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نواة صلبة تتشكل حولها املشروعات واحلاالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية،
وهذا هو املقياس احلقيقي واألكثر أهمية ألي
مشروع اقتصادي أو تنموي .. ،وببساطة هذا
هو التقدم ،أو إن التقدم الفعلي يقاس مبتوالية
النتائج واملشروعات املتشكلة حول اجلامعة أو
أي مشروع ،من منظومات اقتصادية وسياسية
واجتماعية وثقافية؛ فاجلامعة األردنية تعبر عن
رحلة الدولة واجملتمع واألعمال ومسارها عبر
نصف قرن من الزمان ،ويجب أن نقدرها ونقيمها
أيضا بأثرها وموقعها في مسيرة الدولة واجملتمع
واالقتصاد واألعمال ،إنها قصة التقدم والفرص
والتحديات واإلجنازات التي حققناها ،والتطلعات
التي ندركها ونتمناها .. ،في هذا الفرق بني ما
نرغب فيه ونتمناه وبني واقعنا وإجنازنا احلقيقي
ندرك أثر اجلامعة ،ونعرف أيضا (يفترض) كيف
ندبر مواردنا واحتياجاتنا وأولوياتنا .. ،وكيف
ننجح ونتقدم.
عندما بدأت اجلامعة األردنية تستقبل طالبها
وتبتعث الشباب إلكمال دراستهم كان التعليم
والعمل في األردن يخطوان نحو التشكل املهني
واملؤسسي الذي تقتضيه الدولة احلديثة ،وكانت
املوارد محدودة ،واملتطلبات والتطلعات كبيرة
جدا ،ولكنا ميكن أن نالحظ اليوم ونرى على
أرض الواقع إجنازات كبيرة ومتوالية من األعمال
التي تولد إجنازات وأعماال ً أخرى كثيرة على
نحو مستمر ومتواصل نكاد نظن أننا حققنا
أفضل مما كنا نحلم به ونتخيله في منتصف
الستينيات ،اجلامعات احلكومية واخلاصة التي
تقترب من الثالثني ،وعشرات اآلالف من األساتذة
اجلامعيني واألطباء واملهندسني واحملامني واملعلمني
واملهنيني واالختصاصيني ،هذه الشبكة الواسعة

من العاملني املؤهلني تأهيال عاليا ومتقدما
في املدارس واجلامعات والبنوك واملستشفيات
والشركات والوزارات واملؤسسات في معظم
أنحاء الدول العربية ودول العالم متثل أهم ثروة
معرفية واقتصادية للدولة واجملتمع والشركات
واألعمال ،وهي بدورها تنجز من األعمال واملعارف
واملوارد اجلديدة أضعاف ما أنتجت وقدمت اجلامعة
على نحو مباشر ،وهذا هو أحد مقاييس النجاح
واإلجناز ،اخلريجون الذين ينتجون معارف ومهارات
وموارد متواصلة ومستمرة "كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة" كانوا
عماد النهضة والتنمية في البلد ،وكانوا سفراءنا
في العالم يقدمون للمجتمعات والدول حول
العالم التعليم والعالج واإلغاثة واملهارات واإلدارة
والتنظيم واخلدمات الفنية والتقنية ،وساهموا
مبكرا في إنشاء موارد جديدة ألنفسهم
ومجتمعاتهم تواجه شح املوارد ونقصها في
البلد.. ،
ولكن لدينا الكثير لنتذكره ونعرفه ونقدره حق
قدره ،هذه امللحمة الكبرى من احللم واخليال
واجلهد والعرق والعمل والقصص والذكريات
اجلميلة ،اجلامعة هي نحن وأبناؤنا وأحفادنا ،ويبدأ
النجاح واحملافظة عليها باستحضار قدسيتها
وهيبتها في نفوسنا وحياتنا وذكرياتنا ،فنحن
ما نتذكر .. ،ونحن أيضا ما ننسى.
اجلامعة األردنية التي ابتدأت أعمالها بخمسني
ألف دينار متثل قصة اإلنسان األردني كما كان
طوال التاريخ الذي يراهن على عقله ونفسه
ومهاراته لينشئ موارد جديدة ومختلفة.
 ..وألجل ذلك وغيره فإن اجلامعة األردنية
تستحق منا أكثر.
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عني الغزالة واقتدت
سبل الوصول إلى تشابيه اجلسد
يا ظبية..
غزّالة اآلفاق تلقي ضوئها

ِكبْرا لتصطاد الرصدْ
الصعد
مسد السهاد قد انقضى وحيا وغردت ُ
جسدي احلري زمانه

ال ,ليس يفنى ما صعد
لكرعشة اجلنس املثير ضميره
يبدي الوفاق متى اعتقد
اتقدت كجلنار جنومها
وقد
ُ

ما أزهرت مكمونها وتفتحت
وقد اعتقدت بانصهار تخومها

ذاب الوجوم كما تفردت املرد
ألغي الكروم فها ثمارك قد سقت
بنبيذها مجنونها حتى رعد
لم يبق في فيء سكون أواره
وأتى يطل فضاءه حني ابترد
وتوسع الرفق البصير بعوده
مزمار نشوته الصدى في وردة السبق املعد
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طيرَهْ
يُ
ُ
طعم ْ
ما ّ
تيسر َ من حنط ٍة في المَْزارِ
ويَسقيهِ من َح َدقا ِ
ت اجلرارِ
إلى أ ْن تشعش َع فيه املسرّة ْ
ألف
منذ ٍ
البرزخي َة
يواصلُ أشغا َل ُه
ّ
مبتهجا ً

روح ُه سج َنها
بعد أ ْن
خلعت ُ
ْ
قطع ًة
قطع ًة
قطع ًة
وأفاضت إلى القب ِر ُحرّة ْ
ْ

كا َن يُنش ُد أطيار َ ُه
في احلديق ِة ،أشعار َ ُه

ت
عندما اصطادَ قنّاص ُة املو ِ
أعمى المْ َ َعرّة ْ..

( )III
القيس
لم يكن كامرئ
ِ
ت)
يدرج في ( أَذ ْرُعا ِ
ُ
ت
قبس في اجلها ِ
يرص ُد الليلَ عن ٍ

يح من نَفَ ٍس
ويشتم ما حتملُ الر ّ ُ
ُّ
لقطا ٍة
اسها..
يُغافلُ ُحر ّ َ
ينقض كالنّس ِر من فو ِقها
ثم
ّ
ُّ

والعظم عنها
اللحم
ميسح
ُ
َ
َ
ويرمي إلى وكر ِه قل َبها

منتثرات
الطي ِر
حيث أفئدةُ ّ
ٌ
ت
يوابس أو رطِبا ِ
َ
القيس
كامرئ
لم يكن
ِ
ِ
قلب الفتا ِة وقد صار َ دَمعا
ُ
يحتاج نارا ً ليبصر َ َ
أذرعات) القدمي ُة  -دَرعا
فلقد أصبحت (
ُ

( )II
دم الث ّّوار تعر ُف ُه فرنسا
ُ

فما بالُ القريبِ
بهِ ُ
ك؟
يش ُّ

باب
وللحريّة احلمراء ٌ
بكلّ ي ٍد مضرّج ٍة
يُـدكُّ!
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كذلك ينكسر النهر في َخل ٍَل
لم يُشذّب ْ ُه مجرى املياه
منك
س ِل َم للطرقات غدا ً ناقصا ً َ
ل ُت ْ

النبض
على عقرب
ِ
ميضي وميضي
وال يتوق ّ ُف إال لدى النوبة العاطفية
إذ تستعير ُ القصيدةُ

اللون
ك ،ممتق َع
وجه َ
ِ
أو من مالمح ِ
رأتك الصديق ُة واستنكرتْه
حني َ

ك االصطناعي..
شكلَ جهازِ تنفّ ِس ِ

تذه َب اآل َن
ك ُن أن َ
إلى أين يمُ ِ
سالمك
تنز ُع
منك الطريق ُ
َ
َ

لكنْ إلى أي َن
 -متضي إلى الظلِّ /

ومتضي القصيدةُ ..متضي القصيدة

ك من ي َ ِدها،
قلب َ
ُ
جتذب حيرةَ ِ
تتشع ُب..
ّ

كلُّ
نفسها.
الدروب تدور ُ وتقعو على ِ
ِ
اجلميالت يعرف َن نقط َة ضع ِفك
ال
ُ

ّ
يترش ُح من فِكَ ٍر عن َد قارئها.
ظلُّ القصيد ِة ما

ووح َد ُه ُم النائمو َن ُهم القادرو َن على أن يُعيدوا
صياغَ َتها
مثلما يفعلون بأحالمهم غالبا ً.

حتى يلج َن إليها

وال أنت تهدي الفراش َة كي تستدلَّ
على زلّ ٍة في القصيدة تُفضي
لفحوى الكناية واالستعارة في لسعة النحل
تلك التي ضاع موضعها منك
لوال برودُ الثالثني يبعثها من جديد
منك
ض
الثالثو َن
َ
مض ٍ
نافت على َ
ْ
بوسعك أن ال تكو َن صديقا ً لها
ليس
َ
ك..
ولنفس َ
ِ

قت في سماك الثالثو َن
هذي التي منذ أن بَر َ ْ
ضها بالغناء البطيء
رحت ترو ِّ ُ
َ
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لطيفك أمي !!
يــــــــا
ِ
ملاذا هو اآلن يعبر في ذكرياتي؟!
أنا لم ْ
أعش فيك إال مبحض خيالي
ت حقا قواما
ملاذا تشكل ِ
ت
رشيقا رقيقا وجئ ِ
موت؟
املوت
وهل قد تبقى من
ُ
أنا لن يكون مكوثي لديك طويال
فقد علمتني احلياة
مت فيك زمانا
وقد ُّ
بأال ّ أموت بغير احلقيق ِة
غيبي
وعودي إلى املستحيل
وال تعبئي بي
فإني
كبرت...
ُ
برغم التيتم
رغم التوحد واإلنزواء...
ثقبت الزوايا بصمتي
وكالبرق من لثغتي في الكالم
نفذت...
ُ
برغم حنان الظالم
وظلم السماء...
كبرت...
فؤادي
ندوب الفجيعة هذي بكف
َ
لن تستبيح صمودي بوجهي
سأغمض عيني
حتى أراها كأوسمة فوق صدري
تعني أناي علي
فال بد للعيش أن يستمر بنا أو بالنا

وال بد للموت
إن باغت الشفتني
وهدد بالصمت من إبتسامة...
فكوني ندوب السالم
وكوني هديل احلمامة!
وال أتذكر ليلة كنت هنالك
أقبع في غرفة للغبار أقيمت
ومن قال كنت هنالك أصال؟!
فال أتذكر كيف صرخت هناك من البرد جوعا!!
ومن قال أصال بأني
صرخت؟
وال أتذكر كيف انكببت على وجهي املقشعر
أفتش عن دمية ألجرب معنى احلنان
ومعنى األمان
ومعنى األمومة معنى األبوة معنى الطفولة،،
كفوا !
وكفوا جمعيا !
انكببت؟
ومن قال أصال بأني
ُ
أنا لست إال وليدةَ هذا النهار
وال أتذكر ُ إال غدي ...
وال ..لن أصافح إال يدي!..
فإني:
برغم التيتم
رغم التوحد واإلنزواء...
ورغم حنان الظالم
وظلم السماء...
كبرت...
ُ
كبرت!!
ُ
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خفض رأس ُه ورفع ُه للركوع أزاغ عينيه مختلسا ً
َ
النظر إلى زخارف الفسيفساء واملرمر بجمال

ألوانها وتناسق تفصيالتها ،وفي طريق العودة
سأل ُه مرارا ً عن سر ّ البناء وسحر األلوان ،أجاب ُه

بجملته الشهيرة:

نحن صممنا ..نحن بنينا ..إنها مركز األرض,وكُن َه وجودها يا بني..

داهم ُه السكوت مفكرا ً
والكلمات تقرع أذنيه,
ُ
فرحا ً بشموخ املكان ورائحة من مرّوا إلى السماء...
َجع
كما يغزو ُه
الصمت اآلن ،حزينا ً للدنس الذي ف َ
ُ

األوكار واغتصب الديار ،كفيفا ً من السواد الذي

اجتاح األصيل ومزق تناسق ُه الرخيم ,مقهورا ً
ت طويلة ثم
للوحل الذي لطخ اجلوهر ،تأوه حلظا ٍ
لف كوفيته بإحكام ،شحذ
قام مترجال ً متأهباًّ ،
اجلدار،خطت أقدام ُه
قوت ُه اخلائرة وبدأ تسلق
ْ
صع ُد عالياً ،لم يستطع التماسك فوقع،
قليال ً ي َ َ

قام وشرع في محاول ًة جديدة ،وقع بشدة...

ارتاح بره ًة ثم حاول مرةً أخرى ،وأخرى وفي
كل جولة كان يهوي أرضا ً كدمية شريطية
مفككة األطراف ،أدمت ُه وعورة اجلدار وصالبة
اإلسمنت ...سقط متأملاً ،افترش األرض ناظرا ً
أشرقت أنوار القبة في أحداقه،
إلى زرقة السماء،
ْ

رآها بوضوح كاتساع الكون الفسيح ،طار َ وحلق
26

حائما ً حولها ،وقف على بقايا السور وناجى
حائط البراق..
عاد لوعيه ،باغت ُه عجز ُه وقلة
حيلته ،تلمس بأطراف أصابعه كتفه اخلشن
حتسس عدد القطب
من آثار الرصاص العتيق،
َ
احملفورة ،غافلت ُه نفسه ،اعتصرت مآقيه
بالدموع ،بلّل خ ّديه مستذكرا ً عنفوان شبابه
وفتوته ،استيقظ مع خياله القدمي يجوب األزقة
والساحات واألضرحة ،يقرع األبواب ويدور حول
املنابر واألروقة ثم يستلقي حتت عريش بيته ,سمع
صدى ضحكاته يترددُ في أرجاء األماكن ويتغلغلُ

طافت روح ُه مع أرواح الصاحلني
في طي وجدانها،
ْ
واخلالدين واألنبياء والشهداء ،بكى بحرقة..

ش ّد عزائم ُه وقام من جديد غير آب ٍه
بآالمه وجراحه ،في كل مرة بدأ يتقدم خطوة
في قطع املسافة الشاهقة ...حمل ُه اجلنديّان
من أعلى برج املستوطنة وهو في شغله
الدؤوب،نظر َ كل منهما إلى اآلخر وضحكا بشدة،

قال أحدهما:
أُنظر إلى العجوز اخل َ ِرف ،إنه يتحدى اجلدار..رد الثاني مستخفا ً بهِ أكثر:

ستهزم ُه صالبته كجرذ رفع رأسه من قنالتراب ،ال تبالي به ..لن يستطيع العبور..
يكف عن احملاولة..
مازال الُ

-إنه فأر يدور حول املصيدة ..دع ُه يصارع موته..

اختراق السور القابع على قلبه ،أحس أن املآذن
تناديه وقد حان وقت الصالة ...قام مكبراً ،رمى

تالشت
ساخرين الهيني وهو يجاهد الوصول،
ْ
مالمح ُه من كثرة الدماء والعرق واجلراح ،قلب ُه
النابض أشعل نيران ثورتِه من جديد ،وفي النهاية
انهار َ مصعوقا ً متلويا ً حول نفسه ،متنى لو أن معه

احلبل بقوة إلى اجلهة األخرى ،عاد الرأس احلديدي

استمر االثنان مبراقبته من بعيد,

عصا الزانة ليرمي بنفسه إلى الضفة األخرى..
سافر َ طويال ً وهو يفكر مليا ً في

فشج رأسه ،ضحك اجلنديان بصخب ،زاد َج َل َد ُه
ورمى احلبل مرارا ً مع استمرار تكبيره ودعائه ،بعد
حرب ضروس مسك الرأس في اجلهة املقابلة،
شد ُه إليه ،أخذ َ نفسا ً عميقا ً ثم بدأ الصعود

إلى احلبل خطوة بعد خطوة ،أحس اجلنديان
27

بالريبة ونظر كل منهما إلى اآلخر ،واصل التقدم
أمسك أحدهما
بنجاح وهو يتأرجح ميينا ً ويساراً،
َ

ودخل املدينة املقدسة فاحتاً ،استقبل ُه أهلها
بعروق الزيتون وورود الفل ،زغردت النساء وهتف

جهز
البندقية ووضع الرصاصة ،تقدم أكثر،
ّ

الرجال ،صلى في األقصى وزار مسجد عمر ,ذهب

بيت النار لإلطالق ...لم يبق َ بينه وبني القمة إال
أمتارا ً قليلة ،توقف متعباً ،رحل ملهوفا ً بذاكرته

إلى القبة وعانقها ،ولج بيته وزوجته في انتظاره
فتية يانعة ،جلس أخيرا ً حتت الشجرة وظل

إلى رفاقه في ميدان الغضب وخلجات النصر،
يخبرهم سطرا ً جديدا ً في سجل نضاله احلافل،

وعب من مائها حتى
لف حول الساحة
الزاويةّ ،
ّ
الثمالة ،ثم نام بهناء..

