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 ووقار   علم   من أنت   قامة - صداك ألكون  
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 لقادمات المتبقي الضون   نصطفُ  تعال ، 

 .األيام

 نجاح

 

                    

 

مة  :مقد 

 

 مقاربة وجع، مقاربة مقالة                 

 ..هذا الكتاب

ةةحف والمجةةالت  عبةةارع عةةن مجموعةةة مقةةاالت، ُنشةةرت فةةي الص 

ةة نوات الةةثالا األصيةةرع المحليةةة والعربيةةة، صةةالل الس 
1

ها  ةةم  ، تقاس 

ُجؤنةة مةن ُجةؤن تجربتةي  تعةد   .االحتراُق احتراقةا ، والكبةُد أوجاعةا  

ةة  ،واحةةدع عبيرهةةا المصةةزون دفعةةة   نشةةرُ التجربةةة ال تهةةذ  و .ةاألدبي 

                                                           
1
 3102 -3102نشرت ما بين عامي  - 
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نم مةةن كثافتةةه وثةةرا ، و ن    تتهةةاد   نةةد    مةةا يةةقتي قطةةرات  علةةى الةةر 

 اُت المتعاقبة، والعزلةةُ في تعتقه القران ساهمتْ . على بتالت وردع

يةُ   ابةةة رحةةم قابةةل لصةةو  طقةةوسالتةةي كانةةت بمث ،الصاصةةة السةةر 

 . ثم  أترفته مدادا  وتشكيال   مع المصزون، ، تواطقتْ الوالدع

 .،و ن لم تكن كذلك  العزلة التي كانت بمثابة منفى اصتياري  

مةةةوت ، و ن اسةةةتحال ت  لةةةى مةةةديات تتشةةةه ى ننةةةان  تجةةةاوز القيةةةد

ن أل لم أكن أقتنةع البتةة، أو أرضةىالقيد بموت؟  ، أوليس الوشيك

 يا ، مرورا  تقليد يكون مروري في الحياع

ةةة وأمضةةةي فةةةي سةةةربالها  التةةةي تتلبسةةةني هةةةذ ة وأن  حيةةةاتي صاص 

ةد  اسةتكماال  لحيةاع تقارُب ألوان قةوس قةزح  ش، بكتابة  المزرك ، تع 

.سابقة 
2
 رافلةة  بالحضةورملكةة   قبةل ألةف أو أكثةر  ذ كنُت أعةيشُ  

ألنةرق  فةي مةان نهةر   ،، حتى انُتصب مني التاج والعرشوالزهو

محى مةن ، وال تُ سىهذ  الحادثة ال ُتن. ، وتستعر النار بإرثيقريب

اكرع النابضة باأللم و ن كةان المحيطةون بةي ال يعيةرون األمةر  ،الذ 

كةل   مرهونةة أبةدا  بالتشةكل علةى البيةا سةتبقى  اهتماما ، بيد أنها

 . تزيدني حزنا  على حزن حين كي

                                                           
2
 (.القطيع االنسالخ عن) في مقالة  ك الحياةشرحت قليالً عن تل -
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 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 في الحياتين مةا رضةيُت  ال  أن يكةون الكبريةان عنةواني، والمةرور 

دور   ألعةب   ، أنْ لةم أقتنةع قةط .بارقا  كشةهاب الفةت حتةى االنصةعاق

 .، ينتظُر آصر المشهد كي يصف ق ببالهةالمتفرج المنبهر

ةا فةي داصلةي مةن  من صاللها ألعب ر رنبُت أن أصلق أدواتيلقد  عم 

ُف بةةه  صفيةةف    طفئةةه  ال  العزلةةة الموحيةةة، وعطةةر  ، ال تبركةةان   أتةةر 

أرسةةم  ، كةةي راق، والكثيةةُر مةةن األحةةالمل االحتةةكفةةي  وأوراقةةي قبيةة

 .شمسي المنسوجة من وهج أحمر

ةر ن، أنسةج أفكةارا  ا  صةنوين ، كةوكبيأردُت أن أكون  واإبةد ، أكس 

بةةات  ، ألالحةةق سةةردا  ومفةةردات  ، وصةةورا   أبنةةي صطوطةةا  قواعةةدا  ، 

، ، ثةةم  يظهةةُر بكل ةةه ليةةرك   أمةةاميمصةةاتال  ، يتةةوارُب حينةةا   هاجسةةا  

 .بصريفقتالهُا صلف 

 ..هذ  المقاالت

، لةيس فةي حنجرتةي فةي داصلةي تمثلُ صةوتي، الةذي كةان مصبةونا  

 ارتق  أن يصرج من سةكونه، ينسةلع عنةه . ن ما في كل يفحسب، و

جل  كانسالخ  " .توماس لوبيرا" عن دائرع قطيعالر 

ةة عةن حيةاتيبعيدع  لم تكن أي ة مقالة في هذا الكتاب ، صاص 

ا ألدا ةةة تغاصةةن  بينهمةةا يةةؤر  ةةة منهةةا، فثم  يقصةةذني  لةةى  ا  عتاقةةانبي 

شةبه ت ،الهةروب  لةى عةذابات كبةر  ات، لينسةج لةي ملحمةةالمجةر  

اجة  حكاية حمةلُ حلةم  العةيش فةي ، التةي تالمشاكسةة األسماك الض 
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 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

ر ما ي .البحر الكبير  ، ليحر   ي تحت  دو  اتكقُت على حبر  مغوي  وناو 

، التةي كلمةا كبةرُت ياوتواشةج  مةع القضةا، ، وأحةالمجلدي مةن آالم

قني ليال  نهارا  راحت تكبرُ   .، حتى ندت تؤر 

تقارب ، ، لتقارب  الوجع  ترصُد عالقة األدب بالفن   ..مقاالت

 أن أكةةون علةةى تمةةاس  مةةع قةةي   ،فةةي بعةة  منهةةا .الحيةةاع  بينهمةةا

، تبلةةورت عالقتةةي بهةةم ، حيةةارمةةوز  مةةن الوسةةط األدبةةي  والعلمةةي

ةةفةةقثروا  ةةوا عطةةر حضةةورهم بةةين سةةطوريةتجربتةةي األدبي  ، ، ورش 

احةةةل عبةةةد السةةةالم ال :، أمثةةةالوعلةةةى أصةةةابعي عجيلةةةي، األديةةةب الر 

وائيين ، والشةاعر الفلسةطيني محمةود حنةا مينةه العةرب وشيع الةر 

كتور اسةةماعيل مةةروع،درويةةش األسةةتاذ الةةدكتور و ، واألديةةب الةةد 

فلسةةفية  اراتي معةةه جوانةةب  ، الةةذي تناولةةت حةةوجةةابر المصزومةةي

ةةة قةةت  مةةن صاللهةةا ، نرنةةووفكري   لةةى أجوبةةة شةةافية حةةول أسةةئلة أر 

يةةات التةةي يعيشةةها مةةذ  نسةةاننا العربةةي  بشةةكل  صةةا  ، كتلةةك الثنائ

الهزيةةع ، حتةةى وصةةلت الملتهةةب هةةذا الكوكةةب وعةةى وجةةود  فةةوق

 .األصير من ليل  العرب

وحية مةع نةائبين جسةدا  ، حاضةري ن  بةداعا  ، وعالقتي الر 

صرير  أقالمهم على حدقات أعيننا، أمثال نزار قباني، ومي تركوا 

ياب، والفنان التشكيلي لؤي كيةالي، ونةاجي  زيادع، والبياتي، والس 

 ..لي، وتوماس لوبيرا، وبيتر بروجيلالع



 

11 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

فةةي أكثةةر مةةن مقالةةة،  حاضةةرا   الةةذي نةةدا المكةةان وال أنفةةل 

مةةان ليكةةون بطةةال   ر بالز  ضةةون  فُيضةةفي األصيةةُر ( بةةدعينالم)، يةةؤث 

ل هةةذ  الجمةةادات عليةةه  لةةى شةةصو   ناطقةةة، تصاطةةُب فةةي ، فتتحةةو 

ع، ثقافة المكانأهل المكان عبقريتهم  .، فتتصل ق ثقافته المرجو 

 نْ كةن صةوتي ، ألكة)، المعنةون ب كتةابحاولُت  فةي هةذا ال

الفصةةلُ . ثالثةين مقالةة، أن أجعلةه فةي فصةلين ومةن صةالل( صةداك

( البيا سيرع العطر و)نوان، تحت عحة األدبيحتفي برائ: األول

ةةةة: والفصةةةةلُ الثةةةةاني الفةةةةن  التشةةةةكيلي، ب صةةةةو   علةةةةى درب يتعق 

 (اللون ويورقُ )بعنوان

ق بين االثني فصلتُ  ا ال نستطيع أن نفر  ، فالعالقةة نبينهما، و ن كن 

يشةةةةةة ، فالكلمةةةةةة وال، ال فصةةةةةل بينهمةةةةةابينهمةةةةا عالقةةةةةة قديمةةةةةة ر 

سةةبق متنانمةةة كانةةت فيمةةا  ، كلهةةاوالموسةةيقى والنحةةت والعمةةارع

، ولكنهةةا انفصةةلت عةةن ومتداصلةةة، مةةن حيةةا الشةةكل والمضةةمون

فة، والتي تعد   بعضها حديثا  كما انفصلت العلوم األصر  عن الفلس

 .أم  األجناس كلهافي نابر األيام 

ة وجع  صلفتةه األحةداُا المريةرعفي كال الفصلين، ث ، التةي م 

مات كجائحةجانت  ترمينةا بةقلف حربا  ضروسةا  كةي . من نير مقد 

وبةةةالكثير الكثيةةةر مةةةن وقفةةةات الةةةوعي،  ،صةةةاعقة، وبةةةقلف سةةةؤال

  .بقي  شكل   لى التطه ر ، واالنتسال من الفساد تدفعناوالقيم، و
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 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

، ُيشةةبُه الوجةةع الةةذي   صلفةةه  حةةراق مكتبتةةي الكبيةةرع علةةى يةةد وجةةع 

، فما تةرك فةي  ي اجتاح وطني من أقصا   لى أقصا اإرهاب ، الذ

ر مةن جانبةه، واالسةتمرار فةي الحيةاع والحلةم سو  الُغصةة والقهة

ةةوري  والتشةةب ا  ، والةةذي أكةةون فةةردا  باألمةةل مةةن ناحيةةة الشةةعب  الس 

 .منه

لةم أمةت ألن  ، ولم أمْت و ن أحرقوا دمي تلةذذا   ، ذ أريد  لي الموت

تةةون  لةةي جةةذورا  ، تاريصةةا   صليةةل " كمةةا قةةال فهةةم يشةةهُد بةةقنهم مي 

 " :حاوي

ون الهالكمثلما عاشوا ، بال "   ."تاريع ، موتى ال يحس 

كةةون ، ال ، بينمةةا ننةةبُ  نحةةُن بكةةل  شةةين حةةي  هةةم مةةوتى، ال يتحر 

ك كما قال شين ساكن    ".هيراقليطس" ، كل  شين يتحر 

وددُت أن تكةةةةون  مقةةةةاالتي رافلةةةةة  بالجمةةةةال، و ن احتفةةةةت 

الةةذي أردتةةه  ،  لةةى األسةةلوبمةةن الفكةةرعابتةةدان  والحةةزن، بةةالوجع

حيةةاع ، ، تتضةةافر مةةع دفةةق الاللغةةة الحامةةل األسةةاسا ،  لةةى مغةةاير

اصر، الذي ُيعد  أعمق شين فينا، وأحد أشكال  مة باالنفعال الز  مطع 

 .، بل أقواها كما يقول فرويداالندماج االجتماعي

ةةة كلهةةا، مقةةاالتي تطمةةُح  لةةى مقاربةةة حةةدود األجنةةا س األدبي 

هةائي لةى الوضةون بمةان التشةكل ا، تصبو واالمتداد من صاللها ، لب 

 .مبتلة بحبر الغواية
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 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 ْن لةم  – بعد نشرها في الصةحف والمجةالت لقد وجد فيها البع ُ  

كبيرا  مةن قلةق  الحيةاع والمغةامرع، التةي تهفةو قْدرا   -أقل الكثيرون

ف صةةوب  المجهةةول ،  لةةى مةةالم ُيعةةرف ، والُمةةدهش، حيةةا التعةةر 

ةهوع وقد. والوصول  ليه واكتشافه ، تقةانلةذلك االر استصدمُت الص 

ةةدها العبةةارع الشةةا أنقةةل   لةةى عرع ، كةةي أال وهةةي اللغةةة، التةةي تجس 

صول  لى مكنوناتيالقارئ كشوفاتي  .، وأسمح له بالد 

 أن أتقن  المجةين  بكةل  هةذ  األحمةال الغاية من المقاالت  ن  

أشةع  ، كةي  في شكل جنس أدبي  نير السرد القصصي أو الروائي

ع لةةه، كةةي وأن تحمةةل  الفا ي  قةةارئي،بةةين عينةة يلةةتمس ئةةدع المرجةةو 

، وُبنيةةة تعبيريةةة جديةةدع ، ليكةةون لهةةا رائحةةة الفعةةل جديةةدعرؤيةةة 

كيانةةا  صاصةةا  ، وانبجاسةةا  ُمفاجئةةا  ، قائمةةا  " ، الةةذي ُيعةةد  اإبةةداعي

."بذاته ، ُينظُر  ليه على  نه مفاجقع تتصلق
3
 

هشة التي أصابته  -للقارئ -أريُد له  علةى نيةر أن يفتح  عينيه للد 

 .، ويتفكر في  مكانية التصل  منهاموعد

 .أريُد الصلود  للن   

ةمة  فقةطواإبدا  وحد   مةُر ، وال آثةاُر فةال المر:" يمتلةك هةذ  الس 

هبية  ."، سوف تعيُش أطول من  بداعكالملوك الذ 

                                                           
3
 -دمشق -اتحاد الكتاب العرب –لطفية برهم  -دراسات في نقد الشعر - 

 011ص– 3102



 

13 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 .أال هل بل غت؟ 

 (نجاح  براهيم)ورية ديبة والكاتبة الس  األ

62/1/6102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل الفصل         األو 
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 (والبيا  العطر   سيرعُ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيها؟ الجامح رو   الذي ما

 والفتة؟ ُمدهشة السؤال صهوع تبدو  كم
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 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

وح يجعلُ  الذي ما   هاجعةة، تغةدو أن درجةة  لى هادئة المتمردع الر 

دع وح تلك !مقابل؟ دون قيد بقلف ومقي   فةي ، الُمحلقةة المبدعةة الر 

 كيةةف ، ُعةةرف أو لمجتمةةع وزنةةا   تقةةيمُ  ال التةةي المةةرأع، تلةةك جسةةد

ضت  !.؟ ُرو 

نم علةةى يةةة الشةةةهرع مةةةن الةةةر   للكاتبةةةة البةةةد   كةةةان والمتعةةةة، والحر 

ةة ، روحهةا تكبةل أن" صةاند جةورج" الفرنسةية  عميقةةة رنبةة فثم 

 .نبيلة رسالة تشبه رنبة ، نق    عن تنبئ داصلها في

د شكلت التي العوامل فما ر؟ لةن التةي المةرأع، هةذ  فةي التمر   تتكةر 

"  صةاند جةورج" تشةكلت اآلصرين؟ لندانات انحنائها في السر   ما

 مةن مزيجةا   كانةت فقةد ، بشةري   فةي تكةون قلمةا عجيبةة صلطةة من

 الوفةةان مةةن. والتقمةةل الهةةدأع و الجمةةوح مةةن ، والوضةةاعة النبةةل

ها ، المشتهى الصيانة وفي  والمثالية  رصيصةة ، تافهةة كانت فقم 

 اليتيمةةة، الفتةةاع احتضةةنت ،فحةةين محافظةةة كانةةت جةةدتها بينمةةا ،

 نسةلها أن   حةين كةل   ،وذكرتهةا فيهةا نبيلة صفات نرس استطاعت

 . لبولونيا ملكا   كان الذي أجدادها أحد  لى يمتد  

 فةي راقصةة فاصتزلةت الوضةاعة، دم عروقهةا في يجري ظل   بينما

 .طيور وتاجر ، سكير حانة صاحب وضيا  ، شريانها

جال تتشبه امرأع تكون فتارع ةد ال ، جرأتهم فتلبس بالر   بصجةل تتقي 

 والتضةةحية المثاليةةة نحةةو تنةةز ُ  وتةةارع ، حواسةةها وران تلهةةاُ  ،

 .والعزلة
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 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 عةدم معللةة". دودفةان" السةيد زوجهةا تترك جعلها جموحها ولعل   

 ضةفاف  لةى أوصةلتها التةي اإبداعيةة، ولموهبتهةا لألدب احترامه

 .كتاب المئة

دع المةةرأع تلةةك تكةةون أن" صةةاند" اسةةتطاعت  التقاليةةد علةةى المتمةةر 

 أن فعزمةةةت ، الفرنسةةةي المجتمةةةع فةةةي المتداولةةةة واالصةةةطالحات

جال بزي   لتتزيا أنوثتها، ابراز عن وتتصلى المرأع، عالم تهجر  الر 

ى  .بقصالقهم وتتصلق ، بقسمائهم وتسم 

 كانةت ، نراميةة  عالقةة أو عاطفيةة حالةة عند لتقف صاند تكن لم

 منةه تسةتمد   ، عنيفا   حبا    حين كل   تعيش ، الشهوع تيار في مندفعة

 .داصلها في ما لنق    و شباعا   الكتابة،  لى دافعا  

 النةةاس بجعةةل األدب لهةةا يشةةفعُ  هةةل ولكةةن. مشةةينة سةةيرتها فكانةةت

 ، المصةازي صةنعت صةاند السةيدع  ن  :"  أحةدهم قةال لها؟ يغفرون

 .!".الروائع كتبت ولكنها

 فتةةدافع ، عنهةةا يقةةال لمةةا السةةمع ترهةةفُ  ذلةةك ومةةع ، تقبةةه ال كانةةت

 المحاكمةات مةن أقةو  العواطةف  ن  :" لتقةول الصاصةة حياتها عن

 نفعةا ، تجةدني لةم نفسةي على فرضتها التي القيود و ن   ، المنطقية

ع عشةرين من أكثر رأيي نيرتُ  وجةة وفةان بالوفةان، آمنةت مةر   الز 

 هبةوب أمةام دونةه ودافعت ، عليه وحرصت به وبش رت ، لزوجها

 أشةةعر أن  دون أيضةةا   بةةه كفةةرتُ  بةةه النةةاس كفةةر ولمةةا ، العواطةةف

 ."القدر من محتومة بدوافع مسوقة كنت ،ألنني الضمير بوصز



 

17 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

نت وقد   العاشةق عةن ببحثهةا المحدود ونير المتكرر، عشقها سو 

 .محالة ال سيقتي ولكنه قط، تجد  لم الذي ، المثالي

"  ب التقةةت أن  لةةى واللوبةةان  الجمةةوح، صةةهوع ممتطيةةة وبقيةةت

 متناقضةا   رجال   ، سنوات بسبع يصغرها وكان" موسيه دي الفريد

 .المغاالع درجة  لى بمظهر  االهتمام شديد ، متماسك ،نير قلقا   ،

 ، رسةةالة آصةةر  ليهةةا أرسةةل أن بعةةد وذلةةك ،ألي بعةةد صةةاند أحبتةةه

 نهايةةةة توافةةةق وجعلتهةةةا ، ظهرهةةةا قصةةةمت التةةةي الشةةةعرع فكانةةةت

 ."الطفةل يحةب   كمةا أحبةك  نةي:" رسةالته نهايةة فةي قال المطاف،

د وهةي العطشةى روحهةا شةهقت حينهةا نةةي:"  كالمجنونةة تةرد   يحب 

 الةةذي األدبةةي   الضةةرر مقةةدار دري   هةةل يقةةول؟ مةةاذا ربةةا !  كالطفةةل

أت ،  ليه واتجهتْ  !؟ بي  ألحقه لةت ، صيولهةا صةهيل مةن هةد   ترج 

د،وأمسةةةةةكت صةةةةةهوع عةةةةةن ،وانسةةةةةاقت بطةةةةةرف التمر    ليةةةةةه حبل 

 . كالمسحورع

ضةها أن الكاتةب هةذا اسةتطا  كيف  السةر   ومةا األسةباب، مةا ؟ يرو 

ضةةةت التةةةي عبارتةةةه فةةةي  مةةةواطن عةةةرف لقةةةد ؟ فيهةةةا الجمةةةوح رو 

جةةل تحةةب   أنهةةا تبةةي ن ، مقةةتال   منهةةا العبةةارع فقصةةابت ، ضةةعفها  الر 

ةةه ، ورعايةةة حنةةان  لةةى يحتةةاج الةةذي ، الضةةعيف  ، مستسةةلما   تحب 

 وشةفقة ، وحنةان عطف من بداصلها ما ُتصرج كي ، ،مريضا   باكيا  

 العاطفيةةةة التجةةةارب مةةةن ملةةةت أنهةةةا كمةةةا باألمومةةةة، المعبةةةقع هةةةي

لتهةةا والتةةي العةةابرع، مةةا ونصةةات، صيبةةات   حم   الوحةةدع كانةةت ورب 
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تةةةه لقةةةد ! تؤلمهةةةا القاسةةةية   أم   حنةةةان تمةةةد   ،  ليةةةه وانسةةةاقت أحب 

نم على وتعايشا. وتعطشه دالله من يكثر فقصذ مفترضة،  مةن الةر 

 مةن نقةي  على يقفُ  منهما كل   كان ، بينهما الذي الكبير الصالف

 عةن ُيةدافع محافظةا ، هةو كةان فقةد السياسةية، الوجهةة مةن اآلصر،

 جمهةةةوري لميةةة ذات ثوريةةةة كانةةةت بينمةةةا ، الملكةةةي النظةةةام بقةةةان

ةةةه ارتبطةةةت وحةةةين ، اشةةةتراكي  ، واألسةةةرع البيةةةت ،التزمةةةت بحب 

 ، مثاليتهةا الةى وعةادت هجرتهةا ، القديمةة عاداتهةا مةن وتصل صت

ا   ازداد هو بينما  الجنةون حةد   الةى التماسةك فقد حتى وتناقضا   زهو 

  لةى واسةتحال ، والنسةان واألفيةون الصمةرع علةى  دمانه كثرع من

 .والمرارع العذاب لها ُيضمر رجل

 ، واإهانةة الضةرب لةى  وصةل و نمةا ذلك، على األمر يقتصر ولم

 عرفهةةةا وال ، نفسةةةها فةةةي عهةةةدتها مةةةا بصةةةفات ينعتهةةةا راح بةةةل

ةة الملةةل أنةةت:" ،ليقةةول فيهةةا المجتمةةع  الحالمةةة والمةةرأع ، مالمجس 

اهبة ، المتوحشة  ."الباردع والر 

  لةى لتعةود منهةا، صاند اشمئزاز،فانسحبت  لى العالقة واستحالت

د من عهدها سابق  . القيود من االنفالتو التمر 

 ، فرنسةةةا فةةةي"  شةةةوبان"  البولةةةوني بالموسةةةيقى التقةةةت أن  لةةةى

د وسمعته   فيةه فةرأت." ويرعةاني؟ يحتضةنني بمةن لةي مةن"  يةرد 

 حتةى العشاق من المبدعين وران تلها التي هي ، واالبن العشيق

 ."شوبان لها صلقت العناية  ن  :"  قيل



 

19 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 هل:  يتسانلُ  كانو ، مسترجلة له بدت ،له ترق لم بدن ذي بادئ 

 .حقا ؟ امرأع هي

" البيانو"  من اقتربت ، يعزف كان بينما ، التالي اللقان في ولكن

 . صدر  من انتز  قلبه أن   أحس   حتى الالهبة بنظراتها ونمرته

ةةة ألن   سةةريعا   الحةةب   ونمةةا  بمةةر  واعةةتالال   ، قلبةةه فةةي فرانةةا   ثم 

 العطةان علةى قةادرع حانيةة، امةرأع علةى يعتمةد أن  لى دفعه صطير

 .والسصان

هةةا برعايتهةةا شةةوبان نعةةمو ، القيةةاد   الحةةب   لهةةذا وأسلسةةت  ، وحب 

ةةاد أعةةين مةةن الحةةب   هةةذا تحمةةي أن كثيةةرا   وحاولةةت قبةةان الحس   والر 

 الحبيةةب ولكةةن ، اسةةبانيا  لةةى شةةوبان مةةع فهربةةت ، والمتطفلةةين

 . السل   بمر  مريضا   كان  ذ اعتالال   ازداد

لت  ديةرا   سةكنا أن بعةد صادمةة  لةى وكةذلك ، لةه ممرضة  لى وتحو 

ةةةئ ، مهجةةةورا   ةةةوق،  لةةةى وتةةةذهب ، الطعةةةام لةةةه تهي   تشةةةتري الس 

لة ، الحاجيات  .الظروف قساوع متحم 

 أجمةةل أبةةد  حتةةى ، الموسةةيقي وبالتةةقليف بمرضةةه ينهمةةك وهةةو

 تحنةةو صةةاند كانةةت"  تمهيةةدات"  أسةةماها والتةةي موسةةيقية قطعةةة

عه عليه  أصةابعه على برفق  تمسح وهي أذنه في تهمسُ  ، وتشج 

: 

عي"  عي ، المصملية األنامل أيتها تشج   ."تشج 
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 والوحةدع المجهةول مةن  وصائفةا   وضةجرا   نزقةا   كان شوبان، ولكن 

عايةةة أعطتةةه. مرضةةه بسةةبب  حتةةى الكبيةةر واالهتمةةام والحةةب   الر 

 ، صةةةاند طةةالع سةةةون شةةوبان  ن  :  النةةةاس فقةةال ، نفسةةةها نسةةيت

 ."قواها تفترس آفة هو بل ، المقيم ونحسها

 امةةرأع أنهةةا سةةو  نفسةةها تعةةرف ،ال سةةنين سةةبع معةةه وأمضةةت

: لهةا لصةديقة قالةت ، بمةري  واالهتمام نفسها  لغان الى منساقة

 أوانةه قبةل الكبةر  لي   دب   لقد ، عذران معه أعيش وأنا سنين سبع

 ."تعبة  ني ،

دود يتهمها كان شوبان ولكن   ال   تمنعها وما ، والتمنع عنه، بالص 

 .حيا   يبقى كي

 بريةةق اصتفةةى وقةةد المصةةفرع، النحيلةةة أصةةابعه  لةةى تنظةةرُ  وبقيةةت

نبة طوتا الشهوانيتان والشفتان  البكان، كثرع من عينيها   ، الر 

وح دع والر  د عن كف ت ، الجامحة المتمر  ة ، التمر   كتبةت رسالة فثم 

 .تبلغها أن في صاند رنبت ، ال قدر بحبر

 

 

ائر يروي         سيرع العطرالثوب الد 
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مة  :المعشوقة لجالل صغيرع مقد 

 ُترو ؟ لحكاية بداية هناك تكون قد

د حين عطرها ولكن  .نهاية عند يقف ال ، المشوقة األحدااُ  تسر 

ةةارد ومةةا العشةةق، سةةو  العطةةر ومةةا   مةةن ينبثةةقُ  عابةةد، سةةو  الس 

 يرمةز حيةا ، ُعمةرا   يقصةذ سةؤال وكةل   سةؤال، ألف سجادته صيوط

ها ال" الشةةاااام"  معشةةوقته ضةةفاف فةةي حياتةةه أن    لةةى . عمةةر يحةةد 

ةةة ، نهايةةة ال مةةا  لةةى عمةةر  يمتةةد   بالشةةام يحيةةا فمةةن  ال عشةةاق وثم 

ة. االرتوان حد    لى يصلون وال ، ينتهون يح ُيغوي عطر وثم   ، الر 

 .لها أفق ال جهات  لى لترسله ، التواطؤ حد  

 :العابد رق ُ 

 توصف؟ ال عشق حكاية الحكاية؟ أروي أين من

 أحةد مةن أم متةقمال ، العابةد، يكةون حيةا ، الشةام نوافةذ صلةف أمن

 !؟ عابرع يوما   كنتُ  وهل ؟أكون حيا أبوابها،

 رقصا ؟ يرويها ، العاشق ، العابد أترك أم

 يسةرد ، الفريد الوجد صاحب ألد  الثاني، الصيار  لى أميلُ  أظنني

 .روايته
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 ..  ذن 

ة  . رقصا   سترو  حكاية ثم 

يهةةةا ا ، مولةةةوي يؤد  دان بنقةةةان عشةةةقه أر   والكفةةةين والقلةةةب، الةةةر 

 .مد  على المفتوحتين

ق ؟ يسةةتطيع وهةةل سةةيرويها؟ كيةةف  فصةةول عةةن يقصةةر أم! الةةر 

رد ائحةة الثةوب ألطةراف وهةل ؟ تنتهةي الال الس   االتجاهةات فةي الر 

 نةدور تعةال !الحكايةا؟ تشةبه ال ألر  ، بالحكايةة تلهج أن األربعة

امح، األبةةةي  المةةةد  حةةةول  ، والوجةةةد الصةةةوفي   األلةةةق نتبةةةع الةةةر 

 وأضةةةرحة والكنةةةائس، الجوامةةةع، مةةةن المنبعثةةةة البصةةةور وروائةةةح

 وتةدور ، أمامنةا العابةد فيةدور الغامقةة، الطةرق وأحجار ، األوليان

 .بالعابد الشااام

 . صلفهما و ياك وأدور

 النةد  كمةا يتقاطر عبق من ينثرانه ما لتحوي هي، أين للجرار يا

 -الةروح شةام"  كتابةه فةي ،"  مةروع اسماعيل" دكتور يدعونا !؟

 سةةتمنحنا التةةي الشةةام، حةةارات فةةي نمشةةي ألن"  العشةةق مولويةةة

 ُيمحةةى ال الةةذي والوشةم ، التعةةب بعةد المةةالذ الفةرا،، بعةةد االمةتالن

نبة جسد على  . للضائع الكبريان عنوان ستكون ، الر 
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 قناديلهةةا، ضةةون فارقةةب فعلةةت،  نْ  ؟ أزقتهةةا فةةي مثلةةي درت   فهةةل 

 ، اللةةون علةةى المفتوحةةة النافةةذع ارقةةبْ  ، األرصةةفة علةةى واسةةهرْ 

 .البقان سر   على والمقفلة الطهر، على المشرعة

 اتبةةع فهيةةا األصةةر ، تلةةو نافةةذع ، العابةةد لةةك يفتحهةةا نوافةةذها هةةذ 

 ؟ حبر  ستتبع تراك  أم ، ثوبه أطراف

 .ونقي   مقدس   كالهما

ر ذلةةك سةةتكونه، تتبةةع، طريةةق أي   هشةةة، المسةةو   وهبتةةه الةةذي بالد 

 عاشقا   ، مثله لتكون بالعشق، المنتشي  ليك ينقلها النشوع، الشام

 الشةةةةهد عصةةةةارع علةةةةى بقهدابةةةةه القةةةةاب  ، ممنوحةةةةة صةةةةبوع ذا

 .وسالفته

رك  يؤكةد بةل ، للشةام عشةقه ملحمةة  صالل من قيد، كل   من سيحر 

 ثةم.  الشةام أر  علةى صةيغت قد والعشق الجمال آلهة كل   أن   لك

 فيهةا، مسةتقيم شةار  فةي فتةدلف ، الشةوار  بةك لةيلج بيةدك يقصذ

 يسةب ح هنةا، عراقةة بعينيةك تقةرأ كاتدرائية، ، جامعا   ، كنيسة لتجد

ة الكون، لها  . بالشموخ تفوح أيقونة وثم 

 مةروع اسةماعيل الكاتةب ينقلةك رقصه، وأناقة ، صطواته وبرشاقة

 مةةن دصةةل الةةذي النةةور، بةةول  منةةه صةةرج الةةذي الشةةار   لةةى ،

 الجابيةة مةدصل ومةن 11 "الحةق صةرج ومنه المستقيم، الطريق

 ليطةرح ، اإسةالم بلةوان الجةراح بةن عبيةدع أبو دصل كيف يريك ،
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 وفةدان وتضةحية و يمان حب   رسالة ، للعالمين رسالة الشار  في 

: 

."  وقرآنةةةا   انجةةةيال   وشةةةريعة كتابةةةا   الشةةةام أهةةةدت كلةةةه، وللعةةةالم" 

 المحيطةةة المغةةاور  لةةى ويقصةةذك ، يةةدك مةةن يسةةحبك وقةةد 92 

 هنةا مةن مةر   مةن:  بغبطةة لتتسةانل المجاورع، والتالل ، والوديان

ائحة هي !المكان؟ فتعطر ائر بثوب علقت الر   تةروي وراحةت ، الةد 

 اسةم ليصةو، ذاتةه، مةن يتوالد الذي العشق القدسي، العطر سيرع

 أصابعه نهايات حتى بالعشق المترف الدمشقي هذا قلب في الشام

  لةةى ، الشةةام أنجبتةةه الةةذي االبةةن، سةةيرع  لةةى صطفةةا   يعيةةدك ثةةم   ،

 يةر  الكل  "  :أمه الشام ير  من كل   في ليتماهى ، األولى سيرته

وح وشام شامته، الشام  ، حجرهةا فةي هةذا رأس تضع ، تسعد الر 

 وهنةاك ولةدي، حنانيةا هنا ، بإصبعها شام تشير هذا، رأس تمسح

 الةدردان أبو وهنا ، المولد ليسو  وذاك ، التجلي عيد ذا ، السيدع

 أن بعةد األمةان وجةد لقةد المقةام، له وطاب ، بالشام استقر الذي ،

 الةدنيا ضةاقت أن بعد بها يلوذ عربي ابن هو وها ، الغربة ضيعته

 الموسةيقي، المبةد  الفارابي وكذا ، نرب وال شرق يسعه لم  به،

 ، سةةةفحها أعطتةةةه والشةةةام ،  عشةةةق طةةةوق  أوتةةةار  كانةةةت الةةةذي

 11 ." وحرية عرفان من وعطرا   ، تراب من مصدع وأعطته

 ..السيرع تلكم

 . سوا  يبتغي ال بوح  لى ، شامه العاشق ُيحيل
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 مةن ودصلهةا ، بهةا مةر   مةن أسةمان كشف في بثوبه الدائر فيستمر 

 أوسةع يعةد الةذي"  الصةغير"  بابهةا عند الوقوف فيطيل ، أبوابها

 ، العظمةةةة يوسةةةف"  أمثةةةال الكثيةةةرون، عبةةةر  والةةةذي مةةةدن، مةةةن

ةةة ،" نةةورو" انكسةةار تةةروي عنفوانةةه  ورائحةةة  يعتليةةه منبةةر وثم 

 ، القباني صليل وأبو ، ريشة أبي عمر والشاعر ، الصوري فارس

 ...و والزركلي ، والبزم ، الجبل بدويو

ع ومةن ةةر نجةةد  بالشةةام، ولعةةه شةةد   وعشةةق لهفةةة علةةى وهةةو – يجي 

 شةامه، نيةر نسةجت مةا القدر يد  ن   بل ، ألجلها األسطورع -وحق

 79 ..." ولكن  له هي:" فيها قال حتى

سة، النار" بروميثيوس"  سرق فألجلها  األولمةب، أجةل مةن المقد 

مها  لطريةق فتحةا  " نيةدوزا"  المةرأع كانةت وألجلهةا ، لإلنسان وقد 

" و. الطهةةةر شةةةامة"  اسةةةترايا"  البةةةرانع ربةةةة لتبقةةةى ، الصطيئةةةة

" ديمتةةةر"  أمهةةةا وحزنةةةت األر  فةةةي نابةةةت التةةةي" بيرسةةةفوني

 :ولكن

  ." والجمةال واأللةق الحةب   شةام فكانةت ، بشةام أحةاط حزنها" 

 والفوز ، الشام احتضان ألجل اآللهة بين الصرا  كان بينما 000

 ."وشاماتها شفتيها بضفاف

 

 :المتن في
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 بعشةقه يةدور وهةو المولةوي، حضرع في يكون حين القارئ يحارُ  

 .ُسرد ما أمام مذهوال   فيقف بوجد ، األكوان ،عابرا  

 اسةةتصدم العاشةةق/ الكاتةةب ألن   ،يثمةةل، ينتشةةي أنْ   ال بإمكانةةه لةةيس

 وهةذ  ، رسةالتها بةدت عمقها في. مصتزلة ، شعرية ، موحية لغة

 مولةوي، فةي تمةاهى وقةد كةذلك تكون ال وكيف التصوف، لغة هي

ب عابةةةد،  ورفةةةع الكشةةةف، منحتةةةه حتةةةى ، الةةةذات مةةةن كثيةةةرا   تقةةةر 

اردين على عصية لغة من ومكنته ، الحجاب  .الس 

ن قةةةوع بكةةةل   تجةةةنح اسةةةتصدمها، التةةةي المفةةةردات  ن    صطابةةةه لتكةةةو 

، لةةةى عةةةالم مةةةن ويتعةةةالى ليرتقةةةي وذلةةةك ، الصةةةوفي  عةةةالم الحس 

 وفتح ، واإشارع اإيحان عوالم الى به والسير األسمى،  ،المعنى

 .للتقويل باب ألف

ر أن ، هةذ  تراتيلةه فةي الكاتةب رنبة  القيةد ربقةة مةن فكرتةه تحةر 

ةا   تشةكلت التةي بلغته،  صرقهما أن له فكان والعرف،  ، مغةايرا   نص 

 بشةةكلها الفكةةرع  يصةةال طريقةةة فةةي وذلةةك ، المةةقلوف عةةن فصةةرج

 . ونثر شعر بين المتقرجح المصتلف، ، التعبيري

ةةا الكاتةةب صةةرج لقةةد  ، الجنسةةين بةةين المزاوجةةة فةةي اعتةةدنا  عم 

 نبةع مةن يغةرف كةان  نْ  ، الناهةل يعةرف فةال جديةدا ، شةيئا   ومنحنا

موز متةةرف كالهمةةا !؟ سةةرد مةةن أم عبقةةر  وكةةذا ، واإشةةارات بةةالر 

 رافة   لى باصر أو بشكل يحيلها ، اللغة في يتناب  الذي التوتر

 .والجمال للتفرد حاضنا   منها ويصلق ، للسائد
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 مولويةةة"  عبةةارات مةةن عبةةارع كةةل   فةةي يبانتنةةا الةةذي الجمةةال ومةةا 

  ال"  التفةةرد ومةةا ، واصتزالهةةا وشةةعريتها اللغةةة تلةةك  ال" العشةةق

 ."أحيانا   الصيغ من ندر ما  لى  ولجون حينا ، للقواعد صرق

 القداسة؟ أو باآللهة، تليق لغة فقي  

 للقارئ؟ طهرها ليصل الفكرع تصب   وكيف

 ..وبعد

ةةةف  بةةاب شةةام"  هةةو" العشةةق مولويةةة"  فةةي اسةةتوقفني عنةةوان ثم 

 ."للعابد ونوافذ للعابرين،

 :سؤال لينفتح الثاني،  لى ألمضي منه األول الشطر سقترك

 نوافذ ؟ هي وكيف العابد، هو من

 ،فةةال صةةورتيهما تحمةةل لعملةةة اآلصةةر الوجةةه ،أو الةةوطن صةةنو  نةةه

 ، بةالكثيرين يلتقةي لةه، عمةر  يرهن الذي العابد دون للوطن قيمة

 أن  لةةى تةةئن موسةةيقية آلةةة الةةوطن ويبقةةى ، ويصرجةةون يةةدصلون

 .عليها اللحون يصنع للغاية، ماهر عازف يتلقاها

 يظهةر أن بانتظةار أكثةر أو ، سةنة آالف عشرع الوطن يعيش قد" 

م األر  تةةراب مةةن النابةةت والعابةةد، المةةدنف، ، العاشةةق ذلةةك  ليقةةد 

 71 ."  لوطنه قربانا   روحه
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 فةةي مصتةةزال   وطةةن، عشةةق عروقةةه فةةي يجةةري الةةذي العابةةد فهةةذا 

 سةةيمفونية أجمةةل بهمةةا ليعةةزف والحبةةر الةةروح رهةةن    نمةةا  ،الشةةام

 اللحون، ينثر دار كلما مولوي، ثوب طرف على ممهورع ، عشق

. األسةرار ومتواليةة الكشةف منحتةه الةذات، مةن اقترب ما  ذا حتى

 دورانةه فةي و نمةا ، سر   كشف عند يقف ال المولوي أن والحقيقة

 :األسرار تتوالى

،  لةى سر   من"  م  وسةر   سةر   كةل   وبةين سةر   لحظةة عةن بحثةا   أتكةو 

 99 ." عشق

 هذا؟ عابد فقي  

 ؟ احتضنه وطن وأي  

 فعلةةت و ن عنةةه، تتةةو  أن تسةةتطيع ال والتةةي ، هةةي شةةام أي   بةةل

ه:"  لةةه تعتةةذر أن فقةةادرع ، قسةةرا    مةةن شةةالال   ، جديةةد مةةن لتضةةم 

 حيةةةةةاع يسةةةةةتمد   بينهمةةةةةا ومةةةةةا ، الغنةةةةةان مةةةةةن شةةةةةالال   ، الحةةةةةب  

 012 ."سرمدية

 المبةةدعين حكايةةات يةةروي نأل ، الةةدوران وبشةةغف ، انبةةر  لهةةذا

 ، قاسةيون فةي الةدم كمغةارع األمةاكن قص  ويسرد ، والصوفيين

 مجهةةوال   فغةةدا ، معلومةةا   بةةاألمس كةةان الةةذي المجهةةول، والجنةةدي

 وحمةام ، الجوامةع وسذاب ، الحسين أو يحيى النبي ومقام اليوم،

 .الكنائس أيقونات ونمنمات الماذن،
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 :العابرين باب 

 بةاب الشةام وهةو ، الالفت العنوان من األول الشطر  لى عدنا و ذا

 الةذين لهةؤالن بوابةة كانةت كيف وأستذكر سققف، فعند  العابرين،

 : مقولة عن عبورهم تمص 

 الثةامن القةرن ففةي." كله الشرق عرف فقد ، دمشق عرف من" 

 فكتةةب" فولنةةاي دي الكونةةت"  الفرنسةةي الرحالةةة بهةةا مةةر عشةةر

 .نازيا    ليها يندفع نابليون جعل ما عنها

 أمامهةةةةا ليقةةةةف 0999 عةةةةام" المةةةةارتين"  الشةةةةاعر زارهةةةةا كمةةةةا

 يحصيها ال وجداول سبعة، أنهر المدينة تصترق:" قال ، مسحورا  

 المليئةةة يةةا والر   ، البسةةاتين بةةين النظةةر مةةد  علةةى يمتةةد ، عةةدد

 ..."وهناك هنا أذرعها لترسل ، هوربالز  

 وعاصةةةمة ، األر  علةةةى العنايةةةة يةةةد صطتهةةةا ،مدينةةةة دمشةةةق  ن  

 .."القدر صلقها

 عةةةام بهةةةا مةةةر  " فوكةةةوي دي" الكاتةةةب"  فهةةةو اآلصةةةر العةةةابر أمةةةا

 السةةةحر، يلملةةةم راح قاسةةةيون، جبةةةل علةةةى وقةةةف وحةةةين ،0971

 فةي الحليةب مةن كبيةرع بقعةة:" فقةال المندهشةة روحةه في ليضعه

 ..."والحور المشمش أشجار تحوطها فسيح، أصضر فضان

"  األميةةرع الفرنسةةية فالشةةاعرع كثةر، فهةةم بصيةةالهم، العةةابرون أمةا

 وعةةةةن دمشةةةةق، عةةةةن وقةةةةرأت سةةةةمعت التةةةةي"  نوايةةةةا دي آنةةةةا
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 الصالةدع؟ دمشةق أبدا   أشهد أال علي   كتب هل:" فقالت روحانياتها، 

 أعمةةاق  لةةى دمشةةق صةةورع تنسةةاب عينةةي، أنمةة  حةةين ولكةةن

 ."نفسي

 . بابا   الشام لهم فتحت الذين العابرون، همُ  كثر

 عابر؟ أم ، مروع كإسماعيل عابد أنت فهل

 فةي بعشةقك ودرْ  ياسةمينها، بتالت من ثوبك فانسج لاألو   كنت  نْ 

 .الدائر أطرافه نالحق ودعنا حواريها،

 . حبرك عبر وأرثها شهقتك، فاكتم ، الثاني كنت و ن
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 صداك ألكنْ كْن صوتي  

 

 

 -0مقدمة

 .صداك ألكن   صوتي كنْ 

 بةرح مةا" الجبةل ابنةة"  علةي   أطلقتةه الةذي المستحب   اللقب وذاك

 .به يشدو الوجود

 :6 مقدمة

ه ال -الصد  ذياك  لى واصغ   الصوت أطلق    كلمتةك وقةلْ  -هللا أصم 

 !.منه؟ أوحى فهل المشتهى، ستقطف

 :9 مقدمة

ةمت مةن بهةا جبال بين محصور واد   في أفلت   الصوت ذلك  مةا الص 

 الشةهرع ثمةار أبةدا ، سةيدوم قلةت  ن أبةالغ ال صةد ، فقينع ، يكفي

 .بهي   قمر ضون في دالية أنصان بين بلورية عناقيد مثل تتألأل
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 عمةةةق وأدصةةةلُ  وأنةةةاي، أنةةةاك سةةةقتصطى كلينةةةا، حةةةدود سةةةقتجاوز 

 صةةداها أو أصةةواتها، بعةة  أمةةام حةةائرع وقفةةتُ  التةةي األسةةطورع،

 .بها وسمعنا حدثت واقعة وبين بينها ،فحرتُ 

ة  قيةل وقةد." نزلهةا ناكثةة مةن أصةرقُ :" يقةول قديم عربي   مثل   ثم 

 سةعد بةن كعةب بنةت ريطةة أم واسةمها قريش، قبيلة من امرأع في

 نزلهةةا تةةنق ُ  كانةةت ألنهةةا بالصرقةةان وصةةمت ، مةةرع بةةن تمةةيم بةةن

 نايةةة أو هةةدف علةةى أعثةةر ولةةم يكتمةةل، أن بعةةد جواريهةةا ونةةزل

ما ، تلك لفعلتها  لهةذا أيضةا ، لها بمغز  قبلي األولون يحظ لم ورب 

 وقةد الصةرق، فةي المثةل بهةا وُضرب صرقان، أو حمقان،  نها: قيل

 :الكريم القرآن في ذكرها جان

ع بعد من نزلها نقضت كالتي تكونوا وال"   ."أنكاثا   قو 

 أوديسةةيوس، زوجةةة" بينيلةةوبي"  ونتةةذكر األسةةطورع  لةةى ولنعةةد

 يطلبةون الةذين كةل   معللةة ، نزلهةا النهةار طةوال تنسةجُ  كانت التي

 مةن صةباح كل   لتبدأ ، نزلته ما تنق  الليل وفي بالموافقة، يدها

 .جديد

ةةةة و  ، يعةةةدْ  ولةةةم البحةةةر زوجهةةةا ركةةةب  ذ بهةةةذا، لقيامهةةةا نايةةةة ثم 

نم على ، له الوفان على وأقسمت  وكثةرع وشبابها جمالها من الر 

 .يدها طالبي
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 كةةان مةةا والصةةد  ، األقةةدم ألنهةةا الصةةوت هةةي شةةك ال فاألسةةطورع 

 . الناكثة القرشية، المرأع عند

 مةةع. ُصل ةةدا قةةد والصةةد  الصةةوت كةةال أن   نةةر  ،فإننةةا ذلةةك ومةةع

 .المرأتين من كل   لد  الهدف اصتالف

 ، صةد  لكةل   األفةق فةتح الةذي الصةوت، كانةت األساطير أن   الشك  

نم على  .ذاتها األفعال صاضت البشرية أن من الر 

ةةةة يةةةذكر ال منةةةا ومةةةن  قصةةةة وهةةةي ، الجاهليةةةة فةةةي جةةةرت  قص 

 الحيةةرع ملةةك أنضةةب حيةةا ، العبةةد بةةن طرفةةة صةةال" المةةتلمس"

 ولةةم بابةةه فةةي وقفةةا بعةةدما ، طرفةةة هجةةا  حةةين" هنةةد بةةن عمةةرو"

 لكنه طرفة، يقتل أن عمرو فقراد ماال ، يمنحهما أو التفاتة يعرهما

 البحةةرين  لةةى اذهبةةا: لهمةةا فقةةال لةةه، المةةتلمس هجةةان مةةن صشةةي

 مصتومةةة، صةةحيفة وأعطاهمةةا. بالعطةةان يصةةلكما مةةا تجةةدا ،هنةةاك

 أعينهمةةةا، رجةةةل   فةةةتح أن بعةةةد بهةةةا راودهمةةةا شةةةك   الطريةةةق وفةةةي

 ، ورجليةةه يديةةه فةةاقطع المةةتلمس أتةةاك  ذا:"  فيهةةا و ذا وفضةةاها،

 ."حيا   وادفنه

ة وت كانت رب ما ، هوميرية حكاية وثم  ةة لصةد  الحقيقي الص   قص 

 عشةقته الةذي"  بيليروفون"  سيزيف حفيد قصة وهي المتلمس،

ةةدت يعاشةةرها، أن فةةرف  لجمالةةه،"  أنتيةةا"  الملكةةة   لةةى بةةه فتعه 

 فصعب يحب ه، كان الملك ولكن ، قتله وطلبت" بروتيوس"  الملك

لةةةه ،"  ليسةةةيا"   لةةةى فقرسةةةله عليةةةه، الحةةةد   يقةةةيم أن  رسةةةالة وحم 
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موز من عددا   تتضم ن   ارتق "  ليسيا" ملك  ولكن. بقتله تشي الر 

 الشةةةاب أن   بيةةةد منهةةةا، النجةةةاع يمكةةةن ال صطيةةةرع بمهةةةام يكلفةةةه أن

 .آلهة سليل أنه للجميع ويؤكد ينتصر

 مصتلفةةين وزمنةةين مصتلفةةين مكةةانين زمةةانين فةةي جرتةةا القصةةتان

 صةد  واألصةر  صةوتا    حةداهما تكون أن  ال يمكن ال لكن ، أيضا  

 . الزمن على اتكان   بسهولة نفرق أن نستطيع كنا و ن.

ة  راودتةه حةين ليوسةف وعشةقها ، القةديم العهةد فةي زليصةة وقص 

ةةع ،نفسةةه عةةن  ظهةةر حتةةى وحةةبس، ظلةةم مةةن القةةا  مةةا والقةةى فتمن 

، . ذهةب أينمةا ريحةه تتبع له، عاشقة تبقى أن للمرأع وقي   الحق 

 األمةةر، عةن عزفةةت بةه، باالرتبةةاط اإلهيةة العنايةةة سةمحت  ن ومةا

لت  .صالقه حب    لى لبشري   حب ها من وتحو 

( المةةارتين)  الفرنسةةي الشةةاعر معشةةوقة( الفيةةرا) ب يةةذكرنا وهةةذا

 ، هللا حةب    لةى لتتجةه عمرهةا آصةر فةي اإنسةاني حب ها تركت التي

  .الزوال له تريد ال داصلها في لصوت استمرارا   ارتقته

 يغيبةا لن والصد  الصوت فإن   كقدبان، واقعنا نتمثل أن أردنا ولو

 وأن البةةد    بةةداعي عمةةل فةةقي   العنةةوان، مةةن بةةدنا   ، نصوصةةنا عةةن

ما ، أوال   يقتي رب ما ، عنوانا   له نضع  .  الحقا   ورب 

نم علةةى ، الةةن    فةةي األساسةةي العنصةةر يبقةةى أنةةه بيةةد  مةةن الةةر 

 عالم  لى الولوج يمكن صالله من الذي المفتاح يعد    نه  ذ  يجاز ،



 

35 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

، بفضان يشي و ، أسرار  وكشف الن      كعنوان  فكرته أو الن  

 (. السالم و الحرب) ،(والحرب الحب رسائل)

ي فةةالعنوان  مةةدصال   تعةةد   ، ودالليةةة وجماليةةة شةةكلية وظيفةةة"  يةةؤد 

 ." العنوان هو رأسه بالجسد، يشبهونه ما كثيرا   ، كبير لن   

 ؟أم العكس....صد  والعنوان صوتا   الن    يكون فهل

ل من  بالثاني؟ يلحق الذي األو 

 المسةقلة وتبقى السؤال، عن يجيب أن يستطيع كاتب كل   أن   الشك

 هةةل: الفكةةرع مةةن ينةةبلج الةةذي والسةةؤال. وآصةةر كاتةةب بةةين نسةةبي ة

 ؟ فيقلد  بالصوت متقثرا   يقتي الصد 

 داصله؟ في صلود  بذرع يحمل ولم  

وت، يموت أن يمكن هل ة وهل الص   ؟ لقتله محاولة ثم 

ةة  أن القصةةا  هةةذا مةن أرادوا ، بئةةر فةي ُحةةبس  سةالمي عةةالم ثم 

 ظلةت ، مجلدات بسبع سنين بعد فصرج ، أفكار  ، صوته ُيصرسوا

 .ومازالت قرونا   منها تنهل األجيال

 جدران بين ُصنق الذي الصوت في  صسارته يعو   أن ارتق  لقد

 أن أو ، موتةةةةه عةةةةن يحيةةةةد أن والرطوبةةةةة،أو والبةةةةرودع العتمةةةةة

يا   جان صد  اصتار أن فكان يتجاوز ،  . مدو 
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فا ، صلةودا   أو ،  يجابيةة حالة دائما   يكون الصد  أن   أعني ال   مشةر 

 أمثةةال ، مشةةبو  ،سةةيئ صةةد  سةةو  يتركةةوا لةةم القةةادع مةةن فكثيةةر

 وهتلةةةر المقةةةدوني، واالسةةةكندر ، وهانيبعةةةل وكةةةاليغوال، ، نيةةةرون

 .الراهن وقتنا الى امتدادا   وآصرين

 يكةون أن علةى فيكف ةوا ، أصةواتهم حقيقة يعوا أن بإمكانهم كان و

عا   صداها  .مرو 

ة أن   يدركوا أو  ، مناصبهم/ بقصواتهم يليق وال ، يتصلق صد  ثم 

! ؟ داود يةا مزاميةرك تلقةي من على ولكن. مغايرا   يقتي أن ويجدر

اد حةةال حةةالهم  لحةةم فةةي نرزهةةا وتةةم   المسةةامير صةةنع الةةذي الحةةد 

 .المسيح

 تلةك لعةاف   أرعةن، بصةد  سةتقتي مهنتةه/  صةوته يعرف كان فلو

 .آصر  عن الصوت وكتم المهنة

ة فإن   ذلك صالف  لةه يكونةوا أن الكثيةرون رنةب ا  مستحب ا  صوت ثم 

  حقيقةةة متجةةاهلين ، منةةه اإبةةدا  بةةذرع يقطفةةوا أن آملةةين ، صةةد 

 العصةةةر فةةةي أشةةةعار   علةةةى ينطبةةةق وذلةةةك. صةةةوت بةةةال يكةةةون أن

  عةادع سةو  يكن لم وتكرارها شاعر، من ألكثر قرأناها الجاهلي،

 .أوال   انطلق الذي الصوت عن بدر لما صد /  تشكيل

 : فيه يقول ، القيس امرئ ل بيت عند وقفنا فإذا

 "وتجمل أسى تهلك ال يقول    مطيهم علي   يبحص بها وقوفا  " 
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ر  العبد بن طرفة أن   لوجدنا   :،فيقول يكر 

 "وتجلد أسى تهلك ال يقول   مطيهم علي   يبحص بها وقوفا  " 

ة ةر:" وهةي الشةعران عشرات تكرارها في اشترك عبارع وثم   تبص 

وران نتالفةى وكةي" ظعةائن؟ مةن تةر  هل صليلي  فةي والبحةا الةد 

 بةةال الضةةليل للملةةك سةةنجد  فإننةةا ، الصةةوت عةةن الجةةاهلي الشةةعر

 الصةوت أن نقةول حينهةا صةد ، مجةرد بعةد  أتةى ما وكل   مناز ،

د  .محال ال بحضور  متفر 

 بيتةه فةي سةلمى أبةي بةن زهير اعتراف التكرار هذا يؤكد ما ولعل  

 :الشهير

 .مكرورا   قولنا من ومعادا      معارا    ال نقولُ  أرانا ما" 

ةةةوت مةةةن الضةةةون يسةةةرق أن الصةةةد  يسةةةتطيع فهةةةل  وينةةةال الص 

 .البقان؟
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 الجميلُ؟ العمرُ  انتهى كيف

       

 ! اللندني اليوم ذلك أقسا  ما

ةة، بالضةباب نهةاُر  اكتسةى الذي  نم علةى والُغص   آذار ن    مةن الةر 

 ! الص صب على وباعثا   ومشعا ، متقلقا   يكون أصر  فضانات في

 قصةائد  آصةر وكتب ، بقلمه" قباني نزار" أمسك ، القحط هذا في

را   ، بقيام موته قبل لتكون ، ق الةذي الصراب عن ُمعب   فةال بةه، ُيحةد 

 وتلةةك الكةةالم، مةةن تعةةب قةةد برأيةةه فةةالكالم  يقولةةه ألن بقةةي   شةةين

 ، النبيةل والغةزل ، الجميلةة بالكلمةات نطقتةا لطالمةا اللتان الشفتان

 رآ  القفةةر هةةذا فةةي الح الةةذي المةةرأع ووجةةه صشةةب، مةةن نةةدتا قةةد

قا ،  !  والنهد ُمره 

ق   عادت ما"   !"الطبولُ  له تد 
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 فةي قرأنةا كمةا ، جةريح بةذئب   ُيحةيط ، الةثلج سةو  حولةه شين ال 

وايةةةةات،  مةةةةن ويسةةةةقط الحديقةةةةة، فةةةةي يسةةةةقط رآ  الةةةةثلج هةةةةذا الر 

 وفةةي ، النبيةةذ وفةةي األصةةابع، ومةةن ، الكةةؤوس وفةةي المشةةاعر،

رير،  سةو  يجةد فلةم ، بةديل عةن يبحةا حولةه الشاعر فالتفت الس 

 يبسةةةت فقةةةد ،حةةي   فيهةةةا شةةين ال ولكةةةن ! البةةديل لعلهةةةا القصةةيدع

 منقةذ  كان لطالما الذي فالشعر الجميل، العمرُ  وانتهى ، شرايينها

 الحةةب   وكةةذلك بحةةور ، مةةن بحةةر أي   يتبةةق ولةةم ، يغةةادر  هةةو هةةا

 انطفةق لقةد ، يغنيها وتر   وال ، حب ه قص  يعزفُ  قمر   فال ، نادر 

 ، الصيةةولُ  وانقرضةةت الفرسةةان، مةةن السةةاحة وصلةةت ، شةةين كةةل  

 كثةور   ، المةوج كمةا وارتفع يوم ذات به جمح الذي الحب   وحصان

 يجةد ،عل ةه يد   لى وينظرُ  الصهيل؟ ناب  ن منه تبقى ،ماذا هائج  

 والحبيبةةات الطفولةةة عصةةافير علةةى يعثةةر أن يحةةاولُ  عبثةةا   ، شةةيئا  

 التةةي واألقةةالم اسةةتقطرها، التةةي والةةذاكرع فيهةةا، اصتبةةقن اللةةواتي

، شين ال األصابع، حضنتها  ، والشةواطئ األوراق أقفرت لقد بقي 

روب،  .الحقول وكذلك والد 

ةةة نوافةةذ ، علةةى يهةةدل أن الحمةةام عةةادع مةةن  وللةةريش لةةه نيةةاب ثم 

سةةةائل وكةةةل   والهةةةديل،  تنةةةاثرت ينقلهةةةا، كةةةان التةةةي ، القديمةةةة الر 

 كةل   فةي تبعثرت الصضران والكلمات فيها، التي واألشواق أوراقها

  الزوايا

 والجةةةداول السةةةنابل بكةةةت كمةةةا/  رسةةةائلنا علةةةى الغمةةةامُ  فبكةةةى" 

 ."والسهول
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 تاريصةان كقنهمةا ، أحةب   مةن عينةا تطةل   ، الجدب هذا كل   بين ومن 

بتان ، حجازي   كحل   من ، بحةزن مشةر   ، نسةائي   قلةق ومةن رمةادي 

 وسالسةةل قيةةود األمةةام وفةةي  األمةةام  لةةى يفةةر   ألن يدفعةةه مةةا وهةةذا

 .وقفر  

 ، انتهةةت صاضةةها التةةي فةةالبطوالت نةةزار، يةةد فةةي شةةين يبةةق لةةم

 واإعةراب البالنةة ومعةارك ،رجعةةانةدثرت  لةى نيةر  والعنتريات

عةةد ولةةم ،ترنحةةت والصةةرف  الشةةام ياسةةمين حتةةى ، يعرفةةه شةةين ي 

 نةةزار هةةو ،هةةا عنةةه نةةاب قةةد قصةةائد  تةةاريع برائحتةةه واكةةب الةذي

 شةةين، ال األسةةيل، والصةةد   والصفصةةاف واألنهةةار ، ويفتقةةد  يبكيةةه

 .. الشين

قان البارد، اللندني اليوم هذا في عينا   يةد  ،وفةي الفةرا، فةي تحد 

 المةرأع، من السماح رنب لهذا الذهول، فيغمر  ، أحاسيسه ،وفي

 علةى قبالتهةا جلةس قةد هةو فهةا  ليةه، يةدفعها مةا فيه تجد لن التي

 .وُمبعثرا   ، ُمحبطا   األريكة

 الهةو  لغةة مةن يبةق ولم بالنته، نسي ألنه ، منها السماح رنب

 .القليل  ال

طور هذ  آصر في قلمي يستولدهما سؤاالن  :الس 

نيا تجدبُ  لماذا  !الموت؟ اقتراب حين الحد   هذا  لى الد 
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لُ  وكيف  نم علةى الطةرق، مفتةرق عنةد رفيةق   مةن الشعرُ  يتنص   الةر 

 !.جميال ؟ عمرا   عاشا أنهما من
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    " ُ ُ  المستقيمة السبل  "األفق  لى توصل

 

 فمةا.  حلم لقائةه  وأستبعد له، أقرأ  وكنتُ  به، أسمعُ   كنتُ 

ني أحةد يكةن لةم لةه، بعنةوان ألحظةى قةط كنتُ   مفيةدع بمعلومةة يمةد 

 .حوله

 كةانوا هكةذا!"  ؟ البلةد صةارج يكون قد اآلن، يكون أين نعرف ال"

 .يجيبون

 أو ، بعيةد عةرزال فةي"  الةزرق المصابيح"  مبد  أن   ظننتُ  حتى

ةة يلتقي أن يمكن ال ، عال برج  يةرا  أن  ألحةد  ُيسةمح أو ، بالعام 

. 

