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ال يجوز اقتباس أو نشر أي ماّدة من موادِّّ المجّلة في أي موقع أو منبر ثقافي أو أدبي، إاّل باإلشارة إلى  
فحة المنشورة فيها الماّدة. اسم المجّلة، و ا  سم المؤّلف والصَّ

عراء والبحاثة والمفكِّرين والفّنانين المساهمين،   كلُّ ما ُينَشر في المجّلة يعبِّّر عن وجهات نظر الكّتاب والشُّ
ر غير مسؤول عمَّا ينشره بين دّفتي المجّلة.                                                       والمحرِّ

ر  المحرِّ
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 اإلهداء
 

 عة وعاشرة تاسمّرًة ثانية وثالثة و 
 

 إلى كلِّّ المبدعين والمبدعات
 ورؤاهم وكلِّّ اّلذين يرفعون عبر إبداعاتهم وأفكارهم
الم والحّب والفرح والوئام  لواء السَّ

 بيَن البشر كّل البشر 
 في جميع أنحاءِّ العالم! 
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 كلمة المحّرر 
 سياسات هذا الزَّمانِّ في قيادةِّ الكونِّ إلى بّر األمانفشٌل ذريع يجتاُح 

 

         
 ستوكهولم، –صبري يوسف  

 
غيرِّ فاألكبرِّ   هم بعضًا كبشٍر، ابتداًء من أصغرِّ تجمٍُّع مرورًا بالمجتمعِّ الصَّ فشَل البشُر في التَّعاملِّ مَع بعضِّ
واألكبرِّ إلى أن نصَل إلى أكبرِّ قياداتِّ دولِّ العالمِّ، وكأنَّ البشرّيَة لم تّطلْع على الفلسفةِّ والفكرِّ اإلنسانيِّّ  

، وال تسمُع   ينيِّّ واألدبيِّّ إلى الموسيقى وال تشاهُد لوحاٍت تشكيلّيًة وال تحضُر كونسيرتاٍت وال تستمُع إلى  والدِّّ
واقي وال إلى زقزقةِّ العصافيرِّ وتغريدِّ الطُّيورِّ وال إلى هسيسِّ الطَّبيعةِّ وهي   سيمفونياٍت، وال إلى خريرِّ السَّ

مطرِّ وهو يهطُل علينا خيرًا وال يستثني  تناغي الكوَن بكلِّّ رهافٍة وبهاٍء وجماٍل، وال تسمُع إلى ُحبورِّ زّخاتِّ ال
أحدًا، وإنِّّي مندهٌش إلى أبعدِّ درجاتِّ االندهاشِّ مّما أراه من تشابكاٍت وصراعاٍت مريرٍة، وحروٍب مجنونٍة  
، وتساءلُت مرارًا في قرارةِّ نفسي: كيَف وصلْت عالقاُت البشرِّ في الكثيرِّ من بقاعِّ   للغايةِّ تحرُق وجنَة األرضِّ

نيا إ ، وال تنسجُم نهائيًَّا مَع  الدُّ لى فضاءاٍت ومساحاٍت، ال تمتُّ إلى إنسانّيةِّ اإلنسانِّ وال إلى حكمةِّ اإلنسانِّ
أخالقّياتِّ البشرِّ بالمفهومِّ العميقِّ لكلمةِّ أخالٍق، َرغَم انتشارِّ كل هذهِّ العلومِّ والّتكنولوجيا والتطّوراتِّ الفلكّيةِّ  

، حيُث   وصلْت حضارُة اليومِّ إلى درجةِّ أنَّ أيَّ طفٍل يستطيُع بكبسةِّ زرِّ أن  في سّلمِّ الحضارةِّ واالكتشافاتِّ
يتواصَل مَع الكونِّ برمَّتِّهِّ، ويطَّلَع على آخرِّ ما توّصلْت إليه البشرّيُة من اكتشافاٍت وعلوٍم إنسانّيٍة بمختلفِّ  

ها من خاللِّ موبايله/جواله المحمول وهو في غرفتِّهِّ أو في رحلٍة ترفيهيٍة   !  أنواعِّ أو يتنّزُه في الهواءِّ الطَّلقِّ
قها العقُل، والخياُل في الكثيرِّ من مجاالتِّ العلومِّ، نرى اإلنساَن   مِّ المدهشِّ إلى درجٍة اليصدُّ ومَع كلِّّ هذا التَّقدُّ

ها بعض ياساتِّ واألديانِّ والمذاهبِّ والقومياتِّ والبلدانِّ والقاّراتِّ تتصارُع مَع بعضِّ ًا،  أو الكثيَر من البشرِّ والسِّّ
، ال في عصرِّ الّتنويرِّ وفي أوجِّ حضارةِّ القرنِّ   وكأّن كلَّ هؤالءِّ المتصارعيَن يعيشوَن في عصرِّ الّظلماتِّ
الحادي والعشرين، أم أنَّنا نعيش القرَن الحادَي والعشريَن لكنَّنا بممارساتِّ العصورِّ الحجريةِّ من حيُث نفوُر 

مِّ في العلومِّ والّتكنولوجيا وتقنياتِّ   اإلنسانِّ من أخيهِّ اإلنسانِّ وتصارعاته، وغالباً  ما يراوُدني أنَّ كّل هذا التَّقدُّ
، بل  هِّ من البشرِّ مِّ البشريِّّ في إسعادِّ بني جنسِّ ، قد أصبَح وبااًل علينا، فال يستفيُد اإلنساُن من التَّقدُّ العصرِّ
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العبادِّ في الكثيرِّ من دولِّ  موّيَة نراهُ يسعى جاهدًا إلى تدميرِّ البالدِّ فوَق رقاب ِّ راعاتِّ الدَّ  العالم، وكأنَّ الصِّّ
نيا هي بمثابةِّ مشاريَع للبعضِّ على حسابِّ الّضعفاءِّ والفقراءِّ  ائرَة في أوجِّ اشتعاالتِّها في الكثيرِّ من بقاع الدُّ الدَّ

الّطامةِّ الكبرى    والَّذيَن ال حوَل وال قّوَة لهم وأحيانًا تتصارُع الحيتاُن الكبيرُة في هذا العالمِّ، عندها نكوُن أمامَ 
َتهم المرعبَة ترعُب الكوَن برمَّتِّهِّ، بكلِّّ ما فيهِّ من كائناٍت وجماداٍت ومياٍه وهواٍء،  والكارثةِّ الكبرى، ألنَّ قوَّ
يًا من دماٍر ما بعدُه دمار، فلماذا ال يستخدُم كل َمن ينحو   حّتى المحيطات الّشاسعة ترتعُد رعبًا مّما تراه متفشِّّ

، لماذا ال يستخدموَن قّوَتهم العقلّيَة  هذا المنحى في   ، وقتلِّ البشرِّ مارِّ والخرابِّ والعنفِّ وشنِّّ الحروبِّ أتونِّ الدَّ
، وحلِّّ مشكلةِّ   مِّ الحقيقي لتحقيقِّ رفاهّيةِّ وسعادةِّ البشرِّ المِّ الكونيِّّ والّتقدُّ والفكرّيَة في الّتنويرِّ والّتطويرِّ والسَّ

كاني والتَّلوثِّ البيئي ومشاكلِّ الكوارثِّ الّطبيعّيةِّ اّلتي تتفاقُم بيَن حيٍن  الفقرِّ في العالمِّ، ومشكلةِّ التَّفجُّ  رِّ السُّ
، فيما يتعلَُّق  وآخَر؟ لماذا يزيدون الوضَع الكارثيَّ كارثيًَّة، وال يضعوَن مخّططاٍت لحلِّّ مشكلةِّ هذا الكونِّ

ة األمراضِّ واألوبئةِّ الَّتي نراها تفرُِّخ م ن حيُث ال ندري، وهناَك الكثير من المحلِّلين  بكوارَث قادمٍة كمعالجِّ
والمفكِّرين والبّحاثة يؤكِّدوَن أنَّ أغلَب هذه األمراضِّ واألوبئةِّ هي صناعٌة بشرّيٌة وأسلوٌب جديٌد في الّسيطرةِّ  

ّنُه جذُع  على اقتصادِّ الكثير من بلدانِّ العالم، وال يتوانوَن دقيقًة واحدًة في تصفيةِّ اإلنسانِّ تصفيًة جسدّيًة وكأ
الفكريِّّ في طريقةِّ   شجرٍة يابٌس ال بدَّ من حرقِّهِّ لطهي طعامِّهم، وكلُّ هذهِّ الغطرساتِّ والعنجهيَّاتِّ واالنحطاط ِّ
ريعِّ بأساليَب هوجاَء وجنونّيٍة، تقوُدنا إلى الكثيرِّ من الّتساؤالتِّ منها: أيَن هم حكماُء   البحثِّ عن الّربحِّ السَّ

، وتتفاقُم فوَق كوكبِّنا إلى  وفالسفُة ومفكّرو هذا العال م كي يضعوا حّدًا لهذهِّ الموبقاتِّ الَّتي تفُتُك باإلنسانِّ
درجٍة أنَّ نسبًة عاليًة من البشرِّ تشعُر أّنها على كفِّّ عفريٍت وبكبسةِّ زرٍّ يمكُن لدولٍة عظمى لها ترساناُتها  

كانت   ما  وكأّنها  الخارطة،  بكاملِّها عن  دواًل  تزيَح  أن  لغُة حوارِّ  الّنووّيُة،  وإذا وصلْت   ! الوجودِّ قيدِّ  على 
سياسات آخر زمن بهكذا تصريحاٍت، هذا يعني أّننا فعاًل على كفِّّ عفريٍت، ووصَل هؤالء إلى مرحلةِّ ما  
، وما أكثر األزرار   ُد الكوَن بيَن حيٍن وآخَر بكبسة زرٍّ ، وال بدَّ من إزاحةِّ العفاريتِّ الَّتي تهدِّّ بعَد الجنونِّ بكثيرِّ

، يمكُنهم إباَدَة المم يتة التي يمتلكونها! ولماذا أصاًل خطََّط هؤالء أو بعض البشر إلى درجةِّ أّنهم بكبسةِّ زرٍّ
طوا   دوٍل وقاراٍت وعوالم من خارطةِّ العالم، واألجدى بهؤالءِّ وبكلِّّ عقالءِّ وحكماءِّ هذا العالم، أن يفكِّروا ويخطِّّ

، واألوبئةِّ  ليَل نهاٍر بحلِّّ مشاكلِّ كوكبنا وما يواجُه   من صعوباٍت ومشاكَل في العالم، ويضعوا حّدًا للفقرِّ
للكثيرِّ من فقراءِّ هذا العالم، اّلذين يتضّورون جوعًا ونحُن في القرنِّ   والكوارثِّ الطَّبيعية، ويؤّمنوا لقمَة العيش ِّ

، الحادي والعشرين، إّنُه لمن الحماقةِّ أن يفكَِّر إنساُن هذا الزَّمان بشنِّّ الحروبِّ به كلِّ المريعِّ والمدمِّّرِّ ذا الشَّ
وكأنَّ الحروَب عندهم أصبحت برنامَج حياٍة ومخّططاتِّ دوٍل وأهدافِّ قاراٍت وبالٍد، وقد نسَي هؤالءِّ أنَّ الحياَة  
أكبَر مّما يفكِّرون به، الحياُة هي رحلٌة جميلٌة على األرضِّ ولكن يجُب أن يزرعوها بالورودِّ والوئامِّ وهديلِّ  

المِّ،   موم وينهشونها بالقتلِّ والخرابِّ ويعيثوَن فيها فسادًا ودمارًا وهالكًا، والمفلُق في السَّ ال أْن يرشرشونها بالسُّ
األمرِّ أن ما ُيسَتهلُك في هذهِّ الحروبِّ المجنونةِّ، يكفي إلشباعِّ فقراءِّ العالمِّ، فلماذا ال يوّجُه هؤالءِّ أنظاَرهم  

ن يحتاجوَن إلى الماءِّ الّنظيف والكهرباءِّ والّطعامِّ الّصّحي والّطبابةِّ  إلى  رعايةِّ وحمايةِّ فقراءِّ هذا العالم ومَ 
مون بحوثًا على أرضِّ الواقعِّ لمعالجة ما يحتاُجُه   ويقوموَن  بدراساٍت ميدانّيٍة على مستوى كّل دولِّ العالمِّ ويقدِّّ
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لِّّ دولٍة على حدة واستغاللِّ مواردِّ  اإلنساُن ابتداًء من الجنينِّ مرورًا بكلِّّ مراحلِّ عمرِّ اإلنسان، ودراسة واقع ك
، ال أن يتمَّ استخداَم الموارد الكبيرة من اقتصادِّ الدُّولِّ في تطويرِّ األسلحةِّ   الدُّولِّ لصالحِّ أبناءِّ هذهِّ الدُّولِّ

، فأنا أر  ى  الفّتاكةِّ ورصدِّ أرقام فلكيٍة في هذهِّ األسلحة وبيعها وشرائها وكلُّ هذه األسلحة مصنوعٌة لقتلِّ البشرِّ
أّنُه لمجرَّدِّ أن يتمَّ صناعَة أسلحة حديثة وفّتاكة، ولمجّردِّ الّتفكير بهذهِّ المسألةِّ هو قِّمُة الحماقةِّ وقِّمُة التَّخلُّفِّ  
المِّ والمحّبة والوئامِّ بيَن   د كثيرًا على نشرِّ ثقافةِّ السَّ ، لهذا فإنِّّي أشدِّّ وقِّمة الغباءِّ اإلنساني والّتحجُّرِّ الفكريِّّ

، ألّنني قلُت مرارًا إنَّ العنَف يولُِّد العنَف المضاد والعنُف    البشرِّ وليَس  على ثقافةِّ العنفِّ والعنفِّ المضادِّّ
المضاّد يوّلُد عنفًا مضادًا للمضاد وهكذا نكون إزاَء ماليين المضاّدات لبعضنا بعضًا كبشر، وبالّتالي نكون  

والتَّصارعاتِّ المضاّدة بطريقٍة هوجاَء وكأّننا في عصورِّ    في طريقنا إلى االنحدارِّ والّزوالِّ عبَر هذهِّ الّتنافساتِّ 
، بداًل  ما قبَل الحجرّيةِّ بكثيٍر! فلماذا ال نركِّز على ابرازِّ معالَم الجمالِّ في أعماقِّنا وترجمتِّهِّ على أرضِّ الواقعِّ

ُم ا راعِّ واالنحدارِّ إلى أسفلِّ الّسافلين؟ لماذا ال نقدِّّ عادَة والهناَء لإلنسانِّ  من ابرازِّ معالَم القبحِّ والصِّّ لفرَح والسَّ
بداًل من اغداقِّ شفيَر الحزنِّ والهمِّ والغمِّ، إلنَّ اإلنساَن من دونِّ هذه المنّغصات المريرة، هو من تلقاءِّ نفسه  
في حالٍة ُيرثى في بعض األحيان، لزيادة متطّلبات الحياةِّ، فهو بأمس الحاجة لَمن يقُف معه في حلِّّ مشاكلِّهِّ  

متطلباته ومساعدته في تحقيق طموحاته كي يكون فردًا وعضوًا فّعااًل ومفيدًا وخّيرًا في مجتمعه، وتحقيق  
ُد لُه الطريَق إلى   َم في هذهِّ الحالة ما يفيُد مجتمعه بل يمهِّّ ُل هو اآلخر إلى حالٍة سلبّيٍة، ولن يقدِّّ وإاّل سيتحوَّ

، ولو حلَّلنا المجت مع البشري على مستوى العالم، سنجُد الكثيَر الكثيَر من  فضاءِّ الجريمةِّ والخرابِّ والفسادِّ
م ومجتمعاتِّهم، وعندما يصادُف   البشرِّ في حالة نفسّية سيئة، ويحتاجون إلى معالجاٍت كي يتكيَّفوا مَع بيئاتهِّ

، يزدادون انحرافًا وتراجعاً ومرضًا وانحدارًا، فال ح لَّ  هؤالء هذا الوضع الكوني المرير في تفاقماتِّ الحروبِّ
ٍق، وال يوجُد أّية مشكلة في   المِّ عبَر حواٍر خالَّ ، إاّل بنشرِّ ثقافةِّ السَّ لكلِّّ هذهِّ الّصراعاتِّ والحروبِّ بين البشرِّ
العالم مهما كانت مستعصيًة إاّل ولها حل عبَر الحوارِّ القائمِّ على أسٍس ديمقراطية حكيمة وعادلة بحيُث أن  

ه بطريقٍة طبيعيٍَّة سويٍَّة عادلٍة هادفٍة  يتمَّ إعطاء كل إنساٍن حقَّه، كي تسيرَ   عالقات اإلنسان مع بني جنسِّ
راعاتِّ عبر التَّاريخِّ البشريِّّ لم   ، ألنَّ كل هذه الصِّّ راعِّ والحروبِّ ووئامّيٍة، بعيدًا عن استخدامِّ لغَة العنفِّ والصِّّ

، والغريُب باألمرِّ أّنُه رغَم آال مارِّ والهالكِّ ْم سوى الخرابِّ والدَّ فِّ الحروبِّ الّتي ارتبكها البشُر، ما تزال تقدِّّ
، وهؤالء بكلِّّ بساطة هم بأمّسِّ الحاجة ألطّباء نفسانيِّّين كي   فكرُة الحروب هي برنامُج حياة لبعضِّ البشرِّ

 يعالجوا أنفسهم من هذهِّ األمراضِّ وهذهِّ التَّوجُّهاتِّ اّلتي أقل ما يمكن أقول عنها أّنها ضرب من الجنون!  
نيا إلى األبد؟!  ، هل تظُن نفَسَك أّنك ستبقى على وجهِّ الدُّ راعاتِّ والحروبِّ وسؤالي لكلِّّ من ينتهُج منهاَج الصِّّ
، فلماذا ال يتمّتُع المرُء   الحياُة رحلٌة عابرة في عمرِّ الزَّمن، حياتُنا كبشر هي مثَل نسمٍة عابرٍة في عمرِّ الزَّمنِّ

، جاَء إلى الحياة كي يتمّتَع بالطَّبيعةِّ بحياتِّهِّ ويحقُِّق هذهِّ المتعَة لنف  سهِّ ولغيرِّهِّ ويعيُش كإنساٍن سويٍّ وطبيعيٍّ
الكرُة   وتصبُح  العالمِّ،  وبالدِّ  هِّ  وبالدِّ وأهلِّهِّ  وأسرتِّهِّ  هِّ  بني جنسِّ مَع  ويتواصُل  الموسيقى  إلى  يستمُع  وبعمرِّهِّ، 

ةِّ على كاّفةِّ األصعدة، وليَس خلق صراعات  األرضّية بيَت كل إنساٍن، ويبتكُر مشاريَع كونّية لسعادةِّ البشريّ 
لخلخلةِّ نفسّيةِّ البشرِّ في العالم، وعندما يفكِّر اإلنسان أّنه سيموت يومًا ما، قريبًا أو بعد حين، سيشعُر أنَّ  
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راعات، وال تساوي زقزقة عصفور على شجرة، وبرأيي أنَّ زقزقَة   كل ممارساته ما كانت تستحقُّ كل هذه الصِّّ
، فلماذا ال  عصفوٍر على شجرٍة وبسمَة طفٍل وهو ينظُر إلى العصفورِّ بفرح وبهجٍة أفضل من حروبِّ الكونِّ

يتعلَُّم اإلنساُن من العصفورِّ كيَف يزقزُق ويغرُِّد ويغنِّّي أحلى األغاني بداًل من أن يرشرَش سموَمُه على وجهِّ 
نيا؟! الحياُة قصيرٌة للغايةِّ وال تتحمَُّل أَي صراٍع أو حر  ٍب أو عنٍف أو مجابهاٍت، ألّننا جئنا إلى الحياة كي  الدُّ

نعيَش بكلِّّ سالٍم ومحّبٍة وسعادٍة وهناٍء، ولم نأتِّ كي نحارَب بعضنا بعضًا، فإذا كانت الحياُة هي حالُة  
نيا، طالما أهدافه مرتكزة  هِّ على وجهِّ الدُّ   حرٍب وعنٍف وقتٍل، برأيي ال داعي لوالدةِّ اإلنسانِّ وال داعي لوجودِّ
، فعلى األقل لو لم يولْد ويرى ما يراه من خراٍب، سيكون بمنأى عن هذهِّ المراراتِّ وال يشعُر   على الخرابِّ
مليئة   مريرٍة.  عبثّيٍة  حالٍة  في  الوجود  كان  إذا  فيما  الوجود،  من  أفضل  والعدم  العدمِّ  في  وسيكون  بشيء 

، لماذا ال نزرع البسمة   ، والجوعِّ والعطشِّ مارِّ ، والدَّ على شفاه األطفال والّشباّن والعجائز وكل البشر  بالحروبِّ
 ونعيش بسالم كبشر بعيدًا عن كل هذه الّترهات والّسخافات التي ال تصب إالَّ في بّواباتِّ الجحيمِّ؟!  

 
ل    2022ستوكهولم: تشرين األوَّ

 صبري يوسف 
 أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم 
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 المجّلةأقسام 

 
 تقدير و   بطاقة شكر
 

 الّشعر
 القّصة
 المقال
 النَّقد

 الحوار
 التَّشكيل
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 بطاقة شكر وتقدير: 
 

ّقاد والّناقدات والفّنانين الّشعراء والّشاعرات واألدباء واألديبات والكّتاب والكاتبات والن    بطاقة شكر وتقدير لكلِّّ 
اّلذين شاركوا في   العاشر من  والفّنانات  الّدولّية، متمنِّ العدد  الّسالم  المتابعين يَ مجّلة  ًا لكم جميعًا ولكلِّّ 

عادة المكلَّلة بأجنحة الّسالم والوئام في كل    والمتابعات المزيد من العطاءات الخاّلقة والّتوفيق والهناء والسَّ
 مراميكم في الحياة. 
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 المشاركون والمشاركات في الشعر
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وري القس جوزيف إيليا  2022 قصائد للشاعر الس 
 

       
وري القس جوزيف إيلياـ 1  الّشاعر الس 

 
عكِّ األقوى   سُنرجِّ

 
أبياٌت قلتها في حبيبتنا الّشام مع عدٍد من الّشاعرات والّشعراء في قصيدٍة مشتركٍة حولها دعا إليها مشكوًرا  

 منبر أدباء بالد الّشام ونشرت في عّدة مواقع .
 

ْن فئةٍ  ِّ يا َمْن ُسقيتِّ سموَم الغدر  واّللعِّبُ  الحقُد  والّتزويُر  قد قادها                              مِّ
 ُتحَتَجبُ   واليوَم ها في كهوفِّ الُقْبحِّ                            وكنتِّ  جّنَة   ُحْسٍن  أذهلْت  أمًما
 وال  طَربُ  لى واليوَم   ال  نغٌم   ُيت                           وكنتِّ   نغمَة  ناٍي خّصبْت  طَرًبا

 كيَف الّشآُم غدْت ُتسبى وُتغتَصُب؟                             ُنطلُِّقها   آٍه   نظلُّ   مَِّن   األحشاءِّ 
ُعكِّ األقوى  بُ   قَسْت  عليكِّ                            وكلُّ عًصا عهًدا سُنرجِّ  سُنْفنيها    وننتصِّ

 --- 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢/  ٩/  ٥ 
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 مهاًل توّقف  
 

 أجْبني 
 أّيها الفاني كزنبقةٍ 
 يهاجُم وجَهها رملٌ 

َن الّصحراءِّ آتيٌة :  جحافُلُه مِّ
 لماذا ترتدي ريَش الّنسورِّ  -

 وأنَت مبتسمٌ 
 ومنتعٌِّش 

 وتمشي الّدرَب مزهوًّا
؟   ومنتفًخا كطاووسِّ

 وتنسى أّنكَ 
 المأزومُ 

 والمهزومُ 
 والمصلوُب فوق صليبِّ تاريخٍ 

 األوهامِّ من 
 والّنكباتِّ 
 والخيباتِّ 

 لْم تقرأْ 
 ولْم تفهْم قصائَد نجمةٍ 

 رقصْت على إيقاعِّ ما أبلى متاعَبها 
 فنامت فوق أكتافِّ الغيومِّ 

 ولْم يؤرِّْق نوَمها شيطاُن كابوسِّ 
ْن يدِّ نْسمةٍ   ولْم تشرْب نبيَذ الُخْلدِّ مِّ

 ظّلت تخبُِّّئ همَسها 
 لتبثَُّه في حقلِّ آلهةٍ 

 المعاني مِّْن جنونِّ عواصفِّ الفوضى وَقْت أرَض 
 وللموتى على َتْخٍت مَِّن األلغازِّ 

 دّقْت ألَف ناقوسِّ 
 وكيف ترى 
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 بأّنَك مطلٌِّق قمًرا 
 وزارُع نبتٍة ليست تشيخُ 

 وال تموتُ 
َن الّزلزالِّ   وأّنَك األقوى مِّ

 ال تفنى 
 وال ُيحني نخيَلَك لطُم زوبعةٍ 

 وفيَك الّصوُت رعدٌ 
 ُترهُِّب اآلساَد صرخُتهُ 

 وأّنَك ُمغرٌِّق بحًرا 
ُم مْثَل عشٍب َظْهَر إعصارٍ   وتقصِّ

 وال تصغي 
 وأنَت تُهدُّ إنساًنا 

؟  ُد جّنَة الّدنيا لناموسِّ  وتفسِّ
 أال مهاًل 

 توّقْف ها هنا 
 وْلتنتبِّهْ 

 إْذ سوَف تغدو زائاًل يوًما 
 ومنطفًِّئا 

 إذا عصفْت رياٌح مْثَل فانوسِّ 
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠٢٢/  ٩/  ١٦ 
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 إلى األمجاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرِّياضي حودي نصر محّمد 
 

ال يسعدني شيٌء مثلما يسعدني تفّوق أبنائنا في مهاجرهم وتمّيزهم ومن هؤالء ابننا الحبيب من عامودا 
واّلذي  -الّدورّي الممتاز -الّسورّية  "جودي نصر محّمد"  العب نادي أوسنابروك األلمانّي لفئة الّشباب 

 الّسورّي في مبارياته. يشارك مع المنتخب 
 

 لمْثلَِّك        رّنُة      الُعودِّ                              إلى   األمجادِّ    يا  جودي
 تثبَّْت        مْثَل    ُجْلُمودِّ                             وهّيا     ال    تخْف   سياًل 

ْر   نحو   اّلذي   بدرٍب     غيرِّ     موصودِّ                              تبغي  وسِّ
 لُعنقودِّ        لقّطاٍف                                    مصافِّحةٌ   فذي    الّدنيا   

 زها        إاّل     بمجهودِّ                               ثمًرا  وفيها    لن   ترى  
 لُمنهزٍِّم            ومنكودِّ                               بالبُلها  ولن     تشدْو    

ودِّ  خيباتَِّك    على                                  ُدْس    قتالِّكَ    في فجاهْد   السُّ
 مردودِّ     وتلقى     خيَر                                بهذا      تجتني      أَلًقا

 غيرِّ    محدودِّ   بُحبٍّ                                  ترنو  أعيٌن       ونحَوَك 
ودِّ     هجمةَ   وتنسى                                 أّمتُنا   فيَك     وتفخُر     الدُّ

 --- 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢/ ٨/  ٢٦ 
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 ما زلتِّ 
 
  
 
 
 
 
 

من رحيلها قبل أربعة أعوام في مثل هذا    إلى أّمي الحبيبة اّلتي ما زالت قوّية الحضور فّي ومعي بالّرغم 
 ٢٠١٨/   ٨/  ١٤اليوم 

 
رهْ   ما زلتِّ أّمي في  ريحانًة    ال   تجِّفُّ    مزدهِّرهْ                         البيتِّ منتشِّ

رهْ                         أراكِّ    وقَت  الّصباحِّ  صانعةً   لشاينا   فيهِّ    كنتِّ    مشتهِّ
 وأنتِّ      باآلتياتِّ      مفتكِّرهْ                         بالهناءِّ  نشرُبه ُندعى   لُه     

 كّفاكِّ   مفتخرهْ   بما   أجادت                          فوَق  الّطعامِّ  واقفةً   ما  زلتِّ 
 منتهِّرهْ  الهدُم   فيهِّ   وجيَش  ما                       تنهيَن    عّما    يثيُر    ُكربَتنا
 مستعرِّهْ   جاءت  إلينا  كالّنارِّ                          ولْم    تليني    أماَم   عاصفةٍ 
 منتصرهْ   قوّيًة    يوَم   الّشرِّ                           هزمتِّها   قلتِّ :   فلتكن  يُدنا
رهْ   لشدِّّ                          ما  زلتِّ  عند  القيامِّ  حاضرةً   أزرِّ   الّضعيفِّ  مبتدِّ
 كاّل    وال    بالّترابِّ  منطمِّرهْ                         َمْن قاَل : قد بتِّ اليوَم غائبًة؟ 
نا  مْثَل  األمسِّ                          فهلِّلي  في  عالكِّ   وابتسمي رهَ   لضمِّّ  منتظِّ

 
 االقس جوزيف إيلي

٢٠٢٢/  ٨/  ١٤ 
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 أنا ودفتري 
 

 فوَقَك  حربي  ناُرها تشتعْل؟                            دفتري  تحتمِّلْ  متى يا  حّتى 
 ظّلت  جياُد  لفظتي  ترتحلْ                             نحَوهُ    لي  يا َمْن رفيًقا  كنتَ 

 ومّرًة     ببهجتي     يكتحِّلْ                            َمّرةً    مواجعْي      أُبثُُّه     
 ومّرًة   مِّْن  ثورتي    ينفعلْ                             يشتكي     ومّرًة  مِّْن  سكتتي 

 ومّرًة  هواهُ    لي   يضمحِّلْ                            ومّرًة       يقَرُبني     عاشًقا
ْبرِّهِّ    يعتزِّلْ                             ينتشي    ومّرًة    مِّْن  قلمي   ومّرًة    عن  حِّ

لْ                             ومّرًة    في  مطري   ُغْسُلهُ   ومّرًة    يأبى    فال  يغتسِّ
 ومّرًة    مّما   يرى   ينذهِّلْ                            ومّرًة    ينظُر    لْي   راضًيا

 يضمُّها      ومّرًة     يقتتِّلْ                             يحنو  على  جملتي ومّرًة    
 فاشتغِّلْ   ومّرًة  يقوُل :  قْم                             ومّرًة       يريُدني     نائًما

 ومّرًة       أسئلتْي    يعتقِّلْ                            يطلُب    حّريتي    ومّرًة   
لْ                           ًة    فيَّ    يرى  صاحًبا ومرّ   ومّرًة  عن صحبتي  ينفصِّ

 أحذيًة       ألنجٍم    ننتعِّلْ                           يا دفتري  إّنا  سنمضي مًعا
نا  لْ                          نجري   إلى جّناتِّ  أحالمِّ ْن  أجلِّها    لُتبتنى   نبتهِّ  مِّ

لْ   مواعظَ                           تنتهرني  دفتري  ُدْم فميْ ال   المعنى  مًعا  نرتجِّ
ْر  معي حيثما  يكتمِّلْ   سرُت  ففيَك  عاَلمي                          أنَت  أنا  فسِّ

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢  - ٨  - ١٠ 
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 على فراقَك كيف أعتاد؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٥"موسى" الّنقّية الّطاهرة في ذكرى رحيله اليوم في الّثالث من آب  إلى روح والدي 
 

 في كلِّّ  حيٍن  إلى مثواَك    أنقادُ                         شوقي إليَك  أبي   ينمو   ويزداُد 
 في حِّضنِّ  ذاتي لُه  نْبٌت وميالدُ                          يسوُقني نحوُه ماٍض  يحاصُرني 

ًياماٍض  تَ  راُجُه                          زّيا  بثوبِّ  الّنورِّ  ُمنتشِّ هنِّ  َوّقاُد   سِّ  في  زوايا  الذِّّ
 لْي  في  بساتينِّها  اإلرواُء والّزاُد                          فهذهِّ    بسمٌة   مِّْن  فِّيَك  خالدٌة 
ْفئِّها   عالَم  األحالمِّ  أرتاُد                        ولمسُة  الحبِّ  مِّْن كفّيَك  ناعمٌة   مِّْن  دِّ
ٌن نغًما  يبقى   ُتغّنيهِّ    ناياٌت     وأعوادُ                        ومِّْن كالمَِّك سْمعي  حاضِّ
ْلٌم     وإرشادُ                       وهذهِّ     حكمٌة    ألقيَتها    ُدَرًرا  نى  عِّ  إشراُقها   للدُّ

هِّ  ما  تداعى  اليوَم  ُرّواُد                           نضااًل  كنَت رائَدهُ ولسُت  أنسى   لخوضِّ
 ُيسقى   بما  فيهِّ  أوالٌد   وأحفاُد                        عطاؤُك  الَثرُّ  ما  جفَّْت  منابُعهُ 
زٌّ  وأمجاُد  في  جّنٍة    كلُّه                        فاهنْأ   بعمٍر  مديٍد  أنَت   نائُلهُ   ا   عِّ
 على فِّراقَِّك قْل لي: كيف أعتاُد؟                      يا أّيها الحاضُر الباقي  بذاكرتي 

 
عرّية الكاملة) القس جوزيف إيليا  ( من مؤلفاتي الشِّّ
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 كيف أجيب؟ 
 

 إلى اآلنَ 
 لْم أكتشْف لوَن وجهي 

 وومضَة نجمي 
 وإيقاَع صوتي 

 الَحمامِّ بحقلي وسرَّ بكاءِّ 
 وال 

برِّ شعوري  عرْي بحِّ  كيف أكتُب شِّ
 وأنساُه حين أهّيُئ نْفسْي لعرٍس بهِّ أحتسي قهوَة الواقعيِّّ 

 وُأصَلُب بالكلماتِّ الّسخيفهْ 
 وتسأُلني : 

 كيف تحيا الحياَة ببهجتِّها  -
 والقبوُر أماَمَك تفتُح أبواَبها 

 وُتريَك عظاَم اّلذيَن ُأميتوا بداءِّ الّرحيلِّ 
  كئيًبا ولياًل 

 وديداَن نهٍش مخيفْه؟ 
 وتسأُلني عن قديمي : 

 متى جئتَ  -
 مِّْن أيِّّ ثدٍي رضعَت حليَب الّضبابِّ 

 وفي أيِّّ صحراَء كنَت تجولُ 
 تفتُِّّش عن نبتٍة ال تجفُّ 

 وترعى قطيَع ذئابٍ 
ًرا   وتنتظُر لّلّاَ يأتيَك منفجِّ

 عابَس الوجهِّ 
ًثا مِّْن َبالطِّ الخليفْه؟   منبعِّ

 جديدي :وتسأُلني عن 
 إلى أين تمضي قوافُل فْكرِّكَ  -

 والّدرُب صعٌب طويلٌ 
 مغّطى بشوكِّ الغموضِّ 
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 وجمرِّ الّضاللِّ 
 وهل ستذوُق شراَب المعاني 

 وتنسى انهزاَمَك في حربِّ بحثَِّك عن وطٍن آخرٍ 
 ال ُتدنَُّس فيهِّ المياُه الّنظيفْه؟ 

 وتسأُلني : 
 هل ستطرُق أبواَب ما كنَت تجهُلهُ  -

ُض ما ضاَع منَك مَِّن االنتشاءِّ   وتعوِّ
 وتركُب خيَل الّرؤى 
 والحكايا اّللطيفْه؟ 

 إلى اآلنَ 
 لْم أستطْع فهَم ذاتي 

 وال لغتي كنُت أفهُمها
 فكسرُت زجاَج اّللسانِّ 
 ورحُت إلى الّصمتِّ 

 فيهِّ أعّلي قصوًرا ُمنيفهْ 
 فكيَف ُأجيبُ 
 وال شفٌة ليْ 

 أكلُِّم فيها سواَي ونْفسيْ 
 خيالي وعيُن  

 بسهمِّ الغبارِّ ُأصيبْت 
 فأمست كفيفْه؟  

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢/  ٧/  ٢١ 
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 للشاعر القس جوزيف ايليا  كيف أجيب؟ تعقيب ورد صبر ي يوسف على قصيدة
 

والطُّيور  يكتب الّشاعر القس جوزيف إيليا القصيدة كَمن يحلُِّق في عوالمِّ حديقٍة خاّلبٍة فيها من األزاهير  
 والجمال والبهاء، ما يحّيُر المرء أين سيّتجه في هذا الفضاء البهيج؟! 

، وكأّننا إزاء قصيدة نثر مندلقة مَع   تولُد القصيدة لدى الّشاعر جوزيف إيليا، منسابًة كانسيابِّ الماءِّ الّرقراقِّ
، فقد غدا فضاء العروض واأل وح دوَن أيِّّ قيٍد من قيودِّ العروضِّ مندلقًا من    وزان في فضائه جزءاً شهقةِّ الرُّ

حبورِّ الخيالِّ المنسابِّ فوَق حفاوةِّ الكلمةِّ الخاّلقةِّ، فال يشعُر القارئ أّنُه يقرأ شعرًا موزونًا من حيُث رشاقةِّ 
،  انبعاثِّ الّلغةِّ بكلِّّ انسيابّيٍة، مع أنَّ كلَّ كلمة من أشعارِّهِّ موزونة بدقٍَّة عاليٍة وهو ٌمبحٌر في عالمِّ العروضِّ
في إيقاعِّ قصيدةِّ الوزنِّ والتَّفعيلةِّ معًا، ومن خاللِّ متابعاتي المتتالية وقراءتي العميقة لكلِّّ قصيدٍة كتبها، تبّيَن  
لي أّنُه ال يصادُف أي حرٍج أو تمنُّعات في األوزانِّ والقوافي فتأتي األوزاُن والقوافي برهافٍة عاليٍة حّتى أّنُه  

ورِّ المدهشةِّ اّلتي يبتكُرها فوَق منارةِّ  ُيدهُشني في هذهِّ الّطاقةِّ اإلن سيابّيةِّ وسرعةِّ الكتابةِّ وغزارةِّ القصائدِّ والصُّ
عراء المرموقين في القصيدة العمودّية والّتفعيلة، وُيخيَُّل   القصيدةِّ ويتوِّجها فوَق جبينِّ الحياةِّ، فهو بحق من الشُّ

، ألنَّ قصيدَتُه خاّصة الّتفعيلة، تبدو من حيُث رشاقتها  إليَّ أنَُّه سيكوُن بارعًا للغايةِّ إذا كتَب قصيدَة النّ  ثرِّ
ُيخيُل   الوزنّية، ولكن نظرًا لرهافتها في االنسيابّية  تناغماتِّها  قّمةِّ  أّنها في  رة من األوزانِّ رغم  وكأّنها متحرِّ

وعةِّ الحرفِّ والكلمةِّ للقارئِّ وكأّنها غير موزونة، وهذا إن دلَّ على شيء إنَّما يدلُّ على قدرته الفائقة على مطا
ون إلى استخدامِّ هذه الكلمة أو تلك الستخدامِّها في   عراء نراهم يضطرُّ دون أي تكلٍُّف أو افتعاٍل، فكم من الشُّ
ؤال: كيف يكتُب شاعٌر ما على مدى عقوٍد من الزَّمانِّ وال   القافية أو في وزٍن ما من أوزان الّتفاعيل! والسُّ

ُن من ناصيةِّ الوزنِّ و  عراء يكتبوَن قصيدَة يتمكَّ القافيةِّ، ونرى قصيدته قلقَة األوزان والقوافي؟! وكم من الشُّ
ور   عر والّشاعرّية والّتجّليات والتَّدفُّق وتخلو من الصُّ الوزنِّ وهي ليست أكثر من نظم شعري وتخلو من الشِّّ

قة؟! وأيضًا هناك الكثير ممَّن يكتبون قصيدة الّنثر، بعيدةً  عرّية الخالَّ عرِّ والبناءِّ  الشِّّ  كلَّ البعد عن فضاءِّ الشِّّ
اعُر في قصيدته صورًا   ُم الشَّ عُر اّلذي يقدِّّ عَر الخاّلَق هو الشِّّ الخاّلق والّصور الجديدة، ولهذا أقوُل إنَّ الشِّّ

عمٍق  جديدًة بديعًة غير مطروقة، وإْن طرقها غيره فإنَُّه يطرُقها بطريقٍة جديدٍة وراقيٍة ومدهشٍة، وهذا ما نراه ب
اعر المبدع القس الفاضل جوزيف إيليا، لهذا أراني منجذبًا إلى فضاءاتِّهِّ وعوالمِّهِّ الّشعرّية،   في قصيدةِّ الشَّ
ُه في أسلوبِّ الوزن والتَّفعيلة ولهذا أيضًا أقوُل إنَّ  ألّنُه يحمُل رؤيًة تنويرّيًة حداثوّيًة راقيًة حّتى وإن كتَب نصَّ

كَل بق ه وقصائَدُه وفضاَءُه  الحداثَة ال تعني الشَّ اعر عبرها نصَّ ؤية الخاّلقة الَّتي يصوغ الشَّ درِّ ما تعني الرُّ
 المجّنح نحو أصفى تجلِّيات اإلبداع! 

اعر القس جوزيف إيليا! ديق المبدع الجميل الشَّ  دمت مبدعًا راقيا أيُّها الصَّ
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 أقوم 
 

 جسمِّ  بنائي  تبني  كلَّ   يُد  الّضوءِّ                          انحنائي   أهوى    لسُت    قياًما     أقومُ 
 فضائي  أبوُس    إلى األعلى  ورحتُ                          عْتَمها  ذقتُ     اّلتي  الّتوابيَت     هجرتُ 
 بهاءِّ     وتكسو    جناحاتي    رِّياُش                          نشوةٍ     فراشاُت      أقدامي     ترافُِّق  
 نمائي   أطالُبها     غيًثا      يعيُد                            رغائبي  أيدْي     الغيماتِّ   إلى   أمدُّ  
 هوائي   مُّ  َتسُ    الّشكوى   ورائحَة                            مالفظي  ُتخفي  الّصمتِّ    زوايا  كرهتُ 

 تحاصُر  الئي    طغياٍن     وغزوَة                           رقصتي  ُتزعزُع      أشباٍح     ورقصَة 
 شتائي   ولطمِّ   وضقُت   بأنوائي                            حظيرتي حوَل   الّذئبِّ  ُعواءِّ    وصوتَ 

َد                            غاطًسا الّرداءةِّ  طينِّ  في   عدتُ   وما  لوَن  ردائي  األّياُم    ولن   ُتفسِّ
 ورائي     "َسدوَم" وفي مِّشيتي أنسى                            أريُدهُ    ما   طالًبا     وأمشي  سأمشي 

 الّشعراءِّ  خمرُة    وتسقي    شفاهْي                            جهّنمي  جّنٍة   أسعى    ُتزيُل     إلى
 عواصَف  داءِّ   وتطرُد  عن  روحي                          موائدي  وتُثري     أزهاري     وُتنبُِّت 
بائي    سهلِّ الَجمالِّ   وتسرُح  في                          وأنتشي    الّنسيمِّ    تراتيَل    فأشدو    ظِّ
 وصحَن  َخوائي  وأّناتي       وجهلي                          خيبتي  عناكبَ   ُألقي   اّللظى بجوفِّ 

 رجاءِّ      لبعثِّ   صوًتا      وُأطلُِّقها                          وفي األرضِّ كلِّّ األرضِّ أكتُب جملتي
 الغرباءِّ   خيمةِّ    الّضنى  في  فإنَّ                            وغربتي   قهري   وجَه   أقوُم  وأمحو

دْت  عّنْي   وإنْ   سمائي    رِّتاجَ    سيفتُح  إحساسي                            الّسماُء  وأُغلِّقْت   ُأبعِّ
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠٢٢/  ٧/  ٥ 
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 متى نلتقي؟                                      
 إخوٍة وثالث أخواٍت في الوطن.إلى أختي الحبيبة نوال اّلتي بقيت وحدها من بين سّتة       

  
 
 
 
 
 

 ففيكِّ   أّمي   عهُدها   يظهرُ                       ال   لستِّ   أختْي   إّنما  أكثرُ 
ها يَن  في بستانِّ  تاريخِّ  يا   لنخيٍل    فيهِّ   ال  ُيكَسرُ                           تمشِّ

ها   ُيسَهرُ                        وفيهِّ    ألُف    قّصٍة    حلوةٍ   على  لحونِّ   سردِّ
كَّرُ   والَبْسُكوُت    والماُء                       الّشاُي   كم   كاَن   شهيًّا  بهِّ   والسُّ
حُب  يأتوَن  بال  موعدٍ   وكلُّ   خيٍر   معهم   يحُضرُ                         والصَّ
 هناَك  ما  أجمَل   ما  عمَّروا                        وإخوتي    آثاُرهم   لْم  َتزلْ 

 ال  يرفُع  الّصوَت   وال  َينَهرُ                        كم  هادًئا   كاَن  أبي   طّيًبا
 وأخبريهِّ     كم    لُه    نذكرُ                         خذي  الَبخوَر  عّطري  قبَرهُ 

واَرُه     ُتقَبرُ                         واشتهْت وكْم  تمّنْت  أمُّنا     لو    أّنها      جِّ
 غريبٍة     جثماُنها      ُيطَمرُ                       لكّنها     هنا     وفي   تربةٍ 
 في   كلِّّ   ليلٍة    بها   تُنَحرُ                      واآلُه  عنها   ما  نأى  طعُنها

 متى   بخمرِّ   بهجٍة   َنسَكُر؟                        متى   نلتقي نواُل  أختاُه   
 وحوُشها      تزأرُ       ثقيلٌة                        وقد  كوْت   أرواَحنا   غربةٌ 

ثْت      أنُهرُ                       وانتهْت   أشجاُرنا   وانكسرْت   ناياتُنا       وُلوِّ
نا أمسى   بهاُء                        َمْن  بها    أختاُه   يا  مرآَتنا  ُينَظرُ     وجهِّ

 إْذ  بكِّ  غصُن  عزِّنا   مثمِّرُ                       تمّتعي  بالعيشِّ   ال تحزني
 أتعَبنا   ُيدَحرُ    وجيُش   ما                       ال  بدَّ   يوًما   نلتقي   كلُّنا 

 هذي   اّلتي   بُحبِّّها   نجَهرُ                        سورّيةٌ وتهزُِّم   الّطوفاَن    
 تقهُر     موَتها    وال   تُقَهرُ                       ولْم  تزْل   في  قلبِّنا   حّيةً 
مي  وْلَيْحمِّكِّ  الّربُّ  هو  األقدرُ                        نواُل  دمتِّ  ُحّرًة  وابسِّ

 ٢٠٢٢ – ٦ -  ٢٥  القس جوزيف إيليا
 الّصورة المرفقة ألختي نوال مع الوالدة الكريمة لروحها الّنور والّسالم. 
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 ال تحزن 
 
 
 
 
 
 
 

 الّشاعر الّسورّي أدونيس و المفّكر 
 

إلى أستاذنا جميًعا المفّكر الّشاعر الّسورّي أدونيس وهو لم يزل معّرًضا للهجوم من قبل من هم عبٌء ثقيٌل  
 على الحركة الّثقافّية األدبّية الفّنّية بل على الحياة برّمتها  

 لهؤالء ال أترّدد في مخاطبتهم قائاًل : 
 

 فَمْن  بثَّ  حقًّا  ال يالشيهِّ  تدليُس                      تغيبوَن    والباقي  كنقٍش أدونيُس 
 كوى عشَبها  ما فيهِّ للّزهوِّ  تيبيُس                       أتى ما بهِّ تمشي إلى الخصبِّ أّمةٌ 
 القولِّ  إبليُس   وقد َشلَّ  أزماًنا  يدَ                       وقال   اّلذي    كّنا  نريُد  سماَعه
 وللّروحِّ   فينا   ما  تثّبَت  تأسيُس                     نافُتهنا   وصحراٌء   أذابت  جسومَ 

 وعّكَر  فينا  دفقَة  الوعيِّ  تدنيُس                     إلى الَخْلفِّ  عدنا  لوُننا غاَب لوُنهُ 
 تنكيُس    وأعالُمنا  قد  عمَّها اليوَم                     وَهدَّ  روابْي  فوزِّنا  عصُف  خيبةٍ 
 تكليُس   وفي  َعْظمِّ ما شئناُه دمَّرَ                      وكلُّ     مرايانا      تغبََّر وجُهها

رٌ  ْن  شوكِّ  دنيانا  تكاَثرَ                    وها  نحُن  نحيا   والَجناُح  مكسَّ  تنخيُس    ومِّ
 وقد  ُأفرَِّغ  الكِّيُس  نتوُه  بال  ماٍء                     حًصى  وأنغاُمنا   َنوٌح     ولقمتُنا 

يُس                    اختفى تعادينا الحياُة   إذا  ستبقى   ببئرِّ  الدُّجى  ُحرٌّ  وُصلَِّب  قِّدِّّ
 إذا الفنُّ أدمى صدَر ما شاَد تسييُس                   يغّطينا    لِّحاٌف   ممزَّقٌ    ويبقى 

 ففيهِّ    ألعشابِّ  المهازلِّ  تكنيُس                  إلى   الّتفكيرِّ    ُنْنمِّ   حقوَلُه   فهّيا
يسوا                  ال تحزْن   فتاريُخ  فْكرِّنا  أدونيُس   رجاالُتُه  مِّْن  بعضِّ  جّهالِّنا دِّ

 تكريُس  مَِّن الّنفعِّ وفيهِّ لِّما  ُيرجى                    ولكْن   بما  جاؤوُه   داَم  خلوُدهم
 القس جوزيف إيليا 

٢٠٢٢  - ٦  -  ١٥ 
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 مدرسة دار الّسالم
 
 
 
 
 
 

الم  مدرسة دار السَّ
 

لم أترّدد مطلًقا في تلبية طلب صديقي األستاذ خالد كاظم الّصالحّي مدير مدرسة دار الّسالم في الّديوانّية  
 ( وأداًء ودوًرا  ١٩٦١وسط العراق لقول شيٍء عن هذه المدرسة العريقة تاريًخا ) 

ألّي بلٍد كان وينبغي    وذلك تشجيًعا لغيرها من المدارس وإيماًنا مّني بأّن المدارس هي من أهّم المؤّسسات 
 أن تكون ضمن األولوّيات للحكومات والّشعوب

فلو كّنا قد انتبهنا جّيًدا إلى مدارسنا وأدائها ومناهجها لما كّنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه من كّل هذا  
 الخراب الفظيع على جميع األصعدة .

 
 ٌر   بها    يحُسُن   الكالمُ دا                        الّسالمُ   مدرسٌة    واسُمها   

 ألواُنها     الوعُي    والوئامُ                         لوحًة   لدنيا    َمْن   رسمْت 
ْن  أجلِّهِّ  صرحُها    ُمقامُ                         بناُء  َشعبٍ    ما  غاَب عنها   مِّ

 بدا     عمَّنا  ابتسامُ  إذا                           لفعلٍ   حاجٍة  في  كْم  نحُن 
 الّظالمُ  ضوَءنا  فيها  سبى                         جهلٍ  أتتنا   حروُب     فقد 

رامُ     كلُّها      جهّنًما                          أرُضنا   وأمسْت     وأقفرْت   ضِّ
ها                             األفاعيْ   جوُفها   وأخرجْت  قامُ     الّشرُّ  وهدَّ  والسَّ

 الزِّمامُ  كفِّها    وفرَّ   مِّْن                           ولْم    َنُعْد     أّمًة   تغّني
لمِّ   والُحطامُ     الُقْبُح   ويختفيْ                          أقوى   نحيا  نعوُد   بالعِّ
 كرامُ    سّكانِّها      جميُع                           ألجيالِّنا   قصوًرا   نبني  

 األمامُ   ُيرجى  خطوِّهِّ  في                          يصحو  تحّيًة    للعراقِّ   
تامُ    إلثمارِّها      ليس                           حياةً  مدرسٌة    أثمرْت     خِّ

 غًدا   ُتقامُ   بنى   قالٌع                            يا  لهناءِّ  اّلذي على  ما
 ٢٠٢٢ - ٦  - ١١ القس جوزيف إيليا
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 لساني
 

عًرا    ونثًرا                       التوى  لسانَي    الُمفَعُم   قواًل   ما    وأحاديَث    روى   شِّ
 أو   عن  حواٍر   ُمسَتحبٍّ   انزوى                     ما    شئُتُه    أخرَس   ساَء   لفُظهُ 

 كالَم    ُفْحٍش    وضالالٍت   حوى                    أردُتُه       لساًنا    ماكًراوال       
 دمُت أسعى   للّدوا    ُسْقًما   ولكْن                     وما   رغبُت    فيهِّ    قواًل   ناشًرا
ْق   تقريَظُه   طاغيةً   استوى   العرشِّ   فوَق جماجَم  على                    ولْم       ُأطِّ

 وأفكاٍر   نوى      تخديَر     أرواحٍ                     كاهنٍ     وال      َصالَتُه     وراَء 
 مساكيَن   كوى  وجمُر     نهبِّهِّ                        وال    نشيَدُه     لمن   زاَد  غًنى
 وأجياٍل   شوى    أجياٍل    َم  لحو                      أردُتُه      زوبعًة   تكسُح    َمنْ 
 لوحاتِّ الهوى    َوَمْن سعى لطمسِّ                      َوَمْن   أراَد   طمَر   زهرٍة  زهْت 
 حشيُشها   ذوى  حدائَق    َيْسقِّ                        ُمخرًِّبا    ُعشَّ    عصافيَر  ولمْ 
 يوًما  غوى    جّمَل   ُقْبًحا   وإذا                      لسانَي   الّناطُق    أسكِّتوُه   إنْ 

 --- 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢ -  ٦ - ٩ 
 

 لم تزل شجرًة مخضّرةً 
م ( وهو واحٌد من أعظم المؤّثرين في تاريخ البشرّية قديًما وحديًثا واّلذي ابتدأ   ٦٤  -إلى القّديس بولس  ) ه  

 طريقه إلى دمشق الضطهاد المسيحّيين فيها.مولده الحقيقّي بإعتناقه المسيحّية  وهو في 
 ومن أجمل ما قاله يوًما : 

 "لذلك ال نفشل 
 بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالّداخل يتجّدد يوًما فيوًما

 " ١٦:   ٤كو٢ونحن غير ناظرين إلى األشياء اّلتي ُترى بل إلى اّلتي ال ُترى  
 

 شفاُهنا      بما      يليُق     تنبُِّس                 أماَمَك  الّصمُت    كالٌم    "بولُس" 
 وزماٍن   ُتدَرُس    جيٍل  في   كلِّّ                    محمودةً   عنَك    قرأنا    سيرًة    

 تيبُس     مخضّرٌة      مثمرٌة       ال                 فلْم     تزْل     شجرًة     أغصاُنها
 ُتغَرُس   ظّلْت     في  حقلِّها  لليومِّ                 كثيرةٌ    تشهُد      عنها       أمٌم   

 الّشعوبِّ   تجلُس     وتحتها    كلُّ                  شرًقا   وغرًبا   ساَر   خطُو  ظلِّها
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 إلى  ضياٍء  ليَس    يوًما    ُيفلُِّس                  يا  أّيها  الخارُج  مِّْن  كهفِّ  دًجى
 وكنَت    كلَّ   ما   ُيريَك   ترُفُس                  َمْن   بهِّ   لْم  تقتنعْ  وقد   دعاَك  

ًرا ًدا       أتباَعُه     ُمكسِّّ  تنعُس  إناَءُه       مثابًرا     ال                      مّضطهِّ
 تدعُس  كنَت  على  زهرِّ  ُرباهم                     وكمْ   َجلدَت كْم   فكْم َحبسَت كْم 

ُس     قهٌر     هالٌك    ُتَهمٌ                     ورًدى  وحاُلهم    عنَدَك     ذلٌّ   تَجسُّ
 وُحبٍّ  تهُرُس    أضالَع   أفراٍح                      وهكذا   لْم   تسترْح   ولْم  ُترِّحْ 
 هولِّهِّ   غدوَت   تخَرُس    أماَم                      حّتى     أتاَك    هاتٌف  مزلزِّلٌ 
 إْذ  كيَف  مِّنخًسا  قويًّا  تنُخُس؟                    يقوُل :   ما  أصعَب  ما  تفعُلهُ 

 القديرِّ    ليَس   ييأُس   فتابُِّع                      تكْن  شقيًّا   يائًسا   فُقْم    وال  
 ورحَت   رمَل  ما  ُيعّمي تكُنُس                    مِّْن  يومِّها  عنَك  ُأزيلْت  ظلمةٌ 
 ال ُتحَبُس   ما رفضَتُه   في سجنِّ                    للحقِّّ  صرَت   خادًما  مجتهًدا
 ولَك   في  كلِّّ  مكاٍن   مجلُس                    وخضَت   أمواَج  البحارِّ  ثابًتا
ُس    وفوقها    بدا    يلوُح                    وأينما    حللَت   طابْت   تربةٌ   نرجِّ
 تعكُِّس   صورَة َمْن ناداَك عشَت                     ما خفَت مِّْن َصْلٍب وال مجاعةٍ 

 وال   غواَك   ثوُب  عزٍّ  أملُس                     فراٍش  ناعمٍ   وال هجعَت  في 
 سطوًرا  تؤنُِّس   وقمَت   كاتًبا                     موقًِّظا أطلقَت صوًتا للّشعوبِّ 

 ولْم   تزْل  لها  تطيُب  أكؤُس                    َمْن  باَت  ظمآًنا   أتاها شارًبا
 يعَبُس  يقرؤُه  ال   في وجهِّ َمْن                   هذا   كتاُبَك   الّنقيُّ    حاضرٌ 
 أسلُس   فإّنُه   مِّْن  كلِّّ  قوٍل                    يناُل   فهًما   وسالًما   وهًدى
ُس    لِّما     ُيراُد     َنيُلُه                    تبقى   مآثٌر   لَك  الّدنيا  بها  تؤسِّّ

 يلَبُس   وخلوٍد   رداَء   مجٍد                     فائزٍ  عظيٍم   نوَم    فافرْح  وَنمْ 
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠٢٢ -  ٦ - ١ 
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 إّنكم عارٌ 
 

ال غرابة في أن نرى غيرنا مزدهًرا  ينمو ويزداد قوًة ومنعًة وفوًزا ونحن نزداد ضعًفا وجفاًفا وعقًما وفشاًل 
متقهقرين راجعين إلى الكهوف وقد انهّدت دورنا فوق رؤوسنا ما دام في ظهرانينا يقيم من وقد هّز استشهاد  

 أبو عاقلة العالم كّله يفتي داعًيا إلى عدم الّترحم عليها ألّنها مسيحّيٌة. الّصحفّية الفلسطينّية البطلة شيرين 
 

 تِّْبُر     دعواكم   غبارُ                           إّنكم     عبٌء    وعارُ 
 كلُّ    ما   فيهِّ   دمارُ                            أّيها    الّصرعى  بفْكرٍ 
 والجهُل  نارُ   جهَلكم                              ها  هي  األّمُة  تشكو
 وبكم   ساءْت    ديارُ                            ناركم    هّدْت   بالًدا 
 ولكم     فيها    بذارُ                              لن ترى الّدنيا  سالًما
 ولكم     تنمو   ثمارُ                              ال  وال  خيًرا  ونعمى

 كلُّ   ما  فينا  انهيارُ                              كدخانٍ    وسنفنى    
 نيُل مجٍد  ال انتصارُ                               ال  انطالٌق   لغٍد ال

 يبقى  نهارُ   كي  لنا                              بعيًدا فارحلوا  عّنا  
 قد نما فيها اخضرارُ                               ونرى    كلَّ   ربانا
 بيدِّ    الُبغضِّ  ُندارُ                               ولنُعْد  للُحبِّ  يكفي
 ستالشينا      بحارُ                              إّننا  إْن   لْم   ُنزِّْلها
 وحَدُه   منُه   القراُر                               ربنا القاضي فصمًتا

 ---- 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢  – ٥  - ١٢ 
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 ورد الحّق ال يبلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الّصحفّية الفلسطينّية شيرين أبو عاقلة
 

الموجع وهي تؤّدي إلى الّصحفّية الفلسطينّية البطلة شيرين أبو عاقلة اّلتي ما إْن سمعُت بنبأ استشهادها  
 حّتى أسرعت إلى قلمي فكانت على عجٍل هذه المرثّية : ٢٠٢٢  - ٥  - ١١عملها اليوم  

 
 بها       تزهو     بساتينُ                        إلى     األمجادِّ    شيرينُ 
 لترتاحي          عناوينُ                         دعْتكِّ   اليوَم   في  ُحبٍّ 

 وإْن     هاجت    ثعابينُ                         لسُت  أخشاها فقولي :  
 لُه   في  األرضِّ  تكوينُ                         فإّني       بنُت    تاريخٍ 
 وال     شاخت    تالوينُ                         ولْم     يهرْأ   لُه   ثوبٌ 
 تالشْيهِّ           براكينُ                         سيحيا   مِّْن  جديٍد   لن
 وُيخفي    وجَهُه   طينُ                          فورُد   الحقِّّ   ال  يبلى

 مَِّن    الّنْجماتِّ   تأبينُ                          سيأتيني   وقوليها :    
 سينمو    اآلَن   نِّسرينُ                          أنا  بنُت  الّرؤى  حولي
 بهِّ      للّصخرِّ   تليينُ                          رفعُت الّصوَت لْم أرهْب 
 وتأتينا         فلسطينُ                          ستنأى    موجُة  البلوى 

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢  - ٥  - ١١ 
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 لهذا المكان مكانٌ 
 

 لهذا المكانِّ مكانٌ 
 لشدوِّ األغاني 

 لو نشيَد الّسواقي قديًماولكنَّ صوتْي اّلذي كاَن يت
 بحلقْي اختَنقْ 

 لهذا المكانِّ مكانٌ 
 بهِّ ُيقرُأ الُمتنبيُّ عند الّصباحِّ 

 وقبَل انطالقِّ الضجيجِّ 
 وقبَل ابتداءِّ حروبِّ نساءِّ األميرِّ على قطعٍة مِّْن رغيٍف ُمحّلى بسّكرِّ لْمستِّهِّ 

 غيَر أّني سهرُت إلى الفجرِّ 
 اّللغوِّ فانطفأْت شهوتي للقراءةِّ أسمُع ما ال أحبُّ مَِّن 

 وانهاَر في داخلي عشُق وجهِّ الورقْ 
 لهذا المكانِّ مكانٌ 

 لرؤيةِّ مسرحِّ مولييَر في رفقةِّ امرأٍة حّرةِّ حلوةٍ 
 تتقُن الّصمَت إْن بدَأ الَعرُض 

 لكنَّ نّظارتي انكسرْت عنَد بدءِّ العروضِّ 
 فما عدُت مبتهًجا 

 وانكسرُت كنّظارتي 
 ُت أهوى والحماُس لِّما كن

 أراهُ كنْفسي انسَحقْ 
 لهذا المكانِّ مكانٌ 
َن الّرسمِّ   لشيٍء مِّ

فلى   ينقُلني لزماٍن بهِّ صاَر لوُن الحياةِّ جمياًل كزهرةِّ دِّ
 وبسمةِّ راعيةٍ 

ها العشُق بالّضوءِّ   مدَّ
 فارتحلْت بالخيالِّ إلى ما تريُد مَِّن األمنياتِّ 

 ولكْن يُد الّريشةِّ اليوَم قد ُجرحْت 
 والغباُر غزا شفَة اّللونِّ عندي 

 وراح يعارُكها في نَزقْ 
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 لهذا المكانِّ مكانٌ 
 لترويضِّ نهٍد عصيٍّ فتيٍّ 
َن الخمرِّ   وشربِّ كؤوٍس مِّ

 فيها أمتُِّّع ذاتي 
ُق صمتي   وُأنطِّ

 وأغدو فراشَة حقلٍ 
 تطيُر ابتهاًجا 

 تداعُب وجنَة وردِّ الّصباحِّ 
 ولكّنني أتهاوى 

 الفحولةِّ ويسكُت فيَّ صراُخ 
 ثّم أناُم جريَح الفؤادِّ كئيًبا 

 وقارُب عزمي كسيحٌ 
 وباُب جنونْي انغَلقْ 
 لهذا المكانِّ مكانٌ 

 لِّما شئُتُه واشتهيُت بهِّ 
 أْن أدوزَن لحني 
 وُأصلَِّح مِّْلحي 

 وأمسَح عن جبهتي عَرَق اّللَعناتِّ 
 وأمخَر بحًرا جديًدا
 بهِّ سفني ال تشيخُ 

 وليست ُتالشى 
 لشاطئِّ نوٍم لذيذٍ وتجري 

 يرّحُب بي باسًما 
 طارًدا عن تخومِّ جفوني ذباَب األرقْ 

 فهل سيجيُء زمانٌ 
 يالطُفني 

 ويداعُب َشعري 
 ويمأُل بئري بماءِّ الّنقاءِّ 

 ويزرُعني نبتًة في حقولِّ الّنجومِّ 
 ألبقى قويَّ الجناحِّ 
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 فتيًّا كنسٍر أطيرُ 
 وأنسى احتراقيْ 
 وموَت نخيلي 

 وال مِّْن جديٍد أعودُ 
 كما كنُت يوًما 

 على الّطينِّ 
 في تعٍب أرتمي في نَفْق؟  

 
 القس جوزيف إيليا 

11 -  5 –  2022 
 
 

 كم أنا لست أنا 
 

 غيمٌة   حبلى  بغيثِّ   األغنياتِّ                  كم    أنا   لسُت   أنا    تحمُلني
 مفعٍم   باألمنياتِّ مِّْن   رغيٍف                     رافًعا  عيني   إلى   ما   أشتهي
 فيهِّ   أنجو   مِّْن  رياٍح  عاتياتِّ                   ألَبُس    األزهاَر      ثوًبا  دافًئا
 فَمها    يحسو    كخمٍر  قُبالتي                   تلثُم   الّدنيا    شفاهي     فأرى 
 الخافياتِّ   وجهِّ  راغًبا في كشفِّ                   إّنني        أكرُه     ما   أجهُلهُ 
 ويالشي   ضّجًة  ثارت  بذاتي                   وأحبُّ   الّصمَت   يغزو عالمي
 وشكْت  لْطَم   سنيني  دالياتي                    كم    تكّسرُت   كغصٍن  يابسٍ 
 تاني      مستباَح   الّزَهراتِّ فأ                    ولَكم    شئُت   ربيًعا    مزهًرا
 الّظُلماتِّ   فغزت ضوئْي جيوُش                   وطلبُت  الّضوَء  يمحو  عتمتي
عَر     أرجو عوَنهُ   فأتت  عرجاَء   تمشي  كلماتي                   وأتيُت   الشِّّ

ْبُر جافى صفحاتي عشُبُه                   كلُّ  ما  رمُت  من المعنى ذوى   والحِّ
 ونأْت   عّني  خيوُل  الّطيباتِّ                  صوُت  مزماري  تقّسى  صوُتهُ 
 مْثَل  شوٍك نبتْت  في جنَباتي                   ونمْت   أسئلتي   في   داخلي
 واّلذي حولي ضباُب الُمبَهماتِّ                    ال  جواٌب   يقتُل  الحيرَة  بي

 شتاتِّ   ال ترى شطًّا وتبقى في                 تمضي   سفني   مثَقلةً   أين  
 ُبَقَع   اليأسِّ   وجمَر  الّنَكباتِّ                 أّيها  الّدهُر  أزِّْل  عن  معطفي
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 مفرداتي مْيتٍة    فيها   ترّدْت                    كم   أنا   لسُت   أنا   في  لغةٍ 
 في فمي تسمو على كلِّّ اّللغاتِّ                   موٍج    هادرٍ أبتغي     لفظَة    

 وإلى  صحٍو  ستعدو  مركباتي                   غفوتي  إّنني    فيها   سأنهي  
 معجزاتي  ُصُحفِّ الّدنيا  حكايا                    في   كم  أريُد  اليوَم  أْن أكتَب 

 ُرفاتي   ناسًيا   قبًرا   بهِّ  تغفو                   غدي   راسًما    فيها   تصاويرَ 
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠٢٢ -  ٥ - ٩ 
 

 العيد الحقيقيّ 
 --- 

 وتغيَب    عّنا    غيمُة  اّللعناتِّ                    العيُد  أْن ُتمحى  ُخطى اآلهاتِّ 
 سوًقا   إلى   ُحُفراتِّ    وتسوُقُه                    ال   بِّغضٌة   فيهِّ  تعكُِّر  وجَههُ 
 الّضحكاتِّ  يرتُِّّب  وعلى الّشفاهِّ                     يُدُه  إلى  كفِّّ  الجميعِّ  يمدُّها

 الورداتِّ  ظما   ومياُهُه   تروي                     تلوُكهُ   الّنفوسِّ   ورغيُفُه جوعى
 ُتصاُغ   مالمٌح   لحياةِّ    فيها                      منشودٌة   لمسامعٍ    ولحوُنُه  

 نجمًة   لآلتي    ونروَح   نغزو                       العيُد  أْن  ننسى عصا أّيامِّنا
 صحائَف الّتوراةِّ   ُحبًّا   وباَس                        والعيُد  إنجيٌل   أتى  قرآَنكم

 ---- 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢ -  ٥ - ٦ 
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 من صاحب قلٍم إلى كاسرِّه 
 
 
 
 

 بمناسبة اليوم العالمّي لحرّية الّصحافة في الّثالث من أّيار من كّل عاٍم .
 

