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روايتها  والدة  قصة  »عكاظ«  لـ روت  الياقوت  حياة  أديبتنا 

»كاللولو« فقالت: 

 »هذه الرواية انسلت إلى عاملي بطريقة ال أعرف لها تفسيرا 

في أواخــر عــام 2008، وجدتني أكتب نصا بعنوان »أسنان 

لبنية«. وهــذا النص يحكي قصة فتاة مع أسنانها في فترة 

القصة )والــتــي لم أنشرها!(  الطفولة وحتى نضوجها. هــذه 

التي ولــدت فيها، لقد  الثمانينيات  إلــى فترة  أعادتني قسرا 

أتتني بجرعة من النوستالجيا التي أخذت تحوم في رأسي. 

بدأت األفكار تنثال على رأسي، وجدتني مدفوعة لتخليد هذه 

الفترة، ال أدري هل كان هذا بدافع االنحياز لطفولتي أم فعال 

ألن تلك الفترة كانت حقا بهّية والفتة. 

حــتــى عــنــوان الـــروايـــة جــــاءت مــن أغــنــيــة ثمانينياتية كانت 

تعرض في برنامج سالمتك: »أسنانك تلمع كاللؤلؤ ويفوح 

شـــذاهـــا كـــــاألزهـــــار«. أمــــا البطلة 

فـــكـــانـــت خـــيـــال أو »لــــولــــو« كما 

يسمونها. 

كنت أريد أن آسر كل ما يمكنني 

مــن تفاصيل ذلـــك الــزمــن، لكن 

وبقلب  طــــفــــلــــة،  عــــيــــنــــي  مــــــن 

طــفــلــة. وكــنــت أريــــد أيــضــا أن 

أقتنص فرادة تلك الفترة وما 

»بابا جاسم« جد خيال  فكانت شخصية  يجعلها مختلفة، 

الذي كان حاضرا في الرواية عن طريق قصاصات من مذكراته 

عثرت عليها خيال في املــخــزن.  بــدأت بكتابة »كاللؤلؤ« في 

أواخــر 2008، وانتهيت في أوائــل 2012. وخالل هذه الثالث 

سنوات بدأت بكتابة روايــة أخرى وهي »آلس في بالد الواق 

ونشرتها  مــنــهــا  وانــتــهــيــت  واق« 

في 2011، وظلت »كاللؤلؤ« 

عـــصـــيـــة عــــلــــى االنـــــتـــــهـــــاء أو 

الــــنــــشــــر. لــــقــــد نـــضـــجـــت هذه 

الرواية على نار هادئة لتأتي 

الحــقــا وتــرمــي بــشــرر وشعالت 

وأحيانا شموع!. 

حياة الياقوت أديبة كويتية رسمت في سماوات اإلبداع لوحات أدبية مفعمة باألحاسيس 

املللطللرزة بللألللوان قللوس قللزح وشللمللوع األملللل، حيث يتبني ذلللك جلليللدا مللن خللال التأمل في 

تجربتها اإلبداعية الفريدة التي لم تحصرها في مجال معني كونها صاحبة فلسفة خاصة في الحياة 

تقوم على رؤيتها للعالم من خال نظرة  تجمع بني العقل والعاطفة وبني التركيز على التفاصيل 

والتسامي عليها في ذات الوقت، وهذا لعمري ناتج عن تنوع دراساتها األكاديمية بني العلوم السياسية 

ذلك  كل  املاجستير،  على شهادة  فيها  التي حصلت  واملعلومات  املكتبات  وعلوم  اإلنجليزية  واللغة 

مكنها من تكوين ثقافة لغوية ثرية منحتها القدرة على اقتحام العديد من األجناس األدبية كالرواية 

وقصص األطفال واملقالة.

ع

كشفت عن ارتباطها الروحي بتلك الفترة .. الروائية الكويتية حياة الياقوت  لـ  : 

سيف السحباني )جدة(

تسحب سرمد جفنيها السفليني بسبابتيها وتخرج لسانها، وتعقد 

املفاجأة لساني! كيف عرفت »ســرمــد« باألمر وأنــا الحريصة على 

إخفاء ركبتّي كل الحرص ؟! وهل هناك طريقة إلذالل فتاة أسوأ من 

تعييرها بلون ركبتيها ؟ تستمر سرمد في إفشال هجومي، وفي 

شّلي بسمومها اللسانية:

- خيالوه بو تمبة كّسر اللمبة، صحن صني وصحن همبة!.

تصمت قليال لتنبش في ذاكرتها عن شيء تغيظني به، وأنا ال أزال 

مشلولة بما قالته عن ركبتّي. ثم أخذت تغني أغنية منتجات لولو 

للتنظيف:

لــولــو للسجاد، لولو  يــا عيني.  آه  لــلــزجــاج، بسرعة بيلّمع،  لــولــو   -

للموكيت ..

