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* Commercial / Residential 
* Excavation and dirt removal 
* Full qualified and licensed 
* Retaining walls  

* Garden design 
* Natural grass 
* Artificial grass 
* Fencing 
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   ا د واا
وا  ةّ  

 

 
مؤتمر األم�ن "كان اإلقتصاُد حاِضراً في     

 .والتنمیة" في جّدة
نّص على ذلك "البیان الختامي" ل�ل�م�ؤت�م�ر 

 * :في فقرات كان من بینھا
 
التأكید على أھمیة تح�ق�ی�ق أم�ن ال�ط�اق�ة،  -

واستقرار أسواق الطاقة، م�ع ال�ع�م�ل ع�ل�ى 
تعزیز االستثمار في الت�ق�ن�ی�ات وال�م�ش�اری�ع 
التي تھدف إلى خ�ف�ض االن�ب�ع�اث�ات وإزال�ة 

 .الكربون بما یتوافق مع االلتزامات الوطنیة
الھادفة إل�ى   +نّوهَ المؤتمر بجھود (أوبك -

استقرار أسواق الن�ف�ط ب�م�ا ی�خ�دم مص�ال�ح 
المست�ھ�ل�ك�ی�ن وال�م�ن�ت�ج�ی�ن وی�دع�م ال�ن�م�و 

 االقتصادي).
 
تجدید العزم على تطویر التعاون والتكام�ل  -

اإلقلیمي والمشاریع المشتركة ب�ی�ن دول�ھ�م 
بما یسھم في تحقیق التن�م�ی�ة ال�م�س�ت�دام�ة، 
والتصدي الجماعي ل�ت�ح�دی�ات ال�م�ن�اخ م�ن 
خالل تسریع ال�ط�م�وح�ات ال�ب�ی�ئ�ی�ة، ودع�م 

 .االبتكار والشراكات
 
اإلشادة في ھذا اإلطار ب�ات�ف�اق�ی�ات ال�رب�ط  -

الكھربائي بین المملكة ال�ع�رب�ی�ة الس�ع�ودی�ة 
والعراق، وبین مجلس التعاون لدول الخلیج 
العربیة والعراق، وبین ال�م�م�ل�ك�ة ال�ع�رب�ی�ة 
السعودیة وكل من األردن ومص�ر، وال�رب�ط 

 .الكھربائي بین مصر واألردن والعراق
 
بالنسبة لسد النھضة األثیوبي، عبر القادة  -

عن دعمھم لألمن المائي الم�ص�ري، ول�ح�ل 
دبلوماسي یحقق مص�ال�ح ج�م�ی�ع األط�راف 
ویسھم في سالم وازدھ�ار ال�م�ن�ط�ق�ة. وأك�د 
المؤتمرعلى ضرورة التوصل التفاق بش�أن 
ملء وتشغیل السد في أج�ل زم�ن�ي م�ع�ق�ول 
كما نص ع�ل�ی�ھ ال�ب�ی�ان ال�رئ�اس�ي ل�رئ�ی�س 

س�ب��ت�م�ب��ر  15م�ج�ل�س األم�ن الص��ادر ف�ي 
 .، ووفقاً للقانون الدولي2021

ولكّن "البیان ال�خ�ت�ام�ي" ل�ھ�ذا ال�م�ؤت�م�ر، 
أغفَل اإلشارة (بقدر تعلّق األم�ر ب�اإلق�ت�ص�اد 
واألمن) إلى ضمان ح�ّق ال�ع�راق ف�ي أم�ن�ھ 

 !!المائي
ھناك فقرة في "البیان الختامي" للمؤت�م�ر، 
تؤّكُد على حّق مصر في ذلك.. ولكّن ال�ب�ی�ان 
الختامي للمؤتم�ر، أغ�ف�َل ح�ّق ال�ع�راق ف�ي 

 .ذلك
 

الس��ی��س��ي" ھ��ن��اك، ك��م��ا ك��ان "ل��ق��د ك��ان 
 ."الكاظمّي"ھناك

وف��ي م��واج��ھ��ة مص��ر، ھ��ن��اك أث��ی��وب��ی��ا 
والسودان.. وف�ي م�واج�ھ�ة ال�ع�راق ھ�ن�اك 

 .تركیا وإیران وسوریا
 

ت��ق��اس��م"م�ی��اه ن��ھ��ر ال��ن��ی��ل "ل�م��اذا یُش��ّك��ُل 
(بعدال�ة) ت�ھ�دی�داً ألم�ن الش�رق األوس�ط و 

، وال تشّكُل م�ی�اه ن�ھ�رّي دج�ل�ة ""المنطقة
 والفرات التھدیَد ذاتھ؟

 
ق��د ی��ق��ول ال��ب��ع��ض أّن ھ��ذا ھ��و ت��أث��ی��ر 
" ف�ي  "السیسي" الُمطلَق ال�ی�د، و "ال�ُح�رُّ
ق��راره، ب��ی��ن��م��ا الی��دخ��ُل ذل��َك ف��ي ص��ل��ب 

اھ��ت��م��ام��ات "ال��ك��اظ��م��ي" (ال��م��ح��اَص��ُر 
بالُمحّددات واإلشتراطات، ونطاق صالحیات 
تص��ری��ف األع��م��ال، وض��غ��وط ن��ظ��ریّ��ات 
ال�م��ؤام�رة).. وك��لٌّ م��ن��ھ�م��ا س�ی��ع��ك�س (ب��ل 
وسیف�ِرُض) ع�ل�ى اآلخ�ری�ن (ب�الض�رورة)، 

 ."تأثیراَت حجمھ، ودورهُ، و"ھیبتھ
 

 .ال اعتقُد أّن ذلك صحیح.. أو دقیق
فالحكومة العراق�ی�ة ربّ�م�ا ت�ع�ت�قِ�د أّن ط�رح 
ھذه"القضیّة" في مؤتمٍر ك�ھ�ذا، ق�د یُ�دِخ�ُل 

المشكلةَ" في باب "التدویل".. والحكومة "
ت�دوی�الً" ل�ل�م�ش�ك�ل�ة، ب�ل "العراقیّة ال تریُد 

 .تُریُد حلوالً "ثنائیّةً" لھا
ولكّن اإلشكالیّة ھنا، ھو أّن ال حّل "ثنائ�ي" 
لھذه"األزمة" یل�وُح ف�ي األف�ق اآلن.. ألن 
األزمة، وتداعیاتھا المأساویّة على الشعوب 
واألنظمة، تتفاقم، وال�ج�م�ی�ع ی�ق�ول�ون أنّ�ن�ا 
عطاشى، والجمیُع یُعانون من جفاف األنھ�ر 
وال��ب��ح��ی��رات، وال��ج��م��ی��ُع ی��تّ��ِھ��ُم ال��ج��م��ی��ع 

وسوء اإلس�ت�خ�دام.. وال�ج�م�ی�ع   "بـ"الھدرِ 
ُع��رض��ةً ل��ل��ن��ت��ائ��ج ال��ك��ارث��ی��ة ل��إلح��ت��ب��اس 

 .الحراري
تفاوضیة ل�ھ�ذه ال�م�ش�ك�ل�ة  -ال حلول ثنائیّة 

"ال��ُم��م��ی��ت��ة".. ألّن ال��ع��راق ھ��و ال��ط��رف 
 .األضعَف في ھذه المعادلة

 ."إذھبوا إلى"التدویل
التدویل"، إلنقاِذ ما تبقى ل�ك�م، "إذھبوأ إلى 

 .من"ُحصص" الماِء والكأل
......................................... 

ل��م��زی��ٍد م��ن ال��ت��ف��اص��ی��ل ح��ول م��ق��ررات  *
 :المؤتمر، أنظر ما ورَد في الرابط ادناه

https://www.ina.iq/160908--.html 

 
***** 

 سعُر صرِف أرواحنا  
عندما ُكنّا فِتی�ةً.. ك�ان ال�دی�ن�ار ی�ع�ادُل 

 . ثالثة دوالرات
وعندما أصبحنا رج�االً.. ك�ان ال�دی�ن�اُر 

 . الشيء.. والدوالُر كلَّ شيء
وعندما بلغنا من العمِر أرَذلَھ.. أص�ب�َح 

 . الدوالُر یعادُل كلَّ حكمتنا
األش�ب�اُح" "قتلت  2019وفي تشرین 

 "عراقیّاً"، تظاھروا باحثیَن عن 800
�ھُ�م م�ن ال�تَ�ی�ِھ وال�ق�ھ�ِر " عراٍق" یلُ�مَّ

والشتات.. بین�م�ا ك�ان ال�دوالُر ی�ع�ادُل 
 .دیناراً "عراقیّا" أیضاً  1200

 وع��ن��دم��ا َخ��لَ��ت "الس��اح��اُت" م��ن
ال��ع��راق��یّ��ی��ن"، إن��خ��ف��َض"س��ع��ُر" "

س��ع��ُر" ال��دوالر " ال��دی��ن��اِر، ل��ی��ص��ب��حَ 
دی��ن��اراً  1500ال��واح��د ُم��ع��اِدالً لـ�� 

" ""عراقیّاً  ، یبحُث ُكلُّ دین�اٍر"ع�راق�يٍّ

ح�قّ�اً،  "عراقیّینَ -منھا، عن "عراقیّینَ 
في ھذا "العراق" الُملتَبِس.. ف�ال ی�ِج�ُد 

 .غیَر قِلٍّة منھم
یبدو أنھُ بمرور الوقت.. ینخفُض كثیراً 

 .. "سعُر صرِف" أرواحنا
 . و "عقولنا" أیضاً 

 
***** 

غسیُل األمواِل واألنفُِس 
 والوجوِه الُمریبة

Money and faces 
laundering 

 
في االقتصاد، كما في ال�ق�ان�ون، ف�إّن   

 Moneyع��م��ل��ی��ة غس��ی��ل األم��وال 
laundering  ھي جریمة اق�ت�ص�ادی�ة

ت�ھ��دف إل�ى م��ن��ح األم��وال م�ج��ھ��ول��ة 
ومشبوھة المصدر"شرعیّة قانونیّة"، 
وذلك من أجل امتالكھا، أو ال�ت�ص�ّرف 
بھا، أو إی�داع�ھ�ا، أو اس�ت�ب�دال�ھ�ا، أو 
نقلھا، أو التالعب في ق�ی�م�ت�ھ�ا، ألنّ�ھ�ا 
عائدات من أنشط�ة غ�ی�ر مش�روع�ة.. 
ك���إن���ت���اج وتس���وی���ق ال���م���خ���درات، 
و"الفدیة" المدفوعة مقاب�ل اخ�ت�ط�اف 
الرھائن، وس�رق�ة م�وج�ودات ث�م�ی�ن�ة 
یصعب بیعھا (كالمج�وھ�رات ال�ن�ادرة، 
واللوحات الفنیة وال�ق�ط�ع األث�ریّ�ة..)، 
واإلرھ���اب، واالخ���ت���الس، وأت���اوات 
المافیات (الُمستقّرة والجّوالة على ح�دٍّ 
س���واء)، وع���م���والت وص���ف���ق���ات 
و"ُم�ق�اوالت" ال�ف�اس�دی�ن (ب�م�خ�ت�ل�ف 
درجاتھ�م وم�رات�ب�ھ�م، وم�ن�اص�ب�ھ�م)، 
و"ری���وع" وم���ك���اس���ب ال���ت���خ���ادم 

ال��زب��ائ��ن��ي"، وأت��ع��اب  -"الس��ی��اس��ي
"ال��خ��ی��ان��ات" الص��غ��رى وال��ك��ب��رى.. 

 .وغیرھا كثیر

  ویُمّر غسیل األموال بمراحل ثالث ھي
مرحلة اإلیداع: و تُ�ع�رف أیض�اً  -أّوالً 

بمرحلة "التوظیف" أو اإلحالل، ویت�ّم 
بھا التخلص م�ن ك�م�ی�ات ك�ب�ی�رة م�ن 
ال��ن��ق��ود ال��ق��ذرة ب��ع��ّدة ط��رق (ی��م��ك��ن 
االطالع علیھا في الكتابات ذات الصل�ة 
بھذا الموضوع)، بھدف تسھیل عملیة 

 . اعادة بیعھا (أو تسویقھا) الحقاً 
مرحلة التمویھ: و یُط�ل�ق ع�ل�ى  -ثانیاً 

ھ��ذه ال��م��رح��ل��ة أیض��اً إس��م م��رح��ل��ة 

التعتیم"، أو التجمیع.. و تبدأ عن�دم�ا "
ت��دخ��ل األم��وال ال��ى ق��ن��وات ال��ن��ظ��ام 
المصرفي الشرعّي، فیق�وم "غ�اِس�ل" 
األموال بفصل (وعزل) األم�وال ال�ت�ي 
یُ��ری��د غس��ل��ھ��ا ع��ن مص��درھ��ا غ��ی��ر 

 .الشرعي
مرحل�ة اإلدم�اج : و ھ�ي آخ�ر  -ثالثاً 

مراحل عملیة غسیل األموال.. وتتمث�ل 
في منح ھذه األموال الطابع الشرع�ي، 
لذا تُعرف باسم مرحلة "الت�ج�ف�ی�ف".. 
وھنا "تُدَمج" األموال المغ�س�ول�ة م�ع 
النظام المصرفي والدورة االقتص�ادی�ة، 
فت�ظ�ھ�ر ع�ل�ى أنّ�ھ�ا ع�وائ�د ط�ب�ی�ع�یّ�ة 

 . لصفقات تجاریة معروفة واعتیادیّة
في السیاسة.. كما في االقت�ص�اد.. ك�م�ا 

 .. في "نظامنا" السیاسي الُملتَبِس
 . یحدُث األمر ذاتھ

حیث تتمُّ عملیة غسیل الوجوه الكالحةِ 
عل�ى   Faces laundering القِذرة -

ثالث مراحل، ھي: اإلیداع، والتموی�ھ، 
 –واإلدماج (داخل ال�ك�ی�ان الس�ی�اس�ي 

المجتمعي).. مع ُكل ما تت�ض�م�ن�ھُ ھ�ذه 
المراحل من توظیف و إحالل و تع�ت�ی�م 
و عزل و ت�ج�ف�ی�ف، ل�ك�ي ت�ك�ون ھ�ذه 
الوجوه صالحةً ل�ل�ت�س�وی�ق وال�ت�داول، 
لیس بیننا، وداخل كیان�ن�ا ال�م�ج�ت�م�ع�ي 
فحسب، ب�ل وح�تّ�ى ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى 

 الدولي. -الخارجي 
،  "بعدھا تُستْكَمُل عملیة "ت�ب�ی�ی�ض�ھ�ا

من خالل ضّخ كمٍّ ھ�ائ�ٍل م�ن األوھ�ام، 
وال��ت��ن��ظ��ی��ر، وال��ت��دل��ی��س، واألك��اذی��ب 

 . الصفیقة

ومن ثّم ت�أت�ي ال�م�رح�ل�ةُ األخ�ی�رةُ ف�ي 
تأسیس م�ن�ظ�وم�ات ال�خ�راب الش�ام�ل 
والتاّم.. حیُث یتمُّ تسویق ھذه الوجوه، 
وترسیخھا، وتمكینھا من ال�ت�ح�ّك�ِم ف�ي 
إس��ل��وب ح��ی��اة و ت��ف��ك��ی��ر و"وع��ي" 
الشعوب الضعیفِة الُمتَعبَة، والُمثقَلَة بـ 
"النوایا" الطیّبة، وال�ی�أِس ال�ع�م�ی�ِق، 
والقھِر الُمستدام، و"الُمعبَّأِة" ب�اآلم�ال 

. وإع�ادة .و"األمنیات" العظیمة أیض�اً 
برمجة ذاكرت�ھ�ا، وب�ن�اء س�ردیّ�ات�ھ�ا.. 
وبما یجع�ُل ھ�ذه "ال�وج�وهَ" ب�م�ث�اب�ة 
منظومات تدمیر ب�ق�ّوة دف�ع "ذات�ی�ة" 
للبُنیة المجتمعیّة،وبما یُمّكنُھا من أداء 
المھام الموكلِة إلیھا، وتعزیز ق�درات�ھ�ا 
ع�ل��ى ال��ب��ق��اء وال��ُح��ك��م.. ألط��وِل ُم��ّدٍة 

 ممكنة.

 ح ارء
   

 
 
 
 
 
 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف
  



!..ِما ُّأ 
(ّا) 

 
 ما إْن أـذكُر نسمةً منكِ 
 تسقیني حكایا الماء

وتغمُس مع رغیفي ملَح مرآٍة 
 تعكسُ 

 وجوهَ حوریاٍت تبحُث عن ساحلٍ 
 في ورقِة خربشاٍت تّدعي الشعر،

 أتذكُر فأغرُق في بحٍر من ذكرى
 ُسفنُھُ أیائُل ال تصیُخ السمعَ                       

 لصیّاٍد بخطى لص، تنتابُني مع دوار البحرِ                  
 شھوتان..

 واحدةٌ جذُرھا سومري، تبحثُ     
 عن ُعشبِة الكتابةِ 

 وأخرى تتعطُّر بشھوِة الھروب   
 مع میثولوجیا یونانیة،

 أیُتھا األنِت..
 ما أحوُجني الى الیابسِ 

 فروایاُت العبِث (الكاموي)
 جّرَدتْني من رائحة الطین،

 أنا ابن بابل
 شھقت حضارتھا في طین (حمورابي)  

 وأفاضت في عشق محضیات (شارع الموكب)  
 أیتُھا األنِت..!

 ھل تُراني أتحّوُل بین موجٍة وموجة
 تتلبُسني حضاراتٌ 
 وموسیقى شعر،

 أرتقي منّصةَ (أنخیدوانا)
 كأنھا أنِت..!

 أو كأنِك ھي..؟
 كأنِك المتحّولةُ من (أنخیدوانا) الى

 الخنساء،
 ثّم الى (والّدة)..

 حتى (نازك المالئكة)...؟!!
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)1(  

  أیتھا الذھبیة مثل القمح

  الخضراء كحقول الرز

  والھادئة كنھر ھادئ

  لقد دھمتك الشیخوخة ..وھرمت سریعا

 

)2(  

  قراك القصبیة تنقرض كسالالت نادرة

  ورائحة القھوة ما عادت تنبعث من أثوابك

)3(  

  اثنان فجعت بھما

  أنت ..., وشيء یقال لھ الشعر

  لقد حسبتكما رسولین یریدان خالصي

)4(  

  ماذا لو قلت ألطفالك

أن ی��ق��ف��وا ع��ن��د ج��م��ی��ع األب��واب ع��دا ب��اب 

  الحلم....؟

)5(  

  لن ینقذني أحد

  وھا أنذا آھرب ..وأعود ..وأھرب ثانیة

)6( 

 

  في الیوم ..ألعنك ..وأبكیك أكثر من مرة

)7(  

  لقد ذھب عنك السحر

  كنت أالحقك عبر حقول الحنطة

  وأطوق خصرك بذراعيَّ الطفلین

  كان طریا ..ونحیال خصرك

)8(  

  الصبیَّة ذات التاج العشبي

  والقدمین المنتعلین بأزھار الحقل

  ال أثر لعبقھا

)9(  

  المعشوقات یخلّفن شقوقا في ھذا الجانب ..

  أو ذاك من القلب

أما أنِت .. فزحفت علیھ زحف الكثبان ..الرملیة 

  فوق غدیر الماء

)10(  

  قلْت ..سأظل بعیدا

  ال أطأ أرضكِ 

  ال أتطلع للغیم الراكض نحوك

)11(  

  طویال سأفتقد منعرجات دروب مراعیك

)12(  

  كالنا خسر رائحتھ

  أنت تلتھمین قراك

  ونحن نفتت لھجتنا

)13(  

  أیتھا الطیبة إلى حد البلھ

  لماذا حبّبت إلّي جنوبك..

  ذا األھداب المبتلة أبداً 

  والعینین الخجلتین

)14(  

  كل طیورك حطت فوق األرض

  عدا طائر قلبي

)15(  

  حتى اآلن أنتظر ما ال یأتي :

  أسراب " البط "

  مواسم حرث الحقل

  فیضان النھر ....وعرس القریة

)16(  

  ماذا لو كانت عیناك تریان إلى األبعد.

  بعض الشيء

  إذن الحتطت لعصري

)17(  

  المقیمون قریبا منك ھم السعداء

  كل صباح ینھالون علیك بشتائمھم

)18(  

  یا امرأة شعثاء الشعر

  یا أرضا خربة ال یبرحھا المطر الملحي

  وال زبد طوفان األتربة الخانق

 

)19(  

  یا سفنا تستبدل حمولتھا من الرز ..

  بنواح ھواء اللیل

  یا أما ثكلى

  كل صباح تفقد نھرا

  ومزیدا من أیام طفولتھا

 ة "ارة"
 

 لشاعر ل
 عیسى حسن الیاسري 

 

 بھذا البدن المرھق
 كنُت أنھض فجراً 

 أللتحق بأسراب السنونو
 وھي تغادر أعشاشھا

 من أشجار بلدتي العتیقة
 أحّدُق بالرائحین

 نحو مدن األدغال
 أھرول مابین ثكنات الدرك

 وأقتنص النبؤات
 وأستنجد بأحالم الثورات

 !  أوھموني بھا
 وأنا أقتفي ظلّي

 وراء الصنوبرة العنیدة
 مّرت قافلتي

 تصارع الریح والغبار
 وأنا أمتطي رائحة

 الشطئان

 تكّورت حدقات عیني
 حین رّجتني كدمات

 ذلك النھار
 قدماي تحبو

 على تراب نبتت فیھ
 قامات الُصبّیر

 والنایات الحزینة
 تعلُِك سنابَل الحصاد

 فأشَرقْت على أرضي
 والداتٌ 

 زیّنت تخوم الوطن
 غمرتني المنایا

 حملتھا على بدني المرھق
 تجاعیٌد وِعراك

 مع ھذا عانقت ظلّي
 .وأنا أبتسم

********* 

ُُّق اِ 
 

 نوئیل جمیل
 العراق- نینوى
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ن�ال��ت ال��ط�ال��ب�ة م�روى زك�ري ش�ھ��ادة   
الماجستیر بتقدیر جید جدا عن رس�ال�ت�ھ�ا 
(ج�م�ال��ی�ات ال�ت��ن�اص ف��ي دی��وان رقص��ة 
الحرف األخیرة ألدیب كمال الدین). ت�م�ت 

جامع�ة م�ح�م�د  -المناقشة في كلیة األداب
 27خ�ی�ض�ر بس�ك�رة، ال�ج�زائ��ر ب�ت��أری�خ 

، وق��د أش��رف ع��ل��ى  2022ح��زی��ران 
 الرسالة د. عبد الرزاق بن دحمان.

ن�ال�ت ال�ط�ال�ب�ة الرا  2022آیار  24وفي 
زیدان القیسي شھادة الماجستیر ب�ت�ق�دی�ر 
امتیاز عن رسالتھا (التراك�ی�ب ال�ن�ح�وی�ة 
وداللتھا األسلوبیة في أشعار أدیب ك�م�ال 
الدین، المجلد األول، األع�م�ال الش�ع�ری�ة 
الكاملة). تمت المناقشة في كلی�ة ال�ل�غ�ات 
والدراسات الثقافیة/ قسم اللغة ال�ع�رب�ب�ة/ 
جامعة االدی�ان وال�م�ذاھ�ب، وق�د اش�رف 
على الرسالة أ. د. میثم ای�م�ان�ی�ان وأ. د. 

 حسن رحماني.
الجدیر بالذكر أّن ال�ك�ث�ی�ر م�ن رس�ائ�ل ال�دك�ت�وراه وال�م�اجس�ت�ی�ر ق�د نُ�وقش�ت ع�ن 

ف�ي ج�ام�ع�ات ال�ع�راق، وت�ون�س،  أدیب كم�ال ال�دی�ن ال�ح�روف�یّ�ة الص�وف�یّ�ة  تجربة
 والمغرب، وإیران، والجزائر، والھند.

ترج�م�ة   األھواز، -أما على صعید الترجمة، فقد صدرت، حدیثاً عن منشورات قھوة
لمجموعتیھ: (مواقف األلف) و(الحرف والغراب) بال�ل�غ�ة ال�ف�ارس�ی�ة. ق�ام ب�ع�م�ل�ی�ة 

الذي سبق لھ وأن أشرف ع�ل�ى   الترجمة األكادیمي والمترجم الدكتور نعیم عموري
أكثر من رسالة ماجستیر تناولت تجربة ھذا الشاعر، وكتب ونشر عدداً من البحوث 
األكادیمیة عنھ، نذكر منھا: (موتیف ش�خ�ص�ی�ة ن�وح "ع" ف�ي ش�ع�ر أدی�ب ك�م�ال 
الدین)، و(موتیف "الموت وال�ح�ی�اة" ف�ي ش�ع�ر أدی�ب ك�م�ال ال�دی�ن)، و(ال�ت�ن�اص 
القرآني في أشعار أدیب كمال الدین). وقد سبق أن تُ�رج�م�ت م�ن ق�ب�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
مجامیع الش�اع�ر أدی�ب ك�م�ال ال�دی�ن إل�ى اإلن�ك�ل�ی�زی�ة، وال�ف�رنس�ی�ة، واإلی�ط�ال�ی�ة، 

  واألوردیة، واإلسبانیة.
 

ل ا أد  ن  ر 
  مع ترجمة لمجموعتیھ: (مواقف األلف) و(الحرف والغراب)

 
 “العراقیة األسترالیة”خاص سیدني، 

 أعلى..
 أوتار الوجع

 تعزفین؟ -مقام الشوق- 
 أتذكرینني؟
 وأنِت ھنا..

 في زوایا الروح ترفلین 
 بصورتي

 وضكتي 
 وحدیث عیوني..

 الذي تحبین 
 أجیبي :

 
 قلُت مھالً -

 ما نسیت..
 أُحبك

  و الزلُت أصغي
 أللُحن..

 قیثارتَك والحنین 
 ألنَك (القاف)..

 في كل قلق عشقتھ،
 و (الالم) في ..
 كل لیل سھدتھ،

 و ( الباء)في كل بقاء
 لَك في ..

 بؤبؤ المقل
 و بعد ذلك تسأل!!

 أتذكرین أم أنتِ 
 للنسیان أمیل؟

 
 قلُت :

 یا قمراً..
  اضاء عتمتي 

 كفاَك..
 أبربك تسأل !؟

 و أنا التي ..

 كل ثانیة بحبك أُقتل
 أراَك قد بالغتَ 

 في التدلل والملل
 

  أنَت الـ
 وحید ملئ روحي

 وكل من حولك رحل
 أترتاُب!!؟

 وأنَت ترتیُل الشفاه
  بأحر الـ

 حروف والجمل
 ما كان لـ ..
 ھذا الفؤاد

 أن یُزھر او یضيء
 إال ..ببرقك ومضاً 

 بالقصید.. بأحلى زجل
 

 و بمحراب قلبي
 نادیُت طیفكَ 
 وقصدُت ..

  باب لیلك
 أطرقھ..

 بشغف جلل
  لیشع نھاري بالـ

 نضارة مترفاً 
 فقد ولى الدجى

 والح فجر قربكَ 
  وبندى الـ

 وصال تكلل
 

  أّواه..رحماكَ 
 لھذا الحد أھواك

 أبعد كل ھذا وذاك
 الزلَت..
 تسأل !!

 و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اعتماد الفراتي/ العراق
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 "الدنیا مسرح كبیر"
 ولیم شكسبیر

 
 استھالل

آذار/  22رحلت الفنانة الكبیرة ناھدة الرّماح (
) ب�ع�د رح�ی�ل ال�ف�ن�ان ال�ك�ب�ی�ر 2017مارس 

أك�ت�وب�ر/ تش�ری�ن األول  10(   یوسف العاني
) بخمسة أشھر وبضعة أیام. كنّا حینھ�ا 2016

في جلسة استذكار ل�ھ�ا ع�ائ�ل�یً�ا وم�ع ب�ع�ض 
األصدقاء، حیث كان یصادف عی�د م�ی�الدي، 
واعتادت ناھدة الرّماح على م�دى ی�زی�د ع�ن 
ثالثة ع�ق�ود ونص�ف م�ن ال�زم�ن أن ت�ب�ادر 
لالتصال الھاتفي أو إرسال رسالة صوتی�ة أو 
باقة ورد "ورقیة" بالبرید، إذا لم یكم بإمكانھا 

 الحضور.
وأتذّكر أن مثل ھذا الحضور الب�ھ�ي ك�ان ل�ھ 
أكثر من معنى وأعم�ق م�ن دالل�ة ف�ي ال�ع�ام 

ن�ج��اة ح�ّم��ود ، ح�ی��ن ك�ان��ت وال�دت��ي 2004
قد وصلت إلى لندن قبل فت�رة وج�ی�زة  شعبان

من ھذا التاریخ، وكان ھذا أول اح�ت�ف�ال ل�ھ�ا 
بمناسبة عزیزة علیھا، وكم ك�ان�ت ال�م�ف�اج�أة 
كبیرة حین رّن جرس باب المنزل وإذا بناھدة 
الرّماح ت�م�ط�رن�ا بس�ل�س�ل�ة ھ�الھ�ل ع�راق�ی�ة 
بصوتھا العالي، وحاولت والدتي أن تجاری�ھ�ا 
دون أن تعرف ھویّة القادمة من تكون وقتھ�ا، 

 لكنّھا قّدرت أنھا صدیقة حمیمة.
وقد أضفْت تلك اللفتة الجمیلة ح�رارة ك�ب�ی�رة 
على المناسبة، علًما بأن ناھدة الرّم�اح ك�ان�ت 
تعرف ما تعّرضت لھ العائلة في بغداد ط�ی�ل�ة 
عقدین ونیّف من الزمن، وانقطاع الصلة بیننا 
وما سبّبتھ من كدمات روحی�ة وآالم ن�ف�س�ی�ة، 
وكانت ھي في فترة أواسط الثمانینیات ص�ل�ة 
الوصل مع العائلة باعتبارھا "م�ع�ل�م�ة" اب�ن�ة 
أختي سلمى (فرح)، وكانت ت�ق�وم ب�االتص�ال 
بین فترة وأخرى من لندن لتبلغني حیث أكون 
بآخر األخبار. الیوم أت�ذك�ر ذل�ك وی�ح�ّز ف�ي 
نفسي تودیع صدیقة حمیمة وع�زی�زة وف�ن�ان�ة 
رائدة رحلت ویمت�ل�ئ ح�ل�ق�ھ�ا م�رارة بس�ب�ب 
الجحود والزیف والتنّكر، وھي ال�ت�ي أوق�ف�ت 

 حیاتھا كلّھا للمسرح والجمال وحّب الناس.
 

 والدتي و"شربت إنكلیز"
تعّرفت عل�ى ن�اھ�دة ال�رّم�اح ألول م�ّرة ف�ي 

حین كنت ما أزال ط�ال�بً�ا  1967أواخر العام 
في الصف المنتھي في جامعة ب�غ�داد، وك�ن�ت 
قد شاھدت لھا عدًدا من ال�م�س�رح�ی�ات وك�ان 

" لل�روائ�ي النخلة والجیرانآخرھا مسرحیة "
، الذي س�أل�ت�ھ ف�ي غائب طعمة فرمانالكبیر 
م�ھ�رج�ان ح�ی�ن ك�نّ�ا ن�ح�ض�ر  1973الع�ام 
(بریطانیا) لجمعیة الطلبة ال�ع�راق�ی�ی�ن  توركي

في المملكة المتحدة، أي الممثالت والممث�ل�ی�ن 
عبّر عن روح نّصك وأقصد ف�ي مس�رح�ی�ت�ھ 
العتیدة "النخلة والجیران"؟ فكان جوابھ ع�ل�ى 
الفور ودون ت�رّدد أو ل�ح�ظ�ة ان�ت�ظ�ار: إن�ھ�ا 
ال�رائ�دة ن�اھ�دة ال�رّم�اح ال�ت�ي ش�ع�رُت أن�ھ��ا 
معجونة بالنص ومدافة في حروف�ھ، وك�ّل م�ا 
كانت تن�ط�ق ب�ھ ك�ان ی�ع�بّ�ر ع�نّ�ي وھ�و م�ا 
وضعتھ ضمن خیالي الروائي، وتمّكنت ناھدة 

 من تجسیده فعلیًا على خشبة المسرح.
وكانت والدتي عند كّل زیارة لناھ�دة ال�رم�اح 
إلى منزلنا في لندن تطلب منھا بإلحاح تمث�ی�ل 

" وك�ان�ت تض�ی�ف " شرب�ت إن�ك�ل�ی�زمشھد "
كم�ا تس�ّم�ي  ردیفة زوجة حّمادي العربنجي"

ال��م��ق��ط��ع ال��خ��اص م��ن مس��رح��ی��ة ال��ن��خ��ل��ة 

والجیران، ولم تكن ناھدة تترّدد ب�االس�ت�ج�اب�ة 
لطلبھا، علًما بأن والدتي عرفت ألول مّرة في 
لندن أن ناھدة الرّماح لیست المعلمة الحقیق�ی�ة 
لفرح كما زعمت وزعمنا، بل أننا استعنا ب�ھ�ا 
وبھذه الصیغة كي ال یص�اب األھ�ل ب�ال�ذع�ر 
من حدیث ت�ل�ف�ون�ي م�ن ش�خ�ص ی�ج�ھ�ل�ون�ھ، 
ومثّلت ناھدة الرّماح ھذا الدور أحسن تم�ث�ی�ل 
فتحّدثت ع�ن ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة وال�ری�اض�ی�ات 
والدرجات الممتازة التي حصلت علیھا فرح، 
واعتقدت والدتي حینھا أن�ھ�ا ف�ع�ًال ال�م�ع�لّ�م�ة 
الحقیقیة واطمأنت إلى ال�ت�ع�اط�ي م�ع�ھ�ا وإن 
ظلّت حذرة. وحین عرفت وال�دت�ي أن ن�اھ�دة 
الرّماح ھي من كان یقوم بدور م�ع�ل�م�ة ف�رح 
باتصاالتھا م�ن ل�ن�دن ازداد ح�بّ�ھ�ا ل�ھ�ا، ب�ل 
وتعلّقھا بھا، وكانت حین تأتي إلى منزلنا ف�ي 
لندن تبقى عّدة أیام وتستمتع الوالدة بوجودھا، 
إضافة إلى حضور شقیقتي سلمى التي ك�ان�ت 

 قد تعّرفت علیھا في الشام.
 

 الریادة والطلیعة
تعتبر ناھدة الرّماح بحق إحدى أبرز رائ�دات 
المسرح العراقي الطلیعي وق�د انض�ّم�ت إل�ى 

أزادوھ�ي فرقة المسرح الفني ال�ح�دی�ث ب�ع�د 
، وك�ان��ت خ�ط��وات�ھ�ا االول�ى ھ��ي ص�م�وئ�ی��ل

؟" في من المسؤولمشاركتھا في تمثیل فیلم "
 ض�ی�اء، الذي شاھدتھ مع ع�م�ي 1956العام 

ف�ي  1957ف�ي ال�ع�ام  شوقي شعبانوعمي 
سینما بالصالح�ی�ة. ول�م ی�ك�ن ان�ت�م�اؤھ�ا إل�ى 
الفرقة مجرد رغبة لدی�ھ�ا ف�ي ال�ت�م�ث�ی�ل، ب�ل 
أدركت بوعیھا الجنیني األول ما للمسرح م�ن 
تأثیر كوسیلة للتعبیر، خصوًصا لما تتمتّ�ع ب�ھ 
فرقة المسرح الفني الحدیث من سمعة وتوّجھ 
وریادة، وبرزت في دور المرأة الخرساء في 

ال��رج���ل ال��ذي ت��زّوج ام���رأة مس��رح��ی��ة "
، وھ�و ال�ع�م�ل األول 1957العام   "خرساء

وت�ّم ت�م�ث�ی�ل�ھ  سامي عبد الحمیدالذي أخرجھ 
" الت�ي س�م�یّ�ت الح�قً�ا الملك فیصلفي قاعة "

 ".قاعة الشعب"
زاملت ناھدة عدًدا من ال�رواد ال�ك�ب�ار م�ث�ل: 

س�ام�ي ع�ب�د ویوسف العان�ي وابراھیم جالل 
زی�ن�ب وخلی�ل ش�وق�ي وقاسم محمد والحمید 

وغیرھم. وتم�تّ�ع�ت ب�م�رون�ة مجید العزاوي و
كبیرة في اختیار أدوارھا، ول�م ت�ت�وقّ�ف ع�ن�د 
لون واحد، بل حاولت أن تجّرب ال�ع�دی�د م�ن 
األدوار ذات األبعاد المرّكبة، وھو ما من�ح�ھ�ا 
مكانة كبیرة على خریطة الم�س�رح ال�ع�راق�ي 

 وحظیت بحب خاص في قلوب الجمھور.
وقد مثّلت عدًدا من المسرحیات ال�ت�ي خ�لّ�دت 

ال�رج�ل ال�ذي ص�ار اسمھا مث�ل: مس�رح�ی�ة "
 أزف�ال�دو دراغ�ون  للكاتب األرجنتیني  "كلبًا

Osvaldo Dragún  والت�ي أخ�رج�ھ�ا ق�اس�م
ب�غ�داد األزل ب�ی�ن ال�ج�د محمد، ومسرح�ی�ة "

" ل��ل��م��خ��رج ق��اس��م م��ح��م��د أیًض��ا، وال��ھ��زل
" ل��ی��وس��ف ال��ع��ان��ي ال��خ��راب��ةومس��رح��ی��ة "

وأخرجھا قاسم محمد وسامي ع�ب�د ال�ح�م�ی�د، 
" للروائي غائ�ب النخلة والجیرانومسرحیة "

طعمة فرمان وإخراج قاسم محمد، ومسرحیة 
" ل�ی�وس�ف ال�ع�ان�ي وإخ�راج ق�اس�م الشریعة"

" (ل��م��ك��س��ی��م ن��ف��وسم��ح��م��د، ومس��رح��ی��ة "
غ��ورك��ي) إع��داد وإخ��راج ق��اس��م م��ح��م��د، 

" للروائي غ�ائ�ب ط�ع�م�ة القربانومسرحیة "
فرمان من إع�داد ی�اس�ی�ن ال�ن�ص�ی�ر وإخ�راج 

 فاروق فیاض.
ومثلّت كذلك مع فرقة المسرح الفني الح�دی�ث 
"أني أمك یا شاكر.." و"الخال فانیا" للروائي 
تشیخوف وإخراج عبد الواح�د ط�ھ و"مس�أل�ة 
شرف" تألیف وإخراج عبد الجبار ولي. ومن 

 وس�ع�ی�د أف�ن�دي؟ م�ن ال�م�س�ؤولأفالم�ھ�ا : 
(م�ق�ت�ب�س�ة م�ن  1973  ال�ظ�ام�ئ�ونو  1957

روایة عبد الرزاق المطلب�ي وإخ�راج م�ح�م�د 
 .1974 ویوم آخرشكري جمیل) 

وعلى الرغم من الخبرة الكبیرة التي اكتسبتھا 
ناھدة الرّماح من عملھا الم�س�رح�ي وال�ج�رأة 
األدب�ی�ة وال�ق�درة ع�ل�ى م�واج�ھ�ة ال�ج�م�ھ��ور 
والبداھة التي تمتاز بھا، فضًال عن ال�ح�ی�وی�ة 
والحضور اآلسر، إّال أنھا كما أخبرتن�ي ك�ان 
یتملّكھا نوعاً من الخوف أق�رب إل�ى ال�رھ�ب�ة 
في مقابلة الجمھور، وقالت أنھا تشعر وكأنھ�ا 
تواجھ الجمھور ألّول مّرة حتى تكاد ترتجف، 
وھو ما أصابھا عند أّول مواجھة ل�ل�ج�م�ھ�ور. 

شعور بالمسؤولیة من ج�ان�ب�ھ�ا   وبالطبع فذلك
واح��ت��راًم��ا ل��ج��م��ھ��ورھ��ا ول��ن��ف��س��ھ��ا أیًض��ا، 
خصوًصا وقد توثّقت تلك ال�ع�الق�ة ال�ح�م�ی�م�ة 

 بینھا وبین جمھورھا.
وال غرابة في ذلك ح�ت�ى وإن ك�ان�ت ن�ج�م�ةً 

م�ح�م�ود المعةً یشار إلیھا بالبنان، ف�ق�د ك�ان 
ھو اآلخر الشاعر النج�م وال�خ�ط�ی�ب  درویش

المفّوه وصاحب الكلمة السحریة یشعر ب�ن�وع 
من القلق قبل أن یعتلي المنّصة لیقرأ قص�ائ�ده 
ویحاول أن یختلي بنفسھ أحیانًا لیغسل وج�ھ�ھ 
فینطلق كالسھم، وما أن یقابل الجمھور ح�ت�ى 
تمتلئ القاعة بالتصفیق الحار، وھ�ك�ذا ت�ت�ب�ّدد 

 آخر ذّرات اإلرتباك.
تأثّر جیل ناھدة الرماح بمقولة بق�ی�ن�ا ن�رّددھ�ا 

" أعطني خبًزا ومسرًحا أعطیك شعبًا مثقّ�فً�ا" 
والمسرح ب�اع�ت�ب�اره لینین. وھي منسوبة إلى 

أبو ال�ف�ن�ون، ألن ال�م�س�رح�ی�ة م�ب�ن�ی�ة ع�ل�ى 
الروایة، ھذا الفن القصصي كمرآة للحیاة، بما 
فیھا من صراع وجدل وخ�ی�ر وش�ر وج�م�ال 
وقبح وكفاح وخضوع، تدخل فیھ ال�م�وس�ی�ق�ى 
وأحیانًا الغناء والرقص في لوحة میلودرام�ی�ة 

 ممزوجة بحبكة فریدة.
 

 الباشا
توثّقت عالقتي مع ناھدة الرّماح ف�ي ب�ی�روت 
والشام ولندن فیما بعد، واستمّرت ح�تّ�ى آخ�ر 
یوم في حیاتھا، وحی�ث�م�ا ت�وّج�ھ�ت أو ذھ�ب�ت 
كانت على اتصال مستمر بي، وحی�ن ق�ّررت 

" الباش�االمشاركة في عمل مسرحي بعنوان "
وم�ن إخ�راج سامي قفط�ان مع الفنان الكبیر 

، أبلغتني بتوّجھ�ھ�ا إل�ى فارس طعمة التمیمي
الشام وكذلك كنت أتابع زیارات�ھ�ا إل�ى ب�غ�داد 
ومطالباتھا باستعادة حقوقھ�ا ال�ت�ق�اع�دی�ة ب�ع�د 

وم�ن�زل�ھ�ا ال�م�ص�ادر، وظ�لّ�ت  2003الع�ام 
تطلعني على ما ھو جدید والعقبات والعراقیل 

التي وقفت في طریق�ھ�ا وال�ج�ح�ود والص�دود 
الذي القتھ من البعض ممن أصبح متنفّ�ًذا ف�ي 

 دولة ما بعد االحتالل.
ھو م�ن  باسم البیاتيوكان الصدیق المحامي 

یتابع قضایاھا ویطلعني ھ�و اآلخ�ر ع�ل�ى م�ا 
یق�وم ب�ھ. وك�ان�ت ق�د ع�بّ�رت ع�ن خ�ی�ب�ت�ھ�ا 
بالوعود التي كان المسؤولون یطلقونھا، ب�ع�د 

ش�ھ��ور ف��ي ب�غ��داد ع�ل��ى أم��ل  7أن قض�ت 
استعادة حقوقھا، ولكن دون جدوى. وقالت أن 
ما یصبّرھا ھو حب الجم�ھ�ور ل�ھ�ا ال�ذي ل�م 
تمح السنین من ذاك�رت�ھ أدوارھ�ا ك�م�ا ق�ال�ت 

 لجریدة الزمان.
 

 "القربان" و فقدان البصر
یوم فقدت ناھدة الرّماح بص�رھ�ا وھ�ي ع�ل�ى 
خشبة المسرح ضّجت بغداد كلّھا متعاطفة مع 
فنّانتھا الكبیرة، بل انشغ�ل ال�ع�راق ك�لّ�ھ ب�ھ�ا 
وكانت ترّدد قب�ل ان�ط�ف�اء بص�رھ�ا "ص�رت 
فانوس الكل اللّي ی�ع�رس�ون"، وح�ی�ن ع�ادت 
من لندن بعد إجراء ع�م�ل�ی�ة ل�ع�ی�ن�ی�ھ�ا خ�رج 
المئات من الناس الستقبالھا في مط�ار ب�غ�داد 
وحملوھا ع�ل�ى األك�ت�اف، وق�ال�ت ف�ي ح�ف�ل 
التكریم المتواضع الذي أقمتھ ل�ھ�ا ف�ي ل�ن�دن: 
حین أبصرت الجمھور الذي جاء الست�ق�ب�ال�ي 
نسیت الظالم الذي عشتھ، وأردف�ت: أن ح�ب 

 الناس ھو النور.
وربما ال یعرف كثی�رون م�ا ف�ع�ل�ت�ھ ال�غ�رب�ة 
اللّعینة والمنفى االضط�راري الح�قً�ا ب�ن�اھ�دة 
ال��رّم��اح، خص��وًص��ا وق��د ازداد ش��ع��ورھ��ا 
بالمرارة والوحدة وع�ّم�ق ھ�ذا الش�ع�ور م�ن 
وجعھا وعزلتھا، فضًال عن آالمھا ال�م�ب�رح�ة 
بسبب ابتعادھا عن خشبة المسرح تزامنً�ا م�ع 
ضعف بصرھا ، فما بال�ك ح�ی�ن ع�ان�ت م�ن 
الغبن واالجحاف، وأس�ت�ط�ی�ع ال�ق�ول أن ھ�ذا 
الشعور كان یمتزج بالخیبة والخذالن ل�درج�ة 

 الخدیعة والغدر.
وأكثر ما كان یوجعھ�ا ف�ي ال�م�ن�اف�ي ال�ب�اردة 
والحزینة ھو اإلھمال وعدم ال�ت�ق�دی�ر، وت�ل�ك 
كانت شكواھا المستمّرة، إضافة إلى االب�ت�ع�اد 
عن التمث�ی�ل وال�ع�م�ل االب�داع�ي، وال�م�س�رح 
ی�خ�ت��ل�ف ع��ن ب�ق��ی�ة أن��واع ال�ف��ن�ون واآلداب 
والكتابة، فھ�و ع�م�ل ج�م�اع�ي وی�ح�ت�اج إل�ى 
مستلزمات عدیدة منھا الم�ك�ان ال�م�خ�ّص�ص، 
ناھیك عن تحضی�ر ق�د یس�ت�ّم�ر لش�ھ�ور م�ن 
مالبس وإكس�س�وارات وم�اك�ی�اج وت�دری�ب�ات 
وبروفات، وقد یحتاج إلى م�وس�ی�ق�ى وغ�ن�اء، 
مثلما یحتاج إلى جمھور أیًضا، ف�ي ح�ی�ن أن 
الشاعر أو الكاتب أو ال�ب�اح�ث أو ال�رس�ام أو 
النحات أو الملّح�ن ی�م�ك�ن�ھ أن ی�ن�ج�ز ع�م�ل�ھ 
اإلبداعي بمفرده وفي م�ن�زل�ھ أو م�ع ب�ع�ض 
المستلزمات البسی�ط�ة، ع�ل�ى ع�ك�س ال�ع�م�ل 
المسرحي والسینمائي، الذي ال یمكن إن�ج�ازه 
فردیًا وإنما ھو عمل جماعي، وھو ما ع�ان�ى 

 بسببھ جمیع المبدعین المسرحیین.
وك��ان��ت ن��اھ��دة ت��درك م��ث��ل ھ��ذه ال��ف��وارق 
وتراودھا حیرة وأمل وتحاول أن تتعاطى م�ع 
ما ھو ممكن وتتحّمس لمبادرة ما، لكنّ�ھ�ا ف�ي 
الوقت نفسھ ال تجد الوسائل الكفیلة بتح�ق�ی�ق�ھ�ا 
أو االستجابة لھا أحیانًا من ظ�روف ال�م�ن�اف�ي 
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القاسیة، سواء من دولة أو وزارة ثق�اف�ة أم  
مؤسسة سیاسیة أم إعالمیة، والك�ل ی�ت�ذّرع 
باألولویات، خصوًصا سبل العی�ش ن�اھ�ی�ك 
عن شّح اإلمكانات، وھو ما عبّرت عنھ في 
كلمة عند تنظیم فعالی�ة ت�ك�ری�م�ی�ة ل�ھ�ا ف�ي 
منزلي بحضور نخبة من المثقّفین العراقیین 
وال��ع��رب، وق��ّدم��ت ف��ی��ھ��ا أح��د ال��م��ش��اھ��د 
المسرحیة ورقصت وغنّت وھو ما ج�اءت 
علیھ في رسالتھا إلى اللج�ن�ة ال�ت�ح�ض�ی�ری�ة 
لمنحي وسام أبرز مناضل لحق�وق اإلنس�ان 

)، والمنش�ورة ف�ي 2003في القاھرة (العام 
ك��ت��اب "ع��ب��د ال��ح��س��ی��ن ش��ع��ب��ان : ال��ح��ق 
والحرف واإلنس�ان"، ال�ق�اھ�رة، ال�ب�رن�ام�ج 

. 2004العربي لنش�ط�اء ح�ق�وق اإلنس�ان، 
وكنت قد جمعتھا في لقاء آخر مع الش�اع�ر 

س��ع��دي وال�ف��نّ��ان  م�ظ��فّ�ر ال��ن�وابال�ك��ب�ی��ر 
في دع�وة  أحمد مختاروالموسیقي  الحدیثي

خ��اص��ة، ب��ح��ض��ور ص��دی��ق��ات وأص��دق��اء 
 ممیّزین.

وكان أكثر ما یؤلمھا في السنوات األخ�ی�رة 
ھو الحاجة والعوز لدرجة القھر، خصوًصا 
في وضعھا الصّحي وضعف البص�ر ال�ذي 
أخذ یتراجع بسرعة كبیرة لدرجة أقرب إلى 
العمى، وھو شعور بالعجز ل�ف�ق�دان ال�ق�درة 
على القیام بمتطلّبات الحیاة الیومیة بصورة 

 مستقلّة ودون الحاجة إلى مساعدة أحد.
بص�رھ�ا وھ�ي ع�ل�ى   فقدت ناھدة ال�رّم�اح

" ال�ق�رب�انخشبة الم�س�رح ف�ي مس�رح�ی�ة "
كانون الثاني / ینایر  10تؤدي دور زنوبة (

)، واتضح أنھ تل�ف أص�اب ش�ب�ك�ی�ة 1976
العین، لكنھا استمّرت في تقدیم�ھ�ا، وق�ب�ی�ل 
إغ�الق الس��ت��ارة ك��ادت أن ت�ق��ع ف��ت��ل��قّ��ف��ھ��ا 
زمالؤھا لیعل�ن�وا خ�ب�ر ف�ق�دان�ھ�ا ال�م�ف�اج�ئ 

أحمد للبصر. وحینھا أوعز الرئیس األسبق 
لمعالجتھا في لندن على حساب  حسن البكر

الدول�ة، وأرس�ل�ھ�ا ب�ت�وص�ی�ة إل�ى الس�ف�ارة 
العراقیة التي قامت ب�واج�ب�ھ�ا أحس�ن ق�ی�ام. 
وخضعت لعملیات عدیدة لترقیع الش�ب�ك�ی�ة. 
وعلى الرغم م�ن ت�ح�ّس�ن بص�رھ�ا إّال أن�ھ 
سرعان ما عاد للتدھور مجّدًدا، األمر الذي 
اح��ت��اج إل��ى ع��الج��ات ط��ب��یّ��ة وت��داخ��الت 

 جراحیة جدیدة.
 