 خالًدا   يحيا    وأنَت  الّزائلُ                        قلمي   باٍق    وأنَت   الّراحلُ 
 بل  أنا   لحَم    ذئاٍب  آكِّلُ                         يا شبيَه  الّذئبِّ  لن  تنهَشني

 سيُف  ناٍر  فيهِّ  ُينهى  قاتلُ                         هنا   كلُّ حرٍف  فوق أوراقي 
 لْم  يُفْز  يوًما  بحرٍب جاهلُ                        ظافرٌ  ال   تُعْد   للحربِّ إّني 

ْد  عن  لغتي   إْذ    لِّما    أبغيهِّ إّني  نائُل                         أنا  ُحرٌّ   فابتعِّ
 هاطلُ   ولحقلي   غيُث  زهٍو                        ينظُر  الّدهُر  إلى رسمِّ يديْ 
 خطوي   متيٌن  عاجلُ   وأنا                        إّنَك  المسكيُن  تمشي دائًخا
 ماثلُ    دوًما  وجحيٌم   فيَك                         تسكُن  الجّناُت  دنيا دفتري 
ْل عّني ودْع لي قلمي  حاصلُ   إّنُه   فيهِّ خالصي                        فارتحِّ

 تعّلي  مائلُ   واّلذي   أنَت                         ثابًتا  إنَّ سوَر الحرفِّ يعلو 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢ –  ٥ - ٣ 
 

  العتيقُ ذلك الّشيوعي  
 وأبي

 مْثَل كثيرينَ 
 ومنُذ خروجِّ اإلنسانِّ من اّلالمرئيِّّ إلى المرئيِّّ 

 ومن منعرجاتِّ المجهولِّ 
 إلى ُطُرقِّ المعلومِّ 

 ومِّْن صمتِّ المستورِّ 
 إلى صخبِّ المكشوفِّ 

 غزاهُ شيطاُن الجوعِّ 
 ولكْن ما ماتَ 
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 وظلَّ يصارعُ 
 كي ال ييبَس كالعشبِّ 

 وُيحَرَق في تّنورِّ الّتهميشِّ 
 اَر شيوعيًّا فص

 يرفُض أَن ُيلَتهَم الّناُس 
 ولقد عّلَق صورَة "لينيَن" على الحائطِّ أيقونَة ضوءٍ 

 تحكي عن رجٍل مدَّ يديهِّ 
 ليصافَح كلَّ يدٍ 

 خّشنها وَكواها فاُس 
ْؤلِّ   وأنا الولُد المغَرُم بالسُّ
 وبالكشفِّ عن المخبوءِّ 

 وعن أحشاءِّ المعنى 
 كنُت أسائُل نْفسَي : 

 أتانا هذا الّروسيُّ الخارُج مِّْن أوردةِّ الّثلجِّ كيَف 
 ليحيا معنا 

 ويقاسَمنا البيَت الّطينيَّ 
 وَحرَّ نهاراتِّ الّصيفِّ الّسوريِّّ 

 ويشرَب قهوَتُه كلَّ صباٍح مِّْن يدِّ أّمي ساخنةً 
 ولُه في حفلةِّ رأسِّ الّسنةِّ الحلوةِّ بعَد نهايةِّ أخرى 

 في فرٍح ُيمأُل كاُس؟  
  "بوشكيَن" ثمَّ قرأُت قصائدَ 

 وما أبدَعُه "غوركي" 
 و"بماركَس" أُغرِّمتُ 

 وهِّمُت بثورةِّ "كاسترو" 
 ومناقبِّ "جيفارا" 

 وحرقُت صحائَف أجدادي 
 وهدمُت قالَع تراثي 

ناَن خموري   وكسرُت دِّ
 وانطلقْت لي في ساحاٍت لْم أعرْفها أفراُس 
ُد كالبْبغاءِّ أحاديَث عن اآلتي   وغدوُت أردِّّ
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 تقْنها ُكتِّبْت بحروٍف لْم أُ 
برِّ بالٍد ما جبُت شوارَعها يوًما   وبحِّ

 أو زرُت حدائَقها
 أو فيها نبتْت لي أغراُس 

 وبدأُت أقوُل لمن عارَضني : 
 ُأمميًّا كن 

ْن لعنةِّ جغرافيا انسكبْت كالّنارِّ على َمْن يكرُه شكَل سنابلِّهِّ   وتخّلْص مِّ
هِّ   ومياَه منابعِّ

 وشفاَه سحائبِّهِّ 
 بنكهةِّ موسيقى صاخبةٍ ويريُد مواويَل 

 فيها ُيطَرُد عن دنياُه نعاُس 
 كْن ُأمميًّا منفتًِّحا  

 ال تغلْق شّباَك رؤاكَ 
 وهروْل ال تبطئْ 
 وارُج لقاَء رفاقٍ 

ينِّ وتشرُب بعَض الفودكا   تسهُر مْعهم في حاناتِّ الصِّّ
 وافتْح أبواَبَك لآلخرِّ 

 شارْكُه خبَزكَ 
 واحمْل عنُه نِّيَر سنينِّ القحطِّ 

 ولّقْنُه درًسا في محوِّ ُخطى تاريخِّ الّنايِّ 
هِّ في سجنٍ   وأخبْرُه كيف بنى "ناظم حكمت" بيَت قصائدِّ

عرِّ ُتداُس   فيهِّ كلُّ قوافي الشِّّ
 واقرْأ كلَّ مساٍء مزموًرا

 تكتُبُه أنتَ 
 وال تقَرْب معبَد ُكّهانٍ 

 لحيُتهم يعبُث فيها قمُل الجهلِّ 
 تطلْب معهم ربًّا  وال

 لْم ينقْذ "هابيَل" مَِّن القتلِّ 
 وال صاَن كروَمَك مِّْن شمٍس غاضبٍة حارقةٍ 

َك غزَو ذبابِّ الفوضى والتِّّيهِّ   أو أبعَد عن وجهِّ
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 وصرَت وحيًدا مسجوًنا
 لَك ُتقَلُع أضراُس 
 ال ترجْع للخْلفِّ 

مْ   تقدَّ
 واركْب قارَب ذاتِّكَ 

 وامضِّ إلى ُحْلمَِّك منتشًيا 
 واكتْب أوراَق بقائِّكَ 
 عّلْقها فوق جدارٍ 

 ال تكسُرُه مِّطرقُة البلوى 
 واهرْب من أرضٍ 

 تنفُر من تقبيلِّ خدودِّكَ 
 وامسْح عنَك غباَر الّشكِّّ 

ْش ُحرًّا   وعِّ
 بَك ال ُتخَنُق أنفاُس 

 كان أبي بالحقِّّ شيوعيًّا 
 فاّلًحا

 وبسيًطا مْثَل حماماٍت رّباها 
 ا وأبى أْن يذبَحها حّتى يأكَله

 حيَن اشتدَّ الجوُع عليهِّ 
 ومضى منشرَِّح الّنْفسِّ إلى قبرٍ 

 لْم يمُح مالمَح سحنتِّهِّ 
 وبقيُت أعلُِّق صورَتُه في صدري مفتخًرا

 وأقوُل لكلِّّ الَخْلقِّ : 
 أبي كاَن شيوعيًّا 

 لْم يمنْع لقمَة صحوتِّهِّ عن أحدٍ 
 وسيبقى بكتابِّ الّدنيا سطًرا مقروًءا
 لن تمحَوُه ممحاٌة جاهلٌة أو حاقدٌة 

 ولُه لن تصمَت أجراُس 
  القس جوزيف إيليا

 ٢٠٢٢  – ٤  - ٢٨   
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 أّيها الن ور
 --- 

ْب    إّنَك                       أّيها      الّنوُر   تألألْ   ملجأْ    ال  تغِّ
 الُحْسُن     تهّرأْ وبنا                           سواًدا   فلقد     زدنا  

 ُتمأَلْ   غدتِّ   الّساحُة                         بوحوٍش         وأفاعٍ 
 نقرأْ   لسطورِّ  الموتِّ                         فانحنينا  نهشْتنا       
 تبُر  ما  نرجوُه  يصدأْ                        كحشيشٍ   ويبسنا      
 للجرحِّ   تنكأْ    وسَعْت                        تقّسْت    ويُد   الّظْلمِّ  

 ولنا   ما   باَن  مرفأْ                         لبحارِّ   التِّّيهِّ  نمضي
 نتخّبأْ        وبكهٍف                          مِّْن   ضباٍب   لغبارٍ 

 نتشّيأْ      نتقّسى                             فينا وتجِّفُّ  الّروُح   
 نتوّكأْ     بغباٍء                               فراغٍ   وعلى   حْبلِّ  
 نهزأْ   ينفُع     وبما                           فجًرا   بالدُّجى نرُجمُ 

 هّيأْ نت       ولقبٍر                             فينا  األوهاَم   نوقظُ 
 تلّكأْ   الخطَو   فنرى                          شوًكا ويرشُّ الّدهُر 
 ُنعبَّأْ  منَك   ُعْد  لكي                         إلينا   أّيها    الّنورُ 
َع   نتفّيأْ    خيًرا    فيهِّ                           عيًشا  ولكي  ُنرجِّ
ّنا  وإذا   فيهِّ   ُر                          ُسجِّ  ونبدأْ    القيَد  نكسِّ

 القس جوزيف إيليا
٢٠٢٢  - ٤  - ٢٣ 
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 آكيتو 
 
 
 
 
 

وهو رأس الّسنة الّسورّية اّلذي يعتبر  أقدم عيٍد عرفته البشرّية و ما زال يحتفل به أبناء بالد ما بين الّنهرين  
 واآلرامّيين في الواحد من نيسان من كّل عامٍ من اآلشورّيين والكلدان والّسريان 

 وألعياٍد دائمٍة  سعيدٍة للجميع.  فهنيًئا
 األعلى  في   ثباٍت   تسيُر  نحو                        كلَّ   آكيتو      والّشعوُب   ألحلى

ها   أبْت  أ                        حقًّا  هذه     سورّيا    الحضارةِّ     تبلى   ْن شمُس  أمجادِّ
 رِّجال ومضت     للغبارِّ   تكسُر                        لْم     تُمْت       والجراُد    غزاها

ْفرِّ    زّينْتها      وهّذبْت     َمْن  ضاّل                         سطوًرا   الحياةِّ  كتبْت  في  سِّ
 وبعينِّ   األوهامِّ    رّشت   رمال                         دوًدا  ولوْت َظْهَر الكهفِّ لْم تخَش 
 وآلٍت   بالفهمِّ      قالت :  أهال                         للّرزايا  ُصلبًة   كانت   لْم   تلِّْن 

 أنطقْتها   قوال  عرَشها      ثّم                          الفنونِّ   أقامت    وعلى    ربوةِّ  
 صعٍب سهال  واستمّرْت في جعلِّ                         بالدٍ    ها   صحارى وسقْت   ماءَ 

 لْم    تُقْل     لّلذي  هواها  كاّل                          سالًما  ولكلِّّ    األقوامِّ    قالت 
ُل   األمطاَر   الغِّزاَر  وظاّل                          غيمًة    للجميعِّ  كانت   وتبقى  ترسِّ
 تعيُث    فيها   قتال   بوحوٍش                           ال   تعادي   إاّل  خصيًما  أتاها
 جْهال   طينِّ   أفكارِّهِّ     تقاسي                         أو   لئيًما   أرادها   عبدًة   مِّنْ 

ْر ال تخْف   اّل حاقٍد  في  األ                        مِّنْ  أنَت سوريٌّ فافتخِّ  جواءِّ  ينشُر  سِّ
ْر    كلَّ    فكرٍة  ال  تنّقي  نخال أنفًسا  وازرْع في أراضيَك                         وانتهِّ
 أنبتْت    زيتوًنا   وتيًنا   وُدفلى                         كلَّ  آكيتو  قْل : سنحيا  بأرضٍ 
 نكتوْي  في  نارِّ  المنايا  وُنقلى                        عَرًبا   سرياًنا   وُكرًدا  وال   لن
 كلُّ  ما  نهوى  مِّْن نشيٍد  ُيتلى                        هذه    سورّيا    القيامةِّ    فيها
 وستبقى   للُخْلدِّ   تنجُب  نسال                         ُحّرًة    تبني  ُمْلَكها  مِّْن  جديدٍ 

 --- 
 إيلّيا القس جوزيف

٢٠٢٢ -  ٤ - ٢ 
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 مًعا نرجم الجهل
 

إلى صديقي األستاذ األديب الفّنان صبري يوسف بمناسبة افتتاح قناته قناة الّسالم الّدولية في الّسادس 
 من استوكهولم بالّسويد  ٢٠٢٢من شباط 

 
 

ولّية الم الدَّ  قناة السَّ
 

 بقفرِّ     الّضجيجِّ     نسيُم    وئامِّ                    قناُة       َجماٍل      قناُة    الّسالمِّ 
 بأوتارِّ      ُحبٍّ      بأحلى   مقامِّ                   سُيصغى     إليها     تغّني   لحوًنا
 انسجامِّ   بإيقاعِّ    وعٍي     وثوبِّ                    فترقُص    جذلى   عصافيُر   فِّْكرٍ 

ُل    حقاًل    فيحلو       وعنها     يغيُب     قبيُح   الكالمِّ                    ويزهوتجمِّّ
ُر    ضلَع                     وتبقى  وتكتُب   عنواَن   ضوٍء     الّظالمِّ    بعزٍم      تكسِّّ

 تليُن      وتجري     بنا   لألمامِّ                      ال   وتقلُع      للُقبحِّ     أشواَكُه 
 ونلثُِّم      لثًما      شفاَه  الغمامِّ                      نبصُر  الخصَب  ينمو  وإّنا   بها

نا  ما  نراهُ :  الخصامِّ    كفانا   دخوَل    جحيمِّ                      نقوُل     وقد     هزَّ
 قامِّ جاءنا    بالسّ   وضقنا   بَمن                        تعْبنا    وصوُت   الّضاللِّ  قويٌّ 
 ركامِّ   غباٍر   وال    خيبٍة    أو                      نريُد      فضاًء      نقيًّا   بغيرِّ 
 احترامِّ  ينادي      نلّبي    بكلِّّ                        فهّيا    وصبري   بهذي   القناةِّ 

 َحمامِّ     فراخَ    وُنهدْي   الجميعَ                       والوحَش رجًما مًعا نرجُم الجهَل 
 

 القس جوزيف إيلّيا
٢٠٢٢  - ٢  - ١٠ 
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عراء والّشاعرت وري القس جوزيف ايليا ومجموعة من الش   محاورات شعرية ما بين الّشاعر الس 
 

               
وري القس جوزيف ايليا              الّدكتور جمال مرسي المصري  الّشاعر  الّشاعر الس 

 
 هاتها

 
عرّيٍة مفتوحٍة  لقد طاب   لي دعوة الّشاعر الّدكتور جمال مرسي عميد ملتقى قناديل الفكر واألدب لمحاورٍة شِّ

 حيث ابتدأتها أنا بالقول : ، فلّباها مشكوًرا
 

عًرا     نقُشُه    ال   ُيزالُ                     إّنني   اليوَم      قد   أتيُت   "جماُل"  أشتهي    شِّ
 وعلى     بحرِّها       يموُج   الخيالُ                     قولًة       يرنُّ     صداهاهاتِّها      

عرِّ    حين    عنُه  مالوا                    قد    ملِّلنا     أشعاَر    قوٍم   أساؤوا  لدنى    الشِّّ
 ُقْبٌح      هادٌم      وسعالُ كلُُّه                            ورموا      سْمَعنا      بشدٍو    سقيمٍ 
ُع    األنغاَم    اّلتي   قد   أزالوا                      هاتِّها    مِّْن     ُعوٍد    نقيٍّ    إلينا  ُيرجِّ

 فأجاب قائاًل :
عرِّ       والهموُم    ثِّقالُ                     جئُت    أسعى   يا  صاحبي   وألّبي  دعوَة    الشِّّ

 أو     تخّلى    عن   الّسرورِّ  مقالُ                     إْن   جاَء   شدوي   حزيًنا  فاحتمْلني
 اآلمالُ    أينعْت     في    أغصانِّهِّ                       بدموعي    ُربَّ     حرٍف     رويُتُه 

 سِّ     واثًقا     يختالُ مثلما      األم                    لسُت  أدري   إْن   ظلَّ   رْطًبا  نديًّا
 يا    صديقي      فيشمُت   الُعّذاُل؟                      أْم  سيهوي   في  قاعِّ   ُجبٍّ  سحيقٍ 
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 فقلُت :
 تتالشى    والُقْبُح      يوًما      ُمزالُ                    ال   فأثواُب    الُحْسنِّ    باقيٌة     لن

 فبها        نابٌت       كذا     برتقالُ                   أنبتْت   َبْذَر    شوكٍ وإنِّ   األرُض    
ها   بعصٍر  قتالُ                    هكذا    الّدنيا   منُذ  أْن  بدأْت    ما  غاَب    عن   ساحِّ
 لِّّ   شيٍء  محالُ إّنما     حرُق     ك                    قد    تذيُب   الّنيراُن    شيًئا    لدينا
 لن   ُندّمى    مهما   طغى   محتالُ                     فامتلْئ    بالّسالمِّ   ال   تخَش  حرًبا

 
 فقال :

 وْهو    للّطهرِّ       والّسالمِّ    مثالُ                  إنَّ    قلبْي   بالخيرِّ    نِّيُل     صفاءٍ 
 ليس    يغري    يمناَي   منُه   نوالُ                   لصديقي     مددُت     يمناَي   عوًنا

 لحليٌم          لكّنني      ال    ُأنالُ                    فإّني  فإذا      ما     جاَر   العدوُّ  
 "الَجماُل"وبعيٍد     عّمن     يكوُن                      َسْل    إذا   شئَت  كلَّ   كلَّ   قريبٍ 

 مِّْن        ثنايا    قصائدي   ينثالُ                     كلِّّ حرفٍ   سوف  تلقى  الجواَب في
 

 فقلُت :
 خطوِّهم    زلزالُ   لطغاٍة       في                    ُدْم     قويًّا    ُحرًّا    وال  تجُث  يوًما

 هاتًفا          ال     ُتعيُقُه   األغاللُ                 يعلو  لن  يدوَم  الّسّجاُن   والّصوُت  
 سّيالُ     واألناشيُد            نهُرها                   وزهوُر     الّدنيا       يدوُم     شذاها
 واّلذي    أحياها     لُه   طاَب  حالُ                  ماَت    َمْن   داَس   شمعًة   وتوارى 

ْق   بالحياةِّ   صافًعا      َمْن     أطياَرها   يغتالُ                   صافِّْح    يديها    فالتصِّ
 فيهِّ      ينمو       بقّوٍة      أطفاُل                   إّنها      الّصرُح      نبتنيهِّ    متيًنا

 
 فقاَل :

 عندُه   والّضاللُ   ُيكَشُف    البْغُي                   طوَل   عمري   أرى  الحياَة  سراًجا
 جاللُ    رافَع   الّرأسِّ   في   الُمحّيا                 وُيحيُل    الّطريَق    نوًرا     فأمشي
 زوالُ     فمصيُر       المنافقيَن                      ال       أبالي      بحاسٍد    وحقودٍ 
 أو  طغْت   أهوالُ   قّوُة    البطشِّ                    ال   أهاُب   الّسّجاَن   مهما  تبّدْت 

 األنذالُ       ويالقي        المذّلَة                  إّنما   الُحرُّ    سوف    يبقى  كريًما
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 فقلُت :
 سيُفُه          عند        َسلِّهِّ   قّتالُ                    وجٌع   في   صدري    قديٌم    شديدٌ 

 فيهِّ        إحساُسنا    لُه     مّياُل؟                    يُد  الخطوبِّ  لنا   ماكيف  أبلْت   
 الهاللُ     وسمانا    منها      يفِّرُّ                       هذه      أرُضنا      تزيُد     خراًبا
 األطاللُ    ا فتنامت     مِّن    حولِّن                   وسرى      كالوباءِّ    فِّْكٌر    غزانا

 اليوَم    رسَمنا      جّهالُ   ومحا                      كراًما  ولقد     كّنا   أمسِّ   قوًما  
 ولنا     تنمو    مِّْن  جديٍد  ظالُل؟                    وجٌع  كيف  ينتهي  قْل :   أنصحو

 
 فقاَل :

 مِّْن    لظاُه      تخرُّ   منُه    الجبالُ                يا   صديقي     ولّلّاِّ    همَُّك   هّمي
 كيف    بادت      ولفَّها     اإلهمالُ                كيف   هانت   أمجاُد   قومي   علينا
 وباُل؟   واأليادي    على   الّشعوبِّ                   وُخطانا   للغربِّ    تسعى    وتجري 
 في   صدورِّ   الُعْربِّ  الكرامِّ  نضالُ                 يا  صديقي  حتًما سنصحو  ويصحو
 لن    يدوَم       الخنوُع    واإلذاللُ                 لن   يدوَم   الّظالُم    مهما   تمادى
 ُربَّ      ُحْلٍم     تحيا  بهِّ   اآلمالُ                  تلك     رؤيا   خذها    بشارَة  خيرٍ 

 
 فقلُت :

ها    مِّْن  قتلِّ  الجوابِّ   الّسؤالُ                  الّرجاءِّ    يحلو   لنْفسٍ يا   لهذا       هدَّ
 رأُسها     جبهَة       الّسماءِّ  يطالُ                   فْلنُقْم      للبناءِّ      ُنعلي     قباًبا
 فيهِّ    وعُينا   بّطالُ ضدَّ     ما                       بعلوٍم          حديثٍة       وحروبٍ 
 نحو    ما    ساَءنا    ُيَشدُّ  الرِّحالُ                   وكفانا    نمشي  على  جمرِّ  حْزنٍ 
 صوتِّنا   المّوالُ   وْليهلِّْل      في                     وْلنُعْد     للوجودِّ     أقوى   وأعتى
 أرتالُ    ولها       تمضي   للنُّهى                    أستصغي    لِّما    نقوُل   شعوبٌ 

 
 فقاَل :

 مِّْن      حديٍد      رجاُلُه  األبطالُ                   البناُء   العظيُم    يحتاُج     عزًما
 رجالُ      ونساٌء         يعينهنَّ                     فشباٌب    يشدُّ      عزَم     شيوخٍ 

 الرِّئبالُ    بعقوٍل         يخشاهُم                     العمرِّ  لكْن  كبارٌ وصغاٌر   في   
 َمْن   بدنيا    حقٍّ    وطهٍر  جالوا                 البناُء  العظيُم   يا  صاحِّ    يدعو
 أموالُ   للّدنايا           تجرُّهم                      ال    يبالوَن   بالّصعابِّ    وليسوا
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 فقلُت :
 آَن    فينا     أْن  ينطَق  الّتمثالُ                      قد     كفانا    تكّلًسا     وانكتاًما
 الّرمالُ    عن   شبابيكِّنا  تغيُب                        نتسامى   نعوُد   أقوى     وأبهى
 الُهزالُ   حيًّا  عنُه   ينأى  ليُعْد                         واّلذي  في   حقولِّنا  ماَت قحًطا
 ُزاللُ    واّلذي   ُنسقى   منُه  ماٌء                       خبُزنا   ساخٌن  طريٌّ      شهيٌّ 
 الغزالُ  مِّْن   جديٍد   يأتي  ويأتي                       والَهزاُر  اّلذي   نأى  عن  ربانا

مْت                        بالدٌ     بالجهادِّ   العنيدِّ   تُبنى    والّردى    لُه     ترحالُ  ُهدِّّ
 

 فقاَل :
 إْفًكا    وشالوا   وحّطوا     عليهِّ                     الجهاُد   العنيُد    أسموُه   إرهاًبا
هم                       زّيفوا   أصَلُه   فأصبَح     رمًزا  يوَم  قالوا  لدماٍر  في  شرعِّ

 قد  زّيفوا أو  مقالُ  أغنى  كالٌم                       أبواُق   اّللئامِّ      فما  كذبْت 
 القضاُء   مثالُ   ماَلنا  إْن  ُحمَّ                       إّننا الُعْرُب   رغَم  كلِّّ  انتكاسٍ 

ْلُمنا  مِّْن عهدِّ الجدودِّ    ها  األجيالُ تشدو    ب  ورؤانا                        َمنارٌ   عِّ
 

 فقلُت :
 لعقوٍل      سالُحُه      فّعالُ                         الجهاُد اّلذي  نريُد       جهادٌ 
 وال   أثقالُ   حينها  يبقى  ال                         فيهِّ  تُنهى خيباُتنا  ال  انكسارٌ 
ُع   قحًطا  بأيدينا     تُفَتُح      األقفالُ و                         وبهِّ ثدُي الغيمِّ ُيرضِّ
 وببستانِّنا     تفيُض   الغِّاللُ                         فنرى  ما  قد  تاَه  عّنا ُمعاًدا
ْلُم  رافٌع  أمًما     ال   أمثالُ    كلماٌت   ُتتلى   وال                           إّنما العِّ
 تنهالُ   فوقنا  النُّعمى    وبهِّ                         فْلنُعْد  لّلذي بهِّ   لن  ُنالشى 
 تاللُ    تعلو  ولنا    للخلودِّ                          بثيابِّ األمجادِّ  نرفُل   نزهو 

 
 القس جوزيف إيليا

 د. جمال مرسي 
٢٠٢٢/  ٩/  ٤ 
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 لنّتعظ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الّشيخ محّمد الّزعبي
 

إلّي مشكوًرا فضيلة الّشيخ محّمد الّزعبي هذه األبيات على بحر  تعقيًبا على قصيدتي "خذها عصاك" كتب  
 الكامل وقد أضاف إلى تفعيالته الّست تفعيلًة أخرى فخرج في ثماني تفعيالٍت قائاًل :

 
َك كالعصا  الّتعّصبِّ إذ عصى   وجهِّ فرعونِّ  تلقي بها في           سبحاَن  َمْن جعَل البالغَة في قصيدِّ

 تمسُح عيَن أعمى القلبِّ تشفي أكمًها أو أبرصا            األلبابَ  تأخُذ    قصائَد    بها   تغدو   فإذا  
 منُه  عيوُن  الُحبِّ  يغدو  لّيًنا   ذاَك الحصى           تنفجرْ    تحّجَر  بالّتعّصبِّ   قلًبا   اضرْب  بها 

 
 فأجبُته : 
 ترّبصا    الَجمالِّ  مَِّن     وبما   نشاُء                 نّغصا  قد      لكرٍه     عيَشنا   تبًّا    
 قّلصا     المغانمِّ    أشالؤنا     ومَِّن                  فتناثرْت   حولنا      الحرائَق     نشَر  

 نّقصا     المباهجِّ   َمْن  عافها    عمَر                 محّبٌة     فْلنّتعظْ   إنَّ         اإللَه    
 نرقصا  لن    ننتشْي     في  دهرِّنا  لن                 فبغيرِّها    إليها       فْلنُعْد    هّيا    

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢/ ٨/  ٢٤ 
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 القول الفصيح  في الّذود عن المسيح  
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد صالح اآللوسي الشاعر د. 
 

أكرمني حضرة   العنوان  هذا  إلّي قطعًة من  تحت  بإهدائه  اآللوسي مشكوًرا  األستاذ محمد صالح  الّدكتور 
عر على خلفّية الضّجة اّلتي أثارها أحد الغالة من الّشيوخ باستهزائه باسم المسيح المبارك قال فيها :  الشِّّ

 
 لذي    فَِّتٍن     ُتمتُِّّعُه   الُقروحُ                           اسمِّهِّ  لهًوا   فَوْيٌل  َتخْذَت  مِّنِّ 

 الّشروُح   بوصٍف  ال ُتحيُط  بهِّ                            فأكرِّْم    "عيسى" ومِّْن أسمائهِّ  
ْن   "المسيُح"    اْلُجّلى  أسمائهِّ  ومِّْن                           "يسوٌع"   أسمائهِّ  العظمى ومِّ

 يفوُح؟     وعطُر  الُحبِّ   بيَنهما                           "يسوًعا"   تهجو  أباسمِّ "محمٍد" 
 

 فتابعت أنا قائاًل : 
ْر  ال  تكن  أعمى  وخْذها  نصائَح  ما نأى  عنها  الوضوحُ                          فأبصِّ
 ففي    مّسٍ  لها    فتٌِّن   تلوحُ                          دعِّ   األدياَن    ال  تقَرْب  إليها
 ودْع  ما  فيهِّ  عن  نفٍع  جنوحُ                           ووزِّْع     زنبًقا    للّناسِّ    ُطرًّا
ْه   كلَّ   قولٍ  ْت  لنا  جهاًل  صروحُ                          إلى  البنيانِّ   وجِّّ  فكم   ُهدَّ

 الّصفوحُ   َبراهم   إْذ  هو  الّربُّ                           بِّ  الكونِّ َخْلًقاكفاَك   ودْع  لر 
 نروحُ    ما يحلو وصوَب  تخومِّ                           ُحْسًنا   وهّيا في الوجودِّ نصوُغ 

 --- 
 القس جوزيف إيليا

٢٠٢٢/  ٨/  ١٢ 
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 أصافح هذه الكلمات 
 
 
 
 
 
 
 

 تشتوشسمير أحمد الشاعر 
 لقد غمرني الّشاعر األستاذ "سمير أحمد تشتوش" بفيوض لطفه إذ خاطبني مشكوًرا قائاًل :

 
 ورودي   بـاحـــْت  بـعـطـرِّ مـحـابـري                          حـرفـًا  كـتـبـُت     "العـزيـزِّ   "لـجـوزيفَ 

 الحــدودِّ    تشـكـيـلِّ   فـوَق   لـتعــُبــَر                           الـقـوافـيْ       أســرجـتُ   مع الغيـمـاتِّ 
ـعـرِّ  الـحـرفِّ  أمـيـَر                           شـوقـي   األشـعـارِّ   فــارَس   وتـُبـْلِــَّغ   العـُمـودي  بالشِّّ
 للـخـلـــودِّ   يســـعــى     بــاتَ   ـرٍ بشِــّع                          يسـمـو  باألبـيــاتِّ   الحـّسِّ  رهـيــُف 
 الجـدودِّ  خـيرِّ  مِـّْن   كـريــُم األصــلِّ                            فـــذٍّ  نســـلِّ   مِــّنْ    بـــالغــــةٍ   إمــاُم 
 وجـُــودِّ   كــَرمٍ   فـي الـّنـفـْسِّ    أبـيُّ                            كـــريــــمٌ     شــهــمٌ    صــــادقٌ   وفــيٌّ 

 الـعـهــودِّ    حــلــوُ   شـــامــٌخ   نـبـيـٌل                             والـتّـفـانـي   بـالـتّـواضـــعِّ     كـبــيــٌر 
عري   وذي الكلماُت عـن شوقي شهودي                           "بجوزيَف" الـعزيزِّ خَطْطُت شِّ

 
 فأجبُته قائاًل : 

 ُعودِّ    كلحٍن خارٍج مِّْن  جوفِّ                             هذه  الكلماتِّ  تأتي   أصافحُ 
فاًفا   أّننا   نجري    ُترينا   ودودِّ   لرسمِّ  ُدًنى  بال عفٍن                              خِّ

 قودِّ لقوٍل   مِّْن   ح    بإصغاءٍ                             َمهاوٍ   وقد  ُغصنا طوياًل في
 ودودِّ   ربٍّ    خالٍق  صنيعُة                               بعَدها  أّنا     جميًعا  نسينا 

 األُسودِّ  أقدامِّ  تحَت    نمزَُّق                              عشنا   فيهِّ   وأوقْدنا  جحيًما 
 والجحودِّ     المآسي   تواريَخ                              وآَن اآلَن أْن نصحْو وننسى

 صعودِّ   في  آلٍت  فيهِّ   نبقى                             وهّيا  خذها  يدْي  ممدودٌة 
ُع  أرَضنا جّناتِّ   الجمودِّ  جيَش  ونسحُق فوَقها                              ُحبٍّ  وُنرجِّ

 ٢٠٢٢/  ٧/  ١٥  القس جوزيف إيليا
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 لعنتنا الكبرى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الّشاعر المصرّي أحمد حسن
 

 كتب إلّي الّشاعر المصرّي األستاذ أحمد حسن محّمد مشكوًرا يقول  :
 

 لوِّ   القصيدُة   ليلى   أنتذا   قيُس                        قِّّسيُس   وأنَت   في  بِّْيعةِّ  األشعارِّ  
عرِّ تيبيُس  فمْعَك ما طاَل                         نغمتِّنا شكًرا   غيوُثَك أنمْت عشَب    حقَل الشِّّ

 
 فأجبُته : 

عُر   دنيا   بها  قد  جاَء  إبليُس   إلى  الّصالةِّ   لُه   تدعو  نواقيُس                      الشِّّ
 ُأطفِّئْت   فيها   فوانيُس   وروُحنا                        لهُ    خاشعينَ  فندخُل الُقْدَس  نجثو 

عرِّ   تنفيُس؟  قحٌط  فهل مِّْن كالٍم  فيهِّ                       يخنُقنا   دعاؤنا :    يا  إلَه  الشِّّ
 تأسيُس    ِّ أعطي لكم  فيهِّ للمطلوب                        مطًرا   يجيُبنا:  ال  تخافوا   إّنني

عُر   لعنُتنا      كإعصاٍر  كوابيُس    أتْتنا    منُه                         تالحُقنا   الكبرى الشِّّ
نِّّ                        يبقى    نعاقُرها     لكّنُه   خمرًة    تقديُس   فننتشي  ولها   في  الدَّ

كراُن  أرفُعهُ   لقلبِّ  تنكيُس كرايٍة  ما  َلها  في  ا                       يا "أحمٌد"  لَك  ذا الشُّ
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠٢٢  - ٥  - ١٦ 

 



52 
 

 نرسم صحونا
 
 
 
 
 
 
 
 

 فوزية شاهين مصرّية الّشاعرة ال
 كتبُت إلى خنساء مصر الّشاعرة األستاذة فوزية شاهين مهنًئا بتوقيع آخر دواوينها قائاًل :

 
ها  وهبْت    "فوزّيٌة"    الغنى  فْلنغترِّْف   منها  اّلذي  فيهِّ                      كنوَز   قصيدِّ

ُب  َجدَبنا  وتقيُم   فوق   خرابِّنا   خيَر   البِّنا                       ما أجمَل  األشعاَر  ُتخصِّ
فاًفا  نحو  جّناتِّ  الهنا                       فْلُتكثري   مِّْن   شدوِّ   ألحاٍن  بها  نمشي   خِّ

 
 ابتني قائلًة : فأج

نا  يا نوَر  فجٍر  شعَّ  في صبحي أنا                        يا شاعَر  الفِّردوسِّ  يا ملَِّك  السَّ
 من  مساءاتي   دنا    لمَّا   نهاُرَك                        أغريَت   كلَّ   الُممكناتِّ  بأحرفي
 ُهنا  أوتاري   وأنَت  تعزُف   فوَق                         فأنا ُهناَك أدوزُن  اّللحَن  الجميلَ 

 
 فقلُت :

 فأروُح  أجني  منُه فيًضا مِّْن َجنى                       أختاُه  هذا اّللطُف  يبهُج  مهجتي
َن الّدنيا  اقتنى                       فْلتسَلمي   يا  عذبَة  األلفاظِّ  َمنْ   قد  قاَلها   ُدرًرا  مِّ

دتِّ  منازالً أنتِّ    عرِّ شِّ  ولن  ُينهْي  دعائَمها   الَفنا  تبقى                       اّلتي  بالشِّّ
 

 فقالت  :
هُ  يٍب  مسَّ حُر الّرؤى  وأمام حرفَِّك  أذعنا                        ما  كنُت  إاّل  ُعوَد  طِّ  سِّ
 فضاَء وفي حقولي استوطنا عَبَر ال                       أو  قطرًة  من نهرَِّك  السلسالِّ إذ 
ماُلَك  "جوزيُف"                       فعلى  يمينَِّك   أينَع  النِّّسريُن يا   سوسنا  وامتألْت شِّ
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 فأجبتها : 
 كاّللحنِّ   قوُلكِّ   ذا  أتاني  ُمتَقنا                        لّلّاُ     يا    "فوزّيٌة"     أسعدتِّني
 نفسي  وقد أدمى جوانَبها الّضنى                        افمال ضلوعي  نْسمًة  طابت  به
 لُه   بضراوٍة   ما  بّينا   ومحا                           أنا َمْن رماُه الّدهُر  فوق مناخسٍ 

 
 فقالت :

نا                         "صبًرا جمياًل" سوف يأتي الوقتُ  ليبِّ  ألهلِّه  ُمتسلطِّ  بالوطنِّ  السَّ
ًما  ملًِّكا على وتعيُش    وأهلِّها  بعد  العنا   عرشِّ  القلوبِّ                       فيهِّ   ُمنعَّ

لوى   زمٌن  يعيُد  الّروَح                        ال  ُتحزنِّ القلَب النقيَّ  فقد  أتى  لنا  والسَّ
 

 فقلُت :
 الُقْبحِّ  انحنى   جحافلِّ   عبًدا  أمامَ                    وَجماُلهُ   يزلْ    لْم    وطني   ذبيًحا

 ُمثَخنا    فأمسى   انطفأْت  ونجوُمُه                     نبُعهُ    وُغبَِّّر   ديسْت     حدائُقُه 
ها   ُدمِّّرْت    نْفٍس   يا ويلَ   ومضت إلى األغرابِّ ترجو موطنا                     ببالدِّ

 
 فقالت :
نا                  ا   ُذكَرْت   بالدي   والفؤادُ آٍه    إذ   ُممزٌَّق     فوق     اغتراباتِّ   الدُّ

رْت فيَّ   واألماني   رغَم   عزمي  ما  ونى                    المعاني نصفينِّ صرُت تكسَّ
 نحنى المستقيمِّ    إلى   مالمحِّ  مُ                    رغَم   انكساراتِّ  الّضياءِّ  تحّوالتِّ 
 لكي   نراهُ   بطْرفِّ  صبٍر ُممكنا                      سنظلُّ نحيا فوَق صدرِّ المستحيلِّ 

 
 فتابعُت قائاًل : 

 في كهفِّ  ماٍض ُمعتٍِّم  لن نسكنا                   وسنعبُر    اآلتي   بخطٍو  راقصٍ 
 ونزيُل   باألعراسِّ  ما  قد  َأحَزنا                   والوحُش  نهزُمُه   ونطلُق  صوَتنا

 حلوى الُمنى ونذوُق من يدِّ دهرِّنا                 بالفْكرِّ   واألشعارِّ   نرسُم صحَونا 
 

 القس جوزيف إيلّيا
٢٠٢٢  - ٣  - ٢٩ 

 فوزية شاهين 
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اعرة أسماء غريبوقصائد أخرى  ليالي زفافنا الّسبع  لألديبة والشَّ

       
 األديبة والّناقدة والمترجمة المغربّية د. أسماء غريب . 2

 
 ليلة الحانة

 * 
 باألمسِّ ضربُت لَك موعداً 

 في حانة جّدنا العتيقة 
 فجئَت للقائِّي ببدلتَك الملكّية الزرقاء 

 وربطة ُعنقك الحمراء
 ووردة جيبَك البيضاء 

 الُمَعّطر بالمْسكِّ الَنجفيّ وشعرَك الفضي 
 وكانْت موائُد الحانةِّ صاخبًة بالُمبْسملين 

 والُمحْوقلين والُمستغفرين 
 وحينما رأيتَك قمتُ 

 ووضعُت يدي في يدكَ 
 ثم انتبذُت بَك مكانا قصّيا 
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 ليلة الُمصحف الذهبيّ 
 

      نعم يا حبيبي،
 فقلبِّي هو َمكاننا القصيّ 

 ومائدتنا الحمراء 
 لبَت فوَقها اليوَم يدي التي ط

 وأردتنِّي فيه زوجًة لحرفَك الباذخ
 هو قلبي هذا المكاُن القصّي الشرقيّ 

 الذي لم يعرْف قبل وال بعُد سواكَ 
 وهَو مائدتنا التي وضعَت فوقها اللحظة

 ُمصحف جّدنا الذهبّي وخمسة دنانير 
 نعم، فقد كان هذا هو المهُر الذي طلبتُه منكَ 

 
 اإلخالصليلة 

 
 وكانت أحاديُث العشقِّ والجوى بيننا ُملتهَبة 

 ومن مائدةِّ القلبِّ دخلَنا سريَر الّروح،
 أو قـُْل سريَر اللّذة 

 وهناك قرأُت لَك سورة اإلخالص 
 وأعلنُت بين يديَك آيات الوفاء األبدي

 وألبستنِّي خاتم العهدِّ الجعفريّ 
 والقّيومية وألبستَك خاتم أهل األحدّية 

 وقلُت لَك: 
 هذه نقطتي البيضاء بين يديك،

 فحافظ عليها 
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 ليلة الّسجود
 

       سمعَت وصّيتي وبكيَت كثيرا وقلَت:
 الشموس قليلة والقناصة ُكثر 
 قلُت: ال تأبه فمْن حفَظ ذكرهُ 

 ال ريَب حافٌظ لي ولكَ 
 ثم نزعَت رداَء الكبرياء اآلدمي

 ورفعَت خمار العشق
 لسّري وصحَت:عن وجهي ا

 ياهلل، شمسَك الحمراُء هذه 
 كم سجدة علّي أن أسجد لها كل فجر!

 
 ليلة الفناء والصحو

 * 
 ابتسمُت ثملى من كلمات حّبك العظيم 

 ثم قلُت لَك:
 هي سجدة واحدة في العمر كّله

 ثّم قّبلتني وسجْدَت في وجهي الخفّي لهُ 
 وفنيَت فصرَت الكأس
 وفنيُت وصرُت الخمرة

 وصحوَت فصرَت الباَب 
 وصحوُت فصرُت الحضرة
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 ليلة التخصيب
 * 

 ثم بعَد الصحوِّ بقيتَ 
 فصرَت الجمَع وصرُت الكثرة

 وظهرَت لي وظهرُت لكَ 
 وحبلُت في الختام بَك مِّنكَ 
 فصرَت ابني وصرُت ابنتكَ 

 وقام فيَك عيساَي وقامْت فّي مريُمكَ 
 وُعدنا على بدء نبكِّي بدل الّدمع دما

 ال أنت تعرف لبكائنا سببا وال أنا أدري لَم! 
 

 ليلة األسد األحمر 
 * 

 مسحُت دموعَك بشفتّي وقلت لك: 
 ال تبكِّ يا كبريتي وأسدي األحمر

 وساكن سويداء قلبي ال تبكِّ يا َملِّكي،
 فما الذي نبغيهِّ بعد هذا

 وقد أكلنا معًا أسدَنا األخَضر 
 فقلَت لي:

 معنى،ليس لألسد األحمر أّي 
 ما دمتِّ أنتِّ كوكبي الجديد 

 الذي سأعلن عنه للعشاق 
 في ندوة صحفية جديدة 
 أعقدها في قلبي غدا! 

 
 أديبة وناقدة ومترجمة مغربّية مقيمة في إيطاليا
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 2022وقصائد أخرى جل الحالم! ها الرَّ أي  و ال توقظني! 
 

       
 خوري . الّشاعرة الفلسطينّية الّلبنانّية دوريس 3

 
 ال توقظني ! 

 وذهبْت أناملي ُتدحرُجَك سبحة فواحة 
 وذهَب بريُق عينيَّ يتغلغُل في متاهاتِّ القلب 

 على فوح الشوقِّ الحزينِّ  
 وذهبُت أدحرُِّجَك بين أناملي كالنبعِّ البلدي

 ألُِّفَك بحناني الشفَّاف  
ُسَك برحيقِّ الروحِّ   أُغمِّّ
 وجمرِّ اللهفةِّ الراعشة  

 وأكدُس ما تجمََّع من رجولتَِّك 
 أصبُُّه في كؤوسِّ النفسِّ الشهية  
 فأذوُب كالجوهرةِّ فريدةِّ الجمالِّ 

 كسمنٍة في مِّقالٍة قروية  
 أتمايُل على ُشرفةِّ العشقِّ المسحورِّ  

 راقصًة على دفوفِّ الظمأِّ الفارغةِّ فراَغ بؤسي األبدي 
 فيا أيها الحبيُب !  

 إنني أحلُم بك فال توقظني من حلمي معك وفيك  
 فأنا ال شيء بدونك  

 فأنا ال شيء بدونَك !   
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 أيها الرجُل الحالُم  
 

 أيها الُمتسلُق جدائَل الجمالِّ المائجةِّ 
 الُمتراقصةِّ على همساتِّ الُقدرةِّ الخفية . 

 ُمرتقيًا إلى ينابيعِّ الخيرِّ الجميلِّ 
 هلَم إلى صفائيَّ األزليِّ  

 ُن مباهُجَك وتهيُم سجيُتَك َتري
 فأنا ... أنا شعاُع الجمالِّ ... ولبِّدُة الهناء

 ِِّ  منبُع الُمَتعِّ والحبورِّ
 أخرج الَي ... أخرج من هذا الديجور 

 وتوحد بهمسيَّ المسحور 
 فأنا أنت وأنا لسُت فيك   

 أدْن مني يا أيها الرجُل األوحُد 
 فإني أحُب فيك خصوبَة الجمالِّ وروعَة الخيالِّ  

ًا مشحوناً  دَّ  فلتُدْس أيها الُمرتقي وِّ
 وروعَة خياٍل َيحلُم   
 بوميضِّ الحب الُمستعر  في مشارفِّ حناني   

 ولتنعْم بعدها بنعيمِّ الوصالِّ  
 وكي ال أتبخَر من بينِّ يديَك ... رائحة عطٍر ذكي  

 أهيُم فيه بال حدوٍد ... فخذني إليك  ... خذني إليك 
 ألنها ال تحلو الحياة إال بين يديك ! 

 ألنها ال تحلو الحياة إال بين يديك 
 

 دوريس خوري 
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 جل األوحد  ها الرَّ أي  
 

 َمْن سواك استوى فوق عرشي وهزَّ كياني  
 من سواك نشوتي  وخمرتي في كؤوس دناني  

 َمن سواك حرقة جمرتي ولهيب التحنان 
 يا روض جناني  

 أنت ظلي أنت يقيني وإيماني 
 أن حبك الذي انتزعته من الحشا 

 غابت شمسك فوق ظلي َمْن يدفئ الروح 
 نقشت اسمك فوق مرمر األواني  

 لهف عمري بعد فراق  
 يا مقلة صبحي الُمندى  

 يا عطري الفواح 
 يأتيني الربيع المورق باالماني 

 ومع طلة الفجر المغرورق بعطرك 
 أهيم في سماء العشق خلف طيفك  

 يا أجمل ما عرفت في الوجود 
 انت الوعد أنت الوجود  أنت كل الوجود  

 ينعشني طيفك البديع المفوف 
 كرعشة الندى فوق ارتشاف الحبق 

 
 وري  دوريس خ

 أديبة وشاعرة فلسطينّية لبنانّية مقيمة في الجليل
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 2022 قصائد للشاعر جميل داري 
 

         
وري الكردي جميل داري واألديب الّشاعر . 4  الس 

 
 كأنَّ 

 
عَر لم ُيشرْق عليَّا      كأنَّ الشِّّ

 كأنَّ الموَت يضحُك في يديَّا 
 كأنَّ الحلَم قافيٌة كوْتني 

 ولم تترْك سوى األضغاثِّ فيَّا 
 جماُل الفجرِّ تمسُحُه الليالي 
 ونبُض القلبِّ موجوُع المحيَّا 

 سراٌب ما لُه أبًدا أمانٍ 
 تعانُقُه فال تلقاُه شيَّا 

 
 َمن؟ 

 
 تلَك الّشجرُة المنطفئةُ 

 من ُيشعُلها 
 تلَك األشواُق المندلعةُ 

 من ُيطفُئها 
 ُة العمياءُ تلَك الّنجم
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 من ُيعالُجها 
 تلَك الّذكرياُت العاريةُ 

 من ُيلبُسها 
 تلَك البالُد المنسّيةُ 

 من يتذّكُرها 
 تلَك الحبيبُة الّنائمةُ 

 من يوقُظها 
 تلَك القصيدُة الّناقصةُ 

 من ُيكمُلها 
 تلَك المرأةُ الّصامتةُ 

 من ُينطُقها 
 تلَك الفراشُة المحّنطةُ 

 من ُيطلُقها 
 الّريُح الغبّيةُ تلَك 

 من ُيفهُمها 
 تلَك الُثورُة الميتةُ 

 من ُيحييها 
 تلَك األرُض الهاربةُ 

 من ُيرجُعها 
 تلَك الّنهاياُت الخاويةُ 

 من يملُؤها 
 وغيُر ذلَك من "التلكمات" 

 ... 
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 اآلخرونَ 
 

  اآلخروَن..
 وهل هناْك اآلخرونْ 

 والموُت يرقُص في الّدماءِّ 
 وفي العيونْ 

 وكأنَُّه " زربا " 
َف الجنونْ   بهِّ َشغِّ

 وتمرُّ طائرٌة..
 تمرُّ قذيفةٌ 

 من أجلِّ طفٍل واحدٍ 
 ما زاَل حيَّا تحَت أنقاضِّ المنونْ 

 من أيِّّ مبغًى هؤالءِّ 
 ومن أباَح لهْم دمي 

 وعلى دمي يتسابقونْ 
 ... 
 

 ما عاَد لي
 

 ما عاَد لي في الكونِّ ما أْهوى 
 فغثاُء سْيلي لم يزْل أْحوى 

 البراغيُث التي وهَنْت حتى 
 استنسَرْت.. منِّّي غَدْت أْقوى 
 ماذا يقوُل الّشعُر عن وجعي 

 والّشعُر ال يدري سوى النَّْجوى 
 ال ليَس لي أمٌل إلى أملٍ 
 وأنا بنارِّ اليأسِّ كم ُأْكوى 
 ممَّا يزيُد من األسى أملٌ 

 يسري إليُه اليأُس بالعدوى 
ي من الّدنيا حرائُقها   حظِّّ
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ْلوى ال المنُّ   حالَفني وال السَّ
 كم من زنيٍم يرتقي كتفي 

نيا على التَّْقوى   ويحرُِّض الدُّ
 من إمَّعيٍّ ملءِّ أقنعةٍ 

 يبدو بوجٍه ساحٍر أْضوا 
 وأنا سراُب الحلمِّ يطمُرني 

 ويقوُل لي :إنِّّي لَك المْثوى 
دةٌ   جادٌّ أنا ..كفِّي ممدَّ

ُل اللْهوا  للرِّيحِّ وْهَي تفضِّّ
 لهبٍ  والّروُح سائرٌة على

 تمشي على جمراتِّهِّ ُتشوى 
 ... 

 المسافةُ 
 

     المسافُة بيَن الرَّصاصةِّ والقلبِّ 
 نصُف وطنْ 
 قاتٌل وقتيلٌ 

 سيلتقيانِّ مًعا 
 وغًدا يا ترى 

 َمْن سيقُتُل َمنْ 
 وطٌن يحلُِّق في أساهُ 

 كم بخسًة صاَرْت دماهُ 
 وأراهُ حيَّا ميًِّّتا 

 فمتى متى حيَّا أراهُ 
 اآلفاقِّ ال ال نوَر في 

 لن ينتهي أبًدا دجاهُ 
 كلٌّ يمزمُز لحَمهُ 

داهُ   األصدقاُء كما عِّ
 الكلُّ ذئٌب جائعٌ 

ياهُ   والّشعُب يا صاحِّ الشِّّ
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 هذا الذي يجري دما
 ٌء جارياٌت أم مياهُ 

 شرقيٌَّة غربيَّةٌ 
 لهما قدِّ انحَنتِّ الجباهُ 

 قد أغرقانا بالهدا
 يا ..والهدايا يا إلُه:

 هُ الّشرُق نشرُب بولَ 
 والغرُب نأكُل من ... 

 جاؤوا عدوَّا واحًدا 
 وهنا أٌخ يفني أخاهُ 
 وجنيُف فلٌم للخال 

 عةِّ والهوى..واخْيبتاهُ 
 ... 

َمَكةُ   السَّ
 

 وغًدا سأقوُد الجنوَد إلى المعرَكهْ 
 هم جنودي الذيَن أحبِّّهمُ 

 فلذلَك حقُّهُم التَّهلَكهْ 
 وغًدا سأناُم قريَر العيونِّ 

 جواسيُس ذاكرتي عيوني 
 ُهْس 

 وال حرَكهْ 
 لجنودي الذهاُب إلى الموتِّ 

 أمَّا أنا 
 فسأسعى إلى زوجتي الملَكهْ 

 لن أسلَِّم عرشي إلى أحدٍ 
 عرشَي البحُر ملتطًما 

مَكهْ   وأنا السَّ
 ... 
 



68 
 

 القطيعُ 
 

 كالقطيعِّ 
 ُنساُق إلى حتفِّنا 

 كالقطيعِّ 
 انتظْرنا الربيَع سنيَن سنينَ 

 ولم نحَظ قطُّ 
 بأيِّّ ربيعِّ 

 بيَن موتينِّ 
 نغدو.. نروحُ 

 هَو الموُت حقَّ الجميعِّ 
ماءِّ نالقيهِّ   بالدِّّ

ُعُه بالدُّموعِّ   ثمَّ نودِّّ
 أمَّنا األرَض 

 هل فيكِّ متَّسٌع للمزيدِّ 
 من الموتِّ 

؟   في ظلِّّ هذا الخرابِّ المريعِّ
نا   من دمِّ

 من عظمِّنا 
 ... 
 

   بيَن بينَ 
 

 منُذ صمٍت وصرختْينْ 
 بيَن بينْ وبالدي ما 

 وضعوها في علبةٍ 
 مَع ذئٍب ونعجتينْ 
 منُذ حلٍم وآخرْينْ 

 قد تالشْت في شربتْينْ 
 وبالدي قصيدةٌ 
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 من رماٍل ومن لجْينْ 
 تتحدَّى أعداَءها 

 بدعاٍء وآيتينْ 
 استغاثْت من الرمالِّ 
 استغاثْت بجمرتْينْ 

 كلُّ عشاقِّها أتْوا 
 لسُت أدري من أيَن ..أينْ 

 كلهم صاَر فائًزا 
 وحدي صفَر اليدْينْ صرُت 

 هل رأيتْم أطاللها 
 أثًرا صارْت بعَد عينْ 
 وحَدها في مصابِّها 

 دوَن ابٍن ووالدينْ 
 هل لها من قيامةٍ 

 بعَد أْن ماتْت ميتتيْن؟ 
 ... 

 ظمأ
 

 ظامئٌ 
 أشرُب أنهاَر سرابي 

 جائعٌ 
 أقضُم أحالَم شبابي 

 يائٌس 
 أسرُح في ظلِّّ عذابي 

 شاعرٌ 
 أكتُب ديواَن خرابي 

 ضائعٌ 
 أبحُث عن مفتاحِّ بابي 

 حائرٌ 
 ... 
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 أبيُض.. أسوُد 
 الشاعر يوسف حسين 

 
 طْبُع الحقيقةِّ طّيٌع.. مرنُ 
 والّناُس مختلفوَن.. أعداءُ 

 الماُء أبيُض عنَد ّمن أذنوا
 والماُء أسوُد عنَد َمن شاؤوا

 األبيضانِّ الماُء واللبنُ 
 واألسودانِّ الّتمُر والماءُ 
 يتقاتلوَن ويسقُط الوطنُ 
 مْيًتا، فُهْم موتى وأحياءُ 

 ... 
 معارضتي:

 رفًقا بنا يا أّيها الزمنُ 
 نحُن الذيَن حياتُنا داءُ 

 كيَف الّسبيُل وعظُمنا وهنُ 
 والّشعر والّشْعراُت بيضاءُ 

 وبحوُرنا جّفْت وال سفنُ 
 ورياُح هذا الليلِّ هوجاءُ 
عُر عندي كّلُه شجنُ   الشِّّ

 ُممتَهنُ أتظنُّ أنَّ الّشعَر 
 فعلى الذيَن إليهِّ قد ركُنوا

 ضمُّ الّسما، فاألرُض صّماءُ 
       ... 

     
 
 
 
 
 



71 
 

 عرجٌ 
 

 وأنا أعرُج.. 
 سبقتني إلى موتَي العربهْ 

 ليَس بيني وبين مكاني األخيرِّ 
 سوى هذهِّ الهضبهْ 

 
   ناٌي مكسورٌ 

 
 وصَل الجميُع سواَي 

 لم أصلِّ 
 وأقوُل: هذا حصتي 

 األملِّ من غيمةِّ 
 وأقوُل: ناُي الفجرِّ منكسرٌ 

 فكيَف أزّفهُ 
 ومتى سأفرُح لي 

 وصَل الجميُع سوايَ 
 لذُت بصمتَي الكاوي 

 ولم أقلِّ 
 
  لم  
 

 أنا لْم أتعّلْم سوى من ظمئي 
 ثمَّ جوعي 

 من ذهابي إلى آخرِّ الكونِّ 
 ثمَّ رجوعي 

ْد كالمي  لْم أبدِّّ
 ألرضَي نفسَي واآلخرينَ 

 ولْم أتقّبلْ 
وى من نافذ   اتِّ الجنونِّ طلوعي سِّ
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ا   أنا والّصمُت صْرنا قريبينِّ جدًّ
 هو اآلَن يثرثُر لي 

 وأنا مْنُه أضحكُ 
 أضحكُ 

 حّتى الدُّموعِّ 
 

   أوراقٌ 
 

 من غشَّ 
قُ    فهو أميُننا الخالَّ

 ووراَءُه الطبَّالُ 
 والبوَّاقُ  

 مفتاُحنا صدئٌ 
 فها أبواُبنا  

 قد أُغلقْت..  
 بل ُأحكَم اإلغالقُ 
ًثا..    الماُء كاَن ملوَّ

 فإذا بنا 
 خلَف السرابِّ 

 أصاَبنا اإلرهاقُ  
 حبٌر على ورقٍ 

 طريُق نضالِّنا  
 الحبُر زاَل وطاَرتِّ األوراقُ 

 
 جميل داري 

 شاعر وأديب سوري كردي مقيم في اإلمارات
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!  2022وقصائد أخرى  كاهللِّ كان الحب 
 

       
 الّلبنانّية د. حياة قالوش. الّشاعرة  5

 
 !  كاهللِّ كان الحب 

 
 كثيرا  ما تجبرنا  الظروُف أاّل نقوَل   لَمن  نحّب اننا نحبهم !  وتبدأ رحلة الندم 

 ".  قصيدتي وجدانية فيها شكوى  من الواقع  وفيها  دعوة  لحب الحياة والمكان والزمان "
 
 

 كاهللِّ كاَن الحبُّ                
 في  روح الزماْن !.               

 لهواجسي  صوٌت ،لوجهي ألُف عطٍر  
 من حكاياتِّ الُجمانْ             

 هَو ُحْلُم  أحالمِّ المنى والعنفوانْ     
 ويضيُق بالّنور  الفضاءْ         
 ويضيُق  بالورد الضياءْ          

 يا طيَب عمٍر   وارٍف  في عرسِّ    
 أعراس المكانْ                 

 اليوَم تبكي  الشمُس  يغرُق حْلُمنا      
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…ليلي باردٌ      َتتانِّ        عيناَك  باهِّ
 أرجو  شعاًعا  في السماءِّ    

 فأيَن في القْفرِّ               
ناْن ؟                       الجِّ

 أنهايٌة  أم تلك ريٌح عابرْه        
 أو ذاَك  وهٌم أم ظنوٌن كافرْه؟      
 كلُّ المعابرِّ  يا حبيبي من ضباٍب      

 أو  دخاْن                 
 ال … ما انَتهْيَت  ! ..          

 فلْم تزْل جْذلى كرومَك       
 لْم  تزلْ                    

ناْن                 عطشى الدِّّ
           عندي حنيٌن جارٌف لفراشٍة  نامْت   

 على صدري تفكُّ لسّيدي       
 زّر  الحنانْ                

 فوراَء  هذا العتم لي كرٌم وبيْت 
 ويظلُّ  لي   كرٌم  وبيْت    

 وأظلُّ  أعشُق            
 ُوسَع شوٍق وانتظارْ       
 وأظلُّ  أكتُب نبضةً      
 نهارْ  -أم ال -إِّْن جاءني     

 ياُل يضمُّنا  مازاَل  في العمرِّ  الخ
 ولنا الحياةُ  وكلُّ ما يأتي      

 وكانْ                    
 نْنأى فَيْهمي الضوُء  من  أهدابِّنا   
 ندنو فتشهق رغبٌة  في  سرِّنا   

 قْد آَن أْن تتعانَق            
 الشفتانِّ آنْ                  

 حياة قالوش 
٢٠٢٢/ ٢٩/٩ 
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 يا محّيا هللا …!!
ارتأيُت اليوم أن "أحكي"عن حبيٍب جميٍل جميل  هو  أكثر  من لحم ودم لكنه حزين على نفسه، على من    

 رحلوا وتركوه مشّتًتا بين مفاعلن وفعولن  وبين عروض حّرٍة  وضرٍب صامد  )اقصد الشعر طبعا( فقلُت:
 

   ألّنَك لي يمّزُقني السكوتُ 
 ولْلحسراتِّ  في الوجدانِّ  قوتُ 

 سمٌة أم فاَت طيرٌ أفاتْت ن
 أسيُر  وكْم   بأدغاٍل أفوتُ 
 أال يا شعُر ما لي ال أراني  

 أيأٌس ما أعاني أم ثبوُت؟ 
 أرى األحالَم واألقماَر  تخبو 

 إذا  ما غبَت واختلطْت نعوُت  
 أخاُف  عليَك من زمٍن عصيٍب 

 له  زبٌد وليَس  له ُيخوُت 
 أخاُف  أراَك  مكسوَر القوافي 

  يعلو العنكبوتُ وفي  األرجاءِّ 
عري -حبيٌب     جميٌل  -أنَت  يا شِّ

 تشعُّ  بَك الكواكُب  والبيوتُ 
 تنأى    -محّيا للا -لماذا يا  

 يؤرُِّقني   بِّجرأتِّه الصموُت  
 أمدُّ  لك احتوائي  دوَن قيدٍ 

 إذا ما طاحتِّ الّريح العنوُت 
نيا زواٌل في زوالٍ   هَِّي الدُّ

 ووحدَك أنَت باٍق ال َتموُت 
 

 حياة قالوش 
٢٠٢٢/ ١٥/٩ 
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 وقال : !؟  
لُّوَن  قصائدهم بالغزل،   وكانوا  محّقين  إذ ان الغزل له تأثير على النفس والعقل والقلب  كان الشعراء َيْسَتهِّ

 مما يدفع   اإلنسان   للتعامل مع  اآلخرين بنفس رضية وقلب صاف وعقل نّير ….
 وكم نحن بحاجة في زماننا اليوم لمثل هذه اإلشراقات … 

 ********* 
 وقاَل : إلّي عودي قْد عييُت 

 وشّح بداخلي نوٌر وزيتُ 
 بال صوٍت أنادي ملء حلمٍ 

 جعلتكِّ قِّبلًة مّما هوْيتُ 
 صهيُل  البْعدِّ أضناني ولّما   
 رأيُتَك صهوَة  الحّب امتطْيتُ 

 وصرُت   حدائًقا  بالظّل  تزهو 
 أنا المفتوُن  في حّبي   َبكْيتُ 

 ضمْمُت الكْوَن في أفياء  حضن ٍ 
 نعِّمُت  بعشقه حتى انتَشْيًت  
 أعانق طيفكِّ المعشوَق شوًقا 

 وأشرُب من لماكِّ وما اْرتَويتُ 
 دعي   نهَر الهوى المخموَر  يجري  

 فكْم جاَر الزماُن وما شكْوتُ 
  

٢٠٢٢/ ٣٠/٨ 
 حياة قالوش 

 شاعرة من لبنان 
 . وسيأة المبدعة العراقية نادية شكيليّ انة التّ بريشة الفنَّ  بورتريه:ال*. 
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 أحجار في الذاكرة 
 

         
 األديب والمترجم العراقي د. هاتف جنابي . 6                              

 
 نقش على حجر

 
 منذ سنين أجمع أحجارا غريبة

 كأنها من كوكب بعيد، 
 وأخرى على رفوف الذاكرةبعضها في جيوبي، 

 لّونُت بعَضها وقلبي نقشُت على الحجر األبيض.  
 ذات يوم قلت: سأطلقها مرة أخرى على قارعة الطريق 

 أعيدها للطُّفال والبراءة األولى
 للمجرى أو ربما لصمتِّها المفّضل  

 مّرت األياُم والسنوات حتى نسيتها. 
 لم أكْن أدري أن طائرا قد خّر صريعا 

 جارة، بتلك الح
 بقلبي األسود.

 
    2022- 10- 06برمنغهام، 
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 برمنغهام -من أوراق المُدن 
 

 في برمنغهاَم تحتاُل الغيوُم على السماء، 
 تبادُل أدواٍر بين العبورِّ والغيابِّ 

 الريُح تلهو مع القّش، 
 والخريُف مع الكِّساء 

 أسيُر قْرَب المباني  
 آثارا أرى: أْسنانا ُمَرّممًة،  

 عينين حائرتين وسيرًة غيَر ُمْكَتملة...
 نتبادُل األدواَر: المباني تحمُل ُقّبعاتٍ 

 مطٌر يرُشقني بذنوبِّ اآلخرين  
 ال َتْخَجْل أّيها الطيُف فكّلنا زائرون،  
، بالبرقِّ والذكرى...  أتوّسُل بالحاناتِّ

 أسيُر فتأُخُذني القناُة إلى ماضٍ 
 ُت أمشي حافيا عند حوافي الُتَرع كن

ْلُت أْبَعَد أْحَسْسُت لزوجًة في حذائي.   كّلما توغَّ
 

 تُقودني الجسوُر نحَو المتاحف والمكتبات        
 ألتقي بَصْيَرفييَن في الطريق، ُأحّييهم نكايًة بي      

 لكّنهم يتظاهروَن بَِّعّد النقودِّ والتحّدثِّ َعْبَر الهاتف 
 أيضا لكّن طائرًة قطَعْت   صْحُت، أنا هاتفٌ 
 تسلُسَل الحَدث...  

 َدْم َدْم َدَدْم ووووززززْزببْم دمْ 
 كانْت زوجتي َتْحَت الطاولةِّ           

 حيَنها من الخوفِّ ترتعُد...        
 آٍه، إّنها حرُب الخليج... ُثّم أَفاقْت مْن كاُبوسها.       

 
 برمنغهاُم ليسْت سواها 

 رأيُت هنا ما ُيْشبُه الصواريَخ تنُقُل الماَء َعْذبا         
 بغداُد أيضا، لها قِّباٌب ُجسوٌر سماٌء، مواسيُر َمْذَهبّية...  



79 
 

.. يبي من الثََّمرِّ ْذًعا، ُسرعاَن ما أنسى َنصِّ  .أهزُّ جِّ
ُق في الُقبَّةِّ الذَّهبّيْة    وأنا ُأَحدِّّ
 َكْم َمرًَّة أْنَقَذْتنِّي من الذُّهول 

 هذه الُقبَُّة الذهبيَّة! 
 

 أنا األعمى يقوُدني َحْدٌس 
   City Centreفي 

 شّحاذين، ُدعاًة غامضين  -أرى موسيقّيين  
يُح ُيهّدُد أو ُيْغري ُمَلّوًحا بكتابِّه،    َثمََّة مْن َيصِّ

 َيْصُرُخوَن باْسم إلٍه َيُهزُّ ذْيَل الغيم،  
ُد أو ُيْزبُِّد فتّساَقُط أْدُمُعُه   ُيْبرُِّق ُيْرعِّ

 فوَق رؤوسِّ الحالمين. 
 

 أيُّها اإللُه، أَتْذُكُر مثلي 
 ما الذي َيْنهاُر فوَق الرؤوسِّ في أرضِّ بابل؟ 

؟ما الذ   ي قاَلْتُه )أوفيليا( في رِّْحلةِّ الموتِّ
 

 أدعوَك أيُّها اإللُه لُنْزَهٍة َعْبَر الزمانِّ والمكان
 ُأْنُظْر لهذا الكتاب َعْن ُبرج بابَل، وذاَك اْلُمَزْرَكش  

ْح بوجهَك عّني أيُّها الكبيرُ   َعْن َحريمِّ الرشيد وشهرزاد، ال َتشِّ
 كيف تعمُل بزنًسا ناجًحا؟سنقَرُأ ُعنواًنا أخيرا أكثَر َجْدَوى: 

 معا، معا سنقَرأُهُ أيُّها الكبيُر ال تقْل: عبُدك الحقيرُ 
 كان بخيال، سأدُعوَك على كيكٍة ليسْت عراقيًة،

 وإْن شئَت على سائٍل ُيْشفِّي اْلَغليل، 
يك هذا الُجُحود.  وُيْنسِّ

 
 برمنغهاُم الغريبُة مِّثلي 

 رائحة حّتى الطيوُر فيها والهواُء لها 
 ُرُوُحها َتْسُكُن العاصفة.   
 أيَن شكسبيُر وأهُلُه؟ سألتُ 
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 قِّيَل لي: هم ساكنو أحجارِّها، 
ها، في أوراقِّ أْشجارِّها، في نسائِّها،   في قالعِّ

طورِّ التي نقَرأُها حّتى خارَج أسوارها.   وبيَن السُّ
 وقيل، كلُّ َمْن ُيؤوي إلى سريره 

 ال َيْملُِّك شيًئا من ُجْدرانِّها.
 
 المطُر  -َرَكني الضيُف الثقيُل  أدْ 

 فاحتميُت بأرشيفِّ مكتبةِّ المدينة، 
 شاهدُت فيلمين فيها: عن الُحبّ 

 وَعْن حربِّ النجوم 
 

 برمنغهاُم اآلَن تناُم،  
 الظلُّ وحَدُه يرُقُب الضوءَ 

 وأنا ما زِّْلُت أحُرُس ُقْطعاَن الُغيوم. 
 

 2015أيار/مايو   25برمنغهام في 
 
 

 العاشقينلغة 
 

 أقول لمْن قد أَحبَّ وخانا
 بحّجة كون الغرام افتتانا 

 سيبقى الحبيُب الُمَعّنى حبيبا 
 شفيَف الرؤى نظرًة ولسانا 
 أموُت لهذا الحبيب الُمفّدى 
 وأحيا لُحْسن رضاُه امتنانا. 

 2015- 2-17وارسو في 
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 شاهدة قبر 
 

 وهُج الخلود فيك 
 ومنك
 قّبلينا، 

 نحن الراحلين غدا 
 صوَب الغسق،

 حفنة من شبقِّ الحياة 
 بحٌر ال يجّف من العدم. 

 قولي:
 من هنا مّروا ليقتبسوا

 المسَك من شفتيك 
 لكنهم رحلوا

 وعلى كّل شفة 
 ختٌم من األلق.   
 

22 -02-2020 
 
 

 صوتكِّ يأتي 
 بطاقةِّ نيزكٍ 

 لكّن برقا عابرا 
 نصفين.يفلقه  

 أيها الُبْعدُ 
 يا حبَر الظالم 

 
 طال انتظاري 

 ُمعّلقا ما بين شفرتين. 
 

 2020-06- 23وارسو، 
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 لماذا تكتب الشعر؟ 
  

 لماذا تكتب الشعر في زمن المحو؟ 
 ،  تمتصك األضواُء، عنكبوُت البزنس والسياسةِّ والبغضِّ

 السجوُن مألى والعشاق يشحذون، 
 ه إلى حبكة الظنون،الطرقاُت تحكي قصَة الغبار في طريق
 حتى السماواُت حمراُء من شدة الغيظ

 والكنائُس فارغة... 
 إًذا لماذا تكتب الشعر في غياب اآللهة؟ 
 هل الشعر شاهٌد، شهيد، كشٌف وانعتاق، 

 الوجُه والقفا أم أنه لعبٌة ال ُيتقنها أحد، 
 لهذا تتكرر، بأقنعٍة وأسماء مستعارة  

 القيامة من اللثغة األولى حتى يوم 
 بأسطر يرسمها الناثرون ُمقّطَعَة األوصال  

 ال هي بالشعر وال النثر، ال مالحًة وال حامضة 
 حتى طبوُل الحرب ال توقظها من سباتها. 

 يا أخا الطير والغصنِّ يا شفيَع النهر والسحبِّ الماطرة 
 أيها الحلم غيُر المنجز،  

 ال تكتب الشعَر إن كنَت مقتنٍع بما تراهُ أو تسمعه، 
 بما تقرأه أو تكتبه... 

 اكتْب إذا كنَت تبحث عن الخالص 
 كالمسيح كالحالج كالنازف في البحر،

 عن امرأٍة خارج األوصاف، 
 ينبوٍع َبْعُد لم ينبثق، طريٍق غير سالكة،  

 كلماٍت غريبة، 
 عن إلٍه مغايٍر لما كنَت تألفه.

 
 2022. 05.  19برمنغهام، 

 هاتف جنابي 
 ومترجم عراقي أديب وشاعر  
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 همهمات الرَّحيل وقصائد أخرى 
 

       
 األديبة والمترجمة المصرّية د. فاطمة ناعوت . 7

 
 همهماُت الرحيل

 
َمـة ناعـُوت   فاطِّ
 أغمُض عيَنيَّ 

 حين ُأوَلدُ 
 لكيال أسمعَ 
 صراَخ أمي 

َمها   حين انتزعوا رحِّ
 ثم خمشوه بأظافرِّ الحديد 

 حتى أخرَج للحياة. 
 *** 

 عيَنيَّ أغمُض 
 يوَم زفافي 

 حتى يستقرَّ بياُض الثوبِّ 
 على شبكيةِّ عيني 

 ال يبرحُ 
 لئال تحلَّ العتمُة. 

 *** 
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 أغمُض عيَنيَّ 
 حين تراقُصني  

 حتى تتفتََّح شرايُين قلبي الضيقةُ 
 على الهواء

 وعلى الهَوى.  
 *** 

 أغمُض عيَنيَّ 
 كّلما زرعَت أطفاَلك في قلبي 

 حتى ال ألمحَ 
 شهقَة الَغرسِّ 

 ي ُتتمَّ المالئكُة صنيَعها لك
 في هدوء. 

 *** 
 أغمُض عيَنيَّ  

 حين ألُد أطفالي 
 حتى ال ينفطَر قلبي 

 النفصالِّ الجسدِّ 
 عن الجسدِّ 
 ذاك الذي  

 كان ألطفالي 
 بيًتا وسكًنا 

 ... 
 شاسًعا  

 على ضيقِّه 
 ُمضيًئا على ُظلماتِّه.  

 *** 
 أغمُض عيَنيَّ 

 كّلما تعّثَر طفلي 
 األولى في ُنطقِّ الكلمةِّ 

 لكي ال ألمحَ 
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 ارتباكَة البداياتِّ 
 وال أفتُحهما 

 إال حين تستقيُم الحروفُ 
 على األلسنِّ الورديةِّ الصغيرة.

 *** 
 أغمُض عيَنيَّ 

 حين تخرُج كلَّ صباحٍ 
 تسحُب الصغارَ 

هم  إلى مدارسِّ
 لكيال أسمعَ 

 همهماتِّ الرحيلِّ الموجعةَ 
 وال أفتُحهما 

 إال على صخبِّ العودة
 البيتِّ إلى 

ْضني.    وإلى حِّ
 *** 

 أغمُض عيَنيَّ  
 كلما زارتني أّمي 
 حتى ال تسأَلني 

 لماذا تأخرُت عليها 
 وحتى ال أسأَلها  

 لماذا تركْتني وحيدة. 
 *** 

 أغمُض عيَنيَّ 
 كلما هاتَفني أبي 

 حتى يصمَت في عقلي  
 ألُف سؤالٍ 

 يدوُر في رأسي 
 كما تدوُر دوَن توقٍف  

 تنورُة التبريزيّ 
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 الوجودِّ   حول لغزِّ 
 وحالِّ المآل.

 *** 
 أغمُض عيَنيَّ  

 وال أفتُحهما  
 إال داخَل ُظلمة الغياب 
 كّلما مررَت يا حبيبي  
 على شاهدِّ ضريحي 

 لكي تضَع زهرًة. 
 

 فاطمة ناعوت  
 

 طفــالن
 

 كان يظنُّ البيَت الصغيرَ 
 قصًرا،

 وإّصيَص الوردِّ 
 حدائَق فردايَس،

 والبيسكليَت النحيلةَ 
 ُأسطواًل ومواكَب؛

.… 
 فلّما دخَل الكوَخ الخشبّي،

 وأنَصَت إلى فيروزْ 
 تحكي عن أطفاٍل يعّدوَن قروَشهم 

 من أجلِّ شجرةِّ الميالْد،
 سَقى معها الزَّهَر،

 وأحبَّها أكثْر. 
 *** 

 كان يظنُّ الُفُرَش وثيرةً 
 والوسائدَ 
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 حريًرا وريَش نعامْ 
 وعلى األرائكِّ 

 اليانعاُت؛ تدنو القطوُف 
.… 

 فلما جرحْته خشونُة األخشاْب 
ها  في كوخِّ

وفِّ   وَوَخَزُه َشوُك الصُّ
ْدرِّها؛   في خِّ

 حضَنها في قلبِّه،
 وأحبَّها 
 أكثْر.
 *** 

 كان يظنُّها ملكةً 
ُطها الحاشيُة والخدُم،  تحوِّ

 تسعى الجواري الفاتناُت لراحتِّها؛ 
.… 

بيَة    فلما شاهَد الصَّ
 وحيدةً 

ها الشحيحةِّ؛ترتبُك في    عدِّّ قروشِّ
َم قطَطها الجائعاْت   لكي ُتطعِّ

 وتسقي زهوَر الشرفةِّ 
 بماءِّ وحدتِّها؛ 

 ضّفَر جديلَتها بشريطِّ الحريْر،
 وأحبَّها
 أكثْر.
 *** 

 كان يظنُّ المباهَج  
 تسكُنها 

 واألغاريدَ 
 ُتدثُِّّر وسائَدها،
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.… 
 فلما لمَح الوحشَة تجوُل في بيتِّها 

 مثل وْحٍش صموْت،
 سكَب في كأسها شيًئا من الفرحْ 

 وقّبَل شفتيها الناشفتين ، 
 وأحبَّها
 أكثْر.
 *** 

 كان يظنُّها مزدحمًة، 
 تغزو العيوُن عالَمها 

 والعاشقون؛
.… 

 فلما أبصَر المكتبَة حزينةً 
 والكتبَ 

 صامتًة على األرففِّ 
 تحمُل جثاميَن عّشاقِّها الموتى:

 جبراَن وغاندي ولوثر؛
بيةُ عرَف كيف   ُتجيُد الصَّ
 غْزَل وحدتِّها؛

 وأحبَّها 
 أكثْر.
 *** 

 كان يراها نجمًة  
 تسكُن الُعال 

 تملُك شعاًعا وجواهَر وأقواَس قزٍح؛
.… 

ها   فلما أطعمته من يدِّ
فنَة مِّلحٍ   حِّ

 وكِّسرةً 
 من ُخبٍز ناشْف؛ 
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 قّطَر في صحنِّها زيَت زيتوْن،
 وأحبَّها 
 أكثْر.
 *** 

 يسكُنها كان يظنُّ أن اليقيَن  
 تعرُف أسراَر البدايةِّ 

 والنهاياْت،
 سمعْت همَس حواَء آلدمَ 

 وراء الشجرةِّ األولى 
 وانتظرْت معهما

 - دون جدوى -
 دَم الخالصِّ 

 أو
 نوَر جزيرةِّ الصحراء؛ 

.… 
 فلما قرأ َحيرَتها 

 وسمَع طْرَقها الغاضبَ 
 على بابِّ بوذا والما وابنِّ العذراءِّ وزارادشْت،

 جيبِّها فّتش في 
 فوجَد عظاًما 

 لحفرّياتِّ األسالفِّ 
 وكثيًرا من السؤالِّ 

 يسكُنها، 
 احتواها بعينيه عميقتين، 

 فغاَم الدمُع على صفحةِّ العسْل،
فنًة من الرحمةِّ،  دسَّ في يدها حِّ

 وأحبَّها 
 أكثْر.
 *** 
 كان 
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 - مثلها -
 يظنُّ ُبرَج الكهرباءْ 

 نخلًة خضراَء مورقًة؛
.… 

ه   الحديُد والرَّصاْص؛فلما صدَّ
 ولسعْت أصابَعه ُشحنُة الكهرماْن، 

 عرف أنهما 
 - مًعا -

 طفالنِّ 
 يتعّلمان الحياة. 

***   
 

 فاطمة ناعوت 
 

 "عصفوٌر فوق نهر سيروان" التي ألقيُتها في حفل افتتاح المهرجان باألمس: 
 “كلَّ نهاٍر  

 أخرُج من َخبيئتي في ُقدسِّ أقداسِّ الهرم  
 آخُذ من "نفرتيتي" تميمًة  

ها في َسّلتي التي ُأخبُِّّئ فيها قرابيَن أجدادي من شموٍس وأمطار  أدسُّ
 وتعاويَذ مقدسة من أرضِّ َسيناء  

 ثم أُعرِّج فوَق نهر النيْل  
ُف من صفحتِّه رشفًة    أرتِّشِّ

ُن رحلتي الطويلَة نحو الشرْق   تؤمِّّ
/ أقطُع المحيطاتِّ والودياَن والصحاريَ   أفرُِّد َجناحيَّ

 وعند الغروْب 
 أكوُن قد وصلُت إلى َمكَمني الشرقيّ 

 أُحطُّ فوق جبل "أزمر"/ ألتقُط أنفاسي  
 أتحمَُّم في بحيرة "دوكان" 

 ومن نهر "سيروان" 
 أروي ظمأي 
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َر من سو   رة "غافر" تأتيني من المسجد الكبير  أستمُع إلى ما تيسَّ
 ثم أهبُِّط على قلعة "شيروانة" 

عر ألقضَي ليلتي    أدخُل صومعَة الشِّّ
تًة إلى ُمعارضاتِّ   ُمنصِّ

هرزوري" مع "أحمد شوقي"  “نالي الشَّ
 أنا عصفورُة القلوبِّ الكسيرة 

 أرفُع الغيماتِّ فوق رؤوسِّ الُمْتعبين  
 وتحَت أقدامِّ الُقَساة 

ّناَء لعلَّ نبتًة خضراَء تورُق في القلوبِّ الجامدة.أنثُر الموسي  قى والحِّ
 عند الفجر  

 ُأحلُِّق فوق "باركي دايك"
ُت إلى تغريد العصافير   ُأنصِّ
م حول األمِّ وطفلِّها   وهي تحوِّ

 أضُع رأسي على صدرِّها الطيب 
 فُتربُِّت على رأسي حتى أغفو برهةً 

يبَة    أناجي فيها أطفالي في أرَض طِّ
 ثم أصحو/ أقطُف زهرتين 

 واحدٌة: سوف يشُبَكها شاعٌر في جديلةِّ حبيبتِّه  
 واألخرى/ أخبُِّّئها في سلتي وأطير

 فإن مرَّ بي قبٌر  
 ألقيُت عليه زهرًة لَتدُّلَّ امرأًة حزينةً 

 على ضريحِّ حبيبِّها.  
 أنا عصفورُة الحبِّ والسالم 

 أُدقُّ أوتادي  
 حيث يلتقي العّشاُق والطيبون 

 لكنني ال أسكُن َخيمتي 
 َبْل أتخّفَى بين أوراقِّ الشجرْ 

بَّة  َت على األحِّ  ألتنصَّ
 عساَي أعرُف من أين تضرُِّبهم سهامٌ 

 تخرُج من قوسِّ الطفلِّ المشاكْس. 
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 اليومَ 
 حططُت رِّحالَي بين أغصانِّ شجرةٍ 

خان"  تميلُ  ها على صفحة "َدرَبندِّ   بجذعِّ
 حيث ناداني صوُت شاعٍر: ُكرديٍّ عراقيٍّ مصريٍّ قبطيٍّ 

 أو "إنسان"  
 قّدم لي قطعَة من الَمنِّّ والسلوى" 
 ثم قال: قبلما َتحزمين مِّخالَتكِّ 

 وتعودين إلى مصَر  
 ُخذي من أرضِّ كردستانَ 

 كأًسا من ماء الفرات 
 وُصبِّّيه في ماءِّ النيل 

 قي النهران حتى يلت
 فال يناُم ظامٌئ ظامًئا  

 وال حزينٌ 
 يدخُل مِّخَدَعه حزيًنا 

 وال شريٌد 
 إال ويجُد نفَسه  

 في حضنِّ الوطن. 
 
 

 فاطمة ناعوت 
 أديبة وشاعرة من مصر 

 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 قصائد للشاعر العراقي صالح فائق 
 

         
 الّشاعر العراقي صالح فائق . 8

 
قبل أيام .هذا ليس مهّمًا . المهّم انني  امام ظاللِّ اثني عشر طائرًاحّلقْت بعيدًا رًة اخرى هجرتني إمرأتي  م

 منذ دقائق ,تاركًة هذه الظالَل حائرًة تدوُر باحثًة عنها التصدقني عندما اخبرها بأنها طارت 
 * 

نني متانق  أمشي عند شاطىء ، أشاهُد سرطاناٍت تغّيُر ألوانها كي أل  الحظها , لكني شخص مسالم  ، ثم ا
اليوم : حضرُت قبل ساعة موكبًا لغواٍص ماَت , ضيفني مرًة الى دكاٍن لقلي السمك عند الساحل . أبهجني  

 عدٌد من رفاقهِّ الغواصين وهم يترنحوَن في الجنازة . ظننُت ذلك المشهد يستحُق الثناء
 * 

 يبتسمون صحٌف مبعثرة , في إحداها صوُر لصوٍص ، فقدوا أسنانهم ، وهم  
 * 

كل عمري احاول., بياس , تحرير الشاعر المحجور في داخلي , لكني افشل دائما . فالعالم يقاومني في  
 كل االوقات .

  *** 
سأخرُج بعد قليل الى البحر ألتنشُق هواًء مالحًا وأدوُس على قواقع خفيفة .أمس كنُت هنا , مضطجعًا وأعدُّ 

ين أألمواج وإتجَه الى مأوى للعجائز هنا. إحترامًا لُه تنحيُت جانبًا ,  نجوم منطقتي حيَن ظهَر نسيٌم جميٌل ب 
 ولم أشغلُه بأي سؤال .

 * 
 تمتدُح الفجر صباحًا , تدعوه ليمنحُك الهاما جديدا بينما ترفرُف قصائدَك وحيدة في أنحاء البيت .

 * 
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 المدن . ستتخذَك , في يوم ما , امرأةٌ زوجًا لها كي تفهَم وتحّب حياة 
لن تنشغل بعد ذلُك بأسبابِّ تسريح العمال أو تستغرَق في تأمٍل احوال فاّلحين.ستجُد جمياًل ما قلته , لسنوات 
, بعد ان تتوقُف عن هذا الكالم وأوهامُه الكئيبة وتنظُر بإمتعاٍض الى مالكمين سكارى كانوا من اصدقائَك 

 , يعودون إلى بيوتهم وهم بيكون. 
 * 

 بعيد ،حاماًل ادوات لتهريب رفاق سجناء : وجدتهم يرقصوَن في باحة المعتقل   جئُت من ريفٍ 
 * 

انا وصالح فائق كنا لسنولت في خصام واختالف.اقتنعنا في النهاية بان االختالَف غنى.على هذا.هكذا  
ى انه  نتحاور من جديد كل مرة. الزمن الذهبي في عالقتنا هي حين اكتُب قصيدة : يسوُد سالٌم بيننا , حت
 يرّتُب قهوتي صباحا ويسالني حين يذهُب إلى السوق ، ربما ليتركني لوحدي ، ان كنُت احتاُج شيئًا ؟ 

  *** 
 في طريقي الى المحيط صباح اليوم اصادُف ديالن توماس.صديٌق قديم , يغني وسط سكارى 

 أهذا ما كنَت تريُد ديالن ?  -
هؤالء الهاربين من سجن ,فقررُت أن أثمن شجاعتهم  خرجُت من قبري الغني لرياٍح وأشجار. التقيُت    -

 واحتفي بها .
 امضي وانتبُه , بعد دقائق , إلى فراشةٍ  بيضاء وكبيرة ,تحوُم حولي 

 اجلُس التعرَف عليها والبي رغباتها   
 * 

 أسافُر غدا من قريتي إلى المريخ  
  مريٌض يسكُن هناك . بدعوٍة من احد الوديان , ألقرأ قصائَد لي على احد اصدقائه وهو نهرُ 

 * 
مثل كل صباح , أبدأ يومي بتشغيل التلفزيون .ارى مشهدًا رائعًا للبحر المتوسط , والشمُس في كل مكان . 
وانا ,    ثم اخرى وثالثة   , الشاشة وتلقي علّي جثة طفٍل صغير  تخترُق  البحرنحوي  تندفُع موجٌة من  فجأًة 

ي مالبسي بسرعة , وفي هذه االثناء اجدُ غرفة المعيشةِّ إمتألت  مذهواًل , ال اعرُف ما افعُل او اقول أرتد 
بالجثث , وما زال التلفزيون يلقي بواحدة بعد اخرى , يمتلىُء المطبخ أيضًا وتبدأ المياه نقَل أخريات الى  

 غرفة النوم مع صرخاٍت وأنين .
 بصعوبٍة أفتُح الباَب وأهرُب يتبعني كلبي 

 * 
 مصاطبِّ حدائقنمُت طوياًل على 

  ومنصات بلدات ..هناك , ذات مرة , ظننتني أحتضُر.انقذتني إبتسامُة طفلٍة كانت تمّر مع أمها الحامل .
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  *** 
قضيُت نصف عمري في هذه الجزر ومدنها الملّوثة , أحببُت مزارع الرز  تعودُت على السمك المجفف  

ا مع نمٍر عند المحيط وهما كانا يتحاوران حول   وخداع الفتيات .فجأة تغيرُت حين ظهَر , ذات ظهيرة ,بوذ 
الصمتِّ وممالكه الشاسعة , مقدرة االشجارِّ على الغناء والقوارب على أإلبحارِّ .ثم جاءني في منامي نشواَن  
ويبتسُم.لم يكن يرتجُف من البرد , إعطاني برتقالة.ومأل جيوبي بحصى ملّونة. عندما إستيقظُت وجدتها في 

 لّينة , إلتهمُت بعضها في فطوري كفيَّ ,نظيفًة و 
 * 

يشبهوَن سجناء هربوا وزرافًة   ,بعضهم  عراةٌ  نائمين  أشاهُد رجااًل  أدخُل قصيدًة جديدة  المقاطعِّ  هذه  بعد 
 حزينةوهزيلة,تقُف في غرفة.أفتُح لها الباب,تخرُج ,تبتعُد وتظل تلتفُت وتتطلع إلّي . 

 * 
 اليوم , في محطٍة لسيارات أألجرة , 

 أحد الروائيين امامي  إعتقلوا
 ـ ماذا فعَل , سألُت محققاً 

 ـ هناك قتلى في احد فصول روايته األخيرة ,.نبحُث عن القتلة وأسبابهم  
 ولدينا بعض الشكوك حولُه ايضًا . 

 الروائي يبدو مذعورًا ال يعرُف كيَف يجيُب على أسئلة المحققين . 
 * 
يُط يعيُد إلّي , كّل مّرة , قميصي ناشفًا . إنُه وقت الظهيرة  أكتُب ألستنفَد حناني الى شبابي الضائع . المح  

, ظّلي صامٌت بين نسور حائرة الى أيَن تذهُب في هذا القيظ : الى هنا يصُل ظّل غابة نخيل ، الى هنا  
 يقترُب صوُت مياٍه من أألهوار وهي ترى فناءها وموت بجعاتها الحكيمة . 

