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الكاتب املبدع كّذاب، يا اإلهي كم يكذب، هل حقا كان هناك �صخ�ش بال رائحة، وباأنٍف 

اأكرث ح�صا�صية، باآلف املرات، من اأعتى كلِب اأثر، يقتُل ح�صناوات باري�ش العذارى، يف 

�صبيل �صنع عطره اخلا�ش؟

  قال يل �صديقي، وهو قا�ش وروائي، تبدو اأكرث ق�ص�صه، ب�صمري املتكلم، باأّن بع�ش 

املقربني منه، والذين، بحكم تواجدهم العائلي، قد ح�صلوا على كتبه ب�صكٍل اأو باآخر، 

اأحداثا كثرية وغريبة لنف�صه، هم يعرفون  إنه ين�صب  ا يتهمونه بالكذب فيما بينهم، 

ذلك متاما، مل يقم باأي �صيء مما يُذكر، حتى اأن اأحدهم يعرف �صديقي منذ ال�صغر، 

الكتابة على ِقشرة موز

∂
عثمان م�ساورة

قا�ص وكاتب، ع�شو هيئة التحرير.
 ∂

الفـتـتـاحـيــــــــــــــة
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جبينه،  ُيقّطب  عائلية،  جل�صة  كل  ويف 

وميّد �صبابته وُيق�صم؛ »ابن خالتي، رغم 

�صيبه، اإل اأنه يكذب..«، ب�صاأن ما يذكر قي 

»عيب!«،  لنف�صه،  ين�صبها  التي  ق�ص�صه، 

ُي�صيف بغ�صٍب وا�صح.

اأعماله  بع�ش  بحرق  كافكا  اأو�صى 

رواية  �صيما  ل  وفاته،  بعد  وتدمريها 

»املحاكمة«، التي مل تكن قد ُن�صرت بعد. 

ملاذا يا �صيد فرانز كافكا؟

ن املبدع مري�ش، املبدع مري�ش جدا،  لأ

كما لو كان م�صابا بالّرهاب من كل �صيء، 

متوا�صجة،  وهموم  جبهة،  وتعّرق  قلق 

حتت  ومتل�ص�صتان،  مفتوحتان  وعينان 

الليل،  يف  الغرفة  عتمة  يف  الغطاء، 

وانطواء دائم، ل يطل براأ�صه اإل من خلف 

املبدع  فرويد:  يقول  املكتوبة،  الن�صو�ش 

مري�ش نف�صي، ل فرق ببينه وبني مري�ش 

بالع�صاب اإل يف كونه  ُيقدر وُيحرتم من 

املجتمع. 

املجتمع ال�ّصاكن جمتمع ممل، تت�صرب 

تذكر  ل  واأنت  العفن،  فطريات  إليه  ا

�صخ�صا عاديا، كان نكرة يوما ما، اأو ِرجل 

جمتمع،  الرواية  حال.  اأيِة  على  طاولة 

ال�ّصخو�ش العاديون، ذو العيون املتكا�صلة 

بهم  ُمرّحب  غري  املتهدلة،  كتاف  والأ

لعتياديتهم  �صافة  بالإ نهم  لأ كاأبطال، 

ا�صوا طاقة. تن�صب  ثقيلة الدم، هم م�صّ

تتثاءب  �صفحات،  عدة  قلِب  بعد  طاقتك 

إنهم  ا مل.  الأ وخيبة  باخل�صران  وت�صعر 

اأن  اإىل  تخر�ش جلدك  طفيليات جتعلك 

ُيدمى.

يف  الق�ص�ش،  اأح�صن  ي�صرُد،  اهلل 

وعنا�صر  الت�صويق  ويراعي  الكتاب، 

قلقة  �صخ�صيات  عن  يتحّدث  اأخرى، 

اأي�صا،  اأ�صطورية  اأن تكون  �صراعية، تكاد 

واأ�صحاب  القرنني،  وذو  وماأجوج  ياأجوج 

نبياء  الكهف، ومو�صى والعبد ال�صالح، والأ

ومعجزاتهم الغرائبية، وعزيز الذي مات 

ونظر  موته  من  قام  ثم  فقط،  عام  مئة 

العنب  وع�صري  اخلبز  من  طعامه  اإىل 

فوجده مل يت�صّن.

برغبة  رب  �صُ احلظ،  حل�صن  لكن 

�صديقه،  ومتكن  احلائط،  عر�ش  كافكا 

ماك�ش برود، من ن�صر روايته »املحاكمة« 

بعد اأن مات.

من  �صام�صا،  جريجور  اأفاق  اإن  »ما 

وجَد  حتى  �صباح،  ذات  املُزعجة  اأحالمه 

ح�صرة  اإىل  حتّول  وقد  ياللهول،  نف�صه 

يف  وىل  الأ ال�صعقة  هي  هذه  �صخمة!«، 

�صام�صا  جريجور  ويعود  امل�صخ،  رواية 
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وياأخذ غفوة  اإ�صافية، لعل هذه الكوابي�ش 

الكئيب،  ال�صباح  هذا  راأ�صه يف  تزول من 

لكنه يفتح عينيه ببطء وتوج�ش ويكت�صف 

عن  تاأخر  اأنه  ح�صرة،ُيقلقه  زال  ما  اأنه 

م�صلحِة  يف  متجول  كمندوٍب  عمله 

واأبيه  اأمه  نداءات  على  ويجيُب  ت�صويق، 

الباب  خلف  من  العمل،  يف  ومديره 

املو�صد، بهمهمات كما لو كانت همهمات 

لقد  وان،  الأ فات  ب�صرية.  غري  حيوانية، 

اأرجل  لها  مف�صلية،  ح�صرة  اإىل  حتول 

عديدة.

من  يقطر  فهو  كذابا،  املبدع  كان  اإن 

�صحابة، والقطرة تهتزُّ وتتذبذب، برفٍق، 

زجاج  على  اأو  اجلوار،  يف  وردة  بتلة  على 

وفيها  �صفافة،  والقطرة  ُمطلة،  نافذة 

خيالت جميلة متداخلة، لكنها ل تنبعج، 

ب�صبٍب من �صطحها املتوتر دائما. جزيئات 

املاء الداخلية ُمتما�صكة، تتحّدب القطرة 

ول تنفجر.

نحت  لو  يحدث  الذي  ما  لكن، 

�صديقي  و�صعر  اآخر،  منحى  اإىل  مور  الأ

من  وامللح  اجلّدي  بالتهام  الروائي 

ب�صبابته  دائما  امل�صري  املُقرب،  ال�صديق 

ذوي  خري  الأ هذا  وجمع  بالغ�صب، 

وا فم �صديقي  �صدقاء، ومالأ القربى والأ

باملاء، ون�صبوا  له حمكمة حقيقية، لكي 

واملنّمق،  امل�صتمر  الكذب،  على  ُيعاقبوه 

نا. على ل�صان الراوي الأ

ماذا  يعرف  ل  هو  »املحاكمة«،  يف 

بو�صعه اأن يقول، رغم اأنه، جوزيف ك، يف 

رواية كافكا، ُمتحّم�ش جدا ومتلّهف من 

كل قلبه، للدفاع عن نف�صه، لكنه ل يعرف، 

حتديدا، مباذا هو متهم، ل اأحد يخربه 

بذلك، قال الرجالن اللذان قب�صا عليه، 

و�صوف  �صدك،  جراءات  الإ بداأت  لقد 

إنه  ا املنا�صب،  الوقت  يف  �صيء  كل  تعرف 

متهم وح�صب بق�صية كربى وخطرية، ما 

ن  اأثار ا�صتياء حماميه و�صفقتهم عليه، لأ

حياته  وا�صل  ذلك  برغم  �صعب،  و�صعه 

حماميه،  ير  مل  إنه  ا والعطاء،  باحلب 

ومل ي�صتطع ُمطلقا اأن ي�صل اإىل املحكمة 

اأين  احلكم،  تنفيذ  قبل  ويت�صاءل  الُعليا، 

مينع،  مل  ذلك  لكن  تكون،  اأن  ع�صاها 

�صدره  يف  وطعنه  اإعدامه،  من  اأخريا، 

على تلٍة معزولة.

منى  لو  اأي�صا،  يحدث،  الذي  وما     

واآلت  م�صّوه،  ب�صكٍل  ال�ّصطحي  الّتوتر 

اإىل  خاطئة،  قناعاٍت  بفعل  القطرة، 

وهي  متما�صكة  كبرية  فقاعة  فقاعة، 

على قليال، بجداٍر مرتاق�ش  ترتفع اإىل الأ
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وملّون كقو�ش قزح؟ حتدث الكارثة التي 

لي�صت  الُفقاعة  ّن  ولأ عنها،  مندوحة  ل 

اأحدهم  مبقدور  يغدو  فلن  بحر،  جنمة 

اأن يجمع �صيئا من اأ�صالئها املُمّزقة. 

كونه  اإىل  �صافة  بالإ الكاتب،  هل 

حماكم  هناك  هل  دائما؟  متهم  كّذابا، 

حتاك �صده يف اخلفاء دون اأن ياأتي الوقت 

منهك،  هو  هل  التُّهمة؟  ملعرفة  املنا�صب 

لدرجة اأن ينقلب، ذات �صباح، اإىل ح�صرة 

باأرجٍل عديدة؟ يف املحاكمة، يقول كافكا، 

اإن املنطق ل ميكن تغريه دون �صك، لكنه 

ل ي�صتطيع اأن ي�صمد يف وجه رجل يريد 

اأن يعي�س.

يعي�ش،  اأن  يريد  رجٌل  الكاتب  إن  ا

لكن يا لق�صوة احلياة، ي�صتيقظ اأحدهم، 

تكن  مل  كينونة  يف  نف�صه  ليجد  �صباحا، 

ن�صان  الإ ق�صة  إنها  ا اختياره.  من  اأبدا 

جار�صيا  العمالق  اعتربها  بداية  ول،  الأ

ماركيز، عليه الرحمة، اأنها اأف�صل بداية 

ميكن ت�صورها لق�صة.

البحت  الكذب  تهمة  ينفي  اأحدهم، 

عامٍل  عن  يبحث  باأنه  ويقول  نف�صه،  عن 

لكي  الكذب  خطيئة  يحمل  إنه  ا مثايل، 

حلظة  ويف  اأجمل،  و�صع  يف  النا�ش  يحيا 

على  كذبته،  م�صودة  يكتب،  كان  توتر، 

اأو  �صجائر،  علبة  حافة  اأو  ورقي،  منديل 

على اأي هام�ش يجده متوفرا، وهناك يف 

مكتبه، ي�صعل م�صباحه، ويوغل يف العمل 

اأو  عر�صه،  من  يخجل  وقد  ن�صه،  على 

اأن  بعد  تدمريه  �صدقاء  الأ من  يطلب 

إذن،  ا تكتبون،  ال�صماء. فلماذا  اإىل  ي�صعد 

اأ�صبه  مر  الأ �صيغدو  موز،  ِق�صرة  على 

�صتكون  الّزلقة  ن  لأ املفا�صل،  بتك�صري 

قا�صية، وبال رحمة ُتذكر.

�



�شـعــــــــر           52          �أقالم جديدة
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∂
اأحمد �صيتان اجلراح

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

ل ل�شَت اأنَت حبيبها؛

هي ت�شتطُب بدفِء عطفَك

ِل .. من حبيٍب اأوَّ

ل ل�شَت اأنت ، ولن تكون

 واإن اأ�شاأَت لها ال�شابع

عزِل ..  بالطريق الأ

ما من �شبيٍل اأن َت�ُشقَّ طريَق 

قلٍب �شّقه قدٌر بعمر اجلدوِل ..

ل ميلك الع�شاق قلبهم ال�شجني 

بعطر طنٍي ُمثِمِل ..

ل ميلك الع�شاق غري الدرب نحو

املنزِل ..

لسَت أنَت حبيبها
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ُكْن حار�شًا لطريق قلبَك واحرت�ص 

من اأيِّ ذئٍب �شمَّ رائحة الفراغ 

املُهَمِل ..

فاملنزُل املهجوُر يظماأ لل�شدى،

وي�شيُف اأي ر�شا�شٍة اأو وردٍة،

ياأبى اإ�شافة اأي �شٍك باخليال 

املُقِبِل ..

ل ل�شَت اأنَت حبيبها ،

 هي �شيفة القلب الوحيِد ،

عَجِل .. وي�شتعُد ال�شيف دوما للرحيل الأ

ت كاأ�شك باحلياة  اإن كنَت قد اأملأ

وحلنها، ُكْن م�شتعدًا للفراِغ ،

ولتتاأمِل يف ت�شلِق منلة نحو الغياِب

ْكَمِل .. الأ
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∂
ح�شني قا�شم 

طالب جامعي، جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 ∂

لم يبَق إال الحطب

؟ انــ�ــشــلــْب  كيــــف  الــعــمــر  عــلــى   اأيــبــكــي 

 !! احلــطــــــــب  اإل  ــرم  الــكـــ يف  ــبــَق  ي  ومل 

الهــوى  اأُغــنــيــات  مــن  ــَق  ــب ي  ولــــــــم 

ــْب ـــ ـــ الــتــعـــ اإل  الـــقـــلـــب  ــهــفــة  ـــ ـــ ل  ومـــــن 

عليــــــــه  يــحــنــو  اأَب  ول   يــتــيـــــــــــــــــــــــٌم 

ـــــدْب الــهـــ ـــــــــــفَّ متــ�ــشــــــــــــــح دمــــع  كـــ ل   و 

حتــــر�شـــــه  روح  ول  ــٌد  ـــ ـــ ـــ ـــ  وحــي

لهب  ـــن  م ـــــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ واأ�ــشــلــعـــ ــريــٌد  ـــ ـــ ـــ ـــ  �ــش
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بالنـدى  ــونــة  ـــ ـــ ومــ�ــشــكـــ ــريــٌب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  غـــ

العنب  مــنـــــــــــــــــــــــهــا  ويـــنـــبـــت  يـــــــــــــــداه 

احل�شا�شني  مــقــلــتــيــــــــه  يف  د  ــرِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ــغ  ت

ال�شحب  ــه  ــي ــت ــل مــق يف  ــر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ متــطـــ

الروؤى  ـــه  ــــ اإلــــ غـــــــــــــــــــاين،،  الأ ــي  ــب  �ــش

ــو كــــذب !!  ـــ ـــ ل اأنـــــبـــــاوؤُه  وَتـــــــــــ�ــشــُدق 

ينبغي  كــــمــــا  عــــــــــــــــــــلــيــه  ـــــلٌم   �ـــــش

ان�شكـــب  مــــا  يـــنـــكـــرا  مل  جلــفــنــني 

�شرها  الـــــــــــــــــــــــروؤى  ــه  ــت ــف ــش ــا� ك  هـــنـــا 

وانتحب  ـــاعـــه  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ اأوجــــ ـــَم  ـــمـــل فـــل

الطـــوال  الـــلـــيـــايل  ــه  ــمــت قــا�ــش  هـــنـــا 

العــتب  اأغــــنــــيــــات  تـــ�ـــشـــابـــيـــحـــهـــا،، 

ــــروا ــــذك ــــًل فـــــل ت ــــي  �ـــشـــريحـــــــــــــــــــــــل ل

ال�شهب  متـــــر  كـــــي  تــفــا�ــشـــــــــــيــلــه 

يكن  مل  الــــــــذي  الـــنـــبـــي   لـــنـــ�ـــشـــف 

هرب  ــــى  حــــت ـــــة  ـــــواي ـــــغ ال اأ�ـــــــشـــــــاء 

لحظيـــه  يف  الــــعــــجــــائــــز   يــــقــــني 

رب  ــت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــب ــل ل اأن  ُيـــــــــــطـــمـــئـــنـــه 

التي  عـــمـــر  تـــفـــا�ـــشـــيـــل  ـــــًا  ــــــ  وداعــــــ

!! اأحـــــــــب  ل  الـــــتـــــي  وتـــــلـــــك   اأحـــــــــب 

عليـــــه  يــحــنــو  اأَب  ول   يــتــيـــــــــــــــــــــــٌم 

ــدْب ـــ الــهـــ ـــــفَّ متــ�ــشــــــــــــــح دمــــع  ـــ ـــ كـــ ول 
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∂
دعاء حممد وعل

َحّبْر قصيدَك

طالبة جامعية.
 ∂

حلــــــــانــــــــــــــا الأ ردد  ـــــ�ــشــيــدَك  قـــ َحـــــّ�ْ 

اأنــغــامــًا الــدجــى  يف  ُحــروفــَك  دنــــــــدْن 

بـعــــ�شـها رثـــــــــاٌء  اأو  ومــــــدٌح  غـــــزٌل 

يـــهــواه مــــــــن  بــعــ�ــشــقِ   الــــفــــوؤاُد  ذاَب 

�شاجدة ــقــوايف  ـــ وال ـــــرويف  حـــ ركــعــْت 

اأ�ــشـــــــــــواقــا فــريتـــــوي  الــكــيــــــــاُن  عـطـ�ص 

بــــــــلــوعــة لــــــــلــحــبــيـــــبِ   ــًل  ـــ ـــ ظـــ قــبــلــتُ  

ظــــــــللـــــــــــِه لــثــــــــغــــــــِر  وىل  الأ ــُة  ــل ــب ــق وال

كــوانــــــــا الأ اأ�ــشــكـــــَر  خمـــٌر  فــالـــ�شعُر 

ــــــــا ذانـــ الأ يــــــــطــرُب  �شـعـرٍ   فـقـ�شيـُد 

ال�شـريــانــا ــزَل  ـــ زلـــ قــ�شيدي  هــــــــذا 

نــــــــا الآ بالقــ�شــيد  ــوؤادي  ـــ ـــ ف ا�شــعف 

ال�شــجــانــا كــــــــلــــــــَل  قــلــبــي  فــحــبــيــُب 

الـواجـدانــا يــ�شكـنُ   ع�شقٍ  �شهِد  مــن 

نريانــــا ا�ــشــــــــعـــــلــْت  جــمــــــــر ٌ  قــبــــــــلهُ  

هــاَنـا قـــد  للـحظٍة  الــ�ــشــجــوُن  منـها 
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»يد على ضفة القلق الثانية«

∂
م. �صفوان قدي�صات

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

على �شفة القلق الثانية ...

يد ل اأ�شابعها اخلم�ص تكفي لت�شرب ح�شتها من �شراب ال�شلم !!

ول الرقمان بباطن اأ�شرارها ...

يك�شفان احلقيقة يف �شحب الغيب

ول �شاعة الرمل تلب�ص مع�شمها تك�شر احلزن يف الرملة الثانية

ملن كل هذا ال�شجيج على »داير« الراأ�ص

والروح يف ال�شهقة املتعبة

واملواويل تقطر من اآخر الناي

يف اآخر احلب

يف اآخر الليل

على �شفة ال�شم�ص تطلع مع كل ديك

تبا�شرينا امللهمة
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تعتق فينا ال�شباب وتركل �شيب املنايف

وت�شرخ ت�شرخ

ت

    �ص

        ر

           خ ...

فلمنكو!!

هلموا اإىل �شاحة الرق�ص

هاتوا مراوحكم واتبعوين...

لنمرح هذا امل�شاء قليل

على �شفة الهاوية .



15

�أقالم جديدة        52         �شـعــــــــر

أراسل الروح

∂
طارق مكاوي

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

ولـــــدي يـــــا  ن  الآ نـــــــــــاأى  اأ ــــُت  ــــن ك مـــــا  واهلل 

ـــدي ـــش جـــ� عـــــلـــــى  اإل  هـــــنـــــا  ــــقــــيــــت  ب ول 

ــــَمــــَتــــٌة ــــــــيَّ ُمــــ�ــــشْ ـــــان تــــلــــقــــي ب ـــــم لــــكــــن ع

ـــــد ـــــَوِج ـــــُف عــــنــــي دمــــــــوع الــــعــــا�ــــشــــق ال ـــــُك ت

ــــــــــاب اأووؤثـــــــــثـــــــــه ـــــى ب ـــــل ـــــم بــــكــــيــــت ع ـــــك ل

يــــدي ظـــــــلل  يف  تـــ�ـــشـــامـــى  غـــــنـــــيـــــات  بـــــالأ

يــــحــــوطــــنــــا مـــــــــــــاذا  اأبــــــــتــــــــي  يــــــــا  اأواه 

ـــــاث بـــالـــَكـــَمـــد ـــــت ل ـــعـــد انــــطــــبــــاق الــــدجــــى اأ ب
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بــلــد ــــني يف  ــــع ال مــــثــــل دمــــــــوع  نـــــ�ـــــشـــــاب  اأ

ـــــل عــــدد ــــــــروا ب ـــــد م ــــص ق ــــا� ــــن تــــــــــوؤرخ ال

ــي مـــن الــقــلــب اإذ اأهـــمـــي يــو�ــشــو�ــص يل ــل وي

كـــالـــوتـــد دق  ـــا  ـــن ـــي حـــن خـــــطـــــٍو  كــــــل  يف 

ــــل ثـــانـــيـــٍة ــــًا يف ك ــــك ُب ــــُع  ــــْي ــــا ابــــنــــي اأ�ــــش ي

بـــد لـــلأ ذاب  ــــد  ق الـــــــذي  اأمـــــــي  دمـــــع  يف 

اأغـــنـــيـــة كـــــل  ــــنــــي يف  ــــيــــُع اأُ�ــــشَ ــــنــــي  اب يـــــا 

ــدي ــل حـــتـــى ُتــــ�ــــشــــاَقــــُط اأحـــــلمـــــي عـــلـــى ب

ـــظـــُل بــه ـــت ـــش � ــي الأ ــت ــي هـــــذي الــقــ�ــشــيــدة ب

واملــــــدد الــــــراأ�ــــــص  حـــ�ـــشـــري  اأين  ــــني  ح يف 

ـــهـــا درٌك ـــا ابـــنـــي الــعــوا�ــشــم متــ�ــشــي دون ي

ـــل كـــمـــن ميــ�ــشــي عـــلـــى مــ�ــشــد ـــي ـــذل مـــثـــل ال

ـــك الـــعـــيـــون وحـــــيـــــدًا كـــنـــت اأقـــــروؤهـــــا ـــل ت

اأحـــــد تـــخـــفـــى عــــلــــى  ـــــوم ل  ـــــي ال لـــكـــنـــهـــا 

�ــــشــــعــــار تــقــطــنــهــا ـــــل الـــــــــروح فــــالأ ـــــش ارا�

ــدي ــل واأكـــــتـــــم الـــقـــلـــب �ـــشـــوقـــا بـــــاح يف خ

جتـــــري الـــــريـــــاح عــــلــــى  جـــنـــبـــي اأدركــــهــــا 

ــكــبــد ــــغــــُل املــــــوت يف ال َن مـــثـــل الــــنــــيــــازك 

لــــٍق �ــشــغــرى الــتــفــا�ــشــيــل قـــد �ــشــفــت عــلــى اأ

مـــــــد الأ الــــغــــيــــم يف  ـــــول  ـــــوع ك ــــت  ــــق وحــــّل

ـــا  وم احلـــــيـــــاة  زِق  يف  روحـــــــــَي  لــــفــــيــــت  اأ

ـــكـــن فـــــتَّ يف عــ�ــشــدي قــــد كـــــان خـــمـــرا ول

اأقــــــــــوم بــه ــــاق  ــــش بــــنــــي فــــديــــتــــك ل � ـــــا  ي

ــدي وكـــن �شندي ــع كـــن رافــــع الــبــيــت مـــن ب
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أسير إليك بمجداف شعري

∂
عاطف املومني

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

اأ�شري اإليك مبجداف �شوق  

واأعرف اأن طريقي طويْل

وبحرك لٌج وثلج ورمل  

ك ملٌح ثقيٌل ثقيْل وبرُّ

وبو�شلة احلب نحوك مت�ص 

 تباعا و ل تعرف امل�شتحيْل

و�شالك هجر وقربك بعد

 و�شم�شك ظلٌّ وليل طويْل

ونب�شك خفق و�شرك جهر

 و�شمتك نطق لقلب العليل
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• • •

كذبت وعيناك متطر ع�شقا

 وقلت: افرتقنا فما من �شبيل

وقلت امتطينا خيول الفراق 

ف�شارت بنا تنت�شي بال�شهيل

وباعدت ما بني قلب وقلب 

ومل ُتْبِق اإل القليل القليل

من الذكريات ومما زرعنا  

من ال�شوق وردا جميل جميل

وح�شرة نف�ص وغربة روح 

واآهات �شدر وهٍم ثقيل

• • •

ملاذا كذبت وقلت انتهينا 

 فاأين احلقيقة اأين الدليل

وكل حروف القوايف لدينا 

قوارب حب  نقي اأ�شيل

ماكن تعني اإلينا وكل الأ

 بقايا عطور و�شعف نخيل

ت�شابك بال�شر ن�شف يدينا

�شيل وهم�ص العيون ب�شم�ص الأ

ملاذا كذبت وقلت ابتعدنا 

واأّنا خلقنا حلب ذليل

واأّنا خلقنا لغري تلق 

 ويف عرثة النف�ص ما من مقيل

وعند الفراق بكت مقلتانا

تبلل بالدمع خدا اأ�شيل

بكتنا ال�شواقي ورّقت علينا 

و�شرب احلمام �شناه الهديل

وجفت جداول حب كبري 

 فماتت زهور واآن الرحيل

ملاذا كذبت واأدميت قلبًا

اأحبك طهرا وما من بديل

عليل وما من طبيب �شواك 

يداوي ال�شقام ويحيي العليل 

هزيل يعاين �شرود القوايف

على مذبحيك �شريع قتيل

اأيا منية النف�ص باهلل عودي 

 ف�شدق امل�شاعر حتيي الهزيل
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أحـتـمــــــل

∂
عماد الق�صاوي

�شاعر من م�شر.
 ∂

اأنت اأطلقت الر�شا�شة �شوبهم

انتظر، من اأى ناحية جتيء

اأنت وحدك 

والذين توؤمهم، قالوا وراءك 

كلمة التوحيد لكن

مل مينحوك اخلامت النبوى 

 اأو �شك الر�شالة، انتبه

رمبا خرجوا عليك

واأنت ت�شطاد الوجع

كنت تغ�شل عن طيورك حزنها

كنت تنفث يف الهواء �شجائرك

وحتيك منها للم�شاكني 

منة ال�شوارع والبيوت الآ
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وابت�شامات ير�ص �شباحها 

وجه العجائز 

وال�شيوخ اخلائفني على احلوائط

من جتاعيد الزمن

من اأجل ذلك ي�شندون ظهورهم

ل تئن…

�شيفرحون،

وير�شدون على جهاز القلب

مل ذبذبة الأ

وىل  �شورتك وال�شفحة الأ

لوان…… وبالأ

�شرياوغونــك..