اختلطت سعادته بحزنه ،كابد آالمه وجراحه

ارتعش جسد ُه ودماء الرصاصة
تسيل منه كبركان ،تراشقت على اجلدار

املثخنة ،خارت قوا ُه وبدأت بالضياع ،تراقصت
أقدامه وكاد أن يسقط..
تلفت
شهق َ أنفاس ُه وشحن طاقته،
ْ
حول ُه رأى اجلنديان يراقبانه عن البرج ،هدأت
سريرت ُه ،ابتسم منتشياً ،استشاط اجلنديان

تداعب الفضاء
سبحت جثت ُه محمولةً،
صموده،
ْ
ُ

كريش ٍة مفعمة بالنور وعادت إلى الضفة األخرى،
احتضنها الثرى بفخارٍ وعزة ،غاص بها مبتعدا ً...

غضباً ،غمرت ُه الطمأنينة أكثر ،تأملهما بحدة،
فجأة جاءت ُه قوةٌ مفاجئة ،قفز بجسده ووثب إلى
القمة ،وصل منتصراً ،انتصب فوقها كنسر عنيد

اختفت..
ثم
ْ

يريد االنقضاض على فريسته وهي تختبئ في

إماما
بعد سنوات عديدةُ ،شوهد يصلي
ً

مع رفاقه حتت القبة ،في الزاوية التي أحبها ،وقد

عمق األرض ،نظر َ بطرف عينيه إليهما وضحك
أمسك الزناد
ساخراً ،وصل اجلندي حد اجلنون،
َ

دنس أصابها ...هللَ فرحا ً
خلت املدينة من كل ٍ
ْ
مستبشرا ً قائال ً للجميع:

وأطلق الرصاصة..

-احلمد

اخترقت الرصاص ُة أحشاء ُه واستقرت
ْ
في قلبه ،ترن ّح راقصا ً فرحاً ،سمع صوت املآذن

ستعود...

املقدسة تناديه أكثر ،جتمدت عيونه وانسلت
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كشالل هادر،امتأل الكون باللون األحمر...
ٍ
ظلّ اجلندي منكسا ً رأسه مغلوال ً من شموخ

بصيرت ُه مسافرةً حيث يريد ،وصلَ باب العمود

هلل..

لقد

عدت..
ْ

وأنت حتدثهم
األطفال سماعك
بإمكان
يصبح
ُ
َ
ِ
ِ
ك ...قالت الطفلةُ.
ِ
بقصص َ

عام تتشابهو َن معهم
عنهم! ولكنَّكم
بشكل ٍ
ٍ

ُم أخبرها بأن َّ ُه سيحدثها بقص ٍة أحداثها
ح َ
ض ِ
َ
ك ،ث َّ

ثم تابع -:موق ُع
توقف عن
َ
ِ
الكالم قليالًَّ ،
كوكبهم له دور ٌ في أن يكو َن لديهم خمس ُة

مازالت جتري لآلن.
 -أحقا ً أحداثها جتري اآلن؟  ...سألت الطفل ُة

والشتاء،
واخلريف،
الصيف،
فصول في السنة؛
ُ
ُ
ُ
ٍ
والربي ُع .وأ َّما الفصلُ
اخلامس غير املوجودِ على
ُ
كوكبكم وهو األطولُ ُمدَّةً مقارن ًة بباقي الفصول

القمر َ.
ص الذي َن جتري معهم
 نعم ،ولكن َّ األشخا َاألحداث بعيدون جدا ً عنَّا؛ إنَّهم يعيشو َن
هذه
ُ

األخرى اسمه فصلُ الضباب.

حدَّقت الطفل ُة في القم ِر ُم ّطوَّال ً قبلَ أن تسأل-:

فصل لتكاث ِر
أهم
الضباب هذا
يُعتبر ُ فصل
ٍ
َّ
ِ
ت عندهم؛ ونتيجة ملا يترتب
ومنو النباتا ِ
احليوانا ِ
ت ِّ

والكواكب
ض
 ال؛فالنجم الذي تدور ُ حول ُه األر ُ
ُ
ُ
التي حولها أسماه البشر ُ (شمس)؛ ولكن َّ
سكا َن الكوكبِ الذي سأحدِّث ُِك عنه أسموا

الضباب
التجارةُ وتبادلُ البضائع ....فطاملا كا َن
ُ
رمزا ً
للتفاؤل عندهم! كوكبهم ككوكبكم
ِ
واحمليطات ...مقسما ً
لدول،
القارات
تقريباً؛ فيهِ
ُ
ُ
ٍ

في "مجموع ٍة جنمي ٍة" أخرى.

أتقص ُد "مجموعة شمسية" أخرى؟

جنمهم (رحب) ،والذي سميت مجموعتهم

كوكبك األرض،
فيما بع ُد باسمه ،وكما هو اسم
ِ
(م ْيل).
فقد أسموا كوكبهم َ

اجلميل َ
ص
عاش أشخا ٌ
على هذا الكوكبِ
ِ
عاديون؛ عاديو َن جدا ً  .....في أكلهم ،وفي
نومهم ،وفي طريق ِة تربيتهم ألوالدهم.

حدَّقت الطفل ُة في القم ِر وسألت ُه  -:هل
هم مختلفون عنَّا بأشكالهم؟
ك القمر ُ ضحك ًة قصيرةً قبلَ أن يجيبها-:
ح َ
ض ِ
َ
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بعض الشيء.
َ

بالنسب ِة لهم رمبا أنتم اخملتلفون بأشكالكم

على ذلك من ازدهار في اإلنتاج؛ فقد نشطت

شؤون كلِّ دولة منها حاكم.
يقوم على إدار ِة
ِ
بعض من
أتى
وقت قامت فيهِ
ٍ
ٌ
ٌ
نزاعات بني َ

أناس بالسالم؛ فتصرفوا
هذ ِه الدول ،كما نادى
ٌ
مثل هذه املواقف...
مثلما تتصرفو َن أنتم في ِ
ولكن َّ هذا لم يحصل قبال ً على هذا الكوكب؛

حب منذ ُ األزل!
فطاملا عاشوا
ٍ
بسالم و ٍّ

وفي أح ِد
ِ
األيام ازدادت صراعاتهم ،وازدادَ
كرههم لبعضهم .حتى أنَّهم منعوا تبادلَ
البضائع فيما بينهم؛ فتدخلت دولٌ شقيق ٌة

حيث حاولت
الدول املتحارب ِة؛
مجاورةٌ لكُلٍّ من
ُ
ِ
جاهدةً مصاحلتها.

ك بهذا كُ ّلهِ؟
قاطعت ُه الطفلة  -:ومن أخبر َ
تأفف القمر ُ وأظهر َ لها ضيقه ملقاطعتها
َ
ت ٍّ
خال من احليوي ِة -:
جاف
ُم
أجاب بصو ٍ
َ
له ،ث َّ
ٍ
صديقي قمر ُ (امل َ ْيل).

شعر َ القمر ُ بأن َّ ُه أخطأ بحق ِّ الطفل ِة عن َدما
غضب منها ورد َّ عليها بتلك الطريقة؛ فقالَ
مالطفا ً بعدما رأى ابتسامتها الطفولي َة قد
تالشت :
(امليل) عنكم ،وهو
 أنا أحدِّ ُث صديقي قمرِ
بدور ِه يحدثني عنهم.
لم يتابع حديث ُه إال عندما رأى البسم َة
تعود لشفتي الطفل ِة الصغيرتني ،وعندها
الدول األخرى حللِّ
ورغم تدخل
فقط تابع-:
َ
ِ
النزاعات إال أنها لم تفلح في ذلك ولم يج ِد
تدخلها نفعا ً.
ض َب فصلُ
الضباب منهم
وأقسم على الرحيل
غَ ِ
ِ
َ
والسالم
التصالح
وعدم العود ِة إال بعود ِة
عنهم
ِ
ِ
ِ
كما كانا دائما ً.

فصلُ الربيع؛
املعروف بعاطفتهِ وأحاسيسهِ
ِ
فصل خوفا ً
الرقيقة ،فلم يجرؤ على تركهم بال
ٍ
الهالك.
عليهم من
ِ

أما هم فقد ازدادَ حقدهم وكرههم
ّ
والم كُلٌّ منهم اآلخر ،حتى الذي َن
لبعضهم،
َ

بالسالم أصبحوا يقفو َن في وجو ِه
كانوا ينادو َن
ِ
باللوم على من حولهم...
بعضهم ،ويلقو َن
ِ
استمر َّ هذا الوض ُع وقتا ً طويالً ،أدركوا بعده

شيئا ً فشيئا ً سوء ما عملوا ،وحاولوا العودة
وأصيب
كما كانوا سابقاً ،واجهتهم التحديات
َ

بقي متحمسا ً
باليأس ،ولكن َّ أغلبهم
بعضهم
ِ
َ
للسالم كما كانوا دائما ً.
لفكر ِة العود ِة
ِ

عيَّنوا لكُلِّ
شأن في احليا ِة مسؤوالً؛ للغذاء
ٍ
للتعليم مسؤوالً ،و للتجار ِة مسؤوال ً
مسؤوالً ،و
ِ

بذلك أزالوا احلدودَ بينهم و أبقوا فقط
 ...و
َ
الدول كمواق َع ال أكثر؛ بتعينهم
على أسما ِء
ِ
مسؤوال ً عن كُلِّ
شأن في حياتهم لم يعودوا
ٍ
األصل لم
حلاكم لكُلِّ دول ٍة ،التي في
بحاج ٍة
ٍ
ِ
تعد مستقل ًة بحدِّ ذاتها!

أصرَّت الدولُ املتحارب ُة على حروبها ،كما
أنَّ الدولَ التي حاولت َحلَّ
النزاع قبال ً دخلت
ِ
الضباب
فصل
حروب انتقاما ً من
هي أيضا في
ٍ
ِ
ِ

عناء
صاروا ينامو َن دون أن يكلّفوا أنفسهم
َ
أبواب منازلهم؛ فمنذ اآلن قد عاد األمن
إغالق
ِ
ِ

الفصول إال
بعد مد ٍة قصير ٍة رحلت باقي
ِ

املادية على الكوكبِ بأكملهِ ميسورة وشب ُه

الذي قرر َ الرحيلَ عنهم ،دون أن يعلموا خطورة
ما أقدموا عليهِ...

منزل
يسمح أحدٌ لنفسهِ بسرق ِة
والسالم ،ولن
َ
ِ
داع لذلك؟ ! فأوضاعهم
أخيه ،ولِ َم يسرقُ وما من ٍ
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عينوا ليكونوا مسؤولني ،
متقارب ٍة ،حتى الذي َن ِّ
وضع
أوضاعهم ومستوياتهم املادية تتساوى مع
ِ
شخص آخر َ في الكوكب!
ٍ
أيِّ

هنالك مسؤولٌ عن كُلِّ هؤال ِء
لم يكن
َ
املسؤولني؛ فقد عَ ِل َم كُلُّ واح ٍد منهم أنَّ عليهِ

أن يكو َن مسؤوال ً عن نفسه قبلَ أن يكو َن
الشأن الذي عُ ينَّ َ ليكو َن مسؤوال ً
مسؤوال ً عن
ِ
عنه.

مرت أيام وشهور انتظروا فيها عودةَ فصل
الضباب وباقي الفصول ،ولكنَّهم لم يعودوا؛
ِ
حزنوا لذلك ...أخبرهم
الضباب أنَّه سيعودُ
ُ
إذا عادوا لسالمهم وحبهم لبعضهم ،وها هم
قد عادوا ملا كانوا عليه إال أنَّه لم يعد ...هل عادوا
فعال ً !؟  ...ال؛ إنهم لم يعودوا كما كانوا متحابني
متآخني؛ وإمنّا أصبحوا أفضل حاال ً مما كانوا عليهِ
النوم و
سابقا ً ...لم يجرؤ أحدهم من قبلُ على
ِ

أبواب بيتهِ مفتوحة ،لكنهم اآلن آمنون ويحبو َن
ُ
بعضهم أكثر َ من قبل.

الفصول موجودةٌ اآلن حللَّ
لو أنَّ باقي
ِ
الربيع أن يفعلَ شيئا ً
فصل الشتا ِء .أرادَ فصلُ
ِ
فقام بترتيبِ أموره
مميزا ً لهؤالء األشخاص.
َ

ليصبح فصال ً مستمرا ً على مدارِ السنة؛ فأبرقَ
َ
وأرع َد وأمطر َ تعبيرا ً عن فرحته بهم!
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والتفت للطفل ِة وسألها -:ما
تنهد القمر
َ

رأيك بالقص ِة؟
ِ

 ...لم جتب؛ فقد كانت تغرق في نوم عميق
يزخر ُ باألحالم ،وقد ارتسمت على فمها
َ
ابتسامة هادئة .

فيه أكثر ..هو يبتسم لها ،هي تبحث عن وجه

()3

الشبه ،هو يجرؤ على اإلطالة في النظر أكثر ،هي
تبعثر نظراتها هناك وهناك ،هو تتسع ابتسامته،
هي يهتز مقعدها إيذانا ً ببدء حركة احلافلة ،هو
يبتعد ،هي تنتبه إلى أنه قد كان موجوداً ،هو

رأيتها تعبث برذاذ الرمل كصغيرة أُطلق سراحها
تلوح بيديها ميينا ً ويساراً،
على شاطئ البحرِّ ،

وتعود بهما خاليتني لتغرف من كوم ٍة بجوارها
ت
وتعيد الكرة ،تتراقص أناملها على وقع دندنا ٍ

يسكن في األفق ،هي جتبر نفسها على العودة

موسيقية تالئم املشهد ،وتنفعل ،أرى تقلبات

لألرض ،لترى أن احلافلة ماضية دون توقف بعيدا ً

مالمح وجهها تعبر عما يدور بخلجات مخها

عن املوقف...

الصغير ،وبعد بره ٍة من الزمن تتنفس بعمق
كمن أنهى مهمة صعب ًة أوكلت إليه ،تبتعد

()2

قليال ً ليتسنى لها رؤية إجنازها ،تتسع بؤرة عيني

مهمتها أن جتبر دمه املتدفق على التخثر،

ويشتد ذهولها وهي ترى لوحة من رذاذ...

والتوقف عن النزف ،ذلك امللقى على جراحه،
كي تستطيع أن تتركه بأمان لتسعف غيره من
اجلرحى في ميدان التحرير ،قضت عمرا ً جميال ً

األيام ..متسك القلم بيمنى مرتعشة ،علّها

في صحبة رائقة ..لكن صاحبها بدأ يعاني

تفسح الطريق للقصيدة كي ترى النور على

من أمراض القلب الناجتة عن تراكم الوعود

صفحات إحدى اجملالت الثقافية ،أو في إحدى

والبرامج اإلصالحية وجداول أعمال املؤمترات

أروقة جريدة أسبوعية ..ستولد األسبوع القادم،

املزركشة بشعارات ملَّتها وملَّها هو أيضا

انتظرت لكنها لم تر النور بعد ،لعلّها ستولد

وملَّتها الشعوب كذلك ،لكنها معه عليها أن

األسبوع القادم ،انتظرت أسابيع ،لم تكن قد

جتبر دمه على التدفق كي يستطيع التنفس

اكتشفت بعد أنها قد علقت خارج األبواب

على األقل ،وكي تستطيع تركه بضع ساعات

بسبب عطل فني في العالقة الشخصية...

لتلبي واجبها الوطني في امليدان ،في جلة الدم
والهتافات وأدوات اإلسعاف يأتي صوت مخنوق
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الهث يتمتم بكلمات تشبه أن دمه قد تخثر...

يضايقها جنني قصيدة ..يتحرك بكثرة هذه

()4

()5

اجلو لطيف اليوم ،ال داع للمروحة ..وال حتى

أمر به كل صباح ،مقعد خشبي أطرافه واضح

لكوب الشاي األخضر البارد ،سأنام بدون عناء،
وبدون حتمل درجة احلرارة العالية هذا الصيف،
دائما ً يذكرني الصيف بفصل الشتاء ..برذاذ املطر
اخلفيف الكثير املنعش الشهي ،،بأنامله املتراخية
على شباكي املغلق في وجه الدفء..
اليوم ألول مرة أحس بطعم الصيف الطري،
لكنها معتمة بعض الشيء ،صدى أصوات ،كأنه
مزيج من البكاء واالرتباك وبعض الثرثرات املوحية
بأن جنازة ما في اخلارج !!

عليها عوامل احلت والتعرية ،ال يرتاده أحد بالرغم
من موقعه الذي يغريك بأخذ قسط من الراحة
خالل رحلتك عبر رصيف الشارع الرئيسي املفضي
إلى ممرات ال تتسع لعجالت السيارة ،ذات ظهيرة،
في طريق العودة مررت به ،جلست عليه ،بدأت
أحتسس تعرجات جسده البالي الرطب بفعل
هطل كان قبل ساعتني تقريباً ،خربشات مبعثرة
توحي بتعاقب العشاق عليه منذ زمن طويل،
على ظهر املقعد عبارة محفورة بأداة حادة ،يبدو
أنها أحدثهن وأقصرهن عمرا ً بالرغم من قدمها
الواضح ،تقول العبارة :ال رذاذ بعد اليوم !!
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على اإلشارة الضوئية وقفت بسيارتها ،تأملت

الثالثة متاما:

من الواجهة األمامية الزخات اللحوحة ،متسحها

األواني مكومة بشكل مرعب على طرف "اجمللى"،

وتعود ،متسحها وتعود ...لكن ليس متاما.

