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ينطبق اخلطاب على »كل جن�س الكالم الذي يقع به التخاطب )اأي بني خماطبني 

اأو متخاطبني اثنني( �سواء كان �سفويا اأو مكتوبا«.

اأو  اأ�سكال ال�سرد، وهو توالد احلكايات،  �سارة اإىل �سكل رئي�سي من  ول بّد من الإ

�سكال ال�سردية، اإل اأن ظهوره ب�سكل اأو�سح  ال�سرد داخل ال�سرد، وهو ظاهر يف كل الأ

اأو الراوية، وخري مثال على  يكون يف احلكايات ال�سعبية واخلرافّية، منه يف الق�سة 

هذا النوع حكايات األف ليلة وليلة، وحكاية كليلة ودمنة، وت�سّمى احلكاية الرئي�سية يف 

طار )حكاية �سهرزاد و�سهريار، وحكاية بيدبا ودب�سليم(. هذا ال�سكل باحلكاية الإ

السرد والخطاب

∂
د. هيا احلوراين

رئي�شة التحرير امل�شوؤولة.
 ∂

الفـتـتـاحـيــــــــــــــة
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ويف توالد احلكايات يعرف م�ستويان 

لل�سرد:

ب�سرد  ويتمثل  البتدائي:  امل�ستوى   -1

حكاية.

امل�ستوى الثاين: ويتمثل ب�سرد حكاية   -2

وىل. داخل احلكاية الأ

الثاين،  امل�ستوى  يف  ال�سارد  ويكون 

�سمن  حكائية  �سخ�سية  بال�سرورة، 

امل�ستوى  عن  تن�ساأ  التي  احلكاية 

البتدائي.

احلكاية  اأن  اإىل  �سارة  الإ وجتدر 

طار تكون دائماً من امل�ستوى البتدائي  الإ

لل�سرد، واحلكاية الثانية تكون دائماً من 

بقية  تخ�سع  حني  يف  الثاين،  امل�ستوى 

نف�سه،  الوقت  يف  للم�ستويني  احلكايات 

بل  اعتباطيًّا،  ال�سرد  توالد  يكون  ول 

ين�ساأ بناء على عالقة حمددة بني ال�سرد 

البتدائي وال�سرد الثاين، ومن اأبرز هذه 

العالقات:

تكون  بحيث  تف�سريية:  عالقة   )1

وظيفة امل�ستوى الثاين تف�سري و�سعية اأو 

حادثة حت�سل يف امل�ستوى البتدائي؛ ففي 

املقامة امل�سريية للهمذاين ين�ساأ امل�ستوى 

�سكندري جتاه  الثاين لتف�سري ردة فعل الإ

امل�سرية واإعرا�سه عنها، وهي حادثة تقع 

طار. يف احلكاية الإ

عالقة �سببية: وتعني اأن امل�ستوى   )2

ول،  الأ امل�ستوى  عن  ين�ساأ  لل�سرد  الثاين 

تف�سريية  وظيفة  ثمة  يكون  اأن  دون 

امل�ستوى  يف  حالة  اأو  حدث  مل�سمون 

الثاين ناجتاً  ال�سرد  البتدائي، بل يكون 

ول  الأ امل�ستوى  يف  معنّي  موقف  عن 

هذه  ومثل  ال�سرد.  ا�ستمرارية  يتطلب 

ليلة  األف  حكايات  يف  يتجّلى  العالقة 

طار  الإ احلكاية  بني  فالعالقة  وليلة؛ 

خرى عالقة �سببية،  وجميع احلكايات الأ

إن�ساء  ا عليها  يحّتم  �سهرزاد  موقف  ّن  لأ

عدٍد من احلكايات حفاًظا على حياتها.

عالقة متجان�سة: وهي عالقة ل   )3

زمانية  مكانية-  ا�ستمرارية  اأية  تت�سمن 

بني م�ستويي ال�سرد، اإمنا تكون العالقة 

بني امل�ستويني عالقة م�سابهة وجمان�سة، 

ودمنة  كليلة  حكايات  تقوم  ما  وكثرًيا 

على مثل هذه العالقات؛ كاأن ي�سل بع�س 

اأو  موقف  اإىل  احلكاية  يف  �سخا�س  الأ

�سخا�س ب�سرد  و�سع معقد، فيقوم اأحد الأ

حكاية تت�سمن حالة م�سابهة ملا هم عليه 

لينبههم على مغّبة الت�سرع وعدم حتكيم 

العقل.
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جمالت ال�سرد:

ال�سرد  بدرا�سة  ال�سرديات  ُتعنى 

�س�س التي يقوم عليها، وهي  ومكوناته والأ

دبي وحده،  بهذا ل تتوقف عند ال�سرد الأ

دبي،  الأ غري  ال�سرد  اإىل  تتجاوزه  بل 

وعلى هذا ميكن التمييز بني نوعني من 

ال�سرديات: 

بدرا�سة  وُتعنى  �سرديات خا�سة:   -1

للخطاب  ال�سردية  البنية  مكونات 

دبي. الأ

درا�سة  تتجاوز  عامة:  �سرديات   -2

دبي. دبي اإىل ال�سرد غري الأ ال�سرد الأ

اخلا�سة-  ال�سرديات  نعد  اأن  وميكن 

دبي-جزًءا  باهتمامها ب�سردية اخلطاب الأ

باأدبية اخلطاب  ال�سعرية التي تعنى  من 

هنا  ال�سرديات  وتتداخل  عموًما.  دبي  الأ

الذي  )ال�سيمولوجيا(  العالمات  بعلم 

اإىل  بالنظر  العالمات  اأنظمة  يتناول 

ويف  تف�سريها.  وكيفية  دللتها  اأ�س�س 

هذا ال�سياق ي�سري �سعيد يقطني اإىل اأنه 

»كلما اأمكننا التطور يف مراكمة اإجنازات 

اأمكننا  كلما  عموديا  »ال�سرديات«  داخل 

عالقتها  اإطار  يف  اأفقيا  جمالها  تو�سيع 

ن�سانية:  باخت�سا�سات اأخرى من العلوم الإ

 .. تاريخي،  نف�سي،  حتليل  �سو�سيوجيا، 

ال�سوي  الطريق  اأنف�سنا يف  ن�سع  وبذلك 

الكفيل بتطوير الخت�سا�س«.
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∂
د. حيدر الب�ستنجي

أسبوع عجوز

)ال�سبت(

كان مي�شي كما ينبغي للطريْق

مل تقده خطاه اإىل �شرفٍة يف اأعايل الكالم

مل ير حولُه غري درب عتيق

�شارع يف�شي اإىل �شارع 

حانة مقفلْة وبقايا زحاْم.

قال يل مرًة كلها درٌب وحيد

 وم�شى هادئًا نحو ظل عجوز

جنمُه مظلٌم ويداه حطاْم 

كان مي�شي كما ينبغي للطريْق

راح يعلو اإىل ظله يف دخان امل�شاء 

واملعاين ت�شيْق

ردن مقيم يف قطر. طبيب و�شاعر من الأ
 ∂



�شـعــــــــر           53          �أقالم جديدة

�

حد( )الأ

غزلتُه يداي

عجنتُه رياح الكون

تركت لعنات ال�شرق ندوبًا

وبريقًا يف عينيه

واأراه �شباحًا يف املراآة اأمامي

 )الثنني(

كان مي�شي قرب ظلي هادئًا 

مل يبتعد

يف املرايا مل اأجد اأحدًا �شواي

)الثالثاء(

كان يرقب موتي ويغوي دمي

نابه ع�شني  واأعاد اإحت�شائي

وحني نظرت اإليه تبعرث مائي

ربعاء( )الأ

يا طيور ا�شتعدي لل�شباق

هاهي روحي ..... تراق

)اخلمي�س(

يف املرايا تبعرث وجه الطريق وغا�شت يداي

اأنا ل�شت هنا هذه لي�شت خطاي

)اجلمعة(

غارٌق يف التفا�شيل اأم�شي اإىل مقعٍد عالٍق  

 يف �شدميٍ  ثقيل

دمي...وخطايا العنب
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∂
ر�ساد رداد

إلى القدس

�شاأ�شب احلب نبيذا

واأ�شقي حمائم قبابها

هي نب�ض املحبني 

     حيث كانوا 

ولها اأن تقر�ض

اأذن ق�شائدنا

ولها اأن تغ�شب

واأن تعتب

ونحن نقبل عتابها

كم جيل عا�ض على الذكرى

وهي ت�شتهي فاحتا

ميحو عن اأ�شوارها

مهات خيبة الأ

ويعلق ال�شيف مبتهجا

فوق اأبوابها

ردن. �شاعر من الأ
 ∂
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اإنها القد�ض

ر�ض م�شباح اهلل يف الأ

لكنني اأخ�شى اأن ينو�ض �شراج ماآذنها

والنفط وفري

عند اأعرابها

الذين كثريا 

ما يخطئون يف اأحرفها

يف النحو ويف ال�شرف

يف الرفع والعطف

لكنها القد�ض

تبقى مرفوعة

ل تن�شب

ول جتر

واإن اأخطاأوا

يف اإعرابها

نبياء والقد�ض لها هيبة الأ

وعطر يهب عليك اإذا

ما لم�ض ثوبك ثيابها

واإن اأح�ش�شت ب�شيق يا �شاحبي 

فلعمري اإن ذنوبك قد طفحت

من ن�شيانها

اأنت اإن �شاخ قلبك

   يف املنفى

ما مينعك اأن تردد حروفها

    يف النهار 

وقبل النوم

فقد ل ينالك عقابها

وبك عطرت حروف القوايف

عله يحتمل بحر ال�شوق اأوجاعها

وعمود ال�شعر اإن اهتز

ل ي�شت�شلم ول ينك�شر

ويزين �شعري 

حرير جدائلها

لكن عباءات ال�شعر

ت�شكو من طول قامتها

تنحني خجال ثم تعتذر

قلت يا �شاحبي

من يرى القد�ض

خا�شعة يف ال�شالة

ت�شبح حينا وحينا ت�شتغفر

وخيول الغزاة اإذا لح �شورها

تتقدم ثم توؤخر

وجند خائفون ومرتبكون

اإذا تلميذ اأقبل

يف يده دفرت

خرى بها حجر والأ

من حمائم جتفل اأعينهم

اإن حلق اأو حط

فوق ماآذنها

من عجوز اإن عط�شت فجاأة

في�شيب قلوبهم ذعر

وي�شيح جرنال انتبهوا

هذا اأمر خطر

واأنا يا �شيدتي

يكفيني ثوب فرح

األب�شه

اإين باحلرف اأقاتل

مر وهذا الأ

يل قدر

والقد�ض ن�شيد اهلل

ق�شيته

ل اأح�شب ق�شية هلل

ر�ض على الأ

قد تخ�شر
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∂
طارق مكاوي

ليس كمثله طير

ل اأ�شتطيع الو�شول اإىل لغتي

و�شط هذي الهيوىل

هيوىل تتعاظم يف داخلي

وتعزف الغثيان لل�شوارع احلبلى بالالفتات

من هنا مررت قبل يومني

اأزعجت طائر حب لي�ض كمثله طري

ناقة ورائحة العا�شق كان ممتلئا بالأ

ذكرين بعينيك قبل اأن تطئا درجات الطائرة

ن اأقف على غ�شن ليلك يتمرجح بي اأنا الآ

اأحاول اأن اأتوازن مغم�ض القلب

يا ويح هذا الري�ض الذي يتفلت عن ج�شدي البدائي

يا ويح هذا العامل الذي يحوط روحي بالهذيان

اأنا طائر ل مي�شكني غ�شن

ول تدللني يدان.

ردن مقيم يف ال�شعودية. �شاعر من الأ
 ∂
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عتبة

اأحاول اأن اأقراأ املاء قبل املغيب

اأتهجاأ ما يتي�شر يل من حروف

ر�ض قبل نزول الظالم. واأغمد الباقي يف مراكب الأ

�شدفة هو احلب ياأتي ويهرب

يف ثوب اأمنية

قفي كي نتعارف

ن�شرب قهوة باردة على الر�شيف

نلقط اليا�شمني

اأو نتوحد باأنفا�شنا على رخام ينكرنا بعد يومني

جل�شنا هنا

و�شلنا يف قلم اأزرق، نلعب خدعة القلب

يلعب فينا الرخام، ويغوي يدينا

اأوئثثه باحلكايات ال�شغرية واأنوره  اأنت باب الق�شيدة كي  اكتبي 

بالكهرمان

اكتبي املاء على جثة القلب

املجاز من  املعاين قريب  بعيد  الن�شيطة ت�شهل يف  وخلي اخليول 

نافذة البيت

فمهما اأ�شاأت الق�شيدة 

�شوف يعتمها نف�ض املوت الذي يتجول يف كتب احلب

منذ زمان
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∂
علي العلوي

�شاعر من املغرب.
 ∂

ثالث قصائد

ُهـــَنـــا ـــــَواَن  ـــــَه ــــــ اْل ِرُث  اأَ ـــــا  ــــــ َن اأَ َوْحـــــــــــــِدي 

ــــي ـــــ ـــــ َرِق َلـــــــــــــى اأَ إِ ُخــــــُذيِن ا ــــــاأْ ـــــــ ــــُل َي ــــْي ــــلَّ َالـــــ

ـــــى َقـــــــَلـــِقـــي ــــــ َل إِ ـــي ا ـــِن ـــُم ـــِل ــــ ـــ�ـــشْ ـــــُت ُي ـــــَوْق ــــــ َاْل

ُع امِلــــَحــــَنــــا ـــــــــــــــــــرَّ جَتَ َنــــــــــــا اأَ ــــــــــــــِدي اأَ َوْح

ــــْت ــــَل َرَح َقــــــْد  وُح  ـــــــــــرُّ َوال يِل،  ـــــْوَت  �ـــــشَ َل 

ُحــُلــِمــي ــــَوى  ــــَت ا�ــــشْ ــــُث  َحــــْي ىَل  اإِ ــــي  ْمــــ�ــــشِ اأَ

ــــُديِن َوَهـــَنـــا ــــِزي ـــــ ـــيـــِد َي ـــَقـــ�ـــشِ ـــــــــَدى اْل َو�ــــشَ

ــا ــَن ــَج ـــ ـــ ـــ ــشَ � َزاَديِن  َلـــــْيـــــٌل  ــــْبــــُح  َوالـــــــــ�ــــشُّ

ـــَكـــَنـــا �ـــشَ يِل  ــــــــاَن  َك ــــْمــــٌت  �ــــشَ ــــــــُت  ــــــــَوْق َواْل

َمـــــَنـــــا ـــــزَّ ـــــــــــُل اجُلــــــــــــــــــْدَراَن َوالــــــ مَّ َتـــــــــــاأَ اأَ

ـــا ـــَن ـــَف ـــَك ـــــُج ال ْنـــــ�ـــــشُ ـــــي، َوَوْحــــــــــــــِدي اأَ ـــــنِّ َع

ــــَتـــــــــْوِطــــَن الــــَبــــَدَنــــا �ــــشْ ـــــــوُد َكـــــــْي اأَ ُع ـــــــاأَ َف

حلن املحن
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ـــا ُق فـــــــيَّ ـــــــــــــِنــــــي ِظـــــــــــلُّـــــِك اْلـــــــــــــُمــــــَمــــــزَّ نَّ إِ ا

ـــي ـــاِت ـــَف �ـــشِ ــــــــــَث  َوِري َوَل  ـــــــــي  َذاِت ــــِت  َلــــ�ــــشْ

ــي ــــِدِك َعـــــنِّ ــــْع ـــــ ــــيــــِك اْبـــــِتـــــَغـــــاَء ُب ْرَتــــ�ــــشِ اأَ

ـــا ــــُج ِفـــيَّ ــــيَّ ــــ�ــــشَ ــــُم ـــــ ـــــــِك اْل ـــــــُه ـــــــي َوْج ـــــــِن نَّ إِ ا

ــــْت ــــَل َرَح َقــــــْد  وُح  ـــــــــــرُّ َوال يِل،  ـــــْوَت  �ـــــشَ َل 

ــــا ــــَن ــــْي َل إِ ـــا ا ـــنَّ ــــ ــــِريــــَق ِم ــــطَّ اخـــتـــ�ـــشـــرنـــا الـــــ

ـــــا َظــــــــــــلَّ َوِفـــــيَّ ْخــــــَتــــــِفــــــي ِفـــــيـــــِك َكــــــــْي اأَ اأَ

ــــا ــــيَّ ــــَل ــــــــــــطُّ َع ـــــٌة حَتُ ـــــَم ـــــْي ــــــ ـــــــَمـــــــا َغ ــــــــ نَّ إِ ا

ــــــا َلــــــيَّ إِ ُعــــــــــــــــوَد ا ـــــــــْي اأَ َواأَُداِريــــــــــــــــــــــــِك َك

ـــا ـــيَّ ـــــِك ُمـــــــــْنــــَتــــَهــــاِك مـــِل ـــــي ــــــي ِف ــــــِف ــــــَت ْق اأَ

ـــا ـــِويَّ ـــشَ َفــــاْنــــَتــــَهــــْيــــَنــــا، َوَمـــــــا اْنــــَتــــَهــــْيــــَنــــا �

ــــَتـــــــــْوِطــــَن الــــَبــــَدَنــــا �ــــشْ ـــــــوُد َكـــــــْي اأَ ُع ـــــــاأَ َف

�سفر ال�سفر

ــــَر�ــــضٌ َف ــــــُه  َل َلــــْيــــ�ــــضَ  َفــــــاِر�ــــــضٌ  َنــــــــا  اأَ اإِين 

ــــــــِدي، َوَقـــاِفـــَيـــِتـــي ـــِمـــُلـــِنـــي َي اُن حَتْ َحــــــــــرْيَ

ـــْن َدِمــــي ُعـــــُروُق َدِمـــي ــَرُب ِم ــشْ ــ� ــاُن َت ــْطــ�ــشَ َع

ـــ�ـــضٌ ـــَف َدُه َق ـــــــرَّ ـــــــــا َطــــــاِئــــــٌر �ـــــــشَ َن نـــــــِّــــــي اأَ إِ ا

ـــاًل ـــِع ـــَت ـــشْ ـــ� ـــــُه ُم ـــــْن ـــــَرِحـــــيـــــٍق ِم ـــــُم ِب ـــــيـــــُك اآِت

ــــَدِري ـــِري َحـــــاِمــاًل َق ـــْم ْطـــــــــِوي َمــــَراِفــــَئ ُع اأَ

ـــَد�ـــضُ ـــْهـــَوِتـــي احْلَ ــي، َو�ـــشَ ــِت ــَل ــِئ ـــ ـــ �ــشْ ــــــوُب اأَ ُج اأَ

ـــ�ـــُض ـــَل ـــَغ ْلـــــــــــــَواُن َواْل ــــلُّ َوالأَ َيــحـــْــِمــُلــَهــا الــــظِّ

ــ�ــُض ـــــَواُر َواْلـــــَعــ�ــشَ �ـــــشْ ْمـــُع َواْلأَ ــِحــيــُط ِبـــي الـــدَّ ُي

ــُض ــ� ــَب ــَق اْل ـــي  ـــِت ـــَه ِوْج ــــاٍح،  ــــَن َج ُدوَن  ـــــــرُي  ِط اأَ

ــــَر�ــــضُ اخْلَ ــا  ــَه ــُت ــِك ــشْ ــ� ُي َل  ـــــــْرِ  احْلِ ـــَمـــُة  َوَنـــ�ـــشْ

ـــدًى َلـــــُه َجـــَر�ـــض ــــــــــْرُف َيــْكــُتــُبــِنــي �ـــشَ َواحْلَ

فار�س الن�سيان
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مواويل صبا

ــــــكــــــفــــــاأ الــــ�ــــشــــحــــُر  ـــــحـــــُر وان ـــــب ـــــــقَّ ال لـــعـــيـــنـــيـــك �ـــــــشُ

ـــــُر ــــــارُه اخُلـــــ�ـــــشْ ــــــج ــــــش ومـــــــالـــــــْت بـــــهـــــذا الـــــــــــــدرِب اأ�

قــــــــــًا ــــــــــزَّ ــــــــال تـــــــرتكـــــــي وجـــــــهـــــــي �ـــــــشـــــــراعـــــــًا مُمَ ف

ــــــــدُر ــــــــب ـــــــــــــــــــِك الـــــــلـــــــيـــــــُل وال ـــــــي عــــلــــيــــنــــا اإنَّ وطـــــــل

بـــــاكـــــيـــــًا زال  ل  الــــــغــــــيــــــم  هـــــــــــذا  لـــــعـــــيـــــنـــــيـــــِك 

الــــــفــــــجــــــُر ُيــــــ�ــــــشــــــلــــــيــــــنــــــَي  زال  وملـــــــــــــا  ــــــــيَّ  عــــــــل

ـــــــــنَّ مـــهـــجـــتـــي ـــــــــك ـــــــــذْي ول ـــــــــه ـــــــُت مبـــــــــن ي ـــــــش ـــــــ� ول

�ــــشــــرُّ وذا  الـــــــعـــــــيـــــــون  فــــــــاأدمــــــــنــــــــُت  ـــــــــــــــــــِك  ت راأ

ـــه ـــت ـــب ـــك ـــش ّنـــــــــــــــــى � ـــــحـــــر املـــــــــــــــاء اأ ـــــش لــــعــــيــــنــــيــــك �

ــــــدُر ــــــق ــــــضُ وال � ــــــاأ ــــــك ــــــه ال ــــَل وانـــــ�ـــــشـــــاعـــــت ل ــــكَّ ــــش ــــ� ت
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ــــــــٌد ـــــــاه اأمنــــــــــــــــــــا هــــــــــــو خــــــــال ـــــــف ـــــــ�ـــــــش تــــــــــــــــرى ل

والـــــ�ـــــشـــــحـــــُر الـــــــتـــــــجـــــــُمـــــــُل  اإل  بـــــــــه  ــــــض  ــــــ� ــــــي ول

رحــــيــــقــــنــــا الــــــــعــــــــيــــــــون  اأن  ــــــــــو  ل لـــــعـــــيـــــنـــــيـــــك 

لــــــــكــــــــان لــــــنــــــا مـــــنـــــهـــــا املـــــــــــدامـــــــــــة والـــــ�ـــــشـــــكـــــر

دواءنـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــات  داًء  لــــــــنــــــــا  فــــــــــهــــــــــات 

ـــقـــهـــر ال هــــــو  ــــك  ــــي ف ــــري  ــــخــــي ــــت وال ــــِت  ــــطــــع ــــش ا� اإذا 

• • •

ــــــار قــــانــــيــــًا ــــــش ــــِك هــــــــــذا الـــــــــــــــورد قــــــــد � ــــي ــــن ــــي ــــع ل

و�ــــــــشــــــــاقــــــــاه مـــــــــن جــــــــــــرح الـــــــتـــــــذكـــــــر �ــــــشــــــدُر 

ـــــــــــا ــــــــُت ممــــــــن يـــــتـــــقـــــن الـــــعـــــ�ـــــشـــــق اإمنَّ ــــــــن ومـــــــــــا ُك

�ـــــــــــــشـــــــــــــدودَي عــــــــــن وجــــــــــــــــٍه كـــــــوجـــــــهـــــــك كـــــفـــــُر

ـــــــــًا وقــــــد ملِّ ــــــــــي الـــــــلـــــــيـــــــايل مــــــــــــــرًة مـــــــــتـــــــــاأ ــــــــــن ت راأ

لــــــــتــــــــنــــــــي هــــــــــــل تــــــــــــــــرى بــــــــــــك اأمــــــــــــــــُر �ــــــــشــــــــاأ

ــــــــــــــــرء عـــــــاجـــــــٌز ــــــــــــــــا امل فــــــقــــــلــــــت دعـــــــيـــــــنـــــــي اإمن

ـــــــــــــــا تــــــبــــــغــــــيــــــنــــــه �ــــــشــــــُيــــــ�ــــــشــــــرُّ واأنــــــــــــــــــــــــــِت وم

ــــفــــهــــا ـــــــــــــــــدر و�ــــش ـــــت اأق ـــــش ـــــ� ــــــــــــــــــــُت فـــــــــتـــــــــاًة ل ي راأ

ــــــــــدُر ـــــــــرَي ق ـــــــــع ـــــــــش ـــــــ�ـــــــض يــــــ�ــــــشــــــاويــــــهــــــا و� ـــــــي ول

ـــــــورًة ـــــــــــان كـــــــــاملـــــــــرء �ـــــــش هـــــــــي احلــــــ�ــــــشــــــن ملـــــــــا ك

مَيـــــــــــــــرُّ ـــــــــــــــــــان  ك اهلل  ــــــــــــال  جــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــاأن 

ــــــــــطــــــــــوال بــــعــــيــــدهــــا مــــــــــا�ــــــــــشــــــــــيَّ ال ــــــمــــــُت الأ ــــــث ل

ـــــــــَو عــــــــــــــــــــــودًا والــــــــــتــــــــــذكــــــــــر قــــــــُر  ـــــــــق فــــــــلــــــــم ت

ولــــــكــــــنــــــهــــــا عــــــــا�ــــــــشــــــــْت بــــــــخــــــــلــــــــدْي واإمنــــــــــــــا
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ـــــرُّ ـــــش ـــــ� ــــــى مـــــــــا كـــــــــــــــاَن مــــــــنــــــــُه ُي ــــــت ــــــف خــــــــيــــــــال ال

• • •

عــــمــــري مـــــــــدى  �ــــــــشــــــــواِك  اأحـــــــبـــــــب  مْل  لــــعــــيــــنــــيــــِك 

ــــــــــِك اأحـــــــــالمـــــــــي وفـــــــــجـــــــــرِك مــــــــن فــــجــــري نَّ ــــــــــاأ ك

والــــــــــــــروؤى لــــلــــحــــلــــم  ـــــــان  ـــــــش ـــــــ� ن الإ ـــــــهـــــــرُب  ي واإذ 

ـــــــن كـــــــالـــــــ�ـــــــشـــــــراب عــــــلــــــى قـــــفـــــِر ـــــــك ـــــضُ ول ـــــ� ـــــي ـــــع ي

ـــــٌق ـــــــــــــــــــــُق واملــــــــــــــــرء �ـــــشـــــيِّ ْف ــــك هـــــــــــذا الأ ــــي ــــن ــــي ــــع ل

بــــحــــِر يف  يــــخــــفــــق  طــــــــــيــــــــــار  الأ ِمــــــــــن  ــــــــــرٌب  و�ــــــــــشِ

عــــــــــبــــــــــارًة املـــــــــــكـــــــــــان  اهلل  يـــــــجـــــــعـــــــل  ـــــــــــــــد  وق

ودهـــــــــــر الـــــفـــــتـــــى يــــــومــــــني مـــــــن مـــــ�ـــــشـــــرع الــــــدهــــــِر

راحــــــــــــٍل قــــــــهــــــــوة  ــــــــراء،  ــــــــح ــــــــش � �ــــــشــــــفــــــٌق  ويل 

ــــِر ــــْف ــــ�ــــش ــــل ــــة الـــــــعـــــــري ل ــــش ــــ� ــــه ــــــــاُل �ــــــشــــــبــــــيٍّ ن خــــــــي

