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قصتان قصيرتان

يـة للتصوير 2018 حيث فازت الـفنانة الـبريطانيـة أليس تومليـنسون بلقب مـصور السنة عن أعلنت أسـماء الفائزين بجـوائز " مسابقـة سوني العا
سلسلتها األخاذة عن احلجاج.

وحصلت أليس البالغة من العمر  43 عاما على مبلغ مقداره 25 ألف دوالر .
وتـضـمـنت سـلسـلـة الـصـور التـي شاركت بـهـا صـور بـورتريـه وصورا أخـرى من الـهـدايـا والهـبـات الـتي تـقدم فـي أماكن احلـج في بلـدة لـورد في فـرنـسا

وباليفورني في غيرلندا وغراباركا في بولندا.
متازة والعرض احلساس لرحلة احلج كرحلة استكشاف وتضحية من أجل قوة عظمى. ونوهت جلنة محكمي ان اجلائزة بتقنياتها ا

ان وقـالت الفنانة احلـجاج كثيرا مـا يتركون هدايـاهم وهباتهم بدون إسم تـعبيرا عن األمل واالمـتنان فيخـلقون سردية ملـموسة تضم بـ عناصرها اإل
والشخص والطبيعة.

وصورت بعض الصور الفائزة األخرى أحداثا سياسية وثقافية وكذلك عالم الطبيعة.

رسالة لندن
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  إلـى اجلــنـــوب مـن درب الـــتـــبـــانــة
تسكن أسفار  تلك النجمة الساطعة
ذات البريق اجلميل كنتُ أنظر إليها
كل لـــيــلــة وأقـــول مع نــفـــسي : كــأن
مـوقفـاً جـمعـني مع هـذه النـجـمة في
ـاذا أنظر يوم مـا . ورحتُ أتساءل : 
لـــتــلك الـــنــجـــمــة من دون الـــنــجــوم

االخريات ?
ذات لـيلـة وكانـت السـاعة تـشـير إلى
الثانـية بعـد منـتصف اللـيل شاهدتُ
بـريقاً قـوياً يصـدر من هذه النـجمة 
وهذا البريق عـبارة عن شعاع طويل
وكأنه يتجه نحوي : قلتُ : ياربي ما

هذا ?
جــلـسـتُ عـلى فــراشي بــعــد أن كـنت
مستلقـياً ألرى ما سيحدثُ بعد ذلك .
كـنتُ مــشــدوداً لـهــذا الـبــريق وعــنـد
مـرور ثـوانٍ قلـيـلـة صـار ذلك الـضوء
عـلى شـكل جنـمـة اسـتـقـرتْ بـالـقـرب
مـني  وال يفـصلني عن هـذه النـجمة
الصـغيرة سـوى أمتار . نظـرت إليها

بــدهـشـة  نـورهـا أضـاء سـطح الـدار
ا أرى  بالكامل  أصابني الذهول 

وصرتُ ال أعرف ما أفعل .
سمـعت كالما صدر من تلك الـنجمة 

قالت : 
السالم على من ضيّع نفسه . -
قلت متسائالً وأنا ال أتمالك نفسي :

وعليكِ السالم ... من أنتِ ? -
قالت - أنا أسفار .

قلت -  ومن تكون أسفار ??? 
قالت - تلك الـنجمة التي تـنظر إليها

كل ليلة .
في تلـك اللـحـظة  هـدأ روعي قـليالً 

فقلت لها :
تلك النـجمـة التي تنـظر إلـيها -

كل ليلة .
في تلـك اللـحـظة  هـدأ روعي قـليالً 

فقلت لها :
وهل تـنظرين إليّ مـثلمـا أنظر -

إليكِ ?
ا تتصور . قالت - بل أكثر 

قلت - وماذا تعرف عني ?

