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 الوحدة ا�ولى     

  المقدمة  ١.١

ا�دب نتاج إنساني عاّم سواء كتبه رجل أو امرأة طالما يملك المقومات الفنية وا�دوات المعبرة. ولكن القيم والمض\\امين 

قد تبدو بين الرجال والنساء مختلفة، إذ نجد أن النساء المب\\دعات يحرص\\ن عل\\ى التعبي\\ر ع\\ن قض\\اياھن بص\\ورة _ يجي\\د 

. وعل\\ى م\\ّر الت\\اريخ، ك\\ان للم\\رأة العربي\\ة دور ب\\ارز ف\\ي الحي\\اة ا�دبي\\ة والثقافي\\ة، فكان\\ت التعبير عنھا غالبا سوى المرأة

الخنساء وسكينة بنت الحسين من ا�ديبات المشھورات، واشتھرت ليلى ا�خيلية في العص\\ر ا�م\\وي بأش\\عارھا الرقيق\\ة. 

، وبثين\\ة بن\\ت المعتم\\د ب\\ن عب\\اد، وعائش\\ة كثيرات من أمثال: و_دة بن\\ت المس\\تكفي اعراتوظھرت في البيئة ا�ندلسية ش

أما في العصر الح\\ديث فق\\د شاعرة في تاريخ ا�دب العربي.  ٢٤٢وبلغ عددھن القرطبية، ونزھون الغرناطية وغيرھن. 

ارتادت المرأة الحياة ا�دبية والثقافية، كانت لعائشة التيموري\\ة، ون\\ازك الم�ئك\\ة، وعائش\\ة بن\\ت الش\\اطئ، وأمث\\الھن دور 

  في عصر عمالقة ا�دب المعاصر.بارز 

  ا�دب النسائي في العالم العربي    ١.٢

 -إن مصطلح "ا�دب النسائي" يفيد عن معنى ا_ھتمام وإعادة ا_عتبار إلى نتاج المرأة ا�دبي، وليس عن مفھوم ثنائي

. لقد ازدھر ا�دب مع نتاج الرجل ا�دبي -تناقضي –يضع ھذه النتاج في ع�قة اخت�ف ضّدي  -أنثوي وذكوري 

إن سبب ازدھار فكرة ا�دب النسائي يعود إلى النسائي في العالم العربي في القرني العشرين والحادي والعشرين. 

ازدھار حركات تحرر المرأة في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص، خاصة بعد استق�ل ب�د العرب، 

لمرأة ومشاركتھا في كافة المجا_ت التنموية، بعد إن كانت مھمشة وأمية وبعيدة وحم�ت محو ا�مية، وا_عتماد على ا

  عن ا�ضواء. 

مع حضورھا على مستوى كتابة  ويتوازىإن حضور المرأة العربية على مستوى كتابة الشعر يأتي في المرتبة ا�ولى، 

الطفل والمسرحية وكتابة السير الذاتية  القصة القصيرة، يليھما حضورھا على مستوى كتابة الرواية فكتابتھا �دب

والمذكرات، بما يعني ھنا أن ثمة حضورا فعليا على مستوى كل ا�جناس ا�دبية الرئيسة في جميع أقطار عربية. 

ويشھد العالم ا�دبي العربي نشاطا متزايدا لترجمة كتابات ا�ديبات العربيات إلى اللغات ا�جنبية. تقدم بعض الكاتبات 

يات إبداعھن باللغات ا�جنبية مثل اtنجليزية والفرنسية، من أمثال ثريا جورج أنطونيوس وأھداف سويف. إن العرب

وإنما خيار ترجحه خلفية المبدعة وذائقتھا وتبحرھا في ا�دب ا�جنبي. وتبقى أندريه  ،الكتابة باللغة اtنجليزية ليست نفيا

بنانيين، أكثر الكاتبات العربيات إنتاجا باللغة الفرنسية، بحيث يصل صعب شديد، الكاتبة المصرية ذات ا�بوين الل

من ث�ثة  أكثرإنتاجھا ا�دبي، الذي يشتمل على الرواية والقصة والشعر والحكايات والمسرحية والخيال العلمي، إلى 

  وخمسين عم�. 
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ته الفزيولوجية والسيكلولوجية. تعبر فإن ا�دب بقلم نسائي تأتي ضرورته من حيث أنه يعبر عن کائن بشري له مقوما

وتتحدث بلسان شخوص قصصھا عن مجمل  ،كتابات المرأة عن معاناتھا من قمع الرجل وممارسته ا_ستبدادية عليھا

وتطالب من خ�ل تلك الشخوص بحريتھا وحقوقھا. قد كثر الجدل والحديث عن أدب المرأة، وھناك العديد من  ،مشاكلھا

إن ا�دب  تقولوترى في ا�مر شيئا من المبالغة وال�واقعية و ،مسألة التصنيف على أساس الجنسا�ق�م التي ترفض 

  يعني ک� الجنسين وليس جنسا دون آخر. 

لقد استطاعت المرأة الدخول إلى عالم ا�دب بثقة كبيرة رغم العقبات التي تحاول وضعھا جانبا. واستطاعت المرأة 

ل ھوية خاصة بھا. وتشھد على ذلك كاتبات مبدعات في عالم ا�دب كالدكتورة نوال الخروج من عباءة الرجل وتسجي

والمغربية فاطمة  ،والروائية السورية غادة السمان ،والكاتبة الجزائرية المميزة أح�م مستعانمي ،السعداوي من مصر

عمالھن ا�دبية. يتھم بعض إضافة إلى مجموعة من القاصات والشاعرات التي _ تتسع الصفحات لذكر أ ،المرنيسي

الناس كل امرأة تتقن الكتابة ا�دبية بأنھا متمردة ومھملة لواجباتھا ا_جتماعية والحياتية! لكننا، في حقيقة ا�مر، نجد 

.. التي استطاعت ربط جميع الخيوط في يديھا.. ..الكثير من ا�ديبات يمثلن أنموذجا للمرأة الجميلة ا�نيقة الزوجة ا�م

  تتخلى عن مھامھا ا_جتماعية اليومية. فلم 

إلى مرحلة النھضة التي أدرك فيھا المتنورون أھمية  ،إن استعمال مصطلح "ا�دب النسائي" يعود، في العالم العربي

دور المرأة في نھوض المجتمع بمشاركتھا في النشاطات ا_جتماعية والثقافية واtنتاج ا�دبي. في مرحلة النھضة 

تعليم  جلھا، مثل:أفت اللغة العربية مجموعة من المفردات تخص نشاطات المرأة وتشير إلى ما يبذل من العربية، عر

، أسست السيدتان إملي سرسق ولبيبة جھشان أول معھد علم للفتيات)، والجمعيات النسائية (أنشأت ١٨٨١في النساء (

ظة الفتاة العربية")، والمج�ت النسائية جمعية "يق ،١٩١٤في ، و١٨٨٠في  سيدات بيروت جمعية "زھرة ا_حسان

حلب، ولبيب ب ١٨٩٣ فيسكندرية، ومديحة الصابوني مجلة "المرأة" باt ١٨٩٢في (أصدرت ھند نوفل مجلة "الفتاة" 

)، والصالونات ا�دبية النسائية ١٩١١ في، وعفيفة كرم مجلة "المرأة السورية" ١٩٠٦ فيھاشم مجلة "فتاة الشرق" 

زيادة في القاھرة). مثل ھذه النشاطات  يّ مراش في حلب، وصالون ا�ميرة نازلي فاضل، وصالون مَ  (صالون مريانا

ظھرت مفردة "النسائية"، فإن "النسائي" يشير، وفي شكل أساس، إلى حيز دال على حضور المرأة ونشاطھا في الحياة 

المرأة بھذا الخطاب تعلن عن وجودھا ككائن مبدع.  ا_جتماعية والثقافية وا�دبية. وبالنظر في خطاب المرأة ا�دبي، إن

إن خطاب المرأة، الموصوف بالنسائي، ھو خطاب يؤكد حضورھا الذاتي ويميزه. يضمر "النسائي" في الخطاب ا�دبي 

  العربي معنى الدفاع عن ا�نا ا�نثوية، بما ھي ذات لھا ھويتھا المجتمعية واtنسانية. 

  ي : النماذجم,مح ا�دب النسائ    ١.٣

كأولى الروايات النسائية الحديثة. لقيت الرواية نجاحا كبيرا ) لليلى بعلبكي (كاتبة لبنانية) ١٩٥٦("أنا أحيا" تعتبر رواية 

، بطلة الرواية، على الرجل بصفته في مواقع السلطة في المجتمع فياض ليناففي الرواية تتمرد  في ا�وساط النقدية.

، ومن خلفھا المؤلفة الضمنية، تتمرد ضد القمع وليست ضد فياض اذ جامعي، وحزبي). لينا(أب، ورئيس شركة، وأست
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رجل يوّد، كما تقول، أن يشبك بذراعه ذراعھا. لم تكتب المرأة ضد الرجل اtنسان حين تناولت في كتاباتھا اtبداعية 

وضد وعي ذكوري سائد غير مدرك. تكتب  الع�قة بين ا�نوثة والذكورة، بل كتبت ضد أيديولوجيا السلطة الذكورية،

المرأة لتعبر عن سبل تستعيد بھا ا�نثى ثقتھا بذاتھا المفقودة، فتحكي لنا مدى، بطلة رواية "شجرة الحب غابة ا�حزان" 

) �سيمة درويش (سعودية من أصل سوري)، عن غربتھا في وطنھا الذي يتسيد فيه الرجل، وعن استعادتھا ٢٠٠٠(

د الغربة التي وفّرت لھا العلم والحب والحرية. يسعى خطاب الع�قة الضدية بين ا�نوثة والذكورة، في أدب لذاتھا في ب�

و"مريمة  ،)١٩٩٤ا�نوثة بإضاءة د__ت المرتبطة بالھوية واللغة والحياة. وفي "غرناطة" ( تثمينالمرأة العربية إلى 

  ثى بصفتھا حافظة للغة العربية ولتراثھا. ضوى عاشور (مصرية)، تبرز ا�ن) لرَ ١٩٩٥والرحيل" (

على أساس ع�قة ا�نوثة والذكورة، ومع  يقومإن بعض ما قدمته المرأة من أعمال أدبية، بخاصة في مرحلة الريادة، _ 

على  يقوم، مث� ،)١٩١٥- ١٨٤٤() لزينب فواز ١٨٩٩"ا�دب النسائي": فرواية "حسن العواقب" ( يافطةھذا يوضع تحت 

كذلك  من الصراع بين ا�مراء اtقطاعيين على السلطة، وليس على أساس من ع�قة بين ا�نوثة والذكورة.أساس 

من وي�ت  ١٨٦٠على ما جّرته أحداث سنة ) ١٩٥٢-١٨٨٢() للبيبة ھاشم ١٩٠٤تتركز الحكاية في رواية "قلب الرجل" (

ومع تقدم كتابة المرأة الروائية تبرز رواية "الباب  فية.على اللبنانيين، ذكورا وإناثا، وذلك على حد انتماءاتھم الطائ

) للطيفة الزيات (مصرية) كع�مة على ع�قة وثيقة بين ما ھو ذاتي، أو أنا أنثوي، وما ھو مجتمعي ١٩٦٠المفتوح" (

  تحرري مشترك.

العشق وثيق الصلة  المرأة بالوطن، ويبرز تتعلق) �ح�م المستغانمي (جزائرية) ١٩٩٣في رواية "ذاكرة الجسد" (

بالشھداء الذين يخلصون ويضحون من أجل أوطانھم، في مقابل الذين يبيعون بالمال ھذه ا�وطان. كما تستوقفنا، في ھذا 

) لعروسية النالوتي (تونسية) التي تقّدم صورة جيل يعيش ١٩٨٥الصدد، روايات وقصص عدة منھا: رواية "مراتيج" (

) tميلي نصرهللا (لبنانية) التي تحكي عن الحرب والغربة ١٩٨٠اtق�ع عكس الزمن" (ورواية " ،قلق ا�سئلة الصعبة

) لرينيه الحايك ٢٠٠٣" (٢٠٠٢) لسلوى بكر (مصرية)، ورواية "بيروت ١٩٩٧ورواية "ليل نھار" ( ،والتعلق بالجذور

)، ومجموعة ھاديا السعيد ١٩٧٣(لبنانية)، ومجموعة غادة السمان (سورية) القصصية، "رحيل المرافئ القديمة" (

). ففي ھذه ا�عمال السردية يمتزج الخاص بالعام، ويتداخل الذاتي وا_جتماعي ١٩٨٩(لبنانية) القصصية "رحيل" (

  .على نحو فني يدعو إلى نسبتھا إلى اtبداع أكثر مما يحمل على نسبتھا إلى أدب نسائي

تاريخ مضِمرة سؤا_ حول معنى الحقيقة وع�قة المتخيل مارست المرأة الروائية التجريب، وتوسلت عناصر من ال

الروائي بالسرد التاريخي، كما تجاوزت القواعد التقليدية في السرد وأساليبه، شأن رضوى عاشور (مصرية) في 

" لغة السر)، وشأن نجوى بركات (لبنانية) في عودتھا إلى التراث في روايتھا "٢٠٠٣روايتھا "قطعة من أوروبا" (

) وطرح أسئلتھا المضمرة على المقّدس في رموزه اللغوية. وشأن رجاء عالم (سعودية) في روايتھا "سيدي ٢٠٠٤(

  ) التي تستعيد فيھا فصاحة العرب وتحيي ثراء لغتھم.١٩٩٨وحدانه" (
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ا_خت�ف لقد قدمت المرأة العربية الكاتبة أنماطا من البناء تحدثن بھا السرد العربي على خلفية منظور فكري يقول ب

على أساس التعدد والتنوع، وليس على أساس من معايير قيمية تضم ا�نوثة ضد الذكورة أو دونھا. وكما في تحديث 

السرد، ساھمت المرأة، بصفتھا شاعرة، في تحديث القصيدة العربية شأن نازك الم�ئكة التي كان لھا، بقدر ما كان 

  .الشعر الحرل القصيدة العربية من شعرية الوزن والقافية إلى شعرية للشاعر بدر شاكر السياب، فضل الريادة في نق

  أديبات عربيات في العصر القديم   ١.٤

  م)٦٦٤-٥٧٥(  الخنساء

كانت الجاھلي، و عصرالفي  شاعرة رثاء كانتتماضر بنت عمرو بن الحرث المعروفة باسم الخنساء بنت عمرو، 

تعد  ، وأسلمت بعد ذلك.اtس�م في عصر عاشت أيضا. أنفھا ارتفاع أرنبتي. لقبت بھذا ا_سم بسبب نجد إقليمتسكن في 

. وطغى على صخر ومعاوية بعد رحيل أخويھا ية، وقد قامت بكتابة الشعر خصوصاالخنساء من أشھر شعراء الجاھل

رغم أنھا كانت : "الخنساء أشعر الجن واtنس". وبالنابغة الذبياني شعرھا الحزن وا�سى والفخر والمدح. قال عنھا

شاعرة متمكنة من اللغة لھا قصائد كثيرة إ_ أن شھرة الخنساء قد ذاعت وانتشر صيتھا في كل مكان من خ�ل مراثيھا 

  التي ذاعت وتداولھا الناس في الجاھلية. صخر �خيھا

وقيل أن الخنساء في محاولته بالثأر على دم أخيه.  ٦١٥، كما قيل أخوھا ا�خر صخر في ٦١٢قتل أخوھا معاوية في 

 حيث كان حليما جودا -ھاھو أحب أخوان الخنساء إلى قلب صخر من شدة بكائھا على موت أخيھا. وكان بالعمى أصيبت

ظلت ترثيه،  صخر بين أبناء العشيرة، وكان يقف دائما إلى جانبھا يمد لھا يد العون ويرعاھا. ولما قتل أخوھا محبوبا

حينما   ين العرب حيث أصبحت مرثيتھا الحزينة ا�كثر تداو_ من باقي أشعارھا.وذاع صيت مرثيتھا أو بكائيتھا ب

كان يعجب  ���� هللامع قومھا بني سليم فأسلمت معھم. وقيل أن رسول ����، قدمت على النبي ����علمت ببعثة النبي محمد 

ر بوحينما بلغ الخنساء خ بعد واحد، في يوم القادسية استشھد أو_دھا ا�ربعة واحداوعندما دارت المعركة . بشعرھا

توفيت  ."الحمد � الذي شرفني بقتلھم، وأرجو من ربي أن يجمعني بھم في مستقر رحمته"مقتل أبنائھا ا�ربعة قالت: 

  .عثمان بن عفان الخنساء مع مطلع خ�فة

 م)٥٧٤(ت.  الخرنق بنت بدر

 .ات في الجاھلية، وھي أخت طرفة بن العبد �مهالخرنق بنت بدر من بني ضبيعة، البكرية العدنانية، شاعرة من الشھير

 أسد وقتلهد سيد بني َمرش وفي المؤرخين من يسميھا الخرنق بنت ھفان بن مالك بإسقاط بدر، تزوجھا بشر بن عمرو بن

ھا ل .في رثائه ورثاء من قتل معه من قومھا ورثاء أخيھا طرفة بنو أسد يوم ق�ب (من أيام الجاھلية)، فكان أكثر شعرھا

  .ديوان شعر صغير
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  م) ٧٣٥- ٦٦٦(   حسين بن عليالسكينة بنت 

  

نساء رائدة من حيث ا_ھتمام بالشعر والنقد. وھي  مكانا ھاماإن السيدة سكينة تحتل ھي آمنة بنت الحسين بن علّي. 