ولــــــيــــــ�ــــــض لــــــنــــــا كــــــالــــــ�ــــــشــــــنــــــدبــــــاد بــــــ�ــــــشــــــاُطــــــُه

مــــــــــــِر لـــــنـــــجـــــعـــــَل مــــــــا نــــــــرجــــــــوه ِمــــــــــــْن واقــــــــــــع الأ

ـــــــي ـــــني وارحـــــــل ـــــائ ـــــش ـــــ� ـــــــــــويل مـــــــــا ت لـــــعـــــيـــــنـــــيـــــِك ق

بـــــالـــــعـــــمـــــِر زلــــــــــــــُت  ل  الــــــعــــــمــــــر  اأحمــــــــــــــو  ين  لأ

راأوا اإذا  ـــــــبـــــــحـــــــريـــــــَن  املُ وهـــــــــــــُم  ـــــــــــِك  نَّ كـــــــــــاأ

والــــ�ــــشــــخــــِر ـــــــــــــرُتِب  ال مــــــن  ـــــق  ُتـــــخـــــَل مْل  جـــــــزائـــــــَر 

• • •

»را« مــــــــن  قــــــــــــــــوايَف  ــــــــب  اأحــــــــب مْل  لـــــعـــــيـــــنـــــيـــــِك 

اأدرى قــــــلــــــبــــــِك  ــــــــكــــــــنَّ  ل ُفـــــــــِتـــــــــَحـــــــــْت  اإذا 

ـــــهـــــا ــــــــي الـــــــــقـــــــــوايف وحـــــبَّ ــــــِك اأو�ـــــــــشـــــــــى ب فــــــحــــــبُّ
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فـــــــ�ـــــــشـــــــارْت حــــــــــــــــرويْف ِمـــــــــــــْن حــــــــــــــــرويَف تــــــرتى

كــــــغــــــابــــــٍة اإل  عــــــــيــــــــنــــــــاِك  مــــــــــا  لــــــعــــــيــــــنــــــيــــــِك 

ى تـــــــــــــــيـــــــــــــــه بــــــــــهــــــــــا لــــــــكــــــــنــــــــنــــــــي اأحتــــــــــــــــــــــــرَّ اأ

كـــــــــــــــاأنَّ �ـــــشـــــيـــــاء الــــ�ــــشــــمــــ�ــــض بــــــــني غـــ�ـــشـــونـــهـــا

ـــــــرُيَك ذكــــــــــرى ـــــــث ـــــــت ـــــــش ـــــــ� ــــــــح جــــــــــــــنٍّ ت ــــــــراجــــــــي م

ــــــــا ن ــــــــدُّ وال املــــــــــــــــاِل  كــــــــــــــــــاِرُه  اإيْن  لـــــعـــــيـــــنـــــيـــــِك 

اأجــــــــــرا يــــــــــُك  مْل  ـــــــال  ـــــــغ ـــــــش � الأ ـــــى  عـــــل واأجـــــــــــــــــــرًا 

ـــــــاَن مــــثــــلــــَي وا�ــــشــــمــــعــــْي ـــــــش ـــــــ� ن ـــــركـــــي الإ لــــــــذا فـــــات

ــــحــــرا ــــجــــُع �ــــشِ ــــ�ــــش ـــــــاِح ت ـــــــب �ـــــــش طـــــــــُيـــــــــورًا لـــــــــدى الإ

ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان جـــــــــــــــرح املــــــــــــــــــــــرِء بــــــاجلــــــ�ــــــشــــــِم

ــــــاُق قــــبــــلــــَي دهــــــرا ــــــ�ــــــشَّ وحــــــــــــــَدُه ملــــــا ُقـــــــِتـــــــَل الــــــُع

ــــــَب املـــــــــــــــرِء ُيــــــ�ــــــشــــــِبــــــُه عــــــــاملــــــــًا مـــن ــــــل ولــــــــكــــــــنَّ ق

ــــــــى بــــــــــــــاجِلــــــــــــــراِح ويـــــــفـــــــرى ــــــــدم نـــــــــــــ�ـــــــــــــضِ ي الإ

• • •

ـــــِك اإميـــــــــــــا�ـــــــــــــضٌ وقــــــــلــــــــبــــــــَي َحــــــــــــــــارْه ـــــي ـــــن ـــــي ـــــع ل

ــــــــاره ــــــــن كــــــــــــــــــــــــاأيَن قـــــــــبـــــــــطـــــــــاٌن واأنـــــــــــــــــــــــــــِت م

ـــا ـــم ـــن ـــي ــــــــجــــــــَم ب ــــــــــُع الــــــــنَّ ــــــــــب ت ـــــي اأ ـــــن ـــــي ـــــدع فـــــــــال ت

مــــــ�ــــــشــــــارْه ــــــوم  ــــــج ــــــن ال يف  ـــــــــدْي  ـــــــــب ُي ـــــــِك  ـــــــاُل خـــــــي

اأبــــــحــــــٌر والـــــبـــــيـــــد  ـــــــــــــوُج  امل اإل  ــــــــرمــــــــُل  ال ومـــــــــا   

اإ�ـــــــــشـــــــــارْة اأيُّ  ــــــــاء  ــــــــم ــــــــش � الأ لـــــــــــدى  ولــــــيــــــ�ــــــض 

ــــى كــــالمــــهــــْم ــــن ـــــــــال مــــع طـــــــــف ــــــاأيل الأ ــــــش ــــــا� ـــــــــذا ف ل

ــــــــــْي الــــــــــــــذي قــــــــــالــــــــــوُه فــــــــْهــــــــَو اأثــــــــــــــــارْة وخــــــــــطِّ
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ـــــٍة ـــــل ـــــق ُم ُكــــــــــــــلِّ  ِمــــــــــــــْن  اهلل  كــــــــــــــالَم  ــــــــــُذ  اأعــــــــــي

ثــــــــــــــــاَرْه وتــــــــطــــــــلــــــــُب  ــــــــوى  ــــــــق ت ذا  ــــــــــُل  ُتــــــــــَقــــــــــتِّ

بـــهـــا ثـــــــــــوى  ــــــنِي  ــــــب ــــــان ج ِمـــــــــــن  اتــــــ�ــــــشــــــعــــــْت  اإذا 

ــــــــوي الـــــــقـــــــتـــــــيـــــــُل بـــــــغـــــــارة ــــــــث ولــــــــــكــــــــــْن كـــــــمـــــــا ي

ــــقــــًا �ــــشــــيِّ زال  ل  الـــــ�ـــــشـــــعـــــِر  بــــــحــــــُر  ــــِك  ــــنــــي ــــعــــي ل

ـــــــــــاَرْه ن اأدُخــــــــــــــــــُل  احُلــــــــــــــــزَن  اأحـــــــــــــدو  ـــــــــــُت  زل ول 

مـــــاكـــــثـــــًا ــــــــُت  ــــــــن ُك ـــــمـــــا  حـــــيـــــُث مـــــــنـــــــُه  ـــــــــــــُت  زل ول 

داَرْه يـــــجـــــهـــــُل  ذكــــــــــــــــــراِك  ـــــــــــــْن  ِم زاَل  ول 

• • •

ـــــــهـــــــا ـــــني واأهـــــــَل ـــــن ـــــش ـــــ� ـــــــِك ال ـــــــن ـــــــي ع ـــــــدع لـــــــــــذا ف

ـــــــُل جـــــــــــــاَرْه ـــــــُت ـــــــق ــــــــــــــــــوؤوْي وي ــــــــهــــــــوى ي وخـــــــلـــــــي ال

فـــــــــــــــــاإنَّ حـــــــــيـــــــــاَة املـــــــــــــــــرِء يــــــــــومــــــــــاِن يـــــــــا هــــــوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَي عــــــــــــبــــــــــــارْة ول وكــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــالم الأ



�شـعــــــــر           53          �أقالم جديدة

20

∂
حممد عبد الباري 

 الغيمات..حين تمر 

 يوَم ل ين�شُب �شالُل ال�شبايا

 تنتهي هنٌد 

 لكي تبداأ مايا

 اجلميالُت دواٌر دائٌم

 وهواهّن دخوٌل يف املرايا

 حني مي�شنَي

 »اأريد الذهاَب اإىل زمنٍ  �سابٍق ملجيء الن�ساْء«

نزار قباين      

�شاعر من ال�شودان/ طالب درا�شات عليا.
∂
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 فيا اأر�شفًة 

 مل يعد فيها من ال�شِر بقايا 

 حني يحكنَي 

 ُيعلقن املدى 

 يف �شباٍب �شهرزادّي احلكايا

 حني يغمزَن

 تقوُم احلرُب من نوِمها 

 واملوُت يختاُر ال�شحايا

 حنَي ميكرَن 

 فـ “طروادُة” قد �شقطْت

 واخليُل حبلى بال�شرايا

 حنَي ي�شحكَن

 جتُف ال�شم�ُض كي

 يطلع ال�شبُح بتوقيِت الثنايا

 حني ياأرقنَّ 

 تنادي جنمٌة :

 اأيها الليُل

 اتقْد ُبّنا و�شايا 

 حني يحزنَّ

 - ويف احلزِن ندى - 

 ت�شرُق اللحظُة من يعقوَب نايا

 حني ُيهزمَن 

 ترى غرناطًة

 وهي ل ت�شمُع يف احلمراء اآيا

 حني ُيك�شرَن

 مالكاِن على

ر�ِض يلمان ال�شظايا  وجِع الأ

 حني ُيحبنب 

 يهاجرَن من

 اجلرِح للجرِح

 و ين�شنَي الو�شايا

  

 اجلميالُت حريٌق اأوٌل 

 يف اخليالِت

 وبرٌد يف احلنايا

 اجلميالُت منافينا التي

 �شلبْت اأوطاَننا كَل املزايا

 اجلميالُت هدايا اهلِل 

ن  من يقدُر الآ

على رِد الهدايا ؟! 
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∂
حممود نوافلة

كالنا

ردن. �شاعر من الأ
∂

ُق هامتي بال�شِك  اأُدنيَك اأَو اأَجفْو .. واأُل�شِ

 َكي اأَنفي الوجوَد واأَنتفي ..

 وِمزاجَي املمزوُج بالهيِل الَعتيِق

 َي�شدُّ اأَطرايف لكي ل اأَنحني

 اأَنا عائٌد من كلِّ اأَ�شقاعي غريبًا

 باردًا يف قهوتي

تًا فيَك التاأمُت، فما اأُح�ضُّ بجفوتي  ُمت�َشتِّ

 �َشَقَطْت ذراعي يف �شماِئَك، فالتقفَت تعلتي

 حتى كاأنَك ل تراين، اإذ اأُعايُن لهفتي

بعاِد عني.. ُقرُبها  يا اأبعَد الأ

َللُت واأوبتي  اأنَت الوريُد اإذا �شَ
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 َمْن ذا ُي�شلي يف �شكوِن ق�شيدتي

 اأُمي .. يقيني .. عابثًا يف �شهوتي

ُق هامتي  اأْن َلْن تراين حنَي اأُل�شِ

 بالناِر اأو اأهمي اإليَك بدمعتي..

 اأَحَتدُّ يف و�شِف التفاتي، موغاًل يف كهِف اأ�شئلتي الثقاِل.. اأج�ضُّ

فاِف، و�شوِتَك الرطِب البعيِد لذاذًة.. !!  �شمَت العابريَن على ال�شِ

 ماذا ُي�شرُي ال�شكَّ لو �شلى معي فوَق اجِلباْل ؟!

 ماذا ُي�شرُي يقيَنُه، لو كاَن كاأ�شي يف الهوى بوذا.. 

 وكاَن الفجُر ركعًة اأو ركعتني.. اأو دمعًة منفيًة

 من عنِي اإن�شاْن؟!

 ماَد الكثيُب، فكاَد ي�شقُط من يدي قدري

 واأم�شكني عن الكالِم املُرِّ جنٌّ خاِئٌف من خوِف َمن خافوُه ..

.. اأعوٌر  �شيطاٌن .. وبع�ُض الظنِّ اإثٌم.. رايٌة �شوداُء .. �شدٌّ

 وبحريٌة.. تيٌه.. �شالٌل.. فتنٌة.. ناٌر، ُدخاْن ..

 اهلُل اأكُر، كلما اأنزلَت فتَحًا األب�شوُه عباءة ال�شيطاْن
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حين يبوح الصّب

∂
م�سطفى ح�سني

�شاعر من م�شر.
 ∂

الـحبيباتُ 

ي�شعدن اإىل كـُوِة الروح 

ي�شنعن اأفـقاً 

من هديْل..

يـهم�شن حـنينـا 

ويـُـودْعَنـِني

عند باِب القلبِ 

انـتظارا ..

......

راأيتـُني ثـمالً 



25

�أقالم جديدة        53         �شـعــــــــر

بالقطـافِ  الدانـياتِ 

باملـواعيدِ  الـ�شهيةِ 

، اإذ تـفرُّ

من العيونِ ال�شائداتِ 

اللهفةَ الـبكر..

بـِـقاعـِهن ّ،

املكرُ اللذيذُ 

بـُِكحلـِهن ّ ،

 - مـِدادهـن ّ-

يـُعمـّدن  �شـّبا

قـُلـت: غـوي

قـُلـن: يبحـث عن يقني 

قـُلت: اكتـوي

قـُلن: يـن�شـُجُ بعد حيـنْ 

ويـُفِرخُ  ع�شـُقه

نــايـًا،

   لـيـ�شدو

فوق اأطاللِ 

حزنٍ  غـائـِر

كـالو�شمِ  ،

فوق اجلبـنيْ  ..
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أنت سري

∂
مناهل الع�ساف

ردن. �شاعرة من الأ
 ∂

اأنَت �شّري وقد تقّد�َض �شّري

له اآن�َض �شدري اأنت نوُر الإ

وهنيئًا لغربتي حني تغفو

بني عيننِي من حننٍي و�شعر

لن ُيالقوا �شواَك بني حرويف       

لن مَيْيزوا �شذاك من طيِب ِعطري

واإذا ما اقَتَفوا ُخطاَي �شَيبدو

اأَثٌر من خطاَك يف اإْثِر �َشرْيي

ّملُت �شحر طيِفك ملّا كم تاأَ
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زاَرين الوجُد وال�شوؤاُل بثغري

َو�شمعُت اجلمال ناياِت �شوٍق       

ت�ْشرُح الروُح يف مداها وجتري

وتَركُت الوجوَد ملّا جتّلى

كوُنُه، فالوجوُد اأوىل بظهري

فَلَم�شُت ال�ّشماَء وْحَي دعاٍء

َوبداأُت احت�شاَب اأّياَم ُعمري

اأنَت �شري اجلميُل اأنَت رجائي       

ري! ِمنك �شري واأنت ِعّلُة �شَ

فاإذا غاَلَب ا�شتياقي رجائي

كنَت ُعذري واأنَت اأبلُغ عذِر

منُذ عانقُت فيَك روحي اأمانًا

وتاأّملُت... كنَت �شّري وجهري

فاإذا �شاَق كّل حرٍف ومعنى       

َو�ِشعْتني مناَي اأّنك تدري
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وجماز اأمنية لراعية احِلـدا

 اإطالله وهطول �شوع ظالله

ــَع املُدى �شم�ض توؤز خماويف وْقْ

 ريب ال�شهاد يطل من اأفالكه

نة النعا�ض مرددا ويدندن ال�شِّ

 وي�شق �شيب الغيب متعَب �شولٍة

وبجولة يغدو �شبابا اأمردا

 وبغيمة يخفي نيا�شينا بدت

وبهطلها ين�شي معيدا ما بدا

 ويردين �شمحا �شكوبا ق�شدُه

حر يبل البال ملحا اأ�شودا

 ليل تناثر يف املجال ويف املدى

ويعيدين لل�شعر اأ�شغي جيدا

 غنيت ليلي قا�شدا اإنعا�شه

فاأفاء يل دمع ال�شموع مواقدا

 فتبعته و�شكرته و �شرعت يف

حفظ الوداد لكي يعود موّردا
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محاولة حب في وضح النهار

∂
مها طنبوز

.. الهواء عينه يف الداخل 

فتيات اأحالمي يرتكنب اخلطاأ عينه كل ليلة

 يخرجن اإىل اأحالمي

 دون اإذن مرور 

رغم اأنني ل اأرغب ب�شرف روؤيتهن هذا

 ل يف ال�شباح ول عند املوت العظيم

 حني روؤية

 ورغم و�شايا اجلدات

 �شقط قلبي بني اأ�شلعي

 وحلقت باأحالمي للعامل البعيد

 .. يا لكرياء قلبي متنمر 

.. م�شجون بداخلي 

وهي كالفر�ض تغدو بروحها وخ�شالت �شعرها 

لتثري ال�شغب من حويل .. 

ردن مقيمة يف ال�شعودية. �شاعرة من الأ
 ∂
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عن الليل

∂
يزن الدبك

ردن. �شاعر من الأ
 ∂

 غربال اأمنية ميّح�ض مفتدى

لوؤه امل�شفوُح حّيَك �شوؤُددا لأ

 مفتاح ناي يف مكامن ح�شه

�شهق املُعّنى ما ا�شتعاد من ال�شدى

 جمع املالئك يف مناجل ُعــمـقه

فتناقلت اأخباَره روُح الندى

 م�شتغرق يف ح�شن مطلعه اإىل

اأن بات وزرا ملَّ يقرتف الهدى

 م�شتوح�ض يف غيِّ ظلمته وكم

م�شتاأن�ٍض فيه وهيـبـتـُه الردى

 غمد احل�شام امل�شتهى هو هيبة

الفانو�ض يف �شدر امل�شارب �شيدا

 �شعر احلبيبة وان�شراح جنونها
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كان باعتقادي اأن حواء ل جدوى منها 

دمان يف دمي...  لكنني حني وجدتها اأ�شبحت كالإ

حالم بها  ويح الرياحني كلما اأمطرت الأ

على نف�شي ينتف�ض قلبي

 ويجردين من اإن�شانيتي 

لينب�ض بخطيئة حمراء 

من �شاللة ال�شياطني .. 

من عينيها اأرى ناري وجنتي 

هي جنمتى التي ر�شمتها على يدي .. 

�شاأجتاوز حدود ال�شماء 

تل�ش�ض على وجنتيها  لأ

قبل الوقوع يف �شركها الذي ن�شبته من اأجلي .. 

هم�ض خفيف نادت با�شمي 

ورغباتها احلارقة هجرت اأفكارها وكتبتها 

على اأوراق ال�شحراء يف قلبي .. 

�شريرة هي .. 

رياحها حتمل ر�شائل يل 

وب�شبب م�شاعري وثقت بي 

كادت اأن ُت�شبح �شحيتي 

لكن نداها الذي كان بانتظاري ا�شقط اأبجديتي
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∂
اأريج خطاطبة

ردن. قا�شة من الأ
 ∂

اآلن

جمالها  يكاد  ع�شرينية  ...فتاة  اليوم  بداأت  ولكنها  وتعرثت  تاأخرت  نعم  وىل  الأ الرواية  تبداأ   

نظار.. لكن خلف ذلك ال�شتار  نثى تلفت الأ املر�شع بعبق الورد وقليل من اللوؤلوؤ اأن ميهد الطريق لأ

 .. مل  الأ من  بعبارة  يومها  تبداأ  الرقة  من  قريبة  فالقوة  القوة..  برداء  املختبئ  اخلوف  من  قليل 

بداأ  هناك  من  ن�شمة  حتى  اأو  حب،  كله  وجه  اأو  �شهيًا  طبقا  يحمل  اأجمل  �شباح  لعله  خري..  لعله 

ذلك النهار قريبا من اليل حينما قررت �شمراء احلكاية خو�ض مغامرة ال�شهر وليايل ال�شمر على 

ا�شتحياء.. برفقة فتيات اأ�شغر �شنا وعقال وجتربة وكانت ال�شهرة جميلة مثرية.. ترتقب من خلف 

ياأبه بهن..  لكنه مل  به  تتحر�ض  الليل  فتيات  الوحيد اجلال�ض هناك.. كانت  العيون ذلك  ع�شرات 

تركهن جميعًا وجاء اإىل حيث تقف ال�شمراء.. ليدعوها لرق�شة غبية نظرت له بخفة واأ�شر على 

الطلب بهم�شة �شقية.. اأدارت وجهها لكنه قال لها: اأت�شربني لتنفي ب�شدة وتتكلم الإجنليزية بنهم 

وكاأن العربية اأ�شبحت ثقيلة واأ�شواء ال�شمر ت�شيبها بالدوار.. ال�شاعة قاربت على ال�شاد�شة �شباحا 

وحان موعد الهرب.. متلل من �شدة اخلطر، اأتغادر دون رقم اأو خر.. 
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قويل  خافت  ب�شوت  ب�شرعة  جاءها 

�شحكت  القدر..  مع  ذاهبة  ل�شديقاتك 

ب�شخرية ماذا.. فقط �شاأريك �شيئا ول تخايف 

لن ي�شيبك خطر.. بجنون حاكت �شببا لهن 

ترى  يكون  من  وتقول  املجهول  برفقة  لتخرج 

فاجابت  القيادة  ت�شتلم  اأن  طلب  يكون..  من 

اأجابها  القيادة  فنون  بعد  اأتعلم  مل  ال�شمراء 

ال�شخرة..  اإىل حيث  ن  الآ �شتقودينني  بع�شق 

�شيارته  قيادة  لت�شتلم  ترجلت  تردد  بدون 

فارغة  فال�شوراع  توجيهاته  على  بناء  براعة 

والطريق �شهل .. بدون مقدمات وب�شرعة قبل 

يدها على مقود ال�شيارة بعد اأن و�شل اإىل مكان 

جميل مطل على �شخرة رائعة .. وقفت على 

ال�شخرة ببنطالها اجلينز وبلوزة اأقرب للون 

والفرح  بالدموع  مليئة  عيناه  ..كانت  الفرح 

معًا .. وقفا على ال�شخرة ليقول ..اأحبك ..مل 

ت�شعر بغباء اأو بخدعة اأو بكذبة.

يديها  على  العالقة  عطره  رائحة  ا�شتمت 

لتطلب منه العودة لبيتها.. كانت حائرة.. مل 

يتكلما كلمة واحدة يف الطريق ودعته باإ�شارة 

فقط اإىل اللقاء.. عليك بالنوم.. وهكذا بداأت 

مل..  الأ من  الدموع  من  العذاب  من  �شنوات 

وبداأت  حالم..  والأ الروح  ب�شياع  لت�شطدم 

اآلم فقدانه.. ا�شطدم ب�شيق احلال فبعرثت 

وت�شحب  اأخرى تهدم مملكتها  حالم. مرة  الأ

...اليوم   ال�شعادة  ب�شاط  قدميها  حتت  من 

الطهر  جعل  حب  على  الرابعة  ال�شنة  ذكرى 

ت�شتطيع  ل  ..ال�شمراء  حكاية  منه  والعفاف 

�شماع تلك الكلمات حبيبتي الغالية ل اأريد لك 

لنا هنا  بناء حياة  اأ�شتطع  . فلم  اأو ذل  حزنا 

�شافر ول اأعلم ما �شيحل بي.. قاطعته ب�شوت 

مقطع ودموع كلها ح�شرة فكيف تعي�ض وتتنف�ض 

وهي التي اأدمنت �شوته دفئه حنانه لذة ع�شقة 

وطهر يديه ..

تاأِت  مل  �شامتا  موتا  كانت  اللحظه  تلك 

بعده فرحة ..

تكن  ...مل  وق�ش�ض  ق�ش�ض  هنا  وبداأت 

ب�شالم،  لتمر  واللحظات  ال�شاعات  تلك 

رغم  الذئاب  اأ�شوات  من  مر  الأ يخلو  فال 

و�شامتهم.. كان فراقه مبثابة موت حقيقي .. 

ن اأرملة ذلك النجم الذي اختفى  ال�شمراء الآ

ب�شرعة..

امللفوفة  �شرية  الأ احلياة  مرارة  ومن 

بالتوترات، تقف تلك العرات حائرة، احلب 

وال�شعادة كانا على غ�شا وجبة �شهية انتزعها 

بعد  للمراآة  تنظر  زالت  ما  ب�شرا�شة..  القدر 

زالت  ما  الغربة   .. الفراق  من  �شهور  �شبعة 

باردة.. فنون العزف وبع�ض ال�شعر وقليل من 

دباء اأ�شبحت ملجاأ لل�شمراء  اأوكار املعذبني والأ

يف اأوقات الفراغ وهروبا من امللل والتفكري.

رجل  يكون  وهل  اآخر  بحب  بعد  تفكر  مل 

ما  الدموع  كانت   ... النجم  ذلك  بعد  اآخر 

زالت  وما  يوم  كل  املخدة  على  تن�شاب  زالت 

مل عودته امل�شتحيلة .. �شاعر  نظار تتجه لأ الأ

و�شابط  واأ�شتاذ  وطبيب  هناك  و�شحفي  هنا 

.. ومدير طموح..  .. وتاجر و�شيم  خمابرات 

تدفع  كانت   .. الفوز  بعبث  يحاولون  كلهم 
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بنف�شها اإىل التعلق باأحدهم بكل ما ت�شتطيع .. 

لكنه  ات�شال  كرث  والأ قرب  الأ اأحد هوؤلء كان 

كرث عر�شة للنفور بنف�ض الوقت، كان حبهم  الأ

رغبة  ي�شفي  اجل�شدي  ونهمهم  لها  ال�شعيف 

ال�شباب  اأطهر  خ�شارة  على  للبكاء  ق�شوى 

واأنقاهم اأدبا وخلقا.

مل تكن الدموع تغيب يوما ومل ت�شتطع �شراء 

التحرك  عن  النب�شات  تتوقف  مل  احلب.. 

ببطء تارة وب�شرعة خطرية تارة اأخرى ... مل 

تكف عن م�شاركته اأحاديثها.

يف �شباح ذلك اليوم غري العادي وبعد نوم 

ح�شا�ض  �شعب .. وبكاء جاف .. جاء ذلك الإ

التمتمة  اإل  لها  كان  فما  املجنون،  اخلرايف 

هو  من  اأحبه..  مل  اأحبه  مل  مبحوح  ب�شوت 

الذي مل حتبه ...

ومن الذي �شيحبها وحتبه ... يف ظل تلك 

التداخالت كان لكتابها وقٌع خا�ض على نف�ض 

ذلك الغريب ف�شورتها بعيون ميلوؤها احلزن 

اأ�شابته بنهم احلديث معها ..

فرتة  وبعد   .. دبي  الأ احلديث  تبادل  نعم 

التقيا .. وابت�شامته ال�شاحرة وقامته الطويلة.. 

�شر .. مل ت�شتطع التحكم ب�شربات  وحنانه الآ

يوما �شيفيًا غري  ..كان  قلبها ف�شوته فا�شح 

عادي دافئا باردا .. 