 ** * 
 لحفاة نجوُت من طوفاٍن قديم بمعونةِّ س

 * 
 قناصوَن يبكوَن في اعالي ابنية 

 قبل ان ينتحروا  
 * 

 وقفُت اعوي ليلة امس فوق سطحِّ غرفتي حتى إنطفأت مصابيح الشرفات وعّم الظالُم ازقة المدينة 
 * 

لن أذهَب الى أي حرٍب النها توّسُخ جواربي .مبادئي قليلٌة في هذه الحياة , منها التحّمُم قبل النوم وتلميع  
 بدايةِّ كل اسبوع  حذائي في
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 * 
 ألتقي ، كل ليلة ، ظلمًة في غرفتي 

 تحيطني ، تغطيني حين انام مثل لحافِّ فاّلح 
 * 

أكتُب دون أسٍف أو حزن. يعرُف ذلَك أفٌق غير بعيد ونهاٌر ينقضي كّل مساء ليعوَد نهارًا آخر ، يراني ،  
سبعة آالف جزيرة ، نصفها فارٌغ والنصف  غدا، كما تركني ،جالسًا عنَد بيٍت صغيٍر قرَب قريٍة : واحدة في 

 اآلخر مكتّظ ببشٍر ال يعرفوَن ، مثلي ، لَم هم هنا 
 * 

منذ بدأُت ابيُع قوة عملي أحتاُل على جباة الضرائب واعتبرُه من حقوقي. أنجُح دائمًا وآمُل أن ابقى حتى  
 مرآة . النهاية. من هنا إحترامي لشخصي .أقولُه بوضوٍح وانا اتطلُع الى قامتي في

 * 
 وعلى نصفها أآلخر سياٌح يرقصون ، نسٌر يحوُم فوَق سفينٍة نصفها غارقٌ 

 يطلقُه بعد رجاٍء مني . ، ثم يقنُص طائرًا صغيراً 
 بما يملُك لي , علّي أن أنتظَر متى يموُت :   انا مسروٌر اليوم ـ أوصى أحد جيراني
 يسبح امامي ويبتسم . فيتطلع الي تمثال ، تفرحني هذه الوصية وتضحكني ايضا

 * 
 أحتفي بالصيف بأكثر من قصيدة

 بتلويحٍة من نافذة غرفتي , بقبالٍت مرسلة من امام بابي وكأني عاشقة 
فيه يرحُب بي اي ساحل , سحٌب منخفضة , عابرة , وتحترُم وقت تأمالتي . الصيُف اصواٌت , الفاٌظ ,   

لزيارة سنو  القديم  يغريني نزوعي  , حصاها  دفُق مخيال .صيفًا  ازهارها  دعوٌة من  ملبيًا   ، ات من ماضي 
 واشجارها الشاهقة . 

  *** 
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 حصان مجنح في طائرة  
 * 
 انا في حديقٍة بالبيجاما  
امامي قردان يلعبانِّ الشطرنج . ال اتطلُع اليهما , هذه لعبة خطيرة عن الحروب والحكام . غادرت غرفتي   

طبقا طائرا يحمل نملة من كوكب آخر لتلقي قصائدها الجديدة    قبل ساعات كانت تعج بفلكيين ينتظرون 
على شعراء السواحل في هذه االرض . ساقرأ في حضورها ايضًا قصيدة اخفيها اآلن في كّمَي عن شخير  

 رجٍل في غرفتي ولم يكن فيها غيري : لم اكن نائما 
 * 

افقد رغبتي في الضحك حين اتذكُرهذا كله وانا في طائرة فارغة تقريبا . فجأة ينفتح احد  األبواب , يدخُل  
حصاٌن مجّنٌح ويسال عني .عندما يدلونه علّي ، يتقدم الّي , ينحني , ويقدم لي حقيبتي اليدوية التي فقدتها  

لعصابات في الجبال : يخبرني ان الرياضيات  قبل اعوام وفيها حفنة اكاذيب عن تحرير المطارات وشن قتال ا
 تعالُج الربو وآآلم الركبتين. اشكره , يذهب الى ذلك الباب  ، يختفي  

  * 
 انا في حديقٍة بالبيجاما . سوَف افوُز اليوم في سباق للكالب ، الّن الطقس مشمٌس .

العشاء في مطعم لسفراَء كانوا قراصنة    لسُت قلقًا, فكلبي في المقدمة دائمًا ويعرفني , اذا فاز , سادعوُه الى 
 . سوف ابتسُم هناك . رغم اني نسيتُه منذ بعض الوقت .

  *** 
 عند عودتي من العاصمة الى جزيرتي 

 لّوحت لي سيدة جميلة من شرفة ، لم التقيها  
 قالت : اشكرك جدًا ، ولم افهم السبب 

 حصلُت منها على عناٍق وقبلتين 
 * 

 امشي في ليلٍة معتمة 
 رشدني نجمٌة الى ضاحيٍة مشهورة بفالسفة ت

 وفنانين , بشعراء ومغنين 
 هناَك اصادُف مؤتمرًا لتماثيلِّ مدنٍ 

 حين ادخُل القاعة , تقُف وتستقبلني بهتافات  
 وتصفيق .

 اجلُس وانا مطمئٌن الى رفاٍق حولي
 ثم يدخُل جدوٌل صغيرٌ 
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 ويجلُس قربي . 
 * 

 حقيقية ألولِّ مرةترى صورتَك ال، ان تحّدق في اعماقِّ بئر
   ومنسّي في وسطِّ مدينة يصدمك ذلك , تبدو وكانَك منحوتٌ 

  *** 
ال استجيُب الي    لسُت صارمًا مع احد, ودوٌد مع عمال سكك الحديد لكني اصّر على عزلتي في البيت.

فهي من نحاس وتغّرد وقت الفجر ثم تصمُت حتى    سبب لمن يطرُق بابي حين اكتب. بالبلي ال تزعجني,
 غدال
 * 

هناَك من يبكي خارج بيتي ، دون اي اعتباٍر لوقتي ومشاعري . من صوتهِّ يبدو كانُه كهٌل . افتُح الباب ، 
 اخرُج ،  ال احد ..اعوُد الى البيت ، اغلُق الباب فيبدأ البكاُء من جديد 

 * 
جاءت : اظنها مستاءة  سياتي يوم تتكوُم روحي امامي تعتذُر بحياء تسالني ان اسمَح لها بالذهاب الى حيُث  

 مني او متعبة.لم تعْد تطيُق حنينها الى ارضها االولى .  طبعًا ، من ناحيتي ، ساوافُق على رغبتها االخيرة 
 * 

أتجنُب البقاء لياًل في البيت.أجوُل في مقبرٍة , حانٍة وساحل.أعثُر على نقوٍد.,.هاتٍف نسيه أحدهم ، كتاٍب ،   
م أنتبُه الى ظّلي يتضوُر جوعًا ويشكو من آآلم ساقيه فأحملُه على ظهري وغراٍب مريٍض في قارب محّطم ث 

 ، مضطرًا , الى البيت 
 * 

هناَك شخٌص في داخلي يطالبني , كل يوٍم , بكتابة قصيدة . أكتبها , يعود في اليوم الثاني ويلّح أكثر .  
 بهدوٍء آكُل أآلن من رغيف أألمس وأفكُر ما أفعُل حول هذا .

 
   صالح فائق

 بريطانياشاعر عراقي مقيم في 
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ائغ   قصائد للشاعر عدنان الصَّ
 

       
ائغ. 9 اعر العراقي عدنان الصَّ  الشَّ

 
 بطاقة حب 

 
 أزيحي الحجاَب عن قلبكِّ 

 يتجلَّ لكِّ قلبي.. 
 جالل الدين الرومي

 ...... 
 تأخَر البريُد هذا الصباح 

 ،  وغبارِّ العجلةِّ األملِّ ذاتِّ المحركِّ القديموظلَّ قلبي معلقًا بين القنابلِّ
 ما الذي سيأتي؟ 

 غباُر شعركِّ يتناثُر عبَر هذهِّ المفازاتِّ الشاسعةِّ 
 مستصحبًا معه أسراَب الحمامِّ الزاجلِّ وقطعاَن النجومِّ 

 ورسائل األصدقاءِّ تأتي متقّطعًة..
 وروحي يحاصرها الحنيُن والشظايا.. 

 كْم قنبلًة عليَك أن تحصي 
 لتقوَل: انتهتِّ الحربُ 

 وكْم زهرًة عليَك أن تقطفَ 
 لتقول: يا للربيع 

 يا قلبي، 
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 يا مدينة بال عصافير 
    كْم تحتاُج من الكلماتِّ لتقول لها: كْم أحبكِّ 

 كْم من األحزانِّ عليك أن تعتصرَ 
 من أجلِّ خلقِّ قصيدة فرح.. 

 أيتها الحربُ 
 يا رحَم الحياة المتورمَ 

 يٍء:زرعنا في أحشائك كلَّ ش
 طفوالتنا، وأمنياتنا، وقصائدنا، ومخاوفنا، وأعمارنا القلقة. 

 من أجل أن تنجبي ذات صباح منّدى 
 طفَل السالم القادم 

، على ُبْعدِّ ساعي بريد كهٍل، من فرحي  أنتِّ
 ياه.. كْم أنتِّ بعيدة إذن؟ 
َر حنينكِّ عني   ما الذي أخَّ

 قلُت: ربما ساعي البريد 
 وجاء

 الرصاصِّ ربما أزيُز 
 وهدأ اآلن كلُّ شيء..

 ربما...
� � �� � 

 مضيُت أبحُث عن شموٍع وحنيٍن يليُق بكِّ 
 حجزُت القطاراتِّ والمحطاتِّ وظالَل الشجرِّ 

 قّلبُت كلَّ بطاقاتِّ العالمِّ بحثًا عن أسمكِّ 
 آٍه...

 ما أطوَل صبري 
 وما أضيَق القلب 

   وما أبعدكِّ عني هذه الليلة
 � 

 عدنان الصائغ 
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 البحر قصائد 
 
 لي أبحُث عن البحرِّ  ما

 وهو بين أصابعي 
 أقصُد: شعركِّ 

 بغداد 
 عندما لْم يرني البحرُ 

 ترَك لي عنواَنُه:
 .. وغادرني  زرقَة عينيكِّ 

 بغداد 
 هرعْت إلى غرفتها 

 لتردَّ على رنينِّ الهاتف الذي
 كانْت أمواجُه ترتطُم بالصخورِّ 

 والمرايا  والجدرانِّ 
 وتتشظى في األثير 

 َسَكَن البحر رفعتِّ السماعةَ عندما 
 بغداد 

 باإلحباطِّ  من أجلِّ أن ال يصاب البحرُ 
 حين تهجرُه المراكبُ 

 يغطي جراحاتهِّ   أن .. مثلي .. تعّلَم 
 بزبدِّ النسيانْ 

   أيتها الفكرُة الالبطةُ 
 في حوضِّ اللغة كسمكٍة عنيدةٍ 

 أحاوُل أن أتتبَع مساركِّ في خطوطِّ الماء
 قين وتزل فتبتلُّ أصابُع ذهني

 ماذا أفعل؟
 إذا كانْت أوراقي ال تسُع البحر

 
 عدنان الصائغ 
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 صباحات الحب 
 

 صباحًا لعينيكِّ 
 إنَّ القصائَد تغسُل في نهرِّ دجلة، أحزانها.. 

، مبهورةً   تتمّدُد فوق الحشائشِّ
.. ووجهكِّ   بضياءِّ الصباحِّ

 َمْن أيقَظ الورَد من نومهِّ..؟ 
 الندى..؟

 أم يدي..؟
، نرجسةً وهي تقطُف من    غصنِّ الوجدِّ

 لتحيةِّ هذا الصباحِّ 
 فتبتسمين بدلٍّ لذيذٍ 

 باألقاحْ  ..  ياحلوتي ..ويمتليُء الدرُب 
..  صباحًا لعينيكِّ

 مازاَل بين دمي، والبالدِّ 
 يموُج هواكِّ 

، هذا القصيُر، األنيُق، المهّذُب...  لماذا إذا انساَب خطوكِّ
 فوق شوارعِّ روحي

 ماَمهاأحسُّ بأنَّ البراعَم تفتُح أك
 وتشبُّ إليكِّ 

 أحسُّ بأنَّ حدائَق قلبي 
 تفّتُح للناسِّ أبوابها 

... ال تنتهي!   وأنَّ صباحاتِّ عينيكِّ
 

 ائغ عدنان الصَّ 
 خيبات

 
 انتظرُت األغصاَن الجرداَء حتى أزهرْت 

 والراياتِّ المنّكسَة حتى انتصبْت 
 لكْن ما أن تكّوَر الورُد حتى قطَفُه غيري 
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 الراياُت حتى تركتني على الرصيفِّ وما أن سارْت 
 ومضْت تشُق طريَقها وسَط الهدير .. إلى باحة القصر 

 وانتظرُت السفَن المبحرَة حتى عادْت 
 لكن ما أن نزَل البحارُة والمسافرون 

 لم أجْد من يعرفني 
 وقرعُت الزنازيَن حتى ُفتحْت 

 لكن ما أن خرَج السجناءُ 
 للحريةِّ فاتحين أذرَعهم ورئاتهم 

 حتى جروني من ذراعي ورموني فيها 
 

 عدنان الصائغ 
 

؟  المطر في الشوارع.. متى أراكِّ
 

، يسقُط مثَل الندى   كان قلبي على العشبِّ
 يقّبُل كلَّ الزهورِّ التي...

 تركتها خطاكِّ على الدربِّ 
 حين تمرين في حّينا 

 حلوًة.. حلوةً 
 مثل شمسِّ الصباحْ 
...  سالمًا... لعينيكِّ

زها البرتقالْ إنَّ   النوافَذ طرَّ
 فاتركي لي يديكِّ 

.. والثرثراتِّ   فللعشبِّ رائحُة الوجدِّ
 إذا ما مررتِّ على القلبِّ 

 هامسَة الخطو..
 فوق الرصيفِّ المطّرزِّ باآلهِّ 

.. مشمسةٌ   كلُّ الصباحاتِّ
.. نمضي   ومع الريحِّ
 نمّشُط َشعَر الشوارعِّ 
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 نغسُل بالمطرِّ العذبِّ 
 نافذَة الكلماْت 

 َن مسرعةً لماذا تمري
 ؟ ...موعدٍ  عن �  دقائق بضعَ   �هل تأخرتِّ 

 أم تخافين ياحلوتي 
 أن يبّلَل فستاَنكِّ المدرسيَّ نثيُث المطْر!؟

 أنا قلبي مع المطرْ 
 يبّلُل كلَّ الفساتين 

 كلَّ الضفائرِّ 
 كلَّ الدفاترِّ 
 كلَّ الشوارعِّ 
 كلَّ الشجرْ 

 فأتركي لي يديكِّ 
 أتركي لي يديكِّ 

 الحدائقِّ مملوءٌة بالزهرْ فكلُّ 
 

ائغ    عدنان الصَّ
 شاعر عراقي مقيم في لندن 
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 وقصائد أخرى    كلمة القلب قنديٌل محتمل
 

         
 . الّشاعر البحريني قاسم حّداد10

 كلمة القلب قنديٌل محتمل 
 

 للدين أن يتحرر من اإلنسان،
 فقد بالغ هذا في اإليمان بأن هذا الدين

 وحده .. له 
 وحده ضد العالم.

 ٭ ٭ ٭ 
 قوة الشحن الديني، التي تحشد مشاعر الناَس ضد سلطة ما،

 هي نفسها القوة التي، بعد حين، سوف تحشد الناس ذاتهم لمناصرة السلطة نفسها. 
 ٭ ٭ ٭ 

 يظهر الدين ضعفه وخسارته 
 على أيدي من ينافحون عنه بالقوة.

 ٭ ٭ ٭ 
 الدين هو ما تعتقده 

 ك.وليس ما يعتقد 
 ٭ ٭ ٭ 

 كان النبي يحتاج قدر أكبر من النوم، 
 لكي يزيح عن كواهلنا عبء الكوابيس.

 ٭ ٭ ٭ 
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 أعرُف أن الدين هو بمثابة عامل يساعد على حب الحياة،
 ومواصلتها،

 لماذا لم أعد، أشعر بذلك منذ »هؤالء«؟ 
 ٭ ٭ ٭ 

 رجل الدين، شيء آخر
 غير الدين،

 فهو، بالمعنى التقني، 
 دينًا. ليس 

 والدين ليس رجاًل.
 ٭ ٭ ٭ 

 حتى األنبياء 
 تحتم عليهم اإلصغاء لنصيحة للا 
 بتجنب الفظاظة وجالفة األخالق،

 ألجل نجاح رسالتهم في الناس.
 ٭ ٭ ٭ 

 كلما طالبتم النبّي بإعمال العقل والفكر في رسالته،
 جردتموه من سلطته/ رسالته العفوية الوحيدة 

 صدر عنه: وسّره الغامض الجميل الذي ي
 القلب. 
 ٭ ٭ ٭ 

 كلمة القلب قنديٌل محتمل، 
 وكلمة الحنجرة خنجٌر وشيك.

 ٭ ٭ ٭ 
 أحيانًا،

 الخطأ، ما لم تعترف به، يكون خطيئة، 
 وأحيانًا يكون جريمة. 

 ٭ ٭ ٭ 
 أنت ال تجامل الدين، إذا حاولَت أن تفعَل ذلك مع رجاله.
 .إنه غالبًا أكثر صراحة منك، فيما رجاله أكثر جرأة عليك 
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وتطاواًل عليك. خصوصًا عندما   تطلبًا  أكثر  فيما رجاله سيدون  الحب،  بفعل  إليك  يتقدم  الدين  ربما ألن 
يتصرفون بوصفهم سلطة، ويصدرون من قوة تنقصك، أو باألصح قوة يجري )بدعم من لدنهم، إذا لم يكن  

 بفعلهم أو بحمايتهم( تجريدك منها. 
تكن واقعًا في ما يشبه الخطيئة( إذا توهمت أنك تستطيع المجاملة من  لذلك ستكون مجانبًا الصواب )إن لم  

 أجل تفادي المجابهة. 
 في وقت ليس مطلوبًا منك مجابهة أحد، كلما تعلق األمر بالدين. 

 َصالتك ليست لهم. 
 َصالتك له.

 ٭ ٭ ٭ 
 كلما خسرَت، سيكون الدين على أهبة االستعداد لتعويضك.

 واإلحباط، سوف ينتشلك الدين من براثن يأسك.وفي حاالت الفشل 
 حتى في لحظات تفجر معاناتك بالظلم واالستغالل، لن يتركك الدين وحدك في تلك البراثن. 

في هذه األثناء ستحصل سلطة السياسية على صكوك براءة مجانية، ولن تكون، هذه السلطة، بحاجة لمزيد  
 دهور إليه واقع الحال.من الذرائع لتبرير االنحطاط الشامل الذي يت

 وكلما َقُصرْت المسافة بين الدين والدولة، تفاقمت الخسارات في المجتمع. 
 خسارات، ربما تقُصُر الدولة كلها، والدين برمته، عن إيقافها أو معالجتها، أو تفادي نتائجها.

 ٭ ٭ ٭ 
 المتعصب الديني دائمًا يرى الشيطان في الطرف اآلخر. 

 إلى أن يقع ضحية الوهم بأنه نائب للا على األرض، لكي ُيحيي وُيميت. وهو سرعان ما يتفاقم 
 لكنه ال يريد أن يعترف أنه هو أيضًا طرف آخر، كلما أمعَن في تعصبه. 

 ٭ ٭ ٭ 
 العصاب الديني ضرٌب من مرض الكلب، 

 سرعان ما يفتك بصاحبه. ويظل وحيدًا بال معين،
 فاهلل َيجلُّ عن الَدنس. 

 ٭ ٭ ٭ 
 الدولة الدينية، سوى النظام السياسي الذي يتالعب بالدين. ليس أسوأ من 

إنه ذلك النظام الذي يمتهن توظيف القوى والَمنازع والمذاهب واالنفعاالت الدينية، في سبيل تحقيق المآرب 
 المدمرة إلنتاجية المجتمع وخلخلته حضاريًا.

براليتها، وديمقراطيتها، لكي تذهب بنا إلى ألسنا، في حياتنا العربية، نواجه مثل هذه األنظمة التي تعلن لي 
 أكثر أشكال االضطهاد بشاعة وضراوة؟ 
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 ٭ ٭ ٭ 
رجل الدين، الذي سهر عمره على صقل أخالقه المثالية، نتمنى عليه أال يزعمنَّ لنا، )إذا هو انخرَط في 

وطه األخالقية،  الشأن السياسي( أنه سيحافظ على سلوك تلك األخالق. فهو ال يستطيع أن يعمل هنا، وبشر 
 لكي ينجح سياسيًا. ثمة نقائض كامنة له على الجانبين. 

في الدين، يفترض، أنك تعتمد فعل العطاء بال مقابل، وفي السياسة مهمتك الرئيسية هي أن تأخذ، تأخذ 
 فقط. وفعل )األخذ( السياسي هو، في المطلق، عمل بال أخالق.

 ٭ ٭ ٭ 
لحظة تأسيس دولتهم، وفي منعطفات تجاربهم، كانوا عرضة لشراك تلك النقائض حتى األنبياء، إذا تأملنا في  

التي ينصبها السياسيون من حولهم، بغية استصدار النصوص التي ُتَجّوز السلوَك السياسي مقابل األخالق  
 الدينية. 

جاهزية  هل قلنا ذات مرة، في غير مكان، إن رجل الدين، إذا جاء إلى السياسة، مطالب أن يتخلى عن  
 األجوبة، ويتوقع األسئلة األخرى؟ 

 ترى هل يقبل رجل الدين األسئلة األخرى، مثلما يقبلها الدين في جوهره؟ 
 ٭ ٭ ٭ 

ذلك   قلقًا من فضيحة حريتك خارج  ثقة وقناعة بمبادئه، لكن  يسعى إلقناعك باالنخراط في سياقه، ليس 
 السياق.

 عيه، أماًل في سوقك لسياق ذلك القطيع. لكأنما طبيعة القطيع هي ما تجعله ال يتوقف عن س 
 ٭ ٭ ٭ 

إلى أخالقيين بال غاية وال مصالح   نحتاج  لتدبير شؤوننا.  السياسيين  للمزيد من  في حياتنا، لسنا بحاجة 
 وليسوا حماة للدين. 

 السياسيون المحترفون فاسدون بالفطرة، وحماة فساٍد بالخبرة.
 التستر والترميم والمقايضات.  األخالقيون األحرار فضائحيون، ليس من صفاتهم

 في حياتنا، أيضا، تتفاقم المقايضات، 
 حتى الحضيض،

 حيث سياسة:
 »أسكت عني، أسكت عنك«.

 ٭ ٭ ٭ 
زعمك اإللحاد، والجهر به، يعني في العمق، اعترافك، أو باألحرى إيمانك بوجود للا. وأنك ال تريد أن تصدق 

 ذلك. 
 وجوده، بل يؤكده.غير أن موقفك من جهة إلحادك، ال ينفي 
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 إبليس هو اآلخر، لم يذعن له، فيما كان للا أوسع حكمة عندما ذكر إبليس وموقفه في محكم كتابه.
 أال يمثل هذا ضربًا من اعتراف متبادل بالوجود؟

 ٭ ٭ ٭ 
صالتك هشة إذا كانت مخافة من النار، ومسموعة إذا كانت تضرعًا إلى للا، لكنها قد تكون مقبولة فقط  

 إذا كانت صقاًل لصداقة الروح.
 الصالة هي مشاعر مجانية مطلقة، ال تنتظر المقابل، المكافأة.

 لكي ال تبدو في صورة نفاق: »أعبدك كي ال تعاقبني ولتمنحني كل عطاياك.. وحدي«.
تخيل نفسك جالسًا تحت شجرة تشكرها على الثمر، أو على الساحل لشكر البحر على السفر، وتحت السماء 

 كرها على المطر.تش
 الصالة فعل حب مجانّي سوف يفقد جماله إذا أنت تقدمت به خشية وخوفًا ومذلة. 

 للا يحبك ألنه كذلك.
 حيث: للا محبة.

 ٭ ٭ ٭ 
 ما الذي تعارضه بموقفك هذا،

 الشعب ال يراك والحكم ال يسمعك.
 ما الذي تعرفه بالضبط؟ 

 تريد.سؤال يتوجب أن يسبق ثقتك بأنك تعرف ما 
 مثاًل: هل سمعت عن »إرادة الرؤية«؟ 

 ٭ ٭ ٭ 
 السياسي يفكر مجردًا من التاريخ، 

 المناضل، على العكس، 
 التاريخ هو دليُل عمله وقنديل مستقبله. 

 ٭ ٭ ٭ 
 ليس الضجيج بدياًل للكالم 

 الذين يقترحون علينا مهرجانات الكالم
 بديال عن الجهر والبوح 

 يقعون في الخطأ،
 قع ومن يقبل المستن

 بدياًل عن البحر يرتكب الخطيئة، 
 فاالحتقانات المؤجلة التي ال ترحم أحداً 
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 ال أحد يقدر على تفاديها. 
 ٭ ٭ ٭ 

رأيتهم في مساء كئيب، يستفردون بالَفـَرس التي استعصْت عليهم في الزمن الصعب، حيث أخفقوا في اقتيادها  
 إلى إسطبالت االمتثال وعربة الطغاة.

 يولمون بها، لتجهيزها لزرائب القطيع.  وفي زمن الوهم جاءوا
 رأيتهم كما في محفل عجزٍة ُيجهزون على جثٍة وشيكة. 

 غريزة القلب دليلك الذي يرى لك.. وينظر إليك.
 *** 

من بين سرب طويل من المتقدمين لبيت المظالم، عليك أن تصغي لوجيب الدم في أوردة الصامتين، ممن  
 شحاذة، وليس لهم معرفة بالغايات وال خبرة في الوسائل.ال يحسنون الكتابة، وال يدركون ال

 ٭ ٭ ٭ 
 ليس أن تقبل الفكرة، 

 لكن أن تشّك في الطريق والوسائط. 
 *** 

في الشخص ميٌل أوٌل إلى الحرية، يذهب إليها منذ النسيم األول، والضوء األول، والصوت األول. وما إن 
الكبح التي تتناسل مثل الطحالب، فتحول حياته مأزقًا،  يمسك بطرف حلم حريته سرعان ما تصرعه سلطات  

 ليوشك على السؤال:
 تلك حرية أم جحيم.

 
 شاعر بحريني 
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 عطشى المحرق 
 
  ينتظرني عند جسر للا غير الماءال

 وهو ذريعة العطشى. 
 لم يعد لي في المحرق 

 غير وهٍم يستعيد طفولتي 
 ويرمم المعنى 

 افيا التاريخ وال أدري لماذا تنتهي جغر 
 عند الفقد 

 أو.. ماذا أريد
 وجنة الذكرى وماء الروح 

 والجرح النزيف
 وما تبقى من مدينتنا 

 التي ليست لنا 
 سأنام بين الجرح والبيت القديم 

 وقلب حبي
 والشظايا 
 والبقايا 

 مثل ذئب الحزن في تاريخه 
 سأناُم،

 ال أحالم 
 ال أمل يؤانسني لكي أنسى 

 المحرق وأذكر أنني طفل 
 ضائٌع في خوفه مثل السديم 

 كل مدينٍة وهمٌ 
 وكل جزيرة قبٌر وشيك 

 ماذا يريد الماء من أحواله
 ولَم المحرق، منقذ الغرقى، 

 يحاصره الحريق. 
 ليس لي بيٌت هنالك
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 غير نار الذكريات 
 ومولدي الكونّي في بيت البكاء
 وعندليب الجرح والسلوى األخيرة 

 ليس لي غير احتماٍل واحدٍ 
 ينهض القتلى من النوم المؤقتأن 

 كي أصّدق أن لي في أصدقاء للا
 جسٌر بين مرتجفين يكتشفان 
 أني ساكٌن خوفي.. كذلك.

 
اد  قاسم حدَّ
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 الغزاالت في وحدة الفتك
 

 كنت في شهوة الخميرة وحدي
 الفتيات يخلطن أحالمهن بزيت التآويل

 تنورهنَّ يجدلَن أسرارهنَّ ويوقدن 
 لعل الخميرة تسمع تنهيدة القلب 

 أو رعشة الصدر تحت القميصة والقيد 
 ترأف بهنّ 

 وترمي رغيفًا على خمرة الصبر.
 الفتيات يفرحن في غمرة الفتك

 هذا إنائي أقيس به طينة الوقت 
 أحسو به وردة الخبز

 أغوي الغزاالت 
 يسكرن قبل اكتمال القتال 

 وقبل اختالج الهواء
 الروح في الحب  يمّرغن حرية

 وحدي أغّير طين الجسد.
 *** 

 الجنادب تتنزه في أصابعي 
 وأنا ذاهب إلى النوم 

 أشد عربة المباهج على صافنات المخيلة. 
 تنهمر أزهار الثلج في خطواتي،

 وأعطي للبياض الطاغي قوسًا من قزح الطبيعة. 
 كأن ليدي أقالما كثيرة، 

 يمرح في ذهب األحالم والجنادب مخدوعة بطين األصابع الذي 
 وزجاج الجنة. 

 طين ال يعرف النوم،
 وال يغفر 
 وال يلين. 

 *** 
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 وحده يعرفني
 فيما أعبر شارعه المزدحم المعتم الشجاع 

 ال مالمح لي 
 ال أحداق تصرُّ على الدخان 

 ومن غير فرهدة األجنحة 
 فارًَّة من البراثن 
 يعرفني الحزن 

 ويدرك اكتراثي العابث 
 أخطائي بالغفران بمن يسبقون 

 وحده الحزن يعرف
 في انتحابي شخصًا يتعب 

 دائما يتعب 
 لكنه ال يكف عن تجرع األلم 

 عالجًا لوحشة الطريق 
 وحيرة األسئلة 

 وادعاءات الليل الباطلة
 وحده

 وأنا وحدي. 
 

 قاسم حّداد
 من البحرينشاعر  
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 غربة الكالم

           
 الجزائرّية د. زينب األعوج . الّشاعرة 11

 
 غربة الكالم

 
 لمن نعتذر ؟؟؟ 

 لدمع الحمام 
 لدم الغمام 

 لحكمة المجانين المحنطة 
 في خوابي الحرام 

 لصمت الموسيقى تعلن 
 الحداد .. الحداد .. الحداد

 للغة عابرة تتبرج سهوا
 لمحفل القهر

 تلبس الوحش أجمل حلة 
 تسامر المعلن والمجهول !!!

 . خراب خراب .. خراب .
 ينكمش النور في عيون طفولة

 يرحل الزمن عبر دمها 
 يتدحرج بين ظالل 

 تجر أسرارها نحو العراء 
 وال نسمة عطر خفي  ال غصن يحتويها
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 زمن يسحل زمنا 
 يشرع قلبه المنطفئ 

 لرقصة الموتى
 نبض أنفاس طائشة   يستدرج

 تغوي الريح في مداراتها 
 تهز سالالت لم تعمدها 

 وال دفء الجدات الصغيرةال التفاصيل 
 يتسلى بوجه النسيان  كلنا جندي مجهول

 لمن نعتذر؟؟؟ 
 لتربة أدمينا أهازيجها 

 وما نبت فيها من أوشام 
 لحجر فضحنا سر صبره 

 حد قتل الحنين 
 لمن نعتذر؟؟؟ 

 يسر جدي .. يا قرة العين 
 غربة الكالم .. 

 أقسى من غربة المكان 
 وقبل كل كالم

 كان هناك كالم!!! 
 عتذر؟؟؟ لمن ن

 واألبواب موصدة
 والجرح يتخثر أكثر 

 كم من العيون نحتاج 
 لننظر أو نرى أو نتمعن 

 في سحنة زمن ال نليق به 
 وفي ظل عمر ال يليق بَِّنا. 

 
 د. زينب األعوج 

 شاعرة من الجزائر تقيم في باريس
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 وقصائد أخرى  ُصَورٌة المِّر َأٍة ال ُتن َسى

       
اعر المصري 12  أحمد الشهاوي . الشَّ

 
َسى   ُصَورٌة المِّر َأٍة ال ُتن 

 
 َتامٌَّة في َجَمالَِّها 

َجٌة في ثمارَِّها  َلٌة في َعْقلَِّها، َناضِّ  َكامِّ
نَّها َزْهَرُتهُ  يَها النَّْهُر ألِّ  ُيَناغِّ
 َوَيْتَبُعَها الَقَمُر ألَنََّها اْبَنُتهُ 
 َغُل َعْن ُسوق الحياةِّ. َنارِّيٌَّة َوَحارَِّقٌة، مائيٌَّة َتشْ 

ي َوُتَفرُِّج.   ُتَرابِّيٌَّة ُتْلهِّ
ُتَطلَّ  ُتْنَسى، َواَل  ، ال  ُق في  َسلِّيلُة نَِّساءِّ الَعَربِّ في سطوتهنَّ الَقْلبيَّةِّ، َوُسْلَطتِّهنَّ الروحيَّةِّ، َوُحُضورهنَّ اآلسرِّ

َقٌة َصُدو  ، ُتْشرِّق وال َتغُرُب، َتُصوُن َوُتَصاُن، ُمَصدَّ ْشقِّ ٌق، َتمَّت َمَحاسُنها، َجاَدت الُمْزنِّ بذكراها، َوَوَصَفها  العِّ
 َطائٌِّر في سمواتِّهِّ بَِّأنَّها َأْجَمُل َخْلقِّ للاِّ، َوأَْعاَلُهم َمَكاَنًة َوَشْأًنا. 

 اَل ُيْجَهُل َنَسُبَها 
ُد، َوإلَ  ْشقِّ َتْنَتمِّي، إيَّاها ُأريُد، َوَلَها ُأْنشِّ ُر، وإلى العِّ  ْيَها َأْنُشُد، ُتْرَجى َوال ُتْتَرُك، ُتوَصُل َواَل ُتْهَمُل.  إلى الُعاَل َتْنَحدِّ

َل َمرٍَّة، َرَأْيُت َشَفَتْينِّ    –عند الَعَربِّ    –وإذا كان الُحبُّ   داًء، َفُحبُّها َدَواٌء، ولذا َداَنْيُتها َوَقاَرْبُتها. َوَلمَّا َجاَلْسُتَها َأوَّ
، ُهَما َتجليَّانِّ للَقَداَسةِّ،  :إِّلهيتينِّ ُر الَعربيُّ اعِّ َما َما َقال الشَّ  َوَأْنَشدُت في َحْضَرَتْيهِّ
ي  ْنســَاُن َآَخَر َيْشَتهِّ  إَِّذا َقبََّل اإلِّ
 َثَناَيــاُه، َلْم َيْأَثْم َوَكاَن َلُه َأْجَرا
 َفإْن َزاَد زاَد للُا في َحسـََناتِّـهِّ 

ْزَرا  َمَثاقِّيَل َيْمُحو للُا َعْنُه بَِّها الوِّ
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(.َلْسُت َأْجهَ  يَزْت من ُلؤلٍؤ َمْكُنونِّ ْثُل ُلْؤلؤةِّ الَغوَّاصِّ مِّ  ُل َوَفاَءَها، )َوهِّي َزْهَراُء مِّ
ْمُس، ْدرَُّة الَعَذاَرى، َكلِّْفُت بها، َوَغَلَب َعل يَّ ُحبُّها، َوَلْواَل  هَِّي َأْحَسُن َمْن َتَراَها، َأْكَمُل النَِّّساءِّ ُحْسًنا، َكَأنَّها الشَّ

ُس   فِّْكرَِّها َلُجْلُت في َمَنازِّلَِّها، َوُطْفُت َسَماواتَِّها، َوَدَخْلُت َباَبَها اَل َأْخُرُج َأَبًدا.َوَساوِّ
ٌر، َطَلْبُت َوْصَلَها، َوُمْنذُ  يها، َوَيمِّيني َلَها، هَِّي َجُموٌح، َجَسُدها َباهٌِّر َعطِّ َذاَك الطََّلبِّ    بَِّنْفسي َأقِّيَها، َوُبُروحِّي َأْفدِّ

َغالَِّها بالزََّمانِّ الذي َصَرعْتُه في ُكلِّّ َجْواَلتِّهِّ، أراها بَِّقْلبِّي، َأْقُفو َأَثرَ َوَأَنا َحْيرَ  ْنَدَها  اُن مِّْن َكرَِّها َوفرِّها، َواْنشِّ َها، عِّ
ْندِّي. َوَلْسُت َألذُّ الَعْيَش ُدوَنها. ْكَراَها عِّ ْكُرُها َوذِّ  ُروحِّي، َوذِّ

 إالَّ بَِّمْرَآَها.   ال يطيُب َقْلبِّي َواَل َتَقرُّ َعْيَنايَ 
 َرَمى الَجَوى ُفَؤادي. 

، َتفِّي إَذا َوَعَدْت، َوُتْدرُِّك إَِّذا َقَصَدْت، َواَل َتْأَسفُ  ، َعالِّيُِّة الَمْفَخرِّ رِّ  هَِّي طيَِّّبُة الُعْنصِّ
، َأْجَمُل نساءِّ َعْصرَِّها،  –كثيًرا   -  بَِّشَهاَدةِّ الَكائَِّناتِّ َجميًعا. َعَلى َما َفَقَدْت مِّمَّا ُهَو َظاهِّرٌي َمادِّيٌّ

ي إَِّلْيَها، َأَجالُِّسَها كثيًرا، َفُيَهيُِّجنِّي   َوَأَحَسُنهن َأَدًبا َوَكَمااًل، َشَغْفُت بَِّها، َوَتاَقْت َنْفسِّ
ًدا َيْجَمُعَنا، لكنَّني ُأرِّيُد َأنْ  ُر َعَلى الُخلُّوِّ بها، َرْغَم َأنَّ َبْيًتا َواحِّ وُق َواَل َأْقدِّ نكوَن ُروَحْينِّ َحَلْلَنا َبَدَنا، َوَسمِّْعُت   الشَّ

اعَر العربيَّ َيُقوُل لي:  الشَّ
يبـًا َأنَّ َبْيًتا َيُضمَُّني   َأَلْيـَس َعجِّ

 َوإِّيَّـاكِّ ال َنـْخُلو َواَل َنَتَكلَّــُم؟ 
َوَى أَْعُيٍن ُتْبدِّي سـََرائَِّر َأْنُفسٍ   سِّ

يع َأْنَفاٍس َعَلى النَّارِّ ُتْضَرمُ   َوَتْقطِّ
رُ  َوَتْسقِّيَنني،  َتْشَرُب  بِّها.  َلُجْدُت  َتْرويها  َحَياتي  َكاَنت  َلْو   ، كِّّ بالشَّ َها  َوَوَلعِّ َسَخائِّها  َرْغَم  الَعْطَشى  وحِّي  هَِّي 

، َعْذَبةُ  قِّ يَدُة في َسْمتَِّها، الُمَتَكلِّمُة في َصْمتَِّها، الَبهيَّة في َطْلَعتَِّها، َسْهَلُة الَمْنطِّ ، َما  فَِّداُؤها، هَِّي الَمدِّ يثِّ  الَحدِّ
 تي بَِّكفَّْيَها. فِّي َقْلبي َغْيُرَها، َأَنا اأَلْشَغُف بَِّمن هي اأَلْكَرُم، في َقْلبِّي َحرٌّ اَل ُيْطَفُأ، َوَلْسُت َأْخَشى َأْن ُتُكوَن َمنيَّ 

اَعةِّ التي َجَمْعْتنِّي بِّها َذاَت ظهيرٍة، َتمَ  ، َمْنُذ السَّ الَُّة التي ال ُتَردُّ نِّّي، َكَتْمُت، َوَلمَّا اشتدَّ إِّنَّها الضَّ كََّن َهَواَها مِّ
َس َواْحتَِّجاًبا. ُمْمَتزَِّجْين باألُْلَفةِّ، َوا ا َووَساوِّ ْرًصا َوَشكًّ ْشُق ُبْحُت، َأْزَداُد َغَراًما، َوَتْزَداُد حِّ لَهَوى َيْنمُو َبْيَنَنا،  بي العِّ

"، َوهِّي أَْعطَ  دِّ ، هي الَعالَِّيُة، َوَقْد َسَاَل ولي منها "في اأَلْحَشاءِّ َأْصَدُق َشاهِّ نُّ ُر أَْهلِّ َزَمانِّها، َأْصُبو إليها َوَأحِّ
َها.   َعقيُقها ُقَباَلة َبْحٍر َأْحَمَر َمْسُكوٍن بَِّوْردِّ

ْن ُعْمرَِّك شيًئا. ُقْلُت: َوَهْبُتَها نِّْصَف ُعْمري.   َقاَل لي: لُِّتدرَِّكَها، َهْبَها مِّ
". َفَأنا "ال َأْكَرُه الَمْوَت، إالَّ   َأنَُّه ُيَفرِّق َبْيني َوَبْيَنكِّ

ْمُس. َوهَي على َما َأْوَفرِّ ما يكوُن من  ٍع َتُحلُّ فِّيهِّ كأنَّها الشَّ يُئ أيَّ َمْوضِّ  َفَكاَنت ُتضِّ
 المعرفةِّ بالغناء واَلطَّرب. 

 َوَأَنا ُأَسائُِّلَها َمَتى َسَيُكوُن "كِّاَلَنا َسَواٌء في الَهَوى".
"َأْخَشى َأّنه إَِّذا "دَ   َنا َمْوتي َوَحاَنْت منيَّتي" َأْن "أموت بَِّشوٍق في ُفَؤاٍد ُمَبرِّحِّ
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عراء والَهَوى والَفْوتِّ َوا ْنكِّ َما َذْكرتِّ قواًل عن الزَّمان والشُّ ْندِّي مِّ ْنَدكِّ منِّّي َما عِّ لِّفَِّراقِّ دواًما َأُقوُل لها: "لو كان عِّ
ْمتِّ  كِّ والرِّيبةِّ والصَّ ، َوَلعِّْشتِّ في الَهَوى كْي َتُكوني الذي لم تكونيه أبًدا".  والَغْدرِّ والَبْيعِّ والشَّ  والُغموضِّ

ْنَها، َوَأْرَغُب، وليَس لي َحاَجٌة بها إالَّ  ، َوَأنَّني أَْعَشُق مِّ يُر الُّلبَّ ْشق،  هَِّي ال تدري َأنَّها ُتْذهُِّب الَعْقَل، َوُتطِّ  العِّ
، َفَقْد َشفَّني َوْجُدَها، َوَدْوًما ُأَذكِّرها َوأَلْجلِّها َيْلَزُمني َصْوُم اأَلَبُد، والَحجُّ مَ  ْشقِّ الُمَقدَّسِّ ًيا َحتَّى َأْبَلَغ َنْهَر العِّ اشِّ

 بقولِّ عمر بن أبي ربيعة "إِّنَّ الَقْلَب إَِّذا َهَوَى َنَطَق الِّلَساُن بَِّما َيْهَوى". 
ُر   َرت بجمالها وبهائها، اَل َيْقدِّ ٍق َمْخُلوٍط بَِّدمِّ  َكَأنَّكِّ مدينٌة ُمَطْلَسَمٌة اْشُتهِّ َها إالَّ بَِّدمِّ عاشِّ َها َواَل َهْدمِّ على َفْتحِّ

، َلْيَس فيها َوْصَمٌة َيْقدِّ  هِّا، َوَسَمها الَخالُِّق بميسم الَجَمالِّ ا َوَجَسدِّ هِّ هِّ، َفَأَنا َأٌب لُعْذَرةِّ ُروحِّ ُر َأَحٌد من ُهدُهدِّ ُروحِّ
ْكرِّها، َتْمأُل الَعْيَن والنَّْفَس،   ْثَل هذه  النَّاس على ذِّ ُب أنَّ مِّ ْثَلَها، ُمْنَيُة الُمَتمنِّّي، "َما ُكْنُت َأْحسِّ ما رأى الراؤون مِّ

َفَة َلَتْقُص  نيا" َوَأَنا الذي َجاَوْرُتَها، َوَرَأْيُت ُصَورَها، َوَعَرْفُت َأْخَباَرَها َقْبَل الِّلقاء، إِّنَّ الصِّّ َر ُدونَها. "َماَلَها  في الدُّ
ْندِّي َثَمٌن إِّالَّ وَ  ْنُه".عِّ  هِّي َأْكَبُر مِّ

 
 أحمد الشهاوي 
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 مقاطع شعرّية 
 
1 

 الُحبُّ   هو الذهاُب إلى النقطةِّ األقصى من الماءِّ 
 الُحبُّ   هو الوُصوُل إلى نبعِّ الذاكرةِّ األولى ، وخْلق ذاكرٍة جديدٍة ال تعرُف النسيان. 

 الُحبُّ   هو أالَّ تتُرَك نفَسَك نهًبا للتأويل ، بل اذهْب  إلى من ُتحِّبُّ ُدوَن ُمحفِّزاٍت أو ُمثيراٍت أو ُمسبِّّباٍت  
وحِّ  حيُث ال حدَّ بعدُه في األْفقِّ   الُحبُّ   ُهو حدُّ الرُّ

فتاُح الذي يفتُح باًبا واحًدا فقط  الُحبُّ   هو المِّ
 ريَب والوحيَد واليتيَم ُدون قصٍد أو تعمٍُّد أو ُمعايرةٍ الُحبُّ   هو  ما ُيؤنُِّس الغ

 الُحبُّ   هو الذي يفُرُط ُرماَن ُجُمودِّ أحجارِّ األشياء 
 الُحبُّ   هو العالُم اآلخُر الذي ال عالَم بعدُه . 

2 
لَّ فيمن   وُق ، وعموُدُه الفَِّقريُّ أن تحِّ نامهِّ الشَّ تعشُق ، وما ُدوَن ذلك يأخُذ أسماء رأُس الُحبِّ الُقبل ، وُذروُة سِّ

 أخرى ليس الُحبُّ من   بينها .
3 

من  يعشق ُمباَرٌك ، وُمقدَّسٌة ُروُحُه ، وأرُضُه واسعٌة ، يُد قلبِّهِّ بيضاُء من غير ُسوٍء ، حيُث الُحبُّ كتاُبُه  
اكين الهوى ، إْذ ال ُيمكُن  للكناسةِّ  وُسنَُّتُه ، أما الذين يلبسون الُحبَّ رداًء لهم ، فهم نخالُة األرضِّ وُكناسة دك

 أن تصيَر واحًدا صحيًحا حتى لو ُسبكْت في مْصهٍر للذهبِّ . 
4 

ُد التفكَُّر فيمن ُيحبُّ ، والذي يقايُض العْشقِّ بشيٍء ، أظنُّ أنَّ له اسًما آخَر ، ولكْي يُعوَد  القلُب الذي ال يتعوَّ
يرُتُه، ليصيَر ُسلطـاًنا لـه الطـاعُة ، ويصبَح صـاحُبُه األرقَّ ُفؤاًدا القلُب إلى سيرتهِّ ، ال ُبدَّ من أن تصُفو سر 

نِّ ال بالكْونِّ ، فإنَّ أَجلَّ العْشقِّ ما لم يُكن لغَرٍض أو لعرٍض .  ، وينشغـَل بالُمكـوِّ
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5 
القلُب ، والقلب معدُته واسعٌة   أنْر بيَتَك بمصابيحِّ العْشقِّ ؛ ألنها الثماُر التي تدُنو وتتدلَّى ، وتأكلها كلَّما جاع

فتاُح في الكِّتابِّ ، واألرسُخ في اللُّغةِّ . ي« بالعشق ، هي الُجملُة المِّ  ، وال تنس أن »التواصِّ
6 

لَّ نفَسَك ، وتتعرََّض إلى بالٍء ال  ال تْمش إلى امرأٍة ليسْت أهاًل لَك ، و » ال ُتبعثر هِّمََّتَك هباًء «، كي ال ُتذِّ
 في ذلك حفٌظ للوقتِّ والنفسِّ . ُتطيُقه ، ولَك 

7 
ي القلُب في مسارِّه   ، وال يمشِّ وُح وتتقدَُّس إالَّ بتدليلِّها ممَّن ُتحبُّ حُّ الجسُد إالَّ بالُمتعِّ ، وال تعُلو الرُّ ال يصِّ

 ُمستقيَم الُعودِّ ، مصُلوَب الُطولِّ ، إالَّ إذا رأى وشاَف وشاَق وَشفَّ .
ّب   انتظارِّ نتائَج من أيِّّ نْوٍع . ُدون خوٍف ، وُدون  –إذن  –َأحِّ

8 
 إْن أردَت أن تكوَن ثريًّا ، وتصيَر إنساًنا كاماًل ، 

الًة لتكنَز فيها ما ترغُب ،  عليَك بالعشقِّ ، وإن تاقت نفُسك يوًما إلى االكتنازِّ ، فلن تجَد سوى قلبك حصَّ
 حيثما ما كانْت . ولن يتأتَّى لك ُكلُّ ذلك إالَّ إذا كان براُقك امرأًة بريًَّة تبعتها 
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9 
ماُء تحفُظ للعاشق رسالَته ، لتجعَلها   في قلب امرأٍة بريٍة ُمصطفاٍة     –ولو بعد حيٍن طال أو قُصر   –وحدها السَّ

، إْذ العشُق هَبٌة ال يمكُن نواُله كسًبا . ُب وتُهبُّ  ، تكوُن بدًءا وختاًما ، وشمًسا تهدي وتهِّ
10 

 ُكلُّ إنساٍن يعيُش بال ُحبٍّ ، يعني أنَّ الشرَّ ُمحيٌط بهِّ ،  
 وأنَّ الحقيقَة غائبٌة عنُه   وأنَّ موَتُه كامٌن في والدتهِّ ، 

  وأنَُّه في الخلفِّ ال في األمامِّ . 
 

  *** 
 أحمد الشهاوي 
 شاعر مصري 
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 الزّائر وقصائد أخرى 

         
 مريم مشتاوي ة بنانيّ وائّية اللّ اعرة والرِّ . الشَّ 13

 
 ائـــرالـــزَّ 

  
 حين تختار أن تسكن جنوني 

 سأستقبلك طفاًل مدلاًل 
 وسأدخلك حديقتي 

 لتقطف ما يحلو لك 
 من أحالم الطفولة 

 وسأطعمك غزل البنات 
 غزل األحالم الزهرية السكرية
 مًعا سنلون الفضاء بقوس قزح

 يقتحم حدود مستحيلك
 سنحّلق مع البالونات الملونة 

 سأختطف بعًضا من حلوياتك
 ولن أعيدها إليك 

 ال لن أخرجك من عالم سمسم 
 وسندريال والجميلة والوحش

 ولن تصحو األميرة النائمة بقبلة...
 ال، لن نعود .. ولن نعود  

  *** 
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 األنهار األربعة 
 

 يا ينبوعي الدائم 
 أراك تفيض 

 باأللوان 
 عانقني 

 يض أرى اللبن األب 
 يجري من كفيك 

 وأرى صدرك
 يتشقق 

 ويرشح الخمر .
 يا ينبوعي الدائم 

 حاورني 
 أسمعك تجري 

 من مقام الوسيلة 
 ها هي مياهك 
 تداعب أذني 

 فُتخرج منها العسل.
 

 ُعد يا غائب 
 فإن كان 

 حبهم واحدا
 حبي لك 

 ثالوث ساهر 
 وإن كان شوقي 

 لك في الُبعد خطيئة 
 فالوصل ناري.

  *** 
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 الدنيا حين تصغر 
  

 حين تصغر الدنيا 
 أراك

 أرفع يدي اليمنى 
 نحو الشمس  
 فتشع جبهتك  

 أخفض اليسرى 
 نحو األرض 

 فترقص الفصول األربعة
 وتدور 

 حول قدميك
 

 حين تصغر الدنيا 
 أراك

 يتبلل الزمن
 بقبلةٍ  

 دربها الصليب 
 فأصرخ  
 الهي الهي 
 لَم تركت الشامّية  
 تشق صدرها  

 مرتين على باب الهيكل 
  *** 
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 خميرة الغياب
  

 عجنا خميرة الغياب مًعا 
 كيف تتركني جائعة؟ 
 كيف تنضج الذكرى 
 وكأس الدموع كبيرة 

 والطريق طويل... طويل
 

 عجنا خميرة الفراق مًعا 
 ُعد ... ُعد يا حبيبي 

 في الغياب...
 كل شيء...
 كل شيء...

 يفقد معناه 
 إال ملح يديك 
 المطحون...وطعم السكر 

 
 مريم مشتاوي 

 شاعرة وروائية من لبنان
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 کانت ال"لو" ۃدي قص و  کل النساءقصيدتان: 
 

        
 ة د. هاال شرارة. الّشاعرة والمترجمة الّلبنانيّ 14

 
بَّني   باألمس ..  أحِّ

 
 ال تعشقني کفراشة غبية                                     

 تجذبها نارك  دون أن 
 تغمرني بفضاء.. فيه.. أطير..

 ال   ُتَبجَلني   َك روميو 
 فال جولييت أنا  
 وال لغرفتي شرفة

 وال  حبل  قصير   
 ال  تهيم بي كما هاَم قيٌس بليلى 

 فما الق بك َدوُر قيسٍ 
 ولست في الحّب  براهبٍ 

 بل   أنت في الحب .. زير ..
 ال   ُتَتيَّم   بي  َكجميل   بثينة  

 بال   أجنحٕة  ترفُعك                          
َق  جميٌل لَِّيمشي    فما َعشِّ

 بل ذاب عشقًا لكي بِّالَتيمِّ يطير 
 ال تتمناني سوسنًة او  شمسًا                                  
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 ئاً تكسو  غرورَك أريجًا ودف
 فأنا مجرد)هالٍة( لِّكوكٍب صغير 
 ال    تهواني   لونًا     تخلُقه 

 أو  لونا .. تخنقه  
 َفلِّي   في  كل   لوٍن   غربة

 وفي كّل صمٍت صرخة عندليبٍ 
 مهما تلّوَن يأبى أن ينزوي َكَأسير  

 في حساباتَِّك..ال تحبني اليوَم حبيبي ..         
ّبني  األمَس   بل .. َأحِّ

 فقلبي هناك أبَصَر  الَشغفَ 
 وقلبي   هنا  ...ضرير .. 

 هاال 
 
 ۃ . هاال شرار د

   شاعرة ومترجمة لبنانّية مقيمة في أميريكا
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  وقصائد أخرى حين كتبتُ 

         
اعرة 15  والّناقدة الّلبنانّية د. دورين نصر سعد . الشَّ

 
 حين كتبت...

 
 كَتَبت 

 والحزن شارٌد في المساء 
 كسحابة أضاعت سماءها، 

 كفستان ال يجد امرأة تراقصه،
 كدميٍة رموها في كهف عتيف... 

 كَتَبت  
 والحرف يتعّثر في الوالدة 

 والكلمات تتنّهد في حضن القصيدة 
 الطريق...والضحكات الحزينة تعانق 

 كَتبت 
 والندى يتساقط كالرذاذ،

 والورد ينام في حوش الحلم، 
 والوقت أعمى، 

 ال أمل بوالدة طائر الفينيق...
 كَتبت 

 والنغمة في الناي جريحة 
 واألوطان ترفل بثوٍب أصفر 
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 واألسى يتمّدد على قارعة الّرصيف...
 كتَبت 

 وهي تبحث عنكَ 
 تهدهدها ترّنحات همسات خفّية 

 األفق ،فيولد حّبكَ تعبر 
 في قلب وطن جريح...

 
 كان علّي... 

 
  كان علّي أن أعبر البحر

 ألعود بقطرة الّندى...
 كان علّي أن  أصافح الموج 

 قبل أن أمّرر أصابعي فوق رمل الشاطئ
 أللتقط تلك الحصاة المهجورة على  

 رصيف الذكريات... 
 كان علّي أن أصغي إلى الّسماء ألسمع 

 أسمعه من قبل،ما لم 
 وأتأّمل زرقتها  

 من تلك النافذة الصغيرة التي التطّل على نجمة...
 كان علّي أن أنتظر الضوء 

 لعّل العتمة تشرق من أقاصي اّلليل.... 
 كان علّي أن أعرف

 أّن تلك الوجوه العابرة في األفق
 كانت بال مالمح وال رغبات وال جروح...

 كان علّي أن أعرف
 رة أّن العزلة ماك

 واليوم الذي لم يأتِّ بعد..قد يأتي حين تسقط 
 أحالمنا الضئيلة في غابة عارية إاّل من األلم، 

 هناك يرمي النهار معطفه،كما ترمي األشجار أوراقها 
 لحظة يئّن الخريف في موسم الفقدان....
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 وابكي  .. كوني أنتِّ 
 

  ال تبكي لحظة يجفُّ الحبر
 الحنين... وينام ذاك الطيف فوق غصن  

 ال تبكي  
 حين يكون اّلليل طوياًل 

 كحلم أبكم ،كورقة من دون مأوى 
 كسطٍر سقيم...

 ال تبكي  
 وأنتِّ ترسمين دوائر فارغة 

 واألسئلة تحيق بالسطر، 
 ال تخافي ..

 لن تراكِّ وأنت تدمعين... 
 اصرخي ...انزعي القيود عن معصميكِّ 

 فالنسمة ال تولد في الصحراء
 ال يسقيه ماء الورد...والجرح في الخاصرة ،

 يهدر كهدير الّرعد الحزين،  
 يئّن كأنين المطر في قلب غيمة، 
 يموج كضوء حارق يلدغ العتمة،

 يجوع كالمعاني في قلب القصيدة...
 كوني  

 أنتِّ 
 و 

 ابكي 
 فالدموع إن تمّردت أحرقت صاحبها 
 وصار الجرح بنكهة الياسمين....

 *** 
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 أكتُبك قصيدة حبٍّ 
 

  قصيدة حبٍّ أكتُبك 
 يقرؤها الفجر قبل أن ينهض 

 من حضن العتمة، 
 قبل أن يكون البدء

 ويتهّجأ  األفق 
 أّول حرف في أّول الّسطر...

 أكتُبك قصيدة حبّ 
 تسّللت من أصابع الزمن 

 لترسم ظّلنا في قلب نجمة، 
 فنشعل شمعة،ال يطفئها القدر... 

 أكتبك حروًفا مقّدسة 
 أقامت في عينيّ 

 خيوطها الّسماء ، نسجت 
 عبق شذاها في عّب وردة،

 وفاحت من قلب الغيمة رائحة المطر... 
 أكتبك أغنية، 

 صداها شًذى معّتًقا في خوابي
 العمر... 

 فتحترق المسافةبيننا ،وتصير اّللهفة نبيًذا
 يسيل من حضن الجمر...  

 أكتُبك في قلبي عمًرا ال ينتهي
 أكتُبك في قلب الكون 

 بكّل الضمائر 
 فتتوّحد أناي في أناكَ 

 كّلما صارت أنفاسنا زمًنا 
 يقيم في حّبة مطر... 

*** 
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 في ذكراك ...
 

    يا حلًما ضاق به األبد 
 وصار وردة في محراب الروح...

 يا صالة يتلوها العمر 
 كّلما غفت الذكرى  

 و صار الوجع ينزف على حّد الحرف 
 يبكي بال دموع...واّلليل 

 يا سندي الذي فقدته في حياتي 
 يا  وجعي حين يقّصني الشوق 

 ويدميني 
 حين يتعب األمل وتصير السماء بال نجوم...

 وجهك الذي محاه الصبح 
 ترك ماءه على الورق 

 أغمضت عينّي على قطرة ضوء سقطت 
 من عين الفجر 

 فلمحُت طيفك الذي غاب عّني...
 أّواه يا أبي 

 ح الروح! ما أقسى جر 
 تركتني:

 خائفة من العتمة 
 أحصي خيباتي، أمكث على عتبة، 

 أنتظر نجمة بال نور... 
 فاألرض في غيابك يعروها البرد 
 ال غيمة تزيح عنها كآبة الشفق

 ال شمس تسّيجها،ال حلم يدفئها...
 كمن ينتظر عسل الكآبة  أنتظرك :

 حين يغرق الزمن في موجة 
 روح...و تصير القصيدة في غيابك بال 

***  
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 من أحرق أصابع الدمى؟ 
 

   من أحرق أصابع الدمى
 وأرخى حبال اّلليل 

 وأشعل أبواب الرحيل؟
 كّلهم باعوا حروف اّللغة

 رخيص  والثمن :
 من أرهق جدران العتمة  

 وراقص خاليا الورق على ضوء شمعة،
 فانهارت الحروف وشّح الزيت في جوف القنديل...

 نة بدموع الموتى، كّلهم ناموا فوق وسائد مبطّ 
 وأحرقوا رسائل الوصال المبثوثة في زوايا الحدائق الملّونة...

 والعمر، صار يركض وراء رغيف...
 أفنيت عمري في كتابة القصائد 

 والمعاني كّلها صارت مطروحة بين زوايا الّرصيف...
 ورحُت أبحث عن قيامة للكلمة... تخّثر الحبر في أوردتي

 صادرُت البحر وناجيُت الّسماء 
 وجثوُت أمام تلك الشعلة المضيئة خلف الحقيقة...

 حّلقت روحي في ذاك االتجاه كما يحّلق الطائر
 نحو الجهة الدافئة من العالم...فخذلني الطريق... 

 تحّطم عهد التوبة: 
 صرنا نثمل من األلم حين هجرنا درب األمل... 

 الخريف...واحترقنا بنار 
 ليتنا زرعنا في قلوب المساكين زهرة حّرة، 

 وخطنا ثوًبا جديد... ليتنا سقينا العطاش
 أواااه كيف احترقت أصابع الدمى 

 وصرنا نعزف فوق الجراح تلك األغاريد؟ 
 

 د. دورين نصر سعد
 شاعرة وناقدة من لبنان 
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 قصائد للشاعر والمخرج اليمني حميد عقبي 
 

         
ينمائي اليمني حميد عقبي . 16 اعر والسِّّ  الشَّ

 
 ومضة 

 
 يرقُص موج  المحيط  

 تالمس ألقدامه الشاطى البارد 
 يعود إلى الخلف 
 سينوغرافيا بديعة  

 تقذف الشمس تلك الحمرة الممزوجة 
 باألصفر عند الغروب 

 ثمة عشاق في انتظار اللحظة 
 تتشابك أصابعهم 

 العشاق 
 الربيع وحدهم من يستحق هدايا 
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 زهرة  
 

 سيظل قلبي زهرة رغم هجر العشيقة  
 ينهمر المطر مالحًا على جروح الماضي  

 تبدين مبتسمة في أحالم يقظتي  
 مع أول فنجان قهوة تلوحين من بعيد 

 ثم  سكون  كتلك الشمس التي تلتحف الغياب  
 وحدها السحب الداكنة تنشط 

 تتحرك بخفة وترقص  
 وير ما تفعل  لكن أحد ال يمكنه تص

 رؤية غامضة  
 مدينة  تهوى التخفي وتتقنه  

 سأكون عند الظهيرة أمام الحانة  
 ماتزال األبواب مغلقة  

 سأعرج الى ضّفة النهر  
 الماء والرصيف  وكل شيء بارد 

 كل ما يحيط بي مبتل 
 أعود إلى الحانة   

 لن أطلب مكعبات الثلج لكأس الويسكي  
 لن أتعب النادلة الجميلة  

 اكتفي منها بابتسامة  
 وقد أكون محظوظًا بمالمسة غير مقصودة 

 تنبت الزهرات في قلبي مجّددًا 
 مع كلِّّ قصيدة جديدة.

 
 عام جديد

 
 في أوِّل صباح من عام جديد 

مس الكسولة    تختفي الشَّ
 ًا وحدهم األطفال يستيقظون باكر 
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 يحلمون بيوم  مفرح   
 يغنون للبحر البعيد 

 ينهض الطفل المجنون في داخلي 
 يرسم وجهك مع دخان أول سيجارة 

 أسمع صوتك مع أول رشفة من قهوتي  
 مقياس السكر بحدود واحد  

 لكني لن أضيف السكر إليها 
 لمرارةِّ القهوة مذاٌق فريٌد 

اي والكعك    كذلك الشَّ
 اقات الطويلةال أحتمل فقط مرارة الفر 

 تمّنيت أن تنتهي الحرب 
 أن يحمل الموت كل ادواته العنيفة  

 ال باس أن نموت  ونحن نبتسم  
 موجع هو الموت عندنا ال يكون صديقا  

 متعب هو األلم  
 لست ضد الموت  

 لم أكرهه يومُا  
 ال اخافه ابدا  

 ما أخافه هو الوجع 
 ما أخشاه أال يحمل الموت أدواته الرَّحيمة 

 قلت له كن صديقي  
 سأكتب فيك شعرًا  
 الكثير من المديح  

نًا    فقط أن تحمل قناعًا ملوَّ
 أجنحة بيضاء  

 أن تكون مالكًا رحيمًا  
 اجعل وجهي أنيقًا ومشرقًا 
 كعريس يزفُّ إلى محبوبته  

 كعاشق وشاعر. 
 ليلة شتاء 
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 كعادته كل عام  

 لليل مع ركضة  يطول ا
 الشتاء 

 من نافذتي  
 تسقط مني سيجارتي سهوا 

 تظنها جارتي بالطابق األرضي بيضة نجمة 
 رغم البلل تظل متوهجة للحظات 

 أتاملها من األعلى 
 ثم الشيء يحدث 

 كنَّا نظنُّ أن األمور ستسير على مايرام  
 منذ الضّمة األولى  

 منذ الليلة الخريفّية الصاخبة 
 اشتعلت العناقات 

 توالت الليالي المالح 
 ثورة الرغبة 

تاَءت  مبهجة   سعير اللذة جعل الشِّّ
 النجوم ال تبيض لكنها تبهج العشاق

 لم يأتِّ بابا نويل إلى البالد المسكونة بالخراب 
 افجعته الحرب وخاف على عربته المزركشة

 هنالك ماتزال الّسماء تمطر الحرائق  
 مايزال البحر حافيًا  

 بترت أذرع الموج
 الكثير من األهوال جعلتني ال أكتب لك 

 لم أبحث عن مغامرات أخرى  
 اكتفي ببعض أحالم اليقظة  

 بحلم اللِّقاء ولو مصادفةً 
 أتمنى أاّل نهرب 

 يكفينا سنوات من الوجع 
 ينصرم الثلث الثاني من الّليلِّ  
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 مايزال طعم الجعة طريًا في فمي 
 رأسي يدور قلياًل  

 ألتزم الصمت 
 أتامل وأنظر إلى الّسماء المرتفعة جدًا  

 النجوم أيضًا تبتعد  
 ال وهج 

 أشعل سيجارتي الّثانية ثمَّ الثالثة  
 أنثر بيض النجمات  

 أنتظر أن تفقص زهورًا في بداية الّربيع 
 

 سؤال 
 

 الحلم ما رأيك أن نلتقي في 
 في مكان أعلى من ثقب األوزون 

 خارج قوانين المونتاج  
 لم نهتم بالجغرافيا وال هوايتنا المدنية  
 عشقنا المجنون ما كان  له أن يعقل 

 امسكي بيدي كما كنت تفعلين في الحافلة  
 الماضي الغير مكتمل سيعود إلينا 

ل إلى كراهية   لم تثبت الكيمياء والفيزياء إّن الحبَّ يتحوَّ
 صدر قيس يدمي وهو يضع وشمًا باسم  ليلى  

 لم يفلح الّطبيب في إيقافِّ النزيف  
 مع ذلك ظّل قيس يكتب قصيدة  جديدة لحبيبته 
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 نهار 
 

 يقتطُف اللَّيُل سنابَلنا 
 يضُعها في شكلِّ حزمةٍ 

 يحمُلها 
 ليوقَد بعضها في الّضّفةِّ األخرى 
 يمضُغ بقايا آهاتِّ شوقِّ عاشقٍ 

 مداعبُة قنفٍذ لصديقاتِّهِّ 
 موجٌة تاهت طريقها 
 أقداُمك مبلَّلٌة بالرُّغبةِّ 

 حنَّاُء كفَّيكِّ يميُل إلى البرتقالي
 وأنتِّ تنفريَن من هذا

 تريديَن بقعَة خضاٍب أسود 
 تكسريَن قنينَة النَّبيذِّ األحمرِّ 

 ال يحتاُجها هذا الّليلُ 
 تلتحفيَن بي للحظاتٍ 

 رايا النَّدىيغسُل الّصبُح وجَهُه في م
 ال يجُد كلمته األولى 

 يتلعثُم .. 
مُس حافيةٌ   الشَّ
 حاسرُة الرَّأسِّ 
 تعرُج الّنخلةُ 

 لم تحبْل منُذ سنواتٍ 
 تلعُن الحربَ 

دٍ   عندما ينتصُب الّظلُّ بعَد تردُّ
 يصاُب بدوارٍ 
 ال جدار هنا 

الحُ   أيَن الّرجُل الصَّ
؟   ليقيَم جدراَن هذهِّ المدنِّ

 نحُن يتامى أيضاً 
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 أين الحماُم والعنكبوُت؟ 
 هذه أحذيُة الخرابِّ 

 تركُل أحالُمنا 
 وأمنياُت العشقِّ 
 لهيٌب في البحرِّ 

 كلُّ الغاباتِّ تسعلُ 
 أنا أرتعُد من الحمى 
 ال من أشياٍء أخرى 

رابِّ قليالً   ربَّما أسرفُت في الشَّ
 عنَد ظهيرةٍ 
 سراٌب مثلجٌ 

 نهايٌة متأزِّمةٌ 
 خياالٌت مجنونةٌ 

 طرقاٍت مرصوفٍة بالّضياعِّ تترنٌَّح في 
فقَ   غروٌب ال يحمُل الشَّ

 كأّنُه برتقالٌة متعفِّنٌة . 
 يكفيك شعرًا يا سعدي يوسف

 
 بعُض الخياالتِّ هنا 

 وبعُض األحالمِّ هناكَ 
 بعُضها استعاَر أجنحَة فراشاتٍ 
ُل سيقاَن نعاماتٍ   منها من يفضِّّ

 أحاوُل أن أحميها من صقيعِّ صيٍف ملتهبٍ 
 مَع موجِّ األطلسيورياٍح قادمٍة 

اطىءِّ خطواتٌ   بيني وبيَن رملِّ الشَّ
اً   لكنَّ األشرعة بعيدة جدَّ

مواُت لها نوافُذ مثقوبةٌ   السَّ
 وللجبالِّ أبواٌب وهمّيٌة تحتاُج إلى دليٍل ماهرٍ 

حراُء وحَدها بال جغرافيا   الصَّ
 تكبُر وتصغرُ 
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عراُء يروُنها قلبًا نابضاً   الشُّ
يدِّ يتيُه فيها هواةُ   الصَّ

 وأنا لسُت منهم. 
 

 أزرُع نخيالً 
 فربَّما يأتي المخاُض أّمنا مريم 

 في انتظارِّك يسوع 
 في انتظارِّك يا يحيى بن زكريا 

 في انتظارِّ أبو ذر الغفاري 
 أغنيُة سجاح 

 راياُت كاهينة ملكة األمازيغ 
 تسابيُح عاشق 
 شهقُة الرُّغبة 

 كأٌس بارٌد من الجّعةِّ 
 الزَّيتونِّ حّباُت 

 غصٌن وحمامةٌ 
جِّ   رقصُة الحالَّ

 وضحكُة البردوني الّساخرة 
 قبٌر هنا وحفرٌة هناكَ 

 يعزُف الموُت تعاَل يا سعدي يوسف
 يكفيَك شعراً 

 قلَت في الحياةِّ والحبِّ واألرضِّ 
 قلَت أكثَر ممَّا ينبغي قوله 

ماءِّ   تعاَل لتزرع زنبقًة في فخذِّ السَّ
حبِّ العاق  راتِّ لننزع أنياَب السُّ

 ومخالَب العواصفِّ المجنونةِّ 
 تقتطُف بعَض النُّسيانِّ 

 دْع قاموَس تلَك الحياةِّ الجامدةِّ 
 ال تحتاُج اآلن إلى فواتيرِّ الكهرباءِّ والغازِّ 

 رأس المغنِّّي 
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 ينقُر الطَّيُر رؤوَس األفاعي 
 وأنَت تحاوُل اقناَع الموتَ 

 أن يكفَّ 
 أن يترَك دفاتَرُه أو يحرَقها

 مهنَتهُ ينسى 
 بخطٍّ عريضٍ 

 على بطاقتِّهِّ مالك. 
 

 على الطَّاولة
 

 ليست لي أمنيات كثيرة 
 لدي ما يكفي من تبٍغ وخمرٍ 

 وقليٍل من الخبٍز األسمرِّ 
 قطعة من جبنٍة غير مالحة 

 ملعقة، كأس، منفضة سجائر
 على الّطاولة 

 سأضُع كل هذه األشياء 
 لن أنتظَركَ 

 مكانِّهِّ، هاتفي المعاق لن يتحّرَك من 
 ككلِّّ ليلةٍ 

 تشتعُل األمكنُة البعيدُة في ذاكرتي.
 لم نوّثْق كل ما حدَث في صورٍ 

 ال أملُك صورًة واحدًة لكِّ 
 لم أُكْن رّساماً 

 لم نُكْن نتراسُل ونشتري طوابَع البريدِّ 
واياتِّ  اقِّ الرِّ  لم تُكن عاداتُنا كعاداتِّ عشَّ

 
 ثمَّ جاَءتِّ الحربُ 
 بصداعٍ البحُر مصاٌب 
 موٌج بال أرجل 
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 شواطئ ال تشيُر بأذرعها 
 الّنخيُل لم يتزاوْج منُذ سنواتٍ 

 تكبُر شجرُة اليقطينِّ بغصوٍن مبتورٍة عرجاء 
 تتَّجُه إلى الجبلِّ غير آبهة باإلستغاثاتِّ 

 وأنا أنظُر لقنينةِّ النَّبيذِّ 
 قطراٌت تقُع على ورقٍة بيضاء

 لم أكتْب شيئًا مهما يستحقُّ القراءةَ 
 بعض الهذيان  فقط

 تزدحُم أحالمي عنَد مدخلِّ قطاٍر مغادرٍ 
 سيأخذ كّل األحالمِّ المكتئبةِّ 

 لنزهٍة إلى بالدِّ األقزامِّ الّسبعة 
 في الممّراتِّ الّضيقةِّ 

 الّضّفُة الّثانية 
 مرايا هرمة

 لوُنها ال ُيشبُه الماءَ 
 تلتهُم كلَّ شيءٍ 

 أتامَّلُ 
 النَّدى المذعور 

 يحاوُل القفُز بين الّشقوقِّ 
 أريُد تدويَن المشهدَ 
 قصيدٌة في رأسي 

 دفتٌر من رمٍل ممّزقٍ  على الّطاولة
 وفنجاٍن من سراٍب .. 
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 ماذا سيحدث أكثر من ذلك؟ 
 

 يدي المبّللة باألزرق الغامق 
 الهاتف يرنُّ 

 تأتي همساتها الخجولة 
 قالت لنتحدَّث في شيء آخر غير العشق 

 أتعنين الحرب؟ 
 مصفرًَّا بالجوعأصبح وجه أرضى 

 الحقول الرَّمادية تفزع السحب 
ماء تدير وجهها أيضاً   السَّ

 ماذا سيحدث أكثر من ذلك؟ 
 يشفق الفأس بيد الحّطاب 

 يعلم أن ال عشاق سيبكون الجذوع النحيفة 
 لن يأتي رسام ليخط بعض األخضر 

 حتى الشموع تذوب قبل أن يشتعل الفتيل
 عود الثقاب أصابه الصدأ

 لنتحّدث في حكايات ال ترسم وجه القهر
 لنتذّكر حكاية جميل وبثينة 

 لنروي ما قاله قيس بن الملوح
 هاتها يا ساقي 

 شفتاك ستتذوق خمرًا ومداعبات 
 يدي مبّللة باألزرقِّ الفاتحِّ 

 أنسُج قطعة تشبه المخضب بقبالتي 
 لنسد ثغرًا سماويًا يحب أال يكبر.
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 ومضة 
 

 ليلة مقمرة  
 تتشابك األغصان  
 أتذكَّر تلك الّليالي   

 نمتزج  
روقِّ   ال نأبه بموعد الشُّ
 كل ليلة هي أول ليلة  

 كل مرة 
 بطعم أول مرة  

 كل كأس 
ل  بمذاقِّ الكأسِّ األوَّ

 تأتي الّصباحاُت معطَّرًة بقطراتِّ الّندى 
 انتظارات   

 لعناقات 
 أشياء ال يبيُحها الّرقيب.

 
 عقبي حميد 

 شاعر وسينمائي وتشكيلي يمني مقيم في باريس 
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 وقصائد أخرى  من دفتر الغجر
 

       
 . الّشاعر الّلبناني قيصر عفيف 17

 
 من دفتر الغجر

 
 ال تطلب العلم من الصين وال من غيرها لكن  اطلب الحكمة انى تجدها 

 * 
 تأكلك البراغيت ال تصغي الى الفاسدين والمنافقين حتى ال  

 * 
ه  بالمحبة تماما كما  تمّد الشمس االرض بالدفء  تعلم ان تعانق اآلخر  وتمدَّ

 * 
 سألت الهندي االحمر :  أين تبدأ الحروب؟ ابتسم وقال : ال تبدأ في ساحات القتال 

 * 
 وحين سألته كيف نتجّنبها ونغسل النفوس منها قال: حين تسكن  

 ور االعماق وتجعل قلبك منزال للنُ  
 * 

 يتناحرون بالسالح وأنا اتناحر بالسالم، يتناحرون بالكالم وانا اتناحر 
 بالسكوت. من يربح في نهاية االمر؟ 

 * 
 ال نغترب حين تنكسر السيوف بل حين تنكسر الحروف

 * 
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 عندما تسوء الظنون يصبج الكالم عن الفضيلة رذيلة
 * 

نك الكالم الجميل. بين الكالم والفعل جسر   طويل يصعب السير عليه ال يغشَّ
  *** 

 من دفترالغجر 
 

 قرأت كثيرا  عن الفرق بين النفس والروح  ولكن الحيرة سكنتني وما استطعت ترويضها بعد.
 * 

 ارى ان روحي ونفسي وجهان لربٍّ واحد. 
 * 

 تبّرر النفس الشرور وتكون اّمارة بها. الروح وعيُّ كوني وضمير يتصل وثيقا بالمقدس.
 * 

تعرف الصبر النها تعرف في اعماقها ان وقتها محدود. اما الروح  فالصبر جوهرها النها تعرف النفس ال  
 في اعماقها 

 ان ليس من زمان يحّدها. 
 * 

 ال براثن وال اشواك في الروح. في النفس براثن الخديعة وبيت الشرور.
 * 

 واالمكنة. تتبّدل قوانين النفس بين ساعة واختها اما قوانين الروح فعابرة لالزمنة 
 * 

 تعلمنا الحكمة ان نرى الخير في كل االمور حتى الشريرة منها 
 * 

 ما ان يرتكب االنسان جريمة كالخيانة مثال حتى يأتيه عقابه مباشرة. 
 * 

 حين غادر القبطان القرصان المركب نزلت السهام على قلبه.
 * 

 قد ال تتساوى االضرحة اما االموات فال يختلفون. 
  *** 
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 دفترالغجر من 
 

 على كوكب االرض مجانين يشعلون الحروب وعبر تاريخ الكوكب 
 لم نجد حكيما يمنع اندالعها. ما السّر؟

 * 
 ما نفع كل المفكرين والعلماء ورجال الدين والحكماء اذا  كانوا

 يعجزون عن منع الحروب؟ 
 * 

 اعترف اني صرفت اموالي  ووقتي على شراء الكتب وقراءتها 
  منها شيئاً ولكني ما تعلمتُ 

 * 
 ال تظن ان حفظ المعلومات يساعدك وانت على الطريق. تعّلم 

 النسيان قبل الخطوة االولى 
 * 

 ال تبدأ الرحلة إال بعد ان تمسح كل غبار علق  على الوجدان
 * 

 ال تأخذ الدروب نفسها التي سار  عليها السابقون. ال تردد كلماتهم 
 شيئا ال تلبس الوانهم وال تنتظر منهم 

 * 
رّْ وال تبالي   انَت لست الطارىء على الدرب. انها لك. سِّ

 * 
 حذار ان تنجرف مع احابيل اللغة. الصمت لغة الطريق 

 * 
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 من دفتر الغجر
 

 صحيح ان الفجر حّد يفصل الليل عن النهار؟ 
 * 

 الكرم والبخل من معدن واحد تماما كما االبيض واالسود والجبن 
 والشجاعة فليس بين أطراف الثنائية حدود وسدود. يذوب الطرف  

 في اآلخر 
 * 

 هل الماء في النبع والماء في الكأس والماء في الجوف من جوهر واحد؟ 
 * 

 المنفى وطن يلبس ثوبا بهتت ألوانه
 * 

 أذا كان السؤال غير صحيح فكيف يكون الجواب صحيحًا؟ 
 * 

 ام من الذي يجيب؟ مِّن اين يأتي الغلط؟ من الذي يسأل 
 * 

 َمن ُيطفىء االلفاظ اذا اشتعلت بالخيانة؟ 
 * 

   كيف نقيس المسافة بين القلب والقلب؟
 

 قيصر عفيف  
 شاعر لبناني مقيم في المكسيك
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 وقصائد أخرى  أحّبكِّ 

       
 الّشاعر واإلعالمي الّلبناني شربل بعيني . 18

 
 أحّبكِّ 
بُّكِّ   ُمْرتَجلْ    َدْومًا     فالُحبُّ                   األَجلّْ     اْلُحبَّ      ُأحِّ

 الَغَزلْ     بأبياتِّ      أْحيا                  هذا أنا      ُحْلوتي      يا
عرُ   اْلُقَبلْ   َخْطُف      وغايتي                  غايةٌ    عندي      ألشِّّ
 اْلُمَقلْ      َدْمعَ     أَْهَدْيتِّني                 الوفيّْ     اْلَقلبَ     أَْهدْيُتكِّ 

بُّني؟                 ُقلُت: هلْ   َلوْ   ما َهمَّني!  أجلْ    قولي:      ُتحِّ
 الَفَشلْ   يرضى  بالُحبِّ ال                  ُحْلوتي  يا   أنا    قلبي

                                                                                                                                                                                                                                       
 ** * 

                                                                                                                                                                                     
 أجل أحّبها

                                            
بُّها.. أجل، بُّها   أجل،   أحِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     قلبِّها  َفَمْسكني وَمْضَجعي في                 ُأحِّ

رُّ                   كُفلَّةٍ       كوردٍة،     جميلٌة   ُيْخفي َعْيَبها   أّن العيبَ  والسِّّ
 درَبها   أسيُر.. َأْسقي  َكَنْبَعٍة                    َكَغْيَمةٍ  فإْن َنَأْت، وإْن َغَدْت 

     ُعبِّّها  في  قْبَلةٍ  أْلَف   َخبَّْأتُ                    َمْحُبوَبةٌ   قبَّْلُتها حّتى اْرَتَوْت 
ْشُتها   أحلى الليالي                   طوُل الليالي دوَنها ال ينتهي  بُِّقربها   عِّ

 َربِّها؟    مِّنْ  مقدٌَّس  مباَرٌك،                      ُحْلوتي وحبُّنا ال لن تخاَف 
 ** 
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 نجمتي 
 
 ُمتهاويا           لوجدُته                     غاويا قلبي    كان   لو

 ُمتعاليا      ينحني   قد                      لكّنه           قّدامها، 
يا   كان أجلها   من                     نجمتي  الصبيُة    هذي  الضِّّ
 بِّيا    عّما   تسْل    ولم                      بصدري ُرمَحها  شّكت 
 األدويه     فيه    والثغرُ                       قاتلٌ    لحٌظ    والرمحُ 

فا من   ُمتأنيا          سأحتسي                       ريقها يأتي الشِّّ
 ** * 

 يا حلوتي 
 

ما   لونَ   ُحلوتي،   يا   أرى،  إّني  ُمْرغما    فيها   كنُت   قد    قبلٍة،  من                  الدِّّ
فاهِّ   تقبيلَ    أحببتُ  ،  الشِّّ  الُمْضرمه؟  أنتِّ   كنتِّ   لهيباً    ُأنهي                  هلْ   الُحمرِّ

دْ   َلمْ    بي  عيناكِّ   التقْت     لّما   ُمْبهمه    ولكنْ     آهاٍت       أْرسلتِّ                   أبتعِّ
،   ثمَّ   ُمغرمه العيوُن الُخضُر أضحْت  حيَن                    قبلةً    يبغي    الّثغرُ   اقتربتِّ
 الَفما؟ النهَد، أشعلُت   فيها  رّوضُت                    حمومةٍ م   ليلةٍ   من   أنتهي      هل
 أرُسما  كي   وردةً    وجهكِّ   وقطفتُ                    األنا   عّلقتُ  السمرِّ    الّنهود    فوقَ 

 لن أندما    حلوتي، يا   جرى، مهما                     محمومةً     جمرًة   أضحْت    واآلُه 
 يستسلما   أن المغرومِّ    عيٌب على                    تكوي أضلعي  أخشى النارَ ال لسُت 

 األنجما  َيُعدُّ    أو  ُيحاكي ذا   َمنْ                      قبلةٍ    ألفيْ   الصدرَ   زرعتُ    إني
 المحرمه   خّبأتها  دموٍع  مْن  كْم                      ليلنا في  أينعْت    ثمارٍ    مْن  كْم 
 آدما فُرّدي   حواًء..    كنتِّ    إنْ                      جّنةٍ    في    أكلُتها  الثمارِّ    كلُّ 
 أرحما   أو   أنزوي   أن    وتريدني                     ساحرٌ     جمالٌ      بخّديها     أنثى
 المبسما  أو تنيري  بي   لم تفرحي                       لعبتي   في   متفنناً   أكْن  لم  لو 

 األعظما   ونالي دّقي على بابي،                        مستنفرٌ     ُحْلوتي،  يا   دومًا انا،
 

 شربل بعيني 
  لبناني مقيم في استراليا  وإعالمي  شاعر

 
 



153 
 

 ، وقصائد أخرى يند علي شمس الدَّ لى محمّ إ..  وظلَّ عالياً 
 

         
 الّشاعر الفلسطيني موسى حوامدة. 19

 
 وظلَّ عاليًا .. 