ع ذات  عشةقي أحمةل ، دمشةق شوار  نجوبُ  لي وصديقة كنتُ  مر 

 جرائةةةد بةةةائع رأيةةةت أن ومةةةا ، بالياسةةةمين المترفةةةة المدينةةةة لهةةةذ 

 المجلةةة تلةةك علةةى نظةةري وقةةب  ، الرصةةيف   افترشةةت   ومجةةالت

 الصةةةارجي نالفهةةةا وعلةةةى ، أشةةةهر منةةةذ راسةةةلتها التةةةي العربيةةةة،

 . فرح من صحتُ  حتى واسمي، مادتي عنوان

 بصةورع تشرئب المادع ألجد صفحاتها، أقلب ، صوبها يدي مددتُ 

 ." بي اعترفتم أصيرا  :"  أقولو طوري عن فقصرج ، لي

 ."أيضا   لنفسي قلته ما هذا: "  يقولُ  رجل   صوتُ  وأتاني
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صيف على شين كل   ناس وقتها"    وبةائع والجرائةد، الناس، ، الر 

 قةةةةد كلهةةةةا ، الطريةةةةق وحجةةةةارع ، المهرولةةةةة واألقةةةةدام ، الجرائةةةةد

 ، الوحيةد الصةوت  ال يبةق ولةم ، المهولةة المغةادرع لوثةة أصابتها

 [0."] وهجا   الصيفي الوقت ذلك وهج من زاد الذي هذا

ني صوت    فةرح  لةى ألنةدفع وفرحي صصبي من سرقني بعمق، هز 

 صةةةالل مةةةن مةةةرارا   سةةةمعته قةةةد فالصةةةوت ، رأسةةةي رفعةةةت ، أكبةةةر

 شةةتى، لقةةانات صةةاحبه مةةع تجةةري كانةةت التةةي التلفةةزع، شاشةةات

 .النفس في نريب وقع له صوت

 ذلةك هةو قةرأ ، فةي   شةين كةل   أصةرس ، صةصبي لُجةم ، رأيته حين

ل لي نشروا يوم: فقال  كان ، الفرح من أطير مثلك   كدتُ  ، مادع أو 

 أن   أدري ماكنةةتُ  ، سةني مةع يتناسةب لكنةةه بنتةي، يةا مضةحكا   ذلةك

 !.طويلة؟ ، طويلة الطريق

 .أضجرتني بالذات المجلة هذ : قلت

 عةةالم مةةن آت   شةةص     وكقنةةه: أردف ، كفةةه  لةةى أصةةابعي انبةةرت

 يضةغط حةين وذلةك ، حكةيم   أو ، بةار  ممثةل كقنةه أو بحت، مثالي

 ."طويلة ، طويلة فالطريق ، تذكري:"  مؤكدا    كفي على

ةحت التي بيد ، أمسكتْ  لكنها ، يمضي أن أراد"   باالستسةالم توش 

 الشةيع علةى صوفةا   ظليةل مكان  لى وسحبته ، صغير طفل كقصابع

 6.."الحر   لذ  من
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،: همس   . معك الحديا في أرنبُ : قلتُ  أشكرك 

لي:  قال  .بك وسقرحبُ  بي، اتصلي تنوين، وحين ، رقمي سج 

 لهفتةةةي، أصةةةطحب أن دون يةةةومين بعةةةد  ليةةةه أمضةةةي أن أشةةةق لةةةم

 .مؤلفاتي من وبعضا   ، ورد طاقة في مصتزلة

 ، طويال   قميصا   يرتدي ، ناسك وهدأع ، جم   بتواضع ينتظرني كان

ع عن فتح در فبان أزرار، عد   وسةرواال   مشةر ، ببيةا  يشةي الص 

 . أسود وحزاما   رماديا  

 وتحةف   كتةب    رفوفهةا على ، مكتبة فيها صغيرع نرفة  لى أصذني

 .وأشيان

 

 

ة  على بجلوس هو شغله كرسي أمامها صغيرع، وأريكة طاولة ثم 

 .قلق من شين

 .ذلك من ألكثر تتسع أن يمكن وال الغرفة، امتألت األشيان بهذ 

ب ن راح. يلزم مما أكثر صجلى ،وكنت ينبغي مما أكثر بي رح   يدص 

ع، ت بشد   الكثيةف بالضةباب الغرفةة سمانُ  وامتألت ، عيناي فاحمر 

 .الحارق
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هر على بنتي يا شكرا  :"  قال   ."الز 

 !.؟ العظمان أتهيبُ  لم   أعرفُ  ال.  وحيان بهدون ابتسمتُ 

ةةا سةةقلني  هةةز   ، األدبيةةة والمقالةةة القصةةيرع القصةةة قلةةت ، أكتةةب عم 

 .ينطق أن دون رأسه

م أصفضه ثم ، مرارا    لي   نظر  رفع بعدما سقلني  سةيجارع  لي   وقد 

 . أدصن ال قلت. دصني: قال أزرق "كلواز"  نو  من

 حتى طويال ، الملتهب رأسها  لى ينظرُ  راح ، سيجارته دصان تابع

مت ومن ، جلستي من باإحراج شعرتُ   . الممل   الص 

ك  نامقةا   أصةفر سةائال   يحتضةن كقسةا   بإحضةار  الكالح الفضان حر 

 .اشربي: وقال

: أردف. نفيةا   رأسي هززتُ . فحسب اشربي:  قال ؟ هذا ما: سقلت

 اإجابةة وصةلته ؟.عاشةقة أعنةي ، أحةدهم مع عالقة على أنت هل

 . نفيا  

ةن شرب ةن شةرب ثةم ، ودص   يةقس نبةرعُ  فيهةا بلهجةة سةقلني ، ودص 

ةةغيرع ويةةد  قةةال. بسةةرعة تبينتهةةا ح الص   ال:  وجهةةه أمةةام بهةةا يلةةو 

 !.؟ كاتبة نفسك تطرحين كيف ، تعشقين وال تشربين وال تدصنين

 فةةي ُحشةةرت كةةقنني ، عليةةه أُحسةةد ال وضةةع فةةي بنفسةةي أحسسةةتُ 

 يةدور وبرأسةي ،باالرتبةاك شعرتُ  ، ومصزية مهلكة ضيقة، زاوية
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 لةي، اصةدارين منها وأصرجتُ  حقيبتي فتحت. مض  على ويدور 

 اإهةدان كتبةت قةد كنةت ، شةديد بتهةذيب   الطاولةة علةى ووضعتهما

 وقفةةت ثةةم ، األرضةةي بيتةةي هةةاتف  رقةةم الةةى  ضةةافة جميةةل  بصةةط

 . أستقذنك: قلت سحيقة أر  من آت   كقنه عميق ،وبصوت

  لةى يفضةي طريةق فةي صطوات ومشيتُ  ، المنهك جسدي وحملتُ 

 سةةمران امةةرأع انتصةةبت المطةةبع أمةةام الممةةر نهايةةة وفةةي. البةةاب

 الناشةف،  فمةي فتحةت ، الكسيرع نظراتنا تالقت ، السن   في كبيرع

 .مرحبا  :  وتمتمتُ 

ت  . أدري ال ، واهية بابتسامة الوجه رش ت ورب ما رأسها، هز 

 .دمعة ألفُ  عيني   وفي راجعة وقفلتُ 

 يتسةةار  منحةةدر نحةةو مرتفةةع رصةةيف علةةى أكةةرج  أن علةةي   كةةان

 أن أسةةتطع لةةم داصلةةي فةةي ُنصةة. دمةةوعي بعةة  يبتلةةع  ، صةوبي

 قةةد كنةةت ، لةةي قريةةب   منةةزل  لةةى أجةةرع سةةيارع أسةةتقل   وأنةةا أصفيهةةا

فر على عزمت قة"  الى الس   . الغد صباح" الر 

 باسةةةتثنان القادمةةةات، فةةةي كبيةةةر بقديةةةب التقةةةي أال نفسةةةي عاهةةةدتُ 

 صةفة أهةم   ، يصتلةف  نةه بةه، اللقةان عةن أسةتغني ال فقنةا العجيلي،

 .اآلصر صصوصيات من يقترب ال أنه فيه،

 ..وأن ، وأن كثيرا ، نفسي على أشتغل أن عهدا   قطعتُ  كما
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مو  وبةين بينةي حةائال   أقةف كي داصلي أحاور رحتُ    المتحفةزع الةد 

  لةي   ينظةرُ  الشةاب السةائق راح ، أسةتطع لةم ينلكن االنهمار، على

 بينةي حوارا   يفتح أن أراد ، دموعي لمح وحين ، المرآع صالل من

 "عني؟ نريبا   ليس وجهك: " فقال ، وبينه

بتُ   علةى كةرج دمعةا   أمسةح وأنةا ، رأسةي وهززت  ليه نظري صو 

ي  رأيتك ؟ ممثلة أنت هل:"  جديد من عاود أجيب، أن ودون. صد 

 . التلفاز في

 معةةةه الحةةةوار فةةةي رنبتةةةي عةةةدم يفهةةةم لةةةم نفيةةةا ، حةةةاجبي   رفعةةةتُ 

 ،أرجةةةوك: قلةةةتُ  حينهةةةافنانةةةة،  بقنةةةك تشةةةي مالمحةةةك:" فةةةقردف

 .فحسب المكان  لى أوصلني

 ألننةي أتبينهةا لةم بكلمةات تمتم ثم الوقت، ليطيل سرعته من فصف  

 بصةةةوت أبكةةةي ورحةةةت ، المةةةرتجفتين كفةةةي   بةةةين وجهةةةي وضةةةعتُ 

 .عاااال

قةة  لةى وعةدت قهةر، علةى أمةري حزمتُ   ، منكسةرع شةبه وأنةا الر 

ةةم طريقةةي فةةي ألمضةةي قةةواي اسةةتجمعتُ  لكننةةي  مةةا بالكتابةةة وأرم 

 .داصلي في رتكس  

 .بيتي هاتف رن   ساعة وأربعين ثمان بعد

 ..صوته كان 
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 فةي يكمةن السةر   ونفرانةي، ، تسةامحي سةر   يةدرك يعرفني من كل   

 فةةي ألعةةنُ  كنةةت و ن ، للعةةودع واألداع المفتةةاح الطيبةةة،هي الكلمةةة

ي  عميقةا ؟ ُجرحةت كةم بةل بهةا، اسةتغاللي تةم   فكةم ،هذ  طيبتي سر 

 أصفيهةةا نةةدوب آثةةار ليبقةةى شةةين، كةةل   تمسةةح بسةةيطة كلمةةة لتةةقتي

 .بحذر

 الةذي الةدمو  كم    نسيتُ "  بنتي يا مرحبا" كلمة منه سمعتُ  حين

 قةرأ بعةدما ،وذلةك حقيقيةة كاتبةة بةقني باعترافةه بةاح وحين. ذرف

 ودفعنةي شةين كةل   تالشةى ، يديةه بين أمانة وضعته الذي نتاجي،

 . ياها وأهديه" المفتوح الطريق أننية" قصتي أكتب ألن

ع أكون أن أصر   التالي، لقائي في  مقيدع يراني كيف أعرف ،ال حر 

ةة تةرتبط بنتةي يا الكتابة: قال ؟  ةة تكةون ال فعنةدما ، بالحري   ال حري 

ري. كتابة تكون  .تحر 

ةةمت آثةةرت لةةذا ، أجةةدها فلةةم قيةةودي عةةن أبحةةاُ  رحةةتُ   كةةيال ، الص 

 .األولى حساسيتي سيرع  لى أعود

 ال أنةه وكيةف ، الكتابةة لعنةة مةن يتةقفف أتابعةه وأنةا هةذا تجاوزتُ 

 أن قبةل كةان، كمةا يعةود أن فةي ورنبتةه! منهةا؟ الصال  يستطيع

بةة   سةقبقى  أنني لذاتي أؤكد كنتُ  بينما ، تلطصه  سةوان ، بهةا مرح 

 ،أم وسةةةاما   أم ، الصطةةةى أحمةةةق قةةةدرا   أم تلوثةةةا ، أم لعنةةةة، كانةةةت

 !.رسالة؟
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 وأنةا السةقوط مةن تنقةذني التي العصا، تلك هي الكتابة، أن   أعرفُ  

 حزنةةي مةةن تصفةةف وأنهةةا الصةةراط، يشةةبه دقيةةق حبةةل فةةوق أمشةةي

 بهةذ  مةروري توثةق أنهةا بل وجودي، عن أبحاُ  وتجعلني كثيراُ،

 .الحياع

رت  . أب من وأحن   نسمة، من أرهف فكان له، زياراتي تكر 

 ،"  المانوط محمد" الكبير الشاعر  لى زيارع في معه اصطحبني

مني  أسةتحق وأننةي ، وكتابةة شةكال   األنيقةة الكاتبةة بةقنني  ليه وقد 

داقة  .والمتابعة الص 

دنةي فةرح، أيمةا بةي"  المةانوط" فرح  ، اصةداراته مةن بعةدد   وزو 

ع من أكثر لزيارته ودعاني ، حب   من وسحابة  .مر 

وائي عني كتب بما احتفظت  ذلةك ووضعتُ  ،"مينه حنا" الكبير الر 

قة" في تكريمي وأثنان ، بقرشيفي ئ ،" الر   ذ  كتبةه ممةا جزن    قر 

 فةي الجمةال ومةا الجمةال، فةي أنقا   يتشهى الكلمة في األنق: " قال

 .الترف صبوع في األنوثة  ال   المالحة جلوع

 امتلةةةك مةةةن  ال ُيجيةةةد  ال بالكلمةةةات، لعةةةب   الكلمةةةات فةةةي األنةةةق  ن  

 [6....."]زمامها

 وأننةي صاصةة ، األولةى روايتةي لةي صةدرت حةين برأسةي شمصتُ 

  ذ المزرعةة، مسةابقة فةي العربةي الةوطن مسةتو  علةى بهةا فزتُ 

 علةى تقتصةر وال العةرب، األدبةان بمشةاركات وقتةذاك ترحب كانت
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 أعضةةان أحةةد كةةان حةةين أكبةةر فرحتةةي وكانةةت. فحسةةب السةةوريين 

وائةي هو اللجنة  بتقريةر  أشةار الةذي االعةرج، واسةيني الكبيةر الر 

ةةة تصل ةةق  لةةى  جريةةدع فةةي لةةه بحةةديا فعةةل وكةةذا ، سةةورية روائي 

 مينةه حنةا الكاتةب بةاب أطةرق جعلني ما وهذا. السورية" الثورع"

 .باندفا 

 بةةين لتكةةون لهفتةةي انبةةرت"  يمةةار" الثانيةةة روايتةةي صةةدرت حةةين

بةة بتلقائيةة راح. رأيةه أهةداني قرأهةا وحين يديه،  لةي يشةرحُ  محب 

وايةةة يكتةةب كيةةف  أن قبةةل يمارسةةها التةةي طقوسةةه هةةي ومةةا ، الر 

 ، المكتةةب هةةذا وعلةةى هنةةا  ال   الكتابةةة أحسةةنُ  ال: " قةةال ، يشةةر 

 كفةي   أعطةر ، مبهرع اإضانع أجعل ، الستائر أسدلُ  ، الباب   أنلقُ 

 كةقنني وأجةين أروح! امةرأع السةتقبال أتهيق كقنني أتهيق ووجهي،

 .أكتب ثم والتدصين القهوع، شرب  من أُكثرُ ! القلق صهوع أمتطي

 !بنتي يا البداية أصعب ما

ا ، يسةةةقل كمةةةن ويسةةةقلني  كيةةةف: "  تلميةةةذا   ولةةةيس ، نظيةةةرا   أو نةةةد 

 ". لتكتبي؟ تمارسينها التي الكتابة طقوس ما أعني ؟ أنت تكتبين

س المحراب دصولي صطوات أصف وأنا  لي   ُيصغيو  بينما ،.المقد 

ثني أن له يروق لن بةه، مةررن نسةان النسةان، عالم عن يحد   فتحةو 

ثني رواياته، في شصصيات  لى  ، وعودته ونربته سفر  عن يحد 

 ..الذكر  في ويروح ، رواياته أفكار بع  وميالد



 

51 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 بقدسةةي ة أصةةغي وكنةةتُ  ، يقولةةه مةةا كةةل   فةةي ورائعةةا   جمةةيال   كةةان 

 يكةون يكةاد حلةم مةع بتمةا    أحسسةت حتةى ، الحديا هذا تستوجب

ا   وأشهد ، كالحنين ناف  !.له؟ تتسع فضانات من فهل تشكله، تو 

نبةةة أكةةتظ رحةةتُ  حضةةرته فةةي  أقةةب  أن أردت ، الكتابةةة فةةي بالر 

 . مني تفر   ال حتى لحظة كل   على

 كةةان كمةةا ابنتةةه أو - الشةةرف ولةةي - صةةديقته أبقةةى أن أريةةد كنةةت

ا وهةةو سةةاعات أتابعةةه كنةةتُ  لهةةذا ، ينةةاديني أن لةةه يحلةةو  يتحةةد 

ا  انقلبتةا عينةاي بينمةا ، النزقةة يديةه حركةات أتابع ، ببطن ويتحد 

ان مةةةن جمةةرتين ني ، الكثيةةةف سةةجائر  دصةةةان جةةر   حةةةين كةةةل   يمةةد 

 . الحديا ،ويكمل الورقية بالمناديل

ةةغيرع نرفتةةه جةةدران انفتحةةت ةةب مةةد  علةةى الص   ، بانةةدفاعي رح 

ات كةل   فةي الحةوار مةن االستفادع أحسن لم ولكنني  كنةتُ   ذ ، المةر 

 تضةج   كانت التي بقسئلتي أننيه وال ، كبير   بصمت   يقوله ما أتلقى

 .داصلي في

 أبةي اليةاس" اللبنةاني الشةاعر بقبيةات   كثيةرا   بكالمةه يستشةهد كان

 فيصةرج األصيةر، صةوت يقلد أن ويحاول" عقل وسعيد" و" شبكة

ك ، رصيما    .وانبهار دهشة عن ألعلن حاجبي برفع قسماتي فقحر 

 اآليةةات عةةن سةةقلني حةةين بةةالقرآن حتةةى أستشةةهد أن أسةةتطع لةةم

 اآلنةةةي ذاكرتةةةي ضةةةعف   واريةةةتُ . بالنسةةةان جةةةانت التةةةي القرآنيةةةة،
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 مسةةةمعي، علةةةى يتلوهةةةا وهةةةو أردف ،مصتصةةةرع بلهةةةان بابتسةةةامة 

ق وحةةين ، الجميةةل حديثةةه ويتةةابع  المعموديةةة،  لةةى بالحةةديا تطةةر 

يانة في معناها وما  هةي: وقلتُ  لساني عقال انفلت ، المسيحية الد 

 مرحلةة العضةو يدصل حيا ، القديمة الشعوب عند التنسيب عقيدع

 فةي وكةذا ، الغةانج نهةر فةي يفعلونةه وما الهنود عند هي ، جديدع

 .جديدع سيرورع  لى النفس عودع في رنبة هي ، اليوناني الفكر

 ، صةةمت   لكننةةي ، أكملةةي لةةي يقةةول كقنمةةا رأسةةه وهةةز   عينيةةه فةةتح

ل المسةةيح يكةةن لةةم:  قةةال حتةةى ، صةةمتي  لةةى وعةةدتُ  ةةد مةةن أو   عم 

 .الناس

 يةدعو كةان ، ابتدرها الذي هو السالم، عليه زكريا بن يحيى: قلتُ 

ةدهم ، الذنوب من التوبة  لى الناس  للةتصل  األردن نهةر فةي يعم 

 عليةه أطلقةوا ولهةذا ، هةذا المسةيح منه اعتمد وقد ، صطاياهم من

 .المعمدان يوحنا لقب

 سةةكتنا ، نهايتهةةا فةةي معةةه تواطةةقتُ .  ضةةحكة عةةن شةةفتا  انفرجةةت

 فقردفةةةتُ  ألكمةةةل، يةةةدعوني أو يفكةةةُر، كمةةةن برأسةةةه مةةةال ، سةةةوي ة

 هةل: قةالوا  ، ال:  قةال ؟ المسةيح أنةت هةل:  اليهةود سقله: بتهي ب  

 ال:  قال النبي؟ أنت

د لماذا: فقالوا  !؟ كذلك تكن لم  ذا تعم 
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ب، طريةةق هيئةةوا ، البريةةة فةةي صةةارخ   صةةوت   أنةةا:  فقجةةابهم   الةةر 

 .مستقيمة سبله واجعلوا

 .وصاح عليها وضرب كتفي من اقترب ، نه  فجقع

 !؟ لعن ومن قال،  ما أقول لن

 .الكبير الكاتب هذا  لى توصلني مستقيمة، ُسبال   هيقتُ  وقتها ومن

 

 

___________________________ 

 الكتاب اتحاد-القطرس ندان مجموعة من -المفتوح الطريق أننية -[ 0]

 91 -6119 -دمشق -العرب

 تم   وقد ،سردي القصصي والروائي عن الروائي كتبها طويلة كلمة -[ 6]

 .قةالر   في تكريمي في منها جزن تقديم

 

 ُصرافة ثلثها امرأع  

  شاميرام 

 



 

54 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

مة   (0) مقد 

 .. شاميرام أنا

  آشور، عرش   اعتليتُ  كلما

س  الحمام اسمُ  تقد 

  هوا ُ، كسيريوأ ، قوامي رمحي

 ، الحلم ذبيحة ورقة أنوسُ 

 ، طغيانه تحت  

  المشغول التاج ،فقصلعُ  بمكيدع   أحاصر 

م نمنمات   من   الد 

 0.."  فلولي وعوسجة ، هدأتي أهديه

مة  ( 6) مقد 

 ملكةةة صلتهةةا"  سةةميراميس"  اسةةم سةةمعتُ  وحةةين ، صةةغري فةةي

 . ذاكرتي في مقطعين من المؤلف الغريب، االسم وظل   ، مصرية

 فةةي ومعنةةا "  سةةميراميس"  أن بعةةد فيمةةا علمةةتُ  حةةين وُدهشةةت

"  تةدعى آشةورية ملكةة هةي ، البيضان الحمامة ، اإنريقية اللغة

فيةةع اإسةةم اآلراميةةة باللغةةة ومعنةةا "  شةةاميرام  صلةةدها وقةةد ، الر 



 

55 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

ةةارع أعمةةال مةةن لهةةا لمةةا التةةاريعُ    أعظةةم مصةةاف  لةةى رفعتهةةا جب 

جال  أشيع وما ، بحياتها الصرافة اصتلطت حين أكثر وُدهشتُ  ، الر 

 المةؤرصين بعة ُ  زعةم فقةد المؤرصةون، هاطر  أْسة أمةور مةن عنها

 وال ، صرافيةة شصصةي ة أنهةا على عشر، التاسع القرن في األلمان

 عةام عثةروا أيضا   األلمان من اآلثاريون العلمان ولكن   ، لها وجود

 العةةراق فةةي"  شةةرقاط"  قلعةةة صرائةةب فةةي لهةةا تمثةةال   علةةى0717

 عثةروا كمةا(  كلةدو عن انفصالها بعد آشورية عاصمة أول وهي)

 ملةك مةن المتزوجةة الملكةة هةذ  وجةود تؤكةد وُرقةم نصو  على

 . طويلة فترع البالد حكمت والتي ، آشور

 مةةةن العديةةد مثةةةل مثلهةةا حقيقيةةةة، الشصصةةية أن   علةةةى يةةدل   وهةةذا

 مةؤامرات   وحكةن ، حروبةا   وصضةن شعوبهن ملكن اللواتي النسان

 ، مولةدها حيا من بالصرافة اقترنت أنها بيد ، التاريع وذكرهن ،

 . المريب واصتفائها ، عليها العثور وطريقة

 ؟ ولدت كيف تر 

 الفتةةةةاع 9" أشةةةةقالون"   لهةةةةة عشةةةةق نتيجةةةةة شةةةةميرام جةةةةانت

 الحياكةة حرفة من ويتصذ ، حائكا   يعملُ  جميل لشاب" أترناتيس"

 فةي بةذلك اآللهةة أمرتهةا حةين أهلكتةه وقةد ، العيش لكسب وسيلة

 قضةى حيا ، لها موهوم لعالج طلبا   البعيد الساحل  لى ترسله أن

 . أشقالون بحر عمق في
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هةا ثمةرع وضعت الكلدانيين بالد وفي ، شهور وبعد   فقلبسةتها ، حب 

يباج من بقماط ولفتها جميلة ثيابا    ، بالطالسم المصطط األبي  الد 

 حملهةةةا وأرادت ، األيةةةام أذ  لتقيهةةةا رقيةةةة عنقهةةةا فةةةي ووضةةةعت

 :  يقول نام  كندان جانها تحذيرا   أن    ال   بها، والعودع

 فحةذار ، أمةين حرز في ابنتك  ن   ، تفكرين وما  ياك آترناتيس" 

".! 

مان  لى األم   نظرت حينئذ  ، كبيةرات بةي  حمامةات بسةبع و ذ الس 

رت اآللهةة أن   وهةي ، ذلك معنى  لى ففطنت  لتةدفع الحمامةات سةص 

 بينمةا ، وأمان هدون   في لتنام الوليدع وتركت ، الجو  الطفلة عن

 الةةوران  لةةى التفتةةت قلةةيال   ابتعةةدت ،وحةةين وألةةم بيةةقس األم صطةةت

، بشةةكل   الطفلةة علةةى تهةبط الحمةةائم   لتةر   حزنهةةا، لملمةةت  دائةري 

 .موطنها أشقلون حتى المسير وأكملت

 ...أصر  رواية في

 فسةةةبحتا المةةةان، وجةةةه علةةةى طافيةةةة بيضةةةة وجةةةدتا سةةةمكتين أن  

ةفة  لةى ودفعتاهةا ، باتجاهها  مةن تهةبط بيضةان بحمامةة و ذ ، الض 

مان  وصرجةت فقسةت حتةى النهةر، عةن بعيدا   البيضة وتحتضنُ  الس 

 الجةبن تسةرق أن بعةد تطعمهةا الحمائمُ  أصذت الجمال، رائعة طفلة

عاع من واللبن  .الر 
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اعي عليها عثر   ودهشة كبير بفرح بيته  لى فحملها" سيمو"  الر 

 وأطلقةةا لهةةا أبةةوين وصةةارا العةةاقر، زوجتةةه مةةع ورعاهةةا ،عارمةةة

فيةةةع اإسةةةم أي" رام –شةةةمي" وسةةةمياها  مةةةن عليهةةةا بةةةدا لمةةةا الر 

 .الرفعة  مارات

ة" مينوتس" الجيش وقائد الوزير سمع قد وكان  بةاهرع فتاع بقص 

 لقةةةان كبيةةةرا   مبلغةةةا   عليةةةه وعةةةر  سةةةيمو، الراعةةةي عنةةةد الجمةةةال

 بةةين األول المقةةام لهةةا وصةةار قصةةر   لةةى فانتقلةةت  ياهةةا، تزويجةةه

 شةغفه فاسةتغلت نهةار، ليةل يالزمهةا صةار حتى ونسائه، محظياته

 أفكارهةةةا، واحتةةةرم لرنباتهةةةا ،فصضةةةع بةةةه تةةةتحكم وأصةةةذت بهةةةا،

 جمالهةةةا، لسةةةببين، بهةةةا تعلةةةق الةةةذي الشةةةعب  لةةةى معةةةه وصرجةةةت

مةةه أن اسةةتطاعت الةةذي والنصةةر  عجةةز عنةةدما كلهةةا للمملكةةة تقد 

 حصةةةون مةةن حصةةن  سةةقاط عةةن زوجهةةا الجةةيش، وقائةةد الملةةك

 .األعدان

 ذلك؟ كيف

 فقصةذ ملكةه، عاصةمة تشةييد مةن انتهةى قةد" مينةوس" الملةك كان

 رقعتهةةا، مةةن فيزيةةد لمملكتةةه، يحققهةةا جديةةدع أمجةةاد   عةةن يبحةةاُ 

 علةى الةرأي واسةتقر" مينةوتس" جيشه وقائد وزير  مع وتشاور

 .المبتغاع الممالك به ليقتحم ضصم جيش وتجنيد شرقا   االتجا 

 شةةوارعها يصتةةرق وهةةو الجةةيش هةةذا صةةروج" نينةةو "  وشةةهدت

 ولةم طويلةة، أيامةا   الجةيش ورب . حاليا    يران بالد صوب متجها  
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 االستيالن في وفشل" بصتريا"  األعدان عاصمة يقتحم أن يستطع 

 مينةوتس"  الجيش قائد ودهش وأنضبه، الملك أزعج مما عليها

 شةةميرام وقةةرأت ، العاصةةمة اصتةةراق دون ووقوفةةه عجةةز  مةةن"

 بالن صةر تةقتي طريقةة فةي تفكةر وأصذت ، زوجها وجه على اليقس

ةه كةان الهجوم أن    لى صلصت تفكير   وبعد ، آشور ولشعب له  ُيوج 

ةهل علةى القائم المدينة قسم  لى  وبرقةت ، القلعةة علةى ولةيس الس 

 ، العتمةة كسةواد أسةود بعطاف   تلف عت الليل وفي فكرع، رأسها في

 باسةةتثنان الهةةاجع الجةةيش مضةةارب متحاشةةية بةةالغ بحةةذر   وسةةارت

 واقتربةت ، عةين لهةم تغمة  ال الةذين اليقظةة، الشةديدي الحراس

 عليهةةا انفةة    مةةا  ذا دفاعةةا   سةةيفها شةةاهرع ، القلعةةة أسةةوار مةةن

ست ، مفترس حيوان أو  نسان  تصةادف بهةا و ذ األسةوار، وتحس 

ةةور كةةان فقةةد ، أدهشةةها مةةا  الةةذي ، القصةةي   الموضةةع ذلةةك فةةي الس 

 وسةهولة بيسر   تسلقته أن ها حتى مرتفع ونير ، ضعيفا   كان بلغته

 وألقةت ، عربتهةا  لى راجعة وقفلت ، يجب مما سمكا   أقل فقلفته ،

 . للنوم واستسلمت ثيابها عنها

 دهشةةته وبةةين ، بصطتهةةا وأقنعتةةه زوجهةةا أيقظةةت الصةةباح وفةةي

متهم ، الجنةود مةن فرقةة بنفسها اصتارت بما زودها وحيرته  وتقةد 

 علةةى واقفةةة كانةةت الضةةون انةةبالج وعنةةد ، القلعةةة اقتحةةام  لةةى لةةيال  

ة ح القلعة قم  م أنْ  لزوجها بيديها تلو   كةان وكالبرق ، بالجيش يتقد 

 وفتحوهةا ، المدينةة أبواب وبلغوا البصتريين مع اشتبك   قد الجيش

 .مصراعيها على
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عا   فارسا   لمح قد  الكل   كان   الكثيةرين، ويقتةل الجيةوش، يقةتحمُ  مقن 

 ، الفةارس الملةك اسةتدعى النصر وبعد. القلعة  لى الطريق ويشق

 المةرأع هذ  تكن من:  جيشه قائد فسقل ، أمامه شميرام فانكشفت

 ؟ مينوتس يا

ثةةه وراح ، زوجتةةي  نهةةا:  مينةةوتس أجةةاب  التةةي الصطةةة عةةن يحد 

 نفةوس فةي ذلةك بعةا ومةا القلعةة قمةة اعتلةت وكيف ، ليال   نف ذتها

 الملةةك عينةةا وبرقةةت ، النصةةر  لةةى ليصةةل اسةةتمات الةةذي الجةةيش

 ، للملةةك راقةةت قةةد شةةميرام أن  "  مينةةوتس"  فةةقدرك ، باإعجةةاب

 وزوجته مينوتس طلب في الملك أرسل العاصمة  لى العودع وبعد

 وجةدتها" شميرام" بينما هامته يحني أن  ال الوزير يستطع ولم ،

 .به حلمت طالما الذي المجد  لى للوصول فرصة

 :أصر  رواية وفي

 العاصةمة  لةى الملكةة مةع فعةادت المعركةة، فةي زوجهةا فقدت أنها

واج، منهةةا طلةةب وقةةد  الملةةك فةةإن الروايةةة، هةةذ  فةةي هنةةا بينمةةا الةةز 

م  مقابةةل زوجتةةه عةةن يتصلةةى بةةقن جيشةةه لقائةةد مغريةةا   عرضةةا   يقةةد 

 ي بةقن أجابةت شةميرام، رأي مينةوتس أصةذ وحةين ابنته، تزويجه

 ونةزل  ليةه، العةودع في طريقة هي تجد أن على الملك عر  قبل

 حتةى الملك قصر من تصرج رآها  ن ما ولكن  شارتها، عند القائد

 حيةةا المدينةةة أقصةةى فةي شةةجرع نحةةو وانطلةق قلبةةه، الحةةزن فطةر

 .أنصانها أحد على نفسه أعدم
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 لتبقةى ونسةائه الملةك محظيةات طةرد على كثيرا   شميرام واشتعلت 

 ولةدا   لةه ولةدت حين ملكة مستو   لى فرفعها حياته، في الوحيدع

 .اآلشوريين عند نيناس أو ميناس، أسما 

 في وتشارك الصطط وتعد   حروبه، كل   في الملك مع تصرج وراحت

 تزعجهةا كانةت واإرهةاب التنكيةل فةي الملةك طريقةة ولكةن الرأي،

ة الملك، تكر  وتجعلها  الةذين الطةورانيين على انتصر حينما صاص 

 جلةةود بسةةلع هةةو قةةام واستسةةلموا، أمامةةه مةةدينتهم أبةةواب فتحةةوا

 قطةةع بينمةةا الجةةدران، علةةى الجلةةود وعل ةةق أحيةةان، وهةةم الشةةبان

 .حبل  في ونظمها الثوار رؤوس

 السةةةيطرع، فةةي وطموحهةةةا الملةةك، فةةةي طمعةةا   كرهتةةةه  نهةةا وقيةةل

وج هذا من التصل  فقرادت  فةي كان بينما  نوائه، طريق عن الز 

ثها مقصةةورتها  تسةةتلم أنْ  مازحةةة منةةه طلبةةت عشةةقه ويبثهةةا يحةةد 

 كةةان ولةةو فتطةةا  تةةقمر العةةرش، علةةى تجلةةس ثالثةةة، أليةةام الحكةةم

 جلسةت  ن وما بذلك، أمرا   وأصدر الملك وافق عليه، ساريا   األمر

 علةى يقبضةوا أن الجنةود أمةرت حتةى نينةو  عةرش على شميرام

 ثةةم وصضةةو ، ذل   فةةي يتوسةةلها وهةةو السةةجن  لةةى واقتيةةد الملةةك،

 .منه تصلصت وهكذا ذبحه، وهو آصر حكما   أطلقت

  لةى الجمةاهير وزحفةت فغضةب الملكةة، صةنعته بمةا الشةعب وعلم

 الحمةام، فةي وهةي الثةورع نبةق شةميرام وتلقت كبير، بهياج القصر

 علةةةيهم، وأطلةةةت شةةةفيفة بغةةةالالت القصةةةر شةةةرفة  لةةةى فركضةةةت
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 ويسةةجدون لهةةا ينقةةادون جعلهةةم رائةةع بقسةةلوب النةةاس وصاطبةةت 

 اليةوم ذلةك ومنةذ اآللهةة مقةام فةي الملكةة أصبحت وقد ويتفرقون،

 .العرش على الجالسة وحدها أصبحت

 :أصر  رواية في

 زوجتةه مةن ابنةه علةى زوجهةا أل بةت شةميرام، أو سميراميس، أن  

 وأراد" كةرخ"  علةى أبةو  وال  الةذي" بةال ناصر أسور"  األولى

ضةةته نينةةو ، عةةن بهةةا االنفصةةال  وقتةةل فاشةةتبكا قتالةةه، علةةى وحر 

ع أعدت صارقة وفطنة حاد وبذكان ابنه، بيد الملك  حةرب لشةن   العد 

 أن واسةتطاعت لزوجهةا، الثةقر وأرادت أبةا ، قتةل الةذي الولد ضد

 وهكةةذا. جانبهةةا  لةةى ووقةةف بسةةرعة ثةةار الةةذي الشةةعب تحةةر  

ةجن فةي وزجته ببراعة" ناصر أسور" على انتصرت  وقةدرت الس 

 .نينو  عرش على الوحيدع الملكة تكون أن بدهان

روا أن أرادوا الملةةةك مقتةةةل عنةةةد الكلةةةدانيين أن   بيةةةد  قةةةراهم يحةةةر 

 مةا سةرعان التةي الملكةة علةى ،فانتفضةوا اآلشةوريين من ومدنهم

أتهم  حاكما   عليهم وستنصب منهم، وبقنها بابل من  نها بقولها هد 

 وسةةتحمي وقتلةةو ، عليةةه أجهةةزوا الةةذي مةةن بةةدال   يصتارونةةه مةةنهم

 .جديد من الكلدانيين ود   كسبت وبذا. عنهم وتذود حماهم

 بواسةةطة علمةةت بعةةدما اصل،الةةد    لةةى تلتفةةت كةةي األوان لهةةا فةةان

 وسةعت حروبهةا، ومن منها، الكهان بموقف وجواسيسها عيونها

 و روان الجبال في القنوات وحفر الشامل، واإصالح العمران  لى
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 سةةةمك بابةةةل، فةةةي الفةةةرات تحةةةت عظيمةةةا   نفقةةةا   وأحةةةدثت السةةةهول، 

اصل مةةن وعرضةةه آجةةرع، عشةةرع جدرانةةه  قةةدما ، عشةةر صمسةةة الةةد 

قةورات بنت كما والغربي، الشرقي قصريها بين يوصل  العاليةة الز 

مت لآللهةةةة،  كرامةةةا  اإنسةةةان  ليهةةةا يرقةةةى عجيبةةةة حةةةدائق وصةةةم 

 .ساللم بواسطة

ها جديةدع بةالد وفةتح بةالحرب لتفكر عادت ثم  مملكتهةا،  لةى لتضةم 

 بةه ُتصضةع وزحفةت مثلةه آشةور تةر لةم مرعبا   قويا   جيشا   فجه زت

 والجةيش حليفهةا النصةر كةان وفينيقيةا، فةارس وبةالد وميديا آسيا

 هةةذا بيةةد تمسةةك الجرحةةى، تتفقةةد هةةي كانةةت بينمةةا معهةةا، برمتةةه

 الجنةةةةةود أرواح تتلقةةةةةى كانةةةةةت  نهةةةةةا وقيةةةةةل ذاك، مةةةةةن وتقتةةةةةربُ 

 جةةريح مةةن تقتةةربُ  أنهةةا أي داصلهةةا، فةةي وتسةةكبها المحتضةةرين

 فةةي روحةةه فةةيلفظ فمةةه علةةى فمهةةا وتضةةع بيةةد  تمسةةك ُيحتضةةر

 عةن والتعبيةر منها االقتراب سبيل في الجنود بع  وكان جوفها،

 .فيها أرواحهم ليلفظوا ينتحرون و صالصهم محبتهم

 هنةةاك أن   وجةةدت وانتصةةاراتها، حروبهةةا مةةن شةةميرام عةةادت حةةين

 بفتةاع دفةع ، ذ" كنيصةا" يةدعى كةاهن وهةو عليها، ابنها يؤلب من

 مةن وتتصةذ عقلةه، علةى تسةيطر كةي "آزيما" اسمها جميلة ذكية،

 أن استطاعت شميرام ولكن به، تحلم ما  لى للوصول وسيلة حب ه

 .منه والحذر الكاهن بمراقبة األمر هذا تضبط
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 كثيةرع صيةرات فيةه بلةد علةى لالسةتيالن جيشها تهي ئ أن أرادت ثم 

ت مملكتهةةا،  لةةى بهةةا تعةةود  هةةذا عةةن الكثيةةر سةةمعت  ذ بالهنةةد فكةةر 

 المصلصةين يةد فةي الةبالد عهةدع تركةت بعةدما  ليةه وانطلقةت البلد،

 .أشد  بلغ الذي الوحيد ابنها برئاسة لها

 وكةةةان الهنةةةد، باتجةةا  كبيةةةر جةةةيش رأس علةةى شةةةميرام وصرجةةت

 وتسةحق الجنةود تصيةف  ذ الحةرب، فةي الفيلةة يسةتصدمون الهنود

 للتغلةب حربيةة حيلة  لى شميرام ولجقت طريقها، في يقف من كل  

 مةةن بهةةا جةةانت جمةةل، ألةةف مائةةة بتغطيةةة وأمةةرت العقبةةة، علةةى

 والثيةةةران والنمةةةور األسةةةود بجلةةةود أور، وسةةةهوب بابةةةل سةةةهول

 فةةةي الزائفةةةة أفيالهةةةا أنزلةةةت وقةةةد لوجةةةه، وجهةةةا   الحةةةرب ،وبةةةدأت

 هنةدي، جنةدي ألف مائة وأسرت األولى، الجولة وكسبت المعركة

 األفيةال زيف الهنود واكتشف السند، نهر في مركب ألف وأنرقت

 شةميرام، جةيش انطلةق ورائةه ومةن بالتراجع، الهند ملك وتظاهر

 بقفيةةالهم جيشةةها علةةى وكةةر   الهنةدي الجةةيش فعةةاد الغنيمةةة، ليجمةع

سةةت التةةي الحقيقيةةة،  فةةي شةةميرام جةةيش وانةةدحر بةةالحروب، تمر 

 فلةول مةع فقسةرعت الهنةد، ملةك يةد مةن بسةهم وأصةيبت المعركة،

 األسةةر ، أفلتةةت بعةةدما السةةند نهةةر عبةةور  لةةى المقهةةور جيشةةها

 كهانةه حةذر   ذ يتبعها ولم الهند، ملك وتركها بالدها  لى والعودع

 . ذلك مغبة من

 ، العةرش عةن  قصةائها علةى يعمةل ابنها لتر  قصرها  لى عادت

"  بواسةطة آشةور اإله كاهن" كنيصا"  الكاهن  لى استمع أن بعد
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 يةدها رفعةت وحةين ، الكةاهن واسةتدعت ، الحسنان الغادع"  آزيما 

 مقاطعتهةةا يريةةد نحوهةةا وسةةار مكانةةه مةةن انةةتف  ، بةةالكالم لةةتهم

د رأسةةها، فةةي يجةةول مةةا كقنمةةا  وطعةةن بسةةلوكها الفةةور علةةى فنةةد 

 ، حرسةها رئةيس مةع الغراميةة العالقةات تلةك صاصةة ، بتصرفاتها

ة اللذائذ في وانغماسها  ، الهنةد بةالد في اندحارها مستغال   ، الحسي 

 مؤامراتةةه وكشةةفت ، نيابهةةا فةةي بالصيانةةة اتهمتةةه الملكةةة أن   نيةةر

 حقةةدا   يلتهةةبُ  الصةةارج  لةةى كنيصةةا وهةةر  ، بهةةا لإليقةةا  الفتةةاع مةةع

 . عليها

ةه ، جميةل أرمنةي، بملةك شةميرام سةمعت ذلةك بعد  أيمةا شةعبه ُيحب 

 هةةي ، فيعشةةقها ، يراهةةا لعلةةه طلبةةه فةةي ترسةةل أن فةةقرادت ، حةةب  

 وجماله ، شبابه عن الكثير سمعت بعدما ترا  أن دون أحبته التي

 ليةدفع رسةلها  ليةه أرسةلت ثم ،  ليها المثول رف  لكنه ، وفتوته

ةةا ، سةةنوية جزيةةة  تهيةةق و األول األمةةر فةةرف  ، حربةةا   يالقةةي  و م 

 ال ولكةةن ، الحةةرب الصتيةةار  نضةةبا   شةةاميرام واشةةتعلت ، للثةةاني

ع األرمنيةةةة المةةةدن علةةةى وأنةةةارت ، صوضةةةها مةةةن منةةةا   ، بقةةةو 

  حضةار  علةيهم و نما ، الشاب الملك يقتلوا أال جندها من وطلبت

ا    المةوت سةبيل فةي استبسل ، بالهزيمة استشعر حين أنه بيد ، حي 

 األرمنةي البطةل ليحمل شميرام وصاحت.  نادم وال ، صائف نير ،

 ، لرؤيته تاقت الذي حسنه تتقمل ، تتقمله وقفت حيا صيمتها  لى

 جرح فوق دمعة وذرفت ، الحزين مصير  وتندب ، شبابه وترثي
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 دون األبةد  لةى أنمضةهما ثةم عينيةه فةتح ، الفتةى فاستفاق صدر  

 . واحدع كلمة ينطق أن

 تسةصيرهم مقابةل قومةه  لةى بجثتةه دفعةت ثةم ، كثيةرا   عليةه حزنت

 العظةةيم لزحفهةةا تصليةةدا   ، باسةةمها تعةةرف صةةغيرع بلةةدع تشةةييد فةةي

 باللغةةةة شةةةميرام أي"  كيةةةرت شةةةميرامه"  فسةةةميت وانتصةةةارها

 عةةةن ابنهةةةا تصل ةةةف ، عاصةةةمتها  لةةةى عةةةادت وحةةةين ، األرمنيةةةة

 األمنةان كبيةر من بعدئذ وعلمت ، وألمها قلقها فقصفت ، استقبالها

 علةى فاسةتدعت ، العةرش فةي طامعا   يزال ما ابنها أن   قصرها في

 حيةا ، الكلةدانيين كهنةة مةن واثنةين بيرو  الكهنة رئيس الفور

وا  الصةةغيرع الحاميةةات بعةة   قنةةا  اسةةتطا  ابنهةةا بةةقن   لهةةا أسةةر 

ةةةه علةةةى الطاعةةةة عصةةةا بشةةةق   نينةةةو  عةةةن البعيةةةدع  الشةةةديدع ، أم 

 . الجيش في رفيعة بمراتب رؤسائها واعدا   ، الطموح

  لةةى نافةةذتها عبةةر تنظةةر وراحةةت بشةةموخ شةةميرام وقفةةت حينهةةا

 يةةا عونةةك أريةةد  ننةةي:"  قائلةةة رأيةةه الكهنةةة كبيةةر وسةةقلت ، البعيةةد

 هةةذا  ن   ، ولةةذاذاتها مباهجهةةا بكةةل   الحيةةاع سةةئمت فقةةد ، بيةةرو 

ائل السلطان  .." أنهكني قد والفتوحات بالحروب اقترن الذي الز 

 وفةي ، الكةاهنين مةع فاسةتقذنها ، نجمهةا يرصةد أن منةه طلبةت ثم  

هةةا تمائمهةةا أصرجةةت الليةةل  ، الوسةةادع تحةةت مةةن وتعاويةةذها ورقي 

يةةت مةةن وقليةةل ، أسةةود سةةائل سةةكب  لةةى وعمةةدت  عةةس   فةةي الز 

 أدنةةت ثةةم"  نينةةو"   اإلةةه تمثةةال قةةدمي   عنةةد اللةةون أزرق فصةةاري
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 مةةن السةةحر تعلمةةت)  سةةحرية كلمةةات وأطلقةةت ، العةةس   مةةن فمهةةا 

اعي ، سيمو اهةا الذي بابل في الر   الصةباح حتةى قلقةة وظلةت(  رب 

 ذكةرا   نجما    ن  : "  قائال   حزينا   يديها بين ويقف بيرو  ليجيئوها

 ." اآلفل نجمك بجانب يقفُ 

 الكبيةر القصةر بةاب فةتح فطلبةت ، الريب النهاية أنها أيقنت حينها

  لةةى وسةةارت ، حشةةود  مةةع منةةه ابنهةةا ليةةدصل مصةةراعيه، علةةى

 نفةةق عةةن أرضةةها فةةي وكشةةفت مقصةةورتها مةةن الغربيةةة الزاويةةة

 ، والتعاويةذ الرقةى نزعةت بعةدما ، النهةر شاطئ  لى يفضي سري  

 وأطفةةةقت ، آشةةةور اإلةةةه قاعةةةدع علةةةى وضةةةعته الةةةذي وصاتمهةةةا

 . اصتفت ثم ، واحدا   ، واحدا   الزيتية المصابيح

 الصرافة بدم أمد   فبعضهم ، اصتفائها طريقة في المؤرصون تفن ن 

لت  ن ها قال  ذ ،  ، الحمةام بسةرب لحقةت حمامة    لى جديد   من تحو 

 ، وحيةدع ، منبةوذع وعاشت ، البادية  لى عادت  ن ها قال وبعضهم

ةةمان  لةةى يةةديها فرفعةةت ، صةةبرا   تطةةق فلةةم  أن اإلةةه مةةن تطلةةبُ  الس 

 آشةور رب ات من كواحدع عاشت  ن ها قال من ومنهم ،  ليه يقصذها

 ... األر  أهل وعبدها وبابل،

 الكثيةةر، عنهةةا ُيقةةال بةةقن جةةديرع المةةرأع هةةذ  فةةإن   ، قيةةل ومهمةةا

 والسةةةةةحر والمغةةةةةامرات والفتوحةةةةةات بةةةةةالجرأع مليئةةةةةة فحياتهةةةةةا

 . والصرافة والغمو 
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صر في محرابه أقام   ُمتعب د  ا   الص   ومي تا   حي 

 

ة ته ، المتعبد   أنوت صرسان فتنة ثم   . عنها يكتب ألن شد 

ة ني ، أصلق أن قبل كتبه مقال وثم   . أزورها ألن شد 

 نعيمةة ميصائيةل فيه وجد   ،الذي صنين جبل  بها ينضحُ  الفتنة هذ 

ا   منهال    ؟ الحبرُ  سال   فبماذا ، والكتابة للتقمل ثر 

صورُ  تباركت  "   .. الص 

  قعةةد ومةةا ، اضةةطجع ومةةا اتكةةق ومةةا ، وأبيضةةها ، أْسةةوُدها تبةةارك

 للبةةدور عروشةةا   تبةةارك ، واعتةةزل انفةةرد مةةا تبةةارك ، القرفصةةان

 للريةاح ومقائةل ، للنسةاك ومعابةد ، للعصافير ومساكن ، والنسور

!       أرهبةةةه مةةةا وسةةةكونها ، أفصةةةحه مةةةا صةةةمتها تبةةةارك ، والنسةةةائم

 . " الصصور تباركت ، تباركت

 اآلتي؟ قرانع في المبد  وفراسة ، الشاعر حدس هو هل

 أحضةةان فةةي األبةةد  لةةى سةةيرقد أنةةه يعةةرف نعيمةةة ميصائيةةل وكةةقن  

ةةصور ةةر الةةذي هةةو ، الص   مةةا ، وبينهةةا بينةةه عميقةةة   مةةودع   عةةن عب 
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 فةي ونشر  ، الفائت القرن أربعينيات في مقاله كتب حين استطا  

ر أن0711 عام" البيادر"  مجموعة ع هذ  يفس   تحديةد وال ، المود 

مان  ! فيه نشقت الذي الز 

ةها: "  اعتةرف ولكن ه  والقةرار، الغةور بعيةدع ، وثيقةة عميقةة أحس 

 ."  هللا يد في طينة كنتُ  يوم  لى تعود فلعلها

صور يلتصق أن أراد  عكست التي المتواجدع، المنتصبة، تلك بالص 

ته األقمار، وبهانات الشموس، ألوان كل   له  الهجيةرع، بةوهج ومد 

ةةةحاب بظةةةالل تبصةةةل ولةةةم   لةةةى  ضةةةافة الضةةةباب، ورطوبةةةة ، الس 

 فةارتبط فتنتةه لقةد ، األزمنة تعزفها يسمعها، كان أزلي ة سيمفونية

 جعلةةه االرتبةةاط هةةذا والهيةةام، العشةةق درجةةة  لةةى بهةةا تعلةةق بهةةا،

 فيكتفةي جيةدا ، يتمالهةا راح ، بعيةد من رآها  ن فكان عنها، يبحاُ 

 يةدرك ، ووقارهةا ، وهةدوئها أنسةها مشاهد من عينا  تصتزنه بما

تها   ذ –  حةداها علةى يعثةر أو ، يالقيهةا أن له أتيح ما و ذا ، مود 

 فحسةب يعشقها كان ، ولونها وأشكالها حجومها بين لديه فرق ال

 جنباته بين يتقافز وانتشان ، دمه في جذال   فُيحس – كانت وكيفما

فق مترفةة أصابع لها مد   ، لمسها من تمكن و ن ، ع بةالر   ، والمةود 

وح تفةارق حةين تحتضةنه أن  ياها مناشدا   ةه ، الجسةد الةر   يةر  ألن 

 ، كاملةةة يتلوهةةا أن المةةرئ يمكةةن ال آيةةات األلفةةة مةةن تماسةةكا   فيهةةا

ةةا   فيهةةا ووجةةد  ، بليغةةة عظةةات تسةةاندها وفةةي ، مالحةةم يسةةردُ  تراص 

 ، البصةر تبهةرُ  هندسةة:"  قائال   مقالته في عنه عب ر تشابكها وفي

ةر أشةكال   تكوينهةا وفي  وتماثيةل رسةوم   أشةكالها وفةي ، الفكةر تحي 
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أ وكم ،  صيال يدركها ال ورموز   تنفةذ ال التي  أعماقها  ودصل تجر 