لكن منظر الصينية ذات الفنجانني وكأس املاء
الفارغ كان مرعبا ً متاما.

احلادية عشرة متاما:

الرابعة متاما:

التلميذ شارد الذهن خرج مع زمالئه وقت

الشارع مبلول بالرغم أن املطر توقف متاما.

االستراحة ،لم يلعب معهم ،لم يضحك معهم،
لم يأخذ دوره البتياع الشطيرة املفضلة ،لكنه

اخلامسة متاما:

ظل واقفا بيده وردة ليعطيها ملعلمته الشاردة

تبالغ في تدليل قطتها ،متوء في حجرها وتهبط

متاما.

قرب املدفأة لتعبث في كرة الصوف وتشد خيطا
ينقض الغزل متاما.

الثانية عشرة بعد منتصف الضجر:
في حصة اإلنشاء طلبت من التالميذ أن يكتبوا

السادسة متاما:

عن يوم جميل قضوه في العطلة الصيفية،

أدمنت متابعة نشرة األخبار الفرنسية ،وكل مرة

انهمك التالميذ في التذكر والكتابة ...إال التلميذ

تتأكد من أن بارفان املذيع الفرنسي غير فرنسي

الشتائي شارد الذهن كانت كراسته بيضاء متاما.

متاما.

الواحدة وإحدى عشرة دقيقة:

السابعة متاما:

تركن السيارة على ميني الشارع وتغادر للمنزل
الضئيل مشيا كي ال يبدو الطريق قريبا ً متاما ً.

ال يكف املذياع عن بث األغنية اجلميلة الوحيدة

الثانية وثالثة عشر دقيقة:
احلساء بارد متاما ً.

التي ال تذكر وال بشيء واحد يذكر قد حصل متاما.
الثامنة متاما:
تتوحد مع عزلة الشرفة ،وتعتذر لليل عن السهر،
ألن النصف األجمل من القمر قد غاب متاما.
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التاسعة إال دقيقة:

احلادية عشرة ودقيقتني:

متطر متاما.

منزل اجلار املدير مطفئ األضواء متاما.

العاشرة متاما:

الثانية عشرة بعد منتصف الليل:

لم جتد قلم احلبر األحمر املعد خصيصا لتصحيح

موسيقى ...نوبة نعاس ...وبكاء طويل.

وظائف التالميذ ،صححتها بقلم الرصاص املبري

ال لشيء ،وإمنا ألن األشياء تتشابه متاما.

متاما.
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متوسلة من خالل دموعها :أرجوك يا بني ال

أن عرفت باملصيبة لم تب ِد تعليقا ً سوى جلوسك

تتهور ،أعطنا فرصة كي نفكر لنتدارك املوقف،

الصامت هكذا كالصنم! فطأطأ رأسه ،وصر َّ
على أسنانه بقوة كالذئب عندما يريد أن يهجم

أنت تبدو كاجملنون ،جتعلنا ال نستطيع أن نحدد

على ضحيته ،حتى بدا احلقد والغيظ يخنقه،
فقالَ باكيا ً كما يبكي السكران:

ما هذا يا ربي!...
ما علينا فعله ،قل لي ما هذا الذي حتمله بيدك
املرجتفة أرني إياه؟!
يش ُد أكرم شعره
ويضرب صدره ويطقطق ُ
ُ
بح صوته ،فيرددُ ما
أسنانه كالكلب املسعور ،وقد َ
قال ُه للمر ِة األلف :سأقتلها ،سأطهر شرفنا من

كيف ذلك؟! لقد جعلتِها مدللة ،الهية
َ
كالطفلة بل كالدمية ال تفقه من احلياة

عارها الذي حلق َ بنا ،سألقي حلمها بع َد أن أقطعه
صغيرا ً للكالب الضالة ،سأنظف سمعتنا التي

طرف من ظل ،وعندما أخطأت وأصبحت
سوى
ٍ
حامال دو َن زواج وبهذا السن ،رأيتكم تنتحبون

كيف
هكذا وشرفنا وسمعتنا ملوثة ،قولوا لي َ
كيف سنواجه الناس وبأي
سنعيش بعد اليوم؟ َ

تدخلت في حياتكم قليال ً تذمرمت صارخني:

شكل؟ لقد كتبت لنا أختنا العزيزة اجلميلة
الدلوعة تاريخا ً أسود بال رحمة أو شرف ،سأقتلها

ال تتدخل ،نح ُن أعلم مبا نفعل ،ال جتهد نفسك،

لوثتها بفعلتها املشينة ،ال ميكن لي اجللوس

ألكون رجال ً يستحق احلياة بكرامة؟!
ينظر ُ لهم األب بوجه شاحب وبصمت قاتل دو َن
حراك وكأنه ميت ،فصرخت به زوجته بأسى
قائلة:
ماذا عنك يا حتسني ،ملاذا ال تقولُ شيئاً؟ فإنك ومنذ ُ
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اصمتي يا امرأة ،إ ّن الذي حصلَ البنتنا سعاد
كا َن بسببك ،واآلن تريدين مني أن أتخذ قراراً،

كيف
وتتوعدونها بالقتل غسال ً للشرف امللطخَ ،
يستقيم لها العقل ،فكلما
هذا؟ إنها أمور ال
ُ

يكفيك عملك و ...والنتيجة هي أن ابنتي متوت،
بل إنها ماتت ،ماذا تظنون؟! وأنت قل لي ( ينظر ُ
إلى ابنه باشمئزاز) ماذا حتمل في يدك ،ها...؟ أتريد
أن تقتلها؟ ألم تقتل نفسها في اللحظة التي
وثقت فيها بذلك الرجل الذي أغواها وعشمها
بالزواج كذباً؟ لقد ماتت أختك فعالً ،فال داعي

فنكس رأسه ودخلَ إلى حالة
من قتل امليت!
َ
الغيبوبة والصمت املرعب الذي كا َن فيه من

جديد ليبدو كاحلجر.

أنا ال أدعي بأني غير مخطئة ،بل أنا فاسدة،
وحقيرة ،بل ال أستحق منكم حتى أن تلوثوا
أيديكم بدمي ،ألنني في عرفكم يجب أن ال
أكون ،إال كما ترغبون فأحيا بال قلب ،خاوية

تدخلُ سعاد الغرفة صامتة كالظل ،وبطنها

مقفرة كالقبر ،إذن سأقتل نفسي بإرادتي ودون
مساعدتكم ،سأعدم نفسي ألكون نسيا ً منسيا،

تتعثر بخطواتها مثل الذي يساق إلى ساحة

تتقهقر ،تتشنج ،فتنهار ساقطة على األرض...

اإلعدام ،بدأت شاحبة وضعيفة ومنهكة وهي

تصرخ األم باكية ،سعاد ابنتي...

منتفخة وكأنها في الشهر التاسع من حملها،

تلهث ونفسها يكاد ينقطع ،كأنها انتهت من
عال للتو ،فقالت بصوت مرتبك غير
ارتقاء درج ٍ
مسموع ،وكأنها حتدث نفسها:
ُ
أعترف بجرمي أمامكم ،لكنني لم أكن قد
أنا

يهجم عليها كاألسد حامال ً سكين ُه احلادة التي

تلمع كلمعان الذهب ،ميسك بقبضته احلديدية

أخطأت مبفردي ،فقد ساعدتني أمي بداللها

رأسها ،فيلوي عنقها ،يتدخل األب في هذه

املفرط اللذيذ ،وأخي بتهوره وعدم السماح لي
مبصاحبته ،لم يحاول يوما ً أن يفتح لي قلبه

اللحظة احلاسمة احلرجة ،ليقف كما السد الذي
يحجز املياه ،ويقول صارخاً ،كفاكم كفرا ً وغباء،

أو حتى أن يكسب ودي ،كما أنه لم يعاملني

دعوها ...إنها...

كإنسانة لها مشاعر وأحاسيس ،ما كا َن يؤمن به
شيء واحد ،هو أنه الرجل ،لقد كانت نظراته لي
ٌ
ُس ّما ً وكلماته خنجرا ،ألبقى ال شيء في عرفه،

يحرم
لقد فعلت ما كا َن يفعله كل يوم ،لكنه
ُ
بت أهيم بال معنى
علي ما يحلله لنفسه ،حتى ُ
ّ

وأعيش دون جدوى كدمية كما قالَ أبي بالضبط
أحيا بال حياة ،ثم أردفت:

لم يعد أخوها أكرم يتحمل الصبر أو االنتظار،

تخرج من غرفة سعاد صرخة عارمة مدوية تهز
ُ
أركان املنزل كله ،فتهرع األم راكضة إلى غرفة

ابنتها التي جتاور غرفة نومهم ،فتفتح الباب على
ابنتها النائمة ،بقوة وبخفة ساحر ،بينما يدخلُ
أخوها مسرعا ً وكأنه يود إطفاء حريق قد شب
يقف على رأسهم
في الغرفة ،بينما كا َن األب ُ
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كالصقر ،ليجدوا سعاد وهي جالسة على
سريرها تبكي بهلع جنوني ،تتقدم أمها نحوها،

ولكن للنائم عذر فيما يحلم به!

لك يا ابنتي؟ إنه مجرد كابوس ،ال تقلقي
ماذا جرى ِ
ريقك
أبداً ،خذي اشربي هذا الكأس من املاء ،بللي
ِ

يأخذ ُ أخوها يدها فيقبلها بحنان أم ،ويقول
باسما ً كالصبح ،سوف ننتظر بفارغ الصبر وعند

فتقول لها وهي متسح الدموع من على وجنتيها،

أوالً ،نح ُن وكما تشاهدين جميعنا بجانبك ،هدئي

من روعك ،يتوجه األب نحوها ويقول مبتسما ً
كالطفل ،لقد شغلتنا عليك يا ،نظرت سعاد
لهم بعيون المعة فاضت فيها الدموع ،فتقول
ضاحكة :أنا أعتذر منكم يا أحبائي ،لم يكن في
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بالي قط أن أيقظكم في ساعة متأخرة من الليل

اإلفطار أن تخبرينا بقصة الكابوس اللعني هذا،
لكي نضحك معك وعليك يا دلوعة!

اخليول البرية لم تعرف في حياتها فائزا أو خاسرا،

قفل مفتوح :تناقض الوجود

إال حلظة وضع السراج على ظهرها

**

**

قد يخسر املرء أكثر مما يعتقد أنه يستطيع

أحيانا يجب أن تطفئ الشمعة الوحيدة لديك،

االحتمال

لتثق روحك أن الفجر على األبواب

**

**

سمكة عجوز متر بحزن بالقرب من قارب صيد غارق

وحيد معجب بفكرة الشورى

**

**

حارس مستودع األسلحة ..أعزل

ال شئ مذهل مثل الفجر ،يعطيك كل ما حتتاج...

**

بداية جديدة

حتى املوت ،لم يفتك بأحالم البشر

**

**

هي اخليبة رمبا وراء ظاهرة انكسار الضوء

كل األمكنة التي شدتني في حياتي ،أتوق إلى

**

مغادرتها

األعرج يتمنى لو ميشي مرة بخيالء

**

**

املشوه يبحث بإصرار بني املارة ،عمن يشبهه
ّ

تبكي البكماء كلما رأت جلام فرس

**

**

العجوز األبكم في روحه طفل يصرخ

فتاة الليل ،ترى اخلفاش مزورا فهو ال يقدم تنازالت

**

للعتمة

املقعد يعشق اخليول البرية التي ال يستطيع أحد

**

أيا كان أن ميتطيها

دوما هو خطي مرجتف سيء ،ألنني أتهيب مما أخط

**

**
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قصيدة "نرجسة الوطن" للشاعر طارق
الدراغمة.
شوق ملدينة
تع ّبر قصيدة "نرجسة الوطن" عن
ٍ
القدس ،باعتبارها – أي القدس  -مهد الديانات

السماوية ،وتاريخ األمم املتعاقبة ،فالبناء الشعري
ينفلت من اإلطار العمودي في بعض األبيات أو
األسطر الشعرية ،فتظهر أمام القارئ جمل
إنشائية تخلو من لغة الشعر ،وتُشعرك أن
القصيدة مفككة ،وإن كانت القافية عالمة
شكلية حتدث إيقاعا ً خارجياً ،عموماً ،يبقى طارق
الدراغمة من األصوات الشعرية الشابة الواعدة.

قصيدة "هي طفلة" للشاعر لؤي أحمد.
تنطلق قصيدة "هي طفلة" من اخلاص إلى
العام ،لتع ّبر عن وَ ْجد مولع باكتشاف الذات ،أو
اندغام الذات باآلخر ،فيوظّ ف حكاية العرّافة،
تلك احلكاية الشعبية ،في متثّل املاضي وإعادة
"وقرأت
صياغته في حلظة راهنة ،كما في قوله:
ُ
كف العرافة ..قصتي :ال ب ّد لي ..من أن أتيه..
في ّ
ُمولّها ..شئت الغياب ..كما يليق بشاع ٍر ..شاء

البداية .والنهاية قبلها ."..هي قصيدة مكتملة،
متميزة.
تكشف عن قدرة شعرية
ّ
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قصيدة "رحلة أولى" للشاعر يزن الدبك.
ال يخفى على القارئ تلك اللغة الشعرية اجلميلة
في قصيدة "رحلة أولى" ،وتلك الصور املتولّدة
فيها ،فهي قصيدة تنحو إلى قصيدة النثر ،حيث
تكشف عن قصيدة مكتملة في بنائها الشعر ّي،

وشاعرية يتمتع بها "الدبك" تعد بالكثير.

قصيدة "تناقض" للشاعرة بنان الصبيحي.
تظهر بساطة الفكرة في قصيدة "تناقض" ،مما
أوقعها في املباشرة ،وبساطة الصور املركبة ،وإن
كان القارئ يلحظ اللغة الشعرية في القصيدة
إال ّ أنها بداية ت َ ِع ُد مبا هو أكثر عمقاً ،وأقدر على

متثّل احلالة الشعورية .
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حس قصصي قابل للتطوير واالشتغال على
ّ
النمط الرمزي في بنائه.
قصة "مكاملة من برلني" للقاص محمد
الطرميات.
تبدو القصة مترجمة ،أو قريبة من اللغة
املترجمة ،مبا فيها من أسماء وأحداث تدور في
الغرب ،فهي أحداث تشكّل في بنائها عاملا ً
غربيا ً خالصاً ،فكأن تراكيب اجلمل فيها توحي
بفعل الترجمة ،قد يكون هذا من تأثير القراءات
املترجمة ،خاصة الروايات والقصص ،فأحدث
تأثيرا ً
جليا ً في الكتابة .رغم ذلك فالقصة
ّ
آفاق القصة:
قصة "حوار" للقاص محمد أحمد الرغايفة.
أقرب ما تكون قصة لألطفال ،فيها من الرمز
الذي يكشف عن الواقع ،أو يُحدث إسقاطات
على الواقع .فصراع السحابة والبئر يحتدم بني
البشر في األفضليةَ ،منْ يكون أفضل ممن؟ نشأ
هذا الصراع منذ اخلليقة على يد قابيل وهابيل،

فيكون "املاء" احلكم بني السحابة والبئر ،ويقر ّ
أن لكلّ منهما فضال ً في هذه احلياة ،ويدعوهما
للتعاون بدال ً من االقتتال أو الصراع ،وتنتهي
القصة عند هذا احلدث ،القائم على حوار ثنائي
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بني السحابة والبئر ،حينها ندرك أن القاص لديه

العربية ،وما تنطوي عليه من فنّيات قصصية،
بل وإلى حكايات ألف ليلة وليلة ،وما تتمتع به
من مغامرات .فتعتمد القصة لغة السرد احلديث
القائم على االستباق واالسترجاع ،في تناول
احلدث القصص املتفرع من حكاية إلى حكايات،
فالقاص ميتلك مهارة قصصية متميزة.

تنم عن موهبة قصصية
مكتملة فنياً ،وهي ّ
ّ
بالتميز ،مبا متتلكه من أدوات القص احلديث،
تبشر
ّ
القائم على املفارقة ،واملغاير للواقع.

"مقام الشباب" للقاص عامر الشقيرات.
قصة ُ

احململة
تقترب لغة القصة من اللغة الشعريةّ ،

بالصور ،لغة جميلة تدفعك لقراءة القصة
دفعا ً هينا ً لينا ً .تكشف حوادثها عن مغامرة في
سلك طرق مجهولة ،تعود بك إلى فن املقامة
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قصة "املريا تخدع" للقاصة رشيدة بدران.
مشوق ممتع،
تتمتع القاصة بأسلوب قصصي
ّ
وأسلوب سلس ،ولغة جميلة ،فالقصة متثّل

جنون اإلنسان في هذه احلياة ،وإ ّن اجلنون ال يتوقف
عند احللم ،القابل للتحقق ،وإنمّ ا ينفرج إلى الواقع
بكل حذافيره .تكشف القصة عن كاتبة متميزة،
فهي قاصة متتلك أدوات القص ،وحتلّق بك في
عالم مليء باجلمال واملتعة.