أية  ثـــــوان ودون  وخـــــالل بــضــع 

تحول  مـــنـــطـــقـــيـــة،  مـــــقـــــدمـــــات 

وجهها املعمور بالشتائم إلى 

وجــــه يــنــضــح بـــــــراءة. وبــــدأت 

عـــيـــنـــا ســـــرمـــــد بـــــــاإلغـــــــروراق 

بــــــــالــــــــدمــــــــوع. ثــــــــم صــــرخــــت 

مفجوعة وبصوت عاٍل:

- الله يسامحك !.

الــلــه أكــبــر كــبــيــرا ! مــن أين 

التهذيب  هــــــذا  كــــل  هـــبـــط 

الــتــفــتــت ورائي  ؟  عــلــيــهــا 

إحـــــــدى  أرى  بـــــــي  وإذا 

املـــــــعـــــــلـــــــمـــــــات تـــــقـــــتـــــرب 

سرمد  معاجلة  نحونا، 

بالسؤال:

- ماذا يحدث ؟ ما بك يا سرمد ؟ هل 

أنت بخير ؟

صمتْت سرمد متأبّية. أخذت تنظر 

عينيها  لــتــســتــعــرض  األعــــلــــى  إلــــــى 

املعبأتني بالدموع، ولتتفاخر بدمعها 

الـــنـــزول من  الــــذي يستنكف  الــعــصــي 

وهي  بااللتماع،  يكتفي  هو  مقلتيها. 

تكتفي بالصمت.

املعلمة حــانــقــة، تسألني  إلــــّي  تــوجــهــت 

عما حــدث وهــي تهش علّي بمسطرتها 

)قياس  الحديدي  الــطــرف  ذات  الخشبية 

30 ســنــتــمــتــرا طــبــعــا( كــمــا لـــو كــنــت شاة 

مارقة عن القطيع.

مــاذا أفعل ؟ مــاذا أفعل ؟ أجــل ! سياسة النافورة، سياسة الحنفية. 

استجمعت كــل قـــواي وأخــــذت أنــــوح. كـــان علي أن أفــقــدهــا أسبقية 

الدمع. الكثرة تغلب الشجاعة، وتغلب األسبقية.

أمــا سرمد، وبعد صمت طويل، صمت حــذر ومعّبر، اكتفت بذرف 

ما  تعرف  أن  املعلمة بحزم ودون  مني  فطلبت  عــزيــزتــني.  دمعتني 

املشكلة أن أعتذر إلــى سرمد ! مــاذا؟ مــاذا ؟ ألــم يجد عويلي نفعا ؟ 

كيف تفوقت دمعتاها على فيضاناتي ؟ 

الدمع العزيز ينتصر ويقهر دموعي املبتذلة اللحوحة. الدمع القليل 

دمع ذو معنى خاصة إذا كانت الغريمة مثلي؛ فتاة عرف عنها أنها 

بكاءة. سقطت سياسة النافورة، وانتصرت سياسة الري بالتنقيط. 

}...كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ...{!.

يخرج املعلق الرياضي من غيمة فوق رأسي ليعلن:

سرمد بالبنطال الوردي على يمني الحلبة، وخيال بالبنطال »األدعم« 

على يسار الحلبة. خيال القوة الغاشمة، سرمد القوة الناعمة !«.

قصة والدة النص

من  »رواية كاللولو«

 

التقيت  ســــــنــــــوات  عـــــــــدة  قــــبــــل 

بالزميلة حياة الياقوت في أحد 

مــعــارض الــكــتــب وقـــد اندهشت 

النشر  فــي  الجميلة  ملغامرتها 

جديد  مجال  وهــو  اإللكتروني 

عــلــى ســاحــة اإلبـــــداع فــي عاملنا 

العربي، إال أن حياة بــدت أكثر 

انــدفــاعــا وعــزيــمــة لتحقيق مـــا تــصــبــو إلــيــه وحققت 

النجاح في هذا املجال، وبــدت أكثر تألقا وإبداعا في 

األعمال الروائية التي صــدرت لها حيث انبهرت بها 

الكويتية  الــروايــة  الصياغة جديد على  لكون أسلوب 

فهي اسم جميل يضاف إلبداعنا الكويتي والخليجي.

حمد الحمد

حياة الياقوت تكتب مشحونة 
نـــصـــوصـــهـــا أشبه  بـــــاملـــــغـــــازي، 
بــالــفــخــاخ، تــوجــهــك بكثير من 
الــتــركــيــز والــقــصــديــة إلـــى حيث 
تريدك أن تتجه بأفكارك،  اتمنى 
ملوهبتها  حــــيــــاة  تـــخـــلـــص  أن 
املدهشة في البحث والتقصي. 

أحب قدرتها على تكوين الرموز وشحن اللغة، وأتوقع منها 
الكثير الكثير من العطاء الجمالي واملعرفي. 