 فةةي فتودعةةه بقمومةةة ترنةةب كةةامرأع فاحتضةةنته الشةةمس،  ليهةةا

 ، تضيقُ  أحيانا   ومغاور، ، وكهوف مظلمة أمكنة لير  ، أحشائها

ع ، تتسةةعُ  وأحيانةا   ع ، تسةةتقيمُ  مةر  ج ومةةر  ب ، تتعةر   وتمتةةد   ، وتتشةةع 

 أن أبةةةت وسةةةري ة نموضةةةا   تصتةةةزنُ  سةةةحيقة ، كثيفةةةة ظلمةةةات  لةةةى

 . شرارع أو حرارع تصترقها

 يةد تلمسةها ولم ، بكارتها تف  لم بتول، أماكن اكتشف ما وكثيرا  

 سةةو  عالقةةة لهةةا لةةيس األمةةاكن هةةذ . قةةدم وطئتهةةا وال  نسةةان،

يح  . فقط المشرعة والسمان والبحر بالر 

روب فةةي طةةويال   مشةةينا ةةيقة الةةد  ةةصور، بةةين الض   أشةةجار تظللنةةا الص 

ةصور بةين نبتةت التي  البلوط   لةى ويةدفع االنتبةا  يلفةت ومةا ، الص 

روب فةةةةي والمتسةةةةاقطة المرتميةةةةة البلةةةةوط ثمةةةةرات االحتفةةةةان  الةةةةد 

غيرع   صةا  ، بيتةي بهةا وأبةارك ألتقطهةا ألن دفعتنةي والتي ، الص 

 ميصائيةةل ضةةريح فةةوق مصيمةةا   كةةان نصةةن علةةى كانةةت التةةي تلةةك ع

 زلةت ال ، وبقنفاسةه برائحتةه مفعمة معي وجلبتها قطفتها ، نعيمة

نم على بها أحتفظ  . طويلة سنوات مرور من الر 

مةا ، عقةود قبةل  ليةه هةو اهتةد  كمةا  المكان  لى اهتدينا..   ذا    رب 

ةل أرانةي ، بمفارقته يرنب يعد ولم ، صيف ذات  ات صةذ  كيةف أتصي 

 مةةن ينتشةةلها أيامةةا   يةةزر ُ  وراح ، منزلةةه مةةن أكثةةر فقلفةةه ، قبلةةة

 عليةه أطلةق أصةدقائه بعة  أن   حتةى ، أرجائةه فةي ويلقيهةا العمر
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ةةمت يبلةةغُ   ذ"  األشةةباح مدينةةة"  اسةةم   ، األمةةوات صةةمت فيةةه الص 

 ، عبادتةةه فيةةه يقةةيم محرابةةا   واتصةةذ  عشةةقه نعيمةةة ميصائيةةل ولكةةن

 : " ..   فيه ذكر الذي المدينة هذ  عن المتعبد مقال وتذكرت

ةزا   فتشةغل ، األشةباح مدينة أما قا   حي   يتجةاوز ال ، األر  مةن ضةي 

 أم كةان ضةصما   ، هنةاك صةصر مةن ما ، وعرضا   طوال   متر المائتي

 يمكةةن ال حرفةةا   هةةو حيةةا وكةةان ، وقيمةةة قةةدر ذا كةةان  ال ، ضةةئيال  

ز التي كالنقطة عنها ننى ال نقطة أو ، بسوا  استبداله  النةون تمي 

 ."البان من

 تمثالةةةه ، عادتةةةه هةةةي كمةةةا الكةةةون بهةةةذا يتفكةةةر كةةةان ، واقتربنةةةا 

ح ، جدا   كبير النصفي   قبةة الكتفين حيا ، العلوي القسم يوض   والر 

أس  العنةةق تجاعيةد تضةةبط عنةق وربطةةة أنيقةة بذلةةة يرتةدي ، والةر 

 تتجةه  صةبع ، وجهةه علةى اليسةر  يةد  أصابع ، الطبيعة ،متقمال  

 وابتسةامة ، ذقنةه علةى وضةعهما واثنتةان ، صدنه نحو باستقامة

اضي العارف  . ثغر  على ترتسمُ  الر 

 الطبيعةةة مةةع وتنةةانم   هةةدون   فةةي يسةةكنُ  ، ذاتةةه مةةع منسةةجما   كةةان

اكنة،  عنةف فيهةا لةيس وفاته، قبل عليه كانت كما بدت فحياته الس 

 لهذ  صد  كانت كتاباته حتى ، وسكينة هدون و ن ما ، صصب وال

ةةه"  الجفةةون همةةس"  ديوانةةه قةةرأ فمةةن ،  الهةةدأع  ، ذلةةك يلمةةح فإن 

ةةز لقةةد ، فيةةه التةةي القصةةائد  لةةى عنوانةةه مةةن ابتةةدان  ميصائيةةل تمي 

 لمةا ، مةدنف عاشةق انةدماج فيها واندماجه ، للطبيعة بحب ه نعيمة
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 بهةةا مؤمنةةا   كةةان. وتقمةةل وصةةفان وروعةةة جمةةال مةةن لةةه تةةوفر  

 قةادرا   ، الصيةال أي يعتبةر ، كةان  ذ اإنسةان، وصيةال بةاه كإيمانه

 نيةر حةر   فهةو ، واألبعةاد األمدان كل   في واالنطالق االرتحال على

د  . اإلهية الذات  دراك على قاصر فبرأيه العقل بينما ، مقي 

 يرتةةدي فيلسةةوفا ، منةةه صلةةق قلنةةا كمةةا الطبيعةةة مةةع االنسةةجام هةةذا

 ذلةك تجلةى وقةد ، فيلسةوف أرديةة يلةبسُ  شاعر أو شاعر، مسوح

 نفةس يا أنت   من"  بعنوان له قصيدع في وذلك وشعر ، نثر ، من

 أمةةواج مةةن أتةةت هةةل ، اإنسةةانية الةةنفس مصةةدر عةةن يتسةةانل" ؟

عةد مةع انحةدرت أم البحر،  تراهةا أم البةرق، عةن انفصةلت أم ، الر 

يح من ولدت أم الشمس، من هبطت أم الفجر، من انبثقت  أم ، الر 

 : التساؤالت هذ  كل   بعد يقول ثم ؟ األلحان من  نها

  صدا  رن   قد في   لحن أنت!  نفسي  يه

  أرا  ال صفي   فنان يدُ  وقعتك 

  موج ،أنت ونسيم   ريح   أنت

  ليل أنت ، رعد   أنت ، برق   أنت

 .  له من في  أنت ، فجر   أنت

هةةا  عطةةانات بعةة  برأيةةه شةةك وال  نهةةا ، المتناقضةةات هةةذ  كةةل    ن 

 . اإله
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ةةمت يجلةةو  تمثالةةه رأيةةت حةةين  هبةةة الص   أبةةي تمثةةال تةةذكرت ، والر 

كينة تجمعهما  ذ الهول،  يشةغل مةا كل   عن والعزوف  والعبادع الس 

  لةى ألجةق:"  سةابقا   يقل ألم ، التقمل  لى الفتا   انقطاعا   كان. الناس

ةيف أيةام فةي المكان هذا ي  لةى نفسةي تاقةت كلمةا ، الص   مةن التعةر 

 و لةى ، وأوصةابها المعيشةة وعناكب ، ومشاكلهم الناس مهرجان

كينة بحور في االستحمام  أنظةر أنةا هةا."  لهةا شواطئ ال التي الس 

 صةصرع جةوف في بات ، الفصول كل   في هنا مقيما   بات لقد ،  ليه

 ، لةةه قةةرار ال وهةةدون ، وبلوطتةةان بطمةةة مةةدصلها تحةةرس ، كبيةةرع

 عصفور زقزقة صوت فهو ، صوت الهدون هذا قدسية صالط و ذا

 رفةة أو ، رحيةق عةن المكان هذا صضم   في تبحا نحلة طنين أو ،

 ، والبلةةةوطتين البطمةةةة أوراق بةةةين النسةةةائم وشوشةةةة أو ، جنةةةاح

 وبعةة  ، قلبةةي دقةةات ذكةةر، مةةا  لةةى  ضةةافة الهةةدون صةةالط واليةةوم

 . ترافقني التي الكوكبة همسات

ةصر فةي المنحوت التمثال من األسفل  لى  الةذي ، للمتعبةد لحةد   الص 

 مةن عبةارات عليةه كتةب ، قلةيال   مفتوحةا   اللحد باب كان ، فيه أقام

 :  فيها جان تقليفه

 ، ربي يا أنا طفلك" 

  ، الحنون ، الكريمة ، البديعة األر  وهذ 

  حضنها في وضعتني التي
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 ."  ليك منه أدرجُ  ، المهد سو  ليست 

 أن ، منةدس هاني األستاذ مني طلب أمامه القرفصان جلست حين

 ، ألفعةةةل يةةةدي مةةةددت األولةةةى وللوهلةةةة ،  الحجةةةري البةةةاب أفةةةتح

 القبةر زار من كل    ن  : بعدئذ أردف ، منه مجلجلة ضحكة فانطلقت

 !. بابه فتح يحاول

، كتةةاب   اسةةتلقى البةةاب أمةةام  يةةدعوان كقنهمةةا قلةةم، وبجانبةةه حجةةري 

 وأفكةةار مشةةاعر مةةن صةةاطر  فةةي يجةةول مةةا بيةةد  يصةةط   ألن الزائةةر

 . للضريح زيارته  بان وأحاسيس،

 فقينمةا الصةصور، مةن مةد  حيةا التمثال، يعلو ما  لى أنظر رحتُ 

 صمت يكسوها فريدع بنقاوع تشي بيضان صصورا   تجد نظرك امتد  

 عقةد سةري   قران أو بيضان، نيبوبة في تدصل أنها فتظن   ، أبي 

صور كيف وعجبت!  الصلود ينابيع وبين بينها   لةى أقةف التةي للص 

 الفيلسةةوف مثلةةي يقةةف ألةةم! ؟ الثقةةل هةةذا كةةل   تحتمةةل أن جانبهةةا

 ال كيةف األسفل في للتي ويعجب  ليها وينظر ، زمن ذات ميصائيل

 وتسةانل وتقمةل تفكةر قةد بلى ؟ األثقال من تحمل ما تحت تنسحق

ةةةصور كيةةةف! ؟ ُتسةةةحق وال تةةةئن   وال تشةةةكو ال كيةةةف:"   فةةةي للص 

وار تصةةاب وال قةةرون تلةةو قرونةةا   تثبةةت أن األعةةالي  فتهةةوي ، بالةةد 

 ! "؟. أسفل  لى

 مةن بالتقكيةد ؟ مةم ولكن دوار، أصابني لقد ، جبهتي على وأضغط

 االسةتثنائي اإنسةان عظمةة مةن وثانيةا   أوال ، المكان وجالل روعة
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اقد   كتاباتةه مةن وأسةتلهم ، ومةدا  حضةرته فةي أقةيم وأنا ، هنا الر 

 :0761 عام كتبها له قصيدع في يقل ألم ، الحياع معنى

  فا  يفغر واللحد يدنو الموت وعندما" 

 ." الحيا  مهد اللحد في تبصر جفونك أنم 

 و ال   الحيةاع، نةور يفةور ، أمامةه بهيبةة أجلس الذي القبر هذا ففي

د نعيمةة ميصائيةل نةذكر أن معنى ما  وشةعر نثةر مةن كتةب مةا ونةرد 

 !.؟
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 الفرات صوب   ُيدارُ  فرات  

 

 الطةةوف فةةوق تتةةراق ُ  وهةةي الصضةةر شةةمو  ألةةق   ُيحصةةي مةةن

، جوات  محنةاع فراتيةة امةرأع كةف   به تمسك الصشبي   تدفعةه ، بةالر 

 .شديدين ورفق   بتقن   ، الغروب بعد المان فوق

 :ُمبارك ولي   بعطر   ويتفاوحُ  ، بالتراتيل يزدحمُ  فم   يتمتم

 ."المرتجى وينال ، المقمولُ  وليتحقق ام    شمو  يا" 

 .الفرات حضرع في أنك يقينا  

  أقصد؟ فرات فقي  

 يمكُن؟ وهل ، أنف لُ  فرات وأي  
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وان يمثةل واحةد كةل   ، نصةي   ُيضين بهما   فهةل عطشةى، لقطةاع   الةر 

 ! المان؟ أجراس رنين عن عينيها تغم 

 " المطهم"  أسميته قد أحدهما أن   ن    ذات  لي   صي ل

  المطهم؟ هو من

 . تجيبُ  األلسنة وكل   ، تسقلُ  الجسد صاليا كل  

د  في معروقة أصابع   أشعلت أن بعد قالت، البادية عرافة  :الو 

 ليالئم الحسين ظهر من ينسل   شين، كل   في تام   ، الُحسن متناهي

 ..البادية ثر 

 وارتجفةةت لونهةةا، وانصطةةف الحةةال، وأصةةذها نشةةيت ثةةم صةةمتت،

 أو ، وجع فرط من و نمان صحو بين ذبيحا   وصرصت أعضاؤها،

 :استحضار

 مدد

 العرافةةة أردفةةت وضةةراعة، بصشةةو  المتجمهةةرات النسةةان أصةةغت

 :منشطرع شبه وهي

، علةةم   ثالثةةة، بققةةانيم هرمةةا   ينبسةةط ، سةةراجكم فةةي زيتةةا   يكةةون" 

،  بقلمةةه ينيةةر ، اسةةمه ترديةةد" الفةةرا" ميةةا  تةةدمن ولسةةان، بيةةان 

 ، بقنظةةةاركم تتجهةةةون  ليةةةه ، جةةةراحكم يشةةةفي وبقناملةةةه دروبكةةةم،

 .وجاهة له تكون وبينكم
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 امتةةةدت ، بطةةةونهن ونبةةةارا   حلمةةةا   المجلةةةالت النسةةةوع تحسسةةةت 

 ، السةةةةمان  لةةةةى عيةةةةونهن وحملقةةةةت ، أثةةةةدائهن  لةةةةى أصةةةةابعهن

 ، بطوفهةةا واحةةدع كةةل   تةةدفع ، الفةةرات صةةوب أقةةدامهن وتراكضةةت

 .المعلقة اآلمال من دبكة تنعقد الطوف وفوق

** 

 طقسةا   تمةارس الةروح أعةراس وشبت ، عيني   البيا  جرح حين

 بةدن ذي بةادئ قةرات ، ولجةتُ  الذي ، القرانع بعالم احتفان عشقيا  

 أذن فةةي وشوشةةت التةةي الروايةةة" الةةدمو  بةةين باسةةمة"  روايةةة

 صةاطر فراودنةي ، معالمهةا تتشكل أن قبل ، داصلي في التي االنثى

، تسةةامى ، طفةولي    مةةورد  لةةى قطةةاع تنسةةاق كمةا  ليةةه فانسةةقت فةةي 

ا   حلما   الوقت مع وصار .المان  ثةوبي طيةات فةي يصتبئ تارع ، ملح 

 مةن تبةدأ صريطةة أرسةمه أصر  وتارع ، جلدي تحت يقفز وتارع ،

 منةةةابع تضةةةم   حتةةةى الصريطةةةة وتكبةةةر ، مصةةةبه  لةةةى الفةةةرات منبةةةع

 بالكاتةب ألتقةي أن: قسةمين  لى الحلم وينشطر ومصباتها، االنهار

 لرجةل الكبيةر حبهةا وهبت التي تلك" باسمة" شصصية رسم الذي

  لةةى األمةةل صيبةةة تقهةةا لةةم ذلةةك ومةةع ، الحةةب   بةةذلك جةةديرا   يكةةن لةةم

 ، واالنسةةحاب التضةةحية فضةةلت بةةل ، واالنتقةةام والكةةر  الضةةعف

 . تحبهم من كل   ليسعد

 وبحةرارع ذلةك تمنيةت ، كاتبةة كونأ نأ:  الحلم من الثاني والقسم

 هةل أدري ولسةت ، روايةة علةى يشةتغل كمةا ذلةك على واشتغلت ،
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 بمثابة كان الصاطر ذلك أم ذاك؟ حين مفتوحة السمان أبواب كانت 

 . أبعا أن قبل رسم قدر طريق على صو 

 . األرجوان رعاف كما للقائه اللهفة ورعفت

 قرأ التي تلك ، كنتها أن بعد كان أوال ، اللقان يكن لم ، به والتقيت

 .اسمها حروف وحفظ الدوريات، في  بداعها

حة هاتفته وحين  .أعرفك: الفور على ،قال باسمي مصر 

 ولةم ، عنةدي  الحلةم فتقةت التي روايته حول الحديا محور وجان

 عنهةا العجيلةي كتةب التةي المحورية، الشصصية تلك أن أدري أكن

من مةةرور مةةع  ليهةةا سةةقتعرف ، روايتةةه  كائنةةا   كانةةت أن بعةةد الةةز 

 وأصةغي الفت، بحضور   تتوهج صورتها فقر  فضائيا ، أو صياليا ،

، المتعطش حوارها  لى( رسائلها) ورقها صالل من  وأتقةر   للحب 

 ، حياتهةةةا دقةةةائق وأعةةةرف وعملهةةةا،  قامتهةةةا ومكةةةان ، نبضةةةها

 .الرواية عنوان وضع في تدصلها ومد  ومعاناتها،

 تمضةةي عجةةوز ، الشةةهادع هةةذ  كتابةةة حتةةى تحيةةا زالةةت ال امةةرأع

 .رائع ما  ألق لها ذكريات واجترار القرانع في الوقت

 ليفةتح العةالمين عةن دونةا   استثناني العجيلي، ألن   محظوظة أنا كم

 علةى ليطلعنةي ،" بابةا علةي" مغةارع تشبه التي الحديدية، صزانته

 .درر من بداصلها ما
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ةني حةين نفسةي، أنبط   األدبةي العجيلةي تةاريع علةى بةاالطال  صص 

 رهةوا ، جةان و نما ، وليلة يوم في يقت لم االنتباط هذا والحياتي،

 ذات رأيةت ، أسةرار  بةاب فةتح حةين  وأظنني ، عقدين مد  على

 :عنها قال بإحكام، مشدودع ، حديثة أوراقا   فرجة،

 ." وصيتي  نها" 

 ..*عامين منذ ذلك كان 

  .قادمة سنة ألف أمامك باكرا ، الوصية موضو  مازال: له قلتُ 

 صيرا ؟:  بتقثر سقلتُ  ، عينا  دمعت فجقع ، برهة وسكت ابتسم

 بةي، مةررن أيةام ععشةر ، أعةرف ال:  يكةابر وهةو ، وقةت بعد قال

 يطلبنةي ُيفةارقني، ال معةي  نةه ، مهند ابني ذكر  فيه تلح   يوم كل  

 ..باستمرار

 

 

 علةةى قةرأ وقةت بعةد ، مقهةورا    تمامةا ، يومهةا متةقثرا   العجيلةي بةدأ

 :هي الشعبي   الشعر من أبياتا   مسمعي

وح تعذب ال صاح يا لها ، الر   ص 

 ص لها فراق عقب تموت عساها
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 صلها وقلت الطبيب  يدي لمس 

 ...بايديه هو ما الوجع بالكبود

احل ابنه تقليف من األبيات كانت  ألبيةه، تركها  -أصبرني هكذا -الر 

 .ومرارع ُنصة نفسه في فقشاعت

 .ففعل ، يد  بصط ورقة على لي يكتبها أن الدكتور من طلبت

* * 

 عةن ترضةى حةين اآللهة أن   ،"  الميثيولوجيا"  في قرأت قد كنتُ 

 أو ، مجزيةةة هديةةة  ليةةه فترسةةل ، تكافئةةه أن وتةةود   تحبةةه ،  نسةةان

 أحةةبهم ممةةن وكنةةتُ .  بشةةري   ونصةةف ،  لةةه نصةةف فيكةةون ترفعةةه

 قيةةد نةةاحيتي مةةن تغيةةر أنةةه  قةةط ألحةةظ لةةم ، بهةةم فوثةةق ، العجيلةةي

  يزداد كان بل ، أنملة

 فةي وهةو وآالمةه همومةه عةن لةي فيحكي ، يوم بعد يوما    بي ثقة

 لةه همةوم ال أن   أظةن   كنةت وقةد ، اآلصةرين مةع يفعلةه ما نادرا   هذا

 .آالم وال

 القديمةةة كتبةةه ومهةةتم، وناقةةد أديةةب كةةل   قلةةب   يقسةةر بمةةا أتحفنةةي

 ومصطوطةةات عقةةود، منةةذ والمفقةةود الوحيةةد وديوانةةه والحديثةةة،

 تنشةر أن قبةل مقاالتةه وعةن ، بعضةها عةن وصةور رواياته بع 

ةني كمةا ، ُنشةر ومةا عنه ُكتب وما وبعد،  حةول النةور بهةاالت صص 
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قة جسر ليس الجسر، عبرن اللواتي بطالته   الممتةد ذلك  نما ، الر 

ني ، الةورق بيا   لى القلب من  مجموعةة كل ةذ حةول بارائةه ومةد 

  ، لي صدرت

 تقةام ال حتةى اآلن، لةيس ولكةن تشةائين، كمةا بهةا تصةرفي:  وقال

 . أعمالهم في رأيا   يطلبون الذين هؤالن زوبعة حولي

 .."اآلن ليس"

 قادمةا ، أصالةه وال ، الةزمن محةددا   ذلةك بعةد ليةردف وصمت، قالها

 .يجين أن له أريد وال

 كمةةا بةةه ،فةةاحتفي بيتةةي فةةي يزورنةةي كةةان حةةين حقةةا   نفسةةي أنةةبط

 فيبةارك ، بهةا أشةارك التةي األمسةيات يحضةر وحين ، بإله يحتفى

 مةةن االهتمةةام هةةذا كةةل   أسةةمي فمةةاذا وتواضةةعه، بمجيئةةه المكةةان

 !اآللهة؟

د دائمةةا    كةةان مةةا ، القةةديم الشةةعر مةةن بيتةةين مسةةمعي علةةى يةةرد   رب 

 : لسؤالي جوابا   طياتهما في حمال

 فقنت بصالح عليك أثنينا  ذا       

 نثني الذي وفوق نثني كما ال

 بمدحة يوما   األيام جرت   و ن

 نعني الذي فقنت  نسانا   لغيرك
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عوا ، بالكثيرين الغيرع دب ت لهذا   وتقلةد بيننةا، الصةراب زر   لى س 

 لآلصةةر واحةةدنا وبقةةي صةةابوا، جميعةةا   ولكةةنهم ، أسةةلحتهم الواشةةون

ذاب من عودا    .الحاسدين لحد   درنا   ُيحرق الس 

 مةن المندوف القطن يصجل العين، كدمع صافيا   نقيا ، يزال وال كان

 مةةع وجسةةد  حياتةةه، مةةع أدبةةه يتنةةانم وفيةةا ، صةةادقا   ، قلبةةه بيةةا 

 .فعله مع وقوله يد ، مع ولسانه روحه،

  ليهةةا وصةةل التةةي ، بةةه الصاصةةة"  النيرفانةةا" تلةةك علةةى أنبطةةه

 أن قةةل   بالمسةؤولية فريةد ،و حسةاس لهةا مثيةل ال بعقالنيةة مزدانةا  

 . اآلصرين عند أجد 

 يلةق فلم الكتابة، ساح في عنيدا   محاربا   يكون أن في رنبته كانت

 فنةةزق ، المةةر  ذلةةك علةةى أجبةةر  قريةةب وقةةت فةةي  ال   بسةةالحه

م  .وتبر 

 فيةه وتبعةا ، دمةه فةي الحركةة تصلةق أشةكالها علةى الكتابةة كانت

 كلمةا وأنةا ال، وكيةف!  بةه أفةاصر أرانةي والزهو، والنشوع، الفرح

 الذرا؟ نهايات تقف أين أتسانل به التقيتُ 

 كيةف عةرف منةه وكثيةرا   أبةدا ، يفنةى ال منه كثيرا   أن   حينها فقوقن

ر  ، تقريبةةا   عامةةا   عشةةرين صةةداقة بعةةد بةةه أبةةاهي أرانةةي فةةي   يتجةةذ 

 :متباهيا   ، معتزا  " بانيبال آشور" قال كما وأقول
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 واسةتوعبتُ  ، الكتابةة فنةون وكةل  ( نابو) حكمة على حصلت لقد"  

 األسةرار كةل   على حصلتُ  كما ، تعدادهم بكل   الحرفيين كل   معارف

 .."  المصبقع

ا   كتبتُ  كلما كنت  ، ليقةرأ  فضةائه صةوب حثيثةا   أجنحتةه تلهةا نص 

 ، وموضةوعية بصةمت رأيةه يكتةب ثةم لديةه، منةه بنسةصة ويحتفظ

ع كل   مؤكدا    قةرأ  ، أتعبةه الن    وأن ، السريالية نحو بجنوحي مر 

 .بقفقه ألم   حتى مرارا  

 :مرع ذات كتب

 .  ليه  يصاله تريدين ما في ليالحقك قارئك، ُيجهد بقن تسعدين" 

 "؟ شاعرية بلغة تكتبين لماذا: " وسقلني

مةوز اسةتيعاب علةى قادرع الشعرية اللغة ألن   فقجيب  والةدالالت الر 

 أنهةا كمةا للصاصةة،  ال الحجاب تكشف وال ، االبتذال عن وتبتعد ،

 .جنوني  را من تصفف

 .لك أقرأ أن أحب   ذلك ومع ، أسلوبانا يصتلف: " ضاحكا   يقولُ 

 وبيةدي ، قارئةه بيةد يقصةذ ، يكتةب مةا كةل   فةي بالوضةوح مغرم هو

 تعقيةةد، ودونمةةا ببسةةاطة، ونحةةس   ، ونسةةمع لنةةر  ، نصةةه عبةةر

 بوضةةوح نسةةعد ، الحكايةةة فةةرس فةةوق أميةةرا   معةةه السةةير نواصةةل

 .أمامنا الرؤية آفاق يوسع
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 حقةةا ، بةه ُيضةةان نصةي كةةان ، برأيةه ُيضةةيؤني زال، وال كةان مثلمةا 

 تمامةا   مكانةة، ليقصةذ لةي، صةدر كتاب كل   دفتي عبر أشعته فتتسلل

 الةذي الفةرات كمةا  ومشرئبا ،  الفتا   حضورا   ُيضيف الذي كالفرات

 .ضفتيه حول أحداثها معظمُ  تدور

 مةةن حةةق   فةةي قولةةه أود   لمةةا وبيةةا    حبةةر   يكفةةي هةةل بعةةد؟ ومةةاذا

 !يباسنا؟ فوق مان  أسرج

 .نحبك نحن:  واحدع بجملة يهدر لصوت الحنجرع تتسع هل

 أريةد ولكةن فحسةب، النةاس ُيحبنةي أن أريد ال:  قال اليوت جورج

 .يحبونني أنهم منهم أسمع أن

 للروايةة مهرجةان مةن الصةرح هةذا في حدا وما ، فرات يا نحبك

 أحيانةا   نتةو  ولكننةا لةك، بمحبتنةا واضةح  عةالن هو  نما ، العربية

 الطهةةر فةةي مةةك،توأ ، لشةةبيهك حبنةةا نبةةا  ذ علينةةا األمةةر فيصةةتلط

 .والعطان والعذوبة، والنقان

 :أتسانل زلتُ  وال ، حيرتي أمام زلتُ  ال

 ؟ الفرات أيهما

 ؟ اآلصر نحو  الشمس عباد كزهرع ُيدار فرات   وأي  

نْ  ومان  .   الفراتيات؟ النسوع أطواف تجاسد  م 
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 زيادع مي حياع من األصيرُ  الوقتُ     

 

ةصب األنةس مةن المهجةور البةارد بيتةك فةي وجامدع ، وحيدع    والص 

 .والناس

 الكابةة سةو  فيةه شةين ال أحةد، يةزرك ،ولةم زمةن من تغادريه لم

 .واليباس والحزن

  ليةك، األولةى بزيارتةه يقومكي  ألحدهم سمحت طويلة شهور منذ

 ،وربمةةا األسةةف وربمةةا التحسةةر، بلغةةة قةةال بيتةةك مةةن صةةرج وحةةين

 الةةذي مةةي وجةةه فيهةةا رأيةةت مةةرع أول تلةةك!." الةةزمن علةةى العتةةب

 فةةةي مهجةةةورع كنيسةةةة أمةةةام فصلتنةةةي ،رأيتهةةةا نعتةةةا   النةةةاس أطةةةرا 

 ."جاللها وروعة عتمتها

 جملةة وقلةت فمةك فتحةت حةين. متدا  جدار قرب يجلس كمن كان

 .لتصفينها نفسك أجهدت حسرع عن ينبعا صوتك ،كان واحدع

 ، مريضةةتان كليلتةةان ،عينةةاك الةرأس مشةةعثة الوجةةه، شةةاحبة كنةت

 علةةى ،تتةةقرجح قةةديم شةةحيح مصةةباح كلةةون باهتةةة ابتسةةامة وثمةةة

 .نحيبا   تصدران شفتين
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 ."اآلفلة مي  نها:" أحدهم عنك قال 

 لطالمةا كرسةي   علةى قابعةة وأنةت اآلن؟ المةرأع أيتهةا تفكرين بماذا

 فةي وتجةولين تصةولين وأنت قامتك واشرأبت سنينا ، عليه زهوت  

 .األشباح سكنته الذي المكان هذا

 أبةةي  جلبةةاب يلفةةه المترهةةل، جسةةمك  لةةى دامعةةة بعةةين   تنظةةرين

 تةتصط   لةم وأنةت السبعين، تجاوزت   كقنك أبي  وشعرك فضفا ،

 .والصمسين الصامسة

 تتةةقملين. المصةةفرع كفةةك راحةةة فةةي تنظةةرين وأنةةت وجهةةك يكفهةةر

 .والحسرات الغص  من بكثير فيها، الصطوط

 "!زيادع مي"  ُنصصك قامة سامقة! يا 

 ..نادمة أظنك

 بالحيةاع مترفةة كانةت التةي أصةابعك، بةين مةن العمر انسراب على

ع ، والجمال واألناقة  .والكتابة القلم حمل على والقدرع والقو 

واج لك يقي   ولم منك، العمر انسرب نم ،على أحدهم من الز   الر 

 الثالثةين تجةاوزوا  نهةم قيةل. الوصةال وطةالبي العشةاق، كثةرع من

 !عاشقا  

 .وسياسيين ومفكرين ومثقفين أدبان جل هم
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 يةا تزوجةت أنك ،لو األمومة اسمه بشين تحظ ولم العمر، انسرب 

 بالرعايةةة ،تنعمةةين أوالدك أحةةد بيةةت فةةي اآلن ،لكنةةت وأنجبةةت مةةي  

 .فيضا   تقتيك والمحبة ، واالهتمام

 لةك أقةارب براثن في أوقعتك التي قلبك طيبة من تتحسرين أنك أم

 فةةي أوقعةةوك ،وهنةةاك بيةةروت  لةةى فاسةةتجروك بقمالكةةك، طمعةةوا

"   لةةةى مالةةةك ،فةةةال بةةةك الجنةةةون تهمةةةة ،والصةةةاق المكيةةةدع شةةةرك

 ".العصفورية

 األم ثةم ، السةند األب ،فقةدت قاسةية تقزم حالة تعيشين وقتها كنت

 فقةدتها، التةي عافيتةك تسةتردي أن حقا   أردت أنسا ، لك كانت التي

 .  دبيةواأل جتماعيةاال الحياع الى للعودع ورنبتك

 جيدا ؟ هذا أتذكرين

 مةةن المجنةةون يمنةةع الةةذي القمةةي  ألبسةةوك بغتةةة، عليةةك هجمةةوا

ك  . اآلصرين يؤذي أن ،صشية والعربدع التحر 

مت الوحدع احتملت  ذ أنت مجنونة  سةنوات ثةالا والسةكينة والص 

 !المستشفى في

 ، األهليةةةة ناقصةةةة بقنةةةك المحكمةةةة مةةةن قةةةرارا   استصةةةدروا بينمةةةا

 التةةي ،ومكتبتةةك ومقتنياتةةك ممتلكاتةةك علةةى االسةةتيالن واسةةتطاعوا

عوهةا  وشةقة الجديةدع، بمصةر المارونيةة الكنيسةة مصةزن بةين توز 

 .لك عم   البن تعود
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 أمةةةين اللبنةةةاني المفكةةةر  ليقةةةف للنجةةةاع فرصةةةة منحةةةك هللا ولكةةةن 

يحاني ر ال جهةد وبعةد. فيةه أنت مما نقذكجانبك حيا أ  لى الر   ُيقةد 

ةة  لى يعيدك أن استطا   ،فتعةودين المصةح مةن ويصل صةك ، الحري 

 .منك ُسلب ما الستعادع قانوني   نضال صو  و لى ، مصر  لى

 مصةر فةي الحسبي المجلس لك صص   حين أكثر بالُغصة شعرت  

 .جنيها   عشرع صمس قدر  شهريا   مبلغا  

 ! .مي   يا أنت مسكينة

 أكثةةر ، سةةرق الةةذي بيتةةك أثةةاا تتةةقملين ، حولةةك تنظةةرين أنةةت هةةا

 والعلةةةةم األدب رواد يضةةةةم   فضةةةةان كانةةةةت التةةةةي أركانةةةةه تتةةةةذكرين

 الثقافيةةةة، بالمناقشةةةات ينةةةب ُ  جةةةو   فةةةي ثالثةةةان ،كةةةل   والسياسةةةة

 .بالحضور مترفة قامة وكنت ، الناب  والشعر والمساجالت،

 تصلةو ال:" بيتةك عن العقاد محمود عباس الكاتب قاله ما تتذكرين

، لباقةةة مةةن زوايةةا  مةةن زاويةةة  ريةةادع أو الصةةنعة، وجةةودع الفةةن 

 - يقصةدك -عندها من الزائر فيصرج ، الترتيب وبراعة ، التنسيق

ق وليمةةةة مةةةن صةةةارج كقنةةةه  وأطيةةةب العطةةةور، أطيةةةب فيهةةةا تةةةذو 

 09 ."الصمور

 صطةةوات وصبةةت األضةةوان وانطفةةقت ، األصةةوات كةةل   أصرسةةت لقةةد

 .زائريك
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 وجمةةودا ، اكتئابةةا   يةةواري أو ، حسةةرع يكةةتمُ  اآلن يةةزورك مةةن  ن 

 النهايةةات ويستحضةةر ، نفسةةك لعةةذابات صةةورع ذهنةةه فةةي يرتسةةمُ 

 .والذبول

ةةا   تصةةرجين بصةةعوبة تتنهةةدين،  المتصشةةبة، األضةةال  بةةين مةةن نفس 

 ،وقةد تعةب قلةب   على بهدون لتضعيها كفك ،ترفعين صوف يعتريك

أس أملت  أفل قد  قلب صفق تستحضرين ،علك ذابلة كتف على الر 

 .والحب   والحيوية بالصفق مترفا   كان بما    ترفدينه علك.

 !مي   ربا 

 ؟ اآلن عشاقك أين

 ! يعودون ليتهم

  لةةى سةةوية ونعةةود معهةةا سةةقتماهى مةةاهر، كصةةياد رنبتةةك أقتةةن 

ني ولم عشته جميل زمن  . بهان  تثم 

 ! أنك؟ لو

 ..نتذكر تعالي. والحسرات والُغص  الندم أسطوانة أعيد لن

ا    بةدأي  الةةذي العقةةاد، محمةةود مةةن نبةةدأ ،هةل يةةدك أصةةابع علةةى عةةد 

ف والةةذي العربةةي؟ الشةةرق فةةي كاتةةب أكبةةر ُيعتبةةر  سةةنة  ليةةك تعةةر 

 ، وثقافتةك بقدبك أُعجب. األدبي صالونك  لى دعوته يوم ، 0761

 ، ثالثةان كل   يحضر صار ، عشقوك الذين ككل   وأنوثتك ، وحديثك
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 رسةائل  ليك يرسلُ  ، يجالسك ، يزورك جمر، من أحر   على ينتظر 

 فةةةةي بةةةةذلك محلقةةةةة وكنةةةةت الملتهةةةةب، والشةةةةوق بالوجةةةةد طافحةةةةة

 علةى أنةه وهةي حولةه تةدور معلومة على قبضت ولكنك سريرتك،

 .نيرتك نار فاشتعلت أصر ، امرأع مع اتصال

ا ؟ عاشقا   يظل   أن ، تريدين ماذا  الحةب   ترفضةين كنةت لطالما عذري 

 بةين موزعا   كان اهتمامها  ن:"  عنك قال شتى، ألسباب الجسدي

 مةا أكثةر القيةود من تحطم بقن مشغولة:"  وقال."  واألنوثة العلم

 ." استطاعت

 واحد لكل   توحين كثر، عشاق مسرح على حضورك يستغربُ  كان

 !"؟.عشاق هؤالن أكل  :"  فقال قلبك في األثير أنه

 !صانني؟:  قلت ولم بالوصال؟ العقاد على ضننت لم  

واج فكةةرع قةةط عليةةك يعةةر  لةةم وهةةو! صانةةك؟ بةةم    يةةرتبط ،ولةةم الةةز 

 .!بعهد معك

ةةة أضةةعت ،قةد المنفرجةةة أصةةابعك  لةةى تنظةري ال "  ،ولةةو حةةب   قص 

 فةي المشةهورع الحةب   قصة   حةد  لكانت ، االستمرار لها قي  

 ."التاريع

 الذي الرافعي، صادق مصطفى ، لى اآلصر عشيقك  لى مي انتقلي

 حةب   أنةه أشةيع وقةد ، زوجتةه تكةوني أن تمنةى حتةى بشغف   أحبك

افعي ولكن واحد، طرف   من   ليةه تةوحين كنةت بمةا النفس علل الر 
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 ، الحةب    ظهةار فةي تتلطةف كانت:"  فقال ، واهتمام تصرفات من 

ج  ، المقةةاالت مةةن الكثيةةر عنةةك يكتةةب راح." بةةه البةةوح مةةن وتتحةةر 

 .الكون في الوحيدع المرأع أصبحت لكقنك حتى يمدحك

نم وعلى  ذهنةي عشةق نحةو  ليةه رسةائلك فةي جنحةت أنةك من الر 

ةةك مةةن يقسةةا   الرافعةةي لمةةس فقةةد بحةةت، أدبةةي    ال أنةةك علةةم ،و حب 

  أنا:" له كتبت ألنك ، قلبه صلجات  لى ُتصغين

 بةةذلك وأنةت ، شةةاعرع ونفسةا   وروحةةا   فكةرا   بةةل ، رجةال   أحببتةةك مةا

 ضةل و ال ، أنثةى طيةا  فةي   تلةتمس ،فةال قلبةي ،ومةلن نفسي ملن

 ."الحبيب أيها ضاللك

 الحسةرع فةي هةو يغة    بينمةا ، زوارك  لى عنه تنصرفين ورحت

 نشةرها بمقالةة منةك انةتقم ثةم   ، القطيعةة كتةاب  ليةك فكتب والغيظ،

حاب) كتابه في  المستشةفى فةي مكثةت حةين ذلةك ومع( األحمر الس 

 .ما     لى ويحن   أصبارك عن يستعلم راح بيروت في

مع، تذرفي ال  .باصرين القلب معللة ، الحب   أضا  من أنت الد 

 رآك مةةذ عالقتكمةا ،بةةدأت قلبةك بةاب يطةةرق ، السةيد لطفةةي هةو هةا

 .بيروت فنادق أحد في ،0700 سنة

 يكبةرك وكةان العمةر، مةن والعشةرين الصامسةة فةي كنةت أتذكرين؟

ثين سمعك حين. بكثير  عنهةا، تةدافعين ، الشةرقية المرأع عن تتحد 
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. سةنوات عشر دام لحب   البداية فكانت ، الجرين بكالمك فقعجبته 

مت الكريم، القرآن  ليك أهد  حين فرح أيما فرحت  .لغتك به قو 

ع لك كتب  أفكةارا   والنثةر، الشةعر مةن قةرأت كلما أذكرك:" قائال   مر 

 تعلنةةي أن تسةةتطيعي لةةم." معهةةا وتصتلةةف ، أفكةةارك مةةع تتناسةةب

 القيةةةود تةةةذكرين  ليةةةه، بعثتهةةةا برسةةةالة تعللةةةت و نمةةةا ، لةةةه حبةةةك

 ، تحترمينهةةةةةا أن عليةةةةةك ،والتةةةةةي االجتماعيةةةةةة واالصةةةةةطالحات

 وهةةج ذات عليةةك فةةرد  !.؟ حةةرام الحةةب   ،وكةةقن بالعفةةة وتتةةذرعين

 بهةةا ،وملةةق   كاسةةرها  نةةي!  االصةةطالح ، القيةةود:"  وأمةةل وحةةب  

حت  ن علةي   ذنةب ال  نةه ألقةول بل شين ال ماذا؟ ألقول عني  صةر 

 ." سعيد اليوم بقني

عيةةت  وهةةذ  ، والثقافةةة األدب رسةةالة تكملةةين وكقنةةك الغضةةب، واد 

؟ من تمنعك الرسالة  !.الحب 

جةال هةؤالن تةدصلين ،وأنةت بالمتعةة تشةعرين بقنك أعترف   لةى الر 

 منهم الصال  نحو وتجنحين ، بعذاباتهم تتلذذين ثم ، حب ك قف 

 .آصر بواحد ، جديد من لتبدأي ،

ةةةر أن أسةةةتطيع احلةةةة أيتهةةةا - ترمقيننةةةي وأنةةةت هةةةذا فعلةةةك أفس   الر 

ة -الكئيبة  ،تقبةع أنثةى بقية فيك مازال داصلك، في تتصبط نبطة ثم 

 .ذاكرتك في
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 الةذي العاشةق أو السيد، لطفي يلي الذي العاشق أذكر أن أتريدين 

 .واحدا   يكون يكاد زمن في عشقوك كلهم فكرع على ؟ يواكبه

 ..بالمازني سقذكرك

ع، ذات أنةرا  العقاد ولكن ليستهويه، الشهير صالونك يكن لم  مةر 

 يقةول جامةدا ، كةان بينمةا هاشةة، اسةتقبلته الحضةور، علةى وحمله

 حيةا وقعةدتُ  بحةرف، نطقةتُ  أنةي أظةن وال: " مقاالتةه  حةد  فةي

ثين وأنةةت  ليةةك أصةةغى أن وبعةةد."  أومةةقتْ    البيةةت  لةةى ،عةةاد تتحةةد 

 رأيةةت، فيمةةا أفكةةر ورحةةتُ  ، الليلةةة تلةةك بنفسةةي صلةةوتُ :"  كتةةب

، اآلنسة من ،فقعجبني وسمعت  كان األدب برجال احتفالها أن مي 

ني بغيةةةرهم، احتفالهةةةا مةةةن أبةةةي ن  رقتهةةةا الصصةةةو  علةةةى وسةةةر 

 [9."]ولطفها

 سةببه الصةالونات مةن نفةور  أن   ،بيد نفسه وبين بينه ، أحب ك لقد

 اللصةيقة الصةفات هةذ  ولكةل وانطوائةه، وصجلةه وتشاؤمه مزاجه

، به  .مسو 

 أن   يعةرف الجميةع لكةن  . يعةرف فلةم انطوائةه سةبب عةن بحةا لقد 

  ومظهر  الجسدي، تكوينه بسبب نفور 

 مكانتةةةه يراعةةةون وال يتهكمةةةون، النةةةاس يجعةةةالن اللةةةذين العبثةةةي،

ةةة  كبيةةرع ثيابةةه ، الجسةةم ضةةئيل ، القامةةة قصةةير كةةان فقةةد ، األدبي 

 الةنق ، عقةدع لديةه صلقةت الصفات هذ . أعرج ،وكان ،فضفاضة
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، مع التواصل عدم فاثر   ينمةو بةدا حبةا   بيديةه ودفةن واالنطوان مي 

 رحةت  . قلبةك في بمكانة يحظ لم ألنه تشجعيه، لم ولكنك ، قلبه في

 فةةةي اسةةةتمر   الةةةذي" يكةةةن الةةةدين ولةةةي" الحمةةةيم صةةةديقك تةةةؤثرين

 وأنةت ،يسةمعك األوقةات كل   يزورك ،0706 عام منذ  ليك زياراته

 يسةتزيدك وكةان." البوسةفور نسمات هذ :" قوله ،فيطربك تغنين

 .تمانعين ،فال

ع   أحب ك ةه وبقي   ، بقو  ر  ذ ، فقةط طرفةه مةن حب   وامتطةى ، بةه تهةو 

 شةجاعته فةي متهةورا   كةان:"  عنةه ،قلةت   والجرأع الشهوع صهوع

 ."هي اب وال ، مبال ،نير

 معلةةال   ،يعاتبةةك طةةويال   تهجرينةةه وكنةةت وملةةوال ، ضةةجرا   كةةان كمةةا

ع هذ  ببقان النفس  :،فيقول المود 

          أهجر لم حين هجري ذنبك" 

 استغفري ذنبك من فاستغفري

                    فانضنى أضنيته أنا قولي،

 يضجر   فلم بقسا   وزدته

                   الجفا هذا منك دال   كان  ن

 !أكثري قطيعة، يكن ولم
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د في أمعنت   ذلك ومع. فقد  فقحزنك باكرا   رحل ولكنه   هةؤالن تصةي 

جةةال ين المغةةرمين الر   أو ، منةةك ببسةةمة الصةةنارع طةةرف لهةةم ،تمةةد 

 يجعلهةةم مةةا ولعةةل   ، وأدب ثقافةةة مةةن رأسةةك حةةو  ومةةا ، التفاتةةة

 األثيةر بقنةه فيهم، واحد كل   و يهام ، الفريد لطفك هو  ليك يلهثون

ك  نْ  ما ،لكنك لديك  بةه وتلقين ، تفلتينه حتى كفك في الصيط يتحر 

 .الهجر ليقكله جانبا  

  باشا؟ صبري اسماعيل مع ذلك تفعلي ألم

 ثالثةان ذات تصلةف بعةدما كتبهمةا الةذي الشهيرين، البيتين صاحب

 :فيهما ،قال الصالون حضور عن

        حائمة الحي   دور على روحي" 

 المان  لى تواقا   الطير كظامئ

            ندا   بمي   ناظري أمتع لم  ن

 الثالثان يوم يا صبحك أنكرتُ 

ع ، يقول بما مفتن ة كنت  لةيظن   حتةى حينةا   ،تمدحينه كفراشة مزهو 

 صةبري اسةماعيل كةان:" عنه قلتُ  بقلبك، حظي الذي الوحيد، أنه

 وتةرق .." بحةرا   وكان ، حديقة وكان ، شمسا   كان ، كوكبا   باشا

ل حين األنثى داصلك في دين ، بك يتغز   :قال ما ترد 

          مجدبة صحران في أنت ريحانة" 
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ياحين من   هللا بها حيا الر 

      حرج ال صد   أو الطال، ساقي ناب  ن 

 محيا  يغنينا جمالك هذا

رت نزلةةةه، مةةةن اكتفيةةةت وحةةةين  باالمةةةه ،لتسةةةتمتعي هجةةةر  قةةةر 

 .هجرا   يعاني ملتا  وهو سيكتبها التي وبقشعار 

                           أطفئي أهاجرتي" 

 تنتهي ال لواعج

                   السنون هواك في مضت

 أشتهي ما نلتُ  وما

                         األديب مات قيل  ذا

 !هي ،أنت بفاتنة

 ؟ أتذكرين. قاس   بشكل   عليه رددت ولكنك

 يةدك مةن األمةر أفلةت ،لقد نائرتين نائمتين، بعينين نظرت   وقتها

 :قلت اآلن، النكران تستطيعين ال ،

     انتهى قبلي زمانك" 

  المنتهى يرجع وال
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                     أزدهي أن فحسبي 

 ".تشتهي أن وحسبك

؟ ازدهانك طويال   قطفت   هل  !مي 

 هةةؤالن لكةةل   تنكةةرت بعةةدما الهجةةر، طعةةم ذقةةت  نةةك تقةةوالن عينةةاك

ةةا   أبةةدوا الةذين ور لعبةةت فقةةد ، تمنعةةا   ،وأبةةديت حب   انتهةةوا الةةذي  الةةد 

شةين ، قةادم رجةةل تجةا  مشةاعرك تبةةدين وصةرت   ، منةه  بةةه، تتحر 

  ليةةه بالسةةفر تةةوفقي ولةةم  ليةةك، ليجةةين المسةةافات يقاتةةل لةةم بينمةةا

 .وكفى تلظيت ،لقد

ك ، سيرته عليك أعيد تعالي  جديةد مةن تنهدت   ، البليد رمشك تحر 

 .ُنصصك ازدادت ،

 ، بةه أعجبةت   المقةاالت بعة  لةه قةرأت   قةد ،وكنت به سمعت   حين

 لةك هةل ، 0706 عام ذلك كان ، مهجر  في برسالة  ليه وأرسلت

ري أن  !.بعشاقك؟ حافل هو كم بالتحديد، العام هذا تتصو 

 تفصةةلهما اثنةةين، بةةين تنشةةق لصةةداقة نافةةذع هةةذ  برسةةالتك فتحةةت  

" المتكسةرع األجنحةة"  بعنةوان ومؤلةف   برسةالة   وبلدان،رد   بحور

ةةمان شةةعرت   فق عليةةك تمةةن   بالس   فيهةةا تعلقةةين رسةةالة فكتبةةت ، بالةةد 

 مةن عاطفيةة عالقةة تعلن حرائق تندلع أن وأضمرت   الكتاب، على

 .أرسلتها التي شرارتك وران
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شين ومضيت   ذي:"  تقةولين رسةالة، ذات تصةفينه بجبران، تتحر 

 المتنةةاهي نيةةر  واللطةةف ، الصةةارق والةةذكان السةةحرية، المالمةةح

قة والنعومة  ." الوصف تفوقان واللين والر 

 . الحقيقي اسمك عن له  وأفصحت  

 والتقاليةةد، األعةةراف عةةن وصرجةةت   واسةةتثنيته، أحببتةةه لةةم   أتةةدرين

جل   فيه وجدت   لقد بها؟ تذرعت   لطالما التي  مةن ُيشةبهك، الذي الر 

ومانسية حيا ين، ،  ليه تنتميان الذي والوطن ، الر   وشةعور والةد 

 كليكمةةا أن   ذلةةك  لةةى  ضةةافة بالغربةةة، الشةةعور هةةو يعتريكمةةا واحةةد

 عالقتكما؟ أمام عائقا   يقف برفيق مرتبط نير

 !لوجعك يا

ا   كان ، أبدا   به تلتق   ولم أحببته  الةذي األفالطةوني، الحةب   ُيشبه حب 

 .الحرمان من والكثير العفة تشوبه

، ، األولةةى العالميةةة الحةةرب أثنةةان رسةةائله انقطعةةت حةةين  ضةةجرت 

"  فكتبةةت ردانك صلعةةت   و طةةورك عةةن وصرجةةت   ، ذرعةةا   وضةةقت

ر  عنةدما السةيما ووحشةة، فةرا، مةن المواسةم هةذ  فةي كةم أتتصو 

 [7.." ]  ليه نشوق الذي الوجه  ال وجو ، ثم وجو ، أمامنا تمر  

 !ثالثان؟ كل   بك تمر   التي الوجو  من ، هذا كل   أين

 !مصر؟ في عشاقك اعترافات من هذا اعترافك أين
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 مةن سةلة ، كرسةيك علةى هابطةة زلةت   مةا وأنةت   ، ُنصصةك كبرت 

 . وهموم قش  

 ، كنتهةا التةي المةرأع تلك نزعت   ، حب ك في تصريحا   ازددت   ولكنك

 . ادعيتها أو

 حواليةك، حائمةا   يطةل   فةي   مةا وصيةر ،  ليةك يسةيرُ  قلبي  ن  : " قلت  

 !."عليك ويحنو ويحرسك،

، أصاف  ني:" كتبت ومصاوف يقس بع ُ  انتابك وحين   نةي الحب 

 .."أنتظر ما بكل   يقتيني ال أن فقصاف ، كثيرا   الحب   من أنتظر

 العاشقة؟ أيتها تنتظرين كنت ماذا

 !.بعيد؟ ، بعيد رجل من يصلك أن تعتقدين ماذا

 التةةي األصيةةرع رسةةالتك عليةةك ،سةةققرأ انتظةةري الجفةةن، تغمضةةي ال

 ، األفةةق وران الشةةمس نابةةت:" بةةالحنين المليئةةة ،  ليةةه أرسةةلتها

 نجمةةة حصحصةةت واأللةةوان األشةةكال العجيبةةة السةةحب صةةالل ومةةن

  هي واحدع نجمة ، المعة

هةةةرع ةةةون بشةةةر   كقرضةةةنا يسةةةكنها أتةةةر  ، الحةةةب    لهةةةة ، الز   يحب 

قون؟ جل ونادرك !ويتشو  جل البعيد، الر   حضور  ناشدت   الذي الر 

 .ووصاله وعشقه

ين وحدك وبقيت ، نادرك  .والفقد والحرمان األلم تجتر 
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عت ، روُحةةك شةةهقتْ    بةةالموت أحسسةةت ، للصةةوت الجةةدران تصةةد 

ين مةةا وصططةةت وقلمةةا ، ورقةةة فقمسةةكت   ، منةةك يقتةةربُ   كتابتةةه تةةود 

 اللطةةةف نيةةةر منهةةةا النةةةاس يةةةر لةةةم فتةةةاع قبةةةر هةةةذا:" قبةةةرك علةةةى

ةةت عاشةةت فقةةد ، والغصةةات اآلالم قلبهةةا وفةةي ، والبسةةمات  وأحب 

بت  ."قضت ثم وجاهدت ، وتعذ 

 سةةريرك، بجانةةب التةةي الطاولةةة،  لةةى كسةةيرع نظةةرات تلقةةين رحةةت

ة  دوربةا صةورع" وروايةة مةارتين، ال للشاعر بالفرنسية رواية ثم 

 "  وكتابك باإنكليزية،"  جراي

 [01" ]العصفورية ليالي"  ومصطوطك"  البادية باحثة

 النمسةةةةاوي الطبيةةةةب جةةةةارك أناتةةةةك سةةةةمع األر ، علةةةةى وقعةةةةت  

 .المستشفى  لى بك هر  ،" ريصمان"

ع لتعةودي الفرصة لك تتح لم  حزينةة رحلةت   بيتةك،  لةى أصةر  مةر 

 .ووحيدع

 ثالثةة سو  تشييعك في يمش   لم!  حياتك؟ مألوا الذين هؤالن أين

يل وانطوان ، مطران وصليل ، السيد لطفي وهم ،  .الجم 

 المقةةةابر بةةةرودع حيةةةا القديمةةةة مصةةةر  لةةةى نعشةةةك وران سةةةاروا

 .المارونية

 .   يلفك هائل وصمت
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يوفينيُق  عنقاُن محمود درويش  نص 

 

ة صمت  تمدد فجقع  ..ثم 



 

112 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

م علةى منبةر الثقافةة فةي الالذقيةة ،   من بين صوت المقةد  فاصال  الز 

وتصفيق الجمهور، وبين عيني  وهما تحطان علةى عنةوان الةن   

 الذي سققرأ  

مةةاد، التةةي تسةةبُق والدع   صةةمت  سةةريع  ، ولكنةةه ُيشةةبُه بةةرودع الر 

ةةي،  الةةذي أرنةةُب فةةي العنقةةان ، التةةي سةةقرثيها ذات مقطةةع فةةي نص 

 . قرانته

"حزم الناردين"  ذ كان بعنوان 
4
أي أعةواد الطْيةب التةي يجمعهةا  

 .الفينيق ، ليحترق فيها 

ومةةا  ْن قةةرأُت العنةةوان، وشةةرعُت كعةةادتي  بقةةرانع عتبةةة  الةةن   

ك الجمهةوُر علةى نيةر  صةغان ،  تمهيدا  لسرد الحكاية ، حتى تحةر 

فحة  لى  لت نظري  لى بيا   الص  كا  في القاعة حو   .رجلين تحر 

" محمةةةةود درويةةةةش"و ذا بالشةةةةاعر الكبيةةةةر 
5

، واألديةةةةب بةةةةديع 

صقور
6

ةف األمةامي مةاج  الحضةوُر . ، ظهرا فجةقع،  جلسةا فةي الص 

                                                           
4
وذلك عقب االحتالل األمريكي على العراق، . 3112نص كتب عام  - 

 .وموت الضمير العربي
5
حيث أقام الشاعر أمسية على مدرج كلية العلوم  3112كان ذلك عام  - 

في الالذقية، وذلك في اليوم التالي ألمسيتي التي كانت بدعوة من اتحاد 

 .الكتاب في الالذقية
6
 .أديب وشاعر وعضو اتحاد الكتاب العرب في دمشق - 
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، وحين وضع الشةاعر أصةبعيه علةى صةد     كوجه مان تمسحُه ريح 

 .معلنا   يذانا  باإصغان

، قلةةُت  مةةاد ، واْرمنةةا انةةتفْ  مةةن الر  :" أعةةدُت قةةرانع عتبةةة الةةن   

ر بقعواد   بمناديلك األرجوانية ، المنسوجة من ريش  الجناح المبص 

 ..الطْيب ، فقرواُحنا مزاود  من يباب

خ  ، الذي ناب طةويال  ، وقةد رنبةُت أن  ثم  أردفُت بفاتحة لمقتم الر 

يصتار  الفينيق ، كعادته نصلة عربيةة متمايلةة ، ليبنةي فةي أعالهةا 

ب ، ُينبةةُئ عةةن جنةةازع ،  فمةةا نحةةُن  فيةةه مةةن عشةةا  مةةن سةةنبل الطْيةة

ركود  للضمير العربي ،أشير  لى االنكسةار، الةذي ابتلةي  بةه البطةلُ 

مةل ولةيس مةن ُمنقةذ ، يشةبه  في الن   ، حيا كان يغوُ  في الر 

الكثيرين الذين وقعوا ضحية مد  من العذابات ، بيد أنني أمد   له 

فةه الجبةان ، فةققول كشصصية أصر ، تقُف علةى النقةي  مةن موق

ك:"  وذلةةك بعةةد أن أعلةن نهايتةةه، وبعةةد أن كةةان يبحةةُا ." هةات  يةةد 

 .عن احتضار  يليق به

 ْن كنةةُت أقةةف حيةةال شصصةةية تتةةقب ى عةةن : فتسةةانلُت فةةي الةةن   

د بةال اسةتحيان ، . الموت الجماعي  بينما كان الهالُك بسةاطا   يتمةد 

قةةت ، والصةةوُف لنةةا واليبةةاس ال ينةةي يتعةةاظُم ، والوقةةُت طةةافح  بالم

 .جميعا  

نم مةةةن أن  البطةةةوالت انةةةدثرت ، ومةةةا عةةةادت أسةةةاطير  وعلةةةى الةةةر 

جةةل  المنكسةةر   لةةى ! البطولةةة تغةةري  ال أننةةي اسةةتطعُت أن أحيةةل  الر 
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"فينيق ، ليصرج من رماد ، وألن تتوالد نفسه من نفسةه ،  
7

حتةى 

 نهةةا للشةةمس . تكةةون الشةةهوع الصضةةران ، ال يقةةو  عليهةةا المةةوت

 ."والبذار  والغيا

بعدئذ أصي ر  بين أن يمةوت أو أن ينجةو  ، وحةين فةتح  عينيةه علةى 

وفةي .الصيار الثاني، قلت شرط أن يدفع بكله  لي  ، وأنا أمةد  يةدي 

مت ، يفرد  النهاية ننجُح ، لينظر  لى الوران ، فير  بركا  وقد تقز 

 .جناحيه ويهم  بالطيران

ز ، وانفتةةاح البةةاب مفةةردات الةةن   وتوظيةةف األسةةطورع ، والرمةة

علةةى  التقويةةل، وألنةةي قبضةةت علةةى ابتسةةامة بةةل أكثةةر وأنةةا أقةةرأ ، 

مما جعلتني أزداُد ثقة ،بقن الكالم الذي صبه في أذن صةديقي هةو 

 .في صالحي، وهذا ما كان

أنهيُت قرانع الن   ، ونزلُت عن المنبر ، أمشةي صةوبه ، رحبةُت 

 .نراك يا صبيةدعينا : به ، وقف مادا  يد   صوبي ، ثم قال

مةةان بعةةد  دُت بالمكةةان حيةةا كةةان فنةةدق الشةةاطئ األزرق ، والز  ُزو 

 .ظهر الغد، هذا ما أكد   صديقي بديع صقور

عه  ! .كيف ال أكون ؟: قلُت وأنا أود 

ربت  على كفةي وجلةس  فةي مكانةه  ، بينمةا تةابع اآلصةرون برنةامج 

 .األمسية
                                                           

7
 .من نص حزم الناردين - 
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اثرون علةةى  حةةين التقينةةا فةةي البهةةو، كةةان ثلةةة مةةن الضةةيوف يتنةة 

فقفسةةح لةةي . المقاعةةد واألمكنةةة، أشةةار الشةةاعر الكبيةةر أن أدانيةةه

 .أحدهم مكانه ألكون على شفا انعتاق من االرتباك 

توظيفك للفينيق في الن   الذي قرأت ةه البارحةة : ابتدر كالمه قائال  

ما نحةن فيةه ، لةم أجةد حةامال  لةه سةو  األسةطورع ، : قلتُ . موفق

مز  لى كل معانةا ع ، أردُت أن أجةد طريقةة لبةا طاقةة انبعاثيةة والر 

ضة في الموات الحاضر  .ُمحر 

 .قد حفلْت قصائدي بهذا: قال

اهتماُمك بالعنقان الفت  ، تظهُر وتصتفي ، ثم تظهةر وتصتفةي : قلتُ 

. 

