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إشراقات

ضواحي

بدء

غائب والقلب محض حنني!

الحالة اإلبداعية
يحتاج اإلبداع -في كل أحواله -إلى إنسان يقدر مسؤولية موهبته
وال يكرسها م��ن أج��ل مكاسب م��ادي��ة ذائ �ل��ة ،أو خ��وض ص��راع��ات
عقيمة ال تخدم الحياة على اإلطالق.
وت �ب��دو ال �ح��ال��ة اإلب��داع �ي �ه��ا ف��ي ت�ف�س�ي��ره��ا اإلن �س��ان��ي ق��ري�ب��ة من
ال��وج��دان ...إن ج��اءت عبر وسائط حسية يكون فيها الضمير هو
املحرك األساسي لها ،وإن جاءت في سياق فوضوي غير مدروس
فستكون ه��ذه الحالة مجرد وميض عابر ال يقدم بقدر ما يؤخر،
مسيرة الحياة نحو صياغة عالقات جديدة ومتوهجة بالحيوية مع
البشر.
حقيقة إن اإلبداع إحساس إنساني يتحرك وفق ضمير منتجه،
وه��و القادر على أن يوجهه إل��ى الضور ،ب��دال من أن يهرول به إلى
بقع الظالم.

مدحت عالم

culture@alraialaam.com

الجئ عاطفي

األوقات تمضي

| دعيج الخليفة الصباح |
تنظرين اآلن للحلم البعيد
تسألني القلب عن عمر توارى
خلف هذا الليل

| تسنيم الحبيب |
أنت...
أيها األمل املذخور خلف سحائب
الوله
أين استقرت بك النوى؟
)(1
مكتمل...
بدر انتظاري
ينسج جدائل النوى على سجادة
الترقب
و التصبار...
أهزوجة وجع ترددها الروح
فـ يا ...أنت!
يا أمال مغسوال بدمع اللهفة
يا حلما أخضر
يغمغم في حنايا الليل
تكتنزك السحب ودقا!
وتتضور الرغاب
يشوقها عطرك
وتبهظها شهقات الحنني.
)(2
تحاكيني عنك...
أهداب «مليكة»
ِّ
و مخاضها ذو الجنة الخفراء
في ليل تسطع من زواياه
أشعة البهاء
و«حكيمة»
إذ ترفع كفيها في ركعة الوتر
فيمطر الغيث األبدي:
«ال تشكي»!...
وال أشك...
وال أرتاب
بــل أغــرس جــذور اليقني فــي ُربــى
الروح
فتستطيل أعواد التوق

لوحة للفنانة سوزان بوشناق

وتستفيق رياحيني الومق
َ
يخضلها نداك
فـ مالي؟
أعوم في تهليل الفجر
املوضون بسحر جبينك
شفتيك
خال وجنتك
ُ
املـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور بـ ــامل ـ ـسـ ــك فـ ـ ــي زه ـ ـمـ ــة
العصر...
)(3

تحاكيني عنك «مليكة»
وهي ترقل في مآزم الفرار
ّ
تطلق قصرها املذهب
وتخلع تاج اإلمارة
وتشاطر اإلماء أزرهن
ليأتيها «كتاب الشغف»
فتهرع للقيى
وأهرع للقياك وال أراك!
« أين استقرت بك النوى
بل أي أرض تقلك أو ثرى؟»

قطف دان

وأن ــا الـتــي أكـتــب طــالســم الـشــوق
على جبني َّ
السحر
فتنمو حدائق األسئلة
)(4
تحاكيني عنك مليكة
عن رأسك الساغب
ُ
تربت عليه كف أبيك
وهو يتلو سفر الوداع
يطبق /وال يطبق جفنيه
فتنداح في املحراب أنة الصلوات
تشتاط النيران في قلب الوطن
وتتسع لحود الغياب
تحاكيني عن سرادقك
املحفوف باألسل
واألمل
ّ
واملقل الجذاء
)(5
وتحكيني...
عن
عمر ذي مسغبة
وأيتام ذوي متربة
وراية مذخورة
و ذحوال...
ليس سواك الطالب بها
وورودا حمراء
بكفك الخضم تجمع بتالتها
عن مقلة «حوراء»
ذخرت حزنها ليوم شمسك
عن نصل االنتظار ...مغروسا في
نحر الصبح
فيا أنت!
يا فارس الزكوات
عجل إلى فيفاء قلبي
أمطر معينك
جرد حسامك
واقتلع لغو الجفاف