تدور معظم  ،ھمعصرھا، وقد عرفت بذوقھا ا�دبي ونقد الشعر والغناء. وكان الشعراء والرواة يتحاكمون إليھا فتنتقد

ا�حكام النقدية لسكينة حول غرض الغزل، ولما كانت المرأة أدرى بأخ�ق النساء. وكان نقد سكينة من قبيل النقد 

لم  على غزل الفرزدق. "سيكولوجية" المرأة، أو عالمھا النفسي. كانت سكينة تفضل غزل جريرـالمؤسسي على خبرة ب

 رثي أباھا الحسين، ولقلة شعرھا شك بعض الباحثين في كونھا شاعرة.ت نجد من شعرھا إ_ أبياتا قليلة قالتھا

  )م٧٠٤(ت.   ليلى ا�خيلية

شاعرة عربية عرفت بجمالھا بني عقيل من عامر بن صعصعة. كانت  ليلى ا�خيلية ھي ليلى بنت عبد هللا ا�خيلية من

. لھا توبة بن الحمير قھا المتبادل مععاصرت صدر اtس�م والعصر ا�موي عرفت بعش ،وقوة شخصيتھا وفصاحتھا

النابغة  وھو توبة، كان بينھا وبين الشاعر هالعديد من دواوين الشعر في العشق والرثاء وجم ذلك الرثاء فيمن تعشق

ھرت بأخيارھا مع عشيقھا توبة ، اشتوليلى ا�خيلية كانت شاعرة فصيحة جميلةليلى في العراق.  مھاجاة. توفيت الجعدي

ما رأى الناس فيك حتى  :ما رأى توبة فيك حتى عِشقَِك ؟ قالت :ير، وفدت على عبد الملك بن مروان، فسألھابن الحم

 جعلوك خليفة؟ يرى الكتّاب القدماء أن أجود شعرھا ھو ما رثت به توبة.

 )٨٠١-٧١٨(رابعة العدوية  

 رابعة العدوية وتكنى بأم الخير، عابدة ومتصوفة تاريخية وأحد الشخصيات

المشھورة في عالم التصوف اtس�مي، وتعتبر مؤسسة أحد مذاھب التصوف 

. ولدت رابعة في البصرة. تختلف رابعة عن اtلھياtس�مي وھو مذھب العشق 

متقدمي الصوفية الذين كانوا مجرد زھاد ونساك، ذلك أنھا كانت صوفية بحق، 

الوا بالحب الخالص، الحب الذي _ تقيده رغبة سوى حب يدفعھا حب قوي دفاق، كما كانت في طليعة الصوفية الذين ق

هللا وحده. لرابعة العدوية موھبة الشعر الفريدة، وتأججت تلك الموھبة بعاطفة قوية ملكت حياتھا، فخرجت الكلمات 

محبوب منسابة من شفتيھا تعبر عن ما يختلج بھا من وجد وعشق �، وتقدم ذلك الشعر كرسالة لمن حولھا ليحبوا ذلك ال

 العظيم.
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  شاعرات عربيات في العصر الحديث   ١.٥

  )١٩٠٢-١٨٤٠(  عائشة التيمورية

، شاعرة مصرية ولدت في أحد قصور ھي عائشة عصمت بنت إسماعيل باشا عائشة التيمورية

ا للطبقة ا_رستقراطية ا�حمر حين كانت تلك المنطقة مقروھو أحد أحياء الدرب  ،"درب سعادة"

لعريقة، وھي ابنة إسماعيل باشا تيمور رئيس القلم اtفرنجي للديوان الخديوي في عھد ولعائ�تھا ا

لھا ديوان  .محمود تيمور، ومحمد تيمورمة أحمد تيمور، وع وھي أخت ا�ديب. الخديوي إسماعيل

 �قوال وا�فعال".، ولديھا رسالة في ا�دب بعنوان "نتائج ا�حوال في اسم (حلية الطراز) وآخر بالفارسيةبالعربية با

نشرت عائشة في جريدة ا�داب  لديھا رواية بعنوان "اللقا بعد الشتات" وتركت رواية أخرى غير مكتملة بخط يدھا.

مرآة التأمل «ودعوته إلى السفور. ومن آثارھا ا�دبية ا�خرى  قاسم أمين عارضت فيھا آراء ،والمؤيد عددا من المقا_ت

  ». نتائج ا�حوال في ا�قوال وا�فعال«عة من القصص باسم وكتاب يضم مجمو» في ا�مور

 )١٩٢٤-١٨٣٨(وردة اليازجي 

ابنة الشاعر ناصيف اليازجي، وأخت إبراھيم شاعرة لبنانية. كانت  وردة بنت ناصيف اليازجي

معلمة في مدارس بيروت، وبعد وردة عملت . وتوفيت في مصروعاشت لبنان، في ولدت  .اليازجي

عملت بمدارس اtسكندرية الطائفية، مثل: مدارس راحيل عطا زوجة  ،)١٨٩٩لى مصر (ارتحالھا إ

كانت لھا مراس�ت أدبية مع أدباء مصر وسورية، أمثال وردة الترك، وعائشة  .بطرس البستاني

ھا وبين رسائل كثيرة متبادلة بين) و١٨٦٧( »حديقة الورد«ديوان لوردة  .التيمورية، وعيسى إسكندر المعلوف، وغيرھم

، ولھا مقا_ت »الغرر التاريخية في ا�سرة اليازجية«أدباء عصرھا، ذكر بعضھا عيسى إسكندر المعلوف في كتابه 

لھا قصائد عديدة في رثاء الراحلين من أھلھا،  .�خيھا إبراھيم اليازجي "الضياء"نشرتھا مج�ت عصرھا، خاصة مجلة 

كانت  .في ذم الجھل، والدعوة إلى العلم، وأخرى في الفخر بعروبتھا لھا قصائدو .مما رشحھا لتلقب بخنساء العصر

. ا بين والغزل والرثاءالشعر السائدة الذي يتنوع موضوعيلم تغادر المألوف من أغراض وشاعرة مناسبات، وردة 

  .ا في عصرھاية، وبساطة المحتوى كما كان سائدالط�وة اللفظشعرھا المتناسبات  تھيمن عليو

  )٢٠٠٧ - ١٩٢٣( ئكةنازك الم,

شاعرة وكاتبة عراقية، رائدة الشعر الحر في الشعر العربي. كانت تجيد اللغات اtنكليزية  ھي

كانت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت.  .والفرنسية وا�لمانية وال�تينية

 ١٩٩٩مايو  ٢٦المصرية يوم  ، كما أقامت دار ا�وبرا١٩٩٦حصلت نازك على جائزة البابطين عام 

احتفا_ لتكريمھا بمناسبة مرور نصف قرن على انط�قة الشعر الحر في الوطن العربي. عاشت في 

. يعتقد الكثيرون أن نازك الم�ئكة ھي أول من كتبت ٢٠٠٧في عزلة اختيارية وتوفيت بھا في يونيو  ١٩٩٠القاھرة منذ 

من أوائل الشعر الحر في الشعر العربي. سجلت  "الكوليرا"قصيدتھا المسماة ، ويعتبر البعض ١٩٤٧الشعر الحر في عام 
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نازك مع بدر شاكر السياب، وعبد الوھاب البياتي، وشاذل طاقه في اللوائح بوصفھم رواد الشعر الحديث في العراق. 

اة الحياة وأغنية ل�نسان، أھم مجموعاتھا الشعرية: عاشقة الليل، وشظايا الرماد، وقرارة الموجة، وشجرة القمر، ومأس

والص�ة والثورة. ونازك الم�ئكة إلى جانب كونھا شاعرة رائدة فإنھا ناقدة متميزة، وقد صدر لھا: قضايا الشعر 

وشعرھا شعر امرأة من الحديث، والتجزيئية في المجتمع العربي، ودراسة في علم ا_جتماع، وسايكولوجية الشعر. 

 شعرھا أنغام اليأس مع تشاؤم من الوجود وإھمال الحقيقة. أحبت أن تعيش وأن تحب. وفي

 ) (1917-2003طوقان فدوى

قويا للتجارب ا�نثوية  امثل شعرھا أساس .في القرن العشرين فلسطينات شاعرإحدى أھم  فدوى طوقان

لخ\\وض الحي\\اة  ف\\دوىتخ\\رج ، ١٩٦٧ كارث\\ةوبع\\د  ف\\ي الح\\ب والث\\ورة واحتج\\اج الم\\رأة عل\\ى المجتم\\ع.

وتب\\دأ ع\\دة  ،الحياة العامة �ھ\\الي مدين\\ة ن\\ابلس تح\\ت ا_ح\\ت�ل فتشارك في ،ية الصاخبة بتفاصيلھااليوم

تع\\ّد ف\\دوى طوق\\ان م\\ن الش\\اعرات العربي\\ات الق�ئ\\ل  .م\\ع المحت\\ل وثقافت\\ه مساج�ت ش\\عرية وص\\حافية

 ال\\وزنوى ف\\ي ذل\\ك عل\\ى وحافظ\\ت ف\\د ،للقصيدة العربية القديم\\ة خروج\\ا س\\ھ� اللواتي خرجن من ا�ساليب الك�سيكية

م\\ع مي\\ل للس\\ردية  ،والس\\بك الجيّ\\د القديم واtيقاع الداخلي الحديث. ويتميز شعر فدوى طوق\\ان بالمتان\\ة اللغوي\\ة الموسيقي

 ٥٠عل\\ى م\\دى  .تختلط في\\ه الش\\كوى ب\\المرارة والتفج\\ع وغي\\اب ا�خ\\رين ،كما يتميز بالغنائية وبطاقة عاطفية ،والمباشرة

أمام الباب "، و"أعطنا حبا"، و"وجدتھا"، و"ا�يام وحدي مع": من أمثالثمانية دواوين شعرية أصدرت الشاعرة  ا،عام

ع\\دا ع\\ن )، ٢٠٠٠"(اللحن ا�خي\\ر"، و"تموز والشيء ا�خرا"، و"على قمة الدنيا وحيد"، و"والفرسان الليل"، و"المغلق

على جوائز دولية وعربي\\ة فدوى وقد حصلت  ".الرحلة ا�صعب"و "رحلة جبلية، رحلة صعبة"الذاتية  ةسيربھا في الكت

 .الثقافية في بلدان وأقطار متعددة وحازت تكريم العديد من المحافل ،وفلسطينية عديدة

 )      -١٩٧٤(  سوزان عليوان

شاعرة ورسامة لبنانية، ولدت في بيروت من أب لبناني وأم عراقية ا�صل. بسبب  سوزان عليوان

ت الطفولة والمراھقة بين ا�ندلس وباريس والقاھرة. تخرجت عام الحرب في وطنھا، قضت سنوا

في وطنھا ا�م  ا�ن من كلية الصحافة واtع�م من الجامعة ا�مريكية بالقاھرة. تعيش سوزان ١٩٩٧

، منھا: عصفور المقھى، ومخبأ الم�ئكة، و_ أشبه أحدا، عدة كتب خاصةلھا  تصدر ببيروت.

كائن اسمه الحب، ومصباح كفيف، ولنتخيّل المشھد، وكراكيب الك�م، وشمس مؤقتة، وما من يد، و

  ).٢٠٠٨وبيت من سّكر، وكل الطرق تؤدي إلى ص�ح سالم (

  )      - ١٩٧٠(  جمانة حداد

عن الصفحة الثقافية في  لبنانية. تعمل جمانة حداد مسؤولة كاتبة ومترجمة وصحافيةجمانة حداد  

ي آداب الجسد وعلومه ورئيسة تحرير لمجلة "جسد" الثقافية المتخصصة ف اللبنانية، "النھار"جريدة 
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للجائزة العالمية للرواية العربية (أو الـ"بوكر" العربية)،  اtداريمھّمة التنسيق  ٢٠١١و ٢٠٠٧امي ت بين عوفنونه. تول

من  الرواية والمسرح لعددفي الشعر و لغات، ولھا ترجمات جمانة سبع تتقن وھي ا�ن عضو في مجلس أمناء الجائزة.

لحوارات مع مجموعة أجرت سلسلة من ا. ا�دباء العرب والعالميين، منھا "انطولوجيا الشعر اللبناني الحديث" باtسبانية

جائزة الصحافة  ٢٠٠٦نالت عام  وآخرين.باولو كويلو، وجوزيه ساراماغو  اب العالميين، من أمثالكبيرة من الكت

واحدة  ٢٠٠٩اختيرت في أكتوبر  جائزة "شمال جنوب" للشعر في بيسكارا، إيطاليا. ٢٠٠٩وبر نالت في أكت، والعربية

في ھيئة الكتاب  ھي عضوو .٣٩مشروع بيروت  إطاركاتبا عربيا تحت سن التاسعة والث�ثين، في  ٣٩برز أمن 

نقديا واسعا في لبنان والعالم موعات شعرية عّدة نالت صدى مج جمانة أصدرت والمطالعة في وزارة الثقافة اللبنانية.

لم ويدان إلى ھاوية، و دعوة إلى عشاء سّري،و لحلم، لھا في الشعر: وقت رجم بعضھا إلى لغات أجنبية.العربي، كما ت

لھا في . ومرايا العابرات في المنامو عادات سيئة،والنمرة المخبوءة عند مسقط الكتفين، وعودة ليليت، وأرتكب ما يكفي، 

 رواد يولد من جديدولھا في أدب ا�طفال:  لغة في العالم، منھا العربية. ١٣، صدر في )٢٠١٠(ا قتلت شھرزاد ھكذ :النثر

  بيروت عندما كانت مجنونة، رواية، انطونيو فيراري، عن اtيطالية. ولھا في الترجمة:. )٢٠١١(

  عربيات في العصر الحديث كاتبات   ١.٦

  )١٩٤١-١٨٨٦(  زيادة يّ مَ 

ماري اسمھا ا�صلي فلسطينية، ولدت في فلسطين. كان -ومترجمة لبنانية شاعرة وأديبة مي زيادة

 إلى أسرتھاثم ھاجرت مع  ،لبنان ي فيما بعد. أتمت دروسھا في، واختارت لنفسھا اسم مَ إلياس زيادة

وأخذ نجمھا يتألق كاتبة مقال  ،خالطت مّي الكتاب والصحفيين ،. وفى القاھرة١٩٠٧القاھرة عام 

، وباحثة وخطيبة. وأسست مّي ندوة أسبوعية عرفت باسم (ندوة الث�ثاء) ،اجتماعي وأدبي ونقدي

ألھم  ،الب ھؤ_ء ا�ع�م مّي حبا روحيوقد أحّب أغ. صفوة من كتاب العصر وشعرائه -ا لعشرين عام -جمعت فيھا 

رغم أنھما لم  ،وحدهبجبران خليل جبران  ا طوال حياتھا، فقد ظل مأخوذبعضھم روائع من كتاباته. أما قلب مّي زيادة

ربما  .١٩٣١وحتى وفاة جبران بنيويورك عام  ١٩١١ا: من امت المراس�ت بينھما لعشرين عاميلتقيا ولو لمرة واحدة. ود

فأساءوا إليھا  ،وذلك بعد وفاة جبران فأرسلھا أصحابھا إلى لبنان، قليلون فقط يعرفون أن مي زيادة عانت الكثير

وھّب المفكر اللبناني أمين الريحاني وشخصيات عربية كبيرة . مدة تسعة أشھرلا إلى مستشفى ا�مراض العقلية وأدخلوھ

ثم سافرت إلى إيطاليا لتتابع محاضرات في جامعة بروجية عن ، ورفع الحْجر عنھا. وعادت مّي إلى مصر ،إلى إنقاذھا

   .١٩٤١ھرة في أكتوبر لتتوفّى بالقا، ثم عادت إلى مصر آثار اللغة اtيطالية

نشرت مّي مقا_ت وأبحاثا في كبريات . كانت تتقن ست لغات، وأن تسكب أحزانھا على أوراقھا وبين كتبھا يّ حاولت مَ 

وأول أعمالھا  ١٩١١ في بالفرنسية فقد كان باكورة إنتاجھا ديوان شعر كتبته ،أما الكتب. الصحف والمج�ت المصرية

ثم صدرت لھا ث�ث روايات نقلتھا إلى العربية من اللغات ا�لمانية  ،١٩١١رت عام ظھ "أزاھير حلم"بالفرنسية 
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ظلمات ، والمساواة، وكلمات وإشارات، وباحثة الباديةعدة مؤلفات، منھا:  والفرنسية واtنكليزية. وفيما بعد صدر لھا

  فتاة، وغاية الحياة.، وابتسامة ودموع، ورجوع الموجة، وسوانح لصحائف، وابين الجزر والمد، ووأشعة

 )١٩٦٧- ١٩٢٧(  سميرة عزام

انتقلت مع عائلتھا إلى لبنان لفترة و ،حيفاوتلقت دراستھا في عكا ، التي بة فلسطينيةعزام، أدي سميرة

ثم سافرت إلى العراق وعملت في مجال التدريس لمدة عامين،  ،١٩٤٨عندما وقعت النكبة عام قصيرة 

 ١٩٥٢وفي عام   رت بالكتابة لبعض المج�ت (ا�ديب وا�داب وغيرھا).عادت بعدھا إلى لبنان وباشثم 

تزوجت من أديب  ١٩٥٧وفي عام   عملت بمحطة "الشرق ا�دنى" ل�ذاعة العربية كمذيعة ومحررة.

