  امل�شل�شل  هذا  لكن  البنات«،  »اأب 

على  للر�شم  تدريب مكثف  كان مبثابة  النور؛ 

كرب منها �شنًا، حيث تعلمت  اأيدي �شقيقتيها الأ

وتعلمت  الوجوه،  ر�شم  ليندا  �شقيقتها  من 

اجل�شد  تفا�شيل  ر�شم  جنوان  �شقيقتها  من 

بتطوير  عب�  الفنانة  ا�شتمرت  وحركاته.. 

درا�شتها  خالل  الر�شم  يف  الفنية  مواهبها 

الكاثوليك،  الروم  مدر�شة  يف  البتدائية 

و�شجعها على ذلك معلمة الرتبية الفنية التي 

كانت تلقبها »بالفنانة«.

من  مبجموعة  تاأثرت  املرحلة  هذه  يف 

و»فيال�شكيز«  بيكا�شو«  »بابلو  مثل  الفنانن 

بالفنان  وكذلك  باأعمالهما،  معجبة  وكانت 

»ل�شكابيلياتا«  ولوحته  دافنت�شي«،  »ليوناردو 

وقد  مب�شاهدتها..  ت�شتمتع  كانت  التي 

به  تهتدي  نربا�شًا  هوؤلء  تارب  يف  وجدت 

يف  الرغبة  لديها  اأثارت  التي  انطالقتها،  يف 

و�شراعاتها  ن�شانية  الإ املفاهيم  عن  التعب� 

املحيطة بها.

عدادية كانت عب� متفوقة  يف املرحلة الإ

وجدت  لذلك  الر�شم،  يف  زميالتها  بن 

الت�شجيع والدعم من معلمة الريا�شيات »فاتن 

�شم�ات«، وخالل هذه املرحلة اأظهرت عب� 

لفت  مما  بالر�شم  ملحوظًا  اهتمامًا  �شمرة 

نظر مديرة املدر�شة التي اأتاحت لها الفر�شة 

م�شتوى  على  الفنية  امل�شابقات  يف  للم�شاركة 

اململكة، ويف كل م�شاركة كانت مديرة املدر�شة 
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حتى  الطالب،  اأمام  تقدير  �شهادة  ت�شلمها 

مدها  مما  املدر�شة،  بفنانة  تلقب  اأ�شبحت 

ب�شعور من الفخر والعتزاز اأمام �شديقاتها.

الفر�شة  املدر�شة  مديرة  لها  اأتاحت  كما 

باإقامة معر�شن باملدر�شة قدمت عب� �شمرة 

خمتلفة  بتقنيات  فنية  لوحات  خاللهما  من 

»قلم ر�شا�س، ومائي، وفحم، وزيتي وكولج« 

مرتبطة باملذهب الواقعي وهي تعك�س املظاهر 

الجتماعية والرتاثية والطبيعة.. هذا الدعم 

زال  ما  الــذي  الفن  بعال  اأكــرث  تتعلق  جعلها 

ن. ي�شاحبها حتى الآ

رغبة  لديها  كانت  العامة،  الثانوية  بعد 

كب�ة يف درا�شة الفن واأ�شوله، لذلك تقدمت 

لمتحان التفوق الفني لكن ل يحالفها احلظ، 

عزوفها  اإىل  واأدى  حباط  الإ لها  �شّبب  وهــذا 

ال�شيدلة،  لــدرا�ــشــة  وان�شرافها  الفن  عــن 

وبعد تخرجها يف جامعة العلوم والتكنولوجيا 

ارتبطت  ال�شيدلة،  ردنية وعملها يف مهنة  الأ

ب�شريك حياتها الذي كان له دور كب� بعودتها 

اإىل الر�شم بعد اأن هجرته �شت �شنوات، كما 

كان حري�شًا على تنمية موهبتها يف الر�شم، 

مرتف  يف  الفن  لــدرا�ــشــة  بتوجيهها  فقام 

الذي وجدت عنده  اأبو حالوة«  »كمال  الفنان 

يديه  على  در�ــشــت  كما  والــرعــايــة،  التوجيه 

اللون و�شجعها على القراءة ومتابعة املعار�س 

للفنانن  �شواء  الفنية  عمال  الأ على  والطالع 

جانب.. وكذلك املذاهب  املحلين اأو العرب والأ

انطالق  مــنــه..  وتعلمت  املختلفة..  الفنية 
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بال  التعب�  وحرية  عائق..  بــدون  م�شاعرها 

حدود.