كالنجم الوحيد
في متاهات الوريد
إنها األيام تمضى
مثلما تمضي بنا األوقات
للعام الجديد
***
فاسألي أوقاتنا كم كان يغريها اللقاء!
واسألي أحالمنا هل صار يرضيها الغناء!
واسأليني عن طيور
ال يزال الوقت يضنيها
بأسرار ...البقاء
أراك اآلن في فحوا املساء
واعلمي أني ِ
بينما األوقات تمضي في حكايات الفضاء!

نجوى

غربة الروح

| بدور مندني |

| سعاد العنزي |

ال ـع ـنــوان غـيــر امل ـبــاشــر ...هــو ال ــذي ال يقدم
داللة ناجزة من مجرد قراءته ،بل ال يفهم وال
يـعــرف املـقـصــود مـنــه إال بـعــد ق ــراءة فاحصة
لـلـعـمــل األدب ـ ــي ،وه ــو قــد يـفـتــح ل ـل ـقــارئ عند
قراءته أكثر من احتمال ،إال أنه بعد االنتهاء
من قراءة النص تتحدد داللته النهائية.
ويقسم الدكتور مرسل فالح العجمي نمط
الـعـنــوان غير املباشر إلــى أربــع دوائ ــر داللية
هي(16) :
أ -دائرة داللية مفتوحة :وهي تكون عندما
ال يــرجــع املــؤلــف الـعـنــوان إلــى الـنــص وال إلى
خارجه.
ب -دائرة داللية ذاتية :وهذه تتجلى في أن
يرجع املؤلف العنوان إلى الرواية.
ج -دائـ ــرة دالل ـيــة خــارج ـيــة :وت ـكــون عندما
يــرجــع املــؤلــف الـعـنــوان إلــى أح ــداث تـحــدث أو
حدثت خارج النص.
د -دائــرة داللـيــة نقيضة :وهــو بهذه يحيل
الـ ـعـ ـن ــوان إلـ ــى ال ـ ــرواي ـ ــة ،ل ـك ـنــه ي ـضــع ع ـنــوانــًا
يناقض موضوع اإلحالة.
وثمة روايــة موضع للدراسة يقع عنوانها،
في دائرة العنوان غير مباشر ،وهي:
«ليلة الجنون» ملنى الشافعي ،ورواية «املرآة
مسيرة الشمس» لهديل الحساوي ،و«عقيدة
رق ــص» ملـيــس ال ـع ـث ـمــان ،ورواي ـ ــة «ارتـ ـط ــام لم
يسمع له دوي» لبثينة العيسى.
ولـيـنـتـبــه الـ ـق ــارئ إل ــى أن مـعـظــم ال ــرواي ــات
ال ـتــي هــي مــوضــع لـلـمـقــاربــة وامل ـنــاق ـشــة ،هي
تقع ضمن نمط الـعـنــوان غير املـبــاشــر ،وهــذا
مـمــا يـفـضــي بـنــا ال ـقــول إل ــى وج ــود نــزعــة في
رواي ــة امل ــرأة الـكــويـتـيــة إلــى اس ـت ـخــدام الــوعــي
ال ـحــداثــي ،ال ـتــي تــؤكــد ع ـلــى رغ ـبــة مـلـحــة في
فض بكارة أراض خصبة لم تطرق ،تنأى عن
املــألــوف والتقليدي لتحلق عبر عــوالــم اللغة
تجاه الرمزية التي تقود املتلقي إلى محاوالت
تجريبية في القراءة والتأويل ،بدال من تقديم
دالالت ناجزة ،قد تسأم من قبل البدء في رحلة
القراءة.