 عطر الیاسمین الدمشقي
في الشام كتبت رسائل عدیدة إل�ى ال�ح�زب 
الشیوعي لمساعدتھا ف�ي ال�ع�الج ب�االت�ح�اد 
السوفییتي، لكن دون جدوى. وطلب�ت م�نّ�ي 

األم�ی�ن  عزیز محمدتنظیم لقاء لھا بالرفیق 
العام للحزب بعد أن كتبت رسالة شخ�ص�ی�ة 
لھ، وفعًال استضفتھما في من�زل�ي ب�دمش�ق. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وع��ود "أب��و س��ع��ود" 
بمساعدتھا، لكن الجھات السوفیتیة حس�ب�م�ا 
یبدو لم ترغب في التداخل ال�ج�راح�ي ب�ع�د 
عملیة لندن الكبرى وكان ھذا ھ�و ال�ج�واب 
الرسمي الذي أُبلغت بھ. وتم ت�ق�دی�م ب�ع�ض 
المساعدات المادیة البسیطة لھا للس�ف�ر إل�ى 
لندن، علًما بأنھا كانت تتقاض�ى رات�بً�ا م�ن 

، وك�ن�ت ع�ن�د منظمة التحریر الفلسطین�ی�ة
رأس كل شھ�ر أس�لّ�م�ھ ل�ھ�ا، وح�تّ�ى ح�ی�ن 
یتأّخر الراتب أحیانًا أق�وم ب�دف�ع�ھ ل�ھ�ا إل�ى 
حین وصولھ، وكانت صلتھا ب�ال�ح�زب م�ن 

، ال�ت�ي زین�بخاللي، وكذلك الفنانة الكبیرة 
تم ترحیلھا إلى لجنة ضّمت مصطفى محمد 
غ��ری��ب (أب��و أزاد) وس��اھ��رة ال��ق��رغ��ول��ي 

 ورفیق آخر.
كانت أجواء ناھدة الدمشقیة أكثر است�ق�راًرا 
وانس��ج��اًم��ا وش��ع��رت بش��يء م��ن ال��ث��ق��ة 
والطمأنینة بعد فترة بیروت العاصفة، وك�م 

كانت تعشق الیاسم�ی�ن ال�دمش�ق�ي وت�ت�غ�نّ�ى 
بعطره، وحین كتب�ت س�ردی�ت�ي ع�ن الش�ام 

" كم ك�ان�ت ھي التي علمتني حب الصباح" 
تعتّز بھا وطلبت من أحد األصدقاء قراءتھا 

األخ ع�ب�د لھا. وكانت عالقتھا وط�ی�دة م�ع 
، إضافة إلى الفنانین ال�ك�ب�ار األمیر رمضان

،  وقاسم ح�ول  جواد األسدي ومنذر حلمي
وك��ان��ت ع��ل��ى ت��واص��ل م��ع ال��م��خ��رج 

ع�ب�د وال�روائ�ي سعد هللا ونّ�وس   السوري
، وقد عّرفتني ع�ل�ی�ھ�م�ا ف�ي الرحمن منیف

، وقضینا أكثر من سھرة 1981مطلع العام 
في دمشق في من�زل س�ع�د هللا ون�وس ف�ي 
مساكن برزة، وكنّا نلتقي أحیاناً ف�ي م�ن�زل 

ال�ذي   في م�ن�ط�ق�ة ال�ع�ف�ی�فطارق الدلیمي 
عرفتھ علیھا. وقمت بتعریفھا عل�ى ال�ف�ن�ان 

أح�الم وشاھدنا سویّة ال�ف�ی�ل�م " محمد ملص
ع�ب�د " وكان یحضر مع�ن�ا ال�رف�ی�ق المدینة

 .الرزاق الصافي
وكانت قد تعّرفت على شقیقتي س�ل�م�ى ف�ي 
الشام، وظلّت تزورھا باستمرار وغالبً�ا م�ا 
ی��ك��ون ب��وج��ودي، وأح��ی��انً��ا دون وج��ودي 
لسفري. وبعد مغادرتھا إلى ل�ن�دن وذھ�اب�ي 
إلى كردستان، لم نلتِق حتّى انعق�اد م�ؤت�م�ر 
راب��ط��ة ال��ك��ت��اب واألدب��اء وال��ف��ن��ان��ی��ن 
الدیمقراطیین العراقی�ی�ن ف�ي دمش�ق ال�ع�ام 

، وج�اءت ل�ت�م�ث�ی�ل ف�رع ل�ن�دن م�ع 1986
. وك��ان�ت ن�اھ��دة ق��د ف��ای�ق ب�طّ��يالص�دی��ق 

شاركت في المناقشات التحضیریة لتأسی�س 
فرع الرابطة في دمشق التي ض�ّم�ت أك�ب�ر 
عدد من المثقفین العراقیین المھ�اج�ری�ن، و 

 الذي ترأسھ الصدیق عبد المنعم األعسم.
 1983حین حصلت مذبحة بشتاشان ال�ع�ام 

بحق األنصار الشیوعیین على أی�دي ق�وات 
االتحاد الوطني الكردستاني (أوك)، ك�ان�ت 
ناھدة تتصل ی�وم�یً�ا، ب�ل وأك�ث�ر م�ن م�ّرة 
بالیوم بشقیقتي سلمى في الش�ام، عس�ى أن 
تسمع خبًرا إیجابیًا، ولم تكن سلمى ت�ع�رف 
ما الذي حصل ف�ي ال�ی�وم األول، وبس�ب�ب 
تكرار االتصال بھا أدركت أن ثمة ما تخبئھ 
ھ�ذه االتص�االت، خص�وًص��ا وق�د ع�رف��ت 
بعض التفاصیل التي انتشرت مثل النار في 
الھشیم في الشام، وكاد القلق واالنت�ظ�ار أن 
یأكلھا، إلى أن جاءھا الصدیق قاسم سل�م�ان 
(أبو الجاسم) لیبلغھا أنني من الناجین، وھو 
ما أبلغتھ لناھدة الرّماح التي ك�ان س�خ�ط�ھ�ا 
یزداد وكذلك ق�ن�اع�ت�ھ�ا ب�ع�دم ج�دوى ذل�ك 
الطریق، وھو ما قالت�ھ ل�ي ص�راح�ة ح�ی�ن 

 عرفت بنیّتي التوّجھ إلى كردستان.
وال أنسى اتصاالتھا المتكّررة بأخي ح�ی�در 
عند خضوعي لعملیة جراح�ی�ة ك�ب�رى ف�ي 

)، وإلحاحھا عل�ى ال�ح�دی�ث 2015بیروت (
معي مباشرة، وحین شعرت بالتحسن قم�ت 
أنا بطلبھا ألطم�ئ�ن�ھ�ا. ف�ق�د ك�ان�ت ص�دی�ق�ة 
حمیمة وحنونة وإنسانة ت�ت�دفّ�ق مش�اع�رھ�ا 
بصدق في مث�ل ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ات، وت�ع�رف 
قیم�ة ھ�ذا ال�ت�واص�ل ف�ي أوق�ات ال�م�رض 
والضعف التي یتع�ّرض ل�ھ�ا اإلنس�ان. وال 
یمك�ن�ن�ي ال�ح�دی�ث ع�ن ن�اھ�دة ال�رّم�اح إّال 
ب���ت���داخ���ل ال���خ���اص ب���ال���ع���ام وال���ذات���ي 

بالموضوعي، فتلك ھي العالقات اإلنسان�ی�ة 
التي یق�وم ال�ب�ش�ر ب�ت�م�ث�ی�ل أدوارھ�ا ع�ل�ى 

 مسرح الحیاة الكبیر.
في لندن كانت تش�ارك أح�ی�انً�ا ف�ي ب�ع�ض 
فعالیات المنظمة العربیة ل�ح�ق�وق اإلنس�ان، 

الل�ج�ن�ة ال�ع�رب�ی�ة إلج�الء وقد انضمت إلى 
(الشخصیة ال�ل�ی�ب�ی�ة  مصیر منصور الكیخیا

التي اختفت قسریًا بتعبیر األمم المتحدة ف�ي 
، 1993دیسمبر / كانون األول  10القاھرة 

حین كان یحضر مؤتمًرا للمنظمة ال�ع�رب�ی�ة 
ل�ح�ق�وق اإلنس�ان)، وك�ان��ت ال�ل�ج��ن�ة تض��م 
شخصیات مرموقة واختارت مكتبًا تنف�ی�ذیً�ا 
ضّم إضاف�ة إل�ى ن�اھ�دة ال�رّم�اح ك�ّل م�ن: 
مص��ط��ف��ى ك��رك��وت��ي (رئ��ی��س ج��م��ع��ی��ة 
الصحفیین األجانب) وفاطمة أحمد ابراھ�ی�م 
(نائبة سابقة ومناضلة یساریة س�ودان�ی�ة) و 
د. محمد الھاشمي الحامدي (صحفي وكاتب 
تونسي) وع�ب�د ال�ح�س�ن األم�ی�ن (ص�ح�ف�ي 

رئیس تحریر مجل�ة ال�ن�ور) و د.   –لبناني 
خلدون الشمعة (أدی�ب ون�اق�د س�وري) ود. 
محمد المھدي عبد الوھاب (كاتب سوداني)

 .بلند الحیدري، وترأسھا الشاعر 
 

 العسف
عان�ت ن�اھ�دة م�ن عس�ف س�ی�اس�ي بس�ب�ب 

 1963میولھا الیساریة، واعتقلت في العام 
في موقف خلف السّدة بغداد ، ومكث�ت ف�ی�ھ 
عّدة شھور، كما فصلت من ع�م�ل�ھ�ا ح�ی�ث 
كانت موظفة في أحد البنوك. وق�د أع�ی�دت 

ب�ع�د ق�رار  1968إلى الوظیفة ف�ي ال�ع�ام 
إعادة المفصولین، وتم تعیینھا في مصل�ح�ة 
السینما والمسرح، وكانت عضًوا في ن�ق�اب�ة 

وی�ع�ت�ب�ر ع�ق�د   ، 1960الفنانین منذ العام 
السبعینیات ھو العقد الذھبي بالنسبة لناھدة، 
حیث تبلورت شخصیّتھا ون�ال�ت ف�ی�ھ ع�ّدة 
ج��وائ��ز، ك��م��ا ش��ارك��ت ف��ي م��ھ��رج��ان��ات 
وف�ع�ال�ی�ات دول�ی�ة، ل�ك�ن�ھ�ا اض�طّ�رت إل��ى 

بس�ب��ب ت��وتّ��ر  1979ال�رح��ی��ل ف�ي ال��ع��ام 
ال�وض��ع الس��ی��اس�ي، وع�اش��ت ف�ي م�ن��اف��ي 
م�ت��ع�ّددة. وظ�ّل ح�ن��ی�ن��ھ�ا ف�ي ال�ع��ودة إل��ى 

 المسرح جارفًا.
جدیر بالذكر أن ناھدة الّرماح من�ذ ش�ب�اب�ھ�ا 
األول زارت العدید من السجون الع�راق�ی�ة، 
سواًء سجن نقرة السلمان أم سجن بعقوبة أم 
سجن الكوت، وذلك لم�واج�ھ�ة ش�ق�ی�ق�ھ�ا أو 
زوج أختھا عبد الوھاب الرح�ب�ي، ك�م�ا أن 
والدھا كان نقیبً�ا ل�ع�ّم�ال دی�ال�ى حس�ب م�ا 

 یورد الصدیق صباح المندالوي.
 

 سیرة لم تستكمل
على الرغم من أن ناھدة الّرماح ل�م تص�در 
سیرتھا أو م�ذّك�رات�ھ�ا ، إّال أن�ھ�ا س�ّج�ل�ت 
مجموعة كاسیتات أّرخت فیھا لیس حیات�ھ�ا 
ف�ح�س�ب، وإن�م�ا ش�م�ل�ت ت�اری�خ ال�م�س��رح 
العراقي أیًضا ، ویمكنني أن أض�ی�ف أن�ھ�ا 
دّونت أیًضا تاریخ الحركة الفنیة ال�ع�راق�ی�ة 
ارتباطً�ا م�ن ال�م�س�رح وج�زء م�ن ت�اری�خ 
الحركة الوطنیة ال�ی�س�اری�ة ال�ع�راق�ی�ة. وق�د 
اختلفت الروایات حول مولدھا، فھن�اك م�ن 

یقول أنھا ولدت في بھرز (بع�ق�وب�ة) ال�ع�ام 
كما یذكر صباح المن�دالوي وی�ؤك�د  1936

أنھا دخلت المدرسة االبتدائیة ھناك، وب�ی�ن 
 1938من یقول أنھا ولدت في بغداد الع�ام 

وفي إحدى المحالت الشعب�ی�ة، أم�ا اس�م�ھ�ا 
ن�اھ�دة اس�م�اع�ی�ل ی�اس�ی�ن الحق�ی�ق�ي ف�ھ�و 

وتلقّبت بالرّماح على اسم زوجھ�ا  القریشي
 الصدیق شوكت الرّماح (أبو وسام).

 اب�راھ�ی�م ال�ھ�ن�داويمنذ أن اكتشفھا الفنان 
حین صادف أن التقاھا في ع�ی�ادة ط�ب�ی�ب، 
ظلّت متشبّثةً بالفن بش�ك�ل ع�ام وال�م�س�رح 
بشكل خاص وكأنھا وجدت ما كانت تبح�ث 
عنھ روحھا، وبقیت الروح م�ت�ع�طّ�ش�ة، ب�ل 
ظامئة ال یمكن لھا أن ترتوي إّال بالمسرح، 
وكلّما ابتعدت ع�ن خش�ب�ت�ھ زادت روح�ھ�ا 
 عذابًا وتوقًا إلى لقیاه وكأنھ الحبیب المفقود.

توفّی�ت ن�اھ�دة ف�ي ب�غ�داد، بس�ب�ب ح�روق 
أصابتھا في مكان سكناھا، حیث بق�ی�ت ف�ي 
المستشفى لنحو أسبوعین، وكان ق�ل�ب�ھ�ا ق�د 
احترق قبل ذل�ك ح�ی�ن ع�ادت إل�ى ب�غ�داد، 
وعرفت ما حّل بھا في السابق وال�ح�اض�ر، 

أح�م�د الص�اف�ي وكنّا نرّدد ما قالھ الش�اع�ر 
بعد عودتھ إل�ى ب�غ�داد إث�ر ھ�ج�رة  النجفي

 عقود من الزمن 5دامت نحو 
... أس�م�ع ب�غ�داد   یا عودة للدار ما أقساھا

 وال أراھا
لم تستطع الریح أن تكس�ر ن�اھ�دة ال�رم�اح، 
وإْن انكسر قلبھا بسبب الصدود و الت�ن�ّص�ل 
والغدر، وما الق�ت�ھ م�ن ال�ب�ع�ی�د وال�ق�ری�ب 
أحیانًا. وعلى الرغم مما لحق بھا م�ن ظ�ل�م 
وإجحاف وال مباالة، إّال أنھا لم تكن ترتض 
سوى بعراق حّر، وھي وإن اغتبط�ت ح�قً�ا 
برحیل ال�دی�ك�ت�ات�وری�ة، ل�ك�ن ح�زن�ھ�ا أخ�ذ 
یتعاظم بسبب استشراء المظاھر ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
واإلثنیة وتكریس نظام المحاصصة، حینھ�ا 
شعرت بتبّدد آمالھا وتحطّم أحالمھا، لدرجة 
وكأن الضوء ال�ذي ظ�لّ�ت ت�ن�ت�ظ�ره ل�ف�ت�رة 
طویلة صار أقرب إلى الوھم، وربما أصبح 
كابوًسا، كما عبّرت في إحدى مھاتفاتھا ل�ي 

 من بغداد.
كانت ناھدة ال�ن�ج�م�ة األول�ى ف�ي ال�م�س�رح 
العراقي وانطوت سی�رت�ھ�ا ع�ل�ى ق�در م�ن 
االستثنائیة والت�ف�ّرد ، واك�ت�س�ب�ت ش�ج�اع�ة 
رمزیة ألھمت كوكبة من النساء ونخبة م�ن 
المؤمنات بت�ح�ّرر ال�م�رأة، خص�وًص�ا م�ن 
الشابات، وھو ما كانت تلم�س�ھ وت�ت�ح�ّس�س�ھ 
في حیاتھا بما فیھا في الغربة، التي س�ارت 
في دروبھا ال�وع�رة وخ�ب�رت تض�اریس�ھ�ا 
وعرفت منعرجاتھا، لك�ن�ھ�ا ل�م تس�ت�ك�ن أو 
تنزو أو تتقاعس ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ك�ّل م�ا 
حصل لھا، ب�ل ك�ان�ت ت�ل�ق�ي م�ح�اض�رات 
وتشارك في ندوات وأماس�ي ت�ت�ح�ّدث ع�ن 
تجربتھا، وتساھم أحیانًا بفاعلیات م�خ�ت�ل�ف�ة 
وع����ل����ى ام����ت����داد ب����ل����دان ال����م����ن����اف����ي 

فف�ق�دان ال�ب�ص�ر ال ی�ل�غ�ي ن�ور   والھجرة،
البصیرة. وتلك حكمة التاریخ، وك�ان لس�ان 

"لقد ان�ت�ھ�ى غابریل ماركیز حالھا یقول مع 
كّل شيء .. وبقي ذلك األسى الغریب ال�ذي 
ال یعرفھ سوى كنّاسي المسرح بعد خ�روج 

 آخر الممثلین".
 

ھكذا غاب نجم ناھدة وانطفأ مث�ل ش�ھ�اب، 
وحس�ب��ي أن أرّدد م��ا ق��ال�ھ ك�ازان��ت�ازاك��ي 
"الحیاة ف�ظ�ی�ع�ة ون�ح�ن ال نش�ع�ر ب�ذل�ك، 
ونبّددھا في تف�اھ�ات ب�ائس�ة وال ن�ك�ت�ش�ف 

ونح�ن ع�ن�د م�وت   سیرنا نحو الھاویة إّال 
عزیز". فسیرة ناھدة الرّماح فریدة وغ�ی�ر 

 قابلة للتكرار.

 ة  ا ح م
م ح أ ا ما 

 أكادیمي ومفّكر/ بقلم: عبد الحسین شعبان
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 أربیل كفاح محمود كریم/

 
 

 

 
ثالث تجارب للتطبیقات الدیمقراطیة على الطریقة الغربیة تم استنساخھا في ثالث دول م�ن دول    

الشرق األوسط بدایة ووسط القرن الماضي، وفي مقدمتھا دی�م�ق�راط�ی�ة أت�ات�ورك ف�ي ت�رك�ی�ا ب�ع�د 
اضمحالل اإلمبراطوریة العثمانیة الشمولیة وانحسار الحكم ال�ت�رك�ي ف�ي آس�ی�ا الص�غ�رى ب�إع�الن 
الجمھوریة التركیة التي اعتمدت العلمانیة أساساً لتجربتھا في الدیمقراطیة، تلت�ھ�ا ب�ع�د ذل�ك وف�ي 

التجربة اللبنانیة التي وضعت لبناتھا األولى الدولة الفرنسیة، وما لبث بع�دھ�ا بس�ن�وات  1943عام 
قلیلة إعالن دولة إسرائیل ومعھا تجربتھا الدیمقراطیة على الط�ری�ق�ة األوروب�ی�ة، وف�ي ال�ت�ج�ارب 
الثالث واجھ المشرعون والمفكرون السیاسیون تحدیات كبیرة في عملیة ال�ت�ط�ب�ی�ق، وخ�اص�ة م�ا 
یتعلق بمواجھة البنیة االجتماعیة ومكوناتھا والوالء الدیني والمذھ�ب�ي وال�ع�رق�ي ال�م�ت�ش�دد ال�ذي 
أعاق تقدم ونجاح ذلك النظام رغم بعض النجاحات التي ت�ح�ق�ق�ت ع�ل�ى ال�م�س�ت�وی�ی�ن االج�ت�م�اع�ي 
والسیاسي، لكنھا بقیت تصطدم بجدران االنتماءات العابرة للمواطنة الجامعة، بما جعل برلم�ان�ات�ھ�ا 
ال تمتلك تلك المصداقیة في تمثیل المواطنة الحقة، وبقیت مجالس تمثیلی�ة ل�ألح�زاب وات�ج�اھ�ات�ھ�ا 

 حصریاً.
في التجربة األولى، ورغم القوانین الصارمة التي أصدرھا أتاتورك في حینھا لصناعة شخ�ص�ی�ة    

وطنیة فوق االنتماءات الثانویة كما كان یتصور، محاوالً إذابة مكونات رئیسة تكاد أن تت�ج�اوز ف�ي 
تعدادھا النصف من سكان جمھوریتھ في بوتقة عنصر واحد ھو العنصر التركي، مانعاً أي استخدام 
لثقافات أخرى، لغة وتقالید وفلكلور، وصل إلى حد منع استخدام قبعات م�ع�ی�ن�ة ت�ع�ك�س ف�ول�ك�ل�ورا 
مغایراً، فشل في قمع الكرد واألرمن، وتسببت سیاستھ باقت�راف م�ج�ازر وح�روب إب�ادة، وم�ن ث�م 
استمرار االنتفاضات وأعمال المقاومة لسیاستھ حتى یومنا ھذا بما منع ط�م�وح ت�رك�ی�ا ف�ي دخ�ول 

 النادي األوروبي ومعاییره.
وفي الثانیة، ورغم بعض النجاحات اللبنانیة ھنا وھناك، إال أّن األساس الخاطئ الذي بنیت علی�ھ    

التجربة الدیمقراطیة انتھى بلبنان إلى الحال الذي یعیشھ الیوم م�ن تش�رذم وتس�ل�ط ق�وى ط�ائ�ف�ی�ة 
مرتبطة بمشاریع إقلیمیة ال عالقة لھا بالمطلق بلبنان وشعبھ، مما جعل م�ج�ل�س ن�واب�ھ وس�ل�ط�ت�ھ 
التنفیذیة سلطات طوائف وبیوتات ال تمت بأي صلة لمفھوم البرلمانات وتعریفھا الدیمقراطي، وكذا 
الحال في الثالثة بعد اعالن دولة إسرائیل التي ادعت أنھا واحة للدیمقراط�ی�ة ف�ي الش�رق األوس�ط 
لكن ما یحصل فیھا من صراعات على مدار الساعة ولیس األیام ومنذ إعالن تأسیسھا یؤكد ع�ك�س 

 ما تدعیھ وما یذھب إلیھ البعض في اعتبارھا دولة دیمقراطیة على النمط األوروبي.
خالصة ال�ق�ول، إن ال�ت�ج�ارب ال�ث�الث وم�ا ت�الھ�ا ف�ي ك�ل م�ن إی�ران الش�اه ومص�ر وم�ن ث�م    

الدیمقراطیات المستنسخة في العراق وتونس ولیبیا والسودان، اصطدمت جمیعھا بحقائق تؤكد أن 
النمط األوروبي ال یمكن تطبیقھ في مجتمعات لم یتبلور فیھا مفھوم حر جامع للمواط�ن�ة وم�ا ت�زال 
تعاني من تعدد الوالءات القبلیة والطائفیة والدینیة وحتى المناطقیة، ناھیك ع�ن ال�ت�ب�ل�ور ال�ع�رق�ي 
والقومي الذي لم یرتِق بعد إلى مستوى المواطنة الجامعة لكل ھذه االنتماءات، وھ�و ب�ال�ت�ال�ي، أي 
النمط األوروبي، یصلح في مجتمعات تجاوزت ظروفھا التاریخیة منذ زمن ط�وی�ل وت�ط�ب�ی�ق�ھ�ا ف�ي 
مجتمعاتنا یعطي نتائج عكسیة تماماً، وھذا ما یحصل فعالً، وخ�ی�ر ن�م�وذج ف�ي ذل�ك وم�ن�ذ ق�راب�ة 
العقدین في العراق، حیث فشلت كل قواه السیاسیة وحتى االجتماعیة من إنتاج برلمان یمثل الشعب 
العراقي تحت مظلة مفھوم المواطنة، بل حصل العك�س ت�م�ام�اً، إذ ت�ح�ول ال�ب�رل�م�ان إل�ى م�ج�ل�س 
لألحزاب التي ال تمثل إال نسبة ضئیلة من مجموع األھالي ال�ذی�ن ی�رف�ض غ�ال�ب�ی�ت�ھ�م ح�ت�ى ف�ك�رة 

 االقتراع.
في المقابل، نجحت بعض دول المنطقة في إنتاج مجالس للشورى ھي األق�رب إل�ى س�ی�ك�ول�وج�ی�ة  

مجتمعاتھا وثقافاتھا المتأصلة، سواء في التقالید والعادات أو في مس�أل�ة ت�ع�دد ال�والءات، ب�ح�ی�ث 
منحت فرصة االنتخاب وبنسب محدودة وشروط ملزمة إزاء نسبة أخرى ف�ي االخ�ت�ی�ار وال�ت�ع�ی�ی�ن 
على خلفیة البناء االجتماعي المتوارث والقیمة المع�رف�ی�ة وال�م�ك�ان�ة االج�ت�م�اع�ی�ة واالس�ت�ش�اری�ة 
لألعضاء المختارین، وھي األقرب إلى فكرة مجالس األعیان والشی�وخ وال�ل�وردات ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا 
والوالیات المتحدة وفرنسا وغیرھا من الدول التي تضع بعض الكوابح في مجالسھا التشریعیة لكي 

 ال تتغول أو تتسید، وإن اختلفت عملیة االختیار.
ولذلك نرى أن الناتج االنتخابي في معظم دول�ن�ا ال ی�ع�ب�ر ح�ق�ی�ق�ة ع�ن الص�ورة األص�ل�ی�ة ل�واق�ع  

مجتمعاتنا بسبب الخلل الكبیر في الناخب والمنتخب، مما یتطلب إجراءات جدیة لالرتقاء بم�س�ت�وى 
االثنین من الناحیة النوعیة تؤھلھم كمرشحین وكناخبین بمستوى تمثیلي رفیع، وفي م�ق�دم�ة ت�ل�ك 

س�ن�ة م�ع  25اإلجراءات ضرورة إیجاد ضوابط مشددة للناخبین، بدءاً من رفع سقف ال�ع�م�ر إل�ى 
شرط إكمال الدراسة الثانویة على األقل، ناھیك عن مجموعة ضوابط أخرى تجعل عملیة االنت�خ�اب 
بمستوى شروط الترشیح وممیزاتھ، مما سیشجع الناخبین على ضرورة التعلم لممارسة حق ل�ی�س 
رخیصاً أو سھالً، بل یحتاج إلى جھد وممیزات تؤھلھ للقیام ب�ھ، وف�ي ذات ال�وق�ت ی�ب�دو أن رف�ع 
سقف العمر للمرشح أیضاً بات ضروریاً مع التشدید على مسألة ال�م�ؤھ�الت ال�ع�ل�م�ی�ة وال�م�ع�رف�ی�ة 
وضوابط اجتماعیة وأخالقیة أخرى تؤھلھ للجلوس على كرسي البرلمان ممثالً للشعب ال لحزب أو 

 عشیرة أو دین أو مذھب أو عرق فقط.
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  منال الحسن/ روتردام ھولندا

 
 

شھدنا في اآلونة األخیرة صراعاً معلناً بین زعی�م�ي أك�ب�ر ك�ت�ل�ت�ی�ن ل�ل�م�ك�ّون     
الشیعي في العراق , وقد وصل ھذا الصراع إلى تبادل التھم والتھدید واالستفزاز 
والتحریض, مما أربك الرؤیة تجاه المشھد السیاسي ال�م�ق�ب�ل وط�ب�ی�ع�ة تش�ك�ی�ل 

ویطول أم�د ان�ت�ظ�ارھ�ا ك�م�ا تش�ی�ر ق�راءة األح�داث   الحكومة الجدیدة التي طال
وطبیعة العالقات بین الكتل السیاسیة واألطراف المعنیة باتخاذ القرار ال�م�ن�اس�ب 

 . الحاسم الذي من المؤمل أن یوصل مصیر البالد إلى بّر األمان
الھاجس األول الذي یستدعیھ ھذا الصراع الحاد, ھو مدى تأثیره ع�ل�ى الش�ارع 
العراقي وعلى جمھور كال الكتلتین بشكل مباشر, ألن التصعید یؤدي إلى ال�ف�ت�ن�ة 
وبالتالي الخشیة مما ھو أخطر ومما ال نرید حدوثھ بعد أن قطعنا ش�وط�اً ط�وی�الً 
من المعاناة كشعب, تحّمل أبناؤه ما تحّملوه وانتظروا بابا للفرج ین�ق�ذ م�ا ت�ب�ق�ى 

 . من البالد ووضعھ الذي یزداد سوءاً , كما یزداد ارتباكا في العملیة السیاسیة
إن الخطاب الذي یجب أن یسود اآلن ھو خطاب العقل وال�ت�ف�ھ�م وت�دارك األم�ور 
كي ال ندخل في نفق مظلم, وعلى جمیع المعنیین والقادة أن یراعوا م�ا ی�م�ر ب�ھ 
العراق, وأن یراجعوا أنفسھم, كي یعرفوا أین یكمن الخلل , وھل نجح المطالبون 
بالعودة للسلطة وزمام الحكم في فترات تولیھم الحكم, وأن�ا ھ�ن�ا ال أت�ح�دث ع�ن 
رئاسة الوزراء حصراً, بل جمیع الكت�ل واألط�راف ال�ت�ي ش�ارك�ت ف�ي ال�ع�م�ل�ی�ة 

حتى اآلن , فالفشل ھو دالة الجمیع وال�دل�ی�ل ال�ن�ت�ائ�ج  2003السیاسیة منذ عام 
 .. التي حصلت في البالد وما آل إلیھ وضعھ على األصعدة كافة

لذلك على الجمیع إدراك أن المرحلة المقبلة من حیاة العراق , ل�ن ت�ك�ون آم�ن�ة 
للمفسدین, ولن یجني المدافعون عن الفساد والفشل إال غضب الشعب الذي ربما 
ینفد تحّمل أبنائھ, وربما ینفجر علیھم, وعندھا ال ینفع الندم, ول�ی�ت�ذك�ر ال�ج�م�ی�ع 
مصیر الطاغیة صدام, الذي تمادى في طغیانھ وجبروتھ, حتى حس�ب أن ال ق�وة 
قادرة على إزاحتھ عن السلطة, حتى واجھ مصیره الذي یعرفھ الجمی�ع, وع�ل�ی�ھ 
فإن تدارك الخطأ والعمل بوصایا المرجعیة الرشیدة التي ی�ا م�ا أع�ط�ت نص�ائ�ح 
وإرشادات لجمیع المتواجدین على خارطة العمل السیاسي , لكنھم أع�ط�وا األذن 
الطرشاء, ولم یراعوا مصلحة الشعب, وأمر ال�ف�س�اد ھ�ن�ا ال ی�خ�ص ك�ت�ل�ة دون 
أخرى, فالكل قد شارك وعمل ووضع بصمة ف�ي م�ی�دان ال�خ�راب, وك�م�م�وا ك�ل 
صوت وطني ینادي باإلصالح الحقی�ق�ي ال ال�م�ب�ن�ي ع�ل�ى رك�ائ�ز خ�ادع�ة ھش�ة 

خ�ارج   ت�واج�دي ف�ي غ�رب�ت�ي  سرعان ما تنكشف دوافعھا, وأنا شخصیا ل�و ال
العراق, لما تجرأت في الحدیث المكشوف عن كل الطبقة السیاسیة الحاكمة الت�ي 
أوصلت بلدا عظیما مثل العراق إلى ما وصل إلیھ من دمار, فقد تعودت ال�ج�ھ�ات 
المتنفذة على اغتیال كل من ینتقد أداءھم السيء وكل من یع�ل�و ص�وت�ھ م�ط�ال�ب�ا 

 .. بالتغییر ومراعاة المصلحة العامة قبل المصالح الفئویة المریضة الضیقة
إل�ى ب�ق�ع�ة ال�ھ�الك, وأن ال   المھم اآلن أن ال یجّر المتصارعون أب�ن�اء الش�ع�ب

یجعلوا أبناء الوطن الواحد یتقاتلون بینھم من أجل إدام�ة ع�روش�ھ�م وض�الل�ھ�م 
وفسادھم واستحواذھم على خیرات البالد وثرواتھ من أجل العبث بھا, علیھم أن 
یعودوا إلى رشدھم وأن ال یلعبوا أكثر بالنار, وأیض�ا ال یس�ت�خ�فّ�وا ویس�ت�ھ�زئ�وا 

 . بقدرات الشعب وغضبھ حین یدرك أن الطریق مسدود أمام اإلصالح والتغییر
ال أرید ھنا أن أكون مثل بعض اإلعالمیین الذین یتبنون خطاب جھة على حساب 
جھة أخرى, فھذا الخطاب أبسط ما یقال عنھ إنھ خیانة لل�م�ھ�ن�ی�ة ول�ل�م�ص�داق�ی�ة 
والھم الوطني, فأنا مع عموم الناس, م�ع وط�ن�ي ال�غ�ال�ي, أداف�ع ع�ن�ھ ب�ك�ل م�ا 
استطعت, وال وسیلة عندي غیر كلمتي الحرة, ال�ت�ي ت�خ�رج م�ن أع�م�اق�ي دون 

  .. تزویق أو لف أو دوران, أسأل هللا أن یھدي الجمیع للصالح
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 :العنــــــــــوان 
(النساي) روایة الروائي العراق�ي الس�م�اوي ی�وس�ف  

جابر المحسن الص�ادرة ع�ن دار س�ط�ور ل�ل�ط�ب�اع�ة 
، الروایة التي بحثت ع�ن�ھ�ا ك�ث�ی�راً 2020 1والنشر ط

ألكمل بدراستھا دراساتي ال�ت�ي ش�م�ل�ت ك�ل ال�م�ن�ت�ج 
الروائي في مدینة السماوة من خالل متابعتي ل�ل�م�ن�ت�ج 

لألدباء في ھذه المدینة العزیزة، وقد س�ررت   الروائي
كثیرا بالحصول علیھا اخیراً حیث ت�ف�ّض�ل ب�إرس�ال�ھ�ا 

قبل ایام، ولكنني عندما قرأت الروایة تأسف�ت   المؤلف
حیث وجدتني وسط ح�ق�ل س�ردي ش�ائ�ك   ألني طلبتھا

استعصى علّي سلوك دروبھ وطرقھ ال�م�ت�ش�اب�ك�ة ح�ّد 
فقدان طریق الخالص دون بوصلة عالیة التقنیة وعبر 

وفّك رم�وز   دلیل خبیر في فك ُعقد السرد ومنعرجاتھ
طالسمھ، ووجدت صعوبة في امتالك رش�اق�ة ح�رك�ة 
الفكر والقدرة على االمساك بخیوط السرد والربط بین 
مجریاتھ ودالالتھ، والقدرة على امكانیة تصنیع ل�وح�ة 

) ل�وح�ة ص�غ�ی�رة وع�الق�ة ب�ع�ض�ھ�ا 100(  تجمع الـ
 ببعض...

فقلت في نفسي یا ل�ی�ت�ن�ي م�ا ف�تّ�ش�ت ی�ا ل�ی�ت�ن�ي م�ا   
الك�ب�ی�رة، وع�ل�ى وج�ھ   ألجدني في ھذه الورطة  نلت

الخصوص ونحن ن�ع�ی�ش ح�ال�ة ع�ام�ة م�ن ال�ت�ش�وش 
وال�غ�م��وض والض��ی�اع ع�ل��ى م��خ�ت�ل��ف ال��م�س��ت�وی��ات 
االجتماعیة العامة وعل�ى مس�ت�وى ال�وض�ع ال�خ�اص، 
فالمتن الروائي یتطلب منّ�ي اقص�ى ح�االت ال�ت�رك�ی�ز 
والصفاء الذھني والفكري واستذكار ال�ح�دث وال�رب�ط 

) لوحة التي تحمل الك�ث�ی�ر 100بین لوحات السرد الـ (
والتطلع�ات   من الخطوط المتقاطعة واالفكار المدھشة

االنسانیّة المضَمرة والمسكوت عنھا، كل ھذا مطل�وب 
م�ن س�ّك�ان   منّي وأنا في أمس الحاجة ألك�ون واح�داً 

القریة أو المدینة التي اصابتھ�ا ع�دوى ال�ن�س�اي، ف�ف�ي 
الوقت الذي قادتنا فیھ الحیاة الى شیخ�وخ�ة الس�ب�ع�ی�ن، 
نرى ان الذكریات تتنامى شبابا متجددا ف�ي ك�ل ی�وم، 
ذكریات الطفولة البائسة، والشباب المحّمل ب�أح�الم ال 
تحصى تبخرت وطارت كما طارت الطیور من رأس 
صورة غالف النّساي، وشیخوخة عاص�رت االن�ھ�ی�ار 
غیر المسبوق في القیم االجتماعیّة العاّمة وجھل وفساد 

 غیر مسبوق على مستوى الُحكم !!
في ذاكرتي المست�فَ�زة ص�ور واح�داث   ھنا تقاطعت  

روایة (العمى) للروائي الكب�ی�ر ج�وزی�ھ س�ارام�اغ�و، 
واخ�ت�ل�ط   حیث أصیب الناس على حین غرة ب�ال�ع�م�ى

الحابل والنابل، ول�م تس�ل�م م�ن ال�ع�م�ى س�وى زوج�ة 
الطبیب الرجل األول الذي أصیب بالعم�ى وھ�و ی�ق�ود 
سیارتھ وسط الش�ارع، وص�اح�ب�ة ال�ن�ظ�ارة الس�وداء، 

الس�ل�ط�ات ل�ح�ج�ز م�ن اص�ی�ب   والحیوانات مما دعا
بالعم�ى س�ع�ی�اً م�ن�ھ�ا الح�ت�واء ال�م�رض ول�ك�ن دون 

(النّساي) توصیف لوباء أصاب ال�ن�اس ف�ي   جدوى...
الش�خ�ص�ی�ة   احدى مناطق العالم ب�ن�س�ی�ان ذك�ری�ات�ھ�م

) ل�وح�ة 100بما فیھا اسمائھم ...وعبر الـ� (  والعامة
وص�ف ل�ن�ا   صف�ح�ة م�ن ال�روای�ة 285وعلى امتداد 

ب�ع�د ت�ف�ش�ي   حالة الناس والحیوان وال�ن�ب�ات  الروائي
المخبول�ی�ن وال�ب�ل�ھ�اء   بین الجمیع ماعدا  وباء النّساي

والمجانین، اّما االذكیاء والشطّار والنبھین فقد اصابھم 
المرض، لم یذكروا أسماءھم وال اسماء واشكال ابائھم 

وال   وامھاتھم وزوجاتھم، ال اماكن س�ك�ن�ھ�م ودورھ�م
وال ماھي مھنھم، وال معنى للبحر والن�ھ�ر،   ممتلكاتھم

فمثال كانوا یقتحمون البحر حت�ى ال�غ�رق، ی�ف�ت�رش�ون 
أوراق ال�ن�ق�ود ق�وارب   الخالء للنوم، یصن�ع�ون م�ن

لتدفعھا ال�ری�ح ف�ی�ت�ل�ق�ف�ھ�ا   وطائرات ورقیّة ویقذفونھا
الفقراء الذین أحولت عیونھم من البحلقة ال�ى األع�ل�ى 
ترقّباً للنقود النازلة علیھم من السماء (انّھ النسیان الذي 
افرغ ما ف�ي رأس ال�ھ�واء، ش�ح�اذو ال�م�دی�ن�ة ص�اروا 
اثریاء بفعل ال�ری�ح ال�ت�ي ت�ق�ذف ب�األوراق ال�ن�ق�دیّ�ة، 
االغنیاء غدوا معوزین لتمضیتھم ساعات النھ�ار وھ�م 

 .255یصوغون الطائرات الورقیة من أموالھم) ر ص
منذ ان دھتھا العدوى ص�ارت ت�دأب  -جنّة–(الطبیبة   

على االستجداء بعد س�اع�ات ال�ع�م�ل ف�ي ال�م�ی�ن�اء...) 

. الطفل یتوه ولم یعد یتعّرف على والدتھ، وال 255ص
قادرة على التعّرف علیھ فور افالت�ھ م�ن ی�دھ�ا   والدتھ

وسط زحام الناس في األسواق أو الطرق المزدحمة ... 
حتى الكالب رفضت اللحاق واإلمساك بالفرائس حت�ى 

 ولو ضربت بالسیاط .
الرجل یلتقي زوجتھ على سریر الزوجیّة وكأنّھ ی�راھ�ا 

  ألول مرة والمرأة تلتقي زوجھا وكأنّھ یوم زفافھا !!
تم نسیان كل شيء، العدوات واالدی�ان وال�ق�وم�ی�ات    

والطوائف، وحتى ال�ح�ی�وان�ات نس�ت غ�ری�زت�ھ�ا ف�ي 
االفتراس والتوحش، فابن ال�م�ق�ت�ول ی�ع�ان�ق وی�ج�ال�س 
القاتل، والیھودي یجالس المسلم والمسیحي والملحد، ال 
سنّّي وال شیعّي وال صابئي والھ�ن�دوس�ي وال ب�وذي.. 
النّساي دفع الناس ل�ح�ص�د اوراق األش�ج�ار ل�ت�غ�ط�ی�ة 
عوراتھم بعد ان تخلّوا عن المالبس والنس�ی�ان اص�ب�ح 
نعمة للناس (الناس الذین اصیبوا بالنساي أحّسو بأنّ�ھ�م 
أكثر نشاطا وحیویّة، ربّما ألنّھم تحّرروا بعد أن كان�وا 
م�ك�ب�ل��ی�ن ب��ذك�ری�ات ال��ح�ن�ق وع�دم ال��رض�ا واآلم��ال 
والخیبات، لقد وعوا ان ال�ن�س�ی�ان ھ�و افض�ل ط�ری�ق�ة 
للعیش بسع�ادة...ال�ن�س�ی�ان ص�ار ع�زاء ل�ل�م�ھ�زوم�ی�ن 
والمجروح�ی�ن وال�ع�ّش�اق وال�م�ش�ت�اق�ی�ن وال�م�ف�ق�ودی�ن 

 .51والمشتغلین بالسیاسة ...) ص 
وجبات األكل اصبحت جدیدة في كل م�رة ی�ت�ن�اول�ھ�ا   

على الرغم من تكرارھا اللبوة ترض�ع ول�ی�د ال�غ�زال، 
والذئب یداعب الحمل، والكلب یالعب القط ... ولكنّ�ن�ا 
نستغرب كیف تحاصر الذئاب (حاء نون) وھ�و داخ�ل 
قفصھ الحدیدي ألكلھ وربّما تمّكنت منھ في نھایة االمر 
بعد طول حصار وانت�ظ�ار ألنّ�ھ خ�ارج ن�ط�اق ق�ری�ة 

 (النساي)؟؟
م�ن ی�ج�ی�د ال�ق�راءة وال�ك�ت�اب�ة اخ�ذ ی�خ�ط االس�م�اء    

والعناوین والمھن على قطع من المقوى وتعلیق�ھ�ا ف�ي 
رقاب الناس لیعرفوا من ھ�م، وك�ذل�ك س�ّج�ل�وا ق�ائ�م�ة 
بأسماء االعداء ومن لم یرغبوا بمجالستھ أو مراف�ق�ت�ھ، 

 یتوه!!  ومن تسرق أو تضیع قطعتھ من رقبتھ
أّما من ال یعرفون القراءة والكتابة فاخذوا یتعامل�ون    

فون عن انف�س�ھ�م ب�الص�ور (الص�ور  ویتعارفون ویعرِّ
ولیس غیر الصور ھي التي لجأ الی�ھ�ا م�ن ال ی�ع�رف 
القراءة والكتاب�ة، ك�ان�وا ی�ط�ل�ق�ون ع�ل�ی�ھ�م س�را أس�م 

 .183ص   الصوریین))
 وبذلك تحّول الناس الى صوریین وكتابیین. 

یتعجبون ویقفون مبھورین ممن   حتى المدخنین اخذوا
 یحرق ناراً ویمتص دخانھا!!

لیذكِّروا الناس   امتھن البلھاء والمجانین مھنة التذكیر  
بما نسوه وھم ینادون (تذكیر.. تذكیر...تذك�ی�ر)، وم�ن 

ی�اج�ن�دی�ن�ھ خ�ل  -ھناك مھنة (التط�ی�ی�ن   مھن الحرب
الطینھ... ومن ترجع سالم نظفھ) وھي عملی�ة ت�ط�ی�ی�ن 
السیارات حتى ال تعكس أشعة الش�م�س وت�ك�ون ھ�دف�اً 
لنیران األعداء، ومن المھن حفر القبور وبیع األك�ف�ان 

 ...الخ . والكافور
من المھن الطریفة مھنة اناء الزواع ال�ذي ی�دور ب�ھ   

أحدھم على السكارى الذین یریدون التزوع بعد السكر 
 .141(تزّوع یبیھ ... تزّوع استاذ .. تزّوع یبیھ)!! ص 

لیس من مھّمة الناقد العرض الشام�ل ل�م�ت�ن ال�روای�ة  
ولكّن االشارة الى اھم مضامینھا لب�ی�ان س�ع�ة م�ع�رف�ة 

باإلضافة الى دقّة مالحظة ال�روائ�ي وف�ط�ن�ت�ھ   وثقافة
والتقاطھ للصور واألحداث التي قد تمّر م�روراً ع�ادی�اً 
خارج عین وقلم الرائي العادي حینما یحولھا الى نص 

 سرده الروائي...  أدبي من خالل
من ما سیطّلع ع�ل�ی�ھ   باإلضافة لما ذكرت، ثّمة الكثیر 

القارئ لروای�ة ال�ن�ّس�اي، اج�اد ب�ھ ال�خ�ی�ال ال�م�دھ�ش 
للروائي وقدرتھ الكبیرة ع�ل�ى تص�ن�ی�ع الش�خ�ص�ی�ات 

 وتخلیق الكائنات السحریة التي ال تمّر على بال.
اكتنزت الروایة بالعدید من المقوالت الت�ي ت�دل ع�ل�ى 
الحكم�ة وال�م�وع�ظ�ة ك�م�ا ت�دل ع�ل�ى ت�ج�اوز الس�ائ�د 
والتقلید : (الجوع جندي تجید الحكومات ت�دری�ب�ھ، ام�ا 
الفقر فمومس تضاجع المصلین في احالمھم لیستیقظوا 
خضلین مبللین بسائلھم المنوي وب�ل�ذة ت�ن�س�ی�ھ�م وق�ت 

 .149الصالة) ص 
(الجنس لیس وقاحة، الوقاحة في إخفاء الج�ن�س خ�ل�ف 
تقالید وضعھا مھووسون لم یوف�وا ب�ھ�ا، وھ�م االك�ث�ر 

 .152شذوذا) ص 
كان میتا یحوم مثل فراشةٍ حارس�ةٍ   (العاشق حتى وان

 .157لنصفھ اآلخر..) ص 
بنس�ب�ة م�ئ�ة ب�ال�م�ئ�ة أن   (حتى لو كان الطبیب مدركاً 

مریضھ سیموت، فعلیھ ان ال یكون سب�ب�اً ف�ي ان�ت�زاع 
 .135حیاة لم یمنحھا في یوم ما) ص 

(األلم فقاعة تنفجر لتنج�ب م�زی�دا م�ن ال�ف�ق�اع�ات)ص 
103. 

 .109(وفاء الكلب لعبة حتى الموت )ص  
 .120(الغروب منطقة منزوعة السالح ) ص 

(القنابل وجھ آخر للقبح، ی�ق�س�م رغ�ی�ف ال�ع�ش�ق ال�ى 
نصفین أو أكثر، ھ�ي ل�غ�ة ال�م�ھ�زوم�ی�ن ح�ی�ن ت�خ�طّ 

 95للبشاعة خریطتھا ولالندحار مسوغاتھ ) ص
 .101(الحیوانات اصدقائي وأنا ال آكل اصدقائي)ص 

(الرصاص ھو الرصاص في المسدس أم ف�ي ال�ق�ل�م) 
 .56ص 

(الدائن مثل الكلب البدوي.. ان قِدمت علیھ ھرب من�ك 
 .40وان ھربت منھ ھاجمك) ص

(ال�ح��ب ی�دب ف��ي ك�ل األدی��ان، ول��ك��ن ال دی��ن ل��ھ) 
 .262ص

 159(الحرب ال تبقي غیر شواھد األضرحة)رص
 170(كیف یمكن للورود أن تنمو في الثكنات) ص

(مثل طعم القبالت الذي یھرم مع التكرار تبقى ال�ق�ب�ل�ة 
 االولى ھي األشھى)

(الدفء لیس بإشعال النار وقتل نبت�ة أو اق�ت�الع ج�ذر، 
الدفء في الم�ح�ب�ة ونس�ی�ان األذى، ال ب�ق�ت�ل ال�ھ�واء 

 .229المنعش بالدخان) ص 
(صناعة ال�ل�ح�وم ت�ت�ج�اوز ف�ي خ�ط�ورت�ھ�ا ص�ن�اع�ة 

 .229االسلحة )ص
اكتفي بھذا القدر من المقوالت الرائعة حیث ال�ح�ك�م�ة  

والصدق وسعة الخیال واالكتناز ب�ال�م�ع�رف�ة وال�ج�رأة 
الكبیرة التي سجلھا الروائي ف�ي م�ت�ن روای�ت�ھ ... ل�م 
اح�رم�ك�م م�ن م��ت�ع�ة م�ت�اب��ع�ة ال��ع�دی�د م�ن األح��داث 
والسلوكیات والمشاھد السحریة والعجائبیّة في الروایة 

التي سطّرھ�ا   واالحداث الطریفة والمفارقات المدھشة
 المؤلف بین ثنایا روایتھ.

تكاد تكون الشخصیات الرئیسیة ف�ي ال�روای�ة ال�ت�ي    
تداخلت فیھا األدوار والسلوكیات والش�خ�ص�ی�ات ب�ی�ن 

بین األنس�ان وال�ح�ی�وان   الواقعیة والسحریة العجائبیة 
والشجر والنبات، والجن، والخرافي، على الرغم م�ن 
ذلك یمكننا تمییز شخصیتین ممیزتین رئیسیتین وھ�م�ا 
شخصیة (نبیل حامد وھو ذاتھ نون حاء وذات�ھ ال�م�الذ، 
ھذا الذي ولد على الرغم م�ن أن اّم�ھُ ك�ان�ت ت�ت�ن�اول 
حبتین مانع حمل ف�ي ال�ی�وم ال�واح�د، ال�ذك�ي ال�وس�ی�م 
المعشوق من قبل فتی�ات ال�ق�ری�ة ال�ج�م�ی�الت، وال�ذي 
عشقتھ واغرمت بھ أبنة الحاك خارقة الج�م�ال (ج�نّ�ة) 
التي عشقھا الجمیع والتي اشتھاھا الجمی�ع ف�ي ال�واق�ع 

والخیال والتي ابتدأت ال�روای�ة ب�خ�ب�ر م�وت�ھ�ا   والحلم
الذي ترقبتھ وھو مكتوب باللون االصف�ر ع�ل�ى ج�دار 
الموتى كبقیة االسماء بعد أن تس�لّ�ل�ت م�ن ق�ب�رھ�ا ذي 
القبّة الزجاجیة لتطل برأسھا من وراء الس�ی�اج وت�رى 
(شباب وقفوا ذاھلین غیر مصدقین إن اجمل الف�ات�ن�ات 
توفیت، رفیقة أحالمھم وشغلھم الش�اغ�ل ف�ي الص�ح�و 
ثوت، منھم من اشتھاھا، ومن حل�م ب�ھ�ا ف�ي ل�ح�ظ�ات 
خل�وة وع�ادات�ھ الس�ری�ة، م�ن درس م�ع�ھ�ا أو وق�ف 
بجانبھا، ولعب مثل عنكبوت صغیر مجّرباً ایقاعھا في 

 .10مكائد العشق) ص
فقد كانا شخص�ی�ت�ی�ن ج�م�ع�ت�ا م�واص�ف�ات ال�واق�ع�یّ�ة   

والسحریّة والعجائبیّة، وقد خصبھما الروائ�ي ب�خ�ی�ال�ھ 
الباذخ في سحریتھ وادھاشھ. وربّما لن یصابا بالن�ّس�اي 
كما ھي زوجة الدكت�ور وص�اح�ب�ة ال�ن�ظ�ارة الس�وداء 
اللتان لم تصابا بالعمى في روای�ة (ال�ع�م�ى) ل�ج�وزی�ھ 

 ساراماغو.
وقد أعلن الروائي م�وت (ن�ب�ی�ل ح�ام�د) ف�ي ن�ھ�ای�ة   

ولكن (ال احد یعلم كیف مات نب�ی�ل ح�ام�د أو   الروایة
المالذ، كما تسمیھ الطبیبة جنة أو نون حاء كما ی�ح�ل�و 

ألصدقائھ...ال احد یفقھ على وجھ الدقة ك�م م�ّرة م�ات 
فیھا نون ح�اء، وك�م م�رة ع�اد ال�ى ال�ح�ی�اة، وك�ی�ف 

. ول�ك�ّن ج�نّ�ة ل�م�ح�ت ت�ح�ت 284-283مات...) ص 
الالفتة المعلقة على جدار الموت التي عبثت بھا الریاح 

   عبارة :
    COM   ن�ون ح�اء  WWW.FACEBOOK 

منحوتة منذ زمن في جدار الموتى، بمعنى ھ�ن�ا ان�ھ   ،
شخصیة افتراضیة، وھذا ھو الفرق المھم ب�ی�ن روای�ة 
ساراماغو حیث بقیت شخصیة األعمى األول وزوجتھ 
ال��م��ب��ص��رة أح��ی��اء وب��دأ داء ال��ع��ت��م��ة ال��ب��ی��ض��اء 

ینقشع حیث اكتشف االغلبیة بأنّھ عمى فكري   والعمى
وجعلھ یتقاتل على المنافع والمصال�ح   أصاب المجتمع

واالم�ت�الك   وانتشرت ف�ي وس�ط�ھ ال�ج�ری�م�ة وال�ق�ت�ل
واالغتصاب وصراع حامي الوطیس بی�ن م�ع�س�ك�ري 
الشر والخیر وغیاب وھروب ك�ام�ل ل�ق�وات الس�ل�ط�ة 
التي اصیبت بالعمى أیضا وفشلت كل اسالیبھا القمعیّ�ة 
من السیطرة على ھذا النوع من العمى، واراد الروائي 

وعي الناس وتبصرھم ولیس   أن یقول أن الحل ھو في
بالقمع، فكانت روایة الب�ص�ی�رة ھ�ي ال�ج�زء ال�م�ك�م�ل 

  للجزء االول روایة
العمى حیث امسك الشعب ب�زم�ام قض�ی�ت�ھ ول�م ت�ع�د  

 ...تنطلي علیھ االعیب السلطة وعنفھا وقمعھا 
لكن في النّساي الناس استسلمت لحالة النسیان    

فھو خالصھا م�ن ك�ل ت�ب�ع�ات ال�واق�ع ال�م�ت�رّدي 
وحاالت اإلحت�راب وال�خ�راب واالق�ت�ت�ال ال�ق�ب�ل�ي 
الطائفي العرقي ... فھل نتوقع أن یتحفنا ال�روائ�ي 

تصور ال�ن�اس وق�د اس�ت�ع�ادوا ذاك�رت�ھ�م   بروایة
الواعیة المتبصرة المتعایشة بس�الم وح�ب ووئ�ام 
نابذة كل اسالیب الع�داء وال�ت�ف�رق�ة ع�ل�ى اس�اس 
العرق وال�ج�ن�س وال�ق�وم�ی�ة وال�دی�ن وال�ع�ق�ی�دة، 
والتوزیع العادل للثروة (احبب ألخ�ی�ك م�ا ت�ح�ب 

 لنفسك).
كم أتمنى وربّما الكثیر غی�ري أن أع�ی�ش ح�ال�ة  

كلیھما حتى یوم والدة الب�ص�ی�رة   العمى والنّساي
في الوعي االجتماعي الجمعي لخالصنا من واقعنا 
الحالي ... كان الروائي متمّكنا تماما من اإلمس�اك 
بخیوط السرد كـ(حائك للكالم) وكما یقول ی�اس�ی�ن 
النصیّر، حائك ماھر ومت�م�رس وخ�ب�ی�ر، ی�م�ت�ل�ك 

في ص�ی�اغ�ة   خزیناً لغویّاً غزیراً وشاعریة جمیلة
الجمل وفي التوصیف والتعریف للحدث، فلم یك�ن 

ق�اً   سرداً تقریراً  بل ك�ان س�رداً ادب�یّ�اً ف�ن�یّ�اً مش�وِّ
رائعاً، تمكن م�ن خ�الل اخ�ت�ی�اره ل�خ�ی�وط الس�رد 
وانتقاء الوانھا لینتج نسیجا سردیّ�اً م�ب�ھِ�راً یس�ّر 
القراء والناظرین والمتخیلین لص�وره الس�ردی�ة، 
واضح ال�م�ع�ال�م م�ن خ�الل ال�ت�ش�ب�ی�ھ وال�ت�رم�ی�ز 

الحائك الذي استولد   والبالغة، وكأنّھ تمثل مھارة
(جنّة) ساحرة الجمال واصفاً ایاھا بأروع واج�م�ل 
منسوجاتھ، فأستولد لنا یوسف ال�م�ح�س�ن روای�ة 

  النّساي الساحرة المبھرة...
روایة النّساي روایة تتمیز بثیمتھا الممیزة وغی�ر 
المكررة، السرد لیس سرداً خیطیّاً نمطیّاً، مشبع�ة 
بروح السحریّة العجائبیّة الشعریّة غیر من�ف�ص�ل�ة 
عن الواقع، وت�ت�ض�م�ن اش�ارة مض�م�رة ب�أن ك�ل 
شعب یرید أن یعیش بسالم فال بّد لھ م�ن نس�ی�ان 

وت����اری����خ ال����ع����داء   ت����اری����خ ال����خ����الف����ات
والتمییز واالستحواذ على الث�روة، م�ع   واالقتتال

وھ�ي   حد العدمیّ�ة  ان حالة النّساي حالة متطّرفة
 األقرب إلى الفوضى بدالً عن االمان.

وتنظیم الحیاة ألنھ نسیان قسري غیر واع، ف�ھ�ذه 
بصیرة (ساراماغو) اكثر من   الشعوب بحاجة الى

 حاجتھا الى نساي (یوسف المحسن).
وقولي الختام ب�أن�ن�ي ق�رأت روای�ة تص�ط�ف م�ع 
اجمل وانضج واك�م�ل ال�روای�ات ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي 

 اطلعت علیھا وھي غیر قلیلة.