إيقاعات الوجه ومو�ضيقاه ا

�شيطرتها  �شمرة  عب�  بداأت  هنا  من 

فاأنتجت  ا�شتهوتها،  التي  لوان..  الأ مادة  على 

مو�شوعها  كان  الفنية  اللوحات  من  جمموعة 

ال�شفات  عليه  غلبت  الذي  نثوي،  الأ الوجه 

التاأملية.. وعذاب الروح.. لذلك ل تبداأ عب� 

�شمرة بالطبيعة، اأو بر�شم احلياة اجلامدة.. 

تعب�ية  اإىل  ن�شان،  الإ وجه  اإىل  ذهبت  اإنا 

على  يبعث  النف�س  يف  دفينًا  �شيئًا  تك�شف 

الفنانة  هدف  وكان  والت�شاوؤل..  احل�ة.. 

الوجه..  اإيقاعات  على  التعرف  هو  �شمرة 

الك�شف  وال�شتفادة منه.. من خالل ماولة 

يف  القابعة  واجلمالية  التعب�ية  القيم  عن 

ذلك  بعد  لتطرح  الدفينة..  الوجه  مو�شيقى 

تركيبات جديدة يف اللون وامللم�س والتكوين.

يف  املختلفة  لوحاتها  وجوه  تيزت  وقد 

يقاع والنغم وال�شكينة واحلزن.. ب�شياغات  الإ

متفردة تيز كل وجه.. وهذه ال�شياغات تثل 

توجهها الفني الذي اختارته لتج�شيد اأفكارها 

اخلال�شة،  الفنية  القيم  على  تعتمد  التي 

اإىل  ذاتها..  التجربة  م�شادر  على  املرتكزة 

الفنية  اأعمالها  لذلك جاءت  ن�شان«،  الإ »وجه 

�شلوبها الذي يت�شم بروح التجريب  نوذجًا لأ

والوعي الفني ال�شامل، الذي ي�شتدعي ال�شدق 

املتلقي  ووجدان  عقل  اإىل  تنقله  الذي  الفني 

روؤية  اإىل  وتويلها  عالية،  تعب�ية  ب�شحنة 

منتميًة  حا�شي�س  والأ امل�شاعر  عميقة  اإن�شانية 

اإىل التعب�ية الت�شكيلية التي تمل يف ثناياها 

ورغبتها  تتفق مع موهبتها  »رمزية«  اإيحاءات 

يف �شياغة مو�شوعاتها الفنية.

هذه اللوحات التي تثل باكورة اإجنازاتها 

وىل لتاأكيد الظل  الفنية، خ�شعت بالدرجة الأ

جمالية  مباراة  يف  الفنانة  ودخلت  والنور.. 

ثنائية  يف  الواحد  اللون  درجات  بن  حقيقية 

منهما  لكل  متعددة  بدرجات  وكر  والأ البني 

خللق جماليات ال�شوء والظل يف اللون الواحد 

الذي يتدرج ما بن الفاحت والغامق، وبذا جند 

اأن الفنانة عب� �شمرة قد ا�شتطاعت اأن تد 

توافقًا فنيًا بن التكوين من جهة وتوظيف اللون 

خر..  من جهة اأخرى ليوؤكد كل منهما الآ
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»اتهت  �شمرة:  تقول  تربتها  عن  اأما 

نه يعك�س ما يف داخل ال�شخ�س  اإىل الوجه، لأ

حالة  ويو�شف  يك�شف  فالوجه  م�شاعر،  من 

ي�شعرين  الوجوه  ور�شم  الداخلية..  ال�شخ�س 

يف  اأحداث  من  مر  ما  تعك�س  نها  لأ باملتعة 

حياتي«.

