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 (الخطاب المسرحي)
ف�ي اح�د ال�م�ص�ان�ع   التأثیث المكاني عبارة عن مشغل لصناعة ال�دم�ى

وبما یشبھ القبو فیھ انواع من مشاریع لدمى ھجینة لم ت�ك�ت�م�ل ب�ع�د .. 
ووعاء .. ومھد خشبي .. وحبل یمت�د ال�ى الس�ق�ف ... ی�ب�دأ ال�خ�ط�اب 
ونحن نشاھد الفتاة الخرساء (یاقوت) التي یعلو رأسھا ج�دی�ل�ت�ان ب�م�ا 
یظھرھا وكأنھا صبیة وھي تجلس الى ماكنة خ�ی�اط�ة بس�اق واح�دة .. 

ب�ھ�ا وب�ذات ال�وق�ت نش�اھ�د   وقد امتد القماش االبیض الى م�ا ی�ح�ی�ط
(صفوان) وھو یفترش االرض وراح یقص القم�اش ب�واس�ط�ة م�ق�ص 

یزداد صریر ماكنة الخ�ی�اط�ة وی�زداد ت�دف�ق ال�ق�م�اش  ...  لعمل تصمیم
االبیض حول (صفوان) وتحتدم حركة (صفوان) فیضیق بما یحدث ح�د 

 ونراه یصرخ .. بید ان (یاقوت) تستمر ...االنفجار
 . صفوان : كفى

 یاقوت : (تستمر)
 !!.. صفوان: كفى قلت
 یاقوت : (تستمر)

(ینفعل صفوان وینتفض واضعا الم�ق�ص ح�ول رق�ب�ة ی�اق�وت ف�ت�ج�م�د 
 حركتھا)

 . صفوان : قلت كفى ... كفى ... كفى
 (تجمد حركة صفوان ھو االخر ویحل الصمت ثم ینفجر ضاحكا)

حقا یاقوت؟ أنا ..أنا اسف ..ابدا ما كان یص�ح ان   صفوان : ھل اخفتك
لكن ھذا الصریر ال�م�ك�رور ل�ھ�ذه ال�م�اك�ن�ة   اتصرف معك كبغل مفزوع

انھ یدمي خ�اطـ�ري ال�ى ال�ح�ـ�د   .. كل شيء بروحي  اللعــینة یستنزف
الذي ال اقوى فیھ على رسم فصال واحـد بھذا المقـ�ص ص�ری�ر م�وخ�ز 
تماما كســرف الدبابات وھي تعبر فوق سطوحـنا لتبصق ال�خ�ـ�وف ف�ي 
نفوسنا .. فتدفــع بنا لالختب�ـ�اء ب�ی�ن م�خ�اب�ئ االرض ال�خ�ان�ق�ة .. ان�ا 
ببالھتي .. وانت بكل ھذا الخرس الذي یتكئ على ساق واحدة .. وھ�ذا 

الرقـص على س�ط�ـ�وح م�ا ت�خ�ی�ـ�ط�ھ   المقص الماجن الذي ال یشبع من
 . وانت ..والمقص  یداك الناعمتان .. نعم یاقوت .. انا

ان�ھ م�ق�ص ال ی�ع�رف    ی�اق�وت)  صفوان : (یلتف ویشھر المقص امام
 م�ق�ص�ل�ة  ب�ن�ص�ل حـ�اد م�ث�ل ای�ة  السكون...مقص شـره  وش�ی�ط�ان�ي

 . للرقاب  عطشى
(یأتي الى االسماع مؤثر تمزیق قماش من ال�خ�ارج .. ف�ت�ص�م ی�اق�وت 

 وتغادر الماكنة) على أذنیھا 
كل لی�ل�ة..  ان تصـغي الیھ ..مازال یعـاني ھوسھ المعتاد حذار  صفوان:

یطلـ�ق  ویعـاني الوحدة .. وھو شره الى الحد الذي  انھ یختلي الى نفسھ
ضال�ت�ھ .. رب�م�ا ی�ك�ون ق�د نس�ی�ن�ا  فیھ العنان لخیالھ المریض لیصطاد

غ�ادرن�ا ب�ع�د   ھاھــنا بعد ان اوصــد االبواب وغادرنا آخر مرة .. نعـ�ـ�م
ان اودعــنا خریطة شقائنا بھذا القبو وعاث ب�ك�ل ھ�ذا ال�ج�م�ال فس�ادا 

 . المطر  كریشة تحت  االثنین وتركنا نحن
 (تضرب یاقوت بواسطة العكاز على االرض)

صفوان : ال علیك.. سأكمل ما كان یجب ان یكون.. وسأصنع ل�ك س�اق�ا 
 . اللیلة وعدتك ھذه جمیلھ كما

(یندفع صفوان ویقوم بجمع ما تبقى من شرائط االق�م�ش�ة ب�غ�ی�ة ع�م�ل 
 )سائق لیاقوت ویجلس خلف ماكنة الخیاطة

نعم ... س�أع�م�ل ع�ل�ى ذل�ك االن ..وس�ن�رق�ص م�ع�ا ح�ت�ى   : صفوان
ی�دف�ع�ن�ا   نعم ..البد من شب�ح ف�رح..  فضاء ھذا القبو الخانق فرحا  نمأل

یجب�رن�ي   ال شيء بال رجعة .. ولتعلمي ابدا ان  الى مغادرة ھذ الجـحیم
 سواك...ومن اجل ھذا سأصنع لك ساقا  على المكــوث في ھذا القبو

ھناك یاقوت سن�ب�دأ دورة ای�ام�ن�ا م�ن  كل ھذه الوحشـة والغیاب  لنعبر
 . وبال مقص جدید انا وانت
صریر الماكنة ..وتق�وم ی�اق�وت   بعملیة الخیاطة فینبعث  (یقوم صفوان

ع�ن   بالضرب على االرض بواسطة العكاز بغضب .. فیت�وق�ف ص�ف�وان
 العمل)

ان   ما زلت اراھن ان باستطاعت�ي  صفوان :ھل انت غاضبھ یاقوت..؟
تنفرج اساریرك .. ما رایك في ان اصن�ـ�ع ل�ك  امتـص ھذا الغضب حتى

 !الورد..؟  اللیلة طفال بلون
 (تتجھ یاقوت الى المھد في الجانب االخر وتھزه برفق)

صفوان : طفل یمأل جحیم ایامنا صخبا ویتقافز بین ھذه الدمى الج�ام�دة 
 . مشاكس  كقط

 من اغاني االمھات ألطفالھن وتھز المھد)  (تترنم یاقوت بأرجوزة
حتى ی�ب�ت�ك�ر اروع فص�ال   صفوان : اللیلة سأطلق العنان لھذا المقص

بخیـوط من شغاف القلب .. ت�م�ام�ا   االثنان  لطفل جمیل وسنخیطھ نحن
 كما یفـعل اآلدمیون ولكن بطریقة مختلفة

 (تجمد حركة یاقوت ... ثم تضرب على المھد بجزع)
صفوان : نعم یاقوت..البد وان یكون بط�ری�ق�ة م�خ�ت�ل�ف�ة.. اع�رف ان�ك 
عندما تنامي كل لیلھ كنت تتوسدین امنیة ان یكـون ل�ك ط�ف�ل م�ن ھ�ذا 

 . البغال التلد الرجال یا حبیبتي البغل الماثل امامـك وكالعادة اھمس لك
 (تتذمر یاقوت وتنھار بین الدمى)

صفوان : فأذن لیس امامي اال ان اسرد لك الحكایات مثل كل لیلة ح�ت�ى 
ببساطة ال املك اج�اب�ة م�ح�ددة   تنامـین ویغفو في خاطرك السؤال ألني

ل��م��ا ی��ح��دث .. ك��ل م��ا اع��رف��ھ ان��ي اع��ی��ش م��ع��ك ف��اج��ع��ة ف��رض��ی��ة 
 من غیمة عابرة عبر تلك الفتحة النائیة  كنا قد سقطنا  مبھمة ..ربما

في السقف تباعا في شتاء ممطر, وربما ی�ك�ون ال�ح�ال اب�ع�د م�ن ذل�ك 
بكثیر ..ولیس بعیدا ان یكون االمر حدثا مركبا خ�ارج ك�ل االح�ت�م�االت 
والتصورات وینطوي على سر دفین .. ل�ك�ن ال ع�ل�ی�ك ..س�أح�ك�ي ل�ك 

 ...حكایة من الف حدث وحدث
 (یمسك صفوان بإحدى الدمى)

صفوان : ماذا تود السیدة ان اسرد لھ�ا ال�ل�ی�ل�ة.. اط�ل�ب�ي م�ا تش�ائ�ی�ن 
واآلخ�ری�ن..   االول�ی�ن  من خراف�ات سیدتي ففي جعبتي كل ما یطیب لك

لقد الھمتني فط�رت�ي ان اع�رف ك�ل االس�م�اء..وان ادخ�رف�ي ذاك�رت�ي 
ابجدیات كل االشیاء حتى اول بزغ لدھشتي بك حین افقت یوم�ا ألج�دك 

تتوسدین وحدتي ھنا في ھذا المكان االصم دون ان اع�رف م�ن   وانت
ی�وم�ھ�ا ان�ك م�ن ك�وك�ب   .. خیل الي تفاصیلھا ما زلت احفظ ادق  انت

 آخر .. اتودین ان اسرد لك ما كان یعتریني لحظتھا...؟
 یاقوت تطرق براسھا)

ما رأیك في ان احدثك ع�ن ال�ج�زی�رة ال�ت�ي ل�ط�ال�م�ا  .. صفوان : حسنا
ش�م�وس ل ات�غ�رب ..ج�زی�رة م�ن   فی�ھ�ا وط�ن�ا م�ن  حلمت ان اقیم لك

 وكل العصور نھارات.؟ نھارات دائمة .. كل الفصول فیھا نھارات
 یاقوت : (ال ترد)

صفوان : اعرف انھا اضغاث احالم ..طیب.. م�ا رأی�ك ف�ي ان اح�دث�ك 
فیھا الى خ�ارج ھ�ذا ال�ق�ب�و ع�ب�ر ت�ل�ك   ھذه اللیلة عن آخر مرة نظرت

 . الفتحة النائیة في السقف
 (موسیقى توجس من داخل راس یاقوت وتنظر الى االعلى)

وال�ع�ائ�م�ة خ�ارج ك�ل ت�ق�وی�م�ات .. ال�غ�ائ�م�ة  في تلك الل�ی�ل�ة :صفوان 
صنعت ھذا الحبل وتسلقت الى الس�ق�ف ون�ظ�رت ال�ى   كنت قد  االزمنة

 !.یاقوت .. لقد رأیتھ الخارج ... یاه ...ھالني ما رأیت... وما سمعت
وبش�ك�ل   یعود مؤثر تمزیق القماش م�ن ال�خ�ارج  ... (ضربة موسیقیة

 وتصاب على أثرھا یاقوت بالتشنج وترتجف ھلعا) اشد
صفوان : نعم لقد رایتھ یاقوت... ب�أم ع�ی�ن�ي رأی�ت�ھ وھ�و یض�ع آخ�ر 

یھجعون بص�م�ت�ھ�م االبـ�دي ف�ي االق�ب�ی�ة   اللمسات لخریطة العباد وھم
االخرى..كان یزرع الخوف في اوردتـھم ومضى مترنحا الى مخدعھ .. 

 اظنھ كان ثمال ..او یخیل الي انھ كان على قدر كبیر من النشوة على
 االق�ب�ی�ة ب�ط�ون ال�ق�ھ�ر م�ن  اقل تقدیر .. لق�د ...ل�ق�د ش�م�م�ت رائ�ح�ة

 ق�ب�ون�ا تش�ب�ھ ال�ى ح�د ك�ب�ی�ر  لھذا القبو ..انھا اقبیة اخ�رى المالصقة
األزلي ھذا .. لكنھا اكثر سریة واشد غموض�ا.. وب�ی�ن ال�ح�ی�ن واالخ�ر 
كنت أراه وھو یسعى الى اختراق قشور ادمغتھم لین�ظ�ر م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن 

مشروعة.. فھو یخشى المؤامرة ویحرص ف�ي ان ی�ع�ل�م ش�وارد   احالم
ك�ان�وا   ف�ي ك�ل ح�ی�ن  وھو یحصي أنفاسھم  مرعوبا  االمور... شعرتھ

ال�م�ط�ر م�درارا..   یسفون خوفھم بصمت كما البالوعات حینم�ا ی�ن�ھ�م�ر
زوای��ا االق��ب��ی��ة ال��ل��زج��ة وب��أن��ف��اس م��رت��ج��ف��ة ..   وی��ح��ت��ش��دون ف��ي

ب�ھ�م�س خ�ف�ی�ض..رب�م�ا ك�ان�وا   كنت اسمعھم الغط�ی�ن  واجفة  وقلوب
ال�وحش�ة ع�ل�ى   ص�الة  ك�ان�وا یص�ل�ون  ی�ق�رأون ال�ت�ع�اوی�ذ.. او رب�م�ا

 .  انفسھم ...اقبیة .. وقرود
 كمن صعقت .. یتحدث صفوان بصوت خفیض)  (تجمد حركة یاقوت

خ�الف   صفوان : نعم انھا قرود یا ی�اق�وت ... ق�رود ع�ق�ی�م�ة ھ�زی�ل�ة
س�م�اس�رة   یحف بھ  جنونھ  عنفوان  صورتنا انا وانت ویقف ھو وبكل

ال�ن�ش�وة ك�م�ا   وھو ینظر من شرفت�ھ وی�ل�ع�ق  من شیاطین .. لقد رایتھ
یجتر الخنزیر لعابھ .. وبین الحین واآلخ�ر.. ك�ن�ت اس�م�ع ض�ح�ـ�ك�ات�ھ 

الشوھاء وھو یسعل من فرط سجائره ال�م�س�ت�وردة م�ن وراء  الداعرة
وی�ع�ب ال�خ�م�ـ�رة   ح�د الس�ف�اھ�ة  م�دم�ن�ا  االكوان وینفث الدخان ..ك�ان

الش�رف�ة ت�ك�ف�ي   جوفھ غیر آبھ بالعباد .. كانت المسـافة بیني وبی�ن  في
النعاش الرغبة في ان اراه على حقیقتھ ..لم ی�ك�ن م�ھ�ی�ب�ا ك�م�ا اط�ن�ب 

 ال�م�اج�ن�ة.. وح�ی�ن واالجراء.. وذوي االق�الم ..من الشعراء المداحون
الفضیة العائمة كغمامة في كبد الس�م�اء زادن�ي   من شرفتھ اكثر اقتربت

ش�ھ�ب�ا ..   بركان تم�ط�ران  كفوھتي  ذلك وضوحا فتبحرت فیھ.. عیناھا
 وتقذفان بالحمم وھو یتط�ل�ع ال�ى ك�ل ج�ھ�ات االرض ..وك�ان م�ح�اط�ا

ویقف على یسار شرفتھ سی�اف وب�م�رأى   بالجواري الحسان والولدان
س�م�س�ار ل�ق�ی�ط ..دب�ق..   ی�ق�ف  یم�ی�ن الش�رف�ة  مفزع حد الھلع وعلى

 .. للبیع  مزاد حیاء عن  سمعتھ وھو یعلن بلسان عار من كل
 احدى الدمى الھجینة ویقلد صوت السمسار)  (یتناول صفوان

صفوان : من یشتري قرودا ناطقة ایھا السادة ... من ی�رغ�ب ب�اق�ت�ن�اء 
ھذا قرد مھرج یمتھ�ن الس�رد ب�ط�راف�ھ ..   فیؤنس وحشتھ  قرد یتحدث

الش�خ�ص�ي.. وھ�ذا   وھذا قرد یحفظ اسراركم .. وتلك قردة ل�ال�س�ت�خ�دام
قرد ولید سیعید الیكم ومضات من ط�ف�ول�ت�ك�م ال�ت�ي انس�ل�ت م�ن ب�ی�ن 

عل�ى ق�در ك�ب�ی�ر م�ن االت�زان یس�رد ل�ك�م   كالرمل .. وھذا قرد اناملكم
ضجر بعد الیوم وال س�أم ... ھ�ل�م�وا ی�ا   الحكایا والمالحم واالسمار فال

وال�ت�ق�ص�ی�د   سادة .. اقتنوا ما تشاؤون م�ن ال�ق�رود ..ن�ق�ب�ل الش�ی�ك�ات
 . المریح ...والبیع باآلجل .. وبال كفیل
ك�م ھ�و م�ؤل�م ان ی�ل�وك آدم�ی�ت�ك   صفوان : (یلقي بالدمیة وی�ت�ح�دث)

م�ن وث�ن   سمسار موتور...ویلقي بھا الى المسافل وب�ت�ف�وی�ض م�ط�ل�ق
مخمور.. وكم ھو بغیض ان ت�ع�ل�ن اس�ت�س�الم�ك ل�ق�واد م�أف�ون واب�ن 

ل��ی��ب��دأ ال��م��زاد ...   یص��ف��ق ی��ا ی��اق���وت  أب��ی��ھ ..ك��ان ال��ج��م���ی��ع
 .. ال�ق�رود  ب�ی�ن ق�ط�ی�ع  وانسللت بتؤدة حتى وجدت�ن�ي  مكاني فغادرت

 الذي كنت فی�ھ ع�ل�ى ی�ق�ی�ن م�ن ان ال اح�د  الى الحد كانوا یشبھوني
بیننا.. وف�ي ال�ل�ح�ظ�ة ال�ت�ي أم�ر ف�ی�ھ�ا   یكتشف ادنى فرق  یستطیع ان

ال�ك�اس�دة ,ص�رخ�ت ان�ا   ل�ب�ض�اع�ت�ھ  السمسار قردا ان یتف�وه ت�روی�ج�ا
اعود الى ھ�ذا   ألغادر محنتي فال  صوتي ...لعل احدھم یبتاعني  بأعلى

 ...القبو فصرخت بقوة
 (یطلق صفوان اصوات تشبھ اصوات ال�ق�ردة وی�ت�ص�رف ك�ق�رد وھ�و

 ویتأرجح)  یتسلق الحبل وسط القبو
صفوان : أنا قرد یا سادة ... قرد حكواتي ی�م�ت�ھ�ن الس�رد... وس�أس�رد 

التھ�ری�ج   قرد .. وسلیل امة قردیة تمتھن علیكم الحكایا .. أنا قرد وابن
وبما یطی�ب ل�ك�م ف�ي ان   بمجون ..لقد خلقت  وارقص  اغني .. بامتیاز

اكـون مجرد اضحوكة .. فمسخت على ما انا علیھ من ضـعة وانح�ط�اط  
طریق .. انا قرد یحترف التمل�ق لس�ی�ده ح�ت�ى یش�ب�ع   فال اعرف للعزة

ذل وان�ك�س�ار.. ل�م   ل�ی�زی�د ..ان�ا عص�ارة  فیمسح عل�ى راس�ھ  خیالءه
 فطرت علیھا..بل حرصت عل�ى ان  التي تعلمني امي ان اغادر قردیتي

كل فروض الطاعة والخنوع حتى احدودب ظ�ھ�ري   تطعمني مع حلیبھا
ف�ال�ث�م�ھ�ا   وھ�ي ت�رك�ل�ن�ي  الثقیلة ی�ا س�ادة فما عدت ارى غیر اقدامكم

فأدمنت شأني ..واوصاني ابي المخضرم بالقردیة حتى النخاع ان الع�ق 
وب�ف�م   م�ن ف�ت�اة ع�ط�ف  فیض ج�ب�روت�ك�م  من  یتساقط  بلساني كل ما

