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دب العربي يرد عند كثري من الدار�صني -قدمياً- يف  اإن احلديث عن النرث يف االأ

اأدبياً  اإطار مقارنته ب�صنوه املتمثل يف ال�صعر. وهي مقارنة جتعل منه، غالبا، جن�صاً 

اأدنى مرتبة من ال�صعر، اأو اأ�صعف تاأثرياً، اأو اأقل ح�صوراً. وهذا ما تف�صح عنه اأقوال 

براأ�صها،  ]لنا[ �صناعة  اأن �صار  النظم  ال�صالمي: من ف�صائل  »قال  القدامى:  بع�س 

وتكلم النا�س يف قوافيها، وتو�صعوا يف ت�صاريفها واأعاري�صها، وت�صرفوا يف بحورها... 

وما هكذا النرث، فاإنه ق�صر عن هذه الذروة ال�صاخمة، والقلة العالية...

النثر ومسألة األسبقية
واألفضلية عند القدماء

∂
د. هيا احلوراين

رئي�شة التحرير امل�شوؤولة.
 ∂

االفتتاحية
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النظم  ف�صل  من  نباتة:  ابن  وقال 

واحلجج  فيه،  اإال  توجد  ال  ال�صواهد  اأن 

العلماء  ]اأن[  اأعني  منه،  اإال  توؤخذ  ال 

»قال  يقولون:  واللغويني  واحلكماء 

ال�صاعر«؛ و»هذا كثري يف ال�صعر«، و»ال�صعر 

قد اأتى به«، فعلى هذا ال�صاعر هو �صاحب 

احلجة، وال�صعر هو احلجة.

اأ�صبح  لكونه  النرث  يف�صل  ال�صعر  اإن 

�صناعة لها قواعدها املتعارف عليها. كما 

اأنه م�صدر لال�صت�صهاد واالحتجاج، فمنه 

واللغويون  واحلكماء  العلماء  ي�صتقي 

جند  املقابل  ويف  و�صواهدهم.  حججهم 

�صل  مواقف اأخرى تنت�صر للنرث لكونه االأ

الذي ي�صرف على فرعه وهو ال�صعر، على 

الرغم من اأن اأ�صحابها يعرتفون باأن لكل 

منهما حما�صن وم�صاوئ؛ يقول اأبو حيان 

الكرخي  عابد  اأبا  »و�صمعت  التوحيدي: 

�صالح بن علي يقول: النرث اأ�صل الكالم، 

�صل اأ�صرف من الفرع،  والنظم فرعه؛ واالأ

�صل؛ لكن لكل واحد  والفرع اأنق�س من االأ

منها زائنات و�صائنات«. 

بيد اأن مثل هذه املواقف والت�صورات 

تاريخ  من  معينة  مراحل  يف  ا�صتحالت، 

اأدبية وفكرية  اإىل قناعات  العربي،  دب  االأ

لها  اأ�صبح  ملا  تعديلها  اأو  تغيريها  يتعذر 

دب  واالأ التاريخ  بها  ي�صهد  من م�صداقية 

ال�صبق  منح  إذا  ا التاريخ  باأن  علما  نف�صه؛ 

ي�صمو  اأنه  يعني  ذلك ال  فاإن  ما،  لظاهرة 

ثرها جمالياً. بها فنياً اأو يوؤْ

بني  التنازع  إن  ا إذن،  ا القول،  ميكن 

هما:  مبرحلتني  مر  والنرث  ال�صعر 

�صراع  طابع  اكت�صبت  وىل،  االأ »املرحلة 

دارت  حيث  والنرث،  ال�صعر  بني  وجودي 

الوجود  �صبقية يف  االأ املناق�صات حول  اأهم 

�صل، الفرع( اأو اأهمية امل�صدر )العقل،  )االأ

القلب(«. و»املرحلة الثانية، متيزت بربوز 

الوعي النقدي للجمع بني ال�صعر والنرث، 

يف ظل مفهوم جديد هو ما ا�صطلح عليه 

لدى الع�صكري بالكتابة«.

والنرث  ال�صعر  اإىل  النظر  فاإن  لهذا 

اأو  الت�صاد  يحكمها  ثنائية  باعتبارهما 

ب�صكل  تطرح  تزال  ما  م�صاألة  التنازع 

اأن »ق�صية ال�صعر  إذ من املعلوم  ا مغلوط؛ 

والنرث طرحت من زوايا متعددة؛ كالنظر 

للنرث باعتباره مناف�صا لل�صعر«.

من هنا كان املوقف ال�صليم، يف نظرنا، 

ال�صعر  تنازع  ق�صية  معاجلة  يف  يتمثل 

م�صاألة  وهو  الطبيعي  اإطارها  يف  والنرث 

جنا�س  دبية من حيث ظهور االأ جنا�س االأ االأ

وتطورها وتداخلها وتفاعلها واندثارها؛ 

وتنمو...]و[  تعي�س  نواع  االأ و»اأن  خا�صة 

دبي«. حيان، يتفكك النوع االأ يف بع�س االأ
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دبية تنبثق، يف  جنا�س والفنون االأ اإن االأ

�صياق تاريخي حمدد، من تراكم التجارب 

�صخا�س  االأ وتفاعل  والفنية  ن�صانية  االإ

حلاجات  لت�صتجيب  حميطهم  مع 

كانــــت  ولهذا  وفنية.  واجتماعية  نف�صية 

وظيفته،  من  ت�صتمد  النوع  »م�صداقية 

حدود  حيان  االأ بع�س  يف  تتجاوز  التي 

دبي اإىل ما هو تاريخي اأو اجتماعي«. االأ

عن  احلديث  فاإن  هذا،  على  وبناء 

دب العربي ي�صتوجب االلتزام  النرث يف االأ

يظل  ال  حتى  التحديدات  من  مبجموعة 

حديثاً ملتب�صاً؛ علماً باأن هذه التحديدات 

ارتبط بها  جنا�س النرثية وما  تتعلق باالأ

من مفاهيم، وما متخ�س عنها من اأ�صكال 

وخ�صائ�س فنية، وم�صامني متنوعة، وما 

طراأ عليها من تغيريات فر�صتها �صياقات 

حاجات  اأو  الفن،  �صرورات  اأو  التاريخ، 

ن�صان. االإ

يف  يتمثل  ال�صليم  املوقف  فاإن  ولهذا 

فنية  اإ�صافة  باعتباره  النرث  اإىل  النظر 

واإمنا  ال�صعر،  لتناف�س  تتبلور  مل  نوعية 

دب العربي، ولتفتح اآفاقاً اأخرى  لتغني االأ

اإىل  والنظر  املواقف،  واتخاذ  للتعبري، 

مور من زوايا اأخرى. االأ

ولكن رغم ما عرفه النرث من تطور 

فاإنه  ومو�صوعاته،  اأنواعه  �صمال  وحتول 

قل ح�صوراً وتاأثرياً  دبي االأ ظل اجلن�س االأ

ولقد  العربيني.  واحلياة  ن�صان  االإ يف 

وذهبوا  الظاهرة،  هذه  القدامى  عالج 

فيها  حتكمت  مذاهب،  تف�صريها  يف 

القناعات  اأو  وامل�صالح  هواء  واالأ امليول 

�صبيلي:  االإ القا�صم  اأبو  يقول  واحلقائق؛ 

�صل الذي  نه االأ »واإمنا خ�ص�صت املنثور الأ

اأمن العلماء ــ المتزاجه بطبائعهم ــ ذهاب 

ـ لغلبته  ا�صمه فاأغفلوه؛ و�صمن الف�صحاءـ 

فاأهملوه، ومل  ر�صمه  بقاء  ــ  اأذهانهم  على 

يحكموا قوانينه، وال ح�صروا اأفانينه«.

النرثية  الكتابة  غلبت  فقد  ن  االآ اأما 

على ال�صعر –مع احتفاظ ال�صعر مبكانته 

ورّواده ومتلقيه- فال ننكر �صيوع الرواية 

مت�صدراً  مناف�صاً  باتت  حتى  وغلبتها 

فيه  يتبارى  دبية  االأ جنا�س  واالأ للفنون 

ق�صايا  فيها  يطرحون  دباء  واالأ الُكّتاب 

اأكرب  م�صاحة  فيها  ويجدون  متعددة 

نظرهم  ووجهات  روؤاهم  عن  للتعبري 

امل�صتوى،  باأ�صاليب فنية عالية  املجتمعية 

ا�صتخدام  يف  عالية  مهارات  ويظهرون 

فنية  اأعمالهم  تزيد  التي  الكتابة  تقنيات 

و�صهولة يف التلقي. 
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ال�صعر

∂
اأحمد ال�صلبي

طالب جامعي، جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 ∂

يف قاَعِة التاريِخ.. اأجِل�ُس

بنَي ُجدراٍن يناُم على حواِفِرها الُغبار 

تي ُل الآ مَّ َتاأَ اأ

اأَُدْنِدُن حلَن اأُغنيٍة

ُتَبْعرِثُ يف الرثى نف�شي

اأُلُّ ِنثاَرها.. 

فكاُر يف راأ�شي  َتَتزاَحُم الأ

	 صرخة	في	عباب		
			الفوضى 	 	
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فاأ�شُرُخ �شاِمتًا يف وجِه وجهي: َمن اأَنا؟!

يف عال امللكوِت . . اأخ�شُع

با�ِشطًا َكَفيَّ

ُ .. يا اللَّ يا اللَّ

ماِء بناظري اأرفُع لل�شَّ

اأ�شتنجُد الربَّ العظيَم

ريق..  لعلَّني بُهداُه اأر�ُشُد للطَّ

نيا بخطواتي تتاأَرجُح الدُّ

ُيَفاِجُئني الهوى

ويكاُد يع�شُف بي

ومثَل مالءٍة مل�شاء

يلتفُّ الظالُم على فروعي

واأ�شعُر اأّنني يف َبْحِرِه

�شوٌت غريق

فاأعوُد اأدراجي 

اإىل �ِشْفِر الِبداية

حاماًل َفْو�شاَي

�شخرًا فوَق اأكتايف

وُمنطفَئ الربيق

يف ع�شر يومي . . اأنزوي

واألوُذ بال�شمِت البليغ

لعلَّني اأ�شمو

ُهنا تتناوُب اجلدران يف التحديِق بي

فاأُِح�سُّ اأنَّ طالءها �شيقوُل �شيئًا

ل مُيتُّ اإىل املكان

 ول الزمان

اأنا �شاكٌن حتى الربودِة

يف َيَديَّ ويف دمي. . 

ُفُه ل �شيَء ميكُن َو�شْ

قلبي يقلُِّبني. . 

على جمِر الظنوِن 

ي اأكوُن  دِّ فتارًة �شِ

كوُك لُِّلني ال�شُّ وتارًة اأخرى ُت�شَ

ْكَتِوي ِبَلَظى احلريق فاأَ

وَت�ُشبُّ اأ�شئلتي

عِرَف َمن اأنا . . ِلأَ

ُكُلني ها اإنها الّنرياُن . . . تاأ

ُرين ُتَق�شِّ

ِفُز ماَء اأوِرَدتي . .  َوَتْ

ِلُتْطِفَئها

ُرُخ َمن اأنا؟؟ فاأَ�شْ

َعلِّي اأفيق.



�

∂
اأمنار حما�صنة

َـــُر ثــــ اأ ــكــم  ــا�ــشِ ــفـــ نـــ اأ مـــن  ــِب  ــل ــق ال يف  زال  ل 

اأمــــــــاًل ُمـــــ�ــشــِمـــــرًا  فـــــــــــوؤادي  ــــزاُل  يـــــ ول 

ــٌة ـــ ــق ـــ ــــاُل زاهـــ ـــــ ـــــ م ــــو و�ـــشـــالـــــــَك والآ اأرجـــــ

وح تــفــتــك بي ــــــرُّ ــنــايــا ال يـــا �ــشــهــقــًة مـــن حـــ

طالب جامعي.
 ∂

مناجاة

ــــروحــــي وهـــــي تــتــ�ــشــُر ـــوُر ب ـــفــــ ــــوٌق يــــ �ــــش

نـــــتـــــظــُر اأ كــــــــِن  الــرُّ يف   ... ــــا  اأن اأزاُل  ول   

ــُر ـــ ــَب ـــ ــِع وال مـــــــُع  الـــدَّ اإل  ــيـــــَك  فـــ يل  ولـــــيـــــ�ــس 

ـــــَتـــــِعـــــر وَتـــــ�ــشْ َتـخـبـو   ... ــرٌة  ـــ ــم َج ـــــهـــــا  نَّ كــاأ  
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لـــــــٍم ــا بـــال اأ ـــ ــي ــا هـــــاجـــــري  اأحـــ ـــ فــكـــــيـــــف ي

ــٍق ـــ ــَل ـــ ــٌل ِبـــــــــــتُّ يف َق ـــ ــيـــ ـــ ــا َجـــــــــــنَّ لـــ ـــ ــم ـــ ــلَّ ـــ ُك اأ

ـــــداَك يــــا زائـــــــري روحــــــي ومـــــا مــلــكــْت ِفــــــ

األـــــٌم اإلـــيـــك ... فــلــي ذكــــرى وبــــي  ُخــــذين 

ــــُف عـــــا�ــشـــــفـــــٍة لـــــ ــٍل اأ ـــ ــي ـــ ــــلَّ ل ــي ك ـــ ــزن ـــ ــُه ـــ ـــ َت

تخنـقني ــــواُق  ـــــ ــــش � والأ دونـــــــــَك  ــُس  ــ� ـــ ــي ـــ اأع

ـــوُق لـــــُه ــــ ــــ ت ــيَّ بـــــنـــــ�ــشــــــــيـــــاٍن اأ ـــ ــل اأنـــــِعــــــــْم عـــ

ــُرنــا  بــ�ــشــائـــ ــْت  ـــ ــلَّ �ــش اإن  ـــَك  ــــ بـــربِّ يل  ُقـــــــل 

ـــا ؟!  ـــن اأن ــُة مــن دنـــــيـــــاي .. اأي ـــ ــبَّ حـــ ــن الأ ـــ اأي

ُنـــــفـــــارقـــــهـــــم اأن  عــلــيــنــا  ـــان  الـــزمــــ قــ�ــشــى 

واحـــــــــــدٌة ــاق  ـــ ــشَّ ــ� ـــ ـــ ــُع ال ــَة  ـــ ــمـــ ـــ ــاتـــ ـــ خـــ واإنَّ 

ــَذُر! ـــ ـــ َت ول  تــــُــــبـــــقــي  ل   ... ــَك  ـــ ــوِق ـــ �ــشَ ونـــــاُر 

ـــــَهـــــُر ـــٍر �ــشَ ـــــهــا مـــــن زائــــ مـــن ُمـــــقـــــلـــــٍة َمــــــــ�ــشَّ

الَقــمـُر ــهــا  ـــ يُّ اأ  … مـــــالكــًا  ــَك  اإلــيـــ ــذين  ـــ ُخ

يــنــفـطُر ُلـــــقــــــــيــــــــاَك  عـــــلــى  قـــــلـــــبــي  واإنَّ 

مــن احلــنــيـــــن … فــال اأ�ــشـــــطــيــُع اأ�ــشــطــرُب!

بـ�شـُر! ــي  ــن اإن  … رفـــــقـــــًا  بـنـف�شَي  رفـــــقـــــًا 

ــَدُر ـــ ـــ ــَق الـــ ــا  ــهـــ ـــ يُّ اأ ِو�ـــشـــــــاًل  ــْد عـــــلـــــيَّ  ـــ ـــ ُج اأو 

الب�شُر؟! يـنـفـع  فـمـاذا   .. ال�شبـيـل  عــن 

ــَبـــــروا �ــشَ ليـتـهم  اأو   .. ــروا  ــ�ــشَ َب ليتهم  ــا  ي

جـــــفـــــان يـــــعـــــتـــــذُر ــع يف الأ ـــ ــدم وكــــم مـــن ال

ينتحُر! والــ�ــشــوُق   ... الــهــوى  فــيــهــا  ميــــوُت 
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∂
ح�صن ب�صام

تزكية	للنيل

طالب درا�شات عليا.
 ∂

اجلاِمْع يف  الل  كذكر  رفيٌع،  خيٌط  والواِقْع..  العذراء  اأحالمنا  بني  ما 

ال�شاِرْع يف  الوحي  فنام  ماُم،  الإ �شاح  بدايته  العا�شي  وجد  وكّلما 

ال�شاِبْع الفيلق  بنخب  دّمي  ف�شال  رتبَتُه،  ال�شيطاُن  ع�شكَر  ورّبا 

الباِئْع  برومان�شّية  عر�شي  خطوط  واّتدت  نقا�س،  الأ على  عّزي  ودام 

اجلاِئْع املُْطِعِم  ن�شيد  يا  اأوتارُه،  مقّطعٌة  �شرياٌن  لعينيك  كرمى 

وا�شْع« يا  »هيال  يغّني:  عليه،  اإل  خنجرنا  يرتاح  ل  لغ�شنك؛  كرمى 

الناِقْع �شّمك  اأم�شى  وال�شاي  بالنار،  يرفده  والزيتون  اخلبز،  يخونك 

الطاِبْع يف  الن�شر  حيث  بارليف،  بخّط  اأ�شّدهم  ي�شتجدي  اأهلوك  وراح 
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•••
للطاِلْع الن�ّس  وميلي  خوفو،  يبتّز  هرمًا  وارفعي  قومي«،  م�شر  »يا  وقيل: 

ال�شاِمْع اأّيها  حجاٍب  وراء  ومن  عّلُتُه،  والثورات  امل�شك،  مزاجه 

ال�شاِرْع العابد  وهو  هارون،  و�شّل  �شّيدهم،  بالعجل  فاإذ  عنهم  وغبت 

بالرابْع  ناديت  ما  اأعلم  كنت  لو  هرمًا،  بها  القتلى  جثث  و�شّكلت 

•••
طاِمْع يا  غادرت  ملا  احلكيم  كنَت  -لو  ي�شمت:  اأفالطون  كهف  يل  وقال 

الالِمْع موديلها  اإىل  اجنررت  وما  ناقتها  عربون  �شوى  دفعَت  وما 

ال�شاِئْع الهدى  قلب  ول  ال�شماع،  على  تطاوعني  اأذين  فال  عّني  اإليك 

الفاِقْع؟  �شفر  بالأ ال�شما  ر�شمنا  رحنا  »�شلَّتنا«  املكتوُب  ناور  اأكّلما 

•••
ال�شاِلْع؟ بالراهب  اأم  عزازيل؟  لدى  حظوتنا  امل�ّس  ا�شتعار  »فلول«  بال  هل 

والتاِبْع �شتاذ  الأ زحمة  من  الت�شتيت؟  �شرك  من  العادّي  البائ�س  على  وما 

والواِزْع احلّب  بني  القلب  على  وما  دعاَبَتها  يفهم  ل  العقل  على  وما 

اخلا�ِشْع يبلغ  ل  ما  يروحن  حّتى  دمًا،  احل�شي�س  ي�شتمني  ال�شعر  على  وما 

•••
ال�شاِطْع! نورنا  من  بنا  ت�شيق  لكن  وا�شعٌة،  الل  فاأر�س  عّني؛  اإليك 

القاِنْع على  والعتبى  بداية،  ل  املا  يف  التخّبط  اعتاد  احلا�شر  وفهر�س 

ال�شاِئْع احلكمة  كنز  وهو  قلبه،  من  ر�شعت  التي  النا�س  يف  النيل  فليحكم 

اخلاِنْع  ي�شتفو�س  اأو  الل،  ميّثل  فال  �شواه،  م�شٌر  ل  النيل،  فليحكم 
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	قصائد

مجرد	كالم
∂

حنان بديع

ردن. �شاعرة من الأ
 ∂

اخلام�شة بتوقيت غرينت�س

كتب »اأحبك« ... ونام

عجائب الدنيا �شبع

وعجيبتنا ..

قبلة اأخرى يف فم اخل�شام

»اأحبك« بال�شمة وال�شدة
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ر�س زلزلت الأ

 من تت املخدة

رجعت اأيام ..

وتناثرت اأحالم

 

رقام ..  الأ

رقام  هي ذاتها الأ

كل رقم يف قلبي

حلم قام من تت الركام

�شار العمر ورائي

مام خر اإىل الأ وعمري الآ

كلمة �شغرية ..

واأ�شبحت اأمرية ..

قزام وحويل الأ

 

من قال اإن يف احلب ال�شالم !!

»اأحبك«

»اأحبك« جمرد كالم

قامت قيامة النهد

وطار يف �شدري حمام

جمرد كالم

ولدت من �شلبي ق�شائد

ويف قلمي

تفجرت األغام

»اأحبك«

جمرد كالم

لف لف بعد الأ وللمرة الأ

�شدقت الكالم

•••
 

 متزح !!

 

اإدعي ..

 ما �شئت اأن تدعي ..

اإف�شح ..

ما �شئت اأن تف�شح

اإلعن .. اأكذب

اأغ�شب اأو اإفرح

قل اإنك �شيدي..

الذي ي�شمح ..

اأو ل ي�شمح

قل اإنك طري

يغرد خارج �شربي

جر�شا وحده ..

يف مدائن ال�شعر ي�شدح

قل اإنك..

�شاحر ماكر..

كل �شولت وجولت احلب
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 يربح

يا من يحتل اأر�س ق�شيدتي

ثم لجئ..

 اإىل خيام الن�شاء ينزح

قل..

ما �شاء الهوى اأن تقول ..

ل تف�شر ..

اأو ت�شرح

بل قل اإنك فر�شي ال�شائعة

حني الفر�شة ت�شنح

مثل عر�شك ال�شخيف

 ل فرق بني مهرج يلهو 

اأو حبيب يتبجح

 

 

 

****

 

قل اإنك �شرح غرامي  

بغرور الهوى يرتنح

قل ما �شئت

وكن ما �شئت

كن اإناء ..

بكل ما فيه يا حبي ين�شح

كن واثقا..

كن عا�شقا ..

لكن.. ل

 ل تقل اأبدا )اأحبك(

كم ت�شحكني ..

كم ت�شحكني ..

حني متزح !!

••• 

 

لهواك عائدة !

 

 

حاولت اأن اأك�شر

 يف حبك

 القاعدة

اأن اأحرك..

 يف بئرك املياه

الراكدة ..

حاولت اأن اأبقى ..

على جرمية و�شلك

 �شاهدة

 

حاولت اأن اأعيد

للتاريخ  ع�شوره
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البائدة

وللغابات حرائقها

الباردة

حاولت..

�شاعتنا اأن اأروج لإ

الفا�شدة ..

باأنك حتما عائد..

وباأين لهواك عائدة!

 

حاولت ..

حاولت اأن اأطارد

غزلن الوقت ال�شاردة

اأن اأ�شنع من خبزك الياب�س

اأ�شهى مائدة

اأن اأدغدغ

جمرة حبنا اخلامدة

حاولت ..

حاولت اأن اأزرع يف عقلك

فكرتي

ويف حقلك

زهرتي اخلالدة

حاولت ..

وكم حاولت ..

اأن اأبقى ..

على كذبة حبك �شامدة

ول اأكن �شوى..

عا�شقة حمقاء

عا�شقة ..