قصة "السبات الشتوي" للقاص أسامة
الساحوري.
هذه قصة أقرب ما تكون لقصص الفتيان،
استخدم فيها القاص رموزا ً قصصية (األرنبة
والثعلب والشجرة) في تصعيد األحداث ،والقصة
تذهب مذهب قصص "كليلة ودمنة" ،بأسلوب
القص
شيق ،وتنتهي بحكمة كما كان
ّ
قصصي ّ
العربي القدمي ينتهي ،لكن يبقى القول أن الكتابة
حتتاج إلى وعي كبير في عالم الطفولة ،املمت ّد
إلى الفتيان اليافعني ،وهذا ما سيكون أمام
الساحوري ،كي ميضي في الكتابة.
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قصة "مبالمح معتوهة" للقاصة إسالم

قصة "هكذا توأد" للقاصة دعاء جهاد.

احلوراني.

تتضمن القصة صورة الشهيد في جتليات املشهد

تقترب القصة من الواقع كثيراً ،وتستخدم

اإلنساني املؤث ّر ،وفي القصة تسلسل لألحداث

القاصة لغة شعرية بضمير "األنا" املتكلم،

بطريقة منطقية من بدايتها إلى نهايتها ،أي

لتروي حكاية أقرب حلكايات الشعراء اجملانني/

تسلسل هرمي ،في لغة جميلة ،وباإلمكان أن

فاحلس اإلنساني في القصة
الشعراء العذريني،
ّ
قد أخرجها من املباشرة والتقريرية ،إلى قصة

تشتغل القاصة على تقنيات السرد احلديث

القص احلديث .قاصة تعي فنيات
متتلك أدوات
ّ
ّ
وتبشر باجلديد.
القصة احلديثة،

من تقدمي وتأخير /استباق واسترجاع ،كي
تعطي للقصة وهجها اجلديد.
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حني استبدلوا الناطق بالصامت( .)2خرجوا

أرجلهم إلى ظاهر القرية فوجدوا البناء انتشر

جميعا في آن إلى الطرقات وكأنهم يستجيبون

في حقول احلصاد انتشار النار في الهشيم،

لنداء ،فرأوا ما ال يعهدون ،الدروب معبدة فلم تعد

فتطاول البناء حيث كانت تطاول أسوق السنابل.

تتلطخ األحذية بالوحل .ولّى العنت وحل الرخاء.

سألوا أحد "السواكني"،كيف زحف البنيان

نظروا إلى فوق رؤوسهم فلم تتعد عيونهم

وتعامد العمران؟! فأشار "الساكون" مرة إلى

احلبال املشدودة تفرعت منها اخليوط املمدودة

امتداد احلقول وأخرى إلى هياكل البناء وقال :بعنا

التي تشعبت من األعمدة املغروسة بثبات على

وبنينا .أول عروة من عرى امليراث جعلت الكثير

حواف األزقة متتد إلى جميع البيوت .فأعشت

قليال ،والسابقون األولون لم ينفعهم حرصهم.

األضواء األبصار،وقد كانت من قبل تبصر في

عادوا آخر النهار إلى بيوتهم يطأطئون رؤوسهم

حالك الظلمات .أرسلوا أعينهم أسفل منهم

ويتخالفون في الدروب ،فلم يعد األخ منهم يعرف

فوجدوا األنابيب تتفرع بكل صوب تشرق باملياه

أخاه ،فكل في شأن يغنيه .عاد كل منهم إلى

تدخلها إلى املنازل فتشخبها( )3من الصنابير

بيته فاستلقى على ظهره وثنى ساق إحدى

بيضاء كاحلليب لها زبد تفور من فوق إلى حتت

رجليه على ركبة الرجل األخرى ،ال يجد من

تكاد تخرق الصخر ال مقطوعة وال ممنوعة طيلة

يكلمه ،فقد تبلمت األلسن بعد أن كانت

النهار وكل الليل ،قبل أن تقذف النجيع( )4من

تتبلبل( ،)5عقدوا أصابع أيديهم خلف رؤوسهم

ركام الصدأ لبعد عهدها باملاء .فالبئر معطلة.

وأخذوا ينقلون عيونهم من بقعة في جدار إلى

جالوا في احلواري فوجدوها تعج بالدكاكني،

بقعة أخرى في جدار آخر كأنهم يستنطقونها

تغص
إحداها تتكئ على كتف األخرى،كل منها
ّ
مبا ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب

عن أسرار قوم روعهم هادم اللذات ،وشتتهم
مفرق اجلماعات ،فتتحجر عيونهم ال يستطيعون

بشر ،فاشتروا ما كانوا يزرعون بأدنى املكاييل

صرفها عن مواقع سقوط نظرها وكأن أنوار

وأغلى األثمان .فاألرض بور .استداروا ميينا ويسارا

أبصارها تستدفئ بالنظر إلى اجلدران التي لم

فمروا من أمام باب ينشر خبزا ال تنفث منه

تعد تدفئها "الكوانني" .البيوت كانت تدفأ

رائحة ،فطووا حتت أضبانهم أرغفة تكفيهم

باألجساد وليست بالنيران ،فأخذهم احلنني إلى

قوت يومهم .زاد يوم بيوم نذير جوع يدوم .امتدت

أيام الشقاء.
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خرج الرجل "احلصيف" يفر من وحشة أملت به

قالت" :العلم بالتعلم ،واحللم بالتحلم"(.)7

في بيت ضاقت عليه جدرانه ،فالتقى الرجل

فأول العلم أيها الرجل "احلصيف" يقود إلى آخره،

"الوقور" في أحد الطرقات وكأنه قد فزع مما قد

وآخره ال يكون إال بأوله ،فيجمع شذره وتبره(،)8

فزع منه صاحبه ،قال الرجل "احلصيف" سائال

من صفحات الصحائف على تفاوت الزمن ،حتى

الرجل "الوقور" واحليرة تبدي إماراتها على وجهه

تصير جواهر ودرراَ ،جم َع أعواد احلطب ،من سعة

املتجهم :أشكر لك أيها الرجل "الوقور" لو دللتني

الفجاج ،حتى تصير أكواما وحزما ،عندها يكون

إن كنت تعلم حتت أي جنم من جنوم السماء يقع

املرء عليما .واحللم يكون بافتعاله ،وليس به في

قبر "متيم بن أبي" ،ألدعو له؟! .نظر الرجل "الوقور"

ذاته ،فمن كظم غيظه عن غر جهول ،أو جتاوز

إلى الرجل "احلصيف" نظرة ال تخلو من الشك

بعفوه عن أرعن عجول ،وتدبر أمر نفسه برأي

والريبة في أن الرجل "احلصيف" فقد حصافته

أهل التجارب،وانتحى عن آراء أهل املآرب ،،وصبر

واختلط عليه عقله ،وكأن الرجل "الوقور" سالم

على ظلم الغرباء من غير ذل ،وعلى ضيم

العقل وافر احلصافة ،أرسل الرجل "الوقور" نظره

ذوي القربى من غير ذُحل( ،)9صار حليما .بدت
الدهشة على وجه الرجل "احلصيف" وظن أن

إلى الرجل "احلصيف" وقال :ألقت علي القول

الرجل "الوقور" قد سلب عقله فصار يقول

برزة من النساء( ،)6ثرة حسناء ،غراء فرعاء ،غيداء

ما ال يعي ،ويغرف مما ال يعرف .أعاد الرجل

شماء ،حوراء زجاء ،وطفاء مرهاء ،دعجاء جنالء،

"احلصيف" القول على الرجل "الوقور" :أراك

بلجاء صلتاء ،شنباء رتالء ،ملياء لعساء ،رخصاء

صرت تلوك لسانك ،وتنتقي من القول ما يجمل

سلتاء ،ملساء ردماء ،هيفاء بهناء ،رَزان َحصان،
خفوت الصوت ،غضيض الطرف ،تنهل من مناهل

بيانك ،وكأنك عالم مبا ال أعلم ،وأنا أعلم بأنك
ال تعلم أكثر مما أعلم ،فأسهبت أميا إسهاب،

العلم نهال جما ،وتعب من معني األدب عبا ملَّا ،ذات

وزدت في اإلطناب حيث كان يجب االقتضاب،

إلى السماء ،ثم أعاد بصره إلى األرض ،ثم التفت

بداهة وبيان ،وقريحة ولسان ،مالكة مللكة مكني
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وأطلت اخلطاب ،فأفندت باجلواب،فقلت غير

القول نثرا ،جامعة لزمام فصيح الكالم شعرا،

الذي أريد ،وأجبت عما لم أسأل!! .قال الرجل

نقية سوية طبع الفطرة ،سليمة سجية فطرة

"الوقور" للرجل "احلصيف" :ويحك أيها الرجل

السليقة ،على وفرة في اخل َلق ،ومتام في اخل ُلق

َم أقل لك بأن ذات الريحانة ،الكلول
"احلصيف" ،أل ْ

الوسنانة ،احلسيبة النسيبة ،األديبة األريبة،

وهو يطوف ببصره في أقاصي اآلفاق ،ثم التفت

الشريفة العفيفة ،الكتوم العطيفة،قد قالت

إلى الرجل "احلصيف" وخاطبه بالقول :ما أشد

لي بأن "الفهم يبز ُّ العلم"( ،)10فمن أوصد
الباب أمامه ،فلم يكتسب من العلم ما

عجبي لقولك ،وشدة تعجبي من أمرك ،أتسأل
عن قبر من اسمه ينبئ عن سالف عصره ونحن

يكفيه لعقله ،انفرج له باب االستزادة مبا وهب

في زمن لم يُعد يُسأل فيه عن األحياء؟!! .قال
الرجل "احلصيف" وهو يجحظ بعينيه :وهل

حكم األيام،فالعلم جزء والفهم كل .قطع الرجل

فات فهمك أيها الرجل "الوقور" ،بأنه في الزمان

"احلصيف" القول على الرجل "الوقور" بقوله :ال

الذي يصبح فيه العليم جهوال ،واحلليم حيرانا،

تأخذني أيها الرجل "الوقور" بفهمك ،فما أشاغله

يصير احلكيم مؤخرا ،والسفيه مقدما ،والسيد

في نفسي أشد مما تناجيه في نفسك ،فإن عجزت

رعاعا،والرعاع سيدا،وينهض الرويبضة( )11بأمر

عن جوابي على سؤالي فال تزدني حيرة في فهمي

العامة ،ميأل األسماع هدير خطابته ،كجمل يرسل

على حيرتي بعلمي ،فإن لم تسعف على احلال

شقشقته من بني أشداقه( ،)12فيعلو صخبه،
وال تُعى خطبه ،ويظهر زبده،وال تجُ نى زبدته ،في

له من الفهم ،فتمكن من إبرام اإلحكام من

فاترك سجع املقال .قلَّب الرجل "الوقور" كفيه

55

تلك التجربة الناجعة في روايته الشهيرة "آالم
فرتر" التي كتبها دون أن يبذل أ ّي جهد شعور ّي
باستثناء جهد اإلنصات إلى هواجسه الباطنية
فتمكن بعد ذلك من حترير نفسه من كافة
الضغوطات واخملاوف والوساوس الشيطانية

العنصر اجلمالي دخيل على التجربة البشرية
فهو وإن كان يضفي عليها مزيدا ً من السمو
األخالقي بل رمبا الوهمي في كثير من األحيان ،إال
أن ّه في حقيقته ال يعدو أن يكون أثرا ً من آثار الترف
أو الكسل أو اللهو..

التي كانت تسيطر عليه وتقبض أنفاسه،
فانتشل نفسه من سجن الرغبة القوية في

هذا العنصر اجلمالي املتناقض يولد نوعا من

االنتحار إلى حياة ملؤها الغبطة والرضا.

اجلمالية وهي في حد ذاتها متثل احلضارة
اخلبرة
ّ
بكل صورها وأشكالها فتحفظها في سجل

يُعد العمل الفني ضربا ً من االعتراف الذي
يسعى الفنان من خالله إلى التنفيس عن رغباته

ناطق بعظمتها ورونقها متغني ًة بأمجادها .وهذا
بالتحديد ما يفسر اختالف التصورات اجلمالية

املكبوتة في أعماقه ،وهو أشبه ما يكون بعملية

والصنائع الفنية والسمات الطرازية على اختالف

تطهير روحية ،أي أن الفن يعمل على تطهير

احلقب التاريخية ،األمر الذي يتطلب منا بل

انفعاالتنا من خالل التحرير أو التحصني اخلُلُقي

ويجبرنا على أن نزيح الستار عن كافّة مقومات

لطرد كافة املشاعر العنيفة من خوف ورهبة

اإلبداع.

ورأفة وحب إلى غير ذلك من أحاسيس داخلية
دفينة ميكن أن يكون قد استقر تأثيرها في قرارة

لطاملا تأثر الفن بالواقع؛ فالفنان يقوم بإضفاء

النفس وأعماقها.

نوع من الصبغة الواقعية على فنه ال تعكس
بالضرورة ما عاشه من اضطرابات واختالالت أو

ولعل الفنان هنا يعيش حالة من التقمص

متع ورغبات ،بل متتد لتشمل ما شاهده عن كثب

الوجداني والتعاطف الرمزي حلالة شعورية

لدى غيره ،بحيث تشكل جميعها وحدة جمالية

ما تدفعه نحو إخراج العمل الفني أو اجلمالي

علي أن
تعود لروح حقبة تاريخية ما .وينبغي
ّ
أذكر أن الطبيعة تلعب دورا ً حيويا ً في تشكيل

املشبوبة واحلس املرهف ..وهنالك من يرى أن

هذه الوحدة اجلمالية ،فقدميا رأوا أن الف ّن مجرد

بطريقة خصبة ومؤثرة مفعمة بالعاطفة
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محاكاة للطبيعة إذ ليس فيها ما هو دميم على
اإلطالق!..

أعتقد أ ّن املهم في الفن هو خلق عالم جديد
يغص باالبتكار واإلبداع ،دون أن ينحصر
متكامل
ّ

وهذا ما أكده"  "Ruskinعالم اجلمال حني

في التجربة البصرية باملطلق ..وإال فإن ّه سيكون
نوعا ً من الكذب ال محالة.

هي املصدر األوحد للفن!..

الطبيعة هي نقطة االنطالق فالف ّن ال يأتي
ومهمة الفنان هنا ال تقتصر على
من عبث
ّ

دعا الفنّانني إلى عبادة الطبيعة واخلضوع لها
وتاماً ،فمن منظوره أ ّن الطبيعة
خضوعا ً كامال ً ّ

أما "ويسلر" الذي كان يخالفه في الرأي فكان
ّ
يردد دوما ً أنه ليس من الصحيح أ ّن الطبيعة دائما ً

على حق!..

احملاكاة اجملردة لها ،بل إن عليه أن ميتلك حدسا ً
ملّاحا ً وبصيرة نافذة تغوص في أعماق ما ترى
وتستنطقه بروح العالم وجديّته.
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وأن تظهر في تقنية الكتابة ،هذه اإلسقاطات
أفرزت قارئا ً محايدا ً فالرّاوي ( الكاتب ) جنح في
تقدمي االنزياحات وخرق الثوابت بعيدا ً عن ذهنية

لوحات تتشارك فيما بينها بذاتية املوضوع .هذه
املشاهد املقطعة جرى الربط بينها بأسلوب

املتلقي أو أنه كان يطرق اجلانب املغفل من

ذكي إليصال فكرة النص ومت قلب األدوار للخروج

الذهنية التربوية حيث جلأ إلى تقريب اخليالي

بأمثولة مغايرة.

من الواقعي وجعله – أي اخليال – يتماهى مع

ثمة إذن خط مستقيم ينتاب اجملموعة غير أنه

الطبيعة النفسية للمتلقي.
سوف نلحظ أيضا ً زخما ً من العبارات املكرورة

خط يشوبه الكثير من القطعات والتوقيفات،
ورمبا انحناءات غير متوقعة لم يكن القارئ قد

واملتداولة في السياق اللغوي االجتماعي وهي

حسب حسابها فالشكل استثنائي على ما يبدو

السرد ،بساطة التركيب
مبعثرة بكثرة في ثنايا ّ

بينما ينصب الكاتب فخاخه في الفكرة بحنكة

وسهولة العبارة تقود إلى فكرة حول فئوية

الكتابة وبالتالي إلى منوذج القارئ الذي كتبت له

وذكاء.
تاليا ال أعتقد بأن هذه املداخلة تشكل مقتربا ً

مثل هذه القصص.
أشرت سابقا ً الى أن فكرة النص تعتمد في

ميكن من خالله الوصول الى عوالم النص
وبواطنه لكنها تقترح مفتاحا ً للوقوف على

سياقها العام على زحزحة الهاالت التربوية

منهجية الكتابة وحرفيتها ،وبحسب رؤيتي

الثابتة وإيجاد بدائل لها؛ ففي حني يتخذ القص

فاجملموعة التي بني أيدينا ممتعة وذات لذاذة قادرة

هيئة تبحث في تشكيل صدمة للمتلقي

على التوجيه نحو جماليات فارهة.

(خرق الثوابت) اتخذت القفالت القصصية

وإذا كانت الذ ّاكرة ال تعشق فهل للنسيان قلب

وفي اللحظة األخيرة مهمة اإلدهاش (كسر

باحلب؟ سؤال ألصقه على غالف اجملموعة
مفعم
ّ

املتوقع) ويظهر ذلك في جل عمل اجملموعة (مثل
هذه التقنية استخدمها بعض كتاب القصة
الساخرة كعزيز نيسني وهوغو فينر وغيرهم).
في بعض القصص يستخدم الكاتب تقنية
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من العناوين الفرعية لعنوان رئيسي أو لنقل

الكوالج /القص واللصق من خالل مجموعة

وأترك لقارئها اإلجابة.