م�ذ  قرد معروض للب�ی�ع  یا سادة... فأنا  بالخرس... من یشتریني  مخاط
 . ابصرت الدنیا

(تزداد حركة صفوان القردیة ویطل�ق ال�ت�ص�وی�ت�ات ف�ت�ج�ھ�ش ی�اق�وت 
على االرض وی�ت�ح�دث ب�ان�ك�س�ار   بالبكاء فیترك صفوان الحبل لیسقط

 ولوعة)
صفوان : ابكي یاقوت ...ابكي ... فلیس امامنا سوى الدموع لنغسل م�ا 

دف�ع�ا   من مآس ندفع ضریبتھا م�ن آدم�ی�ت�ن�ا تقترفھ احالمنا المشروعة
ل�وال ان   ق�ل�ب غ�ای�ت�ي  كدت ان انجح لیلتھا في ان اص�ی�ب .. للشبھات

 ث�م ص�ف�ق .. شزرا .. فابتسم بمكر بعد ان اكتشف حقیقت�ي  نظرني ھو
الس�م�س�ار   ی�ھ�م�س ف�ي اذن  وضحك مأل شدقیھ .. ولن یتوانى في ان

بعینیھ كل الح�رائ�ق ح�ی�ن ن�ظ�ر ال�ي .. ف�ادرك�ت   اوقدت  بعض كلمات
من مكان الى آخ�ر ..ك�ان   یطاردني  وھربت ..وصار السمسار  المغزى

 ویعبر االزم�ن�ة ب�ل�م�ح ب�ال�ب�ص�ر  یطیر خلفي بجناحین من لھب ودخان
 ... یمزق الحجب مزمجرا  ھو  وصوتھ

ف��ت��ص��م ی��اق��وت ع��ل��ى   (ی��أت��ي ال��ى االس��م��اع م��ؤث��ر ت��م��زی��ق ق��م��اش
 وكذلك صفوان ... لحظات ویجلس صفوان منكسرا)  اذنیھا

االن یاقوت ... مطارد حت�ى آخ�ر ح�ف�ی�د ..م�ط�ارد   صفوان : انا مطارد
م�ن�ي   غ�ادرت ھ�ذ ا ال�ق�ب�و س�ع�ی�ا  ألني اك�ت�ش�ف�ت ال�ح�ق�ی�ق�ة ب�ع�د ان

 عن سؤال�ي ال�ی�ت�ی�م ...وس�ی�ت�م اع�ت�ق�ال�ي ب�أی�ة ل�ح�ظ�ة  بإجابة  للظفر
وسأحاكم ألني رفض�ت ان ان�ت�م�ي ال�ى ھ�ؤالء ال�ذی�ن ص�اروا م�ط�ی�ة 

لكم تخیلت اني ساقف في قف�ص االت�ھ�ام ب�ی�ن   الوالءات ألوثان االرض
وال�ح�ك�م ..وال    الخ�ص�م  فھو  یدي وثن تحتشد في قبضتھ كل العناوین

 مفر من ان اجلد .. او ارجم ..او ی�ھ�در دم�ي.. ك�ل ذل�ك ك�ان ی�ع�ت�م�ل
لی�ل�ت�ھ�ا ك�ن�ت ح�اذق�ا ... براسي حین اطلقت للریح ساقي سعیا للخالص

ك�ع�اب�ر س�ب�ی�ل ح�ت�ى   ف�ت�ن�ك�رت ب�ب�الھ�ت�ي  التمویھ  من اجل  بالھروب
 قدماي الى ماال اتوقع ان ارى یاقوت  قادتني

 (تنتاب صفوان ارتجافھ في جسده)
الش�وارع ال�خ�ل�ف�ی�ة ل�ل�م�دن ال�ب�ع�ی�دة ال�ت�ي   صفوان : فح�ی�ن س�ل�ك�ت

الحص�ر   اوث�ان وش�رف�ات  رایت اكثر م�ن ھ�و..  بالخدر والفجور  تغط
 على االسواق.. والساحات... والطرق�ات  وتطل  تمتد الى ماالنھایة  لھا
وی�دق مس�ام�ی�ر ..  م�ن ال�ت�اب�ع�ی�ن  وكل وثن كان یتربع ع�ل�ى ع�رش..

ب��م��خ��ت��ل��ف   س��ط��وت��ھ ف��ي ال��رؤوس ال��م��ج��وف��ة ك��ط��ب��ل .. وت��اب��ع��ون
 والنك�س�ار  من الخنوع  ویجلدون اجسادھم بسیاط  یسجدون  االجناس

اك�ث�ر   لوثنھ .. وكلم�ا ت�وغ�ل�ت  یھتف تبعا لھذا  والمھانة .. والكل كان
البعض یقدم القرابین ..وال�ب�ع�ض    انتشارا ..كان  زادت الشرفات  كلما

ف�ي الش�اش�ات   حین یظھ�ر ام�ام�ھ�م  لشبح وثن  مسعورا  االخر یھتف
یستھدف ..وثن یخاف الموت..!! وآخرون ی�رقص�ون   الكبیرة مخافة ان

امام نصب وث�ن م�ات ق�ب�ل ق�رون وال�ب�ع�ض   على المعازف وھم عراة
یولد بعد .. ام�ا االغ�رب م�ن ك�ل  االخر كان منھمكا في تصنیع وثن لم

م�ھ�رج�ان االوث�ان.. وث�ن   مررت بقوم یعبدون انفسھم .. انھ  ھذا حین
م�ن اح�ك�ام   یلعب القمار.. وآخر یصطاف بش�الالت ن�ی�اك�را ك�ل�م�ا ف�رغ

 وی�ت�اب�ع  قبضتھ على تابعیھ ..وثن آخر لھ حسابات في كل بنوك ال�ع�ال�م
البورصھ ..وآخر لھ جزر تغص بما ی�ك�ف�ي م�ن ال�ح�ور ..ووث�ن ی�ك�ره 

الوالء ..ویبغض فكرة الخوض في االنعتاق لذا ی�ع�م�ر االوط�ان   مالحدة
مأتما بالمشانق للمنشقین وذوي الكرام�ة ... ف�م�ا ك�ان   باالقبیة ..ویقیم

الس�ی�ف   اول وث�ن.. ف�وض�ع  امامي لیلتھا اال ان احتمي عن�د س�ق�ی�ف�ة
ح�ف�ی�د, وث�ن ی�ح�رم ال�ح�الل   بالبیع�ة ح�ت�ى آخ�ر  نحري وطالبني  على

الح�ت�م�ي بس�ق�ی�ف�ة   مع الفط�رة.. ف�ھ�رب�ت ث�ان�ی�ة  كل ما یتقاطع  ویبیح
وطالب�ن�ي   آخر..لم امكث طویال بین یدیھ ..كان بارعا في االخصاء  وثن

مع�ت�وه   حتى وجدتني بین یدي وثن  ان ارقص كغانیة ... فھربت خلسة
 آخر حدیث عھد بالطغیان .. لكنھ نزق ومراھق .. نازعني في ان یخ�ت�م

ك�ل ذل�ك ی�ح�دث .. على جبھتي الكون لھ مملوكا حتى ال�م�وت ف�ھ�رب�ت
ل�ی�ن�ال   وكان السمسار یقتفي أثري ...كان یرید ان یظفر بي حیا او میت�ا

مقبرة حبلى باالس�رار .. ع�ن�د ذاك ان�ح�س�ر   حتى وصلت الى  الجائزة
وحدھم الم�وت�ى  ...  فال اوثان تقیم في المقابر یایاقوت ...  االوثان دور

الطریق الى السماء ... لیس سوى شواخص ألناس مات�وا ف�ي  یسلكون
والب�ع�ض م�ات م�ن�ت�ح�را ..رای�ت�ھ�م ی�ج�ل�س�ون ف�ي  الحروب واالزمات

سمسار او وثن ... ویندبون حظ�ھ�م   وھم یقرأون الصحف دون  حلقات
شقائھم... نظروني فضحك�وا   في ابدیة  العاثر ویھرسون ارواحھم ندما

ای�اك ان  ..  مأل االشداق قالوا وبلسان عربي فصیح وبال ادنى ع�ج�م�ة
ب�ت�ردد ...ف�ق�ال   دن�وت م�ن�ھ�م  !!..  تموت من اجل دجاج�ة او ب�ی�ض�ة

ص���ح���ف   الت���خ���ف... خ���ذ اق���رأ ..أق���رأ...أق���رأ  اق���دم���ھ���م ھ���الك���ا
 اس�م�ي  یاصفوان ..كانوا یعرفون   لتعرف من انت  واالخرین  االولین

كان ص�ف�وان�ا ف�ي س�اب�ق   یایاقوت... اتعلمین لم ..؟ الن كل واحد منھم
 ..... نلتقیكم في الجزء الثانيیاقوت..     واالغرب مما ھو اغرب عھد

و   
 دیودراما

 

(الى آدم المخبوء في اوردتنا مثل قافیة 
 بقصیدة شعر صوفیة)
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فجأة رأى أطرافھ مندفعة إل�ى األم�ام، 

شعر بقلبھ یلھث خل�ف ام�رأة م�رق�ت 

من أمامھ كأنھا برق أض�اء واخ�ت�ف�ى 

 ..في زحمة الشارع

علیھ أن یت�رك م�ك�ان�ھ ل�ل�ح�اق ب�ذل�ك 

البرق، خطوات بسیطة شعر ب�ن�ف�س�ھ 

كأنھ علم تتقاذفھ ریح غاضبة. ھم�س 

ل�ن�ف�س�ھ ب��ع�ی�ن ح�ی�رت��ھ؛ م�ا ال�ع�م��ل؟ 

سأل�ح�ق ب�ھ�ا.. ل�ك�ن ك�ی�ف س�ت�خ�رج 

كلمات من فم مشدود.. علي ال�ت�ح�دث 

مع نفسي أوالً.. أكید ستظھ�ر ط�اق�ت�ي 

ومعرفت�ي ب�أص�ول ح�دی�ث ال�ع�ش�ق.. 

ومن ثم.. من ثم س�أت�ع�رف ع�ل�ی�ھ�ا... 

ان��ت��ظ��ري.. س��أق��ول ل��ھ��ا.. ل��و ق��رأِت 

أفكاري وخواطري وما بي من شع�ور 

أتجاھك.. فأنك عش�ت�ار ال�ق�ادم�ة م�ن 

ذل�ك ال��زم�ن ال��ب�ع�ی��د.. ن�ع��م س�أج��رب 

ذك�ائ�ي.. س�أت�ق�رب م��ن�ھ�ا، ات�أم�ل�ھ��ا، 

سأدور حولھا.. آه من عیون الن�اس.. 

ستتناھشني ع�ی�ون ال�ن�اس.. س�أق�ول 

لھا أنِت جمیلة.. س�ت�ق�ول ل�ي؛ ش�ك�راً 

على ھذا اإلطراء.. س�أرت�ب�ك وت�زوغ 

عیناي باحثة عن موطئ ل�روح�ي ف�ي 

خضم بحر اللھفة مثل ب�ح�ار ض�اع�ت 

 ..سفینتھ وفیھا كل ما ھو نفیس

أردفت ھي؛ لقد سمعت ھمساتك.. ھ�ل 

حقاً أعجبك جمالي.. ھل حقاً أنا رقیقة 

إلى ھذا الحد.. أنت لم تلمس�ن�ي ب�ع�د.. 

ألیس فيَّ ما لم تعرفھ بع�د..؟ س�ی�دت�ي 

لو كان الكون مثل جمالك ورق�ت�ك ل�م 

تكن ھناك حروب ك�ون�ی�ة ول�م ی�ف�ك�ر 

نابلیون بسقوطھ باالمتحان ولم یدخل 

الدكتاتور إلى البلد المجاور بحثاً ع�ن 

النصر ال�خ�س�ران.. أش�ی�اء وح�وادث 

 ...كثیرة لم تحدث... لو.. لو

جلسا في مقھى أمام فنج�ان�ي ق�ھ�وة.. 

قلبت ھي فنجانھ وأبحرت عیونھا ف�ي 

فوھتھ.. خ�رج�ت م�ن رح�ل�ت�ھ�ا وھ�ي 

تھمس لنفسھا.. بلد جدی�د خ�ال�ي م�ن 

القیم.. فیھ حق�ائ�ب ك�ب�ی�رة وص�غ�ی�رة 

تمثل فقراء وأغن�ی�اء.. ال ت�وج�د ف�ی�ھ 

أدوات كتابة ودفاتر.. ف�ی�ھ ب�الب�ل ف�ي 

اقفاصھا وعصافیر شاردة.. لیس فی�ھ 

ج��ن��ة وال م��ن��ط��ق��ة خض��راء.. ب��رك 

مستنقعات ودم یسیل ھنا وھناك.. ث�م 

رفعت رأسھا لتسمعني ھمسھا.. ھناك 

حرب بعی�دة األج�ل ل�ی�س ل�ھ�ا س�ب�ب 

معروف.. ك�م�ا ی�ؤخ�ذ ال�خ�روف إل�ى 

الذبح وھو ال یعرف السبب ب�ع�د ألن�ھ 

ی��رى ك��ث��ی��ر م��ن ال��ح��ی��وان��ات غ��ی��ره 

 صالحة لألكل والطبخ.. لَِم ھو فقط؟

كان ھو صاغراً ب�ذھ�ول ت�ح�ت وط�أة 

طبول، مسامیر تدق رأسھ ال عھدة لھ 

بھا.. سی�دت�ي ھ�ل أن�ِت ع�ّراف�ة؟ ل�ق�د 

أقعدتیني وسط ف�ن�ج�ان�ي ورم�ی�ت�ی�ن�ي 

بوابل من نفای�ات ودم وش�رور.. ھ�ل 

ستتركیني قابعاً في ف�ن�ج�ان�ي.. ع�ادت 

 : إلى فنجانھا وھي تكلمني

 ـ ما بك... ما حكایتك؟

وھل ظلت لي ح�ك�ای�ة غ�ی�ر ح�ك�ای�ت�ي 

معك.. كنت أشعر ب�ال�غ�ث�ی�ان ق�ب�ل أن 

أراك.. وھا أنا بین یدیك ط�ی�ر ی�م�رح 

في حقول السعادة الغامرة.. كل ش�يء 

 ..فّي أنقلب وعاد إلى طویة أخرى

 ـ علیك أن تقتنع؟

 ـ بماذا؟

 ـ أنك شاعر

ـ أنك ش�اع�ر.. والش�ع�راء ی�ع�ش�ق�ون 

 بسھولة

 ـ وما الخطر في ھذا؟

 .ـ لكن الحیاة لیست ھكذا

 ـ وما حاجتي لحیاة لیست ھكذا..؟

رفعت رأسھا من فوھة فنجاني لتبوح 

لي.. أنھا المرة األخیرة التي س�ت�ح�ب 

ف��ی��ھ��ا.. ح��ذار م��ن ھ��ذا ال��ح��ب أی��ھ��ا 

الغریب.. فنجانك سیط�ع�ن�ك.. ال ت�ظ�ل 

أحمقاً، مندفعاً، الھثاً وراء ال�ن�س�اء.. 

ستذبح كالنعاج وس�ت�ت�ك�س�ر ع�ظ�ام�ك 

وستقرع نواقیس ال�ح�رب م�ن ج�دی�د 

وس��ت��ل��ب��س ال��ن��س��اء أج��م��ل ال��ث��ی��اب 

وسیرقصن فرحاً طرباً ویشربن ن�خ�ب 

 حیاتك الجدیدة. 

وسیقرأ النشید الوطني على جنازتك.. 

ب��ع��دھ��ا س��ت��س��ت��س��ل��م وت��رف��ع ال��رای��ة 

البی�ض�اء خ�ل�ف ذل�ك ال�ج�دار األب�دي 

وسیع�ل�ن م�وت�ك ب�ال�م�ذی�اع ال�وط�ن�ي 

والتلفاز الوطني والصح�ف ال�وط�ن�ی�ة 

 ..الیومیة

 ـ ولَِم كل ھذا سیدتي.. ماذا جنیت..؟

ـ ج�ن�ای�ت�ك أن�ك ت�ع�ی�ش ف�ي أرض ال 

تعرف الحب.. ومع بش�ر ال ی�ؤم�ن�ون 

 ..بالحب

خ�رج م�ن اخ�ت�ب�اره ل�ن�ف�س�ھ خ�اوی�اً، 

مترنحاً ثم غادر الم�ق�ھ�ى ول�ع�ن ت�ل�ك 

اللحظة المفاجئة البارقة التي أوصلتھ 

 ..إلى الموت

 قصة قصیرة   

  إمع

 

 ھولند -بغداد   /نعمة یوسف
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 حسن نصراوي/ العراق
 

ولد الفنان الراحل سلیم البصري (سلیم عبد الكریم البصري) بمحل�ة ال�ھ�ی�ت�اوی�ی�ن   
م بأول فرقة أھلیة للتمثیل وكان م�ق�رھ�ا ق�رب 1942والتحق في سنة   م1926عام 

وت�خ�رج  1950ساحة الرصافي الحالیة في بغداد. ودخل كلیة اآلداب والعل�وم ع�ام 
قسم اللغة العربیة قدم الفنان البصري ع�دة أع�م�ال مس�رح�ی�ة ك�ان  1954منھا في 

أھمھا (الصحراء) لیوسف وھبي ومثل فیھا أحد الشیوخ الثائرین وتم عرضھ�ا ف�ي 
ثم حدث إن انقطع الفنان سلیم البصري ع�ن ال�ت�م�ث�ی�ل   سینما عالء الدین في وقتھا

ثم عاد ل�ی�ق�دم مس�رح�ی�ة (س�ل�ی�م ال�ب�ص�ري ف�ي س�اح�ة  1948 -1944بین عامي 
وت�خ�رج  1950التدریب) دخل بعدھا كلیة اآلداب والعلوم قسم اللغة ال�ع�رب�ی�ة ع�ام 

وكان من أساتذتھ آنذاك (جبرا إبراھیم جبرا وجم�ی�ل س�ع�ی�د وع�ب�د  1954منھا في 
العزیز الدوري الذي كان عمید الكلیة في وقتھا بعدھا أصبح الفنان البصري رئ�ی�س 
المسرح ال�ج�ام�ع�ي ف�ي ك�ل�ی�ة اآلداب ف�ي ب�غ�داد وخ�الل�ھ�ا ق�ام ب�ت�ق�دی�م ع�دد م�ن 
المسرحیات و التمثیلیات نذكر منھا (فنان رغما عنھ) أنتق�د م�ن خ�الل�ھ�ا ال�م�ذاھ�ب 
الحدیثة في الرسم التي كانت أقرب للعبث والنزق م�ن�ھ إل�ى ال�ج�د وال�ف�ن ال�ج�م�ی�ل. 