   ا و  ()ز را  ت امن  (مّي)
 259(األھالي باتوا یخشون الشفاء من النساي، الیجدون وال یجتھدون للبحث عن طریق للخالص منھ) ر النساي ص

 .379(اعتقد أننا عمیان ، عمیان یرون ، بشر عمیان یستطیعون أن یروا ، لكنھم ال یرون) ر العمى ص 

 
 

  حمید الحریــــزي  بقلم
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)2( 
 اسطورة جودر و"ما ھي الحقیقة ؟"

في ال�دراس�ة الس�اب�ق�ة درس�ت ف�ی�ھ�ا إح�دى    
الحكایات األلف لیلیة التي تقدم ع�ق�دة ن�ف�س�ی�ة/
إجتماعیة كما ھي عقدة أودیب، وعقدة ألیكت�را، 
في الحضارة االغریقیة والتي أصبحت عالمی�ة، 
وھي عقدة "جودر" في حكایة "جودر الصی�اد 
ابن عمر وأخویھ" ھذه العقدة ھ�ي ع�ق�دة ق�ت�ل 
األم، والتي تقف مقابالً لعقدة أودیب االغریق�ی�ة 
التي ت�أس�س ل�ق�ت�ل األب، وم�ت�ش�اب�ھ�ة ل�ع�ق�دة 
"الیكتر" وشقیقتھا "اورست" لقتل األم. وق�د 
تم إكتشاف ھذه العقدة أث�ن�اء ق�راءت�ي ل�ل�ی�ال�ي 

 . )1(ألجل الدراسة في تسعینیات القرن الماضي
وتطبیقاً لھذه العقدة، درس�ت ف�ي ك�ت�اب�ي ذاك   

روایة نجیب محفوظ "السراب" إستن�ادا ع�ل�ى 
ھذه العقدة ذات ال�ج�ذور ال�ع�رب�ی�ة، وت�وص�ل�ت 
الدراسة إلى أن ھناك تطابقاً بین شخصیة ب�ط�ل 
"السراب" كامل رؤبھ الظ، وبین بطل الحك�ای�ة 
"جودر"، من حیث التحرر من سلطة األم ب�ع�د 
قتلھا "مجازا"، والعیش كشخصیة س�وی�ة ف�ي 

 الحیاة بعد التخلص من تلك السیطرة.
في ھذه الدراسة سنقدم تحلی�الً ل�ح�ك�ای�ة "م�ا   

ھي الحقیقة؟" التي وردت في ك�ت�اب "ح�دی�ث 
" للكاتب توفیق الحكی�م م�ع 49مع الكواكب/ص

عقدة "جودر" لنعرف مدى ت�ط�اب�ق ال�ب�ط�ل�ی�ن 
وھ��م ی��ت��خ��ل��ص��ون م��ن س��ل��ط��ة األم، ن��ف��س��ی��اً 
واجتماعیاً، ولك�ي ن�ق�رأ األس�ب�اب ال�ت�ي دع�ت 
البطل لقتل األم حقیقة ال قتل شبحھا. اذ ی�ت�ن�وع 

 القتل في الروایات حسب توجھ وذائقة الكاتب.
ان قتل األم في حكایة اللیالي "عق�دة ج�ودر"   

یأتي بشكل مجازي، ولیس على الحقی�ق�ة، ك�م�ا 
بینا ذلك في دراستن�ا ل�ھ�ا. اذ أن�ھ ف�ي ح�ك�ای�ة 
اللیالي یقتل "جودر" شب�ح أم�ھ ال�ذي ی�الق�ی�ھ 

، وع�ن�د ) 2( تحت ماء النھر خلف الباب الس�اب�ع
مقتلھا "ضربھا بالسیف" ینفتح أم�ام�ھ م�ك�ان 
الكنز الذي من خاللھ یصبح ثریاً، ویت�زوج م�ن 

 ابنة الملك.
في أسطورة"جودر" یقول التاج�ر ال�م�غ�رب�ي   

لجودر:((اعلم أنني متى عزمت ألقیت ال�ب�خ�ور 
نشف الماء من النھر وبان لك باب م�ن ال�ذھ�ب 
قدر باب المدینة بحلقتین من المعدن فانزل إل�ى 
الباب واطرقھ فإنك تسمع قائالً یقول:من یطرق 
باب الكنوز وھو لم یعرف أن یحل الرموز؟ فقل 
أنا جودر الصیاد ابن ع�م�ر ف�ی�ف�ت�ح ل�ك ال�ب�اب 
ویخرج لك شخص بیده سی�ف وی�ق�ول ل�ك: إن 
ك��ن��ت ذل��ك ال��رج��ل ف��م��د ع��ن��ق��ك ح��ت��ى ارم��ي 
رأسك،فمد لھ عنقك وال تخف فإنھ متى رفع یده 
بالسیف وضربك وقع بین یدیك وبعد م�دة ت�راه 
شخصاً من غیر روح وأنت ال تتألم من الضربة 
وال یجري علیك شيء. وأما إذا خ�ال�ف�ت�ھ ف�إن�ھ 
یقتلك.ثم إنك إذا أبطلت رصده باالمت�ث�ال.ف�ادخ�ل 
حتى ترى باباً آخر فاط�رق�ھ ی�خ�رج ل�ك ف�ارس 
راكب فرس وعلى كتفھ رمح فی�ق�ول:أي ش�يء 
أوصلك إلى ھذا المكان الذي ال یدخل�ھ أح�د م�ن 
األنس وال من الجان؟ویھز علیك الرمح، فاف�ت�ح 
لھ صدرك فیضربك ویقع في الحال فتراه جسم�اً 
من غیر روح وإن خالفت قتلك، ثم ادخل ال�ب�اب 
الثالث یخرج لك آدمي وفي ی�ده ق�وس ونش�اب 
ویرمیك بالقوس ف�اف�ت�ح ل�ھ ص�درك ل�ی�ض�رب�ك 
ویقع قدامك جسماً من غی�ر روح وإن خ�ال�ف�ت 
 قتلـك ثـم ادخـل البــاب الرابع واطرقھ یفتح لك، 

 

ویخرج لك سبع عظیم الخل�ق�ة وی�ھ�ج�م ع�ل�ی�ك 
ویفتح فمھ ویریك أنھ یقصد أكلك فال تخ�ف وال 
تھرب منھ،فإن وصل إلیك ف�أع�ط�ھ ی�دك ف�م�ت�ى 
عض یدك فإنھ یقع في الحال وال یصیبك ش�يء 
ثم اطرق الباب الخامس یخرج ل�ك ع�ب�د أس�ود 
ویقول لك من أنت قل لھ أنا جودر فیقول لك إن 
كنت ذلك الرجل فافتح الباب السادس،فتقدم إل�ى 
الباب وقل لھ:یا عیسى قل لموسى یفتح ال�ب�اب، 
فادخل تجد ثعبانین أحدھما على الشمال واآلخ�ر 
على الیمین، وكل واحد ی�ف�ت�ح ف�اه وی�ھ�ج�م�ان 
علیك في الحال،فمد إلی�ھ�م�ا ی�دی�ك ف�ی�ع�ض ك�ل 
واحد منھما في ید وإن خالفت ق�ت�الك ث�م ادخ�ل 
الباب السابع واطرقھ تخرج لك أمك وتق�ول ل�ك 
مرحباً یا ابني أقدم حتى أسلم ع�ل�ی�ك ف�ق�ل ل�ھ�ا 
خلیك بعیدة،اخلعي ثیابك.فتقول یا ابني أنا أم�ك 
ول�ي ع�ل�ی��ك ح�ق ال��رض�اع�ة وال�ت��رب�ی�ة،ك�ی��ف 
تعریني؟ فقل لھا إن لم تخل�ع�ي ث�ی�اب�ك ق�ت�ل�ت�ك. 
وانظر جھة یمینك ت�ج�د س�ی�ف�اً م�ع�ل�ق�اً، ف�خ�ذه 
واسحبھ علیھا وقل لھا اخلعي فتصیر ت�خ�ادع�ك 
وتتواضع إلیك فال تشفق علیھا حتى ت�خ�ل�ع ل�ك 
ما علیھا وتسقط،وحینئذ تكون قد حلل�ت ال�رم�ز 
وأبطلت األرصاد،وقد أمنت على نفسك، ف�أدخ�ل 

 .)3(تجد الذھب))
*** 

 ملخص حكایة"ما ھي الحقیقة؟":
أم مزواجة تعیش مع ولدیھا، احدھما طبی�ب     

یعیش بعیدا عنھا، واآلخر وكیل ن�ی�اب�ة ی�ع�ی�ش 
معھا، بعد موت الزوج تتزوج من شخص ث�اٍن، 
وبعد فترة تطلقھ. وكان عند االبن وكیل الن�ی�اب�ة 
موظف شاب یأتي بالملفات لھ في بیتھ، تتع�رف 
ع�ل�ی�ھ وت��غ�ری�ھ، ث��م ت�ق�ن��ع�ھ ب�ال��زواج م�ن�ھ��ا، 
ویتزوجان. ی�ت�رك اب�ن�ھ�ا ال�ب�ی�ت ویس�ك�ن ف�ي 
الفندق"تبادل أدوار". بعد ف�ت�رة ی�خ�ب�ره زوج 
أمھ الشاب انھا ق�د م�ات�ت، وی�أت�ي ھ�و وأخ�وه 
الطبیب إلى بیتھم، فی�ع�رف ال�ط�ب�ی�ب ان أم�ھ�م 
ماتت مخنوقة، "مقتولة" فیحاول االبن الطبیب 
ان یخبر الشرطة، إال ان االب�ن وك�ی�ل ال�ن�ی�اب�ة 
الیوافقھ، ألن في ذلك فضیحة لھما. ب�ع�د ف�ت�رة 
تصل رسالة من الزوج إلى االبن وكیل ال�ن�ی�اب�ة 
تخبره ان�ھ ھ�و ال�ذي ق�ت�ل�ھ�ا، ی�ق�ول ف�ي ھ�ذه 
الرسالة: ((أنا منذ كنت مرؤوسا لك كنت أشع�ر 
بضآلتي وتفاھة قدري إلى جانبك...ھذا الشع�ور 
بالمھانة والضعف ھو الذي ج�ع�ل�ن�ي أس�ت�ج�ی�ب 
إلى نظرات والدتك(...)وتوثقت ال�ع�الق�ة ب�ی�ن�ن�ا
(...) وتصورت في تلك اللحظ�ة ارت�ف�اع ق�دري 
في نظر ن�ف�س�ي ون�ظ�رك ون�ظ�ر زم�الئ�ي ی�وم 
أصبح زوجا لوالدتك. كان ھذا طبیعیا. فما أظنك 
كنت تطیق ان ترى ب�ع�ی�ن�ی�ك ك�ی�ف اس�ت�ط�ع�ت 
السیطرة بقوة شبابي وفتوتي ع�ل�ى أم�ك ال�ت�ي 
علیك احترامھا وت�ق�دیس�ھ�ا..وك�ن�ت أع�رف ان 
الیوم الذي تتراخى فیھ قوتي البدنیة ھ�و ال�ی�وم 
الذي تتراخى فیھ قبضتي على أمك. وكانت ھ�ي 
تعرف ذلك(...)إلى أن جاء الیوم الذي خش�ی�ت�ھ. 
فقد أفرطت في استنزاف قوتي ولم أس�ت�ط�ع ان 
أشبع رغبتھا، فإنھالت علي ت�ق�ری�ع�ا، وص�ارت 
تقول لي كل لیلة: "یا خیبتك یا خ�ی�ب�ت�ك" ف�م�ا 
تمالكت وصحت بھا "اخرسي اخرس�ي" وع�اد 
لي الشعور بالمھانة، وكاد م�ق�ام�ي ف�ي ال�ب�ی�ت 
ی�ھ��ب��ط إل��ى م��ق��ام ال��خ��دم، وت��ع��اط��ی��ت ب��ع��ض 
الوصفات، ثم حاولت معھا محاولة اخیرة ب�اءت 
أیض��ا ب��ال��ف��ش��ل. وض��ح��ك��ت ھ��ي ض��ح��ك��ت��ھ��ا 
المس�ت�ھ�زئ�ة.. وان�ف�ج�رت ب�الس�ب�اب ال�ف�اح�ش 
والطعن في رجولتي. فط�ار ص�واب�ي ووض�ع�ت 
كفي على فمھا ألسكت صوتھ�ا ال�ذي ی�رن ف�ي 
أذن�ي ب��أفض�ع م��ا ی�ذل ال��رج��ل، وعض��ت ھ��ي 
بأسنانھا اصبعي، فأطبقت بكل قوتي ع�ل�ى ذل�ك 

الفم الذي ال یرید السكوت، إلى ان سكتت ف�ع�ال، 
ووقفت معھ كل حركة في جسمھا (..) ت�زوج�ت 
ثانیة وانجبت بنتا وولدین، (..) تخرجت ال�ب�ن�ت 
طبیبة تعمل في أحد ال�م�س�ت�ش�ف�ی�ات وت�زوج�ت 
طبیبا، أما الولدان فاحدھما الیوم مھندس یع�م�ل 
في احدى الشركات واآلخر، یا للمصادفة، وكیل 
نیابة!(...) انھا سعادة م�ا ك�ن�ت الس�ت�ح�ق�ھ�ا)). 

 91- 85ص
ھذا ملخص قص�ی�ر ل�ل�ح�ك�ای�ة ال�ت�ي ی�روی�ھ�ا   

الحكیم، ومن خالل دراستھا عل�ى ض�وء ع�ق�دة 
"جودر"سیتضح لنا كیف تنھض ھ�ذه ال�ع�ق�دة 
في تصور ال�دواف�ع ال�ت�ي أدت إل�ى ق�ت�ل األم، 
والتخل�ص م�ن س�ی�ط�رت�ھ�ا، وال�ف�وز ب�ال�ح�ی�اة 

 والسعادة.
*** 

 الدراسة والتحلیل:
الحكایة ھذه تنھض على شخوص ثالث�ة، ھ�م:  

 األم. االبن. الزوج الشاب.
األم ھي محور الحكایة وشخصیتھا الرئیسیة،   

تتزوج من رجلین بسبب رغب�ت�ھ�ا ال�ق�وی�ة ف�ي 
الجنس، وھذا أم�ر م�ھ�م. أم�ا ال�رج�ل ال�ث�ال�ث، 
الموظف الشاب الذي یعمل ع�ن�د ول�دھ�ا وك�ی�ل 
النیابھ، فھي توقعھ في حبائلھا، ل�م�ا رأت ف�ی�ھ 
من قوة شبابیة ست�غ�ن�ی�ھ�ا ع�م�ا ت�ب�ح�ث ع�ن�ھ. 
وبالمقابل نجد ھذا الشاب وجد في ھذه ال�زی�ج�ة 
الراحة االقتصادیة، واالج�ت�م�اع�ی�ة، وال�م�ك�ان�ة 
العلیا التي ستخرجھ من مكانتھ الدنیا التي ك�ان 
یعیشھا. فھا ھو یقول في رسالتھ البن�ھ�ا وك�ی�ل 
النیابة:((كنت أحس في نفسي الرضا وال�راح�ة 
والتلذذ ان اس�ت�ط�ع�ت غ�زو ق�ل�ب ھ�ذه الس�ی�دة 
العظیمة والدة رئیسي.(...) وتصورت ف�ي ت�ل�ك 
اللحظة ارتفاع قدري في نظر ن�ف�س�ي ون�ظ�رك 
ونظ�ر زم�الئ�ي وم�ع�ارف�ي ی�وم أص�ب�ح زوج�ا 
لوالدتك. وت�م ل�ي ذل�ك، ودخ�ل�ت ب�ی�ت�ك زوج�ا 

   87وسیدا مطاعا)).ص
ولكي تبعد الحكایة عن ن�ف�س�ھ�ا ام�ر ی�ع�ت�ب�ره  

االسالم محرماً، وھ�و ال�زن�ا ب�ال�م�ح�ارم، ج�ع�ل 
الراوي الشاب من خارج العائلة، فت�ب�ادل االب�ن 

 مع الشاب األدوار.
أخ��ذ ھ��ذا ال��م��رؤوس "ال��م��ج��رم ك��م��ا وق��ع  

رس�ال��ت��ھ" دور االب��ن ف��ي ع��الق��ت��ھ م��ع األم/
الزوجة، لفارق العم�ر ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن�ھ، وك�ذل�ك 
العیش في كنفھا، ألن ابنھا الحقیقي ت�رك ال�دار 
إلى الفندق، فظل الشاب/الزوج وال�م�رأة ف�ق�ط، 

 كما كانت سابقا تعیش ھي وابنھا وكیل النیابة.
إال ان األمور لم تجري كما كان یحب، اذ خبت   

قوتھ الجنسیة فیما ھي ت�ری�د ال�م�زی�د، ف�ت�ص�ل 
 الحال بھا إلى أن تعیّره، یخنقھا، فتموت.

إذن أصبح الزوج في الحكایة ك�االب�ن، واألم/  
الزوجة التي تصیح بھ (یا خیبتك ی�ا خ�ی�ب�ت�ك)، 
ولكي یتخلص من ھذا العار الذي لحقھ بان�ح�الل 
قواه الجنسیة، علیھ قتلھا، لكي یعود م�ن�ت�ص�را 
إلى الحیاة، ویعیش بس�ع�ادة. وھ�ك�ذا ی�ت�خ�ل�ص 
منھا بق�ت�ل�ھ�ا. وت�ع�ود ل�ھ الس�ع�ادة، ف�ی�ت�زوج، 
وینج�ب ول�دی�ن وب�ن�ت ی�ع�م�ل�ون ف�ي وظ�ائ�ف 
مرموقة، انھ التخ�ل�ص م�ن س�ل�ب�ی�ات ال�ح�ی�اة، 

 واكتساب ایجابیاتھا.
روایة السراب ت�ع�ود إل�ى مص�درھ�ا األس�اس  

وھو الواقع الدیني والعرفي العربي في أن تبع�د 
االبن من زنا المحارم، فتجعلھ یتزوج من ف�ت�اة 
تشبھ أمھ في الخ�ل�ق�ة واالخ�الق، ف�ال یس�ت�ط�ع 
ممارسة الج�ن�س م�ع�ھ�ا، وب�ال�م�ق�اب�ل ی�م�ارس 
الجنس مع مومس مسنة وقبیحة بال�ع�ك�س م�ن 
أمھ، إال انھا تطابقھا في السن، فینجح في ذلك، 
على العكس من فشلھ لیلة الدخل�ة م�ع زوج�ت�ھ 
التي تشبھ أمھ، أي تنقسم األم عند "كامل"إل�ى 

قسمین أحدھما القسم النضر والجمیل وت�م�ث�ل�ھ 
"رباب" زوجت�ھ، وال�ث�ان�ي ت�م�ث�ل�ة ال�م�وم�س 

 المسنة "عنایات".
عندما تموت الزوجة جراء عملیة غیر موفقة،  

یقول ألمھ كالماً جارحاً وقاسیاً، فتطلب من�ھ أن 
یرحمھا من ھذا القول القاسي، ف�ی�م�ا ك�ان ھ�و 
یؤكد مع نف�س�ھ ق�ائ�الً: (ول�ك�ن�ي ل�م أرح�م�ھ�ا) 

. وقبل أن ی�ت�رك�ھ�ا ی�خ�ب�رھ�ا ب�ق�راره 353ص
األخیر: (اشمتي ماشاءت لك الش�م�ات�ة، ول�ك�ن 
إیاك أن تتصوري أنن�ا س�ن�ع�ی�ش م�ع�اً. ان�ت�ھ�ى 
الماضي بخیره وشره ولن أعود إلیھ ماح�ی�ی�ت)

 . یھجرھا لتموت.354ص
أما في الحكایة التي قدمھا الح�ك�ی�م، ف�إن االب�ن 
ھو الذي یجسد شخصیتین فیھا، ھي ش�خ�ص�ی�ة 
االبن، وشخصیة الزوج، تماھي ال�زوج الش�اب 
باالبن لالسباب التي ذكرناھ�ا، ك�م�ا اخ�ذت األم 
في السراب شخصی�ت�ی�ن، أح�داھ�م�ا ش�خ�ص�ی�ة 
الزوجة الجمیلة، واألخرى شخصیة "عنایات" 
المومس، وكل ھذا التجسید ھو بالتم�اھ�ي ب�ی�ن 
الزوج واالبن في ح�ك�ای�ة ال�ح�ك�ی�م، وب�ی�ن األم 

 والزوجة والمومس في روایة محفوظ.
ان ترحیل االبن، وكیل النیاب�ة، إل�ى ان ی�ك�ون  

ھ��و ال��زوج الش��اب، م��رده ھ��و ھ��ذا ال��ف��ی��ت��و 
االس��الم��ي ع��ل��ى ال��ع��الق��ات ال��ج��ن��س��ی��ة غ��ی��ر 
الشرعیة، وھ�ذا م�زروع ف�ي الوع�ي ال�ك�ات�ب 
"الحكیم" نفسھ، كما في ال وعي جم�ی�ع ك�ت�اب 

 الروایة العرب المسلمین.
ان ھ��ذا ال��ت��م��اھ��ي "أو ال��ت��رح��ی��ل ب��ی��ن   

الش�خ�ص�ی�ات" ل�ی�س ال�م�ق�ص�ود م�ن�ھ ھ�روب 
ال�دارس ف�ي ھ�ذه الس�ط��ور م��ن ع��دم ت��واف��ق 
الشخصیة الرئیسیة مع "جودر"، بقدر ما ھ�و 
نوع من المخاتلة التي ی�م�ل�ی�ھ�ا ع�ل�ی�ن�ا ال�واق�ع 
االسالمي، االجتماعي والعرفي، ھ�ذا ال�ت�م�اھ�ي 
الذي یوصل عقدة "جودر" إلى ان ت�ك�ون ف�ي 
الروایة والحك�ای�ة خ�اض�ع�ة ل�ل�ت�ط�ب�ی�ق، وھ�ذا 
االجراء خ�اص ب�م�ن�ھ�ج ال�دراس�ة، ول�ی�س ل�ھ 

 عالقة بنص الروایة أو الحكایة.
ان م��ا ت��ری��د أن تص��ل ل��ھ ال��دراس��ة ھ��و ان  

الحكایات العربیة كما في "ألف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة"، 
التى أغلبھا أساطیر، قد أنتجت ش�ی�ئ�اً م�ث�ل م�ا 
أنتجتھ األساطیراالغریقیة م�ن ع�ق�د إل�ى اآلن 
تستخدم في مجاالت اجتماعیة ونفسیة وأدب�ی�ة، 
وھذا األمر لیس بسبب ع�ق�دة ال�خ�واج�ة ال�ت�ي 
یتھم بھا البعض من الدارس�ی�ن ح�ی�ن ال�ح�دی�ث 
عن امر عربي موجود في ال�ح�ض�ارات أخ�رى، 
وانما ھو موجود فعال في حضارتنا التي انتج�ت 

 األساطیر والحكایات. 
ان عقدة "جودر" تقابلھا عند االغریق عق�دة   

قتل األم المسماة عقدة الیكترا أو أورس�ت، ام�ا 
في الثقافة العربیة فإن ھذه العقدة ست�ك�ون ف�ي 
متناول الدارس�ی�ن وال�م�ع�ن�ی�ی�ن ف�أط�ال�ب�ھ�م ان 
یستخدموھا في م�ج�ال ع�ل�م ال�ن�ف�س، وم�ج�ال 
األدب خ��اص��ة، ل��ی��ك��ون ھ��ن��اك ت��الق��ح ب��ی��ن 

 الحضارات.
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 5الحلقة/داود سلمان الشویلي/العراق        



   تقدیم
من"الع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة"  ـًاتعرضت سابق   

إلى خاصیة التجربة الشعری�ة ل�ل�دك�ت�ور م�وف�ق 
وقد اس�ت�وق�ف�ن�ي ف�ی�ھ�ا ص�دق ال�م�ش�اع�ر   ساوا

والتلقائ�ی�ة ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر وال�ت�ص�وی�ر، وك�ث�اف�ة 
ال��ح��رك��ة ال��ت��ي ت��ج��ع��ل��ھ��ا ق��ری��ب��ة م��ن ال��درام��ا 

 الشعریة.
وأق�دم   ووعدُت أن أدعَم ال�ن�ظ�ري ب�ال�ت�ط�ب�ی�ق�ي

قراءتي الشخصیة إلح�دى "ش�خ�ب�ط�ات" ك�م�ا 
 یسمیھا ساوا ...

 وھي:
 "یا قارئة َأحزاني ...

 ما عدُت أطیُق زماني".
 

 التصدیر
 ألني غریب

  ألن العراق الحبیب
 بعید، وأني ھنا في اشتیاق

 أنادي: عراق.…إلیھ، إلیھا
 حجار ندائي، و صخر فمي

 و رجالي ریح تجوب القفار
 

 بدر شاكر السیاب
ستة مقاطع وسبعون سطرا، تلك ھ�ي قص�ی�دة  

ما عدُت أط�ی�ُق زم�ان�ي".   یا قارئة َأحزاني ..."
أو إذا اس�ت�ع�م�ل�ت ع�ب�ارت�ھ   للشاعر موفق ساوا

"شخبطة" فكاتب وفنان عراقي حمل الح�روف 
أوجاع ال�غ�ری�ب ع�ن ال�وط�ن، ح�م�ل�ھ�ا عش�ق�ھ 
 وح�ن��ی��ن��ھ ال�ذي ال ی��رت��وي إال داخ��ل ال��ع��راق،
فالنفس مشرعة القلوع في ثنایا الحروف تع�ب�ر 
المحی�ط�ات و"ال�ق�ف�ار" ب�ح�ث�ا ع�ن ال�م�س�ت�ق�ر 
واالستقرار وتخترق ح�ج�ب ال�زم�ان اس�ت�ق�راء 

ع��ن …ل��ل��غ��د وب��ح��ث��ا ع��ن الس��ك��ون واألم��ان
 … والتوازن الوضوح

…" سبعون سطرا مفتاحھا الن�داء "ی�ا ق�ارئ�ة
المفجر ألفعال األمر، أسلوبا إنشائیا كذل�ك، ف�ي 
م�ع�ن��ى االل��ت�م��اس (ب�ق��رائ�ن ل�ف��ظ�ی�ة ك�ق��ول�ھ : 

وأف�ع�ال األم�ر ت�ت�ك�رر   ،) أستحلفك أو یا سیدتي
وت���ت���راك���م وتش���ی���ع ف���ي ال���ق���ص���ی���دة ح���ق���ال 

   یتردد فیھ فعل "األمر اقرئي.  معجمیا
عشر م�رات واس�م ال�ف�اع�ل "ق�ارئ�ة" خ�م�س 

مرات ثم تتوالد ھ�ذه الص�ی�غ ع�ن ح�ق�ل دالل�ي 
(اش�رح�ي، فس�ري، ق�ول�ي، ح�ل�ي یضم األفعال 

، فالقصیدة ت�دور …) عقدي، احصي، لتكشفي.
حول ذاتھا إذ یكتسحھا م�ع�ج�م ال�ق�راءة، وم�ن 
معاني ال�ق�راءة ال�والدة (ت�ق�ول ال�ع�رب: ق�رأت 

 ).الناقة أي ولدت، لسان العرب
ف��م��ا ال��ذي ی��ط��ل��ب الش��اع��ر والدت��ھ، وی��ح��ل��م 

 بالحصول علیھ من خالل الدوال السابقة؟
ال�م�غ�ل�ق�ة ل�ل�ق�ص�ی�دة   وھل بین البن�ی�ة ال�دائ�ری�ة

 نفسیة الشاعر تطابق وتماثل؟و
إحس�اس  -وأنت تقرأ القصیدة  -یسیطر علیك  

ھو لف�ی�ف   ال یفترق بالضیاع یمر إلیك من لفیف
الص���ورة الش��ع���ری���ة  األس��ل���وب اإلنش���ائ���ي و

واألجراس... إحساس ت�ت�ق�اس�م�ھ م�ع الش�اع�ر 
ق��وة الص��دق   (وق�د ب��ی��ن��ا ف��ي ال��م��ق��ال الس��اب��ق

ال��م��ؤث��ر ف��ي قص��ی��دة س��اوا) ف��ھ��و ق��د ض��ی��ع 
"بوصلة األوط�ان"، وھ�و "ال�ت�ائ�ھ ف�ي م�دن 
األحزان، التائھ ع�ن ذات�ھ وص�ف�ات�ھ" أش�ك�ال�ھ 

ع��ن م��وق��ع��ھ ال��زم��ك��ان��ي   وأل��وان��ھ "ال��ت��ائ��ھ
والنفسي... انتفت عنده الفواصل بی�ن "ال�خ�ی�ر 
والشر، بین اإلنسان والشیطان"، بین "الج�ن�ة 
والنار"، حالم وال نوم، "سكران وال خ�م�ر"... 
ی�ع�ی�ش م�ع��ل�ق�ا ب�ی�ن األرض م�أس�اة والس�م��اء 

ف�م�ات ف�اس�ت�ن�ط�ق ال�غ�ی�ب (ك�ف   حلم�ا... تش�ی�أ
الزمان) یتشم�م ب�ح�ث�ا ف�أغ�ل�ق�ت أم�ام�ھ الس�ب�ل 

"ی��ا ق��ارئ��ة ف��ت��ق��وق��ع ع��ل��ى ح��زن��ھ م��دح��ورا 
 أحزاني ... ما عدت أطیق زماني".

وكیف لشاعر "كسروا قلمھ وم�زق�وا دی�وان�ھ" 
 فاغتالوا أفكاره أن یطمئن بھ المقام؟

ھل لشاعر ق�ط�ع�وا لس�ان�ھ واغ�ت�ص�ب�وا وط�ن�ھ 
 حیاة؟

 إن "موت الكرام حیاة في مواطنھم
 "فإن ھم اغتربوا ماتوا و ما ماتوا

ش�اع�ر   علي الحصري، ال�ق�رن ال�خ�ام�س ھ�ج(
قیرواني، رثى القیروان بع�د زح�ف ب�ن�ي ھ�الل 

 ).علیھا وتدمیرھا
ھذه الوضعی�ة ال�م�ت�أزم�ة ح�ول�ت ال�م�وس�ی�ق�ى  

الشعریة الى أنین مسترسل ذلك أن اھم م�ك�ون 
الك�س�رة   للكلمات ولخواتم األسطر الشعریة ھو

 الطویلة، جرس األلم واألنین.
أن بنیة النص في "قارئ�ة ك�ف   نخلص إذن إلى

الزمان" قد تضاف�رت م�ع األس�ل�وب اإلنش�ائ�ي 
الط�ل�ب�ي وال�ح�ق�ل ال�م�ع�ج�م�ي وك�ذل�ك ال�ج�رس 
اإلیقاعي لتصویرمختلف المشاعر ال�ت�ي ت�ن�ازع 

اغترب عن وط�ن�ھ وأص�ب�ح ص�وت ك�ل   شاعرا
 غریب ثقلت علیھ وطأة الفراق وانس�دت آف�اق�ھ
فطفق یبحث عن الطمأنینة بالوسائل الخراف�ی�ة، 

 باللجوء إلى "العرافة".
على أن تلك األدوات الشعریة ق�د ل�ع�ب�ت دورا  

آخر في النص ربما حاك خیوط�ھ الوع�ي رج�ل 
المسرح وال�درام�ا ع�ن�د م�وف�ق س�اوا ف�ت�ح�ول 

 … النص الشعري إلى مشھد درامي
إن الخطاب الم�ب�اش�ر ب�ی�ن ال�م�ت�ك�ل�م ال�ذي ھ�و 
الشخصیة الرئیسیة، والمتلقي/ العرافة یض�ف�ي 
 على النص حركیة ھي أول ما یستقبل القارئ.

والشاعر أو الشخصیة الرئیسیة ھي الم�م�س�ك�ة 
بخیوط اللعبة المسرحیة فھي تختار الم�وض�وع 
(واح��د ال ی��ت��ع��دد) واألف��ع��ال ال��ت��ي س��ت��ؤدی��ھ��ا 

ت�ن�ف�ی�ذ   الشخصیة الثان�ی�ة وت�وج�ھ ال�ى ط�ری�ق�ة
الفعل عل�ى رك�ح م�ت�خ�ی�ل إم�ا بض�ب�ط ال�ط�ب�ق�ة 
الصوتیة (تنخفض مثال ع�ن�د ق�ول�ھ اق�رئ�ي ب�ال 
شعوذة وتعویذات... ت�رت�ف�ع ف�ي ق�ول�ھ أط�ل�ق�ي 
صرخاتك، طبلي ... صوت عادي في قولھ م�ث�ال 

الجسمان�ي  التعبیر أو)  …اقرئي، فسري، قولي
(حركة الجسد ما بین اق�ت�راب واب�ت�ع�اد: ق�راءة 
الكف و م�الم�ح ال�وج�ھ وت�ق�اس�ی�م ال�ج�ب�ھ�ة...، 
ارم��ي ح��ب��ات الس��ب��ح��ة أو ط��ش ال��ن��ق��ود أو 
تدروشي...)، وھذا التعبیر ال�ج�س�دي ی�ق�ت�ض�ي 

 طبعا تعبیر الوجھ.
ویؤثث الركح ببعض األدوات الم�س�اع�دة ع�ل�ى 
أداء الفعل (السبحة، النقود، الفنج�ان، ال�ط�ب�ل، 

ال�ن�ص ق�اب�ل (ل��َم�ْس�َرحـَ��ت�ـ�ِھ) اي …) ال�م�ب�خ��رة
للتحول إلى مشھد مسرحي یمكن إخراجھ ع�ل�ى 
الركح الخشبي ولكن ال�ق�ارئ س�ی�ع�ی�ش ت�أث�ی�ر 
القول لواعج وأوجاعا فإذا انفصل عن الشاع�ر 

 … مسرحیة  یمكن أن یعیش النص فرجة
 

فھل یمكن بعد ھ�ذا أن ن�ت�ح�دث ع�ن م�ج�رد 
"شخبطة" بریئ�ة ب�ال ھ�دف أو دالل�ة، ب�ال 

 رؤیة وال رؤیا؟\

 ...نص القصیدة في الصفحة التالیة

  وا  اءة  ة
 

 امأ َر ) .. (مز ُُت أط  

 زینب حداد/ تونس   بقلم : 
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  یا قارئة كفِّ ھذا الزمان 

(  أستحلفِك بدینِِك (الشیطانيِّ

 أن تقرئي كلَّ أفعالي 

 وتشرحي حالي ومالي

  اقرئي كلَّ خطوطي وخطواتي 

 اقرئي تعاریَج خارطتي 

 وباطَن كفي وكل اتجاھاتي

 

 اقرئي، یا سیدتي، تقاسیَم جبھتي 

 ومالمح وجھي

  وماذا یضمُر غدي

 

  ونفاقٍ   اقرئي، بال دجلٍ 

  بال بخوٍر وحرملٍ 

  وبال شعوذٍة وتعویذاتٍ 

   لعلَّكِ  أنصتُ فأنا لِك 

 تُفَجرین ُمدَن أحـزاني

  وتكنسین عن قلبي كلَّ أوجاعي

 وترشدینني إلى بَوَصلة األوطان

 اقرأ أیھا الفتاح الفال

 كلَّ ما تعرفھ وما ال تعرفھ

  من رأسي إلى أخمص قدمي

  واجعل خرافاتِك كالمیزانِ 

 اكذب كما تشاء

 اقذفني بأبشع األوصاف

 خیِّرني بین (الشیطان) و اإلنسان..!!

  اقرئي یا سیدتي  وقولي ما شئتِ 

ِك لسِت كباقي النساءِ    فإنـَّ

  خذي حباِت السبحة وارمیھا الى السماءِ 

 أطلقي صرخاتك وتدروشي

  افردي حباِت ِسبحتكِ 

ي بكل (االنبیاِء)   وسمِّ

  طـبِّلي وقولي ما شئِت كالببغاء

 فأنا ما عدُت أصدق ُخرافاتِِك 

  وتخریفات ھـذا الزمانِ 

 

 یا قارئة الغیب، اقرئي أفكاري

 یا أیتھا الغجریة خذي نقودي

 و(طشیھا) أرضا لتكشفي طالعي

 و أین أقف أنا من الجنة و النار

 سیجري لي  و ماذا جرى و ماذا

 في ھذا الزمكان

  یا قارئة الغیب، اقرئي أشجاني

  نََشَف بعد أن قلبُت فنجاني

 أال تریَن فیھ بعض خطوطي 

 و أشكالي و ألواني

 اقرئي وفسِّري كلَّ أسراري

  َو حلِّي ُعقََد ألغـازي

 أَحِصي أنفاسي 

 وظاھَرھا والباطِن  فسِّري َمغزاھا

 ربما تصیبُین، أو ربما تخطئین

  فال تھزي روحى وكیانى 

  و ال توقظیني من أحالمى

 فأنا في النھایة ثمٌل بال خمٍر 

 أماَمِك ابدو كالسكران ِ

 

 یاقارئة َطالع ھذا الزمان 

  ال تكذبي عليَّ 

  قولي ما شئِت،  فقولي

ك ِتعلمیَن ِعلَم الیقین   إنـَّ

 لوني و دمي و اسمي و عنواني

 و طول وریدي و شریاني

 و تعلمین في زمن اللیل

 ختموا بالنار على جبیني

  بأسماء االنس و الجان

  كسروا قلمي و مزقوا دیواني

 و خیروني ....

 ما بین أن یذبح وطني أمامي

 أو أن یحكم علي باإلعدام

 فاخترت الثانیة

 فبقي الوطن یبحث عني

 في كل األوطان

 فال تضحكي علي

  یا قارئة أحزاني

 زماني.  ما عدت أطیق

... امأ َر   مز ُُت أط  
 
  سیدني 2011موفق ساوا نیسان 
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 فِطنَةُ وردة
 كي ال یھتدي أحٌد إلیھـا فـ"یقِصَف َرقَبَتَھا " ،

 تأَبَّطَِت الزھرةُ ِعطرھا .. خبَّأتھ في التَُویِج ، وإستراحْت ..!!
 

 ِعتـاب
 َعتَبي علیَك یا سبارتاكوس أَنَّك َوّحدَت العبیَد ، دوننا ..

 نحُن ُعبّاُد "اآللھِة" و"النصوِص" والشعاراِت "الُملثََّمة" !!
 

 َمنحوس
 .." إذا سار أمامھم ، قالوا " یریُد تمییز نفسھ عنّا فینّصَب نفسھ قائداً 

 إذا ساَر خلفھم ، قالوا ،" البُّد أنھ یفكر بعصا الراعي ، كأننا قطیع یسوقھ "..
إذا سار وسطھم ، قالوا "مصاٌب بالبارانویا ، یتوھم ھجوماً من عدٍو ال وجوَد ل�ھ 

.." 
 إذا سار خارج الصف ، قالوا " عدیم ذوٍق ال یرید أن یكون مع الجماعة "..!!

 
 خروف

 كان ھناَك خروٌف یحیا راضیاً في حظیرتھ ، حتى جاؤوا ذات مرة وإنتزعوه
 منھا عنوة . راح یصرخ ویرفس مخافةَ أن یذبحوه.

 إزداد رعبھ عندما شّدوا وثاقھ وطرحوه أرضاً ....
.............. 

 جّزوا صوفھ وتركوه!
 أنتشى، غیَر ُمصّدٍق أنھ ما زال حیَّا!

 . راح یركض ویقفز بخفة ومرح
 

 . مضت فترة من الزمن ، حتى جاؤوا وانتزعوه من الحظیرة مرة أُخرى
 ....لَْم یَفعْل شیئاً ظنا ًمنھ أنھم سیجّزون صوفھ

 
 !!... َجـّزوا رقبتَھ

 !! وھكذا أخطأ الخروف مرتین
 

 حساب
 ..1 لم یتعلّم الرب من الحساب إالّ الرقم

 وھكذا صاَر واحداً أحدا .. !
 أغلَق باَب الحوار ، ألغى البقیة ...

 األحمر !!  بالشمع  وختََم على التعددیة
 وترَك لنا شروَر الفردیة والدكتاتوریة !!

 
 إْن ِجعَت ..!

 جــوٍع ،  مـنْ   یُنِجُدكَ   ما  تَِجدْ   لَـمْ   إِنْ 
 ذھبَاً !  ال ُجناَح علیَك إْن أَكلَت الدجاجةَ ، التي تَبیضُ 

 تَمٍر ،  من  صنعوھا  َعبَدوا آلھةً   قـومٍ   فما أنَت إالّ َسلیل
ھُم الجـوعُ   ولَّمـا  ..... !!  َضـرَّ

 
 ُزھد

 نرضى بالقلیل ، لیس قنوطاً!
 .. ألنَّ فائَض الشبِع من فائِض الجوع بَلْ 

 وفي كال الفَیضیِن ِمحنَـة !!

 ممكنات السیاسة!
 الممكنات .  فنُّ   السیاسة  أن  مصطفى:" یُقال  السي  صدیقي  سألتُ   مرة
 الممكن ؟! "  حدود  ماھي  تُرى

بطریقة ال تس�ت�فِ�زُّ الش�ی�ط�ان   الرحمان  ثعلبیة ، وقال: " أن تَعبُدَ   بنظرةٍ   رماني
!!" 

 ذلك؟!"  یمكن  كیف  قلُت :" ولكن
 راسك !"  قال :" هللا غالِْب ! َدبّر

 
 تحذیر !

 ال تسأل هللا عن الطریِق إلى الجنّة !
 ألنھ سیُدلَُّك ، حتماً ، على أكثرھا َمشقَّةً !!

 
 شطارة ..!

 المرءُ   یكـون  أَنْ   ضروریّـاً   لیسَ   *
 الفقراء ..  نضـال  یُسانِد  كـي  ثروةٍ   ذا
 النضـال !!  ھـذا  خالل  یغتني من  یمكنـھ أن  إذ
 !  أَحـالمنـــا  على ُركــامِ   قصـوَرھـم  أَقـاموا  *

 * ذو العیِن الكریمة یحظى
 بثقٍة عمیـاء ... بیَن العمیان !

 الحریّة  نحـوَ   َصرَختُكَ   كانَتْ   * إذا
 تََھْب !!  وال  قُلھا  قواِعِدیاً ،   خطّـأً   تَحِملُ 

 آٍن ،  في  َسیََّدینِ   ِخدَمةَ   أنَّ   ظَنَْنتَ   إنْ   * تُخِطيءُ 
 ! ألغراض المعاش (التقاُعد)  ُمضاَعفَةً   تُحَسبُ 

 
  العبیــد 
 منَ   َكثـَرةٌ   لَسـیِّدٍ   یَكـونَ   أَنْ   الِكفایـَة  فیـھ  بمـا  * َسـيءٌ 

 !  كثیــرونْ   أَســیادٌ   لَِعبــدٍ   یكــونَ   األسوأَ أَنْ   لِكـنَّ 
 * المتفائلوَن یدفعوننا نحو التشاؤم ،

 ألنَّ توقعاتھم نادراً ما تتحقّق .
 أما المتشائمون فیمنحوننا بعضاً 

 من األمل عندما ال تتّحق توقعاتھم !
 منـھ ، كالدیـكُ   میئوسٌ   * ُمتفـائلُ 

 للصبـاح ،  حتـى  یصـَدحُ 
 فیـھ ..!  یُـذبَـحُ   الـذي

 
 متطوراً ...  یكن  لـمْ   دماغھا  ألن  َھلَكتْ   الدیناصورات  أنَّ   یُقالُ   *

 تمامـاً !!  ذلك  یحاول عكس  اإلنسان
 

 عدٌل !
 جـداً !  إنسانیة  محـاكمـةٌ   *

 حـداً   المتھـم  مع  التعاطف  فیھـا  بلـغَ 
عَ   الضحیّـة  بذنبِ   لألعتراف  اإلدعـاء العـام  فیھـا  تطـوَّ
 عنھـا !!  نیابـة

 بـريء ..  وھـو  علیـھ  یُحَكـمُ   َمـنْ   ُمذنبٌ   *
تَ   إذ  إرتكـابِ   فرصـةَ   نفسھ  على  فَوَّ

 ُجـرم .. !!
 

 "ُمقایسات"!
 * األصولیة الدینیة والسلفیة " موضة العصر "...

 ال تبتأس ! قد تكون اآللھـة إصطفتَك ُملحداً !
 والشیطان ...  اآللھـة  بین  * إذا ُخیّرتَ 

 لألضعف !!  تنتِصـرَ   أن  علیكَ 
 السیاسي ..  اإلرھــاب  مـن  إلـيَّ   أَحبُّ   اإلستھالكِ   إرھـابُ   *

 األدمغـة !!  َغْسـلِ   أفضـُل لديَّ مـن  غسیلٍ   مسحوقُ   فأيّ 
 عمـٍد ..  َغیـرِ   عـن  الخطـأ  نرتكبُ   نحـنُ   *

 غبـاٍء ..!  عـن  فیرتكبـونـھ  اآلخـرونَ   أمـا
 تأمین ..  بولیصـات  یبیعـونَ   التأمینِ   شركات  ممثلـو  *

 یبعـوَن سیاراٍت ...  السیاراتِ   ممثلو شركاتِ 
 الشعب ...؟!!  وممثلو

 الطرفین،  لكال  نفسھ  باعَ   *
 اإلنحیـاز !! وعـدم  التوازنِ   أجـلِ   من

 ٌََت 

! ْ َ 
 
 
 

ینبرلحیى علوان/ی  
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قراءة أولیة في األعمال ال�ك�ام�ل�ة ل�ك�ت�اب (ال�ج�زء   
األول لل�ش�اع�ر ك�ری�م ع�ب�دهللا) ِم�ْن قص�ائ�د س�ردیّ�ة 
تعبیریّة افقیّة, الصادرة ع�ن دار ال�ورش�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 .2021للطباعة والنشر والتوزیع في بغداد لسنة 
أشتمل الكتاب من الجزء االول على خ�م�س�ة دواوی�ن 

قصیدة النثر ھ�ي وح�دة   قصیدة نثریة. 176نثریة و 
متكاملة تسعى الى التحرر من أنماط التفكیر ال�ج�اھ�ز 
والنزوع نحو التكثیف ورؤیة جدیدة للعالم وال�ح�ی�اة, 
وقصیدة النثر ھي خطاب شعري ج�دی�د وم�ت�ج�دد ب�ال 
شّك, وھي است�ج�اب�ة لض�رورات ال�ب�ح�ث ع�ن ش�ك�ل 
شعري متحرر من وصایا االش�ك�ال, وھ�ذا الش�ك�ل ال 
یلتزم بأي نوع م�ن أن�واع االی�ق�اع ال�خ�ارج�ي ال�ذي 
یمثلھ العروض والقافیة, ولیس من م�ظ�ھ�ر إی�ق�اع�ي 
منظم لقصیدة النثر, أّن أھم شروط قصیدة النثر ك�م�ا 
ی�ق��ول الش��ع�راء وال��ن��ق�اد ھ��ي (االی��ج�از, ال��ت��وھّ��ج, 
والمجانیة), وھي تعتم�د ال�وص�ف ال�م�ك�ثّ�ف, وك�م�ی�ة 
المعنى المكتنز بالداللة والوصف المرّكز على ق�ی�م�ة 
االیحاءات المتماسكة في عبارات م�ت�وال�ی�ة م�ك�ت�ظ�ة 
بالكلمات الھامسة والملیئة ب�ال�م�وس�ی�ق�ى ال�داخ�ل�ی�ة, 
ومحّملة بالسردیة والتعبیریة وال�ف�واص�ل وال�وق�ف�ات 
بین الجمل, وتتخذ من الِحَكْم والجمل المتوالیة مقاطع 
منفصلة لتأثیث بناءھا بمشاعر وأحاس�ی�س م�رھ�ف�ة, 
منبثقة من أعم�اق ذات الش�اع�ر وق�درت�ھ ع�ل�ى ب�ّث 
االنزیاحات, وھي ال تعتمد ع�ل�ى ت�وظ�ی�ف�ات بص�ری�ة 
إیقاعیة تستطیع أن تظھر المعنى العمیق داخل ن�ف�س 

 الشاعر, وإظھاره بصورة شعریة مذھلة.
كما أنّھا تستعمل اللغة التعبیریة التي ت�ت�م�وض�ع ف�ي 
رؤیة العوالم الداخلیة لل�ذات الش�اع�رة, وت�ح�اول أن 
تترك الفواصل والنقاط في جسدھا الشعري, أّن أغلب 
عبارات قصیدة النثر تتوالى بشحنات ایحائیة ج�اذب�ة 
للروح بدالالت تفصح ع�ن م�ع�ان م�ت�وال�ی�ة م�ح�ّم�ل�ة 
بعذوبة الشحنات الداللیة والتعبی�ری�ة والس�ردی�ة ف�ي 
 تشكیل بنائي وایقاع داخلي رمزي حامال لألنا الذاتیة.
ولیس ھذا كّل النثر, بل أّن الش�اع�ر (ك�ری�م ع�ب�دهللا) 
راح الى أبعد من ذل�ك, ف�ط�ّوع ال�ل�غ�ة, وط�ّور الس�رد 
واالیحاء في تداخالت تعبیریة ساخطة ومتھك�م�ة ف�ي 
ایصال صوره وعالمات معانیھ الى المتل�ق�ي بص�ورة 
أبویة حالمة بالجمالیة, وتق�ارب االحس�اس وال�ل�ف�ظ, 
قابضاً على العبارات والُجمل بطریقة شعریة متقاربة 
من لغة ومفاھیم الشاعر (م�ح�م�د ال�م�اغ�وط, وأُنس�ي 

 الحاج), وأمثالھم من كثّاب قصیدة النثر.
استطاع الشاعر أن یتحایث مع شعراء قصیدة ال�ن�ث�ر 
بكل مقارباتھا السردیة والفنیة, واستط�اع أن ی�رس�م 
طریقتھ الحاشدة بأسالیب تعبیریة افق�ی�ة ف�ي ص�ع�ود 
القصیدة النثریة, وبذلك فقد أخ�ت�ل�ف ع�ن غ�ی�ره م�ن 
شعراء قصیدة النثر, فكّون لنفس�ھ أس�ل�وب�اً وط�ری�ق�ة 
خاص�ة ب�ھ ف�ي ت�ن�اول ال�م�واض�ی�ع واالح�داث ال�ت�ي 
تبلورھا القصی�دة االی�ح�ائ�ی�ة ال�الم�ع�ة ف�ي ت�خ�ط�ی�ط 
مساراتھا االبداعیة والفنیة, وك�أنّ�ھ رّس�ام�اً ی�ت�ش�ّك�ل 
داخل اللوحات, لقد تمكن الشاعر (كریم عب�دهللا) م�ن 
كتابة القصیدة الن�ث�ری�ة ب�أس�ل�وب اق�رب ال�ى ال�ف�ھ�م 
واالنتقاء من أقرانھ من شعراء القصیدة النثریة, فھو 
متمّكن من ھضم ل�غ�ت�ھ�ا وب�ن�اءھ�ا ودالالت ت�ك�ون�ھ�ا 
المعرفیة والشعریة, واستط�اع أن ی�ت�م�ّدد ف�ي داخ�ل 
نّصھا االیحائي والتكنلوجي ال�ب�اع�ث ع�ل�ى ال�غ�راب�ة 
والتفسیریة,.. مقط�ع ن�ث�ري (الس�م�اء ب�ع�ی�دة, وھ�ذا 
الوالي یقضم أضل�ع�ي, الش�ت�اء ف�ارغ إالّ م�ن ب�ق�ای�ا 
أجنحة فراشاتي, وفي السماء السابعة تبقى الص�ح�ف 
مطویّة, مشتاق أن أجلس للكركرات الراقدة ف�ي أن�اء 
السلطة المعجونة برداء الب�راءة ف�ي س�ن�وات ك�ان�ت 
تتثاءب ببطء قادم, مشتاق أن أُدثّر ال�ق�م�ر ب�ب�ط�ان�ی�ة 
تبعث األمل..) ..قصیدة (الرجل الذي ف�ق�د ف�راش�ات�ھ) 

 .75ص 
(اللیلة سینمو الفجر في ن�ب�ض�ات ال�غ�ب�ش, ال�ب�ارح�ة 
كانت تضاریس اللیل تئنُّ في راحتیھ�ا, وذاك ال�ع�ط�ر 
یطرد غبار الشراشف, تموُج بخاص�رة ال�ن�ب�ع ل�وع�ة 
الضفاف, تترقرق التنھدات ب�ق�اع االش�ت�ھ�اء, ت�ت�م�ّدد 
على سواحل عیوٍن أدمنت نوافذھا, رذاذھا ال�م�ت�ن�اث�ر 
بظّل ھذا السعیر, كّل األلوان تتجّم�ع م�ّرة أخ�رى ف�ي 
منشورھا..) .. قصیدة ( تمّسُد ھذا القلق الوارف ص 

أّن االبداع في العمل الشعري یتأتّ�ى م�ن ق�درة    .   67
الشاعر على ھت�ك أس�رار ال�ل�غ�ة وت�ف�ت�ی�ت أك�م�ام�ھ�ا 
لیستخرج ما بھا من طاقات غنیة كامنة في خ�الی�اھ�ا 
وعلى قدر امتالك�ھ ل�ط�اق�ات ق�ادرة ع�ل�ى االس�ت�ث�ارة 
والتحریك وھذا أروع وأس�م�ى غ�ای�ة ل�ل�ش�ع�ر (ل�غ�ة 

مكتبة الفالح  -الشعر العربي المعاصر : عدنان قاسم 
 .  16ص 1988  -  1الك�وی�ت / ط -للنشر والتوزیع 

والشعر ھو كلمات ومفردات ینتقیھا الشاعر من لغت�ھ 
لیصوغھا صوراً شتى یتلقاھا السام�ع ال�ذي ی�ك�ش�ف 
عن ثقافة عمیقة الجذور بال�ت�راق االنس�ان�ي, اي أّن 
الثقافة ذات حركة ابداعیة تنتزع التعبیر االص�ل م�ن 
قیود التقلید والجمود وأسر التقوقع لتنظر الیھ ح�دث�اً 
ابداعیاً متطوراً ومتجدداً یحم�ل ف�ي إث�ن�ائ�ھ مس�ت�ق�ب�ل 
دیمومتھ وخلوده, وعندما یتحرر من سل�ط�ت�ھ ال�زم�ن 
بمعناه اآلني الج�ام�د ال�ى أنّ�ات ج�دی�دة تص�ی�ر ل�غ�ة 
التعبیر جسداً كونی�اً ف�ن�ی�اَ وارض�اً ع�راق�ی�ة خص�ب�ة, 
تطمئن الیھا الصور الشعریة, فالنّص صورة شع�ری�ة 
تختزل الواقع بلغة ابداعیة بعیداً عن الترف والتعق�ی�د 
والھامشیة الباردة, بل ھي منبع ولیست مجرد أداة , 
ینبغي أن یبقى ھذا المنبع صافیاً, ومن ھ�ذا الب�ّد ل�ن�ا 
أن نعرف معنى الصورة, او الصورة الش�ع�ری�ة, ل�ق�د 
ورد لفظ الصورة على ألسنةِ بعض ال�ن�ق�اد ال�ق�دام�ى, 
وأقدم َمْن وقف في ھذا الشأن الجاحظ الذي اس�ت�ع�م�ل 
مادة الصورة في مجال االدب وھو یتحدث عن الشعر 
بأنّھ ضرب من النسج وجنس من التصوی�ر .. (ك�ت�اب 

تح�ق�ی�ق  -الحیوان : أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ 
مصطفى ال�ب�اب�ي ال�ح�ل�ب�ي  -عبدالسالم محمد ھارون 

 .132, ص 3ص  1965 2بمصر ط -واوالد 
وأراد بالتصویر ھنا العمل�ی�ة ال�ذھ�ن�ی�ة ال�ت�ي تص�ن�ع 
الشعر, فقد جعل الشعر قری�ن�اً ل�ل�رس�م, وأراد ت�ق�دی�م 
المعاني تقدیماً حّسیاً ع�ن ط�ری�ق الص�ی�اغ�ة ال�ف�ن�ی�ة 
لأللفاظ .. (أنظر: الصورة الفنیة ف�ي ال�ذات ال�ن�ق�دي 

دار ال�ت�ن�وی�ر  -د. ج�اب�ر أح�م�د عص�ف�ور -والبالغي 
, 256ص  1983  2ب�ی�روت : ط -للطباعة والنشر 

ومن الباحثین َمْن رأى أّن الخلیل بن أحم�د   .257ص 
الفراھیدي قد سبق الج�اح�ظ ف�ي إی�راد الص�ورة ف�ي 
قولھ (الشعراء أمراء الكالم, یصرفون�ھ أنّ�ى ش�اءوا, 
ویجوز لھم ما ال یجوز لغیرھ�م م�ن اط�الق ال�م�ع�ن�ى 
وتقییده, ومن تصریف اللفظ وتعقیده, ومّد المق�ص�ور 
وقصر الممدود, والجمع بین لغات�ھ, وال�ت�ف�ری�ق ب�ی�ن 
صفاتھ, واستخراج ما كلّت األلسن عن وصفھ ون�ع�ت�ھ 
واالذعان عن ف�ھ�م�ھ وإیض�اح�ھ, ف�ی�ق�ّرب�ون ال�ب�ع�ی�د 
ویبعّدون القریب , ویحتّج ب�ھ�م وال ی�ح�ت�ّج ع�ل�ی�ھ�م, 
ویصورون ال�ب�اط�ل ف�ي ص�ورة ال�ح�ق وال�ح�ق ف�ي 
صورة الباطل..(منھاج البلغاء وسراج االدب�اء:ح�ازم 

تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة : دار  -القرطاجني 
. 144, ص143ص  1966تونس -الكتب الشرقیة 

ویبدو أّن ھذه االشارة منھ الى سعة خ�ی�ال الش�ع�راء 
وقدرتھم في ابداع صیغ فنیة قادرة على خلق التأثی�ر 
في المتلقي من خالل الت�ش�ب�ی�ھ وال�ت�م�ث�ی�ل وأس�ال�ی�ب 

وال�خ�ی�ال الش�ع�ري ھ�و م�ا ی�م�یّ�ز   البیان االخ�رى .
الشاعر عن سواه, لھذا عّده كثیرون لغزاً من االل�غ�از 
ودعوا الى التعام�ل م�ع�ھ بش�يء م�ن ال�ح�ذر (أن�ظ�ر 

ویب�دو أّن ھ�ذا ال�م�ل�ك�ة  .251مبادئ النقد االدبي ص
لدى الشاعر تبعث في االخرین الرھبة ألنّھ�ا ع�ن�دھ�م 
سّر الشعر, وھو انما ھو نتاج الخیال المبدع للشاعر, 
وبذلك صار خیال الشاع�ر رم�زاً ل�ع�ب�ق�ری�ت�ھ وق�درت�ھ 
الفكریة على ضّم االشیاء وتألیفھا في وحدة ف�ن�ی�ة ال 
تكون خارج البناء الفني للشعر, وقد عّر الخیال ب�أنّ�ھ 
(القدرة على تكوین صور ذھنیة ألش�ی�اء غ�اب�ت ع�ن 
متناول الحّس)..(الصورة الفنیة في التراث الن�ق�دي). 
وھذا التعریف أولي للخیال بمفھومھ االنسان�ي ال�ع�ام, 
اذ لیس الخیال مجرد استح�ض�ار لص�ور غ�اب�ت ع�ن 
الحّس, بل ھو ملكة معقدة تنماز بعناصرھا الم�ت�ع�ددة 
وأشكالھا المختلفة بما یجول اإللمام بالخیال وتعریفھ 
أمراً صعباً, والى ذلك أشار (رسكین) بقولھ (أّن ملكة 
الجمال غامضة ال یمكن تعریفھا, انما یمكن معرفت�ھ�ا 

مك�ت�ب�ة ال�ن�ھ�ض�ة  -باثرھا)..النقد االدبي: أحمد أمین 
  . 34, ص1ص 1983 5المصریة ط

لذا یمكن أن نعید التعریف السابق للخیال تعریفاً أولیاً 
یصلح للخیال بمفھومھ ال�ع�ام, ألنّ�ھ ی�دلّ�ن�ا ع�ل�ى أن 
الخیال ھو ق�درة االنس�ان ع�ل�ى أن یس�ت�ذك�ر ص�وراً 
ألشیاء غابت عن العین, وھو بذلك أقرب الى الذاك�رة 
والتذكیر منھ الى الخیال بمعناه االدبي, فتذّكر األشیاء 

بدقائقھا وتفاصیلھا  أمر مّرده الى قوة الذاك�رة وھ�و 
ما یحتاجھ الشاعر في تخیلھ, ولكنھ لیس ھو الخ�ی�ال 
الشعري الذي نعنیھ والذي ھو قوة خالّقة وم�ب�دع�ة , 
ومن ھنا فأن�ن�ا نس�ت�ط�ی�ع أن ن�ق�ول أن ال�خ�ی�ال ھ�و 
القابلیة والق�وة ال�ت�ي ی�ت�م�ك�ن ب�ھ�ا االنس�ان ع�رض 
االشیاء عرضاً مؤثراً مجّسماً م�ؤل�ف�اً ت�أل�ی�ف�اً ص�ادق�اً 

 -د. داود س�ل�وم -بشكل منّسق منظّم (ال�ن�ق�د االدب�ي
 -ص 1967بغداد  -شارع المتنبي  -مطبعة الزھراء 

 .73القسم األول 
إذ یمكن أن نفّرق بین الخیال وبمعناه العام, وال�خ�ی�ال 
الشعري, فقد یخلق االنسان ص�وراً ول�ك�ن�ھ�ا ل�ی�س�ت 
منظّمة تنظیماً واعیاً, وإنما تبقى مجّرد صور متناثرة 
ال رابط بینھا, وقد یخلق صوراً م�ن�ظّ�م�ة وم�ت�راب�ط�ة 

أنھا غیر مؤث�رة, ف�ت�ف�ق�د ب�ذل�ك ش�رط�اً م�ن أھ�م   إالّ 
ش�روط االن�ت�اج ال�ف�ن�ي اال وھ�و ال�ت�أث�ی�ر, ف�ال�خ�ی�ال 
الشعري على وفق ھذا المفھوم, ھو قوة م�ب�دع�ة ألّن 
الشاعر فیھ�ا ی�ت�ن�اول م�ع�ط�ی�ات ال�وج�ود وح�ق�ائ�ق�ھ 
ویشّكلھا تشكیالً فنیاً مؤثراً یظ�ھ�ر ل�ن�ا ف�ی�ھ�ا ق�درت�ھ 
الفكریة المتمیّزة على ادراك الواقع ونقل ھذا االدراك 
بأسلوب فني جمیل, ولذلك قیل في تعریف الشعر بأنّھ 

مبدعة, ولكن�ھ أك�ث�ر م�ن ھ�ذا   (سّجل ألحداث متخیلة
ینبغي أن توصف ھذه االحداث بأسلوب حیوي مقنع..

