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 النقابة العامة الحتاد كتاب مصر: ميالد جديد

 عالء عبد اهلادي                                                                                   

 
لكترونيًّا بعد غياب جاوز ست سنوات،  بهذا العدد تولد مجلة ضاد مرة أخرى ورقيًّا وا 

جزيل أتقدم بلعدد وفاًء لجهدهم وتعظيًما لما قاموا به أن وقد كان من الضروري في هذا ا
الشكر إلى أعضاء هيئة المكتب األساتذة الشاعر مختار عيسى، والشاعر زينهم البدوي، 
والقاص إيهاب الورداني، فضاًل عن تقديري الذي ال ُيَحّد إلى أعضاء الجمعية العمومية 

لى مجالس إدارات تسلنقابة اتحاد كتاب مصر  ع نقابات فرعية، تنهض اآلن شامخة في أنشطة ثقافية وفكرية كل وا 
لدعمهم الكبير لهذا المجلس، كما أتقدم بوافر امتناني إلى أعضاء مجلس اإلدارة الموقرين لتجديد الثقة بي رئيًسا أسبوع 

اضيات، ات األربع المللمجلس لدورة ثانية، ولكل ما قام به زمالء أعزاء من أعضاء المجلس والشعب واللجان في السنو 
ما لم ينجز من قبل في أية دورة في تاريخ االتحاد منذ إنشائه حتى اآلن، وأظن أنني ال أعدو الحق لو ممن أنجزوا 

كررت ما قاله عدد كبير من األعضاء من الجمعيات العمومية األربع السابقات من أن النقابة قد شهدت ميالًدا جديًدا 
 .في هذه الدورة
اإلشارة السريعة إلى مجموعة من اإلنجازات غير المسبوقة في تاريخ النقابة، نذكر منها على سبيل  ربما تجدر

 المثال ال الحصر:

  في أقل من أربع سنوات.  %45زيادة معاشات األعضاء بنسبة 
  مليون جنيه في السنوات األربع الماضيات دون استجداء أحد، 14.5زيادة موارد االتحاد بمبلغ يزيد على 

 وذلك بحسن إدارة مواردنا المالية.
  إقامة مشروع صحي جديد يفيد المستحقين الحقيقيين للعالج والدواء بحد يصل إلى عشرين ألف جنيه لكل

االستغالل  ا لسوءمئة مشترك، بعد أن كان نهبً  لمشتركين فيه إلى ما يزيد على ستمشترك، وقد وصل عدد ا
 نتخابية. ولالستثمار في عالقات شخصية وأغراض ا
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  ورفع دعاوى استرداد %5، و%2مطالبة الناشرين بحقوقنا ،
وتعويض على ما يزيد على مئتي دار نشر حتى اآلن، وقد 

ذار بتوجيه إن -منًعا لها من التقادم-حفظنا حقوق االتحاد 
مئة وخمسين دار نشر، ألول  بالدفع إلى ما يزيد على ست

  .مرة في تاريخ االتحاد
 دة تلفزيونية تقوم اآلن بإعداد ذاكرة بصرية لمثقفي إنشاء وح

ي ا من رواد اإلبداع والفكر والثقافة فا عن خمسين رائدً مصر وكتابها، ولدينا اآلن ما يقرب من خمسين فيلمً 
 .مصر بمعدل يزيد على مئة ساعة بث تلفزيوني

 ،فنحن أولى بهم من مدافن الصدقات بناء مدفن لمن يتوفاهم هللا من أعضاء االتحاد، وال يجدون مكاًنا لهم. 
  تعديل قانون االتحاد ليتناسب مع مستجدات الحياة النقابية الجديدة في النقابات المماثلة لنا، والدفع به إلى

مجلس النواب على نحو يحقق أحالم الكتاب في نقابة فكرية قوية ومستقلة. حيث قمنا بتقديمه إلى معالي 
. ومر القانون بكل المراحل المطلوبة للتصديق عليه 2018نا معه في أغسطس دولة رئيس الوزراء بعد لقائ

ه الجارية بمناقشات من موافقة رئاسة مجلس الوزراء عليه، مروًرا بموافقة وزارة العدل، ومجلس الدولة، وانتهاءً 
ليه في عاآلن في لجنة الثقافة واإلعالم في مجلس النواب، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت 

 هذه الدورة.
  ،توقيع ست عشرة اتفاقية تعاون ثقافي مع األردن، واإلمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والكويت، والسودان

 ولبنان، وسوريا، والمغرب، وفلسطين، والصين، وأذربيجان، ورومانيا، وألمانيا وغيرها.
  نيه االتحاد الجديدة.تثبيت الصفة النقابية لالتحاد في معامالته كافة. وفي كار 
  تحويل الهيئات اإلدارية لألفرع إلى نقابات فرعية تتمتع باستقالل إداري محمود وفق القانون والالئحة، يتيح

 لها الحراك الثقافي المطلوب في أقاليمها. 
 داري شامل من خالل وضع سبع لوائح جديدة منها لوائح النقابات الفرعية الجد دة، يالقيام بإصالح تشريعي وا 

 ولوائح القيد، واللجان، والشعب، والجوائز، والنشر، والمعاشات. 
  حفظ ذاكرة االتحاد من خالل إنشاء قسم للمحفوظات والوثائق أول مرة في تاريخه، ولدينا اآلن ما يزيد على

 أربعة آالف وثيقة محفوظة، بعد أن كانت مستندات االتحاد نهًبا للضياع والفقد. 
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 ومقتنيات االتحاد، ضد الحريق والسرقة والتلف. رّ التأمين على المقا ، 
   اآلن فتح فرعين جديدين في بنها، ومحافظة البحيرة. فتح فرع جديد في المنوفية، وجار  
  استحداث جائزتين شعريتين دوليتين باسم "أحمد شوقي" في شعر الفصحى، وباسم "فؤاد حداد" في اللهجات

ين في جائزة أحمد شوقي الدولية في اإلبداع الشعري في شهر مارس المحكية العربية. وسيعلن عن الفائز 
 الجاري.

 .إنشاء موقع إلكتروني جديد لالتحاد. وتحديث قواعد البيانات ألعضائه 
  .زيادة مخصصات النقابات الفرعية إلى الضعف 
  .إرجاع بدالت الحضور واالنتقال 
  .رفع مكافآت النشر إلى الضعف 
 ة إلى الجوائز الخاصة بأعضاء االتحاد. زيادة أربع جوائز جديد 
  .استحداث لجان جديدة أهمها لجنة حماية اللغة العربية، ومكتب تنمية الموارد 
  لجنة وشعبة كل عام.  20إقامة مؤتمرات سنوية لما يزيد على 
 في  ررئاسة لجنة تعديل النظام األساس في اتحاد الكتاب العرب، وانعقاد المؤتمر االستثنائي له في مص

أكتوبر الماضي لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب إلقرار التعديالت النهائية للنظام األساسي الجديد لالتحاد 
واختيار مصر أميًنا عامًّا مساعًدا للنشر ولمجلة اتحاد الكتاب العرب في ثوبها  .العام لألدباء والكتاب العرب

 الجديد. 
 الذي افتتحه معنا معالي  2015طرف، واإلرهاب منذ مؤتمرنا األول في يوليو دعم الدولة ثقافيًّا، ومحاربة الت

 الوزير عمرو موسى، وبحضور اثنين وعشرين رئيًسا من رؤساء النقابات المهنية المصرية. 
  تفعيل ورش االتحاد الدورية في السيناريو والعروض واإللقاء وغيِرها، وندواته الثقافية اليومية، ومؤتمراته

 .ية، ونشاطات النقابات الفرعية الثقافيةالشهر 

يصبح الروائي الكبير بهاء طاهر خامس رئيس شرفي لالتحاد بعد نجيب محفوظ،  2019وفي هذا العام 
من رموزه بمنحه  اومحمد سلماوي، وأستاذنا العالمة د. حسين نصار، وصنع هللا إبراهيم، في تقليد يكرم فيه االتحاد رمزً 

 .ة كل عامدرع الرئاسة الشرفي

يخ ومؤتمر لجنة الفروع بتار  الحريات،وقد شهد شهر ديسمبر الماضي قيام عدة مؤتمرات، منها مؤتمر لجنة 
ديسمبر، ومؤتمر الخيال العلمي والسرد  30ديسمبر، ومؤتمر اللجنة الفكرية بالتعاون مع شعبة أدب الرحالت في  29
 لنوعية التي اكتفينا باإلشارة إلى أهمها.وهذا جزء من عشرات المنجزات ا .2018ديسمبر  31في 
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وأظن أنني ال أعدو الحق لو قلت إن االتحاد هو وزارة الثقافة الحقيقية اآلن بما يمثله من نشاطات أعضائه 
 ونتاِجهم الفكري واإلبداعي والنقدي. وهذا جزء من كل. 

ن عاصر وهو أستاذنا الدكتور عز الديفضلنا أن يبدأ العدد الجديد بالحفاوة برمز من رموز النقد العربي الم
إسماعيل، في دراسة له غير منشورة، قدمها في األعمال التي حررت لمؤتمر النقد األدبي الدولي في عين شمس 

. وهي دراسة كاشفة رغم 2010)التأويلية والنظرية النقدية المعاصرة(، والذي شرفت بكوني مقرًرا له، وذلك في عام 
 ا الناقد الكبير ولفكره. قلة صفحاتها لعمق هذ

تناول د. عز الدين إسماعيل مشكلة االنحياز وموقعها من الفكر النقدي التأويلي على وجه الخصوص، ذاهًبا 
في بحثه إلى أن االنحياز ليس سجًنا في مواقف بعينها كما قد نتصور، يعزلنا عن الحيدة، ولكنه دائًما يمثل نقطة 

ا بدًءا منها، بل إن اللغة التي نستخدمها تنطوي على رواسب من االنحيازات السابقة، انطالق خاصة، يتحرك الفهم ُقدمً 
التي تؤثر في آفاق فهمنا. وأنه في وسعنا حقًّا أن نكتسب وعًيا نقديًّا النحيازاتنا، وأن نصححها خالل ما نبذل من 

على أي  ا هو:جوهريًّ  لشائق سؤاالً جهد، باإلنصات إلى ما يقوله النص لنا! يسأل عز الدين إسماعيل في بحثه ا
أساس تقوم مشروعية االنحيازات؟ مشيًرا إلى أن فالسفة مهمين في القرن العشرين، أمثال ألتوسير وفوكو وميشو، من 
الفرنسيين بصفة خاصة، تشككوا في الموضوعية العلمية، وما ُيظن فيها من الحيدة؛ وذلك ألن المشروع العلمي نفسه 

 رة اإليديولوجيا!لم يفلت من دائ

 -2016ينا في هذا العدد بأستاذنا الدكتور حسين نصار، الرئيس الشرفي التحاد كتاب مصر للعام فكما احت
، وهو حوار كاشف ألهمية هذا العالم الجليل في مشهد النقد العربي المعاصر، وذلك بما تركه لنا من أعمال 2017

ث، وفي نشاطه األكاديمي، وفي عشرات الرسائل التي أشرف عليها، مهمة في تاريخ األدب ونقده، وفي تحقيق الترا
قد ترك بصمة عظيمة في كل هذه "وناقشها، يقول المحاور )أبو الحسن الجمال( في مقدمته أن د. حسين نصار 

ا، فكان هالمجاالت وفي زمن ندرت فيه القدوة الحقيقية التي ترشدنا سواء السبيل واالنشغال بأمور ثانوية والتركيز علي
لزاًما الهروع إليه، نسترجع معه الذكريات ونقارن بين عصر وعصر، نستخلص العبر واالستفادة من تجربته في حياتنا 

 ."المعاصرة

وفي دراسة مهمة ترجمها الشاعر محمد أحمد حمد، للناقدة المجرية إيفا أنتال نقرأ عن أخالقيات القراءة في 
 أنتال تناوالً  وقد قدمت د. وداللة "القراءة الحميمة" وضرورتها على المستوى التأويلي،بعديها الحداثي وما بعد الحداثي، 
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نقديًّا لقراءة الناقد التفكيكي بول دي مان األمثولية )الخاصة بالمفارقة( وأخالقيتها، وذهبت في ذلك إلى أن تناوله 
 .منفتًحا على الواقع واألخالقية والقراءة للمفارقة التفكيكية تعني أنها أكثر من مجرد مجاز، إنها تعني موقًفا

جاءت دراسة الدكتور أبو الحسن سالم في مهاد منهجي يستكشف صورة فلسطين  ،إلى جانب هذه الرموز
في الدراسة  افي نصوص مسرحية تناولت قضية العنف والسالم وانعكاسات كل ذلك على القضية الفلسطينية، مؤكدً 

إذا كانت مصادر اإلرهاب الديني والسياسي عند اليهود قد تمثلت في التلمود، وفي مجموعة من المعاني المهمة، "ف
برتوكوالت حكماء صهيون، فإن مصادره الدينية والسياسية تاريخيًّا، ماثلة في حركة الخوارج، وتتمثل حديًثا في كتابات 

حمد وكتاب الفريضة الغائبة لمأبي األعلى المودودي وكتابات حسن البنا وكتابات سيد قطب وكتابات محمد قطب 
)القاعدة وطالبان وحماس والجهاد  تلك الكتابات التي هي بمثابة دستور الفصائل اإلسالماوية ،السالم فرج وغيرهم عبد

وغيرها(. ويسأل د. سالم في دراسته: ما الحل؟ مؤكًدا "لقد جربنا البدائل في إحالل مستبد عادل ال يتبقى منه غير 
ستبد عادل آخر بعد سعي دؤوب عبر معارضة ونضال مرير قد يصل إلى عشرات السنين للبحث صفته األولى بم

المستميت عن مخّلص مستبد عادل آخر بدياًل عنه. ذاهًبا إلى أن الحل في نزع االعتقاد الراسخ بإعالن السمع 
تغالل مجتمعنا مع مقاومة ألوان اسوالطاعة لفكرة المستبد العادل واالنهماك الجاد في إتقان كل منا لعمله حتى يتقدم 

 النخبة االقتصادية والسياسية.

اختار المؤلف  لقد" :ويقدم د. مصطفى عبد الغني، دراسة نقدية عن رواية )مقتل هيباتشيا الجميلة( يقول فيها
طار درامي إ مجتمع القرن الخامس الميالدي باإلسكندرية لتدور أحداثه في مجتمع يعج باألفكار والمعتقدات والفتن في

ويصف النص بأنه مشحون بالشعر  ."شديد االنضباط، حيث يمأل الفضاء التاريخي الذي اختاره باألحداث الضخمة..
والتكثيف والدراما والشخصيات التراجيدية الحية التي نراها في عصرنا، ويثير عدة قيم فكرية مهمة، وهي قيم يراها ال 

 .تتغير في مرآة التاريخ

راسات النقدية تناوالت جادة للدكتورة كاميليا عبد الفتاح في دراسة ممتعة عن الشاعر فتحي ويضم ملف الد
عبد السميع، وأخرى للدكتور يسري عبد الغني في تناول نقدي عن )الشعر: الصورة النهائية للجمال(، ويضع الروائي 

 ن األدباء والنقاد العراقيين.لفتة سعيد أيدينا على أديب نوبل العظيم نجيب محفوظ في عيو  يالعراقي عل

وفي ملف الشعر نقرأ قصيدة الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، وقصيدتين من الشعر األمريكي الحديث من 
ترجمة حسن حجازي، وقصيدة بالعامية المصرية لشاعر الفصحى الراحل مفرح كريم، وهي من أعماله العامية التي 

هد الشعري المصري بأعمالهم مثل أحمد محمود مبارك، وأحمد سويلم، وفريد لم ينشرها، كما نقرأ لشعراء أثروا المش
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براهيم رضوان، وعبد الناصر الجوهري، ينا الشاعرة وأسامة البنا، وتطل علوأشرف البوالقي، وخالد البوهي،  أبو سعدة، وا 
 األردنية زليخة أبو ريشة بقصيدتها الباذخة )سيرة األخ(. 

ًرا عن القصة المصرية المعاصرة في مختلف أجيالها، من خالل باقة متنوعة من لف القصة وافًرا معبجاء م
األصوات الجادة، فنقرأ "لقاء هناك" لمصطفى نصر، و"البكاء األخير" لجار النبي الحلو، ونقرأ ترجمة لنص جميل 

رش ب أحمد أبو خنيجر )فأبو العينين، ونقرأ للكات ةرانين بو عنوانه )برميل األمونتالدو( من المترجمة ألدجار إل
الشيطان(، وتستكمل الباقة بأعمال مختارة لخليل الجيزاوي، ومنير عتيبة، وبشرى أبو شرار، وسمير المنزالوي، وفكري 
داود، وممدوح عبد الستار، وهناء جودة، وهانم الفضالي، وكلها أعمال راصدة لجغرافية إبداعية معبرة عن عدد من 

 صر وتنوعاته الجمالية.طرائق السرد المعاصر في م

اآلن ذاته؛ عن )الثقافة وبناء الهوية(، طرحنا فيها  فيمحور مهم شائك، وشائق أما ندوة العدد، فندوة عن 
مجموعة من األفكار عن نوعين من الهوية األولى ترتبط بالبحث عن الهوية، والثانية بالبحث فيها، وتناول المتحاورون 

تاريخي ترتبط باإلحياء، وأخرى نتعامل معها بصفتها متخياًل قاباًل للتشكل، يمكنه الفرق بين هوية تأتي من معطى 
أن يقف أمام الظرف الحضاري المعيش، وتحديات العولمة، كما تناول هذا المحور مفهومات الثقافة، وعالقتها ببناء 

رهاب. شارك مواجهة التطرف واإل الهوية، ومشكالت تشكيل الهوية الثقافية المصرية اآلن وكيف تبنى هوية قادرة على
في أعمال الندوة معالي دولة رئيس الوزراء األسبق األستاذ الدكتور عصام شرف، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني، 

 والناقد األستاذ الدكتور أحمد درويش، واألستاذ الدكتور صابر مشالي عميد كلية دار العلوم السابق.

تحاد دائًما، اهتممنا بالداخل الفلسطيني، الذي يقاوم كل يوم بالسالح والقلم وفي المتابعات، وكما اعتاد اال
 تعنت العنصرية المتطرفة، دولًة، ومستوطنين. واكتمل العدد بنص إعالن جائزة أحمد شوقي الدولية لإلبداع الشعري.

ألساسي ة تعديل النظام ادور  –وتابعت ضاد انعقاد المؤتمر االستثنائي لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 
، هذا المؤتمر التاريخي الذي تم فيه وضع نظام أساس 2012من شهر أكتوبر  28-23في القاهرة في الفترة ما بين 

جديد كليًة جاوز التعديل إلى التأصيل لرؤية مؤسسية معاصرة وجديدة تقف أمام التحديات التي تواجهها الثقافة العربية 
أعدته لجنة برئاستنا وعضوية رؤساء اإلمارات والجزائر والكويت والسودان واألردن ولبنان، اآلن، وهو النظام الذي 

بإشراف األمين العام الشاعر حبيب الصايغ، وهو المؤتمر الذي انعقدت معه ندوة شعبة الترجمة برئاسة الكاتب القدير 
يان القاهرة( د صدر بعد المؤتمر البيان التاريخي )بفاروق عبدهللا وعنوانها )الترجمة وسؤال التكامل الثقافي العربي(. وق

 الذي أقر النظام األساسي الجديد لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب.
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وفي باب جديد يشرف عليه المعجمي القدير األستاذ محمد عتريس، نقدم في كل عدد مجموعة من 
 المصطلحات المهمة في مختلف مجاالت الفكر اإلنساني.

 .ة من خطوات تتحقق كل يوم بدعم كتاب مصر ومفكريها ومثقفيها ومبدعيها فلهم منا كل تقدير وامتنانخطو  ههذ
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 تأويل االحنياز

 عز الدين إمساعيل

 
 

عن  فضاًل  ي لكل أفكار ًبا اآلن مستوع يلن يكون كالم
أحببت أن  ياألفكار العامة لدى اآلخرين فيما يتعلق بالمشكلة الت

مشكلة االنحياز وموقعها من الفكر  وهيأال ، معكم أتطرق إليها
 على وجه الخصوص. تأويليال نقديال

الواقع أن المفهوم الشائع لالنحياز مفهوم سيئ السمعة؛ 
في  حق وقد يكونون على االسووتعمال العام من دالالت يعدها الناس سوولبية.في  نتيجة لما ارتبط به من تصووور شووائع

لكن التعميم هنا هو ما يمكن أن ننازع فيه؛ إذ يتكشووووووووووووووف هذا  هذه الدالالت السوووووووووووووولبية. حدود ما يحمله المفهوم من
 المفهوم عن داللة إيجابية بالغة األهمية.

 وفي ه.ا بعينتحدد موقفً ، التي يصووووووودر قبل فحص كل العناصووووووورالذي  الحكمَ  :بسووووووواطةفي  االنحياز نيويع 
 كلمة االنحياز ينوتع .يقبل الوصول إلى الحكم النهائ، امؤقتً  يًّاونا قانيعد االنحياز حكمً  نياأللما نيالمصطلح القانو 

، السوووووووولبية يناللغة الالتينية؛ إذ تدور حول جملة من المعافي  اللغة الفرنسووووووووية ما كانت تعنيه هذه الكلمة نفسووووووووهافي 
، افً ا زائحكمً  نيال يع -كما يقول "جادامر"  -لكن المؤكد كذلك أن االنحياز  والضرر.، ارةوووووووووووالخس، كاألثر المعاكس

ول على وووولمعوا، فيه ان السلب واإليجاب قائمووووووووأي أن إمك رى إيجابية؛ووووووووإحداهما سلبية واألخ، ولكنه يجمع بين قيمتين
 .بيأو سل بيواستخدامه على نحو إيجا، هذا االنحيازفي  كيفية توجيهنا لفكرنا

 ى تفسير معنى الكلمة الالتينية األصلية ذاتها؛إل المصطلح راجع أصالً  داللةفي  والمؤكد أن هذا االنقسام
وفعال  بييه إيجاتوجفي  جادامر فيؤسس لالنحياز يويمض أحدثت االلتباس نتيجة للجمع بين هاتين الداللتين.التي 

، ا عن الحيدةيعزلن، مواقف بعينها كما قد نتصورفي  اويذهب إلى أن االنحياز ليس سجنً ، حين يرى فيه قوة منتجة
كذلك كانت معرفة لغة ما معناها االنفتاح  ا منها.ا بدءً يتحرك الفهم ُقدمً ، يمثل نقطة انطالق خاصة دائًما ولكنه

غة تكشف عن نطاقها؛ فاللفي  ويفسح، تبدأ منهاالتي  من شأنه أن يعيد تشكيل اآلفاق، حوار مع آخرينفي  للمشاركة
وألننا مطالبون  ل.قيالذي  ذاتها ذلكفي  ما تتمثل هذه اللغةاللغة نفسها عندفي  دورها فتؤثرفي  تعودالتي  الحقائق
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في  يسر إالفإن هذا ال يت، سيال التاريخ العملىفي  حتى نظل محافظين على وجودنا، انحيازاتنافي  بأن نعيد النظر
، نحيازاتناا نعرض لتفسيره؛ فنحن عندئذ نكون قادرين على أن نعدل منالذي  واقعة يتسق فيها أفق فهمنا مع أفق النص

نفسرها لتي ا أننا نقف من النصوص نيلكن هذا ال يع بقدر ما يحملنا على هذا أفق النص نفسه موضوع التفسير.
وضع في ، ةبل تظل انحيازاتنا محققة لخاصيتها اإلنتاجي، الفاعلية والتأثير، ولها وحدها، تكون لها فيه، اا سلبيًّ موقفً 

 .د يناسب اللحظة الراهنةسياق مفهومى جديفي  موضوع التفسير

ذا نحن تحدثنا عن الل  لحظة متغيرة على نيبل نع، ء محدد وثابتيحظة الراهنة فإننا ال نتحدث عن شوا 
ذه العملية التاريخية وتظل ه بقدر ما يغير من أفق النص نفسه.، يتغير فيها أفق المفسر عند التزامه بأفق النص، الدوام

ما  على نحو مختلف بقدر الماضيويعيد الحاضر إنتاج ، كل لحظةفي  ماضيالحيث يلتقى الحاضر و ، متواصلة
هذا السياق يقول جادامر )وأحب أن أشير إلى أن موضوع  وفي ًدا.جدي على تشكيل الحاضر تشكيالً  الماضييعمل 

قيقة أن : "الحيقول -( تأويليبقدر ما ظفر لدى هذا المفكر ال -حدود ما أعرف في  -االنحياز لم يظفر من االهتمام 
 متصل. ا أن نختبر انحيازاتنا على نحوما دام يتحتم علينا جميعً ، حالة تشكل مستمرفي  أفق الحاضر يفهم على أنه

ق ومن هنا ال يتشكل أف هذا االختيار.في  ليس العامل األثير، خرجنا منهالذي  وفهم الموروث، الماضيإن مواجهة 
 نبغييا تاريخية كما أن هناك آفاقً ، ذاتهفي  يخص الحاضر، امحدود حقًّ هناك أفق  .الماضيالحاضر مطلقا بدون 

حدث على وهذا االمتزاج ي ذاتها.في  القائمة، للمرء أن يحوزها؛ أجل؛ فالفهم هو عملية امتزاج لهذه اآلفاق المفترضة
 عملية تشكيل الموروث".في  نحو متصل

تحكم الربط بينها و ، التاريخية القائمة بيننا وبين موروثاتنا تمأل الفجوةهي التي  إيجاز: إن انحيازاتنافي  أقول
 .أية عملية تفسير أو تأويلفي  قبل أن نشرع ،اوالحاضر جميعً  الماضيوتمكننا من أن نفهم ، وبيننا

ير صوووووووورة مباشووووووورة أو غفي  تؤثرالتي  وهنا تبرز الظاهرة اللغوية أمامنا بوصوووووووفها مسوووووووتودع كل االنحيازات
 لتعود فتستوعب ما يترسب فيها على مدى الزمن من هذه اآلفاق.، يد آفاق فهمناتشيفي  مباشرة

ويمكننا أن نؤكد هذا من خالل  بل يتعلق بها أشوووووووووووووود ما يكون التعلق.، وهكذا ال ينفصوووووووووووووول الفهم عن اللغة
وعندما  ها.تكلمنالتي  اللغةفي  اا عيانيًّ تمدنا بآفاق عالمنا حاضوووووووووورة حضووووووووووورً التي  مالحظة أن عملية التاريخ العملى

، يالماضوووووفإن هذا معناه أن هذه اللغة تحمل طابع  ،الماضووووويا بمعزل عن نقول إن آفاق الحاضووووور ال تتشوووووكل مطلقً 
 الحاضر.في  الماضيوأنها تمثل حياة 

ذا فإن ه، إذا كان جادامر قد جعل االنحيازات أكثر قدرة على تأسوووووووووووووويس وجودنا من أحكامنا التأثيرية، واآلن
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 تخدام؛ فاللغةاالسووفي  ي تجر التي  اللغة نياللغة ومسووتوعبة فيها؛ أعفي  نرى أن هذه االنحيازات كامنة يسوومح لنا بأن
ا من دالالت بما يتجسوود فيه، آفاق فهمنافي  تؤثرالتي ، على رواسووب من االنحيازات السووابقة ي نسووتخدمها تنطو التي 

وهنا نقول إن  .الوقت نفسهفي  موضوعيتوى الوعلى المس، ي والنحو  يصوتي والصرفتتراءى على مستوى تكوينها ال
 علتمنحها قدرتها الواسوووعة أو المحدودة على التفاالتي ، كل لغة من اللغات المختلفة قد ارتبطت بانحيازاتها الخاصوووة

 ومع غيرها من اللغات.، واقعها الراهن مع تاريخها الممتدفي 

التي  ،أسوور تلك االنحيازات الكامنةفي  ن الوقوعفال فكاك لمن يسووعى إلى فهم نص ما أو تفسوويره م ،ومن ثم
، ذا النحووالتشابه بين بنية االنحياز على ه تتحول من خالل تفاعلها مع آفاق كل مفسر مفرد لتشكل انحيازه الراهن.

 ن يؤكد هذه الطبيعة االنحيازية للغة؛ فعند فتجنشوووووووتاين أن دراسوووووووة لغة معناه أن تكو ، ومفهوم اللغة عند "فتجنشوووووووتاين"
يعين  يوالذ ،تعتمد عليه اللغةالذي  كيفية اسووووتخدام قواعد هذا الشووووكلفي  بل، شووووكل الكالمفي  على المشوووواركةًرا قاد

د النحو بل على التدريب؛ فقواع ،ومن ثم فإنه يرى أن تعلم اللغة ال يقوم على الشووووووورح على التخصووووووويص واسوووووووتمراره.
فال ا لها على أشكال الحياة القائمة؛ وعندما يتعلم األططفال وفقً الخاصة باألبعاد اللغوية تشتمل على قواعد يتدرب األ

من ثم فووإن و  ا قبليووة لرؤيووة العووالم.الوقووت نفسوووووووووووووووه طرقووً في  هووذه األبعوواد عن طريق التوودريووب فووإنهم يكونون قوود تعرفوا
يف أنها ن أن نقرر كيمكننا اآل، ا لوجودنا من أحكامنا التأثريةيحددها جادامر على أنها أكثر تأسوويسووً التي  االنحيازات

إننا نمتلك ف، مرحلة سوووووووابقة على التأملفي  اومادامت لغتنا تمنحنا آفاقً  نسوووووووتخدمها.التي  اللغةفي  كامنة ومسوووووووتوعبة
 ا.ا لغويًّ عالمنا امتالكً 

لما فًقا و وحدود فهمنا تتوافق مع حدود لغتنا العامة؛ ف، غير منفصلين، أو اللغة والواقع، إن الكلمة والموضوع
 على السواء. يوالعمل يويتحدد سلوكنا العقل، عليه من انحيازات يكون موقفنا من األشياء ي و تنط

يصوووووووووووووبح ال فكاك لنا عنه وال مهرب ، على نحو ما يفهم جادامر االنحياز، وعندما يكون االنحياز قوة منتجة
فكرة  وما ارتبط بها من، عندئذ يتم التحول عن دعوى الموضوووووووووووووووعية العملية عمليات الفهم والتفسووووووووووووووير.في  لنا منه
ى موضووووووع مركزة عل، كل أشوووووكال القياسًبا يقال إنها طرحت جانالتي  بل الموضووووووعية، الفهم والتفسووووويرفي  الحيادية

 تاريخيته الخاصة.في  الفهم والتفسير

ن ا للنقد لدى المفكريأحدثه جادامر قد جعله هدفً الذي  يالموقف التأويلفي  أن هذا االنقالبفي  ال شووووووووووووووك
 الذين اتهموا التأويلية عند جادامر بأنها تعرض الفهم، أمثال "إريك هيرش" و"ييرجن هابرماس"، لتأويليين اآلخرينا

، االنحياز في تتمثل :األولى ؛ا على دعامتينهذا الصودد يقوم أسواسوً في  يطرحه جادامرالذي  والفكر للخطر. يالعلم
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في  يلنقدا يالوجود الدائم فيه؛ وهذا ما يأخذه البحث التاريخي أ، إطار الموروثفي  الوجود المتواصلفي  :واألخرى 
 عمليات تبرير الذات النظرية.في  إن لم نقل، الحسبان عند الممارسة العملية

نموذج رائع للمنهجية  -فيما يرى جادامر على سووووووووووووووبيل المثال  -إن كتاب "ممزن" المسوووووووووووووومى "تاريخ روما" 
ويبرهن ، هكتب فيالذي  يمؤشوووووووووورات واضووووووووووحة على الموقف التأويل -كما يقول  -ا ولكنه يقدم إلين، النقدية التاريخية

ية المفسوور ومن ثم فإن التسووليم بتاريخان أنجزته ذات عارفة. يوليس مجرد نتيجة لتطبيق منهج، على أنه وليد عصووره
  .در من الفسادأدنى ق يكما أنه ال يفسد عملية الفهم العلم، يال يتعارض مع أهمية محاوالت التفسير النقد

 يلك، يةدائرة نظريته التأويلفي  نفسوووووه يجالء ما يهدف إليه جادامر من إدراج التوجه العلمفي  وهنا يتضوووووح
 هو نفسه حافز للتراث ومستأنف له.  يالعلم يندرك أن الفهم التاريخ

 .علميم الالفه إطارهفي  يقعالذي  ي هو إلقاء الضوووووء على السووووياق البشوووور إن هدف تأويلية جادامر الفلسووووفية 
 .نقديونذكر هنا المحاوالت المتكررة للوصول إلى فهم 

ات إلى ما باإلنص، وأن نصححها خالل ما نبذل من جهد، ا النحيازاتناا نقديًّ أن نكتسب وعيً  حقًّاوسعنا  وفي
اتجاه فهم ي ف، لكن هذا التصووووووووووووووويب لالنحيازات لم يعد ينظر إليه على أنه تجاوز لكل االنحيازات يقوله النص لنا.
 وحقيقة االنحيازات أنها مالزمة لكل توجهاتنا الفكرية والعلمية على السواء. ذاتها.في  النص أو الواقعة

و وميشوو من أمثال ألتوسوير وفوك، القرن العشورينفي  هذا السوياق نتذكر كيف أن المتفلسوفين المتأخرين وفي
 لميعوما ُيظن فيها من الحيدة؛ وذلك ألن المشووروع ال، ةالموضوووعية العلميفي  قد تشووككوا، الفرنسوويين بصووفة خاصووة

في  شوووووهورةلنظرية ألتوسوووووير الموفًقا ، على سوووووبيل المثال -لقد تسووووواءل ميشوووووو  نفسوووووه لم يفلت من دائرة اإليديولو يا.
وعية ضتساءل عما ُيّدعى للعلم من مو  -مواجهة إيديولو يا أخرى في  أن اإليديولو يا ال تتشكل إالفي ، اإليديولو يا

 ،ُينظر إليها أو ينظر إليها بعض الناس على أنها قائمة على الوهمالتي ، أنه مبرأ من اإليديولو يا نيبما يع، مطلقة
 ماديويؤكد ميشووووووووووووو هذه العالقة على أسوووووووووووواس ما يسووووووووووووميه الوجود ال حيث تتعارض الحقيقة الموضوووووووووووووعية والوهم.

 من جهة أخرى. حيادية العلمفي  كما أنه يشكك، لإليديولو يا من جهة

ووقوفها  ،مقابل إيديولو يا أخرى في  صووووووووووودور هذه اإليديولو يا نيوالواقع أن التسوووووووووووليم بإيديولو ية علمية يع
 منها ومعها موقف صراع.
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ورة الصوووووووووووفي  لن يتحقق حتى اليوم، ُيظن أنه غير منحازالذي  أو، وهنا نشوووووووووووير إلى أن العلم غير المنحاز
 ام يتحقق؛ فليس من المسوووووتطاع التغلب على تحيزات العالم كلها. وقد يبدو هذا مضوووووادًّ ولعله ل، المثالية المنشوووووودة له

واالنتقال  ،أسوووووواسووووووها على تحرير العقول من نير المعتقدات الجامدةفي  قامتالتي ، لدعوى التنوير القديمة والمتجددة
 ديث.الح الطبيعيقها العلم حقالتي  تقف إلى جوار المعرفةالتي ، التاريخيإلى المعرفة الموضوعية للعالم 

ا كما يقول جادامر  -لكن التغلب على االنحيازات كلها  يمثل المطلب العالمى من جانب الذي  -أيضووووووووووووووً
تهيمن التي  لمحدوديةا؛ تلك اا صحيحً نفهم محدوديتنا فهمً  كيسيثبت أنه هو نفسه انحياز يفتح الطريق لنا ل، التنوير

ذا كانت النزعة التنويرية قد تنكرت لالنحياز فإن اال كذلك. التاريخيينا بل على وع، ال على إنسوووانيتنا فحسوووب تجاه وا 
وذلك إذا  ،الجديد لمفهوم االنحياز ي يقتضووووووويه األمر هو التأسووووووويس الجوهر  وكل ما، أعاد الثقة فيهالذي  هو التاريخي

 نحن أردنا أن ننصف طراز الحياة اإلنسانية المحدود وتاريخيته. 

وهو من  ،االخاص بالتأويلية التاريخية حقًّ ، ياآلت األسووواسووويوسوووعنا أن نصووووا السوووؤال في  وأحسوووب اآلن أنه
يميز االنحيازات الذي  أسوووووووواس تقوم مشووووووووروعية االنحيازات؟ وماأي  أال وهو: على، جوهري الناحية المعرفية سووووووووؤال 

كما أراده  ،نقديللعقل ال يصبح التغلب عليها مهمة خاصةالتي  المشروعة من بين كل ما ال يحصى من االنحيازات
 ا.وكما أرادته دعوى التنوير حديثً ، االتراث اإلسالمى قديمً في  المعتزلة

و تقع نتيجة أ، تسوووووتند إلى السووووولطةالتي  صووووونفين: األول يمثل االنحيازاتفي  لقد صووووونف التنوير االنحيازات
، أو ما شوووووووابهه نييالد، بحقيقة النص القديمالنوع األول يكون التسوووووووليم في  يكون نتيجة للتسووووووورع المفرط. نيلها؛ والثا

ى جانب يكون الوقوف إل، المتسووووم بالتسوووورع المفرط، نيالنوع الثا وفيواسووووتمداد السوووولطة من سوووولطته؛ ، والخضوووووع له
وقد فهم االنحياز القائم على التسوووووووورع المفرط على نحو ما  الجديد ورفض ما هو قديم ومعترف به من قبل السوووووووولطة.

ذا كان االنحياز بصووونفيه النقيضوووين هذين مسوووتكرها اسوووتخدام العقل.في  أنه مصووودر كل خطأأي ، فهمه "ديكارت"  وا 
، ن يكون ولكننا سنظل نتمسك باالنحياز حي، فليس معنى هذا أننا سنجرد أنفسنا من كل تحيز، تأويليالموضوع الفي 

ح للتفسير.، وحيث يكون   عالمة إنتاج للفهم المرشِّ

ال يكون هناك ما يحملنا بالضرورة على نسيان ما لدينا ، و نستمع إلى كالم شخص آخرا أإننا حين نقرأ كتابً 
سوووونا من كل ما ا إفراا أنفا. فليس من الممكن عمليًّ وكلِّ ما لدينا من أفكار تم تشووووكيلها سوووولفً ، من معان تتعلق بمحتواه

ن نظل منفتحين على ما لدى هذه الحالة هو أفي  وكل ما نطالب به ،سوووووووووووووب فيها من قبل من أفكار وتصووووووووووووووراتتر 
ا لكن هذا يعتمد  النص ذاته من معنى.في  أو على ما، اآلخر ي ف ا على قيامنا بوضوووووووووووع المعنى اآلخرودائمً أيضوووووووووووً
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 عالقة مع ذلك المعنى.في  أو وضع أنفسنا، عالقة مع جملة ما لدينا من معان

ا ئً مخط، على أفكار خاصة عارضة ء فلن يستطيع االعتماد منذ البدايةيإذا أراد شخص ما فهم ش، وهكذا
يختلق  إلى حد أنه -كما يقول جادامر  -إصرار في  إلى أن يفرض هذا المعنى نفسه، بذلك المعنى الفعلى للنص

يخبر  كيل ،له وقد صح أن الشخص إذ يحاول فهم نص ما فإنه يكون مهيًأ لدى هذا الشخص.أي ، الفهم المتخيِّل له
أن العقل المدرب على التأويل البد أن يكون منذ البداية مرهف الحس إزاء في  هو السببوهذا  ء ما.يهذا النصُّ بش
بل يشتمل  ،لكن هذا النوع من الحساسية ال يتضمن حياد الموضوع أو استبعاد المرء لذاته النص.في  خاصية الجدة

انحيازه ب ين يكون المرء على وعوالمهم هو أ والنحيازاته كذلك.، على التمثل الواعى لدى المرء لمعانيه الجاهزة
 يمعان لنص من أن يؤكد حقيقته إزاءوحتى يتمكن ا، حتى يمكن للنص أن يعرض نفسه بكل ما فيه من جدة، الخاص
 الجاهزة وانحيازاته. يالمتلق
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 ضرورة القراءة عن األخالقيات )البالغية( للقراءة

 )هنغاريا( اجملر، إيفا أنتال

 ترمجة الشاعر واملرتجم

 حممد أمحد محد

 

 

 : ملخص

 ،ج. هو. ميللر هوو بالرغم من أن العنوان مستعار من أستاذ بجامعة ييل 
 تقنيات الحداثة ،مهتم بالتقنيات المختلفة للقراءة فإن تقريري ، القراءة وكتابه أخالقيات

 "عن مقاربة النقد الجديد و"القراءة الحميمة إني أعتزم الحديث :وما بعد الحداثة. أواًل 
 ة. ثم إني أجد هذا األمر يستحق مناقشىساًسا على فحو المعاني في نص معطوضرورتها التأويلية التي تركزت أ

 راءةق مما يعقد الصلة مع موضوعي الثاني الذي يرتبط به ارتباًطا شديًدا:، بول دي مان على هذا المنهج مالحظات
أو  يزعم دي مان أن أخالقيات نص ي كتابه "أمثوالت القراءة"فف وأخالقيتها. دي مان األمثولية )والخاصة بالمفارقة(

ولكونها مرجعية فهي ال يمكن أن تنتج عن متعال )أو األمر  أخرى" بين طرق  فقط طريقة استطرادية أخالقيته هي
ني لمضطرة ك بالممارسة لوكذ، والناقد بفعل القراءة، والمعلم، إلثارة مسألة التزام القارئ ، أخيًرا، المطلق الكانطي(. وا 

 في أفكاري األخيرة.، الممكنة ألخالقيات ما بعد الحداثة في القراءة

 مفارقة.ال، األمثولة، ما بعد الحديث أخالقيات القراءة، البالغي، النقد الجديد، نظرية القراءة كلمات مفتاحية:

وفيما كنت  يرات المفارقة.حيث أُعني بتفس، إن السياق األوسع لبحثي تقدمه أطروحتي للدكتوراه عن المفارقة
على ، بالغة القراءة ىيًّا على التفكيك وعلى ما يسمكان انتباهي يتركز تدريج، أدرس تلك النصوص المتعلقة بالمفارقة

 Josephجوزيف هيليس ميللر : مستعاًرا من ناقد وأستاذ بجامعة ييل، في ورقتي اآلن ومازال، كان حين أن المصطلح
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Hillis Miller  ه "أخالقيات القراءة وكتابThe Ethics of Reading قض هذا المصطلح الظاهري التنا ". ودراسة
بعد الحداثة. وقد  وما تقنيات الحداثة ؛تؤدي إلى تقنيات مختلفة للقراءة –ها في ريبة يالتي يمكن النظر إل –ومعانيه 

 في كليهما النقد الجديد األمريكي الحداثي ألن ؛استخدمت كلمة "تقنيات" وكان من األفضل أن أقول: ممارسات القراءة
نحن المعلمين والنقاد  . وأنا أظن أنه بالنسبة لناPracticalityيتم التأكيد على الصفة العملية ، وتفكيك ما بعد الحداثة

فكار بعين ألأن ننظر إلى هذه ا حقًّاوالكتاب والقراء الذين نقوم )أحياًنا( بوظائفنا بوصفنا نماذج في حياتنا من المهم 
 االعتبار. 

الفرنسي  نا أن نشير إلى تأثير الفيلسوفي، نشعر أنه يتحتم علنتحدث عن التفكيك في الواليات المتحدة حين
تفكيك قد ولد شيء المسمي بالفإن هذا ال، وبالفعليًّا، لم يسم نفسه تفكيكًدا مضيفين على الفور أن دريًدا دري جاك
ن األربعة التفكيكيي، وجوفري ه. هارتمان وهارولد بلوم، وج. ه. ميللر، دي مان في جامعة ييل في عمل بول ىوترب

 Theوفي كتابه "أمثوالت القراءة  ". seminating(Dis) زوج األم "الذي لم يضع البذورًدا بالطبع مع دري، األساسيين
Allegories of Reading دي مان ما يعنيه البالغي  يعرِّفRhetorical  إني أتبع استخدام الكالم  بالنسبة له" "

، كون لديناال عندما ييًّا، العادي في تسمية هذا اللغز العالماتي بو "البالغي" إن النموذج النحوي للمسألة يصبح بالغ
بل حين يكون من المستحيل أن نقرر بوسائل نحوية أو يًّا، مجاز  ىمعن، ومن ناحية أخرى يًّا، حرف ى، معنمن ناحية

تح إمكانيات وتفيًّا، تعطل المنطق جذر  المعنيين يسود )ويمكن أن يكونا متعارضين تماًما(. فالبالغةلغوية أخرى أي 
حياته السابقة ال يشير دي مان إلى  ة بوصفها من أحداثاليوفي الجملة الت ]6:10[المرجعية "  مدوخة لالنحرافات

ووليم  M. Breadsleyو بريدزلي مونر : بل يذكر ناقدين حداثيين من مدرسة النقد الجديد هما ،دريد
فا أيًضا على أهمية البالغي في الفهم النصي.  اللذين W.Wimsattويمزات ارسة القراءة نفهم مم أنه لكي بمعنىتعرَّ

السياق  عطيت أن نعرف عن وجهة النظر الحداثية للقراءة التي نحتاج أواًل  ومعانيها المضمرة األخالقية بعد الحداثية ما
 كيك األمريكي.للتف الراهن

في أمريكا في األربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين أن الطالب ال يستطيعون ، حين تأكد أساتذة الجامعة
ورنييه  ،وروبرت بين وارين، جون كرو رانسوم –طور هؤالء المعلمون  وخاصة القصائد()بالقطع األدبية شيء  عمل
سفية. الفللتحليل النصوص األدبية و  واستخدموا منهًجا جديًدا –نث بروكسوكليا، ووليم ك. ويمزات، وآالن تيت، ويليك

فهم الشعر : هم الشهيرةسلسلة الف -على سبيل المثال  - مية التطبيقية التي كتبوها للطالبيوباإلضافة إلى الكتب التعل
ننا أن نفكر في ويمك، لنقد األدبيوا، واللغة األدبية، وفهم القصة "كانت مقاالتهم ودراساتهم تهتم أيًضا بنظرية األدب
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نهم أخذوا أ وفي الحق –رسالتهم  وارين" الموسوم " بنظرية األدب". وهكذا يمكن القول إن –الشهير لو "ويليك  الكتاب
د عملوا لق ؟كان جديًدا في نقدهم ما الذي جعلتهم مؤثرين ومنتجين على نحو هائل. –عملهم بمثل هذه الطريقة 

ونقد فقه اللغة ، Biographicalوالنقد الخاص بالسير ، مثل النقد االجتماعي لنقد المعاصرعامدين ضد فروع ا
Philological ،وع آخرن وزعموا أن اللغة األوربية تختلف عن أي أكثر نسقية وأكثر صرامة. وطالبوا بمقاربة للقراءة 

ف ويمزات رّ أنفسها. ويع يركزوا على النصوصأن  أي القراء كان على النقاد والمعلمين والطالب الي، وبالتمن اللغات
مضمرة هي أن تجعل شبكة المعاني ال –وربما مهمة النقد  –المهمة البدئية للنقد  في كتابهما "النقد األدبي"، وبروكس

الذي  بأن يعرضوا عليهم التعقيد والثراء، ال المؤلفين، وتعهدوا أيًضا بمهمة تحسين القراء ]13:652 [واضحة للقارئ 
 لألعمال األدبية. ال ينفد

 بمعنىفارقة. والم، والبناء "القراءة الحميمة"هي  وكانت المصطلحات المفتاحية لمقاربتهم المبنية على النظرية
على ، صيدةأو حياته. ففي ق ولغته في االعتبار دون اهتمام بعمر المؤلف بد أن يؤخذ النص أنه طبًقا للنقاد الجدد ال

 يعطي اللغة والبناء المبتدع. بما أن المعنى الحقيقي لنص أدبي عنايتنا فقط إلى استخدام ن نوليينبغي أ، سبيل المقال
فكل قصيدة هي دراما صغيرة تعرض تصالح ، متحرك، من ناحية، الذي هو يوفي داخل البناء الدالل عن طريق
. كما كل تفصيلة تساهم في الكل: غير متصل شيءأنه ال  بمعنى يًّايكون البناء عضو ، ومن ناحية أخرى ، األضداد

 البناء": يصف بروكسي The Heresy of Paraphrase هرطقة التعبير عن النص بكلمات أخرى""في مقالته 
 المواقفو  الذي يوحي كما يبدو بأنه إحدى الدالالت والتقييمات والتفسيرات ومبدأ الوحدة المقصود هو بناء المعاني

إذا ، هولكنيًّا، أو منطق يًّاالمرغوبة ليس عقالن ووحدته . وهذا البناء الشعري ]195: 1[والمعاني المتوازنة المنسجمة" 
يشبه بناء العمارة أو اللوحة أو الباليه أو التأليف الموسيقي المبني على نموذج من النبرات ، استخدمنا تشبيهات بروكس

 .]1:203[المقررة" 

والرموز.  ،عن طريق العناصر "اإلشكالية" مثل االستعارات والنبرات، والصراعات، ففي القصائد ُيعطي التوتر
وغيرها من المجازات ألنها تحصل بسهولة على معانيها الداللية من السياق. وتتلخص عملية ، والتناقضات الظاهرية

رقة. ومن اقد أفرط في استخدام المف ولكن النقد الجديد الحداثي، المفارقة: الفهم النصي الدقيقة كلها في كلمة واحدة
سياق" عناصر السياق المتنوعة من ال المصطلح األكثر عمومية الذي نملكه لنوع الشرط المحدد الذي تتلقاه هي"ناحية 

 ناوفي نهاية قراءت، ومن ناحية أخرى  الضرورة في كل سياق وفي كل عملية قراءة.في  أن تعمل بمعنى ]1:209[
 للمفارقة " في العمل الفني. الممكنة()اعة علينا أن نكشف عن "المن ينبغي، الحميمة للنص
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 يءشفإن الشعر بالنسبة إليهم "طريقة لمعرفة ، ومع أن النقاد الجدد ال يتحدثون بوضوح عن المسائل األخالقية
مقاالت ن تيت في "اآل ىعرفة لم نمتلكه من قبل". كما يدعا(. إنها نوع من الم)إذا كانت القصيدة إبداًعا حقيقيًّ  ما"

 .]11:104[د األربعة"العقو 

لحميمة يمكن ا النصية بروكس في فقرات الخاتمة في "المفارقة بوصفها مبدأ البناء" أنه في القراءة ويعترف
 ىبمعن ،مواطنين أفضل" ولكن الشعر فوائد الشعر هي تحويل القراء إلى الحصول على "تبصرات ثاقبة" وأن إحدى

التفاصيل المتصلة بالموضوع والمعبر عنها بدون استخدام  على ًدايستطيع القيام بهذا اعتما، ىنص مجازي معط
نه عقائدنا م في القالب األصلي نفسه الذي صارت عقيدة التجريد إنه يحملنا إلى ما وراء، وعلى نحو أكثر دقة التجريد.
لكن هدف األدب و ، يمكن للمشاكل األخالقية المحددة أن تكون مادة متناولة في األدب، وهكذا .]1048: 2[مجردة 

 ليس اإلشارة إلى مغزى أخالقي.

فإن  -بسبب اهتمام النقاد بالمعرفة الحقة والحكمة  –إني أفترض أنه يمكن الحدس بأنه في القراءة الحميمة 
ما هو ل ُتقدر، والتوتر والتعقيد، الظاهري  والتناقض، والمفارقة، وااللتباس witمثل هذه األنواع كالظرف أو البداهة "

فهي ليست  ،العمل الفني. وبناء عليه والحقيقة في إنها مؤشرات على رؤية الواقع واإلنسان من األسباب الجمالية. أكثر
: 10[دينية " ،الواسع ى، أو بالمعنفهي وجودية، الواقع إلدراك ولكن بما أنها طرائق، جميلة على نحو حقيقي أو بالغية

 لجديدا مونرو ك. سبيرز أن رسالة نقاد النقد ى ير  ئوليات النقد"بروكس ومس في "كليانث، . وعالوة على هذا]240
يتأكد  نقد الجديدلل الحميمة الحداثية لممارستهم للقراءة يًّاوجود ىليد اإلنسانية المسيحية تعطي معنعلى تقا المؤسسة

أو معرفة  ،ة حقيقيةمعرف بما أن القارئ يفترض أن يجد في األدب، االعتقاد في إمكانية النظام والبحث عن النظام
، فةا من المعر أي "يمنح الشعر نوًعا خاصًّ  مقتطًفا من بروكس . وكما يورد ويليك]228: 12[على القيمة "  عالم مبني

. وللنقاد ]229: 12[وهكذا يبلغ الحكمة" ، فمن خالل الشعر يتوصل اإلنسان إلى معرفة نفسه في عالقتها بالواقع
 ."مانسية القائلة "بالوحدة العضويةقوية بالجماعة يعبرون عنها بالفكرة الرو أيًضا عقيدتهم في حاسة  الجدد

ذاجتها المثالية نسلم بس فعلينا أن، وعلى الرغم من أننا يمكن أن نجد المقاربة النقدية الجديدة إيجابية تماًما ومثمرة
لذي . إن قوسهم المقبب المرغوب االحداثية التي تهدف إلى حل فوضى العالم المحيطة الجهود األساسية الناتجة عن

 دين ولكنهمابين مبنيين جام في الهواء يرمز إلى الفهم يمكن أن يشير إلى الكمال. ولكننا ال يمكن أن ننسي أنه معلق
الثقافات المغلقة  عن بفكرة جورج لوكاتش فإن استعارة القوس بمثاليتها تذكرني، تستحوذ على متخيالن وألن البالغة
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 قول إن الدائرةي بالعصر الذهبي الضائع لإلغريق ما يتعلق وفي "جماليات هايدلبيرج". ها في كتابهالتي عبر عن
فإن  ]دعني أضف في العصور الحديثة]  ولكن بالنسبة لنا، لحياتهم يالمتعال بانغالقها كانت تعني الجوهر الضروري 

ويمكن القول إنه بعد ضياع الفهم  .]7-5:496 [في عالم مغلق" فنحن لم نعد نستطيع التنفس، الدائرة قد انفجرت
 انفتحت الدائرة. وقد أصبحت في، في المدينة اإلغريقية( مع ظهور الفهم الفردي الممكن: الجماعي للحياة )قارن 

: تشظيةأن نكون راضين بقطعها الم ينبغي –اآلن في ما بعد الحداثة  –ثم أخيًرا ، دائرة متخيلة أو قبو الحداثة نصف
 ثم القراءة المفتوحة.، هناك القراءة الحميمة، المغلقة أو الال قراءة راءةبعد الق

جامعة  وهو واحد من التفكيكيين األربعة في مان والبصيرة" يتناول بول دي ىفي كتاباته النقدية الباكرة "العم
و يقول: مع األمثولية". فه وفيما بعد بمصطلحه المسمى "القراءة –هذا التغير من القراءة المغلقة إلى المفتوحة ، ييل

فإن  ،أن النقاد الجدد الحظوا أهمية ووجهوا عنايتهم إلى مثل هذه المالمح الواضحة للغة األدبية كااللتباس والمفارقة
ه الكلي المركزي". بمبدئ"المقدمات نفسها التي بنى عليها النقد الجديد  هذه العناصر البنيوية ذاتها كانت تتناقض مع

بور هذه العناية الرقيقة الص أن يوجهوا " مثل كانت حين حاول نقاده النقد الجديد ي مان فإن أكبر أخطاءا لو دوطبقً 
ا أرغمتهم على إيجاد أشكال مغلقة وأن يسعوا جاهدين ألن فكرة الكلية المفترضة مسبقً  ]29: 7[األشكال"  إلى قراءة

ل التأويلي ولكنهم نسوا حقيقة أن الفع، في الدائرية التأويلية نظرية هايدجر من أجل النظام. ويمكن القول إنهم استخدموا
كل ليس أن الشبإصرار يجب أن يذكرنا ب يع ذلك فإن العنصر الزمني الذي نسللفهم زمني. وكما يالحظ دي مان "وم

س الدائرة ي. والرمز الذي يستطيع أن يعرض الطبيعة الحقيقية للفهم النصي ل]28: 7[االكتمال"  إال عملية على طريق
أي ، نتهيت بل الخط الحلزوني الذي يتكون من دوائر مغلقة متقاربة تعرض عملية الفهم الزمنية التي ال ،أو القوس

 بالغة الزمنية.

يالحظ دي مان األمثولة جنًبا إلى جنب مع  والبصيرة" في المقال المعنون "بالغة الزمنية" ىوفي كتابه "العم
للذين ُيعرِّفهما ا المفتاحيين في فهمنا )النصي(. وهنا يهتم بالفروق بين المجازين البالغيينالمفارقة بوصفهما المجازين 

حالة  فإن تجربة الزمن في، ىغير المستمرة بين العالمة والمعنمع أن كليهما يبين العالقة  في عالقتهما بالزمن.
 بمعنى. ]226: 7 [على توليد الدوام"  تابعة قادرةبينما تظهر األمثولة بوصفها طريقة مت، تعني "بنية متزامنة المفارقة

 أنها تعاقبية. 
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فإن األمثولة  ،دي مان في قراءة يًّاأساس يمكننا أن نحدث أنه بعد تأكيد النقد الجديد على المفارقة بوصفها مبدًأ
على أفكاره عن  اتعطي الصدارة. وبعد نشره عمله النظري يبدأ دي مان في تفسير/قراءة نصوص فلسفية وأدبية معتمدً 

 القراءة قته البالغية فييطر  يعرِّف العظمة من قراءاته الموسومة "أمثوالت القراءة" البالغي. ففي المجموعة البالغة
نموذج ولكن بما أن هذا ال من المجازات( وتفكيكه. : "إن النموذج اللغوي لكل النصوص يتكون من مجاز )أو نسققائاًل 

ألنه يتميز عن و  عدم مقروئية النص السابق. يحكي يًّاا إضافية مجاز ية فهو يولِّد بدوره تطابقً نهائ ال يمكن عزله بقراءة
ثل هذه السرديات م وغالًبا ما تتركز على استعارة نستطيع أن نسمي، السرديات األولية التفكيكية المتركزة على المجازات

 .]205: 6 [لية تحكي قصة اإلخفاق في القراءة من الدرجة الثانية )أو الثالثة( أمثوالت. فالسرديات األمثو 

 صنحاول قراءة ن، أن الجهود تبذل مرة بعد أخرى حين نحاول الفهم –أن أضيف على الفور  أستطيع ولكني
ما شيء ناك البد أن يكون ه، بل في اللغة ذاتها، وهو ما يعني أن في الخلفية وليس في النصوص فحسب، وأمثولته

نا نحتاج إلى نهائية. إن قبول استحالة قراءة وكذلك تساعدنا نحن القراء على، ولية المختلفة ممكنةيجعل القراءات األمث
لفصل ا في - من "أمثوالته" نحتاج إلى المفارقة. وكما في الجمل الختامية: هو بالغي بالضرورة الذيشيء هذا ال

لخاصة المعارف ا هي حل األمثولة التفكيكية لكل بل ،"لم تعد المفارقة مجاًزا: يقول دي مان –المعنون "اعتذارات " 
سق ن وبعيًدا عن عزل، الفهم. ومثل هذا حل، وبعبارة أخرى  ، الحل النسقي، Tropologicalبالتفسير المجازي الديني 

 .]301: 6 [فإن المفارقة تفرض تكرار انحرافها ، التفسير المجازي 

؟ انم بالنقد الجديد في قراءة دي قي المضمر الممكن الخاصماذا حدث للمعنى األخال: يأتي أهم األسئلة واآلن
 ه يتحدثواضًحا. وفي قراءات صار، ما هو أكثر بل، البد أن أزعم أنه في القراءة البالغية التفكيكية صار غير خفي

 ]206: 6[" دائًما أخالقيةاألمثوالت هي ويقول أيًضا إن " .]209: 6[لألمثولة"  العملي األخالقي دي مان عن "البعد
ي والمصطلح أخالقي يصمم التداخل البنيوي لنسق، "األمثوالت دائًما أخالقية: الشهير كاآلتي المقتطف ويمكن قراءة

ة... إلى  الحد الذي تكون فيه لغوية وليست ذاتي ( من  قيمةمقولة بداًل  قيمة واضحين... المقولة األخالقية ضرورة )أي
قي ال تنتج عن أمر متعال ولكنها نسخة معدلة مرجعية )ومن ثم ال يعتمد عليها( والقطعة بالنسبة  لنسق نغمي أخال

 .]206: 6[من اضطراب  لغوي. فاألخالق )أو ينبغي أن نقول األخالقية(  هي طريقة استطرادية بين طرق أخرى 

صل بموضوعنا ة تتيمكننا أن نجد ثالث كلمات مختلف، قبل الدخول في التفاصيل، في هذه الفقرة الوضاءة: أواًل 
وأظن أن دي مان ال يريد  ethnicityواألخالقية  Ethicsواألخالقيات أو علم األخالق  Moralityاألخالق : المختار
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التمييز بينهما  يتم Ethicsوعلمها  األخالق Moralityأو األحدث  –األقدم  بما أن الكلمة، باأللفاظ ببساطة أن يلعب
إلى  أنه يبدو أن هذه الكلمات تشير في معناها األصلي (1)األخالقية رغم hicityEtعن المصطلح ما بعد الحداثي 

ا بعد م لة السلوك السوي ضد السلوك المنحرف من القاعدة العامة التي سمتها نظرية األخالقأالمجال نفسه في مس
علم  كيكتف كلمة األخالقيةأننا نستطيع أن نرى في  بمعنىاألخالقية فهي تؤدي إلى التعددية..  ethicityالحداثية 

عد عن على التفكيك بزعم أن التفكيك يبت جذورها المثيرة للشك ورغم الهجوم المعتاد هاألخالق مع االحتفاظ ومسائل
معنى ب من ذلك يلتفت إلى هذه المسائل ويالحظها في اختالفاتها.. فهو بداًل ، األخالقية في عدم اكتراث كامل المشاكل

تولي  ولكنها حساسة للتنوع فهي ethics – in – differenceاالختالف  يمكن تسميتها "أخالق ن أخالقية التفكيكأ
 انتباها أكثر إلى الفروق وتقبلها بطريقة واعية.

، ر تحديًداوعلى نحو أكث، ا بممارسة القراءةلجديد "األخالقية" ارتباًطا قويًّ يرتبط المصطلح ا، وفي نظرية دي مان
  ثولية. وفي كتابه "أمثوالت القراءة" تدور تحليالته حول العمومية واستحالة القراءة )مكتوبة بحرفممارسة القراءة األم

r  هو في المقام األول أمثولة قراءته الخاصة.. إن أمثولة القراءة ( حكي قصة ىبمعن)كبير( حين يقول: "أي سرد
فكونها ، األمثوالت في قراءة المحتم أن نخفقفمن  مجيدين ومهما كنا قراءً  ]7-76: 6 [تحكي استحالة القراءة " 

مكتوبة )ان م ولهذا تصبح قراءتها النهائية مستحيلة. فالقراءة بالنسبة لو دي، مجازات بالغية تقول شيًئا وتعني شيًئا آخر
 بل أيًضا ،تشمل ليس فقط.. فعل قراءة األعمال األدبية" –كبيرة( بوصفها أمثولة أيًضا  وحروف بعالمات تنصيص
"ها تعطي القاعدة واألساس للحياة اإلنسانية"  ى. بمعن]58: 8[بالتالى كل فعل إنساني مهما كان"و ، اإلحساس واإلدراك

ى كلية الفهم أي ال نستطيع الحصول عل أو تجربة إلى ىال نستطيع الوصول في نص معط، لذلك ونتيجة ]48: 8[
 تفسير محدد وحيد.

أن يفهم المستحيل ويقرأ أفكار دي مان عن  جيد قيات القراءة" كقارئ ج.هو. ميللر في كتابه "أخال ويحاول
، طًفا شهيًراوهو يحلل مقت، ميللر االنتباه يسترعي دي مان".: بعنوان "عدم مقروئية القراءة األخالقية في أحد فصوله

رغم من أن ق. فعلى النظرية كانط في علم األخال إلى الطريقة التي يرفض بها دي مان النظرية التقليدية األساسية
ه ليست ي، فالمقولة األخالقية بالنسبة إلا إلى "األمر المطلق" الكانطييستخدم كلمات " مقولة وأمر ملمًّ  دي مان ما زال

                                                             

ألنهوا ترتبط  ethicityعن  Moralityاألخالقيوة  يمكن عودهوا قريبوة من كلموة  ethicityفوإن كلموة ، وعالوة على هوذا (1)
 بالممارسة وليس القواعد أو نسق القواعد المصاغة  في علم األخالق.
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، ة والحياةيشير إلى عنصر ضروري في اللغ فاألخالقي، ظاهرة لغوية ولكنها لغوية. ولكونها ُعدَّت   –ذاتية وال متعالية 
لهذه  اعلى الفعل طبقً  أو حث اآلخرين والخطأ األحكام عن الصواب ا ال نستطيع االمتناع عن إصداروتحديًدا "أنن

 .]46: 8[ هذا ما يقوله ميللر -إدانتهم لعدم قيامهم بهذا الفعل"  ]أو [األحكام 

ابع المتخيل التت)والطبيعة "الخيالية" ، للقراءة وهو يؤكد أيًضا في فصل عن "أخالقية " دي مان األهمية الوجودية
واألخالقية ، المرجعيةو ، واألمثولية، من األمثوالت( لعملية الفهم )التي ال تنتهي( والتي "تخلط األبعاد التفسيرية المجازية

هو فقط واحد من "الطرائق االستطرادية  كاألمثولي وكما يزعم دي مان أن األخالقي .]44: 8[والسياسية والتاريخية " 
ًذا ، بمعنىبل ثانوية أو ثالثية ،لة أوليةليس مقو ، الممكنة فماذا يأتي  ،أنها ال يمكن أن تأتي أواًل في الفهم النصي. وا 

( از )أو نسق من المجازاتنجده يقول بوضوح إن عملية القراءة تبدأ من "مج  بالرجوع مرة أخرى إلى المقتطف ؟أواًل 
ص عدم مقروئية السرد الذي يق التطابق المجازي اإلضافي". ثم وبسبب تفكيكه يتبعه تسلسل )إال ينتهي( من وتفكيكه
تحكي تي "ال السرديات األمثولية أو األمثوالت ىاألول تسم  من السردالتي تولدت فعاًل  –وهذه السرديات  السابق".