حينما تقرأ أدب مكسيم غوركي ،تشعر
أنك جتالس رجال ً ثرثارا ً في مقهى ،رجال ً لديه
كالم ـ في غالبه ـ يحمل
كالم ال ينتهي ،لكنَّه
ٌ
ٌ
في طيَّاته جماال ً ووضوحا ً وقوَّة ،ما أدهشني حقّ ا ً
في غوركي هو الذاكرة احلديدية التي تقبع في

جمجمته حتَّى طغت عليها فشقت سبيلها
نتو ًءا واضحا ً في جبينه يتذكر لنا رائحة مالبس
الفالحني وعرقهم ،ولون البحر املخُملي الكثيف
كالزيت ،وطعم شاي السماور اللذيذ إذ يغلي
في الشتاء القارس ،وللحق ،لم أكن أتخيَّلُ بادئا ً
أنَّ ذلك اخمللوق احملايد ج ّداً ،والذي عوَّدنا على قراءته
سيضحي في
املوضوعية لألمور في "طفولتي"ُ ،
النَّهاية ـ ولألسف ـ امرءا اختار أن يكون فارغا ً من
اإلميان في "جامعيَّاتي" ،ولكن كيف حصل ذلك؟

تعلَّق مكسيم غوركي ـ بعد وفاة
أبيه وغياب أُمه املتكرر ـ بجدَّته تعلُّقا ً عظيماً،

حتَّى أنَّه اقتبس ـ فيما استطاع ـ صفاتها
سموها
التي لم ير ـ على حدِّ تعبيره ـ في
ِّ
ورفعتها ُمقارباً ،فحفظ قصصها عن ظهر قلب،
حتَّى كان أصدقاؤه يُلقِّ بونها بالرَّاوية ،وأُعجب
بحلْمها ،وصفحها املتكرر عن النَّاس ،حتَّى أنَّنا
ِ
في نهاية قصة "رفيقي" نتفاجأ بردّة فعله
الباردة إزاء رفيقه الذي استغله وأصبح عالة
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ثم خدعه
عليه وشاجره وخالفه على الدوام َّ

يهمنا ُهنا من الصفات التي
وهجره ،ولكن ما ُّ
أث َّرت في غوركي من ِق َب ِل جدَّته ،هو ما أُسميه

بالتصرف الساذج مع اهلل حيث كانت البداية،
كانت اجلدة قد اعتادت وهي تنظر إلى األيقونات
في بيتها أ ْن تُبعثر كلمات ابتهالها سكران ًة
ثملة ،وكتب لنا غوركي كل كلمة؛ فقد كان
يستمع بإنصات وانبهار! فهل نعجب بعد هذا
إذا عرفنا أنَّه تصرف بطريقة ُمضحكة وغير
لبقة مع أيقونة العذراء في عيد الفصح(*)؟
باختصار ،فقد تلقَّى غوركي في صباه ثقافة دينية
ضئيلة ومشوَّهة ،نشير هنا إلى بعض القصص
فيما يتعلق بذلك ،منها إحراجه جلدته بأسألته

الدينية التي أجلمت عن إجابتها( ،)1واستنتاجه
من أقوال جده املتدين أ ّن ثمة قوَّتني جتعالن احلياة
صعبة :اهلل! والنَّاس( )2إضاف ًة إلى هذا فقد
كانت لغوركي أفكاره الدينية اخلاصة؛ فنراه إزاء

ومخاطبتها العفوية
ابتهاالت جدته الساذجةُ ،

لإلله التي تصل حد الغباء يفترض أنَّ جلدته إلها ً

يختلف عن ذلك الذي جلده ،وأعتقد أنَّ هذا الفهم
الغريب لألُمور أتاه تاليا ً فأث َّر في كتابته عن هذه

املرحلة املُبكرة من عمره ،هذا التفكير كان
منشؤه افتقاد غوركي للقدرة على تفسير "إنَّ

اهلل خلق آدم على صورته" واضطراب النَّاس حول
هذا املقولة التي ترددها الكنيسة ،وثبت لغوركي

أنَّ ما يصدر عن النَّاس يصدر عن اهلل ،فإذا اختلف

كالسيد "هذا رائع" ،وزوجة اخلياط ،وامللكة
مارغو ،وغيرهم ،لذلك فقد أُعجب بسيرة

إله طيب يمُ ثله إله جدته ،وآخر شرير منتقم،
لم يتوا َن غوركي عن التنكيل بأتباعه كجده ـ
الذي كان يُسيء أحيانا ً ُمعاملته ـ حني مزَّق له

الطالب املناضلني على حد تعبيره ،وإذا أخذنا

ما يصدر عنهم ،تتعدد اآللهة عندئذ ،فال بد من

تقومي القديسني ،ولم يُكلف غوركي نفسه عناء
سؤال املتدينني عن معنى هذه املقولة ،بل اكتفى

باحلسبان فضول غوركي ،وشغفه بتعلم كل
جديد ،ومخالطة النَّاس ،فقد شك َّلت الرحالت
التي كان يمُ ضيها إلى مخابئ الطالب السرية،
واالستماع إلى كالم قد ال يفهم كثيرا ً منه،

بحيرة البسطاء الالهبة وكالمهم املُشكك؛ فهو

جتربة مثيرة له ،ولّدت لديه ُحبَّا ً لهؤالء القوم،
وتقديسا ً ملا يعتقدونه ،لكن احلدث األكبر الذي

كان غوركي يُحب املكثرين ـ إذا استثنينا
اجلد ـ من القراءة ،ويصفهم أطول من غيرهم،

أث َّر فـي وجهة غوركي اجلديدة ـ على األقل مـن

يُح ُّبهم!

وجهة نظري ـ ،كان يكمن في تداعيات محاولة
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انتحاره الفاشلة ،التي تدل على ضعف في

وقد يسال أحدهم" :فماذا عن

اإلميان الذي ينهى عن ذلك ،حيث لم تتمكن

املؤمنني؟ ألم يلتق غوركي أحدهم؟" ،اجلواب
طبعاً ،ولكن القدر هنا لعب دوره أيضاً ،إذ

في الصدر ،عادةً ما يتأث َّر النَّاس بالشخص الذي

كانت الغالبية من أولئك املؤمنني باهلل سيئي

رصاصة ما من دخول قلبه ،واكتفت باستقرارها
ميد لهم يد العون في األوقات الصعبة ،وكلما
كان املوقف صعباً ،كان التأث ُّر أكبر ،فكيف إذا
ُمدَّ ْت يد العون في موقف كاالنتحار ،وهكذا
تأث َّر غوركي بروماس ُمعلمه اجلديد األوكراني،
يحدِّث ُنا غوركي عن روماس" :بدا لي أنَّه أرادني
أن أحتقق متاما ً أنَّ مكاني إلى جابنه ،وبدا لي أنني
لم أكن اختبرت مثل هذه الفرحة العارمة من

فقدت
الرفقة من قبل ،فمنذ محاولتي االنتحار
ُ
شيئا ً من احترامي لنفسي ،وجعلت أعتبر أني
مخلوق فارغ عدمي القيمة ،وطغى علي شعور ٌ
بالذنب ،وشعرت باخلجل من احلياة ،وال بُد َّ أنَّ
روماس فهم ذلك ،ففتح أمامي ،في بساطة

جده القاسي اخمليف ،وحارس الكنيسة الذي
ظنه سيوقع به ويشي به إلى رب عمله ،وشعوره
باخلديعة بعد اعترافه لألب دورمييونيت ،وما كان
يراه من تصرف الشباب الفاحش جتاه الفتيات
أثناء الصالة ،األمر الذي دفع روماس إلى قوله:
"الناس هنا ال يختفي اإلميان من قلوبهم ،ال كما
في أكرانيا ،قد يكون ذلك شيئا ً حسناً ،فهم
يستطيعون التحرر من الدين بسهولة! وهو
(أي الدين) إجحاف أشد تهلكة"( ،)4ونصير
تولستوي الذي كان يأكل الكرز والعنب ،ويحب
أختني في آن ،ولقد كان غوركي شديد التأثر مبا

إنسانية ،باب حياته ،وأخذ بيدي يُعي ُد توازني،
ذلك يوم لن أنساه"( ،)3وهكذا عاش غوركي

يصدر عن النَّاس ،نذكر ال على سبيل احلصر،
إقدامه على االنتحار بعد رؤيته ملعلم املوسيقى

متأثرا مبوقف روماس النبيل معه إبان محنته،

يسرقه ،لذلك فنماذج املؤمنني القامتة هذه ظلت
ماثل ًة له شيئا ً بشعاً ،ولنتذكر أن غوركي كان

هرطوقي على حد تعبير الفالحني هناك ،ال يزور
الكنيسة ،ويبدي اهتماما ً عجيبا ً بالكتب ،اجلانب

يعرف أعلى درجات البؤس حق املعرفة" :لم أكن

عاش فترة من الزمن يرعاه فيها أوكراني ثوري،

األكثر أهميَّ ًة لدى غوركي الذي أمكن من تغلغل
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الطباع ـ من وجهة نظر غوركي ـ ،وفي أولهم

صفات روماس األخرى فيه.

شيء حزين ،كنت أش ّبه
أحب القمر ،كان فيه
ٌ
بالكلب ،تعيسا ً حتت ضيائه"( )5هذا البؤس

ولدته حلظة تعيسة ،فكيف بهذا العمر املمتد
الذي حوى تلك الشخصيات البشعة؟ لقد كان
غوركي بعد هذا مستعدا ً لتقبل أي شيء يدلل
على اإلحلاد ولو كان سخيفاً ،كما نقل اعترافات
ياكوف( ،)6وكما حدثنا عن أستاذ الرياضيات" :ما
أسرع أن اكتشفت أن هذا الرجل كان يحاول إثبات
وجود اهلل عن طريق الرياضيات العليا ،ومات ،على
أية حال ،قبل أن يحقق غايته"(.)7

الدينية تالحقه في هذا االمتداح أيضا إذ
نت أُحب قراءة الكُتب الروسية،
يقول" :كُ ُ
أتلمس فيها دائما ً روحا ً حزينة مألوفة ،كأن
َّ
أجراس الصوم الكبير توارت بني صفحاتها،
فال أكاد أفتح كتابا ً حتَّى تشرع تدق دقَّاتها
(أي األجراس) في بطء وهدوء"( ،)9وقال أيضا ً:

"أ َّما ديكنز وولتر سكوت فقد سيطرا على

مشاعري ،قرأت كتب هذين املؤلفني في سرور

ونحن نسأل غوركي :هل يحتاج النهار إلى

عظيم مرَّتني أو ثالثة ،وذكرتني كتبهما بصالة
احتفالية أقيمت في كنيسة فخمة،)10("...

لإلميان رغم كثرة الدالئل ـ والكون كله دالئل

كما حاول غوركي التعويض عن الدين بانخراطه

دليل؟ وهل محاولة فاشلة واحدة تقف مانعا
ـ؟ ومن هو الرجل؟ وهل هو على درجة عالية
من العلم؟ وهل يختفي الرقم واحد من الوجود
ليصير شيئا ً آخر؟ لندع عنا جدل املوتى فقد
رحلوا ،وفي ظل هذه األوساط من الالإميان كوَّن
غوركي نظرته املتشائمة عن املتدينني فقال
واصفا سكان كراسينو فيديوفو بعد طردهم
لهم" :أما حني يجتمعون سوية ،في مجالس
القرية أو احلانة على ضفاف النهر ،فهم يطرحون
كل صفاتهم احلميدة ،ويتلفعون كالرهبان ،بثياب
األكاذيب والنفاق.)8("..
عوض إهماله للجانب
حاول غوركي أن ي ُ ِّ
الرُّوحي بهواية القراءة وتقديسه لها ،فنراه
ميتدح الكتب الروسية بجنون ،ولكن املظاهر

في العمل ،ذلك النشاط اإلنساني الشامل ،ولكن
الرموز الدينية ظلت تالحقه هناك أيضا ً فيقول:
"أنا أيضا ً أمسكت األكياس وجررتها وقذفتها
(عمال التحميل
وخ ّيل إلي ...أن أولئك النَّاس
ُ
َّ
والتنزيل) قادرون لو وضعوا أيديهم على أبراج
الكنائس ومآذن املساجد ،أن يحملوا املدينة
بأسرها من قواعدها إلى املكان الذي يطيب
لهم"( ،)11كذلك فقد رأى غوركي في اجتماعات
الطلبة السرية ـ وكانوا جماع ًة من الثوريني
ـ فرص ًة للتواصل االجتماعي ،واللذة الروحية
اخلفية ،فعبر عن ذلك بشيء من الروحانية
الدينية فقد قال عن جتربته تلك" :هزَّتني رعش ٌة
شديدة بعثها في َّ ذلك اجلو من األحاجي ـ هذا
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الذي يعد أسمى من جميع األشعار وأكثر فتنة،
أحسست أني مؤمن حقيقي ،يصلي أولى صالته
ُ
في محراب إميانه ،وتذكَّرت السراديب واملسيحيني
األوائل )12("....من هذه النَّصوص اآلنفة،
يتبني لنا مدى الصراع الذي عايشه غوركي بني
الشك واليقني ،شخصيا ،أعتقد أنَّ غوركي كان
مؤمناً ،خصوصا ً إذا قرأنا اعترافه" :كنت أحب
أن أغدو إلى الكنيسة ...كان قلبي الصبياني،
وقد غدت اجلروح خدنه األليف وصبغته قسوة
احلياة ،تغسله هنا أحالم مبهمة ،لكنها جارفة
قوية"( )13لكنَّه ظل يكابر على نفسه ،ويلتقط

يسوغ به موقفه ذاك من الدين ،كقصة
أي شيء
ِّ

أستاذ الرياضيات ذلك ،ورمبا هو غوركي ينطق لنا

بلسان بطل روايته األم بافل ليلخص لنا موقفه،
ويدافع عن نفسه" :أنا لم أحتدث عن اهلل
الطيب الرحيم الذي تؤمنني به (الكالم هنا
موجه لألم) ،بل عن ذلك اإلله الذي يستعمله
الكهنة مثل العصا لتخويفنا ،والذي يحاولون
باسمه جعل الشعب بأسره ينحني أمام إرادة
البعض الشريرة"( ،)14وهنا يبرز خيط من احترام
املقدسات ،في الوقت الذي يتبني فيه أن قضية
التجرؤ على الدين ما هي إال وسيلة للتمسك
بالعدل االجتماعي في وجه املتظاهرين باإلميان،
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هذا العدل الذي هو الشغل الشاغل عن كل

قضية من وجهة نظر غوركي ،ويتبني لنا أيضا ً
أن دعوى ترك الدين أمر ٌ قد تقدر عليه ألسنة
امللحدين ،أ َّما قلوبهم وعقولهم الالواعية ،فال؛
ذلك أنَّ الدين جزء أصيل من كينونة اإلنسان
وإن زعم خالف هذا.
مالحظة :اعتمدنا في النصوص الواردة على
"مكسيم غوركي املؤلفات اخملتارة" اجمللد الثاني،
ترجمة احملامي سهيل أيوب ،دار رادوغا ـ موسكو،
وهذا اجمللد يحتوي على 788صفحة مقسومة
بني كتابي "بني الناس" وأشرنا له باحلرف"أ" ثم
"جامعياتي" وأشرنا له باحلرف"ب" ،وقد يكون
في بعضها قليلٌ من التصرف
(*) أ )1( 131أ  )2( 77أ  )3( 194ب 706
( )4ب  )5( 729ب )6( 730ب )7( 664ب
)8( 574ب  )9( 776أ )10( 442أ )11( 443
ب )12( 591ب  )13( 654أ )14( 118من رواية
األم اجلزء األول  89هذا وأنوه أن بطل الرواية
بافل يمُ ثل آراء غوركي بصراحة ،أ َّما شخصية

األم فتمثل وجهة نظر الشعب فالحني وعماال ً

بسطاء ،وأ َّما شخصية صديق بافل أندريه فيمثل
نسيجا ً من آراء معلم غوركي روماس ،ومعلمه
الثاني لينني ،وقد فصلت القول في تأثير حياة
غوركي على روايته األم ،وعلى شخصياتها في
بحث مستقل.

ما سبب ضعف مشاركة املرأة في احلراك

أن يقيد مشاركة املرأة هو ثقافة العيب حيث

السياسي على الصعيد احمللي؟

تبنى الكثير من األحكام املطلقة جزافا بنا ًء على

األنثى العربية بشكل عام برغم حبها ورغبتها

هذا املفهوم ،حيث ينتج املنع عن املشاركة من

باملشاركة إال أنها مقيدة سواء من قبل عائلتها

باب عدم السماح باالختالط الوارد في املسيرات،

أو اجملتمع أو حتى نفسها.

أو ألنه لو رأى أحدهم ابنة أو أخت فالن مشاركة
مبسيرة فإن ذلك يطعن بشرف عائلتها.

ما الذي يقيدها؟
يقيدها خوفها من مواجهة أهلها إذا ما أشهرت

متى يكون املنع من الفتاة نفسها؟
بعض اإلناث تتربى بعيدا ً عن األجواء السياسية،

يكون هذا سبب من أسباب عديدة إال أنه األكثر
تأثيرا ً على مشاركتها من عدمها.