دی�ف�د  -(منھاج النقد االدبي بین النظری�ة وال�ت�ط�ب�ی�ق
م�راج�ع�ة :  -ترجمة د.م ح�م�د ی�وس�ف ن�ج�م -دیتش

 ).90ص 1967بیروت  -دار صادر-د.احسان عباس 
وقد عبّأً الشاعر نصوصھ النثریة توصیف�ات ج�م�ی�ل�ة 
ل�م�ج�ری�ات االش�ی�اء, وأح�ت�ف��ى ب�ل�م�ل�م�ة ال�ھ�واج��س 
واالنعطافات الداللیة ألعادة أن�ت�اج ال�وع�ي ال�ق�رائ�ي 
الذي یختزل الرؤى الس�ائ�دة ف�ي اس�ت�ی�ع�اب أح�الم�ھ 
ومقترحاتھ بخصوصیتھا االن�ف�ت�اح�ی�ة, وھ�و یس�ت�م�ّد 
طقوسھ وسلطتھ اللغویة م�ن نس�غ نس�ی�ج ال�م�اض�ي 
التراثي المصدوم وصور الحاضر الم�ت�ح�ول�ة ل�ح�ظ�ة 

 بلحظة.
أّن المصیر ھ�و أول ال�م�ش�ارك�ی�ن ف�ي ب�ع�ث�رة ش�ع�ر 
المشھد المتصل باستدعاء فخامة اللغة واعادة الشأن 
الى المتن الواسع في المعاني والفضاءات ال�رؤی�وی�ة 
أزاء ارتقاء النّص وانشغاالتھ المنضوی�ة ع�ل�ى ف�ع�ل 
جدید, لترصین بالغة المشھد النثري واس�ت�ب�دال ذات 
الشاعر بذوات اخرى... ق�ادرة ع�ل�ى ت�ق�دی�م م�ن�ج�زاً 
ابداعیاً ھونتیجة م�ن ن�ت�ائ�ج االرادة ال�ح�ت�م�ی�ة ال�ت�ي 
یتوخاھا الشاعر لردم المسافات المعتادة بین العب�ارة 
والجملة الشعریة .. مقطع نثري (أنتِ أكثر رقّة أیّتھ�ا 
الحشائش الخضراء الفتیة ترعشین الروح بنش�وت�ِك, 
یتمّوج كالزنابق ال�ب�ن�ف�س�ج�یّ�ة ذاك ال�ف�ؤاد الص�غ�ی�ر 
وتسبح أحالمھ الفضیّة بقطرات الندى المتس�اق�ط م�ن 
أوراق شجرة التوت الھرمة الغّضة بالروح ال�ب�ری�ئ�ة, 
تحّدق بحنین, وتحّركھا ارض تحتضن م�ط�راً خ�ف�ی�ف�اً 
یتسلّل في أخادیدھا الیابسة, كم ھو جمیل أن ت�رق�ص 
الطحالب الزرقاء حین یطفح النھر ب�ال�م�ی�اه وی�ع�زف 
القصب لحناً شجیاً تسمعھ سنابل القمح وھي ت�ف�ت�خ�ر 
على سنبلة شعیر نبتت بینھا تش�ك�و ال�غ�رب�ة..!!) .. 

 . 104قصیدة ( طفولة حالمة ) ص
أّن ت��م�اث��الت ارادة ال��م�ع��ن��ى ت��غ�س��ل أدران ح��اف��ات 
الحروف والعبارات داخل ت�م�اث�الت ال�ن�ّص الس�ردي 
الذي یمحو رغبة تغییب المرئي في النّص ال�ن�ث�ري , 
لذلك استطاع الشاعر من إمساك طرفي النّص بتحلیل 
التمثالت البنیویة للنّص ك�ي ت�ب�ق�ى ال�ق�راءة واع�دة 
بالھّم المدھش, وتحلیل ما ھو شعر م�ا ب�ع�د ال�ذاك�رة, 
أّن الشعر یضيء عوالم االبھام وبإمكاننا تلّمس فكرة 
تعطیل المعنى بإزاء المشاھد المتراكمة فوق ع�ت�ب�ات 
النصوص .. مقطع نثري (قناع أسود تس�لّ�ق وغ�طّ�ى 
وجھ الشمس, لْم یالف الحیاة كم�ا ھ�ي, ح�ی�ن ت�ع�ّك�ز 
على سیف مثلوم رافعاً رایتھ عالیاً, یجّر خ�راب�اً ال�ى 
ما النھایة, لذا ال ترى من مالمحھ اال اللیل , ی�ت�م�ّرغ 
فیھ, والقمر الفضّي لْم یتبین وجھھ, یكبّل�ھ ب�رع�ون�ة, 
یتحسس ضوؤه, بفتوى ت�ب�ی�ح ال�ذب�ح, ن�أى ال�ن�ھ�ار 
الطینّي , ولّما یستوحش الطریق, یغّض األم�ل وج�ع�اً 

في االزقّة مكّشراً نظرات�ھ,   سامقاً من كّل شعاع یبزغ
ی�ئ�زُّ خ�ل�ف االب�واب ال�م�غ��ل�ق�ة, خ�وف ی�ت�م��ّرى ف��ي 
الحیطان, الشوارع أصابھا الضمور ال تس�م�ع م�ن�ھ�ا 
سوى األنین على أشجارھا, كّل ال�ع�ص�اف�ی�ر ھ�اج�رت 
تبحث عن أعشاش تتلمس عن نھار اب�ی�ض, م�ق�ب�رة 
االحالم ھتك قدسیتھا أك�ث�ر م�ن غ�راب م�ت�س�خ راح 
یغزل من جرید النخیل حصی�راً ی�واري األن�ی�ن, ف�َم�ْم 

ینشر األغاني اذا ھ�رب�ت دھش�ة ال�ع�ش�اق ی�ط�ّرزھ�ا 
بسخریة غبار الخیانة..؟؟!).. قص�ی�دة (رای�ة س�وداء 

 .106في صباح مظلم ) ص 
أّن الشاعر في بعض قص�ائ�ده ی�ق�ّدم ل�ن�ا فض�اًء م�ن 
ثقافة السرد القصصي الذي یتوالد منھ النّص النث�ري 
الجدید, فھو یبدو عبر نص�وص�ھ الش�ع�ری�ة م�ل�ت�ح�م�اً 
بالُجمل والعبارات ذات االنزیاح الواضح متمّك�ن�اً م�ن 
وصفھ للجوانب الزمانیة والمكانیة, وصفاً یجع�ل م�ن 
العناصر المكونة لبنیة النّص عالقة بالواقع الشع�ري 
الذي یستطیع الشاعر أن یلحقھ بصوره الكل�ی�ة ال�ت�ي 
تمنح النّص ثراًء بالغی�اً یص�ّب ف�ي إی�ق�اظ ال�م�ع�ن�ى 
وتشكیل الصورة الجمالیة للشكل والمضمون..م�ق�ط�ع 
نثري (أنظْر كیف تستفّز ذاكرتي أطناناً من الش�ظ�ای�ا 
تمطرھا السماء, ی�ا ل�ھُ م�ن ن�ھ�ار م�وح�ش.!, خ�ل�ف 
السواتر تنام االحالم, ھل رأیت�م ك�ی�ف ت�ن�زوي ص�ور 
العشیقات في الجیوب المثقوبة , أق�دام ال�م�ت�م�ّس�ك�ی�ن 
باألرض یتملّكھا الُرعب في حقول األلغام, كانت ھناك 
راجمات كثیرة تأتیك بالموت, ما أقسى قذائفھا تجھ�ل 
سّره حین تتساقط بوحشیة على ال�م�الج�ئ ال�ت�راب�ی�ة, 
وتتساءل في نفسك عالَم ك�ّل ھ�ذا ال�خ�راب..؟!, أك�اد 
اسمع أدعیة االمھات خل�ف ت�ل�ك االب�واب ال�م�وص�دة 
ویغلّف قلوبھّن الرقی�ق�ة ح�زن ع�م�ی�ق ك�لّ�م�ا ت�غ�ی�ب 
الشمس, كّل شيٍء یئ�ّن ف�وق ھ�ذه االرض)..قص�ی�دة 

 .87(ذات نھار موحش) ص
كذلك أّن ل�غ�ة الش�اع�ر ق�ادرة ع�ل�ى تش�ك�ی�ل ص�وره 
المتشاب�ك�ة ونّص�ھ ال�م�م�ل�وء ب�الس�رد وال�ت�ص�ورات 
الشعریة والخواطر الفلسفیة, وھو یعتمد كذل�ك ع�ل�ى 
جملھ القصیرة والبرقیة ویشحنھا بألفاظھ ال�ج�ام�ح�ة 
ورؤیتھ المتعلّقة بالتأویل, ویظّل ھ�ائ�م�اً دون ج�دوى 
یركض وراء فلسفة الذات وأحالم الموتى صائحاً م�ن 
ذلك جدلیة یرمز للموت ف�ی�ھ�ا وال�ح�ی�اة, وھ�و ب�ذل�ك 
یعیدنا الى مملكة الشعر التي تت�ج�لّ�ى ف�ي مس�ت�وی�ات 
عرش الحرف الذي یملكھ الشاعر في عال�م ی�ت�ن�ام�ى 
فیھ االختالف مقابل االئتالف..م�ق�ط�ع ن�ث�ري (أُط�أط�أُ 
رأسي تحت سیف الھزیمة, ماء وجھي أمسح�ھ ع�ل�ى 
مقابض ال�م�ن�اف�ي, ك�ؤوس االح�الم مص�ل�وب�ة ع�ل�ى 
السواقي, والشعارات مح�دودب�ة, ع�ال�ق�ة ب�ی�ن ف�ت�ات 
الھزائم مركونة, الظالم یقلّم أجنحة األزقة الم�ن�ك�وب�ة 
بالھذیان, للزنزانة الممتدة على وجھ ال�ت�اری�خ أری�ج 
عفن والعشیقات من وراء النواف�ذ ال�ع�ال�ی�ة, ی�رس�ل�ّن 
الجدائل, ال�غ�رب�ان ت�ت�وع�د م�زارع ال�ق�م�ح, م�رّش�ات 
السماء عاطلة مخصیة, رم�اد ال�زف�رات یس�ّم�د آذان 
الجدران, فََمْن یس�م�ع ع�م�ود ال�دم�وع ال�خ�ائ�ف�ة, لِ�َم 
ال�ِخ�راف ی�أك�ل�ھ�ا س�رداب م�م�س�وخ, والش�م�س ف��ي 
أرجوحةِ اللیل تتأرج�ح مس�ب�ی�ة الش�م�وع, ولِ�َم ھ�ذي 
الجموع عجااااااف, بیوضھا فاسدة) ..قصیدة ن�ث�ری�ة 

 .173(حین یكون التراب ممنوعاً) ص
أّن قصیدة الن�ث�ر ھ�ي ومض�ة ش�ع�ری�ة ت�ت�وھّ�ج ف�ي  

خطاب المشھد الثقافي ال�ع�رب�ي وت�ت�أل�ف ف�ي اروق�ة 
الشعراء الذین یعرفون ھذه اآلیقونة المنفردة ب�ث�ی�اب 
اللغة ومدونات االیحاء والداللة, نحو سیاقات معرفیة 
نابضة بالتجدد واالستمرار في قدرتھا على االعتراف 
بھا نّصاً نثریاً من قبل االخرین, وھي ممل�ك�ة م�ج�م�ع 
الدیوان الحداثي للخارطة الطوبغرافیة الذي رس�م�ت�ھ 
خطوط مدرسة المن�ظّ�ری�ن االوائ�ل ف�ي ع�ھ�د ال�م�ل�ك 

وبذلك یمكننا أن نقول في الن�ھ�ای�ة  السومرّي حینذاك.
أّن الشاعر (كریم عبدهللا) توّصل في ھذه المج�م�وع�ة 
من القصائد النثریة الى ما سب�ق�ھ م�ن الش�ع�راء ف�ي 
قصیدة النثر أمثال م�ح�م�د ال�م�اغ�وط وأنس�ي ال�ح�اج 
وتوفیق صایغ ونقوال قربان وجبرا ابراھیم جبرا وقد 

 تبعھم أخرین من جیل العشرینیات وحتى االن.

ّة اا ُ ا  
ا  ا ل َق ة ا َءا ُ 
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بابلو نیرودا؛ شاعر تشیلي شامخ شموخ   
نابل في تألّق�ات�ھ  العباقرة، معبٌّق ببركاِت السَّ
اإلبداعیّة الطّافحة بصوٍر مدھشة م�ت�دفّ�ق�ة 

الت ن��ی�اغ��ارا ش�اع��ر ن��ادر ف��ي .  م�ث��ل ش��الَّ
مناغاِة زغِب ال�ق�ص�ی�دة وق�ب�ل�ِة ال�ح�ب�ی�ب�ة، 
وحنیِن الحبی�ب�ة وھ�ي ت�زداُن ع�ن�اقً�ا ب�ی�َن 

یكتُب حرفھ . أحضاِن الفرحِ في كلِّ الفصول
ھ�وِر أن�اش�ی�َد  كَمْن ی�رس�ُم ع�ل�ى خ�دوِد ال�زُّ
الحنیِن والحبِّ والفرحِ وال�ج�م�اِل وھ�الالِت 

باح شاعٌر مح�ب�وٌك م�ن ع�ب�ی�ِر .  نسائم الصَّ
السَّوسن ومرجاِن البح�ِر وت�غ�ری�ِد ال�ب�الب�ل 
وسقسقاِت العصاف�ی�ِر ف�ي أحض�اِن غ�اب�اِت 

یقطُر ألقًا في انبعاث�اِت ح�رفِ�ِھ م�ث�َل . الفرح
ومیضِ إشراقِة الّشمسِ وھي تقبِّ�ُل م�روَج 
ال��ّروحِ ف��ي أب��ھ��ى ان��ب��الِج��ھ��ا ورون��قِ��ھ��ا 

حلََّق بحنینِِھ وذاك�رتِ�ِھ وخ�ی�الِ�ِھ .  وانبھاِرھا
عالیًا إلى أن المَس حرفُھُ بسماِت ال�نّ�ج�وِم، 
فھلَّلَْت غیوُم الّسماِء أناشیَد عش�ٍق ل�ح�ب�وِر 
األرضِ، وھي في أوجِ شوقِھا لمذاقِ المطِر 
ھ�وِر  بیعِ؛ كي تسقي حنی�َن ال�زُّ في بدایِة الرَّ
واخض��راَر األرضِ ال��م��ت��ع��طِّ��ش��ة ل��ح��ب��وِر 
الّسماِء وھي تغدُق خی�رات�ھ�ا ع�ل�ى ج�ب�ی�ِن 

 . الكونِ 
یُشبھُ نیرودا لیلة قمراء تتألأل فیھا النُّ�ج�وُم 
بكلِّ بھائِھا، ویس�ط�ُع ال�ق�م�ُر ض�ی�اًء ف�وَق 
عّشاِق ھذا العالم، ك�ت�َب ح�رفَ�ھُ بش�اع�ریّ�ٍة 
رھیفٍة طافحٍة ب�ال�ح�بِّ وال�ف�رحِ وت�ج�لِّ�ی�اِت 
القلِب والخیاِل، فولَدْت عبر رحلتِِھ الفسیحة 
مَع عوالِم الشِّعِر أجمَل القصائد عل�ى م�دى 
س��ن��ی��ن ع��م��ره، ك��أنّ��ھ��ا ع��ط��ای��ا الّس��م��اِء 
اُت المطِر  المتھاطلة علینا مثلما تتھاطُل زخَّ

ت�ت�ألألُ ع�ل�ی�ن�ا .  ونحُن في ق�ّم�ة اب�ت�ھ�االت�ن�ا
تأللؤات النّجوم ف�ت�ض�يُء ل�ی�ال�ی�ن�ا ب�ح�ب�وٍر 
منقطعِ النّظ�ی�ِر، وت�ت�ن�اھ�ى إل�ى أس�م�اِع�ن�ا 
قھقھات األطفال وھم في أعماِق ال�م�روجِ، 
یمرحوَن فوَق أعشاِب الح�ن�ی�ِن ش�وقً�ا إل�ى 
أحضاِن أّمھ�ات�ھ�م وھ�نَّ ی�دنْ�ِدنَّ ت�ھ�وی�داٍت 
منبعثٍة من أزھى القصائد، غیر مبال�ی�ن إالَّ 
لتھویداتھنَّ الم�ن�س�اب�ة ب�ع�ذوب�ِة أن�غ�اِم�ھ�ا، 
فت�غ�ف�و األط�ف�اُل ب�ھ�ن�اٍء ع�م�ی�ٍق، وت�ت�ألَّ�ُق 
القصیدةُ لتكوَن مرآةَ الفرحِ والّشموخِ فوَق 

 !طیِن الحیاةِ 
�ع�ریّ�ة -تمیََّز نیرودا  إضافةً ل�ف�ض�اءاتِ�ِھ الشِّ

�ی�اس�یّ�ة ونش�اط�اتِ�ِھ  -الباسقة بم�واق�فِ�ِھ السِّ
دة ح��وَل قض��ای��ا وھ��م��وِم ب��الِدِه،  ال��م��ت��ع��دِّ
َح ل�ل�رئ�اس�ِة  َرْت عطاءاتھ إلى أْن ُرشِّ وتطوَّ

ما أجمَل أن ی�ق�وَد ش�اع�ٌر ب�الَدهُ .  في بالِدهِ 
إلى أبھى مناراِت الجماِل وال�ح�بِّ وال�خ�ی�ِر 

ل�ك��نّ��ھُ ان��ح��اَز إل��ى  ! وال�ع��ط��اءاِت ال��خ��ّالق��ة
مساراِت بوحِ الشِّعِر، أكثَر من انحیاِزِه إل�ى 
�ع�ِر  رئاسِة الكوِن؛ فقد رأى ف�ي رح�اِب الشِّ
وجموحِ القصیدة طموح�ات�ھ ال�ك�ب�رى، ك�ي 

یعبَِّر عن شغفِِھ وما یموُج في أعم�اقِ�ِھ م�ن 
مشاعَر دفین�ة، ف�ت�رج�َم ل�واع�َج�ھُ ب�رھ�اف�ٍة 
�ع�راء  مبھجة، إلى أن أصبَح من أشھِر الشُّ
وأك��ث��رھ��م ت��أث��ی��ًرا ف��ي عص��ِرِه م��ن خ��الِل 
رھافاِت إحساِسِھ في تجسی�ِد وھ�جِ الّش�ع�ِر 
األصیِل، فكتَب ش�ع�ًرا ل�م یس�ب�ق�ھ أح�ٌد ف�ي 

شاعٌر جامٌح في رسِم القصیدِة بكلِّ . عصره
تالوینھا وعنفوانھا نحَو اب�ت�ھ�االِت ب�راري 
الّروحِ وینابیعِ القلِب المنفتحِ ع�ل�ى م�ن�ارِة 
الحیاِة بأبھى مساراتِ�ھ�ا، ك�أنّ�ھ�ا مض�ّم�خ�ة 
ي  ن�ب�ِق ال�ب�رِّ بشھیِق الّش�م�سِ ون�ك�ھ�ِة ال�زَّ
ونض��ارِة ال��نَّ��دى ال��م��ت��ن��اث��ِر ف��وَق خ��دوِد 

باحِ   . الصَّ
تبرعَم بابلو نیرودا، شاعُر البھاِء الكون�ي، 
في یوٍم من أیَّاِم ص�ی�ف تش�ی�ل�ي ف�ي ق�ری�ة 
ش�ٍة  بارال، المكتنزة بطبی�ع�ٍة خ�ّالب�ٍة وم�ع�رَّ
بخیراٍت وارفٍة، قریة غارقة في الع�ط�اءاِت 

ووھجِ البوحِ، متعانقٍة ب�ج�وٍّ   وبھاِء الجمالِ 
شاعريٍّ بدیعٍ كأّن جو القریة ھدیّة منبع�ث�ة 
ماء لجموحِ عوال�م ن�ی�رودا، تُش�ب�ھُ  من السَّ
عوالم ال�ق�ری�ة ان�ب�ع�اث�ات قص�ی�دة ش�ع�ریّ�ة 
طبیعیّة منبلجة في وسِط تشیلي كي تُس�ھ�َم 
في نش�ِر ت�ألل�ؤات خ�ی�رات�ھ�ا ع�ب�ر أش�ع�اِر 

ن�ی�ا ت�أثَّ�َر ن�ی�رودا .  نیرودا في كلِّ ب�ق�اعِ ال�دُّ
َب  بروعِة األجواِء الّتي ترعرَع فیھا وتش�رَّ
من حبقِھا المنساب في ش�ھ�ی�قِ�ِھ وزف�ی�ِرِه، 
وانعكَس ك�ل ھ�ذا ال�ج�م�ال ع�ل�ى ت�ج�لّ�ی�اِت 
شعِرِه، وراَح یستلھُم من ع�وال�ِم�ِھ قص�ائ�د 
عشٍق وفرحٍ كأنّھُ في رحاِب النّعیِم، فجاَءت 

بةً بحنیٍن ال یُضاھى  !القصائد مخضَّ
وائي الكولومبي الكبیر كبرئ�ی�ل  قاَل عنھ الرِّ

مئة ع�ام : "غارسیا ماركیز، صاحب روایة
، " الحب في زمِن ال�ك�ول�ی�را" و"  من العزلة

بعَد أْن غاَص ع�م�ی�قً�ا ف�ي ع�وال�ِم ن�ی�رودا 
الفسیحة عبَر قراءاتِِھ الشِّعریّة في محطَّاِت 

بابلو نیرودا من أفضِل : "إنَّ  حرفِِھ المتألِّقِ 
شعراِء القرِن العش�ری�ن ف�ي ج�م�ی�عِ ل�غ�اِت 

ھ��ذا تص��ری��ح ب��دی��ع م��ن ش��ی��خ ".  ال��ع��ال��م
الّروائیِّین في أمیریكا الّالتینیّ�ة، ك�ی�َف ق�ال 
عنھ كل ھذا الكالم، ما لم یُكْن نیرودا شاعر 
عراء في عصِرِه وباني ھندسة القصیدة  الشُّ
بكلِّ فضاءاتِھ�ا الّش�اھ�ق�ة؟ وك�م أدھش�ت�ن�ي 
سونیتاتھ المئة الّتي ك�ت�ب�ھ�ا إل�ى ح�ب�ی�ب�ت�ھ 

مئة قصیدة حب إلى " ماتیلدا؛ تحَت عنوان 
، خلَّد ما تیلیدا وخلّد الح�ب ووھ�ج " ماتیلدا

ی��وان ال��م��وغ��ل ف��ي  ال��ح��ب ع��ب��ر ھ��ذا ال��دِّ
ومانسیّة، كما كتَب ع�ن�ھ ال�نّ�اق�د األدب�ي  الرُّ

) ھ�ارول�د ب�ل�ووم( األمیریكي البروف�ی�س�ور 
ال ی�م�ك�ن : " عبر رؤاه ال�نَّ�ق�دیّ�ة ال�ع�م�ی�ق�ة

من شعراء الغرب بھذا )  شاعر(مقارنة أي 
وق�د رأى ".  الّش�اع�ر الّ�ذي س��ب�َق عص�ره

ال�نّ��اق�د ھ�ارول��د ب��ل�ووم أنَّ ن��ی�رودا س�ب��َق 
عصَرهُ، ومن ی�ق�رأ ش�ع�ره ی�ت�ل�مَّ�س ھ�ك�ذا 
رؤیة  في مذاِق القصیدة؛ لما ف�ي قص�ائ�ِدِه 
ه  م�ن ش��م�وخٍ إب��داع�ي رھ��ی�ف ف��ي س��م��وِّ
المنبعِث من ثغوِر األزاھیِر ال�م�ب�لَّ�ل�ِة ب�وب�ِر 
أجنحِة الفراشاِت، قلّما نجُد نظیَرهُ في عالِم 
الشِّعِر بانبعاثاتِِھ وتجلِّیاتِِھ الّسامقِة في دنی�ا 

 ! الخیال الخّالق في ذلَك العصرِ 
ُعِرَف نی�رودا م�ن�ُذ ب�دای�ِة ص�ب�اه وش�ب�اب�ھ 
بمیولِِھ وانتمائِِھ ل�ل�ح�زِب الّش�ی�وع�ي؛ ك�ان 
شیوعیًّا یساریًّا حتّى النِّخاع، تمیّز بنشاِط�ِھ 
الّسیاسي البارز ورؤاه الفكریّة النَّیرة، إل�ى 
أن أصبَح عضًوا فعَّاًال في مجلسِ الّش�ی�وخِ 

وعض�ًوا ف�ي ال�لُّ�ج�ن�ِة ال�م�رك�زیّ�ة ل�ل�ح��زب 
یوعي وتجلَّ�ى ش�غ�ف�ھ ال�ع�م�ی�ق ب�ح�بِّ .  الشُّ

الطَّبیعِة منُذ باكورِة عم�ِرِه وك�أّن تش�ك�ی�ل�ھ 
المزاجي والفكري وخیالھ الّرھ�ی�ف ج�ام�ح 

وكم كاَن . نحَو بھاِء الشِّعِر والجماِل الخّالقِ 
یغمُرهُ شعوٌر ب�ال�غ�ب�ط�ِة ك�لّ�م�ا س�اف�َر ع�ب�ر 
القطاِر وسط الغاباِت الم�ك�ت�ن�ف�ِة ب�اخض�راِر 
األشجاِر الباسقِة ع�ل�ى مس�اح�اٍت واس�ع�ٍة، 
بَْت ذاكرتُھُ وخی�الُ�ھُ ب�روع�ِة ال�غ�اب�اِت  فتشرَّ
واخض�راِرھ�ا ال�م��م�ت��دِّ ع�ل��ى م��دى ح��ن�ی��ِن 
البصِر، ومنحتْھُ الطّبیع�ةُ ب�ج�م�الِ�ھ�ا اآلس�ر 
�ع�ِر  آفاقًا شھ�یّ�ة ع�ل�ى اس�ت�ل�ھ�اِم وھ�َج الشِّ
الشَّفیِف، فأص�ب�َح�ْت مص�دًرا إلل�ھ�اِم�ِھ ف�ي 
ترجمِة مشاعِرِه الّشعریِّة الفیّاضِة، وتنامى 
شغفھُ بالطَّبیعِة والج�م�اِل وال�ح�بِّ والّش�ع�ِر 
إلى أن غدا الّشاعر كأنّ�ھُ ج�زء م�م�ت�دٌّ م�ن 
روعِة الطَّبیعِة، جمیٌل أن یت�ن�ام�ى الّش�اع�ُر 
ویترعرَع ف�ي خض�مِّ ال�ج�م�اِل ب�ك�لِّ آف�اقِ�ِھ 
الخصبِة، ویتماھى بكلِّ طموحاتِِھ وأحالِم�ِھ 

 ! مَع بھاِء الطّبیعِة واخضراِر الحیاةِ 
یبدو أنَّ قدَر المبدعین الكبار أن ت�راف�قَ�ھ�م 
أقداٌر مریرةٌ في حی�اتِ�ھ�م؛ ف�ق�د ت�وف�ی�ت أّم 
نیرودا ولم یتجاوز شھَرهُ الثّان�ي، ف�أص�ب�َح 
م��ن��ُذ ش��ھ��وِرِه األول��ى م��ن��ع��زًال ووح��ی��ًدا، 
فترعرَع في كنِف االنع�زاِل، م�ح�روًم�ا م�ن 
أحضاِن األمِّ الّتي أنجبتْھُ حتَّى ولو احتضنتھ 
العدید من أّمھاِت ومربّیاِت العالم، وح�ال�م�ا 
اشتدَّ عوُدهُ قلیًال وھو في ب�اك�ورِة ال�ع�م�ِر، 
ترجَم ھواجَسھُ وما كاَن یعتریھ م�ن ھ�م�وٍم 
ومشاعر، فكتَب العدیَد م�ن ال�ق�ص�ائ�د ع�ن 
الحّب والعزلِة ومآسي الحیاِة ضمن دی�واٍن 

عشرون قصیدة حب : "شعريٍّ حمَل عنوان
ًغا "وأغنیة یائسة ، مترجًما جموحاتِِھ ومفرِّ

معاناتھ وحبّھ وبؤسھ وشغفھ في الحیاِة في 
فضاِء القصیدِة، فكانت القص�ی�دةُ ال�ی�ن�ب�وَع 
الّص�اف�ي الَّ�ذي ط�ھَّ��َرهُ م��ن رم��احِ وآھ��اِت 
الحیاِة الّتي صادفَھا ف�ي م�ح�طّ�اِت ع�م�ِرِه، 
فرّكَز على الشِّعِر ك�ي ی�ب�ن�ي ع�ال�م�ھ الّ�ذي 
یحلُم بھ، فلم یجْد أجدى من ح�رفِ�ِھ ی�ب�ل�س�ُم 
حیاتھ ویصدُّ جحیم الحیاة الّ�ت�ي ی�م�ك�ُن أن 
تتفاقَم علیِھ یوًما بعَد یوٍم، في زمٍن تفاقَمْت 

وب�ع�َد .  فیِھ األحداث واألقدار من كلِّ ج�ان�ب
ب�م�رضِ "  روس�ا ب�اس�والت�و: "وفاِة والدتھ

ج  الّدرن، انتقلت عائلتھ إلى تیم�وك�و وت�زوَّ
ت�ری�ن�ی�داد ك�ان�دی�ا " والده للمّرة الثَّانیة من 

وكانت بالنّسبة لنیرودا بمث�اب�ِة "  ماربیردي
�ْت ب�ھ اھ�ت�م�اًم�ا ك�ب�ی�ًرا،  أّمھ؛ رعتھ واھتمَّ

كبَر . وكانت لھا عاطفة أمومة جیّاشة نحَوه
نیرودا والتحَق بمدرسٍة خ�اّص�ٍة ب�ال�ب�ن�ی�ن، 
وتابَع دراستَھُ إلى أن حص�َل ع�ل�ى دراس�ِة 

وكان لل�ب�ی�ئ�ِة ال�طَّ�ب�ی�ع�یّ�ة .  العلوِم اإلنسانیّةِ 
الجمیلة لمدینة تیموكو المت�ع�ان�ق�ة ب�ج�م�اِل 
الغ�اب�اِت وال�ب�ح�ی�راِت واألن�ھ�ار وس�ال�س�ل 
الجبال الجمیلة دوٌر كبیٌر في تشكیِل العوالم 

ل.  الشِّعریَّة لبابلو نیرودا : وبعد دیوانِِھ األوَّ
" عشرون قص�ی�دة ح�ب وأغ�ن�ی�ة ی�ائس�ة" 

الّذي تُرجَم إلى اللّغة العربیّ�ة ع�ّدة م�ّرات، 
أش�ھ�د : " كتَب سیرتَھُ الّذاتیة الّتي عنون�ھ�ا

وتُرِجَمْت إلى العربیِّة م�ن�ُذ "  أنّني قد عشتُ 
 .سبعینیاِت القرِن الماضي

لعبَِت النِّساُء دوًرا محوریًّا في حی�اِة ب�اب�ل�و 
َج م�ن  نیرودا؛ فقد تزّوَج ثالُث مّراٍت؛ ت�زوَّ

وانتھى زواج�ھ "  ماریكا"الھولندیّة الفاتنة 
، "مارفا مارینا"منھا بإنجاِب طفلتھ األولى 

وبعَد وفاِة ابنتھ الطّفلة، على أثِر مع�ان�اتِ�ھ�ا 
َج من زوجتھ الثّانیة  من عّدِة أمراضٍ، تزوَّ

األرجنتینیّة وكانت تكبُرهُ بعش�ری�َن "  دیلیا" 
ثمَّ وقَع في عش�ِق م�ط�رب�ة تش�ی�ل�یّ�ة .  عاًما

مبھرة في العشق، كانت تقیُم في المكس�ی�ك 
وأصبحت زوجة "  ماتیلدا أوریوتي" تدعى 

الشَّاعر الّ�ت�ي خ�لّ�َدھ�ا ف�ي أج�م�ِل أع�م�الِ�ِھ 
ك�ت�َب ن�ی�رودا ل�م�ات�ی�ل�دا دی�وان�ھ .  الّشعریّة

" مائة سون�ات�ة ح�بّ " األشھر في كّل العالم 
مئ�ة قص�ی�دة : " وتمَّت ترجمتھ إلى العربیة

یوان عن "حب إلى ماتیلدا ، عبَّر في ھذا الدِّ
�ع�ِر، وق�د ھ�ی�م�نَ�ْت  ملحمٍة عشقیٍّة ف�ي الشِّ
ماتیلدا ال�ع�اش�ق�ة ال�ح�ب�ی�ب�ة ال�ّزوج�ة ع�ل�ى 
أحاسیسِ الّشاعر وأصبَح مغ�رًم�ا ب�ھ�ا إل�ى 

 .درجِة الھیامِ 
جائزة ن�وب�ل  : ناَل الكثیَر من الجوائز، منھا

لآلداب، وعندما عاَد إلي تشیلي اس�ت�ق�ب�لَ�ھُ 
ال��ج��م��ھ��ور ب��اح��ت��ف��اٍل ك��ب��ی��ٍر ف��ي اس��ت��اد 

وك�ان ع�ل�ى رأسِ االح�ت�ف�ال "  سانتیاغ�و" 
، وب�ع�د ذل�َك " سلفادور ال�لّ�ی�ن�دي" الّرئیس 

ئیُس مصرَع�ھُ ع�ل�ي أث�ِر االن�ق�الِب  لقي الرَّ
ثمَّ جاَء جنود بینوشی�ھ . الّذي قاَدهُ بینوشیھ

م�اذا  : ، وس�أل�ھ�م" بابلو ن�ی�رودا" إلى بیت 
جئنا نبحث ع�ن الّس�الح :  تریدون؟ أجابوه

�ع�َر ھ�و : " في بی�ت�ك، ف�رّد ن�ی�رودا إنَّ الشِّ
وبعَدھا بأیّام قلیلة ت�وف�ي ".  سالحي الوحید

ن�ی�رودا، م��ت�أثّ�ًرا ب��م�رِض�ِھ وإح��ب�اِط�ِھ م��ن 
االنقالبیِّین، وقال آخر جملة عن االنقالبیِّین 

ل�ق�د ع�ادوا : " في ك�ت�اِب س�ی�رت�ھ ال�ّذات�ی�ة
ةً أخرى  ".لیخونوا تشیلي مرَّ

روِد ا  ُ َْ  ُ ودام  ا 

باح  أناشیَد الحنیِن والحبِّ وھالالِت نسائم الصَّ

 سوید  ال/صبري یوسف 

Pablo Neruda 
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بدعم من المجلسین االق�ل�ی�م�ي وال�ج�م�اع�ي       
ال�ن�دوة   "واح�ة ال�ف�ن�ون" نظمت جمعیة بأزیالل،

أھمیة الفنون ف�ي  " العلمیة الدولیة تحت عنوان
وذلك یومي ال�ج�م�ع�ة والس�ب�ت  "تخلیق المجتمع

بقاع�ة ال�ن�دوات ب�ال�ن�واة  2022یونیو  11و  10
الجامعیة السل�ط�ان م�والي س�ل�ی�م�ان ب�أزی�الل و 

  . فضاء المركز الثقافي أزیالل
 " الندوة تمت بشراكة مع مجموعة من األطراف

ال��ن��واة ال��ج��ام��ع��ی��ة الس��ل��ط��ان م��والي س��ل��ی��م��ان 
ماستر التربیة الجمالیة بك�ل�ی�ة ع�ل�وم " "بأزیالل

ال�م�رك�ز ال�ج�ھ�وي ل�م�ھ�ن  "  " التربیة بالرب�اط
 خ�ن�ی�ف�رة -التربیة والتكوین ل�ج�ھ�ة ب�ن�ي م�الل 

وال�م�دی�ری�ة االق�ل�ی�م�ی�ة   المرك�ز ال�ث�ق�اف�ي  "  "
 "  وأخ�ی�راً  " لوزارة التربیة الوط�ن�ی�ة ب�أزی�الل

وج�م�ع�ی�ة ف�ن�ان�ي  " " مركز التوجیھ والتخط�ی�ط
  .بمدینة الرباط " القصبة

وتھدف الندوة إلى نشر ثقافة الفنون وتث�م�ی�ن�ھ�ا  
داخل األسرة والمدرسة وال�م�ج�ت�م�ع ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 
روافد ثالث لكل نھضة حقیقیة قادرة على تس�ی�ی�د 

 .القیم الحقیقیة والُمثلى
وھكذا طرح مجموعة من ال�دك�ات�رة ال�م�ت�م�ی�زی�ن 
واألساتذة المھتمین ب�ال�م�ج�ال ال�ف�ن�ي وال�ث�ق�اف�ي 
والجمالي من خارج المغرب وداخ�ل�ھ م�ج�م�وع�ة 
من المداخل األساسیة ل�م�ن�اقش�ة ت�ی�م�ات م�ھ�م�ة 
وأساسیة تتعلق بتخلیق الفن وأھمیتھ الكبیرة ف�ي 

  .تكریس الذائقة الجمالیة
 

ومن بین المحاور الكبرى التي ط�رح�ت�ھ�ا ال�ن�دوة 
 : الدولیة

دور التربیة الفنیة في تنمیة الذوق ال�ج�م�ال�ي  -1
 والسلوك االج�ت�م�اع�ي ل�دى ال�ف�رد وال�م�ج�ت�م�ع

الباحثون في ھذا المجال على أھمیة   حیت أكد  :
الفنون بكل أنواعھا (التشكیل، المسرح، الن�ح�ت، 
الموسیقى) في الترب�ی�ة ال�ق�ی�م�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 

 والجمالیة لألفراد والمجتمع.
وھكذا تل�ع�ب ھ�ذه ال�ف�ن�ون أدوارا أس�اس�ی�ة ف�ي 

األخالق وتطویر األذواق   تھذیب النفوس وتنمیة

الجمالیة، وفي اكت�س�اب ال�م�ھ�ارات والس�ل�وك�ات 
 . والقیم االجتماعیة واإلنسانیة

مما یساھم في بناء الشخصیة اإلنسانیة المتكاملة 
والمنفتحة وال�م�ت�زن�ة ن�ف�س�ی�ا وف�ك�ری�ا وث�ق�اف�ی�ا 

 . وسلوكیا واجتماعیا
 
إبراز أھمیة ودور الفن التشكیلي ف�ي ت�رب�ی�ة  -2 

الفرد ومن خاللھ المج�ت�م�ع ع�ل�ى ال�ق�ی�م ال�ف�ن�ی�ة 
والجمالیة واالجتماعیة.لذلك تم التنبیھ إلى أھمی�ة 
إدراج الفنون في البرامج الدراس�ی�ة . ألن ال�ف�ن 
ضرورة ولیس ترفا كما یُعتقد و أن قیمتھ تتجاوز 
الجمال الى الوظیفة ومثال على ذلك في ال�ج�ان�ب 
المیداني، تمت االشارة إلى دور الفن في تحسی�ن 

إذ ان�ھ   وضعیة المجموعات الموسیقیة الكناویة،
أسھم في ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى اس�ت�م�راری�ت�ھ�م وب�ق�اء 
ممارساتھم الف�ن�ی�ة وال�ط�ق�وس�ی�ة، م�م�ا زاد م�ن 

 . رصیدھم المھني واالجتماعي
 
دور المدرسة في إنشاء مواطن متشبع بالقیم  -3 

 .وقادر على االنخراط بشكل إیجابي في المجتمع
مع التنبیھ على تثمین أھمیة القیم الشعب�ی�ة وك�ذا 
الحكایات الشعبیة المذكورة في الكتاب الم�درس�ي 
الخاص ب�ال�ل�غ�ة األم�ازی�غ�ی�ة. وف�ي ھ�ذا ال�م�ق�ام 
المتعلق ب�األم�ازی�غ�ی�ة ت�م�ت ال�دع�وة إل�ى ت�ب�ن�ي 
توصیتین أساسیت�ی�ن : األول�ى ت�ت�ع�ل�ق ب�ت�وح�ی�د 
مصطلحات الكت�ب ال�م�درس�ی�ة ال�خ�اص�ة ب�ال�ل�غ�ة 
األمازیغیة في مختلف ربوع الم�م�ل�ك�ة. وال�ث�ان�ی�ة 
تتجلى في إدماج نصوص شعریة ف�ي ال�ب�رن�ام�ج 

 .الدراسي الخاص باللغة األمازیغیة
 
تسلیط الضوء على واقع المدرسة ال�م�غ�رب�ی�ة  -4

في عالقة وطیدة بالقیم والس�ل�وك�ات ال�ت�ي ب�ات�ت 
ترھق المجتمع والحیاة الم�درس�ی�ة . وع�ب�ره ت�م 

طرح نظري یتوافق مع المنھج االجتماعي   تقدیم
في فلسفة الفن وعالقت�ھ�ا ب�اإلنس�ان ال�م�ع�اص�ر، 
وطرح واقعي یھم ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ال�ف�ن وت�ط�وی�ر 
المھارات الحیاتیة التي أصبحت تعد عصبا للحیاة 

  .المعاصرة
 
االحاطة بأھمیة الرقمنة لیس ب�اع�ت�ب�ارھ�ا أداة -5

مساعدة فقط بل مصدر معرفة وقیم أیضا ی�ن�ب�غ�ي 
النظر الیھا م�ن زاوی�ة ف�ن�ی�ة وت�ث�ق�ی�ف�ی�ة.وال�ت�ي 
اعتبرھا أحد المتدخل�ی�ن ل�ی�س�ت ط�ری�ق�ة ن�اج�ع�ة 
وفعالة لتحقیق األھداف المرج�وة م�ن�ھ�ا إذ أن�ھ�ا 

غیر أن ال�م�ط�ل�وب  .  تعتبر فقط كوسیلة مساعدة
ھو أن تعطاھا أھمیة بكونھا مادة مستقلة ولیست 

 . مساعدة فقط
 
ضرورة إنشاء تكوینات لإلسھام في االرتقاء  -6 

بالذوق الفني، وكذلك للتوعیة بأھمیة الفنون ف�ي 
تخلیق المجتمع ونشر القیم. ولن یتم ذلك أب�داً إال 
بحصر مھام التكوینات ومعرفة المراد منھا رأساً. 
وھذا یستدعي الفصل بین تكوین مھاري وتكوین 

 . معرفي وتكوین قیمي
إح�دى األدوات  " وإذا كان الفن یعرف عل�ى أن�ھ

التي استعانت بھا الحضارات ل�ت�س�ت�م�ر و ت�دوم، 
فمنذ القدم ونح�ن ن�ت�ت�ب�ع آث�ار ت�ل�ك ال�ح�ض�ارات 
المختلفة، فعرفنا أسالیب حیاتھم، واطل�ع�ن�ا ع�ل�ى 
ثقافاتھم وعلى فنونھم المخ�ت�ل�ف�ة ال�ت�ي ل�م ت�ك�ن 
بدایة بغرض الزینة او الجمال بل ك�ان�ت ض�رورة 

ف�إن ال�م�دخ�ل  . " لسد الحاجة وتحقیق الم�ن�ف�ع�ة
المفاھیمي وحده یظل قاصراً عن االحاطة ب�ال�ف�ن 

ھذه الجمالیات لن ت�ول�د م�ع   .وجمالیاتھ الممتدة
 االنسان غریزیة. 

 
بل ھ�ي ول�ی�دة األس�رة وال�م�درس�ة وال�م�ج�ت�م�ع 
باعتبارھا رواف�د أس�اس�ی�ة لص�ن�ع ھ�ذه ال�ذائ�ق�ة 
وتنمیتھا. من ھذا األساس وجب أن تحظى ال�ق�ی�م 
واالخالق بمكانة عالیة في صنع الف�ن وتس�وی�ق�ھ 

وأن یكون الفن من جھة أخرى حام�الً   ,من جھة
ل�ھ�ا ومس�ّوق�اً ف�ي م��ج�االت ان��ت�ش�اره ال�واس�ع��ة 
والممتدة. أ لم یقل ھیجل جملتھ ال�م�ش�ھ�ورة ذات 

إن غایة الفن ال�ق�ص�وى ھ�ي ت�ھ�ذی�ب  "یوم بعید
 "األخالق وتلطیف الھمجیة

ل اأز  ى دو  وةم   
ا  ءد وا   نا  ونّ نن وة ود  

 عبدهللا علي شبلي/المغرب 
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 المقدمة     
ھو عنوان مقالتي وب�ح�ث�ي ال�ج�دی�د وھ�و 
سؤال قابل للجدل ومحیّْر یخفي تن�اقض�ات 
الحیاة السوسیولوجیة األجت�م�اع�ی�ة ف�ھ�و 
جھاز ذو وجھین ل�ن�ق�ل س�الح ذو ح�دی�ن 
مفید ضار نھار ول�ی�ل ح�ل�و الش�ھ�ی�ة م�ْر 
المذاق فھو (شَر البدَّ منھُ)، وق�د ط�رح�ُت 
من سیمیاء الع�ن�وان س�ؤاالً م�ھ�م�اً رب�م�ا 
یختزل البحث عن ھذا الموضوع الخطیر، 
ال نستغرب حینما یوصف جھاز اآلیب�اد بـ 
(جھاز المھمات الصعبة) ف�ھ�و أك�ث�ر م�ن 
قادر على تحقی�ق م�ا ت�رغ�ب وت�ری�د م�ن 
الحصول ع�ل�ى م�ج�م�وع�ة م�ن ال�وس�ائ�ل 
الفعالة والممتع�ة ب�أق�ل وق�ت وأق�ل ج�ھ�د 
وتكلفة كتنفیذ مشروع ع�م�ل أو ال�ت�س�ل�ي 
ب��ل��ع��ب��ة م��ج��ازف��ات أف��ت��راض��ی��ة خ��ی��ال��ی��ة 
ب�ف�ض�اءات ف��ن�ت�ازی�ة، وال�م�ح�ص��ل�ة ف�ت��ح 
األبواب أمام أبداعات الفرد ال�ف�ن�ی�ة، وإن 
لآلیباد أمكانات ال متناھ�ی�ة ُوض�ع�ْت ب�ی�ن 
یدیك وكأنك ت�دع�ك ع�ل�ى مص�ب�اح ع�الء 
الدین السحري األفتراضي الخیالي، ف�ھ�و 
یسھل تشغیل التطبیقات الفعالة والم�ھ�م�ة 
من خ�الل ال�ل�م�س ب�أج�زاء م�ن ال�ث�ان�ی�ة 
ویجعلك على أتصال أینما ذھبت بواس�ط�ة 

 األتصال الخلوي. 
وسوف أتجھ بالبحث في ع�ال�م اآلی�ب�اد و 
(علم ال�ن�ف�س ال�ط�ف�ل) ال�ذي ی�ق�وم ع�ل�ى 
التركیز في سلوك الطفل وطریقة ت�ف�ك�ی�ره 
لكي نشارك في تنمیة قدراتھ األجتم�اع�ی�ة 
والعقلیة والعاطف�ی�ة وال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة وم�دى 
تعامل ھذا الكائن الصغیر مع ھذا ال�ج�ھ�از 

 الكبیر الحداثوي الرقمي.
 