 .]205: 6 [في القراءة"  قصة اإلخفاق

، لة األخالقية" مالحًظا إياها بوصفها أمًرامان عن "المقو  يتحدث دي وبداًل من استخدام تعبير "القيمة األخالقية"
ي الحقيق ىًدا من أجل المعنجهو  من ميللر ودي مان )وأنا( ويبذل كل ا وغير مشروط.مطلقً  لزاًما يؤخذإبوصفها 

 ميللر قطعة ممتعة أخرى حيث القراءة. ويقتطف يزعم عدم مقروئية يمكن توقعها في نص كما –ألخالقية دي مان 
أن ما يحدث هو فهم ضروري.. فهم هو حادثة ، في حالة قراءة نص ضوح "أمره المطلق" الحقيقيدي مان بو  ىيسم

أظن أنه يصبح واضًحا أن دي مان يعرف فقط  .]52-51: 8[سابقة على كونها قيمة أخالقية أو جمالية"  معرفية
: ج ميللريستنت لمبدأ المركزي عند دي مانا وعند عودته إلى "اقرأ" أو "أفهم". -أمر اللغة بتأويلها التام : أمًرا واحًدا

تحدثنا  إذا، كل قراءة، أو باألحرى أن ترتكب مرة بعد أخرى إخفاق القراءة.. وهو حظ اإلنسان "أن تعيش هو أن تقرأ"
. إن عالمنا ]59: 8[بوصفها استجابة لطلب مطلق ، بد أن تحدث بضرورة حتمية أنها ال ، بمعنىأخالقية هي، بدقة
قبل أننا بل يجب أن ن ،االمتناع عن القراءة ونحن ال نستطيع: وأنساق العالمات وعلينا أن نفهمهما صوصء بالنيمل

ية من الطرائق الممكنة ولكنها ضرور  واحد فقط تعدي حدود اللغة. وعلينا أيًضا قبول أن األخالقي غير قادرين على
 مرجعية لقراءتنا.
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وهو ، اريئً أن اختياره للنصوص وترتيبها ليس ب  راءة تعلم القراءة"ومع أن ميللر يعترف في فصله التمهيدي "الق
توب عن ولكني أشك بقوة أن الفصل الثاني المك، حالة األعمال األدبية . فلنصدقه فييًّايزعم أنه اختار أمثلته عشوائ

ه في ني بيصدق على الموضوع اآلخر الذي عُ  نفسه شيءوال قطعة دي مان الشهيرة ناتج عن اختيار اعتباطي.
نفسه يهتم باألمر المطلق الكانطي. وفي فصل عنوانه "تأثير القراءة: كانط"  بما أن الفصل األول الفصل السابق

 من أخالقياته الغامضة للقراءة. وفي "أسس يحاول ميللر أن يفهم وأن يفكك األمر المطلق عند كانط ليعرض مثااًل 
 و أن مبدئيدائًما أن أعمل كما ل يّ ي يمكن البرهنة عليها "ينبغي عللتتمضي الصيغة الشهيرة ا ميتافيزيقا األخالق"

ال أتمكن تى ح أو بطريقة أخرى: "ينبغي أال أعمل بمثل هذه الطريقة لتشريع العام للجنس البشري كله"هو ا الخاص
انتباهنا إلى  ميللر ي. في هذه الصيغة يسترع]21: 3[هو القانون العالمي"  األخالقي من إرادة أن يكون مبدئي

صيغة التمني  مًعا إلى جانب بمثل هذه الطريقة " ”in such a way“وكلمة  (Als soكما لو  as ifاستعماله كلمة )
نه باستخدام أ ى، البد من استخدام خيالنا. بمعننقبل األمر المطلق الكانطي؛ حتى الماضي غير الحقيقي، في الماضي
(Als so) ذاإ وسنكون قادرين على القول ما، لرواية قصيرةيًّا؛ نبتكر سياًقا قصصعالم القصة و  أن ندخل يجب 

ميللر مرة ثانية أن السرد أو صنع قصة يعطي النشاط األساسي للعقل البشري مع  ويؤكد أم ال. يًّاكان الحدث أخالق
 ى ر القراءة. وهو يطيق االمتناع عن أننا ال ن مرة أخرى() بمعنى وفهمها. اآلخر القصص لكل من القدرة على حكي

 وبدونه لن يكون هناك اتصال بين القانون في حد، أن السرد يخدم كانط بوصفه الجسر الضروري  على نحو مطلق
 .]28: 8[ذاته وأية قاعدة أخالقية معينة من قواعد السلوك

" في ما د: وهكذا  يمكن القول إن األخالقي في النصوص يعني أساًسا تقديم ضرورة عامة. وكما يلخص ميللر
 ،من الراوي الذي يحكي قصة داخل قالب الرواية، العمل مطلب من المؤلف الذي يكتب هناك سمية اللحظة األخالقيةا

 ل.والمعلم والناقد الذي يستجيب للعم ومن القارئ ، ومن الشخصيات داخل القصة في لحظاتهم الحاسمة في حيواتهم
 ق أن هذه اللحظةالح التي تعتدي عليها. وفي والتاريخية ى االجتماعيةال يمكن تعليلها بالقو  هذه الضرورة األخالقية

 .]8: 8[هادمة لها  خالقية تعارض هذه أقوى أو هياأل

                                                             

Alsso كما لو. والمقصووود بها في فلسووفة كانط أن السوورد القصووصووي يقدم األحداث  كما لو أنها وقعت  :كلمة ألمانية  تعني
 المترجم.  بالفعل. 
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لماذا يكون اإلصرار بالنسبة للتفكيكية على وجود مثل هذه الطرائق االستطرادية : السؤال يمكننا أن نطرح، واآلن
يقول ؟ يةتبدو غريبة تماًما في تحليالتهم البالغ والسياسية أو التاريخية التي أي األخالقية واالجتماعية، بالغ األهمية

ألنه  ،ميللر في مقدمته إن اختياره المستفز للعنوان والموضوع "أخالقيات القراءة" يمكن تفسيره بالهجمات على التفكيك
وعلى الرغم من هذه المناظرات  .]9: 8[ال أخالقي أو سلبي" ، نسبي، ال تاريخي، ف على أنه "عدمينَّ صغالًبا ما يُ 

ها تظهر فمن الواضح أن، البالغية مهاجمة ممارسة القراءة التفكيكية الخاطئة أو على األقل المحرجة لكونها تهدف إلى
 بوصفها ضرورة في مسار تاريخ النقد األدبي والنظرية.

جماليته التي تقف  ]هو[ضد التفكيك اتهام  ى: "إن أقسLoesbergكما يالحظ جوناثان لويسبرج ، وعلى الجملة
يدعو إلى  ومن ثم، االجتماعية أو التاريخية عن التأثيرات بوصفها مرادًفا غامًضا لتحيل مجال فني منفصل كلية

أن نقاد ييل سيجيبون قائلين: أنه ال يوجد ، من جهة، . وأنا أظن]3: 4[الوهمي"  يالهروب في ذلك الكون الجمال
 هود متواصلةج فالقراءة تحتاج إلى –وسيقولون أيًضا أنهم يبذلون جهًدا كبيًرا حًقا ، فهم النصيهروب وراء اللغة وال

كيك بوصفه طريقة فالتف، . ومن جهة أخرى يًّاأو أخالق يًّاتأويل لغوية يمكن تسميتها أمًرا ضرورة: وعليهم أن يتبعوا إلزاًما
ن م في العقود القليلة األخيرة من القرن العشرين والذي نعرف الذي ظهر جديدة في النقد )قارن النقد الجديد الجديد(

، ذةبعالمات العدمية ومذهب الل: دراساتنا أن نهاية القرون السابقة كانت تتميز بجو من االنحطاط على نحو مشابه
 االهروبية. واألوهام، والتشاؤم

ففي  ولية.ؤ : "إنه اإلحساس القوي بالمسنولكن هناك فرًقا حاسًما بين التفكيك وبين نظريات منحطة أخرى في الف
حدثنا إذا ت –يزعم ميللر أن كل قراءة هي أخالقية –تباًعا لفكرة دي مان عن ضرورة القراءة ا –"أخالقيات القراءة" 

د أن يتحمل أن القارئ الب بمعنىو  . بوصفها استجابة لطلب مطلق، بضرورة حتمية، بد أن تحدث أنها ال ، بمعنىبدقة
، رةومجازاته المبك وهنا ال يمكن لكلمة "قارئ" أن تشير فقط إلى الكاتب .]9: 8[ومن أجل نتائجها ، من أجلها مسئولية

 . قراءةفي عملية ال أن نكون متورطين ويجب،  بما أننا جميًعا متورطون  ولكن أيًضا إلى النقاد والمعلمين والطالب
ات ووي أخالقيولية المعبر عنها فؤ وومشكلة المس على نمو مؤكد لرمواطنين فيكتوريين" يربط ميلبعنوان " وفي عمل حديث

 "راءةووغوي للقإلى "حقيقة األمر اللملزم أيًضا أن يخضع نفسه أو نفسها ، المعلمين. فالمعلم لكونه قارًئا القراءة بإلزام
والطريقة ،  مكتشًفا ال مبدًعا عدُّ المعلمُ يُ  وبهذا المعني . ]255: 9[ات في النص على العقل" وووأي إلى سلطة الكلم

التي يصف بها ميللر قراءة المعلم األخالقية تشبه منهج سقراط في التوليد. إن التزام القارئ والمعلم والناقد سيبدو 
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في تعليقه  ى، ويكرر المعن بوضوح ما يقوله العمل المتناول ى جه الحصر. ويجب على القارئ أن ير معرفًيكما على و 
 أو تعليمه.

وهو ينقل  أو عنصًرا محفًزا. أو بوصفها "زوجة أب"، على نحو متواضع بوصفه وسيًطا هنا يقوم بوظيفته ومن 
طالب. إنه لولكنها تلك المعاني التي لم تصل بطريقة أو بأخرى إلى القراء وا، نحو موضوعي المعاني الموجودة على

 لتفاعل أو تغييرهفي ا يحدث دون تدخل منه التفاعل مرة أخرى بوصفه تنويًرا وتبصيًرا لعقولهم جاعاًل  ىيبعث المعن
]9 :237[. 

وعلينا أن نتذكر أن منهج ، بها على نحو ساخر تماًما وأنا واثقة من أن نغمة هذا الوصف يمكن اإلحساس
من  هاخرة. ويمكننا أن نتساءل في دهشة عما إذا كان التفكيكيون يظنون أنووعلى المفارقة الس يًّاسقراط نفسه كان مبن
اءة القر : واضحة إن اإلجابة؟  في حلقات البحث ماذا يحدث –أي نعطي قراءة نهائية لنص  –المستحيل أن نقرأ 

 (2)ليزي دب اإلنجمعلمة لأل ولكن كوني، بعد كل هذه التحليالتًبا وقد يبدو غري لها أن تحدث. كما هو مقدر تحدث
م.. يلسقراط المتسائلة نافعة في التع قةومعلمين على أن طرينقاد ييل الذين يعملون أو عملوا بوصفهم  نا أوافقأف

ات ووفي أخالقيف، ومع ذلك . يتم توجيهها  أن األسئلة –كما في حوارات سقراط  –بحقيقة  كل منا على دراية ، وبالتأكيد
 اعةووستطفي ا. إنه يجعل  بالغته وأمره اللغوي  : ال عن طريق المعلم ولكن عن طريق النص القراءة توجه األسئلة

ينبغي أن و  في الحال. بينما يعمل المعلم كوسيط ومهدئ،  ب أن يقرأ النص بطريقته أو طريقتها الخاصةلكل طا
ألنها قد ال تساوى  ethnicityولكن على األخالقية  ethicalال على األخالقي ات القراءة في الدراسةوووتتأسس أخالقي
 التي هي أقرب إلى األساس الكوني لكل Moralityتساوي األخالق ولكنها ، إلى حد ما  Ethicsاألخالقيات 
هو  واألخالقيات التفكيكية Moralityفي األخالق حتى   آخر مهماإًذا أذكر عاماًل  وينبغي المختلفة. األخالقيات
كما لو كان علينا  الكانطية( als soنظر ا) تماًما كما في القراءة الجيدة علينا أن نستعمل خيالنا ethnicityاألخالقية 

 ات قصيرة أو قصًصا.ووونقرأ رواي أن

                                                             

مع أني  حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة  )وبتحديد أكثر  في علم الجمال( فإني أقوم بتدريس تاريخ األدب  (2)
ع بين مهمتي ل فإن الجماإلنجليزي  والنظرية األدبية في قسم اللغة اإلنجليزية في كلية اشترهازي  كارولي بالمجر. وبالفع

 ج عنه اهتمام بأخالقيات القراءة.ة وموقفي الفلسفي نتالحالي
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عند  ةيلاومشجعة لمهارة القراءة الخي كزوجة أب عملي إني أظن أنه بجانب بخاتمة شخصية. فألنته، واآلن
حاسة المفارقة. فالمفارقة مطلوبة لقبول آراء الطالب المختلفة في : آخر شيء فإن المعلم يحتاج إلى، الطالب

إنها ، جازم التفكيكية تعني أكثر من مجرد نحافظ على الخطوط المتنوعة مًعا. ولكن هذه المفارقة كيول، النصوص
تعني موقًفا. موقف كونك منفتًحا على الواقع واألخالقية والقراءة والتعليم يتصف أساًسا بالقدرة على تغيير وجهات 

مناقشة أخالقيات القراءة. وكنتم قراءها المجيدين ب النظر. وكل ما أستطيع قوله إني آمل أن أكون قد أنجزت وعدي
 .وقرائي أيًضا
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 فلسطني 

  بياملسرح العريف  بني ثقافة العنف والسالم وصورها

 أبو احلسن سالم

 

 في ظل فلسفة الفناء في فكرة بين )نظرية الكل في واحد(
دارت القضية الفلسطينية في مدار ثقافة  (نظرية الكون في واحد)و

وهذه الورقة بمثابة وقفة منهجية لتأمل صدى ذلك . السالمالعنف و 
 ىية العنف والسالم وانعكاساتها علفي نصوص مسرحية تناولت قض

 .القضية الفلسطينية

فاهيم في واقع اللتباس الم اسأكتفي بعرض العناصر أو التساؤالت التي تأسست عليها هذه الورقة البحثية منعً 
وأصبح ذبح  ،غة المفاهيم التي أصبحت قضية فلسطين بموجبها: قضية الشرق األوسطومراو  ،هيمنة تفلسف االلتباس

 ااإلرهاب مرادفً  وأصبح ،ا للحياة الديمقراطيةاألطفال والنساء والعجائز في فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان طريقً 
 .لإلسالم في الخطاب الديماجوجي األمريكي وأصبح االستسالم هو السالم

سالم لفلسفة وتاريخ ثقافة االست ،بغية إعادة قراءة تاريخ ثقافة السالم في المنطقة، ن التساؤالت مشروعةوهنا تكو 
 .الفناء في فكرة

 حول هدف الثقافة : 

تهدف الثقافة في إطارها العام إلى تشذيب الفكر وتشذيب الفعل اإلنساني حتى يحسن الناس حياتهم المشتركة 
لهدف العام ما نجد الفعل الثقافي يشذ عن ذلك ا اومع ذلك كثيرً . صورة التي يتوافقون عليهابال - أواًل  -في مجتمعاتهم 

الحكومي وغير الحكومي المحلي  )ييف على المستوى الداخلي والخارجحيث توجه الفعالية الثقافية بتوجيه إعالمي كث
ي أجنبي ما ليتوافق مع نمط فكري وحياتأو القومي أو الدولي( نحو ترويض الفكر وترويض الفعل الجماهيري في بلد 

كأن يراد لمجتمع عربي أو آسيوي أن يغير أنماط سلوكه الثقافي في المأكل وفي الملبس ؛ مستشر استشراء الطاعون 
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!! حتى اءه ويستبدله بالجينز أو بالالحيوفي طرائق التفكير.. وبمعنى أوضح أن يخلع سروال هويته وقميص حيائ
 .طية على الطريقة األمريكيةيتأهل لحياة ديمقرا

 حول الفناء في سبيل حياة الفكرة: 

ا كما تنازعت األمة اليهودية منذ الشتات فكرتان تبادلت، تحت شعار )نظرية الكل في واحد( تنازعتنا نحن العرب
نار في الهشيم لإحداهما رئيسية سرت في أمتنا وأمتهم سريان ا. تفعيل فعلنا وفعل أمة اليهود الثقافي والحياتي اليومي

 ،فكرة القومية العربية بديال عن فكرة القومية اإلسالمية عندنا وفكرة القومية اليهودية عندهم ..ولفترة طويلة إلى حد ما
وحتى ال تخلو . اوغربً  اإيطاليا( عن بالد العرب شرقً  –فرنسا  –نجلترا إتا بعد رحيل االحتالل األوروبي )اللتان ازدهر 

لسياسة "فرق  ابعد حالة التداخل الجغرافي والعرقي والطائفي التي صنعتها تقسيمات)سايس بيكو( وفقً المنطقة العربية 
ر عن الرضا األمريكي غي اإلى جانب الحيلولة دون تغلغل المد الشيوعي في المنطقة. وهو أمر لم يكن بعيدً  "تسد

  .حينذاك –المباشر 

خطب ا النضال بالسائل إعالمية موجهة كان أنجعها عربيًّ لرفض ذلك التقسيم بو  امن هنا كان السعي دؤوبً 
 .السياسية الحماسية التي ال تقلق الغرب الماضي في سياساته

تنازعت حياتنا فكانت فكرة )عالمية و  واتفاقيات كامب ديفيد 73أما الفكرة الثانية التي أطلت برأسها بعد حرب 
كما  ،( أن ال وطن لإلسالم حيث يجب أن يسود العالم كلهمؤداهاو ، ميةلفكرة القومية اإلسالًرا تطوي (الديانة اإلسالمية

 .يريد له فصيل هنا وهناك من جماعاعات تدينية إسالماوية بعينها

غير أن فكرة القومية العربية الزاعقة في البرية ما لبثت أن أزاحت فكرة العولمية التأسلمية إزاحة مؤقتة نتيجة 
 .52ربية بقيادة نظام يوليو المد الثوري في المنطقة الع

وعندما انسحبت فلول الدعوة القومجية العربية وضحلت مياة خطب زعمائها الحماسية بعد هزائمها العسكرية 
ما ، لسطين(أرض ف) المتكررة أمام مدافع القومية اليهودية المتحصنة خلف فكرة وعد ميتافيزيقي بتملك أرض المعاد

حتالل البريطاني إلى وعد حقيقي لتمكين العصابات الصهيونية من تجسيده على لبث أن تحول ذلك الوعد بجبر اال
قومجية ومن ثم تمكنت ال؛ أرض الواقع ودعم الوجود الفعلي الشرعي لدولة التجييش الصهيوني بقرار األمم المتحدة

لزاعق الصوت ا إثر إخراس ىاليهودية المجيشة من الحصول على وطن مفتوح الحدود بعد شتات تاريخي طويل عل
 .للفلول المستظلة بكهف عالمية الديانة اإلسالمية المنسحبة عن فكرة المواطنة
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وصعود الفكر القومي اليهودي عاودت تلك الفلول اإلسالماوية دعوتها إلى  ،ومع انسحاب الفكر القومي العربي
شرت في ده في آالف الزوايا التي انتليس بالخطاب الحماسي المنبري وح، نفي فكرة الوطن باعتبار أن ال وطن للدين

مصر؛ وال بطريق الكتب الصفراء التي تغطي األرصفة في الشوارع والزوايا فحسب؛ ولكن بسالح اإلرهاب ضد 
وتها ومن ناحية أخرى ضد أمريكا في عنفوان ق –حسب زعم تلك الفلول  –المسلمين أنفسهم بوصفهم مجتمع جاهلية 

 .تدة عبر العالم كله وبذراعها الصغرى في فلسطينالباطشة بذراعها الكبرى المم

تضافرت ثقافة القهر العالمي مع ثقافة القهر الداخلي لشعوب المنطقة العربية مع استمرار قضم دولة التجييش 
الصهيوني لألراضي العربية في خلق ثقافة العداء بالمواجهة الكالماتية السلبية عند المثقفين اليساريين الطفوليين 

 .قوميين والسائرين خلف فكرة استبدال مستبد عادل بمستبد عادل آخر؛ بعد أن فقد األول صفته الثانيةوال

التدميري  –اشتعلت ثقافة العداء بالمواجهات اإلرهابية بفعل الجماعات اإلسالماوية تالزم فعلهم  وعلى خط مواز  
بل للشعب  ؛طاني الذي احتل العراق وألذنابهم فحسبلمجتمعاتهم مع مواجهاتهم اإلرهابية ليس للعدو األمريكي والبري

فتداخل فعل اإلرهاب الطائفي العراقي مع إرهاب دخالء خارجيين تسللوا أو سمح لهم ، العراقي نفسه دون تمييز ألحد
 .بالتسلل لتصفية الخبرات العراقية من علماء ومهنيين وطيارين بعد تدمير الروح العراقية والبنية التحتية

الحكم لى إتجربة االنتخابات الديمقراطية الفلسطينية فور وصولها على  لسطين انقلبت جماعة حماسوفي ف
 إمارة إسالماتيكية مع تبرير ذلك العمل بفساد السلطة الفتحاوية وفشلإلى لتنفصل بقطاع غزة في محاولة لتحويله 

 رفع شعار . وبذلك مهدت للدولة الصهيونية.يا التفاقاتها مع العدو الصهيونمسعاها في تحقيق دولة فلسطينية تبعً 
 ومن ّثم واصلت إسرائيل اعتداءاتها اليومية ليل نهار -كما لو كان هناك تفاوض فعلي جاد  –مع من نتفاوض؟!( )

 .وراحت تقتلع المزارع والمدارس والبيوت ودور العبادة، المدنيين دون تمييز لطفل أو امرأة أو شيخ قعيدعلى 

طالق يد بإ؛ أن ذلك كله ما كان ليحدث لوال ترسخ )نظرية الكل في واحد( في المجتمع العربيوفي اعتقادي 
لك على وسادة )السمع والطاعة( ت االمستبد العادل( المتمطي على سرير تاريخنا العربي اإلسالمي متكئً : )المخّلص

إلى تفسيره آلية من ثالث  ااستنادً  (المودوديةالتي سلمتنا )لنظرية الكون في واحد( متمثلة في الداخل )بفكرة الحاكمية 
 ااستنادً  من لم يحكم بما أنزل هللا " ومتمثلة في الخارج بفكرة )الحاكمية البوشية( "في سورة المائدة تكفر األولى منها 
ومن ثم أعمل اإلرهاب )اإلسالماوي( واإلرهاب  "من ليس معنا فهو ضدنا ": إلى شعار رأس الغطرسة األمريكية

ية العولمية( عند الحاكم)ا في مقابل استسالمنا لفكرة معلنً  ا وتدميرً وتقتياًل  ااألمريكي والصهيوني فينا عملهما ذبحً 
وعند هؤالء فبتنا ال نعرف لمن نعلن استسالمنا مع أننا المعتدى علينا في كلتا الحالتين والمسلوبو اإلرادة عبر  ،أولئك



 

34 

وكيف  ؟هل نقاوم أو نستسلم وما توقيت ذلك: ا على أي نحو فرصة ما لالختياربما ال يتيح أمامن، تاريخنا البعيد
يتسنى لنا تقرير ذلك وقد قبعنا ننتظر المخلص المستبد العادل أو المهدي المنتظر الذي ورثنا فكرته عن اليهود في 

ر   القائم حول مفهوم السالم ومفهوم هنا نكون قد وصلنا إلى عرض اللبس  ".شتاتهم وفي منفاهم البابلي على يد"ُبَخت نصَّ
 .االستسالم

 المصادر الفكرية لإلرهاب 

  .(1)اإلرهاب حدث واقعي يظهر بشكل فجائي يتعين ويتكرر بأشكال عديدة وبوجوه مختلفة ومعقدة

ع بن يوش)ي منذ ولفي حضن الممارسات الدينية والعنصرية لليهود  – اتاريخيًّ  – وقد نشأت ظاهرة اإلرهاب 
 . لموسى اادتهم خلفً نون( قي

وفي مجال التفريق بين الفكر اإلرهابي واإلرهاب الفكري نجد أن الفكر اإلرهابي يتسم بالدقة والتخطيط والتأني 
 .ووسيلته السالح بهدف القتل والتدمير واالختطاف وسلب األموال وهتك األعراض. والمرحلية

ر والدعاية م المنهجية واالندفاع والتبسيط ووسيلته التشهيوعدم الدقة وعد ،في حين يتسم اإلرهاب الفكري بالتسرع
تواصل  وذلك ما تفعله الدولة العبرية قبل قيامها وما. واإلشاعة والكذب بهدف التخويف والتهديد النفسي لردع اآلخرين

 .فعله في هذه األيام

ذا كانت مصادر اإلرهاب الديني والسياسي عند اليهود قد تمثلت في التلمود و  ، هيون في برتوكوالت حكماء صوا 
بي األعلى المودودي في كتابات أ احديثً  ا، وتتمثل نظريًّ ماثلة في حركة الخوارجا، فإن مصادره الدينية والسياسية تاريخيًّ 

وكتابات حسن البنا وكتابات سيد قطب وكتابات محمد قطب وكتاب الفريضة الغائبة لمحمد عبدالسالم فرج وغيرهم 
 .(والجهاد وغيرهاالقاعدة وطالبان وحماس ) تي هي بمثابة دستور الفصائل اإلسالماويةتلك الكتابات ال

في حركة الترحال القديمة التي شكلت ما يمكن تعريفه بثقافة اإلغارة وقد كانت األساس في  ابينما تتمثل جغرافيًّ  
ار دى شعوب البوادي مع حالة االستقر وما لبثت أن تغّيرت أشكال اإلغارة ل. فيما قبل اإلسالم، حياة شعوب البيداء

االقتصادي النفطي من مظاهر العنف المسلح إلى اإلغارة الثقافية بسالح التفسير الديني الوهابي الذي أنجز مهمته 
بسالح األموال النفطية لوقف حركة المد الديمقراطي وتثبيت ثقافة الكل  افي غزو شعوب الماء ودحر ثقافتهم مدعمً 

 .بيني من المنظور الوهايّ فتح بالد العالم أمام الفكر التدش جنودها تحت شعار السمع والطاعة لفي واحد وتجيي
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 الفعل اإلرهابي: 

 يرتكز الفعل اإلرهابي على أربعة عناصر:

 .(2)عنصر الدعاية( –عنصر االستمرار  –عنصر المقابل  –)عنصر الرعب 

الجيش زل والبنية التحتية الفلسطينية التي ينفذها الطيران و وذلك ماثل في ممارسات التقتيل العشوائي وهدم المنا
، المستوطناتعلى  غزة لخلق رعب مستمر ودائم مصحوب بدعاية عن صواريخ حماسعلى  الصهيوني ليل نهار

وهو ماثل في الكتابات المسرحية ونمثل له من مسرحية . وقف تهديد الصواريخ وقبول االحتاللإلى وصوال 
 .عد هللا ونوسلس (3))اغتصاب(

 أنساق اإلرهاب: 

 :يتشكل اتجاه الفعل اإلرهابي في أربعة أنساق رئيسية

بر صراع ا آخر عا سياسيًّ ا أو نظامً الذي يعتمد على الرعب وسيلة تستهدف نسقً النسق اإلرهابي السياسي: 
ي غزة )حماس( ف وني كعنيف بين الحكومة أو النظام الحاكم وفصيل من أحد األحزاب أو تكتل حزبي أو فصيل تديّ 

كما يتمثل فيما يجري في غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات االحتالل الصهيوني، وهو ما عرضت  ن.وقاعدة وطالبا
ين الفلسطينيين مع ا معارك الفدائيتصور تسجيليًّ  يله مسرحية )النار والزيتون( أللفريد فرج في نهاية الستينيات وه

 .الجيش الصهيوني

وسيلة يعتمدها المحكومون بصورة تلقائية وغير قانونية أو غير شرعية ضد الحكام : رهابي الفووو  النسق اإل 
بصعيد  (م العفوية، وحادثة )النخيلة1977يناير  19 – 18الذي يمارسون اإلرهاب بواجهة قانونية، مثاله: أحداث 

رحية )ثورة الحجارة( أللفريد فرج، م. ومثاله فض المظاهرات بالقوة، ومثاله مس2005 – 2004مصر في العام 
 .ومجموعة مسرحيات غسان كنفاني عن فلسطين في بداية النكبة

وسيلة تعتمدها دولة ضد دولة أخرى في إطار الصراع السياسي واالقتصادي والفكري النسق اإلرهابي الدولي:  
س و متستًرا خلفها من خالل قرار لمجلوالعنصري بما يخرج على حدود المواثيق والقوانين الدولية خروًجا مباشًرا أ

سرائيل. ومثاله في المسرح  -كما يحدث ضد فلسطين والعراق ولبنان  –األمن الدولي  وما يحدث لصالح أمريكا وا 
  .مسرحية )ألحان على أوتار عربية( أللفريد فرج
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األفراد أو  ة العنف بينوسيلة مواجهات فردية أو قبلية في مجتمع تفشت فيه ظاهر النسق اإلرهابي لألفراد:  
 .ا بين عناصر حمساوية وعناصر فتحاوية على أرض فلسطينيةالجماعات الطائفية ومثاله ما يحدث يوميًّ 

 ويرتكن الفعل اإلرهابي إلى ركنين أساسيين:

 اّل اعتب، عامل سيكولوجي يتمثل في عنصري الرعب واستمرار تهديده ألطول فترة لدى الرأي العام ر الفعل وا 
 عن طريق حصار غزة ومنع الغذاء، وهذا ما تواصل إسرائيل فعله باستمرار ليل نهار. رهابي جريمة عاديةاإل

 .والكهرباء والماء عن شعب فلسطين
  عامل سياسي يتمثل في االستنفار األمني الدائم للدولة وأجهزتها السياسية وما يترتب على ذلك من خسائر مادية

 .اة البالد على المستوى الدولي ويشوه صورة اإلسالم عقيدة وسلوكً وبشرية وا عالمية بما يضر بسمع

. وهذا ما يؤكده واقع العالقة المتوازنة بين القوى الدولية الكبرى ليس في عصرنا .مانوأإن الردع والسالم ت
ألقوى ألنها ا ؛غلبت فارس اليونان. فدولتا الفرس واليونان القديمتان عدوتان  ا.بل في العصور الغابرة أيًض ، فحسب

داء ولة الفرس ودولة الروم على عوقد كانت د .وانعكست النتيجة عندما أصبحت اليونان هي األقوى بقيادة اإلسكندر
قوة الردع عند كل منهما . ما الذي حال دون تدمير إحداهما لألخرى ف .تاريخي قبل اإلسالم في العصور الوسطى

 .هماقوة الردع عند كل من. ما الذي حال دون تدمير إحداهما لألخرى : مريكيةاالتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األ

هل . ف.إن الهدف من السالم هو تحقيق األمن لشعوب األطراف المتحاربة أو المتصارعة في ناحية من العالم
م مع ! هل تحقق لشعوب الدول التي وقعت على معاهدات سال؟تحقق األمن ألطراف الصراع في منطقتنا العربية

  م؟!هل حققت أوسلو السال !؟الدولة الصهيونية

 نجد من الغرابة أن يتشدق البعض بما أطلقوا عليه، من ذلك لم يتحقق على أرض الواقع اعلى الرغم من أن شيئً 
لم  ،فإن شعار السالم الذي رفعته األنظمة العربية، وكأن ليس أمام العرب بدائل غيره !! وعلى هذا( )خيار السالم

ما تشهر مدفعها حداهإهيونية بما يوقفنا أمام حتميتين د عن كونه راية بيضاء رفعتها األنظمة أمام مدفع الهوية الصيز 
لوجه أمام زيف  اوهنا نكون وجهً ! ؟واألخرى ترفع رايتها البيضاء. فأين هو الخيار الذي تزعمه أنظمة الرايات البيضاء

واإلرهاب  ارً وانتفاء إرادة اتخاذ القرار يصبح نص، والحتمية تصبح الخيار ،فاالستسالم يصبح السالم ،توظيف المفاهيم
 .ويصبح ديمقراطية عند أمريكا ومن شايعها في أوروبا ،عند زمرة من المتمسحين باألصولية الدينية ايصبح جهادً 
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تصلة ش نكبات موما معنى الكالم عن السالم ونحن نعي، فما معنى الكالم عن ثقافة سالم بدون قدرة على الردع
م( ونعيش االنقسامات القبلية والطائفية والحدودية بقرارات )سايس بيكو( بعد 1798حتى  1517منذ الغزو العثماني )
ونعيش صراعات التصفية الدموية والتطهير العرقي منذ مكنت إنجلترا  ،النهضوي التحديثيعلى  هزيمة مشروع محمد

ابح مع المذابح الصهيونية اليومية للشعب الفلسطيني والمذ يخية اتصااًل الشتات الصهيوني من دولة فلسطين التار 
تمويل والمذابح العرقية في السودان والصومال ب، الطائفية اليومية التي أتاحها االحتالل األمريكي والبريطاني للعراق

 .أمريكي وأوروبي

ال أن  ود ثقافة السالم في المجتمعوهل يتحقق السالم بين شعبين دون تحقق الشرط الموضوعي أي دون أن تس
 – تقتصر على النخبة الحاكمة ومثقفيها سواء المثقفين التقليديين أو مثقفي طلب هزيمة األعداء باألدعية الدينية

 .ا من فكرة قائلة: إن العدو في نظر هؤالء هو كل من ال يدين لهم بالسمع والطاعةانطالقً 

إن ثقافة السالم لدى النخب الحاكمة في بلدين . سالم اجتماعي داخليدون وجود  اوهل يتحقق السالم خارجيًّ 
بينهما عداء تاريخي ليست قادرة على تحقيق سالم حقيقي بينهما دون وجود ثقافة سالم شعبية حرة في كال الدولتين 

  .. فهل تشيع ثقافة السالم بين الشعب اإلسرائيليامعً 

 امن األحوال بين دولة لها سيادتها على حدودها المعترف بها دوليًّ إن السالم ال يمكن أن يتحقق على أي حال 
 حيث تأسست على االعتداء والتوسع على حساب الغير اد جغرافية شرعية معترف بها دوليًّ ودولة ما تزال بغير حدو 

أو فرض  بالستيعاب الشتات اليهودي العالمي وليس أمام هدفها في التوسع سوى شراء األرض أو استالبها بالحرو 
 .األمر الواقع باإلرهاب

 إن السالم ال يتحقق بين شعبين تحتل جيوش إحداهما بالد الشعب اآلخر كما تفعل إسرائيل بإغاراتها الليلية
 .المدنيين الفلسطينيين العّزلعلى 

قوات المصرية ليعلمنا تاريخنا القديم أن ما أدركه الملك الفرعوني إخناتون في القرن الرابع ق.م عندما قرر سحب ا
من طرف واحد  – افرديًّ  اوأمراء الواليات التي احتلها ملوك الفراعنة الذين سبقوه من األراضي اآلسيوية لم يحقق سالمً 

 .على )نظرية الكل في واحد( وفلسفة الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية في آن واحد بقرار فردي مرتكز –

رة لقتله أدت إلى محاوالت متكر ، خناتون المستبد العادل التأملية المسالمةإثقافة النابع من إن ذلك القرار الفردي 
، ون فحسبعنها عبادة آت بتدبير من الكهنة الذين تمكنوا منه في نهاية المطاف ال ألنه ألغى عبادة آمون وأقام بدياًل 
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 سترة وراء ديانة آمون من جني الثرواتولكن إلزاحته لكهنة آمون عن السلطة وحرمانهم مع أطراف النخب الحاكمة المت
 .بالد الشام اآلن -من المستعمرات في )خيتا وفي ميتاني( 

لقد كانت فلسفة السالم عند إخناتون من أقدم الممارسات التي استمرت في تطبيق ثقافة السالم لما يقرب من 
و شرطه هعلى  أي أنها تأسست، فردق.م( لكنها كانت ثقافة سالم الحاكم ال1358-1375ما بين ) اسبعة عشر عامً 

هذا التمهيد ال ينفصل عن قضية العنف والسالم في منطقتنا وانعكاساته  .الذاتي دون مواءمته للشرط الموضوعي لشعبه
 .في مسرحنا العربي

ار رت له دار أخببل أصد، الذين نددوا بالدعوة التطبيعية مع الدولة العبرية لم يكتب مسرحية فيها دعوة للتطبيع
 يحمل آراءه التطبيعية مع العدو الصهيونى.ًبا اليوم كتا

 ثقافة الحرب قراءة استرجاعية دراماتيكية أخيرة: 

 .تأسست فلسفة الحرب في منطقتنا العربية على مناطحة حتمية القومية العربية من ناحية لحتمية القومية اليهودية
ولغوية  في نظام واحد لروابط دينية اة تضم األمة كلها شعوبً األولى تسعى نحو لم شتات الدول العربية في دولة موحد

بينما سعت الثانية نحو  ا،ا وسياسيًّ وثقافيًّ  ادون حسبان للكثير من الفجوات القائمة فكريًّ ، وجغرافية وثقافية واقتصادية
. بوراثتها فيزيقيمن موسى على وعد ميتا الم شتات اليهود في وطن عسكري ديني واحد على أرض حصل أجدادهم بدءً 

تتمثل في شعار عولمية الدين اإلسالمي. إذن فنحن أمام حتميات ثالث  اهذا إلى جانب حتمية إشكالية أشد تعقيدً 
 .أعمى ايقينيًّ  ايؤمن بها أصحابها إيمانً 

وهكذا يتجدد الصدام الدموي الرسمي وغير الرسمي من وقت آلخر على أرض الواقع حتى مع حالة الجذر التي 
يشها اآلن فكرة القومية العربية بينما ارتفعت رايات داود على أرض فلسطين ليرسم تحتها قادة الدولة الصهيونية تع

ى بينما انكمشت فكرة عالمية اإلسالم أو عولميته واستحالت إل. الخارطة السياسية للمنطقة باألسلحة األمريكية الذكية
بالد المسلمين هنا أو هناك لينطلق بخطاب المتفجرات غير مجرد شعارات تدوي بها مكبرات الصوت في زوايا 

المسؤولة في الممتلكات واألرواح في أمريكا وفي أوروبا وتنفجر القبائل البشرية االستشهادية اليائسة في فلسطين 
 .وفي العراق المغدورة وفي أفغانستان، المغتصبة

ت جهودها وأمة تشت ،احتفظت بطابع الدين القوميهكذا دار الصراع في حلقته األخيرة بين شتات أمة يهودية 
 .في محاوالتها لتجاوز حدود األوطان
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ال في ولنا مث، بل كل إنجاز عملي قام على فكرة الحتمية ال دوام له، وعلى ذلك نصل إلى أن األفكار الحتمية
ثابت في  للبقاء فما من شيء ذلك هو منطق الجدل المادي والتاريخي. اإلتحاد السوفييتي وفكرة الحتمية اإلشتراكية

 .ية قامت على فكرة طال أمدها أو قصر إال وسقطت صريعة أمراض الشيخوخةإمبراطور وما من . الكون 

ية مبراطور راطورية اإلسكندر قامت على الفكرة األرسطية حول توحيد العالم تحت راية الفكر اليوناني واإلبمإ
عوب الرومان دون الشعلى  ألن حق المواطنة مقصور ؛لكنها شاخت وماتتالرومانية قامت على فكرة قانون "كراكلال" و 

وحلم نابليون اإلمبراطوري في اللحاق بمجد اإلسكندر قام على فكر الفيلسوف "ليبينيز" كذلك قام حلم النازية . المحتلة
المية على فكرة عالمية وقامت اإلمبراطورية اإلس "في سيطرة الدم األزرق على العالم على فلسفة القوة عند "نيتشه
 .؟، فأين نحن اآلناإلسالم وسياسة الغزو والفتح والتوسع تحت شعار نشر اإلسالم

 اإن الفكرة التي تتحقق عن طريق التواصل عبر الحوار اإليجابي المثمر هي التي ترسخ وتحيا بااللتزام واقعً 
يوش وعسكرة في حين تتآكل الفكرة التي تحققت بتجييش الج، للتجدد واالستمرار قاباًل  احيًّ ، ا ومتفاعاًل ا أو متضامنً متحدً 

الدولة سواء رفعت شعارات القومية أو العنصرية الدينية بفعل المقاومة والنضال الذي تزكيه دماء أصحاب المصلحة 
ي وهذا ما يحدث ف ،الحقيقية في نفي الواقع الجبري الداخلي والخارجي المحلي والعالمي الذي حط على أوطانهم

وهو عمل نضالي مشروع في مواجهة ، لوجه مع عدو عنصري غاشم افلسطين حيث ظاهرة اإلرهاب الثوري وجهً 
حلة . فهكذا تتحرر الشعوب عبر ر .االحتالل بكل أشكاله وخاصة ذلك االحتالل الصهيوني االستيطاني التوسعي

ة بوجود ساحة ووجود عقيد اقق مشروطً نضال في الداخل لتحقيق الديمقراطية وفي مواجهة االحتالل وهو أمر يتح
وألن ذلك الدعم شبه معدوم في ظل خيار . -ربما -قتالية وآلة نضالية ودعم وطني شعبي ورسمي أو قومي مستتر
 في ظل نظرية )الكل في واحد( تلك التي اإعالميًّ  االسالم الذي رفعته األنظمة العربية الحاكمة وروجت له ترويجً 

 .)اريخي لفكرة الزعيم المخلص المستبد العادل فأوصلتنا إلى نظرية )الكون في واحدأورثتنا اإلذعان الت

وهكذا سلمنا المستبد العادل المحلي إلى المستبد العادل العالمي الذي شاء أن يسوقنا إلى القدس قطينا تحت 
شعبوال( أحدث (نية منشدين خلف رافعين الرايات البيض بأيدينا في مواجهة المدافع الصهيو ، راية مقرطة الدول األقنان

 / راح فين صوت العرب؟(وعلى فلسطين كمان / / وعالبيت اللي انضربغنياته الشعبية )زعالن على لبنانأ 

، الم توأمانتؤكد أن الردع والس، الردع والسالم، . الحرب واالستسالم.إن القراءة التحليلية لتراجيديا الحرب والسالم
 وأن السالم ال يقوم إاّل عبر. ون تفكير الطرف المعادي في االعتداء على الطرف اآلخروأن الردع هو الذي يحول د
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 . وأن إمكانية إقامة سالم مع دولة التجييش.تفاوض قائم على الندية بين األطراف أصحاب المصلحة في إنهاء النزاع
 .حيلأمر مست، حتى اآلن االعنصرية التي ليست لها حدود جغرافية معترف بها دوليًّ 

في ظل ممارسات قانونية دولية يفرضها الطرف الدولي  ؟فما هي حدود ثقافة السالم في ظل هذه المعطيات
إزاء في ظل حتمية رفع شعار )خيار السالم( نكون ب .األقوى بما يتيح له خرقها فور وضعها متى يشاء وكيفما يشاء

 .األدعية الدينية على األعداء إذعان عربي رسمي تظلله مظاهرات الشجب الشعبي وتحوطه ثقافة

ثة فأّمروا "إذا كنتم ثال: حيث سلمنا للمستبد العادل رقابنا طاعة للحديث، لها إرادة دون استطاعة القد كنا شعوبً 
 .فأسلمتنا )نظرية الكل في واحد( إلى )نظرية الكون في واحد( "أحدكم 

ول خناتوني حإن القراءة االستعادية للفكر اإل، إن السالم ال يتحقق وفق خيار طرف واحد من أطراف الصراع
فلسفة السالم من طرف واحد تكشف عن انهيار نظامه وتعدي الممالك التي حررها من احتالل أسالفه لها على 

لى األبديباإلضافة إلى تخلص النخبة الدين ،ية المصرية حينذاكمبراطور اإل  .ة والسياسية منه وا 

فكيك ية الرومانية تكشف عن تمبراطور الرومولوسي" للسالم من طرف واحد في اإلإن القراءة االستعادية للفكر "
براطور مإلو)ا( ية الرومانية واجتياح العسكرية الجرمانية ألراضيها واألمر نفسه في حالتي )إخناتون مبراطور اإل

 .لعمالةهات امع ما تحيط به من شبية السوفيتية مبراطور رومولوس( قريب منها قرار تفكيك جورباتشوف لإل

 .)رومولوسية) وقريب منه موقف األنظمة العربية بشعارات )السالم خيارنا الوحيد( الذي يعني أن أنظمتنا العربية

إن القراءة االستعادية للفكر السياسي العربي الرسمي المعاصر حول فلسفة السالم تكشف عن تحول الدول 
ن التجاور األفقي في الوقت الذي تعمل العسكرية الصهيونية أسنانها العربية واإلسالمية إلى جزر منعزلة على الرغم م

اب دموية مع جيوش فيما يشبه مباراة خر ، في قضم األراضي الفلسطينية وتدير المذابح ألبنائها في فلسطينًرا نهاًرا جها
 ،ا البعيدأمتنا عبر تاريخهإن إعادة قراءة شعار )الكل في واحد( الذي تدين به . أمريكا وبريطانيا على أرض الرافدين

في واقعنا  ومن أمثلة ذلك. وعلى امتداد تاريخها المعاصر تكشف عن أن أمتنا أفنت نفسها بنفسها في سبيل فكرة
 .المرير ما تقوم به حماس مع رفقاء الصراع ضد العدوان الصهيوني
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األولى  هدل ال يتبقى منه غير صفتفقد جربنا البدائل في إحالل مستبد عا. ! وال أقول البديل؟لكن ما هو الحل
دؤوب عبر معارضة ونضال مرير قد يصل إلى عشرات السنين للبحث المستميت عن  يبمستبد عادل آخر بعد سع

 .عنه مخّلص مستبد عادل آخر بدياًل 

نما هو الحل ،ال بدائل تصلح بعد اآلن رادتنا على ردع ال ؟فما هو الحل، وا  دو عمع فقدان إرادتنا على الحرب وا 
 .وجار سالم االذي زعمته األنظمة صديقً ، التاريخي

الحل في نزع االعتقاد الراسخ بإعالن السمع والطاعة لفكرة المستبد العادل واالنهماك الجاد في إتقان كل منا 
ل العمله حتى يتقدم مجتمعنا مع مقاومة ألوان استغالل النخبة االقتصادية والسياسية لثمار جهودنا وعرقنا مع النض

 .عن الديمقراطية المركزية للنخبة الحاكمة االسياسي عبر الحوار من أجل وجود حياة ديمقراطية حقيقية بعيدً 

ال فلنستسلم أو نقف بطانة خلف )شعبوال( وهو يجعر بأحدث أغانيه في وصلة ندب زاعقة  :هذا وا 

 ربت اللي انوـــع البي   ــــانالن على لبنـــــعز
 ؟اح فين صوت العربر                   ان ــــطين كمــعلى فلس

 وربما خرجنا على نص "شعبوال" وقلنا:         
 )راح فين أحمد سعيد؟(!

 المسرح وقوايا العنف والسالم: 

تعرض المسرح العربي لقضية العنف واإلرهاب والحرب والسالم منذ أن شرع إخناتون في ترسيخ فلسفة السالم 
عوب مملكتي ودوره في تحرير ش، ا من حياته وفلسفته في التوحيدول كتاب المسرح صورً حيث تنا، في مصر القديمة

 : وقد كتبت عنه عشرات النصوص المسرحية منها، وفي نشر السالم على األرض، ميتاني())خيتا( و

آخر  ،(5)إخناتون ملك التوحيد لشوقي خميس (4)سقوط فرعون أللفريد فرج (3)ثا كريستيا)مسرحية إخناتون ألج
 .)(8)خناتون لمنصور مكاوي إ (7)أيام إخناتون إلبراهيم الحسيني (6)أيام إخناتون لمهدي بندق

، ا. ذلك أن الشرط الموضوعي كان غائبً .وكلها تصور فشل محاوالت إخناتون في فرض سالم من طرف واحد
ة إرادة الرأي العام للنخبة الحاكم مع همائرادته هو وحده دون أن تو إ ،حيث اعتمدت حركة السالم على إرادته الذاتية

أي جماهيري في ظل ر ، وهذا نفسه الذي حدث بالنسبة للسلطة الفلسطينية بعد أسلو -في أضعف اإليمان -في مصر



 

42 

ت فكرة ومن ثم غاب، تي نجحت في تغييبه عن الوجود كلههكذا توالت محاوالت اغتيال إخناتون ال .عام مغيب أومنقاد
من شؤون ثقافة خيار السالم الذي توفر الشرط الذاتي لصحة نفاذه على أرض الواقع وغاب  االسالم. ذاك كان شأنً 

 بي(.الطرف األجن) شرطه الموضوعي على مستوى ثقافة الداخل )الوطني( وعلى مستوى الثقافة الخارجية

 .ولكنه سالم المنتحرين ،اونستخلص من ذلك أن خيار السالم من طرف واحد ال يعد خيارً 

  :تطبيقي من مسرحية أيام إخناتون  مثال

دنا ما وجرى على بال ،إذا كان فشل ثقافة خيار السالم من طرف واحد قد فشلت في تاريخنا المصري القديم
فإن ذلك لم يحل دون غزو عربي إلسبانيا بجيش طارق ، جرى من غزوات االحتالل األجنبي المتتالية عبر العصور

ه في بداية الدولة العباسية بنفر من بني أمية أفلتوا بأرواحهم من البطش العباسي وتأسيس عبد الرحمن الداخل دولت
 .سبانياإمكنوا من تأسيس دولة األندلس في وت

وقد صور بعض كتاب المسرح األسبانيين والعرب أمجاد تلك الدولة كما صور تفتت دولتهم وتفرقهم في 
لكتابات ومن اا. حدة بسبب تناحرهم ومؤامرات بعضهم بعًض سبان المو اجتاحتها جيوش اإلممالك ضعيفة سرعان ما 

لشاعر التركي ل( طارق أو فتح األندلس) ت:ين في نهضتهم وفي نكساتهم مسرحياالمسرحية حول دور العرب األندلسي
 (11))سقوط األندلس( للشاعر عزيز أباظة (10)للزعيم الوطني المصري مصطفى كامل (فتح األندلس) (9)عبد الحق حامد

 .(12)للشاعر فاروق جويدة (الوزير العاشق)

 :اإلرهاب بين ثقافة الكل في واحد وثقافة الكون في واحد 

الرعية لى ع الحاكم الفرد المستبد العادل الذي له)تتمثل ثقافة )الكل في واحد( في خضوع الرعية التام للراعي 
مع الدول السعلى  الم لدولة واحدة قوية لهاالكون في واحد( في خضوع دول الع)السمع والطاعة( وتتمثل ثقافة 

 :ذلك يعاقبعلى  ومن يخرج. والطاعة

بعد نجاة  (13)"الضحايا ليها ضحاياها والحاكم العاقل اللي يحكم بأقل عدد من االسياسة دايمً : امنحوتب الثالث "
  ي.نإخناتون من محاولة شاب فرعوني لقتله واإلمساك بالجا

 .. ليه عايزين تقتلوني دي تالت محاولة قتل الشهر ده.افشاتكلم ما تخ: " ناتون "إخ
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، لكن أنا فاهم حاجة ةاتهمتني بكد "، وأنا مش خاين.. الملكة المقدسة "تيةالشاب: أنا ما أعرفش أي محاولة قبل كد
 تانية؛ إن الخاين هو الملك.

 إخناتون: أنا..؟
 ة.الشاب: أيو 

يه كمان  ؟إخناتون: وا 
 .آمون.الشاب: وكافر باإلله 

 إخناتون: كمّل
 .الشاب: ومتواطئ مع أعداء مصر في مملكة خيتا وميتاني، ومع قبائل الخابيرو

يه كمان؟  إخناتون: وا 
 .الكاهن األكبر أهدر دمك ةالشاب: عشان كد

 إخناتون: وانت شايفني خاين وكافر ومتواطئ فعاًل.. 
 فكرت كويس؟

 و اللي بيفكر لينا كلنا.الشاب: أنا ما اتعودتش أفّكر. الكاهن األكبر ه
 إخناتون: إنت ما عندكش عقل؟

 .(14)" الشاب: عندي.. لكن أكيد عقل الكاهن األكبر بتاح موس أكبر من عقلي
 )يأتي صوت بتاح موس من الخارج(

 بتاح موس: موالي الملك.. 
 ))يدخل مسرعًا ليركع تحت قدمي اخناتون 

  الدنيا بتغلي بره على الكهنة.. اعذرني يا موالي مش قادر أسيطر على الناس وال
 .دا الوعد اللي بينا يا بتاح موس.": تي " 

تقم وعشان كده أنا هان.. بتاح موس: موالتي أنا ما أعرفش حاجة عن حوادث االغتيال اللي ممكن تكون حصلت للملك
 .من الخاين ده بنفسي.. دا ما يستحقش غير القتل

  (ن إنقاذه فال يستطيعيطعنه بتاح موس بخنجره، يحاول إخناتو (
 .إخناتون: ال ما تقتلوش
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 .)يدور بعينيه بين إخناتون وبتاح موس ،يسقط الشاب على األرض(
 .)الشاب: )بصعوبة( مش عارف مين فيكم اللي صح ومين اللي غلط )يموت

 .بتاح موس: موالي دا خاين
 .القصر ةإخناتون: )منفعاًل( الخاين هوه إنت.. اخرج بر 

حاصل في وهذا نفسه ال ،ثال لتسلط السلطة التدينية ومسارعتها بإخفاء وسيلته للتآمر ضد الشرعيةهذا م       
، الشعب وطاعته سمععلى  ا آخر باسم الدين كل منها يريد استحواذفانفراد الحاكم المستبد العادل يوجد مستبدًّ ، عصرنا

ها أرض محتلة نصف أرضعلى  السلطةعلى  تحأليس ذلك ماثال في نزاع حماس وف. وهو ما يصنع العنف واإلرهاب
 .ومحاصر نصفها اآلخر

 المسرح ونظرية الكل في واحد بين قرار الحرب والسالم:" 

سيا.. جثة واحد التحرر في آ حور محب: وصلتني النهاردة الصبح رسالة بتقول إن اتنين من أمرائنا قتلوا بسبب ثورات
 .شمنهم وصلت لمعبد آمون والتانية لسه ماوصلت

 )إخناتون صامًتا.. يدور داخل المكان، يبدو عليه الحزن والتفكير الشديد(
هنة.. دول الك لكن عمري ما عاديت ،تي: إخناتون.. طول حياتي وأنا بالقي في نفسي ميل لإلله رع عن بقية اآللهة

 وكل وقتهم للخطط والمؤامرات. ،نابهم أزرق 
 إخناتون: قصدك تقولي إيه يا أمي؟

مون دلوقت آ رحت معبد أقول إنك بسكاتك عن ثورات التحرير في آسيا بتّدي للكهنة فرصة عمرهم.. لوتي: قصدي 
اي اللي رايح واللي ج هتالقي جثة األمير اللي وصلت محنطة ومحطوطة وشها مكشوف على المذبح في معبد آمون 

 .بيتفرج عليها، وبيسيب نفسه للكهنة يملوه كره وعداوة ليك
 وا إن الدور جاي على مصر وناسها حور محب: بيقول

يه المطلوب مني؟  إخناتون: وا 
 .حور محب: تجهيز حملة إلخماد الثورات في آسيا

 .تي: والصلح مع الكهنة.. ولو بالكذب
 .حور محب: فكر يا موالي
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ميًعا ج الحرب وعليهم إخناتون: حور.. اكتب إلى أمرائنا في آسيا قول لهم إن الملك إخناتون سياسته السالم، مش
اتباع سياسة السالم. ومن ال يقدر منهم يمكنه العودة، جهز كمان جيش لحماية واليات مصر في آسيا من قبائل 

 الحرب فقط ضد قبائل مش ضد ثورات التحرر. .الخابيرو الهمجية.
 .حور محب: ولكن يا موالي
  .إخناتون: نفذ يا حور محب

ات تموت فذلك ما جرى على العرب وعلى غيرهم من األمم لذلك وجدنا وألن األمم تهرم وتشيخ وتذبل والحضار       
ن هؤالء مبراطورية اإلسالمية ومفي المسرح من يصّور عصور السبات الطويل لشعوب المنطقة العربية بعد سقوط اإل

في واحد( في  لالكاتب المسرحي والناقد السوري عبد الفتاح قلعجي الذي يبلور فكرة المخلص ارتكاًزا على )نظرية الك
هذا الحوار من مسرحيته )هبوط تيمورلنك( ال ليكسب التأييد لها بل لينقضها ويفكك محتواها الفكري: حيث المنظر 
ألناس محصورين في كهف معتم تحت األرض تنبعث منه الغازات واألبخرة وهم ينتظرون المخلص المجهول لينقذهم 

 :مكتفين بالنوم وبالغناء الناشد لتحقق أملهم
 بايزيد: وماذا نفعل اآلن؟"

 .حسن: ننتظر حتى يأتي الخامس
 .)الجميع: )يغنون في رتابة وبرود

 (.أقبل أيها المنتظر )صمت –ا أنت خيرً  –أنت  اشرًّ  –مهما كنت  –أقبل أيها المنتظر 
 .تقي الدين: نحن كلمة ينقصها حرف

 .سارة: كلمة ال معنى لها
 .سنقرأ أنفسنا ونعرف من نحنبايزيد: عندما يحضر الحرف الخامس 

 .حسن: )يعزف ويغني( أقبل أيها المنتظر. أقبل أيها المنتظر
 وفجأة يسقط عليهم من كوة سقف الكهف )تيمورلنك( بلباسه". ينعس الجميع ويتثاءبون( أقبل أيها الحرف الخامس(

 .التتري وسيفه
 حسن: )في برود وهمس( كدت أغفو.. انظروا إنه هو"

 .مباالة( هو الخامسسارة: )في ال
 .بايزيد: )في المباالة( أخيرًا وصل
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 .)تيمورلنك: )يتفحص المكان بعينيه، يقترب من الجدار، ينادي
 .نور الدين( نور الدين.. نور الدين )صمت.. ينظرون إليه في دهشة، يخطو متفحًصا الجماعة

 بايزيد: من نور الدين؟
 .تيمورلنك: نور الدين قائد جيشي

 )ئد جيشك.. )ينفجر بالضحك، يضحك الباقون بايزيد: قا
ي ف تيمورلنك: صمتًا. )يصمتون فجأة( أنا تيمورلنك خاقان التتر األعظم. قاهر العالم، من يجرؤ أن يضحك

 .حضرتي
 )اال يستطيعون منع أنفسهم من الضحك فينفجرون معً (

 .بايزيد: )يدور حول تيمورلنك( ال نعرف أحًدا بهذا االسم
 .أسمع باسم تيمورلنك أبًداحسن: أنا لم 

 .سارة: ومع ذلك كنا نتوقع قدومك
  .(15)تقي الدين: صحيح.. لكننا لم نكن نتصور أنك ستأتي بهذا اللباس مثل مهرجي السيرك

كرة المستبد وفكك ف. فالكاتب يفضح ضحالة ثقافة الجيل المعاصر النائم والمنتظر للمخلص الحاضر الغائب       
 .ي المنتظرالعادل أو المهد

 يًّاثقافة الحرب والسالم في معالجة القوية الفلسطينية مسرح: 

اإلعالم  بالقدر نفسه الذي شغلت به وسائل، شغل كتاب المسرح مصريون وعرب بمعالجة القضية الفلسطينية
 يات ظهورهااعلي أحمد باكثير" بتناول القضية مع بد، إذ بادر "جنب مع العمل السياسي العربيًبا إلى جن، العربية
سمحت في و ، فلسطينعلى  يوم أنهت بريطانيا إنتدابها، مسرح األحداث في األربعينيات من القرن العشرينعلى 

مع ، ربيةومن البالد الع، من أوروبا، الوقت ذاته بالهجرات اليهودية التي تنظمها الجمعيات الصهيونية عبر العالم
يين دورها في تصفية المدنعلى  تكو والس، ل مهمة تدريبهاعلمها بتشكالت عصابات صهيونية مسلحة وتسهي

مع استشراء  .حتى يهربوا من ديارهم ليحل محلهم المهاجرون اليهودًخا  وشيو وأطفااًل  الفلسطينيين وترويعهم نساءً 
ل وقتل ،وذبح األطفا ،عراض النساء الفلسطينياتأ الدموي ببقر بطون الحوامل وهتك  ظاهرة اإلرهاب الصهيوني

إلى  ىر الذي أد، األمأو حرق زيتونهم ،وتقليع أشجارهم ،وتهديم دورهم وتجريف بساتينهم، لمدنيين العزل من السالحا
ا ما ريعً س، تحقق انتصار جزئيإلى  ى، وهو ما أدتجميع صفوف بعض الجيوش العربية لمواجهة تلك العصابات
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رها إعادة إمداد العصابات الصهيونية بالكثير من إثعلى  تم، هزيمة فادحة للجيوش العربية بعد هدنةإلى تحول 
ولتين إحداهما دإلى ومناصرة األمم المتحدة لليهود وصدور قرار تقسيم فلسطين ، األسلحة البريطانية والدعم األوروبي

احتل المزيد من أرض ، وهزيمة الجيش العربي 67ومع حرب . وهو أمر رفضه العرب، عبرية والثانية فلسطينية
وقد انعكس ذلك كله في كتابات عدد من . أرضهاعلى  عليها ما جرى مما هو حادث اآلن ى ، وجر المقسمة فلسطين

 :كتاب مسرحنا منهم

سرحية لفريد فرج في مأ –ي عبد الحكيم في مسرحية دليلة شوق –هاشم هارون رشيد في مسرحية السؤال  (
معين بسيسو في مسرحية ثورة الزنج  وووو ة ثورة الحجارةأوتار عربية ومسرحيعلى  وفي مسرحية ألحان ،النار والزيتون 

محمود دياب في مسرحية الغرباء ال يشربون  –نجيب سرور في مسرحية الذباب األزرق ومسرحية منين أجيب ناس  –
تي عرضت سباني باييخو( اللإل –ياة المزدوجة للدكتور بالمي عن الحغتصاب )ا عد هللا ونوس في مسرحية س –القهوة 

يسري الجندي في  – رشاد رشدي في مسرحية حبيبتي شامينا –مالبس السهرة( على  دماء)صر تحت عنوان بم
 .)سهيل إدريس في مسرحية زهرة من دم –عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحية وطني عكا  –مسرحية اليهودي التائه 

انب اء جانب المقاومة أو جسو ، جانب من جوانب القضية الفلسطينيةعلى  وقد ركزت هذه النصوص كل منها
أو معالجة األمم المتحدة ألبعاد القضية وكيفية انحياز الغرب لوك الصهيوني، أو وحشية الس، اإلرهاب الصهيوني

أو كيفية التحايل والتهديد الذي تمكنت العصابات الصهيونية عن طريقهما من ، حساب الفلسطينيينعلى  إلسرائيل
. 67ونيو بخاصة بعد هزيمة ي، المقاومة الفلسطينية في مقاومة االحتالل االستيطانيفلسطين أو دور على  االستيالء

شامينا( التي  حبيبتي)باستثناء مسرحية رشاد رشدي ، قضية السالمإلى أن تلك الكتابات المسرحية لم تتطرق على 
 .رامي متقنالتطبيع من وراء قناع دإلى نحو الدعوة حلم يوسف( )تنحو هي ومسرحية بهيج إسماعيل 

 

 الهوامش

، الطليعة دار، بيروت، أصول الظاهرة وأبعاده اإلنسانية(في  )بحث ياإلرهاب السياس، راجع: أدونيس العكرة .1
 .22-21ص، 1983، سلسلة السياسة والمجتمع

عة دار الوفاء لدنيا الطبا، اإلسكندرية، 2ط، 1اإلرهاب بين وسائل اإلعالم والمسرح ج، أبو الحسن سالم: راجع .2
 .103ص، 2004، والنشر
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 .م1977يونية ، مؤسسة دار الهالل، القاهرة، 342روايات الهالل ، إخناتون ، يجاثا كريستأ .3
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، األعمال الكاملة، سقوط فرعون ، ألفريد فرج .4
 .م1996ة للكتاب الهيئة العام، القاهرة، 112مختارات فصول ، إخناتون ملك التوحيد، خميس يشوق .5
 .م1997، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، آخر أيام إخناتون ، بندق يمهد .6
 .م2001، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ( القاهرة34نصوص مسرحية )، أيام إخناتون ، عثمان نيإبراهيم الحسي .7
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 .ت.دا بالجماميز، مكتبة اآلداب ومطبعته، القاهرة، (137)
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، براهيم حمادةإ، تحقيق: فتح األندلس، مصطفى كامل .10
 .القاهرة، ملةاألعمال الكا، غروب األندلس، عزيز أباظة .11
 .مكتبة غريب، القاهرة، الوزير العاشق، فاروق جويدة .12
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 جنيب حمفوظ

 الرحلة الصعبة اليت توجت بنوبل

 

 لفتة سعيد علي

 

تلك جملة قلتها قبل ثالثين  ،ال شيء يشبه نجيب محفوظ
ا له لنكتشف إن في دواخلنا موهبة للكتابة.. تلك ا حين قرأنعامً 

الجيل الثالث من السرديين نكتشف جملة قالها أديب ليجعلنا نحن 
ن ية حتى يكو ن نجيب محفوظ هو العالمة الفارقة في الحياة الثقافأ

ر من ثالث بل أكث ،من الروائيين على األقل لم يقرأ لنجيب محفوظ ليس رواية واحدة ان ال أحدً أهناك ما يشبه الجزم 
 روايات على األقل.

رن العشرين وربما كان الموعد مع الق ،أو تاريخ فني لم يزّوره أحد ولم يكتبه أحد غيره ،نجيب محفوظ لوحة فنية
ر كانون بنفاسه ليولد مثل هذه الشخصية في الحادي عشر من ديسمأوقبل أن يلفظ  ،أن يبدأ بعامه الحادي عشر

متحرك من الوعي مثلما هو قدر نابض بالمخيلة مثلما هو  بل هي والدة قدر ،دية أو طبيعيةليست والدة عا ،ولاأل
إنه ُولد وهو يحمل اسم نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم  ،ال حكاية أولى تروى عن حياته ،روح تتحرك في الحكاية

ا و فظوهو من القلة القليلة الذين حا ،فةضاإأو  إزالةأو  أحمد الباشا في حي الجمالية بالقاهرة. فهو اسمه بال تحريك
يكبره  ،اشرةكبر منه مبخوته واألإصغر أنه أورغم  ،ه ليكون له نغمة موسيقيةعلى تسلسل ما يحمله من اسم واسم والد

ن أو  ،خيلةا ومبداعً إقل أحيث يكون المدلل  ،عند نجيبأيًضا وهنا يكون اختالف  ،ان االبن المدللفك ،بعشر سنوات
قوى عليه هو األ 1919وكان تأثير ثورة  ،لكن محفوظ كان يسير بخطاه ،المواهب نصقالما ي مالمعاناة هالفقر وا

  .ا ثالثيته المشهورة بين القصرينمليكتب عنه
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 البداية والمسيرة

 ة تحولت حياةفبعد تلك الصور  ،لى معرفة التفاصيلإقرب ال تهم المتلّقي ولكنها تجعله األالبداية والدة ربما 
 ،الم الغربيطلع عليه من أدب العاين قرأ ما كتبه السابقون له وما وح ،لى مفكرة للتفكير والمنطق والسياسيةإنجيب 

الرسالة في  ونشر قصصه القصيرة في مجلة ،اقاصًّ  أفقد بد ،ثر الكبير على تنمية لموهبةوخاصة الفرنسي كان له األ
دم ولى وحملت عنوان )عبث األقدار( التي تقشرين نشر روايته األالثامنة والع لكنه وفي عمر ،مطلع الثالثينيات

 ،1945من  اثالثية تاريخية في زمن الفراعنة. وبدءً  امفهومه عن الواقعية التاريخية. ثم نشر كفاح طيبة ورادوبيس منهيً 
ثم خان ، دةة الجديبدأ نجيب محفوظ خطه الروائي الواقعي الذي حافظ عليه في معظم مسيرته األدبية برواية القاهر 

 الخليلي وزقاق المدق. 

اقعية ثم عاد إلى الو  ،نه جرب بعدها الواقعية النفسية في رواية )السراب(أوتذكر المصادر المكتوبة عنه 
أوالد حارتنا التي و ، االجتماعية مع بداية ونهاية وثالثية القاهرة. فيما بعد اتجه محفوظ إلى الرمزية في رواياته الشحاذ

في التحريض على محاولة اغتياله. كما اتجه في مرحلة متقدمة من مشواره األدبي  اوكانت سببً  ،ردود فعل  قويةسببت 
لصوفي ليالي ألف ليلة( وكتابة البوح ا، إلى مفاهيم جديدة كالكتابة على حدود الفنتازيا كما في روايته )الحرافيش

لغة واللذان اتسما بالتكثيف الشعري وتفجير ال ،م فترة النقاهة(أحال، )أصداء السيرة الذاتية ةواألحالم كما في عملي
ة أخرى يمكن ومن ناحي، وتعتبر مؤّلفات محفوظ من ناحية بمثابة مرآة للحياة االجتماعية والسياسية في مصر، والعالم

كما أنها ، هللا و هجرهلهم الوجود اإلنساني ووضعية اإلنسان في عالم يبدو وكأنه هجر هللا أ امعاصرً  ااعتبارها تدوينً 
 تعكس رؤية المثّقفين على اختالف ميولهم إلى السلطة.