واأنت تعزف للفرا�شات الب�شارة

للجراد حقوله،

للعنادل حلنها 

للم�شاءات الوطن

عيناك مفتتح، و�شم�ص بللت رمل احلناجر

اأدخلتنا ن�ة من �شوتك الدامى 

النوافذ واجلحور املغلقة

رق  واحتمالت الأ

اأقحمتنا يف الوطي�ص 

األ�شقت فى جوفنا 

لهب العبارات التى  ت�شحو م�شاء

فور خ�شخ�شة الهوام

هكذا خطت لنا البنت الوديعة 

طي لوحتها الق�شرية

ل يا رباب

خ�شر املقاتل نقطة 

ما كان حمتاجا 

لتاأدية التحية والهتاف

هذه الفئران 

تدخل فى عباءتهم وتلعب

ثم تقفز فى اجتاهك

ل يهم…

اإنهم ل يفهمون،

كنت فى امليدان تخطب 

اإنني ل�شت اأراكم 

فاطمئنوا، والهدوء البحت 

عا�شفة �شديدة،

�شيجندون النمل كى يقت�ص منك

مل يطلبوا راأ�شك

فقط، هم يطلبون الورقة اخل�شراء تلك

ويحولون موؤ�شر املذياع 

غنيات الهابطة نحو الأ

يا طائر الب�شارو�ص: قم

واغ�شل جبينك من غبار ق�شائدك

مل يدركوا،

مهما تع�ص على يديك حبالهم

اأن الر�شا�شة مل تكن يوما بجيبك

الر�شا�شة فى فمك

فاخرج ل�شانك للكلب  

                   الهـــاربة.

                      



21

�أقالم جديدة        52         �شـعــــــــر

∂
حممد ال�صر�ش

تائه في نفسي

طالب درا�شات عليا.
 ∂

اأر�شمها ق�شيدًة

 ل لون فيها غرَيها 

ل حرف فيها غريها 

اأظنُّني اأجيدها

 ر�شمًا و�شعرا، كيف ل؟

 اأم�شي على اأطرافها 

م�شتعجل!

م�شتذكرا!

جمالها.. مذ بان طفًل مثلها 

مذ كان �شهدًا قوَلها

 اأو نبع ماء عينها

فا�شت فلم نكملها 

تلك العيوُن كيفها؟ 
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غارت فلّما بحُتها 

اأحبُِّك! 

ما ظلَّ بعد البوح �شيٌء غريها

 اأمطرُت قوًل لي�ص يل 

فالبوح قد اأفقدين 

اإذ كان بل اأوجدين 

ما غاب بل اأح�شرين 

اإذ كنت اأعمى دونها

 ل �شاعرًا يكتبها

 ل لي�ص ر�شامًا هنا

 ير�شمها 

كيف ملثلي.. بوحها

 تلك التي اأوجدتها

 اأر�شمها ق�شيدًة

 تر�شمني واحدة اأخرى فما

 اأدراك ما حال الهوى؟ 

غريي بنف�شي اأعَلُم!

ُه! والقلُب يهوى �شمَّ

حبيبة مثواَي قد اخرتتني

 فاخرتتِك! 

طقو�ص موتي.. بعدِك

 اإقفاُل باب غرفتي 

هواج�ٌص قبل اأنا 

وبعدها اأحببتِك

ل غري �شخ�شني هنا

 �شاعرها 

ر�شامها 

�شخ�شاِن يف �شخ�شيَّتي 

ما هكذا اأكملُتها

 لوٌن وحٌ� ي�شتكي

 كلٌّ يريدها كما 

يا دهر قد اأوجدتها

 اكتب ومْت

ار�شم ومت

افعل فقط

 افعل فقد اأحببَتها! 

داٌء اأملَّ بي.. وما اآملتها 

كّلمتها اأخ�تها اأحببتها

 فارقتها.. ودعتها قابلتها 

اأيقظتها نّومتها اأجل�شتها 

اأوقفتها اأغويتها اأ�شحكتها 

اأحزنتها! 

ما زلت مل اأر�شمها.. 

ما زلت مل اكتبها.. 

جّربت اأفعال وما ينق�شها

 اإّل بها اأمتمتها!

خذ موعدًا 

قلها وع�ص 

حّرا بعيدًا عن هواها اإنها 

موٌت و�شجٌن ع�شقها 

ار�شمها ق�شيدة

اإن �شئت �شجنًا .. قل لها

اأر�شمك

اأكتبك! 

اإين �شجنٌي منذ اأن اأحببتها!
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∂
حممود نوافلة

ال تنصتوا لحكايتي..

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

توا حلكايتي، هَي حَم�ُص َوهْم ل ُتن�شِ

ى بها ال�شحراُء،  كانْت قوافُل َطرفِه ملأ

كاَن الكثيُب َيُهمُّ بالرتحاِل

لول اأن تغ�شاُه النُّعا�ْص ..

ِمَن ال�شريُد ُبروَدَةَ ال�شحراِء والتحَف الهواَء، َغَفى باأح�شاِن الكثيْب . اأَ

هل فاَتُه اأنَّ الذئاَب حَتوُمُه ؟؟!!

ئاِب مع الَقدْر ؟؟!! �َص الذِّ عَلَكَة الدروِب َرَوْت َلُه ِق�شَ اأم اأنَّ �شَ

ل �َشيَء ُيغري َغرَي حادي نوِقِه

والذئُب ي�شتجدي الَقمْر.
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ل ُتن�شتوا حلكايتي..

ِغرٌّ اأراُه جنوُنُه يف الناِر ذاكرَةَ املطْر

ُر لل�شماِء م�شريها فم�شى ُيب�شِّ

هَو اأ�شعَل الُدنيا باأ�شئلِة الغياِب

يُن والكيُف املتى، والكلُّ واجلزُء الذواُت وذاُتها، املعلوُل والعلُل الكثريُة .. الأ

واحرتاُق فرا�شٍة راأْت اخلل�َص بقعِر كاأ�ٍص ُمننٍت،

 �َشَقَطْت و�شاَع بها ال�شوؤاْل

�شغاِء فيُكم وا�شَتطاْل. توا حلكايتي .. مهما متادى مارُد الإ ل ُتن�شِ

ْت َيقيني فالتَفتُّ ِلكي اأَموْت.. هذي الَع�شا �َشجَّ

لغرِي �شيٍء ُقلُت هذا، َبيَد اأَينِّ حنَي هاَج الَبحُر

عاقًا مْل اأَِجْد يف ال�شقِّ ذاَك �ِشواَك يا هذا الَقلْم..  وانفلَق ان�شِ

ًى،  مْل َت�ْشَتِحْل يف َكفِّ هذا الباِئِد الَفاين ُح�شامًا اأو َع�شَ

ما كنَت مر�شاَل اجلحيْم..

لأ جراري بالن�شاِء وبامل�شاِء وبالن�شاِء وبالن�شاِء وبالن�شاْء؟؟ َتْيَت َكي مَتْ اأَ اأَ

بوْل ؟؟ اأْم ُكنَت ِمن ِخَدِع الَطريِق وِحُ�َك الَداِمي الذُّ

يا اأُيها القلُم الر�شوْل ..

َطلي ِبَجِحيِمهْم، َهْرَطقَت ِزنديقًا َرِجيَمًا، َت�شْ

ْنَت اجَلحيُم َجحيُمهْم.  وجحيُمُهْم اأَ

اإرِو امل�شافَة كيَف �شئَت وكيَف �شاَء لَك امَلدى

واِر�ِص ل َتروُم �شوى البعيْد. مثَل النَّ

مِت، ما اأَرداَك اإل اأَْن جُتيْب يا طفَل هذا ال�شَّ

ما قاَلُه ذاَك الكثيُب، ُقبيَل اأن يغفو الكثيْب.
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∂
تغريد اأبو �صاور

ردن. قا�شة من الأ
 ∂

قصص قصيرة

ماذا لو 

خـُ�صالت  يف  اأ�صابَعه  وجّدَلت  مل�صائه،  هداأًة  وا�صتحالت  كتفه،  على  راأ�َصها  رخــَْت 

!... �صرَجها   - بق�صٍد   – اأوقـََع  اأن  بعد  �صها  ُيرِوّ وراَح  ِتباًعا  فماجت   �صـَعرها؛ 

 .. �صدِره  عر�ش  يف  َجلَبًة  حُمِدثًة  وىل،  الأ النظرة  ب�صعاِع  غـََمَرته 

ا�صتعَل  وكيف  ر�َش،  الأ ال�صم�ُش  َوَلدت  كيف  يل  ارِو   - ٍد  بتوُدّ  – وقالت 

ا�صتطعَم  وكيف  بالقمر؟؟  النجمُة  َحَملت  �صهًرا  وكم  �صيبا؟؟!!  النهُر 

كتفيها...؟؟ على  املو�صوِم  ال�صوك  ذي  ال�صرب  رغم  البالَد   الغوُل 

ِيّ ِحلٍف ا�صتماَل؟ واأّية مليكٍة ا�صتعذَب خطاها فنقلها  وَرِوّين بحديِث الهدهد لأ

إْن طلبُت منَك اأن تاأتيني بالهدهد - من اأ�صَره ؟! هل  لل�صلطان؟ ... وقـُْل يل - ا

يكون هذا حماًل؟؟!
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طفل الظل

م�شرعٌة تنزُل درَج البيت.. وتبداأ با�شطناِع 

�شيف..  ال�شكينة.. رويدًا رويدًا مت�شي على الرَّ

ويذوُب  كعبها...  لوقِع  �شيُف  الرَّ يـُن�شُت 

�شوَد مع نغِم التَّهادي يف ِم�شَيتها..  اأ�شفَره والأ

ظلُه  هكذا  بخطوتني،  عنها  متاأخرًا  مي�شي 

ال�شم�ص..!  مراآة  يف  املُنعك�َص  ِظّلها  يجاوُر 

من  بـِنوتٍة  عليها  فريُد  اأغنيًة،  ال�ّشوَق  َتبثُه 

َفيقرِتُب  اللْوِز  �شجرِة  عنَد  تُقف  ـنهيد..!  التَّ

يدها؛  فـتمدُّ  يَده  مَيدُّ  لليمنِي  خطوًة  منها 

لن...! بينهما طفل. فيت�شابك الظِّ

حوارية مكرورة

وَيعتلي  الفجُر  �َشيجيء  حتمًا  له:  قالت 

�شحوَب ال�شماء...!

تابعت...  �شيجيء،  نعم  راأ�َشُه،  هزَّ 

بِح  وريات مع ن�شائِم ال�شُّ وحتمًا �شتت�شابُق الدُّ

وحتمًا  �شيحدث،  نعم  �ُشّباِكَك..!،  عن  بعيدًة 

�شاأَتخل�ُص وحدي من فزعي من �شوِت عجوِز 

اأكرَه  اأن  من  يل  بدَّ  ول  �شَتَتخل�شي،  الليل..، 

املطَر اللعوب...!، اآاآها �شتكرهني، واأحرق كل 

ماكَتبه »دروي�ص وج�ان« واأجعلهم رماداأً فوق 

الغياب...!، فعًل ت�شتطيعني، و�شاأَُبعرث �شعري 

نعم  فّظة،  �شيفيٍة  مبلمح  وا�شطبُغ  الرزين 

نعم تفعلني، و�شاأبدل عاداتي يف تناوِل الطعام 

للريِح  فُق  �َشاأ�شَ وحتمًا  ليها،  بدِّ واملنام...!، 

واأُداهَمُه...!،  للِغياِب  ِفَر  واأُ�شَ فاأُراق�شها، 

على  واتكاأت  نافذَتها  عْت  �َشرَّ تفعلني،  نعم 

�شا�ص خيباِتها،  احلائِط الذي ُتدون عليه بالرَّ

 وجل�ص ُقبالَتها ي�شتند اإىل ظلِّه على اجلدار ..

�َشتفكر  حتمًا  خفي�شٍة،  بن�ٍة  وا�شرت�َشلتْ 

وحبي  �شْوتي  اجلميلت  وُتْن�شيك  بالغياِب 

اإليها  واأ�شاَر  ِجل�شته  يف  اعتدل  ونب�شي 

اأذنها، �َشدَّ  فاقرتبت  اقرتبي،  اأْن   باإ�شبِعِه 

ظّل  لأ اجلميلت  كل  �شاأن�شى  حتمًا  وقال: 

َنف�شْت  اأنِت،  جميلتي،  حمراِب  يف  خافرًا 

�شاأظل  ومتتمت:حتمًا  النقبا�ص  روِحها  عن 

جميلتك اأبدًا....

مطروحًا على اأحد اأر�شفِة املدينة البلهاء 

غريِة ال�شوداَء ًفْوَر ُنزولها  غمَز لها بـِعينه ال�شَّ

ووا�شلْت  �شاقاها  ارجَتفت  يارِة!!  ال�َشّ من 

مفاجاأَة  ُمتغا�شيًة  الورد  حمِل  اإىل  ال�شرْيَ 

�شوٌت  فاأتاها  اأحمًر  جوريًا  اختارت  لقائه!! 

اأن  دون  اأبي�شًا!!  اجعليه  اأَْن  َخلفها  من  اأج�ص 

باأبي�َص وغادرت  ا�شَتْبدَلته  اإىل اخللِف  َتلتِفت 

ُخطواتها،  ِظَلّ  َي�شبُق  خطواِته  ِظُل  م�شرعًة، 

زحاِم  يف  لـُِت�شيعه  املرور  اإ�شارات  ُتعاِند 

ويزيد..!! ظَلّها  ُيطاوُل  ظُلّه  زال  ول   املدينِة، 

�شيقًا  لولبيًا  طريقًا  دخلت  �شاذٍج  ِبتخطيٍط 

على  املرتامي  ظَلّه  َفذهلها  لثننِي  يت�شُع  ل 

�شاأجيئ  لها:  لـِيهم�َص  بيتها  و�شلت  احلائط!! 

اأريكِتها  على  ارمتت  باخليبِة  عندالثامنة!! 

لب�شْت  ملوعِده،  َت�شتعُد  بداأت  اخليبِة  وبذاِت 

يف  الورَد  وو�شعت  اأ�شود،  حريريًا  ف�شتانًا 

مع  احللوى  قطَع  رت  وح�شَّ حمراَء،  مزهريٍة 

واأ�شعلت  بارد،  بعطٍر  وَرَفلْت جيدها  القهوة.. 

متمتمًة: تنتظره  وجل�شت  خافتًا   �شوًءا 

لـَيُكن لقاوؤنا اأنيقًا اأيها الغياب..!
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∂
ر�ساد رداد

ردن. قا�ص من الأ
 ∂

ق�صتان

الرجل الذي سجن نفسه

اأح�ش ب�صاأم ل مثيل له، الطريقة  ذهب لل�صوق ولي�ش له به حاجة لكنه ذهب، 

بله  الأ والتاأمل  �صواق  والأ بال�صوارع  الطواف  العبء  هذا  من  للتخل�ش  الوحيدة 

لب�صة والنوفوتيه وراح يتاأمل باملالب�ش  رمات« ووجوه املارة، بداأ ب�صارع الأ لواجهات »الآ

�صوق  اإىل  ودخل  املالب�ش  �صوق  من  انتهى  ذلك،  غري  لكنه  ال�صراء  يريد  كزبون 

حذية املعرو�صة ب�صكل مغٍر ولفت للنظر وال�صيجارة  حذية.. ي�صاهد ويتاأمل الأ الأ

ل تنطفئ من فمه �صامت ل يتكلم.

 »حممد رجب« اأنفق من عمره اأكرث من اأربعني عاما مل يحقق �شيئا من اأمنياته.. 

مية، الو�شع القت�شادي �شيء  ن�شانية تتكرر.. الفقر يف ازدياد، اجلهل، الأ املاأ�شاة الإ

جماد..  الأ »علي«  �شيعيد  هل  ال�شخيفة  الطريقة  بهذه  انتهى  فعل  هل  و�شدام  جدا. 

مريكية �شحيحة رغم ب�شاعتها وعمر اخليام كم كانت نهايته  كلها هراءات؛ الرواية الأ

نافع  بن  وعقبة  واأكاذيب  موؤامرات  يعرفه..  قليل جدا من  العربي  والتاريخ  ماأ�شاوية 

قراءة  يف  التو�شع  اأحب  ل  اأ�شبحت  بتو�شع  عنه  اأقراأ  مل  لو  واأروعها  �شورته  اأبهى  ما 

كثريًا عن اأبطال تاريخنا خ�شية اأن اأ�شدم من جديد. قادته قدماه اإىل �شارع مزدحم 

ا�شطدم ب�شخ�ص يحمل كوبا من القهوة ال�شاخنة اأنت رجل �شكران.
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- ا�شمت اأنا رجل حمرتم.

ا�شتد احلوار بينهما �شفع الرجل »حممد 

تقدم  النا�ص  عليهما  حتلق  �شفعة  رجب« 

قابلهما  املخفر  اإىل  الرجلني  واقتاد  �شرطي 

ال�شابط وطلب منهما البطاقات ال�شخ�شية، 

حد اجلنود وهم�ص له.. عاد بعد قليل  اأوماأ لأ

وهم�ص يف اأذن ال�شابط قال ال�شابط للرجل: 

تف�شل يا اأ�شتاذ هويتك

زلت  ما  رجب«  »حممد  اأ�شتاذ  يا  واأنت 

�شيفنا اأنت مطلوب منذ فرتة انتف�ص »حممد 

رجب« يا �شيدي اأنا مل ادخل مركزا يف حياتي 

مل اأ�شجن يف حياتي قط..

- يا �شيد حممد نظرا لظروفك �شاأتركك 

ن على اأن تعدين بان تكون هنا ال�شاعة  تغادر الآ

العا�شرة �شباحا و�شتبقى هويتك هنا.

- اأعدك يا �شيدي. عاد اإىل البيت مهموما 

اأح�شت زوجته  البيت  وحزينا جل�ص يف حو�ص 

باأن هناك اأمرا غريبا...

- يا حممد ..ما بك..

- ل �شيء وقف واأخرج كل ما يف جيبه من 

اأوراق وفواتري وفاين.

- هل تبحث عن �شيء؟ قل يل..

- يا بنت احللل الهوية..

�شود هويتك يف القمي�ص الأ

-هويتي وقفز من مكانه واأ�شرع ليتاأكد من 

ابت�شامة حزينة  الهوية عاد وهو يخفي  وجود 

لكنه مل ين�ص موعد الغد.
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الكر�صي

بقالة  اأمام  خ�شبيا،  كر�شيا  يقتعد  كان 

امل�شتعل  املخيم  منت�شف  يف  قابعة  �شعيبة 

وعواء  الباعة  �شراخ  وال�شو�شاء،  بالفو�شى 

طفال. ال�شيارات، و�شياح الن�شوة والأ

كان بني اأ�شابعه النحيلة املرجتفة �شيجارة 

تقراأ  املرتبك  وال�شحوب يف وجهه  تنطفئ.  ل 

�شعوب  انك�شارات  مقد�شة.  مدن  �شياع  فيه 

الع�شاق  يوغل  حني  الفجيعة  اإنها  م�شطهدة، 

يف املدى.

اأبواب مو�شدة وجدران  اأمامه �شوى  لي�ص 

اأمامه  �شيء  ول  يحدق  لكنه  �شامتة  مهرتئة 

�شوى غبار يت�شاعد بني الفينة والفينة وروؤو�ص 

كاحلة فر منها الفرح واملاء وتركها خرابا يف 

خراب ل ن�شوة خلف الزجاج امل�شوه ول �شبايا 

تلون النوافذ بحبل غ�شيل م�شطنع. يقف ثم 

يعود،  ثم  كر�شيه،  عن  خطوات  يبتعد  يجل�ص 

كاأنه ينتظر اأمرا.. حا�شما القلق �شيد املكان، 

لكنه الف�شول اإذ ت�شتبك اأنهاري ببحره العميق 

لكن املهمة م�شتحيلة.

�شورة  الكثيف  بدخانه  ر�شم  قلق  الرجل 

ن�شاين. للوجع الإ

لهة  هل حاول مرة �شرقة �شر النار من الآ

ليعي�ص عذابا اأبديا. مل يك�شر اإناء وقته �شيئا، 

رغم �شو�شاء املكان، لقد حتول اإىل �شعفة يف 

الكر�شي املهرتئ..

واأي  الرجل.  هذا  اقرتف  خطيئة  اأي 

اآثام لكل املخطئني،  ح�شاب ينتظر وكاأنه بئر 

لكنه يحدق.

بداية  منذ  مو�شدا  كان  باب  فجاأة  وقف 

اأ�شابع  خلفه  من  اأطلت  قليل،  فتح  اللعبة، 

يف  عا�شفة  اأثار  ممزقا،  ورقا  نرثت  رقيقة 

زقة العتيقة. ق�شفت اآخر  ال�شارع واحلارة والأ

وردة يف تلك املزهرية امله�شمة.

و�شحت  الدخان،  عمود  �شعود  توقف 

الروؤية قليل نظرت اإىل املكان.. مل اأجد �شوى 

كر�شي خ�شبي مهرتئ تكومت عليه جبال من 

�شئلة ال�شعبة. الأ
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∂
علي عجيز

ْرَفُة الشُّ

قا�ص من م�شر.
 ∂

بي�ش املتو�صط  �صكندرية، وعلى مقربة من الأ يف �صاحية هادئة من �صواحي الإ

كان كل بيت قد جل�ش وحيدا �صامتا، يجول بب�صره نحو اإخوته يف �صوق، ولهفة 

�صجار امل�صنة،  ت�صل اأحيانا اإىل حد احل�صرة، يود كل بيت اأن يعانق اأخاه لول تلك الأ

�صوار احلديدية -  الأ إليها، ولول تلك  ا التي جلاأت  الطيور  واملتعبة من ع�صرات 

ر�صخت  وكذلك  ُمكّلف-.  -ك�صجان  خوة  الأ التالقي بني  التي متنع  الالقلبية- 

تلك  اإىل  ن�صات  الإ على  اجتمعت  لكنها  تتعانق،  فلم  �صاكنيها  حلكم  البيوت 

اأحلانها  اأروع  املتو�صط  عود  اأوتار  تعزف  حيث  بعيد،  من  القادمة  ال�صيمفونية 

مب�صاندة كمان الريح، وناي ال�صفن العابرة، وتغريد الطيور املهاجرة.

ال�شم�ص كانت مدعوة حل�شور ذلك احلفل الرائع، لكنها قررت الن�شراف ب�شبب 

اأقبل  قد  ها  عنها.  ينوب  من  حل�شور  وكذلك  العمل.  يف  وقتها  وانق�شاء  رهاق  الإ

القمر  بغياب  فرحا  ال�شوداء،  قبعته  معتمرا  حلته،  اأبهي  مقعده يف  على  الليل، جل�ص 

املعهودة. وراح يرك�ص هنا  الليل عمله بحماقاته  بداأ  الظل.  وراء ال�شم�ص وتواريه يف 

وهنا كطفل غري م�شوؤول.
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املكد�شة  اليائ�شة  البيوت  تلك  تعبت 

بالهموم من متادي الليل يف فر�ص �شيطرته، 

وبقى  فنامت.  عليها  واأحزانه  �شمته  وبعرثة 

تلويع  يف  دربه  رفيق  منتظرا  ن�شيطا،  الليل 

القلوب وتاأريقها؛ ليكمل ال�شهرة �شويا. نادى 

عليه وبحث عنه يف كل مكان، فلبى ال�شديق 

النداء.

- اأين كنت يا �شديقي ال�شتاء؟ اأين بردك؟ 

اأين  اأمطارك؟  اأين  رعدك؟  اأين  برقك؟  اأين 

رياحك الهوجاء؟ 

)�شاأل الليل يف ن�شوة و ا�شتغراب(.

�شهرة  بعد  عميقة  اإغماءة  يف  كنت    -

مليئا  ن�شيطا  معك  اأنا  ها  لكن،  البارحة. 

باملفاجاآت. 

)اأجاب ال�شتاء وهو يب�شط كفه مل�شافحة 

�شديقه(.

�شُنهق؟ من  �شنبداأ؟ من  - ح�شنا، مبن 

�شُيبتلى بنا؟ اأين �شنكمل �شهرتنا؟ ملن �شنمنح 

ق�شوتنا؟ 

ت�شافحا،  اأن  بعد  دهاء  يف  الليل  )�شاأل 

واأطلق لقهقهاته العنان(.

قبل اأن يجيب ال�شتاء، كانت قهقهات الليل 

خفيفًا  �شوء  فاأ�شعلت  اأفزعتها؛  قد  العابث 

يف الغرفة. مل تكن نائمة. كل ما كانت تفعله 

من  وبالرغم   قطتها،  واحت�شان  البكاء  هو 

ثوبا  ترتدي  كانت  اأنها  اإل  و�شعفها  مر�شها 

من  كان  ثوبها  ال�د،  من  يحميها  ل  خفيفا 

اأحد الطرازات العاملية. ثوب وردي مزخرف. 

ر�شمت عليه بع�ص الورود والقلوب ال�شغرية. 

ذهبي  �شعر  ذات  وجهها.  كان  كالثلج  اأبي�ص 

وعيون خ�شراء. ترتدي قلدة ما�شية وقرطًا 

فحملت  �شدرها  ب�شيق  اأح�شت  ذهب.  من 

اإىل  وتطلعت  �شرفتها،  اإيل  وخرجت  قطتها 

ال�شماء.

ال�شوء  ذلك  عند  �شديقي.  يا  هناك   -

اخلافت، �شنتخذ من الواقفة يف ال�شرفة دمية 

لنا.

)اأجاب ال�شتاء  على ت�شاوؤلت �شديقة حول 

اإكمال ال�شهرة وعيناه تلمع من ال�شعادة(.

لنمرح  هيا  لننطلق.  بنا  هيا  ح�شنا،   -

ون�شعد اأنف�شنا، وندمي قلبها.

)هذا ما قاله الليل لل�شتاء قبل اأن ينطلقا 

ناحية ال�شرفة(.

يناف�ص  كلهما  وجنون.  ب�شرعة  اقرتبا 

الثاين. الليل يطلق ظلمه بق�شوة مما جعلها 

ل ترى قطتها التي فرت هاربة من بني يديها 

الرعد  اأ�شوات  املطر.  بوابل  اأح�شت  حينما 

كانت على اأ�شدها، و�شوء ال�ق كاد اأن ُيعمي 

العيون. 

حاولت اأن تعود اإيل غرفتها، لكن الظلم 

حت�ش�ص  حاولت  رجوعها،  دون  حال  الدام�ص 

على  فوقعت  بقطتها  ا�شطدمت  لكنها  الباب 

حاولت  نحيل  كان  ج�شدها  ال�شرفة.  اأر�شية 

اإىل غرفتها حبوا على يديها. لكن  اأن تذهب 

الرياح القوية قد اأغلقت الباب.
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ال�شرفة  من  اقرتب  قد  البهيم  الليل  كان 

خطوات.  بب�شع  القا�شي  ال�شتاء  على  متفوقا 

ي�شحكان  ال�شرفة  على  الثنان  فجل�ص 

وينظران اإليها يف �شعادة ون�شوة. كانا يف قمة 

بكاء  و  �شعف  من  فيه  �شارت  مبا  ال�شتمتاع 

و�شعورها بال�د واخلوف من الظلم.