الموضوع : ویشھد التأریخ بأن البش�ری�ة 
م���رت ب���ع���دة ث���ورات وآخ���رھ���ا ث���ورة 
(تكنلوجیا األتصال) والتي أحدثت القطیعة 
بین كل ما ھو قدیم وأصبح ال�ی�وم ج�دی�د، 
ونتیجة لھذه التطورات تزاید الطلب ع�ل�ى 
ھذه التكنلوجیا، وبال�ت�ال�ي أص�ب�ح�ت ھ�ذه 
التقنی�ة ال�رق�م�ی�ة أك�ث�ر ال�م�وارد أھ�م�ی�ة 
بالمقارنة بالموارد الكالسیكیة مما أصب�ح 
األھتمام بتكنلوجیا المع�ل�وم�ات واألتص�ال 
الرقمي الشرط الشاغل بأعت�ب�ارھ�ا ن�ق�ط�ة 
القوة والتمییز في عصر المعلوماتی�ة ل�ذا 
أحدثت التك�ن�ل�وج�ی�ا ال�ح�دی�ث�ة (ال�ھ�وات�ف 
النقالة واآلیباد) المعطي ال�رق�م�ي ب�رم�ت�ھ 
وھو الرابط الفعلي ب�ی�ن ال�ف�رد وال�ع�ال�م، 
وھ�و م��ا ی��ث��ی��ر ال��ت��س��اؤل ح��ول رؤی��ت��ن��ا 
المستقبلیة أین نحن كعراق�ی�ی�ن أو ع�رب 
من معطیات تل�ك ال�ت�ك�ن�ل�وج�ی�ا؟ وك�ی�ف�ی�ة 
مواكبتھا، وخصوصا ما یخُص ال�ط�ف�ول�ة 
البریئة، المالحظ أن ت�ك�ن�ل�وج�ی�ا األتص�ال 
خالل السنوات األخیرة تمیزت ب�ت�ط�ورات 
سریعة وتأثیرات مباشرة للثورة الرق�م�ی�ة 
على نمط الحیاة األنسانیة وطموحاتھا في 
الس��الم ال��ع��ال��م��ي وأس��ت��غ��الل األم��ك��ان��ات 

 المتوفرة والمتجددة في ھذا العصر.
أحدثت التكنلوجیا الحدیث�ة ت�غ�ی�ًرا ج�ذریً�ا 
على حیاة األطفال األمر الذي ساعد ع�ل�ى 
أن یكون مفتاًحا لآلمراض النف�س�ی�ة ل�دى 
ج��ی��ل ال��م��س��ت��ق��ب��ل، ن��ت��ی��ج��ة غ��ی��اب 
الحواراألسري واألستخدام الم�ب�ك�ر ی�دف�ع 
الطفل إلى األدمان، صح�ی�ح أن ف�ي ال�م�د 
األنفجاري ل�ل�ع�ص�رن�ة ال�ح�داث�وی�ة أوج�ھ 
أیجابیة أذ حولت الحیاة نحو األسھ�ل م�ن 
خ��الل قض��اء األم��ور وال��ح��اج��ات بش��ك��ٍل 
أسرع، أال أنّھا أحدثت فجوة ك�ب�ی�رة ب�ی�ن 

شرائح الناس على أرض الواقع وھذا م�ا 
ی��الح��ظ ف��ي ال��ب��ی��ت والش��ارع والس��ی��ارة 
وال��ق��ط��ار أن ك��ل ف��رد م��م��س��ك��اً ھ��ات��ف��ھُ 

 الشخصي ومنغمراً في عالمھ الخاص.
وال�وض�ع ال�ط�ب�ی��ع�ي ل�ل�ط�ف��ل ھ�و ال�ل�ع��ب 
ومشاھدة الرسوم المتحركة ولك م�ا ن�راه 
الیوم ھو العكس تم�ام�ا، ف�ال�ط�ف�ل أص�ب�ح 
متعلقا بـ� (اآلی�ب�اد) ب�ح�ی�ث أص�ب�ح أك�ث�ر 
براعة وخبرة من ال�ك�ب�ار، وأث�ب�ت ال�ط�ب 
النفسي أن الوالدین ھما المحفز األساسي 
ألدمان أطفالھما كونھم�ا ھ�م�ا م�ن�ش�غ�الن 
ط�وال ال�وق�ت ب�ھ�ذه األج�ھ�زة وب�وس�ائ�ل 
التواصل األجتماعي، فضال على أن بعض 
ال�م��دارس ف��ي ع��ال��م��ن��ا ال��واس��ع تس��م��ح 
ب��ال��دراس��ة ع��ب��ر األج��ھ��زة األل��ك��ت��رون��ی��ة 
واآلیباد ألحتوائھا على الفصول الدراسیة 
للكتب المقررة ربم�ا ھ�ي م�ن أج�ت�ھ�ادات 
المسؤولین التربویین المعتقدین بأن ھ�ذه 

وھ�م ع�ل�ى  -األجھزة عملة ذات وجھین 
النافع والضار، آن الوج�ھ ال�ح�س�ن  -حق 

في أداء الطفل بالمعلومات ال�ث�رة ل�ت�ف�ت�ح 
مداركھ وتوصلھ بالعالم من حولھ وتجعلھ 
ملما باألحداث وبالجدید فضال ع�ل�ى أن�ھ�ا 
تنمي مخی�ل�ت�ھ وال�ق�درة ع�ل�ى األس�ت�م�اع 
وتحلی�ل ال�م�ع�ل�وم�ات ب�م�س�ت�وى ال�وع�ي 
واألدراك م��ن خ��الل ال��ت�ف��اع�ل ال�ب��ص��ري 
والصوتي للبرامج التعل�ی�م�ی�ة ال�م�وج�ودة 
على الشبكة العن�ك�ب�وت�ی�ة وت�خ�ل�ق ث�ق�اف�ة 

 البحث العلمي واألبداعي .
أما الوجھ السلبي فھو یع�زل ال�ط�ف�ل ع�ن 
أسرتھ وتضعف عالقتھ ب�م�ف�ھ�وم األس�رة 
لكونھ یعمل على تفكیك الروابط األسری�ة، 
وقد تخلق خلًال في شخ�ص�ی�ة ال�ط�ف�ل ف�ي 
حال دخولھ على مواقع مشبوھة ف�ي ظ�ل 
غ��ی��اب ال��رق��اب��ة األب��وی��ة وق��د یص��اب 

 باألكتئاب وتتولد عنده العنف. 
وأستعراضي لمعطی�ات ت�داع�ی�ات اآلی�ب�اد 
النفسیة ما ھو أال فیض من غیض ح�ی�ث 
دفعني لتشخیص أسبابھا فوجدت بع�ض�ھ�ا 
في العنف األسري أو أنفص�ال ال�وال�دی�ن، 
وأن أغ��ل��ب أول��ی��اء األم��ور ی��ف��ت��ق��دون 
لم�س�اح�ة ال�وق�ت ال�ك�اف�ي وال�م�خ�ص�ص�ة 
ل�ألب��ن�اء، ب�األض��اف�ة إل��ى ع��دم أل��م�ام��ھ��م 
بقدرات أط�ف�ال�ھ�م وت�وظ�ی�ف�ھ�ا م�ن خ�الل 
الخدمات المج�ت�م�ع�ی�ة م�ن ق�ب�ل ال�م�راك�ز 
واألندیة التي ھي األخرى قلیلة في ب�ل�دن�ا 
العراق، وكذلك غیاب الحوار ال�راق�ي م�ع 
األبناء بس�ب�ب أنص�راف�ھ�م إل�ى األج�ھ�زة 
األك�ت�رون�ی��ة، ورب�م�ا ت�ك�م�ن ف�ي أس�ب��اب 
وم�ع�ان�اة أرث�ی�ة ف�ي ال�ج�ی�ن�ات ال�وراث�ی�ة 
ویكون األفراط في أستعمال ال�ط�ف�ل ل�ھ�ذا 
الجھاز في تبكیر ظھور الس�م�ن�ة ال�زائ�دة 
والن�ح�اف�ة ال�زائ�دة، ف�الب�دَّ م�ن م�الح�ظ�ة 

 مخاطر ھذا الجھاز في :
األدمان حیث ت�ك�ون ع�الم�ات�ھ الش�ع�ور  -

باألنزعاج وال�ق�ل�ق الش�دی�دی�ن ف�ي ح�ال�ة 
البعد عن الھاتف الذكي أو اآلیباد، شع�ور 
الطفل بالسعادة وال�ح�ب�ور ع�ن�دم�ا ی�ك�ون 
الجھاز بین یدیھ، ویمیل ال�ط�ف�ل ال�م�دم�ن 
إلى العزلة كثیراً ما یترك جل�س�ة ع�ائ�ل�ی�ة 
لیخلو بأصدقائھ األفتراضی�ی�ن، وم�الزم�ة 

 الطفل للجھاز أینما یتحرك.
 
ن��م��و ال��دم��اغ بش��ك��ل س��ری��ع خ��الل  -

األستخدام ال�م�ف�رط ی�ح�دث ت�ح�ف�ی�ز ق�وي 
للدماغ بالنمو السریع ح�ی�ث ی�ن�ج�م ع�ن�ھ 
مخاطر جمة مثل نقص األنتب�اه وتش�ت�ی�ت 
التفكیر وضعف في التعلی�م، وت�أخ�ی�ر ف�ي 
تنمیة م�ھ�ارات�ھ ف�ي ال�ت�ق�ب�ل، تش�ن�ج ف�ي 
عضالت العن�ق وأوج�اع ف�ي ال�ع�ض�الت، 
ال��ك��س��ل وال��ج��ھ��د وال��خ��م��ول ال��ج��س��دي 
والفكري والھذیان ال�ذھ�ن�ي، وال�وم�ی�ض 
المنقطع یتسب�ب ف�ي ح�دوث ن�وب�ات م�ن 
الصرع عن�د األط�ف�ال، أح�ت�م�ال األص�اب�ة 
ب��م��رض أرت��ع��اش األذرع، والس��رط��ان 
واألورام ال�دم�اغ�ی��ة والص�داع واألج�ھ��اد 
العصبي، أضافة ألمراض العیون وضعف 
النظر والرؤی�ة الض�ب�اب�ی�ة ....* * (ع�ن 
مركز التأھیل النف�س�ي ل�م�ش�ف�ى ھ�ودن�ك�ھ 

 ستوكھولم/ترجمة الكاتب).
 
البدانة : للجلوس الطویل لساعات حیث  -

الخمول والكسل الذي یؤدي إل�ى الس�م�ن�ة 
ال��ذي ك��م��ا ھ��و م��ع��روف ان��ھ��ا الس��ب��ب 
ال��رئ��ی��س��ي ل��م��رض الس��ك��ري وال��ن��وب��ات 

 القلبیة المبكرة . 
األرق : أكدت الدراسات العلمیة الحدیثة  -

% م�ن اآلب��اء الیش��رف��ون ع��ل��ى 60أن 
أستخدام أطفالھم لألجھزة الح�دی�ث�ة، وأن 

% منھم یسمحون ب�أس�ت�خ�دام�ھ�ا ف�ي 75
غرف النوم وبدون رقابة مما ی�ؤدي إل�ى 
حرمانھم م�ن ال�ن�وم وأص�اب�ت�ھ�م ب�األرق 

 وھذا یؤثر على أداءھم الذھني.
أن األضط�راب�ات ال�ن�ف�س�ی�ة واألم�راض  -

العقلیة بی�ن األط�ف�ال ف�ي ت�زای�د مس�ت�م�ر 
بس�ب�ب ظ�ھ��ور ال��ت�ق��ن�ی�ات ال�ح��دی�ث��ة م��ن 
األجھزة األكترونیة ومن بین�ھ�ا (اآلی�ب�اد) 
األصابة باألم�راض ال�ع�ق�ل�ی�ة األس�ت�خ�دام 
المفرط لھذه األج�ھ�زة ق�د یص�اب ال�ط�ف�ل 
 باألكتئاب والقلق والتوحد ونقص األنتباه.

 
المیل للعنف : أن ما یشاھده الطف�ل ف�ي  -

أجھزة اآلیباد من ألعاب أفتراضیة أح�ی�ان�ا 
ال یدرك أنھا تفتقد الواق�ع�ی�ة ف�ي مش�اھ�د 
القتل والتعذیب والت�ش�وی�ھ واألغ�ت�ص�اب، 
فیمیل إلى التقمص فیمارسھا على أخوت�ھ 

أوال ثم یصدرھا إلى الخ�ارج م�ع زم�الئ�ھ 
في المدرسة  لیحصل على عضویة نخب�ة 
البلطجة (عصابة الت�ن�م�ر ال�م�درس�ي) أن 
ھذه ال�م�ع�ط�ی�ات وال�ت�داع�ی�ات ال�ن�ف�س�ی�ة 
الكارثیة ع�ل�ى ال�ط�ف�ل ال�ب�ريء ی�ب�دوأن�ھ 
ونحن اآلباء في أمتحان عسی�ر ل�ح�ل�ح�ل�ة 
المشكلة واألتجاه إلى بعض من المعال�ج�ة 

 والحل :
 

بالبدأ لدي ھمسة في أذن الوالدین : أن�ي 
ال أقص��د م��ن�ع األط�ف��ال م��ن ت��داول ھ��ذه 
األجھزة ألن في زم�ان�ن�ا ی�ع�ُد ض�رب�ا م�ن 
الخیال وأن المنع ال�م�ط�ل�ق غ�ی�ر م�م�ك�ن 
لكون مجمل ھ�ذه ال�ت�ق�ن�ی�ة م�ف�ی�دة وم�ن 
أفضل وسائل التعلیم أذا أن ال یكون المنع 
(بطریقة بولیسیة قھریة قمعیة) لكون ك�ل 
م�م��ن��وع م�رغ��وب، ی��ب�دو أن ال��م�ش��ك��ل��ة 
شاخصة وع�ام�ة ل�دى أغ�ل�ب األس�ر ف�ي 
أنتزاع الجھاز منھم أنتزاعا بع�د م�ل�ح�م�ة 
درامیة، یفضل أن یحولوا أنت�ب�اھ�ھ�م إل�ى 
البدیل كاألتجاه إلى الریاضة وخاص�ة إل�ى 
اللعبة المحبوبة لدیھم كرة القدم أو للع�ب�ة 
الشطرنج، أو محاولة األت�ج�اه أل�ى ال�ح�ل 
الوسط بأستعمال اآلی�ب�اد م�ن ح�ی�ث ع�دد 
ساعات األستخدام، زرع الوازع األنساني 
داخل الطفل، المراقبة عن بعد، عدم حف�ظ 
البیانات الشخصی�ى داخ�ل ھ�ذه األج�ھ�زة 
على الع�م�وم وم�ن�ھ�ا اآلی�ب�اد، والب�د م�ن 
التركیز على توفیر ال�ث�ق�ة وال�ق�درة ع�ل�ى 
(ت��وظ��ی��ف) األث��ر األی��ج��اب��ي ف��ي ال��ح��ی��اة 
واألستمتاع بما تحققھُ بعیدا عن األض�رار 
واألوجاع والمشاكل والعراقیل ال�ت�ي ھ�ي 
من أفرازات الوجھ الثاني لعملة ال�ت�ق�ن�ی�ة 
الرقمیة، ترى ھل نراھن على أیجابیاتھا؟ 
أم نترك السلبیات تقضم طموحات األجیال 
القادمة، فالوجھان مفروضان علینا فالب�د 
أن ن��ك��ون ف��ي األت��ج��اه الص��ح��ی��ح ف��ي 
أستثمارفوائدھا والتقلیل من أثر ال�ج�ان�ب 
ال�م��ع��اك��س، وأن ال ن�ن��س��ى دور ال��دول��ة 
وح��رص��ھ��ا ع��ل��ى حض��ور األج��ت��م��اع��ات 
الدولیة لدراسة سبل حمای�ة الش�ب�اب م�ن 
مخاطر الجریمة األلكترون�ی�ة وف�ي اع�داد 
مكتبة للتوعیة األلكترونیة، وكذل�ك ی�ج�ب 
أقحام السلطة الرابعة (األعالم) في خض�م 
ھذه المعركة المصیریة وأبراز ال�ت�وع�ی�ة 

 من أجل ثقافة ألكترونیة جادة ووطنیة.
................................. 

 ھوامش للضرورة 
علم النفس التربوي، تألیف عبد المجی�د  -

 نشواني
أسالیبھ ونماذج  -العالج السلوكي للطفل -

عبد الستارأبراھیم و -من حاالتھ/ تألیف د
 عبدالعزیز الدخیل  -د

 ذا   اد؟!! 
اا ما ز  وأم  

 السویدعبد الجبارنوري/
 2022تموز
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ھناك یعتصر المتوسط كل اب�داع�ات�ك وی�ح�ی�ل�ھ�ا ال�ى  
 قصائد محملة باأللم والخیبات,

ھناك في االناضول تترعرع الفراشات؛ مثل امس�ی�اٍت 
وارفة, ثم تمضي قریبا من سواحل المتوسط, ل�ت�ش�ت�م 
زفرات االمواج التي ما برحت ت�ت�س�ام�ى غ�ی�ض�ا م�ن�ذ 

 آالف السنین.....
شباك غرفتك المط�ل�ة ع�ل�ى الس�اح�ل   وانت تنظر من

حیث االمواج القادمة, ثم المسافرة, ثم الم�زم�ج�رة ث�م 
الخائرة ... تتراءى لك الوالدات: والدة سعیدة بالقرب 

 من جزر االمیرات
 واخرى تعیسة موجعة بالمرارات.

 ثم یوشك اللیل ان یتداعى
 فتھرب معھ امنیات في طریقھا الى الممات

............................................. 
 نص شعري محمل باأللم واألمل و بقایا الذكریات

 وروائح امواج البحر الھائمات
 وتنوع الوالدات وفناء االمنیات

 ورحیل البحر الى منفى االزقة الذابالت
 حیث العالقات الردیئة والمشاعر الموبوءة بالخیبات

 عند مربع الفقر المعشش في زوایا االمسیات
 وبقایا االلم و الخیبات.

............................................ 

............................................ 
ان دراسة تحلیلیة لھذا ال�ن�ص الش�ع�ري ت�ح�ت�اج ال�ى 
وق��ت وج��ھ��د ی��ت��س��ام��ى خ��ارج ح��دود ھ��ذا ال��ف��ض��اء 
االلكتروني لیتخذ لنفسھ وجودا على ال�ورق, ی�ت�ح�ول 

 واألمل واالمنیات.  الى تاریخ یشي باألحالم
النص ھو انثیال ألفكار غنی�ة, وھ�و عص�ارة ت�ج�رب�ة 
ثریة؛ ادبیة, وفنیة, وواقعیة, وت�اری�خ�ی�ة, وج�م�ال�ی�ة, 
ونفسیة أثارتھا لحظة عاطفیة جم�ال�ی�ة ت�ن�اغ�م�ت م�ع 

  مشھد البحر وھمھمة امواجھ الحائرات.
 
ھي أفكار نفسیة ألنھا ُكتبت بفلتر التداعي النفسي  -1

لألحداث ومن زاویة الرؤیة الشخصیة للمتحدث داخل 
یقارن بین مت�ض�ادات م�ت�ن�وع�ة, ی�ج�ري   النص الذي

حس��م افض��ل��ھ��ا م��ن خ��الل الص��راع داخ��ل الوع��ي 
المتحدث ال�ذي ی�ق�دم اح�داھ�م�ا ع�ل�ى األخ�رى. وم�ن 
االمثلة على فقرات الت�ن�اق�ض ف�ي ال�ن�ص, ھ�و م�ث�ال 
المقاربة بین والدتین: احدھما على ضفاف المت�وس�ط 

 وھي سعیدة, واالخرى, في مكان اخر وھي تعیسة. 
وھنا تكمن اھمیة الم�ق�ارن�ة... ال�م�ت�ح�دث ف�ي ال�ن�ص 
یبین تعاسة الوالدة في بلده وھو یرجو ان تك�ون ھ�ي 
االخرى سعیدة ایضا مثل ب�ق�ی�ة ال�والدات ف�ي ام�اك�ن 

  اخرى.
 
جم�ال�ی�ة ال�ن�ص الش�ع�ري ت�ك�م�ن ف�ي االس�ت�خ�دام  -2

المتفرد للغة وش�ح�ن اش�اری�ت�ھ�ا ب�م�ع�اٍن م�ت�واص�ل�ة. 
م�ح�م�ل�ة ب�إش�ارات م�ت�واص�ل�ة   -مثالً   –مفردة(الحلم) 

تعبر عن مكنونات ما یریده المتحدث من خالل ق�ی�ام�ھ 
ب االشارة الى الحلم الذي یعتمل ف�ي خ�اط�رة وال�ذي 
یتمنى ان یتحقق. ویتجلى حلم ال�م�ت�ح�دث ب�ال�ح�ص�ول 
على (السعادة) لیس اكثر من ذل�ك. ھ�و حص�ل ع�ل�ى 
سعادة مؤقتھ من خالل مروره بطرقات (جورین) لكن 

 ھدفھ االساسي ھو السعادة الدائمة في بلده:
  "أمامك...

 افرش لك ذاك الحلم البعید أمامك ،
 ألقي في دورب (جورین) القدیمة،

 قصة غامضة،
 تتوسد حانات البلدة،

 التي یلفھا أثر الضباب،
 وھي تختلس النظر لحظة،

 وخزة األلم،  لتبعد
 التي تطارد نوم الكاھن ،
  وھو یعمد صغار النحل،

 في فناء الكنیسة."
 

من وجھة ن�ظ�ر ال�م�ت�ك�ل�م ف�ي ال�ن�ص الش�ع�ري ف�ان 
السعادة تكمن في االبتعاد عن األلم. وھو ھن�ا یص�رح 
بذلك علنا عندما یتمنى ان تبت�ع�د ع�ن�ھ (وخ�زة األل�م) 
لیشتكي قص�ت�ھ ال�غ�امض�ة ل�ل�م�دن ال�غ�ری�ب�ة ول�ل�م�دن 
القدیمة وللمدن السعیدة: ھو یشحذ جمالھا وعراقتھ�ا 

 وسعادتھا لعلھا تضفي على بلده مثلھا.

ویستمر الحلم لی�رتس�م ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة م�ل�ك�ة ت�وزع  -3
 الشھد االخیر على الھائمین:

 "یرتسم الضوء بصورة ملكة،
  الشھد األخیر بجنون،  توزع

  مع صورة لمعبد،
 تتساقط منھ،

  كلمات األمس،
 التي محتھا تعاسة السنین"

 
تھیمن صورة البحر المتوسط ع�ل�ى ف�ك�رة ال�ن�ص  -4

الشعري؛ فتصبح تارة اشارة متعددة الم�ع�ان�ي, وت�ارة 
اخرى رمزا لل�ع�ط�اء, وث�ال�ث�ة ع�الم�ة ع�ل�ى ال�ح�ن�ی�ن 
والنماء. المتحدُث مبھوٌر بالم�ت�وس�ط. اس�الف�ھ ك�ان�وا 
ایضا بھ مبھورین وبسواحلھ مولعین. كانوا ی�رك�ب�ون 
امواجھ في رحالتھم ف�ط�م�رت ام�واج�ھ اع�داد ھ�ائ�ل�ة 
منھم, فاخذوا ال یخشونھ بالرغم من انھ�م اس�م�وه ب 
(بحر الظلمات) واستم�روا ی�رك�ب�ون�ھ. ھ�ن�اك تش�ت�غ�ل 
مفردة البحر كعالمة. ثم تغدو رمزا للح�ن�ی�ن والش�وق 
والحلم عندما یشعر المتحدث بالسعادة عن�د ش�واط�ئ�ھ 
الحنینة. ومفردة البحر ھي اش�ارة م�ت�ع�ددة ال�م�ع�ان�ي 
فھي تارة تشیر الى السعادة, او الجمال, او ال�ع�ط�اء, 

  وحسب ورودھا في النص.
 
النص یعبر عن افكار متعددة تتراوح بین الش�غ�ف  -5

ب�ج�م�ال ال�م�ت�وس��ط وع�ذوب��ة ال�ح�ی��اة ع�ن�د س�واح�ل��ھ 
االلیفة ... والتي قد تكون مخیفة؛ عندما یثور فتتالطم 
امواجھ المزمجرة ... وبین الرؤیة الثاقبة للم�س�ت�ق�ب�ل 
التي تمر من خالل التناق�ض وال�ت�ض�اد ب�ی�ن ال�ح�االت 
المختلفة والمتعددة. ل�ذل�ك ف�ان ال�ن�ص یش�ي ب�ن�ظ�رة 

 ثاقبة وواضحة للمستقبل ال تبشر بأي أمل:
 "تھز الفراشة خصرھا الوثیر،

 تبتھج بھذا السحر القادم،
  من كوكب تتناثر حولھ،

 امنیات في طریقھا للفناء."
 قد تنتھي األمنیة عند مغادرة شواطئ المتوسط

 او عند ترك مدینة ارتبطت بذكریات محددة
 او عند تالشي الحلم

 او عند ھروب الفراشات
 او عندما تبدد كلمات القصیدة

 ثم یأتي الذبول, الذي قد یھیمن
 اذا لم یجري االشتغال على حلم آخر جدید!

الق�ص�ی�دة ب�ح�اج�ة ال�ى ع�ن�وان وان�ا اق�ت�رح اح�د  -6
 العنوانات االتیة:

 " احالم وفراشات"
 " احالم وكلمات"

 "سحر الفراشة الوثیر"

ا ط  أ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتابة الناقد، البروفیسور 

 سطام الجمیلي أحمد المال

 ا وازل                     
 

 عصام سامي ناجي / مصر    
 

* في ندوة ذلك الكاتب والروائي الشھیر...في ساقیة الصاوي بحي الزمالك والتي حضرتھا بالصدفة، وكانت ضیفتھا كاتبة 
م المھم ھاجم ذلك الروائي 2013في مارس   ألمانیة قد أصدرت كتابا عن ثورة ینایر الخالدة وكان ھذا إن لم تخوني الذاكرة

وھو كانت  لیھ في مداخلة طویلةبوست، ولم یكتفي بھذا بل ھاجم أیضا بعض رموز ثورة ینایر، طبعا أنا قومت بالرد ع الكاتبة األلمانیة وأتى علي ذكر حوارا لھ مع الواشنطن
دیمقراطیة الولیدة التي ال حجتھ ضعیف، وكان یفتقد المنطق ... اآلن أنا أتساءل أین ذلك الكاتب الحنجوري!؟ الذي صدعنا بالصراخ في العھد السابق، وأظھر خوفھ علي

  خرجت من رحم ثورة ینایر
تعمل أستاذة لألدب األلماني بجامعة  وكانت تتولى الترجمة صدیقة لھا .. وبعد انتھاء تلك الندوة ذھبت لتلك الكاتبة األلمانیة وأخبرتھا أنھا أخطأت حین قبلت دعوة ذلك الكاتب

  القاھرة.
اناتھم، أدافع عن قضایا إلي المھمشین الذین ال یجدون من یتحدث عن مع أنحاز دائما -فقط قناعاتي  -* علي المستوى الشخصي أنا كاتب مستقل، ما تحركني ھي قناعاتي 

مھما كانت   انب الخطأ وأن ال أرھن قلمي، وأن ال أقف في الج لھ، ما یعنیني أن ال أخسر ذاتي،  أمتي العربیة، موضوع الشھرة ال یشغل أي حیز من تفكیري وال أسعى
س علي سبیل المثالیة بھ، ما سبق لی اإلغراءات والمكاسب التي سأحصلعلیھا، رفضت الكثیر مما یمكن أن یعتبرھا البغض فرص ألنھا ببساطة شدیدة تتعارض مع ما أؤمن

     من األبجدیات التي حددتھا حین سلكت طریق الكتابة الشاق والمتعب.  المفرطة، ما سبق
بلغ مالي كبیر، فرفض الشاي, وتلك العبوات تحمل اسم عرابي مقابل م * عرض أحد تجار الشاي علي الزعیم أحمد عرابي حین كان فى المنفى أن یقوم بتعبئة عبوات من 

  جھات مشبوھة. الذي یحصل علیھ من من یبیع أسمھ ونفسھ من أجل الفتات  أسمھ فقد باع نفسھ، واآلن نرى من الكتاب وغیر الكتاب الزعیم عرابي وقال: من باع



اإلضافة ھي نسبة بین اسمین، یكتسب األول   
التعریف من الثاني إْن كاَن الثاني معرفة نحو: 

  دیواُن زھیٍر،
أو یكتسب األول التخصیص من الثاني إن كان 

 الثاني نكرة، نحو: دیواُن ِشعٍر.
یُسمى األول مضافاً، ویُعرب حسب موقعھ ف�ي 
ً إل�ی�ھ وی�ك�ون  الجملة، ویُسمى الثان�ي ُمض�اف�ا

 حكمھ الجّر.
یُحذف تنوین المفرد وجمع ال�ت�ك�س�ی�ر وج�م�ع 
المؤنث السالم، وتحذف ن�ون ال�م�ث�ن�ى ون�ون 

 جمع المذكر السالم من المضاف:
ك��ّرم��ن��ا ش��اع��َر األمس��ی��ِة، حض��َر ض��ی��وُف 
بنا ب�ُم�ت�ابِ�ع�اِت م�وق�ِع�ن�ا، ن�ج�َح  المھرجاِن، رحَّ

 صدیقا حساٍم، اعتصَم موظفو الوزارة.
.................. 

اختلف النحاة في ع�ام�ل ال�ج�ّر ف�ي ال�م�ض�اف 
 إلیھ، وھناك رأیان:

�ح ع�ن�د  -األول مجرور بالمضاف، وھو الُمرجَّ
 األغلبیة.

مجرور بواحد من ث�الث�ة ح�روف ج�ّر  -الثاني
 ُمقدَّرة قبلھ، ھي: (ِمْن، في، الالم).

ً ل�ل�م�ض�اف؛  -أ إذا كان الم�ض�اف إل�ی�ھ ج�ن�س�ا
 فاإلضافة بتقدیر (ِمن)، نحو:

أُھدیِك سواَر ذھٍب، التقدیر: أُھدیِك سواراً ِم�ن 
  ذھٍب.

 ھذا ثوُب حریٍر، التقدیر: ھذا ثوٌب ِمن حریٍر.
إذا ك�ان ال�م�ض�اف إل�ی�ھ ظ�رف�اً وق�ع ف�ی�ھ  -ب

 المضاف، فاإلضافة بتقدیر (في)، نحو:
{بَْل َمْكُر اللَّیِْل َوالنَّھَاِر}. التقدیر: مكٌر في اللیل 

 والنھار.
إذا لم یتعین تقدیر (من أو ف�ي) ف�اإلض�اف�ة  -ج

  بتقدیر (الالم)، نحو:
ھذا كتاُب سعٍد، التقدیر: كت�اٌب لس�ع�ٍد. ع�ث�رُت 

 على روایِة سعاَد، التقدیر: روایٍة لسعاَد.
.................... 
  اإلضافة نوعان:

اإلضافة المحضة، المعنویة: ھي التي تفی�د  -1
 المضاف:

تخصیصاً، إذا ك�ان ال�م�ض�اف إل�ی�ھ ن�ك�رة،  -أ
 نحو: قرأْنا قصیدةَ شاعٍر.

تعریفاً، إذا ك�ان ال�م�ض�اف إل�ی�ھ م�ع�رف�ة،  -ب
 نحو: زاَرنا أبو زیٍد.

ال یجوز إضافة (األلف والالم) ل�ل�م�ض�اف ف�ي 
 حال كانت اإلضافة محضة، فال تقل:

 (ھذا الكتاُب حامٍد)، الصواب: ھذا كتاُب حامٍد.
.................... 

اإلضافة غیر المحضة، اللفظیة: ھي ال�ت�ي  -2
ال تفید المضاف تخصیصاً وال تعریفاً، بل تفی�د 

 التخفیف.
ویتمیز ھذا النوع من اإلضافة ب�أن ال�م�ض�اف 
وصٌف یشبھ الفعل المضارع ( اس�م ال�ف�اع�ل، 

  اسم المفعول)
بمعنى الحال أو االستقبال، و(الصفة المشبھة)

 ، نحو:
ھذا قاتُل الشھیِد اآلَن، تلَك محم�ودةُ األخ�الِق، 

 ھذا حَسُن النوایا.
أصل ھذه الجمل: (ھذا قاتٌل الشھیَد اآلَن، ت�ل�َك 

 محمودةٌ أخالقُھا، ھذا حَسنَةٌ نوایاهُ).
أفاد ھذا النوع من اإلض�اف�ة؛ ال�ت�خ�ف�ی�ف، أي 
(التخلص من التنوین) عندما أضیف ال�وص�ف 

 إلى معمولھ.
ع�الم��ة ال��ن��وع ال��ث��ان��ي م��ن اإلض��اف��ة (غ��ی��ر 
) ال�ُم�ت�خ�ص�ص�ة  المحضة) أن تدخل علیھ (ُربَّ

 بالنكرات:
ُربَّ زائِرنا ال یُطیُل، وتوصف بھ النكرة، نحو: 

 {ھَْدیاً بَالَِغ الَْكْعبَِة}.
القیاس أّال تدخل (األلف والالم) على المض�اف 
  إذا كانت اإلضافة غیر محضة؛ لكن یجوز ذلك

بشرط أن تدخل (األلف والالم) على ال�م�ض�اف 
 إلیھ أیضاً، أو ما یضاف لھ المضاف إلیھ:

 ھذا الشاكُر الفضِل، ھذا الشاكُر فضِل األستاِذ.
ھن�ا ال یُش�ت�رط دخ�ول (األل�ف وال�الم) ع�ل�ى 
المضاف إلیھ إذا كان المضاف مثنى أو ج�م�ع 

 مذكر سالماً:

 
 

 جاَء الضاربا زیٍد، اللعنةُ على قاتلِي أحمَد.
............... 

 األسماء التي تلزم اإلضافة:
ما ی�ل�زم اإلض�اف�ة ل�ف�ظ�اً وم�ع�ن�ى: أي ال  -1

  یستعمل مفرداً بال إضافة، نحو:
 (عنَد، لَدى، قُصارى، ُحمادى، سوى).

منھا ما ال یضاف إال إل�ى الض�م�ی�ر: (وح�َدَك، 
 لبَّیَك، دوالَیَك، َسعَدیَك).

ھناك أسماء تلزم إض�اف�ت�ھ�ا ل�ج�م�ل�ة: اج�ل�ْس 
 (حیُث) یجلُس أبوَك، أو (حیُث) أبوَك جالٌس.

حضرنا (إْذ) أنت جالٌس، حضرنا (إْذ) جلس�َت. 
(وأنْتُْم حیْنَئٍِذ تَنْظُرْون} ھنا ُحذفت الجملة الت�ي 

 أضیفت
 لھا (إذ) وَعوَّض عنھا التنوین.

ال تضاف (إذا) إال لجملة ف�ع�ل�ی�ة: {َوإَِذا قُ�ِرَئ 
 الْقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَھُ}. ھذا رأي البصریین.

أم��ا إذا دخ��ل��ت (إذا) ع��ل��ى ج��م��ل��ة اس��م��ی��ة، 
فالبصریون یرون أن ما بعدھا ف�ع�ل م�ح�ذوف 

  یفسره نفس الفعل الموجود في الجملة:
{َوإَِذا الَْمْوُؤْوَدةُ ُسئِلَْت}. التقدیر: وإذا ُس�ئِ�ل�ْت 

ف�اع�ل  -بنظ�رھ�م -الموؤدةُ ُسئِلْت. (الموؤودةُ)
 لھذا الفعل المحذوف.

أما الكوفیون واألخفش فیرون أن االس�م ب�ع�د 
(إذا) مبتدأ، وال تقدیر لفعل محذوف، وج�ّوزوا 

  ذلك.
من الكلمات التي بمع�ن�ى (إْذ) ب�ك�ون�ھ�ا ظ�رف�اً 
ماضیاً غیر محدود ؛ یجوز إضافتھ�ا ل�ل�ج�م�ل�ة 

  االسمیة أو الفعلیة:
(ح��ی��ن، وق��ت، زم��ان، ی��وم): (زرن��اَك ح��ی��َن 
نجْحَت، ووقَت سِمعنا بنج�اِح�َك، وزم�اَن ك�ن�َت 

 جاَرنا، ویوَم أنَت ناجٌح)
(ِكال، وِكلتا) من األسماء الم�الزم�ة ل�إل�ض�اف�ة 

 لفظاً ومعنى:
عندما یُضافان لالسم الظاھر یُعامالن م�ع�ام�ل�ة 
االسم المقصور؛ رفعاً ونصباً وجّراً: : فاَز ِك�ال 

  الّالعبَیِن،
�ھ�ن�ا إل�ى ك�ال  استقبلنا ِكلتا الّ�الع�ب�تَ�ی�ِن، ت�وجَّ

 الّالعبیِن.
عندما یتصالن ب�الض�م�ی�ر یُ�ع�ام�الن م�ع�ام�ل�ة 
المثنى، باأللف رف�ع�اً وب�ال�ی�اء نص�ب�اً وج�ّراً: 

  حضَر ِكالھُما، قابلُت كلَیِھما،
بُت بكلتَیِھما.  رحَّ

....................... 
من األسماء المالزم�ة ل�إل�ض�اف�ة (ل�ُدْن): ھ�و 
ظرف البتداء ال�غ�ای�ة ف�ي ال�زم�ان وال�م�ك�ان، 

 وغالباً ما تُجّر ب(ِمْن):
{لِیُنِْذَر بأَساً َشدیداً ِمْن لُدنِْھ}. ھي مبنیة ع�ل�ى 
السكون عند العرب، و(قیس) تُعربھا، وم�ن�ھ�ا 

  قراءة أبي بكر عن عاصم:
{لِیُنِْذَر بأَساً َشدیداً ِمْن ل�ُدنِ�ِھ}. ل�ق�د ج�رَّ ن�ون 

 (لُدْن) على لغة (قیس).
یُج�رُّ م�ا ب�ع�د (ل�ُدْن) ب�اإلض�اف�ة، إال (غ�دوة) 
فینصبونھا على التمی�ی�ز، وف�ي نص�ب�ھ�ا آراء 

 أخرى، واستشھدوا ببیت مجھولة نسبتھ:
"وَما َزاَل ُمْھِري َمْزَجَر ال�َك�لْ�ِب ِم�نْ�ھُ�ُم... لَ�ُدْن 

 ُغْدَوةً َحتَّى َدنَْت لِغُُرْوِب".
من األسماء المالزمة لإلضافة (مَع): ھي اس�م 
لمكان االصط�ح�اب أو وق�ت�ھ، وھ�ي م�ع�رب�ة، 

  الشائع فیھا فتح العین،
ز سیبوی�ھ ب�ن�اء ع�ی�ن�ھ�ا ع�ل�ى الس�ك�ون  وجوَّ
للضرورة الشعریة، لكنھا لغة (ربی�ع�ة)، وم�ن 

  شواھد النحاة بیت لجریر بن عطیة

 یمدح ھشام بن عبد الملك:
"فَِریِشي ِمنُكُم، وھَ�واَي َم�ْع�ُك�م... وإْن ك�انَ�ْت 

 ِزیاَرتُُكم لَِماَما".
.............. 

ما یلزم اإلضافة معنى دون لفظ: یج�وز أن  -2
یستعمل مفرداً بال إضافة، نحو: (ك�ّل، ب�ع�ض، 

 جمیع، أّي).
 ( من األسماء المالزمة ل�إل�ض�اف�ة م�ع�ن�ًى (أيُّ
وت��أت��ي: (ش��رط��ی��ة، اس��ت��ف��ھ��ام��ی��ة، ص��ف��ة، 

 وموصولة).
الشرطیة: أيَّ كتاٍب تقرأْ أق�راْ. ھ�ي ج�ازم�ة  -أ

لفعل الشرط وجوابھ. تُضاف ل�ل�ن�ك�رة ال�م�ف�رد 
 والمثنى والجمع،

 وللمعرفة المثنى والجمع عدا المفرد.
االستفھامیة: أيُّ الفریق�ی�ِن ف�اَز؟. تُض�اف  -ب

 للنكرة والمعرفة، المفرد والمثنى والجمع.
الصفة: عندي صدیقٌ أيُّ صدیٍق. ال تضاف  -ج

 إال إلى نكرة. (مالزمة لإلضافة معنى ولفظاً).
الموصول�ة: یُس�ع�دنُ�ي أیُّ�ھ�م ح�اض�ٌر. وق�د  -د

شرحنا ذلك في محاضرة األسماء الموصول�ة، 
 وال تضاف
 إال لمعرفة.

.................... 
أحكام األس�م�اء ال�ت�ال�ی�ة: (غ�ی�ر، ق�ب�ل، ب�ع�د، 
َحْسب، أّول، دون، أمام، خلف، ف�وق، ت�ح�ت، 

 یمین، شمال):
(تُعرب) إذا أضیفت لفظاً: أُھ�دی�ُت ك�ت�اب�اً ال  -أ

 غیَرهُ. انظْر أماَمَك وال تلتفْت خلفََك.
ن) إذا ُحذف المض�اف إل�ی�ھ ونُ�وَي  -ب (ال تُنوَّ

 اللفظ، كما في بیت شعر غیر منسوب لقائل:
"َوِمْن قَبِْل نَاَدى كلُّ َمْولَى قََرابَةً... فََما َعطَفَ�ْت 

 َمْولًى َعلَیِْھ العََواِطُف". التقدیر: ِمْن قبِل ذلَك.
ن) إذا ُحذف المض�اف إل�ی�ھ ول�م یُ�ن�َو  -ج (تُنوَّ

لفظھ وال معناه ، وتُعامل معاملة ال�ن�ك�رة، م�ن 
 ھذا قراءة َمن قرأَ:

{�ِ األمُر ِمْن قبٍل ِوِمْن بَ�ْع�ٍد}، وم�ن ش�واھ�ده 
 بیت لیزید بن الصعق:

أك�اُد أََغ�صُّ …  "فَساَغ لَِي الشراُب وكنُت قَبْالً 
 بالماِء الحمیِم".

(تُبنى) على الضّم إذا ُحذف الم�ض�اف إل�ی�ھ  -د
ونُوي معناه دون لفظ�ھ: {�ِ األم�ُر ِم�ْن ق�ب�ُل 

 ِوِمْن بَْعُد}.
قال أبو النجم العجلي یصف فرساً: "أق�بُّ ِم�ْن 

  تحُت عریٌض من عِل"
................. 

یُحذف المضاف لوجود قرینة تدل علیھ، ویأخذ 
 المضاف إلیھ حكمھ لقیامھ مقامھ:

{وأُْشِربُوا في قُلُوبِِھُم الِعْجَل}. التقدیر: أُشِربوا 
 في قلوبِھم ُحبَّ العجِل.

 {َوَجاَء َربَُّك}. التقدیر: جاَء أمُر ربَِّك.
................. 

قد یُح�ذف ال�م�ض�اف وی�ب�ق�ى ال�م�ض�اف إل�ی�ھ 
مجروراً، في حال ُعطف المحذوف على مماثل 

 لھ.
من الشواھد بیت ألبي داود اإلی�ادي، واس�م�ھ 

 جاریة بن الحجاج:
"أَُكلَّ امِرٍئ تَحَسبیِن امَرأً... وناٍر تََوقَُّد بِالَّ�ل�ی�ِل 

  نارا".
التقدیر: وكلَّ ناٍر، فقد عطف (كّل) الثانیة على 
(كّل) األولى، وحذف الثانیة، وأبقى ال�م�ض�اف 

 إلیھ (نار) مجروراً.
......................... 

یُحذف المضاف إلیھ وی�ب�ق�ى ال�م�ض�اف ع�ل�ى 
وضعھ كما لو كان مضافاً، ویُحذف تنوینھ، إذا 

  ُعطف على المضاف
اسم مضاف إل�ى م�ث�ل ال�م�ح�ذوف م�ن االس�م 

 األول: قبََّل األُب رأَس وَجبیَن ابنتِِھ.
لقد ُحذف ما أضیف إلیھ (رأس) وھو (ابنت�ھ)، 

 التقدیر: (قبََّل األُب رأَس ابنتِِھ وَجبیَن ابنتِِھ).
............ 

یجوز الفصل بین المضاف (المصدر، أو اس�م 
الفاعل)، والمضاف إلیھ، والفاصل م�ا نص�ب�ھ 

 المضاف من مفعول بھ،
 أو ظرف، أو شبھھ.

جاء في قراءة ابن عامر: {َوَكَذلَِك ُزیَِّن لِ�َك�ثِ�ی�ٍر 
ِمَن الُْمْشِرِكیَن قَتُْل أَْوالَدِھْم ُشَرَكائِھُْم}. التقدیر: 

 قتُل شركائِِھم أوالَدھم.
أعجبني ضرُب الكرةَ زیٍد. الت�ق�دی�ر: أع�ج�بَ�ن�ي 

 ضرُب زیٍد الكرةَ.
ً ن�ف�ِس�َك  جاء عمَّن یوثق بعربیتھ: "تْرُك ی�وم�ا
وھواھا؛ سعٌي لھا في َرَداھا". التق�دی�ر: ت�ْرُك 

 نفِسَك یوماً...
........... 

قد یُفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بالقََسم: 
 ھذا أخو وهللاِ زیٍد. التقدیر: ھذا أخو زیٍد وهللاِ.

قد یُفصل بینھما بأجنبي من المضاف، الشاھ�د 
 في بیت ألبي حیَّة النمیري یصف رسم دار:

"كما ُخطَّ الكتاُب بَكفِّ یَْوماً... یَھُ�وديٍّ یُ�ق�ارُب 
  أو یُزیُل".

التقدیر: بكفِّ یھوديٍّ یوماً، و(یوم�اً) م�ع�م�ول 
 (ُخطَّ)، أجنبي من (كّف).

قد یُ�ف�ص�ل ب�ی�ن�ھ�م�ا ب�ال�ن�ع�ت، ك�م�ا ف�ي ب�ی�ت 
 للفرزدق، ھمام بن معاویة:

"َولَئِْن َحلَفُْت َعلَ�ى یَ�َدیْ�َك ألْح�لِ�فَ�ْن... بِ�یَ�ِم�یْ�ِن 
أَْصَدَق ِمْن یَِمیْنَك ُمقْ�ِس�ِم". ال�ت�ق�دی�ر: ب�ی�م�ی�ِن 

 ُمقِسٍم أصدَق من یمینَِك.
قد یُفصل بینھما ب�ال�ن�داء: ھ�ذا ع�ھ�ُد ی�ا ھ�ن�ُد 
شاعٍر صادِق العھِد. التقدیر: یا ھنُد، ھذا عھُد 

 شاعٍر...
............ 

 المضاف إلى یاء المتكلم:
یُ�ك�س�ر آخ�ر ال�م�ض�اف إل�ى ی�اء ال�م�ت�ك�ل�م  - أ

(المفرد، أو جمع التكسیر، أو ج�م�ع ال�م�ؤن�ث 
  السالم،

أو المعتل الج�اري م�ج�رى الص�ح�ی�ح)؛ رف�ع�اً 
 ونصباً وجّراً، ویجوز تسكین الیاء وفتحھا:

��ب��ُت  حض�َر ص��دی��قِ��ي، أك��رم��ُت ص��دی��قِ��ي، رحَّ
بصدیقِي. مثلھا: أصدقائِي، وصدیقاتِي، َدلِوي، 

 ظبیِي.
المقصور المضاف إلى یاء المتكلم یُ�ج�ع�ل  -ب

كالمثنى المرفوع: عص�اَي، ف�ت�اَي، م�رع�اَي، 
 ھواَي.

المثنى المضاف إلى یاء المتكلم ف�ي ح�ال�ة  -ج
 الرفع تقول: نجَح صدیقاَي، ھذاِن كتاباَي.

 ، في حالة النصب والجّر تقول: قابلُت صدی�قَ�يَّ
. أُدغمت الیاء بالیاء وفُتح�ت  واشتقُت لصدیقَيَّ

 یاء المتكلم.
جم�ع ال�م�ذك�ر الس�ال�م ال�م�ض�اف إل�ى ی�اء  -د

.   المتكلم، تقول في الرفع: حضَر ُمشجِعيَّ
عُْوَي، فاجتمعت الواو والیاء  األصل حضَر ُمشجِّ
وَسبَقت إحداھما بالسكون؛ فقُل�ب�ت ال�واو ی�اًء 

  وأُدغمتا،
ثم قُلبت الضمة في العَین كسرة لتناسب الیاء، 

 وفُتحت یاء المتكلم.
وفي حالت�ي ال�ن�ص�ب وال�ج�ّر ت�ق�ول: ش�ك�رُت 

. ، سالمي إلى ُمحبِّيَّ  ُمحبِّيَّ
األصل شكرُت ُمحبِّیَن لي، وسالمي إلى ُمحبِّیَن 
لي؛ ُحذفت النون لمتطل�ب�ات اإلض�اف�ة، وال�الم 

 في (لي)
 وأُدغمت الیاء بالیاء، وفُتحت یاء المتكلم.

االسم المنقوص المض�اف ل�ی�اء ال�م�ت�ك�ل�م،  -ه
. أُدغمت الیاء بالیاء وفُتحت  تقول: ھذا محاِميَّ

 یاء المتكلم.
.............. 

مع أطیب التحایا لكل َمن یُ�ت�اب�ع م�ح�اض�رات�ي 
ص�ی�ن وغ�ی�ر  باھتمام، ویستفید منھا، الُمتخصِّ

صین.  الُمتخصِّ
 (النداء). 27نلتقي في الحلقة 
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فكما للسرد  كینونة زمنی�ة یس�ج�ل   
من خاللھا  الكاتب زمنھ النفسي ف�ي 
الزمن الكوني على حد  تعبیر "ب�ول 
ریكور" والن المستق�ب�ل اھ�م زم�ن 
ن��ف��س��ي ب��م��ا ھ��و زم��ن االح��ت��م��ال 
والتوقع وزم�ن االم�ل واالن�ت�ظ�ار.. 
ھذا ما لمستھ في الخیّال بإضم�ام�ت�ھ 
الش�ع��ری�ة (س��ب�أ أخ��رى) ط��ب��ع�ت��ھ��ا 
االولى من منشورات ات�ح�اد االدب�اء 

 .2021والكتاب في العراق 
(سبأ أخرى) عنونة م�رك�ب�ة(ج�م�ل�ة 
اسمیة) م�ك�ان�ی�ة اس�ت�ن�ب�اط�ی�ة م�م�ا 
یمن�ح�ھ�ا مس�اح�ة ت�أوی�ل�ی�ة أوس�ع، 
اعتمد الش�اع�ر ع�ن�وان االس�ت�ن�ب�اط 

ال�ذي ق�د ورد  1المعجمي الص�ری�ح
أحد عنونة نصوصھ في مج�م�وع�ت�ھ 
الشعریة ك�م�ا ھ�و ص�ری�ح�اً وی�ق�دم 
نفسھ على انھ مفتاح تأویلي یس�ع�ى 
الى ربط القارئ بنسیج النص وھ�ي 
اإلشارة األولى التي یرسلھا الشاع�ر 
إلى قارئھ ،جاءت ال�ت�س�م�ی�ة  ع�ل�ى 
أحد قصائد الم�ج�م�وع�ة ت�ح�م�ل ف�ي 
طیاتھا بعدا زمنیاً (س�ب�أ) ال�م�م�ل�ك�ة 
المعروفة لدى الجمیع لكن ماذا أراد 
الش�اع�ر ب��ل�ف�ظ (أخ��رى)؟ ھ�ل أراد 
معنى حاضرا أو زم�ن�اً اس�ت�ش�راف�ی�ا 
وقوعھ في زمن المستقبل، أو رب�م�ا 
یوتوبیا الش�اع�ر، ف�م�ن خ�الل ت�ل�ك 
العنون�ة أح�دث م�ف�ارق�ة الس�ت�خ�دام 
الس��ائ��د م��ن  ال��ل��غ��ة وب��ق��در ت��ل��ك 
المفارقة  تخلق الدھشة التي تع�ط�ي 
العمل اإلب�داع�ي (ش�ع�راً أو س�رداً) 

 سمتھ اإلبداعیة . 
تراوحت مجموعت�ھ الش�ع�ری�ة ب�ی�ن 
قصائد النثر والتفعیلة جاءت م�ع�ظ�م 
عناوینھا بلغٍة انزیاحیٍة وھ�ي س�م�ة 
أسلوبی�ة ب�وص�ف�ھ�ا ان�ح�راف�ا وھ�ي 
قضیة اساسیة في تشكیل ج�م�ال�ی�ات 
النص األدبي، حی�ث خ�رج الش�اع�ر 

 في كالمھ إلى نمط غیر مألوف :
رى/ أنیس النوى/ تلویح�ھ  (خمر السُّ
القلق /ازرع لھم قمرا/برق التج�ل�ي/ 
فجر الطباشی�ر/ف�ج�ر ال�خ�ط�ى/ن�خ�ب 

   2الحلم/أنغام الحجب/ حداء القلب/)
وجدت لمسة وتقنی�ة ج�دی�دة، ح�ی�ث 
جع�ل الش�اع�ر ل�ك�ل ع�ن�ون�ة ع�ت�ب�ة 
ھامش�ی�ة أس�ف�ل ال�ع�ن�وان ال�ف�رع�ي 
عبارة عن أق�وال انس�ك�ب�ت  ل�غ�ت�ھ�ا 
سائغة حاملة في ذاتھا رؤیا م�ع�ی�ن�ة 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى زم��ن ح��اض��را او 

 استشرافا زمنیا :
سیأتي  الذي قد كان/  س�ی�ظ�ل ذل�ك 
الفجر معلقا ب�األف�ق... ح�ت�ى ی�ك�ون 

 9ص
أنیس النوى/  ربما س�ت�ك�ون ش�ی�ئ�ا 

 18آخر في السماء ص
مطر م�ك�رر/  ال ش�يء... س�ی�ك�ون 

 39مختلفاً عما كان  ص
ال وقت لي/ لن تست�ط�ی�ع أن ت�رس�م 

 46الوقت... فھو ال مكان لھ  ص
ما بی�ن  ق�وس�ی�ن/  س�أم�أل ال�ك�أس 

 52ثانیة أیھا النّدیم ص
مالذ /  كل فكرة مؤجلة م�الذ   ص 

58 
ف��ج��ر ال��خ��ط��ى/ أخ��ی��راً... س��ی��درك 

 65التراب أنھ على خطأ   ص
أنغام الُحجب/  یا روض�ة ال�ق�ل�ب ... 

 71ما زلت أصلي على ُعشبِك  ص
ی�ظ�ھ��ر اس�ت��خ�دام ال��م�ك�ث��ف لص��ور 
الزمن بشكل ی�ت�م�اھ�ى م�ع م�ك�ن�ون 
وخلجات الشاعر وعالمھ ال�خ�ارج�ي 
في مجموعتھ الشعریة (سبأ أخرى) 
محاوالً  تعقب تش�ك�ی�الت�ھ ال�زم�ن�ی�ة 
ورؤاه، وات�ح�س�س ط�ب��ی�ع�ة ال�ف�ع��ل 
وتالحمھ ب�ی�ن ال�م�اض�ي وال�ح�اض�ر 
والمستشرف م�ن ال�زم�ن ال�م�رت�ب�ط 
بالنفس وزمنھا ل�ی�ش�م�ل ك�ل م�ا ل�ھ 
عالقة، ایجابا او س�ل�ب�ا م�ت�ف�ائ�ال أو 
متشائما .یتج�ل�ى ف�ي األف�ع�ال ال�ت�ي 
وظفھا: (سیبقى، سیعبر، ستعذرھ�ا، 
سیْعرى، ستُرفع، سیرزق، س�ی�أت�ي، 
س��ـ��أرت��ح��ل، س��ی��ن��ب��ث��ق، س��ت��ظ��م��أ، 

 ستنسى، سأمأل، سیدرك)
 22لنا لقاء غداً ص

 ال وقت  یعلمھ
ؤى یوماً   من مستحیل الرُّ

 سینبثق
 8وفي نصھ: ص

 سیبقى
 كما الحلم الشفیف مھاجراً 

 فمن قصِب االحالم 
 ترى السَّرائرُ 

 
 ترى السَّرائرُ 

یستشرف الشاعر ال�ق�ادم م�ت�ج�اوزا 
س�ی��الن ال��زم�ن ال��ك��ون��ي  ال��رت��ی��ب 
محاوال ب�ل�وغ ال�م�س�ت�ق�ب�ل م�ت�ف�ائ�ال 
یضمد جراحھ یتجلى ذل�ك ف�ي نص�ھ 
من قصیدة (س�ی�أت�ي ال�ذي ق�د ك�ان 
سیظلُّ ذلك الفج�ر م�ع�ل�ق�اً ب�االف�ق... 