لعقلها فاقدة !
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حلم	في	ظالل	القدس
∂

رنا الدراغمة

طالبة جامعية.
 ∂

ــي ــِب ــي ــب ــــِف َح ــــَو�ــــشْ ـــِدي ِب ـــي ـــ�ـــشِ  َبـــــــــــــَداأُْت َق

ـــًا ــــ ـــق ـــِري ـــُر َط ــــ ـــي ـــِن ــــ ـــي ُي ــــ ـــِب ـــي ـــِب ــــــذا َح  َوَهـــــــ

ـــُر َحـــاِلـــــــي ـــُظ ــــ ـــْن ــــ ــــي َوَي ـــــ ِت ــــاأْ ـــو َوي ـــُف ــــ ْغ ـــاأَ ــــ  َف

ـــى ــــ ـــنَّ ـــٍل مَتَ ــــ ـــْف ـــِط ــــ ـــُج ُحــــْلــــمــــًا ِل ــــ ـــ�ـــشُ ــــ ـــْن ــــ  َوَي

ــالِتـــــي ــــو �ــشَ ـــــ ــــُل ـــــ ْت ــــْد�ــــسٍ ِلأَ ُ ـــــــْوَدَة قـــــ ــــــــ َوَع

ــل ــي ــِم ـــٍف َج ـــــــبُّ ِبـــــــَو�ـــشْ ـــْف َمــــــْن ُتِ ـــشِ ـــ�  َف

ــــٍم َدِلـــيـــــــل ـــــ ــــْج ــــَن ــــَعــــْيــــِنــــي َك ـــــ  يــــُكـــــــــوُن ِل

ـــــــــي ِبــــَلــــْيــــِلــــي الـــَطـــِويـــل ـــــ�ـــــسُ ُروِع ــــــ ِن ـــــوؤْ  َوُي

ـــــا ِمـــــــْن َبــــِديــــل ــــالِم َوَمــــــ ــــوَل الـــــــــ�ــــشَّ ـــــ ــــُل  ُح

الـــَعـــِلـــيـــــــل ِلـــــــــَقــــْلــــِبــــي  َدَواٌء  ـــــــَذاَك  َ  فــــــــ
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ـــــد�ــٍس ـــ ــِق ـــ ـــــًا لـــ ـــَنـــْبـــَقـــى ُنـــــــَقـــــــاِتـــــــُل َدْومــــــ �ـــشَ

ـــــَفـــــتُّ ُعـــــــُيـــــــوين َتـــــــراهـــــــا ـــــَت ــــــُث اْل ــــــْي َوَح

ــهــيــدا ـــيـــبـــَب �ــشَ ـــَقـــى احَلـــِب ـــْل ـــَت ـــو َف ـــُح ـــ�ـــشْ َوَت

ـــُتـــــــْحـــــــيـــي حــبــيــبــي ــــ ـــمَّ َتـــــــــــُثـــــــوُر ِل ــــ ــــ ــــ وثــــ

ــًا عــتــيــدا ـــ ــم ـــ ـــ ــشْ ــ� ـــ ـــ ـــــُه ِج ــــــ ـــُن ُروُح ـــُك ـــشْ ـــ� ـــَت َف

ــــــُدٍو ـــلَّ َع ــــ ــــ َوَتـــــــــــْبـــــــَقـــــــــــى ُتـــــــــــَقـــــــاِتـــــــــــــــُل ُك

ــًا جـــديـــدا ـــ ــب ـــ ــي ـــ ــِب ــــُا َح ـــــ ــَر َدْومـــــ ــ�ــشِ ـــ ــْب ـــ ــُي ـــ ل

ـــَس ميــــوُت ـــ� ــــ ــــ ـــْي ــــ ـــــِهـــــيـــــــــــٌد َوَل َفــــَهـــــــــذا �ــشَ

ــــِرُف َدْومــــــــــًا َمـــــْعـــــَنــــــــى اخلـــلـــوِد ــــْع ــــَي �ــــشَ

ـــبـــنُي ـــًا ُي ــــ ـــّق ــــ ــُم َح ـــ ـــ ــَل ـــ ــْع ـــ ـــ ــَي ـــ ـــ ــشَ ي � ـــــدوِّ ــــــ َع

ـــَد حـــنِي ــــ ـــْع ــــ َ ــــْو بــــ ـــــ ـــــ ـــٌت َوَل ــــ ـــْي ــــ ــــُه َم ـــــ نَّ ــــاأ ـــــ َب

ــــــــــــُب احلــــــــــــقِّ ــــــــــــاِح ـــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــشَ َن اأَ

دومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا

ـــــــــــــني! ـــــــــــــق ـــــــــــــَي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْيُ ال وَع
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قطر	الندى

∂
طارق الدراغمة

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

ُهيــَامــا ــــــــتـــــزيــــــــد  اأ�ــشْ ــي  ـــ ــاجـــ ــَدَي ال ــَن  ـــ ــْي ـــ  َب

ـــــرًا ــْرَمـــ ـــ ــُذ الــطــــُــــفــــــــوَلـــــِة َمـــ ـــ ـــ ــْن ــُه ُمـــ  اأحــبــبــتـــ

َـــــُه ـــــقـــ ْت ُعـــــيـــــوٌن ِعـــــ�ــشْ ـــــلِّ مـــا قـــــــــــرَّ  فـــــبــكـــ

�ِشــَمــاِتــهـا ــَر  ــيـــ ـــ �ــش اأَ ْبـــَقـــى  اأَ َمــَتــى  ـــــاإىَل   َف

ـيـَدٍة بـِـَقــ�شِ ــَفــَهــا  ـــ َو�ــشْ ْبـــــــَحـــُث  اأَ ــــَداأْت  ـــــ  َوَب

ــًا ــْرِجــ�ــش ـــ ــي َن ـــ ــقـــَــوافـــ ـــُلـــــــو الـــ فــبــو�ــشــفــهــا َتْ

ــا ـــــالمـــ َ نـــــــــــاَر ظـــ ــدٍر قـــــــد اأ ـــ ـــ ــب ـــ ـــ ــًا ب ـــ ــش ــو� ـــ  ه

ــا ــيــل َغــرامـــ ــِق ــَت ــ�ــشْ ـــ ــوَق املُ ُ ـــ ــف ـــ ــَخ ـــ ـــــــَرَم ال   �ـــشَ

ــا ــامـــ ــهـــ ـــ ل والإ ــق  ـــ ــ�ــشْ ـــ ــِع ـــ ـــ ال ــُر  ـــ ـــ ــي ـــ ــب ــَع ال  راَم 

ـــــَقـــــامـــــا �ــشُ ـــوُق  ــــ اخَلـــُف َيـــــــــْذوي  ـــى  َمـــَت  واإىَل 

هـامـا َقــــْد  ــَهــا  ـــ ــِف ـــ ِبــَو�ــشْ الــقــ�ــشـــــيـــــَد   فـــــــاأرى 

ــَتــــــــرامـــــى ــا َتـــ ــَه ـــ ــوِن ـــ ـــ ــُي ـــ ـــاِف ُع ـــَف َوَعــــَلــــى �ـــشِ
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ــى َعـــــــْر�ـــسِ اجَلـــَمـــــــال اإمـــــامـــــا ــَل َ ـــ  َيـــــْغـــــُدو ع

ــٍق دامـــا ـــ ـــ ــشْ ــ� ــا ُد�ــشـــْـــــتـــُــوَر عـــِ ــهـــ ــُت ـــ ــْم ـــ ــَل ـــ ــْم َ لـــ

ــا ـــــالمـــ ـــ ــاُغ َك ـــ ـــ ــش ــ� ـــ ــٌق ُي ـــ ــش ــي عــ� ـــ ــت ـــ ــحــبَّ ومـــ

ـــــَهـــــامـــــا ــروف �ــشِ ـــ ــح ـــ ــت ال ــقـــ  مـــا كـــنـــُت اأطــل

ــات الـــــقـــــ�ــشـــــيـــــِد ُهـــــَمـــــامـــــا ـــ ــي ـــ ــِم اأب يف نــظـــ

ــا ـــ ــوامـــ ـــ قـــ ــرًا يــطـــــرُب الأ ــعـــ ـــ ـــاَح �ــش ـــــد فــــ قـــ

ــا ـــ ـــ ــام ـــ يَّ ــــُه اأ ُـّ ــُد اأخــــــــطـــ ـــ ــقـــــ�ــشــيـــ ــيــك الـــ ـــ ف

ــا ــامـــ ـــ ــ�ــشَ ـــات املـــحـــــــبُّ ُحـــ ـــــهــا بــــ بـــــخـــــ�ــشـــــمِّ

ـــــامـــــى ــجــوم تــــَـ�ــشَ ـــ ــن ــا بـــــيـــــن ال ـــ ــَه ـــ ــاُل ـــ ــَم ـــ  وَج

ـــن اأمـــــــرية ـــش وبــــوجــــهــــهــــا الـــــو�ـــــشـــــاح حـــ�

كـــــــل الـــــــــــذي مــــلــــكــــتــــه كــــــفــــــّي اأحـــــــــريف

ـــهـــوى ال ـــب  ــــوب ملـــــن طـــل ــــل ــــش اأ� يف احلــــــب 

ــــــــــولك �ــــشــــامــــيــــة الــــثــــنــــايــــا داخــــلــــي ل

ــت خـــفـــوقـــًا �ـــشـــد عــــن نـــظـــم الـــهـــوى ــل ــع ج

ـــدى ـــن ـــت اإنـــــــك قــــطــــرة فـــيـــهـــا ال ـــم ـــش ـــ� اآق

ـــهـــوى ـــل ـــــفـــــوان ل ــــــــــك عـــــن اآقــــ�ــــشــــمــــت اآن

ــلــحــمــى ــــــــك اأر�ــــــــــس عـــــز ل ن اأقــــ�ــــشــــمــــت اأ

نــــــوثــــــة اأ الـــــنـــــ�ـــــشـــــاء  كـــــــل  ول  نـــــــثـــــــى  اأ
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∂
حممد ديريه

فردة	احلقيقة

طالب درا�شات عليا.
 ∂

عاد من �شفر طويل

ا�شتعدادًا ل�شفر اأطول

فا�شرتاح يف البيت / املحطة!

عادت الغجرية لتبيع ذات اخلردة

بقيمة م�شاعفة..

لبد اأنها قد �شادفت غيمًة

يف طريق العودة



��

الطويل

!

ذان.. املئذنة: �شارية لعلم الآ

انت�شاب دائم

ابتهال بقام احلجاز

�شوت اأم لراحل

دعوة مظلوم

و�شهم اأخطاأ قافلة

ال�شحاب

ال�شيف الذي عرب

البارحة

ا�شتحال - مديحًا -

رحل

من اأيقظ جر�س الكني�شة ؟

خري ؟ وملاذا ل يكمل الديك حلمه الأ

وجه الغريب:

عالمة ا�شتفهام

جتوب املدينة

�شائق حافلة املدر�شة:

وحده من يراقب تطور املدينة

من مراآته اخللفية

من يتم ما نق�س من

�شالة امل�شافر؟

تعب الطريق

ال�شقق املفرو�شة:

مطارات بال مكربات ال�شوت

منف�شة خلطايا العابرين

كيف يهتدي البقال اإىل

حجم الدفرت املنا�شب

لديون اجلريان؟

الوطن: جملة فعلية

اخلطاط: اإىل متى ي�شاجع احلروف؟

رق: اآخر اأفكار الليل الأ

تقتات من عينيك

اخلريف: اختبار غري دقيق

ل�شرعة الرياح

القابلة: اإ�شعاف القرية

ال�شريع

مع�شرة الزيتون:

ملاذا تتجاهل حما�شن

التني؟

ل تعد اأعواد الكربيت ت�شطف

بهدوء ملغازلة التبغ..

هذه مدن مليئة بالكراهية..

من يعبيء غازًا

لي�شعل �شيجاره

العرج: ت�شوي�س متعمد

يقاع الطريق لإ

املدن احلبي�شة..

ن�شاء اأعجميات

جوز الهند: اأقدم باروكة �شوداء

ل�شلعة بي�شاء

حمو�شة الليمون: قراءة اأوىل

يف
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ورقة الطالق

البحة:

�شوت خديج

�شنطة الظهر..

اأعمال موؤجلة

�شحن امللوخية ..

اإ�شاعة خ�شراء

كيف ت�شافر �شنطة ال�شفر

كل تلك امل�شافة

دون حمرم؟

كيف جنى املخلل من

ترمي النبيذ ؟

من ل يخرب حبة الكمرثى

اأنها.. طفولة نهد؟

ر�س اليباب ال�شماد: زكاة املا�شية لالأ

حني يحول املطر

كيف تنام ق�شرة املوز

على رائحة البوتا�شيوم كل ليله ؟

ن�شاز يف ذات النوتة..

من يجرب الورقة األ تطرب

فيميل اللحن ؟

عندما ل متطر

كتب

يهادن اجلراد

اجلزار: موزع مر�س امللوك

باقتدار

ترك ثمالة القهوة

�شمع قارئة الفنجان

يف اأول حافلة

باجتاه قلبها

�شمر الوحيد كنت الأ

يف ال�شف الطويل

هل اأر�شلها الرب لتقف خلفي

كعالمة تعجب

ممحل

كباب ل يطرقه �شيف

ول بريد من حبيب

عندما اأو�شل اجلميع اإىل

حمطاتهم ..

ن�شي طريق العودة بهدوء

الكذب: �شلك عار بني

اثنني

ول.. الطفل الأ

ق�شيدة نرث

دكان الفاكهاين:

ا�شتدعاء جميع الف�شول

ب�شوت النقود

نا نانية: نية الأ الأ

الدائمة

ماذا يبقى للفيل

بعد اأن يدفن عاجه

�شنة التقاعد.. 
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غري خرطوم ي�شله بحزن

الذكريات ؟

لقد كان دويًا م�شموعًا

حتى

اأب�شرنا اجلثة

يف اأول قبلة �شوق

م�شت امل�شافة

مرتني

�شكايف كل اأ�شلح الإ

حذية..  الأ

وحدها فردة احلقيقة

م�شت اإليه

حافية

وىل كاللغة الأ

عندما اأحب

�شاأتدثك
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∂
حممد كمال

سالم	إلى	أمي

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

ي ال�شالُم، ِمنِّ

ولي�س ُي�ْشعفني الكالُم؛

فكل حرٍف،

كل معنًى،

ل يطول ِلَكْي ي�شْل،

لكْن 
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َدْنِدُن حوَل َحْوِلِك اأُ

فاقبلي مّني ال�شالْم.

 

مّني ال�شالُم

اإىل التي

ُن�ِشَجْت من احلبِّ الربيِء 

الواثِق املمزوِج 

بال�شدِق امللّوِن باحلنـاْن.

وكذا ال�شالُم

اإىل التي من دونها،  

ل دفَء يف روحي 

وروِح معاطفي،

ل �شْبَح اأ�شرُبُه ِبُبِّ ق�شائدي،

ل نوَر يف قلبي

ول يف الدار،

لك يا حبيبُة،

يا اأعزَّ حبيبة،

اأهدي �شالمـًا دافئـًا، 

عذبـًا كرميـًا �شادقـًا، 

اأّماُه، عّلي 

اأْن اأقّبَل َوْجنَتي 

قدميِك عند لقائنا 

يف جّنِة الرحمـْن.

لِك يا انبثاَق الفجِر 

يا زيتوَن اأر�شي

يا ربيَع م�شاتلي،

يا �شرَّ روحي

يا و�شوح �شرائري

األف ابتهاٍل وابتهاٍل

من ِقبابَي لل�شماِء،

واأنت قّبعُة امل�شاء،

و�شائٌر بْعُد ابتهايَل 

ْوَب من خلق الف�شاَء  �شَ

�شياَء  ر الأ و�شوَّ

كيَف ي�شـاْء.

�شبحاَن َمْن �َشّواك،

َمْن َحاّلك،

َمْن اأعطاِك معنًى،

كل معنًى، لي�س يعرفه

�ِشَواِك،

ولي�س يعرُف َمْن �ِشَواك.

�شبحان من �َشّواك  

مللمَة اجلراِح وُبْرَئها،

وق�شى بحِبِك،

كيَف ل!

نت اأغنية ال�شباِح،  ولأ

طيـاْر، زهاَر والأ ُتَرّق�ُس الأ

مَل ال�شعيَد كواكبـًا، ُف الأ وُتَطوِّ
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تتلو ترانيَم املحبِة

يف الّطواِف،

وما ال�شماء �ِشوى، 

َرْت فيها،  وِّ ْدٍق اأنِت �شم�ٌس �شُ مراآُة �شِ

منِك ال�شياُء،

وما الكواكب يف الُعال،

اإل مرايا وجِهك الّزاكي 

املَُزّكى يف الكتـاب.

يا ُقْد�َس اأقدا�ِس 

امل�شرِي اإىل ال�شموِخ،

وَرْفَرفاِت جناِح اأْطياِر 

الّتَبّتِل يف ال�ّشحْر،

ت�ْشَتْعربيَن الُب�ْشَط تَتَك 

تَت اأقداٍم ُطُهْر،

وتكاد تنطُق،

غرَي اأّن كالَمها 

املعراُج فيِك اإىل اخللوْد،

ويبوح وجهك يا حبيبُة 

موْد، ْمِتَي بال�ّشكينِة وال�شّ عند �شَ

ِمْن بعد ذلَك،

تْك�شريَن بب�شمٍة ُعْلويٍة،

�شمَت اجلالِل،

ًة يف ذا الوقـاْر. وحدَّ

اأّماه! هل اأن�شاِك يوَم َحَمْلِتي،

ْلَفـًا، على َكِتَفْيِك نْحَو عيادٍة، اأَ

وت�شابقنَي املوَت موِتَي، 

ْوَب م�شفًى، �شَ

قد تعّوَد َخْطَف اأرواِح املالِئِك، 

لتَرْيَن �ِشوى مالَكَك يف امَلدى، 

لنَي وُت�ْشرعيـْن. فتقبِّ

اأّماه! هل اأن�شى انت�شاَبك قّمًة، 

�شنَي الورَد،  عند ال�شرير مترِّ

ورَدِك، َكْي يناَم وَت�ْشهريـن.

ل�شُت الذي ين�شى انتباَهَك 

من مناِمِك، 

ِك ما اأ�شاَبَك،  تفزعنَي ول ُيِهمُّ

غرَي اأّنك تب�شمنَي؛ 

لريتوْي ظمئـي،

وي�شمَت �شوُت خويف

هيـْن. عندما َتـَتـَنبَّ

اأّماه! لن اأن�شى ارمتاءِك

فْوَق هاماِت البالِط،

فَوْيَق بطانيًة،

اأو دوَن بطانيٍة، 

ُد، واأنا املَُمدَّ

ويَح قلبَي يف ال�شريِر، 

ول ِحراَك لكي اأراِك، 

فتقرئنَي عليَّ اآياٍت من القراآِن؛ 

في،  كي اأقوى على �شْعَ
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ربيـْن. لَه وَت�شْ وتدعنَي الإ

ل ل�شُت اأن�شى 

ْيُت به �شموعـًا ت�شعًة،  اأنك اجلوف الَق�شَ

وخرجُت اأبحُث عن حناٍن، 

ل اأَِجْد،

ِن �شْدٍر،  اإل احلناَن بِح�شْ

ل يزال اأني�َس اأحزاين 

نيـْن. ِد يف ال�شِّ بد املوؤبَّ اإىل الأ

 ، فلتقبليني خيَط حبٍّ

يف و�شاٍح،

قد اأحاط جالَل وجِهِك 

وا�شتداَر على بهاِئْك.

يا نوَن نغمِة �شمعٍة 

ك�شرت ظالمـًا من حديْد.

يا واَو وْعِد الل اأنِت 

وما �ِشواك هو الوعيْد.

يا فاء فوزي بالر�شا عّني؛

فاألب�َس ُحلََّة الفوِز ال�ّشعيْد.

والهاء اآخُر ِكْلَمٍة

هاتي مييَنِك؛ 

َقّبَلها واأ�شقَيها �شالمي كي اأُ

من دمائي يف دماِئِك 

يف الوريْد.                                               
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∂
منال عمر

م�شممة جرافيك.
 ∂

كلمات

علمني كيف اأن�شاك

واأن اأغفو دونك

واأن اأبحر بعيدًا عنك

وعن عينيك
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واأن...

األقــــــــــــــــاك 

علمني اأن اأهواك

اأكرث

واأن يزداد �شوقي وحنيني

واأن،

ازداد جنونًا

واأن،

يتفجر ع�شقي

واأن اأغفو �شريعًا بني يديك

اإذ...

تلقاك روحي

علمني اأ�شطورة ع�شقك

وبداية ع�شقك

كي ت�شكن روحي

وت�شلي

وترتل يف حمرابك

علمني

كيف اأ�شنع اأماًل لنف�شي

باأن اآلقاك

حتـــــــــى

يف بعدك عني
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∂
وردة الكتوت

ردن. �شاعرة من الأ
 ∂

عتبات

جتاذبني الهوى دمعا وب�شما

فاأذكى مهجة واأذاب ج�شما

وعّرفني املالمة فيه �ُشّما

وعّرفني ال�شبابة لي�س اأ�شمى

وطّوف بي.. فذقت احلبَّ ُنعمى

�شقى بعُد اأطالل ور�شما لأ

•••
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عناد ال�شعر اأحيا يل رفاتي

واإن العند من اأبهى �شفاتي

به واحلبِّ قد ُر�شمت وفاتي

ف�شاأ يا ربُّ ما قد ُظّن وهما

•••

تبّدلت امل�شّرُة فيك حزنا

و�شفو �شمائكم قد بات مزنا

تقّطع بيُننا فاأعْد و�شايل

فخذ بيدّي قل يل هاِك جزنا

اإىل بّر الهوى اأمنا و�شلما

•••

فاإين بتُّ م�شتاقا لروحي

اأفّت�س عن رماد و�شط ريِح

اأخادعني با ي�شفي قروحي

واأّن القلب يف خري وروِح

فتب�شر مهجتي والعني تعمى

•••

واألواٍن ت�شون القلب طفال

واأحالم جعلُت العمر كفال

دع الولهان ياأن�س يف �شقاه

�شواك يف الطرقات ُدفلى يرى الأ

مر اأن ال�شهم اأ�شمى و�شر الأ

•••

اأ�شعُت الدرب َثّم اأ�شعُت رفقه

وحيًدا �شارًدا اأبقيت خفقه

طرقُت بها على ا�شتحياء طرقه

اأنا بالباب منتظًرا »هلّما«

•••

ب�شاعة عذرنا مزجاُة جردا

فاأوِف الكيل بات القلب ِوردا

وعاقب مذنًبا قد جاء حردا

بغري البعد.. اإّن البعد اأدمى

•••

اأنا�شد بعد زمزمكم  اأجاجا

واأرجو بعد وّهاج �شراجا

�شود رجا نعاجا فمن خ�شر الأ

واإن قليلكم اأحيا واأمنا

•••

اأو�شئ خافقي اإما اأمرُّ

باأعتاٍب لكم فيبني �شرُّ

ويق�شع ظلمتي �شبح اأغرُّ

نذرُت العمر اإل عنك �شوما

•••
�شاألتك باجلميل وبالبداية

�شاألت الو�شل ختما للحكاية

فاإّن الو�شل غايُة كّل غاية

وظّني فيك اأّن ال�ّشوؤل مّتا
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∂
�صيما ال�صلبي

ردن. قا�شة من الأ
 ∂

ة	في	اجلدار كوّ

اأعوُد اإىل وعيي، وعندما امتلكُتُه اأخرياً وجدُت  ا�صتيقظُت من غيبوبتي، وبداأُت 

كانوا  ممن  اأحٍد  مالمَح  فيه   ْ اأتبنينَّ مل  دام�س  ظالٌم  نعم..  �صيئاً،  اأرى  ال  اأنني 

حويل.

الق�صة
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مع  بداياتي  كانت  كيف  اأذكُر  ل�شت 

َوَعيُت على  الر�شم، فالر�شم كان حياتي منذ 

ُزها.  واأُميِّ �شياَء  الأ اأُدرُك  واأ�شبحُت  ذاتي 

البيت  جدراَن  لها  ن  اأُلوِّ كنُت  اإنني  اأمي  تقوُل 

منُذ كنُت يف الثانية من عمري، فُت�شطرُّ اإىل 

عملية  كّل  وحتى  �شيف،  كلَّ  اجلدران  ِطالِء 

ٍة  بحيويَّ فيها  اأُ�شارُك  كنُت  للجدران  طالٍء 

مي  وانفعال فتكون النتيجة املزيد من العناء لأُ

قبل  ذلك  واملالب�س!  ر�شيات  الأ تنظيف  يف 

املنزل  اأعمال  يف  واأُ�شاعد  مفيدًا  اأُ�شبَح  اأن 

بالفعل.

اإىل  باَي  �شِ منُذ  لُت  توَّ اأنني  املهمُّ 

الر�شم  م�شابقات  يف  اأُناف�س  حقيقي،  اٍم  َر�شَّ

اأ�شبحُت  واأَفوُز غالبًا، وملَّا  املدر�شيَّة و�شواها، 

تي النفي�شة هي موهبتي  يف اجلامعة، كانت ُدرَّ

النوع  ذلك  من  م�شاعَب  اأُواجه  فلم  الفنيَّة، 

ثبات  لإ �شعيهم  يف  ال�شباب  ُيالقيه  الذي 

اَم اجلامعة بال ُمنازع،  وجودهم، فقد كنُت َر�شَّ

وكانوا ينادونني بلقب الفنان. وحني كنت اأرى 

عجاب  نظرات التقدير لفّني واأ�شمُع تعابري الإ

ر�شا  متتلُئ  نف�شي  كانت  ومعار�شي  بلوحاتي 

واكتفاء. الر�شُم كان جواَز �َشَفري اإىل العال 

اإمكاناتي  تطويِر  يف  ُمثابرًا  كنُت  فقد  اأجمع، 

اأ�شلوبي اخلا�س الذي  وقدراتي مما جعَل يل 

دولية  معار�َس  اإىل  مرور  تاأ�شريَة  َمَنَحني 

وم�شاركات عاملية كثرية. 

اأما كيف متَّ اختياري للم�شاهمة يف تنفيذ 

ة و�شط املدينة  تلك اجلدارية يف ميداِن احُلريَّ

مع فنانني عظماء ذوي اأ�شماء را�شخة يف عال 

ذلك  تفا�شيِل  عن  �شيئًا  اأعرُف  فل�شُت  الفن، 

ُه بالن�شبة يل كان جت�شيدًا حللٍم  القرار، اإل اأنَّ

اأجمل ما  بالفعل  طاملا راوَد خمّيلتي، بل كان 

حدث يل يف حياتي.

جعَل  كنتُ منَهِمكًا يف الدر�س والتحليل لأ

هوؤلء  اأعمال  بنَي  بارزًة  الفريدة  ب�شمتي 

ّيًا  َجدِّ التحدي  كان  فقد  الكبار،  الفنانني 

والداأب،  اجلهد  من  الكثرَي  ويحتاُج  زًا  وحُمفِّ

والندغام  العمل  تكاُمل  على  حر�شي  ومع 

اأ�شاليِب  يف  الذوباَن  اأرف�ُس  كنُت  اأجوائه،  يف 

خرين َمهما بلغ تقديري وانبهاري  الفنانني الآ

هم. بفنِّ

ذلك  القَدر،  يَل  ئه  يخبِّ ما  اأدري  اأكن  ل 

عندما  حدَث  حياتي  يف  العا�شف  التحّول 

ِة  عدَّ بعد  التنفيذ  يف  البدء  على  نو�ِشُك  كنا 

لقاءات تداُر�شية بحثنا فيها اأمورًا فنيَّة هامة، 

مو�شوع  يف  ا  منَّ كلٍّ  وم�شاحِة  لَدوِر  طنا  وَخطَّ

اجلدارية. 

التح�شريي  الجتماع  من  عائدًا  كنت 

اأفقدين  �شرٍي  تعّر�شُت حلادث  خري عندما  الأ

باب. كنت اأ�شحو  وعيي واأدخلني عاملًا من �شَ

درك ب�شعوبة اأنني ما زلت يف  خر لأ من وقت لآ

ها،  بع�شَ اأمّيز  حويل،  اأ�شواتًا  اأ�شمع  امل�شفى، 

فهذه اأمي ت�شاأل باأ�شى وح�شرة: اإذن لن يرى 

اأعرفه: يوؤ�شفني  ن؟؟ يجيبها �شوت ل  بعد الآ



��

كان  الب�شري  الع�شب  انف�شال  اأنَّ  اإخباُرِك 

تامًا، ل اأمل.

املراوحة  حالة  من  اأخريًا  ا�شتيقظُت 

ال�شبابية، وا�شَتَعْدتُّ وعيي، ولكنني.. كنت ل 

العتمة، جداٌر  اأرى �شيئًا، ما حويل جداٌر من 

�شميك. اجلميُع حويل كانوا ُم�شفقني ينطقون 

اأ�شمعهم  كنُت  والتعاُطف،  املوا�شاة  بعبارات 

ن. كيف  يتهام�شون: لن ي�شتطيَع الر�شم بعد الآ

حالة  انتابتني  حياته؟؟  كلُّ  والر�شم  �شيعي�س 

َلْت تدريجيًا اإىل  من الذهول يف البداية ، توَّ

حالٍة من الكتئاب واحلزن.

اأذين  يف  ُد  ترتدَّ العبارة  ظلَّت  اأمل.  ل   

احلالكة.  يام  الأ تلك  طوال  راأ�شي  يف  وتدور 

مما  اإخراجي  يف  عائلتي  حماولت  تفلح  ول 

وتعوي�شها  َج�شيمة  خ�شارتي  كانت  اأُعانيه، 

يكاد يكوُن م�شتحياًل.