 - 1رواي ـ ــة «ل ـي ـلــة ال ـج ـنــون» ل ـل ـقــاصــة منى
الشافعي
يخترق عنوان الرواية «ليلة الجنون» ذهنية
املتلقي بعد استفزازيته واغرائيته لقارئه ،ما
يجعلنا أم ــام دائـ ــرة مــن األس ـئ ـلــة تـبـحــث عن
قصدية املعنى الـتــي ستحيلنا إلــى الــروايــة،
لننقب بني املضامني حول ليلة الجنون ،التي
هي مركب إضافي ،يحفل بمظاهر الجنون في
ليلة ما؟ وما هو هذا الجنون.
وأي أنـ ـ ـ ــواع الـ ـجـ ـن ــون ي ـ ـكـ ــون ،وه ـ ــل نـحــن
بوصفنا قراء خاضعون إلى نوع من الجنون
الخاص بالفنون ،وكما يقال الفنون الجنون،
إنها ليلة الجنون التي تجعل القارئ في حيرة
أي مسار اتخذت الدكتورة سارة بطلة الرواية،
هل في لحظة ما قررت االنتحار واالرتحال في
رحلة روحية خاصة ،تجوب عالم اآلفاق....
أم انها تستمر في حياتها ،تعيش لطلبتها
ومـشــاريـعـهــا الـفـكــريــة والـثـقــافـيــة ،فــالــدكـتــورة
سارة التي تعاني من وجود أنا أخرى داخلها
تعذبها ،وتناقشها ،وتناقضها ،وت ــردع كل
تصرفاتها ،بما ال يتوافق مع القيم واملبادئ
اإلنسانية بشكل عام ،تالحق الدكتورة سارة
في كل مواقفها ،فتغرق في دائرة من األسئلة،
مـ ــن ه ـ ــي؟ وه ـ ــل هـ ــي مـ ــن ق ـب ـيــل ال ـ ـحـ ــدس؟ أو
الحاسة السادسة ،أم انها إشــارات من العقل
الباطن الالواعي يوجهها ألخذ مسارها؟!
أم انها دليل النقسام الشخصية وانفصامها
في مجتمع تتقاسم املرء أكثر من أنا وأكثر من
شخصية ،واحدة تسير وفق أعراف املجتمع،
وأخ ــرى تسير وفــق الـعــوالــم الــروحـيــة للفرد،
وقـ ــد ت ـظ ـهــر أنـ ــا ثــال ـثــة كــاس ـت ـجــابــة طبيعية
الح ـت ـيــاجــات الـ ـف ــرد امل ـك ـبــوتــة ،والـ ـت ــي تظهر
بــني فـيـنــة وأخ ـ ــرى بــاح ـثــة عــن أرض خصبة
لالنطالق.
إنـهــا األنــا الــداخـلـيــة ،والـطـيــف الــذي يحلق
أمام الدكتورة سارة ،في كل فترة من الفترات
لتوجهها ،تتضخم معها الــرؤيــا فتأتي ليلة
ال ـج ـنــون ،ال ـتــي تـظـهــر ل ـهــا ع ـلــى هـيـئــة ف ـتــاة،
فـهــل هــي طـيــف مــن عــالــم األرواح ظـهــرت إلــى

الــدكـتــورة لتقودها إلــى عاملها الــروحــي ،بعد
وداع الحياة البشرية وعالم املاديات للتحليق
ب ـعــالــم األرواح ،ف ـت ـظ ـهــر دالل ـ ــة الـ ـعـ ـن ــوان فــي
آخ ــر صـفـحــات مــن ال ــرواي ــة ،ال ـتــي ت ـبــرز داللــة
العنوان:
«تشعرني هــذه الليلة املخضبة بالجنون
بــاالخ ـت ـنــاق ،فـهــل ســأتـشـجــع وأذه ــب مــع تلك
الفتاة الجميلة ،الـتــي تناديني بـقــوة ،وكلما
اقتربت ازدادت ابتسامتها رقــة وح ــالوة ...أم
أجرؤ ألجيب طلب فيصل ...ال أدري»(17) .
لتترك الروائية النهاية مفتوحة على أفق
التوقعات ،التي تجعل الـقــارئ متسائال :هل
تـمــاهــت الــدك ـتــورة س ــارة فــي عــالــم الغيبيات
واألرواح؟ أم انها استجابت آلخر حس إنساني
فيها يرغب في التجوال على أرض الواقع ،من
دون توهيمات شاعرة تتقاسمها عوالم شتى،
وكل شيء متوقع من الدكتورة ســارة ،ألن ما
حدث لها كله حدث في ليلة الجنون.
ول ـعــل غ ــالف ال ــرواي ــة أت ــى داع ـمــا وم ـعــادال
موضوعيا لفكرة ليلة الجنون الـتــي تنقسم
المــرأتــني ،تـتــوافـقــان مــع األن ــا واألنـ ــا األخــرى
التي عرضت لهما الرواية.
ومـ ــن ه ـنــا ي ـت ـضــح ان ن ـمــط الـ ـعـ ـن ــوان غـيــر
املباشر يحيل إلــى دائ ــرة داللـيــة ذاتـيــة بــرزت
في العديد من صفحات الرواية ،وكانت أكثر
وضوحا في الصفحات األخيرة.
* كاتبة وناقدة كويتية