 9حتى یكون)ص
 سیعبُرُ 

 ھذا الوقت من طرقاتھا
 قریباً 

 وفي عینیھ من عثراتھا
 سیعبُرُ 

 قوم الریح كل دقیقةٍ  
 الى واحة المعنى وّسِر شتاتھا

لھذا یعد عنصر الزمن عنصراً فن�ی�اً  
مھما، ووسیلة من وس�ائ�ل الش�اع�ر 
في تشكیل تجربتھ الشعری�ة، وظ�ف 
الشاعر مفردات االزمنة في مواط�ن 

 13عدة منھا:ص

 سیأتي 
 الذي قد كان قبل أوانھ

 فماذا سیبقى من كؤوسك
 ھاتھا

 منطق البوح:
منطق البوح  في ش�ع�ر ال�خ�یّ�ال م�ا 
یتعلق بالنزعة الصوفیة وم�ا ی�ن�ت�ج 
ع�ن�ھ م�ن ث�ن�ائ�ی�ات ض�دی�ة،وص��ال/ 
انق�ط�اع،ال�ق�رب وال�ب�ع�د، ال�ت�خ�ل�ي، 
والتحلي، انفص�ال/اتص�ال، وخ�اص�ة 
ع�ل��ى ال��م��س�ت��وى ال�دالل��ي ال�ع��الق��ة 
التقل�ی�دی�ة ب�ی�ن ال�ك�ل�م�ات ووس�ائ�ط 
المجاز، یدرك المتلقي ذلك ال�م�دل�ول  
باستعمال الذوق،  وال�ق�راءة ب�ع�ی�ن 
القلب معتمدا ع�ل�ى ق�ری�ن�ة الس�ی�اق 
الحالیة والمقام�ی�ة، وارى ان�ھ الب�د 
من قارئ مخ�ت�ل�ف ی�ت�زود ب�وس�ائ�ل 
تمكنھ التواصل من ف�ك ش�ف�رة ھ�ذا 
النمط ،واالفق الجدید ال�ذي ت�ح�م�ل�ھ 
النصوص والوضع التخیلي للش�اع�ر 
وعالقتھ بالم�ت�ل�ق�ي والس�ی�اق ال�ذي 
یجمعھما، كل فئة ثقافتھا و وضع�ھ�ا 
المعرفي  في الخوض في ال�م�ع�ارف 
وتلقیھا  وما ینتج من رؤى منب�ع�ھ�ا 
فعل الحب ومنطقھا البوح بھ وال�ت�ي 
یعبر عن�ھ ح�ال�ة ال�ت�ل�ق�ي ل�ل�خ�ط�اب 

 الصوفي  كما في قولھ :
 (برق التجلّي

الوصوُل... آخ�ر أالس�رار ال�ن�ائ�ی�ة) 
   29ص

 كلُّ البدایات سرٌّ 
 لم یصل أحدُ 
 لما تنْم َرَصدُ 
 فكیف یشرقُ 

 قمح الوصِل في لغتي 
 وعن حقولي 

 حفُل الماِء یبتعدُ 
ی��ّح��ِم��ل  الش��اع��ر نص��وص��ھ رؤاه 
ونظرتھ العمیقة  الى الحیاة وال�ك�ون 
(تأملي) یخاطب ال�ف�ك�ر وال�ع�اط�ف�ة، 
یثیر افكارا وتساؤالت، وھ�ذا راج�ع 
على ما یم�ت�ل�ك�ھ م�ن رص�ی�د ب�ی�ئ�ي 
وم�رج�ع�ی�ة ث�ق�اف�ی�ة ك�ان ب�اإلم�ك��ان 
رصدھا من قبل الق�ارئ س�واء ك�ان 
ال�ق��ارئ ال��وظ��ی��ف��ي  ال��ذي ی��ع��ت��م��د 
االستغراق في ال�م�ف�ردات ال�م�رئ�ی�ة 
المحسوس�ة وال�ح�ث ع�ن ال�م�ع�ان�ي 
الغریبة او ال�ق�ارئ ال�ع�ض�وي ال�ذي 
یتدخل في النص إلع�ادة ان�ت�اج�ھ او 
االتیان بن�ص م�واز ت�ب�ع�ا ل�ث�ق�اف�ت�ھ 

   16وقدرتھ االبداعیة :ص
 ولي مدائُن 

 من دخان أخیلتي
 أبوابھا

 بمرایا الثلج تكتحلُ 
 وحدي

 عن العالم الوھمي مختبئُ 
 ولسُت وحدي

 فباألسرار منشغلُ 
 أدقُّ باب سماء البئر مرتعشاً 

 یدي من الماء
 فوق الماء تنھملُ 

 أنا
 على ظھِر ھذا الحوت في سفرٍ 

 ولیس یا خضرُ 
 لي صبٌر فأكتِملُ 

 لغة الشاعر:
وظ�ف الش�اع��ر أس��ل�وب االن�زی��اح، 
أحاول التقص�ي ع�ن ھ�ذه ال�ظ�اھ�رة 

االسلوبیة في نمط أدبي مختلف م�ن 
حیث المرس�ل وال�ّرس�ال�ة والش�ف�رة  
وخاصة فیما یتعلق بال�ن�ص وال�ل�غ�ة 
الصوفیة، وال�رم�وز ال�ت�ي وظ�ف�ھ�ا، 
ك��ال���م��رأة/ ال���خ��م���رة/ وال���وص���ل/ 
والتجلي، وان اللغة العادی�ة ال ت�ف�ي 
بالتعبی�ر ع�ن ع�ال�م الص�وف�ی�ة وان 
ت�وظ�ی�ف الش�اع�ر ل�ل�غ�ة الص�وف�ی��ة 
بكثافتھ�ا ورم�زی�ت�ھ�ا ت�ث�ري ال�ن�ص 

وتتیح امكانات ثری�ة ل�ل�م�ت�ل�ق�ي ف�ي  
 تقصي المعنى:

 11سیَْعرى  ص
 جمال الورد من ندمائھ

 وحیداً 
 وما للكأس غیر سقاتھا

ال��خ��م��رة: وھ��ي ال��م��ح��دث��ة ل��ح��ال��ة 
السكر، وما من شاعر م�ت�ص�وف إال 
وكانت الخمرة اساساً  في قصائده ، 
وكیف ال وھي المتسع للقاء الحبی�ب 
والذوبان فی�ھ وف�ی�ھ�ا ت�ق�ول راب�ع�ة 
العدویة (مت�ص�وف�ة ع�رف�ت ب�ال�ح�ب 

 :3االلھي)
 كأسي وخمري والندیم ثالثة

 وأنا المشوقة في المحبة رابعة
 كأسي المسرة والندیم یدریھا

 ساقي المدام على المدى متتابعة
طواعیة اللغة، وقدرة الشاع�ر ع�ل�ى 
التنقل ب�ی�ن ال�ح�ق�ول ال�دالل�ی�ة، ف�ي 
أح�داث ھ��ذا ال��ن�وع م��ن االن��زی��اح، 
م�م�ت�ط��ی�ا ص��ھ�وة ال��م�ج�از او ك�م��ا 
یصورھا، ابراھیم أنیس:" كالط�ائ�ر 
الطلیق یحلق في س�م�اء م�ن خ�ی�ال 
وینشد الحریة فال یسمح لقیود اللغ�ة 

 .  4ان تلزمھ حداً معینا ال یتعداه.."
وع��ن��د  ال��ت��ق��ص��ي ع��ن م��واط��ن  
االنزیاح في النصوص ذات المن�ح�ى 

الص�وف�ي  ف�إن م�ج�م�وع�ة ال�خ�یّ�ال  
الشعریة تكاد تكون طاغیة ، كما ف�ي 

 نصھ : 
 (ما بین قوسین  

سأمأل ال�ك�أس ث�ان�ی�ةً أی�ھ�ا ال�ن�دی�م) 
 52ص

 كأن بلقیسَ 
 حین الخیُل راودھا

 تبایع الُحلَُم المنفيَّ  والحْصنا
 وأن لیَل بالدٍ 
 یشتھي قصباً 

 یحنُّ للوجع األسمى
 اذا غنّى

 وخمرةُ النّاي
 في قلبي تراقُصني

 وبي خیاالت صوفّي فما تُفنى
اذن فھذه المواضیع الثالث (الم�رأة، 
ال��خ��م��رة، ال��ح��ب االل��ھ��ي)، ھ��ي 
المواضیع االكثر التي ی�ن�زاح ف�ی�ھ�ا 
ال��ن��ص الص��وف��ي ع��ن غ��ی��ره م��ن 

 النصوص.
مفردات شاعرنا الخیّال تقوم بنیت�ھ�ا 
على التجافي عن المع�ن�ى ال�م�أل�وف 
كما في ق�ول�ھ ف�ي قص�ی�دت�ھ (ن�خ�ب 

 الحلم
 :   69ھو اآلن یبحث عنھ) ص

 كُحلٍم صبيٍّ 
 في الشناشیل ُمھَملُ 

 كأمٍّ 
 بھا نبُض الحنیِن یھرولُ 

 كقلٍب یدقُّ الریحَ 
 تحت قبابِھ ینام جنیُن الوقت

 والفجر مقفل

 كدفٍّ طرّي العشقِ 
 في یِد طفلةٍ 

 : 58وكما في نصھ(مالذ) ص
 أھوم نحو الحلم 

 واللیل شارد
 كأني 

 بوھم الالمكان مطارد
 تقوس ظھر الشوق

 من شّدِة الرؤى
 ونامت 

 بعیني كالمالذ وسائد 
 وجئت 

 وخمر الحزن یسكر خطوتي.
تض��م��ن��ت ال��ن��ص��وص الس��اب��ق��ة 
م���ج���م���وع���ة م���ن االن���زی���اح���ات 
االستبدالیة وان�ح�راف�اً ل�غ�وی�ا ج�ل�ی�اً 
انزاحت عبارة الشاعر عن م�ع�ن�اھ�ا 
الحقیقي إلى م�ع�ن�ى م�ج�ازي ح�ق�ق 
عنصر ال�م�ف�اج�أة ل�ل�م�ت�ل�ق�ي ت�م�ن�ح 
النص الحیویة واالستمراریة" یرى 
د. صالح فضل أن ھذا ال�م�ح�ور ھ�و 
م��ج��ال ال��ت��ع��ب��ی��رات  ال��م��ج��ازی��ة 
التصویریة، من تشبیھ واس�ت�ع�ارة" 

5: 
نبض الحنی�ن/ ی�دق ال�ری�ح/ ج�ن�ی�ن 
ال���وق���ت/ ط���ري ال���ع���ش���ق/ َوْھ���م 
ال�الم��ك�ان/ ت��ق�وس ظ�ھ��ر ال�ع��ش��ق/ 
المالذ وسائد/ خمر الح�زن / یس�ك�ر 

 خطوتي.
اتس��م م��ع��ج��م��ھ الش��ع��ري ال��ل��غ��وي 
بجزال�ة األل�ف�اظ وغ�زارة ال�م�ع�ان�ي 
وع��م��ق الص��ور ال��ف��ن��ی��ة وظ��ف 
ال��م��وس���ی��ق���ى واالی��ق���اع إلیص���ال 
أحاسیسھ وأفكاره ل�ل�م�ت�ل�ق�ي، ال�ذي 
رأیناه ینطلق م�ن ت�ج�رب�ة ش�ع�ری�ة 
جدیدة تحاول توحید الرؤیة الفك�ری�ة 
مع الرؤیة الش�ع�ری�ة، م�م�ا أض�ف�ى 
على ش�ع�ره خص�وص�ی�ة م�ع�ی�ن�ة و 
وھبھ مذاقاً  ممیزاً. المجموعة فی�ھ�ا 
ال��ك��ث��ی��ر وب��ح��اج��ة إل��ى دراس��ٍة 
منفصلٍة ..  یتمیز بشعٍر یحمل وعی�اً 
في الكتابة ووعیاً  في التجدید  یعب�ر 
عن إمكان�ات الش�اع�ر وم�رج�ع�ی�ات�ھ 
الثقافی�ة ال�ت�ي ص�ق�ل�ت ش�خ�ص�ی�ت�ھ 

 الشعریة.
 المصادر

حلیفي، شعیب، ھویة العالمات في العت�ب�ات -1
المجلس االعلى لل�ث�ق�اف�ة، 1وبناء التأویل، ط،

 . 25،ص 2004القاھرة،
ال���خ����یّ���ال، أح���م����د ج����اس���م: س���ب����أ -2

،منشورات االتحاد االدباء والك�ت�اب 1أخرى،ط
 .2021في العراق، بغداد، 

محمد عبد المنعم خفاجي، االدب في التراث -3
الصوفي، القاھرة: مكتبة غری�ب،(دط)، (دت) 

 182ص
ابراھیم أنیس، أسرار اللغة، القاھرة: مكتبة -4

-339،ص1978)، 6االنجلو ال�م�ص�ری�ة،(ط
340 . 

، دار 1ص��الح فض��ل، ع��ل��م االس��ل��وب،ط-5
 .119.ص1998الشروق، القاھرة، 

  م ز أ ..اءة  (  أى)
  أ  اّل

طالب عمران  بقلم:
 المعموري
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للشعر امكنة وروح تس�ك�ن ع�ال�م ال�ح�ب 
والجمال، وھو الشرارة الت�ي ت�ت�ول�د م�ن 
خاللھا كل جمالیات الحیاة، وی�ق�ال دائ�م�ا 
ان اللقاء مع النفس وتھذیبھا، ی�م�ر م�ن 
بوابة االدب عموما ومنھا الشعر، ف�رغ�م 
كل منغصات الحیاة وتعبھا البد ان نعش�ق 
حدود الكلمة النابعة من القلب والوجدان، 
ف��الش��ع��راء ھ��م ام��ل االم��ة والن��ری��د ان 
نبخ�س ف�ن�ون االدب االخ�رى، ل�ك�ن م�ن 
رسم طریق الناس والجمھور وال�ف�ق�راء، 
والمحرومی�ن ب�ال�ورود وال�ی�اس�م�ی�ن ھ�و 
الش���اع���ر، وم���ب���دئ���ی���ا ان ال���ث���ورات 
واالنتفاضات وكل مایتعلق بعملیة التغیی�ر 
داخل المجتمع تتحقق عل�ى ی�د الش�اع�ر، 
ول�ن��ا ام��ث�ل��ة الت��ع�د والت�ح��ص�ى ف�ي ھ��ذا 
المج�ال وم�ن�ھ�ا الال�ح�ص�ر، ال�ج�واھ�ري، 
كافكا، یسنین،، بوشكین، اراغون، ن�اظ�م 
حكمت، البیاتي، لم�ی�ع�ة ع�ب�اس ع�م�ارة، 
ع��ات��ك��ة ال��خ��زرج��ي، ن��ازك ال��م��الئ��ك��ة، 
ال��ب��ردون��ي، ام��ل دن��ق��ل، رش��ی��دس��ل��ی��م 
الخوري، احمد سعید عقل، نزار ق�ب�ان�ي، 
مرورا بكل الشعراء وعلى م�ر ال�ت�اری�خ، 
وھي سلسل�ة الت�ن�ق�ط�ع وب�ك�ل م�دی�ات�ھ�ا، 
والیوم نقف ام�ام ق�ام�ة ش�ع�ری�ة وادب�ی�ة 
كبیرة كت�ب�ت وم�ازال�ت ت�ك�ت�ب ال�ق�ص�ی�دة 
الشعریة، على مس�ت�وى ال�وط�ن ال�ع�رب�ي 
وال�ع��ال��م، ل�ھ ھ��ی��ب�ة ال��ح��ض�ور، وتس��ل��ط 
القصیدة الشعری�ة، ان�ھ الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر 
محمد الشحات، التقیت بھ، م�ح�اورا ع�ن 
مجمل نتاجاتھ االدبیة على مدى مایق�ارب 
الخمسة عقود خلت، فاجاب وبكل ترح�اب 
عن م�ای�دور ف�ي ال�ب�ال م�ن أس�ئ�ل�ة ع�ن 
ت��ج��رب��ت��ھ االدب��ی��ة وع��ن واق��ع ال��ح��ی��اة 
المعاش، وأمور اخرى، وكان�ت اس�ئ�ل�ت�ي 

 كاالتي:
 

* : اس�ت��اذ م�ح�م��د ج�م��ی�ع�ن�ا یس�أل ع��ن 
الشرارة االولى للشعر، كیف واین وم�ت�ى 
حصلت تلك الش�رارة ال�ت�ي ج�ع�ل�ت م�ن�ك 

 شاعرا كبیرا وانسانا مثقفا.
: اعتقد ان ال�ی�ت�م والش�ع�ور ب�ال�وح�دة  -

وم�ح�اول�ة إث��ب�ات ال�ذات ك��ان�ت م�ن أھ��م 
األسباب التى جعلتني اعرف على ن�ف�س�ى 
ألعرف اھم ما یمیزھا وما ھ�ى ال�ق�درات 
الخفیة التى خلقھا هللا بداخلى ف�ب�دات م�ع 
ال��رس��م واالل��وان ث��م ال��ح��روف وب��دأت 
بكلمات بس�ی�ط�ھ س�اع�دن�ى ت�رددى ع�ل�ى 
سور السیدة زینب لبیع ال�ك�ت�ب ال�ق�دی�م�ة 
ومع وجود ح�ل�ق�ات ھ�ن�اك اس�ت�م�ع�ت ال 
ب�ع��ض ال��ت�ج��ارب الش�ع��ری�ة وم�ع م��رور 
الوقت بدأت بالمش�ارك�ة وك�ان�ت رواس�ب 

والش�ع�ور ب�االن�ك�س�ار تش�ك�ل  67ھزیمھ 
داخ�ل�ى غص�ة وح�ال��ة م��ن ال��غ�ض��ب ل��ذا 
خرجت قصائدى غاضبة ومت�م�رده وك�ان 

دیوان األول الدوران حول الرأس الف�ارغ 
والذي بدأ بإن لم تقدر أن ت�رف�ض  1974

شيءا تكرھھ فانزع رأس�ك واب�ح�ث ع�ن 
 رأس تحملي كى تحیا حرا ابدي

 
* : الشعر ھو كائن جمیل، وحیاة نتنف�س 
من خاللھا، ی�ع�ی�ش م�ع�ن�ا دائ�م�ا، ن�ح�ب�ھ 
ون�ع��ش�ق��ھ ألن�ھ ك��ل اف��راح�ن��ا وات�راح��ن��ا، 
سؤالي ھنا عن مجمل نتاجاتكم الش�ع�ری�ة 
وبودي ان نقرأ آخر قصیدة من قص�ائ�دك 

  الممتعة.
: انا بحمد هللا ع�ل�ى أن�ھ م�ن�ح�ن�ى ت�ل�ك  -

الموھبة الن بدون الشعر ك�ن�ت ان�ف�ج�رت 
الشعر ھو متنفسى ومن خاللھ اتعامل مع 
العالم ویمكنك ان تعرف س�ی�رت�ھ ال�ذات�ی�ة 
من خالل ما كتبتھ من قصائد على امت�داد 
ما یقرب من ال�ن�ص�ف ق�رن ام�ا اخ�ر م�ا 

 كتبتھ كلٌ عاد إلى موطنھ
 ُكلُّ عاد إلى موطنِھِ 

 قطع الطیُر مالییَن األمیالْ 
 وامتألت عیناهُ بما شاھَدهُ 

 لم ینتبھ إلیھا
 أغرتھ أقفاٌص المعةٌ 

  وحدائقُ 
 وحقولٌ واسعةٌ 

 إال أّن الطیَر أراد العودةَ 
  ما اشتاق لموطنھ

 إال بعد حنین ظل یطارُدهُ 
 وھو یغادرُ 

 شوٌق نام بداخلِھِ 
  ما استیقظ إال لحظةَ 
 أن خاَف بأال یرجعَ 

 فامتأل بشوٍق حتى فاضَ 
 وأغرَقھُ 

 اصطحب الطیَر وعادَ 
 لقد كان یظنُّ بأن الوطنَ 

 سیفرحْ 
  

  انقبض القلبُ 
 وقد شعر الطیُر بغربتِھِ 

 حین رأى من سكَن ِعشاشا
 أفنى كلَّ العمِر لكى یكملَھا 

 ورأى بشراً ال یعرفھم
  حتى روائُح بیتي غابت
 كان غناُء النھر تحّولَ 

 طعُم الماِء تبّدلَ 
 كلُّ االشیاِء اغترَبْت عنك وعنى

 من أخفى ضحكاِت االطفالِ 
 وأجبرھا

 أال تصنَع من أعواد الشجر سیوفا
 لتقیم معارَكھا
  سرقوا أحالماً 

 كانت تبحُث عن أرٍض كیما تنُبتَ 
 فجریُت ألبحَث عن أشجاِر الُجّمیزِ 

 وعن أوراِق التوتِ 
 صدمتني غاباُت اإلسمنتِ 

 وحین غضبتُ 
 وحاصرني الغرباءُ 

 صرخت
  ھذا وطني -

 ـ ما عادَ 
 دعوني أحمل كلَّ ُرفاِت اآلباءْ 

  ال یمكنكَ  -
 فمن أین سیأتینا النفطُ 

  تماسْك وتحاملْ كیما ترَحلَ 
 ال ترجعْ 

 إال لحَظة أن ُتقبرَ 
ع كلَّ معارفَِك وأحبابَِك ،  ودِّ

 وامأل عینیَك بما یكفیكَ 
 فما أحوَجك اآلن

 لكى تمتليءَ 
 وحاول أن تسُكَنھا بداخلكَ 

 وما عاد یحق لعینكَ 
  أن تدخلھا وتعوُد إلیكَ 

كَ   وسوف نجردَّ
 إذا ما أكثرَت النظرَ 

 فال یمكنك بأن تأخَذ منھا
 ما صاَر لغیركَ 

 حاذر أن تمتعضَ 
 ھنالك من قبَض الثمنَ 

  بكیُت علیھِ 
 ووقف على األطاللِ 

 وأنشدتُ 
  مرُرت على وطني

 فلم ینتبھ إليَّ 
 فبكیتُ 

 ووقفت على أعتابِكَ 
 كیما أدخلَ فأبیت
 فأین أحطُّ رحالي

 ومالي غیرك.
 

فیزیائیة القص�ی�دة ت�ج�اذب وت�ن�اف�ر،   * :
قبول ورفض، استاذ محمد متى تتحد م�ع 

  القصیدة، ألطالقھا الى الوجود.
: انا اعیش حالة مخاض بشكل مستم�ر  -

وما یحدث من حولنا من تسارع وتالح�ق 
فى األحداث یجعل الش�اع�ر وك�أن�ھ یس�ی�ر 
على موج او رمال متحرك�ة وأح�ی�ان�ا م�ا 
ی�ح�دث ی�ف�وق ال�ق�درة االس�ت��ی�ع�اب�ة ل��دى 
المبدع الن�ھ م�ا إن ی�راق�ب وی�ھ�ض�م م�ا 
یحدث حولھ ویحدد موقفھ یفاجاة ب�ح�دث 
اخر یربك كل حساباتھ فھناك من یست�ط�ع 
ت��خ��ط��ى ذل��ك وھض��م��ھ وھ��ن��اك م��ن ال 
یستطیع ما یحدث حال�ی�ا ف�ى ال�ع�ال�م وم�ا 
حولنا ش�ىء رھ�ی�ب ی�ج�ع�ل ال�م�ب�دع ف�ى 
عملیة تخبط رھیبة خاصة ل�دى الش�اع�ر 
فما ان یبدأ فى تجمیع مشاعرة وان�ط�الق 
الشرارة االولى من قصیدتھ ی�دور ح�ول�ھ 

حدث اخر یربكة وما حدث لنا مع كورونا 
  خیر دلیل على مااقولھ

 
ت��ع�ددت م�دارس الش��ع�ر، وت�ع��ددت   * :

االراء واالفكار واالتجاھ�ات م�ع�ھ�ا ھ�ن�اك 
من ی�ق�ول ال�ن�ث�ر وال�ت�ف�ع�ی�ل�ة وال�ع�م�ود، 
والتشطیر، والدوبیت، والقواما، وغیرھ�ا 
سؤالي لو س�م�ح�ت م�ن ھ�و اك�ث�ر ب�ق�اء 
وفاعلیة مع حركة المجتمع م�ع ك�ل ھ�ذه 

  االنواع جمیعا
: الشعر ھ�و ال�ب�اق�ى م�ا تس�ت�م�ع ال�ی�ھ  -

وتشعر ب�أن�ھ الم�س داخ�ل�ك وأح�دث ب�ك 
تغیر ما ذلك ھو الشعر فأنت عندم�ا ت�ق�رأ 
الشعر القدیم ال یدخلك إال قص�ائ�د ق�ل�ی�ل�ة 
منھ وكذلك قصیده التفعیلة وایضا قصیده 
النثر اعتقد اننا نھدر طاقتنا فى مث�ل ھ�ذا 
الحدیث الن الش�ع�ر الص�ادق ش�ع�ر ب�اى 
شكل یكتب بھ ال�م�ھ�م ف�ى األم�ر الص�دق 
والرسالة التى یھدف من أجل�ھ�ا الش�اع�ر 
إلى ایصال�ھ�ا إل�ى ال�م�س�ت�م�ع وال�ق�ارىء 
المسألة لیست رص ك�ل�م�ات وج�م�ل إل�ى 
جوار الجمل المسألة بعد أن ت�ن�ت�ھ�ى م�ن 
االستم�اع إل�ى ال�ق�ص�ی�دة م�ا ال�ذى ب�ق�ى 

 منھاداخلك ھذا ھو السؤال
 

* : ھناك وعي مختلف ومتفق مع وج�ود 
النت في حیاتنا، سؤالي بالتحدی�د ھ�ل ان 
ع�ال��م الس�وش��ل م��ی�دی��ا ن�ع��م��ة ام ن��ق��م��ة 
وخصوصا في م�ج�ال االدب، م�اذا ت�ق�ول 

  في ذلك
: ھ�و ن�ع�م�ھ ك�ب�ی�رة ل�و ت�م اس�ت�غ�الل�ھ  -

بالشكل االمثل ما یعیش ف�ى ھ�ذا ال�ع�ص�ر 
من المبدعین احس�ن ح�اال م�ن م�ن ك�ان 

ع�ام ن�اھ�ی�ك ع�ن اب�ع�د  ١٠٠یعیش منذ 
زمنیا فالمبدع األن ھناك وسی�ل�ة س�ج�ل�ت 
ل��ھ ك��ل ش��اردة ووارده واى ب��اح��ث او 
دارس یمكنھ ان یتاب�ع اى م�ب�دع ل�و ل�ھ 
موقع او على صفح�ت�ھ الش�خ�ص�ی�ة ف�ھ�ل 
تعلم أن الكثی�ر م�ن ك�ت�اب�ات ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

ع�ام  ١٠٠الشعراء القدامى او من حت�ى 
ضاع علینا ام آالن اع�ت�ق�د ب�أن ال�م�ب�دع 
یعیش فى نعمة ك�ب�ی�رة ول�ك�ن ل�و احس�ن 
استغالل ذلك طبعا ف�ى م�ث�ل ھ�ذه األم�ور 
سوف یختلط الحابل بالنابل ولك�ن ال�ق�درة 
فى تمیز الغث من السمین سھلھ ف�ال�ع�ال�م 
االف�ت��راض�ي ل�ھ ال�ك��ث�ی��ر م��ن ال��م�ح��اس��ن 

 والمثالب ایضا
 
* : شكرا لسع�ة ص�درك م�ع ك�ل ال�ح�ب  

لحضرتك، وم�وف�ور ال�ت�ق�دی�ر واالع�ت�زاز 
 على ھذه االجابات القیمة،

: اشكرك كثیرا اخي استاذ رزاق ع�ل�ى  -
ھذاالحوار، ولقاؤنا قصیدة وشعر ومحب�ة 

 دائمة

 ا اة
 ء  ا اذ  ات

 
 

 حاوره / رزاق مسلم الدجیلي
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.. ِا ِا ز  
 

 

 تألیف: 
 علي نزار شعالن

 
 ترجمھ: 

 صبا صباح حسن
 العراق

 
 

جلس یناظُر الماّرةَ محاوالً ان یُعّزَز ما تبقّى من لِحام سنین�ِھ الّ�ذي ی�ع�ل�وهُ 
 الَصَدأ.

 
اغمَض عینیھُ واضعاً یدیھ حول رأسھ ینفضھُ بالت�زام�ِن م�ع ن�ف�ِض رم�اِد 
السیجارة لیستعید لمحاٍت من تلك اللحظات الّتي كان یشعر بھ�ا أن�ھ ع�ل�ى 

ی�غ�م�رهُ   قیِد الحیاة ، تنفس الصعداء لبرھة من الزمن ح�ی�ن أح�س ب�دف�ئٍ 
 وابتسم.

لحظاُت طفولتِھ البسیطة امتزجْت بمشاھٍد حتى وإّن كانْت قص�ی�رةً ل�ك�ن�ھ�ا 
نجحْت بإضفاِء لوٍن على واقع�ھ ال�ّرم�ادي، ص�وُت ج�رِس م�درس�ٍة ع�ل�ى 
مقربة منھ تردد في أذنیِھ إستعاد معھ شعوُر ن�ھ�ای�ة ی�وٍم دراس�ّي ُم�ت�ع�ب 
والّتي ال تقلُّ فرحة عن السجین یوَم إخالِء سبیلِھ، رائحة الخ�ب�ِز الس�اخ�ن 
تسللت الى أنفھ لتتسلَل معھا لمحةٌ من أح�ِد أی�اِم الش�ت�اء ال�ع�اِص�ف وھ�و 
ینتظُر أّمھُ بلھفٍة لتُخرج الّرغیف الس�اخ�ِن م�ّن ال�ت�نّ�ور ف�یُ�دف�َئ ب�ھ ی�دی�ھ 

  وباِطنھ، امتدْت ابتسامتھُ العریضة بإمتداد تلك اللمحات وغیرھا حتى ..
أجفلھُ صوُت سائق األجرة وھو یسبُّ وینُدب الحیاة الّت�ي رم�ت�ھُ ف�ي ھ�ذه 

 البالد مصارعاً زحام الشوارع وُجوِر العباِد والشرائع.
رمى سیجارتھ تحت قدمیِھ وسحقھا بضحكٍة ُمتھكمة، ثُّم مضى عائ�داً ال�ى 

  رمادیتِھ البائسة.

Among the crowds of the outdated city.. 
 
 
 

Written by:  
Ali Nazar Shaalan  
 
 
 

Translated by: 
Saba Sabah Hassan  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  He was taking a seat and looking towards passers-by, trying to em-
power what is left of his welded years that covered by  the rust.  
 He closed his eyes, putting his hands around his head, blowing him in 
sync with the ashes of the cigarette to recover for a few of those mo-
ments he felt that, under the constraint of life, he breathed a sigh of 
relief for a while when he felt warmly overwhelmed and smiled.  
 The moments of his childhood has bonded with scenes even if they 
were short, but they succeed to draw a colour on his grey reality.  Sur-
round him, sound of a school bell rung in his ears Recover with it the 
end of a tired school day,  a feel of pleasure as the prisoner’s at the day 
of his release, and a smell of the hot bread sneaked into his nose to 
grab a glimpse of one of the windy winter days as he eagerly waited 
for his mother to get the hot loaf out of the furnace and warm his 
hands and his inner hollowness. His widen smile expanded with out-
stretched of those scenes and others.   
 He was startled by the voice of the taxi driver when he was swearing 
and lamenting life tossed him in this country, fighting the crowded 
streets, injustice people, and lows.  
 He thrown his cigarette under his feet, and crush Her with a cynical 
laugh, then came back to his miserable grey spot.  

 لیَصلى ویَصلى بنفِس السعیر

 

 "ھنیئاً یا لیُل فقد نلَت مناكَ 

 واثرت الّشَجن العسیر"

 

 "بُزَغ الصباُح وبكت

 الحمائُِم َعليَّ بصوٍت حزیٍن ھدیر"

 

 یردُّ اللیل بكل تحٍد :

 "اما كانت تعشُق صوَت الھدیر ؟"

 

 "كفى" یقولھا لھ بنبرٍة تكادُ 

 تمزق بقایا القلِب الحسیر

 

 "فأعتِق یا لیُل روحاً بَلت

 عن الدنیا وطالھا وھٌن كبیر"

 

 "فھّل یعّذُب عاشٌق إلنھ سعى وحاربَ 

 لیصبَِح بالُحبِّ جدیر !"

 

 لِتُسَدَل الجفوُن وتُنقَِذ رجالً 

  ذنبھُ إنھ كاَن بعینیھا أسیر

..  ٌأ 
 تألیف: علي نزار شعالن

 
 ترجمھ: صبا صباح حسن/ العراق

‘’A Captive In Her Eyes’’ 

 
Written by: Ali Nazar Shaalan  
 
Translated by: Saba Sabah Hassan  

He is thrown by a voice of her sigh 

 when she recited the last goodbye 

 

The night deceives him with whispers  

that manipulate the soul and abate the conscience 

 

The night tells him, "Don't you stay? 

There's not much left for dawn 

 

Staring him with the various features  

that restore light to his blind mind 

 

Once he's been talking to her 

Calm is dispersed under abundant conditions 

 

And a tendon that mimics the face appears 

 in a shadow, with a roof, with a passing passage 

 

And as soon as he gets away, 

 he throws himself into the midst of the stream 

 

He is dragged into the mouth of memories  

to burn and burn for the same inferno 

 

"Oh night good for you, you got your wishes 

And chose the hard sorrow "  

 

"The morning came and  

the doves cried at me in a sad, MELODIOUS voice." 

 

The night chants defiantly:  

"Does she adore the sound of the MELODIOUS?" 

 

"Enough" he says to him with a tone that almost 

 ruptures the remnants of the sadness heart 

 

"Oh heart, release a spirit  

that has gone unnoticed 

 

"Would alover tortured because he sought and fought  

to become a worthy of love!" 

 

Then the eyelids let down to save a man 

His only guilt was to be a captive in her eyes 

 یؤرقھُ صوُت تنھُدھا

 حین تلت الوداَع األخیر

 

 یخدعھُ اللیُل بھمساتٍ 

 تداعُب الروَح وتغیُض الضمیر

 

 یخبرهُ اللیل "أال تبقى

 فما ضّل للفجر شیىٌء كثیر"

 

 یغِدقُھُ بشتّى السمات التي

 تعید النور لعقلِھ الضریر

 

 فتارةً یدّس كالماً لھا

 یشتت الَخلَد بموٍج وفیر

 

 وتارةً یحاكي الوجھ فیظھرُ 

  بظٍل ، بسقٍف ، بعابٍر یسیر

 

 وما ان یراهُ قد ھمَّ یلوذُ 

 لیرمي بنفسِھ وسطَ الغدیر

 

هُ الى فوھِة الذكریاتِ   یجرُّ
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جاءت مفردة الدباغة في معاجم اللغ�ة ال�ع�رب�ی�ة   
من الفع�ل ال�ث�الث�ي (َدبَ�َغ)، األدی�م دب�غ�اً ودب�اغ�ة 
ویدبغھ وأدیم م�دب�وغ، واألدی�م ف�ي دب�اغ�ھ وف�ي 
دبغھ ومن�ھ م�ھ�ن�ة ال�دب�اغ�ة أي دب�اغ�ة ال�ج�ل�ود. 
(األَِدی�م: ال�ج��ل�د ال�ذي ی��غ�لّ��ف جس��م اإلنس��ان أو 

 الحیوان).
وتعد دباغة الجلود من أقدم المھ�ن ال�ت�ي ع�رف�ھ�ا 
اإلنسان، منذ أن تكونت لدیھ ملكة التفكیر، وفی�م�ا 
یبدو فأن معرفة اإلنسان للدباغة كان�ت ف�ي ب�ادئ 
األمر، تعتمد على قیامھ بسلخ ج�ل�ود ال�ح�ی�وان�ات 
الكبیرة، ویلتف بھا كما ھي، ونظ�راً ألن�ھ�ا ك�ان�ت 
تتعفن وتتلف بسرعة، فضالً عما ینبعث منھا م�ن 
رائحة كریھة، فقد اخذ یبحث عن شيء یتغلب ب�ھ 
على ھذه العیوب، ورب�م�ا ی�ك�ون ق�د ت�وص�ل ف�ي 
النھایة إل�ى اس�ت�خ�دام أج�زاء م�ن ب�ع�ض أن�واع 

 النباتات في عملیة الدباغة. 
الدباغة ھي عملی�ة ت�ح�وی�ل ج�ل�د ال�ح�ی�وان ب�ع�د  

سلخھ إلى المنت�ج ال�م�ف�ی�د أي (ال�ج�ل�د)، وت�ح�ف�ظ 
الجلد من التعفن وتعطیھ مرونة ومتانة، والدباغة 
تصنیع الجلد لیصبح م�رن�ا، أو ی�ك�ت�س�ب خ�واص 

 أخرى مرغوبة.
الجلود المدبوغة بعضھا سمیك وثقیل، وبع�ض�ھ�ا  

اآلخر رقیق، ویمكن صباغ�ة ال�ج�ل�ود ال�م�دب�وغ�ة 
وتلمیعھا حتى تصیر منتجا المعا وت�ع�د ال�م�اش�ی�ة 
المصدر الرئیسي للجلود، بینما تمثل جلود الغزال 
والماعز والغنم مصدرا آخر مھما لل�ج�ل�ود، وھ�ي 
ذات اس��ت��خ�دام واس��ع، وتص��ن��ع ب�ع��ض ال�ج��ل��ود 
المدبوغة الممیزة من جلود ال�ت�م�اس�ی�ح، وس�م�ك 
القرش والثعابین، وتستخدم الجلود المدبوغة ف�ي 
صناعھ األحذیة المختلف�ة، واألح�زم�ة وال�ق�ف�ازات 
والمعاطف والقبعات، والقم�ص�ان وال�ب�ن�ط�ل�ون�ات، 
وحقائب الید إضافة إلى منت�ج�ات أخ�رى ع�دی�دة، 
ویصنع الجسم الخارجي لكرات الید وكرات السلة 
من الجلد المدبوغ، وتست�خ�دم ب�ع�ض الص�ن�اع�ات 
السیور المتحركة المصنوعة من الج�ل�د ال�م�دب�وغ 
وتعتمد العربات والحافالت، على حوامل م�ح�م�ی�ة 
بطبقة من الجلد، یتمیز الجلد المدب�وغ ب�م�ق�اوم�ت�ھ 

 المیكانیكیة العالیة ودرجة تحملھ الكبیرة.
وقد ُعرفت الدباغة في ب�الد آش�ور وال�ت�ي ك�ان�ت 
عاصمتھا نینوى، من خالل النصوص المسم�اری�ة 
وأكدت على ما تمتع بھ اآلش�وری�ون م�ن م�ھ�ارة 
في مھنة الدباغة، كانوا یحص�ل�ون ع�ل�ى ال�ج�ل�ود 
من الحیوانات المذبوحة والتي تشمل ما یقدم م�ن 
حیوانات، كھدایا للنذور وقرابین إل�ى اآلل�ھ�ة ف�ي 
المعابد، أو ما كان ی�ن�ح�ر ف�ي ال�والئ�م ال�م�ل�ك�ی�ة. 
وتشیر كلمة أشجب  الواردة ف�ي ال�ن�ص�وص إل�ى 
الدباغ عند اآلشوریین ، ویبدو أن الدباغ ك�ان ق�د 
احتل مكانة مھمة في ال�م�ج�ت�م�ع اآلش�وري، ألن�ھ 
یلبي رغبات الناس في ت�ل�ب�ی�ة اح�ت�ی�اج�ات�ھ�م م�ن 
الجلود المدبوغة، والزالت الدباغ�ة ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
ال��ح��رف��ی��ی��ن ال��م��ت��خ��ص��ص��ی��ن ب��دب��اغ��ة ال��ج��ل��ود 
وصناعتھا، والنصوص التي تك�ل�م�ت ع�ن دب�اغ�ة 
الجلود في ب�الد وادي ال�راف�دی�ن ع�م�وم�ا، وب�الد 
آشور على وجھ الخص�وص ك�ث�ی�رة، وق�د وردت 
كلمة الدباغ بعبارة صریح�ة ت�دل ع�ل�ى أن م�ھ�ن�ة 
الدباغة كانت موجودة ورائ�ج�ة ف�ي ب�الد آش�ور، 
وھناك فرقا بین الجلود القدیمة وال�ج�ل�ود ج�دی�دة 
السلخ بداللة ورود كلمة " مسلوخة " في سی�اق 
النص اآلشوري، والتي تشیر إلى أن عملیة سل�خ 
الجلود وتھیئتھ�ا ل�ل�دب�اغ�ة وت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ج�ل�ود 

الحیوانات المذبوحة حدیثا. حیث استخدمت م�واد 
نباتیة محلیة منھا قشور الرم�ان ال�م�ج�ف�ف�ة ال�ت�ي 
تس�م��ى ال��م��دار وھ��ن��اك م��ادة أخ��رى ھ�ي م��ادة 
ال�ع��ف��ص، وم��ن ال�م��واد األخ��رى م��ادة ِدب��اغ أو 
األرطى زیادة على قشر ال�ج�وز ون�ب�ت�ة ال�دھ�ن�اء 
الحمراء اللون الدابغة، أما أدوات الدباغة ف�ك�ان�ت 
بس��ی��ط��ة وت��ع��ددت م��ن األح��واض وال��م��ق��اش��ط 
والمرواح والتي تتكون من عصا خشبی�ة ت�ن�ت�ھ�ي 
برؤوس مدببة من الحدید تستخدم لرف�ع الص�وف 

 أو الشعر الذي یطفو في الحوض.
األنواع الرئیسیة من الجلد ھي جلد نع�ل ال�ح�ذاء، 
وجلد الطبقة العلویة من الحذاء الشمواه والجل�ود 
الناعمة. وتصنع جلود النعل من ج�ل�ود ال�م�اش�ی�ة 
السمیكة، ومن جلود الحیوانات الكبی�رة األخ�رى، 
أما الطبقة الع�ل�وی�ة ل�ل�ح�ذاء تص�ن�ع م�ن ال�ج�ل�ود 
الرقیقة للعجول الصغیرة، والم�اع�ز وال�ح�ی�وان�ات 
الصغیرة األخرى، أو من شق ال�ج�ل�ود الس�م�ی�ك�ة 

% من ج�م�ی�ع 80إلى طبقات رقیقة، ویدخل نحو 
 الجلود المدبوغة في صناعة األحذیة.

تصنع الجلود الملساء غالبا من الطبقة الداخ�ل�ی�ة  
لفرو البقر بعد قشطھ�ا، وق�دی�م�ا ك�ان�ت تس�ت�خ�دم 
جلود الماعز واألغنام في صناعھ ھذا ال�ن�وع م�ن 
الجلود، وتتمیز ھذه الجلود بنعومتھ�ا وم�رون�ت�ھ�ا 
ومقاومتھا للماء ودفئھا، ویستخدم ھذا النوع م�ن 
ال��ج��ل��ود ف��ي ص��ن��اع��ة ال��م��ع��اط��ف وال��ف��س��ات��ی��ن 

 والبنطلونات وطبقات األحذیة العلیا.
بعد تحضیر ال�ج�ل�ود ون�زع ال�ل�ح�م والش�ع�ر ت�ب�دأ 
الدباغة وھناك عدة طرق، فالدباغة النباتیة وھ�ي 
احدى الطرق، وتتم في أحواض ك�ب�ی�ره م�م�ل�وءة 
بمحالیل الدباغة والتي تحض�ر م�ن ال�م�اء وم�ادة 
التانین، یمكن الحصول علیھا من بعض ال�ن�ب�ات�ات 
مثل أشجار البلوط أو أشجار الشوكران أو أشجار 
ال�م��ان��ج��روف أو أش��ج�ار الس��ن��دی��ان أو أش��ج��ار 
الكیوبراكاو. یزید العمال من قوة محلول ال�دب�اغ�ة 
تبعا للوقت الذي تترك فیھ الج�ل�ود ف�ي ال�م�ح�ل�ول 
وعادة یبدأ تركیز محالی�ل ال�دب�اغ�ة ع�ن�د ح�وال�ي 

% عند إتمام 25% وتزداد إلى أن تصل إلى 0.5
عملیة الدباغة النباتیة وتستغرق عملی�ة ال�دب�اغ�ة 
عادة من شھر إلى ثالثة ش�ھ�ور، ول�ك�ن ال�ج�ل�ود 
السمیكة قد تتطلب دباغتھا سنة ك�ام�ل�ة. وت�ت�م�ی�ز 
الج�ل�ود ال�م�دب�وغ�ة ب�أس�ل�وب ال�دب�اغ�ة ال�ن�ب�ات�ی�ة 
بصالبتھا ومقاومتھا ال�ع�ال�ی�ة ل�ل�م�اء ب�ال�م�ق�ارن�ة 
بالجلود المدبوغة بال�ك�روم، وال�ج�ل�ود ال�م�ع�ام�ل�ة 
بالدباغة النباتیة یتم تشبعھا بم�واد م�ث�ل ال�زی�وت 
والدھون، وھذا الت�ش�ب�ع ی�ج�ع�ل�ھ�ا ط�اردة ل�ل�م�اء 
وأكثر مقاومة للبلل، وتستخدم الجلود ال�م�دب�وغ�ة 
بالطریقة النباتیة ف�ي ت�ج�ل�ی�د ال�ك�ت�ب، وص�ن�اع�ھ 
السیور الثقیلة لآلالت وفي صناعة بعض ال�ج�ل�ود 
الخاصة، المصنوعة م�ن ج�ل�ود األغ�ن�ام وب�ع�ض 

 جلود البقر والنعام ووحید القرن وكلب البحر.
أما الدباغة بالكروم: ف�ھ�ي أك�ث�ر أن�واع ال�دب�اغ�ة 
المعدنیة ان�ت�ش�ارا، وت�ج�رى ب�اس�ت�خ�دام م�ح�ل�ول 
دباغة من أمالح الك�روم�ات (م�رك�ب�ات ال�ك�روم)، 
وقبل البدء بالدباغة تنفع الجلود في م�ح�ل�ول م�ن 
حمض الكبریتیك والملح، ویس�ت�م�ر ن�ق�ع ال�ج�ل�ود 
حتى یصل محتواھا الحمضي إلى درجة معینھ، ثم 
تزال الجلود وت�غ�س�ل ب�ع�دھ�ا ت�ن�ق�ل ال�ج�ل�ود إل�ى 
أسطوانات الدباغة المم�ل�وءة ب�ال�م�اء وك�ب�ری�ت�ات 
ال��ك��روم، وی��ع��ط��ي م��ح��ل��ول ك��ب��ری��ت��ات ال��ك��روم 
المستخدم في دباغ�ة ال�ج�ل�ود ل�ون�ا أزرق ف�ات�ح، 
وتتم ھذه العملیة خالل ساعات قلیلة وأس�رع م�ن 
الدباغة النباتیة، وتكون الجلود المدبوغة بالكروم 
أكثر مقاومة لل�ح�رارة وال�خ�دش، وأك�ث�ر م�رون�ة 
وطریة بوجھ عام، وتستخدم الجلود المدبوغة في 
الكروم في ص�ن�اع�ة ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ل�وی�ة ل�ألح�ذی�ة، 
وال��ق��ف��ازات وال��م��ح��اف��ظ واألم��ت��ع��ة وت��ن��ج��ی��د 
المفروشات، وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ج�ودة ال�دب�اغ�ة 
بالكروم إال أنھ في بعض الحاالت ق�د ت�ع�اد دب�اغ�ة 
بعض ھذه الجلود باستخدام ال�دب�اغ�ة الص�ن�اع�ی�ة 
(مواد دباغة صناعیة) ومحالیل الدباغة ال�ن�ب�ات�ی�ة 

 وذلك إلكسابھا خصائص معینة.
أما الطریقة األخ�رى ف�ھ�ي ال�دب�اغ�ة ال�م�خ�ت�ل�ط�ة: 
ت�ت��ض��م��ن اس��ت��خ��دام ك�ل م��ن ال��دب��اغ�ة ب��ال��ك��روم 
والدباغة النباتیة وتستخدم الدباغة المختلط�ة ف�ي 
إن�ت�اج ج�ل�ود، ذات خ�واص م�ع�ی�ن��ھ م�ث�ل ج�ل��ود 
المالبس شدیدة النعومة أو الق�ف�ازات أو ال�ط�ب�ق�ة 
العلویة لألحذیة، ویتم في المدابغ الحدیث�ة دب�اغ�ة 
معظم الجلود بالكروم إما دباغة كامل�ة أو  دب�اغ�ة 
أولیة تسبق الدب�اغ�ة ال�ن�ب�ات�ی�ة، وھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة 
تسرع الدباغة األولیة من عملیة الدباغة النب�ات�ی�ة 
كما أنھا تكسب الجلود الم�دب�وغ�ة ن�ب�ات�ی�ا م�رون�ة 
أكبر وتتم دباغة بعض نعال األحذیة نباتیا، ول�ك�ن 

 عادة تجري لھا دباغة أولیة باستخدام الكروم.
وھناك طریقة للدباغة بالزیوت: تستخدم في ج�ل�د 
الشمواه المصن�وع م�ن ج�ل�ود ال�م�اش�ی�ة، وی�زال 
الصوف من جلد الماشیة ویتم بعد ذلك شق الجل�د 
إلى طبقات، وتستخدم الطبقات القریبة من ال�ل�ح�م 
في صناعة الشمواه، ویبدأ ال�ع�م�ل ب�ك�ش�ط ال�ج�ل�د 
إلزالة الخالی�ا ال�دھ�ن�ی�ة، ث�م ی�ت�م وض�ع ال�ج�ل�ود 
المكشوطة في آلة محتویة ع�ل�ى م�ط�ارق، ل�دف�ع 
زیت كبد الحوت داخل الجلد، وبعد اختراق الزی�ت 
للجلد تزال الجلود من اآللة وتجفف ثم یتم ف�ردھ�ا 
وإعطائھا مظھ�راً وب�ری�اً (س�ط�ح ص�وف�ي ل�ی�ن)، 
وتستخدم ھذه الطریقة ف�ي دب�اغ�ة ج�ل�ود الس�رج 
والجلود المستخدمة في اآلالت، وعلى الرغم م�ن 
جودة الجلد المدبوغ بھذه الطریقة ، إال أنھ تجري 
أحیانا دباغة تلك الجلود ب�ال�ك�روم ق�ب�ل دب�اغ�ت�ھ�ا 

 بالزیت.
وتأتي معظم جلود ال�ح�ی�وان�ات ال�م�س�ت�خ�دم�ة ف�ي 
الدباغة من منتجي ال�ل�ح�وم وال�م�ج�ازر. وت�ج�ري 
معالجة الجلود قبل نق�ل�ھ�ا إل�ى ال�م�داب�غ ل�ل�ح�ف�اظ 
علیھا من التعفن، وتعالج الج�ل�ود ب�وض�ع ال�م�ل�ح 
على الجانب اللحمي م�ن ال�ج�ل�د أو ب�ن�ق�ع�ھ�ا ف�ي 
محلول ملحي (ماء مملح) أو بتجفیفھا ج�زئ�ی�ا ث�م 
تملیحھا أو بتجفیفھا فقط، وبعد عملی�ة ال�م�ع�ال�ج�ة 
ت�رص ال�ج�ل�ود ف�ي أس�ط�وان��ات دوارة م�م�ل��وءة 
ب�ال��م��اء، وی��ق��وم ال��م��اء ب��إزال��ة األوس��اخ وال��دم 
وبإزالة معظم الملح، وإحالل الرطوب�ة ال�م�ف�ق�ودة 
أثناء المعالجة، وتب�دأ ب�إزال�ة ط�ب�ق�ة ال�ل�ح�م ب�ع�د 
عملیة الغسیل والترطیب تمرر الجلود ب�آل�ة إزال�ة 
اللحم، وھي آلة مزودة بسكاكین حادة إلزال�ة ك�ل 
الدھون واللحوم على الجانب اللحمي من ال�ج�ل�د، 
وتجري غالباً عملیة إزالة اللحم م�ن ال�ج�ل�ود ف�ي 

أماكن تصنیع اللحوم، وال ت�وج�د ح�اج�ة إلج�راء 
ھذه العملیة داخل المدابغ، أما نزع الش�ع�ر یض�ع 
الجلد المزال منھ اللحم في أحواض، تحتوي عل�ى 
محلول ماء ال�ج�ی�ر، ال�ذي ی�ح�ت�وي ع�ل�ى ك�م�ی�ة 
ص�غ�ی�ره م�ن ك�ب�ری�ت�ی�د الص�ودی�وم، وی�ق�وم ذل�ك 
ال��م��ح��ل��ول ب��إض��ع��اف ج��ذور الش��ع��ر ب��ال��ت��أث��ی��ر 
الكیمیائي، وخالل أی�ام ق�ل�ی�ل�ة یس�ق�ط الش�ع�ر، ث�م 
یمرر الجلد بعد ذلك على آلة ن�زع الش�ع�ر وال�ت�ي 
تعمل على إزالتھ بصورة كاملة، ویحتفظ ب�الش�ع�ر 
الستخدامھ في صناعھ الل�ب�اد وم�ن�ت�ج�ات أخ�رى، 
وبعد إزالة الشعر تعاد ع�م�ل�ی�ة إزال�ة ال�ل�ح�م م�ن 
الجلد إلزالة قطع الدھن الصغیرة المتفك�ك�ة أث�ن�اء 
عملیة نزع الشعر ثم یغسل الج�ل�د ب�م�اء ن�ظ�ی�ف. 
وتجرى عملیة ضرب ال�ج�ل�ود ب�ع�د إزال�ة الش�ع�ر 
وذلك بوضعھا في حم�ام م�ن ال�ح�ام�ض م�ت�وس�ط 
القوة لمعادلة محالیل نزع الشعر المتبقیة بالجلود 

 وتعد 
ھ�ذه ال��ع��م�ل��ی��ة ض�روری��ة ن��ظ�را ألن ال��م�ح��ال��ی��ل 
المستخدمة في الدباغة محالیل حمضیة، وتض�اف 
األنزیمات إلى حمام الضرب لتفك�ی�ك ال�ب�روت�ی�ن�ات 
الموجودة في الجلود التي قد تتداخل مع عم�ل�ی�ات 

 الدباغة.
یعرض الجلد المدبوغ نباتیاً والمجھز إلنتاج ن�ع�ل 
األحذیة، لعملیة قصر لونھ، ثم یعالج بـ� ك�ب�ری�ت�ات 
المغنسیوم وبالزیت ثم یزلق بمستحل�ب الص�اب�ون 
أو الشحم وأحیاناً الشمع، ثم یصق�ل ت�ح�ت دوالب 
م�ع�دن�ي ث�ق�ی�ل ی�ح�دد ث�ق�ل�ھ الس�م�اك�ة والص�الب��ة 
المطلوبة ف�ي ال�م�ن�ت�ج، ی�ق�ش�ط ال�ج�ل�د ال�م�دب�وغ 
ب�ال�ك��روم وال�م��ع�د إلن�ت��اج وج��ھ األح��ذی�ة حس��ب 
السماكة المط�ل�وب�ة وی�ع�ال�ج ب�م�ح�ال�ی�ل ع�دد م�ن 
المركبات الملونة في برمیل دوار لتلوینھ ب�ال�ل�ون 
المطلوب ویوجد في األسواق أكثر من م�ئ�ة ن�وع 
من ملونات الجلد المختلفة، وم�ن ال�م�ھ�م أن ی�ت�م 
تشرب مادة التلوین ضمن شبكة ال�ك�والج�ی�ن ف�ي 
الجلد، تجفف الجلود بعد تزییتھا وتلوینھا ل�ت�ك�ون 

 جاھزة لإلنھاء.
إنھاء الجلد بعد الدباغة وتحویلھ إلى جلد مدب�وغ  

ھي من أعقد العملیات. إنھا عملیة فنیة أكثر منھا 
علماً. وھي لیست بب�س�اط�ة ص�ب�غ س�ط�ح ال�ج�ل�د 
لتغطیة العیوب في المراحل السابقة أو ل�ت�ح�س�ی�ن 
المنتج عن طریق إمالء الخدوش فیھ. إنھا عملیة 
تمس المتانة وجمال الجلد وتؤدي دوراً مھماً ف�ي 
نوعیة المنتج ویجب أن تكون جزءاً م�ن ع�م�ل�ی�ة 
الدباغة بكاملھا، یتطلب إنھاء الجلد ثب�ات الص�ب�غ 
المستخدم ومرونتھ، وذلك ألن مادة اإلنھاء ال�ت�ي 
ال تملك التصاقاً كافیاً ومرونة كاملة سوف تتقش�ر 
وتتكسر، كما یجب أن تكون قادرة على التأقلم مع 
تغیرات الحرارة أو الرطوبة والجفاف إضافة إل�ى 
ت�ق��ب��ل�ھ��ا ع��م�ل��ی��ات ال�ت��ل��م��ی�ع ال��ع��ادي ف��ي أث��ن��اء 

 االستعمال. 
........................................ 