الفن �ضغلها ال�ضاغل

متابعة  ال�شيدلة وكذلك  عملها يف مهنة 

طريق  يف  عرثة  حجر  يقفا  ل  عائلتها  اأمور 

الذي  الت�شكيلي  الفن  مع  واندماجها  اإبداعها 

اأ�شبح �شغلها ال�شاغل وحتى طريقة معي�شتها.. 

اأن  اإل  العي�س،  لك�شب  احلثيث  ال�شعي  ورغم 

2011 ارتباطًا بالفن  فنانتنا ازدادت يف عام 

والبحث  املتوا�شل  العمل  الت�شكيلي من خالل 

فاأنتجت  وال�شكل..  واخلط  اللون  يف  امل�شتمر 

معر�شها  بها  توجت  اللوحات  من  جمموعة 

ول الذي اأقامته عام 2012 يف قاعة رابطة  الأ

ردنين.  الفنانن الت�شكيلين الأ

   يف هذه التجربة التي تلت اإرها�شاتها 

وىل يف معر�شها »حكايات ورفاق« تطورت   الأ

التطور فر�شته  وهذا  وحيوية،  ثراء  وازدادت 

بتجاربها  وان�شهارها  اجلدلية،  الطبيعة 

ال�شديدة  نف�شها  يف  املتاأججة  ال�شادقة 

مو�شوعات  ا�شتلهمت  وقد  احل�شا�شية، 

لوحاتها من احلكايات والنميمة التي تخلفها 

البيوت  يف  �شدقاء  والأ الرفاق  اأحاديث 

الفنانة  الوجه عند  يكن  لذلك ل  واملقاهي.. 

داخل  فيها  تتحرر  مادة  جمرد  �شمرة  عب� 

حكاية  باألف  م�شعًا  يبقى  الوجه  بل  لوحتها، 

ن�شانية  الإ الذات  بتفا�شيل  وم�شبعًا  وحكاية، 

وانفعالتها، بن الوجع والبحث عن ال�شكينة، 

ل والقلق والتحولت اللونية التي تار�س  بن الأ

�شلطتها اجلمالية على وجه واحد، يبدو كاأنه 

الواحد  بالوجه  فاإذا  احلكاية،  ح�شب  يتغ� 

اإىل وجوه متعددة.. ولكل وجه ي�شبح  يتحول 

لف ال�شمت  اآلف التف�ش�ات والنعكا�شات لآ

واخليبة والياأ�س.

تبحث �شمرة عن الوجه الواحد يف الوجوه 

التي ت�شنعها من �شغفها يف التقاط اللحظات 

م�شاك  ن�شان. ول تتوانى عن الإ الهاربة من الإ

التنويع  يف  تد  كي  الذات،  هذه  مبنعطفات 
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احلكايات..  معال  كل  الواحد،  الوجه  داخل 

اللحظة  اإحياء  عرب  حكايته  ي�شنع  وجه  فكل 

الناظرة، حتى هذه  العن  وبن  بينه  امللتب�شة 

ق�شيدة  اإىل  �شمرة  عب�  مع  تتحول  العن 

ب�شرية، حن نراها تغور يف عمق الوجه، كي 

فتح  اإىل  املتلقي  جذب  من  جماليتها  ت�شتلهم 

اإن�شاين  نب�س  من  تخفيه  ما  مع  معها،  حوار 

حاديث والتقلبات.. مفعم بالأ

كيف  عرفت  الفنانة  اأن  من  الرغم  على 

اختارتها  التي  الوجوه  داخل  ري�شتها  ترك 

�شكلها  الرغم من  وعلى  عمالها،  لأ مادة حية 

الهادئ وال�شامت، بدت ل تلك الوجوه كاأنها 

ما  على  وحزنها..  وغيظها  مبرارتها  تنطق 

ينقل على ل�شانها. 

التعاطي  من  مفر  ال  نقطة  الوجه.. 