* مــن بـحــث لـلـنــاقــدة عـنــوانــه «روايـ ــة املــرأة
الكويتية مــن املحلية إلــى الـعــاملـيــة» :مقاربة
نـ ـق ــدي ــة فـ ــي ال ـب ـن ـيــة امل ـض ـم ــون ـي ــة وت ـق ـن ـيــات
السرد».
الهوامش
 - 16صابر حباشة« ،املنت السردي النسائي
في الخليج العربي ،مـســاءالت نقدية» ،مجلة
حقول ،العدد  ،6مارس
 - 17الرؤية ،عالء أو زيد -القاهرة ،األربعاء
 19مارس2008

قصص قصيرة جدا

همس

الغربة ليست كونك بعيدا عن أهلك ووطنك ...بني أناس ال تعرفهم
وال يعرفونك.
الغربة ...هي غربة ال��روح وغربة املشاعر واألحاسيس بني أناس
تعرفهم ويعرفونك تمام املعرفة ،تختلط مع أشخاص ال يفهمون وال
يقدرون مشاعرك يعتريك شيء ال ت��دري ماهو بالضبط؟ يغمرك
من قمة رأس��ك الى أخمص قدميك ...ويهمس في ذات��ك بأنك غريب
الى أبعد حدود الغربة ،يغرقك ذلك الخاطر ويفقدك شعورك تتمنى
أنك لو كنت انسانا آخر ...وتنفر من ذاتك بأنك غريب ..ترافقك تلك
الكلمة املزعجة أينما ذهبت وأينما حللت «غ��ري��ب» ف��ي تصرفاتك
تصب جميعها في قالب تمقته وتكرهه ،تشمئز روحك من ذلك...
تحاول أن تعترض ،تمطر عليهم وابال من األسئلة ليجاوبك الصمت
أنك غريب ...تحنو على ورقة خضراء باهتة اللون تسقيها من ماء
عذب ليال ونهارا لتعود اليها الخضرة الجميلة بفضل الله تعالى ثم
بفضلك لتفاجأ بسوط يدمي ظهرك ...وحينها ال تجد تفسيرا ملا
فعلوه تجاهك وال ما بدرمنك ليغضبوا كل ه��ذا الغضب !...تبكي
وتتحسر بصمت ،تمسح دموعك ابتساماتهم الساخرة بكونك ال
تعني لهم أي شيء إطالقا.
«غربة في ال��ذات والفكر وال��روح» تلح على ذهنك تلك الكلمات...
تتلقفك الحيرة تحس إحساس شخص تائه في صحراء شاسعة..
كم وكم تتألم عندما يصل بك التفكير إلى ذلك الحد ...لكنك تقف
لتلمح شيئا في األفق البعيد له ومض خاطف ،تقترب منه ليبهرك
ضوؤه وليغمرك التفاؤل واألمل ،الذي بحثت عنه طويال فأحمد الله
بأنك وجدته...
واآلن هل توافقني يامن ق��رأت كلماتي ال��رأي ب��أن الغربة ليست
غربة األوطان ...وإنما الغربة هي غربة األرواح...؟

العنوان غير املباشر
 ...في رواية املرأة الكويتية

إشراقات النقد

تبحثني اآلن عن نبض ...تالشى

تداعيات
| عادل عبد الوهاب السعد |

غياب
غ��اب عنها سنني وراء س�ن��ني .تمزقت بعد رحيله،
كرهت السفر م��ن ط��ول ال�غ�ي��اب .وعندما ع��اد ،وملحته
تسمرت عينها في عينيه .قطعت تذكرة سفر ،وسافرت
في رحلة طويلة.