إلى ال�ك�ت�اب�ة  1961أتجھ في عام 
ال�ح�ی�اة ف�ي ال�م�ح�ل�ة   واست�ھ�واه

ال��ب��غ��دادی��ة ال��ق��دی��م��ة ل��ت��ع��ایش��ھ 
واندماجھ فیھا وكانت نتی�ج�ة ھ�ذا 
ال��ت��ع��ای��ش وال��خ��ب��رة ال��ط��وی��ل��ة 
ال��خ��روج م��ن خ��الل س��ی��اق��ات��ھ��ا 
برائعتھ التي ط�ب�ع�ت اس�م�ھ�ا ف�ي 
ذاك�رة ال��ع��راق�ی��ی��ن ف�ي مس��ل��س��ل 
(تحت موس ال�ح�الق) ال�ذي ق�ام 
بالتمثیل فیھ بدور الحج�ي راض�ي 
الذي تمیز بتلقائیت�ھ واس�ت�راخ�ئ�ھ 
واللكنة البغدادیة االصیل�ة وال�زي 
ال��ب��غ��دادي وال��م��ح��ل��ة ال��ب��غ��دادی��ة 
بناسھا وعاداتھا وتقالی�دھ�ا ال�ت�ي 
تتسم بالمحبة والن�ب�ل والش�ھ�ام�ة 
وھنا اذكر ان المسلس�ل الس�وري 
الشھی�ر (ب�اب ال�ح�ارة) اخ�ذ م�ن 
روح وجوھر تحت موس الح�الق 
الكثیر م�ن خ�الل ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 
ال��ت���راث الش���ع���ب��ي م���ن ازی���اء 
واكسسوارات ودیكور الحارة الشعبی�ة.. رغ�م بس�اط�ة ال�ح�وار وس�ال�س�ت�ھ وح�ت�ى 
تقنیات االستدیو واالخراج كانت بسیطة جدا... لكن عفویة واداء الممثلین جع�ل م�ن 
تحت موس الحالق عمل عالق في الذاكر وال یمكن ان یمحى بسھولة وكان ل�خ�ب�رة 
وحنكة وتبحر الفنان سلیم البصري في اصول المحالت الشعبیھ العراقیة وت�رج�م�ھ�ا 
كمادة درامیة القت النجاح الساحق في حین�ھ�ا وح�ت�ى االج�ی�ال االن تس�ت�م�ت�ع ج�دا 

وأخرجھا حینھا المخرج العراقي ع�م�ان�وئ�ی�ل رس�ام  عندما تبث تلك المادة الدرامیة
واراد من خاللھ نقد ب�ع�ض ج�وان�ب ح�ی�اة اإلنس�ان ال�ع�راق�ي ف�ي وق�ت�ھ والس�ی�م�ا 

ولم یتوان البصري في المشاركة في السینما حیث شارك ف�ي   موضوع محو األمیة
ث�م ت�وال�ت ب�ع�دھ�ا  ) إخراج حكمت ل�ب�ی�ب1963فیلم (أوراق الخریف) نھایة العام (

للمخرج إبراھیم عبد الجلیل) (ع�م�ارة  1984أعمالھ السینمائیة وھي (فائق یتزوج 
للمخرج صاحب حداد) و(العربة وال�ح�ص�ان ل�ل�م�خ�رج الس�وري م�ح�م�د م�ن�ی�ر  13

 -أما مساھماتھ الرائدة في مجال التلفزیون فھي: (النسر وعیون ال�م�دی�ن�ة   (فنري
وت��م��ث��ی��ل��ی��ة (ھ��واج��س  األح��ف��اد وع��ی��ون ال��م��دی��ن��ة -ال��ذئ��ب وع��ی��ون ال��م��دی��ن��ة 

ال�ف�ن�ان   وفي آخر س�ن�ي ح�ی�ات�ھ ان�زوى وغیرھا من األعمال التلفزیونیة  الصمت)
سلیم البصري بعیداً عن األضواء حتى وافتھ المنیة في منزلھ ب�ت�أری�خ ال�ث�ام�ن م�ن 

 في بغداد. 1997أیار 
ھذا الفنان العظیم الذي امتع المالیین وكان ش�غ�ل�ھ�م الش�اغ�ل ح�ی�ث ك�ان ی�ت�س�م�ر  

ویترقب المتلقي العراق بث حلقة جدید من مسلسلھ الشعبي ال�م�ح�ب�ب ت�ح�ت م�وس 
الحالق ھذا الفنان عندما غادر الحیاة لم یحمل نعشھ ویحضر جنازتھ ف�ق�ط ش�خ�ص 
واحد وھو تؤم اعمالھ حمودي الحارثي الذي حم�ل�ھ ف�ي س�ی�ارة اج�رة ال�ى م�ث�واه 
االخیر في مقبرة دار السالم في النجف. لالسف ھكذا یرحل النبالء دون ان ی�ل�ت�ف�ت 
الیھم االخرون الذي كانوا یوما مصدر سعادتھم ... الذك�ر ال�ط�ی�ب ل�ف�ن�ان�ا ال�ع�م�الق 

 فانت حي في ذاكرة الجمال واالبداع العراقي والعربي.
 

أن مشروع جریدتكم "العراقیة االسترالیة" اص�ب�ح مش�روع�ا ج�م�ع�ی�ا   

تلتف حولھ نخبة رائعة من المثقفین والفن�ان�ی�ن  م�ن  ثقافیا وفكریا وفنیا

 الموھوبین والمبدعین وحملة الشھادات العلیا.

نفتخر بأن جریدتنا قد أبدعت في جمیع المجاالت الس�ی�اس�ی�ة، ال�ف�ك�ری�ة، 

الثقافة، كافة فروع الفنون، وكافة اجناس األدب، فبات�ت خ�ی�م�ة ل�ج�م�ی�ع 

 المثقفین من داخل وخارج االقطار العربیة. 

م ل�ت�وق�د 2020وھا نحن االن جمیعنا في انتظار ال�خ�ام�س م�ن اك�ت�وب�ر 

جریدتكم "العراقیة االسترالیة" ش�م�ع�ت�ھ�ا الس�ادس�ة عش�ر، واص�ب�ح�ت 

صحیفة رصینة من بین صحف الع�ال�م رغ�م الص�ع�اب وال�م�ش�اك�ل ال�ت�ي 

 حاولت عرقلة عجلة تقدمھا وانطالقا نحو االبداع والتنویر.

ان تلك النجاحات الكبیرة للجریدة لم تاِت من فراغ بل كانت نتیجة ج�ھ�د  

كبیر من كادر الجریدة والمتمثلة برئیس تحریرھا الفنان الدكت�ور م�وف�ق 

ساوا ونائبتھ ھیفاء متي من تنضیدھا وتصمیمھا وطبعھا وت�وزی�ھ�ا ف�ي 

 استرالیا والى جمیع انحاء العالم.

تأتینا، مشرقة، الجریدة، صباح كل یوم أربعاء وھ�ي م�ح�م�ل�ة ب�ال�ج�م�ال 

والحب من نتاجات اصدق�ائ�ن�ا ال�م�ث�ق�ف�ی�ن، وع�م�د ك�ادر ال�ج�ری�دة ع�ل�ى 

االستجابة لكل الناشرین الھواة والشباب والرواد بك�ل ح�ری�ھ ف�اص�ب�ح�ت 

 الصوت الثقافي الحر مما حدا بنا ان نفتحر بھا وبنا تفتخر بفرح ومحبة.

ومن خالل ھذه المقدة البسیطة البد ان ن�ذك�ر م�ا ع�ك�ره وی�ع�ك�ر ص�ف�اء 

فرحتنا بعض الكتاب القالئل ج�دا ال�ذی�ن ال ی�ع�ی�رون اھ�م�ی�ة ل�ل�م�ن�ش�ور 

والناشر، وكل ما یھمھم ھو نشر نتاجاتھم، ثم لیبادروا مس�رع�ی�ن ع�ل�ى 

نشر نتاجاتھم عبر قنوات التواص�ل االج�ت�م�اع�ي م�ث�ل ال�ف�ی�س�ب�وك دون 

االشارة لھذه الجھود التي بذلت بالمجان من اجل الن�ش�ر، ون�رى ن�ف�س، 

ھذه القلة من الكتاب، وفي صحف اخ�رى ی�ق�دم�ون اإلط�راء ألص�ح�اب�ھ�ا 

والتمجید بھا وھذا ما أراه بانھ حالة صحیة تدف�ع ال�ك�ادر ال�ى م�واص�ل�ة 

 العطاء الثقافي الجمالي.

ویستطیع الكادر ان یرفض نشر ك�ل ن�ت�اج�ات م�ن ال ی�ق�در ت�ل�ك االم�ور 

المعنویھ، ولكن كادر الجریدة المتمثلة برئیس تحری�رھ�ا اك�ب�ر م�ن ت�ل�ك 

سنوات م�ع�ھ ف�ي ك�ل�ی�ة  4االمور (كما عرفتھ انسانا خلوقا ونشطا خالل 

الفنون الجمیلة فرع اإلخراج/ جامعة بغداد)، وكل م�ا یش�غ�ل ال�ك�ادر ھ�و 

االنسیابیة في اصدار جریتنا كل یوم اربعاء وبال اي تلكؤ ح�ت�ى ف�ي اش�د 

 الظروف الصحیة  والعصیبة.
..................................................................................................................................................... 

 بغداد/ * مدیر مكتب العراقیة االسترالیة

"اا اا"  
ا  وع  

 م ور إو
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 حال.. حال
 ألجلِك الوجوُد قد حال

 والعمُر قد غال
 یا مْن كسوِت دربَى الجدیَب ُمـخمال

رتِِھ خمائال  نضَّ
رتِِھ مشاتال  خضَّ
 رقَرْقتِِھ جداوال

 أجَریِت فى عروقِھ..ماَء الحیاِة سلسال
  زرعتِھ سنابال ..زنابقاً ..قرنُفُال

  أطلَْعِت من أشواِكِھ ..مرجاً ندیًّا خِضال
  یابسمةَ الربیِع یا حال

  من مقلتیِك ألُف صبٍح أقبال
داً ..ُمھلِّال  ُمغرِّ

 ُمبْسمالً ..مرتًّال
 لِك الضیاُء منھال
 لِك الربیُع موئال

  لِك الشموُس منِزال
  لِك الفضاُء والغناُء والھناُء ..

  حاضراً وُمقبِال
نا ُمكلَّال  لِك الغُد الجمیلُ   بالسَّ

 في رحلٍة بال دموع
 إلى الُعال.. إلى الُعال

 إلى غٍد یختاُل في الضیاِء رافال
ال  وعالٍم یخطُر في السالِم آمناً.. مؤمِّ

 یفیُض فوَق أرِضنا محبةً.. تفاؤال
          ال حقَد.. ال بغضاَء.. ال

    ال یُصبُح اإلنساُن فیِھ قاتالً 
 لعالٍم بال ِجراحْ 

 یحوطُھُ األماُن والحنانْ 
 إلى صباٍح ذائٍب في النوِر..

 یُحیي األَمال
ذا                 یَسبُح في غمائِم الشَّ

 یسري بِھ النسیُم َسلَسال
 حبیبةَ األزھاِر واألطیاِر یا َحال

  ِمْن بسَمِة الصباِح فوَق وجِھِك الحبیبْ 
بى.. حمائماً.. بالبال  ترفُّ أطیاُر الرُّ

 على ُشعوِر الشمِس تصعدینْ 
 وتغزلیَن بالسنا أُرجوحةً على القَمرْ 

 یا فرحةَ الزماِن یا حال
  بِك الوجوُد قد حال

 والُعمُر قد غال

 ا اة
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 شعر: أدیب كمال الدین  

 أدالید -استرالیا  
 

 

 من محطِّة قطاٍر إلى أُخرى،

 ومن قطاٍر إلى آخر،

 ومن عربٍة إلى أُخرى،

 كنُت أسحبُِك من یدكِ 

 مجنوناً بجمالِك أو عطِرِك أو شفتیِك.

 كانْت أسماؤِك تتغیّر

 في كلِّ محطٍّة أو قطاٍر أو عربة

 لكنِّك تبقین كما أنتِ 

 ساحرةً أو ضائعةً أو تائھةً 

 أو عابثةً أو مجنونة،

 وأنا أعبُر بِك األسّرةَ العاریة

 واألسّرةَ الُمظلمة

 واألسّرةَ الُمضاءةَ بضوء الّشموع

 واألسّرةَ الطّائرةَ فوَق بحِر الّدموع.

 أعبُر بِك محطّاِت الّشمِس الُمنھارِة وفجرھا المذھول

 ومحطّاتِ الخبِز الُمبلِّل باألسى واللیِل والّسكاكین.

 في آخر مّرة

 عبرُت معِك شیئاً لم أعرفھ من قبل.

 لكنِّك لم تعبري معي

 تاركةً أصابعِك في كفّي،

 فأمسكُت بھا كما یمسُك البخیُل بلیرِة ذھب،

 أمسكُت بھا كدلیٍل أخیر

 على أنّني عبرُت المحطّةَ األخیرة،

 المحطّةَ األخیرةَ التي ال یُْسَمُح ألحٍد بعبوِرھا أبداً 

 حتّى النّسیان. إّال لَمن نسي كلَّ شيء

     
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 شعر : د. نصر عبد القادر/ مصر

(حَْرُح اَ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ختام حمودة / السوید 

  َشتََّت بالتَّْنجیِم أَْضوائِي         فَِصْرُت طَْیفًا بأْشتَات اْلَمدى النَّائي  اْلكونُ 

  يـــبِبیَِت ِشْعٍر َسیُْحِي اْلكَوكب اْلَمائ         َضیَّْعُت ذاِكَرتي  ماذا َعليَّ َوقَدْ 

ْوِت أُْغنِیَةً       َوغاَب َعْنك ََوَعـْن عْینیَـَك إیحـائــي   أْوَحى إلَْیَك َخفَيُّ الصَّ

  َسـحـابَةُ الُحــبِّ یا ُحبِّــي بأجـوائــي   أْرضي بِماء الوْرِد إْن َعبَرتْ   تَْبتَلّ 

ْت َشعائَِرھا ْت ُشعُوُب اْلَغـْیِب أْنبائـي      َمسارُح البَْوِح قَْد أدَّ   ُمـنـُْذ اْسـتََردَّ

ـُل أْجـزاًء بَِھْنَدَستي        َومـــا اْنتََھْیُت َوما أكــَْمْلُت أْجـزائِــي   ُجـْزٌء یَُكمِّ

لَةٌ      َعلَى الِسِجــلِّ َولـكـِْن ُدوَن إْمضائِــــي  الَوْقُت یَْمضي َوأْوقاتي ُمَؤجَّ

ا م   
 

  دالل حسین/ الجزائر
 

 ... في ملھى الحي
 كان یجلُس وحیًدا،

 .. بعینین مثقلتین بظل السنین
 ... یراقص بنظراتھ أجساد النادالت

 ... یراقب على استحیاء راقصة الملھى
 .....جسدھا النحیل .. للیلة من سھاد
 یقبل كأسھ بین اللحظات 

 ..قارعتھا ویمرر أصبعھ الوسطى على
 ... في مخیلتھ ألف حكایھ

  وفي قلبي شغٌف وأمنیات
  جلست قبالتھ تلك الشقراء

 .... بمالمحھا االجنبیھ
 ...تناقشھ على مایبدو في سعر اللیلھ

 ... وكأنھا تسرق كل احالمي
 ..خجولة نظراتھ الیھا

 ... ابتسمت ومررت یدھا على لحیتھ البیضاء
 ترفا غادرت، تبحث عن زبون اكثر
 ... وكأنھا احیت امال في خاطري

 لما ال اكون عاھرتھ لھذه اللیلھ ؟
  لما ال ارسم خارطة جسده

 بشوق شھرزاد...؟
  كنت احدث كأسي عما سأفعل

 .. لكن قدمي المثقلة بالخجل والخوف
 كم عین تراقبني،

 .. كم ثمال تقرب من طاولتي
 ...االشقر واالسمر وبائع اللیالي
 ..تسمرت مخیلتي فوق جسده

  وطیفي یضاجع طیفھ المنھك
 .... احمل عنھ سنین منفاه
 ... واقبل بابتساماتي ثغره

 ما اجمل نظراتھ المرھقة
 وضحكتھ البریئھ،

  ما اجمل لیلتي وانا اتقلب
 .... فوق صدره
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 عنوان الروایة :
ع�ن��وان ال��روای��ة: ع��ن��وان إش��ك��ال��ي، 
یشیر في ظاھره الى اناث ال�غ�ج�ری�ات 
(ال��ك��اول��ی��ة) ف��ي ال��ل��ھ��ج��ة الش��ع��ب��ی��ة 
ال��ع��راق��ی��ة، ف��ی��ھ تض��م��ی��ن ل��إلب��اح��ی��ة 
واالم��ت��اع م��دف��وع ال��ث��م��ن وال��رق��ص 
المبتذل والتنقل بین احض�ان ال�رج�ال 

/ مما یع�ن�ي اج�م�اال  من قبل الغجریة 
 فتیات بائعات للمتعة ..

ول�ك�ن أن�ث�ى (روای�ة أن�ث�ى غ�ج�ریّ�ة) 
ت�ع�ن��ي وتش��ی�ر ال�ى ع��دم االس��ت�ق��رار 
ودوام التن�ق�ل وال�ت�رح�ال م�ن أم ال�ى 
اخرى، ومن مدینة الى اخ�رى، وم�ن 
دار الى اخرى، وم�ن ب�ل�د ال�ى آخ�ر، 
ح��ی��ث أوض��ح��ت (أس��م��اء ی��وس��ف) 
الشخص�ی�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة ف�ي ال�روای�ة، 
معنى قول�ھ�ا أن�ث�ى غ�ج�ری�ة ب�ال�ت�ال�ي 
(ن��ح��ن ج��ی��ل ب��ال أوط��ان، إن��اث ب��ال 
أوطان بیولوج�ی�ة، أن�ا أن�ث�ى رّح�ال�ة، 
یصّح أن تصفني بأنني أنثى بدویة أو 
غجریة، لكوني ف�ي ارت�ح�ال مس�ت�م�ر 
كغیري م�ن ان�اث ھ�ذا ال�ذي تس�ّم�ی�ھ 

 .47وطنا محلیا عربیا)، ص
ف�ال��روای�ة ت��ت�ح��دث ح��ول ح�ی��اة ف��ت��اة 
عراقیة بصریة، تمثل جیال كام�ال م�ن 
الشباب والشابات في الوطن ال�ع�رب�ي 
ع��م��وم��ا، وف��ي ال��ع��راق ع��ل��ى وج��ھ 
ال��خ��ص��وص، ح��ی��ث ال��ع��وق وال��ی��ت��م 
المبكر والخوف والض�ی�اع ف�ي وط�ن 
استباحھ الغزاة والطامع�ی�ن وزم�رھ�م 
من المرت�زق�ة وم�ح�ت�رف�ي ال�ح�روب، 
وتسلیط زمر من السراق والل�ص�وص 
والعمالء لحكم ھ�ذه الش�ع�وب. ح�ی�ث 
تقول أسماء، تصف وطنھا العراق ب

(وط�ن�ي ح�رق�ھ ال�غ��زاة وال�م��رت�زق��ة، 
وس��رق م��ا ت��ب��ق��ى ف��ی��ھ ح��ث��ال��ة م��ن 

 اللصوص).
وھو توصیف دقیق لعراقنا الیوم ب�ع�د 
االحتالل االمریكي المتوحش ب�دع�وى 
تحریر الشعب العراقي وتخلیص�ھ م�ن 
الدیكتات�وری�ة الص�دام�ی�ة، وت�ن�ص�ی�ب 
طبقة سیاسیة، نصبھا المح�ت�ل ل�ح�ك�م 
العراق امتازت باللصوصیة وال�ج�ھ�ل 
والتبعیة، مما سبب الشقاء والض�ی�اع 
والتشرد للشعب فاقد ال�ث�روة واالرادة 

 والسیادة الوطنیة.
(أسماء) الطفلة المسیحیة التي ول�دت 
مش�ل��ول��ة ال��ی��د ال��ی�م��ن��ى، ف��اق��دة ل��ألم 
(ن�ع�ی�م�ة ش�م�ع�ون) س��اع�ة والدت�ھ��ا. 
فع�اش�ت ال�ی�ت�م م�ن�ذ ال�ل�ح�ظ�ة االول�ى 
لحیاتھ�ا، ل�ت�ع�ی�ش ب�رع�ای�ة ال�م�ربّ�ی�ة 

 (طاھرة).
ھذه الوالدة كانت بع�د إن�دالع ال�ح�رب 
العراق�ی�ة االی�ران�ی�ة، وت�ل�وث ال�ب�ی�ئ�ة 
بس����ب����ب ال����ح����روب وق����ذائ����ف����ھ����ا 
ومتفجرات�ھ�ا، م�م�ا أّدى ال�ى ظ�اھ�رة 
موت العدید من النساء أثناء ال�والدة، 
 ووالدة العدید من األطفال المشوھین.