بثينة العيسى

ثمانينيات القرن الماضي ألهمتني كتابة »كاللولو«

حياةاليك يـــــــــــــــا

صالح شبرق )جدة(

الغامدي  خــديــجــة  الــتــشــكــيــلــيــة  الــفــنــانــة  جسدت 

والـــزخـــارف اإلسالمية  الــتــراثــيــة  العناصر  مــن  الــعــديــد 

لــتــؤكــد عــلــى مكنونات  الــقــديــمــة فــي لوحتها »بــقــايــا« 

أكثر  بــدالالت ومعاني  الذاكرة  الزمان واملكان وتنشط 

دقة بنص بصري دلل على قيمة تلك العناصر التراثية 

الـــتـــي تـــوزعـــت عــلــى لـــوحـــة الــفــنــانــة وأظــــهــــرت أصالة 

اإلبداع  روافـــد  وتــعــدد  واإلنــســانــيــة  الفنية  تكويناتها 

لديها ومنحتها قــدرة على إنــجــاز أعــمــال تــتــوارى مع 

جماليات التراث اإلسالمي العريق.

معرضها  إلقــامــة  الــغــامــدي  خديجة  الفنانة  وتستعد 

أنــهــا ســتــقــدم أعماال  فــيــه  الــتــي تــؤكــد  الشخصي األول 

مــخــتــلــفــة مـــن حــيــث الـــطـــرح والــتــكــتــيــك وأســـلـــوب سرد 

الــعــنــاصــر املــرتــبــط بــمــاهــيــة الـــلـــون لــتــحــقــيــق معادلة 

الفنون الجميلة وتأثيرها على الذائقة البصرية.  

»بقايا« 

على قلِق الرحيِل يهز ظلك
فوق أزمنة الوصوِل بال قصيدة

وأنت دم قصائد
ومن عينيك يطلع كبرياء الصبح عائد

وما هدأت جراحك 
ظل صدر األرض يصرخ 
تحت صرختك العنيدة !

وتزرع لونك املنساب في موج السراب دما، 
وتحمر الطريق،

 وأنت أنت ..
رمال وجِهك ال تضيء سوى الرمال خطى، 

وما هدأت جراحك.
متى الصحراء تنجب منك طفال ؟

وقد ِولدت )مسافيها( بحضنك وحشة، 
كبرت لياليها عليك قعيدة !

تظل الخيل تركض في خيالك،
 ال يلوذ بها الفرار،

تجول في غضب الصحاري،
وفي منفاك تغترب السنني، 

وشمسها تنسى العذاب،
 وال تعود سواك فيه،

وأنت أنت ...
 وما أسراب أجنحة الحننِي ؟

وشوقك األزلي ؟
لم تشفق على منفاك من أل وتيه !! 

ولم ترحم ضياءك حائرا يطوي متاهته البعيدة.
فال تذكي الغياب إذا حضرت 

تلمّ غربتك الشريدة !.

يهزّ ظلك
شعر : موسى عقيل

قصص قصيرة جدا

كـــــــــــــــان لـــــلـــــحـــــزن 

عــــــــــــنــــــــــــدك مـــــنـــــذ 

الطفولة

زبــد أبــيــض مثل 

دجلة،

كـــان يــرتــاع منك 

وترتاع منه

يجهش  وإذ 

الليل، تدنيه

تدنيه حتى الشغاف

وتطالن من شرفة الوهم

فوق ذبول األماني القليلة. 

                                     محمد العلي 

فـــــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــــِن 
الدمار؟

ماذا يقول
عــال صوت  إذا 

املدافع
صوت  كـــاتـــمـــا 

الحوار ؟
وأشالء  غضب 

الدم 
الشهداء لونه وشالل 

من الدمع الحزيِن
وشرفة تبكي ودار ..

                                     أشجان هندي

آفاق الحرف
الحزن اآلخر

ماذا يقول الشعر

مجدي شلبي

الخوف 

طارده ظله حتى وصل البيت، أضاء املصباح، فعاد الظل 
يتبعه.... أطفأه، وظل متيقظا في انتظار شبح جديد.

غيبة

لم يمنعه صيام رمضان من أكل لحم أخيه ميتا... 
ثم عطر لسانه بشيء من الذكر، وخلل أسنانه بالسواك؛ 

استعدادا اللتهام فريسة جديدة!.

الحمال الصغير

حمل الحقيبة املدرسية على ظهره، وقف يهندم هيئته 
أمام املرآة... ثم أطلق زفرة قوية: 

ـ حمالون نحن؛ أم طالب علم؟!

تهديد

فشل الطفل الصغير في إنهاء شجار نشب 

بـــني أبـــويـــه؛ فــهــددهــمــا بـــالـــعـــودة مـــن حيث 
أتى!

 

غرق

غرق في محيط الحياة؛ فابتلعه القرش.
 

االبتسامة المحزنة

لــم يــتــمــالــك نــفــســه مــن الــضــحــك؛ مـــال رأســــه إلى 
الخلف؛ سقط على األرض، وقضى.
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