.. مل  اأول  اآخر حب  وحب  مرحلة جديدة 

عجاب  الإ من  �شربًا  اإل  امل�شاعر  تلك  تكن 

الدخول  الغريب  ذلك  ي�شتطع  ومل  املوؤقت، 

لتمتمات واأ�شرار قلبها العتيد،

تلك  نك�شة  العابر  احلب  ذلك  يكن  مل 

اأفقدها  الذي  اإنه اخلر  القدر،  اإنه  امل�شكينة 

�شوابها وجعل اجلنون على مقربة من خيوط 

غرة جاءها خر واأي خر ،  عقلها، بتلك الأ

لو تزوج غريي ، اأو اأحب غريي اأو حتى اختفى 

العميق،  ب�شرها  تردده  كانت  ما  هذا  بد،  لالأ

لقد مات بحادث األيم، ذلك احلب الذي فعلت 

تغربت  الذي  الوطن  ذلك  اأجله  من  وفعلت 

العطور  بع�ض  تاركًا  رحل  اأجله،  من  وتغربت 

ج�شده  يعد  مل  ال�شعر،  وق�شا�شات  واملناديل 

ومل  تلمع،  عيناه  تعد  ر�ض مل  الأ على  موجودًا 

تعد روحه حا�شره ،،

تلك  ماتت  بل  فقط  مل  الأ ذلك  ميت  مل 

اأ�شيبت باجلنون، فكل يوم تدور يف  ال�شمراء 

لعله  وتنتظر رجوعه  ت�شاأل عن مكانه  الطرق 

يعود.

فاحلب حياة اأخرى ل تعرف الن�شيان .
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∂
رنا املحت�سب

لفافٌة َتبغ

ردن. قا�شة من الأ
 ∂

جراِء هذه املكاملة... ُعذراً.. الر�سيُد املتبقي ل يكفي لإ

�سوٌت �سدىء ر�سَق م�سمعه بخذلٍن بارد، رمى هاِتفه على اأر�ِس الغرفة واأخَذ َيذَرُع ُف�سحَة الغياِب 

جيئًة وذهاباَ!

ي�سرتجُع �سجارُه الدائَم معها... دموعها املكنونة... وجهها ال�ساحَب كاأيلولته العتيقة، وعينيها 

الذابلتنِي كاآخِر اأزهاِر البنف�سج!

ُبّراً، راف�ساً كل م�ساومٍة قد  يف داِخله.. قف�ٌس من �سمت! يُدُك قلبُه دكاً!! ويطحُن روحُه للُحِب 

إليه.. ُتعيدُه ا

ا�سرتجَع �سوتها....

إن ُقِدَر لنا اأن نفرِتق... فاخرت لنا ِفِراقاً �سهياً! ا

�سهى! ليُكن ِفِراُقنا....الأ



قــ�شـــــــة           53          �أقالم جديدة

3�

- ِفِراق...!!

متتَم �شاخرًا...ُعدِت لتهذي من جديد!!

- اأجابت ُمرتددة....

اأنا ل اأهذي اإل حتَت امَلطر، اأو حنَي مُتِطُر 

�شماوؤَك نارًا على اأر�ض قهري.

ولتهذي  فلتهذي  حما�ُشُه...اإذًا  ا�شتعَل   -

ولتهذي، �شاأغرُقِك ب�شمٍت....

ُيكِمله...اأريُدُه  اأن  قبل  هذيانُه  قاطعت 

غرقًا حتى املوت!

تنت�ِشَل  اأن  دوَن  خري..  الأ الغرَق  اأريُده 

نب�شي... دوَن اأن تفزَع، ودوَن اأن ُتقهِقَر قلبَك 

ليجتَث من ُتراِب ِذكراَي زهرًا.

�شهى... فاأعّني عليه. اأريُدُه الِفراُق الأ

فِق  عانَق اختناقها بعد �شياِع نظراِتِه يف الأ

ُدخاٌن  فت�شاعَد  يدها  �شبَح  ام�شَك  بكم،  الأ

باِهٌت زاَد �شياَعُه �شياعًا..

اندثرت رمادًا ناعمًا بنَي يديه، وغدا قلُبه 

بلوِن رماِدها!

�شهى حلظَة رحلت؟؟؟ اأهو الرحيُل الأ

خَط برماِدها على حاِئِط ُغرفِته... العمُر 

املتبقي ل يكفي خلو�ِض هذِه املجازفة!

من  روحها  بقايا  ونفَث  عميًقَا  نف�شًا  اأخَذ 

جوفه... وهلو�َض بينُه وبنَي نف�شِه �شاأجاِزف!

ا�شتخرج  �شمر،  الأ بكفِه  رمادها  وارى 

ُلفافَة تبٍغ ...... ثانية!

بالرحيل...  راأيها  عن  ُمت�شاِئاًل  اأ�شعلها.. 

�شهى! وُمفِت�شًا يف �شباِبها عن طعِم النهايِة الأ
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∂
�سلمى عوي�سة

نقصان

اأماَم  له  لالإ قرباناً   �شيقّدمه  الذي  حمِله  مع  و�شكٍر،  مباركٍة  ب�شلواِت  متمتمًا  الراعي  انتظَم 

الهيكِل.

حّدَق احلمُل الوديُع بعينني خمل�شتني يف عينّي حمٍل اآخَر، قد انتظَم يف الطابوِر الطويِل، تختلُط 

ع. اأ�شواُت املقا�شِل وهمهماُت احِلمالن و�شياحها باأ�شواتِ ال�شلواِت وابتهالِت الت�شرُّ

احلمُل  يثغو  الورديِة،  اأذِنه  من  اجلّزاُر  ه  لي�شدَّ الورديتني؛  ال�شفتني  ذو  الوديُع  احلمُل  يتقّدُم 

اُر جيدًا، و َرَبَت على �شوِفه ُمعلنًا القبول. ه اجلزَّ �شَ باإخال�ٍض، بعد اأن تفحَّ

اُر به جيدًا، ميّرُر اأ�شابَعه يف �شوِفه، يتوّقُف ب�شُره عند  ياأتي دوُر احلمِل الذي يليه، يحّدُق اجلزَّ

اأذِنه املبتورة، تتغرّيُ مالمُح اجلّزاِر، يدفُعه اإىل �شاحِبه با�شتهتار:

لُه ل يقبُل حماًل باأذٍن مبتورِة!  - الإ

الطابوِر  من  وان�شحَب  راأ�َشه،  طاأطاأ  بوداعٍة،  ُقرباِنه  راأ�َض  يَده يف جيِبه، حت�ّش�َض  الراعي  د�ّض 

ب�شمت، ُم�شطحبًا حمَله الناق�َض اإىل مكان ما.

اأثناء الطريِق، كان احلمُل مي�شي على اأربع فخورًا باأذِنه املبتورِة التي منحته احلياَة!

ردن. قا�شة من الأ
 ∂
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∂
�سحى الرفاعي

سديم الوردة

ِجهاِز  على  ُة  القاِب�سَ َفَيُدها  اأُخرى.  ِتلَو  حمطًة  َيعِر�ُس  بالَعْتَمْة،  ُيوِم�ُس  التِّلفاِز  جهاز 

اِبَقة  ال�َسّ الـَمَحَطِة  اإىل  عاَدْت  ُثّم  َفَجاأًة  َدْت  جَتمَّ �َسريعاً،  ِم  الَتَقدُّ ِزرَّ  َت�سَغُط  كانت  ِم  الَتَحكُّ

َفال�سوَرُة التي َراأَْتها للَف�ساِء الوا�ِسِع املُعِتِم وُتنرُيُه بالـُمنَت�َسْف جُنوٌم كثريٌة كالَورَدِة احَلمراء، 

َرتها ِب�َسيٍء َما. َلَفَتت َنَظَرها وَذكَّ

ْت  �سواِت التي �َسجَّ َ ِ ال�سوِت ُم�ستجديًة َعلَّها َتفُك اأُحِجَيَت ال�سوِر والأ �َسغطْت على ِزرِّ ُمَكِبّ

داِخلَها.

فيها:  احلالَة  ُف  َي�سِ َوُهَو  ال�سوَرة-   َ َتَتَغريَّ اأن  -دون  وته  �سَ جاَء  فلَكيٍّ  لعاِلٍ  اأَن�َسَتَت 

باملوِت...«. وجُنوٌم  ِل  بالَت�َسُكّ جُنوٌم  تبَداأُ  الَورَدة(،  )�سدمِي  وظهوِر  الكبري  النفجاِر   »بعد 

َوْرَدًة  َفَكاَنْت  َماُء  ال�سَّ ْت  ان�َسقَّ إَِذا  »ا ُد:  ُيرِدّ احَلقيَقْة  ِبَنقاِء  ذاِكَرِتها  ِمْن  خيُم  الرَّ �َسوُتُه  خرَج 

�ْسئلة.. والأ ْفكار  َ الأ يٍّ من  جُلِّ َبحٍر  وَتغَرُق يف  ِمْن جديٍد  اأَماَمها  العاَلُ  ليتال�َسى  َهاِن«،   َكالدِّ

داٌع خفيٌف بداأ ينتاُبها... منذ ذلك اليوم �سُ

• • •

ردن. قا�شة من الأ
 ∂
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كانت  َتُكن،  مَلْ  َقْبَلُه  خرَي،  والأَ ْوَل  الأَ كاَن 

ظام،  النِّ ِبال  الَكوِن   َفراِغ  يف  هاِئمًا  كوَكبًا 

َقْلٍب  اِت  َدقَّ َتِلَك  مَتْ ْن  اأَ َيِجُب  ِلـَم  ظام؟  النِّ وِلـَم 

ومَلْ  َقْبل،  ِمْن  ِبَدقاِتِه  َت�ْشُعْر  مَلْ  ِهَي  ُمْنَتِظَمة؟ 

َكوَكبًا  كاَنْت  لِزل،  الزَّ َتُكْن  ومَلْ  َبراكيُنها،  َترُثْ 

ِمْن َجليد، يف عامَلٍ هاِدٍئ ُم�شِجر.

• • •
حاَفَظ  الذْي  الَوحيِد  الـَمطَعِم  هذا  يف 

على  الـَمواِئُد  ْت  فَّ �شُ -حيُث  َتقاليِدِه  َعلى 

املاِء  َنوافرُي  ِبِهم  وحُتيُط   ، ُعثمايِنّ بالٍط 

َي�ْشَتهيها-  ِلـَمْن  الـُمَدّلُة  ِبِثماِرها  �شجاِر  والأَ

َتعُجّ  َحيُث  ة،  َمرَّ ِل  وَّ لأَ ِلَوحِدِهما  اْلَتقيا 

ـَتُهما. ِق�شَّ ِلتبَداأَ  واحَلياة  بالُهدوِء   الَطبيَعُة 

ذاَت ِلقاٍء َنَظَر اإىل َيِدها الـُملقاُة باإِهماٍل على 

ِبَلم�ِشها  َيَرغُب  ة  مرَّ َوْل  لأَ َتَتَكلَّم،  َوِهَي  املائَدة 

ناِعَمًة  ها  َظنَّ ُنعومتها،  َعن  ُمَت�شاِئاًل  ة،  وِب�ِشَدّ

التََّمّني،  َيَتجاَوَز  ْن  اأَ َر  َفَكّ ة،  َكِقطَّ �َشّك  ِبال 

واْلَتَفَت  �َشيٍء  ُكُلّ  فيها   َ َتَغريَّ َظًة  حَلْ َفكاَنْت 

لها  َنَظَر  ال�شاِرَخة،  الَفتاِة  اإىل  اجَلميُع 

ها مَلْ َتُكْن َتراُه،  بًا َفَلي�َض هذا َما اأراد، لِكَنّ ُمَتَعِجّ

َفَنَظُرها وَعقُلها -اإن امَتَلَكْت يف هذِه اللَّحَظِة 

ئيِل  ّبًا على هذا الكاِئِن ال�شَ عقاًل- كان ُمْن�شَ

اأَْخَذ  اأراَد  اإْن  اأَماَمُه  َنف�ِشِه  َعْن ِحماَيِة  العاِجِز 

ور. ر�شُ �شَ خاِئَفٍة من  َفتاٍة  اأَماَم  الُبطوَلِة   َدوِر 

ِمنك. َب  َيقرَتِ َدَعُه  اأَ َلْن   - اجل�شي 

اأَ�شتطيع،  َلْن  �شاحِمني  اأَ�شَتطيع..  - ل 

يف  الكاِئِن  هذا  وُجوِد  ِعنَد  َيخوُنني  َج�َشدي 

اإِخافتي. َي�شَتطيُع  َمْن  ُهَو  َفَقْط   الـَمكان، 

َب اأََحُدُهْم ِمْنِك.  - اأِعُدِك.. واأنا ُهنا َلْن َيقرَتِ

داِئمًا؟ َمعي  �َشَتَظُلّ  َوَهل   - 

ما  ِبَقدِر  َظُلّ  “�َشاأَ قال:  ُثَم  َقلياًل  اإليها  َنَظَر 

اأَ�شَتطيع، ِبَقدِر ما �َشَتْمَنُحني ال�َشَماُء ِمْن َوْقت”، 

وِتِه وقال: “اأَنا اأَي�شًا اأُ�شِبُح هكذا  َة �شَ َ َنْرَ ُثَم َغريَّ

ْن ُوِجَد َعقَرٌب ِبالـَمكان، ُكُلّنا َنفِقُد �َشجاَعتنا  إِ ا

بات«. الـُم�شِبّ تْخَتِلُف  فقط  َما،  �َشيٍء   اأَماَم 

منُذ  لكّنها  َلها،  ِبَخوِفِه  اعرِتاِفِه  ِمْن  َبْت  َتَعجَّ

ِبُحّب،  ُحّبًا  َتباَدل  َنُهما  اأَ َعَرفْت  الَيْوم  ذِلك 

َخوفًا ِبَخوف.

• • •
َبْت  َة اجلْذب، فاقرَتَ ُهَو فَقْط َمْن امَتَلَك ُقَوّ

َب  َمَدْت اأَطراُفُه َفاقرَتَ ِمْنُه ِبال َغاية -َكِطْفٍل جَتَ

ْفَء  الِدّ َين�ُشُد  الـَمَدفَئِة  ِمَن  ُمدِرٍك-  -َغرَي 

ال�شوَت  كاَن  َفَلِكه.  يف  َتدوُر  جَعَلها  َفَل�َشَعْته- 

َوَهبها  َمْن  َل  وَّ واأَ �َشمَعها،  َق  اخرَتَ الذي  َل  وَّ الأَ

َتُكَفّ  َفَلْم  َخها  دوَّ ف�شاِءه،  يف  ال�شْوِء  ِعناَق 

وىل.  َعْن الُهْياِم ِبِه اإهليليجيًا ُمنذ الَلّحَظِة الأُ

قاَلت لُه ذاَت َيوم: “لقد َجَعْلَتني َكَدروي�ٍض َيرُق�ُض 

َل ذاَت َيوٍم ِل�َشْم�ِشه«. ْن َي�شِ  َحوَلَك ُمنَت�ٍض، َي�شبو اأَ

ُكْنُت  “لو  بداِخلها:  احَلرَيَة  َد  لُيَولِّ عَليها  فردَّ 

هان،  �َشْم�َشِك َف�شُتوَلديَن َبعدي، َفاأنِت ورَدٌة َكالدِّ

يوم«. ذاَت  لنَي  َو�َشَت�شَ وحيدًة  الَرْق�َض   َتَعَلّمي 

َتطُلِب  حيَنها... َومَلْ  َق�شَدُه  َتْفَهْم  مَلْ  َبدًا  اأَ

وِتِه َمَنَعها. ي�شاَح، َف�َشْيٌء يف �شَ الإ

• • •
راَفَقتُه  َعَرَفت،  ِعنَدما  ماطرًا  يومًا  كان 

ُكَلّما  ٍة  ِبُقوَّ َت�شَغُط  ِبَيِده،  َوَيُدها  الـَم�شَفى  اإىل 
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ومع  يتًا،  مُمْ َمَر�شًا  َيُكْن  ُيوهن، مل  بِه  �َشعَرْت 

َعْن  تُه  اأخَرَ ِمنه،  �ِشفاِء  ل  ُع�شاًل  كاَن  ذلك 

ِعْلٍم اأن كثريين َقبَلُه َهَزموه وتعاَي�شوا َمَعه، كاَن 

قاِدرًا على الَنجاِة لو اأَراد، فاحلياُة ملن اأراَدها، 

ُيِريُد  َكاَن  “َمْن  َم�شاِمِعها:  على  َد  ردَّ وَلطامَلا 

مًا ِمن َتخاُذِلْها  ْلَنا َلُه ِفيَها”، متهِكّ اْلَعاِجَلَة َعجَّ

ٍب. َغ�شَ َنوَبِة  يف  َنْف�ِشها  على  َتدُعو   ِعنَدما 

�شاَرت َتلِم�ُض َيَدُه فال َيَت�َشَبُث ِبها وكاأّنها احلياة 

كما فعَل مرارًا، َتنُظر اإىل َعيَنيه َفرتاُه �شاِهمًا 

مُت  ر، َقلَّ احَلديُث لَي�شوَد ال�شَّ ر ول يَتَفَكّ َيَتَفَكّ

بينُهما، ت�شاَءَلْت ِمرارًا هل ُكنُت اأَعِرُف َرُجاًل 

ْن  اأَ ِمرارًا  حاَوَلْت  هزمَيَتُه،  تتقّبل  مْل  اآخر؟ 

على  ُتْلقيها  كاَنْت  التي  َكِلماِتها  لكنَّ  َزُه،  فِّ حُتَ

م�شاِمِعه -علَّها ت�شَحُذُه ِبَبع�ِض الطاقة َفُيتاِبعا 

اأُُذنًا �شاِغية، لكْن َكَمْن  الَطريَق َمعًا- وَجَدت 

جميلة  يطالية،  الإ الَكِلماِت  مو�شيقى  َيلَتِقُط 

وغرُي َمْفهوَمة.

احلاّر  وِزّي  الَتمُّ باِح  ال�شَ ذِلَك  ُمنُذ 

ِهَي  َذَهَب-  -َحيُث  امل�شَفى  ّن  اأَ اأدَرَكْت 

َتُعْد  مل  حان،  َقْد  الِفراَق  َنّ  واأَ َعْهِده،   اآِخُر 

ِعنَدما  طوياًل  ُكث  مَتْ َومَلْ  ِزياَرِته،  ِمْن  ُتكرِثُ 

َيذَهب... ْن  اأَ َقبَل  حتى   َكثريًا  َبَكْتُه   َتفَعل. 

ذاَت َم�شاٍء قاِئٍظ حيُث الَقَمُر ُيْعِلُن نهاَيَة �َشهِرِه 

اأَّل  ُمدِركًة  كانْت  ْته،  َراأَ بالِغياب ويف حديَقِتها 

ُثَمّ  ُهَنيهة،  ْت  اأَ َتَلَكّ َت�شُرخ،  َفَلْم  لها،  َر  نا�شِ

اٍد  يَّ َك�شَ بًة  ُمنَت�شِ َوَقَفْت  ٍد-  ترُدّ دوِن  -وِمن 

“واحد«. به:  َرَخْت  َو�شَ َوَنَزَعْت ِحذاَئها   َقديٍر 

ْف ِبِه َعْن الَعّد،  يفًا َمقيتًا عليها مَلْ تتَوَقّ كان �شَ

َلت؛ فاأَعاَدْت  ذاَت َيوٍم َن�ِشَيْت ِعنَد اأَِي َرقٍم َو�شَ

الَكّرة ِمْن َجديد.

• • •
كبريًا  كاَن  كم  الَبعيد،  الَبعيُد  اأَنَت  يا 

انفجاُر ِغيابك!

)�شدمِي  وظهوِر  الكبري  النفجاِر  »بعد 

وجُنوٌم  ِل  بالَت�َشُكّ جُنوٌم  تبَداأُ  الَورَدة(، 

باملوِت...«.

�شِئلة... حًا بالأَ ويعود ال�شداُع قوّيًا ُمت�شِّ
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∂
علي اخلوالدة

أربعينية خالتي سوسن

ردن. كاتب وقا�ض من الأ
 ∂

ول -  احلقيقة اأن �سو�سن ل تكن خالتي ولكنها قريبة  عندما اأجنبت خالتي �سو�سن وليدها الأ

اأمي، وعا�ست مع اأمي حتى تزوجت – بقيت اأمي عندها لعدة اأيام، بعدها اعتذرت اأمي منها 

ولد والزوج، ول ت�ستطع البقاء عندها، تركتها اأمي وعادت اإىل منزلنا، وطلبت  لن�سغالها بالأ

خالتي �سو�سن منها اأن تر�سلني خلدمتها، كنت يف ال�سف ال�ساد�س يف العطلة ال�سيفية، عندما 

ت�سحو خالتي �سو�سن يف ال�سباح لتودع زوجها للعمل، تلب�س روبا اأزرق فاحتا اأو زهريا، جتل�س 

اأمام مراآتها فرتة طويلة تن�سف �سعرها بعد احلمام، وت�سرحه، وت�سع الكحل واأحمر ال�سفاه، 

إليها اأهز �سرير �سغريها واألعبه، بعد ذلك تقف اأمامي وتتخ�سر: اآه �سمري واأحيانا  واأنا اأنظر ا

تدلعني يا �سم�سم – كيف ترى خالتك �سو�سن اليوم ؟ كنت اأقول لها: جتنني وجهك اأبي�س 

كاجلنب، خدودك حمراء كالتفاح، فتنطلق منها �سحكة اأنثوية، مدوية يف الغرفة، وتقر�سني 

من خدي : هيك �سايف خالتك يا �سيطان؟
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خالتي �شو�شن جميلة جدا، وجها اأبي�ض مدور 

بغمازتني، وجورة يف اأ�شفل دقنها، و�شعرها اأ�شود 

ناعم طويل، وعيناها �شوداوان وا�شعتان، عندما 

جتل�ض يف املطبخ للغ�شيل اأو الطبخ ترفع روبها اإىل 

ركبتيها، وت�شع �شريطا يف امل�شجل، وتغني واأحيانا 

كان  وتالعبه،  ال�شغري  تر�شع  واأحيانا  ترق�ض، 

كثريا،  اأحببته  كاأبيه،  زرقاوين  بعينني  ال�شغري 

زوج  اأما  اإىل حركاته،  والنظر  وتعودت مالعبته 

الكالم،  قليل  طوياًل،  �شابًا  فكان  �شو�شن  خالتي 

عندما ياأتي من عمله، حت�شر له خالتي الغداء، 

بعدها  قليال،  ينام  ال�شغري،  اإىل  اأحيانا  ينظر 

اأين  اأذكر  الليل، ل  و يعود يف  املنزل،  يخرج من 

حتدثت معه، اأو جرى بيننا اأي حديث.

ع�شت تلك الفرتة م�شرورًا، يف ال�شباح تعد 

وهذا  البلدي،  بال�شمن  البي�ض  عجة  خالتي  لنا 

فريكة  الغداء  عند  لنا  وتطبخ  عادة،  الفطور 

زوجها  كان  امل�شاء  ويف  املقلوبة،  اأو  بالدجاج 

واأحيانا  الكباب،  اأو  امل�شوي  اللحم  لنا  يح�شر 

بلدية،  وجبنة  ومربى وحالوة  زيتونا  نتع�شى  كنا 

خالتي  بيت  يف  تن�شى  ل  اأياما  اأم�شيت  وهكذا 

�شو�شن، اأهز لها ال�شغري، وتر�شلني اإىل الدكان 

�شياء، واأحيانا اأ�شاعدها يف عمل  ل�شراء بع�ض الأ

ربعينية، يومها نادتني  املنزل، وبقيت حتى يوم الأ

خالتي �شو�شن، يف ال�شباح بعدما اأخذت حماما، 

اأعطتني  املراآة،  اأمام  وتزينت  �شعرها،  �شرحت 

وكفتة  دجاج   : �شرتيها  لأ بامل�شرتيات   قائمة 

وجبنة وبطيخ وقرفة وجوز وخر وخ�شار وفواكه، 

واأ�شياء اأخرى، ثم قالت يل: ما راأيك؟ �شو نعمل 

حلويات للحفلة؟، اأجبتها ب�شرعة: كيك اأو هري�شة 

باحللبة، �شحكت وقالت: كما تريد، وعند الباب 

وقفت خالتي �شو�شن بكل جمالها وبهائها ونظرت 

يا  بخالتك  راأيك  ما  اآه،  الوا�شعتني:  بعينيها  اإيل 

�شم�شم ؟؟، قلت : جتنني يا خالتي، وجهك اأبي�ض 

من  قر�شتني  كالتفاح،  حمراء  وخدود  كاجلنب، 

خدي كالعادة، وقالت : يا منحو�ض خالتك هيك 

؟؟؟ يا منحو�ض، و�شحكت.

املطلوبة،  �شياء  الأ وا�شرتيت  لل�شوق،  ذهبت 

وعدت اإىل البيت، فاأعطتني خالتي قائمة اأخرى 

تكونت  احلارة،  يف  وجاراتها  �شديقاتها  لدعوة 

من  كرهتها  التي  خ�شر  اأم  من  املدعوات  قائمة 

وىل، واأم �شعيد، وهيفاء العان�ض، واأم  النظرة الأ

فريد �شاحبة �شالون التجميل، والداية اأم حنا.

 وقت الظهرية  اأتت �شديقات وجارات خالتي 

�شو�شن، كنت اأفتح لهن الباب، وجل�شت معهن يف 

غرفة ال�شيوف، اأح�شرت لهن خالتي �شاي القرفة 

باجلوز، واأح�شرت ال�شغري، لعنب ال�شغري، ما 

هذه  اأمه،  ي�شبه  اأباه،  ي�شبه  اأجمله،  ما  اأحاله، 

العان�ض  هيفاء  طلبت  اجلارات،  تعليقات  كانت 

ورق�شت  غاين،  الأ م�شجل  �شو�شن  خالتي  من 

خ�شرها،  على  هيفاء  وربطت  وغنني،  اجلارات 

ورق�شت و طلبت مني الرق�ض معها، وبعد ذلك 

خالتي  نادتني  منازلهن،  اإىل  املدعوات  غادرت 

�شو�شن، واأعطتني من بقايا الطعام ومالب�ض يل،  

اأن  مني  وطلبت  اأمي،   على  اأ�شلم  اأن  واأو�شتني 

اأزورها دومًا.

�شيئًا  فقدت  باأين  �شعرت  غادرت  عندما 

خالتي  راأتني  عيني،  يف  الدموع  وقفت  عزيزًا، 

�شعرت  وجنتي،  على  وقبلتني  ونادتني  �شو�شن، 

ترى  كيف  ؟؟؟  �شم�شم  يا  اآه   : قالت  و  باخلجل، 

مثل  بي�شاء  اأبت�شم:  واأنا  اأجبتها  ؟؟،  خالتك 

غادرت  كالتفاح،  حمراء  وخدودك  اجلبنة، 

وتركت خلفي �شحكاتها متالأ املكان.
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∂
هيثم وايل

االمتحان

قا�ض من العراق.
 ∂

�سجان يف منت�سف الثمانينات من القرن املن�سرم؛  حزان والأ كانت اأجواء بغداد مثقلة بالأ

بالن�سراح  مفعمة  اآ�سرة،  فوجدناها  بعيوننا،  �سرمدية  حاملة،  حلظة  يف  وتاألقت  فجاأة  زالت 

املعود  امتحاننا  اأداء  ننتهي من  البكالوريو�س بعدما  �سهادة  �سننال  فراح، وكاأننا  بالأ وت�سدح 

هذا؟! 

اأغلق الدكتور عدنان املحا�سر باب القاعة وراءه بعد اأن دخل برزانة وهيبة كعادته، مثل 

نبي و�سط اأن�ساره وهتف بنا مو�سحاً بطريقة جتاوزت الرجاء والطلب، لكنها ومع ذلك ل 

مر: تبلغ حد الأ

ل اأريد اأن اأرى �سيئاً على الطاولت، فقد اأح�سرت معي كل ما يلزم لالمتحان...