ثم تصدم بموت م�ف�اج�ئ ل�م�ربّ�ی�ت�ھ�ا، 
فتكون تحت رعای�ة وال�دھ�ا ال�ط�ب�ی�ب 
ال�ج��راح ی��وس��ف، ال��ذي ی�ق��ت��ل ع��ل��ى 
الحدود العراقیة الكویتیة، ولم یعث�روا 
لھ على أثر، ربما، إلعدام�ھ م�ن ق�ب�ل 
ف�رق االع�دام الص�دام�ی��ة؛ ل�ع�ص�ی�ان��ھ 
تنف�ی�ذ أوام�رھ�م ال�م�ن�اقض�ة ل�ث�واب�ت 
الدكتور االنسانیة والوطنیة. ف�ت�ن�ت�ق�ل 
أس�م�اء ال�ى ع�ھ�دة ص�دی�ق�ھ (دان�ی��ال 
ش��م��ع��ون)، ویص��ط��ح��ب��ھ��ا م��ع��ھ ال��ى 
بغداد، لتكون برعایة شقیقتھ (میري) 
لتكون بمث�اب�ة االم ال�ث�ال�ث�ة ألس�م�اء، 
مستفیدة لفترة من الزم�ن م�ن إی�ج�ار 
منزلھم في البصرة قب�ل ان تس�ت�ول�ي 
ع��ل��ی��ھ اح��دى م��ل��ی��ش��ی��ات م��ا ب��ع��د 
االحتالل، فتكفّلت بم�ع�ی�ش�ت�ھ�ا ع�ائ�ل�ة 
(میري)، وتكمل دراست�ھ�ا ال�ث�ان�وی�ة، 
رغم صعوبة الظروف المعی�ش�ی�ة ف�ي 
زمن الدیكتاتوریة والحصار وال�ح�رب 
الطائفیة بعد االحتالل، تكمل دراست�ھ�ا 

في كلیة اللغات، فرع اللغة الفرنسی�ة، 
رغ�م ال��ت�غ��ی��ی�ر الش��ام��ل ل��ل��م�ن��ظ��وم��ة 
القیمیة واالخالقیة للمجتمع الع�راق�ي، 
بس�ب�ب ال��ح�روب وال��ف�ق�ر وال�ح�ص��ار 

 المریر.
(صار كل شيء نسخة ألصل حقیق�ي، 
إختفى وما حل ھو النسخة ال�م�زّورة، 
صار اإلفتراء ھ�و ال�ق�اع�دة والص�دق 

 .71ھو االستثناء)، ص
تستذكر (أسماء) ح�ی�ات�ھ�ا ف�ي ب�غ�داد 
زمن الحصار، وما حل بھا من خ�راب 
على كافة المستویات، كمدینة، ناھی�ك 
عن تجریف الكومفوریا االج�ت�م�اع�ی�ة 
االیجابیة ال�ت�ي ی�خ�ت�زن�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي ع�ب�ر عص�ور م�ن ت�اری�خ�ھ، 
حیث تقول (عشت في بغداد الحص�ار، 
وكنت أشاھد كیف تؤكل العاصمة م�ن 
كتفیھا، وكیف تنخر خاصرتھا، ك�ل�م�ا 
ت�م�ادى ال�ح�ص�ار االق�ت�ص�ادي، ك�ل�م��ا 
تھیأت ب�غ�داد إلن�ھ�ی�ار ق�ادم، ل�ن�ھ�ش 
جدید، حتى صارت بال م�الم�ح س�وى 
كونھا مھزومة تمرح ب�ھ�ا ش�ی�اط�ی�ن 

 .77الخراب)، ص
تستول�ي ال�م�ل�ی�ش�ی�ات ع�ل�ى دار األم 
الثالثة ألسماء (می�ري) ال�م�س�ی�ح�ی�ة، 
التي ماتت بعد فترة من موت زوج�ھ�ا 
ف��ي الش��ارع، وتض��ع أس��م��اء ب��ی��ن 
خ��ی��اری��ن: اّم��ا ال��رح��ی��ل، أو ال��م��وت 
باعتبارھا نصرانیة كافرة، ك�م�ا ی�رى 
ذلك إسالمیو االحتالل وال�ل�ص�وص�ی�ة. 
فتذھب لل�ع�ی�ش ف�ي ب�ی�ت ص�دی�ق�ت�ھ�ا 
وزمیلت�ھ�ا ف�ي ال�ج�ام�ع�ة، ال�م�س�ل�م�ة 
الشیعیة (زینب) في مدینة الكاظ�م�ی�ة، 
بعد ارتدائھا للحجاب، وتعیش م�ع�ّززة 
مكرمة في كنف ھذه العائلة الكری�م�ة، 
ال�ت�ي ت�م�ث��ل روح وض�م�ی��ر االنس��ان 
العراقي ال�ذي ل�م یص�اب ب�ال�ت�ش�وی�ھ 
والمسخ في زمن ال�ج�وع وال�ف�وض�ى 

 والزیف ..
ت��ق��رر (أس��م��اء)، ب��ع��د إك��م��ال��ھ��ا  

الدراسة، الس�ف�ر ال�ى االردن ب�رف�ق�ة 
أحد م�ع�ارف ال�ع�ائ�ل�ة (ال�ح�اج م�راد) 
شقیق أم زینب، وم�ن االردن تس�اف�ر 
ال��ى ال��م��غ��رب، ل��ت��ح��ل ض��ی��ف��ة ع��ل��ى 
(جمیلة) الشابة المغربی�ة ال�ی�ھ�ودی�ة، 
شقی�ق�ة ال�ف�ت�اة (آس�ی�ا) ال�ع�ام�ل�ة ف�ي 
س�ف��ارة ال��م��غ��رب ف��ي االردن وال��ت��ي 
تعاطفت ك�ث�ی�را م�ع أس�م�اء. ھ�ذه ال

(ج�م��ی��ل��ة) ال��ت��ي واف�ق��ت ع��ل�ى م��ن��ح 
جسدھا لیلة واح�دة ل�ل�م�ھ�رب م�ق�اب�ل 

 تھریب (اسماء) الى فرنسا !!

وھي أشارة بلیغة من ق�ب�ل ال�روائ�ي  
ب���أن االنس���ان���ی���ة ع���اب���رة ل���الدی���ان 

 والطوائف.
ومن ھناك تحاول السف�ر ال�ى ف�رنس�ا 
بصحبة احد المھربین مقابل مبلغ م�ن 
المال، ول�ك�ن ھ�ذا ال�م�ھ�رب ال�م�ج�رم 
یغتصبھا في الزورق، ب�ع�د أن ان�ف�رد 
بھا في عرض البحر، فدفعھا غضبھ�ا 
ال��ى إغ��راق��ھ وض��رب��ھ ب��ال��م��ج��داف 
للخالص من شره، وانتقاما لف�ق�دان�ھ�ا 
ع��ذری��ت��ھ��ا، م��م��ا أّدى ال��ى م��وت��ھ، 
وتمكنت من العودة للی�ابس�ة وإح�راق 
الزورق، دون أن یعلم أحد بما ح�دث، 

 والعودة الى جمیلة ثانیة ..
من الم�غ�رب، تس�اف�ر ال�ى أب�و ظ�ب�ي 

ال��ف��ت��اة ال��م��غ��رب��ی��ة   ب��م��س��اع��دة م��ن
األمازیغیة (م�ن�ال) ص�دی�ق�ة ج�م�ی�ل�ة، 
حیث تعمل ك�م�ت�رج�م�ة م�ن ال�ع�رب�ی�ة 
للفرنسیة، وترتبط بعالقة وث�ی�ق�ة م�ع 
الفتاة المغربیة (منال) في اب�و ظ�ب�ي، 
ل��ت��ك��ون ب��م��ث��اب��ة األخ��ت والص��دی��ق��ة 
والسمیرة لھا في غربتھا، بناء ع�ل�ى 

 توصیة من أختھا في المغرب.
تستطیع (أس�م�اء) ان ت�ح�ق�ق ش�ھ�رة 
كبیرة في ابو ظبي من خالل كتاب�ات�ھ�ا 
ف��ي ال��م��ج��الت وال��ج��رائ��د ال��ع��رب��ی��ة 

 واألجنبیة وإجادتھا للترجمة.
ت��ط��ل��ب إح��دى ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ی��ة 
الفرنسیة عمل مق�اب�ل�ة م�ع (أس�م�اء) 
ل��ل��ح��دی��ث ح��ول ظ��روف ح��ی��ات��ھ��ا 

للفت�اة ف�اق�دة األم،   باعتبارھا نموذجا
فیسجل البرنامج نجاحا كبیرا من قب�ل 
ال��م��ش��اھ��دی��ن، وخص��وص��ا ال��ن��س��اء، 
وللتع�اط�ف واإلع�ج�اب ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي 
حصلت علیھ من قبل مقدم ال�ب�رن�ام�ج 
الفرنسي (روني آل�ن)، ت�ط�ل�ب م�ن�ھ�ا 

القناة العمل ضمن كادرھا ف�ي ف�رنس�ا 
وھي غایة (أسماء)، باإلضافة الى ما 
حازت علیھ من إعجاب مق�االت�ھ�ا ف�ي 
م��ج��ل��ة (زھ��رة)، وم��ج��ل��ة (ذوات) 
االلكترونیة، وتزاید ع�دد ال�م�ع�ج�ب�ات 

 وأفكارھا.  والمعجبین بطروحاتھا
نتیجة ل�ذل�ك، ب�دأت ت�ح�ق�ق رغ�ب�ت�ھ�ا 
بكتابة روایتھا، روایة حیات�ھ�ا، ع�ل�ى 
الخص�وص ب�ع�د ق�راءت�ھ�ا ل�ل�ش�اع�رة 
فات�ح�ة ُم�رش�ی�د ، وروای�ة ال�روائ�ی�ة 

ح�ی�ث   میس خالد الع�ث�م�ان، وب�ارت،
 -تقول :

ھ��ا ان��ا ق��رأت م��رش��ی��د وب��ارت،  (
وكالھما فتح شھیتي ل�ل�ك�ت�اب�ة، أوق�ظ 
الرغبة بالكتابة عندي، وب�ھ�ذا س�أج�د 
مفاتیح قضیتي كأنثى یعذبھا الغیاب)، 

، واست�رش�ادا ب�م�ق�ول�ة ال�ن�اق�د 56ص
الفرنسي فنسان جوف (القراءة توقظ 

 . 56الخیال النائم)، ص
ط��ب��ع��ا، ت��م ذل��ك أیض��ا ب��م��ت��اب��ع��ت��ھ��ا 
وتشجیعھا من قبل صدیق�ھ�ا ال�روائ�ي 
ال��ع��راق��ي، ح��ی��ث ب��دأت تس��ت��ع��ی��د 
ذكریاتھا، وتكتب فصول روایتھا ق�ب�ل 
سفرھ�ا ال�ى ف�رنس�ا، ح�ی�ث س�ت�ك�ون 
ھناك خ�ات�م�ة روای�ت�ھ�ا وك�ت�اب�ة آخ�ر 
فصولھا، وتحقیق احالمھا في العی�ش 
بحریة وامان، تحلم بالزواج، وت�ك�ون 
أّما لطفل یشبع غریزتھا كأنثى. وھ�ن�ا 
إش��ارة م��ھ��م��ة ال��ى أھ��م��ی��ة ال��ق��راءة 
والمطالعة بالنسب�ة ل�ل�روائ�ي ك�ح�اف�ز 
م��ھ��م ل��ل��ك��ت��اب��ة واالب��داع، وای��ق��اظ 
الذكریات لتفتح طریق االبداع متمث�ل�ة 
مقولة (ما أضیق الدرب دون إب�ت�ك�ار 

 .)الذكریات
وكما یقول غابریل غ�ارس�ی�ا م�ارك�ی�ز 
(الحیاة لیست ما یعیشھ أحدنا، وإن�م�ا 

ھ��ي م��ا ی��ت��ذك��ره، وك��ی��ف ی��ت��ذك��ره 
ت��رج��م��ة   –ل��ی��روی��ھ)، عش��ت ألروي 

 1دار ال��م�دى، ط  –ص�ال�ح ع�ل��م�ان��ي 
. ھ��ا ھ��ي (أس��م��اء) ت��ت��ذك��ر 2005
 لتروي.

لم یغفل الروائي أن یروي على لس�ان 
(أس���م���اء) ال���ح���دی���ث ع���ن ب���ع���ض 
خصوصیات المرأة ف�ي ح�ب جس�دھ�ا 
واالھ��ت��م��ام ب��ج��م��ال��ھ��ا، وس��رورھ��ا 

كلمة إطراء واع�ج�اب م�ن ق�ب�ل   ألي
اآلخرین، وغریزة الجن�س، وخ�وف�ھ�ا 
المرع�ب ل�ف�ق�دان ع�ذری�ت�ھ�ا، وك�ی�ف 
احتفلت بھجة وفرحا ب�ع�د أن ع�ل�م�ت 
ف��ي ال��م��س��ت��ش��ف��ى ب��ع��ودة وال��ت��ح��ام 
ب�ك�ارت��ھ�ا، وع�ودت�ھ��ا ال��ى ع�ذری��ت�ھ��ا 
االول��ى ب��ع��د م��رور س��ن��ی��ن ع��ل��ى 
 إفتضاضھا من قبل المھّرب المغربي.

كان الروائي موفقا تماما في توصیف 
بلدان القھر الع�رب�ي،   حیاة المرأة في

بغض النظر عن قومیت�ھ�ا ودی�ان�ت�ھ�ا: 
مسلمة او مسیحیة او ی�ھ�ودی�ة، وم�ا 
ت��ع��ان��ی��ھ ف��ي ب��ل��دان ت��ت��ح��ك��م ف��ی��ھ 

والحكومات ال�ط�ائ�ف�ی�ة   الدیكتاتوریات
اإلسالمویة (صارت المرأة في ب�ع�ض 
البلدان العربیة كشتات متجول كمس�خ 
وھ�ي تس��ت�ج�دي وط�ن�اً، ت�ب�ح��ث ع��ن 
مأوى وقد تطلق علیھ موھ�وم�ة اس�م 
الوط�ن ال�ب�دی�ل، او ال�وط�ن ال�ج�دی�د، 
ك��ال��ذي ج��رى ل��ل��م��رأة ال��ل��ب��ن��ان��ی��ة 
والجزائریة وال�ع�راق�ی�ة والس�وری�ة)، 

 .49ص 
حیث ال ترى لھا خالصا اّال ب�ال�ھ�ج�رة 
ال��ى ب���ل��دان ال���ع���ال��م االول، وك���ان 

(أسماء) فرنسا، حیث ال�ح�ری�ة   خیار
والثقافة واألمان، ف (إس�الم�ی�و ھ�ذا 
العصر ال نجاة من ظلم�ھ�م اّال ب�ال�رّب 

. واذا 78ال��رح��ی��م ال��ع��ادل ..)، ص
 7٠صدق قول القائل: إن ح�ل�م ال�رب 

عاما، فمعنى ذلك إنقضاء العم�ر دون 
أن یرى االنسان نور شم�س ال�ح�ری�ة 
والّرفاه والكرامة، وال نعلم متى یق�ول 

للشيء كن فیكون، فیتغ�ی�ر األم�ر   هللا
 من حال الى حال.

ك�ان ال�روائ��ي م�وف��ق��ا ف��ي اس�ت��خ��دام 
اس��ل��وب ال��رس��ائ��ل ال��م��ت��ب��ادل��ة ب��ی��ن 
شخص�ی�ات ال�روای�ة ف�ي س�رد أف�ك�ار 
وت��ح��والت وم��ع��ان��اة الش��خ��ص��ی��ات 

 المختلفة.
م�ن خ�الل االط�الع ع�ل�ى روای�ات د. 
رسول محمد رسول، نلمس إھت�م�ام�ھ 
الكبیر والواعي بحیاة ومعاناة ال�م�رأة 
ال��ع��راق��ی��ة وال��ع��رب��ی��ة، وم��ح��اول��ت��ھ 

ال��ع��ادل��ة ف��ي   االن��ت��ص��ار ل��ق��ض��ی��ت��ھ��ا
المساواة والحریة وال�ع�ی�ش ب�ك�رام�ة 
إنسان�ی�ة ، ك�ذل�ك ت�أش�ی�ر ن�ج�اح�ات�ھ�ا 
واخ��ف��اق��ات��ھ��ا، س��ل��وك��ھ��ا الص��ائ��ب 
ودواف��ع��ھ، وس��ل��وك��ھ��ا ال��م��ن��ح��رف 
ومسبب�ات�ھ، بش�ك�ل واس�ل�وب ع�ل�م�ي 
وموضوعي. فالروایة یمكن تجنسیھ�ا 
ب��ال��روای��ة ال��واق��ع��ی��ة االج��ت��م��اع��ی��ة 

 االنتقادیة.
لم ی�ھ�ت�م ال�روائ�ي ك�ث�ی�راً ب�ت�وص�ی�ف 
وتعریف المكان، رغم كثرة تح�والت�ھ، 
في داخل العراق وخارج�ھ، ول�م ی�ع�ط 
أھمیة لتأثیث شخصیات الروایة، م�ن 
ح��ی��ث الش��ك��ل وال��ع��الم��ات ال��ف��ارق��ة 
للشخصیة، لتكون ع�ال�ق�ة ف�ي ذاك�رة 

وتضیف للروایة المزید م�ن   القارئ،
 الواقعیة.