غلت منصب مراقبة وعادت معه إلى بغداد وھناك تعاقدت مع إذاعتي بغداد والكويت حيث ش، يوسف الحسن في بيروت

نالت جائزة القصة  ،١٩٦٣وفي   ، كما شاركت في تحرير جريدة "الشعب" مع بدر شاكر السياب.ا�دبيةللبرامج 

    على مجموعتھا "الساعة واtنسان"."أصدقاء الكتاب" في بيروت لـالقصيرة 

اعتبرت واحدة من ث�ث كاتبات فلسطينيات اشتھرن في  ومضيء. أديبة وكاتبة تبشر بمستقبل مشعسميرة كانت  

نظرة واقعية للحياة، ولكنھا نظرة تحكمھا الضوابط  كانت تجربتھا ا�دبية مستمّدة منالعشرين.  الخمسينات من القرن

 .الثقافة العربية تصوير العديد من مناحي التجربة اtنسانية، ومنھا تجارب المرأة المتنوعة في ا�دبية، وقد أجادت في

 أنھا كانت كاتبة قصة قصيرة ھاذات الصبغة الفلسطينية. توضح أعمال يتنبثق قصصھا من الم�حظة للسلوك اtنسان

الفلسطينية وفيما يخص التجربة الفلسطينية في  وحياة المرأة متميزة فيما يخص تجربة ا�نثى على الصعيد ا_جتماعي،

مثل  ني كانت خير منالقرن الماضي. فھي باtضافة ل�ديب الراحل الشھيد غسان كنفا عقدي الخمسينات والستينات من

وكانت كتاباتھا في زمن النكبة تدل على وعيھا  . القصة القصيرة الفلسطينية في تلك الفترة من الزمن الفلسطيني الصعب

أعمالھا ا�دبية على رسم معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في المخيمات  حافظت سميرة عزام في. وحسھا الوطني العالي

ر المرأة والفقر والقھر والفداء والعناء حضورا قويا في أعمالھا. لسميرة عزام عدة وحضو والشتات. فبدا وجود

 و"الظل الكبير" و"قصص أخرى" و"الساعة واtنسان" و"العيد من النافذة " مجموعات قصصية منھا "أشياء صغيرة

القصيرة التي لم يتسنى لھا لبعض القصص  الغربية" كما أن لھا رواية لم تكتمل بعنوان "سيناء ب� حدود" باtضافة

  .مميزا وقدمت للقصة القصيرة العربية شك� فنيا ،القصيرة رائدة القصة كانت سميرةنشرھا. 

  )١٩٩٧- ١٩١١( سھير القلماوي

فى مصر. حقوق النساء  من رائدات ةورائد ةكبيرة مصرية دبيأ ةوناقد ةوكاتبة باحثي سھير القلماو

سھير ولدت  .١٩٤١سنة  عن (ألف ليلة وليلة) ا�داب فيكتوراه خد شھادة الدأمصريه ت أولكانت 

القلماوي في طنطا بمصر. بدأت تكتب في مج�ت (الرسالة)، و(الثقافة)، و(أبولو) وھي في السنة 

مثلت . ١٩٣٣الثالثة من دراستھا الجامعية، وحصلت على ليسانس قسم العربية واللغات الشرقية عام 
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أديبا لتقديم مؤلفاتھم عندما قامت  ٦٠الفرصة �كثر من سھير لمؤتمرات العالمية. كما أعطت مصر في العديد من اسھير 

بإصدار س�سل أدبية ُسميت "مؤلفات جديدة"، ومن ناحية أخرى وضعت أسسا للطرق ا�كاديمية في تحليل ا�دب 

أحاديث  من أھم مؤلفاتھا: .١٩٧٧في ا�داب سنة لمصر والفن. حصلت سھير القلماوي على جائزة الدولة التقديرية 

جدتي، وألف ليلة وليلة، وأدب الخوارج، وفي النقد ا�دبي، والشياطين تلھو، وثم غربت الشمس، والمحاكاة في ا�دب، 

، والعالم بين دفتي كتاب، وذكرى طه حسين. ترجمت العديد من الكتب والقصص، وأيضا عشر مسرحيات لشكسبير

 لطھطاوي، وأزمة الشعر. ومن أبحاثھا: المرأة عند ا

  )١٩٩٨-١٩١٢(بنت الشاطئ عائشة 

عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ ھي مفكرة وكاتبة مصرية، وأستاذة جامعية 

 مصر ، ومن أوليات من اشتغلن بالصحافة فيبا�زھر وباحثة، وھي أول امرأة تحاضر

في الدراسات  جائزة الملك فيصل ربية تنال، وھي أول امرأة ع"ا�ھرام"جريدة وبالخصوص في 

ا للمرأة المسلمة التي حررت نفسھا بة ومفكرة وأستاذة ونموذجكانت بنت الشاطئ كات اtس�مية.

واللغة العربية في بنفسھا باtس�م، فمن طفلة صغيرة على شاطئ النيل في دمياط إلى أستاذ للتفسير والدراسات العليا 

سنة  ١٨النشر منذ كان سنھا عائشة بدأت  لسودان والجزائر ولبنان واtمارات والسعودية.جامعات المغرب ومصر وا

وكان لھا مواقف فكرية شھيرة، ي زيادة. مَ بعد  مجلة ا�ھرامكانت ثاني امرأة تكتب بوفي مجلة النھضة النسائية، 

ا عن التراث، صري للقرآن الكريم ذودتفسير العوكان أبرزھا موقفھا ضد القف حاسمة دفاًعا عن اtس�م، واتخذت موا

ي جائزة الدولة التقديرية في ا�داب ف حصلت عائشة على الكثير من الجوائز منھا ودعمھا لتعليم المرأة واحترامھا.

كما منحتھا العديد من . م١٩٨٨عام  الكويت ، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، وجائزة ا�دب منم١٩٧٨مصر عام 

أَطلق اسمھا  وأيضابالقاھرة،  مجمع البحوث اtس�مية �مية عضوية لم تمنحھا لغيرھا من النساء مثلالمؤسسات اtس

أبرز مؤلفاتھا ھي: التفسير البياني للقرآن من  علي الكثير من المدارس وقاعات المحاضرات في العديد من الدول.

ا تحقيق الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات، الكريم، والقرآن وقضايا اtنسان، وتراجم سيدات بيت النبوة، وكذ

ولھا دراسات لغوية وأدبية وتاريخية أبرزھا: نص رسالة الغفران للمعري، والخنساء الشاعرة العربية ا�ولى، وقيم 

  جديدة ل�دب العربي، ولھا أعمال أدبية أشھرھا: على الجسر.. سيرة ذاتية.

 )     - ١٩٤٢( غادة السمان

قربى بالشاعر  ولھا صلة ،�سرة شامية دمشق ولدت في سورية  ھي كاتبة وأديبة السمان غادة أحمد

 ،١٩٦٢أصدرت مجموعتھا القصصية ا�ولى "عيناك قدري" في العام  .نزار قباني السوري الكبير

كوليت خوري وليلى  واحدة من الكاتبات النسويات اللواتي ظھرن في تلك الفترة، مثل واعتبرت

الضيق  اtطارتقدم أدبا مختلفا ومتميزا خرجت به من  أنكن غادة استمرت واستطاعت ل ،بعلبكي

، عملت غادة في الصحافة .اجتماعية ونفسية وإنسانية آفاقلمشاكل المرأة والحركات النسوية إلى 
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 العربية ١٩٦٧الثقافي. كانت ھزيمة  ل�شعاعمن أھم نجمات الصحافة ھناك يوم كانت بيروت مركزا  وصارت واحدة

الھزيمة  لم تصدر غادة بعد .مقالھا الشھير "أحمل عاري إلى لندن"عنھا بمثابة صدمة كبيرة لغادة السمان وجيلھا، كتبت 

بعد  ا�ھلية، وما لبثت أن نشبت الحرب "٧٥أصدرت روايتھا "بيروت  ، ١٩٧٤في أواخر عام  .شيئا لفترة من الوقت

 ئياتواتكرست غادة كواحدة من أھم الر  "ا "كوابيس بيروت" و"ليلة المليارمع روايتھ .بضعة أشھر من صدور الرواية

لغات،  صدرت عنھا عدة كتب نقدية وبعدة .العرب. ويعتبرھا بعض النقاد الكاتبة العربية ا�ھم حتى من نجيب محفوظ

ال غادة تنتج، تجاري واسع. _ تز وبعضھا انتشر على صعيد ،عمالھا إلى سبعة عشر لغة حيةأكما ترجمت بعض 

. ٢٠٠٣عام  وسھرة تنكرية للموتى ،١٩٩٧دمشقية" بمثابة سيرة ذاتية عام  صدرت لھا " الرواية المستحيلة: فسيفساء

، الجسد حقيبة سفر، وزمن الحب ا�خر ا�خرى:  مؤلفاتھامن واسط الثمانينات. أمنذ  باريس تعيش غادة السمان في

  ._ بحر في بيروت، والبحر يحاكم سمكة، وختم الذاكرة بالشمع ا�حمر، والسباحة في بحيرة الشيطانو

  )     - ١٩٣٠(  نوال السعداوي

حقوق اtنسان وحقوق  ومدافعة عنمصرية  ناقدة وكاتبة وروائيةونوال السعداوي طبيبة، 

tوحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة القاھرة بشكل خاص. ولدت في مدينةنسان ا ،

بالقصر  عملت كطبيبة امتياز، ١٩٥٥ وفى عام وتخصصت في مجال ا�مراض الصدرية.

متزوجة من وھي  .قرارات من وزير الصحةب، ثم فُصلت بسبب آراءھا وكتاباتھا العيني

جمعية تضامن المرأة  أسست عبد الناصر. اعتقل في عھد الرئيس اركسيم وھو طبيب وروائي شريف حتاتة الدكتور

، ١٩٨١ تعرضت نوال السعداوي للسجن في وھي جمعية تھتم بشؤون المرأة في العالم العربي. ،١٩٨٢العام  العربية في

حسبة للتفريق بينھا كما تعرضت للنفي نتيجة �رائھا ومؤلفاتھا، كما تم رفع قضايا ضدھا من قبل إس�ميين مثل قضية ال

"قائمة الموت للجماعات ـوبين زوجھا، وتم توجيه تھمة "ازدراء ا�ديان" لھا، كما وضع اسمھا على ما وصفت ب

وتدور  ،لغة ٣٥كتابا أعيد نشرھا وترجمة كتاباتھا �كثر من  ٤٠" حيث ھددت بالموت. صدر لھا المتطرفة اtس�مية

اوي حول الربط بين تحرير المرأة واtنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية الفكرة ا�ساسية لكتابات نوال السعد

مذكراتي في ، وأوراق حياتي، والمرأة والجنس، ومذكرات طبيبةمنھا:  أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.

، ة في قضية المرأةمعركة جديد، وقضايا المرأة المصرية السياسية والجنسية، والزرقاء (مسرحية)، وسجن النساء

، رواية امرأة عند نقطة الصفر، ورواية موت الرجل الوحيد على ا�رض، واtنسان اثني عشر امرأة في زنزانةو

الوجه العاري للمرأة ، والمرأة والصراع النفسى، ورواية امرأتان في امرأةوالرجل والجنس، وا�نثى ھي ا�صل، و

 .راوية الحب في زمن النفط، وينةرواية ز، ورح�تي في العالم، والعربية

 إدريس  بثينة
   

ولدت بثينة في التي اشتھرت في فنون القصة القصيرة، والمقالة، والخاطرة، والنقد. معاصرة بثينة إدريس كاتبة سعودية 

ة المدينة المنورة. بدأت بثينة الكتابة الصحفية وا�دبية من خ�ل الصحف والمج�ت المحلية. عملت بثينة كمحرر
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صحافية بالصحف والمج�ت التالية : الندوة، والمسلمون، واليوم، والرياض، والب�د، ومجلة اليمامة، ومجلة الفراشة، 

 ومجلة المدينة المنورة. حررت بثينة زوايا في كثير من المج�ت مثل زاوية  "ھمس الفراشة" بمجلة "بلقيس" اليمنية.

"ھل   ، ومجموعة قصصية بعنوان١٩٩٦يازمن الصمت" صدرت عام  ومن مؤلفاتھا: مجموعة قصصية بعنوان "أواه

وخواطر بعنوان "ھمس الفراشة"، ومؤلف أدبي بعنوان "خطوات امرأة". أذيعت بثينة بعض  ،جاء ليسرق أح�مي؟"

حصلت على بعض الجوائز منھا: الجائزة ا�ولى في برنامج "المستمع يضع النھاية" من و القصص ببرنامج التلفزيون.

، والجائزة الثالثة مناصفة لمسابقة القصة القصيرة بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة ١٩٨٦إذاعة البرنامج الثاني لعام 

  .١٩٩٦المنورة لعام 

  
 )    -١٩٦٦( زكية ع,ل

  
، ومتخرجة من المعھد التكنولوجي للتربية، وأستاذة اللغة العربية. بدأت جزائريةكاتبة زكية ع�ل 

بة في منتصف الثمانينات. نشرت زكية مؤلفاتھا في عدة صحف وطنية، وشاركت في عدة زكية الكتا

ملتقيات وطنية. نالت زكية عدة جوائز منھا: الجائزة الثانية للقصة عن مديرية الثقافة لو_ية بومرداس 

. ومن ٢٠٠٥، وجائزة كتامة للقصة سنة ٢٠٠٣، وجائزة القصة لوزارة المجاھدين سنة ٢٠٠٠سنة 

داراتھا: "وأحرقت سفينة العودة"، و"لعنة المنفى". إن القصة عند زكية ع�ل تأخذ شكل القصيدة وتتماھى معھا إلى إص

  درجة تنھار فيھا كل الفواصل والجدران.

 

 )   -1932(قمر كي,ني 
كتبت ع\\دة رواي\\ات ومجموع\\ة . عضو مؤسس _تحاد الكتّاب العرب بدمشققمر كي�ني كاتبة سورية و

ت\\دريس ولدت قمر في دمشق وتخرجت من جامعة دمشق في الخمسينات. قام\\ت قم\\ر بصيرة. قصص ق

اللغة العربية وآدابھا وأصول التدريس في المعاھد العليا tع\\داد المدرس\\ين ودور المعلم\\ين. كان\\ت قم\\ر 

مجل\\ة لرئيس\\ة تحري\\ر  ، تفرغ\\ت قم\\ر ل\\�دب، وتعم\\ل حالي\\ا١٩٧٦ومنذ  .عضو اللجنة الوطنية لليونسكو

. ترجم\\ت بع\\ض أعمالھ\\ا ا�دبي\\ة إل\\ى الروس\\ية، والفرنس\\ية، (ا�داب ا�جنبي\\ة) الص\\ادرة ع\\ن اتح\\اد الكت\\اب الع\\رب 

واtنكليزية، والفارسية، والھولندية. نشرت قمر مئات المقا_ت في الصحف والمج�ت والدوريات المحلية والعربية منذ 

وفي موض\\وعات الم\\رأة والمجتم\\ع، وف\\ي مناس\\بات تك\\ريم أدب\\اء عشرات ا�بحاث في التراث وفي النقد،  . لھا١٩٥٥عام 

معاصرين أو في رثائھم بتقويم �عمالھم. قد ت\\م إع\\داد ع\\دد م\\ن رس\\ائل ال\\دكتوراه والماجس\\تير وال\\دبلوم ح\\ول مؤلفاتھ\\ا، 

واعتم\\د بع\\ض م\\ن ھ\\ذه المؤلف\\ات للت\\دريس ف\\ي جامع\\ات عربي\\ة وأجنبي\\ة. أدرج اس\\مھا ف\\ي ع\\دد كبي\\ر م\\ن الموس\\وعات 

التصوف اtس�مي، وأيام مغربية، وع\\الم ب\\� ح\\دود، مؤلفاتھا: من  العالمية والعربية، وموسوعة أع�م القرن العشرين.