مجرد مشاهدة بسيطة لقناة إخبارية قد تكون

رغبتها في النزول إلى الشارع واملشاركة ،وقد

كيف ميكنها أن تتغلب على ذلك اخلوف؟

ليست دورها ،حيث تقول بقرارة نفسها "ملاذا

هذا النوع من اخلوف ال ميكن أن تتجاوزه الفتاة إال

أشارك؟".

باملواجهة والتحدي لذلك عليها هنا مواجهة

ما أهم األسباب األخرى؟

أهلها قبل مواجهة الشارع مبطالبها.

ميكن أن يكون لنوعية األم األثر األكبر ،فإن كانت

ما هي أسباب خوف األهل؟

األم ثورية يكون األبناء ثوريني ،فمن تقوم بالرعاية
أوال وأخيرا ً هي األنثى بدورها كأم ،بالتالي هي

خوف األهل هنا نابع من ثقافة اجملتمع ،اجملتمع

صاحبة األثر األكبر على أبنائها مما غذته إياهم

الشرقي حت ُّده مفاهيم متعلقة باملرأة مثل حتديد

حيث أن تأثيرها أقوى من تأثير األب.

األدوار حيث يرى أن دورها يبدأ وينتهي في املطبخ،
فيحرِّم عليها أدوارا ً أخرى مهمة وتقوم بها األنثى
بشكل أساسي في بناء اجملتمع ،مفهوم آخر ميكن
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مزعجة بالنسبة لها ومن هنا يكون املنع من
نفسها إميانا ً منها بأن املشاركة السياسية

ما سبب أهمية مشاركة املرأة في احلراك
السياسي؟

القرارات السياسية سواء الناجتة عن احلراك أو

نوعية أفضل وتأثير أقوى من باب أنها أكثر عرضة

عن غيره تؤثر في حياة املرأة والرجل في اجملتمع،

للتواصل مع اجملتمع وتلقي الدعوات للمشاركة

بالتالي وجودها بجانبه في الشارع يجعلها من

وإعطاء قدر من األهمية لرأيها ،ويكون وعي

أسباب التأثير على القرار السياسي ورمبا من

املتعلمة بدورها اجملتمعي أكبر من غير املتعلمة.

أصحابه ووجودها يجعل اجملتمع متكامال ً ال يلغي
نصفه النصف اآلخر ،ويعترف الرجل بدور املرأة

ما دور اجملتمع في حتفيز املشاركة السياسية

كأكثر من مجرد دور داعم أو مساند بل كدور

للمرأة؟

رئيسي.

في عقل كل إنسان جزء يسمى البنية املعرفية،
املفاهيم اخلاطئة التي تفرضها ثقافة اجملتمع

ما الفرق بني املرأة املتعلمة والعاملة وغير

علميا " التشويه
تشوه هذه البنية مبا يسمى
ّ
املعرفي" ،يتصرف القائم في ذلك اجملتمع على

املرأة املتعلمة أسرع حتركا ً واستيعابا ً لألحداث
حسا ً حتليليا ً أكبر من نظيرتها غير
ومتلك
ّ

أساسها مثال عبارة "ال يفل احلديد إال احلديد"
حتمل قدرا ً من املفاهيم السلبية التي تزرع في

املتعلمة والعاملة؟

املتعلمة ،بالتالي تكون مشاركة األولى ذات

عقل اإلنسان من عنف وسلبية في التعامل
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البشري ،أيضا ً كما ذكرنا افتراض أن املشاركات

.2عدم امتالك املرأة القدرة على التعامل مع

بالسياسة سيئات األخالق وأن املشاركة

النقد عند تلقيه في بعض األحيان.

السياسية تسيء لشرف املرأة ،بعض اإلناث

.3حدوث اعتداءات لفظية أو جسدية موجهة

يحملن هذه التشوهات من اجملتمع وتبني عليها
ويكون لديهن فكرا ً ازدواجيا ً بني
معتقداتهن،
ّ

خصيصا للمرأة كأسلوب ضغط.

طموحها ورغبتها باملشاركة وبني استنكارها

.4عدم احترام املرأة في املناسبات املشابهة
مما يضعف إميانها وثقتها بنفسها وبالتالي

حلقها باملشاركة.

احترامها لذاتها.

ماذا ميكننا أن نرى على الصعيد السياسي
ونعتبره جناحا ً للناشطات السياسيات؟

على الصعيد الشخصي ،هل تشاركني باحلراك
السياسي؟

أن نرى امرأة أردنية تصل إلى مجلس النواب دون

ال أشارك لعدم وجود فرصة مناسبة ،إال أنني

كوتا.

أقوم مبا أقدر عليه عند إتاحة الفرصة ،مثال أثناء
تدريسي الرسم كنت أطرح أفكارا ً سياسية

ما تأثير الشارع على املشاركة سياسياً؟
في أول مشاركة سواء لفتاة أو شاب سيكون
احلماس هو املسيطر على عقلها أو عقله ،بعد

في مخيلة طالباتي عبر الرسومات ،وكنّا نحث
الطالب على التحدث بحريّة والرسم بحريّة

برغم منع املؤسسة التي كنت أعمل بها

ذلك وفور الوصول إلى مكان املشاركة وتقييم

حينها للتطرق إلى املواضيع السياسية ،ثم

الوضع سيبدأ إحساس اخلوف بالتسلل إلى
نفسه ،هذا اخلوف يكون طبيعيا ً في حال استمرار

إنني أشارك عندما تعنيني القضية بشكل
شخصي سواء على الصعيد الوظيفي أو

املشاركة ويصبح غير طبيعي عندما مينع

األكادميي وأجد الوقت للمشاركة.

املشارك من تكرار التجربة ،ميكن أن يكون للشارع
تأثيرات سلبية أخرى مبرراتها:
.1رفض اجملتمع رؤية املرأة كناشطة سياسية.
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عواد مسؤولة اللجنة
التقينا بعد ذلك أسماء ّ

اإلعالمية في رابطة املرأة األردنية ،وسألناها عن

أهمية مشاركة املرأة في احلراك السياسي؟

التقينا كذلك برضا استيتيه وهو طالب

مشاركة املرأة في احلراك السياسي مهمة ألنه ال

ومشارك دائم باحلراك وسألناه ما شعوره

ميكن فصل قضايا املرأة عن الرجل لذلك النضال

لو اكتشف أن إحدى نساء عائلته مشاركة

واجب من كليهما ومهم أكثر بالنسبة لها

باحلراك؟

للحصول على املواطنة الكاملة دون متييز بالتالي
في احلصول على حقوقها الكاملة.
73

سأكون أكثر من سعيد بذلك ألنني أصال أحثهن
على املشاركة ،فبرأيي املرأة ال يجب فقط أن
تسعى إلى احلصول على املساواة مع الرجل بل
على حقوق أكثر متيزا ً من حقوق الرجل وذلك

علينا أن نخلق وعيا مينح املرأة حرية وحقا وقدرة

لعظم دورها في اجملتمع وواجبها الذي أعتبره

كافية على املساهمة في صنع القرار.

أكبر وأهم من دور الرجل.
في حني تقول دمية جرادات ،طالبة في اجلامعة
سياسيا ً ألنها أصال ال
األردنية ،أنها ال تشارك
ّ
تعرف سبب وجود حراك سياسي في األردن وال

تهمها املشاركة على الصعيد الشخصي.
جتدر اإلشارة إال أنه في لقاء قدمي مع الناشطة
السياسية املصرية ميريان أذكر قولها "على
الفتاة القيام مبواجهتني حتى تتمكن من
املشاركة في احلراك السياسي وصنع القرار،
تكون األولى عند قيامها مبواجهة أهلها وحتى
خروجها من باب البيت والثانية فور وصولها
الشارع".
ختاما ً تخوف األهل من املضايقات التي ميكن أن
تتعرض لها بناتهن ،وتخوفهم من الضغوطات
واملالحقات األمنية لفتيات وعائالتهن مبرر إال
أنه ال ميكن أن يكون سببا ً في منع الفتيات من
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إلى الشارع واملطالبة بحقوق املرأة التي تكفل
أمنيا ً إذا ما عبرت عن رأيها ،وحتى
عدم مالحقتها ّ

املشاركة بل يجب أن يكون حافزا ً أقوى للنزول

نصل إلى امرأة تؤدي دورها اجملتمعي مبهارة فائقة

األوف بعد األوف" :ع األوف مشعل..ماني تبليتو..

أمتنا العربية بشكل كبير ،هذه الهواجس
تُشكل جزءا ً كبيرا من حياتي ،وهذا بدوره ينعكس

تختار الرا عليان ،أغنياتها من التراثيات

بشكل ملحوظ على طريقة عيشي وممارساتي

األردنية والفلسطينية والشامية عموما،

اليومية ،أشعر مبسؤولية كبيرة تقع على عاتقي

بعناية فائقة ،حريصة كل احلرص أال يخيب

من خالل ضرورة توظيف صوتي خلدمة قضايا

ظن اجلمهور الكبير واحملب ،بها ولو مرة واحدة،

األمة العربية بشكل أساسي والتذكير مبناسبات

شاركت مؤخرا مبهرجان املقام الدولي في

معينة تخص األمة وتعريفها لألجيال اجلديدة،

أذربيجان ،وحصلت مع فرقة شرق على املركز

ليس فقط داخل إطار عربي وإمنا عاملي إن

الثالث عامليا بني دول مخضرمة في مجال غناء

استطعت ،هذا من جهة ,ومن جهة أخرى

املقام وأدائه ،رائعة وبهية بطلتها ،ملتزمة بأدائها

أيضا ،أعتقد أن دورا كبيرا يقع على عاتقي في

الراقي ،متضي في طريقها بخطى ثابتة ومدروسة

احلفاظ على التراث العربي والفلسطيني بشكل

كما الكبار ،وبهذا اللقاء َّ
الشيق والرائع ،نُسلط
الضوء على جوانب من حياتها :

خاص ،باإلضافة إلى أهمية إعادة إحياء التراث

هو اللي تبالني" ..

العربي الكالسيكي أيضا ،فأنا معنية بكل ما
ذكرت وكل ما هو إنساني مع التأكيد على ضرورة

• الرا عليان ،سأبدأ معك بالسؤال الوجودي،

االهتمام باملضمون واللحن القوي واملميز.

ت؟
من أن ِ
بداية دعني أقول بأنه من الصعوبة مبكان أن يُعرِّف
اإلنسان بنفسه ،رمبا ألننا لسنا معتادين على
ذلك ،لكن من املمكن أن أقول أشيا ًء بسيطة عن

نفسي ،وهي أنني إنسانة مقبلة على احلياة مبا
فيها من جمال ،أُحب جتربة كل ما هو جديد,

76

• ماذا عن أيام املدرسة األولى ،ال أعتقد
بأنك كنت طيلة الوقت ،جتلسني متسمرة
ِ
في مقعدك لتقول املعلمة صفقوا اآلن لالرا
ت شقية ومشاغبة ،مقتنعة
املهذبة ،هل كن ِ
ج عال
بأن صوتك جميل آنذاك ،تصرخني بضجي ٍ

متفائلة ،أعشق املوسيقى والغناء ،وبخاصة

في املمرات بني الصفوف ،تواصلني اللعب والغناء

موسيقى وفن الزمن اجلميل.

وإزعاج األطفال باحلارة ،أم هادئة ومتأملة مثلما

تستطيع القول أيضا إنني فتاة تشغلها هموم

أنت عليه اآلن ،كيف إذن كانت الرا الطفلة؟

بصراحة لم أكن تلك الطفلة املشاغبة الشقية،
لكني كنت أمتتع بشخصية قوية وقيادية جتذب
األطفال من حولي ،ولطاملا أحببت الغناء في
طفولتي ،وكنت أشارك في النشاطات املدرسية
املوسيقية والغنائية بشكل دائم ،كذلك كنت
أحب االستماع إلى أغاني فيروز وأم كلثوم
باإلضافة إلى أغاني مارسيل خليفة وأميمة
اخلليل وأستمتع جدا بسماع أغانيها الصعبة،
ومنذ طفولتي كنت حريصة على أن أغني للقدس
وفلسطني من خالل اإلذاعة املدرسية أو من خالل
املشاركة في فعاليات ومسرحيات مختلفة.
حني شعر أهلي بأنني أمتلك موهبة الغناء قاموا
بتشجيعي على ذلك ومدوا يد العون لي ،ومذ
دخولي اجلامعة شجعوني أيضا على االلتحاق
بكورال اجلامعة باإلضافة إلى تعلم آلة العود،
حيث التحقت في األكادميية األردنية للموسيقى.
• في معظم ما تؤدين ،تكون املنصة شبه
وكأنك حتفة فنية ،صامته
معتمة ،جتلسني
ِ
بزيك التراثي ،ضوء خافت وأسطوري يتسلل
وإليك أيضا ،يبدأ اإليقاع،
إلى وجوه العازفني
ِ
ينبعث الغناء مبوجات سحرية صوب اجلمهور
تلهف ،ما كل هذه الطقوس؟
امل ُ ِّ

املكونات الصامتة من حولك يجب أن تسهم
أيضا في دعم إبداعك وما تريد توصيله للمتلقي،
فكما الصوت له تأثيره كذلك األشياء البصرية،
وعندما تنسل املوسيقى بخفة نحو اجلمهور،
تكون اإلضاءة اخلافتة قد هيأتهم لذلك ،وجودي
بهيئة معينة فوق املنصة جزء من هذه املكونات،
ت وخشوع مع املوسيقى يحفظ
تفاعلي بصم ٍ
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لها هيبتها ،ويصهرني في اإلحساس أكثر ،وهذه
األجواء بشكل خاص تنسجم مع املضمون
املوسيقي والغنائي الذي يتم تقدميه بحيث
تتكامل هذه املكونات وتظهر بهذه الصورة،
كانت احلياة فيما مضى بسيطة وأضواء البيوت
خافتة حتت جنح الليل ،وبينما الناس يتسامرون
ينعكس ضوء القمر على وجوههم متاما مثلما
نفعل اآلن عندما نغني ذلك التراث املنبثق من
ذلك الزمن اجلميل ،وأنا أفضل أن أغني في هذه
األجواء ,بحيث ينعكس هذا على أدائي وتفاعلي.
• هناك قول صيني معروف" :إن كان معك
رغيف خبز ،فبع نصفه واشت ِر وردة" وأعتقد
بأن ذلك ينطبق أيضا على :بع نصفه واستمع
ت عذب ،أو اشت ِر ،رغم أنها أغلى ،تذكرة
لصو ٍ
حلفل موسيقي ،وما إلى ذلك من املعنويات
ٍ

الرقيقة ،لو كان معها ثمن نصف ذلك الرغيف،
ماذا تشتري الرا؟
نعم اخلبز وحده ال يكفي للحياة ،وبصراحة
كثيرة هي األشياء التي رمبا حتاول أن تضمها إلى
حياتك الروحية ،لكني رمبا أشتري كلمات جميلة
وأغنيها أحلانا عذبة ،وورودا أيضا ،يعني جملة من
األشياء املعنوية الرائعة.
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• يقول أحد املوسيقيني ،ال أذكر اسمه اآلن ،بأنه
قبل أن يتعلم املوسيقي كان شريرا جدا ،يركض
ويلوحها من ذيلها أو يركلها إلى
خلف القطط ِّ
األعلى وهي ترفرف ،أما اآلن فإن رأى فراشة
عالقة بشباك عنكبوت،

رمبا بكى طويال

ألجلها ،إلى أي مدى تشعر الرا ،بأنها اآلن
مختلفة متاما عما كانت عليه قبل ذلك ،ماذا
أضاف الغناء واملوسيقى لالرا من أشياء جميلة
عالوة على ما لديها؟
إنني أخاف القطط أصال ،لذلك لم أجترأ على
اللحاق بها وركلها أو تلويحها ،بصراحة لم تكن
تختلف شخصيتي كثيرا عما هي عليه اآلن ,ولم
تكن املوسيقى لتلقى عُ َّ
شا هادئا في داخلي لوال
وجوده أصال ،إن ما أضافته املوسيقى اجلميلة
والغناء الراقي ،كان ينسجم مع شخصيتي من
هدوء وسكينة و تأمل وقوة وحت ٍّد أيضا ،لذلك
استقر َّ في خلجي ورحت أعيشه كأي شيء
فُطرت عليه.

• أعتقد أن البداية كانت مع كورال اجلامعة
األردنية ،وغنيت معها داخل الوطن وخارجه،
في مهرجانات عربية ودولية مختلفة ،حدث
ت من
هذا قبل شرق ،التي
ولدت فيما بعد ،وكن ِ
ْ

املقطوعات املوسيقية والغنائية التراثية وإعادة

ت أيضا
املؤسسني ،واملغنية الرئيسية فيها ،وغني ِ
في فرق أُخرى مشابهة ،أخبرينا عن تلك التجارب

توزيعها بطريقة ال تُخرجها من قالبها األصلي،

واحدة واحدة ،وماذا تركت لديك من أشياء جميلة

ومن هنا تشك َّلت فرقة شرق عام 2006

رافدة ملسيرتك في الغناء امللتزم واجلميل؟

شاركني في تأسيسها طارق اجلندي ،ومهند
عطاهلل ،ومعن السيد وشيرين أبو ديل ،بعد ذلك،

نعم كانت البداية الفعلية الناضجة مع كورال

نضجت الفكرة ،ومتكنا بفضل اهلل من إجناحها،

اجلامعة األردنية ،غنيت فيه كثيرا وشاركت في

حيث قمنا بعمل حفل افتتاح مميز جدا ولقي

بصوتي املنفرد

ترحيبا واسعا من قبل اجلمهور ,بعد ذلك ازداد

بدأت ،مع
وضمن الكورال أيضا ،عام 2002
ُ

وتوسعت حفالتنا وشاركنا
عدد أعضاء الفرقة
َّ

حفالت داخل األردن وخارجه،

في عدد من الفعاليات و املهرجانات داخل األردن

األستاذ عمر عباد ،بالتَّعلم على آلة العود في
األكادميية األردنية للموسيقى ,وشرعنا أنا وهو،

وخارجه ،وفيما بعد قمنا بإصدار األلبوم األول

منذ ذلك الوقت ،بعمل حفالت فنية مشتركة،

للفرقة باسم (بني بني).