رحلة مفعمة بالتنوع مثلما هي مفعمة بالكبرياء ألي أديب  ومثقف عربي يمتلك مثل هذه الحظوة الكبيرة التي 
ارع طلعت ي شطلق عليه اسمه فأيحبون اللقاء به في المقهى الذي جعلته محط إعجاب المصريين والعرب الذين 

ز بعد ان ال أديب عربي يزور مصر ال يزور هذه المقهى ويتنسم عبير حروف الكاتب العالمي الذي فإحتى  ،حرب
 .م1988ميرة كبيرة بجائزة نوبل لآلداب عن مجمل أعماله عام 

 صعوبات وأحالم

ت النفسية ر الضغوطاا كان يقع تحت تأثيًض أيفهو  ،لة وميسرة لألديب العالميلكن هذه الرحلة لم تكن سه
يمقراطية )إن الد :وما يتعرض له بلده مصر وهو القائل ،االقتصاديةأو  السياسيةأو  نها االجتماعيةمالعديدة سواء 
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أثر السياسة  وهو قول فيه ،ما الحكم االستبداداي فليس من مصلحته نشر العلم والتنوير(أعلى التعلم  هي الحريصة
ويكشف الدكتور المصري خالد عبد الغني المتخصص بالنقد النفسي عن  ،لنفسية عديدةن الوقائع اإوكذلك ف ،ًحاواض

ادا ا للكاتب محمد سلماوي عحادثة حلم نجيب محفوظ التي توضح حقيقة ما يعيشه الروائي حين روى محفوظ حلمً 
مه لسلماوي بما وى حليب ر ن نجأويضيف عبد الغني  ،نص أدبيإلى  ألنه يفكر في كيفية تحويله ؛اا محيرً ياه حلمً إ

وكان ينتابني خوف بسبب وجود بعض قطاع الطرق الذين  ،في أحد الشوارع اإني حلمت بأنني كنت سائرً معناه "
 بالمطاوي والسكاكين التي يحملونها. ووسط خوفي هذا قابلت ايهاجمون المارة ويسرقونهم وقد يصيبونهم بأذى أيًض 

ن رأيته وما إ، فوزي الذي أصبح يظهر اآلن بشكل متكرر في أحالمي بالمصادفة صديقي المرحوم الدكتور حسين
حتى قصصت عليه قصة هؤالء المجرمين الخارجين على القانون والذين يتربصون بالناس في الطريق العام. فقال لي 

وتركته  ن فدهشت لذلك لكني أخذته إلى حيث يوجدو  ،لحقني بهما ،حسين فوزي على الفور: ده أنا أمنيتي أن أقابلهم
ومضيت إلى حالي. وبعد فترة جاءني الدكتور حسين فوزي يقول: تعالى بقى شوف الحرامية بتوعك! فذهبت معه وأنا 

فوجدت المجرمين الذين كنت أخافهم وقد ارتدوا البدل السموكنج السوداء مثل عازفي ، ما بين الخوف وحب االستطالع
وفي يده آلته. وهنا قال لي الدكتور حسين فوزي حاسمعك دلوقت  االوركسترا السيمفوني وكل منهم أمامه النوتة

انتهى الحلم(. ) سيمفونية بيتهوفن الخامسة! وبالفعل عزفت لي أوركسترا قطاع الطرق السيمفونية الخامسة لبيتهوفن.
يحول  نومعناه أجمل فهو يروي كيف يمكن للفن أ ،إنه حلم جميل :وما إن انتهى األستاذ من الحلم حتى قلت له

 :لكني ما زلت أقلبه ال أعرف ماذا سأصنع به. ويستطرد محمد سلماوي قائاًل : قال، المجرم إلى عازف مرهف الحس
لى أن رحل محفوظ بعد ذلك بخمس سنوات لم يكن قد نشر هذا الحلم" ويمضي الدكتور عبد الغني بقوله" ن هذه إ :وا 

ومن ثم فهو  ،ه نجيب محفوظ أثناء النوم ولم يتدخل فيه باإلبداعهي المرة األولى التي يتاح فيها نشر حلم حقيقي رآ 
إن ، 2001تكشف في واحد من أهميتها عن الحالة النفسية التي عاشها نجيب محفوظ في عام  ايعد وثيقة مهمة جدًّ 

وهي مجموعة من االضطرابات  ،أبرز ما في هذا الحلم أنه عبر عن أعراض اضطراب الضغوط التالية للصدمة
وصاحبها ضغط نفسي شديد كان فوق احتمالهم مثل ظروف  ،نفسية تصيب من تعرضوا ألحداث أو ظروف مفاجئةال

ولهذه ، وأحداث الكوارث والحروب والزالزل واالختطاف واالغتصاب واالعتقال واالغتيال وحوادث السيارات
مع االنفعاالت العنيفة التي  والعيش، االضطرابات مجموعة من األعراض منها: تذكر الحدث الضاغط باستمرار

ي النفس وفي وفقدان الثقة ف، وظهوره بشكل متكرر في أحالم الفرد أو على هيئة كابوس أو فزع أثناء النوم، صاحبته
والخوف ، وما قد يخبئه القدر، والتشاؤم من المستقبل، واإلحساس بتفاهة الحياة والرغبة في التخلص منها، اآلخرين
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أعراض  ن بعضألشهية للطعام. لكن الدكتور يؤكد واضطراب ا، وعدم انتظام النوم، والعصبية، اموالقلق الع، الزائد
حين  1995ول أكتوبر له من محاولة اغتيال في تشرين األومنها ما تعرض  ،اضطراب الضغوط التالية للصدمة

رقه وبالتالي في الالشعور يؤ  اودً ولكن بعضها اآلخر ظل موج ،عنه شابان في عنقه التهامه بالكفر والخروج عن الملةط
و عن المتهمين في قضية محاولة كما أنه من الثابت أن نجيب محفوظ طلب العف، ظهرت تلك األعراض في الحلم

يث ومن ثم عبر الحلم عن تأثير االضطراب عليه ح ،ولكن يريد هدايتهم، وفي الحلم ال يتمنى لهم العقاب، غتيالاال
الحدث المؤلم والخوف المصاحب له وفزعه من اللصوص وقطاع الطرق ونجاته ، األزمةمن  اكبيرً  ايستحضر جانبً 

 منهم وعفوه عنهم. 

 ما قاله يان  

يني أول ص، يقول الروائي الصيني البارز مو يان
يمنح جائزة نوبل إنه يتذكر أديب مصر والعرب الراحل 

اء وأثناء لحظات وأجو  ،نجيب محفوظ وقت تسلمه الجائزة
التصفيق واألضواء المبهرة بالعاصمة السويدية عاصفة 
راودتني روح أديب مصر والعرب نجيب ، ستوكهولم

وبنفس  ،في نفس األجواءًرا محفوظ الذي كان حاض
وتلقى نفس الزخم والفرحة ، المكان قبل سنوات عديدة

بل في الصين التي  ،العارمة ليس في مصر وحدها
ون قول الباحثتصف محفوظ بأنه أعظم أدباء القرن. وي

إنه من الطبيعي أن يتذكر األديب الصيني  :الصينيون 
ا، دً أحد أعمدة األدب العربي نجيب محفوظ تحدي، مو يان

 ،فكالهما روائي شرقي حاز على شرف الفوز بجائزة نوبل في األدب، خاصة لما يجمع بينهما من خصائص متشابهة
من التشابه  إضافة إلى وجود قدر كبير، القات قوية منذ قديم األزلكما أنهما يمثالن حضارتين عريقتين تربط بينهما ع

 .يةئوفي كتاباتهما وأعمالهما الروا، في مزاج األديبين
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 مقتل هيباشيا اجلميلة

 شعري(بندق واملسرح ال ي)مهد

 ينمصطفى عبد الغ

 

  مقتل هيباشيا اجلميلة

 ، عنوان املسرحية الشعرية الواعية ملهدي بندق

 ريةسكندر المؤلف مجتمع القرن الخامس الميالدي باإلوقد اختا
لتدور أحداثه في مجتمع يعج باألفكار والمعتقدات والفتن في إطار 

حيث يمأل الفضاء التاريخي الذي اختاره ، درامي شديد االنضباط
ة ستاذة علم الفلسفأوحيث تؤدي هيباشيا وهي ، باألحداث الضخمة

كنها تتوه من ل، فهي داخل النص ابنة أخت الراهب كمالوس، ا في بناء الحبكةا محوريًّ سكندرية )وثنية( دورً بجامعة اإل
عود بها إلى وال ي ،ا إلى أثيناغريقي "ليون" فيتبناها ويسافر بهيث يعثر عليها عالم الرياضيات اإلأول النص ح

مانسي مبراطور الرو ي بين اإلنالحظ أن الصراع السياس –أيًضا  –سكندرية إال بعد ربع قرن. وفي داخل النص اإل
 اليهود وال ال يمكنها منه ال إذ تسعى الكنيسة الوطنية للعب دور وطني، اهامًّ  اوالكنيسة المصرية الوطنية تلعب دورً 

مبراطور يخطط لتشويه سمعة األكليروس السكندري باصطناعه مغامرة وتدور األحداث حين نرى اإل، راطورمباإل
 .لكنهما يتورطان في قتل صياد مصري ، سكندريةته زوجة والي اإلجنسية تشاركه فيها عشيق

وهو ، نةا منها أنهم يحمون الراهبة الخائفإنها تهاجم الرهبان والراهبات ظنًّ  ،ا من الجريمةوألن هيباشيا رأت جانبً 
ندد هي بجموده ت ا بعمى بصيرتها )العلمانية( بينماحين يهاجم الراهب كمالوس هيباشا منددً ، ما يصعد الصراع خاصة

يستغله  –ا وهما يجهالن حقيقة نسبهم –وهذا الصراع بين هيباشا وخالها ، العقائدي واستخدامه للدين ألغراض سياسية
 أحد اليهود ليندس في سلك الرهبنة ليضرب الكنيسة من الداخل.

المتعصبون  يفهم منه الرهبان ألقاه األنبا الغاضب تأوياًل ًثا وتدور األحداث بسرعة أكثر حين يؤول اليهودي حدي
ويدبر اليهودي  ،بنة أخت األنباابخط ليون يعترف فيه أن هيباشيا  اأن رأسها مطلوب! وفي الوقت نفسه يزور خطابً 
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بعد  –طاب بعد أن يكتشف هذا الخ سكندريةبيد أن والي اإل، ليقع الخطاب في يد الخال بعد قتل هيباشيا لكي يتعلم
مثقف أن تستخدم لكنها ترفض في كبرياء ال، ويسلمه إلى هيباشيا ليكون وسيلتها إلى النجاة –اكتشافه لخيانة زوجته 

ن كان مضمونها صادقً  نبا( األولكن ذلك ال يحدث فقد دخل الخال )، ا( متوقعة أن يعرفها أهلها بقلوبهموثيقة مزيفة )وا 
 ولم يبق إال الرهبان الغاضبون المتعصبون؟! ،صومعته إلى

يحرك الغضب األعمى الجماهير فتسحل أستاذة الفلسفة في شوارع  ماالصراع إلى ذروتها بين وتصل درجة
 م(.415المدينة)عام 

وتنتهي أحداث الرواية داخل النص المشحون بالشعر والتكثيف والدراما والشخصيات التراجيدية الحية التي نراها 
 نراها اآلن في مرآة التاريخ لم تتغير. وهي قيم، بعدها اشتعال قيم فكرية كثيرة دأيبل، في عصرنا

عبر  وما يتخيل ليعيد صياغة النص، نه يحاول أن يتحدث عن قضايا الحاضر مستدعيا التاريخ ما يصلح منهإ
هذه القضايا التي نعايشها ونعاني منها اليوم وفي مقدمتها قضية اإلرهاب )البداوة التي ال تريد أن ترحل من مجتمعنا( 

 يريده أحد في مجتمع يستنبت من البداوة مالمح اإلرهاب كما نعرفه في كل العصور حين يفهم الدين والعقل الذي ال
ويختلط األمر في عين اإلنسان المعاصر بين العيون المجوفة الميتة )الماضي( ، وتتالشى قيمة التسامح، اا خاطئً فهمً 

افتقاد قيم د القيم السياسية كالعدالة والديمقراطية والحرية و كما يقترن هذا كله بافتقا، والعيون الصافية الواعية )الحاضر(
ذلك في هذا المناخ  وما إلى ،ًراوالتكنولوجيا )اآللة( التي لم نستوعبها فتخلفنا كثي االتحديث التي يجب أن نعيها جيدً 

 الذي يسوده استالب االستقالل الوطني الذي نعيشه.
النص  –فمرآته ، وأكثر بشاعة االماضي فنراها أكثر وضوحً إن مهدي بندق يسقط قضايا عصرنا في مرآة 

 كما تعكس الصدق الفكري في درجاته القصوى.، تعكس الصدق الفني –الدرامي 
 أكثر القيم التي تعكس الواقع داخل النص وخارجه. نعلى أن قضيتي الحرية والعدالة تكونا

فالكنيسة  ،افتقد االستقالل االقتصادي ضاعت معه الحريةإن فقدان الحرية ترتبط بفقدان الحرية االقتصادية. فكما 
إن ف، ومن هنا، ا على حريتهاأشد ما تكون حرًص ، ومن ثم، ا على عقيدتهاالمصرية كانت أشد ما تكون حرًص 

 صار الكنيسةمن حوله انتًرا راطور مذكبميصيح اإل، ا بما تريده الكاتدرائية )رمز المصريين(يكون أشد وعيً  مبراطوراإل
مذ فرضت كاتدرائية هذا البلد الملعون عقيدتها في ذلك المؤتمر الملعون  م:325المصرية في مؤتمر نيقية الشهر 
 ،ا( تتقلص فلقد فتح بطاركة مدينتكم أبواب الرهبنة الملعونة لسراة المصريينجدًّ  وضرائبنا تتقلص )وبصوت عال  

كالمجنون(  اراضي وعقارات )وزاعقً أ و ت تمتلك حقواًل فانتعشت وتحالف معها التجار وأصحاب السفن الضخمة صار 
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مر كيف ترانا نتصرف لو فازت هذي الكاتدرائية في المؤت. فيما افتقرت دولتنا لثراء الماضي ونفوذه. صارت أغنى
أسها وعلى ر  سكندريةففي حين تتزعم جامعة اإل، القادم هل نتسول قمح الدولة من مصر الملعونة هذي وعلى هذا

م ليسا أن العقل أو العل، آخر ايريد شيئً ، على الجانب اآلخر، مبراطورفإن اإل، ا تأكيد قيمة العقل والحكمةهيباشي
، مذكرنا بالعم سام في النصف الثاني من القرن العشرين، فإنه يصيح، ومن هنا، أدواته في المعركة ضد مستعمراته

 .لي حسوبة فوضى لكن في تنظيم يخضعفوضى المخالصتها نشر ال .ا فلسفته الخاصةموضحً  مبراطوريقول اإل
فحين تبدأ هيباشا  ،بتشجيع الحرية )الفلسفة التي هنا هي نقيض الحرية العقائدية والحكمة( اويظل اإلرهاب مرهونً 

الدين ليسهل  ويطالبها األنبا باعتناق، )الجاني الحقيقي( باإلرهاب الفكري  مبراطورويحاصرها اإل، في البحث عن القاتل
 فإنها تجيب على الفور.، أن الدين يمكن أن يحمي من هذا اإلرهابًدا مؤك، عليه السيطرة عليها

 لن يثنيني هذا اإلرهاب الفكر  عن البحث
 ا للمدربينفلتجعل مقتل هذا الصياد المسكين محكًّ 

 ال قيمة للفلسفة إذا لم تنزل للشعبأعترف بأإني 
 هال أثبت لنا أن الدين كذلك

...... 
 فتح أعيننا إال ووء العقللن ي

فهي تقول حين  ،مؤكدة أن الدين ليس ميثولوجيا تبتعد عن اليقين العقلي والفكر الحر، وتضيف في موضع آخر
 ا المنطق والعقل تقول:رافًض ، يحدثها األنباء عن القداسة والرهبنة وقيمة اإليمان المطلق

 مازالت تالعبنا بالشعر وبالكلمات
 في تيارات الفووى العقلية رفوك للمنطق يرمينا

 حتى لو آمنت بيسوع
 لمويت كما أموى اآلن بال تزويق

 ا يحترم العقل وال يعترف بعجز أونسان  إ
 بيهأيتمسك مثل الطفل بثوب الرب 
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، تهاوتتداخل قيمة وعي المرأة بحري، مرة واحدة في فهم قيمة الحرية ئلكن هيباشيا ال تخط، وتختلط القضايا
فإنها تقول ، ةأو كانت تحبه في مرحلة سابق، مبراطورفهي تحب اإل، البعض أن تكف عن هذا كله فحين يصيح فيها

 :مبراطورتقول عن اإل، صوت هادئ ينم عن فهم عميق بالحريةبلمحدثها 
 هذا الكائن محتقر عند  لو تعلم
 فهو يعاد  حلمي بالحرية والعدل

ستطيع أن نذكر قيمة الحرية دون أن نربطها بقيمة أخرى بيد أن أكثر ما يلفت النظر في هذا النص أننا ال ن
 وهي قيمة العدل.، شديدة االرتباط بها

إذ نستطيع  ،ن قيمة العقل تتحدد أكثر وتقيم خالل فهمها ألواصر العالقة الشديدة بين قيمتي العقل والعدلإبل 
ا اكتشف قيمة أما إذ، ايتخذ معنى سلبيًّ  أن نرى صاحب هذا العقل سقيم الفكر متهاوي الوعي حين نرى أن العقل لديه

نما هو ، اطلقً مًرا ليس فك –ذن إ –فالعقل ، فإننا نستطيع أن نتعرف عليه كإنسان واع، وعرف قيمة هذه األداة، العقل وا 
 فإننا نعرف اإلنسان بالعقل وال نعرف العقل باإلنسان..، دور فعال في تغيير المجتمع وبهذا

 .العقل اإليجابي -2، العقل السلبي -1  :نوعان من االنتساب للعقلًدا رويًدا روييتولد لدينا ، وعلى هذا
 فتقول:، إن هيباشا )رمز العقل( هنا تحادث ليون عن العقل السلبي

 ليس العقل هو األفكار مجردة يا أبتاه
 قيمته فيما يفعل لكل

 فإذا عاون هذا العقل اإلنسان ليحيا
 أدى دوره

 أو هو مثل وعاء فارغ
 تقول لألنبا:، ال يرتبط بالمطلق بقدر ما يرتبط بالمنطق، وهناك عقل إيجابي آخر

 أرني أرقامك يا أبتاه
 ألبصر أ  جديد عندك

 بينا تجربتي في المعمل تتقدم
 ، وبخار الماء سيصبح قوة دفع

 فتحرك سفنا  البحر وعربات فوق األرض
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ا وتذيب حدي  اونحاس  د 
 وتقيم مصانع للغزل وللنسج.

 عالية في كل مكان. اللفقراء بيوت   يبنتوس
.......... 

 ن وجدت سوف تمثل يا أبتاهإلكن اآللة 
 لإلنسان من الفقر الماد ر ا تحري

 (11)وكذلك من فقر الروح
وأنما  ،فقط في كتاب ديني كنصوص وحسب انبا أن العدل ليس موجودً وتحاول هيباشيا الوثنية أن تؤكد لأل

بقدر ما يقترب  ،نجيل( إلى تحقيق العدلوبقدر ما يسعى العلم أو الفكر الديني في )اإل، اعليتهبف دائًما اوجوده مرهونً 
 ،فليس من الضروري أن يوجد العدل فقط في الكتب السماوية، ومن هنا، من تحقيق رسالته التي جاء الرسل من أجلها

نما يمكن أن يوجد بين أمم قد ال تنتمي لدين معين تحقيق العدل إذا أدرك حكامها أن أساس  تستطيع، ومع ذلك، وا 
نما هو قيمة البد أن ، وأن العدل بين البشر غير متوقف عند سن معينة أو لون أو دين، الحكم مرهون بالعدل وا 

 جيب بسرعة:فت، فحين تتحدث هيباشيا مع األنباء يبرز متحديا لها عن هدفها، يخضع لها الجميع بدون استثناء
 . العدل.هدفي

لنص داخل ا –ولم تكن قد جاوزت  ،ا أن عمرها الصغيرمنها ملمحً ًرا ساخ، بط بين العمر وبين العدلوحين ير 
 تعود لإلجابة بنفس المنطق الذي يتحدث به: ، سن السادسة والعشرين من عمرها –

 تسألني ثانية عن عمر !
 هل يتوقف بحث اإلنسان عن العدل على عدد السنوات؟!

 األعوام في هذه الحالة عمر  آالف
 وكذلك عمر  ممتد حتى أجد العدل

ا لفاظً أا لتمسً م، ياها بغموض شديد عن أشياء ال تستطيع اإلجابة عنهاإ سائاًل ، وحين يعود األنبا في موضع آخر
 ،لتحدد الهدف الذي تتحدث عنه، فإنها سرعان ما تخرج من هذا كله إلى الواقع، من الكتاب المقدس مثل )األبدية(

 ي سرعة ووضوح شديدين:أنها تقول ف



 

58 

 دعنا يا أبتاه نحدق في وجه الواقع
 ننظر كيف توزع أرزاق الناس

 ولماذا يثر  البعض ويفتقر الجمهور
 حدثنا ال عن ملكوت منتظر بعد الموت

 بل عن كيفية تدبير األرض
ناموس  –تى ح –ترفض )العلم المطلق( الذي يعارض ، وحين يحاول في مرة أخرى تبرير موقفه بالكتاب المقدس

 اأكثر وعيً  تملك عقاًل  –رغم وثنيتها  –أنها ، ويعارض الكتب المقدسة التي ترفض الجمود وتدفع إلى الواق، الحياة
 فتقول له:، أنها تحاول أن تسأله إجابات بدهية –رغم تدينه  –من األنبا 

 نجيل مشاكل هذا البلدأجبني.. هل سيحل اإل 
 إذن؟!

 ألرضهل سيحل مشاكل فالحيه مع ا
 وصياديه مع البحر؟!

 والعمال مع اآلالت وأصحاب مصانعهم؟!
 هل يمكنه أن يتدخل في تحديد األسعار؟!
 كيف تراه يحل تناحر طبقات األمة؟!

 نجيل تجيب بسرعة أكثر من مرة األنبا باستنكار لو كانت قرأت اإل وحين يسألها 
لتي ا هي ال تستطيع إقناع صور اإلرهاب الكثيرة افإذ، ويصل الظلم إلى أقصاه حين تهدد حياة أستاذة الفلسفة

وفي الوقت نفسه ال تستطيع أن تسمع أهلها من المصريين صوتها بطلب العدل وتتحدد القضية أكثر عند ، تحيط بها
 .هيباشيا

نما ه، ا( كما نعرف في عديد من المسرحيات الكالسيكيةأخالقيًّ  )خطًأ ًأإن القضية هنا ال تصبح خط  و الوعيوا 
يحول الشعب كله )المظلوم( ، فتداخل الذات مع الجماعة، اإلصرار على طلب العقل واإليمان بالعلم، في االختيار

 ا عنها.فهو ضحية عدم المعرفة التي أوقفت حياتها كلها دفاعً ، إلى ضحية مع هيباشيا
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 .لصومعة(إلى دائرة النسيان )ا ومن ثم آثر أن يدخل، ن خالها المصري لم يكن يعرف أنها ابنة أخته العزيزة لديهإ
ي مغيب عن والشعب المصر  ،والرهبان المتعصبون يوشكون على الفتك بها لوشاية اليهود بها )ضيق األفق والغلو(

 .يتحول االختيار التاريخي إلى )موقف(، وهنا، مغيب عن الوعي الذي يجب التحلي به، ومن ثم، نفسه
ر أو ولم تناو ، ورغم أنها تعرف أن هذا الموقف لو تمسكت به، لهااألحداث وتداخ يوهو موقف تحدد إبان مض

 فإنه مقضي عليها ال محالة..، تحاور بالخداع للخالص
 لتقول وهي جامدة الوجه:، المغيبين، إنها تتحول إلى هؤالء الغائبين

ن  .. فأهلي المصريون وا 
 ظلموا أنفسهم

 أهلي المصريون المسروقة أرزاقهمو
 مووالمسروقة أعماره

 والمسروقة منهم حتى األطفال
تغلب على فإنها سرعان ما ت، التي تؤمن أنه ال يجب أن نفتح أعيننا إال على )ضوء العقل(، وألنها أستاذة فلسفة

 وصدق:، وبثبات، وتقول في وعي شديد، الذي سيتحول بسرعة إلى جزع، حزنها
 منهم ليحارب ربهمو بدال   الناس إذا انتظروا بطال  

 ا تنتظر الذئبهاوية التوليل وظلوا أغنام   سقطوا في
أو ابتعادهم  ،فإنه يشفع لها أن وعيها لم يكن ليقبل بمنطق استسالم الجموع لإلرهاب، وعلى ما في ذلك من قسوة

فقد توجهت بوعي شديد إلى الموت دون تردد وتنتهي مأساة هيباشيا وال تنتهي القضايا ، ومن هنا، عن ضوء العقل
يرها هذا النص وكذلك ال تنتهي القضايا الفنية التي سوف يث، أو يزيد اكثيرة التي أثارتها قبل أربعة عشر قرنً اإلنسانية ال
 الدرامي.
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  القوُة امُلعّطلة ومرايا االنكسار

 مقاربة نقدية يف ديوان " تقطيبة احملارب " للشاعر فتحي عبد السميع

 كاميليا عبد الفتاح

 .ألنك ُتدرك أنك تقف أمام مرآة مصقولة صادقة؛ قراءة هذا الديوان سوى الغضب أنَت ال تملُك عند: توطئة

وكأّنه المبتدُأ في جملة  اسمية، والخبُر اسُم الشاعر؛ ووفًقا لهذه الفرضية قرأُت  -على الغالف  –بدا لي العنواُن 
 العنواَن على النحو اآلتي: 

يةُ إلى اعتبار ه الفرضهذوأسلَمتني . تقطيبةُ المحارب فتحي عبد الّسميع
تمخُض ت بما يستوجُب االنتظار عمَّا، " قناًعا فنيًّا للشاعر"المحارب

 . ضيةمع هذه الفر  –أو ال يّتسُق  –الرؤية الشعرية ممَّا يّتسُق  عنه

ى " من العموم إلالمحاربمفردُة " نقلت   فقد، أمَّا أداُة التعريف
في  بكيفية الطرح الفّنيوضعية  داللية ُمقّيدة  ومنحتها، الخصوص

إلى توّقع وجود محارب  –بدوره  –وهذا يؤدي ؛ قصائد هذا الديوان
  .سابقة شعرية -أو رؤى  –وغير ُمستدعى من تجارب  غير نمطي

وجه رجل "فقد حمل الغالُف لوحة فنيًة بعنوان ؛ من ناحية أخرى بدا غالُف الديوان عتبًة فنيًة لها دالالتها
نظرتا  ه فقدأمَّا عينا، وقد امتأل هذا الوجُه بسمات الصبر والغضب المكتوم –المصري يوسف كامل للفنان  -" ريفيّ 

في  –وقد أّكدت هذه اللوحة ما ذهبنا إليه من نفي النمطية عن نموذج المحارب . نظرة غاضبًة مستنكرة إلى البعيد
وجه بل هو الرجُل المصري ذو ال - نمطي ّ  سكريّ  ع في زيّ   - فالمحارُب ليس الُمتوّقع في الُمخّيلة –هذا الديوان 

النفسية  –المتخّيل  يضّم بين جنباته سمات المحارب -قد  -والذي، الريفي الّطالِع من أعماق النخل واألرض والنيل
 . حارب متمرئًيايكوُن هو هذا الم وقد –والروحية 

حتى ، وانا في التجربة الشعرية في هذا الدييسيًّ يبرُز نموذًجا رئ -األصيل  بهذا الوجه الريفي –هذا المحارُب 
تقطيبة  –فهو الشخصيُة الرئيسية في القصيدة التي اتخذها الشاعُر عنواًنا للديوان ؛ يكاد يكوُن مرتكَز هذه التجربة

 داللةُ  هيمنُ ومن هنا ت. مقّيدة عاجزة رغم عنفوانها، ُمعّطلة القوى ، مستلبة الحلم –مصريًة  –ذاًتا  حيُث يبدو–المحارب 
 : يقول الشاعر –العجُز على الصور الشعرية األولى التي تتصّدُر القصيدة 
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 ؟كم ناصية تكتُم أنفاَسها بُقرفصائك
 تفتعُل هبوبها في الّنهار كم مشاجرة

 كم سيجارة ُتشعلها من عوٍد واحدٍ 
 إيه أيها المحارُب الثَّمل

جزه عن الفعل ومدى ع، افتقاد هذا المحارب للبطوالت الحقيقيةإنَّ تأّمل الصور الشعرية السابقة يبرز لنا مدى 
 –م أنفاس العدو  من كتبداًل  –فهو يكتُم أنفاَس النواصي ؛ بل ُيبرُز قيامه بأفعال  تؤكد هذا العجز، الحقيقي المؤّثر

.. وهكذا .قالبناد من إشعال نيران بداًل  –يشعُل السجائر و  – من خوض مشاجرات حقيقية بداًل  –يفتعُل المشاجرات و 
مًزا لهذه القوة ومن هنا تبرُز البندقيُة ر . ا فقط نحويًّ بل يملُك فعاًل ، ا حقيقيًّ فعاًل  –في هذا الطرح  –ال يملُك المحارُب 

 . زَ معاداًل يتوّحُد به ويشارُكه العج، ا لهبدورها معاداًل فنيًّ  –، وتبدو في يد هذا المحارب –الموقوفة  –الُمعّطلة 

 : تحي عبدالسميعيقول ف

 ؟كم بندقية رميَتها في مستودِع المهّمات
 ما إن جّفت أوراُقها

 وتالشى المسُك من قوامها
 دخل معركة واحدةإيه أيها المحارُب الذ  لم ي

ن والركود هو العط متوحد في مصير  مأساويّ  ، كياٌن واحٌد ُمعّطل القوة -وفق هذا الطرح  -المحارُب وبندقيته
 ؛هذا التوّحد منح الصور الشعرية الخاصة بالبندقية داللة رمزيةً  -الشاعُر بالنواصي ومستودع المهّمات  الذي رمز له–

 . أوراق البندقية وتالشي المسك من قوامها مصيًرا مقسوًما للبندقية والمحارب مًعا فبدا جفافُ 

لتوّهم ب فعاشها في عالم احصُر البطوالت التي استعصت على واقع المحار : تواصل القصيدة ما بدأت  بهو 
 سلًما متدرًجا من التوتر الدرامي يبلُغ منتهاه في السطر -أثناء هذا الحصر –تتخذ القصيدة و ، كاستعاضة إجبارية

 :يقول الشاعر. األخير

 كم مرة توّهمَت نفَسك 
ا من الجبهة  عائد 
 بساٍق مقطوعةٍ 

 وحفنٍة من األوسمة
 ؟والتراب المغسول
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 ي كسِر األوامركم مرٍة فكَّرَت ف
طالِق األعيرة ولو في الهواء  ؟وا 

واألوامر (، المقطوعة)الساق : هما -في الجزء السابق من القصيدة  -نقف أمام هاتين الصورتين  الشعريتين 
أو الوجه  –التعالق بينهما واضًحا حيث بدت الساُق المقطوعُة الخيار الوحيد لكسر األوامر  فقد بدا لي  (المكسورة)

فضاًل عن ذلك  .وبدياًل لكسر شخصية المحارب وتكوينه، ومن ثّم بدا هذا الكسُر ثمًنا للبطولة الحقيقية -ر لها اآلخ
رُز مدى بما يب، كثير  من قصائد هذا الديوان على مدار –والذراع المقطوعة  –فسوف نطالُع صورة الساق المكسورة 

 المحارب. قدرة الصورة الشعرية على تجسيد مناخ العجز واستالب

بل يعوُد بالدموع والقهر والمزيد من ، ال يعوُد بالنصر أو األوسمة –في هذه الرؤية الشعرية  –المحارُب 
 : يقول الشاعر. حتمية العجز

 وكم دمعٍة لم تذرفها
 وأنت عائٌد من أنين الرمال

 بساقين عجوزين
 وتقطيبة ال َتحتمُل قسوتها
 ؟طاقُة األهل والشوارع

يبة غير التقط، الساقان العجوزان، الدمعة الحبيسةُ : في الجزء السابق من القصيدة هي –محارب ال إنَّ غنائم
 . اقين عجوزينواالنحباس في س، للشعور بالعجز عن البكاء يًّاذروًة منطقيًة ومخاًضا طبيع وقد بدت التقطيبةُ . المحتملة

داّلًة على  زيةً رم صورة لتصبح، للصورة الشعرية الحدوَد الداللية –في رأيي  –تقطيبُة المحارب تجاوزت  إنَّ 
وسرقت ، تهالتي استلبت  كينون -والقوى  –العوامل  الذي اّتخذُه المحارُب في مواجهة طبيعة الموقف الفكري والنفسي

 ،ومن ثّم حملت مفردُة التقطيبة داللة منحوتًة من منطق هذه التجربة الشعرية. من البطوالت –المأمولة  –أنصبته 
ًعا  -وبدت  رمًزا   . إلى السالح ويواجُه به افتقادهُ ، لسالح  خاص يملُكه هذا المحارب -ُمشِّ

في طرح  –فالمحارُب  -وليس في القصيدة التي تحمُل اسمه فقط  –نموذٌج يطالعنا في عدة قصائد  المحاربُ 
ذا الحارُس بل هو ه –ساحة القتال  في –ال يقُف عند الحدود المعروفة السمه وهويته  –الشاعر فتحي عبد السميع 

سواء على الجبهة أو في الحقول أو في غرفته أو داخل  –والذات الجمعية  –الذي يتصدى لحماية عموم الكيان 
م بأكمله "  -فالمحارب هو طالُع النخِل العجوُز . ساحة أفكاره خلته الذي يقف عاجًزا عن حماية ن -في قصيدة " الَكر 

ذا كانت  .وبما تحمل من عنفوانه ورغبته في الحياة، ه بما تكتنُز من ذكريات صباه وعشقه وفتوتهالتي تحترُق أمام وا 
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ات عن فإنَّ عجَز هذه الذ، في الذات الفردية –والكيان الجمعي  –هذه النخلُة ترمُز إلى ذلك الحّيز المقسوم للوطن 
نتبهنا إلى أّن فإذا ا. لشاعر باحتمالية احتراق الكرم بأكملهإليه ا بما أشار، حمايتها إنما هو إيذاٌن بتداعي الكيان كله

حتراق أّن اال: األولى –أو إليهما مًعا  -أدركنا أّن الشاعر يوّجهنا إلى إحدى داللتين ، هذا الكرم هو عنوان القصيدة
هي  -ًرا موضًعا خطو قيمة  -أّن هذه النخلة : والداللة الثانية - وليس مصير نخلة  بعينها -مصيُر الكرم بأكمله 

 :  9الديوان ص  –يقول فتحي عبد السميع  ه.الكرُم بأكمل

 لماذا يتطلُع العجوز بال مباالةٍ 
 ؟للنخلِة التي تتفّحم

 لكأّنُه لم يواعْد تحتها حبيبَته الصغيرَة !
 لكأّنها لم تشاركُه الّنعاس !

 لكأّن باطَن قدميه ال ُيشبُه جذَعها
 ؟أو أسىلماذا ال يشعُر بقشعريرٍة 

 لماذا ال يسأُل عن منبِع الّنيراِن التي
 ؟تصارُع الوفائَر الخوراء
 وهل سيحتمُل صقيَع وقفتهِ 
 "؟إلى أْن يحترَق الكرُم بأكمله

ن على إيقاعه الخاص المتفّجر من التناقض الظاهري بي –في القصيدة السابقة  –ارتكَز الشاعُر في رؤيته 
مباالة وبين ما تكتنُز النخلُة من قيمة ووضعية لديه ، عجوزوالمباالة ال، حالة اشتعال النخلة تصل  -ثم بين هذه الالَّ

واعد  :وقد طرح الشاعر هذه القيمة عبر عدة صور  قام كثيٌر منها على التشخيص -إلى حد التماهي مع قيمة الحياة 
فقد أبرزت  فضاًل عن ذلك. خلةالمشابهة بين باطن قدميه وجذع هذه الن، شاركته النعاس، تحتها حبيبته الصغيرة

 :في قوله وذلك، الصورُة الشعريُة مّدى التَّماس بين هذه النخلة والحبيبة

 لماذا ال يسأُل عن منبِع الّنيراِن التي
 ؟تصارُع الوفائَر الخوراء

بيبة هوية منحت الحو ، التقى كياُن الحبيبة وكياُن النخلة عبر مفردة "الضفائر" التي منحت النخلة هوية الحبيبة
بما يسفُر ؛ خيلالن، الحبيبة، العجوز: وعبر هذا التصوير االستعاري بدا لنا الّتوحد بين الكيانات الثالثة، ...النخل 

  .بل كان مصير هذه الكيانات مًعا –فقط  –عن داللة إشارية مهمة هي أن الحريق لم يكن مصير النخل أو الكرم 
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، فإذا كان المحارب هو من يدافع عن كيان ماسمات المحارب؛  –في هذه القصيدة  –وقد حمل العجوز 
ن الكياُن الذي كذلك كا؛ فكذلك كان العجوُز الذي حملت شخصيُته أبعاًدا رمزيًة تتعّدى الحدود التقليدية لطالع النخل

بما اكتنَز  -عية الجم على الذات-وداللته الرمزية  –الواقعية -بداللته  كياًنا غير تقليدي ّ  –النخل والكرم –دافع عنه 
ويطرُح الشاعُر عجز المحارب باعتباره قدًرا حتميًّا . رمز الهوية–وشموخ النخيل  –رمز الحياة –من اللون األخضر 

 - واإلشارة إلى احتمالية احتراق الكرم بأكمله -يتمثل هذا القدُر في احتراق النخلة ؛ ُمقدًرا من قبل قوى غير ُمسّماة
 وعبالدم –المحارب  كما عاد –وهكذا يعود طالُع النخل العجوز . عي كيان هذا العجوز وانهيارهبما يؤدي إلى تدا 

 : يقول فتحي عبد السميع.  من النياشين واألملوالعجز بداًل 

 هو الذ  قفزت حدقتاهُ 
 عندما رأى نخلة  تتقوُس حتى تمدد

 سعُفها في التراب
 ولم ينقطع نحيُبه

 ا تصّلي عندما أقنع نفَسه بأنهإالّ 

ِس الظهر"، صورة شعرية دالة تماّس كياُن العجوُز وكياُن النخلُة من خالل رُة وحملت هذه الصو ، هي "تقوُّ
 ،داللة استشرافية بانغالق زمن شموخ النخيل –مراوغة  –كما حملت داللة أخرى ، إيذاًنا بالعطِب مصيًرا لكلّ  منهما

يُر ذاته وهو المص ...إذ ليس ثّمة من نخل  طالع؛ ع النخل قوًة ُمعّطلةبقاء طال–بما يعني ؛ وحلول زمن سجوده وتمدده
 . الذي لقَيُه المحارُب الُمقّطب

صغيرة  في قصيدة بحيرات –فهو حارُس ملجِأ األيتاِم  –في هذا الطرح الشعري المتميز  –للمحارِب وجٌه آخر 
وى أن يطارد س –الذي ينزُف  -بقى لهذا الحارس فال يت؛ الذي تقصفه الطائرات وتقتُل كّل من فيه من األطفال –

 : رُ . يقول الشاعويحّدُق في دخانها، الطائرات بساقيه

 آخر الشارع طارَد الطائراِت حتى
 ثم وقف ُيحّدُق في دخاِنها
فلى ا شفته السُّ  تارك 
 تنزُف بيَن أسنانه

 رجَع إلى ملجِأ األيتاِم الذ  يحُرسهُ 
 لتَّنقيبفلم يجْد سوى كومة ال تصلُح ل

 وأنين يترقرقُ 



 

 

65 

 صانع ا بحيراٍت صغيرة

لشفة السفلى ترك ا، التحديق في دخانها، مطاردة الطائرات: هي، األفعال التي تشتمُل عليها القصيدة السابقة
سافة ونالحُظ أّن فعل الرجوع إلى الملجِأ يتوّسُط م. العثور على كومة ال تصلُح للتنقيِب ، الرجوُع إلى الملجأِ ، تنزف

راميا  -األخرى  تبدو األفعال بينما؛ كما أنه ُيعدُّ الفعل الحقيقي الوحيد الذي ُينسُب إلى حارس الملجِأ ، لحدِث الدِّ
هي أفعال بالصفة ومن هنا ف؛ وأشبه ما يكوُن بالحركَة داخل الكابوس، أقرَب إلى أن تكوَن فعاًل سرياليًّا–المنسوبة إليه 
تجّمع ، األنين ،النزف: وهي، دو األفعال المنسوبة لعوامل االستالب أفعااًل حقيقيةفي الوقِت ذاته تب. النحوية فقط

التموجاِت  ركةومن ح، وقد استمدَّ اإليقاُع حيويته من هذه الظالل اإليحائية للصورة الشعرية. البحيرات من دِم األطفال
، م وقفث، طارد الطائرات: لي هذه األفعالومن هذا التّدفِق السردي الواضح في توا، من األفعال الُمشّعة النفسية
 . لم يجد، رجعَ ، تارًكا شفته، يحّدقُ 

ُرها بجملة  ، "ت  أخرى في قصيدة "ظهيرُة بغداديتمرأى المحارُب في ذا  : هي، التي ُيصدَّ

 عيناِك غابتا لهيٍب ساعة الّسحر

تا نخيل  عيناِك غاب -ة المطر " في قصيدته " أنشود -التَّناُص واضٌح بين هذه الجملة وبين قول السّياب 
دياًل مّما يعني إحالله النار والموت ب، وقد استبدل فتحي عبد السميع مفردة اللهيب بمفردة النخيل. ساعة الّسحر

وهو  -الحرب  /نهايتها والتهامها من ِقبل الناريقضي ب، أو استشرافه مصيًرا كابًيا لهذه الخضرة، للخضرة والحياة
من مرايا  وهي مرآة –أمَّا الذات اإلنسانيُة في القصيدة –ُه الذي طرحه في قصيدة " الكرم بأكمله " االستشراُف ذات

 . فهي الصبي الذي ُقطعت ذراعه بالقصف األمريكي –المحارب 

 يقول فتحي عبد السميع:

 أصنُع النا 
 من ذراع الصبّي التي

 أسقطها األمريكان في حجر  
 اأصنُع ناي  
 ألخرى وأسامُر الذراع ا

 وهي ُممددة على الكراريس
 سامُر الحروف التي طمستها الدماءأُ 
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بّي  في المقام  –فالنَّاي ؛ مفردُة " الناي " بأكثر من داللة ُمشعة  وتواجهنا. رمز للحياة –في هذا الطرح  –الصَّ
اُي من المفردات والنَّ ، الحصادله ارتباٌط بالذاكرة الشعبية وله عالقٌة مشيميٌة بالنيل واألرض وطقوس  –الداللي األّول 

لة التعبير عن دال "الناي"ا الُمستمّدة من أسطورة أورفيوس؛ بما يمنُح تتردُد في قصائد االتجاه الحداثي بداللته التي
لداللة الُمستقاة من مع ا –في افتراضي  –وهذه الداللة ال تتناقُض . الذَّات المتفردة واالغتراب والبشارة بتغيير السائد

ي تجمل واغتراب الذات المتفردة الت، رمًزا للنزوع إلى الحياة –في هذا السياق  –وبذلك يبدو الناُي ؛ لذاكرة الشعبيةا
د الشاعُر تشوه الحياة  فقد، ووفق الرؤية التي تسود هذا الديوان. بعض سمات المحارب من  - قبلِ وبدد المست –جسَّ
ي طمس الحروف ف، محاولة صنع الناي بذراع واحدة، يد األمريكانعلى  إسقاط ذراع الصبي: خالل الصور الشعرية

في  ة "ألنها تكاُد تكون " تيمة فني –على وجه الخصوص  –" الذراع المقطوعة الُممّددةوتستوقفُنا صورُة ". الكراريس
أكمله" الكرم بفي " -والنخلة الممّددة  -" في "تقطيبة المحارب -د المقطوع الساع ومنها؛ عّدة قصائد من هذا الديوان

هي صورة العجز و ، من صورة كلية تتسّيد المشهد البصري في هذا الديوان عنا إلى اعتبار هذه الصور أجزاءً وهذا يدف –
 . هذه الرؤيةوطبيعة التشكيل الفني ل مدى االّتساق بين الرؤية الفكرية - بدوره –وهذا يبرُز  –والبتر على إطالقه  –

 تمرئي يةبين هذه القصائد التي أبرزت كيف -الرؤيوي  – أن يتجاهل هذا التناظر الفّني وال يستطيُع الناقدُ • 
 :هذا التناظر في وقد اتضح –في الطرح الشعري لفتحي عبد السميع  –الذات اإلنسانية للمحارب 

وهذا ، رباالتَّماُس بين هذه القصائد في النسق الفّني الذي تّم من خالله تصوير الوضعية المأساوية للمح
. لكيانهذا ا عن حماية –في الوقت ذاته  –عاجًزا ، النسُق هو إبراز المحارب متوّحًدا بالكيان الرامز لذاته الجمعية

 . رالناي والصبي الصغي، الحارس والملجأ، المحارب والبندقية، العجوز والنخلة: التوحد بين وقد طالعنا هذا في

على يد  - وتشّظيها وتداعيها، يطرُح انهيار الذات الجمعية ؤيوي واحد  ر  ارتكاُز هذه القصائد على استشراف  
وقد رمز الشاعر لتداعي . من منطلق العجز الحتمي الذي يحول دون المحارب وخالص هذه الذات -اآلخر المستِلب
لقائها في قية و صدأ البند، انهيار ملجأ اليتامى، بواحتراق الكرم –عبر القصائد التي عرضنا لها  –الذات الجمعية  ا 

 .بتر ذراع الصبي صانع الّناي، مستودع المهمالت

ارُب ذاًتا التي يبدو فيها المح –أو الكابوسية  –ارتكاز الطرح الفني لهذه القصائد على الصورة السريالية 
 . قوى المعاديةلتكافؤ بين قواها واودون ، وتواجه ما يشبه الحتمية دوَن عدة  أو عتاد، تراجيدية تواجه مصيًرا قاسًيا

ولعّلها تحظى بدراسة نقدية أخرى  –والبد في هذا السياق من اإلشارة إلى مالحظة فنية جديرة  باالهتمام 
برازها ، محاربوجه ال على تفاصيل –في هذه القصائد  –الجزئية  –كثير  من الصور الشعرية  وهي تركيز –ُموسعة  وا 

. ينه الُمقّطبجب، شفته النازفة، عين المحارب الباكية: من هذه الصور، في هيئة  تتسق مع عجزه الحتمي المأساوي 
 . مابما يبرز االنسجام الداللي بينه –على غالف الديوان  –الوجه الريفي  وتتسُق هذه الصوُر الجزئية مع مالمح
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،  من القصائدر  يتردُد عبر كثي للمحارب في سمت  نفسيّ  –الكلية  –التي تمّثل الذات تماّسا لذوات اإلنسانية 
مباالة ، "شيء  العزوُف عن كل وهو " ُد هذا يترد .التي تعكُس شعوًرا عميًقا باالغتراب واإلحباط –الظاهرية  –أو الالَّ

 :"السمُت على مدار قصيدة "الكرم بأكمله

 لماذا يتطلع العجوز بال مباالة
 لماذا ال يشعُر بقشعريرة أو أسى
 لماذا ال يسأُل عن منبع النيران

 ألم يعد يعشُق النخيل

رأس "يدة كما في قص، مباالة هي الموقف النفسي الذي تواجه به الذاُت اإلنسانيُة واقعها المرفوضالهذه الّ 
 : يقول الشاعر. السنة"

 الذين هجرهم األصدقاءُ 
 أقبلوا ليلة رأس السنة

 ليستعيَد معهم مجد السهرات الغابرة
 لكنه خبأ انشراحه المفاجئ

 ون السهرةوتركهم يبدد
 شيءفي تفسير عبوسه وعزوفه عن كل 

قصيدة  من أن يبحث في إيقاع –والمتلقي عامة  –في هذا الديوان؛ فالبد للناقد  بمالمح اإليقاع وفيما يتعلقُ 
؛ التقليدية بل عبر مصادر مغايرة لمثيلتها في القصيدة، وغير معهودة، عبر منابع غير متوقعة، النثر بحًثا غير تقليدي

انها على التميز بل كان منطقة ره –فقط  –قاُع قصيدة النثر لم يكن منطقة صراعها مع نظيره في القصيدة التراثية فإي
ابل ي مقف دون حاجة لإليقاع الخارجي الذي يمنُح الجرَس والطَّرَب  والمغايرة والقدرة على منح الشعرية واالمتياح منها

 . الشعر التقليدي، ال فيها جميًعانماذج  في كثير  منغفوة التلّقي الفكري والذهني، 

ينبثُق ، لفنيواللغة والطرح ا، وأفترُض أّن اإليقاع في قصيدة النثر ينبثُق من المناطق غير المأهولة في الرؤى 
اش في وقدرته على اإلده –من خاللها  وتلّقي الوجود –دهشة الشاعر في تلّقي تجربته : من فعل الدهشة واإلدهاش

ه باإلنسان له باعتبار عالقت" –الرغيني  كما يقول د. محمد –التجربة معالجة فنية تبرُز التفرد؛ فاإليقاُع  معالجة هذه
ا لعبه من دور  وم، كان له من قوة سرية في الماضي زيادة على ما، بعٌد أنثربولوجي ونفسيٌّ حين ُيحيُل على التلّذذِ 

  .(1)"حين كان إطاًرا لممارسات  شعرية
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وهي  –ّيزها وتم -تشتعُل فيها  التي –ينبثق في قصيدة النثر من هذا النوع الحاد من االنفعاالت اإليقاع 
 . مشاعر الصوفية في تلّقي الوجود -في الحّدة واالستغراِق  –أنماط من المشاعر تشبه 

ن األساليب ثار مفضاًل عن ذلك  ينبعُث إيقاُع هذه القصيدة من اعتمادها على الجدل والمونولوج الداخلي واإلك
ومن  – من اليقينية والشكية بداًل  –الجوابية  التسام كثير من شعراء هذه القصيدة بالميل إلى التساؤلية بداًل من اإلنشائية

ومن  –ة الخاص –هنا صار المجال ممكًنا أمام كل شاعر للفوز بإيقاعه الخاص المتفرد المستمد من طاقته الشعرية 
من  -اضي في افتر  -نقلت الشعر  -المتفّردة رؤى وطرًحا  في نماذجها –ال قصيدة النثر قدرته الفردية على إشع

وهذا ما يميز  ،فالشاعر له الحريُة في إيجاد إيقاعه الخاص به"؛ مصادر هذا اإليقاع –الشفاهة بمتطلباتها الطربيَّة 
  .(2)المفهوم الحديث للشعر"

 –قطيبة المحارب" ت"قصائد ديوان  وينبثُق اإليقاُع في. ل والجدلإلى الكتابة التي تقتضي التساؤ –التقليدية 
، سخريةأسلوُب ال: وعلى رأسها -في المقاِم األول  -من أساليب األداء اللغوي  -كما ينبثُق في قصيدة النثر عامة 

التي ُتمّثل مرايا  سانيةفي هذه القصائد من التوّترات االنفعالية الُمتباينة للذوات اإلن -كما انبثق ، وأسلوب المفارقة
 –نتظم م –أو أفقي   –فهذه االنفعاالت لم تخضع لمسار  رأسي   - الطرح الشعري في هذا الديوان في - المحارب
 وبما منح الطرح الشعري  –من جهة  –بما كسر أفق التوّقع ، في منحنيات  حادة غير متوّقعة بل انتظمت–مّطرد 

 . الحّدة وهذا التوترا من هذه ا مستمدًّ إيقاًعا خاصًّ 

الكرم بأكمله" التي يطرح فيها الشاعر أسئلته حول العجوز وهي "من اإليقاع في قصيدة  النمطنطالع هذا 
أسئلة ال تقف غايتها عند حدود التعبير عن االستنكار والتعجب، بل تبدو وكأّنها سلٌم درامي يبرُز كيفية نمو االنفعاالت 

اثلين في الم–وصواًل إلى الذروة واالنفجار  -مو الذي يطَّرُد مع درجة احتراق النخل هذا الن –التي تعصف بالعجوز 
هكذا ينبثُق التوتر الدرامي في مسار القصيدة من هذا االنتقال من االستفهام إلى -بكاء العجوز وسقوط النخيل 

 لي: على النحو التا –بما يتسق مع التوتر الداخلي للعجوز  –التعجب، إلى االستفهام 

/ لكأنه لم يواعد / لكأّنها لم تشاركه / لكأّن باطن قدميه / لماذا ال يشعر بالقشعريرة/  العجوزلماذا يتطلُع 
 لماذا ال يسأُل / هل سيحتمل...

رُز جملة وتب–بما يؤكد اللُّحمة بينهما  –التبادل بين ذات العجوز وذات النخلة  –عبر هذه الجمل  –ونالحظ 
ها مركز التوّتر الذي يتوّسط الحدث الدرامي، ومن هنا يدخل المساُر الشعوري منحنى آخر من هل سيحتمل" وكأنّ "

الفالش باك" حيث يدخل العجوز منطقة الذكريات التي ُتبرز مدى التباين بين ماضيه/ ماضي النخلة، وبين "خالل 
ة ممّددة ي للنخلة، ومن ثم نراها محترقالحاضر، حيث تهيمن ذات العجوز على المشهد البصري؛ إيذاًنا بالغياب النهائ

 في المشهد األخير من القصيدة، على النحو التالي: 
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الصبا/ كم مرة راهنه األوالد / كم مرة عّذبهم/ ألم يعد يعشق/ هو الذي قفزت حدقتاه/ عندما رأى  بّددَ هو الذي 
 ."قنع نفسه بأنها ُتصّلينخلة تتقوس حتى تمدد/ سعفها في التراب/ ولم ينقطع نحيُبه/ إال عندما أ

  من زاوية  أخرى نالحظ أّن بدء القصيدة وختامها يلعبان دوًرا بارًزا في التحامها العضوي؛ فمن ناحية المسار
مباالة، وانتهت بالّنحيب  الشعرية:  ومن ناحية الصورة -كذروة تصاعدية  –الشعوري: بدأت القصيدة بمشاعر الالَّ

ذلك بصورة وانتهت ك -وهي تطّلع العجوز إلى النخلة  -تكزة على عين العجوزبدأت القصيدة بصورة بصرية مر 
 معتمدة على عينه، وهي بكاء هذا العجوز. 

الكرم "صيدة كما بدأت ق –تقطيبة المحارب"، حيث تبدُأ بالتساؤل "قصيدة  ينتظمُ إّن هذا النسق اإليقاعي ذاته 
المشاعر الخارجية التي تمّثل بدء الفعل الدرامّي، كما ترتكُز على  وتنطلُق من خالل هذا التَّساؤل إلى رصد –بأكمله 

 أداة االستفهام " كم " لتبرز التراكمات االنفعالية في ذات المحارب:

"، وتتوالى الجمل االستفهامية لتجّسد تصاعد درجة التوّتر في ذات بُقرفصائككم ناصية تكتُم أنفاَسها " 
تكون ل –وهي أقرب إلى المونولوج  –إيه أيها المحارب الثمل" ". ثم تأتي جملة: المحارب: كم مشاجرة / كم سيجارة

بمثابة منطقة نفسية جديدة أو وقفة الستعادة الشتات؛ فقد انتقل الشاعُر إلى تصوير عجز المحارب في جبهة القتال 
مّرات  م" االستفهامية" في حصرعلى "كز بعد أن صّور هذا العجز في ميدان الواقع التقليدي، وهكذا ارتكُ  –ذاتها  –

 .ومواضع عجزه: كم بندقية ذبلت / كم بندقية رميتها –عجز المحارب 

 -ثم طرح الشاعر جملة اضطلعت بدور الكشف الداللي عن رؤيته الشعرية، كما بدت  وكأنها ذروة        
لجملة بعدها في مسار التطّهر، هذه ا درامية في هذه القصيدة، ولكنها ذروة التأزم التي تدخل القصيدة -من عدة ذرى 

 هي قوله: 

 الذ  لم يدخل معركة واحدة المحاربإيه أّيها 

 وهكذا تتوالى الصور الشعرية تجسد التأزم المتنامي وصواًل إلى ذروة الكشف: 

ا من الجبهة / كم مرة فكرت في ك نفسك"كم مرة توهمت  يبة / وتقطسر األوامر / وكم دمعة لم تذرفهاعائد 
  تحتمل قسوتها / طاقة األهل والشوارع"ال

  ا في جملة من أسلوب التكرار، كم –وفي كثير  غيرها في هذا الديوان  –كذلك انبثق اإليقاُع في هذه القصيدة
"إيه أيها المحارب" التي تصّور حالة األسى وتمثل نغمة رثائية لهذا المحارب العاجز. كما شّكل البدُء والختاُم دائرة 

هي: صورة: كتم و  لمسار الفكري والشعوري للقصيدة؛ حيُث بدأت بصورة شعرية تدّل على التأزم واالنحباس،عضوية ل
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ودة الدموع التي لم تذرف، أنين الرمال، الع"أنفاس النواصي "، وانتهت بعّدة صور شعرية تجّسد الداللة ذاتها، وهي: 
ة فيما يخص فضاء المكان في الصور  –أن نتجاهل  بساقين عجوزين، التقطيبة غير المحتملة ". كما ال نستطيع

مع  –فنيَّا –وانتهت بوو "الشوارع"؛ وهذا يتناظُر  -كوحدة مكانية صغرى  –النواصي" "أّن القصيدة بدأت بوو  –الشعرية 
 احتراق النخلة، ثم اإليذان باحتراق الكرم، في قصيدة "الكرم بأكمله". 

  رؤى وطرًحا  –حدود المقاربة النقدية لقصائد هذا الديوان المتفّرد الثري  –في رأيي  –هذه الوقفُة ال تتعّدى– 
هذا الديوان الذي ما زال يحرُض على المزيد من االستغوار النقدي. وقد تركُت كثيًرا من الزوايا الجديرة بالتحليل فيه 

، من هذه الزوايا: إشكال –إذا شاء هللُا  –لوقفة  أخرى  سُد في ية الرائي في هذا الديوان، والتي تتجأو لطرح نقدي  ُمغاير 
" ة اإلنذارفي صورة النذير األبكم، كما في قصيدة "صفار  –وأقنعته الفنية  –كثير  من القصائد التي تبرُز ذات الشاعر 

وتشظي الذات الجمعية إشكالية أخرى في هذا الديوان، وكذلك  –وغير ذلك من قصائد  –"خطواٌت حادة"  وقصيدة
 اآلخر....صورُة 
  األداء  فتحتاُج إلى دراسة نقدية تحليلية تستكنُه طبيعة أساليب -في هذا الديوان  –أمَّا طاقاُت التشكيل الفّني

 اللغوي، وأنواع الصورة الشعرية، ومصادر اإليقاع، وطبيعة السرد. 