قـالت - أعرفك مـثلمـا تعـرف نفسك ..
أنت رجل عــاش بـقـلــبه  وفـكـر به ثم
ـطـاف . وهـو اآلن وهـبه فـي نـهـايـة ا
فـي دوامــة من الــصـــراع بــ الــعــقل

والقلب .
قلت :

ـــني كــــثـــيـــراً فـــأنـــا كـالم يـــؤ -
أتعامل مع األشياء جميعا بجدية ?
قـالت وهي تقـترب مـني وفي صـوتها

حزن :
أتــســتــطــيع أن تــخــبــرني مــا -
اضي ?? الذي جـنيـته من تمـسكك بـا
الــنــتـــيــجــة أنـت خــســرت كل شيء .
ومـنذ خـمس عشـرة سنـة وأنا أراقبك
وأنـتـظـر مـنـك الـتـغـيـيـر لـكن من دون
جـدوى . أنت رجل تـصـر عـلى وجـهة
نظـرك وإن كان فيها مـن الغموض ما

فيها .
قــلت - لـم تــتـكــلــمــ مــعي مـن غــيـر

حتفظ في أول قالء معي ?
قـالت - أبـداً لم يكن هـذا لقـاءنا األول
 بل هـو الـثـاني . لـقـاؤنـا األول  كـان
قبل خـمس عشرة سنـة . يومها كانت
وزوجـتك عــلى سـطـح الـدار بـوقــتـهـا
ــاديــة كــنـت تــمــر بــأســـوأ أحــوالك ا
والـنـفـسـيـة . يـومـها سـمـعـت احلوار
الذي دار بينك وب زوجتك . في تلك
الليـلة تساءلتـما كيف إذا مات أحدنا
أن ال يـنـسـاه اآلخـر ? ثم اتـفـقـتـمـا أن
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اريد ان اطلق سراحي  

امضي بال محطات 
والمفتشي اخر الليل

  وهم يقرعون علي باب وحدتي
انزع كل ماخبأته في حقيبتي 

ـبــتـلّـة بـالـدمع من وأرمي مـنـاديل الـوداع ا
نافذة الوجع واخلوف 

اريـد ان اصـرخ كـمــا بـول ايـلــوار : ايـتـهـا
احلرية اريد ان اكتبك على 
والعيون  درسية الدفاتر ا

التي كلت من التعبِ ,
اريد ان إرث الضوء والطفولة 

كي ازيح الشمس وامشي في نورها...
وحشة  دينة ا هل تصدق هذه ا

وهـذه الـغــرفـة اجملــعـدة كـتــجـاعـيــد الـهـواء
تركض فيها الوحوش واأليائل 

نسي   منذ ذلك الزمن ا
مازالت مرثية خرائب سومر 

سفوح دمي, مازال الدم ا
ومـــازال نـــرام ســـ يــــطـــاف به في دروب

الغاصب الضيقة...
اااه...لمَ التاتي الطيور ثانية ...

كي تتأرجح معي 
حتت الشجرة الداكنة

 كي نصغي للورق الذابل في الغصن..
منذ سبعة وثالث عاما 

وانا يدار بي في تلك العربة التي 
انحنت نوافذها من البكاء...

يا انت الذي هناك في السماء  
أطل بابتسامتنا
 ودعنا ننام

 من دونِ قناع.

ليس مهماً  اين انا
 ح اخرج في اول الصبح 

 يـــغــنـي عــشـب احلــديـــقـــة  احملـــصــود
والشجرة العالية

 اعلى من اجلدار 
بصدى العصافير التي حلّقت بعيدا 

 فهـذا مـوسم لـقـطاف اخلـرائب واخلـيـبة
رمية كجثة زنبقة بيضاء ا
اعددهنً واحدة واحدةً 

وال تكفي أصابعي ...
فـالـوذ بــالـصـمت ,كي التـسـتــفـز الـوردة
احلــمــراء الــتـي تــنــام عـــلى رصــيف من