نف�سنا  ل تكن اأجواء وحياة اجلامعة �سيئة اأو غري جميلة، لكننا كطلبة كنا نخلق املتاعب لأ

و�سطارة  و�سيطنة  بباعة  نبتكرها  اإل مبنغ�سات،  احلياة  نعرف  ل  إبلي�س،  ا ن�سل  وكاأننا من 

تيان مبثلها؛ ل اأ�ستطيع �سرحها  عجيبة، ت�سعب على اأبناء ال�سفاحني واأرباب ال�سوابق من الإ

اأو و�سفها بالكلمات التي اأعرفها...
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�شئلة؛ حتى بداأنا  ما اأن وزع علينا اأوراق الأ

نتهام�ض متبادلني فيما بيننا هواج�ض الغرور 

والفوز ونن�شر البت�شامات باأريحية يف القاعة 

كالعطر، وكاأننا طلبة جادون غري عابثني ول 

نعرف  اأننا  اأو  مب�شتقبلنا!!  جنازف  اأن  نريد 

باإجاباتنا...  البدء  قبل  ونتائجها  احللول 

فا�شتغرب الدكتور ت�شرفاتنا الر�شينة املبالغ 

وهو  فينا،  طبعًا  عليها  يعتد  مل  والتي  فيها، 

لنا  وينظر  ويتابعنا  وبجانبنا  اأمامنا  ي�شري 

�شامتًا بذهول وحرية...

اجلامعة  يف  معروفًا  رجال  الدكتور  كان 

بهندامه،  واعتنائه  مظهره  وح�شن  بنزاهته 

له  اجلبل،  اأهل  من  كرجل  القامة  طويل 

الحمرار،  اإىل  مييل  باحليوية،  طافح  وجه 

املادي  وال�شتقرار  الرفاهية  اآثار  عليه  تبدو 

على  متدفقني  عري�شني  ب�شاربني  والنف�شي، 

�شامة  اليمنى  وجنته  يف  ويغطيانهما،  �شفتيه 

كبرية بنية اللون جميلة، ومما زاد من وقاره 

يف  والر�شينة  الوادعة  الرخيمة،  �شوته  رنة 

ذات الوقت، ل يحب الت�شوف اأو التباهي، ولي�ض 

يدر�شه  الذي  العلم  �شوى  هم،  من  حياته  يف 

النوع  من  لي�ض  املفيد:  باملخت�شر  لطالبه؛ 

كتاف!! الذي يتقدم العامل بدفع الأ

النائمة  �شئلة  الأ اأوراق  اإىل  ننظر  نكن  مل 

ما  بقدر  بجدية،  اأمامنا  ب�شمت  املتمددة 

كانت عيوننا تتل�ش�ض باحثة، زائغة يف اأرجاء 

وزوايا اأخرى ل يعلم فيها �شوانا!! بخبث وحتدٍّ 

كبريين، غري عابئني لوجود الدكتور و�شطنا... 

غري  وفرحنا  وترددنا  انهماكنا  لحظ  حتى 

م�شيته  من  فغري  للتف�شري،  والوا�شح  امل�شبب 

ملعت  والتدقيق،  التمعن  اإىل  اأقرب  وجعلها 

على  يقف  عله  بالعرق  وجبهته  بالفزع  عيناه 

خميلته  يف  ترتاق�ض  التي  الهواج�ض  راأ�ض 

والتي ت�شرخ به ب�شمت مت�شائلة:

�شيء ما غري �شحيح، وكاأنه ي�شم حماولة 

غ�ض اأو جتاوز اأو �شيئًا من هذا القبيل...

الرزاق،  الطلبة ويدعى عبد  اأحد  دنا من 

تتحزم  الذي  النحيف  ال�شغري،  املعتوه،  ذلك 

الرفيعة  اجللدية  الربطة  بذات  دائمًا  رقبته 

يف  كتبتها  التي  ال�شهوة  ق�شة  بطل  احلمراء 

وقت �شابق!!

مالحمه  على  وطغت  خري  الأ فارتبك 

ي�شبه  وجهه  وبات  لونه  انقلب  اخلوف،  ثورة 

راأ�شه  فوق  يقف  عدنان  والدكتور  ميت،  وجه 

حتى  منها  يتهيب  التي  ور�شانته  ب�شخامته 

على  ينحني  بالدكتور  واإذا  احلرب!  قادة 

الطاولة...

فراأى العجب...

ومل  �شفة،  ببنت  الرزاق  عبد  ينب�ض  مل 

يف  الدماء  جتمدت  امتحانه،  متابعة  ي�شتطع 

بعراته  فاختنق  اأنفا�شه،  وانحب�شت  عروقه، 

وكاد ي�شرخ اأو يبكي...

كان  ما  جتاهل  املحا�شر  الدكتور  لكن 

وهو  بانحنائه  وا�شتمر  يفعله  الرزاق  عبد 

يتابع ويقراأ ما كان يرى اأمامه ب�شغف منقطع 

الرزاق  بعبد  �شاح  قليلة  ثوان  وبعد  النظري، 

ب�شرامة:
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توقف!!

ماذا  خمطوفًا:  طرط�ض  مك�شور  بقلب   -

تق�شد دكتور؟!

- بتحفظ: ل ت�شتمر بالكتابة، ثم خبخب 

بلهجة اآمرة، حازمة:

اأمامي  موجود  ما  اأرى  ودعني  جانبًا  تنح 

ب�شكل وا�شح، قال ذلك ووجهه احتقن ب�شرعة 

لنا  خميفًا  منظره  وبات  بالدماء،  رهيبة 

تلك  بدقة،  معاينته  اأنهى  اأن  وبعد  جميعًا... 

معدودة،  حلظات  �شوى  منه  تتطلب  مل  التي 

�شوت  وبرنة  خماطبًا،  الرزاق  لعبد  قال 

وا�شحة، حكيمة:

اأطلب منك مغادرة قاعة المتحان فورًا... 

وبطل ق�شة ال�شهوة خمنوقًا ل ياأتي بحركة... 

اأطاع القرار وهم بالفرار... حتى تدخلت اأنا 

واقفًا، حا�شمًا املوقف الذي وجدته ل يح�شم 

اإل بهذه الطريقة:

زميلنا  معاقبة  اأردت  لو  دكتور،  معذرًة 

هو  فاحلق  المتحان،  قاعة  من  بالطرد 

لذت  ثم  ال�شبب!!  لذات  جميعنا  نطرد  اأن 

جلراأتي  وملتهبا  خمذوًل  وجل�شت  بال�شمت 

وك�شفي �شرنا وبهذه الطريقة الوقحة املعلنة.

لدقائق  بالتحديد  ويل  لنا،  الدكتور  نظر 

القاعة  من  باخلروج  همَّ  ثم  يرد،  اأن  دون 

ما  لنا  يو�شح  اأن  دون  وانفعال  بع�شبية 

والنجوى  الهم�شات  نتبادل  ونحن  �شيفعل... 

�شيح�شل  مما  والتوج�ض  اخلوف  وعبارات 

لنا، نتيجة فعلتنا، تلك التي جعلنا من �شطوح 

ملادة  جوبة  بالأ ى  مالآ �شبورات  الطاولت، 

المتحان الذي بدا اأنه لن ينتهي بخري...

عاد الدكتور بعد دقائق قليلة وهو ي�شري لنا 

ب�شباته وكاأنه يلعننا:

�شنكون  وهناك  المتحان،  قاعة  �شنغري 

ح�شاب  بعد  فيما  معكم  ويل  باأمان،  جميعنا 

ع�شري...
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ْرِب َنْحَو املَْنِزِل«. بهذه الروحانية الغنائية ي�ستهل العدد  »ل ميلُك الُع�ّساُق غرَي الدَّ

إنها  بداعية ال�سعرية والنرثية على العموم. ا 52 من جملة »اأقالم جديدة« ن�سو�سه الإ

العميق  �سفيفة من احلزن  واإعالنه عب م�سحة  ل وحماورته  الأ روحانية مواجهة 

ي�سّكل  النرثية،  ال�سعرية وبع�س ن�سو�سه  العدد  املقيم. فاحلزن يف معظم ن�سو�س 

ثيمة م�سرتكة وقا�سماً يوّحد الن�سو�س، ويلم �ستات الَعَبات. هو، على كل حال، لي�س 

حزناً �سخ�سياً بال�سرورة، ولي�س يف كل مرة من النوع )امليلودرامي( امل�سّطح املك�سوف، 

فقد يحمل بعداً وجودياً كما يف ق�سيدة »اأحتمل« لل�ساعر امل�سري عماد الق�ساوي: 

∂
حممد جميل خ�سر

ردن. قا�ض واإعالمي من الأ
 ∂

نصوص تغازل الحزن وتجعله بوصلة
في زمن التيه
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»رمبا خرجوا عليك

واأنت ت�شطاد الوجع

كنَت تغ�شل عن طيورك حزنها

كنَت تنفث يف الهواء �شجائرك

وحتيك منها للم�شاكني

منة ال�شوارع والبيوت الآ

وابت�شامات ير�ض �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

ق�شيدته  مقاطع  و�شت  كما  فال�شاعر، 

الكون  اأمل  قراءة  وجدانيًا،  يحاول،  اأعاله، 

ن  لأ وي�شعى  املعنى،  ر�شالة  غياب  عن  الناجت 

يعك�ض عر �شطورها �شقاء القاب�ض وحده على 

جمر احلقيقة يف بالد �شقية �شقيقة.

وهو حزٌن وطنيٌّ عامٌّ كما يف ق�شيدة طارق 

مكاوي »اأرا�شل الروح« التي يجعلها على �شكل 

عند  الواقف  ولده  اإىل  متعٍب  اأٍب  من  ر�شالة 

مبختلف  املعرفة  واحتمالت  احلياة  منعطف 

اأقانيمها:

»تن�شاب مثل دمع العني يف بلٍد

توؤرخ النا�َض قد مروا بال عدِد

ويلي من القلب اإذ اأهمي يو�شو�ض يل

يف كل خطو حنينًا دق كالوتِد

يا ابني اأ�شيُع  ُبكًا يف كل ثانيٍة

بِد يف دمع اأمي الذي قد ذاب لالأ

ّيعني يف كِلّ اأغنيٍة يا ابني اأُ�شَ

حتى ُت�شاقُط اأحالمي على بلدي«.

يتخيل  كما  القلق،  مع  يتداخل  حزٌن 

ال�شاعر املهند�ض �شفوان قدي�شات وا�شعًا يده 

و�شوًل  الثانية«،  القلق  �شفة  على  »يٌد  هناك: 

القفز  �شياق  يف  �شاخبًا  اأفقًا  اجرتاحه  اإىل 

فوق اجرتار احلزن:



مكا�شفات           53          �أقالم جديدة

��

»فالمنكو!!

هلّموا اإىل �شاحة الرق�ض

هاتوا مراوحكم واتبعوين

لنمرح هذا امل�شاء قلياًل

على �شفة الهاوية«.

ق�شيدة  يف  كما  ي�شل،  مل  حزن  هو  رمبا 

وعل،  حممد  دعاء  للطالبة  ق�شيدك«  »حّرْ 

ر�شم  على  والقدرة  اجلهات،  ن�شوج  اإىل 

مالمح الدمع فوق �شحن امل�شاء العليل، رائية 

»َحّرْ  خمٌر:  ال�شعر  اأن  ق�شيدتها  م�شتهل  يف 

اأ�شكَر  خمٌر  فال�شعُر  حلانا/  الأ ْد  َردِّ ق�شيدَك 

معراج  نحو  خطوه  اأول  يف  �ٌض  َتَلُمّ كوانا«.  الأ

مل يف  املعارف، يبدو اأنه مل ي�شل ما و�شله الأ

ق�شيدة »مل يبق اإل احلطب« للطالب يف جامعة 

»اأيبكي  قا�شم:  ح�شني  والتكنولوجيا  العلوم 

على العمر كيف ان�شلْب؟ ومل يبَق يف الكرم اإل 

جمداٍف  باأي  ي�شري  مكابٌر  حزٌن  احلطْب!!«. 

�شرار  والإ العزمية  من  كبري  بقدر  ممكٍن، 

عاطف  ال�شاعر  يتبناه  ما  وفق  والتحدي، 

مبجداف  اإليك  »اأ�شري  ق�شيدته  يف  املومني 

نحيل  كع�شفور  الكارجة  الق�شيدة  �شعري«، 

يف �شارع الغزل.

ي�شرخ  كما  التيه  درجة  اإىل  ي�شل  حزٌن 

طالب الدرا�شات العليا حممد ال�شر�ض: »تائٌه 

والإحجام،  قدام  الإ بني  املرتددة  نف�شي«  يف 

ال�شجينة  الق�شيدة  الالفعل،  وبني  الفعل  بني 

املكتوبة من قبل �شاعر �شجني اأو لي�ض هو الذي 

يقول يف ختام الق�شيدة »اإين �شجنٌي منذ اأن 

اأحببتها«؟.

حزن يت�شاعد حتى ذرى الياأ�ض والقنوت، 
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من  نوافلة  حممود  ال�شاعر  يطلب  اأن  لي�شل 

اجلميع اأن ل ي�شتمع اإليه ول ين�شت حلكايته 

فحتى  ونكو�ض،  ومعاناة  اأمل  من  حتتويه  وما 

تن�شتوا  »ل  بذلك:  ي�شي  الق�شيدة  عنوان 

فوق  القلم  جلراحات  املنحازة  حلكايتي« 

كثبان احلياة:

»يا اأيها القلم الر�شول..

ت�شطلي  َرجيمًا،  ِزنديقًا  هْرَطْقَت 

بجحيمهم،

وجحيُمُهْم اأنَت احلجيُم جحيُمهم،

لك  �شاء  وكيَف  �شئَت  كيَف  امل�شافَة  اإرِو 

املدى

مثل النوار�ض ل تروم �شوى البعيد«.

وتظل معزوفة احلزن اجلليل الطالعة من 

ال�شاعر  ق�شيدة  حبيبها«  اأنت  »ل�شَت  حقيقة 

الن�شو�ض  اأيقونة  اأحمد �شيتان اجلراح، هي 

ورغبة  باحلقيقة  اعرتاف  من  به  تتجلى  مبا 

مبواجهتها:

»ل ل�شَت اأنَت حبيبها؛

هي ت�شتطبُّ بدفِء عطفَك

من حبيٍب اأّوِل..

ل ل�شت اأنت، ولن تكون

�شابع واإن اأ�شاأَت لها الأ

عزِل«. بالطريِق الأ

»اأقالم  جملة  من   52 العدد  ق�ش�ض 

جديدة« مل تبتعد كثريًا عن اأجواء احلزن التي 

مّيزت ق�شائد العدد ون�شو�شه ال�شعرية، هذا 

الق�شرية  اأبو �شاور  ما جتلى بق�ش�ض تغريد 

هدهد  م�شري  عن  املت�شائلة  لو«  »ماذا  جدًا: 

بب�شي�ض  املتم�شكة  الظل«  »طفل  �شليمان، 

»حوارية  جديد،  طفل  ولدة  مع  القادم  اأمل 

مكرورة« املعانقة اأفق الغياب واآلمه واإمكانية 
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نف�شه  اإنه  ودم.  حلم  من  ب�شر  عن  تفجره 

رداد  ر�شاد  ق�شة  بطل  ترك  الذي  احلزن 

»الرجل الذي �شجن نف�شه« نهبًا لقوى تتحرك 

الوهم،  كر�شي  فوق  اأخريًا  ليقبع  الظالم،  يف 

وهكذا  »الكر�شي«.  الثانية  ق�شته  يف  كما 

»ال�شرفة«  الق�ش�ض:  باقي  يف  دواليك  مر  الأ

للقا�ض امل�شري علي عجيز التي ت�شلع قفلتها 

القلب حزنًا وكمدًا على عجوز �شيعها الزمان 

قلياًل«  »لنمرح  امل�شتهلكة.  والقيم  اجلديد 

طرميات  حممد  العليا  الدرا�شات  لطالب 

حزن  وتر  على  فيها  �شاحبها  يعزف  التي 

والوجود.  الهوية  حزن  ووتر  باأكملها،  اأقليات 

بارد«  »لهب  ق�شة  بطل  )ر�شدان(  حزن  وهو 

للقا�ض امل�شري د. هاين حجاج، الذي اختاره 

كالب  مع  تاريخية  مواجهة  للحظة  القدر 

عند  واقفًا  كان  فيما  الكون،  ووحو�ض  احلياة 

بالده.  حدود  ويحمي  بندقيته  يحمل  احلدود 

مل  �شبية  به  تئنُّ  الذي  املقد�ض  احلزن  اإنه 

يف  عبري  حزن  بعد،  عدادية  الإ مرحلتها  تنِه 

ق�شة »�شوء فهم« للكاتب العراقي هيثم نافل 

وايل، وقد اأ�شر ذووها على تزويجها يف هذا 

اأ�شا�شًا  بها  الرتباط  يريد  ل  رجل  العمر من 

بل ب�شقيقتها، ولكن �شقيقها ال�شرقي )جدًا( 

رغبتها  اأبدت  اأنها  ملجرد  قتلها  وارد  يف  كان 

مبوا�شلة درا�شتها واأبدت بالتايل عدم رغبتها 

بعري�ض تبني بعد و�شوله وعائلته اأنه ل يريدها 

هي بل �شقيقتها �شمر، ت�شحك �شقيقة العري�ض 

التي كانت اأول من اأدرك �شوء الفهم »ب�شوٍت 

عبري  فت�شحك  �شمر،  معها  وت�شحك  عاٍل، 

دخول  اإىل  اجلميع  فيهرع  خرى...  الأ هي 

الغرفة ليتاأكدوا ماذا يجري هناك، فال�شحك 

والقهقهات العالية كانت تهز اأركان املنزل كّله 

بقوة، كال�شحكات التي يطلقها اجلرنالت.... 

هئ... هئ... هئ«.
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حول الموت في شعر الّسياب 
ديوان املعبد الغريق

∂
حال ال�سويدات

طالبة جامعية.
 ∂

إيكار نف�ُسه إيكار ل يعني اإل ا �سقوُط ا

»اأموت كال�سجر« 
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الب�سرة،  العراقيني، وحده يف  ككل 

اأو املو�سل، اأو يف ثنّية بني كرٍخ ور�ساف، 

من  الر�سا�سة  تبزغ  �سجيج،  دون 

منت�سف  اإىل  لت�سل  مين  الأ ال�سّمام 

العمود الفقري. ي�سقط خلًفا وي�سطدم 

ب�ساِقِيِه، ميوت كال�سجر العراقّي بالدم، 

بالّنحا�س، ل بالظماأ. 

يف  النخلة  ت�سقط  حال،  اأي  على 

مو�سم احلرب، وتقّومها املعازف احلزنى 

عايل  ر�سيد  حيث  املوا�سم،  اأن�ساف  يف 

الكياليّن ينرث يف ال�سعب �سّناجات، ويف 

زمن  يف  وق�سيدة.  اأعرج  مقاًما  الثورة 

العراق اأبًدا حزٌن عميق. 

إرادّي  اإجحاف الالا

ملّا كان املجيء اإىل الوجود ماهّية حا�شلًة 

بكل  ومعا�شة  بت�شعيد  وديالكتيكية  بذاتها، 

العاقل  األزمت  كبري،  حدٍّ  اإىل  تف�شيالتها، 

مل  رمبا  اجلدوى،  عن  وبالبحث  بالتفّكر 

بن  على طريقة حي  ال�شّياب  عند  مر  الأ يكن 

َبْدًءا وكوًنا وجمرات  ّن �شوؤاله لي�ض  يقظان، لأ

ا  منتظمة على نحو مذهل، ومل يكن يقينا و�شكًّ

التفا�شيل،  �شطورة،  الأ الّرمز،  بينهما.  بل 

مل  ما  كتب،  ما  هذيانه،  ن�شان،  الإ نتاجات 

يكتب، ما مل ي�شتطع.  

وليدة رغبة  الفنان  اأعمال  كل  كانت  رمبا 

ما  وتخ�شى  قبلّيتها  ما  اإىل  حتّن  م�شّوهة 

احلّق  متلك  مل  احلال  بطبيعة  فهي  بعدّيتها، 

حتى  ول  وجذرها،  وىل  الأ بذرتها  تكوين  يف 

التعرف عليها �شمن اإطار منطقي م�شّوغ ب�شكل 

ُمر�ٍض وغري قابل للنق�ض بكلّيته، رمبا مل يكن 

�شتدفعه حاجته اإىل اليقني لتفريغ اعرتا�شاته 

ال�شاعر/ال�شّياب( بطريقة بديعة،  )الفنان/ 

له، م�شروعة على نحو  وكاأنها حرفة يف ظل الإ

ما، وقادرة على اأن جتعله وتًرا مركًزا ووحيًدا 

نظر  وجهة  ومن  فجيعته،  غراقه يف  ولإ لذاته 

القدرة  ال�شّياب(  )ال�شاعر/  ميلك  اأخرى، 

وىل التي  يجاد الأ على اإعادة تكوين مراحل الإ

تخّطته. 

لي�ض  ر�ض  الأ داخل  من  التف�شري  ف�شلطة 

من  اأتى  الذي  التف�شري  نق�ض  منها  الهدف 

اإنها  القول  ميكن  بل  له(،  )الإ ر�ض  الأ خارج 

اإعادة اعتبار للذات )ال�شاعرة(. باهتمامات 

يتقاطع،  ل  اخلطاب  فهذا  اآخر،  بهمٍّ  اأخرى، 

ت�شريعيًّا وكلّيًة، مع اخلارجّي، بل حتًما يوازيه 

بفردّيته. 

ق�شيدته  )ال�شاعر/ال�شّياب(  يخلق  مل 

ما  اأقلُّ  لكّنه  بها،  ليفتك  تخلد  يجعلها  ومل 

مّلًا  يكون م�شتغنيًّا، اأو اأكرث ما يكون �شاعًرا متاأ

وخاذًل، لكّن هّم) العراقّي/ ال�شّياب( ل يفتاأ 

يتماهى بالعام وحزنه ي�شلب كموقف، كنخٍل 

للق�شيدة  الق�شيدة، هل  ُتقَتُل  وق�شيدة، هل 

تتمنع  قد  �شابق يل(،  ن�ض  )من  ي�شيل؟!  دٌم 

على القهر والنبذ، اأحياًنا، وقد ُيح�َشُم تطّرفها 

الكون ح�شب »فيزياء  ُتعيُد تكوين  بالّلذة، قد 

مل ماأ�شاة  امل�شتحيل«، جمعّية، رغم ذاتّيتها، الأ

واأملُها را�شٌخ،  اإن�شانّية فلكّية، واحلرب كونّية، 

وويالتها بازغة يف وجه الّتاريخ. 
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رمبا من املالحظ اأّن )ال�شّياب/ ال�شاعر( 

حيائّية /  �شاطري الإ وّظف من خالل �شعره الأ

)حميد ال�شابي، بت�شّرف(. 

»اأوّد لو غرقُت يف دمي اإىل القرار 

)مّتوز، اأدوني�ض، اأوزيري�ض.... (

حِمَل العبَء مع الب�شر  لأ

واأبعَث احلياة، اإّن موتي انت�شار« 

قد  الت�شّعر،  التفل�ّشف،  النقد،  »انت�شار«؛ 

العجز،  عن  التعبري  اأ�شكال  من  كلُّها  تكون 

ال�شباب  حقبة  يف  كوينٌّ  اأو  وهمّي،  انت�شار 

املجازّية، ملاذا هو انت�شار اإذ مل يكن �شراًعا 

�شا�ض، اإذ مل يكن اإراديًّا؟! )كنُت اأوّد/ كان  بالأ

يوّد( اأن نبتدئ �شمن حالة ما، واأن يتّم خلقنا 

وىل قرب �شوق  على مهل، واأن تكون حلظتنا الأ

ملخلوقات اأخرى، واأن يّدلنا تاجر على عنوان 

دائرية،  معدنية  قطع  مقابَل  ر�شّي،  الأ اآدم 

وحّبة مكّورة كان ي�شميها )الّتفاح(... 

احي«،  ال�شّ الَغَب�ِض  يف  تتنّف�ُض  »�شجرة 

ل عليه،  معلٌم �شلٌب وا�شح، وروح الإمناء تف�شّ

اإحياء خماطب، �شجرة ُت�شقى وُتهمل ومتوت، 

له(،  الإ )اإرادة  بذاتها  تكون  اأن  ميكن  ل 

العي�ض،  مقّومات  وبانقطاع  لكّنها  »تتنّف�ض«، 

ملثلها  ومتوت  �شنة  ع�شرة  لثماين  حتت�شر 

ونّيف )علًما باأن حم�شولهما عمر ال�شّياب(، 

فبانقطاع  رحًما.  ل متلك  ْهِو  ال�شَّ تبزغ يف  ثّم 

من  حالٌة  ال�شجرة  عن  التدريجّي  الّرمق 

وهذا  والعجز،  املر�ض  ومعاناة  مل  الأ ت�شعيد 

قد  ما  بل  ال�شّياب/ال�شاعر،  لدى  الُتم�ض  ما 

يظهر على وجه ال�شجرة وما �شينبعث مندفًعا 

امل�شت�شعرة،  املتلقي/امل�شكينة/  ذات  اإىل 

خمتلفتني؛  حلظتني  يف  مًعا  يجتاحهما  خوٌف 

واحدة متقّدمة واأخرى متاأخرة، وعلى عك�ض 

ما راأى ال�شاّبي اأنها واحدة طويلة ومتقطعة/ 

قوله  عك�ض  وعلى  بت�شرف،  للفكرة  تقوي�ض 

يحيطون  اهتمام من  �شحذ  اإنها عملية  ا  اأي�شً

مل والفقر والغربة،  به وعاطفتهم اإذ عانى الأ

ملاذا ل يرجع اإىل قدمّي زوجته وي�شكو، �شينال 

ما ينال، ولن يخاف اأحٌد اإل عليه، لن ي�شرق 

ى  مالأ فقاعة  يف  لي�شعها  املتلّقني  خواطر 

قطعه  عبًثا  يحاولون  الطويل،  املّيت  بالع�شب 

ما  عبًثا،  م�شلكهم،  عن  بو�شوح  ليتحّدثوا 

حاجته اإىل كّل هذا؟! 

اإىل  ممّح�شها  ال�شّياب  ق�شيدة  تدعو 

ودية  الأ ظالل  اإدراك  واإىل  تفّكريًّا،  تفكيكها 

املجهولة التي ي�شلكها )ال�شكل واملعنى مًعا(، 

ما  مرحلة  يف  بينهما  احلدود  متاهي  لكّن 

امل�شهدية  الق�شيدة  اأو  ال�شعري  املقطع  مينح 

بها،  اخلا�ض  الزمكايّن  والرتباط  واحلكاية 

باأبعادها  احلداثة  بعد  ما  ق�شيدة  ن  لأ رمبا 

الغام�شة والذاتية و�شكلها غري امللتزم تتحّمل 

ت�شبح  فكادت  بتنف�ّشها  وتتنف�ض  البنية  هذه 

الق�شيدة عبارة عن مقاطع ملحمية متج�شدة 

بحالة معينة، بل تكاد تكون هذه احلالة ثيما 

عند بع�ض ال�شعراء/ ال�شّياب، اإذ كان موقًفا 

اإليا�ض  موقف/  احلزن  حالة،  لي�ض  )احلزن 

خوري يف رواية له(. 