 
ن��ت��م��ن��ى أن ن��ك��ون ق��د ت��م��ك��ن��ا م��ن  

توص�ی�ف وت�ع�ری�ف وت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ص 
السردي للروایة، باعت�ب�ار ال�ن�ق�د ھ�و 
المتكلم ال�وح�ی�د ح�ی�ن�م�ا ت�ك�ون ب�ق�ی�ة 
الفن�ون خ�رس�اء، ك�م�ا ی�ق�ول ال�ن�اق�د 
العراقي الكبیر یاسی�ن ال�ن�ص�ی�ر: (إن 
النقد یستطیع أن یتكلم، ف�ي ح�ی�ن إن 

 .139كل الفنون خرساء)، ص

روا   

 
 

 للدكتور الروائي رسول محمد رسول
 (ما أضیق الدرب دون ابتكار الذكریات)   

 
 
 
 

 

 بقلم األدیب:حمید الحریزي
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روایة "لی�ل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ل�روائ�ی�ة 
ھدیة حسین، المطبوعة في بغ�داد ع�ام 

، من الروایات النسویة العراقی�ة 2019
المتمیزة، ذلك أنھا تنطوي ع�ل�ى س�رد 
نسوي بامتیاز تنھض ب�ھ ش�خ�ص�ی�ت�ان 
نسائیة ھما، ب�ط�ل�ة ال�روای�ة ال�رئ�ی�س�ة 
یاسمین وسراب. ویكاد الجزء األع�ظ�م 
من ھذا السرد یتم عبر ضمیر الم�ت�ك�ل�م 
"أنا" مما یجعل الروایة قریبة الى ح�د 
كبیر من السرد الذاتي األوتوبیوغراف�ي 

autobiography  ح���ی���ث ت���ق���وم
یاسمین بالكشف تدری�ج�ی�اً ع�ن   البطلة

سیرة حیات�ھ�ا وأس�رت�ھ�ا، وت�ح�اول أن 
تقاوم الجرح العم�ی�ق ال�ذي ت�رك�ھ ف�ي 
أعماقھا زوجھا مازن الذي خان�ھ�ا م�ع 
نزیلة فندق أوبروي في مدینة الموصل 

  زیارة قصیرة لھما.  أثناء
وتشتبك حیاة البطلة الرئیسة ی�اس�م�ی�ن 
مع حی�اة إم�رأة أخ�رى ھ�ي (س�راب)، 
والتي تبدو عالقتھ�م�ا ل�ل�وھ�ل�ة االول�ى 
عفویة وقائمة على ال�م�ص�ادف�ة، أث�ن�اء 
لقائھما في سوق الغزل بب�غ�داد لش�راء 
بعض الطیور والحیوانات األلیفة، ل�ك�ن 
سیر األحداث الروائیة س�ی�وص�ل�ن�ا إل�ى 
نتیج�ة غ�ی�ر م�ت�وق�ع�ة، ح�ی�ث ت�ع�م�دت 
(سراب) توثیق صلتھا ببطلة ال�روای�ة، 
ألنھا كانت قد تزوجت سراً من (م�ازن) 
زوج یاس�م�ی�ن، وأرادت ال�ت�ع�رف ال�ى 
شخصیتھا وحیاتھا. وت�ك�ون ال�م�ف�اج�أة 
األكبر عندما تترك (سراب) بعد وفات�ھ�ا 
المفاجئة، بعد إصابتھ�ا ب�ف�ش�ل ك�ل�وي، 
دفتراً لدى أخ�ت�ھ�ا ال�ك�ب�رى (م�دی�ح�ة)، 
أصرت على تس�ل�ی�م�ھ ل�ب�ط�ل�ة ال�روای�ة 
یاسمین، وأن تطلع علیھ ثم تتلفھ، وفیھ 
نص روائي أو قص�ص�ي قص�ی�ر (قص�ة 
داخل قصة) تتحدث ف�ی�ھ (س�راب) ع�ن 
حیات�ھ�ا وزواج�ھ�ا س�راً م�ن ش�خ�ص، 
نكتشف إنھ مازن زوج السیدة یاسمین، 
وت�ط��ل��ب م��ن��ھ��ا ف�ي ال��ن��ھ��ای��ة الص��ف��ح 
والغفران لما ارتك�ب�ت�ھ ب�ح�ق�ھ�ا، وان�ھ�ا 

  كانت تجھل كل شيء عنھا.
والروایة مكتوبة بنف�س روائ�ي واح�د، 
ودونما توقف أو تمفضل في أي فص�ل 
معنون أو مرقم، وكأنھا قص�ة قص�ی�رة 

وی��ك��اد  Novella  أو روای��ة قص�ی��رة
ایقاع السرد الروائي یتوافق مع ح�رك�ة 
ال��ق��ط��ار ال��ذي أق��ل��ھ��ا م��ن ب��غ��داد ال��ى 
البصرة، ذھاباً وإیاباً، ل�ل�ق�اء (س�راب) 
ومعرفة الس�ر ال�ذي أرادت ال�ب�وح ب�ھ 

  للسیدة یاسمین.
والروایة تبدأ ع�ن�دم�ا ی�ن�ط�ل�ق ال�ق�ط�ار 
ببطلة الروایة جنوباً الى البصرة، حی�ث 
یخی�ل ل�ھ�ا وك�أن�ھ�ا "ف�ي ب�ط�ن أف�ع�ى 

) وت��ث��ی��ر ف��ی��ھ��ا  8م��ج��ل��ج��ل��ة." (ص
المحطات المختلفة التي تمر بھ�ا س�ی�الً 
من الذكری�ات ع�ن ح�ی�ات�ھ�ا وأس�رت�ھ�ا 
وعالقتھا بسراب "كل محط�ة ت�ع�ی�دن�ي 

)، 8الى ذكرى والى حكایة م�ا." (ص 
وبذا یتحول السرد الروائي الى ت�ن�اوب 
بین وص�ف ح�رك�ة ال�واق�ع ال�خ�ارج�ي 
اآلني، وبین انثیاالت الذكرى. ویبدو أن 
المؤلفة قد أدركت ھذا التناوب، وبشكل 
خ��اص حض��ور ف��ع��ل االس��ت��ذك��ار ف��ي 

روایتھا، ذلك انھا إختارت عتبة نص�ی�ة 
وحیدة لروایتھا تشي بذلك مقتبسة م�ن 
مثل ألماني یق�ول : " ال�ذك�ری�ات ھ�ي 

  الوطن الذي ال یُھّجر منھ أحٌد ."
وبس��ب��ب إحس��اس ال��ب��ط��ل��ة ب��ال��ع��زل��ة 

ھ��ذا   وال��ت��وح��د وم��ح��اول��ت��ھ��ا إس��ت��الل
اإلحساس من منط�ق�ة ال�ال وع�ي، ال�ى 
منطقة الوعي، وم�ن ث�م ال�ى م�ن�ط�ق�ة 
السرد والكتابة والب�وح، ف�ق�د ت�ح�ول�ت 
ال��روای��ة ال��ى روای��ة س��ی��ك��ول��وج��ی��ة 
لشخصیة الب�ط�ل�ة أس�اس�اً ولش�خ�ص�ی�ة 
سراب ثانیاً والتي تنطبق علیھا م�ق�ول�ة 
ال�ن�اق��د ف��ران�ك أوك�ون��ور ف��ي ك��ت�اب��ھ" 
الصوت الم�ن�ف�رد" وال�ذي یص�ف ف�ی�ھ 
إحساس بطل القصة القصیرة ب�ال�وح�دة 
وال�ع��زل��ة ح�د االس��ت��ی�ح��اش. (الص��وت 
المنفرد، ف�ران�ك أوك�ون�ور ت�رج�م�ة د. 
م��ح��م��ود ال��رب��ی��ع��ي،م��ك��ت��ب��ة الش��ب��اب 

  )١٤،ص ١٩٨٣،القاھرة،
والروایة ال تظل ع�ن�د ھ�ذا ال�م�س�ت�وى 
الظاھري البرئ، ألنھا ت�ت�داخ�ل وع�ال�م 
روائي آخر، مماثل لدرج�ة ك�ب�ی�رة ھ�و 

 The Girlعالم روایة "فتاة القطار" 
o n  t h e  T r a i n ,   P a u l a  

Mawkkins  ل�ل�روائ�ی�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة
باوال ھوكینز الصادرة باالنكلیزی�ة ع�ام 

، والتي ت�رج�م�ت ال�ى ال�ع�رب�ی�ة 2015
أیضاً (فتاة القطار ، بوال ھوكینز ترجمة 
الح�ارث ال�ن�ب�ھ�ان، م�ن�ش�ورات ال�رم�ل 

)، وت�م ت�ق�دی�م�ھ�ا ال�ى 2015القاھرة، 
السینما أیضاً، وحظیت باستقبال م�ذھ�ل 

  من قبل القراء والناشرین.
والمؤلفة ال تخ�ف�ي ھ�ذا ال�ت�ع�ال�ق ب�ی�ن 
روایتھا وروایة "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار"، ب�ل 
تش�ی�ر ال�ى ذل�ك م�راراً، وھ�ي ت�ج��ري 
مقارنات بین أحداث الروایتین، حتى أن 
ذلك یلزم الناقد بأن یقوم بقراءة ن�ق�دی�ة 
م��ق���ارن��ة، (ورب��م���ا م���وازی��ة) ب��ی���ن 
الروایتین. ولذا فقد إطلعت على النصین 
االن��ك��ل��ی��زي وال��ع��رب��ي ل��روای��ة "ف��ت��اة 
القطار" كما شاھدت مقاطع كثیرة م�ن 
الشریط السینمائي الذي انتج في ض�وء 
الروایة، لكي أكون قادراً على فھم ھ�ذا 

  التعالق.
فبطلة الروایة یاسمی�ن، ت�ت�ذك�ر، وھ�ي 
داخل القطار انھا "جلبت م�ع�ھ�ا روای�ة 
"فتاة القطار" لكاتبة بریطان�ی�ة ت�دع�ى 

) ومن المث�ی�ر 22بوال ھوكینز ." (ص 
أیضاً أن الروائی�ة ھ�دی�ة حس�ی�ن ت�ق�دم 
ملخصاً وافیاً ألحداث "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" 
كما تومئ إلى التشابھ بین ال�ث�ی�م�ت�ی�ن، 
والى التشاب�ھ ال�م�ث�ی�ر ب�ی�ن ش�خ�ص�ی�ة 
الس�ی��دة ری��ت��ش�ل ب�ط��ل��ة روای��ة "ف��ت��اة 
ال�ق��ط�ار" وش��خ�ص��ی�ة ب��ط�ل��ة ال��روای��ة 
یاسمین، فضالً عن شخصیة سراب : " 
یخیل لي ان سراب ھي األقرب مني الى 
ری��ت��ش��ل، ب��ل ھ��ي ری��ت��ش��ل ب��ط��ری��ق��ة 

) وأعلنت وھي تطل من 48ما ." (ص 
نافذة القطار "لعلي أرى جس وجیسون 
أو م���ی���غ���ان و س���ك���وت ب���ن���س���خ���ة 

  ).3عراقیة ." (ص 
ول�ذا ی��م��ك�ن ال��ق��ول إن روای��ة "ف��ت��اة 
القطار" للروائیة ب�اوال ھ�وك�ی�ن�ز ھ�ي 
بم�ث�اب�ة ال�ن�ص ال�غ�ائ�ب، أو ال�م�وازي 
ل�روای��ة ھ��دی�ة حس�ی��ن "ل��ی�ل ص�اخ��ب 

والحاك�م أح�ی�ان�اً ،ل�ی�س بس�ب�ب  جداً" 
ال�ت��ش��اب��ھ ف��ي األج��واء والش��خ��ص��ی��ات 
والثیمات والحبكات فقط، بل ألن روای�ة 
"فتاة القطار" كانت تضغط على أفك�ار 
بطلة الروایة، وھي تتابع أحداثھا داخل 
عربة القطار المتجھ الى البصرة، بحیث 
إنھا لم تستطع م�ق�اوم�ة ف�ك�رة إس�ق�اط 
بعض ھذه األحداث على حیاتھا وع�ل�ى 
حیاة سراب، بسبب التأثیر العمیق الذي 
كان یمارسھ عالم روایة "فتاة القطار" 
على بطلة الروایة یاسمین وھي تت�أم�ل 
شخصیة (سراب) والسر ال�ذي ت�خ�ف�ی�ھ 
وترید البوح ب�ھ، وف�ی�م�ا إذا ك�ان�ت ق�د 
ارتكبت جریمة قتل معینة م�ث�ل�م�ا ح�دث 
في روایة "فتاة القطار". وكان�ت ھ�ذه 
األفكار تثقل على ضمیرھا، ورغبت في 
ال�ت�خ�ل�ص م�ن ذل��ك م�ن خ�الل ال�ب��وح 

  للسیدة یاسمین بذلك:
"من قال لك بأنني كرسي إع�ت�راف أو 
قاٍض أبّت في أمر إعترافاتك، ھ�ل ان�ت 
قاتلة؟ قتلت أحداً ع�ن قص�د أو ب�غ�ی�ر، 
وت�ری��دی��ن أن ت��ل��ق��ي ب�ح��م��ل��ك ال��ث��ق��ی��ل 

  ) 28؟" (ص 
كل ھذه ال�ت�خ�ی�الت وال�ھ�واج�س ك�ان�ت 
تضغط على تفكیر بطلة الروایة یاسمین 
وھي بإنتظار لقائھا ال�م�رت�ق�ب بس�راب 
لمعرفة السر الذي تخفیھ، وقد تعاظمت 
الھواجس والشكوك لدیھا بسبب التأثیر 
المباشر الضاغط ألجواء روای�ة "ف�ت�اة 
القطار". ویتضح لنا أن الروائیة كان�ت 
ت�درك اق�ت�ح�ام ع�ال�م "ف�ت�اة ال�ق�ط��ار" 
لعالمھا ال�خ�اص، ح�ت�ى أن ال�م�ش�اھ�د 

في روایة "فت�اة ال�ق�ط�ار"   والمرئیات
ال�ق�ط�ار   ت�راھ�ا م�ن ن�اف�ذة  التي كانت

كانت تتشابھ وتلك التي في روایة "فتاة 
 القطار" :

"یاه.. ماذا فعلت ب�ي روای�ت�ك ی�ا ب�وال 
ھوكینز؟ تشطح مخیلتي أكثر من ذل�ك، 
وأرى جثة یقتضي األم�ر م�ن�ي اإلب�الغ 

  ) 28عنھا، وأتورط ." (ص 
ویكاد العرض الذي قدمتھ الروائیة م�ن 

ی�اس�م�ی�ن ل�روای�ة   خالل منظور بطلتھا
"فتاة القطار" وافی�اً وی�خ�ت�رق أج�واء 
روای�ة ھ�دی��ة حس��ی�ن. ف�روای��ة "ف��ت��اة 
ال�ق��ط�ار" ت��دور ح��ول ح�ی��اة ب��ط��ل�ت��ھ��ا 
المدرسة السابقة، ریتشل، والتي بسبب 
ادمانھا على الكحول تتحول ال�ى إم�رأة 
یائسة، وتفقد عم�ل�ھ�ا وزوج�ھ�ا (ت�وم) 
الذي یتزوج من فتاة جمیلة ھ�ي (آن)، 
سبق لزوجھا وأن خانھا معھا، وتح�ت�ل 
المكان الذي كانت تشغلھ في البیت م�ع 

  –من باب المكابرة –توم. لكن (ریتشل) 
ترفض االع�ت�راف ب�أن�ھ�ا ب�دون ع�م�ل 
وخاصة أمام زمیلتھا في السكن (كاثي)

، ولذا فھي تخرج كل صباح الى ل�ن�دن 
وتركب قطار الثامنة وخ�م�س�ة دق�ائ�ق، 
وبعد أن تتسك�ع ف�ي ل�ن�دن ،ت�ع�ود ف�ي 

  قطار المساء.
وبسبب إدمانھا على التطلع عبر ن�اف�ذة 
القطار الى المحطات والبیوت التي تمر 
بھا، تشك بوقوع جریمة قتل ف�ي ب�ی�ت 
قری�ب م�ن س�ك�ن�ھ�ا ل�زوج�ی�ن ی�ب�دوان 
سعیدین اطلقت علیھما إسمي (جس) و 
(جیسون)، حیث تقتل الس�ی�دة (ج�س)، 
وتقرر االبالغ عن تلك الجریم�ة. وھ�ذا 
المشھد الذي إلتقطتھ مؤلفة فتاة القطار 
سبق وأن قدمتھ حرفیاً الروائ�ی�ة أج�اث�ا 
كرستي، المولعة ج�داً ب�وص�ف ح�رك�ة 
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قتل في القطار ال�م�ن�ط�ل�ق ال�ى ال�ج�ھ�ة 
المعاكسة، وھو م�ا س�ب�ق وأن اش�رت 
إلیھ في دراستي عن روایة سعد محم�د 
رحیم الموسومة "القطار.. ال�ى م�ن�زل 
ھانا" ،والتي تتحدث أیضاً ع�ن الس�ف�ر 
بالقطارات في أجواء ش�ب�ی�ھ�ة ال�ى ح�د 
كبیر بروایتي "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" ل�ب�اوال 
ھوكینز و" لیل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ھ�دی�ة 

  حسین.
("ال��ذات��ي وال��م��وض��وع��ي واش��ك��ال��ی��ة 
التجنیس" مقدمة روایة "القطار.. الى 
م��ن��زل ھ��ان��ا لس��ع��د م��ح��م��د رح��ی��م " 
مطبوعات اتح�اد االدب�اء ف�ي ال�ع�راق، 

  ) 2015بغداد 
من كل ما تقدم نجد أن القارئ یجب أن 
یلم بعوالم وثیمات وشخ�ص�ی�ات روای�ة 
"فتاة القطار" لكي یفھم روای�ة "ل�ی�ل 
ص�اخ�ب ج��داً"، بس�ب�ب الض�غ�ط ال��ذي 
تمارسھُ روایة "ف�ت�اة ال�ق�ط�ار" ع�ل�ى 
روای�ة ھ�دی�ة حس�ی�ن، ل�ی�س م�ن ب�اب 
ال��ت��ق��ل��ی��د أو الس��رق��ة، أو م��ح��اول��ة 
"تعریق" الروایة األج�ن�ب�ی�ة، ك�م�ا ق�د 
یذھب البعض الى ذلك من باب التسرع، 
ول�ك�ن م�ن ب�اب ال�ت�ن��اص ال�م�ش��روع، 

ك�م�ا ھ�و االم�ر  -ویمكن أن یفسر ایضاً 
ب�م�ث�اب�ة م�ح�اول�ة ل�ت�ق�دی�م  -في الش�ع�ر

"معارضة"، بالمفھوم البالغي العربي 
الكالسیكي، لنص معین، بأدوات جدیدة 
ورؤی��ا أخ��رى، ك��م��ا وج��دن��ا ذل��ك ف��ي 
قصیدة الب�ردة ل�ل�ب�وص�ی�ري، وقص�ی�دة 
"یالیل الصُب م�ت�ى غ�ده" ل�ل�ح�ص�ري 
القیرواني. ومثل ھذا األم�ر ت�ك�رر ف�ي 
تجارب ومحاوالت روائیة أخرى م�ن�ھ�ا 
محاولة ال�روائ�ي س�ن�ان أن�ط�ون ال�ذي 
كتب روایة "إعجام "وفي ذھنھ روای�ة 

"، وال�روائ�ي ١٩٨٤جورج أورویل "
أحمد س�ع�داوي ف�ي ك�ت�اب�ت�ھ ل�روای�ة" 
فرانكشتای�ن ف�ي ب�غ�داد" ت�ح�ت ت�أث�ی�ر 
روای��ة" ف��ران��ك��ش��ت��ای��ن"، ل��ل��روائ��ی��ة 

  البریطانیة میري شیللي.
ومن التماثالت المثیرة ف�ي ال�روای�ت�ی�ن 

یاسمین   التشابھ الجزئي بین شخصیتي
والس�ی�دة م�ی�ت��ش�ل م��ن ج�ھ��ة وس��راب 
وم��ت��ش��ل م��ن ج��ھ��ة أخ��رى. ك��م��ا أن 
شخصیة الزوج ف�ي ال�روای�ت�ی�ن وھ�م�ا 
(م��ازن) و(ت��وم) ی��م��ارس��ان ال��خ��ی��ان��ة 
الزوجیة، إذ تكتش�ف ی�اس�م�ی�ن خ�ی�ان�ة 
زوجھا لھا مع نزیلة في فندق أوب�روي 
في الموصل، كما تكتشف السیدة متشل 
خیانة زوجھ�ا ت�وم م�ع (آن�ا)، ع�ن�دم�ا 
تص�ف�ح�ت ح�اس�وب��ھ ووج�دت رس�ائ�ل��ھ 