ين  إلى محّمد علي شمس الدَّ
 

 البيت 
 لم يزْل كما كان 

ad 
 شاهدًا على الخيبة 

 وفارغًا من احتفال يتيم 
 بطرد العتمة.

 الباب 
 لم ُيفتْح منذ مات جدي
 ليس ألنه أخفى المفتاحْ 

 أو أمرنا بذلك
 مناسباً و لكن ألننا لم نجد مكانًا 

 لمقبرة العائلة. 
 نوافذ

 مطليٌة باألزرق 
 منذ رسب أخي األكبر في الثانوية 
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 1967كان ذلك عام 
 عندما طلينا النوافَذ بألزرقْ 

 تحسبًا للغارات 
 فدخلْت علينا الدباباتُ 

 من األبواب.
 الحوش

 يتسُع ألحباب كثيرين 
 يتسع لـ أصدقاء كثيرين 

 لكنهْم غادروا جميعاً 
 موحشًا. و ظلَّ 

 ُأّمة
 َقْبَل العثور على الجثة 

 احتشد سرٌب من الذباب 
 لسماع موسيقى الدم 

 ومشاركة الديدان
 حفَل االستقبال… 

 موسيقى 
 الليلَة لم يصدر عزف من القرية

 ال ناي 
 ال يرغولَ 
 أو شبابة 

 َوحدها الحشرات 
 كانْت تعزُف على جثثِّ المهزومين. 

 أبي 
 ظلَّ صامتاً 

 ربما كان يفكر 
 كيَف سيقنع أمي برجولته 

 بعد أن َسلََّم بندقيته الوحيدة 
 للشاحنة العسكرية. 

 ثورة 
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 المختار 
 كان يحُث الناس على الثورة 

 فرصٌة مناسبة 
 لتحسين صورة المخاتير 

 بعد أن َرَفَع الرجاُل الراياتِّ البيضاء! 
 طائرة العدو 

 ألقْت بشيء فوقنا 
 أخفينا رؤوسنا 

 تتناثر،و تركنا أجسادنا كْي  
… 

 لم ينفجْر شيء 
 يبدو أن القنابَل غالية الثمن! 

 )معركة(
 المعركة التي استشهد فيها ابن خالتي 

 كانت متكافئًة جداً 
 )جيش الدفاع( بكامل عدته 

 وابن خالتي َوْحَده
 في الجبهة المقابلة!

 صورة 
 67لم ننهزم عام  
 تراجعنا قليالً 

 ليظهر عدُونا على حقيقته! 
 مرحباً 

 وحيد في البلدةالشارع ال
 ضاَق حتى ال يمر المحتلون 

 قلوبنا واسعة 
 فأهاًل وسهاًل!

 صالة
 أمي

 لم تصلي تلك الليلة 
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 ربما أدركت
  أن )للا … ( لم يكم بريئًا!

 خنادق 
 خندق الدبابة 

 الذي ُحفر ُقبيَل المعركة
له األوالد   َحوَّ

 إلى مكان للبغاْء! 
 المئذنة 

 الشيء الوحيد،
 عالياً الذي ظل 

 بينما طأطأْت رأسها 
 حتى السماء! 

 حكمة
 قال جاُرنا 

 ال تخافوا من اليهود 
 إنهم جبناء 

 لن يفعلوا شيئاً 
 سوى احتالل الضفة الغربية! 

 نجدة!
 أين العرب؟

 صرخ أعمى البلدة
 فرد عليه اإلمام: 

 قل “أين المسلمون” 
 أيها الملحد!

 
 موسى حوامدة 
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 سأكتُب.. وأرمي في البحر 
 

 سأكتُب وأرمي في البحر؛
 سأكتب عن الموتى الذين َيحُيون من جديد؛

 عن األمواتِّ الذين يولدون معي كلَّ ليلة؛ 
 عن أمي التي لم ترضْعني جفوَة البشر؛

 وعن أبي الذي لم يعرْف 
 كيف ُيغري الحليب بالنشوة، 

 والمندلينا بالضحك.
 سأكتُب عن ُمشعلي الثورات؛ 

 عن ُكحل الصبايا،  
 ون الشفق. في عي

 
 سأكتب وأرمي في البحر؛

 سأكتب عن آدم وحواء
 آدم والندم 

 عالقة دمويٌة ُيخفيها الحرف األول،
 وحواُء َبَركة الخليقة  

 تحضُن الرمَل بساعديها  
 وُترضُع شفاه المغيب. 

 
 آه يا أمَّنا العظيمة، 

 لماذا أنجبتِّ كلَّ هؤالء الطغاة؟
 من أين جئتِّ بهم،  

 معتٍم َحبلتِّ بهم؟ وفي أي كهٍف 
 سأكتب عن الخيانة  

 تلك التي تباُع في السوق،
ُر في فنجان قهوة.  وتفسَّ
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 سأكتُب وأرمي في البحر.
 من علَّمَك الصمَت، أيها القرُد الَهمجي

 من أعطاَك زلََّة اللِّسان 
 ومن َمنحَك قفا الطاعة  

 ولذََّة العصيان؟ 
 من علَّم المدينة المقاومة  

 فران من َمنحها الزع 
 من حطَّ في باب التاريخ كَفَن المعلمِّ األول، 

 ومن نهى الريَح  
 عن مصادقة السفوح؟ 

 
 سأكتب عن القبور 

 تلك التي صار لها أبواٌب ونوافذ؛ 
 صارت لها عتباٌت وأنوار،

 وأتناسى حقي في انبالجِّ الفجر.
 سأهذي 

 وأهذي بما ال تعلُم الفصول؛ 
 سأرمي كانوَن في الربيع 

 ُكمَّ تشرين بإبرة الصيف؛وأخيط 
 سأحكُم على حزيران بالبرد،
 وأغري الخريَف بشهر أيار؛ 

 سأحمل الشتاَء في حقيبة تموز،
 وأغيِّّر مساَر الكلمات.

 ما الذي عكَّر صفَو المطر 
 ما الذي عكَّر طعَم الثناء على الموت 

 ومن الذي أهدَر دَم الغصون،
 وباَح للغريبِّ بسرِّ النار؟ 
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 لبحر بمِّداد البحر،سأكتب عن ا
 وأحمُل الريَح بقميص الريح؛ 
 أدلُق الغيوَم في كفِّّ السماء،

 وأجلُس تحت ظلِّّ الغيمة  
واد.  أنتظُر زّلَة لسانِّ السَّ

 
 سأكتُب وأكتُب، 

 ولن أقيَل نفسي من وظيفة الغضب.
 َيُتها الُدمي المتحركة،  

 أفيقي من ُسباتكِّ األبدي؛
 أفيقي من َخَدر اللهوِّ والتطريب؛ 

 أفيقي من غفلة الزمان، 
 وألغاز الغريب؛ 

 أفيقي، يتها السماء، من غيبوبة الحرمان؛ 
 من نقص المناعة، ومن زيادة الخمول.

 
 خيمٌة واحدٌة.. وتطير؛ 

 حماٌم كثير ويموت؛ 
 أبواٌب سبعة للرزق 

 يغلقها الشيطان،  
 ويفتحها الشيطان. 

 البداية، من سبيل، سوى الخوف..وما لي لبداية 
 الخوُف، على الذئاب، 

 من الذئاب.
 وما تلَك بيمينَك يا شبيهي 

 تلك قبُة الَغباء أضُعها فوَق نقوشِّ الَحْسرة 
 أخبُئ تحتها عفاريَت الصباح 

َحرة.   وأمألها بتراتيل السَّ
 سحٌر وأدعيةٌ  وجنازاْت 
 فقٌر وبالٌء يجرُّ بالء، 
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 أدعياء ترعرعوا بيننا  
 ما حملنا منهم سوى العصّي والبنادق و 

 وربُّ البيت مصلوٌب 
 ال يقاتل أحدًا وال يعانق. 

 إيه يا ربَّ )األولمب( 
 حكمُتك العتيقة لم تعْد تصلُح للطيور  

 وال للغربان. 
 

 سأكتب عن الخوفِّ في صدور الحشرات؛
 عن الُجبنِّ في قلب الحجارة؛

 أمدُّ يدي إلى َيدِّ الخراب، 
 نجومًا ال تطيُع العتمة.وأمسُك 

،  من أيَن تبدُأ الحرية، يا ربُّ
 ومن أيَن تعرُف الشعوُب راية الريح

 الَمسي جسدي، يا نسائَم الحرية،
 لم يعْد يغريني الورد، 

 فاصنعي لصحرائي صبًرا وارَف القسوة.
 يا لخيبة الُمدنِّ الُمستلًّبة،  

 حين تعفيها العواصُف من رداءة الغبار! 
 

 امسحي وجَهَك، بالسواد، يا مِّحَن القبيلة، 
 كم يحنُّ لكِّ الهجاء.

 سأكتب وأرمي في البحر 
 ويا قرَّاَء الحّظ والفناجين  

 أشيحوا وجوهكم عّما أهذي، 
 فليس من حقكم أن تسمعوا ما يثيره للا فيَّ  

 من هذيان الخليقة، 
 يمكن، وال يجوز،   وال أن تفكروا فيما

 في زمان العنكبوت. 
 كلُّ شيٍء مفضوٌح،  



161 
 

 كل شيٍء مرئّي، 
 وال شيَء مفهوم 

 إال ما يريُده البلبُل األصفر، 
 وما يحتاجه الطفُل للتأتأة،  

 وما يريده الخفاُش في كشف صفحة الكسوف..
 يا لخسوف الشمس، تحت جنح الظالم، 

 تنسلُّ خجاًل من وظيفة الحرية،
 ها لتاجٍر قادٍم من كلية الحرب!وتعطي خيوطَ 

 
 يا لنساء الجزيرة، 

 ابعثن زرقاَء اليمامة مجددًا؛
 فما حيلُة الغراب  

 سوى النواح على حائط األمل،
 وما لألمل 
 إال العزاء.

 
22/8 /2011 

 موسى حوامدة 
 شاعر فلسطيني 
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وح وقصائد أخرى   حرف الر 

         
 ينالّشاعر العراقي أديب كمال الدِّ . 20

 
 

 حرف الّروح 
 

 يا لها من روح؛
 في كلِّّ يوٍم  

 ينمو حرٌف غريبٌ 
 في إصبٍع مِّن أصابعها العشرة.

 * 
 يا لها من روح؛



164 
 

 أنفقْت كلَّ ما تملك 
 على الُحبِّ والمطرِّ والجنون 

 حّتى جنَّ بها الجنون 
 وأغرقها المطُر قطعًة قطعة

 وخنقها الُحبُّ بأصابعه الحريرّية
     وهو يحاوُل أن يقّبلها ُقْبلَة الحياة.

 * 
 على شاطئ األبدّية، 

 التقى الموُت بالّشاعرِّ الّطفل 
 والّشاعرِّ الُمهّرج
 والّشاعرِّ الوغد 

 وقرأ عليهم أنشودَته الُمرعبَة الُكبرى. 
 فرقَص الّشاعُر الّطفل
 وتقيََّأ الّشاعُر الُمهّرج 

 وانتحَر الّشاعُر الوغد. 
 * 

 في مهرجانِّ األرواح 
 ُطلَِّب من الجميعِّ أن يقوموا بدورِّ الّطغاة 
 والقتلةِّ واللصوصِّ والُمهّرجين والُمغّفلين. 

 وحيَن احتجَّ َمن احتجَّ على سخفِّ المطلوب 
 وتفاهةِّ األدوار

 ُطرَِّد شرَّ طردٍة من المهرجان.
 ُألقَِّيْت ُجّثته من خلفِّ األسوار.وقيَل: بل 
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 ُعزلة ُمدهشة 
 

 بُقبَّعٍة من حروف
 وقميٍص من ُنقاط 

 ذهبُت للقاءِّ البحر، 
 فلم أجد البحَر في مكانه. 

 بل وجدُت قصيدًة عظيمًة زرقاء
 مكتوبًة بآالفِّ الحروف 

 ونقطٍة واحدة.
 * 

  دائمًا أسأُل َنْفسي:
 كم َمّرة في حياتي 

 ينبغي أْن أطلَق الّناَر على رأسي كاَن 
 لو لم أكْن َتوأمًا للساحر العظيم 

 الذي ُيسّمى الحرف؟
 * 

 أعرُف الحبَّ نقّيًا كقطرةِّ المطر.
 ولذا فكلُّ ما ُيقال

 عن عالقةِّ الُحبِّ باألحالم 
 أو الُقَبل 

 أو القصائد 
 أو حّتى الموت 

 هي َمحض أكاذيب وَهْلَوسات.
 * 

 القريبةِّ من البحر في المكتبةِّ 
 وجدُت كتابًا غامضًا عن البحر

 كتَبُه شاعٌر مجهول 
لْت ُجّثُتُه من بين األمواج  ُأنُتشِّ

 وهي تغّني أغنيًة هائلةً 
فن.  عن الّشمسِّ والنِّّساءِّ والسُّ
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 * 
 في حلمي البارحة 

 رأيُت نايًا قديمًا مصنوعًا من الحجر
 َمرمّيًا على فراشي.

 مِّ العجوز،وحيَن سألُت ُمفّسَر األحال
 قال: ال تقلْق. 

 هذا ناي شاعٍر مجنوٍن بالعشق
عر.  أو ناي مجنوٍن يعشُق الشِّّ

 * 
 في المنفى قلُت لهم: 

 أريُد وطنًا.
 فاعتذروا.

 قلُت: أريُد امرأًة ال تملُّ من الُقَبل.
 فاعتذروا ثانيًة. 

 قلُت: أريُد ُعزلًة ُمدهشًة. 
 األبد. قالوا: ُخْذها ُعزلًة ُمدهشًة إلى 

  *** 
 

 رماد القصيدة 
 

 قاَل لي حرفي:
 أرني قلَبَك العاشق.

 ففعلت.
 قاَل: هذا ليَس بقلٍب بل مجمرة هائلة. 

 قلُت: نعم، وأريدَك أن تمحو ناَرها أبدا.
 قاَل: بل سأكوُن الريح ألشعَلها أبدا

 حّتى تكتَب برمادِّكَ 
 قصيدَة حّبَك الكبرى! 
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 خلف الكواليس
 

َي دور البطولةِّ الُمطلقةمثل ُممّثٍل  ٍئ أُْعطِّ  ُمبتدِّ
 في أّول مسرحّيٍة له،

 هكذا كنَت.
 كاَن األمُر ُمذهاًل في الكرم 

 على ُممّثٍل عّلمتُه الحياة 
 آياتِّ األسى والّدمعِّ فقط 

 وأبجدياتِّ الُيتمِّ والحرمانِّ فقط.
 فارتبكتَ 

 بل تحّولَت إلى غيمٍة مِّن ارتباك 
َك   المدهوشِّ بما قد رأى،ُمعّلقٍة برأسِّ

َك المذهولِّ أّنى مضى.  ُمعّلقٍة برأسِّ
 فتصّورَت المسرحياتِّ كّلها هكذا: 

 كرٌم في كرم!
 ولم تعرْف 

 - وأّنى لَك أن تعرف! -
 أّن َمن يفشل َسُيطَرد بوحشّية 

 من المسرحِّ والمسرحّية 
 وقد ُتلقى ُجّثُته دونما رحمةٍ 

 خلَف الكواليس.
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 مفتاحاً أربعون 
 

 حيَن عدتِّ بعَد أربعين عاماً 
 وطرقتِّ بابي، 

 لم يكْن قد تبّقى 
 من جسدي الذي كاَن يفوُر كُبركان 

 ويرقُص كنبٍع، 
 لم يكْن قد تبّقى 

 سوى لحيٍة بيضاء َتدثَّرُت بها 
 وصرخُت بكِّ صرخَة األعماق:

 الباُب ُموصدٌ 
 وال أستطيُع فتحه أبدًا،

 فهو يحتاُج إلى أربعين مفتاحاً 
 أملُك منها مفتاحًا واحدًا. ال

  *** 
 

مة   قصيدة ُمهشَّ
 

  الدموُع قصائد منسّية.
 القصيدُة انتهت، 

 ولم تكْن سوى ثالث كلمات!
 * 

 أن تطيَر فال تستيقَظ من الّطيرانِّ أبدًا،
 تلَك لوحة سعيدة،

 ال يعرُفها إاّل َمن حاوَل الّطيران
 مِّن دون جناحين أو يدين.

 * 
 أحالمي استيقظتُ كّلما صرخُت في 

 فوجدُت وسادتي غارقًة في الّضحك.
 * 
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 االفالم التي رأيُتها طواَل حياتي 
 كانْت أفالم طلقاٍت تصيُد فقط

 العّشاَق الذين قتلهم الجوع 
 وعّذبهم الحرمان. 

 * 
 يبدُأ بنهرٍ 

 شارُع المالهي الذي تفتخُر المدينُة به،
ه   لكّنُه يدوُر سريعًا على َنْفسِّ

ر.لينتهي بحفرٍة ال   أّوَل لها وال آخِّ
 * 

 صرُت مثل غزاٍل جريح 
 يقُف على شاطىءِّ البحر،

 فال يرى في ُزرقةِّ البحر 
 سوى قطرات دمه التي تتساقُط وتتسع.

 * 
 صعٌب أن تلعَب الّشطرنَج تحَت المطر

 مَع خصمَك الّشبح. 
 صعٌب جّداً 

 فال المطر يتوّقُف لحظًة عن الهطول، 
 بح وال أنَت تستطيُع أن تدحَر الشّ 

 أو ملَك الّشبح. 
 * 

 حيَن مشى البحُر وسَط المدينة، 
 ُأصيب الّناُس باالرتباكِّ بل بالخوفِّ بل بالرعب. 

 هذا المشهُد أربكني وخّوفني وأرعبني 
 ُثمَّ أضحكني في آخر المطاف

 حّتى صرخُت وأنا أقهقه: 
 أيشبُه هذا البحُر طفولتي أم ذاكرتي؟

  *** 
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 محاولة في دم النقطة 
 
1. 

 خرجت النقطُة من الباب.
 كانْت عساًل أْسَود 

 فتبعها كلُّ ذبابِّ الزمن. 
2. 

 كانت النقطُة جوهرًة، 
 جوهرًة بحجمِّ تّفاحٍة كبيرة 

 حملها طفٌل مدهوٌش ببريقها 
 فتبعه كلُّ لصوصِّ المدن. 

3. 
 كانت النقطةُ ُحلمًا مليئًا بالدفء الباذخ

 خرَج إليَّ ليعّوضني عن ُيتمي وهْلَوَستي. 
 فتبعه كلُّ أنينِّ القصائد الحّية والمّيتة. 

4. 
 كانت النقطُة طفلًة / امرأة 

 خرجْت إليَّ بثديين غامضين 
 وعينين مفتونتين 
 وشفتين ذاهلتين. 

 فتبعها كلُّ وحوشِّ المعمورة.
5. 

 كانت النقطُة نورًا يلفُّ كلَّ شيء،
 نورًا خرَج لينيَر سواَد طفولتي 

 األرض.فحاوَل قتله كلُّ ظالمِّ 
6. 

 كانت النقطُة نقطتي 
 لكْن حيَن لعبنا طفلين مسحورين 

 على سريرِّ اللّذة األحمر، 
 تحّولت النقطُة إلى خرافة 
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 ُثمَّ إلى هزأة 
 ُثمَّ إلى ُمهّرج.

 وحيَن عّضها الزمُن بنابه 
 تحّولْت إلى سيرٍك عظيم 

 ال بداية له وال نهاية. 
7. 

 كانت النقطُة كريمًة حّد الجنون.
ها)أذكُر أ  ّنها قّررْت حرَق َنْفسِّ

 إْن تركُتها دوَن حرف(.
 لكّني تركُتها كأّي مجنون 

 لم يستطْع أْن يسيطَر على ضرباتِّ قلبه 
 وهو يتلّمس صندوَق الليراتِّ العظيم. 

 وحيَن تحّوَل ندمي إلى أسطورة 
 لم أجْد ما أحرق به َنْفسي 

 سوى حروفي الباردة.
8. 

 كانت النقطُة تمسُك الشمَس بيدٍ 
 مسُك الُحلَم بيٍد أخرى. وت

 وحيَن قّبلُتها قّررْت أْن تعطيني
 ملعقًة من شمسِّ العالم 
 وكأسًا من ُحلمِّ السرير.

 لكّني إذ ذقُت دفء الشمس
 احترقُت بزهوي، 

 وإذ لمسُت كأَس السرير 
 جننُت بشبابي. 

 فكيَف يمكنني أْن أكتَب قصيدتي
 بعَد أْن سقطْت منها الملعقُة والكأس؟
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9. 
 كانت النقطُة دَم الجمال 

 دَم المراهقة  
 دَم اللّذة  
 دَم السكاكين  
 دَم الدموع 
 دَم الخرافة 
 دَم الطائر المذبوح.  

 كانت النقطُة دمي 
 أنا تمثال الشمع. 

 
 

www.adeebk.com 
ين   أديب كمال الدِّ

 شاعر عراقي مقيم في أستراليا
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 احتماالت 
 

       
 عبد األمير خليل مراد . الّشاعر العراقي 21

 
 احتماالت 

           (1) 
 

َفَك حيَن ال َأْملُِّك   إال أن أقذِّ
 بِّهذا الَقلبِّ 

 الذي َتدوُسُه َحوافُِّر الَعْنقاءِّ مْن ُكلِّّ جانِّْب 
 حّتى يقفَز مِّْن َصْدري  

 كالُقططِّ المَسُعورةِّ 
 َدْعني .. َأْصُرخُ 

 " َأْصُرُخ باسمَِّك "  
جرْ   من أْعماقي الَمسُكوَنةِّ بالضَّ

 ُعيوني مِّْن ُصوَرتَِّك الَوهّميةِّ وأجيُر 
 التي َتغزو َذاكَِّرتي بِّال استئذانٍ 

 واترْكني أَصّفُق َوْسَط الَحاَرةِّ ...  
 كلَّ َمساءْ         

ُب َسْحنتَك الَوثنيَة بالحنَّاءِّ   وأَخضِّّ
ْندَ َوأْسفُِّك   قَدْميَك الَوْردَ  عِّ

 ألُباَرَك فيَك ُجُنوني 
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 أنا ... أنَت 
 وأنَت ...  أنا ... ؟  

 َمأخوٌذ بُحْلٍم لْم َينَتهِّ ... َوكِّالنا  
 َبعُد ...!         

 
      (2)  

 
 ُخْذنِّي هذه المرَّةَ 

لْ أُلْضرَم    الناَر في َجَسدي الناحِّ
 أبو الطيَّبِّ المتنبي) (  بَشيٍء لْم ينْله  َوال أهمَّ  

ندي إال َبقايا ُجْمجمٍة َسوداءَ   فليَس عِّ
ظاٌم ال يكسوها الْلحُم    َوعِّ

 َولكّنني َرْغَم أفولي 
 بالَقَمرِّ الذي لْن ُيضيَء ُشْرفَتنا  أحلُم 
 اللّيلة

            (3)  
 

َرتي حيَن   ْلحُ يأكُل خاصِّ  المِّ
ارعْ   وَترميني أّمي في َفَضالتِّ الشَّ

نين   َوبعَد سِّ
ُفني في سلَّةِّ الُمْهَمالت   َتْقذِّ

 التي َيخلو مْنها شارُِّعنا الَقديمْ 
 أْعرُف ذلَك يا َحبيبي 

فٌل ال أفقُه كلَّ اأَلشياء  ألّنني طِّ
 وَقد أكوُن بعَد حيٍن رُجاًل َمْعُتوهًا  

 وفِّي َيدي برتقالةٌ 
رُف كَيَف أوزُِّعها ال أ   عِّ
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            (4) 
 

يَن   ُر دائرَة االْحتِّمالْ حِّ  ُنغادِّ
 كي َنْسكَن في َغْيبوَبتِّنا األبديَّة

 َتْنُدُبني حيُث ال َليلى  
زِّ النَوم   في عِّ

 َعلى َجرِّيدِّ النَّخلِّ السامِّْق َوال َشيُخ الَمعَّرةِّ ُيقعُدني  
َرارةٍ كْي َنَتجاَذَب   بحِّ

 بعَض أحاديثِّ كآبتنِّا المْعهوَدةِّ 
 َأيَُّها الراكُِّض في َحَدقاتي  َدْعني ...

رابِّ األَبيْض   و كالسَّ
 أتمّلى في الدَّوحِّ الَمليءِّ باألْحجارِّ الَكرَِّيمةِّ 

 وأقيُم أَْعراسي في َبْعضِّ َزواياَك 
ّلية   الُحْبلى باألسرارِّ العِّ

 
         (5) 

 
يَن لْم   َيُعْد َوْجهي َجمِّياًل في مِّرآتكْ حِّ

 َوُقْمصاني األنَيقةُ 
 التي َتْلَبُسها أْختي 

يابي    َبَعد غِّ
 ال تليُق بَِّحْضرتَِّك الَمْغزَولةِّ بُضُلوعي  

ُر مِّرآتي بالَمَطرْ   َدْعني ... ُأَكسِّّ
ي ُكوفِّّية َجّديكْي ال    أنْزَع َعْن َرْأسِّ

جِّ بالُحْزن ذي الَقْلبِّ   الُمَدجَّ
 يا َحبِّيبي ....... َأيُّها الَحَجُر 

 الْموُجوُع ......... بُِّحّبي ..... ! 
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        (6) 
 

 للَدقائقِّ التي َتُحزُّنِّي كالُمديةِّ  
 التي ُتوزُِّعني  وللُمدَيةِّ 

 الجبلِّ الَمْلساء على ُصُخورِّ  
 َأْشدو بَِّنشيدي 

 ذي الكلماتِّ الوديعةِّ 
 لهائُج  كالبحرِّ يألُفها َنْبضي االتي  

 وأَُغّرُد بَتراتِّيلي الّسْحريةِّ  
فحِّ ُعْصفوًرا   ُل ما بيَن القّمةِّ والسَّ  َيتنقَّ

 َتْعرُفني أزهاُر حديقتِّنا الحْمراءِّ 
ينتِّنا الَجميلةِّ   وأنا َبْعُض َفراشاتِّ َمدِّ

 والَجميلةِّ بكلِّّ ما َيَتَمّناُه الطائِّرُ 
 الُصَعداءالذي ال َيَتَنّفُس غيَر 

 
        (7 ) 

 
   في هذهِّ البّريةِّ 

 ُزجاجتانِّ  َعيناَي  
 وال زِّْئَبَق في الُكوزْ 

 ُزجاٌج لم تْلَمسُه الُعْشَبةُ 
 َوقلبِّي َحَطُب اللَحَظاتِّ العاريةِّ ،

ْشقِّ   الُمَتوهِّّجة بالعِّ
 كأزهارِّ الرُّّمان األحمرْ 

ْعرِّ الَكئِّيب   ْفُل الشِّّ  أنا طِّ
َخانِّ األبيْض   وَجَسدي َزْورٌق من الدُّ

 اللذَّةِّ وُدُفوُف الرِّيحِّ عناقيُد َوُشْطآني  
ُء لي مِّْجدافًا   َفمْن يهيِّّ

 َيأُخُذني إلى الضّفةِّ اأُلخرى 
 َأنا ..   أْم .. َأنَت .... ؟ 
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          (8 ) 
ُقوقِّ ال  بابِّ َدْحرْجني ما بيَن شِّ

 أنا ُكرٌة  ...  ال  
 ال ...  ال  أْدري ... !  

 هْل أْهبُِّط من ُتُخومِّ األبراجِّ الَورقيَّةِّ 
 وأغتسُل مَن َبراَءتي ...

بعِّ   بماءِّ الَجّناتِّ السَّ
 كْي اَل أتطايَر كالَصَدفِّ على حّباتِّ الرَّملِّ 

يقي ذو العينينِّ الرقيقتينِّ كثيراً   فَصدِّ
 طيِّعًا كالمِّْغَزلْ والذي َيبدو 

جاراٍت ُيْلقي    في َعباءتي َبْعَض حِّ
 َتْقُطُر من ماءِّ َسذاَجتهِّ 

دًا "ُيغرَقني بَِّلطافتهِّ "  كي   الرائعةِّ جِّ
 َولكّني ..... آهٍ 

 لْم أْغُرْف من َبْحرِّ سذاجتهِّ  " هذه "
 إاّل َنْخلَة " ُعْرقوب "

ْن َنْخلةِّ " ُعرقوب " التي َلْن ت   أتيني فآٍه مِّ
 وَأنا أَنتظُر العْمَر ..

يقي  َوال أْدري   إنَّ هذا الُعْمَر يا َصدِّ
 َيَتَدْحرُج َبطيئًا على أَعتابِّ الُسلَّمِّ 

                     (9) 
؛ َفال َتسكْن إلى َأحْد () ( ) إذا َتمَّنْت    َنْفُسَك بقاَء اأَلبدِّ

 التوحيدي(    )                                         
(10)   

 َفَرسي سأْمَتطي  
ارَِّب في ُلَججِّ الريح  "    " َفَرسي الضَّ

 وُأَقّيُدُه  بُِّغبارِّ الّلْعنةِّ 
 

 عبد األمير خليل مراد 
 عراقشاعر من ال
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 وقصائد أخرى  )وشُم طائر الطّنان(
 

       
وري حسام نجم غانم22  . الّشاعر الس 

 
 )وشُم طائر الطّنان( 
 

 جيٌل بعَد جيل 
 يظمأ ويشرب 

 وال يرتوي النخيل.. 
 والعائدون من الحب 

 لم يشبعوا
 ولم يعرفوا إلى الراحة السبيل 

 (part timeإذن هي فقط) 
 آمالنا..أحالمنا  

 ممارستنا للحب..
 بداياتنا .. 

 اشتعال حطب القلب 
 احتباسنا الدمعي خلف الصوت 
 نكراننا المزعوم لتعدد الموت  

 في كل يوٍم فينا 
 مع ألف إشارٍة و دليل..  

 دخولنا في نفق اللهفة 
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والُصدَفةِّ   تشظينا مابين الَقدر ِّ
 كتاباتنا السخيفة 
 حروفنا الرهيفة  

 التي بهواجسنا تسيل ..
 جزء من الوقت اليكفي 

 وهذا العمر زائٌر جميل   
 بسعادتنا قليل الحيلة ِّ 

 يضرب عرض الحائط  
 يمهلنا لنهبها وال ُيطيل .. 

 لكن عيون المها  
 ترفع كؤوس البوح  

 تضيء شموع الّروح
 وكقمرِّ المساء

 تشعل في ثنايا قلوبنا القناديل..
 يقوُل لها أنتِّ القمر..

 والقمُر انتِّ 
 وهي في سّرها تتنهدُ 

 وتعدد كلماتها بصمتها وتبددُ 
 وتستجدي سكوتها 

 بحضرة ذوبانه وتستميل..
 وهذا الكاتب الذي  

 يتخبط بأحاسيسه بين الكلمات 
 ينزف كالمطر  كعربون شوقٍ 

 ينثر التوق سناباًل  
 وال يبلغ منتهى الّتوق  
 والعابرون يصفقون  

 قولون بارٌع أنت وي
 وكم أنت رائعٌ   و جميل..

 تتمايل الكلمات 
 على قبالت الهدب للهدب



181 
 

 تستنفر أمواج الشبق 
 ولعاب الغمر يسيل..

 وحده الحب يتالعب بأقدارنا 
 يغافلنا في الغياب 

 وفي ركود مشاعرنا يصهل 
 وعلى وقع أنفاسنا ..رعشاتنا 

 يعلو ويتالشى الصهيل..
 اكتبيني اآلن  

 على جدارية مجمر قلبك 
 اكتبيني بالّرماد 

 كزهرة َعّباد على كتفك  
 بوشٍم قاتٍم اليشبه الحداد 

 أو على شكل أوركيدةٍ  
 أوسهم كيوبيٍد 

 أوطائٍر طّنان بين نهديكِّ  
 َيرُِّد والندى يعتاد..  

 وال تسألي كيف حدث وجاء  
 شعورك المزلزل الدخيل.. 

 صوتي واسمعي همسات 
 كلحن الغريب في المساء 

 ففي زفرات الفلوت  
 تتمايل وترقص أرواحنا

 ومن يسكت قلوبنا 
 إذا صدح آخر الليل

 وبعثر سكوتنا 
 وأرهق خلجاتنا بأنينهِّ جورجي زامفير.. 
 

 2022- 1- 20حسام غانم  
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   ) ُمشعوذة(

 
 الماءُ  ليس بماء..
 والسحرُ  ينسكبُ 

 كشالٍل من عينيها 
 برذاذه الفناء..ليغمر 

 وأنا في الركن
 ينداح الورد في خيالي 

 وتهطل على رموشي نجيمات السماء.. 
 هي شغف المشاوير الطويلة 

 وأيقونة السحاب 
 حين يعانق األشجار العارية 

 والطرقات في الشتاء.. 
 هي ُمشعوذة

 ليست كأي مشعوذة
 تخلط النار بالجليد 

 وتجرُّ بإصبعها  
 ستارة القمر في حياء 

 ٍب ليليّ كقار 
 يجّدف شعرها في الشرايين 
 فتدور حولها أسماك النهر 

 ودالفين البحر 
 وتختصر بضحكتها حقول الحنطة إذا قّبلتها الشمس وداعبها الهواء..

 تراقب بصمتها احتراقي 
 تتأرجح على هبوب نار رغبتي
 تعصف في مساماتي بعطرها
 فتشوى الحروف كالكستناء..

 مشعوذة هي 
 خيوط القلب وُتجيد تحريك 
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 فيتسارع ويحبو كالطفل لها 
 وما أجمل الحبو لحضنها 

 بكل هذا الكبرياء..
 مشعوذة 

 تشلح المساء فوق سريرها 
 فتجتمع الفصول حول نهديها 

 وتنقش خارطة العمر على أردافها بالحناء..
 مشعوذة 

 وأنا ال أؤمن بالسحر 
 وال بفعل العين 

 معاركها العشقية الشعواء..لكنها جعلتني أؤمن بالغيب وبالشعوذة وبكل 
 مشعوذة ولكل منا مشعوذة

 تعيد ترتيب أوراق عمره 
 وتخالط أنفاسه 

 كما يخلط البارود بالهواء 
 هو اشتعالنا الكامل  

 برغم كل حرائقنا 
 ُيخرج أرواحنا من رمادها بكامل بهائه كطائر العنقاء...

 
 2022-2-10حسام غانم 
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 هو الحب 
 

 حافة الشوق قلبي يقف على 
 الهو يسقط 

 وال أنا أحلق فيكِّ وأطير..
 هي عصافير قلوبنا 
 تغّرد طويال طويالً 

 وكثيرًا ما تنام مهزومًة ملتحفًة هذا الشعور الحرير
 و كبديٍل عن الموت والميالد 
 هو الحب الذي نبحث عنه 

 كخير مالٍذ وبديل..
 يتغلغل فينا 

 يلبسنا كالمرايا 
 وبدون أن ندري 

 تكون هي حيث 
 يصير النظر والفكر
 بإدماٍن إليها يسير..

 هو شغفنا باكتشاف ذاتنا 
 وحين نصل إلى أعتابه 

 يعاندنا كل شيء  
 برغم اشتعالنا البطيء الجميل

 يهدينا الحب  
 نسخًة طبق األصل عن أرواحنا 

 وكم يأتي متأخراً 
 التحامنا بهذا الظل الطويل
 ننصت إليه في دقات قلوبنا 

 ..نكذبه نسمعه 
 نتجاهله..نصدقه..وكل مافينا

 دليٌل يتبع دليل 
 لكننا نخشاه برغم كل غبطته 
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 ونخاف أن نقدم الّطاعة  
 لهذا الطفل الفوضوي الجليل..

 هو الحب كثيرًا مانحاول أن نفهمه..نعّرفه..نختصره بكلماتٍ 
 لكنه أفعالنا التي تدلنا عليه 
 وتكذب كل ما قلناه وتعلمناه 

 ل... وكل مايقال أو قي
 

 حسام غانم 
14 -2 -2022 

 
 ( ) غرق 

 
 في ُجلِّّ خطواتي 

 محفوٌف أنا بالغرق..
 متعثٌر بأشواقي المبعثرة 

 وبلممة الندى 
 عن سياج عينيك المترامي 

 كحقول البابونج 
 وظالل الحبق..

 أتنفس بعمٍق اغترابي بكِّ 
 فيهدل القلب طويالً 

 ويصبح شاسعًا احتفائي بالليل وبنوبات األرق.. 
 اهدئي اآلن على صدري 

 لنكتشف احتراقنا 
 القديم الوليد 

 بكل رعشةٍ  فينا 
 ذلك المهاجر المقيم معنا 

 آلخر رمق.. 
 ودعينا نغيب في نفق تشظينا بكل ما أوتينا من خوفٍ 

 ومن جموحِّ شغفٍ 
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 ومن َشبق.. 
 فال سالٌم يشبه احتضاننا 

 وال موٌج يعلو على هيجاننا 
 المتصاعد كصوت الكمنجات 

 هل لهذا العناق وهي تبت
 وهذا الغدق.. 

 ياحارسة معبد روحي 
 من أين أبدأ

 مضاجعة الحروف بكِّ 
 ومن أين أشرعُ 

 بفك أزرار الياسمين 
 المشتعل على صدركِّ 

 دون أن أخدش 
 بشفاهي وأظافري الورق..

 غرٌق يدفعني إليكِّ 
 وغرٌق يرميني على حواف عينيكِّ 
 وغرٌق يبعث صداي على شفتيكِّ 

 وغرقٍ وبين غرٍق 
 صار يفهمني 

 ويشبهني الغرق..
 يتململ النبيذ من ُسكري فيكِّ 

 وتلفني بالغيم 
 كحمامتين يديكِّ 
 وتثمُل الحروف

 كأنها اشتعلت أحشاؤها 
 بكؤوس الُتعدُّ وال ُتحصى 

 من الرضاب و من الَعرق ...
 

 حسام غانم  
17 -2 -2022 
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 ) شاعر من نار  (
 

 و نبقى في الحب 
 صغارًا..صغار 

 رنا كلما قلنا كب
 يأتي ويداهمنا القطار..

 وأنا في انتظارك
 سئمت المسافات 

 سئمت البحث 
 سئمت هذا السيل العابث 

 من األفكار.. 
 يراودني الشغف التعّسفي  

 في أناي
 يراودني الصمت  
 في خلجان عينيكِّ 

 مع كل عودة صداي
 وتبّدد ليٍل و نهار 

 فأتوه بين الكلمات 
 في ألف درٍب اليصل

 انشطاٍر خفيٍّ وانشطار..وألف 
 فاعذري ثوراتي المتعاقبة 
 مابين طلوع وغياب نجمٍ 

 يا صديقة القمر 
 وابنة البحر وبوصلة البّحار..

 فأنا قد  تعبت معك 
 حد التعب 

 وخارت قواي من عتب القلب 
 وتالعب الحب في أعصابي 

 في كل نظرة من عينيك 
 وكل تأمٍل وانبهار 
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 وكّسر مجاديفي 
 وجرفني إليك الشوق 

 وتالعب بي كما التّيار..
 أغلغل بين أصابعك حيناً 

 أسري في أوردتك
 أحصي أنفاسك

 أتسكع فوق منحنياتك 
 وعلى كل مداٍر ومدار 

 أطّيُر لكِّ فراشات الحروف
 أصبغ بالبنفسجي سنونوات الروح 

 أجمع من شطآن الكلمات 
 مواسم المحار

 ألكون بين شفتيك اندحار لليأس
 وتململ للبأس 

 وذوباٌن جميٌل حد اإلنصهار 
 فاكتبيني  بأربعة حروٍف على مرآتك 

 بحمرة شفاهك 
 ألنبت لك في أحالمك
 كحقل نجوٍم وأزهار.. 

 واحفظيني في جيوب صمصوم نبضك 
 أنا الشاعر المنذور لتسطير قصتك في التيه 

 والمجبول بالسحر وبالصلصال وباآلهات والنار...
 

 حسام غانم 
22 -2 -2022 
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 سيمفونية الريح() 
 

 تتغلغل في مسامي 
 ترتعش مفاصل الريح 

 يتناثر شتاتي 
 مابين شظايا الصفيح..

 أسوق قطيع نجومي  
 خلف عينيها 

 أترّمُد..أشتعُل. 
 وأختصر  رسائل القمر 

 في قاع روحي 
 برمشةِّ هدٍب بال تصريح.. 
 أكتشف تاريخي المزعوم  

 في صمتها 
 أتورد..أترمد.. 

 وبيني وهذي الحرب بيني 
 الَتحتمُل التوضيح.. 

 سيقان النعناع تحضنني 
 سيقانها الرخامية تلّوح لي وترمقني وبدهاٍء تطلبني 

 ومابين ثغرها ونحرها 
 ينصب العطر لي مصيدًة وأراجيح..

 وعلى صدرها 
 تموج مزارع البرتقال 
 تتساقط على صدري 

 فتثور وسادتي 
 ويصبح الليل كالتنور متجمهراً 

 وتصيح.. والكلمات تتأوه 
 مثقٌل أنا بالحب  

 حتى آخر فقاعات الغرق 
 أطفو كقشٍة في بركتي عينيها
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 تنزلق القصيدة كالماء 
 من بين أصابعي  

 كي أستريح..
 َخدٌر لذيٌذ يتمدُد بي 

 ينفثني كالدخان طيفها 
 يكّومني يداعبني 
 أتناول أرجيلتي 

 كي أتّلمس أنفاسها في صدري 
 ُتشّرُحني نظراتها تشريح.. 
 أتمدد فوق شطآن روحي 

 ألكتشف روحي بها 
 فأسهو وأصحو  

 ألجدني بين أعقاب سجائر الكلمات منطفئاً 
 ومابين حدود لحظها والشمس 

 راحت تحّلق كلماتي 
 وتتناثر خلجاتي المحفوفة بالبنفسج والشيح  

 كفكرة خرجت للتو من رحمها 
 وراحت تقفز كاألطفال 

 في يوٍم مشمسٍ 
 طيح ... ومن فوق األسا  بين البيوت 

 
 حسام غانم  

28_2_2022 
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اي هذا المساَء معاً   وقصائد أخرى  تعالي نشرُب الشَّ

       
اعر والّناقد األردني . 23  عاطف الّدرابسةد. الشَّ

 
اي هذا المساَء معاً   تعالي نشرُب الشَّ

 
 قلُت لها : 

اي هذا المساَء معًا   تعالي نشرُب الشَّ
 ال تمنعي يديكِّ أن ُتعانَق يديَّ 
 وال تحُجبِّي عنِّّي تلك االبتسامَة 

 التي ُتشبُه هذا المساَء ..
تائَر لعينيَّ    افتحي السَّ
 كي ترتاَح من تعبِّها  

 وهي تنظُر إلى عينيكِّ ..
حكَة من بينِّ شفتيكِّ ..  أطلِّقي الضِّّ

 واضحكِّي عاليًا  
 ركي صَداها يغازُل هذا المساَء ات

 فضحكُتكِّ لو تعلميَن  
 تجعُل خريفي ربيعًا 

 وتجعُل غيمي  
 الذي ينتظُر الرِّيَح شتاء ..

 اضحكي ليعلَم اللَّيُل  
 أنَّكِّ حين تضحكيَن  
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 ترقُص الّنجوُم  
  ويخجُل القمر ..

 يا حبيبتي : 
قيني لو قلُت لكِّ   صدِّّ

 ال أحَد يراكِّ كما أراكِّ  
 ال أحَد يسمُع صوَتكِّ كما أسمُعه 

كِّ   ال أحَد يعرُف معنى همسِّ
 إالَّ انا  

 وال أحَد يفهُم ما يقوُله جسُدكِّ 
 إالَّ أنا ..

قين ..    أُتصدِّّ
 ما أصغيُت يومًا إلى كلمةِّ حبيبي  

 إال حين تنهَّدت بها شفتاكِّ ؟ 
قين ..    أُتصدِّّ

 عشقُت تلَك األرَض 
 برغمِّ كرهِّي لها 

 حين مشت عليها قدماكِّ ..
 يا حبيبتي : 

 أنا الوحيُد في هذا العالمِّ  
 الذي يعرُف سرَّ صمتكِّ 

متِّ  ُر في هدا الصَّ  وحين ُأبحِّ
 ُتصغِّي روحي إليه  
 كما ُيصغي الفجُر  
 إلى هديلِّ الَحَمام .. 

 يا حبيبتي : 
 تعالي نرقُص على إيقاعِّ اللَّيلِّ 

 واحدٌ كأنَّنا جسٌد 
 تعالي إلى لحظةِّ عناٍق طويٍل 

طري   ُر فيها عِّ  ُيبحِّ
 بعطركِّ  
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 وكأنَّ العِّطرينِّ واحد ..
 يا حبيبتي : 

اَي معكِّ   اشتقُت أن أشرَب الشَّ
 أن أسمَع صوتكِّ  
 وأنتِّ تحكي لي  

لِّ موعٍد لنا   عن أوَّ
لِّ لقاء   عن أوَّ

 وكيف سرقنا من الزَّهرِّ  
 نبيَذنا 

 ومن األرضِّ 
 عطَرنا 

 صولِّ  ومن الف
 تفاصيَل عشقِّنا ..

 يا حبيبتي : 
ُثكِّ :   تعالي ُأحدِّّ
 عن أحالمي  

 عن آالمي 
 عن وطٍن هجَرني  

 قبَل أن يرحَل منه الهواء .. 
 يا حبيبتي : 

ُثكِّ :   تعالي ُأحدِّّ
 عن قلبَي المريضِّ 

 عن طفولتِّي  
ين   حين كنُت ألعُب بالماءِّ والطِّّ

 عن ُمراهقتي  
 حين كان ُيقلِّقني الحنين ..

ُثكِّ :   تعالي ُأحدِّّ
لِّ رسالٍة كتبُتها   عن أوَّ

لِّ رسالٍة    عن أوَّ
 عطَّرُتها بأنفاسي .. 
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ُثكِّ :   تعالي ُأحدِّّ
 عن نرجسيَّتِّي 
 عن حضورِّي 

 عن غيابِّي 
لِّ حرٍف    عن أوَّ
 كتبُته في الحبِّ 

 وعن آخرِّ حرٍف  
 كتبُته في الوطن .. 

 
 د. عاطف الدرابسة

 
 أنتِّ في عالٍم آخَر .. 

 
 لها : قلُت 

 أنتِّ في عالٍم آخرَ 
 كصوفيٍّ شرَب من الَخمرةِّ الحمراءِّ 

 حتى غاَب  
 فال هو في المكانْ 

 وال هو في الالمكاْن .. 
 أنتِّ في عالٍم آخرَ 

 ال ُيرى 
 كأنَّه تحت جدارٍ 

 أتعلميَن سرَّ الجدار ؟ 
 وحَدُه الجداُر َمن يقوُد األعمى نحو النَّورِّ 

وايةِّ يا سيَّدَة  -وحَدُه الجداُر   هو الطَّريُق ..   -الرِّ
 تعالي ُأحدثكِّ عن البذورِّ 
 تعالي أحدثكِّ عن الجذورِّ 

 هي البذوُر ال تتألَّقُ 
 ال ُتشرِّقُ 

 ال ُتمارُس طقوَس الَخصبِّ 
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 إالَّ إذا احتجبْت تحَت التُّرابِّ 
 وحَدها البذوُر ال تنتشي 

ماء ..   إالَّ إذا ارتوْت من ماءِّ السَّ
 هي البذوُر  

وءحين تظهُر تع   شُق الضُّ
 وحين تسبُر األرَض 

 تصيُر جذوراً 
   -يا سيَّدَة األغاني  -وحَدها الجذوُر 

 ال تخشى الرِّيح .. 
 أنتِّ في عالٍم آخرَ 

 وأنا أسعى وراَء الحقيقةِّ 
مسِّ ؟   هل تعلميَن العالقَة ما بيَن الحقيقةِّ والشَّ

 بين وبين الحقيقةِّ ألُف حاجزٍ 
 وألُف جدارٍ 

ماءِّ ما بحثُت يومًا عن حقي   قٍة تتنزَُّل من السَّ
 وال بحثُت يومًا عن حقيقٍة بين تضاعيفِّ الواقعِّ 

 ما كنُت يومًا ابَن الحدسِّ 
 وما كنُت يومًا  

 ُمؤمنًا أنَّ الحقيقَة تسكُن في القلبِّ 
 فأنا يا سيدتي ابُن العقلِّ ..

 أنتِّ في عالٍم آخَر  
 وأنا ُأحاوُر صوتًا ُيقيُم في داخلي

ُس لي مرًَّة   ُيوسوِّ
 ومرًَّة يبدو لي كالنُّورِّ 

 ومرًَّة يجعلني أرتكُب أسمى أنواعِّ األخطاءِّ 
 هل تعلميَن سرَّ أسمى األخطاءِّ ؟ 

 أسماها هو الُحبُّ 
 وأنا الوحيُد الذي أعلَن :

 أنَّ الُحبَّ أسمى األخطاء .. 
 أنتِّ في عالٍم آخرَ 
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 كأنَّكِّ في منازلِّ النُّجومِّ 
ي كالوحي   اهبطِّ

 أو كعشتار 
 فقط هيَّأُت لكِّ في العقلِّ منزالً 

 وهيَّأُت لكِّ في القلبِّ منزالً 
وحِّ منزالً   وهيَّأُت لكِّ في الرُّ

 وما عليكِّ إالَّ االختيار 
 فأيُّ المنازلِّ أحبُّ إليكِّ ؟

 أنتِّ في عالٍم آخرَ 
 وأنا أبحُث عن امرأٍة ُتشعُل حواسي 

 كأنَّها النَّارُ 
 وُتضيُء عقلي  

 كأنَّها قناديُل الزَّيتِّ 
 أو كأنَّها بنُت الوقتِّ ..

 أنتِّ في عالٍم آخرَ 
ؤيا  ُع في الرُّ  تتوسَّ
وحُ   تتوهَُّج فيه الرُّ
 يتغيَُّر فيه الفِّكرُ 

ُر فيه الجسُد ..  ويتطهَّ
 أنتِّ في عالٍم آخرَ 

 تأتيني مرًَّة برقاً 
 تأتيني مرًَّة جمراً 

 تأتيني مرًَّة امرأًة تتألألُ بالُحبِّ 
 والوترِّ  ترقُص على أنغامِّ النَّاي

 وحين ينتشي النَّاي
 ويسكُر الوتُر 

 ترتميَن على سريرِّ النَّارِّ 
 وتحترقيَن كالعودِّ في بيتِّ اللَّهب .. 

 
 د. عاطف الّدرابسة
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 ال تسأليني 
 

 قلُت لها : 
 يا حبيبُة ال تسأليني عن : 

 الدَّمعِّ في عيوني 
 المعنى في كلماتي 

 وبكائياإليقاعِّ في صرختي ، 
 النَّبضِّ في قلبي ، وشراييني 

 النُّورِّ في عقلي ، وعيوني 
 العطرِّ المهاجرِّ كالَفراشِّ من أزهاري 

 ال تسأليني  
 فأنتِّ الدَّمعُ 

 والمعنى 
 واإليقاُع  
 والنَّبُض 
 والنُّوُر 

 والعطُر في أيَّامي ..
 

رابسة  د. عاطف الدَّ
 

 مفاتيُح تناقضاتكِّ معي 
 

 قلُت لها : 
 مفاتيُح تناقضاتكِّ معي 

 منذ والدةِّ حرفيِّّ الحاءِّ والباءِّ 
 شمُس أنوثتكِّ تشرُق من عينيَّ 

 وتغُرُب بين شفتيَّ ..
 أنا الذي وهبكِّ دموَعه لتبكي 

 ووهبكِّ دٌم يضجُّ بقلبكِّ 
 ليخفَق بالحبِّ ..
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 أنا الذي أهداكِّ ذات ليٍل أنفاَسه  
 ليتقاسَم معكِّ النَّشوَة واأللم .. 

ر من قيودِّ القبائلِّ والمذاهبِّ أنا الذي تح  رَّ
 لُيقيم دولَة الحبِّ في عينيكِّ ..

اعاتِّ التي تركوها عند بابِّ قلبكِّ   كلُّ السَّ
 ال تتوقُف عقارُبها عن اللَّدغِّ 

 إال ساعتي  
 فهي تخفُق على وقعِّ إيقاعِّ نبض قلبكِّ 

ر من ذاتي  وأصيُر هواًء  فأتحرَّ
 ينثُر العطَر في خاليا العاشقين .. 

 قلُت لكِّ : كم 
 قلبكِّ وطٌن للمنفيِّّينَ 

 والمقموعينَ 
 والمقهورينَ 

عراءِّ   والشُّ
 والحالمينَ 
 والُمقتَلعينَ 

 والُمهجَّريَن ..
 كم قلُت لكِّ : 

 أنتِّ يا حبيبُة الحياُة  
وحِّ الحياُة ..  حين تختنُق في الرُّ

 وحين سألوني عن االنتماء قلُت لهم :
 أنا ال أنتمي إالَّ لكِّ ..

 
رابسةد. عاطف ال  دَّ
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 اليوُم الذي ال يأتي ..
 

 قلُت لها : 
 اليوُم الذي أحتاُج إليه ال يأتي 

 اللَّيلُة التي أحتاُج أن أتناوَل العشاَء بها معكِّ 
 ال تأتي 

 اللَّحظُة التي أحتاُج أن أرقَص معكِّ 
 أن ُأقبَّلكِّ 

 أن أُعانقكِّ بها 
 ال تأتي .. 

 العالمِّ االفتراضي ُأحاوُل أن أستعيَر لحظًة من 
 ألتواصَل معكِّ 

 وحين ُأحسُّ بأنَّ تلك اللَّحظَة تأتي  
 يخذلني )النِّّت( 

 فأنفصُل عن عالمين : 
 وعالمِّ االفتراض  عالمِّ الحقيقةِّ 

 ال أعرُف يا حبيبُة لَِّم يخذلني العالمُ 
 واللَّحظات ؟ وتخذلني األشياءُ 

 خيالي كتاٌب مفتوح 
 كأنَّه عيناكِّ 

 زورقي  أحمُل لغتي وأمتطي
ُر أبعَد ما يكون   وُأبحِّ

 تفجؤني لغتي   هناَك ...
 وتأخذني إلى كوٍن النهائيٍّ ..

 ُأحاوُل أن ُأبدَع القصيدَة الكاملةَ  هناَك ...
 واللَّوحَة الكاملَة .. 

 أستطيُع أن أبتكَر اإلنساَن الكاملَ  هناك ...
داً   غير أنَّي أظلُّ متردِّّ

 لغتي فأنا منُذ أن تفتََّح الوعُي في 
 ال ُأحبُّ األشياَء الكاملة  
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 فما نحُن يا حبيبُة إالَّ أبناُء النُّقصان  
لِّ لوالدةِّ اإلنسانِّ   منُذ اليومِّ األوَّ

 أراهُ يحبو نحو النُّقصان .. 
 اليوُم الذي أريدكِّ فيه ال يأتي

 اللَّحظُة التي يمكُن أن أقوَل فيها :
 ال .. لألشياءِّ التي ال ُأحبُّها 

 ال تأتي 
 ما أكثَر األشياَء التي تأتيني  

 بال تاريخٍ ..  بال معنًى .. بال اسٍم 
 كأنَّها كوُب ماٍء ُسكَِّب في كومةِّ حجر!

 الطَّريُق الذي انتظرُته طويالً 
ماء  كي ُأمارَس طقوَس العبورِّ إلى السَّ

 ال أهتدي إليه ..
 في خيالي ألُف قصيدٍة كتبُتها لكِّ 

 ي  وألُف رسالٍة محفورٍة في ذاكرت
عتي   ذاكرتي مثُل والَّ

 كلَّما حاولُت أن ُأشعَل سيجارةً 
 أجُدها ُمطفأة 

 كم أنا سعيٌد يا حبيبةُ 
 حين تكوُن ذاكرتي ُمطفأة 
 فذاكرتي عابقٌة باألسرارِّ 

 والتي ال ُتقال ..  والَقصص التي ُتقالُ 
 ال ُأريُد لذاكرتي أن تعملَ 

 وال ُأريُد لذلَك اليومِّ أن يأتي 
 يقيٍن من يوٍم سيأتي لكنَّني على  

 أشهُد فيه والدتي بموتي ..
 

 د. عاطف الّدرابسة
 

 هامش: كم قلُت لكِّ يا حبيبتي أنَّ الذَّاكرَة موٌت ..
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 جسُدكِّ موٌت .. جسُدكِّ حياة ..
 

 قلُت لها : 
 الكلماُت ال تتشابه 

 الكلماُت سريٌر 
 أستلقي فيه كأنَّني أغفو فيكِّ ..

 باردةٌ وأصابعي  جسُدكِّ دافئٌ 
 أخاُف أن أرسَم الجسد 

 فترتعُش خاليا الجسد .. 
 جسُدكِّ كهذا الوجود

 ال نهائيٌّ  أزليٌّ 
 يمأُل الفراَغ في مشاعري ..

ُل البدءِّ   وآخُر التَّكوينِّ  جسُدكِّ أوَّ
 أقرُأ فيه صراَع الحضاراتِّ 

عري   وأحالمي .. وأقرُأ فيه شِّ
لُه حضورٌ   وآخرُه غيبٌ  جسُدكِّ أوَّ

لُه صحوٌ   ُرُه خمرٌ وآخ أوَّ
 تسقُط األقنعة، حين أذوُب فيه
 فأرى ما فوَق البصرِّ  ينكشُف الغطاءُ 

مع ..   وأسمُع ما وراَء السَّ
 جسُدكِّ موتٌ 
 جسُدكِّ حياة 
َن ؟..  كيف ُخلَِّق ؟  كيف تكوَّ

 كلَّ يوٍم يموُت ويحيا 
ُد كأنَّه دوراُن اللَّيلِّ والنَّهار ..  يتجدَّ

رقِّ   جسُدكِّ صورٌة للشَّ
 ُمضادٌّ خطاٌب 

 حينما يهطُل المطُر يصرُخ : 
 ال للتَّبعيَّةِّ ..  ال للجوعِّ ..  ال للفقرِّ 

 ال للُجورِّ .... ال للظُّلمِّ ..  ال للهيمنةِّ 
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 جسُدكِّ ال ُيصاُب بالُهزالِّ 
عفِّ    وال الضَّ

 ال ُيشبُه آخر الخلفاءِّ العثمانيينَ 
 وال ُيشبُه ملوَك الطُّوائفِّ 

 وال يقُع في الفخِّّ كالعصافيرِّ 
عيفةِّ وال يدِّ كاألسماكِّ الضَّ باكِّ الصَّ   يقُع في شِّ

 فأسماُك القرشِّ والحيتانِّ  
طآنِّ   إالَّ انتحارًا ..   ال تموُت على الشُّ

 جسُدكِّ فارٌس والفارُس ال يقُع أسيراً 
 إمَّا أن يموَت بين أنيابِّ غبارِّ المعاركِّ 

 أو يموَت انتحاْر ..
 جسُدكِّ يصوُم ألَف يوٍم وال يجوع 

داد .. يحزُن   ألَف سنٍة وال يلبُس ثوَب الحِّ
 كنُت أعرُف 

 أنَّ هذا الجسَد ما عرَف يومًا الخطيئةَ 
 وال سعى يطلُب الغفران 

ُد فيه    دعيني أتمدَّ
 أغيُب كالجذورِّ 
 أشرُب ماءكِّ  

 أزحُف بطيئًا بين خالياكِّ 
 وال أخاف .. أقرُأ أسراَر الكونِّ 

 الجذوُر يا حبيبتي ليست كاألشجار 
ُد فيكِّ    فحين أتمدَّ

 ال أخشى الرِّياَح الهوجاءَ 
 وال أخشى جنوَن اإلعصار ..

 
 د. عاطف الّدرابسة

 ناقد وشاعر وباحث أردني 
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 قصائد للشاعر زكريا شيخ أحمد 
 

       
وري 24  زكريا شيخ أحمد. الّشاعر الس 

 
 أنا إثنان

 
 أنا إثنان  

 واحد كاذب و واحد صادق . 
 واحد شجاع .واحد جبان و 

 واحد صلب كاأللماس و واحد رقيق كفقاعة الصابون .
 واحد حزين  و واحد سعيد .

 واحد صامت و واحد ال يكف عن الكالم . 
 واحد نائم و واحد مستيقظ .

 أنا إثنان يجلسان بعيدا عن جسدي . 
 أنا إثنان ال أحب أن يلتقيا أبدا  

 كي ال أجهش بالبكاء . 
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  إالَّ 
 

 منذ وعيت  
 و أنا أتحدث مع كل األشياء التي أراها 

 اسألها كيف تراني ، 
 ماذا أنا بعيون األشجار و الجبال و الحجارة ، 

 الطاوالت و األبواب و السماء ،
 الغبار  و العصافير و الحيوانات ،

 ماذا أنا بعيون الخير و الشر ، النهار و الليل .
 السالم و الحرب .

 المقابر . بعيون الندى و 
 بعيون الحلم و العدم و الالشيء .

 اسأل النهر بماذا يشعر احين أتمشى بجانبه .
 هل تتأملني النجوم كما أتأملها ؟ 

 ما شعور األرض التي امشي عليها ؟ 
 اسأل كل شيء إال البشر أتجنب سؤالهم .

 
ل نا  َفشِّ

 
 لم نكفَّ عنِّ المحاوالت .

 فحياُتُكم هي ما كاَنْت تهمنا ، لم نهتمَّ لحياتِّنا 
نا و لكن لكم أردناه .   ما أردناُه لم نرْدُه ألنفسِّ

ْلنا    إنَّنا نعترُف .. نعترُف أنَّنا َفشِّ
 و لم نحقْق شيئًا مما أردنا .

 ال تتأثروا بالمنظرين  
 ال تصدقوا كلَّ األمثاَل و الحكَم  

 فقدامى الحكماءِّ لم يصادفوا أشراَر القرنِّ العشرين . 
 صدقونا . نرجوكم .. صدقونا 

ْلنا .   ملْكنا اإلرادَة و رغَم ذلَك َفشِّ
 أطلقنا الكثيَر من السهام ، 
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 لكن ال أحَد منها أصاَبْت أهداَفنا .
 كاَن العشُب الضاُر كثيفًا بيَننا 

 و األشواُك كاَنْت ُتدمي أقداَمنا و أزرَعنا . 
 اهترَأْت حواف مناجلنا  

 زيَله .و العشُب لْم نستطْع أْن ن
ْلنا رغَم أنَّ محاوالتِّنا لم تتوقف .   َفشِّ

ْلنا .  لم نطلْب سوى حقِّنا و مع ذلك فشِّ
 سامحونا ...سامحونا  

ْلنا  لقد َفشِّ
 و لم نستطْع أن نجلبَ 

 ال لكم و ال لنا 
 الحرية .

 
 الرجُل الذي في الصورة  

 
 هذا الرجُل المتوهُج في الصورةِّ  

 ليس أنا ، 
 دائما . أنا المنطفُئ 

 هذا الذي يضحُك في الصورةِّ 
 ليس أنا . 

 أنا الواقُف على جهٍة أخرى .
 هذا الذي يشيُر بيدهِّ في الصورةِّ 

 ليس أنا . 
 أنا المشاُر إليه . 

 هذا الرجُل الفاتُح فَمُه في الصورةِّ 
 ليس أنا ، 

 أنا المغلُق فمي المنشغُل بمضغِّ كلماتي .
 هذا الرجُل الواقُف في الصورةِّ 

 قلُبُه فرحا ،   يتراقُص 
 أنا قلبي خارَج لعبةِّ الرقص .
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 هذا الرجُل الواقُف في الصورةِّ 
 ليس أنا ، 

 أنا أدوُر حولّي محاواًل إختراَق الصورةِّ  
 و إيجاَد مكاٍن لي . 

 
 كعاشقين

 
 كعاشقين  

 كطفل يحضن دميته 
 أحضن الكلمات ليال و أغفو على السرير  

 أصحو فال اراها 
 التفت مذعورا  

 فأرى قصيدة نائمة بجانبي . 
 أحيانا احضنها و أغفو على الكرسي 

 استيقظ فأرى قصيدة ممددة على األرض 
 او فوق الطاولة .

 في الباص أجلس حاضنا كلماتي، 
 لكني غالبا أشرد بالطريق 

 و حين انتبه و أهم بالنزول  
 أرى قصيدة جالسة بجانبي على الكرسي .
 استأذنها لتفسح لي الطريق فتمسك بيدي  

 أمسك بيدها و نمشي معا كعاسقين . 
 

 هذه القصيدة كانت فوق الطاولة بجانب كأس النبيذ . هوامش:
 يمكنك قراءة النص من األعلى و من األسفل  
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 على وجه الدقة
 

 ربما ألن معادنهم مختلفة 
 ال أحد يعرف على وجه الدقة لماذا هم مختلفون  

 يتنفسون نفس الهواء 
 يشربون من نفس الينابيع  
 يأكلون من نفس الطحين  
 يمشون في نفس الطرق  

 يرقصون في نفس األعراس  
 تظلهم نفس األشجار  

 يلعبون على نفس البيادر  
 يرون نفس الوجوه 

 يسمعون ليال عواء الذئاب نفسها
 المطر يبللهم نفس 

 يزورون نفس المقابر  
 يقرأون نفس الكتب في المدرسة 

 تروى لهم نفس الحكايات و نفس النكات 
 ال أحد يعرف على وجه الدقة لماذا هم مختلفون 

 ربما ألن معادنهم مختلفة 
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 قصائدي 
 

 قصائدي جزٌء مني 
 هي مثل عيني أو حنجرتي أو رئتي .

 هي جزٌء مني ،  
 تتحدُث عني إال شذرا .رغم أنها ال 

 كمرآٍة تعكُس قصائدي
 كل ما تمُر من أمامِّها من آالمِّ األرواح . 

 حيثما تذهُب هموُم العالمِّ تذهُب قصائدي .
 و لفرطِّ ما َتسلُِّك قصائدي طرقًا لم ُتسَلْك إال قليال  
 تنسى كيَف َتسلُك الطرَق المأهولَة و المزدحمة .

 تداعُب خدوَد الماء . أكتُبها خفيفًة كنسمٍة 
 ال أكتُبها ثقيلًة كي ال تغرَق  

 و تهوي إلى القاع . 
 و حتى ال تخسَر قصائدي نفَسها  

 فإنها ال تحاوُل أْن تكوَن مثَل قصائدِّ أحد .
 ال تبحُث قصائدي عن أدواٍر محوريةٍ 

 أو رئيسيٍة و ال تهُمها أدواُر البطولة ، 
 ها أحد . آ أْن ر  رغم أنَّها مزدانٌة بإشاراٍت لم يسبقْ 
 قصائدي ال تخدُش أحدًا غيري ،

 رغم أنَّها ال تتحدُث عني إال شذرا .
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الم   َأح 
 

 َحطَّاب 
 حلم بأنه أصبح شجرة 
 إِّْسَتفاَق فترك عمله .

 َصيَّاد 
 َحُلَم أنه عصفور 

 إِّْسَتفاَق فخبََّأ بندقيته في قبو منزله .
 َصيَّاد 

 َحُلَم أنه سمكة 
 إِّْسَتفاَق فَمَزَق شبكة الصيد .

 َنحَّات 
 َحُلَم بأنه أصبح حجرا  
 إِّْسَتفاَق فرمى أزاميله .

 نائم  
 َحُلَم أنه مستيقظ  

 استفاق فنام مرة أخرى .
 نائم  

 َحُلَم أنه نائم  
 إِّْسَتفاَق و لم ينم .

 إنسان  
 َحُلَم أنه وهم  

 إِّْسَتفاَق فراح يتلمس جسده .
 انسان 

   َحُلَم بأنه يعيش
ط لقتل اليقظة.   إِّْسَتفاَق و ذهب ُيخطِّّ
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 شذرات 
1 

 كلما رحل أحد من الذين تحبهم 
 اخذ معه جزءا منك 

 لكنك حين ترحل سترحل خاوي اليدين  
 هذا يعني بشكل ما أنه لن يتبقى منك شيء تحزن عليه   

2 
 إطفاء حزن بحزن 

 او إشعال حزن بحزن  
 هو أكثر ما مارسته في حياتي .

3 
 البارحة نمت في تابوت 

 قالوا لي أن في التابوت كلمات تحلم أن تكون قصيدة .
4 

 و قالوا لي أنه إن  أردت أن اقضي على آالمي بشكل تام  
 علي التوقف عن أكل الطعام و شرب الماء نهائيا . 

5 
 كل يوم أجرح نفسي 

 يا للا ماذا افعل إن بدأ جسدي بالتضاؤل  
 كين. ؟ و لم يبق فيه مكان صالح للس

 
 

 زكريا شيخ أحمد 
 شاعر من سوريا 
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 أنا والمرآة
 

          
 . الّشاعرة الّلبنانّية فاطمة منصور 25

 
 دندنت 

 سنين    بالحب  عما  منحلم من                    انت  وانا تنيناتنا        مجانين
 وال سرير  يجمعنا     بهالعتمات                    ال منلتقي  نتبادل       البوسات 
 سرسابك    رغم   وقلي   غمزني                   ونظل  طول  العمر   مجتمعين

 خير    رسالة  جايب  ال تستحي                    ع بابك   جايي    يدق  الحب 
 خير    كرمالك  جايب  بشارة                      عنابك كرم  يشرب شهد  من 

 بحالك   ذّوب   منشان  حالي                       وجني   قومي  قبالي تمكيجي
 شالك  طرف  وقلبي معللق في                      يغني   كل الحال  فيكي  عم

 عاطول   ا  قمرظلي   قبالي  ي                     ماعاد  دخلك  تبعدي    عني
 وعاطول بدي  ظللني   قبالك

 
 فاطمة منصور  

 شاعرة ورائية من لبنان
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 وقصائد أخرى  أطالل الخرائب

           
اعرة الّلبنانّية سامية خليفة 26  . الشَّ

 
 وطني..هل أمسيت مجرد ذكرى 

 وطني 
 يا نسمة العطر الزكي

 رحاب مخيلتي تضوع مسكا في 
 تبدد عثرات الذاكرة

 ترمي بحجارتها بعيدا
 إال شاهدة قبر 

 كتبوا عليها اسمك ألبسوها رداء الواقع
 نعم 

 دفنوك
 وطني 

 إن كان في الصاعقة افتداؤك
 فأهال بك مقتلي 

 
 السراج ها هنا 
 قد ذابت ذبالته

 لكن النار فيه ال تنطفئ 
 مازالت تحوم حولي تبحث عن موقد لها

 قلبي لها الموقد فكان 
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 قلبي يحترق 
 لينال ما أصابك ولو بقدر 

 
 وطني 

 اعلم أن روحي دوما 
 ستسائل الفيافي عن هديل المعاني 

 عن وجهك الذي
 يكاد أن يختفي 

 ليستقر 
 في مرايا السراب 

 
 سأطرح السؤال المختفي 

 عن وسائل التعبير 
 والتواصل واإلعالم 

 عن الشاشات والحكايا 
 فأنا لم يقتلوا بي 

 الرأي حرية
 أسألك وطني 
 من قتلك ؟ 

 من نحرك من الوريد إلى الوريد؟
 هل بوهلة الغفلة 

 كنا عنك غائبين ؟ 
 وعن أحداثك صامتين 

 هل تخلينا عن جلودنا المتشققة 
 واكتسينا طراوة جلود 

 حديثي الوالدة 
 هل تزيننا بحلوم األطفال 

 وتنصلنا عن مهام الحكمة 
 هل كنا لك غير مستحقين؟ 

 وطني 
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 ما يدور حولنا ليت كل 
 ليس أكثر من أضغاث أحالم 

 العقل ما عاد يحتمل 
 كيف للعين أن تصدق 

 أبين ليلة وضحاهاإلى أشواك؟
 

 وطني 
 أخاف عليك من غروب أخير

 من فجر يحكم اإلغالق 
 يسافر 

 وال يعود 
 هو حتما ال يدرك أن شمسك تشرق من بين حنايا روحي.

 يا وطني في غدرات الزمن 
 الحقائق شرخ كبير أصاب 

 دمر الثقة
 جعلنا في أصقاعك مختلفين 

 بين واع يندب حظه في قدرته على اإلدراك 
 وآخر

 لم يعثر بعد على عقله 
 وآخر يتبع إلها ابتكره 

 يقدس فيه جهله 
 الكل سيرتشق 
 ميتا وهو حي 

 بين أطالل الخرائب 
 قم وطني 

 هناك من يغتنم الفرص…
 

 سامية خليفة  
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 حديقُة الّسحر 
 

 عينّي رأْيُتك قبالتي أغمضُت 
 ظننُت أّني أحلم 

 فتْحُتهما 
 شمْمُت عطَرك

 كنُت على يقيٍن بأّني 
 لسُت أحلم

 ثّم أطبقُتهما 
 سمْعُت صوَتكَ 

 واسترسْلُت في سماع
 أجملِّ األلحان 
 غالبني الّنعاُس 

 حلْمُت بأّنني ألْملم 
 من حديقة الّسحر

 بقايا وْشوشٍة ورذاَذ عْطرٍ 
 ورحيَق أنفاس.. 

 .وجْدُتني استفقت .
 بصوتك طرْبتُ 
 بعطرك تعّطرتُ 

 وبأنفاسك كانت لي حياة. 
 وبعدما أصابني األرق 

 ركْضتُ 
 وعلى أنين الّذكرى 

 باأللم نطْقتُ 
 من معقلِّ الّصمت 

 خرْجت 
 من المنفى 

 إلى شواطئ األلق
 وفي رحابةِّ تلك الليلةِّ المقمرة 
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 حيُث القمر فيها مّدني 
 بنوٍر أرجوانيّ 
 الضائع وجْدُت حّبَي 

 راقْصُته 
 وُعْدُت إلى

 أرجوحةِّ األحالم. 
 

 لبنان -سامية خليفة
 

 أفكاٌر جريحة 
 

 األلوانُ 
 غابْت في الفكرةِّ 

 تنتظُر أن تنضَج فيها 
 ثماُر التَّأمُّلِّ 

 
 األسوُد غمرُة ليٍل بهيمٍ 

 لظلٍّ تائٍه عقيمٍ 
 لم يعثْر بعدُ 
 على األصلِّ 

 
 الرَّماديُّ انقشاُع غيمٍ 

 جافٍّ في خريٍف 
رُ   أوراُقُه ما برَحْت تتكسَّ
 ها هي تتماثُل لالندثارِّ 

 
حوةُ   الصَّ

 تفضُح الحلَم العاريَ 
 بأبيَض ناصع 
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 للنَّجاةِّ أجنحةٌ 
 تتَّجهُ 

 في هروبٍ 
 إلى حيُث الّنورِّ 

 متى يموُت الظَّالمُ 
 لتحيا األرُض 

 
مُس ابتعدْت   الشَّ

 عن محورِّ الحياةِّ 
 الطُّيوُر ُقتلْت 

 يطيرُ وما نراهُ  
 ما هو إاّل الّظاللُ 

 
 الحبيب أمسى ذكرى 

 تعمقوا جيدا في تالفيف الدماغ 
 كلها تحمل اسمه 

 صوره كلماته 
 العقل أمسى مجرد فيلم
 تستعرض فيه الذكريات 

 حبيبي يمتلك أفكاري الجريحة
 الندوب فيها بحار. 

 
 سامية خليفة 

 لبنان شاعرة وكاتبة من  
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 وقصائد أخرى   هو أوان القطف ال ريب

         
 الكينغ األديب والّشاعر الت ونسي د. كمال العيادي. 27

 
 *) هو أوان القطف ال ريب (*

 
 أغلقْت كّل الحانات أبوابها 

 اربّد وجه المدينة 
 لعّله أوان القطف  
 لعّله سّر المنامة  

 كذبت كّل الفراشات إذن
 كذب الخطاف 
 ليس للربّيع عالمة.  
 

 لكم تؤذيك أرواحهم الهائمة في قبو صدرك.
 فردوس أنت ممتلئ بقشور الجوز  

 طفل متوّرم  
 عاشق، ينمو في الصدر 
 ليموت قبل األوان  
 قلب على الّريق أنت  
 مسحوق ملح وعجين توت  
 أعواد نّد محروقة ومناديل معقودة 
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 مقبرة تنبعث منها رائحة الخبز 
 والخطايا  
 أّي أحمال هذه التي تعّطلك؟ 
 سرير من خشب متفّسخ  
 قّبلت جبين نصف أحّبتك عليه قبل الّرحيل 
 كان أجدر بك أن ترميه إلى النار  
 لُتسكت الّطنين. 