اجلمر
  إالّ من أنا

وكي تغني اجلنادب 
وحدها في احلقول 
ومواسم احلصاد 
ها انا أغادر حفلة

 الضوء في الـسنـابل  وعبق الـبخور في
أصص البيلسان 

اختار منفاي في البرقِ 
هذا الصوت 
هذا الصمت

كالهما  يقفـان الى جنبي يأتيـان بالبحر

قبالتي 
فاصلي للنهر الذي جف 

 وصـار هـيـاكل عـظـمـيـة جلـزر نـأت عـنـها
النوارس

أصـلي كـمــا تـصـلي الــريح في مـصـاريع
النوافذ

والـزهــرة غــافــيــة عــلى وســادة من بـارود
دافع  ا

اعيروني مدنا اخرى 
حجـرا وحـديقـة وشـجرة يـجلـس حتتـها

اليأس على أريكة 
ــيت مــزدحــمــا في يــصــغي الى الـــورق ا

تعب طرقات غارقة بأقدام ا
صادفات اعيروني مدنا مكتظة با

 ومغامرين قراصنة مثلي,
وزوادةً فيها رغيف اليكفي 

للمسافر العنيد 
دينة   اعيروني كل هذه ا

كي أشفى  
فقد تيبَّست حنجرتي  ,

وتـشــقق صــوتي كــشـوكــة يــحـدق بــقــمـر
جريح

فهذه الريح 
تغتصب األسرّة الوثيرة
هل رأيتم ذلك األعمى 

وهو يتكيئ على الندى 
ويستدل بالغصن على اخلراب?

هل رأيــتـم نــســاء يـــنــعـــسن عن تــمـــاثــيل
أجسادهن وخطاياهن
هل رأيتم ذلك القلب

 مزروعا في أخاديد 
االرض من دون عروق
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وقعت هـذه الكلـمات كـالصـاعقـة عليه
ولم يـنطق إلّا بـكلمتـ  حسنـاً حسناً
سأفعل  عندها تغيرت مالمح الطبيب
وابـتسم قلـيالً لسرعـة وطريقـة اجابته
 تــشــجع ســلــيم قــلـيـالً واردف ..عـلى
األقل سـأعيش بـحيـاة من أحبـهم فترة
اطـول  سيشـعرون بي وسـأكون جزءاً
من حيـاتـهم . نعم انـهـا احليـاة اخرى

..
هـــنـــا كــــان البـــد له ان يـــحـــدد من هم

األشخاص الذين سيتبرع لهم ?
 لم يـطل تـفــكـيـر ســلـيم كــثـيـراً واخـذ
أل اسـتمارة الـتبرع التي الـقلم وبدأ 
قــدمـتــهـا لـه مـســاعـدة الــطــبـيب  ظل
يـتـمـتم مـعه نـفـسه  وأول شـيء خـطر
ن سـأتبرع ببـاله هو ( الـكبـد ) ! ترى 
به ? اكيـد سـيكـون من حـصة أبـنائي 

مـــصــيــره  جـــلس قــلــيـالً في غــرفــة
االنــتــظــار حلــ مــجيء دوره  لــقـد
ـوعد الـذي كـان ينـتـظره اقـلقه هـذا ا
مــنـذ اســابــيع  يـبــدو ان حــدسه قـد

صـدق  فبـعـد ان انتـهى الـطـبيب من
ـدداً عــلى سـريـر مــعـايــنـته  تــركه 
الـفحص  امسك بـنتيـجة التـحاليل 
اخـــذت مالمـح الـــطـــبـــيـب تـــتـــغـــيـــر
وحـاجبـاه يـرتفـعـان بشـدة  يـبدو ان
هناك كارثـة ! ترك اوراق الفحوصات
وامـسك بـاألشـعـة الـسـيـنـيـة  رفـعـها
مـقـابل الـضـوء وبـدأ بـوضع اشـارات
مـعــيـنه عـلــيـهـا  ثـم تـقـدم له بــخـطـا
ثقيـلة وبدأ يتكلم مـعه بكلمات مؤثرة

 :
 اسـتاذ سـليم ال اعـرف ماذا اقول لك
 انت رجـل مـؤمن وتــعـرف جــيـداً ان
هـذه احليـاة فانـية  ثم قال .. ارى ان
ايــــامك في هـــذه الــــدنـــيـــا مـــعـــدودة
ـكـنك ان تـتـبـرع بـأعـضـاء جـسمك و

لالستفادة منها من قبل اآلخرين !