افتراس
هجر زوجته وبناته ...وبحمق تزوج بأخرى ،لتهب
له ولدا ،حانت ساعة الوالدة .طار فرحا الى املستشفى،
امسكه بني ذراعيه ،نظر الى ساعة الحائط التي دارت

وفاة
توقفت السيارة بسرعة ام��ام مدخل ال�ط��وارئ .نزل
منها رج��ال كثير لتأمني امل �ك��ان .ادخ��ل امل��ري��ض على
عجل ،استعد الطبيب لفحصه وهو يسأل ما يعاني؟
ق��ال��وا ل��ه ال ن�ع�ل��م ...ف�ح��ص ب��دق��ة ك��ل ج��زء ف��ي جسمه
ووج��ده سليما ،عندها فتش عن ضميره ولم يجده...
بعدها ق��ام بتغطيته ب�م��الءة بيضاء وش��رع ف��ي كتابه
شهادة وفاته!

ستبكني على أطاللي
وتحلقني في أرجائي
ستندمني وتندمني
سأنساك اليوم كما نسيتيني باألمس
عبرت خاللي واخترقت
كل الحدود
غصت بأعماقي دون إذن أو شروط
منحتك ثقة ليس لها بالكون وجود
فغفلت عن واقع باألصل كان موجودا
أين أنت ...؟

نظرة فابتسامة فسالم
فكالم فموعد فلقاء
هكذا قال شوقي ...وكان
في ما مضى بسطي القول
ف �ي �ه��ا ...خ �ط��وات ال� �ه ��وى...
ول�ق��د ب��دا لشوقي م��ن قبل
أن ينزع البيت من أخواته–
ف � �ه� ��و ض � �م� ��ن ق � �ص � �ي� ��دة–
وي �ص��وغ ب�ي�ت��ًا آخ ��ر ف �ي��ه...
آخر خطوات الهوى.
ففراق يكون من دواء
أو فراق يكون منه الداء
كال األخوي نفراق تارك
أث� ��ر ج� ��رح ج ��دي ��د ب ��ه االل ��م
| عبداهلل عيسى |
كلما ُحرك...ال يندمل...
ف� ��راق ال � ��دواء ل �ي��س الزمَ
ده� ��ر س ��وء...ف� �ل ��رب� �م ��ا غ��دا
ترياق شوق ال مناص منه إال بيوم بني يطول...
يتجشم العشاق فيه صبرًا ال يبلغ معه املرأ الشأو حتى يقرب له
كسفًا من روحه!
أواه ...وهل علمت عالجًا إال وللمصاب منه مذاق ...فكيف بعالج
لألشواق.
وفراق الداء ...ما ال يتم به إال العطب ،ال يخالطه صبر للني عريكة
ول�ط��ف س��ري��رة ...أال إن ال�ج��وى م��ا نشب ف��ي ال�ش�غ��اف إال ك��ان له
إما جذر في السويداء ما انتزع حتى نزع أصله معه ...وهو ًهوى
الكالم ...ال أرى لها اندماال إال
املجنون ...أو أن يذر في الفؤاد أعمق ِ
برياح حب تسفي عليها الهوينا ...ولسيبقى منها ش��ذرات تثير
الذكريات!
Abdullah_eas@hotmail.com