 هل تذكرين شيئا  من ظهوراتها؟: قال 

 :هززت رأسي ، وقلتُ 

 كل  يوم  نموُت، وتحترق الصطوات وتولد عنقان" 

 ناقصة، ثم  تحيا لتقتل ثانية

 ."وسرحان كان أسير  الحروب ، وكان أسير السالم 

ه ، ثم قال  أرأيت ، كلما كةان حةرب تظهةر ، وكلمةا كةان : هز  رأس 

 .السالم تصتفي
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 !.أليس العكس صحيحا ؟: قلت  

ةةةمت ، كانةةةت عينةةةا  مليئتةةةين بمةةةرارع  لةةةم يجةةةب، ولةةةج  فةةةي الص 

، حاولُت أن أتبع فيهمةا أثةرا  للقصةيدع  الصيبات، وآثار مناف  ال ُتعد 

رع بالطاقة المثقلة بروح الثةورع  المتقلمة ، كما أثر فراشته المتفج 

 .والنضال

أيعقةةل أن يحمةةل هةةذا الجسةةد : رحةةُت أتسةةانلُ بينةةي وبةةين نفسةةي

هرع الوطنية، التةي أسةماها  النحيل ، كل  هذ  األوجا  ، أوجا  الز 

لةةه أن يبقةةى الهثةةا  وران  ؟ كيةةف" جةةراح الحبيةةب"الكنعةةانيون ب 

احتالل يبتغي اجتثاا الوجود الفلسطيني، ولم يقدر بفضل قيامات 

 :الشاعر، وعباراته التي ال تموت

 ."سقصيُر يوما  ما أريُد ، سنكوُن يوما  ما نريد" 

نم مةن أننةي كسةرته باتصةاذي  مُت ُمرعبا  بيننا ، على الةر  كان الص 

وكقن  شرايينه تحمةلُ  رهاقةا  بع  الصور للذكر  معه، فبدا فيها 

ومسةةافات كبيةةرع مةةن نربةةة، ومةةع ذلةةك فحةةين يةةتكلم تحةةس  بةةقن  

 .مفاتيح  أسرار  الكون في عباراته

مت له كتابي  "ما بةين زحةل وكمةقع " قد 
8
وانصةرفُت وأنةا أحةاول  

أن أتبةةةةةع ظهةةةةةورات عنقائةةةةةه، التةةةةةي كانةةةةةت تتبةةةةةع االنتفاضةةةةةات 

ةةة أمةةل واالنتكاسةةات فةةي القضةةية الفلسةةطينية ، فمةة ع كةةل  ظهةةور ثم 

                                                           
8
 .دمشق –دار طالس  – 3112صدرت عام  –مجموعة قصصية لي  - 
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وحلم ، ومع كل  اصتفان انكسار ، ولعل  أكبر االنكسارات كانت بعد  

صةةةروج المقاومةةةة الفلسةةةطينية مةةةن لبنةةةان ، حيةةةا ماتةةةت العنقةةةان 

دت من مقومات الرنبةة فةي الحيةاع  ، حتةى نةدت انهيةارا  ،  وتجر 

م فةةي  رمةز الشةةاعر بةذلك  لةةى الغةزو االسةةرائيلي ، الةذي كةةان يتقةد 

سطين حتى وصةل لبنةان ،واحتةل جةزنا  كبيةرا  منهةا، وقةد أر  فل

 .تصلى الجميُع عن الحلم  ال الشاعر 

ةةك بعنقائةةه ُمحةةاوال  النهةةو   مةةن جديةةد، وهكةةذا تعةةود  ظةةل  يتمس 

 ..لتصتفي، تعود  لتصتفي

 .تعوُد مع كل  عمل  فدائي  ، وتصاعد لفعل  سياسي 

ق  نفسةه ، ويصةبح وبقي  الشاعُر وحيدا  يلملُم أعةواد الطْيةب ليحةر

 :رمادا  

 وحدي أدافع عن هوان ليس لي" 

 وحدي كنت،

 عندما قاومت، وحدي

وح األصيرع  .."وحدع الر 

كان صد  الوحدع تقكلُ ظهري ، واحتراقات الشةاعر ترتسةُم أمةام 

صطوي، ترتقب ظهورات  جديدع ، تلك التي تعةرف كيةف تتصلةق و 
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مةةن مسةةام تةةقتلق ، لتشةةكل ملحمةةة نضةةال وهةةدير شةةعب ، يصةةرج  

 .فلسطين 

ال تزالُ العنقةان فةي كةل  ظهةور  لهةا تفةتُح دربةا  لألمةل والتةوق  لةى 

ةةس آصةةر   ا  علةةى أصةةابعنا ونحةةُن  نتحس  الحلةةم ، ولتتةةرك  أثةةرا  أبةةدي 

ك  من جران ريشة تحاولُ الظهور ماد وهي تتحر   .     ذرات الر 

 

 

 قديسة؟ أم أنت عاهرع   

 

ع بةدت المبةدعين عيةون في  ،المقدسةة، الجليلةة السةيدع مةر 

 رمزا   نظرهم في استحالت ،حتى والنور الطهر بغالالت ترفل التي

، جمال بين يمازج مكتمال    شةعران عنةد ،كمةا روحةي وجمةال   مادي 

 مةةةن أسةةةوارها شةةةي دت وقةةةد" طيبةةةة" مةةةدينتهم ظنةةةوا  ذ اإنريةةةق

 .  والغنان القصائد

 بالفسةةةةةاد تعةةةةةج   مدن سةةةةةة، مدينتةةةةةه الةةةةةبع  رأ  بينمةةةةةا

 الوجةع تمةارس ، المؤلمةة والذكريات والوهم والعهر والضوضان

 ، تشةيع ال النةزف دائمةة ذاكةرع فالمكةان حاملها، بحق   واالستالب

 .وموجعة مؤلمة ذاكرع
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 عليهةا، االطةال  اسةتطعنا التةي األدبيةة النتاجةات معظم في 

 ،وال المدينةة عةن راضةين والشةعران الكتةاب يكةن لم عقود، وعبر

نم ،علةى فيها الحياع  لى الهثين  لصةو  القاتلةة رنبةتهم مةن الةر 

 مةةن تةةوفر  ولمةةا المسةةتور، الجديةةد، واكتشةةاف فيهةةا  المغةةامرات

 بيةد والقيةود، التقاليةد سةرب عن ،والصروج والمتعة  للراحة سبل

 فةةةي يمشةةةي عمةةةن يصفةةةى ال والقهةةةر والظلةةةم بالغربةةةة شةةةعورا   أن  

ق دروبهةةا  لتعهيرهةةا، يةةدفعهم منهةةا اآلصةةر فالوجةةه  ليهةةا، ،ويتشةةو 

 فيهةا، االجتماعية والمعايير القيم لفقدان وذلك بها، عيوب ولصق

 هةي ألنهةا التشةتت، هةذا تلملم أن لها يمكن ال متفككة ندت والتي

، أو قيمةةة حافةةة عنةةد تقةةف ال ذاتهةةا حةةد   فةةي  تغييراتهةةا بسةةبب ُمثةةل 

نم فعلةى. فيهةا التناق  اشتعال ،وبالتالي وتقلباتها المستمرع  الةر 

 كانةت أن بعةد مغلقةة دائةرع ،تغةدو هؤالن لد  تضيق اتساعها من

 .تحد   ال أحالم على ومشرعة مفتوحة فضانات

وح قاتلة يراها" بودلير" الفرنسي الشاعر  وصانقةة ،وموحشة للر 

 :،يقول وضي قة

 حالةةةة  لةةةى نعةةةود  ننةةةا نحيةةةا، أن نريةةةد حيةةةا مةةةن هةةةالكون  ننةةةا" 

 مدينةةة بةةاريس فةةي يةةر  ال فهةةو." مةةدينتنا أنقةةا  عبةةر التةةوحش

 والتصشةةب المةةوات يةةر  ،و نمةةا والحلةةم والفةةن   والعطةةر الجمةةال

 يسةةعى فإنةةه ،لهةةذا وضةةيا  قلةةق باعثةةة يراهةةا المةةزعج، والتقلةةب

 بةاالنتراب  حسةاس مةن بةه علةق ممةا ليةتصل  عنها بديل إيجاد

 ."تغيرت لقد ، اآلن توجد ال القديمة باريس  ن  :" 
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ةةةة   بكةةةل   المدينةةةة لتةةةرك" الصةةةغير األصطةةةل" للشةةةاعر دعةةةوع وثم 

 والهةدون ، الجميلةة الطبيعةة حيةا القريةة  لةى والعةودع مغرياتها،

ةةةل فهةةةو والسةةةكينة،  الطمقنينةةةة عةةةن االنسةةةالخ وزر المدينةةةة يحم 

 قلبهةةا عةةن سةةلصتكم  فلقةةد القةةر  تلةةك  لةةى عةةودوا:"  والراحةةة

 ،"الصةبور عبةد صةالح" الشةاعر والةرأي بةالفكرع يساند  "المدن

م عنهةا االنسةالخ ذلةك يشهر" الصروج" قصيدته ففي  وجهةه ليةيم 

ا   العةةيش بمقةةدور  ،ليكةةون الصةةحران شةةطر  طارحةةا   ووحيةةدا   حةةر 

 :األلم عبانع

 القديم موطني من مدينتي، عن أصرج" 

حا    ." األليم عيشي أثقال مطر 

 جةةدران نيةةر المدينةةة فةةي يجةةد لةةم"  شوشةةة فةةاروق" والشةةاعر

 بةةل وحةةزين، ضةةائع بقنةةه ،يشةةعر ُمدهشةةة ممتةةدع ودروب عازلةةة

 :الصراب شدع من األموات يشبه

 هياكلها في ضائع  " 

 القلب صرب ميت  

 ."الضلو  في مصترق  

 وقةد بغةداد مدينتةه بةقن   يشةعر" السةياب شةاكر بدر" الشاعر بينما

رت  فسةةادها بسةةبب بةةه ُمنةةي   الةةذي واالحبةةاط الصيبةةة نتيجةةة تصةةح 
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 اسةتيحائها،  لةى دعةا التةي" عامورع" ك اللعنة فيها حلت ،فبغداد 

 الصةةراب ويسةةقط بمدينتةةه ليقارنهةةا هللا، نضةةب فيهةةا نةةزل والتةةي

دت ألنها عليها  :الطهر من تجر 

 

 ؟ بغداد أهذ "

  عامورع أن   أم

 المعاد فكان عادت

 "موتا ؟

 تغةرق فهةي ُمدنسةا ، مكانةا   تبدو المدينة أن   الشعر في نجدُ  هنا  لى

 ال والمبةةد  ، واقعهةةم يسةةتمرؤون ،والنةةاس والوحةةل الرذيلةةة فةةي

ا الغطةان هذا يزيل أن يحاول ةد ،بةل عنهةا الملةو    فرانهةا  لةى تعم 

 رائحةة تفوحُ  كعاهرع ويبرزها فيها، وجد  ن  جميل هو ما كل   من

 : شوشة فاروق فعل كما منها البغي

 القهر عاتية وجدتك" 

 العهر شامصة

 ."األمكنة فاسدع
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 وبتشةةظيه ، المدينةةة بقسةةوع عارمةةا    حساسةةه كةةان مةةن أكثةةر ولعةةل   

 ومةا حةاوي صليةل هةو بهةا، تمتةاز أن يمكن ميزع أي ة يفقدها فيها،

 :بيروت في قاله

  مدينة في عانيتُ " 

 ."والطهارع التمويه تحترفُ 

ةةرد فةةي أمةةا وائةةي الس   فةةي مفتوحةةا   فضةةان المدينةةة كانةةت ،فقةةد الر 

 علةةى أسةةقطها التةةي نظرتةةه وكانةةت" مينةةه حنةةا" األديةةب روايةةات

 والضةةةيا  بالغربةةةة شةةةعور  عةةةن ،تفصةةةح سةةةلبية ،نظةةةرع أبطالةةةه

ةةر ومصلصلةةة زائفةةة وهةةي والفسةةاد، . تماسةةك ألي   فقةةدان   عةةن تعب 

 سةةةاحقة وهةةةي ، ومصزيةةةة واهيةةةة فيهةةةا االجتماعيةةةة والعالقةةةات

 ومةةا ُيغرقهةةا، ،فالوحةةل دائمةةة ومعانةةاع جةةو  فةةي تجعلةةه لإلنسةةان

 قهةرا   وبالتةالي فسةادا   تنشةرُ  التي السياسية األوضا  سو  الوحل

 . اجتماعيا  

 يعةاني رواياتةه معظةم ففةي سةاحلية، مدينةة هةي مينةه حنا ومدينة

يةاح واألنةوان  والعواصةف المةوج من بطله   لةى بةذلك ،يرمةز والر 

تين بين والمعاناع االستغالل  انتزا  تبتغي ،أولهما متصارعتين قو 

 روايةةة بطةةل يقةةول لهةةا، الكةةر  فيبةةرز.  اسةةتعادته والثانيةةة ، حةةق  

 : حزوم سعيد" البعيد المرفق"
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 تنبعةاُ  راقصة موسيقى ،كانت الملهى قبالة المنشية في جلستُ "  

 والعةائالت ، الةداصل فةي يسةهرون وأثرياؤها المدينة وجهان منه،

 ..."والفرنسيون هنا تتواجد الكبيرع

 ويقةةوم ، المدينةةة فةةي والغربةةة والقهةةر باالسةةتالب يشةةعرُ  فالبطةةل

 المكةان ،ويسةتحق يالقةي فةال جوعةه، ليسةد   عمةل عةن دائةم ببحا

 :،يقول باللعنة منه

 ."العالم موانئ كل   وعلى عليك اللعنة ، الالذقية مينان يا" 

 الشةةةار  ،سةةةلكتُ  المدينةةةة فةةةي طفةةةتُ :" فيقةةةول المدينةةةة عةةةن أمةةةا

 الضةيقة ، الفرعيةة األزقةة دصلتُ  القلعة،  لى المنشية من الرئيس

.." لزجةةة كانةةت الشةةوار  رطوبةةة والقطةةط، بالقمامةةة المزدحمةةة ،

ةةة وانحطاطهةةا وسةةاصتها كةةل   ومةةع  تلةةك ،هةةي فيهةةا ُيغريةةه مةةا ثم 

 بحقهةةةم ،متمسةةةكين الفقةةةران فيهةةةا يعةةةيش التةةةي الشةةةعبية األحيةةةان

 ذلةةك ومةةع. بكةةرامتهم يعيشةةون الةةذين المناضةةلين هةةؤالن بالحيةةاع،

 . تتمنع وال طالبها ترد   ال عاهرع مينه، حنا بنظر المدينة تبقى

 القداسةةة ملؤهةةا نظةةرع  ليهةةا ينظةةرون مبةةدعين نجةةد   المقابةةل فةةي

 لغةتهم، فشةكلت اإبةداعي بنبضةهم تماهت حتى والسحر، والجمال

 ومدينتةةةه" قبةةةاني نةةةزار" الشةةةاعر هةةةؤالن مةةةن. رؤاهةةةم ورسةةةمت

 فقةد األلق، الحضور ذات دمشق. الفريد وعشقه بوجد  المشغولة

! ؟ حةةل   أينمةا وعقلةةه قلبةه فةي حملهةةا وقةد ال ،كيةةف هاجسةه نةدت

 :،يقول أسواقها وعبق حاراتها ورائحة أجوانها فيتذكر
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  مقعدي فمن"  

 الكبيرع العيون في وطني أر 

  دمشق مئذنات أر 

رع  مصو 

 ."ضفيرع كل   فوق

ع ومن  مةا كةل   يةر  بةل ، حبيبة كل   في يراها كان لمدينته حب ه شد 

 بةالمرأع األمةوي والجةامع ،كالمةاذن دمشةق في ومقدس جميل هو

 :يعشق التي

؟"   أالحظت 

 الجميلة دمشق تشبهين كم

  األموي ،والجامع الماذن تشبهين وكم

  السماح ورق 

 ..أمي وصاتم

 !أنثى؟ أنت كم  أالحظت

 دمشةةق مدينتةةه جمةةال وبةةين المةةرأع جمةةال بةةين ُيمةةاهي فالشةةاعر

ع المكةان يؤنا أن يحاول  نه ،حتى . األثيةرع لمدينتةه انحيةاز  لشةد 
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سة، المدينة فهذ    مةن مسةتثناع راتعةة، وجدانةه، فةي سةتبقى المقد 

ل أن في رنبته أو التجاوز، أو الصيانة  : نيرها  لى يتحو 

  امرأع من ما جميعا ، النسان أنت"

 ."كذبا صلتها  ال بعدك أحببتُ 

 صةةال مهمةةا  يصمةةدُ  ال لهةةا، عشةةقه أوار يصمةةدُ  فةةال نثةةر  فةةي أمةةا

 أطفةال كةل  :" يقةول ، هللا صةنع مةن بحبةل  ليهةا مربوط  نه وجال،

 ،فقنةةا أنةةا ، ال يولةةدون عنةةدما مشةةيمتهم حبةةل لهةةم يقطعةةون العةةالم

 عةةام آذار60 منةةذ أمةةي رحةةم  لةةى مشةةدودا   يةةزل لةةم مشةةيمتي حبةةل

0769 

مز دمشق مكانة على قباني نزار يؤكد ه يربطها الذي الر   التةي بقم 

سا   مكانا   تحتل    .الشاعر ذات في مقد 

 قلعةة أن   قبةاني نةزار ونثةر شةعر علةى االطةال  وبعةد ألؤمن،  نني

 وشةةةةةوارعها وكنائسةةةةةها وجوامعهةةةةةا دمشةةةةةق، وأبةةةةةواب دمشةةةةةق

 أن قبةاني نزار يجيد التي الياسمين بتالت من مصونة وحجارتها

ع  المشةيدع األسوار ذات" طيبة" كمدينة تماما   منها، قصائد  يرص 

 .والغنان الشعر من

وائي عند  لمدينةة عارما   تقديسا   نجد" حميد حسن" الفلسطيني الر 

 مةع تتفةق ،فنظرته روايته عنوان كانت التي هللا ،مدينة" القدس"

 وتعنةي" هللا مدينة" هي حيا العبري التراا في المجتباع المدينة
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 نضةبا   يعةد   منهةا اإنسةان ،وصروج فيها والتجذر والمحبة االتحاد 

 . عنها يستعا  ال مدينة ،وهي عليه اإله من

 وتاريصةةا   مكانةةا   القةةدس تبةةرز" هللا مدينةةة"  حميةةد حسةةن روايةةة

 : ومعنى ومعتقدا  

  ليةه تصةل حالمةا ومغناطيسةيته المكةان بسةحر وتصابُ  ستدهشُ "

 ،فةالبيوت أرا  الةذي هةذا صرافةي   مكةان ،فةقي   فعةال   حدا ما ،وهذا

 .."وجماال   وهمسا   وتاصيا   وتعريشا   عناقا   بالدوالي أشبه هنا

 لهةةا والمشةةرق الناصةةع الوجةةهو الحيةةاع تلمةةس"  هللا مدينةةة" ففةةي

فةت وقةد السةالم مدينةة أو سةالم، مدينة ،وهي  شةالم  لةى سةالم حر 

 هللا أسةمان أحةد القةدوس كلمةة مةن اشتقاقا  " القدس" ب ،وسميت

 . هللا بيت أي" المقدس بيت" سميت كما الحسنى،

اوي س بةديع هةو مةا كةل   يسرد فالر   ،ويةروح هللا مدينةة عةن ومقةد 

يحةان والمنمقة المعطرع سيرتها في  حتةى بالقداسةة ،ويترفهةا بالر 

 .هللا كتف على ممدودع لتصبح

نم وعلى  االسكندرية لمدينة" الصراط ادوارد" األديب حب   من الر 

 المحةيط هةذا وهةي ، زعفران ترابها سحرية مدينة: " عند  وهي

 نيةر ،بةل شاسةع ملحةي   كةون حافةة على النضرع، اليانع السحري

 ونظيةةةةف ونقةةةةي سةةةةاطع عةةةةالم - االسةةةةكندرية - وهةةةةي ، محةةةةدود

:" فيقةةول أصةةر  زاويةةة مةةن وقةةت، ذات يراهةةا أنةةه بيةةد.." وحةةي  
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د بقنةه   حساسةي فةي ،حتةى هش   عالم  ولكنه   السةاحل علةى متمةد 

ةة في لالنكسار قابل الصصر، هضيم مشدود ،متطاول  ،فةي بقعةة أي 

ع حرف على يقع لحظة أي ة  فةي صادعةة ،متالطمةة لهةا قةرار ال هو 

ةةا."  هةةدوئها لحظةةات  يشةةعر فهةةو القةةاهرع مدينةةة  لةةى بالنسةةبة أم 

 فةةي سةبيل عةابر مةازال أنةه علةى ويؤكةد وبالضةيا ، فيهةا بالغربةة

نم علةةى القةاهرع  عامةةا   وعشةةرين ثمانيةة فيهةةا أمضةى أنةةه مةةن الةر 

 ! سفر على وكقنه يحس  

" علةي عبةاس" الةدكتور الكاتب ُيبدي" مونودراما" مسرحيته في

 عنةد بةه ألقةي الةذي المعةذب بطلةه لسةان علةى المدينةة مةن موقفه

 يسةةةاند  أن القةةةدر علةةةى ،فتمنةةةى المدينةةةة صةةةارج للنفايةةةات مكةةةب

 المةةةدن أسةةةراب صلةةةف الةةةرك  وهةةةي قاتلةةةة رنبةةةة مةةةن وينتشةةةله

ةصب مةن مةل   فقد ، المقنعة المدن الميا ، فوق العائمة  ومةن ، الص 

 وجةدرانها أسةوارها اقتحةام فةي يرنب ذلك ومع المتلونة، أقنعتها

  نةةه. األبةةواب ،افتحةةوا األبةةواب افتحةةوا:" يصةةيح ،فنجةةد  العاليةةة

 حلةةةم بةةةين ، تحقيقهةةةا وعةةةدم رنبةةةة بةةةين التةةةقرجح هةةةذا يسةةةتعذب

 .وكابوس

نم علةةى  تماثيةةل يشةةبه المدينةةة فةةي االنسةةان أن   معرفتةةه مةةن الةةر 

صوع الطين   لةى بةذلك  الكاتب يرمز ،حيا الهبوط  لى ماله ، ذ الر 

د  . واألصالق القيم من المدينة  نسان تجر 
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د البطل  ن     قوع ،بين واستحالتها رنبة بين المتوالدع أوجاعه يمج 

 حلمةةه هةةي. المدينةةة - الرنبةةة أسةةوار أمةةام وضةةعفه   برازهةةا فةةي

 قلةةة ولكةةن وفيهةةا، منهةةا تةةقتي العةةذاب ومةةرارع والمقةةدس النبيةةل

 .  اليها الوصول في حيلته

 الحيةاع  لةى ترنةو ،فتيةة، رائعةة ،فبانةت المدينة تناولت سردي في

 يتشةةكل فراتةةي   مكةةان    نةةه" االسةةفيدار عطةةش"  روايتةةي فةةي كمةةا

  أن قةةي   بسةةد   نضةةبه ولُجةةم ترويضةةه تةةم   نهةةر كتةةف علةةى كةةالحلم

ةةة فةةي بينمةةا ، األيمةةن كتفةةه تشةةغل مدينةةة   ُينبةةت "  بعنةةوان لةةي قص 

 ثقيلةة، حجريةة  أقنعةة ذات مدينةة وجةدتها"   الحجةر مدينة أقنعة

 لةه كشةف حةين لجلجامش،" أتونابشتيم"  ل قول مع بتنا  أقوم

ها،  ،تقةع تعرفهةا أنت مدينة:" ... اآللهة أسرار أحد ُيعد   الذي سر 

 وسةطها فةي واآللهةة المدينةة شاصت ،لقد الفرات نهر شاطئ على

 نضةةبه ،فةةقورثهم مةةنهم اإلةةه انةةزعج النةةاس ضوضةةان فبسةةبب." 

 أن أرادوا"  وقةةةت وذات ، حجةةةر مةةةن أقنعةةةة وجةةةوههم ،وألةةةبس

 لحةم اصترقةت لقةد يسةتطيعوا ،فلةم أكثةر ليصصبوا أقنعتهم ينتزعوا

 ." وجوههم

 ،كالحربةان للمبد  النفسية الحالة ُيمثلُ  الذي المكان، المدينة، هي

 الالهثةةةين تمةةةنح عةةةاهرع جسةةةد تكةةةون ،تةةةارع عينيةةةه فةةةي متلونةةةة

 أو ، الصةلوات كةل   تمةت    لمتعبةد سجادع تكون وتارع ، الشهوات

 فةةي" أكبةةر هللا" يةةردد وهةةو الصةةوت ليالحةةق يتةةوق لنةةاظر مئذنةةة

 .الفضانات
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 !فيها؟ قدم موطئ لك هل المدينة، هي 

 !.    شهواتها؟ مدح في رنبة أو قلب، صفقة أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمي أحرقوا حين         

 

 .باأللم مصحوبا   يكون أن دون وقت   يمر   يكاد ال

 وتفةةن ن إهالكنةةا، الكةةل   تمةةاوت كونيةةة مةةؤامرع صضةةم   فةةي فةةنحن

 .لنا العذابات باجتراح
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 مةن صلقنةا أننا لوهلة أحسسنا حتى ألما   ونزفر ألما ، نشهق فرحنا 

 .طين من وليس ألم

 فةةي وتةةا  السةةمت، وأضةةا  البوصةةلة بعضةةهم فقةةد حةةين أل ْمنةةا فكةةم

ق وكم!الشتات؟  وأمةاكن، وأقةارب وأصةدقان أحبةة بغياب دمنا أْحر 

 !قلوبنا؟  لى عزيزع أشيان حتى بل

 يعةةد لةةم حيةةا عميقةةا ، ونةةاب بعيةةدا ، بعيةةدا   رحةةل مةةن هةةؤالن فمةةن

 كمةا تمامةا   حضةور، عةن تةنم   ذكةر  لنةا تةرك لكةن رؤيته، بإمكاننا

 .يغادر حين عليه يدل   ريشا   الطائر يترك

 الهةوان، فةي بةه وطةرح مكانةه مةن اقتلةع قسةرا ، نةادر من ومنهم

 .هؤالن من كنا وقد

دين أصةواتهم رفعةوا كالوحوش، هجموا ضبابي، صباح فذات  منةد 

حةةوا ،  سةةو  باإمكةةان يكةةن ولةةم البقةةان، وجةةه فةةي بسةةيوفهم لو 

حيل د أن قبل الر   . بالفتك هؤالن ويبدأ الضباب يتبد 

دا   يةةزال ال والنعةةاس البةةاردع، البيضةةان العتمةةة تحةةت أسةةرعنا  متمةةد 

 .الصحران  لى تنتمي بقعة يرحمُ  ال شباط وبرد األجفان، في

فةوا لم منا، أمتار ُبعد على كانوا  فةي لهةم يتسةن   لةم ألنةه  لينةا يتعر 

 ُحسةن مةن وهةذا!  أقةدامهم صطةو او أصةابعهم، معرفة الوقت ذلك

ة حظنا،  . دهمهم قصير ضالل فثم 
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 بةاحثين ، وصةوفهم دهشةتهم وسةط ويلوبةون يموجون الناس راح 

 الةذي المكةان هةذا باسةتثنان مكةان أي    لةى تقلهةم نقةل واسطة عن

 .األمان بفقد بونت

 وال الوقةةت فةةال شةةين، حمةةل ودون رنبةةة، دون البيةةوت نادرنةةا

 أن عليةه حكةم ممةن وكنةت شةين، فةي تفكةر ألن يسةعفانك الذاكرع

د لةةم ذلةةك ومةةع معةةي، جميةةل شةةين أي   حمةةل دون يغةادر  مةةن أتجةةر 

 لةي آنةى لكةن معي، آصذها أن فرنبت كتبي، أنس لم لهذا الذاكرع،

 ! كتابا ؟ آالف سبعة أحمل أن

 األصيةةرع النظةةرع ألقةةي برهةةة وقفةةتُ  أوالدي، الصةةارج  لةةى سةةبقني 

هشةةة يفةةوق بشةةكل   المرتبةةة كتبةةي  لةةى  ثالثةةين رافقتنةةي كتةةب. الد 

 فقنةا لهةذ. ذاتةي مةن قطعةة باتت حتى بها والتصقت أحببتها عاما ،

،  تبعةةا حيةة كائنةةات وكقنهةا باألشةةيان يتعلةق مةةن كةل   موقةةف أسةو 

  قبةةاني نةةزار  ان   أذكةةر. المةةر  وحتةةى بةةل والشةةوق الحةةزن علةةى

 قطعةةة قطعةةة لملمتةةه ألنةةي ؟فقجةةاب بيتةةك تحةةب   لمةةاذا:" يومةةا   سةئل

 بمةةةزاج جلبتةةةه ، نفسةةةي مةةةن هةةةو صةةةغيرا   بةةةدا مهمةةةا شةةةين ،كةةةل  

 .".أمامي أرا  وأنا أكثر واستمتعت

 كةل   تتوالةد كانةت فقةد بدمي، صفحاتها وأشعلت بترو   اقتنيتها كتب

 الرقةةاد أمكنةةة علةةى اسةةتولت حتةةى المكةةان، وفةةي عروقةةي فةةي يةةوم

 الةدقيق والفاصل المطبع،  لى المفضي والممر والجلوس والطعام
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 فةةي  ،بةةل األصةةابع بةةين والفةةرا، واليسةةر ، اليمنةةى الرئةةة بةةين 

 .واآلصر الهدب بين تفصل التي المسافة

م العودع، في أمل من تصلو ال ألقيتها أصيرع نظرع  مةا بدفن والتنع 

 .سوا  شين وال منه، الدفن أصذ اعتدت

حيل، من ساعات بعد  علةى كتبةوا بعةدما البيةت سكنوا  نهم قيل الر 

 الكتةةب مةةن اسةةتانوا  نهةةم قيةةل أيةةام بعةةد". النصةةرع جبهةةة" البةةاب

  لةةى فنقلوهةةا لهةةم، ضةةررا   يشةةكل الةةذي  وجودهةةا ومةةن الكثيةةرع،

 الكتةةب تلةةة حةةول النةةاس تجمهةةر.  بادتهةةا وأعلنةةوا المدينةةة، سةةاحة

 المعةري، العةالن أبةي صراخ عن نافلين فيها، النار أضرموا التي

 ربةةه، عبةةد ،وابةةن األصةةفهاني ،و طالةةب أبةةي بةةن علةةي و والنفةةري

 وكوليةت ،والعجيلةي، تةامر وزكريةا المةانوط، ومحمةد والفرزدق،

 .وآصرين..و السمان، ونادع صوري،

ل بعضةةهم انبةةر   شةةعرت رأيتةةه حةةين جوالةةه، علةةى المشةةهد وسةةج 

 وأن   احتةةرق دمةةي بةةقن   أحسسةةت لةةه، حةةدود ال بةةقلم شةةديد، بقهةةر

الن، في بدلو  يلقي منهم كل   الناس راح. تطفئه ال العالم أنهار  الةد 

 الشةاعر وتةذكرت يةداي، اقترفةت مةا علةى يلةومني بعضهم سمعت

 اللةةوم فةةإن   فلمنةةي:"  فيهةةا يقةةول الصمةةرع عاشةةق بةةدر، بةةن حارثةةة

 كةان من ومنهم." تغري قد المالمة  ن بها نراما       يزيدني فيها

 هةةؤالن بةةين ومةن..   لةةى ،  لةى ، متةةقلم  لةةى متقسةف،  لةةى شةامتا ،

 ،يلةوح أسةود بمنديل الرأس ،معصوب طويلة لحية صاحب انبر 
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 لوضعت موجودع هذ  الكافرع ، اآلثمة كانت لو وهللا: قائال   بسيفه 

 . الكتب هذ  فوق

 الحةرق، قصةا  علةي   فوجةب اقترفتةه الةذي بالةذنب لحظةة فكرت

ةة تهمتةةي تكةةن فلةةم  أحرقتهةةا التةةي جانةةدارك، مثةةل   والشةةعوذع حرالس 

حةاولوا   الةذي الصليةل  بةراهيم سةيدنا مثل دينية دعوع وال فرنسا،

 العمةةر وتكةةريس ، واألدب الثقافةةة تعةةاطي تهمتةةي و نمةةا. احراقةةه

 .الكتابة و ع للقرانع

 ...حقا  

 ،أتمالهةا بهةا أحةاط أن دون الكتابةة أسةتطيع كنةت فما جدا ، تقلمتُ 

 الغةةابرين، سوسةةنة عبيةةر أشةةم   ، بصةةحبتها قهةةوتي أشةةرب لوقةةت،

 . صاللها من والوجود

ف أر  حةةين نفسةةي أنةةبط  بعنقةةه يشةةرئب   بمؤلفةةاتي الصةةا  الةةر 

 .حين كل   ينمو ، وينمو بينها، بازدهان

بت روحي هي"  أقول؟ ماذا آ   ."هواها في تعذ 

 أن أسةتطع لةم الكتابةة، عن وعزوف احتباس أصابني فقدتها حين

 أصةر  وأسةتعير كتبةا ، أشةتري جديةد مةن وبدأت. لوقت حرفا   أصط

م فقورق بالكتابة، ،وشرعت قليال   الجرح رتق حتى . جديةد مةن الةد 

: السةنين عشةرات قبةل فقةال حالتي، استشرف لعله شاعرا   تذكرت

 ."المتصدعة كبدي فلذع ،في دمي في حياع، بقايا تزل لم"
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:" جبران قال كما مطلقا   منا األلم هذا كان ما ،لكن نقلم أن لنا قدر 

 كةةذلك يكةةون أن يمكةةن كةةان." آالمةةك أكثةةر اصتةةرت الةةذي أنةةت  نمةةا

 .الكتابة في صالصي ،وأعلن البحر أركب أن اصترت حين

ةةة الغاليةةة كتبهةةا صسةةرت التةةي الوحيةةدع أكةةن لةةم  آصةةرون أدبةةان ،ثم 

من هذا في الكثير نفقد أن جميعا   لنا قدر لقد. فقدوها ةعب، الةز   الص 

  لةى اآلثمةة يةدهم تمتةد ألةم. وحضارتنا لثقافتنا هؤالن بطش جران

 عقبةة يقةف كةان كقنمةا ؟ رأسةه وتقطةع المعةري العةالن أبةي تمثال

شةةيد هةةارون تمثةةال وكةةذلك! ؟ أمةةامهم  مكتبةةات يحرقةةوا ألةةم ؟ الر 

قة والمعرع حلب في كبر   هللا، أوليةان أضةرحة يفجروا ألم ؟ والر 

 ومقةةام القرنةةي، وأويةةس ياسةةر، بةةن عمةةار مقةةام مثةةل ومقامةةات

روا ألم أيوب؟ النبي زوجة رحمة السيدع  ويسرقوها بلدنا آثار يدم 

 صارجا ؟ ويهربوها

 دعةةوتهم ننسةةى أم أفغانسةةتان؟ فةةي بةةوذا تماثيةةل تةةدمير ننسةةى أكنةا

 مصر؟ في األهرامات تحطيم  لى

 بمصطوطةةةات الغنيةةةة مةةةالي، فةةةي" تمبكتةةةو" مكتبةةةة يحرقةةةوا ألةةةم

 كشةجرع المعمةر الشةجر ؟ مةنهم الشةجر نجةا وهل ،قي مة؟ تاريصية

 قةدرع فيبةاركون الناس يتقملها طبيعية تحفة تعد   والتي ،" قطمة"

 صنعها؟ في هللا

 كتبةةي أصةةذوا أنهةةم لةةو مةةاذا فعلةةو ؟ مةةا كةةل   مةةن هةةؤالن أراد مةةاذا

 علةى ولكةن. حةالهم ينصةلح قةد! قرأوها؟ لو ماذا منها؟ واستفادوا
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 النةور يةروا أن يمكةن ال هؤالن أمثال داوود؟ يا مزاميرك تقرأ من 

 أبةةدا ، يكونةةوا أن يسةةتطيعوا لةةن هةةؤالن. يعمهةةون ظةةالم فةةي ألنهةةم

 تةةاريع بةةال عاشةةوا، مثلمةةا ليموتةةوا:" حةةاوي صليةةل قةةال كمةةا ألنهةةم

 ."الهالك يحسون ال ،موتى

 .يقلمون ال ،ألنهم األلم حتى يعرفوا لن

  المتقلمين عذابات بوركت

 .         األلم بورك
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 فةالمتصو   تبعها التي المرأع

 

  المةرأع، تلةك عةن قرأتُ  كلما وانبهار، بدهشة أقفُ  زلتُ  ما

 يستحضةةرُ  أحةةدا   سةةمعتُ  أو حالةةة، فةي قةةدوع تكةةون أن ارتةةقت التةي

ةةعرها،  مسةةبوقة، نيةةر امتلكتهةةا التةةي الجةةرأع فتلةةك يةةذكرها، أو ش 

 . لهي هو ما  لى لتنتقل البشري، الحد   تتجاوز وأنها صاصة

ر أن استطاعت واحدع بكلمة  مةن رتةل   ليتبعهةا المسةار، تغي 

جال  .صطاها وتبعوا حذوها، ،حذوا المشهورين المتصوفة الر 

 لفظةةةة اسةةةتعملت التةةةي" العدويةةةة رابعةةةة" العاشةةةقة العابةةةدع  نهةةةا

 لإللةه عشةقا   اسةتحال الةذي الحةب   ، وأقوالهةا أشعارها في( الحب  )

 ، الصةةوفية معجةةم فةةي نائبةةا   ،كةةان جديةةد بمصةةطلح وأتةةت. الواحةةد

 .التابعون فيها ليمشي طريقا   رسمت قد تكون ،وبذا واستصدمته

 قةال حةين الكةريم القةرآن  لةى عليهةا مستندع نيرتها، وحيدع لفظة

 يةقتي فسوف دينه، عن منكم يرتد من آمنوا الذين أي ها يا:" تعالى

 العظيم هللا صدق.." ويحبونه يحبهم بقوم هللا
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اد نسمع كنا العاشقة، هذ  فقبل  فة بزه   نجةد لةم لكننةا كثر، ومتصو 

ق منهم أحدا    صوفةا   يبدون كانوا  نهم بل ه، الحب   مسقلة  لى تطر 

 هةةةذا علةةةى حيةةةاتهم ويمضةةةون مديةةةدا ، وحزنةةةا   النةةةار، مةةةن شةةةديدا  

هةةةد مةةةن األسةةةاس  كالحسةةةن وقالبةةةا ، قلبةةةا   والصةةةوف والحةةةزن الز 

"  عنه قيل حتى به ُمسرفا   بل بالصوف، مغلفا   كان الذي البصري،

 ."له  ال تصلق لم النار كقن   حتى الصوف عليه نلب قد كان

ف وأصرجت رابعة جانت  وجعلتةه االتجةا ، هذا من هدوالز   التصو 

 تطةةالع أن فةةي الهفةةة ، رانبةةة جعلهةةا الةةذي الحةةب   لعامةةل صاضةةعا  

 ثةواب فةي تطمةع هةي ،فال لديها أصر  لغاية وليس الكريم، وجهه

 األزلةي ولجمالةه هللا لوجةه صالصةا   هةاحب   كةان. نةار من نجاع وال ،

 . شارع أو مواربة دون مباشر   بشكل    ذلك ،قالت

                 الهو  حب   ينحب   كأحب  

 لذاكا أهل ألنك وحبا  

              الهو  حب هو الذي فقما

 سواكا عمن بذكرك فشغلي

                  له أهل أنت الذي وأما

 أراكا حتى الحجب لي فكشفك
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سةالة بهذ   ةرت الر   أي لغايةة، وسةيلة يكةن لةم الةذي هةا،حب   عةن عب 

ةح كةان بةةل جهةنم، لسةعير اجتنابةا    سةةفيان استفسةر وقةد .لجمالةةه ا  ب 

ةة وال نةةار  مةةن صوفةةا   عبدتةةه مةةا:" فقالةةت ماهيتةةه عةةن الثةةوري  ا  حب 

 ." ليه وشوقا   له ا  حب   عبدته بل ، السون كاألجير فقكون لجنته

 الحةةب   يكةةن لةةم فقبلهةةا ، المصةةطلح تغييةةر فةةي السةةبق لهةةا كةةان لقةةد

 لوجةدنا  دينةار بةن مالك  لى عدنا ولو مطروقا ، وأ معروفا   لهياإ

)  لفظةة يةؤثر كةان زيةد بن الواحد وعبد( الشوق لفظة استصدم قد

 .اإلهي العشق على اللةللد   المحبة وأ الحب   لفظة على( العشق

 معةروف:  أمثةال اآلصةرون ادالزه   فعل كما التبعاها قبلها كانا ولو

 صاصةا   فصةال   وضع  نه قيل الذي والمحاسبي ، والجنيد ، الكرصي

 العبةد حةب   أصةل عةن فيةه اتحةد   برسالة يكون ما أشبه الحب   عن

 قلةةوب فةةي بةةذرتها هللا أود   لهيةةة منةةة الحةةب   هةةذا وأن   ، للةةرب  

 ." محبيه

 ،الثالةا القةرن متصةوفة مةن عةد  يُ  الذي المصري النون ذو وتبعها

، لفظةة استعمل حيا  الةذي الةرازي، معةاذ بةن يحيةى وكةذلك الحةب 

 هةذا استصدام دائرع واتسعت ومباشر، صريح بشكل   ه حب ه أظهر

 شةعرا   المحبةة فةي أثةرا   تةرك الذي الحالج، وصلت حتى المصطلح

 .مواربة دون ونثرا  

ةر التةي رابعةة، ألفاظ متبينا   شعر  نظم عربي وابن  صاللهةا مةن عب 

مةةز ُمسةةتصدما   اإلهةةي، الحةةب   عةةن  ولكنةةه ، واإشةةارع والكنايةةة الر 
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 تلةك فعلتةه شةرح جرأته على وثورتهم العامة، نضب يعتصم لكي 

 الغةزل بلسةان ذلةك فةي العبةارع جعلةت: " قةائال   لةه نثري كتاب في

 علةى الةدواعي فتتةوفر العبةارات بهةذ  النفوس لتعشق والتشبيب،

 .." ليها االصغان

فة اسةتعمال فةي السةبب ولعل    مالنمتةه هةو ، التعبيةر هةذا المتصةو 

 يةةةؤثر عربةةةي ابةةةن قةةةال وكمةةةا لسةةةرائرهم، ،وتصةةةويرا   لحقيقةةةتهم

امع  .الشعور ويثير العاطفة يبهج حيا بالس 

 مةةن يترتةةب ومةةا معشةةوقات، أسةةمان يةةذكرون جعلهةةم الحةةب   فلفةةظ

 ونةةقي، وقةةرب وهجةةر وصةةد، وصةةل مةةن والحةةب   العشةةق حةةاالت

 مةةةنهم الكثيةةةر اتهةةةم حتةةةى االسةةةتعماالت فتشةةةعبت وسةةةكر، وصمةةةر

 و الحةةةالج، مثةةةل لحةةةادواإ الكفةةةر ثةةةم ومةةةن والفسةةةق، باإباحةةةة

 وآصرون؟ السهروردي

 طريقةة حتةى برابعةة تةقثر  يصةف لةم الذي الفار ، ابن فعل وكذا

 .أشعار  في لإلله الحب   في أسلوبه

           لذاكا أهل فانت دالال   ته" 

 أعطاكا قد فالحسن وتحكم

 ، رابعةة بدعان متقثرا    يقول كان ما نلمح دهماأل بن ابراهيم بينما

 علةةى فهةةو ، الصةةوفية مسةةيرته بهمةةا  نةةذ   نبةةوي بحةةديا وكةةذلك
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 بةه أتةت مةا نيةر طريقا   يبتكر أو بجديد، يقت لم شهرته من نمالر   

 .رابعة

 وبةين بينةي كثيةرا   تسانلته وقد ، اآلن نفسه يطرحُ  الذي والسؤال

 :نفسي

ر لماذا"   باسةتصدامهم ه حةب هم عةن رابعة وأولهم المتصوفة، عب 

ل ثةم البشةر، كبقيةة مةا شةص  بحةب   بةدأوا هل لإلنسان؟ ا  حب    تحةو 

 نسةاني،اإ الحب   بهذا فجعوا هل وأكبر؟ أسمى حب    لى الحب   هذا

  لهي؟ بحب   الصلود ضالة فوجدوا

 ليسةةتحيل أكثةةر حطبةةا   لةةه مواقةةد   اصلالةةد   فةةي االحتةةراق ذلةةك وأن

 .يمومةالد   صفة له عشق حرائق

 

 

 المرأع؟ من قباني نزار ريد ُ يُ  الذي ما

                                                                              

 دواوينةةه معظةةم قةةرأتُ  بعةةدما نفسةةي، علةةى طرحتةةه سةةؤال

 بفةرح والتقطةت  بداعةه طريةق فةي برنبة ومشيتُ  النثرية، وكتبه

 الصةةةو  تلةةةك العيةةةد، واألفةةةق والضةةةون بةةةاللون مجنونةةةة   طفلةةةة  
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د المرصةةوفة   باهتمةةام   ،ودصلةةتُ  الطويةةل الةةدرب جةةانبي علةةى بتفةةر 

ثةةه الةذي الشةةعري   عالمةه  فةةي سةافر الةةذي الكةائن هةةذا المةرأع، تؤر 

  بداعةه ويستمد   به يحتفي عقودا   بقي   الذي األنوثة ،عالم ألقا   دمه

ع ألقةاب   عليةه أُطلةق حتى منه،  أهمهةا ولكةن لةذكرها، مجةال ال عةد 

 .الوطنية ،وشاعر المرأع شاعر أنه وأبرزها

 .شعرا ؟ بياضه وصضبن حبا   لديه فجرن نسائه كل   فهل

نم على ، أنه هو يجيبُ    ال النسةان، مةن الكةم   بهذا معرفته من الر 

 يقةول التي قصيدته نسينا وهل!  حقيقي حب   في وقع ما نادرا   أنه

 : فيها

  أبدا   تفهميني لن" 

  شهريار أحزان تفهمي لن

  جواري في ينمن امرأع ألف فحين

  أحدا   ال أن أحس  

 ." جواري في ينام

 حبيبتةةه تتشةةكل لكةةي ،فةةالمرأع الواحةةدع يةةد  أصةةابع بعةةدد أحةةب   لقةةد

  ن بصةةعبة تليسةة شةةروط بشةةروطه،وهي تقصةةذ أن عليهةةا يتوجةةب

 تكونها؟ أن أعماقها حبه اصترق التي المرأع ارتقت
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 لةم الةذي هةو ، أمه تشبه أن تشبهه،وثانيها أن الشروط تلك أولى 

 وثالةا. شةفته ثةديها حليةب نةادر وال يومةا ، صدرها ضفاف يبرح

 مةن جةزن هةو كمةا عمرهةا من جزنا   شعر  يكون أن الشروط تلك

نم علةةى قةةط، تتغيةةر لةةم شةةروطه، تلكةةم .عمةةر   اقترابةةه مةةن الةةر 

 .السادس العقد مشارف

 أزال فةةال ، كثيةةرا   المةةرأع مةةن مطةةالبي تتغيةةر لةةم:" اعترافةةه نقةةرأ

 ترضةى عمةن أبحةا أزال ال ، أقابلهةا امرأع كل   في أمي عن أبحاُ 

 ." واحد سقف تحت وشعري أنا معي تسكن أن

 برعايةة اتحفتةه ألنها أم ؟ أبدا   تغادر  لم أألنها ؟ أمه لماذا ونسقل

 إحساسةةه ،ربمةةا داصلةةه فةةي الرجةةل عنجهيةةة منةةه صلقةةت صاصةةة

 .رائحتها بجوار أو صدرها على وهو والطمقنينة باألمان

 أمي بطن في كنت أن منذ"

 ."حبيبتي تكوني كي أصطط وأنا

 سةتكون امرأع وأية ، أمه سو  ومسامه وقلبه بعينيه ير  ال هو

 الشةةةروط ترتةةةدي ثةةةم شصصةةةيتها، تةةةتقم   أن عليهةةةا حبيبةةةة لةةةه

 .ليتقبلها لباسا   المتبقة

  العشق حالة وفي" 

  بيتا   الحبيبة ثوب يصبح
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 ."    أما   ويصبح 

ة  شةعور الشةعور، هةذا صاللهةا مةن الشةاعر يبةرز عديدع قصائد ثم 

 .وطن   وأنها ، أم   الحبيبة أن

 لةةةةي قالةةةةت" األول ديوانةةةةه ومنةةةةذ ، الشةةةةعري لصطةةةةو  فةةةةالمتتبع

ح وهو" السمران  وطنةا   لةه تشكل  نما أحبها التي المرأع بقن   يصر 

 .لديه األثير عالمها في دائرا    مولويا   ظل   ،لهذا

نم على   وطنه يجدُ  حل   حيثما أنه  ال ترحاله من الر 

 وطن دونما أني أزعم وكيف" 

 ."وطن هي أحبتني أنثى وكل

  ن   ،حتةةةى الشةةةعران مةةةن لكثيةةةر وطنةةةا   كانةةةت القةةةدم منةةةذ فةةةالمرأع

ونها ،راحةةوا قصةةائدهم يفةةارق لةةم وجودهةةا  بمةةا ،ويةةذكرونها يمجةةد 

 الوحيةد الموضةو  لبعضةهم باتةت  نهةا ،حتةى والنفس القلب يريحُ 

 مةةن لديةةه مةةا كةةل   يقةةول الةةذي الموضةةو . أشةةعار  كةةل   فةةي والفريةةد

 ،والوسةيلة والطريةق الرحلةة وهةي والنهاية، البداية فهي صاللها،

 .والوصول والحلم

 صةالل مةن حقةق الذي" قباني نزار" الدمشقي شاعرنا بينهم ومن

 وبالتةةةالي ، بحضةةةورها قصةةةائد  ووسةةةم ، الشةةةعرية ذاتةةةه المةةةرأع
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 ، والتةوهج االشةتعال دائمةة جعلها ،فقد ،ومالذا   وطنا   له استقامت 

 . األثير موضوعه وكانت

ع ُسئل  :"الوطن وتنسى المرأع عن الشعر من تكثرُ  لماذا:" مر 

ل   مةن ابتةدان كله شعري  ن  :" قائال   به اتهم مما فدهش  فاصةلة أو 

 التةةي األوليةةة المةةواد عةةن النظةةر وبصةةرف فيةةه، نقطةةة آصةةر ،حتةةى

 والتجربةةة ، ونسةةان رجةةال مةةن يملؤونةةه الةةذين والبشةةر ، تشةةكله

 شةةعر هةةو سياسةةية أو عاطفيةةة تجربةةة كانةةت سةةوان تضةةيئه التةةي

دع باألفكةةةار متةةةرف فشةةةاعرنا." وطنةةةي  واسةةةع وصيالةةةه ، المتجةةةد 

 ذلةك كةل   يصةو، ذلك ومع ، دائما   تتوالد الصور من منجما   ،يمتلك

 فةي يفصةل ممةن يستغرب الذي هو .والوحيد األثير موضوعه في

 : والوطن المرأع بين شعر 

 امرأع باسم كتبت كلما"

 :وقالوا عني، قوميتي أسقطوا

  للوطن شعرا   تكتب ال كيف

 "؟.الوطن نير آصر شين المرأع فهل

 لةه قصةيدع كةل   في ولنبحا مغايرع، قرانع ، قرانته نعيد أن علينا

 .أمه لبوس لبست أن بعد له، عاشقة امرأع شكلته وطن عن

 !. ؟ الثالثة األثافين بين الفصل نستطيع فهل
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 القبح دهشةُ 

 