مل  و�شعف؟  اأمل  من  بي  ما  يكفيني  األ   -

تكن قطتي بحاجة اإيل عرقلتي.

من  القلوب  وحتجر  برودة  يكفيني  األ   -

حويل؟ ل�شت بحاجة ل�ودة ال�شتاء.

ومن  حويل  من  ق�شوة  يكفيني  األ   -

ك�شواد  قلبوهم  �شواد  يكفيني  األ  عرفتهم؟ 

هذا الليل؟

ملاذا  غرفتي؟  يف  وحدتي  تكفيني  األ   -

خانني باب ال�شرفة وجعلني وحيدة هنا؟

يبق  اإنني ن�شف ميتة، مل  يائ�شة.  اإنني   -

يل �شيء يف هذا الكون.

- كلهم رحلوا. كلهم تركوين. قد جتمعت 

العذابات علي قلبي وج�شدي من كل �شوب.

- مل اأعد اأقدر علي حتمل املزيد.

متهدج.  ب�شوت  وبكت...  وبكت  وبكت 

اإىل  تنظر  تغرق وجهها. كانت  كانت دموعها 

على  قادرة  تكن  مل  كلمها.  اأثناء  ال�شماء 

الوقوف اأو طلب امل�شاعدة، فا�شت�شلمت لتعبها 

ونامت.

جل�شتهما.  يف  وال�شتاء  الليل  اعتدل 

راعهما حالها وكلمها. اأح�شا بالذنب. حاول 

نقاذها. ذهب  لإ ما ميكنهما  فعل  امل�شاعدة. 

الليل يف طلب ال�شم�ص. لكنها رف�شت القدوم 

حيث مل يحن موعد بزوغها بعد. حاول ال�شتاء 

اإيقاظ النائمني يف البيوت املجاورة. راح ير�شل 

برقه ورعده يف كل مكان. كي ينتبه اإليها النا�ص 

لكنه مل يكن يعلم باأنه يزيدها ب�قه وهنا على 

وهن. واأخاف النا�ص فاأغلقوا يف وجهه الباب. 

فجل�ص  م�شاعدتها.  يف  وال�شتاء  الليل  وف�شل 

حماقتهما  ب�شبب  يبكي  وال�شتاء  ينتظر  الليل 

ْرَفُة. يف اإيذاء الواقفة يف ال�شُّ

بتوقيت  �شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  دقت 

�شكندرية. والنا�ص يف حالة ا�شتغراب، كيف  الإ

للظلم اأن يدوم حتى ال�شابعة؟ وما هذا املطر 

الغزير؟  لكن مل  يباِل اأحد ملدة طويلة . فكل 

اأبناء املدينة حمملون بالهموم. ل يريدون هّمًا 

جديدًا. وقالوا باأن ما يحدث ظاهرة طبيعية. 

وان�شرفوا اإىل اأعمالهم.

حار�ص  عمله  اإىل  ان�شرف  ممن  كان 

امل�شكينة.  الفتاة  فيها  تقطن  التي  البناية 

الفتاة قد تدىل  ثوب  انتباهه جزء من  جذب 

الباب.  وطرق  م�شرعًا.  فانطلق  ال�شرفة.  من 

فتحت له العجوز القبيحة. ا�شتفزته ب�شوؤالها 

عن �شبب قدومه. فدفعها بعيدا عنها واأ�شرع 

ذهول.  يف  تلحقه  والعجوز  الفتاة  غرفة  اإيل 

علي  ملقاة  بها  واإذا  بقوة.  ال�شرفة  باب  فتح 

اأح�ص  لكنها مل جتب.  اإيقاظها  ر�ص حاول  الأ

واأبلغ  روح.  ول  فيها  نب�ص  فل  يديها   نب�ص 
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العجوز باأنها قد ماتت ففقدت العجوز وعيها. 

فا�شتدعى ال�شرطة.

- هل تعتقد اأنها انتحرت؟ 

)�شاأل ال�شرطي وهو يدخن �شيجارته علها 

الغزير  املطر  ذلك  يف  الدفء  بع�ص  متنحه 

وال�د الرهيب والليل البهيم(

فتاة  اإنها  ذلك؛  اأعتقد  ل  �شيدي،  يا  ل   -

ملتزمة ومتدينة. اأعتقد اأنها فقدت وعيها يف 

ال�شرفة. 

)اأجاب حار�ص البناية يف ذهول من �شوؤال 

ال�شرطي(.

- علمت اأن العجوز هي جدتها فاأين اأبوها 

واأمها؟ هل لها اأ�شدقاء اأو ما �شابه؟

)�شاأل ال�شرطي يف ا�شتغراب(.

بوان منف�شلن  - نعم، العجوز جدتها. والأ

وفاة  منذ  جدتها  مع  اأقامت  وهي  فرتة.  منذ 

فقد  اأبوها  اأما  ال�شرطان.  مبر�ص  والدتها 

ابنته  وجود  تقبل  ومل  �شغرية  فتاة  من  تزوج 

اإيل  فاأر�شلها  معاملتها  ت�شيء  وكانت  معها 

عليها  يغدق  وكان  القا�شية  العجوز  جدتها 

فورثت  مات  حتي  واحلنان  العطف  ل  باملال 

عنه مبلغا كبريا من املال كان حتت ت�شرف 

كانت  لكنها  اأ�شدقاء.  لها  ولي�ص  العجوز. 

مرتبطة ب�شاب من اأبناء املدينة لكنه قد مات 

غرقا يف املتو�شط اأثناء هجرته غري امل�شروعة 

اإىل اإيطاليا. مل يكن لها �شوى قطتها. 

)اأجاب احلار�ص يف ح�شرة(.

- ح�شنا. �شكرا. انتظر هناك. 

فا�شتجاب  بيديه  ال�شرطي  )واأ�شار 

احلار�ص(.

- وفاة فتاة يائ�شة يف الع�شرين من عمرها 

�شيحدد  ال�شرعي  الطب  غام�شة.  حالة  يف 

�شبب الوفاة.

)قالها ال�شرطي وان�شرف(.

الظلم يخيم  زال  وما  وليلة  يوما  اأربعون 

املطر  وكذلك  �شكندرية  الإ اأرجاء مدينة  على 

يف ظاهرة غريبة. ترى ما ال�شبب؟«

)خ� يف جريدة اجلمهورية امل�شرية(.

قطه  وجود  من  هايل  الأ بع�ص  »ا�شتكى 

�شكندرية تلزم ق� �شاحبها  باأحد مدافن الإ

اأربعني يومًا. القطة دائمة املواء وت�شبب  منذ 

زعاج«. الإ
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∂
حممد طرميات

لنمرح قلياًل

طالب درا�شات عليا.
 ∂

ر�ش،   يف جوف ليٍل اأع�صى يتخبَُّط يف حُميِط نف�صه، كاَن ج�صُد �صربي ملقى على الأ

با�صتمرار،  ال�صئيل  الراأ�َش  تلطمان  اليدان  كانت  بالغة،  مبرارٍة  يبكي  مرتهاًل 

كاته تلك تنهيدٌة  وكان ال�صدُر يرتفع وينخف�ش يف حركٍة دائبة، في�صدر عن حترُّ

اأ�ش كغ�صن �صجرة  عميقة، ت�صبه تنهيدة الثكلى، ويف اأعلى اجلذع، ُهناك! تدىل الرَّ

اأُْثِقَل بالثمار، فكان الوجه ليمونًة �صفراَء �صاحبًة، وت�صاعد البوؤ�ش من  ليمون 

من  البخار  ت�صاعد  كما  غرية،  ال�صَّ غرفته  نافذة  من  مت�صلاًل  الرجل  ذلك  روح 

« البوؤ�صاء املقرورين يف الليل خارجاً على ال�صارع قريباً من تلك 
)1(

اأفواه »البلو�ش

الليل،  �صويداء  يف  عالياً  اأخرياً  �صاحبنا  ببوؤ�ش  اأولئك  اأنفا�ُش  والتقت  الُغرفة، 

�صود القامت، ونطق الَفُم اأخريا: »اأُريُد النتحار«. فامتزجا بلونها الأ

إنَّه  اً يف ُكلِّ اأوجه احلياة، ا  مل يكن ذلك قراراً ُمفاجئاً؛ ف�صربي رجٌل تعي�ش ِجدَّ

طالل« بينما عيناه  ن ي�صتمُع اإىل اأُمِّ كلثوم، وهي تغني اأُغنيتها الرتاجيدية« الأ الآ

�صنوات؛  خم�ش  منذ  تركهم  الذين  الثالثة،  ابنائه  �صور  اإىل  بح�صرٍة  تتطلَّعان 

ليعمل مغرتباً يف الكويت.
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�شار  »كيف  باإحلاح  نف�َشُه  ي�شاأُل  ن  الآ اإنَّه 

بي  يعود  لو  اآه!  بخري؟  اأهم  ن؟  الآ �شكلهم 

فقد  اأبدًا؛  الفقري  بلدي  غادرُت  ملا  الزمن، 

تاأكلن  قود  والنَُّ الغربة  اأنَّ  اأخريًا  يل  ى  َتبدَّ

ًة  مرَّ ال  اجلوَّ الهاتف  رنَّة  وت�شاعدْت  القلب«، 

يرى  اأن  يف  يرغب  �ش�ي  يكن  مل  تني،  ومرَّ

�شا�شة هاتفه.

الذي  عملي  ربُّ  اأنَّه  ا  اإمَّ �شيكون؟  »من 

يحلو له دائمًا توبيخي، والت�شييق على جمرى 

نف�شي، اأو اأنَّها امراأتي اللعينة تريُد التنغي�ص 

اإىل  يخر�شان  �شاأجعلهما  فقط  ن  الآ  ، عليَّ

م�شنقٍة  حبل  لنف�شه  �ش�ي  ون�شب  بد«،  الأ

الق�ش�ص  فوق  ي�شعُد  ن  الآ هو  وها  اأنيقًا، 

قراأها  الَّتي  ن�شانية  الإ والروايات  احلزينة 

دون  املُ�شرَّ لد�شتوفي�شكي،  مرارًا)امل�شاكني 

هيغو،  لفيكتور  والبوؤ�شاء  غوركي،  ملك�شيم 

ر�ص  بون يف الأ الع�ات للمنفلوطي، واأخريًا املُعذَّ

ه الوحيد،  �شها فوق كر�شيِّ لطه ح�شني( الَّتي كدَّ

ر �ش�ي  ة، قرَّ ة، ودموٍع جادَّ ِعدَّ وبعد زفراٍت 

عينيه،  اأغم�ص  عنقه،  على  احلبل  ي�شع  اأن 

خيايل  »يا  تغني  وهي  كلثوم  اأُمَّ  اإىل  واأن�شت 

ب�شوٍت  الكمنجات  وتدندن  الهوى«  اهلل  رحم 

متهابط« كان �شرحًا من خياٍل فهوى«،

ــ قال يف نف�شه »اإي واهلل، هوى«.

اأغم�ص عينيه اأُخرى، و�شهق عميقًا؛ ليكتم 

ل  وَّ بها لأ ًة يجرِّ ًة خفيَّ اآخر اأنفا�شه، ا�شت�شعر لذَّ

ته كاإن�شان، ا�شتمرَّ  اأوج قوَّ اأنَّه يف  ة، و�شعر  مرَّ

وخال حوا�شه  لثواٍن،  تلك  ُطقو�شه  نًا يف  متمعِّ

العينان  ذاك،  خري  الأ لِه  تاأمُّ اأثناء  تتداخل 

اجلمال،  يف  غايًة  ًة  ملئكيَّ اأطيافًا  تب�شران 

ُل للعقل اأنَّ رائحة العفن ماهي اإل  نف يخيِّ والأ

الثخينة  الب�شرُة  وتلك  زهرة،  األف  من  عبرٌي 

تتلذذ  كانت  اجل�شد،  طول  على  املتمددة 

هاية طفًل  باأن�شام املُكيف، فيبدو امل�شهد يف النِّ

زهورها،  يتن�شُق  يف،  الرِّ يف  تلَّة  على  يقف 

بيعية،  الرَّ اأن�شامها  مع  املُلم�شات  ويتبادل 

طفلًة  هاية  النِّ يف  التلَّة  ُل  فيتخيَّ عينيه،  ويغلُق 

تبدو،  اأن  لها  ي�شحُّ  ل  بحيُث  جميلًة  اأُخرى 

ر �ش�ي اأنَّ ذلك الطفل ما هو اإل نف�شه  وتذكَّ

امل�شهد اجلميل  واأنَّ هذا  حينما كان �شغريًا، 

مل  ه  لكنَّ نني،  ال�شِّ غابر  يف  �شابقًا  عا�شه  قد 

ْثُكْم  نحدُّ مل  ياللن�شوة!  اللحظة،  اإل  ره  يتذَكَّ

املوجات  كانت  لقد  بعد،  ال�شمع  ة  حا�شَّ عن 

من  حلظاٍت  الراديو  من  رُة  املتحدِّ معية  ال�شَّ

اأنغام  على  واحلزن،  الفرح  بني  ط  تو�شَّ �شعوٍر 

ل  كوكب ال�شرق، ثمَّ فجاأًة ومن غري مّ�ر، حتوَّ

ريا�شته  من  �ش�ي  اأفاق  حم�ص،  ن�شاٍز  اإىل 

اأُمَّ  ُيقاطع  الراديو  ي�شمع  وهو  تلك،  الروحية 

كلثوم بطريقٍة وقحة:

داتي ! �شادتي! اأهًل ومرحبًا بكم يف  ـ »�شيِّ

فقرتنا الدعائية اليومية«

كان  ما  »هذا  حاجبيه  �ش�ي  ب  قطَّّ

ينق�شنا«

فكم اليوم   لنمرح قليًل، �شنعرُّ
)2(

ـ »اأُولي!

ب�شلعتني متكاملتني، وعلى الهواء ُمبا�شرًة«

ـ »وما الفائدة؟«
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اأنَّ  تظنُّ  ُكْنت  اإذا  املت�شائم!  »عزيزي  ـ 

لهوؤلء  ن  الآ فا�شتمع  فائدة،  بل  برناجمنا 

ثت  وحتدَّ نظرك«،  وجهة   َ لُتغريِّ املُجّربني؛ 

ُكَلَّ  ن�شيُت  »لقد  ة:  بقَوَّ الراديو  على  امراأٌة 

متاعبي ال�شابقة يف هذه التجربة«

ُعُنقه، ونزل من  الطوق من  ـ نزع �ش�ي 

ة بهدوء« نعْم، هذا ما اأحتاجه« القمَّ

مطبخك  اإىل  اذهب  امل�شتمع  »عزيزي  ـ 

َنَّك  اأ ُبدَّ  ل  منتجاتنا،  عن  وابحث  فورًا، 

�شتجدها؛ فهي اأ�شهر من ناٍر على علم«، واجته 

ال،  اجلوَّ الراديو  برفقة  مطبخه  اإىل  �ش�ي 

طات  واخللَّّ ال�شكاكنُي  »اإَنَّها  الراديو  وتابع 

هرية من ماركة العلء« ال�َشَّ

اخلطوة  وما  ُهنا،  لديَّ  اإَنَّها  »رائع!  ـ 

التالية؟«

احلديث  �شاأترك  التالية،  اخلطوة  »قبل  ـ 

ل�شديقي الفيل�شوف النف�شاين الذي �شين�شمُّ 

َنَّكم  اأ لكم،  ُد  اأوؤكِّ واأنا  الهاتف،  ع�  اإلينا 

مع  بالغة  ب�شعادٍة  اللحظات  هذه  �شتعي�شون 

منتجاتنا برفقة تو�شياته املُفيدة، وقبل ذلك، 

َر متابعينا ب�شرورة جلب الفواكه  ل ُبدَّ اأن ُنذكِّ

اليوم  فو�شفة  وجتهيزها؛  لديهم  املتوفرة 

�شتكون كوكتيل الفواكه«.

�ش�ي،  وجه  على  ابت�شامٌة  وارت�شمت  ـ 

اإىل  الفواكه  ات  حبَّ يخرج  وهو  قليًل  ظ  وتلمَّ

النُّور من اأكيا�شها ال�ّشوداء »ل باأ�َص من اأن نبل 

ريقنا بكاأ�ص قبَل اأن ُنفارق احلياة، هل تذُكُر يا 

َك  �ش�ي كم كاأ�شًا ُكنَت ت�شرب، حني كانت اأُمُّ

ت�شنع الكوكتيل؟ يا اهلل! كانت اأيامًا جميلة!« 

ومنهم  املتابعني  اأ�شماع  اإىل  وتناهْت  ـ 

ًة َمِرَحة، وتبعُث  �ش�ي ن�ٌة اأُخرى، تبدو طفولَيَّ

البيوت،  رّبات  �شاء  النِّ «�شيداتي  اأي�شاً  الهدوء 

�شادتي الرجال رّبات البيوت، باخت�شار، اأنت 

اأيُّها الواقف يف املطبخ اأيًا كنت، اأنا الفيل�شوف 

ف�شي الذي لي�ص من املهم اأن تعرفوا ا�شمه،  الَنَّ

باأنف�شكم  ثقتكم  ت�شتعيدون  اليوم  و�شاأجعُلكم 

هيا  هيا  اليوم،  و�شفة  حت�شري  خلل  من 

الَنَّحيلة«  بيده  �ش�ي  مُي�شكه  املوز«،  اأم�شكوا 

اأُنظروا اإليه! اإمل�شوه! تعَلَّموا منه كيف ت�شبحون 

ان�شيابيني يف حياتكم«.

ز �ش�ي نظره نحو املوز حَتَّى ي�شعر  ـ ُيركِّ

باحلول«حقًا«

هكذا!  ت�شفنوا  ل  الفيل�شوف«  ي�شتدرك  ـ 

هناك عمٌل لدينا، تف�شلوا بالتق�شري، وتعَلَّموا 

�ش�ي  ُر  يتذَكّ ولّبًا«،  ق�شورًا  حياتكم  يف  اأن 

كيف غا�ص يف الق�شور ِطواَل حياته، �شهادته 

لوحٌة  زوجته  كرتوٍن،  قطعة  كانت  اجلامعية 

غربته  حتَّّى،  اإليها  الَنَّظر  ي�شتطيع  ل  ب�شعة 

ا�شٌم بّراق لرجٍل اأخرق ل يزاُل فقريًا، وتنبه 

�ش�ي على ال�شوت مّرًة اأُخرى: »ُقلُت لكم اأن 

ل تذهلوا، تعَلَّموا املزيد، هيا، اأم�شكوا الَثَّمرة 

املا�شية،  العلء  ب�شكني  اق�شموها  باأيديكم، 

موا اأُموركم،  �شتنق�شُم ب�شرعة، تعَلَّموا اأن ُتق�شِّ

الجتماعَيَّة،  والعلقات  العمل  بني  اف�شلوا 

اف�شلوا بني الغ�شب واحلق«.
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من  كلٌم  �شلم!  »يا  �ش�ي:  ي�شرخ  ـ 

ابق،  ال�شَّ يف  ذلك  طّبقُت  ليتني  واهلل،  ذهٍب 

لكْن فاتني القطار« 

ال�شيء،  بالبثِّ  ًا  غا�شَّ اديو  الرَّ يتنحنح  ـ 

فيلطمه �ش�ي ليفيق، تنطلق اأ�شواُت املوجات 

ياأتي  واأخريًا  ت�ش�ش�ش�ص«،  وووو،  فقط«وززز، 

وت الب�شري »ل تخافوا؛ مل يفتكم �شيء،  ال�شَّ

�شياء، تعاملوا معها برفق«،  ولكن ل ت�شربوا الأ

َنَّه  ر للحظٍة اأ حّك �ش�ي راأ�شه ُم�شتغربًا، وفَكَّ

ه طرد هذه الو�شاو�ص ما  قد يكون مراقبًا، لكَنَّ

ن �شعوا  َنَّه فقرٌي مغرتٌب بائ�ص »والآ ر اأ اإن تذَكّ

لوا«، واعتلى  ط العلء، �شغِّ قطع الفواكه يف خَلَّ

الغرفة  جدران  بني  مرتددًا  ط  اخلَلَّ �شجيج 

املذيع  اأنَّ  اإىل  �ش�ي  يتنبه  ومل  ال�شاكنة، 

املذيع،  وكذلك  كلماته،  يوا�شل  ن  الآ احلكيم 

اإىل  ي�شتمُع  ن  الآ اجلمهور  اأّن  اإىل  يتنّبه  مل 

ط الوح�شي،  الفواكه وهي تئنُّ يف ذلك اخللَّّ

ث  املتحدِّ بني  ُموّزعًا  ُم�شرتكًا  غباًء  فكاَن 

واملتلقي، كانت احلكمة التي فاتت املُ�شتمعني 

خلفية،  م�شاألٍة  يف  قناع  الإ اأردت  »اإذا  هي: 

ذا  اأن تخلط الطالح بال�شالح، وحبَّ فل تن�َص 

، مل تكن تلك  اأكرث«، على كلٍّ الح  لو كان ال�شّ

َنّه  ن�شيحًة ذات معنى بالن�شبة اإىل �ش�ي؛ لأ

َنَّه يعتقد اأّن  يلتزُم فحواها طوال الوقت، كما اأ

كثريًا من العرب يفعلون ذلك اأي�شًا، وبعد اأن 

دب عن مقاطعة الراديو،  ط قليل الأ كَفَّ اخلَلَّ

�شعيف  ب�شكٍل  م�شموعًا  الراديو  �شوت  عاد 

اأّن هذه  اأراأيتم؟ مع  ن ع�شريكم،  »ا�شربوا الآ

اأنَّها  اإل  متامًا،  مهرو�شًة  اأ�شبحت  الفواكه 

من  له  تعّر�شتم  مهما  واأنتم!  لذيذة،  تزال  ل 

يهّز  دائمًا«،  هاية  النِّ يعني  ل  فهذا  �شدمات، 

�ش�ي راأ�شه موافقًا، وقد افرتَّ فمه عن ب�شمة 

ّول  مفاجئة، ب�شمة الرجل الذي اقتنع بكيانه لأ

املذيع  وتابع  �شنة،  وثلثني  خم�ٍص  منذ  مّرة 

مبك�ِّ  �شاأعود  ن  »والآ ف�شي:  الَنَّ الفيل�شوف 

�شا�شي، واإذا كان لديكم  ال�شوت اإىل املذيع الأ

جتربتكم  حول  ملحظات  اأو  اقرتاحات  من 

رقام  الأ على  به  تَتَّ�شلوا  اأن  فباإمكانكم  هذه، 

قيقة..« الَتَّالية... علمًا اأّن �شعر الَدَّ

يتواَن  ومل  م  املُه�َشَّ هاتفه  �ش�ي  اأخرج  ـ 

عن الت�شال« األو... ال�شلم عليكم«

ماألوفًا،  �شوتك  يبدو  ال�شلم،  »وعليكم  ـ 

راأيك  ما  الوحيد،  املَُتَّ�شل  َنَّك  اأ الظاهر 

مبنتوجاتنا؟«

من  كثريًا  ا�شتفدُت  لقد  »احلقيقة،  ـ 

ف�شي و..« ملحظات الفيل�شوف الَنَّ

منتجاتنا  اأن  تعتقد  »األ  املُذيع:  يقاطعه  ـ 

رائعٌة فعًل؟«

رُت يف النتحار  كون �شريحًا، فقد فَكَّ ـ »لأ

ًا اإل اأّن من جعلني اأتراجع عن قرا...« توَّ

ويعتذر  �ش�ي،  وجه  يف  اخلط  ُيف�شل  ـ 

املذيع: »الظاهُر اأّن اخلَطَّ قد انقطع«

العام،  حباط  الإ من  حالٌة  �ش�ي  تعاود 

ويكيُل من فمه �شيًل من ال�شتائم البذيئة على 

نف�شه وجمتمعه، وي�شتمرُّ ال�نامج الدعائي، 

ولكن هذه املرة مع عر�ص جتارب م�شتخدمني 
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املطبخ،  يف  الراديو  �ش�ي  يرتك  �شابقني، 

الغرفة  اإىل  مي�شي  فاتنًا،  �شكينًا  وي�شطحب 

على حبل  ب�شكينه  يهوي  مرة،  اأول  كان  حيُث 

امل�شنقة فيقطعه، يبعرث الكتب، يرمي الكر�شي 

بعيدًا، ويقول: »ل ُبّد من طريقٍة اأ�شرع«

جلُّه  يرتدد  بعيدًا  خافتًا  �شوتًا  ي�شمع  ـ 

ُم�شاركٍة  امراأٍة  �شوت  كان  لقد  املطبخ،  يف 

َنَّني  اأ تخّيلوا  فّعال،  �شكنٌي  اإَنَّه  ال�نامج«  يف 

ٍة واحدة« ن قطع اللحم من مَرَّ ا�شتطيع الآ

ُث �ش�ي نف�شه: »وهل اأنا اإل حلم؟«،  ـ يحدِّ

ي�شارُع يف طعن رقبته، ويهوي مرتنِّحًا ككب�ٍص 

هاية خمد، وعاد  ه يف الَنَّ ذبيح، زفر كثريًا، لكَنَّ

الراديو يخاطب ابريق الكوكتيل منفردين يف 

اأُمِّ كلثوم:« ا�شقني وا�شرب  املطبخ على ل�شان 

ي طاملا الدمع روى« على اأطلله***وارِو عنِّ

هذا  حمليٌة  �شحيفٌة  ن�شرت  يومني،  بعد   

اخل�:

 حادث َعَر�شي يثبت جدارة ماركة العلء

العلء  ماركة  من  �شكنٌي  ا�شتطاعت   

يف  َعَر�شيًا  تنغر�ص  اأن  عيان  �شهود  وبح�شب 

رُه  ح�شّ بكوكتيل  انزلقه  اإثر  مقيم،  رقبة 

ط العلء اأي�شًا! بنف�شه، با�شتخدام خَلَّ

ون�شرت جريدٌة اأخرى:

 

انتحار فيل�صوف نف�صي 

�ش.  املدعو  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  رحل 

على  دعائٍي  برنامج  يف  ُم�صاركته  بعد  ع  ع. 

الراديو، وُيذكر اأّن ن�صبًة عاليًة من املواطنني، 

كانت ت�صتمع باإن�صات اإىل و�صايا الّراحل يف 

ذاعة، حَتَّى تكاد �صوارع الكويت تخلو من  الإ

اأهلها عند كلِّ بدايٍة للربنامج! 

من  مواطنون  َنَّهم  اأ على  دائمًا  اإليهم  ُينظر  اخلليج،  دول  بع�ص  يف  تتمركز  عرقية،  اأقليات   )1( 

ًة  درجٍة متدنية، ُيحرمون من بع�ص حقوقهم املدنية، ول يولون اهتمامًا يف امل�شاريع التنموية، فتحَيَّ

لبوؤ�شهم.