ال�شعر  اأعذُب  قلُت:  اإن  هذه  عذوبة  فاأي 

غريًبا  فلي�ض  واأحزنه،  اأعمقه  بل  اأ�شقاه! 

ومعناه  التجديدّي  ال�شكل  هذا  انطبع  اإذا 
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قومية  اأم  كانت  كونّية  بال�شوداوّية؛  التجريبّي 

والوهن  ال�شذاجة  من  وبدا  �شخ�شّية،  اأم 

احلديث عن الّزهر، وو�شف العبق، وقد تنقلب 

وال�شَيم،  امل�شاعر  وتتفا�شل  والقيم،  املعايري 

اإذا اكت�شف املوت على  ال�شياب/ال�شاعر  لكن 

ا  حقًّ فهل  وحزيًنا،  بطيًئا  مات  خوري  تعبري 

كرث التحاًما وتفّرًدا، ال�شورة  كان امل�شمون الأ

بع�شها  تكّمل  مل،  الأ الفقد  املوت  الرتكيب، 

البع�ض، اإًذا، املوُت �شكٌل من اأ�شكال الت�شاوؤم 

تتحّدى  وهي  ال�شّياب،  مّيزت  التي  الع�شرّي 

ولي�ض  فرد،  جتربة  الكلّي  مبفهومها  كونها 

يتاأ�شى  ال�شياب، فهو خملوٌق  هذا غريبا على 

بالعراق، ككّل العراقيني، وبوجعه وغربته. 

ملّا كانت الق�شيدة املركبة وال�شاملة متنح 

ال�شاعر فر�شة اأن يقول كّل �شيء وهي بدورها 

الكلّي  نحو  اإ�شارات  التفا�شيل  كانت  تقوله، 

مباهّيتها  تختلف  لكنها  بت�شّرف(،  )خوري 

خر، واختالفها ل ميّيزها، لكنه  من �شاعر لآ

قد يثبت ويبحث يف �شكله عن ماهّيات اأخرى 

هي بال�شرورة ثابتة )كما ينبغي لق�شيدة ما 

)ال�شكل  الثنائية  املهارة  فاإن  احلداثة(،  بعد 

تغفل  ل  التعبريية  والقدرة  واحلذق  املعنى( 

التكوينّية  العنا�شر  بني  فالمتزاج  اأبًدا، 

للق�شيدة يعطي الهوية ال�شعرية لل�شاعر. 

�شقوط اإيكار ل يعني اإّل اإيكار نف�ُشه      

لوحتِه  يف  بروغل  بيرت  اإليه  رمى  ما  هذا 

)اإيكار(، فلكّل توظيف اأ�شطورّي معنى خا�ض 

يقّو�ض يف اأي عمل فني خلدمة معنى يف لدن 

ال�شاعر، ُتقاَبل حالة بحالة، موقف مبوقف، اأو 

لتاأكيد حقيقة ب�شرّية خالدة منذ زمن قدمي، 

�شكل  ولكل  فنّيا،  عنها  التعبري  اأ�شكال  تتكرر 

جتربتان  ت�شل  اأن  قيمة  ما  لكن  خ�شو�شّية، 

فنّيتان اإىل املفرق ذاته؟! 

/ ن�شان  )الإ فيخلق  كثافة،  يزداد  العامل 

ال�شاعر( اإمكاناٍت متعددة لكل مّرة يراه فيها 

العامل فيما حتاول  الكتابة نف�شها عن  فتعزل 

هي  الفن  عر  الكتابة  وحلظة  اإليه،  الو�شول 

اأو اأقل كثافة ي�شتمد  حماولة انتقال اإىل اأكرث 

قد  العتبار  جل هذا  ولأ �شلّي،  الأ ح�شّيته من 

ذاته/ الفن  منحنيات  بني  ما  الروؤى  تتالقى 

نف�شها  الو�شيلة  تتخذ  قد  اأو  العام،  مبفهومه 

لتكّمل بع�شها البع�ض اأو)تنفي(، فت�شبح هذه 

والعامل  دائمة،  انتقالية  مراحل  يف  التعددّية 

امل�شرتك بينها )النبذ، الوتر املفقود املوجود/ 

الفّنانني/  يوّحد  اأن  للحزن  ميكن  احلزن( 

قل.  ال�شعراء على الأ

املوت( )مر�شه(  تاآكل  »اإيكار مي�ّشح بال�ّشم�ض       )ال�شّياب 

ري�شات الّن�شر وينطلق   اإيكار ذوبان )ال�ّشم�ض( ال�ّشقوط

فق اإيكار تلّقَفُه الأ

ورماه اإىل اللجج الّرم�ض«  

اإىل لوحة بيرت بروغل، حيث �شقوط  َعْوٌد 

ذاك  الهاوية  من  خاف  اإّله،  يعِن  مل  اإيكار 

كان،  لو  ال�شعر،  يكتب  مل  عجم،  الأ الطائر 

�شمع،  من  باأجنحة  التحليق  قيمة  عن  لكتب 

مقابلًة،  ال�شياب،  لكّن  خالًدا،  هّمه  وجلعل 

وخوفه  واأمله  التاآكل،  فزع  عن  ق�شيدة  كتب 

ال�شديدين. 

يقابلُه  البطيء،  املوت  التاآكل،  وهذا 
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نثى التي تكمن يف  اإح�شا�ٌض عميق )وفيقة(؛ الأ

فلّي، ففي عملية ر�شد للتحّولت التي  العامل ال�شُّ

كانت لدى ال�شياب مبا يتعلق باملوت فهو دائًما 

�شوًتا  يجعله  املذكور(،  الديوان  خالل  )من 

ويخفيه  اأحايني  يظهره  �شوته،  عن  منف�شاًل 

فهو يف  ماكن،  الأ اأخرى، وحتّولت طفيفة يف 

قّل  والأ ال�شفلّي(  )العامل  عمق  الأ مفهومه 

اأّم  )قلب  كرث متاهًيا  والأ )بيت جدي(  عمًقا 

املكان  يف  جند  اأننا  كما  ال�شائعة(،  الفتاة 

العامل  ثنائياٍت �شدّية )�شّباك، علّو/  الواحد 

ال�شفلّي، دنّو(، فهذه مفارقات تلتم�ض تكويًنا 

ا اإىل تفّرد  اآخر ملفاهيم جوهر ال�شاعر، واأي�شً

طراف،  الأ ال�شياب يف عالقة حمدودة  نظرة 

»اإّن ما�شّي قري، واإيّن قر ما�شّي« فيمكننا 

ال�شاعر  ق�شيدة  يف  املوت  حركة  اإّن  القول 

مقرونة بالرمز بطريقة حمنكة. واإنها جتربة 

ذات/ذات+�شخ�ض قريب، ذات+وطن. 

وامتّد موقف ال�شياب من املوت حني �شّور 

روؤية ملا بعدّيته، فهو يف ق�شيدة اأّم الروم يقّدم 

لنتهاء  �شبًبا  يكون  اأن  ملا ميكن  كافيًّا  تريًرا 

احلياة  قذارة  ينتقد  املّيت  فبل�شان  احلياة، 

مفا�شاًل عليها �شالم املوت، ول مينع اأن يكون 

هذا النقد حم�ض ا�شت�شالم للحتمّية. 

ومن خالل الديوان نلحظ اأن لغة ال�شياب 

ما  و�شل  حلقة  كانت  بعدما  الروؤيوية  وفنّيته 

مل  وحا�شره،  واحلا�شر/ما�شيه  املا�شي  بني 

تفّردت،  بل  جاهزة  تعبريية  قوالب  يف  تن�شاأ 

رغم اأّن حقيقة اإيكار واحدة. 
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التجريب في رواية
غيثة تقطف القمر 

∂
احل�سني اوع�سري

اأ�سدرت املبدعة والباحثة املغربية الدكتورة »زهور كرام«، رواية جديدة عنونتها بـ 

. تقع هذه الرواية، التي جاء عنوانها ا�ستعاريا، يف مائة و�ست 
)1(

»غيثة تقطف القمر«

وع�سرين �سفحة من احلجم املتو�سط، لتن�ساف اإىل روايتني �سابقتني، هما: »ج�سد 

النقدية  عمال  الأ من  �سل�سلة  اإىل  وكذا   ،)2004( قرنفل«  و«قالدة   )1996( ومدينة« 

التي �ساءلت فيها الباحثة اخلطاب الروائي من زوايا خمتلفة. ولعل قراءتنا لهذه 

اأكرث مما ت�سرح، جعلتنا نقف  بالدللت والرموز، والتي تلمح  التي حتفل  الرواية 

عند جملة من املميزات التي ات�سم بها هذا الن�س املمتع تخ�س ال�سكل حتديدا، وميكن 

ر�سد هذه املميزات فيما ياأتي:

1. الت�شذير:

جلاأت الروائية اإىل تقنية الت�شذير، املتمثلة يف تق�شيم الرواية اإىل ع�شرين مقطعا ق�شريا مرقما 

ب�شكل ت�شل�شلي، يقع كل مقطع يف �شفحات معدودة، ويكاد كل مقطع ينفرد  بتيمة حمددة، اإل اأن 

نها تدخل يف عالقات عديدة  �شخ�شية »غيثة« تبقى هي اخليط الناظم بني خمتلف هذه املقاطع، لأ

باحث وكاتب من املغرب.
 ∂
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خرى التي �شاهمت  مع خمتلف ال�شخ�شيات الأ

يف تطوير فعل ال�شرد. وبهذا تكون هذه التقنية 

تك�شري  يف  �شاهمت  قد  الروائية  �شغلتها  التي 

�شيغ  يبتعد عن  الن�ض  ال�شرد، وجعلت  رتابة 

التفا�شيل  حتت�شد  التي  الكال�شيكية  الكتابة 

هذا  يتحقق  ولكي  متدفق.  �شردي  باأ�شلوب 

ع�شرنا  ظل  يف  اأ�شبح  الذي  الخت�شار، 

الراهن اأمرا مطلوبا حتى ل ي�شعر املتلقي بامللل 

اأم�شك هذا  والرتابة. هكذا، ي�شتطيع كل من 

يديه  بني  متناهية،  بدقة  كتب  الذي  الن�ض، 

على  �شاعات  اأربع  يتجاوز  ل  ظرف  يف  يقراأه 

كرث، م�شافرا بني مقاطعه املكثفة، متفاعال  الأ

مع الق�شايا الراهنة التي يطرحها، م�شتوعبا 

الرموز  عليها  حتيل  التي  ال�شمنية  الدللت 

و�شل�شة  مرنة  بلغة  عنها  املعر  يحاءات  والإ

مكنة  يف  لي�ض  اأمر  وهذا  ق�شرية،  وبجمل 

وعرفت  القارئ،  رهان  ربحت  اإنها  اجلميع. 

كيف ت�شتدرجه من مقطع اإىل اآخر، حيث اإن 

كل مقطع يجعلك تتلهف اإىل قراءة ما �شياأتي 

هذه  ال�شتدراج  وباآلية  يليه،  الذي  املقطع  يف 

يف  �شاهمت  الت�شذير  بنية  عر  حتققت  التي 

اإىل  بدايته  من  بالن�ض  ي�شتمتع  القارئ  جعل 

نهايته دون كلل اأو ملل.

2. الرمز:

ميكن ر�شد الرمز يف رواية »غيثة تقطف 

القمر« اأول من العنوان نف�شه، حيث اإن القمر 

الظالم  يزيل  الذي  لل�شوء  طبيعي  رمز  هنا 

ثانيا من  الرمز  ر�شد  امل�شتور، وميكن  ويرز 

�شخ�شية  »ال�شيدا«؛  ال�شيد  �شخ�شية  خالل 

لقد  الوطن.  يف  امل�شت�شري  الف�شاد  جت�شد 

التي  ال�شخ�شية،  هذه  ت�شبيه  املوؤلفة  اختارت 

ن ال�شم دال ورامز،  جردتها حتى من ال�شم، لأ

الذي  املكت�شبة  املناعة  فقدان  داء  بفريو�ض 

ينخر ج�شم امل�شاب مبجرد ما يدخله، وينت�شر 

ن، كذلك  بطريقة ل وجود لعالجها اإىل حد الآ

ال�شتغاللية  باأ�شاليبه  »�شيدا«  ال�شيد  ينخر 

»غيثة«  وحتى  ومواطنيه،  الوطن  هذا  ج�شد 

)الفرتينا  »الفيرتينا«  �شحيفة  يف  ال�شحفية 

التي  ال�شفراء(  لل�شحف  رمز  خرى  الأ هي 

ال�شجن  ماآلها  كان  ممار�شاته،  ف�شح  اأرادت 

عنها  تخلى  الذي  زوجها  ب�شببه  فقدت  الذي 

وفقدت  لال�شتنطاق،  ا�شتدعائها  مبجرد 

عملها يف ال�شحيفة التي تخلت عنها ومل يوكل 

لها مديرها العام حماميا يدافع عنها، وكاأن 

يف  لتكت�شف  الف�شاد،  مع  هنا  متواطئ  الكل 

خري اأن ال�شيد »ال�شيدا« اأ�شبح مالكا لنف�ض  الأ

التي  ال�شحيفة. لكن عدم ت�شحيات »غيثة«، 

كلفها النب�ض يف القمامة لتنبعث منها رائحة 

اأدراج  تذهب  مل  نوف  الأ تزكم  التي  الف�شاد 

ودافعت  بق�شية  اآمنت  اأنها  دام  ما  الرياح، 

خري �شيحاكم ال�شيد »�شيدا«،  ن يف الأ عنها، لأ

فرحا  �شتفرح  نها  لأ »القمر«،  غيثة  و�شتقطف 

كبريا عند �شماعها خر »املحاكمة«. اإنها رمز 

لكنه  ال�شعاب  يواجه  الذي  �شكايل  الإ للبطل 

جعلها  الذي  الوحيد  و�شالحها  ي�شت�شلم،  ل 

كيف  يعرف  ل  »من  ن  لأ احلب،  هو  تف�شل  ل 

عن  يدافع  كيف  يعرف  ل  احلب  عن  يدافع 

.
)2(

الوطن«

ف�شاءات  خالل  من  كذلك  الرمز  يتحقق 

للدللة  الروائية  ا�شتدعتها  اأخرى  وعوامل 
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الذي  فالبحر  الواقع،  بها  يعج  ق�شايا  على 

احلا�شل  لـ«غيثة«  الوحيد  خ  الأ »عمر«  ظل 

اأن  يف  ياأمل  القانون  يف  جامعية  �شهادة  على 

يركبه هروبا من الواقع، رمز للهجرة ال�شرية 

يف  �شنويا  رواح  الأ مئات  حت�شد  التي  تارة 

املغرب ورمز لالغت�شال من املرارة، والرملان 

ف�شل  عندما  اأمامه  ينتظر  »عمر«  ظل  الذي 

غيابه  يف  اأمه  وفاة  ب�شبب  البحر  ركوب  يف 

عري�شة  فئة  منها  تعاين  التي  للبطالة  رمز 

خالل  من  يحيل  ل  فهو  املجتمع،  �شرائح  من 

الرواية  يف  يح�شر  ل  اأي  الداخلي،  ف�شائه 

باعتباره موؤ�ش�شة د�شتورية تناق�ض فيها ق�شايا 

ف�شائه  خالل  من  يح�شر  بل  املواطنني، 

لالنتظار  مكان  اإىل  يتحول  الذي  اخلارجي 

اجلامعية  ال�شهادات  على  احلا�شلني  لدى 

املوؤلفة على »عمر« باملوت  العليا. لقد حكمت 

يف  هو  النتظار  وكاأن  النتظار،  ف�شل  نه  لأ

للبطل  منوذج  فهو  لذلك  بطيء،  موت  العمق 

ال�شلبي املاأ�شاوي.

�شاهمت هذه الرموز التي اأح�شنت الروائية 

توظيفها يف اختزال العديد من الق�شايا، فهي 

الذي ي�شل يف بع�ض  التماثل  ت�شكل نوعًا من 

حيان اإىل درجة التماهي، وبذلك تكون قد  الأ

بالرمز  �شهاب  والإ الو�شف  عن  ا�شتعا�شت 

الذي يفتح الن�ض على تاأويالت عديدة.

نواع: 3.الكتابة عر الأ

�شلوب يف ا�شتدعاء جمموعة  يتمثل هذا الأ

ال�شغرى، وتتجلى ح�شب قراءتنا  نواع  الأ من 

يف  ال�شعبية  مثال  والأ غاين  الأ ا�شتح�شار  يف 

تاأتي  غاين  الأ من  فالعديد  ال�شرد.  �شياق 

من�شجمة مع اللحظة ال�شردية، فاأغنية »القمر 

رفقة  غيثة  اإليها  ت�شغي  كانت  التي  حمر«  الأ

�شفاف  على  عنها  تخلى  الذي  ول  الأ زوجها 

اإل  تاأتي  ل  غاين  الأ من  وغريها  �شبو  نهر 

لتع�شد موقفا اأو جت�شد مفارقة، فكيف ميكن 

ل�شاب يعي�ض يف بلد يقول عنه »نعمان حللو«: 

زين البلدان اأن يفكر يف »احلريك«؟! وكذلك 

التي  املغربية  ال�شعبية  مثال  الأ وظيفة  هي 

ا�شتح�شرتها الروائية يف الكثري من الوحدات 

اأو  والن�شح  التوجيه  على  للدللة  ال�شردية 

فهذه  ذلك.  �شابه  ما  اأو  والتحقري  التقليل 

�شرحها  يف  ال�شرد  تخو�ض  اأن  عو�ض  القيم 

مثال  بالأ عنها  بالتعبري  تكتفي  فيها  والتو�شع 

على  يهمني  الذي  التكثيف  وظيفة  توؤدي  التي 

هذه الرواية.

مثال  والأ غاين  الأ جت�شدها  ل  نواع  والأ

حكاية  خالل  من  ر�شدها  ميكن  بل  فقط، 

ي�شلي  كان  الذي  الرجل  العربي«  »ال�شي 

املقالة  اأي�شا  وجت�شدها  ال�شغار،  طفال  الأ

فعنوان  الرواية.  هذه  اأ�شل  ت�شكل  رمبا  التي 

قراأتها  مقالة  عنوان  هو  �شل،  الأ يف  الراوية، 

»غيثة« كما جاء على ل�شان ال�شاردة يف موقع 

نواع  »ال�شيد ال�شيدا«؛ اإنها ت�شكل، اإىل جانب الأ

�شل اأو الكلمة النواة التي  خرى، احلكاية الأ الأ

مت تفجريها ومتطيطها لت�شاغ يف قالب روائي 

�شيق وممتع.

4. ق�شايا راهنة:

الق�شايا  من  مهمًا  عددا  الرواية  عاجلت 
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واعتقال  )البطالة،  املغرب  يف  الراهنة 

واغت�شاب  ال�شرية،  والهجرة  ال�شحافة، 

جانب، وتن�شيب احلكومة  طفال من لدن الأ الأ

اجلديدة...(، غري اأن املتاأمل يف ت�شريد هذه 

اأن  يالحظ  �شرديا،  معاجلتها  اأي  الق�شايا؛ 

الروائية قاربتها باأ�شلوب يجنح نحو النمذجة 

والتجريد، ويبتعد عن املعاجلة املبا�شرة التي 

عن  الكتابة  ن  لأ اآيل،  ب�شكل  الواقع  تعك�ض 

دبي فجا  الواقع ب�شكل مبا�شر جتعل العمل الأ

التي مل  الروائية  ما حتا�شته  وهذا  ومبت�شرا، 

وحالية  لفظية  قرائن  اأوردت  ما  بقدر  تعني 

حتيل على الق�شايا ال�شابقة.

5. التجريب مبقدار:

القمر«،  تقطف  »غيثة  رواية  نقراأ  عندما 

التجريب،  تقنيات  من  الكثري  نلم�ض 

وتقنيتي  ال�شرد،  خطية  تك�شر  يف  املتمثلة 

نعرف  التي  فغيثة  وال�شرتجاع.  ال�شتباق 

فرتة  ق�شت  باأنها  وىل  الأ ال�شفحات  منذ 

�شجنها  اأ�شباب  على  نتعرف  ل  ال�شجن،  يف 

من�شك  ول  القراءة،  فعل  يف  تقدمنا  بعد  اإل 

نتعرف  عندما  اإل  ال�شخ�شية  هذه  بتالبيب 

خ، والزوج  م، والأ خرين )الأ على عالقاتها بالآ

ت�شرتجع  الذين  وناديا...(  وخالد،  ول،  الأ

حيان، جند  رفقتهم ما�شيها، ويف كثري من الأ

اأنف�شنا نعود اإىل ما �شبقت قراءته للتاأكد من 

احلكاية.  خيوط  ولنلملم  �شخا�ض،  الأ طبيعة 

واإذا اأ�شفنا اإىل هذه التقنية، التي ا�شتطاعت 

اآخر  اإىل  القارئ  انتباه  �شد  بف�شلها  الروائية 

)الت�شذير،  الذكر  ال�شالفة  التقنيات  �شفحة، 

نواع ال�شغرى، واحلذف...(  والكتابة عر الأ

لكن  جتريبية،  رواية  اأمام  اإننا  القول  اأمكننا 

عن  بعيدا  جاء  مبقدار،  كان  فيها  التجريب 

يغال، لذلك مل مينعنا من القب�ض على نواة  الإ

احلكاية وا�شتيعاب دللتها، على خالف بع�ض 

خرى  النماذج الروائية املغربية احلداثوية الأ

التي تفهم التجريب ب�شكل معكو�ض، مما يجعل 

وىل. القارئ يتخل�ض منها منذ ال�شفحة الأ

الرواية  هذه  بخ�شو�ض  قدمناه  ما  اإن 

نظر  وجهة  �شوى  لي�ض  والهادفة  املتميزة 

ت�شمح  متعددة،  نظر  وجهات  �شمن  تندرج 

بها نظرية التلقي التي اأعلت من �شاأن القارئ 

ودفعته اإىل ملء بيا�شات الن�ض التي تركتها 

نها  لأ حيان،  الأ بع�ض  يف  فارغة  الروائية  لنا 

راهنت على قارئ يقظ قادر على فك �شفرات 

الن�ض وا�شتيعاب م�شامينه عر قالبه الفني 

الذي يعك�ض ح�شا فنيا متميزا واإ�شغاء عميقا 

للن�شو�ض لدى الروائية »زهور كرام«.

الهوام�ض:

منية الرباط، ط،1، 2014. مان، مطبعة الأ 1(- كرام)زهور(: غيثة تقطف القمر،من�شورات دار الأ

2(- نف�شه، �ض: 102.
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مسيرة البطل

∂
نورا اأبو خليل

إذا كان الكتاب  لف وجه« )واأنا ل اأعلم ا ي�سف جورج كامبل يف كتابه »البطل ذو الأ

واأعّلق  بلغتي  هنا  واأ�سرحه  اأترجمه  فاأنا  لذا  ذلك،  اأظن  ول  العربية،  اإىل  ُترجم  قد 

عليه من وجهة نظري(، اأن »البطل«، وهذا البطل قد يكون اأي �سخ�س منا يذهب يف 

تي: م�سريته اأو رحلته اخلا�سة، ميرُّ مبراحل بالرتتيب الآ

العال العتيادي: وهو خلفية البطل، مكانه وزمانه وما يوؤثر عليه، فمغامرته   -1

تبداأ من اأي مكان، من عائلة من الطبقة املتو�سطة، من خميم لالجئني، من جزيرة، 

من حلظة ملل، من تغيري مفاجئ، من موقف عابر، واأحياناً قد تبداأ دون اأن يتوقعها 

البطل. �سيء ما ي�ستفزه، يثري انتباهه، يوقظه، ثم ي�سعه على طريق ما. كلما ازداد 

وعيه بامل�سكلة، ازدادت رغبته يف خو�س امل�سرية.

طالبة جامعية.
 ∂
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كل  وهي  املغامرة:  اإىل  الدعوة  رف�ض   -2

مل  )الذي  البطل  بها  يتحجج  التي  �شباب  الأ

اأو لعله منذ البداية بطل(  ي�شبح بطاًل بعد، 

بالنف�ض،  ثقة  عدم  واجب،  مكانه.  يبقى  كي 

العادات والتقاليد، ال�شعور باأنه �شيرتك غريه 

خلفه، اخلوف من التغيري. لكن البطل ي�شعر 

باأن كل ما يخلقه  لها معنى،  لي�ض  باأن حياته 

هو عبارة عن م�شاكل تلهيه حتى يوم مماته، 

في�شبح حماطًا بالكتئاب وامللل. هناك اأ�شياء 

كثرية ت�شنع الرف�ض، وهنا للبطل خيار، اإما 

اأن يتم�شك بها، اأو اأن مي�شي قدمًا. 

اختار  اإن  خارقة:  قوة  من  م�شاعدة   -3

ما  م�شاعدة  فاإن  بامل�شرية،  اللتزام  البطل 

جانبه،  اإىل  الكون  وكاأن  �شي�شعر  له.  �شُتقدم 

الباب  له  تفتح  عليها  يقدم  خطوة  كل  وكاأن 

ر�ض بجانبه، �شيلتقي باأنا�ض  املُنتظر، �شتكون الأ

ي�شميهم املعلم واملر�شد وامللهم. �شيمر مبواقف 

الذي  الكالم  �شي�شمع  »م�شادفات«،  ي�شميها 

يحتاجه ملواجهة العقبات، وكاأن اأحدهم يقدم 

وال�شالح  املالئم،  للثعبان  املالئم  ال�شم  له 

وكاأنه  البطل  ي�شعر  املنا�شب.  للتنني  املنا�شب 

يركب موجة ر�شمها له التاريخ.

4- عبور العتبة: وهي املرحلة التي يرتك 

ِلَفه ويخطو يف عامل  فيها البطل كل ما عرفه واأَ

جمهول خطر غري معروف القواعد والقوانني 

عامل  ينتهي  حيث  هي  العتبة  واحلدود. 

اإطار  ال�شابق،  فلكه  حد  ُير�شم  حيث  البطل، 

هل والقبيلة واملجتمع، وميتد وراءه  العائلة والأ

يحميك  اأن  يفرت�ض  الذي  العامل  الظالم، 

طار منه. ال�شخ�ض العادي قنوع، بل  ذاك الإ

حتثه  اإذ  طار؛  الإ هذا  داخل  ببقائه  فخور، 

كل القناعات املنت�شرة بني النا�ض على ذلك، 

لكن بالن�شبة للبطل، فاإن ما خلف هذه العتبة 

مغامرة، وخطرها ل يقارن بلذتها. وهنا يلتقي 

ببع�ض من يدعمونه، وببع�ض ممن يحبطونه 

ويحاولون اإيقافه.