بقيت معاناتي جاثمًة فوق �شدري طوال 

اإقامتي يف امل�شفى ل ُتغادرين ول اأبرحها اإىل 

حني  ذلك  النور،كان  من  �ُشعاٌع  تخلَّلني  اأن 

تاأجيله  متَّ  بتنفيذ اجلدارية  البدء  اأنَّ  اأُعِلمُت 

من  طلْبُت  فيه.  اأنا  ملا  وتقديرًا  معي  ت�شامنًا 

ت�شَر  اأن  مالزمتي  على  واَظَبْت  التي  اأمي 

ا�شتغرابها،  رغم  فا�شتجابت  وَقَلمًا،  ورقة 

واأَملْيُت عليها في�س م�شاعري؛ كلمات راحت 

ق�شيدتي  َل  لُت�شكِّ �شفاهي  بني  من  تن�شاب 

ٌة يف جدار العتمة(. وىل )ُكوَّ الأ

الب�شَر  فاقدًا  كنُت  البيت،  اإىل  ُعْدُت   

رادة والتحدي بعد اأن اأدركُت  متامًا، ومليئًا بالإ

ِنعمَة احلياة، فاأنا َمن �شارَف على املوت وُمِنَح 

�شديقي  على  َعَر�شُت  حني  اأخرى.  فر�شًة 

وىل، و�شفها باأنها لوحٌة  ال�شاعر ق�شيدتي الأ

يعوز  ول  واحلركة  باحلياة  ٌة  �شاجَّ حقيقية 

توالت  اللون، وبعدها  الناب�شَة جمال  �شَورها 

ق�شائدي، وهكذا بداأُْت الر�شَم بالكلمات. 

اذهبوا  اجلدارية،  عن  ت�شاألون 

هي  ق�شائدي  فريد،  عمٌل  اإنها  و�شاهدوها، 

وال�شورة  والكلمة  اللون  بني  التكامل  �ُشَداة 

اأبدَع  لقد  حقًا  املختلفة،  الفنانني  واأ�شاليب 

فقد  عنواُنها  اأما  الرائعون،  الفنانون  هوؤلء 

كان )دائمًا هناك اأمل(.
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∂
عثمان م�صاورة

طالب جامعي.
 ∂

زر	املعطف	األسود

تعّر�س  اأن  اإىل  ال�صيء،  خرية، يبدى نزوات غريبة بع�س  االأ الفرتة  اأبي، يف  بداأ 

وُي�صبح  اأ�صابعه،  تت�صلب  فجاأة،  يت�صنج  كان  ُمريب.  ع�صبّي  مر�ٍس  اإىل  اأخرياً 

كنُت  طباء.  لالأ املتكررة  الزيارات  رغم  ت�صوء  حالته  وكانت  جافة.  ُعّليق  �صجرة 

ابنته ال�صغرية املُدللة. اهلل وحده يعلم بذلك الدالل، ففي اأيام ال�صتاء الباردة، 

�صياء برجلي ال�صغريتني،  اأدفُع االأ كنا نتحّلق حول املدفاأة، وكاأي قطة �صغرية، 

�صود، اأختبئ به وعيناي مفتوحتان يف العتمة دون اأي  نكم�س بداخل معطفه االأ الأ

خوف.
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م�شطرد،  ب�شكٍل  يوم  بعد  يوما  اأبي  تغري 

ال�شالة كل  تنام يف  اأ�شبحت  اأمي  اأن  لدرجة 

بالدموع.  تطفحان  عينيها،  اأرى  كنُت  ليلة. 

واأ�شمع اأحيانا، بكاءها تت الِغطاء.

يف اإحدى املرات، منت�شف الليل، دخل اإىل 

الزجاجية،  طباق  والأ الكوؤو�س  تناول  املطبخ، 

خرى فوق البالط، وكان  وخبطها واحدة تلو الأُ

ُيزجمر من جوفه فقط دون اأن يفتح فمه. كما 

رك�شت  فمه جلام.  وعلى  يئّن  كان حيوانًا  لو 

اأخذت  ت�شرخ،  وهي  وقفت  مفزوعة،  اأُمي 

تنظر  وهي  عيناها  وترقرقت  يديها  تع�شر 

ر�س.  اإىل �شظايا الزجاج والبور�شالن فوق الأ

ينظر  قليال  �شمَت  وتطّلعْت.  خلفها  اختباأُت 

اإلينا ثم م�شى اإىل فرا�شه ونام، ك�شرنقة.

يف  ال�شيء  بنف�س  قام  اأيام،  ثالثة  بعد 

فقد  ينم،  ل  اأي�شًا  الليل  �شكون  ويف  املطبخ، 

الليل يك�شر كل �شيء يقع تت يديه،  اأم�شى 

ُيغلقان  واأمي  كرب  الأ اأخي  اأ�شبح  ذلك  وبعد 

باب املطبخ باملفتاح، وي�شعان قنينة ماء عند 

راأ�شه اإن احتاج لي�شرب.

ا�شتعانا  لذلك  �شوءًا،  اأبي  حالة  ازدادت 

بهدٍئ  حقنته  �شابة،  بمر�شة  واأمي  اأخي 

خارجية،  غرفة  يف  ذلك  بعد  وو�شعوه  قوي، 

فعلتهم،  فعلوا  ثم  فقط،  ثقياًل  كي�شًا  اأ�شبح 

�شياء  لالأ ن�شف  ن�شفني،  اإىل  الغرفة  ق�شموا 

القدمية واخلردة، واآخر له، بعد اأن ثبتوا وتدًا 

ر�س لربط ال�شل�شلة فيه.  يف الأ

كانت النافذة ال�شغرية اخللفية. ُمرتفعة 

اأنظر من ثقٍب بحجم  جدًا عني. لذلك كنُت 

املُهرتئ،  ال�شدئ  الباب  يف  �شبع،  الإ راأ�س 

مت�شخة  املرات،  بع�س  يف  قدمه  اأرى  كنُت 

العتيق،  �شود  الأ معطفه  طرف  اأو  وممدودة، 

املدفاأة  ل�شق  به  اأختبئ  كنت  الذي  املعطف 

يف ال�شتاء قبل �شنتني. اآخر مرٍة نظرُت فيها. 

خر  الآ اجلانب  يف  حُممرة  عني  هناك  كانت 

من الثقب تنظر اإيل.

يكن  الكارثة. ل  بفرتة، جاءت  ذلك  بعد 

ُتعد  املطبخ،  يف  اأمي  كانت  البيت.  يف  غريي 

الطعام، قالْت:

م�س، خذي هذا ال�شحن  - ل ياأكل منذ الأ

اإليه.

تلكاأُت وجّف فمي. اأ�شافت اأمي: 

- ل تخايف. مربوط.

اأَر قدما مت�شخة  اإليه. ل  اأدخل  ول مرة  لأ

متكّومًا  هيئته.  بكامل  راأيته  فقط،  وممدودة 

�شود.  كن، متدثرًا بعطفه الأ على نف�شه يف الرُّ

ظلَّ ُيحدق بي، و�شعُت الطبق وخرجُت راك�شة 

ب�شرعة. 

ل  احلال،  هذا  على  تقريبًا  �شنتان  مّرت 

اأكرث.  ت�شوء  اأبي  وحالة  دموع،  عيني  يف  يبَق 

اأ�شبحُت  ال�شيء،  بع�س  قامتي  وا�شتطالت 

اأن  باإمكاين  وغدا  عمري.  من  التا�شعة  يف 
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اأ�شع طوبًة واأقف على روؤو�س اأ�شابعي فوقها، 

واأتطلع من النافذة العلوية ال�شغرية يف اجلهة 

اخللفية للغرفة القدمية.

طفال يف احلارة يهم�شون اأن اأبي ُمقّيد  الأ

يف مكان ما. اأحدهم قال يل مت�شائال:

 - األي�س لديكم وح�س، يف الغرفة اخللفية. 

�شعره طويل؟

تعرّثت  لكني  به  اللحاق  حاولت  وهرب، 

اخللف،  راأيتهم يف  مّرة  الرتاب.  فوق  وبكيت 

ُيحاولون  البع�س.  بع�شهم  ظهور  فوق  يقفون 

باحلجارة،  رميتهم  النافذة.  من  النظر 

مي واأنا اأبكي اأي�شا. وذهبت لأ

له.  الطعام  اإح�شار  نوبات  اإحدى  يف 

واأرك�س.  اأمامه  ال�شحن  �شع  لأ يدي  مددت 

�شيئا  لكن  اأبي«.  »غداوؤك،  بلطف:  له  قلت 

و�شحبني  بع�شمي  اأم�شك  علي،  انق�سَّ 

كان  لو  كما  يزبد،  وهو  جّرين  بقوة،  اإليه 

�شوفه  من  يجره  للذبح،  �شغريًا  خروفًا  يجرُّ 

فقط، واخلروف ُيفرمل بحوافره يف الرتاب. 

�شرخْت لكنه ارتبك واأغلق فمي بيده العْظمّية 

على  اأطبق  اجلاف،  الُعّليق  ُغ�شن  الكبرية، 

وجهي ال�شغري، ذقُت طعم ال�شداأ يف ال�شل�شة 

احلديدية، رطب ومالح يف فمي.

مثل  وعيناه  م�شعرًا،  �شخمًا  وجهه  كان 

عيني �شفدع. بعد اأن اأجلمني بيده، ل اأحاول 

فعل اأي �شيء، كان عمالقًا، �شفدعًا عمالقًا، 

من  ترفرف  املُمزقة  وثيابه  اأ�شماله  كانت 

حويل. اأم�شكني بيديه كاأنني قطة، كّومني يف 

�شود املُهرتئ. �شممت  حجره. لّفني بعطفه الأ

اأبعد  حلقي.  اإىل  معدتي  ارتّدت  نتنة.  رائحة 

يده عن فمي بعد اأن �شكنْت. داعب �شعري وهو 

الكبرية  املخ�شرة،  ال�شفراء  واأ�شنانه  يبت�شم 

واملنخورة يف وجهي، متاما. قّبلني بلعابه على 

خدي. انحدرت دموعي. وكنت اأ�شهق، ل اأ�شاأ 

على  اأُخرى  مرة  يده  ي�شع  ل  لكي  اأ�شرخ  اأن 

فمي.

كرب. حاول اأن ياأخذين منه.  دخل اأخي الأ

بي  ت�شّبث  لكنه  وجهه.  يف  �شرخ  »اتركها!« 

العظمّيتني تخرتقان  اأن يديه  اأح�ش�شُت  اأكرث، 

ثم  اأخي  ت�شرنق حويل. خرج  �شدري وكتفي. 

عاد بع�شا متو�شطة الغلظ. لوح بها يف وجهه 

»اتركها!« لكنه ل يرتاجع، وهّز راأ�شه بالنفي 

وراح  اقرتب  الذي  اأخي،  عيني  اإىل  متطلعًا 

وم علي  ي�شربه على يديه لكي ُيفلتني. لكنه تكَّ

اأكرث. و�شرت اأ�شمع خبطات الع�شا على ظهره 

و�شرخات اأخي »اتركها يا حيوان..اتركها« واأنا 

من  حارة  تخرج  الهمهمات  اأ�شمع  كنت  تته 

�شدره، وعندما اأفلُت وخرجُت اأخريًا، وجدت 

�شود عالقًا بيدي.  اأحد اأزرار املعطف الأ

كابو�ٌس  وموجعة.  عنيفة  الليايل  مرت 

خر؛ جميعنا جنل�س  لعني ظل ياأتيني من وقٍت لآ
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بفرٍح وحبور، حول املدفاأة، اأنا واأمي واأخوتي. 

�شود  الأ واأتدثر بعطفه  اإليه مبت�شمة،  اأزحف 

ثم  املُبت�شم،  بوجهه  اأعبث  والدافئ،  الّنظيف 

وجه  وينقلب  النافذة،  يف  برٌق  ُي�شئ  فجاأة 

واأتذوق يف فمي  ر،  ُم�شعَّ اإىل وجه �شفدع  اأبي 

ذات الطعم الرطب واملالح. اأ�شرخ واأجد اأمي 

توقظني، وت�شنني يف الفرا�س وهي تبكي.

بعد �شت �شنواٍت تقريبا على تلك احلادثة. 

ُعدت اإىل البيت. كنت يف اخلام�شة ع�شر. كانوا 

عي�س عندها  قد بعثوين اإىل جدتي يف عّمان لأ

منذ تلك الكوابي�س، وحيث ل اأطفال ي�شاألونني 

اخللفية،  الغرفة  يف  املُقّيد  ذلك  عن  باإحلاح 

من  �شيئا  تن�شيني  املزدحمة  العا�شمة  لعل 

ذلك. وفور عودتي ذهبُت اإىل الُغرفة. حاولُت 

اأن اأعود لكي اأنظر من الثُّقب. كان ال�شيف قد 

ل النظر من الثقب اأكرث من  اأتي. اأ�شبحُت اأُف�شّ

النافذة. اقرتبُت بهدوء. وتطّلعت. ل اأَر العني 

احلمراء تتطلُع اإيل. األ�شقُت اأذين ول اأ�شمع 

اأي �شيء. خفت اأن اأذهب اإىل النافذة، خلت 

اأنه ما اإن اأُطل براأ�شي، حتى اأجد يدًا ممتدة، 

غ�شن عليق �شائك، مي�شكني من ثيابي. بقيت 

حوايل ال�شاعتني. اأتطلع من الثقب ول اأرى اأية 

اأعني حمراء اأو قدم �شوداء ممدودة. رك�شُت  

املطبخ.  يف  ب�شماٍر  املُّعلق  املفتاح  وجلبت 

فتحُت طرف الباب بحذٍر وهدوء. كان املكان 

خاليًا ونظيفًا. اخلردة اأي�شا ل تعد موجودة. 

ر�س. راأيُت اأمي  مكان الوتد ل زال غائرًا يف الأ

اإيل عيَني املرتقرقتني،   الباب تتطلُع  تقف يف 

هزّت  باأن  ال�شمنية،  ت�شاوؤلتي  عن  اأجابت 

راأ�شها وهي تع�شر يديها. عرفُت اأنه قد فارق 

�شاقاي.  تملني  ول  قليال  م�شيُت  احلياة. 

تدحرجْت دمعة �شاخنة من عيني. تكّومُت يف 

ُحبيبات  غري  اأمامي  �شيء  ل  املظلم.  كن  الرُّ

غبار، بي�شاء وناعمة ترتنح يف �شعاع ال�شم�س 

الداخل من النافذة. واأقب�س يف يدي على زٍر 

ملعطٍف اأ�شود.
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وىل من الليل اأتقلب يف �صريري.  اأم�صيت ال�صاعات االأ

خر، واأكّذب نف�صي. اأحدق  اأحتاج �صيئاً، اأريد �صيئاً، اأ�صّدق نف�صي، اأنام على جنبي االآ

معيناً  لوناً  اأ�صا�صيني،  لونني  اإال  التي ال متتلك  الظالم  الغريبة يف  �صكال  االأ يف 

خر  فاحتاً واآخر غامقاً، واأدقق فاأرى درجات ما بينهما، ثم اأحّول اإىل اجلنب االآ

واأغم�س عيني فاأرى لوناً اأحادياً.
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اأح�س بج�شدي تعبًا. نوٌر اأ�شيء يف الغرفة 

اأ�شواء  اأطفاأُت  اأن  بجرد  عقلي  ت�شّمى  التي 

غرفتي، ويوم من الن�شاط والعمل بداأ يف عقلي 

بجرد اأن األقيت بج�شدي على ال�شرير.

اأكاد  يعمل،  وهو  لعقلي  �شوتًا  اأ�شمع  اأكاد 

�شوت  لعله  اأو  املنار،  ال�شوء  �شوت  اأ�شمع 

ال�شداع؟

خر. اأمتنى لو اأن لدي  اأقلب على جنبي الآ

جنبًا ثالثًا على �شبيل التغيري، اأنا متاأكدة من 

اأن جنبًا ثالثًا كان لي�شاعدين على النوم.

خر  الآ الطرف  على  واأ�شعها  املخدة  اأرفع 

من ال�شرير مكان قدمي، يا للعناء الذي يتطلبه 

بطريقة  اأطرايف  وتريك  و�شعيتي  تغيري 

م�شحكة حتى يتوازن الغطاء علي مرة اأخرى 

�شاأنام  وال�شو�شاء.  احلفيف  من  جوقة  بعد 

نني من حركة ج�شدي اأدركت كم  هذه املرة، لأ

ن. ن الآ هو تعب بالفعل ويرغب يف النوم الآ

امل�شهد غريب من هنا، كل �شيء بالعك�س. 

تغيري  يفعله  ما  اأ�شرتخي مع  اأن  اأمنية  تتبعرث 

امل�شهد من اإيقاظي بدل تنوميي.

ل يريحني النوم على هذا اجلنب، فاأنام 

الذي  توؤملانني، ويالل�شيق  خر. عيناي  على الآ

اأ�شعر به من الظالم، من ال�شوب، من و�شعية 

ج�شدي، من مرور الوقت الذي �شيجربين على 

الذهاب اإىل احلمام جمددًا، من كل �شيء. يف 

هذه اللحظة ي�شايقني كل �شيء.

 اأرف�س الغطاء بقدمي واأح�شر اآخر اأخف.

�شاأنام. ن  الآ اأف�شل،   هكذا 

بعد  اأو  قليل،  بعد  اأو  ربا،  قليل  بعد  اأو   ..

كثري... اأتثاءب واأتثاءب حتى ي�شبح التنثاوؤب 

مماًل.

النوم �شيء مفهوم،  اأفكار من  اأن متنعك 

�شيء،  ل  م�شروعه  بعقل  اأرقًا  تظل  اأن  لكن 

اأو  اأو يرق�س داخليًا  الهواء  اأ�شكاًل يف  ينحت 

يربط ثقوبًا ببع�شها، �شيء مزعج.

للعقل اأ�شلوب مثري لالهتمام، فهو يحاول 

ي�شمعها  اخرتعها ل  بق�شة  يوم  كل  اإقناعك 

ليلى  ا�شمها  قبل  من  الإطالق  على  اأحد 

احلب  ق�شة  يكت�شف  اأن  يحاول  اأو  والذئب، 

املخفية يف 1+1=2، اأو يحاول اأن يركل نف�شه 

�شعار نف�شه بالفخر  من اخللف، يف حماولة لإ

بنف�شه، خلجله من نف�شه، من فخره بها..

عوج. املخت�شر: كلب يدور وراء ذيله... الأ

اأدوخ واأدوخ..  واأنا  اليوم يدور ويدور،  والكلب 

واآبى النوم.

نف�شية  حماولة  هي  جديدة،  فكرة  لدي 

خلداع �شخ�س تريده اأن يفعل �شيئًا ما، فتقول 

له: ل تفعله، فيعاندك هو ويفعله، فتفوز اأنت 

اأنا  وت�شحك يف عّبك. نعم، هذا ما �شاأفعله. 

ل اأريد النوم اأ�شاًل، اأنا م�شتمتعة بالـ.. بالليل 

ما  بال�شبط  هو  النوم  عدم  الهدوء.  والـ.. 

اأريده.. اأ�شاًل.
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مررت  كاملة  �شاعة  ال�شاعة،  اإىل  نظرت 

مذ �شرعُت يف خطتي النف�شية.

تعد  ل  بياأ�س..  املخدة  يف  راأ�شي  دفنُت 

لدي رغبة يف النوم، انتظرته كثريًا ول ياأِت، 

بعد  �شيبداأ  جديدًا  يومًا  اأن  فكرة  وجمرد 

عياء والغثيان. �شاعات ت�شعرين بزيج من الإ

اأقرر اأن اأ�شبح حليفة لعقلي، اأو عدوة يف 

عطيه  فكار فيه ح�شوًا لأ اإذ �شاأح�شو الأ الواقع 

�شيئًا ين�شغل به حقًا، �شاأفكر يف الق�شايا التي 

النهار.  يف  عنها  واأتغا�شى  اأحلها  اأن  يجب 

تف�شل، ا�شتغل..

ميتلئ عقلي بالكثري، با فعلته اليوم، با 

بذكريات  م�شكلة،  اأ�شميه  ما  بكل  فعله،  علي 

ما  ياللهول،  م�شتقبلية..  باأفكار  املا�شي،  من 

اإن تغلق فكرة الباب وراءها حتى تدفعه اأخرى 

وتدخل بعدها. حفلة.

تنتمي  فكرة  فتباغتني  بهم،  حلق  لأ اأهمُّ 

احلفلة  وتدخل  اليوم«  فعلت  »ما  ملجموعة 

اأن  قبل  الر�شح  دواء  حبة  اأخذت  لقد  قبلي: 

اأخلد للنوم.. همم، فعاًل، الر�شح غّلبني.

هو  جانبيًا  عر�شًا  تلك  لدى  اإن  �شحيح، 

التنومي. كيف يل اأن اأن�شى؟ دائمًا ما ت�شيبني 

رغمًا  عميق  نوم  يف  بعدها  واأذهب  باخلمول 

عني، نوم عميق عميق.

ويف اللحظة التي اأ�شع فيها يدي على مقب�س 

الكهرباء،  تنقطع  املحتفلني،  �شارك  لأ الباب 

وي�شكت كل من يف احلفل، وي�شمعون ال�شخري 

املنتظر يعلو بال هوادة.
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∂
رنا املحت�صب

ذاكرة	رمادية

طالبة جامعية.
 ∂

�صعيدٌة هي .. اأو ت�صطنُع ال�صعادة، بعد اأن �صار الفرُح �صنعَة الع�صر.

على  قو�ٍس  بر�صِم  كفيٌل  موؤقتا  ي�صنُع جمااًل  الذي  كذاَك  م�صحوٍق..  فقليٌل من 

�صفتيها!

لكننَّ عينيها لن تلمع !!

جميلٌة هي الطبيعة..حتى احُلزن،يحمُل يف جنباتِه وجهاً جمياًل!

»حزمت اأمرها اأمام املراآة، وانطلقت«.
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اأوَل  وَل يف الوظيفة... كيوٍم  كاَن يومها الأ

لطفٍل يف مدر�شة!

ُه،  اأر�شَ متُقُت  كم  املكان!  هذا  متقُت  كم 

؛فقط  �شمائِه  اأن تطاَل غيمة من  تتمنى  وكم 

ِلتهُرب.

يف اآخِر املمِر املُعِتم مكتٌب مكد�ٌس بلفاٍت 

ينفُر من  �شرٌخ عقيٌم  الطاِولة  وخلَف  قدمية، 

احلائِط نفرًا رغَم حداثِة املكان!

�شخا�س..  الطاولُة املقاِبلة يحتّلها اأحُد الأ

يف  تنُظَر  اأن  دوَن  ال�شباِح  تيَة  عليِه  األقت 

وجهه!

فال �شيَء �شُيغرّيُ نزعتها القلبية!

“حدثت  اأريد  هو زمن.... و�شيم�شي كما 

خلَف  مكانها  واأخذت  موا�شية”،  نف�شها 

الطاِولة.

لو ل ُي�شاِرُكها اأحٌد بكتبها لكانت اأف�شَل 

حاًل..

نظاراٍت  خلِف  من  وعيناِن  عينان!  هما 

حريتها  على  وُتِطل  بقلٍق،  قلقها  تقاِبُل  باردة 

ببواكري انتظار!

عن  بعيٌد  اإن�شاٌن  تراه(،  هو....)كما 

الكيا�شة.. بعيٌد عن كِل حدوِد اللباقة.

فحنَي تبداأ نهارها وُتييه.. يرد بابت�شامة 

جمهولة، وبنظرٍة ُتزعزُع �شفوَف �شمتها!

املثِقلة  امللفاِت  عن  ل�شوؤاله  تبادر  وحنَي 

لطاولتِه  امللفات  حلمل  يدفعها  املكتب،  كاهَل 

تتجاوُز  ل  التي  بخربِتِه  لرُي�شدها  املُقابلة.. 

ِب�شَع �شنني.

م�شابهة  وكلماٌت  ...وغريب!  فّظ  هو  كم 

ُترددها كلما اأغدَق عليها ب�شاعدة.

ملى............!

وىل التي ينادي با�شمها« »هي املرٌة الأ

التفتت اإليه..

طالعها من خلِف نظاراته »..اأنا اأعِرُفك!«

»رمى بجملِتِه امللغومِة يف نهاية اليوم«

ياَم  الأ اأُعُد  اأنا  اأحدًا،  اأعرف  ل  اأنا  -هي: 

رحل. »�شفعت اآخَر ملٍف يف يديها  كم�شبحٍة لأ

وقدمتُه للخزانة...

وغادرت، كعادِتها قبَله«.

نفوِر  من  زاَد  �شوِتِه  رجُع  ملى...ملى....! 

ال�شرِخ يف احلائط.

ترُك�ُس  عدًا،  ياَم  الأ تعّد  ملى،  كانت 

ك�شنجاٍب مذعوٍر يف دولٍب اأخرَق لتنتهي(! 

القانوِن  رحِم  من  وتولُد  �شهور..  ت�شعةُ  

ال�شتقالة؛ ولن ترى وجَه املتعجِرِف ول بالهَة 

اجلدران.

وابت�شامٌة  الّرحيل..  موعُد  اليوم.... 

نبتت  وجهها،  على  ان�شكبت  منتَظر  كُعر�ٍس 

على �شفتيها وفا�شت من عينيها...
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)يف مكتِب املدير...(

- اأمتاأكدٌة اأنِت؟؟؟

وراق. -هي: نعم..نعم، هاِت الأ

ال�شفحة،  نهايِة  يف  توقيَعها  )عقدت 

واأحكمت وثاَقهُ (

- اأمتنى لِك التوفيق.

- �شكرًا.. �شكرًا، اأ�شُكُرك!

وخرجت لُتلملَم حاجياتها

- ملى....يا ابنتي !

التفت َخلفها، »هذِه من �شاحِب الكر�شّي 

املدولِب« واأ�شاَر اإىل اآخِر املمِر املُعتم.

رفيُق عمِلك..�شريحُل اأي�شًا اليوم!

قبَل  واختفى  ملّون  ب�شيٍء  يديها  بنَي  األقى 

اأن ت�شُكَره، �شيٌء يكت�ِشُحه الِقدم!