كلمة ي�شتخدمها م�شارعو الثريان للتعبري عن الن�شوة.  )2(
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∂
د. هاين حجاج

لهب بارد

قا�ص من م�شر.
 ∂

بزغ القمر يف ال�صماء اأ�صفر بارد.

فرباير،  �صماء  ترابية  عا�صفة  خنقت  توفيق  ببور  الفيالت  منطقة  يف  هنا  لكن 

الزينة على  اأ�صجار  لها  الرئي�صي فا�صت�صلمت  ال�صارع  اإىل  الريح بعنف  واندفعت 

حّيد الطريق، وك�صوة ال�صيارات القليلة التي وقفت منفردة اأمام اأبواب الفيالت 

والبيوت ذات الطابق الواحد معلنة عجزها بال مقاومة.

ال�شفيحي  ال�شقف  ذي  كوخه  يف  احتجز  قد  املنطقة،  حار�ص  )ر�شدان(؛  كان 

اإليه، وقد جتمدت بندقيته  اأقرب فيل  اأمتار من  واجلدران اخل�شبية على بعد �شبعة 

العتيقة غري املعّمرة.

اإنه ينتظر العا�شفة هنا ويت�شلى بالعبث يف مفتاح املذياع املربوط باأ�شتك مطاطي 

�شوات  انتزعه من �شروال قدمي ليثّبت به البطاريتني اجلافتني من اخللف باأوراق، والأ

فينظر  �شراخ،  اإىل  وتتحول  الريح  تعوي  اخلارج  ويف  مغّب�شة،  متقّطعة  منه  تاأتي 

)ر�شدان( يف توتر ثم يعود اإىل املحاولت اخلرقاء مع مذياعه.
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اإنها الريح رغم كل �شيء!

ول  بواب..  الأ تخد�ص  ل  الريح  لكن 

ر�ص! الأ على  م�شتطيلة  ظلًل   ترتك 

البنيان،  �شخم  رجًل  مكانه،  من  ينه�ص 

بدينًا، يرتدي كنزة �شوفية زرقاء وزي رجال 

ركن  من  تتديل  تبغ  ولفافة  الر�شمي  من  الأ

فمه، ووجهه الذي يحمل ق�شمات اأهل الريف 

م�شباح  من  ال�تقالية  النعكا�شات  ت�شيئه 

اخلد�ص  يعود  ال�شوق.  من  املعلق  الكريو�شني 

فما  هنا!  الكلب  يربي  اأحد  ل  جديد.  من 

هذا؟

ثمة كلبة معدنية باردة من اخلوف تقب�ص 

على قلبه، كان هذا مو�شمًا �شيئًا يف ال�شوي�ص 

هذا العام. 

هذا  حيال  عمله  يجب  ما  يقرر  اأن  قبل 

باب  اأمام  اأكرث  الظل  ي�شتطيل  ال�شوت، 

�شيء  كاأمنا  ارتطام  �شوت  هناك  كوخه. 

ثقيل ي�شرب اجلدار خلف ظهره.. يرتاجع.. 

يرجتف  جديد..  من  اجلدار  ي�شرب 

بو�شرت  األ�شق  حيث  خلفه  اخل�شبي  اجلدار 

وتهب  طر�ص  الأ لفريد  طراف  الأ مهرتىء 

ال�شفيحي. ال�شقف  من  ثلجية  باردة   ن�شمة 

ما  فاهم  غري  مكانه  يف  )ر�شدان(  يتجمد 

معنى هذا.

كوخه،  اأمام  ر�ص  الأ يك�شو  الذي  الظل 

ي�شدم  بداأ  الذي  اجلدار  على  وال�شرب 

بحثًا  جيوبه  يف  العبث  يحاول  بظهره! 

اللوح  يدعم  واأن  البندقية  خرطو�ص  عن 

قبل  لكن  نف�شه،  الوقت  يف  وراءه  اخل�شبي 

عليه،  يجل�ص  الذي  املقعد  اإىل  يده  ميد  اأن 

غري  بقوة  اجلدار  املجهول  ال�شيء  �شرب 

اأ�شفله. اإىل  اأعله  من  اإياه  مه�شمًا   معقولة، 

يتما�شك اجلدار حلظة.. يهتز راأ�شيًا.. يدخل 

وعيناه  عملق  اأبي�ص  راأ�ص  فيه  الناجت  ال�شق 

ال�شفراوان تتوهجان بني جبني اأزرق ووجنتني 

زرق. كالعجني الأ

اأك� كلب راآه )ر�شدان( يف  هل كان هذا 

حياته؟

هل كان هذا اأك� وح�ص راآه )ر�شدان( يف 

حياته؟

ويزجمر فيما ي�شبه كلم الب�شر اإىل درجة 

مرعبة!

يتهاوى اجلدار اأخريا، يتحطم، ي�شت�شلم.

ويف حلظة اأ�شبح ال�شيء املريع بالداخل.

يف ركن الكوخ كانت هناك علبة اخلرطو�ص 

)ر�شدان(  التقطها  اأخرى..  اأدوات  بني 

مدعمة  البني،  الكرتون  من  علبة  واأم�شكها.. 

باإطار معدين اأ�شود مكتوب عليه اأرقام كثرية 

املقوى  الورق  ميزق  اإجنليزية...  وكلمات 

بالداخل  ي�شق طريقة  الكائن  بينما  باأ�شنانه، 

�شوب  تتوهجان  ال�شفراوان  عيناه  ويعوي.. 

كاأنه  اأبي�ص  الركن...  يف  املحا�شر  الرجل 

ثلجية  عا�شفة  وكاأنه  اجلليد..  خملوق 

منت�شفه..  يف  ته�شم  الذي  الباب  من  تدخل 
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ينتزع  )ر�شدان(  بينما  يعوي،  وهو  يثب 

�شطوانات احلمراء كلها من العلبة.. تعوي  الأ

الرياح وتعوي.. .يبداأ ال�شراخ.. هذا ال�شيء 

ويهم  الرجل  بدن  يف  خمالبه  يوخز  جارح.. 

ميلأ  ال�شخم  امل�شع  الكائن  عنقه..  بع�ص 

الكوخ ويتكاثف بالداخل كالدخان ال�شميك.. 

جهازه  على  ال�شيطرة  يحاول  )ر�شدان( 

الع�شبي.. يزحف اإىل بندقيته التي �شقطت.. 

يلم�ص طرفها املعدين البارد ويبداأ يف �شحبها 

احلادة  كال�شفرات  نياب  الأ اأ�شابعه..  بني 

جترح عنقه..اللعنة!..اأي خملوق هذا؟

ما�شورة  طرف  على  يقب�ص 

والرعب.. مل  الأ رغم   البندقية 

خرى اخلراطي�ص  ت�شتقيم يف يده .. ويف يده الأ

الغول  وبني  بينه  فيما  �شدره  اإىل  م�شمومة 

الذي خرج عليه من حيث ل يدري.. .ي�شرب 

الذي  الكريو�شني  م�شباح  البندقية  بكعب 

فوقهما،  وي�شقط  .يته�شم  اأعلى..  من  يتدىل 

يبلل الكريو�شني �شدره اإذ يت�شلل ع� ملب�شه 

العطرية  الرائحة  اأنفه  وتفعم  ال�شوفية.. 

الفتيل  لل�شتعال..  اجلاهز  لل�شائل  املميزة 

فوق  الثوب  قما�شة  يف  ال�شعلة  يلحم  امللتهب 

عنقه..  جانب  يف  تنغر�ص  نياب  الأ �شدره.. 

اإىل  ت�شل  مبا�شرة..  قلبه  فوق  تولد  والنار 

علبة اخلرطو�ص ..

بر.. نياب كالإ الأ

رائحة الوقود..

اللهب احلارق..

و..

الوردة  قلب  ويبتلعه  �شيء،  كل  ينفجر 

اجلهنمي..

يف اخلارج ظل عويل الريح مهتاجًا منت�شيا 

�شود والليل  ل ينقطع.. كل �شيء هو ال�شتاء الأ

�شعلة  �شوى  ت�شيئه  ل  مدلهم  �شواد  القامت.. 

�شخمة كانت منذ دقائق كوخ احلرا�شة الذي 

قل.. ينعم فيه )ر�شدان( بحياته، على الأ
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∂
هيثم نافل وايل

سوء فهم

كاتب من العراق.
 ∂

ت�صرخ عبري متذرعًة، مبتهلًة بطريقة متو�صلة، خا�صعة وهي تبكي وتقول: 

درا�صتي  من  اأنته  ومل  �صغرية  مازلت  فاأنا  ن،  الآ فيه  اأفكر  ول  الزواج  اأريد  ل 

ملاذا  اأكرث وكاأنها قد ك�صرت اخلجل فت�صجعت،  ثَم يعلو �صوتها  عدادية بعد،  الإ

جتربوين على دفعي اإىل معرتك احلياة واأنا مل اأ�صتعد لها؟! ثَم ت�صرع بلهجة 

لف وب�صوت  اأرجوكم دعوين و�صاأين، لتعيد ما قالته للمرة الأ خا�صعة مقهورة 

ت�صتطيعون  ل  ن...  الآ الزواج  يف  اأرغب  ل  لكم...  قلت  لقد  اأريد...  ل  مبحوح، 

بدا  اأن  بعَد  �صوتها  ينخف�ُش  ثَم  الطريقة،  وبهذه  الزواج  هكذا  على  اإجباري 

رهاق فتقول هام�صة وهي تنتحب بزفرات متقطعة، مناجية...  عليها التعب والإ

ن... إليكم، ارحموين، ل اأريد الزواج الآ اأرجوكم، اأتو�صل ا

يقفُز اأخوها و�شام، الهمام من خلفها كال�شقر، فينتزع  خ�شلة كبرية من �شعرها، 

قاَل  ومْن  راأيك،  ن�شمع  اأن  نريد  ل  نحُن  يدمدم:  وهو  كالري�ص،  ر�ص  الأ على  ليتناثر 

عليك  وما  مر،  الأ وانتهى  قررنا  لقد  خطيبك،  للقاء  ت�شتعدي  اأن  نريدِك  بل  ذلك؟! 

ن �شوى التنفيذ، ثَم ي�شفعها على خدها بقوة، لت�شرخ عبري عاليًا م�شتغيثة باأمها  الآ

الواقفة كالتمثال اأمامها دوَن اأن حترك �شاكنًا،
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م يف العائلة ال�شرقية! فم�شوؤوليات  كعادة الأ

�شاأن  الرجال، ول  تكون من اخت�شا�ص  كهذه 

ر�ص  للن�شاء فيها، بينما يب�شق اأبوها على الأ

وكاأنه يتقياأ، وهو يرى منظر ابنته اأمامه بتقزز 

ن�شانية قد اأهينت...! فيعقب  وكاأن كرامته الإ

على ما ي�شاهده قائًل: ما عدِت تنفعني حتى 

خطيئة!  اقرتفت  قد  وكاأنها  بنت،  يا  للزواج 

قدمناه  وما  الرتبية  فيِك  حرام  ي�شرع:  ثَم 

مكافاأة  ينتظر  وكاأنه  ال�شنني  هذه  طوال  لِك 

اأن  بعَد  حانقًا  متاأففًا،  ويردف  ذلك!  لقاء 

الطماطم:  بلون  ف�شار  وجهه  يف  الدم  غلى 

ما  يا  قليًل...  فكري  عدمية  احليلة...  يا 

اح�شبيها  قائًل:  ووا�شل  اأبدًا...  فيك  نفع  ل 

معروفة،  واأ�شرته  جدًا،  غني  فالزوج  جيدًا، 

وكاأنها  ال�شوداء  الكبرية  نظارته  يرفع  ثَم 

نظارة مكفوف، من على عينيه لتظهر عيناه 

فيقول  التم�شاح،  كعيني  اجلاحظتان فتبدوان 

�شارحًا كاملحامي وهو يرتافع: �شحيح اأنه قد 

ينق�شُه  ل  لكن  بقليل،  عامًا  ربعني  الأ جتاوَز 

�شيء، �شوى الزوجة التي تربي اأولده، ثَم يتغري 

كمن  هائجًا  في�شرخ  فجاأة،  الواثق  اأ�شلوبه 

ل�شعته نحلة، ويقول: ثبتي عقلِك يف راأ�شك يا 

من  مزيدًا  ت�شيعي  ول  ن  الآ انه�شي  جاحدة، 

و�شيكون  الطريق  يف  فهو  هباًء  هكذا  الوقت 

يده  يرفع  عندها  اأ�شرته،  مَع  هنا  قليل  بعَد 

وكاأنه يودُع اأحدًا وي�شتدرك قائًل: لقد اتفقنا 

املماطلة،  اأو  للكلم  داعي  مر، فل  الأ وح�شَم 

انه�شي،  هيا  اأبدًا...  ن  الآ �شيئًا  يفيدك  ولن 

يتحدث  وهو  جمددًا  ر�ص  الأ على  ثم  يب�شق 

كل وال�شرب... مع نف�شه: حرام فيها الأ

تنهار عبري نتيجة اجلهد الذي بذلته طوال 

ن�شانية  الوقت، للدفاع عن حريتها وحقوقها الإ

التي تراها تغت�شب دوَن وجه حق، ولكن من 

ي�شمع، واأخوها ل يعرُف طريقة للتفاهم �شوى 

اخلائفة،  واأمها  وال�شب،  وال�شتم  ال�شرب 

ت�شاهد  قوة،  اأو  لها حول  لي�َص  التي  ال�شعيفة 

والدموع  ب�شمت  اأمامها  املروع  ابنتها  منظر 

يف  وتقول  املطر،  كحبات  عينيها  من  تطفر 

�شرها: ليعاقبني اهلل على �شعفي، لكنها بقيت 

وكاأنها  بكاآبة  التفكري  يف  م�شتغرقة  �شامتة، 

ي�شود  عندها  حتتقرها،  اأو  نف�شها  تخدع 

ال�شمت فيطبق على كل املكان ليبدو وكاأَن كل 

�شياء قد تاآمرت عن عمد للتو! الأ

املنتظر(  )الزوج  �شعيد  من  كل   ي�شل 

واأمه واأبوه واأخته هناء وهم يف ن�شوة عارمة، 

بينما تفوح من غرفة اجللو�ص رائحة كرائحة 

اخلريف؛ فت�شاأل هناء عن غرفة عبري، في�شري 

و�شام لها بيده هناك...

بال�شورة  لت�شدم  غرفتها،  اإىل  تتوجه 

التي تراها اأمامها، فعبري مغ�شي عليها واأمها 

تقرب  وهي  وبذهول  ب�شمت  اإ�شعافها  حتاول 

اإليهم،  فتهرع هناء م�شرعة  اأنفها عطر،  من 

لت�شكب كاأ�ص املاء الذي بجانب عبري، فرتتع�ص 

ا�شتعادت  اأن  بعَد  ثانيًة  عبري فجاأة  ثَم جتفل 

فقدت  وكاأنها  بعجز  الكلم  فتحاول  وعيها، 

النطق...
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تقرتب هناء منها وت�شاألها بارتباك: ماذا 

جرى يا اأختاه؟!

عبري  جتيبها  العزيزة،  اأختي  يا  اأعلم  ل 

زالت  ما  وكاأنها  منهك  م�شموع،  غري  ب�شوت 

�شرعت:  ثَم  املخدر...!  مفعول  من  تعاين 

نف�شي،  على  ال�شيطرة  اأعد  مل  ما،  حلظٌة  يف 

اأعرف  ر�ص دوَن �شعور، ومل  ف�شقطت على الأ

ما يجري حويل...

قليًل  اأهداأي  ن،  الآ عزيزتي  يا  تتكلمي  ل 

تدلك  وهي  هناء  اأجابتها  بِك؛  �شاأهتم  واأنا 

يدها وتنظر لها بوجل وكاأنها يف معبد واأمام 

ل  نحُن  حلوة،  يا  هذا  ما  اأردفت:  ثَم  لهة،  الآ

باهلل،  اأعوُذ  نعرف،  عبري  وكم  �شواِك،  منلك 

اأم عبري مت�شائلة بحرية  اإىل  راأ�شها  ثَم ترفع 

تاهت  اأن  بعَد  الطريق  عن  ت�شاأل  وكاأنها 

وتقطعت فيها ال�شبل، فقالت: اأيَن هي �شمر، 

فاأنا ل اأراها هنا؟

ل�شتعارة  بع�ص  املكتبة  اإىل  ذهبت  لقد 

براأفة  م  الأ اأجابت  حاًل...  �شتاأتي  الكتب، 

يف  ابنتها  راأت  اأن  بعَد  الهمة  من  وبقليل 

حت�شن.

ن�شاطها،  ا�شتعادت  اأن  بعَد  عبري  تنه�ص 

�شعرها  وت�شرح  امللئكي  وجهها  لتغ�شل 

بهناء  ترحب  ثَم  جمددًا  فت�شحك  الذهبي، 

قائلة: اأنا اآ�شفة جدًا يا عزيزتي، لقد �شغلتك 

معي، فهذا لي�َص وقته، ولكن املو�شوع كبري ومل 

تلَك  ا�شتيعابه هكذا دفعة واحدة، يف  اأ�شتطع 

دوَن  �شد،  كالأ يزاأر  وهو  و�شام  يدخل  ثناء  الأ

خجل وبتهور فقال:

 ما زلِت مل تغريي ملب�شك بعد؟! فالنا�ص 

يف اخلارج ينتظرون قدومك، هّيا ول جتعليني 

اأردف با�شتهتار:  اأ�شلوبًا اآخر، ثَم  اأتخذ معِك 

اأمرتك  ما  افعلي  هّيا...  يا...  تعرفينني  اأنِت 

وقالت  كال�شرطي  تتقدم هناء منه ببطء  به. 

اإىل  انظر  و�شام،  يا  بحما�ص و�شدق: ما هذا 

اأختك اإنها ل تقوى على الوقوف، واأنت تطلب 

من  اأ�شتغرب  اأنا  ب�شيوفكم!  ترحب  اأن  منها 

يعاتب  كالذي  اأردفت  ثم  ت�شرفك هذا حقًا، 

اأختك  و�شتاأتي  واأمك،  اأبوك  هناك  اأحدًا: 

اإذن،  �شمر قريبًا، فل داعي من وجود عبري 

دعوها اأرجوك، واأنا اأعدك �شاأتكفل باأمرها، 

اأرجوك...

مي�شي  وهو  كاحلريان  راأ�شه  و�شام  طاأطاأ 

يف  يفكر  وكاأنه  ركن  اإىل  ركٍن  من  الغرفة  يف 

م�شاألة ح�شابية، �شعَب عليه حلها، عاقدًا يديه 

و�شط  مي�شي  وهو  كاملعلم  ليبدو  ظهره  خلَف 

طلبه؛ فنظَر اإىل اأخته باحتقار وقال:

اأعد  مل  فاأنا  اآجًل،  اأم  عاجًل   �شاأقتلها 

ذلك  قاَل  امل�شوؤوله،  غري  ت�شرفاتها  اأحتمل 

عن  نف�شه  يخدع  كمن  غريب،  باإح�شا�ص 

مكفهر  وهو  يلتفت  اأن  دوَن  خرَج  ثَم  ق�شد! 

نف�شه  ال�شيطان  يدمدم...  كالغمامة،  الوجه 

لن يخل�شها مني... �شاأقتلها... ومن يراه يف 

تلك اللحظة وهو هكذا حانق وقلبه يدق بقوة 

يقرتف  اأن  م�شتعد  الرجل  هذا  باأَن  �شيقول 
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ن عن طيب خاطر! ثام كلها الآ الآ

يرحب اأبو و�شام بال�شيوف جمامًل وكاأنه 

بكم،  و�شهًل  اأهًل  مرحبًا،  فيقول:  حفلة  يف 

�شعيد  اأبو  عليه  يرد  واهلل،  ال�شعد  زارنا  لقد 

يدخل  جميًل،  يبدو  ووجهه  ب�شو�شًا  مبت�شمًا، 

امل�شرة والفرحة لكل من حوله كال�شجرة التي 

�شكرًا  يا  يقول:  وهو  �شتاء،  الثلوج  تطليها 

وكرم  ذوقك  ح�شن  من  هذا  و�شام،  اأبا  اأخي 

�شيافتك وعلو و�شمو اأخلقك... عندها تدخل 

حتفظ  وكاأنها  فرحة  با�شمة،  املنزل  �شمر 

بال�شيوف  فرتحب  تقولها...  اأن  وتريد  نكته 

بحرارة، فيقف �شعيد اأمامها �شامتًا، متاأمًل 

وهو ينظر لها بعيون مفتوحة، مفتونة، وا�شعة 

فيقول:

 لقد انتظرنا قدومك يا �شمر طويًل. ترد 

عليه �شاحكة بغنج... وها اأنا هنا، ثَم اأردفت: 

وكاأنها  للحظة  وت�شمت  باجللو�ص،  تف�شل 

تريد اأن تتاأكد من اأَن كَل �شيء على ما يرام، 

فقالت معتذرة: �شاأعود حاًل، وتوجهت لروؤية 

اأختها...

عبري  اأختها  لتجد  الغرفة  �شمر  دخلت 

مَع  والن�شجام  ال�شفاء  من  حال  اأح�شن  يف 

�شيفتهم ، فتقرتب من هناء وتقبلها وتقول:

 كم اأنا �شعيدة بروؤيتك يا اأختي العزيزة. 

يا  اأ�شعد  واأنا  اأدب،  بكل  هناء  عليها  ترد 

اأختاه.

مَع  احلديث  يف  بال�شرت�شال  هناء  تبداأ 

النهر  جريان  ك�شوت  هادئ  ب�شوٍت  �شمر 

باأخي؟! تخف�ص  ال�شغري، ها... ما هو راأيك 

�شمر راأ�شها بنَي يديها وهي تقول:

متعلم،  و�شيم،  �شيء،  على  يعاب  ل  اإنه 

الرجل  �شرعت:  ثَم  كثريًا،  يعجبني  و�شنه 

يجب اأن يكون قد خَ� احلياة، كي ي�شتطيع اأن 

ثناء انتبهت عبري ملا  يحافظ علّي، يف هذه الأ

يدور حولها من حديث؛ ف�شعقت من الذهول، 

وقفت فجاأة وهي ت�شرخ ماذا اأ�شمع؟ واأكاد ل 

من  حالة  يف  وهي  هناء  اإىل  فتتوجه  اأ�شدق، 

الفزع والرهبة فت�شاألها بعمق، اإذ كانت تقف 

تريدون...  اأنتم...  تقولها...  كلمة  كل  عند 

اإلهي، �شيء  خيك، وماذا عني؟ يا  اأختي... لأ

ترطن  وبداأت  معقول،  غري  يحدث،  غريب 

وقلبها  تهذي  وكاأنها  مفهومة  غري  بكلمات 

يعني  ماذا  ولكن  تردف:  ثَم  بعنف،  يدق 

جل القبول؟  اإ�شرار اأخي واأبي وال�شغط علّي لأ

اأخوِك  كاَن  اإن  والقبول على مْن وعلى ماذا؟ 

ثَم  مني...؟!  ولي�َص  �شمر  من  الزواج  يريد 

يل  قولوا  اأ�شئلتي،  على  ردوا  با�شتنكار:  تردد 

يا  اآه...  حويل...  يدور  وماذا  واحدة،  كلمة 

، راأ�شي يكاد ينفجر... رَبّ

ت�شمع هناء با�شتغراب �شديد كالذي دخَل 

وارتباك:  برتدد  فقالت  منزله،  غري  منزًل 

لبد اأن هناك �شوء فهم قد ح�شل، ثَم اأردفت 

فقالت:  قليًل  ت�شجعت  اأن  بعَد  تكلف  دوَن 

�شمر  يحب  وهو  الرتباط  بِك،  يريد  ل  اأخي 

يف  راآها  عندما  نظرة  اأول  ومن  اجلنون  حد 
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ل�شديقه،  زيارة  يف  وهو  يوم  ذات  اجلامعة 

للمو�شوع،  اأن ميهد  اأبي يف حينها  لذلك قرَر 

لب�شُه  مر  الأ يكون  قد  ولكن  اأبيك،  مَع  فتكلم 

�شوء الفهم، اإذ اإننا جنهل ا�شم �شمر اإل منذ 

َن اأباك قد فهم  فرتة ق�شرية، لذلك اأعتقد باأ

النوايا على اأنها موجهة لِك ولي�َص ل�شمر، ثَم 

�شمر  معها  وت�شحك  عال  ب�شوت  ت�شحك 

خرى... فيهرع اجلميع  فت�شحك عبري هي الأ

اإىل دخول الغرفة ليتاأكدوا ماذا يجري هناك، 

فال�شحك والقهقهات العالية كانت تهُز اأركان 

يطلقها  التي  كال�شحكات  وبقوة،  كله  املنزل 

اجلنالت... هئ... هئ... هئ...     
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، َحّماُل  ن�صاين يف جلِِّه، عموماً، يف اإطار التاأويل، حيث الن�ش، اأّي ن�شٍّ بداع الإ يدخل الإ

حَّ القوُل واملعنى، ميكن النظر لن�صو�ش  إْن �صَ اأوجٍه كما يقولون. وفق هذا املبداأ التوافقي، ا

العدد املا�صي )51( من جملة »اأقالم جديدة« على اعتبار اأنَّ ما قد اأراه اأنا، قد يرى غرَيُه 

دب، هنا،  ن�صايّن، على وجه العموم، والأ بداع الإ غريي. هذه واحدٌة. اأما تداخل حقول الإ

على وجه اخل�صو�ش، فتاأتي لتتبدى كعن�صر ثاٍن من عنا�صر قراءتي لتلك الن�صو�ش. 

ن، وقد ن�شرْت اإدارة حترير املجلة يف عددها الذي �شبق هذا العدد، ع�شرة ن�شو�ص �شعرية  والآ

و�شتة ق�ش�شية، فاإّن جمال الغو�ص يف كل َن�صٍّ منها غو�شًا وافيًا �شافيًا يتعّذر حتققه على اأيِّ وجٍه 

من الوجوه.

∂
حممد جميل خ�صر

قا�ص واإعلمي اأردين.
 ∂

نصوص تداعب التأويل وتفتح أفقًا
على الفضاء اإلنسانّي الرحب
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ال�شلبّي  اأحمد  ال�شاعر  يحاكي  ال�شعر  يف 

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف  الطالب 

ع�  �شاعيًا  الفو�شى«،  غياب  يف  »�شرخة 

فعًل   22( فيه  الفعل  وقوة  الن�ص  تداعيات 

م�شارعًا ذاتيَّ الدفع، و15 فعًل لغريه، وعديد 

مبختلف  ال�شكِّ  جرِّ  اإىل  الفعل(،  م�شادر 

الإميان  تخوم  نحو  وجتلياته،  تداعياته 

امل�شت�شلم، وم�شارعِة الواقِع من خلل م�شكاة 

جتريديُّ  الطابع،  وجداينُّ  تاأّمٌل  اإنه  التاأّمل. 