، شرب من منابع ثّرة، لكنه ج نحُن أمام صوت  شعري ّ        اء بماء  يتيم .متفّرد، أمام شاعر راء 

 : المراجع
 151ص . م1987. دار الثقافة للنشر والتوزيع. الدار البيضاء. محاضرات في السيمولوجيا (1
 .82ص . م1978 دار الطليعة. بيروت. كتاب الحداثة في الشعر. يوسف الخال (2
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 :بعيًدا عن األزمات وحماورها

 الصورة النهائية للجمال عند العربو الشعر

 الغين عبد اهللسري عبد ي

 

 : تقديم

ها  عودنا ت، يبدو أننا قد تعودنا ونظًرا للظروف التي نعيشوووووووووووووو
إن هذا : على أننوا كلموا تنواولنوا أي أمر من األمور نسوووووووووووووووارع قوائلين

وقد يتطوع البعض دون أن نطلب منه ، أو به مشكلة، األمر به أزمة
ة التي دفيذكر لنا أسباب األزمة في كالم تنقصه الدراسة العلمية الجا

وبكل أسوووووووووووووف فقد ظهر هذا ، تعتمد على أدلة موثقة وبراهين مدعمة
ذي هو الشعر ال، الداء و داء الكالم عن األزمات في كل شيء و حتى في الحديث عن الشعر العربي في وقتنا الراهن

. الشعر .صناف(وأما تفرع عنهما من أشكال وألوان فن العربية األول )مع كل االحترام لإلبداع الروائي والقصصي و 
د إن السوووبب يعو : قالوا، أزمة ال حل لها وال عالج، إنه يعاني من أزمة طاحنة: . قالوا.الذي هو ديوان العروبة الخالد

السبب : واوجاء آخرون ليقول، الكل مًعا في سلة واحدة دون تفرقة، شعراء الوافد وشعراء األصيل، إلى الشعراء أنفسهم
افية وفي الوسوووووووووووائط الثق، السوووووووووووبب في الظروف االجتماعية والسوووووووووووياسوووووووووووية: وقال فريق ثالث ،األكاديميينو  في النقاد

 .!!.واإلعالمية الجديدة التي أدت إلى إزاحة الشعر عن عرشه

ة وكونه الصووووووووووورة النهائي، ولكن ماذا لو عدنا إلى الشووووووووووعر العربي نفسووووووووووه، بالطبع نحن نقدر كل هذه اآلراء 
أعتقوود أننووا لو اسووووووووووووووتوعبنووا كيف فهم أجوودادنوا ، ه الكثير من الفنون الجميلووة األخرى والووذي أودعو ، للجمووال عنوود العرب

  ؟مةهل الشعر العربي في أز : لعرفنا اإلجابة عن السؤال المطروح، لو فهمنا ذلك جيًدا، وكيف تعاملوا معه، الشعر
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 :اللغة والفنون الجميلة

تقانها، وا من أجل إجادتهاوجند، لقد نالت اللغة العربية من العرب ُجَل اهتماماتهم ، مواهبهم كل، ودراستها، وا 
 .وقامت عندهم مقام كل ما عرف من فنون الجمال األخرى ، الجمال فأودعوها كل أسرار

 .لقد اسووووووووووووووتطاع العرب أن يحملوا لغتهم العربية الجميلة كل ما تحمل الفنون الجميلة من ملهمات وأسوووووووووووووورار
التصوير قد تكفل به و  .وقوافيه، وبحوره، قد حواها الشعر العربي في تفاعيله، تهاومقاما، وأنغامها، فالموسيقى بألوانها

الغة والنحت قد تضوووومنته الب .تجعل من الصووووور الكالمية صووووورة جلية واضووووحة مؤثرة، البيان العربي في براعة ودقة
جميلة معبرة ، ةماثل ت أشووكااًل فأقامت من الكلما (،عن التعقيدات التي لحقت بها في العصووور المتأخرة االعربية )بعيدً 

 .بكل أصباغها وألوانها

، احيًّ  اسوووووووووووووورحً م، والبيان العربي بوجه عام، فلقد كانت البالغة العربية، والتمثيل له في الكلمة مكانة ومقامة
فإذا أنت منها بمشووووووووووووووهد من ، وتروح ، وتغدوقامت فيه الكلمات والعبارات مكان الشووووووووووووووخوص تحاور وتجادل وتناقش

 .(3)الروايات، وعلى أعظم المسارح لتمثيل ألعظممشاهد ا

 :اللغة الشاعرة

لك والذي عاون على ذ، ومظاهرها، فإننا نجد اللغة العربية قد احتوت الكثير من أسووورار جمال الفنون ، وهكذا
 .بما فيها من موسيقى وجمال، هو طبيعة اللغة العربية

الذي و ، رحمه هللا-ول أسوووووووتاذنا عباس محمود العقاد كما يق ا،أو سوووووووماعً  أو لغة الوزن فعاًل ، فهي اللغة الشووووووواعرة
: وال جدال في أن األلفاظ العربية نفسوووووووووووووها مخلوقة على أنماط المعنى، وتوضووووووووووووويحه، بقوله يسوووووووووووووتطرد في تأكيد هذا

ديد نيم والتر للتر  وجعلها أكثر من غيرها قبواًل ، بالموسوووويقى ولعل ذلك مما جعل أشووووعارنا أغنى أشووووعار الدنيا، موسوووويقية
 .والتلحين

ل ما ولقد كانت هذه اللغة الشوووواعرة بفضوووو، ومن أجل ذلك كانت األلفاظ نفسووووها في اللغة العربية كيانات موسوووويقية
 له وووووجع ،رب وفنهم األول(وووووأكبر عون على نجاح فن الشعر )ديوان الع، اتساع وكثرة وطواعية وموسيقية: فيها من
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 .(4)الجمال، وأسرار المتعةبما تضمنته من ألوان ا، األمم انتشارً  وأكثر أشعار، أكثر فنون العرب شهرة

ولذا أودعوه أسووووووووووووراره كثير من الفنون الجميلة ، حتى لقد كان الشووووووووووووعر هو الصووووووووووووورة النهائية للجمال عند العرب
ومن أجلها صوووونفوا علمي ا، شووووديدً  اوأولها الموسوووويقى التي حرص العرب على انسووووجامها في الشووووعر حرصووووً ، األخرى 

 .العروض والقافية )علم موسيقى الشعر(

 :الموسيقى وغايات الشعر

قد ف، متعددة في خدمة أهداف وغايات الشوووووووووووووعر كفن من الفنون الجميلة اإن الموسووووووووووووويقى أدت أدوارً  :والحق يقال
ماء ه إلى اإلييقصوود ب اأصووبحت إيقاعات األلفاظ مادة أسوواسووية في الرمز يعبر بها الشووعراء عن خلجات أنفسووهم تعبيرً 

 .بنفس الرنين والنغم

خواطرهم النفسية و ، تنقل أحوالهم الوجدانية (موسيقى تعبيرية )تصويرية، وكأنهم يريدون أن تكون موسيقى الشعر
 .فهم يوقرونه في حرص شديد، وكأنهم قد عرفوا معرفة تامة مدى تأثير النغم الجميل في السامعا، موجزً  نقاًل 

نما نستمع أيًض ، وكأننا ال نستمع إلى ألفاظ فحسب  .(5)إلى موسيقى ينتظم فيها اإليقاع إلى أقصى حد ممكن اوا 

 :الصقل عن طريق الغناء

تقانها فيه إلى هذه الدرجة الرائعة، ولم يقتصوووور أجدادنا على تضوووومين شووووعرهم فن الموسوووويقى ، ل تغنوا بهب، وا 
 ا.غنائيًّ  احتى صار فنًّ ، وصقلوه عن طريق الغناء

 اوتتميمً ، يةللمتعة الفن ان الموسيقى من مقدمات الغناء ودواعيه في التغني بالشعر إتمامً وال غرابة في ذلك فإ
 .للوحدة الجمالية فيه

، ألن الغناء يصووووووقله ؛يوصووووووي الشووووووعراء بالتغني بالشووووووعر ولذلك نجد الشوووووواعر المخضوووووورم حسووووووان بن ثابت
 : يقول حسان .ويجوده

 شعر مومارإن الغناء لهذا ال  تغن بالشعر! ما كنت قائله 
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 :الغناء والقيم الجمالية

و فلنقل وأشووووربوه ماء السووووحر أ، من القيم الجمالية الغنية التأثير اوعن طريق الغناء ضوووومن الشووووعراء لشووووعرهم كثيرً 
فكان  ،وأقاموه على أصول موسيقية، وبذلك ثقف العرب شعرهم بالغناء، وغذوه روح الجمال، ماء الفن الجميل المؤثر

 .أن صار من بين الفنون الجميلةمن نتيجة ذلك 

، ةوهو في األسر يناجي حمام، أبي فراس الحمداني أو نتغنى بقول الشاعر الفارس عندما نشدو اندرك ذلك جيدً 
 : فيقول

 الــيــــلو تعلمين بح اأيا جارت  ت بقربي حمامة ـــــد ناحـــأقول وق
 وم ببـال ـــوال خطرت منك الهم  معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى 

 تعالي أقاسمك الهموم تعالــي  ف الدهر بيننا ــما أنصا أيا جارت
ا لد  وع  م يعذب بالـــي ــــــتردد في جس   يفةــــــتعالي تر  روح 

 ويسكت محزون ويندب سال؟!  ور وتبكي طليقة ــــــأيوحك مأس
 (6)ولكن دمعي في الحوادث غال  لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة 

أظنك معي وووووو أيها القارئ المفضال وووووو في أن هذا الشعر رق حتى ليكاد يذهل اإلنسان عن نفسه فال يتنبه ، وبعد ذلك
 .بنغمة الحزين، إال وهو يضرب على هذا الوتر الحنون الذي يعزف عليه الشاعر الفارس أبو فراس الحمداني

 :األحاسيس والمشاعر

صووووووووافية حتى لنجد فيه المرآة ال، عن قدرته الموسوووووووويقية أو الغنائية، ويروال تقل قدرة الشووووووووعر العربي على التصوووووووو
 د ذلك عندما نقرأ هذه اللقطة الفنيةج، نوتعكس بجالء المشوووواعر مهما دقت ورقت، الصووووادقة التي تبرز األحاسوووويس

 : يقول فيها، خليل مردم عن طفل وأمه للشاعر
 تيـــنـــا بالراحــهــــمن وجهودنا   ه ـــــــــــه أمـــــــــــلتـش لما حمــه
 ها قبلتيـــــنـــــزيه عنــــلة تجـــــقب  ما ــهـــما شوقـــا بينهـــاز مــــج

 أو رأى الزهراء يناغيها الحسين   امن رأى عيسى يناجي مريم  
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ذا ما عب  ـنـــــــه باليديــــــــــــأو دفعت اث  ــــعب  ه ــــــــثت في وجهــــوا 
 ز المنكبيـــنــــظ وهـــــوذوى اللح  فتينــــع األنف ووم الشجم

 ــنــــــــوالحيا في وجهه ممتزجيـ  ه ـــــعــــيظ ولو دافــــــــوبدا الغ
 نام بين بيـــــــــاٍء وابتســــمن بك  ا ــــاني فأنـــــرط حنـــج بي فـل

 (7)المقلتينحين حارت دمعتي ب  ي ــت بفمافـــبسمة حيرى أط

زاهية  ،وال يخالجني أدنى شك وووووووو عزيزي القارئ وووووووو في أنك ترى معي أن هذه الصورة تعد لوحة فنية رائعة الجمال
وركز فيها الشوووووووواعر على الحركة ، وزعت فيها التقاسوووووووويم بدقة، واضووووووووحة الحيوية، بارزة المالمح والقسوووووووومات، األلوان

 .ها أن تنطق بما شع فيها من إحساسوتكاد المالمح في، بطريقة جعلت القصيدة تكاد تكون صورة مجسمة

، رط الحنانوقد اسووووووتبد به ف، عندما وجدنا الشوووووواعر يفاجئنا بظهوره في الصووووووورة، وقد بلغت الحبكة الفنية ذروتها
 .على شفتيه بسمة السرور والسعادة فبينما ندت منه دمعة اإلشفاق حارت، واختلطت أحاسيسه

ن كان الشاعر ط اإلعجاب فلقد استبد بنا فر ، قد استبد به فرط اإلشفاق والحنان لمداعبة الطفل وأمه خليل مردم وا 
 .! ؟بهذه األبيات فال ندري أهي لوحة مصورة أم هي صورة شعرية

 :عندما يقاسم الشعر الفنون ميزاتها

ا مجتمعة في ما نجده اننا كثيرً إ، بل من الفنون الجميلة ميزاتها اكثيرً  الشووووووووووووعر العربي في تاريخه الطويل قاسوووووووووووومَ 
، وقيعاتهومن الرقص إيقاعه وت، ومن الغناء شوودوه وتطريبه، فبعضووها قد نال من الموسوويقى سووحرها وأنغامها، قصووائده

لقد أخذ الشووعر من الموسوويقى ألحانها العذبة ، .. أجل.ومن الرسووم نبضووه وأحاسوويسووه، ومن التصوووير وضوووحه وجماله
 .والشواهد على ذلك في شعرنا العربي أكثر مما تعد وتحصى، ص إيقاعهومن الرق، سحره ومن الغناء، المؤثرة

 :قيمة الشعر في الجوانب التهذيبية

غني عن البيووان أن الشووووووووووووووعر قوود تفوق على الفنون الجميلووة في جووانووب جمووالي آخر على درجووة كبيرة من  
حترام مع كوول اال، ن الجميلووة كلهوواالووذي يعوود غووايووة الغووايووات للفنو ، التهووذيبي ونعني بووذلووك الجووانووب، الخطورة واألهميووة

 .والتقدير للذين ينادون بمبدأ الفن للفن
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ن فما جاء فيه م، ونال كل اإلعجاب، فإن الشووووووووووووووعر العربي بلغ الذروة، في هذا الجانب األخالقي أو التهذيبي
فوق كل ي، لحةودعوات إلى األخالق الفاضوولة والقيم الحميدة الصووا، وفلسووفة، ونظرات صووائبة، وأخالق، وأمثال، حكم

 .تصور

وهو  ،فغاية األدب كغاية الفنون الجميلة األخرى ، بل إن الشووووووووووووعر العربي يجعل بناء الروح غاية من أجل غاياته
زالة جفوتهاو ، تعاون على ترقية الحياة والنهوض بها، يشووووووووووووواركها فيما لها من آثار تربوية وتثقيفية وتهذيبية وتهوين ، ا 

ينفرد عنها و ، بل هو في هذا المجال يكاد يسوووبق الفنون الجميلة كلها، ها الحقيقيةوالكشوووف عن أسووورار جمال، مشووواقها
 .بالثراء والوضوح

 : )شاعر العربية األكبر( ب المتنبيقول أبي الطي افلنقرأ معً       
 ، وأن تتفانى ادى فيهــــــتتع  ومراد النفوس أصغر من أن 
 (8)انيالقي الهوا كالحات وال  ا ـــغير أن الفتى يالقي المناي

فيقرر ، ولكنه يأخذ بفكرنا إلى مجال فلسوووووفي عميق، نجده يثير في أنفسووووونا عاطفتي العزة والكرامة والتشوووووبث بهما
، الحاد يوالتعاد، أن مقالب النفوس من الطعام والشراب واللباس ال تستدعي على وجه اإلطالق هذا التطاحن العنيف

ذن فلماذا كل هذا الصدام والتنا   .(9)ه لغاية أخرى هي الكرامة والحريةإن، !؟حروا 

 :تحصيل المعاني الوجدانية

فإنه ، روقوة التأثي، ومن هنا ندرك أن الشووووعر مع مشوووواركته لغيره من الفنون الجميلة األخرى في جمال التصوووووير
 .يحتفظ لنفسه بميزات ال توجد في غيره من بقية الفنون 

 ،سوووووووتطيع بلطف تأليفه أن يريك من الحروف والكلمات شووووووومائل األشوووووووياءومن تلك الميزات أن األديب المطبوع ي
 .باا التصويروأص، ويتجاوز في ذلك إلى تحصيل المعاني الوجدانية التي قلما تنالها تهاويل النقش، وصور الكائنات

طرية ف وهو بال سووووووووووووووبب نفحة إلهية، في النفس اوأكرمها أثرً ، وكأن األدب من هذه الناحية أرقى طبقات الفنون 
 .(10)وقوة الخيال، متصلة بمشاعر النفوس
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 :مقياس جمال القول

، يةيتمتع بكثير من القيم الجمال، واألدب العربي بعمومه، والذي نرمي أن نصوووول إليه هو أن الشووووعر بخصوووووصووووه
إن هنا ف ومن، وحيثما وجدت البالغة ازدهر نجم الجمال، من أهدافه اوهدفً ، البليغ للعمل األدبي االتي كانت موضوعً 

 .أو األدب الناجح هو ذلك األدب الذي يؤثر في النفوس بجماله وروعته، األدب البليغ

ة وذلك من أجل معرف، ومقياس قوة التأثير من أدق المقاييس التي يجب أن يأخذها النقد األدبي في الحسووووووووووووووبان
ذا ما عرضنا نماذج من األدب العربي على هذا المقياس .جمال القول وبالغته  .فإننا سندرك مدى بالغته وجماله ،وا 

"إن من البيان : في قوله ، لقوة تأثير األدب الجميل وال ننس في هذا المقام ما شووهد به الرسووول الكريم محمد 
ن من الشوعر لحكمةلسوحرً  ، وقوة تأثيره ،والعرب أنفسوهم قد أدركوا جمال القرآن الكريم بمعانيه وحالوته وطالوته ."ا، وا 

 ير الفاروق م وأنفعها على حدد تعبولقوة تأثير الشووووعر عدوه من خير صووووناعاته .وال يعلى عليه، أنه يعلووشووووهدوا له ب
 ،"خير صوووووووووووووناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته يسوووووووووووووتميل بها الكريم: في قوله، الخطاب عمر بن

 .(11)"ويستعطف بها اللئيم

من غاياته ، وعكس الواقع المعاش، واألحاسوووويس المشوووواعرفمن غايات الشووووعر الذي هو في األسوووواس تعبير عن 
 .هنا االستمالة واالستعطاف

 :الشعر واألماني الغالية

 :لهم، بل وتحية للضيف، فيقول قائاعتبروا الشعر متعة، ولمعرفة العرب بجمال القول وتأثيره في النفوس
 نع زال مقـــــــــولم يلهني عنه غ  ته ، والبيت بيلحافي لحاف الويف

 وف يهجعــوتعلم نفسي أنه س  ديث من الِقرى ــــدثه إن الحـــــــــــأح

 .وجمال القول يبلغ منتهاه عندما يكون أحد األماني الغالية التي يسعى المرء أو يعيش من أجلها

تقون ين اوأن أجالس أقوامً ، وأن أضووع جبهتي له، "لوال أن أسووير في سووبيل هللا: عمر بن الخطاب  يقول الفاروق 
 .(12)لم أبال أنني قدمت"، كما ينتقون أطايب الثمر، أطايب الحديث
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 نه يجعلها مع الجهاد في سووووبيل هللاإ، حتى عمر بن الخطاب يرفع من شووووأن أطايب الحديث والكلم فالفاروق  
 .في نسق واحد، والسجود له، تعالى

اكهم الواعي لقيمووة الكلمووة ودورهووا في التربيووة إدر ، ولعوول ذلووك يؤكوود لنووا موودى معرفووة أهوول العربيووة بلغتهم الجميلووة
 .ونهج الطريق المستقيم، ودورها في البناء والتنمية، والتهذيب والتعليم

 :عمر بن الخطاب والجمال األدبي

الذي ، عمر بن الخطاب  ليفة الراشوووودخاألدبي قصووووة إسووووالم الومن أوضووووح الدالئل على صوووودقي تأثير الجمال 
 .وقوة تأثيره، أمام روعة القرآن الكريم االذي خر باكيً ، الجباركان يعرف في الجاهلية ب

 .امرضيًّ  اودخل اإلسالم راضيً ، فبكى، رق له قلبه فقيل أنه لما سمع القرآن من الرسول محمد 

ت بعمر هي التي مال، بالغة القرآن الكريم: على أن، مر"عبقرية ع"حمود العقاد في كتابه ويؤكد أستاذنا عباس م
 .لرحمة واإليمانإلى ا

 :"الطفيل بن عمرو": مثال آخر
 ،فقد رووا أن سوووادة قريش عندما علموا بقدومه، وما قصوووة إسوووالم سووويد بني دوس )الطفيل بن عمرو( عنا ببعيدة

قرروا أن يسوووووووتقبلوه قبل أن يدخل إلى مكة حتى يحولوا بينه وبين سوووووووماع القرآن الكريم من ا، نبيهً  نبياًل  اوكان شووووووواعرً 
وهذا الرجل  ،يا طفيل إنك قدمت بالدنا: وقالوا له، فأسووورعوا إليه، فتسووولم معه قبيلته، من أن يسووولم اخوفً   رسوووول هللا

نما قوله كالسووحر، )يقصوودون محمد رسووول هللا صوولى هللا عليه وسوولم( قد فرق بين جماعاتنا وشووتت أمرنا يفرق بين  ،وا 
 .(13)وأخيه وزوجته، الرجل وبين أبيه

ننا نخشى عليك وعلى قومكو : وأضافوا قائلين وال ، ادً وقد أجمع أمره أال يكلم محم، زالوا به حتى أقنعوه .. ثم ما.ا 
 ال يبلغه صوت الداعي إلى اإلسالم.حتى  اوقد حشا أذنيه قطنً ، ومضى إلى الكعبة، يسمع منه

 .يملقرآن الكر فنفذت إلى سمعه كلمات من ا، يصلي عند الكعبة حتى اقترب منه لكنه ما كاد يرى المصطفى 

فما يمنعني من أن أسووووووووووووومع من هذا الرجل ما ، القولعلى  ما يخفى، وهللا إني لرجل لبيب شووووووووووووواعر: فقال طفيل
ن كان قبيحً ، قبلته افإن كان حسنً ، يقول  .تركته اوا 
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كريم عليه من القرآن ال ، وتالفعرض عليه رسوول هللا أمره، وقص عليه قصوته ثم ذهب طفيل إلى بيت الرسوول 
دق وصووو، وما كان إسوووالمه إال لروعة القرآن الكريم، فما كان من الطفيل بن عمرو إال أن خشوووع وأسووولم، تيسووور له ما

 .(14)وقوة تأثيره، جماله

 :عندما يهز الشعر النفوس الكريمة

ة، مويروي الجاحظ في كتابه الموسوعي )البيان والتبيين( كثيًرا من هذه األمثلة التي هز فيها الشعر النفوس الكري
، وهو يطوف بالبيت الحرام،  كهذا الشوووووووعر الذي قالته قتيلة بنت النضووووووور بن الحارث، حين عرضوووووووت لرسوووووووول هللا

 :(15)واستوقفته، وجذبته من ردائه، وأنشدته شعرها بعد مقتل أبيها، فلما سمع قولها
 

  من صبح خامسه وأنت موفق  نةـــــــــل مظــــــــــــــاألثي اب  ــــأيا راك
 ما إن تزال بها الركائب تخفق  هـبــــــــــت ا بأن نحــــه ميـــغ بــــلأب

 رى تحققـادت لمانحها وأخـــج   هـــــــــوحــبرة سفـــه وعــــمني إلي
 ق؟ـت ال ينطــأم كيف يسمع مي  هل يسمعن النور إن ناديته؟
 قــاك تشفـــــــــــام هنــــــــــــهلل أرح  هـــظلت سيوف بني أبيه تنوش

اـــاد إلى المنية متعــــر ا يقـــقس  ف المفتد وهو عان موثقــــرس  ب 
 رق ــمن قومها والفحل فحل مع  بهــل نجيـــــــــأمحمد ها أنت نج

 من الفتى وهو المغيظ الُمحنق  نت فربماـيرك لو منـان وـما ك
 قــك وينفــــــلو لديـــا يغز مـــبأع  ينأتــة فلتــــابل فديــــنت قـــأو ك

 قـــهم إن كان عتق يعتــــــوأحق  والنور أقرب من قتلت وسيلة
 .(16)لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته: فقال النبي  
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 والحجاج يتأثر هو اآلخر: 

 يه رجاًل لفلما قدموا إ، وقد ضوووووورب أعناق أسوووووورى ، الدرع الحديدية لبني ُأمية، وهذا هو الحجاج بن يوسووووووف الثقفي
ان ُأف لهذا الجيف أما ك: فقال الحجاج، وهللا لئن كنا أسووووووأنا الذنب فما أحسوووووونت العفو!: قال الرجل، ليضوووووورب عنقه

 . ويمسك عن العقل؟  ويقال أن الحجاج قد عفا عن الرجل ومن معه، منها أحد يحسن أن يقول مثل هذا

 :تأثير القول البليغ

وأنسووووووووى ، وأزال الضووووووووغائن، س العرب الخلص نراه قد عظم حتى رفع الحواجزوهذا هو تأثير القول البليغ في نفو 
 ومسووووووح من، وغسوووووول من الصوووووودور أدران الحقد، وجال عن القلوب صوووووودأ الكفر والعنجهية والغرور والتعالي، األحقاد

توقف به يولم ، أدركه العربي في كل شووويء، إنه السوووحر السووواحر الجمال، نعم، النفوس سوووخائم الغل والغدر والكراهية
المرأة  وأدركوه في، بل ترقى في نظرهم حتى أدركوا في الطبيعة، عند الجمال الحسوووووووي الذي شوووووووغل به في أول األمر

 .(17)وأدركوه في فن الغزل، التي كنوا لها كل التقدير واالحترام

 :أسرار الجمال في األدب

يه من وما ف، عزونها إلى معانيه الجميلةمن النقاد الذين بحثوا عن أسوووووووووووووورار الجمال في األدب العربي ي اوكثيرً 
لفنون من هذه ا ةمما جعله يحظى بمزايا كثير ، وحسووووووووون التصووووووووووير فيه، وعزاها آخرون إلى موسووووووووويقاه، عواطف نبيلة

مدى قدرتها وب، وهي تقاس بمقدار ما اجتمع لها من أسوووباب الُحسووون، فهذه الفنون هي لغة اإلنسوووانية، الجميلة المعبرة
لموسووويقية فاأللحان ا، وما تثيره في نفوسوووهم من إحسووواس باللذة أو األلم أو الرضوووا أو السوووخط، الناس على التأثير في

 .(18)قادر على التذوق ، كل إنسان سوي كامل الحواس، والقطع الفنية والرسوم يحس ما فيها من حسن وجمال

ير الذي القدرة على إحداث نفس التأث يملك اواألدب دائمً ، الشوووعر جماله في قدرته على إثارة انفعال قارئه: ومثلها
قد الجمال وأنه إذا ف، والذي ال يجوز أن ننسوووووواه أن األدب فن جميل، تحدثه سووووووائر الفنون الجميلة في النفوس الطيبة

 .(19)آخر غير األدب اجاز لنا أن نسميه شيئً 
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 خاتمة:

ن دبي فن جميل، بل ويمتاز على الفنو ونخلص من سووووطورنا السووووالفة إلى أن األدب باتفاق النقاد وأهل البحث األ
 الجميلة األخرى بالوضوح، وجمعه بين كثير من مزاياها.

لذلك شووووووووووووووغل به أهله عن غيره من كثير من العلوم والفنون األخرى، ومن بينها النظر المبكر قي الفلسووووووووووووووفات 
 وهي اللغة األدبية.  ويحسنونها،الجمالية، واكتفى العرب بالتعبير عنه بطريقتهم المفضلة التي يحبونها ويتقنونها، 
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 الدكتور حسني نصار

  وقضايا أدبية وفكرية

 

 حاوره أبو احلسن اجلمال
 

 

أخطووأت العنوان، وطرقووت على بوواب  -رحمووه هللا-ر الطوواهر أحموود مكي ألسووووووووووووووتوواذنووا الوودكتو  يفي أول زيووارة ل
الدكتور حسوووووين نصوووووار، ففتح لي ابنه، قائاًل: هذه شوووووقة الدكتور حسوووووين نصوووووار، وأشوووووار إلى الالفتة الدقيقة المعلقة 

ابلة التي هي ألسوووووتاذنا الدكتور الطاهر أحمد مكي )حيث يسوووووكنان في دور بجانب الباب، وأرشووووودني إلى الشوووووقة المق
واحد بعمارة أعضووووووواء هيئة التدريس القابعة في أول شوووووووارع مصووووووودق 
بالدقي بمحافظة الجيزة بمصووووور(، ورجوته أن أقابل الدكتور حسوووووين، 

ريثموووا تنهي لقووواءك مع الووودكتور الطووواهر ألنوووه نوووائم اآلن،  :فقوووال لي
الث سووووووووووووواعات بعد أن أجريت حواري مع الدكتور فرجعت إليه بعد ث

لقائه وأنا دهش ب ،في شموخه وصوته الرفيع يّ الطاهر مكي، وجاء إل
وتهيب الناس من االقتراب منه، وضووورب  ،ألنني سووومعت عنه الكثير

وخرجووت من عنووده، وأنووا قلق موواذا أقول لووه،  ،بعوود يومين الي ميعووادً 
مة رئيس الهيئة العاالرحمن  فذهبت إلى صووووديقي الشوووواعر سووووعد عبد

ذهبت ألنه من بلدته أسوويوط مسووقط رأسووه، و  ؛وقضووايا ومالمح عن شووخصوويته وعائلته القصووور الثقافة، فعدد لي نقاطً 
ة من القلب عرج فيه على محطات عدة في حياته الثري افي الميعاد متهيًبا لقائه، فتبسووووووووووووووط الرجل معي، وكان حديثً 

ني التقيته مرات عديدة، نتناقش في أمور عدة تخص المشهد الثقافي في مصر المتخمة بجالئل األعمال، والحقيقة أن
 والعالم العربي، وكان من ثمرة هذه اللقاءات هذا الحوار...          

ويعد الدكتور حسووووووووين نصووووووووار من األعالم األجالء الذين أثروا حياتنا األدبية، تعدد نشوووووووواطه بين تاريخ األدب 
وترك بصوووووووووووووومة عظيمة في كل هذه المجاالت وفي  ،وبرع في كل هذا وذاك يل األكاديمونقده وتحقيق التراث والعم

ا الهروع نشوووغال بأمور ثانوية والتركيز عليها، فكان لزامً زمن ندرت فيه القدوة الحقيقية التي ترشووودنا سوووواء السوووبيل واال
 اتنا المعاصرة.تجربته في حي ستفادة منإليه، نسترجع معه الذكريات ونقارن بين عصر وعصر، نستخلص العبر واال
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وسوووواهم حسووووين نصووووار في نشوووور العديد من أمهات كتب التراث العربي األصوووويل التي سوووودت الثغرات قي هذا 
، وديوان ظافر الحداد، وغيرها من الكنوز، كما جمع العديد ي، وديوان سووووووووووارقة البارقيالمجال، منها ديوان ابن الروم

، وكذلك ترجم بعض الكتب التي سووووودت ثغرة كانت موجودة بالمكتبة العربية، من دواويين الشوووووعراء وكتب مقدمات لها
بدأ اهتمامه بالترجمة من نقطة اهتمامه باللغة العربية، وهذا يتجلى واضوووووًحا في ترجمته مؤلفات لكبار المسوووووتشووووورقين، 

في  عربية، وظهرت مهارتهفاًقا جديدة في مواطن الدراسووووووووووووووة الآليقدمها لقراء العالم العربي، من أجل أن تفتح أمامهم 
م، و"دراسوووووووووووات عن المؤرخين العرب" 1949األولى" للمسوووووووووووتشووووووووووورق "يوسوووووووووووف هورفتس" عام  ي ترجمة كتاب "المغاز 

للمستشرق "مرجليوث"، ومقدمة المستشرق "تشارلز ليال" التي قدم تحقيقه لووو"ديوان عبيد بن األبرص"، و"أرض السحرة 
ره" للمسوووتشووورق "روفون جت"، وقد كان حسوووين نصوووار يرجع إلى المصوووادر "لبرنارد لويس"، و"ابن الرومي حياته وشوووع

 العربية المطبوعة والمخطوطة التي يترجمها المستشرقون إلى اإلنجليزية من مصادرها العربية.

لم يترجم كتب األدب فقط، بل تجاوزها إلى ترجمة عدة كتب في الموسوووووووووووووويقى العربية ألفها األيرلندي جورج 
وهي: "تاريخ الموسووووووويقى العربية حتى القرن الثالث عشووووووور"، و"الموسووووووويقى والغناء في ألف ليلة  م(،1965فارمر )ت 

 وليلة"، و"مصادر الموسيقى العربية". 

التقيناه على فترات متعددة ورصوووووودنا معه تجربته في مجال األدب وفنونه على مدار أكثر من سووووووتة عقود هي 
 وا على أيديه وينتشرون في الجامعات المصرية والعربية...  رحلته التي أثمرت الكتب وتالميذه الذين تخرج

 حدثنا عن النشأة وكيف كان لها األثر في حياتك األدبية والفكرية فيما بعد؟

بتدائية فيها، ، والتحقت بالمدرسوووة اال1925أكتوبر عام  25ولدت في حارة "كوم بهيج" في مدينة أسووويوط، في 
بير في حياتي، بتدائية كان له أثر كتقد أن مدرس اللغة العربية في السوونة الثالثة االثم التحقت بمدرسووتها الثانوية، وأع

ا في القراءة، ثم التقيت بمجموعة أسوووووووووواتذة اللغة العربية في  فهو الذي حببني وزمالئي في اللغة وآدابها وحببنا أيضووووووووووً
كلية م، كنت بالقسوووووم العلمي والتحقت ببراهيإالفضووووول  المدرسوووووة الثانوية بأسووووويوط وكان منهم المحقق الكبير محمد أبو

الطب، بجامعة فاروق األول )اإلسووووووووووووووكندرية(، كان ذلك إبان الحرب العالمية الثانية، واإلسووووووووووووووكندرية في ذلك الوقت 
أسووووووووووووورتي، حيث كنت االبن الوحيد لهم، فعدت إلى القاهرة، والتحقت بكلية  يّ عرضوووووووووووووة للغارات األلمانية، فخافت عل

ول )القاهرة(، خاصوووووووووووووة وحين كنت في التوجيهية دخلت المسوووووووووووووابقة التي ابتكرها عميد األدب اآلداب جامعة فؤاد األ
العربي أسووووووووووووووتاذنا الدكتور طه حسووووووووووووووين، ومن ينجح فيها كان يتمتع بالمجانية في الجامعة إذا التحق بها، وكان هذا 

 بية.أية مادة من المواد، فاخترت أنا اللغة العر للطالب الحق في اختيار  يالنظام يعط
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 من هم األعالم الذين كان لهم تأثير في حياتك العلمية؟ 

س لي مادة اللغة العربية في المرحلة إبراهيم كان يدرّ  الفضووووووووووول سوووووووووووبق أن قلنا أن أسوووووووووووتاذنا المحقق محمد أبو
ن م الثانوية، وهو الذي حببني إليها، وعندما التحقت بكلية اآلداب جامعة فؤاد األول )القاهرة(، كانت تعج بكوكبة

براهيم مصووووطفى، وشوووووق  ضوووويف، ياألسوووواتذة األجالء في كل التخصووووصووووات، من أمثال: طه حسووووين، وأحمد أمين، وا 
وفؤاد حسوووووونين، ومحمود الخضوووووويري، ومراد كامل، وعبدالوهاب عزام، وعلي عبد الواحد وافي، ومحمد كامل حسووووووين، 

يثير أذهان الطالب، وكان يحب المناقشوووووووووووة ولعله كان أبرز مؤثر في قسوووووووووووم اللغة العربية الذي كان وأمين الخولي، 
ي شوووووخصوووووية ، وثانسووووواتذة لم يكونوا مثله على األقل في هذاا للنظر أكثر من غيره، ألن بقية األوالجدل، لذا كان الفتً 

وربما أكون أقرب في طباعي وممارسوووواتي وحياتي إليه، الذي اشووووتغلت معه تأثرت بها هو األسووووتاذ مصووووطفى السووووقا، 
توراه، والذي أكاد أقول أنه تبناني ويتميز هذا األسووووووتاذ بأنه هادئ الطباع، يكره المشوووووواكل، فإذا وجد الماجسووووووتير والدك

فريقين ابتعد عنهما مًعا ما استطاع، وهو منظم في حياته عطوف، وقته كله للقراءة والدراسة والعمل.. محب لتحقيق 
ي معه في أي مكان يذهب إليه وال يحتجب عني المخطوطات، وكل هذا جعلني أتأثر به عندما عرفته، وكان يأخذن

سواء ذهبت إليه لياًل أو نهاًرا، حتى وهو مريض كان يبقى معي حسبما أريد، ومكتبته مفتوحة لي وقبل وفاته أوصى 
ات ون فليفعلوا، وقد تطبعت بكثير من صوووووووفؤ أبناءه بأن آخذ ما أريد من المكتبة، ثم إذا أرادوا أن يبيعوا منها ما يشوووووووا

ا، طالق، وحياتي مرتبة تمامً تنازل عنه على اإلأعتقد أن النظام هو طابعي الذي ال أ سوووووتاذ مصوووووطفى السوووووقا، فأنا األ
 اوكذلك عملي مرتب ووقتي كله مخصوووص للعمل من قراءة وكتابة واسوووتفادة وتردد على المكتبات المختلفة خصووووصوووً 

 مثله أيًضا في حب العمل في المخطوطات.دار الكتب، فقد كان األستاذ مصطفى السقا يفعل هذا كله، وأنا 

وفي كلية اآلداب صووووواحبت فيها كوكبة من األصووووودقاء الذين صووووواروا نجوًما على رأسوووووهم: عبد الحميد يونس، 
حسان عباس، وشاكر آعبد البديع، ويوسف خليف، و  يوشكرى محمد عياد، ولطف مال فهمى، وناصر الدين األسد، وا 

 ... ي مان طه، وعواطف البدر الدين إسماعيل، ونع الفحام، وعز
 

 حدثنا عن تجربتكم كمذيع في اإلذاعة المصرية: -1

مع درجة الشووووورف الثانية، وعينت مذيًعا باإلذاعة  1947الشووووورقية عام  خرجت في قسوووووم اللغة العربية واللغاتت
لمذيع األول، اكبير المذعيين، وأنور المشري  يالراع يالمصرية، وكان عبد الوهاب يوسف رئيس قسم المذيعين، وعل

: صووووفية المهندس، وتماضوووور توفيق، وعواطف البدري.. في تلك األثناء حصوووولت على الماجسووووتير في يزمالئ يومع
موضوووع "نشووأة الكتابة في األدب العربي" بإشووراف األسووتاذ الكبير مصووطفى السووقا الذي شووملني برعايته وأرشوودني إلى 
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معيًدا، حيث نظام المدرس المسوووواعد لم يكن تواجد بعد، وحصوووولت أقوم طريق.. بعدها انتقلت للعمل في كلية اآلداب 
نشأته وتطوره" بإشراف األستاذ السقا أيًضا، وهذا الموضوع لم يسبقني  –على الدكتوراه في موضوع "المعجم العربي 

د عبد حمالكبير أ يوفي هذه األثناء جاء مصووووور المحقق السوووووعود ،وأفاد كل المشوووووتغلين به من بعد ،فيه أحد من قبل
 لرجل األعمال السووووووووووووعودي يالغفور عطار للبحث والتحقيق ونشوووووووووووور العديد من كتب التراث المهمة برعاية ودعم مال

اح" وأفاد أيًضا منها عندما حقق "معجم الصح ،، وكان أن أعجب بموضوع الدكتوراه فنشره في مشروعهيحسن شربتل
 للجوهري.

على سووووووووبيل المثال تحقيق التراث، والدراسووووووووات  ،نسووووووووانيةاإلتنوع إنتاجك بين مجاالت شووووووووتى في العلوم       
 دبية والتاريخ والترجمة والموسيقى.. اللغوية والدراسات األ

 هل كان لك هدف من هذا التنوع وعدم االقتصار على مجال واحد؟

يف من بد في الص ن فكرت في أن أكون كاتًبا كانت هناك خطة بالنسبة لي.. فعندما كنت طالًبا كان الأمنذ 
 ،نجليزيةمن كتاب من اللغة اإل اً  أو جزءن أترجم فصووواًل أبد  قراءة كتاب شووورح ابن عقيل في النحو العربي كله، ثم ال

ظن  ألنني ظننوت وهو ؛فعلوت هوذا في العطالت الثالث. وفي الخطوة التي بعود ذلوك قررت أن أبودأ حيواتي بوالترجموة
ًثا، سووعة إال الثقافة الجامعية فقط أو بعض القراءات التي تردفها عبصووحيح أن البدء بالتأليف وليسووت لدي الثقافة الوا

ا باب  ومن هنا فكرت في أن أبدأ بالترجمة. وبحكم تلمذتي على يد األسوووووووووتاذ مصوووووووووطفى السوووووووووقا، انفتح أمامي أيضوووووووووً
ر صووووووووووووووفاشووووووووووووووتغلت بالتحقيق والترجمة مدة، وانتقلت من هذا إلى كتابة المقاالت في مجاالت مختلفة في م ،التحقيق

عتقد أن التأليف يحتاج إلى ثقافة أوسووووووع مما تحتاج إليه الترجمة أو التحقيق. وبعد ذلك بفترة أ ولبنان، ثم التأليف وأنا 
ا أنبالثقافة العربية كلها باتجاهاتها جميعً  ارأيت أن التحقيق يحتاج إلى أن يكون المحقق ملمًّ  ا محب لفلسوووووفة ا.. أيضوووووً

ة فقد كانت في فترة كنت فيها أحد العاملين في اإلذاعة المصري ،الموسيقى واألدب التاريخ وليس للتاريخ المحض أما
تصوووووور أنني سوووووأعين معيًدا في الجامعة بمجرد تخرجي، لكنني لم أحيث عملت مذيًعا ثم مقدًما للبرامج، وكنت قبلها 

ه في األدب فاسووووتثمرت ،مارهعلى أن أبدأ في اسووووتث ،أعين، وعملت في اإلذاعة سوووونتين راضووووًيا بالواقع الذي صوووورت فيه
 ا للموسيقى منذ المرحلة الثانوية.والموسيقى، خاصة أنني كنت محبًّ 

 ما الدوافع التي جعلتك تلج مجال تحقيق التراث؟

من أمثال: مصوووووطفى السوووووقا، وشووووووقى ضووووويف يردد كلمة التحقيق  عندما كنت طالًبا بالكلية، وجدت أسووووواتذتي
بالتحقيق، وعندما كنت أذهب إلى دار الكتب أجدهم يعمالن بالمخطوطات، كثيًرا، ثم عرض علينا أموًرا تتصوووووووووووووول 
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 -لًفاكما ذكرت سووو -( يوكنت اتصووول بهما وأعرف ماذا يفعالن، منذ ذلك الوقت اتصووولت باألسوووتاذ السوووقا )أبي الروح
 – دكتوراهخترته مشووورًفا على رسوووالتي للماجسوووتير والابل  ،م1969أنهل من علمه وأسوووتفيد من طريقته حتى توفي في 

ن كانتا ال تمت للتحقيق بصووووووولة، وكان أول ما حققته هو "ديوان سوووووووارقة البارق –كما أسووووووولفنا  من  "، وهو شووووووواعريوا 
وكنت ما أزال طالًبا، ثم عدت للتحقيق ثانية بعد أن التحقت للعمل في الجامعة، وأخرجت األعمال  ي،العصوووووور األمو 

ث بدار ن من مركز تحقيق التراو فيها محقق يستة مجلدات، اشترك مع" في يالكبيرة والضخمة منها" ديوان ابن الروم
الكتب، وكانت آنذاك تقع بباب الخلق، وتوالت األعمال منها "معجم أحمد تيمور" في سوووتة مجلدات، وجمعت وحققت 

 "، و"ديوان ظافر الحداد"، وغيرها.يين "جميل بثينة"، و"قيس بن ذريح"، و"ابن وكيع التنيسو دوا
 

 تم عثرات أثناء رحلتكم مع التراث؟هل واجه

نة الشوووووووواعر السووووووووكندري المتوفى سوووووووو ،لديوان ظافر الحداد يفي تحقيق وسووووووووأذكر منها ما قابلته، المواقف كثيرة
هوووووووووووو، فالمعلومات عنه شحيحة، وال توجد نسخة من الديوان في دار الكتب أو معهد المخطوطات التابع لجامعة 528

القاهرة، أو المكتبة األزهرية، أو مكتبة جامعة اإلسووووووكندرية، أو مكان آخر بالرغم من  الدول العربية، أو مكتبة جامعة
ولم يغادرها إلى أي بلد آخر.. كان يعيش في اإلسوووووووووكندرية، ولم يغادرها إال إلى  ،أن ظافر الحداد عاش في مصووووووووور

سوووخ من وعلمت أن هناك ثالث ن ثم يعود إليها، ولم أجد من أشوووعاره غير بيتين في أحد كتب المقريزي، ،القاهرة فقط
 ومرد هذا إلى صووووالح الدين األيوبي الذي ،الديوان في بغداد والمغرب وألمانيا، ونسووووخت الديوان خالل زيارتي لبغداد

لذا أغلق األزهر وتخلص من  ؛بمصوووووووور يقضووووووووى على الدولة الفاطمية وآثارها بحجة القضوووووووواء على المذهب الشوووووووويع
ة النادر منها في كلّ  ،اطميون أقل عناية بالكتب واقتنائهاالمكتبات الفاطمية، ولم يكن الف فنّ  وعلم ، وكثيًرا ما  وبخاصووّ

مؤّلفيها، يدفعون في سووووبيل ذلك أغلى األثمان، مبالغًة في  ُنسووووخ  من مختلف الكتب بخطّ  كانوا يحرصووووون على اقتناء
إليها  وفَق نظام دقيق، تيسووويًرا للرجوع ليهافضووواًل عن تنسووويق تلك الكتب وتبويبها والمحافظة ع التحقيق والتدقيق، هذا
 هو365فحين توّلى الخليفة الفاطمّي العزيز باهلل الخالفَة عام وسووووووووووووووأضوووووووووووووورب لك األمثلة  ..واالغتراف من مناهلها

الكتب( بذل أموااًل  ا للكتب، كلًفا بها، فأنشوووأ مكتبًة ضوووخمًة ُعرفت باسوووم )خزانةيعقوب بن كلس، وكان محبًّ  اسوووتوزر
والفقه.. وأّنه كان فيها أكثر من ثالثين ُنسوووووخة من كتاب  لتغذيتها بالمؤّلفات النادرة والمهّمة في التاريخ واألدبطائلة 

كتاب  الفراهيدي، منها نسووخة بخّط يده، وعشوورون نسووخة من كتاب الطبرّي، ومئة نسووخة من "العين" للخليل بن أحمد
هو( حبَّ الكتب، فأنشأ )دار العلم( أو 411 -هو386الحاكم بأمر هللا )الجمهرة البن دريد، وقد أورَث العزيز باهلل ابنه 

اللغة والنحو واألدب والّطب وأجرى لهم األرزاق، وأباَح الدخول إليها لسووووائر  )دار الحكمة(، أقام بها القّراء وأصووووحاب
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ما يقارب المئة ألف  ا إلىالناس، وجعل فيها ما يحتاجون إليه من الورق واألقالم والحبر.. وقد وصل عدد الكتب فيه
 كتاب.

النسوووخ من كتاب )تاريخ الطبري(  عدد ُنسوووخ المكتبة الفاطمّية تزداد بمرور األّيام واألعوام حتى بلغ عدد وكان
ختمة قرآن بخطوط  محالة بالّذهب،  2400نسخة، وكان فيها   1200على مصر عند استيالء صالح الدين األيوبيّ 

واللغة والحديث  في الفقه والنحو أّنه كان فيها أكثر من مليون  وسووووووووووووووتِِّمائِة ألِف كتاب المقريزيّ  فال عجَب أن يقول
ّتُة آالف   والتاريخ والنجامة والروحانيات والكيمياء، ومنها ثمانية عشوووووووووووووور ألف كتاب في العلوم القديمة، وفيها سوووووووووووووو

ما عدَد الكتب في الخزانة التي أنشووأها العزيز  والفلسووفة والفلك، وهذا يعني أن ِة جزء  من كتب النجوم والهندسووةئوخمسووُ
هوووووو( قد زاد 567مصر ) هوووووو( إلى أن استولى صالح الدين على اإلرث الفاطمي في365الفاطمي منذ تأسيسها ) باهلل

الطبري، فقد كانت عند تأسويس الخزانة عشورين نسوخة،  بما يقارب السوتين ضوعًفا، وقسوُت ذلك على زيادة نسوخ كتاب
الدين على مصوور. وهذا هو سووبب معاناة الباحثين في تاريخ وأدب مصوور  عند اسووتيالء صووالح نسووخة 1200وبلغت 

 .. يخرين مثل المقريزى، والنويرى، والسيوطأمفقودة نجد نقواًل منها في كتب المتاإلسالمية هناك مئات الكتب 
 

 لماذا تراجع نشاط تحقيق التراث في مصر اآلن؟

عتبارها اغير المسوووووووتوى الثقافى له، حيث إن المجتمع ال ينظر إلى الثقافة بكما أسووووووولفنا المجتمع تغير وكذلك ت
ني أعجب من طبع جانب من هذا التراث وا همال ا  نحطت هذه الثقافة، و االوعي  المقوم األول لوجوده ومكانته ويفقد

بول، وقود ق يموا ذالرهيوب ع يمن قبول في الكتوب برغم التقودم التكنولوج ةجوانوب أخرى، وكوذلوك إعوادة الكتوب المحققو
وصوووووووووووووول منهج تحقيق التراث للذروة بوجود طائفة من أعالم المحققين طبقوا هذا المنهج في أعمالهم والقائمة طويلة، 
وكان من المؤمل أن تزيد األعداد، ولكن اآلن هناك عزوف شووووووووووووووبه تام عن اسووووووووووووووتخدام هذا المنهج، ودخل المجال 

تزم أن ويسوووووول ة دون تقديم الجديد الذي يسووووووتدرك على المطبوع..ن الذين يتسوووووورعون في نشوووووور األعمال المحققو المدع
يتسوووولح المحقق بأدواته، وهذه األدوات أن يكون لديه طباع خاصووووة، وأمانة خاصووووة، وقدرة على قراءة المخطوط قراءة 

ألن كلمة تحقيق تعني القدرة على قراءة المخطوط وما يفعل بعد ذلك من تعليقات وشوووووووروح وفهارس فنية  ؛صوووووووحيحة
 ا من السقم...وزوائد.. المهم أن يخرج المتن سليمً  هي فقط تحليات.

لماذا  :ويحضوورني في هذه المناسووبة موقف طريف هو أن أسووتاذ للتاريخ الحديث والمعاصوور قد تسوواءل من قبل
ان كتهتمون بالتحقيق؟!! أأنتم تريدون العمل بوزارة الداخلية، وهناك شووويء جدير بالذكر هو تراجع دور مصووور، الذي 

 في مصر والعالم العربي. ةيوجه الدول العربية في الماضي هذا الدور الذي صنع النهض
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 مام التقدم؟أبدعوى أنه يعيق التقدم.. فهل يسد التراث الطريق  ،هناك من ينادي بضرورة القطيعة مع التراث

لقوة نتجته عصووووووووووووور اوهناك تراث أ ،نتجته عصووووووووووووور الضووووووووووووعفأأنواع وليس تراثنا واحًدا، فهناك تراث  التراث
قدم. وأنواع يمكن ان تكون رافًدا، بل حافًزا للت ،واالزدهار ويجب أن نفرق بين أنواع يمكن ان تكون قيوًدا على تقدمنا

.. قوة أو اواألمر يعتمد على المجتمع الذي يواجه التراث فالمجتمع الضعيف يخضع للتراث مهما كان هذا التراث تراثً 
ذا كان المجتمع فإنه إن لم يخضوووووووع للتراث القديم فسووووووويخضوووووووع للجهل  ،ليس لديه طموح أو قدرات معينة ضوووووووعف. وا 

فس ن ا طموًحا يريد المسوووووووتقبل فلن يعيقه شووووووويء.ا قويًّ والفوضوووووووى، أو يخضوووووووع لتراث أمم أخرى. لكن إذا كان مجتمعً 
ما كان ن أن نعيش كالشوووووووووووووويء يقال للذين ينغلقون على ذاتهم ويطالبون بالقطيعة مع الواقع والعصوووووووووووووور، ألنه ال يمك

يعيش الجاهليون أو المسووووووووولمون اأُلول، أو أبناء القرن الثاني أو الثالث أو الرابع. ألن الحياة تغيرت، والعلوم تغيرت، 
ان إلى نسوووووووكل هذه تحتاج من اإل ،دوات للهندسووووووة والجغرافيا أو صووووووواريخأوالمجتمع تغير. لم تكن هناك سوووووويارة أو 

ثم تحتاج إلى قدرات فكرية معينة ليسووووووتطيع أن يعمل بها أو ينتجها إن  ،ها ويصوووووولحهاقدرات علمية معينة ليشووووووتغل ب
ألنه ال يمكن الخضوووع للمجتمع الغربي على طول الخط. إذ ال بد أن نعيش قرننا  ؛كان هناك طموح أكثر أو يبتكرها

ال فإننا سنذبل ونموت مثل أي شيء ال يعيش في عصره.   وا 
2-  

 هى العوامل التي جعلتك تبرز هذا الدور؟ ألدبي والثقافى في العصور اإلسالمية ماساهمت في إبراز دور مصر ا

كانت في األدب العربي، وعملت بتاريخ األدب العربي عامة، فكل شووووووواعر  كما ذكرت أن رسوووووووالة الماجسوووووووتير
"، يتنيسووع النشوورت ديوانه، كنت أضووع مقدمة شوواملة لدراسووة عصووره وآثاره وشووعره، وكان من هؤالء الشووعراء "ابن وكي

الدكتور محمد كامل حسوووووين وهو غير األديب وأسوووووتاذ الطب محمد كامل حسوووووين صووووواحب "قرية  يولما توفي أسوووووتاذ
سوووووالمية خلًفا له، فعملت العديد من الدراسوووووات في هذا المجال إلى أن توليت ظالمة"، وقمت بتدريس أدب مصووووور اإل

ن حضوووورة القاهرة" الب يا مثل "النجوم الزاهرة في حل، وحققت كتًبا تتصوووول بمصوووور وآدابه1969" سوووونة ي"أسووووتاذ كرسوووو
 ، و"ديوان ظافر الحداد "..يسعيد األندلس

ن لم يكن  والجدير بالذكر أن األستاذ أمين الخولي كان أول من تبني، ونادى بتدريس أدب مصر اإلسالمية وا 
 . فلهم اآلثار الجليلة القدر. ،اللطيف حمزة تبعه في ذلك محمد كامل حسين وعبد ،حول هذا الموضوع ثارآله أي 
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 في أثناء عملك بكلية اآلداب، لماذا تدنى مستوى خريج اآلداب اليوم وصار ال يهتم باألدب وشئونه عايشت أجياال  
 قبل؟  عما ذ

افة، ويناقشوووووون الطلبة في كل أنماط الثق ،، المدرسوووووون يعشوووووقون التدريساكان التعليم في الماضوووووي تعليًما جادًّ 
المميزين منهم، وكانوا يتبرعون بسووواعات إضوووافية لتنمية مسوووتواهم ومناقشوووة موضووووعات اإلنشووواء لديهم دون ويكرمون 

 يكان المدرس يأتي إلينا قبل بدء اليوم الدراسوووووووووووووو ،ندما كنا في المرحلة الثانويةع النظر إلى المقابل المادي، فمثاًل 
ال.. صووارت الالمباالة هي السوومة الغالبة في كل مجال، بسوواعة لمناقشووة إنشوواء كل واحد منا، أما اليوم فقد تغير الح

نقل التعليم إلى المنازل عبر الدروس الخصوصية التي انتشرت انتشاًرا  الكل يبحث عن المقابل المادي دون عطاء..
 ،واًل هتمام بالمعلم أونصووووووووووويحتي تتلخص في اال ،بشوووووووووووًعا، وطرق التدريس تغيرت، وصوووووووووووارت ال تبحث عن أي إبداع

رجاع   ا، حتى ال يبحث عن بديل يهدد مكانته..ومعنويًّ  االثقة له، وتقديره ماليًّ وا 

إلبداع ا، وتنمية اأما بالنسبة لطالب اآلداب فيجب عمل امتحان له قبل دخوله الجامعة كما كان يتم قديمً       
ما كان مجد طالب اآلداب كبداخله واحترام رأيه، وتقريب المسافة بين األستاذ والطالب، كل ذلك من الممكن أن يعيد 

 بالماضي.

ا ألكاديمية  ا لكلية اآلداب وأخير ا رئيس  عملت باإلذاعة ثم بالتدريس في الجامعة، ثم في مجال تحقيق التراث، وعميد 
 الفنون، أال يعد ذلك مفارقة؟

عييني ت ، وكان في بعض األحيان ال توجد روابط بين تلك المجاالت، أماتشووووووووعبت بالعمل في مجاالت مختلفة
ا ألكاديمية طه  ا لكلية اآلداب بتنظيم احتفالية عنفقد جاء بالصووووووووووودفة حيث إنني قمت في أثناء عملي عميدً  ،رئيسوووووووووووً

رحان" الكبير "محمد عناني وسمير س يحسين اشتملت على دراسات أدبية ونقدية وقصائد شعر ومسرحية ألفها الثنائ
بحضور  يألشعار بالكلية، أما المسرحية فعرضت بالمسرح القوموقدمت األبحاث وا ،عن أزمة كتاب الشعر الجاهلي

 امنصوووووور حسووووون وزير الثقافة واإلعالم، ويبدو أنه أعجب بالليلة وبالتنظيم الذي قمت به، ففكر في أن ينتدبني رئيسوووووً 
بني وعرض ل طنتهاء، وفعاًل وخاصة أن فترة األستاذ الدكتور رشاد رشدي كانت قد قاربت على اال ،ألكاديمية الفنون 

 األمر، فقبلت وفي أثناء عملي باألكاديمية وضعت قانوًنا لهم وافق عليه مجلس الشعب شبيًها بقانون الجامعة. يّ عل
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 الشــــعر
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 أقدم زهرة روحي إىل العاصفة

 حممد إبراهيم أبو سنة

 

 لكم كنت أدرك أن العصافير

 لن تستمر طوياًل على الغصن

 تمأل بالزقزقات

 ديدالصباح الج

 هنا قرب نافذتي الشاحبة

 وأن الزهور التي تتفّتح باسمة

 للضياء

 تفتش عن عاشق للحياة

 ر في شفتيها رحيق الوجودطّ يق

 ..وكانت تفّتُح بين التجاهل

 .. والعبث المتسرع

 للذاهبين إلى شأنهم

 تتسلى بهذا الضجر

 َصرتَ وأنا أُع

 أوّدع ما قد تبقى من الحلم

 ..يذوي ويأفل

 المطر .. قبل سقوط

 وقبل طلوع القمر

 يستعر وهذا المدى

 بنار الجحيم الذي ينتشر  

 بهذا الزمان المدجج بالفتكِ 

 ..والموت تطيح به

 .. شاحنات الخطر

 وكل جميل به يحتضر

 وأعرف أن األناشيد

 حتًما ستصمت حين تلوح النُُّذر  

 وأعرف أن الدموع القليلة

 ..سوف تجف 

 وتبحث عن مأمن آخر غيرنا

 به من عيون أخرتلوذ 
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 وذلك أني رأيت العواصف

 ظلت تراسلني من زمان بعيد

 من البحر يّ وتأتي إل

 والنهر والصحراء

 ...وبعض القلوب التي

 تتفجر غيًظا وحقًدا

 وما كنت أحِسن ردي عليها

 وأطردها من خيالي الفقير

 ..كذلك أطردها من مساكن

 آمالي المقفرة

 ...وأعرف أن العواصف

 ..ها.. تجلس في بيت

 .. تتدرب كيف تسّدد

 ..هذي السهام

 إلى صدري المنتظر

 وأن العواصف سوف

 تُهبُّ تحطم كل النوافذ

 ..أو تكسر الباب

 قد تتسلل لياًل إلى قلبي المنكسر

 لتسأله أن يفض مغاليقه

ع أحالمه البائسة  ويودِّ

 وقد تتسلل تأتي تفاجئني

 حين أجلس وحدي ألقرأ

 ..في صحف اليوم

 ..حصاد العواصف .. أقرأ فيها

 .. تمضي تباغت كل البالد

 وأدرك أن البالء

 الذي حل بالعالم اآلن

 يترك أمري بسيًطا

 ...وأن يتوقف قلبي

 ...أو يتوقف قلب سواي

 ا...فليس مهمًّ 

 بهذا الزمان

 ...وليس سوى حدث  

 .. يتكرر حتى النهاية.

 سأذكر كل الذين قديًما 

 أزالوا السدود أمامي

 لم يفعلوا وكل الذين كذلك

 وسدوا طريقي.

 سأشكرهم واحًدا واحًدا

 وأمضي ألترك ما أحببته كله

 أبارك كل حصاد الغبار

 بقايا الغبار

 وقد يتبقى القليل "إذا ما تبّقى"
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 يشير إلّي من الكلمات

 وأسلم للعاصفة

 ساللي من الذكريات 

 تبعثرها في الطرق 

 أقدم زهرة روحي إلى العاصفة

 بال ندم  

 أو بكاء

 نظرة راجفة وال

 ..وهذا الضياء الذي

 .... يمأل الكون 

  نحيأًل يصبح ظالًّ 

 يكفِّن ذكرى..

 .. جراح األسى النازفة

 ويكتب فوق التراب

 البليد

 "هنا تنتهي رحلة صعبة

 ةهنا تنتهي رحلة خاطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

98 

 ..كي.من الشعر األمري

 الرحال

 1933 – 1884شاعرة أمريكية  ...سارة تيسدال

 حسن حجازي حسن :ترمجة
 

 
 ، الملونة الغروب  رمالَ  رأيتُ 
  ةالمتدفق كالنار  وينسابُ   بينها يتدفقُ  والنيل
 ، لألمام  بهدوء   )رمسيس( الملك يحملقُ  حيث
 .الزمان  متحدًيا، شامًخا  آمون()معبد  ويقف

 ، األزل ماضي من رأيُت الصخور
 األلم من  أمواجه وتتحطم يصرخ البحر الذي على

  ،يتقدم (ميدوسا) ثعابين  مع الرائع برثيوس()و
 متحدًيا الزمن.، محرًرا الحورية البيضاء مثل الثلج

 وأكوان،   كثيرة وات سما غطتني كم
 لألمام،   بقوة    تدفعني  الرياحِ   فلولُ   ولم تزل

 األخضر،   بلونه  الشمال  غرام في  وقعتُ   وكم
 تان.الف  وسحره البارد بالبحر اوجدً  وهمتُ 

 ، الجنوبو   الشمال عن ُيعنيني لكن ما كان
 أكثر يساوي عندي وما كان

 
 
 
 
 
 
 
 
 الرائعة األرض  بقع من

 وكنوز،  من ثروات   وما حوته
 يا ُحبي  انحنيت هو عندما

 ، مودة في  راحتيكَ  بين يدي لتأخذ
 حانيةً   قبلةً   تضع وأن
 .حنان  في  شفتي  على
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 جبنازٍة داخل عقلي شعرُت

 1886-1830.. شاعرة أمريكية .نسونكديإميلي 

 حسن حجازي حسن: ترمجة
 

 ، بجنازة  داخل عقلي شعرتُ 
 ، مودعو  قادم والمشيعون ما بين
 -يسيرون  –ما زالوا يسيرون 

 بأن ذلك الشعور حتى شعرت
 -ويفجرني، سيخترق رأسي

 ، وعندما جلسوا جميًعا
 –مثل الطبول ، كانت الخدمة

 ، تدقو  -دق استمرت في أن ت
 -حتى شعرت أن عقلى 

  - فقد اإلحساس قد
 بعد ذلك سمعتهم يرفعون صندوًقا

 يصدر صريًرا مريًرا 
 مروره على روحي عند

 ، ل التي تتقدم وتتقدمعاالنِّ  ونفس تلك
 -ثانية تأخذ في االمتداد مرة

   وبدأت تدق
 ، كالناقوس كانت كل الفضاءات

 ، إال كاألذن، ولم تكن

 ، سباٌق غريب، و أنا والصمت
 -تسري هنا، غربة، وحدة، حطام
 ، ذلك فراا من الجدل وتال

 ، يتمزق ، يتفتت
 أسفل وأسفل ، وُأنا أتهاوى 

 ، أصطدم بعالم مجهولو 
 ، في كل انهيار، في كل هبوط
 -انتهى اإلدراك 

 -عند ذلك –وتهاوى اإلحساس 
 الشعور ضاع
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 سرية األخ

زليخة أبو ريشة   

 

 

 نماوكأ ..

 َوْجٌد أخي في التيه

 الغَريُر المجتبى

 يعلو إلى صفِة الهيولي

 ويغازُل األورادَ 

 فرَّ هواؤها شبَّ رسيُسها

 يمحو ويثبُت ما يشاءْ 

 الفاحُص المرئي  

 والمشبوبُ 

ُر....  المفك ِ

اُء الكالم  وضَّ

.............. 

 وكأنه

 َوْجٌد أخي

 ذاك الذي أنفيه في لغتي

ُر األشياء فو  َق كالمهوأمر ِ

 وأخي

 يعانقني

 ويرشُف رغبتي

 

 

 

 

 

 ويصد  أيامي لكيال أفتح األبوابَ 

 نحو صفاته

 وأخي حبيبي

 صيُف مشيئتي

 الغدَّاُر موصوُف الكمالِ 

 رفيُق أشواقي

 ومحنةُ الترجيح

 كنُت اشتهيُت كالَمه في حرف أسمائي

 وصالَه في العين

 التي سكنَت إلى

 رئتي 

ْت مثَل زنبقٍة خجولْ   وفرَّ

........ 

 كنُت اشتهيُت أخي
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 وشقيَق روحي

 ِصرَف الضياء يمر  في عيني

 ويمكرُ 

 ال أراهْ 

 أن يداهَم حجرتي في الشوق

 يصرفني إلى ضوْء يفت قه

 ِصرٌف أخي

 العال ءُ 

 مبتكُر الغوايةِ 

 د اح الثري ام

 غارُق األوصاِف بالن ْعَمى

 ومي اٌل إلى فحِش الفضيلةِ 

 في شفوِف الوجدْ 

........ 

 حرٌف كما لو كان من نجٍم بعيدٍ 

 ال تُرى آياتُه

 حرٌف كما لو كاَن 

 ما لو كنتُ 

 صار لي أن أنتحي

 وأضمَّ أشيائي التي في بئرها

 آهٌ مرت لةٌ 

نا" منهم  وفِْقرةُ "نج 

ِ "كم بلوى"  وآيةُ الكرسي 

 وَوحدةُ الـ "ياليل"

 غلواؤه فوضى كما لو كان

 "يمحو ويثبت ما يشاْء"

 روزَحَجٌر من الفي

 طاَش بياُضه في الروح

 اغتراٌر راحٌل في زرقة األيامِ 

 مرتبُك المحي ا كلما صادفتُه في النيلِ 

ا ومأخوذًا إلى  ممحوًّ

ى   وجعٍ ُمدمَّ

 جهِة التناثِر في الكالم

........ 

 سمٌت تحقَّق في ثناِء الظل  ممتشقًا

نه وجد قديم  صوتًا يلو 

 أسماؤه ماءٌ 

 وفصُل خطابِه

 شمٌس محاصرةٌ 

 وفحواها َرغامْ 

 وأخي حبيبي

 صمُت عشاقي

 ونزوةُ موتهم في صحِن روحي 

 عندما أمي تهش لهم

 كما صيصاُن معنى

 وترسلهم إلى ُغرِف الخطايا

 وتمحُضهم سالفةَ وقتِها

 كي يرحلوا

 من ي
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ةً   ويرتجلوا صفاٍت ُحرَّ

يتُه َغْيني  سم 

 ورحُت أكونُه

 فيصيُر لي وجهٌ فتي  

 ساعٌد من ماءْ 

 ينًاوأصيُر ع

 ثمَّ ظالًّ 

 ثمًّ أياًما مبعثرةً 

 وتاءْ 
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 الرتيــــاق

 أحمد سويلم        
 قيل قديًما

 مهما تأكْل حْلوى بالل يل

 قد ال تصبُح ُحْلَوا..

 أبدأُ صحَوا –كل صباح  –لكني 

ُل في الص حِف لعل ي أتَبَسَّمُ   أتأمَّ

 أو أستقبُل يومي صفَوا

 هذي واحدةٌ تقرُؤها

 في يدَك الحبَر األْسودْ  فتخل ِفُ 

 وهذي ثانيةٌ تترُك في قلبِك

 حقًدا أسودْ 

 وهذي ثالثةٌ تمألُ يوَمكَ 

 َعفَنًا أْسودْ 

 وهذي رابعةٌ تقتُل في داخِلَك النورَ 

 وتطلُق فئراَن الظلمِة والموتِ 

 وتُعلي صوَت القهرِ 

 وتُلقيك فُتاتًا فوَق الشط ِ األبعْد..

يفِ وهذي خامسةٌ تقرعُ  َطْبَل ال  زَّ

 تُسب ُِح بالكلمات رياءً 

 باْسم السادة

 وتُقيُم صالةَ الغفلِة في َمْعبَدْ 

 

 

 وأنا.. بعد الرحلةِ 

 أشعُر أني تكسوني األْدَران

 فأسرُع أغتِسلُ 

رَ   لكي أتطهَّ

رَ   كي أتحرَّ

رَ   كي أتنوَّ

 أسقُط ما علَق بعينيَّ 

 وما أحرَق نَْبِضي

 أتعلَُّق بخيوط الشَّمِس 

 ي تتجد َد..وأدعو أحالمي ك

 قلُت: كفاني.. زمني طاَل وشاخَ 

 وتساَءلُت: إالَم تقهُرني تلَك الس نَّةُ 
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 فأمارُس كلَّ صباحٍ تلَك الرحلة

 وأعاني كلَّ صباحٍ ذاَك القهر

 وذاك العُْهر

 وتلفت  أفت ُِش في نبضاتي حينًا

 وأفت ُِش حينًا آخَر في بوحِ الكلماتْ 

عُر خالصي  فكان الش ِ

 لُْذُت به..

بني بَني.. أبعََدني... قرَّ  قرَّ

 َمَسح على صدري

 شقَّ الجلَد وأخرَج منه

 نطفتَه السوداء

ِ واألحالمِ   طهَّرها بالحب 

ْد..  وراَح يُغر ِ

 أقبلُت أعانقُه.. وأعاهُده

 أال أرحَل عنه..

 مهما أغرتْني الحْلوى بالليل

 ومهما أغرتْني الرحلة...

 فهو لقلبي تِْريَاقي األْوحدْ 

 يامي.. المأَوىوهو أل

 والمْشفَى

والمقِصْد..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

105 

  شعر

 قصيدتان

 فريد أبو سعدة

 

 

 

 فشل متكرر!

 أيقَظني الهاتُف في الليل 

 ايقظنا الرنيُن اللحوح 

 وأدارت  ظهرها لي ، الساعةِ إلى  ممتعضة نظرت  المرأةُ 

  تلفت حولي، انتفضُت كالملسوعِ ، جاءني الصوتُ 

 !؟: ألم تمت

 ال يكفُّ عن البكاء  "خمسة أيام  و"الفيس 

 ؟أين أنت يا صديقي

 بدأت و ، لقد كتبُت خطاَب انتحار  : اجاء صوُته حزينً 

 ثم تمددُت ، وتجرعُت السم، رتبُت السرير

 لكنني لم أمت  

 والخطاب على الكومود، غادرُت الغرفةَ 

ًرا، جلست في الليل مخد، وفكرُت في مكان  آخر

 السريع وظهري للقطاِر 

 

 
 

 ا وسقطُت في حقل  جانبي قذفتني الصدمُة عاليً 

 بي  آبه   بينما كان يمرُق كالطلقِة غير

وأنا  درُت قلياًل ، في اليوم التالي ذهبُت إلى البرج

 ،والمالعب المضيئة، والسفن الصاخبة، أتأمُل النيل

نني لم لك، وقفزتًبا ثم غافلُت العشاق المنتحين جان

 أسقط!

 ثمًدا، أخذني الهواء بعي، أعلو وأعلو بل وجدُتني

 تركني أسقط ببطء  في الماء 

، ولكن لماذا كل هذا هلل على السالمةًدا : حم

  ؟صراراإل

  حقًّالكن األمر الغريب ، : الخطاب به أسبابي

 هو أنني بدأت أشك في الطبيعة 
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  ،نها تغيرت  يا صديقيأ، يبدو أشكُّ في قوانينها

 ماتلَّ سَ تبخرت المُ 

 ، صار كل ما تعلمناه هراء

 تغيرت  صدقني

 وعلينا أن نعيَد النظِر فيه !!

 

 حفالت مسر !