  الغرامیة لھا.
ومن المالحظ أن البنی�ة ال�م�ك�ان�ی�ة ف�ي 
الروایتین متماثلتان، فكالھما ت�ع�ت�م�دان 
على حركة القطار، بنیة مكانیة داخل�ی�ة 
تطل ع�ل�ى ح�رك�ة م�ت�ب�دل�ة ل�ل�م�ش�اھ�د 
والمعالم الخارجیة، في جدل دائ�م ب�ی�ن 
داخ��ل م��غ��ل��ق وخ��ارج م��ف��ت��وح. وم��ن 
الجدیر بالذكر ان السرد العراقي س�ب�ق 
لھ وان تناول ثیمة السفر بال�ق�ط�ار ف�ي 
قصص محمود ع�ب�د ال�وھ�اب وم�ح�م�د 

ومثلما وجدنا السیدة  خضیر وغیرھما. 
میتشل تتضایق من الرجل الذي یج�ل�س 
قبالتھا في عربة القطار، وتتخ�ی�ل�ھ ف�ي 
اكثر من مكان في محطة القطار، كذل�ك 
ترتاب السیدة یاسمین في الرج�ل ال�ذي 
یجلس قبالتھا، وفي لحظة ما تخیلت انھ 
زوجھا مازن أو نسخة كاربونی�ة م�ن�ھ، 
كما إن ص�ورت�ھ ظ�ل�ت ت�ط�اردھ�ا ب�ع�د 
نزولھا من القطار، وخیل لھا إنھ حاول 
االصطدام بسیارة ابن مدیحة التي كانت 

  تقلھا.
ویمكن أن نشیر أیض�اً ال�ى ت�واف�ر ج�و 
القصة البولیس�ی�ة ف�ي ال�روای�ت�ی�ن م�ن 
خالل مح�اول�ة ف�ك االل�غ�از والش�ف�رات 
الغامضة في حیاة البطل�ت�ی�ن وال�ج�رائ�م 
المرتكبة. وإذا ما ك�ان�ت روای�ة "ف�ت�اة 
القطار" قصة بولیسیة ب�ام�ت�ی�از ع�ل�ى 
غ��رار روای��ات أج��اث��ا ك��ریس��ت��ي، ف��إن 
روایة ھدیة حسین "لیل صاخب ج�داً" 
اك��ت��س��ب��ت ج��زءاً م��ن ج��و ال��ق��ص��ة 
البولیسي،ربما بتأثیر أجواء روایة فتاة 
القطار، ولم تنغمس فیھ ب�إس�راف ك�م�ا 
فعلت بوال ھوكینز في روایتھ�ا.وی�م�ك�ن 
أن نخلص الى أن جو القصة البولیسیة 
في روایة ھدیة حسین ناجم ع�ن ح�ال�ة 
ال��ت��وت��ر ال��ع��ص��ب��ي واإلج��ھ��اد وال��ق��ل��ق 
والیأس التي خیمت على نفسیة السی�دة 
یاسمین ،بعد اكتشاف حقیقة أن س�راب 
كانت ھي "ضرتھا" السریة. وم�ع أن 
س��راب ك��ان��ت ھ��ي االخ��رى ض��ح��ی��ة 

م�ازن ووع�وده ف�إن الس�ی�دة   اك�اذی�ب
یاسمین لم تكن، في حال�ت�ھ�ا ال�ن�ف�س�ی�ة 
السوداویة الیائسة تلك ، قادرة على ان 
تسامحھا أو تغفر ل�ھ�ا ذن�ب�اً،ھ�ي غ�ی�ر 
مسؤولة عنھ. فالحالة النفسیة لل�س�ی�دة 
یاسمی�ن ازدادت س�وءاً وت�ع�ق�ی�داً ب�ع�د 
اكتشافھا الحقیقة ال�م�ؤل�م�ة م�ن خ�الل 
دفتر مذكرات سراب دفعتھا الى تمزی�ق 

وإلقائھ في موقد النار. ھذا وق�د   الدفتر
سبق ل�ن�ا واك�ت�ش�ف�ن�ا ف�ي وق�ت م�ب�ك�ر 
إحساس السیدة یاسمین بالوحدة: "أن�ا 
وح��دي، وح��دي إم��رأة م��ن��ق��وص��ة. 

 )٧٦"(ص
ول�ت��ع��م��ی�ق إحس��اس ال�ب��ط��ل��ة ب��ال��ق��ل��ق 
والتوتر،یخیل لھا أن ك�ل ش�ئ ص�اخ�ب 
وضاج ،حتى اللیل الھادئ ،عادةً، یبدوا 

وھو ما ی�وم�ئ ل�ھ ع�ن�وان   لھا صاخباً 
  الروایة "لیل صاخب جداً" :

"یحتویني الل�ی�ل الص�اخ�ب ج�داً، ب�ك�ل 
ظلمتھ وھسیس ك�ائ�ن�ات�ھ. أح�س ان�ن�ي 

  ) 109منھكة ومنكسرة. " (ص 
ویتناغم صوت فیروز "م�ع م�ی�ن ب�دك 
ترجعي بعتم الطری�ق" ،وھ�ي ت�ت�ح�دث 
عن إحساسھا ب�ال�وحش�ة م�ع إحس�اس 
البطلة التي یبدو لھا كل شيء ص�اخ�ب�اً 

  ووحشیاً:
"تنبثق من رأسي صورة إمرأة تركض 
في طرق مف�ت�وح�ة، ت�رك�ض وی�رك�ض 

  )110وراءھا الصخب ." (ص 
روایة ھدیة حسین ھ�ذه ك�ت�ب�ت ب�ح�س 
إنثوي متوجع ی�ن�دم�ج م�ع ج�و روای�ة 
باوال ھوكینز، ومع القصة التي كتبت�ھ�ا 
(س�راب) وال�ت�ي ش�غ��ل�ت ح�وال�ي رب��ع 
الروایة، والتي منحت ھذه الروایة سمة 
(ال��روای��ة ال��م��ی��ت��اس��ردی��ة) م��ن خ��الل 
المخطوطة الداخلیة التي جاءت بش�ك�ل 
(قصة+ قص�ة) أو قص�ة داخ�ل قص�ة، 
حیث كانت قصة سراب تضيء أو تفسر 
بعض األحداث الماضیة التي كانت تقدم 
ببراءة وموضوعیة، لك�ن�ھ�ا م�ن خ�الل 
سرد (سراب) التي وضعت النقاط عل�ى 
الحروف، أحالت ما ھو برئ الى ف�اج�ع 

  ومأساوي وداكن.
روایة "لی�ل ص�اخ�ب ج�داً" ل�ل�روائ�ی�ة 
ھدیة حسین ترنیمة حزین�ة ن�ازف�ة م�ن 
أعماق إمرأة تحاصرھا الوحدة والعزلة 
والخیانة ،تتعالق بذكاء خالق مع ع�ال�م 
"فتاة القطار" ل�ل�روائ�ی�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 
باوال ھوكینز ،وھو ما ی�ج�ع�ل�ھ�ا روای�ة 
نس���وی���ة ل���ن���س���اء م���ت���وحش���ات ح���د 

 االستیحاش كما یقول أوكونور.

روا  : "ا  " 
  ا ن ا  

 
 بغداد فاضل ثامر/
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،على جریدة العراقیة ضیف ھذا األسبوع  
ھو الروائي المصري ال�م�ب�دع  االسترالیة،

من�ی�ر ع�ت�ی�ب�ة، م�ؤس�س وم�دی�ر م�خ�ت�ب�ر 
السردیات بمكتبة اإلسكندریة قِبلِة األدب�اِء 
كلَّ ثالثاء، حیث یس�ت�ض�ی�ف وی�ن�اق�ش أو 
یدعو المبدعین والنقاد لمناقش�ة األع�م�ال 
الجدیدة، ودائًما یلقي الضوَء على جوان�َب 

 من حیاتنا الثقافیة فتزداد بریقًا وإشراقًا.
وھو روائيٌّ من ال�ط�راز ال�رف�ی�ع، وك�ات�ٌب 
للدراما اإلذاعیة، وصاحب سلسلة تبس�ی�ط 
علوم لألطفال، وحاصل على جائزة الدولة 
التشجیعیة وج�ائ�زة ات�ح�اد ك�ت�اب مص�ر، 
وقبل وبعد كل ذلك لھ ف�ي ق�ل�وب م�ح�ب�ی�ھ 
وقارئیھ ظلٌّ ظلیٌل وبسمةُ أف�ٍق ال ی�ن�ط�ف�ئ 
بریقُھا. س�م�ُح ال�وج�ھ ع�ذُب ال�ح�دی�ث ال 
تفارُق روح�ھ ب�راءةُ ال�ط�ف�ول�ة ووض�اءةُ 

 الصدق.
ویسرني التوجھ إلیھ ببعض األسئلة ال�ت�ي 
ربما تحیط إلى حدٍّ ما بشخصیتِِھ كأدیٍب لھ 
 تأثیره وفعالیاتھ التي تتنامى یوًما بعد یوم.

 
* قریتك التي تحدثت عنھا بكل الح�ب ف�ي 
بعض أعمالك: ھل أضفَت إلیھا أم أضاف�ْت 

 إلیك؟
** تقع قریتي (خورشید) وم�ع�ن�ى االس�م 
(الشمس)، على الحدود ب�ی�ن م�ح�اف�ظ�ت�ي 
اإلسكندری�ة وال�ب�ح�ی�رة، وت�ن�ت�م�ي إداریًّ�ا 
لمحافظة اإلسكندریة، وقد أثرت فيَّ تأثی�ًرا 
كبیًرا، فقد ول�دُت وعش�ُت وأع�ی�ُش ف�ی�ھ�ا 
حتى اآلن، مسألة وقوعھا على "الحدود" 
أثرت في تفكیري ك�ث�ی�ًرا، وك�ذل�ك ك�ون�ھ�ا 
قریة متغیرة لم تعد ریفًا خالًص�ا وت�ق�ت�رب 
حثیثا ألن تكون مدین�ة ص�غ�ی�رة، ك�ان ل�ھ 
أیًضا تأثیر في أفكاري ومش�اع�ري، وھ�و 
م��ا ان��ع��ك��س ع��ل��ى قص��ص��ي وروای��ات��ي، 
فص�ورت ال�ت��غ�ی�رات ف�ي ال��ق�ی�م وال�ح�ی��اة 
االجتماعیة واالقتص�ادی�ة ب�خ�ورش�ی�د م�ن 
خالل روایتي (حكایات آل الغنیمي) وكذلك 
في العدید من أع�م�ال�ي س�واء ال�م�ك�ت�وب�ة 
بواقعیة أو في إطار ف�ن�ت�ازي، ف�خ�ورش�ی�د 
أضافت إليَّ الكثیر، وأظنني أضف�ت إل�ی�ھ�ا 
التعریف بھا، وجعلھا أكثر من مجرد قریة 
بل نموذج مصغر للعال�م ك�م�ا ت�ت�ب�دى ف�ي 

 كثیر من قصصي.
 

* ماذا یقدم مختبر السردیات ف�ي م�ك�ت�ب�ة 
 اسكندریة مع ذكر بعض األمثلة؟

** المختبر ی�ھ�دف إل�ى إنش�اء وت�ن�ظ�ی�م 
وتدعیم حركة نقدیة فاعلة م�رت�ك�زة ع�ل�ى 
الحركة اإلبداعیة، ب�ح�ی�ث ی�خ�رج ال�ت�ی�ار 
السردى اإلبداعى نقاده من بین أعضائ�ھ، 
ومد جسور المعرفة بین الت�ی�ار اإلب�داع�ى 

النقدى السكندرى وبین المبدعین والن�ق�اد 
فى جمیع أنحاء مصر، وال�وط�ن ال�ع�رب�ى، 
وك�ذل��ك ال��ت�واص��ل م��ع أح��دث اإلب��داع��ات 
العالمیة فى مجال السرد، وإنشاء وتنظ�ی�م 
وتدعیم حركة ترجمة لھذا التیار اإلبداع�ى 
ال��ن��ق��دى، وك��ذل��ك ل��ّم ش��م��ل ال��ت��ج��م��ع��ات 
السكندریة ال�م�ھ�ت�م�ة ب�الس�رد م�ن ورش 
وم��ن��ت��دی��ات ون��دوات ب��ق��ص��ور ال��ث��ق��اف��ة 
وغیرھا، ال لیلغیھا ولكن لیجعل�ھ�ا ت�ل�ت�ق�ى 
معًا، مما یصنع تیاًرا سردیًّ�ا س�ك�ن�دریًّ�ا ال 
ینفى خصوصیة المبدع الفرد، أو التج�م�ع 
المحدد، ولكنھ ی�ك�ون ك�ق�وس ق�زح ال�ذى 
یجمع ك�ل أل�وان ال�ط�ی�ف الس�ردى م�عً�ا، 
إضافة إلى مد جسور المعرفة بین ال�ت�ی�ار 
اإلبداعى النقدى السكندرى وبین المبدعین 
والنقاد فى جمیع أن�ح�اء مص�ر، وال�وط�ن 
العربى، ومد جسور التعاون بین المخت�ب�ر 
والمراكز الثقافیة األجنبیة فى اإلسكندری�ة 
وخارجھا، التواصل مع أح�دث اإلب�داع�ات 
العالمیة فى مجال السرد، ثم إنشاء وتنظیم 
وتدعیم حركة ترجمة لھذا التیار اإلبداع�ى 
النق�دى. ك�م�ا أن ال�ع�م�ل ع�ل�ى اك�ت�ش�اف 
المواھب الجدی�دة وإی�ج�اد ص�ی�غ ت�واص�ل 
فعال بینھ�م�ا وب�ی�ن أج�ی�ال األس�ات�ذة م�ن 
األھداف الھامة للمختبر. ویحقق المخت�ب�ر 
ھذه األھداف م�ن خ�الل ف�ع�ال�ی�ات ع�دی�دة 

ت�م  2019فعلى سبی�ل ال�م�ث�ال خ�الل ع�ام
م م�ا ب�ی�ن 2019فعالیة في عام  91تنظیم 

ندوات لمناقشة األعمال اإلبداعیة والنقدیة 
وأمسیات ال�ق�راءات ال�ق�ص�ص�ی�ة وورش 
العمل والمؤتمرات واللق�اءات ال�م�ف�ت�وح�ة 
مع المبدعین الكبار والشباب، وقد ش�ارك 

م�ب�دًع�ا  400في ھذه الفعالیات أكث�ر م�ن 
وناقًدا، وذلك من خالل الفع�ال�ی�ات ال�ث�الث 
للمختبر وھي: مختبر السردیات ب�م�ك�ت�ب�ة 
اإلس�ك�ن�دری�ة، وم�خ�ت��ب�ر الس�ردی�ات ب�ی��ت 
السناري، ومختبر السردیات للفتیة ب�ب�ی�ت 
الس��ن��اري، إض��اف��ة إل��ى ال��م��ش��ارك��ة ف��ي 
م��ع��رض ك��ت��اب م��ك��ت��ب��ة اإلس��ك��ن��دری��ة. 
ال�م�ب�دع�ون وال�ن�ق�اد ال�ذی�ن ش�ارك�وا ف��ي 

م م�ن 2019فعالیات الم�خ�ت�ب�ر خ�الل ع�ام
م��ح��اف��ظ��ة ھ��ي:  11داخ��ل مص��ر م��ن 

اإلسكندریة والقاھرة وال�غ�رب�ی�ة وأس�وان 
واإلسم�اع�ی�ل�ی�ة وال�م�ن�ص�ورة وال�ب�ح�ی�رة 
ودمیاط والسویس وال�ف�ی�وم وب�ورس�ع�ی�د. 

دولة ھي: العراق  12ومن خارج مصر من
والبحرین ول�ب�ن�ان والس�ع�ودی�ة وس�وری�ا 
وال��ی��م��ن وف��رنس��ا وال��ك��وی��ت وال��ج��زائ��ر 
واإلمارات وبولندا وأسبانیا. كما ت�م خ�الل 
العام ت�ن�ظ�ی�م م�ؤت�م�ری�ن أول�ھ�م�ا "مص�ر 
المبدعة" للعام ال�خ�ام�س ع�ل�ى ال�ت�وال�ي 
بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس األعلي 
للثقافة، ونوقشت فیھ أعمال مبدعی�ن م�ن 
الفیوم والسوی�س وب�ورس�ع�ی�د، وم�ؤت�م�ر 
"سیدات السرد السكندري" حیث نوقشت 
أعمال عشرین مبدعة سكندریة. وت�ن�ظ�ی�م 

أمس�ی�ة ق��راءات  15ورش�ة ع�م�ل، و 25
لقاءات مفتوحة مع مبدعی�ن  4قصصیة، و

ن�دوة ل�م�ن�اقش�ة  46من أجیال مختلف�ة، و
أعمال إبداعیة ون�ق�دی�ة وم�ح�اض�رات ف�ي 

 موضوعات تخص السرد.

 
* كیف أثرت جائحة كورونا على فعالی�ات 

 الثقافة المصریة في مكتبة اإلسكندریة؟
** أعتقد أن التأثیر إیجابي على ال�م�دي  

الطویل، فإن شاء هللا تنتھي األزمة ونعود 
لممارسة األنشطة على المستوى الواقعي، 
لكننا كسبنا ثقة بقدرتنا على تنظی�م نش�اط 
فعال على شبكات اإلنترنت، ورأی�ن�ا م�دى 
أھمیت�ھ وان�ت�ش�اره وت�أث�ی�ره، ح�ی�ث ك�ان 

 البعض یقلل من أھمیة ھذا األمر.
 

* وماذا عن الواقعیة السحری�ة ال�ت�ي ف�ي 
كتاباتك وھل تختلف ع�ن إب�داع�ات أدب�اء 

 أمریكا الالتینیة؟
** ھذا حكم للنقاد. لكني ب�ال�ت�أك�ی�د ق�رأت 
األعمال الكبیرة للواقعیة السح�ری�ة ألدب�اء 
أمریكا الالتینیة، حتى أنني كتبت مسل�س�ال 

عن  2016حلقة وأذیع عام  30إذاعیا من 
روایة مئة عام من العزلة لماركیز، لكنن�ي 
قرأت أیًضا ال�م�ص�ادر األس�اس�ی�ة ل�ھ�ؤالء 
الكتاب، ألف لیلة ولیل�ة، وك�ل�ی�ل�ة ودم�ن�ة 
والقرآن واألح�ادی�ث ال�ن�ب�وی�ة، وال�ت�اری�خ 
العربي، كما قرأت األدب الشعبي المصري 
والعالمي في الشرق والغرب، إضاف�ة إل�ى 
استعدادي الشخصي وإیماني ب�أن ال�ح�ی�اة 
لیست فقط ھذا المكان الضیق؛ سطح الكرة 
األرضیة، الذي نعیش فیھ، فأظنن�ي أك�ت�ب 
الواقعیة المصریة، انظر لتاریخ الفراع�ن�ة 
وكیف كانوا یتعاملون مع ال�م�وت�ى، ان�ظ�ر 
للمسلمین والمسیحیین وعالقتھم بالموت�ي 
واألولیاء والقبور والجن والعالم السفل�ي، 

 ھذا ھو معیني الذي ال ینضب.
 