تعب سليـم هذا الرجل اخلمسـيني ا
  قـــدمــاه جتـــرانه بـــصــعـــوبــة الى
عـيــادة الـطــبـيب  لم يــكن يـدري انه
الـــفــحـص االخــيـــر الـــذي ســيـــحــدد

يخـتار كل منكـما جنما فـوقع اختيارك
على أسفار وهي أنـا . ومنذ ذلك اليوم
وأنت تـشـكل كل شيء لي  بـعـد مـرور
عـام إن شـاء الـله لي أن أكـون قـربـكـما

من جديد .
وقف . قلت - ولكني ال أتذكر هذا ا

ا أخبرتك قالت -  حسناً .. سأذكرك 
به زوجــتك ذات يـوم من أمــري . قـالت
لك : أنــهـا رأت نــورا في تــلك الــلــيــلـة
اضية استقر بالقرب من وجهك بقي ا
لدقائق ثم اختفى  ذلك النور هو أنا .
قـلت : نـعم .. نـعـم .. أتـذكـر هـذا . مـنذ
تلك الليلـة وزوجتك رفضت النوم على
ســطح الـــدار .. كــفـى إذاء لــنـــفــسك ..

أغلب الناس ال تستحق ذلك منك .
قلت وألم يعتصر قلبي :

ال أســتــطــيع فــالــذكــرى أخــذت -
قـلـبي وروحي وأنـا من الـنـوع الـذي ال

ينسى بهذه السهولة .
قالت  –كرر احملاولة مرة أخرى علها

تنتشل ما بقي من عمرك .
قلت  –هذا مدمر لي .

قالت  –أنا سـأغادر اآلن .. فكـر جيدا
.

قـلت  –األمـر مــتـعــلق بك .. مــتى مـا
تغيرت سأكون قربك من جديد .

انـــحـــســــر ذلك الــــضـــوء ثم اخــــتـــفى
تـدريــجـيـا  عـاد الـظالم مــخـيـمـا عـلى
سطح الدار  وهناك في أعالي السماء
عاد بريق النجمة من جديد في مكانها

عتاد . ا

اليس هم فلذة كبدي ? 
 امـا ( فقـراتي) فـسـتكـون من نـصيب
اخوتـي  اليس هم حـزامي الذي أشدُّ
به ظهري ? اما (يداي) فسأتبرع بهما
ألبـناء عـمـومتـي  اليس هم جـنـاحاي

الذي اطير بهما ?
و(عينـاي) ? ومن غيرهما يسـتحقانها
 أمي وأبي  الــيس هـمـا نـظـر عـيـني

 ?
لم يبق لي إلّا (القلب )!

فـي هــذه الـــلـــحــظـــة وضع يـــده عــلى
صـدره وشـعـر بـتــسـارع دقـات قـلـبه 

ن سأتبرع به ?  ترى 
اكـيــد هـو حلـبــيـبــتي ومن يـســتـحـقه

غيرها  آه ..لقد نسيت ..
 فــأنـا اهــديـتـه لـهــا حـ خــفق عــنـد

رؤيتها اول مرة !