البطل هذا  اإن يعر  5- بطن احلوت: ما 

–وحتى  اخلارجي  للعامل  يبدو  فاإنه  اخلط، 

اأو  مات  قد  وكاأنه  ابُتلع،  قد  وكاأنه  لنف�شه- 

�شيموت، والباقون خلف احلجاب يتخذون من 

الهالك،  يعني  العتبة  تخطي  باأن  عرة  ذلك 

ي�شعر  وبينما  احلا�شمة،  املرحلة  هذه  ويف 

وكاأنه  احلوت،  بطن  يف  ُي�شحق  وكاأنه  البطل 

ولي�شت  داخلية،  الرحلة  باأن  يكت�شف  هالك، 

وراء خط  ما  اإىل  عبورًا  لي�شت  خارجية، هي 

ما، هي لي�شت خروجًا من قوقعة ما، بل هي 

اإن �شئنا  اأعماق نف�شه، حتدٍّ لذاته  اإىل  دخول 

القول، تغيري باطني، وكاأن بطن احلوت التي 

اأكر  يواجه  رمبا  ذاته،  اأعماق  هي  يخ�شاها 

يلتقي وجهًا لوجه مع ما دفنه  خماوفه، رمبا 

املعبد  يدخل  يتجنبه طوال حياته.  اأن  ومتنى 

التي  املخلوقات  واأ�شر�ض  باأقوى  املحرو�ض 

يحرتق  املعبد  هذا  ويف  يتخطاها،  اأن  جتراأ 

البطل ليولد جديدًا من رماده، مير بالتحول 

اأجله  من  جاء  الذي   metamorphosis
ول  ويخرج  بدا،  كما  يبدو  اأن  اأبدًا  يتوقع  ومل 

مير  اأن  بعد  هو.  كما  بقي  قد  عامله  يف  �شيء 

بتحديات، باإغواءات عن الطريق، ب�شراع بني 

بامل�شدر،  يحتك  اأن  وبعد  نثوي،  والأ الذكري 

باأنه  وي�شعر  بالكينونة،  الالحمدودة،  بالقوة 
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اإىل  مراده،  اإىل  القمة،  اإىل  ي�شل  �شينفجر؛ 

فهم اأعمق، وكاأنه قد تخطى احلياة اإىل ما هو 

اأبعد، ويح�شل على ما �شعى اإليه.

رغبته يف  مع  البطل  يت�شارع  العودة:   -6

البقاء يف هذا العامل اخلالد، فيما اكت�شفه من 

لكنه  خر،  الآ الطرف  جمال غري موجود على 

خرين قب�شًا من هذا النور  يريد اأن يجلب لالآ

فيعود،  عنه،  يخرهم  اأن  يريد  وجده،  الذي 

ويخو�ض النزال بني الواقع واملغامرة، بني ما 

يعرفه هو وما هو معروف، وي�شعر وكاأنه اأحمق 

به.  مر  ما  خرين  لالآ ي�شرح  اأن  يحاول  فيما 

ويتحول النزال اإىل رق�ض فيما يتحول بطلنا 

الفيل�شوف  ي�شميه  كما  كوين«  »راق�ض  اإىل 

ملاين نيت�شه، ل يرتكز على نقطة واحدة، بل  الأ

يراق�ض اأكرث من موقع، اأكرث من حمور، اأكرث 

نظر  وجهة  من  ي�شارع  ل  للنظر-  زاوية  من 

تواجدها  يعي  بل  الواحد،  الزمن  يف  واحدة 

معًا. يتخل�ض البطل من هويته القدمية، ومن 

خوفه من املوت الذي مر به، ويجب اأن مير به 

كي يولد من جديد، ومن خوفه من احلياة. هو 

ل يخ�شى القادم، يعي اأن كل �شيء يتغري، واأن 

ل �شيء يفنى بل يتحول ل�شكل اآخر.

م�شرية  لت�شف  اخلطوات  هذه  ُو�شعت 

اأودي�شيو�ض  �شاطري،  والأ اخلرافات  اأبطال 

من  وغريهم  وبروميثيو�ض  وثي�شيو�ض 

هذه  اأن  يل  يبدو  لكن  الـ»اإي�شيو�شات«... 

من  تبداأ  نظن،  مما  اأكرث  ماألوفة  امل�شرية 

�شيئًا  هناك  باأن  معرفة  من  الر�شا،  عدم 

واملعتاد  للماألوف  ا�شتهجان  من  ممكن،  اآخر 

وتقود  اختالف،  من  والالزم،  والطبيعي 

اإىل  اجلنون،  اإىل  بنف�شه،  ال�شك  اإىل  البطل 

ر�ض التي وقف عليها منذ  ال�شعور باأنه يفقد الأ

باأنه  زمن ويفقد مرا�شي حياته وحتى نف�شه، 

�شيغدو  اأو  �شُينبذ  اأو  عقله  �شيفقد  اأو  �شيموت 

يتحرر.  ثم  وُيحرق...  عليه  �شُيعرث  اأو  وحيدًا 

يتحرر داخليًا، يتحرر خارجيًا، ل يهم. لكنه 

اأن جنونه وعي، واأن الظالم لي�ض خطاأه  يعي 

باأن  خو�شه،  على  غريه  يتجراأ  ل  ما  هو  بل 

تو�شع  قد  عامله  باأن  حقيقية،  غري  خماوفه 

ينطلق يف هذه  البطل  دام  ما  يتو�شع  و�شيظل 

امل�شرية، مرة تلو املرة.



�3

�أقالم جديدة        53         در��شات لغوية

شواهد لغة النقص في المصادر النحوية

∂
اأمين دراو�سة

لغات  عن  نتحدث  اأن  علينا  لزاماً  كان  النق�س،  لغة  �سواهد  عن  احلديث  قبل 

�سماء ال�ستة ثالث لغات رويت عن العرب. �سماء ال�ستة  ولالأ الأ

متام وىل: لغة الإ الأ

لف ن�سبا وبالياء  �سماء معربة باحلروف بالواو رفعا وبالأ وهي اأن تكون هذه الأ

جرا ب�سرط. وهذه اللغة هي اأ�سهرها ا�ستعمال.

الثانية: لغة الق�سر

ـ  ـ مثال  اأحواله  فتقول  اآخر ال�سم يف جميع  لف يف  الأ إثبات  ا الق�سر هو  ومعنى 

اأخاك كرمي، اإن اأخاك كرمي. مررت باأخاك الكرمي . فتالحظ اأن كلمة اأخاك جاءت 

لف فتكون  مرة مرفوعة . ومرة من�سوبة ومرة جمرورة ومع ذلك هي مالزمة لالأ

لف  مرفوعة ب�سمة مقدرة ومن�سوبة بفتحة مقدرة وجمرورة بك�سرة مقدرة على الأ

ومن ال�سواهد على هذه اللغة قول ال�ساعر :

ردن. كاتب من الأ
 ∂
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اإن اأباها واأبا اأباها

قد بلغا يف املجد غايتاها

ومو�شوع ال�شاهد عند قوله: واأبا اأباها فاأبا 

وىل م�شاف واأبا الثانية م�شاف اإليه جمرور  الأ

وعالمة جرة ك�شرة مقدرة على اآخره.

ول تكون هذه اللغة اإل يف ثالثة اأ�شماء هي 

اأب، واأخ، وحم. وهذه اللغة يف املرتبة الثانية 

يف ال�شهرة .

الثالثة: لغة النق�س

مثلة التالية: »هذا اأبك، وراأيت  تاأمل يف الأ

اأب جاءت  كلمة  اأن  باأبك« جتد  اأبك، ومررت 

مرة مرفوعة ومرة من�شوبة ومرة جمرورة اإل 

اأن عالمة الرفع هي ال�شمة وعالمة الن�شب 

واأما  الك�شرة  هي  اجلر  وعالمة  الفتحة  هي 

وبذلك  حمذوفة،  فهي  والياء  لف  والأ الواو 

الواو  حذف  هي  النق�ض  لغة  اأن  تدرك 

لف والياء ويكون ال�شم معربا باحلركات  والأ

الظاهرة.

ال�شواهد املروية عن العرب يف هذه  ومن 

اللغة قول ال�شاعر :

باأبِه اقتدى َعِديُّ يف الكرِم

َبُه َفما َظَلْم َوَمْن ُي�شابُه اأ

حيث قال باأبه فحذف الياء وجعل ال�شم 

ثم  الظاهرة.  الك�شرة  جره  وعالمة  جمرورا 

وجعل  لف  الأ فحذف  اأبه  ي�شابه  ومن  قال: 

عالمة ن�شبة الفتحة الظاهرة.

هي:  اأ�شماء  باأربعة  تخت�ض  اللغة  وهذه 

اأب، اأخ، حم، هن، وتعد هذه اللغة يف ال�شهرة 

اأ�شهر  فاأنها  اإل يف )هن(  خرية  يف املنزلة الأ

ما تكون بهذه اللغة .

وحما  واأخا  اأبا  اأن  ذلك  لك من  فنلخ�ض 

لها ثالث لغات هي :

باحلروف  تعرب  اأن  وهي  الإمتام  لغة  1ـ 

وهي اأ�شهر اللغات الثالث .

لف وتعرب  2ـ لغة الق�شر وهي اأن تالزم الأ

يف  الثانية  املرتبة  يف  وهي  مقدرة  بحركات 

ال�شهرة .

منها  حتذف  اأن  وهي  النق�ض  لغة  3ـ 

وتعرب   ) والياء  لف،والواو،  الأ  ( احلروف 

خرية  الأ املرتبة  وهي يف  الظاهرة  باحلركات 

يف ال�شهرة .

َوَهٌن  فيها لغتان هما :

�شهر . 1ـ النق�ض وهي الأ

2ـ الإمتام .

ا ذو، وفو من غري امليم  فعلى لغة واحدة  اأمَّ

وهي الإمتام.

�سواهد لغة النق�س يف الكتب النحوية:

من  النق�ض  لغة  �شواهد  عن  بحثنا  اأثناء 

ال�شعرية  ال�شواهد  اأنَّ  وجدنا  الكتب،  بطون 

قليلة، وكان الغالب �شواهد اجلمل الق�شرية، 

دوواين  يف  مبعرثة  النق�ض،  لغة  وجدنا  كما 

يف  ال�شواهد  بع�ض  وجدنا  وكذلك  ال�شعراء، 

حاديث النبوية ال�شريفة.  القراآن الكرمي، والأ
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)1(

يقول ابن مالك : 

من ذاك ذو، اإن �شحبة اأبانا

والفُم، حيث امليم منه بانــــــا

في�شرتط يف اإعراب الفم باحلروف زوال 

امليم منه، واإليه اأ�شار بقوله: 

والفم، حيث امليم منه بانــــــا

)لغة  على  اأعرب  امليم  ظهرت  فاإذا 

النق�ض( اأي باحلركات، نحو: هذا فٌم، وراأيت 

فمًا، ونظرت اإىل فٍم.

ويقول:

اأٌب ، اأٌخ ، حٌم ، كذاك َوَهــُن       والنق�ض 

خري اأح�شُن يف هذا الأ

واأُخُه  اأُبه  هذا  نقول:  النق�ض  لغة  فعلى 

ِبِه  َبُه واأَخه وحَمها، ومررت باأ وحُمها، وراأيت اأ

واأخ  اأب  يف  نادرة  اللغة  وهذه  وَحِمها.  واأِخِه، 

وحم.

باأبِه اقتدى َعِديُّ يف الكرم            وعليه قوله:   

ومن ي�شابه اأَبُه فما ظلْم

باحلركات  يعرب  اأن  فالف�شيح  َهٌن  ا  اأمَّ

الظاهرة على لغة النق�ض نحو: هذا َهُن زيد، 

وراأيُت َهَن زيد، ومررُت بَهِن زيد، واإليه اأ�شار 

بقوله:

خري اأح�شُن(. )والنق�ض يف هذا الأ

فاإذا  الهن  واأما   
)2(

ه�شام ابن  ويقول 

يف  بقي  اأ�شيف  واإذا  نق�ض،  مفردا  ا�شتعمل 

اللغة الف�شيحة على نق�شه، تقول: هذا هٌن، 

�شافة على  فراد والإ وهذا َهُنَك، فيكون يف الإ

حد �شواء.

اأ�شهرها   
)3(

لغات ثالث  على  َهٌن  وورد 

القطع  حال  نق�شه  حم  ويف  مطلقا،  النق�ض 

واإعرابه على العني.

وفم  اأب  يف  ورد   
)4(

جرومية الآ �شرح  ويف 

َفُمَك،  وانفتح  اأٌب،  جاء  ال�شنهاجي  قول 

فتعامل معاملة لغة النق�ض.

ال�شدى  وبُل  الندى  �شرح قطر  ويف كتاب 

  :
)5(

ورد قول ال�شاعر روؤبة ابن العجاج

باأبِه اقتدى َعِديُّ يف الكرم

ومن ي�شابه اأَبُه فما ظلْم

عقيل  ابن  �شرح  يف  ال�شاهد  نف�ض  وهو 

تكون  النق�ض  لغة  وعلى  املختلفة،  بطبعاته 

ن�شبه  وعالمة  من�شوب  به  مفعول  اأَبُه(   (

الفتحة الظاهرة.

اأنهم  العرب  بع�ض  عن  يحكى  وقد 

)6(

يقولون:

هذا اأُبَك ، وراأيت اأَبَك ، ومررت باأِبَك من 

غري واو ول األف ول ياء.

وقد جاء على هذه اللغة ) لغة النق�ض ( 

قول ال�شاعر:

على واأن حممدًا �شوى اأِبَك الأ

عال كل عال يا بن عم حممد

وال�شاهد هنا )اأبك( م�شاف اإليه جمرور 

وعالمة جره الك�شره.

اأما )اأب( فقد وردت كلغة نق�ض يف �شرح 

  حيث يقول ال�شاعر:
)7(

�شواهد املغني 

كم من اأبٍ  لك يا جريُر كاأنه



در��شات لغوية           53          �أقالم جديدة

��

قمُر املجرة اأو �شراُج نهاِر

مبن  جمرور  ا�شم  )اأب(  هنا  وال�شاهد 

وعالمة جره الك�شرة.

لغة  على  َهنٍ   يف   
)8(

مالك ابن  ويقول 

النق�ض:

َت به �شْ اهلل اأعطاك ف�شاًل قد ُخ�شِ

على َهٍن، َوَهٌن فيما م�شى َوَهُن

عوملت  وقد  احلقري  به  يراد  هنا  والَهُن 

معاملة )لغة النق�ض(.

اأما فم فقال ابن مالك:

ي�شبح ظماآن، ويف البحر فُمُه

وال�شاهد هنا )َفُمُه( مبتداأ موؤخر مرفوع 

وعالمة رفعه ال�شمه الظاهرة على اآخره على 

)لغة النق�ض(.

وجدت   
)9(

�شيبويه اأبيات  �شرح  ويف 

تيني: ال�شاهدين الآ

فلن اأنفك اأرثي اأخًا يل ماجدًا

جميل املحيا كان يل �شيدا ظهرا

هذا وجدكم ال�شغار بعينــه

ل اأم َّ لـي اإن كان ذاك ول اأُب

تعرب  حيث  واأُب(  )اأخًا  هنا  وال�شاهد 

باحلركات الظاهرة على )لغة النق�ض(.

يَُّها  اأَ َيا  َقاُلوا   { تعاىل:  قوله  يف  جاء  كما 

)10(

بًا �َشْيخًا َكِبريًا {   نَّ َلُه اأَ اْلَعِزيُز اإِ

على  فتعرب  )اأبًا(  كلمة  هنا  وال�شاهد 

اإنَّ موؤخر من�شوب وعالمة  لغة النق�ض ا�شم 

ن�شبه تنوين الفتح.
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الهــوامـــــــــــــــــ�س
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نباري ، النحوي ، املكتبة التجارية مب�شر،  اأبي الركات ، عبد الرحمن بن حممد بن اأبي �شعيد ، الأ

بدون تاريخ ، ج1 ، �ض18.
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دار مكتبة احلياة ، بريوت – لبنان ، بدون تاريخ ، ج1 ، �ض ، 64- 65. 

�شرح األفية ابن مالك ل�شارح الندل�شي اأبي عبد اهلل حممد بن احمد بن علي بن جابر   -8

املكتبة   ، احلميد  عبد  حممد  ال�شيد  احلميد  عبد  د.   ، و�شرحه  عليه  علق   ، الهواري 

زهرية للرتاث ، 2000م ، ج1 ، �ض، 117 – 123. الأ

اأبيات �شيبويه ، تاأليف ، اأبي جعفر اأحمد بن حممد النخا�ض ، ط1 ، حتقيق ،  9-  �شرح 
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�سندوق القراءة

 الشاعر عمر فارس متلبسًا مع الكتب

∂
حاوره: ربيع ربيع

دبي )عمان( قبل عامني، انتحينا  اأم�سيات امللتقى الأ اإحدى  اأول مرة يف  التقيته 

دب والقراءة وال�سعر. هناك اأ�سخا�س  م�سية، وحتدثنا طوياًل يف الأ جانباً، على هام�س الأ

وىل اأنهم خمتلفون، تعرف من حديثهم م�ستوى الثقافة التي  تعرف من النظرة الأ

اكت�سبوها. وعمر فار�س واحد من ال�سباب الذين يتمتعون باحليوية واحلرية يف قول 

راأيهم �سريحاً دون جمامالت، ويف الوقت نف�سه ُيقبل على تقبل الّنقد برحابة.

ردن. كاتب وقا�ض من الأ
 ∂
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عمر اإبراهيم فار�ض: �شاعر وكاتب �شاخر، 

العلوم  جامعة  يف  امليكانيك  هند�شة  يدر�ض 

والتكنولوجيا. يقول عمر اإنه بداأ القراءة منذ 

فرتة مبكرة جدًا، اإذ يذكر اأّن اأول كتاب قراأه 

نبياء والر�شل«، وكان ذلك يف  هو »ق�ش�ض الأ

القراءة  اأن  غري  البتدائي.  ال�شاد�ض  ال�شف 

وغري  متقطعة  كانت  الوقت،  ذلك  يف  عنده، 

اأول كتاب قراأه يف  اأما  واعية، على حد قوله. 

فكان  دبي  الأ الهتمام  وبداية  الوعي  مرحلة 

رواية »الطريق الوحيد« للكاتب الرتكي عزيز 

وان  الأ »قبل  جمموعة  مع  بالتزامن  ني�شن 

ردنية ب�شمة ن�شور. بكثري« للقا�شة الأ

القراءة  عن  اأ�شئلة  عدة  عمر  �شاألُت 

الكتاب على تغيري  بالكتابة، وقدرة  وعالقتها 

ن�شان، فاأجاب: الإ

مرة  اأول  الكتابة.  اأحاول  اأنا  »ح�شنا، 

مر على حممل اجلّد كانت يف  اأخذت فيها الأ

دبي. اأثناء حديثي  بداية تعريف على امللتقى الأ

يقراأ  معظمهم  اأن  وجدت  هناك  ال�شباب  مع 

لت اإىل حقيقة ل ميكن  الكتب املتنّوعة، وتو�شّ

اأكتب جيدًا  لكي  وهي:  �شّحتها،  على  التاأكيد 

مع  اأ�شبحت عالقتي  ثم  جيدًا.  اأقراأ  اأن  علّي 

يف  ب�شيطة  العالقة  كانت  م�شتقّلة؛  القراءة 

ن  البداية، ثم تطورت اإىل مرحلة الع�شق، والآ

يوجد  ل  اإذ  التوّرط.  مرحلة  يف  اأنني  اأعتقد 

متعة بذلك احلجم القدمي، ولكنني ل اأ�شتطيع 

اإل موا�شلة القراءة. و�شاأكون كاذبًا لو قلت لك 

اإنني اأعرف ال�شبب الوا�شح لهذا الع�شق«.

على  الكتاب  قدرة  فكرة  على  ويعّلق   

الكتابة  الوا�شحة عن  »فكرتي  القارئ:  تغيري 

وما  الب�شري،  لل�شعف  تاأريخ  اأنها  دب،  والأ

ن�شان يف هذا الكون. واأعتقد اأن علينا  يكابده الإ

مل�شطلح  دقيق-  غري  -ولو  تعريف  و�شع  هنا 

اأنَت  روحاين؛  التغيري  اأن  اأرى  اأنا  »التغيري«. 

متّر بتجربة روحّية كلما قراأت كتابًا عظيمًا، 

قبل  نف�شه  ال�شخ�ض  ل�شَت  اأنك  بعدها  ت�شعر 

فعل القراءة«.

يتابع:

كان  النوع  هذا  من  قراأته  كتاب  »واآخر 

رواية »كائن ل حتتمل خّفته« مليالن كونديرا. 

كتابة  عميقة،  روحّية  جتربة  فيه  وجدت 

حرى. ا�شتطاعت هذه الرواية اأن  �شادمة بالأ

واأن  فيها،  حرف  كل  ترر  اأن  نف�شها،  تخلق 

ت�شعني يف عاملها. الكون كله اأ�شبح )كائن ل 

حتتمل خّفته(. ومن ناحية اأخرى، هناك كتب 

جتارية ل تقدم �شيئا غري الت�شويق والتالعب 

خالد  كتب  منها:  قائمة  ولدي  بالعواطف، 

الباتلي، واأحالم م�شتغامني واأثري عبداهلل ... 

وهي قائمة طويلة، اآخر كتاب قراأته من هذا 

للكاتبة  ربعون«  الأ الع�شق  »قواعد  كان  النوع 

الرتكية اإليف �شافاك«.

وي�شيف:

ل  لكنها  جميلة  روايات  هناك  »بينما 

ال�شاطئ«  على  »كافكا  رواية  مثل  ت�شحرك، 

الكلمة  اإن  موراكامي؛  هاروكي  للياباين 

غريب.  هي:  العمل  هذا  لو�شف  املنا�شبة 

من  النوع  هذا  مع  وىل  الأ جتربتي  اأنها  اأظن 

دب  دب، اأ�شتطيع اأن اأ�شّنفه حتت قائمة الأ الأ
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الدكتور م�شطفى حممود، و»لن تتكلم لغتي« 

يطرح  خري  الأ والكتاب  كليطو.  الفتاح  لعبد 

اأفكارًا مل تخطر يف بايل قط. اأن�شح بقراءته 

جتاه  والالفتة  املختلفة  نظره  لوجهة  ب�شدة 

خرى. هذه  الرتجمة والعالقات مع اللغات الأ

نها تغذي اجلانب العقالين يف  الكتب مهمة لأ

ن�شان«. الإ

من  اأظنه  ال�شعادة؟  كتاب  عن  وماذا   -

اإ�شدارات عامل املعرفة؟

�شيئًا؛  وجدته  لقد  كذلك،  هو  »نعم   -

وىل تكمن يف اأنه »موجز تاريخي«. م�شكلته الأ

اإىل  رمبا  اخت�شاره  ميكن  الكتاب  ذلك  ومع 

اإعادة  يف  راأيته  مما  فقط،  �شفحة  خم�شني 

واأي�شًا  مرة.  من  اأكرث  نف�شها  فكار  الأ طرح 

الت�شتيت  لكرثة  الراأ�ض  وجع  ي�شبب  الكتاب 

والتداخل غري املنطقي يف طرح املوا�شيع!«.

وك�شوؤال ختامي؛ �شاألته عن الكتاب الذي 

بني يديه، وعن اآخر كتاب قراأه، فقال:

ل�شمويل  غودو(  انتظار  )يف  اأقراأ  ن  »الآ

منذ  لقراءتها  مت�شّوق  احلقيقة  ويف  بيكيت، 

فرتة طويلة لكرثة ما قراأت عنها من مقالت، 

بها.  النا�ض  من  العديد  تعّلق  من  عرفت  وما 

اأما اآخر عمل قراأته فكان »ر�شائل اإىل روائي 

�شاب« ليو�شا. كتاب جّيد �شراحًة، كنت اأح�ّض 

اأخذ  لكنه  لدي،  معروف  قاله  ما  معظم  اأن 

هم وهي: تدوينه. واأن�شح بقراءته  اخلطوة الأ

جدًا«.

الفانتازي املعقول، القابل لتخّيل حدوثه يومًا 

ما. هو كاتب جّيد، وروايته جميلة جدًا ولكنها 

التي  الكتب  من  الكثري  هنالك  ت�شحرين.  مل 

ل  لكنها  وحُمكمة،  جميلة  اأنها  متامًا  تتيّقن 

ت�شحرك«.

وهنا �شاألته اإن كان يتاأثر باآراء اأ�شدقائه 

يف الكتب، واإن كان يقراأ بناء على ن�شائحهم 

يلتزم  غالبا،  اإنه،  فقال  الكتب،  يخ�ض  فيما 

برنامج القراءة الذي ي�شعه نادي »كتاب96« 

اأ�شدقائه  باآراء  يتاأثر  اأي�شًا  ولكنه  للقراءة، 

الذين يثق بذائقتهم. 

اأما عن اأجواء القراءة فيقول: »لدي بع�ض 

ل اأثناء  الطقو�ض اخلفيفة للقراءة؛ مثاًل اأف�شّ

العزل  كنوع من  للمو�شيقى  ال�شتماع  القراءة 

املنزل  يف  هذا  اأفعل  اخلارجي.  العامل  عن 

النعزال  املهم هو  اأي مكان.  البا�ض ويف  ويف 

التام باملو�شيقى والكتاب. اأما الكتابة فبحاجة 

للهدوء، الهدوء التام«.

وعن الكتب الفكرية يتحدث عمر فار�ض:

املجال،  هذا  يف  �شعيف  اأنني  »اأعرتف 

لذلك قررت تقوية نف�شي فيه، و�شيكون لهذه 

و�شعت  وقد  العام.  هذا  اأف�شل  ح�شة  الكتب 

يتلوه  اأدبي  كتاب  كالتايل:  للقراءة  خطة 

قراأت  ولقد  دواليك.  وهكذا  فكري  كتاب 

»املثقف  التالية:  الكتب  خرية  الأ الفرتة  يف 

اإىل  و»مدخل  �شعيد،  دوارد  لإ وال�شلطة« 

التحليل النف�شي« لفرويد، و»طبائع ال�شتبداد 

و»ال�شعادة:  للكواكبي،  ال�شتعباد«  وم�شارع 

لنيكول�ض وايت، وبع�ض كتب  تاريخي«  موجز 
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ِعفريت الشَكاَسة

∂
ترجمة: ر�سا حمدي

ّولية، فاإن علماء  بالنظر اإىل ملكاِت النف�س الب�سرية وبواعثها كما اإىل حُمّركاتها الأ

روا عن تخ�سي�س ق�سم مليل يف النف�س اأغفله كذلك من قبلهم  فرا�سة الدماغ قد ق�سّ

خالقيني رغم وجوده جلّيا كنزعة فطرية اأ�سيلة ل تقبُل التاأويل. كّل الُكتاب الأ

ْرفة. وَما �سَمحنا  بل اإن كّلنا قد اأهمَل هذا ال�ستعداد يف غْمَرة غطر�َسِة العقل ال�سّ

اإميانا  اأكان  ميان، �سواء  اإىل العتقاد والإ اأن تزيغ عن ُوجوِده لول َحاجتنا  حَلوا�ّسنا 

لهاِم اأم بال�سّعَوذة. ونحن بب�ساطة ل تخُطر لنا اأبدا ببال فكرة هذا امليل  بالوحي والإ

املتجذر فينا ملا ل نَر من الغاية منه. حيث ل نَر حاجة اإىل الدافِع بالن�سبة اإىل امليل، 

لنفهَم- حتى  كنا  َما  اآخَر  ن�ستطع فهَم، بل مبعنى  إدراَك �سرورته. ل  ا ن�ستطع  ول 

ونـَفـَاِق  اأْجِل ترويِج  اتخاذه من  ّويّل- كيفّية  الأ الدافع  إْن حدث وتدّخل مفهوُم هذا  ا

زلّيِة. ن�سانّية الزمنّيِة منها والأ اأغرا�ِس الإ

ردن. كاتب ومرتجم من الأ
 ∂

الق�شة للكاتب اإدغار الن بو.
 Ø
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الِفَرا�َشِة،  ِعلَم  اأن  اإنكاُر  مُيكن  ل  اإذ 

، كّل علوِم ما وراء الطبيعة كانت  اأكَرَ وبقدر 

على  �َشابًقا  ا  نظريًّ ا�شتنباطا  ا�شتنبطت  قد 

املنطِق،  اأو  العقِل  اِحُب  �شَ فَي�شَرُع  التجربة. 