وبس\\تان الك\\رز، والص\\يادون ولعب\\ة الم\\وت، والھ\\ودج، وح\\ب وح\\رب، وام\\رأة م\\ن خ\\زف، واعتراف\\ات ام\\رأة ص\\غيرة، 

  ران السجون، وأوراق مسافرة.وطائر النار، وا�شباح، والدوامة، والمحطة، ووحلم على جد
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  )    - ١٩٣٦(  ليلى بعلبكي

ولدت ليلى في لبنان الجنوبية. . الرواية النسائية الحديثة تعتبر رائدةلبنانية التي  ليلى بعلبكي أديبة

ولكنھا توقفت تعليمھا للعمل كسكرتيرة في البرلمان في بيروت. اليسوعية درست ا�داب في الجامعة 

التي  حياتھا الكتابية كصحافية في الصحف المحلية. ونشرت روايتھا ا�ولى "أنا أحيا"اللبناني. بدأت 

، مع مجموعة من قصص قصيرة. نشرت رواية "ا�لھة ١٩٥٨نالت استحسانا كبيرا في عام 

كأولى الروايات "أنا أحيا" تعتبر رواية  .١٩٦٣، ومجموعة قصص "سفينة حنان إلى القمر" في ١٩٥٨الممسوخة" في 

، وكان »الظاھرة«ولم تلبث الرواية أن أصبحت أشبه بـ  ،نجاحا كبيرا في ا�وساط النقديةالرواية لقيت . النسائية الحديثة

وكان جيل من . حتى ترتسم صورة بطلتھا لينا فياض في أذھان الكثيرين، نقادا وأدباء وقّراء» أنا أحيا«يكفي ذكر 

، وكانت »القمر إلىسفينة حنان «منعت وزارة اtع�م مجموعتھا القصصية . كثيرا» أنا أحيا«بـ  يتأثرالروائيات بدأ 

وحوكمت ليلى بعلبكي ». اtباحي«بـ الموصوفاحتوائھا  إلىالقصة التي تحمل المجموعة عنوانھا ھي الحافز نظرا 

ثم  ،ي أكثر من ستة أعوامثم تراجعت المحكمة عن قرار المنع مبّرئة الكاتبة والقصة. لم تمتد تجربة ليلى بعلبك ،وأوقفت

عندما اندلعت الحرب اللبنانية في عام  ، وتابعت كتابة مقا_ت صحفية.١٩٦٤توقفت عن نشر أعمال روائية بعد عام 

العام أن عزلت نفسھا عن الوسط  إلىلندن وانقطعت عن الكتابة وراح حضورھا يخفت  إلىھاجرت ليلى بعلبكي  ،١٩٧٥

  .في الستينات والسبعينات بعد كل الضوضاء التي أحدثتھا

 )١٩١٤-١٨٤٤( زينب فواز

، شغلت الحياة الثقافية وا�دبية في مصر خ�ل ومؤرخةشاعرة لبنانية،  زينب فواز العاملي ھي أديبة

في أدبھا ا�ديب محمد حسين زينب سبقت  الربع ا�خير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

المصرية البيئة  ھاساعدتاستقرت زينب في مصر، و وته لتحرير المرأة.ھيكل ونافست قاسم أمين بدع

على إظھار مواھبھا، فكتبت عّدة رسائل في صحف مصر الكبرى، ونالت شھرة في الكتابة والشعر 

كانت من الرائدات ا�وائل ال�تي تجرأن على الكتابة ا�دبية ولم يكن يعرف ذلك عن النساء باستثناء عائشة  .والفن

وغيرھا، وكانت في  ،واللواء، وا�ستاذ، والفتى ،وا�ھالي ،نشرت مقا_تھا في المؤيد، والنيل تيمورية، وزينب فّواز.ال

لھا عدد و مقا_تھا تدعو للنھوض بالمرأة والمجتمع عن طريق العمل والمعرفة، ودعت إلى تعليم المرأة وحرية التعليم.

، امرأة من نساء الشرق والغرب ٤٥٦ـلأرخت فيه " وي طبقات ربات الخدورالدر المنثور ف" من الكتب المنشورة منھا:

، ديوان شعرو "الجوھر النضيد في مآثر الملك الحميد"،و "مدراك الكمال في تراجم الرجال"،و"الرسائل الزينبية"، و

  .(رواية) "حسن العواقب، و"(مسرحية شعرية) "الھوى والوفاءو"

  )١٩١٧- ١٨٦٧(  فريدة عطية

وبعد تخرجھا رغبت في التدريس لتوسيع ، درست في المدرسة ا�ميركية للبناتلبنانية.  أديبة روائيةعطية  فريدة

كان بھا ميل إلى  معارفھا، فدّرست في بينو لمدة سنتين، ثم دعيت للتدريس في المدرسة ا�ميركية التي تخرجت منھا.



 

 

١٦

 

لصحف والمج�ت اللبنانية كـ"النشرة اللبنانية" و"المراقب" ا�دب والكتابة فحررت المقا_ت وا�بحاث في العديد من ا

و"ا�حوال" و"مدرسة التھذيب" و"المھذب". ولھا خطب عديدة في الجمعيات ا�دبية وفي الحف�ت السنوية التي درجت 

ة للرواية فألفت وباtضافة إلى عملھا التعليمي والتربوي وكتابة المقا_ت اھتمت فريدة عطي المدارس آنذاك على إحيائھا.

وتعد فريدة عطية من رائدات النھضة النسوية با أديبا. ى عطية وكان كاتتِ فيھا وترجمت عن اtنكليزية. وتزوجت من مَ 

في لبنان في الربع ا�خير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وعرفت بالجرأة واtقدام وقوة الحجة وسرعة 

"، ھجة المخدرات في فوائد علم البنات"ببعض الروايات وھي: فريدة تركت  ر.الخاطر مع علم جزيل وأدب واف

وھي رواية طلية ا�بحاث لطيفة ". بين عرشين"، و"تربية البنين"، و"الروضة النضيرة في أيام بومباي ا�خيرةو"

  .يالعبارة بحثت فيھا عن ا_نق�ب العثمان

  ا�سئلة للمراجعة   ١.٧

  عرف ا�دب النسائي .١
  ي أھمية ا�دب النسائي في العالم اtبداعي ؟ما ھ .٢
  ما ھي الع�قة بين ا�دب النسائي وحركات تحرير المرأة ؟ .٣
  ماذا تعرف عن الكاتبة أندريه صعب شديد ؟ .٤
  اذكر أسماء بعض ا�ديبات ال�تي نجحن في تسجيل ھويتھن في العالم ا�دبي العربي .٥
  ما ھي العوائق التي تواجھھا ا�ديبات ؟ .٦
  عرف عن رواية "أنا أحيا" لليلى بعلبكي ؟ماذا ت .٧
  اكتب عن خطاب الع�قة الضدية بين ا�نوثة والذكورة في ا�دب النسائي .٨
  اكتب أسماء بعض شاعرات عربيات في العصر القديم. .٩
  ماذا قال النابغة عن الخنساء ؟ .١٠
  لم تعتبر الخنساء شاعرة مخضرمة ؟ .١١
  اكتب عن إس�م الخنساء .١٢
  ما سمعت عن مقتل أبنائھا يوم القادسية ؟ماذا قالت الخنساء عند .١٣
  الرثاء في شعر الخنساء .١٤
  من ھي الخرنق بنت بدر ؟ .١٥
  ليلى ا�خيلية وشعرھا .١٦
  في أي فن اشتھرت سكينة بنت الحسين ؟ وفي أي عصر عاشت ؟ .١٧
  ما ھي آثار عائشة التيمورية ؟ .١٨
  ما ھي م�مح الك�سيكية في شعر عائشة التيمورية ؟ .١٩
 ازجي ؟ماذا تعرف عن وردة الي .٢٠
  لم لقبت وردة اليازجي "خنساء العصر" ؟ .٢١
  ما ھي أھمية قصيدة "الكوليرا" لنازك الم�ئكة ؟ .٢٢
  عيّن مكانة نازك الم�ئكة في تاريخ الشعر العربي .٢٣
  ما ھي آثار فدوى طوقان ؟ .٢٤
  ماذا تعرف عن سوزان عليوان ؟ .٢٥
  ما ھي أھمية "ھكذا قتلت شھرزاد" لجمانة حداد ؟ .٢٦
  تنعقد في بيت مّي زياده ؟كانت التي سبوعية ا� ةما ھي أھمية الندو .٢٧
  ماذا تعرف عن المصيبة التي واجھتھا مّي زيادة من أقربائھا ؟ .٢٨
  ؟أميرة القصة القصيرة الفلسطينيةسميرة عزام لم تعتبر  .٢٩



 

 

١٧

 

  فلسطين في أقصوصة سميرة عزام .٣٠
  عيّن مكانة سھير القلماوي في تاريخ تعليم المرأة في مصر .٣١
  شاطئ من ا�ديبات المعاصرات لھا ؟كيف تختلف عائشة بنت ال .٣٢
  اذكر بعضا من آثار غادة السمان .٣٣
  ما ھي خصائص مؤلفات غادة السمان ؟ .٣٤
  ما ھي المصيبات التي واجھتھا نوال السعداوي بسبب مؤلفاتھا ؟ .٣٥
  ما ھي المؤلفات النسوية لنوال السعداوي ؟ .٣٦
   ماذا تعرف عن زكية ع�ل؟  .٣٧
 قمر كي�ني ؟اكتب عن بعض مؤلفات  .٣٨
  ي ع�قة قمر كي�ني باتحاد كتاب العرب بدمشق ؟ما ھ .٣٩
  لم منعت "سفينة حنان إلى القمر" لليلى بعلبكي ؟ .٤٠
  ما ھي الجرائد التي نشرت فيھا زينب فواز مقا_تھا؟ .٤١
  من ھي فريدة عطية ؟ .٤٢

  

 

 

  

  

  



 

 

١٨

 

 من الشعر النسائيمختارات الوحدة الثانية : 

   الخنساء -  لهُ  أرىلھفي َعلَى صخٍر فانّي    ٢.١

 تولَّتِ  نوافَل مْن معروفِه قدْ  لهُ  أرىلھفي َعلَى صخٍر فانّي 

 َزلّتِ  لمو_هُ إْن نَْعٌل بمو_هُ  عصمة ً  َولھفي َعلَى صخٍر لقْد كانَ 

 تخلَّتِ  أخيھاَما الموالي مْن  إذا بَرأفَة ٍ  يَُعوُد على َمْو_هُ ِمْنهُ 

 بلَّتِ  ابكَ ترجي نوا_ً مْن سح َعديَمة ً  وكنَت إذا َكفٌّ أتَْتكَ 

 فتجلَّتِ  َوغمَّتهُ عْن وجھهِ  خناقهُ  َومختنٍق راَخى ابُن عمٍرو

 استقلَّتِ  ما أھلھاغداة َ غٍد مْن  َعطاؤهُ  وظاِعنَة ٍ في الَحّي لَْو_

 استَھَلّتِ  إذا نحُن ِشْئنا بالنّوالِ  َربَابَة ٍ  وُكْنَت لَنا َعْيشاً َوِظلَّ 

 الجھِل حلَّتِ  َما الحبَى مْن طائفِ  إذا وتُؤَدة ٍ  فتًى كاَن ذا ِحلٍْم أصيلٍ 

لَ أكاَن  إ_َوما كرَّ   اْقَشَعّرتِ  و_ أْبَصَرْتهُ الخيُل إ_ّ  طاعنٍ  وَّ

 الَعيُن قَّرتِ  فِمْثُل أخي يَْوماً بِهِ  الِغنى فيُْدِرُك ثأراً ثّم لم يُخِطهِ 

 الَخيُل َولّتِ  َويَْصبُِر يَْحميِھْم إذا بِتَِراتِِھمْ  فإْن طَلَبُوا ِوْتراً بَدا

ية ا بعدهُ برزَّ  َوتجلَّتِ  سلتْ  إ_فاذكرهُ  فلسُت ازرَّ

 

 عائشة التيمورية - تَھيد الَشوق لَقد َغلَبا    ٢.٢

  َولَذيذ النَوم بِهِ َسلَبا الَشوق لَقد َغلَبا تَھيد

  الَشوُق اِلتَھَبا إذاَكم قُلت  َوالقَلُب َشكا ُحزنا ناوصبا

 ِمن حر غرامي َواحربا

  ضم في الُحسن بِ� ِشرك ظَبي بِالَسفح ِمن التَرك

  َكم صاَد َعزيزاً بِالفَتكِ  َكم ھاَج فُؤادا بِالتَرك

  َوَعنائِم غرته نھبا

  َوأَصاَب فُؤادا لَم يَقل َكم راَش ِسھاما لِلنقل

  يَھوى الَعسال َمع الَعَسل ما زاَل فُؤادي ُمنذ بَلى

  َويَقول ِوصالَك قَد وجبا

  َولَدى َعلياَك قَد اِحتََكما َوالنَوم قَد اِختََصما ِجفني

  فَالَحقُّ لسطوتِِه قَد َرَسما فَبعر قَوامك كن حكما

  َوأَراهُ نَأى َعنّي َوأَبى



 

 

١٩

 

  َوُجيوش الفتنة قَد َجَمَعت أَع�م الُحسِن لَقَد َرفَعت

  َعن حومتھا َحتى َوقََعت جاَءت لِلفِتَك فَما َرِجَعت

  ربا اِرباَمھج راَحت اِ 

ِ قَوام أَنحفنى   بَِرشاقته أَضَعفَني ِ�ّ

  أَتَرى ِمنهُ ِمن يُنِصفُني َوحسام لحاظ أَتلَفَني

  ضيع َصبري فيِه ھبا إذ

 

 نازك الم,ئكة - الكوليرا    ٣.٢

  سَكن الليلُ 

  أصِغ إلى َوْقع َصَدى ا�نَّاتْ 

  في ُعْمق الظلمِة, تحَت الصمِت, على ا�مواتْ 

  تعلو, تضطربُ  َصرَخاتٌ 

  حزٌن يتدفُق, يلتھبُ 

  يتعثَّر فيه َصدى ا�ھاتْ 

  في كل فؤاٍد غليانُ 

  في الكوِخ الساكِن أحزانُ 

  في كل مكاٍن روٌح تصرُخ في الظُلُماتْ 

  في كلِّ مكاٍن يبكي صوتْ 

  ھذا ما قد َمّزقَهُ الموتْ 

  الموُت الموُت الموتْ 

  موتْ يا ُحْزَن النيِل الصارخِ مما فعَل ال

  طَلَع الفجرُ 

  أصِغ إلى َوْقع ُخطَى الماشينْ 

  في صمِت الفْجر, أِصْخ, انظُْر ركَب الباكين

  عشرةُ أمواٍت, عشرونا

  _ تُْحِص أِصْخ للباكينا

  اسمْع صوَت الطِّْفل المسكين

  َمْوتَى, َمْوتَى, ضاَع العددُ 

  َمْوتَى, موتَى, لم يَْبَق َغدُ 



 

 

٢٠

 

  ينُدبُه محزونْ في كلِّ مكاٍن َجَسٌد 

  _ لحظَةَ إخ�ٍد _ َصْمتْ 

  ھذا ما فعلْت كفُّ الموتْ 

  الموُت الموُت الموتْ 

  تشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكُب الموتْ 

  الكوليرا

ْعب مع ا�ش�ءْ    في َكْھِف الرُّ

  في صْمت ا�بِد القاسي حيُث الموُت دواءْ 

  استيقظَ داُء الكوليرا

  راحْقًدا يتدفُّق مْوتو

  ھبطَ الوادي المِرَح الُوّضاءْ 

  يصرُخ مضطربًا مجنونا

  _ يسَمُع صوَت الباكينا

  في كلِّ مكاٍن خلََّف مخلبُهُ أصداءْ 

  في كوخ الف�ّحة في البيتْ 

  _ شيَء سوى صَرخات الموتْ 

  الموُت الموُت الموتْ 

  في شخص الكوليرا القاسي ينتقُم الموتْ 

  الصمُت مريرْ 

  وى رْجعِ التكبيرْ _ شيَء س

  حتّى َحفّاُر القبر ثََوى لم يبَق نَِصيرْ 

  الجامُع ماَت مؤّذنُهُ 

  الميُّت من سيؤبّنُهُ 

  لم يبَق سوى نْوٍح وزفيرْ 

  الطفُل ب� أمٍّ وأبِ 

  يبكي من قلٍب ملتِھبِ 

  وغًدا _ شكَّ سيلقفُهُ الداُء الشّريرْ 

  يا شبََح الھْيضة ما أبقيتْ 

  أحزاِن الموتْ _ شيَء سوى 

  الموُت, الموُت, الموتْ 



 