عَارَضْتُ ثَغرَكِ باألَشْعَارِ والقُبَلِ ..... يا نَورَسَ الهَورِ يا صَدَّاحَةَ الغَزَلِ
حَاوَرتُ صَمْتَهُ مَلهُوفَاً يُجاذِبُنِي ..... جَذْبَ احلَبارَى تُطِيلُ اللَّثْمَ بِاحلَجَلِ

تِلْكَ الثَنَايَا الَّتِي أَلْتَذُّ  هَلْ سُرِقَتْ ..... مِنْ مَوكِبِ الشَمْسِ في أُصبُوحَةِ األَمَلِ
والنَاظِرَاتُ الَّتِي تَغْتَالُ هَلْ نَزَحَتْ ..... مِنْ هَالَةِ البَدرِ أَمْ مِنْ ضِحكَةِ اجلَذَلِ
يَامَنْ يَراعُكِ بَيْنَ الوَردِ قَد نَضَجَتْ ..... يا مَنْ كَتَبْتِ حُرُوفَ احلُب بِالعَسَلِ
يَا مَنْ زَرَعتِ رُقَيْمَاتَ األُلَى عَشِقُوا ..... غَابَاتِ نَخْلٍ وأَعرَاسَاً مِنَ اجلُمَلِ

ُقَلِ لَعِبَتْ شِفَاهُكِ في أَوتَارِ ذَائِقَتِي ..... لَحنَاً يَشُدُّ رُؤَى األَنْياطِ بِا
وأَتْحَفَتْنِي وَرَاحُ الرِيقِ تَجْمَعُنا ..... نَفْحَ العَبِيْرِ  بِزَهْرٍ بِالنَدَى خَضِلِ

مَنْ ذَا تُرَاهُ بِضَوعِ العِطرِ ... يُلْهِمُكِ األَحالمَ ... مَمْزوجَةً بالشِعرِ والزَجَلِ
ُزْنِ فِي عَرشٍ مِنَ الوَبَلِ ..... أَمْ فَاتِنُ الفَجْرِ فِي أَخَّاذَةِ احلُلَلِ هَلْ فَارِسُ ا
أَمْ مَنْ يُزَينُ رَوضَ الرُوحِ مَجْلِسُهُ ..... فَإِنْ تَمَشَّى  فَطَوقُ الفُل فِي األَسَلِ
مِنْ أَيْنَ جَاءَكِ مَعسُولُ الهَوى قَدَر ..... مِنْ مَنْزِلِ األَرضِ أَمْ مِنْ دَارَةِ احلَمَلِ
في أَي يَومٍ تُرَى قَد كَانَ مَولِدُهُ ..... في مَوعِدِ األَمْسِ  أَمْ فِيْ أَوَّلِ األَزَلِ
حِيْنَ التَقَاكِ  وَتَوْقُ الوَصلِ ثَالِثَكُمْ ..... وجَمْعَكُمْ كَبَنَاتِ الكَرمِ فِي القُلَلِ
حَيْثُ األَمَانِي تَبَدَّتْ مِنْ سَوَاتِرِهَا ..... وَأَضْرَمَتْ حِمَمُ البُركَانِ باجلَبَلِ
فَبَاتَ مَا كَانَ مَمْنوعُ احلِجَا هَدَراً ..... هذا  وَبَعضُ جَلِي األَمْرِ لَمْ يُقَلِ

َنْعَ يُنْفِرُهُ ..... فَقَد تَعَوَّدَ بَذْلَ النَفْسِ واإلِبِلِ ال تَمْنَعِيْهِ  طَوِيْلُ ا
إِنْ تُغْضِبِيهِ فَقَدْ يَنأَى النَهَارُ بِهِ ..... وَتَحتَويِهِ أَكُفُّ النُورِ بالوَشَلِ
ال توهِمِيهِ بِنِدٍّ ال وُجُودَ لَهَ ..... قَدْ تَسْكُبِيْنَ ثَميْنَ العِطرِ في السُبُلِ

" تَوَحَّدي فِيهِ  إِنْ قَلْبَاً وإِنْ جَسَدَاً ..... " في طَلْعَةِ البَدرِ ما يُغنِيْكِ عَنْ زُحَلِ
 مالحظة :

ـعنـاها االصـطالحي  وليس ـعارضـة الشـعريـة)  1- كلـمة (عـارضت) تعـني (ا
عناها الفصيح .  عارضة)  (ا

2- عجز البيت االخير  احملصور
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وصل ا