ٌل مل ينقْذه، على  �شئلة، وجوديُّ احلرية. تاأمُّ الأ

ما يبدو من الوقوع يف �شْرِك ا�شطراٍب َحَمَل 

كما ي�شي الت�شاعد الدرامي البنائي املجازي 

يف  يغال  الإ وعلمات:  عناوين  لق�شيدته، 

ال�شت�شلم  �شئلة،  الأ من  كثار  الإ التاأمل، 

اأحيانًا لهوى النف�ص وزلتها. ولي�ص بعيدًا عن 

كلِّ ذلك تقّلب الوجدان، و�شوًل اإىل �شرخة يف 

ف�شاء الكون: »وت�ِشبُّ اأ�شئلتي

عرف من اأنا  لأ

ها اإنها النريان... تاأكلني 

تق�ّشُرين 

وحتفُر ماء اأوردتي.. 

لتطفئها 

فاأ�شرخ من اأنا؟؟ 

علِّي اأفيق«.

ُه،  هو كان قبل قفلة احلرية تلك، ب�شط َكفَّ

مت�شرعًا: »يا اهلل.. يا اهلل«، وا�شتنجَد الرّب 

العظيم، عّله ير�شده الطريق. فاإىل اأي مق�شٍد 

اأردانا ال�شاعر اأن من�شي عندما مل يجعل هذا 

ال�شتنجاد قفلة حريته؟!؟

لي�ص بعيدًا عن اأجواء ال�شلبي الوجدانية، 

طالب  حما�شنة،  اأمنار  ال�شاعر  ياأخذنا 

يف  مناجاته  اأفياء  اإىل  ردنية،  الأ اجلامعة 

ق�شيدته »مناجاة«. ولكنها هنا مناجاُة حننٍي 

مب�شاعره.  مبالة  دون  هجره،  غائٍب  اإىل 

العربي،  ال�شعر  عمود  فوق  املحمولة  املناجاة 

وقوافيه،  وبحوره  ونظمه  باإيقاعه  امل�شكون 

التقوقع  حبي�ص  م�شاعره  انفجار  على  يبقي 

حباط من كّل َهْجٍر  داخل حالة واحدة، هي الإ
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وكل �شدٍّ وكل بعد، واإ�شقاط قفلة واحدة ترى 

الع�ّشاق  خامتة  »واإّن  �شريعه:  كله  الع�شق  اأن 

واحدة/ ميوت فيها الهوى.. وال�شوق ينتحُر«.

ثم من قال، بعد ذلك كّله، اإن النيل نف�شه، 

حما�شنة  اأمنار  وجدان  م�ّص  ما  مي�ّشه،  ل  قد 

من وهٍن واإحباٍط، وانف�شا�ص اأمٍل. رمبا لي�ص 

اإليه طالب الدرا�شات  هذا ما يود اأن يو�شلنا 

العليا ال�شاعر ح�شن ب�شام يف ق�شيدته »تزكية 

مبا�شرة  وا�شحة  قراءة  املت�شمنة  النيل« 

مة، وما يعرتي واقعها الراهن من  و�شاع الأ لأ

متوجات واأحداث وفقدان بو�شلة، وما ي�شبغ 

اأيامها من �شراٍع مقيٍم بني ال�شلطة مبختلف 

جتلياتها من ع�شكٍر وع�ش�ٍص واإعلٍم وفو�شى، 

بني  الواقعة  احلائرة  ال�شعب  جماهري  وبني 

ق�شيدة  يف  اإنه  وال�شنديان.  املطرقة  حدّي 

اآخر  ال�شاكنة  العني  بقافية  املم�شكة  ب�شام 

اأبيات الق�شيدة، اخليط الرفيع، القابْع، بني 

احللم والواقْع: »فليحكم النيُل، ل م�شٌر �شواه، 

فل ميّثل اهلل، اأو ي�شتفو�ص اخلانْع«.

ال�شاعرة حنان بديع، تن�شد يف ق�شائدها: 

»جمرد كلم«، »متزح« و«لهواك عائدة« مراٍم 

التحديق،  اأفقية  تاأملت  وتختار  اأخرى. 

داخلية  ومو�شيقى  �شعيف  باإيقاع  خمذولة 

واهنة، ومعاجلة م�شرت�شلة، احتاجْت اأثناءها 

ْرَبة، وافتقرْت يف جّل مقاطعها وتوهجاتها  الدِّ

َتْك�ِشَر يف  اأن  والده�شة. حماولًة  اإىل اجلزالة 

َك يف بئِرِه  هواه القاعدة، وقد فعلْت، واأن حترِّ

املياه الراكدة، وما اأح�شبها جنحْت!

ملعاٌت واعدٌة، هو و�شٌف قد يكون منا�شبًا 

ال�شاعرة  ردنية  الأ اجلامعة  طالبة  قدمته  ملا 

ظلل  يف  »حلٌم  ق�شيدتها  يف  الدراغمة  رنا 
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القد�ص«. نعم هناك نوايا طيبة، ولكن، النوايا 

الطيبة، ل ت�شنع وحدها، كما يقولون، �شعرًا 

حبيبي/  بو�شف  ق�شيدي  »بداأُت  واإبداعًا: 

ف�شْف من حتب بو�شٍف جميْل/ وهذا حبيبي 

ينري طريقًا/ يكون لعيني كنجٍم اأ�شيل«. كاأنها 

تتو�شل منا الرق�ص على غنائية ب�شيطة املعنى 

ِدَدْم.  ِدَدْمَدْم..  ِدَدْمَدْم..  ِدَدْمَدْم..  واملبنى: 

يقاع هنا ل ينتظم متامًا، والَعرو�ص  لكن حتى الإ

كذلك، ويقع يف اإقواءات ل لب�ص فيها.

على عك�ص رنا الدراغمة، تتجلى ق�شيدة 

ال�شاعر طارق الدراغمة »قطر الندى« كاأيقونة 

من النظم الر�شني، امل�شتويف �شروط ال�شنعة 

املحبوكة:

وعلى  َنْرِج�شًا    القوايف  لو  حَتْ »فبو�شفها 

فاِف عيونها ترتامى �شِ

اح ح�شُن اأمريٍة    يغدو على  وبوجهها الو�شّ

َعْر�ِص اجلمال اإماما

مللمتها  اأحرفـي      كفّي  ملكته  الذي  كل 

ُد�شتوَر ع�شِق... دامـا

يف احُلبِّ اأ�شلوب ملن طلب الهوى وحمبتي 

ع�شٌق ُي�شاُغ كلما«.

طارق(  )املهند�ص  الدراغمة  ق�شيدة 

حت�شر هنا، كواحدٍة من اأنواع ال�شعر العربي 

اأغرا�شه:  بح�شب  ُم  ُيَق�شَّ كان  الذي  القدمي، 

غزل، مديح، هجاء، رثاء وما اإىل ذلك.

ل�شاحبها  احلقيقة«  »فردة  ق�شيدة  يف 

طالب الدرا�شات العليا ال�شاعر حممد ديرية، 

اللفتة  والقدرة  احلا�شرة،  البديهة  تتجلى 

املفردات،  وتوليد  العلقات،  اإقامة  على 

اأولية  كعلمات  املفارقات،  على  والقب�ص 

وتفا�شيلها  وعناوينها  الق�شيدة  اأفياء  داخل 

من  تتجمع  ق�شيدة  هي  ودروبها.  ووهادها 

ح�شا�ص،  الإ ناب�شة  اللتماع،  ق�شرية  وحدات 

ديرية  اأدرجها  �شعرية،  توقيعات  اأنها  لو  كما 

خرى، ع� تنا�ص مل يرتك فكرة  واحدة تلو الأ

واأطال  وقّلبها  حولها  ودار  اإل  راأ�شه  يف  ملعت 

قبله  من  َفذٍّ  حلٍّ  اإىل  و�شوًل  فيها  التحديق 

ملراميها، اأي الفكرة. وتتويجًا ملعادلة جمالية 

اإبداعية خلقة:

جتوب  ا�شتفهام  علمة  الغريب:  »وجه 
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املدينة«. اأو كما يف مكان اآخر من الق�شيدة: 

مك�ات  بل  مطارات  املفرو�شة:  ال�شقق 

الوطن:  العابرين.  خلطايا  منف�شة  ال�شوت، 

ي�شاجع  متى  اإىل  اخلطاط:  فعلية.  جملة 

اأو: »اخلريف: اختبار غري دقيق  احلروف؟«. 

القرية  اإ�شعاف  القابلة:  الرياح.  ل�شرعة 

تتجاهل  ملاذا  الزيتون:  مع�شرة  ال�شريع. 

حما�شن التني؟«.

حممد  ون�شو�ص  ق�شائد  تتجلى  اأخريًا، 

اأمي«، ومنال عمر »كلمات«  كمال »�شلم اإىل 

خمتلفة  كر�شائل  »عتبات«،  الكتوت  ووردة 

من  القدر  ومتفاوتة  اإليها،  املر�شلة  اجلهات 

ال�شعر ومن ال�شعرية. ففي حني تتجلى ق�شيدة 

م، تختار  كمال كر�شالة وفاء وامتنان وحب للأ

الوداعة  درب  عمر  منال  الغرافيك  م�شممة 

ويف  مبناه  يف  �شيء؛  كل  يف  ب�شيط  ن�ص  ع� 

م�شداقية  ها  َن�شّ متنح  تعبري  بعفوية  معناه، 

اأما  الدعاء.  التكلف وعن  وبعيدة عن  لطيفة 

يف »عتبات« وردة الكتوت فاإن مقا�شد ال�شعر 

والتفاعيل  املفاعلت  دوامة  داخل  ت�شيع 

املتناوبة  القافية  وحدود  العرو�ص  ومطالب 

الذي  النظم  رباعيات  وفق  واحل�شور  الغياب 

اختارته الكتوت.

ت�شمنها  التي  الق�ش�شية  الن�شو�ص  يف 

اأكرث  ن�شاين  الإ البعد  يظهر  املجلة،  عدد 

وت�شطع  ال�شعرية،  الن�شو�ص  من  و�شوحًا 

من  تخل�شها  عند  للمفردة  املعنوية  القيمة 

ففي  العرو�ص.  وم�شتلزمات  النظم  �شروط 

طالبة  �شلبي  �شيما  للقا�شة  اجلدار«  يف  »كّوة 

�شيدلة،  دكتور  تخ�ش�ص  ردنية  الأ اجلامعة 

ن�شانية املتناغمة مع ح�صٍّ  تتجلى املعطيات الإ

جمايّل َحْوَل ر�شام اأفقده حادث �شري ب�شره، 

ال�شعر  كتابته  ع�  بالكلمات  الر�شم  ليجد 

لوان، و�شيلة �شمود �شد الياأ�ص  بدل ر�شمه بالأ
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من�شودٍة  تكامٍل  حلظة  اإىل  و�شوًل  والقنوط، 

من اأجل احلياة وم�شراتها ومعانيها الك�ى.

عثمان  للقا�ص  الوا�شح  القرتاب  ورغم 

الت�شيكي  ملاين  الأ الكاتب  اأجواء  من  م�شاورة 

والتنا�ص  الكابو�شية،  كافكا  فرانز  النم�شاوي 

�شود«  الأ »املعطف  م�شاورة  ق�شة  بنْي  البنّي 

م�شاورة  ق�شة  اأن  اإل  »امل�شخ«،  كافكا  وق�شة 

حملت بعدًا خا�شًا ودللت ل علقة بها مب�شخ 

كافكا. جاعلة من كابو�شيتها حمر�شًا للتاأمل 

واأبيها  ابنة  بني  ن�شانية  الإ العلقات  حول 

احلياة  تقهر  كيف  وحول  املثال.  �شبيل  على 

الوقت،  ق�شوة  وحول  ن�شان،  الإ املعا�شرة 

وتراجع البدهيات، ووجع النهايات. 

يف «مفعول احلبة« للقا�شة نورا اأبو خليل، 

تت�شاعد التفا�شيل ال�شغرية حول اإرها�شات 

رق، وموجبات العي�ص  ما قبل النوم، وتداعيات الأ

اليومي، لتقدم لنا ق�شة جميلة، وحوارًا لمعًا 

كرث  ن�شانية الأ ن�شان وعقله، وحلظاته الإ بني الإ

ٌة من�شطٌة  اإهماًل. ق�شة ميكن و�شفها اأنها َحبَّ

دب املعرو�ص للنا�ص. يف �شيدلية الأ

عنها  تك�شف  �شفيفٌة  رومان�شيٌة  نفحٌة 

املنحازة  »ذاكرة رمادية«  املحت�شب  رنا  ق�شة 

الرجوع  حلظات  حتى  والذاهبة  للمهم�شني، 

ما  الطفولة  حلظات  من  حلظة  اإىل   املوجع 

الق�شة حتى عاودت  بطلة  تلتقطها  اأن  كادت 

تختار  جهتها،  من  يديها.  بني  من  الهروب 

َد واحد من هموم املراأة  �شحى الرفاعي َتَر�شُّ
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»�شندريل«  هي  فها  حمافظ.  جمتمع  يف 

ترتدُّ  نف�شه،  ال�شم  حتمل  التي  ق�شتها  يف 

امل�شرح  خ�شبة  فوق  فيها  تبدع  مرة  كل  يف 

زوجها،  وقيود  واقعها،  لم  لآ جميدة،  كممثلة 

بعيدًا  لي�ص  ال�شغري.  طفلها  نحو  وواجباتها 

جواء وامل�شاحات الق�ش�شية التي  عن هذه الأ

تنحاز اإليها عادة كاتبة الق�شة، تبوح القا�شة 

»م�شاحة  ق�شتها  خلل  من  م�شطفى  بيان 

النعتاق،  اإىل  زيل  الأ املراأة  بتوق  اأخرى« 

وبحثها الدوؤوب عن �شرفة مفتوحة على ف�شاء 

ما، حرية ممكنة. على فار�ص ممت�شق ح�شان 

يف  ذلك،  اإىل  تك�شف،  م�شطفى  اأحلمها. 

وما  املراأة،  به  َتِعَد  اأن  ميكن  عما  ق�شتها، 

ميكن اأن حتت�شد به من لفتات ومل�شات وقدرة 

طرق  فّكر  هو  اإن  خر،  بالآ ح�شا�ص  الإ على 

الدفينة  ورغبتها  واإمكانياتها  قدراتها  اأبواب 

اأن تعطي واأن متنح.
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الّنّص القرآني في شعر نبيلة الخطيب؛
قراءة نقدّية حديثة

∂
إبراهيم الدهون د. ا

التي  القراآنّية يف �صعر اخلطيب،  املرجعّية  الك�صِف عن  اإىل  الدرا�صة  تهدُف هذه 

وبناء  اعرة  ال�صَّ بنف�صية  وثيقاً  ارتباطاً  وارتبطت  �صعرها،  يف  ملحوظ  ب�صكل  ظهرت 

وال�ّصياقات  الّتنا�صّية  مدادات  الإ من  جملة  على  املرجعّية  هذه  تقوم  إذ  ا حياتها، 

بنيته  ت�صافر  وفق  الّدللة  إنتاج  ا على  الّن�ّش  بقدرة  الّنهاية  يف  ي�صّب  مبا  القراآنّية، 

النَّ�صّية، بو�صفه بناء لغوياً، م�صوناً للذة، ومتعة الّتلقي.

ا�صتغاللها  وكيفية  القراآنّية  املرجعّية  تلك  طبيعة  على  الّتعّرف  اإىل  تهدف  كما 

توجيهها  يف  توّفق  اأن  اخلطيب  ا�صتطاعت  مدى  اأي  واإىل  وتركيبها  و�صياغتها 

الوجهة املثلى لتكون اأداة جمالية فاعلة يف ثنايا الّن�ّش ال�ّصعري، لتمنحه –عندئذ- 

احلركة  اإىل  ال�ّصكون  حالة  من  وتنقله  ف�صاءه،  وحتّرك  فنّياً،  وثراًء  جمالياً  رونقاً 

واملو�صيقية.

عند  واأمناطها  القراآنّية  املرجعّية  اأ�صكال  على  الّتعّرف  اإىل  القراءة  مت�صي  كما 

يات القراآن، ومرجعّية املفردة، واملرجعّية  اخلطيب التي تبلورت باملرجعّية الرتكيبّية لآ

مناط يف توّلد الّدللت وال�صتفادة منها من خالل موقعها  �صارّية، ودور هذه الأ الإ

اجليد.

ردن، جامعة اجلوف/ ال�شعودية. اأكادميي وناقد من الأ
 ∂
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املرجعّية القراآنّية:

احتّلت الروؤية املنبثقة عن النَّ�صِّ القراآين 

وا�شعًة  م�شاحاٍت  ال�ّشعرّية  اخلطيب  لغة  يف 

الّن�ّص  بداعّية، وغدا  الإ ن�شيج ق�شائدها  من 

يف  البحث  ي�شتدعي  ثّرًا،  منبعًا  القراآين 

الفّيا�ص،  منريه  في�ص  من  والّنهل  اأغواره، 

�شراقّية. بعاد الإ للت والأ ونبعه الّطافح بالدِّ

لرتقية  ذلك  اإىل  اخلطيب  �شعت  ولقد 

اأبعادها الّلغوّية والفكرّية من جانب، واعتقادها 

القراآن  ا�شتلهام  اأو  والّت�شمني  للقتبا�ص  اأنَّ 

اإىل  بال�ّشاعر  النتقال  يف  بالغًا  اأثرًا  الكرمي 

عراء املتميزين من جانب اآخر. مدارج ال�شُّ

الكرمي  القراآن  ي�شّكل  وانطلقًا من هذا، 

املنتجة  وامل�شادر  الروافد  من  مهّمًا  رافدًا 

عرّية،  ال�شِّ اخلطيب  جتربة  يف  للت  للدِّ

ينابيعه  من  ونهلت  مظانه،  من  متحت  حيُث 

جعله  مّما  الوارفة،  بظلله  وتفياأت  الرّثة، 

خلل  من  وتفيد  الّدللّية،  طاقاتها  يفّجر 

تغذية عقلها،  والّتكاء عليه يف  املوروث  ذلك 

اإن�شانّية،  قيمًا  عرّية  ال�شِّ جتربتها  واإك�شاب 

انفتاح  اأنَّ  يلحظ  »كما  اأخلقّية.  وف�شائل 

يف  وح�شوره  القراآين  النَّ�صِّ  على  اخلطيب 

عرّية ن�شو�شًا  ال�شِّ ن�شو�شها، جعل ن�شو�شها 

عجيبة،  تاأثريّية  و�شلطة  قوّية،  هيمنة  لها 

عري اإىل روؤية يقينّية،  انتقل فيها اخلطاب ال�شِّ

ل تقبل ال�ّشك فيها، ف�شًل عن اأّن الّن�شو�ّص 

متعددة،  باأ�شوات  طافحة  اأ�شبحت  عرّية  ال�شِّ

.
)1(

تطرح -عندئذ- �شراعًا متباين الروؤى«

امل�شادفة  حدود  عند  اخلطيب  تقف  ومل 

الّن�ّص  ا�شتثمارها  يف  اخلاطرة  عفوية  اأو 

يف  يوّظُف  م�شتح�شرًا  كان  بل  القراآين، 

فّنّيًا  واإثراًء  تعميقًا  عري  ال�شِّ املنجز  �شياقات 

ت�شعنا  اعرة   ال�شَّ اأنَّ  ذلك  ويتجّلى  فكريًا، 

تقنية  من  َتْعُ�  اإذ  عّدة،  واآليات  تقنيات  يف 

تراوحت  القراآنّية  بعاد  فالأ اأخرى،  اإىل  واآلية 

�شارة  والإ تارة،  كامًل  للّن�صِّ  القتبا�ص  بني 

ثالثة،  مّرة  والمت�شا�ص  اأخرى،  تارة  اإليه 

القراآنّية  للمفردات  الّتوظيف  اأي�شًا  ونلحظ 

جلّيًا باأ�شلوب متمايز مع الّتاأكيد على الّتحوير 

عري  والّتبديل مبا ين�شجم مع �شياق النَّ�ّص ال�شِّ

وف�شائه العام. 

القراآنّية  اأْن نردَّ توظيف املرجعّية  وميكن 

يف �شعر اخلطيب اإىل �شكلني اثنني، هما:

يات القراآن  املرجعّية الرتكيبية لآ  -1

الكرمي

يتناوُل هذا الّنمُط من املرجعيات الرّتاكيب 

واملفردات القراآنّية التي ا�شتح�شرتها اخلطيب 

ها ال�ّشعري، واتكاأت عليها اتكاًء  واأوردتها ن�شّ

للة وحتفيز  وا�شحًا، وكان لها دور يف اإنتاج الدِّ

الّتفاعلّية  والقيمة  احليوّية  واإ�شفاء  املتلقي، 

على الّتجربة ال�ّشعرّية، واإك�شاب املعنى عمقًا 

اأكرث  جعله  ما  خّلقًا  وتفاعًل  وحتفيزًا، 

ح�شورًا، وفاعلّية يف الّنفو�ص.

ا�شتلهمت اخلطيب يف جتربتها ال�ّشعرّية، 

الكرمي،  القراآن  لغة  بداعّية  الإ ون�شو�شها 

عري  واآياته وفحواها، وبّثتها يف بنية النَّ�ّص ال�شِّ

بانفتاحه  دللّيًا،  النَّ�ّص  فاأغنت  الّداخلّية، 

على العامل العلوي، فاأثمر هذا الّتداخل، واأ�ش�ص 
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اإيحائّية  دللت  ذات  مكّثفة،  �شعرّية  روؤية 

عظيمة، فكان توحيد اهلل وتعظيمه ومناجاته 

الكون  خالق  فاهلل  للخطيب،  وىل  الأ ال�ّشرارة 

ما  اأّوَل  اإنَّ  لذا،  �شوؤونه،  وم�شّرف  ومدّبره، 

ثّمة  اأنَّ  اخلطيب  ل�شعر  القارئ  انتباه  يلفت 

نف�ص  يف  مركوزة  باهلل  واإميانّية  دينّية،  نزعة 

ن�شانّية، وعليه فاأّول ما تخاطب به  اعرة الإ ال�شَّ

من هذا حالها، هو توحيد اهلل ونفي ال�ّشركاء، 

واأّنه هو مدّبر الكون وحمركه، وم�شرفه.

و�شنعه،  اهلل،  خلق  ببديع  اخلطيُب  وتقّر 

نع واإتقانه،  مبدية اإعجابها من روعة هذا ال�شّ

ومن ثّم تبدع حلظات اإميانّية م�شرقة ب�شفاء 

لت�شتّل  القراآين  امللجاأ  ت�ح  »فل  القراآن، 

حتاورت  دللت  ت�شّكل  واألفاظًا  عبارات  منه 

القراآن  �شّكل  لذلك  قبلها،  التي  الّدللت  مع 

ظلل  تتفياأ  ال�ّشاعرة،  للذات  اإلهام  م�شدر 

لهي، وتنهل  لغته، ومتعن يف ح�شرة الكلم الإ

من ينابيعه املختلفة وتتزود ما �شاء اهلل لها، 

واختلف  اأ�شاليبه  وتنوع  وبيانه،  اإعجازه  من 

الذات  فت�شتمّد  خماطباته،  ووفرة  اإ�شارته 

بلغة  من  ن�شانّية  الإ �شاعريتها  املبدعة 

عند  نقراأه  ما  وهذا   
)2(

القراآين« اخلطاب 

لهي، و�شعورها  اخلطيب يف مناجاتها الّنور الإ

)3(

بالقرب من اهلل وعظمته، حيث تقول:

 نــــــــــــوٌر كـــــمـــــا نــــــــــــوِر مـــــ�ـــــصـــــبـــــاٍح مبــــ�ــــصــــكــــاٍة

 والـــــــكـــــــون قــــبــــة مــــــا�ــــــشٍ جـــــــلَّ مــــــن �ــصــنــعــا

 فـــــالـــــزيـــــت فــــيــــه بــــــــال  نــــــــــاٍر يــــ�ــــصــــع �ـــصـــنـــاً

 والــــــنــــــور مــــنــــه يــــعــــم الــــــكــــــون مــــــا �ــصــ�ــصــعــا

 

عريني  ال�شِّ البيتني  يف  اعرَة  ال�شَّ ولعّل 

ُنوُر   ُ )اهللَّ تعاىل:  قوله  اإىل  حتيلنا  ال�ّشابقني 

ِفيَها  َكِم�ْشَكاٍة  ُنوِرِه  َمَثُل  ْر�ِص  َواْلأَ َماَواِت  ال�شَّ

َها  نَّ َكاأَ َجاَجُة  الزُّ ُزَجاَجٍة  يِف  َباُح  امْلِ�شْ َباٌح  ِم�شْ

َزْيُتوِنٍة  َباَرَكٍة  مُّ �َشَجَرٍة  ِمن  ُيوَقُد  يٌّ  ُدرِّ َكْوَكٌب 

يُء َوَلْو مَلْ  ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُي�شِ ٍة َوَل َغْرِبيَّ لَّ �َشْرِقيَّ
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ُ ِلُنوِرِه َمن  �َش�ْشُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اهللَّ مَتْ

ِبُكلِّ   ُ َواهللَّ ا�ِص  ِللنَّ ْمَثاَل  اْلأَ  ُ اهللَّ ِرُب  َوَي�شْ َي�َشاء 

؛ لرت�شم لوحة فّنّية، تهيئ فيها 
)4(

�َشْيٍء َعِليٌم(

الّنفو�ص لتطلعات اإميانّية مهّمة يف تربية املرء 

على رقة القلب، وا�شت�شعار اخل�شوع، واعتياد 

قلوب  فتظّل  اهلل،  اإىل  اللجوء  على  الذات 

العباد عامرة بحّب اهلل وذكره، فترتاءى لها 

�شراق الّرباين. فاء والإ مفردات ال�شّ

اأنَّ  جند  عري  ال�شِّ الّن�ّص  اإىل  وبالّنظر 

الرباين معنى  تعانقت مع اخلطاب  ال�ّشاعرة 

نورانّية،  وبلغة  ولفظًا، فاملعنى دعوة �شريحة 

الذكر،  وحمراب  الهدى  واحة  اإىل  تاأخذنا 

ن�شان اإىل  وتراتيل الكلم الرباين، فاإذا َعِمَد الإ

ذلك مبراآة قلبه ح�شل له نور، و�شّع من قلبه 

لفظًا  اأّما  الوجود،  ظلمة  اأزال  وطهر،  �شفاء 

فقد جاء متوافقًا مع اخلطاب الرباين، وذلك 

اأنَّ الرّتكيب: )نوٌر كما نوِر م�شباٍح مب�شكاٍة( 

يت�شاوق مع قوله تعاىل: )َمَثُل ُنوِرِه َكِم�ْشَكاٍة (. 