 

٢١

 

قَهُ ما فعَل الموتْ    يا مصُر شعوري مزَّ

 

 فدوى طوقان -  الشاعرة والفراشة   ٤.٢

  ھناك في ا�صائل الساجيه ھناك فوق الربوة العالية

  تسبح في أجوائھا النائيه خالية أح�م فتاة

  رفاقھا ، والسرحة الحانية الصمت والظّل وأفكارھا

*  

  منبعھا الحّس ونيرانه حياتھا قصيدة فّذة

  . . من قلق اللھمة ألوانه وحلم محيّر تائه

  وإن بدت للعين شطآنه حياتھا بحر نأى غوره

*  

  بصور الطبيعة الخالية رنت فتاة الشعر مأخوذةً 

  ألوانه الورديه الّ�ھبه وا�فق الغربي تطفو به

  ربهھوت اليھا شمسه الغا كأنه أرض خرافيّةٌ 

*  

  لو تأخذ الكون الى صدرھا وّدت وفيھا لھٌف كاسح

  آياته الكبرى ومن سحرھا تحضنه وتشبع الروح من

  تقبّل الغيوم في سيرھا تعانق ا�رض . . تضُم السنا

*  

  تنھبه بالنظرة الواغله ودفعت بعينھا في المدى

  في نشوة فائضة شامله ما أجمل الوجود ! واستغرقت

  بقلبھا، بروحھا الّذاھلة بإحساسھاتلتھم الكون 

*  

  أيقظھا من حلو أحساسھا ما أجمل الوجود !! لكنھا

  تودعه آخر أنفاسھا فراشة تجَد لت في الثرى

  مسارح الروض بأعراسھا تموت في صمت كأن لم تفض

*  

  :ترفعھا مشفقة حانيه دنت إليھا و انثنت فوقھا

  امك الزاھية ؟فمّت في أي ماذا ؟ھل جفاك الندى أختاه،



 

 

٢٢

 

  ھواك أنسام الربى ال�ھيه؟       ھل صّد عنك الزھر ؟ھل ضيّعت

*  

  وأنت سكرى بالشذى و الرضاب         كم أشعلت روحك حّمى الصبى

  راقصة فوق الربى و الھضاب طافرةً بين رياض الھوى

  منفع�ً من ھذياِن الشباب توشوشين الزھر حتى يُرى

*  

  ألھبت فيه الغيرة الّساعرة ةٍ كم بلبل بالورد ذي صبو

  .رّويت منه روحك الفائره كم زنبق عانقته كم شذى

  !!وأين أح�م الھوى الساحره فأين منك ا�ن دنيا الھوى

*  

  على عروس الروض بنت الربيع ماذا ؟ تموتين ؟ فوا حسرتا

  يطويك إعصار الفناء المريع أھكذا في فوران الّصبى

  و_ بكى الروض بقلب صديع ربىوحيدةً ، _ شيّعتك ال

  أبكيك بالشعر الحنون الرقيق أختاه _ تأسي فھذي أنا

  _ صاحب يذكرني أو رفيق قد أنطوي مثلك منسيّةً 

  ! بنا الى كھف الفناء السحيق أواه : ما أقسى الردى ينتھي

  دّوم إعصاٌر بقلب الخضم مثلما أعماقھاواضطربت 

  تعدت مرعوبة في ألمو ار و انتفضت مذعورة في أسىً 

  إ_ رؤى الموت وطيف العدم فلم يكن يصدم أح�مھا

  حّومت ا�شباح في رأسھا وحّدقت في غير شيء وقد

  تنبعث النشوة في نفسھا و_ صور الوجود خ�بة

  تخّدر المحموم من ھجسھا رفّافة و_ رؤى الخيال

  فانحدرت تحت عباب المساء و دفق الليل كبحر طغى

  شاخصة المقلة نحو السماء الدرب و قد غمغمت تخبط في

 .! من عبث الموت و طيش الفناء يا مبدع الوجود ، لو صنته

 غادة السمان -أشھد بليل المحطات    ٥.٢

  حقيقية إنسانيةبع�قة  أفكركنت 

  نحياھا معا

  و خيباتنا إحزاننافي دھاليز 
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  ... و نواجه بھا الموت و الحزن و المجھول

  و الحب ا�قنعةل خلع و نتباد

  في ليل المحطات الموحشة الماطرة

  .... الملقبة بأيامنا

***  

  ... آخرو كنت أنت تفكر بشيء 

  و تخطط _ستعراض راقص

  نقدمه ل خرين

  ... على مسارح الفضول المتبادل و الثرثرة

***  

  .. و كنت أفكر بك توأما لعذابي ..

  نصلح معا إنناو كنت تجد 

  ..ين زوجي فكاھي استعراضي جديدلتكو

***  

  كان حبي لك صادقا كا_حتضار

  ... و كان حبك لي زبديا كالفقاعات

  جئتك من باب ا�عماق البحرية

  .. كواليس الثرثرة ا_ستعراضية إلىفأخذتني 

***  

  السر أردتك

  ... النصر أردتنيو 

  آخر إضافيمجرد نصر 

 ... لشھريار المترع بالضجر

   

 سوزان عليوان -فزاع الطيور    ٦.٢

  كثيرة ھي أمنياته

  أكثر من السنوات التي أمضاھا واقفًا في ھذا الخ�ء

  أكثر من البذور التي يحرسھا الھواء

  عبر جسده القليل
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  يحلم بمقعد يريح ساقه النحيلة

  جيب بوضع يده في

  في كّف امرأة

  بغيمة تستقّر فوق رأسه تماًما

  يقذفون نحوه كرة القدم بأطفال طيّبين

  بين حين و آخر

  بد_ً عن ا�حجار

  بأزھار قليلة تنبت حوله

  ليطمئّن أّن أحًدا في العالم سيفتقده

  إن سقط

  بضربة منجل

  يحلم بالعصافير

  ت�مسه

  دون خوف

  حتّى إن أخذت

  مقابل حنانھا العابر

  قّش القبّعة التي تحميه

  في ھذا الخ�ء

 المطر شمس ومن قسوة ال.
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  I  - النسائي نثرمن الالوحدة الثالثة: مختارات 

 

 َمّي زيادة -ل  أنا والطف   ٣.١

ھناك بعيًدا عن المدينة وضوضائھا, في الطريق المؤدية إلى قصر كان با�مس للخديوي إسماعيل ولم يعد له, على شط 

 -ه على رفات العذارى المبعثرة في أعماقه على شط النيل النائح في سير -معبود المصريين ومرضع سھول إيزيس

  ھناك روضة غناء مفتوحة لجميع الداخلين وقد حفظ جوھا أح�م زائريھا المتأملين. 

قصدت إلى الحديقة في صباح يوم منير. نبذت عني عادات المدنية فافترشت الثرى كما يفترش سكان البادية رمال 

  شجيرة عند قدمي أحد التماثيل المنصوبة ھنالك.  فيءالصحراء, وتمددت على العشب ا�خضر في 

لم أَر حولي سوى سيدتين إنجليزيتين مع إحداھما ث�ثة أطفال. وإن ھي إ_ّ دقائق حتى اقترب مني أحد ھؤ_ء, وھو 

  صبي في الرابعة من سنواته. فناديته قائلة: (تعاَل إلىَّ أيھا الصغير!). 

  س على ركبتي?). فجلس صامتًا. فدنا واجفًا باسًما, فسألته: (أ_ تجل

ولما شعرت بثقل جسده الصغير ذكرت أخي الوحيد الميت, ووثب قلبي إلى شفتيَّ وجالت الدموع بين أجفاني فملت إلى 

  الطفل أمتص من ح�وة وجنته, _ھية بتلك القبلة عن كآبتي المتصاعدة من فؤادي كما يتصاعد الغيم من أطراف البحار. 

  طفال, وما أطيب طعم ابتسامھم! ما أعذب قبلة ا�

  ثم سألت الطفل: (ما اسمك?). 

  قال: (روبرت). 

نظرت في وجھه, فإذا به آية من آيات الجمال اtِنجليزي: وجهٌ شفاف كأنما ھو عصير ورد وياسمين تجمد فنُِحَت وجھًا 

مسدول عليھا. وعينان لھما زرقة عميقة بشريًا. وفم كزّر الورد لطفًا وانكماًشا. وجبھة كبيرة عالية يخفيھا شعر ذھبي 

كزرقة البحار بعيد الغروب, وھما كبعض العيون اtنجليزية في جمودھما الظاھري وحرارتھما الخفية وح�وتھما 

وت�عبھما. نظرت في جميع ھذه الم�مح متمعنة, فقلت للطفل: (من أين أتيت بعينيك, يا روبرت?! ومن أعطاك 

  زرقتھما?). 

  يفھم غير كلمتي (من أعطاك): أجاب, ولم 

  (ماما).  -

  قلت: (قّرت عينا أمك بك! وأي عمل يعمل أبوك?). 

  قال: ولثغاته اللطيفة تتدحرج على لسانه متعثرة بشفتيه: 

  (بابا ضابط. وأنا عسكري مثل بابا).  -

  قلت: (أنت جميل وأنا أحبك يا روبرت. ھات يدك). 

  . Yes, Thank youقال: "
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عجيبة حلوة كابتسامتھم. أخذت يد روبرت أقرأ فيھا ما خطته يد ا�قدار. يٌد مربعة كبيرة اtبھام وفيھا كل من يد ا�طفال 

  خطوط الحياة والعقل والقلب واضح جلي, وتلُّ المريخ يرتفع في تلك الكف الصغيرة متھدًدا متواعًدا... 

  فنظرت إليه وخاطبته ھمًسا: 

اليوم ما حفظته من إشارات الم�ئكة, ھذه اليد التي _ تمتد إ_ّ لمداعبة الندى ولمس  (ھذه اليد التي تنقل إشاراتھا -

ا�زاھير, ھذه اليد الصغيرة الطرية سوف تصير يد جندي, سوف تقبض على السيف والحربة وتطلق النيران من أفواه 

  المدافع, سوف تفتك بحياة البشر أشراًرا كانوا أم أبراًرا...). 

  قال روبرت وھو يضرب أديم الحديقة بقدميه: 

  (أنا عسكري مثل بابا?).  -

قلت: (نعم يا روبرت, عندما تبلغ سن التجند تصبح جنديّا. وستكون جمي�ً في ثوبك العسكري, ستكون جمي�ً جّدا, لكن 

د, وُمذھُّب ا�كمام والصدور أقل جما_ً منك اليوم وأنت بأثواب الطفولة. سوف تبسم لك النساء �نھن يملن إلى الجنو

يسير بھّن إلى عالم ا�ح�م. وھذه اليد الصغيرة الضعيفة سوف تكون كبيرة قادرة تؤلم وتشقى وتميت, سوف تلمس 

آ_ت التدمير والھ�ك بعزم وثبات! وعيناك الجميلتان سوف تكونان عينْي ج�د يرى الدماء والدموع دون أن يلين أو 

  يف يكون قلبك الذي _ يدرك اليوم و_ يشعر إ_ّ قلي�ً..? يرحم... وقلبك, ترى ك

(أتكون من الكثيرين الذين _ يحسبون للعواطف في الحياة حسابًا, فيلعبون ويضحكون ويتمتعون ويحزنون دون استبقاء 

 تترك عليھا أثر لما يختبرون, بل تمرُّ ا�فراح وا�تراح على نفوسھم كما تسقط دموع الغيوم على صفحة الزجاج ف�

سوى ما _ يلبث أن يزول... أم تكون من أولئك الذين يشعرون بقوة وحدة ويتظاھرون بعكس ذلك كبًرا وخج�ً?... ھل 

  تضربك يوًما يد امرأة فتضع في عينيك للحب دموًعا وتغمد في فؤادك من اليأس خنجًرا?. 

بشر فتجد ذاتك وحيًدا في معترك الحياة. غًدا تعذبك (غًدا, يا روبرت, تنمو جسًدا ونفًسا, غًدا تقف على أحوال ال

المسؤولية وتضنيك المجاھدة, ويلذعك لھيب الفكر وتذيبك نار الھيام. غًدا تذوق ظمأ الروح. غداً تصير إنسانًا, يا لھول 

  الكلمة! غداً تصير إنسانًا أي حيوانًا وإلھًا مًعا!...) صمتُّ طوي�ً. 

ضن الطبيعة تصاعدت نغمة حلوة من أطراف الحديقة وانتشر تموجھا على أنفاس وفى ذلك الھدوء الشامل في ح

  ا�زھار: وكان ذلك صوت المؤذن يردد في الظھيرة ما أنشده في الفجر وما سيعيده عند الغروب. 

  فسألت: (ھل سمعت الصوت, يا روبرت?). 

  . Yesأجاب: " 

. عما قريب تفھم ما ھو التعصب الديني اtس�مرانية, وما ھو قلت: (عما قريب تعرف ما ھي الميثولوجية, وما ھي النص

والجنسي والعلمي والعائلي والفردي. عما قريب تعلم أن ا�نسجة التي تخاط منھا أثواب العرس تصنع منھا أكفان 

م. عما الشھداء. عما قريب ترى ا�قوام يفتكون با�قوام �نھم محتشدون حول قطعة نسيج صبغت بلون غير لون نسيجھ

انفصلت عن روبرت ب� قبلة و_ تحية. أنا لم قريب ترى كل ھذا, يا روبرت, وتشترك فيه �نك عسكري مثل بابا!). 

  أقبله �ني وقفت متھيبة أمام رجل الغد منه. وھو لم يقبلني �ني لم أعطه كعًكا و_ حلواء... 

  )١٩٢٣ "،ظلمات وأشعة"من كتاب (
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  لسعداوينوال ا -إھدار الدم    ٣.٢

   ٢٠٠٠بداية عام  

على السماء.  أماميوالصفحة تحت يدى بيضاء. مساحة من الفضاء تنتظر كلماتى. النافذة مفتوحة  أصابعيالقلم بين 

 أيمساحات من الخواء. أبحث عما كان أبى يقول أنه الحقيقة. منذ الطفولة كنت أجادل أبى. لم يكن عقلى يقبل  فيأحملق 

أبى ويقول ھناك حقائق ليس لھا برھان. يرمقنى بنظرة حمراء �كف عن الجدل. ولم يكف  دون برھان. يغضب شيء

  عقلى عن التساؤل. 

سن المراھقة أصبحت ب� عقل، فتاة وادعة مطيعة _  فيكان عقلى مشكلة حياتى، أردت التخلص منه منذ الطفولة، 

بات عارمة يرتج لھا الجسد، أح�م فى اليقظة جسدھا، رغ فيرأسھا سؤال، أشياء أخرى تدور  فيتجادل، _ يدور 

بنظرة حمراء �كف عن الحب. لم  أميالليل. ترمقنى  في، الجسد يعانق الجسد ماديوالنوم عن الحب، أشياء لھا ملمس 

  يكف عن رغباته.  جسدييكن 

 ناصحةجسد. امرأة  سنين الشباب ا�ولى أصبحت ب� في. أردت التخلص منه منذ المراھقة. حياتيمشكلة  جسديأصبح 

مثالية حسنة السير والسلوك، زوجة مطيعة لزوجھا فى البيت، مطيعة لرئيسھا فى العمل، تضحى بحياتھا من أجل 

  ا�سرة وإن قامت الحرب تضحى با�سرة وتموت فداء الوطن. 

مت. _ شىء يتحرك مرت بى أيام أمشى فى الطريق مثل الخيال. شبح من ا�موات. شاحبة الوجه مطبقة الشفتين فى ص

فى عقلى أو جسدى. منذ زمن طويل فقدتھما. أترنح وأنا أمشى مثل خيال المآتة. كان الموت قريبا منى أكاد ألمسه بيدى. 

الموت من أجل الوطن من أجل هللا، من أجل زوجى، يعلو هللا فوق الجميع، من بعده يأتى الوطن أو الملك أو الرئيس، 

  بعد ذلك يأتى الزوج. 

فى مرحلة الشباب،  ا�سماءالليل كنت أھتف يسقط الملك يسقط الزوج يسقط ا_نجليز. كان ذلك فى طفولتى، تغيرت فى 

  ، أشاركھم الھتاف وأضيف من عندى ويسقط الزوج. ا�مريكانأسمع الشباب يھتفون، يسقط الرئيس يسقط 

امية وبطة. الث�ثة زوجات مطيعات يحلمن يسقط الزوج، تنضم إلينا الصديقات ا�خريات س معيصديقتى صفية تھتف 

القرن وجاء القرن الجديد  انتھىبالط�ق فى الليل. أربعة وأربعون عاما يحلمن بالط�ق. يتكرر الحلم كل ليلة حتى 

  الواحد والعشرين. 