 ثّم ماذا ؟ 
 عود ياسمين  
 أزهر، يا للغرابة في غير أرضه  
 ومدينة صفراء  
 غائرة في الغبار ورطوبة التاريخ   
 هذا كّل شيء 
 كّل شيءهذا  
 فما جدوى أن تبكي وأنت الوحيد في هذا الّزحام أيها المجنون؟  
 ما جدوى أن ترنو صوب الغمام كّل الوقت تبحث عن عالمة ؟   
 ما جدوى أن تتأّنق وتكوي مالبسك كّل صباح بشكل مسرحي؟  
 ما جدوى كّل بهجتك وأحزانك 
 وأنت ستهيم من جديد بتلك المنامة ؟  
 
 رّبما يمكنك اآلن   
 تدارك بعض ما فات  
 أن تعلن في الوصّية مثال  
 بأّنك كنت فعال هناك  
 وأّنك خبأت كّل عصافير األرض في صدرك 
 ورغم ذلك نجوت من وباء الطيور   
 وأّنك لم تصب بحساسّية الريش  
 ككّل الغرباء 
 وهذا ليس بالهّين.  
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 يمكنك أن توصي بقلبك أيضا
 للذكرى فقط 
 أعد التأكيد باألحرف الغليظة 
 للذكرى فقط وليس لالِّستعمال. 
 

 ولك أن توصي 
 بحرق ما تبقى من األعضاء 
 ثّم ذّر رمادها فوق دجلة 
 والفرات  
 فلنهر مجردة والجّباس من يحميهما  
 وللنيل المسكون ما يكفيه من هموم  
 يا كم للنيل المأمور من أحزان دفينة.  
 

 ال تقف كاألبله هكذا، 
 بين المرآة ومنامك 

 كن بسيطا   
 مثل حبة قمح حبلى بسّر الحياة 

 سيخرج من خلف الزجاج شبيه لك  
 سيخرج خفيفا...منشرحا ...مبتهجا  
 ولن تسحقه أحزانك  
 سيمتلئ قلبك بالالمباالة المباركة  
 ك وقّدامك وسيتفّجر الخير على جانبي  
 فعالم ال تهّم   
 وعالم تقف أّيها المجنون هكذا   
 بينك وبين منامك ؟  
 

 **** 
 * )كمال العيادي الكينغ( *  
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 *) ثالثة مقاطع قصيرة, ال غير(* 
 
 * إلى كمال العيادي الكينغ* (  - 1)
 

 ال كلب ينهُشك اآلن 
 ال عنز سوداء

 تتبّول في حذائك البّنّي الجديد 
 خرفانَ ال 

 ال بقرَ 
 ال… وال  لسع ذباٍب لعيٍن.

 إّنما هّو الّثلجُ 
 هّو الّثلُج من جديدٍ 

 ضارٌب عند حافةِّ الّشّباكِّ 
 وخلَف عتبة البابِّ 

 فكيف سُتدهش الّنادالتِّ الكئيباتِّ إذن 
 وكّل ما تملك

 إلستجوابِّ هذا الّشتاءِّ الُمحّنكِّ 
 نصف ساعة أخرى 

 وصحن زيتون صغير  
 الكأس والوحدة.لتلطيف مرارة 

 
 *** 

 
 * لنّتفق *( - 2) 
 

 لنّتفق أّوالً 
 مخّدة الّريش التي حّدثتك عنها

 بريئة من دم العصافير 
 وعقارب الّساعة أيضا 

 لم تسع إلينا بعد 
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 لنقوم لها بالّنعال
 أنظر يمينك مثال 

 أليس من األجدر تأديب هذا الورد الخائن 
 وقلع تلك األشجار المريبة كّلها ؟ 

 أتنتظر أن نباغت من جديد 
 بأنشوطة 

 وغصن متين ؟  
 

 *** 
 
 * جمرة *(  - 3)
 

 ُخذْ 
هِّ َجْمَرة أخرى   َهذِّ

 سنشوي عليها الّليلة 
 ما تبّقى من الّذكريات 
 سنتحّلُق حولها بجذلٍ 

 نعّدُد أسماَء الُملوكِّ والّنادالتِّ 
، إن شئنا   سنخّفُف عقاَب األشجارِّ

 وقد نطلُق سراَح العشبِّ أيًضا
 بعفٍو شامٍل، ال رجع فيه 

 ُخذْ 
 هذه جمرة أخرى وال تهمهم 

 ألقها في الماءِّ إن شئَت يا أخِّي 
 أأحتاُج أن تنّبهنِّي ثانية 

 بأّنها فحمة منطفئة ؟ 
 

   *)كمال العيادي الكينغ(*
 
 



224 
 

 )جّدتِّي(:
 

 ُمعّلمنا في الّسنة األولى 
 كان إسمُه: سي لبيْب 

 كان طّيًبا 
 لكّنُه لم يُكْن لبيْب… 

 اليوم األّول مثالً في 
 ظّل ساعة يعّلمنا أن نكذْب 

 فصورة )كتاب(
 يريدنا أن نقرأها:  

 )هذا كتابي( 
 وكان كّل الفصل يرّدد وراءُه: 

 )هذا كتابي( 
 ثّم كان يستقرءنا واحًدا …واحًدا…

 فلّما يصل دوري 
 أنظر ملّيا إلى الّصورة 

 وأقرأ ما أرى: )هذا كتاٌب(
 ونفاذ صبر….   وكان ُيرّدد بصبر…

 غيظٍ : بو 
 )هذا كتابي( 

 فأرّدد: )هذا كتاٌب(
 فيصرخ في وجهي ُمحتقًنا: 

 يا حمار: )هذا كتابي( 
 ويلتهب حلقي ووجهي وتعتريني رعدة  

 وأغرس وجهي ودموعي في الّصورة 
 وأقرأ : )هذا كتاٌب(. 

 فيهّم بي لوال الجرس. 
 وينساني إذا كان الغد… 

…… 
 ويمضي األسُبوع 
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 يسألني ال 
 كان يقول عن )صورة أّم( 

 )هذه أّمي(
 فُيرّدد فصل الحمير وراءُه:

 وبصوٍت واْثٍق:
 )هذه أّمي(

 هم: واحًدا… واحًدا ؤُ ويستقرَ 
 كّل واحٍد كان يرى في الكتاب )صورة أّم( 

 ليست أّمه وللا… 
 ويقول عنها: 
 )هذه أّمي(

 وحين يصل دوري 
 يحتقن وجهي وأبدأ في الُبكاء

 فيتركني  
  الجرس.ويرنّ 

…… 
 وأستمّر الحالُ 

 يقولون عن )صورة القلم(:
 )هذا قلمي(

 وهو مجّرد قلم.
 وعن صورة مدرسة: 

 )هذه مدرستي(
 وهي مجّرد صورة مدرسة 

 وعن ُصورة الكرة: 
 )هذه ُكرتي(

 وهي مجّرد صورة ُكرة 
 وعن الَعَلمِّ: 

 )هذا علم بالدي(
 وهو مجّرد عَلمٍ 

…… 
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…… 
 الّثاني حّتى كان األسبوع 

 دخلُت الفصل ُمستوفًزا
 سي لبيب... وحين قال الُمعّلم

 فتحوا الّصفحة الخامسة ا
  كنُت أّول من رفع إصبعيهِّ مًعا

 سيدي أنا أقرأ. سيدي….
 … باهللِّ أنا سيدي

 نظر صوبي مستغرًبا وقال:
 إقرأ .

 قلُت بثقة: 
 )هذه جّدتي(

 بل كاد يبكي وقال لي: فابتسم
 ت يا ولدي … أحسن للا..  للا 

 فضحكت .
 واعترتني أّول رعدة حّمى األدبِّ 
 تلك التي لْم تفارقني حّتى اليوم

 لقد شكرني الُمعّلم يومها 
 ولم أكذب 

 كانت فعال صورة )جّدتي( 
 ….  سي لبيب لم يكن لبيْب  ولكن، بصراحة

 لقد رسمُت يوم األحد 
 قبلها بيوٍم واْحدٍ 

ها  بالّلون األخضر وشًما   على وجهِّ
 وجه صورة الجّدة في الكتاب….

 فعادت )جّدتي(. 
 

20 -9 -2022 
 )كمال العّيادي الكينغ( 

   مقيم في  ألمانيا ونسيت أديب وشاعر 
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 مقاطع شعرّية للشاعرة المغربّية سعيدة الّرغيوي 

       
اعرة المغربّية سعيدة الّرغيوي 28  . الشَّ

 
 مقاطع شعرّية 

 
 سكونك وقوتكهب لي أيها الموج 

 لّتيه ٱو  لّضياعٱهب لي قصيدة تعبر 
 أْلوجاع ٱ تغسل
   ْلمدائنٱضباب  تمزق 
طورٱ تعطر  ْلعنفوان ٱبأريج   لسُّ

 ْلمتعبة ٱ ْلجفون ٱ تراقص 
 لغة الصقيع.. تقتل
 نم على خدي  ْلموجٱ أيها

 خصالت شعري  داعب 
   لّنسيمٱكما  اعبرني

 في الحنين..  أيقظ
 أْلول ٱ للقاءٱأنثى  رتبني
 في زرقتك.  لّضياعٱلي سوى  السؤل
  *** 

 ْلفرح ٱنفتح قلوبنا على 
 قد ال ينتظر.. ْلعمرٱ ألن

  *** 



228 
 

  لّصمود ٱتحكي األسوار أسرار 
 لّشّماء ٱ ْلجبالٱ أسطورة

  ْلوجود ٱمدينة قل نظيرها في  في
 فيها كل تفاصيل عشقي  مدينة
 حنيني ..  سحر
 ميالدي ..أعيادي، تاريخ
موق ٱبصوت  تقول  : لسُّ
 تعرفون صوتـي ..  هل
 قرأتم سطوري ؟! هل
 ..  أْلميرةٱ أنا
 أنحني ..  ال أنحني .. ال

 متفرد  عزفي
 لحن وُجود  لحني

 .. لّصمود ٱتازا  أنا
  *** 

 ْلمطر ٱأنصُت لقطرات 
 نوتاتي..  فأعزفُ 
  *** 

 نشتهيها كثيرا ما ال تكتمل  لتيٱ لّلوحات ٱ
 تفاصيلها فيكون لنا مانريد..    نراوغُ 
 درب آخر  قد ينقضي  هذا

 ْلكالم ٱحواس  تنتفُض 
  لرقابة ٱمن ضغوطات  تتجرد 
   لًصهيلٱ ويعلو
   ..ْلبوحٱابتدأ ُمْذ باغث جنون  ّلذيٱمساره  ليشق

  *** 
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 أفنانها  ْلُمعلقةٱ ْلقصيدةٱهل ترحُل 
 ..!! لّسماءٱببروج  
 هناك َفْيٌء    ْلغيمٱو 
 َيٌد رحيمةٌ  لّشمُس ٱو 
ة..  لّثمارٱو  َِ  غضَّ

 تغمُض عينيها  َدُعوها
 جنونها..   تركبُ 
  شتهت ٱكما  تنام
 فطام بعيدٍ  قبيل
 بدرا يليق بعصافير   تونع

 ..  لّصباحٱ 
 خلودٌ  ُموسيقاها

 لّزاهدين ٱفي َحْضرةِّ  ُتْعزفُ 
 تتلى على مسامع قلوب  أورادها
 ..خضراء
  *** 

ُت فعال لنبض   لّطريق ٱهْل ُنْنصِّ
  لّظنون ٱتتوزعها  لّروحٱ وهذي

 أْلُمنيات ٱَيْعُسُر نسج أْحُرٍف على مقاسِّ  كم
 بيقيٍن  وُشُكوٍك، لّدروب ٱ تكتحلُ 
دُ     ْلمسافات ٱحنيَن  ُنَضمِّّ

 ومحو سواد  لثقوب ٱتكفي لرتقِّ  بصلوات 
 ْلُبسطاء ٱأحالَم  يغتالُ 

   *** 
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 لّنور ٱمن مضاييق  ْلعابرون ٱ
   لّشْمسٱ يواعدون 
 ْلَفجر ٱمن كؤوس  يشربون 
 ْلماء ٱقرب منابع  ينبتون 

 كان صوتهم إالَّ ُنورا  هل
 من يتم أيام تركُض نحو مستقّرها  صيحة
 لضعف فينا..   تصلي
 في صهيل حكايانا..!! لعجز
  *** 

 .. لناتئةٱ لنهارٱأقلم أصابع  لليلٱفي آخر 
 ..لّشائكـةٱ لّصبارٱعلى حواجز  أقفز

 ألغنية عنيدة  أستعد 
 .. ْلحياةٱبماء  أرويها
 لّضياءٱو  لنُّورٱجبة  ألبس

 إلي ألعرفنــي  وأسكن
 .. للعنات ٱأكثرت ب ال
 

 سعيدة الرغيوي 
 شاعرة وكاتبة مغربّية  
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 ة مقاطع شعريّ 
 

       
ورّية طهران صارم. 29  الّشاعرة الس 

 
 مقاطع شعرّية 

 
 مدن ال ترانا إال أصناما ..
 حجارة في شوارعها المعتمة 

 مدن عاهرة ... 
 تمارس رذيلتها 

 بفضيحة صوتها عال 
 ال تستحي من بيع أبنائها 

 وال تداري خيانتها 
 مدن خائبة .. 
  جلبابها أسود 

  *** 
 اليوم هو يوم فراقنا 

 أعيد لك وردتك وتعيد لي وردتي..
 نتبادل الورد فقط..ولكن نحن لم  

 نحن تبادلنا األصابع  
 لي أصابعك..ولك أصابعي ..

 واآلن سنقضي وقتا طويأل 
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 في عدها ..ولن نتذكر أيها لك 
 وأيها لي ..

 ربما أنسى واحدا عندك وتنسى واحدا عندي 
 فنجلس ونعيد القسمة من جديد 
 وربما سيتأخر فراقنا ليلة أخرى  
 ام أو ليلتين وربما أسافر هذا الع

 ويتأخر دهرا 
 وتضيع يدك معي وتضيع يدي معك.. 

  *** 
 كي تبقى معي  

 كان علي أن أهديك 
 غيابا كبيرا بحجم حضور الماء

 أن أغني أغاني الراحلين 
 وأقتل الشعراء 

 ثم أشيعهم بقصائد طويلة  
 كان علي أن أحملك وزر خطايا 

 العاشقين..
 وأغادرك في نضج المواسم  

 في غمرة العطر .. 
 وأنزع عن أصابعك  

 الكالم
  *** 

   ضربة واحدة من الغدر ..
 قادرة على قتل عمر كامل من الوفاء .

  *** 
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 بينما كنت وحدي 
 تذكرتك..

 وتخيلت لو أنني سحبت 
 الدرب من تحت قدميك
 وأنت تركض راحال ..

 وحين اقتربت منك  
 كانت عيناك فارغتين  

 ويداك باردتين .. 
 عك وخطر لي أن أشعل أصاب

 لتضيء عينيك ..
 لكنك وبخفة ساحر  

 صرت ضبابا ..ثم رأيتك  
 غيمة تمطر على حقول بعيدة 

 فكان علي أن أرتب تجاعيد دربك
   مرة أخرى ..

  *** 
 أنا يا صديقي 

 أيامي كلها ينقصها  
 حرف عطف أو فاصلة ... 

 فساعتي خمسون دقيقة 
 وأيامي ينقصها ليل أو نهار 

 ولقائي يتيم.. 
 ولي نصف عكاز  
 ونصف انحناءة..

 ولي صرخة مسروقة 
 وحصاد صمتي ناقص..

 أنا ياصديقي 
 أكتب قصائدي بأصابع مبتورة 

 وحبر أحمر.
  *** 
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 تمُر من األبواب بال ظل رأيتَك اليوم ..
 ترسم على الجدران بال حبر...
 تبيع أيامك خسارة تلو خسارة..

 فتات ورد على حاجز المسافة..
 كشبح نقي ..  .. يبال ظل تحضن ظل

 كضوء يتالشى حين تعبر غيمة 
 ماذا لو كنُت أكذُب أنا؟؟ 

 ماذا لو كذبَت أنت؟؟ 
 ألن تغفر السماء .. 

 وهي التي اعتادت خداع 
 الوقت والفصول.. 

 ماذا لو ارتديَت زمنا
 وافرا للربح والعدالة.. 

 زمنا ال يحترق العمر فيه 
 كدخان سجائر..
 أو رجل عجوز  لعاشق مهموم ..
 إال الحنين والذكرى.. لم يبق في جيبه

 
 طهران صارم 

   شاعرة من سوريا
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 نافر حزن بزرقة السَّ 

       
اعرة الّلبنانّية سوزان عليوان .30  الشَّ

 
 حزن بزرقة السنافر 

 
 نافذٌة في الليلِّ 

 زرقاءُ 
 نافذة       

 
 لَِّهْولِّ الظالمِّ حوَل هالتِّها 

 مدى دمعة تشعُّ كمتاهٍة في 
 

 ،ُمَعلََّقٌة في الفراغِّ بُِّزْهدِّ ُقصاصٍة الصقٍة على بابِّ ثاّلجة
 ،بخّفةِّ مركبٍة فضّيٍة فالتٍة في السواد

 بوحدةِّ رائدِّ فضاءٍ 
 بوجٍه باسٍم وسَط خوذٍة عمالقةٍ 

 
 قدمانِّ تائهتانِّ في التباسِّ المسافة

 وال ُفتاَت خبٍز في حبرِّ الحكاية 
 لتعوَد دمعٌة أدراَجها

 ْدَيٍة في مهبِّ النهاياتِّ المفتوحة َكمُ 
 كورقةِّ صفصاٍف، في منتصفِّ انهمارِّها، في ُبْرَهةِّ صورة 
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 كغربةِّ ساحرِّ الغابةِّ 
 بيَن أعوادِّ القصبِّ المائلِّ 
اكِّ والسائحين   وأقدامِّ النسَّ

 كحياتي التي ال ُيمكنني أن ألفَّ شريَطها التالَف إلى الخلفِّ 
 ة وقد سقَط أجمُل أصدقائي من األغني

 
 هي على األرجحِّ رسالُة ُحبٍّ 
 لكّنها قد تكوُن رسالَة انتحار 

 * 
 ما الذي يجمُع هؤالَء األطفالِّ الشياطين 
 دوَن سواُهم من مالئكةِّ مدرستِّنا الكئيبةِّ 

 حوَل الُحبِّ والضحكِّ والمغامرة 
 ومغزى الدموع؟ 

 
 شيرت-،بالعدمِّ ذاتِّهِّ، يفيُض ُكلُّ قلٍب نابٍض في بياضِّ تي 

 وتضيُء الفكرُة المسنونُة نفُسها
 بأكثرِّ من ُقّبعةٍ 

 على كلِّّ دّراجٍة غافلٍة عنِّ الدرب
 

 َمنِّ الذي أغرى الهيكَل العظميَّ بدخانِّ سيجارة؟ 
 ومِّن أيَن تتدّفُق ُكلُّ هذه الضفادع المّيتة في كلماتي؟ 

 
، في القريةِّ  هي الحياُة في محاولٍة مّنا، نحُن الذيَن نصنُع مراكَبنا وطائراتِّنا وع ائالتِّنا البديلةِّ من بقايا الورقِّ

َرةِّ على حدودِّ المعنى والغيم.   الُمْضجِّ
 هي حقائُب ظهورِّنا المثقلُة بوصايا األّمهاتِّ 

 وأكياسِّ التشيبس والقواميس والكوابيس
 وُدَمى الديناصوراتِّ الملفوفةِّ بدّقٍة في مناديل 

 ةوالنصائحِّ التي ال تصلُح إلنقاذِّ ذئٍب من الوحد 
هي ظالُلنا المديدُة على األرضِّ الضّيقةِّ كممّراتِّ المكتبةِّ المسحورةِّ، وعلى أديمِّ كواكب أخرى، كالسينما  

 والمقهى وفرعِّ ماكدونالدز القريب،
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، قبل العاصفة   وهي الشوكوالتُة اللذيذُة التي على شكلِّ مظاّلٍت منّقطٍة باأللوانِّ
 * 

 .الستارُة ساكنٌة بأسمالِّ ليل 
 حّتى  ما من نسمةٍ 

 ليحّرَك بينوكيو ذراَعهُ 
 نحَو كذبٍة جديدة 

 
 ماذا عن حياتَي القصيرةِّ في جوفِّ سمكة؟ 

 ماذا عن الوحوشِّ التي كّفنُتها بمناديل تفيُض عن ألفِّ وداع؟ 
 ماذا عن البيتِّ الذي سقَط سهًوا من النافذة؟

 
 بعباءةِّ أمِّّي في ُكلِّّ نأمةٍ 

 الممّرات من سرنمةِّ مالكِّ الحبِّ في 
 بأبي في منتصفِّ األريكةِّ الصفراء 

 يضحُك بكاملِّ أسنانِّه 
 بالصغارِّ في الصالةِّ العابقةِّ بالدخان 

م يصّفقوَن النتصارِّ غريندايزر   .ببيجاماتِّهِّ
 بأمِّ الجميعِّ واقفة كقّديسٍة أماَم المغسلة

 دوَن حاجٍة إلى كرسيٍّ خشبيٍّ 
 يرفُع قامَة دمعتِّها 

 الصحونِّ المتراكمةنحَو كومةِّ 
 

 .طفولتي كمأٌة تشعُّ في شرخِّ مرآة 
 مطُر ربيٍع يشفُّ باأللوانِّ المائّيةِّ 

 على امتدادِّ جدارّيٍة ُمْشمَِّسة 
 مكتبٌة سوداُء تزيُِّنها التذكاراُت السياحّية 

 تمثاُل حّرّيٍة مائلٌ 
 دميُة إسكيمو 

 حصاٌن بالستيكيٌّ ُمَرقَّطٌ 
 مهزومين .من أبطالِّ الهنودِّ الُحْمرِّ ال
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 .رنيُن هاتٍف في غرفٍة تهدهُدها غيوُم الغروب 

َدٌة بأحمر األخطاءِّ األولى   .جريدٌة خضراُء ُمَنضَّ
 ُجْمَلٌة ُمَسطَّرُة بخطٍّ مائٍل إلى الخلفِّ 

 كوشاٍح مع الريحِّ 
 في قاطرٍة أخيرةٍ 

 .من أغنيةِّ الطريقِّ إلى العدم 
 

 "أغنياٌت عنِّ الغربة" 
 شريطِّ كاسيت على الوجهِّ الثاني من 

 .بأحبارِّ األرقِّ وأشجارِّ الدربِّ والكحلِّ الكفيف
 

 بكلِّّ هذا النسيانِّ في األفقِّ وبيَن اليدْين 
 كيَف أفّكُك رموَز كنزَي القديم؟ 

 
ى بشذراتِّ خريفٍ   في الشارعِّ الُموشَّ

 .ال شيَء يشي بيقظةِّ األشباح
 

 .فقط نجمٌة واحدٌة قريبة 
 كيت المدينة .نجمٌة وحيدٌة تلمُع بعنٍف فوَق ما

 
 تكاُد أن تكوَن تلويحًة لتائٍه في لوحةٍ 

 لوال أّنني غيمُة نفسي 
 والماُء في مفاصلي 

 .أكثر من الحطبِّ والكالم
 * 

 .أحُدنا ُيَربِّي ديناصوًرا صغيًرا في غمامِّ غرفتِّه 
 في أعماقِّ أكواريوم فارغٍ 
 .يتوّسُط فوضى األحالم 
 كما ُتترُك سمكة ذهبّية 
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ها في متاهةٍ   بمفردِّ
 لتجفيفِّ ذكرياتِّ صيٍف مضى

 .من أصداءِّ الدموع
 

 ماذا عن واّلعاتِّنا المدّججةِّ بالنجومِّ 
 ،وعلبةِّ السجائرِّ المبتّلةِّ برذاذِّ رحلتِّنا تلك إلى مدينةِّ المالهي 

 نحُن الذيَن ُنَربِّي األحصنَة السوداَء واألسرار
 في عتمِّ الخزائن؟ 

 خلَف المصاريعِّ المعدنّيةِّ الزرقاء 
 الُمْحَكَمةِّ بأقفاٍل قابلٍة للكسرِّ 

 .بنظرٍة من ناظرِّ المدرسةِّ البدين 
 بمنأى عن عيونِّ األّمهاتِّ الساهيةِّ 

 وأيدي المرّبياتِّ المتشّققةِّ بقسوةٍ 
 لفرطِّ ما غسَلْت قمصاَننا وقلوَبنا 

 .من وحلِّ المغامرات 
 بيَن طّياتِّ الرسائلِّ المتبادلةِّ في الممرِّ 

 ى األعياد ،مع قطعٍة ذائبٍة من حلو 
 .والقّبعاتِّ المبّقعةِّ بالضحكِّ والكاتشب والشوكوالَتة 

 بعيًدا عن الوسائد المطّرزةِّ باألزهارِّ والعصافير 
 .المطبوعةِّ كصفعاٍت على َوَجلِّ وجناتِّنا 

 
 كلُّنا هذه الرغبُة الغامضُة بالركضِّ 

 ُحفاًة تحَت النجومِّ 
 .دوَن احتكاكِّ األسفلتِّ بحوافرِّنا

  جملَة الغروبِّ أحُدنا حاوَل َمدَّ 
 أبعَد من سورِّ مدرستِّنا 

 األحمر 
 .الرصين 

 كلُّنا رماُد المحاولة
 .في حزمٍة فاحمٍة من اللوحات 
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 * 
 بوجٍه شديدِّ الشحوبِّ كأزهارِّ المستشفياتِّ 

 بيدْينِّ مشدوهتْينِّ بُنثارِّ الرسائل
 والصورِّ الفورّيةِّ للنهاياْت 

 .أجابُه أرقي بال إجاباٍت شافية 
 

 يعنيهِّ أن يؤلَمنا الحّب؟ما الذي 
 

كارى   ذاكرتي مدينٌة تضجُّ بَضحِّكِّ السَّ
ُنها بشراهةٍ   والجسوُر سجائُر أدخِّّ

 .ألقطَع طريَق العودةِّ بالرماد 
 

 كبيٍت على بركانٍ 
 ،أعيُد بناَء حياتي بأعقابِّ الشموع 

 
 لطالما أثقلْتنِّي القلوُب الُغْلفُ 

 
 للسماءِّ أكماُم كيمونو 

 اعُد بأصداءِّ عصافير للمعبدِّ ساللُم تتص
 للمحّطةِّ المدفونةِّ بطمأنينةِّ كنزٍ 

 خارطٌة في أكفِّّ أطفاٍل عالقيَن بعتمةِّ كهفٍ 
 ولطائرِّ البطريقِّ الباسمِّ 
 .سكٌك حديدّيٌة وقطارات 

 للغرباءِّ فنادُق ُحبٍّ بال ُحبٍّ 
 وللزائرِّ الوحيدِّ 

 لحديقةِّ موراكامي تحَت الرذاذِّ 
 العينْين ،قمرانِّ كدمعٍة في 

 .للندمِّ طعٌم آخُر في طوكيو 
 في مكاٍن ما من قلبَي القاحلِّ 

 :تتفّتُح واحٌة من الوجوه
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 .أمل ُتْطلِّي أظفاَرها بأحمر الحياة 

 لينا في المفرقِّ الواسعِّ 
 .تبتسُم لحاملِّ الكاميرا والحنين 

 
 وحدي أقفُ 

 .تحَت مقصلةِّ قمرِّنا المعّلق 
 ما الذي يعنيهِّ أن يؤلَمنا الحّب؟

 * 
 ،العالُم كما عرفناهُ 

 هذا الذي انكسَر فجأةً 
 .بهشاشةِّ زجاجٍة فارغٍة في كفِّّ غيمة 

 
 في ُبْرَهةِّ مرورِّ الباص الخالي
 .بتنهيدةِّ نهٍر ُمْنَهكِّ األكتاف 

 
 في غفلٍة من الغيومِّ المتلكِّئةِّ 

 .فوَق ملعبِّ العشبِّ المشمسِّ بغزارة 
 

 في الثانيةِّ التي تفصُل صفحًة عن أخرى 
 بِّ األقدارِّ الكفيف .في كتا

 
نا ودّراجاتِّنا وُلفافةِّ دربِّنا   .بدموعِّ

 بأجنحتِّنا األدهى من حارسِّ البّوابةِّ 
 .وشبحِّ المزلقان الحزين 
 بأعقابِّ أعمارِّنا الخاسرةِّ 

 .في حفنٍة من أوراقِّ اليانصيب 
 

 العالُم الذي أحببناُه في ضحكةِّ ميكي ماوس 
 ،وفي عزلةِّ السنافر
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 المليئةِّ باألملفي بيضةِّ كيندر 
 ،وبخيباتِّ األمل 

َئٍة كغّواصٍة في غابة   ،في عربةِّ آيس كريم َصدِّ
 وفي الشوارعِّ الواسعةِّ 

 كعيونِّنا على إعالٍن متحّركٍ 
 .ببهجةِّ المهرِّجِّ المخيف 

 
نا   العالُم الذي داَر طوياًل بطواحينِّ أرواحِّ

 .برَِّحى الرحلةِّ على قمحِّ القلوب 
 

 العابرُ 
 العنيفُ 

 .المهدور
 

 الذي بخّفةِّ لعبةِّ العبِّ بيسبول بزنبرك 
 .وصفحةِّ سفٍر في روزنامة خريف

 
 ذلَك الذي على أغصانِّهِّ عّلْقنا أحذيَتنا المّطاطةَ 

 .كمن يطّوُب الطرقات 
 

 ذو الهدايا المتأللئةِّ في ُعَلبِّ المناديلِّ 
 وفي أيدي الُعمَّالِّ الناحلةِّ 

 الليلِّ والمشاوير.في محّطاتِّ البنزين، في آخرِّ 
 

 هذا الذي نكرُه اآلَن بضراوةِّ نجومٍ 
 .بحقدِّ أطفاٍل عاّقيَن في حقِّّ ذاكرةِّ الكوكاكوال

نا بأعقابِّ السجائر   لو كّنا لنقيَس الزمَن الذي َمرَّ كجرَّافاٍت على جراحِّ
نا منفضُة األرض   .لفاضت برمادِّ

 من ُتراُهم الغرباُء الذين يحّدقوَن بنا 
 رى لضبابِّ المرايا؟ من الضّفةِّ األخ
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 ليسوا آباَءنا 

 رغَم الشبهِّ العميقِّ في قسوةِّ القسماتِّ 
 .والشيبِّ الخفيفِّ عنَد األصداغ

 
 أهذه وجوُهنا؟ 

 اللحظُة مربكٌة كحبٍّ 
 كموتٍ 
 ،كشفاء

 والحياُة قاموٌس حيٌّ من معنى قلوبِّنا 
 ."ال تنقُصُه إاّل كلمة "حياة 

 * 
 أرى 

 فيما يرى الحالمُ 
 بالدموع .مدينًة تتألألُ  

 
 ،كأنَّها موكبٌّ ُدرِّيٌّ 

 .والقمُر مِّْشكاٌل على الكونِّ الكثيف 
 

 .شوارُع وأشجاٌر وأبنيٌة وجسور
 .حدائُق وحاناٌت وأزّقٌة حزينٌة ومنازل

 قطاراٌت برشاقةِّ طلقاتٍ 
 .محّطاٌت الستراحةِّ الرياح 

 مصابيُح ومصطباٌت ومظاّلٌت وارفةٌ 
الءِّ   المطر.ومعابُد معّتقٌة في دِّ

 
ي نصَف نظرتِّها بضماٍد أبيض   ماذا عن ضحكةِّ البنتِّ التي ُتغطِّّ

 لنقتسَم في غمزٍة دمعَة األرض؟
 ماذا عن األطفالِّ الهامديَن في خزاناتِّ الُعْمَلة

 بأكفاٍن من ورقِّ هدايا؟ 
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 ماذا عن طابورِّ المنتحريَن الطويل؟ 
 وماذا عن غرفتي الشفيفةِّ كنافذٍة في الفضاءِّ 

 قاعدةِّ فندقِّ وكازينو السكون؟ في 
 

 ،ليٌل بزرقةِّ السنافر
 .بحيادِّ الحنينِّ في محبرةِّ هوكوساي

 
 قمرانِّ وأغنيٌة عابرةٌ 

 كما تحّتُم الحكايُة المفتوحةُ 
 .على أكثر من عدم 

 
 كم من الكلماتِّ التي ترَكها الساحُر كواباتا 

 .طوت نفَسها مع أوريغامي الغيوم 
 األرصفة صارت على سرابِّ 

 .بيوًتا صغيرًة ال يسكُنها أحد 
 * 

 .الخسارُة شجرٌة شاهقٌة على أعتابِّ مدرستِّنا 
 الحبُّ سيجارٌة بنكهةِّ النعناعِّ 

 .تدوُر كفراشٍة على الشفاه 
 :سؤاٌل أوحٌد على أجنحتِّنا يلحُّ 

 هل عاَد سالًما 
 إلى موطنِّهِّ 

 إي.تي؟ 
 

 تتعّدُد تيجاُن الشوكِّ والوجوهُ 
 :والحكايُة واحدة

 لٌب ينقُصُه النضجُ ق
 كقدٍح فارٍغ تحَت رحمةِّ الغيومِّ 

 وُقساٌة آخرونَ 
 بأقنعٍة من الخشبِّ والُفّخارِّ 
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 .من اختيارِّنا الفادح 
 

 ماذا نفعُل بكلِّّ هذه األكفانِّ واألغاني يا َكنان؟ 
 كيف نرتُق الحياَة بحفنٍة من الحروفِّ المرتبكةِّ 

َيلِّ البالية؟   والحِّ
 ةُ وهل تنجُدنا الكالُب األليف

 من أنيابِّ الوحدةِّ 
 بعَد األربعين؟ 
 ما الذي يعنيهِّ 

 أن أكوَن األوسَع خيااًل؟ 
 

 .أناُم وأصحو في قاعِّ بئر 
 أسدُّ روحي عن أنينِّ األرضِّ 

 .بقرطْينِّ من موسيقى 
 أطُأ دموعي 

 بخّفةِّ المعرِّي التائهِّ في الفضاءِّ 
 ُمتَّكًِّئا على بصيرةِّ الكلبةِّ اليكا كعصا 

ُث في الليالي ضجيًجا .بحذاٍء   رياضيٍّ ال ُيْحدِّ
 

 بمعطفي األصفر الفاقعِّ في فقاعةِّ اللحظة 
 بظاللَي المتالشيةِّ مع سرابِّ المقهى على األسفلت 

 بقّبعاتِّ أصدقائَي العشوائّيةِّ كحّباتِّ عشِّ الغرابِّ 
 .نقطُع المسافَة المغرورقَة بغيمٍة غامضٍة على الطريق 

 إلى االنقراضِّ  عصافيُر بُعرضةِّ الديناصوراتِّ 
 ،تقتاُت على ُفتاتِّ خطواتِّنا 

 نحُن الذيَن نتباطُأ لتأّملِّ الخريفِّ األخيرِّ 
ين   .لنصَل إلى انتصاراتِّنا ناقِّصِّ

 * 
 ،وحدتي بنفسجٌة في مهبِّ الهاوية 

 حّبُة كرٍز مكتنزةٌ 
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 .فوَق كوكبِّ الحزن 
 .بندقُة قلٍب مشطورٌة إلى ندَمْين 

 
 داُر أوبرا مهجورةٌ 

ها والعصافير .إاّل من كّنا  سِّ
 

، معّطلة  .آلٌة لبيعِّ األلعابِّ
 آنيٌة ترّسَب في جوفِّها

 .أنيُن األزهار 
 

ها   خوذٌة مقلوبٌة على رأسِّ
 .على صخرةِّ الوقت 

 
 علبُة ثقاٍب نسَيها النورُ 

 .في جيبِّ شتاٍء قديم 
 رسالٌة ضائعٌة في بريدِّ القّراء 
 كعكُة عيدِّ ميالٍد تحَت المطر

َكٌة بمالمح دورايمون قّبعٌة   ُمْضحِّ
 .محبرٌة تفيُض بضحكاتِّ السنافر 

 
 بشاشُة باندا بيَن القضبان 

 براءُة قنديٍل من براءةِّ الفراشات 
 بئٌر ال تبرُأ من قّصةِّ ُحبٍّ دفينة 

 دالٌء أفرُغها من الدموعِّ 
 .كي أمأَل قلبي باألمل 

 
 بوجٍه باسمٍ  مصطبٌة تطلُّ 

 .على حيادِّ بحيرة 
ها بحنين .مظّلٌة   مغلقٌة على شمسِّ

 ،وجبٌة سريعٌة على رفِّّ الغسق
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 وليمٌة من ثمارِّ البحرِّ 
 .لإلنسانِّ األخير 

 
 غرفٌة شاحبُة األنفاسِّ 

 .في مستشفى المهاجرين 
 كاميرا مظلمةٌ 

 .لتظهيرِّ الظاللِّ في الصور 
 

 .فرٌس سوداُء في أرٍض سائبة
 .رصاصُة رحمٍة في مسّدسِّ الصمت 

 
 ناقصٌة من قرصِّ الشروق .شريحُة بيتزا  
 زفرٌة مع الغمامِّ 

 .من سيجارةِّ فّزاعِّ طيور 
 .تلويحُة َعَلٍم يرفُّ بمزقةِّ جناح

 .حياٌة زاهدٌة في نكتةِّ الخلود 
 .شمعٌة عابقٌة بقمرِّ الغابات 

 هدّيُة بائعِّ آيس كريم 
 .لبطريٍق يقطُع الطريق 

 
 .وحدتي أغنيٌة من موسيقى العشبِّ األزرق 

 ى مسمارِّ بسمة.نافذٌة معّلقٌة عل
 ،لوحٌة في متحفِّ السعادة

 وتمحوني  لوال أّن الغيوَم تمرُّ 
 

2020 
 سوزان عليوان  
 شاعرة لبنانّية 
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 قرفصاء وقصائد أخرى 

       
 محمد كاظم جواد. الشاعر العراقي 31

 
 قرفصاء 

 
 من صحراٍء محترقة في زاويٍة ما
 القرفصاءكنُت أجلس 

 وأبكي على ساللم مكسورة 
 بعتها في سوق النخاسة 

 أما األجالف فكانوا 
 مكيدة بلهاء  يخططون لدرء

 سفراء يلتحفون إزارا ازرق 
 ويلتحقون بأفواج 

 تتقدم صوب نياشين البطريق 
 هم يؤجلون المواعيد 

 التي تأخذ شكل الخراب 
 وأنا أؤجل صوتي 

 المذبوح على دكة الغياب 
 رائحة الورد ربما أطوي 

 في صحنِّ العسل  النني ادرك ضياعي
 ألنهايات تحتاج الى لون البحر

 الحبر الحرب, الرحب,
 واسعة هذه الحروف 
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 عندما أدخل الحرب 
 أعتني بقيافتي 

     أتصور نفسي في نزهة قصيرة
 وعندما أخرج منها 

 بمالبس ممزقة 
 أتكلم باستخفاف 
 وأمشي القهقرى 

 سأبتعد عن الخنادق 
 تبلع ظلي التي 

 الني سأضيع بوصلة الحرب 
 واستر عورة التأريخ 

 بدموع مرتجفة 
 سورت عذابي 
 وطعنت ايامي 
 بنياشين األلم 

 عندما اقشعر بدني 
 اكلت من صحن الحرب 
 وتسلحت بفضة الكالم 

 ربما اتطرق سهوا
 لخبايا العالم االسفل 

 لكني حين اواجه صحوتي 
 سأفتش عن عنب الذئب 

 في غابات يكثر 
 فيها السعدانيكثر 

 واعلن عصياني  فأتقرفص 
 بمالبسها الرثة حتى تأتيني الحرب 

 وتجلس معي القرفصاء 
 

 محمد كاظم جواد 
 قهى الهاللي  م 
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 لى نوفل الجنابي إ
 

 هي ليست مقهى 
 بل بستان من النخل المتباعد 
 ال تبعد كثيرا عن الشارع العام 

 لكن ظهرها يمتد الى الحامية العسكرية في الحلة
 السياج الوحيد الذي يالصقها 

 هو سياج المكتبة المركزية 
 قنفاتها متباعدة

 ترتكز على جذوع النخل 
 حصرانها متآكلة 

 أما طاوالتها تكون مائلة على الدوام
 على شكل متوازي األضالع 

 غرفة الشاي بعيدة 
 وإذا رغبت في قدح

 ماعليك سوى أن تنادي 
 أو تؤشر بيدك

 تبهاعندما يكون )أبو جواد( من
 فيأتيك بقدح الشاي على عجل
 والماء.. ال تنتظر أن يجلبه لك

 الكوز المستند على هيكل خشبي 
 والمائل على نخلة تحكم اتزانه

 يستقبل من يأتي اليه 
 هي ليست مقهى  

 بل فضاء مفتوح لألحالم الهاربة 
 من تقاويم العمر

 فيها رسمنا وطنا يستلقي على ظهره 
 وحفرنا على جذع نخيلها صدى حوارتنا  

 كنا نتبادل الكتب والصحف كمنشور سري 
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 ونغني الريل وحمد ونتذكر من وضع جبين شعره 
 في هذه المقهى يجلس مجنون قصير القامة 

 يتكلم لغة الصمت 
 مكانه ثابت بالقرب من الشارع 

 كان دائما ينظر الى السماء ويهمهم احيانا 
 الجنود القادمين من الحامية العسكريةالمقهى كانت تستقبل ايضا 

 التخلو المقهى من المراقبة احيانا يدلف إليها أشخاص يسترقون السمع 
 الى الحوارات التي كانت تعلو في فضائها  

 
 2018- حزيران-6
 

 ثالث قصائد                                          
 
  أّيها الَقَلقُ ـ 1
 

 أّيها الَقَلقُ 
 َلْسُت ُمجَبرًا أْن أَرّحَب بِّكَ 

ْثَلما َرّحَب الَجواهِّري بَِّقرينِّكَ   مِّ
 لكّني أقوُل َلكَ 

 لَِّم ال َتْترُكني َوحيدَا؟ 
 َكْي أْسَتلقي بِّهدوٍء 

وداء؟لَِّم ال تبعد َعّني   مسبَحَتَك السَّ
ُق في َخرزاتِّها باْنتِّظام   َوأنَت ُتَطْقطِّ

 إْمضِّ َبعيداً 
 أْحيانًا ألَمُحَك َتمشي الُهَوْينا 

 أْو َتأتيني بِّعّكاٍز أْفعى 
 َوأراَك حيَن َيغيُم الَقلبُ 
َيةِّ الُغرَفةِّ   َتجلُس في زاوِّ
ْعدان   ُمَتقرفِّصًا مِّثل السَّ

رُ   َخْيراً  َوحيَنما أرى قِّفاَك ال اْسَتبشِّ
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َّنَك َسَتْقَترُب مِّّني                                                                              ألِّ
 بَِّمشيتك القهقرى 

 َأيُّها الَقَلق 
 دائِّمًا َتعزُف لي َلْحَن َقطراٍت َبطيَئةٍ 

ْن َحَنفِّّيةِّ ماء    مِّ
 أْو َصوتِّ بِّْندولِّ ساَعٍة َقديَمةٍ 

 
 َمَضضلى ـ عَ 2
 

 َلْيَس بِّوسعي 
 أن أَفّسَر ما َحْولي 

 ال َمالَذ َيدعوني 
 إلى َهْدأٍَة َكريَمةٍ 

 َحّتى الُحزن 
 َليَس َلُه َطْعُم الماضي 

لِّ  َ اآلجِّ  ال ُأَفّكُر في الَفَرحِّ
 َو على َمَضضٍ 

 َأسيُر َمَع َخْيطِّ الَحياةِّ 
 التجاعيد تسخر  3

 حينما فّكرُت أن أْصبَغ َشعري 
 راَوَدْتني َأْفكاٌر َكثيَرةٌ 

ْن َنْوعِّ الَصْبَغةِّ التي َسأْختاُرها   بِّدءا مِّ
ْنُه األْسَودُ   َواْلَلونِّ الذي َيَتَدرَّج مِّ

َن الَمْعقولِّ َأْن أْختارَ   َلْيَس مِّ
 األْصَفَر أْو الُبّني  

 َسأْحتارُ 
ْقني   ْعرِّ الذي َتَرْكُتُه في ذِّ  في َصْبغِّ الشَّ

 أّما َشْعُر الَوْجهِّ 
الَقتِّهِّ    َعَلّي الُمواَظَبُة في حِّ

ثَل ُجندِّي َيَتعرَُّض للتَّفتيشِّ   مِّ
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 في ساَحةِّ الَعَرضاتِّ  
 َيبدو َأّن األمَر َسهٌل للغاَيةِّ 

 َسَأكوُن َدقيقًا َوأَمّرُر فِّرشاَة الّصبغِّ 
عرِّ    في أْعماقِّ ُبَصْيالتِّ الشَّ

 َوَأقُِّف َأماَم المِّْرآةِّ َكَصَنٍم, 
 ُأَحّدُق في َوْجهي  

 َفَأراه َيْسَخُر مِّّني، َويخرُج لِّساَنُه  
 َسَتسَخُر التَّجاعيُد َأْيضًا                                                                 

 والُخطوُط التي َتَتَجّمُع َحوَل عْيني 
يَنما أْضَحكُ   حِّ

 َسَترفُضني المِّرآةُ 
   َوتقوُل لي هذا ليَس أنتَ 

 هذا مسُخَك أّيها الُمَتصابي  
 َفسنيُنَك  

                         احَتَرَقْت                                                                                                                   
 َوالباقيُة أصاَبها الَعَطبُ 

هُر   اليْصلُِّحُه العّطارُ َوما أفَسَدُه الدَّ
 

 محمد كاظم جواد 
 شاعر وكاتب عراقي  
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 وقصائد أخرى  روح تؤذن للجسد
 

        
 ضحى بوترعة . الّشاعرة الت ونسّية 32

 
 روح تؤذن للجسد 

 
 هذا المساُء ... 

 أرُسُم شكلِّي في مداراتِّ االنتماءِّ 
 ،  وقد كُفرْت بي كلُّ الجهاتِّ

 صواَبهالقلُب فقد 
 وهذه القصيدُة ُتنكُِّرنِّي  

 في صحوِّ ثَِّقلِّ الكالمِّ ...
 أرى شوارَع توزُِّع سرَّها لعابرِّي الَخمَّاراتِّ 
 لُمومِّساتِّ الليلِّ وهنَّ في كاملِّ خيبتِّهنّ 

 هل هو مزاجِّي ؟.....
 أم مزاُج مدٍن أتعبْتَها أقداُم العابريَن ؟ ...

 أعلنُت الهدنَة مع شكلي  
 ا  وأنا أرسُم بستانً 

 والوَهُن يدّوُن ما يريُد فوق تضاريسِّ الجسدِّ 
 ما أروَع الموَت حين ننحنِّي لقميصِّ البياضِّ        
مَك إلى نصفْين،        ما أروَع الموَت حين يقسِّ

 نصٍف له ونصٍف له. 
 واهٌم من يرُسُم أوراَقُه الشخصيَة في إيديولوجَيا الشعراءِّ 
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  واهٌم من يرُسُم خطًّا على شكلِّ قصيدةٍ 
.  ليعتلَي المشهَد النهائيَّ للكونِّ

 إلى أين؟  
 والخرائطُ تمزقْت ...

 ليت أّنني أستطيُع أن أعلَو  
 كقبعةِّ شهيٍد كي ُأحسنَ 

 الفصَل بين الّزنزانةِّ وبين غرفتِّي  
 بين الحربِّ والحبِّ 

 بين عصا أبي والبندقّية. 
 الحلُم والوهُم مجازانِّ للّروحِّ  

 بيُّ تأكدُت أنِّّي الفرُح الَخشَ 
 ال أصلُح للطيرانِّ 
 ال أصلُح للحبِّ 

 ال أصلُح إالَّ لغلقِّ أقفالِّ غرفتي 
 جناَحاَي صورٌة مرّكبٌة في خيالِّ أنَثى 

 القصيدُة قصّيٌة  
 وغالبا ما تنفلُت مني أصابُع اللغةِّ 

 في ارتكابِّ العصيانِّ  
 وكلُّ ابتكاراتِّ الحبرِّ جرَّبتها  

 األخيرةِّ.وقد انتهيُت من السهرةِّ 
 

 ضحى بوترعة 
  *** 
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 كالٌم باألبيض واألسود  
 

 ذاكرٌة تطلُِّق سراَح  رقصة في دمِّي 
 ال تدومُ  وفكرًة عابرًة إلى حفلةٍ 

 ألُخوَض تجربَة النثرِّ وأراوَد نصوًصا لم ُتراوْدني 
 ثمَة كالٌم باألبيض واألسودِّ 

 ثّمَة كالٌم كلما احتجُت حكمَة أمِّّي 
 الحكمُة عناويُن لنصوصِّ الَكَهنةِّ وشيوخِّ الدينِّ  

 وأنا منذ تعلمُت الحكمَة في وطنِّ الكوابيسِّ  
 أقاسُم القصيدَة الوجعَ 

 ويقاسُمني الحلُم خطَأ المؤرخين  
 في تحديدِّ جهةِّ العبورِّ 

 مرًة أخرى كنُت َأكثَر وعًيا ....... 
 الحياَة أوسُع من بكاءِّ الخنساءِّ أدركُت أن 

 وأنها رؤيٌة خاطئٌة في نصوصِّ قنَّاصيِّّ الوطنِّ 
 وذلك الذي انتصَب في البالدِّ بيٍد واحدٍة 

 في لونِّ نواَيا الرصاصِّ 
ّد مؤامرًة لظلِّي كي أصدَق أنَّ الفصَل    ُيعِّ

 بين الرئةِّ والهواءِّ ُمستقَبُل األرضِّ 
 ساللةِّ الخاسرين أسأُل الليَل عّما سيفعُله القمُر ب

 في الحبِّ والساهرين في الُغَرفِّ المغلقةِّ  
 والعاطلين عن الفرحِّ 

 فيقوُل:
 اِّسأْل سيدًة في حزن األربعيَن عن المعَنى  
 وذاكرٍة تزينت بآخرِّ مشهٍد لحفلةِّ رقٍص... 

 و حمَّى الوقتِّ  
 

 ضحى بوترعة 
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 يا لل ُمفارقة  
 

 لي شجٌن .. 
 وسيقى بطعم الصباحات لي نكهُة تهز خصالت شعري مع م

 لي عشٌق يعرفنِّي وهزائم أعرفها  
َي إلى نصوٍص   قررُت أن أحتطَب ما تبقَّى من الفجرِّ وَأمضِّ
 لم يضْعَها السؤاُل في غرفةِّ الشيخِّ الجليلِّ واختالفِّ التأويل

 سأرتق هذا الجسد بسرب العصافير  
 أكوَن أقصوصَة الكونِّ النظيفِّ 

 كيَف ؟ 
 خلدتَها الحروبُ وأنا وجُع عصوٍر 

 جاوَز حدَّ العشقِّ والجرحِّ 
 أمام مدائَن تثير الشفقةَ 

 وخًطى تستعيُر سالسَل الطغاةِّ 
 ألوُذ بفنجانِّ قهوٍة حتى أغسَل البسمَة بشراستَِّها  

َر الكالَم أُلخفَي وَهَن الزمنِّ وطفلًة تجوُع .   وأختصِّ
 قصيدٌة تصَعُد بجناٍح واحدٍ 

 حديثِّ العشقِّ  أرٌض أورثتنِّي بريًقا أبَهى منْ 
 أحاوُل تجديَد خَشبةِّ الحياةِّ مثَل كيدِّ طفلٍ 

 أتدحرُج إلى أسفلِّ الطاولةِّ وُتخيفنِّي المعركُة الخاسرُة  
 مع شيوخِّ القبيلةِّ وما كتبتِّ الصحُف عن خياناتِّ الحكامِّ  

يِّّ   وسياسيٍّ يختفي خلَف كرسيِّهِّ الفضِّّ
ُم القلبَ   يشبُه وطنِّي هذا العزُف الذي يقضِّ

 نادينِّي  صوٌت ي
 تريثِّي قلياًل  

 َأَيا امرأًة ال تشبُه مزهريَة غرفتِّها 
 كلُّ شيء يتوقفُ 

 الّروُح في عزِّ البكاءِّ 
 الّليُل قصيدٌة ال تهيُئ موعًدا عاطفًيا  

ْطُره في يدِّ الزناةِّ   الورُد ينكسُر عِّ
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 واألصابُع تسقُط طواعّيًة كلما دّونُت قصيدًة بعودِّ الّندِّّ 
 قلُت : 

 رَي سوأَة الجسدِّ العليل ِّ علىَّ أن أوا
 وأجعَل كلَّ الفجرِّ لي 

 فيصيُر ....
 الّزمُن عكسيًّا  

 و اللغُة فصواًل  
 و المرأة ./ الملكةَ 

 القصيدُة انفالُت ألواٍن بباطنِّ الورقةِّ البيضاءِّ  
 أنا ..... 

 امرأةٌ تفتحْت بين أناملِّها األشجارُ 
 وتعاقبتِّ النجوُم بين خْصالتِّ شعرِّها 

 يزدحُم الضوُء والغاباُت في ظلِّها
 على عجٍل توقُظ العطَر من جذورِّ الزهرةِّ... 
 فتولُد طفلٌة في يوٍم ُأتلَِّف فيه الخريُف ...... 

 هكذا أوقعْتنِّي ألواُن الزهورِّ في فتنةِّ الحلمِّ الماكرِّ  
 فَأْكتفِّي بسؤاٍل 

 َأُتَرى؟؟.. تحت القميصِّ انتباُه جسٍد؟
يُتها؟ أم فاكهٌة   انتهْت َصاَلحِّ
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 مقاطع شعرّية 
 

 في هذه الليلة.. 
 يخرج   البحر  من عزلته ويغني للوطن  الجريح   

 في هذا الصباح الثقيل .. 
 رائحة القهوة كرائحة الحرب  

 في هذا اليوم ...
 القدس  تصلح ناياتها التي دّمرتها الخيانات   

 تصلح همسة عاشقين تحت سور البكاء 
 

  *** 
 كنت أرعى  ظلي المنحوت من شهوة  القصيد  

 في انكسارت  األصابع   
 الملقاة  فوق تجاعيد وجهي  

 ال شيء  بداخلي ....... 
 ال اهتمامات أخرى تكنس عشقي لقهوة الصباح 

 ... وال أنتظر أحد ........ 
 هكذا  كنت أراقب قوافل  العشاق دون أصابع  
 

 ضحى بوترعة 
 شاعرة من تونس 
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ورّية ماري الظواهرة   قصائد للشاعرة الس 
 

        
ورّية ماري الظَّواهرة 33 اعرة الس   . الشَّ

 
 بقعٌة بالكون 

 
 بقعٌة بالكون 

 تكاد تحتل كياني  
 شيٌئ من ضجيج نبضي  

 يسيطر على أفكاري  
 يحرر ويحلل ما أبتغي 

 يمتلك الوجود 
 موسيقا صاخبة  
 ورياٌح عاصفة  

 وأنا ورقة بغصن شجرة  
 أتلو بصمت 

 وعلى نغمات نبضي 
 أغنية الثبات 

 أعاصير  
 ورياح 

 وأنا ..... 
 ... 

 لم تعد تلك الريح 
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 تهواني 
 وأنا لم أعد أهابها 
 هي غافية وعاتية 

 وانا مجرد ورقة على شجرة  
 او حرف بكلمة  

 او نقطة على سطر ...
  *** 

 
 للهواءِّ صوُت الناي ..

 
 لن أعود ... ال يا أبي ...

 خلَف الوادي تعيش الذئاُب ...
 تأكل أوالَدها ... 

 كلما كان القمر بدرًا...
 تختبُئ تحت السحب ...

 وتتغطى بالكهوف ...
 ال لن أعوَد ..

 حضنك آماناً رسمَت لي من 
 وأرضًا .. 
 ووطنًا ...

 جدارًا أستند عليه .. 
 ووقت الشدة .. 

 مال الجدار  
 تحّطم ... 

 اشتدَّ الغبار ...
 وإشتعلتِّ الحرائق ..
 في بالدي ذئاٌب ... 
 إفترسوا كل شيء ... 
 لم يبَق حتى الحلم ..

 لن أناَم ...
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 سأسير عكس الريح .. 
 ألغسَل وجهي بصفعاتها ..

 حزني ...ألمحَو 
 ألنسى ألمي ...

 وأترَك الذئاب تكمل وليمَتها ... 
 وضمائُر العالم في سباٍت عميق ....

 أعيش قمََّة ضياعي .. 
 أحضن أوالدي  

 أعد لهم طعامًا من روحي ...
 وأبني معهم مستقباًل ..

 بعيدًا عن الحزنِّ ...
 بعيدًا عن األلمِّ ..

 بعيدًا عن ترابِّ الوطن ...
  *** 

 
 غفلة من حلم ..وعن 

 
 اصحو واركض فيتبعني ظلي ..

 ألرقص مع نجمتين ..
 أدور وتدور معنا االرض ...

 ألهث صوب الشمس .. 
 هي ال تزال نائمة بكفي ...

 أهمس بأذنها :  ال أؤمن بالقدر .. 
 وأقيم حلفا مع الليل ..

 انا امرأة من لحم ودم ..
 اتالشى حين يعصفني الحنين ..

 ابحث عن سبيل ..
 ألهرب من ماض سحيق.. 

 فتنهال علي صور وذكريات ..
 ارى جدتي تسرح شعري وتغني ..
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 ارى بيتنا ودالية العنب تفي داره ..
 ارى مدرستي ونوادر ما كان ..

 ارى اخي الذي سرقه الموت فأبكيه ... 
 كفى ذكريات ..
 اريد الشمس ... 

 اريد نسمة ياسمين .. 
 اريد شربة ماء من بقين ..

 ة بين كفين .. تلك المدين
 يحضنها قاسيون ...

 ويجري بشراينها بردى .. 
 ويستمر الحلم  

 وال اريد ان أصحو ... 
 

 ماري الظواهرة  
 شاعرة من سوريا مقيمة في استراليا 
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 وقصائد أخرى  أنين وأنين

       
 . الشاعرة المصرية منى فتحي حامد 34

 
 أنين وأنين 

 
 غربة مشاعر  

 غياب أحاسيس 
 موت بالحياة 
 سقم أنهار  
 أفئدة الحنين 
 أرق العيون 
 ندم زهور  

 جنات الوعيد 
 رحيل الحب 

 عن ألوان الورد 
 عن شغف النخيل 

 شغف الُمنى 
 البتسامة شمس  

 وغرام الحبيب 
 شجن الغصون 

 رحلة شتاء  
 و مجيء الخريف 

 سفرة طويلة 
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 غروب قلم 
 و عناد إبليس 

 حنان البدر
 غيث غروب 
 و ألق الجبين 

 *** 
 

 وحيد المشاعر
 

د أيامك كلها ..  يِّسعِّ
 تِّسعد بأوقاتك  

 على طول المدى ..
 رأيتكِّ من بعيدِّ 

 جذبتني عينيك الساحرة .. 
 ابتسامتك  

 رقة أحاسيسك 
 ألق و ثقة حديثك 
 كنت غائبًا عني 

 و عنك كنت تائهة شاردة ..
 لكنني شعرت بوجودك 

 َتمَلك من مشاعري 
 عبير األمسية ..

 حتي تالقينا وتقابلنا 
 بنسماتِّ المشاعر بيننا .. 

 كنت أتخيل روحي سابقًا ..
 أنني أتعس إمرأة ..

 من بعد َسماعك 
 شعرت بأنني في نعمة .. 
 مقارنة لظروفكِّ القاسية .. 

 لكنها حياتنا واحدة ..
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 ترافقنى مثلك الوحدة ..
 رسالة نقدمها لِّمن حولنا ..

 عة ..بكل ما بها من مت
 يفرض السؤال نفسه  

 أين منها نحن أنا و أنت 
 يعرف كالنا اإلجابة جيدًا ..

 عند غلق ماضينا معا .. 
 

   أجمل ما رأت عيني
 

 أحن َمن عانق قلبي 
 من عينيه الغرام  

 أيقظ و أفاق زماني 
 من بعد هذيان 

 بات يؤرق مشاعري 
 يا أصبوحة نهاري 
 و يا إشراقة شمس 

 بالورود منذ عانقتني  
 أدمنتَك تاج نبضي 

 إكليال بالمحبة 
 مِّن شفتيَك نبيذي وخمري 

 بِّعشقَك المعافاة  
 و بحنانَك مداواة قهري 

 لن أنسى همساتك
 تنهداتك و اشتياقك

 مداعبتك ألنوثتي و ضمي 
 لن تغلق النور بعيني 

 و تعيدني للعتمة وحدي
 إياَك و الرحيل  

 ما عدت أحتمل  



268 
 

 غرق و احتراق قلبي 
 لغياب إن أردت ا

 فلماذا بالبداية زرتني 
 أتيت لمحيايّ 

 أم جئتني ُتميت بصري 
 آه لو تعلم كم هويتك 

 ما كنت تغادر  
 لن و لم تهجر دربي 
 بوجودك الروح تبتسم 

 و بدونك تفارقني 
 بسمة شعوري وجسدي

 ال حياة بدونكَ 
 عهد بيننا 

 ميثاق قلوبنا لألبدِّ 
 

  *** 
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 أخي الحبيب
 

 أين أنٓت من نثري  
 في تلك الزمان ..
 أين أنٓت من دربي 

 المهشم بالوجدان .. 
 أين أنٓت و أنٓت لن تراعيني  

 حتى بالسؤال ..
 ألن تمتلك هاتفا 

 كي تراودني 
 بمكالمة اتصال ..

 قلبي حنون  
 شغوفا إلى 

 همسات األرحام ..
 مللت السكون 

 أغرقتني  
 عالقم الحرمان .. 

 وريديألن يزورك 
 ألن يناجيٓك  

 الحنان .. 
 صار نبضٓك  
 صخرة متحدية 

 يم الرباط ..  
 ليتٓك تدرك ظمأي 

 ُمشفقٓا عليٌٓ باألمان .. 
 ظلت األحالم  

 تتبعني 
 تذكرني بعشٍق قد كان ..
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 كم وددت رؤياَك 
 

 من قبل أن نلتقي.. كم وددت رؤياكَ 
 كم اشتقت دنياك والحنان بال موعدي ... 

 ناس محبوبي يا أغلى ال
 يا من توجت بالحنان منبري... 

 همست إليك بِّشغفِّ  
 من عينيك نثرُت قصيدتي .. 

 مِّن شفتيك استوحيت فِّكرة 
 العشقِّ و الغرام مّوطني ..

 ليتك بجواري اآلن  
 بل بقارورة حناني المخملي.. 

 تستلهم من وجنتٌي الشوق 
 من عينّي و فاهي و قلبي 

 رومانسية دّيانا وأشعار الغزلِّ .. 
 كم وددت بأحضانكِّ  

 استنشق أريج الجوري  
 عطور الداليا والتوليب والكادي .. 

 و من قبالتكِّ 
 أحيا بلقيس نزار عاَلم كوكبي..

 عاشقان يخلدنا الزمان 
 روميو الهّوى و جولييت أميرتي..

 لن أبغى غيرك حبيب 
 يداوي نبضات الفؤاد ويطيب 

 يعافي روحي ومشاعري وجسدي ... 
 نيا ُتعيدني للحياة ثا

 
 منى فتحي حامد  
 شاعرة من مصر 
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 قصائد للشاعر اليمني عبدالغني المخالفي 
 

       
اعر اليمني عبدالغني المخالفي . 35  الشَّ

 
 ] تلويحة [ 

 
 كحلٍم لم يولد  

 أنظُر نحَو سحابة ُحْبلى 
 أقشُر جسد الوقت

 تتصاعد أفكاري    
 بأعيٍن مفقوءٍة   

 دوَن ضفائٍر أو نهوٍد  
 ألحاني نشاز . 
 أطلُق نحنحتي  

 أمتُص أصابع الكلمات 
 أقلُم أظافر األحرف 

 أشذُب أغصان المعانى  
 أْسَتْحلُب أثداء اللغة 

 أهُز جذع الغفلة  
 أنبُش قاعَي المتصلب 
 ألوُح ألسراب الطيورِّ 
 يموُج حقلي بالسنابلِّ 

 ينقشع الغبار  
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 يعانقني النسيم  
  باًبا للقصيدة.كلما فتحتُ 

 
 ] جفاء[ 

 
 تقتات من قصائدي األشجار 

 والعصافير والحيوانات 
 أركب الريح 

 أختلي مع الهوام والعناكب 
 أنبح مع الكالب 
 وأموء مع القطط 

 أجلس مع الشعراء و األدباء 
 و الفنانين   
 سألت رامبو: 

 لماذا غادرت الشعر 
 في رحيلك إلى عدن والحبشة 

 أجابني :
 السفر : كتابة شعر بلغة أخرى  -

 حدثني "الماغوط 
 وبودلير"  ورياض الصالح الحسين

 عن قصيدة النثر بإعجاب. 
 بادلني "نجيب محفوظ 

 وماركيز وكافكا وماريو يوسا وكازنتزاكيس"  
 احتساء النصائح والنبيذ .  

 أثملني "أيوب وفيروز    
 ليب"  و ميادة والعند 

 رسمني "فان جوخ  
 وسلفادور دالي و دا فنشي"  

 وقاطعني أهلي . 
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 ] استحالة [ 
 

 ربما صرُت خفاًشا في مكاٍن بعيٍد  
 عن مكايد النهارات 

 الطافحة بالحقد.  
ُق فوق الخرائب   أو ُبْوًما َيْنعِّ
 واألماكن الخالية من البشر.

 أو مغارًة تسكنها الهوام والكائنات الضعيفة..  
 عصّيًة عن التسلق. 

 أو عشبًة سامًة  
 تحمي نفسها من اجتثاث  

 وَقطع األيادي . 
 أو صخرًة عظيمًة ال يحركها 

 بلدوزر آدمي.
 أو وعاًء غيَر صالٍح الحتواءِّ 

 الوجبات الدسمة . 
 

دراء [   ] از 
 

 لو تبلغ قصائدي القلوب المتحجرة 
 جليدها..  فتذيب 

 تبعث إنسانيتها الميتة..  
 قصائدي ال تلبس األحجية والغموض

 مع ذلك ال ُتَصاَفح  
 ال ُتدعى إلى المنازل  

 ال يفسح لها مكاًنا للتحليق  
 بين القصائد األخرى  

 تعامل بازدراء وكأنها وباء.  
 
 



274 
 

ٌن [  ص   ] حِّ
 

 القصيدة : منزلي الفسيح  
 سريري الوفير 

 رغيفي الساخن  
 زهري المتفتح عند الصباح 

 قمري المطل في المساء
 مسرحي المكتظ بالكركرات 

 على باب الكلمة أستشُف الال مرئي 
 فوق بحيرة تفيض بالجمال  

 تبدو المعاني كالظباء   
 في المراعي الخضر  

 تتقاطر الصور في َبهاء اللحظة 
متِّالء   وسحر االِّ

 أرتقي مكاًنا ال تشوبه المدافع 
 أزدحُم بالكواكب والمجرات  

 يهطل اإللهام   
 في مخيلتي كالمطر  

 ُأخاصُر القصيدة  
 على مرأى النجوم  

 أقول للحرب : ال مكاَن للموت 
 في َحيِّّزِّي المحصن  

 ال صوَت يعلو عَلى همسِّ الشعر.
 

 ] مرضى [  
 

 إنهم  
 كالخفافيش يستعذبون الظالم، 
 كالفئران يستوطنون الجحور. 

 ال يسكنوَن منازل الضوء، 
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 ال يقتفوَن مآثر الجمال
 وال يرتادوَن منابع المحبة.  

 يريدونَك ال ترى أبعد من أنفكَ 
 ال تتأبط كَِّتاَب شعٍر  

 ال تتفوه بالقصيدةِّ 
 تعادي النجوم واألغاني 

 ال تداعب قلًما بين أصابعَك. 
 تظرون موت كلماتَك  ين 

 سقوط روحَك العالية في السماءِّ 
 قلبَك العامر باألحرفِّ  

 المسكون بالدهشةِّ  
 النابض بالموسيقى.

 يرتقبون غياب ربيعكَ 
 رحيل طيورَك  

 جفاف حقولَك المتماوجة بالحياة .  
 يتهامسون : 

 ما باله ال ينطفئ أبًدا 
 ال تنقطع أوتاره 

 إطالقِّ الغناء.وال تكف حنجرته عن 
 

 ] عواء [ 
 

 عند الفجر ال سفَن، 
 ال مالحيَن يرسون..  

 الضواري تفترس بعضها  
 المخاوف تحتشد كالنمل 

 الستائر تنسدل دوَن حراٍك  
 األشجار تقف 

 صامتًة  كالتماثيلِّ 
 باَل حفيٍف وال هديل    
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 فى أبراجِّ الحمامِّ 
 تنسد النوافذ 

 تنغلق الطرقات 
 بين شهيٍق و زفيٍر  

 تعوي الحرب.
 

 ] اعتالء [ 
 

 تعالي نعتلي مكاًنا قريًبا 
 من السماء 

 نحاور النجوم 
 نتحدث إلى للا  

 عن أحزاننا المعرشة في الصدور
 الكثيفة كالّسحب 

 المحتشدة في األحداقِّ 
 المنسكبة كاألمطار.  

 لعّل معجزة سماوية تهب  
 فتلفظ الحرب 

 آخر طلقة من أمعائها  
 يلتئم الشتات   
 ينهزم الدمار،  

 تنعتق الرؤوس المذلولة 
 تلتحم القلوب المتباعدة

 وتنطفئ البغضاء. 
 *** 
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 في قاع الغابة 
 

 تعالي نقذُف مياَه البركِّ الراكدةِّ 
 بالحجارةِّ 

 نحرُض األشجاَر الصامتةِّ 
 على الحفيفِّ  

 نْحدُث جلبة في قلبِّ الصمتِّ 
 َنُحثُّ الريَح على فتحِّ نوافٍذ 

 في كل الجهات..  
 تعالي نْسنُد عيداَن القصبِّ المتيبسةِّ  

 في قاعِّ الغابةِّ  
 ونرشُد القطعاَن الضالة  

 إلى الطريق .
  *** 
 مهمة  

 
 لن أتوقف عن تعاطي الكتابة 

 وإن فقدتُ 
 أصابعي كاملة..

 وإن وضعتُ 
 في باطنِّ االرضِّ 
 سأكون قد تركُت 

 على األشجار  
 من يفعل ذلك .

 
 دعوة 

 
 دعونا نتبادل قصائد الحب  

 بداًل عن سهام الكراهية  
 نسد ثقوب البغضاء  
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 " بسيليكون " األلفة  
 نزرع قلوبنا المجدبة 

 بأعشاب الكلمة الطيبة  
 نردم فرقتنا الواسعة 

 بالجلوس إلى الفن ..  
 سنكون أقرب إلى للا

 في البعد عن التقوى المخادعة  
 والتدّين الزائف. 

 
 

 عبدالغني المخالفي  
   شاعر من اليمن
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 وقصائد أخرى  كمان

         
 غالية عيسى. الّشاعرة اليمنّية 36

 
 كمان 

 
 أرجوك  

 ال تعزف على الكمان  
 وأنت ترحل 

 أخشى ذبذبات حنينِّ صوتَِّك في دمي 
 ال تحرْض وردَتَك كي ُتقبِّّلني 

 أخشى من رعشة الخيال  
 ومن أضافري 

 أن تقدَّ قميَصَك من ُدبٍر  
 أرحْل دون صوٍت 

 دون ورٍد 
 ودعِّ الكمان  

 على عتبةِّ بابي المكسور بالرحيل !
  *** 
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َكُة التَّلِّّ "  " ناسِّ
 

 في اْلَعْيَنْينِّ 
 َصْبرٍ َحكايا 

 َوَجٌع..َفْقرٌ 
 َوَسعاَدهْ 

حٌ   في اْلَكفَّْينِّ َفالَّ
 َشقاُء اْلَحْقلِّ 

 َصالٌة..َتسبيحٌ 
باَدهْ   َوعِّ

دادٍ  ْمتِّ َترانيُم حِّ  في الصَّ
 َوَشهاَدهْ 

 في اْلَوْجهِّ َتجاعيدٌ 
 أْنَهَكتِّ الرَّّسامَ 

 ُحْلٌم ما زالَ 
ُم شباُبهُ   َيْبَتسِّ

 في َجْلَستِّها الثَّْكلى 
 َعَتَبةِّ باٍب َمْكسورْ على 

 تنتظر الفجَر المأسور 
 َوَطنٌ 

ياُبهْ   قد طاَل غِّ
  *** 

 
 " صنعاء "

 
 تلك الجنيَّة المتمردة   لكم ُتمزقني 
 التي تسكنني  

 كّلما قرأُت عليها  
 تعويذة الصبر 

 بخرتني بالُّلَبانِّ  
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 ونفخْت في روحي  
 جمر الحنين 

  *** 
 من ُهنا يتساقط العابرون 

 
 الناجون من الحرب والضياع 
 الماضون بأحالمهم وجروحهم 

 هاُهنا عدٌن  
 حيُث تنام النجوم في اللحود 

 غرباء رحلوا 
 فروا من الحرب؛ لكن 

 أدركهم الموت   
 هاُهنا عدٌن  

 مدينة الالضوء والفراغ 
 رحلت من كفيها الزنبقة 

 هاُهنا عدٌن  
 تشتهي المطر 

   وتسكُب في البحرِّ دمع الوداع
  *** 

 أنتِّ ترفعين ثوبكِّ الطويل 
 لتعبرين الحياة بعد األربعين  

 عانقي الورَد وابكي بحضن العصافير.
 علقي القصائد على جناح الريح  

 تدثري بالُعشب 
 واجمعي الماء من ثقوب الصخور 

 ثم اكتبي اسمكِّ األزرق 
 على جفون الرمال 

 وانصتي للفراغ  
 وما تبقى من الزيف األخير 

  *** 



282 
 

رِّ   نِّ ال َبح   َيَمانِّيَّة بَِّلو 
 

نَّاءِّ           بَِّلْونِّ اْلَماءِّ َواْلحِّ
ْمْس    بَِّلْونِّ الشَّ

 َيَمانِّيَّة َومِّْن َقَمرِّي 
 ُينِّيُر اْلَحاُء َوْجَه اْلَباءِّ    

يًسا   َوَيْغُدو اْلُحبُّ قِّدِّّ
 َكُروحِّ اأْلَْمْس 

 َيَمانِّيَّة  
 َومِّْن َصْبرِّي 

اًل َسَيْجُثو   الظُّْلُم ُمْرَتحِّ
ْن َفْقرِّي َسُيْروِّى اْلَوْردُ    َومِّ

 َوَيْصُفو اْلَكأْس  
ْن َأْسرِّي   َومِّ

 َسَيْسَتْخرُِّج اأْلَْطَفالُ 
اُروخِّ     مَِّن الصَّ

 َصْوَت اْلَهْمْس 
ْن َنْسلِّي َيُعوُد اْلُعْرُب َواأْلَْوَطانُ   َومِّ

 َتُعوُد اْلُقْدْس 
 َومِّْن ُطْهرِّي 

دِّ النََّبوِّيِّّ   َن اْلَمْسجِّ  مِّ
 إَِّلى اأْلَْقَصى  

 ُيَصلِّي النَّاُس  
 َصاَلًة َخْمْس 

 
 غالية عيسى  

 شاعرة من اليمن 
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 وقصائد أخرى المرأة التي أسكنها 
 

         
ورّية فيروز مخ ول 37  . الّشاعرة الس 

 
 المرأة التي أسكنها :

 
 رسمت للعشق دروبًا  

 مظللة بالغمام 
 مسكونة بأحالم العودة إليك 

 مثل طفلة.. 
 تعد قبل النوم قطعان األيائل 
 تعد أشجار الغابةوالفؤوس.. 

  
 يا رجال..!

 كلما اختبأت من رائحتك  
 يفضحني عطرك.. 
 وحينما أكتب عنك 

 يتحول الحبر إلى سماء
 القصيدة .. ..  وتنام في  الغزل 

 أنثر صمتي أنشودة  
ُقنِّي أنفاسك   فإن تلعثمُت ُتَمْوسِّ
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 تعلن ضفائري هدنة  مع الريح  
 ونسافر  خارج حدود اللغة...

 
 القبالت أرقى اللغات   

 قبلني مرة ….
 ثم قال : ردي لي حياتي 

 حياتي قبلة! 
 لن أردها                              قلت  : 

 وهل يحيي البحر غرقاه  ؟ 
 كان حضنك  سرب حمام 

 وأنا الفضاء 
 أستجدي عناقك … 

 أن تكتسح مسامات وجعي 
 أن نصعد  الليل بساللم من ضوء

 يتحول صوتك إلى جسد 
 يؤنس وحدتي فأرتقي مثل زنبقة بيضاء

 مثل بجعة تراقص الماء  
 أنتظر قبلة 

 ويتوارى الحزن مثل غابة سوداء..  
 

 وانا أسرد السنابل
 أتشرد داخلك  
 أشرعتي   أرمي  للبحر

 أتحول موجة تعانق المد والجزر 
 ال أشبه كل النساء

 فاالمرأة التي تسكنني 
 حورية تقيم في أعالي البحار 

 
 فيروز مخول 
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 وطن على إبرة ...          
 

 يا وطنا خبأته في ضحكة طفلة 
 رسمته على نافذة الغربة عويال  

 في حنجرة موال ..
 

 حملتك وهنا على وهن  
 تحت إبطي وانجبتك قبل اكتمال الهالل 

 ال اعلم لماذا لم أصرخ  
 وانا أخرجك مني كذاكرة لم تكتمل 

 
 انت العاجز عن الطوفان  

 و صنع سفينة   أعن انجاب نوح 
 علنا نعود إلينا  

 عل الحمامة تبني  
 فوق ساريتك عشا للهديل  

 على ارصفتك  
 نحلم  بالعطر في قارورة المساء 

 انت اليوم ال تحمل حقيبتك  
 وانا ال احمل قلبي  

 فقدنا شهية االحالم   
 تتعكز على كتفي  

 فنشيخ معا قبل األوان 
 
 للقصائد أسواق 

 من يشتري حبر القصائد  
 لمن يعري جسد الكالم والمزاد مفتوح  

 فمن يحيي البالد وهي رميم  
 ومن يقطب جرح الوطن بابرة سالم؟ 

 فيروز مخ ول 
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 علمني كيف أغني ..  
 

 بين أضلعي تغفو مدينة 
 تتساقط الشرفات الحزينة 

 يموت التاريخ 
 تكتب سطوره ياسمينة حين ال

 في حقل الضوء
 أغنية   تشتعل حكايا الجراح
 ترسم خرائط الشمع  

 تموت مثل خبز بال ملح 
 

 لماذا أغنيتي خرساء 
 مدينتي بال أسوار 

 والليل زوابع   بيتي يبكي
 شوارعي جوع النار  
 دخان وغبار  والشمس الغبية …
 يا حبال من التعب 
 يا ليال من الغضب 

 كيف تناثر الجرح  أذكر تماما …
 

 فيا أيها العمر … 
 يا رغيف الشوق مغمسا بالشوك 

 أنا أكره الرفع والنصب 
 ففي الحنين قلب وفي النبض حنين  

 وبين الحنين والقلب كلمات ال يباح بها... 
 فيا حبيبي 

 علمني كيف تغفو األحالم على كفيك فأغفو 
 كيف أشرب صباحك ….فأرتوي 
 والماء.. ؟ علمني كيف يصير الحب خبزنا

 فيروز مخ ول 
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 طويلة قامة الحزن ..
 

 بالكتابة عندما أجهش  
 يا حبيبي! 

 أعتصر ظالل حياتي 
 ورائحة ….وطن 

 
 للصباح 

 أجنحة من دموع 
 وقلب مليء بالعصافير 

 فمن يدلني على المطر.. ؟ 
 

 قد تيبس قلبي 
 من يخبئني في قبو رطب 

 كي ألهو مع العناكب 
 فكلما اتسع الحنين 

 ضاقت الغربة..
 

 ال رغبة لدي 
 لممارسة الحياة 

 أو الموت أو الحب 
 أريد فقط 

 أن أخرج الفكرة من رأسي 
 والجنازة من قصيدتي 

 وأجد من يجبر للصباح 
 ساقه المكسورة 

 
 أنت أجمل الرجال

 كفراشة!  يا رجال علق
 بشرنقة القلب 
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 حين أخاطبه 
 أحدثه بشفاه القلب 

 
 فأنا يا سيدي...!