ّوِر خطٍط  احِب الفهم  اأو النـّظِر، بَت�شَ دون �شَ

َد. لَزاِمِه الغـَاَيـاِت واملَقا�شِ اميَم هلّلِ واإِ وَت�شَ

نَواَيا  الر�شا  وِمْلوؤُه  �شَرَ  اأن  بعد  وهكذا 

الفكرّية  اأن�شاقه  عليها  مرتكًزا  بنـَى  َيهوذا، 

ى. التي ل تـُح�شَ

ًل  اأوَّ رنا  َقرَّ مثاًل،  الِفرا�شة  َيُخ�ضُّ  ففيَما 

من  كاَن  اإنـّما  َُّه  اأنـ الطبيعّيِة  ِمَن  يكفي  ومبا 

كِل.  الأ من  له  بّد  ل  ن�َشاَن  الإ اأنَّ  اهلل  تقدير 

َو »ِغذاِئّيٍة« هو امِلْقَرعُة  ن�شاِن ُع�شْ َنا لالإ ثّم َعيَّ

ن�شاَن، �شاَء اأو اأَبى،  لهُة الإ التي ت�شطرُّ بها الآ

اهلِل  اإَراَدِة  من  اأّن  عرفنا  بعد  ثّم  ْكِل.  الأ اإىل 

ويحَفَظ  نـَْوَعُه  ُوُجوًبا  َل  ُيوا�شِ اأن  ن�َشاِن  لالإِ

»القتالّية«  َمَع  نـَُنـَا  �َشاأ كان  وكَذا  َن�ْشِلِه.  بقاَء 

وباخت�شار  و»البنائّية«  و»ال�ّشببّية«  و»املثالّية« 

كان هكذا اأْمُرَنـَا مع كّل ع�شٍو �َشواء مثـَّل مْياًل 

طبيعيـّـًا اأو نـَْزَعًة اأخاَلقّية اأو َملكًة من ملكاِت 

العقل امَلح�ِض. 

تُخ�ّض  التي  التن�شيقات  هذه  اإطار  ويف 

ن�شايّن،  فاإّن  ال�شبورت�شهاميّينّي،  مباِدئ الفعل الإ

اأو َعلى خَطاأ، يف جزٍء منه  على �شواٍب كانوا 

�َشاروا  اأن  املبداأ  يف  َيْعُدوا  مل  املُجمل،  يف  اأو 

على ُخطى اأ�شالِفهم م�شتنتجنَي كّل �شّيء من 

ن�شاِن ال�ّشابقِة التـَّ�شّوِر وُمقيمنَي كّل  اأقَداِر الإ

غرا�ِض امَلزعومِة خلاِلقِه.  �شيء على اأ�َشا�ِض الأ

التـّبويُب  اآَمَن  و  ِحكمًة  اأكرَثَ  يكوُن  لكاَن  اإنـّه 

ومن�شقني(  مبّوبني  بّد  ل  كنـّا  )اإن  والتن�شيق 

اتـّفاًقا  اأو  َعاَدًة  ن�شاُن  الإ فَعَل  ما  اأ�َشا�ِض  على 

َما  قاِعَدِة  على  مما  حرى  بالأ حلني  حني  من 

ِلهة  الآ اأّن  الفر�ِض  �َشبيل  ِبه جَدًل على  �َشّلمنا 

رت َلُه اأْن يفَعَلُه. َقدَّ

اإلَّ ن�شتطيع فهَم اهلل يف اأعَماله الّظاهرِة 

ُيدركها  َل  التي  باأفكارِه  اإًذا  فكيف  واملرئّيِة 

عقٌل والتي ت�شتدعي اأعَماله اإىل دائرِة الكوِن! 

املْو�شوعّيِة  خملوقاِته  يف  فهَمه  ن�شتطيع  اإلَّ 

اجلْوهرّية  خلِقه  بكيفّياِت  اإًذا  باُلك  فما 

واأمِزَجتِه واأحواِله!؟ وا�شتناًدا اإىل ما تقّدَم من 

َي بالفرا�شِة  مالحظاٍت كان ال�شتخال�ض لُيوؤدِّ

اإىل اإقراِر �شْيء مفاَرقّي كمبداأ فطري واأ�شلّي 

يِه »املَُمانَعة«   ن�شايِنّ ميكن لنا اأن ن�شمِّ للِفعل الإ

اَدَفِة ُم�شطلٍح  اأو »الَع�شياَن« لَعجزنا عن م�شَ

ُد  ًفا ومتييًزا فهو باملعنى الذي اأق�شِ اأْوَفَق و�شْ

َل  داِفع  َدافع،  بال  نف�شّي  نزوع  عن  عبارة 

ُك و نـَفـَْعُل  َيْحِفُزُه �شيء. َدافٌع ولهمزاِته نتَحرَّ

دون غر�ٍض ُيفَهُم، اأو اإذا رمّبا ُيفَهُم هذا على 

اأنـّه تناقـُ�ٌض يف العبارِة، مُيكننا حتويُر الّطْرِح 

حتَت  ُف  رَّ ونـَتـَ�شَ نفَعُل  اإنـَّما  اأنـّنا  القوِل  حلدِّ 

اأْن  َيِجُب  َل  َكْوِننا  ِل�شَبِب  اإ�شِتحثاَثاِته  مناِخ�ِض 

نفَعَل.

اأَقلَّ  يكوَن  اأن  ميكن  ًّا،  َنظريـ �شَبَب،  فال 

َواِحٌد هو  ًّا ل يوَجُد �شبٌب  ِفعليـ ًَّة ولكن  معقوليـ
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حتت  َما،  عقول  لدى  ي�شبح،  وهو  ًة  قـُوَّ اأ�شدُّ 

�شروط ما، حتًما َل ُيَقاَوُم و اأنا على يقنٍي اأكرُث 

ا عَمٍل لنا اأو  كـَّد �ُشوِء اأمّيَ ا اأنـِّي اأتنفـّ�ُض اأّن تـَوؤَ مِمّ

غلب القّوة القّهارة الوحيدة  ُه هو على الأ َخطوؤُ

واملَواظَبِة  متابعِتِه  اإىل  َغرْيُ  َل  َتْدفُعنا  التي 

علْيِه.

والغاِمر  الَعارم  ُّبوُّ  ال�شـ يقَبُل هذا  َل  كما 

التـَّحليَل  ذاِتِه  ال�ّشوِء  ْجِل  لأ ُّوء  ال�شـ عمل  اإىل 

هو  مبا  ب�شيطة  اأّولّيٍة  َر  عنا�شِ اإىل  َّاأويَل  التـ اأو 

باعث اأ�شلّي، اأّول، بدائي.

اأنـَّنا  يقول  اأن  ِلقاِئٍل  َُّه  نـ باأ َوعي  على  واأنا 

َُّه  نـّنـَا ن�شعر اأنـ عندَما نـُ�شرُّ على فعِل اأفعاٍل لأ

َفنا هذا َما  رُّ َل َيِجُب اأن نثاِبَر عليها فاإّن تـَ�شَ

هو اإّل حتوير لهذا الذي ين�َشاأ َعاَدًة من ن�شالّية 

ِعلم الِفرا�َشة.

هذه  غُروَر  تظهُر  �شوف  مَلَْحًة  اأّن  اإّل 

الفكرة.

جوَهَر  النف�ِض  عن  الّدفاِع  �شرورُة  تعتُر 

ذى  »قتالّية« علِم الِفرا�َشة فهَي َواقيتنا من الأ

ها يُهمُّ هَناءنا          ورفاَهنـَا، وهكذا فاإنَّ  ومبَدوؤُ

َرغبتنا يف اأْن نكوَن على خري َحاٍل تـُ�شتـَفزُّ يف 

ُروَرِة الّدفاع عن النـَّف�ِض  اآٍن واِحٍد مَع ن�شوِء �شَ

احَلاِل  ُح�شِن  َرغَبَة  اأّن  َي�ْشتتبُع  َما  وَتَطوُِّرها. 

مع  َواِحٍد  اآٍن  يف  وَتْهَتاَج  ت�شتيِقَظ  اأْن  ينبغي 

َرِر اأو الَهالك. ور ال�شّ ظهور اأي �شورة من �شُ

اأ�شّميه  اأنـَُّه يف َحاِل هذا ال�شيء الذي  اإلَّ 

َرغبة  فقط  لْي�َض  »التـَّمّرد«،  اأو  »الع�شيان« 

ُك �َشاِكنـًا بل  رِّ ح�شن احلال ل ُت�شتـََفزُّ و َل حُتَ

اإنَّ تـََوَقانـًا مناِفًرا �شِديَد املقاَوَمِة َينـُْجُم.

�شغاِء  الإِ ْخاَل�َض  اإِ َلعلَّ  ذلك  عن  ف�شاًل 

َجَواٍب  اأَْح�َشَن  النـّهاية  يف  يكوُن  قـُلـُوبنا  اإىل 

. ف�شطة التي نفُرغ منها للتـّوِّ على ال�شَّ

وي�شتْجِوُبها  َنْف�َشُه  َواِثـًقا  َي�شت�شرُي  اأَحَد  َل 

الِة  �شَ نكاِر الأ الها ويكوُن قاِباًل لإ م�شتـْق�شًيا �ُشوؤَ

الُكّليِة لْلميِل حَملِّ النـَّقا�ِض.

مُيّيُز  ا  مِمَّ اأكرُث  وُيْدَرُك  ُيْفَهُم  مُر  فالأ

يُكْن  يحيا مل  اإن�شان  ُيوَجُد  ل  وُي�شتبان. حيث 

َرغبًة  حياِتِه،  مراِحل  بع�ِض  يف  مثاًل،  كاَبَد 

باإ�شهاِب  اَطِبِه  اإِغاَظِة ومَكاَيَدِة خُمَ طاغيًة يف 

على  املتكّلم  يكوُن  حيُث  وت�شِعيبِه  اخلطاِب 

ُيْعِجَب  اأْن  ِنّيِتِه  وكلُّ  ُيْزِعُج  َُّه  نـ باأ تـَامِّ  َوعي 

يكوُن يف  ما  عادًة  وهو  اإليِه  َي�شتمع  ملن  ويحُلَو 

ى  اأقـْ�شَ ووا�شًحا.  دقيًقا  ًبا،  مقتـَ�شَ كالِمِه 

ل�شاِنِه  على  طرُع  ي�شْ وَجاَلًء  اإيجاًزا  الكالِم 

دون الّلفظ فال َيكَبُح نف�َشُه اإّل ب�شعوبة بالغٍة 

وي�شتعيُذ  لَيخ�َشى  َُّه  واإنـ فيه.  الن�شباب  عند 

فكرًة  فاإنَّ  ذلك  ومع  اطبه  خُمَ َغ�شب  من 

تـَْطُرقـُُه كفلٍق ال�شـَّوِء اأنَّ هذا الغ�شَب امَلحذوَر 

مُيكُن توليُدُه واإطالقـُه ببْع�ِض الّلف والدَوراِن 

وت�شبيِك اجُلَمِل العرتا�شية وال�شتطرادات. 

هذِه الفكرة الفريدة كافية!

اإىل  َراَدة  والإ اإرادٍة،  اإىل  الباعُث  فيتَطّوُر 

ل  َوَحاٍم  اإىل  بل  تـََوقان  اإىل  والّرغبة  َرغبة، 

اإىل  ال�ّشيطرة عليه والتَوقاُن  اأو  ميكن �شبُطُه 
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�شباع. التـَّحقيِق والإِ

التـَّْعجيل باإجَنازِه.  اأَماَمنا عمٌل لنا يجُب 

نهاِئِه َيُجرُّ حتًما  إِ كما نعرُف اأنَّ اأيَّ تاأخرٍي يف ا

خَرابنا بل َهالَكنا.

ِرُخ  ت�ْشت�شْ حلياِتنا  اأْزمة  واأَهّم  اأخطُر 

الطـَّاقِة  ََّل  ُمَعجـ واأبواٌق،  نفرٌي  واأْل�ِشنتـُنها 

والفعِل.

لل�شـّروع يف العمل  ُّفـًا  تـََلهـ ُب ونـَْفنـَى  فنتلهَّ

التـّرقـِّب  من  ناٍر  على  اأْرواِحنا  كلُّ  الذي 

والتـّ�شوُِّف اإىل نتيَجتِه الَباِهَرة. َيِجُب، بل َل ُبدَّ 

ّجُلُه  من مبا�شرِتِه اليوَم وَمَع ذلك فـَها نحن نوؤَ

على  جواب  يوجد  ل  ؟  ملاذا  ولكن  الغـَِد.  اإىل 

ذلك �شوى اأنـّنا نـُِح�ضُّ من اأنفـُ�شنا »املمانـََعَة«، 

فهٍم  اأدنـْى  دون  املُ�شطلح  اأ�شتخدم  هكذا 

للمبداأ.

ياأِتي الغُد ومَعُه قلٌق ولهفًة للقياِم بواِجِبنـَا 

َيزَحُف  اعد  املت�شَ القلق  هذا  ذات  مَع  ولكْن 

بال�شـّرورِة  مفِزٌع  له  ا�شم  ل  تـََوقـَاٌن  ا  واأي�شً

مرور  ومع  التـّاأجيل.  اإىل  ُكنـُْهُه  ُيْدَرُك  ل  نـّه  لأ

الطـَّاِغي  التـّوقـَاُن  هذا  يزداُد  اللحظاِت 

الَطاقة  ت�شاُعِدِه  يف  ُمَلْمِلًما  ي  ومَي�شِ ًة  قوَّ

َما  للِفْعِل  �َشاَعٍة  اآِخَر  اإّن  ها  ثّم  والعنـفوان. 

تزاُل ُمتـَاَحًة َقريَبَة املناِل.

راع الذي يعتمُل فينـَا:  تع�ُض بعنِف ال�شّ فرَنْ

�شراُع النـّهائّي مع الاّلِنهائّي َو�شراُع اجلوَهِر 

الظالم  لكنَّ  والّظالِم.  الِظاَلل  مع  وامَلاّدِة 

ْبَعَد  فـَاأ النزاُع  اأْمَعَن  اإذا  وُيهيمُن  َي�شوُد  َما  هو 

نـَا عنَدُه عبثـًا  َي�شرُي نكو�شُ الذي  الّطْوِر  لهذا 

فنكاِفُح بال جدوى.

نـَْعَي  ُيِذيع  َجَر�ًشا  اعُة.  ال�شَّ تـَُدُق  حينِئِذ 

َياُح  َُّه َل�شِ خـرَْينـَا و�َشَعاَدِتنا. يف الَوقِت ذاِتِه اإنـ

َعنـَا. الّديِك يتـَرامى لل�شـَّبح الذي َطامَلا َروَّ

ََّنا اأخرًيا  فينـْطلُق َطاِئًرا ي�شَمِحّل ثمَّ َها اإنـ

اإلينا  وَيْرَتدُّ  القدمية  َُّة  الِهمـ وتعُوُد  اأْحَرار. 

العمل  َرغبة  فوًرا  فتـَُعاِوُدَنا  الطـَّاقة  �َشاِلُف 

احلال.  ويف  ن  الآ نعم  ن.  الآ َنْعَمَل  اأن  ونـُريُد 

وان. َّْرنـَا وفاَت الأ لكن َوااأ�شفاُه لقد تـَاأَخـ

قعر  اإىل  ننظر  هاوية.  حافة  على  نقف 

ويعرتينا  اأنف�ُشنا  فتجي�ض  ال�َشحيِق  ِة  الهوَّ

الّدوار. فيكون الإحجام عن اخلطر اأّول دافٍع 

تـُْفَهُم،  ِعّلةٍّ  وبال  اأنـَّا،  اإّل  اأْعَماِقنا  يف  ينب�ض 

قيَد  نتاأخـُّر  ل  نحن  حيث  موقفنا  على  نبقى 

�شعوٍر  �شَحابُة  تـَاأخُذ  ف�شيئا  �شيئا  ثّم  اأُنـُْمَلٍة. 

بالغـَثياِن  اإْح�َشا�َشنا  فتـَغُمُرُه  تـَُلفُّ  له  ا�شم  ل 

وار والّذعِر. وبتْدريٍج ل يكاُد ُيْدَرُك تتـِّخُذ  والدُّ

بخار  اكت�شاُه  كالذي  �شكاًل  ال�شـََّحاَبُة  هذِه 

وليلة.  ليلة  األِف  َماِرُد  القـُمقـُِم من حيث طلع 

لكن من غيَمِتنا على َحافِة الهاِوَيِة تتَطّور اإىل 

ببعيد  واأفَظع  اأب�شع  �شوَرة ٌ  امللمو�شّية  دائرة 

من اأيِّ جنـِّيِّ خـُرافٍة اأْو �شيطان ومع ذلك فهي 

تـُْجِمُد  واإن كانت مرعبًة  ل تعدو كونـَها فكرًة 

نخاَع اأعظِمنا ذاتـَه ب�شَراَوِة ابتهاج ُرعبها. اإْن 

هي اإلَّ فكرةُ  َما قد يكون عليه اإِح�َشا�ُشنا لَدى 

ََّهوُِّر من ُعُلوٍّ كهذا. ُهِويٍّ َحُطوِط التـ
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وهذا ال�شقوط، هذا الندفاع املذهل اإىل 

َوِر  ى �شُ ُن اأق�شَ َُّه يتـَ�شمَّ الَعَدم، لل�ّشبِب عْيِنِه اأنـ

ئي تـََباَدْرَن اإىل  مِل فظاعًة وُرعًبا الالَّ املوِت والأ

َن  الآ نـَرانـَا  بِب  ال�شَّ هذا  لذاِت  َيْوًما،  َخيالنـَا 

تكوُن  َما  َكاأ�شدِّ  ال�ّشقوط-  فيِه-هذا  نـَْرَغُب 

غبة. الرَّ

نَّ العقَل يدفـَعنا بعنٍف عن �شفا الَهاويِة،  وِلأ

نـَنـَْدِفُع لذلك بحّدٍة مقرتبني منه.

َل يوجُد هوى يف الّطبيعة، يف جهنـّمّيته، 

ُد وهو يْرتـَجف على  ْرِ من يرت�شَّ مبثل نـََفاِد �شَ

ننغـَِم�َض  اأْن  قلِبها.  الرمتاء يف  الَهاِويِة  �شفري 

ولو ِللحَظٍة يف اأّي َهمٍّ اأو �شروٍع بالِفْكر اإّل كاَن 

نَّ التـّفكرَي  اَلة. لأَ يف ذلك َق�شاُء هاَلكنا َل حَمَ

َوْحَدُه َيحثـّنا على المتناع وذلك، اأَقـُوُل، اآَن َل 

�شديقة  ذراع  توَجْد  مل  اإذا  م�َشاك.  الإ ِكُن  مُيْ

يف  مفاِجئٍة  بانـْتـفا�شٍة  َف�ِشلنا  اإذا  اأو  لكبحنا 

لقد  ًذا  اإِ ِة  الهوَّ عِن  اإىل خلُف  باأنف�ِشنا  ْرِح  الطَّ

ارمتينا فـََر�َشْبنا وكان يف ذلك هالُكنا.

واأ�شَباَهها  فعاَل  الأ هذه  فلنـفح�ْض 

ًة  نـَاجِتَ جِنْدها  �ِشئنا،  كْيـفـََما  َوْلنـَ�شتـَنـِْطقـْها 

فقط عن روح ال�شَكا�َشة.

نـّنا  ِلأ اإّل  فعاَل  الأ هذه  نْرتكُب  ل  ونحن 

هذا  وَوَراَء  نْرتكبها.  اأن  يجُب  َل  َُّه  اأنـ ن�شُعُر 

والتـَّعليل،  ْدَراِك  لالإ قابٍل  مبداأ  اأيُّ  يوَجُد  ل 

ال�شـَكا�َشة  هذِه  نرتِئَي  اأن  فعاًل  وميكننا 

عدوِّ  من  ُمَبا�ِشًرا  وتـَحري�شـًا  غَراًء  اإِ املَُعاِنَدُة، 

لّد وَما َعِلمناُه قـَطُّ اتفق َلُه  قـَْدم والأ الب�شِر الأ

اأْن َعِمَل يف ترويِج خري.

َها قد قلت الكثرَي وبلغُت َمَدى اأن اأجيَب 

لعّلي  هنا  اأنا  مَلاذا  لك  واأ�شَرَح  �ُشوؤاِلَك  على 

َقلِّ  اأ�شتطيع اأن اأعلِّل لَك �شيًئا يكون له على الأ

هذه  تقّلدي  ِل�َشَبب  و�شعيٍف  َباهٍت  َوْجٍه  �ِشْبُه 

فـَاَد ولزومي ِزنزانـََة املحكوِم عليِه هِذه. �شْ الأ

ا  اإمَّ لكنَت  �شهاب،  الإ بهذا  اأكن  مْل  ولو 

مع  اتهمتني  اأْو  اجلملِة  على  فهمي  اأَ�َشاأَْت 

ف�شيكون  هذِه  واحَلاُل  ا  اأمَّ باجلنون.  الَعاّمة 

َحايا  ْدراُك اأنـِّي اإْحَدى ال�شَّ من الَي�شري عليك اإِ

اَلِل. َر لها ِلِعفريِت ال�شَّ الِكثار التي َل َح�شْ

باأَكثـَر  َعمٌل  اأُنـِْجَز  قد  يكوَن  اأْن  م�شتحيٌل 

ر. تـََروٍّ واأتـَّم تدبري اأو اأنفذ تـََب�شُّ

�شُهٍر اأنـَْعْمُت النـََّظَر يف َو�َشائل  �َشابيَع، ِلأ لأ

تنـْفيذَها  نَّ  لأ َطَرحتها  خّطٍة  األف  اجلرمية. 

بحٍث  وبعَد طوِل  اأخرًيا  ك�شف  فر�شَة  َن  مَّ تـَ�شَ

الفرن�شّية،  املذّكراِت  بع�ض  اأقـْراأ  واأنـَا  َوَجْدُت 

تقريًبا  الهالك  حمتوِم  َمَر�ٍض  عن  تقريًرا 

اأْن  اتفق  �شـَمعٍة  ب�شبِب  »بيلو«  ال�ّشّيدة  اَب  اأ�شَ

فوًرا.  لتي  يِّ خُمَ الفكَرة  َقَرعت  م�شمومة  كانت 

�َشريره  يف  القراءة  ِحّيتي  �شَ َعادة  اأعلُم  كنت 

قبل اأْن ينـَاَم. كَما كنت اأعلُم اأي�شـًا اأنَّ حجَرتـَُه 

ـَف  َو�شْ اأحتاُج  َل  لكنـّي  التهوية،  ئة  و�َشيِّ قة  �شيِّ

احِلَيِل الي�شرية التـّي اأبَدلُت بها، يف �شمعَداِن 

نـِْعي اخلا�ّض مكاَن  غرفِة نوِمه، �شمعًة من �شُ

ال�شمعة التي َوجْدتَها هناك.

َمْيتـًا  عليه  ُعرِثَ  التـَّايل  اليوم  �شَباِح  يف 
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غري  الَوَفَياِت  حُمّقق  تقرير  وكان  �َشريِرِه  يف 

َجل،  الأ بانق�شاء  »موٌت  َيلي:  كما  الّطبيعّية 

موٌت باْزدياٍر اإلهي«.

ورثت ُكلَّ تـَِرَكِتِه، وا�شتمر بي الَعْي�ُض على 

َبًدا َولو  اأح�َشِن َحاٍل ل�شنواٍت مل تـَطرق فيهّن اأ

ٍة دَماغي فكَرُة اأنـّي قد ُيكت�َشُف اأمري. ملرَّ

من  التـّخلُّ�َض  بنف�شي  ْيُت  تَولَّ قد  َوكنُت 

معة املُِميتـة بَحَذٍر اأمَتَّ من اأْن ُيوِدَعها  بقايا ال�شَّ

غرَي الَعَدِم.

عن  ميكن  لدليٍل  طيٍف  اأَْدنى  اأترك  فلم 

طريِقه اتهامي ناهيك عن اإَدانتي باجلرمية.

وُطَماأنينتي  املُطلق  اأمني  ُر  وُّ تـَ�شَ ل ميكن 

ا من الّزمن كنُت  الّرا�شخة. لرهة طويلة جدًّ

ين  قد اعتدت اأْن اأَْطَرَب لهذا ال�شعور. حيث اأَمدَّ

هذا ال�شعور بابتَهاٍج اأكرَث حقيقًة َوواقعّيًة من 

بها  َجادت  التي  امَلح�شة  نيوّية  الدُّ الفوائد  كّل 

فـُُيو�ُض َخطيئتي.

على  فيه،  َر  تطوَّ اأخرًيا  اأتـَى  زمنـًا  لكنَّ 

ال�شعوُر  فيها،  ُج  التـَّدرُّ ُيْدَرُك  يكاُد  ل  دَرجاٍت 

وُمْرهقة.  ُمتـَِمّلكٍة  فكرٍة  اإىل  املطرب  املمتع 

ا�شتحوذت  نـَّها  لأ واأْرهقتني  اأْزَعجتني  فكرٌة 

اأتـََخلَّ�ُض  فبالكاِد  وِر.  َكامَلح�شُ و�َشَكنتني  عليَّ 

مٌر م�شتـَرٌك بيننا جميعا  َُّه َلأَ منها للحظة. واإنـ

اأْو  اآذاِننا  يف  الطننِي  من  هكذا  ننزعَج  اأْن 

ٍة  حرى يف ذَواِكرنا، الذي لقرار بع�ض اأُْغِنيَّ بالأ

ُّتـف اخلاطفة الَعابرة غري  َعادّية اأو لبْع�ض النـ

انزعاجا  اأَقلَّ  نكوَن  ولن  وبرا.  الأ من  املوؤثرة 

غنّية يف َحّد ذاتها كانت َجّيدة اأو  مثاًل لو اأنَّ الأ

وبرا َذا ا�شتحقاق فنـّّي ُيْذَكر. نـَغـََم الأ

على  ْبغـَتـُني  اأَ النهاية  يف  �شْرُت  وهكذا 

وٍت  ب�شَ ًدا  ُمَردِّ َماأمني،  يف  ا  متـفِكرًّ واِم  الدَّ

َخفي�ٍض َيكاُد َيخـَْفى ِعَباَرَة: »اأنــا اآمـن«.