 أماميفى الزمن على نحو عجيب يت�شى نصف قرن فى لحظة، واللحظة الحاضرة تمتد  وتجيءذاكرتى تروح 

واضحا كأننى أسمعه ا�ن، اقتلوھا الكافرة  أذنيھائية، يلتحم الماضى بالحاضر فى لحظة واحدة. الصوت يتسرب إلى _ن

النافذة مغلقة بالشيش الخشبى والزجاج المزدوج.     عدوة هللا. أھب من النوم على الصوت يزعق فى شارع الجيزة.

منفص�ن فى غرفة نوم مشتركة. الجدران بيضاء نظيفة شريف نائم فى سريره المجاور لسريرى. كان لنا سريران 

والم�ءة ناصعة البياض، ا�رض من الب�ط الناعم، أنزلق فوقه حين أمشى، فوق المنضدة الساعة تشير إلى الواحدة، 
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منذ ، عيد رأس السنة الجديدة، أشياء مفزعة تحدث دائما ليلة العيد. ١٩٨٨ديسمبر  ٣١النتيجة فوق الحائط ثابتة عند 

  طفولتى _ أحب ا�عياد، يمتلئ قلبى بالحزن حين يتألق العالم بالفرح. 

  أھدروا دمھا الكافرة عدوة هللا.  -

قبل أن أفتح عينى. أضواء خافتة تتسرب من شقوق الشيش. أمشى إلى  أذنيجفونى مثقلة بالنوم. يسرى الصوت إلى 

أطل من بين الشق. الشارع ليس فيه أحد. عربة كارو يجرھا  .أنفاسي. أتوقف لحظة �لتقط أصابعيالنافذة على أطراف 

حمار، صاحبھا راقد فوق ظھره يھتز مع اھتزازة العربة. سيارات مسرعة تظھر أنوارھا ثم تختفى. الشق ضيق أخشى 

  وجدى السعداوى الذى مات قبل أن أولد.  أبىسم او سميا، يرن ا�سماءأن أفتح النافذة. الصوت يزعق، يردد بعض 

  اقتلوھم الكفرة أعداء هللا.  -

فى الجو نوال السعداوى، يخترق رأسى  سمياواحدا وراء ا�خر، يرن  ا�سماءمن وراء النافذة المغلقة تلتقطان  أذناي

  مثل طلقة الرصاص. يفتح شريف عينيه. يرانى واقفة وراء النافذة جامدة مثل تمثال. 

  فيه إيه يا نوال؟  -

  سامع الصوت؟  -

ريف النافذة، من أين ينبعث الصوت. الميكرفون فوق مئذنة الجامع المجاور لنا. أو الجامع ا�خر الجديد فى يفتح ش

الشارع الخلفى. أو الجامع القديم وراء الكنيسة. أو المئذنة الجديدة بدون جامع، تبرز بين البيوت من فوقھا ميكرفون 

  ح نعرف إيه بيحصل فى البلد. ضخم. يربت شريف على كتفى: نامى يا نوال وبكرة الصب

يأتى الصبح و_ نعرف شيئا. _ أحد فى الكون يعرف الحقيقة إ_ هللا والسيد الرئيس. ھكذا قال يوسف إدريس لشريف 

. أيوه يا شريف ما حدش عارف حاجة، البلد على كف ا�س�كعبر أس�ك التليفون. يضحك ويقھقه بصوت يھز 

ناير واحد وخمسين، الحكومة وا_نجليز حرقوا البلد عشان يضربوا العمل الفدائى فى عفريت، فاكر حريق القاھرة فى ي

دى عملھا السادات عشان يضربنا يا شريف،  اtس�ميةالقنال، أنا متوقع حرايق فى البلد مش حريق واحد، الجماعات 

فوق الجوامع، الجوامع دى كلھا فى الميكروفونات  سميطبعا معاه ا_مريكان، أنا باسمع اعشان يضرب اليسار كله، و

بنتھا الحكومة بفلوس أمريكا، عشان يتخلصوا مننا يا شريف، أنا عارف إن الحكومة وا_مريكان عاوزين يخلصوا منى 

  أخطر من المقا_ت فى صحف المعارضة، عاوزين يقتلونى يا شريف.  ا�ھرامأنا بالذات، �ن مقا_تى فى 

اس كثير عاوزين يقتلوھم أكثر منك، لو كانت الحكومة عاوزة تتخلص منك كانوا مش أنت لوحدك يا يوسف، فيه ن -

  يا يوسف.  ا�ھرامشالوك من 

أيوه يا شريف، لكن أنا عارف أن الحكومة سايبانى أكتب عشان تكون عندنا معارضة وديموقراطية، لكن المسألة  -

  ال، مش عارف ازاى يھدروا دم امرأة؟أ تطورت وخ�ص مش عاوزين أى معارضة، على فكرة أنا سمعت اسم نو

  زى ما بيھدروا دم الرجل يا يوسف.      -

  لكن المرأة غير الرجل يا شريف.      -

  مش فاھم.        -

  فى الصعيد مث� دم الرجل ھو المطلوب فى الثأر، وفى السياسة أيضا دم الرجل ھو المطلوب.      -
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  دم؟!  ليه يا يوسف؟ ھو الرجل فقط اللى عنده     -

مع قھقھته  ا�س�ككان الجدل يدور بين شريف ويوسف عبر أس�ك التليفون. يضحك يوسف بصوت عال، تھتز 

  ويتحول الحديث من السياسة إلى المرأة. 

كان يوسف إدريس زمي� �حمد حلمى فى كلية الطب وأحمد المنيسى وفؤاد محيى الدين وغيرھم من الطلبة. لماذا بدا 

فا عن الجميع؟! الصوت الھادىء المنخفض. الك�م القليل. الخطوة فوق ا�رض الواثقة غير المتسرعة؟ أحمد حلمى مختل

العمل فى صمت دون ضجة. فى ا_جتماعات فى المدرج الصغير كنت أراه جالسا فى الصف ا�خير. يتنافس زعماء 

ة ويلقون الخطب يثرثرون بأصوات عالية الطلبة على الميكروفون وھو فى مكانه جالس. يدقون بقبضة اليد على المنص

  وھو صامت. يتكلمون فى وقت واحد يقاطعون بعضھم البعض، وإذا تكلم أحمد حلمى صمت الجميع. 

. برزت م�محه من العدم. الجبھة ١٩٥١تذكرت أحمد حلمى عام  ١٩٦٤حين التقيت �ول مرة بشريف حتاتة عام 

. الك�م القليل والعمل ا�رض. الصوت. المشية فوق ا�نفلكثيفان. العينان. العريضة والشعر ا�سود الغزير. الحاجبان ا

فى صمت. مات أحمد حلمى بعد أن عاد من الحرب مھزوما. ماتت الروح قبل أن يموت الجسد. كان يحقن نفسه بالسم 

  لينسى الخيانة. مات شھيد الوطن مثل أحمد المنيسى دون أن يقام له حفل تأبين. 

السياسية، تعلموا منھم قواعد اللعبة. لم يستشھد منھم أحد. لم تسقط من أحدھم  ا�حزابلطلبة مثل زعماء كان زعماء ا

قطرة دم. أصبح فؤاد محيى الدين وزيرا للصحة ثم رئيسا للوزراء. كان فى كلية الطب ضمن اليسار، عضو لجنة 

قطاع العام، وفى عھد السادات لم يعترض على العمال والطلبة، وفى عھد عبد الناصر كان يخطب عن ا_شتراكية وال

شىء، جلس فى مقعد رئيس الوزراء، يتلقى التوجيھات من السيد الرئيس، ا_نفتاح والرأسمالية والسوق الحرة والقطاع 

  الخاص، ثم سقط فى مكتبه ومات بالسكتة القلبية وھو رئيس الوزراء فى عھد حسنى مبارك. 

، فى اجتماعات طلبة كلية الطب بالمدرج الصغير، تخرج قبلنا بعدة ١٩٥١مرة عام  التقيت بفؤاد محيى الدين �ول

. طويل القامة نحيف الجسم أنيق الم�بس يشبه الطاووس. عيناه تتجاوزان كلية الطب إلى ا�شعةسنوات وتخصص فى 

دب وا_بداع. تتجاوز وزارة الصحة ومجلس الوزراء. التقيت به أكثر من مرة وھو وزير للصحة. كنا نتحدث فى ا�

عيناه جدران مكتبه ويتنھد قائ�: كنت أتمنى أن أكون أديبا مبدعا مثلك ومثل يوسف إدريس، ثم يضحك، أيه رأيك يا 

نوال نتبادل المواقع، تبقى أنتى وزيرة الصحة وأنا أديب مشھور فى العالم زيك، أضحك وأقول له: إذا بقيت وزيرة 

  وع. الصحة _زم يرفدونى بعد أسب

  صوت أبى الميت كان يھمس فى أذنى، الوزير يأتى بقرار ويذھب بقرار، وا�ديب _ أحد يعينه و_ أحد يعزله إ_ قلمه. 

والفن، كان ھناك حاجز زجاجى يقف بينى وبينه، ربما كنت  ا�دبلم يكن فؤاد محيى الدين صديقا، رغم حديثنا عن 

نوفمبر  ٢٥. يوم دبيالمنصب العالى أكثر من طموحه ا� ، أن طموحه فىا�دبيةأحس أن ميوله السياسية تحجب ميوله 

كان لقائى ا_خير بفؤاد محيى الدين، كان جالسا إلى جوار رئيس الدولة حسنى مبارك فوق الكنبة المذھبة فى  ١٩٨١

السادات  قصر العروبة، إلى جواره محمد حسنين ھيكل، ثم فؤاد سراج الدين، وشخصيات أخرى ممن أدخلھن أنور

، كنت واحدة من ١٩٨١السجن قبل اغتياله بشھر واحد، ھذه ا_عتقا_ت عرفت باسم مذبحة سبتمبر ا�سود عام 

عن الدفعة ا�ولى من المسجونين بعد اغتيال السادات بشھرين،  باtفراجالمسجونات، ثم أصدر حسنى مبارك قرارا 
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نزانة داخل سيارة فولكس فاجون إلى قصر العروبة، حيث باب السجن فى صباح ذلك اليوم وحملونى من الز انفتح

  استقبلنا رئيس الدولة ورئيس الوزراء فؤاد محيى الدين. 

حذائى الكاوتش أخفيت داخله رسالة إلى رئيس الدولة أطالبه بالتحقيق فى جريمة اعتقالى دون سبب إ_  أرتديكنت 

اولتھا لرئيس الدولة. قرأھا كلھا حتى آخر سطر ثم قال لى: كتابة رأيى. قبل ا_جتماع أخرجت الرسالة من حذائى ون

  معلھش يا دكتورة نوال. 

رنت كلمة معلھش فى اذنى غريبة، ھل يضعوننى فى السجن دون جريمة ث�ثة شھور ثم يقولون لى معلھش؟ ألقى 

أن ننسى الماضى ونتطلع إلى رئيس الدولة علينا خطبة عن نظامه الجديد فى ظل الديموقراطية والحرية والقانون، علينا 

المستقبل، قال بلغته ھذه الحروف، ب�ش ننبش القبور، وكان يعنى أن ننسى فترة السجن، أن ننسى ما فعله السادات بنا 

  وأن ننتظر ما يفعله الرئيس الجديد. 

ا حدث يتمشى مع ، وأن التحقيق فيما�خطاءلم يقنعنى ھذا الك�م، كنت أرى أن تقييم الماضى ضرورة لعدم تكرار 

القانون، ثم لماذا ينتظر الناس دائما ما يفعله رئيس الدولة، لماذا _ يعملون بد_ من مجرد ا_نتظار؟ ولماذا يصبح رئيس 

  الدولة ھو الفرد الوحيد الذى يعمل والذى يتخذ القرار ونحن علينا أن نجلس فى بيوتنا وننتظر؟ 

رئيس الدولة من كلمته. قال فؤاد سراج الدين، يا سيادة الرئيس لقد أنابنى  بدأ فؤاد سراج الدين يتكلم بعد أن انتھى

، �ن أحدا لم يأخذ رأيى فى موضوع اtنابة ھذه، كان عددنا ث�ثة ا�ولىزم�ئى �تكلم عنھم، دھشت لھذه العبارة 

ھل تعرفين شيئا عن ھذه  وعشرين شخصا، منھم واحد وعشرين رج�، وامرأتان فقط، أنا واحدة منھما، سألت زميلتى:

اtنابة؟ ھزت رأسھا بالنفى. سألت الزميل الجالس إلى جوارى، فقال، _ أعرف شيئا يا دكتورة نوال لكنى سمعت أن 

محمد حسنين ھيكل اقترح على اثنين من أصدقائه المقربين إنابة فؤاد سراج الدين للتحدث نيابة عن الجميع، وأبلغوا 

للسيد الرئيس، وبالطبع لم ياخذ رأينا أحد، قلت كيف ينوب  tب�غهاد محيى الدين بھذا القرار رئيس الوزراء الدكتور فؤ

عنا أحد دون أن نعلم؟ ھذا تصرف غير ديموقراطى كيف نقبله نحن الذين دخلنا السجن �ننا اعترضنا على التصرفات 

  أن نسكت وإ_ أعادونا إلى السجن!  غير الديموقراطية؟ ابتسم الزميل فى أسى وقال، يا دكتورة نوال ا�فضل

لم يعبر فؤاد سراج الدين عما كان يجيش فى صدرى، رفعت يدى وطلبت الكلمة بعد أن انتھى من كلمته، رمقتنى بعض 

العيون بشىء من الضيق، ث�ثة أو أربعة من كبار ا�سماء الذين كانوا داخل السجن با�مس ثم أصبحوا اليوم شيئا آخر، 

  رئيس الدولة ورئيس الوزراء ويرمقون المساجين ا�خرين شذرا. يتطلعون إلى

   

  قمر كي,ني -الجثة.. وشجرة زيتون    ٣.٣

  

يقول الرواة إنه منذ خمسين عاماً أو أكثر أو أقل اجتاحت قريتھم قوى معادية وظالمة أتت من المجھول.. فھدمت 

وغدت أش�ء.. فجمعوھا ودفنوھا في قبر واحد بعيداً  البيوت.. وشردت ا�ھالي.. وتمزقت جثث ا�طفال فوق التراب

عن المكان الذي كان يسمى القرية.. ولم تسلم إ_ جثة واحدة لطفل اسمه (أرغد) احتضنه أبوه مغتس�ً بالدم والدمع.. 

شكل وذھب الى آخر شجرة زيتون على حدود بستانه الكبير فدفنه ھناك.. ومنذ ذلك اليوم تقلبت الحياة بھذا ا�ب ب
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غامض حتى أطلق الناس عليه (الزاھد) أو (العابد).. فھو لم يعد يختلط بأحد في المدينة الصغيرة القريبة.. ولم يعد يفارق 

  تلك الشجرة.

ويقول الذين عرفوه من أقربائه وممن احتفظ ببقية صلة معه إنه فقد عقله كله أو بعضه.. إذ لم يعد يھتم بكرم الزيتون 

 ببقايا بيته الفخم الذي تھدم.. واكتفى بغرفة من الطين قرب تلك الشجرة حيث دفن ابنه ليعيش فيھا الذي كان ملكه.. و_

  وحيداً كأنما ينتظر مصيره المجھول.

    

بستان الزيتون في أيام القطاف إنه لم يكن يھتم بما يأخذونه من الثمار.. وما يجمعونه أيضاً  إلىويقول الذين كانوا يأتون 

لبرية النافعة التي تنبت ھناك.. بل كان ينظر إليھم نظرات غائمة دون أن يعترض على شيء. ولما تسلط من ا�عشاب ا

ا�عداء الذين ھدموا القرية على بستان الزيتون لم يكن ليھتم أيضاً.. وكأن ھذه الغرفة الطينية.. وتلك الشجرة ھما عالماه 

  من ماء تنحدر ببطء من صخرة عالية.الوحيدان اللذان تنساب من بينھما أيامه مثل قطرات 

ويقول الذين أحبوه من أولئك الصغار الدارجين مع أمھاتھم لجمع الزيتون إنه كان يعانقھم.. ويقبلھم.. وتنفرط الدموع من 

ويشير الى حفرة صغيرة قرب شجرة الزيتون مغطاة بقطعة قماش ”.. أرغد لم يمت إنه نائم ھنا“عينيه.. ويقول لھم: 

فيطرقون برؤوسھم تھيباً ”.. لم يأت ا�وان بعد“قال: ”.. دعنا نكشف عنه يا جدنا“ف. ولما قالوا له مرة: أبيض نظي

  ”.ھذه ھي الحلوى التي يحبھا أرغد“وخشية ثم ينسحبون بعد أن يعطي ك�ً منھم قطعاً من الحلوى البيضاء قائ� لھم: 

إن أرغد يكبر يوماً بعد “ئتمنه ذلك الرجل على سره، وقال له: أما الذي روى القصة الغريبة العجيبة فھو إنسان واحد ا

وكشف له الغطاء فرأى رأساً لطفل رائع الم�مح.. بشعر ناعم ”. يوم.. وسنة بعد سنة.. وھو نائم في ھذه الحفرة

 أن مسترسل.. ووجه شاحب كالشمع.. وعينين مطبقتين بھدوء كأنه النوم. وفزع الرجل وأوشك أن يولي ھارباً لو_

تماسك، واتھم نفسه بأنه يتخيل، أو يحلم، أو أن الصورة المنبعثة من ذھن ا�ب قد انتقلت الى ذھنه فانطبعت فيه، ومن ثم 

  تجلت بطاقة روحية ھائلة فرأى الذي رآه.