اأخذت تقّلُبه وذاكرُتها تتقّلب... بدا كُلعبٍة 

بالكاِد  بالية  بخيوط  ُمطرٌز  ا�شُمها  ُمهرِتئة، 

تراها..

ُلعبُتها التي �شقطت يف نهِر الطفولِة ذاَت 

�شتاء!

ل  هي  اأين..،  ول  كيَف  ل   .. تذُكُر  ل  هي 

تذكُر �شوى وجِه جمدي ابن اجلريان

وطبَع  اخلم�س،  �شنواتها  احت�شَن  حنَي 

ُقبلًة دافئة على جبينها.. واعدًا اإياها باإيجاِد 

اللعبة!

قراِر  وعلى  ُلعبِتها،  على  بكت  كم  وتذُكُر 

�شارت  ملدينٍة  بالرحيِل  املفاجىِء  جدتها 

م�شقط راأ�ِس اأحالِمها!

نعم ...جمدي!

اللعني  الكر�شّي  لرتى  خلفها  التفتت 

حفنَة  ذاكرَتها  ُمهديًا  اختفى...  قد  املُدّولَب 

�شماَء  �شّق  قد  �شوٍت  ورجَع  اأخرى،  رماٍد 

الذكريات.
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∂
�صحى الرفاعي

سندريال

طالبة جامعية.
 ∂

كانت تفكر... هل من جديد؟! �صرخ املُخرج -حيث كان يجل�س يف ال�صف الثاين من مقاعد 

مري  امل�صاهدين اخلالية- بها وطلب منها اأن تبعد اأفكارها الكئيبة عنها وتركز بالنظر اإىل االأ

اأمامها وتر�صم ب�صمة ذات داللة.

كان دور �شندريال فتاة الرمال حلم الكثريات لكن براعتها و�شعرها الذهبي ور�شاقة حركاتها، 

عائقًا  هذا  يكن  ل  حداثتها  رغم  التمثيل،  كلية  يف  تفوقها  عن  النظر  بغ�س  بالدور  فوزها  �شبب 

مري �شار بطلها... فكرت به ومنعت نف�شها من املُتابعة، منعت  يف وجهها لتتقن الدور، نظرت لالأ

نبذِك.... فما عليك  نف�شها... لقد هجرِك...  اأو حتى تذكره... ذكرت  با�شمه  النطق  نف�شها من 

مري ثانية ووهبته ابت�شامة تذيب ال�شخر  اإل نبذه باملقابل من ذاكرتك ومن قلبك، نظرت اإىل الأ

مدت قدمها اأمامه... األب�شها حذاًء من الكري�شتال... نا�شب مقا�س قدمها متاًما، اقرتب وعانقها 

ب�شوق... وقف اجلمهور وحّيا العرو�شني هبطت قذائف من الباقات الزاهية نحوهما... انحنت لهم 

وهي تبت�شم وتر�شل القبالت يف ف�شاء امل�شرح املمتلئ.

وكانت النهاية ال�شعيدة. 

التي وهبته �شعورًا النت�شار  اأن �شندريال  ال�َشعادة لن يعرف  تغُمُرُه  لكن اجلمهور الذي غادر 

واخليال، تغادر امل�شرح على عجل وت�شتقل �شيارة اأُجرة ل عربتها ال�شحرية، لت�شل �ُشَقتها املُتوا�شعة 

ل ق�شر اأمريها الفاتن وتنام يف ح�شن و�شادتها الباردة قرب �شرير طفلها ال�شغري النائم املنبوذ 

مثلها من زوٍج ل يطيق اأدوار البطولة لغريه. 
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∂
بيان م�صطفى

مساحة	أخرى

طالبة جامعية.
 ∂

إليه؛      فتح النافذة ليتنف�س طبيعة وهواء ومناظر متد روحه بنقاء هو بحاجة ا

تطفئ  �صم�س  من  قطعة  يكون  اأن  هو  وحيد  هم  ي�صكنه  ودائما ً  تائهة،  فروحه 

تعا�صته وتعا�صة من حوله، كثرياً ما ي�صيبه اأمل حاد يف راأ�صه، كثريا ً ما يغ�صب من 

نف�صه ومن مزاجيته، كان كلما يعتليه �صعور مثل هذا يفتح نافذة ً على عامل اآخر 

إليه مرة اأخرى.   ليلقى �صيئاً اآخر اأجمل من نف�صه ي�صتمتع به.. يتاأمله عله يقوده ا
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النافذة،  عند  توقف  حني  جاءه  ما  حلم ٌ     

به  روحه  ليعك�س  اأتى  فوريًا  حلمًا  يكون  ربا 

ويهدئه كي يبقى حا�شراً  منغمراً  يف حقيقة 

خرون  تامة. راأى نف�شه طائرًا على غمامة والآ

اأ�شفل منه يرجونه كي يهبط  خوفا عليه من 

�شفلت  الإ اإىل  ال�شماء  اأحد عتبات  الوقوع من 

اأهبط  ر�شي وحده، حملق و�شرخ بهم: لن  الأ

اأخذوا  لوان،  الأ بكل  وروداً   يل  تنرثوا  حتى 

األوان  كل  بتالتها،  يقتلعون  اأزهاراً   يقطفون 

ال�شفح،  ذلك  م�شاحة  على  نرثوها  زهار  الأ

اأحبوا  اأنهم ان�شغلوا، كيف  اإليهم.. كيف  نظر 

الزهور مبعرثة على الرتاب باألوانها العديدة  

كروحه بعد اأن كانت مثبتة على �شقفه، ابت�شم 

ّن  لأ اإليهم  احلال  يف  يهبط  لكي  �شاحوا  ثم 

ول  تبددت  قد  اأجزاءها  اأن  بدت  الغمامة 

ج�شده  من  اأ�شغر  واحدة  بقعة  اإل  منها  يبَق 

اأثناء ذلك مّر طري  الهبوط ويف  الثقيل، قرر 

ر�س..  الأ الب�شر.. من  به، هم�َس: ل مفر من 

من اأ�شلك.. حّف هواء لطيف ج�شده، ثم اأخذ 

�شرير لرياح يدق اأو�شال روحه الثكلى، تبعرث 

احللم وتال�شى كالغبار الذي تال تلك الرياح. 

مفتوحة  نافذة  اأخرى،  زاوية  اإىل  التفت 

تاأويالت  من  بع�ٌس  وتطري  تطري..  و�شتائر 

داخله  وحزٌن  عينيه  يف  وخياٌل  النافذة  تلك 

بها  تقابله، حّدق  التي  ال�شقة  فتاة يف  راأى   ..

ظانًا اأنها اإحدى اأحالمه التي جتيء بال موعد 

وعند �شيقه بالذات، راآها وقد بدت منهمكة 

اأبدًا..  راأ�شها  ترفع  ل  اأنها  حتى  ما  �شيء  يف 

ومدى  اأوراقها  م�شاحة  راأى  لقد  تكتب..  اإنها 

اندماجها يف ترتيب اأ�شقام احلروف عليها اأو 

اإحدى تنهيداتها. 

واأخذ  تركاتها،  كل  يتاأمل  يتاأملها،  ظل 

ذلك  يف  راآهم  الذين  الب�شر  اأولئك  يف  يفكر 

من  عليه  خافوا  اأنهم  كيف  العابر  احللم 

الوقت  كل  ي�شيبه،  قد  مكروه  اأي  من  األ.. 

كانوا يهتمون ببقائه على قيد احلياة، وكانوا 

كي  تنف�شه..  ترعى  كي  الزهور  فر�شوا  قد 

لطاملا  اأر�سٍ   على  جميلة  م�شاحة  له  تكون 

حاول البتعاد عنها مت�شبثًا بغيمة عما قريب 

تاأِت  ل  الفتاة  وهذه  معها،  وي�شقط  �شت�شقط 

الثالث  قرابة  وهو  اأبدًا  تلمحه  ل  معهم، 

ن  اأخذت تفكريه كله الآ يتاأملها،  �شاعات كان 

اأي  بال  اأخرى  مرة  للحياة  مواجهًا  وو�شعته 

حلمٍ  قد مير، اأزعجه ان�شغالها عنه يف كتابة 

اأ�شطرٍ  طويلة كثرية دون اأي اكرتاث به .. دون 

اأن تالحظ ترقب عينيه املتوا�شل لها، اأزعجه 

اأوراقها،  على  تكتبها  حقيقة  كلها  حياتها  اأن 

ن تخطه  والآ واقعًا  اأ�شبح  اأن يكون حلمها قد 

تلك  ا�شتفزته  اأكرث..  غ�شب  اأوراقها،  على 

و�شاح:  ا�شطرب  عنها..  والت�شاوؤلت  فكار  الأ

راأ�شها واقرتبت  اإيل ؟!  رفعت  َل ل تنظرين 

كله، جعله مواجهًا  راأ�شه  اأخرج  النافذة،  من 

لوجهه،  مقاباًل   اأ�شبح وجهها  كثيٍف،  لهواءٍ  

قالت: كنت اأكتب عن كل الذي هم�شته الطيور 

ر�س. ابت�شمت،  يف اأذنك اأثناء هبوطك اإىل الأ

غاب هو واأبقى نافذته مفتوحة بالكامل.   
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∂
حممد م�صاعلة

رباعية	احلب
)اإىل حارقة ال�صمت: ميادتي(

انتظــر 

هــل �صتـذهـب هكــذا؟

اأم �صتـذهـب ب�صكـل اآخــر كمــا اأتيـت اأول مـرة؟

الناتـج،  التـراب  بنكهـة  ال�صمـاء  لتغـري  وراءهــا،  اأطفـالها  ت�صحـب  غيمـة  بدايـة  خامتـك 

ياب�صات  اأربع  النجمات،  اإحدى  فـي  الـرحـم  تخبـئ  البيــا�س،  قبــر  فـي  احلـرف  مـاء  تهيـئ 

هنـاك  زال  ما  الـذاكـرة  قعـر  وفـي  تبحـث،  ال  �صـت؟  اأي  خ�صـر  و�صـت  ت�صـل،  ال  اأربع؟  اأي 

و�صهيل  لك،  املياه  متحـف  فـي  لـوحـة  اهلل ر�صـم  اأن  اإال  اأعلـم؛  ال  كيـف؟  ينمـو،  مـاء  نـدى 

ر�س. االأ باب  كعبيك  بنور  طارقا  الليل  �صواد  يف  الريح  فوق  فامـ�س  االنتظـار،  يف   وعـد 

االنتـظـار 

نق�س فـي خـا�صـرة الـظل يتـاأرجـح علـى حبـال ال�صكـون، قـُبل الـريح للماء،  �صـداأ الـوقت فــي ظل 

ال�صـرو املتـراكــم فــوق الغبــار، نزف الوقت يف وجه ال�صنوبر، انعجان ال�صكون يف ال�صجيـج، عـزف 

رماد  من  ق�صيـدة  املـوت،  يرق�س  الطريق  حواف  على  ملقى  ظل  املدى،  اعوجاج  فـي  ال�صباب 

الثمالة، .. فاهــداأ.

ردن. كاتب من الأ
 ∂

خواطر
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ال�صـمـت

ال�صـمـاء،  �صقف  لـنـزف  �صـالة  املاء،  ر�صالة  ن�س  املراآة،  فـي  اأنني  انك�صـار  كان  لـرمبا 

طحلب  حــالم،  االأ مـدارات  يف  الـذات  ل�صراع  مقربة  النمـل،  لـفقـراء  نـزف  النبيـذ،  غـرور 

كثافة  ميت�س  طفـل  ال�صدى،  �صدر  فوق  عرقـا  يبكي  ليـل  الوقـت،  �صفاف  على  الف�صـول 

لغـة  اأنثـى،  قـدا�صـة  مـوتا،  العط�س  حبال  على  البكاء  اأرجوحة  احلقيقة،  بكـ�صر  يلهـو  الوقـت 

فـاأن�صـت.  .. لهة،  االآ حـوار  امل�صاء،  �صـرفـات  على  اأنثى  ن�صـل  مـن  قدا�صـة  حـوار  مـوات،   االأ

الــوقــت 

اأحيـك دقــا فـي اإحـدى جـدران الـرمــل، كهــل ال يـزيـد عـن خمـ�س �صنوات اأرهقه حمل والديـه 

ف�صتـم الطريـق، رمـل الـزمن حبـوا يف ممر اللغة �صنوبرا، غبار ملح قيـح �صدى اجلـرح، ان�صـالخ 

البحر عـن ال�صماء، حكاية �صاعر اأ�صاع ظل ق�صائده، مراوغة القـدر، نطفـة الوقـت التي ما زالـت 

تنمو يف رحمه.. فانتبــه.

  

الغيـــاب: ال، بـل الفـقد 

ال�صخـب،  ال�صـرود،  الـالمبـاالة،  الرتابـة،  احلقـد،  امللل،  عكاز  جتاعيد  يتكـئ  ح�صـور 

فـام�ِس   .. وال�صمـاء  ر�س  االأ بيـن  ما  امل�صافة  املـوت،  حمـاورة  امل�صـاعر،  جحيـم  الع�صف،   القـلـق، 

واأي الـطــرق كـانــت اأهــدى؟

�صــراط حــــب؟ �صــراط �صــدق؟ �صــراط هـــزل؟ �صــراط �صداقـة؟  �صــراط مـــــاذا؟

�صبـاب زمـن يقيـد الـوقـت، كيــف؟ ال اأعلـم، �صـداأ يبتلـع مثلــث الكــون بهدوء. 

ذاكــرة  مت�صـغ  فـال  قـدماه،  ف�صدئت  الطريق،  ماء  ابتلعـه  �صياأتي،  مـن  مات  قد  تنتـظـر،  ال 

حـرفــك وتب�صقـهـا نثـرا عابثـا وال ت�صــرب ع�صـارتــه خمـرا.

انتــظر ... هــل فهمـت الــذهـاب؟ اأم اأنــك �صرتحـل هكـــذا؟
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�ص�س التي باتت قاّرة يف الوعي     ترتكز النظرّية النقدّية املعا�صرة على جملة من االأ

دبي املنطلق واملحور الذي تدور القراءة يف  �ص�س اعتبار الّن�س االأ الّنقدي. ويتقّدم هذه االأ

فلكه.

   ومن الطبيعي اأن تكون لغة الّن�ّس - طبقا لذلك - هي مرتكز القراءة؛ ومن ثّم كان 

�صا�س - بناء  ّن هذا الّن�ّس هو - يف االأ من �صروط القراءة املعا�صرة جتويد لغة الّن�ّس؛ الأ

لغوي. 

 – ديب �صخ�صّيته املتفّردة. وهذه اللغة     واال�صتخدام اخلا�ّس للغة هو ما يجعل لالأ

اأو  بداع فيها - ال ت�صت�صلم للمبا�َصرة التي تفر�س املعنى الواحد  مهما تفاوتت درجات االإ

ور املجّرد.  الت�صّ

∂
د. ح�صام اللحام

قراءة

ق�شم اللغة العربية - جامعة الزيتونة.
 ∂

مكا�صفات
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يتنّبه  اأن  �شرورة  الفهم  هذا  على  يرتّتب 

معرفته  تعميق  اإىل  اللغة  م�شتعمل  الكاتب 

املختلفة،  املعرفة  وجمالت  دب  والأ اللغة  يف 

وعدم الكتفاء بهوام�س حمدودة ل ت�شعفه يف 

بداع. الّتحليق عاليا يف ف�شاء الإ

مركز  هو  املعا�شر،  الّنقد  القارئ، يف  اإّن 

العناية والهتمام، وهو دائم البحث عن �شّر 

حميط  يف  ولي�س  الّن�س،  يف  اللغوّي  بداع  الإ

الن�ّس اأو موؤّلفه. 

وهذا ما يفر�س على املبدع اأن يجعل من 

وبهذا  ومن�شجما.  متما�شكا  فّنّيا  بناء  ه  ن�شّ

يكون الّن�ّس - ل القارئ - هو �شاحب ال�ّشلطة 

واجلمالّية  الفّنّية  باإ�شاراته  واملوّجه  العليا 

عن  قيل  مهما  القارئ،  ّن  لأ ذلك  لقارئه؛ 

بلغة  حمكوما  يظّل  القرائّية،  وكفاءته  حرّيته 

الّن�ّس واإ�شاراته. 

دبّية  الأ اللغة  على  الكالم  تركيز  اإّن 

الّتمركز  هنا،  يعني،  ل  �شلوبّية،  الأ والّتقنيات 

به  يق�شد  ول  وحده،  العن�شر  هذا  حول 

بامل�شهد  التمّتع  على  القت�شار  اإىل  الدعوة 

رف�شه  ما  فهذا  الّن�ّس؛  ينتجه  الذي  اللغوي 

بع�س كبار البنيويني اأنف�شهم وكثري من الّنّقاد 

على  الرتكيز  من  املق�شود  اإّن  املعا�شرين. 

البناء  اإىل  الدعوة  املقام، هو  الّلغة،  يف هذا 

الفّنان  روؤيا  ن�شج  على  القادر  املحكم  اللغوي 

اأن  املفرت�س  من  روؤيا  وهي  للعال.  املبدع 

اأو  ال�ّشعر  ة يف  بلغته اخلا�شّ الكاتب  ُيج�ّشدها 

هذين  بني  تف�شل  التي  احلدود  وتكاد  الّنرث. 

ال�ّشكلني )ال�ّشعر، والّنرث( تتال�شى يف معظم 

دبّية املعا�شرة.  النظرّيات الأ

َيَدي  �شاءات بني  اأو الإ اأبداأ بهذه املفاتيح 

الّنظر يف الّن�شو�س التي كتبها عدد من كّتاب 

ة يف جمّلة »اأقالم جديدة«؛ لعّل  ال�ّشعر والق�شّ

مّما  اأكرث  ُت�شري  لقراءة  مدخال  يكون  ذلك 

ل.  ى وُتف�شّ تتق�شّ

الفرادة  لغة  هي  دبّية  الأ اللغة  ّن  ولأ

لقارئ  تتاح  اأن  املتوّقع  فمن  واخل�شو�شية، 
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يتنّقل بني عوال خمتلفة،  اأن  الّن�شو�س  هذه 

املبدعة  الّذاُت  تندغم  اأدبّية  بناءات  تن�شئها 

الّروحّية  مناخاتها  فيها  وتتبّدى  ن�شيجها  يف 

والفكرّية. 

- ال�ّصعر:

ملازن  »خيال«  ق�شيدة  على  الكالم  واآبداأ 

دراية يف  على  تدّل  فهي  كاظم؛  عبد احلميد 

املفردة  متّثل  على  وقدرة  العرو�شي،  الوزن 

ما  اأكرث  الق�شيدة  اإيقاع  ويبدو  الف�شيحة. 

ي�شّد القارئ، ول �شّيما المتداد ال�شوتي الذي 

املفتوحة  الباء  بروي  املنتهية  بالقافية  يختتم 

بع�س  اّطراد  وكذلك  الإطالق،  باألف  املمتّدة 

الّتماثالت ال�شوتّية:

فتعاتبنا بال حرج

لزوال احلـال اأحـبابا

وتباكينا على اأثر

حني �شّدوا دوننا بابا

وتفارقنا على األ

وجـمعنا مـنه اأتعــــــابا

التقليدي،  الّرداء  تلب�س  الق�شيدة  ولكّن 

اإىل  ال�ّشائع، وتركن، كثريا،  وتاأخذ بالرتكيب 

و�شف ال�ّشعور ل ت�شويره.

ويبدو هذا املنحى اأقّل ظهورا يف ق�شيدة 

اإبراهيم  يعرّب  اإذ  خا�ّس«  باأ�شلوب  »حّب 

ال�شرايرة عن رغبة وا�شحة يف التعبري بلغة 

يح�ّشها، ويعي�شها، ويريد اأن يطّوعها يف �شعره. 

فتظهر يف ق�شيدته التي مطلعها: 

قالوا ن�شيتك اأحمٌق من �شّدقا

ل ت�شتطيع ال�شم�س اإل ت�شرقا

املعا�شرة:  املفردات  بع�س  يوّظف  وهو   

حما�شرات / اخللوي...

على  الدللة  يف  املفردات  لهذه  قيمة  ول 

يف  تدغم  ل  اإذا  جّدتها  اأو  الق�شيدة  حداثة 

لتو�شيل  اأجزاوؤها  تتاآزر  حمدثة  كّلّية  بنية 
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املعنى ال�شعري.

لبلوغ  واعدة  بوؤ�ّشرات  الق�شيدة  وتزخر 

هذه الّدرجة من ال�شعرّية :

اأو تـذكـرين مــزاحنا وعنـادنا

وغداة اأبحر يف خيالك زورقا

واأظّل يف دنياك اأ�شتبق الهوى

نـهرا تنـاو�شه الهوى فتــدّفـقا

يقاع  الإ حّدة  من  الّتخفيف  جدى  الأ ومن 

مّما  فهما  املبالغات؛  عن  والبتعاد  اخلارجي 

قد يذهب بلّذة القراءة.

ق�شيدة   تقف  ذلك  من  الّنقي�س  وعلى 

»مرايا العبري« حليدر الب�شتنجي معلنة عن لغة 

�شادمة، قلقة، ت�شتفز حا�ّشة القارئ، وت�شتنفر 

طاقته التاأويلّية؛ فلغة الق�شيدة م�شبعة بالقيم 

للذات  حّي  جت�شيد  وهي  واجلمالّية،  الفّنّية 

ذات  وهي  احلا�شر.  الغائب  عن  بحثها  يف 

وجتد  والغياب،  والفقد  الوحدة  ب�شعور  مثقلة 

اأنفا�شها يرتّدد يف ذلك البعيد الغائب  �شدى 

الّطبيعة  فيها، واحلا�شر عرب رموز  املتداخل 

الغبطة  ي�شتدعي  اأثر  من  تخّلفه  وما  /الورد، 

والّن�شوة؛ وهي هنا قرين احلياة:

اأتعرّث بثياب الق�شيدة

اأتلعثم بالرّتاب الذي بني يدي

ّن قرنفل عطرك باداأين بالّتحّية لأ

...

يف املقعد ثّمة قلق غائم

يف املقعد اأنا وثوان حجرّية 

بانتظار العبري 

وترتّد بنا ق�شيدة »�شالة على �شال اأّمي« 

ملحّمد عبد الباري اإىل اأجواء حممود دروي�س 

غنائه  ويف  اأّمي«  خبز  اإىل  »اأحّن  بداياته   يف 

حمّمد  يرتّدد  ول  كوكبا.  ع�شر  اأحد  يف  ّمه  لأ

اأتبع  فقد  ف�شاح عن هذا؛  الإ الباري يف  عبد 

�شعر  من  مقتب�شة  بعبارة  ق�شيدته  عنوان 

دروي�س »فّكرت يوما بالّرحيل.. فحّط ح�ّشون 
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على يدها ونام« كما تنا�ّس مع �شعر لدروي�س 

يف موا�شع اأخرى. 

ق�شيدته  جمالّية  من  ذلك  يقّلل  ول 

وع�شرين  �شّتة  يف  الوافر  بحر  على  املنظومة 

ّمه واإخال�شه  بيتا، وقد عرّب فيها عن �شوقه لأ

الّرحيل  وجع  عرّب عن  كما  حّبها،  وتفانيه يف 

�شعبه  ماأ�شاة  ال�ّشاطعة  بغنائّيته  جم�ّشدا 

ووطنه:

اأيا اأّماه من ناأي اإىل ناأي

با وطنا بديال �شنقرتح ال�شَّ

على  حمّمد  قدرة  عن  الق�شيدة  وتف�شح 

متتني  مكنته  ويف  املبدعة،  ال�شورة  ت�شكيل 

ه ال�ّشعري وتطويره ليكون �شوته اخلا�س،  ن�شّ

ول يعني ذلك جمافاة �شعر دروي�س اأو غريه، 

اأفق  بتو�شيع  ال�ّشعرّية  املمار�شة  تو�شيع  بل 

موؤّثرات  اأّي  من  والّتخّل�س  والقراءة،  الّنظر 

خارجّية توحي باأّن ال�ّشاعر لي�س هو.

باجلراح«  خّفاقة  »اآهات  ق�شيدة  ويف 

لطارق الّدراغمة ثّمة التزام با ل يلزم، فقد 

قّيد ق�شيدته بقافيتني متوازيتني، ف�شلك بهذا 

املعا�شر؛  ول  القدمي  ال�ّشكل  يوافق  ل  م�شارا 

�شّتة  يف  الكامل  بحر  على  ق�شيدته  نظم  اإذ 

ع�شر بيتا، ثّم جعل لكّل �شطر قافية؛ فال�ّشطر 

امل�شمومة،  بالهمزة  ينتهي  البيت  يف  ول  الأ

وينتهي ال�ّشطر الثاين يف البيت بحرف القاف 

التي  الق�شيدة  يف  مي�شي  وهكذا  املك�شور، 

مطلعها:

ال�ّشعر خمر رامه ال�ّشعراُء

وعتيق خمري يف الّدنى تخفيقي

اإّن اختيار ال�ّشكل الفّني لي�س هو ما يحكم 

نهاية  يف  احلكم  ّن  لأ ذلك  بداع،  الإ عملّية 

على  ال�ّشاعر  قدرة  مدى  على  يتوّقف  مر  الأ

الفّني؛  لل�ّشكل  مثل  الأ ال�ّشعري  ال�شتخدام 

مكانات  وهذا مرّده اإىل القدرة على توظيف الإ

الّن�س  لغة  �شحن  على  القادرة  �شلوبّية  الأ

للت�شكيل الفّني واجلمايل.  باحلرارة الالزمة 
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واملدح   والهجاء  الفخر  باأغرا�س  التو�ّشل  اأّما 

الّروح  يبعث  فال  ونائّية  متفّرقة  جزر  يف 

ال�ّشعرّية يف الكالم.