كانت البداية كما أذكر مع فرقة النغم األصيل
بقيادة األستاذ عمر وما زلنا معها لغاية اآلن،

في عام  2008حصلت على منحة بكالوريوس

وضمن هذا السياق أود أن أشير إلى أن الفضل في

لدراسة الغناء الشرقي والعود في املعهد

معرفة العديد من أساسيات املوسيقى واملقامات

الوطني للموسيقى ،إال أنني أمتمت دراسة فصل

الشرقية يعود إلى األستاذ عباد.

واحد فقط ,ولم أستمر فيه.
في شهر  11من عام  2010حظيت بفرصة

في عام  2006دعاني طارق اجلندي للمشاركة

املشاركة مع مجموعة من املوسيقيني الرائعني

في حفل موسيقي جملموعة من األصدقاء

وهم ناصر سالمة ،ونزار روحانا ،وميشيل روحانا،

املوسيقيني ،مهند عطاهلل ,ومعن السيد,

والعازف التركي محمد بيتماز ،وذلك لتمثيل

مع عازف دينماركي لعمل أمسية موسيقية

فلسطني في حفل فني أقيم في اسطنبول

(صوفي جاز) في محترف رمال وكانت جتربة

وكانت هذه املناسبة لدعم صمود أهلنا في

طرحت بعدها فكرة تشكيل فرقة لتقدمي
رائعة,
ُ

قطاع غزة.
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في نهاية عام  ،2010بشهر كانون الثاني،

ت بها إلى قلب مستمعيك بكل جدارة،
ووصل ِ
لكن بخامة مثل خامة صوتك ،وهذا األداء

سنويا جمعية وفرقة احلنونة ،وقد جمعتني

اجليد ،الم تقلْ الرا بأنه نعم قد حان الوقت،

أمسية لطيفة ورائقة مع الشاعر الرائع طالل

وتُفكر للتفرغ لغناء خاص بها ومميز؟

شاركت في مهرجان حراس الذاكرة الذي تنظمه

حيدر ,وال أنكر أنها كانت جتربة أعتز بها كثيرا.
نعم تستطيع أن تقول بأن الوقت قد حان ،وال مزيد
كذلك األمر أقمت مع األستاذ عمر عباد

من التأني ،وأنا أعمل على هذا املوضوع حاليا وفي

برعاية األكادميية األردنية للموسيقى حفال فنيا

حالة بحث عن كلمات وأحلان جيدة ،لكن بطبيعة

بعنوان "األرض بتتكلم عربي" وذلك في مركز

احلال ،عليك أن تترك التفاحة لكي تنضج ،فأنا

احلسني الثقافي وكانت هذه احلفلة هي أول

أبحث بعناية وروية دون أن أتسرع أبدا ،الفنان لديه

جتربة كبيرة لي ،حيث إنني أقمت العديد من

جمهور ينتظر منه النوعية وليس الكم ،وعلي َّ
أن أكون على قدر كبير من املسؤولية وااللتزام

كانت األ كبر واألكثر حضورا.

جتاه اجلمهور احملب لالرا عليان ،لكن هناك بعض

مؤخرا أقمت مع طارق اجلندي ومجموعة متميزة

األغاني اخلاصة بي ،مثل أغنية مقابر الشهداء،

من املوسيقيني حفلتني لألطفال كان الهدف

كلماتها من قصيدة املناديل للشاعر الراحل

منها إحياء األغاني القدمية واملميزة التي كانت

محمود درويش وأحلان طارق اجلندي – فرقة شرق-

تغنى لألطفال باإلضافة إلى أغاني تتناسب

وقد مت تسجيلها في األلبوم اخلاص بالفرقة،

مضمونا مع هذا احلفل وكان الهدف تعريف اجليل

وأغنية موال أيضا هي قصيدة للراحل محمود

اجلديد بهذه األغاني الغنية مبضمونها وحلنها

درويش وأحلان الفنان عمر عباد ,لم يتم تسجيلها

والتي تختلف عن األغاني التجارية التي تنتشر

بعد ،لكني قمت بغنائها في حفل األرض بتتكلم

حاليا.

عربي وانتشرت من قبل املهتمني واملتابعني على

احلفالت وفي أماكن مختلفة لكن هذه احلفلة

موقعي يوتيوب وفيس بوك.
ت أغانيك بعناية من التراث الفلسطيني
• اختر ِ
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واألردني والشامي عموما ،تراث املنطقة ككل،

• أعتقد جازما كما يعقتد غيري ،بأن البيئة،
سواء الطبيعة من حولنا مبناخاتها وطقوسها
أو البيئة ككل من األشخاص واملعطيات من
حولنا ،تؤثر في كيان الشخص وفي فنه وأدائه
اإلبداعي على وجه خاص ،بصراحة ،هل حدث
ت ،بينك وبني نفسك ،بأنك يجب أن تكوني
وشعر ِ
في بيئية مختلفة ،ألن األشياء من حولك تخذلك
متاما ،وال أحد ممن حولك يأبه فعليا مبا تقدمني؟
أتفق معك متاما في الدور الكبير والتأثير العميق
للبيئة احمليطة في حياة كل شخص منا ،لكني
على العكس متاما ،أحب هذه البيئة من حولي،
ولطاملا فعلت ،ومن أهم األشياء التي أعتبر
نفسي محظوظة بها هو البيت الذي نشأت
فيه بكل تفاصيله وأشيائه ,أحمد اهلل أنهم
ويشجعون أيضا ،ومن ناحية
قيمون
ِّ
يأبهون وي ُ ِّ
الذوق الفني العام لألسرة ،فقد تربينا على
املوسيقي واألغاني الراقية التي كنا نستمع إليها،
فيروز أم كلثوم,عبد الوهاب سيد درويش ,الشيخ
إمام وغيرهم الكثير من رواد الفن األصيل ،ومن
ناحية وطنية تربينا على االنتماء لقضايا األمة

فهو باحث وكاتب دائم االنشغال بقضايا أمتنا
وورثنا هذا األمر عنه.

العربية واالنشغال بهمومها ,ومحاولة املشاركة
والتغيير ،وأحمد اهلل على أنني ولدت في هذا
البيت ،فوالدي له تأثير كبير على شخصيتي,
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• في سياق السؤال السابق ،ما هو فصلك

ت
• في أغلب األمسيات التي حضرتُها ،وغني ِ
ت ،كانت شريحة كبيرة جدا من
بها وتألق ِ

األجواء ،الشتائية ،الصيفية وبقية املواسم؟

جمهورك مكونة من الشباب ،وأي شباب،

احملبب يا الرا ،وكيف تشعرين حيال كل جو من

الصيف يعني لي احلياة والتفاؤل؛ فالسنابل
وجلي في السماء،
واضح
تنضج فيه ،والقمر
ٌ
ُ
ٌّ
وهو أكثر فصل أحبه ،أشعر به بالتجدد واحليوية
وقمة العطاء ،كذلك أحب فصل الشتاء ،لكن،
كاف
ملدة أسبوع واحد فقط ،وهذا األسبوع
ٍ
مللء الشغف في داخلي ،وهو موسم اخلير
وتساقط األمطار ،وعلى صعيد املوسيقى ،فإن
فصلي الشتاء واخلريف مرتبطان بأغاني فيروز
وموسيقى الرحابنة ،تكاد جتمع على أن الكل
يستمع لفيروز في الصباحات الشتايئة مع

رشفات القهوة ،وهما فصالن يتركان أثرا كبيرا ً
وجميال ً في نفسي ،وأجواء الشتاء البنفسجية
جتعلني أشعر به كم هو فصلٌ للسكينة والتأمل
والهدوء ،ونقرات املطر على النافذة تُبدد الوحدة،
وإيقاعها ساحر ،باإلضافة إلى أن فصل الشتاء
وقت جيد ملراجعة
بكل طبيعته وتفاصيله هو
ٌ
الذات ,وأخذ قرارات جديدة ,فاألشجار تخلع
أوراقها القدمية ل ُتورق أخرى أكثر نضارةً فيما بعد،
ولكي يُغلق اإلنسان صفحات معينة و يبدأ مبلء
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صفحات أخرى.

مثقفني وجامعيني ومتذوقني جيدين وليسوا
من جمهور "بوس الواو" وما إلى ذلك ،وأحيانا
كثيرة تنفذ التذاكر وتُغلق األبواب في وجوههم
وأنوفهم منعا للزحام ،وحدث ذلك معي ولم
أدخل في إحدى املرات ،وزوَّرت تذكرة ولم تنطل
على احلارس ،إذن كيف ترين ،وأنت املغنية الشابة
اجلميلة امللتزمة ،الذوق العام للشباب األردني ،وما
الذي برأيك يدفعهم للحضور والتزاحم باألكتاف
هكذا ،رغم خلو املسرح من الصخب واملرح
والرقص وبقية األشياء؟
في البداية أشكرك على إصرارك حلضور احلفل
وهذا شرف كبير لنا ،هو فعال كما أشرت جمهور
نوعي ,وملا كان جمهور األغاني الهابطة كثيرا،
فإن جمهورا قليال من املتذوقني كاف بدرجة
كبيرة ،مع ذلك كان جمهورنا جيدا جدا ،وفي غاية
التذوق الفني اجلميل والراقي ،وأنا مؤمنة ،وكما
ملست ذلك في حفالتنا ،بوجود جيل من الشباب
ُ
الواعي جدا واملتذوق للفن األصيل ،باإلضافة

إلى أنه منتم إلى قضايا أمته.

• اإلبداع ،يا الرا ،كما تعلمني نبت ُة زينة نادرة
وحساسة ،يحتاج إلى عناية حثيثة ،ودعم
َّ

مادي من القائمني على الثقافة والفنون،
وسبل ميسرة للمضي به قدما نحو التميز،
لذلك دعيني أسالك السؤال التالي :هل أنت

محاوالتي واجتهادي أن أوفق بني عملي وفني ،وأنا
محظوظة بهم ،وبالتأكيد ليس سهال تقسيم
الوقت بني األشياء املهمة ،فالعمل مهم بالنسبة
لي ،والتدريب ومترين الصوت مهم أيضا ،بالتالي
لكي تنجز شيء ما على أكمل وجه عليك أن

أنك ،لألسف الشديد،
متفرغة للغناء؟ أم
ِ

تبذل مجهودا مضاعفا.

حتتاجني للعمل ضمن تخصصك الذي درسته

حصلت عليها
• ما هي تلك اجلائزة التي
ْ
شرق في مهرجان املَقام الدولي ،املُقام مؤخرا
ت
ت ضمن الفرقة وغني ِ
في أذربيجان ،هل كن ِ

وبطبيعة احلال لن تعيشي هكذا من غير د ْخل،

في اجلامعة األردنية ،وبعد أن تعودي منه مسا ًء
مرهقة تُدندنني بعض األحلان لتتدربي عليها من
أجل األمسيات؟

مقامات جيدة؟

ال أنا لست متفرغة للغناء فقط ,فأنا أعمل في

نعم حصلنا ،فرقة شرق ،على اجلائزة البرونزية في

إطار تخصصي الذي تخرجت منه من اجلامعة
األردنية ،أخصائية اجتماعية ،ومؤخرا في مجال
تنسيق املشاريع في احتاد املرأة األردنية ،أحب
تخصصي وعملي ،أحاول تنظيم وقتي بحيث
أستطيع التدرب على بعض األحلان ومترين
صوتي،وأحيانا كثيرة أدندن في بيئة العمل لكن
دون أن أزعج زميالتي بطبيعة احلال ،مع أنهن
يطلنب مني من وقت آلخر وبكل شغف أن أغني
لهن هذه األغنية أو تلك ،وال أُنكر الدعم الكبير

الغناء ضمن مهرجان املقام الدولي في باكو ،الذي
كان محط مشاركة العديد من الفرق القوية جدا
التي لها تاريخ جيد في غناء املقام من مختلف
الدول ،شاركت أنا ومهند عطاهلل من خالل
فرقة شرق في هذه املسابقة ،قمنا بغناء بعض
املقطوعات العربية واملقامات الشرقية وأعتقد،
دون أن أبالغ في اإلطراء ،بأننا قمنا بأدا ٍء جيد جدا،

ونيلُنا للمرتبة الثالثة خير ٌ دليل على ذلك.

الذي أتلقاه من إدارتي وزمالئي في العمل على
الصعيد الفني ،فهم يعتبرونه أولوية لي ،مع
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• كيف كانت املشاركة ،من رشحكم ،ومن

• أنا مؤمن متاما بحاملية الفنانني ورهافة

دعمكم للذهاب إلى هناك ،وكيف كانت جلان

إحساسهم ،لذلك دعيني أسألك ما يلي:

التحكيم ،خصوصا أن دوال لها باع طويل في

ماذا تهمسني في داخلك بينما حتدثني نفسك

غناء املقام مثل الهند وتركيا وإيران ...وغيرها

من وقت آلخر ،ومباذا تفكرين عندما تضعني

من الدول األسيوية كانت ضمن املشاركني فيما

رأسك فوق الوسادة قبالة السقف الذي يحجب

أعتقد ،هل كانت األمور صعبة بعض الشي،

جنوم الليل عنك ،هل متضني قدما نحو طموحك

احكي لنا احلكاية إذن؟
في الوافع لقد مت َّ ترشيحنا من قبل وزراة الثقافة

املنشود ،وأحالمك اجلميلة ،أم أن أشياء وعثرات
تترنح في الطريق إلى ذلك ،وضمنا دعيني أسالك

األردنية عن طريق الفنان همام عيد ،وتكلفت إدارة

عن نشاطاتك في الفترة القليلة املقبلة؟

املهرجان في أذربيجان بكافة األمور ,ولم يكن

كل منا يهمس لنفسه في خلوته معها ،وإن

خافيا على أحد بأن املهرجان قد متيَّز بالتنظيم
املتقن وامللحوظ.

كان السقف يحجب النجوم عني فإن عيني
تخترقانه ،وروحي كذلك ،دائما أحلم مبستقبل

أما جلنة التحكيم ،تكونت من مجموعة من

أفضل لي وللبشرية من حولي ،اإلنسانية عاملي

الفنانني العمالقة في مجال الغناء واملوسيقى

الذي أنتمي إليه ،أؤمن بأنني سوف أستطيع أن

من أذربيجان و تركيا و إيران وأمريكا...الخ

أحقق طموحاتي وأصل إليها على بساط األمل
والعزمية ،وكل ما أصبو له سواء على الصعيد

واملشاركون كانوا من دول مختلفة لها باع

الفني أو العملي أو الشخصي.

طويل في الغناء ,تلك الدول التي ذكرتها آنفا،
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وغيرها العديد ،بالتأكيد كان حتديا صعبا ،لكننا

بالنسبة للنشاطات املقبلة ،سيكون هناك

استطعنا إثبات وجودنا بقو ٍة بني الفرق املشاركة
وتركنا بصمة مهمة جدا ،وبان هذا من خالل ردود

حفلتان لشرق بتاريخ  29و 30من هذا الشهر،
أيلول ،وقد أُعلن عنها في املواقع األلكترونية وعلى

الفعل من قبل جلنة التحكيم واملشاركني وحتى

صفحة شرق وصفحتي مبوقع الفيس بوك ،وفي

اجلمهور الذي صفَّق مطوال وبحرارة ،ولقد متت

مواقع أخرى .ومؤخرا ،تشك َّلت فرقة موسيقية

دعوتنا كمشاركني في املهرجان القادم.

حديثة باسم "نايا" وهي فرقة نسائية فقط،

اإلبداع الفني يف "الطباعة والتهشير والطباشيري واالكريليكي"
ّ
ولد لديه أسلوب الطباعة غير التقليدية "الشين كوليه"
حاورته ياســمين الضــامـن
يعد الفن التشكيلي املالذ الذي يع ّبر من خالله الفنان عن فكره وعواطفه ورسائله وخواطره ومشاعره
وردود فعله الناجتة عن عقله الباطن ،مستخدما ً األدوات التي متكنه من إيصال ذلك ضمن إطار جمالي .
وللفن التشكيلي أنواع عديدة؛ فمنها التخطيط ،والرسم ،والرسم الزيتي ،والتصوير اجلداري ،والفسيفساء،
والنحت ،والطباعة (النقل عن األصل) ،والتصميم ،والكتابة باخلط ،والكوالج ،والطباشيري وغيرها من
86

األنواع التي أسهمت ،وما زالت في إثراء احلضارة الفنية على مر العصور واألزمنة.
*

كاتبة أردنية

الفنان التشكيلي املصري الدكتور محمد عبد

وبقيت هكذا أبحث عن هويتي حتى اكتشفت

العال من الفنانني التشكيليني العرب القالئل

وجود كلية الفنون اجلميلة بالصدفة عن طريق

الذين برعوا في معظم تلك األنواع الفنية.