قت ما  ."النور ظالم اشربْ :" قال حين البياتي صد 

 .. أحتمل ال

 هواجسةةةي تثيةةةرُ  مسةةةتهجنة فهةةةي ، جةةةدراني عةةةن العتمةةةة سةةةقزيلُ 

 الضةةةون عةةةل   ، بقظةةةافري قبةةةري فةةةي  نافةةةذع وسةةةقحفرُ  المصيفةةةة،

 .العتمة من أرتابُ  فقنا يقتيني،

 . ألدفق مدفقع يستحيلُ  قلبا   أريد ُيطاق، ال ببرد أشعر

 !.  قبرا   كن جمرا ، كن القلب، ذا يا
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" بةودلير"  قصيدع من  مقطع قفز ، القليلة الجمل هذ  كتبتُ  حين 

 : فيها يقول

  الظلمات في تسبح القبر رائحة" 

  المستنقع حافة على تدوس المتوحشة وقدمي

 ."الباردع والقواقع الضفاد  على

 فةةةي" بةةةودلير"   الهتمةةةام الكبيةةةر  السةةةبب عةةةن أتسةةةانل رحةةةت

 االشمئزاز؟ تثير ألفاظا   استصدامه

 !اإيحان؟ حيا من لها قيمة ال كائنات عن يعبر  نه بل

ر  القةةةةبح يسةةةةتجلب فالشةةةةاعر  يسةةةةتدعيه ، العتمةةةةة فةةةةي ويصةةةةو 

طب المكان يكونكي  بقصيدته، ب ه،يقدم تحت واللزج الر   بل يرح 

 الةذي الجديةد للسةر   معةادال   ويعتبةر ."  جديةدا   سةحرا   يةوقظ"  ألنه

 . المثالية  لى لالرتقان انطالق نقطة ويجعله أرضه، يغزو أن يود  

 مةع يتسةاو  أن – برأيه – ويمكن ومغايرا   جديدا   سيقتي فالجمال

 تافةه هةو مةا يتلقةى عنةدما بةه يتميةز الةذي القلةق يبلةغ حةين القةبح

لةةه ، وسةطحي هه أو فيحو  . مثيةةرا   نريبةةا   شةيئا   منةةه ويجعةةل ، يشةو 

 يرنةب لهةذا الجمةال، عةن القديمةة الفكةرع تحتمةل تعةد لم فاألشيان

 .ونريب نقي بشين ليقتي التدمير، طريقة على صلقه، في



 

137 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

ةة الغيةةاب هةةو"  هةةل القةةبح؟ هةةو فمةةا   نيةةر هةةو أم ، للجميةةل لبيالس 

 0"؟.ضد  أو الجميل

ة  فةي سوان سابقا ، مغمورا   كان القبح استطيقا   ن  " يقول، من ثم 

 فيكتةةةور" هةةةو  لةةةى أشةةةار مةةةن أول و ن ، الحةةةديا الفةةةن   أو األدب

 األجيةةةةال سةةةةارت ثةةةةم ومةةةةن ،" بةةةةودلير" عليةةةةه وأكةةةةد ،" هيجةةةةو

 لجةق لهةذا ، تحتمةل تعةد لةم الجمةال عةن القديمة فالفكرع." الالحقة

 الغرابةةةة علةةةى تةةةدل   التةةةي االضةةةافات اسةةةتعمال  لةةةى الحةةةداثويون

 بهةةذ  يقةةوم حالقةةب سةةو  شةةين وال ، المفاجةةقع لتولةةد هشةةة،والد  

 .المهمة

 الشةةعران عنةةد القةةبح لوجةةدنا العربةةي، أدبنةةا  لةةى عةةدنا لةةو ولكةةن

 ، بةه اشةتهر مةن أكثةر" الصزاعةي دعبةل" الشاعر ولعل ، منتشرا  

مةا الدهشةة، تثيةر  مةادع  لةى ليحيلةه عنةه، بالبحةا اشةتهر بل  ورب 

 صةالف ، أنثةوي جسةد فةي يجةد  أصةذ جديةدع، جمالية على القب 

 ومتعةةة راعةةب وجمةةال   مفةةاتن سةةو  فيةةه يةةروا لةةم الةةذين الشةةعران

 .كبيرع

طا قد ُصدناك"        يابس   ونحرك شم 

 الطنبور   كجؤجؤ منك والصدرُ 

              ناف  بحمى أشبهها يامن

 زفير   ذات للظهر قطاعة
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 نجد  ذلك ومع ، امرأته في قبيح هو ما  براز  لى يسعى فالشاعر 

م قةةد  هشةةةالد    لةةى دعتنةةا العربةةي الشةةعر فةةي جماليةةة صةةورع قةةد 

 . والتفكر

نم علةةى  ومةةا – شةةعرائنا عنةةد الهجةةان سةةبب نةةدرك أننةةا مةةن الةةر 

 الشةةاعر رنبةةة بةةدافع  يكةةون مةةا نالبةةا   -! هجةةائهم وأكثةةر أكثةرهم،

 ليةدل   كةذلك و.  فيه قيل الذي الشص  وقدر قيمة من يقلل أن في

 . الصلقي بالنق  التعري  أو السصرية على

  لةةى كعةةادتي سةةقعود الجةةاهلي، العصةةر قبةةل مةةا زمةةن  لةةى سةةقعود

" أوديةةب"   لةةى ،أعةةود بعضةها فةةي ورد الةةذي والقةةبح األسةطورع،

ج أبةا  قتةل حةين قبيح بفعل قام الذي  القةبح هةذا ظةل   ، بقمةه وتةزو 

"  مسةةرحية فةةي أدبةا   قرأنةةا  حةين لكةةن ، ألبةداننا ومقشةةعرا   واصةزا  

 . صلود  والدليل جماال   لمسنا"  سوفوكليس

 للقةةبح رمةةزا   الشةةيطان كةةان  ذ جحيمةةه، فةةي" دانتةةي"  فعةةل وكةةذا

 الحمامةةة أو المةةالك، عةةن نقةةول أن يمكةةن وال المشةةينة، واألفعةةال

 .برائق وليس مقبول نير ذلك ألن   قبيحا ، شيئا  

 جميل؟  لى القبح يستحيلُ  فكيف

 أو شةعرا ، كةان سوان ، الصعبة المهمة بهذ  يقوم الفن   أن   شك ال

  قصةيدته مةن بجةزن استشةهدت مةن ولعةل  . رسةما   أو سرديا ، عمال  

 ديوانةةه عةةالم ألةةجُ  ، القبةةيح عالمةةه  لةةى ألدصةةل جةةدارع األكثةةر هةةو
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 والواقعيةة ، بالواقعية التهامه بسببه حوكم الذي 6"الشر أزهار" 

ةر األدب أن   تعني  الواقةع، فةي األصالقةي االنحطةاط جوانةب عةن يعب 

 .ناية له  يكون أن دون

 كةالموت وأصفر   وبشعا ، فاسدا   مقززا   عالما   فيه نجد الشر فقزهار

 والعزلةةة والغربةةة  باليةةقس، والشةةعور القلةةق علةةى يبعةةا عالمةةا   ،

 قبيحةة فجعلهةا للمدينةة، وصةفه فةي المقيةت العالم هذا أظهر ،وقد

 كتةل عةن عبةارع وهةي ، والصطيئةة الرذيلةة في تتهاو  ، وعقيمة

 : المعتقل وتشبه وجحيم حجرية

  سعتها بكاملها، المدينة تقمل يمكن حيا" 

 ."معتقل ، جحيم مطهر، ماصور، ، مستشفى

ة  نهةا المدينةة، الشاعر ينعت الصور بهذ   والبةؤس القةبح فةي ةقم 

 حثالةة:"  هم فيها الذين والناس ، طابعها على يغلب الذي والشر  

 أشةةباح أو كرتونيةةة لعةةب  لةةى لينمتحةةو   ، مميةةزع نيةةر النةةاس مةةن

".9 

ةة  مةةن مدينتةةه فةةي القةةبح  بةةراز مةةن" بةةودلير" أكثةةر لمةةاذا ؤالوالس 

 قصائد ؟ صالل

 المفةةةز  الشةةةين أن   هةةةي للفةةةن   الُمدهشةةةة المزيةةةة  ن  :"  يجيةةةب

ر  ذا جميال   يصبح المصيف  1."فنيا   عنه عب 
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 وحةةي مةةن نشةةاز  لحةةن" :" الشةةر أزهةةار" ديوانةةه  عةةن قةةال وقةةد 

 الةةذي مالتقةةد   األصيةةر بةةالزمن يقصةةد ولعلةةه." األصيةةر الةةزمن آلهةةة

 وحالةةر   يحيةةي نظةةر  وجهةةة مةةن فيعتبةةر  ، المدينةةة  ليةةه وصةةلت

ر لالشةمئزاز نفثا    ال المادع سيطرع وما ، المتوثبة  وقةد ، والتصةح 

 سةةةتندال مةةةنهم ، األدبةةةان مةةةن قليةةةل نيةةةر الفكةةةرع هةةةذ  علةةةى أكةةةد

 الفةرح وبين األلم  لى يدفع نشاز بين بودلير مزج فحين وفلوبير،

 الةنفس، منةه تشةمئز لحنةا   ذلك من صنع ، والمتعة الشكو  بين ،

 حةةةةارع متعةةةةة"  لتولةةةةد اللحةةةةن سةةةةمو مةةةةع أليفةةةةا   يصةةةةبح ولكنةةةةه

 األدب يعطةي أن القبح،  ثارع وران من طمح فبودلير." بالمقاومة

 بهةا ليهةاجم األعصةاب، تثيةر صةورا   اسةتصدم أي ، عصبية صدمة

 .جميل هو ما الى ليرتقي وتقليدي، تافه هو ما

ةر:"  مقولةةة صةاحب" رامبةو" الفرنسةةي الشةاعر بينمةا  ال عمةةا عب 

 بتقبةيح يقةوم و نمةا القبةيح عةن يبحا ال فهو." عنه للتعبير سبيل

" فينةوس"  أسةطورع تنةاول فقد ، المرجوع الدهشة ليثير الجميل،

 منهةا ليصةنع السةمتين هةاتين عنهةا أزال  ذ ، والجمةال الحةب ربة

ُ  ، ومصيفةةا   قبيحةةا   كائنةةا    رأس ذات بشةةةعة امةةرأع جعلهةةا ، ومقرفةةا

 رائحتها بينما ، مقوس ظهر فوق كالحة نليظة، ورقبة ، مقروح

 . القرف تثير

 وداكنة، بالشحم مكتنزع ذلك بعد والرقبة" 

 معوج، القصير والظهر ، بارزان العريضان الكتفان
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 الملسان، كاألوراق الجلد تحت يلمع هنالد   

 ."االنتفاخ شديدع تبدو الظهر أسفل واالستدارع

 مةةرد  يةةدرك المفتعةةل، التقبةةيح لهةةذا رامبةةو نايةةة فةةي يتفكةةر ومةةن

ة ، لألسطورع بصلة ويمت   قديم هو ما لكل   كرهه حيا  رنبةة وثم 

ر أسلوبا   للقبح يجعل لكي جامحة لديه  سةبيل ال عمةا صالله من يعب 

 .عنه للتعبير

 أسةطورع:"  بقنهةا فيرلين عنها قال التي"  القاعدون"  وقصيدته

 ."الفظيع للقبح

ةد العجةائز مةن جماعةة على ينصب   فحديثها  الحيوانيةة فةيهم تتجس 

 القصةيدع كتابة على المحفز كان و ن ، والصمول والتعاسة والشر  

 . ذلك نير

 الةةذي بالنشةةاز، لغتةةه مالئةةا   القةةبح صةةهوع" ماالرميةةه" ويمتطةةي

 فةةةي الكةةةامن النشةةةاز"   أن يعتبةةةر  ذ القصةةةيدع بنةةةان علةةةى سةةةيطر

وح  بةةل نسةةان،اإ صةةفات مةةن لةةيس ، الحةةديا والشةةعر والفكةةر الةةر 

 ." نفسه المطلق الوجود صفات من كذلك

  الوردية الشطان صولجان" 

 الذهبية مسياتاأل فوق اآلسنة

 المطوي بي األ الرفيف هذا هو
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  6." سورعأ نار على تسندينه الذي 

 الرمةاد تقمةل وينتظةر القةبح، يحتمةل مةن هناك هل: السؤال ويبقى

 ؟  يتهيق تحته جمر ةثم   ،ألن   الباهت

ةة المةةان عمةةق وفةةي  السةةاكن لتحةةرك  عناقةةهأ تتطةةاول نبةةت اكنالس 

 للتنفس؟ مرشحة زهرع بتويج

 أن ولكةن احتماله، األكيد من لكان الشاكلة هذ  على القبح كان لو

 القبةةر، ظلمةةة ديةةدان واحتمةةال الشةةر، أزهةةار صةةاحب كقةةبح يكةةون

 !.؟....فهذا

 ....سبيل ال عما يعبر األدب  نه

 

 

 

 

 

مت حرائقُ          الص 

 الفرات عن نق  نورس   جناحي تالمسُ   
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 (0) عتبة

 ، ورمال وقرطاس بئر  على"  ، مكان على نصتلفُ  قد

 وقةد ، النةاس فةي واسةتصلف ، الصيمةة فةي اآلصةر صد  من وعلى

 ."  وجال صال

ةه علةى نتفةق أال محةال ولكةن ، الشةعران أحةد قةال كما   شصصةية أن 

ةداقة بالحةب   مترفتين يدين يمد   ، للجميع ودود  فتحةت   فةإن ، والص 

فحة مها التي كتبه كل   من األولى الص  ن قد تجد  لألصدقان، يقد   دو 

 : بعبارع وذيله  هدان

ع"  ته على نرد   فكيف"  دائمة بمود   ؟ مود 

 (6) عتبة

 يفعةل كمةا ، مقاييسةه البتةة أدرك وال ، النقةد ُيكتةب كيف أعرف ال

 شةةاكلة علةةى انطبةةاعي أنسةةج ، أدبيةةا   عمةةال   أقةةرأ فحةةين  ، النقةةاد

 الةةةن    يقةةةاربُ  نةةة    أو ، صةةةفحات عبةةةر ممتةةةدع نثريةةةة قصةةةيدع

 . القصصي  

ةةة، نحةةو ومةةال ، بلونةةه اليةةاقوت جةةنح  ن العةةذر فةةقلتمس  أو الفض 

 . نبيذ زق   في الشمس بهانُ  ُعت قت
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 : الق    مرايا 

 فمةن كتةب، مةن نصةدر ومةا ، نكتةب مةا بكةل   احتفى ، ناقدا   عرفنا 

ا ةا ومن ؟ األدبي   منجزنا فيه الناقد ناياتُ  تقتفي لم من   يسةمع لةم من 

 قاصةا   وقرأنةا ! ؟ والمجالت الجرائد صفحات على الحبري    يقاعه

 القةةرن مةةن السةةبعينيات مطلةةع فةةي القصصةةية تجربتةةه بةةدأت  ذ ،

 مجموعة في تكون أن لها قي   قص  من كتب ما ونشر الفائت

 عةام( الطويةل الطويةل الندان) وذلك ،0772 عام( األحيان موتى) 

  ،6111 عام( منتهية نير هواجس)  ب انتهان ،0791

 فراتيةةةة قصصةةةا   يجةةةدها ، والثانيةةةة األولةةةى المجمةةةوعتين وقةةةارئ

 المحةةةور وهمومهةةةا بمعالمهةةةا الفةةةرات بيئةةةة تشةةةكل  حيةةةا بحتةةةة،

 ، والفشةل والظلةم والبؤس الفقر حكايات من تروي بما ، الرئيس

 أراد حيةةا(  الوقةةا  سةةالم)  قصةةته فةةي كمةةا الطمةةوح مةةن وقلةةيال  

 ال فةردي طمةوح أنةه ،بيةد المتةقزم االجتمةاعي الواقةع من الهروب

 كمةةا ، فاشةةلة النهايةةة تةةقتي لهةةذا ، الجمةةاعي مسةةتو   لةةى يرقةةى

 وتقةةف ، المنطقةةة فةةي المةةرأع تقيةةد التةةي االجتماعيةةة القيةةود نلحةةظ

رها، دون (  القيةد)   قصةة فةي كمةا ذكةوري مجتمةع يفرضها  تحر 

 التةةي القتةةل عمليةةة ننسةةى وال ، الطويةةل النةةدان ذلةةك مجموعةةة فةةي

ة بها تميزت افةة حيا(  الحمى)  قص   هنةا اإنسةان بةقن تبشةر العر 

ا  : واقعا   تقرأ بذلك وهي ، مقتوال   أو قاتال    م 
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 ، القتةل علةى مفتوح القتل درب ، قتلت كما سيقتلون ولكن هم" ..  

 11 ."  مقتول والقاتل الفصول كل   في ينمو القتل شجر

ا  قةد الكاتب نجد(  منتهية نير هواجس)  الثالثة المجموعة في أم 

 ، فحسةب النائيةة بلدته ليس ، البالد ضفاف نادر وقد نورسا   ندا

ةماوات بةين متنقال   ، أيضا   وطنه و ن ما  لهواجسةه تتسةع علهةا  الس 

 حيةاع علةى تنةبلج  ذ ، عمقةا   أكثةر معةان   قصصه وتقصذ ، ومعاناته

 أمدان على وانفتاحه ، الكاتب حياع تمس   بمتغيرات   تتقثر معاصرع

ةابقتين المجمةوعتين قص  صالف ، وثقافيا   تاريصيا   ، مغايرع  الس 

ان اللتين  . الفراتي االجتماعي القا  تمس 

ان  وعلةةى ، المحطةةات بةةين بةةالمرأع التقةةاؤ  يكثةةر االنفتةةاح ذلةةك جةةر 

، ، نسةيان  لى ماله سريع حب   ليتوالد الطائرات متن  ذلةك ومسةو 

  لةى  ضةافة ، واالنكسةارات والغربة القاتلة الوحدع من االحتمان ،

م  نصبويةةون وهةةم المجموعةةة أبطةةال معظةةم  ذ العربةةي، المثقةةف تةقز 

 هةةةذ  ، دائمةةةا   منكسةةةرين ولكةةةنهم ، جيةةةدا   يفكةةةرون ، اسةةةتثنان بةةةال

ي الةذي واقعةه مع المثقف عالقة نتيجة تقتي االنكسارات   لةى يةؤد 

حيةل حيةا متشةابهة القصة  ونهايةات.  وصةوف وفقةد صذالن  الر 

مت المحتوم  علةى الشصصةية انكفةان في القا  يساهم الذي والص 

 عربةي مثقةف(  مضةاد ومونولةو، مونولةو،)  قصةة ففةي ، ذاتها

 الةةبالد فةةي التنميةةة موضةةو  يتنةةاولُ  ، أوربةةة فةةي مةةؤتمرا   يحضةةر

 ، االجتمةةا  فةةي قيةةل عمةةا أذنيةةه أصةةم   وقةةد البطةةل نجةةدُ  ، العربيةةة

 وقةد النهايةة فةي ليقةول المةؤتمرين مةع القطيعة دائرع في وتقوقع



 

146 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

ةةل   جماعةةات كةةانوا ، اللقةةان انقةة   : "  المشةةاركة علةةى صةةمته فض 

ثون  99 ."  شيئا   أسمع ولم ، يتحد 

ةةمت ويتناسةةل ر ، النصةةو  كةةل   فةةي الص   نابةةة يغةةدو حتةةى يتشةةج 

"  ب المجموعةة قصة  أولةى الكاتةب عنةون أن منةذ يبدأ ، كثيفة

مت  فةي المةرأع التقةى فحةين ، عليةه دالةة بعبةارات وصتمهةا"  الص 

 لةةم ، الالئبةةة والوجةةو  ، البطيئةةة واألرجةةل بالكتةةب، مكتظةةة صةةالة

ع بهةا لقائةه علةى الوقةت مةن مضةى كم يعرف يكن  ، األصيةرع للمةر 

 ، مةوحش صةمت شةا "  ، أمةدا   دامت مساكنة من انفصالهما بعد

هةا تجةب لةم ، افتقةدتك لقةد ، تقصرت   لقد:   همس ألي بعد لكن ه  ألن 

مت تؤثر لألسف  7 ."  دائما   الص 

ةةته امةةرأع يثقةةل الكاتةةبُ  يجعةةل الةةذي فمةةا ةةمت قص   التةةي هةةي ، بالص 

ر ولةةةم   ؟ زمانةةةا   عاشةةةرته  هةةةي هةةةل:"  بعةةةد فيمةةةا بقولةةةه ذلةةةك يبةةةر 

 ؟ المقلق توثبها أمام النفس هدأع أم ، المحارب استراحة

 ، بسةيطا   سةؤاال   سةقل ، مجلةدا   تتصةفح لمحهةا القريةب البعد وعلى

ةمت الكاتةب ليغرقهةا تةرد   ال المةرأع أن   بيد  وسةاد:"  يقةول  ذ بالص 

ةةمت ةةه  ال ،" المجلةةد فةةي ووجههةةا ، ثانيةةة الص   آصةةر فةةي ينطقهةةا أن 

 لتضةةيف" ؟ يكفةةي الوقةةت بعةة  أن   تعتقةةد هةةل: "  لتسةةقله الةةن   

ةة هةل ، نفسةي وحشةة ألفةتُ  لقةد:"  بعدئذ    اسةترجا  مةن فائةدع ثم 

 09 ." كلها المرارع
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 منتهيةة نيةر هةواجس"  قصة  بةاقي ليشمل صمته الكاتب ويمد   

مت مع صوتها ينسابُ ( "  نافية عتمة)  قصة ففي"   ونحةن الص 

 تجاذبنةةا"  و"  صضةةران مازالةةت أوراق  أكةةوام علةةى السةةير نغةةذ

ةمت ونبةت ، كةالم مةن طرفا    مشةاعر مةن حفنةة وجوهنةا علةى الص 

رع  ." الكالم أطراف على متكس 

 وال حةةائرع نظراتةةه: "  يقةةول(  كثيةةرع أصةةر  أمكنةةة)  قصةةة فةةي

 مثةةل الالهثةةة أنفاسةةها أن   حتةةى صةةامتة وهةةي حةةال، علةةى تسةةتقر

فةةان كانةةا"  و."  الموجةةع األنةةين  مةةع قل ةةت ،ثةةم  ليةةه للحةةديا يتله 

من ةاعة يقضةون ثالثةتهم وصةاروا ، الكلمةات الز  ةاعتين أو الس   الس 

مت في  ." الص 

ةةة وفةةي ةةمت الكاتةةب يهةةب(  بةةالغ حنةةو) قص   أبطةةال علةةى حتةةى الص 

غار قصه  وشةرود جةد   صةمت يةتعلم الطفةل فصةار: "  فيقةول الص 

 ." نظراته

 صةةمتت ، كلماتهةةا تبةةين يسةةتطع ولةةم( :  األعمةةاق أنةةدلس)  وفةةي

 فةي نرقنةا( : "  الوقةت مراثةي)  وقصةة."  النشةيج في وناصت

مت  ." الص 

مت هو  حتةى أصةر   لةى قصةة مةن تمتةد   حرائةق، يستحيل  ذا   الص 

 ، وداللةةة رمةةزا   يفةةي ُ  متميةةزا   وبطةةال   ، الكةةالم عةةن بةةديال   يكةةون

مت يكون ونالبا    . واقيا   درعا   يكون حين أبلغ الص 
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ةةةمت، دالالت عةةةن تسةةةانلتها كثيةةةرع أسةةةئلة   فةةةي مةةةارت التةةةي الص 

 أمسةيات ففةي: "  المكةان وصف شملت حتى المجموعة نصو 

 حفيةةف صةةوت سةةو  الحديقةةة فةةي ُيسةةمع ال ، موسةةكو ضةةواحي

 حتةةى تجل ةةد شةةين ،كةةل   يسةةمع ال الهمةةس حتةةى ، الشةةجر أوراق

مت هذا علي نال هو كم تعرفون لو ، الصباح  91 ." الص 

 نفسةي تعبيةر  ال هةو مةا هيةف أبةو هللا عبد صمت  ن  :  قال أحدهم

  لةى اإنسةان يةدفع الةذي ، االنفعةال أو الفعل على القدرع عدم عن

ةه:  علقةت و حةداهن ، الوحدع  لى اللجون أو االعتكاف،  قةا  ألن 

ةةةمت ، الكةةةالم يحةةةب   ال  ، للصةةةوف موضةةةوعي معةةةادل عنةةةد  والص 

 ومهابةةة قدسةةي ة لصةةمته نةةر  بينمةةا ، بةةاآلصر التعلةةق مةةن الصةةوف

 كتاباتةه صةالل مةن فنشةعر كثيةرا ، ويكتةبُ  كثيةرا   يقرأ فهو وعطان،

 حرائةق وما ، تشغله وهواجس أحالما   يحمل يزال ما أن ه المتدفقة

  لةةى النةةار وصةةول ومةةا ، آفاقةةه واتسةةا  لتقملةةه مسةةونا    ال صةةمته

مت ذلك تحليق  ال جناحيه  .  العالي حلمه أمدان في الص 
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 أورفة شانلي

ان ها،الر  )  قة شقيقتا (حر   الر 

 

ةةمان فةةي نجمةةات   مثةةل ، جمةةيالت شةةقيقات ثةةالا كةةن    ، الس 

 ، بكةةر ديةةار ، ربيعةةة ديةةار"  عةةدناني ودم عربةةي صةةيط يةةربطهن

 مةع ظلتةا اثنتةان ، ففصةلهن بهةن   مةر   زمنةا   أن   بيةد"  مضةر وديار

در في ومازال نقت وأصر  ، بعضهما  ! . ُيحد   ال حنين   الص 

 أورفةة شةانلي أو ، أورفة مدينة عن الكثير أعرفُ  كنتُ  ما

قةة شةقيقة أنهةا سةو  ، االسةم هةذا األتةراك عليهةا يطلق كما  ، الر 

 : هو مرارا   سمعته ولقب ، التاريصيتين وحران

 مةن فبرايةر شةهر فةي أزورها ألن دفعني مما"  اآلراميين أثينة" 

 مةةن ومفكةةرين أدبةةان مةةن كبيةةر عةةدد بمشةةاركة ،6101 العةةام هةةذا

 فةةي األتةةراك بعنةةوان بنةةدوع للمشةةاركة العربةةي، والةةوطن سةةوريا

ان جامعة في العربية اللغة معهد والفتتاح ، العرب عيون  . حر 
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بب   القةرن أواسةط فةي أنةه هةو اللقةب هةذا عليهةا  طالقهم في والس 

ابع  القةديم اسمها وهذا"  آدسا"  أصبحت ، الصامس والقرن ، الر 

ا   مركزا   رياني األدب في هام   مةن كبير عدد على اشتمل حيا ، الس 

 لهةذا ، اليونانية عن المترجمة والفلسفة العلوم مصتلف في الكتب

 . اآلرامي العالم أثينة اعتبرت

 يبعةةةد مرتفةةةع علةةةى الجديةةةد اسةةةمها وهةةةذا ، أورفةةةة تقةةةعُ 

قةة مةن قريبةة وهةي ، البحر سطح عن متر111  عنهةا تبعةد  ذ الر 

 الشةةمال  لةةى ، كةةم11 السةةورية أبةةي  تةةل بلةةدع وعةةن ، كةةم 011

 . منها الغربي

 وهةي ، فدر بتل ُيعرف جبل   والجنوب الغرب من بها يحيط

  ذ ، كقصتيهةا والتاريع الق دم برائحة وتغو ُ  باآلثار، تمورُ  مدينة

ةة ،ولهةا اآلشوري العهد  لى تاريصها يعود ةة أهمي   لوقوعهةا تجاري 

 بةالد بين التجاري الطريق وعلى ، الفرات نهر على المدن كسائر

افدين ع سميت وقد ، والشام الر   قةام التةي آدسةا:  منهةا أسةمان بعد 

هةةةةا ،  بتجديةةةةدها اليونةةةةاني األول سةةةةلوقس  فةةةةي وأورهةةةةو ، والر 

ةةةريانية   لةةةى نسةةةبة ،وأنطوصيةةةة وأورهةةةين ، الكلدانيةةةة آور ، الس 

 . أورفة شانلي وحديثا   ، وأورفة  ، الرابع أنطيوصس

 كانةةت نقةةود علةةى منقوشةةة ، حكموهةةا ملةةوك أسةةمان وجةةدت وقةةد

 ملوكهةا وعرف ، عربية نبطي ة أسمان ومنها ، القديم في تستعمل

 عةام حتةى م.ق096 عةام منذ حكمها على تعاقبوا ، األباجرع باسم



 

151 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

ومةةاني اإمبراطةةور بسةةط حيةةا ، للمةةيالد602   سةةلطانه كةةاركال الر 

 . المستقلين الملوك آصر وهو العاشر أبجر ملكها وأسر عليها

هةةا السةةم بالنسةةبة أمةةا  ، لبانيهةةا نسةةبة جةةان  نةةه فقيةةل ، الر 

هان وهو  عليهةا اسةتولى وقةد ، دعةر بةن مالةك بةن البلةدني بن الر 

ان نصةةيبين مةةع610 سةةنة الفةةرس  أن    ال ، أزدشةةير بقيةةادع وحةةر 

 أبجةر هةو عليهةا ملكةا   ونصب أعادها الثالا نورديان اإمبراطور

 اإمبراطةور وفةاع حتةى عليهةا حاكما   وظل   عشر، الحادي كار عبد

ها أهل وكان.  ، فيهةا النصةرانية انتشةار قبةل الكواكةب يعبةدون الر 

 و  عزيةةةةز بةةةةالعربي ومعنةةةةا  آزيةةةةزوس اإلهةةةةان آلهةةةةتهم، ومةةةةن

 قةةد الصةةامس أبجةةر ملكهةةا  ن   وقيةةل ،  مةةنعم ومعنةةا  ،  مونيمةةوس

 الةةولين الحةةواريين وبةةين بينةةه وتمةةت المسةةيح  لةةى رسةةالة بعةةا

ةةةزع الكنيسةةةة ابنةةةة أضةةةحت حتةةةى مراسةةةالت  الجزيةةةرع فةةةي المتمي 

 األديةةرع وانتشةةرت ، عظيمةةة كنةائس فيهةةا أنشةةئت لةةذلك ، الفراتيةة

هبنة ةوري أدصلهةا التةي والر   شةاعرا   كةان  ذ ، سةيروس افةرام الس 

 فغةةدت للسةةوريين عظيمةةة جامعةةة الكنيسةةة مةةن جعةةل وقةةد ، دينيةةا  

ها  مةن كبةر  قاعةدع صةارت كمةا ، للنسةاطرع ثقةافي مركز أهم الر 

 سةةبع بهةةا تلتحةةقُ  أبرشةةية ومركةةز ، الشةةرق فةةي المسةةيحية قواعةةد

 . البرادعي يعقوب أساقفتها أشهر ومن ، أبرشيات

 يةد فةي تقةعُ  كانةت فتةارع ، تاريصيةة مدينةة كةقي   الصةراب الرها نال

ومةةان ضةةت كمةةا ، الفةةرس يةةد فةةي وتةةارع ، الر   مةةن لفيضةةانات تعر 

 اسةةتولى ،ثةةم القةةوط نهةةر أو كوبةةون، قةةرو باسةةم المعةةروف النهةةر
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 للمةةةةيالد 297أي للهجةةةةرع 09 سةةةةنة المسةةةةلمون العةةةةرب عليهةةةةا 

وم يد من وأصذوها  حيةا ، الصطةاب بةن عمةر الصليفة عهد في الر 

ها باسم وتسميتها فتحها تم    آدسا اليوناني اسمها من بدال   الر 

 وفةاع بعةد الصليفةة عليهةا وال  الذي عامر، بن سعيد فيها بنى وقد

 عليهةةا نةةار ثةةم ، الرهةةا مسةةجد أسةةما  مسةةجدا   ، نةةنم بةةن عيةةا 

 واسةةتولى ، شةةعبها وقتلةةوا وصربوهةةا فنهبوهةةا ، جديةةد مةةن الةةروم

 ، شةةتى معةةارك الفةةرنج وبةةين بيةةنهم ودارت ، السةةلجوقيون عليهةةا

 باسةةم عرفةةت  مةةارع فيهةةا وأقةةاموا0179 عةةام الصةةليبيون وكةةذلك

 ملكةه وظلت ، زنكي الدين عماد السلطان أصذها ثم ، آدسا كونتية

 ، للهجةةةرع212 سةةةنة حتةةةى األيوبيةةةون ملكهةةةا ثةةةم وفاتةةةه، حتةةةى

 عليهةا اسةتولى ثةم ،0971سةنة تيمورلنك ونزاها التتر واجتاحها

 تتبعهةةا  يالةةة وأصةةبحت ، أورفةةة وسةةموها0297 سةةنة العثمةةانيون

ورية المدن من العديد حبة الزور كدير الس  قةة والميةادين والر   والر 

ان  تركمةةاني ألةةف ثمةةانون يسةةكنها بةةقن السةةلطان أمةةر وقةةد ، وحةةر 

 العربيةة العشةائر عيشةة فيها يعيشون ومازالوا ، سياسية ألسباب

  الشةعبية األزيةان رأيةت وقةد ، قةيس قبيلةة مةن وهةم لهم المجاورع

 نسةةان الرقةةة أهةةل أزيةةان كثيةةرا   تشةةبه أورفةةة شةةعب يرتةةديها التةةي

 باللهجةة يتكلمةون فةإنهم العربية باللغة تكلموا  ن وحتى ، ورجاال  

  الرقاوية

 يةدعى والثةاني هةاالر   قدفنة أحةدهما فنةدقين في نزلنا زرناها حين

ة العربيةة باللغة أي" مانجي"  الصانةات طةراز علةى وكةان ، ىالمغن 
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 ليلةة ألف في التي األماكن تلك يشبه ، وساللم قناطر ،فيه القديمة 

 ال متاهةة عةن عبةارع والثالةا الثةاني الطةابق فةي والغرف ، وليلة

 ، عليهةا تدلةه  شةارات وضع  ذا  ال نرفته يعرف أن للنزيل يمكن

 لوحةة الواسع المدصل صدر في يوجد ،كما سيضيع فإنه ذلك ومع

 وأيةن ،  الالتنتهةي بحكاياتهةا سامعها تتحفُ  وهي لشهرزاد كبيرع

 يلتصةةق كمةةا ، تعبةةقُ  القةةدم ورائحةةة ، ينشةةدُ  تراثةةا   تالحةةظ اتجهةةت

 القديمةة ،الحلةي التقليديةة الصةناعات فيه تبا  قديم سوق بالفندق

ةةجاد ، اليدويةةة ،والتحةةف  يطةةل   الفنةةدق نةةرف شةةرفة ومةةن ، والس 

ها المقامات من عدد فيه كبير جبل "   "  بةراهيم سةيدنا مقام أهم 

 هةذ  أن  :  كلمتةه فةي أوقطةان نةوري السةيد أورفةة والةي ذكةر وقد

 أراد هنةا  ذ ، السالم عليه  براهيم النبي تحرق أن رفضت المدينة

 .." عليه وسالما   بردا   كانت النار ولكن ، حرقه النمرود

 حتةةى القةةدم، فةةي مونلةةة أثريةةة معةةالم تجةةد طرفةةك أدرت   وأينمةةا

عةةةة األحجةةةار ذات أرصةةةفتها  قةةةدمها علةةةى تحةةةافظ مازالةةةت المرب 

 تلةك الفةت هةو ومةا ، وجوامعهةا أسةواقها ،وكذلك األصاذ ورصفها

 عيةةون مةةن تشةةرب والتةةي جانةةب كةةل   مةةن بهةةا المحيطةةة البسةةاتين

هةا ، الجبةل من تتفجر  وعةين الصليةل عةين ، قةديمتان عينةان وأهم 

 مدينةةة وهةةي حةةران لهةةا التابعةةة الصةةغيرع المةةدن ومةةن ، زليصةةة

 ، التكةةوين سةةفر فةةي التةةوراع كتةةاب فةةي ذكةةرت  نهةةا قيةةل ، عريقةةة

  لةى منهةا هاجر  ذ"   " الصليل  براهيم سيدنا رأس مسقط و نها
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 حةارانو"  باسةم المسةمارية الكتابةة فةي ذكرهةا جان وقد ، الحجاز 

حلة أو الطريق ومعنا "  . الر 

 المشةاهد  تلةك فيهةا رأينةا ما أهم ، ذ رائعة  ليها رحلتنا كانت وقد

 بعةةد األر  علةةى بنيةةت مدينةةة أول  نهةةا قيةةل ، والدينيةةة األثريةةة

 البةةةةابليين مةةةةن صليطةةةةا   سةةةةكانها كةةةةان القةةةةديم وفةةةةي ، الطوفةةةةان

 تم   وفيها ، والعرب والنصار  واألرمن والمقدونيين واآلشوريين

 منتشةرع الوثنيةة كانةت وقةد ، األقةوام هةذ  وثقافةات ديانةات التقان

 أيةة أو ، اإسةالم يعتنقوا بقن أجبرهم المقمون الصليفة أن    ال فيها

وا ولكةنهم ، سةيبيدهم و ال ، اإسةالم بهةا يعتةرف أصر  ديانة  سةم 

ابئة أنفسهم  . بهم يعترف القرآن ألن بالص 

ان  ، قةةديما    والبةةاحثين والمفكةةرين األدبةةان مةةن الكثيةةر فيهةةا وحةةر 

 والفلسةفة الطب علم في بر  الذي ، الحراني قر  بن ثابت أهمهم

 ، التتةةر جةور بسةبب دمشةةق  لةى انتقةل الةةذي تيميةة ابةن واإمةام ،

  صةوان أصةذ وقد ، المشهور الفلكي والبتاني ، المحسن بن وهالل

 وذكةر ، الفارابي الفيلسوف زارها كما ، حران مدرسة عن الصفا

 الشةةاعر وزارهةةا( الةةذهب مةةروج)  كتابةةه فةةي المسةةعودي الصةةابئة

 البلدان معجم في الحموي ياقوت وذكرها ، برد بن بشار العباسي

 الحرانيةةةةة الثقافةةةةة نشةةةةر فةةةةي حةةةةران دور يغفةةةةل أن يمكةةةةن وال ،

 العربيةةة واللغةةة العربةةي الفكةةر علةةى كبيةةر فضةةل لهةةا  ذ واليونانيةةة

 الفالسةفة منها يتصرج جامعة حران كانت حيا ، العربية والثقافة

 . وثقافة علم مركز كانت أنها بيد صغرها على والعلمان
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 وجةدناها  ذ الكبيرع الحديثة حران جامعة نزور ألن دفعنا ما وهذا 

 والمبةاني ، الغنةان والحةدائق ، الصغيرع والسدود الميا  بها تحيط

 ، متوفرع حدودها ضمن ومواصالتها ، واألساتذع للطلبة المنسقة

 وبةةين الكليةةات ومةةدرج السةةكن بةةين تصةةل مواصةةالت هنةةاك أن   أي

 .    األصر  األقسام

 

 " المكان" قالينيقوس مدينة اإله حبا بماذا

 

مان"  الُمبدعين لتلهم  " الز 

قةةة" الجديةةد واسةةمها ،" قةةالينيقوس" القةةديم اسةةمها بةةين مةةا " الر 

مكان في الثقافة نسغُ  ،يمتد    .الز 

مان أليس ماته والمكان ، بقهله الز   وأنهةار ومبان أحجار من بمقو 

 ؟  ليه اإبدا  يعود منهما فقي   ؟ الع.... و وجبال

مان  ن  : "  يقال ل ، المكةان علةى عبقريتةه ُيضةفي الز   هةذ  فتتحةو 

 عبقةريتهم المكان أهل في تصاطبُ  ، ناطقة شصو   لى الجمادات

مكان الحقيقية العبقرية لتتصلق فيها ما أفضل فُتصرج ،  . للز 
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ةةة   وتحفةةرُ  ، نفسةةه فةةي أثةةرا   تتةةركُ  المةةرنُ  بهةةا يمةةر   حةةين أمكنةةة ثم 

ةا ، وقلبةه ذاكرتةه مةن حيةزا   فتقصةذ ، وجدانه في عميقا    كةان  ذا أم 

هةةا ُمبةةدعا    ، أدبةةي   بمنجةةز   فيصلةةدها أفكةةار  بنةةات وتشةةعل تلهمةةه فإن 

 . فكري  

ا يغيبُ  وال وائي ات صذ كيف عن   كمكان الجسر" أندريتش ايفو"  الر 

 وكيةةف ،" درينةةا نهةةر علةةى جسةةر"  روايتةةه فةةي بطةةال   وجعلةةه ،

 دمشةق مدينةة ،وكةذلك روايةة من ألكثر بطال   بيروت مدينة اتصذت

واية في سوان ة في أم الر   ؟ الشعر في أم القص 

قةةةة  ، الفراتيةةةة الجزيةةةرع مةةةدن أهةةةم   مةةةن تعةةةد   سةةةورية مدينةةةة ، الر 

ةة المةدن و حد   يةاقوت حسةب– وتعنةي ، الفةرات وادي فةي الهام 

 ينبسةةط واد   جانةةب  لةةى أر  كةةل   – البلةةدان معجةةم فةةي  الحمةةوي

قةةاق ، رقةةاق وجمعهةةا ، المةةان عليهةةاُُ   قةةال ، اللينةةة األر  والر 

 : فيها األصمعي

قاق بين كقن ها                  والصمر الر 

 مطر   شابيب تبارين  ذ

 الجزيةرع بةين تجاريةة محطةة منهةا جعةل من الهام،هو موقعها أما

ةةةغر  وآسةةةيا وأرمينيةةةة والعةةةراق والشةةةام الفراتيةةةة  والبحةةةر الص 

 فيهةا التةي الميةا  ونةزارع ، الصصبة أراضيها وامتداد ، المتوسط

 .تاريصية مدينة اعتبرت لهذا.  فيها الفرات نهر يمر    ذ ،
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ن التي هي التاريصية والمدن   والفةرات ، األنهار ضفاف على تتكو 

سة، الكبيرع األنهار من ُيعد    واألسةاطير القةرآن، في ذكر  ذ والمقد 

  ذ ، القديمةة العصةور فةي واسةعة شةهرع ولةه ، طينيةة ُرقةم ،على

ةا   مائيةةا   طريقةةا   ُيعةد   ةةفن سةةلكته هام   لهةةذا ، شةةتى أصةةقا  باتجةا  الس 

 ، وقةرا  ومدنةه طرقةه لحماية ضفتيه على القديم منذ القال  ُبنيت

 وبقايةا وآثةار والقةال ، القديمةة الممالةك بتلةك يفةاصر يةزال ما فهو

امةةةات مةةةن ، كانةةةت التةةةي الحيةةةاع عناصةةةر  ، جنائزيةةةة وأبةةةراج حم 

  ورجةةوم وقصةةور ومةةدافن وكهةةوف وحصةةون وأديةةرع وصةةوامع

 هةذ  علةى تعاقبةت التةي األزمةان تركةت فقةد.. ومنةارات وزقورات

 عصةر أو الحجةري، العصةر آثةار سةوان اآلثةار مةن الكثيةر المدينة

ومةةان اإنريةةق آثةةار أو البرونةةز،  عبةةر العةةرب آثةةار وكةةذلك والر 

وا التي والعصور دولهم  . بها مر 

ل هذا كل    فةقثرت ، للمكةان ووهبهةا اإلةه رسةمها رائعةة لوحةة شك 

 أم كتابةا   أم شةعران كةانوا سوان المبدعين نفوس في وحديثا   قديما  

 . مفكرين

قة  : قديما   الر 

 تةل وعاصةمتها آديةن، بيةت تةدعى آراميةة  مةارع عةن عبةارع كانت

 ويقةال نيكفوريةوم، باسةم اإنريقةي العهةد فةي ُسةميت ثم برسيب،

ل سلوقس  ن   د ثم   بناها األو   قةواد أحةد وهةو قالينيقوس بنانها جد 

 وقةد باسةمه،( قالينيقوس) اسم عليها ،وأطلق المقدوني اإسكندر
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 نلةةب والقةديم األصيةةر اسةمها أن    ال   عديةدع، بقسةةمان بعدئةذ   ُسةميت 

 .جميعا   عليها

 قةال وقةد للهجةرع، 07سةنة( الحمةوي ياقوت حسب) العرب فتحها

 الذي ، ننم بن عيا  جيش في  كان الذي القائد عدي بن سهيل

 :لفتحها الصطاب بن عمر أرسله

               سرنا نداع الفرات   وصادفنا

 بالعوالي الجزيرع أهل    لى

قة أصذنا ا البيضان الر                       لم 

ح الشهر رأينا  بالهالل لو 

افقة، ليبني المهدي ابنه المنصور الصليفة أمر وقد  طةراز على الر 

قة من قريبا   بغداد، بنان  هيئةة علةى أسوارها ،فُبنيت البيزنطية الر 

 بغةةداد بيةةوت تشةةبه وأبوابهةةا بيوتهةةا جةةانت كمةةا بغةةداد، أسةةوار

 .وأبوابها

 بةاب والثةاني بغةداد، بةاب األول سةمي أبواب، ثالثة للمدينة وجعل

 يصةل  ذ أورفةة، ببةاب سةمي ثالا وباب اآلجر، من وهما الجنان،

 أسةما  قصةرا   فيهةا بنةى الرشةيد هارون عهد ،وفي الصغر  آسيا

 أنظةار ومحةط الشةعران، قلةوب مهةو  أصبح وقد ،(السالم قصر)

قةة ونالةت. والمفكرين العلمان  وأورقةت وحظةوع، اهتمامةا   منةه الر 
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، وعمرانةةا   وأدبةةا   علمةةا    قةةة وثةةران   كانةةت لهةةا، العةةرب فةةتح منةةذ والر 

ع عةةةن عبةةةارع قةةةة هةةةي متصةةةلة، رقةةةات عةةةد  قةةةة البيضةةةان الر   ،والر 

 . الشرق تجا  األولى من مقربة على وتقع ،"السمران" السودان

 األمةةوي الصليفةةة بناهةةا واسةةط، رقةةة توجةةد الغربيةةة الضةةفة وعلةةى

 أثنةان فيهمةا ينةزلُ  ،كةان قصةرين فيهةا ،وبنى الملك عبد بن هشام

صافة مدينة  لى ذهابه  . هشام رصافة باسم فسميت األثرية الر 

قتين ذكر وقد  حين الرقيات، قيس بن هللا عبيد األموي الشاعر الر 

 :قال  ذ هـ71 سنة الرقة نزل

       بقرضنا الفراتُ  فا   نْ  ذكرتك

قتين بقعلى وجاش  بحارها الر 

 أن أهلهةا مةن طلةب ،وقةد طالةب أبةي بةن علةي الصليفةة زارهةا كما

وا فن من جسرا   له يمد   .الشام طريق  لى ليعبر الفرات على الس 

قةة ُعرفةت القةديم ومنذ صةافة األثريةة، بقماكنهةا الر   أقةام التةي كالر 

 نصةةةرانيته أجةةةل مةةةن استشةةةهد الةةةذي" سةةةرجيس" القةةةديس فيهةةةا

صةةافة بةةدير سةةمي فيهةةا ديةةر ،وأقةةيم  أبةةو الشةةاعر  ليةةه أشةةار ، الر 

 ، جعبةر بقلعةة اشةتهرت وكةذلك بالمكةان، حةل   حةين بشةعر  نواس

 مةةن مبنيةةة عاليةةة، منةةارع وفيهةةا اإسةةالم قبةةل مةةا  لةةى تعةةود التةةي

 والتحةق عنهةا ابتعد أن ه ،نير تحتها من يمر   الفرات وكان اآلجر،

 األميةةر  لةةى نسةةبة اإسةةم بهةةذا القلعةةة ُسةةميت وقةةد القةةديم، بمجةةرا 



 

161 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 قديمةة، حاضةرع كانةت وقد القشيري، الدين سابق بـ الملقب جعبر 

ين  بةةدا  فةةي تسةةهم تةةزال ومةةا  بموقعهةةا والمندهشةةين بهةةا، المةةار 

 .الميا  وسط

قة اشتهرت كما  ديةر   ،وبقربها أسقفية مركز كانت ، ذ بقديرتها الر 

ى" دير هو عظيم  كيلةو ثةالا نحو على بغداد باب شرقي يقع" زك 

قة من مترات ير وهذا البيعة بتل ُيعرف تل على الر   موحةا   كةان الةد 

 طةاهر، بةن هللا عبةد الشاعر منهم الشعران، من كبير لعدد وُملهما  

 وعةاد هنةاك أصةو  فمات مصر،  لى ،ذاهبين أصيه مع به مر   الذي

ير في ينزلُ  الشاعر  :فقنشد وتذكر، الد 

         سلمتما زكى بستان سروتي أيا

  بضمان تسلما أن لكما ومن 

        سلمتما زكى بستان سروتي ويا

 الحدثان نائب أمي ابن ونال

وا  ذا والسةةالطين الملةةوك  ن  : ويقةةال  فيةةه نزلةةوا زكةةى بةةدير مةةر 

 المكةةان و يحةةان العمةةارع حسةةن مةةن بةةه يتمتةةع لمةةا أيامةةا   ،وبقةةوا

احةةة وأسةةباب والمقكةةل المةةان ووفةةرع وطيبةةه،  وقةةد ، والهنةةانع الر 

ارات" كتابه في الشابشتي، وصفه  :قائال  " الدي 
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بيةع، أيةام سةيما لطيبةه، المتطةربين، مةن يصلو ليس) .....   فةإن   الر 

 .(عجيبا   منظرا   الوقت ذلك في له

 المكةةان يةةدمج حزينةةة قصةةيدع الةةوراق سةةعد الشةةاعر فيةةه قةةال وقةةد

ةةب لغةةالم بعشةةقه ير فةةي تره   هنةةاك  لةةى فةةذهب يةةرا ، يعةةد ولةةم الةةد 

ير بباب والتصق هبان قبل من وقتل قلبه فطر حتى وبكى الد   :الر 

              زكى دير حمامة يا بحقك   

ليب   عندك وباإنجيل   والص 

               سالما   مني حمليوا قفي   

  رطيب   نصن   على قمر    لى

هبان جماعة حما                عني الر 

  الوجيب   من يقر   ما فقلبي 

          يشكو المسكين سعدك وقولي  

  اللهيب   من أحر   جو  لهيب

ير كان كما ، مصةدر الةد   وهةو الصةنوبري، لمشةاعر وُمحركةا    لهةام 

ع فكتةب حلةب، ملةك الحمداني الدولة سيف شعران أحد  قصةائد عةد 

 : حداها في قائال  

ذا ذا المرج حب            بل ال العمر ،حب 
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ذا  ذا الدير، حب  روتان حب   الس 

         الزهر حلل من الربيعُ  تجلى قد

 األناني طيب الحمام وصا،

 : أيضا   وقال

قتين سجاله أراق                  بالر 

  الجانبين صصوب جنوبي

            فج   بكل   الفرات تضاحكها

  لجين أو نضار عن فتضحك

           زكى دير نهري عناق كقن  

  متيمين عناق اعتنقا  ذا

 : بجماله متقثرا   فقال ، المعوج أبو الشاعر بالمكان أنرم كما

            عليه شق   النعمان رآ  لو

 النعمان   شقائق من ير  ما

قةة فةي ولدوا الذين الشعران ومن  أبةو شةاعرها ، فيهةا ودفنةوا الر 

قةة والةي عقبةة بةن للوليةد نةديما   كةان الةذي ،الطائي زبيد  ،وقةد الر 

 . كثيرع قصائد مدينته في قال
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 ، بهةةم وأثةةر الرقةةي   المكةةان مةةن اسةةتلهموا الةةذين الشةةعران ومةةن 

 : يقول جرير األموي   الشاعر

            مباركات الفرات من شققتُ 

  تريد كما بلغن قد جواري

             ومالت نلل في زيتون بها

 سود فهن الكروم عناقيد

 ، أسةةواقها فةةي فةةدار األصطةةل، األمةةوي   الشةةاعر بهةةا أعجةةب كمةةا

 : فقال السوق في العطارين كثرع وأذهله

قة  ذا        بروجها الحت البيضان الر 

 مريم أم بها عطار كل   فد  

قةةي ربيعةةة الشةةاعر عنهةةا قةةال وكةةذلك  الشةةعران مةةن يعةةد    ذ ، الر 

 : العصر ذلك في المجيدين

ذا قة حب                    وبلد دارا   الر 

  يود ممن ساكنه بلد 

                 ال تعدلها بلدع رأينا ما

  أحد عنها أصبرنا أحد وال
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                      بحرية برية  نها 

 الجدد في وسور بحر سورها

         أشجارها في الصلصل تسمع

 نرد ومكان البر هدهد

ن لم              ضمنت ما بلدع تضم 

 وأسد قريش في جمال من

ع فيها، ينزل كان شاعرا   ألهمت وقد  ضةياعا   تملةك بها تعلقه ولشد 

 أبةو الشةاعر زارهةا كمةا. المعيطةي سةماعة بةن اسةحق هو كثيرع،

 . المعتصم صالفة أثنان تمام

قةة فةي نشةق وقد  حيةا ، والعلمةان والمفكةرين الكتةاب مةن عةدد الر 

دهةةم  الةةذي الكاتةةب، الحميةةد عبةةد:  ومةةنهم ، يفيةةد بمةةا المكةةان زو 

 الحميةةد عبةةد اسةةم عليةةه أطلةةق وقةةد ، بالبالنةةة المثةةل بةةه ُيضةةرب

 ، الكتابةة فةي وجديةدع مغةايرع بطريقة كتاباته تمي زت وقد ، األكبر

 الفلةةةك عةةةالم علمائهةةةا، ومةةةن. الفراتةةةي األدب مةةةن رسةةةائله وتعةةةد  

قة مرصد في تجاربه بدأ  ذ البتاني  سنة 16 عمله في واستمر   الر 

 . الكواكب برصد الفلكيين أشهر كان وقد ،

قةي يعةيش بةن وهةب يةدعى يهةودي فيلسةوف فالسفتها ومن  ، الر 

(  والمؤانسةة اإمتةا )  كتابةه فةي التوحيةدي حيةان أبةو ذكةر  وقد
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ةةوفية كبةةار ومةةن   علةةي بةةن هللا وعبةةد ، القصةةار  بةةراهيم فيهةةا الص 

قةةي وعيسةةى ، العربيةةة اللغةةة فةةي  مةةام وهةةو الرقةةي    المعةةروف الر 

 . مشهور طبيب وهو بالتفليسي

قة  :  حديثا   الر 

قة أما  اآلن؟ الر 

 بجةنس ولكةن ، بالمبةدعين زاصةرع أنهةا بيد ، مساحتها صغر على

وايةةةة القصةةةة فةةةن   هةةةو ، آصةةةر أدبةةةي     نهةةةا عنهةةةا قيةةةل حتةةةى ، والر 

 عفويةةة ثقافةةة تصتةةزنُ  ثةةر   مةةنجم فهةةي ، القصةةيرع القصةةة عاصةةمة

 .قديمة حضارات من الماضي بكنوز مليئة ثقافة المكان،

ةةةة ةةةة ، لهةةةؤالن ملهةةةم مكةةةان فثم   باألحاسةةةيس مترفةةةة نفةةةوس وثم 

 بقزمةةةان ممهةةةورع وثةةةائق يحملةةةون فيهةةةا والمبةةةدعون ، الجماليةةةة

 كةةان ، السةةالفة العصةةور وبةةين بيةةنهم مراسةةالت يحملةةون ، نةةابرع

 نسةةغا   كتابةةاتهم فةةي ليبعةةا طويلةةة فتةةرات ذلةةك علةةى قيمةةا   المكةةان

 البيئةة تةقثير مةن قصصةي   نة    يصلةو ال يكةاد لهذا ، متميزا   جديدا  

ةراد ذلةك صاصةة ،  الفراتيةة  يشةكله ومةا الفةرات، نهةر األعظةم الس 

قي فالشعب لهذا ، الناس حياع في قيمة من اد الر   ، بالضرورع سر 

 . الصرافات ويروي الحكايات يسرد كيف يعرفُ 

 العجيلةي، السةالم عبةد الةدكتور ورائةدهم، األدبةان بشةيع نبدأ لعلنا

 العربيةةة،  لةةى وصةةل ومنهةةا( بلدتةةه)  المكةةان فةةي اسةةتغرق الةةذي
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 ببيئةةةتهم تشةةةبثوا الةةةذين األدبةةةان مةةةن كغيةةةر  كةةةان لقةةةد فالعالميةةةة، 

 معظةم فةي حاضةرا   الفةرات نهةر كةان وقةد. أعطةتهم كمةا وأعطوها

ة ، سلطان النهر فقصة األربعين، على تزيد التي أعماله  طفل قص 

 وسةوفييت سوريون صبران قدم وحين ، أبيه عيني   أمام فيه نرق

 سةةنقوم لةةه قةةالوا حةةين وذهةةل النهةةر، علةةى سيقضةةون أنهةةم ظةةن  

 الفةةةرات حضةةةور كةةةان وكةةةذلك. عينةةةه وقةةةرت فرضةةةي بترويضةةةه،

 وفةي ، أعمالةه وبقيةة" المغمةورون"  روايةة فةي الفراتية والبيئة

 : قال  ذ والنجوم الليالي الوحيد ديوانه

 كالشعا  ملقى الزهر النجوم تحت من والنهر

 الذرا  مبسوط البي  الرمال كتف على ناف

 ، الفراتيةة الحيةاع طبيعةة عةن الكثير كتبت لقد: "  قال له لقان في

 القطةر صارج ، هنا عن بعيدا   أحداثها تدور التي مؤلفاتي في حتى

 الحياع انعكاس فتجد ، الفرات ببيئة بها تحس   ، مثال   أوربا  مثل ،

 .." وتقاليدها بعاداتها الفراتية

 ، البليبةةل فيصةةل الشةةاعر قصةةائد فةةي المكةةان تةةقثير نلمةةسُ  وكةةذلك

ةم أن  ال   يسةتطع ولةم ، تقاعةد قةد معلما   زميال   يمتدح  القصةيدع يطع 

 : البيئة من ومعان بمفردات

قتين في فرقد يا            اهتد  به الر 

  قواعد الصلود فوق له زحف
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يا  تلك             ورعيتها سقيتها الر 