معها

ن�شاين، يبقى  ل �شك يف اأن هذا الوجه الإ

�شمرة،  عليه  ت�شتغل  الذي  الوحيد  املو�شوع 

ت�شافر  �شمرة  عب�  اأن  ذلك  مرد  يكون  وقد 

ميثل  وهو  الذات،  تخوم  اإىل  الوجه  عرب 

بالن�شبة لها حالة تعب�ية �شاهدة يف رمزيتها 

ن�شان  الإ م�شتوى  وعلى  جمتمعنا،  واقع  على 

ن�شان، اجلماعة، غ� اأن �شمرة،  الفرد، اأو الإ

ن�شانية واملجتمعات  امل�شبعة بتطورات احلالة الإ

فكار، ت�شل اإىل الوجه، كاأنه النقطة التي  والأ

ل مفر من التعاطي معها، بغية فهم احلقائق، 

قل ال�شعي اإىل فهمها.  اأو عل الأ

يعتمد التكوين عند الفنانة على مفردات 

العن�شر  يف  التكوين  عنا�شر  تثل  ت�شكيلية 

»عن،  من:  وعنا�شره  الوجه  مثل،  الب�شري 

رئي�شي  كعن�شر  و�شعر«،  واأذن  وفم،  واأنف، 

تختلف اأو�شاعه داخل التكوين من لوحة اإىل 

اأخرى.. فقد نرى الوجه ميالأ و�شط اللوحة.. 

اأو  مامي من اللوحة..  اأو نراه يحتل اجلزء الأ

نراه مرتبطًا مع وجه اآخر اأو م�شرتك معه ببع�س 

بن  ما  التكوين  عنا�شر  وتختلف  العنا�شر.. 

خرى الناق�شة عند حواف  الوجوه الكاملة والأ

بال�شتمرارية  ح�شا�س  الإ يعطي  مما  اللوحة 

ي�شفي  كما  اللوحة،  خارج  واللونية  اخلطية 

احلركة واحلياة على �شطح اللوحة التي تعك�س 

لدى املتلقي انطباعًا مبا تختزنه من م�شاعر 

فنية  بناء فني متما�شك و�شياغة  خمتلفة يف 

ت�شكيلية مكمة.

ا�شتخدمت  فقد  اللون  �شعيد  على  اأما 

زرق  الفنانة جمموعة لونية قليلة العدد من الأ

لوان  الأ بع�س  اإىل  اإ�شافة  �شفر  والأ حمر  والأ

حمر والكحلي  وكر والأ امل�شاعدة مثل قليل من الأ

خ�شر والبني.. درجات متعددة من  وبع�س الأ

لوان يف اللوحة الواحدة. وت�شتخدم الفنانة  الأ

اللون بروؤية فنية خا�شة توؤكد املعاين التعب�ية 

التي تهدف اإىل تو�شيلها للمتلقي.



��

عب�  الفنانة  حققت  اأخ�ًا 

ال�شيدلة  در�شت  التي  �شمرة 

الكيمياء  فن  ل�شنوات  واأتقنت 

اخت�شا�شًا وعماًل من خالل بحثها 

الفني الذي ا�شتغلت عليه باإ�شرار 

البدايات  م�شافة  لتجتاز  عجيب 

واخلربة  اللوين،  الرثاء  وىل  الأ

تاأِت  ل  اخلربة  وهذه  �شلوبية،  الأ

من فراغ، بل جاءت بعدما خا�شت 

وقراءات  درا�شات  يف  الفنانة 

اأ�شلوب  لبتداع  عديدة  وماولت 

�شلوب  الأ هذا  فنية؛  و�شخ�شية 

بناء هيكل  الزاوية يف  يبقى حجر 

مادتها  �شياغة  ويف  اللوحة، 

ون�شيجها.