بل   فيه  )فالزيت  اخلطيب:  قول  تداخل  كما 

َزْيُتَها  )َيَكاُد  تعاىل:  قوله  مع  �شنًا(  ي�شع  ناٍر 

�َش�ْشُه َناٌر(. غري اأّن ال�ّشاعرة  يُء َوَلْو مَلْ مَتْ ُي�شِ

مّما  )ي�شيء(  بـــ  )ي�شّع(  كلمة:  ا�شتبدلت 

ة،  اخلا�شّ وروحانياتها  نف�شيتها،  مع  يتنا�شب 

وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  اإىل  احتكمت  التي 

ل�شان  ولهج  له،  توحيدًا  ن�شو�شها  ت  فامتلأ

حالها بذكره والتبتل اإليه.

الّن�ّص  حماورة  يف  ال�ّشاعرة  وتوا�شل 

البنّية  طريق  عن  وا�شتح�شاره  القراآين 

)5(

الّلفظّية، بقولها:

كــــــــــــوان مـــــا اتـــ�ـــصـــعـــْت ــــــَع الأ ـــــُه َو�ــــــصِ ـــــيُّ ُكـــــْر�ـــــصِ

ــــــعــــــر�ــــــشُ جلــــــة نــــــــورٍ حــــ�ــــصــــنــــه �ــصــطــعــا وال

اعرُة يف هذا البيت جزءًا من  اقتطعِت ال�شَّ

ْر�َص  َماَواِت َوالأَ قوله تعاىل: )َو�ِشَع ُكْر�ِشيُُّه ال�شَّ

؛ 
)6(

اْلَعِظيُم( اْلَعِليُّ  َوُهَو  ِحْفُظُهَما  وُدُه  َيوؤُ َوَل 

ي�شتحق  ل  الذي  اهلل  نحو  �شعورها  لتعّ� عن 

له  الذي  احليُّ  هو،  اإل  والعبودّية  لوهّية  الإ

جميع معاين احلياة الكاملة كما يليق بجلله، 

القائم على كلِّ �شيء، ل ياأخذه  نعا�ص، ول نوم، 

ر�ص ملك له، ول  كلُّ ما يف ال�ّشماوات وما يف الأ

يتجا�شر اأحد اأْن ي�شفع عنده اإلَّ باإذنه، اأحاط 

وحا�شرها  ما�شيها  الكائنات  بجميع  علمه 

من  اخللئق  اأيدي  بني  ما  يعلم  وم�شتقبلها، 

مور  الأ من  خلفهم  وما  امل�شتقبلّية،  مور  الأ

اأحد من اخللق على �شيء  لُع  َيطَّ املا�شية، ول 

من علمه اإّل مبا اأعلمه اهلل واأطلعه عليه. و�شع 

ر�ص، ول يثقله �شبحانه  ال�ّشموات والأ كر�شيه 

حفظهما، وهو العلي بذاته و�شفاته على جميع 

خملوقاته.

يف  فاعلة  بوؤرة  �شّكَل  الّتقاطَع  اأنَّ  وجلي 

نف�ص القارئ من خلل تعالق الّن�ّص ال�ّشعري 

الّتقاطع  ذلك  حمققًا  الرباين،  اخلطاب  مع 

مع  القراآنّية،  ية  الآ يف  جاء  ما  مع  ان�شجامًا 

اختلف يف البنّية الّلفظّية اأحيانًا، وا�شتعا�شته 

بلفظ اآخر، ف�شًل عن الّتقدمي والّتاأخري على 

تي: النحو الآ

الّن�ّص القراآين:      َو�ِشَع             ُكْر�ِشيُُّه              

ْر�َص َماَواِت َوالأَ ال�شَّ
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كوان  عري: و�صع كر�صيه الأ الّن�ّش ال�صِّ

ما ات�صعت

ولي�ص غريبًا اإذًا اأْن يُك�شَب القراآن الكرمي 

ال�ّشعر العربي املعا�شر رونقًا وجماًل فّنّيًا عن 

ومتاهي  القراآين  الّن�ّص  ا�شتح�شار  طريق 

القراآين  بالّن�ّص  املاثل  ال�ّشعري  الّن�ّص 

ال�ّشعرّية  الّن�شو�ص  تلقحت  حيث  الغائب، 

لتنتج  واحد  ن�شيج  الّربانّية يف  مع اخلطابات 

املوروث  اندغام  مدى  عن  ينم  متميزًا  اأدبًا 

ال�ّشاعر  فكر  يف  الّدينّية  والّثقافة  �شلمي  الإ

ّن ال�ّشاعَر ما وّظف  واملتلقي على حد �شواء؛ لأ

نف�ص  يف  اأثره  مدى  ويعلم  اإّل  القراآين  الّن�ّص 

. وعليه حينما نقراأُ �شعر اخلطيب، 
)7(

املتلقي

ومعينًا  ُمتنف�شًا،  كاَن  القراآَن  اأنَّ  جلّيًا  نلحظ 

ًا من امل�شادِر التي ا�شتنطقتها، ورافدًا  اأ�شا�شيَّ

هذا  ولْي�َص  معانيه،  نبع  من  اغرتفت  ًا  مهمَّ

تدّبرت  نَّها  لأ اخلطيب؛  على  جديدًا  مُر  الأ

نعومة  منذ  قراءاته  واأتقَنت  الكرمَي،  القراآَن 

بيِت  ن�شاأَت وترعرعت يف  اأّنها  اأظفارها، كما 

من  نابعًا  ّول  الأ حت�شيلها  فكاَن  وديٍن،  علٍم 

القراآن الكرمي، واحلديث النبوي ال�ّشريف.

له  وامتدادًا  ال�ّشابق،  للمدخل  وتعميقًا 

الّن�شو�ص  ت�شتغل  اخلطيب  اأنَّ  الّدار�ص  يرى 

القراآنّية التي ُت�شيء الّن�ّص ال�ّشعري، وتزيده 

وبلغة  و�شموًا  و�شدقًا  وتوهجًا  وثراًء  جلًء 

اإىل �شهر  اأحيانًا كثرية  وجودة، حيث عمدت 

ال�ّشعري  ال�ّشياق  يف  واإذابتها  الّن�شو�ص  تلك 

ج�شد  على  كمل�شقات  ل  اإنتاجها  عادة  لإ

الّن�ّص ال�ّشعري اجلديد، واإمّنا بتمثلها واإعادة 

 .
)8(

توظيفها ب�شكل تلحمّي وتناغمّي كبريين

ن�شان  ويبدو وا�شحًا ذلك من خلل دعوتها الإ

اإذ  اخلنوع،  اأو  ال�شتكانة  وعدم  اخلري،  اإىل 

)9(

تقول:

ــــنــــٌة �ــــصِ ول  نـــــــــــوٌم  ل  الـــــعـــــمـــــَر  فــــــــاأوقــــــــظ 

ـــِم اأبـــهـــى مـــن روؤى احُلـــُل واأجــــعــــُل الــ�ــصــحــَو 

يف  القراآنّية  املرجعّية  اأنَّ  املتلقي  يلحظ 

ا�شتخدام  خلل  من  تبّدت  ال�ّشابق،  املقطع 

والّتذكري  ر�شاد  والإ الوعظ  اأ�شلوب  ال�ّشاعرة 

العظيمة،  خلق  والأ النبيلة،  فات  بال�شّ

ن�شان اإىل عمل اخلري دون ن�شب اأو  وحتفيز الإ

فتور اأو �شاآمة، م�شتح�شرة قوله تعاىل: )اهلّلُ 

َوَل  �ِشَنٌة  ُخُذُه  َتاأْ َل  اْلَقيُّوُم  يُّ  احْلَ ُهَو  لَّ  اإِ َلَه  إِ ا َل 

.
)10(

َنْوٌم(

للفاترين  لئمًا،  عاتبًا  الّتوظيف  فجاء 

الهمم  اأ�شحاب  القومي،  والفعل  الإجناز  عن 

عيفة، والعزائم اللينة، واأّنهم يدورون يف  ال�شّ

ت�شطيح دائم، تاركة الّنوم واخلمول والوهن، 

ا�شتدعائها  خلل  من  ال�ّشاعرة  فتدعوهم 

عزائمهم  ي�شتمدوا  باأْن  الكرمية  ية  للآ

ل  الذي  القوي،  القادر،  اهلل،  من  وقدراتهم 

ينام ول تخفى عليه خافية، فهو يعلم ما داخل 

عني والقلوب. الأ

ت�شتخدمها  التي  الفّنّية  الطرق  وتتنوع 

للّن�شو�ص  الرّتكيبّية  املرجعّية  يف  اخلطيب 

ية عمدت  القراآنّية، ففي ال�شتدعاء ال�ّشابق للآ

الرّتكيب  يف  والّتغيري  الّتحوير  اإىل  ال�ّشاعرة 

مبا يتنا�شب ومواقفها الّنف�شّية، فعلى امل�شتوى 

القراآنّية:  الفعلّية  اجلملة  حّورت  قد  النحوي 
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ال�ّشعرّية:  الفعلّية  اجلملة  اإىل  )تاأخذه( 

)َنْوٌم(  مفردة:  قّدمت  كما  العمَر(.  )فاأوقظ 

على مفردة: )�ِشَنٌة( يف الّن�ص ال�ّشعري. 

الرّتاكيب  ا�شتخدام اخلطيب ملرجعية  اإنَّ 

تاأخذ  مواقع  يف  يوجد  ال�ّشعر  يف  القراآنّية 

دواوينها،  من  وخمتلفة  متباينة  اأ�شكاًل 

فال�ّشاعرة تتدرج من املوقف الوطني اخلا�ّص 

ما  وهذا  ن�شاين،  الإ �شلمي  الإ اإىل  النتمائي 

ول�شدة  الوالدين،  بّر  اإطار  يف  حديثها  يوؤكده 

ّنها  ن�شان اأخذت تدعوه اإىل ذلك؛ لأ راأفتها بالإ

الوالدين  اإىل  ح�شان  بالإ اأو�شى  اهلل  اأنَّ  تيقن 

والنهي عن  بعبادته  مر  الأ جميعًا، وقرن هذا 

�شراك به؛ ليدلّل على عظمته، ومكانته يف  الإ

الدين، واأمر كذلك بال�ّشكر لهما وال� بهما، 

تعاىل:  لقوله  تاأكيدًا  �شكره،  من  ذلك  واأّن 

َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  يَّ إِ ا لَّ  اإِ َتْعُبُدوا  اأَلَّ  َربَُّك  ى  )َوَق�شَ

ْو  اأَ اأََحُدُهَما  اْلِكَ�َ  ِعْنَدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  مَّ إِ ا ْح�َشانًا  اإِ

َوُقْل  َتْنَهْرُهَما  َول  اأُفٍّ  َلُهَما  َتُقْل  َفل  ِكلُهَما 

لِّ  الذُّ َجَناَح  َلُهَما  َواْخِف�ْص  َكِرميًا *  َقْوًل  َلُهَما 

َيايِن  َربَّ َكَما  اْرَحْمُهَما  َربِّ  َوُقْل  ْحَمِة  الرَّ ِمَن 

. 
)11(

ِغريًا( �شَ

ا�شتدعت  اخلطيب  اأنَّ  فيه  �شك  ل  ومّما 

الّن�ّص القراآين ال�ّشابق، واقتطعت جزءًا منه، 

ها اللحق، واأعادت �شياغته  وو�شعته يف ن�شّ

من جديد، منجزة لوحة ف�شيف�شائّية مبدعة، 

 
)12(

قالت فيها:

ـــاحـــَك رحـــمـــًة ــت لـــهـــا جـــن يــــا مــــن خــفــ�ــش

ــــطــــرياِن ــــل ــــــْق فــــنــــعــــم اخلـــــفـــــ�ـــــصُ ل حــــــلِّ

ــــهــــا يــــــــا رو�ـــــــــشـــــــــًة عــــلــــويــــًة ــــب يــــــــا قــــل

ــــــت حـــــنـــــيـــــُنـــــه نــــــــــاداين ّنــــــــــــــى اجتــــــه اأ

ّول على منت اخلطيب  الأ الإطلُل  يك�شف 

ّم،  عريِّ اأنَّ هناك ِتكرارًا وتاأكيدًا لف�شِل الأ ال�شِّ

من  تكابده  مِلَا  ال�ِّ  ف�شل  لها  باأنَّ  مف�شحة: 

امل�شاِق واملتاعِب يف احلمِل والف�شال يف تلك 

املدة املتطاولة، فهو اإيجاٌب للتو�شية بالوالدة 

اإْذ  خ�شو�شًا، وتذكرٌي حلقها العظيِم مفردًا. 

لها من احلقوق ما ل ُيقام به كيف، وبطُنها له 

وعاٌء، وِحجُرها له حواٌء، وثديها له �شقاٌء.

نتوخى  اأْن  ذلك،  على  بناًء  وَن�شتطيُع 

ية  الآ و�شياِق  ملفردات  اخلطيب  ا�شرتجاع 

والّلفظ  املعنى  اأ�شا�ص  على  القائم  القراآنّية، 

القراآين  امل�شهد  بقراءة  اعرة  ال�شَّ قامت  فقد 

املتكامل، ومن ثمَّ اأعادت بناءه، بناًء جديدًا، 

ف�شل  جتاه  ومواقفها  اأفكارها  مع  يت�شاوُق 

وجه اخل�شو�ص.  ّم على  والأ الوالدين عمومًا 

عرّي بوتقًة للتفاعل ما بنَي  ال�شِّ فكان خطابها 

النَّ�صِّ احلا�شر والنَّ�صِّ الغائب.

خطابها  خلل  من  اعرة  ال�شَّ ر  وتقرِّ

اأجملتها  حتمّيًة  حقيقًة  ّم  الأ ف�شل  وتكرارها 

مفرداُت املنت القراآين: )َواْخِف�ْص َلُهَما َجَناَح 

لتها مفردات وتراكيب  ْحَمِة( وف�شّ لِّ ِمَن الرَّ الذُّ

: )يا من خف�شت لَها جناحَك  عريِّ النَّ�صِّ ال�شِّ

رحمًة(، متّثَلْت يف ر�شم �شورة جميلة، تعك�ص 

بالوالدين  ولد  للأ واحلميم  الوثيق  الرتباط 

ًة. ّم خا�شّ عاّمًة، والأ

وتقاطع  ن�شّي  تداخل  من  يكن  ومهما 

اعرة توّظف  ني، فاإنَّ ال�شَّ دليّل بني كل النَّ�شِّ
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حر�شت  الذي  املوقف  ليغني  الكرمي؛  القراآن 

على اإبرازه: )بّر الوالدين(، وتّتخذ منه و�شيلة 

وت�شوير  المتلء،  حدِّ  اإىل  ال�ّشعور  ل�شحذ 

والراأفة  الإميان  حلظات  يف  الّنف�شيَّة  حالتها 

يف  اأ�شهمت  ناجحًة  اأداًة  فجعلته  ن�شان،  بالإ

والعاطفة،  الرقة  من  قوي  اإح�شا�ص  تفجري 

.
)13(

وامل�شاعر اجلّيا�شة

القراآن  من  بقب�ص  ت�شتنري  فال�ّشاعرة 

مبا  القراآنّية  الّلفظّية  البنية  حمورة  الكرمي، 

ما  بكّل  عر  ال�شِّ بلغة  فالّتحكم  روؤيتها،  يخدم 

قدرة  على  دليل  لهو  مثريات،  من  تت�شمنه 

بداع يف ت�شكيل بناء متكامل،  ال�ّشاعرة على الإ

كما   ،
)14(

الت�شكيل هذا  من  جانب  والقراآن، 

ّول عند ال�ّشاعرة، اإذ  قراأنا يف �شدر البيت الأ

ية مرتكزًا يف اإبداع الّن�ّص ال�ّشعري،  �شّكلت الآ

فاخلطيب ت�شطر اإىل اأْن ت�شتبدل )لَها( بدًل 

من )َلُهَما( واأن تزيد )كاف اخلطاب( لتبوح 

بهيامها، وبّرها بوالدتها. 

فالقارئ لن�ّص اخلطيب ي�شعر اأنَّ الغر�ص 

من هذا الّتحوير الب�شيط، هو غر�ص اإبداعي 

بحت، كيما ت�شتقيم تلك اجلملة يف �شياق ن�ص 

دعم  على  اأعانها  اأّنه  على  ف�شًل   .
)15(

جديد

ا�شتجابة  املثاقفة  �شّكلت  فقد  لذلك  فكرتها، 

نَّ ال�ّشاعرة وّظفتها  ية الكرمية؛ لأ ملا ورد يف الآ

حيث  القراآن.  يف  ورد  الذي  ال�ّشياق  بنف�ص 

ال�ّشعري  الّن�ّص  لغر�ص  ملئمة  ية  الآ جاءت 

ومن�شجمة متامًا مع طبيعة املو�شوع.

القراآنّية،  حماوراتها  اخلطيب  وتوا�شل 

من  مهم  جانب  اإىل  ت�شري  املّرة  هذه  ولكّنها 

اإىل  تعيد  اإذ  الفل�شطينّية،  الق�شية  جوانب 

�شلمي،  ذهان اأهمية القد�ص يف العتقاد الإ الأ

وما لها من مكانة دينّية مرموقة، فقد اتفق على 

ومذاهبهم  طوائفهم  بجميع  امل�شلمون  ذلك 

ّمة كّلها من �شرقها  وتوجهاتهم، فهو اإجماع الأ

اإىل غربها. ول غرو اأْن يلتزم جميع امل�شلمني 

عليها،  والغرية  القد�ص،  عن  الّدفاع  بوجوب 

ومقد�شاتها،  وحرماتها  حماها،  عن  والذود 

وبذل الّنف�ص والّنفي�ص يف �شبيل حمايتها، ورد 

امل�شلمني  قبلة  هي  والقد�ص  عليها.  املعتدين 

وثالث  واملعراج،  �شراء  الإ اأر�ص  وهي  وىل،  الأ

وال�كات،  النبوات  واأر�ص  العظيمة،  املدن 

يف  فال�ّشاعرة  واجلهاد،  الرباط  واأر�ص 

ق�شيدة بعنوان: ) نكاأت اجلراح( ت�شتح�شر 

الع�شور،  مر  على  وكراماتها  القد�ص،  ماآثر 

)16(

فتقول:

اأيا اأر�َص الّرباط اإليِك عهدي

نذرُت اليوم للرحمن �شوما

اأهمية  على  لتدلل  اعرة  ال�شَّ ت�شتدعي 

مرت  ما  بعد  حتى  النك�شار،  وعدم  القد�ص، 

ة مرمي عليها  القد�ص، ول زالت متر، ق�شّ به 

واتهموها  كّذبوها،  الذين  قومها  مع  ال�ّشلم 

-عليه  بعي�شى  حملها  حلظة  بالفاح�شة 

ال�ّشلم-، التي وردت يف �شورة مرمي، اإذ يقول 

ْوًما  �شَ ْحَمِن  ِللرَّ َنَذْرُت  اإِينِّ  َفُقويِل   ( تعاىل: 

مثل  وا�شتح�شار   .
)17(

ن�ِشيًّا( اإِ اْلَيْوَم  َكلَِّم  اأُ َفَلْن 

بطياتها  حتمل  وما  القراآنّية،  املرجعّية  هذه 

لل�شاعرة  املعريف  البعد  يحقق  دللت،  من 
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اأجواء  اإىل  املتلقي  تنقل  القراآين، حني  ثر  بالأ

�شطحها  على  تنعك�ص  مراآة  لتغدو  ة؛  الق�شّ

غري  اإيحائّية  بطريقة  املعي�ص  ال�ّشاعرة  واقع 

م�شموناتها  اإثراء  يف  ي�شهم  وهو  مبا�شرة، 

عري ي�شبح  املتنوعة، ف�شًل عن اأنَّ الّن�ّص ال�شِّ

القراآين  الرّتكيب  وبلغة  جمال  حتت  اأ�شريًا 

الفريد.

ال�شتعانة  خلل  من  ال�ّشاعرة  وتهدف 

اإىل  ال�ّشعري  البناء  يف  القراآين  بالّن�ّص 

على  للمحافظة  ال�ّشعوب  همم  ا�شتنها�ص 

اأبناء  ودعوة  املقّد�شة،  �شلمّية  الإ ماكن  الأ

الذي  العظيم  الدين  بهذا  الّت�شبث  اإىل  ّمة  الأ

ارت�شاه اهلل لهم.

اخلطيب  توظيف  اأنَّ  هنا  امللحوظ  ومن 

بني  املوازنة  خلل  من  جاء  القراآين  للّن�ّص 

مر  مت ا�شتجابة لأ حالة مرمي الّطافحة بال�شّ

ف�شاألها  اأحدًا  الّنا�ص  من  راأت  اإن  التي  اهلل، 

نف�شي  على  ْوَجْبُت  اأَ اإين  له:  قالت  اأمرها  عن 

اأكلم اليوم اأحدًا من الّنا�ص.  هلل �شكوًتا، فلن 

وغر�ص اخلطيب الذي يحمل ملمح الرف�ص 

والّتح�شر  در،  ال�شّ خلجات  واكتواء  للكلم، 

مل على القد�ص. والأ

الّن�ّص  ا�شتثمار  يف  الّنظر  اأعدنا  ما  واإذا 

اأعادت  كيف  نلحظ  اخلطيب  عند  القراآين 

كتابته من جديد من خلل �شكبه يف تركيب 

للّن�ّص  اللُّغوي  الرتكيب  يتباين عن  ثاٍن  ُلغوي 

القراآين، فراحت اخلطيب ت�شتبدُل )اأيا اأر�ص 

ثّم  ن�ِشيًّا( ومن  )اإِ القراآن:  الرباط(  برتكيَب 

عمدت اإىل تقدمي كلمة: )اليوم( يف بناء الّن�ّص 

وم(.  ال�ّشعري، على كلمتي: )الرحمن، وال�شّ

للخطاب  ال�شتنطاق  هذا  جاء  وبالتايل 

اأمام القارئ ويدعمه  الّرباين؛ لينري الطريق 

�شياق  خدمة  عن  ف�شًل  املوحية،  بالّدللت 

ال�ّشاعرة  مبواقف  واغتنائه  عري  ال�شِّ الّن�ّص 

دانة ما هو قائم يف هذا العامل، من  وروؤاها؛ لإ

.
)18(

اندحار القيم املوجبة ورحيلها

لفاظ  والأ الرّتاكيب  ت�شربت  هكذا 

�شعر  يف  الُقراآنيَّة  والبنى  واجلمل  والتَّعابري، 

اخلطيب، وهاجرت تلك القتبا�شات بطريقة 

م�شامني،  معها  حاملًة  قويَّة،  و�شياغة  يَّة،  فنِّ

ة  قراآنيَّ ب�شور  وَت�شّع  تطفح  دينيَّة،  وحمولٍت 

غنًى  عرّي  ال�شِّ الّن�ّص  منحت  م�شرقة، 

وخ�شوبة و�شموًا، وانفتاحًا على عوامل وا�شعة 

.
)19(

ومثرية

القراآن  يات  لآ �شارّية  الإ املرجعّية  ب- 

الكرمي

ال�ّشاعر  فيها  يعتمد  ل  التي  املرجعّية  هي 

اأو  �شريحًا  اعتمادًا  القراآين  الّن�ّص  على 

وموؤّدى  اإليه،  �شارة  الإ تغني  بل  مبا�شرًا، 

لفظتني  اأو  لفظة  ال�ّشاعر  ي�شتلهم  »اأْن  ذلك 

يتبّدى  جديد  لغوي  انزياح  يف  لتوظيفهما 

اإيجاز  يف  وفذلكته  ال�ّشاعر  براعة  منهما 

الّتعبري وتكثيفه، ومن قدرته الفّنّية على تقلي�ص 

حاطة  م�شافة و�شول املفردات اإىل املتلقي والإ

.
)20(

مب�شاعره«

الّدعوة  رّواد  من  رائدة  اخلطيب  وُتَعدُّ 

ال�ّشام،  لبلد  �شلمي  الإ دب  الأ رابطة  يف 

الطغيان  وجه  يف  الكلمة  �شلح  حملوا  الذين 
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الذل  عي�ص  للم�شلمني  ير�شوا  ومل  والظلم، 

فر�شان  من  �شلبة  مدافعة  فكانت  والهوان، 

بقوة  للجهاد  نف�شها  ت  اأعدَّ وفياء،  الأ الّدعوة 

�شعرها  يف  فانطلقت  الّلفظة،  ومتانة  الإميان 

�شعرها  جاء  لذلك  جهادّية،  دعوّية  روؤية  من 

بحق مدر�شة اأدبّية موعظّية، برز فيها احل�ّص 

فيه  نادت  اإ�شلمّيًا  �شعرًا  فنظمت  الّدعوي، 

يف  وال�ّشهادة  �شلمّية،  الإ ّمة  الأ توحيد  اإىل 

�شبيل اهلل، معلنة اأنَّ منهج العودة والّتحرير، 

وهي  األ  ن�شان  الإ ميلك  ما  باأغلى  الذود  هو 

خرى الهانئة، الوادعة،  الروح، حيث احلياة الأ

برار، ويف هذا امل�شهد  هي ملذ املخل�شني والأ

لنا(  )طوبى  بعنوان:  لها  ق�شيدة  ن�شتح�شر 

)21(

قالت فيها:

بنا          وا�شتطاَل  فينا   ر�ُص   الأ ت   رَّ فاخ�شَ

ــُلـُه  نـوٌر  وَنــّواُر ُحْلٌم  ُيَكـلِّ

َمن قاَل  اإّنا ثــرًى  تبلى  معاملُـــُه ؟!         فاإمنا   

نحُن  اإح�شا�ٌص  واأفكاُر

�شَكٌن                ال�ّشما  يف  لكْن  ر�ص  الأ على  نفنى 

ن�ُص والّداُر ن�شعى اإليه فِنعَم الأ

خَمَم�شٌة          ر�ِص    الأ يف   ُيوؤملُنا   كاَن    اإْن  

فاإننا  يف  ِجناِن  اخُللِد  اأبراُر

م�شرقة  فّنّية  لوحة  اعرة  ال�شَّ تر�شم   

اأنَّ  اإظهار  وحتاول  اهلل،  �شبيل  يف  لل�شهادة 

الوحيدان،  ال�ّشبيلن  هما  واملقاومة  اجلهاد 

لي�شت  ال�ّشهادة  وباأنَّ  امل�شلوب،  احلق  خذ  لأ

�شراق  بالإ مليئة  ثانية  حياة  بل  فناء،  اأو  موتًا 

)َوَل  تعاىل:  لقوله  اإحالتها  خلل  من  وذلك 

َبْل  ْمَواًتا  اأَ اهلّلِ  �َشِبيِل  يِف  ُقِتُلوْا  ِذيَن  الَّ �َشَبَّ  حَتْ

ا  ِهْم ُيْرَزُقوَن }169{ َفِرِحنَي مِبَ اأَْحَياء ِعنَد َربِّ

مَلْ  ِذيَن  ِبالَّ َوَي�ْشَتْب�ِشُروَن  ِلِه  َف�شْ اهلّلُ ِمن  اآَتاُهُم 

َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  اأَلَّ  َخْلِفِهْم  ْن  مِّ ِبِهم  َيْلَحُقوْا 

.
)22(

ُهْم َيْحَزُنوَن})170(

حيث اأو�شحت يف هذا الّتوظيف اأنَّ احلياة 

يف ظّل ال�شتكانة واخلنوع واملهانة، هي موت 

ن�شان هي حياة  واأنَّ ال�ّشهادة ولو انتهت بعمر الإ

ها  ن�شّ ففي  اإليها،  يرنو  التي  والكرامة  العز 

ولئك النفر، الذين يبغون  ا�شتخفاف وحتقري لأ

العي�ص ب�شعادة ورغد، وحّتى ولو يف ظّل الذل، 

فقد و�شفتهم باملوتى روحًا وقلبًا.