 ليشتري أقمشة وأخرىوسكان المدينة الصغيرة القريبة يعرفون أن ھذا ا�ب المفجوع بابنه (أرغد) يأتي بين سنة 

بيضاء.. يعود بھا الى غرفته المنعزلة.. ثم يبدأ بتمزيقھا الى قطع _ تلبث أن تختفي تحت ا�رض. ولما سألته تلك الطفلة 

إن أرغد يكبر ويكبر.. وكلما كبر “قال لھا: ”.. ماذا تفعل يا عمي بھذه ا�قمشة؟“رفيقة (أرغد) التي أصبحت فتاةً: 

ا الراقدة في أعماقھا وبشبابھا النضر البراق رغم الدمعة التي تسقط من عينيھا فتضحك بطفولتھ”.. احتاج الى كفن أكبر

  إذ تتذكر (أرغد).

لماذا يا ترى أصبح والد (أرغد) ھكذا؟ ولماذا يعتقد أنه يكبر وھو تحت التراب؟.. ولما سألت أمھا عن ذلك السر قالت 

”. وبين الوھم والواقع.. والموتى _ يكبرون في قبورھم مسكين والد أرغد.. لم يعد يفرق بين الحقيقة والخيال..“لھا: 

لن تذھبي إليه بعد ا�ن “فتردھا ا�م عنھا بعفوية ولطف، وتقول لھا: ”. لكنه يقول إنه نائم.. نائم“فتجيبھا البنت: 

  ”.فالمشوار طويل وقد يصيبك ا�ذى
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لطريق.. أو ممن ستصادفھم أثناء ذلك.. أم من والد ولم تدرك (ليلى).. وھذا اسمھا.. ما ھو ھذا ا�ذى.. ھل ھو من طول ا

(أرغد) بالذات؟.. لكنھا ولمدة طويلة طويلة لم تعد تذھب.. واختطفتھا أضواء العاصمة أو ما يسمونھا عاصمة لتكمل 

  دراستھا.. وبعد ذلك تزوجت وأنجبت.. إ_ أنھا لم تنس (أرغد).. و_ والده وھما يزورانھا في أح�مھا. 

    

ل ا�ربعة تقول إن الرجل في الصيف كان _ يغادر ظل الشجرة التي تنفرط أوراقھا فكأنما يشوى جسده بسياج والفصو

من نار حتى يصبح مثل شريحة لحم مقدد يمضي نھاره في الغناء الحزين.. وربما لبكاء المكتوم.. حتى إذا جاء الليل 

ة على امتداد جسد ابنه ويدخلھا بعناية كما لو أنه يلف فيھا دخل الى الغرفة وبدأ بتمزيق القماش ا�بيض، ثم يحفر حفر

جسد ميت عزيز.. ولكن المسافة بين رأس الولد (أرغد) وبين تلك الحفر أصبحت ممتدة كما لو أنه كان ولداً عم�قاً. ھل 

  يا ترى ينتبه إليه أحد وقد أصبح رقماً منسياً يفعل ما يشاء في ھذه ا�رض التي غدت شبه قفراء؟ 

وفي الخريف يتلفت وراءه ليرى من سيأتي ليأخذ ثمار شجرة الزيتون.. وكأنه يستعجلھم ليريحوه منھا بعد أن يحتفظ 

بقسم ضئيل ينقعه في سطل ماء نحاسي. لماذا يستعجلھم إنه يخاف من رياح تھب فجأة فتنثر التراب حيث يحفر وتعيق 

ھو يلف الوھم. أما في الشتاء ف� أحد يعرف معاناته الشديدة وھو تمزيق ا�قمشة التي يلف بھا جثة ابنه كما يقول أو 

يحفر في أرض طينية ثم يعود ملوثاً بالتراب كما لو أنه خارج من قبر والقماش ا�بيض على كتفه �نه لم يستطع 

  الجثمان كما يقول. إلىالوصول 

ية من العدو الذي انشغل عنه بالخطوط وفي مرة عاند العواصف وا�مطار، وقطع مسافة طويلة في أرض أصبحت خال

ا�مامية، وقرر أن يلف الجسد الحبيب بقطع جديدة كأنما يخاف عليھا أن تغرق أو أن تبرد.. ومع كل الجھد والتعب.. 

وما تبقى في العروق من نشاط لم يستطع أن يحفر عدة سنتيمترات، فعاد متثاق�ً وأقدامه تغوص في برك الماء.. وقلبه 

غرفته وجد أن الريح قد كسرت بابه،  إلىدموع المنسكبة من عينيه بينما المطر يبلله بالكامل. ولما وصل يغوص بال

 إلىالعراء، ونظر  إلىودلقت السطل الذي وضع فيه الزيتون، وبعثرت قطع الخبز اليابس فحمل بقايا رغيف وخرج 

فيھا فأكل وآوى الى فراشه المبلل أيضاً وھو يرتجف السماء، وعاد بخبزه المبلل ليلتقط حبات زيتون _ تزال المرارة 

من البرد، وسد باب غرفته بما يملك من أثاث مھترئ. ولم ينس تلك الليلة �نه رأى في حلمه (أرغد) وھو يفتح عينيه 

الى  فقرر أن يصبر حتى تباشير الربيع ليخرج”.. الربيع آت يا أبي.. الربيع آت“ضاحكتين ويبتسم له بعذوبة، ويقول: 

  مھمته الخرافية وھي لف ا�عضاء التي تنمو وتكبر وتتطاول بأقمشة جديدة ھي ا�كفان الجديدة.

البلدة الصغيرة ذھاباً وإياباً يشتري ا�قمشة ويعود بھا قالوا إنه كما روى بعضھم  إلىوعندما رآه الناس وھو يسعى 

ن عليه لم يعودوا يسخرون منه كما لم يعودوا يلقون با_ً يزرع ھذه ا�قمشة في التراب حيث جثة ولده. وبما أنھم يشفقو

  إليه.

صحيح أن الربيع أتى ونشط ا�ب المتھدم في متابعة الحفر والتكفين لكنه لم ينتبه أنه اخترق أمتاراً كثيرة في ا�رض 

ظيرھم المكبرة لم يھتموا به المحظورة التي انسحب منھا العدو إ_ أنه _ يسمح �حد باختراقھا. ولما رآه جنود العدو بمنا

على اtط�ق فھو شبه عاٍر، _ يحمل س�حاً، ليس منه خطر، و_ أكثر من أنه يحفر في ا�رض، ويضع خرقة بيضاء 
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ثم يطمرھا وينصرف. وقالوا لعله متسول أو مجنون أو من ھؤ_ء المخبولين الذين يظنون أن بساتينھم فيھا كنوز عليھم 

  أن يبحثوا عنھا.

    

يع امتدت أيامه والرجل يركض كل يوم مسافة أبعد من التي تركھا با�مس.. ونبتت أعشاب برية لم يأبه لھا.. ونبعت رب

عيون ماء صغيرة لم يفكر أن يغرف منھا شربة ماء.. وزقزقت عصافير لم يسمعھا وھي تقطع المسافات بحثاً عن 

  البساتين التي قطعت وما عادت مأوى لھا.

_.. ھذه ليست جثة.. “قماش جديد.. ويھمھم لنفسه:  إلى) يكبر.. ويكبر.. ويكبر.. وكل يوم يحتاج جسده يا هللا.. (أرغد

وعندما اشتعلت المعارك من جديد ومن بعيد كان ”. وھذه ليست أكفان.. إنھا ولدي وسيقوم يوماً من نومه الطويل ھذا

المقدسة والتي لم يكتشفھا أحد.. صباح بعد  الرجل يخرج من غرفته رغم دوي الرصاص ليسابق نفسه في عمليته

صباح.. وعودة في الليل والطائرات تھز الفضاء وترتج ا�رض لھا تحت ا�قدام وھو _ يعبأ بشيء من ھذا.. فليفعلوا ما 

.. يريدون مادام يملك زيتونة تثمر.. وجسد ابن نائم سوف يقوم يوما من ا�يام. ولم يحيره أبدا ھذا السؤال: كيف يكبر

  ويكبر.. وھو ممدد في حفرته في سكون موت خرافي؟ حتى جاء ذلك اليوم:

صدر ب�غ عن قيادة العدو بأن يحرثوا تلك ا�رض حيث غرفة الرجل والزيتونة وجثة (أرغد)، �نھم يريدون أن يبنوا 

، أو من أولئك الذين يشتبھون سوراً يفصل بينھا وبين معسكراتھم خوفاً من تسلل سكان البلدة التي ھاجر إليھا أھل القرية

بھم وھم يلتقطون حبات الزيتون أو يقطفون ا�عشاب البرية. ولما استشعروا نوعاً من الھيبة والحذر من ھذا الرجل 

الغامض فقد قصدوا البلدة المجاورة، واستعانوا ببعض الذين ھاجروا إليھا من سكان القرية ليأتوا معھم ويقنعوا ھذا 

غرفته وشجرة الزيتون، ولم يخطر لھم بالطبع جثة ا_بن (أرغد) الممددة على عمق قليل في  الرجل بالتخلي عن

  ا�رض. 

وتبادل الناس في البلدة قصة الرجل مع جثة ابنه، وھمھم بعضھم بأصوات خفيضة أنھم _ يريدون الذھاب فانسحبوا 

إطاعة �مر العدو بل تخليصاً لھذا الرجل المسكين  بينما وافق بعض الشيوخ والذين أكلوا من خيرات بستانه أن يذھبوا _

من مصير محتوم �ن الجرافة قادرة في أي لحظة بل في لحظة أن تنفذ كل ما خطط له العدو فذھبوا. ولحق بھم بعض 

الشبان المتحمسين بعد أن أخفى عدد منھم سكاكين في جيوبھم، وسبقھم بعض الصبية الصغار حفاة وقد حشوا جيوبھم 

  جارة والحصى.بالح

شجرة الزيتون والغرفة المھدمة تحلقوا حول الرجل واختلطت أصواتھم وكل منھم يدلي برأيه  إلىعندما وصل الجميع 

في وجوب ا_نسحاب من ھذه البقعة المطلوبة من العدو، وھز الشيوخ برؤوسھم ومسحوا على لحاھم ولم ينطقوا بحرف 

على الرجل وقرروا أن يدافعوا عنه وعن شجرة الزيتون وقبر (أرغد) بينما تحمس الشبان بعض الشبان المشفقين 

المدفون دون شاھدة أو ب�طة أو أي شيء يدل على أنه قبر. وتقافز الصغار ھنا وھناك كأنما يبحثون عن سر مجھول 

  يريدون أن يكتشفوه أو كأنھم يلعبون ويعبثون مع شيطان غامض.

عدو، وبدأت خطوات الجنود قوية وثابتة على ا�رض تقترب من ھذه وفجأة ارتجت ا�رض بسيارات من جيش ال

  الجموع لترى ما النتيجة ھل سيغادر الرجل أم _؟ وھا ھي البنادق على ا�كتاف والمسدسات في ا�يدي.
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مشھد لم يصوره صحفي.. و_ أي وسيلة إع�مية مرئية.. لكنه انطبع في الذواكر والقلوب وسوف يظل مثل أسطورة.. 

  قد رفع الرجل والد (أرغد) يده في الھواء ممسكاً بقطعة قماش أبيض، ثم قال بصوت بدا وكأنه آٍت من كھف:ف

ـ أنا أذھب معكم حيث شئتم.. خذوا الغرفة وشجرة الزيتون وا�رض إن استطعتم أن تحملوھا ولكن دعوني آخذ جسد 

  ابني. 

ندي حجراً بقدمه وصوب بندقيته فجمد الجميع بينما تقدم أحدھم وتكلم الجنود فيما بينھم بعصبية، ولم يوافقوا، وركل ج

وھو يعرف لغة العدو وطلب إليھم متوس�ً أن يدعوا الرجل يأخذ جثة ابنه إن بقيت ھناك جثة فقد مضت عليھا أعوام 

صرف وھو وأعوام و_ شك أنھا بقايا من عظام.. فماذا يضيرھم ھؤ_ء الجنود لو أن الرجل تأبط كومة من عظام وان

الذي كان يملك كرم الزيتون الكبير، والبيت الذي يشبه القصر الكبير، وھو الذي أمضى عمره في ھذه الحالة من الحب 

  الكبير _بنه الصغير؟ 

وقبل أن يقرر الجنود الموافقة ركع عدة شبان وأخذوا ينبشون التراب بأيديھم، فانكشف الوجه الجميل الصامت وكأنه لم 

و بالعينين المطبقتين، والفم الذي ارتسمت عليه ابتسامة، فشھقوا وتراجعوا ثم تحمسوا وأصبحت أيديھم يدفن إ_ للت

تغوص في التراب أكثر. وصعق الجنود لكنھم دخلوا في دائرة سحرية لموقف _ يمكن أن يتخيلوه حتى في أف�مھم أو 

وا أو_ً الكتفين، ثم الذراعين، ثم الصدر، ثم البطن، ثم في أح�مھم.. الجثة سليمة لم يمسھا أذى فليخرجوھا إذن.. لينشل

ا�قدام. ولكن الرعدة كانت تھزھم حتى أوشكوا على السقوط في اtغماء أو الغيبوبة،  إلىا�طراف السفلية وصو_ 

وي فالذراعان كبيرتان ليستا لطفل بل لرجل قوي تنتھيان بأكف عريضة.. والصدر واسع مثل صدر رياضي.. والبطن ق

القدمين كان أكثر الجنود قد ولوا ھاربين  إلىوسليم.. أما الساقان فيلزمھما أمتار وأمتار حتى ينتھيا.. وقبل الوصول 

مذعورين ولم يبق إ_ واحد ھو الذي روى القصة. أما أھالي البلدة المجاورة الذين كانوا أھل القرية التي أبيدت عن وجه 

رض وقد قرروا أ_ يتزحزحوا قبل أن يأخذوا الجثة معھم.. وسيحملھا الجميع ا�رض فظلوا ثابتين مغروسين في ا�

على أكتافھم ولن تثقل عليھم.. وتوقعوا ذلك المشھد المھيب وھم يدخلون البلدة بجثة رأسھا طفل.. وجسدھا عم�ق.. إ_ 

عدة رصاصات اخترقت جسد  أن الجندي الوحيد الذي صمد أمام المشھد استطاع ويداه ترتعشان أن يطلق من بندقيته

هللا “والد (أرغد) فتكوم في ا�رض تسيل منه قطرات دماء شحيحة فصرخت الجموع أطفا_ وشبانا وعجائز مسنين: 

وتھاطلت الحجارة على الجندي المسعور، وانھالت السكاكين فوقه، ولم يلبثوا أن حملوه وألقوه بعيداً ”. اكبر.. هللا اكبر

اقه، ثم عادوا يجمعون التراب بأيديھم وبقطع ثيابھم ليرموھا فوق الجثتين معاً جثة ا�ب وابنه، حيث يمكن أن يلتقطه رف

  وقرروا أن يحرسوا ھذه القطعة من ا�رض ويفتدوھا بأرواحھم �نھا مباركة و�نھم شھدوا فيھا معجزة.

مون فيقولون لھم اذھبوا وانبشوا وكلما رويت ھذه القصة من أفواه الذين رأوھا ظن ا�خرون أنھم يبالغون أو يتوھ

ا�رض سترون الجثتين معاً (أرغد) ووالده. لكن من ذھب منھم بعد سنوات من القتال مع العدو لم يجدوا أثراً لشجرة 

الزيتون، و_ للغرفة المھدمة، و_ حتى �ي أثر لجثة.. إ_ أن القصة أصبحت رواية ترويھا ا�مھات ل�بناء.. وا�جداد 

  عظام أو رفاة. إلى. عن جثة أسطورية تكبر وتكبر وھي في التراب دون أن تتحول ل�حفاد.
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من سيعرف الحقيقة وقد قام السور حائ�ً بينھم وبين تلك البقعة المباركة؟ وا�مل يظل حمامة بيضاء ترف مع أح�مھم   

س طفل.. وجسد عم�ق.. و_ يھم �نھم سيعودون يوماً.. وسيجدون جثة الطفل (أرغد) كما ھي ممددة تحت التراب برأ

  إن فنيت جثة والده.. فالجثث عادة تتحلل إ_ إذا تقدست من السماء.
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  II  - النسائي نثرمن المختارات :  الوحدة الرابعة

 

  بثينة إدريس -تجمع ھداياه ويعاد إلى بلده    ٤.١

  تجاه الطائرة:تعالت النداءات في صالة المطار تھيب بالمسافرين سرعة مغادرة الصالة با

  .٤ا_تجاه للبوابة رقم  ٤١٤المغادرين على رحلة رقم  -

ازدحمت البوابة ببعض المسافرين ، فيما انشغل ا�خرون بمراسم وداع زوجاتھم وأبنائھم , وبازدياد الضجيج عند 

  البوابة ، تزداد نداءات التوجه للطائرة .