زميلي الذي شجعني على االلتحاق بها وأرشدني

وهو صاحب التجربة الفريدة في عالم الفن

إليها قائال ً" :أنت الذي علمتني الرسم".

التشكيلي املمتدة عبر أربعة عقود تكللت

وبدأت كأي طالب يرسم ما هو مطلوب منه ،لكن

بنيله جائزتني هما :اجلائزة التقديرية واجلائزة

عندما تخرجت ،سألت نفسي ما هي اإلضافة

التشجيعية من اجمللس األعلى للفنون في مجال

التي ميكن أن أقدمها؟ حتى جاء أستاذي بعد
أربعة عشر عاما ً من أملانيا متصوفاً ،وبدأ يعمل

إبداعاته الفنية التي شملت فنون التهشير،

في املدرسة احلرفية اإلسالمية؛ بحثا ً عن بديل
للرسم بوصفه حراماً ،مفسرا ً ذلك بأننا (عرب

وجتاوزت الثالثني ألف عمل تشكيلي عرضها

مسلمون شرقيون) يجب أن يكون لنا ما مييزنا،

في العديد من املعارض الفنية في دول عربية

وبدأ يعمل على جمال احلرف العربي للكلمة

وأوروربية.

واجلملة ثم النعت في الليونة والتعشيق

اجلرافيك في مصر.
والطباعة )1(،والطباشيري()2

واالكريليكي،

واالستدارة.
كيف ظهرت لديك موهبة الفن التشكيلي؟

وهكذا أصبح الفن ل ّدي جتريديا ً حروفياً ،وكان

كنت أمتنى بداية دراسة الهندسة الرياضية ،إال

عملي في الطباعة ،لكني لم أجد إمكانيات

أني التحقت بكلية العلوم لدراسة الرياضيات،

لتنفيذ الطباعة ،فانتقلت من الطباعة إلى

ثم انضممت إلى جماعة الفن وبدأت أجد أنني

التهشير (وهو عبارة عن خطوط متجاورة

أقوم بشيء أنا سعيد به ،وبدأ الفن يشغل

متوازية ،إما مستقيمة أو منحنية لضربات

اهتماماتي ،ولدي لغاية هذه اللحظة النماذج

القلم املتتابعة ،وال تظهر بداية اخلط من نهايته،

التي رسمتها .بدأ اهتمامي بالعلوم األخرى يقل

ويستفاد منه في إظهار طبيعة املادة ،إما أن تبدو

()1هي خلق صورة على مصفوفة لغايات فنية ،يتم بعد ذلك حتويلها إلى سطح ثنائي األبعاد بواسطة احلبر (أو شكل آخر من التصبغ)
عادة يكون السطح العلوي من الورق عند الطباعة التي يتم طباعتها ،ولكن هناك استثناءات ،من القماش وورق الرق إلى املواد احلديثة.
( -)2يستخدم هذا الفن خامة شبيهة بالفحم حيث يتم معاجلتها ببعض األصباغ والصمغ ،وألوان الطباشير التي كانت تستخدم في
املاضي وهي األسود واألحمر واألبيض.
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مبظهر اخلشب أو املعدن أو القماش وذلك حسب

من الورق أو القماش وبالتالي تكوين
شكل
ٍ
جديد.
وحاليا ً أستخدم اإلكريليك( ،وهي خامة حديثة

منه لوحة فنية ،وهذه مدرسة جتريبية جتريدية.

في الفن ،وشبيهة باأللوان املائية من حيث

والكوالج فن جتميع قصاصات اجلرائد ،واألشرطة،

الوسيط فهي تذاب في املاء ،إال أنها تشبه األلوان

وأجزاء من الورق امللون التي صنعت باليد ،ونسبة

الزيتية في ثباتها بعد اجلفاف وتصبح أكثر ملعانا ً

من األعمال الفنية األخرى والصور الفوتوغرافية؛
حيث تجُ مع هذه القطع وتلصق معا ً على قطعة

من ألوان اجلواش ،ويتمتع األكلريليك باملرونة

اخلطوط التي يرسمها الفنان).
وانتقلت بعدها لدمج الكوالج مع اللون وصنعت
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وتعديل األخطاء مثل األلوان الزيتية).

ما هي احملطات التي مرت بها رحلتك الفنية؟

وتطويع ذلك لإلبداع والكشف عن رؤى جديدة

مرت رحلتي الفنية بثالث محطات أساسية منذ

متسمة باملدرسة التجريبية التجريدية احلروفية،

 1970وحتى .2012

واستغرقت هذه الفترة عشرة أعوام من عام

احملطة األولى هي الفترة التي كانت متثل العالقة

 1975إلى  ،1985وأجنزت فيها العديد من

اجلدلية بني محاولة االكتشاف والبحث من خالل

األعمال واملشاركات الفنية احمللية والدولية

األدوات والوسائط التي تفرضها تلك الفترة

العاملية.

من الوعي والتفهم بكل ما فيها من إيجابيات

وفي احملطة الثالثة أصبحت املادة مجاال ً

وسلبيات لرؤى ذاكرة الفنون في القرن العشرين,

لالستغراق واالستقطاب؛ أي حتولت املادة إلى

وتطلعات القرن احلادي والعشرين ،بوصفها

قوالب حسية تنطوي على انفعاالت وصور وأفكار

كيفيات حسية خاصة من شأنها تكوين

إدراكية

وبدورها

حتولت

إلى

أعمال

مفهوم ملوضوع حسي جمالي مشروط بقواعد

اصطالحية،مبعنى أن املادة حتقق صورة الرؤية

حاكمة وخاضعة للتجريب والتأليف والكشف,

الفنية ،وليس العمل الفني فقط؛ ألن الفعل

واستغرقت هذه احملطة خمس سنوات ،من عام

يتحقق قبل أن يقع العمل حتت نظر الفنان

1970وحتى عام .1975

وسيطرته املباشرة.

أما احملطة الثانية فهي الفترة الثانية التي ظهرت

وأيضا شهدت في هذه املرحلة حرية أكبر في

فيها محاوالت عديدة في مجال األداء التعبيري

التعبير ،وذلك ألني كنت أعد أطروحة الدكتوراه
التي شغلني جدا ً موضوعها ،وهو ""أثر التراث

فجمعت بني املعاجلات التقليدية القدمية في

والتقنيات املتقدمة من أسلوب التعبير للطبعة

مجال الطباعة الفنية املقيدة بقواعد وشروط

الفنية" ،واستخدمت فيها أسلوب "الشني
كوليه " )3(،فكان حتديا ً وصراعا ً مع املادة كونها

تتسم بحرية التعبير والتجريب مواكبة ملوجات

وسيطا ً تعبيريا ً للمادة بكل ما فيها وما عليها،

احلداثة التشكيلية.

فاتسمت املعرفة بإمكانياتها ،وطرق معاجلتها

بأساليب جديدة وطرق عديدة ومتنوعة األداء،

حاكمة للمادة,

وبني محاوالت مستحدثة

( )3اشتق اسمه من كلمة  Chinaوهي الصني وكوليه من أسلوب اللصق ،وهو أسلوب طباعي يتم فيه جتهيز القالب الطباعي بلصق
بعض املواد املتنوعة أو بلصق وجتهيز سطح الورقة التي يتم الطباعة عليها بصور أو كتابات أو أي عناصر أخرى ،ثم تتم عملية املزج ونتيجة ذلك
نحصل على نسخة طباعية أصلية معقدة التركيب واألسلوب.
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أخذت مسارا ً آخر ونهجا ً موازياً؛ فقد استخدمت
أسلوب الرسم باحلبر األسود واألبيض؛ لعدم توافر
إمكانية الطباعة الفنية ،وأثمرت هذه الفترة
عن مئات ،بل تعدت األلف عمل فني ،إلى جانب
بعض احملاوالت امللونة باأللوان املائية واألكريلك
والباستيل واخلامات املتنوعة ....وال زالت التجربة
مستمرة ،كلما كان في العمر بقية.

التحفز أداة حترك السكون إلى دميومة احلركة،
وهذه احلركة من اخلطوط املرسومة تشكل
تلك الطاقة اخملتزنة واملوروثة من خالل مفهوم
اللون؛ لتجعل من التحرك والسكون مرورا ً بحالة
االتزان أساسا ً للنشاط البشري؛ حيث التواصل
والتفاهم مع الذات ومع اآلخر.
وتكمن الطاقة في مجمل األعمال كنقطة
مرجعية للداللة على الدفء ،الذي يعكس

ماذا تعني لك جدلية اللونني األبيض واألسود؟
اللون األبيض سالم تارة ،واستسالم تارة أخرى ،أما
اللون األسود فهو إعالن حزن محتج وسمو ووقار
معاً ،فال لون يقهر األسود ألنه كل األلوان.
واألسود مخزون في جسد اخلوف واجملهول
واحلزن واليأس واالستعداد لالنطالق ،جتتمع معاً؛
لتعكس حالة من االتزان والوقار الناجت عن هذه
الديناميكية.
أما جدلية األبيض واألسود بالنسبة لي تغير
مفهوم اللون ،وانطباعنا عنه ،فكلتا احلالتني
متثالن موضوعا ً ديناميكيا ً يذكرنا فيه اللون
األسود بكارثية احلوادث ليعيد انتظام الذات
ويجعلها تصل إلى االتزان؛ حيث السكينة
املانحة للوقار في وقت ما.
وحتمل األعمال حديثا ً ذاتيا ً ومخزون معنى
الليل في فترات الذاكرة اخملتلفة التي جتعل من

91

92

بدوره الذاكرة اخملزونة لدى املتلقي ،وتتم ترجمة

مبن تأثرت في مسيرتك الفنية؟

األسود واألبيض بدالالتهما في الذاكرة بال حدود،

كان ألساتذتي وهم الدكتور أحمد ماهر رائف،

مجسدة ذلك التوازن؛ فالتوازن هو الهدف املنشود

والدكتورة مرمي عبد العليم ،والدكتور صبري

للذات البشرية.

حجازي أثر مهم في مسيرتي الفنية ،فالدكتور

هل تسمي أعمالك الفنية؟

أحمد ماهر رائف هو من أيقظني ووجهني إلى

ال اسم ألي عمل؛ ألن االسم يجمد التصور
والتأمل بل ويحد من امتداده وتعدده ويجعل
للمتلقي مجاال ً واحدا ً هو موضوع العمل ,فال
يسمح للتخيل أو لإلحساس أن ينطلقا بال حدود,
كما أن االسم يكون ترجمة مقدمة من املؤلف
عن عمله ،فاألولى به أن يقدم الترجمة دون النص
األصلي أو يكتفي بالنص دون ترجمة.
من أين تأتي بالفكرة التصميمية؟
األفكار هي عادة نوع من اخلواطر ،وحالة من
انفعاالت املرء؛ التي يتألم منها أو يحبها فتترجم
بشكل عملي وفني ،والصور كامنة في السطح
وموجودة في اخليال ،فلو انطبقت الصورة املوجودة
في اخمليلة مع تلك الكامنة في السطح لتوقفت
عن العمل .والصورة بالنسبة لي لون وشكل
وكما تقول النظرية" :ال ميكن أن يرى اللون إال
بشكل والشكل يرى لونا ً".
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ذاتنا وتراثنا بعدما كنت تائها ً ال أعرف مذهبا ً وال
أسلوبا ً.
أما الدكتورة مرمي فهي التي أعطتني احلرية في
العمل ،ما فتح لي آفاقا ً من اإلبداع الفني ،وكانت
تقول لي" :اعمل مثلما تريد ".وبدأت معها
العمل في التراب واملواد الشمعية.
وكان لفلسفة الدكتور صبري الفنية أثر مهم
عندي ،لقد كان يحثني على رؤية العمل الفني
من زوايا ال تخطر على بال أحد ،قائال ً لي" :نحن
نعمل في الفن".

ووالدتي أوال ً وأخيرا ً هي الفكرة والعلم ،وكان

لديها عني ناقدة أفضل من الكثير من األساتذة،
كنت آخذ مالحظاتها الفنية على اللوحات
التي أرسمها ،وأجد أستاذي يقول لي نفس
مالحظاتها.
برأيك ،ما الذي ينقص الفنان التشكيلي
العربي؟
ينقصه ما ينقص أي نابغة ،فنحن ال نساعد
بعضنا بعضاً ،ولألسف هناك إنكار جهد وتكسير
اجملاديف وإحباط ،وال يوجد عمل باملعنى احلقيقي
لروح العمل ضمن فريق ،ففي أوروبا يتم العمل
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ضمن فريق عمل ،وتشجع املؤسسات الرسمية
املواهب؛ ماليا ً ومعنوياً ،فالفن حياة الفنان وبدون
الدعم والتشجيع ال إبداع فنيا ً.
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العالم ،وتناولتها الوسائط السمعية والبصرية

الهكسوس ،داعيا إلى ثورة الشعب ضد اإلجنليز

كما لم يحدث مع كاتب عربي آخر .كما تعرّض
محفوظ حملاولة اغتيال على يد شاب متعصب لم

وإجالئهم عن مصر.

يقرأ من أعماله شيئا.

قابلت جنيب محفوظ أثناء عملي التلفزيوني
وسمح لي بساعتني،
بعد نيله جائزة نوبلُ ،

املفارقة أنه في حني هاجم الشباب املتطرف

وقبل وصول التلفزيون الياباني لتصوير فيلم

محفوظ كان أول من تنبأ بعامليته ومتيزه من

وثائقي عنه في جريدة األهرام حيث مكتبه،

النقاد الكبار هو سيد قطب املفكر اإلسالمي

وحواري القاهرة ،وفي بيته ومع حرافيشه ،ومنهم

وزعيم جماعة اإلخوان املسلمني ،حني كتب نقدا ً

اخملرج توفيق صالح واملمثل أحمد مظهر.

لروايته خان اخلليلي عام  1945في مجلة الرسالة
كما ورد في كتاب "أقنعة جنيب محفوظ" " :هذه

وحني تقابل ضيفا ً بحجم جنيب محفوظ عليك

تسجل خطوة حاسمة في طريقنا إلى
الرواية
ِّ

قراءة كل ما كتب عنه لعلك جتد مدخال ً لم

أدب قومي واضح السمات متميز املعالم خال من

توسعه مئات الدراسات النقدية عن املضمون

تأثير الشوائب األجنبية ...نستطيع أن نقدمه

والشكل في أدب جنيب محفوظ؛ فكتاباته

على املائدة العاملية فال يندغم فيها ،وال يفقد

وحده تصلح لتطبيق أي منهج نقدي عليها وهي

طابعه وعنوانه" .وسيد قطب وأنور املع ّداوي

من سمات أدب متفرد ومتميز ،كان مدخلي حملاولة

هما الناقدان املؤثران اللذان تصديا للتعريف بأدب

االختالف هو منع روايته "أوالد حارتنا" الفلسفية

جنيب محفوظ رغم بعض الدراسات واملقاالت

ورأيه في التفسير النقدي حول مضمونها ،ثم

لكتاب آخرين سبقت أو تزامنت معهما في

موقفه من العامية والفصحى ..وحق اخملرج في

الصحف اليومية.

التصرّف بالنص األدبي مبا يتالءم ونظرته الفنية.

وسيد قطب أول من ن ّبه في مقالة أخرى على

أجاب إن أصعب ما يواجهه في كتابة الرواية

اإلسقاط التاريخي في رواية محفوظ "كفاح
صورت ثورة الشعب املصري على
طيبة" التي ّ

وألن جنيب محفوظ لم يكتب بالعامية أبدا ً

هو احلوار الذي يستغرق التفكير في كلماتها
أكثر من الكتابة مبجملها ..هي الفصحى
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التي ال تبتعد عن املتداول من الكالم ،والعامية

عنه القدمي واحلديث ومن هم بني بني مثل جنيب

التي ترقى إلى الفصحى املستعملة .هي اللغة

محفوظ".

الثالثة.
أما عن "أوالد حارتنا" فرفض محفوظ التفسير
القائل بأنها تتستر بالفلسفة لطرح موقفه من
اخللق والرسل ..وأكد أنها رواية عادية رغم الوقف
واجلبالوي واإليحاءات األخرى فيها.
وألن جنيب محفوظ مارس الكتابة السينمائية
من خالل سيناريوهات كتبها خصيصا للسينما،
فقد احترم رؤية اخملرجني لألعمال األدبية التي
يحولونها إلى سينما أو مسرح وقال "اخملرج هو
يغير كما يشاء .ألنه
مؤلف ثان" ومن حقه أن ِّ
يكتب نصا جلمهور آخر.
مبثل هذا الفكر والتواضع واملثابرة وصل جنيب
محفوظ للعاملية ألنه استحقها بجدارة رغم
بعض األصوات املشككة بأنها ُم ِنحت له ألسباب

سياسية.

ومنذ العام  1950بدأت الدراسات النقدية
املعمقة ألدب جنيب محفوظ مما دعا ناقدا
بحجم لويس عوض أن يكتب "ما عرفت كاتبا
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رضي عنه اليمني واليسار والوسط ،ورضي