�شور  وال�شتكانة،  الذل  م�شهد  تب�شيع  اإنَّ 

الهزمية  ب�شاعة  لتج�ّشد  ال�ّشاعرة  تق�شدها 

الوطن،  من  اخلروج  وماأ�شاة  النك�شار  واأمل 

وحيواتهم  ال�ّشهداء،  مكانة  من  تعلي  لذلك 

الّن�ّص  تختار  َثمَّ  ومن  اهلل،  عند  املاتعة 

يف  وتدخله  عليه،  تتكئ  كمرجعّية  القراآين 

مت�شقة  دللّية  بنية  يف  ال�ّشعري  ها  ن�شّ ن�شيج 

عاملها  يف  تت�شارع  التي  فكار  الأ عن  ومعّ�ة 

وهي  ال�ّشعري  املقطع  بداية  فمنذ  الّداخلي، 

وحتفيز  املكان،  عن  الذود  بهاج�ص  م�شكونة 

الذات للمواجهة واجلهاد يف �شيبل اهلل. 

اخلطيب  عند  التاأّمل  ملكة  اأنَّ  �شّك  ول 

واإيحاءات  دللت  تلتقط  اأْن  لها  اأتاحت  قد 

يف  َفتها  ووظَّ الكرمي،  القراآن  من  تها  ا�شتمدَّ

انزياحات جديدة، و�شاغتها �شياغة جديدة، 

عريَّة، لهذا مَلْ تتكئ على  تتوافق وجتربتها ال�شِّ

كاًء كامًل اأو مبا�شرًا،  اأ�شلوب القراآن الكرمي اتِّ

�شلوبّي تغريًا  واإمّنا غرّيت يف البناء اللَّفظّي والأ
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ذّوَب معه النَّ�ّص القراآيّن.

احلقيقي  املق�شد  اأنَّ  اخلطيب  تعلن 

للحياة الب�شرّية هي عباَدة اهلل ومعرفته، واأن 

ن�شان هلل وحده. ومن البني الوا�شح  ي�شري الإ

غايَة  يقرر  لكي  خيارًا  ميلك  ل  ن�شان  الإ اأنَّ 

اإىل هذا  ياأِت  ّنه مل  لأ نف�شه؛  تلقاء  حياته من 

فما  مبر�شاته،  تاركه  هو  ول  باإرادته،  العامل 

بني  من  ه  وخ�شَّ فالذي خلقه  اإل خملوق.  هو 

الذي  هو  امللكات،  باأف�شل  احليوانات  جميع 

فهمها  و�شواء  معينة،  غاية  حلياته  ر  قدَّ قد 

اأم مل يفهمها. فاإّنه مّما ل �شك فيه  ن�شان  الإ

اإمّنا هي عبادة  ن�شان  الإ اأنَّ غاية خلق اخللق 

اهلل ومعرفته، والفناء يف �شبيله، لذا تقول يف 

.
)23(

ق�شيدة بعنوان: )طوبى(:

ُخلقنا.. 

وما عَبثًا

كان كلُّ الذي فوقها

من تراْب

دحاها مهادًا

ملن ي�شكنون

واأوَدعنا اهلُل 

�شّر التماهي 

وعّلمها كيف تغدو دثارًا

واأّمًا روؤومًا

ملن يهجعون

فما العمُر اإّل رفيُف الثواين

عري  ال�شِّ اخلطاب  يف  ال�ّشاعرة  ُتنكر 

وقد  عبثًا،  ُخلَق  قد  ن�شان  الإ يكون  اأْن  ال�ّشابق 

من  املاأخوذ  املعنى  اخلطاب  هذا  من  تبّدى 

َعَبًثا  َخَلْقَناُكْم  ا  َ اأَمنَّ َفَح�ِشْبُتْم  )اأَ تعاىل:  قوله 

اإىل  . الذي ي�شري 
)24(

ُتْرَجُعوَن( َل  َلْيَنا  إِ ا ُكْم  نَّ َواأَ

نهي  ول  اأمر  ل  يخلقوا مهملني،  الب�شر مل  اأنَّ 

ول ثواب ول عقاب، واإمّنا اإىل اهلل يرجعون يف 

خرة للح�شاب واجلزاء. الآ

بقولها:)ُخلقنا...  ال�ّشاعرة  اأنَّ  ووا�شح 

الكرمية.  ية  للآ وت�شّرب  ا�شتلهام  عَبثًا(  وما 

اعرة قد ا�شتقت غاية الوجود  فهكذا تكوُن ال�شَّ

�شليَّة:  الأ ها  ومظانِّ م�شادرها  من  الب�شري 

ون�شجتها  فا�شتلهمتها  القراآين(  )اخلطاب 

اإيَّاها  ونا�شجة  »حمبكة   ، ال�ّشعريِّ ها  ن�شِّ يف 

ة ُثمَّ متلأ بها اأفقًا  ة والفكريَّ بداعيَّ لغاياتها الإ

اعرة قد  اأرحب، وُبعدًا اأو�شع، وبهذا تكون ال�شَّ

اجتازت املكان و�شريورة الزمان دون اأْن متحَي 

.
)25(

» اأو تخد�ص قد�شيَّة اخلطاب الرباينِّ

للن�ص  ا�شتثمارها  اخلطيب  وتتابع 

خرة  الآ تفارق  فلم  اإليه،  حالة  والإ القراآين 

ن�شان  الإ تذّكر  فاإّنها  وبالتايل  وجدانها، 

ي�شتطيع  ل  التي  )املوت(  الربانّية:  باحلقيقة 

اإنكارها، وهذا ما اأكدته يف ق�شيدة لها  اأحد 

)26(

بعنوان: )اأعوذ من الهوى(، اإذ تقول:

فلي�ص اليوَم ينفعني رغائي

ول   قوٌل   تلّفع   بالنفاِق

ول اأهٌل بذلت لهم حياتي

حبة  والرفاِق ول  دمع  الأ

عري  ال�شِّ اخلطاب  مفردات  تك�شف 

وا�شتدعاء  وت�شّرب  امت�شا�ص  عن  ال�ّشابق 

للّن�ّص القراآين من قوله تعاىل: {َوَل  اإ�شاري 
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َوَل  َماٌل  َينَفُع  َل  ُيْبَعُثوَن)87(َيْوَم  َيْوَم  ُتْخِزيِن 

اعرُة  ال�شَّ ا�شتوحت  فقد   .
)27(

َبُنوَن})88(

ودللته،  املوت  معاين  القراآينِّ  اخلطاب  من 

فل مهرب ول حماية من املوت، فهو امل�شري 

ن�شاُن  الإ فما  ن�شاُن.  الإ ينتظره  الذي  احلتمي 

مر اإّل رهني يد املوت، ياأخذه متى  يف حقيقة الأ

�شاء، ول منا�ص منه. فل ينفعه ولد ول مال 

اإلَّ من اأتى اهلل بقلب �شليم.

للمرجعّية:  الوا�شح  ال�شتدعاء  هذا  ويف 

توفيق  اأمّيا  ال�ّشاعرة  وّفقت  فقد  )القراآنّية( 

بت�شويرها للدنيا دار امتحان وابتلء، وتبدو 

املنجز  يف  ظاهرة  الّدللّية  ال�شتدعاء  اإليه 

ال�ّشاعرة  كون  يف  ذلك  ويتجّلى  عري،  ال�شِّ

هل  والأ للرغاء  والفائدة  الّنفع  �شفتي  اأبعدت 

اخلطيب  عند  يّت�شح  وهذا  املوت.  حلظة 

)ينفع،  تّية:  الآ ال�ّشعرّية  املفردات  خلل  من 

حبة، الرفاق(. رغائي، اأهل، دمع، الأ

القراآيّن  النَّ�ّص  من  اعرة  ال�شَّ اإفادة  اإنَّ 

واأبعاده  مل�شامينه  وا�شتح�شارها  الكرمِي، 

ها، مل تكن جمرد زينة لفظّية  الّدلليَّة يف ن�شّ

القدرة  اإثبات  جمرد  وَلي�شت  معنوّية،  اأو 

من  ا�شتفادة  واإمّنا  ونظمه،  ال�ّشعر  قول  على 

عر  التَّعبري املوحي املوؤثر امل�شرق، وتطعيمه لل�شِّ

باأ�شاليب مثرية، وحّية وفاعلة، و�شيغ وتراكيب 

الكثافة  عن  ف�شًل  واحليوّية،  بالعمق  تت�شم 

يحائّية الذي يت�شم بها  للّية والبلغّية والإ الدِّ

القراآن الكرمي. واإذا دّقْقنا النَّظر مِلّيًا يف �شعر 

القراآنّية  �شارّية  الإ املرجعّية  نلم�ص  اخلطيب 

جلّية عندها، واإنَّ بذرة الّتاأثر بالقراآن الكرمِي 

)28(

ظهرت لفظًا واأداًء. 

ب�شكل  يلحظ  اخلطيب  ل�شعر  واملت�شفح 

جلي اأنَّ القراآن كان م�شدرًا اأ�شا�شيًا مهّمًا يف 

�شياغة وبناء �شورها ال�ّشعرّية، فقد كانت لها 

عناية بالغة بالقراآن الكرمي واألفاظه ومعانيه، 

وامل�شمون،  ال�ّشكل  ناحية  من  منه  فاأفادت 

يف  الّدينّية  الّن�شو�ص  »توظيف  اأّن  باعتبار 

عر ُيَعدُّ من اأجنح الو�شائل وذلك خلا�شية  ال�شِّ

طبيعة  مع  تلتقي  الّن�شو�ص  هذه  يف  جوهرية 

الذهن  ينزع  مّما  اأّنها  وهي  نف�شه،  عر  ال�شِّ

تكاد  فل  تذكره،  ومداومة  حلفظه  الب�شري 

على  حتر�ص  الع�شور  كلِّ  يف  ن�شان  الإ ذاكرة 

�شعريًا  اأو  دينيًا  كان  اإذا  اإل  بن�ص  م�شاك  الإ

يقوله  ما  على  حر�شًا  به  مت�شك  ل  وهي 

و�شكل  القول  طريقة  على  واإمّنا  فح�شب، 

.
)29(

الكلم اأي�شًا«

�شراء  الإ معجزة  اأنَّ  نلحظ  هنا  من 

من  وافر  ن�شيب  على  ا�شتحوذت  واملعراج 

على  ا�شتولت  اأّنها  كما  اخلطيب،  �شعر 

خميلتها، وجتّلى هذا ب�شورة وا�شحة وب�شكل 

يف  الباهرة  املعجزة  هذه  توظيف  يف  بارز 

�شكًل  ومعراجا(  )اإ�شراء  الق�شيدة:  بنية 

ية  والآ اخلارقة  املعجزة  وفر�شت  وم�شمونًا، 

اخلالدة نف�شها فر�شًا على مفردات الق�شيدة 

على  اإميانّية  روحانية  �شافية  وتراكيبها، 

العاطفة ال�ّشعرّية، فاحتة �شفافًا �شماوية على 

)30(

ور البيانّية، حيث تقول: اخليال وال�شّ

اإ�شراًء ومعراجا

يا نفحة الّطيب

اإ�شراًء و معراجا
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ق�شى وبهجُة امل�شجد الأ

زهت تاجا

م�شرى احلبيب الذي

طاف الُ�اُق به

فاأينع احُل�شُن

كناف يف الأ

وّهاجا

ياُم ميٌّ اإذا جفت الأ

من ظماأ

ين�شب 

يروي ُعروق الروح

ثّجاجا

يف  الوارد  املعنى  اخلطيب  ا�شتوحت   

تعاىل:  قوله  من  ال�ّشابقة  ال�ّشعرّية  �شطر  الأ

ِمَن  َلْيًل  ِبَعْبِدِه  اأَ�ْشَرى  الَِّذي  )�ُشْبَحاَن 

الَِّذي  ى  ْق�شَ اْلأَ امْلَ�ْشِجِد  ىَل  اإِ َراِم  احْلَ امْلَ�ْشِجِد 

ِميُع  ال�شَّ ُهَو  ُه  نَّ إِ ا اآَياِتَنا  ِمْن  َيُه  ِلُنِ َحْوَلُه  َباَرْكَنا 

يف  القد�ص  مكانة  اإىل  لت�شري  ؛ 
)31(

رُي( اْلَب�شِ

نفو�ص امل�شلمني، فنجد من خلل هذا الإمياء 

تقاربًا  هناك  اأن  القراآين  للن�ص  الرّتكيبي 

ية القراآنّية والّن�ّص ال�ّشعري، اإذا  دلليًا بني الآ

ية تتحدث عن متجيد اهلل نف�شه وتعظيم  اإنَّ الآ

�شاأنه، لقدرته على ما ل يقدر عليه اأحد �شواه، 

اأ�شرى  الذي  فهو  �شواه،  رب  ول  غريه،  اإله  ل 

زمنًا  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حمّمد،  بعبده 

من الليل بج�شده وروحه، يقظة ل منامًا، من 

ق�شى  امل�شجد احلرام بـ )مكة( اإىل امل�شجد الأ

يف  حوله  اهلل  بارك  الذي  املقد�ص(  )بيت  بـ 

الزروع والّثمار وغري ذلك، وجعله حمًل لكثري 

نبياء؛ لي�شاهد عجائب قدرة اهلل واأدلة  من الأ

وحدانيته. وهذا املعنى ما ت�شتعر�شه اخلطيب 

براز املكانة العلية، واملنزلة الّدينّية الّنفي�شة  لإ

من  والزّهاد  العّباد  قلوب  يف  القد�ص  ملدينة 

�شارّية جاءت  امل�شلمني؛ لذلك فاإنَّ املرجعّية الإ

�شلوب القراآين. امت�شا�شًا للمعنى والأ

�شارّية  الإ املرجعّية  اأّن  نلحظ  �شبق  مّما 

�شعر  يف  كثريًا  وردت  قد  القراآين  باملعنى 

ديوان  على  تقت�شر  مل  اإّنها  حّتى  اخلطيب 

واحد بل تعدته اإىل دواوين ال�ّشاعرة جميعها، 

فقد تعاملت مع الّن�ّص القراآين تعامًل واعيًا 

واإفادتها  له،  قراءتها  عمق  على  يدل  مّما 

وروؤاها  ال�ّشعورّية  مواقفها  عن  للك�شف  منه 

يف  وبراعتها  قدرتها  تبني  كذلك  الفكرّية، 

ال�ّشعرّية حتى  القراآنّية باملادة  العنا�شر  مزج 

ال�ّشعر  من  جزءًا  تكون  العنا�شر  هذه  كادت 

وروحه، مما يدل على ذكاء ال�ّشاعرة ولباقتها 

اخللق  عملية  يف  القراآنّية  املعاين  اإيراد  يف 

واإ�شارة،  وتلويح  اإمياء  فيه  اإيرادًا  ال�ّشعري 

�شلمي،  حيث اإنَّ هذا كّله ي�شاير روح �شعر الإ

وطبيعته التي متيل اإىل الو�شوح الزائد، لهذا 

القراآنّية  الّن�شو�ص املتلقحة باملعاين  جاءت 

بالرّتاكيب  املتقاطعة  الّن�شو�ص  كثريًا  تفوق 

.
)32(

القراآنّية
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اإلعالم والشباب
بين الواقع والمأمول

∂
عامر العمران

عالم من حداثة  إليه حال و�صائل الإ مل يعد خافيا على اأحد يف ع�صرنا هذا ما �صارت ا

عالم ب�صقيها  اليوم قرية �صغرية، تعّد فيها و�صائل الإ وتقدم وفعالية، فالعامل بات 

بلحظة.  حلظة  الكبري  العامل  على  تطلعنا  متعددة  نوافذ  لكرتوين  والإ التقليدي 

الت�صال الجتماعي فاإن  لهذا التقدم الكبري يف عامل الت�صالت وخ�صو�صاً  ونظراً 

عالم حدودها املحلية  عالم، فقد جتاوزت و�صائل الإ ع�صرنا الذي نعي�صه هو ع�صر الإ

قليمية، وامتد تاأثريها لي�صمل �صوؤون الفرد واملجتمع، ال�صخ�صية والعامة، ولعل  والإ

بها،  وتاأثرا  لها  ا�صتخداما  كرث  الأ الفئة  كونهم  بها،  تاأثراً  الفئات  اأكرث  ال�صباب  فئة 

ومن هنا فالواجب  يفر�ش علينا م�صوؤولية كبرية جتاهها.

وت�شري الدرا�شات اإىل اأن النرتنت اأوىل و�شائل الإعلم تاأثريًا على ال�شباب، يليه الف�شائيات، 

نرتنت بطريقة هائلة جدا، فهي   واإن دل هذا على �شيء، فاإمنا يدل على كثافة تعر�ص ال�شباب للأ

ُيبث وين�شر ع� و�شائل الإعلم من  التاأثري مبا  انت�شارًا، وتعتمد قابلية  �شرع  �شهل والأ الو�شيلة الأ

وال�شلبية«  منها  يجابية  »الإ الإعلم  خماطر  طبيعة  مدركني  ال�شباب  من  فئة  فهناك  خر،  لآ �شاب 

وهم قلة، بينما جند فئة ت�شكل غالبية ال�شباب لي�ص لديهم اأي خلفية عن خماطر الإعلم وتاأثريه.

ردن. كاتب من الأ
 ∂



ف�شاء�ت ثقافية           52          �أقالم جديدة

�0

علم  ك� من و�شائل الإ وياأتي اخلطر الأ

املواد  من  العديد  يف  العنف  ثقافة  ن�شر  يف 

فلم  الأ ع�  الف�شائيات  يف  املعرو�شة 

طفال  للأ املوجهة  وخ�شو�شًا  وامل�شل�شلت، 

اليوني�شيف  ملنظمة  درا�شة  ففي  واملراهقني، 

ي�شاهدون  النا�شئة  من   %97 اأن  وجدت  

التلفزيون، واأن 7% من املواد املعرو�شة فقط 

تخلو من العنف.

يف  اإ�شبانيا  يف  اأجريت  اإح�شائيات  ويف 

حداث املنحرفني  الأ 39% من  اأن  نف�شه  العام 

قد اقتب�شوا اأفكار العنف من ال�امج العدوانية 

فلم وامل�شل�شلت. والأ

ول يقف خطر و�شائل الإعلم عند العنف 

املواقع  انت�شار  ذلك  من  خطر  والأ بل  فقط 

دب  الأ التي تكون خارجة عن حدود  باحية  الإ

خلق، وهذه املواقع مبا حتمله يف طياتها  والأ

كبريًا  خطرًا  ت�شكل  فا�شحة  و�شور  مواد  من 

على ال�شباب، حيث اأ�شبح الكثري منهم يدخل 

يثري  عما  غالبًا  باحثني  باحية  الإ املواقع  اإىل 

يق�شون  وهم  غرائزهم،  ويحرك  �شهواتهم، 

طاقاتهم  ت�شتنفذ  طويلة،  اأوقاتًا  ذلك  يف 

علقاتهم  على  وتوؤثر  والروحية،  اجل�شمية 

ما  ذلك  اإىل  اإ�شافة  واملجتمعية،  �شرية  الأ

مع  تتنا�شب  ل  موا�شيع  املواقع  تلك  تعر�شه 

�شلمية. قيمنا العربية والإ

التوا�شل  مواقع  مع  وقفة  لنا  وهنا 

انت�شارا  كرث  الأ املواقع  ولنتناول  الجتماعي 

بني ال�شباب وهو »الفي�ص بوك« و« تويرت«حيث 

اإقبال  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  ت�شهد 

اإىل  اأحيانا  ت�شل  ا�شتخدامها  على  متزايدا 

دمان. الإ

يف حني اأ�شارت درا�شات اإىل اأن م�شاهدة 

ال�شباب  ميار�شها  التي  ن�شطة  الأ اأكرث  التلفاز 

وخا�شة   %31.9 وبن�شبة  الفراغ  وقت  اأثناء 

ناث وتبلغ ن�شبة امل�شاهدة )%40.6(. لدى الإ

�شباب التي تقود بع�ص ال�شباب  وتتنوع الأ

�شبكات  ا�شتخدام  يف  اأوقاتهم  معظم  لق�شاء 

التوا�شل الجتماعي، فحرية التعبري والتنفي�ص 

�شا�شي، اإل  عن املكنون الداخلي هو الدافع الأ

ك�  اأن عامل الت�شلية كان �شاحب احل�شة الأ

من خلل ق�شاء اأوقات طويلة يف ال�شفحات 

املعدة للت�شلية والرتفيه.

واأولياء  باء  الآ دور  حول  كلمة  لنا  وهنا 

مور الذين تقع م�شوؤولية كبرية على عاتقهم  الأ

فر�ص  دون  وتوجيههم،  اأبنائهم  متابعة  يف 

قدراتهم  بذلك  مراعني  عليهم،  ال�شيطرة 

والتعليم   الرتبية  جمال  ويف  واإمكانياتهم، 

والتعرف  واأبنه  ب  الأ بني  احلواجز  وحتطيم 

على متطلباته، مع املزيد من التاأين يف مناق�شة 

من  ب  الأ يعت�ها  قد  التي  العار�شة  مور  الأ

الرتوي وعدم معاجلة  نعني  املحرمات، وهنا 

يف   الوالد  ي�شاهم  بذلك  اأك�،  بخطاأ  اخلطاأ 

التي  العزلة  عن  البتعاد  على   ابنه  ت�شجيع 

ت�شبب الكتئاب واخلوف.
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خلل  من  ال�شباب  خ�ات  وا�شتثمار  واأمته، 

البحوث امليدانية، كقناة ات�شال مبا�شرة يتم 

من خللها معرفة هموم ال�شباب وتطلعاتهم.

بدوره  الإعلم  يقوم  اأن  هو  املطلوب 

العلمية  قدراتهم  وتنمية  ال�شباب  تثقيف  يف 

والثقافية، وبناء الوعي ال�شيا�شي والقت�شادي 

خلق  والأ والقيم  للدين  النتماء  وتعميق 

والوطن وحماربة الف�شاد والنحراف، وتنمية 

واملحافظة  بالهوية  والعتزاز  بالنف�ص،  الثقة 

نكون  وهنا  واملعنوية...  الروحية  القيم  على 

اأمام اإعلم �شاحب ر�شالة �شامية.

التعليمية،  املوؤ�ش�شات  دور  ياأتي  وهنا 

على  للحفاظ  وامل�شجد   واجلامعة  كاملدر�شة 

م�شاركة  زيادة  خلل  من  وثقافته،   ال�شباب 

والندوات  اللمنهجية  ال�امج  يف  ال�شباب 

علم اجلامعي دور يف  ال�شبابية، واأن يكون للإ

حماورة ال�شباب واللتفاف حولهم مبا يحقق 

التوا�شل الناجع والفعال لهوؤلء ال�شباب. كما 

يتوجب على املوؤ�ش�شات التعليمية دعم و�شائل 

على  ال�شوء  ت�شليط  يف  ت�شاعد  التي  الإعلم 

هموم ال�شباب وتطلعاتهم مبا ي�شاهم  يف خلق 

لوطنه  حمب  بنف�شه  واثق  ال�شباب  من  جيل 
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مّدخراتي المالية
Ø

ق�صة: �صتيفن ليكوك

∂
ترجمة: ح�صام بدار

�صبابيك  رهبتي،  يثريون  احل�صابات  َكَتَبة  رهبتي،  يثري  امل�صرف  اإىل  دخويل 

ال�صرافني تثري رهبتي، روؤية النقود تثري رهبتي... اأّي �صيء وكّل �صيء يثري رهبتي. 

جراء اأّي معاملة مالية اأحتوّل اإىل اأبله  ويف اللحظة التي اأجتاُز فيها عتبة امل�صرف لإ

عدمي امل�س�ؤولية.

كنُت اأعلُم هذا من قْبل، لكّن راتبي ارتفع اإىل �صتة وخم�صني دولرا �صهريا و�صعرُت 

ونظرُت  متثاقلة،  بخطًى  املكان  دخلُت  الراتب.  لهذا  الوحيد  املكان  هو  امل�صرف  باأّن 

بوجل اإىل  املوظفني  من حويل.

كانت لدّي فكرة م�صبقة باأّن من يريد فْتح ح�صاب لدى امل�صرف عليه اأْن يطلب 

م�صورة املدير اأول، فتوجهُت اإىل نافذة تعلوها كلمة »حما�صب«. راعني مظهر املحا�صب، 

فقد كان طويال ومهيبا.

ردن. كاتب ومرتجم من الأ
 ∂

ة  1944. عنوان هذه الق�شّ العامل، تويف يف عام  ة الق�شرية يف  اأ�شهر كّتاب الق�شّ اأديب كندّي من  �شتيفن ليكوك: 
Ø

    

.www.online-literature.com :وقد اأخذت من موقع ،My Financial Career بالإجنليزية
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من  خارج  كاأنه  ب�شوت  اإليه  وتكلمُت 

اأعماق �شحيقة:

»هل يل بروؤية املدير؟« واأ�شفُت بر�شانة: 

»على  قلُت  ملاذا  اأدري  ول  انفراد«.  »على 

انفراد«. 

وذهب  املحا�شب،  قال  »بالتاأكيد.« 

لي�شتدعيه.

كان املدير �شخ�شا وقورًا وهادئًا. اأدخلُت 

يدي يف جيبي وحت�ّش�شُت �شّرة دولراتي ال�شتة 

واخلم�شني.

اهلل  ويعلم   ( �شاألته  املدير؟«  اأنت  »هل 

اأنني مل اأكن اأ�شّك يف ذلك البّتة(.

»نعم اأنا هو.« جاء الّرد. 

»هل ميكنني اأْن اأقابلك على انفراد؟« مل 

لكنها  جمّددا،  الكلمة  تلك  تكرار  اأنوي  اأكن 

اإيّل  نظر  �شوؤايل.  لتكملة  �شرورية  يل  بدت 

باأّن  �شعور  راوده  كمن  الفزع،   ببع�ص  املدير 

لدّي �شّرا خطريا اأنوي البوح به. 