 صدقني اوحيدً لسُت 

 .أعيش مع رفاق أحبهم ويهتمون ألمري 

 صدقاء القدامىقليل من األ

 ، والمحاربين بالوكالة، اخترتهم بعناية من غير اإلمعة

 نهم وكالء هللاأحتى لو ادعوا 

 .وفقهاء الدم، والمرتشين، كذبةاخترتهم من غير ال

 مع الكثير من أبطال قصائدي

 عتهماختر الذين 

 واختبرتهم في مواقف كثيرة

 وظلوا على والئهم ومحبتهم لي

 لقد آخيت بينهم وبين أصدقائي القدامى

 طمئنكأودعني 

 فنحن نبتكر كل ليلة حفالت سمر

 انضحك ونقول شعرً 

ونقص أحسن القصص
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 لوطنتاج على رأس ا

 مفرح كريم               

 اشهدو 

 واستشهدو

 ياوالد بلدنا 

 واتجمعو فوق الميدان

 سحابة من عمر الصبا

 تنظر بعيد لالتى من جوف الزمن 

 نهاية الطريقفي  تلقى الفجر

 جايب بكرة من بطن العدم 

 ًبا  مرحهاًل أ تقول له 

 والنجوع  ي الشوارع والحوار في  ياشباب منور

 حرة لما تشب من عنف الكرامةوالنفوس ال

 وتقول بعزم الصوت 

 حنا ال يمكن نموت إ

 حنا علمنا الحضارة إ

 تبنى أحالم الجموع

 حنا ورد الروحإ

 

 

 

 

 

 

 حنا صوت تراتيل الدموع ا  و 

 حنا بنسطر بأرواحناإ

 ملحمة الشهادة والشرف  

 والتاريخ الحر لما يكون منارة 

 ناين الجفي  والتاريخ المر لما الجرح يبقى

 دم سايل 

 عز النهارفي  لون الورد ي دم أحمر ز 

 معجون بتاج االنتصار مد

 ر.لنا باب الفخا دم كل شهيد بيفتح

 

 



 

 

108 

  شعر

 .كما تريدون اذهبوا.وأنتم

 محد حممود مباركأ       

 

 

 ..في هذه األرض

 سأبقى أنتظر  

ن أضحى الحصى جمرً   احتى وا 

 وُأف ُقها استعر  

 الُمنى سأنتظر  بزوَا نّوارِ 

 يزّيُن األرجاء بالرواِء والّسنا

َسناويلبُس األديَم سندسً   ا وسو 

  وّشاُه لؤلُؤ المطر  وسنباًل 

 سأنتظر  

 ومن دمي األصيل

 قلتيمن وميض م

َر السهولِ   أروي تصحُّ

 الكواكبا أزرعُ 

  افي ُأف قه

 وأنفُض الغياهبا

 التي قد غّبشت ها عتمُة الذبولِ  عن عينها الجميلةِ 

 يفاتركون

 واذهبوا كما تشاءون اذهبوا

 فهذه األرض الشهيُق والزفيرُ 

 والمهاُد والِوساُد والّضمادُ 

رُح الفؤادُ   حين ُيج 

 والهوى والمأرُب وأنتمُ 

 ون اذهبواؤ كما تشا
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 لَكم  .. آه  

 كانت أكفُّها تجود  عليكمُ 

 يا أيها المسربلون بالجحود  

لِ   من قبل ان ُتغ رَز في ضلوعها مخالُب المح 

 قطف الهجيُر بسمَة الّنَهر  وي

 ألم يكن إهاُبها الغضُّ 

 يفيُض بالطيوِب والّثَمر  

 ؟من كل زوج  في حصادكم بهيج  

 كن تروي النسيَم من مباسم األريجألم ت

 ؟وتعشُق الطيوُر دوحها

 م أنكم نسيتُم ما كانأ

 حين جفت المروج

 حها السبُع الشدادُ و ت  في دُ أوأطف

 بسمَة الهزيج  

 فل ترحلوا

 إن شئتم الرحيلَ 

 صدرها إني قد نهلُت من حنوِّ 

ُت من حّبات قلبها  ُأط ِعم 

ِحها المعطار    أرحُت رأسي في ظالل دو 

 فلن أخون عهدها

 .. ألوذ بالفرار  .ومثلكم

 حتى ولو كان الحصى

 في غيرها نضار  
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 سيِّدُة البساتني

 عبدالناصر اجلوهري

 وكما الزُّهور تحنُّ للنَّسماتِ 
ليكم   حنَّت  إليِك فوعجِّ

 أه ُل الهوى 
 أدرى بأحوال المساكينِ 

م المسافاِت التي امتدت    ؛رغ 
 فوطيفِك أنِت تفسيٌر ألحالمي

 وكاألوطان يكفيني
 فالقلُب قد ُيخفي هواِك، وحالهُ 

 لكنَّه
 كم ودَّ تقبيَل الرَّياحينِ 

فحاِت  هُ ذاك الُهياُم وجدتَ   ...حولي على الصَّ
 أم  

 نيٌل تراءى
 ؟ُنجي ماٌت ستطوينيأو 

بِك ُمولًعا  وأمرُّ ُقر 
 ، التَّحنانُ  ينقد شدّ 

ُء العناوينِ   أو دف 
 وكأنَّ عينيِك استباحت  خافقي

 وصبابتي
 

 
 
 
 
 
 
 

رايينِ   قبل الشَّ

 أنِت التي عيناِك في زمن النُّزوح معيَّتي

حكاتِ   ...أنِت التي جعلت  ِمَن الضَّ

لكًة ست  وينيؤ مم 

 إذا التفتُّ  أنِت التي دوًما أراكِ 

 ؛فال أفيُق هو المريُد ُمتيَّمٌ 

 فوأطوف كالمجنون في كلِّ الميادينِ 

 أنِت التي

ق  جعلت  فؤادي للفراشاِت المهيضِة مل جًأ للِعش 

 في كلِّ األحايينِ 

 الجذ ُب أصبح ال هروب أمامهُ 
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 وبنى مجاًزا قد غدا

 يحيينيو  –يا عمري  -يحييِك 

 أنا إن  نسيتِك في سطور  

 ؛ي تُ ما نس

 فأنِت ُمل همُة الدَّواوينِ 

ر  ...وهللِا إنَِّك رغم ذاك الهج 

دي وتكويني  في وج 

غاِف   سيظلُّ حبُِّك في الشِّ

 ؛وال سواهُ 

فأنِت سيِّدُة البساتينِ 
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 اب النيبـب

 إبراهيم رضوان

 

 كان لما بيخرج ِسيدنا رسول هللا م البيت

 وراه بهدوء ييقفل في الباب الداف

 شروق لشموس الخير على نخل إيمان وكأنه

 األرض ِتحن إليه.. تحضن رجليه بحنان

 بينده ليه يويبص بشوق.. َسيِّدنا محمد ع الل

 كل األشياء حواليه بتبص عليه

 يتبسم ليها يردد في القرآن

 ويفوت على كل عباد هللا بسالم مبروك

 الكل يرد بصوت مشتاق

 يا رسول هللا يا ضياء

 الكل وراه يق.. فيالوراهويبص 

 . وأرض هللا والضوء.والشمس. .الناس

 ق والخير والشو  والنورالطير 

 . ُينظر بعيونه يبص لفوق .َسيِّدنا رسول هللا

 عليه يبتشت يّ ض سحابة يفيالق

 ..عيون السمافي  دمعة أشواق كانت

 عايناها لحد ما )طه( يفوت

 

 هللا على ريحة الجوز والطيب

 طعم الهوى والتوت علىهللا 

 هللا على فضل هللا

 هللا هللا هللا

 جيبه وتخرج فوق الكف رغيففي  إيده تتمد

 . ويبصوا عليه.يقسمه على ميت مليون محتاج

 بيردد فيه وبيحفض فيه قرآن. .فيالقوا التاج

 ويحفض كل الناس معانيه

 زيك يا ابن أمينة الطاهرة يا ِسيد الكون إ

 رتاحت بعتك علشان الناس ..العون في  زيك كان هللاإ

 عنيك مصابيح ي.. للجنة وخلوبعت وياك مفتاح

 نورهم م األخطاءفي  نتدارى 
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 . نهر العالم راق.زيكإ

 بحضورك بالترياق

 وسجودك ويا الناس ع الرملة إمام

 بالدعوة وكل الدنيا وراك ..لقدام يتمش

 طريقك نخلة حب وورد خشوعفي  . زارع.هللا وياك

 عمرك يا حبيب هللا ما شعرت بجوع

 معاك ةشبعت ألن اآليو 

 حارساك من رعشة خوف

 هللا يا حبيب هللا لو ضلمة تشوف

 . علشان يصبح سجاد.أو يبقى حرير الصوف

 تحت جبين تحت جبينك.. (..ةاألرض يا طه )طريّ 

 القوم

 إن نمت تشرف كلمة نوم

ن تصحى  نيكعفي  عليك الشمس تبوس ي .. بتجر وا 

 . ترجع ملهوف.الغارفي  بييجى إليك يالوح

 ن هللا موجودإلخديجة ب يتحك

 واحد وأحد وحكيم وعليم وودود

 هو المعبود وال رب سواه

 . نازل ع الشال.هللا على دمع عنيك هللا

 لؤلؤ بيزيد الكون مصابيح

 . ويكون مفاتيح.ويجيب علشان أبواب الجنة نجوم

 يا رسول هللا يا فصيح

 ..ع األرض تئن األرض بصوت مبحوح يتمش

 مك م األحجارم الخوف على قد

 أشجار السكة وتقطف ليك أزهار نيتنح

ي ف يوسع ليك السكة إن كان نييسبقك الطير بثوا

 السكة عفار

 معاك يع األرض األرض بتمش يتمش

 فوقك ميت ألف مالك

 اآلية عشان ترتاحفي  بيعيدوا معاك

 هللا يا نسيم فواح

مام.هللا يا هالل صداح  . يا رسول وا 

 الكل صبح وياك خدام

 اك مش ليكوي

 ألنك كنت لكل الناس خدام وصديقا دَ 

 ويزول الضيق م القلب بلمسة إيد أو نظرة عين

 والرب معين يتمش

 شعاب مزروعة على الجنبينفي  يا رسول هللا

 صادق وأمين يا رسول هللا

 وشعاع لرفيق الرحلة إن تاه

 عنيكفي  وأمانة يا عبد هللا

 وما زال الكون حواليك

 بعتها المولى معاكمبهور برسالة حب 

 سبحان هللا أسماك
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 ونور النور يأحمد ومحمد والمصطفى وختام الوح

 مش شاعر أبًدا وال مسحور وال غير إنسان

 على أرض الكون قرآن يماش

 ورقيق ورقيق ورقيق

 . أو ظلم لحد ضعيف.بتحس بضيق لو شفت ضالم

 . أو شفت ُعتاه.ي أو حد قو 

 . على عبد هللا.هللا هللا هللا

 (حراءفي ) الس مع جبريلالج

 الروح ي العارف بيت الداء ومداو 

 معاه يولفين ما يروح الوح

 هللا هللا هللا

 على جايب شرع هللا لعباد عابدين أصنام

 . فتح األبواب.. دخل اإلسالم.هللا هللا

 " لبيكفدخلنا بفضل المولى نقول "

 على أعلى مكان كان واقف ديك

 سجودالكل عشان يرتاح بركوع و  يبيصح

 هللا على نهر الجود

له معبود  وا 

 وحصاد موجود

 وميالد بيجود

 وداد بيعودو 

 كان لما بيمشى يميل النخل عليه

 ..فيوشوش فيه سيِّدنا محمد

 إيديهفي  يبوس يبس النخل يوط

. ويبص عليه بعيون الشوق والضوء .يتبسم ليه

 والنور

 النخل يقدم بلحه إليه

 . ويوزع فيه.ياُخد ويقسم فيه

 ين لخديجة سبع بلحات قوت األسبوعويع

 ا وال بيجوعال بيشبع جدًّ 

 ء موجوديوال يكره ش

 خطاهفي  الجود يبيمش يكان لما بيمش

 هللا هللا هللا

 ضياهفي  ربك بيزيد

 . ما أغاله.ىوبيغل

 . ما أعاله.وبيعلى

 وبيحلى ما أحاله

 حبة معاهوما أحلى ُقعاد الصُّ 

 اقب فيهالشمس تضلل فوقه تر  يكان لما بيمش

ن ظهر البرد بترمى شعاعها عليه ألجل تدفيه  وا 

 . كان حتى يفيض.قليل م الزاد يكفيه أيكان 

 الحصا لو شافه يكون سجاجيد

 كان لما بيمشى يهل هالل العيد قبل المواعيد

 وتكون النجمة تلت نجمات
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 ..مكان بيوسع فيهفي  كان لما يبات

 معاه يصبح فدان تيالسن

 م هللا ادمع عنيه خوفً مع كل أدان يتوضى ب

 هللا هللا هللا

 األشياءفي  كان لما بيلمس

 يتغيَّر لونها ويصبح كونها حبيب

 ..يوم العيبفي  يما نطقش

 (لعان)وال كان  (شتام)وال كان 

 كان أقرب قلب بيلمس نور عرش الرحمن

 دا ما زال ؟..كان ليه

 بيسأل واحد واحد ع األحوال يكان لما بيمش

 النور والحب وراحة البال ةويكون على مك

 . ريحنا كمان يا بالل.يهمس لبالل

 يطلع على سطح الحب ويعلن إن الضوء الطاهر آن

 (وال نفرح غير بلقاك)

 معاك ييهمسها إليك كل الل

 تفرح بفرحهم بيك يا رسول

 سيول وسيول يالحب الصاف

 والليل لو شافك ضوء بيقول

 . عشر حسنات.وينول الصاحب لو فيه حسنة

 بات الطير على كتفك ليلة دقك ع األبوابوي

 الباب يتمنى تدق كمان وكمان

 وأما بينفتح الباب

 الوجه الطاهر ناحية بعيد يبتود

 تتأكد إن الصوت لصديق من أهل البيت

 تسأُله ع الحال

باء وضمير  مليان بحياء وا 

 الُيسر لقلب عسيرفي  توهب

 ولحد كسير من كتر الدين

 تفكير تفكير تفكير

 الروح ةكل ماليومشا

 المهد ما زال محتاج لعتادفي  الدين

 عنادفي  وقلوب الكفرة عناد

 لكنك واثق إن المولى معاك

 قادر يهديهم لإلسالم

 كل مكانفي  نار الجاهلية

 . سيطروا على كل عقول القوم.وف كل مكان

 صحيت يا رسول هللا الناس م النوم

 وشرحت الدين

 وقاسيت من ظلم نفوس عميان

 درة تقول الحرف األول م القرآنمش قا

 ... وخدوك.. وهانوك.وأذوك

 كل مكانفي  يإلى حيث الجرح الدام

 يا رسول عدنان طاهر وأصيل
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 . مع إن الليل مليان غربان.بتدوس ع الليل

 وما زال ِتعبان بيراقبك ليل ونهار

 عيونه عليكفي  الزق 

 وال صلى عليك غير الطاهرين

 يا شفيع وسراج ومنير وأمين

 يا عماد الدين وأساس الدين

 ء من عند الرب ُمهابيفي المجلس ش تجلس

 الليل سانداكفي  فاتح أبواب الجنة لناس

 وراك يوبتحرس فيك وتصل

 وبتزرع ليك السكة سبع نخالت

 ا م الكفاروتبات على بابك خوفً 

 مع إن حراستك م الرحمن

 كانت منحة من الديان (فراستك)مع إن 

 ..القرآن اتقر 

 الكون والسما واألرض وسطح البيت يترعش

 يترعش الطير فوق األشجار

 والغصن مع األزهار

 يزاإ. يرضيك .والكل يكون محتار

 ... بتدور قدامك.ومشاكل كل الدنيا معاك

 ترفع قامتك فوق 

 الضوء يمن بعد الضلمة بييج

 والفرد بيصبح ألف لحد ما يبقى معاك ماليين

ا.قائد ومنظم   ساس. لك م المولى أجدًّ

 والكل يقول إعجاز

 عليه يالدنيا بنمشفي  وما زلت قانون 

 حصان الصبر يدور حواليك ِيِشبّ  ةتتحرك خطو 

 الركب معاك ي. يمش.. تركب.ويقولك اركب

 وتحيِّى عداك ما يردوا عليك

الخطوة جبال في  ..سالم هللا وتنولفي  ِتفشى

 حسنات

 . لو أخر وحُيه عليك.هلل ي. تبك.ترجع لحراء

 هلل يديك قرآن وحديث وبيان وكيانتسجد 

 . تتمنى يكونوا معاك صامدين.يديك العزوة بناس

 ..) الُعمِرين)اتمنيت نور  ةأيو 

 فحمدت هللا (الُعمرين)إداك هللا نور 

 شمال ويمين (نسر)بقى عندك 

 وميت مقداف ةبقى عندك دف

  وعى تخافإالمولى همسلك 

  وال عمرك خفت من اإلنسان

 ..عبايتكفي  ارتفرش لغريب الد

 يقعد جنبك إيدك تحضن فيه

 . يفديك بالروح.نور النور بعنيهفي  ِيت َملَّى

 . ولفين ما تروح.ولفين ما تروح يا رسول هللا

 تلقى الماليين مستنياك
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 . قاهر بهتان.. حامل قرآن.قائد فرسان

 ورُبه معاه يّ راكب على ضهر حصان الض

 السكة ما زالت صعبة عليك يا حبيب

 ..معاك يللبس ا

 اختصروا السكة فصبحت سهل رقيق

 وريحان ودقيق ومحبة وخير مبدور

 علمت الجاهل إنه ما ينطق كلمة زور

 يصبح إنسان يزاا  حفضُته آيات النور و 

 وشوق  ةيتعامل مع أوالده برحم يزاا  و 

 (الواصلين)وصلُته لفوق ويا 

 حطيت للناس قوانين

 (فقير( و)واصل)وال فرق ما بين 

 . الحكمة وحب الناس وهللا.يرووهبت الغ

 ..بيغسل ي. على وح.هللا هللا

 أرض ما زالت عايزة آيات

 . يرجع مرجوف.الغارفي  كان لما يبات

 شيءمش خوف من 

 مرجوف من ِحمل تقيل

 ويصدع فيه ..جبل يفنيه أيلو فات على 

 قرآن من نور رحمن

 ما زال فرحان يوالهاد

 ما زال قلقان يوالهاد

 ن الظالمينعلى كل صحابه م

 جيش األصحاب بيزيد

 جيش الكفار بيزيد

 وطريق الصعب طويل وشديد

 ة. الواحد فيكوا بميّ .قال لألصحاب

 اإليدفي  اإليد إن سيبتو

يدين المولى بتسند كل    ..) عةجما)وا 

 بتسعى لنشر الدعوى بدون ما تخاف

 ..المجلس ةكان لما بيجلس جو 

 الكون ريحة صفصاف يمال

 النبرات ي. صاف. شفافالصوت من فضل هللا

 وكأن النسمة الطاهرة هاتصبح قول

 وكأن السما بتقول

 العش يبص عليهفي  زغلول

 تنزل دمعاته على القاعدين مع أحلى رسول

 كالشبابيفي  يتكلم تلقى عبير السكة بيرجف

 عايز يحضنه ويبوسه عشان يرتاح

 الدنيا حط عليها الطير ي. فنالق.يسكت

ر للصامتين تنزل من عينه الدمعة  تنوَّ

 ..)ترقب)يتحول قلب الكل 

 بعد ما طال صمت المبعوث

 ..ويعيد اآلية عليهم
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 القولفي  يشرح ليهم حرف بحرف يزيد

 ..العاقل أيبر  يآراء الكل ويمشفي  ياُخد

ى الفرصة لكل الناس  ..يدِّ

 تتكلم حتى تناقش كل ما قال

 األحوالفي  ويحسن

 وياه يرتاح البال

 وهناه وينول الكل مناه

 هللا هللا

 على صوت السما لو يحضن ضوء إنسان

 على صوت الحق إن دق على األبواب

 المجلس ةكان لما بيجلس جو 

 الجلسة طيور ألماظ ةتجلس جو 

 ونجوم من ماس

 . يفضل مفرود على كل الناس.وجناح إخالص

 . سورة اإلخالص.. سورة الفرقان.سورة الرحمن

 خير . يستبشر.. الكل يبص عليه.إيديهفي  ُيفرك

 . والحق مجير.الكل أسير لكالم هللا

 . يصبح مصابيح على مدد الشوف.شالل الخير

 وكالم سيِّدنا يزيل الخوف

ي ف قلبه يزور كل النايمين ويطوف سيِّدنا محمد..

 البيت

 لفيت يا نبينا وجيت

 أعلنت الهجرة ألرض هللا ومدينة الشوق 

 مصابيح الضوء مزروعة هناك

 بفارا صبر وعايزة تقيد وياك بييمستنياك يا حب

 ا قبل الضوء م (فرشك)ولحد ما تخرج نص الليل من 

 . لحد وصولك فوق الناقة لبيت معمور.يبان ولحد

 الليلفي  . بيغنوا لبدر طلع.خرج السكان

 . وألمر مطاع.للبدر وللمبعوث

 ولنور واصل وياك

 مكانك زادفي  . زاد النور.واخترت مكانك

ع إنك كنت بتعشق مكة بشكل . م.وارتحت هناك

 غريب

 هناك المسجد والعشاق ة. أيو .. مش قبرك.وهناك

 والراحة مع الزوار

 ماروالفرحة مع السُّ 

 . أنا لما حاولت أقول وأقول.يا رسول هللا

أكبر بمراحل م  قسمت بنور هللا إنك يا حبيب..أ

األشعار
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  شعر

 مؤجَّل عناٌق

 أشرف البوالقي

 

 ن  آَخرَ اب حِثي عن َمكا

 ُيمِكُنني فيِه أن ُأِحبَّكِ 

 دوَن أن أتذّكَر هزيمتي وانكساري 

ِسي  دوَن أن أسأَل نف 

 كيف ِجئُت إلى ُهَنا؟

 الَمكاُن الذي اخترِته للقاء

  لم َيكن  َيسمحُ 

 بيَننا إال بالذي كان مؤجاًل 

 ِمن عناق  قديم

 كيف ُيمِكُن 

 أن أَضع َشَفتيَّ على َشَفتيِك 

 شرفة   والَمكاُن بال

 وال نافذة؟!

 كيَف لي أن  أهمَس في ُأُذني كِ 

 بالذي َتنتظريَن ِمن َمعسوِل الكالمِ 

 والَمكاُن مضاٌء بلمباِت النيونِ 

 وليس ِمن َشمعة  واحدة  

 َتحتِرُق انتظاًرا ألصابِعنا 

 َتتسّلُل على ضوئها وهي

 الَمكاُن الذي اخترِته للقاء

 بال ِمقَعد  وال أريكة

 في الركنِ  السريُر الذي

 ضيٌق وصغيرٌ 

 رغم طوِله واتساِعه
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 األِسّرُة صالحٌة لبكاِء الزوجاِت 

 وندِم األزواِج على اختياراِتهم السيئة

 الَمقاعُد َتفتُح البابَ 

 ِلَشهَقاِت الُمحبين وأنفاِسهُم الالهثة

 وعلى األرائِك 

 َتنبُت شهواٌت بأجنحة  للعاشقين

 ابحثي عن مكان  آَخرَ 

 ي اخترِته للقاءالَمكاُن الذف

 ليس مكاني

 وال بأَس أن َيظّل مؤجاًل 

ِعناُقَنا القديم!
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 شعر

 قناعة
 وهيخالد الب

 

 قلياًل من الماِء..

 ي ال أشتهى غيره فوق قبر 
 فقد أحسب الماء دمع حبيب  مضى

 وقتها لحظًة.. يوقد أنتش
 الغياب   يفى ليال

..  قلياًل من الظلِّ
 .الضنيِن. ي من فرع أشجار جار 

 الذى الحقته زيارات أحبابِه كل موسم  
 فقد أحسب الظَل حضًنا 

 نارُه  نيتزلزل
  وقد أحسب الفرع قرًبا يجيءُ 

 ء السراب  يوليس يج
 قلياًل من الصمِت..

 
 
 

 القميء   ي يا زائًرا قبر جار 
 قلياًل 
 سئمت ضجيجَك.. نيفإ

 بوحك بالحِب..
 والفقِد..
 والهمِّ 

 ا..أحاول أن  أتسمع وقع الخط نيإ
 ربما جاء َمن  أنتظر  
 قلياًل من الصمِت..

 أغارُ  نيإ
 ثرثرات األيامى نيتمزق
 ما أرى.. نييعذب

 ِمن  لقاء  بئيس  
 ..نييعذب

 ال أرى آِخًرا للعذاب  
 قلياًل من الماِء..

 والصمِت..
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..  والظلِّ
 رقدة  كالحياه   يف

 قلياًل 
 يأضيق بموت يألنَّ 

 كما ضقُت قبلُ 

 الحياه  في  شتهُ بما ع
 قلياًل 

 عسى أن  يطيب المماتُ 
 ة  الذي في الحيا عسى أن  يجيء
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  شعر

 هـدنة الغـريبـة

 أسـامة البنـا              
 . أكيد البحر مش صايبه دوار البحر.جايز

 والشارع ماُهش فايت يخبط ع الببان
 ضلو  رغيفو  يشحت تمرتين

 وال محتمل إنك سفينة نوح
 لالمرسى اللي ضو  وراضية المد

 لكن أكيد إنك حكاية من إزاز
 مأزومة من صهد الجنوب

- - - - 
 م.. ألبس جتت يا أُ باقلع جتت

 انتي صوت والزق تحت لحمو 
 اطفيني بيهو  بيشتعل

 ني كبرت نقطة الضعف الوليدةتسهّ 
 اتمددت بقيت شووارع تايهوة بدون مصير

لتي ليه شوفي المُ   ؟سوالمغفَّ
 خدتي من تحتينا مطارحنا البراح

 شق من روحي | الطفولة شويخ ضريران
- - - - 

 زاد الغريب ِصدق الونس
 والغيبة م البرواز يشوفها الصافي هدنة

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 والغربة رجعت بيتها تاني
 يا الغريبووة

 كبش من المسافات ما تلقىت
 غريبوةو  غير سكك ِكشورة

 الروح الغريبوةو  بتدفن األسفلت فيها
- - - - 

 صحوارى م ف مطلوق بخوور يا أُ 
 إيديا مركبين ف رمال

 بانبش بعيني بين عيدان القمح
 ما شوايفني

 هربانة منها الرجال والروح قبيلة ف بؤنة
- - - - 

 طيني ف البالد الخضرا شارد :قالت لي
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 له يامشي و لِ  ييا ريت يمش
 ونس البنات البكرو  نواالغُ و  سايبة الضفيرة

 على عتبة لبنوتة شقية مابتكبرش
 األدانو  سامعة من البوح : مشيقالت لِ 

 إال نواح الريح
 و كدب المؤدن ف الِحوداد

 السر يساعات ف ي: منفايا بيضحك ليقالت لِ 
 يضحك ببصة طبطبة منك لطفلة

 خايفة تحلم بالرجووع لميالد
 لما المحني نخلة طارحة ييضحك لِ 

 كل ما يطيب للبوالد
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 ندوة العدد
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 .. نــدوة العـدد

 ـــــــةاهُلويبناء الــثـقـــافـة و

 حترير: حممود قنديل

 

 
 

 

 
 

 .، واملتغري فيهاعلينا أن نتساءل عن الثابت يف اهلوية املصريةعالء عبد اهلادي: 

 اهلوية الوطنية هي اليت جتمعنا.  رف :ــام شــــعص

 .أمحد درويش : ال حياة ألمة بدون لغة

 . ف نوع اإلبداع الذي لديهيعقوب الشاروني: حنن لسنا بصدد اكتشاف املبدع ولكن بصدد اكتشا

 .يف األوساط الشرعية ليست جيدة (مصطلح الثقافة)الي: مسعة ـــابر املشـــص
دكتور عالء الر والمفك شاعرمة التحاد كتاب مصر َرحَّب الوية التي أقيمت بالنقابة العاالهُ بناء في ندوة الثقافة و 

، ()رئيس وزراء مصر األسبق شرف عصامالدكتور  ستاذمعالي األ: عبد الهادي نقيب االتحاد بالسادة المشاركين
 ومعالي عميد دار العلوم السابق األستاذ ، يعقوب الشاروني كبيرال الكاتبو، الناقد الدكتور أحمد درويشومعالي 

 .الدكتور صابر مشالي

 .نانإيمان ع، يهناء عبد الهاد، ماجد أبادير، محمود قنديلاألساتذة المبدعين : وبحضور هيئة تحرير المجلة
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في قوة كمن تأي ثقافة على أن قوة  بدايةدعونا نتفق في ال: بقولهالندوة  عالء عبد الهاد دكتور وقد افتتح 
لثقافة القار ل التعريفأن العالقات االجتماعية التي تنقل افتراضات عن العالم، من شخص، أو موقف، إلى آخر، و 

وقد أدى عجز دول العالم الثالث عن دعم فضائها الثقافي على نحو مؤثر، ، (التنظيم االجتماعّي للمعنى)أنها اآلن 
على المستوى العالمي، إلى االستالب الثقافي واالجتماعي على مستوى الشعوب، والسياسي على مستوى األنظمة، 

لوطنية في ا وهذا ما خلق بيئة من التبعية التي تسود فيها أفكار وأخالق ومعتقدات وسياسات، تضع ثقافات الدولة
 !مكان التابع دائًما

 

 

 

 

 

 

 

 

لع من تدفق الس -مثل بقية الدول التي كانت مهًدا للحضارات الكبرى -عانت مصر على المستوى المحلي 
الثقافية ضئيلة الجودة، دون توافر بدائل وطنية، بسبب غياب أية استراتيجية ثقافية شاملة للمؤسسات الثقافية على 

ية، وذلك عبر تدفقات ثقافية تتحكم فيها، ثقافة مهيمنة، وتسيطر على أفقها الحضاري بيئة مدى عقود أربعة ماض
ل إلى شكل من التوحيد الثقافي العالمي وهي وسيلة مرحلية من وسائ ى خر بية في أساسها، تقود الثقافات األثقافية غر 

ة، وهذا ما عني تزايد خسائر الثقافات المحليهم يبيعون، والعالم يشتري. وهذا ي ؛لمة قيم ثقافة أمريكية في أساسهاعو 
يتطلب منا الوعي باختيارات هوية ثقافية ما لثوابتها، في أصفى تقاطعاتها، تلك التي تيسر لها توظيف وعيها التاريخي، 

 على نحو نقدي.
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قافات السكونية لثابالمستقبل، في الوقت الذي تهتم فيه تهتم الثقافات التقدمية على أن ودعونا نتفق من البداية 
بالماضي، وأن فاعلية التأثير لما نطلق عليه )ثقافات غزو( ال تعود إلى قوتها الموضوعية، بقدر ما ترجع إلى ضعف 
مناعة األنا الثقافية، وغياب قدرتها على المبادرة، ووضع سياسات ثقافية بديلة، وهو وضع يشكل باختصار تهديًدا لما 

لى عكيف يمكن أن نقدم تصوًرا لهوية مصرية تقوم هو هنا قصده نلثقافي(. ما يمكن أن نطلق عليه )أمن مصر ا
 دفع إلى االنتماءيمشروع قومّي للثقافة، يضع الهوية المصرية بصفتها ُمتَخيَّاًل، وليس معطى، متخياًل ُمَصّمًما بعناية 

دارة وجود إ ا ال يتيسر حدوثه دون لة. وهذا موقيم التطور والتقدم، ويقاوم الفساد، هو أولوية من أولويات المرح
 مشروع قومي للثقافة..استراتيجية ل

تي تعدده من جهة، وكثرة الحقول المعرفية اليرجع إلى  فإذا ما أتينا إلى مفهوم الهوية فسنجده ملتبًسا، وهذا 
فسه تعريف متعدد قافة نألن تعريف الث ؛تتناوله من جهة أخرى، فإذا ما ارتبط بالثقافة استلزم التعريف الدقة والعناية

 ويختلف من حقل إلى آخر.

ي المدرسة، ؛ األولى مخطط لها سلًفا ويتم بناؤها فمترابطتين إن أية هوية تتشكل بطريقتينفي هذا ويمكننا القول 
، ةفي الخدمة العسكرية، في الجامعة، في الوظيفة العامة، وفي البيت قبل كل ذلك، وفي الشارع أيًضا. والثانية عشوائي

الحرة وظيفة اليها ما أطلق عليه ثقافة الشارع، فضاًل عن وغالًبا ما يسهم ف ،لم تخضع في تكوينها لرؤية شاملة
. وفي كل هوية، جانب عشوائي ال مفر منه، ولكن نسبة هذا الجانب في مساحة الهوية الفردية واالنتماء الحزبي وغيره

غير  الهوية التي يغلب في تكوينها نسبة الجانب ، أو إعادة بنائها..!هو ما يعنينا هنا ونحن نتكلم عن )بناء الهوية(
بالرغم و  المخطط، والعشوائي، هوية يمكن أن تلتصق بيسر بأي تنظيم يجعلها تشعر بانتماء ما وفي هذا خطورتها.

لى اآلخر الذ -داللًة ولغةً -من أننا نظن أن الهوية تشير إلى )األنا( فإنها  لحقيقة ي يشكل في اتشير إلى )الهو( وا 
 دون فال يمكن أن تتشكل هوية أصالً  ،جزًءا من كينونتها -في أي تعريف صحيح للهوية-على المستوى المعرفي 

 وجود آخر. أينما حلت وجدت من سبقها.

لى فكرة ع :يقوم على فكرة اإلحياء، والثاني :األول ؛الهوية تخضع إلى منظورينمعي على أن فهل تتفقون 
ألول يتعامل معها بصفتها معطى تاريخيًّا، والثاني بصفتها متخياًل يمكن أن يخضع للتغير الدائم وبأقل المتخيل، ا

أو الهوية اإلسرائيلية التي تم بناؤها وفق سياق ال  ،عدد من الثوابت، مثل هوية أوروبا اآلن بعد االتحاد األوروبي
 عالقة له بالحقائق التاريخية.
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ًما  عصام الشرف وردكتثم بدأ ال ومدير  (ادض)ولهيئة تحرير مجلة  عالء عبدالهادي دكتورلالشكر لكلمته مقدِّ
األسرة  وسط هذه مشيًرا إلى أن له الشرف أن يكون  تحريرها األديب محمود قنديل

( القوي  )بالداخل أسماه يّ قو  أن يكون هناك مجتمعمن بد  ال: وتحدث فقال، الطيبة
قد قام و ، أمام تحديات الداخل والخارج أيًضا لدفاع األولىيرى فيه وسيلة ا الذي

ور الثقافة والهوية المصرية بتعظيم د د.عصام شرف بعرض ورقته البحثية حول
لغ فمهما ب، أو )الداخل الناعم القوي( ما أسماه الداخل القوي وأهمية وجوده ودوره

خل هو نجاحها في الداباألساس  نجاح الدولة في عالقاتها الخارجية إال أن نجاحها
ا رغم سكً ا متماا متناغمً سً معناه أن يصبح الداخل متجان يًّافنجاح الدولة داخل، أواًل 

 .الذي يتصف به واالختالف التباين

اتورية فلو تخيلنا برؤية دكت ،إن جمال ألوانها يكمن في تنوعه: فقال، معلقة على حائط القاعة وأشار إلى لوحة
لبلوني  أن يتم تلوينها ذا كان سيصبح فما، هو اللون األبيض وأمرت أن يتم رسمها بالكامل باللون األبيض المفضَّ

 شيءن أي وبي ومتى توافر التجانس بين األلوان، فالتنوع واالختالف يؤدي إلى الجمال شيء. بالتأكيد ال؟ لدينا
 .مختلف

 .اهوالرمل والمي  الزلط أن خلط سنرى  مكونات الخرسانة مثااًل  أخذنا لو: ول( أقكمهندسوبحكم تخصصي )
ر يتم التماسك بين تلك العناص (األسمنت)عندما يضاف إليها و . اصر غير متجانسة مع بعضها البعضوهي عن

 دكتور عصام شرفال
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( )الكوكتيلج ممزو نشبهها بعصير والهوية المصرية يمكن أن  .هنا المقصود به الهوية التي تجمع الكل .واألسمنت
ي خرى. فالهوية الوطنية هي التأيستحيل معه إعادتها كفاكهة مرة  ألمر الذيوهو انصهار الفاكهة مع بعضها ا
  ..أدياننا وقناعاتناو تجمعنا باختالف ثقافاتها وميولنا 

طيع حل وتلك الثقافة تست ( الغيرية –اآلخرية )ثقافة  كما أن الهوية الوطنية تعتمد في األساس على ترسيخ
إلى طبقة  حازفال تن ،(إدارة االختالف)فالديمقراطية هي في األساس  المفاهيم من الكثير من المشكالت وتغيير العديد

 .لصالح طبقة أو فئة أخرى  حداهاإوال تهمش  ى خر دون األ

وية الهوية وبالتالي تق ؛بد لحدوث الداخل القوي أن يتم تنمية الوعي الجمعي وتوجيهه لخدمة ثقافة اآلخرية وال
اجهتها لم يتم مو  ى( والتي متالشروخ المجتمعية)اهرة خطيرة حدثت في مصر وهي فهناك ظ الوطنية لدى الجميع.

 :واًل أ سلبيات تلك الشروخ: ومن أهم .أي عالج، ويصعب عندها تصبح في غاية الخطورة، ومعالجتها عندها تتقاطع
: اثالثً  .ت عن المجتمعالمجموعا  أن تنعزل بعض :اثانيً  .والريبة  تنظر كل مجموعة إلى األخرى بمنتهى التحفظ نأ

عها سواء فيتقوى بها ويتب  تستعين كل مجموعة من تلك المجموعات المنعزلة عن المجتمع بمن يشبهها في الخارج
المطلوب إًذا،  .اما يؤدي إلى تفكك المجتمع وضعفه داخليًّ وهذا و إذا صح التعبير و  إرهابيةأو  و دينيةأكتبعية فكرية 

على يكون فالهوية الوطنية في األساس  مفهوم اآلخرية أو الغيرية ويعضد ويقوي بقول رسخ هو مشروع قومي تنويري ي
 يات بالعملمواجهته للتحدهي قدرتها على نسان ثقافة اإلوأرى أن  .نفسها وعليهم الحقوق  ،نفسها لواجباتاالجميع 
مثقف أي أن ال بو)الجودة( ترتبطوكلمة ثقف  .كافة كحصوله على الماء أو الغذاء واحتياجاته (الفهلوةبو)وليس 
ذا كانت الدولة تقوم بتمويل الصناعات الثقيلة كصناعة السالح والحديد والصلب، العمل وليس الفهلوة يجيد  ى أر ف وا 

من ألنه ال يوجد أثقل من ث ؛الثقيلة الصناعات مشروعات من تنويري  كمشروع الثقافة تتبنى أن دأن الدولة الب
 .على المجتمع الجهل

كما ينبغي  والبد أن ينفق عليه ،الفنون  –التعليم  –اإلعالم  ؛الثقافي يشمل ثالث مؤسسات لمشروع التنويري وا
 .(عضالتال)ووزارة الشباب وهي ما أسميها  ،(المخ) وزارة الثقافة وهي ما أسميها :ونرى أن أهم وزارتين هما .اإلنفاق

تجار  مه :األول ؛ة تقي المجتمع من أمرين في غاية الخطورةإلى أن الهوية الوطني دكتور عصاموفي النهاية أشار 
 .احفظ هللا مصر وشعبها منهم جميعً  (.من يحمل صكوك التخوين)وتجار الوطن  ،(من يحمل صكوك التكفير)الدين 
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حكم ال يمكن أن نرتين، الثقافة قضية مجتمع كامل، و األمر يجاوز عمل وزارة واحدة أو وزا :الدكتور عالء عّلقو 
على نجاعة مشروع ثقافي إال من خالل أثره االجتماعي. فالثقافة المصرية بخاصة والعربية بعامة تعاني تحديين 
كبيرين؛ األول: هو أننا نعمل بجزء ضئيل من قوتها الكامنة، وأن هناك قوى كامنة هائلة في ثقافتنا لم تستغل في أي 

رة للناس ر العولمة من مركز غربي قوي يقدم ثقافته بصفتها حضامشروع ثقافي عربي بعد، والتحدي الثاني هو قوة تأثي
أجمعين، إما أن تكون مثلي أو أن تكون متخلًفا. ينادي بقرية واحدة لكنها تقوم على حطام القوى جميًعا، يتسع صدره 

مليات التلقي عالصورة وانتشارها اآلن قد أثر على ف هوية القومية.بالللهوية الجزئية في أردأ صورها ويضيق صدره 
اإلنساني بخاصة من خالل الشاشة المرئية والحاسوب والهاتف المحمول هي المتحكمة في نشر التبادل المعرفي 

 اإلنساني اآلن، وباتت تفرض تحديات هائلة على آليات الكتابة والنشر إنتاًجا وتلقًيا.

ة ستراتيجيإ ىفما أحوجنا إل
ثقافية جديدة، تحترم االختالف، 

ل فهم للثقافة ال يرتبط ومن خال
بالحدود الضيقة للكتابة األدبية 
فحسب، بل يرتبط بالمثقف 
بالمعني االجتماعي للثقافة 
بصفتها مهمة مجتمع كامل 
وليست مهمة وزير أو وزارة، من 
أجل استعادة المثقفين إلي دورهم 

من  ر بها مصر في هذه المرحلة الخطيرةاالجتماعي الفاعل، في مقاومة تردي األوضاع الثقافية واالجتماعية التي تم
 .تاريخها الثقافي
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تكون صناعتها ل توكيف تم ،قصة اللغة العبرية فلنذكر :أحمد درويش لدكتورا
 حياة ألمة ال)مبدأ صاغه العازر بن يهوذا في عبارة  مظلة للكيان الصهيوني بناء على

ي الذي إن الموروث الثقاف ...الهوية ودلل بتلك التجربة على أن اللغة تخلق ،(بدون لغة
ننا ولك ،من الممكن أن يتفاهم فيه أبناء شعب واحد هو عنصر من عناصر الهوية

ا نريد الحديث عن كيفية بناء هوية اآلن، فحديثنا عن إنمنتحدث عن أشياء ماضية 
 ،تخياًل موبناء الكيان الصهيوني وكذلك أوروبا وأمريكا كانت الهوية  ،تجربة اللغة العبرية

 .عن معطى تاريخي ولم نتكلم 

إذا كان حديثنا عن بناء هوية، وليس عن إحيائها، فإننا نرى أن تلبية متطلبات الدكتور عالء عبد الهاد : 
هوية ثقافية متحركة تستطيع أن تتحدى ظرفها الحضاري المعيش يجب أن تصبح َمَهمَّة أساسية من مهمات مؤسسات 

فقضية السياسات الثقافية يجب أن تقوم  .ول بها إلى أعلى مستوى من أدائها وانتمائها الفاعلالدولة المختلفة، للوص
على بنية تجاوز إنتاج سلع ثقافية، أو تسويقها، ذلك ألن الثقافة المصرية في أشد الحاجة اآلن إلي وضع إدارة 

، ويحترم لمتوارثةاألخالقية واإلنسانية ا وقيمنا استراتيجية راشدة، لمشروع ثقافي وقومي متكامل، يحترم تقاليدنا النبيلة،
 .حرية المواطن واإلبداع

ه في اركتووووعادته بمشوووعن س عربأ الذي  الشاروني يعقوبر بيالكلكاتب أعرب ا
ا ية هامة وثمة قض إن :قائالً ، وعوووووهذه الندوة وحول هذا الموض ، لطالتس وهي قضيةجدًّ

دو ع ، فوأقوى طفالبداع لدى األتنمية اإل يم يبدأ منالتعل أن يرى  العالم كله اآلن
ي ف لمنزل أو المدرسة أو حتى في السياسة العامةاواء في وووووووداع هو التسلط سوبلإل

كل ب ر النفوذ تراه يمارس التسلطووووأو أكثر من عناص اعنصرً  فمن يملك ،المجتمع
وب سلأ ا يتنافى معوهذ ،مناقشة يطيعوه بغير ويطلب منهم أن ،الناسعلى  سفأ

وهذا  ،والمشاركة وتقبل اآلخر الحوار والمناقشة التربية الصحيحة التي تقوم على
كالجمود والتقليد وعدم  ألن ذلك يقي المجتمع من أضرار كثيرة ؛ي عمل ناجحأأساس 

مور ال يحمد أو   ار السيئةمما يؤدي إلى تبني األفك بعد جيل جياًل ًدا وتلك أمور تتوارثها األجيال وتزداد تعقي  اإلبداع
داع لدى المشاركة والمناقشة والحوار وتنمية اإلب تقوم على التي بد من تغيير تربية التسلط إلى التربية فال .عقباها
؟ لألسف هناك تعبير خاطئ يستخدمه البعض وهو ؟واآلن كيف ننشئ هذا المجتمع: أستاذ يعقوبوتساءل ، األطفال

أو  اللغةأو  موسيقىفي ال كل طفل يولد ولديه بذرة إبداع التربية الحديثة أثبتت أن ؟ ألن؟ تعبير كيف نكتشف المبدع

 األديب يعقوب الشاروني

 دكتور أحمد درويشال
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 صددفنحن لسنا ب .الجوانب األخرى سف نركز على جانب واحد ونتجاهل ولكننا لأل ،لعاب الرياضيةأو األ المسرح
ئل للتعامل مع اهناك وسف .قلهونصثم نرعاه وننميه  ،بداع الذي لديهنوع اإل ولكننا بصدد اكتشاف ،المبدع اكتشاف

حصائية إولكن لألسف هناك  .في العالم بدون القراءة تتقدم أي بلد فال ،هم وسيلة هي القراءة، وأ األطفال وتنميتهم
لتصبح نسبة المشكلة تصل  أخرى ال تجيد القراءة والكتابة %25ضيف أنا أو  %25في مصر  ن نسبة األميينأتقول 
 .% 50إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا وهو رقم مخيف  فكان ثمة ،ردن عن قراءات األطفالدراسة في األ لقد قمت بعملو  ن م ن نسبة من يقرأأجدًّ
 ،يًّامليون نسخة يوم 2.5 كانت توزع حوالي 2011ن الجرائد قبل عام أو . من العالم العربي % 9ال يزيد عن األطفال 

بًدا لها أوال يوجد وقت  وألن القراءة أصبحت مكلفة ؛اديةألف نسخة فقط نظًرا للحالة االقتص 400 ن يتم توزيعاآلأما 
 ،اهعالم انصرف إلى السير عكس االتجوحتى اإل ؟سرة وهذه نسبة من يقرأإلى األ صلأن أفأصبح كيف لي  .سفلأل

 .حرام والفن حرام ىن يقول الموسيقفمنهم م

العالم وذلك لألسف يسود في مصر و  ،افي من التفكير الخر بد من إحالل التفكير العلمي بداًل  أصبح ال واليوم
ا ومن الغريب ، العربي  ا،عامً  11درسة وعمري مذكر حينما كنت طفاًل بالأ ،مدارس اليوم بدون معامل ىن تبنأجدًّ

ل تام هماإ هناك  .بدون معامل اعلميًّ  افكيف نبني مجمعً ، كنت أدخل المعمل من ثالث إلى أربع مرات في األسبوع
ري العلم إلى أن يد  من أن يمارس الطالب العلم من خالل التجربة وتحقيق المعادلةفبداًل ، العلميألصحاب التفكير 

ألن  ؛عربيدب في العالم البشكل كبير بعكس هذا األ مريكا ناجحأوربا و أ، حتى أدب الخيال العلمي في بطريقة نظرية
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 ة الحقيقية للعلموالترجم .هو أساس العلم والرقم ،علوموال يقرأ في ال ،من األصل يكره الرقم كاتب الخيال العلمي العربي
حصاءاتهي تح  .ويل المعلومة إلى أرقام وا 

أن تهتم بإنشاء المعامل في كل مدارس مصر حتى تعود  -اإذً  –على الحكومة  :كالمه يعقوب الشارونيوختم 
 .األمور إلى نصابها الصحيح

وجود تربة ل عطانا فرصة جيدةأ لذلك  قبليينأو  سنا متعصبينننا ل: إن هللا حمانا ألدرويشأحمد الدكتور  قال
ن اعتراها بعض الشروخ ولكن يمكن معالجتها مبك ،لمجتمع متماسك ومترابط جيدة واألمر ، نمن خالل المتخصصيًرا وا 
يكون س ن من يجتهدأو  ،جادة واحترام المجتمعن يتشبع المجتمع بثقافة اإلأضرورة ليه هو إشارة الذي أود اإل المهم
ن تسود ثقافة المقصود أ ولكن ،لخإالقصة والشعر...أو  الرواية نتاجإهنا هو  بالثقافة فليس المعنى المقصود ،فضلاأل

 الوالء والنجاح من خالل، والقفز أن نحارب المحسوبيات حتى نستطيع أن من يتقن عمله سيحصل على مكانة أرفع
  مقياس النجاح في المجتمع. ن تكون أبد و  جادة التي اليحل النفاق والكذب محل اإل نأأو  العالقاتأو 

ا نا صغير أذكر و أ: وأواف دكتور درويش ت وسمع ،حضرت آخر مجلس من مجالس العقاد )صالون العقاد(جدًّ
 ،للعقاد أفكار هادئةو  ،لمعرفة في المجتمع في وقتهاوهي فكرة الخوف على قيمة العلم واًدا التي لم أنسها أب تلك العبارة

ويتم  ،هذا المجتمععلى  تي يومأن يأخاف أولكن  ،ساعد الفقيرأن أعلم الجاهل و أ ن أفهم أنا أ :قال .ولكنها صارمة
ن أو  ،زائد شيءتقان إلن يصبح العلم والثقافة واأو  ،يا عالم وأن يقال له ،يشتم فيه الرجل وأن ،فيه تقديس الفقر والجهل

أما بالنسبة ، واًل يصل أ جادةواإل ومن لم يضع الوقت للتعليم والثقافة ،ضاعة للوقتإفهذا  لماذا تتعب نفسك :يقال
ا وجسد هائل  فإن المجتمع المصري في طبيعته مجتمع هاضم لتشكيل الهوية المصرية أي  حتوي يستطيع أن يجدًّ

مصرية واصبحوا لصبحوا من أتباع الثقافة اأ الرومان مستعمرين تجدهم وقدو  ن و اليونانيجاء  حينماف ثقافة تدخل عليه
 .حتى كليوباترا أصبحت شخصية مصرية مصريين

مذاق ب صبحت مسيحية مصريةأأيًضا والمسيحية  ،اا مصريًّ صبح إسالمً أواإلسالم حينما دخل مصر هضم و 
ا نه من الصعب أوأرى مصري.  صعب ومن ال ،في مصر عن الوطن الذي ينمو بداخله  أن نعزل القيمة الحضاريةجدًّ

د الوطن مة خارج حدو أفكرة تجرنا وتجعلنا نتحد بها مع وأن يشدنا إلى االعتقاد ب د إلى الفكرة المطلقةأن يشدنا أح
شر بعد فترى أن الفرنسيين في القرن التاسع ع، تدخل عليه يستوعب أي ثقافات( فالمذاق المصري يهضم وال يهدم)

 ؟نسيتيجأو  كتب ما معنى وطنيتي  -ظيموهو روائي ع -اكتشافات شامبليون وفك رموز حجر رشيد كتب جيرارد
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عن ًرا تعبي ا مصري نأف ،اذً إ لكن بالبلد الذي عشت فيه وعشقته وعشقت ثقافته ،إنها ال تقاس بالبلد الذي ولدت فيه
 ".صري سموني شامبليون الم" :قال ما المنحة أو المكافأة التي تريدها :حبه لمصر فقالوا له

 طرحه في الندوةأعرب عن إعجابه بما تم الذي  دكتور صابر المشاليوجاءت كلمة 
 :ثم تحدث قائاًل ، ساتذةمن قبل السادة األ

ف األول وفوص ،اريةوأتذكر قصة الشعراء الثالثة الذين دار بينهم حوار في وصف ج
ني الثوب اثف الووووص، بياض اض  فيويرك بياض في بووفقال: ثوبك مثل وجهك مثل نح

وقال: ثوبك مثل شعرك مثل حظي سواد في سواد ،ودووب األسوووووالث فوور والثالث وصووواألحم
 لطرحه المهم في فكرة التنوع دكتور عالء عبد الهاد شاكًرا  ثم أكمل حديثه ،في سواد
 .الثقافي

 

عتقد أن أ و  ،عشت وعاش جيلي أكثر من خمسة عشر عاًما وكانت فكرة الثقافة مختزلة في األوبرا وأنشطتهالقد 
ًرا ألنها مختزلة أيًضا في اإلبداع شع ؛طلح الثقافة( في األوساط الشرعية ليست سمعة جيدة على األقلسمعة )مص

دة في المجتمع هي الثقافة السائ :األمر اآلخر .وروايًة ونقًدا فقط، أرجو أن تتسع الثقافة لكي تقبل اإلبداع بكل حيثياته
لى تغيير ال ،التي تؤدي إلى تقبل األمور العظيمة تأملنا فيما فعله  لو :واقع لتقبل هذه األمور. ثم أكمل حديثه قائاًل وا 

 لو لم تكن الثقافة السائدة وقتها تقبلتها لعدت األمور ،ن وما فعله األئمة الكبار والفقهاء من أمورو الخلفاء الراشد
عثمان طالق دائم؟ كيف ل ا، مثاًل كيف لعمر يحكم على مجتمع كامل بطالق الثالث بلفظ  واحد على أنهاصدامية جدًّ 

ن تراجع فكرة اختزال أرجو أيجمع المسلمين على مصحف واحد؟ إن ثقافة المجتمع هي التي ساعدت على ذلك. 
 فأنا مهتم في دراساتي بفكر الواقع وأرجو أن تتعامل الثقافة مع الواقع. ،الثقافة

ف الندوات نستضي روًقا على عدد آخر منيظل السؤال مط: سمختتًما الندوة الدكتور عالء عبد الهاد وعقَّب 
كيف نبني متخياًل للهوية المصرية، متخياًل يقوم على إرساء القيم األصيلة : مفكرين وأدباء ومبدعين آخرين فيها

للشخصية الحضارية المصرية من اإليمان بروح الجماعة، والتضحية من أجل المجموع، واالنتماء الوطني والقومي، 
وحب المعرفة، والقوة والجلد، والرغبة في التفوق، واإليمان بالتعدد، والتسامح، واالعتزاز التاريخي  والتقدم العلمي،

بموروثنا وتراثنا العظيمين، هل يمكن أن يقوم ذلك دون دعم هوية مصرية ثقافية جامعة برغم تعددها، راسخة برغم 
  يمكن أن يتمَّ إال بتجاوز حدود تراثنا إلى ما هوحراكها. إن اإلسهام بنصيب في مشهد التطور العالمي المعاصر، ال

 دكتور صابر المشاليال
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فاعل فيه، اقتناًعا منَّا بأن المعاصرة تهتمُّ بإجابة أسئلتها الخاصة بزمنها ومكانها، وأنها مهما تمادت  في تحليقها فإن 
قشاتكم المهمة ا، فشكًر لحضوركم الكريم ومننجاَحها مرتبٌط بما تتغّذى به عبر جذور عميقة، متصلة بتراثها الممتد

 الجادة.

 * *  *
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 القــصـــة
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 قصة

 لقاء هناك

 مصطفى نصر  

 

 

 ،عندما علم أنها حامل، كاد زوج عزيزة الخياطة يجن من الفرحة
وألح عليها بأن تدخل ماكينة الخياطة في صندوقها وتتفرا لرعاية 

 الجنين الذي في أحشائها. 

اتها ة في حيرغم إحساسها بأن فرصة إنجاب طفل قد تكون األخير 
 " من الناس لكن هللا سلم وجاءت الطفلة فيا لم تستجب إللحاح زوجها وقبلت "خياطةإال إنه –لكبر سنها ًرا نظ –

 موعدها سليمة معافاة.

فأخذا ، ا في الحارة لم يشهده الحي من قبل. ألول مرة يجتمع المطرب الشعبي محمد طه وأبو دراع معً أقام حسين حفاًل 
م الحشيش والبيرة وزع عليه، لقاء المواويل والتأليف الفوري طوال الليل. ودعا حسين أصدقاءه الصنايعيةيتنافسان في إ

 مع أصدقائه بتوزيع الفحم والبيرة والمزة على المدعوين.  –ابنه  –والبرطمانات التي يدخنون بها. وقام حسن 

ل إلى أعمالهم مباشرة دون أن يناموا لحظة وذهب العديد من الحف، سهرت الحارة حتى أشرقت شمس اليوم التالي
 واحدة.

 كانت تخاف من أن تقوم من نومها فال فقد زال عنها ما كان يمنع حملها.، بعد تسعة أشهر أخرى ًدا أنجبت عزيزة ول
تمسكهما  ،الدنيا من غيره قاتمة وال طعم لها. صحا حسين وقتها من نومه وجدها تحت قدميه، تجد زوجها معها. ياااه

 ا:هب فزعً ، وتبكي

 ماذا بك؟ -

 أخاف أن أفقدك. -



 

 

 142ذ

ا  وقال: عقلك صغير ضحك طوياًل   يا عزيزة.جدًّ

في  مع أصدقائه فعادوا به محمواًل  –كعادته  –مات حسين فجأة. ذهب ليحشش ، لكن ما كانت تخافه حدث وتحقق
 فقد كبست قطعة حشيش على أنفاسه فخنقته وقتلته.، تاكسي. مات قبل وصول الطبيب

 -زة نقود التي تأتيه يعطيها لعزيوال، تتح حسن ورشة والده وعمل بها وكأن والده مازال معه. ودار العمل كما كاناف
  .زوجة أبيه

 .هازوج –م تضحك منذ أن مات حسين البنت تحبو اآلن. والولد مازال في حضن أمه المتشحة بالسواد والتي ل

** 

 :قائالً ، وجاء أحد رجال الحي إلى حسن

 عثرت على أمك.لقد  -

 ماذا؟! -

 كنت أتحدث معها باألمس.، إنها تسكن اإلبراهيمية -

 وشد الرجل في عنف:، اهب حسن فزعً 

 من أدراك إنها أمي؟!، أمي -

 ،كانه"لكنني ال أعرف م، يسكن هناكأيًضا ابني " :قلت لها: غربال. فقالت، سألتني بالصدفة عن سكني -
 فقد ذكرت اسم والدك وورشته ومكانها. ، عرفت إنها تعنيك، وعندما طال الحديث بيننا

 .لم يتأخر عن الذهاب إليها منذ أن مات والده، وعزيزة ككل ليلة تنتظر عودته، كان الوقت لياًل ًرا، فرح حسن كثي

 صاح حسن في الرجل: سنذهب إليها اآلن.

** 

ا قريب ، البيت في شارع مشهور في اإلبراهيمية ات. أخذ روشة والنساء المصبوغمن البحر. ومليء بالشقق المفجدًّ
 ا:الرجل يحدث حسن فرحً 

 وفرش إيه؟!، أثاث إيه، شقة وال كل الشقق -
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ينتظر رؤية أمه بفارا الصبر. يتخيل منظرها. في كل مرة تأتيه صورة عزيزة بوجهها األسمر والحبيبات ، وحسن شارد
 في حنانها وصوتها الهادئ. وابتسامتها الهادئة. نعم ستكون أمه مثل عزيزة، الصغيرة فوق الخدين

 ل.ؤ وأخذت تنظر إلى حسن في دهشة وتساعرفت الرجل ، فتحت الشقة فتاة نحيفة وطويلة

ن أحمر باهت: ن بلو ين ملونتيوشفت، شعرها قصير مصبوا بلون أصفر يميل لالحمرار، امرأة نحيفة، خرجت أم حسن
 ابني.، حسن

 –هم حسن منها. ظنًرا وضوح. كان في الشقة عدد من النساء أقل عمشم رائحة الدخان في فمها ب، قبلته، شدته إليها
 ،وأعطت الرجل مبلغا من المال مكافأة له، بناتها من رجل آخر غير أبيه. نادت أمه عليهن ليرحبن به –أول األمر 

 قالت لحسن:

 والدك رجل وال كل الرجال. -

 حفظنا.االلهم  ،أصلها مريضة، ثم أكملت: عزيزة قتلته، اومصمصت شفتيها حزنً 

أكملت  حتى، وضحكهن هذا، لم يفهم حسن العالقة بين مرض عزيزة المزعوم، ضحكت النسوة الجالسات في خالعة
 وأبوك لكي يرضيها كان يحشش.، شبقة ال تشبع من الرجل –بعيد عن السامعين  –أمه: أصلها 

انت تحبه ولو بغير قصد. فقد ك، قتل والدهفي ًبا فهو يعرف أن عزيزة ال يمكن أن تكون سب، لم يرتح حسن لقولها
 بجنون. المرأة ستموت من شدة حزنها عليه.

 سأعود إليك في الغد. قال ألمه:، نتصف الليلاد حسن أن يعود إلى عزيزة بعد أن أرا

 صاحت غاضبة:

 ستعود إلى عزيزة ثانية؟! -

 نعم. -

 إنني ما صدقت لقيتك.، كيف -

 قالت واحدة من الجالسات:

 ولو أليام قالئل.ًرا،  صغيالتي لم ترك منذ أن كنت طفاًل بق مع أمك ا -
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 فرق حسن إليها:، وبكت األم

 والورشة يا أمي؟ -

 .ارتح منها قلياًل  -

. ظنها ماتت إلى أن جاءت إلى شقتهم قبل االنتقال إلى غربال لتأخذه. وقتها فقط أحس بأن ا ألمه فعاًل كان متشوقً 
 فقد كان والده وعزيزة يشغالن كل حياته.، أو البحث عنها، ذهاب إليهازالت على قيد الحياة. لم يسع لل أمه ما

لها. وتميل لالصفرار مث، في الصباح دخلت الحجرة واحدة من الالتي يعشن مع أمه في الشقة. كانت نحيفة كأمه
 قبلته وهو نائم قائلة: أمرتني أمك أن أوقظك.، منها بكثيرًرا لكنها أقل عم

 ا.ا جدًّ ابتسم لها: نمت كثيرً ، انام قبل الفجر بقليل. قام متعبً ، ًرالقد سهر باألمس كثي

 لكن تصرفاتها معه أوحت بغير هذا.، ظنها أخته

 لم أذهب إلى عملي اليوم.، قالت األم: من أجلك ،لشقة سوى أمه والبنت التي أيقظتهلم يكن في ا 

 .....سأل أمه بعد أن ابتعدت البنت لتعد الطعام له: أختي هذه

 فقد قاطعته أمه بضحكة طويلة للغاية حتى أحس أنه ضاق بها:، يكمل لم

 لم أتزوج منذ أن تركت والدك.  -

 وهؤالء؟ -

 يعملن معي. -

ا تتحدث ان مصطنعً ك، اوتنظر إليه من بعيد في وله وصوتها ليس عاديًّ ، كانت الفتاة تتحرك في الشقة وكأنها ترقص
 وكأنها تتأوه.

د ترك البيت دون رجل. لق، لة الصغيرة التي تحبو ثم تقوم على قدميها لتلتصق بساقيهتذكر عزيزة ووالده حسين والطف
 وكذلك الولد الصغير عندما يكبر.، بابا""ستناديه أخته الصغيرة بكلمة: 
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باب الشقة  فتصحبهم أمه من، يحملون المأكوالت وأكياس الفاكهة وعلب الحلويات، بدأ يتردد على البيت بعض الرجال
يأتي إليها ويسأل عنها وتجالسه. يحدثها في ، اخل ضاحكة مازحة. لكل رجل منهم امرأة من الموجوداتإلى الد

 مواضيع سبق أن حدثها فيها من قبل. فهي تعرف أسرته وأسرار بيته وعمله. فيكمل لها ما سبق أن تحدثا فيه.

ها وسبب طالقها من والده. صاح في  للشك ما تعمله أمهضاق حسن بما يراه بعد أن اتضح له بما ال يدع مجااًل 
 بعد أن خلت الشقة من الرجال:

 البد من العودة إلى غربال.، ال أطيق هذا البيت -

 والصباح رباح.، بكت األم قائلة: نم

بعضهن يعملن في بارات وكباريهات. وبعضهن ليس لهن سوى ، عرف حسن أسماء النسوة الالتي يعشن مع أمه
، ها من البيت. يأتي إليها رجل مسن يحنو عليها كابنتق الزبائن. نبوية أقلهن خروجً البيت. فينطلقن منه إلى شق

كي ترد له يستعطفها ل، اويعاملها بود شديد. وتسخر هي منه أمام الجميع. تأخذ نقوده من محفظته وهو يمانع أحيانً 
 بعض ما فيها.

 ة عندما تفشل إغراءاتها تصمت. فهي تقوم بأعمالوالمرأ ، لكنها تمانع، تدعوها أمه إلى مصاحبة رجل غير هذا المسن
 البيت.

، ا مريضة بالسل. شديدة النحافة كأنهتقريًباهي في مثل عمره ، اقتربت من حسن، وتتمنى أن تتركه، نبوية تزهد عملهن
 وتحت عينيها سحابتان سوداوان. 

حلم وهي ت ،امت في أول ليلة جاء فيهاال من أجل أمه. ن، عندما جاء حسن إلى الشقة أحست بأنه جاء من أجلها هي
عالقة نظيفة ليس كما تفعل مع الرجل المسن. حلمت بهذا رغم علمها بأن حسن ال يعرف ، بأن تقيم عالقة معه. ال

وق الفراش ا فولو كان نائمً ، تجلس بجواره، جوداتو وعندما تخلو الشقة من كل الم ًدا.وربما ال يذكر وجهها جي، اسمها
 ويريد العودة من حيث جاء.، فقد بكت عندما أحست بأنه مل وجوده معهن ،لذا، تداعبه

 فضحكت قائلة:، أحست المرأة العجوز بها

 تريدين حسن ابني؟ -

 ليس كما تظنين. -
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 ماذا تقصدين؟! -

 فدعيني وشأني.، لن تفهمي -

، بعضهم مالبينها باالسط، يأتيها الرجال األغنياء، منذ زمن بعيد والمرأة العجوز تحس بأن نبوية تقترب من الجنون 
فالرجل فوق عمره  ، منها. لكنها ترفض هذا بشدة مكتفية بمسن ال يعطيها إال القليلويريد نبوية بداًل " يزهد "مرافقته

 موظف على قدر حاله.، الكبير

لكن ، ببالنسوة حولها يسألنها عن الس تكما أن المرأة العجوز رأتها أكثر من مرة تبكي دون سبب. في أول مرة التفت
 هذا أصبح عادة بعد ذلك.

 قالت المرأة العجوز:

 إنني ال أريد أن أفقد حسن ثانية.، نبوية -

 وماذا أستطيع أنا؟! -

 هو يرتاح لك أكثر منا. -

 أم أن العجوز تدعي هذا لكي تبقيه معها؟!، حقيقة حسن يرتاح لها، فرحت نبوية

 لماذا تريد أن تتركنا؟، حسن دقت نبوية باب حجرته:

 ما جئت إليها.، ا: لو أعلم أن أمي تعيش في هذا الجويها غاضبً صاح ف

 أجدها في ذلك الوضع المخزي؟!، ثم بكى وأكمل: بعد أن تمنيت رؤيتها

 بحضورك.ًرا إنني سعدت كثي، وضعت نبوية يدها فوق شعر رأسه: ال تغضب هكذا

 جلست بجواره:، دفع يدها في غضب

عرت بأنني ش، فأنت لم تتعود حياة كهذه. لكنني فرحت بوجودك، قةمنذ أن أتيت وأنا أحس بأنك ستترك الش -
 أعيش منذ أن رأيتك.

 أحس حسن بصدقها. ، كانت نبوية تبكي



 

 

147 

، ليكسيضيعك ويقضي ع، فوجودك معنا إلى األبد، البد أن تترك الشقة، إنني ال أريد أن تبقى هنا، حسن -
 وأنا ال أريد هذا. 