 امرأة 
 حزنها طويل القامة 

 أشتهي وطنا 
 يخرج من حجارتي 

 لتضع قصائدي
 رأسها على ركبتيه 

 وتبكي.. 
 فأنا امرأة  أيضا 

 طويلة القامة والحزن ..
 

 فيرز مخ ول 
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 ...!ي أنا بخير يا أبت 
 

 وكعادتي كل مساء  اليوم …
 وكأي شاعرة حزينة 

 نجت بأعجوبة من براثن الحياة 
 جلست وقلبي

 نرتشف األخبار بفنجان قهوة ... 
 

 ...! ي هذا العالم متعب جدا يا أبت
 

 أقالميشاخت 
 وتساقطت الكلمات 

 أراجيح  وأنا ارثي
 تنتظر زقزقة أطفال

 ساقتهم الحرب إلى الجنة باكرًا...
 قصائد الشعراء
 حبوب مهدئة 
 وعيون مخيفة 

 لكن عليها ان تموت صغيرة... 
 

 أعيروني بؤسكم أيها المشردون...!
 فوق ارصفة القبح 

 
 أعيروني دمعكم أيها الحزانى... 

 الطريق فأنا بين فكي 
 اتسكع.. 

 أينك يا من ملئت جيوبي بالحب 
 ورأسي بالوصايا... ؟  وفمي باألغنيات 

 تعثرت  في قصائدي 
 ال أحد رتق خيبتي 
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 وذراعي 
 فكيف سأطوق  أشجار مدينتي وياسمينها؟ 

 مساؤها الجميل؟  وكيف أستنشق
 وأنصت ألرصفتها الطافحة بالحكايا... ؟ 

 
 لكن يا أبت...!

 ما زلت بخير 
 ول حي على الوطن...!ال زلت أق

 رغم أدخنة تعلو قلبي   
 وبلدي.. 

 ...! ي بتأفهل الزلت تصدق يا 
 أنني لست بخير ؟ 

 
 فيروز مخ ول 

 شاعرة من سوريا مقيمة في ستوكهولم
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 أمتي الكبرى يغازلها الزوالو  موطن النورقصيدتان: 

        
ورّية 38  زوات جميل حمدو . الّشاعرة الس 

 موطن النور 
 

 النَّضرِّ    يجيُل فيك ُرؤى من خافقي                      النَّظر  من وحيِّ عينيَك قلبي مترُف 
ررِّ     بأحرفِّ العمرِّ  بين الشعر                        أرسمها   لألشواقِّ    مواعيدُ  عندي   والشَّ

 كأنَّ  خطوَك ) تقاًل ( نقلُة  الحجرِّ                        مَهٍل   على    تمشي  وأنَت من هيبٍة 
 الَمدرِّ   إليَك تمشي على جمٍر من                       لهفتها     طولِّ   عّرْج على حلوٍة من

 القمر   ك يا ُمستنسَخ اشتياق  سوى                         مبّرحٍة       بآالٍم       تحسُّ    وال 
 عُسرِّ    من فْهَي   أياُم عمري وإالَّ                        منَك أحسُبها   بقربٍ   ظفرُت  فإن 

 سفري       إليها طاب ليوليس إالَّ                        معتمري    عينيكَ  إلى   إالَّ  فليس 
 حَضرِّ   يمتدُّ من إدلَب الخضرا إلى                        وجٌع     غربتي في  وأنا   أو أّنني

 ُمضرِّ   من  القومِّ   بُسيوف َشغاُفُه                         ُخرقْت   نزيُف قلٍب عروبّي الهوى 
 الحجرِّ   يا موطَن الّنورِّ حّتى أعينُ                        وُعّتق الجرُح فوَق الُجرح وانطفأت 

مر    األهل  فقيُد   فيهِّ  والكلُّ                        لُه  براَء  ال    ذبيٌح    فيه  الكلُّ   والسَّ
 في الشعر همٌّ وال في الحّب والسهر                         فليس له  ُملتبُس المعنى   والليُل 

 األثر   على    نبكي   كعبتِّها  جوار                      إلى  لو نحجُّ  ذِّكرى  متارُف  إال 
 قدرِّ     على    والنعمى  بأّنك وقْل                      يا موطَن النورِّ كّذب صادَق الخبر 

 والّسير   واألفراحِّ   والوردِّ   بالمجدِّ                        قادمٌة   الغّراَء     أّيامكَ       وأنَّ 
 في الُجُذر  أغصاُنُه لتفّشى العطر                        حرقْت  لو  الشامِّ   سمينُ يا وأّنما 

 الخدرِّ   الطاهرُ   المجد طفُل نداها                       بروعتها     الدنيا الشاُم عاصمة 
 الوترِّ   ملهمُ  خضراُء يعجُز عنها                         أغنيٍة   وأنَت كالشامِّ عندي لحنُ 

 زوات جميل حمدو 
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  أمتي الكبرى يغازلها الزوال
    

 " مررت على المروءة  
 تنتحب الفتاة؟!  مال وهي تبكي فقلت: ع

 أبكي وأشكو وأهلي دون خلق للا ماتوا "  الكيف  :فقالت 
 شرق المعاني   الغافي على الوجدان يا أيها

 من خدرك المجنون   استفق
 بل يمهل  يهملالولتعلم بأن للا  

 دموعي عندما سالت على شامي... ذي
 الملح في الصحراء  استبيح
 ماني ألموازين ا واختلت 

 بيننا ثكالى  فروا
 بيروت ثكلى  هذه
 حطين ذكرى  هذه

 الدين  صالحتستدني   وفلسطين
 الحجارة أرجل حافية  تستوفي

 عن الصبر العبارة  تروي 
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 الرحمن تبكي ذي الحروف وإلى
 اليوم ترنو بتجليها العفيف... والسماء
 تنزف العمر بكاء  ودموعي

 من عهد زوال..  مةألأخشى على ا  إنني
 تحياه على الوعد الرهيف وهي
 جوع قد مات الرغيف لي يا غن
 روحي على نوح العراق  هذه

 دمع تهامى  ودمي
 مقدسي الجرح بالوعد استفاق.. 

 الياسمين  ودمشق
 تمضغ القات اليماني اللعين  

 العصر من كل زقاق ومغول
 مرة أخرى إلى حزن العراق أرجعوها

 في السودان قومي  نام
 تونسنا الخضراء  وانثنت 

 في كل زقاق اللحى الصفراء تسترضي
 على وقع النزيف  وطرابلس

 ياوعدي الشريف؟!  نآل أنت ا أين
 تحتاج أرضي لنبي مرة أخرى  ربما

 أو ولي  لنبي وعدا سماوي المعاني الو 
 الكبرى على وعد الزوال أمتي

 يارجال  فاستفيقوا
 غدا الحلم محال؟!  هل

 اجتاح روابينا الصقيع  بعدما
 يوافينا الربيع؟! هل
 الخريف هلألطال على ا فلقد 

 
 زوات حمدو  

 شاعرة من سوريا 
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 ، سونيا سانشيز: هايكو )إِّلى َأخواتِّ الحرِّيَّةِّ(
لمي الرِّيشة   ترجمُة: محمَّد حِّ

       
اعر والمترجم الفلسطيني د. محّمد حلمي الّريشة 39  . الشَّ

 
 سونيا سانشيز الشاعرة 

 هايكو 
 )إِّلى َأخواتِّ الحرِّيَّةِّ(

لمي   الرِّيشة ترجمُة: محمَّد حِّ
(. تعّد إحدى أهّم  9/9/1934أالباما"، في )  -"سونيا سانشيز"؛ شاعرة وناشطة وباحثة، ولدت في "برمنغهام

كّتاب حركة الفنون الّسوداء. هي مؤّلفة أكثر من عشرين كتاًبا في الّشعر والمسرح ولألطفال. حصلت على  
وميدالية "روبرت فروست"، وجائزة خدمة المجتمع من  العديد من الجوائز من بينها: جائزة "روبرت كريلي"،  

الّتجّمع األسود الوطنّي للمشّرعين بالوالية، وجائزة الفنون المتمّيزة من تحالف بنسلفانيا لمائة امرأة سوداء، 
للّتميّ  الّدولّية للّسالم والحّرّية، وجائزة حاكم والية بنسلفانيا  الّنسائّية  الّرابطة  ز في العلوم  وجائزة الحّرّية من 

، حصلت على جائزة "واالس  2018اإلنسانّية، وجائزة المنحةالوطنّية للفنون، وزمالة بيو في الفنون. في العام  
حصلت على    2022ستيفنز" اّلتي ُتمنح سنويًّا لتكريم البراعة المتمّيزة والمثبتة في فّن الّشعر، وفي العام  

 لّشعر.ميدالية "إدوارد ماكدويل" وجائزة "جاكسون" ل
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1. 
 )كاثلين كليفر( 

 امرأَةُ 
 زئبقِّ النَّمرِّ 

ُث وقَت الرَّعدِّ   تتحدَّ
2. 
 

 غولت(-)تشارلين هانتر 
يفِّ   امرأَةُ حريرِّ الصَّ

ُف نسيَج العنكبوتِّ   تنظِّّ
 قبالَة اأَلرجلِّ الجنوبيَّةِّ 

 
3. 

 )شيرلي تشيشولم(
 رَأْينا 

 بصمَة صوتِّكِّ النِّّسوي 
 فِّي ممرَّاتِّ الكونغرسِّ 

 
4. 

 )بيتي شباز( 
 وجُهكِّ الهادئُ 

 وصَل إِّلى طريقٍ 
 اَل يخاُف مَن الرَّمادِّ ...

 
5. 

 )فاني لو هامر( 
 َأقداٌم عميقةٌ 
 فِّي القطنِّ 

 غيَّرْت أَعيَن البلدِّ 
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6. 
 )برباره جوردان(

 نجُم تكساس 
 يحمُل كلماٍت مرهفةً 

 حوَل خصرِّكِّ 
7. 

 )روزا باركس( 
باحِّ  ُد ضوءِّ الصَّ  معمِّّ

 يبتعُد بِّنا 
 المساحاتِّ المحجوزةِّ عنِّ 

 
8. 

 ويليمامز( -)ميرلي إيفرز
 َأنقذتِّ نساًء ورجاالً 

 مَن اشتراكاتِّ 
 الموتِّ الجنوبيَّةِّ 
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9. 
 )د. دورثي إيرين هايت( 

 
I 

 كلماُتكِّ ساعَدْتنا 
 عَلى اكتشافِّ 
 تعجُّبِّ المرأَةِّ 

 
II 

 امرأَةٌ محجوزةٌ 
 فِّي إِّعصارِّ 
تِّها ...  قصَّ

 
لمي الرِّيشة ترجمُة:   محمَّد حِّ
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 وقصائد أخرى  ال َريٌث.. وال َعَجلُ 

         
 . الّشاعر والّناقد العراقي محّمد صابر عبيد 40

 
 ..  قالَ 
 - ُيداعُب سرَب فراشاٍت يتمّوُج من فرحٍ -

 ولم َيُقْل! قال كثيرًا...
 يتداعى السرُب على َمَهٍل، 

 يتبّقى من قوسِّ سرابهِّ حّتى ال   يتقّلُص،
 سوى فراشٍة وحيدةٍ 

 هي كلُّ ما تنازَل عنه البحُر للشاطئِّ 
 ال البحُر َيعترُف ببخلهِّ 

 وال الشاطُئ ُيقرُّ بالعرفانِّ 
 وال الفراشُة تقتنُع أخيرًا بوحشتِّها 

 لكّنه لم َيُقْل!! ..  حاوَل أْن يقوَل أيضاً 
 فّتَش عميقًا  

 َحينِّ على جنا  عثَر بعَد دهٍر من التيهِّ 
 قد تضاَءاَل من شّدة خجلهما 

فيًة بَظهرِّ األبجدّيةِّ   ثّم استقاما خِّ
 تعانَقا 

 - خلَف آخرِّ ارتعاشٍة في ُسّلمِّ الَسَلفِّ -
 بحناٍن ُمفرط. 

 
   محّمد صابر عبيد
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 محاولٌة في تعريف الشوق 
 

 شعاٌع كثيٌف عميٌق غامٌض مرتبكٌ 
 يتفّجُر في لحظةٍ  

 بالسعادات.ويمأُل الفضاَء 
 رغبٌة تجتاُح الطبيعةَ 

 وُتعيُد صياغَة أجنحتِّها 
 بما يضاعُف قدرَتها على الطيران.

 أمٌل يلوُح في أفقِّ المدى
 ويمأُل الظالَل بالندى. 

 رائحٌة تطوُف على مرايا النحلِّ 
 وتشحُن شظاياها بالعسل.

 طعٌم َيسحُر الحلمَ 
 ويدّوُن على صدرِّهِّ موسيقى فارعَة اللونِّ 

 تتوّقُف عن األنين. ال 
 عذاٌب ال تتحّمُلُه الجبالُ 

 يناُم على حروفِّ أبجدّيتهِّ بسالم.
 سؤاٌل ال يحتاُج إلى جوابٍ 

 ينقُر في بواطنِّ األشياءِّ 
 باحثًا عن صدى. 

  *** 
 

 محّمد صابر عبيد 
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   قاءُ اللّ 
 
1   
 

 فتحتِّ الشمُس ذراعَيها بلهفةٍ 
 فانفلتْت من شفتيها مالييُن األلوانِّ  

 وَغمَرْت روَحُه بالندى. 
 
2   
 

 ما أكرَم اللوَز الُمغّمَس بالعسلِّ 
 يروي ساحَتُه في وداعٍة وعذوبٍة  

 يشحُنها بنوٍر الئقٍ 
 ويرسُم على أناقةِّ القيثارةِّ هامشًا 

  ُتغريهِّ براعُة العزف.
 
3   
 

 بالخضرةِّ سناها يفيُض بحنيٍن زاخٍر 
 يرّمُم ما تهّشَم من غفوةِّ الزمنِّ 

 وينقُش في أعلى جبهتِّهِّ 
 رائحًة حمراءَ 

  تتمّوُج بآياتِّ العشق.
 

 محّمد صابر عبيد  
 
 
 
 
 



302 
 

 الناطورُ 
 
1 

 َعّلَق في مِّشجبِّ أخطائِّهِّ 
 تّفاحًة خضراءَ 

 كاَن عليهِّ قبَل ولوجِّ المشهدِّ 
 أْن يكشَط طبقًة من غباٍر كثيفٍ 

 أكثُر من َقرٍن ما شّمْت هواًء؛ َمرَّ عليها 
 أو ترّنمْت ببقايا أغنيٍة تائهْة. 
 كان عليه أيضًا إيهام التّفاحةِّ 

 أّنها ما زالْت تختزُن في أسطورتِّها 
 سرَّ البقاء.

2 
 استيقَظ المِّشجُب على رائحةٍ 

 َحَفرْت عميقًا في صوتِّ الماءِّ 
 راهنْت مّرًة أخرى على طائرِّ الُدعاءِّ 

 اهتّزْت أعمدُتها حّتى 
 وسقطْت ُكَتاًل من حماقاتٍ 

 تحَت أقدامِّ الكوابيس. 
3 

 افترضتِّ التّفاحُة أّن سوَء تفاهٍم قد حصلَ 
 حين قطفْتها يٌد بيضاءُ 

 وحملْتها نحَو ظالٍم يمتدُّ بسالسٍة إلى آخرِّ المحيطِّ 
 يسري الَدَبُق في مساماتهِّ 

 مثَل دبيٍب آسٍر ُيشعُل الرغبَة في األسماءِّ 
 وقُد في إذيالِّ حّواءَ وي

   شمعَة االنتظار.
 

 محّمد صابر عبيد  
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    رباعّيةٌ 
 
1   
 

 طائٌر على قلقٍ 
 َنَطَق أّوَل حرٍف من أبجدّيةِّ الماءْ 

 حاءْ 
ْقُد األمنياتِّ   فانفرُط عِّ

 هدأْت أمواُج الظنونِّ على َشَفةٍ 
 تحترُف النسيانَ 

 مع أّنها تقّطُر عساًل ُمّراً 
   كّل صباح.

 
2   
 

 ارتعدْت فرائُص الحرف الثاني
 على أدنى عتبٍة من عتبات السماءْ 

 راءْ 
 فانشقَّ القمُر عن غيمٍة جرداءَ 

 التبَس الليُل بالنهارِّ 
 حيُث التوى عنُق الجبلِّ 

 وتاَه جلموُد الصخرِّ 
 في هسهسةِّ السيل. 
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3   
 

 ياْء ياْء ياءْ 
 كصوتِّ قطاٍر يتهّدُج في َعبرةٍ 

 أو غبرةٍ 
 حرٌف ثالثٌ سطُع 

 غارٌق في ُنواحهِّ 
 يستبعُد فكرَة البلوغِّ 

 فتحتفُل معّرُة النعمانِّ 
 بما تيّسَر لها من قصائدَ 

   في غمضةِّ عين. ُثمَّ تكسُر المحبَسين
 
4   
 

 األفُق الراقُد في أحضانِّ الَفيءِّ 
 تملمَل فجأةً 

 انفتَحْت ُكّوٌة في أنوثةِّ الجدارِّ 
 فتدحرجْت تاٌء مدّورٌة َخجلى 

 النظَر إلى أعلى تحاوُل 
 عيناها نقطتانِّ متجاورتانِّ على حذرٍ 

 النكرُة أسمى من المعرفةِّ حتماً 
  حيَن يتعّلُق األمُر بالذكريات.

 
 محّمد صابر عبيد 

 ناقد وشاعر عراقي  
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 لـغـايـٍة فـي نـفـس سـادن الـمـئـذنـة 
 

       
ماوي 41  . الشاعر العراقي يحيى السَّ

 
 لـغـايـٍة فـي نـفـس سـادن الـمـئـذنـة )*(

 
! ـفـلـيـن ِّ  شــاَخ الـّزمـاُن ولـم نـزْل طِّ

نـا ..  مـى فـي لـْهـوِّ  نـبـتـكـُر الوسـيـلـةَ  والـدُّ
 حـيـنـاً  أكـُـرُّ عـلـيـكِّ بـالـقـُـُبـالت ِّ ..

 أحـيـانـاً  أشــدُّكِّ لـلـضـلـوعِّ 
" .. بـلـْعـَبـة ِّ "الـشُـّرطـيِّّ والـل   ـّصِّ الـُمـخـاتِّـل ِّ

نِّّ "   و"األمـيـرة ِّ فـي بـالدِّ  الجِّ
ـيِّّ عـلـى الـفِّـطـاْم "   و"الـطـفـل ِّ الـعـصِّ

 
 * 
 

 فـأشــمُّ ورَد الـيـاسـمـيـن .. وأرضـُع الـتُــّوَت الـخـضـيـَب 
ـزامْ  ـداً  مـا بـيـن صـدركِّ والـحِّ  ُمـمـسِّّ

 
 * 
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" الـُمـضـرَّج ِّ بالـّصـبـابـةِّ والـهـيـامْ و "لـغـايـةٍ  فـي نـفـس   يـحـيـاكِّ
 
 * 
 

ـُل الـخـصـامْ   أســتـلُّ حـنـجـرتـي وأفـتـعِّ
 
 * 
 

 تـبـكـيـَن.. يـبـكـي الـمـاُء ..يـبـكـي الـشِـّـّعـُر .. 
 يـبـكـي الـعـنـدلـيـُب .. 

 وتـسـتـحـي مـن عـطـرهـا األزهـاُر ..
 الـحـدائـُق والـحـقـوُل ..تـطـردنـي 

ــرُب الـَحـمـامْ   وُيـعـلِّـُن األضـراَب عـن تـحـلـيـقِـّهِّ سِّ
 
 * 
 

 يـغـتـاظُ  كـأسـي مـن فـمـي!
 ويـفـرُّ قِّـنـديـلـي إذا نـاديـتـُـُه  

 لِّـيـنـشَّ عـن غـزالن ِّ مـرعـى مـقـلـتِّـْي ذئــَب الـظـالْم!
 
 * 
 

 أشــواكـًا بـحـنـجـرتـيحـتـى الـحـروُف تـصـيـُر 
 فـيـجـرحـنـي الـكـالمْ 

 
 * 
 

ـتـابِّ ضـرورةٌ  لـلـحـبِّ   بـعـُض الـعِّ
ـلـح ِّ الـقـلـيـل ِّ لِّـُيـسـتـطـاَب بـهِّ الـطـعـامْ   مـثـُل ضـرورةِّ الـمِّ

 * 
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 تـبـكـيـن .. 
 تـشـتـعـل الـحـرائـُق .. 

 أسـتـغـيـثُ  بـمـاءِّ عـفـوك ِّ .. 
 تـضـحـكـيـن ..

 شـُع األوتـاُر فـي مـحـرابِّ حـنـجـرتـي ..فـتـخـ
 فـأرسـم بـالـتـبـتُــّل  والـنـدى شـكـالً  جـديـداً  لـلـعـبـيـرِّ 
 كـأْن يـكـون لـه شــذاكِّ عـلـى وسـادتِّـكِّ الـحـريـر ! 

 وتـخـلـع الـصـحـراُء ثـوَب الـرَّمـل ِّ 
 تـلـبـُس ُبـردةً  خـضـراَء مـثـَل قـمـيـص ِّ نـومِّـكِّ .. 

 والـمـديـنـةُ  تـرتـدي فـرحـي .. 
ـواحـُل سـنـدبـاداً ..  تـُبـايـعـنـي الـسَّ

نـاً ..   والـمـآذُن سـادِّ
: الـلـيـُل والـبـدُر الـتـمـامْ   فـأنـا وأنــتِّ

 
 * 
 

 هـّيـأُت مـا يـكـفـي مـن الـحـطـبِّ  .. 
 اْسـجـري الـتـنُــّوَر .. بـْي جـوٌع لـخـبـزكِّ  .. 

 واْســـقِّــنـي كـأســيـن ِّ مـن قـَُبـل ٍ 
ال الـُمـدامْ   وزِّقـّـًا مـن نـدى زهـر الـقـرنـفـل ِّ

 
 * 
 

 لِّـلـُمـسـتـجـيـر ِّ مـن الـحـرائـق ِّ ُعـذُرهُ 
 لـو َمـدَّ صـحـَن يـديـهِّ يـسـتـجـدي الـغـمـامْ 

 
 * 

 غـيـثـاً  ..
 ويـبـسـطُ  جـفـنـَـُه لـسـمـاَحـة ِّ الـَوَســن ِّ الـفـراتـيِّّ 

 الـعـصـيُّ عـلـى ُسـهـادِّ عـيـونِّـهِّ ريـُش الـَمــنــامْ 
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 * 
 هـّيـأُت مـا يـكـفـي مـن الـنَــّزق ِّ الـجـمـيـل ِّ .. 

ـبـابـةِّ والـهـيـامْ  ــكِّ الـلـذاتِّ فـي َعـرفِّ الـصَّ  ومـن مـجـوٍن نـاسِّ
 
 * 
 

ـكـوُن .. هـّيـ  أُت مـا بـْي مـن جـنـون ِّ الـمـوج ِّ طـال بـهِّ الـسُّ
 فـهـيِّّـئـي مـا فـي وجـاقِّـكِّ مـن ضـرامْ 

 
 * 
 

ـّيـادِّ :  أْضـَمـْرُت طـيـشــاً  تـحَت ثـوبِّ بـراءةِّ الـصَّ
 يـنـثـُر قـمـَحـُه حـوَل الـمـصـيـدةِّ لـلـَحـمـامْ 

 
 * 
 

 لـلـتـنُــّور ِّ أمـسـي فـاحـرقِّـيـهِّ ..هـّيـأُت 
ـريـنـي مـن ذنـوبِّ لـذاذة ِّ الـعـشـق ِّ الـحـرامْ   وطـهِّّ

 
 * 
 

ـريـر ِّ  ـريـرة ِّ والـسَّ  ألنـاَم مـقـروَر الـسَّ
 ُمـخـلَــّدًا فـي جـنَــّةٍ  أنـهـاُرهـا الــقـُـُبـالُت .. 

 والـحـوُر الـمـالئِّـُك أنـتِّ .. 
ـفـرجـل ِّ والـُخـزامْ والـغـلـمـاُن أزهـ  اُر الـسَّ

 
 11/2/2014دبي 

 يحيى الّسماوي 
 شاعر عراقي 
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 هيبُة الـحرفِّ 
 

       
 . الّشاعر المغربي عماد أفقير 42

 
 هيبُة الـحرفِّ )البسيط(

 
 ُيحـتــرمُ    الشعـــرُ    يعـذلني:   والحرف                           تُـخـترمُ    بالسفه    قـــصائـــدنا   صارت 

 زعـمـوا    الذي المجد  يفصُم  كمرهٍف                          امتـشـقـت    األعماق  هذي القوافي من 
 تحتشمُ   األذناب   متى  والـدهــُر يرجــو                         قـــصائــدها     ألـقـت    كــتائــبهم    هــذي

 تـلـتــطـــمُ    واألمـواج     يـبـحــرُ   فالكــلُّ                          دنــسٍ   ومن  جوٍر   لم يسلـمِّ الحرف من
 ُيـحـتـكــُم؟    أنبتغي الـعـّز حـيــــن الجهل                          مجــالسها   فـاضـت    قــد   هـــي الّسفاهـة

 وأنـظـم الحـرف حين الحـرف يضطرمُ                            أبـتــدهُ    اليوم   يــا سامــع القــول جـئـتُ 
 َحـكــُمـوا   بالـذُّلِّ قـد  عرضهم  فـــدنسـوا                           جـاهـلـــةً      األقــوام  هــنــا إنــي وجدُت 

 يحـتـــــدمُ    فـي الـقـلـب   قــافـــيـةٍ   ووصلُ                          وفي لغتي  شعري  أرنـو إلى الـعـــّز في 
 تــنــعــــدمُ    إذِّ األخــالق  والـعـزُّ يــشــكـو                          شـــرفٍ   ذوي   العــزَّ إال مـن  لـــن أبــلـغَ 

 تـنـهــزمُ  األقــــالم   ــاٌر بـهعــ  فــالـظـلـــُم                           لـن يـسـلــَم الحـرُف إن ضاعــت مهابـتـهُ 
 

 عماد افقير 
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 كبدي   استمكن العشق من قلبي ومن

 بالجلد    وحصحص الشوق المكتوم 
 طاوعني     العقل وظننت    أنكرته

 جسدي   تلتلت  قد   أهدابها   لكنّ 
 زمن شكواي أودعتها في القلب مذ 

 والقلب يسألني: هل كان ذا بيدي؟!
 مملكة   بالحرف  بنيت لها   يا من 

 ال تضجري فلباب الحب في نكدي
 

 عماد افقير  
 شاعر من المغرب 
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ورية ريتا الحكيم   قصائد للشاعرة الس 

         
ورّية ريتا الحكيم. 43 اعرة الس   الشَّ

 
 مقاطع شعرّية  

 
 ُكلُّ األعذارِّ ال َتُسدُّ َرَمَق الطَّريقِّ إليَك.. 

 . يابِّ  وال َتنفي عنَك ُتهمَة الغِّ
  *** 

 في سوريا.. 
 موائُد الموتِّ عامرٌة بِّنا.

  *** 
 ال توقْظ حنيَن الطَّريقِّ إليكَ 

.. دِّ الغيابِّ ، وترصُّ وقِّ  مع سبقِّ الشَّ
 عودةِّ.دْعُه ُيكمُل مسيرَة الرَّحيلِّ بإصرارِّ الالَّ 

  *** 
 وحدها خطوُط كفَِّك  

 تكشُف الغيَب عن جنازتي.. 
 وتلهُم قارئَة الكفِّّ أكاذيَبها 

 عن نعٍش تتدلَّى منه أقراطي..
 كلما انتقَل من كتّف آلخر  
   تخشخُش فيه أساوري باكيةً 

 *** 
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ماتٍ   هكذا.. ودوَن ُمقدِّ
 

 بُقبلٍة باردٍة ونصفِّ عناقٍ 
 قَّاءِّ ستهدأ رياُح الحربِّ بيَن األشِّ 

 لْن يبقى منها سوى الكثير مَِّن التَّجاعيدِّ 
 على وجوهِّ األمَّهاتِّ 

 وآالف الَحَدباتِّ على ظهورِّ اآلباءِّ 
 هكذا.. وبكلِّّ بساطٍة  

 سيقولوَن لنا:
 عودوا إلى ما كنُتم عليهِّ قبَل َنَزقِّ الحربِّ 

 أحبُّوا بعَضُكم بعًضا، وال تفرَّقوا 
 هكذا.. وبكلِّّ سذاجةٍ 

 لرتقِّ الثُّقوبِّ التي أحدثوها في أدمغتِّنا سنعوُد 
ُقهم، ليَس مْن بابِّ الثِّّقةِّ   سُنصدِّّ

ًة تلَك التي ُتشبهُ  ، خاصَّ  بْل ألنَّنا ُنحِّبُّ اإلشاعاتِّ
 ثرثرَة العاهراتِّ في يومِّ العطلةِّ 

 هكذا.. وبكلِّّ وقاحةٍ 
 سُنعيُد تشكيَل قبورِّنا، القاتُل يتأبَُّط ذراَع القتيلِّ 

 ويمتزجانِّ مًعا في ضحكٍة صفراءَ 
 كأنَّ حرًبا لم تكْن، وكأنَّ تلَك المقابر لْم تكنْ 

 يوًما شاهًدا على دفنِّنا أحياء.
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 الغابُة الغافيُة على شفَتيكِّ 
 

 الغابُة الغافيُة على شفَتيكِّ 
وقِّ إلى مطرِّ أيلول  تأبى إالَّ أْن تفكَّ أسَر الشَّ

 ائكِّ ُمواَرًباتترُك سياَج الُعمرِّ الشَّ 
 للغيماتِّ الُحبلى  

 إذ ربَّما في وقٍت الحٍق ُتعيُد النَّظرَ 
 في إمكانيةِّ َغلقهِّ من جديد 

 كان يجب أْن أغتنِّم الفرصَة وألَج تلَك الغيماتِّ 
 ألكوَن باكورَة هطولكِّ 

ُء الحظِّّ وأمِّّي أنجَبْتني وعلى كتَفيَّ    لكنَّني سيِّّ
 صخرُة سيزيف  

 سألُتها مرَّة: أهي توأمي الحقيقي؟ 
 نكَّست راياتِّ الدَّمعِّ في مآقي حزنِّها وصمتت إلى األبدِّ 

 الغابُة تلك لن تصحَو أبًدا 
 ومطُر أيلول ولٌد عاقٌّ أصابتُه لعنُة الجفافِّ 

 سارِّ كيف لي أن أقنَعُه بتغييرِّ الم 
؟   أو أن َيفكَّ شيفرَة الماءِّ

 وأنا نتاُج ُصدفٍة هرمٍة َتديُن للحياةِّ بسؤاٍل عصيٍّ  
 على الفهمِّ تبرَّأْت منُه كلُّ اإلجاباتِّ 
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 حكايٌة لم تنُج مَِّن الغرقِّ 
 

 يحلو للوقتِّ ان ينكأ جراَح امرأٍة للمرَّةِّ األلف 
 ضجيجٍ  أن يذكَِّرها برجاٍل عبروا سياَج وحدتِّها دون 

 أن يستفزَّها لُيسكَت فضوَلُه اللحوَح 
ها    ويزيَحُه عن كاهلِّ غموضِّ

 ويطيُب لهذه المرأةِّ الالمباليةِّ أن تكيَد له، 
ها   فال تحصي له الجراَح وال الرِّجاَل المارقيَن عن تاريخِّ

 تقوُل له إنها نسيت اسمها وإنَّ كل الحواراتِّ المكتوبةِّ     
ها   على دفاترِّها القديمةِّ ليست من صنعِّ

 ليس لصمتِّها أذرٌع..  
 لكنَّه يحتضُنها بشغفِّ بحٍر لمالقاة شاطئه 

ةِّ الحياةِّ.. ها سوى نظراٍت تائهٍة عن جادَّ  ال شيء يشي بوجودِّ
 كلماٍت قيلت لها في موٍت مضى.ال شيء يفتُك بصبرِّها سوى فتاتِّ 

 الذَّاكرُة في قاموسِّ العدمِّ منطقٌة معزولٌة ال يطأها إال َمن أصيَب بتخمةِّ الحزن.
 الحزُن جواُز سفٍر ال يحتاُج إلى تأشيرةِّ دخوٍل ليهوَي       

 في برزخِّ األفكارِّ القاتمةِّ.  
مَت يطرُق أبواَب الكالمِّ    وُيطلُق كلماتِّهِّ للرِّيحِّ يقوُل شاهُد عياٍن ثرثاٍر إنَّ الصَّ

 تنقلُب على ظهٍرها الكلماُت الهاربُة، 
 وبحبرِّ القلبِّ تستغيثُ 

.. ٍد آٍت على أجنحةِّ القهرِّ ُل إلى بروفا لتمرُّ  ستحكي المرأةُ للزمنِّ المجنونِّ عن ُصراخِّ النِّّساءِّ وكيف يتحوَّ
 بللوا جراَح أحالمِّهم  وطهَّروها بمياهِّ البحرِّ  عن ملوحةِّ البحرِّ في جوفِّ حكاياتِّ أناٍس تركوا الوطَن اليابَس،  

 ستحكي للفقدِّ عن جدائلِّها المقصوصةِّ وكيف ألقتها في البحرِّ كطوقِّ نجاٍة ألبنائِّها.. 
 ستحكي وتحكي..  

 ولن يسمَع حديَثها سوى األمواجِّ والحصى والرمالِّ 
 

 الحكيم ريتا
 سورياشاعرة وقاّصة من 
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 مداد ينسج الماء 
 

         
 عبدالرحمن محمد. الّشاعر الُسوري الكردي 44

 
 الماءَ  عتقُ أ نا أو 

 خرِّ ذن الصَّ أفي  يهمُس 
 الغناءَ  دُ يردِّّ  والصلصالُ 

 ؟سماءِّ األ بسرِّ   من وشى للنبعِّ 
 ها أ عشتارَ من خبَّ 

 ؟ العشقِّ  عن مواسمِّ 
   م القرابينمن قدَّ 

 في كأسي؟  الحبَّ  دسَّ  ثمّ 
 للحقولِّ  ووهبَ 

 الحياة. موسيقى 
 ...... 

 بح الّص  نسجُ أنا أو 
 مشتهى  بمدادٍ  هُ غمسُ أ 
 مسياتِّ بقايا األ  عتمةَ  زيحُ أ
 العتيقةَ  هُ نوافذَ  قُ رتِّّ أ

   كيما تعودُ 
 ليَّ إ

 والقلبِّ  الوعدِّ  حافيةَ 
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 نونو السّ  سرابُ أ
 ضحكة   وتنبتُ 

 ... فاهالشِّّ  على وترِّ 
 ..... 

 نا أو 
 امي يَّ أ عدُّ أ 
 ي حقائبها عنّ  حصي ما حزمْت أ

   وما يختبئُ 
 ي مِّّ أي عينَ  خلفَ 

 بي أثني عنها وما حدَّ 
 ي منِّّ  العدُّ  فيتوهُ 

  عودُ أ و 
 تي الَّ  عويذاتِّ التَّ  كلَّ  أقر أ
 ها دمنتُ أ
 الذكريات  لسربِّ  لُ توسَّ أ
 ن تعودَ أ 

 الفصولِّ  ترتيبَ  عيدَ أ كي 
 يامي ضع ألأو 

 .... بجديات األ
 

   دحمن محمَّ عبدالرَّ 
 شاعر سوري كردي 
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دتُ قصيدتان:   هكذا قالت لي شهرزادو  تعوَّ
 

       
 شاكر بوعالقي . الشاعر الجزائري 45

 
 تعودت أن أنام على صدرك أليام لساعات  

 تعودت أن أقبل شفتيك في الليلة آالف المرات  
 وأن أغازل عينيك 
 وأن أداعب نهديك
 وأن أمشط شعرك

 بكل اللغات وان أقول لك أحبك 
 

 تعودت أن أسافر في بحر عينيك دون زورق أو طوق نجاة
 وأن أحلق في سماءك كفراش الزهر تغار منه كل الفراشات 

 وبرغم الريح والرعد واألمطار وبعد المسافات 
 إني أحبك في كل اللحظات 

 
 تعودت أن أدعوك كل مساءألمسية عشاء مع كل ليلة من ليالي الشتاء  
 واألمطار تضرب نوافذي فتعزف لنا ألحانا رومانسية تترجمها الكلمات 

 تعودت أن أحبك مثل جميع النساء
 وأن أمارس الحب معك مثل جميع النساء 

 ولكني حين أحببتك تغيرت كالألشياء 
 أصبحت بين يديك كخاتم سليمان  
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 كمصباح عالء الدين أصبحت تأمرين وتنهين  أو 
 وتقولينل كل العاشقات  

 انتصرت على عاشق النساء أيتها الجميالت 
 

 الجزائر  –شاكر بوعالقي  
 

 هكذا قالت لي شهرزاد
 

 أعلم إني رجل خيالي كما تقولين 
 وأعلم إنك ال تغريك الهدايا وال القصور 

 وأعلم إنك ال تؤمنين بعصر البخور 
 إنك امرأة ليست ككل العصور وأعلم 

 قولي لي كيف أحبك حتى أطفئ هذا الغرور 
 أعلم إني رجل خرافي كما تزعمين 

 وأعلم إنك ال تريدين ملك سليمان وال قصور بالقيس 
 وأعلم إنك امرأة واقعية كما تقولينن 

 وإنك ال تؤمنين بكالم الهوى وال تحبين الشعر 
 ت وأعلم إنك ال تهتمين بالوقت وال بالزينا

 وأعلم أن زمن الحنين مات ولم تعودين تحسين بالعبارات 
 قولي لي كيف أحبك حتى استطيع الوصول

 إلى شفتيك وأطفئ هذا الشعورالذي يعتريني صباحا مساء 
 قولي لي كيف أحبك ألغير خريطة العالم وتصبحين أجمل النساء

 قولي لي كيف أحبك حتى أطفئ هذا الغرور 
 

 شاكر بوعالقي 
 الجزائرشاعر من 
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 ، وأي ها القريب النَّائيرحلُة األحزانقصيدتان: 

       
ورّية رغد اسليم. 46  الّشاعرة الس 

 
 َوحـُي   الـَقــوافـي 

  
ُرنِّي   َتْذَكــُروَنـا ؟    أْم    الَهـَوى    أتنَســوَن                     الَحـائـريـنـا    َظـُنـون       ُتَســاوِّ

يَنـا    و أنَت    معي                      اْشـــَتَياَقــاً   َيـلـتَـاُع    الَقـلـَب      فـإنَّ   ُترّوي   الَيـاَســـمِّ
 ُعُيوَنـا    - َياَلهفِّـي   -  َمـن  األشـــواقِّ                      َتَقرََّحتِّ   الَجُفـوُن   و َصـاَر   َقـلبِّـي
يَنـا!                     َفـَكــم   َداَرْت   بِّـَنـا   األيَّــاُم   َحتَّــى  َتقـارْبـنــا    و  صـاَر   الَوْصـُل دِّ
ــفِّـيَنا  -فداَك دمي  -فال  ُتغرِّْق                      لَِّمْن  أْشـــُكو   وَأْنَت  رفيُق  عمـري   السَّ

 و لكــنَّ     الَحقِّـْيـَقــة    َلــن     َتبِّيـَنـا                       ـَظــنُّ    بـأنَّ    فـي  قـلـبي  ُبـروداً تَ 
ي ــرِّْي   َبـاَت  وا  أَســـفِّي   َدفـيَنـا!                     َفَبعَض  الَحالِّ  ُيكَتُم  فِّي َضُلوعِّ  و سِّ

ْيَنـا                       ُظ     أمـنـَيــاتِّـيُيـَؤرُِّقـنِّـي    و ُيـوقِّــ  فـأُذوي   في   َيــدِّ   النَّجـَوى   َحزِّ
يبِّـي؟ ْن  َعْينِّْي  أنِّْيـَنـا                        فــال  أْدرِّي ، أَذلــَك  َمـْن َنصِّ  َفَيْجـرِّْي   اْلـَدْمـُع   مِّ

ْي  الُعْمـَر  فِّْي  َقلـٍق  وَوْجـٍد  يَنا                     وَأْقـضِّ ُكـْم   َرهِّ  و ُحـْلـمِّـي  َبـاَت   في   َيدِّ
 َحنِّْيـَنـا  الــَذاوِّي     و أْهـَوى    َقـْلـَبـَك                       َأُحـْبــَك    في   اقـتـرابِّـَك  والّتنــائي
 ا  زاَل    الـهــوى   نـبـضـًا  يقيـنـاو مــ                     ســيبقى   حـبُّـنـا   َوْحـَي  الـقـوافـي 

 اســــلـيــم  رغــــد
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ــُر  الـمــنى   َفـج 
 

ْكـَرٰى   َلُكـْم   في   اْلَبالِّ ال  َتْرَحـُل   و اْلَقْلُب   في   شــهدِّ   اللِّقـا   َيْثمـلُ                       ذِّ
ـي    لَفـْجـرِّ    اْلـُمــَنى   َمْنـزُِّل    و فِّـي    الَحنـايـا     لْلَهـَوى                        تَـّواَقـٌة    ُرْوحِّ
ْشــَواقِّ    ٔاْســُطوَرةٌ   تَـْرَفـلُ    فـْي    َخـافِّـقِّـْي      و َنْغـَمــٌة                         َلـهــا    َمــَع    ااْلٔ

ْحـــالمِّ   ال                        لى    َمـَتى     الـٌهجــراُن   َيـْغـتَـاُلـَنـا إ   تَـْهـَطــلُ   و َغـْيـَمــُة     ااْلٔ
فــُل                         َيـا  َســاَكـَنـًا   فْي   مْهـَجـتِّْي  َكـْوَكـَبـًا   في   بســمـةِّ   اإلشــراقِّ    ال  َيـأْ
 َو ٔاْنـَت   لِّـي   في  َحسـرتي  َمـٔاَمـلُ                         ٕااَلَم    َهــَذا    اْلـُبـْعــُد   يـا  ُمـْدنِّـفِّـْي 
ـُكــم    تَـنـَهــلُ   َو وردتـي   مـْن                          تَـَظـنُّ   ٔانِّّـي   َقــْد  َســَلـْوُت   اْلَهـَوى   َنـبـعِّ

 و ُحـلـمـَي    الُمشــَتهى    و األجـَمـُل                         ،  فـٔاْنَت   اْلّنـبـُض   لي والـُمـنىكـاّل 
 و كـلُّ   صعٍب  في  الَهـوى  َيســُهـلُ                          َعـيـنـاَي   َبْحـُر   اْلَســعـدِّ  يـا الٔيمِّـيْ 

نـيــا    ٕاذا    يـنــزُِّل                          غـيـثَـُكـم  زهـُر    الـَهـوى    ُمـتـتـظـٌر   مـا  ٔاجـمــَل    الـدُّ
 

 إلى روح أمِّّي 
 

 فرحتي  أنشُد   من غيرِّ عطركِّ كيفَ                      أماُه     يا دفَء    الوجودِّ   وجّنتي 
 قلبي   بنيرانِّ    األسى    و الحسرةِّ                        وذكركِّ  الباقي  كوى  طاَل الحنيُن  

 آهٌ     تعالت       عانقتها   دمعتي                       علقٌم    شهدكِّ  فالعمُر  بعَد  رحيلِّ  
 أشتاُق    في   ليلِّ  الحنينِّ   أحبتي                       يارُب    قد    طاَل   الُبعاُد  وإّنني 

 سرابِّ   العتمةِّ   فالعمُر   يغرُق  في                      وسكينًة   امنْح     فؤادي     رحمةً 
 العيُش   بعدكِّ   حنظٌل   يا مهجتي                       أماُه    يا نبَض      الوجودِّ  ونورهِّ 
 وهواكِّ    أنفاسي   وُحبكِّ     نغمتي                       غادرتِّني    وبقيتِّ   لحنًا  في دمي 
 يا  أجمَل    الكلماتِّ     يا أنشودتي                       أهديُك    نبضًا     بالوفاءِّ   معطرًا 
 اللهفةِّ   وتنيُر   في  روحي    شموَع                      ذكراكِّ   ُتلهمني   وتنعُش   خافقي 

 يا بلسمًا    يشفي   مواجَع    ُغربتي                         معتٌق وأريْج      ُحبكِّ     بالوفاءِّ 
 حتى    أضمكِّ    في   ظالل الجّنةِّ                      أهديكِّ    من  قلبي  سالمًا   باقيًا 

 
 رغد اسليم 
 سوريا  شاعرة من
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 ، وأبي ة األسرار أمضيفي لجّ قصيدتان: 
 

       
ورّية 46  روال عبدالحميد. الّشاعرة الس 

 
 مقاطع شعرّية  

 
 وإن لمن شيمي الكبرياء   

 كأن السنا  مئزري  ودثاري الوقار  
 مررت بهم لم يروا  موكبي  واحتفوا بالظالل  

 ولست أبالي ألني أرى  
 كوكب األحرف المائسات 

 وأدعو إليها يمامي 
 تجلى لقلبي سنونو المعاني  

 وهاجرت الروح حيث المعالي 
 وغبت ... 

 ذروني هناك  
 على هودج  النور ألقي كتابي

  *** 
 شيء ما مفقود  
 ربما أنا يا صاح 

 لن أروي أخباري  للسنونو 
 لن أنقش أسمائي  في سفر الضباب  

 خذلوك فال تنظر للوراء 
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 اذهب اآلن امض  كأنك لم تحي 
 وبال ظلٍّ سر 
 انس األمكنة 

 انس ظاّلً  كان  
 من أنا؟ 

 من أنت؟ 
 نحن ظاّلن  للفناء 

  *** 
 وألنك ياقلب وردة
 نبتت في الغار 
 ستشتاق للمطر 

 وألنك يا قلب محار 
 سيتنفس فيك اللؤلؤ 

 ولن يعرف أحد 
 سر السنا السائل في الشريان 

 ألنك يا قلب اخترت رحم الغار 
 ستخبو وحيداً 

 سروماهذا 
 بل هكذا حدثت األخبار 

 
 روال عبدالحميد  

 شاعرة من سوريا 
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 وقصائد أخرى ة دتي البابليّ زمرّ 
 

       
 الحي ٔاسعد الصَّ  كپرشن . الّشاعرة العراقّية الكردّية48

 
 زمردتي البابلية   

 
 كيقظة روحية 

 أميل إلشراق أكثر وسَط الظالم 
 أميل لشيٍء أكثَر قدسيًة كمحرابِّ عابد   

 ووجوٍد أثيرّي عابٍر للجسد 
 هنا يتحتم عليّ 

 بأن أتلمس الجوهر المطلق 
 محسوس كأي كائن 

 أرى برقع روحه 
 موجة الحب اليقين هذه 

 ونجتمع على المآذنِّ البكر 
 أن المنارة لتشهد وضوح الرساالت 

 الذات/ التنسك
 وأن كل ما فيها داجٌن بخالياي

 زرع النابت تنتشر كال
 وتغطي بقاع شجوني 

 في إصقاع حياتي الباقية 
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 وتتناثر كالرذاذ في موانئ روحي 
 يشرأبُّ عنقها فوق الضباب 

 في مجرى تنفسي 
 هي أنا وأنا هي 

 شعارنا األبدي الذي ال يخمد 
 وأبلغ عالمنا الفسيح 

 هي قرينتي 
 كاالجمات تتغلل بأعماقي 

 الطاهرةكلتانا نشعر باألمومة 
 تجاه بعضنا 

 كتوائم الفراشات 
 أو كباقة تفرعات اوراق الحبق

 نشع أخضرارا 
 جعلنا ألنفسنا هدنة 

 وال أحد غيرنا سيطفئ 
 تلك الحروب المؤتلفة والمندلقة حولنا 
 أصبحنا مخلصتين ألرواحنا الثكالى 

 توقفنا في آخر محطة العمر قلوبا ورعة 
 نسكن في جوارح بعضنا بعضا

  كطاقة الجذب  نطوف مرتبطتانِّ 
 فمن الحصافة أن نلجأ ألنفسنا 

 ونعلن ونبرم على قبة االعمار هذه
 لنظهر صومعتنا صومعة الصدق واالفتخار 

 وليظهر حرف الحاء
 المستوطن بقلبي الرهيف 

 وتنجلي كي تكون شجرة باسقة 
 في ظالل صدري البهيج 

 وأناديها بلهفة غامرة 
 حنان يا زمردتي البابلية 

 للغتي الجديدةلترمز 
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 فسحة للمضامين الخافية 
 وتعطي لأللوان الحياة 

 تمازج فاخر 
 ولتزيل الغبار 
 لتعطي معنى 
 لحياتنا اآلتية 

 كنجمة ساطعة 
 تنير لي أيامي الباهتة 

 من جحيم وسقم 
 وولولة الهتافات 

 و سكينة ودواء لدائي
 وأنسج لها من باحتي المزهرة 

 إكليال لرأس الصدق
 ..  كزهرة الزنبق األبيض 

 
 پرشنگ أسعد الصالحي  

3-3-2021 
 

 "" أترقبك كطائر الفينيق "" 
 

 دعني أقل  
 بكل ما أوتيت من مشاعر 

 سأسمح لك بأن تتسلل بكل ما ينطق به لسانك 
 وال تعبر إلى أبعاد أكثر نأي 

 حتى نجد فيها مفرا للنجاة  
 كالخنجر تنحرني 

 وتقطع كل ما في جوارحي 
 أنا الضحية في كل حرب 

 أتهادن بجميع األوجه  
 كي أصل للرمق االخير  
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 من دروبك البعيدة  
 رغم مئات األميال  

 أترقبك كطائر الفينيق 
 وأغرد بكل السمفونيات المبجلة

 فإذا أنت حملت لي صفصافتين  
 فأنا بكلتا يدي  

 أحمل إليك روحي المترقبة 
 وقلبي المغترب في آن واحد 

 وراء تكوينك   وسأعبر إلى ما
 بروحانيتي المالئكية 

 ستجيئني محمال بكل أنواع الحب 
 وسآتيك بطهارة جماليات الحياة ..

 ألغمرك بجنائن صدري البهيج 
 وأهتف إليك 

 أيها المعهود بكل ما أؤتيت  
 فهال أتممت مراسيمك نحوي 

 ألدخل بقارعة وطوابير قلبك الكبير  
 وتقرأني كما اآليات المباركة والمقدسة 

 فتتألأل عيناك وكل كلك كالسماء 
 وأنا  كالنجمة والقمر الناصع 

 في جنبات الليل 
 لتهمس في آذاني تمتماتك الصوفية 
 وتمأل خلجاتي بسكينتك الدائمة ..

 
 سپتمبر   2022- 9- 10

 پرشنگ أسعد الصالحي 
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 في زماننا هذا 
 

 بات الصغير يلتهم الكبير  
 يبتلع محاسنه وكأّنها بقايا ثروة طائلة 

 يمضغ خيراته َكديٍك بربري 
 َيشيع أفضاله أمام ذويه بحجة اإلنكار 
 ويرفع مساوئ ذويه باإلحسان المزّيف
 أي زمان هذا والحق ُدفن دون تلقين 
ا قد أصيبت بالعمى   البشرية بُرّمتهِّ

 عالم التضاد بكل أساريره 
 ن القلوب بَدل سكينته  ينبشو 

 ُيبعثرون الشرَّ كمجموعة َقَبلية
 يلتحمون كآصرة غير عادلة 

 ومعادلة نتيجتها العدم  
 والمنفى طريقهم األبدي

 مبرمجين على مناهٍج معقدة
 ال يستسلمون لقوانين اإلله 

 مستعبدون محاصرون 
 ألحالمهم الضنكة  

 أقوالهم غايات 
 سلوكهم وسيلة 

 خطوة يسقطون في كل 
 ودروب ُمتعّرجة  

 محاوالتهم بائسة 
 صدقهم غير حقيقي 
 وجودهم بِّركة راكدة 

 متى سيصبح كل مّنا رقية لآلخر
 متى سيروي كل مّنا عطش وحرمان اآلخر 

 متى سيكون كل مّنا أمنية لآلخر
 ماضون الى الشيخوخة المبكرة قبل األوان 
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 كل مّنا آيل للسقوط 
 نخرة أجسادنا كمدينة مهجورة 

 بة ضواحينا  منكو 
 كلعنة اإلله على القبيلة  

 يرومون دوما لسقوطنا في الهاوية 
 رغم بنائنا لمصنع الفضيلة 

 مسقط عرشنا   
 ال نجاة لنا من هول نكرانهم 

 كل شيء هنا مؤجل  
 متى ستحين القيامة  

 ليرفعنا الرب الى الّسماء 
 ويبرز كل ذي عمٍل للعليم 
 وتنتهي كل هذه األدوار 

 أوتار السالم لنحيى على 
 و يكون بيننا رمزا للحياة  
 و تنتهي زوبعة العواصف

 والعربدة التبشرية للنزاع  
 لخلق عالم مغاير  

 عالم متكلس بوطأة التفكير 
 فلنكتب ههنا فلتبصروا الحقيقة 
 ولتدفع صارية شراع اإلنتصار 

 لنفطم أنفسنا بنبؤة االنسانية  
 الكينونية العظمى.. ونمأل دلو قلوبنا بالرأفة 

 
 يوليو   2022- 7- 15

  ٔاسعد الصالحي كپرشن
 شاعرة عراقّية كردّية  
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 المرأة الهرمة 

       
اعرة العراقّية سهاد البندر 49  . الشَّ

 
 تهم ان تسرق صمتي 

 وتمزق وجهي 
 يفزعني ابيضاض خصالتها..

 يتساقط جلدها على جسدي
 ويشرب جفناي عطشها 

 الحسرات تطلق الكثير من 
 وتّدخر الكثير من الدموع 

 ضوء القمر يقلقها 
 وزخات المطر تفزعها 

 سألتني ذات ليلة
 تعبت… 

 الى اي حين.. نعاقر الحياة؟ 
 لم امتلك جوابا … 

 فقط رددت معطفي حول صدري 
 واغمضت عيني 

 سرب من جراد يلف حولي 
 ينهش سكوني .. 

 أتيتها ببعض اللبن.. 
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    حاولت ان اجعلها ترقد 
 ألمنع تاريَخها … 

 من سحق حاضري…..
 رقدت… 
.…… 

 لكن ليس طويال 
 عادت تمدُّ عنَقها.. و تثرثر 

 جفاف فمها لم يسعفها 
 ارتشفت بعض الماء

 كانت تحاول ان تسرق مني 
 اي إطراقة …

 للرحيل عبر السفن 
 او مع عجالت القطار 

..…… 
 في احيان … الجأ اليها 
 واطلب منها ان تهدهدني 

 تضيع بوصلتي حينما  
 وينحني القمر نحو المغيب 

 في اخر مرة … 
 اقنعتني ان احتمي بعباءتها..

 ارتميت في مخبئِّها 
 وها انا اليوم اذوب 
 واعد آخر االرقام

 وانا اقترب من الصفر..
 

 سهاد البندر 
 شاعرة عراقّية 
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 ، وقصائد أخرى مدينُة الُحبِّّ 

         
وري اعر الالشّ . 50  علي مراد الكرديس 

 
 حرٌب على ذاكرةِّ المسافةِّ 

 
َر بقذائفِّ الحنينِّ والُقَبل وامرأةٌ تتمرَّى بنصلِّ سكِّين..    )) حرٌب على سريٍر ُدمِّّ

 امرأةٌ تخاُف هيجاَن الحبرِّ وترتعُد كلَّما امتطى الحرُف موجًة... 
 امرأةٌ تبوُح بكلِّّ ما أشتهي وتهمُس سأكتُبَك بُهدبي ..  

 أترضاها رسواًل ؟ ((   
 

 حرٌب على ذاكرةِّ المسافةِّ دحَرت عرباتِّ السكَّر 
نا والمرارةِّ المرسومةِّ فينا    بعيدًا عن أكوابِّ بؤسِّ

 وهدمِّ المعابر ..
 حرٌب على سفٍن رخيصٍة تحمُل الموتى لموٍت آخر

ردين..وتحفُظ   رفاَتُهم في علبِّ السَّ
 حرٌب على الكناياتِّ وأسماءِّ األنبياءِّ واإلشارة 
 حرٌب على زرقةِّ فضاٍء هشٍّ والشعراُء قتلى 

 وجرحى.. والحبُر محُض ثورة   
 حرٌب على غيٍم أبكى آقاَح شرفتِّنا وخاصَم حقوَل حنطتِّنا دونما سبٍب فأقَلعنا عن االخضرار ..

 َل ثغرِّهِّ بصليٍب من نحاس وعمََّد أبطاَل الروايةِّ بدموعِّ نادلة..حرٌب على من قايَض هال
 حرٌب على الطرقِّ الضيِّقةِّ التي رسمتها حوافُر خيوٍل أتعبتها الحقائُب ... 
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 حرٌب على الراحليَن  
 و الراكبيَن  

 و الراجلين .. 
 على طيٍن يدرُّ الرَّغيف 

 حرٌب على األشياءِّ البسيطةِّ  
 شامٍة في يومِّ عيد  مثَل الطوافِّ حوَل 

هلةِّ مثل الدموعِّ   حرٌب على األشياءِّ السَّ
 ومثَل موتِّ األطفالِّ وموتي  

ري والفراُت يعيُد النواح ..   حرٌب على مياٍه غيرِّ صالحٍة للشربِّ يوصلنا بحبلِّ القحطِّ السِّّ
ُلَك عن أناكَ   حرٌب على ذبابٍة خاَنتها البوصلُة تفصِّ

 مرَّتين  
 ٍة ال ُتطاق على سريٍر بعثَرُه األرق تجلُدَك بسياطِّ سيمفوني 

 صدَقت العتمُة الثرثارة .  
 

 علي مراد
 

 عدُت بعَد ثالثةِّ أياٍم من الموتى  
 

 الصيحُة التي حقَنت خاصرَة الستائر  
 وقرفَصت في الممرِّ الغارقِّ حتَّى جبهتِّهِّ باالبتهاالتِّ 

 والدمعِّ 
 وأسماء الغرباء 

 الصيحُة التي أصدَرت نشاذًا من العرواتِّ المعدنية  
 لم تكن سوى تلويحًة لطفٍل لن يعود . 

 
 علي مراد
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مير    أنا وأنَت جثَّتانِّ في مقبرةِّ الضَّ
 

يَّةِّ التَّكوين ... ؟    هل أنَت سفُر التَّالشي من ُأَممِّ
 أم اإلثباُت بأنَّ ثمانيًة و عشريَن حرفاً 

  بحجمِّ نعٍش َيسهُل حمُلُه  ال تكفي لكتابةِّ نّصٍ 
ةٌ   والكلماُت صفائُح دٍم ُمعدَّ

 لترميمِّ الجهةِّ الذابلةِّ من الخريطة ...
عراُء مثلِّي مصابوَن بأوجاٍع ال ُتَعدُّ   والشُّ

لطاُن من ُرفاتِّك   يا عقيَق الكبدِّ لماذا يخاُف السُّ
 يا كليَم الحجلِّ ماذا أدفُِّن منكَ 

 ظلََّك  ... 
 أصابَعَك  

 حزَنَك الكرويَّ 
 ماذا أدفُِّن منكَ 

لَعَك المكسورَ   ضِّ
درّي   َك الصَّ  البالبَل التي َبَنت أعشاَشها خارَج قفصِّ

 رئتيَك الواقفتينِّ  
ةِّ    خواتَم الفضَّ

 دثاَرَك النايلون  
 أم جمجمًة تناوبنا على كسرِّها  سورَة التَّعذيبِّ 

 ولَجمنا المِّحبرة ..
 

 علي مراد
 

 )) القصيدُة كالوجعِّ دائمًا تأتي دوَن موعد.. 
 تطلُّ بخجٍل من خلفِّ أوراقِّ البوح.. 

 تهدهُد خاصرَة الوجعِّ 
 تبتسُم في مراياك....

 تلهيَك عن تصفيفِّ شعرِّك
 والهواُء كعادتِّهِّ يمضُغ ظلََّك  (( 
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 ترحل   ...  ) حمدو ( ال

ها بالغرباء    فالمحطَّاُت غارقٌة حتى النهاياتِّ حديدِّ
 والمقلعيَن عن اإلشراقِّ 

 حمدو باقُة الوردِّ األولى تتذمَُّر من سلوفانها وربطةِّ خصرِّها 
 كيَف سترحل ؟ 

 وناُرنا مازاَلت في أوجِّ لهيبِّها 
 كيف ؟  

لوع ُع لها الضُّ  وصرَُّة ذكرياتَِّك ال تتَّسِّ
 حمدو على أيِّّ لوٍن يغفو اآلَن وجُهك ..

 
 علي مراد

 شاعر سوري كردي
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تِّكَ  ن  إِّلى َحفيفِّ َصو   َأحِّ
 

         
 الّشاعرة الفلسطينّية آمال عّواد رضوان . 51

 
نُّ إِّلى َحفيفِّ َصْوتِّكَ     َأحِّ

   َنتراقُص َبيَنها َشغًفا َأجعلها ُوروًدا
يلي ا الشَّ  وَتسَبُح َقنادِّ    هيَّةفي َجداولِّهِّ
   ُهو قلُبَك لي..

َفافِّهِّ وَأشَجارِّهِّ .. بَِّمائِّهِّ وَطْميِّهِّ ..   بَِّعصافيرِّهِّ وَنْحلِّهِّ .. بِّضِّ
   ُأريُدُه بِّعاَلمِّهِّ 

  َفُكلَُّك .. َوُكلُّ ُكلَِّك َيشوُقني
ُرني وَق ُيؤطِّّ    وال ُأريُد الشَّ

   ُهَو صدُرَك َبْيَدري 
د َماَء َحدائَِّقها   ُأَجدِّّ

 أْدُرُس َعلْيهِّ َسنابَل َحنيني 
  ُنك ُقْبَلٌة ُتَخثُِّّر َأمواَجكَ َسُتْسكِّ 

باَحةِّ فيكَ    َلْن أخَشى َخَطَر السِّّ
رافي بَِّشاّلالتَِّك النَّاريَّة    واْنجِّ

   ُتغلِّفَك بي ؟! أأْسُكُبني َرعشاٍت َتصُهرَك ..
َهاري  َيتي ؟!، أتكوَن دفيَن انصِّ    َحبيَس أْنوِّ
   أَتْقَبُل بِّكْينوَنٍة َجديدةٍ 

ُرها إاّل بَ   راكيني ؟! ال ُتَحرِّ
   َيا .. َمْن .. َأْشتاُقكَ  
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كَ  َدْعني أْروي بِّأْمطارِّ َعيني    َبرارَي َعطشِّ
 آثاُر قلبَِّك   لن َأخَشى اْجتياَح َفَيضانِّكَ 

ْمها    َأُنوَلُد فِّيَنا ؟ َدعني أَرمِّّ
يًما َرطًبا  َينسابُ  في ُروحِّي  َنسِّ

ي    في َمعابِّرِّ ُروحِّ
 َتجَمُعني ُقَزحاتُه  
   َتزداُن بِّها َمنابُر َمسامِّعي إضَماماٍت فوَّاَحةً 

  َنَبراُت ُحروفَِّك ُتالغُف َجوانِّحي
يُسَك ُتسوِّرني   َكْيَف أْهُربُ  َأَحاسِّ

؟ َومَسافاُت الَولهِّ َتزداُد َنقًشا    في َمسالِّكِّ قلبيِّ
   نونِّكلى ما ال نِّهايٍة مِّن جُ  إ أيُّها الَمجنونُ  َأشتاُقَك ..
   وما مِّن أَحٍد َيراَك َشفِّيًفا َكمايَ  َأشتاُقك ..

ناُن ُحزنِّكَ  ُنها دِّ    كم ُأدمِّ
ُمها    بَِّكلماٍت فيها َبْعثي المنَتَظر أنادِّ

مائِّهِّ وال َتأُكُلُه ؟ لَِّم َيَتأوَُّه َحبِّيبي   والنَّاُر َتَتآَكُل في دِّ
  أما كاَن اأَلْولى بِّنيرانَِّه أن َتَتأّوَه ؟
   واْسُكْب َأحشاَءُه َعلى راَحتيَّ .. اِّفَتْح لي قلَبَك الذَّهبيَّ َحبِّيَب َقلبي

باَء ُحزنِّك َسمِّْعُت ُوُعوَلك  باألْمسِّ  ي ظِّ    ُتناغِّ
  َتَتَفتَُّق وِّالدَة َوجدٍ  آٍه يا َرحَم ُروحٍ 

الالً   وأشتاُقَك أبًدا. ُأَلْملِّمني لَك ظِّ
 

  آمال عواد رضوان
 ن شاعرة وكاتبة من فلسطي
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 قصائد بالّلغة الّسريانّية والعربّية للشاعر بشير الطورلي 

       
اعر والمترجم العراقي الّسرياني 52  د. بشير مّتي الطورلي . األديب والشَّ
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 وقصائد أخرى  حفلة شواء

         
ورّية هند زيتوني . 53 وائّية الس   الّشاعرة والرِّ

 
 شواء حفلة 

 
 نغرُق في بحرِّ 

موم   ثِّ بالسُّ  العمرِّ الملوَّ
 الحياُة... نطفٌة مشوَّهٌة  

 َأنجبْت من رحمِّها 
 الكثيَر من الحمقى   

 قيل ٔانني  ُولدتُ 
 من بطنِّ سمكة الشعر   

 وصنعُت مملكًة نظيفًة جداً 
 رأيُت ٕالهًا جمياًل  من طحالبِّ 

 البحر أحبني بال شروط   
 حلمت منذ عشر سنوات 

 بأنني ُولدُت من بطنِّ  
 Hyenaهايينا   / 

 وغرسُت ٔاسناني في ٔارنٍب يافع 
 دعوتكم وقتها  إلى حفلةِّ شواء

 أحببت فتاًة ُخلقت 
ام    من رحمِّ فرشاةِّ رسَّ

 وغرقُت معها في  ٔالوانِّ 
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 فسيسفساءِّ األبد  
 ُولدُت أمي  من رحمِّ غيمة  

 وصنعت سلسلًة من التَّسابيح 
 ان ودعتني إلى حفلةِّ غفر 

 
 هند زيتوني  

 
 يقول لي 

 
 يقول لي: دعي جسدكِّ  

 ينهمر فوَق سرير الرغبة  
 حّرري حواسك البدائية  

 من أسالكها  
 امنحيها  مفتاح النشوة  

 لقد  سجنت وحَش الخوف 
 وأطلقُت طيَر جنوني    
 الُحّب ليس خطأ شائعًا  

 أو عادة سّيئة 
 نكررها في الخفاء    

 احتسي رحيق اللحظة  
 ودعي اإلثم لي  

 والقلق للغد
 

 هند زيتوني  
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 اخترُت الُحبَّ كمهنٍة شاّقة       
                             

 فشلُت في بقية المهن  
 فشلُت أن ٔاكوَن ٔامًَّا 

 ألطفالِّ العالم 
 أو حبيبًة لرجٍل طوباي  

 وهبُت أبنائي للريح  
 ثديي اآلن ممتلٌئ بالحبر  
 وأصابعي... ريشة تتحدى 

 كل التابوهات  
 أعالُج المنكوبين بالعناق فقط 

 لم ٔاعرفِّ الحبَّ ٕاال في الروايات 
 ولم ٔاتناوْل جرعَة مسكٍِّن واحدة

 ٕاال في ٔايَّام التدفُّقِّ 
عري الحادّ    الشِّّ

 الذي يجرُح الرِّئَة ويثقُبها  
 ٔافكُِّر بنصفَي  اآلخر  
 فٔاراهُ في مرآةِّ الغيابِّ  

 يتقلُب على جمرِّ اللَّهفة ،  
 ٔانادي يا شوُق: 

 ) كن بردًا وسالمًا على حبيبي(
ماوي    ٔايها النوُر السَّ

 ال تنظْر ٕالى وجهي وروحي 
 انظْر ٕاليَّ بقلبَِّك فقط 

 كن ليِّّنًا مع  العاشقين  
 الذبن ال بملكون اال ظالل  

 النجوم  
 حالمهم أستارة لنافذة 

 
 هند زيتوني  
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 في البدء  
 

 كّنا غصنينِّ وحيدين  
 نرتجُف  في فصلِّ الشتاء  

أم    التقينا على شفا حفرة من السَّ
 هذا الليُل يجمُع جسَدينا تحَت جناحِّ  صمتِّه 

 يمزُج رائحَتنا كزجاجةِّ عطٍر باهظة  
 الُقبلُة نبيُذ الوجود وَسكرُة اللقاءِّ األول 

ع    امتزاٌج الرتعاشةِّ النَفسِّ المتقطِّّ
 تحت سيوفِّه الطَّرّية  يسحُقنا هذا الحبُّ الوديع

 اسقِّني الكأَس األخيرة 
 ودعِّ اللحظاتِّ تشتعل  

ُلنا الحبُّ إلى قطعةِّ جمٍر ألغنيةِّ الشتاءِّ    يحوِّ
 ال أخشى ُقبلَة الموت، بين يديك 

ع    الحقوُل الوحيدُة يسقيها المطُر المتقطِّّ
رُة ال تزوُرها العصافير   األشجاُر المتكسِّّ

 نحتاُج إكسيَر الحبِّ  
 ليصبَح العالُم  أكثَر آمنًا  
  وسماًء خاليًة من الخوفِّ 

عادةِّ  ئاُب تفترُس طيوَر السَّ    وحَدها الذِّّ
 ًة مثَل جيل دولوزال أريُد ذاكرًة قصير 

 أريُد ذاكرًة تتَّسُع لهذا الفرحِّ الكبير  
َل اللحظاتِّ الجميلة   أريُد أن  ُأسجِّّ

 في شريطِّ الوقتِّ الذَّهبي  
ُد على أيَّامي المتمرَّدة أيضاً   سأتمرَّ

 
 هند زيتوني 

 أميريكا  في ة مقيمةة وشاعرة سوريّ يّ روائ
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 عروس بابلّية ومنذ بدء الكونِّ 

         
اعر الّسوري مفيد نبزو 54  . الشَّ

  
 عروس بابلّية 

 
 هْل سمعتْم ذاَت يوٍم عن عروٍس بابلّيه ..

 ُتوِّجْت بين العذارى  ..
 ربَّةَ  الُحْسنِّ وسرَّ الجاذبيه ؟  ..

 ينحني هاروُت إْن مرِّْت ، فتخضرُّ الصحارى ..
 هْل سمعتْم قصةً  تروي أساطيَر بالدي ؟ ..

 صارْت منذُ  بدءِّ الخلقِّ نهباً  لألعادي ؟..كيف 
 أْم تراكْم تجهلوْن  ؟.. 

 كيَف كانْت درَّةَ  األرضِّ بألوانِّ الفنوْن ؟ ..
 ثمَّ صارْت لعبَة التدميرِّ والتهجيرِّ والقتلِّ انتهاكاً  بيَن أربابِّ الجنوْن ؟ .. 

 هْل قرأتْم في عيوني ؟..
 كيَف صاَر الدمُع موَّاَل الحيارى ؟ .. 

 الٌح حزني وجرحي ، وسؤالي :م
 أيَن يا دجلةُ  أحالم الليالي ؟..

 وشراعي غارٌق بالدمعِّ من بحرِّ عيوني .. 
هارى ؟..   أيَن يا نخُل السَّ

 فاعذروني ..
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 لسُت أنسى ذكرياتي يوَم كنَّا والغزالي * ..
 َيصدُح الصوَت ُيغنِّّي ..

 كاَن ذاَك الصوُت عالي : 
 رحمة على بيَّك هنِّّي ال عذبوني )) حيَّك بابا حيَّك ألف 

 هنِّّي ال مرمروني ، وعلى جسر المسيَّب سيَّبوني (( .   
 يا عراقي عذَّبوني  .. 
 يا عراقي مرمروني ..
 يا عراقي سيَّبوني  ..
 شرَّدوا سرَب القطا .. 
 عندما الذئُب َسطا .. 

 شرَّدوا رفَّ الَحبارى ..
 .. إنما األعلى سيبقى شامخاً  وجُه النخيْل 

 رغَم أهواءِّ الدَّخيْل .. 
 وسيبقى لي هويَّه ..

 فاسمعوني ، واسمعوا صوتي صداهُ من حروفِّ األبجديه ..
 هْل سمعتْم ذات يوٍم عن عروٍس بابليَّه ؟.. 

 ملحمة الصافي  
 

 مفيد نبزو / سوريا / محردة /
 شاعر سوري 
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 منُذ بدءِّ الكونِّ 
 

 ورياءْ    نِّفاٌق    إال    بها  ما                         َشقاءْ واألرُض  منُذ بدءِّ الكون ِّ 
 ودهاءْ   مكرٌ    والطبعُ   ثعلٌب،                         طينتهِّ  من     اإلنسانُ   وأخي

نا  يا أخي اإلنسانَ   القضاءْ   شاءَ   أنَت كما مؤنٌس                         في كلِّّ الدُّ
 َيصطاد الظباءْ   الغزالَن   ينهش                         غادراً  وحشاً  وذئبًا  ال تكْن 

نيا       دواءْ   يشفيهِّ  ليَس    داءٌ  فْهَي                          األنا  علُة اإلنسانِّ في الدُّ
نيا ِّ هذه   َسواءْ    والبلوى   الهمِّ   كلُّنا في                         أظلمْت    إذا ما  الدُّ

 في حقولِّ الخير غنِّّي يا َسماءْ                          نشدو  فتعاَل اليوَم واألطيارَ 
ْن يدينا اليوَم نبني   باإلخاءْ   ُمفعماً  بالحبِّ يزهو                          َعالما ً   مِّ

 
مُس على كلِّّ الورى  ياءْ  بألوانِّ   َتغمُر األرَض                       ُتشرُق الشَّ  الضِّّ

 بالرَّجاءْ    ُتروى   فغراُس الحبِّ                       ُحبَّاً  وُرؤىً   نغرُس األشجاَر 
 يا أخي قْل لي أتحيا بهناْء؟؟!!                      قْل لي: أتحيا آمنا ً   أخي  يا

 وناموا في الَعراءْ مأوى    مالهمْ                        ناُسهُ     جياٌع   فقٌر    وهنا
 

 هَو قبُض الريحِّ يذروُه الهواءْ                        يقيني باطلٌ  كلُّ عدلٍ  في 
واْء؟!                       آمناً   َسالمًا   نحيا  فمتى   دوَن خوٍف وَعويلٍ  وعِّ

 ؟!! الغناْء؟  وأراجيحَ  وغناًء،                       َبسمة ً   وإلى األطفالِّ نهدي
 ونقاْء!   وسالمٍ     بصفاٍء                        ما أحيلى العمَر لو نحيا بهِّ 

 
 بيدُر القمح ِّ صداها والفضاءْ                       أهزوجةٍ   األطيار من نشوُة 
 ماءْ   الشالُل   فإذا   عانقته ُ                      عصفورةٍ   الينبوع ِّ من رقصةُ 
 وانتماء   عشقاً  ترسمُ  اللهفة                       نحيا لها   التي األمُّ  عندما 
 يمسي َهباءْ    يكنزهُ   كلُّ ما                       خادع ٌ   المرء ِّ برٌق  فحياُة 
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 بقاءْ   الدنيا   هذهِّ   في  مالنا                         إنَّما  كنَّا  بالتكوين ِّ    نحُن 
 ودماءْ  وقتالٍ    حروب ٍ   عن                        كنا نرعوي  نحبُّ الحقَّ   لو
 بالوفاءْ    نحيا  للخير،   نلتقي                        الخيَر كنا أسرةً   نحبُّ   لو 

 كالشتاءْ  كنا  الثلَج  نحبُّ   لو                        لو نحبُّ الشمَس كنا فجرها
 

 وبكاْء!  وبرد ٍ  تشريدٍ    بيَن                         في دوَّامةٍ  يتيمٍ  عاَش  كْم 
 أيَّاُم الرَّخاءْ   للمرءِّ   تدْم    لم                       لم تدْم بحبوحة ٌ   يا صديقي

المحتاجَ   ليَس يغنيَك سوى فعل العطاْء                          وارحْم َحالهُ  فانجد ِّ
 

 نبزو / سوريا / محردة / مفيد
 شاعر سوري  
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 أنـا الــّسوري 
 

       
 وري وائل حبيب عثماناعر الس  الشَّ . 55

 
 " قلعة الحصن "

 
ِّ                    اليوَم مشتاقا  ُعّدتُ   الحصنِّ  قلعَة  يا  ماراقا     العيشِّ   طيُب   بعٙدكِّ  ولّلاَّ

 ُعّشاقا    ُكنَّا   لو  وودٌّ كما     حبٌّ                    العمرِّ يجمُعنا وطوُل  عشنا    جيرانُ 
هِّ   نهرِّ   من   دّفاقا    باآلمالِّ   العذبِّ   مائِّهِّ   من                     "راويَل" من صخرِّ منابِّعِّ
 أطباقا    األطيابِّ   من  إليكِّ  ُنهدي                     خصب أراضيها من   "البقيعة"  من 
 إخفاقا    األيام    مدى عرفتِّ     وما                   ومن زمنٍ  ماٍض   من  المنارةٙ   كنتِّ 

ْرتِّ الطريَق   إطالقا  الذلِّّ   لعيشِّ  رضختِّ  وما                     وكنتِّ خيَر من عبروا سِّ
 فاقاآ الّنصرِّ   لبابِّ    فتحتِّ   َمن يا                    معاليكِّ     حيَّا    هنا   مرَّ   الكلُّ 
 إشراقا   الكونِّ     جمالُ  منه  يزداُد                     موطُنهُ    لّلاّٰ     بالدُ  البالُد    هذي
َمتي اليوَم    الحصنِّ كوني ياقلعةَ  ي القوافي فبابُ                    ُملهِّ ْرخِّ

ٙ
 الّشعرِّ قد ضاقا  أ

زَّتكِّ  أمجادِّ    إلى  الَتحايا     كلُّ  قتِّ    التُقى  بتاجِّ    ياَمن                   عِّ  أعناقا  طوَّ
 ماذاقا   ولّلاّٰ     الهوى  طعَم    ولّلاّٰ                    ذاَق طعَم الهوى من غيرِّ رؤيتِّك من
 

 وائل حبيب عثمان 
 شاعر من سوريا
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 خياالت ونصوص أخرى 

       
ورية الكردّية56  دلشا آدم . الشاعرة والكاتبة اإلعالمّية الس 

 
 خياالت !!

 حضورك الرهيف أخال لي انني ارى  خياالت ! 
الى عوالم ربما هي  اخذتني  افطن  أن  السمرة وزمرد عينيك ودون  الى  الضارب  لون سحنتك  ليحضرني 

 نعم هو كذلك ال محال !! بالمستحيلة لمخيلة البشر 
 وكنت انت ذاك الساحر 

بك عاودتني األيام من جديد لننسج للحلم ثوب من نسيج الوله ونسرق على غفلة لحظة للغوص في ذاك  
 النقاء ولنومض الحب من شعاع ناظريك او شيء ما من ذلك الصفاء ربما يفي بمواساتي .  

 تتداخل تفاصيل البدايات والنهايات  وكمن يخرج من جوف ماضيه ويسبر النور هناك حيث  
وبينما انت على عتبة كلمة تأبى االفصاح عن مكنونها تحرقك االنتظارات من شخص تأمل أن يحميك من  

 نفسك ومن تقلبات عواطف ملعونة تريد اخماد لهيبها منذ أمد بعيد .
 اقت بنا االماكن . رباه الى أين تذهب بنا األيام وقد اضعنا في الطريق كل اشياءنا الثمينة وض

 كوردة في كتب العشاق اصبحت لحظاتنا مجففة وهشة بينما انت تنبض حبًا بلقاء ربما يأتي بالصدفة .
الحلم   بين  الواقع والخيال  الثغرة مابين  تلك  تائهون في  العشاق،كم نحن  القدر ويالتعاستنا نحن  يالسخرية 

 والحقيقة  
أمنيات مسلوبة لنكتشف في ذواتنا ذلك التحيز التام للخيال،  وقد ذرفنا الطريق بالكثير من الدموع على   

تحيز سحقه البعد والالمباالة لتستبد انت الساكن في الروح قلبي وهو ينازع جنون المستحيل ولهفة االشتياق  
 .تغتالني اللحظات  في بحر عينيك .

 
 دلشا آدم
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 ظالل !!
 