*من خالل عملك رئیسا لتح�ری�ر س�ل�س�ل�ة 
"كتابات جدیدة" بالھیئة المصریة العام�ة 
للك�ت�اب ھ�ل ت�رى ف�ی�م�ا ی�ق�دم�ھ الش�ب�اب 
مستقبال مبشرا بالخیر في عال�م�ي الش�ع�ر 

 والروایة؟
** یصعب إصدار أحكام عامة بخ�ص�وص 
الكتابة، وبالذات ل�م�ن ل�م ی�ق�رأ (ك�ل) م�ا 
صدر، وھو أمر یس�ت�ح�ی�ل ح�دوث�ھ، ف�م�ن 
یستطیع أن یتابع كل ھذا الكم من القصص 
واألشعار المنش�ورة ورق�یًّ�ا وإل�ك�ت�رون�یًّ�ا. 
كثیرون یكتبون، قد ال تكون ال�م�وھ�ب�ة أو 
الخبرة متوف�رة ل�ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن�ھ�م، ل�ك�ن 
وجودھم مھمٌّ الستمرار الكتابة وال�ق�راءة، 
لتجد منھم الم�وھ�وب ال�م�ت�م�ی�ز، وھ�ؤالء 
المتمیزون نِسبتھم كبیرة وإن وج�دوا م�ن 
أنفسھم مثابرة وِمن�ا رع�ای�ة، س�ی�ق�دم�ون 
أعماال عظی�م�ة. ك�ات�ب�ات وك�ت�اب ال�ق�ص�ة 
والشعراء الشباب الذین قرأت ونشرت لھم 
یحاول معظمھم أن ی�ك�ت�ب ك�ت�اب�ة خ�اص�ة 
تشبھھ ھو، لذلك نجد االتجاه إلى التجریب 
واضح بشدة في كتابات ھؤالء المبدعی�ن، 
سواء التجریب على مستوى الموضوعات 
التى یتم تناولھا، أو على مست�وى ال�ب�ن�اء 
الفني، واللغة. فنادًرا ما نجد َوْھ�َم ت�غ�ی�ی�ر 
العالم في كتابات ھذا الجیل ب�ال�ق�در ال�ذى 
كان في أعمال أجیال سابقة، فش�ب�اب ھ�ذا 
الجیل ال یكت�ب ل�ی�غ�ی�ر ال�ع�ال�م، أو ی�ط�ور 
المجتمع، أو یرتق�ي ب�ال�ق�اريء إل�خ ت�ل�ك 

المقوالت التى كانت تقود الكتابة بشكل أو 
بآخر في مراحل معینة، لكنھ ج�ی�ل ی�ب�ح�ث 
عن ذاتھ، وبالتالى فھو یحاول أن یستخدم 
الكتابة كأداة لفھم الذات في مواجھة اآلخر 
أو العالم. وقد ش�ھ�د ھ�ذا ال�ج�ی�ل ان�ھ�ی�ار 
الم�ق�والت وال�ح�ك�ای�ات واألی�دی�ول�وج�ی�ات 
والدول الكبري، لذلك فھو ل�م ی�ع�د ی�ؤم�ن 
بھا، واستبدل بھا اإلیمان بال�ف�رد ال�م�ب�دع 
القادر على أن ی�ح�اف�ظ ع�ل�ى وج�وده ف�ي 
وسط كل التھدیدات غیر المس�ب�وق�ة ال�ت�ى 
ی��م��ك��ن أن ت��ط��ی��ح ب��ھ. وھ��ؤالء ال��ك��ت��اب 
یشعرون باالغتراب بالم�ع�ن�ی�ی�ن ال�ن�ف�س�ي 
واالجت�م�اع�ي، وی�رون أن ال�ت�واص�ل م�ع 
اآلخر/الفرد والمجتمع أمر ص�ع�ب وب�اھ�ظ 
التكالیف، وفي الوقت ذاتھ ال مفرَّ من ھ�ذا 
ال��ت��واص��ل وإال وق��ع��وا ف��ي ب��ئ��ر ال��وح��دِة 
وانقطاِع الصل�ِة ب�ال�ع�ال�م، وال�ك�ت�اب�ة ھ�ى 
وس�ی��ل��ت��ھ�م األس��اس��ی��ة ف��ي ت��ح�ق��ی��ق ھ��ذا 
ال��ت��واص��ل، وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ق��در م��ن 
التوازن النفسي لل�ق�ارئ. وی�ك�ت�ب ھ�ؤالء 
الشباب عما یم�سُّ ذوات�ھ�م م�ب�اش�رة م�ن 
موضوعات، لذلك ن�رى ل�ل�خ�ب�رة ال�ذات�ی�ة 
وج��وًدا ك��ب��ی��ًرا ف��ي أع��م��ال��ھ��م، وإن ك��ان 
البعض یمكن أن ی�رى ف�ي ھ�ذا ت�م�ح�وًرا 
حول الذات إال أننى أراه محاولة ل�ف�ھ�م�ھ�ا 
واستجالء جوانبھا قب�ل أن ت�ت�واص�ل م�ع 
اآلخر. یعبر ھذا الجیل عن رفضھ ب�ك�ت�اب�ة 
تنتقد السلطة بأشكالھا المختلفة، الس�ل�ط�ة 
السیاسیة المتعالیة بعیًدا عن مش�اك�ل ھ�ذا 
الشباب، أو السلطة االجت�م�اع�ی�ة ال�ت�ى ال 
یجد لنفسھ مكانًا في تراتبیتھ�ا ال�ت�ى ع�ف�ا 
علیھا الزم�ن، أو الس�ل�ط�ة األدب�ی�ة ال�ت�ى 
ت�رف�ض ال��خ�روج ع�ل��ى أع�راف ال��ك�ت�اب��ة 
المعتادة، أو سلطة الذك�ور م�ق�اب�ل اإلن�اث 
(وھى م�ا ی�رفض�ھ�ا ك�ت�اٌب رج�اٌل ول�ی�س 
كاتبات فقط باعتبارھا م�ی�راَث م�ج�ت�م�ٍع ال 

  یرید أن یتغیر).
 

 * ھل الكتاب الورقي في خطر؟
** الكتاب الرقمي یأخذ مس�اح�ة إض�اف�ی�ة 
كل یوم، لكن الكتاب الورقي لم یمت ب�ع�د، 

 وأظنھ لن یموت قریبًا.
 

* ھل عندك مكتبة في البیت؟ وھ�ل ت�راھ�ا 
 أسرتك ضیفًا ثقیال؟

** نعم لدي مكتبة منذ صغري، وفي بیتي 
ی��ع��ت��ب��رون��ھ��ا أم��ًرا ع��ادیًّ��ا، ج��زًءا م��ن 
شخصیتي، م�ث�ل أن أغ�ل�ق ع�ل�ى ن�ف�س�ي 
حجرة ألكتب أو أقرأ. وفي زمن ال�ك�ورون�ا 
یتضاعف الوقت المخصص لقراءة الك�ت�ب 
كما یحلو لي قض�اء وق�ت ط�ی�ب بص�ح�ب�ة 

 زوجتي وابنتيَّ ملك وسلمى.

   يا واا  اا اا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجرى الحوار: محمد محمد السنباطي/مصر



 نصوص مھاجرة 
 

 (د اود)
 
 
 

 

 شكر حاجم الصالحي
 
 

 مطٌر من اللوز والفستق والیاسمین
 وعطٌر یفیض على الناظرین
 ،ھنا ... على السلّم الكھربائيّ 

 یشتعل الوجدُ 
 فیختلط اللیُل بالحالمین

 ویزدحُم الوردُ 
 فترتبك الفراشاتُ 

 وتمضي مدّوخةً بالكركراتِ 
 وما تزدریھ من الّصبیّة العابثین

 وبین جنان الورود
 وسیل الینابیعِ وبرِد الخدود
 تضجُّ السماُء ببرق الرعود

 فتھرع صوب المالذات
 خطى السائرین
 وینھمر الماءُ 

 فیوقف نبض القلوب
 ویطفُئ جمر الحنین

 (( برج میالد ))
 

 في أعلى البرجِ 
 لمحت مالمحھا
 كانت تركضُ 

 في حقٍل من نور وعطور
 وعلى كتفیّھا

 شاٌل فضيٌّ یتراقص مبتھجاً 
 بحیاٍء و حبور

 قلت تعالي یا أبنة برج المیالد
 لنعید الوصُل .. والودَّ المحظور

 لم تجب (( الخانم ))
 واندست وسط ضجیج الجمھور

 لحظتھا أدركت بأني الصیاد األحول
 والمحروسة تسحن قلبي

 مثل العصفور
 (( برج ثانیة ))

 
 یا أیھا البرُج الذي
 أیقظني من كبوتي

 وأطلق العنان للظنون والھموم والعناد
 وأوقد الجراح في مواقد الرماد

 من راود الظباء والیماُم ,
 تحت سلّم كسول

 فأشعل الشفاه في بریدِه الخجول
 یا ... برج میالد الذي ....

 من جاء بي
 الى ربوع ھذه البالد ؟
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"و ا " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حنین محمد/ بابل
 

 قد ال أستیقظُ غداً 
 وال ترى عینايَّ النور

 واضُل نائمةً 
 بال حراك
 بالھمس
 بال جدوى

 قد ال أرى وطني منتصًرا
 وابناَءهُ سالمین
 منعمین بنصرھم
 و یاخذني النوم

 الى حیُث ال اشعر
 بأي شيء

 وال اسمُع أي صوتٍ 
 ویأخذني الحنیُن الیك

 یا حبیبي آٍه یا حبیبي أهَ 
 كیف أتیك
 بال قدمین
 بال یدین

 كیف عساني اتنفُس وجھك بال عینین
 ماذا لو اختنقتُ 
 بزفیرك البارد

 وانت تعلم باني بُت اختنقُ 
 من نسیم البعد

 الى متى؟
 !!ومتى

 عساني التحُف ضلك لیالً 
 تحت نجمات الشتاءِ 

 وعلى ارصفِة الرصاص
 نجلُس نتبادل الحدیث ...

 والموسیقى والشعر والقبل
 والقلیل من القبلِ 

 دعنا نغني اغاني كاظم
 ونردد شعر مظفر

 ونتلوا ادعیة امھاتنا
 ونسبُح تسبیح الفراشات

 لعل الحرب تھدأ
 وقلبي یھدأ

 وجسدي الذي یرتجُف خوفاً 
 یھدأ

 دعنا نخطُ اسمینا
 على شارع الموت
 من بغداد الى بغداد
 ونكتب قصة حبٍ 

 ما اكتملت
 في وطني
 الحُب حرام

 والحرام حرام
 .وكل شيٍء حرام

    ان
 
 
 
 
 
 
 

 العراق/د.عبدااللھ محمد جاسم 
 
 
 

 ..تارجحي یالعبة األشجانٍ 
 ..یا سلوة العقل ویا حقیبة النسیانِ 

 ..یا خفقة القلب ونغمة االلحانِ 
 ..أین القاٍك ومنِك ھاجرت قوارب الحنانِ 

ال تحجبي یاغیمة الصیف دعي الشمس 
 ..تراني

 ..إني كرھت فصلك ذاك الذي أشقاني
 .تعلمي حبیبتي فالعلم فاتح االذھانِ 
 ..انا السجین في الھوى منذ الِصبا

 ..حیث إختفى عنواني
 ..ولعبتي قد اصبحت شاحبة االلوانِ 

 ھل غیَر الكون عقول االنس والجاِن..؟
 ..تعلقي تمرجحي یا إبنت سید الفرسانِ 

 ..نحن أحفاد یَعرب ال نقبل الطغیانِ 
 ..إنا أقمنا بحثنا في غفلة الزمان

 موضوعنا كیف اختفت ھویة السجاِن..؟
َمْن ذا الذي اوحٰى لِك ان تذكري االسرار 

 ..للخالنِ 
 ..تمھلي  یا لعبة االمس

 ..ال تفضحي مشاعر الوجدانٍ 
  ..سعوا حكامنا

 ..أن یفرغوا من قلبنا محبة أالوطانٍ 
 ..یضیعوا اصولنا یقطعوا ارحامنا
 ..بحجة الدین الذي الیقبل العلماني

ویعصف الصمت الذي ایقظ بركانھ مكامن 
 ..الحرمانِ 

 ..واغرب اللیل علینا
 ..وھاجر النوم من االجفانِ 

 .. ثم انقضت ایامنا
 ..تبكي على مدینة مھدومة االركان

اللیل واألشباح تعدو حولنا ترقص على 
 ..الجدرانِ 

 ..إني طلبت بعدھا مدینة غیر التي تلقاني
 ..أحببت فتاتھا كانت ھي التي تھواني

 .. غازلتھا وأطرقت
  ..في خجل كأنھا زیتونة مالًت بھا األغصانٍ 

 ..فتعانقت ایامنا قلقاً ورعبھا أعیاني
 ..نوافذ اغلقتھا حتى التي ترعاني

 ..لیت الذي مَر بنا یطوي صفحة أألحزانٍ 



 : تقدیم
نوف�م�ب�ر 24ُولِد اسبینوزا في أمستردام عام 

َى عند والدتھ باروخ وكان�ت  1632 وقد ُسمِّ
أس��رت��ھ م��ن األس��ر اإلس��ب��ان��ی��ة ال��ی��ھ��ودی��ة 
الُمھاجرة، وقد تلقى سبین�وزا ت�ع�ل�ی�م�ھ ف�ي 
لیة ب�أمس�ت�ردام؛ إذ  المدرسة التَّلمودیة المحَّ
ألحقتھ بھا أھلھ لكي توثق ارتباطھ بطائف�ت�ھ 
الیھودیة وبتعلُّم لغت�ھ�ا ال�ع�ب�ری�ة وت�راث�ھ�ا، 
ویبدو إن ھ�ذا األم�ر ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ ن�ت�ی�ج�ة 
عكسیة إذ أن الط�اب�ع ال�الھ�وت�ي ال�م�ح�اف�ظ 
لتعلیم اسبینوزا قد دفع�ھ إل�ى ال�ث�ورة ع�ل�ى 

  ھذا النظام الدیني
ولم تخلو الطائفة الی�ھ�ودی�ة ف�ي أمس�ت�ردام 
من أمثلة مفكرین ثاروا على رجعیة الت�راث 
الدیني المحافظ ومن أشھر ھذه الشخصیات 
"أورییل داكتوستا" الذي كان ینتم�ي غ�ل�ى 
الجیل السابق على اسبینوزا، وقد وقف ف�ي 
وجھ رجال الدین المحاف�ظ�ی�ن ف�ي ط�ائ�ف�ت�ھ 
وكان ھو أول من بدأ حركة تف�س�ی�ر ال�ك�ت�ب 
المقدسة الم�س�ی�ح�ی�ة وال�ی�ھ�ودی�ة ت�ف�س�ی�ًرا 
تاریخیًّا ویبدو أن اسبینوزا في ث�ورت�ھ ك�ان 
بادئًا من حیث انتھت شخصیة "داك�وس�ت�ا" 
المتحررة ال�ت�ي س�ب�ق�ت�ھ ب�ج�ی�ٍل واح�د وق�د 
ت��ع��رض ھ��ذا ال��رج��ل إل��ى س��ل��س��ل��ة م��ن 
االضطھاد والطرد والتكفیر ثم تم جلده أم�ام 
حش��د تس��عً��ا وث��الث��ی��ن ج��ل��دةً مص��ح��وب��ھ 

تنزل علیھ اللعنات ولم یحتمل ھ�ذا   بقراءات
�ل  الرجل كل ھذا التعذیب فكتب رس�ال�ة س�جَّ
فیھا كل ما مر بھ ثم أطلق على نفسھ ال�ن�ار 
وم��ات وك��ان اس��ب��ی��ن��وزا وق��ت��ھ��ا ف��ي س��ن 

 . الثامنة
كان اسبینوزا بارًعا في ص�ن�اع�ة ال�ع�دس�ات 
البصریة وص�ق�ل�ھ�ا وك�ان یُ�رزق م�ن ت�ل�ك 
الحرف�ة وھ�ن�اك ع�دة آراء ح�ول اح�ت�راف 
اسبینوزا لتلك الح�رف�ة ال�ی�دوی�ة م�ن�ھ�ا م�ن 
یعلل أنھ ظل م�ت�م�س�ًك�ا ب�ت�ط�ب�ی�ق الش�ری�ع�ة 
الیھودیة في العمل وال�ب�ع�ض اآلخ�ر أرج�ع 
ذلك أنھ ال یرید أن یكون تاجًرا ، وال�ت�ع�ل�ی�ل 
الصحیح ل�ذل�ك إن�ھ اح�ت�رف ھ�ذه ال�ح�رف�ة 
رغبة معمدة من�ھ ف�ي ال�ت�خ�ل�ي ع�ن ال�ق�ی�م 
التجاریة السائدة بین الطائفة الیھودیة الت�ي 
انفصل عنھا ، ومن المؤكد أن اسبینوزا ق�د 
أدرك وقت نضوجھ الفكري أن من ال�م�ح�ال 
علیھ أن یجمع بین ھذه القیم التجاریة وبین 
الُمثل الفكریة ال�ت�ي س�ی�ط�رت ع�ل�ى ذھ�ن�ھ 

 . بالتدریج
 

 مؤلفات اسبینوزا
نشر أثناء حیاتھ ك�ت�اب�ی�ن ف�ق�ط ول�م یص�در 
باسمھ سوى كت�اب واح�د م�ن�ھ�م�ا (م�ب�ادئ 
الفلسفة الدیكارتیة) وملحقھ الصادر بعنوان 
أفكار میتافیزیقیة وقد نُشر ھذا ال�ك�ت�اب ف�ي 

، ویُ�ع�د ھ�ذا ال�ك�ت�اب 1663أمستردام عام 
عرًضا لفلسة دیكارت بال�م�ن�ھ�ج ال�ھ�ن�دس�ي 

 الُمفضل لدى اسبینوزا.
ا الكتاب ال�ث�ان�ي ھ�و (ال�ب�ح�ث ال�الھ�وت�ي  أمَّ
السیاسي) ونُشر في أمس�ت�ردام أیًض�ا ع�ام 

ویتضمن ب�ح�ثً�ا م�ف�ص�ًال ل�م�وض�وع  1670
حریة ال�ف�ك�ر، الس�ی�م�ا ف�ي ال�م�وض�وع�ات 
الدینیة ویھ�دف إل�ى ت�أك�ی�د ض�رورة فص�ل 
الدین عن الدولة، ویح�م�ل بش�دة ع�ل�ى ك�ل 
حكم سیاسي یدَّعي أنھ یستمد س�ل�ط�ت�ھ م�ن 

 . مصدر إلھي، ولذلك أراد اخفاء اسمھ

وبعد وفاة اسبینوزا نشر تالمیذه وأصدق�ائ�ھ 
مجموعة من مؤلفاتھ داخل م�ج�ل�د ب�ع�ن�وان 
(المؤلفات المخلفة) وكانت تحوي المؤلف�ات 

 : اآلتیة
األخالق : م�ب�رھ�نً�ا ع�ل�ی�ھ�ا ب�ال�ط�ری�ق�ة  -1

 الھندسیة.
البحث السیاسي : وھم كتاب ل�م ی�ن�ج�زه  -2

  اسبینوزا حیث كتب جزًءا ضئًال منھ.
إصالح العقل : وھو بحث أیًضا لم یُكملھ  -3

اسبینوزا إذا ح�ال�ت وف�ات�ھ دون أن ی�ت�م�ھُ 
ویؤكد "داربون" أن ك�ل م�ا ی�ح�وی�ھ ھ�ذا 
الك�ت�اب وب�دق�ة ك�ام�ل�ة ق�د ُذك�ر ف�ي ك�ت�اب 

 .األخالق
الرسائل : وقد نُشر في الطبعة األص�ل�ی�ة  -4

رسالة متبادلة بین اسبینوزا ومراسل�ی�ھ  74
ثم أضیقا إلیھا رسائل أخ�رى ُكش�ف�ت ف�ی�م�ا 

وفائدة تلك  86بعد فأصبح مجموع الرسائل 
الرسائل إنھ�ا تُ�ك�ش�ف ول�و ب�ط�ری�ق�ة غ�ی�ر 
مباشرة عن جوانب حیاتھ الشخصی�ة وك�ان 
یعرض آرائھ فیھا بطریقة أك�ث�ر اس�ت�رس�اًال 

 .وتبسطًا عن التي تُعرض بھ داخل مؤلفاتھ
رسالة في النحو العبري : وھي ل�ی�س�ت  -5

 . لھا أھمیة فلسفیة
 

 أفكار اسبینوزا 
 (رسالة في الالھوت والسیاسة)

اس��ت��ط��اع اس��ب��ی��ن��وزا أن ی��ط��ب��ق ال��م��ن��ھ��ج 
الدیكارتي على الج�وان�ب ال�ت�ي خش�ى م�ن�ھ 
دیكارت؛ فطب�ق م�ن�ھ�ج األف�ك�ار ال�واض�ح�ة 
والمتمیزة في میدان الدین والع�ق�ائ�د وع�ق�د 
العزم على أن یعید فحص الك�ت�اب ال�م�ق�دس 
بحریة ذھنیة كاملة، فلیس العقل وح�ده ھ�و 
أعدل األشیاء قسمة بین الناس بل ھو أیًضا 
أفضل شيء في وجودنا ویكون ف�ي ك�م�ال�ھ 
خیرنا األقصى، ف�ی�ح�ل�ل اس�ب�ی�ن�وزا ال�ن�ب�وة 
ویخرجھا من نطاق األفكار ال�واض�ح�ة ك�م�ا 
ی��رف��ض وض��ح اآلی��ات ال��غ��امض��ة م���ع 
ال�واض�ح��ة، واس��ب�ی��ن�وزا ھ��و ال��وح�ی��د م��ن 
الدیكارتیین الذي طبق م�ن�ھ�ج دی�ك�ارت ف�ي 
السیاسة فنقد األنظمة الم�ت�س�ل�ط�ة ال�ق�ائ�م�ة 
على حكم الفرد ال�م�ط�ل�ق وان�ت�ھ�ى إل�ى أن 
النظام الدیمقراطي ھو أكثر النظم اتفاقًا م�ع 
العقل والطب�ی�ع�ة ف�ن�ح�ن ن�ع�ل�م إنَّ دی�ك�ارت 

  استثنى من الشك أیًضا النظم السیاسیة.
 