   وتّتخذ ق�شيدة »فتوى« ملحّمد زكي م�شارا 

مغايرا؛ وهي على، الرغم من تّللها من الوزن 

العرو�شي ومن وم�شلكها اخلطابي، تدّل على 

على  وال�ّشاهد  التطّور.  على  قادرة  �شاعرّية 

ور التي تنبئ عن  ذلك اجرتاحه لعدد من ال�شّ

ال�ّشري قدما  رغبته يف  ترفد  �شعرّية  اإمكانات 

نحو الكتابة املتجّلية. ومن �شواهد �شوره:

جتري ال�ّشالحف حّتى تلحق

 بالّريح خلف خرافاتكم  

بكّل هدوء ال�ّشال�شل

قبل اأن تفّكك اأج�شادها

   ويف ق�شيدة »خلل« ملروان البطو�س تعرّب 

الذات عن موقفها اإزاء الواقع بلغة ت�شويّرية 

تقّدم املعنى م�شّخ�شا وجم�ّشما، وهو ما يوؤّدي 

هذا  عنه  ي�شّف  الذي  الدليل  التدّفق  اإىل 

املفردات  بع�س  من  اّتخذ  وقد  ال�شتخدام؛ 

رموزا ليعرّب بها عن موقفه الّراف�س ملا ميليه 

عليه الو�شع الّراهن. ومن املفردات التي جعل 

منها رمزا »الغبار«:

الغبار �شدى الّدمار 

...

املخزن ال�شتوي ل يبكي

مت يف وجه الغبار ولكن يكتفي بال�شّ

 اأكل الغبار من الّرحى �شيئا وطار

كلمة  ل�شتخدام  بتكثيفه  ال�شاعر  اإّن 

رّبا  التي  املفتاح  الكلمة  منها  يجعل  »الغبار« 

الذي  الكّلي  املعنى  اإىل  منها  القارئ  ينفذ 

اإزاء  الّروؤيا  �شبابّية  يكون  وقد  الذات؛  ي�شغل 

خر الذي يريد ا�شتالبنا اأو هو  الّتعامل مع الآ

ي�شتلبنا فعال.

لندى  ظّلي«  »ل�شت  بـ  املو�شوم  الّن�ّس  ويف 

�شمرة، تدور الذات الكاتبة يف دائرة يحا�شرها 

فيها اإح�شا�شها باخلوف من غام�س ل تعرف 

كنهه اأو هي تعرفه ول ت�شتطيع مواجهته. وهي 
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لغة  عرب  ح�شا�س  الإ لهذا  ت�شويرها  يف  تداأب 

وتنطوي  اخلارجي،  الوزن  من  خالية  �شردّية 

هذا  اأّن  ويبدو  الفنتازيا.  من  جانب  على 

انتمائه  من  اأكرث  ة  الق�شّ اإىل  ينتمي  الن�ّس 

اإىل ال�شعر. وقد اعتمدت الكاتبة على ال�ّشرد 

عن  تعبريا  اأبلغ  وهو  )اأنا(  املتكّلم  ب�شمري 

كما  الذات.  يعتمل يف  البوح با  اإىل  احلاجة 

فعال  لالأ املكّثف  ا�شتخدامها  عرب  ا�شتطاعت 

اأن جت�ّشد   - رابط  دون  اأو  برابط   - املتتابعة 

اإح�شا�شها جت�شيدا حّيا.

التخّيل  يف  الّن�ّس،  هذا  من  وقريب 

والنتماء ال�ّشكلي، ن�ّس »عقد اليتيم« لعبدالل 

ب�شمري  متو�ّشال  فكرته  يج�ّشد  وهو  الزيود؛ 

الغائب »هو« م�شّورا اجلّو الّنف�شي لـ »اليتيم« 

ب«  يف حلظة اإ�شغاء ملا يذّكره بحاجته اإىل »الأ

ي�شي  الذي  الغائب  ال�ّشوؤال عن  وي�شّور، عرب 

تقليد  خالل  من  الّطفويل؛  تفكريه  بطبيعة 

عملّية اخللق:

ماما كيف ي�شنعنا الل من تراب وماء؟ 

وينهي الكاتب �شرده بوم�شة ت�شيء الن�ّس 

كّله، وتبّث اإ�شعاعاتها يف ذاكرة القارئ:

باح  اأحاول �شنع بابا منذ ال�شّ

ول اأ�شتطيع

ويف ن�ّس »ت�شّوف« ل�شنابل الفار نقع على 

لغة مرّمزة ل ُت�شلم املعنى بطماأنينة، بل تظّل 

فاعلة يف اأفق القارئ، وتدور به اللغة / اخليال 

اإىل حيث ل قرار، ول ا�شتقرار. وهي ت�شوغها 

يف �شياق �شردي: 

كان يرافق الق�شيدة اإىل م�شري الكالم

�شلبوه يد�ّس يده يف الغيب املحتقن 

املجهول«  »البطل  بقناع  الت�شرّت  اأّن  ويبدو 

ر  ادمة لوعي خمدَّ هو من متطّلبات اللغة ال�شّ

كما يظهر يف الن�ّس، وهي لغة تنكر اأكرث مّما 

ينّم على  الذي  املعنى  ت�شّدق، وتقدح �شرارة 

ذات ثائرة على ذاتها  وحميطها، لكّنها تطوي 

ثورتها يف �شمتها:
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نا يا اآخر الأ

اعدة ما بقي من مدى لكذبتنا ال�شّ

ال�ّشالل ماتت

مذ خّربنا كّل اأدراج احللول

حواّف  على  واللغات  ور  ال�شّ و�شلحنا 

الهوّية

فا�شكن واأن�شت ل�شدى عمودي يخرقنا

حّر«  »�شقوط  يف  الزعبي  اأكرم  ويحاول 

واغرتابها يف داخلها  الّذات  اأن يخفي مرارة 

ويف الواقع الذي يعّمق الغرتاب؛ وذلك عرب 

اإيقاعّية توحي بالتدّفق والنطالق، ولكّنها يف 

عرو�شّية،  خارجّية  ب�شوابط  مقّيدة  الواقع 

ذات  اإىل  ت�شري  مفاِرقة  ولغة  �شوتّية،  واأخرى 

مت�شظّية.

ومن الالفت، رغم ق�شر الق�شيدة ن�شبّيا، 

»اأ�شقط«  لكلمة  التكرارّية  الالزمة  تكرار 

الق�شيدة  مقاطع  من  مقطع  كّل  بداية  يف 

لتالئم  عمودّيا  ال�ّشاعر  رّتبها  وقد  اخلم�شة. 

معنى ال�ّشقوط ال�ّشريع واملدوي وامل�شتمر.

اأ�شقط

اأ�شقط

مقطع  كّل  بداية  يف  »اأ�شقط«  كلمة  وكّرر 

مربزا طبيعة هذا ال�ّشقوط يف كّل مّرة. ولبّث 

التزم  الكامنة  التفّجر  مزيد من تعميق حالة 

ال�ّشاعر بحرف روي يف بداية املقطع وخامتته 

خرى، وذلك  خمتلٍف عن الروي يف املقاطع الأ

يف الق�شيدة كّلها.

يقاع، بخفوت  وي�شعر القارئ، عرب هذا الإ

على  ميّثل،  وهو  الّرابع،  املقطع  يف  وت  ال�شّ

حالة  عن  الّتعبري  ذروة   - خفوته  من  الّرغم 

اأن  ال�ّشاعر  مكنة  وكان يف  �شى،  والأ الختناق 

يجعله خامتة الن�ّس، ل اأن يلجاأ اإىل املبا�شرة 

الذي  خري  الأ املقطع  يف  فعل  كما  والّتف�شري 

يخد�س جمالّية هذا الّن�ّس. 

وهذا هو املقطع الّرابع:

اأ�شقط يف الوطن على موتي



��

اأرثيني بهدوء ال�ّشاعر

اأدفنني ببقايا �شوتي

ة - الق�صّ

ة، كما ال�ّشعر، ثّمة ذاٌت اإن�شانّية  يف الق�شّ

لكاتب  عذر  ول  اللغوي؛  الّن�شيج  يف  تتناثر 

دب،  الأ درب  يف  ي�شري  فهو  لغته؛  يخ�شب  ل 

واأ�شا�شها  اأّولها  املعّقدة  متطّلباته  دب  ولالأ

جمالّية اللغة املكتّظة بالّدللة.

ق�ش�س  الّنظر،  مو�شع  املجموعة،  ويف 

متفاوتة الطول؛ منها ما يقع يف �شّت �شفحات 

ما  ومنها  العدرة،  براهيم  لإ ريج«  الأ »�شّر 

»ر�شا�شة  قليال  اأكرث  اأو  �شفحتني  يف  يقع 

طائ�شة« حلليمة الدربا�شي، و»موا�شم« لروان 

تان ل تتجاوزان ال�شّفحة  ر�شوان. ومنها ق�شّ

رخة«  والن�شف: »كبت« ل�شلمى عوي�شة و»ال�شّ

ل�شونا  ق�ش�س  ثالث  وثّمة  اإبراهيم.  ل�شلمى 

ن�شف  على  منها  الواحدة  تزيد  ل  بدير 

�شفحة »احتمالت، املظّلة ل تّت�شع اإل لثنني، 

ق�ش�س:  ثالث  زين  وجلّلنار  انقرا�س«. 

والثالثة  وىل  الأ تقع  القّنا�س«  اأمومة،  »براءة، 

يف اثني ع�شر �شطرا، والثانية يف اأربعة اأ�شطر. 

و»زجاجة عطر �شغرية« ل�شلمى عوي�شة.

فحات  ال�شّ لعدد  ي،  التق�شّ هذا  يرمي 

ال�ّشكل  طبيعة  على   الّتنبيه  اإىل  �شطر،  والأ

املاثلة؛  الق�ش�شّية  واخليارات  الق�ش�شي 

ة  جمال، تتاأّطر تت جن�س الق�شّ وهي، يف الإ

يقنع  ل  قد  الّتحديد  هذا  ولكّن  الق�شرية، 

الق�شرية  ة  الق�شّ ّن  لأ دب؛  الأ نّقاد  كثريا من 

ذاتها ميكن تق�شيمها، بح�شب حجمها وكثافة 

ة ق�شرية،  لغتها وعنا�شرها الفّنّية، اإىل ق�شّ

ة ق�شرية جّدا. واأق�شو�شة، و ق�شّ

ولكّل منها اأركانها و�شروطها. ولكّنها تلتقي 

جميعا على اأمر واحد ل منا�س منه، وقد نّبهت 

التي  اللغة  اإتقان  وهو  الكالم،  مبتداأ  عليه يف 

اأحجامها.  الق�ش�س بختلف  بها هذه  تكتب 

هو  ال�ّشياق  هذا  يف  عليه  الّتنبيه  ميكن  وما 
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�شرامة  وتزداد  تتعّمق  اللغة  هذه  مطالب  اأّن 

كّلما قّل حجم ال�شّفحات؛ ومن هذه املطالب: 

�شمار،  والإ يجاز،  الإ عن  الّناجم  التكثيف 

واحلذف، وغريها من التقنيات التي ل بّد من 

حكام البناء الق�ش�شي. توظيفها لإ

طار،  تق�شيم الق�ش�س     وميكن، يف هذا الإ

ثانيا:  ق�شرية.  ق�ش�س  اأول:  ق�شمني:  اإىل 

الق�شم  تت  يندرج  جّدا.  ق�شرية  ق�ش�س 

كبت،  طائ�شة،  ر�شا�شة  ريج،  الأ �شّر  ّول:  الأ

الّثاين:  الق�شم  وي�شّم  رخة.  ال�شّ موا�شم، 

ل  املظّلة  احتمالت،  �شغرية،  عطر  زجاجة 

اأمومة،  براءة،  انقرا�س،  لثنني،  اإل  تّت�شع 

القّنا�س.

براهيم العدرة  ريج« لإ ة »�شّر الأ    يف ق�شّ

حلظة  وىل،  الأ اللحظة  منذ  القا�ّس  ي�شّدنا 

الكّلي«  »الّن�س  كرب  الأ ن�شيجه  اإىل  العنوان، 

ّنه  اأ�شا�شّي؛ لأ ة لعب  فالعنوان يف هذه الق�شّ

على  تنطوي  غام�شة  اأجواء  يف  القارئ  ي�شع 

كنهها  معرفة  اإىل  الو�شول  من  بّد  ل  اأ�شرار 

وخفاياها. 

   وبهذا املفتاح ال�شّري يلج القارئ م�شدودا 

من  الق�ش�شية  اللغة  تختزنه  ما  تتّبع  اإىل 

يف  ّول  الأ الق�ش�شي  امل�شهد  وينفتح  اأ�شرار. 

هذا الّن�ّس على بداية حوارّية بني �شديقتني 

ُيهدى  با  فيهما  الرئي�شية  ال�شخ�شّية  تبوح 

اإليها من ورود حمراء يف كل يوم دون اأن تعرف 

م�شدرها، وقد بلغت من ال�شّن عتّيا، ول تعد 

اأنوثتها، من  باأنوثتها، وهي،  يذّكرها  ما  جتد 

املفرت�س اأن تكون منبع اإح�شا�شها باإن�شانّيتها. 

اللغة،  خرى:  الأ ة  الق�شّ عنا�شر  وتتعا�شد 

عن  الك�شف  يف  احلوار  ة،  الق�شّ اأ�شخا�س 

ال�شخ�شّية  تعي�شها  التي  النف�شّية  جواء  الأ

الكامن يف هذا  ال�شّر  وراء  الالهثة  الرئي�شية 

هداء املفاجئ واجلميل، وهو الذي رّد اإليها  الإ

ن�شاين.  اإح�شا�شها بكينونتها وبوجودها الإ

وبهذا ي�شع الكاتب قارئه يف حلظة اإن�شانّية 

همال والّن�شيان. باتت يف حمّل الإ

ولعّلنا جند جت�شيد هذه احلالة من الفقد 

الق�ش�س  معظم  يف  ن�شان  الإ بغياب  وال�ّشعور 
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الغياب  يوؤّكد هذا  ما  واأكرث  لها.  نعر�س  التي 

�شماء ال�شخو�شية؛ اأي تركها بال ا�شم  تنكري الأ

ت�شّمى به، فيغدو احلديث عنها ب�شمري الغائب 

وا�شتالبها.  ت�شييئها  اإىل  يرمز  وهو  )هو(. 

التي  املبدعة  الّذات  على  هذا  ي�شدق  ورّبا 

ي�شدمها الواقع فتت�شّظى فيه وتعيد اإنتاجه يف 

ن�شايّن. لغتها الّناب�شة بهذا الوجع الإ

ة »ر�شا�شة  وهذا ما يلحظه القارئ يف ق�شّ

تف�شح  فهي  الدربا�شي؛  حلليمة  طائ�شة« 

لنا  »كيف  الكا�شف:  بال�ّشوؤال  البداية  منذ 

التي  الّذات  داخل  يف  يعتمل  با  نحلم؟«  اأن 

عرب  ة  الق�شّ يف  رة  املنكَّ ال�شخ�شّية  ُتّرك 

حالم،  الأ هذه  لكّن  ومتنّوعة،  متعّددة  اأحالم 

الت�شّظي  على  وموؤ�ّشر  داّل  لة،  املح�شّ يف 

ياع يف الواقع املاّدي.  وال�شّ

ف�شرعان  به،  تلم  ما  كّل  تتخّيل  »كانت 

ما عرفت الفرق بني اخليال واحللم«.

اأدواتها  من  تطّور  اأن  الكاتبة  اإمكان  ويف 

وت�شطيح  املبا�شرة،  عن  فتبتعد  الق�ش�شّية، 

لتمنحها  اللغة؛   اختزال  اإىل  وتلجاأ  العبارة، 

ل  موحية،  ناب�شة  حّية  لتغدو  الالزم  الّنور 

�شريحة مبا�شرة.

ويرتّدد �شدى الّذات املنق�شمة بني احللم 

ل�شلمى  »كبت«  ة  ق�شّ يف  والواقع  واخليال 

بلورة جتربتها  على  قادرة  بدت  التي  عوي�شة 

وترتك  حينا،  وت�شمر  حينا  ت�شّرح  لغة  يف 

الفر�شة  تتيح  الكالم فراغات  ثنايا  يف بع�س 

للقارئ للم�شاركة والّتفاعل وملء الفراغ. 

�شطر  الأ بني  من  فّرت  قد  املجنونة  »هذه 

حّتى  اأكمل  ل  يووووه  بـ...،  تفكريي  بجّرد 

تفكريي بـ...

   على اأّن ذلك ل يعفي الكاتبة من تّمل 

الّنحوّية  خطاء  الأ بع�س  جتّنب  يف  امل�شوؤولّية 

ة. التي تخد�س لغة الق�شّ

ة »موا�شم« لروان ر�شوان، تعود     يف ق�شّ

اللتني  والّزمان  املكان  بيئتي  اإىل  الكاتبة  بنا 

تت  التي  الق�ش�س  جميع  يف  نفتقدهما 

لتغييب  دواعيه  يف  م�شابٌه  وتغييُبهما  الّنظر؛ 

ال�شم وتنكري ال�شخو�س؛ وهو تغييب معنوي، 

ة موا�شم اأي�شا، رغم  والّتنكري نلحظه يف ق�شّ

ديق.» اإّن عّمان  ن�شان احلبيب / ال�شّ وجود الإ

البيئة املكانّية التي يدور  منة الوديعة هي  »الآ

ة »موا�شم«؛ بيد  فيها احلدث / احللم يف ق�شّ

فيها  يتال�شى  التي  هي  اجلريحة  بغداد  اأّن 

احللم / حلم الّذات، كما يتج�ّشد يف الّنهاية: 

»عزيزتي:

اأحّبك... ولكن مو�شم جني الّتمر يف بغداد 

قد حان، اعذريني«. 

تها  ق�شّ يف  اإبراهيم  �شلمى  وتذّكرنا     

رخة« باأّن ثّمة ا�شما �شريحا هو »جهاد«  »ال�شّ

هي  فها  تها.  ق�شّ يف  البطولة  دور  يج�ّشد 
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وهي  اإليها؛  اأوماأنا  التي  القاعدة  توؤّكد  ذي 

اإل هذه  الق�ش�س  ال�ّشخو�س يف جميع  تنكري 

اأوغلت  كّلما  الّذات  اأّن  ويبدو  رخة«.  »ال�شّ

الذاتّي  ب�شوتها  م�شاعرها  متثيل  يف  عميقا 

تظّل  اجلمعي،  وت  ال�شّ عن  بعيدا  اخلال�س 

ة. لكّنها  م�شكونة بالهواج�س والعواطف اخلا�شّ

اخلارجّي  الف�شاء  اإىل  الّطريق  تف�شح  حني 

اإثبات ح�شورها الجتماعّي،  جتد �شبيال اإىل 

الكاتب  يالم  اأن  ميكن  خلل  هذا  يف  ولي�س 

اأّل  �شريطة  واجباته،  اأرى ذلك من  بل  عليه، 

ينزلق بلغته اإىل هاوية املبا�شرة والّت�شطيح. 

مرين،  فعرّبت  وقد زاوجت �شلمى بني الأ

يف  رغبتها  عن  ريحة  وال�شّ ال�شفيفة  بلغتها 

ميوتون  من  فثّمة  ومتجيدها؛  البطولة  متثيل 

تنتهك،  اأوطان  وثّمة  اأوطانهم،  �شبيل  يف 

وحقوق تغت�شب.

اأكرث  الق�ش�شّية  الكتابة  مغامرة   وتبدو 

بروزا  يف ق�ش�س �شونا بدير، و�شلمى عوي�شة، 

اختيار  طبيعة  اإىل  ذلك  ويرتّد  زين.  وجّلنار 

من  كّل  اإليه  جنحت  الذي  الق�ش�شي  ال�ّشكل 

ات الّثالث؛ فهو يعّد اأحدث زمنا واأقّل  القا�شّ

خرى. واأعني  �شكال الأ ذيوعا، اإذا ما قي�س بالأ

اللون من  اإّن هذا  الق�شرية جّدا.  ة  الق�شّ به 

ق�شى من ال�شتخدام  الكتابة يتطّلب احلّد الأ

يجاز،  والإ التكثيف،  مثل؛ من حيث  الأ اللغوي 

فعال  الأ وتوظيف  �شمار،  والإ واحلذف، 

والتّوتر  ال�ّشردي،  يقاع  الإ لت�شريع  احلركّية 

الدرامي...

لكتابة  اأ�شا�شّي  �شرط  �شطر  الأ عدد  وقّلة 

هذا ال�ّشكل الق�ش�شي؛ فهو قد يقع يف �شطر 

ن�شف  يتجاوز  ول  اأ�شطر،  ب�شعة  اأو  واحد 

مغامرة  فيه  اخلو�س  كان  ولهذا  �شفحة. 

بداعّية  تفر�س على الكاتب ا�شتنفار طاقته الإ

والرتميزية  اللغوية  جتلياتها  اأق�شى  يف 

والدرامّية. 

العبارات  من  الّتخّفف  هذا:  على  وينبني 

الو�شفّية، واختزال احلدث. وهذا ما �شنعته 

وب�شيء  وا�شح،  تفاوت  على  الثالث  الكاتبات 

من الّتزّيد يف بع�س التفا�شيل.

اإىل  بدير  �شونا  تعمد  »احتمال«  ة  ق�شّ يف 

تها اإىل اأربعة احتمالت، ي�شتغرق  تق�شيم ق�شّ

تتدّرج  وهي  �شطرين؛  تقريبا،  منها،  كّل 

ويف  مرتابطة،  نووّية  اأفكار  يف  منها  كّل  عرب 

املقابلة  من  نوع  يف  لتبّث  حركّية  فعلية  لغة 

الذي  اللقاء  حلم  تقيق  ب�شعوبة  اإح�شا�شها 

يبدو م�شتحيال  لكّنه يظّل حا�شرا يف الذات:

املنايف، ورحل،  اإغواء  يعينه على  »مللم ما 

لّذة  تنا�شى  احلقيبة،  اأ�شقط  عطرها،  تعرّث 

امل�شي،  تابع  احلقيبة،  اأعاد  تن�ّشمه،  الوطن، 

ن �شارت احلقيبة اأثقل«. الآ

ة  ق�شّ الّنحو  هذا  على  �شونا  وتن�شج 

نقاط،  اأربع  على  تنبني  التي  »انقرا�س«، 

خرى،  جت�ّشد كٌل منها فكرة نووية  ترتبط بالأ

ومتتّد من البداية اإىل النهاية يف �شياق �شردي 
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»منت  رامزة:  واخزة  بنهاية  ينتهي  من�شجم 

النخلة دون اأن تفّكر يف م�شري النخل بعدها؛ 

فهي عاقر دون ثمر«. 

ل  »املظلة  ة  ق�شّ ت�شنيف  التع�ّشف  ومن 

الق�شرية  الق�ش�س  �شمن  لثنني«  اإل  تّت�شع 

نها، رغم ق�شرها، ل ُتعنى بالتكثيف  جّدا؛ لأ

يجاز بالقدر املالئم؛ فهي متتّد بعباراتها  والإ

بالن�شوة  ح�شا�س  الإ لتن�شج  البطيء  واإيقاعها 

ي�شعرها  من  ظّل  يف  املطر«  »تت  والغبطة 

اخلاطرة  اإىل  اأقرب  فهي  مان؛  والأ بالدفء 

الق�ش�شية.

ل�شلمى  �شغرية«  عطر  »زجاجة  ة  ق�شّ اأّما 

ة  الق�شّ تت  تاأطريها  فيمكن  عوي�شة 

ال�شطور  عدد  يف  اأطول  وهي  جّدا،  الق�شرية 

لكّنها  لثنني«  اإل  تّت�شع  ل  »املظّلة  ة  ق�شّ من 

وتراكبها،  وتتابعها  فعال  الأ بحركّية  تّت�شم 

كثار  الإ ويعيبها  الق�شرية.  العبارات  وتعتمد 

التفا�شيل.  ومالحقة  الو�شفّية  العبارات  من 

ويف قدرة الكاتبة اختزالها والكتفاء منها با 

يوؤّدي الغر�س. 

ق�شتا  جدا  الق�شرية  الق�ش�س  ومن 

ولعّل ق�شة  و»القّنا�س« جلّلنار زين.  »اأمومة« 

مّت  التي  الق�ش�شية  النماذج  اأقرب  »اأمومة« 

الق�شرية  ة  الق�شّ �شكل  اإىل  هنا،  تناولها، 

جّدا؛ فهي تقع يف اأربعة اأ�شطر؛ لكّنها مكّثفة 

ورامزة، وخمتتمة بنهاية �شادمة:

»قال لها: اأ�شعر بالربد يا اأّمي.

زيارته  يف  يدفئه  با  اإّياه  واعدة  تب�ّشمت 

التالية.

كنزة  تمل  اإليه  عادت  اأ�شبوع...  بعد 

�شوفّية حاكتها بيديها...

األب�شتها ل�شاهد قربه... ثّم م�شت.

ة »القّنا�س« توؤّكد جّلنار اإدراكها     ويف ق�شّ

يحائّية؛  الإ وقدرته  ال�ّشكل  هذا  جلاذبّية 

�شابقه،  من  اأطول  ق�ش�شّيا  م�شهدا  فرت�شم 

لكّنه ي�شرتك معه يف ال�ّشكل الق�ش�شي، ولعّلها 

لتبلغ  التف�شيلّية  العبارات  بع�س  من  تتخّفف 

تها درجة اأعلى يف ال�شعّرية والّتاأثري.  بق�شّ

اإطار  يف  تدخل  فهي  »براءة«  اأّما     

يف  اإن�شانّية  حالة  متّثل  وهي  ق�شو�شة؛  الأ

حلظة معّينة ويف ن�شف �شفحة، وي�شيع  فيها 

اإىل  وجتنح  الطويلة،  العبارات  ا�شتخدام 

التو�ّشع والتب�ّشط يف احلوار.
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ذاكرة املكان
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∂
اأحمد الك�صيح

قا�ّس اأردين.
 ∂

�صخر  وملوحة  احلنني  طعم  له  كئيباً  واحداً  وجهاً  تلب�س  الوجوه  كل  �صباحا، 

البداية.