 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي 

 إعداد: بدري نوئیل
 یوسف السوید
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) ع�ام 2022اعتمدت وزارة الثقافة الفلسطین�ی�ة ھ�ذا ال�ع�ام (
رح�م�ھ  -االحتفاء بغسان كنفاني، ویكون قد مّر على استشھاده

، وق�د أع�دت ال�وزارة 8/7/2022خمسون عاماً بتاریخ:  -هللا
لذلك العدة بعقد مؤتمرھا حول ال�روای�ة، وت�ن�ظ�ی�م اح�ت�ف�ال�ی�ة 
خاصة إحیاء للذكرى الخمسین الستشھاده، وتخصیص جائ�زة 
باسم "جائزة غسان كنفاني للروایة ال�ع�رب�ی�ة"، وق�د أع�ل�ن�ت 

من حزیران، وھم أربعة من  30الفائزین بالقائمة القصیرة في 
الروائیین العرب. وخالل االحتفال الذي أقامتھ وزارة الث�ق�اف�ة 

ت�م�وز  17إحیاء ھذه الذكرى في قصر رام هللا الث�ق�اف�ي ی�وم 
، أعلنت عن فوز الروائي السوري المغ�ی�رة ال�ھ�وی�دي 2022

صاحب روایة "قماش أسود" بالجائزة األولى. كما تم اإلعالن 
 عن تكریم الروائي السوري حیدر حیدر بدرع غسان كنفاني.

ھذا شكل من أشكال االستعادة الممكنة إبداعیا لغسان ك�ن�ف�ان�ي 
الروائي والمبدع. لكنھا ال تكفي، فلم یكن غسان أدیبا وحس�ب، 
لذلك ال بد من ف�ك�رة االس�ت�ع�ادة ال�ث�وری�ة ل�غ�س�ان ك�ن�ف�ان�ي، 
واستعادتھ مثقفاً، یعي ماذا تعني كلمة مثق�ف، ھ�ذه االس�ت�ع�ادة 
التي تعني كما قال محمود درویش في رثائھ: "اذھبوا إلى اس�م 
غسان كنفاني واسرقوه، أطلقوا اسمھ عل�ى أي ش�يء، وع�ل�ى 
كل شيء، أطلقوا اسمھ علی�ك�م واق�ت�رب�وا م�ن أن�ف�س�ك�م، م�ن 
حقیقتكم، تقتربوا من الوطن". (وداعا أیتھا ال�ح�رب... وداع�اً 

 )23أیھا السالم، ص
ولد غسان كنفاني في مدینة عكا، في الثامن م�ن ن�ی�س�ان ع�ام 

، إذاً، فس�تٌّ 1972، واغتیل في الثامِن من تموز ع�ام 1936
وثالثون سنة ھي كل سنوات عمر غّسان كنفاني، من�ھ�ا اث�ن�ت�ا 
عشرة سنة عاشھا في فلسطین، وب�ع�دھ�ا أخ�ذت�ھ ال�ری�ح إل�ى 
الكویت وسوریا ولبنان، لیستقّر في بیروت. في سّت وث�الث�ی�ن 
سنة، ولد، وتشّرد، ودرس، ودّرس، وسافر، وأح�ّب وراس�ل، 
ومارس السیاسة، واشتغل بالصحاف�ة. ن�ق�د، وك�ت�ب ال�م�ق�ال، 

 والقصة، والروایة، والمسرحیة، والبحث والدراسة.
ستة وثالثون عاما كل ما منحتھ إیاه الحیاة، إال أنھ ترك الكتب 
المھمة والمقوالت الخالدة، والروایات الملھمة. لم یترك الكثیر 
الكثیر، لكنھ ترك المؤثر الكبیر ف�ي ھ�ذه ال�ك�ت�ب، رب�م�ا ل�م 
تتجاوز كتبھ العشرین كتابا، لكنھا شكلت مكتبة ثریة بحد ذاتھا 
للفكر العربي. كتٌب لن یستطیع دارس لألدب الف�ل�س�ط�ی�ن�ي أو 
السیاسة الفلسطینیة تجاوزھا أو ال�ت�غ�اض�ي ع�ن�ھ�ا أو إھ�م�ال 
تقدیرھا، عدا ریادتھ المھمة في األدب "الصھیوني" وال�م�ق�ال 

 "النقدي الساخر".
ست وثالثون سنة استطاعت أن ت�ج�ع�ل م�ن غّس�ان ك�ن�ف�ان�ي 
عالمة إنسانیة تتخطّى حادث�ة االغ�ت�ی�ال إل�ى م�ا ی�ت�ج�اوزھ�ا 
ویجعل الفكرة، فكرة االغتیال، فاشلة، وعدیمة الفائدة، فالفكرة 
ال تموت أبدا، والشخص لم یمت أیضا، فھا ھو مس�ت�ع�اد ح�ّي 
یرزق، نقرأه ونحاوره ونتجادل معھ على موائد الفكر والثقافة. 
فأي اغتیال ھذا الذي سیسكت صوتاً كصوت غّسان أو یم�ح�ي 

 صورة كصورتھ؟
ست وثالثون سنة كانت تُغني عن مئات من الس�ن�ی�ن، ف�رب�م�ا 
عاش أحدنا قرنا ولم یذكره التاریخ أبدا ال من ق�ری�ب وال م�ن 
بعید. فُعمر غّسان الذي لم یكن قصیرا ولن یكون، یع�لّ�م�ن�ا أن 
العمر لیس بالسنوات وعددھا، وإنما ماذا فعل�ت ب�ع�م�رك ھ�ذا 
الممنوح لك. اغتیل غّسان كنفاني شابّ�ا إال أّن ذك�ره م�ا زال 
خالدا باقیا شابا، متوھّجا ال یموت. ھذا العمر على ھذه الشاكلة 
ھو رسالة إنسانیة مؤداھا أن تعمل وتجّد من أج�ل أن ت�ب�ق�ى، 
فحرام أن تذھب فرصة العمر سدى. وصف الكاتب الس�وري 
یاسین رفاعیة غّسان كنفاني في روایتھ "من یتذكر ت�اي" أن�ھ 
كان یسابق الزمن ویعمل كثیرا ولم یكن ینام كما یجب، وك�أن�ھ 
كان یشعر بأن ید الموت س�ت�خ�ط�ف�ھ، ف�ك�ان ف�ي ص�راع م�ع 

 الوقت.
ویشھد على ذلك ما أنتجھ فكر غّسان وروایاتھ وح�ی�ات�ھ ال�ت�ي 
عاشھا من حیویة ونقد واستحضار منذ اغتیالھ إلى الیوم، ف�ف�ي 
الوقت الذي كنت أستع�دُّ ف�ی�ھ ل�ل�ك�ت�اب�ة ع�ن غّس�ان ك�ن�ف�ان�ي 
ومشروعھ اإلبداعي الروائي القصصي والنقدي أع�ث�ر ع�ل�ى 
مجموعة كتب تحتفي بھذا اإلرث، جمعت بعد اغتیالھ، رح�م�ھ 
هللا، وقد تكون غیر استقصائیة، إال أنھا كتب مھمة في داللت�ھ�ا 

 االحتفائیة بغّسان ومشروعھ الفكري، وھذه الكتب ھي:
"، مجموعة مقاالت نقدیة ساخرة كتبھ�ا غس�ان. فارس فارس"

نشرت في األصل أسبوعیا في ملحق جریدة األنوار اللب�ن�ان�ی�ة 
ومجلة الصیاد، تصلح ھذه المقاالت لدراسة شخصیة "غس�ان 

 كنفاني ناقداً".
فص�ول م�ن س�ی�رت�ھ  -غسان كنفاني.. الش�اھ�د والش�ھ�ی�د"

" ، ویشتمل على بعض ما اشتمل ع�ل�ی�ھ اإلعالمیة والسیاسیة
كتاب "فارس فارس" من مقاالت نقدیة ساخرة، ولكنھ یضیف 

 إلیھ بعض الیومیات.
"، صفحات من سیرة غّسان كنفاني ومجموعة معارج اإلبداع"

من القصص والمقاالت والحوارات، وال�م�ح�اوالت الش�ع�ری�ة 
التي لم تنشر سابقا. تمّخَض عن ھ�ذه ال�م�ح�اوالت قص�ی�دت�ان 
تحدثُت عنھما في مقال خاص بعنوان "غّسان كنفاني شاعرا". 
لم تؤھّل ھاتان القصیدتان غّسان كنفاني لیكون شاعرا، لكنھم�ا 
یؤشران على البدایة الطبیعی�ة ل�والدة غّس�ان األدی�ب، أس�وة 
بالعدید من األدباء الذین بدأوا حیاتھم األدبیة بكتابة الشعر، ث�م 
ما لبثوا أن نبتوا نباتا حسنا في تربة السرد، قصصاً وروای�ات 
ومسرحاً. أو أصبحوا نقادا وتركوا الشعر والروایة كما كش�ف 

أماك�ن  -عن ذلك الكتاب الجدید عن إدوارد سعید "إدورد سعید

 الفكر".
 صفحات مختارة من دفتر الیومیات  -غّسان كنفاني"
"، والكتاب في األصل مجموعة من ی�وم�ی�ات )1960-1965(

كنفاني المنشورة أوال في مجلة الكرمل، العدد الثان�ي، م�ارس، 
، ثم صدرت في كتاب مستقل صغیر الحج�م، ع�ن دار 1981

، وق�ّدم ل�ھ ال�ن�اق�د ص�ب�ح�ي 2018رایة للنشر في حیفا ع�ام 
حدیدي، وال جدید فیھ، فھذه ال�ی�وم�ی�ات م�وج�ودة ف�ي ك�ت�اب 

 "الشاھد والشھید"، وفي كتاب "فارس فارس".
ھذه الكتب األربعة المذكورة أعاله الخاّصة بجمع إرث غّسان 
كنفاني تتقاطع فیما بینھا، وحبذا لو تّم ت�ح�ری�رھ�ا ل�ت�ك�ون ف�ي 
كتاب واحد، دون تكرار. فھل من دار نشر، صاحب�ھ�ا ش�ج�اع 
یفعل ذلك؟ لتوفر للقارئ والباحث ما ھو في ھذه ال�ك�ت�ب ب�ی�ن 
دفّتي كتاب واحد، وزیادة البحث في ال�م�ص�ادر م�ن ص�ح�ف 
ومجالت وأرشیف الشھید الخاص ل�دى ال�ع�ائ�ل�ة واألص�دق�اء 
والمعارف عما ھو غیر منشور إلى اآلن؛ وصوال إلى تأسی�س 

" لتحتوي كل ما َكتب، وكّل ما ُكتب عن مكتبة غّسان كنفاني"
غّسان كنفاني وإبداعاتھ. لقد حان الوقت ل�ت�أس�ی�س م�ث�ل ھ�ذه 
المكتبة، كرّد فعل حضاري على كل من اتخذ الدم والعنف لغة 

 في إقصاء الفلسطیني ومحو وجوده وذاكرتھ.
تجدر اإلشارة إلى أن عالم غّسان كن�ف�ان�ي اإلب�داع�ي م�ا زال 
مشّعاً، مستلھما، ولن یكّف ال�ُك�تّ�اب ع�ن ال�ك�ت�اب�ة ع�ن�ھ ن�ق�دا 
ومراجعات، فعلى سبیل المثال ال الحصر أشیر إل�ى م�ا ك�ت�ب�ھ 
یوسف الیوسف في كتابھ "رعشة المأساة"، وھو مقالة موسعة 
ال تتجاوز ستاً وسبعین صف�ح�ة، ورض�وى ع�اش�ور وك�ت�اب 
"الطریق إلى الخیم�ة األخ�رى"، وف�اروق وادي وع�الم�ات�ھ 
الثالث في الروایة الفلسطینیة، وفی�ص�ل دراج وح�دی�ث�ھ ع�ن 

الھزیمة والصھیونی�ة ف�ي  -كنفاني في كتاب "ذاكرة المغلوبین
الخطاب الثقافي الفلسطیني"، وعشرات األب�ح�اث ال�ج�ام�ع�ی�ة 
والدراسات المحكمة ومئات ال�م�ق�االت. أیض�اً ث�م�ة ك�ت�اب�ات 
إبداعیة استلھمتھ في الروایة والشعر والقصة القص�ی�رة، وق�د 
تناول الدارسون كل تلك الجوانب في تتبعھم ل�غ�ّس�ان ك�ن�ف�ان�ي 
وأثره في الكتّاب العرب والفلسطینیی�ن ع�ل�ى وج�ھ ال�ت�ح�دی�د، 
واألث�ر ال��ذي ت��رك��ھ غّس��ان ف��ي م��دون��ة الس��رد ال��ع��رب��ی��ة 

 والفلسطینیة، سأشیر إلى بعضھا فیما یأتي.
لماذا یستعاد غّسان كنفاني بھذا الشكل المكثّف لیكون ح�اض�راً 
عند الجیل الجدید من المقاومین والمثقفین واألدباء والف�اع�ل�ی�ن 

 السیاسیین، الوطنیین منھم على وجھ التحدید؟
أظّن أن في أدب غسان كنفاني الكثیر من المفاصل اإلنس�ان�ی�ة 
العامة، فلو تّم تجرید الظاھر الفلسطیني في م�ا ك�ت�ب�ھ غس�ان 
كنفاني، فسیجد الناقد المتبّصر أن ك�ن�ف�ان�ي ك�ان ی�ك�ت�ب أدب�ا 
إنسانیا عاما؛ ص�ال�ح�اً ل�ك�ل زم�ان وم�ك�ان، ألن ال�ت�ج�ارب 

م�ا  -ك�ث�ی�را -اإلنسانیة المأساویة تتشابھ في الكلیات، بل إن�ھ�ا
تتطابق في الجزئیات والتفاصیل، لذلك تستعاد مقوالت غس�ان 
كنفاني: لماذا لم ت�دق�وا ج�دران ال�خ�زان؟ واإلنس�ان م�وق�ف، 
والفكرة ال تموت، وال تمت قبل أن تكون ندا، وغیرھا الك�ث�ی�ر 
مما یلتقي مع تجارب الناس، شعوبا وأفراداً، فالمسألة ل�م ت�ع�د 
تقف وتنحصر على حدود التجربة الفلسطینیة، ولذلك فإن خبر 

ش�خ�ص�اً داخ�ل ش�اح�ن�ة ف�ي ت�ك�س�اس  46العثور على جثث 
 28األمریكیة، (كما أوردت الخبر صحیفة القدس العربي في 

 -وخاص�ة ل�ل�ق�ارئ ال�ع�رب�ي -) یعید إلى األذھان2022یونیو 
قصة رجال غسان كنفاني الثالث�ة ال�ذی�ن م�ات�وا ف�ي ظ�روف 
مشابھة جداً. وقد تتبعت شیئاً م�ن ھ�ذه ال�ح�وادث ف�ي ك�ت�اب 
"استعادة غسان كنفاني" في موقعھ، وخاص�ة ف�ي ال�ھ�ج�رات 
غیر الشرعیة أو الحالة السوریة؛ ورحلة اللجوء والفرار إل�ى 

 أوروبا وموت الكثیرین بطریقة مماثلة.
لم یكن االستشھاد أو االغتیال ما رفع غّسان إلى ھذه ال�م�رت�ب�ة 
من الحضور في السیاق الثقافي والف�ك�ري ب�ل م�ا ق�ّدم�ھ م�ن 
إبداع، ھو ما جعلھ مؤھّال لریادة ح�ق�ول م�ت�ع�ددة ف�ي ص�ل�ب 
الثقافة الفلسطینیة والعربیة واإلنس�ان�ی�ة، ف�ق�د اج�ت�م�ع�ت ف�ي 
شخصھ كل مقومات اإلبداع من ال�ك�ت�اب�ة إل�ى ال�رس�م، وم�ن 
السیاسة إلى الصحافة، ومن التألیف إلى الترجمة، فغّسان یع�ّد 
من أوائل من تنبّھوا إلى ضرورة الترجمة من العبریة وإلیھ�ا؛ 
جاعال من كل ذلك وسیلة لخدمة قضیة مركزی�ة ف�ي ح�ی�ات�ھ، 
فكل ما كان یفعلھ غّسان فعلھ من أجل فلسطین، ولیس ألھداف 
ذاتیة ونخبویة خاصة، وفي ھذا السیاق، ولمن ی�ع�رف دق�ائ�ق 
توظیف غّسان كل شيء في حیاتھ من أجل القضیة السیاس�ی�ة، 
تبدو رسائلھ إلى غادة السمان غیر مبررة، أو ل�م یس�ت�وع�ب�ھ�ا 
الوسط الثقافي آنذاك، علما أن غّسان كتبھا وھو یم�ارس ح�ق�ھ 
كإنسان في أن یحّب ویعبّر عن ھذا ال�ح�ب، وق�د أثّ�رت ف�ی�ھ 

كما یروي یاس�ی�ن  -عالقتھ باألدیبة غادة السمان التي قال عنھا
 رفاعیة في روایتھ "من یتذكر تاي": "ھذه المرأة دّمرتني".

)، ع��ام ال��ح��ج��ر الص��ح��ي، واإلغ��الق��ات 2020ف�ي ع��ام (
المتكررة، انتبھت إلى غّسان كنفاني أكثر من ذي قبل، ألع�ود 
للكتابة عن إبداعاتھ؛ عدة مقاالت، تناولت فیھا روایتھ "رج�ال 
في الشمس"، ھذه الروایة التي ال ینتھي الحدیث ع�ن�ھ�ا م�ھ�م�ا 
ُكتب حولھا، فكل مشھد فیھا ب�ح�اج�ة إل�ى دراس�ة وم�ن ع�دة 
وجوه، كما توقفت عند كتاب "أطفال غّسان كنفان�ي وال�ق�ن�دی�ل 
الصغیر"، فتحدثت عن أطفال غّسان وقصت�ھ ال�وح�ی�دة ال�ت�ي 
كتبھا للطفلة لمیس ابنة اختھ، وأھداھا إیاھا في عی�د م�ی�الدھ�ا، 
وھي قصة "القندیل الصغی�ر" ال�ت�ي ط�ب�ع�ت ع�دة ط�ب�ع�ات. 
وتحدثت عن مقاالت كتاب "فارس فارس" كما أسلفت اإلشارة 
آنفا، باإلضافة إلى أنّني توقفُت عند قصیدتین لغّس�ان وب�ح�ث�ت 
فیھما جانبا من شخصیة غّسان اإلبداعیة تحت عنوان "غّس�ان 

 كنفاني شاعراً".
ھذه المقاالت أستعید فیھا مشروع كنفاني م�ن زوای�ا م�ت�ع�ددة 
غیر محصورة بفنیات السرد العربي والفلسطیني. بل أت�ج�اوز 
ذلك إلى ما ھو أبعد؛ فھا ھو غسان كنفان�ي ب�ع�د نص�ف ق�رن 
على اغتیالھ ما زال داخال في صلب النقاش السیاسي والثقاف�ي 

واإلبداعي الفلسطیني، حاضرا رغ�م ال�غ�ی�اب، م�ت�ن�وع�ا ف�ي 
تجلیات ھذا الحضور، متعالیا على كل م�ا ھ�و ج�ان�ب�ي وت�اف�ھ 
وغیر حقیقي أو غیر عملّي، وسی�ظ�ّل غّس�ان ح�ی�ا م�ا دام�ت 

 السموات واألرض، وإلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا.
ویشھد على ھذا الحضور استعادة الجیل الجدید لغسان كنف�ان�ي 
اإلنسان والمناضل والمثقف، ومن أمثلة ذل�ك حض�ور غس�ان 
لدى أبناء الجالیات العربیة في أوروبا وأمریكا، م�ن ذل�ك م�ا 
دأبت على فعلھ واستلھامھ الناشطة السیاسیة والثقافیة، الفن�ان�ة 

 اللیبیة دانیا زیتوني.
ولدت دانیا في مدینة  تالھاسي عاصمة فلوریدا،  وھي من أم 

 USFسوریة، وأب لیبي. وتحمل شھادة جامعیة م�ن ج�ام�ع�ة 
في العالقات العامة، وحالیاً تعیش في مدینة دیتروی�ت ب�والی�ة 
میشیغان، تدرس فن الرسم، وقد جسدت ف�ي رس�م�ھ�ا م�ع�ان�اة 
الشعب الفلسطیني، ورسمت األدیب الفلسطیني غسان كنفان�ي، 
لقد قرأت الفنانة دانیا معظم مؤلفات كنفاني باللغة االنكل�ی�زی�ة، 
فغسان كنفاني قامة أدبیة كبیرة، ومعروف جداً، وخ�اص�ة ف�ي 

 الجالیة الشابة الفلسطینیة.
ولم یقتصر اھتمام ھذه الشابة على قراءة أدب غسان وال�ت�أث�ر 
بأفكاره، بل وظفت أیضا أقوالھ وصنعت م�ن ب�ع�ض�ھ�ا ق�ط�ع 
إكسسوارات للزینة، وبیعت بشكل ھائل، وكذلك م�ا ص�م�م�ت�ھ 

 ). postersمن صور لغسان (
فغسان ما زال حیا لم یمت بدلیل أن كتبھ تباع بأكثر من ل�غ�ة، 
ویصنع من كلماتھ قالدات تزیّن الصدور، وھكذا فإن مح�اول�ة 
اغتیالھ فشلت بمعنى ما، وبدل من أن یمحَو  الصھاین�ة اس�م�ھ 
وأثره عاد بشكل أقوى ومنح حی�وات ع�دی�دة ل�ل�زم�ن ال�ق�ادم، 
ولعدة أجیال قادمة من أمثال ھؤالء الشباب الرائعین، والفتیات 

 الرائعات.
وعدا دانیا وما استلھمتھ من أعمال فنیة تشك�ی�ل�ی�ة ذات ص�ل�ة 
بغسان كنفاني، فإن كثیراً من الفنانین التشكیلی�ی�ن أو رس�ام�ي 
الكاریكاتیر قد استعادوا غسان برسوماتھ�م وأع�م�ال�ھ�م، أذك�ر 
على سبیل المثال ال الحصر محمد نصر هللا ورائ�د ال�ق�ط�ن�ان�ي 

 وأحمد المحسیري.
وفي مجال الكتابة اإلب�داع�ی�ة، ف�إن ال�ع�دی�د م�ن ال�ك�ت�اب ق�د 
استعادوا غسان كنفاني ضمن مش�اری�ع�ھ�م األدب�ی�ة بش�ك�ل أو 
بآخر، فاست�ع�ادوه م�ث�ق�ف�اً، ح�اض�را ف�ي الش�ع�ر وال�روای�ات 

لیس بفعل الموت وحده،  -واألعمال الدرامیة، فقد تحّول غسان
إلى ملھم كبیر للجیل الجدید  -بل بفعل المواقف واإلنتاج األدبي

من الكتاب، وقد أشرت في الكتاب "استعادة غس�ان ك�ن�ف�ان�ي" 
إلى التأثر اإلبداعي بھ، كما عن�د ال�ك�ات�ب ال�م�ص�ري ع�م�رو 
العادلي في روایتھ "رجال غسان كنفان�ي"، وحض�وره أیض�ا 
في روایة "الرقص الوثني" للكاتب الفلسطیني إیاد ش�م�اس�ن�ة، 
كما یستعیده للحدیث عنھ الروائي الفلسطیني إبراھیم نصر هللا 
في روایتھ الجدی�دة "ط�ف�ول�ت�ي ح�ت�ى اآلن"، ك�م�ا س�ب�ق أن 
استحضره واستعاده مثقفا ومناضال في ثنایا روایتھ "أع�راس 
آمنة" التي خصصھا نصر هللا للحدیث عن غزة وحربھا الت�ي 

 . 2008وقعت عام 
ولعّل الكاتب والشاعر الفلسطیني عمر ص�ب�ري ك�ت�م�تّ�و م�ن 
أوائل من استعاد غسان إبداعیاً من خالل مسرحیتھ "بیت لیس 
لنا"، إشارة لمسرحیة غسان كنفاني "عالم لیس لنا"، وقد كتب 
كتمتو ھذه المسرحیة كما جاء في أحد الحوارات التل�ف�زی�ون�ی�ة 

، وبقیت "حبیسة األدراج" حتى تمت طباعتھا 1983معھ عام 
 ، ضمن مبادرة لمؤسسة سیدة األرض.2019عام 

كما یعود كنفاني إلى الواجھة من جدید في كتاب الكاتب ت�م�ثُ�ي 
برنن "إدورد سعید... أماكن الفكر" في مواضع م�ت�ع�ددة م�ن 
الكتاب، وأھمھا إشارة المؤلف إلى استیاء غسان ك�ن�ف�ان�ي م�ن 
موجة بعض الكتابات العربیة المغرقة في التشاؤم بعد ھزی�م�ة 

برن�ن -، ومنھا إحدى مقاالت إدورد سعید نفسھ، واصفا1967
غسان كنفاني بالروائي الفلسطیني البارز، وكان یرى كنفاني  -

)، وف�ي 184تلك الكتابات "حفلة ماسوكیة لشت�م ال�ذات" (ص
موضع آخر من الكتاب یقول عن أسل�وب غس�ان ك�ن�ف�ان�ي أن 
"النثر المفتت الذي یستخدمھ غسان كنفاني وتعدد الرواة عنده، 
على سبیل المثال، ینجحان في التعبیر عن انعدام قیمة ال�ح�ی�اة 
عند العمال الوافدین إلى الخلیج، بحیث یلتقي القدر والشخصیة 

) یش�ی�ر ھ�ذان 205في سلسلة من التصادمات المدمرة". (ص
الموضعان من الكتاب إلى ذلك الوعي ال�ذي ك�ان ی�ت�م�ت�ع ب�ھ 
غسان كنفاني، وتلك الرؤیا التي ما زالت صالحة ل�ال�س�ت�ع�ادة 

 بعد خمسین عاماً من استشھاده.
وأما الكاتب المقدسي محمود شقیر، فیعید كتابة س�ی�رة غس�ان 
كنفاني بأسلوب مبسط، یناسب الفت�ی�ان وال�ف�ت�ی�ات ف�ي ك�ت�اب�ھ 
الجدید "غسان كنفاني إلى األبد" الذي ص�در ب�ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة 
(الذكرى الخمسون الستشھاد غسان كنفاني)، وھو كت�اب ك�م�ا 
جاء على لسان مؤلفھ: "یغطي سیرة غسان ویقدم عرضاً ألھم 

 )9/7/2022كتبھ". (موقع األیام الفلسطینیة، 
باإلضافة إلى ھ�ذا وذاك، حض�ور م�ق�ول�ة غس�ان الش�ھ�ی�رة 
وسؤالھ األھم: "لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟" عند كثیر م�ن 
الكتاب والصحفیین، وصارت تستعاد ھذه الجملة عند ح�وادث 
الموت المجاني لالجئین سواء في البحر أو في البر، فحضرت 
مع الفارین عبر قوارب الموت ف�ي ال�ب�ح�ار، أو م�ع ع�ب�ور 

 الالجئین السوریین إلى دول الشتات األوروبي. 
وبالمجمل، فإن الناقد األستاذ الدكتور عادل األسطة ی�ق�رر أن 
"حضور غسان كنفاني في األدب�ی�ن ال�ع�رب�ي وال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 

كما كتب على صفحتھ ف�ي  -یستحق الدراسة"، وكان ھو نفسھ
أنھ "قد توقف ع�ن�د ذل�ك ف�ي  -8/8/2018الفیسبوك بتاریخ: 

اسمي آدم نموذجا"،  -كتابھ أسئلة الروایة العربیة: أوالد الغیتو
وھو الكتاب الذي خصصھ األسطة لدراسة ھذه الروایة ال�ت�ي 

 كتبھا الكاتب اللبناني إلیاس خوري. 
وھو یضيء على موضوع استع�ادة ك�ن�ف�ان�ي  -وینبغي للباحث

أال یتجاوز عما تكتبھ الكاتبة غادة الس�م�ان  -وحضوره المتجدد

بشكل دائم سنویا، لتستع�ی�د ذك�رى والدت�ھ، وم�ن ی�ع�ود إل�ى 
أرشیف الكاتبة في موقع صحیفة القدس العرب�ي س�ی�رى ذل�ك 
الكم من المقاالت الملیئة بالح�ب واإلع�ج�اب وال�ت�ق�دی�ر ل�ھ�ذا 
الكاتب الفذ، والمثقف المبدئي، والعاشق المھووس بح�ب�ی�ب�ة ال 
تنال، وكأنھا في كل مرة تؤكد أھمیة حض�وره ف�ي وج�دان�ھ�ا 

 ولغتھا وفكرھا.
یقول الكاتب والمفكر الفلسطیني عادل س�م�ارة ف�ي م�ق�ال�ة ل�ھ 
بعنوان: (المثقف واحد فإذا تعدد خ�ان): "ی�ت�م�ت�رس ال�م�ث�ق�ف 
وراء وعیھ، كما یتمترس المقاتل وراء سالحھ"، وھك�ذا ت�ب�دو 
لي صورة غّسان الحقیقیة في كل م�ا ك�ت�ب�ھ، م�ت�م�رس�ا وراء 
وعیھ، ثابتا واحدا لم یتع�دد؛ ف�ظ�ّل م�ث�ق�ف�ا ن�ق�ی�ض�اً ل�ل�م�ث�ق�ف 
السلطوي والمدجن؛ یمتاز ببصیرة ووع�ي ت�اّم�ی�ن، س�ی�اس�ي 
وثقافي، وعي أنتج كاتبا م�ن�اض�ال اتس�ق�ت أف�ك�اره ال�م�ج�ردة 
وكتاباتھ اإلبداعیة والبحثیة بسلوكھ مناضال ومثقفا، فكان دائما 
حاضرا في بؤرة الصراع. ھذه الحالة من ص�م�ود ال�م�ث�ق�ف، 
أعادت إلّي ما قالھ یوما الشاعر السوري الراحل نزار قب�ان�ي؛ 

 أَیُّھَا الَغاِضُب الَكبیُر تَأَمَّلْ            معّرضا بالكتّاب وجبنھم:
   إِنَّ أَقْـَسى األَْشیاِء لِلنَّفِْس ظُلَْماً    َكیَف َصاَر الُكتَّاُب َكالِخرفَانِ 

   قَلٌَم فِي یَِد الَجبَاِن الَجبَانِ                       
فال یصح أن یتم تناول غسان في النقد تناوالً أدبیّاً صرفا ع�ل�ى 
قواعد األدب وحسب، بل ربما كان ت�ن�اول غس�ان أدب�یّ�ا ھ�و 
الغاللة الشفیفة لتجلیة صورة غسان ال�م�ث�ق�ف ال�واع�ي ال�ذي 
نحتاج لسیرتھ ومواقفھ في ال�وس�ط�ی�ن الس�ی�اس�ي وال�ث�ق�اف�ي، 
وخاصة عند ممارسة الكتابة المنتمی�ة إل�ى ح�ق�ل ال�م�ق�اوم�ة، 
بوصف غسان كنفان�ي أح�د أرك�ان�ھ�ا وأی�ق�ون�ات�ھ�ا الس�اط�ع�ة 
الحضور. فــ "النقد یجب أن یكون أكثر من تقییم للروای�ات أو 
القصائد، وأن یكون بدال من ذلك تفسیراً سیاسیّاً اجتماعیا ل�ك�ل 
األنشطة اللغویة التي یقوم بھا البشر أو ل�م�ع�ظ�م�ھ�ا" (إدورد 

)، ف�روای�ات غس�ان 155أماكن الفكر، تُِمثي بِرنَن، ص -سعید
وقصصھ ومسرحیاتھ ھي وثائق سیاسیة واجت�م�اع�ی�ة تص�ور 

 الحیاة الفلسطینیة والعربیة. 
لم یكن غّسان مثقفا انھزامیا، استسالمیا، مدّجنا، بل كان ق�وی�ا 
وشرسا، فقد كان مثقفا منتمیا ومشتبكا وعضویا، ومثقفا ق�ل�ق�اً، 
أدخلھ في سیاق الحیاة الثقافیة والسیاسیة الفلسطینیة والع�رب�ی�ة 
والعالمیة، فكان مثقفا سیاقیا اجتماعیا، رؤیوی�ا ت�غ�ی�ی�ری�اً، ول�م 
یكن خامال وال خائنا وال مزیّفا، ولیس مثقفا ان�ط�وائ�ی�ا ك�ذل�ك، 
ولیس من جماعة "المثقفین ال�رس�م�ی�ی�ن" ال�ح�ال�ی�ی�ن، ع�رب�اً 
وفلسطینیین، ب�ل ك�ان دائ�م�ا ف�ي ص�ل�ب ال�ح�دث الس�ی�اس�ي 
واالجتماعي والثقافي. كان مثقفا لھ بصمتھ ال�ت�ي ت�رك�ھ�ا ف�ي 
وعي األجیال التي عرفتھ حق الم�ع�رف�ة، ف�ان�ح�ازت إل�ى م�ا 
انحاز إلیھ وأنصفت مشروعھ الثقافي والسیاسي دون أن تبحث 
عن مسمیات أو مناصب أو امتیازات. ھؤالء ھم ورثة غّس�ان 
الحقیقیون، وما عداھم فمزیفون، ولو حملوا أرفع الش�ھ�ادات، 

 أو حازوا األوسمة التكریمیة واحتلوا المناصب العلیا.
ال شك في أن الكثیرین كتبوا عن غس�ان ك�ن�ف�ان�ي م�ن وج�وه 
متعددة، دون التركیز على صورة غسان كنفاني الم�ث�ق�ف م�ن 
خالل قراءة سیاقیة ثقافیة لسیرتھ وإلبداعاتھ المختلف�ة، ف�ج�اء 
كتاب "استعادة غسان كنفاني" لیعید أسئلة المثق�ف ومس�اءل�ت�ھ 
في السیاق اآلنّي، وقد غصت الس�اح�ة ب�ك�ل م�ا ھ�و زائ�ف، 
سیاسیا واجتماعیا وثقافیا ودینیّاً، وھذا ما حاولت فعل�ھ ع�ن�دم�ا 
تناولت كتاباتھ ومواقفھ وتمددھا السیاسي والمعرفي وال�ث�ق�اف�ي 
في وعي الجیل الحالي، ھذا الجیل التي قد یظن ال�ب�ع�ض أن�ھ 
جیل متقوقع على ذاتھ محصور في التكنولوجیا، لكن الشواھ�د 
ساطعة أنھ جیل واٍع سیاسیا، ومثقف ثقافة عملیة تح�م�ی�ھ م�ن 
الوقوع في شَرك االمتھان لیتعالى على "نظام التف�اھ�ة" ال�ت�ي 
تحاول كثیر من الظروف حشره فیھ، لكنھ یأبى إال أن ی�ك�ون 

 حارساً أمیناً لمنظومتھ القیمیة الوطنیة واإلنسانیة الراسخة.
سیبقى أدب غسان كنفاني مناضالً نیابة عنھ، صامداً في وج�ھ 
اإلرھاب الصھیوني، مستعادا من أجل ھذا الغرض ك�م�ا ق�ال 
الروائي إبراھیم نصر هللا في روایتھ أعراس آمنة: "ان�ظ�ري 
اآلن، أحیانا أخرج لحوش البیت، وأرى ال�م�وت یُ�َح�لِّ�ق ف�ي 

، ف�أع�ود ل�ل�داخ�ل بس�رع�ة 16طائرة اآلباتشي أو طائرة أف 
أحمل مجلدات غسان، أرفعھا إلى السم�اء وأص�رخ ف�ي وج�ھ 
الطیّار: تستطیع أن تفعل كلَّ شيء ولكنك لن تستطیع قتل ھذا، 

 )69، ص4لقد سبقك وفُزنا بھذا كلّھ، ھل نسیَت؟". (ط
ال بد من أن اسم غسان كنفاني ومواق�ف�ھ وأع�م�ال�ھ وم�ق�والت�ھ 
ستستعاد كلما استشھد مقاوم، وكلما رأینا مخیما واقفا م�ت�ح�دی�ا 
مشاریع السالم الھزیلة، أو امرأة تناضل، أو ول�دت ث�ورة أو 
مواجھة مع المحتل، أو كلما اغتیل قائ�د أو ك�ات�ب، أو رأی�ن�ا 
مثقفا یدفع حیاتھ ثمنا لمواقف�ھ، ألن�ھ اخ�ت�ار أال یس�ك�ت ع�ل�ى 
ضیم، فالناس في روایاتھ ھم نحن بكل ما فین�ا، ی�ذك�رن�ي ھ�ذا 
باستعادة غسان كنفاني في نعي الرفیقة ابنة الجب�ھ�ة الش�ع�ب�ی�ة 
المرحومة وداد قُمَّري، وما نقل عن�ھ�ا وم�ا ن�ق�ل�ھ رف�ق�اء ف�ي 
الجبھة وما نشره موقع الھدف اإللكتروني في نع�ی�ھ�ا ف�ك�ت�ب: 
"رحیل بطلة "برقوق نیسان" یا غّسان... وداعا وداد قُمَّري"، 
أو ما نقل عن غسان نفسھ أن شخصیة سعاد وقاد في "برق�وق 
نیسان" مستوحى من شخصیتھا، وقد ك�ت�ب م�ث�ل ھ�ذا أیض�ا 
الكاتب فایز رشید في كتابھ "مناضالت كبی�رات ف�ي ال�ج�ب�ھ�ة 

 الشعبیة... كما عرفتھّن".
إن غسان كنفاني شأنھ شأن أي كاتب ع�ظ�ی�م وم�ث�ق�ف ث�وري 
وشھید سیظل یواصل حیاتھ رغما عن ھذا الموت ال�م�ج�ازّي، 
وعلینا نحن أن نعید تكوینھ فینا وفي استراتیجیاتنا م�ن ج�دی�د، 
فھو الحاضُر الحاضر، كما تفترض ھذه االس�ت�ع�ادة أیض�اً أن 
نقرر حقیقةً، أستعیر كلماتھا مما قالھ م�ح�م�ود دروی�ش ألح�د 

 محاوریھ قبل استشھاد غسان كنفاني بنحو شھرین 
): "دم الضحیة أو الشھید ھو دائماً أكثر شجاعة 11/5/1972(

من لحم األحیاء، وبھذا المفھوم كل األحیاء جبناء وك�ّذاب�ون". 
 )79(اسمي العلني والسري، محّب جمیل، ص

إني ألجد من المناسب استحضار روح غسان المناض�ل�ة ب�ع�د 
خمسین عاما من اغتیالھ من خالل قصیدة الشاعر الفلسط�ی�ن�ي 

 معین بسیسو "غزال صنین":
 استشھد الماء ولم یزل یقاتل الندى 

 استشھد الصوت ولم یزل یقاتل الصدى
 وأنت بین الماء والندى

 وأنت بین الصوت والصدى
 فراشة تطیر حتى آخر المدى.

 م ن دا   ن[*] 
  

 فلسطین /فراس حج محمد
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نال إحسان عبد القدوس حظاً یتمناه كل 
أدي؛ ف���ق���د ك���ان ی���ت���م���ت���ع ب���غ���زارة 

روایة  600حیث كتَب مایقارب   االنتاج
روای�ة  49وقصة قصیرة وقد ت�ح�ول�ت 

وخمس روای�ات  … إلى أفالم سینمائیة
تم (مسرحتھا) وستة مسلسالت إذاعیة 
بخالف المسلسالت ال�ت�ل�ف�زی�ون�ی�ة ع�ن 
عشرة نصوص من ابداع إحسان، وبلغ 

 56عدد روای�ات�ھ ال�ت�ي ت�رج�م�ت إل�ى 
روایة مابین اإلن�ج�ل�ی�زی�ة وال�ف�رنس�ی�ة 
واألل�م�ان��ی�ة والص�ی��ن�ی��ة واألوك��ران�ی��ة، 
وانتقد في روایاتھ التفك�ك االج�ت�م�اع�ي 

وم��ن اھ��م   وجس��د م��ظ��اھ��ر ال��رذی��ل��ة،
ھي روایة الطری�ق   روایاتھ االجتماعیة

  . المسدود
 

  ھل یستطیع الجمیع ارتكاب الخطیئة؟
األزلي بین الرذیلة والف�ض�ی�ل�ة   الصراع  صاحب الطریق المسدود في روایتھ  صور لنا

عن طریق بطلة ال�روای�ة (ف�ای�زة) ال�ت�ي ت�ن�ش�أ ف�ي ج�و ع�ائ�ل�ي مش�ب�وه ف�ب�ع�د وف�اة 
تفتح االم وبناتھا منزلھم للسلوكیات المحرم�ة وی�ح�اول�ن ج�ر ف�ای�زة ال�ى ھ�ذا   والدھا

الطریق لكن فایزة ترفض وتظل تحلم بالحب العذري الذي ی�ق�ود ال�ى ال�زواج وال�ب�ی�ت 
  .واألسرة

قویة في عدم االنسیاق للتیار الفاجر الذي انساقت إلیھ ام�ھ�ا  .. كانت قویة في كل شيء
إغراء الشباب والمال اللذین  .. وقویة في مقاومتھا لالغراء الذي یطوف بھا .. واختاھا

وقویة في استمرارھا في الدراسة رغم ك�ل ال�ظ�روف ال�ت�ي  ..یفدان إلى بیتھا كل مساء
وقویة في حرصھا على ذكرى ابیھا ، واحترام ھذه الذك�رى رغ�م الس�ن�ی�ن  .. تحیط بھا

  ..التي مضت على وفاتھ
 
وكان  .. واصبحت تحس انھا تحمل بأمھا واختیھا جرماً التستطیع ان تواجھ بھ الناس"

وان  .. یخیل الیھا ان الجیران كلھم یشیرون الیھا كلما مرت بھم ویت�ھ�امس�ون ع�ل�ی�ھ�ا
  .. " صدیقاتھا في المدرسة یتقولن علیھا ویعلمن الكثیر عما یجري في بیتھا

ظاھر الناس شيء وداخلھم شيء آخر، تبدأ األقنعة ب�الس�ق�وط ال�واح�دة ت�ل�و األخ�رى، 
یسقط من عین فایزة كل من اتخذتھم قدوة لھا في حیاتھ�ا م�ث�ل م�ن�ی�ر ح�ل�م�ي ك�ات�ب�ھ�ا 
المفضل الذي تدور جمیع روایاتھ عن الحب الطاھر، لكنھا تتف�اج�أ ف�ي اح�دى ال�م�رات 
بوجوده في منزلھم لتكتشف ان منیر حلمي ازدواجي یكتب عن الحب النقي والیفكر اال 

  . بشھواتھ
كذلك استاذ اللغة اإلنكلیزیة الذي تتخذه قدوة لھا فتكت�ش�ف ان�ھ الی�ف�ك�ر اال ب�ال�ع�الق�ات 

  . المحرمة
 
  " الرذیلة في كل مكان"

تتخرج فایزة من معھد المعلمات وتقرر ترك المدینة والسفر الى احدى الم�دن ال�ری�ف�ی�ة 
انھا ستھرب من من مجتمع فاسد الى مجتمع ریفي   لتباشر وضیفتھا ھناك، فباعتقادھا

بصورة صاحب الصیدلیة وع�م�دة ال�ب�ل�د   بسیط نقي اال ان الرذیلة تواجھھا ھناك ایضاً 
الشاذة التي ت�ح�اول ال�ت�ح�رش ) وعزیزة  (اللذان یرغبان فیھا وزمیلتھا سعدیة الُمنحلة

بھا  واحمد الطفل الصغیر الذي یتعلق بھا وتعاملھ كأم ل�ك�ن�ھ یض�ع�ھ�ا ف�ي ورط�ة ام�ام 
  . الجمیع

 . كأن الجمیع اتفق ضدھا حتى (محمد) الشاب الذي احبھا حباً شریفاً طاھراً تخلى عنھا
  وھنا تقرر فایزة االستسالم للخطیئة لكن السؤال ھنا

  .ھل ھل یستطیع الجمیع ارتكاب الخطیئة ؟
لكي یرتكب احدنا الخطیئة یجب ان یكون مقتنعاً بھا ، ان الیعتبرھا خط�ی�ئ�ھ  ! بالتاكید ال

وھذه آخر كلمات الكاتب منیر حلمي مع فایزة عندما تشكو لھ عن كل من ق�اب�ل�ت�ھ�م ف�ي 
ان الخطیئة التولد معنا ، ولكن المجتم�ع ی�دف�ع�ن�ا  " حیاتھا من بعده، وھنا یقول احسان

نھایة الروایة مفتوحة فھل تقع فایزة بالخطیئة م�ث�ل   ویترك لنا صاحب أنا حرة " إلیھا
  .. ! امھا وشقیقتیھا ام إنھا تنضم الى موكب الحائرات

 تمت معالجة الروایة سینمائیاً فتم تحویلھا إلى فیلم مصري سینمائي أبیض وأسود سنة
فاتن حمامة، أحمد مظھر، ش�ك�ري س�رح�ان، ف�ردوس م�ح�م�د، زوزو  :تمثیل - 1958

 .صالح أبو سیف :ماضي، خیریة أحمد، وداد حمدي، وإخراج

ود اا و ا.. 

  رند علي األسود/ بغداد

   ار

    إ 
 
 
 

  وعد حسون نصر/سوریا
 
 
 

ثمارھم نضجت في المناخ المناسب، نعم، إنھ 
الش��ب��اب الس��وري ال��ذي ك��بّ��ل��ت��ھ وق��ی��دت��ھ 
ال�ظ��روف، ل��ك�ن��ھ ب��م�ج��رد أن وج�د ال�م��ن��اخ 
المناسب أثمر وبحلو المذاق، فمن ال�ط�ب�ی�ع�ي 
أن یحبط شبابنا داخل سور ال�وط�ن وخ�اص�ة 
في سنوات الحرب الشرسة التي ل�م ت�ن�ط�ف�ئ 
بعد، فكیف لھم أن یبدعوا وال�ح�رب أح�رق�ت 
أخضر حیات�ھ�م م�ع ی�ابس�ھ�ا، ول�م ی�ع�د م�ن 
مقومات النجاح إالّ جھدھم الفكري والعضلي 
على نور شمعة بعد أن تغیّبت الكھرباء ك�ل�ی�اً 
وأضحت في حكم الغائب، وال ن�ن�س�ى ال�دم�ار 
الذي أحاط بالمنشآت وخاصة الم�دارس وم�ا 
بقي صامداً منھا في منطقة آم�ن�ة ب�ات م�ق�راً 

آلالف الطالب، فمع ھذا الكم الھائل ھل یستطیع المعلم توجی�ھ رس�ال�ت�ھ 
بطریقة واضحة؟ وھل یتلقى الطالب ھذه الرسالة بشكل مف�ھ�وم؟ ح�ت�ى 
المختبرات فقدت أدواتھا وانحصرت التجربة على الكالم ال�م�ح�ك�ي دون 
أن تخضع للمجھر أو حتى النار والتفاعل، الكثیر من الحواس�ی�ب ب�ات�ت 
منقرضة وغیر نافعة وكأنھا قطعة خردة في غرفة ال�م�درس�ة أو ح�ت�ى 
المعمل أو قاعة المحاضرة في الج�ام�ع�ة، ال ن�ن�س�ى ال�ك�م ال�ھ�ائ�ل م�ن 
المعلومات التي یتلقاھا التلمیذ في كل المراحل والتي ال یقوم ب�ح�ف�ظ�ھ�ا 
سوى للنجاح فقط ونیل عالمة كاملة دون فھم، فبمجرد أن ی�خ�رج م�ن 
قاعة االمتحان تصبح ھذه المعلومات غائبة عن فكره تماماً، فكیف ل�ھ�م 
أن یبدعوا وھم تحت كل ھذه الضغوط، من حرب إلى وب�اء إل�ى ف�ق�دان 
مقومات الحیاة من كھرباء وماء ووقود تدفئة ووقود للمواصالت، كیف 
لھم أن یبدعوا ونصف الكادر الت�دریس�ي ھ�اج�ر خ�ارج ال�ب�الد ونص�ف 
المدارس باتت ركاماً، وحتى الكتب تبخرت نسبة كبیرة من معلوم�ات�ھ�ا، 
لذا تراھم یزھرون لكن خارج سور حدیقتن�ا، ف�ال�م�اء وف�ی�ر والش�م�س 
دافئة حالمة وحتى النحل معطاء والعصفور شجي جمیعھم ی�ب�ش�رون�ھ�م 
بالنجاح ویحفزونھم على العطاء، فإذا بالموسیقا أبدعوا ألنھا أغ�ن�ت�ھ�م 
عن معادالت الحساب، وإذا درسوا اللغة كانوا سفراء ألنھا لم تشغ�ل�ھ�م 
بتجارب الفیزیاء، وھذا یعني أن أفكارھم لم تنشغل بحشو ال�م�ع�ل�وم�ات. 
لذلك ترى السوري مبدعاً بكل مراحل عمره خارج الب�ل�د ح�ت�ى نس�اؤن�ا 
كانوا مبدعات خارج قیود وطننا، ف�ب�ت�ن�ا ن�رى ال�ُم�س�نّ�ة ت�ح�ص�ل ع�ل�ى 
الشھادات العلیا وتبدع في اإلنج�ازات ك�م�ا ك�ان�ت ت�ب�دع داخ�ل وط�ن�ھ�ا 
بالطبخ والحلویات مع اختالف نوع اإلبداع المحاط بالعنایة والم�ق�وم�ات 
لنجاحھ، وھذا یعود ألن الظروف ساعدتھ لیعطي ك�ل م�ا ل�دی�ھ بش�غ�ف 
وتعطش للنجاح. وألننا مازلنا ضمن وطننا نسعى لنشغل أف�ك�ار أب�ن�ائ�ن�ا 
بكم المعلومات متجاھلین الرغبة، ونحن جمیعاً نسعى لنجعل من أبنائ�ن�ا 
أطباء ومھندسین ومحامین وأیضاً فنانین عازفین ورسامین ومغنین في 
آن واحد، نُحّملھم ما لیس بوسعھم ونضاعف ضغوط�ھ�م ف�وق ض�غ�وط 
الحیاة وترّدي الخدمات، فإذا أردنا أن ننھض ببلدنا من جدید ع�ل�ی�ن�ا أن 
نعطي الجیل حقھ في اإلبداع ضمن شروط مالئمة ومناخ م�ن�اس�ب، م�ن 
كھرباء إلى مختبر إلى معلومات حتى الموسیقى ال ت�ب�خ�ل�وا ب�ھ�ا ف�ھ�ي 

 ...صفاء الروح لتزھر بالعطاء والنجاح
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الس�م�اء،   فس�ح�ة  ف�ي  الم�ت�ن�اث�رة  الغیوم كانت   
وظ�ھ�ورھ�ا،   الش�م�س حضور حجب عن عاجزة

 أجس�اد  ع�ل�ى  ال�ب�ن�ف�س�ج�ی�ة بأشعتھا تصب وھي
 آالف  م�ن�ذ  ال�ق�اب�ع�ة  والص�خ�ور.  الع�اری�ة  الكون

 م�ن  ت�ف�رز  ك�ان�ت  النائ�ی�ة  البقعة  تلك  في  السنین
 ع�ل�ى  ی�ب�دو  ج�ع�ل�ھ  الحر، مم�ا  مخزون أجسادھا

 أب�خ�رة  بیضاء، أو  نار  ألِسنة  مثل البصر مرمى
 روی��دا  ان��ب��ل��ج��ت، وتص��اع��دت  وق��د  م��غ��ل��ي  م��اء

 ت�ت�خ�ل�ل  س�اخ�ن  ھ�واء  م�ن  حزمة  رویدا، مكونة
ال�وج�ھ،   بش�رة  الص�خ�ور، ف�ت�ل�س�ع  أخادی�د  عبر

 .خشنة لمسات وراءھا وتترك
 ع�ل�ى  السك�ون  الظھیرة، خیم  تلك  من  ساعة في

 ال�م�اء  خ�ری�ر  ع�دا  وودیان�ھ�ا، م�ا  الجبال سفوح
 ش�الالت  ھ�ی�ئ�ة  ع�ل�ى  الجبال  ینابیع  من  المتدفق
 ن��ح��و  الص��م��ت، وانس��اب  ع��ل��ى  ھ��ی��م��ن  ھ��ادرة
 م�ن  ب�ال�م�اء  ال�م�ش�ب�ع�ة  الصخ�ور  باتجاه  الوادي
 .الزمان سحیق

 ف��ي  ال��ری��ح، ش��اب  م��ع  ل��ی��ن��ط��ل��ق  ال��وق��ت  ح��ان
 ش�ع�ر  ال�ق�ام�ة، ذو  عمره، مت�وس�ط  من  الثالثین

االس�اری�ر،   الوجھ، مت�ھ�ل�ل  كثیف، مشرق  اسود
 ال�ع�ل�ی�ا  َش�ف�ت�ھ  ع�ل�ى  ی�ن�ب�ت  ال�ب�ارز  ان�ف�ھ وتحت

 م�ع  تن�س�ج�م  الحركة البنیة، سریع شارب، قوي
 ع�ل�ى  الص�غ�ی�رة  ح�ق�ی�ب�ت�ھ  ریاضي، وض�ع  ھیئة

 الطرق  عبر ھدفھ قاصدا استعداداً للرحیل ظھره
 الوعرة. الجبلیة
 ب�ال�ن�ت�وءات  ال�م�ل�ی�ئ�ة  المن�ح�درات  باتجاه  تحرك

 الص�ل�دة، ت�ارك�ا  الص�خ�ور  م�ن  المدببة، الب�ارزة
 ج�ل  فیھا، وقضى عاش الودیان، التي تلك خلفھ

 ت�ح�ت  س�ی�ره واصل. القیم عن الدفاع في شبابھ
 .المشرقة الشمس وھج

 اتس�ع�ت  ك�ل�م�ا  ال�زم�ن  م�رور  م�ع  القل�ق  اجتاحھ
 مش�ى.  ان�ط�الق�ھ  ن�ق�ط�ة  ع�ن  واب�ت�ع�اده  المساف�ة

 فجأة طبیعي، ثم بشكل كیلومتر عن تزید مسافة
 ف��ي  األم��ر  ب��ھ  ال��ط��ری��ق، وان��ت��ھ��ى  مس��ال��ك  ذاب

 وھ�و  ع�ل�ی�ھ  ظ�الل�ھ  الصمت  معقد، فالقى  موقف
 م�ن�ھ  ی�ت�ط�ل�ب  ال�م�وق�ف.  م�ب�ھ�م�ة  منطق�ة  یسلك