ات ا�ربع ، احتضنه وھو يذرف دموعاً _ تحصى ، ظلت انحنى " فريد " يودع أصغر أبنائه " معتز "ذو السنو

  وخنقته الدموع:     مشاعره تتدفق في حضن ابنه الذي راح يردد بصوت مزجه ا�سى

  .   بابا .. لماذا تسافر .. أنا احبك وأريدك أن تبقى معي

جديد ،حين فاق على نداء تھاوت قلي� أمنيات "فريد" أمام كلمات صغيره حتى أوشك الرضوخ لھا ،عاد والتقطھا من 

المغادرة يدوي بأرجاء الصالة، انسحب من وداعه �بنائه ، ودموع الوداع تغطي عينيه، فلم يكن في أسرته الصغيرة 

  المكونة من أبنائه الث�ثة وزوجته من يؤيد مشروع سفره لخارج ب�ده، حتى " فادية " زوجته طالما رددت عليه :

  الشوق و ليال الفراق المدثرة في ثياب الغربة. إخطبوط، فلدينا ما يسد حاجتنا , فقط اكفنا  لسنا بحاجة للمزيد من المال

  و"رمزي " له ابنه ا�وسط قال:

  من سيسأل عني بالمدرسة ؟ ومن يمازحني فاطرحه أرضا ؟ ومن يحلل مشاكلي ؟؟

  وقالت ابنته الكبرى " وداد " :

  لطبيب عند مرضي ؟؟ ومن يحميني من وحوش الظ�م ؟؟مازالت حاجتي مستمرة .. سأحتاج من يأخذني ل

إليه في لحظات الوداع , ففريد رج� ميسور    تناثرت مرة أخرى حيرة " فريد " أمام أمنيات أسرته وتساؤ_تھم المسللة

ـروة الحال ، استطاع قبل تقاعده من عمله كمستشارا tحدى اtدارات الحومية ببلده أن يجمع ثروة صغيرة , وتلك الث

تسد رمقه وأبنائه ، لكنه منذ رأى بعض أقربائه ومعارفه يغادرون ليعودوا محملين بالھدايا وأشياء عديدة ، وفكرة السفر 

  تراوده ،حتى شجعه صديقه " سامي " عليھا فاستسلم لھا تماماً .

  عاد الصغير " معتز " مرة أخرى يھتف :

  بابا .. _ تسافر .. فأنا أحبك بحجم ألعابي ..

لم يبقى من الوقت ما يمكن " لفريد " أن يقضيه مع تلك ا�سرة المحبة ، فالنداءات في الصالة يعلو صداھا على أصوات 

  أبنائه ، ورغبته بالسفر أكبر من مشاعرھم .

   وأخيراً تصدى " فريد " لتلك المشاعر ، رافعاً راية النصر أمامھا ، أجتذب نفسه من بين أبنائه وحمل حقيبته مھرو_  

  ليلحق بالطائرة , قبل تراجعه عن قرار السفر . 

  _حقته صرخات "معتز" .. بابا .. بابا .. بابا ..  
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  ركض "معتز " ركض أخوته خلفه ليمسكوا به وھو يحاول اللحاق بأبيه ، وقد ألزمت صرخاته الصالة الھدوء . 

يمنعونه من اللحاق به ، انحدرت من عينيه بقايا  هوإخوتأتخذ فريد مقعده في الطائرة قـرب النافذة ، ليرى منظر صغيره 

مشاعر لم تسكب بأرض المطار ، لم يقاومھا ھذه المرة ، بل تركھا تتفوق على كبريائه وتمرده وعلى رغبات أسرته ، 

  فھي ا�ن أقوى من تحّجره أمام "معتز" , انھار بنيان المشاعر حين أجھش بالبكاء .

  قھم حزنھم ولوعة الفراق ، و في أعماقھم تجلجل كلمات " فريد ": غادرت المطار بأبنائھا ، يراف

  سنوات أعود    …سنوات أعود 

  عل تلك الكلمات تكون جسرا للصبر تعتليه فادية وصغارھا ، حتى يعود بعد سنواته الموعودة .

ھا على الجدار ، وھي التف الصغار حول أمھم بأشباح دمع جف من مأقيھم ، وبقي منه القليل , أسندت " فادية " رأس

  " معتز " الذي قال :   تلف حولھا صغيرھا

  بابا .. . ھل سيعود قريبا ..؟؟   أنا حزين لسفر… ماما 

  قالت لتلجم حزنه :

  أن شاء هللا………. سيعود قريبا

نسبة أسكتت " فادية " أحاديث صغارھا ، وطلبت منھم النوم مبكرا �ن غداً يوم دراسي ، كانت تلك ليلة الغربة بال

�سرة " فريد " ، �نھا الليلة ا�ولى التي ينامھا منذ سنوات مضت خارج منزله ، فقد أغدقت عليھم ا�يام الماضية 

  بالحب والحنان ورغد العيش حتى تلبسه شيطان السفر خلف أشياء تُبعثر وھدايا تسكن أسواق البلدان .

وراق سفره وأمنياته المسافرة معه ، ووصل إلى سكنه وقد وصلت الطائرة بـ " فريد " لذلك البلد المدون اسمه في أ

الذي لم يرتوي بعد من أنھاره , و_ يربطه به سوى رابط    داھمته نوبة مرض ألزمته السرير منذ يومه ا�ول بذلك البلد

  الدبن والعروبة . 

على وصوله ، جعل زمي�ً له ، أعاقت تلك النوبة المرضية " فريد " عن ممارسة حياته الجديدة , فلكي يطمئن زوجته 

  يكتب الرسائل لزوجته وأبنائه نيابة عنه وحتى تماثله للشفاء.

سارت الحياة بـ" فريد " برتم حزين لم تتخلله بوادر سعادة، فكيف بھا تأتي وأسرته بعيدة عنه ؟؟ تناغمت كلمات الشوق 

  جته وأبنائه.والحنين مع قصص العمل ومتاعب الغربة حتى استأثرت على رسائله لزو

تبا لذلك السفر الذي يطغى على حب ا�بناء، ويدفع باtنسان ليغادر أسرته ركضا خلف أموال، يجمعھا بغربـة الروح 

  والوطن وا�ھل.

تدور عجلة السنوات ب" فريد " ، وتلك الطيبة " فادية " غدت ھي ا�م وا�ب �بنائھا تعانقھم بأمومتھا وتحضنھم بين 

  عيش القدر الذي جعلھا ا�م وا�ب في آن واحد .طيات ا�يام, وت

تتوقف زيارات " فريد " �سرته بأيام يقتطفھا من دورة ا�يام, ليواصل مسيرته ا�سرية عبر الرسائل, تواكب زمن   

  الرحيل مع زمن نمو ا�بناء في مراھقتھم وفي خطوات الصغير نحو عتبات الدراسة لسنة أولى .

د " لزوجته وكذلك رسائلھا وا�بناء تسافر بأشواقھم للقاء يستمر، وتـعود ببعض الشوق، وكثيرا لم تنقطع رسائل " فري  

  من أمنيات المستقبل الذي ستشرق شمسه عندما يعود.
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_ تساوي شيئا ا�شواق وا�ح�م أمام بقاءه الدائم بين أطفاله العطشى لحبه وحنانه, �بوته التي انزوت منذ سنوات 

  لغربة..مضت في ب�د ا

  …سنوات وأعود  -

إلى أسرته حسبما قال , أيام ق�ئل ويعود إليھم محققا ل�منيات ،    حتى أعلنت السنوات الموعودة رحيلھا ليعود " فريد "

  محم�ً بالھدايا وأشياء أخرى ، وأموال تضاف لثروته الصغيرة , فيبني بقايا أح�مه في ب�ده الحبيبة .

" وأبنائھا ، واتشحت قلوبھم بلباس ا_نتظار ،المنطوية صفحاته على كؤوس فرح تروى  ازدھرت فرحاً نفس "فادية

للغائب الحبيب نظير غربة وتعب ، حتى غزلت ضفائر أيامھا الباقية لتلقاه بأرض ذلك المطار الذي كان شاھدا على 

  قرار رحيله, فقد استلمت برقية تقول : 

  .   .. انتظروني) ٤٢٠أصل مساء الخميس القادم على رحلة (

لم ينتبه " فريد " لتلك العربة القادمة من ا_تجاه ا�خر ، التي ارتطمت بعامود الكھرباء ، حيث كان يعبر محم�ً ببعض 

  الھدايا ، وما كان ليفوق من صدمته ،حتى سقط عليه ذلك العامود الذي فغاب عن الدنيا .

) ترافقه برقية  ٤٢٠ي بلد الغربة وترحيله على ذات الرحلة ( تمت مراسم است�م جثمانه من قبل الجھات المسئولة ف

  تقول: 

  تُجمع ھداياه ويعاد إلى بلده .

     في قاعة المطار داعبت ا�فراح " فادية " أبنائھا الذين لم تسعھم فرحة عودة الغائب،

كاب الطائرة عن أبيھم، و مع ھبوط الطائرة بأرض المطار ، ھبطت التماعة الفرح في أعين أبناء فريد ، تبحث بين ر

  : ا_نتظارتعالى النداء في صالة 

  . اtدارةحرم السيد / فريد أحمد حسين , عليھا مراجعة 

ل�دارة ، وترتعد فرائص قلبھاخوفاً من ذلك النداء ، فقد زاد من خوفھا غياب " فريد " عن صفوف   ركضت " فادية "

  المغادرين .

  قائ�ً : المطار،إلى صندوق أخذ مكانه في جانب من  وھو يشير البرقية،ناولھا الموظف 

  ھذه البرقية لك ، وصلت مع ذلك الصندوق .

  لم تحمل البرقية " لفادية " سوى بضع كلمات تقول :

  " تجمع ھداياه ويعاد إلى بلده " .

  

  زكيا ع,ل -لعنة القبر المفتوح   ٤.٢

  …ي يسكنھا أو تسكنه _ فرق الساعة : الثالثة بعد منتصف الليل بتوقيت الخراب الذ

  المكان : وطن _ وطن فيه 

  الزمان : عھد _ وفاء فيه 
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  الشخصيات : أشباح تتحرك في جوف الليل، ثم تت�شى مع أول خيط لفجر جديد .

كما تحضن الطفلة دميتھا .. ھي امرأة ترفضھا كل المدن.. كل الوجوه التي  –العقدة : ھي امرأة تحضن قبرھا تماما 

اثر على صدر الصباح، لھذا قررت أن تنصب خيمة على جسدھا وتلف غيمة حول رأسھا لتروي على مسامع الكون تتن

تفاصيل حبھا .. ھي أفاقت ھذا الصباح، فاكتشفت أنھا تحضن قبرا.. ھو ما كان قبرا قبل اليوم، بل كان شمسا تربعت 

_ –الباردة، كان قمرا انحنى أمامھا ذات مساء حالم  على قلبھا فأنارت جوانبه المظلمة، وأشاعت الدفء بين جدرانه

يشبه كل المساءات التي تزور الشوارع وتطبع على جبينھا الوضاء قبلة _ زالت المدينة تعيش على حرارتھا .. ھو أسند 

يات رأسه إلى جدار صدرھا فاحتضنت أوجاعه، وحملته إلى عالم ليس فيه وجع .. علمته كثيرا من حروف ا�مل وأبجد

الفرح ..ھي ما كانت تعتقد أن للقمر أنيابا تعض كما الوحوش، و _ كانت تعرف أن للشمس وجھا آخر غير الذي تشرق 

به على الوجود، أمھا علمتھا أن في جوف البشر قلبا قد يقسو حينا، ولكنه يلين في كثير من ا�حيان ، قد ينبض بالحقد 

  …مرة ،ولكن .. ينبض بالحب مرات عديدة

ما كانت تعبر الشارع ا�ول قررت أ_ تنظر في وجه أحد حتى _ يغريھا بالبقاء .. عندما قطعت الشارع الثاني عند

  بنشوة ، فقد أحست أنھا عبرت نصف المسافة وبين أحضانھا وطن ليس من ورق ، وليس دمية أيضا .   ابتسمت

ى شجرة طاعنة في السن كي تلتقط أنفاسھا، ثم عندما شرفت على النجاة، شعرت بوھن يغزو رجليھا، فأسندت رأسھا إل

راحت تتحسس ما فوق صدرھا نظرت إليه .. صرخت من ھول الفاجعة التي كادت تفقدھا ما تبقى من وعيھا ، فھذا 

الذي تھرب به من غثيان المدينة تحول ھو ا�خر إلى قبر ينفتح في أعماقھا .. ھو ما كان قبرا قبل يوم .. كان وطنا 

  درھا ذات ليلة أمطرت فيھا سماء المدينة جمرا .. نارا .. ولھيبا ھرب إلى ص

عندما كانت صغيرة، رسمت له بيتا من ورق في غرفتھا، كان بيتا جمي� لونته ببراءة الطفولة فيھا.. نوافذه تطل على 

  له أثر .عالمھا ، وبابه _ ينفتح إ_ على قلبھا وأفاقت ذات ليلة عاصفة لتكتشف أن بيت الورق لم يبق 

عندما كبرت الطفلة ، وتقلصت سذاجتھا، أقامت له بيتا من حجر على ضفاف النھر الذي يعبر قريتھا .. نعم .. ھي باتت 

حكم المعطوف عليه،  -دائما- تدرك أن الورق ليس كالحجر، ونزيف القلب ليس كنزيف الحبر، وأن المعطوف ليس له 

ھي _ زالت تذكر من حقيبة طفولتھا أنھا وقفت يوما ل�جابة على سؤال وأن حروف الجر ما عادت نزيھة كما السابق، 

طرح في القسم، فنطقت المدينة مرفوعة بعد حرف جر، ساعتھا تبسم المعلم ضاحكا من قولھا ورد عليھا "حروف الجر 

  الجبل، فكيف بالمدينة "    تجر

قوم وذوي النوايا الطيبة، ما عدا ذلك فھو مرفوع ا�ن .. ھي تعي جيدا أن حروف الجر _ تسحب وراءھا غير بؤساء ال

      لتعذر النطق !

ھي تعترف أن جسمھا الضعيف ما عاد يحتمل ثقل ھذا القبر المفتوح على أعماقھا ، فرت إلى أمھا وأبيھا وأخيھا وبنيھا 

  ، لكن _ جدوى ، لكل منھم شأن يغنيه عنھا .

سعت إليه في قصره .. دخلت عليه، ثم –يملك أمر الب�د والعباد  -دهوح-وأخيرا قررت أن ترفع أمرھا إلى الملك فھو 

حدثته بصوت مبحوح :" أيھا الملك .. استحلفك بالذي يسر لك أمر ھذا الملك بين يديك ، أن تخلصني من لعنة ھذا القبر 

  المفتوح الذي يتمدد على صدري ويمنع عني الحياة".
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نناقش أمر ھذا  -منذ سنين–:" أيتھا المرأة ادخلي بيتك آمنة، فنحن ھا ھنا بعد صمت طويل خاطبھا من فوق عرشه قائ� 

  القبر الذي انفتح على قلب المدينة، وعندما نصل إلى حل ستعرفين ذلك من كل شاشات العالم "

خرجت من القصر مكسورة .. حزينة، فھي تعرف أن وعد الملوك كرسم في الھواء، ونقش على الماء، لھذا عرجت 

  لقاضي لتطرح قضيتھا في حضرته، فأفھمھا أن رقم قضيتھا بعيد جدا، وعليھا أن تنتظر دورھا ألف سنة أخرى! على ا

لم يبق أمامھا إ_ شيخ المدينة، فرحلت إليه تشكو له لعنة ھذا القبر الـذي ي�حقـھا كظلھـا و يلتصق بھا كجلدھا، تحدثت 

  ، مرھقة، لكنه ظل صامتا لم ينبس ببنت شفة .كثيرا حتى باتت الحروف تخرج عرجاء… إليه كثيرا 

ساعتھا.. بكت .. بكت بسعة النھر الذي يعبر قريتھا .. بكت حتى ضاع بياض عينيھا، �نھا تعرف أن شيخ المدينة _ 

 يسكت عن شيء ، و_ يصمت عن قضية إ_ إذا كان حلھا عسيرا .. بل مستحي� .
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