على  حا�شلة  �شمرة  الفنانة 

جامعة  من  �شيدلة  بكالوريو�س 

ردنية.  الأ والتكنولوجيا  العلوم 

الفنانن  رابطة  يف  ع�شو  وهي 

يف  �شاركت  وقد  الت�شكيلين، 

منها:  املعار�س  من  العديد 

تبا�ش�   ،»4« وفنون  نون  معر�س 

اإبداعات  معر�س   ،»5« واعدة 

اخلريف  مهرجان  اأردنية،  ن�شوية 

وملتقى  ول،  الأ ردين  الأ الت�شكيلي 

الثاين  العربي  الت�شكيلي  عمان 

للر�شم.
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ردن. �شحفي وكاتب من الأ
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بناء عر�ص ديو الدراما امل�ضرحي »�ضالفة النمرود«  وت�ضظت احلبكة فيما غابت تاه

لفاظ بحيث فقد  حلظة الدفع عنه لكرثة اللعب على التعليقات والتالعب باالأ

املتلقي بو�ضلته نحو املغزى الدرامي. 

سالفة النمرود
عرض مسرحي تاه بناؤه وفقد ترابطه
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يف ا�شتهالل تثيلي ل يدل على اأي مظهر 

منذ  زوجها  تويف  لمراأة  احلزن  م�شاعر  من 

اأطلت  ال�شواد،  مالب�س  �شوى  وجيزة  فرتة 

م�شرح  خ�شبة  على  من  �شمارة  نهى  الفنانة 

املركز  يف  )الدائري(  غريب  اأبو  ممود 

�شكلت  مالكمة  حلبة  داخل  امللكي،  الثقايف 

امل�شرحي  العر�س  الرئي�شي يف  احليز املكاين 

م�شرحية  عن  املاأخوذ  النمرود«  »�شالفة 

ت�شيخوف  اأنطون  الرو�شي  للكاتب  »الدب« 

�شلي  الأ الن�س  بح�شب  �شخ�شية  لتج�شد 

رملة التي  اإيلينا و�شالفة بعد اإعداده، حيث الأ

اأو�شدت على نف�شها كل منافذ الدنيا بعد اأن 

البيت،  جدران  رهينة  احلياة،  قيمة  فقدت 

كان  الذي  قطاعي  الإ زوجها  وفاة  على  حزنا 

يكربها ب�شنوات كث�ة.

يف  اخل�شبة  على  املكان  ت�شكيل  طبيعة 

تربته  يف  قدمه  الذي  امل�شرحي  العر�س 

واأعده  �شقاح  رائد  الفنان  وىل  الأ خراجية  الإ

امل�شرح  ليال  مهرجان  يف  قباين  بكر  الفنان 

�شهر  يف  عقدت  التي  الثامنة  دورته  يف  احلر 

اأيار املا�شي، �شيما دللت وجود حلبة املالكمة 

رملة  الأ �شربته  الذي  باحل�شار  عالقة  له 

اأن  اإىل  زوجها  وفاة  بعد  نف�شها  على  ال�شابة 

جاء جريجوري�شم�نوف »الدب« بح�شب الن�س 

�شلي اأو �شخ�شية هادي »النمرود« كما جاء  الأ

هي  فر�شتها  التي  عزلتها  ليفك  العر�س  يف 

على نف�شها.

ذي  العر�س  يف  �شمارة  نهى  الفنانة 

�شخ�شية  فيه  قدمت  الذي  الواحد  احلدث 

»�شالفة« مبالب�شها الريا�شية ال�شوداء، ورغم 

اإعداده  مت  الذي  املنطوق  الن�س  من  تكنها 

طبقات  على  ال�شيطرة  حيث  من  للعر�س 

احلواري  داء  والأ احلروف  وخمارج  ال�شوت 

خراجية، اإل اأنها ل ت�شتطع  بح�شب املعاجلة الإ

تمله  الذي  بال�شجن  ح�شا�س  الإ تنقل  اأن 

امراأة مكلومة برحيل زوجها وامل�شكونة بهاج�س 

تتكلم عن  والعزلة حتى حينما كانت  الوحدة 

حبها له واعتزالها الدنيا من اأجله.