ر�صفة. هواء ال�صارع مليء بالقبل. يف الظهرية، ت�صحل جباه املاّرة على االأ

�صواء اللعينة يغريها دمعي، تنوء بها جذوع  �صواء عرجاء، تلك االأ م�صاء، تنحدر االأ

عمدة، تلهث يف فناءات الذاكرة، تخرج من �صوادها وت�صتحيل حلّيا يف اأعناق ن�صاء  االأ

�صاطري التائهة، ثم ت�صطع نبيذا ميالأ جرار ال�صتاء. ال�صواحل واالأ

ال�شعري  باملجاز  حم�شوبة  قليلة  خطوات 

ل بامل�شافة اجلغرافية، ت�شل بني بداية �شارع 

احلمام �شرقا من مقهى امليدان اإىل الطرف 

دائريا  املغلقة  العني  ب�شاحة  املنتهي  الغربي 

ثم  جابر،  اأبي  بيت  يقابله  الكبري  بامل�شجد 

ي�شلب هذا التقابل الدير و�شارع احلمام من 

كراد. �شفل، وتعلوهما بانحدار حارة الأ الأ

حرى ما  كل ما تدثه هذه اخلطوات اأو بالأ

تكتبه هذه الق�شائد، هو �شيء من الهتزازات 

حمايثة  اإن  ال�شعور.  ومتاوج  رها�شات  والإ

حجارة �شارع احلمام واأدراجه الذهبية اللون 

ب�شاحات  م�شّعا  مناخا  وعيك  يف  يخلق  قد 

شارع	احلمام1

ما  اأحداثا، ويف حلظة  العابق  باملا�شي  مليئة 

تكون على و�شك اأن ت�شمع تلك احلجارة وهي 

تروي لهواء النهار ما راأته، اأو اأن ت�شتّم رائحة 

تلك الذكريات حا�شرة ملء الو�شوح والثقل.

هي الذاكرة، كلما زادت نغال وبعدا وحفرا 

اإىل الوراء/ املا�شي، كلما �شارت اأكرث كثافة 

ون�شر  احلا�شر  احتالل  على  وقدرة  واإ�شعاعا 

اأدواتها، را�شمة خّط الروؤية الثابت باجتاهاته 

فهي  )املا�شي/احلا�شر/امل�شتقبل(  الثالث 

كاخلمر، كلما زاد مكوثها يف خوابيها وعتقت 

عند  العميق  واأثرها  ن�شجها  زاد  كلما  اأكرث 

ح�شورها.
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�شعب واأنت يف �شارع احلمام اأن تاول  الأ

ح�شر  قد  املا�شي  م�شاهد  من  م�شهد  اإدارة 

ع�شّي  ما�س  فهناك  ما،  ل�شبب  عجل  على 

نك  على العودة كاإحدى مراحل العمر مثال، لأ

م�شاك بظالل اخلواطر امل�شتدعاة  م�شطر لالإ

كاأنك  معاقلها،  من  املتفّلتة  حالم  الأ واأ�شباه 

متالطم  بحر  يف  بوجة  م�شاك  الإ تاول 

تعرف م�شبقا اأنك لن ت�شل من زبدها على 

مهرتئة  خيوط  من  تن�شج  اأن  تاول  �شيء، 

حماولة  يف  املا�شي  ذلك  م�شاهد  متقّطعة 

املادة عليه،  منك لتحنيطه وخلع ثوب �شكون 

ولكن �شرعان ما ينقطع �شريط هذه امل�شاهد 

املتكامل، وحنني  الهباء  �شوى  يبقى منها  فال 

جارف ورغبة يف البكاء حلّد اجلنون اأو املوت 

ل فرق.

ال�شوؤال،

جّف  نهر  من  ن�شرب  اأن  عبثا  نحاول  هل 

نحاول  اأم  بالرتواء؟  لن�شعر  بعيد  زمن  منذ 

املحتوم  العودة  بخفة  لن�شعر  فيه  ال�شباحة 

كما  النهر  هو  لي�س  النهر  هل  ؟  بوهميتها 

؟ اأم اأن النوم مع اخليال 
2

يدعي اإليا�س فركوح

اأن�شي  اأحلى من النوم مع الذاكرة كما يدعي 

؟ 
3

احلاج

عليه  مير  كمن  بالنهاية  ن�شعر  اأن  فاإما 

الوقت م�شرعا، اأو اأن ن�شعر اأننا منهوبون من 

يف  وقات  الأ حار�س  هو  كما  وخمتل�شون  وقتنا 

غرفته. 

فاأنا  احلمام،  �شارع  اأعرب  ل  احلقيقة  يف 

مقاعد  اإحدى  على  ج�شدي  حافرا  مازلت 

مقهى امليدان، اأرقب نف�شي من خالل املاّرة، 

رغبت ب�شرب فنجان من القهوة ف�شرعان ما 

وجدت فتى املقهى )�شاكر( نابتا اإىل جانبي 

لبى  لقد  نف�شي:  ي�شاألني عن رغبتي، قلت يف 

راأ�شي،  من  يخرج  اأن  قبل  النداء  الفتى  هذا 

يفعل  كما  �شوتي  باأعلى  �شرخت  لو  فكيف 

اأنه �شي�شمعني مع كل هذا  الزبائن، ل اأعتقد 

�شارع  وحماّل  اأبنية  يحتل  الذي  ال�شخب 

احلمام والذي ي�شيل يف ال�شوارع راكبا األ�شنة 

املاّرة والباعة ونابعا من م�شجالت ال�شيارات 

ومزامريها.

امل�شباح  ك�شبح  خلفه  ومن  الفتى  ابت�شم 

مذياع  من  عابقا  كلثوم  اأم  �شوت  انت�شب 

الفتى  يل  قال  بقول....  عمري  طول  املقهى: 

وكاأنه اأدرك ما كنت اأفكر فيه: اأنا على املوعد 

فاأح�ش�شت  عاليا  كلثوم  اأم  �شوت  كان  دائما. 

الذي  اأنه  �شفتيه  يحرك  املقهى  وفتى  للحظة 

غنية. يغني كلمات تلك الأ

الهوامــــــــــ�س

1ــ �شارع جتاري يقع �شمن امل�شار التاريخي ملدينة ال�شلط.

2ــ قا�س وروائي اأردين.

3ــ �شاعر لبناين.
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العنـف		املجتمــعي
األشكال	واألسباب	واحللول

∂
د. اأحمد را�صد

مقدمـــة:

املوؤ�ص�صات  اإ�صعاف  اإىل   يوؤدي  املدين،  املجتمع  على  خطرا  املجتمعي  العنف  يعّد 

ونة  ردن خالل االآ املكونة لهذا املجتمع، مما يوؤدى اإىل غياب اال�صتقرار. وقد �صهد االأ

خرية حاالت متعددة وغري م�صبوقة من اأ�صكال العنف املجتمعي، كان لها اأثر �صلبي  االأ

�صلوب احل�صاري  االأ ابتعادهم عن  اأو  واجلماعات  فراد  االأ �صببها جهل  املجتمع،  على 

وال�صلوك املدين للحوار، وحل االختالف يف وجهات النظر.

مدير مديرية امل�شاريع/وزارة الثقافة، وخبري يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
 ∂

ق�صايا
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العنف  ظهور  عوامل  نرجع  اأن  ميكن 

ردين  الأ املجتمع  يوؤرق  بداأ  الذي  املجتمعي 

من  عدد  اإىل  املا�شية  القليلة  الفرتة  خالل 

العوامل منها :

�شرة  عوامل لها عالقة برتبية الفرد يف الأ  -1

واملدر�شة.

عوامل لها عالقة بالوعي واملعرفة والوازع   -2

فراد. الديني لدى الأ

العدالة  بغياب  عالقة  لها  عوامل   -3

الجتماعية.

الت�شريعات  بتطبيق  عالقة  لها  عوامل   -4

والعقوبات.

عوامل لها عالقة بالوعي املجتمعي والقيم   -5

املجتمعية.

القت�شادي  بالواقع  عالقة  لها  عوامل   -6

للفرد واملجتمع.

عوامل لها عالقة بال�شطفافات ال�شيا�شية   -7

واجلهوية واملناطقية.

املخدرة  املواد  بتعاطي  عالقة  لها  عوامل   -8

وامل�شكرة.

م�صوؤولية حماربة العنف املجتمعي:

العنف  حماربة  م�شوؤولية  تقت�شر  ل 

املجتمعي باأ�شكاله املتعددة اأو احلد منه على 

م�شوؤولية  هي  بل  اأخرى،  دون  معينة  جهة 

وموؤ�ش�شات،  اأفرادا  املجتمع  يتحملها  عامة 

اخت�شا�شه  طبيعة  وح�شب  موقعه،  يف  كل 

واهتماماته، فكلنا م�شوؤول، وكما قال )�س(: 

»كلكم راع وكلكم م�شوؤول عن رعيته«. 

اأ�صكال العنف املجتمعي:

ردين  الأ املجتمع  يف  العنف  اأ�شكال  تتعدد 

خرى، وتتفاوت  ن�شانية الأ ك�شائر املجتمعات الإ

التي  للعوامل  تبعا  اآخر  اإىل  �شكل  من  اآثاره 

العنف  اأ�شكال  نح�شر  اأن  وميكن  فيه،  توؤثر 

تي : ردين بالآ املجتمعي يف املجتمع الأ

املراأة  �شد  )العنف  �شري  الأ العنف    -1

والطفل(.

املدر�س  املدار�س)عنف  يف  العنف    -2

والطالب(.

3-  العنف الع�شائري.

4-  العنف اجلامعي.

)املدين  العام  املوظف  �شد  العنف    -5

مني(. والأ

اآثار العنف املجتمعي:

ثار الناجمة عن ممار�شة خمتلف  تتنوع الآ

يذاء فمنها : اأ�شكال العنف من حيث الإ

عن  ينتج  الذي  اجل�شدي:  يذاء  الإ   -1

اآثارا  ويرتك  فراد  الأ على  اجل�شدي  العتداء 

وا�شحة على اجل�شد مثل : ال�شرب، واخلنق، 

الك�شور واجلروح واحلروق،  واإحداث  وال�شد، 

واحلب�س، واحلرمان من املاء والطعام والنوم 

واملاأوى، والقتل ..



��

عن  ينتج  الذي  النف�شي:  يذاء  الإ  -2

الفرد  اآثارا نف�شية على  العتداء الذي يرتك 

يذاء  والإ والتخويف،  بالتهديد،  املُعتدى عليه: 

اللفظي، وت�شويه ال�شمعة، والت�شكيل، والهانة، 

وال�شتم، والتحقري ..

عن  ينتج  الذي  اجلن�شي:  يذاء  الإ  -3

والتحر�س  والغت�شاب،  اجلن�شي،  الت�شال 

وم�شاهدة  البغاء،  على  والجبار  اجلن�شي، 

اجلن�س ..

عن  ينتج  الذي  القت�شادي:  يذاء  الإ  -4

واخلا�شة  العامة  املمتلكات  على  العتداء 

العام،  املال  على  والعتداء  وتخريبها، 

والحتيال، وهدر مقدرات الدولة.

اأ�صباب العنف املجتمعي:

اإىل  توؤدي  التي  �شباب  الأ وتتنوع  تتعدد 

العنف املجتمعي، وميكن اأن جنملها يف اأربعة 

واجتماعي،  اقت�شادي،   : رئي�شية  اأ�شباب 

هذه  تاليا  و�شنتناول  واإعالمي،  وقانوين، 

تقدمي  مع  التف�شيل  من  ب�شيء  �شباب  الأ

مقرتحات حلول لها.   
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�صباب االقت�صادية اأوال: االأ

و�شاع القت�شادية ال�شعبة التي تعي�شها �شرائح  1- اإفرازات الفقر والبطالة الناجمة عن الأ

ردين ب�شبب حمدودية املوارد الوطنية، وال�شيا�شات القت�شادية  وا�شعة من املجتمع الأ

زادت من  اأزمات جديدة،  املديونية، وخلق  ارتفاع  اأ�شباب  �شببا من  كانت  التي  املتبعة 

ردن با  الأ تاأُثر  اإىل   �شافة  بالإ ردين،  الأ الوطني  ال�شلبية على جممل القت�شاد  ثار  الآ

زمة القت�شادية العاملية. يجرى من اأحداث واأزمات يف دول اجلوار، وتاأثري الأ

ردنية،  الأ را�شي  اإىل الأ الهائل لالجئني  التدفق  الناجمة عن  عباء احلكومية  2-  زيادة الأ

ن�شانية جتاههم ب�شكل منا�شب. وعدم تمل املجتمع الدويل م�شوؤولياته الإ

ردنيني مقارنة مع متطلبات احلياة  3-  تدين م�شتوى الدخل ال�شهري للغالبية العظمى من الأ

اليومية.

4-  ال�شعور بعدم امل�شاواة، وانت�شار الوا�شطة واملح�شوبية.

احللول املقرتحة

�شراع يف تنفيذ م�شاريع املدن التنموية. 1-  الإ

2-  فتح اآفاق جديدة لال�شتثمار يف مناطق اجلذب ال�شتثماري، وتوفري الظروف املنا�شبة 

يف املناطق غري اجلاذبة.

هلي واخلا�س للم�شاهمة يف تقيق التنمية من خالل م�شاركته يف فتح  3-  توجيه القطاع الأ

ا�شتثمارات جديدة وا�شتقطاب الكفاءات والعمالة الوطنية.

العام،  املال  على  بالعتداء  املتعلقة  خا�شة  القت�شادية،  اجلرائم  عقوبات  ت�شديد    -4

والحتيال، وهدر مقدرات الدولة.

يدي العاملة الوطنية يف خمتلف املجالت. 5-  التو�شع يف فتح مراكز تدريب لتاأهيل الأ
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املوؤ�ش�شات  من  بتمويل  الوطنية،  للمعونة  وطني  �شندوق  اإن�شاء  اإمكانية  يف  النظر    -6

ردنية. هلية واخلا�شة الأ القت�شادية الأ

7-  ت�شهيل اأ�ش�س واإجراءات احل�شول على القرو�س ال�شغرية اأو التمويل من قبل املوؤ�ش�شات 

البدء  من  العمل  عن  العاطلني  الفقراء  ال�شباب  متكني  بهدف  املتخ�ش�شة  احلكومية 

يتام، موؤ�ش�شة  ب�شاريع �شغرية مثل )�شندوق التنمية والت�شغيل، و�شندوق تنمية اأموال الأ

قرا�س الزراعي .... الخ (.  الإ

فائدة  وبن�شبة  مي�شرة،  قرو�شًا  ال�شباب  فئة  منح  عمليات  ردنية  الأ البنوك  ت�شهيل    -8

منخف�شة وب�شمانات �شداد مي�شرة.

بحيث  والع�شكريني،  املدنيني  واملتقاعدين  الدولة،  موظفي  رواتب  يف  النظر  اإعادة    -9

تتنا�شب ومعدلت الت�شخم القت�شادي، ومتطلبات احلياة اليومية، وتوجيه موؤ�ش�شات 

هلي والقطاع اخلا�س يف هذا الجتاه. القطاع الأ

يف  خا�شة  دقيق    ب�شكل  نظمة  والأ القوانني  وتطبيق  واملح�شوبية،  الوا�شطة  حماربة   -10

جمالت التوظيف، وعدالة تقدمي اخلدمات للمواطنني.

ردن من  ن�شانية جتاه ما يعانيه الأ 11- ال�شغط على املجتمع الدويل لتحمل م�شوؤولياته الإ

�شغوطات يف كافة املجالت، نتيجة للتدفق الهائل للالجئني، لتقدمي العون وامل�شاعدة، 

ردن من توفري متطلبات هوؤلء الالجئني وبا ل يوؤثر على احتياجات ومتطلبات  ليتمكن الأ

ردين. املواطن الأ

�صباب االجتماعية االأ

1- �شعف الوعي املجتمعي، واللتزام بالقيم املجتمعية، وتغييب الوازع الديني لدى فئات 

من اأفراد املجتمع.

بناء،  ردنية، واملوؤ�ش�شات الجتماعية يف تربية الأ �شر الأ 2- �شعف الدور الرتبوي لبع�س الأ

مر الذي اأدى اإىل تدين م�شتوى الوعي واحل�س الوطني لديهم. الأ
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3- اإخفاق ن�شبي لل�شيا�شات الرتبوية يف بع�س املدار�س بتعزيز وتنمية الروح الوطنية لدى 

جيال وتوجيهها. الطلبة، وتراجع دور مدير املدر�شة واملعلم يف بناء الأ

يجابي  الإ ال�شلوك  وتغذية  الطلبة،  �شلوكيات  على  الرقابة  يف  اجلامعات  دور  �شعف   -4

لديهم.

5- تبني بع�س اجلهات غري امل�شوؤولة ق�شايا املت�شببني بالعنف، والدفاع عنهم تت حجج 

واعتبارات غري واقعية ومنطقية.

6- ال�شعور بغياب العدالة وعدم الر�شا يف اآليات التوظيف.

احللول املقرتحة

تقود  الذي  املجهول  وامل�شري  وعدميتها  العنف  ثقافة  بخطورة  املجتمعي  الوعي  ن�شر   -1

التعاون  اإىل  الداعية  املجتمعية  والف�شائل  �شالمية  الإ القيم  وتر�شيخ  نحوه،  املجتمع 

والرتاحم والت�شامح واحلوار.

2- تعميق الوعي، ورفع م�شتوى املعرفة من خالل الهتمام باإقامة الندوات، وور�س العمل، 

عمال الفنية واخلطب، والدرو�س، والربامج الإعالمية التوعوية املوجه  واملحا�شرات، والأ

بناء وال�شباب، لتن�شئتهم تن�شئة �شاحلة. �شرة والأ لالأ

تتناول  �شا�شية والثانوية ف�شول متخ�ش�شة  الأ 3- ت�شمني املناهج الدرا�شية يف املرحلتني 

الوقاية  والدولة، وطرق  واملجتمع  الطلبة  ال�شلبية على  واآثاره  املجتمعي  العنف  خماطر 

العالقة مثل )الرتبية  املختلفة ذات  املباحث  والت�شامح يف  الوئام  ثقافة  وتر�شيخ  منه، 

�شالمية... الخ(. الوطنية، واللغة العربية، والثقافة الإ

4- اإخ�شاع املعلمني واملر�شدين الجتماعيني لدورات تدريبية يف مهارات الت�شال، وبرامج 

جتعلهم قادرين على تعزيز مفاهيم التعددية الثقافية، والو�شطية، والعتدال، وثقافة 

احلوار، وغر�س روح املواطنة ال�شاحلة لدى الطلبة. 

5- تنفيذ برامج حمددة للحد من ت�شرب الطالب، ملا له من انعكا�س �شلبي على منو الطالب 
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بختلف  ال�شتغالل  �شحايا  الطالب  ووقوع  مية  الأ ظاهرة  وتفاقم  والبدين،  الذهني 

جوانبه. 

لزام، وعدم التهاون يف  اإيجاد نظام تاأديبي موحد جلميع اجلامعات يكون له �شفة الإ  -6

اأو يتورط يف العنف،  تطبيقه، من حيث تطبيق العقوبات امل�شددة على كل من يت�شبب 

ويخل بالعملية التعليمية.

7- تفعيل دور عمادات �شوؤون الطلبة يف اجلامعات، يف عملية التوا�شل الدائم مع الطلبة، 

ر�شاد لهم.  وتوجيهم، وتقدمي الن�شح والإ

الكفاءة،  ذوي  واختيار  اأعدادهم،  وزيادة  اجلامعات،  يف  اجلامعي  من  الأ دور  تفعيل   -8

من اجلامعي. واإعادة النظر بالت�شريعات الناظمة لعمل الأ

9- تطوير اأ�شاليب التعليم، والعمل على اإ�شغال وقت فراغ الطلبة با ي�شهم يف رفع �شويتهم 

العلمية ووعيهم املجتمعي.

مع  احلوار  مفاهيم:  على  اجلامعات  لطلبة  جبارية  الإ كادميية  الأ املتطلبات  ت�شمني   -10

خرين، وقيم الت�شامح، واحرتام منجزات الوطن.  الآ

ر�شاد، والتوجيه نحو اأهمية  11- تعزيز دور الإعالم اجلامعي، وتكري�س دوره يف التوعية والإ

كادميية. عراف الأ الرتقاء بامل�شلكيات الطالبية با يتفق مع الأ

�شعة على اأبواب اجلامعات، واإلزام الطلبة باملرور من خاللها،  12- تركيب اأجهزة ك�شف بالأ

اإ�شافة اإىل تركيب كامريات مراقبة داخل احلرم اجلامعي، موزعة على اأبواب الكليات، 

جراء و�شيلة لردع الطلبة  وال�شاحات الرئي�شية ومداخلها وخمارجها، بحيث يكون هذا الإ

قبل ارتكابهم الفعل اجلرمي، وو�شيلة اإثبات �شد من قام بالفعل اجلرمي.

نظمة �شد كل من يت�شبب بالعنف، واإلزام ذوي العالقة  13- التطبيق ال�شارم للقوانني والأ

بعدم اللتفات اإىل اأولئك الذين يتدخلون للدفاع عنهم.

وجترم  تنبذ  العامة،  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  الدوائر  جلميع  موؤ�ش�شية  ثقافة  اعتماد   -14

لتنظيم  عمل  اآلية  واإيجاد  والالمبالة،  وال�شتهتار،  واملزاجية  واملح�شوبية،  الوا�شطة 

ذلك.

واتخاذ  املعنية،  اجلهات  كافة  ومتابعة  والذخائر،  �شلحة  الأ قانون  تطبيق  تفعيل   -15

جراءات الرادعة بحق املخالفني. الإ
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منية بحق م�شاندي متلقي اخلدمة الذين  جهزة الأ جراءات املنا�شبة من قبل الأ 16- اتخاذ الإ

يعتدون على املوظف العام، ويتجاوزون القانون، وعدم الت�شاهل اأو املجاملة معهم.

يف  الدولة  وموظفي  منية،  الأ جهزة  الأ اأفراد  من  يتدخل  من  بحق  العقوبات  ت�شديد   -17

الق�شايا الع�شائرية اإذا ثبت اأنه طرف فيها، وذلك حفاظا على هيبة وحيادية الدولة يف 

تعاملها مع اأفراد املجتمع.

18- التاأكيد على مبداأ ال�شفافية والعدالة واجلدارة من خالل تطبيق اآلية وا�شحة للرقابة 

واملحا�شبة الر�شمية املبا�شرة ل�شبط الوا�شطة واملح�شوبية يف التعيينات على اختالف 

م�شتوياتها يف كافة املنا�شب ال�شيادية يف الدولة.

�صباب القانونية االأ

�شعف الثقافة القانونية لدى املواطنني وعدم التقيد بها.  -1

ق�شور بع�س الن�شو�س القانونية املرتبطة بالعنف واجلرائم ب�شكل عام.  -2

بطء اإجراءات التقا�شي لدى املحاكم.  -3
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احللول املقرتحة

مواد  اجلامعات  لطلبة  كادميية  الأ واملتطلبات  املدار�س،  يف  التعليمية  املناهج  ت�شمني    -1

بخاطر  تعريفهم  بهدف  املجتمعي،  من  بالأ تتعلق  التي  تلك  خا�شة  القانون،  تتناول 

العنف والعقوبات املرتتبة على افتعاله وامل�شاركة فيه.

ذات  املجتمع  �شرائح  ملختلف  موجهة  توعوية  برامج  واإعداد  واأن�شطة،  فعاليات  اإقامة    -2

�شبغة قانونية بهدف التوعية بخاطر العنف ونتائجه ال�شلبية.

اأ�شكاله،  بكافة  العنف  اأعمال  بتجرمي  اجلزائية  الت�شريعات  على  التعديالت  اإدخال    -3

وت�شديد العقوبات عليها.

عدام يف ق�شايا القتل التي اكت�شبت الدرجة القطعية،  حيث تاأكد  4- تفعيل تنفيذ عقوبة الإ

عنها  ينجم  القطعية  الدرجة  اكت�شبت  التي  القتل  ق�شايا  يف  عدام  الإ عقوبة  وقف  اأن 

م�شاعفات ع�شائرية خطرية ت�شاهم يف زيادة  معدلت اجلرمية يف املجتمع.

جراءات  الإ ت�شريع  يف  ي�شاهم  بحيث  اجلزائية،  املحاكمات  اأ�شول  قانون  تعديل   -5

الق�شائية.

عالمية �صباب االإ االأ

�شرة والتي توؤثر �شلبا على �شلوكهم. 1-  ما تن�شره الف�شائيات من اأفالم العنف املوجهة لالأ

مور، وعدم الدقة واملو�شوعية يف نقل  2-  م�شاهمة بع�س املواقع الإعالمية يف ت�شخيم الأ

احلدث.

لكرتونية الذي يثري الفتنة، ويوؤجج م�شاعر املواطنني. 3-  الدور ال�شلبي لبع�س املواقع الإ
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احللول املقرتحة

�شرة يف  الأ دور  على  توؤكد  التي  الهادفة،  التوعوية  واملحا�شرات  واخلطب  الربامج  بث   -1

خر،  الآ واحرتام  الت�شامح  و�شلوك  يجابية،  الإ القيم  وتعزيز  بناء،  لالأ الوطنية  التن�شئة 

والرتابط الجتماعي يف املجتمع.

بهم،  املنوط  بالدور  والقيام  ودقة،  بو�شوعية  املعلومة  بنقل  الإعالميني  على  التاأكيد   -2

يف تعظيم منجزات الدولة، وممار�شة الدور الرقابي على احلكومة وموؤ�ش�شات الدولة 

ال�شيا�شات،  يف  خفاقات  والإ الإجنازات  وبيان  املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  املختلفة، 

والإعالن عنها بطرق �شليمة وب�شكل �شفاف.

ردنية ل�شنة )2010(،  لكرتونية، واأنظمة املعلومات الأ 3-  التطبيق الفاعل لقانون اجلرائم الإ

واإجراء التعديالت الالزمة عليه، ليفي بتطلبات ال�شوابط املهنية والتنظيمية والقانونية 

خبار، واملواد املتعلقة بجرائم العنف، وما تن�شره من  لكرتونية، وخا�شة الأ لعمل املواقع الإ

تعليقات توؤدي اإىل م�شاعفة تفوق احلدث نف�شه، وتديد اجلهات امل�شوؤولة عن ذلك، 

والإعالن عنها.
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اخلوري	طانيوس	ضرغام
�صـــاعر ال�صرق الكبري للبيت الها�صــمي الكبري

∂
�صامر العبادي

ول طيب اهلل ثراه لي�صت �صرية �صيا�صية فح�صب، بل  يف  اإن �صرية امللك عبداهلل االأ

ديب و�صيا�صي، ومفكر، وموؤرخ، عا�صر زمنه ب�صالبة موؤمناً مب�صروعه  ثناياها �صرية الأ

�صرة الها�صمية يف اأفئدة الكثريين من العرب منحتهم حق  وروؤيته ذلك اأن مكانة االأ

اهلل  )�صلى  للر�صول  بانتمائها  املتعززة  م�صروعيتهم  امل�صتندة  اإىل  والزعامة  القيادة 

عليه و�صلم(، التي تواكبت مع الثورة العربية الكربى التي حمل عبء قيادتها ال�صريف 

اأثقل  1916م  بهدف حترير  العرب من  »الهم الترتيكي«  الذي  ح�صني بن علي عام 

�صدورهم بحملهم للتنازل عن عروبتهم.