وارِع  ال�شَّ طوِل  على  اأهيم  واأنا  َيْوم  ويف 

املعهودِة  املقاطع  هْم�ِض  ب�شدد  ا�شتوقفُتني 

نـََزٍق  نـَْوبِة  ويف  تقريًبا.  م�شموع  ِب�شوٍت 

اآمن- »اأنا  هكذا:  �شياغتها  اأَعْدت  و�شكا�َشة 

يكفي  مبا  جَمنونـًا  اأُكْن  مل  اآمن-اأجل-َما  اأنا 

لالعرتاف َعَلنـًا«.

ْن نـََطْقُت بَهِذِه الكلَمات حتـَّى �َشَعْرت  َما اأَ

ة تـَ�ْشري اإىل قلبي. لقد �َشَبَق  بُق�َشْعريرٍة جليديَّ

اَلِل  َيغـَاِن وال�شَّ الزَّ التـَّجربِة بنوباِت  َبْع�ُض  يل 

َهِذِه )التي كنت يف حرَيٍة من تف�شري َطبيعِتها( 

ًة يف  اأنـَْجْح َمرَّ مَلْ  اأنـَّني  ا  اأي�شً ًدا  ْذُكُر جيَّ اأَ كما 

ُمَقاَوَمِة َحَماَلِتَها.

الذاتي  يَحاء  الإ َعاِر�َض هذا  نَّ  إِ ا َها  َن  والآ

ف�شاء  ِلإ ِكفايًة  جَمنونـًا  اأكوَن  اأْن  ميكن  نـَّه  باأ

لو  كما  ُيَواجُهني  اأْجَرْمُت  التي  باجلرمية 

بي  وُي�ِشرُي  قتلُتُه  الذي  جل  الرَّ عنِي  �شَبح  كاَن 

قـْتـََل. ِلأُ

ْن اأنـُْف�َض هذا  يف البدايِة �شعيُت جاهًدا ِلأ

الكابو�ض عن ُروحي.

فم�شيت بقّوٍة ُم�شرًعا دائما اأ�شرع فاأ�شرع. 

يف  جنونّية  برغبٍة  �َشعرُت  رك�شُت.  اأخرًيا 

راخ َعالًيا. ال�شُ
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برعٍب  غمرتني  حلقت  فكر  موجٍة  وكلُّ 

متجّدٍد فقد اأدرْكُت جّيًدا، َوااأ�شفاه، اإْدراًكا ل 

�شبهة فيه اأنـّني اإْن اأفكر يف مثل َحالتي التي اأنا 

ن فقد َهلْكُت. عليها الآ

عَر  وَثْبُت   َخْطوي.  يف  م�شرًعا  ِزْدُت 

ال�ّشوارِع املزَدحمة ونـََطْطُت كاملجنون. اأخرًيا 

اأنَّ  اأح�ش�شُت  اإّذاك  وتَعّقبوين،  النا�ُض  اأُنـِْذَر 

ِل�َشاين  ا�شتطعت قطع  ولو  ُحِتَم.  م�شريي قد 

اأُذنـَيَّ  َدّوى يف  ْوتـًا خ�شنا  اأنَّ �شَ اإلَّ  ْرُت  مَلا َق�شَّ

ًة اأ�َشدَّ خ�شونًة نـَ�ِشبت يف كتـِفي. ا�شتدرت  وَقْب�شَ

ُكلَّ  الختناق  من  كابدُت  للحظٍة  اأْلهُث.  واأنا 

اإّن  ثّم  وُدْخُت.  ِمْمُت  و�شَ فَعميُت  ونزع.  َكْرٍب 

َظنـَنـُْت  َما  على  ِة  املْرِئيَّ غري  ال�شياطنِي  اأحَد 

َعْن  فانبَثق  َظْهري.  َعلى  ه  كفِّ بَعْر�ِض  َقَرَعِني 

روحي ال�شرت الذي َطاَل احتبا�شه.

ُّطِق،  النـ كبرٍي يف  تَكلمُت بجالٍء  اأنـّي  قيَل 

ََّما خ�ْشَيَة  نـ ولكْن بتـفخيٍم َبنّيٍ وَعَجَلة َحِم�َشٍة كاأ

واملُْفَعمة  الَوِجيَزِة  اجُلَمِل  ختـِْم  قبل  املقاطعة 

واأْوَدَعتـْني  َد  اجَلالَّ ا�شتودعتني  التي  ذلك  مع 

�شروري  هو  َما  كلَّ  �َشَرْدُت  اأْن  بعد  َجهنـَّم. 

تـََهاَوْيُت  اجلَرمية  بثبوت  اِئيًّا  َق�شَ للحكم 

ِلَوجهي يف غيبوَبة.

لكن ملاذا عليَّ قوُل املزيد ؟

غالَل واأنا َهاُهنا ! الَيْوَم اأتقلَُّد هذِه الأ

! ولكن اأين!؟ وغًدا �َشاأكوُن منها يف ِحلٍّ
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�سالمي؛  الإ الفن  يف  الزخرفية  الرتاثية  العنا�سر  اأهم  من  العربي  اخلط  يعد 

عمال  نظًرا خل�سائ�سه التي تتيح له التعبري عن قيم جمالية جتعله متميزا بني الأ

خرى، وقد متيزت كتاباته مبختلف اأ�سكالها بت�سميماتها البتكارية، ودقة  الفنية الأ

�سالمي، واتخذ مكانة مرموقة  تنفيذها، ولذلك برز اخلط العربي يف تاريخ الفن الإ

و�سخ�سية فريدة جعلت منه فًنا قائًما بذاته.

واخلط العربي هو الفن اجلميل للكتابة العربية التي �ساعدت بنيتها، وما تتمتع 

والت�سابك  والتزوية  وال�ستدارة  والرجع  للمد  وقابلية  وطواعية،  مرونة،  من  به 

على  بقدرته  يتميز  جميل  فن  اإىل  العربي  اخلط  ارتقاء  على  والرتكيب  والتداخل 

اأنواعه واملواد  م�سايرة التطورات واخلامات، فت�سكلت عالقة وثيقة بني كل نوع من 

يكون  واأخرى  وغنائية،  بر�ساقة  ين�ساب  ليًنا  يكون  فمرة  عليها،  اأو  بها  يكتب  التي 

واللني  ال�سالبة  فاإن  ولهذا  حوله،  ما  اإىل  ميتد  بجالل  حيزه  ي�سغل  متزًنا  �سلًبا 

يتبادلن ويتناغمان فيه، وهو يف كل اأحواله ي�سّد الناظر وميتعه بجمالياته اخلا�سة 

له مكانة خا�سة بني  وراق، مما جعل  ب�سكل مبكر  التي عرفها  املتميزة  وجتريديته 

الفنون الت�سكيلية.

∂
علي عفيفي

القيم الجمالية للصياغات المجسمة
للخط العربي

�شحفي واأكادميي م�شري.
 ∂
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على  جمالًيا  العربي  اخلط  ويعتمد 

قواعد خا�شة تنطلق من التنا�شب بني اخلط 

اأدائه  يف  وُت�شتخدم  والدائرة،  والنقطة 

الفنون  تعتمدها  التي  نف�شها  العنا�شر  فنًيا 

لي�ض  والكتلة،  كاخلط  خرى،  الأ الت�شكيلية 

مبعناها املتحرك مادًيا فح�شب؛ بل ومبعناها 

اجلمايل الذي ينتج حركة ذاتية جتعل اخلط 

يتهادى يف رونق جمايل م�شتقل عن م�شامينه 

ومرتبط معها يف اآن واحد. 

من  العربي  اخلط  جمال  يعتر  ولذلك 

والبحث،  الدرا�شة  ت�شتحق  التي  املجالت 

والبحوث  الدرا�شات  من  العديد  وهناك 

تناولت  درا�شات  فهناك  تناولته،  التي 

ت�شميم  كعن�شر من عنا�شر  العربي  »اخلط 

الفن  يف  ت�شكيلي  و»كعن�شر  املل�شقات«، 

درا�شات  تناولت  كما  املعا�شر«،  العربي 

العمارة  يف  العربية  الكتابة  »جماليات  ثانية 

�شالمية كمدخل لتجميل واجهات املباين«،  الإ

�شعارات  »ت�شميم  يف  دوره  تناولت  واأخرى 

الدرا�شات  من  وغريها  م�شتحدثة«،  جمالية 

والبحوث، والبحث الذي نقدم له هذا العر�ض 

املتعددة  املج�شمة  ال�شياغات  على  يركز 

ثار املعمارية  للخط العربي يف خمتارات من الآ

ولل�شياغات  �شالمية،  الإ الت�شكيلية  والفنون 

املج�شمة للخط العربي ب�شفة خا�شة العديد 

تتطلب  املختلفة،  والتقنيات  �شاليب  الأ من 

تقوم  التي  املتخ�ش�شة  الدرا�شات  من  املزيد 

الك�شف  اأجل  من  والت�شنيف  التحليل  على 

اأ�شاليب وكيفيات تناوله يف �شيغ جمالية  عن 

جم�شمة، وما تت�شمنه هذه الكيفيات من قيم 

جمالية.

لل�شياغات  مثلة  الأ من  العديد  وهناك 

متعددة  هيئات  يف  العربي  للخط  املج�شمة 

منها البارز والغائر، ومنها امل�شمتة واملفرغة، 

والتقنيات،  �شاليب  الأ تعدد  اإىل  �شافة  بالإ

حجار،  والأ الرخام،  يف  احلفر  واخلامات، 

لتزيني  وا�شتخدمت  واخلزفيات،  خ�شاب،  والأ

فاريز، و�شواهد القبور،  �شطوح املحاريب، والأ

اجل�شية،  والت�شكيالت  بواب،  والأ والرنوك، 

والزجاجية  املعدنية  والتحف  وامل�شربيات، 

وغريها.

الع�شر  فناين  من  العديد  ا�شتلهم  وقد 

امل�شطح  العربي،  اخلط  معطيات  احلديث 

روؤية  ذات  فنية  اأعمال  يف  واملج�شم،  منها 

املعا�شر  التداول  اإمكانية  توؤكد  م�شتحدثة، 

للخط العربي، واإمكانية بلوغ اإبداعات منفردة 

الفني،  العمل  توظيفه يف  ومتميزة من خالل 

للخط  جم�شمة  حلول  الفنانني  بع�ض  وقدم 

العربي متيزت بطابع خا�ض ب�شبب تواجدها 

�شواء  بالأ وعالقتها  الفراغ  يف  احلقيقي 

والظالل، واخلامات التي نفذت منها. 

لل�شياغات  اجلمالية  القيم  وتتحقق 

املج�شمة للكتابات العربية من خالل العالقات 

الت�شكيلية املختلفة التي حتدد اأ�شاليب جتميع 

اجلمالية  بال�شورة  والكلمات  احلروف 

الت�شكيلية  اخل�شائ�ض  ومب�شاعدة  املنا�شبة، 

يف  طواعية  من  بها  وما  العربية،  للحروف 

الت�شكيل. 

التي  العلمية  طروحات  الأ فاإن  ولهذا 
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قليلة  املج�شم  العربي  اخلط  عن  تتحدث 

نظرًا اإىل اعتبارات عدة حتول دون امل�شي يف 

الرتبية  بكلية  الباحث  ولكن  الدرا�شات،  تلك 

اأكادمييًا  ت�شلح  قد  حلوان  جامعة  النوعية 

وا�شتطاع الدخول اإىل معرتك درا�شات اخلط 

العربي احلافل بقيم جمالية وفنية وت�شكيلية 

عدة. 

طروحة حول معاجلة  وقد تركزت هذه الأ

مو�شوع »القيم اجلمالية لل�شياغات املج�شمة 

الت�شميمات  يف  منها  فادة  والإ العربي  للخط 

الزخرفية«، من خالل تناول الكتلة والفراغ وما 

بحيث  والغائر  البارز  التبادل  من  عنها  ينتج 

اأو  اأر�شية غائرة  بارزة على  الكتابات  ت�شبح 

اأ�شكال احلروف العربية  العك�ض، وما حتتويه 

من فراغات متيز كل حرف من احلروف عن 

طبيعة  يف  اختالًفا  يعطي  الذي  مر  الأ غريه، 

وكذلك  احلرف،  كتلة  عن  الناجت  الفراغ 

للكتابات  اجلمالية  القيم  اإبراز  خالل  من 

ال�شوء  عالقة  خالل  من  البارزة  والزخارف 

والظالل ال�شاقطة على املج�شمات واأر�شيتها 

والتباين  ال�شطح،  م�شتوى  يف  التنوع  لتحقيق 

الكتابة  عن  ر�شيات  الأ لون  بتغيري  اللوين 

البارزة  الكتابات  ظهار  لإ العك�ض  اأو  البارزة 

وا�شحة. 

وعليه فقد قام الباحث بتق�شيم العمل اإىل 

وح�شر  وتتبع  درا�شة  تناولت  ف�شول  خم�شة 

ال�شياغات املج�شمة للخط العربي من خالل 

وحتليل  واملعا�شرة،  الرتاثية  املتنوعة  مثلة  الأ

اإجراء  يف  منها  لال�شتفادة  النماذج  بع�ض 

تطبيقات مبتكرة من حروف اخلط العربي يف 

بالنتائج  �شياغات جم�شمة مبتكرة، واختتمه 

درا�شته  بعد  اإليها  خل�ض  التي  والتو�شيات 

لل�شياغات املج�شمة للخط العربي.

خلفية  ول  الأ الف�شل  يف  الباحث  و�شح 

واأهميته  وفرو�شه،  وم�شكلته،  البحث، 

البحثي  واأهدافه، وحدوده، ثم تطرق ملنهجه 

والت�شنيف  والتحليل  الو�شف  على  القائم 

من  العربي،  للخط  املج�شمة  لل�شياغات 

للتعريف  يهدف  نظري  ول  الأ اإطارين:  خالل 

اأثر التج�شيم  بال�شياغات املج�شمة، واإي�شاح 

والثاين  العربية،  والكتابات  احلروف  على 

خالل  من  الباحث  جتربة  يت�شمن  عملي 

عمل تطبيقات ذاتية فنية قائمة على توظيف 

ال�شياغات املج�شمة للخط العربي لال�شتفادة 

املج�شمة  لل�شياغات  اجلمالية  القيم  من 

غائرة  معا�شرة  اأعمال  يف  العربية  للكتابات 

الدرا�شات  واأو�شح  التج�شيم،  وكاملة  وبارزة 

هم امل�شطلحات  ال�شابقة املرتبطة، وتعر�ض لأ

الواردة بالبحث، كالقيمة، وهي »ال�شفة التي 

جتعل ال�شيء مرغوًبا فيه وتطلق على ما مييز 

للتقدير«،  م�شتحًقا  �شفات جتعله  من  ال�شيء 

جتارب  »ثمرة  هي  التي  اجلمالية  والقيم 

كثرية يف جمتمع معني حمدد بظروف زمنية 

ومكانية خا�شة لها �شاأنها يف حتديد الت�شور 

اجلمايل«، وال�شياغة وتعني »طريقة معاجلة 

واأ�شلوب  فكر  خالل  من  الت�شكيلية  املفردات 

الت�شميم«،  داخل  الفكرة  يحقق  مبا  الفنان 

حجم  له  الذي  »ال�شيء  به  ويق�شد  واملج�شم 

�شقاط يف اأبعاد الفراغ«. ويعر عنه بالإ

ن�شاأة  عن  مقدمة  الثاين  الف�شل  و�شمل 
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احلديثة،  النظرية  �شوء  يف  العربي  اخلط 

اأم  النقو�ض:  من  مناذج  عر�ض  خالل  من 

واأم  وحران،  وزيد،  والنمارة،  ول،  الأ اجلمال 

�شالم  الإ ظهور  بعد  وتطوره  الثاين،  اجلمال 

من ال�شكل بطريق النقط اإىل اأن دخل العجم 

دعت  ثم  ومن  �شالمية  الإ الدولة  اإطار  يف 

بعد  لتظهر  النقط،  ا�شتخدام  اإىل  احلاجة 

ذلك عالمات الرتقيم والخت�شار، والرتتيب 

العربي  اخلط  ونوعي  العربية،  بجدية  الأ يف 

العربية  اخلطوط  واأ�شماء  واملب�شوط،  املقور 

والثلث،  والن�شخ،  الكويف،  كاخلط  ال�شهرية 

والفار�شي  جازة،  والإ والرقعة،  والديواين، 

الت�شكيلية  املقومات  كذلك  ويو�شح  وغريها، 

الب�شط،  املد،  يف:  املتمثلة  العربي  للخط 

التدوير، املطاطية، قابلية ال�شغط، الت�شابك 

والتداخل، تعدد �شكل احلرف الواحد، قابلية 

واأ�شاليب ت�شكيله  اإمكانيات  التحوير، ومعرفة 

�شالمي بنوعيه امل�شطح واملج�شم،  يف الفن الإ

حلروفه،  الت�شكيلية  املقومات  على  والتعرف 

اخلط  فن  جمال  يف  املتعددة  وال�شياغات 

العربي. 

وتعر�ض يف الف�شل الثالث للمجالت التي 

كالنحت  املج�شمة  الكتابات  فيها  ا�شتخدمت 

واحلفر  يف احلجر، واجل�ض، ويف اجلدران، 

على  الكتابات  وتنفيذ  اجلدران،  يف  املبا�شر 

والزجاج،  واخلزف،  خ�شاب،  والأ الرخام، 

والنق�ض على العمائر املختلفة و�شواهد القبور 

اأو الفنون التطبيقية املختلفة، وكذلك تقنيات 

وخامات التج�شيم يف الفنون املختلفة، وتناول 

البارزة،  العربي  اخلط  جت�شيم  اأ�شاليب 

وكاملة  الروز،  و�شديدة  واملفرغة،  والغائرة، 

الكتابات  ملختارات  عر�ض  ثم  التج�شيم، 

موية،  الأ �شالمية:  الإ الع�شور  عر  املج�شمة 

اململوكية،  يوبية،  الأ والفاطمية،  والعبا�شية، 

العثمانية، ويف ع�شر حممد علي، ويف الع�شر 

الفن  يف  العربية  الكتابات  ويف  احلديث، 

املعا�شر.

املج�شمة  لل�شياغات  ا  اأي�شً وتعر�ض 

على  واأثرها  املعا�شرة،  العربية  الفنون  يف 

الفنانني يف الع�شر احلديث، واأو�شح الباحث 

للكتابات  املختلفة  امل�شادر  الف�شل  هذا  يف 

العربية املج�شمة قدمًيا وحديًثا.

اجلمالية  القيم  الرابع  الف�شل  يف  وحلل 

للكتابات العربية املج�شمة يف خمتارات متنوعة 

�شالمية، واملعا�شرة مع  من الفنون الرتاثية الإ

النماذج  تلك  اختيار  واأ�ش�ض  اأ�شباب  تو�شيح 

واأ�شاليب  واخلامات  التقنيات  تعددت  حيث 

من  وال�شتفادة  وحديًثا،  قدمًيا  التنفيذ 

اجلمالية  القيم  اإىل  للو�شول  التحليل،  نتائج 

بع�ض  اأجراء  مكانية  لإ الت�شكيلية  واملقومات 

التطبيقات املعا�شرة.

وعر�ض كذلك للعنا�شر الفنية املوؤثرة يف 

ال�شياغات املج�شمة للكتابات العربية متمثلة 

واملفتوحة،  املغلقة  بهيئتيها  والفراغ  الكتلة  يف 

والظل وال�شوء، والقوة الفراغية يف اخلطوط، 

ومالم�ض اخلامات الناعمة، واخل�شنة.

الذي  اخلام�ض  بالف�شل  البحث  وختم 

من  الدار�ض  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  و�شح 

خالل البحث، ومن خالل التطبيقات الذاتية 
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فيها  تتوافر  التي  اخلامات  بع�ض  با�شتخدام 

مكانيات الالزمة لتج�شيم احلروف العربية  الإ

عليها،  التطبيقي  اجلانب  يقت�شر  التي 

عمال كاملة  مكانية اإعداد مناذج معا�شرة لأ لإ

التج�شيم. 

به  ح�شل  الذي  البحث  هذا  فاإن  وبعد 

الباحث اأحمد عبد العظيم ح�شني على درجة 

املاج�شتري يف الرتبية الفنية من كلية الرتبية 

الفنية جامعة حلوان يعد اإ�شافة جيدة ملدر�شة 

اخلط العربي.

احلروف  مفهوم  ي�شتعر�ض  فالبحث 

وتطوره،  ون�شاأته،  العربي،  واخلط  العربية 

واأنواعه، واأ�شاليب ت�شكيله، وتعدد �شياغاته يف 

�شافة لدرا�شة وح�شر  �شالمية، بالإ الفنون الإ

وت�شنيف جمالت واأ�شاليب جت�شيم احلروف 

العربية من خالل الفنون الرتاثية واملعا�شرة، 

كما ي�شتعر�ض حتليل مناذج متعددة للحروف 

فادة من نتائج  والكتابات العربية املج�شمة لالإ

التحليل يف اإجراء التطبيقات الذاتية للباحث 

نتاج عدد من الت�شميمات املتنوعة املج�شمة  لإ

للحروف العربية. 

ال�شوء  اإلقائه  من  البحث  اأهمية  وتاأتي 

املج�شمة  لل�شياغات  املتعددة  الهيئات  على 

ثار  الآ من  خمتارات  يف  العربية  للكتابات 

عمال  والأ �شالمية  الإ الت�شكيلية  والفنون 

الت�شابه  اأوجه  عن  والك�شف  املعا�شرة، 

والختالف من حيث التقنيات واخلامات بني 

وحديًثا،  قدمًيا  املج�شمة  العربية  الكتابات 

العربي  للخط  املج�شمة  ال�شياغات  ويتناول 

جم�شمة  تطبيقات  يف  منها  فادة  لالإ كمدخل 

جابة عن  الباحث لالإ م�شتحدثة، حيث ي�شعى 

لكيفيات  التو�شل  كيفية  حول  يدور  ت�شاوؤل 

املج�شمة  لل�شياغات  اجلمالية  القيم  حتقيق 

عمال  �شالمي والأ للخط العربي يف الرتاث الإ

اأعمال  لبتكار  مدخاًل  تكون  كي  املعا�شرة 

جم�شمة يف جمال الت�شميمات الزخرفية.
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وقفت كاتبة اأمريكية ذات مرة، واأمام جمٍع غفري، قالت: »اأوقفوا هذا العال، اأُريد 

اأن اأنزل« لكن اإىل اأين تنزلني باهلل عليِك؟

مر حلٌم برّمته، بات العال اأُفعوانية هائلة، �سديدة التلولب  موؤخرا، وكما لو اأّن الأ

الفراغ  يف  ال�سقوط  هو  عذاب  واأي  الفراغ،  اإىل  يف�سي  منها  النزول  والنحدار، 

الالمتناهي، تتخبط وتت�سقلب دون اأن تهتدي اإىل اأر�س!

    اأ�سبحت ال�سوق �سوقا واحدة. املكتبات مكتبة واحدة، مليارات الكتب يف »فال�س 

ميموري«  �سمن حمالة مفاتيحك، اأو يف ملٍف اأ�سفَر �سغري بزاوية ال�سا�سة، بالكاد 

تبذل جهدا ب�سيطا، باإ�سبعك ال�سبابة، للح�سول على كتاٍب معني.

∂
عثمان م�ساورة

أثر الفراشة

ردن. قا�ّض وكاتب من الأ
 ∂
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كثرٍي  يف  �شاذج  واحد،  جمهور  اجلماهري 

الإعالمية،  الدعاية  عليه  تنطلي  املرات،  من 

على  الكبرية  بامل�شوؤولية  وي�شعر  لها،  ُي�شّفق 

املقرر  القرار،  امل�شاركة يف �شنع  عاتقه جتاه 

�شلفا.  

�شديٍق  يف  انكم�شوا  �شدقاء،  الأ واأخريا، 

واحد، اأقرب ما يكون اإليك، هو اجلهاز ولي�ض 

القائمة الرقمية التي بداخله.

�شيٍء  يف  الواحدة،  �شياء  الأ من  ماليني 

املقولة  تلك  اأبدا،  يعد،  مل  العامل،  واحد. 

�شيٍء  اإىل  ت�شاءل  �شغرية«،  »قرية  املبهرة، 

اأ�شغر مبئات املرات، �شا�شة هاتف متنقل، اأو 

�شا�شة حا�شوب على وجه اأدق.

الو�شادة،  فوق  واأنت  الليل،  جنح  ويف 

العامل  تتثاءب، وبكب�شة واحدة تطفئ ومي�ض 

وحيدا  النوم،  اإىل  تخلد  حولك،  من  الكبري 

متلوؤك الق�شعريرة.

فولذية  كرة  وكاأي  لفية،  الأ بداية  منذ 

مي�شي  منحدر،  فوق  من  تتدحرج  عمالقة 

العامل، �شريعا ومتدهورا، كائنا ل يهرم، اإمنا 

ما  ُت�شدق،  ل  هائلة  ب�شرعٍة  مالحمه  تتبدل 

ولئك الذي  يثري احلزن والعاطفة اجليا�شة لأ

يحولقون،  القدمية،  تقا�شيمه  اإىل  يحنون 

يام«،   الأ تلك  اهلل  �شقى  ب»اإيه..  ويتمتمون 

اأ�شبح بالن�شبة للبع�ض، حيوانا غريبا مبهما، 

تذكر،  رحمة  اأو  �شفقٍة  اأية  دون  عليهم  تبّدل 

اأخريا،  البي�شة  كائنا هالميا، وقد فق�ض من 

نفا�ض. رجاء، وكتم الأ ت�شخم اإىل اأن مالأ الأ

مرهونا  يبقى  اأن  العامل  م�شري  لي�ض 

واأدواته  البناء  فمعاول  الزائفني،  للمهّدمني 

اأكرث من معاول الهدم، اإن اأ�شبح العامل كله، 

وتومئ  ت�شيء  منارة  فلتكن  واحدة،  �شا�شة 

ي�شمت،  ل  فاملبدع  الكون،  هذا  ظلمة  يف 

احلياد  ويلزم  عينيه  يغم�ض  ول  يعجز،  ول 

باملطلق، اإمنا ير�شل املبدعون طاقتهم املوّثبة، 

ال�شماء،  العامل  اأنهم غدد  لو  واملحّفزة، كما 

ُيطل  الواحدة،  فعوانية  الإ هذه  غوغائية  ففي 

بال�شرورة،  واخلريون  ن�شانيون  الإ املبدعون، 

القد�شية،  ورهبنتهم  ب�شوجلاناتهم 

طاقة  من  ميلكون  مبا  ونقائهم،  ب�شفافيتهم 

�شياء  الأ عن  يبحثون  خلجاتهم،  يف  كامنة 

لتم�شي  مل،  الأ اأ�شرعة  ين�شرون  اجلميلة، 

غري  والعباب،  مواج  الأ فوق  بداع  الإ مراكب 

ظهور  على  يربتون  اأقزام،  بقرا�شنٍة  عابئٍة 

املتعبني و�شدورهم، وميدون اأيديهم البي�شاء 

اإليهم، قوية و�شادقة.

وكما اأن رفرفة جناحي فرا�شة يف ال�شمال، 

قد تثري زوبعة يف اجلنوب، فاإن مل�شة حنو على 

كتٍف متعب، قد تدفعه بعيدا عن الهاوية.