فيما كان الفنان اإياد �شطناوي موفقًا يف 

�شخ�شية  بتقم�س  احلركية  ومواءمته  داء  الأ

»هادي/النمرود« بقيافته احلمراء التي تخللها 

قمي�س اأ�شود، ومبا تمله من م�شامن �شعبية 

ل �شيما ا�شتخدامه اللهجة املحلية املحكية يف 

التي  املاأثورات  بع�س  وتطويع  ردن  الأ �شمال 

لقت ا�شتح�شان اجلمهور رغم ت�شمنها ب�شكل 

�شافر ومبالغ فيه الكث� من التعليقات واللعب 

على  جاءت  التي  والتعليقات  لفاظ  الأ على 

ح�شاب البنيوية ملبية  �شروط امل�شرح العبثي 

يطلق  عما  ابتعدت  فيما  اخلفيفة،  امللهاة  اأو 

تنتقد  التي  امل�شرح  يف  الذكية  بامللهاة  عليه 

ال�شائدة  راء  والآ و�شخ�شياته  املجتمع  �شوؤون 

فيه باأ�شلوب فكه متزن.

فيه  توفرت  الذي  امل�شرحي  العر�س 

�شروط وحدة احلدث واملكان والزمان بح�شب 

يقاع  الإ عنا�شر  بن  والن�شجام  اأر�شطو، 

ن يقدم  امل�شرحي )ال�شمعي الب�شري( �شعى لأ
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بن  يجمع  تراجوكوميديا   - دراميًا  مزجًا 

املاأ�شاة يف انعكا�س ظاللها من خالل ال�شراع 

برز  القائم داخل احللبة التي �شكلت املكان الأ

جهة  من  املادية  القيم  بن  العر�س،  وواجهة 

املراأة  وثنائية  اأخرى  جهة  من  ن�شانية  والإ

التي  احلواريات  �شمن  تلياتها  يف  والرجل 

اتخذت اأ�شكال متعددة بن الف�شحى واملحكية 

العامية والزجل وال�شعر.

جاءت امل�شرحية باأكملها من خالل ديكور 

حملت  فيما  العر�س  طوال  يتغ�  ل  واحد 

تمله  عما  معربة  �شود  والأ حمر  الأ لوان  الأ

امل�شرحية من معان رمزية مثل احلب والعنف 

�شاءة العلوية  واخلوف واحلزن، فيما كانت الإ

مامية يف معظم م�شاهد العر�س �شبه ثابتة  الأ

حيث  بي�س  والأ �شفر  الأ اللونان  عليها  وغلب 

فيما  املمثلن  انفعالت  بح�شب  تتغ�  ل 

خلفية  يف  احلمراء  العلوية  �شاءة  الإ كانت 

الذي ل  العر�س  امل�شرح معربة عن م�شمون 

على  اتكاوؤه  وا�شح  ب�شكل  وبرز  اأداء،  ينعك�س 

املغايرة حلبكة  عداد  والإ خراجية  الإ املعاجلة 

�شلي مما  اأفقده اأهم عنا�شر البناء  الن�س الأ

الدرامي وهو الرتقب والت�شويق وا�شتعي�س عنه 

مبراوحة يف الــ»ديولوج« بن املحاكاة التهكمية 

)م�شرحية  اإىل  اأحالها  ما  العبثي  والهزل 

كالمية( فقدت ثيمتها الرئي�شية اأو كادت.

اإىل  للن�س  معاجلته  يف  املخرج  عمد 

لق�شايا  مبطن  ونقد  اإ�شقاطات  ت�شمن 

التي  العبارة  يف  الت�شاوؤل  ومنها  جمتمعية 

هادي/النمرود  �شخ�شية  ل�شان  على  وردت 

ياأكل  الذي  اأما  �شوفاج،  »اللي بطلب حقه هو 

حقوق النا�س فهو لي�س �شوفاج«.

جمع  الذي  اخلتامي  امل�شهد  ولرمبا 

اإيقاع  على  الرئي�شيتن  العر�س  �شخ�شيتي 

اأغنية �شعاد ح�شني »يا واد يا تقيل« من فيلم 

»خلي بالك من زوزو« اإ�شافة اإىل اإ�شفاء اللون 

عك�س  الذي  اخللفية  �شاءة  الإ على  الزهري 

والقبول  واحلب،  والهدوء،  الت�شالح  حالة 

اأن  اأراد  التي  املخرج  روؤية  خل�س  والر�شا، 

يعرب عنها باأ�شلوبه اخلا�س. 