يحان زار  يا  حاصد  نك الر 

 : أصر  قصيدع وفي

قة عادت با شرخ في الر                الص 

  تراها كيما قم التاريع أي ها

ون مصطفى الشاعر أما  : قال فقد الحس 

قتين طلول على وقفت                الر 

 وعيني قلبي في الحزنُ  فهاج

               عهود  لى الصيال بي وشط

 الصافقين في نغماتها سرت

 المكةان تةقثير مةن كةان مةا نرصةد أن الدراسة، هذ  في نستطيع ال

ةةةاب  بعةةة  سةةةقذكر أننةةةي بيةةةد ، الشةةةعران بقيةةةة علةةةى  القصةةةة كت 

وايةةةة :  ومةةةنهم األدبيةةةة نتاجةةةاتهم فةةةي ذلةةةك صلةةةدوا الةةةذين ، والر 

وائي  وسةودوم" الهةدس" روايتيةه فةي وذلةك ، الصليل  براهيم الر 

 كةةةل   فةةةي الحميةةةدي جاسةةةم صليةةةل والقةةةا  ، قصصةةةه ومعظةةةم" 

 واألديبةةة ، حمةةزع سةةامي القةةا  وكةةذلك  القصصةةي ة مجموعاتةةه

 وكمةةا . يمةةار و ، اإسةةفيدار عطةةش روايتيهةةا فةةي  بةةراهيم نجةةاح
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قةةي المكةةان حظةةي   وأيضةةا   ، القصصةةية مجموعاتهةةا معظةةم فةةي الر 

 حمةةةدي الكبيةةةر المسةةةرحي والكاتةةةب ، الدسةةةوقي صةةةبحي القةةةا 

وائي ، موصللي  شةمس روايتةه فةي الحميدي محمد الصحفي والر 

 لةةم  ذ البةةاحثين مؤلفةةات وكةةذلك ، الحمةةود عمةةر والقةةا  ، الةةدين

 الشعيبي، علي الدكتور الكبير الباحا ومنهم ،التقثير هذا من تصلُ 

 ،والباحةةا الحمةةد الحميةةد عبةةد والباحةةا ، الحةةافظ منيةةر والباحةةا

 عبةد المتميةز والباحةا ، الةدرويش عيةد والباحا ، الجدو  محمد

 ومةةةد   المكةةةان حضةةةور عةةةن ناهيةةةك ، وكثيةةةرين الحيةةةاني السةةةالم

 الفنةانين وكةذلك ، التشةكيليين الفنةانين من قليل نير لعدد بالثقافة

 .     الشعبيين
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 األرجوانية بدر علي حفلة         

  

  نْ  حفلةةة، أيةةة تضةةاهيها ال حفلةةة  لةةى دصةةول   تةةذكرع اقطةةع

" بةةدر علةةي" فالكاتةةب! كثةةب؟ عةةن المشةةاهير بمتابعةةة ترنةةب كنةةت  

 .البيا  عبر الفواحة وردته قوارير سيرسل

 ،و لةى العبةق سةيمفونية  لةى ،وأصغ مقعدك واحجزْ  تذكرتك اقطعْ 

 .واالنشدا  بالضون سيترفك الذي الفنان هذا

 تصةةةتلط" المشةةةاهير حفلةةةة  لةةةى دصةةةول بطاقةةةة" كتابةةةه فةةةي

 حيةا عالميةا ، المشةهورين األدبةان سير مع للكاتب الذاتية السيرع

 ،سةوان أزمةانهم حسةب اآلصةر تلةو  واحةدا   المسةرح  لى يدعوهم

ةةة ، بةةدونها أو بسةةياراتهم جةةاؤوا  هةةل" فلةةوبير" يةةدعى كاتةةب ثم 

 البسةاط لهةم يمةد   ، الحفلةة  لى الجميع دعاهم العظيم هذا ؟ عرفته

 فهةةةو بةةةدر، علةةةي أمةةةا. عليةةةه تنةةةدرج صطةةةواتهم ،ويتةةةرك األحمةةةر

" فلةوبير" بينما الحفلة، لهذ  الكبير المنظم ،هو لدصولهم المنسق

 والفائةدع، المتعةة مةن أكوامةا   لتحتمل مستعد أنت فهل. الداعي هو
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 شةةك وال سةةتكون ؟ المةةدعوين مةةن واحةةد كةةل   عةةالم  لةةى والةةدصول 

ق ال بلحظة لتمر   والواقع الصيال برفقة  وبةين التصيةل بين فيها تفر 

" سةةارتر" يةةدعو بةةدن ذي بةةادئ. واقةةع مةةن مقتطعةةا   تةةرا  مشةةهد

 علمةا   بةدر علةي ،ليحيطك" فلوبير" حفلة  لى الداصلين أول ليكون

 حةةةول ثقافتةةةه مةةةن اسةةةتقا  الةةةذي الوصةةةف صةةةالل مةةةن شةةةين بكةةةل  

 بةقدق   حتةى عليةك يبصةل ،فةال عنه المسرود أثر من أو الموضو ،

 المدويةةة الحةةب عالقةةة نعنةةي سةةارتر نقةةول حةةين:"  صصوصةةياتهم

 مةن اآلالف مئةات أنةرت والتةي وسةارتر، دوفوار بين زواج دون

 المسةتور كشةف بةدر علي يتبنى وهكذا.06 ." بتقليدها الشباب

 تقةةديم بقسةةلوب الكتةةب ذكرتةةه مةةا وينةةبش سةةارتر، عةةن والمنسةةي

ق رائع بشكل أدبية معلومة  وثقافةة الكاتةب مةن جهد وهذا. ومشو 

 شةين كةل   لةك يقدم. جمالها حيال فا  تفغر الطيور من كرف تقتيك

 فلسةةطين كقضةةية العةرب قضةةايا وفةةي الوجوديةة فةةي سةارتر ،آران

 كلقةةان سةةارتر مةةع الرمةةوز لقةةانات ،ويستحضةةر والجزائةةر ومصةةر

 يفةةر  الةةذي يهةةودي سةةكرتير بقبضةةة وقوعةةه ثةةم سةةعيد، ادوارد

 بدايةةة  عةةن ليصبةةرك الفلسةةفي  رثةةه نسةةف ثةةم ،ومةةن عزلةةة عليةةه

" فلةةوبير" حفلةةة  لةةى الكاتةةب بةةك يعةةود ،ثةةم" سةةارتر" ل النهايةةة

 معرفتةه كةل   لك ،ليقدم" دريدا جاك" ب يلتقي سعيد ادوارد ليجعل

  لةى ويعةود موته،  لى بك يصل حتى ونظريته ومواقفه ادوارد ب

 . القارئ تشد   الفتة عناوين تحت جددا   أشصاصا   ليتناول الحفلة
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 لةديها مةا كةل   يذكر الحفلة  لى" كريستي أناثا" يدعو حين 

 فةةي زارتهةةا التةةي ،واألمةةاكن الشصصةةية حياتهةةا حتةةى روايةةات مةةن

 شةةين كةةل   يةةروي  نةةه  فيهةةا نامةةت التةةي ،والفنةةادق العةةالم عواصةةم

 ليمتطةي مدعويةه عةن فيسةهو قبضةته مةن تفلةت  الصيةوط أن   ،بيد

 والكتةاب ، ومشةاعر   حالةه عن ليحكي ، المنصة ،بل البساط هو

 الةذي مةا:"  والمستكشةف المنةدهش تسةاؤالت ويطةرح يقرأ الذي

؟ تغير  ؟ رأيتةه كيةف مضةى؟ مةا فةي قرأتةه ،كيةف نفسي سقلت في 

 الحركةة هذ  تغيرت؟ الذي أنا أم تغير الذي هو ؟ عنه لهوت كيف

 !. عنها؟ المسئول من المصيلة وفي البدن وفي الروح في

 مةن شةيئا   ليضةيف  ال المنصةة وتسةلقه الكاتةب تجةاوز وما

 علةي" ف الحقيقةة أردت و ن.  تفكيةر  وطريقةة وأحالمةه رنائبه

 بةل ، بجهد  بساطها نسج كالتي حفلة  لى ُيدعى أن يستحق" بدر

 .الرفيع الطراز من مدعوا   ويكون

 كةل   المنصة اعتالن له أجزتُ  الذي الكاتب أن   الفت هو مما

 تباهيةا   يسةتفي  أن بعةد األدب فةي المشةاهير  لةى بةك يعود حين،

 روايةات  لةى بنةا يعةود ، آصةر  لةى بلةد مةن وتنقالته ثقافته بعر 

 المعرفةة مةن كبيةرع جرعةة ،فتقصةذ الكثيةر عنهةا لك ليشرح  هامة

ك ،فهو  والثقافة  قصةة مةن فرعا   يقتطع ،أو رواية من بمقطع يمد 

 .ما لسبب فاتك سردا   معه بذلك تعيش ،
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 مشةاهير مةن لمجموعةة كبيةرع حفلةة عن عبارع الكتاب  ن   

 السةينما لمشةاهير دومةا   الحفةالت تقام كما بدر علي ،أقامها األدب

 ،فةةي الحةةرب جبهةةة فةةي -الكاتةةب وهةةو– جنةةدي تصيلةةه مةةا ،هةةذا

 الةذي المبةد  مةن بةدعوع منعةزال   يجلس ،حيا االستراحة ساعات

 فةي ،يغةرق كتابتةه فةي ،فيغرق والوحدع العزلة يحبذ ،حيا يكونه

 آصةر عةالم فةي يعيش كقنه آصرين، ومكان زمان في كقنه السطور

 لمشةةاهير حفلةةة فيةةه،فيتصيل الوجةةود علةةى أجبةةر الةةذي العةةالم نيةةر

 الهةةوان مةةع القادمةةة القتلةةى جثةةا تعفةةن رائحةةة عةةن بعيةةدا   األدب

  لةى ينفةذ الةذي البةارود عةن بعيةدا   أو ، المعركةة سةاحة من الهاب  

 .  أعماقه

 يةدصلها األدب، لمشةاهير بحفلةة بدر علي فكر هذا، كل   بين

 وبوكوفسةكي، دريةدا، وجةاك ،وسارتر، ورامبو فلوبير،:" من كل  

 والفريةةةد  ريكةةةور، وبةةةول وفرويةةةد، وأبةةةولينير، سةةةعيد، وادوارد

 قوعتية وبةورصيس، سةانان، وفرانسواز سيمون، وكلود يلينيك،

حلةة عظمةان مةن الةع.. الرومةي الةدين وجالل رحيمي،  األدبيةة الر 

 .الثقافة ومشاهير والمفكرين

 ال أثةرا   تركةوا بمن الكاتب احتفانات تمثل صاصة حفلة هي

مةةا ُيمحةةى،  أيةةة علةةى ولكنهةةا. قةةدمو  لمةةا امتنةةان عربةةون تكةةون رب 

 حيةال القةارئ مشةاعر ليرصةد الكاتةب بةه يقوم استبيانا   أراها حال

 وفةرح وتوجةع وانكسةارات أحةالم مةن بهم مر   بما العظمان هؤالن

 أو ابتسةةةامته أو دمعتةةةه ُيصبةةةئ أن يمكةةةن ال ،فالقةةةارئ واحباطةةةات
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 كمةةا السةةاحر، الصيةةال أرجوحةةة مةةع رواحةةه ،أو دهشةةته أو. تقلمةةه 

 في روعته فبي ن الحفلة،  لى استقدمه حينما" بورصس" عند كان

 والسةعيد المديةد الحكايةات عالم تشييد وفي ، الصيال حكايات نسج

 يصةةةنع أن -بةةةورصس أي -بعبقريتةةةه واسةةةتطا  ينضةةةب، ال الةةةذي

 حالمةةا   عالمةةا   يصلةةق ،وأن آصةةر عةةالم صلفةةه يتةةران  شةةفافا   عالمةةا  

 ال" بةةورصس"  ن    ذ" بيركلةةي" االنكليةةزي الفيلسةةوف مةةن أصةةذ 

 األفكار من مصنو  عالم هو ، نما مطلقا   مادي عالم بوجود يعتقد

 عقليةا   متصةورا   يكةون أن يعةدو ال عةالم ، نةه واألوهام والتصييالت

 الحيةاع أمةا المتاهةة،  لةى فيةه الدائمةة العةودع تةتم الةذهن،حيا في

 الةزمن أن   ،ومةع الةزمن هةو الةرئيس وموضةوعها كبير، لغز فهي

 بسةةرعة ُيصتةةرق أنةةه  ال الةةواقعي، صرافةةات مةةن صرافةةة اآلصةةر هةةو

 صورع أية يبقى ال النهاية تقترب وعندما النهاية، قبل من صاطفة

ة ،بل الذاكرع في  ..كلمات ثم 

 العةاطفي العقةم مةن:" ومقولتةه اليةوت  لةى بةدر علةي بك ويمضي

 .الصراب األر   لى

 ."بنحيب بل قاضية بضربة ،ليس العالم سينتهي هكذا

 جديد؟ لصلق دعوع النحيب في أليس ولكن

ةةة  عةةن كتبةةت: بةةدر علةةي الجميةةل للكاتةةب أقولهةةا أن أود    كلمةةة ثم 

جةةت أجانةةب، كتةةاب  ال اثنةةين أو كاتةةب علةةى شةةديد باسةةتحيان وعر 

 هةؤالن يطةال مةنهم أثةرا   تةرك بمةن اهتممةت ،هةال العةرب مةن أكثر
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 سةتدعوهم  نةك أم كهةذ ، حفلةة لهم ستقيم بالتقكيد! وصلودا ؟ قامة 

 عةةن اللثةةام يكشةةفوا أن يمكةةن ال أدباننةةا ألن ؟ تنكريةةة حفلةةة   لةةى

 عالقةةةاتهم عةةةن فيحكةةةوا الذاتيةةةة، سةةةيرهم ،أو الحقيقيةةةة آرائهةةةم

 وذلةةك. ونيةةر  سةةارتر فعةةل كمةةا السةةرية وحيةةواتهم ، ونةةزواتهم

 .الطهةر زقةورات ومةن األنبيةان،  لةى أقةرب قرائهم نظر في ليبقوا

دك أتفهةةم  الكبيةةر المثقةةف أيهةةا بةةدر علةةي شةةكرا   ذلةةك ،ومةةع تةةرد 

 كتابةك، فةي ذكةرتهم الةذين هةؤالن كتةب بما ملما   تكون أن ،فمجرد

 .فريد ومثقف موسوعي كاتب بحق أنك يعني

 أو ثقافةةة جةةدو  فمةةا كتبةةا ، يصتصةةر معجةةم سةةو  هةةذا كتابةةك ومةةا

 أمةةام مددتةةه الةةذي األحمةةر البسةةاط بةةقلق جناحاهةةا يسةةتحم   ال كتابةةة

 !الصطو؟

 !حفلتك؟ نبيذ من حبر  يستقي ال قلم جدو  ما

 بنشةةةرها، سةةةاهمت   التةةةي ولألحةةةالم أقمتهةةةا، التةةةي لحفلتةةةك شةةةكرا  

  لى وألما   حزنا   فقضفنا عليها، استفقنا التي والمحن ولالنكسارات

 . بدواصلنا ما أكوام
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 عاليا   التحليقُ         

 جنون من وجناح ، قلق من بجناح   

 

 صةد "  بعنةوان ، الكويةت مةن معي حملته كتابا   أقرأ كنت

 بةاللغتين جانت ، قصيرع قص  مجموعة وهو ، الكويتي اإبدا 

 ، السنعوسي هيفان. د اصتيار ،من واإنكليزية العربية

 ؟ اآلصر انتشل من أدري وال

ةةة أنةةا،أم  ثريةةا للكاتبةةة"  لةةون بقعةةة"  بعنةةوان جةةانت التةةي القص 

 !؟ البقصمي



 

176 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

ةةة اصتيةةار الفتةةا   كةةان مةةا  ذ   فنانةةة حيةةاع فةةي أساسةةية لحظةةة القاص 

 الشصصةةية درسةةت ، المؤسسةةات  حةةد  فةةي وموظفةةة ، تشةةكيلية

متها داصليةةة دراسةةة  ابتةةدأت ، مكثفةةة ، قليلةةة صةةفحات عبةةر وقةةد 

 ، ممطةةوط نيةةر مناسةةب زمةةن   صةةالل مةةن بعةةد فيمةةا لينتهةةي بحةةدا  

ةةد اصلي االنفعةةال يجس  ة الةةد   لغةةة عبةةر ، اإبةةدا  بجنةةون للشصصةةي 

  وبعنوان   ، متمكنة رشيقة

 مةةن فسةةحة القةةارئ لتعطةةي مفتوحةةة تكةةون تكةةاد ونهايةةة ، مةةوارب

 الةن    معطيةات حةول والتقويةل التفكير صاللها من يستطيع الوقت

 .. الحدا وطبيعة ،

 ؟... حدا وأي  

ال   ، رصةةةوا   اللوحةةةة قمةةةاش تتةةةرك لةةةم صةةةو القمةةةاش ،ألن   متهةةةد   الر 

صةوع األشةيان تحب   ال وهي) فوقه األلوان انتشار سيعيقُ   وال ، الر 

 الةدافع أن   بيةد" ( الصثةاق"  سةمكة رصةاوع بهةم الذين الناس حتى

ة ألن   ذلك ، القلق هو الشد   لهذا األكبر ق داصلها مبدعة ثم   ألن تتهي 

 يدركةه أن يمكةن ال والمترهةل ، عملهةا تصل ق صطوات أولى تباشر

 ال جنةون يصاحبه لم  نْ  المبد  والقلق ، قلق اإبدا  ،ألن   اإبدا 

 ، تكةون أنْ  فةي ذاتهةا وبةين بينهةا صةرا    نشق لهذا ،  بداعا   يكون

 رأسةها يحمةلُ  مةا تنجةز   لكةي الوقت تصار ُ  تشكيلية فنانة فالبطلة

 جعلتهةا ، الثمةين وقتهةا تقتةلُ  التةي الوظيفةة تلةك لكةن ، أفكةار من

 ! ومضطربة حائرع
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م فكيف   . تريد كما يكون وتجعله ، الوقت تقس 

ت أن بعةد ، أصةابعها بةين الفرشةاع حملةت حةين  علةةى القمةاش شةد 

ن باللون ألقت ، المرنوبة األلوان ومزجت ، اللوحة صشب  المكةو 

 القمةاش، جسةد علةى ، بنفسةجي ، أسةود ، أحمر ألوان، ثالثة من

ثت لونية بقعة ذلك عن نتج مما  . البيا  لو 

ع هذ  األلوان مزيج  لقان جان لماذا  ؟ تلويثا   المر 

ة ألن    ! تحد   ال أنثى رنائب و داصلها في قلق ثم 

ق موضةةو  ثمةةة ألن    و أججةةه والةةذي ، داصلهةةا فةةي المبدعةةة يةةؤر 

 بسةعر تبةا ُ  ، كةوخ فةان للفنةان الشةمس عبةاد زهةرع لوحة أشعله

  لةةةى تةةةذهب أن عليهةةةا مقيتةةةة وظيفةةةة وألن   ، المةةةزاد فةةةي جنةةوني  

 واإصةغان المكتب وران وبجلوس ، رنبة بغير وتمارسها مكتبها

انية الثرثرع ُيجيدون لزمالن  . المج 

ل أناملهةةا المسةةت حةةين  اضةةطربت ، مكتبهةةا علةةى بيضةةان ورقةةة أو 

 نادرتةةه، الةةذي مرسةةمها ففةةي ، ذاكرتهةةا فةةي حةةاد   بةةوصز وشةةعرت

 تصةدشُ  لونيةة بقعة ،وعليه اإفريقي كالطبل مشدود أبي  قماش

ا النظر ةجر سةو  ، شةيئا   تعمةل ال طاولةة فةوران اآلن هي ،أم   الض 

 ، آصةةر نةةو  مةةن صيانةةة ، بالصيانةةة شةةعرت لهةةذا ، يطحنهةةا الةةذي

 أن منةةةذ موهبتهةةةا صانةةةت لقةةةد ، العظمةةةى الصيانةةةات تشةةةبه صيانةةةة
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 األفكةةةار مةةةن فُحرمةةةت  بةةةداعها أجنحةةةة حطمةةةت بوظيفةةةة   التحقةةةت 

سة  الوقت حشو ،وتم   بغتة تنبثقُ  التي المقد 

ر  أن ،عليهةةا طائةةل بةةال ةةت لهةةذا ، قاتةةل   بةةبطن   تمةةر   بةةالموت أحس 

 كفةن   سةو  الشةاكلة هذ  على يمر   الذي الوقت وما ،  ليها يزحفُ 

ةون وهةم ، تبةد  أنْ  تريدُ  فهي: "  الجامحة لمشاعرها أبي   يهم 

 .." األصر  تلو الواحدع قدراتها دفن مراسيم  تمام في

 ؟ فعلته الذي هذا ما

ابون فقاعات تصنعُ  كانت طفولتها في  الفضةان فةي تنشةرها ، الص 

 ولهوهةةةا ضةةةحكها فتثيةةةرُ  ، تنفجةةةرُ  ثةةةم   تلتمةةةعُ  ، كةةةالحلم وتغةةةدو ،

ةا ، وحيويتها لةت قةد اليوميةة فحياتهةا: "  اآلن أم   فقاعةة  لةى تحو 

ات مئةةات تنفجةةرُ  ، كاذبةةة  تثيةةرُ  بةةل ، للبهجةةة تةةدفع ال لكنهةةا المةةر 

 .." جذورها في المتغلغلة الكابة

ت التي األيام ككل   اليوم هذا نفسها تترك هل  ؟ مر 

رت لقد ع سةكينا   فتغرس قاتلة، تكون أن قر  ةاعة عنةق فةي حةاد   الس 

 عةن ليتسةانل الصةروج، تطلةبُ  مديرها أمام انتصبت ،فجقع العنيدع

 وهةوس بجنةون   قالةت ذلةك ومةع ، عةذرها ليتفهم يكن لم ، السبب

 تركتهةةا لونيةةة بقعةةة والسةةبب ، أعمةةاقي فةةي يتربةةعُ  شةةبح هنةةاك:" 

 ..."يستغياُ  اللوحة وبيا  بيضان، قماش   قطعة على

 ! البيا  تنقذ أن تريدُ 
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 أصةر  ساعات اآلن هي مكثت  نْ  وتكبرُ  ستكبرُ  قادمة بشاعة ألن   

 تعمةلُ  التي المؤسسة مكاتب  لى ، هنا  لى ستنتقلُ  البشاعة هذ  ،

ةةاعة عقةةرب حتةةى ، شةةين كةةل   لتغمةةر فيهةةا  فةةي نةةرس الةةذي الس 

 ! األعناق

 ؟ المرأع هذ  تهذي بماذا بها، المديرُ  ُبهت

 البقعةةة تلةةك لتزيةةل مرسةةمها باتجةةا  أكثر،نةةادرت تنتظةةر لةةم لكنهةةا

 العةالم ينقةذ أن ،مجةال أي   فةي والمبةد  الفنةان ،ودور أرقتها التي

 سةةو  القمةةاش علةةى كةةان مةةا و  ،  ليةةه يشةةير أو ، التلةةوا مةةن

/  العةةالم تنقةةذ أن عليهةةا كةةان لهةةذا ، المرتجةةى العةةالم لهةةذا تشةةويه

ت ، القماش  ذنةب بةدون اللوحةة صشبة على مصلوبا   نبيا   به فقحس 

 ولهةذا ، سةرعة فةي مزجتهةا التةي ريشتها أللوان طائعا   أنه سو 

م  . لإلصالح وهرعت بالذنب،  حساسها تضص 

 ضةون رنةم األضوان تشعلُ  ، اإنارع بمفاتيح عبثت سيارتها وفي

، األمر لهذا لكن ، الُمبهر الشمس  ال ، الكاتبةة عنةد ومغةز  مسو 

 . المبدعون سو  يلتقطه

ج أن الفنانةةة/ الكاتبةةة اسةةتطاعت لقةةد  البطلةةة داصةةل الصةةرا    تةةؤج 

ارع االضةةطراب، دائمةةة ، كمبدعةةة وجعلتهةةا  عواطفهةةا تهةةدرُ  ، مةةو 

اصلية  كانةت ومضةت سةيارتها ركبت عندما حتى تهدأ وال فيها، الد 

 ومةا بعيةدا ، بهةا وألقةت عنها الحسد تدرأ التي بالصرزع أمسكت قد

 يفعلةةه ال ، فريةةد شةةين لفعةةل  ال النهةةار وضةةح فةةي للنةةور  شةةعالها
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مةةا ، العةةةاديون النةةاس   ، واضةةةطراب قلةةق ودليةةةل تجةةاوز هةةةذا و ن 

ضةةا عةةدم و بةةراز  ومةةا ، الكمةةال  لةةى بحاجةةة ألنهةةا الةةنفس عةةن الر 

 الوصةول فةي التةوق ذلك عن تعبيرا    ال كوخ فان بالفنان مقارنتها

ةةه ومكانةةة ، اآلن مرحلتةةه  لةةى ةةها واإدراك ، البشةةر بةةين فن   بحس 

افع التقاط على الُمرهف  . فنه وران المجنون الد 

 - التغييةر فةي ورنبتهةا حريتهةا اسةتعادع  لى صراعها وما

 أن   بيةةةد ، كةةوخ فةةةان بمثابةةة لتكةةةون  ال - وصلةةق تجديةةةد والتغييةةر

رون الةةذين كهةةؤالن وتجعلهةةا ، حلمهةةا تقتةةلُ  الوظيفةةة  الوقةةت   يمةةر 

 تلةك ، الشةمس عباد زهرع الفنان فلوحة ، مكاتبهم وران بالثرثرع

فران الزهور  تبةا  والتي ،  للنور ُمطيعة برؤوسها تميلُ  التي الص 

 لترتفةةع تسةةقط ،ثةةم بةةاهظ ثمةةن أمةةام بعنةةف   تةةدق   المةةزاد ومطرقةةة ،

ةةمان كبةةد  لةةى الزهةةرع ةةيارع أنةةوار تضةةينُ  والبطلةةة ، الس   فةةي الس 

  بةةداعها صيةةول -  مجنةةون و بةةدا  ، وقلةةق صةةرا -النهةةار وضةةح

 البقعةة تلةك فةي سةقطا ، السةمان كبةد طةال الذي وفرحها المرتفعة

ر، سةةةائق أمةةةام مفةةةاجئ بشةةةكل   انعطفةةةت حةةةين اللونيةةةة "  و متهةةةو 

 بةةذورُ  لتتنةةاثر   كاالنفجةةار ، جديةةد مةةن يةةدوي المةةزاد مطرقةةة صةةوت

 ."  اللوحة قماش على الشمس عباد زهرع

:"  نتسةانل ألن تةدفعنا ، وبراعةة بإتقةان محبوكةة سةينمائية لقطة

 ؟ تقول أن البقصمي ثريا تريد ماذا
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رت حين  ةاعة عقرب ،ومن مكتبها من تحر   قةال كمةا والفنةان ، الس 

 مضت ثم  ." واألسر لالستعباد يصلق لم:"  موسيه دي الفريد عنه

 بيةع  لةى ليصةار أصر  بطرقة تدفعُ  المطرقة كانت ، الشمس نحو

 البةذور تناثر وما ، البذور فتناثرت انفجرت وقد ، كوخ فان لوحة

 . قادمة مواسم انتظار ثم ، جديدع زر  لمرحلة بداية  ال

  ال صةغرها رنةم ، البقصةمي ثريةا للكاتبةة قصةة لةون بقعة

هةةا  وعبةةارات رائعةةة فكةةرع صةةالل مةةن لهةةا حةةد   ال عةةوالم ترصةةدُ  أن 

 ، تشةكيلية فنانةة/ امةرأع حلةم داصلهةا فةي تصتزنُ  ، مكثفة ، جميلة

 . الكمال  لى قوية ،ورنبة يحتمل ال صراعا   مبدعة كونها تقاومُ 

   

        

 

 

 اإبدا  رحمفليُ          

 

 : عتبة بمثابة هي،منها البد كلمة

 رائحتها تنم   الوردع على" 
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 بالعصا ُيستدل الطريق وعلى 

ح مهما والجثة  ..."ستبقى عطر من حولها الشماسُ  فو 

اق  حالةة مةا حةد   الةى تشبه ، أقولها كلمة هي  المتعبةين، فةي الةر 

 .الصم   آذان في المغني وصوت الظلمة، في الضون وجقجقع

 ! اإبدا ؟ ما

 علةةى المبةةد  يصطهةةا كلمةةة ثةةورع، للمةةقلوف، تجةةاوز الشةةك و هةةو

 مناولةة بلحظةة تكةون مةا أشةبه لحظةة فةي" كاتبةا   كان  ن" الورق

 تسترحم بل الصفعات بسيل ترحب وأنت تتلقاها ،صفعة القديسين

 .ونيرها نيرها ليهبك الصافع

 أمةةام ينبةةت مسةةتقيما   صطةةا   ال فعةةال   تول ةةد متقاطعةةة صطةةوط: اإبةةدا 

 . والرتابة السقم فيك فيبعا ببالهة العين

 الصطةوط تلةك الصةفعة، تلةك الكلمةة، تلك الثورع تلك التجاوز، ذلك

 مةن جةر  ممةا كلةه هةذا ،أيةن وحيةاع حركةة تغةزل التي المتقاطعة

 ؟ الرقة في مؤصرا   اإبدا  مظلة تحت أقيم تكريم

مُ  بدايةةة  محرابةةه، فةةي يقبةةع حقيقةةي مبةةد  كةةل    لةةى اعتةةذاري أقةةد 

 يبتسةةةم ثةةةم أقولةةةه مةةةا ويةةةؤول ، صاشةةةع   بصةةةمت  بداعةةةه يواصةةةل

 .نبي ابتسامة
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س، حبر  من عذرا    س صوته من المقد  س، لونةه ،مةن المقد   المقةد 

س،  زميلةةه مةةن س، يقسةةه مةةن المقةةد   عينيةةه فةةي تالمةةع و ن المقةةد 

 يشةعرُ  شةك وال فهةو األوضةا ،  ليةه آلةت لمةا يةقس من رفيع   صيط  

، شاعر   صيبة تشبه بصيبة  قال مبدعة زمن ذات سقل حين معروف 

 :لها

وائيين الشةةةةةعران مةةةةةن المشةةةةةاهير ُكتةةةةةب   تجةةةةةدين كيةةةةةف"   والةةةةةر 

ع، أحذيةة تطؤهةا وتكةادُ  األرصةفة على ُتبا  والمسرحيين  أال المةار 

 "تكتبين مما باليقس تشعرين

 ينتةاب المسةتو  رفيةع يةقس   بةل قاتةل ، يةقس   أنةه أجزم ال أنني بيد

 فةي كزيت يكون والذي أعرفهم، الذين الحقيقيين المبدعين هؤالن

 وقةد يعرفو ، أن دون صلبو  الذي هذا أن   أجزم ولكني مشكاتهم،

 يعبةا ولةن يقهةر، لةن أنةه أجةزم" ورأينا  وقرأنا  صبرنا : "قالوا

رك  لةى  يصةاله حةاولوا مهمةا طةويال ، به   ليةه، أوصةلو  الةذي الةد 

 :اآلن ألسقل

م، المبةةةد  ُيصتةةةار كيةةةف  هةةةم ومةةةن وبإبداعةةةه ؟ بةةةه ويحتفةةةى ليكةةةر 

 االصتيار؟ هذا على القائمون

ف ةةس   لهةةا آثةةار مةةن يصلةةف مةةا أسةةاس علةةى ُيصتةةار  نةةه أقةةول هةةل  ن 

س؟ كتةةاب   مسةةتو   لةةى لرفعهةةا منةةا  رادع   دون تةةدفعنا  لهةةي،  مقةةد 

 .الناسك في الناقوس يبعا كما  بداعه ، جران وفيك في   يبعا وما
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 ذلةك فةنلملم سةمعنا ، بعةدما صةوته صةد  صلةف نرك  الذي ذلك 

ةةةه صل فهةةةا التةةةي الدهشةةةة، رعشةةةة مةةةع لنقرنةةةه الصةةةد ،  أو نص 

 نةةةدان   جةةةران توالةةةدت رعشةةةة أهةةةدابنا، بةةةين متقرجحةةةة  "  بداعةةةه"

بنةةا أنةةه أسةةاس علةةى ُيصتةةارُ . بنةةا ُهتةةف نةةام   قرانتنةةا أثنةةان يقر 

 ثةةم الغيةةب، نقةةرأ بعةةدها، ومةةا الغيةةوم، فنقةةرأ السةةمان، مةةن  بداعةةه،

 فةي نشةارك بقننةا فةنحس   كالحةالمين، العةرش لةنلمس بقيةدينا ندفع

 .الفعل ونمارس الصلق،

 ! ذا   ُيصتار هكذا

 لةةه اسةةتماعنا وأثنةةان فحسةةب، كاتةب أنةةه أسةةاس علةةى ُيصتةار أن ال

 علةةى ليفتحةةه الصليةوي، بجهةةاز  متلةق   كةةل   ينشةةغل مةا، أمسةةية فةي

ع صةةوت ةةا   سةةماعه عةةن بةةذلك مستعيضةةا   تمةةون، هةةر   بةةدا ممةةال   نص 

 .األذن تضرب كمطارق

، وحةةاالت مكةةان، كةةل   فةةي موجةةود الفضةةفا  الكةةالم  التةةي الحةةب 

 من الكثيرين أن   أعتقد المراهقين، تناسب والتي المسنون، يكتبها

 .كتاباتهم بها ونيبتدئ الكتبة

 العاديةةةة، عشةةقه حةةةاالت يسةةرد مةةةن مبةةدعا   يكةةةون أن يعقةةل فهةةل

 أو! أسةةماعنا؟ علةةى السةةتين فةةي وهةةو موهةةوم لحبيةةب ومناجاتةةه

 أمةةام جةةالس   كةةل   يقولةه أن يسةةتطيع كالمةةا   أطلةق   مةةن مبةةدعا   يكةون

ور  مةةن الةةذباب"  يكةةش  "  و الغةةامق، الشةةاي يحتسةةي الشةةعبية   الةةد 

 !مقيتة؟ بحيادية األشيان  لى ينظر الذي األسمر وجهه أمام
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 يتةةذوقون الةةذين هةةؤالن هةةم هةةل االصتيةةار؟ علةةى القةةائمون هةةم مةةن 

 طويةةل يةةوم   بعةةد مةةقو  يجةةدون ومةةن فارنةةة؟ وبطةةونهم الطةةبع

 يكةون االصتيار أم -حال أية على ليلة هي - ليلتهم فيبيتون عابا،

" الةدنيا وبهةدل زقةم" مجرور   أو تزفيته، يراد شار  شق بمقياس

 المةديح لةك يكيةل ثةم بمعدتةه، فيسةمعك للجةائع ننةان   تريد أظنك ال

، المشةرد تحتضةن جةدرانا   أو معطفا ، وال" جنب أبو" على  الممةر 

 تملؤهةةا عمةةل   ورقةةة وال الليةةالي، فةةي المسةةتذئبة الجهةةات بحيةةرع

 ! منك رتبة   أعلى هم من بها تغافل بمنجز  

 الةةةذين هةةةم والمثقفةةةون األدبةةةان يكةةةون أن تريةةةد مثلةةةي، أنةةةت  نمةةةا

 ويحتفةون اإبدا ، راية ليحمل ويزكونه الحقيقي المبد  يصتارون

 .منتصر   بقائد   ُيحتفى كما به

 وينقبةون كبيةر، بةتفح    نيةرهم آثار يقرؤون وحدهم األدبان ألن  

 .سواهم أحد وال المعرفة لهم وبالتالي فيها،

ةةا  الزمةةان، هةةذا فةةي المبةةدعين اصتيةةار علةةى القةةائمين سةةقلت لةةو أم 

ون فةةإنهم  وأعلةةى وأسةةفل، أعلةةى  لةةى عنيفةةا   هةةزا   برؤوسةةهم يهةةز 

 ويؤكةدون شةين، بكةل   معةرفتهم عةن كنايةة المةرات، آالف وأسةفل

وا بقنهم  فةي فيسةرفون تقييمةه، يريةدون لمةن الكاملة باألعمال ألم 

 ونيةةةةةر الضةةةةةرورية، المناسةةةةةبات فتيةةةةةل و شةةةةةعال التكريمةةةةةات،

 وقتهةةا نيةةر فةةي جلجلةةة وبةةا الغبةةار عجةةيج و عةةالن الضةةرورية،

 .القيلولة فترع أثنان الغاز جرار كبائعي
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 والعةةوانس األرامةةل صةةدود علةةى طبطبةةة يكةةون ال اإبةةدا  تكةةريم 

ةةت سةةيئة ماديةةة حالةةة عةةن وتعويضةةا   والمطلقةةات،  كاتةةب بشةةبه ألم 

 .الجيا  أمام موائد  مد   في أسرف

 فيكةون فيةه، نفسةه مبد  كل   ير  مبد ، لفرد يكون المبد  تكريم

 .صدورهم وتثلج الجميع، تعم   فرح كوكبة وبالتالي للكل ، تمثيال  

 وصةلت التةي اليبوسةة علةى لنشةفق  ليةه، وصةلنا ما على فلنشفق

 فالمبدعون بصرهم، على لنشفق المبدعين، انتقان على بالقائمين

 يصةفعونك لهةم، تقرأ حين الصفعة تشبه  بداعاتهم زالت وال كثر،

 وبالتةةالي تفعةةل مةةا تعةةي ال صةةامتا ، مةةذهوال ، برهةةة فتبقةةى بشةةدع،

 وترعةةف باإزميةةل، أو بالريشةةة أو بةةالقلم تمسةةك أن فةةي ترنةةب

 لتقتيةةةك تناضةةةل قلةةةيال   عنةةةك يغيبةةةون وحةةةين والمتميةةةز، بالمةةةدهش

 .مثلي... ال أيها ُيدهش ما نتبع وأنت وأنا صفعاتهم،

 حةةين ألن   الحقيقةةي، اإبةةدا  عةةن ففتشةةوا....... الةةـ أيهةةا أنةةتم أمةةا

 عةةن وتفتشةةوا تسةةرعوا أن أصشةةى قةةادم، زمةةن ذات األوراق ُتفةةتح

 فاإبدا  اإبدا ، ارحموا وجوهكم، وبين نظراتنا بين تحول أقنعة

 لمةن تكةون مضيئة ،ليلة بها جدير هو من  ال يراها ال القدر كليلة

 تمكةن التةي الغافلة، األعين صوب ضونا   تسلطوا فعالم يستحقها،

 النةةائم دعةةوا القةةدر، ليلةةة سةةطو  بقنةةه وتوهمونهةةا منهةةا، النعةةاس

اع أصةواتهم المتهةدجين من عدد   فهناك سباته، يكمل  بالتبتةل المنةد 

 .تقتينا
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 فةي القةابع ذلةك الحقيقةي، المبةد  أذن فةي أهمةس أن أريدُ  وأصيرا   

 لةةه أهمةةس أن أريةةد عينيةةه، فةةي اليةةقس مةةن رفيةةع وصةةيط محرابةةه

 :شكسبير بمقولة

 مةةن أطةةول تعةةيشُ  سةةوف الذهبيةةة، الملةةوك آثةةار وال المرمةةر، ال"

 ."  بداعك
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 األفكار تغاصنُ        

 التشكل ومحاولةُ           

 

ةةين، بةةين الزمكانيةةة المسةةافات تطةةو  هةةل  جنسةةين مةةن نص 

 ، وحيةةدع فكةةرع مورثةةات يحمةةال ، واحةةدع دفعةةة ليظهةةرا ، مصتلفةين

نبة ثم ، االنتراب فكرع هي  .الحياع؟ في واالنغماس الر 

ة  فةال ، المكةان فةي يتجامح المطر، تحت المرأع انتراب ثم 

 المةةارع وبعةة  ، المبتلةةة األرصةةفة وتلةةك سةةواها، مسةةتيقظ شةةين

 .آبهين نير الحقا   يقتون الذين

ةةردي النصةةين، كةةال فةةي  تصةةرجُ  امةةرأع هنةةاك والشةةعري، الس 

 من باالنعتاق تحلم  ذ ، روحيا   انترابا   ،ولعله تعيشها ما حالة من

 ففةي. المطةر يستقبلها حيا ،الصارجي الفضان  لى المحيط، العالم

ةةةي وهةةةو ، 6116 عةةةام شةةةباط فةةةي كتةةةب ، ذ األقةةةدم الةةةن     نص 

 هةذا"  بعنةوان" وكمةقع زحةل بةين مةا"  مجمةوعتي مةن القصصي

 احتفةاالت مةن كاتبةة وهي البطلة تنتهي"  حب   من شين المسان،

، الق     وتمضةي بةالحبر، المصضةبة الجةدران مةن لتنعتق المضني 

 : حيا الشار   لى
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ا   الصةةمتُ  كةةان"    وبعةة  الضةةبابية، بذاكرتةةه يتنةةابع بفضةةان ممتةةد 

 . المتناومة واألضوان يتراذذ، مطر

ةمت قصةيرا   زمنا   اصتلست. وقفت األعمدع أحد تحت ةؤال للص   والس 

دت ثةةم   ،  حثةةت ، ُمربةةك مةةوت مةةن سةةكر  حمامةةة ، بالغنةةان نةةر 

 فةار، شةار  ريةح أمام النار رجفة مثل أصيرع آها لتطلق الحنجرع

 .." ومرعب

 كتبهةةا التةةي" المطةةر أسةةئلة"  الحةةداد سةةعد الةةدكتور قصةةيدع وتبةةدأ

 6101 عام

 وتبةدأ  ،المطةر ليسةتقبلها ، الشةار   لةى ، بيتها من تصرج بامرأع

 : األسئلة سيرع

 بصمت   تغنين وأنت الشوار  بللتك   هل" 

قين  "األرصفة؟ أسمال في وتحد 

نبةة المكةان، صةمت مةع سواها بدن ذي بادئ يكن لم  الملحةة والر 

ك فالمطر ، الغنان في . المشةاعر مةن الغةافي وأيقةظ ، دواصلها حر 

رد بيا  على -المرأع أمام وليس  احتفةان الغنان،  ال -والشعر الس 

 :فيقول اللحظة، يشاركها رجل وانبالج بالمطر،

 الحنون لطقسك آاااا " 
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امعةةةة حنجرتةةةي عةةةري يةةةنف   عةةةد بلحةةةن الد   شةةةحوبي ويغسةةةل الر 

 .."  باألسى المتثاقل

رد امرأع بينما  تقلقةت وقد ، طاووسي ببهان رجل   أمامها وقف الس 

 سةةةؤاله طةةةرح  متثائةةةب، ضةةةون صفةةةوت فةةةي النرجسةةةيتان عينةةةا 

 !وحيدع؟ أنت:  بوداعة

 ؟ وحيد وأنت:  قالت

 ننان من مزيدا  : قال 

 .حب من شيئا  : قالت

جةةل -االثنةةان  ويرنبةةان ، بالوحةةدع شةةعور   يجتاحهمةةا -والمةةرأع الر 

 احتفةةت حةةين ، القصةةيدع امةةرأع وكةةذا. اليةةائس القلةةب يمةةأل بحةةب  

اسها جل أمام المطري بقد   ليكةون باألسةى، تثاقله من فغسلته ، الر 

ائر قلبه  .بالقمر مثصنة كرعشة الرذاذ يتقصى الس 

 بلحظتهةا توالةدت أسةئلة فاحتضنتا اآلصر، بالطرف أنستا المرأتان

 بالشةةوار  وفرحةةت المطةةر، أسةةئلة مةةع تواطةةقت الشةةعر فةةامرأع ،

 امةةرأع أمةةا وحيةةد، بصةةمت تغنةةي وهةةي بللتةةه، مةةد  شةةكلت التةةي

رد  في وتحتضن لفيروز، تغني فوارع حنجرع  لى انقلبت فقد ، الس 

  لةى. صفيةف بنةور والغةائ  البةارد الكهربةان عمود المكان صمت

جل يحضر أن  تسةرح  ياهةا تاركةا   يمضةي ثةم بالغنان، وينغمس الر 

هشةة رائحة لها مهرولة أسئلة تتنابت ، ذاهلة   وفجةقع 19 :"الد 
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 ، نقيةةة حولهةةا، تهاطلةةت ضةةحكات انتشةةلتها اللحظةةة رمةةيم مةةن" و 

.." بصةةةةمت انحةةةةدرت التةةةةي ودمعتهةةةةا ، وجههةةةةا علةةةةى تسةةةةاكبت

 بغنةةةائهم المكةةةان اوملةةةؤ وشةةةابات شةةةباب ألصةةةوات فاستسةةةلمت

 !القلب من الضحك أرو  ما:" نفسها في فقالت ، وضحكاتهم

 حمةةةران ليلةةةة فةةةي الصةةةلوات تطلةةةق أن سةةةو  أمامهةةةا  يكةةةن ولةةةم

 :تقول ،" فالنتاين" للقديس

 ! القديس أي ها" 

 ."قُبل من بعضا   المسان، لهذا حب   من بعضا  

 فيصضر   ، ضاحكة تهطلُ "  الحداد"  قصيدع في الشعر امرأع بينما

جل صمت  .القُبل بهديل يحلمان كعصفورين شفتاها تزقزق ، الر 

ين  لى العودع في  مبةدعان اصترقهةا وقةد المرأع عوالم نجد ، النص 

 علةةى والقةةدرع ، والفكةةرع ، اإحسةةاس فةةي تقاربةةا( ورجةةل امةةرأع)

 وهةي ، امةرأع أوقةات مةن وقةت قن  أو ، لحظة صيد بعد التعبير

نبة ثم ، بالوحدع تشعر  الشةار  صةمت  لةى ، عنهةا باالنسالخ الر 

نائب وانطالق وانبعاا، صال  عامل ُيعد   الذي المطر، ثم ،  ، للر 

 نالتهةا التةي الحريةة علةى تقكيةد  ال الغنان وما. شهوات تكن لم  ن

 . المرأتين كال

 ، مسةافتان بينهمةا تفصةل أن لمبةدعين كيةف:  هنا أتسانل

ا   يكتبا أن ، ومكانية زمنية  ،المسةافة واحدع فكرع ذا متشابها ، نص 
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 المكانيةةة، والمسةةافة ، عامةةا   عشةةر صمسةةة مةةن أكثةةر تبلةةغ الزمنيةةة 

 ألحةةد لقةةان وال الشةةام، وبةةالد الرافةةدين بةةالد بةةين تكةةون مةةا هةةي

 أسةةئلة يطةةرح نصةةا   يكتبةةان حتةةى بنتاجةةه لةةه  معرفةةة وال بةةاآلصر،

اصل وتراعةةف االنتةةراب،  مةةع واالنبعةةاا االنتةةراب، هةةذا بقتةةل الةةد 

 فةي  رنبةة من عنها يتوالد وما ، بالحياع لالنغماس وذلك المطر،

 . الحب  

 وكةةذا ، القبةةل بحلةةم شةةفتاها تضةةج  " الحةةداد سةةعد" امةةرأع

ةةرد امةةرأع  أن الحةةب   عيةةد ليلةةة فةةي فالنتةةاين القةةديس تتوسةةل ، الس 

ب   ، قُبل من شيئا   يمنحها  .اليابستين شفتيها لتصض 

 و أصةر ، نصةو  مةع بالتغاصةن يتةدفق أن ن    على يعاب فهل

نبة  المتهاطلةة، بحباتةه يةوقظ الةذي بةالمطر، باالحتفان بدنا   ، بالر 

 الشهوات؟

 .بشذا  الورد على نعيب فإننا ، كذلك كان   ن

** 

 تنهةةدات"  بعنةةوان" الحةةداد"  للشةةاعر ثانيةةة قصةةيدع فةةي

 يبةةذلُ  حثيثةةا  :" قلةةتُ  حةةين قصةةتي فةةي عليةةه دللةةت الةةذي" البيةةا 

ةةةمت  رعافةةةه سةةةاردا   الوحشةةةية، السةةةاحرع تهاويلةةةه األبةةةي  الص 

 19 .." صطوها أمام اللجوج
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 وقصةة ، فكرتهةا بةين هةو  ليةه، اإشارع أريد الذي التغاصن، لكن 

 ناصةت والتةي ملكة، أصبحت التي ، الجارية" البرمكية اعتماد" 

ك الطين في ر  الذي ، الممس   ال ذكةر "  عبةاد بةن المعتمةد"  صةي 

 .ذكر  كل   قتل وحاولت عليه  األيام جارت و ن ، تمحى

 اكمالةةه عةةن عجةةز الةةذي ، البيةةت شةةطر أكملةةت حةةين" اعتمةةاد" ف

 فةذات جوالتةه، فةي عباد ابن يرافق كان الذي الشاعر ، عمار ابن

 فسةةمعته" زرد المةةان مةةن الةةريح صةةنع: " عبةةاد ابةةن قةةال وقةةت

 ." جمد لو لقتال در  أي  :" وردت

 اسةةتلم بعةةدما اسةةمها مةةن اسةةمه واشةةتق   ، شةةغف عةةن بهةةا فةةاقترن

 تصةو  أن رنبةت وحين.  لديه األثيرع وأصبحت أبيه، من الحكم

 جعلهةا. جاريةة وهةي تفعةل كانةت كمةا ، عاريةة بسةيقان الطين في

 الةورد بمةان هةذا كةل   وسةحق ، والكةافور والعنبةر بالمسك تصو 

 . طين هيئة على ليكون

 ، مغةاير بةالطين فانشةغاله اهتمامةا ، الحادثة ليولي الشاعر يكن لم

 :قال أنثا  رأ  فحين

 مسك   طينك" 

 نار صلصالي

 .."المتعبة المراثي وكل   ، حزنك ستائر فاصلعي
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 داصةةل علةةى تسةةيطر والتةةي السةةواد، بلةةون المفعمةةة السةةتائر فتلةةك 

 الحةزن ألن تواريها، أن العينان/ الروح نافذتا تستطع ولم المرأع،

  لةى العةودع رنائةب تسردُ  ، مراا عنه توالدت بالبعد، مشبع قديم

 .يبعثها أن للحاضر تصلي نافية أمنية تستحيل أو ، عتيق مجد

دها ع    الجميلةة امرأتةه المعتمةد وعد كما ،" سعد" الدكتور ي 

 وولها   حبا   أكثر نجد  لكننا بالطيب، المبتل الطين يمشط بقن وذلك

نم ،على المعتمد من  وعشةق حةب   مةن األصيةر هةذا اشتهر مما الر 

 مةةن فهةةو ، تسةةاميا   يفوقةةه الحةةداد الشةةاعر عشةةق لكةةن ، العتمةةاد

ى وجعله الطين حمل  بالمسةك بتصضةيبه وقةام ، راحتيةه بةين مسج 

 .ذلك بفعل والغلمان الجواري أمر المعتمد بينما ، والنار

 !؟ الطين بطقوس رائحا   الشاعر فعل ماذا لننظر

 " أورادا   أنفاسي سقلملم" 

ه ، المتفاوح الطين  لى بها ويرسل  عل   قلبه في العشق نار ليصص 

 .األقدام بين يداس أو ، يهبط وال بقان، يستقيم

 المتالهبةة، النةار عطةر مةن فيةه مةا تتنشةق أن أنثةا  مةن يطلةب ثم

يني بالموروا عالقة لها األوراد وألن  منهةا المسةلم وموقف ، الد 

 ذلةةك تتنشةةق أن منهةةا يطلةةب فالشةةاعر ، وقدسةةية صشةةو  موقةةف

رد   الصةةةوت يفسةةةد ال كةةةي وتقديسةةةا ، صةةةمتا   العطةةةر  المعجةةةون الةةةو 

 .بالطين
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 .."المعشوشبة البابلية جنانك القلب وامنحي"  

 ، بةاألر  يلةوذ الةذي مستوا  من ومسكه بالطين ارتقى فالشاعر

 النةاب  الطةاهر، بقلبةه  يسةاويها حيةا ، المعلقةة بابل جنائن  لى

ر فاق عشق  لى يرمز وهذا ، بحبها  الحةدائق تلك يوازي ، التصو 

 بشةةةرية، معجةةةزع تعةةةد   والتةةةي ، والسةةةمان األر  بةةةين المعلقةةةة

ع وارتقانات ، رفعة الطين منح فالشاعر د  ابتدأت ، عد   على بتمد 

 بةةاألوراد المشةةبعة ، الجةةو  بقنفةةاس نفحةةه ثةةم ، الشةةاعر راحتةةي

 . تريد كما قلبا   تشكله المرأع جعل ثم والذكر،

 يالصةةق طينةةا   الطةةين بقةةي حيةةا ، بةةاه المعتمةةد وقةةف مةةا صةةالف

 .بدعسه اعتماد وتقوم األر 

 ، السةةامية بعاطفتةةه الشةةاعر واشةةتعال انفعةةال بمةةد  نشةةعر  ننةةا

 : احتراقاته وبمد 

 هادر لهب شفا على فبراكيني" 

 .."أعمى وزلزالي

ر ال أنه كما  صةلوات الشةاعر تصةحب و نمةا الطةين، مشاهدا   يتسم 

مها  هةي كمةا جميلةة تكةون أن حار برجان منها فيطلب ، ألنثا  يقد 

 يصي رهةا أو ، جميعةا   النسان منه تغار الذي ، الجمال بذاك كعهد  ،

 .المان فيه يلها الذي المند  طينه تكون أن في
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 فيةه؟ يلها الذي المان وما ، المند  طينه ما نعرف أن أردنا ولو 

طبةة صةدر  فةي التي ، ضلعه أنها لعرفنا  فيهةا تجةري والتةي ، الر 

 تلةك اإلةه يسةتل   أن قبةل داصله في كانت أنها  لى رمز فقد. روحه

 . منها وُينبتها الضلع

 لةون مةن أكثةر البيةا   لةى لونهةا يميلُ  الضلع أن   ذلك يؤكد ومما

 يريةةدها الشةةاعر أن   بيةةد. تصلصةةل  ن صاصةةة ، نةةرا  الةةذي الطةةين

وح قارعةةة علةةى وتةةروح تةةقتي ، بةةاألنق رافلةةة امةةرأع  ونثيةةا ، الةةر 

 ال عسةل ففيهمةا ، يالمسهما أن يشتهي اللتين شفتيها على الجمر

 وجنتيهةةا يشةةتهي. كلهةةا البةةراري فلةةه يصةةنعه، حةةين للنحةةل قيةةد

 تةروي  يمكةن ال عينيهةا ير  بينما ، العسلي باللون المصضبتين

 .فيهما الشقي الكحل

جهةا مسيرها يتابعُ  جنون، من كوكبة ، امرأع  نها  فيرنةب ، وتوه 

 فهةل ، أنوثتها فيه تثير  وما قبالته ليرو   الجنون هذا يقابل أن

ئ أن لجنون  !نارا ؟ يهد 

 يمضةي شةالال   تبةدو ، الوجةه علةى المنسةدلة الةذوائب تلك وتروقه

ةدها ، البهةةان  لةى ةةد مةا بةةبع  فيع   يمنحةةه بةةقن مةؤمن لعبةةد  لةه، يع 

 :ومان عسل من أنهرا  

 ومائي عسلي سقطعمك" 

 المنقى،
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  ومسرع   شفان   

 ."شهي   بفرح

ه كتب حين الشاعر يكن لم  تنةا  حسةاب يحسةب ،أو ُيدرك ، نص 

م أن يمكن  تفاعليةة حركةة هةو بةه قةام مةا و نمةا ، بةه قصيدته يطع 

نت  تحةةةةاورت ، ذاكرتةةةةه فةةةةي  مصبةةةةونع  مصتلفةةةةة أصةةةةواتا   تضةةةةم 

 دون  الماضةةةي مةةن أو ، الحاضةةةر مةةن نصةةةو  علةةى واشةةتملت

 فةةي يمتلكهةةا التةةي الواسةةعة الثقافةةة صةةالل مةةن وذلةةك منةةه، درايةةة

 أو ، فضةةان تتشةةكل أن النثريةةة القصةةيدع  ال يجةةد ولةةم ، مصزونةةه

 فةةي تتةةوهج التةةي فكرتةةه عليةةه ليةةؤرا مشةةهدا ، أو، فنيةةة لوحةةة

 معتةق شةين هي  كقنما داصله، في تتلو  أصذت ، ما حالة .رأسه

 ليبةدو ظلمتهةا، فةي بمةا تفةورُ  فراحةت ، انتظةارا   تشةب عت جرار في

ك الشةعر نيةر وهةل عليةه، كةان مما حركية أكثر المشهد  فةي يحةر 

 أن القةارئ وعلةى عربةي؟ ابةن قةال كمةا محبوسةة أرواحةا   األشيان

اصليةةة العةةوالم  لةةى ليتعةةرف العمةةق فةةي يغةةو   أنتجةةت التةةي ، الد 

 العشةق مسةقلة عنةد يقف ال الشاعر أن   سيلحظ. القصيدتين هاتين

 منظورهةةةا فةةةي قاسةةةية وحةةةدع مةةةن االنفةةةالت رنبةةةة أو ، المةةةرأع

جةو   لى دعوع هي و نما ، المحدود   لةى ، األزلةي مكاننةا  لةى الر 

  لةةى بةةذلك رامةةزا   والمةةان، العسةةل أنهةةار فيةةه تجةةري الةةذي وطننةةا

 المعلقةة، الجنةائن  لةى يرمةز كمةا ، والفرات دجلة ،ونهري النصيل

 . اإله برعاية حظيت والتي ، الرحمن عرش من البالد باقتراب
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 عةةن مصتلةةف  نسةةان ألنةةه ، انترابةةا   يةةزداد فالشةةاعر هةةذا كةةل   ومةةع 