طالب درا�شات عليا.
 ∂

ف�صاءات ثقافية
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القادمة  العربية  لل�شحوة  كانت  وقد 

اأن حققت حلمًا  من احلجاز واملعانقة �شورية 

الدولة  وهو  اإليه،  العرب  تطلع  لطاملا  كبريًا 

بعروبتها،  والتي  اخلال�شة  املوحدة،  العربية 

عربت عنها اململكة العربية ال�شورية )1918 م 

– 1920م(  التي امتدت على م�شاحة �شورية 
لبنان،  )�شورية،  اأقاليمها  بختلف  الكربى 

�شرفات  احتفلت  ردن( وكم  والأ فل�شطني، 

من  وطرابل�س وغريها  وحلب  ودم�شق  بريوت 

احلوا�شر العربية امل�شرقية  بالعلم ال�شريفي.

الإجنليزي،  الفرن�شي  ال�شتعمار  ولكن 

ل ي�شاأ لتلك اململكة  الدوام فدخل  جنده من 

البحر ومن الرب معلنني يف مي�شلون )24 متوز 

بل  العروبية  حالم  الأ اأ�شدق  انتهاء  1920م( 

املعا�شرة،  العرب  �شرية  تعبريًا يف  واأجزلها 

ندل�س  اإنه منذ �شقوط الأ وغري مبالغ اإن قلت 

ل تتحقق للعرب دولة كتلك اململكة ال�شريفية 

التي ي�شابه غروبها، تلك اللحظة التي �شدح 

بها ال�شاعر معلنًا انتهاء و�شول احللم بقوله:

جادك الغيث اإذا الغيث همى

ندل�س يا زمان الو�شل بالأ

ل يكن و�شلك اإل حلمًا

يف الكرى اأو خل�شة املختل�س

ال�شائعة،  خرى،  الأ ندل�س  الأ هذه  اإن 

�شنامه  حلمًا  امل�شرق  عرب  اأفئدة  يف  بقيت 

العربي  الهم  حملوا  الذين  الها�شميون، 

الذي  العربي  واإدراك احلال  ال�شيا�شة  ب�شرب 

الها�شميون  ويوا�شل  غفوته،  من  لتوه  يخرج 

مري  الأ العروبة،  فقدوم  حلم  اإىل  تطلعهم 

احت�شنت  اآنذاك  التي  عمان  اإىل  عبدالل 

طالتهم  ممن  العرب  القوميني،  ورجالت 

ال�شلطات  من  ال�شادرة  عدام  الإ اأحكام 

الفرن�شية، فو�شلها يف ني�شان 1921م معلنًا  اأن 

»احلق يعلو«، وعمان التي رفعت اأقوا�س الن�شر 

باأنه  للعال  نف�شها  اللحظة  تلك  منذ  مقدمة 

على  العهد،  العربي  توا�شل  امل�شرق  حا�شرة 

متها بالنهو�س يومًا وكاأنها املرابطة  تطلعها لأ

مينة على  على الثغور، العازمة على احللم، الأ

التاريخ، القاب�شة على جمر التطلع  اإىل حلم 

كبري بحجم العروبة.

ديب  الأ هو  )اآنذاك(  عبدالل  مري    والأ

اأفئدة  العربية يف  امل�شاعر  يدرك معنى  الذي 

دباء، وحتى احلاملني،  فهو الرجل  املثقفني والأ

اأن يكون حمورًا بني  املو�شوعي الذي ا�شتطاع 

و�شيوخ  الدين  ورجالت  دباء  والأ ال�شيا�شيني 

م�شخرًا  الب�شطاء،  النا�س  وحتى  الع�شائر، 

العروبة  خلدمة  العالقات  من  تلك  املنظومة 

واآمالها مدركًا دور الها�شميني ك�شدنٍة  للعروبة 

ذاك اأنهم  ن�شان  الإ لبناء  والتطلع  والتحرر، 

عرب  املمتدة  الطيبة  اخل�شال  تلك  �شليلو 

الزمان.

ومن بني اأوائل ال�شحف التي ظهرت مع 

يف  تاأ�ش�شت  ردن،  �شحيفة  الأ مارة  الإ ن�شوء 
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حيفا عام 1923م  ثم  رحل بها �شاحبها خليل 

ن�شر  اإىل عمان يف حزيران 1927م،  لتوا�شل 

ردن ال�شحيفة  مارة، والأ �شدورها يف كنف  الإ

توثيقًا يف مكتبة اجلامعة  اأعدادها  قلة  وعلى 

ردنية،  وعدم توفرها يف اأٍي من دور اأر�شيفنا  الأ

القليلة  تبقى  عداد  الأ هذه  اأن  اإل  الوطنية، 

تاريخنا  لدرا�شة  كم�شدر  كبرية  اأهمية  لها 

وجوهه  بكافة  مارة،  الإ عهد  يف  الوطني 

دبية، وكاأنها �شجرٌة  ال�شيا�شية والجتماعية والأ

�شور  كثريًا  من  معرفيٌة تكي  وريقاتها 

العروبي  باحل�شور  الغني  ردين،  الأ املا�شي 

امل�شرق الذي  يعز نظريه يف تاريخنا العروبي 

مري الذي  الوا�شع واملمتد  واملتاأتي من فكر الأ

ردين ذلك الزخم الذي  وهب اإمارة �شرقي الأ

لفة والن�شجام. ل زال يدعو اإىل الأ

عداد يطل �شاعرنا  ومن بني اأوراق تلك الأ

ردن قيادًة و�شعبًا وترابًا وروؤيًة،  الذي ع�شق الأ

اإنه ال�شاعر اخلوري يو�شف بن �شرغام �شالح 

عام  بطانيو�س(  واملولود  )امللقب  �شرغام 

1884م يف بلدة عربين التابعة ملدينة  البرتون 

اللبنانية، تبعد 60 كم عن بريوت �شماًل و34 

كم عن طرابل�س جنوبًا، تعلم يف مدر�شة مار 

يوحنا مارون، ودر�س علم الالهوت، واإ�شافة 

تقانه العربية كان على علم باللغة ال�شريانية  لإ

والفرن�شية.

مرجٌع  وهو  ولغوي،  �شاعٌر،  و�شاحبنا 

عام  كاهنًا  و�ِشيم  والكتاب،  لل�شعراء  وجلي�س 

للغة  حياته معلمًا  ووا�شل  لرعيته،  1912م 

منها:  مدر�شة  مدار�س  يف  لبنان  يف  العربية 

داريا،  يف  العلم  اآل  ومدر�شة  املرميني  خوة  الأ

ردن  ثم انتقل اإىل مدار�س فل�شطني و�شرقي الأ

وعمل يف كنائ�شها ومدار�شها.

وما يلفت النظر يف هذا ال�شاعر ح�شب ما 

تناولته  درا�شة  اأي  يوجد  ل  اأنه  عليه،  اطلعت 

عنه  كادميي  الأ الك�شف  حتى  ول  بالبحث، 

دبية يف  على رغم دوره ومكانته يف ال�شرية الأ

�شعره  وجزالة  كلماته  و�شجال  مارة،  الإ عهد 

�شمو  له  املغفور  من  جعلت  بتعابري  املن�شوج 

مري عبدالل بن احل�شني اأن ينعته بــ »�شاعر  الأ

ال�شرق الكبري للبيت الها�شمي الكبري«، وذلك 

ردن يف عددها املوؤرخ يف  كما ت�شري �شحيفة الأ

نف�شه  1930م،  والعدد  عام  ول  الأ ت�شرين   8

مدير  من�شب  توىل  �شاعرنا  اأن  اإىل  ي�شري 

املدر�شة الوطنية يف عمان.

و�شف  التي  تلك  ق�شائده  اأ�شهر  اأما عن 

ق�شيدة  »تية  ردن  لالأ و�شوقه  حنينه  بها 

اأ�شهر،  ثالثة  دام  غياب  بعد  نظمها  لل�شرق« 

يقول فيهــا:

اإيه اأمري ال�شرق ما

يف ال�شرق اإل خمل�شون

عرب اأ�شاو�س من ن�شارى

يف البالد وم�شلمني

عدوا القلوب على هواك

مدلهني ومولهني
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قتل احلنني نفو�شهم

والنف�س يقتلها احلنني

مري ي�شرتقبون لقاء الأ

ُمكربيـــن    مهلليــــن

هذه الق�شيدة التي تناول فيها ال�شرغـام 

�شمو  �شجايا  تكي  التي  التعابري  اأجزل 

كان  ما  بقدر  �شاعرًا  كان  ما  فبقدر  مري؛  الأ

يف  وهي  لريفدها  مارة واأمريها،  لالإ حمبًا 

ن�شيم  قطـاٌف من  وكاأنها  كلمات حب  مهدها 

ما�شيها  �شفحات  يف  حبًا  ت�شتودع  ْرز  الأ

تكي  القادمات،  لتبقى  واأيامها  وحا�شرها 

جيال وفاًء لوطٍن بادله ال�شرغام  على مر الأ

حبًا بحب.

للبيت  الكبري  ال�شرق  �شاعر  وت�شرف 

يف  مري  الأ �شمو  بلقاء  الكبري  الها�شمي 

عام  من  ني�شان  يف  العامر  رغدان  ق�شر 

اإىل ارجتاله  ردن  1930م، وت�شري �شحيفة  الأ

مريية، عرب فيها  اأبياتًا  خالدة يف احل�شرة الأ

جيال  عن قدا�شة املكان الذي بقي على مر الأ

ردنيني والعرب ويجمعهم على الوفاء،  رمزًا لالأ

فيقول يف رغدان و�شيده:

هذا احلمى يا فتى لبنان فاتئد

وطاأطئ الراأ�س اإجالًل ول تزد

اأما اجلالل )فرغدان( اأنت له ج�شد

واأنت منه مكان الراأ�س من ج�شد

راأ�س له �شمم البيت العتيق

بد وما يف البيت مرتفع من عزه الأ

ويف الق�شيدة اأمنيات بال�شلم الذي يعي�شه 

الكبري  ال�شاعر  بذلك  يتغنى  حيث  ردن  الأ

بقوله:

�شود نعمت باًل اأي وطن الأ

�شود ولن تزال فلم تزل الأ

عارب قدك فخرًا ويا علم الأ

فخفف من تيهك والدلل

هو اإىل ركن املمالك وهو باق

مييل معظم هيبته اختيال

حماه بنو احل�شني من العوادي

فلم ينل العدى منه مناًل

فاإن  الها�شمي  للبيت  ال�شميم  حبه  ومن 

�شمو  له  املغفور  حما�شن  حاكى  ال�شرغام 

مارة اآنذاك(  مري طالل )وهو ويل عهد الإ الأ

بق�شيدة تاكي حما�شن �شموه:

�شـــاألت اأزهر الربيع

عن تربه يف بهاه

والقطر عند الهموع

عن تربه يف �شخاه     

والبدر عند الطلوع

عن �شوه يف �شماه
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واجلفن عند احلجوع

عن طيف من يهواه

فعبق الزهر ب�شريًا

وقال تربي )طالل(

وا�شت�شحك القطر ثغرًا

وقال ذا يل مثال

وا�شت�شهد البدر زهرًا

وقال ذا يل كمال

وا�شتاأن�س اجلفن ب�شرًا

برب كل جمال

ن�شيم  باإح�شا�س  العابق  و�شاعرنا 

حبًا  امتدت  بالد  من  اإلينا  رز،  والراحل  الأ

واملكان،  اجلرية  كامتداد  الزمان  مر  على 

ر�س  الأ هذه  حب  على  �شعره  وقف  وكاأنه 

ل�شرف  تنتمي  قيادة  من  تف�شيالتها  بجميع 

العروبة  خال�شة  ميلك  الن�شب، و�شعب 

وطباعها ليحيلنا اإىل اأروع  ق�شائده وامل�شماة 

ردين، واملن�شورة يف 9 متوز 1930  بالن�شيد الأ

ال�شبال  فيها  امتزجت  لوحة  وكاأنها  وهي  م، 

الطيبة واأبياتها هي:

اأي حمـــاة البالد  بال�شيوف الطوال

مرحبًا باجلهاد  اإن ق�شيتم رجال

يف �شبيل الدفاع  تت ظل ال�شيوف

حني تدح واحلتوف  وينادي ال�شجاع

دمي للعرب

نحن اأهل الق�شور  نحن اأهل اخليم

�شادة يف ال�شدور  �شادة يف الكرم

قادة يف اخلطوب  عي�شوي اأحمدي

�شرفنا نفتدي  يوم ت�شلى احلروب

بدم القلب

قد ن�شاأنا اأ�شودا  يف عرين اجلدود

بكان م�شون  قد اأبي اأن يهون

يف حماة الق�شور  عاليات اجلدار

يف �شماء البدور  رافعات الفخار

راية العرب

اأ�شبايا اله�شاب   وظباء الوهاد

زغردي لل�شباب �شفقي للبــــالد

ع�شم واأ�شرجي وانعمي  يف امل�شرق الأ

واب�شري باجلديد  واكتبــــي للعميد

عن ذكاء العرب

ان�شروا للعلوم     راية ل تـــــرام

من بيتها جنوم  من بيتها كرام

قد ت�شاموا مقام   للمعايل خطري

مري  انها ل ت�شام تت ظل الأ

اأمة العرب

    

بال�شرغام  امللقب  �شاعرنا  اأن  ويبدو 

مارة  الإ �شعراء  مع  طيبة  بعالقات  متتع  قد 

وتفاعل اأدبيًا  معهم فاأنتج لوحات من الزمن 
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ردن  الأ فجريدة  باحلب،  اخلال�س  العروبي 

وىل  بتاريخ  20/اآب/  الأ �شفحتها  وعلى 

بع�شهما  تعانق  ق�شيدتني  1930م،  تن�شر 

»ال�شعر  وعنوانها  ل�شاحبنا  وىل  الأ بع�شًا 

مري العربي« واأبياتها: العربي يف �شمو الأ

اأي اأمري ال�شرق زدنا �شغفا

ل تخف اأن يحرق القلب هواكا

واأنا قــــــدر اأن اأحرقه   اأي قلب

ل يكن يومــــــــًا فداكا

اأيها البدر ول اأح�شبني    خمطئًا

كم من جنوم يف �شماكا

�شيم عز وجمد باذخ

ومزايا ل جندها يف �شواكا

اأنها نعم حلي املرء وهل

لتاأتي الدنيا حلي مثل حالكا

جبل  يف  املنظومة  الق�شيدة      فهذه 

)جبال(  من  ق�شيدة  احت�شنتها  )لبنان( 

يف  : يزهدنا  عنوانها  فريز  حل�شني  ال�شلط 

ح�شن لبنان ح�شنه، ومطلعها:

�شلي عن ريا�س ال�شلط اإن كنت ل تدري

وان كتبت رو�س احل�شن كوكبه الدري

تعايل اإليها بعد اأن هب ال�شبا

وذرت عليها بالندى ب�شمة الفجر

    

ا�شتحق  �شاعر  هو  ال�شرغام  �شاعرنا  اإن 

حينما  املوؤ�ش�س  ال�شهيد  امللك  لقب  بجدارة 

الها�شمي  للبيت  الكبري  ال�شرق  نعته  »�شاعر 

اأوراق  لنا  حفظتها  حروفًا  الكبري«  لنحته 

احلياة  بدايات  اإىل  لنتطلع  ردن،  الأ جريدة 

يف  ونبحث  ردن  الأ �شرقي  اإمارة  يف  دبية  الأ

امللك  غر�شه  الذي  العروبي  ذلك  املكنون 

الغرا�س  هذه  لتكون  ثراه،  الل  طيب  املوؤ�ش�س 

وطن  م�شرية  على  و�شاهدة  �شاخمًه  اليوم 

بايعه حبًا اأبناوؤه، واأوفياء العروبة ال�شادقون 

ممن اأمنوا بامل�شروع  الها�شمي الكبري، ومما 

وافته  الكبري  �شاعرنا  اأن  اإليه  �شارة  الإ يجدر 

اخلم�شة  ناهز  عمر  عن  م   1969 عام  املنية 

وال�شتني عامًا.

 املراجــــــــع

ردنية. ردن املحفوظة يف مكتبة اجلامعة الأ 1-  اأعداد جريدة الأ

2-  معجم البابطني لل�شعراء العرب.

3- عربين اليوم ، �شحيفة الكرتونية.
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أبعاد	الرؤية	في	رواية	
»العربيزي	واجلدة	وردة«       

∂
فوزي اخلطبا

قوتها،  ومكمن  عظمتها  وم�صدر  وهويتها  �صوتها  اأمة  اأو  ح�صارة  اأية  يف  اللغة 

والينابيع  املتدفقة،  وال�صرايني  امل�صتمر،  ونب�صها  عبقريتها،  ومنبع  واعتزازها، 

املتفجرة، والروؤيا املمتدة، والعقل املتفكر، والقلب احلافظ، واملعمار العايل، واجلوهر 

الغايل، والذاكرة احلية. 

اأما لغة ال�صاد التي �صرفها اهلل عز وجل بني لغات العامل، والتي ختم بها الكتب 

لهية، بهذه اللغة املتفردة وهذه داللة ت�صريف وتكرمي وعلو منزلة لهذه  وال�صرائع االإ

الغنية،  وا�صتقاقاتها  العميقة،  وم�صامينها  عبقريتها،  مدى  عن  لنا  تتك�صف  اللغة 

خاذ، وت�صبيهاتها البليغة، ومو�صيقاها  ووجوهها املتعددة، وبالغتها الفذة وبيانها االأ

املتدفقة، ونحوها و�صرفها املن�صبط باأدق املوازيني.

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



��

الوجد  لغة  اجلاهلي  الع�شر  يف  اللغة 

التي  واملطولت،  املعلقات  ولغة  والوجدان، 

كتبت باء الذهب وعلقت على اأ�شتار الكعبة. 

مانة  والأ الر�شالة  بحمل  ت�شرفنا  وعندما 

التنزيل والكتاب املحكم، واملعجزة  كانت لغة 

ح�شارتنا  �شم�س  اأ�شرقت  وعندما  اخلالدة، 

واأ�شاتذة  العال  قادة  كنا  املعمورة،  على 

خر، باأنه تعلم  الب�شرية، تباهى وزها بلغتنا الآ

م وما  الأ لغته  بلغتنا ورددها مع  واأتقن وتكلم 

ندل�س عنا ببعيد. ح�شارة بغداد والأ

�شبكة  من  تمل  با  العربية  اللغة  اإن 

عالقات مذهلة، واإيحاءات ودللت فنية عالية 

حافظت على اأ�شالتها وبنائها ودميومتها على 

مر الزمان واملكان، لقد كرمها الل عز وجل 

اجلنة،  لغة  فهي  خرة  والآ الدنيا  يف  بحفظها 

ال�شالم  عليه  اآدم  منذ  جميعا  املوؤمنني  ولغة 

اإىل يوم القيامة، فهل اأعظم واأكرم واأنبل من 

هذا التكرمي؟

ولعل هذه املقدمة تف�شي اإىل ر�شالة اإىل 

ح�شا�س  الإ يعمقوا  اأن  العربية،  وكتاب  اأدباء 

والتعلق  فيها  وللمتكلمني  ال�شاد  لغة  بحب 

النا�شئة  واإىل  عامة  بها  والزهو  بفاتنها 

وحمط  الرجاء،  معقل  فهم  خا�شة،  العربية 

وقادة  للم�شتقبل،  امل�شرعة  والنافذة  مال  الآ

مة. الأ

�شدرت  التي  بداعية  الإ عمال  الأ ومن 

يف  نا�شرون  للعلوم  العربية  الدار  عن  حديثا 

منى  ردنية  الأ ديبة  والأ للكاتبة  رواية  بريوت 

وهي  وردة«  واجلدة  »العربيزي  تيم  ال�شرايف 

طفال والنا�شئة العربية وتقع  رواية موجهة لالأ

يف 159 �شفحة من احلجم املتو�شط، والغالف 

املبدعة  الفنانة  بري�شة  ملونة  الرواية  ور�شوم 

وال�شور  م�شقول،  والورق  جارودي،  ناديا 

داخل الرواية تعرب عن م�شمون الرواية بدقة 

و اإتقان ومهارة وتفنن، وي�شاحب الرواية »�شي 

وحنانا  رقة  يذوب  و�شورة، �شوت  دي« �شوت 

�شتاذة �شروق  و�شفاء وعفوية واأعدت املربية الأ

�شاهني معجم دللت لهذه الرواية. 

ح�شا�س  الإ لتعمق  الرواية  هذه  جاءت 

اللغة  لهذه  النا�شئة  قلوب  يف  والنتماء 

اإح�شا�شها  عن  الكاتبة  وتك�شف  ال�شريفة، 

لغتنا  اجتاه  الكبرية،  وم�شوؤوليتها  وحبها 

يكن يخطر  بقولها: )ل  روايتها  واأطفالنا يف 

يف  اأخو�س  اأن  كاتبة  باعتباري  يوما  بايل  يف 

دب هو حلظة  ن الأ طفال ولكن لأ جمال اأدب الأ

اإن�شانية  ر�شالة  طياتها  بني  تمل  قد  اإلهام 

ديب اإىل عمل اإبداعي �شل�س  فكرية يرتجمها الأ

بروح  يزاوجه  وينجح حني  بعينه  واقعا  يعالج 

احللم واخليال.

على  ح�شلت  حني  حمظوظة  كنت  وكم 

لهام من خالل م�شاركاتي يف لقاءات  هذا الإ

�شهر  يف  اأقيمت  التي  بالعربي  حملة  اإطالق 

�شباط عام 2012 بتنظيم من موؤ�ش�شة الفكر 

�شهام يف تطوير تعلم  العربي يف م�شروعها الإ
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وتعليم اللغة العربية )عربي21( الذي يهدف 

اإىل الت�شجيع على القراءة باللغة العربية عند 

على  �شافة  بالإ العرب.  والنا�شئة  طفال  الأ

ت�شجيع الكتاب ودور الن�شر لالهتمام بالفئات 

العمرية ال�شغرية، و�شناعة الكتاب اجليد.

بالعربي  حملة  لقاءت  من  النتهاء  بعد 

توفر  عدم  على  كبريا  ق�شورا  اأ�شاءت  التي 

وامل�شوقة  الهادفة  اجليدة  العربية  الكتب 

طفال والنا�شئة، وجدت نف�شي يف مواجهة  لالأ

مع م�شوؤولياتي وواجباتي كاأديبة وكاتبة جتاه 

م�شتقبل لغتنا واأبنائنا فخ�شت ب�شعادة عارمة 

نتجت عنها  التي  الرائعة  التجربة  غمار هذه 

التي  وردة  واجلدة  العربيزي  بعنوان  روايتي 

تمل �شرخة �شادقة مغلفة بكثري من اخليال 

ثارة والفائدة...(.  والت�شويق والإ

اإليه  اأف�شت  ما  يف  حمقة  الكاتبة  اإن 

ورعاية  م�شوؤولية  اإىل  بحاجة  اأطفالنا  اأن 

مب�شط  واأ�شلوب  نري،  بفكر  وتعزيز  وتوجيه 

يف  الدخول  دون  والنف�س  القلب  اإىل  حمبب 

اأو  مر  الأ اأو  ال�شارم  ر�شاد  والإ الوعظ  دوائر 

نكون  اأن  منا  يريدون  اإنهم  العايل،  ال�شوت 

اأحا�شي�شهم  نعرف  اأو�شياء،  ل  اأ�شدقاء  لهم 

ونربز  مواقفهم  ونعزز  مواهبهم  ونقدر 

عواملهم  وندخل  طبائعهم  ونعرف  طاقاتهم 

فواح  من  ونتعطر  وحدائقهم  وف�شاءاتهم 

دائرة  من  ونخرجهم  ون�شائمهم،  وردهم 

همال  الظل اإىل دائرة ال�شم�س، ومن ذاكرة الإ

اإدراكهم  نرثي  النور،  اآفاق  اإىل  والن�شيان، 

الطيبة  بالكلمة  وجدانهم  ونرقي  بحكمة، 

عمال  بالأ جتربتهم  ونرفد  الهادفة،  املوؤثرة 

الراقية التي لها ر�شالة وهدف وم�شمون وبعد 

عميق.

تمل  تيم  مي  ديبة  الأ رواية  جاءت  لقد 

تقول  وكاأنها  والروؤى  بعاد  والأ امل�شامني  هذه 

اأن  علينا  عظيمة،  اأمة  ن�شنع  اأن  اأردنا  اإذا 

وبّناءة،  هادفة  تربية  العربية  جيال  الأ نربي 

نقدم لهم كل ما هو مفيد ونافع من الرعاية 

والن�شاطات  والربامج  والتعليم  والرتبية 

عمال  والأ والعليا  الدنيا  الدرا�شية  واملناهج 

ونعدهم  الراقي،  امل�شمون  ذات  الرتفيهية 

وج�شديا  روحيا  �شليما  اإعدادا  للم�شتقبل 

م�شاف  يف  �شنكون  عندئٍذ  وذوقيا  وفكريا 

الدول املتقدمة، ونعيد جمد ح�شارتنا العربية 

�شالمية.  الإ

�شامر  الطفل  حول  الرواية  اأحداث  تدور 

متو�شط  ))ولد  باأنه  الروائية  ت�شفه  كما 

اعتماد  ب�شبب  البدانة،  اإىل  مييل  الطول، 

نظامه الغذائي على الوجبات ال�شريعة، �شعره 

م�شعث طويل، يخفي م�شاحة كبرية من وجهه 

و�شروال  الوا�شعة،  الثياب  ويرتدي  املمتلئ، 

عن  ي�شقط  اأن  يكاد  الذي  املنخف�س  اجلينز 

خ�شره. عمرة اثنا ع�شر عاما، وهو يف ال�شف 

ال�شابع، اإنه ولد ذكي جدا، ولكنه يكره الدرا�شة 

واملدر�شة، وخ�شو�شا �شف اللغة العربية، وكل 
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اأن  اأنه ل يحب  اإىل  �شافة  بالإ بها،  ما يرتبط 

وقته  يق�شي  فهو  ج�شدي،  جمهود  باأي  يقوم 

ال�شرورة،  اإل عند  ول يخرج منها  يف غرفته 

نهاية  عطلة  يف  اأما  �شبوع.  الأ اأيام  خالل  يف 

مع  ال�شينما  قاعات  اإىل  فيذهب  �شبوع،  الأ

ملمار�شة  اأو  جديد،  فيلم  مل�شاهدة  اأ�شدقائه، 

بكرثة  املتوافرة  اللكرتونية  لعاب  الأ لعبة من 

يف املراكز التجارية((.