كنت أبحث في عينيك عن مالمح كتلك التي   اوحت بها الظالل بينما كانت اآلمال تتسلق عرش السماء  
كشجرة اللبالب لتالمس نور الشمس من خالل ناظريك .. تلك التي مألت المكان نورًا قدسيًا تفطر لها  

 القلوب .  
نا، تلك التي كانت تشغلك لتنأى بك عن  كانت هنالك ثمة أمور اكبر أهمية واكثر قربًا لتمحو تلك الفوارق بين

 حيرة التفاصيل فيما كنت احاول جاهدة أختراق حائط صمتك بنظرة وأردفه بعناق النتشلك مما يراودك .
ثمة شعور فاتني توصيفه كان يراودني وماكنت أدري حينها هل كان خوفي من المجهول، ام خشيتي من  

 اطالة التمعن فيه  وتفادي الغواية .
.. إننا لم نعد قادرين حتى على مالزمة الحزن في دواخلنا وكأن شيئًا اذكى جذوة الرماد فينا من جديد   أتعلم

لتلهب صدورنا بلوعة الفراغ وتحّث قلوبنا من جديد الستعادة رونقه، لتلملم فتات السعادة قبل ان نتوه في ليل 
 عاصف تتمرد فيها النهايات على أقدارنا .

ن عميق ، ربما كنت قد استسلمت أيضا لهواجس قلبي قبل ان تسدل تلك االبتسامة  كانت مالمحك تشي بحز 
 الستار على قسوة االيام . 

نعم كنت تريد ان تعيش التجربة بكل جوارحك لكنك كنت اكثر جبنًا من أن تأتي بأي محاولة لإلفالت من 
مثلما الذاكرة لترافق شقائي عمرًا  أو  كياستك ، استسلمت لسطوة هذا الجبن وتناغمت معه وغدوت ظاًل له  

 ربما أكثر .
 

 السعادة أنت !! 
 

رسمتك صورة في أحالمي بحروف ومعاني متداخلة وبعبثية مفرطة ، فال تبالغ بالصمت يا حبيبي فكالنا  
 من دم ونار . 

ن  كنت أملك اليقين أن كل شيء على مايرام، كان كل شيء يدفعني الى نسيان هواجسي والبدء بحلم م 
 جديد .

 ربما هو الحب الذي أوقفك في برزخ الندم لتستعيد ذاتك التائهة . 
لم تكن يومًا ظالل الندم لتغطي أحالمي ،تلك المترامية على أرصفة العمر لتترك للزمن متسعًا لتدوين ندوبه  

 على الروح .
يه أمنياتنا ووجوه احببناها  أتعلم كم كانت أحالمنا تافهة آنذاك منزل صغير يكفي للسعادة ولوح أبيض نخّط عل

 تلك التي تمنحنا قوة نهزم بها شبح الفشل .     
 حقيقة ال أعلم إن كان هناك تعريف منطقي للسعادة ؟ 
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هل هو وبكل بساطة اهتمام شخص بك الى حد التفاني قبل ان تتحول روحك إلى مدينة مهجورة لتفسح لك 
وى الحنين، أو لربما أن مفهوم السعادة يكمن في متسعًا وتعيش في صورك القديمة التي ال تعني لك س

النسيان وانت تنظر ببرود الى األمكنة واألشياء بمحاولة منك إلدراك الزمن وهو يتطاير من بين أصابعك  
 هاربا . 

 انت يا من تحتاج لشخص ينظر إلى عينيك ليزلزل روحك الغافية في السبات .  
 ة يجللها غبار الرؤى ليضفي عليها لونا من خرافة الخيال . ياله من عجز يتملكك ليحيلك الى كتلة عاجز 

هل كان هناك من سبب لتغرقني في  ظلمات الروح بينما كان عزائي الوحيد انك هنا نادمت على عمر  
 مضى سواك ؟

انت حلم ال أعرف أن اصوغه بمفردات واضحة لكن الذي أعلمه أنك هنا اآلن لتدخلني سراديب أجهل إلى  
 ي .  أين ستقودن

   فهذه العيون وتلك الشفاه لك وذلك الجسد الذي اجتمعت فيه لغات الكون لك ايضا .
 

 حظاتتغتالني اللّ 
 

 وتسرقني عنوة   تغتالني اللحظات 
 فأتوه بين الكلمات 

 نت يا قلبي ؟!أين أ
 من كل هذا العذاب  

 متطي قافلة الحروف أ
 وهي تسير بي ثملة  

 حيث الجنوح  
 ترتطم بي الشواطئ  

 لم أألكتمل قصيدة 
 مبهم هذا الوجود  

 أغفو بين سطوري الحالمة  
 كي أعود كالنقطة 
 ألتناسى البدايات 

 **** 
 كه الجنون لعالم مجهولبعد أن تملّ 

 جاء عنوة وفي عجالة الوقت 
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 ورحل دونما وداع وال عنوان  
 سوداويا كان مثلما ظالل الريح 

 ات ينازع أناه والريح مرد الجه
 ارتسامات الحسرة كانت مالمحه بسمة صفراء 

 هرمت أحالمه كمدا
 نتحاب التفاصيل ابات الجرح 

 والدمع خصوبة 
                      **** 

 كعروس نسجت كفن األنتظار 
 غدوت أسيرة العطر 

 تحملني القوارير منثور وهم 
 ألتناثر كالرغبة في ترنيمة التالشي  

 نوة  حظات وتسرقني عتغتالني اللّ 
 فأتوه بين عبور الكلمات  

 امتطي قافلة الحروف 
 وهي تسير بي ثملة 

 ألتناثر ترنيمة رحيل  
 تلو صلواتي في مقامات الوجد أ

 و أختفي كتلويحة منديل !!
 

 دلشا آدم  
 شاعرة وإعالمّية سورّية كردّية مقيمة في سويسرة 
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 مطر وقصائد أخرى 

         
ورّية الكردّية هيفي قّجو .  الّشاعرة 57  الس 

 
 مطر 

 
 لحظَة تُمطرُ 

 تلمُع في بالي أشياُء كثيرة 
 كأن )أتخيل( قطراتِّ المطر أصابَعَك وهي تنحدُر في اِّّتئاٍد على كتفّي  

 لحظة ُتمطرُ 
 ثمة جناحان يصعدانِّ بي حيث أنْت!  

 تلمُع في بالي أشياُء كثيرة  
 المطر على ضفةِّ ذلك المساء...! كأن تقرأ لي قصائَد بصوٍت يشبُه 

  *** 
 الخواء 

 يتربص بي، يقف هنا على ناصية الوجع،  
 حينًا ينهال علّي بوابٍل من نظرات تشفٍّ جاحدة،  

 وأحيانًا أخرى ُيخرُِّج لي بلسانه مثيرًا اشمئزازي من كل شيء، 
 ليسّلمني إلى عدٍم يتآكلني برويٍة، 

 متلذذًا بإجهاض حلمي،  
 لى امتداد األلم المتوارث  وبتر أوصاله ع

 منذ الشهيق األول لصرخة كردي بائس!
  *** 
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 عزلة 
 

 ترتضيني العزلة نديمًة حينًا؛ 
 وأحيانًا تدحرجني كحجٍر تائه، 

 تنهرني ألقتحم شواطئ الصخب والجنون.. 
 وحين بحيرة على طرف المدينة أخاتل كل ذلك 

 وأختار الصمت حقاًل لسؤال حارق..!
  *** 

 الجهاُت تحاصُرَك 
 

 ألّنكَ 
؛ فالجهاُت تحاصُرَك،    كرديٌّ

 تعتقُل الهواء الذي يمنحَك قلياًل من الحياة...!
 جيرانَك يبتكرون أشكاَل الموت على أنواعها لَك؛ 

 وألّنَك كرديٌّ 
 ال بدَّ أن تبقى خالدًا رغم كلِّّ الحرائق التي تشتعُل وتبقى مضطرمًة حولك.

 تقتفي ظلَك الشامَخ لكن من يتجرأ ويعلن موتَك.الحرائُق التني 
 أيها الكردي، أّيها العاشُق، كن أسطورًة تكتم سرَّ البقاء...!

  *** 
 ريثما يهدُأ القلبُ  رتق

 المطُر األخرُس يرتُق جراَح األرض 
 أّيها النرجُس البريُّ ال تعلقِّ الحداَد حيَنها 

 وأنتِّ يا فراشَة الّنور كّفي عن لحن الّرحيل 
 أنت يا عّباد الّشمس و 

 انتهك العادة
 والتفت نحَو روحي المرهونةِّ للّتعب!

 
 هيفي كّجو 

 شاعرة وقاّصة سورّية كردّية مقيمة في برلين 
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 قصائد الّشاعرة إخالص فرنسيس

        
وائّية. 58  إخالص فرنسيس  الل بنانّية الّشاعرة والرِّ

 
 تطايرت أحالُم الّشجر

 
 الخريُف بأجنحتِّهِّ الصفراءِّ صّفَق 

 فتطايرْت أحالُم الشجرِّ  
 تعّرتِّ األغصاُن من أمانيها والغيُم يهذي 

 يتسَلُق سلَم الريحِّ مسافرًا   
 وجفَّ دمُع الزهرِّ 

 وخلَف صخرةِّ الغيابِّ الرماديةِّ 
 يتكوُم نبُض الفصولِّ قبَل السقوطِّ بدمعةٍ  

 أيها الهواُء الباردُ 
 زْر شفتي، وأطفْئ جمَرها  

 أيها القصُب أسعْف أناملي بعزفَك  
 ألطارَح الورَق شهادَة األفالكِّ المأمولة

 أيتها األلواُن أشعلي الكلماتِّ بالدفءِّ العليلِّ 
 أكبحي جموَح عاشقٍة ضارعةِّ الفؤادِّ 

 فتنزُف نوراً  بترنيمٍة تشّد عروَق اليدِّ 
 تعتصر اللواعجَ  
 وحُ بهِّ الرُّ  ت تفي نذرًا لمن تعّلقَ  
 
 خالص فرنسيس إ
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 طالما اخترتني 
 

 طالما اخترتني 
 من بينِّ كلِّّ النساءِّ 

 ال بدَّ ٔاْن ٔاصبَّ الفصوَل  
َك المائلِّ للغروبِّ   في جسدِّ
 ؤاقطَع األغصاَن اليابسةَ 
 ال بّد ٔان تعَي ٔانَّ األقدارَ 

 تجري من مقلةِّ طفٍل  
 يتقّلُد الّريحَ 

 وامرٔاةٌ تضفُر الغيَم  
 تفرُك الّشمَس 

 تنبثُق فراشٌة مخملّيةٌ 
 قمٌر مرصوٌد فوَق شفتْيها 

 إلغواءِّ الحياةِّ  
 وعندما يطلُق الليُل صرخَتهُ 

 تجمُعُه في جرارِّها 
 وٕالى معابدِّ األسرارِّ تمضي 

 
 إخالص فرنسيس  

 مقيمة في أميريكا  شاعرة وروائّية من لبنان
 
 
 
 
 
 
 
 
 



359 
 

 كالجبل

          
عودي 59 اعر الس   ة وعأحمد كت  . الشَّ

 
 أدركني الصباحُ 

 مبتاًل بإيقاع طبوٍل بعيدة
 األحالم أوصدت حاناتها 

 وأنتِّ تنامين بجانبي ببطٍن كالجبل 
 

 تذّكرت صالة السينما  
 في جانب الرأس األيسر     

 والتي نحولها إلى مقهى بالنهار
 

 األلوانتذكرت معمل 
 وحديقة الحيوانات الكسولة 

 خلف قفص أحمله 
 في جزئي العلوي      
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 تذكرت مرجوحتان معلقتان من كتفي 
 ولم أتحرك

 لم أبحث عن شيء 
 كان ال شيئًا سميكًا يحجبني 

 
 رأسي يدور،  
 رئتي مشوية،

 ورائحتي تصعد،
 تصعد كحجارة منفوخة باألرق 

 ولكن بطنكِّ كالجبل 
 ينهش االنتظار.والخوف ذئٌب 

  *** 
 

 أحمد كت وعة  
 شاعر من الّسعودّية 
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 قصائد للشاعرة الت ونسّية فاطمة حافظي 

       
اعرة الت ونسّية فاطمة حافظي 60  . الشَّ

 
 ارسْم ربيعًا.. 

 حقواًل  
 شقائَق نعماٍن وخزامى. 

 ارسْم قلبُا ينبُض  
 وبساَط وروٍد 
 وياسميْن . ولوحاتِّ فلٍّ 

 
نٍب   ارسْم عناقيَد عِّ

..  على طبقِّ محّبٍة ودفءِّ ودٍّ
 انشرِّ األمَل في قلوٍب كّبَلها الصقيُع. 

ْد في سالمِّ الرُّ   ةِّ وحِّ مواويَل اإلنسانيّ وانشِّ
 ارسْم غابًة تحكي قصَص العابريَن  

 ذيَن رسموا على لحاءِّ شجرِّها  أولئَك الّ 
 آهاتِّهم  .. أنيَنُهم 
 حكايٍة وحكايْة .وألَف 

 
 ال تصمْت  
 وسنابَل قمٍح  ..اقحواناً  ارسْم وردًا..

 ويلِّ .في دربِّ الحياةِّ الطَّ 
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  .. وقمراً  وشمساً  رحباً  فضاءً  ارسمْ 
 ..  مضيئةً  ارسم نجوماً 

 . حٍ زَ قُ  قوسِّ  كألوانِّ  حالماً أ
 ..  وزقزقاتٍ   وعصفوراً  قفصاً  ارسمْ 
   باباً  .. نافذةً 
 ... بعيداً  بعيداً  حلقْ 
 . .البصرُ  يمتدُّ  حيثُ  هناكَ 
 *** 

 ي ؟ يا أمّ   تكتبينَ  ماذا تراكِّ 
 ؟  قبل أن نولدَ  ة حياتك ..هل هي قّص 
 ؟  حزينةٌ  نتِّ أهل  الحروفِّ   في رسمِّ  طويالً  تقضين وقتاً 

 ..   طويالً  إليهِّ  نظرُ أ
 .. منِّ الزَّ  نَ مِّ  عقودٍ   هي تجربةُ  نفسي في كتاباتٍ  جدُ أنا يا بني أ
 في حكايات غيري  لتُ وما تأمَّ  وما أدركتُ  ما استوعبتُ ها إنَّ 
 .. وبحارٌ  مدنٌ  تفصلنا عنهُ  ،ن عاشهامَ  أنَّ  رغمَ  تي تتشابهُ الَّ 

 يا بني ... مجموعةٌ  نسانُ اإل
 .. وتعيٌس  سعيدٌ 
 .. وعادلٌ  ظالمٌ 
 .. نٌ وليِّّ  فظٌّ 

 ...وبريءٌ  قاتلٌ 
 ..  قاءَ والنَّ  ةَ المحبّ   لترى فيهِّ  عنهُ  تبحثُ  جديداً  وجهاً  لتكتشفَ  يومٍ   كلَّ  عُ تتطلّ 
 .  العتمةُ  هُ تسكنُ   في عالمٍ  ورِّ بالنُّ   يشعُّ  وجهاً 
 . اآلخرينَ  في وجوهِّ  المخبوءِّ  كَ سرَّ  المغزى وتعرفُ  تدركُ  طورِّ في السُّ  علَّ  وتكتبَ  لتكتبَ  تعودُ 

  *** 
 ها العابر ..أيُّ  كَ داخلُ  جنُ السُّ 

   هُ أسوارَ  تخطَّ 
 .  ال تبصرُ  كَ ولكنَّ  المفتاحَ  ن يملكُ مَ  نتَ أ

  وابعَ والزَّ  ياحَ الرِّ  تحدَّ 
   للتيارِّ  تصدَّ 

 .. الفكرِّ  وعفنِّ  الكالمِّ  في حمقِّ  كَ يجرفُ  هُ ال تتركْ 
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 .. الحروفَ  قِّ عتا 
 ...  قُ ها تحلِّ دعْ 

   تطيرُ 
  ترفرفُ 
 ! .. الكلماتِّ  ءِّ بدف العالمَ  واغمرِّ 
  *** 

 :  بٍ بتعجُّ   ختها يوماً أ ْت سألَ 
 ؟  والجيرانِّ  واإلخوةِّ  ها عن األسرةِّ تي تسردينَ الّ  األحداثَ  ال أذكرُ  مَ لِّ 
 ؟ فاتني كل ذلكَ  مَ لِّ 

 : ها وهي تضحكُ أختُ  ْت قالَ 
 . كِّ ا بفكرِّ عنَّ   غائبةً  كنتِّ 

 .. و نعملُ أ بما نسردُ  ينَ ال تهتمِّّ  فقد كنتِّ 
 ! كِّ بيننا بجسدِّ  كِّ نَّ أ  رغمَ  كِّ في أحالمِّ  تبحرينَ  لك عالمك الخاص حيثُ  كانَ 

 كانت كذلك .. نعم ..
 . اإلنصهارِّ  القراءات إلى حدِّّ  هذهِّ   معَ  متجاوبةً  .. أو حديثاً  قديماً  كل ما نشرَ  تطالعُ  تظلُّ 
 ..  هُ ذي نسجتْ الَّ  ذاكَ  اً مثاليَّ  عالماً   كانَ 

 .. هنا وهناكَ  قةً محلِّ  إليهِّ  ... تفرُّ  مختلفاً  عالماً 
 .  مغايرةٍ  أخرى وثقافةٍ  آخر ووجوهٍ  على وجودِّ  فَ لتتعرَّ  والجبالَ  والبحارَ  البلدانَ  تعبرُ 
 هي كتابات كامل الكيالني والمكتبة الخضراء ..  هُ ما قرأتْ  لُ أوَّ  كانَ 

 نفسها أميرة تزهو    لْت عجاب وكم تخيَّ إ ما ور أيّ بالصُّ  تعجبُ  كانْت 
 . ةٍ و فّض أ من ذهبٍ  بخيوطٍ  ْت سجَ تي نُ نة الّ الفساتين الملوّ  بتلكَ 

عيناها وهي    وتدمعُ   الحياةِّ   في هذهِّ   اً لها حظَّ   تي ليَس فلة المظلومة الّ صورة سندريال الطّ   ُص أخرى تتقمّ   حياناً أو 
 ... الموقدِّ  أمامَ  وتنامُ  بالياً   أي مساعدة وترتدي لباساً  دونَ  في البيتِّ  تعملُ 
لمصطفى المنفلوطي وجبران وإحسان    كتباً   أخوها يحملُ   أخرى فقد كانَ   مرحلةً   القصص وبدأْت   عن هذهِّ   كبرْت 

 عبد القدوس ويوسف السباعي. 
 .  رائعةٍ  كل ما جاء فيها من حكاياتٍ  بنهمٍ   منه وتقرأُ  خلسةً   الكتبِّ  إلى تلكَ  وكانت تهرعُ 
 "رد قلبي "
 ماجدولين 

 تحت األطالل اذكريني  
 العبرات 
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 النظرات 
 غادة الكاميليا ..
 ذهب مع الريح  

  ... ... 
 وهي في الحادية عشر والثانية عشر ..  نعم هذا ما قرأْت 

 تي تعجبها .تأخذها معها الى المدرسة لتقرأ لرفيقاتها بعض المقاطع الّ  كانت يتعبها حملها و   كتباً قرأْت 
 ... والبؤسِّ  عاسةِّ والتّ  عادةِّ والسَّ  واألحداثِّ  باألبطالِّ  ءكانت سعيدة بهذا العالم الملي

 اذج والمحتال. السَّ و يب والماكر ن هناك الطَّ أمنه  مْت ذي تعلَّ هذا العالم الَّ 
 ة المضطهدة ..للحاالت اإلنسانيّ  ترقُّ   مها كيفَ علَّ 
 .. رينَ والمتكبِّّ  غاةَ الطُّ  تكرهُ   مها كيفَ علّ 
 ..  وتفهمَ  تسعى لتدركَ   مها كيفَ علّ 

   هِّ أطيافِّ  بكلِّّ  غريبٍ  عينيها على مجتمعٍ   تفتحُ  على طفلةٍ   وكم كان ذلك صعباً 
 .  كل أفرادها بعضهم بعضاً  يحبُّ  وقريةٍ  مسالمٍ  في بيتٍ  تي نشأْت وهي الّ 

 
 ٢٠٢٠جويلية  

 فاطمة حافظي 
 

 ..  ويبقى الحنينُ 
 ..  كِّ الذي يشدُّ  الخفيُّ  داءُ النِّّ  ذاكَ 

  يجذبكِّ ..  يناديكِّ ..  يدعوكِّ 
 .  ةِّ ألمس األحبَّ  غاتِّ اللُّ  بكلِّّ 

 ..  والحركاتِّ  الكلماتِّ  معَ  تنسابُ 
 : تهمُس 

   بةِّ يّ م الطَّ هِّ ها هم بوجوهِّ 
 هم هنا ... إنّ 

  والقلبِّ  العينِّ  يءُ هم مل حضورُ 
  القمرِّ  نا كضياءِّ ون في داخلِّ هم يشعُّ إنَّ 

 .  مسِّ الشَّ  كنورِّ 
   بيننا وبينهم ال ينفصمُ  نسيجٌ 

 ..  همُ   ونحنُ  هم نحنُ إنَّ 
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   الحدودِّ  كلّ  موعد يجمعنا من وراءِّ حاله أما 
 . منِّ والزّ  والحواجزِّ 
 .. ةِّ األحبَّ  هو لقاءُ 

 .  قاءِّ اللِّ  وجنونِّ  عذوبةِّ  بكلِّّ 
 

 فاطمة حافظي 
Antibes France   

 
   بالقلبِّ   نا نرسمُ ولكنَّ  األلوانَ  نستعملُ 

  والقرمزيَّ  األحمرَ  تعشقُ  العينُ 
 ..  صفرَ واأل خضرَ األ

 الزياتين  حقولَ   ةِّ المحبَّ  بريشةِّ  نرسمُ 
    على مدى البصرِّ 

   الوطنِّ  على ترابِّ 
   ونارنج وتينٍ  برتقالٍ   حقولَ  نرسمُ 

   ها العيونُ تعشقُ  األلوانُ 
 .  ها الحقيقيِّّ بجمالِّ  فقط يشعرُ  القلبَ  ولكنَّ 
 . الجوهرِّ  جمالِّ 

 .. وواحةً   باسقةً  رسم نخلةً أدعني 
 ..  قُ تحلِّ  وعصافيرَ  ماءٍ  جداولَ 
   القحطِّ  في زمنِّ  مرأةٍ ا رسم وجهَ أدعني 
 .. ليأتي الغيثَ  تبتهلُ 
 ي .وتصلِّ  العشبَ  تفترُش  سيدةٍ  وجهَ 
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 ..  ها هناكَ بعنقِّ  تشرئبُ 
  حبَ الرَّ  الفضاءَ  تعانقُ 
  حالمةٌ  زرقةٌ 
   متعانقةً  األحمرِّ  القرميدِّ  ها بيوتُ تطالعُ 
  مالِّ الشَّ  ها في ذلكَ قريتِّ  كبيوتِّ 

 .. فسِّ النَّ  في هدوءِّ 
 ..  اطئِّ الشَّ  نحوَ   جهُ وهي تتَّ  ورسِّ نَّ ال ها طيورُ حولَ  لُ تتأمَّ 

 ..  وثالثٌ  وثانٍ  يمرُّ  قطارٌ 
   والموتِّ  عن الحياةِّ   في عمقٍ  تتساءلُ 
  وايابٌ  ذهابٌ 
   ... عبورُ  عبورٌ 
   هارِّ بالنّ  وشمٌس  يلِّ باللّ  وقمرٌ 
 . ال عنوانٍ وبيعدو ويعدو بال مرسى  حٌ مجنَّ  وفكرٌ 

  *** 
 .. لوجِّ قريتها في الثُّ  عندما تغرقُ  تسعدُ  كانْت 
 ها . من حولِّ  شيءٍ  كلّ  ذي يغمرُ الَّ  اصعُ النَّ  البياُض  ذلكَ 

 األبيض . ونِّ هذا اللَّ  في وسطِّ  مجالةٍ  ها كعروسٍ تسحرُ  األحمرِّ  بالقرميدِّ  المغطاةُ  المنازلُ  كانتِّ 
 ها غير مبالية .. صويحباتِّ  معَ  تخرجُ 

 .. ياحِّ الرِّ  وزفيفِّ   يلِّ بالسَّ  يهدرُ  واديها الحبيب .. الوادي ...
  على حالٍ  ما يستقرُّ قلَّ  .. سودُ ها األ وشعرُ  تجري هنا وهناكَ 

  شجاراً أ ترسمُ  ... تبني قصوراً 
 . غاضبةٍ  بنظراتٍ ها عندما يرمونَ   حكِّ الّض  ها نوباتُ وتغمرُ  ةِّ على المارَّ  الكراتَ  تقذفُ 
 .. ها الجوعُ عندما يقرُص   البيتَ  رُ تتذكَّ 

  لألسرةِّ  المائدةُ  تِّ أعدَّ  ها وقدْ أمَّ  لتجدَ  تركُض 
 ...  ذيذةِّ اللَّ  قيماتِّ ما تنتهي من اللُّ  سريعاً 

 الخارج يناديها ... 
 وقلبها سعيد  يكسو قريتها ... الثلجُ 

 .. حرِّ جد سعيد بطفولة مرت كالسِّّ 
 .. لى األمسِّ إ ها الحنينُ يشدُّ كم  ... أواهٍ 

 .. الحفيداتِّ  بفرنسا معَ   Chamrousseها هي اآلن في إحدى القرى 
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 ..  وكبيرةٍ  صغيرةٍ  في كلِّّ  وهي معهنَّ  عادةِّ بالسَّ   ها تشعرُ إنّ 
 ..  المغامرةِّ  وروحَ  فيها الحمايةَ  فقد وجدنَ  ا هنَّ مَّ أ ،كبيرٍ   إلى حدٍّ  نها تستمتعُ أ الغريبُ 
 آخر .. بعمرٍ  مرحباً  .. لجِّ بالثَّ  مرحباً 
  *** 
 ..  الجميلِّ  منِّ الزَّ  أوراقُ 

   ريقِّ في مقهى على الطَّ 
  ادٍ كراسي بال  روَّ 

  مطرٌ  مطرٌ ..  وفراغٌ  خواءٌ 
  امِّ األيَّ  في غربةِّ  ذابلةٌ  وزهراتٌ 
  ادٍ الحزانى في مقهى بال روَّ  ألولئكَ  تكتبُ 

 .. المبتلِّّ  ريقِّ على الطَّ 
 . أُ ال تصد  في ذاكرةٍ  حظاتُ اللَّ  تخلدُ 
 في الماضي . وتبحرُ  .. نينَ السَّ  تعشقُ  ذاكرةٌ 
 *** 

 ..  ْت مرَّ  الماضي حياةٌ 
 نا  ها تسكنُ ولكنّ  
 ننساها ؟  كيفَ .. ها بضع منا إنّ 

 ؟ جزءٍ  منا بدونِّ  جزءٌ  يعيُش  هلْ 
 .. الحكاياتِّ  تلكَ  نجترُّ  نظلُّ 
 .. اكرةِّ الذَّ  على جدارِّ  الوشومَ  تلكَ 
 ؤى والرُّ  ورِّ الصُّ  نهفو إلى تلكَ  نظلُّ 
 ..  ونحلمُ  لُ ونتخيَّ  نكتبُ  نظلُّ ..  ووو
 ..   ونظلُّ  نظلُّ 

 . . موعِّ مساندنا بالدُّ  خُ نغفو وتتضمَّ   ثمَّ 
   ى بكيتُ حتَّ  اشتقتُ 

 .. العمرِّ  مراحلِّ  ها في كلِّّ لتُ تمثَّ 
 .. بأحشائي طُ يتخبَّ  جنيناً 

 دي  مها الثّ القِّ  رضيعةً 
    فائرِّ بالّض  طفلةً 
  بميدعة المدرسةِّ  تلميذةً 
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  و الجدرانِّ  رسوماتها على البابِّ  تلكَ 
 ها.. معهدُ  ذاكَ 

    هاتْ تي ارتادَ الّ  الجامعةُ 
 .. المعاهدِّ  أستاذة في عديدِّ 

 زواجها  فرحةُ 
 بناؤها  أ

 ...  مرضها
    يتونةِّ الزَّ  ظلِّّ  قبرها تحتَ 

 نا شاهدة ...أ
 كل هذا ؟  بعدَ أنا ال أدري ما أنا  .. لُ سجِّّ أأنا 
 

 فاطمة حافظي 
 شاعرة من تونس مقيمة في فرنسا  

Antibes, France 
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 مساٌء يتيم وقصائد أخرى 

          
ورّية ندى وردا أوراهم 61  . الّشاعرة الس 

 
 مساٌء يتيم  

 
 يا ذاَك المساء اليتيم بغيابك  

 ألتمُس لَك العذَر ببعدك 
 لكّني أبصم بملحِّ الّدمع  

 أّنك أزهقَت روحي  
 و مع هذا ..أحّبك  

 و أخفق في نسيانك..
 يبعثرني شوُقَك أشالًء منتفضة 

 كّل جزء مّني يتوُق إليك  
 بنظرةِّ عشٍق مجروح    ترمقني

 لتلّمني أنفاُسَك للحظة .. 
 يا رجاًل يشّل أفكاري  

 بمصٍل من حنين  
 أنسى من انا  

 أفّكر بك وأنصهر في بوتقة وجدك .. 
 تنساب إلى خاليا ذاكرتي  

 تحّرر ضفائري من أعرافِّ القبائل  
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 تعصب عيَني بربطة عنقك  
 و ُتعّتق طعَم الّنبيذِّ بين شَفَتي..

 تسهر في مخّيلتي 
 ُرّبانًا يمخُر بحَر اشتياقي  

 فتغزو مسائي اليتيم من جديد 
 يا حبيبي مكاَنك    ألحتلَّ 

 في حضَن القمر … 
 

 ندى وردا أوراَهم
 

 هات  يَدك..
 

 هاْت يَدك و اتبعني  
 ثّمة أشياء لم أفصح عنها بعد 

 نصف الحديث في عيَنيْ 
 و النصف اآلخر مازال غافيًا في فؤادي  
 أيقْظ يا حبيبي كّل ما فّي من مشاعر ..

 ألّني لن أنصفك حّقًا إْن أهمس لك أحّبك 
 فالدفء في داخلي ال تعادله شمس 

 و مجّرات أ و ال يردعه سديٌم 
 هات يدك و اتبعني  
 ُجسَّ نبَض الوتين  

 صافيًا   هناك تسكن أنت نقّيًا ..
 مرآًة لروحي دون شائبة أو شرخ 

 هناك سترى روَحك أجمل  
 دون تكّلف أو َعناء .. 
 فال معنى للحياةِّ دونك  

 أو معنى آخر لألشياء … 
 

 وردا أوراَهمندى 
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 وجُه أّمي.. 
 

 أرسم مالمح أّمي في وجه القمر ..
 يعاتبني أبي  

 كيف سهوُت عن لون الفرح  
 في مدار الّسديم 

 و تماديُت في حزني .. 
 حّتى بات الجميع يسألني  

 ما سّر الحزن في عينيك ؟!  
 شاحبة هي الّسماء 

 رمادّية الّثوب ُتبّدد طعم األشياء  
 غيومها ثكلى بعد مخاض عسير  

 من رعود و مطر ..
 كّلما أرفع بصري إليها  

 تبعث لي عطر أبي و أّمي  
 ُتسمعني واباًل من عذب الّدعاء  
 حين ترّتل غربتي لحنها المستبد  
 و تبّدد عمري في منفى الّضياع  

 كانت الّزمن يمّر بي بخير  
 حّتى عبَر بهما و رحال بصمت  

 ليتمّرد الّضجيج في داخلي 
 و يسكن ذاكرتي المجنونة  

 و مازلُت أنا أبحث عن القمر
 أكتشف تجاعيده و خرافة الحياة  

 بين خطوطه .. 
 و أتمّعن في وجه أّمي…. 

 
 ندى وردا أوراهم
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 مقاطع شعرّية  
 

 رام! ما لي أتخّبُط في سّر الغ
 أمتنع عن رؤية األشياء 

 طيفك الّشفيف يا حبييي يرافقني   
 صوتك يواسي وحدتي  

 و وحدك َمْن يبصر روحي  
 يرسم ضياء الّشمس من حولي 

 و يزيل عن عيَنيَّ  غشاوة الّظالم … 
  *** 

 وانَت فضيحتي الكبرى   أنا سّركَ 
 التي يقرؤها الّناس في عيوني ...

  *** 
 يا حنين العمر رفقًا عليَّ من َوجع الُبعاد 

 أحّبَك  أنا في سّري  
 منذ صغري و إلى هذه اللحظة و حتى الَممات ..

  *** 
 عندما أحببتك.. 

 أحببُت الوطَن في داخلك..
 و لم أكترْث إْن كان في حالة حرب أو سالم..

  *** 
 قال لي..

 محظوظ هو  َمْن يملُك قلَبكِّ 
 م أجبته .. و انا أبتس
 قلبي ملكّيٌة خاّصة 

 ليس للتمليكِّ أو اإليجار  
 بل محظوظ هو َمْن يسكنه ..

 
 ندى وردا أوراهم

 شاعرة من سوريا مقيمة في الّسويد
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 وقصائد أخرى   ال شيء يشبهني

         
وائّية المغربّية ليلى مهيدرة62  . الّشاعرة والرِّ

 
 ال شيء يشبهني 

 
 ال شيء يشبهني 

 ال الفرح  
 فراشات الغد المستيقظة من عمق شرنقة وال 

 وال القدح   وال الجرح ..
 وال أحالم الصبايا بأوردتي  

 وال الغادي الى موطنه  
 وال النازح 

 ال شيء يشبهني  
 غير ضفيرة سقطت  

 من عمر أزمنتي  
 فألفت البعد 

 وألفُت لها أمتدح 
 ال شيء غير امرأة  

 تعيد رسم عمرها  
 لعلها من عمرها تسترح  

 بيديها ترتعش   ريشة
 ألوانها عن الرمادي 



374 
 

 تنغمق  
 تنفتح  

 تجتر ذكرياتها عنوة  
 فتنسل ذكرياتها 

 لجب غمدها تترنح  
 مسى الزمان أفال 

 من غدها ذي ميسرة  
 وال نسيم الماضي  

 ألبراجها  َلفح   
 يشبهني   ءال شي

 غير خريف من أوراقه 
 وعنها نزح 
 ال شيء  

 ال أحد  
 وال حتى أنا أشبهني  

 وال الجالسة أمامي بمرآة مكسرة 
 وال شرخها لشرخي لمح 

 فكلما عبتت يد القدر  بمسامي 
 أزهر 

 ثم كسنابل قمح في الفراغ  أنطرح  
 تترصدي األعين من كل أرصفة   

 تبكيني العيون 
 وأبكيني  

 فال شيئ يشبهني  
 ال الفرح وال الجرح وال القدح 

 ي وأنا المتبعثرة من ء شي ال
 وأنا التي كلما عبرت الى ذاتي 

 عنها ومنها أزح   
   

 ليلى مهيدرة 
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 لى وطن  إأحن 
 

 أعيش به غير مغترب 
 أسير على دروبه  

 فيحس بي إذ أقترب 
 أحن الى وطن   

 يضمني من وجعي  
 فينسجني  

 سريدة 
 وإن ملها التعب 

 وأنا بكف الزمان   أحن لي
 بيوم كان الزمان بهامتي ينتصب 

 فيفاخر بي غير منكسر  
 وأفاخر بأصابعي إذ  على الجدران 

 بالعز  تنكتب 
 تقاوم كل منكسر في داخلي  

 وتشجب  وتنسحب 
 أحن الى وطني فيكم 

 احتاج  أن أكبر 
 

 ليلى مهيدرة 
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 لنقل أنه عيد 
 

 تجاوزا 
 لنقل أنه عيد 
 بفرح حزين  
 بوطن شريد 

 بحضن امرأة ثكلى  
 وبدموع يتيم وحيد 

 تجاوزا  
 لنقل أنه عيد 

 سماُءه كالسماء في كل مكان   
 إال أن األمان ما زال شريد 

 وأرضه تزهر وردا 
 وتنبث قمحا 

 ليس له من حصيد  
 تجاوزا  

 لنقل انه عيد 
 والحصار   رغم األلم 

 ورغم قيود من حديد 
 ما زلنا نفتل الفرحة  

 بأذن الوليد 
 وطفلة مزهوة بكسوة العيد 

 حمراء
 الشهيد كدم 

 َعربيَّة أنا  
 ويا كم تَساءلت 

 هل عروبتي جزء من دمي 
 أم مجرد ذنب ُمكتسب 

 
 ليلى مهيدرة
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 عربيَّة أنا 
 

 وتاريخي لو حاولت تخليده بقصيدة 
 هرب منيَّ الحرف وصاح فيَّ بالعتب 

 ولو جمعته بديوان 
 مكتبة بالغبار مستأجرة  فخير أقداره

 أو عود ثقاب ولهب 
 َعربيَّة أنا ويا كم تساءلت 

 لو خلعت عني ثوب العروبة 
 فلن أصبح إال عربية 

 مع وقف التنفيذِّ 
 أو مجهولة النسب 

 فأيهما أختار وأيهما حريٌّ أن ُيستحب 
 َعربيَّة أنا وشهامتي قصيدة 

 شجاعتي قصيدة
 وشاعر ال يجيد من القول إال كلمات 

 يداعبها كما اللعب 
 َعربيَّة أنا   
 الصف  علموني ب

 أن أصدق الشعر ما كَذب 
 وزرعوا فيَّ معلقات الفخر والمدح

 حتى أيقنوا أني صرت لهوى الشعر ُأنتسب 
 ثم قالوا هذي أرُضك

 مذلولة ..  محتلة 
 وما بقي بها شبر لم ُيغتصب 

 قلت وكيف أحررها 
 ودعاء مستجاب  قالوا بالتمني

 وقصيدة شعر تُمجد تاريخ العرب
 

 ليلى مهيدرة
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 العصيان 
 

 أصلبوها..  هذي يدي
 فأصابعها تأبى االنثناء 

 وشرايينها تغتصب ألف بحر وبحر
 وتجيد التعالي ترفض السؤال

 وأنا بين النارين أتلوى 
 جسمي قلب ورئة وأمعاء

 وخبزي آمال نيئة 
 وعرقي منبوذ األصل 

 أصلبوها..  هذي يدي
 لونها يرفض االنتحال 

 جلدها قناطر واهية 
 تجيد حمل األثقال لكنها 

 وأنا عنقود الدم الفاتر 
 أركض ألف خطوة للوراء 
 في زمن االنهيار وااللتواء 

 تاه رأسي بين أعضاء جسدي
 اغتصبته ساعات االنفالت 

 فما عاد يجيب 
 أصلبوها..  هي ذي يدي 

 فهذا أصبع منكسر 
 وهذا ما عاد يجيد االنحناء 

 وذا كذاك لم يعد يقوى على شيء  وداك يسبني
 لعصيان سوى ا

 ولنشرب نخبها كأس ماءكم السلسبيل .. أصلبوها 
 

 ليلى مهيدرة 
 شاعرة وروائّية مغربّية 
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 وقصائد أخرى   بال شمس موالية

       
 سماح بني داود الت ونسّية الّشاعرة والقاّصة . 63

 
 بال شمس موالية 

 
 تأنقُت ألمواج ُتغرقني 

 تطعمني ملحها  
 كلَّما صاح البحر 

 لقيامته  
 لبسُت الماء

 لينام تحت جلدي 
 دهر أبكمٌ 

 طويلة أيَّامه  
 اللَّيل فيه بال شمس موالية  

 لبست مائي  
 لُيغرقني  
 عارية  

 إالَّ من ضجيج هذا الغدر
 أسكب أنفاسي 

 في كؤوس جحيمي 
 حارقة

 تشرب النُّجوم 
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 نخب خيباتي 
 تمدُّ ضوءها  

 لنحتفل؛  
 أصابعي كانت شمع الحفل  

 وقلبي فتيل ظلمة  
 يشتعل  

 لترقص الحياة 
 حياة يتيمة كانت 

د عتبة الهجر    تتوسَّ
 حتَّى تنام  

 بال حنين يفرك شعرها  
 بال أنامل تصنع جدائلها  

 تنام وتستيقظ يتيمة  
 ال يتبنَّاها غير مطر  

 يطول مكوثه  
 على سطح غيم أسود  

 وما من مطر  
 وما من أرض ُتسقى  

 لنا  يا بالدي بيوت من قش 
 ولك رياح عاتية. 

 
 سماح بني داود 
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 حديث بلغة العصافير 
 

 أنتِّ لغتي، وانا مجازك الحرّ 
 أنا الصحراء وانتِّ نخلتي العالية!  

 _أنا امرأة ضعيفة و أنَت عمود قلبي الّصلب.  
 _أنتِّ أقوى البريئات..

 انت امرأة تحترق وال تنتهي 
 منكِّ أستمدُّ الحياة  

 _أنا الشريدة في مجاز قصيدك
 وأنت البحر واللغة، الصدر والعجز

 _أنا سعيد ألنك جئت..
 مثل حضور القافية في آخر البيت 

 تأتين متأنقة بالموسيقى والحليّ 
 _أنت الذي سرقت جميع األوطان حّبا 

 وأنا التّواقة لحضنك الوطن.  
 كيف لهذا الحّب أن يتناسى زالزلك 

 الُمقامة في خارطتي ؟!  
 _أخبركِّ بشيء سريٍّ جدا:

 أحبكِّ جدا  
 وأخبرك بشيء علنيٍّ جدا:

 أحبكِّ جدا  
 وبين األول والثاني أحبك أكثر مّني،  

 مشكلتي مع حروف األبجدية؛ 
 أحاول تطريزها على مقاسكِّ دوما!
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 مقاطع شعرّية 
 

 صوته يبدأ الصباح :من نغمة  
 قفي حبيبتي؛ 

 نبني معا  
 قصرا من الضوء على ضفاف الحلم 

 قفي نرقص كما العصافير  
 هاتي يدك ألتسلق قمة قلبك العالي

 أّيتها الممزوجة بي منذ والدة الكون 
 أّيتها المشتعلة بسعير نبضي 

 مند انحراف الشمس عن بياضها األزلي.
  *** 

 يقسم ظهر األمنية .. كضوء 
 تتكاسل  صباحاتنا المنسية 

  *** 
 واسمها المحفور فيك جئت إليّ 

 كمجنون كنت تبدو.  ُيثقل خطاك
 تائه بال وطن 

 ترّددها
 العاري إاّل منها  توّشم ذكراها على صدرك

 ثني عنها جئت تحدِّّ 
 تحت قدمْي غيابها  عن سجود قلبك

 تسقي فناء غربتك دونها   عن دموعٍ 
 عن تيه ُيسكت صراخك 

 ثني عنها ألكونَك  تحدّ  جئتَ 
 لى منفاك األخير!إألسير معك 

  *** 
 

 ني داود ب سماح 
   من تونس ةشاعرة وقاّص 
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 ومضات شعرّية 

         
اعرة الت ونسّية لين األشعل64  . الشَّ

 
 ماذا لْو أخبرُتكِّ 

 سُمها سجنكِّ اأّن حرّيتي غدا  
 سّجانّٓه وما مِّْن سجيٍن ُيحّب 

. إاّل روحي الملقاة  خلف قضبانكِّ
*** 

 و ليس لي شفاه تنطقُ 
 بل هي تستحي  

 و تصمُت في حضرةِّ بهاكِّ 
. تعبيرٌ  إّن الّسكوتَ   في زحمةِّ القبالتِّ

*** 
 أْرويني من كأسِّ الّطال 

لى   كْي ال أتوّفى صريع الطِّّ
 قلبي حثيٌث في شراكِّكِّ سقطَ 
 .حين بساط روحي لكِّ انبسطَ 

  *** 
عري   يناُم باكراً  البعُض من شِّ

 أركُض خلفه..
 أخلد للّنوم

 خفِّيٌت هو صوتي..
 أجمع أشالئي 
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 أحتمي بكّفيه 
 ُتوقُفني عن الموت!  عّل لمساته

*** 
 كشظايا بّلوٍر بحرارة النور  

َل صدري   انتثرت روُحَك داخِّ
 و عيناك بعُد لوجهها يحّن..!  

 لبسْت نظراُتك جسمها.. 
 ُحّبا فانيا آتِّها لو شئَت 

 سرمدّيا   َوْصلي يكون عشقاً 
*** 

 قال: جسُمكِّ مزارْ 
 صاحُب حاجٍة..  وأنا

 قالت: 
 العشقِّ  أطفأت فتائلَ 

 سيانُ النُّ  وباتَ 
 أخلص الّزّواْر ! 

 
 لين هاجر األشعل

 شاعرة من تونس مقيمة في باريس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



385 
 

 قصائد

         
اعرة واألديبة المصرّية   د . منى حلمىالشَّ

 
 فطيرة الذرة ستبرد  ماما ...    - 1
 

 " ماما .. نانا 
 يالال اصحى يا حلوة 

 الشاى خالص جاهز " 
  

 أصابعى تروح وتجئ  
 على َشعرها األبيض  
 عله يقرضنى حكمته  
حر لونه الثلجى     وسِّ

 " ماما .. نانا " 
 تفتح عينيها السوداوتين 
 مبتسمة كعادتها وهادئة  

 مثل اشراقة الشمس  
تاء   فى الشِّ

 أضمها الى صدرى  
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 لنصبح امرأة واحدة 
 تبكى أسبابا غامضة  

 دون بكاء 
 أقبل وجنتيها ورأسها  

 قائلة : " النهاردة يا نانا  
 عيد األم وأول أيام الربيع  

 كل سنة وانتىِّ أمى وطفلتى  
 جبتلك هدية نفسك فيها من زمان " 

 " هو احنا عندنا    تقول :
 عيد أم وال عيد ربيع " 

 هديتى خالص خدتها من زمان  
 لما ولدتك يا نونا ...... ".  

 تتوقف عن الكالم  
 تزداد عيناها اتساعا  

 يشع بريقهما الطفولى 
 ذهبت بقايا النوم  

 وجاءت فرحة " نوال " 
 مهلهلة : " دى ريحة فطيرة الذرة 

 عرفتى تعمليها يا نونا  
 كنت نايمة باحلم بيها  
 وشفت أمى فى المنام  

 بتصحينى زيك كده  
 عشان أقوم آكل منها   

 يالال يا نونا  
 جهزى الشاى يا حلوة  
 واستنينى فى المطبخ " 

 تحتضننى بسعادة 
 كأنما أهديتها الكون كله  

 أشعلت عود بخور برائحة الياسمين  
 أعددت الشاى .. 
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 ال تشربه اال فى كوبها الزجاجى 
 المنقوش بالورود الحمراء 

 ال أشربه الى فى فنجان صينى  
 وضعت فطيرة الذرة فى المنتصف

 رائحتها تمأل المكان   
 ناديت عليها : ماما .. نانا  

 يالال كله جاهز .. والبسى الروب األزرق 
 برد أوى " النهاردة 

 انتظرتها .. ال تأتى  
 وال أسمع صوتا لها  

 أحيانا تحب أن تستمتع  
 بالدش الساخن مدة أطول  

 مرة أخرى أناديها  
 " فطيرة الذرة هتبرد يا ماما " 

 ال يأتينى أى رد  
 أنتظرها وأنا شاردة 

 أرتشف الشاى الساخن   
 اخترق الكافيين كيمياء مخى 

 وفى لحظة نبهنى  
 أن اليوم فعال عيد األم  

 وبداية موسم الربيع  
 وأن اليوم  حقا  

 مارس  21هو  
   2022لكنها سنة  

 الذكرى السنوية األولى  
 لرحيل أمى عنى  

 سنة بأكملها  
 أردت شطبها من ذاكرتى

 ومن حسابات العمر 
 " ماما ,, فطيرة الذرة هتبرد " 
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 جملة يرددها الهواء  
 ن  تكسر الجدرا

كين صدرى    تشق بسِّ
 لتبقى هناك  

 حتى ألقى أمى  
 تحت التراب وفى يدى  

 الشاى وفطيرة الذرة  
 أسدلت ستائر المطبخ  

 بمفرش أبيض غطيت فطيرة الذرة 
 تذكرها بحنان أمها سابقة عصرها  

 ورائحة الطفولة بين تسع اخوة واخوات  
 مع األب الوفى المتواضع المستنير  

 رة الذرة ستبرد .. "" ماما .. نانا .. فطي 
 سيبقى دائما النداء 
 من سنة الى سنة  
 الذى لن تسمعه  

 والدعوة التى ال تستجيب لها   
 قضية رغم ثبوت التهمة  

 وتوفر األدلة والشهود  
 واعترافات تفصيلية من الجانى 

 يحولها قضاة الزمن 
 الى قضية باردة 

 المبالين بغليان الشاى وقلبى 
 وسخونة فطيرة الذرة   

 
 األعياد بعد " أمى "  - 2

                                   
 اقترب عيد من األعياد                    

 أى عيد يدخل صدرى  
 و" هى " فى األفق البعيد  
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 شم  للسموم ورائحة الدم 
 خيانة ال أحتملها  

 للعبث العنيد 
 اقترب عيد من األعياد 
 بعد اختفائها عن زمانى  

 لم يعد بامكانى  
 أن أشم اال هواء الفراق 

 األعياد بعدها  سخف وضجر وكمالة عدد 
 ال تعرف شهقات الفرح  
 ال تسد خانات االشتياق 
 اقترب عيد من األعياد 

 صخب وأكالت وتهانى وألعاب وضحكات 
 المشاهد نفسها منذ آالف السنوات 

 كأنما ال شئ جديد نبدعه  
 حتى فى األفراح واألعياد والمناسبات 

 اقترب عيد من األعياد 
 أترك الناس فى دنياهم المبرمجة الالهية  

 وأجلس وحدى فى هدوء وشجن  
 أتأمل كيف أصبحت حياتى  

 كيف استغفلنى الزمن  
   لماذا ال أستطيع الذوبان فى القطيع ؟

 لماذا ال أستطيع االحتفال ؟؟ 
 لماذا ال أستطيع عبور السد المنيع ؟  

 لماذا ال أرى اال التهديد والترويع ؟ 
 اقترب عيد من األعياد  

 عيد الكحك أو عيد شم النسيم  
 أو عيد الربيع  

 فأنا ال أشعر اال باعتكافى  
 وغربتى عن الجميع  

 مالى أنا ومال األعياد 
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 وكأن الذى يحول بينى وبين السعادة
 كأن الذى يحجب عنى الهناء والنعيم   

 هو مجرد  عيد من األعياد  
 وليس غيابها الضارب قلبى فى الصميم  

 اقترب عيد من األعياد 
 ليذهب بدونها   سريعا ... بعيدا ...  

 لى منتهاه والى الجحيم   إ
 اقترب عيد من األعياد 
 كيف يجرؤ على المجئ 

 يستهلك المالمح  
 يكرر المنوال 

 كيف ؟؟  
 وهى ليست معى  

 تلك السمراء الفاتنة  
 الشجاعة المبدعة 
 الرقيقة الحانية  
 أمى " نوال " 

                 
 بيت القصيد  – 3

                     
 قلبى مصنوع من خيوط الحرير 
 عقلى مصنوع من قوالب الحديد 

 بين الحرير والحديد 
 أتقلب وأحتار  

 لكنني عن نفسي  
 ال أحيد  

 على خيوط الحرير 
 فوق قوالب الحديد  

 يرتمي أجمل الرجال  
 لكنني في أعماقي  
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 أدرك أنك محطتي األخيرة  
 وأنك وحدك بيت القصيد  

                     
 عالقات مشروطة  – 4

                          
 ال أريد أن أحب أحدا

 وال أريد أن يحبنى أحد 
 ال أريد ان أكون صديقة 

 وال حبيبة وال زوجة 
 وال ابنة وال أختا ألحد 

 كلها أدوار تقيدنى ترعبنى 
 تنتزع من قلبى 

 الهدوء والطمأنينة والسكينة 
 كلها عالقات مشروطة 

 تفسد انسانيتى وتتحكم فى مزاجى 
 وقت مجهول تنتهى وتختفى كلها فى 

 تتركنى أتحسر وأتألم وأتوجع 
 ثم تعيد نفسها فى مفاهيم مختلة 

 ومشاعر مغلوطة 
 أريد أن أهب كل طاقتى 
 الى ارتشاف الموسيقى 

عر   والقهوة والشِّ
 والسباحة والتخيل والنوم العميق 
 أصحو من النوم على حلم واحد 

 ترويض هذا العالم 
 حتى من الظلم والقهر  يفيق 
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 ألم ال يقرأنى  – 5
 

 محاصرة 
 بكتب ال أقرأها 
 وألم ال يقرأنى 

 محاصرة 
 بضرورة أداء الواجب

 ونتف الَشعر والحواجب 
 محاصرة 

 برائحة الزهد والقهوة
 فتور الدهشة والشهوة

 محاصرة 
 بالغثيان وتأنيب الضمير 

 بالصخب والعواطف الرخوة 
 محاصرة 

 كلمات مبتورة وأحالم ممسوخة
 مالمحى فى المرآة المشروخةوغربة 

 محاصرة 
 بالوزن الزائد عن رشاقتى 

 والذكريات التى تسبق ظلى 
 وحكمة تغار من حماقتى 

 محاصرة 
 بصرخات الليل 
 وكوابيس الليل 

 وأرق الليل 
 وبرودة الليل

 محاصرة 
 بأنفاس ليس لها رائحتى 

 ونبض خفقات ليست لقلبى 
 بأحزان لست مسئولة عنها 
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 وماء ال يروى ظمأى 
 محاصرة 

 بالحنين الى جدتى الراحلة 
 فى ريعان الشباب 

 وجدى طويل القامة 
 لقى مصيره فى الضباب 

 
 المؤامرة – 6
 

 أشباح تقترب 
 أجراس خطر ترن 

 الجنين بالفطرة يحس بالمؤامرة
 يحاول الهروب والفرار

 الجنين يئن .. عقله الصغير يكاد يجن 
 فجأة تمتد يد آثمة 

 من رأسه تشده الى الخارج 
 ال ترحم .. ال تتأنى .. ال تحن  يد 

            
 صفقة مغرية   –7
 

 افترشت األرض على ناصية الطريق
 انتزعت ذكرياتى من داخل قلبى 

 وأخذت بصوتى المتحشرج 
 على المارة أنادى : 

 مْن يشترى 
 "  حياة امرأة كاتبة شاعرة 

 أيام وأشعار وآالم 
 خصم ليس له مثيل 

 صفقة وال فى األحالم " 
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 تحويشة العمر  –8
 

 لست ميسورة الحال 
 أنفق المال بال حساب 

 لست ثرية بالمعنى المألوف 
 لكننى أمتلك رصيدا كبيرا

 فى بنك االستغناء 
 و " تحويشة العمر "

 كلمات وحروف 
 
 بلد بال أهرامات  –9
 

 آالف السنوات  حضارة
 كيف شيدت األهرامات  

 ثم تتركنا نموت  
 على أسرة المستشفيات  

 و استثمارية  حكومية  أ
 على يد أطباء 

 يرتدون اللون األبيض  
 وهم أشرار؟ 

 أفضل العيش  
 فى بلد ليس به  

 معجزة واحدة من معجزات العالم  
 عن بلد 

 ال يؤمن صحتى اذا اعتلت  
 وال ينقذ جسدى حين ينهار 
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 الحجاب والطربوش –10
 

 يقولون : " الحجاب " و " النقاب " 
 قضايا تافهة  

 تجادلن  أفضل أيتها النساء 
 عن ارتفاع األسعار 
 والرغيف المغشوش  

 لو كان الجدل  
 حول تغطية الذكور   
 بالجلباب والطربوش  

 لـ قالوا  
 أهم القضايا التى تهز العروش 

 
 التواضع  –  11

 
 التواضع ليس حكمة 

 السمع و االبصار القدرة على  هو فقط
 التواضع ليس فضيلة 

 لكنه اعتراف بواقع 
 يصفعنا ليل نهار 
 هو القطار الوحيد 

 المتاح على رصيف االنتظار
 ال ندرى سيأخذنا الى مدن الشمس

 أم يلقي بنا الى الظلمة واالعصار ؟ 
 التواضع

 " قدرنا " المحتوم
 اما أن نرضاه 

 أو يصبح  مصيرنا 
 عبث ال جدوى وعدم 

 وهو نبض االنتحار  أنه حياةنقول 
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 " هو "  –  12
             

 أدخلته الى العناية المركزة 
 بعد أن أدخلنى للنعيم 

 وهبنى قلبه النادر األصيل 
 وطعنت قلبه فى الصميم 
 كان يطفئ حرائق روحى 
 وأطلقته نارا فى الهشيم 

 يفهم مزاجى .. تناقضاتى وحماقاتى 
 تقلباتى كما الفيلسوف الحكيم 

 ه بأوقات يحتاجها أبخل علي 
 وهو السخى المعطاء الكريم 

 موته المبكر عقاب لى 
 كيف أعيش ؟ 

 بتأنيب الضمير والقلب اليتيم ؟؟ 
 

 حقيبة الرحيل –13
                                           

 ماذا أفعل 
 بكل هذا الحب 

 الذى تركته فى قلبى ؟ 
 لماذا حضرت

 وأنت مرصود للغياب ؟
 الباب لماذا دخلت من 

 وأنت مهدد بالخروج ؟
 لماذا جئتنى 

 وأنت عمر قصير ؟ 
 لماذا بدمك أرويتنى 
 وهو فصيلة نادرة ؟ 
 لماذا كنت الوحيد 
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 بين الرجال
 الذى جاء ليقيم ويبقى 

 وأنت تعد حقيبتك للرحيل ؟ 
 

 فنجان القهوة  –  14
                      
 أذهب العداد فنجان 

 من القهوة الفورية 
 السكر  أضع ملعقتين من

 على  وجه  الفنجان  وأظل أقلبه
 أرى كل حياتى 
 أرى حسرة قلبى 

 أرى تاريخ أحزانى 
 أبدأ فى ارتشاف القهوة

 السكر غاب عن المذاق
 ألشرب وحدى مرارة الذكريات 

 
 لذة العيش –  15

                     
 الوجود

 فى طمأنينة وأمان 
 ليس متعة وليس لذة
 المذاقفالحياة ماسخة فاترة 
 اال على حافة الخطر 

 ال شئ ذو قيمة 
 اال ونحن نتحدى القدر                                      
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 النجمة الخادعة    –  16
                        

 تتأملنى طويال كل مساء
 ترسل الورد وعطر الحنان 

 بيتى أنا على األرض 
 وهى نجمة فى العلياء 

 لكنها الليلة 
 السفر الطويل تتحمل مشقة 

 وتفاجئنى بأنها تعرف عنوانى
 وردهات اعتكافى 

 من األلف حتى الياء 
 تجلس ساكنة صامتة هادئة 

 قالت : 
 "  أنا نجمتك الوحيدة

 التى تشبهك 
 واحتار من أين تأتيك القصائد واألشعار ؟ "

 قلت : " من ألم مغروز فى تربة الروح
 ينزف فى الليل ويصرخ فى النهار 

 أبتلعه ويبتلعنى ...من غثيان 
 من عبثية األقدار ...
 والجدوى االنتظار ...

 من عفاريت وأشباح تعربد فوق وسادتى 
 من ضجر ينام ويصحو معى ...
 يسبقنى الى ظلى ويشرب قهوتى 

 من جسد يخذلنى ..
 وضمير يقظ  يعذبنى ...

 أكتب القصيدة بدمى المحترق 
 وأمنيات تسخر من حماقتى 

 هو " كان " أنا " وكنت " 
 والموت كتب أن نفترق  ...
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 ما القصائد واألشعار يا نجمتى 
 اال أمطار مأساتى 

 تتدفق على طرقات الورق "
 منذ ذلك المساء 
 رحلت دون كلمة

 على يقين 
 أنها ستختفى ولن تعود 

 فقط  أتسائل  لماذا  خدعتنى
 وقالت أنها نجمتى الوحيدة
 التى تشبهنى فى الفضاء 

 كان الكذب 
 األرض داء أهل 

 وهاهو يطير عاليا 
 ويصيب النجوم فى السماء 

 
 الرهان - 17

 
 تتدفق بئر دموعى  

 تتجمد حركة ضلوعى  
 أعيش بين ركام الفرح 
 تحت أنقاض العدل 

 لكننى مطالبه بأن أقيم  
 لهم االحتفال 

 وأضئ كل شموعى  
 ال أحد يبالى  

 هل شامخة استمر 
 هل تخمد مقاومتى  

 يراهنون على وقوعى  
 بعيدًا عنهم اختفيت 

 ولن أعود 
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 لكنهم مازالوا يراهنون  
 على رجوعى   

 مْن يا ترى يكسب الرهان  
 الشفاه المبتسمة أم عيون الحرمان ؟  

                             
 18لو شربت الخمر 

 
 لست من النساء  

 الالئى حين يتزوجن 
 يلبسن الطرحة والكفن األبيض 

 الدبلة فى يدى اليسرى 
 وفى اليد اليمنى القسيمة والمهر 

 لست من النساء  
 الالئى يقلن  

 أن الرجل سيدى 
 وتاج راسى ومبعوث السماء فى األرض 

 أنا أطيع وله النهى واألمر  
 واذا خاب أملى فى الحب والحياة 

 ال أتحجب وال أدروش وال أحج 
   وال أطلب من للا

 حسن الختام والستر  
 حياتى واحدة

 سافرة الوجه والَشعر 
 صادقة القول والفعل

 فى الخفاء والجهر
 ولست من النساء
 الالئى يترنحن  

 حين يشربن الخمر 
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 ضرورة كونية  - 19
 

 لم يكن حبك 
 غزوة من الغزوات العاطفية 

 وال نزوة عابرة 
 من النزوات الشيطانية 

 لم يكن 
 قراءته كتابا بعد 
 ألقيه بعيدا

 أو لعبة فكرت بها 
 لقتل الوقت والتسلية

 حبك 
 كان ضرورة حضارية 

 من أجل البقاء 
 وكان انقالبا سلميا 

 لضبط الكون وعدل األشياء 
 كان دستورا 

 لتجميل الحب بين الرجال والنساء 
 وشريعة جديدة

 تنظم العالقة بين األرض والسماء
 

 هدية النفس األخير   - 20
 

 ورود أنوثتى الذابلة  
 تهديك عبيرها  

 الخافت .. الهامس .. المرير 
 ال ترفض هدية  

 خاصة  
 وهى تلفظ  

 النفس األخير  
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 السباق  - 21
 

 ماذا تنتظر لتفتح الباب 
 وترحل الى حيث مأواك ؟  

 منك اكتفيت 
 اآلن وقت وحدتى  
 مع القلم واألوراق  
 ال تبرر وجودك 

 ال تفرض شروطك  
 ال تدخل منافسة مع " القلم " 

 ألن قلمى 
باق     سيفوز دائما بالسِّ
  

 المرأة فى بالدى - 21
 

 فى بالدى 
 إذا تساءلت المرأة يوما  

 لماذا تتغطى 
 قالوا " مجنونة " 

 إذا أحبت بـ حرية 
 دون رقيب أو وصاية  

 قالوا بالفسق " مفتونة "  
 إذا اعترضت على 

 طاعة الزوج  
 قالوا  احذروها 

 فهى" بالِّجن مسكونة "  
 وإذا جادلت الشيخ الفقيه 

 أفتوا بهدر دمها 
 صائحين " كافرة ملعونة "  
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 سر الكروان - 22
 

 أيها الكروان الشريد 
 كيف عرفت عنوان اعتكافى  

 تأتى دائما بعد أن أنهى القصيدة
 أصبحت صديقى الوحيد 

 يؤنسنى بغنائه الشجى الباكى
 أحًقا .. تواسينى .. تعزينى .. 

 أحقا تدرك مأساتى  
 أم أنك كالفرح 

 عابر سبيل ًضل الطريق 
 أو ربما أنت سحابة هائمة 

 من سحابات تخيالتى 
 

 ارجع من الموت     -23
 

 ارجع من الموت 
 قبل أن يولد العام الجديد  

 فالقطيعة المسافرة بينك وبيني 
 توقف حركة األزمنة  
 داد الوريد وتجمد دمي على امت

 ارجع من الموت 
 قبل أن يولد العام الجديد  

 لست أحتمل فراقنا  
 ورائحة " ديسمبر" تمأل األجواء 

 ال أملك شيئا من أمري 
 ولست احتمل غيابك  

 والبرد يحاصر وسادتى  
 كل شئ يسألني عنك  

 والمطر يرفض أن يغسل وجه المدينة  
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 وأنت عني بعيد  
 شئ ما في هذا الشهر األخير 

 يحتج على الرحيل  
 يصرخ من برودة المصير  

 يحرض الذكريات على القيامة 
 ويستبقيك على قلبي األمير 

 ارجع من الموت 
 قبل أن يولد العام الجديد  

 بعدك ليست تهمني البدايات 
 بعدك ال تحركني النهايات  

 أية بداية ال تقترن بك ، تقتلني 
 تؤدي إليك ، تفزعني أية نهاية ال 

 الشتاء يحجب أشجانه الجميلة 
 حتى تعود قصتنا المستحيلة  

 ارجع من الموت 
 قبل أن يولد العام الجديد  

 فالزمان ليس إال كتاب العشق 
 على صفحاته  

 نشدو نشتاق ننزف ونموت  
 

 ذات الشعر األبيض  -24
 

 منذ أزمنة التأمل والبكاء  
 أراهن على آالف األشياء  

 لم يربح فى السباق 
 اال حصان أسود متمرد  
 راهنت على مليون امرأة 

 لم تفز اال " نوال " 
 أمى ذات الَشعر األبيض 

 المسافرة  فى كبرياء وتمرد   
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 الحج الفاخر والجنس السريع –  25
 

 فى حضارة  
 الحج الفاخر السريع  

 والجنس الفاخر السريع  
 والبيزنس الفاخر السريع  

 فى حضارة  
 الدين ليس هلل  

 وال الوطن للجميع  
 وحيث 

 ُيهان التمرد 
 ُيمجد القطيع 
 ُيشتم الجدل 

 ُيمدح الُمطيع  
 تغترب أجمل األشياء
 تهرب أنبل المشاعر 

 غير فاخر   بشكل
 وغير سريع  

 
 رحل قبل أن يعرف  –  26

 
 يعرف رحل قبل أن 

 كم من الجبال تسلقت 
 كم من البحار عبرت 

 وصوال اليه 
 رحل قبل أن يعرف 

 كم تألمت قبل أن يأتى 
 وضاع وقت كثير من وقتى 

 رحل قبل أن يعرف 
 أننى  لم أغنى اال لصوته 
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 ولم يطربنى اال االنصات لصمته 
 وأن الحياة كلها تموت بموته 

                
 هذه هى الحياة –  27

 
 الى عبث من عبث 

 من حماقة الى حماقة 
 من ملل الى ملل

 من وجع الى وجع 
 من مرارة الى مرارة 
 من أرق الى أرق 

 من هم الى هم 
 من قسوة الى قسوة

 من ألم الى ألم 
 هذه هى الحياة 

 دون تجنى أو أوهام 
 يعيشها األحياء 

 ومن قبلهم عاشها األموات 
 ومن بعدهم مْن داخل األرحام 

 الجوع –28
 

 فى بالدى  
 فى القرى 

 والكفور والنجوع  
 يمرض ويموت الناس  

 من لدغات الجوع  
 يطالبهم الحكام 

 بربط الحزام على المعدة الخاوية  
 ينصحهم أهل العمامة بالدعاء والركوع  

 فهذا ابتالء من للا الرحمن الرحيم  
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 يجب تقبله فى فرح وامتنان وخشوع   
 حياة الماليين مسجونة بالحرام والمغضوب عليه  

 ملقاة  وسط القمامة  
 مركونة فى الممنوع   

 يولدون ويموتون 
 فى انتظار معجزة أخرى 

 من موسى أو محمد أو يسوع  
 

 ماذا تحت قدمًى أنا ؟؟  –  29
 

 " الجنة تحت أقدام األمهات " 
 ماذا عن مصيرى أنا  

 أزهو أننى من الكاتبات  
 الالئى يلدن القصائد والكلمات ؟؟  

 
 غثيان - 30

 
 من الطعام والشراب  معدتى خالية

 لكننى أشعر بالغثيان  
 والرغبة فى التقيؤ  

 أريد افراغ كل ما بداخلى  
 أريد اخراج كل ما فى جوفى 

 أمنيات نازفة
 تشنجات الجسد  

 عبث األزمنة  
 آهات الروح  

 تقلصات البكاء الصامت  
 منذ خرجت من رحم أمى  

 وأنا أتنفس الغثيان 
 أصبح  همى وخوفى  
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 غثيان فى كل مكان  
 غثيان فى كل وقت 

 على وسادتى  
 على صفحة الكتابة  

 فى الماء والهواء  
لى يرافقنى    مثل ظِّ

 فأصبح توقى وشغفى  
 

 المعروف والمنكر  -31
 

 أهل األمر بالمعروف 
 والنهى عن المنكر     

 فى كل مكان حولنا       
 بيننا وفوقنا وتحتنا     

 يحددون الطعام والشراب 
 وكيف تتكون األجنة فى األرحام 
 يختلطون بالماء والتراب والهواء  

 يندسون بين الثياب  
 داخل مالءات السرير يتربصون 
 على دقات القلوب يتلصصون  

 ن  يحكمون ويسجنو 
 يرجمون ويشنقون  
 يذبحون ويجلدون  
 بالكرابيج يمشون  

 يتباهون بخنق الحياة  
 وقتل فرحة النساء 

 
 
 
 



409 
 

 األبيض  –32
 

 فستان الزفاف ... أبيض  
 كفن الموت .... أبيض 
 السائل المنوى .. أبيض  

 اللسان المريض .. أبيض 
 زى الممرضات واألطباء .... أبيض   

 هل هناك عالقة مؤكدة 
 ترسل اشاراتها كل يوم  

 وقد لبست اللون األبيض ؟؟ 
  

 من  أنا ؟  –33
 

 انسانة أنا  
 فى بساطة الماء  
 وفى تعقيد الظمأ  

 أعيد هفواتى  
 أكرر حماقاتى  

 وال أتعلم من الخطأ  
 يطربنى صوتى حينما يغنى 

 يشجينى الرقص تحت المطر 
 أكره بيت الزوجية  
 ال أحب األطفال  
 واالستسالم للقدر  

 انسانة أنا      
 سلمت أغلى ما أملك 

 للسكون والهدوء   
عر   الى رائحة البحر والقهوة والشِّ

 طلبت حق اللجوء   
 انسانة أنا  
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 ال يأتيها سن اليأس  
 منتصف وآخر العمر  
 الصمت .. البكاء ..  

 فنجان الشاى ..  معطف أمى .. مدفأة الزيت  
 هم أصدقائى األوفياء  

 تنفرنى الجواهر 
 لم ألبس يوما  

 خاتما من الذهب 
 أو عقدا من الماس  

 يصيبنى الجنون 
 لو ادخرت المال  

 أو امتلكت األشياء 
 

 المنتصف  –34
 

 يخاف البعض من الموت 
 يخاف البعض من الحياة  

 طالما أدهشنى األمران  وأنا
 فمنذ ولدنى رحم أمى 
 لم أخف يوما الموت 
 لم أخف يوما الحياة  
 انما كان كل خوفى 

 هو تلك المسافة الفاترة الشائكة 
 فى المنتصف   

 بين الموت والحياة 
 ال أنا فى عداد الموت  
 وال أنا على ذمة الحياة  
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 ثقب األوزون وثقب البكارة ...    - 35
  

 خير أمة أخرجت للناس  
 زينة حياتها المال والبنون 
 ال يهمها ثقب األوزون  

 وميزان العدالة  
 غير الموزون  

 خير أمة أخرجت للناس  
 ال تهتز لها َشعرة 
 من فتاوى الدم  
 يطلقها الشيوخ  

 والضحك على الذقون 
 خير أمة أخرجت للناس  

   تهجر البيوت 
 تصرخ تتشنج 

 تشحذ السكاكين  
 تحمل المشاعل  

 تحشد الماليين من الذكور 
 ليس ألنهم  

 فى المرض ال يجدون 
 العالج والدكتور 

 يتسولون الرغيف الذى يطعمهم  
 من بالد الكفر والفجور  
 خير أمة أخرجت للناس  

 امتيازاتها ثقافتها انجازاتها  
 وقارها هويتها حضارتها  
 شئ اسمه بكارة الغشاء  

 وعذرية االناث  
 خير أمة أخرجت للناس  

 مجدها فخرها سمعتها شرفها 
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 ثقب أسفل أجساد النساء  
 ينتصر على الوسواس الًخناس 

 
 التهمة   -36

 
عر   تزوجت الشِّ

 على ُسنة القلم ورسوله  
 تزوجت البحر 

 على ُسنة الملح واألمواج  
 الى المحكمة العليا جرونى  

 تبارى أعتى المحامين فى ادانتى  
 وعقابى بتعدد األزواج 

  
 العبث  –37
 

 من رحم الموت الخالد ...  ُولدنا 
 على جرائم لم نرتكبها  .. حوكمنا   

 لحم الفقراء أكلنا  
 دم النساء شربنا  

 على الُعهر استيقظنا ونمنا   
 

 أجلهم  من  -38
 ندمن المهدئات والمنومات 

 ليرضى أصحاب النفوذ والسلطات 
 نبقى ألستنا داخل األفواه 

 حتى ال نزعج ذكور الكهنوت 
 وقال للا وقال الرسول  

 من أجلهم  
 نحول مجرى البحر والنهر 

 نحبس العصافير  
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 ُنحلى ماء القهر  
 غيرنا حقائق التاريخ 
 وحروف األبجدية  

 نصبنا الفاعل  
 ورفعنا المفعول 

 
 كلنا والد تسعة  –39
 

 يوم الجمعة يقولون  
 كلنا كأسنان المشط سواسية  

 كلنا ُولدنا من األرحام 
 بعد تسعة شهور  

 يوم السبت  
 يحتفلون بنصرة القاهر  

 على جثة المقهور  
 بدون تصريح  

 يدفنونه فى ظالم القبور  
 

 ليس لها دين  –40
 

 الحمير ... الثعابين .. الخنازير 
 الذئاب .. الدببة .. الكالب  
 الثيران .. الثعالب .. الفئران 

 األبراص ... العتاكب .. الصراصير  
 يعيشون فى سالم وأمان  

 هل سمعنا عن واحد حمار  
 يهدر دم حمار  

 ألن زوجته المصون  
 ال تلبس الخمار ؟  

 هل قرأنا عن ثعبان  
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 يذبح عنق أفعى  
 تمايلت رقصا فى وضح النهار ؟؟  

 ولم تصلنا أنباء تفيد 
 بأن كلبا من الكالب 

 نهش لحم كلبة  
 ألنها سيئة الُسمعة  

 تفرط فى شرف الكالب 
 وهل نطح ثور 

 ثورا آخر  
 باسم االرتداد عن شرع الثيران ؟؟  

 ولم يحدث أن الخنزير  
 المتهم بالقذارة والنجاسة  

 اكم  هرول الى المح
 اتهم واحدا من الخنازير  

 بالتحريض على الفسق والفجور
 نشر الفتنة  

 وااللحاد والتكفير  
 ولم يخطر على بال الصراصير  

 أن تروج االشاعات 
 عن صرصار  
 اجتهد ورفض 

 االقامة فى البالعات 
 

 الحج المستحدث  –41
 

 يسجدون ويركعون  
 على سجادة أسعار العمالت 

 يسبحون بحمد  
 اليورو والريال والدينار والدوالر 
 يحجون الى بيت المال الحرام  
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 يطوفون حول كعبة البنوك 
 ويرجمون شيطان االستثمار  

 
 فيه شفاء للناس    -42

 
 مجتمعاتنا نائمة فى العسل األبيض 

 ثم تصحو على العسل األسود 
 الوجوه لزجة  
 األلسنة لزجة  
 وعلى الثياب  

 تحوم وتلتصق كل الحشرات 
 والشيخ الجليل الموقر الداعية  أفتى :

 " العسل مذكور فى القرآن  
 فيه شفاء للناس  

 اياكم واالستحمام  
 فهو والعياذ باهلل  

 من الكفر  والمحرمات "
 

 قًوامون على النساء  –43
 

 بول البعير يشربون  
 يتوعدون فى الميكرفون  

 دم اآلخرين يهدرون  
 َشعر اللحية يطيلون  

 بالشهوات الخبيثة يتربصون 
 يسيل لعابهم ويتعفرتون  

 ال بعد أن  إوال يهدأون 
 يتحرشون ويغتصبون  
 وبكلمة شفوية واحدة  
 يغضبون ويطلقون  
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 أربع نساء يتزوجون  
 يضربون ويتشرطون 

 يحجبون وينقبون  
 فى المضاجع يهجرون  
 اماء وجوارى ينكحون  
 باسم الشرف يذبحون  
 باناث المحارم يزنون  
 وما خفى كان أعظم  

 ورغم ذلك 
 ينصبهم الشرع على النساء  

 " قًوامون "        
 

 رجل غير عفيف   –44
 

 توسل اليها باكيا  
 قالت انتهى األمر  

 لن أتزوج رجال لعوبا  
 سلمنى نفسه قبل الزواج 

 كيف أثق بك  
 ألعطيك اسمى  

 وتحافظ على شرفى 
 أنت مجرد نزوة    

 ونداء لضبط المزاج  
 

 حاسة التذوق   –45
 

 فقدت حاسة التذوق 
 أعلم أنها من أعراض الفيروس 

 المعربد على كوكب األرض 
 لكن صحتى بألف خير وعافية  
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 وأستطيع بمناعتى الذاتية دون لقاح  
 أن أقهر أشرس الفيروسات 

 بالتدريج وعلى مدى السنوات 
 وحاسة التذوق لألشياء تفتر  

 الطعام ال طعم له  
 القهوة والشاى هما كالماء سواء 

 ال رائحة للبخور 
عر   ال مذاق للشِّ
 ال عبير للزهور  

 
 أحيانا   -46

                
 أحيانا أصحو من النوم  

 ال أطيق دمى السارى فى جسدى 
 وال أطيق الهواء الداخل الى صدرى  

 ال أطيق نسمات الهواء  
 ال أحتمل  رائحة الطعام  

 ورغم شعورى بالظمأ  
 ال أقرب الماء أحيانا  

 أصحو من النوم  
 أريد أن ألقى من النافذة  

 حكمة الفالسفة  
 صور طفولتى  

 المالبس واألقالم  
 سريرى وأوراقى  

 الهاتف والكمبيوتر  
 أقراص األسبرين والفيتامين  

 ذكريات الفرح واآلالم  
 أحيانا 

 أود نسف جميع األشياء  
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 كأس من يديك   - 47
 

 صبها لى بيديك  
 كأسا فضى الرشفات  

 يهزم موجات البرد 
 يخلصنى من الرعشات   

 صبها لى بيديك 
 كأسا تفتح شرايين قلبى  
 للنغم والهدوء والبصيرة 

 ال أبالى بعدها  
 كيف تغدو األيام الباقية  

 طويلة أو  قصيرة  
 أسقنى كأسا  
 تجعل ثالثنا  

 لمسات الجدل  
 قبالت الحكمة 
عر    أحضان الشِّ
 وخلوة الخجل 

 منك 
 أتوق الى كأس  

 ترجعنى الى رقصتى المحرمة 
 ضحكاتى المكتومة  

 وطنى المسروق 
 كأس واحدة 

 تفيض بالخير  
 ال تثمل 

 تهدى سفينتى الحائرة  
 بين غروب وشروق 
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 ال تكن حبيبى   - 48
 

 قبل أن نبدأ 
 هذا قدرنا 

 علينا أن ننتهى  
 رغم وسامتك لن أحبك  
 رغم اشتياقى لن تحبنى  

 ال تكن يوما حبيبى   
 فقصص الحب فى بالدى  

 وصمة عار وفضيحة  
 حلم عصى المنال  

 وأغنية جريحة  
 لن أعطيك رقم هاتفى  

 لن تصحبنى للرقص والعشاء 
 لقاءات الحب فى بالدى 

 بالء نستره 
 وقلة حياء 

 ال تكن يوما حبيبى  
 اسكب النسيان  

 على آمالك وآمالى  
 افترقنا أو احترقنا  
 عشنا ... انتحرنا  

 مْن يبالى ؟ 
 

   يكن ابن -49
 

 ي كن ابن
 لتشدو أمومتى الخرساء  

 على أوتار نداءاتك 
 وايقاع لفتاتك 
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 ي كن ابن
 ألزهو دوما  

 بمذاق حب غير مشروط  
 بطاعتى وارضائى  
 أتوق الى حمايتك 

 تنتفض جوارحى لرعايتك  
 كن ابنى  

   ي ليطول عمر 
 ال تطلب عشق النساء  
 نزوات عابرة الى زوال  

 تخدع الرجال  
 أما أنا  

 قلب األم قلبى أنا  
 خالد كالبحر  

 صامد كالجبال  
   يكن ابن

 سأشترى لك كل األشياء  
 أمأل األجواء 
 بعطر الوفاء 

   يكن ابن
 طفلى الوحيد 
 وريثى الوحيد 
 وبحنان ولهفة  

   يأم ينادن
 

 حضورك  - 50
 

 لغيابك حضور  
 يثير حيرة النساء  

 يشعل غيرة الرجال  
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 رغم سطور النعى 
 المكتوبة فى الجريدة  

 رغم القهوة الُمرة  
 فى سرادق العزاء 

 رغم لحظات الحداد 
 وأشباح ترتدى السواد 

 رغم بكاء القصيدة  
 حاضر أنت  

 حضور النقش على الحجر  
 زرقة البحر فى األفق 

 وفاء السحاب بوقت المطر  
 حاضر أنت  
 كنزف األم  

 لو فقدت طفلها الوحيد 
 مثل ارتعاش الشفاه  
 عند الُقبلة األولى  
 لحضورك جبروت 

 مْن يحكم  
 بالنار والحديد  

 أنت موجود 
 لم تفارق 

 حى ُيرزق  
 بعناية قلبى  

 وتدابير حكمتى  
 أنت من ضرورات الكون 

 عظة أنت للناس  
 وعبرة مدى الزمن 

 هيا بنا كعادتنا  
 نشاهد معا األفالم  
 وعلى ضوء الشموع
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 نرقص ونتناول العشاء  
 لن أتلقى فيك العزاء  

 فأنت حلم  
 واألحالم ليس لها كفن  

 
 ؟   يلماذا تحبن  - 51

 
   يسؤال جدا يحيرن

 وعليه بحق أجبنى  
 ي ال تكذب .. ال تراوغن

 ؟   يلماذا تحبن 
 وأنا قد 

 ًحرمت على قلبى العشق   
 وأطفأت سجائره 

 لم أجدد جواز سفرى  
 بلهفة العشاقالى موانئ تحتفى  

 ومدن عيدها القومى تحرر األشواق 
 برئت من أوهام الحب 

 وأسدلت ستائره  
 ال أتجمل ال أتعطر  

 ال أصبغ ًشعرى األبيض  
 يقطعون يدى اذا سرقت الفرح

 يرجموننى علنا اذا اشتهيت رجال 
 يقتلوننى لو ارتديت عن دينهم  

 يجلدون جسد القصيدة  
 لماذا تحبنى ؟   

 وأنا فى أى وقت 
 مهددة بنوبة قلبية مفاجئة  

   يوال أحد معى يسعفن
 ي برشفة دواء ينقذن 
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 ؟   يلماذا تحبن 
   يوأنا المطاردة فى وطن

 الملعونة المنبوذة الشريدة 
 ؟   يلماذا تحبن 

   يوأنا ال أختل
عر    اال بشيطان الشِّ

 مؤرق   يقلقة ونوم  ييقظت
 هشة المزاج  

 متقلبة األهواء  
 جنونية   أقود بسرعة

 على الطرق الوعرة 
 ال أربط  حزام األمان  
 أسير عكس االتجاه  

 وأكسر االشارات الحمراء 
 ؟   يأجبنى لماذا تحبن

 وأنا سئمت الدوران  
 فى فلك التكرار 
 قنبلة موقوتة أنا  

 معقودة بأسالك الفناء  
 تشتهى ساعة االنفجار  

 دون حقائب   مسافرة وحدى
 ال بطاقات هوية  
 ليس معى تذاكر 
 ال أوراق نقدية  

 بريبة ترمقنى النساء  
 بشهوة يقترب الرجال 
 منذ زمن ال زمن له  

 أقف على رصيف االنتظار  
 ال سفينة آتية فى األفق  

 وال صفارة نائية لقطار   
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 هللا يقدم بالغا للنائب العام    - 52
 

 يتقدم للا ) النائب العام فى السماء (  
 المستشار النائب العام فى األرض  الى

 برفع دعوى قضائية عاجلة  
 فى محكمة أمن الطوارئ 

 ضد جميع الوسطاء واألوصياء 
 أنا لم أوكل أحدا 

 للتحدث باسمى 
 أنا لم أفوض أحدا للقيام بأفعالى 

 يكفرون ويرهبون الناس  
 يكفنون النساء أحياء  

 دون حياء    يشتمون يشمتون بلغة بذيئة
 أنا للا القادر على كل األشياء 

 بامكانى سحقهم  
 فال تقوم لهم قائمة  

 لكننى أحترم القانون مع الدولة المدنية  
 وأثق فى سير العدالة وحكم القضاء  

 ال تتهاون أيها المستشار  
 مع هؤالء الوسطاء األوصياء 

 من أين جاءوا وتكاثروا ؟  
 من أجل المال والنكاح  

 يقتلون  
 شوف شغلك أيها المستشار  

 أنا منهم براء 
 

 د. منى حلمي  
 أديبة وشاعرة مصرّية 
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 وقصائد أخرى  متاهات

       
ورّية الكردّية 66 اعرة الس   ماجدة داري . الشَّ

 
 متاهات  

 
 وحيدًة 

 أراقُب تحولي إلى حريٍق  
 أو مخلٍب شرٍس 

 أمرُّ بالشجرةِّ اآلمنةِّ  
 ترشُقني ملًحا يؤلُم حتى رمادي 

 أخّبُئ صوتي في تالفيفِّ السماءِّ 
 كأّني بعُض ماءٍ 

 مثَل القططِّ أموُء في الطرقاتِّ 
 وفي آخرِّ الّتعبِّ 

 أقرُأ قّصًة رومانسّيةً 
 أتحوُل لعناٍق أهشُّ بها على هزائمي  

 حديٌث ُمٌر بزاويٍة واسعٍة للموتِّ 
 أتبادُل مع الموتى فوضى حواسي

 البردِّ  ونحتفُل ب
 يبتسُم بعنٍف  

 نتغلغُل في موٍت ال ريَب فيهِّ 
 يفتحوَن نوافَذ األلمِّ 



426 
 

 ويقطعوَن األحالَم إرًبا إرًبا  
 هُم األحبَُّة  

 شقّيٌة كلماُتهْم على حاّفةِّ الخيطِّ 
 في فندٍق عتيٍق قبالَة البحرِّ   
 أنفُخ في صوٍر متهالكةٍ  

 ها تحضُر صوَر َمن رحلواعلّ 
 ُح أسماٍك تحَت األغطيةِّ روائ 

 تتشاجُر على آخرِّ قبلٍة  
 أنهش األبواَب بمفتاٍح صدٍئ 

 ألقطَع جدااًل زائًفا  
 بيَن وجعِّ القصيدةِّ وفراغِّ التمّني      

 لم يعْد قلبي بائًسا 
 أتعاطى المصادفاتِّ   

 نجمٌة تتحوُل لموسيقا 
 فراشٌة ُتشعُل المقابَر  

 أشرُب الحزَن بصّحةِّ الّشتاءِّ 
 هكذا أحتاُل على القصيدةِّ  

 قبَل مجيءِّ الوقتِّ 
 الوقُت الذي ال يأتي أبًدا.