خراجية  العر�س عانى من ت�شظي الروؤية الإ

التي تتنا�شب مع �شمو الفكرة وتا�شك الن�س 

نطون ت�شيخوف رغم انحياز املخرج  �شلي لأ الأ

خراجية لظواهر  اإىل التهكمية يف معاجلته الإ

اجتماعية  اعتربها �شلبية.
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كانت  اجلامعات،  كل  بني  من  العالية  وربوتها  بتّلتها  ردنية  االأ اجلامعة  وحدها 

ردنيون يلقيها الراحل  تع�ضف بها التيارات الهوائية القطبية، بعد ن�ضرة اعتادها االأ

الدكتور على عبندة، فتغلق اأبوابها اأياماً، اأخرج اأجتول بها على عهن منفو�ص، لي�ص 

طفال يرتا�ضقون الثلج... �ضواي واالأ

´
حممد ح�ضن العمري

ردن. كاتب من الأ
∂

تيارات هوائية وسياسية
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الوحدة  ائتالف  عن  �ضادر  بيان 

الدميقراطي  التغري  ي�ضبق  الطالبية 

 ،1989 عام  رياحه  هبت  الذي  ردين  االأ

والقومية  الوطنية  القوى  توقعه  البيان 

�ضالمية، يتلوها انتخابات  والي�ضارية واالإ

�ضاملة ت�ضارك بها خم�ص قوائم انتخابية 

تت�ضدر  �ضيا�ضياً،  ن�ضجاً  تعك�ص  عري�ضة، 

الفكر  بو�ضلة  ردنية  االأ اجلامعة  فيه 

جذوره  متتد  الذي  ردين  االأ ال�ضيا�ضي 

منذ اخلم�ضينات، باإرث �ضليمان النابل�ضي 

الرحمن  عبد  وحممد  التل  وو�ضفي 

اجلامعة  يف  زيادين،  يعقوب  و  خليفة 

يتقم�ص  يافعاً  ت�ضاهد فتى  ردنية كنت  االأ

حني  بعد  في�ضري  عتيق،  �ضيا�ضي  كارزما 

وزيراً بعد اأن ينف�ص عن نف�ضه غبار طيفه 

ال�ضيا�ضي...
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الوطنية  اجلامعات  على  يام  االأ دارت 

و�ضيق  قليمية  االإ رائحة  فاختنقت.  كلها، 

جيال  فق واخليال. من م�ضنع  قادة االأ االأ

»�ضيخ«  اإىل  ذاته  ال�ضغار، يختزل بع�ضهم 

ال  ليلى«  »قي�ص  اأو  حارة  فتوة  اأو  قبيلة 

تدري اأين يلقيه اخلراب والغرام.

ردنية طالب ي�ضريون  يف اجلامعة االأ

اإىل رئا�ضة الوزارة وكل املنا�ضب الرفيعة 

خارطته  ت�ضبه  الذي  ال�ضغري  الوطن  يف 

بهام  كفاً ت�ضري بال�ضبابة اإىل القد�ص ويف االإ

مقبو�ضة  �ضابع  االأ وبقية  العباد  رب  اإىل 

مّوحدة كتاريخ هذا الوطن!

يتعارك  اأن  بجمالها  يليق  اأفكان 

اليا�ضمني واللزاب وال�ضرو العالية بقامتها 

واأ�ضجارها التي تعي�ص وتكرب واقفة.
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م�ضت�ضفاها  اإىل  اجلامعة  م�ضجد  من 

ير�ضم  ما  حتوي  لكنها  �ضغرية،  حدود 

إذا  ا الرمثا،  اإىل  العقبة  من  ردن  االأ حدود 

جغرافيتها  داخل  والبنيان  الكيان  �ضلح 

اأغنية  واأن�ضد  ردن  االأ �ضلح  ال�ضغرية، 

الظبا.
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