 بل أمسك بيدها األخرى:، لم يدفع يدها، المرة عندما وضعت يدها على شعر رأسه هذه

 البد أن أبتعد.، نعم يا نبوية -

 عدني بأن تزورنا من وقت آلخر. -

 وذهبت إلى فراشها لتنام.، وأغلقت باب الشقة خلفه

لى عزيزة. –أخته  –فقد اشتاق للبنت الصغيرة ، لم يذهب للورشة  وللولد الذي مازال في قماطه. وا 

وشقيقها ، ن ماتحسي، الكل تركها، من سيدق بابها اآلن)وى للبنت ودق الباب. أسرعت عزيزة إليه الحل، اشترى كعادته
 .(وحسن تركها وعاد إلى أمه، انشغل عنها بزوجته وأوالده

 وجدت حسن أمامها:، فتحت الباب متكاسلة. فربما أن رشيدة جارتها تريدها في شيء كعادتها

 أين كنت؟، حسن -

 قال:، ضمته لصدرها باكية

 ولن أترك أختي وأخي. ًدا.لن أتركك أب -

أسرع  ،اقتربت منه مبتسمة منادية بكلمات غير مفهومة، كانت الطفلة تسير بمساعدة الجدران والمقاعد لتصل إليه
 . إليها وضمها لصدره وقبلها
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 قصة

 البكاء األخري

 جار النيب احللو

 

 

ت دقق، وارتديت المعطف الذي تحبه، بعد أن حلقت ذقني
 وفرح يغمر القلب. بعدها، نصف ابتسامة، النظر ألتأكد من مالمحي

دني وأقسم صديق أنه ش، ا في طريقيقالوا أنني كنت أطير ولم أر أحدً 
ي التاكسي الذي حدثن االيسرى، لكني كنت بعد لحظة راكبً من يدي 

، ثم رةلة األولى والموت في القبلة األخيسائقه عن الغرام وروائح العطر واألغاني القديمة ومناديل العشاق. وتوتر القب
اني وقبل أن أتحسس قلبي رم، وهو يحكي عن التاريخ الدامي ومشانق النخيل ومسدسات المحبين ة،أصبح أكثر حد

على  ا.رً فدخلت متعث، ي ، والمصابيح تضو وسمعت موسيقى خافتة تطن في أذني، أمام المكان. شممت رائحة الطعام
ولي : إلى أين؟ نظرت حرفعها في وجهي سائاًل ، ا وفي يده عصا من شجرة عتيقةان عجوزً وك، التقيت به ،الباب

فدخلت.  ،وسمعت همس الجنون ، دخل. ومط شفيته خلفيامغلق؟ أشار بعصاه وتمتم في عجب: وسألت: هل المكان 
، عت ضحكتهالحظة من سكون رهيب ذي رائحة مميزة. أحسست بثقل الصمت الناتج عن خوف أو دمار.. أو... سم

وبأنني  ،تحسست العنوان بجيبي وتذكرت أنني رغم كل شيء دفعت النقود للسائق، لم أخطئ المكان، تنفست بارتياح
وشممت عطرها وأنا واقف بجوار الباب وخلفي العجوز يتابعني بعينين محروقة ، قرأت الالفتة وميزت ضحكتها

محددة كأنني أحفظ سكتها منذ وضعتني أمي في يناير قديم مشيت باتجاه مائدة ، األهداب. ضحكتها.. هناك. دخلت
عض وب، بعض الدفء سرى في الكرسي والمائدة، شددت الكرسي وجلست، وبارد. كانت المائدة في برودة ووحدة

بحثت بعيني وبقلق عنها. لن تتأخر. تعشق المحبة لهفة العاشق المحب فتتأخر الدقائق ، البرودة سرت في جسدي
قلقي  اًل جلست حام، هو يعرف أني في انتظارها، مساحات من القلب. تابعت السيارات. لم يأت النادل لتمتلك أكبر

مر رجل متفحم وجوعان. أنا أعرف شكل الجوعى لكنني ال أفهم في التفحم. قرضت أظفاري لعلني اآلن طفل.. 
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لل أحدهم بينما يتس، اآلن في البرودةالعاصمة تموت ، لعلني.. معي العنوان والنقود ومعي قلبي. نظرت خالل الزجاج
قنبلة. وعندما واختفت بعد انفجار ال انً يثم انحرفت يم ،قنبلة وقابل سيدة عجوز فابتسمت العجوز ابتسامة واسعة حاماًل 

ي معاطف. لم أستطع. أكلنأن أحس رعشة البرد ودفء جيوب ال، أتت سيارة واقتحمت المطر حاولت أن أتابع الوجوه
وكنت أحمل في حافظتي هويتي. قال سأحاول إيقاف دورة األرض حتى ، ا وعدتني بتفاحة وصدر وشفاهنهإقلقي إذ 
ووعدتها أنا بجملة  ،نها وعدتني بيمامتين وأغنيتينإ، ثم قلت سترحلين معي إلى حيث نهاية ال تنتهي ك، لكنأشبع منك

في الهاتف أخبرتي بمفاجأة. سألت هل لها  لها مذاق التراث وجنون المجهول. ابتسمت. أنا أحب ابتسامتها خاصة.
 ،ح يدهالم تفت ي أن أقبلها. وحين دسست في يدها سر فسكت ونسيت ، مالمح؟ قالت لها روائح عطرية وحب مدهش

ولماذا  ؟لعينهذا الرجل بهذه ا يّ ، ياه. ثم إننا.. لماذا يبص علبل دست يدها في صدرها وسرها ووضعتني بين دفئين
ا خلع مالبس زماننا وارتدى مالبس الصحراء؟ ويدندن كلمة واحدة بملل: يا ليل... يا ليل. وال ولماذ ؟يمسك بعصا

أعرف بالضبط كيف شممت رائحة بارود!. كانت في الهاتف قد دعتني على عشاء مع روائح عطرية في بهجة الزمن 
ت اهدأ أيها القلب قل، ت أركض إليهاشهيقها. دخلت بفستانها وكالمها وحقيبتها كد، قبل البكاء األخير. سمعت همسها

فعضت  ارفعت يدي ملوحً ، فها هي. ودخلت واكتشفتني من أول وهلة كما اكتشفتني لحظتها فوق جسر على نهر
مثل نجوم  جمياًل  اوقبل أن أناديها باسمها رأيت أختيها معها. الكبرى ترتدي فستانً ، دراك امرأةا  شفتها السفلى بفرح فتاة و 

ن إقالت و  ،وقبل أن تجلس حكت لي عنه وعن شروده مثل ظبي وبكت ،على ظهرها اا يسدل ستارً السينما وشعره
ال تزعل وحاول أن تغني معي. سحبت يدي من يدها  :ثم قالت، الصحراء تافهة وأنه حبة رمل مضمونة في يدها

بين يديها  صغرى وهي تقلبوابتسمت ال، وأخرجت مناديل الدموع ونشفت ما فاضت به العين ،الباردة ودهشت لبكائها
ترتدي البنطلون والبلوزة البنفسجية ويبدو في شقاوتها سحر األنوثة. أما ، وكانت مشرقة الوجه، مجلة مصورة ملونة

ننا الحكايات تربت بي، عرفهما من سنوات بعيدةأ ، قدمتها لي. هي فكأنها ليست هي. كانت كعروس تمد يديها للحناء
 وآخر ما اقترفن من آثام حب صغيرة.، وما يحلمن به، رف ما يخبئن تحت الوسائدوقصص العشق والشجن كنت أع

جلستا أمامي. جلست هي بجواري ابتسمت وقالت تقدمهما: روائح العطر.. أكذبت عليك؟ قلت ال.... هما أختاي من 
دري.. فون في صلت ال.. هما حب مد. أكذبت عليك؟ قحمرت الصغرى خجاًل ابعيد. قالت: وهما تحبانك مثلي.  زمن

بثهما الحنان والحب كلما اقتربا. أخاف عليهما كلما ابتعدا. قالت: لكنك لن تجد مثلي في المدن والبراري وال في أ
، دهاثم استندت برأسها على كتفي. ماذا سنأكل؟ شددتها من ي، السماء. قلت لم تكذبي. اقتربت مني المس كتفي كتفها

رة قرنفل قطفت زه، أن نختار اللحم واألرز والبيتزا والشاي والقهوة. حملنا السلة درنا في المكان. علينا، قامت معي
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ا في نافورة السمك وسبحنا خلف األلوان ونشدت نشيدها الباكي ودخلت بها تحت شجرة الموز ولعبنا معً ، بيضاء
حلم عن الطفل الذي يحدثتها ، وخلعت مالبسها تحت النافورة باحثة عن أغنية للدفء فيما كنت أدعك لها ظهرها

وشممنا رائحة الفستق وأكلنا الفستق ورجعنا ، وحين تمددت أمطرت السماء عصافير ملونة حطت عليها، بسندباد
نف وعلى المائدة من كل ص، بشبع. وفي لحظة فرح يحاصرها الخوف أمسكت أيادينا ببعضها وسرى دفء بال حدود

والسياب  ،وم وماركيز وشوق البنات وهاجس الكتابة والموت في قوقعةتلهينا عن األكل بالحديث عن الفرس والر ، ولون 
قالت: ألجلس في عينيك. ولما تكلمنا في العشق ، تبادلت مكانها مع أختها الصغرى ، قلقت وقامت، وعفيفي مطر

 والقتل قامت بقلق وجلست مكان أختها الكبرى قلت تشبهين الشموع في تألقها.

أمسكت يدها ألشدها نحوي. سألتني: ترى كيف تكون نهاية عالقتنا؟ أخال أنك  علّي. يقالت األغنيات تستعص
اضطربت وأنني هزني الدوار وأن الزمان حط بكل مسخه على كتفي. ترى؟! قلت: لعلها البالد وأزقة البالد وجوعها 

لعلها السحب ، ل بينناا تفصولعلها الصحراء بعاصفته، وحواريها وعيالها وموتها لعلها.. ولعلها الجبال بشمسها وجفائها
.. قلت ال.. لعلها المائدة.، فال تحمل السالم لعله المطر.. مطر مطر.. لعلها القنابل قلت تتشظى بيننا اتنأى بعيدً 

لعلها الرسائل تبعد بيننا حين تعجز عن نقل سخونة القلب وفزع الخاطر.. ولعلني سأكون في هذه اللحظات في البعيد 
وأقرأ الجرائد  ،ستعيشين في الموت وأموت أنا في الحياة. سأقف في طابور الخبز، ي القريب الملتهبالبارد وأنت هنا ف

لسهد في ليالي في الشمس. ا ةالحدوت ي وتعر  ،ستمتزج المرارة بطعم القرنفل ،كتب الحكايات المفعمة بالشجنأو  ،القديمة
تبت ربما حكيت عنك لألصدقاء أو عنك ك، ائلكلكني على أي حال سترجفني رس، والقهر في ليالي الشتاء ،الصيف
 فتعبر بي ابنتي الطريق وهي تسألني ماذا تشتهي؟  وربما أعيش طوياًل ، ملحمة

النسور  أو.. ربما هو انقضاض، تضعني على حد الحياة الكنها دائمً ، فأقول ذكرى فريدة أكاد أنسى تفاصيلها
، ائلناركة ال متناهية... وربما يتحلل الجسر الطيب الذي تعبره رسفأهرب من الجوارح وأكتب لك وتكتبين في مع، علينا

قة تهنئة بعيد ثم في كل عام بطا ،أو لعله الفلسطيني يهجرنا بال عودة... ثم.. ثم.. الرسائل األسبوعية تصبح شهرية
وتتكئين على  ،ثم يبيض شعرك ،ظللت طول العام أبحث عنها :وفي يوم ميالدي ترسلين بطاقة وتقولين، غير سعيد

ال نتعرف  اجوزً أراك ع اسأرجع عجوزً  ابعدها بعشرين عامً ، الرد عليها و.. وهكذا تضحك علينا السنون  نرسائلي وتنسي
 قط.ونروح في ضحكة مصحوبة بالسعال...و... ف ،وحين نتعرف على بعضنا ستنطقين اسمي بصعوبة ،على بعضنا
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وحات وسقطت الل، علت أمواج البحار، اء المدينة والجسورواهتزت أحي، ضربت المائدة بيدها فاهتز الطعام
وتساقط  ،وهرب الرجل من بيته وهو يتحسس مسدسه، وتلعثم الشاعر فوق المنصة، في معارض الفنون التشكيلية

ت وأمسكت برأسي وضمتني لصدرها. ضرب، وازدادت دقات قلبي ومسحت عرق جبهتي. ربتت علّي الصغرى ، البلح
م: وبصت في عيني وتمتمت بأل، واغرورقت عيناها بدمع حارق ، ال.. بل مات العالم في هدوء، العالمالمائدة ثم هدأ 

 ليس هكذا.

وكتم  ،ونزع الصور من الحائط، وقد بدأ صاحبا المحل في سحب المفروشات واألكواب والمالعق ،وكن يبكين
 ار لحنً وهرب البعض وهو يصف، لمنضدةووضع حذاءه فوق ا ،وحلق شاربه ،صوت المغنية ورفع تسعيره المأكوالت

م ترنحت هي ث، ةذن؟ خلسة عبرت قطإ، فيما سألتها كيف والبنات حملن أحذيتهن وهرولن كأنها غارةا، غامًض 
وقالت: ببساطة.. ذات صباح له شمس سننزل البحر.. ثم أروق لك مبتلة فتحضنني سأشعر بيديك  ،استعادت حياتها

 الدماء.. وحينها نغرق في فرح وموت بال قرار.بدفء ينتشر مثل ، خالل الماء

 اثقيل نستمد من الجمرات دفئنا واحمرارً  ي ذات مساء شتو   وقالت: أو... ربما..تأملت وجهي المتغضن طوياًل 
وص في قرار أو نغ ،ونختفي في حبات القمح ،فوق كل القرى  اشجيًّ  ارقيقً  اناعمً  اللجسد يحترق المنزل ونطير رمادً 

 مكين.

ى أطبقت على يديها فاستسلمت كطفلة ولحظتها ابتسمت الكبر ، فت بشح خيالي وضعف طموحي وهرم روحياعتر 
ابل من السباب فيما و  افانطرحنا أرًض  ،فجاء صاحب المحل وزغر لهما بعينين قاسيتين، ووقفت الصغرى بحماس بالغ

ن فتسقط ي الصغيرين القصيرين الواهنيألن العاصمة كانت تشتعل. ولم يبق أمامي سوى ضمها بين جناح ؛يحط علينا
مني كثمرة أقوى من شجرة. ولم أكد أصرخ حتى جاء الرجل وعصاه وسألني بسخرية وغيظ: هل حضرت؟ دارت 

رض، وصورة فتاة خلفها بخط وأرجل مائدة مقلوبة وأحمر شفاه مغروس في األ، عيناي في الخراب.. أكوام وتراب
ومفتاح في سلسلة مشدود إلى جزء من قميص كان يرتديه. دهشت. ، افة حسهمهداء للذي جارى األطفال رهإ نسائي 

ابتسم وقال: كان.. كانوا يجلسون هنا..  اسألت الرجل: ألم يكن هنا أشجار.. وطعام.. وبنات يعشقن الرجال؟ أخيرً 
أطفال كانوا كذكر.. كن يأتين خلسة.. والرجال أ. وكنت أنت تأتي عندما كانت هي. وكن يضحكن في أنوثة وخجل.

 ا من محاسن ودالل... وكن...كن يظهرن بعًض ، وأذكر البنات، في يوم عيد
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 برميل األمونتيالدو

 دجار ألن بو: إتأليف

 العينني رانية أبو: ترمجة

 

 

ه ؤ أيما خطأ حتى تخطت أخطا يفي حق أخطأ )فورتشينيتو(
 وصلا نملكن حي ،تهديد يكلها ولم أوجه له أ احتملتهاو  األلف خطيئة

هما منه م يوأن أقتص لنفس . قررت االنتقام.األمر به إلى اإلهانة
، رالضر  بيبل أن أعاقبه دون أن يلحق  ،فقط يفي حق أن أعاقب من أخطأ يعند يفالعقاب ال يعن، طال الزمن

 يه من نفسكهو تمكن فكرة هال ي.. لكنه لم يدرك أن سبب ابتسامت.االبتسام له كلما قابلته يعادت يه فواصلت كما
 فوجدت المدخل لتحقيق هذه الفكرة. افكرت فيها كثيرً والتي 

يتمتع بنقطة  قد يحسب له ألف حساب إال أنهو  التقديرو  باالحترام اجديرً  رجاًل فبالرغم من أن )فورتشينيتو( يعتبر 
بالرغم من .. و اع النبيذو معرفة أنفي  تباهيه بخبرته الكبيرة وهي تيتخدم تحقيق فكر التي  هذه من النقطةو  ضعف كبيرة

أتمتع بنفس  اأنا أيًض و  حينما يتكلم عن المجوهرات إال أن خبرته بالنبيذ المعتق البأس بها اأن )فورشينيتو( يعتبر مدعيً 
 .الفرصة لذلك يريت منه كميات كبيرة كلما سنحت لالقدر من الخبرة بالنبيذ فلطالما اشت

بالرغم من أنه  احارًّ  استقبااًل  نياستقبلصديقي الذي لغروب التقيت بوقت ا ،مساء يوم من األيام المهرجانات يف
يضع على رأسه قبعة مخروطية الشكل يتدلى منها مجموعة من و  ،مالبس مبرقشة يوكان يرتد ا،جدًّ  كان ثماًل 
 . األجراس
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بيذ )األمونتيالدو( نمن  اشتريت برمياًل  نيأننا التقينا أل محظوظ)فورتشينو( أنت  ي عزيز  :صافحته بحرارة قائاًل 
 .يأشك أنه أصل نيلك

 . هذا مستحيل ؟برميل ؟)أمونتيالدو( ؟كيف ذلك تعجب )فوتشينيتو( متسائاًل 

الثمن على أنه )أمونتيالدو( قبل أن  سددتأجبته قائاًل: أشك في ذلك لكني كنت من الحماقة لدرجة أني 
وبما  ،ب في تفويت الفرصة ولذلك البد أن أبدد شكوكيفلم تكن موجوًدا وقتها وفي نفس الوقت لم أرغ أستشيرك....

 ( وسيخبرني...يسألجأ إلى )لوكس أنك مشغول فإنني

يزعمون  نبيذ )األمونتيالدو( لكن بعض الجهلةو  ( ليس بمقدوره التمييز بين نبيذ )الشرى(ي)لوكس بالرغم من أن
 .نا نذهبهيا ب: .. تحمس )فورتشينو( قائاًل .ذوقك مستوى أن ذوقه يرقى إلى 

  ؟إلى أين: فتساءلت قائاًل 

 . تخزنون فيه النبيذالذي  إلى القبو: قال

 أيلديه  ليس (يا )لوكسعمومً و  أثقل عليكو  ال أريد أن أستغل طيبة قلبك صديقي كال يا: فأجبت بتعفف
 ...النترات الخانقةوة بالقبو ال تتناسب معها فالجدران مكسفي  الرطوبةو  من نزلة برد شديدة نيأنت تعا اأيًض و  ارتباطات

 .يذكر افنزلة البرد هذه ال ُتعد شيئً  ،دعنا نذهب: قائاًل  نيقاطع

 البيتمن الخدم ب لم يكن أحدٌ تي و ذهبنا إلى بيا و ارتديت معطفً و  يا من الحرير األسود على وجهوضعت لثامً 
أنا و  خروأشهرت اآل تو( أحدهمافأعطيت )فورتشيني ،... أخذت مشعلين من مقر الخدم.ذلك لذهابهم خلسة للمهرجانو 

كان و  بو فاجتزناه حتى وصلنا لسلم ملتو  للق يمرات حتى وصلنا إلى المدخل المؤدمو  مارين بعدة غرف سائر أمامه
تحت  (زورحذر شديد حتى وصلنا لمدافن )مونتريفي  هبطنا السلمو  فطلبت منه أن يتوخى الحذر ي)فورتشينيتو( خلف

قوة السعال و  فقد كان يترنح من تأثير النترات ،دلية من قبعته تدق مع كل خطوة يخطوهاكانت األجراس المتو  األرض
أو الكالم فقلت له بحزم سنعود فصحتك ال تقدر  يصديقي غير قادر على المشغضون عدة دقائق أصبح  وفي
تمأل تي ال المديوك جرعة من نبيذ افقلت له عمومً  ...لن أموت من السعال: )فوتشينيتو( قائاًل  ني... قاطع.بثمن

 أعطيتها له فشربهاو  كسرت عنقهاو  التقطت قنينة نبيذو  ثم مددت يدى ،الرطوبةو  المكان حولنا كفيلة بحمايتنا من البرد
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: م قالث ،اسرنا سويًّ و  مرة أخرى  ي.. أمسك بذراع.فدقت األجراسا ثم هز رأسه مستمتعً  ،أعقب ذلك صمت لبرهةو 
 . رة عظيمةتتمتع بشهو  فعائلة )مونتريزور( كبيرة ي: هذا طبيع... قلت.اق واسعسراديب القبو هذه تمتد على نط

 .. .لم أعد أذكر شعار عائلتكم: قال

ه قبضت على ذراعو  هذا شعارنا. ثم لذت بالصمت (دونما عقاب يحقفي  )ال أحد يخطئ :قلت بتنمر شديد
 .قبضة شديدة

ازداد  ...لسراديب كما لو كانت طحالب تسكن قاع النهرتتدلى من جدران او  ،تزداد النتراتإن كثافة : قلت 
 فرغهاكسرت له فوهة زجاجة نبيذ أخرى فأو  ،افلم أكذب خبرً  ،سعاله بطريقة ملحوظة.. فطلب قنينة أخرى من النبيذ

ي ف نظرت إليه.. ف.رمى القنينة إلى أعلى بحركة غريبة لم أدرك سببهاو  ،فبرقت عيناه ،فمه كلها على مرة واحدةفي 
 ؟ م تفهمأل: . أومأ برأسه وتبدلت مالمحه حتى أصبح جاحظ األعين قائاًل .تعجب شديد

 ! : ال لم أفهمأجبت بتعجب شديد قائاًل 

 األخوة؟ ا في وً لست عض أنت: إًذا قال بمنتهى الحزم

  ؟كيف: تساءلت بتعجب

 ؟األست ماسونيًّ ا: فقال ضاحكً 

 هذا مستحيل.  ني؟لت له أنت ماسو برهة من الوقت ثم ق اووقفت مشدوهً  يتبدل حال

 ؟اأنت أيًض  األم تكن ماسونيًّ  ي:ثم قال ل ،فضحك ضحكة غريبة

أكيد.... أنت تمزح بالت :فأجبته قائاًل: نعم وأخرجت شارة الماسونية من جيبي... فتراجع بضع خطوات قائاًل 
لت لبرميل )األمونتيالدو(.... فقفي األمر أنه غير الموضوع فجأة وطلب مني أن نكمل السير حتى نصل  والعجيب

وتابعنا البحث  ،مرة أخرى فاتكأ عليها بكامل ثقله يمددت له ذراعفوضعت الشارة في جيبي و  تريد... له: فليكن ما
رائحة  يالممرات حتى وصلنا لسرداب عميق ذفانحنينا عابرين بعض  ،األقواس المنخفضة عن البرميل... عبرنا

القبو وكان  ،رانهجد يتغط وقد اصطفت البقايا البشرية صفوًفا ،سرداب أقل اتساع ا إلىواجتزناه حتى وصلن ،كريهة
أربعة  يلقبو فتبين تجويف يبلغ عمقه حوالالعظام التي تجمعت أمام فوهة ا .... أزحتيقد صمم على الطراز الباريس

لتجويف... تشينيتو( أن يتفحص عمق اأذرع... حاول )فور  ةأو سبعة ست يه ثالثة بينما ارتفاعه فكان حوالأقدام وعرض



 

 

155 

ا انتظرتها منذ لحظة دخولنا هذه المقابر اللعينة فقلت له: تقدم ي فقد حانت اللحظة المرتقبة والتي ،هنا فكرت جيًدا
خص ما يهيا تقدم لتنعم بالنبيذ المعتق الرائع.. أما في صديقي فبرميل )األمونتيالدو( في انتظارك في هذا التجويف..

لفه المعتق ثم تقدم بخطوات غير ثابتة وكنت خ (... فقاطعني قائاًل: إنه جاهل ال يعرف قيمة النبيذ الجيدي)لوكس
ذا بصخرة تعيق تقدمه ،وبعد لحظة وصل مكان بالقبو يشبه المحراب ،تماًما ات فوقف في حيرة من أمره وعالم ،وا 

مسمارين  غالًّ الجدران مست قليلة كنت قد قيدته إلى وفي دقائق ،بل وسيطرت على مالمحه تماًما ،الغباء قد بدت عليه
ى منه سلسلة تتدل وفي أحد المسمارين قفل ،مثبتين في الجدران وتفصلهما عن بعضهما مسافة ال تتعدى القدمين

إال لحظات حتى تمكنت من توثيقه تماًما... هنا تملكه ذهول عظيم  يه ماوحوطت خصره بها و  ،حديدية فاستخدمتها
لم يبد أية مقاومة... تراجعت وقلت له تحسس الجدران أليس بإمكانك لمس النترات... تراجعت عدة خطوات  حتى إنه
فإذا به قائاًل: دعني أتوسل إليك كي تعود وال تتركني هنا وأيًضا )األمونتيالدو(... وفي هذه اللحظة أدركت  ،أخرى 

 تيالدو( هاها ثم تركته وتشاغلت بالبحث عن مجموعة من)األمون اأنه لم يستفق بعد من الصدمة وضحكت قائاًل: حقًّ 
الصخور ألغلق بها كل منفذ يوصل إليه كما أغلق على كل منفذ لالحترام والتقدير وحرمني من تقلد أي منصب 

خوة... وفعاًل وجدت مجموعة من الصخور كافية لسد مدخل المحراب ى قدر من االحترام كما فعل مع اإلعل ييضف
ن انتهيت من بناء الطبقة األولى من الجدار حتى سمعت أنين إما و  ،اء سد ألغلق به فتحة المحرابوبدأت في بن

ا منه لكن الغريب في األمر أن هذ يأدركت أن عالمات السكر بدأت تنتهوهنا  ،)فوتشينيتو( واهن يخرج من عند
جأة سمعت صوت ثم الثالثة فالرابعة وف ،انيةاألنين تبعته فترة صمت طويلة.... لكني لم أكترث وأكملت بناء الطبقة الث

ج توقفت أن سمعت هذا الضجي تحرك السلسلة الحديد وارتفع أكثر وأكثر حتى إنه أصبح يشبه الصراخ... وبمجرد
صخرة واحدة فوق األخرى.. استمر الصوت لعدة دقائق وقررت خاللها أن أهدأ  عن الحركة ولم أستطع وضع يأطراف

وانتظرت حتى تالشى الصوت تماًما فهممت إلنجاز  ياستطعت تحريك أطراف يد لدرجة أنيشد اإليه برض يأصغو 
فانتهيت من الطبقات المتبقية في السد فبنيت الطبقة الخامسة والسادسة فالسابعة حتى صار الجدار  ،الذي بدأته يعمل

حتد من ت صرخات متتالية توفجأة دو  ،نه جسد )فوتشينيتو(إ يفحدقت في الجسد الموثوق أمام ي في مستوى صدر 
صرخة إلى أخرى وشعرت وكأن هذه الصرخات لكمات تدفعني خارج المكان بشدة... ترددت وبدأت في تلمس حوائط 

النتقام لكل وهو ا ،الهدف األسمى الذي جئت من أجله يووجدان يالتجويف فانتابتني رجفة شديدة لكن خيم على عقل
ساءة إكل لوقطعناه على أنفسنا وخلفه،  ولكل عهد ووعد اقتسمناه ،وخانها اسويًّ لكل فكرة تقاسمناها  ي ما فات من عمر 

هانة، شعرت بالرضا والسكينة في الحال، برقت في رأسى فكرة نميسة.. فبدأت في هانة وجهها إلى دونما أرد هذه اإلوا  
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مرة لدقائق اة من الصراخ مستوظلت هذه المبار  ،فغطى على صوته تماًما يعلى صراخه حتى ارتفع صراخ االصراخ ردًّ 
يت من فقد انته ،قد أوشكت على االنتهاء يوكانت مهمت ،حتى هدأت الجلبة تماًما..... كان الوقت منتصف الليل

 فبذلت جهًدا كبيًرا لرفع هذا الحجر الثقيل إلى ،ولم يبق إال حجر واحد يوضع في مكانه ،األجزاء األخيرة من السد
ب رهيب رعسمعت ضحكة ضعيفة خافتة وفي نفس ذات اللحظة شعرت بقشعريرة و  موضعه لكن في هذه اللحظة

ة... تال أو شعيراتي الدموي يرأسو  يسواء كانت شعر جسد يتشنج كل شعيرات جسدفي أوردتي تسبب في  ي يسر 
المهرجان  في وهل ينتظرنا الجميع ،هاها إنها كانت دعابة جميلة :ذلك صوت حزين يبدو أنه صوت )فورتشينيتو( قائاًل 

لم يكن هناك  )فورتشينيتو(... لكن اثم خفت الصوت وانتهى تماًما.... لم يعد بإمكاني الصبر فناديت بصوت عال  جدًّ 
كومت و  ،ووضعت الحجر األخير في موضعه يإنهاء عملفأسرعت في  ي،صدر رد وأحسست وقتها بألم شديد في 

ولمدة نصف قرن من الزمان لم يقلق راحة هذه العظام  ،السياجوأضفيت على المكان شكل  ،العظام فوق البناء الجديد
 .ولذلك فلندعها ترقد في سالم ؛مخلوق 
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 قصة  

 حلم

 خليل اجليزاوي

 

 

ق ينزاح الضي، أشعر بالراحة، تمأل النسمات الباردة صدري 
تبدو الشرفة بعد منتصف ، الروح في الصدر تنفرج حبسة، بعيًدا

أهرع إليها من قيظ وخنقة غرفة ، دهاالليل واحة للظالم التي أنش
 .المكتب

أقتسم ، ابلةأنظر للشرفة المق، تبدد حبسة الروح في القفص الصدري ، تخفف وطأة الضجر، علها تروح، ألوذ بها
أتشبث ، الذي ترسم مالمحه البسمة المشرقة، المالئكي أصافح الوجه، أتعلق بها، معها الهواء البارد والوحدة والملل

، وحدي أفهمها، ةبلغة مشفر ، تقول النظرات المتبادلة كالًما كثيًرا، نلتقي بالعيون ، عبر سكون الليل لرفيع الممتدبالخيط ا
تتساءل تدور ، تلحقني هي، أعانق نجمة الليل، والسماء الصافية عبر فضاء الشارع المضاء، أحلق بأجنحة الحرية

 :الشرفات المقابلة متنمرة تمسح، بعينيها
 ، وصوتك عال في نصف الليل؟ةكد بتكلم مين -

أرى الشيش ، ألح عليها أن تدخل كأنني، أختلس نظرة خاطفة للتي تقف في الشرفة، أقسم لها أنني لم أفتح فمي
ى والذي أوشك عل، ترصد بداية الشجار الليلي، أنها ال تزال تتابع الموارب والنور المتسرب من خصاص الشيش يعلن

العينين الواسعتين كانتا  لكن، أو على األقل في حجرة الجلوس، بضرورة الكالم بغرفتهاأحاول إقناعها ، االنفجار
وفين جوزها هذا التيوس ، التي باتت في الشرفة تخطف الرجال .......تؤكدان أنها فقط تريد أن تعرف مين بنت الو

 الكبير؟
 .ة والمفتوحةي تقذف بها الشرفات المواربتلك الت، أخشى من حجارتها النارية، يعلو صوتها ثائرة، تشتعل المعركة
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التواصل والجلوس على المكتب  أخفف عبء، في حجرة الجلوس أؤكد لها أنني فقط كنت ألتمس نسمة الهواء
سريعة ، العينين تهز رأسها وقدميها في حركات متوترة مفتوحة، في ريبة ودهشةلي  تنظر هي، ساعات طويلة

 :ومتالحقة
 !ل كلمةنعم! أنا متأكدة من ك -
 !ديشيفاك بعيني أنا  -

لقي! سؤال حائر يقف في ح، األنفاس الحارة تعلن عن الغضب الذي يمأل صدري بي، يعلو صوت ضربات قل
 ؟حقًّاهل كنت أتكلم مع أحد 

 !والثانية تتحسس دفء ظهرها، أنها رأتني أقف في الشرفة بجوار بنت الو....... ويدي في يدها كيتح
تتسع عيناي  .بلها ثم توارينا خلف سور الشرفة ورحت أحرث أرضها العطشى وأرويهاتؤكد هي أنها رأتني أق

 بالدهشة! هل أصدق ما تحكيه؟
 !متعجًبا أتابع ما تقوله

 :تنادى، تفتح شباك الشرفة، تقوم فجأة
 !يا ميادة!، يا محمد!، يا آية، يا شيماء -
 !تعالوا، بصوا، شوفوا األستاذ المحترم بيعمل إيه -
 كل ما أسمع؟ يل كنت أعه

 :تقول هي مؤكدةتي، مدافًعا عن قلع، هائًجا، ثائًرا تييعلو صو 
 !نعم كل هذا رأيته بأم عيني في الحلم -

 :ساخًرا أقول، رددت بآلية
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!...............في الحلم -

 :تواصل هي حديثها وتؤكد، شهقة كبيرة تمأل صدري بالهواء الرطب
 !............فعل معهانعم رأيتك في الحلم، ت -

 !......كنت واقف في البلكونة! صح! بتعملوا إيه، وقمت من النوم علشان ربنا يكشفكوا
 ل.....! هربتها فين؟و ق -
 !وهللا كل ده ما حصل -
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 :تعيد هي سؤالها، أضرب الكرسى بيدىتي، ثور  يغلت
 كنت واقف معاها بتعمل إيه.....؟ -
 :أصرخ، ينفجار عقلمن اأضغط خوًفا ، يبكلتا يد يمسك رأسأ
 !تاني -
 !إنت فاكرني ها أسكت -
خواتي -  !كل ده ها أقوله لعمتك وا 
 !وبعدين هاخد البنت وها قعد عند ماما -

 :تهائ، تهدأحاول إقناعها
 !يا مدام، أنت لسه بتقولي إنه حلم -
 !بيحصل بالضبط، كأنني أشاهده تماًما ينعم أنا بحلم بالل -
 وال من الباب؟كنت واقف مع مين؟ وهربتها من الشباك  -

ون العصبي القول، تغلي الثورة في صدري ، أعود إلى غرفتي، أجمع أشالئي الممزقة بين الشرفة وحجرة الجلوس
 .يعلن غضبه، يكركر بصخب عال
، الشرفة المقابلة الموارب والمضاء بينما كانت عيناي تتعلقان بشيش، ُمتجاوًزا كل هذا الضجيج، أغلق غرفتي
الحديث  بينما كانت هي ال تزال تواصل، الكثيفة التي باتت تمأل الغرفة الكبيرة الغيمات الضبابية، عألمح ابتسامتها تتس

 .الهاتفي تخبر كل األقارب والجيران بما يحدث في الشرفة ونص الليل
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 قصة

  فرش الشيطان

 بو خنيجرأمحد أ

 

 

كما  ،رأيت الشيطان بعينّي هاتين نيأ بيهل تصدق يا صاح

فقد  ،ا هكذاا أو مستهزئً انتظر.. ال تدر وجهك مستهينً  ،أراك اآلن

 ل؛ وعورة النزول كانت تجعل تركيزي من الجب حدث هذا أثناء هبوطي

تي، صغر جراء غفلالفي  تلقيهاالتي  فمنذ تلك الخبطة القاسية، اليمنى تيا مشكلة ركبتعرف طبعً ع قدمي، على موض

نت كشرير، أعرف مقصدك، لكنه ليس لقدمي التي تبتسم يا ، وطالهبفي  اليسرى  وأنا أحرص على أن أقدم قدمي

 رأيت.الذي  من الجبل عالقة بالشيطان في نزولي أقدمها

قول: أن والحكاية القديمة ت، محتمين من البرد بأخاديد الصخور العالية، قد بتنا ليلتنا فوق الجبل كما تعلم

التي  ارا الدفء من النأم تراه خرج متلمسً ، أحدثناهذي ال الشيطان يسكن الشقوق. فهل أيقظته حركتنا والضجيج

 فالضوء الخفيف للنجوم لم يكن يسمح لعيني الكليلتين بأن تراه بجالء، ل لم يلحظه أحداكل األحو في  لكن، أوقدناها

 .في هبوطي كما حدث

األكثر ، رخالدرب اآلأيًضا وتعرف ، تأخذنا لقمتهالتي  تعرف علو الجبل والمدقات المتعرجة الطويلة المجهدة

فال يمكن ، كما يطلق عليه، فرش الشيطان، نعم هو، ا من الخطو فيها وقد جرى التحذير كثيرً وعورة واألقصر نسبيًّ 

ا: ا تبسيطً يطلق عليه ، والتيمن قوة وصبر وجلد أن يرص الحجارة بتلك الكيفية الحادة والصعبة يلبشر مهما أوت

وهذا ، حيانكثير من األفي  تحتاج للقفز، صخور عالية وأخرى واطئة، ذه التسميةليس لها أي عالقة به وهيساللم. 
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 ف تهوي في أي لحظة سو  وألنك لو فقدته، ألن األهم هو الحفاظ على التوازن أثناء القفز وطوال الهبوط؛ شيء هين

 انتظار سقوطك.في  المشرعة أسنتها كيلومترات حتى ترتطم بصخور الواديمسافة الثالثة 

، يطانا عبر فرش الشعلى الهبوط منفردً  ي والذى أدى إلى إصرار ، جرى فوق الجبلالذي  أعيد ذكر الخالف لن

نك لم تقف أل صديقيأنا ال أعاتبك يا ، العنت طوال الليل ًرا، ورأيت تناميفقد كنت أنت حاض، ال أريد الخوض فيه

هدوء نحو ب تيقاد خطواالذي  ذلك العناد، بعنادي فقط أقول هذا وأنت أدرى ، رحلة الهبوط تشاركنيو حتى ي، أبجوار 

 الشيطان عبر ساللمه المجهدة.

ي، غلبنلكن التنفس كان يي، ا على توازناليسرى ومحافظً  يا قدممقدمً ، بينما أتقافز كغراب من صخرة ألخرى 

احبي ق كبير يا صفار ، من أسفلًدا كان الوادي يتكشف عن جمال لم نشاهده أبًدا روي، لكثرة الوقوف يمما يضطرن

مامتها والصخور بد، وأنت محيط بكافة تفاصيل المشهد لكن وليس أقدامك متورطة فيه، بين رؤية الجمال من عل  

الحكايات  دعك من، وتنزل هذه الساللم الشيطانية، مرة يعليك أن تغامر يا صديق، ناظريكفي  العتيدة تسد األجواء

قطوا س صديقينعم... نعم يا ، نفي ظل أحدها اآل نجلسالتي  الصخور القديمة عن الذين طاروا ساقطين على هذه

ترتسم  أن، األيس هذا مغريً ، لم يستطع الموت أو تهشم أجسادهم من محوها ، والتيضاحكين والبسمة تمأل وجوههم

 حياتنا القاحلة هذه.في  مثل تلك البسمة بكل ما تحمله من بهجة على وجوهنا ولو لمرة واحدة

فقد كان مرجل  ،وال حتى التحذيرات القديمة، لم أتذكر هذه الحكايات أثناء هبوطى المتعرج صديقيا بالطبع ي

كسب  عليهم، رجاًل  يوأظنن، فالرجال، سوى أن أكمل مهما كانت النتائجلي  ولم يبق ،ألول الدرب نيالعناد قد قاد

 يّ ا قدمل مادًّ الظفي  وسوف أجلس أنتظركم، بلكمسأنزل إلى الوادي ق أننيوقد راهنتكم ، رهاناتهم طالما ارتضوا بها

 نيبكل حزم وكنت أتوقع أن تساند يكما رأيتها وأنا أعلن رهان، اآلن صديقيوجوهكم المجهدة؛ ألمح بسمتك يا في 

كمل أ بي إنها كانت خير معين لي عّلييا صاح نيلكن صدق، ربما لحظتها حنقت من بسمتك الهازئة تلك، فيه

صرار أن  بقوة نيكانت تمد نيصدق، أو أحس بضيق التنفس تيرت بالوهن أو األلم يشرخ ركبكلما شعي، هبوط وا 

، هان بيني وبينكبأن الر  نيفالبسمة كانت تشعر ، ليس للبقية أي أهمية، يا صاحبيًدا انتظارك أنت تحدي، في أكون هنا
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لم أحسن ي الت المسافة، ا كانت المسافةكما لو عدنا أليام الصبا والتقافز بين الصخور مهمصديقي، نعم بيننا يا 

 .تيركبفي  أتلقى تلك الخبطة القاسية يواحد من رهاناتنا جعلتنفي  تقديرها

أللم أحملها كتلة من ا يا وركبتمتعبً ، كنت عند المنعرج األخير، ا عليكفأنا أرى اإلجهاد باديً  ،لن أطيل عليك

 ،ستقرتبعد أن ا تي، رفعت عيني ببطء من على قدميي من تحا وقد انكشف الوادأقفز وأقف متأرجحً ، كعقاب أبدى

، ذا الجماليا هللا.. كل ه، ورأيت الجنة، وأنا أمأل رئتي بأشهى نسمة صباحية يمكن توقعها بين الجبال العالية هذه

ه وموسيقى مختلطة بغناء كأن، وطيور ملونة لم أر مثلها، أشجار وخضرة تكسو كل البقاع ورائحة زكية تتصاعد

 ا قدمّى.السحر. ولم أقو على الوقوف فتراجعت حتى جلست على الصخرة مدليً 

فما تراه عيني اآلن لم يقصه أحد من قبل عن هذه ، درب خطأفي  وخطوت، قد تهت نيشك بأ نيخامر 
ن وقد كشفت الطيور ع ني، يا هول روحيوطيور تقترب م، وقد زال ألمها ني، فأهز قدميّ والغناء يسكر ي، النواح

بكيت ، بكيت صديقينعم يا ، البكاء نيوغلب ، وصعبت على روحيأطير برفقتهن ني كيرحن يدعون، وريات بأجنحةح
و نعم هتي من خلفي، رأيتك تأ ، ومن خالل دموعيمن أن هذا الجمال قائم جوارنا طوال الوقت ولم نكن ندرى به

تي، لفضاء قبالافي  من صخرة ألخرى حتى وقفتا زً قاف، كنت تطير بجناحين مثلهن، وأسمع للنهاية نيال تقاطع، أنت
 ني، وشعرت كأن أجنحة تنبت من تحت إبطي، وروحيلم أجد لسا نيلك، ومددت يدك لى: هيا قم. حاولت أن أنطق

، وق الجبلرأيتها فالتي  نفس البسمة اللئيمة، ابتسمت، نعم، ابتسمت بيا؛ لكنك يا صاحصارت أكثر خفة ومرحً 
، الرائحة حتى انسل الغناء وانقشعت، اللخلف نائمً  لى الفور أغمضت عيني وتمددت بظهري وع، فعرفت بأنك الشيطان

 .قيصديأنتظرك هنا؛ يا  في الهبوط كي وأخذت يا دموعفقمت ماسحً تي، وعادت الجبال لجهامتها واأللم لركب
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 قصة

 ساق خشبية

 بشرى أبو شرار

 

 

بن "ة أنتوني" بحضور "بيجن" المعارض لحكوم"حين وقف 
لدة بلهجة ص قال !.....؟"كيف نمر وغزة في المنتصف :جريون" يسأل

 ."" غزة "لتمروا إلى سيناءاسحقوا" :بعدما دعس على قدمه

وقد  ،"مروان األغاخانيونس" "طائرات تجوب سماء " 56هو عام 
، يغادرها دينة لميقف على تراب م، عقود بعيدة لم تجفف دمعات من ملح سكنت عينيه، غزا الشيب رأسه ولحيته

 :يستعيد بعض من عذابات الوقت

خانيونس" "ن رفعت يدي ألمس أجنحتها التي ذبحت فضاء إتقترب من األرض أكادني ، الطائرات تشق الفضاء _
ا أرواحً  تزهق، زخات صاصهم تحصد األجساد، نحمل أشولة مفرغة، جميعنا كنا نقف أمام بوابات التموين، وذبحتنا

جوبون جنودهم ي ..".أبنائكم، الزموا بيوتكم لتحافظوا على أرواحكم"رات الصوت من طائرات الغدر مكب، تعانق الدم
ات البيضاء .. لم الراي.لم الرايات البيضاء وقد أغرقوها بدمائنا !!!، منا رفع رايات بيضاء ن ، يطلبو أزقتنا، شوارعنا

هم على يترنح من غدر رصاص، مإليهيذهب ، اهب واقفً ي، ينادون على جاري ، ..... لم.وهي لم تتسع ألكفان لنا !! لم
 .هو لنا اعين جاري ال زالت تعانق وطنً ، عين جاري لم تسدل أهدابها، أرض وطن تراب تراب

 :يبوح من هذيان، متيعود يتم 

، كان همسنا صرخة وجع، خططت لهذه المجزرة على أيد أعوانها من الصهاينة، دبرت، جهزت، _ هي بريطانيا
 .قلوبنا الواجفةمن نهمس 

 ..... لن نفتح لهم"ن دقوا علينا األبواب لن نفتح لهم"إ
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دقوا ، دخل اليهود المخيم، صبح دام  ، نتظار عودتها النقتفي أثرً  صرنا، اليهم وحيدً إفي ذات اليوم خرج أبي 
تد حتى والجدار المميصيرون هم ، مإليه" يخرجون ... افتحجيشمع دقاتهم يعربدون بكلمة "جيش" "، األبواب علينا

 ... .تتهاوى أجساد تزفها الدماء على وطن تراب تراب، يطلقون رصاصهم، آخر حدود المدى

م يهود" دخلوا "خانيونس" ل"مرتزقة ، قهوة "أبو مسلم" كتبت في ذلك اليوم على جدار الوقت تاريخ أسود أسود
، يحصدوهم، بيوت يسكنها أهل وأحبة، اب وشبابيكهربوا حيث أبو ، حين قاتلوه تلقوا ضربات قاسيةا، يقاتلوا جيشً 

 :يرددون ة، في أفعال مجرمة جبان، يهرسون أحالمهم

 .. " .على أشالئكم سيكون العبور، قناة السويس، "هدفنا مصر

 :يشير آلخر الزقاق من خلفه، يستند على الجدار، تخرج تنهيدة من قلب "مروان األغا" تجرح فضاء الكون 

جندي فلسطيني من عائلة " أبو الكأس " ظل يقاوم ويقاوم من أعلى ، ا كانت مقاومة شرسةهنا "خانيونس" هن
كيف ننسى !!!  ،الجدار ألقى بنفسه من أعلى، ليهمإأبى ألن يسلم نفسه ، اقتحموا المنزل، ت ذخيرتهدنف، سطح الدار

 لنا أن ننسى!! نيوأ

 :وجع ال يغادر تهذي من، دمعة تسكن عين سيدة في العقد السابع من عمرها

في  يومها صاروا، وأخ وحيد رفض الخروج من بيتنا وقال هنا أموت يا أمي في بيتي، أم وأب، كنا ست بنات
ال ، وسليال تت، صرخ أخي ينهر أمي، ليهم ألن يتركوا أخيإ، ركعت أمي تتوسل عينهم على أخي الوحيد، قلب الدار

ي طعنة سكين نافذة ف، قتلوه برصاص غزير، أوصدوا الباب، ةأخذوه داخل الحجر ، تركعي يا أماه هؤالء مجرمين
 ....ألنه واجههم بعناد التحدي ؛رصاص وخنجر في صدر أخي، صدره

 ....غاب صوتها وراء دمعات أغرقت حكايات باكية

 :يكمل ما تبقى من وجع الحكاية "مروان األغا"

أبي حين ، يأبحث عن أهل، للريح وهم يجرون ورائي براهيم عبد هللا" أنا أسلمت نفسي"إ_ هنا أسفل الجدار قتلوا 
مات" " :أخذتها وذهبت إلى أمي قالت لي، طالعتني ساعة يده، ليّ إ، أحاول أن أشده لم يسدل أهدابه، نه نائمأوجدته ك

 ....وصرنا إلى بكاء

 :من حروف باكية تكمل حديثها الدامي
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 .. صرخت في وجه اليهودي قال:.ال أحد، دةهامًثا أستنهض جث، أجهشت بالبكاء، لحظة قابلت الدماء

 .".... يجب أن يموتواهؤالء" مصطفى حافظ "يجب أن يموتوا"

 :غارت نظرته في واد سحيق، " وقد تآكلت أسنانهمحمد أبو العال"يطل وجه 

، فطرااأل، تنهش األقدام، الكالب تمر، جرامهمإموتانا الذين غيبهم الموت بفعل  " لم ندفنهنا في "خانيونس
 ....تنهش القلوب

 56نوفمبر 

 أخي "خضر، كان موسم حصاد الرجال وشباب الوطن، لم يكن موسم حصاد لقمح بالدنا، األرواح، حصاد الدماء
 .56الجدار ورصاص ودماء هو نوفمبر مئات و ، نذارإهان" "حامد الرنتيسي" قتلوا دون النب

يدي في يد أخي ، أجدها مقطوعة، أشد يد أخي، اتالجميع م، الجميع موتى، صرت في الطرقات أنادي األسماء
 ...الكالب تنهش األجساد، اا بعيدً والجسد بعيدً 

دخلنا مستشفى غرب المدينة وجدنا ذبح ، نا فوق أخيأو  ا" أخي يجلس خلف الباب مصابً "عبد العزيز نوفل
ب تنهش الكال، عاجلوهم بالقتلم و إليهذهبوا ، ن يعالجون الجرحىو ، هناك كان أطباء مصريومذبحة كما ذبح الشياه

 ...جرامهما  أجساد غارقة في ظلمهم وتوحشهم و  في

 :تهمس من بقايا حكايات دامية سهيلة""تعود 

 وتناثر ...اخوتي ثالثة مأنور، يونس، مجدي، عطا، هئللقلعة الجميع ملقى غارق في دما ذهبت، قالوا لي مري بالقلعة"
نطلب سماحا بأن نلملم عذاباتنا من ، خوة واألبناءتتوقف عن نهش اإل، الكالب لم نتوسل لجمع الجثث، األشالء
 انكفأ عليه أبي وفقد في لحظتها بصره...، بدمه اهناك وجدنا أخي غارقً ، الشوارع

 ....قتلوا أخي، يوم وقفت الحمامة على كتف أخي قتلوا الحمامة، مئات قتلوا في هذا اليوم، خانيونس" تقاوم"

يونس" ، مخيم "خانبادة جماعيةإ، كانت " فعلوا ذات اإلجرامرفح"في ، ى جنوب القطاع وشمالهامتدت الجريمة ألقص
 حصاد بالرشاشات ، رفح " كان الفعل كمافلسطينوجميع من فيه من قرى "

 :كينة الخياطة تستعيد األسود من قلب الرماد"أم هاني البطة" تجلس أما ما
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  .كم وانصرفواخذوا قتال، ال بكاء، ال صوت، يصرخون فينا

 .ثالثة في نعش واحد وأمي تالحقهم بالزغاريد، النعوش تمر بيننا، دخلنا البرية 56نوفمبر 

ثالثة أيام  "غزة"سقطت األمطار غزيرة على ، يأخذون الشباب إلى المجهول، يدقون األبواب1957 مارس 7 
 ت األمطار عن ساق خشبية انتصبت بينكشف، مطر يمسح رجسهم ومطارح أقدامهم الشيطانية، يغسلها المطر "غزة"

 .شمال غرب مدينة "غزة" 59لكيلو في ا ان شهيدً ي، أكثر من أربعالطين وسيول الماء

 :تعود للدمع والهذيان

"  أشارت وقالت له، !.... أين أبي !!! يوم فاض بها األلم أخذته إلى البرية؟لم يكف أخي يسأل أمي أين أبي
 ....... أخرجي أبي من هنا." أخرجي أبي من هنايصرخ نا أبوك في هذا القبر "صاره

 :من قلب الهذيان ضمته إلى صدرها

 .، لن أخرجه ولن يعود يا بني_ هو هنا
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 قصة

 البد من طهارتها قبل الوضوء

 مسرياملنزالوي

 

 

 

  ؟أعضائي المخجلة لم أعد أتحمل رؤية

 سواء ، أيًضا لمسها بل، ليس فقط رؤيتها، ال ال

 في ضررها المعنوي. أو التفكير، أو الغسل، أو الحكة، الفضولمن باب  

 .أو زميل يصفر بفمه أضحك بمرارة من زميلة فرحة بقوامها!، في العمل

 ؟ألم تبتئسوا دقيقة عندما تتجردون  ؟أي هدوء تعيشون فيه

  ؟وتركب المواصالت معكم، مهانة تسير وتنام أتمنع األغطية، أنتم مجرد حيوانات مغطاة 

 أعضاء داعرة؟  لتثبت أن الجميع يمتلكون ، في الزحام تمتد م تمنع العقد التي تجعل أيديكمأ

 : أقول لنفسي

 ؟أما كان ينبغي أن تفكك هذه وتحفظ في الدوالب عند الخروج

أو يدخل  ،ويمكنكم تصور شخص عاد فلم يجد ما يتكاثر به. تكمن في ظهور عصابات لسرقتها خطورة الفكرة
 المرحاض.

 .مفر من البحث عن فكرة أخرى أكثر مالءمة ال

  !لالحتفاظ به أنه أفضل من ينصت ليما يدفعني . بل ويسخر منها ،صديقي الوحيد دائًما يتجاهل معاناتي

 : قال

  ؟أعمااًل حيوية ي؟ أليست تؤدما دليلك أنها مخجلة

 !، ونبالغ في إخفائهاوال نتحدث عنها، لكننا نتحاشاها
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 ضرورات أخالقية !

 ؟ ولماذا أتضرر أنا بالذات ؟وسيئة، كيف تكون حيوية

 .اليأس نيالتي تع أنهى الحوار بإشارته التقليدية

 : فكانت النتيجة مضحكة، أردت أن أتحرى عنها في محرك البحث

 .)هي أعضاء ال بد من طهارتها قبل الوضوء(

 وركوب الحافالت والجلوس ، صار من العسير السير في الطرقات

 . لفي العم

 وتعرض نفسها مكورة ومكببة ! ، يباألعضاء اللعينة للناس تهزأ 

 وتقول: ، لسنة طويلةأتخرج لي 

 ال أثير أدنى أذى ألصحابي ! ، أنذا أتنقل حرة مغطاةه -

 :أحياًنا أخرى أسمعها تقول

 وتجلدك لياًل ونهاًرا ! ، العيب في أعضائك التي تخاصمك -

 ائي!وتتسلى بحيرتي وشق، دون خلق هللا تريد أن تورثني الجنون ، ادينيأعضائي بالفعل تع، التقطت الرمز

 .يا من البد من طهارتكم قبل الوضوء، جاء وقت الحساب اآلن

 ، كلها بالفعل بال تمييز، األغطية التافهة كل سأنزع عنكم 

 .وسأفضحكم في كل مكان
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 قصة

 خـَـــــــــــدُّ اجَلِميل

 فكري داود

 

 

 

 يا أوالد الو...، ت السمراءوأنا لي البن
 ...هذه المرة و ولو في نفسي و، هكذا البد أن أقول

أسووووووووووحب منه ، أبحث عن أي طرف، بين الولد مسووووووووووعد والولد عيد يدور الحديث
يلة تختلفان في التفصووووووووووو، ببجامتين من قماش الكسوووووووووووتور، خيط حديثهما فال أجد

 واللون يتجاذبان.
، بدبَّ يده داخل الجي، المقلمة أحمر في أسوووووود، التي تحتل واجهة بيجامته ،رفع مسوووووعد غطاء أحد الجيوب األربعة

 وهو يقول:، رفعها ُقبالة عيوننا فرًحا، ففجَّت  رائحٌة ذكية، خرجت بشيء هاللي الشكل المع الُحمرة
 تفاح.

َهش.ؤ ، وداخل ر عن فاهين فاغرين، كشفت شفاهنا  وسنا دار الدَّ
مليئة  ،فوق ظهرها تنام أقفاص من جريد، عربة كارو يجرها حمار عجوز، ع قريتناتدور في شوار ، بين الحين والحين

سووط عن أسوونان ناصووعة و ، فيما يكشووف الجالس وسووطها، عن حبات الليمون ، ال تزيد أحجامها كثيًرا، بحبات خضووراء
 منادًيا:، بشرة سمراء

 العال يا تفاح العال.
يها فال يعط، نشوووووووووووووورب به ماء الزير، من ذلك الذي، رز األبيضبكوز األ بالقرش أو، تخرج له أمي، وتحت إلحاحنا

 إالَّ بعددنا و المعروف لديه بحكم التكرارو.، الرجل
 بينما تأنف نفوسنا منه.، يدهشنا استعذاب الكبار له، فيقابلنا طعم مزز، تقضم أسناننا الحبة
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بطول وحجم  ،عوًدا من جريد مشقوق ، ل واحدةوقد غرس بك، بالحبَّات داخل سبت كبير، وكثيًرا ما يأتي بائٌع مترجل
وهو ينادي ، جافة كأنها جزء من الكرملة، قطعة من حلوى فاقعة اللون ، الصووووووووووووووًقا على خد الحبة، قلم الرصوووووووووووووواص

 بصوت  ُمَنغَّم  رفيع:
 خد الجميل يا تفاح.
بقطعة  ،لية في النهايةمن أجل التح، فنتحمل طعمها المزز، بنصوووووووووووف القرش إال بالبيضوووووووووووة أو، لكنه ال يمنحنا منها

 الحلوى.

 فال نظنه تفاًحا أبًدا.، أما هالل مسعد المع الُحمرة هذا
 تفاح وهللا.  -
 طيب من أين؟ -

 هكذا سأل عيد ملهوًفا.

 أجاب مسعد بدالل العارفين: -
 لن أقول.
 ورحمة طاهر تقول. -

ووووووووووووووو رغم  يحمل اسم أخيه، ع يميًناإذ ال يمكن أن يوق، فقد استجاب أخيًرا، في عائلة مسعد، وألنه اليمين الرسمي

لكنه لم  ،بعضووالت مفتولة ووعد بالنصوور، إلى حرب سووبعة وسووتين، الذي ذهب قبل مولدهعدم رؤيته له في الحقيقة، 
بضوة اللحم  ،مسوتكثرة البوح باسوم شوريكته في مقعد الفصول، هي، مصومصوت شوفتأو ُيعرف عنه شويء حتى اليوم، يعد

، الجبنة الرومي ومثلثات، كثيًرا ما تمده بمربعات البسبوسة، إال بسيارة خضراء جديدةال تأتي المدرسة ، شقراء الشعر
َره:  لكنه قال كالُمك 

 من البنت سلوى.
حنة عيد شوومر بنطلون أمام بيتهم ي، لم تخبره خبر هذا التفاح، بنت المعلم زاهر الجزار، إذ إن البنت شووادية، الَتَوت سووِ

ط الكرة الشراب يشو ، من نفس القماش ونفس اللون ، المقلم بخطوط بارزة، ر المكبوسمن الكستو ، بيجامته زيتية اللون 
ضرب أية ت أون حجرين متباعدين وووووووووو الذي هو أنا، الواقف بي، وتمر من بين يدي حارس المرمى، فتنط وتفلط، بشدة

وق والبنت شووووووووووووووادية ف، اوتتفلَّت أحيانً ، أمسووووووووووووووك بها حيًنا، أرتمي فوق األرض، وتعود نحوي لتمر أو ال تمر، حائط
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يبدو كقصة ، بالعرق  املتصقً ، يتدلى شعر عيد المسبسب فوق جبينه، يكاد قلبها يتوقف من الضحك، رصيفهم المبلط
ا يده نحو ، مادًّ ودون كلمة تحمله سوووووووووووووواقاه، تعود بالقلة القناوي ، تختفي للحظة بالداخل، تخاله البنت ظامًئا، عروس

دًثا صوًتا غريًبامُ ، يجرع جرعات متتالية، القلة ألقت في طريقه  ،التي طالما، إلى حلق وقلب البنت، يبعث بالبهجة، ح 
 أو... ، ي، أوحبة طوفبعديد األشياء؛ فص لبان

 فيما تواصل هي الضحك.، وهو يمسك بالشيء، فيفتعل المفاجأة
، حمرن التفاح كهالل مسووووعد األولو كا، واألسووووواق بالتأكيد بها تفاح، وأبو البنت شووووادية تاجر وجزار والفف األسووووواق

 أللقت لعيد بواحدة أوأكثر.، ولو جاء لها به، لجاء البنته به
 و... وفيُتلقي البنت شادية بالنعناع والط، في طريق عيد

 برائحة ذكية. ، ا من شيء أحمر، شقًّ وتعطي البنت سلوى لمسعد
 وأنا ماذا لي؟

 سأقول هذه المرة و ولو في نفسي و:
 يا أوالد الو...، السمراء البنت يوأنا ل

ببشرة سمراء خمرية  ،يحلو لها الوقوف، المواجهة للنهر، ببلكونته العلوية، انتقلت للمقام ببيت جدها، بعد رحيل والدها
أوعند ، ودهنفوق خد، من ُبقع خشنة بيضاء، بشرات البنات الصغار، ما تفاجُئنا به، تبتعد عنها سذاجةووووو ال سوداء، 

 جوانب األفواه.
ي القذف أنجح ف، يزيد وبعد محاوالت ثالث أو، ثم أعيد غلقه، أقطف منه لنفسووي قطفة، أشووتري قرطاس اللب المملح

، سوووماءبتأمل زرقة ال، فتبدو كالمشوووغولة، ويسوووقط قرب سووواقيها ووووووووووووووووو على ما أظن، كي يعبر سوووور البلكونة، به ألعلى
ن تمنحني عيناها الخضووووووراوا، اء لإلمسوووووواك بالقرطاسفي االنحن، اليجرفها تعجُّل الصووووووغار، الغاطسووووووة في ماء النهر

ائع وق، أرسووووووم معها في أحالم اليقظة، من المرة إلى المرة، تظل مرسووووووومة بداخلي، مغلفة بانكسووووووار غريب، ابتسووووووامة
 ويبقى القرطاس أغلى رسول.، تتصور قريحتي حوارات وردوًدا، تجمعنا مًعا

، ا إحكامه بصووعوبةمعيدً ، ألضووعها بالنصووف العلوي للقرطاس، لحجم واللون ليمونية ا، حتفظ بتفاحتيأ، ما قلياًل  وقلياًل 
 كي ألقي به قرب ساقيها.

 أما هذا...، هكذا يعرفنا التفاح ونعرفه، تفاحة خضراء
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 يقول مسعد مؤكًدا:  -
 أيًضا تفاح.، وهذا الهالل

 طيب هات حتة، خلينا نشوف. -
 بعينك أنت وهو. -
 وحياة المرحوم طاهر تجيب. -

  نسمع رد أمه و المتابعة:، طحهممن فوق س

 ألف رحمة ونور عليه.
 أعطهم يا ولد.

 يحط الهالل، وعلى حافة الرصووووووويف األسووووووومنتية الملسووووووواء، ا، يحضووووووور سوووووووكيًنا حادًّ يلج إلى الداخل، ودون رضوووووووا تام
 حاول شطره إلى ثالثة أِهلَّة  صغيرة.، ودون رضا تام أيًضا، التفاحي

َرُة القشرة الالمعةفيما اختلط، لحظات وعال الصراخ  بدم أصابعه.، ت ُحم 
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 قصة

 البنت ذات العيون التائهة

 جدًّا وسبع قصص قصرية 

 منري عتيبة

 

 اشتعلت  من صهد الوحدة وانتفضت  من صقيعها.

مر يًرا بنت جس، لحمتها ببعض روحها، امدت من عينيها خيوطً 
 اآلخرون عليه إليها.

لى وصلت إ، رت عليه البنتسا، عندما لم يلتفت إلى الجسر أحد
اقتطعت قطعة من روحها ، ا لم تستطع فهمهوجدت زحامً ، حافته

 ا تنهشها البرودة...ودثرت بقطعة ثالثة روحً ، ا ساخنةومسحت بقطعة أخرى دموعً ، ا حائرةضمدت بها نفسً 

دما شعرت بالرعب عن، ولم يتبق لديها إال قطعة واحدة من الروح، اعتادت أن تسير وحدها على الجسرالتي  المرأة
لملمت  ،لم تستوعب المرأة الموقف، روح محبة تسير على جسر موازًرا، ا تمتد من عيون تنظرها أخيوجدت خيوطً 

 صنعت من قطعة روحها األخيرة شرنقة اختبأت بها.، جسرها الخاص بسرعة

ن الجسر اآلخر تطمئن أ، رجة صغيرةالشرنقة ترسل عين الطفلة التائهة من وقت آلخر لتنظر من ففي  المرأة المختبئة
تلتف حول قلبها عشرات األسئلة الحائرة ذات ، لكنها ال تخرج، أن الشخص اآلخر ال يزال ينتظرًدا، ال يزال موجو 

ة تظل تنظر لكن عين الطفل، تتأرجح حائرة، يشدها خوفها للبقاء، تدفعها مشاعرها للخروج، األصابع الصلدة الخانقة
 ا من اختفاء جسر ال تعلم إن كانت ستعبره.خوفً من فرجة الشرنقة 

 خروج

ه يبث شكوا  يشكو من عسف العالم به...ًرا، مكسو ، مطأطئ الرأس، كما كان يفعل طوال عمره يجلس أمام
 ... ي، ويبكبصوت مرتفع
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لم  لكنه، اا حقيقيًّ انتظرت طوال هذه السنوات أن يفعل شيئً ، أشعر بكراهية شديدة تجاهه، مالمحهفي  أحدق
 يتحرك..

 أخرج أنا من المرآة العتيقة ألواجه العالم.، به إلى الداخل ي، ُألقأشده من شعره بعنف بي ئفوج

 صراع

ال وهو  ونه بالمردة والغيالن والحيات..ؤ ضيقون الشق.. يعمقون الحفر.. يمل. ي.من قبل مولده وهم يجهزون له قبره
 يكف عن إعداد أنفاق للهرب.

 فارق زمين

وأبي في الثالثة  ،ة من عمري نصرت في الثام . ت كان فارق العمر بيني وبين أبي ربع قرن لصالحهعندما ولد
 ،وأنا أقترب من الخمسين أشعر أنني اكتفيت . والثالثين. ثم أصبحت في األربعين وأبي ال يزال في الثالثة والثالثين

 .فارق ربع قرن بيني وبين أبي لصالحي ىإلوال أريد أن أصل 

 سعيدة حيوات

ًرا أخي ،جسديهما حياة سعيدةفي  عاش الغائبان، أباظة تزوجت الحالم بمارلين مونرو يالتي كانت تحلم برشد المرأة
 .الفراشفي  عثروا على الشريك المناسب

 موج 

 الولد الذي انتظر ألكثر من ساعة اضطر لالنصراف . الموجة التي كانت تجري وراء الموجة لم تستطع أن تطولها
نها لك ،البنت التي جاءت بعد ذهاب الولد بدقائق لم تكن متأخرة عن موعدها ل.ال يتأخر في أول يوم لبدء العم حتى

حبيبته  ىلع الولد الحزين لم يستمتع بأول أيام الحياة العملية لقلقه الشديد . تمأل عينيها من حبيبهاًدا حتى انتظرت بعي
الصخرة  ىعل الشاطئ. مررت إصبعهاعلى  نت فوق أكبر صخرةجلست الب .التي أخلفت معه موعدها ألول مرة

ا وهو عائد من عمله الولد الحزين كان أكثر حزنً  .افبدأت البنت تذوب دموعً . عميق يصب في البحر. ى فانحفر مجر 
ا همن كثرة البكاء كانت شديدة الشوق لحبيب ىالبنت التي أخذت تتالش ة. ديداتصاالته الع ىعل ألن حبيبته ال تجيب

وقف . .إليها ى الحظ طيف حبيبته فوق الصخرة فجر  الولد اليائس .ألنها لم تتحدث معه ولو لمرة أخيرة ؛والمت نفسها
 ىألق .لكنها منحته نظرة أخيرة محبة ..البحر في مجري الدموع ىإلكانت عيونها آخر ما ذاب منها وانحدر  .. أمامها

حملت حبيبته مسرعة بعكس اتجاه حركة الموج منذ األزل تحاول أن  تجري وراء الموجة التي ةالولد بنفسه فوق موج
 .تطولها
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 عيون العصا 

البيضاء  وأن العصاًرا األعمي الذي تعثر فاصطدمت رأسه بحجارة الرصيف عادت إليه ذاكرته فعرف أنه كان مبص
 اصاه الحبيبة. سار مهتديً ع ىعل أحكم قبضته ... قام.ضرب رأسه بحجارة الرصيف .ًرا.سرقت بصره وهو يجربها ساخ

 بعينيها...

 أذنان 

ات في المناسب.. ي أتوبيس الذهاب والعودة.. في النادي.. فالجلوس بجواري.. في العمل ىالحظت حرصهما عل
يًرا عن أذني وتصب فيها ما كررته كث ىعن الكالم.. تمسك كل منهما بإحد ني بينهما وال تتوقفانالخاصة.. تحشران
.. يلتقي كالمهما في منتصف رأسي.. يدوي الصراع بين الكالم ى مة ولعناتها الحارة للسيدة األخر هقصة حياتها الم

ي أذني وأخذتها معها إلى بيتها.. لم أستطع أن أفكر ف ىإحدوالكالم.. بعد فترة؛ اكتشفت أن كال منهما استولت على 
 ية.في منتصف رأسي وتسبب في خسائر ال نهائ كيفية استرداد أذني إذ شغلني أكثر دوي االنفجار الذي حدث مؤخًرا

 



 

 

 176ذ

 قصة

 ـــروجخـــــ

 ممدوح عبد الستار

 

 

، فلبسووووووووُت حووووووووذائي علووووووووى عجوووووووول، نووووووووداء جووووووووارف جرفنووووووووي للخووووووووروج
 ولبيُت النداء فرًحا.