�شفحات  من  خرج  اأنه  املفاجاأة  وتدث 

املكان  اأ�شاءت  اجلمال،  رائعة  فتاة  كتابه 

وعّرفت  وثقافتها،  وهدوئها  ونورها  بجمالها 

ع�شرة  اإحدى  عمرها  �شارة  اأنها  نف�شها  على 

يف  تعي�س  ال�شاد�س،  ال�شف  يف  وهي  �شنة 

جزيرة احلياة بني اأهلها واأ�شدقائها والطبيعة 

عزلته،  من  �شامر  لتخرج  جاءت  ال�شاحرة، 

وتعيد ت�شكيل حياته من جديد، وت�شيء معال 

له  وتك�شف  الزاهر،  للم�شتقبل  وتعده  حياته، 

خاذ،  الأ وبيانها  العربية  اللغة  جماليات  عن 

وغاية  ر�شالة  احلياة  يف  ن�شان  لالإ يكون  واأن 

واجباته  وينجز  يتغري  �شامر  وبداأ  وهدف، 

اأهله  وي�شارك  نف�شه  تلقاء  من  املدر�شية، 

بعد  خا�شة  العربية  اللغة  ويحب  احلديث، 

اجلزيرة  احلياة  جزيرة  اإىل  �شارة  دعته  اأن 

وقلوب  املعطاءة  باحلقول  املزروعة  املتخيلة 

العربية  اللغة  يع�شقون  باخلري،  تنب�س  اأهلها 

روحا وج�شدا،  وليتعرف على اأهلها الطيبني، 

�شيخة  وردة  جدتها  وعلى  الغناء  وحدائقها 

اجلزيرة �شاحبة احلكايا امل�شهورة وامل�شوقة، 

حكاياتها امل�شكونة بالوجد والوجدان وال�شوق 

واللقاء  والفراق  والعذاب  وال�شقاء  واحلزن 

اجلزيرة  ذاكرة  فهي  والفرح،  ثارة  والإ

و�شاحبة اخلربة والدراية والرواية يف اأ�شجان 

فاق  و�شجون احلياة، ت�شيء القلوب وتفتح الآ

بكنوز احلكمة من �شندوق حكاياتها، الناب�شة 

مل املفعمة باحلياة امل�شافرة نحو امل�شتقبل  بالأ

�شيلة،  عراف الأ الزاهر، امل�شكونة بالقيم والأ

هداف  بالأ احلافلة  الثمرات  باأطيب  الواعدة 

النبيلة.

عطر  من  وردة  اجلدة  حكايات  جاءت 

ال�شنابل  ولون  الربيع،  ونوار  ر�س،  الأ تراب 

�شنى  ومن  ال�شريرة،  ونقاء  القلب  و�شفاء 

يف  القلب  وابتهاج  �شيقه  يف  القلب  و�شقاء 

وردة  اجلدة  حكايات  منيات،  الأ تقيق 

وبيان  ال�شمت،  عند  يرتفع  الذي  ال�شوت 

اأهل  حولها  يلتف  ال�شياع،  زمن  يف  احلقيقة 

قطرات  اإىل  البوار  اأر�س  كا�شتياق  اجلزيرة 

والعابد يف  �شيخه،  اإىل  املريد  ال�شماء وكحب 

عبادته واملتبتل يف حمرابه.

الروائية  تختم  املتفوقة  الكاتبة  وبهارة 

بخاطبة  وردة  اجلدة  ل�شان  على  روايتها 

جيال والنا�شئة العربية، علينا اأن جنمع بني  الأ

واأن نحافظ على هويتنا  �شالة واملعا�شرة،  الأ

والتقنيات  املكت�شبات  اإىل  اآفاقنا  نفتح  واأن 

واأن  امل�شيئة،  بقيمنا  نتم�شك  واأن  احلديثة، 
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معرفة  من  لديهم  با  خرين  الآ على  ننفتح 

بح�شارتنا  نعتز  واأن  وتطور،  وتقدم  وتقنية 

�شورتها  كما  وردة  اجلدة  هي  هذه  ولغتنا، 

ديبة بروايتها. الأ

اإىل نهايتها  وىل  الرواية منذ ف�شولها الأ

ول املخيلة  ت�شري يف خطني متوازيني اخلط الأ

الثاين  اخلط  املتدفقة،  اخل�شبة  اخليالية 

تعي�شه  الذي  ال�شعب  املر  املعا�س  الواقع 

اإىل  الهادي  املحيط  من  العربية  النا�شئة 

اخلليج الهادر.

روايتها  تكتب  اأن  الكاتبة  ا�شتطاعت  لقد 

ديب املتيقظ،  بقلم الفنان املتفنن وباأ�شلوب الأ

ن�شان امللتزم بق�شايا وطنه،  وبروح وموقف الإ

ر�شالة  احلقيقي  للمبدع  باأن  توؤمن  نها  لأ

وغاية وهدفا وموقفا يف احلياة، واأن يكون يف 

الكبرية  اأمته  ق�شايا  من  املتقدمة  ال�شفوف 

وامل�شريية.

ي�شيء اجلوانب امل�شيئة، ويعري اجلوانب 

ول  واملخاطرة،  الثمن  يكن  ومهما  املظلمة 

ينظر اإىل الق�شايا من باب الربح واخل�شارة، 

ب�شتقبل  تتعلق  الق�شية  كانت  اإذا  فكيف 

اأطفالنا ولغتنا وم�شتقبلنا وهويتنا؟

بروؤية  العمل  هذا  الروائية  ن�شجت  لقد 

امل�شتهاة،  العذبة  واأمانيه  املتخيل  احلال 

فكرة  وهذه  حقيقة،  الواقع  اأر�س  على  ليكون 

وين�شدون  يتمنون  امللتزمة  قالم  الأ اأ�شحاب 

عن  وك�شفت  ن�شانية،  لالإ واجلمال  اخلري 

ومعطيات  حقائق  من  فيه  با  الواقع  حقيقة 

واقعا  وخلقت  الواقع  اأ�شطرت  وتناق�شات، 

ودقة  بهارة  الواقعني  بني  وزاوجت  متخيال، 

واإتقان، ور�شمت لوحات فنية اأخاذة، بلغة متور 

باحلركة واحلياة واحليوية تثري خميلة املتلقي، 

حداث وم�شداقيته. وتقنعه بواقعية الأ

 لقد كانت موفقة يف انتقالتها وم�شاهدها 

حداث حدثا حدثا  و�شورها، وكاأنك تعي�س الأ

�شخو�شها  باإح�شا�س  وت�س  فيها  وت�شارك 

ف�شائه  يف  احللم  وياأ�شرك  ودمهم،  بلحمهم 

بداعية  عمال الإ وجماله و�شحره وهذه �شمة الأ

املتفوقة.

الف�شيحة  اللغة  الكاتبة  وظفت  لقد 

القلب  اإىل  تدخل  التي  النف�س  اإىل  املحببة 

مع  وتنب�س  مع حروفها  ت�شري  ا�شتئذان،  دون 

كلماتها وت�شيء عتمة القلوب بعانيها العميقة 

العربي  الطفل  مكتبة  اإن  املتقنة.  ودللتها 

عمال  الأ من  النوعية  هذه  مثل  اإىل  بحاجة 

ن�شان  والإ ر�س  الأ بق�شايا  امللتزمة  بداعية  الإ

جلعلت  �شيء  من  مر  الأ من  يل  ولو  والهوية، 

العربية  النا�شئة  لطلبة  مقررا  العمل  هذا 

مقررا اإ�شافيا للمطالعة الذاتية با يحمل من 

م�شامني عميقة وفنية عالية. 
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ول املقطع االأ

يحلم زعيم فرقة ال�صهيل الفل�صطينية نا�صر قوا�صمي بقطف حبات العنب من اأر�س 

بالده ليذوق طعمها بعد اأن ن�صيه يف املنفى وقد اأخذ على نف�صه عهدا اأال يذوقها اإال 

من �صجر فل�صطني حني نعود.

عائدون يا وطن 

رغم طول الزمن 

∂
كوثر حمزة

فرقة	الصهيل	الفلسطينية

ردن. كاتبة من الأ
 ∂

ثقافة وفنون
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دفعت  حالم  الأ من  وغريه  احللم  ذلك 

وطني  غناء  فرقة  يوؤ�ش�س  اأن  اإىل  قوا�شمي 

واللحن  الكلمة  تقدم  اأ�شيلة  ثوري  �شعبي 

وي�شب يف  الق�شية  وجع  النابع من  وال�شوت 

قلوب الالجئني.

التي  املعاناة  لوجوه  لح�شر  اأنه  رغم 

ال�شهيل  فرقة  اأن  اإل   1948 نكبة  فرختها 

التي  الكبرية  للعناوين  تغني  اأن  ا�شتطاعت 

خرى، حلق العودة،  تذوب معها كل العناوين الأ

للحرية،  للكوفية،  ر�س،  الأ ليوم  �شري،  لالأ

للوطن دون جتزئة اأو فزلكة غنت ال�شهيل ملا 

27 حفال منذ  يجول يف قلب كل لجئ خالل 

ولدتها يف 2012.

اإربد،  نادي اجلليل بخيم  اأر�س  مكانها 

وىل. غاين الثورية الأ وتذكرك بالأ

وقانا  و�شاتيال  �شربا  �شرخات  اأحلانها 

واخلليل  والقد�س  وعكا  ويافا  وحيفا  وغزة 

تلك  حلم،  وبيت  وطولكرم  والرملة  واجلليل 

يف  النكبة  جيل  ذاكرة  يف  حا�شرة  تبدو  التي 

ويبدو  ال�شتات،  يف  اخليبة  وجيل  املخيمات 

الرجويل  ال�شهيل  ذلك  رفيق  دائما  مل  الأ

والقلوب  احلامية  الزنود  معه  ت�شمر  الذي 

امل�شتاقة.

مهما تطول يا هالليل 

وترمينا من ميل مليل ..

ر�س نحنا  ع�شاق الأ
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ما نعرف امل�شتحيل 

ها�س هو..�شوت ال�شهيل

�شمراء بلون الليل، وردة بي�شا ونقية تلك 

الكوفية التي تعلو قلوب �شباب فرقة ال�شهيل 

بلبا�شهم الفدائي واأرواحهم الغ�شة واأ�شواتهم 

�شيلة، كاخليول العربية التي متنى الواحد  الأ

وال�شهيل  والنطالق  احلرية  بهذه  يراها  اأن 

�شمنت وال�شيا�شة واخلوف. يف زمن الإ

»منذ زمن ل ن�شمع هذا ال�شذى الثوري، 

كثريون  وقال  قلت  هكذا  ال�شعبي«  الوطني، 

ول مرة. حني �شمعنا ال�شهيل لأ

غربتان تعي�شها فرقة ال�شهيل، غربة عن 

وىل  الأ فاأما  اللجوء،  اأخرى يف  وغربة  الوطن 

الن�شيان وما  يقاوما رياح  اأن  واللحن  فللكلمة 

ن�شيان  وهي  خرى  الأ الغربة  اأما  حيلة،  باليد 

اأو من اهتمام  عالم  هذه الفرقة من �شوء الإ

وزارة الثقافة واملوؤ�ش�شات الثقافية التابعة لها 

وتركها ت�شهل وحيدة يف �شحراء قاحلة �شوى 

يراها  الغربة  ..فهذه  الب�شطاء  حمبيها  من 

نادي  يف  الكورال  فرقة  قائد  قوا�شمي  نا�شر 

عام  تغييب  اإىل  تعود  اجلليل  بنادي  يتام  الأ

فهي  ثقافيا  العربية  مة  الأ اأطياف  جميع  بني 

غيبوبة م�شرتكة ولنا اأن ن�شهل منفردين.

نا�شيني ل م�س نا�شيني

وحياة تراب فل�شطني 

برتوح وبتيجي �شنني

حمفورة بقلب العا�شقني

قوا�شمي  فنا�شر  ودل،  قل  الكالم  كاأن 

ال�شعر  لكتابة  �شافة  فبالإ ينزف،  با  يعزف 

بفرادة »كما ل يحب اأن يعرتف« يكتب كلمات 

اأغاين الفرقة ويلحنها على وقع دقات قلبه كما 

يوحي له املخيم الذي عا�س فيه ل بل عا�شا يف 

خر. بع�شهما حتى خيم الواحد منهما على الآ

املقطع الثاين 

1978 كان زمنا مرا ..يف املخيم 

�شحادة  يو�شف  تاأثر  ق�شة،  نا�شر  كتب 

مدر�س اللغة العربية با كتبه نا�شر ... ذلك 

الطفل »الفلتة«.

قال املدر�س لزمالئه اإن هذا الولد �شوف 

دب العربي ... يوؤثر يف الأ

اأكتب  عرابي..فبداأت  »كان  نا�شر  يقول 

...اأي �شيء ..اأكتب فقط..«

بق�شة  بعث  الطفل  نا�شر   1983/8/5

اإىل �شحيفة الد�شتور ...

ون�شي ..

بائع  من  حالوة  بتعريفة  ي�شرتي  نا�شر 

متجول ..ويلفها البائع بجريدة ...
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يف  موجود  قوا�شمي  نا�شر  ا�شم  هذا 

�شفحات اجلريدة ..تلك الق�شة نف�شها ...كم 

اأحب ا�شمه ..وطار اإىل البيت ..

�شربه والده ...بدل اأن يهنئه ....)والبقية 

خميمات  يف  الفرتة  تلك  عا�س  من  كل  عند 

اللجوء(.

ذلك زمن مر.. بطعم احلالوة ..

فقد ولد ال�شهيل يف داخله، وبداأ العال 

يوؤمن  قوا�شمي  ونا�شر  ترتفع،  واخليمة  يت�شع 

وتنتهي  بالفاء  تبداأ  حدوده  اأن  مطلق  ب�شكل 

بالنون ...

كثريا  قوا�شمي  نا�شر  عن  نتحدث  ملاذا 

�شماء والوجوه الثقافية  اأن نزين ذات الأ بدل 

ن  لأ اأحيانا،  التزييف  ونعتمد  ال�شحف،  يف 

الفني،  عطائه  يف  حقيقي  قوا�شمي  نا�شر 

اأنا،  هو  واملقيا�س  تقدم  با  موجودة  وجتربة 

واأ�شماء  ال�شدق  اإىل  بحاجة  الذي  اجلمهور 

جديدة بعطر عتيق..

ل وقت للغد لدى نا�شر قوا�شمي فبعد اأن 

ينتهي من عمله �شائق با�س، يحل م�شاء فرقة 

احلدود  تلك  غ�شة  ب�شوتها  لتطرز  ال�شهيل 

التي يعي�س من اأجلها 

»ل �شيء يبح �شوت ال�شهيل«..

من  الفل�شطيني  مينع  �شيء  ل  بل 

واللحن... كان...بالكلمة  �شكل  باأي  املقاومة 

بال�شهيل..

املقطع الثالث

فرقة  حناجر  تخو�شها  اأخرى  مقاومة 

ال�شهيل معربة عن �شجن الغريب يف الغربة، 

من  كل  وذكريات  ر�س  الأ رائحة  املوؤن،  كرت 

طرد من اجلنة وكل من ر�شعها مع حليب اأمه 

حتى متثلت له حية تنزف.

فل�شطيني  يختلف  اأن  دون  جميعا  عنا 

دروي�س،   حممد  ي�شهل  جذره  على  واآخر 

اإدري�س   ، قوا�شمي  حمزة  قوا�شمي،   اأحمد 

اإيهاب  حرب، فرا�س الطيطي، حممد حرب، 

�شتية  اأبو  ماأمون  ع�شاف،  عماد  قوا�شمي، 

..واملاي�شرتو  عنادلها..  اأو  الفرقة  ...�شباب 

اجلليل  نادي  يف  جتدهم  قوا�شمي،  نا�شر 

�شعيد  النادي  رئي�س  له  دعاهم  الذي  البيت 

دربا�س،.ليكونوا  وائل  ال�شر  واأمني  عجاوي 

�شمن برنامج النادي الثقايف.

�شباب بعمر الورد، ل ين�شوا..

تراب  من  تفتح  جيل  ال�شهيل  �شباب 

املخيمات،  منت قلوبهم على حب فل�شطني يف 
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كل ما هو حولهم..فكيف ل ي�شهلون با�شمها 

يف ن�شجهم.. 

�شيء  ل  هو  الفرقة  من  الوحيد  ريعهم 

ال�شهيل، م�شتمرون يف  ...لكن م�شتمرون يف 

املقاومة.

نا�شر  طرح  منا..؟  فل�شطني  تريد  ماذا 

تراهن  حني  ال�شخم  ال�شوؤال  هذا  قوا�شمي 

الفل�شطينيني   املثقفني  من  جمموعة  مع 

للرتاث  متحف  اإقامة  م�شروع  يبحثون  كانوا 

قوا�شمي  نا�شر  اأراه،  وكاأين  الفل�شطيني، 

...بل  نا  اأمُّ منا  تريد  ماهكذا  ويقول  يبت�شم 

العود وفرقة ال�شهيل.

تعلو على جمود  اأن  ال�شهيل  وا�شتطاعت 

املتحف لتحرك م�شاعر الفل�شطينيني.

بع�س  مع  وحيدا  قوا�شمي  انطلق  بالعود 

ال�شهيل،  ليبداأوا  ال�شباب يجتمعون يف داره  

وىل يبداأ الهم�س واللم�س  وكما يف البدايات الأ

على هذه الفرقة حتى جهرت ب�شوتها يف اأول 

حفل لها يف خميم اإربد بح�شور كبري عط�س.

�شكل  باأي  ...قاوم  ب�شيطة  الر�شالة 

بال�شالة،  باللحن،  بالكلمة،  ..بالبندقية، 

بالدعاء ..

قاوم الن�شيان.

هكذا يحلق راعي احلمام يف �شماء الكلمة 

اجلماعي  واحلزن  ال�شعبي  واللحن  الب�شيطة 

خرى  الأ الغنائية  التنهيدات  من  كثريًا  ليفوق 

حلنا  دب  الأ ولغة  احلداثة  من  اتخذت  التي 

ال�شهيل  اأما   .. حمدد  جلمهور  فكانت  لها 

فجمهورها الفل�شطيني كيفما كان ...ليكون.

طاق طاق طاقية 

بدنا دولة وحرية 

دائما  القرتاب  قوا�شمي  نا�شر  يحاول 

مفرداته  يف  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  من 

هذه  ابن  نه  لأ ذن،  الأ تاألفها  التي  واأحلانه 

ن ال�شهيل ر�شالة مقاومة حمو  اأول ولأ البيئة 

الرتاث الفل�شطيني فهي تذكر به.

غنية  الأ اأن  يقوله قوا�شمي من  غريب ما 

يقدمه  اأكرث عطاء مما  ال�شعبية  الفل�شطينية 

وىل فن معطاء يخدم  دب، حيث يرى اأن الأ الأ

دب الذي  اجلماعة ويعرب عنها على عك�س الأ

يعرب بع�شه عن �شعور الكاتب واأحداث حوله، 

فذلك  ال�شهيل  �شهرة  يفوق  دب  الأ اأن  ورغم 

الذي  الدعم  معيار  اإىل  عائدا  قوا�شمي  يراه 

تفتقر اإليه ال�شهيل فتظل حمدودة.

حول  اإربد  خميم  اأطفال  يجتمع  بده�شة 

مائدة ال�شهيل الغنائية يف نادي اجلليل بعد 

اأن و�شلهم ال�شوت من البعيد، فين�شغلون حينا 

الكالم  لهذا  وبراءة  ب�شمت  ي�شغون  وحينا 
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والت�شاوؤل..  للتفكري  يدفعهم  الذي  الكبري 

ال�شهيل  فرقة  اأهداف  »اأحد  قوا�شمي  يقول 

الفل�شطينية اأن يعرف الطفل اأب�شط مفردات 

ق�شيته يف حربنا �شد الن�شيان...«

كما  الهبيلة  ّرم  َكَ املخيم،  ذاكرة  من 

املخيم  اأهل  ي�شاعد  ب�شيط  اإن�شان  ي�شمونه 

...هذه  اأبي�س  وقلبة  رثة  حالته  مقابل،  بال 

بنا�شر  اأثرت  التي  الوحيدة  ال�شخ�شية  هي 

اأو  كاتب  اأو  فيل�شوف  اأي  من  اأكرث  قوا�شمي 

ملحن..

كرث  اأ�شرى  ترر  الق�شية،  ذاكرة  من 

الوحيدة  مكان،  كل  يف  فرٌح  �شاليط،  مقابل 

�شري الذي بقي يف ال�شجن كانت  التي غنت لالأ

فرقة ال�شهيل ..

يا عيد ل تن�شاين 

حمبو�س بني ق�شباين 

املقطع الرابع

كلمات واأحلان: نا�شر قوا�شمي 

يف  املبكي  ال�شوت  دروي�س  حممد  غناء: 

الفرقة ...

لعيونك وطني �شاأغني 

ويغني العال من حلني 

جلنني اأغني وللقد�س 

من حزين اأغني ومن ياأ�شي 

يا �شرخة طفل يف املنفى 

يا وجع ال�شاطئ يف حيفا

غني  ق�شما يا وطني لأ

ويغني العال من حلني

يا وطني اأغني حل�شارك

لكرومك، بحرك، اأ�شوارك

واأغني لطفل يف احلارة

ل يرهبه �شوت الغارة 

املقطع اخلام�س

ت�شفيق 
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اأفــــــــــــق

لق�صة حب  فبب�صاطة ميكن  وفيِه.  الزمان،  اأذن  اأخلده يف  وما  اأعمق احلب!،  ما 

اأو  الكاتب،  خميال  عن  تغيب  التي  الق�ص�س،  من  هائاًل  كماً  معها  حُتيي  اأن  عابرة 

املخرج ال�صينمائي، اأو النا�س ب�صكل عام. وميكن لق�صة حب �صريعة، اأن تنت�صل باخرة 

�ُصطرت ن�صفني من قعر املحيط. وجتعلنا نتخبط يف بارد املاء، كركابها امل�صتغيثني 

عند برزخ املوت، اأو احلياة.  

كعودتي  متاماً  بتمعن،  اأخرى  مرة  فاأ�صاهدها  اأحببتها  فالم  الأ اأعود  اأن  يعجبني 

التحديق  تركت  املرة  هذه  لتايتنك  عودتي  يف  ولكني  مرة.  من  اأكرث  قراأتها  لكتب 

التي  املرحة،  الدالفني  الباخرة، وجتاوزت عن مالحقة  عند مقدمة  ماء،  �صريع  يف 

حلظة  اإال  املخرج،  من  ي�صتحقوا  مل  الذين  اإىل  مبا�صرة  ونزلت  بعنفوان،  ت�صابقنا 

خاطفة: العمال.

´
رمزي الغزوي

 قا�س و�شحفي اأر دين.
∂

مرايا	احللم	وبذار	اخليال
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نزلت بكامل قلبي اإىل الذين كانوا 

يعي�صون اأ�صعب الظروف، واأ�صقاها، اإىل 

املراجل  ُيلقمون  كانوا  الذين  الرجال 

بالفحم احلجري، كي تنطلق  احلارقة 

تايتنك بكل هذا الغرور والتيه. وكتبُت 

كم  �صغرية:  بفحمة  كبري  جدار  على 

كي  نريد؟  فيلماً  وكم  نحتاج،  ق�صًة 

املن�صيني  هوؤالء  واأحالم  حياة  نبّي�س 

املهم�صني. تايتنك ت�صبهنا، وت�صبه حياة 

الب�صر عموماً، حني يغور الكثريون من 

والتهمي�س  التغييب  �صواد  يف  الب�صطاء 

والتطني�س والتطفي�س، مع اأنهم مرجل 

احلياة، ووقودها؟

الدرجة  من  �صيدة   144 بني  من 

فقط،  �صيدات  اأربع  غرقت  وىل،  االأ

حلمل  قابلة  قوارب  يف  ظللن  والبقية 

تكيت(  )االإ لكن  امل�صتغيثني،  من  املزيد 

اأنطوانيت،  ماري  لبنات  ي�صمح  مل 

للغرق  يلني  االآ لرجالهن  يعدن  اأن 

امل�صهد.  هذا  اأوجعني  كم  والتجمد. 

فلماذا اأيتها الباذخات؟

ولو اأن خمرجاً �صينمائياً فذاً، ومعه 

يح�صب  ال  منتجاً،  وجدا  اأملعي  كاتب 

لق�صة  فيلماً  ل�صنعوا  املاليني،  ح�صاب 

بع�س عرب حاملني مثاًل، كانوا مق�صيني 

اأن  يف بطن تايتنك، وغرقوا معها دون 

يذكروا، اإال باإ�صاراة بارقة. رمبا �صيكون 

مل،  فيلماً حا�صداً باحلياة، ونب�صات االأ

والتوق ملكان بعيد، رمبا.

إنهم على الع�صاء اأي�صاً ال ي�صمعون  )ا

الواخزة  العبارة  هذا  مو�صيقانا(. 

قالها  مبرارة  وال�صاخرة  احلزينة 

عازف الكمان املبدع لرفاقه يف اجلوقة 

بدقائق  تايتنك  غرق  قبل  املو�صيقية، 

اأن  منه  طلبوا  حينما  قالها  قليلة. 

ن النا�س من�صغلون  يتوقف عن العزف، الأ

باملوت، وبوؤرة النجاة. ولكنه ظل يعزف 

وهو  يعي�صها،  التي  باأحلانه  مندغماً 

إليها كي يغيبوا موتهم  يعزفها، فعادوا ا

باملو�صيقى.

و�صيقول قائل: لقد ُبني الفيلم على 

ق�صة عجوز خرفة، جتاوزت املائة عام، 

وعلى حكايتها العابرة مع �صخ�س لي�س 

له ا�صم، ومل يدرج يف �صجالت الباخرة، 

ومل ي�صمع به اأحد. و�صاأقول: نعم، فهنا 

تتجلى قوة الفن، الذي ال ُيبنى اإال على 

بذار  من  اإال  ينبت  وال  احللم،  مرايا 

اخليال، و�صطحات جنونه. 