اإىل  يقودين  وهو  يل  قال  معي.«  ل  »تف�شّ

بعد  باملفتاح  بابها  اأو�شد  خا�شة،  حجرة 

دخولنا.

»نحن هنا يف ماأمن من اأي مقاطعة.« ثم 

ل باجللو�ص.« اأردف: »تف�شّ

ومل  النظرات،  نتبادل  واأخذنا  جل�شنا 

ت�شرفاتي  اأّن  ويبدو  الكلم.  على  قدرة  اأجد 

نوع  من  حمّقٌق  باأنني  يعتقد  جعلته  الغام�شة 

ما، اإْذ �شاألني: 

»هل تعمل لدى ’بنكرتون‘؟«

1

 »ل، لي�ص ’بنكرتون‘.« وكان جوابي يوحي 

اأخرى.  مناف�شة  �شركة  لدى  اأعمل  وكاأنني 

واأردفُت:    

على  حمّققًا  ل�شُت  اأنني  الواقع  »يف 

واأريد  ح�شاب  لفتح  جئُت  واإمنا  الإطلق، 

الحتفاظ بكامل نقودي يف هذا امل�شرف.«  

بدت على املدير علمات الرتياح، ويبدو 

للبارون  ابن  باأنني  كلمي  من  ا�شت�شّف  اأنه 

الرثاء.                  فاح�ص  �شخ�ص  اأو  روت�شيلد 

                                                                      

»مبلغ كبري، على ما اأظّن.«

»اأنوي  وتابعُت:  هام�شًا،  قلُت  ما.«  »نوعا 

ن، وخم�شني  الآ �شتة وخم�شني دولرا  اأودع  اأْن 

دولرا �شهريا ب�شفة منتظمة.« 

وفتح  قدميه  على  املدير  وقف  عندئٍذ 

الباب. ثم ا�شتدعى املحا�شب، وقال له ب�شوت 

هذا  مونتغمري،  »�شّيد  وّدي:  وغري  مرتفع  

اأْن يفتح ح�شابا لدْينا، واأْن يودع  ال�شّيد ينوي 

فيه �شتة وخم�شني دولرا.«

كبري  حديدّي  باب  اإىل  وتوجهُت  نه�شُت 

مفتوح يقع اإىل جانب الغرفة.

اإىل  اأخطو  واأنا  قلُت  �شباحًا.«  »عمت 

غرفة اخلزنة. 

وهو  ب�ود  املدير  قال  هنا.«  من  »اخرج 



�أدب عاملي           52          �أقالم جديدة

�4

ي�شري اإىل باب اآخر.

ذهبُت اإىل �شّباك املحا�شب، ودفعت اإليه 

اأقوم  وكاأنني  حا�شمة  ب�شورة  النقود  ب�شّرة 

بخدعة �شحرّية.

وقلُت:  �شديد،  �شحوب  وجهي  اكت�شى 

املبلغ يف ح�شابي.« بدت  اأودع هذا  ل...  »تف�شّ

هذه  من  »فلننته  تعني:  وكاأنها  �شوتي  نغمة 

العملية املوؤملة، ما دمنا راغبني بذلك.«

اأخذ املحا�شب النقود و�شّلمها لكاتب اآخر، 

اأكتب قيمة النقود على ورقة �شغرية،  جعلني 

اأعرف ما  اأعد  اأوقع ا�شمي يف دفرت. ومل  واأْن 

اأمام  ميوج  وكاأنه  امل�شرف  وبدا  افعله.  كنُت 

عينّي.

�شاألُت  ح�شابي؟«  يف  املبلغ  اأودع  »هل 

ب�شوت اأجوف مرتع�ص.

»نعم.« قال املحا�شب.

»يف هذه احلالة اأريد اأْن اأحرر �شيكا.«

دولرات  �شتة  اأ�شحب  اأْن  كانت  فكرتي 
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دفرت  �شّلمني  اأحدهم  نّية.  الآ مل�شروفاتي 

كيفّية  يل  �شرح  واآخر  نافذته،  من  �شيكات 

حترير �شيك ما. وبدا يل اأّن النا�ص من حويل 

ظّنوا باأين مليونري م�شطرب.

كتبُت �شيئا ما على ال�شيك ودفعُت به اإىل 

املوظف الذي متّعن فيه، و�شاح بده�شة:

اأْن ت�شحب كامل املبلغ  »ماذا؟! هل تنوي 

ثانية؟«

2

اأنني كتبُت �شتة وخم�شني  اأدركُت  عندها 

بدل من �شتة. وبلغ ال�شيق مني مبلغًا كبريا. 

لينظروا  الكتابة  عن  املوظفني  جميع  وتوقف 

اإيّل. و�شعرُت باأّن من امل�شتحيل علّي اأْن اأف�ّشر 

مر. الأ

»نعم،  اأجبُت:  بالتعا�شة  م�شوب  وبتهّور 

كامل املبلغ.«

»هل �شت�شحب نقودك من امل�شرف؟!«

»كّل �شنٍت فيها.« 

ْن؟« »األْن تودع نقودًا بعد الآ

»مطلقًا.«

حويل  من  النا�ص  باأن  اأبله  اأمل  راودين 

كنُت  بينما  �شايقني  ما  �شيئا  باأّن  يظّنون  قد 

اأحّرر ال�شيك وجعلني اأعِدُل عْن راأيي. وقمُت 

بدو حاّد املزاج للغاية. مبحاولة بائ�شة لأ

تهّياأ املوظف لدفع النقود، و�شاألني: »من 

اأّي فئة تريدها؟«

»ماذا؟«

»من اأّي فئة تريدها؟«     

بدون  قلُت  اخلم�شني.«  فئة  من  »اآه... 

تفكري، بعد اأْن فهمت �شوؤاله.

اأعطاين ورقة من فئة اخلم�شني دولرا ثم 

�شاألني بجفاف: »وماذا عن ال�شتة دولرات؟«

»من فئة ال�شتة الدولرات.«

واندفعت  ال�شتة،  الدولرات  اأعطاين 

خارجا ل األوي على �شيء.

ترّدد  خلفي  الكبري  الباب  اأغلق  وعندما 

�شدى �شحكات جملجلة من داخل امل�شرف، 

ومنذ ذلك احلني مل اأعد اأتعامل مع امل�شارف، 

بنطايل،  جيب  يف  النقدية  مببالغي  واأحتفظ 

ومبّدخراتي من الدولرات الف�شية يف جورب 

من جواربي. 
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»صفر القطار« 
عر�ش تون�صي يتكئ على قدرات املمثالت

∂
جمدي التل

اتكاأ العر�ش التون�صي »�صفر القطار« للمخرجة دليلة مفتاحي واملقتب�صة عن ن�ش 

قدرات  على  لوركا،  غارثيا  فيديريكو  الراحل  �صباين  الإ لل�صاعر  األبا«  برناردا  »بيت 

املمثالت العالية.  

�صرة وقدمتها  امل�صرحية التي حتكي معاناة املراأة والكبت الذي تعي�صه مع تزمت الأ

فرقة »م�صرح النا�ش«  على م�صرح هاين �صنوبر يف املركز الثقايف امللكي �صمن فعاليات 

الن�ش  )بعك�ش  ن�صائية  �صخ�صيات  �صت  ج�صدت  الع�صرين،  ردين  الأ امل�صرح  مهرجان 

م التي تويف زوجها، وبناتها الثالث، واجلدة  �صلي الذي احتوى 9 �صخ�صيات( هن الأ الأ

م(، اإ�صافة اإىل اخلادمة. )والدة الأ

كاتب وناقد م�شرحي و�شحفي.
 ∂
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الوالدة  ق�شة  حول  حيثياتها  وتدور 

واحلداد  العزاء  فرتة  تعي�ص  التي  ال�شارمة 

على زوجها املتويف حديثا وحتاول حماية بناتها 

وذلك  عليهن   تراه خطرا  الذي  »الذكر«  من 

باتباع اأ�شاليب القمع ومنع اخلروج من البيت، 

حيث البنت الك�ى واحلدباء تدعى »�شابرة« 

تلك الفتاة التي خ�شها والدها املتويف منفردة 

جوهر،  يدعى  ل�شاب  خمطوبة   باملرياث 

�شاحبة  »عفيفة«  فهي  الو�شطى  خت  الأ اأما 

فيما  الدكتاتوري  واحل�ص  القوية  ال�شكيمة 

خرى حالت ع�شابية،  تنتابها بني الفينة والأ

خت ال�شغرى »وحيدة« ذات  فيما �شخ�شية الأ

متمردة  اأنوثتها  يف  الطاغية  حمر  الأ ال�شعر 

وال�شاعية  احلاملة  الروح  �شاحبة  طبعها،  يف 

اخلادمة  اأما  والعائلة،  م  الأ قيود  من  للتحرر 

اأي  عليها  يخفى  ل  التي  امل�شنة  تلك  فهي 

�شغرية وكبرية باملنزل واملكلفة بنقل تفا�شيل 

م، يف حني اجلدة فهي عجوز  حياة البنات للأ

عن  وتع�  متاأخرة  مراهقة   تعي�ص  خرفة 

العينني  ذي  الوهمي  حبيبها  للقاء  اأ�شواقها 

اخل�شراوين على �شاطىء البحر.

اإىل  لت�شل  الدرامية  احلبكة  وتت�شاعد 

اأن  بعد  العقدة،  اأو  الدرامي  الدفع  حلظة 

جوهر  حب  يف  واقعات  خوات  الأ كل  اأن  ظهر 

خطيب البنت الك�ى الطامع يف املال، لتنتهي 

ال�شغرى  البنت  اأّن  ظهر  اأْن  بعد  امل�شرحية 

حامل من الع�شيق »جوهر« الذي احتال عليهن 

املتزمتة  والدتها  فيما  مبوتها  وتنتهي  كلهن، 

يقْلن  ل  اأن  منهن  تطلب  برناردا  واملتعالية 

واأن �شقيقتهن ال�شغرى »وحيدة« ماتت  �شيئا 

عذراء.

يبداأ العر�ص برفع �شتارة امل�شرح يف ظل 
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�شتائر  اأربع  لتظهر  جانبية،  بي�شاء  اإ�شاءة 

اأعلى  من  تتدىل  ا�شطواين  ب�شكل  بي�شاء 

هند�شي  ب�شكل  اخل�شبة  على  موزعة  امل�شرح 

بحيث اثنتان منهم يف منت�شف اخل�شبة اأقرب 

خريان اأقرب اإىل  اإىل املقدمة فيما الثنتان الأ

عمق اخل�شبة وامل�شافة الفا�شلة بينهما اق�شر 

تظهر  حني  يف  للجمهور،  مرئيتني  لتكونا 

املمثلت اخلم�ص يف عمق اخل�شبة من خلف 

م�شاند عالية ملقاعد جلو�ص حمراء متل�شقة، 

خلفها  حتجز  �شجن  اأو  زنزانة  �شورة  �شكلت 

تلك الن�شوة اللتي يطللن ع� فتحاتها كاأنها 

ويرتدين  اخلارجي،  العامل  على  نوافذهن 

فيما  ليتقدمن  ال�شوداء  احلداد  ملب�ص 

امل�شرح  مقدمة  اإىل  خرى  الأ تلو  واحدة  بعد 

يعرفن باأنف�شهن وخ�شالهن؛ وهو ما حر�شت 

مع  لتتلءم  اأ�شمائهن  توظيف  على  املخرجة 

ظل  يف  ياأتي  وذلك  تلك،  �شخ�شياتهن  كنه 

يف  تعتيم  و�شبه  علوية  بي�شاء  اإ�شاءة  بقعة 

خمتلف اأرجاء امل�شرح لتدخل حينها ويف ظل 

ال�شاد�شة  ال�شخ�شية  �شفراء  علوية  اإ�شاءة 

اجلدة  وهي  كاريكاتوري  باأ�شلوب  العر�ص  يف 

بالزواج  رغبتها  تع� عن  البي�شاء  مبلب�شها 

وت�شكو اإلزامها البقاء يف البيت/الق�شر منذ 

اأربعة اأعوام دون خروج منه.

ينتمي  الذي  العر�ص  خمرجة  وفقت 

ملعاجلة  وباللجوء  الكل�شيكية  املدر�شة  اإىل 

�شاخر  باأ�شلوب  حداثوية  اإخراجية  وروؤية 

يف  �شدي  الأ جواد  العراقي  باملخرج  تذكرنا 

معاجلته لذات الن�ص من خلل عمله »ن�شاء 

قدرات  ا�شتخدمت  اأنها  اإل  ال�شك�شفون« 

داء التمثيلي واحلركي  املمثلت العالية يف الأ

فجاء  للعر�ص،  بنائني  بخلق  املميز  التعبريي 

�شلي وما  البناء اخلارجي مع�ا عن الن�ص الأ
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تعانيه املراأة من قمع وتزمت يف ظل جمتمعات 

ل�شتخدام  خلله  املخرجة  ف�شعت  ذكورية؛ 

دللت لفظية ومنها )�شوتكن عورة( وح�شية 

براز قباحاتها، فيما عك�ص  كثرية اأو ب�شرية لإ

البناء الداخلي اإ�شقاطات �شيا�شية مثلت فيها 

�شيا�شيا  توجها  برناردا  بنات  من  واحدة  كل 

الدميقراطية  م�شهد  يف  وا�شحا  جتلى  معينا 

وانتخاب رئي�ص للبيت؛ فعفيفة �شكلت بتحفظها 

وحيدة  كانت  فيما  الديني  للتيار  منوذجا 

فهي  �شابرة  اأما  اللي�ايل،  التيار  منوذج 

مغلوبة  فهي  »الوطن«  هو  الذي  مرياثها  رغم 

)احلدبة(.  بالهم  كاهلها  وثقل  اأمرها   على 

التون�شيني  دعوة  الداخلي  البناء  �شكل  كما 

قطار  لركوب  عموما  والعرب  خا�ص  ب�شكل 

التاريخ، علوة على اإبراز وتعزيز قيمة الذات 

الفردية و�شط خمتلف التحولت التي تعي�شها 

املجتمعات العربية.

باللهجة  املنطوق  العر�ص  ن�ص  جاء 

كثافة  من  تخُل  مل  التي  املحكية  التون�شية 

والإجنليزية  الفرن�شية  باللغتني  املفردات 

من خلل منولوجات وحوارات حافظت على 

�شقاطات  خ�شائ�ص  البنية الدرامية رغم الإ

مل  التي  والكوميدية  ال�شيا�شية  والتعبريات 

تخل يف بنية الن�ص.

وفقت املخرجة مفتاحي بتوظيف عنا�شر 

واإ�شاءة  وملب�ص  ديكور  من  ال�شينوغرافيا 

بح�شب  وموزعة  ومتحركة  متغرية  جاءت 

مقت�شيات و�شياقات العر�ص، فامللب�ص ع�ت 

احلزن  عن  �شود  الأ بلونها  العزاء  م�شهد  يف 

م�شهد  يف  حمراء  ملب�ص  ا�شتخدمت  فيما 

�شافة اإىل  نوثة الطاغية، بالإ اآخر لتع� عن الأ

حمر  الأ ال�شعر  واأبرزها  الك�ش�شوارات  بع�ص 

الذي كان على راأ�ص »وحيدة« تعبريا عن فتنة 

نوثة والتحرر. الأ

الب�شري  العر�ص  ا�شتخدام  جاء  فيما 

والدهن  روح  با�شتح�شار  �شو(  )الداتا 

ال�شورة  لتعظيم  م�شوه  ب�شكل  الراحل 

جتلت  حني  يف  الذكر/الرجل،  عن  القبيحة 

تلك  وتوظيف  با�شتخدام  ال�شينوغرافيا  تلك 

ال�شتائر ال�شطوانية البي�شاء بو�شفها اأعمدة 

و�شخامة  ات�شاعه  عن  مع�ة  املهيب  الق�شر 

�شيقة  غرفا  �شكلت  الوقت  ذات  ويف  حجمه، 

جمعت  فهي  احتجاز  حجرات  كاأنها  للفتيات 

ما  وهو  الدالة  ذات  يف  متناق�شني  مدلولني 

ي�شجل للمخرجة.

التوظيف  ذلك  اخلتامي  امل�شهد  وتوج    

ي�شبه  ما  ت�شاقط  حني  لل�شينوغرافيا  املتقن 

ن�شاء  حولها  جتمعت  التي  البقعة  على  الثلج 

بلحظاتها  فريدة  اعرتاف  حلظة  يف  الق�شر 

تتلوه  فيما  التطهر  حالة  عن  مع�ا  الغرامية 

ر�ص وموتها وحولها  لوحة �شقوط فريدة على الأ

يف  البقعة  ذات  يف  العر�ص  �شخ�شيات  باقي 

منت�شف اخل�شبة ويف ظل اإ�شاءة زرقاء و�شبه 

�شوء  ملحاكاة  امل�شرح  اأرجاء  لباقي  تعتيم 

القمر، وا�شفاء للبعد الرومان�شي احلزين.
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اأثر  اأحالمي �صوب منط معني من التعبري عن نف�صها، مقتفية  تنزاح كثري من 

اأوتارها  دقات  كيانها  تهز  كاأغنية  املدوي  احلياتي  الزحام  و�صط  من  النابع  خيالها 

املتداخلة، لكنها تقف بثبات حلمها هي، ول�صت اأنا من يحلم بها، واإمنا ت�صرع لذاتها 

اأعماق  بها  حتيط  الالوعية،  اخليالية  التدفقات  من  كميات  بني  احلقيقي  وجودها 

الظهور بوجه غرائبي حتى ل تذوب يف  ال�صحر بقدر ميكنها من  واأطراف  املجتمع 

املاألوف ويف املتوقع، هكذا رمبا يكون ماركيز كحلم ع�صر باأكمله لكنه حلم يبقى لعقود 

ن�صان. ي�صرد اأحالمه التي لن تنتهي اإل بانتهاء �صيء ا�صمه الإ

∂
�صبحي �صالح الأ

ألنك ماركيز

كاتب وناقد من اليمن.
 ∂
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اأمواج  العامل عاريا، حتركه  وحني ي�شبح 

تتخطفه  مدمرة،  حلظات  وتدثره  الغرابة، 

الويل  من  غام�شة  ورغبات  قاتلة،  نزعات 

ماركيز  غار�شيا  جابرييل  يجيء  والدمار، 

الكون بعني خمتلفة، بدت ده�شته  زائرًا يرى 

وىل، رغم ت�شاوي مراآة عند  به منذ الوهلة الأ

كافة الب�شر، مل يكن ماركيز كطفل نقي يقدر 

اأن يتنف�ص �شموم احلروب ووباء الدكتاتوريات، 

اأ�شد ظلمًا وعتمة،  كل �شيء مظلم،  وخيال 

طبقات حتجب عنه، هذا العامل الذي مل ياألفه 

ب�شر  يقطن  وحواليه  كفرد،  فيه  ي�شتاأن�ص  ومل 

متوح�ص ينه�ص ويع�ص يف بع�شه، وكلما اهتزت 

نوبات الكون هلكًا كان ماركيز يزداد ده�شة 

بوجوده الغريب يف عامل اأغرب ،حوت اأجنمه 

كل لون من �شور احلياة املختلفة.

نك ماركيز اأدركت باكرًا قلقك الوجودي  لأ

اأن  كادت  التي  ن�شانية  الإ ونزعتك  امل�شامل، 

تنعدم وت�شقط رايتها يف م�شتنقع الفناء للجن�ص 

نابهة  بيقظة  الكوين  لدورك  تيقنت  الب�شري، 

جدوى احلياة و�شعيت نحوها، اأخ�شعت �شلمًا 

للمجد وع�ت من خلله في�شًا من ال�شراديب 

املعتمة، تفت�شها بح� اأبي�ص يتجمد يف �شواطئ 

اخل�شيب،  خيالك  �شواطئ  بل  كولومبيا، 

اأكوامًا من ال�شوء وكوؤو�شًا من الظلل  مللمت 

املزهرة كي ت�شيء بها ما اأبهم من هذا العامل 

ويرت�شف منها مب�شم احلب. 

بني  خمتلفًا  العامل  ولد  ماركيز،  نك  لأ

يديك، وراأيته اأ�شطوريًا يف عني خيالك، تتلون 

اأم  به،  �شعورك  يف  واأخرى  حلظة  بني  �شوره 

نب�شت  �شبقوك،  يجده من  ما مل  اأنك وجدت 

واقعك،  يف  قدميه  على  �شعى  تاريخ  جذور 

فكنت ظله الكا�شف ل�شره وحنينه املريب.

خ�شيت الثبات فتحركت جوانحك وحلقت 

فوق زمان ل يح�شى ومكان ل يرى، همت يف 

يف  قدرة  اأدنى  ت�شتكني  وخطوت  الوعي  اأفق 

البقاء.

ول،  يف اأراكاتاكا كولومبيا كان خما�شه الأ

كل  من  يولد  عدة،  خما�شات  بعده  لي�شهد 

رحم بل اأكرث من مرة، فتولد من رحم �شرده 

ال�شرد  يف  نوعية  كقفزة  ال�شحرية،  الواقعية 

�شارت اأمنوذجًا عامليًا للكتابة، كما اأن اأمريكا 

يد  �شهدت خما�شها احلقيقي على  اللتينية 

هذا العملق.

كانت بداية كتاباته الق�ش�شية غريبة نوعًا 

ميندوثا  بلينيو  �شديقه  لنا  يحكي  حيث  ما، 

فيقول: اإن اهتمام ماركيز بالق�شة بداأ يف ليلة 

 Metamorfosis »امل�شخ«  رواية  فيها  قراأ 

وىل يف الرواية  لكافكا،  وعندما قراأ اجلملة الأ

جريجوريو  ا�شتيقظ  »عندما  تقول:  التي 

وجد  مزعج،  حلم  بعد  �شباح،  ذات  �شام�شا 

نف�شه وقد حتول يف �شريره اإىل ح�شرة هائلة« 

اأغلق جابرييل الكتاب قائل لنف�شه : ياللهول! 

التايل  اليوم  وفى  هذا،  يحدث  اأن  ميكن  هل 

كتب اأول ق�شة يف حياته.
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النهاية  تكون  البداية،  هي  هذه  كانت  لو 

اأن مي�شك ماركيز روايته مئة عام من العزلة 

ويحجز مقعده يف اجلنة، حني مت�شك ال�شماء 

ل  �شراعات  خلفه  يرتك  اإليها،  �شعودًا  بيده 

دومنا  ال�شجيج  ي�شكنها  ومدن  منها،  طائل 

رحمة، تتقاذفها اأخطاء الب�شر القاتلة.

ماركيز املبدع الذي يبتكر اللون ال�شردي 

الذي مل ي�شل اإليه اأحد من قبله ول من بعده، 

فكان لونًا خا�شًا به، متاأمًل ذاته يف مراآة خيال 

ال�شتبداد،  اأحلم  فوق  ب�شرده  طافيًا  واقعه، 

را�شمًا اأجنمًا من اخلل�ص واحلنان.

   حني قال ماركيز ذات مرة »يف املك�شيك 

اأتت  ال�شريالية  ال�شوارع،  يف  ت�شري  ال�شريالية 

ي�هن  اللتينية«  اأمريكا  واقع  حقيقة  من 

الذي  العتيادي  غري  اخليال  حالة  جدوى 

ينظم حياة اأمريكا اللتينية كي يب�شط وهجه 

بذلك  يدلف  داخلنا،  مت�شعة  اأر�شية  الو�شاء 

ليحرك  الراكد  اجلمود  حيث  اإىل  الف�شاء 

رغبته وي�شوي كبده بذلك الغريب.

يفقد  ماركيز  عامل  يدخل  كطفل  اأكن  مل 

براءته جمرد ح�شوره و�شط �شريانه الناب�شة 

لكن  الق�شوة،  يف  عنوة  اأنتهك  مل  ن�شانية،  بالإ

ن  لأ هو  يقول  كما  اخلل�ص  هو  احلب  يبقى 

ك�شلم  ماركيز  يغدو  �شواه،  يفنى  �شيء  كل 

املفقود  توازنه  للعامل  يعيد  الفناء  من  ينبعث 

ير�شخ  امل�شطرب،  وثباته  امل�شتلب  وحلمه 

املعقول  بوعيه  ن�شان  للإ عليا  قيمة  ب�شرده 

ا�شت�شلم  التي  فتنته  وتلك  اللمعقول،  ووعي 

الفعلي  بوجوده  م�شتب�شرًا  لغوايتها،  القارئ 

يف احلياة ويف القراءة حال اإح�شا�شه باإدراكه 

قارئه  جعل  بل  بالعي�ص،  واأحقيته  اخللق  كنه 

به  يرتفع  لواقعه خياًل  اأو يجعل  واقعه  يتخيل 

نحو ال�شعادة واخللود، طاملا اأن املوت مل يكن 

يوؤرق هاج�شه، كونه غري عدائي حلظة �شعوره 

بالهدوء، تفرد ماركيز بقدرته على جمع اأكرث 

و�شعر  �شرد  فيها  فروايته  �شرده،  يف  فن  من 

املتلقي  اأربك  و�شيناريو مما  وت�شكيل  وم�شرح 

فكانت  مقاومته،  على  يقوى  ل  الذي  ب�شحره 

قلبت  وثقة  واملتعة،  مفتوحًا من اجلمال  اأفقًا 

كم  يثبت  وانت�شارًا  ومداها،  القدرة  موازين 

هو الفن عظيم وخالد.

تع�شب  زاوية  كل  يف  ظلله  ماركيز  ترك 

ال�شرد  متون  يف  اأزهارها  وتثمر  اأغ�شانها 

يف  هنا  �شداه  وكان  خا�شة،  والعربي  العاملي 

هدل الذي مثله �شردًا �شحريًا  اليمن وجدي الأ

خال�شًا بلذة الكتابة ومتعة القراءة.

خيباتنا  نداري  ماركيز  تركنا  اأخريًا 

ونهرب من هزائمنا، حمتمني باأبطال رواياته 

كلما اأوغل فينا احلزن، ت�شبثنا بحلمه وتنف�شنا 

من رئته، مينحنا ال�شمود اأكرث من الللزم، 

العدو،  مع  التماهي  حد  نقاوم  فيجعلنا 

نظار مهما غاب يف  ماركيز لن يختفي عن الأ

احل�شور.



»اآه لو منحني الله قطعة اأخرى من احلياة..

ال�ستمتعت بها- ولو كانت �سغرية- اأكرث مما ا�ستمتعت بعمري

ال�سابق الطويل، ولنمُت اأقل، وال�ستمتعت باأحالمي اأكرث،

زهار بدموعي ولكنُت كتبت اأحقادي كلها ولغ�سلُت االأ

على قطع من الثلج، وانتظرُت طلوع ال�سم�س كي تذيبها

حببُت كل الب�رش، وملا تركُت يومًا واحدًا مي�سي والأ

دون اأن اأبلغ النا�س فيه اأين اأحبهم،

قنعُت كل رجل اأنه املف�سل عندي« والأ