وأظووووول محبوًسوووووا بوووووين ، لوووووم يكووووون بوسوووووعي أن أرموووووي فرحوووووة خروجوووووي
 واسوووووتدرتُ ، والجووووودران المرسوووووومة لوووووي. تمهلوووووُت فوووووي سووووويري ، الجسووووود النحيووووول

، فقوووود امووووتص الليوووول الحركووووة، ربمووووا ألمووووح هائًمووووا مثلووووي. فرحووووُت كثيووووًرا، كثيووووًرا
 الممزوج برائحة العرق اليومي.، والسعي المبجل، والضوضاء

فرفعوووووُت بصوووووري للسوووووماء. فرأيوووووُت النجووووووم ، انتوووووابني شوووووعور بالتفسوووووخ
لشووووووووارع ال أو يتسووووووخ حووووووذائي الجديوووووود. وا، وتسووووووير معووووووي حتووووووى ال أقووووووع فووووووي حفوووووورة، تشوووووواركني فووووووي هووووووذا الوقووووووت

، تشووووووجيني، ومزدانوووووة بوووووذباالت ضوووووووء شوووووحيحة. هوووووذه البيوووووووت تعرفنوووووي فوووووي وقوووووت آخوووووور. أنفاسوووووي جليوووووة، تعرفنوووووي
 وتجعلني أجزم أني المتوج على عرش ليل بلدتي.

ولووووون أعاقبوووووه إذا ، وأصوووووادق مووووون يقوووووابلني مووووون العبووووواد. لووووون أسوووووير وحووووودي، عقووووودُت العوووووزم فوووووي أن أتسوووووامح
 امتهنني.

لووووِك هللا يووووا بلوووودتي. تنووووامين حوووووين )وتطووووون فووووي أذنووووي ، تي تحووووّف موووون حوووووليورغبوووواا، أبصوووورُت نفسووووي جيوووودً 
 .ومكتومة بمرض الخرس الليلي(، وهذه الشوارع اآلن ال تعرفني، أستيقظ

حتووووووى ، ودرُت حووووووول البلوووووودة، فهرولووووووُت فووووووي سوووووويري ، تووووووذكرُت أن هنوووووواك حانووووووة يلووووووتم فيهووووووا المبعثوووووورون لووووووياًل 
هووووذا الوضووووع. ربمووووا تكووووون الحيوووواة داخوووول علووووى  يمكوووون أن أسووووكتأو ألي حيوووواة. ال ، كّلووووت  قوووودماي. ال أثوووور للحانووووة

فاشوووووتعل فوووووي قلبوووووي ، هوووووذه البيووووووت المقفلوووووة علوووووى أصوووووحابها. توووووذكرُت حكايوووووات كثيووووورة قديموووووة داخووووول هوووووذه البيووووووت
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 فقوووووود كنووووووُت مشووووووغواًل ، فانبسووووووطت  أسوووووواريري. وكانووووووت قوووووودمي تعوووووورف الطريووووووق وحوووووودها، طووووووارق إلووووووى حنووووووين جووووووارف 
 فربما..، فنقرُت الباب نقًرا خفيًفا. توجستُ ، بيتحتى وجدُت نفسي أمام ال، بالفكرة

 )ما الذي أتي بك بعد الذي كان منك؟!
 .وليكن حساًبا عسيًرا؛ حينما يتكرر الخطأ، فلننسى

 .وانتظرُت اعتذارك كثيًرا، لقد سودت الورقة البيضاء
 .والعتاب مرّ ، الضعف يكسوني

ترسوووووول لووووووي أمووووووك لتحّصوووووول لووووووك الوووووودين قبوووووول لكوووووون أن ، لكووووووان األموووووور أهووووووون علوووووويّ ، لووووووو طووووووالبتني بنقووووووودك
 .فهذا ال يمكن غفرانه(، موعده

وورقووووة ، وأدركووووُت أننووووي قوووود أرسوووولُت إليووووه فووووي آخوووور موووورة مبلًغووووا موووون المووووال، تووووذكرُت هووووذه الحادثووووة القديمووووة
 مكتوب فيها: )ال ترسل لي أمك مرة أخرى(.

يُت أقضوووووووم ومضووووووو، فأخوووووووذُت ذيلوووووووي فوووووووي أسوووووووناني، سووووووومعُت همهموووووووة تووووووونم عووووووون قيوووووووام، فوووووووي هوووووووذه اللحظوووووووة
 ثم قلت لنفسي:، وسرُت ببطء، وتنحيُت عن هرولتي، أصابعي ندًما

 .أدور حول بلدتي-
وتتسووووع أحياًنووووا. تخطيووووُت الكثيووووور ، والشووووووارع تضوووويق أحياًنووووا، وأسوووومائها، ألمووووح تغيووووًرا فووووي المحووووالت القليلووووة

، ينووووبح، يرانووووي كلووووبلكننووووي أتمالووووك حتووووى ال تهبشووووني. وكلمووووا ، فووووأفزع، والكووووالب تنووووبح حووووين ترانووووي، موووون الشوووووارع
ويخمووووووش الصوووووومت. أسوووووومع اسووووووتجابات كثيوووووورة لنووووووداء ، ويبوووووورز أنيابووووووه. النبوووووواح يقلووووووق البلوووووودة، ويشوووووومر عوووووون أرجلووووووه

 وهي الهثة.، وثالث ىالكالب تتجمع مثن ى وأفزع حين أر ، فأنزوي في ركن مظلم، الكلب الذي رآني
، لوووووم أجووووود طعاًموووووا، وأتحسوووووس جيبوووووي، تحاصووووورني الكوووووالب. أبحوووووث عووووون موضوووووع لقووووودمي. أخشوووووى األنيووووواب

معدنيووووة. سووووكتت  حووووين سوووومعت  رّنووووة الفضووووة. أعوووورف أن الكووووالب طيبووووة. لقوووود تعووووودُت أن أراهووووا  افحوووودفُت لهووووا نقووووودً 
وقوووووتي اآلن مرهونووووة بقوووودمي. ألمووووح ، . ثقتووووي تهتووووزفووووأدرك أن هنوووواك خطووووأ فووووي نباحهووووا لووووياًل ، ال تنووووبح فووووي النهووووار

والكووووالب ، فجريووووُت بكوووول قوووووتي، يعرنووووي أي اهتمووووام فلووووم، فيقووووف أيًضووووا. حاولووووُت هّشووووه، كلًبووووا يمشووووي ورائووووي. أقووووف
 مشاعري.على  تسيطر

ففرحووووُت. أسووووير ناحيتووووه. أحووووّس أنووووه ينتظرنووووي. يووووا لووووه موووون رجوووول كووووريم! حووووين ، لمحووووُت رجوووواًل ، بجوووووار النهوووور
، ورفووووووع بندقيتووووووه الخشووووووبية. أتحسووووووس جيبوووووووي، والباهووووووت، أخوووووورج يديووووووه موووووون البووووووالطو األصووووووفر الصوووووووف، اقتربووووووتُ 
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ترموووووي اتهاًموووووا. نظرتوووووه تحرقنوووووي. سوووووألقي عليوووووه  -ال تمسوووووهما النوووووار -هوووووا. كانوووووت عينووووواهفوووووأعرف أّنوووووي أملوووووك موووووا ب
وسووووورُت فوووووي طريقوووووي. شوووووغلني هوووووذا ، ه أي اهتموووووام، لوووووم أعووووور  وأمضوووووي. حوووووين أصوووووبحنا وجًهوووووا لوجوووووه، السوووووالم فقوووووط

الرجوووول عوووون أموووور الكووووالب. أعوووورف أنووووه يتجشووووم مغبووووة الوقوووووف واالنتظووووار. موووون أتووووي بووووه هنووووا؟!. ربمووووا يكووووون عائووووًدا 
 .وربما يكون من البندر المجاور )ياه! لقد نسيت نقطة الشرطة(، السفرمن 

ريبووووووة. إلووووووى فقوووووود كانووووووت نظرتووووووه ، وهوووووواهو الخفيوووووور يحرسوووووونا. أحووووووّس أنووووووه يتبعنووووووي، هوووووواهي نقطووووووة البوووووووليس
هرولووووُت فووووي سوووويري. لمحووووُت خفيووووًرا آخوووور. ربمووووا أضووووحت  البلوووودة كلهووووا خفووووراء. لسووووُت أدري! لمحووووُت خفيووووًرا أمووووامي. 

ال -وأمضووووووي سووووووريًعا. علووووووي أن ألووووووبس رداء الضووووووعف اآلن. حووووووين قابلتووووووه، الم لينشووووووغل بووووووالردسووووووألقي عليووووووه السوووووو
فأتحسووووووس ، هووووووو وآخوووووورون ، لكننووووووي أحووووووس أنووووووه يتبعنووووووي، ولووووووم ألووووووق سووووووالمي، سوووووورتُ  -يفصوووووولني عنووووووه إال األنفوووووواس

 وتوجس.، ما بها بقوةعلى  وأقبض، جيبي

 بضجيج النهار.ومنيُت نفسي ، وقفلُت الباب بسرعة، نظرُت خلفي، مشارف بيتي ىعل
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 قصة

 شقيانة ضحكة

 ةجود هناء

 

 

 

السيارة أمام البوابة فتتسلل نظراتي عبر زجاجها؛ تنفلت  ئتبط

 ...الذكرى مع قطرة عرق ولم يحبسها تكييف السيارة

هناك في داخل البوابة الكبيرة التي تبتلع الشاحنات المحملة 

ل في أيام التي تعمل هناك معها للعم أخذتني جارتي، هوننيلكنهم ال يشب نيفتيات في مثل سو  شباب، بالبضائع

ؤلمني ت، وسنا من الشاحنات إلى غرف كبيرة باردة لحفظهاؤ ولة البطاطا وكراتين السمك على ر نحمل أج، اإلجازات

 ةيعلو صوت المقاول يحثني على الجري بالحمول، أكاد أصرخ من األلم، لم أعتد على األعمال الشاقة، رقبتيو  رأسي

، أغضب ،يرفع على رءوسنا الكراتين يحاول معاكستي كما يفعل بالفتيات األخرياتالذي  الشاب، التي فوق رأسي

ت مع الذكريا تنفرط، على عكس ما يفعل مع األخريات ممن يتضاحكن معه، يتعمد وضع الحمل على رأسي بقوة

 ...نيا عدمعاتي الحبيسة رغمً 

ر اليوم على خآا يحب لمتن، روق الشمس على بساط غيطنا الفسيحويحب ش، أبي يحب ضحكة البنت الشقية

جميًعا علينا  حنانهو  ماله يوزع، يعشق ابتسامة أمي الصافية، األنفس يوطاب مما تشته بما لذ طبلية كبيرة تجمعنا

خل على أحدنا بلم ي، إلى المدارس الخاصةجميًعا لكنه أرسلنا ، لم يكن أبي يجيد القراءة أو الكتابة، يبتسمو  بالعدل

 :قال ألمي ذات يوم، بشيء
 

 تحبي تروحي المدرسة زي بناتك؟ -
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 ....تضحك أمي ضحكتها الصافية التي يعشقها أبي

 :يضحك حين تستحي أمي ويقول

 ..كأني بشوف الجنة في عينيك يا أم العيال-

 ....نتغامز أنا وشقيقاتي نضع أيدينا على أفواهنا ونضحك

حجم  َصُغر، اختفت ضحكة البنت الشقيةبي، لم يعد يملكه أالذي  يط القمحالشمس على غ يوم أشرقت

استبدلنا  ،كلمات الغزل التي تسمعها من أبيو  ضحكة أمي الصافية، ما لم يتغير الكن شيئً ، تقلص محتواهاو  الطبلية

قة ببيت آخر الحدي الكبير ذ، استبدلنا البيت اعلى األقدامًرا واعتدنا الخروج إليها سي، مدارسنا الخاصة بمدارس أخرى 

 .ال يملكه سكان المناطق األخرى من الطيبة لكن سكانها يمتلكون ما، في حارة ضيقة ورائحة خانقة

 ياختفت ضحكة أمي وصوت أب، اختفت ضحكة البنت الشقية، أشرقت الشمس لم يعد هناك طبلية تجمعنا

وأوراد من  ،غرفة عكازه والمسبحة وكثير من الذكرياتلم يبَق منه سوى صورة في برواز كبير على حائط الو  حنانهو 

ترفض أمي مساعدات أهل الحارة حتى نستمر في مدارسنا وال نتركها لنحقق حلم ، الدمع نسكبها على وسائدنا الفقيرة

 ....نتهامسو  ننظر لبعضنا البعض، أبي؛ تخرج للعمل

 :تربت جارتي على كتفي وتقول

 ..راتب الموظف وبتوع المدارساجمدي أجرة العمل هنا أضعاف  -

ر العطور أتذك، جسديو  ينزل ببطء إلى رقبتيو  ... تنز كرتونة السمك ماءها )الزفر( على شعري .وتضحك

، قفتغسلني من تلك الرائحة وتغسل روحي من ألم جرح عمي الغالية التي كان يجلبها أبي؛ أبكي؛ تنفلت دموع السماء

 .يرفق بهو  من يعلم بحاليتعطيني إشارة بأن هناك و  تجدد قوتي

لى أن إ، كأنها تقدمها لي كنوع من الصدقاتو  وكانت جارتي تعطيني كل يوم أجرتي آخذها على استحياء

كبيرتين  أفرغنا شاحنتين، دخلت مع الفتيات، يها واضطررت للذهاب إلى العمل وحدلزيارة أقارب سافرت تلك الجارة

ذا بالمقاول في و  تغرابأخذته في اس، ا من المال يزيد عن األجر اليومييوزع علينا مبلغً  في جوف الثالجات الكبيرة؛ وا 

ها ينقدني ضعف ما كانت تعطيه لي جارتنا وكنت أظنها طوقتني معروفأيًضا إذا به ، نهاية اليوم جمعنا ليعطينا أجرتنا
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ينظرن إلًي و  تتغامز وزميالتهاو  فتضحك، التي أنالها ألول مرةو  الكبير؛ أهمس إلحداهن بسؤال عن األجرة واإلكرامية

 ..وتلقبني إحداهن بالمغفلة

ين ألمح من في ح، ابتسامة ُمرة ترتسم على وجهي، أنظر إليها، تسألني فيم شردت، تهزني ابنتي الجميلة
حك حينها تض، أسمع ضحكات أبي وهمس أمي، خالل زجاج سيارتي الشمس تشرق على حقل القمح الذي استعدته

 .لتي أنجبتهاالبنت الشقية ا
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 قصة

  أحـــــــــــالم

 يهامن الفضال

 

 

على  الشعاع الشفقي الدامي يعكس ظالاًل ، الشمس تجتاز األفق
لقاء الكناسة على ، شارع السوق الذي خمد صخبه همَّت النسوة بكنسه وا 

بعد  أغلق بائع السمك دكانه، تل القمامة الكابس على فوهة الحارة الجانبية
فك شال رأسه ، ر واطمأن إلى ارتفاع الماء في األحواضأن أضاء النو 

ات ضربات انتهت إلى أذنيه أصو ، ومسح بطرفيه العرق اللزج بوجهه ورقبته
، ك باليقيننظر من فتحة المفتاح ليقطع الش، باختفاء القطط آكلة السمك داخل الدكان شكٌّ يتسرب إلى نفسه، في الماء

 :ق حافة الحوض بخيالء منفرجة الزعانف تتيه بخيالء وتقولشاهد سمكة بلطية تقف على ذيلها فو 
الرئاسة من  هية، ولذلك فإنيأكلني الغني والفقير بش، فأساعد على زيادة ميزانية صاحبي؛ اكثركن مبيعً أنا أ

 حقي.
 ..بال فقر: ثم همست في سرها

لنة بقدوم على السطح مع ثم أسرعت بالقفز في مياه حوضها برشاقة وخفة لتسبح بالونات وفقاقيع الهواء
 ،اتكأت سمكة البوري برأسها على حافة حوضها بكبرياء ووزعت نظراتها الالمعة على األحواض، الرئيس المرشح بسالم
 :ا كماء النيل إلى ذويهاوصل صوتها رقراقً 

لنسيم( بعد ا يقدمني بعضهم لبعض هدايا في عيدهم )شم، ا وشمااًل جنوبً ، اا وغربً أنا األثيرة لدى العالم شرقً 
ي من الفقراء يقومون يستطيع شرائ ومن ال، يتلهف عليَّ الغني والفقيرًخا أن يصبغوني بصبغتهم الفريدة ألصبح فسي

ة لذا فأنا أعلن نفسي زوج؛ من حقي أن أكون سيدة األسماك األولى، بجمع رؤوسي من القمامة ليتذوقوا طعمي المميز
 .بوهفكونوا أذكياء وانتخ، للرئيس المرشح



 

 

183 

 .تنسحب ببطء إلى الماء حيث يقابلها ذكر البلطي الكبير فيعانقها عناق عرفان ومودة 
وضه إلى من حًزا يشاهدون القرموط قاف، وسهم ليتبينوا األمر، أطلوا برؤ تسمع األسماك خبطات قوية مزعجة

 :تأييدهم بصفيره المنغم ا شواربه مغازالً يطل برأسه عليهم رافعً ، سطح مكتب العجوز
م نستدرجهم حتى الشاطئ ونراوغهم حتى يفقدوا وعيه، و أنا ورفاقي قادرون على محاربة األعداء باقتدار وبسالة

م فلنا عافية القدرة على استمرار الحياة خارج الماء أكثر منك، ثم نعود إلى المياه سالمين، ويتساقطوا كالذباب صرعى
 .فلنا الرئاسة شئتم أم أبيتم، اجميعً 

م وقبل أن ته، مع صوت طنين ذبابة تلف حول رأس القرموط رافضة لصق اسمها باسم العدويسمع الج
 ..فرصة خروجه تقف الذبابة فوق الغالف تتحين، بالهبوط فوق رأسه يفر خائفا ليندس بين دفتي دفتر حسابات العجوز

 ..وهنا
 :لفحيحوينطلق تهديده من بين ا، بلسعات الموتًدا لسانه يتلوى مهد، يرفع الثعبان هامته منتفخ األوداج

ال ألحقتكم بحية آدم ، عليكم من اآلن السمع والطاعة، عليه السالم-أنا من ساللة ثعبان عصا موسى  وا 
ن عصيتم فسأبخ سمومي في مياه أحواضكم فتمو ، ورافقتموها في جهنم وبئس المصير -عليهما السالم-وحواء  توا وا 
 .اجميعً 

، لسانه الطويل التقاطها بيشد الثعبان أزر نفسه محاواًل ، قد طال انتظارها للقرموطو  ،تنبري له الذبابة مغتاظة
، لممتدتناوره بالطيران على طول جسده ا،  صيدهايتلفت في كل االتجاهات محاواًل ، تطوف حول رأسه غاضبة متنمرة

كمل مسيرتها إلى ت، اتلة النمروذتراودها ذكرى جدتها ق، تغافله وتسرع بالولوج في فتحة منخاره، عنهاًثا يتلوى باح
م بطء في يحتويه إعياء شديد ث، يتلوى جسده وينفرد، ا برأسه في جدران األحواضمتخبطً ًرا ينتفض مذعو ، المخيخ
ر جسده في دوائر متداخلة لترقد رأسه المخضبة بالدماء النازفة في مركز الدائرة ، يستسلم للموت الناجز، الحركة يكوِّ

 .ثم يستكين

 لماء مشكاًل يتطاير رذاذ ا، يقفز القرموط في ماء حوضه ليلتقط أنفاسه، فز األسماك راقصة في مياههاتتقا
فإذا ، بالقومًدا نجيستدير مست، يفرد العجوز ظهره ويضغط على جانبي رأسه ببطن كفيه، مائية على بالط الدكانًرا بؤ 

 ...سماء الشارع الذي خال من اآلدميين بأسراب الناموس والذباب تتطاير بكثافة من القمامة لتسد أفق
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 املؤمتر االستثنائي لالحتاد العام لألدباء والكتاب العرب

 (2018أكتوبر 22-28)

 

 

 

 

 

 

 عالء عبد الهاد  للدكتور لمؤتمر االستثنائي لالتحاد العام لألدباء والكتاب العربالكلمة االفتتاحية ل

 العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب الشاعر األستاذ حبيب الصايغ األمين

 أصحاَب السعادة رؤساء االتحادات والروابط واألسر والجمعيات والمجالس العريسة

 الحفل الكريم، أسعد هللا صباحكم

 حاضنُة ا في مصر العربية، مصرُ ا عربيًّ أود في البداية أن أعرَب عن سعادتي الغامرة لوجود سبعَة َعَشَر اتحادً 
لهاُم قصائدنا، وخفق ألمنا الس المة، ومهُد الحضارات، ومشكاُة األمن واألمان، مصُر العرب كافة، موئُل عشقنا، وا 

 وأملنا، 
بكم في ِحضن النقابة العامة التحاد كتاب مصر، وكأني أسمع وجيَب قلوب كتابها ومفكريها ومثقفيها  أهالً 

 بير.ا بكم وبقدومكم إلى مقرهم الشامخ الكا وفرحً هيمون ترحيبً من يزيدون على أربعة آالف ناقد ومفكر ومبدع وهم ي
ا على أرواح شهدائنا في فلسطين المحتلة، وعلى أرواح شهدائنا اسمحوا لي في البداية أن نقف دقيقًة حدادً 

والتطرف  إلرهابا في مصَر وسوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا وتونس والجزائر وبقية الدول العربية التي عانت من
الفكري والعقدي. من عقول لطختها الجهالة وحاصرها ضيق األفق ولونها الظالم. هذا اإلرهاب الذي تتصدى له 
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مصر اآلن بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق خطة شاملة على المستويات كافة بما في ذلك تفعيل أثر 
 الثقافة والفكر المستنير. 

 الحفُل الكريم
قبله وبعده،  وسيؤرخ به، ،سيؤرخ له ،اع تاريخي فارٌق في مسير االتحاد العام لألدباء والكتاب العربهذا اجتم

ونحن بصدد إجراءاِت اتخاِذ قرار  مهم يرتبط بتعديل جوهري في النظام األساس لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، 
قيق مستهدفات العربي، من أجل تح ، إلى تغيير الواقع الثقافييتيُح له أن يحلَق في أمدية جديدة تنطلق من رحابة اللغة

ثقافية وطنية نبيلة، ومطالَب فكرية  شامخة، قادرة  على رتق النسيج الثقافي العربي بخيوطه المتباينة كافة، في لحمة 
صر، سة مواحدة إن شاء هللا وشكري الخاص للجهِد غيِر المنقوص لسبعة  من رؤساء اتحادات كتاب عربية برئا

 وعضوية اإلمارات ولبنان والجزائر والسودان واألردن والكويت تحت مظلة االتحاد العام وبإشراف أمينه العام.

 :وكما أنشأ بشار

 ازمــــبعزم نصيٍح أو نصيحِة ح  ورَة فاستعنْ ــــــــــــالمش إذا بلغ الرأ ُ 

 ادمو ـــــــواف يقود للقــفريش الخ  وال تحَسُب الشورى عليك غواوة

 مــــــر ليس بنائــا فإن الحنؤوم    نف وال تكـــــــــــوخل الهوينى للوعي
 

 ،أصحاَب السعادة والمعالي
تعلموَن أنكم من تمِلكوَن الواليَة على شئون االتحاد العام بالطرائق التي حددها النظاُم األساس وفصلتها 

، ومبادرةً  تفاعالً  ،ا وفعالً وفي النهوض به، نصًّ  ،في بقاء هذا الكيان الالئحة، فأنتم أنتم أصحاُب الرأي األول واألخيرِ 
 وكياناتنا األدبية. ،وفي المحافظة عليه وتطوير أدائه ليناسب طموحات شعوبنا

ة الماضية، ولكن هذا الحضور القوي  لالتحادات العربية يؤكد وعي ما ثار بعض اللغط بيننا في الفتر رب
حدث من قبل  انات المهمة، بل إن ما ثار من خالف أو اختالف في وجهات النظر كثر ماالقائمين على هذه الكي

، وتاريخ عهاجديدةو بين تاريخ مضى نحترم صنّ ا يعبر عن رؤية ا جديدً وذلك حين تشهد منظمة كبيرة كاتحادنا مخاًض 
 لمعيش.اآلن. في ظرفنا الحضاري ا أن يقوم على رؤية معاصرة نحن في أشّد الحاجِة إليها ىيراد بناؤه من جديد، يتوخ
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ئحية تقوم ال وقد كانت أولى المهمات لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب هي أن نبدأ بالنص،  لوضِع بنية  
على إجراء إصالح شامل على مواد النظام األساس، وهذا موضوع اجتماع القاهرة في هذه الدورة االستثنائية لالتحاد 

تاب العرب. وأظن أنني ال أعدو الحق لو قلت إنه يشكل الميالَد الثانَي التحادنا الجامع الكبير بما العام لألدباء والك
ما تمثله ع يمثله هذا التعديل من تكيف إيجابي مع المتغيرات السياسية الجديدة والمعاصرة، في المنطقة العربية، فضالً 

س المعدل، وتنوعات النظم الالئحية والقانونية القطرية هذه التعديالت من مالءمة منهجية بين نصوص النظام األسا
بحة الذي يضم حباِتها استجابًة لتحديات العولمة طمعً  ،بمختلف تبايناتها ا في أن يكون هذا النظام األساس خيَط السُّ

دون  !التي تهب علينا من مركز غربي قوي، يفرض ثقافته الجزئية بالضرورة بصفتها حضارة، حضارًة للبشر أجمعين
 ا.نعم، لكنها قرية تقوم في النهاية على حطام القرى جميعً  ،ينادي بقرية واحدةاحترام لخصوصياتنا الثقافية، مركٌز 

الثقافُة حقٌّ لكل مواطن عربي، ولن يتحقق هذا إال بَوحدة ثقافية؛ اتحاداتنا العربية هي أقدر الهيئات الثقافية 
 قافة العربية الكامنة المهدورة اآلن. ا لقوة الثاآلن على تحقيقها، استنهاًض 

لقد عالج النظام األساس الجديد الكثير من العوار الذي كان يتخلل النظام القديم وقفل الباب أمام التالعب 
بنصوصه بسبب غموض هنا، أو نقص هناك، أو ترهل في الصياغة في الكثير من المواضع. كان الهدف من البداية 

تغيير في للعام إلى أمدية جديدة في الفعل الثقافي الحق الذي يجاوز حبر الكتابة إلى فعل اهو االنطالق باالتحاد ا
 .الواقع الثقافي القائم

ت الباَب لخلق مبادرات استراتيجية فاعلة ومشتركة بين االتحادا -الذي نناقشه اآلن–ربما يفتح النظام األساس 
بية بمن ر ا من أن اتحاداتنا العالصعد الرسمية العربية، انطالقً  وذلك عالًجا للضعف الثقافي الذي نراه على عدد من

 .رية رفيعة هي وزارات الثقافة الحقيقية في بلداننافيها من نخب ثقافية وفك
 ا..وأخيرً 

نا نقاَط ضعفنا  واآلن حان وقُت االنطالِق والمجاوزة لما نستشعره من خطر ،سنانتصرنا ألنفاوربما  ،ربما أدرك 
قافة العربية لعلنا نصُل إلى رؤية ثقافية استراتيجية متكاملة ومشتركة، تؤكُد حضوَر الث ،يتهدد ثقافَتنا العربيةَ في فادح ثقا

ير الثقافي العربي وعلى ثوابت الضم ،حافظ فيه على خصوصياتنا الثقافيةفي المشهد العالمي، في الوقت نفِسه الذي ت
 على مر تاريخه المعاصر. 
لعرب حول ا لترجمِة المصاحُب لفاعليات المؤتمِر االستثنائي لالتحاد العام لألدباء والكتابوربما كان مؤتمُر ا

 "الترجمة وسؤال التكامل الثقافي العربي" خطوًة أولى في هذه الطريق.
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 اآلن ونحن على عتبة تعديالت مهمة، ونظام جديد، 
 يقدُر الشروق.. ا منلن نعدَم أبدً  ،اآلن ونحن نملك نبالَة المعرفِة واالعتراف

، ل إليهوص ربما عبر عن المقام من استشرف عليه، وربما عبر عنه من: "وكما قال ابن عطاء هللا السكندري 
 ."وذلك ملتبس إال على صاحب بصيرة

 ا لكم ولحضوركمشكرً 
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 حداًدا على الشهداء وقف الجميع دقيقة

 االجتماعات المغلقة على رؤساء االتحاد

 جانب من حضور ندوة الترجمة المصاحبة للمؤتمر
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 بيان القاهرة

 والكتاب العرب المؤتمر االستثنائي لالتحاد العام لألدباء
 دورة تعديل النظام األساس

 2018أكتوبر  28 -22

 أصدر االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب يف ختام املؤمتر االستثنائي بيانه اآلتي:

ساء اتحادات الكتاب ر الجاري المؤتمر االستثنائي لرؤ من الشه 27إلى  22عقد في القاهرة خالل الفترة من 
ألمين العام الشاعر والكاتب الصحفي اإلماراتي حبيب الصايغ، وذلك لمناقشة الصيغة النهائية العرب وذلك برئاسة ا

لتعديالت النظام األساسي لالتحاد العام والئحته التنفيذية الذي وضعته لجنة برئاسة الدكتور عالء عبد الهادي رئيس 
جيه فانوس و الدكتور ئاسة اتحاد كتاب لبنان بر النقابة العامة التحاد كتاب مصر، وبعضوية اتحاد كتاب اإلمارات، و 

وسف يي لألدباء والكتاب السودانيين، و أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين، والدكتور عمر قدور رئيس االتحاد القوم
شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين، ومحمود الضمور رئيس رابطة الكتاب األردنيين، وطالل الرميضي أمين عام 

األدباء في الكويت، وقد عقدت اللجنة اجتماعين في أبو ظبي والقاهرة، وتوصلت إلى صيغة مقترحة يتم طرحها رابطة 
 .للنقاش في المؤتمر العام االستثنائي تمهيًدا إلقرارها والعمل بها

 عقد على هامش اجتماعات المؤتمر العام االستثنائي اجتماع لمجلس أمناء "جائزة اإلبداع العربي فيكما 
مواجهة اإلرهاب"، برئاسة األمين العام، وعضوية: د.عالء عبد الهادي رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر وصالح الدين 
الحمادي رئيس اتحاد الكتاب التونسيين وطالل الرميضي أمين عام رابطة األدباء الكويتيين ويوسف شقرة رئيس اتحاد 

عام لألدباء والكتاب العراقيين، ود.يوسف الحسن مستشار اتحاد الكتاب الجزائريين وناجح المعموري رئيس االتحاد ال
 .كتاب وأدباء اإلمارات، عضًوا وأميًنا عامًّا

ودارت بين أصحاب المعالي والسعادة السادة رؤساء االتحادات والروابط والجمعيات واألسر والمجالس، 
ه لجديد على الوجه األكمل، الذي تمت مراجعتنقاشات مستفيضة كان لها أثرها الكبير في أن يخرج النظام األساس ا

في خمس جلسات طويلة متتالية، مادة مادة، وأسفر ذلك عن عدد  من المالحظات القيمة التي أضافت إلى  كامالً 
 لدكتورايوسف الحسن، وعضوية الدكتور عمر قدور، و  الدكتورالنظام األساس الجديد، وقد شكلت لجنة صياغة برئاسة 

ألديب محمد البودي، كما أقرت هذه المواد بتعديالتها في اجتماع جرى صباح اليوم. وتم تكليف اللجنة خليفة حواس وا
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عام القادم عتمادها في المؤتمر الاألساس، التي من المنتظر أن يتم ا الرباعية نفسها لوضع الالئحة التنفيذية للنظام 
دة في تاريخ االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب. في مدينة أبو ظبي. لتبدأ بعدها مرحلة جدي 2018في ديسمبر 

 جديدة في إدارته.  قواعدحيث يتيح النظام الجديد مأسسة االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب. ويضع 

ظام بعد الن، التاريخي هو اجتماع فارٌق في مسير االتحاد العام لألدباء والكتاب العربهذا االجتماع إن 
أن يحلَق في فضاءات تنطلق من رحابة اللغة، إلى تغيير الواقع، وذلك من العام يتيُح لالتحاد لذي ااألساس الجديد 

نة نبيلة، ومطالَب فكرية قادرة على رتق النسيج الثقافي العربي بخيوطه المتباي أجل تحقيق مستهدفات ثقافية وطنية
 .كافة، في لحمة واحد

وقفل الباب أمام التالعب  ،وار الذي كان يتخلل النظام القديمعالج النظام األساس الجديد الكثير من الع
كان الهدف من البداية هو االنطالق باالتحاد العام إلى أمدية جديدة في الفعل الثقافي الحق وقد بنصوصه بسبب. 

 .الذي يجاوز حبر الكتابة إلى فعل التغيير في الواقع الثقافي القائم

لخلق مبادرات استراتيجية فاعلة ومشتركة بين االتحادات وذلك عالًجا للضعف  ربما يفتح النظام األساس الباَب 
ثقافية  ربية بمن فيها من نخبا من أن اتحاداتنا العالثقافي الذي نراه على عدد من الصعد الرسمية العربية، انطالقً 

لها المشاركة في  علة وقوية لو تسنىالتي يمكن أن تقدم بدائل فا رية رفيعة هي وزارات الثقافة الحقيقية في بلدانناوفك
 وضع السياسات الثقافية العامة لبلدانها. 

ة. ا كانت وفي أي مكان سياسية كانت أو ثقافيل شكول التطبيع أيًّ أكد المؤتمر االستثنائي رفضه لكقد و 
 ،اإلبداع العربي لىويستمر في إدانته لكل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني العنصري، كما يدين السطو المستمر ع

ل شكّ ن إذنهن، وهذا ما مبدعة عربية تمت ترجمت أعمالهن إلى العبرية دو  45ومنها حادثة السطو األخيرة على 
 ، وفرض األمر الواقع.التطبيع القسري  سياسة جديدة من

 :اء فيهاج يووجه حبيب الصايغ ورؤساء اتحادات الكتاب العرب برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيس

فود ة، تحية التقدير واإلعزاز. يود رؤساء و بحفظه هللا لمصر وللعرو -"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ا ورابطة وأسرة وجمعية ونقابة عربية للكتاب واألدباء األعضاء في االتحاد العام لألدباء والكتاب سبعة عشر اتحادً 

التحاد ضافتها للمؤتمر االستثنائي لتعديل النظام األساس لالعرب أن يعربوا لكم عن تقديرهم لما قدمته مصر في است
، شاكرين كل ما بذل من جهد من جهات عدة لتسهيل مهمات 2018أكتوبر  28 -22العام لألدباء والكتاب العرب 
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 ا بصف حملة القلم مع حملة السالح مع قيادتكم الرشيدة في خندق واحد، فيا صفًّ المؤتمر، ويؤكدون لكم أننا جميعً 
مواجهة قوى التطرف والظالم واإلرهاب، وفي هذا اإلطار يعرب الجميع عن سعادتهم التي أكدوها للقاء طلبوه من 
سيادتكم عبر النقابة العامة التحاد كتاب مصر، كان من المفترض أن يتم مع فخامتكم حالت ظروف سفركم دون 

 ب" .ا لما فيه خير مصر والعر . وفقكم هللا دائمً ن أن يسمح وقتكم باالستجابة القريبة للقاء قريبيإتمامه، آمل

كما قام رؤساء االتحادات العربية بزيارة إلى مقر النقابة العامة التحاد كتاب مصر أكثر من مرة، وحضروا 
افتتاح مؤتمر )الترجمة وسؤال التكامل الثقافي العربي( الذي نظمته النقابة العامة التحاد كتاب مصر على هامش 

 الستثنائي.المؤتمر ا
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 فلسطنيمن  تنطلقمجاعة ثقافية ا .. جتـريب

 

 علي أبو خطاب: متابعة

 

 

 

 

 

 بيــان

 مجاعـة جتـريب

 حيث وصلت حالة الهذيان الفلسطيني –لكي ننطلق  –اختارنا هذا الزمان  ،نحن جماعة إبداعية شبابية جديدة
إبداعية جديدة  احممً  ،وحانت لحظة انفجار البركان الفلسطيني، بىالز  (الثقافي بكافة أشكاله)وبلغ السيل  ،إلى أقصاها

د كان للمشاركين وق ،على سطح النشر والثقافة ، لتطفووالمدينة الفلسطينية، والقرية، كانت تختمر في باطن المخيم
 بداع. اإلوشراراتهم التي انبثقت من قبس  ،في الجماعة إشاراتهم المنشورة وغير المنشورة التي تعلن القدوم

واختارنا هذا المكان لكي ننطلق في هذه البقعة من رحم العالم التي يتولد فيها أساطير فلسطينية جديدة في 
 ،لحجروجماليات ا ،وأبرزها جماليات الدم ،اختارنا هذا المكان بكل جمالياتها، الحياة/ الموت/ الصمود/ واإلبداع أيًض 
 يات الحب في زمن الحقد. وجمال ،وجماليات الحياة في لحظات الموت

واختارنا هذا العنوان الذي يعبر عن طاقات تجريبية في الشعر/ القصة القصيرة/ الرواية/ المسرح/ الفن التشكيلي/ 
 لخ  من فنون إ ..الموسيقى/ الغناء/ السينما

ال ، لمتحولاوتجاوز الثابت نحو ، إننا نطمح لتجاوز المؤتلف نحو المختلف، بال تجريب لن يكون ثمة تجديد
يستسيغه  اجديدً  ايًّ إبداع انطمح أن نعجن الثقافة/التراث بعقولنا/إبداعنا ونخبز خبزً ، بل نرفض سلطته ،نرفض التراث

 الجميع. 
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 ت ستتسع لتجمعنا بفلسطين الداخل والضفة الغربية والشتا قد بدأت من غزة لكن آفاقها اوالفكرة فلسطينيًّ 
في أنحاء العالم  بل وفي الشتات ،في العالم العربي اتتسع اآلفاق لتضم مبدعين شبابً وس ،)عبر الشبكة اإللكترونية(

)في  في كل بلد عربي وكل نفس عربية اواالنكسار الثقافي والسياسي متشابهً  ،والمعاناة واحدة ،ما دامت اللغة واحدة
 مية على مستوى الفن.أخرى ما دام التجريب تقنية عال افقد نشمل لغات/بلدانً  ؟أي مكان( ومن يدري 

دلية فثمة ج، لننطلق منه نحو مجتمع عربي ثم عالمي جديد، إننا نريد أن نبشر بمجتمع فلسطيني جديد
أحالمنا ال تعرف  ،فلسطينية/ عربية/ عالمية مستمرة والقرية الكونية التي يبشر بها الرأسماليون نريدها قرية فاضلة

 . اوسياسيًّ  افكريًّ  اسنبدأ بفلسطين التي تعاني مخاًض  لكن، نريد أن نفسر الواقع ونغيره، حدود
، الشابة يمثلون الحركة الثقافية، ونؤمن أننا جسم إبداعي مع مبدعين آخرين ،إننا نتبنى فلسفة العمل الجماعي

ت اقادرون على أن نرسم خارطة ثقافية جديدة لمجتمعنا الفلسطيني الجديد الذي يمر بمنعطف  تاريخي يواكب المتغير 
 العربية والدولية ويتقاطع معها. 

ت وذلك رغبة منا إلى تجاوز العهد البائد الذي شكل ،إننا نطمح بإبداعنا إلى التميز الثقافي والتأثير المرغوب
تسبب اآلن في و  ،ال تحصى عائية لسياسة متهورة قادتنا لمآس  فيه أصنام ثقافية كان أغلبها فارا المضمون وأبواق د

 وتعرقل ميالد سياسة حكيمة.، لمجتمعنا الفلسطيني الجديدوالدة متعسرة 
 ،يةدمنا على أعتاب إصالح تاريخي في سياستنا الفلسطين وما، كانت الثقافة الجديدة مرافقة لسياسة جديدة ،ادومً 

 إلى إصالح تاريخي في ثقافتنا الفلسطينية.  افإننا نهدف أيًض 
الثقافة الفلسطينية  على بؤسأيًضا فلنتمرد ، ائدة ونحاول التمرد عليهاإننا عانينا من بؤس السياسة الفلسطينية الب

 .البائدة
 

 أهم أهداف اجلماعة: 

 .التجريب على مستوى الشكل والمضمون 
 .تعزيز ثقافة المبدع الفلسطيني الشاب 
 .خلق حالة من النقد الواعي لإلبداعات الشابة 
 يدة متجاوزة للسائد.إثراء المشهد الثقافي الشبابي بنشاطات ثقافية جد 
 .التعريف بجيل إبداعي جديد وتشجيعه 
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  .محاولة اإلضافة النوعية والكمية لإلبداع الفلسطيني 
  .التواصل بين أجيال فنية سابقة وجيل تجريب 
 وقراءته قراءة نقدية وفكرية جديدة.، إعادة النظر في اإلبداع الفلسطيني 
 حتى ، اتيونعني بذلك أدب السبعين، كبير إلى حدّ   االميًّ تسليط الضوء على األدب الفلسطيني المهمش إع

 وكذلك تسليط الضوء على كل الفنون الفلسطينية المهمشة.، اآلن
 .لفت االنتباه إلى صوت األنثى في التجربة الفلسطينية في األدب والنقد والفن عامًة 
 .االهتمام بإبداع الطفل الفلسطيني 
  .االشتراكية اإلبداعية 
 ثقافية.الثورة ال 
 ارها لصالح المهمشين إبداعيًّ بعن طريق تج –اإلنترنت  –لثقافية محاولة الوقوف في وجه أداة العولمة ا ،

 .ولصالح خلق مجتمع فاضل جديد
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 نصوص ألعضاء اجلماعة

 نصر شعث
 .23/5/1979في ، مواليد خان يونس -
 حاصل على بكالوريوس في االقتصاد والعلوم  -

 .عة اإلسالميةالجام –السياسية     
 .لكترونيةا  نشر في عدة صحف محلية و  -
 .يكتب الشعر والنقد -
 .عضو في جماعة تجريب -

 إليَك...

 أنت الغياُب 
 وأنا فاتحة الحضوِر 

 تهّجاني إذن تحت الشمِس 
 حيَن نسيُر في امتداد القلق 

 لو يفقهَك الرصيُف 
 لكنَّه ُمصاٌب بقلة الخبرة  

 لو يحملَك الوقُت طيَّ سرعتُه 
 لكنَت نبيَّ الثقِة 
 وأنا الصديُق 

 وهللا أعلى الفردوِس يفكر فينا 
---------- 

 معين شلوله
 .25/7/1978من مواليد  -
 .غزة –خريج إعالم تربوي جامعة األقصى  -

 حاز المستوى األول في المسابقة التي أقامتها  -
 .مؤسسة الثقافة والفكر الحر ألدب الطفل   
 .طفليكتب الشعر والنقد وأدب ال -
 .لكترونيةا  ر في صحف ومجالت محلية و نش -
 في صوت فلسطين البرنامج  ايعمل مذيعً  -

 .الثاني   
 .عضو في جماعة تجريب -

 مرايا

 قابٌع كالموت في جرف اإلشارة -1
 موعدي ناٌي على نفثِة صمت  

 ىوأنا فرخ تالش
 .خلف أوجاع الحجارة

 أسقطتني الريح في معرفتي -2
 ماوات وفي في فراا الضوء في رجف الس

 سيئتي
 في مرايا افترست  صوَت الصور

 تحت حزن  أشعلت أبكاره
 .أسئلتي

 ليت أن النهر يمتص وجودي -3
 ليَت ميزانَك يا صمُت خفافيش أمل  

 ليت أحراشَك وحيٌ 
 يسحُب الوقَت كأعداِد فرس
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 . من تهاويمَ تغذي مسها روُح جبل  
  ياسلُت كشحاذ  لكفيَّ لعينّي لذاتِ قد تن -4

 وني / مشمش البرِق وأبواق الشجر زرع
 اردً حفروا في نجمتي و 

 على كلِّ القدر  وتواشيَح لنصِر أرجوانيّ  
 لست أدري ما الذي غيبهم  

 . عن هبوط  معَي في إبط الحفر  
 مسختنا المعرفة   -5

 آه يا حزَن سواقينا / يموُت النهر والثور معا 
 ارتطمنا كالشبابيك بحرَّاس الشعاع

 ثلنا في األغلفة فاندلقنا م
ي غير موت  في التجل اهل سيعطيك التخلي عنك نجمً 

 فيك / هيا
 .كل هذي أرصفة

 في بالد  أغلَقت  في الريح قوَس الحركة -6
 وأعاقت  كل دقاِت الشجر  

 لوسواِس دموعي امكانيًّ  اأنتقي رزقً 
 .ا حقَّ المطر  صائنً 

 أهَي اآلَن هوت   -7
 ؟حذوُة الصمِت على رمِل النفس  

 آه يا أسئلتي
 في نواميس رحيلي همدت  في كل محراب  

 .تشاكيُل جرس  
 عندما قال أريد -8

 كذب البحر على مجدافه الغض الصغير
 همدت أيامه

 في وحشة العض وساحت
 في القرى أيتاُمه 

 .ال / ال يريد
 من لقاء النهر مع داخله اكان يمتصُّ وجودً  -9
 عد أشعرهأ لم 

 المبتذلةمنذ خاف الماء من غيماته 
 .إلتوى كالحب عن ساحله

 فتح اإلبط لترياق النشيد -10
 ولوى عنق الزجاجات التي سورها باألوردة

 منح الموت مفاتيَح األوزّ  
 قيل أن السر في إحيائه 

 .مأوى كما دودة قزّ   فكرةُ 
 مثلما الريح وفأل الزنبقة -11

 فاح قرب هللا
  وأخفى من ثآليل الحجارةفروى للضوء أطفااًل 

 كل تطويقة آه 
 أخبر الناس برّماِن سماء  ينفقئ 

 .عندما تعرج لألعلى يداه
---------- 

 بو خطابأعلي 
 .5/1/1976من مواليد غزة  -
 تخرج من جامعة الزيتونة األردنية تخصص -
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 .ترجمة لغة إنجليزية    
 يكتب الشعر والمقال النقدي ويمارس الترجمة -

 .األدبية والنقدية   
 .لكترونيةا  الت محلية و نشر في صحف ومج -
 ةووووووة في التربيووووووللغة اإلنجليزي ايعمل مدرسً  -

 .والتعليم   
 .أمين سر جمعية شموع للثقافة والفنون  -
 .عضو لجنة اإلصدارات الشبابية ببيت األمة -
 .عضو جماعة تجريب -

 خواء

 للريح منطقها...
 وأنت تسير ضد ملوحة الزمن

 تنعق فيك رائحة المكان
 بيدين من ثقوب تغزل موتك

 تتشبث بصفير الريح
 تكتوي ذاتك على لهب التشظي

 تختلق طقوسك في امتزاج الدمع برغوة الطيف
 تبزا من هاوية القصيدة أسطورتك المسحوقة

 اصعد
 اصعد
 اصعد

 ال تقف على حافة النشيد...
 أراهم يقتربون من صداك

 أراهم ينسلون من حواشي السعال
 اهرب 

 اتبع نبوءة الريح
---------- 

 محمد جبريل
فووووي ، الوووونصووووووووووووووووويوووورات –موووون موووووالوووويووووووود غووووزة  -
26/6/1973. 
 وس التربوي وووووة البكالوريووووووول على درجووووواصووح -

 .تخصص علم نفس من جامعة دمشق   
 ا.تربويًّ  ايعمل مرشدً  -
 .نشر في عدة صحف محلية -
 .له مخطوط شعري تحت النشر -
 .عضو في جماعة تجريب -

 اضطرام

 خيمخرجت من جوارب الم
 صفعت عادات اآلل

 نفضت غبار الزمن عن ماردي
 ترعرع شبق الكالم

 وفرشت موائد الشهوة
 سافرت في كؤوس اللذة
 لم أرتشف إال كلمات

 بحثت عن مفاتيح االضطرام
 انتهيت... نفذت... فكرت... وقفت



 

 

201 

 سال رحيق الصمت
 فوق وسائد الخطايا

 بانتظار ترانيم العودة
 !ولهاث الوقت

---------- 
 مد أحمد جبرمح

في ، معسووووووووووووووكر جبووووواليوووووا –من مواليووووود غزة  -
18/7/1981. 
 درس الفن التشكيلي بكلية التربية. -
خطاط وفنان تشكيلي شارك في عدة معارض  -

 فنية.
 نشر في عدة مجالت وصحف محلية. -
 عضو بجماعة تجريب. -

 آخر الطريق حطام

عندما تنتهي األشوووووووووووووياء في محورها... تبتر قلوبنا من 
 رحم الحقيقة

 تزع ما تبقى من الكالمتن
 هكذا نحن على شاطئنا العنجهي

 نرتحل... نركض
 نبقى نحن

 فكرنا الهالمي
 أحالمنا الحبلى

 أيامنا ليست أيامنا

 وصمت المساء /
 ؟أيها الرفاق امتى سنقول وداعً 

 . !.. ال شيء.ال شيء !
 كل شيء على هيئة قصيدة

 على الموت إنسان
 يسافر إلى هوة الفراا

 رحيل
 . هناك..هنا

 موت... حياة
 ؟أين المعنى

 إننا متنا ورحلنا
 * 

 سأقول: إنني ميت اآلن
 وأمتص رحيق الجثة العفنة

 عّل هذه الدائرة تفتح لي هوة في الفراا
 صمت
 .. خربشة... ضجة... ضوضاء.عنفوان

 ما هذا؟ 
 ال شيء

 سوى مساحات من الكالم
 أيها السادة  اعذرً 

 من الوقت اأحتاج بعًض 
 ...كي أموت
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 عبد الهاد  درابيه
 .21/8/1986مواليد جباليا  -
 .يدرس اإلخراج المسرحي -
 .يكتب الشعر والمسرحية -
 .نشر في صحف محلية -
يمارس التمثيل وعضووووووووووووووو في فرقة "مسوووووووووووووورح  -

 .المشاهد"
 .عضو في جماعة تجريب -

 أقنعة املاء

 ههنا تنطفئ القوافل كالرماد
 وينتحب الورد المعتق بين أقبية المسافة 

 وى البحر النبيذيمن لي س
 يلتحفني كسحابة مجهدة

 في قاع القلب
 تنذبح المقامات الحزينة

 وتأتي الخرائط لتلملم بعض
 معالم الوثنية من جماجمنا

 في ظل هللا
 كنت هناك تغتسلين بالشفق

  وكنت أنا مثقاًل 
 بانحناءات الموج
 ثم ترجل البحر
 . ليجتر البكاء

 بالعراء  امتدثرً 

 انأستجدي تأوهات الكم
 فيما الخواء يجتث مرساته

 من أضلعي
 . وتأتين أنت بال أوتار

 يعبرني البحر بقاربه الخزفي
 رائحة الظل ترمقني
 والنهوند يذرعني 
 . كمحراث أشوري 
 تنبثق البنادق 

 من الطين
 كمئذنة سامرائية 

 تتلوى 
 بال انثناءات للخصر
 اوتمطر السماء ألوانً 

 ويندثر المساء
 عشرون ألف مأساة 

 ملها جبينييح
 وسماء وقبلتين

 أشتهي فيك رائحة الشتاء 
 لحظةً 

 ا. ومذاق الموت دهرً 
 دعينا نرشف الصمت 

 المتآكل في زوايا صدورنا
 نجبله بجدلية الحب
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 نلقحه بماء الروافد
 .ونرحل لننتعل جروحنا

---------- 
 يوسف القدرة

 .3/6/1983، مواليد خان يونس -
 .زهر بغزةيدرس لغة عربية وا عالم بجامعة األ -
 يكتب الشعر وصدر له مجموعتان شعريتان:  -

  ،الذكرى منسوووية والذكرى أنا"، اصووودار خاص"
 .2001يونس خان
  بو غوش، رام أو"براءة العتموووووووة"، مطبعوووووووة
 .2004هللا
يكتب الرواية ونشوووووووور فصوووووووول من روايته)تحت  -

 9عووووودد، قواسأ"في مجلوووووة  يلووووود شوووووووووووووويءالطبع("ال 
 هللا. رام، بيت الشعر الفلسطيني، 2003صيف
 .يمارس التمثيل -
لكترونية -  .نشر في صحف محلية وا 
 .عضو في جماعة تجريب -

 احتماالت صمت آخر

/  ]ما صمُت/ لكن 
 ]  ُشِبَه للناس 

 ليَس لُه اسمٌ  لصمُت التامُّ ا
 للصمِت أن يتباهى بقدرتهِ 

 ولصمتِه أن  يرقص مع نبض القلب  
 ليَس كلَّ صمت  يرادفُه صمت  

؛ كثُ   هُ ؤ َر عطاكلَّما زاَد الصمت 
 كلَّما فتَح بوابَة المدى؛ احتفَظ بجمالهِ 

 كلَّما صرَخ.. فضَح هشاشتهُ 
 أنظُر في مرآِة الصمِت إلى الصمِت 

 كصمت  فقط
 ينمو عالٌم ال ُين سىا، أغرُس صمتً 

 في عيوِن الصمِت الالمتناهية
 ترى ما ُتِحبّ  

 للصمِت  احيَن ُتصافُح يدً 
عُر بانسجام  ال أعرُف معناه  َتش 

 لصمِت مفردات  أكثَر ِمن  عدد شعر غجريةل
 صامتة ترقُص بلغِة الصمِت على موسيقى

 ايكون انتصارً  االصمُت حينً 
 اآخَر انهزامً و 

 نَُّه يوجُد برزٌخ بينهماإإذ 
ُه إذا شئت  !  تستطيُع أن تحسَّ

َعل الصمَت  َعلهُ ، من  ال َيف   الصمُت َيف 
 ربما هذه لوحة ُشكِّلت  برؤيِة الصمت

 الكالِم الذي بال معنى ذروةُ 
 يأتي بعدُه صمتٌ 

 هو قرباٌن لخطيئة  بال سبب  
 شكُل الصمِت ُيشبُه شجرة المعرفة  

 من الصمِت تأتي كلُّ األشياء  
 في رحِم التكوين  
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 حيَن يلتقي الجنوُن بالصمِت 
 ينمو جنيُن الحقيقة
 يختلُف عن صمِت الرجال   اصمُت النساء تمامً 

 الصمُت على عرِش الحبِّ 
 ميزٌة لهُ 

 الصمُت ال يهجُر عيوَن القطط  
ُل اسمي برسمي  ُأبدِّ

 هكذا:
 كم  ُأشبُه صمتي!

َتِبُئ في قلوِب الصبايا  الصمُت َيخ 
 كقصِص الُحبِّ الخجولة  

 لَم يجب  أن أعتذر عن الصمِت الذي
 تقترفُه إرادتي

 لماذا يمكُث الصمُت فيَّ إلى اآلن؟!
 َت أعترُف أنِك أنِت َمن  رسمت  الصم

 على مالمحي
---------- 

 إياد البلعاو  
 .15/3/1983في  من مواليد رفح -
 يدرس الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  -

 .بجامعة األزهر   
 .يعمل في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي -
 للدراما والكتابة والقراءة اإلبداعية  ايعمل مدّربً  -

 .لألطفال    

 .نشر في عدة صحف محلية -
 .ات شعرية تحت النشرله ثالثة مخطوط -
 دارات الشبابية ببيت ووووو في لجنة اإلصووووعض -

 .األمة    
 .عضو في جماعة تجريب -

 يف رنني اللهفة

لهفووة لي عنوود بوواب الرحمووة وعنوود نووافووذة  للكالم  -
وتشووووووووووووق الروح  تسوووووووووووود درب العابرين إليك يا هللا 

خذني كإصووووووووووووووبع النور من زحمة الموت  غالفها
مسوووائيا للراحلين ًرا دك مزمو أنشووو المقيم في الجوار

في  عنا ومسووووووووووووواًء تشووووووووووووودونا اللهفة فيه مرة أخرى 
 الروح تسكن روح أخرى وأخرى تسكن في الجسد

رنين الموت يعزل صوووفو الصوووبح عن زبد المنشووودين 
 ويعزو الرحيل إلى الغبار أو التلكؤ في الصووووووووووالة

والعابرون إليك يا هللا يسوووووجلون الصووووومت في سووووورهم 
 وفي جهرهم

ينفضوووووووووني  ال للهفة شوووووووووارع يشوووووووووبهني ما ز  -
ألفض القشوووووووووووووورة عن جفاف  كالحنين من التراب 
ومن يرتبون للمنام نسوووووويانه  هذا الصوووووووت الغنائي

سنرتل في جوف القلب معصية لهذا اإلمام  ا عفوً 
 كالراحلين رسوووالة شوووفهية اإلدراك  نترك  ِّصووول

 وهووول تموت الروح  كوووأن الموت قرب الروح 
تموت شوووووووووعلة الروح ولهفة الجسووووووووود  تموت الروح وال
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الذاكرة تلغي مرور الكون وتسكن في  إلى الحياة 
 ضوء المغنى المرادف للبكاء

هوول جوواء العووابرون من حووارة  من لهفووة مووا  -
والروح هل  ذاكرة الضووووووووياع يا هللا إلى  الصوووووووووت
خر الحلم على وسووادة من تبن أم سووجادة آترسووو في 
تعب  أقطف سووووووأحلف باسوووووومك لي  من ريش 

المنشدين كي أنجو من لعنة الحزن ولهفة بائع البراد 
 للتعب
في الروح لهفة السووووجود المسووووتمد من الرحيل   -
  ًا تماما عنده من ثقيل من لي ألضووووحك مسووووتريح

ومن يلهووث مثلي في لهفووة  القول وخفيف األجر 
البحر إلى الرسو على دفتر شاعر ضاعت قصيدته 

بوري حامال سفني تسجل الروح ع وأنثاه الجميلة 
كوابتسووووووووووووووواموة ذكيوة المرأة أحبهوا وال  على ظهري 

  في الحنين األولّي تحبني في هللا أسووووووووووووووجد قلياًل 
ا في وأنا أعيث صوووووووووداعً الصووووووووووت يخترق الذاكرة 

 لعبة الفرح وغاية الروح من اختراق العاصفة 
يقول  هيا نصوولي في خشوووع اللهفة والرنين  -

خلص  مبدأ شوويخي ويعطيني صووورة عارية من ال
وأعطني  حكمتك من صووووووووووووووودمة المعرفة يا ربي 

 ا من القلق وجريووان الووذاكرة لهفووة للجلوس مرتوواحووً 
وتسووووووورح في  األشوووووووياء ترتب في الحلم فوضووووووواها 

قطيع الليوووول مع قووووادمين إلينووووا يركبون حصووووووووووووووونهم 
كما يطل دم المسوووووويح من قشوووووورة الحلم  ودروعهم 

 المهوواجر أطوول من ثغر في سووووووووووووووقف هووذا الحلم 
ا يً وينسووووووواني العابرون إليك باك ايتركني الغرباء وحيدً 
ًبا ا ومعصووووية وذنو أفيض حزنً  على جرح المسووووافة
كي أشبه نفسي ًرا وأفيض شع لم أقترفها في حقي

 حين أضحك 
---------- 

 كرمل عباسي
 .20/5/1985، مواليد غزة -
 تدرس صحافة وا عالم بالجامعة اإلسالمية  -

 .بغزة   
 امر للتعليم المجتمعي وفي تعمل في مؤسسة ت -

 .إذاعات محلية    
 .لكترونيةا  ت في صحف محلية و نشر  -
 .تدّرب دراما وكتابة إبداعية لألطفال -
 .عضوة بجماعة تجريب -

 قارعــــــــــة

 يلتحفون ، و يسافرون إلى الالأرض البعيدة
 بستار القمر عندما تحرث أمواج المساء بحرا 

 هم ضباب /ميمضغون قرص الشمس بشفاه ارتباكه
 يزعجهم أزيز الظالم ، يقرصهم برد خوفهم األزليو 

  ،ورائحة المطر تتراقص في صدورهم، في صمتهم
 ينهون صالَة على رياحين صليبهم مخلفين وراءهم 

 ا.شموعً  /ا/حبًّ ازيتً 
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 يلملمون ، يعانقون شوارعهم بعد جالء الروح منها
 يغتسلون بروح هللا في أجسادهم، جماجم أزهارهم

 .رقون قصائد من مناقير العصافيريس
 ، ء هللايوهم في انتظار مج ترقبهم القارعووة

يبعثرون أوراقهم الموووووووهملة هزيموووووووة تلوووووووو األخووووووورى ثوووووووم 
 يصرخون.