 سةيقتيه ، وتراحةل حل أينما يواكبه أمر االنتراب وهذا ، اآلصرين

 .آصر بوجه حين كل  

ح لةةم الشةةاعر أن   لوجةةدنا القصةةيدتين  لةةى لوعةةدنا  بمةةا تمامةةا   يصةةر 

 ، الحلةةم المةةرأع عةةن وبحثةةه روحةةه انترابةةات لمسةةنا و ن ، يريةةد

نبةة السكينة تمثل والتي  لقةد معهةا، واسةتقرار  أفضةل بحيةاع والر 

 ، صفةي مةا منهمةا لنصةرج ، التقويةل علةى مفتوحين نصيه لنا ترك

 اصتيةار فةي نحةا بمةا ، عنةه ومسةكوت صةامت مةن فينا المس وما

 وعمةق ، التصوير في وبالنة ، كثيرع معان تحمل التي المفردات

 مقةدور فةي جعةل ذلك كل  . متفرد  حساس الى  ضافة ، الرؤية في

ةا   دالليةا   حقةال يرسم أن الشاعر  ينطلةق أن الجيةد القةارئ يةدفع نني 

 هذا تستقطبان القصيدتين جعل ما وهذا ، التقويل  لى التفسير من

ةةا ، معهمةةا ويتفاعةةل لينفعةةل االهتمةةام،   حسةةاس فةةي  مةةن يجةةد لم 

ي في ورنبة و دهاش،  وال الشةاعر، رؤيةة في البعيد المعنى تقص 

 بمفاجةقع أصةبتُ " البيةا  تنهةدات" قرأت حين  نني قلتُ   ن أبالغ

ةاعد الشةاعر عشق راح حين دهشة تتصلق راحت  دنيويةة مةن يص 

 رامةح، بيةا  مةن مةد  انبجةاس  لةى ، باألر  الملتصقة الطين

 بعةةد عليهةةا نقةةب  أن نبتغةةي التةةي التماعةةات تلةةك  ال المةةد  ومةةا

 . مبد  لن    قرانتنا
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 الناقةدع قالةت كمةا بلةور من كقطعتين مضغوطتان قصيدتان 

 ، حةد   مةن لةه لةيس ، حةر   صلةق   فيهما  برنار، سوزان"  الفرنسية

 . ايحانات من مد  يالحق أن الشاعر لهاا نير
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 الثاني الفصل        

 (اللون ويورقُ )     

 

 

 ماذا ثم                        

 ؟ الجميل الحزن عاشق يا 

 

ثنا  ! فيك الذي الحزن عن ، باأللم المترف أي ها يا حد 

ثنا  وجنوبةا ، شةماال   بنةا جةبْ  ، األسود المتناسل هذا عن حد 

 وفةةي أعماقةةك، فةةي األسةةى مسةةاحات امتةةداد علةةى ونربةةا   شةةرقا  

 ! لوحاتك

ا لست  هةو أثر من ورانك صلفته الذي ، شيئا   تقولُ  ،ولست تتحد 

 مكانةه عةن ينبةئُ  ريشةه، بعة  يتةركُ  الجميل فالطائر يشيُر، الذي

حيةةل، بعةةد  عةةام أنجزتهةةا فنيةةة ملحمةةة نحةةو رؤوسةةنا فتسةةتدير الر 

ةةة فنجةةد ،0721 ن سةةودان كتةةل ، بشةةري ة مجموعةةة ثم   مةةن تتكةةو 



 

211 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 فةةي وأربةةع ، اليمنةةى الجهةةة فةةي يقفةةن منهةةا أربةةع ، نسةةان ثمةةاني 

 ، األسةةةود اللةةةون يرتةةةدي رجةةةل   بيةةةنهن يفصةةةلُ  ، اليسةةةر  الجهةةةة

 مسةبلتان ويةدا  ، واضةح بسهوم األر   لى ينظرُ  رأسه، صافضا  

، بتعب   األسفل نحو  اللوحةة، جةانبي   علةى طفةالن هنةاك بينما شديد 

هةةا ، سةةالم حمامةةة يحمةةلُ  أحةةدهما  أمةةه يحتضةةنُ  واآلصةةر ميتةةة، لكن 

 يحةةدا ممةةا وتسةاؤل وذهةةول برعةةب  ليهةا يتطلةةع ووجهةةه ، بيديةه

 . والشك مهوال   أمرا   يستشعر  ذ حوله،

  – ونةةةةةادرت لةةةةةديك مةةةةةا كةةةةةل   قلةةةةةت ألنةةةةةك – تنطةةةةةقُ  تكةةةةةن لةةةةةم

 شصوصةها عيون صاصة الوجع، سرد في أسهبت لوحتك،الملحمة

ةر تريةد، بمةا تبةوح ، عميةق سةر   على تنفتح التي  أقصةى  لةى وتعب 

 وانكسةةارا   ألمةةا   تنةةز   التةةي الوجةةو  تلةةك وكةةذلك تعةةاني، بمةةا الحةةزن

 . اإنسان مقساع وتحكي ، وحزنا  

ثنا لوحةةة  وننظةةر، أعيننةةا نفةةتح ألن ضةةرورع هنةةاك يعةةد ولةةم ، تحةةد 

سةةةنا ألننةةةا  فةةةي الحضةةةور دائةةةم وعرفنةةةا  ، ببصةةةيرتنا الحةةةزن تلم 

 !قبلك الحزن بوجود نشك   أصبحنا أننا لدرجة به فامنا ، لوحاتك

 علةةى حينةةا   والعنةةين ، عبقريتةةه علةةى حينةةا   ممتنةةين أصةةبحنا لهةةذا

 . ورطته

 ؟ ورطة الحزن فهل
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سام قال زمن، ذات  وسي الر   رانبةا   ،" شةانال مةارك"  األصةل الر 

ع هللا سيمنحني هل:" نبيل   تساؤل   في وُمتمنيا    استنشاق على القو 

الع، عبير  !."؟ لوحاتي في الحزن وعبير الص 

 !؟ لوحة من حزن   ُيشم   كيف تر 

سةام؟ يسةتغرقُ  الذي األسود، اللون صالل من ذلك يكون هل  أم الر 

 به؟ تستنطقُ  التي الشصو  مالمح أم ؟ الموضو  هو

 ُينبئةك ، األسةود اللةونُ  يفاجئةك" كيةالي لةؤي"  لوحات في

 ، الوجةةةو  تقةةةاطيع وكةةةذلك قةةةادم، و ُمتجةةةذر ، واسةةةع حةةةزن   عةةةن

 الةنفس أعمةاق فةي نو    بعد يصرجه الذي اإنساني والموضو 

رها التي  التكةوين مفةردات  حةد  عبةر اللوحةة  لى وينقلها ، يصو 

فين الحزن ذلك ُيصرج الجسدي،  جديةد بإطار اإنسان نفس من الد 

 . التقليدي األسلوب فيه يتجاوز

د، فنان فلؤي  توطيةد فةي ساهموا الذين الفنانين، أهم   من ُيعد   ُمجد 

ةةة، الحداثةةة  ، أعماقةةه يصتةةرق المقهةةور، اإنسةةان موضةةوعه الفني 

ةه المسةتلب، مصزونه"  مانما"  لى يصل  أن بعةد يصرجةه ثةم يمس 

ياسي االجتماعي الهم   مع يربطه د. والس   الفةن   بلغةة األلم ذلك يصع 

  ذ الحةةزن، مةةع ابتةةدأ كيةةف لبداياتةةه المتتبةةع عةةن عنةةا، يغيةةب وال ،

 يبرزهةا صةامتا ، حزنا   الفتا ، حزنا   تنضح التي الوجو  تجذبه كانت

 صةةباح"  لوحتةةه فةةي كةةان كمةةا وقهةةر، ومعانةةاع ألةةم مةةن تحمةةل بمةةا
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ةةةة"  الحةةةزن أيهةةةا الصيةةةر   والشةةةصو  ، راكةةةد واضةةةح، حةةةزن فثم 

س، بصمت   ترنو ، متماسكة  الحقةة مراحةل فةي الفنةان أن   بيد مقد 

 لألشةصا  فبةدت االنفعةالي، كالجانةب للحزن أصر  جوانب أظهر

 وقلةةةق مةةوران عةةن لةةتعلن ، لأللةةوان مرافقةةة وحركةةات  يمةةانات

 التي بالمقساع تنطق بها يشعر ألن بالمتلقي يدفع مما واضطراب،

 . بها تغتسل

 أعيةةنهم، رؤوسةةهم، أيةةاديهم، بةةذلك، يشةةي شةةين كةةل   راح

 معرضةةه فةةي ذلةةك يتضةةح ، مسةةامهم وحتةةى ، أعنةةاقهم ، وقفةةاتهم

تةةه التةةي القضةةية فلسةةطين، قضةةية عةةن  أحزانةةه بكةةل   ودفعةةت هز 

  نسةةانا   منةةه وجعلةةت الظهةةور،  لةةى البشةةري ة وأحةةزان ، المتراكمةةة

 القوميةة، القضةية هةذ  أن   لآلصرين وصي ل التوازن، فاقدا   ، ُمنهارا  

ع كيالي لؤي قضية هي  معاناتةه تسةردُ  لوحاتةه فجةانت تقثر ، لشد 

، الشةعب بةل الفلسةطيني، الشةعب معاناع تسردُ  كما  صاصةة العربةي 

 والتشةظي الضةيا  حالةة تعلةن الشةصو  وراحت حزيران، نكسة

 فةي األشةصا  حركةات ترمةز كمةا ومةؤلم، واضةح بشةكل والقهر،

 حتةى وتغاصةن تنابةت الةذي العميةق، والحةزن القلةق عن اللوحات

 . وهوي ة وتجذر حضور ذا ليصبح

 الحةزن، راود  انتهةى، بالةذي ابتةدأ كيةالي، لةؤي كان هكذا

 بينهمةا، نفصةل نعةد ولةم تماهيةا ، تمازجةا، ريشةته، ليبكي هز  ، ثم  

 جيناتةه، مةع ورثةه بةل ال وفيه، ، معه ولد قد الحزن أن   صلنا حتى

ر لوحاتةةه فةةي وصةةار   ليةةه تطلعةةت وكلمةةا.  وعملقةةة عمقةةا   يتضةةو 
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 ، بالحضةةور تكتفةةي ال صةةحران فةةي زوبعةةة مثةةل ، بتوالةةد  يتحفةةك 

وران و نما  أن المتلقةي على ا  صعب وصار. والتضصم والتناسل بالد 

ق  يةربط كةان دائما    ذ اللوحات، في شصوصه وبين الفنان بين يفر 

 فوجةةدهم، عةةنهم، بحةةا الةةذين هةةؤالن حةةزنهم، مةةع العميةةق حزنةةه

ر أن وارتق   مةا وأنفةس ، عنةد  مةا جل   فقعطى ، ماسيهم عن يعب 

 اللةةةونين ،مسةةةتصدما   وانفعةةةاالت واسةةةتغراق أحاسةةةيس مةةةن يملةةةك

مةةادي، بينهمةةا، يتةةقرجح الةةذي واللةةون واألبةةي ، األسةةود  ليمةةد   الر 

س التةةي القضةةية  المهمةةوم االنسةةان قضةةية صةةدمتها، فةةي نفسةةه كةةر 

 ، النفسةةية أزمتةةه اشةةتداد  لةةى أد   ممةةا مقسةةاويا ، بعةةدا   والمةةقزوم

 ثةم"  لوحةة رسةم أن كةان و للمعالجةة، المصح دصول  لى فاضطر

 ..عنها الحديا بصدد نحن التي"  ماذا

  ؟ ماذا ثم  

 يغسل أن أراد لعله الكبير، حزنه كيالي لؤي نزف اللوحة هذ  في

مةةا ؟ البشةةرية صطايةةا بعةة   ، ماسةةيها كةةل   فيهةةا يضةةع أن أراد ورب 

 فةي مةا كةل   فوضةع ، والفقةر القهةر مةن العةالم يصلة  أن بها أراد

 حتةةةى أحةةةداقنا أمةةةام ،بةةةل أيةةةدينا بةةةين حةةةزن مةةةن وذاتةةةه روحةةةه

! ؟ نبةع أيةن مةن نةدرك عةدنا ومةا مسةامنا، علةى يسيلُ  استشعرنا 

 نتسةانلُ  ُيضةاهى، ال بحةزن   نتمتةعُ  األلةم، محةراب في ندور ورحنا

 ال والتشةةظي، األلةةم يعرفةةون ال الةةذين أن   أصةةحيح:  دواصلنةةا فةةي

 !؟ الحزن متعة ُيدركون
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اهش، الحزنُ  هذا   ! فرق ال يتبعنا، نتبعه، الذاهل الد 

ةة العميق، المقساوي واأللم االنكسار ُيغطيها لوحة  فيهةا  نسةان ثم 

 :" الصةحف  حةد  فةي الفنةان عنهةا قال. وأزمته ، قضيته يعيش

 مقسةاع األر ، عةن النةازحين الالجئين مقساع ضصمة مقساع  نها

 فةةي أبعادهةةا أعطةةي أن الفنيةةة و مكانةةاتي اسةةتطاعتي قةةدر حاولةةت

 ورجةةل ، وطفةةالن ، نصةةير بةةال نسةةان ثمةةاني فيهةةا تبةةدو ، اللوحةةة

جل ، واحد  ، بالةذنب لشةعور  نتيجةة صجةال   مطرق اإنسان هو الر 

 ثابتتان رجليه أن  ال مرتعشتان، ويدا  عدو ،  لى أرضه با  ألنه

نم األر ، في  ..." تعب حالة في أنه من بالر 

وائةةي التشةةكيلي الفنةةان برأيةةه ُيةةدلي اللوحةةة هةةذ  وعةةن  أيمةةن والر 

 : فيقول ناصر

ل"  ع أو   عنيفةة بصةدمة شةعرتُ  ،"  مةاذا ثةم" لوحة فيها رأيت مر 

لةة تعبيريةة واقعية من تحتويه لما موز محم   ودالالت المؤلمةة بةالر 

ةةامت الحةةزن  أحةةدهما، بيةةد ميتةةة وحمامةةة بطفلةةين متمثلةةة ، الص 

 الصةةال  ينتظةةرن السةةمان نحةةو شاصصةةات نسةةان ثمةةاني وبعيةةون

 ، بذلةة منكسةر الةرأس، مطقطئ وحيد رجل وسطهن يقف. اإلهي

 قريبةةا   المرتعشةةتين يديةةه بتهةةدل بالةةذنب واإحسةةاس التصةةاذل يمثةةل

 ."  للعدو وباعها بها فرط التي األر ، من

 هةذا الفنةان فيهةا وضةع التةي اللوحةات أهةم   مةن اللوحةة هذ  تعتبرُ 

صم  الصةيغ مةن عنةه عةرف لمةا كليةا   ومغةايرع ، الشةصو  من الز 
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  نةةه كمةةا ، والشةةفافة المقلوفةةة اإنسةةانية والموضةةوعات الجماليةةة 

 فكرتةه مةن األساسةي هدفةه ليحقةق فقط واألسود باألبي  رسمها

 الرومةةةانتيكي الجانةةةب فيهةةةا مغيبةةةا   المرحلةةةة هةةةذ  لوحةةةات كبةةةاقي

يا   والجمالي،  .   للعالم المظلم الوجه عن كاشفا   األعماق، معر 

موز مترفةةة شةةك وال اللوحةةة ةةة واإيحةةانات، بةةالر  . بالةةدالالت نني 

ر أن الفنان استطا   سياسةي  نسةاني موضةو  عن صاللها من يعب 

 مشكالت من يعترضه وما اإنسان بقضايا التزام الفن   أن   مؤكدا   ،

. 

 فةةي أصةةر  لوحةةات مةةن مجموعةةة مةةع اللوحةةة هةةذ  عرضةةت وقةةد

 تقييةةد بةةين تتةةقرجح متفاوتةةة آران لةةؤي ،تلقةةى0727 عةةام دمشةةق

 يعةود أن النقةاد وارتةق  الجديةد أسةلوبه النقةدُ  تناول ، لها ورف 

 بهةةةذا لةةةه االسةةةتمرار اآلصةةةرون أراد بينمةةةا األولةةةى، مرحلتةةةه  لةةةى

 المتةةةرف هةةةو ، نفسةةةية وأزمةةةة حيةةةرع لديةةةه ولةةةد ممةةةا ، األسةةةلوب

 لوحةات وأحةرق امةتع .  نفسةه علةى فثار ، المرهف باإحساس

 وليدصل لينزوي، حلب مدينة  لى برمتها دمشق ونادر المعر ،

  يةةا  نازفةةا   ، منتهةةي الةةال حزنةةه متابعةةا   للعةةالج، المشةةفى ذلةةك بعةةد

 . الصلود حتى
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 والمتناقضات والوجع اللون يمفونيةس 

 

 ، مسةةتتر   نيةةر حةةزن   ألةةوان   مةةن كرنفةةال   نقةةلُ  يمكةةنُ  كيةةف

، وثلةةة ،حلةةم حيةةي   فةةرح   وبعةة    ، رنبةةة   صيبةةات   ألةةم   وانكسةةارات 

ةا   يماثةل ونةدان ، موتةا   يشةابه وصةمت فجيعة، يقارب  ومةد  ، دوي 

 مقصةةلة حةةد   رائحةةة أو ، صةةالع طقةةس لهةةا وانةةدفاعات حركةةة مةةن

 ؟ كلمات  لى....



 

218 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

صب هذا لكل   مسرحا   يكون ألنْ  يفي ورقة بيا ُ  وهل   ال الذي الص 

ل  ؟ نفسه يؤج 

 أن اسةةتطاعت فارسةةة وزهةو   عنفةةوان يالحةةق أنْ  حبةر بإمكةةان هةل

ل أن دون يعتورها ما ُتصرج ، نايها على تعزف  ؟ تترج 

ةر أن" هللا عبةد حسن" التشكيلي الفنان بمقدور  كل ةه، هةذا عةن يعب 

 أن بعةةد  بةةه أحةةس   مةةا شةةحنات فةةقفر، ، بةةه انةةدنم حةةين بريشةةته،

مها ، اللوحةةةة قمةةةاش علةةةى ، داصليةةةة مقسةةةاع تشةةةكلت  عبةةةر وقةةةد 

 مةةا ، منهةةا الكرنفةةال يحمةةل مةةا المتناقضةةات مةةن حملةةت  شةةصو 

ا فكشفت ، بداصله هو يحمل  مةن ذلةك اتضةح حيا أعماقها في عم 

 سةوان ، المنكسةرع العيةون ونظرات ، األجساد وحركات ، الوجو 

 عنهةةا اسةةتعا  والتةةي عمةةد، عةةن المفقةةودع أم منهةةا الموجةةودع

  .باللون

 مةةن يؤرقةةه مةةا بقمانةةة   تنقةةل أن الشةةصو  هةةذ  اسةةتطاعت

 ، ذكريةاتهم صيةوط مةن مةدا  ينسةجون وأمل   ، وأحالم وآالم هموم

 ال نةةد   وبةةين ، بةةه سةةيقومون صةارق   فعةةل   بةةين يتةةرامح المةةد  هةذا

 كةقن   المجدبةة مالمحهةم صةالل من ذلك تقرأ ، وفاجعا   نامضا   يزال

ر فوشةةمها ، بهةةا مةةر   نريبةةا   لةةيال   ةةمت بةةالتحج   فةةي فةةقونلوا ، والص 

 فةال فةيهم للحياع أثر عن تفتش ألن يدفعك ما وهذا ، النبيل الحزن

 علةةى ولكةةن هم ،  والدتهةةم ضةةريبة موتةةا   سةةيدفعون تظةةنهم ، تجةةد

 الصلةةود عشةةبة علةةى عثةةروا الةةذين هةةم ألنهةةم منةةه تمامةةا   النقةةي 
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 لةيس ألن   ، نةداناتهم عبةر األبديةة للحيةاع رايةة ونصبوا ، فقكلوها 

 ! عشبتهم سرقت حية   من

 الشةريحة بتلةك يعانيةه مةا ربةط أن بعةد بالصلود وسمهم فنانا   وألن  

لهم ، البشر من  المكسةور الزمن هذا في لها حصر ال مشكالت حم 

 اإنسةةان تةةؤرق موضةةوعات عةةن ُيفضةةي تعبيريةةا   أسةةلوبه فجةةان ،

 ، والصةةوف والكبةةت والقهةةر واالسةةتالب الفقةةر كحةةاالت المعاصةةر،

ر أنْ  صاللهم من استطا  ةا يعب  ةة   بلغةة   يعانيةه عم   ،قةادرع عاليةة   فني 

 هةو بما ذاتي هو ما دمج حيا ، اآلصرين  لى يريد ما  يصال على

د اجتمةةةةاعي  أنطةةةةق  ذ ، النةةةةاس آالم  لةةةةى الةةةةداصلي األلةةةةم ،وصةةةةع 

 . قسماتهم يلفح الحزن فجعل ، بها وجوههم

مت عن يضلهم لم الحزن هذا أن   بيد  ما يدركون فهم ، الس 

 ينةةف   ولةةم. المقسةةاوية وحةةالتهم واضةةطرابهم قلقهةةم رنةةم يريةةدون

 كابةةة جةةران المالمةةح بعةة  اصتفةةان رنةةم عةةنهم الجمةةال مسةةحة

 ! مصيمة

 قسةةمات فتنقةةب  ، يبوسةةتهم مةةن علةةيهم تشةةفق األولةةى للوهلةةة

 ، الشتان قسوع أمام واحدع ودفعة ، لوجه وجها   تقف ألنك وجهك

 انةةةبالج   فثمةةةة القنةةةوط هةةةذا يغرنةةةك ال ولكةةةن.  المشةةةهد ونمةةةو 

ةر لونية رموز من فيها وما اللوحة عنه تتفتح ، يقتيك لأللوان  تعب 

ةةر حديثةةة رمةةوز ، كامنةةة لمشةةاعر اجتمةةاعي مصةةزون عةةن  عةةن تعب 
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 عناصةر بةين هةارموني لصلةق اللون سيمفونية وفق اإنسان حالة 

 . ورموز وألوان أشكال من اللوحة

 ، وتةقملهم صةالطهم أن بعةد بيئةتهم مةن الفنةان انتشلهم لقد

ب  قول مؤيدا   ، سواهم أحدا   يحب لم لو كما فقحبهم تقاطيعهم تشر 

 لهذا."  الناس تحب أن من فنية أكثر هنا ليس" : "  كوخ فان" 

 عشةق فنان ، هللا عبد وحسن ، البسطان الناس رسام نفسه سمى

  ،أحالمهةم ويقاسةمهم معانةاتهم يشةاركهم فانبر  البسطان، هؤالن

 ، آصةرين ألنةاس أشةكاال   والحةب   والتقمةل االنسةجام هةذا أفرز حتى

 األصةةةر  واألشةةةيان األصةةةر  بالكائنةةةات يتمةةةاهون حيةةةا مصتلفةةةين

 ، السامية والمعاني

 ورؤاهةا وفرسةها عزفهةا وصةوت نايهةا فةي تماهةت الفارسة فتلك

 الصيةةوط وتلةةك ، مشةةاعرها تكثيةةف عةةن لتنبةةئ وألوانهةةا وحلمهةةا

 تماهةت مةا وبكةل   بها يحيط الذي البيا  وذلك ، ألم من المصانة

 ؟ القماشةة بيا  األساس في كان كما الفنان أبقا  لماذا ،تر  به

 الةذي المةراو، القة    كقسةلوب والشةك  نه ؟  ليه يرمز الذي وما

ع دالالت على سطور  بين يحمل  . ثر 

 مترعةون فهةم ، أحالمهةم عةن يغفلةوا لةم وفجةائعهم فقةرهم ورنم

ب رقصةةهم مةةع بها،يطلقونهةةا  بةةه تشةةي مةةا وهةةذا ، بةةاأللم المشةةر 

 الةزي   تعتمةر نسان برؤوس المكتظة اللوحة تلك"  وجو "  لوحة

 فكانةةةت ، سةةوريا شةةمال فةةي العربةةةي   الةةزي   يشةةبه الةةذي الكةةردي  
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 وجةةو  نلمةةح كمةةا.  منكسةةرع وأحالمةةا   وتعبةةا   حزنةةا   تةةنقط الوجةةو  

ةبر مةن بالمزيةد رانبةة وتبقةى ، الشةمس أشةعة شققتها رجال  الص 

بر أن   المرنُ  ليظن   حتى  . هؤالن عند له حدود ال الص 

 تعطةي لشصوصةه الفنةان يهبهةا التةي اللونيةة البقةع فتلةك هذا ومع

 طرفهةا  لةى اللوحة أفق من تنبعاُ  سيمفونية يستحيلُ  قزحيا   فرحا  

 . اآلصر

انيةةا   صوفةةا   هنةةاك أن   بيةةد  اسةةتطاعوا مةةا قةةدر يحةةاولون جو 

 تقةةرأ  اللحظةةة وذات ، النهايةةة حتةةى يعيشةةونه أنهةةم مةةع ،  صفةةان 

 فةةي يتهافةةت مطةةرا   ، بةةه اللوحةةة فضةةان يبقعةةون جوقةةة أصةةوات

 عليهن اإثم يد قبضت سبايا أنهن فتعتقد ، النسان أما ، حناجرهم

 ورقصةةةا   بهجةةةة يمتلةةةئن حرائةةةر تجةةةدهن النظةةةر تمعةةةن وحةةةين ،

يح تهةةةةزهن ، الةةةةزل   أعةةةةواد تشةةةةابه أجسةةةةادهن ، واسةةةةتغراقا    الةةةةر 

 فيةقتلق صةالع عتبةة أمةام الجسةد تمةائم يفتحن ، متلهفات فيتمايلن

 . الروح بهان

 شصوصةه، عمةق  لةى ارتحالةه هةو ، هللا عبةد حسةن عمل يميز ما

 بةةقلوان نبيلةةة انفعةةاالت   مةةن دواصلهةةم فةةي مةةا ليصةةرج هنةةاك يمكةةاُ 

 شةعب حكايةة تسةرد  ذ أمامهةا بهيبةة نقف تجعلنا ، عميقة ، دافئة

  ال   اللوحة في تالصقهم وما داصله، في النبيلة األشيان  ال يملك ال

 نشةاهد  مةا وهةذا ، بيةنهم تسود التي واأللفة الحميمي ة عن تعبيرا  

 مشةرعة بيةوت ضمن مجموعة كل   الفنان وضع حين اللوحات في
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 بةالقرب ، عائلةة تحتضةنُ  جةدران مجةرد ، نوافةذ وال لهةا أبواب ال 

 تكةون قةد امرأع يضم   وآصر ، وامرأع رجال   يحتضنُ  آصر بيت منها

 وأحيانةةا   ، قادمةةا   رجةةال   تنتظةةرُ  وحيةةدع تكةةون أو ، ثكلةةى أو ، أرملةةة

 بيةوت علةى مفتوحا   واحدا   بيتا   البيتان ليصبح الجدار الفنان يحطم

 ،فهةل جةدار أي   هنةاك يعةد لةم ، ذ اللوحةة أسفل في كما ، اآلصرين

 فةي أصةبحوا أنهةم أم ، العةران في حريتهم وجدوا هؤالن أن   يعني

ةدهم فقةد ، البيةوت  لةى حاجةة ال اتحةادهم بعد أنهم أم ؟ العران  وح 

 . وآالمهم جرحهم

 فيهةا ، التقويةل مةن الكثير تحتملُ  هللا عبد حسن لوحات  ن

قُ  مةا يعةي فهةو لهةذا ، زلزله شين  فةي يعةيش شةعب ويفةرحُ  يةؤر 

ارع األر  تلةةةك بتفاصةةةيل حاضةةةرا   فيكةةةون ، سةةةوريا سةةةقف  المةةةو 

 ، حجةةةري   وسةةةكون مجنونةةةة ،حركةةةة ونبةةةار مةةةان بالمتناقضةةةات،

 ، اللوحةةة صشةةبة مةةن أعلةةى  لةةى بهةةا يرفةةعُ  وعزلةةة مةةد  اتسةةا 

 صبةين صةمت ، منطلقةة صرسةان  شةارات والتمةا  نظرات انكسار

 التةةي نةةداناتهم تسةةمع وتةةارع ، متجمةةدا   بةةه تحةةس   صةةراخ وصةةد 

 تصةلُ  أنها لتصال حتى وتصدح فتصدح اللون سيمفونية مع تلتحمُ 

 مةةن المةةد  هةةذا كةةل   ُيظهةةروا أن لهةةؤالن كيةةف فتتسةةانل ، زحةةل

مت ع الص   ؟ أصواتهم بقو 

ةةر حافةةة  لةةى توصةةلهم سةةكينة عبةةر احتجاجةةا   يعلنةةون كيةةف  !؟ تحج 

 بمثابةة نةدان علةى ينطةوي آصةر، نو  من صمت هو حال أي ة على

ك  رحةيال   يبغةون ال هةم ذلةك ومةع ، واالنفةالت الطيران يقارب تحر 
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 قةد التي هذ  بقماكنهم متمسكون  نهم ، تصلهم رسائل ثمة وليس 

 بهةا يبتلةوا ألن بظمةئهم  يهجسةون والتي ، بالمفاجات لهم ترعف

ع متجذرون فهم ، المفاجات هذ  أحد األمل ولعل   ،  . األمل بقو 

 فةي !وران ؟ السةفن أحةرق حةين زيةاد بةن طةارق أمةل ُيشبه أترا 

 اللةةون عنةةه ينبةةئ مةةا ،هةةذا لةةه حةةد   ال صةةراخ الموقوتةةة سةةكينتهم

 ومةع الوجود، به يرتادون ،صراخ عنه التعبير على الفنان وقدرع

  ما بعد يبلغوا لم فهم ذلك

 وبالتةالي ،  ليةه للبلةو، يتوقون ما قيمة تكمن وهنا ،  ليه يبتغون

 أناسةةا   نةةر  جعلنةةا  ذ ، هللا عبةةد حسةةن الفنةةان  بةةدا  قيمةةة تكمةةن

 نواسةيهم أو ، يشةيعونا أن نحتةاج مةا بقةدر نشيعهم ألن يحتاجون

 حقةةول عةةنهم انفصةةلت كمةةن  نهةةم ، وعةةران   حزنةةا   ممتلئةةون ألنهةةم

 صاللةه مةن يعلنةون مكةان فةي فاكتظوا مدن   نادرتهم أو ، وحدائق

ان ألةم حجةم يكةون ،كيف  ما انفصاال   يعلنون وربما ، حضورا    جةر 

 زمنةةا   بةةقحالمهم يرفةةون فهةةم ذلةةك ومةةع! ؟ الحجةةم بهةةذا انفصةةال

 ، انتةةةةةابهم فرانةةةةةا   يعبئةةةةةون المتالصةةةةةقة وبقجسةةةةةادهم ، ممزقةةةةةا  

 .وتجذرا   هوية يثبتون وبقرديتهم

 طامةة أو ، جمعةتهم مصةيبة وكةقن اللوحةة في حشرهم لقد

 الفنةان هةو هةذا ،مةا زمةان في ما مكانا   يحتلوا ألن دفعا   دفعتهم ما

 و نمةا ، لوحةة فةي منفةردا   واحدا   شصصا   يرسم ال ، هللا عبد حسن
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 اصتةةرا  فةةي الفةةرد بعمةةل يةةؤمن ال ألنةةه بالشةةصو  تكةةتظ يجعلهةةا 

 .      ذلك تصنع التي هي الجمو   نما ، المعجزات

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 التشكيلي الفن   في العنف  
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 عنةةد حواجبنةةا فنرفةةع عنةةا، نريبةةة العنةةف ظةةاهرع تعةةد لةةم 

شةا   مشةهدا   نر  أو ما، قصة سماعنا  ، حزنةا   يملؤنةا لبصةرنا مصر 

 بنةا، لصةيقا   بةات اليةوم العنةف ألن  ! بسةهولة ذاكرتنةا من ُيقتلع فال

 ، صطةةوع بصطةةوع معنةةا يسةةيرُ  ، معةةه نسةةيرُ  ، لحظاتنةةا لكةةل   مرادفةةا  

 . جلدنا تحت بل ، فراشنا في حتى ينام يعايشنا لحظة بلحظة،

ةةوري مجتمعنةةا فةةي مستسةةانا   صةةار حضةةور   فةةي بةةل ، الس 

 أصةةةذت الظةةةاهرع هةةةذ  أن   سةةةيما وال ، كافةةةة العربيةةةة المجتمعةةةات

، بشكل   تتنامى د  لمةا نفوسةنا فةي الهلةع يثيةرُ  مصيةف   قةيم مةن تهةد 

 .والمستقبل الحريات وتقتن ُ  ، ومعتقدات

 الظةاهرات، أقدم  نها طارئة، ، بجديدع ليست الظاهرع هذ 

 مةةورس الصليقةةة فمنةةذ ، تاريصةةه فةةي القةةديم  نسةةاننا عرفهةةا التةةي

 . الظلم وظهر العنف

 العنف؟ ما تر 

 صةرق، أي عنةف، فنقةول ، والتعةدي الصةرق  نةه: منظةور ابن قال

 عليةه قسةا أي ، وعنافةة عنفا   يعنفُ  وعليه، به وعنف   .يرفق ولم

 المتصةف هةو والعنيةف. أمةر  فةي رفيقةا   يكةن لةم  ن عنيف وهو. 

 التةي الموانةع بزيةادع صةولته تشةتد الةذي القةوي هةو كما بالعنف،

 .سبله تعتر 
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 األساسةية المفةاهيم"  كتابةه فةي صليل أحمد صليل الدكتور ويعرفه 

 :االجتما  علم في

 الحقةةةل فةةةي بالكلمةةةة أو ، بالفعةةةل أو ، اللسةةةان أو باليةةةد اإيةةةذان" 

 ." اآلصر مع التصادمي

 للفظةةةة مقةةةابال   فتكةةةون ، الغربةةةي الفكةةةر فةةةي داللتةةةه نقةةةرأ بينمةةةا

violence الداللةةة تشةةبه الداللةةة هةةذ  ، الفيزيائيةةة القةةوع وتعنةةي 

 .اآلصر على العضلي والتفوق اإكرا  تعني التي العربية،

ةةة  يظهةةر األيةةديولوجيا وبةةين العنةةف بةةين وثيةةق ارتبةةاط ثم 

 وتكةون ، والقةيم األفكةار منظومةة األصيةرع هةذ  تعنةي حيا اليوم،

 .القائم االجتماعي الوضع على الحفاظ نايتها

ا لن  عالقتةه عةن وال ، اإيةديولوجي والتوظيةف العنةف عةن أتحد 

نم ، باإرهاب  وثيقةا   ارتباطةا   مرتبط اإرهاب موضو  أن   من بالر 

 ، أيضةةا   قةةديم  نةةه ، جديةةدا   لةةيس ذاتةةه بحةةد   واإرهةةاب ، بةةالعنف

 اإرهةاب كلمةة ُذكةرت وقةد ، دعةواتهم  بةان األنبيةان علةى مةورس

ةحروا ألقوا فلما ، القوا قال:" تعالى قوله في الكريم القرآن في  س 

 هللا صةةدق."  عظةةيم بسةةحر   وجةةاؤوا واسةةترهبوهم النةةاس أعةةين

 .العظيم

ولةة العنف عالقة منا أحد   على يصفى ال  كةل   أن   حيةا ، بالد 

 فهةةي ، بقائهةةا تكةةريس أجةةل مةةن العنةةف توظيةةف  لةةى تلجةةق دولةةة
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نه   بع  حل   في نجحت قد فنراها ، العامة المصلحة بحماية تسو 

 ولةةيس محةةدود نجةةاح أنةةه بيةةد ، والسياسةةية االجتماعيةةة المشةةاكل

 عمليةةة كةةل   وران أن  :"  مةةونيس أحمةةد الباحةةا رأي ففةةي ، مطلقةةا  

 مةا أو ، األولى من أشد ، أصر  عنيفة لعملية دعوعتتوالد  عنيفة

 ."المضاد بالعنف يسمى

 .الن  أباديع في العنف يهمنا ما

ا   كان سوان ا   أو سرديا   نص   تنتجةه التةي المكنةة فةإن   ، تشةكيليا   نص 

ةةة ، األشةةكال تعةةددت و ن واحةةدع  يحظةةى حيةةا سياسةةي عنةةف فثم 

 .اللوحة أو ، المسرود داصل كبر  بقهمية

 عةةام بشةةكل   العربةةي الةةوطن فةةي أدبنةةا نتاجةةات فةةي نقةةرأ مةةا فكثيةةرا  

ةةةجن ،عةةةن  اصليةةةةالد   الحةةةروب أفرزتةةةه مةةةا عةةةن أو والتعةةةذيب، الس 

ةدته الةذي االجتمةاعي العنف بينما ،والصارجية  و ن ، األعمةال جس 

رجة من كان  اإبداعيةة األعمةال فةي جليةا   يتضةحُ  أنه  ال الثانية الد 

 ...و ، والنفاق ، والفقر ، كالصيانة

 نلمةةح الةذي النفسةةي والعنةف األسةةروي، العنةف ذلةةك، ضةمن ومةن

 وعنةةف  ،الحةةب   عنةةف صةةالل مةةن يتشةةكل حيةةا لةةه، قويةةا   حضةةورا  

مةزي الثقةافي العنف بينما .العزلة وعنف ، الذاكرع  يحضةران والر 

ع رد أشكال في وبقو  د ما فكثيرا   ، الس   المبةد  أن   أسةماعنا فةي ترد 

ةةه يصلةةق أن يبتغةةي حةةين  فإنمةةا ،  بةةداعا   ينةةتج أو ، اإبةةداعي نص 

ل  ، بسةةالم والعةةيش ، والحياتيةةة النفسةةية الهةةدأع علةةى بةةذلك يعةةو 
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 ، والسةعادع السةالم ينشةد اإنسةان ن   : مفادهةا مقولةة مةن انطالقا   

 ناقصةة العربةي، مبةدعنا عنةد صاصةة ناقصةة، المقولةة هذ  أن   بيد

 علةةى والصةةوف ، والسياسةةي االجتمةةاعي القلةةق ألن   مةةا، حةةد    لةةى

 مضةةجع يقةة    هةةذا  كةةل   ، االسةةتمرار امكانيةةات وعلةةى ، المصةةير

 عةن البحةا علةى فيجبةر ، تضطرب ورؤا  أفكار  ويجعل ، الفنان

 المقزوم الوضع هذا من الصروج على قادرا   يجعالنه وزمان مكان

 العنةف عليةه يمةارس أو ، عنيفةا   وضةعا   يشعر  ن ما المبد :" ف

نبة به تشتد   حتى  ، رفضةه أو الوضةع هةذا قبولةه عةن للتعبيةر الر 

 نفسةه عةن الةدفا  في رنبة عن تنشق عنيفة مقاومة أو دفا  فإما

 دوافعةةةه عليةةةه تلةةةح    ذ ، ومعتقداتةةةه وأفكةةةار  ، وهويتةةةه وأرضةةةه

 أن علةةى تؤكةةد اآلران مةةن وكثيةةر ، الحالةةة عةةن للتعبيةةر اإبداعيةةة

 المتعةددع بقشةكاله فالعنف ."الفنية للنشاطات محفزا   تشكل الحرب

 .للفنان بالنسبة نظر وجهة يكون قد

                    - 6- 

اس ذات    اللوحةات مةن عةددا   يحتوي ، بعيد زمن منذ  لي   أهدي كر 

 الحةروب، عةن الناتجةة العنف مشاهد فيها يزصرُ  التي ، التشكيلية

 ولعةةةل   ، بةةةالمعتقلين والتنكيةةةل ، التعةةةذيب وطةةةرق المةةةذابح فتبةةةرز

ومةةان بةةه قةةام مةةا أفظعهةةا ةةجنان باألبطةةال يةةدفعون وهةةم الر    لةةى الس 

ةةاحات فةةي األسةةود ومهاجمةةة مواجهةةة  قصةةار  يبةةذلون  ذ ، الس 

 تمةأل وفرحةا   حماسة الملتهبة الجماهير بينما الحرية، لنيل جهدهم

 .وحماسة ضجيجا   المكان
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 فةةةي المسةةةيحية شةةةهدان تعةةةذيب بمشةةةاهد اللوحةةةات زصةةةرت كمةةةا 

 .الدين هذا لشيو  األولى المراحل

 فقةط، الحةروب مةن المسةتوحاع الفنيةة المةادع اللوحةات في تكن لم

 واضةحا   نرا  مما وذلك ، المجتمع على آثارها من تركته ما و نما

 والتشةةرد ، العيةةون مةةن ينبةةع الةةذي كةةالبؤس النةةاس، وجةةو  علةةى

 ...والبثور والجو 

ةد وقد  فةي" بةوش وجيةروم ، برونةل"  الفنةانين مةن كةل   هةذا جس 

 .لوحاتهما

"  رسةةةمها والتةةةي ، العالميةةةة" الغورنيكةةةا"  لوحةةةة ولعةةةل  

ت التةةي هةةي" بيكاسةةو  المرعةةب العنةةف و لةةى ،  ليهةةا انتبةةاهي شةةد 

ما فيها، الزاصر  أن قبةل  لةي   شةهرتها وصةول  لةى السةبب يعود رب 

 : أصافتني التي اللوحة سقتذكر عيني، بقم   أراها

ةة"   اللوحةةة، منتصةف فةي األوصةال ومقطعةة مجروحةة، فةرس ثم 

 مةةن مفتةةوح الفةةم الشةةمال، باتجةةا  ومائلةةة  مكسةةورع رقبتهةةا تبةةدو

ع  مةن اليمنةى الجهةة فةي  نسةانا   نلمح أيضا   لجام، وعليه االلم، شد 

 مةةن مصةةباحا   مبتةةورع بيةةد حةةامال   عاديةةة، بطريقةةة ُرسةةم اللوحةةة،

 بالصربشات، محاطة كبيرع عين   ُرسمت الفرس رأس فوق .الزيت

 مصةةةباح   منهةةةا بةةةرز العةةةين منتصةةةف مةةةن ، األهةةةداب تشةةةبه حةةادع

ةة الفةرس يمةين و لةى العةين، بؤبةؤ بمثابةة هو كهربائي،  امةرأع ثم 

 أن   المتلقةةي يشةةعر ، ميةةت شةةبه طفةةل يةةديها بةةين ملتاعةةة تةةرك 



 

221 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

 تمثةةال نجةةد الفةةرس قةةدمي   بةةين. لةةه مثيةةل ال رعبةةا   يطةةوي ركضةةها 

 محطةةم وسةةيفه ، ممةةدودتان يةةدا  ، األر  علةةى مسةةتلق جنةةدي  

 حاملة تصرخ ثور أمام راكعة امرأع بينما .عديدع قطع  لى ومجزأ

 مطلقةةا   الةةوران  لةةى رأسةةه يمةةد   شةةص  منهةةا اليمةةين و لةةى طفلهةةا،

ما ، السمان  لى يديه رافعا   فمه، تشق صرصة  !.يستجديها كان رب 

مةةادي األسةةود، اللةةون هةةي اللوحةةة فةةي المسةةتصدمة األلةةوان  والر 

دها ، واألبي    تقص 

 بينمةا ، العمةل علةى والضبابية والحزن الفجيعة ليبرز" بيكاسو" 

  بةةراز علةةى اعتمةةد كمةةا ، العنةةف عةةن ليعبةةر األحمةةر اللةةون تةةرك

 . والقتل الدم مشهد  براز من أكثر واأللم الحزن

ة ما ولكن  الغورنيكا؟ قص 

هةت منةه، نيسةةان شةهر وفةي ، 0797 عةام فةي  النازيةةة قنابةل توج 

ةةن كةةل   و بةةادع" نورنيكةةا باسةةك" بلةةدع  حةةراق  لةةى  ، البلةةدع فةةي م 

 وسةةتمائة ألةةف مةةن أكثةةر مةةات حيةةا ، أبيهةةا بكةةرع عةةن وحرقهةةا

 مةن صلةد ، العشةرين القةرن في للعنف مشهدا   كانت لهذا ، شص 

دت لوحة صالل  .تنسى وال تغتفر ال نكران جريمة جس 

ةةر لهةةذا  وليةةد الفةةن   أن   آمةةن الةةذي الفنةةان هةةذا ، بيكاسةةو عب 

 النةةاتج وصاصةةة ، الجمةةاعي للعنةةف رفضةةه ولعةةل   ، واأللةةم الحةةزن

"  بلةةةةدع علةةةةى أقيمةةةةت حربةةةةا   ُيصلةةةةد ألن دفعةةةةه ، الحةةةةروب عةةةةن
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نم علةةى" الغورنيكةةا   علةةى صاصةةة سةةادية، مةةن بةةه عةةرف ممةةا الةةر 

 مةةن العديةةد ففةةي ذلةةك ومةةع ، عاريةةات رسةةمهن اللةةواتي النسةةان،

 بالةةدعارع عملةةن اللةةواتي بعضةةهن، مةةع تضةةامن قةةد نةةرا  لوحاتةةه

 يمارسةةن جعلهةةن والتشةةرد كةةالقهر االجتمةةاعي العنةةف أن   ،فبرأيةةه

 .القديمة الحرفة هذ 

 أسةةماها لوحةةة رسةةم و ، كوريةةا فةةي جةةرت مذبحةةة رسةةم أنةةه كمةةا

 . السالم على مؤكدا   عليها بالقضان رانبا  ( الحرب)

ةةر فقةةد"  دوالكةةروا  يةةوجين"  للفنةةان بالنسةةبة أمةةا  العنةةف عةةن عب 

ر ، متميزع بطريقة ، الحربي ةو مذبحة"  فصو   بهةا قةام التةي" الس 

 . اليونانيين ضد األتراك

ر فقةةد ، العربيةةة بقاعنةةا فةةي العنةةف لةةبع  تصةةوير  عةةن أمةةا  صةةو 

 الحصةان فرسةم ، أمرائهةا بقيةادع ، المغربيةة القبائةل بين الحروب

  ن قيةل ، عجيبةة مبالغةة، بطريقةة حركتةه صاصة األصيل، العربي

 بالشموخ والتباهي العنف إبراز وذلك ، فعلها عن يعجز الحصان

 . الحرية أو القوع، يمجد الفنان أن   للمتلقي فيصيل ،

د( الشعب تقودُ  الحرية)  بعنوان لوحة رسم كما  صاللهةا، مةن يجس 

 ضةد آنذاك كناشط البورجوازية بقيادع ، الفرنسي الشعب انتفاضة

ضةةةت ، ذ واالقطةةةاعي الملكةةةي السياسةةةي النظةةةام  معركةةةة عةةةن تمص 

 فتةاع نلمةح بينمةا ، الصةرا  جانبي من كبير عدد فيها سقط رهيبة

 .الملتهبة الجماهير وصلفها الفرنسي العلم تحمل منتفضة
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ر فقد"  نويا فرانشسكو"  اإسباني الفنان أما   بنظةرع العنف صو 

 ورجةال الحاكمةة الطبقة عنف من ويستهزئ ينتقد راح  ذ ، نقدية

 . الدين

ةةةر لوحاتةةةه، فةةةي  ضةةةد نةةةابليون لحةةةروب رفضةةةه عةةةن" نويةةةا" عب 

ر اللتين" أيار 1" و" أيار9"  لوحتين فرسم ،  سبانيا  فيهمةا صو 

 .الفرنسيين ضد المقاومون صاضها التي البطولية، المعارك

 مةةن اسةةتوحاها فقةةد" أبنةةان  يلةةتهمُ  زحةةل"  الشةةهيرع لوحتةةه أمةةا

 أتةةى حتةةى ، اآلصةةر تلةةو   واحةةدا   أوالد  الةةتهم الةةذي زحةةل، أسةةطورع

 ، اصفةةان  أمةةه اسةةتطاعت حيةةا" جةةوبتير"  بقةةي بينمةةا ، علةةيهم

 أعظةم شةقن لةه سيكون أوالد  أحد أن المنام في رأ  أنه والسبب

 بةةالنبي القصةةة هةةذ  تةةذكرنا. ضةةدهم العنةةف اسةةتصدم لهةةذا. منةةه

 مةن ولةيس ، اصوتةه قبل من عليه العنف مورس الذي(  )يوسف

 . أبيه

 الحةروب صالل من له تصوير  يؤكد  ذ العنف" نويا"  رف  لقد

وح علةةى أثةةر مةةن تتركةةه ومةةا ، ر كمةةا ، والجسةةد الةةر   عنةةف صةةو 

 تنةتج التةي بةالكوابيس جسةد الةذي والمر  الجو  وعنف الدين،

 وذلةةك -الةةذات عنةةف – الةةذات علةةى المةةر  عنةةف رفةة  – عنةةه

ر بجةداريات منزله جدران امتألت عندما ةاجة أحاسيسةه تصةو   الض 

عب ةاحرات اسةتراحة"  لوحتةه فةي كمةا والهلةع بالر   رسةم  ذ" الس 
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من اللةواتي الساحرات بؤرع يتوسط ، الضصم الماعز تيس   لةه يقةد 

 .الطاعة فرو 

ة  الحةرب عةايش"  بكمةان مةاكس"  يةدعى ألمةاني فنان   ثم 

 فصةور والوجةع، والقهةر بالعنف، ريشته ،تشبعت األولى العالمية

 ثالثيةةة: " لوحاتةةه أهةةم مةةن الحةةرب، رافضةةا   ، العنيةةف العةةالم هةةذا

حيةةل  تعةةذيب منةةاظر ، بةةاأللم طانيةةا   عنفةةا   فيهةةا أبةةرز حيةةا"  الر 

ر عن تعب ر ومشاهد وحي، التحر  ر الر   الجسةدي التعذيب طرق صو 

 هةةذا عةةن تعبةةر بةةقلوان الهتلريةةة، ألمانيةةا فرضةةته الةةذي والعقلةةي ،

   لةى يرمةز ، األزرق اللون نلمح لوحته وسط في بينما تعبير، أيما

حيل األشصا  رنبة ةة. الزوردي   أفةق وفةتح والصةال ، بالر   وثم 

 يطمةةح التةةي ، المشةةرقة اآلتيةةة والحيةةاع األمةةل الطفةةل تحمةةلُ  امةةرأع

 .الفنان  ليها

اس في النظر يلفت ما لعل    ..كان ،أقول بمكتبتي كان الذي ، الكر 

 هذا بينها من ، كتاب آالف سبعة لي أحرقت قد النصرع جبهة ألن  

اس  ، علةي   مةورس الةذي العنةف مةن أقةو  عنف   يوجد فهل. الكر 

 !بكتبي؟ النار أشعلوا حين ، دمي احرقوا بقن

 ..حال أي ة على

ة اس في لوحة ثم   "بوتيرو فيرناندو"  رسمها الكر 
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ةةجن،" نريةةب أبةةو" سةةجن فةةي التعةةذيب  عةةن كانةةت  نهةةا قيةةل   الس 

 .العراق في األمريكيون أقامه الذي

  بوتيرو؟ رسم ماذا تر 

ر لقد ةجن شةهد  الةذي ، األلةيم الواقةع صو   وتنكيةل تعةذيب مةن الس 

 مةن العةرب، بحةق   مةورس عةذابا   فصلد فيه، المسجونين للعراقيين

ر حيةا" اللحوم أهرامات العربي: " اللوحات أشهر  التعةذيب صةو 

 مالبةةس ارتةةدان علةةى المسةةجونين و جبةةار ، الجنسةةي واالعتةةدان

 كانةت التةي ، العسكرية الكالب مشهد يغيب ال كما نسائية، داصلية

 .المعتقالت النسان وتعذيب المعتقلين، ترو  

 ألوانةه صةالل مةن ، منه وموقفه العنف  لى"" بوتيرو"  أشار لقد

 .األحمر اللون  لى  ضافة ، الداكنة

 .. ذا  

 العنةف أثةر وتتبةع ، وقرانتهةا ، لوحةاتهم تتبع يمكن فنانون هناك

 ، بحةرا   ، تشةكيليا    بةداعا   العةرب فنانينا لد  أن   نجزم ونحن .فيها

 علةى اقتصةرنا أننةا بيد  صفان ، ألحد يمكن وال ، فيه العنف ُيظهر

 العنةةف مةةن قلةةيال   لنصفةةف أجانةةب، فنةةانون أبةةدعها التةةي اللوحةةات

 .قتلنا في عربية ورنائب عربية بقيد   أرضنا على ُيصنع الذي
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ةةدر ، الغةةرب مةةن  لينةةا القةةادم العنةةف مةةن لنصفةةف   بطةةرق  لينةةا يص 

ةراد مبةدعينا على وليس ، مصتلفة  والموسةيقيين والتشةكيليين الس 

 .تصوير   ال والشعران

 ذلك؟ لفعل مدادا   البحار تكفي فهل

 عنةف   مةن أرضةنا علةى يجةري مةا لتصةوير الكون ألوان تكفي هل

 .صلقه؟ في الصيالُ  تفنن

  

 

                       

 

 

 

 

يشات        األربعُ  الر 
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ةةة  يشةةات"  عنةةوان تحمةةلُ  روايةةة ثم  وائةةي ،" األربةةع الر   للر 

.  الماضةي القةرن بدايةة فةي ،كتبهةا" ماسن دبليو. أي" االنكليزي

هةةةا  ال ، ومهلهلةةةة بةةةل ، اللغةةةة ركيكةةةة ، عاديةةةة روايةةةة وهةةةي  أن 

 النظيةةر، منقطةةع ،بشةةكل   العالميةةة السةةينما اهتمةةام علةةى اسةةتحوذت

دت   نتةاج مةن وكةان ،0767 عةام نفسةه العنةوان يحملُ  كفيلم فجس 

 " .سيالزبينك دافيد" اليهودي

ةةؤال ، أصةةر  وبعنةةاوين مةةرارا ، تجسةةيدها أعيةةد وقةةد  لمةةاذا:  والس 

واية هذ   !.؟ الر 

 والمسةةلمين العةةرب صةةورع لتشةةويه صصيصةةا   ُكتبةةت بالتقكيةةد ألنهةةا

 متنةافرع ودمةان مؤلمةة قتةل ومشةاهد أكاذيةب فيها.   صا  بشكل  

حمةةة فنفةةت ، بهةةم ألصةةقت وصةةفات وهنةةاك، هنةةا  ، قلةةوبهم مةةن الر 

 بعيةةدين وحةوش، وكةقنهم ظهةروا. والغةةدر والكةر  الحقةد وزرعةت

 .واإنسانية بل والحضارع، المدنية عن البعد كل  

ول أن   معروف هو ومما  ال الصةهيونية تةدعمها التةي الغربيةة، الةد 

 شةوكة يقفةون الةذين العةرب ضةد ، النةو  هذا من أفالما   تنتجُ  تني

رع حربةا   آصةر، نةو  مةن حربةا   ذلةك وُيعةد   ، هةؤالن حلةوق في  مةدم 

صةةةا  فيهةةةا يسةةةتصدم ال  ذ والقةةةيم للنفةةةوس  وال القنابةةةل وال الر 

ل و نما ، المدافع  واألذن العةين علةى يعتمد الذي المشهد على يعو 

. 
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صةا  القنابةل مةن بكثيةر   أصطةر هذا  ن   ولعمري   أشةد   ألنةه ، والر 

ورع تشو   فحين ، و يالما   فتكا    طةويال   وقتةا   تحتاجُ  ، عمد   عن الص 

 مةةن تمحةةى أن يمكةةن ال و ال لةةذلك السةةعي تةةم    نْ  هةةذا ، لتصةةويبها

اكرع  . تتوقف ال التشويه عملية ألن   الذ 

 ألف قص  من استوحت العالمية السينما أن   كيف ننس ال ولعلنا

مت ، وليلةةةة ليلةةةة  ،وُمصلةةةة وسةةةيئة شةةةريرع بصةةةورع العربةةةي وقةةةد 

 وزيةر ، مكتةرا ونيةر وصائنةا ، ُمدمنا   فجعلته والمبادئ، باألصالق

 الصمسةينيات في ظهرت بقفالم فعلت كما ، األول الطراز من نسان

يشات فرواية"  بغداد ل   " كفيلم ، الفائت القرن من  ، األربةع الر 

ةةدت أن وبعةةد  شةةرق" بعنةةوان آصةةر فةةيلم عنهةةا اتصةةذ ، فيلمةةا   ُجس 

 يةةةدي" اليهةةةودي  نتةةةاج مةةةن أيضةةةا   وهةةةو0721 عةةةام" السةةةودان

 العنةوان يحمةلُ  فيلم عنها اتصذ 0777 عام وفي ،" شدير شارلس

 اليهةةودي مةةع باالشةةتراك ،" ترايةةدنت"  نتةةاج مةةن وهةةو ، نفسةةه

 تحملهةا التةي الفكةرع عةن نتسةانل ولعلنا" . روسيموف نورمان"

واية هذ   والصةهيوني الغربةي االهتمةام هةذا كةل   تسةتدعي لكةي الر 

 !؟

 تةةدصل فلمجةةرد ، كهةةذا أمةةر أحةةد علةةى ُيصفةةى ال كةةان و ن

 وران مةن الهةدف ُيةدرك والمسةلمين العةرب عن بقفالم الصهيونية

 . ذلك
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 واهيةةة فكةةرع فهةةي االهتمةةام، شةةعلة أزكةةت التةةي الفكةةرع أمةا 

ةةةة ، ومصتلقةةةة ، وعاديةةةة  رجةةةال يشةةةاركُ  ، بريطةةةاني جنةةةدي فثم 

ودان في المهدي  الحتاللهةا وذلةك الصرطةوم، مدينةة بمحاصرع الس 

 أنةه على الجندي هذا شصصية وتظهر ، االنكليز من تحريرها بعد

ي ، األصةةدقان صدمةةة فةةي ويتفةةانى ، وللنظةةام للنةةاس ُمحةةب    ويضةةح 

 فضوله بعدم اتصف كما ، به حل   هو الذي البلد ويود   ، أجلهم من

 .  والتقاليد العقائد صاصة ، يعنيه ال فيما وتدصله

ةةةا  لةةةوطنهم أعةةةدان وكةةةقنهم ظهةةةروا فقةةةد العةةةرب الثةةةوار أم 

هت وقةةةد ، وألهلهةةةم  االهتمةةةام وجةةةان ، وتةةةاريصهم صةةةورتهم شةةةو 

 السةعي وتم   ، ومسلما   عربيا   كونه السودان في المهدي بشصصية

 ، والشةةعب األصةةالق ضةةد حركةةة أنهةةا علةةى حركتةةه إبةةراز الحثيةةا

 شيئا   يعرفون ال متصلفون أنهم على العرب وتصوير تصوير  وتم  

 . الحضارع عن

يشةةات" فةةيلم ولةةيس  هةةو ، أفةةالم مةةن عنةةه اشةةتق   ومةةا" األربةةع الر 

ول سعت الذي الوحيد ينما في لبثه للعرب المعادية الد   الغربيةة الس 

 ، عنةةدها نقةةف أن يمكةةن التةةي األفةةالم مةةن العديةةد هنةةاك و نمةةا ،

 عمةر هةو عربةي ممثل بتمثيله قام الذي ،" العرب لورنس" كفيلم

 فةةيلم عةن يصتلفةان ال فيلمةان وهمةا ،" أشةانتي" وفةيلم ، الشةريف

يشات  تشةويه وهةو ،أال اليتةيم وهةدفهما مضةمونهما في األربع الر 

 . نير  شين وال والمسلم العربي صورع
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 " العميان"  لوحة في األدب قال ماذا

 

 بيتةةر للفنةةان السةةتة العميةةان لوحةةة أمةةام يومةةا   وقفةةت هةةل

 ؟ بروجيل

 ؟ تقملتها هل

كت ماذا  ؟ بك حر 
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 األول أو األكبةر بروجيةل لبيتةر, باألحاسةيس النابضةة اللوحةة هذ  

 .0129 عةام رسةمها,  الريفي أو الفالح بروجيل باسم يلقب الذي

 بةةين ولةةد,  هولنةةدي, الطبيعيةةة المنةةاظر مصةةوري أعظةةم مةةن يعةةد  

 زار,  وصةةقيلية وايطاليةةا فرنسةةا  لةةى سةةافر 0191و0161 سةةنتي

 . وطنه  لى عاد ثم   0119 سنة روما

 قيةل لوحة وهي, حياته في مارسم آصر كانت الستة العميان لوحة

ر  نها  البشةر وأن,  العميةان مةن صيرا   ليسوا الذين المبصرين تحذ 

 حفةةرع فةي أصيةرا   يسةقطوا حتةى الطريةق حفةر فةي نالبةا   يسةقطون

 فةالتر"  األلمةاني الشاعر وتقملوها أمامها وقفوا الذين من الموت

 : قائال  "  العميان"  قصيدته فكتب" باور

 السةقوط ،أسةفل  لى ينحدر ,الصورع يصترق عميان ستة موكب" 

 تةةةراهم.  يسةةةقط أن مةةةن البةةةد  , األعمةةةى يتبةةةع فةةةاألعمى , حتمةةةي  

 ,يةةوم كةةل   أعمةةى يسةةحبهم . عميةةان سةةتة, شةةحاذين سةةتة .قةةادمين

 يثقةةون كمةةا ,عميةةان ثقةةة بةةه يثقةةون وهةةم,اليةةوم هةةذا فةةي وكةةذلك

  نهةم . صةاحبه كتةف علةى مةنهم كةل   يضةعها التةي واليد ,ببعضهم

 األبعةد البعةد تعنةي عينيةه فةي فالظلمةة، الصةف فةي بةقولهم يثقون

".. 