 ط�ری�ق�ة  إلی�ج�اد  الصحی�ح  القرار  واتخاذ  التبصر
 الم�ع�ق�د الطریق ھذا في المتبقیة المسافة لعبور
 ال�م�ت�زای�د  ال�ج�ھ�د  ل�ھ، وھ�ذا  قدم موطئ ال الذي
 ی�ج�ع�ل  ال�م�ن�وال  ھ�ذا  ع�ل�ى  ال�م�ش�ي  سبب�ھ  الذي

 غمرة في كان وبینما. األفكار مضطرب االنسان
 الذي صخري بقطع لیفاجئ التفكیر، فَقَد التركیز

 ع�ل�ی�ھ  است�ح�وذ.  التقدم  من  منعھ  استوقفھ، مما
 .االرتباك

 ب�غ�ی�ر  ج�ام�دا  واج�م�ا  ص�خ�رت�ھ  واق�ف�اً ف�وق  ظل
 تش�ن�ج�ت.  ب�األرض  لص�ق�ت  ق�دم�ی�ھ  حراك، ك�أن

 الك�ل�م�ات  الوقت، بقیت  لبعض  حنجرتھ عضالت
 وتص��ط��دم  ف��م��ھ، ت��ت��س��اب��ق  ج��وف  ف��ي  ت��ت��زاح��م
 ل�ب�ث  الھواء، ما  إلى  تخرج  ان أجل من ببعضھا

 عض�الت  ان�ب�س�ط�ت  ب�رھ�ة  وبع�د.  حلقھ  جف  ان
 یس�ت�ع�ی�د  وراح  ق�وت�ھ  لصوت�ھ  حنجرتھ، وعادت

 م��واص��ل��ة  ع��ل��ى  وإص��راره  وت��ف��اؤل��ھ  ھ��دوءه
 ..المشوار

 :الندم من شيء یشوبھ بألم نفسھ یحدث بدأ
 ھذا الى الساعة ھذه في قادتني لعینة ریح اي -

 ف��ي  ط��ری��ق��ي  أش��ق  ال��م��ف��اج��ئ، وأن��ا  ال��ع��ب��ث
 للجبل. المعقدة المنحدرات

 ی�زی�ح  عم�ی�ق�ا، ك�أن�ھ  زفیرا أطلق ان بعد قال ثم
 :صدره على یجثم ثقیال ھما كاھلھ عن

 في  وحیدا اكون ان ھذا؟ جعلني بائس حظ أي -
 ال�ت�ط�ل�ع  ع�ن  ع�اج�زا  أصب�ح�ت  العالم، حیث  ھذا

 .لألمام
.. ب�ال�وح�دة  اش�ع�رت�ھ  دم�وع  مق�ل�ت�ی�ھ من فاضت
 :بعتب نفسھ محدثا وأردف

 ع�ل�ى  ی�ج�ث�م  ال�ذي  ال�غ�ام�ض  الس�ك�ون  ھ�ذا  ما  -
 .وأموات صامتون الجمیع النفوس، كأن

 وجل، ك�أن  في  ویسارا یمینا برأسھ یجول شرع
 ھذا  في  تقرع  ألجراس َمْن ینادیھ، وصدى ھناك

 والس�ك�ون، ح�اول  الصمت  مخترقاً جدار  الخالء
 .ویتبدد یخفت ان قبل الصوت مصدر معرفة
 ف�ي  ح�ث�ی�ث�ة  بخط�وات السیر یواصل كان وبینما
 ال�ق�اس�ی�ة، ال�ت�ي  الص�خ�ور  ب�ی�ن  الوعرة  الطرق
 س�اب�ق�ة، م�م�ا  بش�ری�ة  أق�دام  من  آثار  ألیة  تفتقد
 یتمكن كي الجھد من المزید وبذل التركیز تطلب

 ت�ح�ت  أخ�رى  ب�ع�د  خ�ط�وة  المس�ی�ر  مواصلة  من
 ن�ی�ران  تب�ع�ث  كانت  التي  الحارقة  الشمس أشعة

 م�ع�ھ�ا  الالھب، ف�ت�ت�دف�ق  الیوم ذلك في حرارتھا
 م��ن  ل��ت��زی��د.  بش��رت��ھ  ث��ق��وب  م��ن  ع��رق  ق�ط��رات
 ف�ي  ال�ح�ائ�رة  وھ�واجس�ھ  المتع�ب  جسده  لزوجة

 الحرجة. اللحظات تلك
 أف��ك��ار  ذھ��ن��ھ  ف��ي  ت��وال��ت  بص��ر  ل��م��ح��ة  وف��ي

 واألشجان، لتلط�م  االفراح  بین  تختلط  وھواجس
 ق�ل�ق�ھ  ومتردداً.. ان�ع�ك�س  متقلبا  وتجعلھ  مزاجھ

ال�ع�م�ی�ق،   ال�وادي  الى  ینظر  األحداق، وھو  عبر
 المزی�د  أمامھ یكن لم.. االختیار لحظة في لیقرر

 ھ�ذه  ف�ي  م�وق�ف�ھ  ی�ح�س�م  ان  وع�ل�ی�ھ  الوقت  من
ط��ری��ق��اً   ل��ی��ج��د  ال��ع��ص��ی��ب  ال��زم��ن  م��ن  ال��ومض��ة
 .للخالص

 بص�وت  قال�ھ�ا  وتندثر.  وتضمحل  تذبل  األشیاء ـ
 .خافت

 األش��ج��ار  أوراق  س��م��ع��ھ، ح��ف��ی��ف  إل��ى  ت��ن��اھ��ى
 الجبلیة، تحركت، بعد  المنحدرات  على  المتفرقة

. ال�وادي  فس�ح�ة  ف�ي  ثق�ی�ل�ة ریح بھا عصفت ان
 ال��ع��ل��وي  جس��ده  نص��ف  ع��ن�ق��ھ، وح��رك  اش�رأب
 ك�ي  ال�ت�م�ع�ن  ف�رص�ة  ع�ی�ن�ی�ھ  یم�ن�ح حتى لألمام
 االم�ت�ح�ان، ف�ھ�و  اجتیاز  على  قدرتھ  من  یتحقق
 اس�ت�ق��ام  ع�ن�دم��ا.  ال�رھ�ان  ج�ی��داً م�خ�اط��ر  ی�درك

 ع�ن  ال�وراء، غ�ف�ل  ال�ى  خ�ط�وة  وتراجع  بجسده
 بالج�دار  ظھره، ارتطمت  على  التي  الحقیبة بالھ

 ب�ج�س�ده  ت�وازن�ھ، وم�ال  فاختل  للجبل  الصخري
 ل�ی�ح�ت�ف�ظ  یدیھ تحریك جاھدا األمام، وحاول إلى

 الجناح�ی�ن  مجروح  كطیر یحلق ان بتوازنھ، كاد
 الھل�ع، أراد  بھ  استبد.  السحیق الوادي فناء في
 التوازن. على بقدرتھ احتفظ یصرخ، لكنھ ان
 متھدج بصوت قال

 ص��وت��ي، م��ن  ب��أع��ل��ى  ص��رخ��ت  ل��و  ح��ت��ى  -
 .الموحش الخالء ھذا في سیسمعني

 ..وأضاف
 ط�وی�ال، ل�ن  ال�ع�راء  ھ�ذا  ف�ي  البقاء  أستطیع  ال-

 ویض�ع  ی�ل�ت�ھ�م�ن�ي أن اللعین الوادي لھذا اسمح
 ..لحیاتي نھایة

 ج�دران  جبل�ي، اخ�ت�رق�ت  قبج  نقنقة  إلیھ ترامت
 م�ؤل�م�ة  جعلھ یكتم صرخ�ة  الذي  الصمت، األمر

 اللیل، ویبقى  یقبل  ان  من یخشى كان. نفسھ في
 ح�راك، ی�واج�ھ  م�ك�ان�ھ، وح�ی�داً ب�ال  رابضاً ف�ي

 یخلق الذي تسونامي مثل األلم اجتاحھ.  الموت
 ..الدمار ویسبب الذعر

 غض�ب  تحم�ل�ت التي الصامتة األشجار الى نظر
 أن�ھ�ا  ال�ھ�وج�اء، إال  الطبیع�ة  وعواصف السماء

 ال�ح�ال  وان�اة، وھ�ك�ذا  بصبر  عودھا وقوت نمت
 ان  س�وى  ع�ل�ی�ھ  بقراره، فم�ا  األمر  تعلق  عندما
 م�ن�ھ�ا  ویس�ت�م�د  الص�ام�ت�ة  األش�ج�ار  كتلك  یكون

 .والقوة الصبر
 م�ث�ل�م�ا  ق�ل�ب�ھ  من شعاع تناثر اللحظات تلك ففي

 م�ن�س�وب  ارت�ف�ع.  الھ�واء في القطن ندف تتناثر
 ال�ع�زم  وی�م�ن�ح�ھ  الصم�ت  لیزیح  المبھج  الضیاء

 ق�م�ة  ع�ل�ى  األشجار ارتعشت. القرار اتخاذ على
 األوراق  م�ن  الم�زی�د لتسقط السفوح وفي الجبل
 وھ�و  طفول�ي  احساس  أَلَمَّ بھ.  الھواء في المیتة
 ك�ان�ت  ل�و  ك�م�ا  ال�م�ت�س�اق�ط�ة  األوراق  ال�ى  ینظر
 .اللحظات تلك في امھ عیني من تتساقط دموع

 ینفصل العصیبة، عندما الساعات تلك أصعب ما
 ن�ف�س�ھ  الثائرة، وی�ل�ق�ى  المجموعة  عن اإلنسان

. ال�ط�ب�ی�ع�ة  وقس�وة  تح�دی�ات  مواجھة  في  وحیدا
 األفق  الى القویة، والنظر االرادة وجود من البد

ال�ح�ان�ا،   ال�ح�ی�اة، تص�ن�ع  اوت�ار  الب�ع�ی�د، وی�رى
 ق��ادم  ب��ھ�ي  االم��ل، ك�رب��ی�ع  س��م�ف�ون��ی�ة  وت�ع�زف
ال�رذاذ،   یتس�اق�ط.  والطیور الزھور فیھ تتراقص
 أش�ج�ار  رائ�ح�ة  عبق  األرض، ویتصاعد  فینعش

 ع�ن�ھ  احزاننا، وت�زی�ح  وطأة من الصنوبر، یزیل
 ال�ى  ل�ی�ن�ظ�ر  وال�ت�رك�ی�ز  الرؤی�ة  وتمنحھ  ھمومھ

 ك�ي.  ال�م�ت�وھ�ج�ة، ال�زاھ�ی�ة  والش�م�س  الس�م�اء
 الص�ف�ح�ات  المزعجة، ویط�وي  الكوابیس  ینسى

 ذاك�رت�ھ  م�ن  ال�م�وت  ص�ور  المرع�ب�ة، وی�م�س�ح
 ..خطواتھ تعترض التي المعوقات وكل المتعبة

البص�ر،   من  لمحة  وتجلِّ، وفي والدة لحظة انھا
 ال�ذي..  ب�الص�خ�ر  متشب�ث�ة  لتسقط  القدم  ارتفعت
 ل��م��واص��ل��ة  واالن��ت��ق��ال  ال��خ��الص  ن��ق��ط��ة  أص��ب��ح

 .المسیرة خطوات بقیة واستكمال

ا ا 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

 

 كفاح الزھاوي/ السوید
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المنضدة   مد یده فتناول بھا كوب الشاي الذي یتوسط 
الدائریة أم�ام�ھ ، م�وع�د ش�رب الش�اي ك�ان م�ق�دًس�ا 

في حین یقترن مع موعد سی�ج�اره ال�ذي یص�ف�ھ   لدیھ
أنھ أوفى من عشیقاتھ اللواتي ال یعرف ل�ھ�ن ع�دًدا .. 
نفث دخان سیجاره ث�م م�ال إل�ى ك�رس�ی�ھ م�ع�ت�دًال ف�ي 
مقعده فما لبث حتى حمل ھاتفھ وكعادتھ ف�ت�ح حس�اب�ھ 

مطلًعا على ما ورده من رسائل في ب�ری�ده   الفیسبوكي
المقاطع الموسیقیة و الش�خ�ص�ی�ة   ومشاھدة  الخاص

التي تصلھ من بعض صدیقاتھ المقربات والتي جع�ل�ھ�ا 
بملف خاص تحت عنوان س ش .. وھ�و ی�ع�ن�ي ب�ھ�ذا 

 سري وشخصي ..
لكن ما یغریھ حقًا تلك الح�ك�ای�ات ال�م�رس�ل�ة إل�ی�ھ م�ن 
نساء سردن فیھا قصصھن ومش�اك�ل�ھ�ن وأوج�اع�ھ�ن 

  ..  لیخرج منھا بمادة تنفع لكتابة القصص
للغتھ الرائعة ف�ي تص�وی�ر إحس�اس�ھ�ن   كن مشدودات

ف�ي م�ج�ت�م�ع   بدقة وعمق عما یخجلن من ال�ب�وح ب�ھ
یضیق الخناق علیھن ..وقد ك�ان ب�ارًع�ا ف�ي ت�ق�م�ص 

  حاالتھن حتى لتشك إحداھن إنھ امرأة !!
وبینما ھو یھم ب�ال�خ�روج م�ن ال�ح�س�اب وإذا ب�دخ�ول 
رسالة من إحداھن .. الحت منھ نظرة لالس�م ال�ذي ل�م 
یكن مألوفاً لدیھ .. ترى من ت�ك�ون إن�ع�ام ھ�اش�م ھ�ذه 

كان منشغًال في أمر آخر ف�ل�م ی�رد ع�ل�ى رس�ال�ت�ھ�ا   ؟
والتي رفقتھا بباقة ورد جمیلة : س�ی�دي .. وددت أن 
أشكرك لقبولك صداقتي .. فقد أعجبت بكت�اب�ات�ك ال�ت�ي 
آسرتني وحملتني لعالم آخر .. قضیت لیلتي من مس�اء 

  البارحة وأنا اتجول كسائحة في محطاتك العذبة ..
مضى یومان نسي فی�ھ�ا أم�ر ت�ل�ك الش�اع�رة .. ح�ت�ى 

 جاءتھ رسالة أخرى في الساعة العاشرة مساًء ..
* أستاذي العزیز .. أنا آسفة .. یبدو أنك ال ترغب ف�ي 

  محادثتي !
 كتب لھا بعد أن قرأ رسالتھا بشيء من البرود :

 أھالً بحضرتك سیدتي .. من قال ذلك؟! -
ل�ق�د أع�ج�ب�ت ك�ث�ی�ًرا ب�ق�ص�ی�دت�ك األخ�ی�رة .. ذك�رت  -

 لحضرتك ذلك إال أنك أھملتني فخشیت ازعاجك ثانیة.
رد بالقول : من دواعي سروري .. وأعتذر لع�دم ال�رد 

 فإنني كثیر المشاغل ..
  فردت :

 * سعیدة بمحادثتك وأشكرك أنك منحتني من وقتك.
 * على الرحب والسعة شاعرتنا.

خرج بسرعة الضوء من المحادثة ك�م�ن حص�ل ع�ل�ى 
  إفراج من حكم باإلعدام !!

حتى جاء المساء .. فوردت رسالة منھ�ا ك�ت�ب�ت ف�ی�ھ�ا 
  بعد ألقاء التحیة:

..ھ�ل   * بودي أن أسألك .. ھل قص�ص�ك م�ن ال�واق�ع
بطالتك یعشن في مج�ت�م�ع�ن�ا أم ھ�ن وھ�م م�ن نس�ی�ج 

  خیالك ؟ رد بسرعة ھذه المرة :
* سؤالك غریب سیدتي ! وكأنك ت�ع�ی�ش�ی�ن ف�ي ع�ال�م 

صور من الواقع .. یأكلن ویشرب�ن   غیر عالمنا .. ھن
بیننا .. سأجیبك بش�ك�ل آخ�ر ق�د ی�ب�دو ت�ق�ل�ی�دی�ا ل�ك�ن�ھ 
الحقیقة .. ب�ع�ض قص�ص�ي اس�ت�ل�ھ�م�ت�ھ�ا م�ن ال�واق�ع 
وبعضھ�ا اآلخ�ر م�ح�ض خ�ی�ال وحس�ب م�ا ت�ق�ت�ض�ی�ھ 

  الضرورة األدبیة .. فردت :
 * أنتم الكتاب تعیشون في عالم ال یمت للواقع بصلة !

فقاطعھا : أنِت مخطئ�ة س�ی�دت�ي .. إن�م�ا ن�ح�ن نص�ور 
الواقع ونكشف الستار عنھ .. ف�ردت : رب�م�ا خ�ان�ن�ي 

الذي أعنیھ أنكم ت�ن�ق�ل�ون�ا إل�ى ع�ال�م ی�م�س   التعبیر..
  شغاف القلب ویروي ظمأ الروح ..

ثم انتفض لیفتح نافذتھ العریضة، حین عاد وجدھا ق�د 
  كتبت :

* ھل لي بسرد قصتي على حضرتك لتكتبھا وتنشرھ�ا 
  في صفحتك دون ذكر اسمي ؟

 * سأفعل إن وجدت فیھا مادة تستحق ..
 * ستجد سیدي .. أنا واثقة من ذلك..

 * تفضلي أحكي وسنرى.
* بدأت قصتي منذ ثالثین عاًما حینما كنت ط�ال�ب�ة ف�ي 

 الثانویة ..
قال في نفسھ : ھذا یعني إنھا اآلن في النصف الثان�ي  

 من العقد الخامس .. ثم واصل القراءة ..
وأنا في طریق عودتي إلى البیت لمحت شابًا وس�ی�ًم�ا  

كان ینظر إلي .. رأیتھ واقفًا عند زاوی�ة ذل�ك ال�ج�س�ر 
الذي یفصل ما بین المدرسة والشارع العام .. انقطعت 

  عن الكتابة لوقت أشعره بالملل والضجر .. فكتب:
  * أنا معك ..

فاستأنفت : في البدایة ظننتھ ینظر لفتاة أخرى .. ف�ل�م 
أعر لألمر أھمیة وإن كان شيء ما بي ی�ود أن ی�ك�ون 
یعنیني بنظراتھ تلك .. تكرار المشھد عدة أیام متت�ال�ی�ة 
قادني للتفكیر ب�ھ .. ص�رت ان�ت�ظ�ر رؤی�ت�ھ .. أع�ی�ش 
لحظات غریبة علي .. لكنھا تدغدغ أن�وث�ت�ي وت�ھ�ب�ن�ي 
الشعور بالسعادة .. وفي ذات یوم .. بینما كنت أمش�ي 

ل�ل�ج�س�ر ش�ع�رت ب�خ�ط�ى   ألقطع تلك الساحة وص�وًال 
خفیفة من خلفي .. لم أشأ االل�ت�ف�ات .. ش�يء م�ا ف�ي 
داخلي أخبرني أنھ ھو .. وفجأه وفي واحدة م�ن أروع 
لحظات عمري شعرت بیده فوق تلك الكتب الت�ي ك�ن�ت 
أحملھا وإذا بظرف أزرق أنیق یعتلي كتبي .. ثم مضى 

 مسرًعا واختفى تماًما .
كتب بعد توقفھا عن الكتابة : أكملي .. ما ال�ذي ح�دث 

 بعدھا ؟
ردت : نعم أنا معك .. لك�ن ت�ن�ھ�ی�دة م�وج�ع�ة ق�ب�ض�ت  

قلبي .. لقد تركني في حیرة ولوعة .. وف�ي ی�دي ت�ل�ك 
الرسالة .. فتحتھا في خوف وف�رح وأن�ا ارت�ع�د ك�م�ن 
أصیبت ب�ن�زل�ة ب�رد .. وج�دت داخ�ل�ھ�ا وردة ح�م�راء 
صغیرة .. في اللیل قرأتھا لعشرات المرات .. وفي ك�ل 

أمیرة فوق غی�م�ة ب�ی�ض�اء ت�ح�م�ل�ن�ي   مرة أشعر كأني
 ..  لجزیرة األحالم

نمت لیلتي والحلم یداعب أجفاني في لقیاه في ال�غ�د .. 
أخبرني أنني سأجده ف�ي ن�ف�س ال�م�ك�ان .. ت�رى م�اذا 

لھ ؟ كیف استقبلھ ؟ ربما أضع قلیًال من أحمر   سأقول

الشفاه .. أواه ستقتلني أمي وال ش�ك .. ال ض�ی�ر م�ن 
ذلك فأنا ذاھبة للقائھ تحت شریعة الحب .. الحب؟! ھل 
تراني أحببتھ ؟ إذن ماذا یمكن تسمیة ما أن�ا ف�ی�ھ اآلن 
؟ سیشرق علي یوم جدید .. لطالما انتظ�رت�ھ وح�ل�م�ت 
بھ .. عجیب أمر ھذا الحب .. ف�ح�ی�ن ی�م�ر ب�ن�ا ی�ل�ون 

 أوقاتنا ویجعل من خریف المشاعر ربیًعا ..
كتب لھا : طریقتك في التعبیر عن نفسك رائعة جًدا .. 

 أكملي صدیقتي حتى النھایة دون توقف ..
فعادت لتكتب : كنت ساھمة في الس�اع�ات األول�ى م�ن 

یب�دو ع�ل�ي ال�ق�ل�ق والش�رود ..   دوامي ذلك النھار ..
ومع نھایة الدوام الذي طال كثی�ًرا ش�ع�رت أن�ن�ي اآلن 
غدیت أتنف�س .. أخ�ب�رت أم�ي أن�ن�ي س�أت�أخ�ر ب�ع�ض 
الوقت لذھابي مع صدیقتي للمكتبة العامة .. تلك كان�ت 
كذبتي األولى .. وقفت في الفن�اء األم�ام�ي ل�م�درس�ت�ي 
أنظر نحو ذلك المكان الذي كنت أراه ف�ی�ھ ك�ل ی�وم .. 
مرت زھاء النصف ساعة ولم یأِت ؟! رب�م�ا ح�دث ل�ھ 
مكروه ! ال یمكن لكلماتھ تلك في رسالت�ھ ال�زرق�اء أن 

 تذھب أدراج الریاح ؟!
الیأس تمكن مني .. ألتفت ع�دة م�رات ع�ل�ن�ي أل�م�ح�ھ 
قادًما .. تخیلت صوتھ یرن في مناداتي .. ب�ق�ي ال�ح�ل�م 
یلوح لي بلقیاه في الیوم التالي .. ت�م�ن�ی�ت ل�ی�ل�ت�ھ�ا أال 
یأتي الصباح ألظل عالقة بخیوط األمل .. ثم جاء الیوم 
اآلخر ولم یكن مختلفًا عما سبقھ ! وتوالت األی�ام ت�ل�و 
األیام وسید الرسالة لم أره ولم التقیھ وبقیت محتف�ظ�ة 
برسالتھ تلك .. أقراھا كل لیلة ألكثر من مرة .. م�ؤك�د 

 أن شیئًا ما حدث لھ ..
مرت لحظات ص�م�ت .. ش�ع�ر أن�ھ�ا ت�ب�ك�ي .. ان�ت�ظ�ر  

  لحظات حتى كتب :
* ینبغي علینا أخذ فاصل .. ذلك ال ألجلك ف�ح�س�ب ب�ل 

 وألجلي.
 واتفقا على إكمال القصة في المساء ..  

  في وقت مبكر من تلك اللیلة كتبت لھ:
* أحیانًا أفكر أن ما حدث كان وھًما أو محض خیال .. 
لقد تخرجت وتزوجت وصرت أًم�ا وص�ارت ل�ي ح�ی�اة 
أخرى .. لكن ذكراه بقیت عالقةً في خ�ی�ال�ي وص�ورت�ھ 
ملتصقة جنب فؤادي .. منذ ذلك ال�ح�ی�ن ص�ار ال�ح�زن 
رفیقي .. أعلم أنھا قصة غریبة .. صدقني سی�دي ھ�ذا 

 ..  ما حدث حقًا
عم .. ربما عند كتابتي لھا كق�ص�ة س�ی�ك�ون ھ�ن�اك ن  *

بعض التغییرات لما یخدم النص في ال�ح�ب�ك�ة وال�ب�ن�اء 
الدرامي .. كتب لھا ھذه الكلمات .. ثم استأذنھا لدقائق 

.. وھو یعد لھ فنجان قھوة .. لمع�ت ع�ی�ن�اه   معدودات
وابتسم كمن عثر على شيء ثمین .. حین عاد .. كت�ب 

  لھا :
لو شاءت األقدار والتقی�ِت ب�ھ�ذا الش�خ�ص .. ف�ھ�ل  *

 بمقدورك معرفتھ؟
أجابت : ال أظن یا صدیقي .. ث�الث�ون ع�اًم�ا مض�ت .. 

 ..  من المؤكد قد غیر الزمن مالمحھ
  رد في الحال : ھل لِك أن تتخیلي إنك معھ اآلن! 

  ردت بذھول : أوحقًا ما تقول ؟
  كتب : نعم أنني أعني ما أقول ..

بید مرتعشة كتبت : دعني أت�أك�د م�ن أن�ن�ي لس�ت ف�ي 
 حلم ! أنا اآلن مع صاحب تلك الرسالة !!

 فكتب بحروف متقطعة :أ ن ا ه و !
أجل أنا من كتب الرسالة وأنا من وضعھا ف�وق رزم�ة 
كتبك التي كنِت تحملینھا .. وكنت ح�قً�ا س�أل�ت�ق�ی�ِك ف�ي 
الیوم التالي إال أن أمًرا حدث ل�ي ح�ال دون ل�ق�ی�ان�ا ال 
یمكنني سرده اآلن.. وحینما عدت بعد أشھر ك�ان�ت ق�د 

 حلت العطلة الصیفیة فانقضى كل شيء ..
فكتبت وھي تبكي: یا لسخریة القدر .. أھو حقًا أنت ؟  

 ال أصدقھ !  لو أني رأیت ذلك في فیلم
ف�ي ح�ی�ن ك�ان�ت ت�ق�ول م�ع   ساد الصمت ب�ی�ن�ھ�م�ا ..

وفي ح�ی�ن م�ق�اب�ل   نفسھا : ھل سأضیعك لمرة ثانیة؟
ق��ال م��ع ن��ف��س��ھ: ام��رأة م��خ��ب��ول��ة .. ل��ك��ن��ھ��ا قص��ة 

 جمیلـــــة ..

   ل ا 

 

 فوز حمزة /بلغاریا                                           
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 لسُت على موعٍد مع األملِ 

 وَمراُر تریاقي یخبُرني
  أنَّ طعَم العمِر آیٌل إلى حسرةٍ 

 ولیس لھ من خیاٍر آخرَ 
 

  لذلك سطّرُت یقینَي ھذا
 في رفوِف أفكاري

  وتأھّبُت كي أفاجَئ المفاجأةَ 
 ومّزقُت أثواَب الخیبةِ 

 ال شيَء بعد الیومِ 
 سیغتاُل دھشتي

 ولن یثیَر شھیّةَ أسفي
 أيُّ خذالنٌ 

 وأّما عن الّدموعِ 
 فلقد نبشتُھا من قعِرالجفونِ 

ا  وجمعتُھا جمیعً
  في طوِق وداعٍ 

 زیّنُت بھ عنَق الّذكریاتِ 
 

 وعلى ھامِش قلبي 
 كتبتُ  

 )توقّْف ھنا ( 
 فالعواطفُ  

 خرجْت ولن تعودَ 
 والقلُب في إجازةٍ 

 ممھورٍة بختمِ 
 )عاطٌل عن الخفِْق (

 في زمِن الّضبابِ 
 حیث الّالوفاءُ 

  أقرُب من أيِّ سرابِ 
 و اإلنسانیّةُ في أوِج انعتاقِھا

 حتّى عن محاسِن األسوِد والكالِب والحمیرِ  
 و شیمِة العصرِ 
 توأمِة الحرباءِ 

 والبعوضِ  
  في اقتباِس النّورِ 

 
 لیس عليَّ حرجٌ 

  من مقاصدي
 وعلیَك مغبّةُ ماتفھمُ 

ْن مفاصَل الّرفضِ   فمرِّ
 لدیِك بزیِت االنفتاحِ 

 وھّذْب أذنیكَ 
  بآداِب اإلصغاءِ 

  
 مھما أبدْت لَك الّرؤیةُ من سوادٍ 

 ال تكن سوداويَّ الّرؤیةِ 
 ھجیَن المبدأِ 

رَ   عقلِك في  كي التؤطِّ
 آلٍة حاسبةٍ 

 تضرُب علیھا الكلماتِ 
 وتجمُع الُجَملَ 

 وتفّرُق العباراتِ 
 المعانيَ   فتقسمُ 

 وتكسُر ظَھَر النّوایا
 فتحمُل أصفاَر بأِسكَ 

 تربیعًا وتكعیبًا
 وتمیُت قلبَكَ 

 حیًّا في روٍح جدباءَ 
 

 فھیّا نحِضر ُ البیاضَ 
 من عقِر داِره

ُر صحراَء النّفسِ   ونخضِّ
 بواحٍة من جمیِل أفكاِرهِ 

 ونبدأُ رحلةَ الّسالمِ 
 بخطوِة االبتسامِ 

 أخباِرهِ   على نھجِ 

 

ر 
 
 
 
 
 
 
 
 

/األدیب عالء
 سامسون.. تركیا

 
 سأصارحكم

 ..هللا وعلى
  امرأة حب في عمرا الخاسر أجر 

 سقطت
 األعظم المعنى سقوط منذ 
 .الظلمات في الطامس الوطن تأریخ من 

 سأصارحكم
 مغفرة مني وسأطلب
 معذرة منكم وسأطلب

  الجاني  فأنا
 والمشنوق الشانق وانا
 الفاني وانأ
 ..فیھا كفرا

 والمخلوق الخالق روح 
 سأصارحكم

 مغفرة منكم اطلب ال
 والمخنوق الخانق فأنا
 الكلمات في المعنى وھج المطفيء وأنا

 سأصارحكم
 افعى صدق رجل إني
 افعى صدق رجل من ھل

  الوجھ ماء یحفظ وبقى
 الزھو رأس یرفع وبقى
  الناس بین یمشي وبقى
 الطرقات في زھوا یسعى

 سأصارحكم
 االخرق حبي والدة منذ أشعر آني

 باألحمق الجھبذ ابدلت
 یغرق إن یحسب وغبي

 .زورق یغدو امراة كف
 سأصارحكم

 إثما یحمل رجل إني
 الشیطان اثم من اكبر
 األثمان أثمان یدفع
 رجل

 یغدو ان یمكن ال
 االنسان االنسان غیر
 والبھتان الخسة زمن في
 

 سأصارحكم
 أشرب ندما أأكل ندما
 وأمضي الوقت أقضي ندما

 بالخذالن الباقي عمري
 ألني ذاك

  حبا اخلص رجل
 یوما أخلص رجل من ھل

 الشیطان رضوان یكسب 
 سأصاركم

 لما غبیا كنت إني
 اإلنسان على هللا دور تلعب كانت
 والغفران الرأفة دور الرحمة دور

  شیطانا یوما ادرك لم
 علینا هللا جلد یلبس

 الطغیان فن لیمارس
 سأصارحكم

 قلبي في الطیب الرجل
 والوجدان الذمة باع

 الشیطان حزب من وغدا
 .االنسان دنیا ما عادت الدنیا ھذي

 ُجَْ ََأ ... 
 
 
 
 
 
 

 نسرین صایغ
 مالبورن -استرالیا

 
 

 
  :ال أََحَد یَْخرُج حیًّا! قال 

 !!في زنزانة الوقت متٌر واحٌد أو اثناِن كافِیَاِن لموتي المعّجل
 !وانشطر الذھول لھول تََكھُّنِِھ......نصفان
 قالَْت أّما أنا فقد عتَّقُت روحي بَِدن الحب

  !أسدل لیلي الموّشى خلف أْدیَِرِة الوقاِر ألَھِمس قُمْ  
 ! فُكَّ أجفان الجسِد إنھ النھار

 وأَُجنُّ 
 أَوسِوسُ 

ر الوقت لي وأُطَّوعھُ   !أھیُم فأُسخِّ
 .فلیس أَْدھى من شاعرة تسكب الضوء في كفیھا فیَنْقلب الموت حیاة

  قال : من أنِت!؟
 َمن تكونین!؟

 !ثّمة شيء لدیِك یُثیر عرین مخیّلتي
  ! أَِجیبیني

  ..!!وغاَب في سكرة الذكرى الشریدة غاب
  ...!لدھٍر إّال قلیًال  
 فتَبَّسَمْت ك عفراء متشبِّثة بِِسْربِھا وَشَرَعْت بجرأة الفصول  

 !والمطر في عینیھا لؤلؤتین فُْستُقِیَّتین كلٌّ على ِحَدةٍ 
  !وتَْمتََمْت أَولْسَت تَْذُكُرني

  !اقرأني بقوٍة وأنظْرني ملیًا..... وال تتعّجل
 فقد یُعَشُِّش الَحَمام أسرابا فوق سحابتَيّ 

  !..... وقد تنقشع مرایاك في مَحیَّاْي ِعشقا َسِویًّا
 .....وقد یغنّي نایَي الشتَِوي أغنیة الوداع فنغرق بلحنھ الباكي

  !....فال تتعجل
 !!وَرقََصْت ناٌر فوق غمازتیھا

 ....رقصة البجع األخیرة وھلك الضباب في تبغ السؤال وزفیر الغوایة
 !من أنِت! من أنتِ  
 ! فتكّسر الصمت قشعریرةً وصاحَ  
عیِل األوِل....   أنا قارئة فنجانك المشعور ، عذراؤَك منذ الرَّ

ْمُت شتاتك بوریدي یومئذٍ   !أتَْذُكر؟ كیف رمَّ
 !وَزَرْعت خافِقَّي في انشطاراتك 

 ....أَتَْذُكر
 یوَم تنبّأُت لك بموتك الُمحتَّم فوق نسیجٍ من ولٍَھ وحریر  

  !وأفَْضیُت إلیك صلواتي
 أولَْم تَُمْت بعد....!؟

 أفَأنْت الشبح القرین..؟
 وأنا أنا ال ِزلتُ 

  منذ انْھََمْرُت من سمائِك السابعة
 ! أنشودة مطر ، وفَرْرُت كعصفوِر الشوِك أِحیُك أَشعاًرا كالقیامة.... أتَذُكرُ 

 ....یومھا أسَمیْتني العذاب ولْسُت إّال نَفْسي
 ! .....رحماك ربي! ال مقال لي بعُد وزاد

 إبیضت حروفي وبرقت قوافیھا عند مجاراتي لسحبِك المخلّدة،  
ّرّي ما الِسحر في البیان  ...ما الوشم الدُّ

 ... أسدلي خمارك الوردي لیتقطر الضیاء على شموع الحنین
 ......وان متُّ بعدھا فال تلومینني

 ....ال تلومیني
 ....ال تلومیني

 .ولومي الذاكرة
 .....لومي الذاكرة

  ز اب
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 اة :  
َِْْ.. ْهط 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كندا/سعد جاسم

 
 العالُم األَحمق   

 والحروُب العبثیة
 الكوابیُس السوُد 
 والمنفى الخادعُ 

 وأَنِت یاإبنَة الكلب ،
 یاحبیبتي ... 

 قْد َجعلُتم حیاتي 
 "ملْك وكتابة "*

 وأُمي كانْت دائماً تصیح :
  "اوووف یاربي ... وهللا ِصْرنا

 " ُطّرْه ِكْتَبھْ  "*
  والمنافي حّولَْتنا

 الى " َحّیھ وَدَرج "
 وأمریكا الماكرةُ 

  َقْد َجَعلَْتنا مثلَ  
 "توم وجیري "***

 
 والطواویُس والذئابُ 

 والجنراالُت والعاھراتُ 
 والطغاةُ والَقَتلةُ 

 الخنازیُر واللصوُص 
 وُمْشعلو الفتِن والحرائقِ 
 وملوُك المكائِد والطوائفِ 

 جعلوا حیاَتنا
  أحالَم كارتون

 باالسوِد واألبیِض 
 والرمادي والغامِض 
 والمفخِخ والدامي

 وبطعِم الكوابیِس أَیضاً 
*** 

 یاآآآآآآآآآآآآآآآْه یاحیاتنا
 ماأقساكِ 
 وماأغباكِ 

  وما أبشَع وجھكِ 
 وأنِت ترتدیَن أقنعَة الفتنةِ 

 والخدیعةِ 
 والغوایةِ  
 والوشایةِ  

  والقسوةِ 
 واللعنةِ 

 والموِت الوشیكْ 
---------…………………...--------------- 

 اشارات  :
  * "طّره كْتَبْھ " و " ملك وكتابة " 

تعنیان وجھي العملة المعدنیة ، ولھما تسم�ی�ات أُخ�رى 
 مثل 

الـ " ُتّرْه ونقش "وھي اللعبة المعروفة التي كنا نلعبھ�ا 
نحن ومعظم االطفال العرب في سنوات ال�خ�م�س�ی�ن�ی�ات 

 والستینیات والسبعینیات .
  **حّیة ودرج :لعبة طفولیة معروفة في العالم كلھ . 
 ***توم وجیري :ھو المسلسل الكارتوني الشھیر . 

 
 

  في رٍف منسي أضع أسمال الخصام
 لَك وحدك ارقُص على لیل الغرام

 :أحنط كلمات العتاب ألقول لك
  أحبك أیھا الفرح الذي ینتشر بدمي

  كل عاٍم أنَت منارة أفكاري وانفاس حروفي
  .كل عاٍم والقصیدة ممتلئة بوجھكَ 

 . لك وحدَك أتنازل عن كبریائي والتقیك في زقاق الشعر
  .انفي كل الفواصل ألكون كالسیل ألُغرق آخر صفحاتك

 . أیھا الوسیم..على صمتَك ترفرف مئات الكلمات الساخنة
  ھذا المساء سألغي اسمك وأسّمیَك قمرا

  فال أجمل من امرأة تمتھن الكتابة وتغازلك علنا
 ألقي القبض على إشتیاقك العطش بقبلٍة أصافح

  بھا كل معجباتك
 . أعانقك و اوزع الفرح على كل المدن التي أكلتھا الحروب

 . أنھي نحیب الشعوب ومظالمھم
أحول األحزاب اإلسالمیة إل�ى م�وم�ی�اءات ی�ت�ف�رج ع�ل�ی�ھ�ا ال�غ�د 

 .بضحكة شماتة
  فمنذ أن أحببتك وأنا أرید أن أغیر مصیر األوطان 

  ومنذ أن أحببتك أرغب في إقتالع حسرات األیتام
  ومنذ أن أحببتك صار وجھك ھویة األیام

یكفیني من الوصل ھذه ال�رس�ائ�ل ال�ت�ي ل�ھ�ا رائ�ح�ة ال�ب�ح�ر ف�ي 
  .الشتاء

انا لست شھرزاد ألھدیك قصص تمتھن الخداع ُتجمل لك ال�ح�ی�اة 
  باسم الحبّ 

  .والحّب محض وھم بذاكرة خمار
 . ولسَت انت شھریار لتصدق فقاعات الحكایات

  انا فقط انتمي لروحك وما بیننا
 . بركان و نجمة وحفنة فراشات

  یا لحظتي التي تھدیني قارة من الشغف
 . انت رجلي الذي اختصر كل عصور الرجال
  .انت حلمي و قصیدتي وإن شّحت الكلمات

  وبرقیاتي بالونات ملونة أفلتھا بعید میالدكَ 
 . لیقراھا كل العشاق وتلتصق بقلوبھم

 فال أجمل من امرأة تكتب إلیك نصوصا 
  تزركش وقتك بالبھجة

  امرأة تھبھا ذراعیك لتعلمھا التحلیق
  امرأة أن غاب الوطن صارت لك أوطان

  امرأة تدفعك للسعادة وتعدك اال تسقط اال بین شفتیھا
  لك وحدك ھذا الھیام

  ألنك الرجل الذي یضیف اللمعان ألنوثتي
  ألنك العین التي تسكن مرآتي

  ألنك الغیمة التي تسافر بي ألقصى جنوب العشق
  كل عام وانا المشتاقة الى أنفاسك

 .وكل عام وأنا كل نسائك

 
میثاق كریم 

  الركابي

 أ ا / د ي
 
 
 
 

 سامیة خلیفة 
 لبنان 

 
 
 
 
 

  

َمْن منّا لم یزْرهُ كابوٌس أحمُق فباَت ض�ی�فَ�ھُ ال�ثّ�ق�ی�َل ال�ذي ال ی�ب�رُح 
مرقَدهُ؟ ھا ھوذا أمامي یجدُل ض�ف�ائ�َرهُ الّس�وداَء ی�ب�ت�ل�عُ�ن�ي ض�ب�ابُ�ھ 

 .الكثیُف ألسقطَ في لججِھ السَّحیقةِ 
كابوٌس بین ح�ن�ای�اهُ ال�م�ن�اف�ُذ ع�ق�ی�م�ةٌ، أن�ت�م أی�ھ�ا ال�ّراق�دون ع�ل�ى 
مضاجِعكم الشائكِة كواقِعُكم، الالوثیرِة كأیّامُكم أل�م ی�قُ�ْدك�م ال�ك�اب�وُس 

 لتسلكوا مثلي أحَد المنافِذ التي ستقوُد بكم حتما نحو الھاویة؟
كابوٌس رھیٌب متكّرٌر یكتنُف الّروَح وأنا أتقافُز فیھ ك�ریش�ٍة ھ�وج�اَء  

في مھبِّ الّریح، یسیِّرني انكساُر وھشاشةُ كیاٍن في انزالقاٍت عم�ی�اَء 
قوطُ معھ یتوالى في الجاذبیٍة رعناَء ح�ی�ث ال�ّالرك�وُن  بال قدمین، السُّ
إلى نقطٍة ثابتٍة، الكابوُس المسنُّ األدرُد الطاعُن م�ث�ل�ي، ل�ك�ن�ن�ي أن�ا 
الطّاعنةُ في البؤسِ، إنّما ھو فالطاعُن في ابتالئي بالبؤسِ، كم قض�َم 
في ریعاِن صباه أحالمَي الوردیةَ وأیضا أح�الم�ك�م ! .ھ�و اآلن ب�ك�ل 
وقاحٍة یبتلُع ابتساماتي لیحیلَھا إل�ى اب�ت�س�ام�اٍت ص�ف�راَء ب�ال ھ�ویّ�ٍة 

أح�الم�ي إل�ى   وأیضا ابتساماتكم . ال تسلني أیُّھا المألُ كیف ت�ح�ول�تْ 
كوابیَس بل اسأل ذاتََك أّوًال فأنا أدرُك أننا كلُّنا أمسیْنا رھائَن ل�ھ�ا إال 
من تسبّبوا لنا بھا، فیا أیھا المأل كیَف سنصنُع أحالَمنا الزاھ�ی�ةَ م�ن 
�خ�ِة  جدیٍد وھي خجلى اعتادْت على االختباِء تحَت وس�ائ�ِدن�ا ال�م�ض�مَّ

معِ الحارِق ؟! أم�ا م�ن ن�ھ�وضٍ أم�ا م�ن   بكحِل األماني، المبتلَِّة بالدَّ
 یقظٍة حقة أما من خالص ؟؟؟

 
 

 
 

 لَِشْوٍق غاَب في َزَمنٍ   َكْم راَن قَلْبي
 َعتَمُ   ما بَتُّ أَْھَوى َغدي قَْد َحلَّ بي

 
 ُمنْعَِزالً   إِذا أْصبَْحتُ   بِلَْوحٍ   لي  ھَلْ 

 بِھا أَلَمُ   َولَْو أَقَْصى  تَْشفي ِجراحي
 

ةً ِعْشتُھا  في َوطَني  ما ِزلْتُ   یا قِصَّ
 قَلَمُ   شاِھدي    بِاْشتیاقٍ   لَھا  أَبْكي

 
 بُِدوِن اْألَْرضِ ِرْحلَتَھا  َشْمٌس أَتُنْھِي

 َعَدمُ   في َغیَابٍ   لِلَیْلَى   قَیٌْس بِبُْعدٍ 
 

 یُعاتِبُني    ُغلٌّ     َكَدرٍ    في   ما ِزلْتُ 
 لي َعلَمُ   ما صاحَ   َوانْتَھَى  ُعْمٌر َغَدا

 
 نَظَري  یَْحیَا َغداً   قَْد تَاهَ ِشْعِري فََما

 َسقَمُ    لنا  یُْشفَى  لي َغَزلٌ    ما عادَ 
 

ْن َعلَيَّ   في ُكَربي  الْعَْجزَ   یا لَیُْل ھَوِّ
 في َعالَمي نَغَمُ    ھَْب لي بِنَْوٍم تَُرى

                                           
 ُمقَلَي  لھا  ذابَتْ     َوقَدْ   َسْعدٍ   أَیَّامُ 

ني   بَِوْعدٍ   ھَْل لي  ُعقَمُ   یُراعي َعمَّ
 

 بََدني  ِغبُْت َعنْ   لیَْومٍ   ما داَر َحظٌّ 
ني  قَدْ   َحَشمُ    زاَرني  ما  ِكبَرٌ   َمسَّ

 
 یَْحلُو بِھا أََملي  أَبْقَى على بَْسَمتي
 نِعَمُ   فَاتَني  قَدْ    ما ُعْدُت ُمنْتَِظراً 

******* 

05/07/2022 

ٌٌق َوأَْ 
 

 اسماعیل خوشناو 
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  حدوٌد أنا ال أعرف حدودي
  فكل الكون حدودٌ 

  ال أعرف فیھ یمینًا أو یساًرا
  أخطو فیھ مثل األعمى

 فأنا ال أدرك للخطوط معني
  على سبورات الحیاة قد رسمنا

 خرائط صماء ال تبعث حیًّا
  شعرت في ھذه الحیوات غربة

  و أنا قد سبحت فیھم دون رغبة
 فقد قالوا لي: سوف تجد ھناك المغزى

 أین أذھب ؟ و أنا أجھل كل الطرقاتِ   إلى
  إلى تلك الحیاة  التي أصل فیھا,

  أو یسكنھا ذلك  التي یقال عنھا :
 ؛  الوطن وطني
  زماني یا مكاني  یا حدودي یا

  ال تسخروا و أن أخبرتكم
 وجود  أن لیس لھذا السر
 رغم بكل ما یجود

  على خطوط الطول
 أو دوائر العرض المعھود

  المرسوم على وجھ االرض
 المقصود

  لیس بخیال  حلمي
  یقصده الشعراء و الزجال

 خبرة في الحیاة تقول :
  الحق في الحبر المسكوب  أن

  على الورق األبیض
 عكر صفاء الصفحة
 ھذا الحق ھو اللون

  المدھون على تلك اللوحات
 شوه جمال الصورة ؟  أنظروا كیف 

  بمعاني و كلمات كثیرة
  قصیرة أو طویلة

  قریبة أو بعیدة
  تعجز أن تعرف معنى

  الحیاة التي تسكن داخل
 صورة الحق ؛....

  العنید في األفعال 

  الباقي مدى األیام
  الخالد في التاریخ

  الذي كان یجري  ذاك
  یجر السواقي

  فیروى ظماء األزمان
  یھز الریح فیرمي

  یفضح األكوان  االسرار
  یزلزل االحجار فتصعد

  حجر تلو األخر تبني جبًال او تًال 
 وكل ھذا , و لم یجدي نفعًا !

  أسیر إلى الصورة
  حتى أصبح أسیر الصورة

 فھل أن أًنفش في نفس الصورة ؟
 فھي قصةُ ؛ بدون عنوان ..........
  أو لم تكن القصةُ تحتاج إلى بطًال 

 یجوب بین األرض و السماء
   یحلق بین األركان
  غیر مقید باألزمان

  في الحقیقیة تجد الخیال
  وفي الخیال تزدھر األوھام

  تولد األحالم  و من األوھام
  و في األحالم تتمخض الحقیقیة

  و الحقیقیة لھا وجھان
  مطلقة أو نسبیة

 من یدركھا بدون إیمان ؟
  الطواحین  من جدید تدور بنا

  تطحن أمانینا و أحالمنا
  في تروسھا العظیمة

  في تلك الحیوات الغریبة
 تلك التي أخبرتكم بھ
  أن أعیش فیھ الغربة

  رغم جمال و سحر تلك
 الغربة ؛

  سوف یأتي یوًما
 فألبد و أن .......

 تنتھي تلك الغربة ....

 اوج اوطن

 
/غادة حسن یوسف المقابلة

  األردن
 

 
  

ُحكي ذات یوم عن نملھ سوداء غریبة الدیار. وھ�ي تس�ی�ر ع�ل�ق�ة ف�ي ب�ق�ع�ھ م�ن  
الوحل، ولم تقدر على الخروج منھا فصاحت، صاحت كثیًرا طلباً للنجده؛ فإذا بنمل�ھ 
بیضاء تسیر في نفس المكان سمع�ت ص�وت�ھ�ا وھ�رع�ت مس�رع�ھ ب�إت�ج�اه ص�وت 
النملة؛ أسرعت النملھ البیضاء وأحضرت قطعة قش أل�ق�ت�ھ�ا ل�ت�ع�ل�ق ب�ھ�ا ال�ن�م�ل�ھ 
السوداء، وإذا بھا خرجت وھي تلتقط أنفاسھا من الخوف والتعب، لكن س�ارت م�ع 
النملھ البیضاء إلى وطَنِھا؛ وھو وادي في غایة الجمال فعند وصولھا الوادي كان�ت 
تتلفت حولھا مندھشھ من جمال�ھ؛ م�اء،أزھ�ار، أش�ج�ار، س�م�اء ص�اف�ی�ھ ج�م�ی�ل�ھ، 
فأُعجبت بھ ومكثت فترة من الزمن في ذلك ال�وادي ل�ت�ت�ع�اف�ى م�ن مص�اب�ھ�ا.أث�ن�اء 
وجودھا بدأت تتعرف وتشاھد نظام الوادي وحیاة الرفاھیة ال�ت�ي ی�ع�ی�ش�ھ�ا ال�ن�م�ل 
األبیض .فكانت منبھره بذلك المكان وتغبِطھم على عیشھم بأمان ورخ�اء، ب�ع�د أن 
تعافت قررت العوده الى دیارھا. فاسئذنت ال�ن�م�ل األب�ی�ض ق�ائ�ل�ھ ل�ھ�م ح�ان وق�ت 
المغادرة سأعود إلى وطني األصلي. وھو تلك المنطقھ الص�ح�راوی�ھ؛ ال�ت�ي ال م�اء 
فیھا ونباتھا أُبَري الشكل والجو حار ال یطاق. عند وصولھا اس�رع�ت إل�ى ق�ائِ�دھ�م 
األسود وھي تقول لھ وجدت الوطن البدیل الذي سوف نعیش ف�ی�ھ ج�م�ی�ع�اً ب�أم�ان. 
وصفت المكان ولم یھدأ قائدھم حتى قال ھیا اسرعوا لنسی�ط�ر ع�ل�ى ذل�ك ال�وادي، 
نعم اسرع النمل االسود بھجوم خاطف إل�ى ذل�ك ال�وادي وبش�ك�ل م�ب�اغ�ت دخ�ل�وا 
الوادي على حین غفلھ أستطاعوا قتل عدد كبیر من النمل األبیض والسیطرة ع�ل�ى 
النصف اآلخر من الوادي. ثم استمرت الحرب كر وفر بین الطرفین دون ال�وص�ول 
إلى حل قطعي أو قدرة النمل األبیض بطرد ھذا العدو المباغت. ل�ج�أ ال�ط�رف�ی�ن إل�ى 
قادة الحشرات لكن دون جدوى اقترح علیھ�م ح�ك�ی�م ال�زم�ان ح�ل إلن�ھ�اء ال�ع�داوة 
بینھما. وھو إقامة السالم بینھم دون اعتداء أحدھ�م ع�ل�ى اآلخ�ر واع�ت�ب�ار ال�ن�م�ل 
االسود ھو الشریك األبدي للنمل األبیض في ذلك الوادي وان یوقع الطرفین وثی�ق�ة 

بأن یكون الوادي وطن مزدوج لكال الطرفین بحیث یتعاون  -تزاوج االوطان -تسمى
الطرفین في الدفاع عن الوطن، والمشاركة في بناء الحیاه االقتصادیھ واالجتماعیھ 
معاً بحیث یتزوج النمل االسود والنمل األبیض وینتج في ال�م�س�ت�ق�ب�ل ج�ی�ل ج�دی�د 
محاید یسمى (اللون الرمادي) وبذلك تختفي كل الخالفات. وی�ن�ت�ص�ر م�ب�دأ ت�زاوج 
االوطان. لیعیش الجمیع بأم�ان وس�الم دائ�م وش�ام�ل ل�ج�م�ی�ع األط�راف، ویص�ب�ح 

 . الشعبین شعب واحد ینعم بالحریة والدیمقراطیة

 عیونھم بال حدقات كتماثیل رومانیة
 ال تراك إال ضئیالً 

 تحت المجھر
 وصفراً 

 إلى یسار النمل في مساراتھا العددیة
 ھل قرأت أفكارھم حین صعدت 

 على جدار الصمت
 لتعانق ذاتك المنسیّة
 قالوا حین انتفضت 

 وأرتفعت
 ما أنت سوى بخار

 یظھر قلیالً ثم یندثر
 وفي الفناء البعید ینحشر

****** 

 أراك وأنت في طریق الخبز والسكر
 تدوسك األقدام 

 فأنت في عیونھم البربریة
 تراب، فوق التراب

 یفنیھ العذاب
 فھال اقتحمت علیھم ذاتھم الردیة

 ونزعت عنھم
 ھالة الظالم الھمجیة

 ووجدت بذورك المدفونة في التراب
 في شتاء العمر ناھضة أبیّة

 تذّكر وال تنسى أبداً 
 أنك سید السعي الدءوب

 رغم الخطوب والُمنَْكر
 في طریق الخبز والسكر

..ا ط 
 
 
 

 عـادل عطیـة
 مصر  

 مازْلُت فوَق شاطِئ الوجود أنتَِظْر ..
 وجھاً لھُ براءةُ القَمرْ 

 یضيُء لیَل خْیَمتي التي ..
َجرْ   تُعانُِق الضَّ

 تْفتَرُّ عنھُ ُحْلَكةُ الغُیومْ 
 وینثُُر األریَج في حدائِق السَھرْ 

 یھلُّ بالنَدى..بشوِق نَسمٍة..
 تِرفُّ فوَق ُزرقَِة النََّھرْ 

 بنْكَھِة الصباِح في الحقولْ 
 بِضحكِة األطفاِل للَمطَْر..

       *** 

 عادْت قوارُب المساءْ 
 وأجھَش الغماُم بالمطَرْ 

 والصائدوَن المتعبوَن یُسرعوَن للدیارْ 
 ویحلموَن بالَحساِء والنساِء والسََّمرْ 

 وأقبلَْت قوافُِل الطیوِر ِمْن ..
 أصقاِعھا البعیدِة السفَرْ 

 وألُف طائٍر..یسابُق الظالَم قد عبَرْ 
 الشْيَء غیُر الموِج والریاِح والمطَرْ 

 تلوُح أنُجٌم.. وتنَكِدرْ 
 ویغَرُق الشعاُع في بَُحْیرِة الغماِم..

 ینطَفِي القَمرْ 
 ولْم أَزْل .. بشاطِئ الوجوِد أنتَِظرْ 

 أُمدُّ للمَدى البَصرْ 
 وأنتَِظْر ..
 وأنتَِظْر ..

 امر ..
 

 د.نصر عبد القادر/ مصر         
 

  أف؟
 

 سامح أدوار سعدهللا
 مصر
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