 (1) 
 ……. على القارعوووووة

 ا، / وطنً اتنساب جدائل الصغيرة راسمة زنبقً 
 ، ج/ تنبت يدها في يده كالعوسيعبث في أحالم عينيها

 ئ، ثم يعبفي تفاصووووووووووووويل جسووووووووووووودها النحيل اًل يعانق أم
 ، عطرها في قنديل

 / جدوى الالوجود يعبث في غياهب ال جدوى الوجود
مع "خالص البياض" ، ئاعب جرأة بوحها الدافيوووووووووووووووووووووووووووود
 يجيب 

 / يمسح صفير ملح الريحعلى سؤالها الطفولي
 ، في شفتيها الراعفة

  ،/ الغائبةسم برائحة قهوتها طفولته الساذجةير 
 ا، سرابً  /افي طرقات أهدابها الممطرة بردً  يلهث

(2) 
 ….. على قارعووووة

 أرتمي على ظلي 
 يذوب اإلسفلت خارج الزواياو 

 أشرب عاصفة ترتحل من السماء 

 أزرع مداد الحب على األرصفة الزرقاء و 
 قصيدتي رائحة الدخان في صدره، 

ة/ ترسم انعكاس إقالع الروح تمر على خاصرة المساف
 ، مني /معه

 فاتيعتراعيناه انتشار األسئلة في الجسد/اقتالع ال
 .أحاول اكتشافه ال اكتشافي و كما قال صديقي

 لخريفنا الماضي،  اسيكون الرحيل نبيًّ 
ووو ا ل خ ر ا ف ة ووو كما  نجسدو  لنعبث في عرق اللقاء

 .قلت أنا
 (3) 

 تمزق أوتار الماء في آخر التصاق القارعوة
 (4) 

 في نارنا نتسلق دالية الجنون 
 نخربش تيه ألوان األشجار 

 نكسر الالامتداد بين أصابعنا 
 ماهي لغة جنونِك " _ كما هي الرواية عن صديقي "

 حميم الصمت كان أقصى 
 ن ي و  ج ن

 (5) 
الحب ال يتماشى مع فلسفة إسقاط القانون على حجارة 

 .قارعتنا
 (6) 

 يزداد بياض المساحة 
 واصل مرايا الضياع تتناثر بين الفو 
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 واللغة تفض بكارتها 
 الفيصل واحد ، و تختلف األنات

 ق ا ر ع ة ا ل ط ر ي ق 
(7) 

 تغوص المسافات في منطق الفراا 
 ذائبة أحاسيسنا في حاضر الالماضي 
 مقلعة عيون قطرات أمطارنا الجافة 

 (قارعة الطريق)دافئة هي 
 (8) 
 عبارة ال تحاول أن تكتمل 

 متسكعة حروف القافلة 
 ياء اليراع تسبح كيمو 

 في لفائف القارعووة 
 (9) 

 اللغة مرة الطعم / تائهة في الالجهة 
 ظلمة تحبك فوضى الوحدة

 ، / يسكنني الالمكانأسكن على صدرك
 فينا  /يثرثر الوجع انكسار الضياء فيك

 قارعة الطريق تطوي المشهد
 …… ترحل و 

 (10) 
  لبسناء يأوراق القصص تمحينا / نسيج الدف خربشات

 ألوان نرجسة تعتري خاصرة األنين فينا/ فيها 

النورس يعوانق السووووووووووووووحواب/ عوادة توذوب التفواصوووووووووووووويول 
 الصغيرة 

 نرقص على أحبال العتمة / هاجسنا 
 ينهينا  /يتناثر في جعبتنا / ينهي الحكايةطعم الوقت 
  ا/ عبثً  ا/ رمادً تظل ترقبنا

 تطوينا/ تطوي أحضانها 
 .قارعوووووة

---------- 
 فتاح شحادهعبد ال
 .19/2/1982، من مواليد خان يونس -
 .يدرس تكنولوجيا تعليم بجامعة األقصى بغزة -
 .يمارس الشعر والنقد األدبي والرواية -
 .لكترونيةا  نشر في صحف ومجالت محلية و  -
 له مخطوط شعري ومخطوطتان روائيتان. -
 .عضو في جماعة تجريب -

 نقوش مسمارية

ملتهم ن حألى الووذين تمرسوووووووووووووووا في الحووب بعوود إ" -
 ."ًدا.الريح بعي

ه رافق، و هذا الدوار آخر حلم تمخضت عنه ذاكرة -
وي تر ، و سوووورب حمائم بيضوووواء تركب فخذ المحبة

ة رثوو،  بجنوواحين من عطش يقووال لووه الفراترجاًل 
 رئتاه من فضاء.، و قامته
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 امرأة قديمة، ا عن ذراع بابلنخلة تطير قصوووووصوووووً  -
على خصووووووورها لفت ، و حملت البحر على رأسوووووووها

 .زجاجنهرين من 
لكن لماذا أشووووووووووووواهد ، أقرب إلى السوووووووووووووماء: الثمر -

  ؟األرض تمطرني
يتها الصووحراء لربما تصووبح قامتي أعتلي ظهري ا  -
دخل عشووووووك الصووووووغير عبر فجوة من أ، و قصوووووورأ

كتموول كووأي ثمرة خرجووت أ... أنووا أحووب أن الغيوم
 .من أي جدار ال أشجار

 ،متصوووووووووك برفقأ، ولكنني تفيضوووووووووين عن حاجتي -
يتهوووا أابين بوووالحزن ي ال تصوووووووووووووووووك كِ يوووحنو علأو 

الجميلووة المغروسوووووووووووووووة في قمر أزرق يوودور حول 
 . الزجاج

ر ابش، و أقرأ طالع الدخان، أكتحل بكحلك األزرق  -
 .نا، على شاطئ رفضه األزرقابالتكسر قريبً 

قد حملوا مسووووووووووامير قلبك أيتها و  اآلن يأتووووووووووووووووووووووووون  -
خبئ يكتشوووووووووووفوا ما ت، و الجميلة حتى يقتلعوا عيني

 من حب لهذه السماء.
ال جدوى من الجدوى إن ، دوى من العدال جووووووووووووووووووو -

أتت من الغرب محملة برائحة غوووووووووووووووووووووريبة ترقص 
ال ب ىألننا رقصوووووووونا مع الفراا على موسوووووووويقمعنا 
سوووووووهل عليه أن يغني : وبال صووووووووت البحرلون، 
ا ولكنه يعرف ، لحبيبته وترانيم  ،رغوة الموجأيضووووووً
 .الملح

الجسووووووووووووووود لووه حووالتووان األولى أن يبلغ بووالشووووووووووووووهوة  -
 ،ى هي أن يبلغ بالشوووووووووهوة أدناهاأخر ، و أقصووووووووواها

ناو   ،كالهما لعنة في الزمن الذي لم يعد يلبسوووووووووووووو
يمارسووووووونا حكاية تدور في الفلك على أمواج من و 

 .غبار
  ؟نعبر، و متى سوف نشق بطن الحدود -
 عندما يصير الدم ماءا يا أبي  -
أوقف ممارسووووووووووووووات ، و غراب يلف جناحيه النهار -

 لالصباح رغوووووووووووووووم الندى الذي يذوب في قلبي مث
 دون أن يرافقه، للروحو  يغني لألرض، و السوووووووووووكر

أغنية اإلنسوووووووووووان لإلنسوووووووووووان ، كوكبة من المالئكة
 .فقط

أدور حول محور ارتكاز لروحي على صووووووووووووووخرة  -
، تحوت كشووووووووووووووطوت من وجهوك األصووووووووووووووفر )ممتود

 (ينبت في األمس، و نآلا الشمس يتساقط
، سوف أحنطك، عندما تموتين لن أدفنك: ميراثك -

يرقد في عش من ًرا أضووووعك إلى جووووووووووووووووووانبي حجو 
تاء نغني بينما ينثني ، و زجاج تحت نافذة الشوووووووووووووو

ال يقول و  ،يقهقه الهرم الكبير، و فوووووقنا برج القاهرة
ن نكون أ، واليوم ال نصوووووووووووووولح إننا هرمنا باألمس

 أو حتى حصانين هرمين.ًدا وقو 
، للحظة تلف الغسوووووق ةقوووووووووووووووووووور بأنني ال أزال مرآ أ -

جل شوووووووووتاء بال أولهذا أدعوكم إلى الصوووووووووالة من 
خيوط موواء ال تقترب من شووووووووووووووكوول ، و أضوووووووووووووورحووة
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من أجل قوس قزح يمر دون ، و القضوووووبان اللعينة
ان يفصوووووووووووووله النخيل في بغداد أو تلعنه سوووووووووووووماء 

 الالذقية.
طقوس ، يتهوووووا الجميلوووووة بوووووايعيني على الحيووووواةأ -

ال خوف ، و ال خوف من النورس، النورس هوووووووووووووذه
 .ايطوف بنا ما دمنا لن نطير بعيدً 

، نصووووووووووووووول السووووووووووووووكين عبر مووا بينأ ، و أخرج مني -
ما أبعده / ما )أشووووم رائحة هللا ، جسوووودك الخمري و 

، أطوووارد أنفووواسووووووووووووووي، و أجووودف في رئتيوووكو  أقربوووه(
 .أشاركك ساعة الذبحو 
شوارك ي، و يشواهد، و خلف العربة يقبع جسود القرية -

 .حسرة على العباد" في وأد كل إناث اآللهة" يا
  .يعكس، و يعكس ظلمة، و يلمع نصل السكين -
لتفيضوووووووووووووين على  ؟ين أتيتيتها السوووووووووووووكين من أأ -

، ا فوي ظوهور الوزمنتوكوتوبويونونوي وجوعوووووووً ، و بوووووووالوهوم
ال خير ، ترواديني عن نصوووووووف روحي السوووووووفليو 
 .في هذه البؤرةًدا أب
 ،اآلن ال وقت لدي حتى أكتبك، و أتيت مون يديك -

 .أتصورني ثانيةو 
ل فوق العربة باب، تحت العربة مدن الشوورق تغني -

 ،ضوووحية في رقصوووة النار يحترق شوووعرها المجدل
أطيرهوووا ، و نوووا أحمووول بقوووايوووا كسوووووووووووووورى أ، و الجميووولو 

 . كالعصافير في سقف المدن المقفلة

سوووووووووووووويظل ، و سوووووووووووووووف تطالين هذا العنق الوردي -
الصبيان تحت العربة يستظلون بها من ، و البنيان

 . يسافر على ناقة صالح، و قمر يلبس قمحا
عن ثوب الضوووووووووووء يبددون ًدا مووووووووووووووووووووووووا أغربهم بعي -

 .....أشك، و كأحياء
 قطفها عن أمهاتهاأم األعناق التي عرف طعأ ال  -

نووووك ال زلووووت تحووووت أًدا اآلن عرف جيووووأ ولكنني 
 .العربة

 هي، و الرطوبة، و كووووووووووووول األشياء تغني في الدفء -
 الً ال ني، و ا يوميةخارج دائرة الحوووب تمارس طقوسً 

، يووولال فتووواة تتزوج الن، و يرفرف تحتهم بجنووواحيوووه
نني شعرت بيد أ، ولوال الصووووووووووووووووخب يلعق المكان

البيضووووواء تطوف بخاصووووورتي لكنت شوووووققت القدر 
 .ا ثالثة في وجهيعينً 

النصووووووووووول يتردد على خاطرتي سوووووووووووقط الغيث في  -
 ..األرض

 .. .الغوث، الغوث -
 ،يسوووووووووووووووووافر قطيع الخوف، و يقترب وجوووه التعوووب -

 رقد في العشأ، و أخيط لحافا موون فضاء اللحظةو 
يض يف، و على فرع الجسوووووووووووووود الذي تبتلعه الرغبة

 . غبار، و بموج
 .اجدوى من روح ال تحمل نارً شكسبير ال  -
 .اال جدوى من نار ال تحمل روحً  -
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القبور في األرض تقود الرجووووووال إلى مسوووووووووووووورح  -
اللهو على مقربوووووووة من بوووووووائع الورود ، و الحوووووووب
يسووووكب النور في شوووورايين و  هو يطوف، و الحمراء

ف نصف، و كرة هرمة آن الوقت حتى نمسح غربها
 .شعرها

الوقوف هنوا نقطوة من عطر سوووووووووووووووف تحلق مع  -
رتب ت، و ""سميراميس ووووووولتغني ، و حمائم البيضاءال

على خالصة الشرق ، النخيل في ال نهائية الماء
المحشووووووووووووو في خاصوووووووووووورة البحر يتبادل ، و الجميل

تسوووووكن شووووواطئ ، جميلة تدعى عكا ةالقبل مع فتا
 .آخر

ال يمكنك لذراعك الصلب أن يكون موووووووووووووادة لقلب  -
رسووين عادتك في القطاف هذا ال تما، و تمهلي، ما
  مالعا

  ًدا.يا رب تقبله شهي: القبور تقول -
أطوي ، و أحوواول أن أبوودل غزة بمركووب صووووووووووووووغير -

مي جدي ترك اسًدا )الموج فالبحر لم يضيعني أب
ا على ظهر البحر قبل أن يواريه الرمل منقوشوووووووووووووً 
، . سوووف يحط ميناؤك على مجدافي(.عن الموج

سووووف تدعوني الصوووخور لتناول وجبة من خبز و 
، ورأتك، صلأ .اآلشورية ولحم الحضارة، التاريخ

على ظهر البصوووووووووووووورة قبووول أن ترحووول عن  قعووودأو 
. يبدل الغيم ثوبه .رض مبللة بعرق كالمسووووووووووووووكأ

ال مسووووووووووووووواحة تغني ، بعد الدخول، و قبل الدخول

الحوووب مصووووووووووووووبووواح قووود غرق في مطلع ، و للحوووب
 . الشمس

ينخرط جسوووووودك تحت ، يا صوووووواحبة الظل األزرق  -
يصووووووووووير ملحك مسوووووووووواحة لتكاثر ، و وابل من الهم

احكي لها عن تفاصووويل ، و حاوري األرض، ملحال
في  يووأتيووك(، و ايعرفووك جيوودً )عن العنبر ، و نهووديووك

بئر أمينوووة إلى  آخر الليووول في وقوووت موووا نحتووواج
 . ا من ورق تحفظ سرًّ 

أنني أخوووواطووووب المخلص في كوووول ًدا تعرفين جيوووو -
عك أطب، و منح ذاكرتي للريح تراقصووووهاأ، األشووووياء

ظاعنة ثم أمشي نحو مساحة ، ا مقدساعلى وشمً 
متى ، أطوووالع وجهوووك في الووودخوووان، و عبر الزمن

  ؟سوف يعبرون هذا الغبار األسود
ا ينتقوول بين بيوت ليكن دمي نبيووذً ، و سوووووووووووووور على -

 .ن يفاجئنيأ، و أن نغرق ، ، مضاءة بالسكون 
.. ."" كل الذين تحبهم رحلوا: البحر عندما يقول -

 ،أفكر في غصون الفكرة تنبت على ضفة روحي
عم الموج؟ هل تصووووووووووووووبحين ما لون البحر؟ ما ط
 تفاحة مثل بيروت؟

على ، و اآلن يطوف بووووك وجووووه قيس ابن الملوح -
كوووووووووول ما يقال عنهما ، و رمشك تنام ليلى العامرية

مجرد روحك تسوووووكن تفاصووووويل النخلة الغريبة في 
، ينا النرجسوووو، وتدلى بدلوها في خانة األاألندلس

 .المزركشو 
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سوووف تسوواعدنا مالئكة هللا ، و تعالي سوووف نطير -
ه. ال تشووووووبهيًدا ن هللا يحب أن يزين السووووووماء أبأل

ا ألناس خضووووووور لتكون رجمً ، مصوووووووابيح، و بنجوم
وا من بطن الغرب لكي يحملوك إلى ؤ جوووووووووووووووووووووووووووووووا
الشووووووووورق يأتي بقرص مسوووووووووتدير يبعث ، أرضوووووووووهم

 ال تشبهه.ًدا بأ، وأنت الدفء رسواًل 
ني يغ، و يغني، و ينتظر على أبواب دمشق: أخيل -

 يقف ما بينلزمن النسوووووووواء لضوووووووووء يسووووووووافر فيه ل
نلبسوووووووووه عباءة من ، نرجسوووووووووية السوووووووووكوت، و البوح
 ."ما أجمل زمن الرجالنغني "، و خشب

 ،كانت أمي تسجل في قلبها ساعات غيابي دائًما -
ن ع، و تغني قيهن للقمر الغوووووائوووووب عن الفراشو 

، جميل، و قصوووووووووووة تمضوووووووووووي معه في درب مورق 
، عندما أعود أسووووووووتلقي على مسوووووووواحة من الحبو 
لماذا ، جر السووووووونديانأعيش وقتي كشووووووو، و الدفءو 

 ، وهي أمال نحب األرض، و نرفض أن نعود إلينا
  ؟وفؤ ر 
الفقراء  ؟من الذي ينحني لدخول باب من خشوووووب -

أو ، ممارسوووووووة للكرة األرضوووووووية مثل الدوران تماما
طعم ، و مزاج األرض، و )يوود البحر، مثوول وجودك
، تمشوووووووووووووين على سووووووووووووواق من عاجو  ..السوووووووووووووماء(

التي ء الشرياني حيث أصيد النسا تحطين علىو 
نانا أ، وعرفن تفاصووويل جسووود غيرن شوووكل التاريخ

 .ابنة اآللهة

، في الحرب احرص على السووووووووووووووحوووب: قوووال أبي -
ء توضووأ بالما، و األحالم التي في رأسووك يا ولديو 

 ...الفرات فإن الزهور ال تعيش طوياًل 
 النصووووف، و نصووووف األسوووووار على هذه الدنيا دنيا -

 علىما أصووعب أن تحيا ، اآلخر يميل إلى الدنيا
أن تدفن في الحبر ، و أن تموت على ورق ، و ورق 
 .احيًّ 
لكنني أشووووووووواهده مقطع ، و خيط الشووووووووومس يصووووووووول -

كوواهلووه مزدحم ، و ا كثيرةاألوصوووووووووووووووال يحموول أوراقووً 
هذا بول ميناء ، ميناء بحري  هذا بول، باألختام
يطوي وجوه ، و .. سوووووووووووووووف يصوووووووووووووول النور.بحري 

 .االناس جميعً 
 بينيفي أجمة جدارها من سماء أحاول أن أطير  -

 بين مساحة ملوية العنق بفعل الجدار.و 
 . .اال يشترون شيئً ، و الناس سكارى يبيعون هللا -
 في أجسوووووووواد ال (القبل األخيرة)من ينفخ أنفاسووووووووه  -

 . .تسمح للهواء النقي أن يركبها
 ..أني الرمل بأي نبيفال يأتإلى أضم نافذة الرمل  -
ني قوووارب من يفال يوووأتإلى أضووووووووووووووم ذاكرة المووواء  -

 . .مغابات الشا
 ال: أضووووووووووووووم ذاكرة الريح إلى فترتووود الريح قوووائلوووة -

 . .أشرعة



 

 

 212ذ

 يعرفًدا ال أحوو، ال أحوود يفتح نووافووذة على الووذاكرة -
سووووووووووووووحوووب التووواريخ لن توووذكر من لم ، و طعم اآلن

 يتكثف في رحمها. 
 لم تجمعًدا الريح أب، و ال وقووووت يجمع هذا الحطام -

. هذا هو أنا يدعوكم أثنين من طين أو من زجاج
 ...ثريد، و نتمأ على مأدبة من

 ..ال تسافر -
 . .ال تقامر بآخر لعبة ميسر -
 ..ال تقامر بأيام السنة األخيرة لك -
المحبة ميناء ال توجد إال على شوواطئ من طينة  -

في  تفتش، و هذه الرأس التي تدور بمعبد من قش
ر ، وتتطيب ثم تدو رأسوووووها عن النباتات البيضووووواء

 ..إلى النهاية
، عى الكرملنقف على رأس امرأة قديمة توووووووووووووووووووووووووووود -

 انرويك ملصوووووووقً ، و ونطبعك على صوووووووفحة الذاكرة
 .ينقضي النور بال جدوى ، و حمر يالحق المارةأ
 نغني، و نلتف كالصغار حول مقصلة من الماس -

ووووووم ل، و . يأتي."من يعرف البحر يأتي بال مووووووركب
. من يعرف الحووب يغني سووووووووووووووواعووة الووذبح" .يووأت

، ا من جلد لونته بصوووووووومات الموتنحمل قميصووووووووً 
 الى وجه التراب فتصوووووويح القبور منقوشووووووً نلقيه عو 

 .عليه وجه بابل
---------- 

 

 نجوى صالح شمعون 
 .10/10/1970: تاريوخ الميالد -
 ./ فلسطين رفح / قطاع غزة: العنوان -
 –شووومال غزة  –البلد األصووولي: قرية تل الترمس  -

 فلسطين.
 المؤهالت العلمية: -
 9 – 91 دبلوم معهووود المعلمين والمعلموووات- 

 ربية من جامعة األزهر.تخصص لغة ع
 2004 جامعة  -بكالوريوس خدمة اجتماعية

 حاليا في فصل التخرج. –القدس المفتوحة 
  كاتبة وشوووووووووووووواعرة ولها العديد من القصووووووووووووووائد

 والقصص والمقاالت في فلسطين:
  1990  حوواصوووووووووووووولووة على المرتبووة األولى في

يدة  مسوووووووووووووووابقوة أدبيوة لمعهود األزهر في قصوووووووووووووو
 شعرية.

 2000  العديد من المشاركات وحتى اآلن: لها
 في أمسيات في غزة ورفح منها:

شوواركت في أمسوويتين بمناسووبة يوم المرأة العالمي  -
 غزة. -لمركز شؤون المراة

شوووووووواركت في أمسوووووووويتين شووووووووعرية لجمعية اإلغاثة  -
 الزراعية في خانيونس وفي غزة.

شووواركت في عدة أمسووويات شوووعرية لمركز البسووومة  -
 الثقافي في غزة.
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 –عية المرواد للثقافة شووووووووووواركت في أمسوووووووووووية لجم -
 رفح.

شوواركت في أمسوويتين في جامعة القدس المفتوحة  -
 .رفح –
جامعة القدس  شووووووووووواركت بقصووووووووووويدة شوووووووووووعرية في -

 .غزة –المفتوحة 
شووووووووواركت بقصووووووووويدة شوووووووووعرية في احتفال الفتتاح  -

 منتدى الصحفيين في رفح.
لها العشرات من القصائد والقصص المنشورة في  -

 -جريدة القدسالصووووووحف المحلية والعربية منها: 
جريدة صوووووت  -جريدة الصووووباح  -جريدة األيام 

 -مجلة بسووومة الثقافية  –مجلة الغيداء  –العرب 
 ت.نترنعديد من المواقع الثقافية على اإلفي ال

لديها أربعة دواوين غير منشوووورة في كتب بسوووبب  -
عوودم توافر اإلمكووانووات الموواديووة ونتيجووة وضووووووووووووووع 

 في فلسطين. االحتالل
دربة في نادي الصووووووحفي الصووووووغير ا تعمل محاليًّ  -

ومشوووورفة على ، في مجال اإلبداع األدبي في غزة
 مجموعة أطفال ذوي مواهب أدبية.

مر ادورة في كتابة قصص األطفال في مؤسسة ت -
 .بغزة

 .عضوة بجماعة تجريب -

 

 

 ا يا حبأعطنا حبًّ

 ا يا قمر أعطنا حبًّ 
 ..أعطنا

 فيخرج دمنا ، وذرنا للريح وللمطر
 يا حب ًرا أعطنا قم

 لنغدو أجمل وأكبر من جروحنا وقروحنا 
 ا أعطنا حبًّ 

 ًدا لتكبر أشجار الحنون فينا ونصبح ور 
 .يا حب .لنبحث بين األنهار عن قلوبنا

 ونحرس عيوننا من مشهد األمس 
 أعطنا مدائح السنابل 

 وعطر جرحنا المنهمر علينا 
  ا جمياًل أعطنا يومً  ..يا حب
 في مالمح الصبح  ليصمت خوفنا ..ا أقلوتعبً 

 يا حب  ..اأعطنا قلبً 
 لنعرف الحب الذي ال زال ينبض 
 خلف الشجر وبين وشم الوجع 

 وأعطنا المسافات الشريدة 
 ا يا حب أعطنا حبًّ 

 لنعرف الطريق ونعرف ما تشرد من 
 ونلمس المسافة ما بين قذيفة ..دمنا

 وعيون أجملنا 
 لنتحسس وجعنا من الخليج  ..اأعطنا حبًّ 

 ى خصر ذاكرة إل
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 ومر صمت العرب 
 لتهب فينا أصوات البالبل  ..أعطنا

 وموال فالحة 
 يا حب  ..ا بناوكن رحيمً 

 في تجليات الناي 
 وكن صوتنا في األعالي 

 لنفتش عن أنفسنا بين األمتعة  ..اأعطنا حبًّ 
 وبين الضباب العالق ما بين عيوننا والطريق 

 ا يا حب يبشرنا بالغد أعطنا حبًّ 
 عطنا باقة الورود لنكمل المسافة يا حب وأ 

 لنقدر على قوة اإلبصار في حلم معبأ بالدم 
 ًرا النور الذي أضحى مساف ردي إلىّ 

 وردي بعض الشجر يا طفلة الوجع المتهدل 
 وتعالي ليكتمل المهرجان وكوني أنت.. أنت 

 المطر والسفر في حليب الصرخة 
 وشدي قلبي قبل الليل بدقيقة أو سهر 

 كسرني المساء نصفين أو أكثر ي
 يبعثر الكلمة ووجبة الحليب ودم دالية 

 وتغدو الطلقة سائحة في الجسد  ..وال أغفو
 وطن للمحرومين وجندي يأكل لحم الصغار 

 ا ا فتسقط األنهار دمعً ولد يخرج فجرً 
 ا تطفو جثة إيمان في عين القاتل حجرً 

 وجموع السنونو وفأس فالح  ..وبرقا
 ا يا قمر لندخل في السحاب أعطنا جسدً 

 ا من حديد ووجه القمر أعطنا قلبً 
 خيمة تدق الغياب تتمترس بالتراب 

 ا يديه وال ينحني يعود فاقدً 
 يطل مثل مسيح هذا الجرح 

 للحرية ويمضي ًدا الجسد المتفجر يرفع ي
 في آخر الليل نلتقي بهم  ..الخيل
 وجمر العينين وعهد ًدا واحًدا واح

 يل تتحطم المرآة فيخرج الحجر في آخر الل
 وطفل برضاعة الحليب 

 يتعلم كيف يغني المغني وكيف
 يتشقق الصبح فينا عن فرس 

 أغصاني  تدثرني الدماء تمأل
 من الناي ومن توت الحجر ًدا أنا أطلب مزي

 نشب في اللغة نتمرس على الحناء 
 فنهدئ من روعنا  ..فيعلو فينا شجر
 حوان تجمعنا من ا وزهرة أقينشق فينا حبًّ 

 معركة الدم إلى رغبة الحب على طريقتنا فيطير 
 نسر وتعلو أغنيات على الرحيق 

 ا يا حب لنغدو أجمل أعطنا حبًّ 
 .أعطنا قمر وأعطنا.ا يا قمرأعطنا حبًّ 

 .ا أو حجرمن ثنايا الروح رمحً 
---------- 

 حسام العشي
 .29/3/1983مواليد غزة  -
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ني من الجامعة لكترو إحاصوووووول على دبلوم إعالم  -
 اإلسالمية بغزة.

 لكتروني.إيدير مكتب تصميم  -
 يكتب الشعر واألغاني ويمارس التمثيل. -
 لكترونية.إنشر في مواقع  -
 عضو في جماعة تجريب. -

 أنثى املنفى

 ، نقف فوق الماء
 نتحسس بأيدينا النور

 ئنخب
 في جعبنا

 القليل
 لليل

 يأتي الليلُ 
 أخرج

 من جعبتي 
 بعض النور
 يأركب ريشت

 أكتب إلى أنثى المنفى:
 بقاياي....

 متى!!
 هاتي(آ أضع الرسالة في )
 وأكتب على وجهها

 16/ الزقاق  2الخيمة 
 المخيم / المنفى

 بعد الكثير من الوقوف 
 من ركوب الريشة

 يعود الزاجل
 لم

 نجد
 الو مو نو فو ى

---------- 
 سماح الشيخ ديب

 .12/6/1980مواليد  -
الجامعة اإلسووووووووووووووالمية  –بكالوريوس إدارة أعمال  -

 بغزة.
موظفة بالمركز الصوووووحافي الدولي بالهيئة العامة  -

 لالستعالمات.
 تكتب الشعر واألغاني. -
 تمارس الترجمة األدبية. -
 تمارس التمثيل. -
 عضوة في جماعة تجريب. -

 رسالة إىل متوز

(1) 
 تفوق طموحاتي بجمجمتك الماسّية

 وتعابير خيوط وجهك
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 )أخشى أن تكون طيف حلم عابر(
 أعشق تفاصيل تفاصيلك

 )يكفي أن أتمناك وال أجدك جواري 
 حتى أدرك أنك حقيقة(

 تموزي 
 دعني أتيه في دهاليز عقلك
 وأبحر إلى ذاتي مع روحك

 ثم أشرب منك حتى أرتوي )وال أظنني(
 اأحب عتمة شعرك التي أنارت لي طريقً 

 أصلي للصدفة التي جمعتنا
 اذلك القدر الذي أبطأنا كثيرً 
(2) 

 ال نهائية من الكلماترؤوس 
 تطّل عبر النافذة

 توقظ طعم الزكام الذي لم ينم
 )طلبت مني أن أكتب أو ُأكتب... ال أذكر(

 ها هي أناملي تدغدغني من جديد
 وها أنت قد نفذت مع رائحة طالء أظافري 

 وذبذبت أعصاب دماغي
 زلزلت بصيالت شعري 
 أفرغت زجاجات عطري 
 تعبث )كما يحلو لك(

 يبهدوء أشيائ
 وسكون أطرافي

 فوضاك تنفضني.. ُتَنّظمني
 امهاجرً  اعقدً  وتن ِظمني

 أو قصيدة لؤلؤية
 أتيه وأنا أتنقل فيك

 أخاف أن تنفرط حّباتي
 أو تضيع قافيتي
 )في هذا الظالم

 فلترحل عني نظراتك
 ولتدع النوم يخلد إلّي!(

(3) 
 لن أسّلمك إلى زبانية الجحيم

 لكني سألقي بك في الجحيم ذاته
 تلّظى في انتظارك ي جسدي نارٌ فف

 وحميم من الشوق سيذيبك ال محالة
 سآخذك من ناصيتك لتهوي في صدري 

 جلدي اممزقً 
 أضلعي امقتحمً 
 عظامي امحطمً 

 حتى تستقر في جوفي
 افيه أبدً  امخلدً 

 ذلك بما كسبت عيناك
 ال منقذ لك وال شفيع ُيطاع

---------- 
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 هند النجار
 .19/12/1980مواليد جباليا  -
 تدرس علم النفس بجامعة األزهر بغزة. -
 تكتب الشعر والقصة القصيرة. -
 نشرت في صحف محلية. -
 عضوة في جماعة تجريب. -

 أنثى ضاجعها الليل بفراغ صمته املهيب

 ضاع من صدري وقاره
 في تلك الليلة

 لتهبت نيراناحين 
 الحاجة من تكويني

 حساساتيإتوترت 
 كأنك اآلن انبثقت

 من كل خفايا جسدي
 الحرارة الكون وحرارتيي

 عالم منفرد باالرتجافات
 النابضة بالشبق المجنون 

 دارت على خاصرتي
 آللئ مضيئة أشعلتها النجوم
 يا لهفة الضلوع المحروقة
 ضلوع حطمها االنهزام

 وشفاه مضطهدة بانكسار
 لمسة يديك فوق عنقي
 ذلك العنق المصلوب

 في جسد القصيد
 وعيون أغرقتها قوة الضعف

 ثى على سريرهالدى ان
 جتمعت أسرار الجنون ا

 برجل ال مبالِ 
 كتوى حرمان قلبها بهجرانها

 آه..
 ياليل شهد قمة

 النشوة الممزوجة بالجنون واللذة
 اتزاني ئيا ليل تاهت فيك موان
 يا ليل سواده ضاجعني

 غطاني بحنانه 
 إليهضمني 

 وبكيت ارتعاشي الضعيف
 و حين ينبثق ذكراه مني االذي و دائمً 

 زمني..يه
 ياليل بندى صباحه
 يغسلني يطهرني

 من تعاويذ االشتهاء
 ياليل ينتظرني خلف
 عقارب ساعة منهكة

 تدق الواحدة لتعلن صراعي
 حضاني الفارغةألينام في 

 موطن عتمته تكويرين صدري 
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 يسافر في تفاصيل
 جسدي وشعري 

 أما اكتملت بوجودي
 ياليل ارتجفت أنوثتي المقهورة

 بعد انتصافك بدقائق
 توسلت من خلقك بأن

 ..ألكتملإلى تأخذ حبيبي 
  بضياع ال وعي لهأحببته رجاًل 

 أحببت الجسد فيه يعانق حروفي
 .ال رجل سواه يحركني افأبدً 

---------- 
 فداء األعرج 

 .4/8/1984مواليد  -
 تدرس علم نفس في جامعة األزهر بغزة. -
 تكتب الشعر والنقد. -
 نشرت في صحف ومجالت محلية. -
 .اعة تجريبعضوة بجم -

 مع يوسف بصياغة أخرى!

 وأخرجوا يوسف من بئره
 ولكنهم...

 نسوة في القفر وذابوا...
 وبقي في ذاكرة يوسف

 وقع غيابهم...

 ظلت تخز وجع نجواه
 .، .الحراب

 أيها السيارة
 يا من غابوا
 عودوا...

 فيوسف خرج من البئر
 ولكن لما يخرج البئر من هواجسه

 لما يسترخي بعد حواف أفق
 السراب...

 ال زال يكتنف جديد األسماء
 في ذاكرته الضباب

 .... ويقف يوسف في حمى العراء
 تشرذمه انسحابات ماض
 جف على فاتحاته الصدأ

 اولكنه خلف دفئً 
 لمسافاتايجوب عمر 

 وال يجمده وحشة األصداء
---------- 

 أسماء الغول
 .1982مواليد  -
 تدرس لغة عربية وا عالم. -
 افة.تعمل في مجال الصح -
 نشرت في صحف ومجالت محلية وعربية. -
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تكتب الشوووعر والقصوووة القصووويرة ولديها مخطوطة  -
 مجموعة قصصية.

 عضوة في جماعة تجريب. -

 املرايا احندار

 البرتقال زهر وتساقط
 يكن لم طفل عن ليحدثني
 هدمتان جدار وبيت

 وبيارة زيتونها محتضر
 البرتقال وتساقط زهر

 ليحدثني عن رجل خائن
 وهو حي ميت وآخر

 وامرأة خبزها مغمس بدم الشهداء
 البرتقال وتساقط زهر

 ليحدثني عن هواجس العورة
 عن غربتنا األزلية

 وذواتنا الذائبة بالوطن
 وتساقط زهر البرتقال

 ليحدثني عن الضياع بين
 حنايا المخيمات

 اذكريات الخمسين عامً 
 واالهتراء

 ناوبقي على الشجرة برتقالت
---------- 

 يلأشرف سحو 
 -غزة –مخيم الشووووووووووووووواطئ  4/1973/ 9مواليوود  -

 فلسطين.
 يمارس الفن التشكيلي والقصة القصيرة والشعر. -
 المواقع الثقافية: -
 .رئيس مجلس إدارة مركز غزة للثقافة والفنون 
 مين سر مركز البيادر للثقافة والفنون.أ 
  .عضو في جماعة تجريب 
 التعليم األكاديمي: -
  ًّجسووووووووووتير " في دراسووووووووووات عليا "ما ايدرس حالي

جوامعوة العالم  –مجوال الصووووووووووووووحوافوة واإلعالم 
 األمريكية بالمراسلة.

 عالقووووات عووووامووووة  – 2004بكووووالوريوس إعالم
 فلسطين. –جامعة األقصى  –وا عالن 

 تخصووووووووووووووص  – 1994دبلوم الفنون التطبيقيوووة
جامعة  –تصووووووووووووووميم داخلي من الكلية العربية 

 األردن. –البلقاء التطبيقية 
  المركز  – 1994دبلوم الرسووووووووووووووم المعمووووووواري

 األردن. –العلمي العالمي 
 :دورات فنية -
  جمعيوووووووة  –1998دورة في تقنيوووووووات األلوان

 غزة. -الفانين التشكيليين 
 جمعيووووة الفنووووانين  – 1997دورة في الرسووووووووووووووم

 غزة. -التشكيليين 
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 جمعيووة  – 1996دورة في تقنيووات أقالم الفحم
 غزة.  -الشبان المسيحية

 :مشاركة فنيةو  معارض -
  2002ابعووة والخمسووووووووووووووين للنكبووة الووذكري الر– 

االتحووواد العوووام  –غزة  –جوووداريوووة الصوووووووووووووومود 
 للمراكز الثقافية.

 جمعية  – 2000ورشوووووووة عمل ومعرض انتماء
االتحاد العام للمراكز  –الشوووووووووووبان المسووووووووووويحية 

 الثقافية.
  االتحاد  –مشوووورف ومدرب فني لدورات الرسووووم

 العام للمراكز الثقافية.
 .عية المحليةشارك بالعديد من المعارض الجما -

 ميتا فيزياء!

 غزة..
V.I.P 

 موت درامي..
 نعم /ال..

……. 
 !؟دون بومة تنعق، خرائبنا

---------- 
 آمال العديني

 .29/12/1973، مواليد دير البلح -
 .من جامعة األزهر بغزة ليسانس لغة عربية -

 .تكتب الشعر -
 نشرت في صحف محلية. -

 أنيخ له األبد

 أفرد البراري على اخضرار جرحه
 يمد وال يميد احنونً  اجنونً 

 غير ما كتب طائر بآخر ريشاته
 غير ثلج ينبثق من جبين

 أصحو وال أرى 
 لعلني الوهم المتفرد بهذا البر
 منذور ألسالك غضه العواء 

 اأتى علي المساء وما زلت ضبابً 
 يسألني: اكلما دخلت قمرً 

 من أي زمان تجيء؟!
 ()صحوت فكان مدخاًل 

 قال لي وقلت له
 ك مختومة بالدم تصلنيرسائل

 وأصابعك العشر مومياء ثلجية
 تحن للنزف

 المكان فانتهيتعلى  أتى
  ،كي أتصور الطرقات الغريبة التي، إلى هذا الحد

 اسأضيع بها يومً 
 ، سئمت موازاة الحلم بالملح

 للدهشة اكان الذي يتوسد الفصول مفتاحً 
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 بالصدى ومازال محماًل  ايموت مرارً 
 ونثار الوصف

 ائس الطرفغر ي
 فراشة الشعر كالومض

 تسقط بين رفين من األصابع
*** 
 يا ضوءك المجنون وأوهامي

 تعالي من أقصى الوشم بال دم أو عالمة
 من نهر بالد دافئة شيء من نثر النجوم... بعٌض 

 وأقواس قزح
 تعالي فراشة ضوئية تتهجى الفصول األربعة

 بغير ما كتبت بغير ما اعتقدت
 وش بسحري كل هذا الجرح مرش
 انثري زيت خطاك

 أوشكي على النسيان لكن ال تنسي
 لم أعد أطل على برق أو رعد

 هزني اليقين فصرت ثوب الخرافة
 صرت وهم الحقيقة وحقيقة الوهم

 صرت قاطع طريق اعتدت المراهنة والتحوالت
 لن تفهمي فسحة الزئبق في تيهي

 أعطني ذريعة للبحث عنك
 امحيني اكتبيني صدفة أو فجاءة

 أضيئي أرعدي
 فككي الحروف وأسراب الجمل

 أشعر بالخواء عشية كل كلمة
 في هذا الشرق المسفوح باإلرادة 

 ليس لنا يد
 ولسنا جديدين على أزمنة تستدير كالرحى

 مثل مهر ينبثق من رواية
 نتساقط من هتاف فاسد

 ثم نباهي بأجمل أشباحنا وأكثرها
 قدرة على النزيف

 تعالي من هندسة الغياب
 الحب عالم رابع ونحن  – اأو علوًّ  اضيفي انخفاًض أ

 لم نزل في العالم الثالث
 لسنا بحاجة إلى شعر أو مطر

وهلل المحبة وعلى األرض  –كل فصوووووول يبعث سووووووعاته 
 السالم
 لأللفية نضارة جدراننا وتبغنا وقاتنا وحبرنا اهنيئً 

 ونعتذر يا أهدابنا البتولة
 نجونا من الحلم

 لكن
 ينا؟ما الذي يجهش ف
 تيمم الفقراء بعشقها  انسينا أن لنا دارً 
 ونسمعها تهذي:

 أعرف ذعر المعنى إزاء منطق الهوام
 جئت أقتل وحش الخرافة فيكم
 جئت أطهر القروح والجروح
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 من دمائكم
 للغثيان احتى ال يكون سببً 

 للغناء اواحدً  اجئت أزرع قبرً 
 وألف مدينة للتحدي

 فهل لديكم ، معي لكم أخبار
 للمنعطفات؟؟؟ إرهابٌ 

---------- 
 إيناس السقا

 .4/11/1976مواليد  -
 بكالوريوس خدمة اجتماعية. -
 تكتب الشعر. -
 تعمل في مجال التمثيل. -
 تمارس الفن التشكيلي. -
 عضوة في جماعة تجريب. -

 زوجان من األرجل

 الطريق
 ال يحتمل

 زوجان من األرجل
 الليل
 أتعبته

 المصابيح
 اسمائي صافية جدًّ 

 اءيستحيل اللق
 جدارك
 ال يتسع

 للوحة أخرى 
 المطر
 قريب
 وأنا

 ال يعجبني
 االنزالق
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 جائزة أمحد شوقي الدولية لإلبداع الشعري

 

 

 

 

1868- 1932 

وتمنح  ،تعلن النقابة العامة التحاد كتاب مصر عن إنشاء جائزة جديدة تحمل اسم أمير الشعراء )أحمد شوقي(

مزاوجة لشاعرين كبيرين أحدهما من مصر واآلخر من خارجها. ممن تتوافر فيهما سمات التفرد اإلبداعي،  –الجائزة 

 والتفوق الشعري، ويفتح باب الترشيح لها بالشروط اآلتية:
 

المؤسسات و  تقبل الترشيحات من الهيئات األكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، وغير العربية، ونوادي القلم، -1
األدبية والثقافية الكبرى، وال يحق لمرشح التقدم إلى الجائزة بنفسه، وفي جميع األحوال ينص الترشيح على 
المبررات والمسوغات، ومعها سيرة ذاتية للمرشح ونسختان من مجمل إنتاجه، وفي جميع األحوال ينص الترشيح 

 على المبررات والمسوغات.
 حياء وقت التقدم إلى الجائزة.يكون الترشيح لشاعر من األ -2
يكون الترشيح عن مجمل إبداع الشاعر، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فني بذاته من أعمال الشاعر  -3

 المرشح.
 أال يكون المرشح قد حصل على جائزة كبرى مماثلة في آخر ثالث سنوات. -4
 شاعر في األبعاد الرئيسة اآلتية:أن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح اإلشارة إلى التميز الواضح لل -5

البعد الكّمي ممثاًل في االمتداد الرأسي للفترة الزمنية التي أثرى فيها الشاعر الجماليات الشعرية في  -أ
 جيله األدبي، ويمكن االستعانة بتواريخ بداية النشر وامتداده.
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إلشارة لى العالمي، ويمكن االبعد األفقي ممثاًل في اتساع دور نشر إنتاجه من المحلي إلى اإلقليمي إ -ب
لى الترجمات إلى اللغات األخرى لنصوصه.  إلى تنوع أماكن النشر والبث المتنوعة إلنتاجه، وا 

البعد الفني ممثاًل في تطوير الشاعر لفنه وتأثيره في مجايليه، أو الحقيه، ويمكن اإلشارة إلى ثبت  -ج
لى تر   دد اسمه في الموسوعات والمواقع العلميةبما كتب حوله من دراسات نقدية قصيرة أو مطولة، وا 

 الجادة على مواقع التواصل.
البعد التفاعلي إلنتاجه مع فروع الفنون والمعارف األخرى مثل المسرح والغناء، وتأثير شعره في  -د

 كتب المعرفة األخرى.
راء، لمدة والشعيتشكل مجلس أمناء للجائزة يتراوح عدده بين خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء، من كبار النقاد  -6

ثالث سنوات، برئاسة رئيس النقابة العامة التحاد كتاب مصر، بصفته، وال يحق لعضو من أعضاء مجلس 
 األمناء الترشح للجائزة إال بعد مرور سنة على خروجه من المجلس.

ر امن حق مجلس أمناء الجائزة بعد نشر اإلعالن في القنوات المعهودة أن يرشح بنفسه، أو أن يخاطب كب -7
المتخصصين من خارج العالم العربي، أو من داخله، ويدعوهم إلى طرح ترشيحاتهم عبر القنوات التي حددها 

 اإلعالن.
تخضع الترشيحات الواردة لدراسة وتنصيف من قبل أمانة الجائزة، ويحق لمجلس األمناء دعوة عدد من كبار  -8

 حين.النقاد للمشاركة في الحوار، أو إلعداد قائمة قصيرة للمرش
يعلن عن فتح باب التقدم إلى الجائزة في شهر أكتوبر من كل عام، ويتم تسلم ترشيحات المؤسسة المعنية حتى  -9

موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، وال ينظر في اإلنتاج الذي يصل إلى مقر النقابة العامة التحاد 
 كتاب مصر بعد انتهاء الموعد المحدد.

ان الفحص على النحو الذي يراه مناسًبا على أن ينال الفائز أغلبية أصوات مجلس يشكل مجلس األمناء لج -10
 األمناء.

ا. -11  قرارات مجلس األمناء نهائية وال تقبل طعًنا أو ردًّ
 مارس من كل عام. 21تعلن نتيجة الجائزة في اليوم العالمي للشعر  -12
 تقام ندوة أدبية حول أعمال الفائز أو الفائزين في حفل عام. -13
 ة الجائزة مئة ألف جنيه مصري لكل فائز، وميدالية أحمد شوقي التي صممت خصيًصا لهذه المناسبة.قيم -14

 د. عالء عبد الهاد 
رئيس مجلس أمناء جائزة أحمد شوقي الدولية 

 لإلبداع الشعر  
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 ثقافة معجمية
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 الثقافة املوسوعية

 حممد عرتيس

 

 

 

 

 

 

 

Gross domestic product (GDP) 

 قيمة جميع السلع والخدمات إجمالي الناتج المحلي:

Gross national product (GNP) 

إجمالي الناتج القومي: قيمة جميع السلع والخدمات 
التي يتم إنتاجها محليًّا مضاًفا إليها ما يتم كسبه من 
خارج البالد ومطروًحا منها الدخل الذي يكسبه األجانب 

 من اإلنتاج المحلي.

Green politics: 

أحزاب سياسية في ألمانيا، بلجيكا،  أحزاب الخضر: هي
هولندا، سويسرا، فرنسا تعمل إلصدار قرارات برلمانية 
لحماية البيئة من التلوث وما شابه ذلك من قضايا 
البيئة. وتسمى أيًضا: الحركات السياسية الخضراء، أو 

ر.  حركات الُخض 

 

Ghetto: 

 ِجتُّو: حي اليهود في مدينة، وفي التاريخ األوروبي كان
يفرد شارع أو قسم من المدينة ُيرغم اليهود  على اإلقامة 
فيه. ويستخدم المصطلح اليوم غالًبا للداللة على 
مناطق العشوائيات في قلب المدن، ويرغم السود 
وغيرهم من األقليات على العيش فيها، ليس بحكم 
نما بحكم التمييز والتفرقة العنصرية والفقر.  القانون وا 

تكون الكلمة ذاتها مشتقة من اسم ومن المحتمل أن 
منطقة في فينيسيا كان يهود تلك المدينة محددة إقامتهم 

. وانتشرت أحياء اليهود في جميع أنحاء 1516فيها في 
إيطاليا أثناء الثورة المضادة )أواخر القرن السادس 
عشر(، لكنها كانت موجودة من قبل في شمال أوروبا 

 منذ مئات السنين.
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محاًطا بالجدران، ويكون اليهودي  كان الِجتُّو
مخالًفا للقانون إذا بقي خارج أبواب الجّتو بعد بدء حظر 
التجول. ولقد قضت الثورة الفرنسية وحركات اإلصالح 
في القرن التاسع عشر على التفرقة القانونية ضد اليهود 

 في غرب أوروبا وتم إلغاء األحياء اليهودية.

Gestapo: 

ية لسري السياسي في ألمانيا الناز الجستابو: البوليس ا
)كان فوق القانون، وضع الناس تحت المراقبة الشديدة، 
اعتقل وعذب الماليين، أثار عمالؤه القالقل والتخريب 

 في الخارج(.

فكلمة جستابو هي مختصر الكلمتين 
وتعني بوليس   Geheime Staatapolizei األلمانيتين

وة التنفيذي لق الدولة السري، وكان الجستابو الذراع
، وكان يتمتع 1945 -1936الشرطة النازية في المدة 

بسلطات غير محدودة. كان خاضًعا خضوًعا تامًّا 
لسيطرة هنريخ هيملر، وشارك في تحمل مسئولية األمن 
الداخلي وتولى إدارة معسكرات التركيز، وفي محاكمات 

 نورمبرج وصف بأنه تنظيم إجرامي.

Gobble-dy-gook: (n) 

جوك: رطانة متحذلقة مزهوة معقدة  -دي–بل جو 
تكرارية تكثر من استخدام التعبيرات الالتينية 
والكليشيهات. هي في األغلب لغة البيروقراطيين 
والسياسيين. سك المصطلح إم. مافريك عضو 

 .1940الكونجرس األمريكي عام 

Goebbels, Joseph Paul: 

ر ( سياسي ألماني: كان وزي1945 -1897جوبلز )
إلى موته. ورغم  1933الدعاية في ألمانيا النازية من 

أنه كان يحمل أعلى الدرجات العلمية، إال أنه كان شديد 
اإلعجاب والتفاني في خدمة هتلر الذي بدأ حياته عريًفا 
في الجيش النمساوي. انتحر هو وزوجته، وأخذ أرواح 

ي فأبنائه الستة )قتلهم( في أعقاب انهيار ألمانيا النازية 
 الحرب العالمية الثانية.

Green Party: 

حزب الخضر: حزب سياسي معني بترقية ودعم 
 السياسات التي تهدف إلى حمية البيئة.

Husein Ibn Ali: 

(: شريف مكة من 1931 -1854الحسين بن علي )
إلى  1916، وملك الحجاز من 1916إلى  1908
قاد الثورة العربية في الحرب  1916. ففي عام 1924

العالمية األولى ضد األتراك ونادى بنفسه ملًكا على كل 
شبه الجزيرة العربية، وبمساعدة لورنس العرب )انظر: 

طرد األتراك من ( Lawrence,T.E -لورنس العرب
سوريا ومن شمال شبه الجزيرة العربية ومن شرق 

أرغمه ابن سعود على التنازل  1924األردن. وفي عام 
 ى.عن العرش ومات في المنف

Hamas: 

حماس: هي حركة المقاومة اإلسالمية، تتكون الكلمة 
من حرف الحاء )حركة( وحرف الميم )مقاومة( واأللف 
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والسين )إسالمية(. أنشأتها جماعة اإلخوان المسلمين 
ضد  1987بعد بدء االنتفاضة الفلسطينية األولى في 

الحكم اإلسرائيلي. وكانت أنشطة الجماعة قبل ذلك 
ا على النواحي االجتماعية والدينية، لكن تنصب أساسً 

وعلى األخص الشيخ أحمد ياسين الذي  -زعماءها
نه لم يعد قرر أ -أصبح فيما بعد الزعيم الروحي للتنظيم

في اإلمكان أن يقتصر دورهم على دور المتفرج على 
نما البد وأن يكون لهم دور فيها.  األحداث وا 

حت بدأت حماس نشاطها في غزة التي ما بر  
قاعدة عملياتها الرئيسية وراحت تمد عينيها إلى الضفة 

 الغربية لتضم أعضاًء جدًدا.

يرجع تاريخ النشاط اإلخواني في فلسطين إلى 
عندما قام عبد الرحمن البنا شقيق حسن  1935عام 

البنا مؤسس الجماعة، بالذهاب إلى فلسطين حيث قابل 
ان ك الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، وبعد عامين

شعبة وتراوح  25عدد شعب اإلخوان في فلسطين 
 ألًفا. 20إلى  12مجموع أعضائها من 

 -1948وفي الحرب الفلسطينية اإلسرائيلية 
كان من بين المتطوعين العرب مئات من  1949

اإلخوان. لكن الهزيمة المرة التي تكبدها العرب في هذه 
 الحرب كانت لها انعكاساتها السيئة على اإلخوان.

وبعد الحرب وقيام دولة إسرائيل اعترف النظام 
الهاشمي الحاكم في الضفة الغربية واألردن بجماعة 
اإلخوان مستخدًما إياهم كأداة لمحاربة عبد الناصر 

والقوميين العرب. أما في غزة فقد عانت الجماعة بسبب 
، لكنها 1954قمع  نظام عبد الناصر للجماعة في 

 1956من نفوذها في حرب استطاعت أن تستعيد شيئا 
 بسبب الموقف الذي اتخذته ضد الجيش اإلسرائيلي.

كان احتالل إسرائيل للضفة الغربية وغزة في 
بداية مرحلة جديدة. في منتصف سبعينيات  1967

القرن الماضي أعادت الحركة تنظيم صفوفها، واتخذت 
لنفسها اسم جماعة اإلخوان المسلمين في األردن 

عالم العربي عموًما بدأت قوة اإلسالم وفلسطين. وفي ال
تتنامى، وفي األراضي المحتلة أقامت حماس شبكة 
محكمة من المؤسسات االجتماعية حول المساجد 
ضمت رياًضا لألطفال ومكتبات وعيادات طبية وأندية 

و  1967رياضية وغيرها. وفي المدة بين عامي 
 400زاد عدد المساجد في الضفة الغربية من  1987

. وأصبح 600إلى  200، وفي غزة من 750ى إل
 1973مركز غزة اإلسالمي الذي أنشأه وتزعمه في 

الشيخ أحمد ياسين المركز الرئيسي لتنظيم الجماعة. 
وتلقت الحركة مساندة كبيرة من وراء البحار وكانت 
السعودية األكثر عطاًء وجوًدا على الحركة. وبينما 

األعيان، ركزت  راحت منظمة فتح تجند عمالء لها من
جماعة اإلخوان جهدها في مساعدة أكثر طبقات 

 المجتمع فقًرا.

وطوال السبعينيات والثمانينيات لم يكن 
لإلخوان نشاط في مقاومة االحتالل رغم الوسائل 
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والموارد الكبيرة التي كانت بحوزتهم، إذ اتجهت 
أولوياتهم إلى اإلصالح االجتماعي وخمد نشاطهم في 

ي، وأدركت المخابرات اإلسرائيلية هذا الكفاح الوطن
األمر ولهذا اتخذت موقًفا فاتًرا في قمع الجماعة إذ رأت 
إمكانية وضعها في مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية 

PLO  واللعب على حبال الشقاق بينهما. وفي عام
حدث انشقاق داخل حماس، فانشقت عنها  1980

إلخوان جماعة الجهاد اإلسالمي متهمة حماس وا
المسلمين بالركون إلى السلبية المفرطة في مقاومة 
االحتالل، وراحت جماعة الجهاد تسلك طريق العنف 
وقامت المخابرات اإلسرائيلية بقتل العديد من كبار 
أعضائها وعلى رأسهم فتحي الشقافي مؤسس حركة 

أكتوبر  26الجهاد وزعيمها الذي قتل في نيقوسيا يوم 
1995. 

Heroic couplet: 

الدُّوبيت الملحمي: بيتان متتاليان من الشعر قافيتهما 
 1660واحدة. سمي ملحميًّا ألنه كان يستعمل فيما بين 

لترجمة المالحم اليونانية، برع فيه الشاعر  1800و 
 ألكسندر بوب.

Hiking: 

رياضة المشي: هو المشي كترفيه أو كرياضة، والمشي 
ة وهو ليس قة البدنيتدريبات بدنية طبيعية تزيد من الليا

باألمر المجهد بدنيًّا أو اقتصاديًّا وال تلزمه معدات أو 
أدوات. وهو األهم بالنسبة ألولئك الذين يغلب على 

عملهم ومهنتهم الجلوس لفترات طويلة. والمشاة يمشون 
المسافات التي يريدونها وحسب فليس ثمة إجهاد 

بين  شيجسماني في هذه الرياضة اللهم إال إذا كان الم
 التالل أو الجبال.

Greenpeace: 

السالم األخضر: منظمة دولية نذرت نفسها للحفاظ 
على بقاء أجناس الحيوانات المهددة باالنقراض، ولمنع 
التلوث البيئي، ولتنمية الوعي البيئي وذلك بالمواجهات 
المباشرة مع الجهات الحكومية والشركات الملوثة 

في كولومبيا  1971للبيئة. تأسست المنظمة في 
البريطانية )إحدى مقاطعات كندا( لتعارض التجارب 
النووية األمريكية في جزيرة أمشيتكا التابعة لوالية ألسكا 
األمريكية وبسرعة كسبت مساندة المهتمين بالعالقة 
بين اإلنسان والبيئة وراحت تقوم بالحمالت لحماية 
الحيتان وعجول البحر من االنقراض وذلك لمنع 

ها، وحمالت لوقف إغراق النفايات الكيماوية صيد
واإلشعاعية السامة في مياه البحر، وحمالت إلنهاء 
إجراء التجارب النووية. وفي هذه الحمالت كانت كل 
عملياتها مسالمة ال عنف فيها. واكتسبت المنظمة 
شهرة واسعة في وسائل اإلعالم وحركت الرأي العام ذد 

عتمد المنظمة على العمل الممارسات المدمرة للبيئة وت
التطوعي وليس لديها سوى عدد قليل من الموظفين. 

أرسلت المنظمة سفينتها "رينبو  1985في يوليو 
" لتحتج على تجارب Rainbow Warrior -ووريو

أسلحة نووية فرنسية في جزيرة موروروا في جنوب 
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المحيط الهادي، لكن المخابرات الفرنسية أغرقت 
قالة حة كبرى لفرنسا أدت إلى استالسفينة فكانت فضي

 وزير الدفاع ورئيس المخابرات في فرنسا.

Greenhouse effect: 

وبة(: انحباس  ظاهرة االنحباس الحراري )ظاهرة الصُّ
أشعة الشمس وحرارتها في الطبقات السفلى من الغالف 
الجوي للكرة األرضية، فبداًل من أن ترتد هذه األشعة 

صها الغازات الموجودة في إلى الفضاء تحبسها وتمت
وخصوًصا غاز ثاني  –الغالف الجوي للكرة األرضية 

أوكسيد الكربون )الناتج عن حرق أنواع الوقود التي 
توصف بالمنجمية أو الصخرية وهي الفحم والبترول 
والغاز الطبيعي( وغاز الميثان )المنبعث عن زراعات 

  CFCاألرز وتربية الماشية( وغاز الكلوروفلوروكربون 
 )المستخدم في السيارات والثالجات واإليروسول(.

فاالنحباس الحراري هو زيادة درجة حرارة 
الكون بسبب انحباس الحرارة في طبقات الجو السفلى 
لألسباب التي ذكرناها، ولقد ظاد مقدار ذاني أوكسيد 

جزًءا في  340جزًءا إلى  280الكربون في الجو من 
ة األخيرة، وربما كان هذا وذلك في المائة سن -المليون 

راجًعا إلى احتراق المحروقات البترولية والفحمية، 
وتدمير الغابات التي تمتص أشجارها ثاني أوكسيد 

 الكربون.

ويعتقد العلماء أن هذه الزيادة قد أسهمت في  
الزيادة المطردة في درجة حرارة األرض. وسوف تسبب 

اخ المنزيادة درجة حرارة األرض تغييرات كبرى في 
وارتفاًعا في مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الجليد 

 في المناطق القطبية.

( EPAوقد اقترحت وكالة الحماية البيئية ) 
 الطرق اآلتية لتخفيف حدة االنحباس الحراري:

 رفع أسعار المحروقات البترولية والفحمية. -1
زيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة  -2

لنووية التي ال وخصوًصا الطاقة الشمسية وا
 ينتج عنها غازات االنحباس الحراري.

 زراعة غابات جديدة في أنحاء الكرة األرضية. -3
وقف استخدام غاز الكلوروفلوركربون  -4

)المستخدم في الثالجات واإليروسول( ألنه 
 ضار بطبقة األوزون.

تغيير طرق زراعة األرز وتربية الماشية لتقليل  -5
 إنتاج الميثان.

وبة" التي تحدث فيهوقد سميت الظاهر  ا ة باسم "الصُّ
التدفئة ألن ظاهرة االنحباس الحراري حولت األرض 
إلى ما يشبه الصوبة النباتية التي تحتفظ بالحرارة 

 الداخلية.

Karmathians (also Qaramation sect): 

َمِطي(. فرقة من غالة الشيعة  القرامطة )المفرد: قر 
هم ن أول ظهور لالباطنية، تفرعت من اإلسماعيلية. كا

م( في سواد الكوفة وما حولها من 891هو )278سنة 
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ُمط الذي كان حمااًل في سواد  قرى على يد حمدان ُقر 
الكوفة يحمل غالت المنطقة على ثيرانه، وكان في 

مطة أي تقارب في الخطو فُسموا القرامطة.  َمشيه قر 

يتسم مذهب القرامطة بالغلو واالنحراف عن النهج 
اتخذوا العنف والعدوان المسلح وسيلة لفرض السليم، و 

كل و –سيطرتهم ومذهبهم على غيرهم من المسلمين 
ذلك في إطار من السرية المطلقة خوًفا من افتضاح 
أمرهم وانكشاف خطرهم. ويتضح انحراف القرامطة عن 
عقيدة اإلسالم أنهم جعلوا القبلة إلى بيت المقدس وكذا 

كانت العالقة بين ومن هنا –الحج إلى بيت المقدس 
القرامطة واليهود. وهو يقولون إن الصالة المفروضة 
أربع ركعات، وأن الصوم يومان في السنة هم المهرجان 
والنيروز مما يدل على الصلة بين القرامطة والمجوس، 
بل يذهب البعض إلى أن المجوسية هي أصل الباطنية 

م هوأساسها. كما يخالف القرامطة شريعة اإلسالم في أن
يحلون شرب الخمر وال ُغسل عندهم من الجنابة. وهو 
دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم. وأخطر من ذلك كله 
حملهم السيف على المسلمين الذين ال يدخلون في 
نحلتهم. وَيِجدُّون في قتل كل مسلم ال ينضم إلى مذهبهم 

 الضال.

كان زعماء القرامطة ومنشئو مذهبهم على 
دهاء واإلجرام، وكانت لهم مطامع جانب كبير من ال

ضخمة في ممارسة السيطرة والسلطة والنفوذ. وكم 
ذج ودلسوا وأقنعوهم بأوهام وأباطيل  خدعوا البسطاء والسُّ

فانصاع لهم كثيرون وتبعوهم، حتى دانت للقرامطة 
 مناطق البحرين واإلحساء.

لم تكن للقرامطة دولة أو نظام سياسي واضح 
ا قوة عسكرية غاشمة تعتمد في المعالم، إنما كانو 

استمرار وجودها على تلك المعارك المباغتة التي تشنها 
على البالد المجاورة، أو مهاجمة القوافل التجارية، 
وخصوًصا قوافل الحجيج، وتحصل من ذلك النشاط 
العدواني على األموال المغتصبة فيرجعون بها إلى 

لبقاء ابالدهم في شرق الجزيرة العربية فيستطيعون 
 واإلبقاء على قوتهم إلى حين.

إن تاريخ القرامطة، على قصره وضآلته في 
هو(، أسود حالك السواد 375 -187حساب السنين )

بما انطوى عليه من الجرائم الشنيعة وما أنزلوه 
بالمسلمين من الكوارث الهائلة، فهم قتلة سفاكون للدماء 

 منكرون للشرائع واألديان والرسل.

م التي تحدثت بها كتب التاريخ ومن جرائمه
اصطدامهم مع جيش الخالفة العباسية الكثير العدد عام 

م( وانهزم جيش الخالفة هزيمة كاملة 900هو )287
ووقع في أسر القرامطة الذين أمر قائدهم أبو سعيد 
الجنابي بقتل جميع األسرى. وكان من أثر هذه الموقعة 

ة من القرامطأن استبد بالناس الرعب والهلع والخوف 
 الذين دانت لهم مناطق البحرين واإلحساء.

م( انقض أبو طاهر 923هو )311وفي سنة 
القرمطي على مدينة البصرة وقتل أتباعه عدًدا كبيًرا 
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من أهلها، وأقاموا فيها سبعة عشر يوما يقتلون ويأسرون 
من أرادوا من النساء والذرية، وينهبون األموال والمتاع 

 عدتهم في هجر.ثم عادوا إلى قا

م( اعترض القرامطة 923هو )312وفي عام 
قوافل الحجيج وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا ما شاؤوا 
من النساء والذرية، ونهبوا األموال واألمتعة. وتركوا من 
لم ُيقتل في الصحراء القاسية حيث مات أكثرهم من 

 العطش والجوع واإلعياء.

ة على وال ينسى المسلمون عدوان القرامط
هو إذ انقض 317حجاج بيت هللا في موسم حج 

القرمطي أبو طاهر الجنابي ومعه سبعمائة على البلد 
الحرام حيث انتهكوا حرمة المسجد الحرام في الشهر 
الحرام، وقتلوا كل من صادفهم من أهل مكة، وأعملوا 
سيوفهم في الحجاج المحتشدين بها بعد أن جردوهم من 

ل والمتاع. واقتلعوا الحجر كل ما معهم من األموا
األسود من ركن الكعبة وحملوه معهم، وانتزعوا القبة 
التي كانت على بئر زمزم، وردموها بجثث بعض 
القتلى، ثم دفنوا بقية الجثث في ساحة المسجد. ووقف 
قائدهم أبو طاهر على عتبة الكعبة شاهًرا سيفه وهو 

ق الخلق ليصيح في زهو ونشوة: أنا باهلل وباهلل أنا: يخ
وأقيهم أنا. أما الحجر األسود فظل عندهم مدة اثنين 
وعشرين عاًما عاد بعدها إلى مستقره في ركن الكعبة 

 هو.339عام 

إن عدوان القرامطة المتكرر على قوافل 
الحجيج واإللحاح عليه موسًما بعد آخر يؤكد أنهم كانت 
لديهم النية والخطة لوقف الحج إلى بيت هللا الحرام في 
مكة، ومن ثم يتمكن القرامطة من توجيه الناس للحج 
إلى بيت المقدس كما تقضي بذلك نحلتهم الباطلة في 
حالل  محاولة منهم لنسخ أحكام الشريعة اإلسالمية وا 

 مذهبهم الملفق محلها.

انتزعوا دمشق من واليها   الفاطمي  970في 
م( أراد القرامطة بقيادة الحسن 974هو )363وفي عام 
م غزو مصر، فأرسل إليه الخليفة الفاطمي حاكم األعص

مصر آنذاك يهدده ويحذره سوء العاقبة إن لم يسلم نفسه 
طائًعا إلى المعز الخليفة الفاطمي. فكتب إليه القرمطي 
موجزا: "وصل كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله، 
ونحن سائرون إليك على أثره والسالم". وزحف القرامطة 

ُهزموا وولوا مدبرين وتبعهم الجند إلى مصر لكنهم 
الفاطميون يطاردونهم ويقتلون منهم ويأسرون، ولم 
يتوقف الهاربون منهم إال في قواعدهم باألحساء 

 والبحرين.

ومنذ تلك الواقعة أخذ أمر القرامطة يضعف 
م( مات أمير 976هو )366ويتالشى. وفي عام 

نهاية الالقرامطة الملقب باألعصم ، وكان موته إيذاًنا ب
المحتومة لتلك المسيرة القرمطية التي امتدرت نحو 
تسعين عاًما، فكانت الخاتمة وزوال وجودهم تماًما عن 
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ديارهم في األحساء والبحرين وهجر، وتخلص العالم 
 اإلسالمي من هذه الفئة الباغية المجرمة.

Guantanamo naval base 

يج خلقاعدة جوانتانامو البحرية: قاعدة أمريكية على 
(. هي 2كم115مياًل مربًعا ) 45جوانتانامو، مساحتها 

قطعة من أرض كوبا تطل على خليج جوانتانامو في 
الطرف الجنوبي الشرقي من كوبا، استأجرتها الواليات 

. اختارتها 1903المتحدة بعقد أبدي من كوبا سنة 
الواليات المتحدة لتودع فيها اإلرهابيين المشتبه فيهم 

ظنا منهم أنهم سيكونون بمنأى  9/2001/ 11بعد أحد 
عن تطبيق القانون الداخلي )المحلي األمريكي( والدولي 
عليهم. لكن المحكمة العليا في الواليات المتحدة 

بالسماح للمعتقلين  2008أصدرت حكمها في يونيو 
في جوانتانامو بأن يطعنوا في اعتقالهم أمام المحاكم 

 المدنية األمريكية.

Hormuz, Strait of (also: Strait of Ormuz): 

ُمز قناة تربط الخليج الفارسي العربي )في  مضيق ُهر 
الغرب( مع خليج ُعمان والبحر العربي )في الجنوب 

كم، ويفصل  95 -55الشرقي(، يبلغ اتساع المضيق 
إيران في الشمال عن شبه الجزيرة العربية في الجنوب. 

له أهمية توجد به جزر ِقشم، هورموز، ِهنجام. و 
إستراتيجية واقتصادية عظمى خصوًصا ألن ناقالت 
البترول التي تنقل البترول من المواني المطلة على 
 الخليج الفارسي العربي البد وأن تمر من هذا المضيق.

allim:cGhali, Mu 

(: وزير مالية وخارجية 1822 -1776المعلم غالي )
تنظيم بمحمد علي باشا الكبير كان يجيد التركية وقام 

المصالح الحكومية فهو الذي قسم البالد إلى مديريات 
ومراكز، وال تزال معظم هذه التقسيمات قائمة إلى اآلن 
ليه يرجع الفضل أنه أول من اقترح على محمد علي  وا 
أن تصنع مصر أسلحتها وبهذا توفر نفقات استيرادها 

 وفي نفس الوقت توفر فرص عمل ألبنائها.

زاد حقد دوائر القصر عليه، ومع ازدياد نفوذه، 
 فألقي في السجن ثم ُقتل في زفتى.

Lausanne conference: 

( عقد لتصفية ما 1932يوليو  –مؤتمر لوزان )يونيو 
على ألمانيا من ديون تعويضات الحرب المقدر أن 
تدفعها للحلفاء وشركائهم في الحرب العالمية األولى 

، ا العظمىحضره ممثلون عن الدول الدائنة )بريطاني
يطاليا( وعن ألمانيا. وتوصل المؤتمر  فرنسا بلجيكا وا 
إلى االتفاق على أن أحوال األزمة االقتصادية العالمية 
تجعل االستمرار في دفع تعويضات الحرب أمًرا 
مستحياًل. كما وضع نهاية لمحاوالت أخذ تعويضات 

 من ألمانيا.

Lausanne,Treaty of: 

اهدة النهائية التي وضعت (: المع1923معاهدة لوزان )
الخاتمة للحرب العالمية األولى. وقعها نواب عن تركيا 
)خليفة اإلمبراطورية العثمانية( من جانب، ووقعها من 
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يطاليا واليابان واليونان  الجانب اآلخر بريطانيا وفرنسا وا 
ورومانيا ومملكة صربيا والكروات وسلوفانيا 

 1923يوليو  24)يوغوسالفيا( وعقدت المعاهدة يوم 
 بعد مؤتمر دام انعقاده سبعة أشهر.

اعترفت المعاهدة بحدود دولة تركيا الحديثة، 
 ولم تعد تركيا تطالب بوالياتها العربية السابقة، واعترفت
بملكية بريطانيا لجزيرة قبرص وبملكية إيطاليا لجزر 
الدوديكانيز في جنوب شرق بحر إيجه. وتخلى الحلفاء 

 بمنح االستقالل الذاتي لكردستان عن مطالبتهم تركيا
التركية ومطالبتهم لها بالتنازل عن أراض ألرمينيا، كما 
تخلوا عن مطالبهم بمناطق نفوذ لهم في تركيا، ولم 
يضعوا قيوًدا على األمور المالية لتركيا أو على قواتها 
المسلحة. أما المضايق التركية الواقعة بين بحر إيجه 

نها مضايق مفتوحة لجميع والبحر األسود فتم إعال
 السفن.

Haganah: 

 اع وهي وووووووووووووالهاجاناه: الكلمة عبرية وتعني الدف

ميليشيات من المتطوعين اليهود في فلسطين، تكونت 
بعد الحرب العالمية األولى لحماية اليهود الموجودين 
في فلسطين. وعلى الرغم من أن السلطات البريطانية 

نت معتدلة ومنضبطة. حاربت إلى جرمتها إلى أنها كا
جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وحاربت ضد 

أصبحت الجيش  1948. وفي عام 1947العرب في 
 الوطني لدولة إسرائيل.

Ghostwrite: 

 يؤلف كتاًبا ُينسب لغيره.

Ghostwriter: 

 المؤلف الحقيقي لكتاب منسوب لغيره.

Balkanise, to: 

بلد أو المنطقة( إلى مناطق متعادية. ُيبلِقن: يفتت )ال
ُسك هذا المصطلح في عشرينيات القرن الماضي ألن 
عملية التفتيت هذه وقعت في شبه جزيرة البلقان في 
أوائل العشرينيات المذكورة كما كانت قد وقعت قبل ذلك 
في القرن الثامن عشر، واكتسب المصطلح حياة جديدة 

ريرة لعداوات المفي تسعينيات القرن الماضي بسبب ا
 والتقاتل الضاري الذي نشب في يوغوسالفيا السابقة.

Back the wrong horse, to: 

يراهن على الجواد الخاسر: يساند المتسابق المرشح 
 للخسارة.

Extradite, to: 

يسلم )متهًما أو إرهابيًّا( إلى الدولة التي ارتكب فيها 
 جريمته.
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