 الةةذي"  لةةوتس  ريةةش" الشةةاعر بينمةةا, القصةةيدع آصةةر  لةةى

 بصيالةه الصور رؤية وتعلم ،األولى العالمية الحرب في بصر  فقد
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 كتةةب فقةد, الصةةورية باالنطباعةات االحتفةةاظ علةى ذاكرتةةه وتةدريب 

 " العميان أمثولة"  بعنوان قصيدع العميان لوحة عن

 , ستة رجال أقدام تتعثر الداهم الموت نحو" 

 جوفان األعين بتجويف الكريات

 بقضةةةيب تشةةةبا والكةةةل  ،مطفق كةةةذلك الحةةةب   وشةةةعا  بريةةةق بغيةةةر

 فةي وانةدفعوا أعمةى قدر قبضة في سقطوا ،دربه وجهة وتحسس

 ..." األعمى الليل

ةة  ب قصةةيدته عنةةون فقةةد"  كاردونةةا كةةارلو"  اإيطةةالي الشةةاعر اأم 

 : فقال"  بروجيل عميان"

 , الكنيسة تترك, اليسار على" 

 , أعمى بعصا يتمسك أعمى

 , أعمى بعصا يتمسك,  أعمى بجسد يتشبا

 , عميان أر  في يسقط

 ." قرار بغير

 فحركةةةت,جيةةةدا   نتهةةةاتمع  ,اللوحةةةة صةةةورع رأيةةةت حةةةين أمةةةا

 عةةن أعبةةر أن أردت, لهةةا عاشةةقة, قصةةة كاتبةةة وألننةةي, وجةةداني
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 القلةب:"  بعنةوان فجةان, قصصةي نة  صةيغة فةي عنها انطباعي 

 " أبي 

 أبي  القلب

، الكونُ   ساكن 

 الصةمت   يكسةرُ  شةين وال بهةدون، الغامقةة أرديته فرش   والغروب

ون الةذين هؤالن الستة، العميان لموكب صطوات   صد  سو   يمةر 

 كةوصهم حيةا سةبيلهم عةابرين مسةان، كل   األر  من البقعة بتلك

، رتةل   عبةر   يسةيرون .للبلةدع الشمالي بالطرف  علةى أثمةالهم واحةد 

ل، أبدانهم هم ُمتعبين، تتهد   مثيل   ال ثقة   وضعوا قد فيه أعمى، يجر 

 بصطواتةةه يلحقةةون ثاقةةب، بنظةةر   يتميةةز عةةنهم، يصتلةةف وكقنةةه لهةةا،

 .الجحيم  لى أوصلتهم و ن حتى

مت في مونلين يسيرون  الجوفةان وأعينهم والكابة، واألحالم الص 

 تحةومُ  فارنةة، التما ، وال فيها بريق ال حيا أعلى  لى المرفوعة

قها الرعاع أناني ُتشبه التي األفكار من سحابات فوقها  الريح تمز 

هةةا، ثةةم   الشةةتان فةةي  الصةةدور فةةي تضةةج   األسةةئلة مةةن وكثيةةر   تلم 

 .المغلقة

 !لوجوههم يا

 والمطةُر، والةريحُ  الشمسُ  لوحتها وجو    الغربان، مالمح فيها كقن

 !معنى أي من والصوان بالسكينة توحي ذلك رنم وبقيت
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 وهةذا مالمحهةم، فةي الصةوان هةذا كةل ُيظهروا أن لهم كيف 

 !الوئيدع؟ البطيئة، حركاتهم في الُمريب الصمت

 باألفكةةار مةةآل  رؤوسةةهم بةةقن االعتةةراف مةةن يمنةةع ال هةةذا أن بيةةد  

ع األمةةةام،  لةةةى بهةةةم تمضةةةي صطةةةواتهم .واألحةةةالم  قلةةةوبهم، بقةةةو 

 :ينطق فقرهم رنم حالهم ولسان األر  في يسيرون

 ."قُُدما   نمضي أن علينا"

 وبةةين بينةةه يعيشةةه داصلةةي حةةوار فةةي ذاهبةةا   فةةيهم واحةةد   كةةل   كةةان

 القلةةب، يةةؤلم حزينةةا   المبصةةرين لةةبع  المشةةهد يبةةدو قةةد نفسةةه،

ر اآلصر لبعضهم ولكن  :الشاعر بقول يذك 

 منالُ  قوم   على استعصى وما" 

 .ركابا لهم كان اإقدامُ   ذا

ع حبةل بمثابةة هةي عصةا واحةد   كةل   يةد   وفةي ماضون، هم ها  السةر 

 لألعمةةى أحةةدهم قةةول الصةةمت يكسةةر األر ، بهةةذ  يربطةةه الةةذي

 :األمام  لى بعصا  يدفع بينما بصطوع، يسبقه الذي

، حلكةةة فةةي بيضةةان كبقةةع   يةةقتيني العليةةل الهةةوان -  هةةل ُتةةر  عينةةي 

 صديقي؟ يا أبي  الكون

 :اليابس الوجه على ترتسمُ  كبيرع وابتسامة   اآلصر يرد  
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 سةوان البشر نحن كما تماما   أعتقد ، ما هذا وأسود، أبي  الكون 

ا  .عميانا   أم مبصرين أكن 

 يشةبه بمةا فقةال حوارهمةا، سةمع قةد كةان آصةر الحةديا فةي يتدصل

 :الهمس

 أصم   البيا  لكان بعضنا سواد لوال -

 .أعمى السواد لكان بعضنا بيا  ولوال

 :ضاحكا   وأردف  

 تنةاهى قد كانت الكت اب أحد مقولة هذ  مقولتي، ليست هذ  طبعا   -

 .داصلي في شيئا   تلمسُ  ألنها فحفظتها، زمن   ذات سمعي  لى

 :صافت   بصوت   يردد معظمهم وراح هادئا ، ضحكا   الجميعُ  ضحك

واد - واد أعمى، الس   .أعمى الس 

 فةةوق ترتفةةع صةةغيرع كقنشةةودع السةةاكن المسةةان هةةذا فةةي وبةةدت

 أن بيةد   المتداكنةة، المةان صةفحة وفةوق القريبةة، األشجار رؤوس

ق وهو قال الموكب، قائد أي أولهم،  :كالهائم الفرا، في يحد 

 .أبي  القلب ولكن -
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، فتةةرعُ  فسةةادت الحةةوار انقطةةع اآلصةةرون، يتبعةةه مضةةى، ثةةم   صةةمت 

 تركت امرأع صوت أعماقه في يردد ذلك صالل الرابع األعمى راح

 :أذنه في لذيذا   وهتافا   دافئا ، قرشا   كف ه في الصباح هذا

 ."لك هذا" 

 وروحةه أنفةه يصترق المكان في شذاها بقي بينما سيرها، وتابعت

 :فهجس أحالمه، ويؤجج

 .المالئكة ُيفتن ما الدفين صوتها في آ  ، -

ر  يتةيم فيصةبح يفقةدها أن قبةل صغيرا ، كان حين أمه، صوت وتذك 

ةةات تةةدفع وهةةي الحنةةون صةةوتها يسةةمع كةةان األبةةوين،  األرز   بحب 

م فراشةه مةن نفسةه يسترق الصباح، لطيور والزيوان  تجةا  ويتقةد 

 الترتيةل، لهةذا ويصةغي البةاردع الحديديةة بقضبانها يمسك النافذع،

 .جميل صوت   امرأع   لكل   أن   ذاكرته في فانطبع

فُ  هةةو يتمنةةى المةةرأع ، صةةوت   يسةةترجع هةةو هةةا  بحةةر   فةةي المجةةد 

، يلتقيهةةا أن السةةواد  األعمةةى كةةان بينمةةا حلمةةه، فةةي ويةةروحُ  ثانيةةة 

 :بصشو    يتمتم الثالا

 .الكون هذا في المبثوا عبيرك ألستنشق القوع هللا يا امنحني -

 :يتسانل فراح الصامس األعمى أما
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 عةةاثرع صطةةوات أم أعمةةى، قةةدر   السةةتة؟ نحةةن يجمعنةةا الةةذي مةةا - 

 مثقوبة؟ أحالم أم مدقع؟ وفقر  

 مهزومة؟ شهوات أم

ةةر وظةةل    جوابةةا   ينتظةةر السةةمان  لةةى تنظةةران الفارنتةةان وعينةةا ُ  يفك 

 برضةى يهمةس فكةان السةادس األعمةى بينما .أحدهم من أو منها،

 :يسبقه الذي رفيقه سمعه وقد

 فةي لسةاني لسةال مبصةرا   كنةتُ  فلةو أعمةى، أننةي علةى هللا أحمدُ  -

 ولكان واألشيان، الناس نقد

 هكةةذا العبيةةد، ظهةةور تلسةةعُ  الذعةةة كسةةياط يكةةون مةةا أشةةبه كالمةةي

 السواد سو  أر  ال أفضل،

 !المطبقة؟ العتمة هذ  ينقد   أن للساني فهل

 السةةادس األعمةةى قةةول وصةةله الةةذي الموكةةب قائةةد صةةوت فيقتيةةه

 :بوضوح

 .أبي  القلب -

 فجقع ، عصا  يترك ثم

 البةةالي القمةةي  شةةق   مةةن ُيةةدصلها قلبةةه، صةةوب   بقصةةابعه ويةةدفع

 فهةو المسةام، عبةر القلةب مةن تسةيل دافئةة، زيةت   قطرات   فتالمس

 بيةوم ذلةك قبةل رأ  وقةد زيتةا ، ينةز   قلبه وجد تزيد، بل سنتين منذ
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 فتلمسةةه األبةةي ، القلةةب هةةذا لةةه تبةةارك يسةةو  أم العةةذران السةةيدع 

 لةةه قةةال مباركةةا ، زيتةةا   يقطةةرُ  صةةار حينهةةا ومةةن المباركةةة، بقناملهةةا

 :حينئذ   رفاقه

يس أنت   -  .قد 

 .قريرا   ونام األبي  قلبه ملن ضحك   ولكنه

 يةدري يكةن لةم قلبةه، زيت بقصابعه يالمس أن أراد فحين اآلن أما

س، بزيتةه تتنةد   أن تنتظرُ  أمامه، تقع حفرع   أن    بعةد فسةقط المقةد 

 أحةدا   أن  ال اآلصةرون، بعةد  مةن وسةقط يةد ، من عصا  أُفلتت أن

 سينهضةون أنهةم تماما   يدركون ألنهم أصابه، مما يغضب لم منهم

 طيلةة وسيحلمون مرع، كل   كما بسالم يومهم ويعبرون ويمضون،

عُ  قلوبهم في تنبتُ  حتى ليلهم  .الُصْضر 
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 حنظلة

ها  ..                             البائس أي 

 ؟ وجهك لنا تديرُ  متى

ع ولو استدرْ   ، مر 

 ، االنتظار مللنا قد ، نظرع  لينا أرسلْ 

ر لم ائرع وْحل   في نتصب ط زلنا ال ، بعد شين   يتغي   ، الد 

 ! انفراج وال ، انفراج مالمح نحملُ 

 كثةرع مةن أقةدامنا أصةابع وانفلشةت ظهورنةا، صلةف األيةدي فعقدنا

 . والملل الفرا،

ةةدواك  ثةةر ، نقلةةدك أن أحببنةةا  ، مثلةةك صةةرنا ،  لينةةا سةةرت التةةي ع 

 صةةواتيم بهةةا يةةدب جون ، بصةةمات   يتصةةذوننا فنةةانين ينقصةةنا ولكةةن

 ، لوحاتهم
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 !؟ ابتدعك الذي العلي ناجي أمثال بفنانين لنا أن ى 

 ؟ ظهرك ُتعطينا وأنت أيضا   أصبرك ماذا

 .. أفواهنا على الملح فا  لقد

تْ  لكنها ، ردين   لزمن   ألسنتنا نمد   أن أردنا ةن مثل تعرف أن ُمد   م 

ت ،  .. ُمزمن عطش    ثر نفسها تلقان من ُمد 

ةل   قطرع آصر  لى ، هذ  وقفتك نقفُ  سنبقى  فةي فةام    ، فينةا تحم 

برك  . البائس أي ها ص 

 : يعرفه ال من  لى

 وعمةةر  ولةةد ، العاشةةرع سةةن   فةةي فلسةةطيني   طفةةل   ، حنظلةةة اسةةمه

 لكةن ، آدم بنةي أي   مثةل سةيكبرُ  ربمةا ، هكذا وعمر  وبقي ، هكذا

 فةي العلةي نةاجي الفنةان ابتدعةه ، ألصةحابه حةق   يعةود أن شريطة

 . 0727 عام حزيران نكسة نداع رسوماته

 ، فلسةةطين حيةةا األمةةام  لةةى ووجهةةه ، القةةارئ  لةةى ظهةةر  يةةديرُ 

 اصتيةةار وسةةبب اسةةمه معنةةى عةةن أمةةا ، سةةواها يةةر  ال ، الجةةرح

 الواقةةةع عةةةن ينبثةةةق الةةةذي المةةةر   وقةةةع السةةةمه فةةةألن   ، لةةةه مبدعةةةه

 العربةةي   موروثنةةا عةةن نريبةةا   لةةيس  االسةةم أن   بيةةد ، الفلسةةطيني

 أصةفر لونهةا ، البرتقالةة بحجةم ثمرع لها شجرع والحنظل ، القديم

ع ،  الفنةةان حنظةةل وقةةد ، حنظلةةة للثمةةرع يقةةال ، كةةالعلقم الطعةةم مةةر 
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 أن  لةةى عمةةر ، أواصةةر حتةةى0727 عةةام منةةذ لوحاتةةه العلةةي نةةاجي 

 . أيقونته الحنظل صار

 ؟ مصطئا   أم ، له بعثه في محقا   كان فهل

 مصةلوبا   وتركةه العلي، ناجي نادر أن  لى ، طويال   زمنا   ترافقا ثم  

 . أسر  تفك   قيامة ينتظرُ  قدميه، عصب على

ن  لى  : عرفه م 

ةةه: "  شةةكله الةةذي الفنةةان عنةةه قةةال ةةان عةةود يشةةبهُ   ن   الةةذي ، الرم 

 وهةو ، الطريةق عةن انحرفةتُ  لةو ، وقفاي جنبي   يضرب أن يمكنه

 آصةةر سيحاسةةبني الةةذي وهةةو ، شةةردت لةةو يلسةةعني الةةذي الضةةمير

 وهةو..  وهةو ، أصلفت لو يوم كل   سقشربه الذي المر   وهو ، الليل

 : القاسم سميح الشاعر عنه قال بينما.. " 

 ! حنظلة" 

 ، وفاضح شرير هو كم

 .. " حنظلة الولد هذا

ةبر حنظلةة مةن تعلمنةا:"  عنةه قةالوا األدبان بع  أما  وقلةة ، الص 

 فةةي وحيةةدا   ، فريةةدا   يعةةد لةةم:"  قةةال المثقفةةين وبعةة ."  الحيلةةة

جين ، مكتفةةين الماليةةين بةةات ، وقفتةةه  فةةوق يةةدور مةةا علةةى متفةةر 

قعة  ." العربية الر 
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 ، حنظلةة أعشةق:"  عنةه قالةت فقد النعيمي سلو  الشاعرع بينما 

 .." قبلة ذراعيه  امتداد على أرسم ، صباح كل   أحيي ه

 قبلتهةا تجةين فهةل ، الحلةم ممتةد   ، الةذراعين معقةود حنظلة ولكن

 ؟ حلمه امتداد على

 حنظلةة يمةت لةم: "  عنةه قةال شةاور أبةو رشاد الفلسطيني الكاتب

 تنبةت ممةا وأكةل ، صبةز كسةرع علةى المصيم في صمد ، الجو  من

 ، هاجسةةه يكةةن لةم المنةةافي فمةةال ، المنةافي فةةي يمةةت لةم ، األر 

 .." فلسطين  لى وجهه وولى ، للترف دائما   ظهر  أدار ولذا

 أبةةي مثةةل  نةةه:"   عنةةه قةةال النابلسةةي شةةاكر السةةعودي والكاتةةب

 ، يهةرم وال  ،يكبةر ال حيةا ، زمن به يمر   ال ، هكذا ُصلق ، الهول

  ليهةةةا القةةةادم  ،مصةةةر ليحةةةرس ُصلةةةق ، يمةةةوت وال ، يصةةةغر وال

 .. " البعيدع فلسطين يحرس وحنظلة ، منها والمغادر

 فةةتح ، عديةةدع لوحةةات فةةي رآ  حةةين السةةليمان محمةةد الطفةةل بينمةةا

 !؟ الولد هذا حاف هو لماذا: "  سقل ثم اتساعهما على عينيه

ان بع  تقويل  : القر 

 كةان ولكةن ، يصةغر ولةم يكبر لم ، ول د   كما بقي حنظلة أن   صحيح

اصل من مصتلفا    كةان بةل ، لوحةة كةل   بعةد وينضج ، يغلي كان ، الد 

 . صباح كل   المنتظرين الناس قلوب في عالية مناصب ينال
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 كةان مضةمونا ، وال موضوعا   وال فكرع يكن لم:  بعضهم قال  ن و 

د  كيفمةا أو ، اللوحةة يسةار  لةى يضةعه ، العلي لناجي  مضان مجر 

 ..."  اللوحة من انتهائه بعد اتفق

 فقيةرا   ُصلةق ، مسةكين ولةد: "  تقس    ونفصة حسرع أطلق وبعضهم

  ، يتيما   وترك ،

بر سو  له حيلة ال  .." الص 

ا حنظلة دعوا  : يتحد 

لتم ، الكثيةةر قلةةتم نةةي أكثةةر وتقةةو   لةةم مبةةادئي ، أنةةا كمةةا بقيةةتُ  ،ولكن 

ر ر لم شكلي ، الكثيرون تغي ر و نْ  تتغي   الزمان وجهُ  تغي ر و ن يتغي 

 أن قبةةةل..  سةةةبيال   ذلةةةك  لةةةى أسةةةتطيع مةةةا أصةةةحح   أن سةةةقحاول. 

 كتبةةه الةةذي بيانةةه أصةةدر حةةين صةةاحبي رسةةمني ، ظهةةري أعطةةيكم

 ووجهةي لةي صةورع ، البيةان وسط في ، لساني وعلى ، يد  بصط

 جةان مةا بعة  لكةم سةقذكر ، صغيرا   قردا   أشبه كنت ، القارئ  لى

 : البيان في

م أن لي اسمح ، القارئ عزيزي"   ، حنظلةة اسةمي نفسي، لك أقد 

ةغيرع وأصتةي ، نكبة اسمها وأمي ، ضروري مش أبي اسم  .. الص 

 ،27 حزيةران1 فةي ولدت حافي، دائما   ألني بعرف ما رجلي نمرع

 لبنةاني مةش ، كةويتي مش ، أردني مش ،فلسطيني مش جنسيتي

 ... أتجنس ناوي وال هوية معي ما باصتصار ، حدا مش ،
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 .."  وبس عربي محسوبك 

ر  الةةةذي البيةةةان مةةةن جةةةزن هةةةذا  بلهجةةةة العلةةةي نةةةاجي حةةةر 

 لكةةن0727 عةةام ونشةةر ُ  فيةةه وظهةةرتُ  ، لسةةاني علةةى فلسةةطينية

 البيان هذا سبقتْ  رسومات في مالمحي رسم قد ناجي أن   الحقيقة

 رسةمني0729 عام ففي ، قيل كما0727 عام فجقع يبتكرني ولم ،

 ، للقةارئ وجهةي أدار وقةد ، اآلن أكونةه الةذي حنظلةة كثيرا   أشبه

 رافعةا   ظهةري أدرتُ  وقةد رسةمني 0729 عةام مةن آصةر رسم وفي

 النهار طوال أصيحُ  وجعلني"  البليلة"  أبيع ، صينية رأسي على

 ، الفقةةران أطفةةال يفعلةةه كةةان مةةا هةةذا"  لبلبةةي يةةا وطيةةب مةةالح: " 

 أصةابعي انفلشةت وقد ، الشعبية الحارات في األشيان هذ  يبيعون

ع من  . حافيا   المشي شد 

سةةةمان هةةةذان  األولةةةى التكوينةةةات لنقةةةل أو ، بةةةذرع همةةةا الر 

 مجلةةة فةةي نةةاجي رسةةمهما ، أكونةةه الةةذي الشةةقي الولةةد ، لحنظلةةة

 السياسةة جريةدع في وكونتني البذرع هذ  نبتت بعد فيما ، الطليعة

 تلتصةق كبصةمة أصةبحتُ  وبعدئةذ ، الكويتيةة والقةبس السفير ثم ،

 بجلد

 . للفنان رسم كل  

ا ةامتة األكثريةة أشةبه بقنني اتهامي عن أم  جةة الص   مةا علةى المتفر 

 صةةبرتُ  بةةقنني أمةةامكم اعتةةرف أنةةا ، العربيةةة األر  فةةوق يةةدورُ 

ور بهذا أر  لم ولكن ، قليال   دت لقةد ، الد   الشةاهد دور علةى تمةر 
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مت ظهر  أثقل الذي   اجتمةا  ففي ، األحداا في شاركتُ  حتى الص 

عمةةان مةةع مجتمعةةا   هنةةاك كنةةت الفلسةةطيني الةةوطني للمجلةةس  الز 

 العبةت ثةم ، األصةبع عقلةة يشةابه الةذي حجمةي رنم الفلسطينيين

 المأل على البيان وقرأتُ " الزهر طاولة"  بلعبة لبنان رؤسان أحد

 ، جسيمة ومهمات ، أكثر أدوارا   أمارس بقن ناجي طالبت بعدئذ   ،

 أهلةةه ذبةةح  ثةةر الحمةةر، الهنةود فتيةةان مةةن فتةةى شصصةةية فتقم صةت

ع ، نزفةه يعةاودُ  فلسةطينيا   جرحا   فاستشعرتُ  ، أرضه وسرقة  ومةر 

بلوماسةية الحقيبةة حملت ةير وأنةذذت ، الد   األمةم مبنةى باتجةا  الس 

جو  حلم حامال  ، المتحدع  . فلسطين  لى الر 

م بةاب علةى نهتةفُ  رحنةا ، األطفال من عدد مع واجتمعت  تةل مصةي 

 جريئةة الهتافةات كانةت ، منةه الصةرابُ  ونةال أحةرق الةذي الزعتر،

دت بل بذلك أكتف ولم ، للغاية "  شعار برفعي لبنان تقسيم ضد ند 

 بلةد أي   والضةيا  التقسيم يمس   أن أريد ال كنت"  عربي بلد لبنان

 يزصةر التةي الجةراح ثلة  لى جديدا   جرحا   نضيف أن نريد ال ، آصر

ع.  جسةةدنا بهةةا  أطلقةةت بةةالجراح الممتلةةئ أنةةا أجةةل ، ننيةةتُ  ومةةر 

 كنةةت ، الزعتةةر تةل مةةن قريبةا   ، النفايةةات مكةةب   فةوق ننةةان صةوتي

 مةةةرع وذات ، حزينةةةة مواويةةةل ننةةةائي فصةةةرج ، ومعةةةذبا   وحيةةةدا  

 كنةت ، اإسةرائيلي العلةم سةارية يتسةلقُ  فةارس   شصصةية تقم صةت

 مةن بةدال السةارية رأس علةى ألعلقةه اللبنةاني العلم يدي في أحمل

 . البشع العلم ذلك
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 ، الحقيقةة أقةول أن مةن البةد ولكةن – أنا كلمة من باه أعوذ وأنا 

 ، الحجارع أطفال أمام الباب فتح من أنا أقول ، أبدا   أفعله ما وهذا

 برفةةع وطفلةةة طفةةال   سةةاعدتُ   ذ ، السةةالح هةةذا  لةةى قةةادهم مةةن أنةةا

 أن   عرفنةةا وقتهةةا ، اإسةةرائيلي الجنةةدي منةةه صةةاف ، كبيةةر حجةةر

 .  الحجر وهو أال بيدنا صار السالح

 بةةالعلم الفلسةةطيني العلةةم تصةةيط فاطمةةة كانةةت وقةةت تةةذكرون أال ثةةم

 قذيفةة فقصةابتها ، السةوري العلةم بهمةا تصةيط أن وأرادت اللبناني

 الصياطةة أشةيان وتنةاثرت ، األعةالم على دمها فسال ، صدرها في

 . عنها به أدافع ورحتُ  حجرا   حملت وقتها ،

ع  ورحةةت ، طبعةةا   أسةةتدير أن دون المعقةةودتين يةةدي   أفةةردتُ  ومةةر 

 علةى شةجرع مةن ينبةت الفلسطيني العلم رأيت عندما بفرح أرك 

 . وصرجت األر  شقت اليد هذ  ، يد شكل

مت يةةوم هةي بهةةا مةةررتُ  لحظةة أجمةةل ولعةل    تشةةبه لفتةةاع زهةرع قةةد 

 وأنةا لها قلت  ،قلب شكل على جدار فتحة من تطل   كانت ، المالك

م هرع أقد   0796 عةام ذلةك كةان"  بيةروت يةا الصيةر صةباح: "  الز 

 .بيروت على اإسرائيلي الغزو بعد

 بةةه وألقةةي حجةةر، علةةى وأقةةب  يةةدي أمةةد   رحةةت التةةاريع ذلةةك منةةذ

ع ذات أنني تصيلوا.  األوناد هؤالن صدور  على م فةار مةر   فةي الةد 

ةلب صشةبة مةن يةد  ينتةز  المسةيح السةيد رأيةت حين عروقي  الص 

 حجةةر علةةى ،يقةةب ُ  فيهةةا مغةةروزا   ، بهةةا ُمعلقةةا   يةةزال ال والمسةةمار
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 مةةن حجةةر  ثةةر حجةةرا   ، بالحجةةارع أمةةد  فرحةةتُ  ، هةةؤالن ويضةةرب 

 فةةةي المتجةةةذرع ، الفلسةةةطينية المةةةرأع وشةةةاركت ، الصةةةليب وران

صويةةةة المصلوقةةةات بضةةةرب األر   بةةةالتراصي ارتضةةةت التةةةي الر 

م أصذت ، والهمود كون علهم ألضربهم حجرا   لي تقد   ... يتحر 

 الكثيةةرون يقةةفُ  كمةةا اليةةدين مكتةةوف أقةةف ولةةم ، الكثيةةر فعلةةتُ  لقةةد

 عةن محمةد الطفةل أجيةب أن أود اللحظةة هةذ  فةي أننةي بيد ، اآلن

 ألننةي محمةد يةا حةافي أنةا ، أحد يجبه ولم ، حافي أنا لماذا سؤاله

 ، حةةذان بانتعةةال كثيةةرا   حلةةم أكونةةه الةةذي الفقيةةر هةةذا ولكةةن ، فقيةةر

 ابةةن أنةةت: "  قةةائال   فعنفنةةي ، حةةذان ألبسةةني:  لنةةاجي قلةةت فمةةرع

 . ألمثالك ليست واألحذية ، ومعتر فقير ، مصيم

 ، أنةةام يتركنةةي ال قةةدمي   فةةي الوجةةع فهةةذا ، حةةال   أعطنةةي لةةه فقلةةت

 جوابةا   صةمته فةي قةرأت ولكنةي ، الصةمت والتزم رأسه هز   حينها

  لةى:  سةقلته آصر يوم في أنني بيد ، ساهرا   لتبقى صلقت لي يقول

 ، الوقةوف مةن تعبةت لقةد ، ألقعةد كرسةيا   أريةد ، واقفةا   سقظل متى

  لةى وينظةر قاعةد هةو كيةف تةر  ألةم ، الهول كقبي رجل يا أقعدني

 الحةارس وهةل ، حةارس أنةت:  فقجابني ، السنين آالف منذ مصر

 . وُنسرق تنام بعدئذ ؟ يجلس

!  جلسةت  ن سنسةرق ، أفحمتنةي لقةد ، آ:  فمةي لويةت وقةد فقلت

 يتةةاح حتةةى أجلةةس أن ينتظروننةةي! ؟ نسةةرق لةةم اآلن حتةةى وكقننةةا

 ! سرقتنا لهم
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 ، والقةةروح والبةةرد الحةةرارع مةةن قةةدمي   يقةةي بحةةذان أحلةةم وبقيةةت 

 نةةةاجي ولكةةةن آجةةةال   ولةةةو الحلةةةم هةةةذا أحقةةةق بةةةقن نفسةةةي ووعةةةدت

 اليةدين معقةود فعدت ،وفقيرا   وحيدا   ، يتيما   هكذا وتركني استشهد

 قةةةةدمي   وأصةةةةابعي ، حةةةةافيتين مازالتةةةةا وقةةةةدماي ، ظهةةةةري وران

 من و نما ، فحسب والضيا  التشرد من وليس التعب من منفلشة

 ، الحةزن يةقكلني ، كنةت كمةا ضةائعا   وأصبحت ، والجمود الوقوف

 . عيناي وتدمع فلسطين  لى أنظر

  ؟ أستديرُ  متى:  وتسقلونني

 ولكةةن ، القديمةةة التمةةردات تلةةك تشةةبه بتمةةردات أحلةةمُ  أننةةي شةةك ال

 روحةةه كانةةت و ن ، رحةةل قةةد أقترفهةةا وتركنةةي معةةي تجةةاوب مةةن

ر حةةةين حتمةةةا   سقسةةةتدير ، تغةةةادرني وال حةةةولي مةةةن تةةةدور  تتحةةةر 

كنةي جديد من العلي ناجي يصلق أو ، فلسطين  تيب سةت لقةد ، ويحر 

  ..فكفاني جامد، وأنا عروقي

                        

 يقتي ما انتظار في       
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 مةةع حةةوار فةةي تبادلتهةةا"  يةةقتي مةةا انتظةةار فةةي"  عبةةارع 

 بةل بيننةا، سباق عن فقسفرت ،" سوادي محمد" التشكيلي الفنان

 .بمقالة وأنا بلوحة، هو ،  ليه توحي بما منا كل   يقتي أن ، رهان

 شةةبكة عةةن سةةاعات صمةةس اصتفائةةه بعةةد بةةانتني التةةالي اليةةوم فةةي

 بعةد مقةالتي تشكلت بينما! أجمل وال بلوحة ، االجتماعي التواصل

 .ويزيد يوم

 " يقتي ما انتظار في" 

ةةد أن يسةةتطيع مةةن  ، مطيةةة أو صةةهوع، أو كوسةةيلة، االنتظةةار يجس 

ب ، صفحات أو بقسطر ع الغايةة بالغةا   البيا  ويصض   أو ، المرجةو 

 !المرتقب؟ الحلم

 ،المةرأع أيضةا   كتابةاتي علةى ينسةاق وهذا ، لألدب قراناتي كل   في

د التي هي  الفعةل بهةذا يقةوم مةن هةي واسةع، بشةكل االنتظةار تجس 

 .هي كما الدور يتقن رجال   أجد ولم ، بتفرد  

ةةة"  سةةوادي"  لوحةةة فةةي  بةةق يتسةةربل - العةةادع صةةالف – رجةةل ثم 

 ألوان بين من ترنو المرأع بينما ، اللوحة زاوية في الوفير  زرقه

 االحتةراق، وجمر اللهفة، لهيب الى ترمز والتي المتقد، األرجوان

 لتشةيع الراعةف، قلبةه فةي  يصبئهةا التةي الصغيرع شموسه  ترقب

 تشةي التةي اللوحةة أعلةى يمثةل مفتةوح، أفةق على الكون ضيانات

ها ال اآلتي من وفضانات انبالجا   بالكثير،  . حد   يحد 
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ة، أسئلة متلقيها في اللوحة تترك   داصلهةا فةي لهةا أجوبة ليجد جم 

 األكثةةر النقطةةة رحةةم فةةي تتكةةور حيةةا اإبةةدا ، بةةذرع هةةي وهةةذ  ،

 .القادم  ال الربيع وما ربيع، عن لتتفق ، يباسا  

ةةةة األدب فةةةي  ن   سةةةابقا ،  قلةةةت كمةةةا  فةةةي وكةةةقن   تنتظةةةر، امةةةرأع ثم 

 بةةات تحلةةم منتظةةرع تقبةةع  ذ ، انتظةةارا   يسةةمى مةةا يوجةةد جيناتهةةا

 حاضةنة وكقنها  فتبدو. الهادئ والعيش االستقرار برنبة تتسربل

 . للحلم

 ولعةل يةقتي، ما انتظار وهو عليه، تراهنا الذي العنوان  لى  أعود

د" بينلوب"   الغيةاب، فةي مبحةر لةزوج الالهةف االنتظةار ذلك تجس 

جةال حولهةا مةن فكثةر ، األمد طال وقد  االرتبةاط فةي ورنبةوا ، الر 

 مةا لةيال    تق  فكانت ، نسجها يكتمل حتى أرجقتهم أنها بيد ، بها

 .العجاف انتظارها أيامات مع تمضي وهكذا نهارا ، نزلته

ر وكةةةذا  ال  امةةةرأع ، المقةةةالح العزيةةةز عبةةةد اليمنةةةي الشةةةاعر صةةةو 

جةةل يغادرهةةا  حيةةاع ليضةةمن  ، لالنترابةةات صةةدر  فةةتح الةةذي الر 

 انتظةارا   وترتةدي بالصةبر فتتجلةد ، الصةغير وللطفل لكليهما أفضل

 : طويال  

 حدودها تاركا   نادرها فحين" 

 الرضيع وطفله

 هجرع  لى وحنين فرح اصطاد 
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 لها قرار ال 

 وعادوا اآلصرون رحل

 أشواقهم القلب بدم كتبوا

 مقيم االنتراب شرك في وهو

 تراقبه عاما   صمسين بعد وفاطمة أمات؟

  االنتظار من تمل   ال

  يكبرون وأحفادها

 ."  انتظار الجسد في شاخ وما

 ليرسةم الشةاعر، قصةيدع تتشةكل البسةيطة والعبةارات الصور بهذ 

 بةةات حتةةى يةةقتي بمةةن تحلةةم زالةةت مةةا المةةرأع االنتظةةار مةةن عمةةرا  

 .بالطريق معلقا   ظل   قرن نصف وبعد قلبها لكن ، مجهوال  

 بالمجهول معلق قلبها" 

 ."يقتي لعله الطريق مراقبة عن تكفان ال وعيناها

 لوحةة فةي كمةا تمامةا   ، حلةم علةى مفتوحةا  " لعةل"  الشاعر وُيبقي

 مةةن يحمةةل ومةةا ، آت   كةةل   علةةى مشةةر  فةةاألفق" سةةوادي محمةةد

 .شموس
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  نهةا ، يةقتي ما النتظار رؤيتها في المالئكة نازك الشاعرع تصتلف 

 .دائما    تشعلها انتظار كحالة ماثالُ  يبقى أن االنتظار تؤثر

 يقتل ال كي ،يقتي أال تتمنا  وشغف قلق على تنتظر  الذي فالزائر

 :  وبريق بلون المشغولة أويقاتها ويغتال مجيئه، في الحلم شهوع

  تجين أال أؤثر زلت وما – يوما   جئت   ولو" 

 ذكرياتي في الملون الفرا، عبير لجف

 أننياتي واكتقبت التصيل جناح وق   

  البرين رجائي حطام راحتي في وأمسكت

  وعظما   لحما   جئت قد دمت وما

 ."يجئ لم الذي المستحيل بالزائر سقحلم

ةةل جنةةاح ليبقةةى اسةةتمرارية، فةةي تريةةد  الحلةةم هةةو  فةةي حائمةةا   التصي 

 وقةف كمةا الحلم من الشاعرع تقف هل:  أتسانل ولعلي ، الجهات

 هةو مةا بقةدر هزيمةة الحلةم:" قةال حةين جبةرا ابراهيم جبر األديب

 لةه ولكن الداصل، في متحرك الال العالم على سقوط فهو ، انتصار

 .."والمستحيل نهائي الال نحو امتدادا   أيضا   يكون أن

 فةي يرنةب لةه، قصةيدته فةي كةونين ميصائيل الشاعر بينما

 مةن منعته التي فالحرب ، كان شكل بقي يقتي أن  سيقتي الذي أن  
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 ولةو تنتظةر التي المرأع نبطة يصف   لم ، الكامل الجسدي حضور  

 :رجل ببقية عاد

  العاصف الدوي ذلك في" 

  محدودع االصتيار فرصة كانت

  صاو بكم العودع وكانت

 ."صاوية بروح العودع من أفضل

 للمبةةةد  الكاريكاتيريةةةة الشصصةةةية"  حنظلةةةة"  ينتةةةاب هةةةل تةةةر 

 نزوعةا   ، أمةد منةذ االنتظةار صشبة على المصلوب ،"العلي ناجي"

 يقةف جعلتةه التي الغاية الى الوصول أعني! ؟ الحلم من مزيد  لى

  ذا  ال وجهةةه نةةر  أال أقسةةم لقةةد  ، لينةةا ظهةةر  يةةدير وهةةو عقةةودا  

رت  . فلسطين تحر 

 ؟ حنظلة يا ستنتظر كم تر 

 ؟ قسماتك فيها نر  التي اللحظة تلك سنرقب وكم

 .يقتي ال وقد يقتي قد ، آت   هو ما انتظار أنه

 !.يقتي؟ ال ما ثمة فهل

 تكونةةه، رهيةةف كةةائن ثمةةة" االنتظةةار تجيةةد امةةرأع"  قصةةتي فةةي

 نةادر لرجةل باالنتظةار مكتظةة ، والحلةم والعشق بالرؤ  مسكونة
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 ولشةدع ، القديسةات المنتظةرات كعادع ، االنريق بالد  لى ضفافها 

 تلةك عةن معلومةات مةن يتعلةق مةا كةل   عن تبحا راحت له عشقها

 ، انريقيةةةة امةةةرأع كةةةقي  " اآلدونيةةةا"  باحتفةةةاالت سةةةققوم:" الةةةبالد

 مشةةوي وطةةين شةةمع مةةن دمةةى أصةةنع لقةةادم، المترقبةةة ، الحالمةةة

مى أحمةةل ، الغائةةب الحبيةةب تمثةةل حيةةا  مةةداصل عنةةد وأضةةعها الةةد 

 ."بنا صا  بيت ويجمعنا ، رجلي يقتي أن رانبة ، البيوت

 ُيلغةي ، حلم تحقيق  لى وسيلتها لتكون ، صاصة طقوسا   تتبع  نها

 .أتى وقد يقتي ما ليكون انتظارا  

 يةقتي الةذي"  ديوانةه وفي ،" البياتي الوهاب عبد" الشاعر وعند

 يصةةف حيةةا ، الصيةةام عمةةر لحيةةاع ذاتيةةة حكايةةة فهةةي" يةةقتي وال

 هةةو يةةقتي، فالفعةةل الشةةاعر، هةةذا شةةص  فةةي  نسةةان كةةل   مكابةةدات

 ، المجةةةين تنفةةةي ، يةةةقتي وال بينمةةةا ، سةةةيولد بمةةةا االنتظةةةار حالةةةة

،  يبقةةةى حيةةةا ، الفةةةرج انتظةةةار فةةةي األلةةةم تكةةةرار للبشةةةرية لتسةةةو 

 .يقتي ال ربما ننتظر  الذي أن   في  وتهي ب توتر حالة في المتلقي

 ننتظر ؟ ما يقتي فهل

 صاو   بكم   ولو يقتي ليته
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 الثلج قطيع عن انسالصي أعلنُ 

 

 للفنةةةان" القطيةةةع مةةةن الصةةةروج" لوحةةةة  لةةةى نظةةةرتُ  كلمةةةا

 "لوبيرا توماس" البولندي

 ومةع ورائةي، صلفتهةا ومشةاهد بقحةداا أُثصنةت ذاكرع  لى صضعتُ 

 لهاثهةةا ومةةن والعةةذابات، األلةةم طعةةم مةةن الةةتصل  أسةةتطع لةةم ذلةةك

 .حلقي في المر  

 .ورائي صلفتها  نني: أقول حين أنالي أنني أعترف

 االنعتةاق قةط أستطع ولم لحظة، يغبْ  لم الماضي ذلك أن   فالحقيقة

 .منه



 

255 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              

ةةه   فةةي صةةغيرع سةةكر قطعةةةك يةةذوب يةةومي، وقةةائع يواكةةبُ  زمةةن    ن 

 .أمامي الحضور دائم قهوتي فنجان

 الةذي الصةوت ذلةك ،وتحكةي حيةاتي تمثةلُ  شديد باصتصار فاللوحة

 أظهةةر مثلمةةا تمامةةا   النةةور، نحةةو وجةةنح داصلةةي فةةي مصبةةونا   كةةان

جل" توماس" ةرب  عن انسلع الذي والمتحرك المصتلف،  الر   الس 

 .المتجمد

 تسةرد آصةر، دون ببشةري   يصةت    حةين اإبةدا  تمثةلُ  صةورع  نها

 .قصتي عن أنملة قيد تنفصل ال التي قصته

 حيةاتي، قصةة بةين التغاصةن تتبةع أحاول األسطر، هذ  في

  ن تومةاس، لوحةة رجةل وبين بشريا ، استحال الذي اإبدا  وبين

 :سيرته أحتمل ال الذي الرضوخ بسرد سقبدأ كنت

 وأترفةوا والمسةامير، بالصشةب جةاؤوا لةي، قالبا   صنعوا بقيديهم" 

 .فرق ،ال شرنقة ، كهف تابوت، لصناعة باالنشغال وقتهم

 النحيلتةين يدي   يربطوا أن كنتها،  لوليدع األولى النقمة منذ أرادوا

 نفةرتْ " قمةاط"   نةه يقةال بقماش المزرق، وجسدي الناعمتين، ،

ةةةس ، منةةةه  األنفةةةاس ضةةةايقته صةةةغير صةةةدر   وكةةةذا ، جلةةةدي تحس 

 . الكر  اسمه شين   داصلي في تنامى ، المتالحقة

 .  عودي ليشتد قيل شهورا ، يالزمني القماط راح
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عةتْ  التةي أنةا أكثةر، أكرههم رحت    نةي ، ذ الملكةة حيةاع عنهةا انتز 

 شةاطئ علةى السةير أعشةق ، والحريةة والنةور بالبهةان أرفةل كنت

 ُدهشةةت، القصةةر، تلةةتهم النةةار رأيةت بغتةةة. القصةةر مةةن قريةةب نهةر

اسةةةي مةةةن صلتهمةةةا ملثمةةةان، رجةةةالن منةةةي اقتةةةرب  بهمةةةا ،و ذ حر 

ع يدفعاني النهر،  لى يقوداني  .أنفاسي آصر أللفظ العمق  لى بقو 

ج التي أنفاسي ع المشةدود القمةاط هةذا قمةاش تحةت اآلن تتهد   بقةو 

 .الصغير جسدي على

ةا مشةروعا   الحبةر مةن أصةونه رحةت احتجاج   داصلي في تنامى  لم 

 االحتجةةةاج مةةةن نةةةو   نهةةةا: قيةةةل فالكتابةةةة  يكتمةةةل، ولةةةن يكتمةةةل،

 فةي حبسةي أرادوا حةين معلنةا   احتجاجةا   جعلتةه أنني بيد ، المكتوم

واج، قفةة  ةةف علةةى أقةةدر لةةم  .أبةةدا   ألفتةةه مةةا الةةذي الةةز   مةةع التكي 

 صصةةب، شةكل علةةى ليةقتي اآلصةر فةةي الةذوبان أحتمةةل لةم طقوسةه،

 ! األر  على تزحف وأكباد

 صطةةوع معهةةم أمشةةي وأنةةا شةةعرتُ .  اآلصةةرين أشةةبه أن أستسةةغ لةةم

دع نفسةي وال ، هةويتي هةذ  وليسةت أنةا، لست أنني صطوع  المتمةر 

 .مالمح بال هم ،كما مالمحي فقدت وأنني نفسي، على

 تتلو   مضطربة، محبوسة أرواحا   تشي قت التي نفسي في ولمست

ون ،وهم  القضبان داصل  . أكثر بالمسامير تثبيتها على يصر 
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ك هذا راح   نمةو   أواكةب ورحةتُ  ، وينمةو ينمةو داصلةي فةي المتحر 

 .  المقهورع الضائعة، الذات وتحقيق االكتشاف من بدافع

 شموسةةهم، عةةن تصتلةةفُ  بهةةا، أرنةةبُ  التةةي الشةةمسُ  كانةةت

 جةانت لةذا! ثلةج؟ مةن شمسةا   رأيةتم هةل ، ثلةج مةن شمسةهم كانت

دع ، زرقان مالمحهم  بينمةا صةقيع، مةن هياكةل نةدوا حتةى ، متجم 

ةةطعتْ   نْ  أحمةةر، وهةةج مةةن منسةةوجة شمسةةي  تحةةت فسةةيذوبون س 

 .لهيبي أسياخ

ةةةة ورسةةةمتُ  وأحالمةةةي، انعتةةةاقي صيةةةوط رتبةةةتُ    لةةةى الهةةةروب قص 

ةةقت كبةةر  عةةذابات  الحلةةم  لةةى النةةزو  حكايةةة ليسةةرد الحبةةر ،هي 

 .  األسمى

ُ  وأحلةةم زمنةةا   أتقمةةلُ  وقفةةت  نافةةذتي األحةةالم كانةةت ، أزمانةةا

طةةب، الكهةةف هةةذا جةةدار فةةي المحفةةورع  حيةةاع  لةةى منهةةا أمضةةي الر 

"  أوريليةا"  كتابه استهل الذي"  نرفاك جيراردي" تذكرته. ثانية

 معها أنسجم رحتُ  ، كذلك  نها بلى" ثانية حياع أحالمنا:"  بعبارع

 ينتظرنةي الةذي هللا  لةى أرنو ، النافذع من القادم النور  لى أنظر ،

 فرسةةمتُ  البهةةي   حضةةور  مةةع تواطةةقتُ  لةةي، يبتسةةم كةةان. صارجةةا  

 .أكثر فتوهج ، هدبي برعشات صورته

 مةا! الحلةم أوسةع مةا" نونان"  قال كما الحلم  لى ينتمي  نه حقا  

 صطةةةةوطهم مةةةةن الةةةةتصل  حينئةةةةذ  وقةةةةررت!   فضةةةةاناته أرحةةةةب
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 نيةةران. داصلهةةا فةةي نيةةروز ألةةف تصتةةزلُ  نةةارا   انطلقةةتُ  المرسةةومة، 

 .عني بحثا   فقمضي لتتلبسني استقطبتها، كلها المجوس

  ؟!المتوقفة صطوهم بسالسل قدماي ُسجنتْ  كيف ربا 

 االنتفاضةة علةى تغةويني أمةامي،" لوبيرا توماس"  لوحة تشرئب  

 :بي تصرخ ، حين كل  

 صلفةك ،ودعةي انسلصي القطيع، عن اصرجي مصير، لحظة  نها" 

 ." البرد أكوام

هةةان قصةةة بطةةل بينمةةا  الكبيةةر برأسةةه يطةةل   ،" تشةةيصوف" ل الر 

 : ليقول

 قةرانع طريةق عن أحيا  مغايرا   عالما   ألجد طوعا   نفسي سجنتُ " 

 ."  الزنزانة في الكتب

 لعينةةة  نهةةا قيةةل طريقةةي، ، االنعتةةاق  لةةى جسةةري الكتةةب صةةارت

 ..وال طعام وال مان ال ، مفازع ،و نها

 .السطو  يكفي:  قلت

 أصةابعي مةع اشتبكت أصابعه ، مني اقترب أمامي، اإبدا  ووقف

، ورشةحتُ  ، ارتةداني حتةى أكثةر دنا ،  ، تماهيةه شةروط أنفةذ نةد  

ؤية بالجرأع والتسلح مقلوفة، نير درب   بسلك    .للقادم والر 
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ةةق  ليهةةا، قةةدمي   سةةقدفع التةةي األر ،  لةةى نظةةرتُ    ، باالنةةدفا  ألعب 

ف  مثقل ما    حيا ، ورائي تطلعتُ    لى البصر وأسرجتُ  ، بالر 

 ، وانطلقت ، األمام

                                                                     

 . انطلقت

 .انطلقت

  ورائةي، قيدي وحطام حصاري، ورسموا قي دوني الذين كل   مصلفة

قة ، جسةدي علةى حفرهةا فةي نالوا التي القوالب فتلك  علةى الضةي 

اعفةةة المرنةةة روحةةي   لةةى ألمضةةي سةةقتجاوزها االنفةةالت، نحةةو الر 

، يطقها لم بكر فضانات  ذات أنةا ، وصةيانتها تشكيلها سقعيد أحد 

 مةةن ننةةان ،وسةةقنني، مسةةامة كةةل   ضةةفاف حتةةى األنيقةةة األصةةابع

 ننةان سةقنني! بموت؟ والقهر القيد أليس الوشيك، الموت تجاوز

 . طهر  لى وآل ، السقوط صار  من

 

 عةةن انسةةالصي أعلةةنُ  اآلن: وفصةةر بةةوعي حنجرتةةي مةةلن سقصةرخ

 .الثلج قطيع
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 سطور في المؤلفة        

 

 .والمقالة األدبي والنقدتكتب القصة والرواية  -
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 .سورية في العرب الكتاب اتحاد عضو-     

 .متتاليتين لدورتين الرقة في العرب الكتاب اتحاد فر  رئيس -

 العربي والوطن سورية مستو  على جائزع عشر   بإحد  فازت -

 .والرواية القصة مجالي في

 مجمةةةل عةةةن لإلبةةةدا  العالميةةةة"  تشةةةوقوروفا"  بجةةةائزع فةةةازت -

 .6102 عام من آذار في اإبداعية أعمالها

 . صدارا  ( 02) لها

 واألرمنيةة، والتركية الفرنسية،  لى أعمالها بع  ترجمت -

 الفارسةةية،  لةةى"  قائمةةا   الحلةةم زال مةةا"  روايتهةةا  وتتةةرجم

  لةةةى" اإسةةةفيدار عطةةةش"  روايتهةةةا مةةةن فصةةةل وكةةةذلك

 .الفرنسية

مةةت -  الثقافيةةة الحركةةة لتفعيلهةةا سةةورية دولتهةةا قبةةل مةةن ُكر 

مت كما فيها،  اللغةة ،لتمكينهةا مرتين محافظتها قبل من كر 

 .الثقافية بالحركة ولدفعها العربية،

متها -  .سورية في المبدعات كإحد  الحسكة محافظة كر 

متها -  .ومثقفة مبدعة كقم   األسد أسمان األولى السيدع كر 

 .مبدعة كقديبة تركيا دولة كرمتها -

ول  لةةةى أوفةةةدت -  المهرجانةةةات فةةةي للمشةةةاركة التاليةةةة الةةةد 

 العربي مجلة من بدعوع مرتين الكويت:  األدبية والندوات
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 فةةةي األدبةةةان رابطةةةة مةةةن وبةةةدعوع السةةةنوية نةةةدوتها فةةةي 

 6111 عةام لبنةان و لةى مةرات، ثةالا تركيةا و لى الكويت،

 كمةةا.  6117 عةةام ليبيةةا و لةةى ، أدبيةةة نةةدوع فةةي للمشةةاركة

 فةي والتطرف العنف مواجهة في العالم مؤتمر في شاركت

 .طهران

 .والدولية والعربية المحلية والمجالت الصحف في تنشر -

 .األدبية والمسابقات المحلية الجوائز من العديد حك مت -

 

 

 

 

 :المؤلفات            

 قص        األسود الكيس في المجد- 

 قص                   الصمت حوار- 

 قص                  قطاع من أهد - 

 قص              وكمقع زحل بين ما- 

 قص         لجنونها السذاب أحرقوا- 
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 رواية                اإسفيدار عطش-  

 قص               الهوما ائتالق لمن- 

 رواية                              يمار- 

م وقيامات األجراس-   قص           الد 

 قص                    القطرس ندان- 

 قص                      الكرز  زهار- 

 نقدية دراسات             السرطان أصابع- 

 نقدية دراسات               السرد سادنات- 

 رواية              قائما   الحلم مازال- 

 قص                   الكولونيا مان - 

 "الطبع قيد" نقدية دراسات     الزقورع يصعد شهريار -

 المكتبةةات فةةي متةةوفرع وهةةي ، كتةةب ضةةمن أدبهةةا النقةةد تنةةاول -

ةةةرت كمةةةا ، العربيةةةة ةةةحف فةةةي عنهةةةا دراسةةةات نش   والمجةةةالت الص 

 .العربية

سه ن    لها -  للصةف" مكتبةة زيةارع" بعنةوان التربيةة وزارع تدر 

 .عديدع سنوات منذ السابع



 

264 
 

 نجاح إبراهيم                                أكن  صداك                       صوتي كن              
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