نافذة ...األمل

ياقوتة اإللكترونيات
ح�ب��ات ال��رم��ل الصغيرة
تصنع األرض وقطرات املاء
الصغيرة تصنع املحيط.
«فان جوخ».
ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ال �ن �ج��اح
ال ي�ح��دث ف��ي ق�ف��زة واح��دة
وال في غمضة عني ،وإنما
يتحقق تدريجيا فالنجاح
م � � �ش� � ��وار ول� � �ي � ��س م �ح �ط��ة
وص ��ول ,األش �ي��اء العظيمة
ت�ن�ج��ز ب �ح �ب��ات م ��ن ال�ع�م��ل
املتواصل في عقد الحياة,
وامل � �ث� ��اب� ��رة ال� �ج� �س ��ر ال� ��ذي
يربط بني األفكار والحقائق
| أمل الرندي* |
فنعيش الحلم.
«دار ناشري» nashiri.
 netاالل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ح �ل��م
تجسد لواقع نما وازده��ر خالل سبع سنوات فكم جميل تحقيق
األحالم...
إنها أول دار نشر ومكتبة الكترونية عربية مجانية غير ربحية
في العالم العربي ،شيدتها عقول وسواعد املتطوعني الذين حملوا هم
الثقافة على أكتافهم وفي أفئدتهم بلمسات الياقوتة حياة الياقوت
ذات اإلرادة الفوالذية التي حافظت على نجاح الفكرة وتفعيلها على
مدار سبع سنوات ,فأثمرت أكثر من  3آالف مقالة ،وأكثر من 170
كاتبا 200 ،كتاب ومجلة ووسيط سمعي ومرئي 4700 ،عضو،
الجميع أمن وجاهد في سبيل نشر اإلبداعات التي تواجه صعوبات
النشر الورقي التقليدي بتقديم بديل عملي ورائد .ودفعوا الثمن من
وقتهم وطاقتهم ليحققوا حلمهم بعطائهم فأسمى أن��واع العطاء
عطاء النفس .فكان الحصاد العديد م��ن الجوائز التقديرية التي
توجت عملهم املثمر« .نحن نحيا على ما نحصل عليه ...ونصنع
الحياة بما نعطيه»« ،تشرشل».
أم��ا االحتفال بسطوع دار ناشري في فلك عالم االلكترونيات
على مدار سبع سنوات ،كان غير تقليدي بدءا من العنوان «سبع
سنني دأبا» ،واملكان.فقد أقيم في سوق شرق بمقهى غلوريا جنيز
كوفيز الذي قدم الضيافة والجوائز للحضور ،فمثلوا صورة ايجابية
للمؤسسات ال�خ��اص��ة ف��ي دع��م ال�ث�ق��اف��ة ،وال��رائ��ع ال ��روح الحميمية
والبهجة التي شعر بها الجميع بتواجد كل الداعمني لألمسية بدءا
من مدير العمليات وسام وفا وسمية امليمني مديرة تحرير مجلة
الجامعة التي وزعت على الجمهور .والحضور املحسوس وامللموس
للجنود املجهولني املتطوعني في دار ناشري وعلى رأسهم املعطاءة
في صمت والدة حياة الياقوت ،فبصمتهم الجميلة وتفاعل الجمهور
زين أرجاء املكان وجعله كالبستان يفوح بعطر الشعر والشعراء،
فقد أمتعونا باألبيات الشعرية عندما أعلنت الشاعرة الرقيقة آالء
السعيدي استبدادها بقصيدتها «مستبدة» ،وع��زف الشاعران
طالل الخضر وعبد الله الفيلكاوي بأشعارهما على أوتار قلوبنا
فتراقصت األحاسيس وصفقت األيادي ,وختامها مسك بإطالق
حياة مجموعتها القصصية االلكترونية «سبع حسوما» ،فكانت
أمسية ثرية بالياقوت واملرجان.
نتمنى لناشري م��زي��دا م��ن النجاح والتميز على منبر الثقافة
االل �ك �ت��رون �ي��ة ،وت �ح �ي��ة ع �ط��رة ل �ي��اق��وت��ة االل �ك �ت��رون �ي��ات وم��زي��د من
االنجازات ،السعادة هي فرح االنجاز «جون رامون».
* كاتبة كويتية

Amal_rand@yahoo.com

جزء منك بات مفقودا

| لينا هباهبة |

عقاربها بسرعة الضوء وعندما وقع بصره على ولده،
رآه وقد تحول الى وحشئ فاغر فاه ،ابتلعه الوحش ولم
يترك له اثرا!

آخر ...خطوات الهوى

كيف أجدك ...؟
فجزء منك بات مفقودا أو كأنك مفقود
تنسلني مني تنزعيني
أراك تحاولني تبديل جلدك
كل مرة أراقبك ...وأنت
تسلخني جلدك وتصطبغني بلون جديد
«حقا»!...
أشعر باشمئزاز شديد
ستحلمني أن تعودي ...لقلبي تعودي
لتقطفي وردي
لكن ورودي باتت تملؤها األشواك
يصعب االقتراب منها
وملسها يؤدي للنزف...