 موضوع الرسالة
ی��ح��دد اس��ب��ی��ن��وزا م��وض��وع رس��ال��ت��ھ ف��ي 

  : العنوان التوضیحي ویقول
رسالة في الالھوت والسیاسة" وفیھا تت�م "

البرھنة على أن حریة ال�ت�ف�ل�س�ف ال ت�م�ث�ل 
خطًرا على التقوى أو على سالم�ة ال�دول�ة؛ 
بل إّن في القضاء علیھا قضاء على س�الم�ة 

 .الدولة وعلى التقوى ذاتھا في آن واحد
فإن�ي "ویقول اسبینوزا في مقدمة الرسالة: 

أعلن في ھذه المقدمة كما سأعلن أیًضا ف�ي 
نھایة الرسالة، أني أضع عن ط�ی�ب خ�اط�ر 
كل ما كتبت أمام السلطات العلیا ف�ي وط�ن�ي 
لكي تفحصھ وتصدر حكمھا علیھ ،فاذا رأت 
أني قلت شیئًا م�ن�اقًض�ا ل�ق�وان�ی�ن وط�ن�ي أ 
للمصلحة العامة فإني أسحب ما ق�ل�ت�ھ وأن�ا 

   أعلم تماًما
أني بشر وأني معرض للخطأ ول�ك�ن�ي ع�ل�ى 
األقل حاولت بكل جھدي أال أقع في ال�خ�ط�أ، 

وأال أكتب شی�ئً�ا ال ی�ت�ف�ق ات�ف�اقً�ا ت�اًم�ا م�ع 
ق��وان��ی��ن وط��ن��ي وم��ع ال��ت��ق��وى واألخ��الق 

ویعید ھ�ذه ال�ك�ل�م�ات أیًض�ا ف�ي "الحمیدة . 
 . آخر الرسالة

 
من الرسالة بالحدیث ع�ن یبدأ الفصل األول 

فكرة النبوة ویعرفھ�ا اس�ب�ی�ن�وزا ع�ل�ى ھ�ذا 
الن�ح�و؛ ال�ن�ب�وة أو ال�وح�ي ھ�ي ال�م�ع�رف�ة 
الیقینیة التي یوحي هللا بھا إلى ال�ب�ش�ر ع�ن 
شيء ما، والنبي ھو ُمفسر ل�م�ا ی�وح�ي هللا 
بھ ألم�ث�ال�ھ م�ن ال�ن�اس ال�ذی�ن ال ی�ق�درون 

یقینیة بھ وال یملكون   الحصول على معرفة
إال ادراكھ تلك إال باإلیم�ان وح�ده، ویس�م�ى 
العبرانیون الن�ب�ي أي خ�ط�ی�بً�ا أو م�ف�س�ًرا، 
ویقول اسبینوزا أن تعریفھ ل�ل�ن�ب�وة ی�ط�اب�ق 
تماًما الم�ع�رف�ة ال�ف�ط�ری�ة؛ ألن م�ا ت�ع�رف�ھ 
بالنور الفطري یعتمد على معرفة � وحدھا 

 . وعلى أوامره األزلیة
وبما أن تلك المعرفة مشترك�ة ب�ی�ن ال�ن�اس 
ألنھا تعتمد على مبادئ یعت�ن�ق�ھ�ا ال�ج�م�ی�ع، 
فإنھا إذن ال تمثل أیة أھمی�ة ل�ل�ع�ام�ي ال�ذي 

 یولع النوادر والعجائب.
وتلك المعرفة الفط�ری�ة (ال�ن�ور اإلل�ھ�ي) ال 
تقل مطلقًا عن المعرفة ال�ن�ب�وی�ة م�ن ح�ی�ث 
یقینھا الذي تتمیز ب�ھ م�ن ح�ی�ث مص�درھ�ا 

إال إذا شئنا أن نتخیل أن ل�ألن�ب�ی�اء   وھو هللا
بدنًا إنسانیًا ولیست لھم روح إنسانیة بحی�ث 
ت��خ��ت��ل��ف إحس��اس��ات��ھ��م ومش��اع��رھ��م ع��ن 
إحس�اس��ن�ا ومش��اع�رن��ا وم��ع أن ال��م�ع��رف��ة 
الفطریة معرفة ألھیھ بمعنى الكلمة ف�إن�ن�ا ال 
یم�ك�ن أن نس�م�ي م�ن ی�ق�وم�ون ب�ن�ش�رھ�ا 
أنبیاء، إذ یستطیع كل فرد أن ی�درك ت�ع�ال�ی�م 
المعرفة الفطریة ویفھم�ھ�ا ب�ن�ف�س ال�ی�ق�ی�ن 

 . دون االعتماد على االیمان وحده
ویدلل اسبینوزا من خالل عدة آیات على أن 
الیقین النبوي لھ عدة براھین أو م�ع�ج�زات 
أو كما یقوم أیًض�ا ھ�ذا ال�ی�ق�ی�ن ع�ل�ى م�ی�ل 
األنبیاء ل�ل�ع�دل ول�ل�خ�ی�ر، وی�ؤك�د ع�ل�ى أن 
األنبیاء تلقوا الوحي باالست�ع�ان�ة ب�ال�خ�ی�ال، 
ولیس ھناك وسائل أخرى للنبوة، ح�ی�ث ل�م 
یجد أیة وسیلة أخرى غیر الخ�ی�ال ل�ذا ف�ق�د 
ت��ع��دت ت��ع��ال��ی��م��ھ��م ح��دود ال��ذھ��ن ن��ت��ی��ج��ة 

 . لالستعانة بالخیال الحي
 

 تعلیق ختامي
استطاع باروخ سبینوزا أن یحرر فكره م�ن 
كل الثوابت و المحرمات التي فرضت ع�ل�ی�ھ 
سلطة عدم إعمال العقل والتسل�ی�م ال�م�ط�ل�ق 
للسلطة الدینیة التي تزاوجت م�ع الس�ی�اس�ة 
ف��ي عص��ره، وت��أث��ر س��ب��ی��ن��وزا ب��ال��م��ذھ��ب 
الدیكارتي إلى أبعد الحدود حتى ت�م�ك�ن م�ن 
تطبیق منھج الشك ع�ل�ى أخ�ط�ر ت�اب�وھ�ات 
ال�م�ج�ت��م�ع ال��دی�ن والس�ی��اس�ة وظ��ھ�ر ذل��ك 
(رسالة في ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة) وت�م�ك�ن 
سبینوزا من وضع حجر األساس ل�ل�ت�ف�ك�ی�ر 
النقدي والثوري ض�د ال�خ�راف�ة ،وب�ال ش�ك 
دفع ثمن حریة الفكر ولكنھ كان أك�ث�ر ج�رأة 
من دی�ك�ارت واس�ت�ط�اع أن ی�ح�ط�م أص�ن�ام 
الالھوت و السیاسة و كش�ف الس�ت�ار ع�ن 
العالقة الحمیمة بینھما و ال�ت�ي ج�ع�ل�ت م�ن 

 ئ.الدین والمقدس سلطة علیا تفوق كل ش
ولم یكن سبینوزا ی�ف�ك�ر ت�ف�ك�ی�ًرا ث�ورًي أو 
ناقًدا فقط بل وضع من�ھ�ج وأس�اس ع�ل�م�ي 

وكان حجر األساس األول ل�م�درس�ة ال�ن�ق�د 
التاریخي لفتح رؤیة نق�دی�ة ھ�دف�ھ�ا إع�م�ال 
العقل الذي ھو مشترك بین ج�م�ی�ع ال�ب�ش�ر، 
ویُعد كتابھ رسالة في ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة 
مؤسس لدراسة الكتاب المقدس في الع�ص�ر 

 .الحدیث
وترتب على ذل�ك ع�رض�ھ ل�ع�دة م�غ�ال�ط�ات 
منطقیھ داخل ال�ع�ھ�د ال�ق�دی�م وال یس�ت�ط�ی�ع 
العقل الطبیعي أن یتفھمھا إال ت�ح�ت مس�م�ى 
"ال�م�ع�ج�زات" وم�ن ث�م رف�ض س�ب�ی�ن��وزا 
األیمان ب�ال�م�ع�ج�زات وق�ال "أن أي ش�يء 
ح��دث ف��ي ال��ك��ت��اب ال��م��ق��دس ق��د ح��دث 
ب��الض��رورة م��ث��ل أي ح��دث آخ��ر ب��ح��س��ب 

وشكك أیًضا في م�ف�ھ�وم " نوامیس الطبیعة
أو أن االنبیاء قد أوحى إلی�ھ�م ح�ی�ث   النبوة

أعتبر أن ما كتبھ األنبیاء مثلھ مثل الرسائ�ل 
 التي كتبھا الرسل (العھد القدیم)

وكان لسبینوزا تصور خاص ون�اض�ج ع�ن 
اإللھ ولكنھ لی�س اإلل�ھ ال�غ�ی�ور وال�غ�اض�ب 
والُمحب لش�ع�ب�ھ ب�ل ھ�و إل�ھ م�وج�ود ف�ي 
الطبیعة لكل العالم ولھ جوھر یتجلى في ك�ل 
ش��ئ ح��ول��ن��ا ح��ت��ى داخ��ل اإلنس��ان وب��ھ��ذا 
التصور استطاع أن یُعطى أدلھ عن الوج�ود 

  . اإللھي في الكون
لم تقتصر ف�ل�س�ف�ة اس�ب�ی�ن�وزا ع�ل�ى ك�ون�ِھ 
فیلسوف عبقري أضاف للفلس�ف�ة ب�ل أیًض�ا 
أضاف ال�ك�ث�ی�ر ف�ي م�دارس ال�ن�ق�د و تُ�ع�د 
إسھاماتھ في ن�ظ�ري ال�ن�واة األول�ى ل�ل�ن�ق�د 
البنیوي والتأویل من وجھة ن�ظ�ر ف�ل�س�ف�ی�ة 
منط�ق�ی�ة ب�ع�ی�ًدا ع�ن ال�م�ن�اھ�ج ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 

   الشكلیة
ومھد الطریق أمام ال�ف�ك�ر ال�ت�ن�وی�ري ال�ذي 
لطالما نادى بھ اسبینوزا عن طریق بإعم�ال 
العقل في النص الدیني و عدم األخذ بحرفیة 
النص و ك�ل ھ�ذه األف�ك�ار وض�ع�ت أوروب�ا 
على مشارف عصر التنویر و استطاعت أن 

المجتم�ع�ات م�ن عص�ور ال�ظ�الم و   تخرج
ترتب على ذلك فیما ب�ع�د ظ�ھ�ور ال�ت�ی�ارات 

العلمانیة) والتنویریة وأثر ذل�ك (   اإلصالحیة
على تطور العقل ال�غ�رب�ي وح�دوث ال�ث�ورة 
الصناعیة ومن بعدھا الثورة الت�ك�ن�ول�وج�ی�ة 
ومن ثمَّ حیاتنا الرقمیة ال�م�ع�ل�وم�ات�ی�ة ال�ت�ي 
تعیشھا باإلضافة إلى غزو اإلنسان للف�ض�اء 
ورحلة اكتشافھ لعوالم أخرى م�ت�ح�رًرا م�ن 
سط�وة ال�ج�ھ�ل وال�ت�رھ�ی�ب وال�ق�ت�ل ب�اس�م 

 األدیان وامتالك الحقیقة المطلقة
…………….. 

 : المصادر
 1981د. فؤاد زكریا،اسبینوزا ،دار التنویر بیروت 

سبینوزا، رسالة ف�ي ال�الھ�وت والس�ی�اس�ة،ت�رج�م�ة 
فؤاد زكریا ومراجعة حسن حنف�ي. ال�ط�ب�ع�ة األول�ى 

 ، دار التنویر للطباعة والنشر بیروت.2005

 "زا اف ا  اف وااا" 
(1632-1677) 

 
 

 زینب محمد عبد الرحیم/ مصر 
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َد زنبقاً أبیض في ذاكرتي  هُ بموقٍف تَورَّ  إلى ُكلِّ َصِدیٍق اِْلتَمْسُت بِرَّ
: 

 أَجْل، َسِخَرْت أفواهٌ بوھیمیَّة ِمْن لَْكنِة البِرِّ 
 العلیك..

 ْظلَِمةھُْم كانوا یتصاغرون َعفِناً بزاویة مُ 
 سندیاناً َسرَمِدیَّا تَساَمقُ وأنَت ت

: 
 البِرُّ َرْبطةُ ُعنٍُق،

 قد تخنُق َمْن ال یَْجزم یقیناً بأناقتِھا 
ِة الوجدان  ُك اآلخر علیَك لو أنھا ال تتماشى َمَع بزَّ  قد تَُضحِّ

 َرَھبوُت ترھیب أم َملَكوُت ترغیب ؟ 
 ِخشیَة قوانین أم ِخشیَة على ُسْمعة ؟ 

 البِرُّ الَحقُّ بغضِّ اللحاِظ َعْن ھذا َوذاك.. 
 ال نسبیَّة بَْین النظیر َو النقیض 

 واألصابُع َصیِّبة..
 قِّ بَارٌّ !وألنَت بالحَ 

 َحلیٌم 
 َحاِسٌم  
 َحنونٌ 

 َوالبِرُّ تأْبَجَد على یَدْیَك..
: 

 َك أوالً َماَرسِة البیاِض أمام ِمرآِة إنسانِ البِرُّ ترویُض النوایا على مُ 
ـةٌ غیُر ُمنتھیة َمَع الَصَالح  البِرُّ صالحیـَّ

 وألنَت بالَحقِّ بارٌّ !
 نبیٌل 
 نابھٌ 
 نجیبٌ 

 والقِباُب نقلَْت َمرقَدھا إلى وجدانَِك..
: 

 البِرُّ غزاٌل بَِريٌّ َدَرَج بَمرجِ الُمْغَریَات 
 َولَْم تْعلَق بِھ غْبَرة.. 

 البِرُّ َحَجٌر كریٌم 
 وِل نْبَرة..ال یَُالن بَِمْعسُ 

 وألنَت بالَحقِّ بارٌّ 
 َعفیٌف 
 َعاِسلٌ 
 َعِصيٌّ 

َرةٌ بریحان َجَواَك.. ة َعَدن فیَك، ُمَسوَّ  وثمَّ
: 

 طُوبَاَك بَِمنأى َعْن شؤونِھم اآلِسنة..
 ھَُوذا طَفَق َدُم المعنى ِمْن خدوش األثاث َو التماثیل

 حیُث ُكرباُج الِوْحدِة أْرَحم َو أجدى..
 ِمْن عالئق ثعلبیَّة األطوار أو تجحیشیَّة المزایا

 كالھما البِرُّ َو صدیقي
 َجسوٌر 
 َجلیٌل 
 َجسیم 

 لو الَعَجُب یُشلُّ یََديَّ وھي تُقلُِّب َمَحاَر مواقفَِك 
 فیا صدیقي ما أْعَجبَك !

: 
َك الوفیر   ألفین َو بِرُّ

 
 

 ْ  ٌٍَْة رة 
 
 

 جوانا إحسان أبلحد 
  استرالیا -ملبورن 

  وتعود الیوم 
  بعدما أدمیت القلب بالفراق

  وسرقت االغنیات من فم حاضري
  ألوك الصبر واستر جراحاتي

  بعشرین انكسار
 أنا ذخیرة النوائب

  ألم أستقر بمعناه كل حزن العراق
  وتعود الیوم

  وتتخیل ان قلبي یطرب لرؤیاك
  أملئ كل جھات األرض عشقا

  وعلى أعتاب جاللتك
 تفلت مني القصائد و(األبوذیات)

  ھیھات...ھیھات
  أیھا المتكبر المتعال
  أنثى األمس تالشت

  ورذاذ كبریائي یبلل جبین االقمار
  ما عدت مشدودة لجداول حدیثك

  او مأھولة بسحر قامتك
  ما عدت أطأطئ ھامة الشوق

  فشواطئ الحنین تصرخ بالجفاف
  وطفولة حكایاتنا ابتلعھا وباء اإلھمال

  فال تنتظر اللھفة من عیون
  تحجرت فیھا الحیاة

  وال تنتظر من أیتام حفاة
  إبتسامة شتاء

  ما عدت لك تلك األرض
  أو.. جناحك والسماء

  قد ودعت حبك بطوفان الندم
 فال تنتظر مني االعیاد

  وكل ما تركتھ لي
 "نباال و كربالء"

  لم انَس غرورك في الھوى
  لم انَس برودة لقیاك والجوى
  ثورات صمتك ثقبت صدري

  اھدتني خیبة الشعراء
  ھا أنذا الیوم

  اخرج من قبر اإلحتراق
  أعود للحیاة ملكة منتصرة

  تھدم كل قالع الرجال
  أكتب الشعر على خدود الغیم

  أسند أحالمي على شموخ النخیل
  أتنفس الجمال برئة الجنوب

  أعلق غدي على جناح إبتسامتي
  وأضع غرورك بقاع الضباب

  فالیوم..ال حزن..ال بكاء
 ال مشاعر أمنحھا آلدم المتعال

 

میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
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