 
 ماجدة داري 
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 ائر جل الطَّ الرَّ 
 

 ؟ ..هل رأيتم رجاًل يحترُق في الماءِّ 
 كاَن يمارُس طقوَس السرِّ  
 رأيُته يرتفُع عن األرضِّ 

 يطيُر، يطيُر  
 له أجنحٌة من هالٍم  

 كاَن يشحُذ السكاكيَن بأسنانِّه 
ه الجائعةِّ   اشترى بيًتا لُه ولقططِّ

 رأيُته يقصُّ شعَره األبيَض  
 ليطيَل موعَد موتِّه 

 كانْت مالمُحه كثيرًة   
 رأيُته مرًة في زاويةِّ النهرِّ  

 يلتقُط فتاَت الحلمِّ من أفواهِّ السمكِّ 
 أفراُحه هي المّرة الوحيدُة 

 التهَم نصَف الرأسِّ  
 وتمّرَغ في طقمِّه الوحيدِّ  

 أهدْته ذاَت حقيقٍة  
 تلَك الجميلة  

 وغاَبْت في مواٍل حزيٍن  
 هو عجوٌز إًذا 

 يهجُرُه النومُ 
ه   يلتقُطه متسولوَن على هيئةِّ روحِّ

 يضحُك للمسرحِّ  
 هي عادُة المهّرجيَن  

 في أخبارِّ الحاديَة عشرَة مساًء 
ه قفٌل صدٌئ قالتِّ المذيعُة آخُر   قناعِّ

 رصاصٌة في الذاكرةِّ ودٌم أزرقُ 
 

 ماجدة داري 
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 قيد الوالدة...
 

 عندما كنُت هناَك كاَن لي وجٌه متجّمٌد  
 أخّبُئ أسراًرا كثيرًة  

 كانْت تحاصُرني المرايا 
 وكاَنْت لوجهِّ الهواءِّ أقنعٌة  

 وأبواٌب كثيرٌة  
 شّباٌك واحٌد في زاويةِّ الليلِّ 

 كلُّ ذاَك الّسحرِّ في تجاعيدِّ العجائزِّ  
 كاَنْت تشبُهني  

 مَع قليٍل من ابتسامٍة كنُت أقرُضها من وجهِّ ضريرٍ 
 كبَر  الّزماُن  

 أخذُت شكَل شجرٍة من ماٍء بارٍد  
 ومن حّباتِّ الّصدى  

 أناُم في يقظةِّ الّنسيانِّ  
 أتغّلُب على عناقِّ الّذكرى  

 كنُت أفلُت في مديحِّ الجدارِّ 
 جداُر  يحتضُر في الوحدةِّ ال

 بيوٌت مشلولٌة تتماثُل  لليلِّ  
 أشباٌح ترّدُد أنفاَسها في الّثلجِّ 

 تداعُب أفَق أحالمي 
 الحبُّ كاَن  ضخًما 

 بمالمحِّ شخٍص أكرُهه  
 رأيُتُه مّرة رشيًقا كسرعةِّ عينيّ 

 لم آنْس بزهورِّ الّشتاءِّ وال سناجبِّها  
 حتى شمُسها كاَنْت تجري في الغاباتِّ  

 وتأخُذ مكاَنها زبًدا
 صدى الطفولةِّ ولعنُة الغربةِّ  

 كاَنْت روائُح الليلِّ  
 تطحُن ظالَل اسمي  
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 فأكتُب على جسدِّ المللِّ 
 أسماَء من أحببُتهم  
 أّمي.. أبي 

 أخاطر بكتابةِّ اسمَِّك أيًضا  
 السمَِّك حّريتي  

 مّرًة تالعْبُت بالموتِّ 
 أغمْضُت قلبي  
 لمْسُت دمعتي 

ْرَك في مخّيلتي    لم أكرِّ
 صباٌح يرّدُد وجهي 

 يدقُّ النوَر في كلماتِّ الّصمتِّ 
 على جلدِّ الحقيبةِّ األسودِّ  

 يلعُق الّسفُر مصيَرُه الّضالَّ 
َل لي   وشكَلُه المفضَّ

 لن أعوَد إليَك   فأرّددُ 
 لن أعودَ 

 فذاكرُة الّريحِّ للّنسيانِّ 
 وقلبي وطٌن قيُد الوالدة   

 في غاباتِّ الضوء
 

 ماجدة داري 
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 سأرّبي النجوَم لتضيَء شتاَءَك القادمَ 
 

 أحبُس الهواَء في ممرِّ الوقتِّ 
 أدّك األغاني في زوايا البيتِّ 

 أرفُل عيَن الليلِّ  
 وفي أقصى اشتياقي إليَك 

 أقّدُم لَك نبيًذا في صحنِّ يدي 
 أقفُل الّنهَر، وأضّيُع المفتاَح في شقوقِّ الماءِّ 

 كلُّ أبوابِّ األمنياتِّ  في عينيّ 
 ماذا بعُد 

 فنجاٌن من عصيرِّ الفجرِّ 
 نشُر عطرِّ فستاني من زوايا المنثور 

 ألبعَد عنَك غباَر القلقِّ  
 أضحُك على عجلٍ 

 وأجّرُب الندَم  
 عّلني أشفى من ذاكرتي المريضةِّ  

َك    أسرُد الكماَن على أصابعِّ
 كلَّ ليلٍة فراشٌة  

 والكثيُر من المطرِّ  
 هو الشتاُء شغُف القلبِّ 

 والنارنُج  حرٌز عالٌق في شعرِّ أنثى  
 تطبُخ الثلَج  لجرٍح مالٍح في صدرِّكَ 

 تؤلُمني عاداُت الغيابِّ  
 تأتي مّرًة واحدًة 

    المعانيوتحرُق كلَّ 
 

 ماجدة داري 
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 فساتين الفراشات 
 

 في بيتنا القديمِّ بقيُت غباًرا 
 على طاولة العشاءِّ  

 أرفُع كأَس الذكرياتِّ عالًيا  
 كالمفاجآتِّ أسمُع صوتَك  

 في بتالتِّ الورودِّ      
 

 اليوَم كنُت في حديٍث طويٍل مع القمرِّ 
 قلُت: هل يعقُل أن تكوَن عصفوًرا  

 الصباحِّ  يعوُد لعّشهِّ في
 أتحّلى اآلَن في البعدِّ  

 وباُب المجازِّ تجاوَز القلَب 
 يتحوُل المطُر لزجاٍج باردٍ 

 وأحياًنا لثلٍج ناعٍم   
 أّما وقتي فهو صقيٌع  

 لوال سقوُط أوراٍق صفراَء على نافذتي  
 لما عرفُت توقيَت زمني 

 بضُع هلوساٍت تخّدُر رأسي  
 وتسقُط كلُّ األشياءِّ عن عمٍد 

 
 عندما أستعمُل العشَب كمأوى للفرحِّ 

 أمسُك يَدك بقوٍة 
 أتحّدُث إليَك بال صوٍت 

 فتتدّلى الوروُد من شعري  
 ويتشابُك الياسميُن مَع النرجسِّ 

 يا إلهي 
 تحولُت لحديقٍة   

 معجزٌة أّني رأيُتَك في لوحةِّ المطرِّ 
 كنَت تمأُل القهوَة 
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 كلُّ أشيائي تحلُم 
 بفساتينِّ الفراشاتِّ  

 بشموٍع أوقُظها بعودِّ كبريٍت 
 وأشعُل الليَل من أولهِّ 

 
 ليتني أعرُف تفسيَر األحالمِّ  
 لتخّلصُت من قواعدِّ الكالمِّ  
 وبقيُت خرزًة في جيدِّ النهرِّ  

 أهدهُد سريَر الماءِّ 
 وأغفو مثَل طفٍل في مهدِّ القصيدةِّ 

 في بيتنا القديمِّ 
 لم يبَق إاّل عشُب أّمي  

 وقمٌر حزينٌ 
 وباٌب مغلقٌ 

 
 ماجدة داري 

   شاعرة سورّية كردّية
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ورّية ميساء زيدانشالي يعاتب   وقصائد أخرى للشاعرة الس 
 

         
ورّية ميساء زيدان. 67  الّشاعرة الس 

 
 شالي يعاتب 

 
 أطالال   صار هواك في خاطري قد                    الشال   أخبر   قد  من  يعاتب   شالي

 أسماال   الدرب    فوق    رميتكَ   أني                    كم شم  العبير بها   الشقرُ   ضفائري 
 هطاال    اآلفاق   على   بوٍح     وغيمَ                      و غاليةً   ريحانًا    العشق   علمُتَك 

 مواال    الضوء   غصون    فرددتك                      مؤتلقاً       للا    كربيعِّ    و موسمًا 
 قتاال     كان   هل    أنا  أذقهُ   ولم                      غدرت بي كيف طعم الغدر يا رجاًل 

 مياال   الحسن  وراء شمٍس   كقرصِّ                       العابرات غواً  النساء  بين     تميُل 
 

 أوحاال    كفيك   من  أشرب    فكيف                  صافية   المزن   ماء    سقيتَك    لقد 
 صلصاال    الينبوع   في غفلة  فعدتُ                  ُمرقرقًة      ينابيعًا       فيك   فجرُت 

 كفيَّ اجالال      على  انحنيتَ       كم                   هوًى  عبدِّ   مثل  ببابي  وقفت  وكم 
 و اغالال        أقفاال     ُ أكسر واآلن                     عبقٌ  روحي و المدى  سجنَت أطياَر 

 اليوم شالال   عليَك  حقدي     وصار                    هوىً   يفيض   شالاًل   قلبي  كان قد 
 سلساال    زندي  و في   عقدا فريدا                     عنقي حلمت باألمس أن تغدو على 

 
 
 



434 
 

 خلخاال   أرضاَك  فاليوم وللا ال                      لو كنت لم أكتشف باألمس ما خطئي
 و اآلال   تنعاك   التي اال الرماَل                       جد احداً   لم أ حنيني  باب     فتحتُ 
 و ماضيَك ما زاال  أوجهك  كتاَب                      عاشقًة   كنت    قد  كما  أني  تظن 
 يعود طيٌر الى عش الهوى ال ال                        كما   أعودُ   قد   بأني   تظن    وهل

 مرساال   عينيه   الى  فلن تكوني                      ح ال تقفي  للري   قالتا  كم   عيناي 
   تمثاال  الباب   عند  نسيتك   لما                       العشق أكرمني   أن  أدركت   اآلن 

 
  *** 

 
 ليه فقط إ
 

 نارا      للهوى    أُلْطفي                            أَعمارا  الُعْمَر   َوَدْدتُ 
دُ    فُعْمرُ   مِّْعشارا  ُرْمتُ   ما  َيفي                             ال ال    واحِّ

 أطوارا     غّناُه    لَمْن                              َدنِّفٌ   والٌِّه     فقلبي 
 وأْشعارا        َشجّياٍت                              ألحاناً   أَهداهُ    وَمْن 
دِّّ      لَفْرطِّ                              ال ماالً   أعطاُه  وَمْن   دارا   أو الوِّ
يمِّ    كريمَ                              َجوَّاداً    كاَن   ولكْن   مِّدرارا      الخِّ

 الَمْحُبُوَب قِّيثارا     يرى                             َمْحُبُوبٍ    بإْحساساتِّ 
ُوَح  َحباُه   إْيثارا     الَقْلبِّ    وَنْبَض                              َتْكُرَمةً   الرُّ
 وأعذارا         أكاذيبًا                              َيْوماً     لهُ   ُيْبدِّ  وَلْم 

 أّوارا       باتَ    بَثْغرٍ                              َثْغراً   َشْهَدُه    سقاُه 
 مّوارا   الَوْجُد    وكان                              في رِّضابِّهما   فتاها

اّلً   سارا  إذْ   الدمّ   بَمْجرى                              مِّّني  سرى   فيا خِّ
 أقمارا    األيام    سما                              اْزَدانْت   لما  فلوالُه 
 أخبارا   الُعْمرِّ    ليالي                             أضحْت  ُحبُُّه  ولوال 

 
 ميساء زيدان 
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 لست أناااا.. 
 

 هذا الشتاء أتى مسرعا 
 باردا .. 

 يح تعصف بي  الرِّ 
 تسقط أوراقي  

 ورقة تلوى أخرى  
 و أنا وحدي على رصيف الحيرة  

 أبحث عن ظلي  
 في طرقات الخوف والقلق  

 أختبىء من العسعس  
 أكتم صوت أنيني 

 لى أين  إ أمشي ..
 لست أدري .. 

 الخيارات مجدولة بالمجهول  
 و المجهول يخرج لسانه لي  

 يستفزني .. 
 والغد ال شمس 
 تلوح في أفقه  

 والوحدة .. 
 سيف يحز رقبة الوقت 

 وشالي و ضفيرتي  
 يلفهم البرد  

 وأصابعي تجمدت عند  
 أول حرف رسمته 

 على جدار االنتظار  
 و ها أنا فقدت ظلي  

 و عطري ..
 و بريق أختفى من عيوني  

 و صورتي في مرآتي  
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 لم تعد تعكسني ..  
 بل هي مالمح لشتاء  

 بارد ... 
 و يسرق ظلي يعري روحي ..

 
 زيدان / سورية ميساء 

 
 مقاطع شعرّية  

 
 سمك ...ا ما أن أهمس

 كل العصافير حتى تغرد 
  *** 

 النهار شرطي  
 أهرب منه  

 وأنت ليلي الذي  
 أغار عليه ...

  *** 
 غيابك طال 
 فكان حبال 

 أنشر عليه أسئلتي 
  *** 

 مرآتي ال 
 وجهك ... ترى إالّ 
  *** 

 حروفك التي كتبتها لي ...
 ليلي تذوب شمعة في ظلمة 

   *** 
 

 ميساء زيدان 
 شاعرة من سوريا 
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 اللش
 

       
 األديب والمترجم العراقي الكردي بدل رفو . 68

 
 لف خير !!أكل عام وااليزديين ب

 
 اللش 

 
 بالد التقبع على خرائط الحقد . اللش.  
 بدل رفو 

 يتغزل  القمر بأشعاري 
 وفي موانئ عينيك يتعانقان.. 

 لوالدة بداياٍت جديدةلينيرا الدرًب 
 للسلم و األمان ..  

 تنسينا الماضي ومواجعه ،
 وسط إبتهاجات تمزق قلب الليل

 لنحتسي من صبح للا شرابا 
 كأنه شهد ينبع من الجنان .. 

 لنكمل مشوار وطن ..
 رسمه الحزن مطرا ،

 طائر خير وحنان .. !! 
 

      *** 
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   ..الفقراء نقشوا الوطن روضة بجمال االقحوان 

 اللصوص ..اضرموا النار فيه
 كي يسكت هواه.. 

 وها هو اآلن يتسكع في قلوب فقراء
 يعذبهم الحرمان .. 

 ويتحدى النار فوق بيادر الحزن واالشجان .. 
 وطني.. يانبض الشعر 

 وياهديل صباحات شيخانية 
 تدحرج الصمت الرهيب 

 على ارصفة جنون بال عنان..!! 
 

       *** 
  

 الشيخان* صوب اللش** من 
 بالد شمس وآيات مترعة بالخلود ، 
 نوافذها نرجس في قلب الكوردي ، 

 اللش.بالد التقبع على خرائط
 الحقد والقتل وشظايا ليالي القتلة ، 

 اطفال اللش يراقصون الغيوم مطرًا..
 يحاورون السماء شهدًا..

 يفهمون طالسم االنسان ..
 لكن..! حرائق البكاء تتستر 

 حناجر عشاق اللش ! على 
 سنبحر صوب )الشيخ حسن(*** 
 لنوقد شموعا من زيت الزيتون ..

 سنقطع الطرق عّلنا نصل حافات البعد.. 
 ويغني)صديق شرو(**** بملئ حنجرته 

 سارجع لكم !! 
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     *** 
 سترحل مواويل الحداد.. 

 سيأخذنا المدى ألحالمنا القديمة..
 لشوق تراب يستجمع شذى حكاياته.. 

 صائد الحرية.. ستزهر ق
 وقتها.. كل الطرق ستصبح كأقواس قزح

 صوب الشيخان واللش ، 
 وفي راحات ايادينا شموع سالم ..

 وفي فضاءات القلب صورة للحياة ..
 ممتطين صهوة يوم جديد 

 في وادي اللش !! 
 

 بدل رفو 
 أديب وشاعر عراقي كردي مقيم في النمسا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 مدينة التعايش السلمي والتي تنتمي قرية الشاعر )الشيخ حسن ( لها.  الشيخان ..
 مزار ديني واالكثر قداسة لاليزديين وفيه قبر الشيخ عدي بن مسافر ويعد حج االيزديين.  اللش..

 العراق. القرية التي ولد فيها الشاعر في كوردستان  الشيخ حسن ..

 شاعر كوردي راحل ويعد توأم الروح للشاعر ومعلم الشاعر  صديق شرو ..
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 قصائد تأبى الركوع في جسد مرهق 
 

 النمسا  \غراتس 
 

 أمطرتني معارك هذه الحياة  
 مراثيًا وأشواكًا..  

 وخجل موسيقى على عتبات زمان اسود .. ! 
 

 سرت صوب فصول بال ربيع .. 
 ركضت وراء السراب ..

 فظلت  الدروب في خريطتي 
 ملتويًة يلفها الظالم..   

 يراقصها الشيطان مجاملة.. 
 لكن لم ُتَدّنسها ريح الغربة  

 من وراء البحار.. 
 كي ال ينطفئ قنديل  قاربي ،

 فيتم رسم وشم الهزيمة 
 على بقايا عمري المتدثر بصمت.. 

 واذا بصهيل القصيدة  
 في حضرة )نيرودا(*..

 وفي جزيرة )بروجيدا(**.. 
 ينثر وهج الحرية والنضال.. 

 وغدا لنهاية العبودية عطراً 
 ورسائل )ساعي البريد(***.. 

 اعصار يهز المكان بالنضال..
 وطيف الشعر اصبح نافذة للعابرين..

 ية،  ولربيع العمر احتفال 
 وللخريف غربًة وعزلًة وضياع بأقدام حافية ، 
 في انتظار صراع مع الذاكرة ولعبة الخيال !! 

      *** 
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 قصائد الغربة في مواسم العزاء،
 اغتراب للروح والوطن وجمار القلب.. 

 قصائٌد..عطرها يستحيل رثاًء 
 في محطات الرحيل.. 

 تتدلى وتتساقط كأوراق خريف 
 يتوجع اشتياقًا للربيع والعشق !

 
 تقهقرت فساتين االحتفاليات ..

 لتموت رخيصة .. 
 لوجع القصائد وهجرة اسراب الشعراء 
 على اعصاب الكوابيس المسمومة.. 

 يلوحون لالمهات في مواكب 
 وجع الجراح الُمتقّيحة.. 

 يعيشون مع ذاكرٍة يلفها ظالم عصور 
 ارات االوطان..  انهي 

 يوقدون قناديل حنين  
 من حجرات اساطيل الحرية 

 وهمٌم نالتها سهام الصمت الرهيب!!  
 

 *** 
 

 بحث الشاعر في مزارات الدنيا .. 
 في معابد الهندوس والمايا ..
 في انتماءات القوس قزح .. 

 واذا بطائر الوطن  
 ينطلق من قلبه ، 

 يحلق بكبرياء  
 في جبال تخوم فؤاده.. !      
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 وطن يأبى الركوع والنسيان 
 في ثنايا الشاعر ،

 ليعانق الطائر ندوبًا  زرعها الترحال
 
 على مالمح وجهٍ  

 في جسد مرهق.. !!
 

  النمسا \غراتس 
 شاعر وأديب من اقليم كردستان مقيم في الّنمسا 

 
 ماسي ومؤلف تشيلي ( شاعر وسياسي ودبلو  1973..  1904نيرودا ..بابلو نيرودا )

بروجيدا ..جزيرة  بروجيدا المنفى االختياري للشاعر نيرودا وتقع في خليج نابولي في ايطاليا وتعتبر من  
 اهم المعالم السياحية في ايطاليا.  

ساعي البريد ..فلم سينمائي حول العالقة االنسانية بين ساعي البريد والشاعر نيرودا في الجزيرة وتأثير  
 ياسي عليه الشاعر الس
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 وقصائد أخرى  الوطـن .. الوطن

         
اعر واألديب الفلسطيني حسن سالمة 69  . الشَّ

 
 الوطـن .. الوطن 

(1) 
 الوطن ، أنا ، أنت ، نحن ..

 من دونه ،  
 نكون أرقامًا في قائمة مجهولي الهوية ..!

.. 
(2) 

 ومكاننا.. الوطن ، هو وقتنا 
 من دونه ، نكون معلقين في فضاء قاتم .. 

.. 
(3) 

 الوطن ، الشاهد الوحيد المستمر 
 على حياتنا ومماتنا .. 

.. 
(4) 

 الذين يخونون وطنهم ؛  
 صغاٌر في أنفسهم ، وفي عيون الذين يشترونهم .. 

 ألن الوطن ال يـُباع بحفنة دوالرات 
 أو وجبة سريعة ..؟؟ 
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(5) 
 تبرير إال خيانة الوطن ..كل شيء له 

 ألن الخيانة فيروس 
 قد ينتقل بسهولة إلى البسطاء..؟

.. 
(6) 

 الوطن ، هو المواسم .. 
 نصحو على جماله ، 

 وننام في حضنه الدافئ ..
 هو األم .. 

.. 
(7) 

 الوطن ،
 يراه البعُض مثل بقرة حلوب..

 يريد حليبها،
 وال يعلفها ..!!

.. 
 الوطن ، 

 غرفة طفولتي .. 
 شارع خطواتي ، و 

 وأول لثغة حرفي ،
 على ترابه  

 عرفت للا .. 
.. 
(9) 

 الوطن ، 
 وردة عطري ..
 وخيوط ثوبي ،

 ومنديل حبيبتي ، 
 ونبض قلبي المستمر ..  
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(10 ) 
 الوطن ، 

 كلنا ..
 مشيمة الحياة ،

 من دونه  
 نختنق ..

 .. 
(11 ) 

 لذلك ، 
 أعجب ُ 

 من الذين يبيعون أوطانهم . 
.. 
(12 ) 

 باع وطنًا بحذاء من 
 الحذاء ال يشتري وطنا ،

 ال يشتري كفنا ..
.. 
(13 ) 

 من باع وطنه اليوم ، 
 لن يجد مقبرة غدًا ..

 فيبقى معلقًا في عاصفة الندم .
.. 
(14 ) 

 من خان وطنه ، 
 كغصن جافٍ  في شجرة وارفة ،

 وجب بتره .. 
(15 ) 

 الوطن ، مرآتي ... 
 من دونه ال أراني .. 

 أحد. وال يراني 
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(16 ) 
 الوطن ، غيمةٌ  نديةٌ ، 

 حين يجف حلقوم الطين ..
.. 
(17 ) 

 الوطن ،
 ليس الراتب  
 والوظيفة ،
 واألسفلت ،

 وصنبور المياه..  
 الوطن ،

 بيت هادئ 
 ألسرة نبيلة 

 وأناس طيبين .. 
.. 
(18 ) 

 الوطن ، مثل الدين 
 القابض عليه 

 كالقابض على الجمر ..
.. 
(19 ) 

 األمان ، حين يبتعد 
 وتزيد احتماالت الفوضى ،

 تبحث األوطان عن رجالها ..
 ويبحث الصغار 

 عن الصغائر ..!
(20 ) 

 أنـا وأنت ،
 وجهان لوطن واحد ..

 إما عناٌق ، وإما فراْق ..
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(21 ) 
 حين نحفظ أبجدية الوطن ،

 نجيد القراءة ، 
 وال نخشى الكتابة ..

.. 
(22 ) 

 الوطن ،
 صندوق بريد العاشقين ، 

 من رسائلنا..!! نعرفه
.. 
(23 ) 

 الوطن ،
 طفلنا البكر ، هل ننام 

 إذا أصابته الُحمى ..؟! 
(24 ) 

 الوطن ،
 لن يكون كلمة حق 
 يراد بها الباطل ..

.. 
 الحق هو الحق 

(25 ) 
 إذا أضعَت الوطن ، 

 ال تحدثني عن مدنه وشوارعه وناسه .. 
 حدثني ، 

 في أية بقعة 
 ستموت ..؟

.. 
 ( 2011)مارس 

 سالمة حسن 
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 سماء رصاصية..
 .... 

 ليت اخضرار القلب 
 يبقى كاخضرار الحقل ، 

 ليت القناديل تبقى معلقة  
 تحرس الغابة والشراع 
 تحرس نبضنا اآلتي 

 قيل: 
 الذي يأتي، يدخل األرض من قبالتها، 

 والعيَن من حد احورارها، 
 فينفلق القلب منذرًا بفرار قلبه 

 حين أقبل المستكشفون الجدد ..! 
 اآلن، يتضح الفارق 

 هذا غوريليرو  الفدائي 
 أو باندوليرو  قاطع الطريق 

 .. سيان 
 كالهما واحد 

 يردد أوجاع نيرودا،
 أو ينضد سبع زهرات دوار شمس،

 في كوب ،  
 على مائدة

 خشبية 
 ال تزال دافئة : 

 واحد، يقف عند واجهة النهر 
 الذي ينساب فضفاضًا وقورًا،

 حلتها الزرقاء قبل أن تغّير السماء 
 لتصبح رصاصية شاحبة 

 نيرودا، ماركيز، 
 علي بانيغاس ، 
 ايزابيل الليندي 
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 ماكوندو الكولومبية، 
 األمازون، والمدفن السري قرب سانتياجو،

 ترسم كلها، كلهم،  
 عالمًا من الحب واألمل

 في مواجهة العنف القديم 
 كلنا، كلهم،  

 تتحدث عنا ، عنهم  
 تة كبيرة:فترفع جمهوريات الموز الف 

 ) الفاتح الجديد: هنا السيد الجالد والعبيد هناك ( 
 ** 

 (2007أكتوبر  -فقرة من نص )عالم تحت قشرة واحدة 
 

 حسن سالمة  
 شاعر وأديب وتشكيلي فلسطيني مقيم في اإلمارات
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 ص روح "الهايكو"تتقمّ  ما ُشبِّه لها أنقصائد هايكو، أو ربَّ 

       
وائي العراقي وليد هرمز 70 اعر والرِّ  . الشَّ

 
 رائٌق. 

، وأنتِّ   رائٌق مزاجكِّ
 ترتقين سلَّم خيالي 
 بشكيمةِّ الذهول. 

 َأْستظلُّ بقمٍر َحرِّدٍ          
         ، فاَف مدٍّ ُق بأصابعي ضِّ  ُأطوِّ

 يْدَهُن َصْدري بغيٍم َطليق.  
 مجازفاتكِّ عمياء،

 تولمها وشاياٌت باطلٌة، 
 بال تدبيٍر،

 لمهبِّ ورٍد أخرس. 
 جنبُذ الغروبِّ يهذي. 
 سُأقلُِّم آَخر   

 أغصانِّ الغياب. 
 ،  ُمْنَتَحلٌة ُطرقاتكِّ

 ُمموَّهٌة،
 ذاهلة، وخرساُء 
 .  سماواُت َسهوكِّ

ني                    ُل قطاٍر صدَّ  أوَّ
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 َرَكْنُته مْخرسَّ الصفير.  
 َجسورٌة ُتشاغبين  

 سفوَح الَحَذر،
 بمزاٍج أعزل.

 استوطْنُت غابًة تسُعني،      
 التحفُت مضاجَعها،        
 وتركُت      
 كتفيَّ نزهًة للعصافير.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العراقي سّتار كاووش لوحة للفّنان التَّشكيلي 
 

 وليد هرمز  
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 وأنا الطفل
 إلى شيرين                                         

 كانت 
 شيريُن فاختًة،  

 بَِّنَمٍش كثير، 
 ُمْمَتَدح،
 وُمرفَّه  

،  بين الخدِّّ
 والنهدين.

 الالَشاَل الرقيَق كاألقداحِّ 
 َيْسُتُر الَخْبطَ 

 األنيَق،
، ال   َهْمَسَة األْنفاسِّ

  .  وال مرايا العبور إلى الخفيِّّ
 كانَ 

 صدُرها صافيًا. 
 ، ُع لخطفِّ الفضولِّ  ُيوسِّّ

 إالَّ 
 مرافِّئ نحرِّها ُمزبدُة النمشِّ  

 يخلُد فيه مديُح الغابات. 
 )عجيٌب هذا النمُش حْسَب مزاجهِّ يفَترُِّش(.

 شيريُن  
 تحطُّ على يدي 

 ورأسها على شفير َنْحري . 
 وكنُت أخَجُل،

ُل   كلَّما أنفاُسها توْلوِّ
 ،  فأُفرُّ

 أنا الطفُل،
 بدشداشتي القصيرة، 

 وُعْمري القليل. 
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 شقاٌء بأناٍة، 
 إلى صهيلِّ العضالت.
 شيريُن ُتحُب المساء،

 والسفرجَل، 
 ،  وأجراَس الكنائسِّ

. طحِّ  والنوَم على السَّ
 ُتناديني:  
 التْخجل،  

 تعاَل أعلُِّمَك الحِّساب: 
 ُعدَّ َقَطراتِّ 

 الَعَرقِّ 
 على صْدري، 

 والشاماتِّ فوَق الفقرات.
 األرقاُم عالمات، 

 تقوُل،
 فأْحَمرُّ وأرتجفُ 

 وأضيُِّع الحِّساب.
 علمتني شيرين  

 اإلنزالَق، 
 ورشَف الرِّضاَب 

 بال توازَن من 
 قِّْطمير الشفتين. 

 
 2015ون أول ـ نكا غوتنبورغ

 وليد هرمز  
ويد    شاعر وروائي عراقي مقيم في الس 
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وائي العراقي وليد هرمز  اعر والرَّ  تعليق الشَّ
 عن دار المدى الّصادرتنديد روحاني" على إصدار ديوان سليم بركات "

 
الثة  الكتاب كله عبارة عن قصيدة واحدة طويلة، مؤلفة من فقرات كثيرة متالحقة. والملفت فيها توالي ث   

ضمائر في تركيبتها الشعرية هي: أنتم. هم. نحن. لكنها في المحصلة ضمير واحد مشمول بنقد عنيف  
 وسخرية مريرة، ولوعة وانكسار يشبه الياس. 

الصادر سنة      الليل(،  بأخالق  التالعب  الصدى في  )ترديد  كلها"  "األبواب  بركات  كتاب  ،  2017كان 
" هو استكمال    صفحة( تفيض   265قصيدة طويلة بدورها )  بهجاء للبشرية كلها. وكتابه الجديد "تنديٌد روحانيٌّ

 ربما لذلك الهجاء، في فقرات مكثفة متالحقة كأن كل فقرة معركة على جبهة من جبهات عصرنا المنكسر. 
. فهل هذه القصيدة هي خالصة في وصف نكبة  2021بلغ بركات السبعين من عمره في أيلول الفائت    

افحة بأحاسيس اإلخفاقات العنيفة القاسية، والغضب من انسداد األفق والصراخ في االتجاهات  جيله؟ إنها ط
 كلها حتى االختناق. 

القصيدة الطويلة هذه هي الخيبة األخيرة من الحياة كما ينبغي االعتراف بها. هي هجاء حزين جداًّ من     
 حلمًا من أحالم اليقظة.شدة التمزق كشاهد على أن أي تغيير في حياة جيل الشاعر بات 

يلجأ بركات في تشكيل قصيدته إلى أسلوٍب شكَّل مسارًا له في تقطيع الجملة الواحدة أحيانًا كمسبحة     
انقطع خيطها، فتتبعثر الكلمات عن قصد واضح، في تشكيل بصري تستطيع القراءة إعادة ربطها من جديد  

ة التكرار التصعيدي بحيث نحصل على مفاجأة بعد كجملة واضحة التركيب. كما اعتمد الشاعر على تقني
 دورة من بعض الجمل على نفسها مثل مروحة.

عنوان الكتاب "تنديد روحاني" هو تلخيص مضمونه الواسع. فعلى مدى صفحات كثيرة متتابعة من نهاية     
عن أي   القصيدة الطويلة هناك تنديد كل شيء بكل شيء في الوجود؛ بحيث تغدو المعاني غير راضية

 تعريف سابق: الكتاب قصيدة تقود الجنون إلى الجنون من نفسه.ومن أجوائها هذه الفقرات. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الّشاعر والّروائي الّسوري الكردي سليم بركات71
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  ـ 1
َر خالَّبٍة،    فْقٌر بمناظِّ

    ،  وجراٌح كأغاني األعراسِّ
 وانهياٌر في طْقٍس منعٍش اعتدااًل،    
 وهزائُم على ضفافِّ األنُهرِّ العذبةِّ المياهِّ،   
 المزدهيةِّ بزهٍر نابٍت في غيرِّ موعدِّ الزَّهرِّ مع اللون.    
لونا،     قتٌل عن طْيبِّ خاطٍر بعد الوجبةِّ الدَّسمةِّ. أمهِّ
 أيها  
 العارفون: 

 صعٌب يبدُأ صْعبًا،    
عاٌب تبدأ كال     مصافحاتِّ تهانَي بالحصولِّ على مزرعٍة. وصِّ
لونا،     أمهِّ
 أيها الموشكوَن على عتاٍب بعد سْلخِّ الجلود:    
    ،  َلْسنا بْعُد في األقلِّّ
؛      أو في األكثرِّ
 لسنا في الذي بينهما،   
 وخياراتُنا قِّلٌَّة، أكثُرها الجهاُت األربُع َهَربًا من واحدٍة فيها، أْو ال َهَرَب.    
 تباًّ    
    :  للهربِّ
ْعَر عن إبطيِّّ الموتِّ بالنُّْوَرةِّ،     أَزْلنا الشَّ
 وَخَفْقنا    
 الحياةَ    
 خْفقَ    
ة.      َبْيٍض للُعجَّ
 ـ 2

 كلُّ أحٍد َمدْيٌن لآلخر بقتٍل واحٍد؛    
 بهدمِّ جدراٍن،    
 وإبقاءِّ سقوٍف على أعمدةِّ الزفير؛    
 ببكاٍء سلعٍة للمقايضات؛    
 بغٍد ليس سوى غٍد؛   
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 بمستحيٍل سعادٍة ال يعكِّرها إالَّ مستحيٌل؛    
 بمأزٍق خالٍص؛   
 بُحبٍّ يكفي حياًة واحدًة،   
 أو يفيُض    
 أحياناً    
 عن حياتين.    
ْيٌن لآلخرِّ بثياٍب رياضيةٍ      ؛ كلُّ أحٍد َمدِّ
 بنزهٍة إلى جوارِّ البحيرةِّ على ُبْعدِّ صوتينِّ من أصواتِّ الصخرة المتشقِّقةِّ؛   
ينيٍَّة؛      بأرقاٍم دِّ
؛      ببعٍض من ثقلِّ الظلِّّ الذي كسر ظهَر الرماديِّّ
 بشيٍء مَّا ال ُيحتوى؛    
 باستحماٍم على غناءِّ الطُّهاةِّ،   
 وغناءِّ الفرَّانْيَن أمام النار.    
 ٌن لآلخر بكمامٍة للتجوال في الجحيم، كلٌّ مديْ    
؛     ثةِّ من ُكتبِّ الفراديسِّ  وبُقفاٍز لتقليب الصفحاتِّ الملوَّ
 بتعذيٍب ال ُيْلَحق بدويِّّ القلوبِّ فيهِّ،   
 أو بصريرِّ اللحمِّ منزلقًا عن العظام؛    
؛     بالسماءِّ تؤكُل في صحٍن حجريٍّ
بةِّ،     بالهْدرِّ الهِّ
 وبالهْدرِّ الدمِّ،   
    ،  وبالهْدرِّ الوقتِّ
 وبالهْدرِّ البقاءِّ مندلقًا على سطورِّ النار.    
 كلٌّ مديٌن اآلخرِّ ـ حقدًا عليه ـ بمضغِّ أسناٍن سقطت من فمِّ النكبةِّ في صحنِّ حسائه؛   
 بخطٍأ ُيعاُر مستوَلدًا من خطٍأ. ما الخطُأ؟ تباًّ.    
 تباًّ.    
 تباًّ.    
، في جيبه، بأسنانِّ المقتولين؟      أين الخطُأ إن احتفظ الواحُد لآلخرِّ
 ـ 3 

    ،  وللقلوب المآخذِّ على جاذبيةِّ التدوينِّ الريحانيِّّ
 وللقلوبِّ المحارقِّ الجدلية،   
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بواتِّ السهامِّ      ،وللقلوبِّ الصَّ
 وللقلوبِّ األورامِّ الكوكبية،   
 وللقلوبِّ الزواحفِّ إلى جوار السماءِّ األفعى،   
 وللقلوبِّ الرَّْسمِّ بال إتقاٍن. يا لها قلوباً    
دةً     متعاضِّ
 َرصاًّ   
   .  كاإلسفلتِّ
 ما نفُعها إْن نبضْت، أو خمدت؟   
. لقد     قلوٌب َخواٌء كلُّها في التجاويفِّ الَخواءِّ
 ناُأْلزِّمْ    
 بالوقوفِّ    
فَّتها،      على أحِّ
 ال فيها.     
فِّ إطراَء المراعي ألحوالها.     هاتْوها كياسَة الرعويِّّ المستْلطِّ
 بْل َدُعْونا من هذا:    
 الشؤوُن الكباُر كباٌر عادًة ـ عناٌق تحت جسٍر ضيٍِّّق،   
    ، نٍة ُهنَّ ُحُجٌب ببخارهنَّ في النصوصِّ السمادِّ  أو تهاويُل سرديَّاٍت ُمْزمِّ
 أو اكتفاٌء باألسالبِّ بَشرًا مقطَّعْيَن،    
 أو هروٌب من الفروعِّ إلى األصلِّ هاربًا إلى الفروع. تباًّ.    
 تباًّ لألصولِّ الجرائمِّ    
رفاتِّ الجرائمِّ في البناء.     كالشُّ
ر     ،تباًّ للشُّ  فاتِّ
 وللرغباتِّ ُتشبُعها النوافُذ محطَّمًة.   
 ـ 4 

 ليس   
 هاتفًا.   
 كيف نجا اإلنساُن من صوته بال هاتٍف؛    
؟      بال تاريٍخ للهاتفِّ
 كيف نجا رنينًا من هاتفِّ الوجودِّ ال يردُّ عليه شقيُقه العدم؟   
 لن يجدنا أحٌد.    
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 لن نبحث عن أحد.   
 ستخرْجَن اللوَن َحْفرًا، ُيرى كلُّ شيٍء تجريدًا حلوًا،من األعالي، اللواتي ا   
 وُنرى نحن تجريدًا ُمراًّ.    
ْضنا، جذَّاٌب،    منا، كلَّما تقوَّ  لكنَّ األلَم الذي يرمِّّ
 ساحٌر، 
 قديٌر، 
ٌد،   ُمْنجِّ
 ُمَبرٌِّئ، 
 ومنقذ. 
 ـ 5 

 تهيَّْأنا لَسْحبِّ األرصفةِّ من تحت األقدامِّ،    
 وَسْحبِّ الثوابِّ والعقابِّ من تحت األقدامِّ،    
 وسحبِّ المعاني من تحت األقدامِّ،   
 وَسْحب الحاضرِّ من تحت األقدامِّ،   
 وسحبِّ اآلتي من تحت األقدامِّ،   
 وسحبِّ الشروقِّ والغروبِّ من تحت األقدامِّ،    
 وسحبِّ الوراءِّ واألمامِّ من تحت األقدام،   
، أخيرًا، من تحت قدميهِّ.      وسحبِّ اإلنسانِّ
 تباًّ: أوالءِّ نحن    
 بأقدامٍ  
 تحت  
 األقدام. 
 ـ 6

حرِّ الذي في الخطوةِّ الثالثةِّ خروجًا من المكانِّ التائهِّ إل ْلمًا بالسِّّ ْطنا عِّ  ى المكانِّ األكثر تيهًا، ُأحِّ
 وبالسحرِّالذي في طلقةِّ القنَّاصِّ الصائبةِّ،    
حرِّ      وبالسِّّ
 الذي    
 ليس   
 كتابًا،    
 



460 
 

 ـ 7 
 لم توَجدوا لتختفوا،    
 لكنكم تختفون.    
 تعرفوَن ما الذي نتحدُث عنه:    
 أومِّئوا باأليدي أنكم تعرفون.   
 أومِّئوا بالرؤوسِّ إبالغًا أنكم تعرفون.    
 أومئوا بالعيونِّ غْمضًا، إبالغًا أنكم تعرفون.    
 انتحِّروا إبالغًا أنكم تعرفون.   
 تعرفون الذي نتحدُث عنه:   
 اْخَلعوا أبواَبكم جوابًا.   
 مرِّغوا األقسى في األقسى جوابًا.   
روا زجاَج النوافذِّ جوابًا.     كسِّّ
 اسلخوا جلوَدكم جوابًا.   
 أحرِّقوا جباهكم على صفيحِّ المدافئِّ جوابًا.   
ْن َجَنى كلِّّ اعتقاٍد جوابًا.     روا سطوَلكم الفوارَغ مِّ  أحضِّ
 تقاذفوا بالمكانسِّ الرمالِّ جوابًا.   
هِّ الُمْشكالتِّ       جوابًا.أْلُقوا بمفاتيحِّ الُمْشكِّلِّ إلى أحفادِّ
 تخاذلوا عن َجْمعِّ ما يتساقُط منكم أجسادًا في فراغِّ أجساٍد جوابًا.   
 اكتموا أنفاَسكم حتى    

 اختناقِّ األرضِّ      
 تحَت األقدام.     
 نتحدَّث عمَّا َسبَقكم سابقًا،    
َق بكم الحقًا.     وعمَّا َلحِّ
 تباًّ لكم:   
ثونا َعنَّا؛      حدِّّ
 بقًا، عمَّا سَبَقنا سا   
قًا.     َق بنا الحِّ  وعمَّا َلحِّ
 

 سليم بركات 
 شاعر وروائي سوري كردي مقيم في ستوكهولم 
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 للشاعرة الّلبنانّية ندى الحاج مقاطع شعرّية
 

         
 الّشاعرة الّلبنانّية ندى الحاج. 72

 
 فيٌض عريق 

هُ   أكثر  ال البحُر قادٌر أن يمدَّ
 وال الخياُل يستكين 

 أيها الحضور اُعُبرني 
 وكلِّلني بتاجِّ االنعتاق 

 تحصُد الشمُس يباَس األكمام 
 والشوُق في طراوة الغفرانِّ يحتمي 

 ال تجَزعي يا نفُس 
 فالجذوُر لن تختفي 

  *** 
 صرخة القلب هذه

 فعل من اإليمان الخالص 
 في العمر كله

 تنفس الحياة في الحياة المنسية 
 وذكريات مع أوراق متناثرة 

 صرخة القلب هذه
 أقدمه على مذبح روحي المتحولة

 *** 
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      مرًة وجدُت جرًَّة متشقِّقة
 حاولُت ترميمها بالطين 

 التصقْت بأناملي ذكرياُت الماء
 بأعيادها وزغاريدها 

 عشقُت ملَمسها 
 وتنفسْت من جديد 

 للجرَّة قصة 
 وللماء حبر

 يروي المسام في كل مساء 
  *** 

 ضعفك ثمين. 
 انتصار ال تجعلها هزيمة بل 

 دع نفسك تحملها أجنحة روحك بعيدا 
 *** 

 سعيُت ألرى العمقَ 
 شيٌء منه أبَعدني ليحمَيني 

 اقتربُت ولم أكترث 
 لنداءِّ الهاوية

ْعُت الرؤيةَ   وسَّ
 وُذهلتُ 
  *** 

 تعرُف أن قلبَك صاَر شمعة 
 والزهرَة لم تعد زهرة 
 حين ينطوي الربيع 

 وتمتزُج الفصوُل في الخريف
 تاَر على الجبين والنبُض يسدُل الس

 يغمُض عينيَك لمعانقةِّ أفٍق جديد 
 حين يتحوُل النبُض إلى نبيذ 

 والسُر إلى عتيق 
  *** 
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 الحُب في اجتراح المعجزات 
 يناُم بانتظار حبةِّ الخردل
 سحبُت البساَط من الريح 

 أَلمتطَيه أعلى 
 سبَقني الدمُع إلى الغيم 
 والَقتني مياُه البحرِّ فوق 

 ووشوَشتني أسرارها امتزجْت بي 
 هل أعوُد إليها وقد اتخذُت الغيَم صديقا؟ 

 هل أتخلى عن سكناَي وقد قذفتني األمواُج بعيدا؟ 
 جنوُن الحبِّ ينتظُر معجزة 

  *** 
 بقلٍم وممحاٍة وعلبةِّ ألوان

 سردُت قصصًا ونسيُت فصوالً 
 وآنَستني كلماٌت خلُتها حياةً 

 رماٌل علقت على أهدابي 
 محيط وبعٌض من أمالح ال

 لن أُغرَق الذكرى وال الرحيق 
 في ثغري وردٌة تضحك 

 لبهلواٍن يشعُل الليَل بفتيل قنديل
 وفي راحَتّي آثاٌر من أحالم المستحيل 

  *** 
 بين عسٍر ويسرٍ 
 وانفراُج حضور 

 أصواٌت تنادي وصخوٌر صّماء
 في العتمة طفٌل يرأف 
 ماسحًا جبيني بالزيت 

 وعيَنّي بالماء 
 أفتَحهما قبل أن 

 وأجلَو الدخان
  *** 
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 ذاَت يوم
 أضعُت الطريَق ودليَل المياه

 لجأُت إلى كوٍخ بعيد 
 في غابٍة مخفية 

 ال صوَت فيها وال إنس 
 إال نوٌر خفيض 

 سعيُت إليه وباَت رفيقي 
 نغيُب ونشرُق معاً 

 ويروِّضني ولو قليالً 
 في هذا الكوخ من الغابة المخفية 

 أكتُب وأرتجي
  *** 

 وسر بين سٍر 
 سؤاٍل وسؤال 

 حين ال تعوُد تبحُث عن الجواب
 وتختفي األقفال وال عن المفتاح
 وتزوُل األبواب 

 وتغدو النوافُذ أشرعتَك الوحيدة
 حيث يقودك الشراع  سلِّم وجهك

 وترنَّح على غصٍن أزهَر في صحراء 
  *** 

 هذا الشيُء الصغيُر الذي يتسلل
 كوحٍي كبوٍح كصديق 

 اه يمأُل الكأَس دون أن تر 
 ويسقيَك رشفًة رشفة 

 هذا الذي ال شكَل له وال لون 
 يبيُت عندك في الليل 

 ال اسَم وال وجهة 
 من كائنات الهواء

 وذراتِّ الشعر 
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 يحملَك دون عناء 
   من أرٍض إلى فضاء

 يزورَك وال تعرُف كيف 
 متى يأتي ويرحل 

 هذا الشيُء الذي يتسلل
  *** 

 في عين الفجر وغزارة الليل 
 القسوة عن الجدار أزلُت 

 وتسلَّلت الرأفة من الثقوب 
 األصغر من األهداب 

 واألرّق من زفرة
 ُكّلي يحتضُن ُكّلي 

 ليسقَي البذار 
 ُكّلي يعيُن َبعضي على النسيان 

 وما بقَي مِّني ينشُد األمان 
  *** 

 سأنتظُر نقطَة العبور 
 ورعشَة الدمعِّ ألطير 

 سأرسُم الطريَق على مهل 
 حيث المطلُق ينادي

 مسِّ الرأفة يناديبه
 وأفرُش األمكنة بورودِّ السماء سأفرُد قلبي

 ربما ُيخلُق كوٌن جديد 
  *** 
 وتتعرُف إلى مداَك األوسع تشتاقُ 

 وترهُف السمع 
 وتجتاُز الموَج األعلى من البصر

 وتعانُق المغيَب بال وجل 
 تشتاُق وتعرُف أنَك تهذي 
 وتغمُر النجوَم التي تهوي 
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 فيكلُتحيي كَل نسمٍة 
 تشتاُق وتركُض ال تعرُف أين 

 ويحدُث أَن السماء تقُع بين يديك
 تشتاُق ألديٍم انسابَ 

 وتحرُص بأنفاسَك عليه 
  *** 

 التحليُق والخيال 
 والغبطُة التي لفَّتني 

 كمؤونةِّ الشتاء
 سحبْت مِّني البْردَ 

 أوقدتِّ الناَر وانسحبْت 
 تاركًة في يَديَّ نجومًا وعنبر 

 آمنُت بالحلم ونسيتُ 
 كيف أمشي بعد الطيران 

  *** 
 في حضن االحتماالتِّ الواسعة

 التي تجرُفها نسمٌة صغيرة 
 ال تستْر قلبَك بورقة 

 ونظرَك بوردة
 وعطرَك بأغنية 

 ال تهتْم باْسمِّ الريح العاتية 
 الذي ستكشفه األياُم اآلتية 

 حين تبتلُع القارَب أمواُج الَسفر
 ال تبحث عن حطامه في العمق

 ترفَّقت به كائناُت البحر وقد 
 وبَنت فيه أحالُم الغد 

 حين تبقى االحتماالُت أوسع من آفاق البحر 
 

 ندى الحاج
 شاعرة لبنانّية
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 وقصائد أخرى  ضجيج يختمر كلما دق ناقوس الشجن

         
ورّية الكردّية نجاح هوفاك73 اعرة الس   . الشَّ

 
 هل ستنوب عن الذين خذلوا األمل .. هل

 وتقول لي من دون تردد 
 أريد ألف صباح كعينيكِّ 

 اسكبي ابتسامتك في فجري 
 ألملم صوتك في حنجرتي  ودعيني ..
 بعيدا عن األقدار   وأشدو ..

 من غير آبه بالزَّ 
 أقلب النبض ذات الشمال وذات اليمين 

 المحفوفة بالضجيج.. ألسكن مجرتكِّ 
 

 نجاح هوفاك
 

 "قلب أثقله الشوق " 
 ........................... 
 كما ليل ال يمل من الصمت 

 هكذا ال أمل من أمنيات تحترق كأجنحة الفراشات 
 قبل بلوغ نجمة بعيدة..

 لكني.. أنظر بعين واحدة 
 أجلس على كرسي وحيد 

 أشهق وحيدة آالف المرات  
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    لى التلفازإأنظر 
 لى وجوه الممثلين إ

 التمثيل وإذ أراني بطلة فاشلة لم أحسن 
 ال أحسن التمثيل  

 ال أحسن الغناء 
 احتفظت بصوتك لكني فعلتها....

 كما احتفظت بصوت وطن يئن 
 أرتشفه مع قهوتي المرة  
 وأدندن أغنيتك المباغتة 

 رقصُت الفالمينكو .. بعنٍق ملتوي 
 هل رقصُت..؟

 ال ال..الجثث ال ترقص 
 تلفها المالئكة بالوعود 

 ب الروح فتستلقي مطمئنة تنظر إلى أعطا
 تستمع للريح ..لكل أكاذيب الريح  

 لحشرجات األحالم 
 ل يدي الحب الباردتين 

 تتساءل عن جبروته 
 هدوئه وصخبه 

 وإذ يلف الصقيع عنق زجاجة ملئ بالرسائل  
 يتمايل بياض الحروف 

 كثوب عروس في خياالت فتاة نجت  
 من عباءة الحرب 

 كحمامة ال تستدل لعشها  
 كقلب أثقله الشوق 

 أعود كجندي بترت يداه ثم 
 ألعزف بروحي ألحان أمل ..

 
 نجاح هوفاك

 شاعرة وإعالمّية سورّية كردّية مقيمة في ألمانيا 
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 ُهوّياٌت قاتلة 

         
وري إياد خزعل74  . الّشاعر الس 

 
 ُهوّياٌت قاتلة: 
ْن َأْيَن جْئَنا؟   مِّ

هِّ اأْلْرُض اِّْمتَِّداٌد لِّْلَعَماءِّ   َهذِّ
ُكونِّ َيَناُم في أْرَجائَِّها   وللسُّ

 تْهَوى التَّآُلَف َوالتََّناُفَر َكي تُدوْر 
َرةْ  ي بَِّأنََّها َخاسِّ  فِّي ُلْعَبٍة ُتْوحِّ

 َبَلَغْتَها َأْشرَِّعٌة َعَلى اآْلَفاقِّ َتائَِّهٌة،
 َتَقاَذُفَها الرَِّياُح بِّاَل اتَِّّجاهْ 
يمِّ َوَأَتى إلْيَها اْلَهارُِّبوَن مَِّن   اْلَجحِّ

 لَِّيْصَنُعوا أقداَرُهمْ 
 

 َمْن َذا ُيَقوُد الرِّْيَح فِّي َهَذا الظالْم؟ 
ْن ُكلِّّ َأْصَقاٍع َأَتوا    مِّ

مْ  َن اْلَجنَّاتِّ َرْغَم ُأُنوفِّهِّ  َكَمْن ُطرُِّدوا مِّ
 َلْم َيْأَكُلوا ُتفَّاَحَها 

 َلكِّنَُّهْم ُطرُِّدوا بال َذْنٍب!
َن الرَّ  يلِّ َوَكاُنوا ُمَمزِّقِّيَن مِّ  حِّ

َماءِّ  َن الدِّّ  مِّ
مْ   مِّنِّ اِّْنتَِّظارِّ اْلَمْوتِّ فِّي أَْعَماقِّهِّ
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 اأْلْرُض َلْم َتَزلِّ اِّْحتَِّضاَر الذاتِّ َأوِّ 
 هَِّي َمْصَهُر التَّارِّيخِّ واإلنسانِّ َلوْ 

 َشاَءْت وَشاَء الّساكُِّنونْ 
 َوهَِّي اِّْمتَِّزاٌج لألَنا اْلَمْسُكونِّ  

 فِّي َكْهفِّ الظَّالمِّ      
 َلكِّنَّ اأَلَنا َتْعُلو َوَتْعُلو 

 َتْأَبى اِّْمتَِّزاَجًا فِّي التَّالقِّي 
 َأْو ُخُضوعْ 

 َفاْلَكلُّ َيْتُلو فِّي َظاَلمِّ اللَّْيلِّ َوالنَّْفسِّ 
 اأَلَناشيَد اّلتِّي تنفِّْيهِّ َعْن أْتَرابِّهِّ 

 اْغتَِّراَبًا ال َيُزْولْ َيْهوى 
 َصاُروا َقَبائَِّل َأْو ُشُعوْب 

يَّاٍت ُتَقاتُِّل فِّي الَفَراغْ   َصاُروا ُهوِّ
 َحتَّى َتَماَدى االغتراْب 

ْن ُنُفوٍر أو َسراْب  َز مِّ  َصَنُعوا َحَواجِّ
 َوَتَقاَتُلوا 

داً  ْم َواحِّ  َقْد ُكْنُت فْيهِّ
َدةْ   فِّيَّ "اأْلََنا" ُمَتَعدِّّ

ْيَنًا َأُكوُن بال َخَرائِّطَ   حِّ
َباحِّ   أُْغلُِّق الّذاَت اِّْنتَِّظاَرًا للصَّ

 َوَتاَرةً 
َراعْ  َراَعًا فِّي صِّ ي صِّ  َأْمضِّ
ي الوجودْ   ُمْنُذ اِّْبَتَدْأُت أَعِّ

 َقْد ُكْنُت َأَوَسَط ُأْخَوتِّي فِّي اْلَبْيتِّ 
 َلْم َتْنُبْت )َأَناي( 

 فـ)َأَناَي( َضاَعْت َعْنَدَما  
ْيرَِّنا َقاَل اّلذِّ   ْيَن َتَحكَُّموا بَِّمصِّ

ْيَئةِّ َواْلَعَدمْ  َن اْلَخطِّ  إنِّّي ُولِّْدُت مِّ
 َقْد َأْسَكُنوا الَخْوَف الَّذِّي ُنْخفِّْيهِّ فِّْي أَْعَماقَِّنا 

َماْء..  ْن َغامٍِّض َيْعُلو السَّ  مِّ
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 فِّي اْلَمْدَرَسةْ 
 َقاُلوا: ُاْخُرُجوا َوُخُذوا دروَسُكُم،

 ُخُذوَن ُدُروَسُهمْ أَلنَّ اآلخَرْيَن َسَيأْ 
 َوُهَنا ارتَبْكُت، َفَمْن َيُكوُن اآلخرْوْن؟ 

 
ْرَنا َآَخرِّْيْن؟   َكنَّا َصَغاًرا، َأْبرَِّياَء، َفَكْيَف صِّ

فِّّ َقْد َبقَِّيْت وَلْم َتْأتِّ َمعي،   َوَرفِّْيَقتِّي فِّي الصَّ
 َوَأَنا َخَرْجُت إَِّلى َمَكاٍن آَخرٍ 

ْرَس   الُمَغايَِّر فِّي اْلُوُجْودْ َكي آَخَذ الدَّ
ُلَنا فال ْورِّ َيفصِّ  َلكِّنَّنِّي َلْم َأْنَتبِّه للسُّ

 ُيْرَجى الُوُصولْ 
 َأْحَبْبُت َمرَّاٍت َوَمرَّاتٍ 

ْينْ  ْوُر َيْعُلْو ُكلَّ حِّ  َوَكاَن السُّ
 تَتكاَثُر األْسَواُر فِّي َدربِّي الطَّوْيلْ 

يَّتِّي فْي ُكلِّّ َوْقٍت  ْقَصَلةْ فُهوِّ  مِّ
 فِّي َعالٍِّم َيْهَوى الَفراغْ 
 فِّي ُكلِّّ َدْربِّ َألَتقِّي

 
ْياًل فِّي الُغَباْر..  يَّاتِّ اّلتي َغاَصْت َطوِّ  تِّْلَك الُهوِّ

ي  يُع َثانَِّيًة وَأْمضِّ  َفُأضِّ
يَنُة َأْقَفَلْت َأْبَواَبَها   َفاْلَمدِّ

 َوَلَنا َعَلى َأْطَرافَِّها ُحْلُم الَعَصافِّيرِّ اّلتي 
 َفَضاَءاٍت وحطَّْت  َعَبَرْت 

َحةِّ البُيوتِّ النَّائَيةْ   َفْوَق أسطِّ
 َكاَن اِّْنتَِّمائَِّي َيتَّقِّدْ 

 لكِّنَُّه َيْخُبو إَذا َما ُقْلُت:
 إنَّ ُهُويَّتِّي في كلِّّ إنساٍن أراهْ 
 وبُِّكلِّّ ما فِّي الّنْفسِّ مِّن أَلمٍ 
َباتُ   سَتْرُمُقنِّي الُعُيوُن الغاضِّ

 فَأْنَت آَخُر َبْيَنَنا،
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 ْنَت اْلُمَغايُِّر والَغرِّْيْب أَ 
 َفَأُقوُل فِّي ُحْزٍن: "َدُعونِّي.  

ُعَوَن"   َلْم َأُكْن َما َتدَّ
 َقاُلوا: َأَتْكُفُر بانتمائِّك يا َغرِّْيْب؟

 )َيا َلْيَتنِّي َحَجٌر( لَِّكْي َأْنَسى اِّْنتَِّمائَِّي َواْلَحنِّْينْ 
 حّتى أَُغنِّّي ذاَت َيْوٍم فِّي ُسُروْر:  

 اْلَعْيُش يحُلو فِّي الوُجودْ 
 َلْو َأنَّنِّي ُكنُت الَحَجْر...

 
28  /11  /2021 

 شاعر من سوريا
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 تعويذة األوطان 
 

       
و 75 اعر الس   ي منذر الغباري ر . الشَّ

 
 ..  في ُجعبةِّ الَخيباتِّ

 نامْت أعُيُن الُجبناءِّ خلَف ظالمها المعهودِّ  
 وانَتَحَب المصيرْ 

.. اللِّ مع األزيزِّ  وتعانقْت ُسُحُب الضَّ
يكتِّ األصواُت ..  وحِّ

 وانتَفَضْت قِّباُب الموتِّ .. 
ُح األثيرْ   تكتسِّ

 
..  في ُجعبةِّ الَخيباتِّ

ط ذقَن سفَّاحِّ البراءةِّ   أقالٌم ُتمشِّّ
َرْت على ُصنع الُخرافةِّ   أنفٌس ُفطِّ

 ُقمٌَّل تقتاُت من قيحِّ المغاسلِّ في القصورِّ 
يطانِّ تقدُح خلفهم..   وأعُيُن الشَّ

ركِّ الكبيْر   تعويذَة الشِّّ
 

 ما عاَد وجُه األرضِّ 
باهِّ القاحلْة   يزرُع قمَحُه فوق الجِّ

ُر نوَرُه حول الخدودِّ الذَّابلةْ   ما عاَد وجُه الحبِّ ُيظهِّ
 عاَد عطُر الوردِّ يعدو بين أحالمِّ المرايا العاريةْ ما 
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 مخطوَفٌة كلُّ الَحكايا   
 خلَف آهاتِّ الطُّفولةِّ   
 خلف عاهاتِّ الُمصيبةِّ 

 خلَف آذانِّ الهالكِّ 
 وخلَف ريحِّ نوافذِّ الَجوعى 

 
قاءِّ  ..  ُممزَّقٌة هَي األكباُد في بطنِّ الشَّ

 كما القلوُب.. 
ُر الرَّحيلَ على ُسفوحِّ الوقتِّ   تنَتظِّ

 ُتراقُب األرواَح في أسفارها  
 معصوبًة تمشي بنعَوتِّها  

 تُمدُّ عزاءها بحنينها فوَق القبورْ 
 

 يا أيُّها الوطُن األسيُر… تعاَل 
 ما زال اسُمَك المعصوُم فوق بِّساطَك المبلولِّ  

 ينضُخ في النُّفوسِّ الُمشرقةْ 
 

 ومِّ مازال عطُر الحبِّ يزهو بين أنفاسِّ النُّج
 تعاَل…  

دقِّ تطفو    ما زالْت حروُف الصِّّ
 فوَق خدِّّ األرضِّ في قممِّ الجبالِّ   

.. هولِّ  وبين أنغامِّ السُّ
 تعاَل يا وطني .. 

 أُعلِّْمَك المسيَر على رصيفِّ األبجديَّةِّ  
َل أحمٍق صاَدْفُتُه   لسَت أوَّ

 في مرقصِّ التَّاريخِّ ..
 كْم مْن أحمٍق في وصفَك المخبولِّ 

 روُر بصفعٍة  أرداهُ الغ
ا األمثاُل ..   ُضرِّبْت بهِّ

 حوَل منازلِّ الطُّغيانِّ في هذا الجحيْم  
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 ** 
 بودائعِّ التَّطبيعِّ ..

 حرفَي ساخٌط  
 يأبى الحراثَة والجبايَة والنَّجاةْ 

 يأبى ويلفُظ .. 
 كلَّ أشكالِّ الغوايةِّ ..

 بين أطواقِّ الجهالةِّ والطُّغاْة 
 

 ما كاَن يومًا ساخطًا قلمي 
 برغمِّ تقلُّباتِّ الرِّيحِّ  

هاْت   من كلِّّ الجِّ
 

 ما كان يومًا شاردًا بدمائهِّ  
 ما كاَن إالَّ زمزمًا  
 فوق التُّرابِّ وحوَلُه 

 يسقي الرُّجولَة والكرامَة والحياةْ 
 

 ما ضرَُّه .. 
 ُسْخُط الزَّمانِّ وُقبُحُه ! 

 لكنَُّه الحزُن الذي من ُمهجتي 
 َلَب النَّضارَة والمروءَة ُكلَّها !سَ 
 

 ما ضرَُّه .. 
 ُسْكُر الوغى أو نوُحهُ 

 لكنَُّه القبُر الذي من ُجثَّتي  
َة والمحبََّة َقبَلها   َشرَِّب المودَّ
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 ما ضرَُّه..  
 قَدري المعلَُّق بيَن أشواطِّ البالدِّ الزَّاحفْة!

 
 ما ضرَُّه..  

فْة !أَمٌل تعجَرَف نابذًا نبَض   القلوبِّ الرَّاجِّ
 

 ما ضرَُّه... !
ُل ثوَب ُقطعانِّ الكآبةِّ    وطٌن ُيفصِّّ

 فوق آالفِّ الحظائْر ! 
 

 ما ضرَُّه... !!
َر عوُدُه حيَن انزالٍق   شعٌب تكسَّ

 بيَن أشتاتِّ المصائْر !
 

 ما ضرَُّه…!!!
 َوْغٌد ُيقهقُِّه فوَق أطاللِّ الخرابِّ 

 ُيعاكُس األحياَء والموتى  
ُل   لوَن وجهِّ األرضِّ  ُيبدِّّ

 واإلنسانِّ 
 والتَّاريخِّ 

 يقَتلُِّع الجماَل..
ها   ُيجرُِّد األرواَح والكلماتِّ من أفراحِّ
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 ما حيلتي ..؟  
 ما زلُت ألتمُس الوجوَد بشكلهِّ 
 والقلُب حاٍف يمتطي أسراَرُه  

َر وجُههُ   في نبضهِّ المقتولِّ في وطٍن تبخَّ
 في كِّثرٍة !! 
 األبواقِّ ..من نفخةِّ 

 فوَق مسارحِّ الطُّغيانِّ  
 

 ما حيلتي !؟ 
يدانِّ   وحدي أُعاني بين أحزاٍم من العِّ

انِّ  جَّ  رَقٌم أنا .. في دفترِّ السَّ
قوقِّ   ال فسحٌة بين الشُّ
 ُتعانُق األنفاَس حولي  
 ال مفرَّ أماَم إعدامي  
 بنيراٍن ُتتوُِّج وْهَجها ! 

 
 في كلِّّ ثانيٍة بنيراني ..

 دمعاتِّ انصهاري بين أحضاني ..ُأراوُد كلَّ 
 ُأحاوُل جاهدًا تجديَد معركتي.. 

هيدِّ ..   مع الُقطعانِّ في وطني الشَّ
 

 إرادتي وعزيمتي ال تقبالنِّ هزيمتي  
 بين القيودِّ ..

 فهذهِّ حربي .. وقد أوَدعُتها  
 َقَسَم الجنودِّ ..

 أثوُر  باستنشاقِّ إيماني  
 بعصياني على  
 تي  كّل الجراثيمِّ الَّ 

لطانِّ   تقتاُت تحَت مخالبِّ السُّ
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 ال صمَت بعد اليومِّ ُيثقُِّل كاهلي 
 ال قهَر .. 
 ال إذالَل.. 

 ال استغالَل في استحكامِّ أهدافي 
 أوِّ استنساخِّ أوصالي .. 

 فما ُخلِّْقُت إنسانًا  ألبقى ..  
 ُدميًة 

.!!  تلهو  بال عنوانِّ
 

 منذر الغباري 
 شاعر من سوريا 
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 وقصائد أخرى   سأحمُل قهري وأمضي

         
 . الّشاعرة الّلبنانّية ساندي عبدالن ور76

 
 .... سأحمُل قهري وأمضي

 
 تعبُت من زماني.....
 تعبُت من جبل أشقاني 

 كنُت دومًا الكتاب المفتوح 
 ألصدقائي كما ألعدائي....
 ال أخاف أن أفصح بوضوح 

 عن أفراحي أو عن كل ما أضناني 
 كنُت فكرة في هذا الوجود 
 أمنح من فكري بال حدود 
 وأعطي بجود من أفكاري 

 كنُت نسمة تهّلل في ظل الوجع 
 ترسم بالحبر الضحكات 

 في مشهد مضرج باآلهات 
 كنُت لحظة في عنق األبد 
 نازعت لفرط غدر البشر 

 و بكت بحرقة بين الشجر 
 أفنيُت عمري أهدي وّدي

 أوّزع بكرٍم قمح الشعرِّ 
 ري أمنح من وجديأفنيُت عم
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 و ألد النغم من رحم الحبرِّ  
 سأحمُل قهري و أمضي  

 عن وجوٍه باعوني  
 في منتصف الطريق 
 عن وجوٍه خدعوني  

 في آخر الطريق 
 عن وجوٍه أحرقوا أرضي 

 من يكتُب الشعر بالدم 
 تنبت في ريشته بقاع عديدة
 من يكتب الشعر ال يهتم  

 يقدر أن يساهم في خلق آفاٍق جديدة...
 

 ساندي عبدالن ور  د. 
 

 قاَل لها ذات مساء:
 

 سأغيُب عنكِّ لوقٍت طويلْ 
 قد يشقى االنتظار من االنتظار

 قد تبقى الدموع عالقة 
 في حنجرة الليل...

 لكّن زهر الفجر سُيعيدني 
 يومًا ما اليكِّ 

 حينها سنغلُب معًا المستحيلْ 
 سينبُت بين أصابع القصيدة 

 الشطر...البنفسج و سُيزهر 
 

 ساندي عبدالن ور  د. 
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 عر..أنا ال أكتب الشِّّ 
 

 عر أنا ال أكتب الشِّّ 
 هو من يكتبني.. 

 وال أخترع الكلمات 
 كلماته هي من تخترعني 

 وال أبتكر األبجديات 
 أبجدياته هي من تبتكرني 

 أنا مسكينة أبكي بحرقة في زاويتي الخاصة..
 فينزل عن عرشه إليّ 
 يكفكف بحرفه دمعي

 أنا مسكينة بمداده 
 تقوى..

 وغمرة حرصه أنا يتيمة بفيض أبوته
 ُتشفى.. 

 أنا ال أكتبه.. 
 وللاِّ هو من يكتبني 
 و ُيبدع في سبكي..

 و حين أنساه و أهجره 
 ... ال يفارقني

 إلى حيث الحبر عيناه كسفينة تنقلني
 ُيعتق أوجاعي العتيقة 

 ..  فتزول
 ُيلهم أحزاني العميقة 

 قصيدة  العمر المذبوحفي  .. فتقول
 تلّون العتمة المحدقة والذبول..

 تعّطر الندوب المطبِّقة 
 الحقول.. و بالورد.. بالورد تمأل

 
 د. ساندي عبدالن ور
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 ال أنافُس سوى نفسي..
 

 أشخاْص    البّتة من    ال أغار
 يعطي   من نهٍر   فقط  أغار 

 أغار من شمٍس تنير بإخالْص 
 فيو تش    تبرئ    فراشة من 

 
 مرّْ   سبيلٍ   عابر  من   أغار

 يعين     فسارع  فقير بجانب 
 أغار من نفٍس معجونة بالبرّْ 
 على المبادئ ال تكّف تصرّْ 

 
 أغار من ريشة بالتواري تكتْب 
 من مداد ينطق بالحْق ويسكْب 

 والصدقْ  الحكمة   من فيضًا 
 مؤتمن على الحقّْ  ال يتلّون، 

 
 األخيرْ و    األول    مبتغاه 

 كشريرْ    يتصّرف   ال  أن 
 فسقطْ         تفاحة  أغرته 
 في الغلط   كمسكين فهوى 

 
 نفسي      سوى     أنافُس      ال

 األفضل  نحو     بها  أحدو كي 
 إحساسي   سوى     أنافُس    ال 

 كي أرتقي به إلى حدود األجمل!
 

 د. ساندي عبدالن ور
 شاعرة من لبنان 

 



483 
 

 مثل كل مساء و  ذاكرة العطر

         
وري حسن عماد77  . الّشاعر الس 

 
 مقاطع شعرّية  

 
 للحياة التي ترتدينا  

 كما ترتدي فصول السنة .. 
 رويدك .. 

 نحن نسينا لمن نحن كنا  
 وهم نسوا أنهم كانوا لنا   

 نحن افترضنا أننا لم نكن لديهم  
 وهم راقهم أال يكونوا لدينا هنا .... 

  *** 
 إيقاع أصابعكِّ  

 وأنت تقلبين  
 صفحات هذا الكتاب 

 معزوفة أربكتني 
 طوبى ألوراق شغفها أن تقبل بنانك 

  *** 
 هل تعلم لماذا أنت وحيد ؟ 

 ألنك للمرة األولى تفتح عينيك جيداً 
  *** 
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 تناولني غيمة آخر كتاٍب في يدها  
 وتذهب كي تنام  

كتُب كل حكايا المجانين   ُِ  ففي األفق حيث ُت
 ال بد لها من مكتبٍة كالغمام  

  *** 
 اَل تقلقي َعْيَناي َعن َعْيَنْيكِّ َقْد َصاَرْت َبعيَدة 
يَدة   عِّ َكاَيات السَّ  اَل اْلَحُب َيْسُكَنَها َواَل َحتَّى اْلحِّ

ْلَسًة َعلِّّي َأَرى    َلكِّنَّنِّي َقْد ُقْلت اْنُظر خِّ
 َهل تقرأين قصيدتي )عيناكِّ ( فِّي تِّْلَك اْلَجرِّيَدة

  *** 
 يحيي العشق فينا كل نبضٍ 
 ويعهدنا الفراُق إلى المماتِّ  

 فمن حرسته عين الحب يومًا 
 ليس كمن تكّوم في رفات ِّ  

 ومن من زهرةِّ العشق تعطر  
 الحياةِّ   ليس كمَّن تعّفن في

 ومن سمَع نداء الحب يومًا 
 ليس ك مَّن سمَع نداء الموحشاتِّ 

 سيبقي الحب فينا كل روٍح  
 تعانُق من تحب إلى المماتِّ 

 فال تعهد لقلبك أي نبٍض  
 سوى للحب واسرع للنجاةِّ 

  *** 
 أراكِّ اليوَم شاحبة المالمح 
 وفي عينيكِّ يختنق الغرام 

 ال تستري حزنًا فالصوُت فاضح 
 والتأتآت كأنها تخفي كالم 

 *** 
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 لم يخطئ الوقت وال الزمن 
 هل كنا عبئًا ثقياًل لتضيق بنا األرض 

 كلما حدثنا الوقت عن بقية أعمارنا تثائب  
 وكأننا مؤجلون لما بعد القيامة 

 لم ينتصر فينا األمل يومًا كلما ابتسمنا انكسرنا  
 وكأننا قربان هذا الحزن وحياتنا النزيف

  *** 
 إنِّّي انتقمت مِّن اْلَخَيال  

 صدقته . . 
 َحتَّى َتَورَّط بِّاْلُحُضور  

 ُمَتَلبًِّسا َثْوب اْلَجَمال
  *** 

 غريبة هذي الطرقات 
 آوى غبار العمر في طرقاتها 

 اليوم  كل ما كنستها رياح
 اكتشفنا كم كانت فوضية وجهتنا 

  *** 
 الليل يصطنع البالهة 

 ويراقص النجمات في عتٍم شريْد  
 الصمت يبتدع الحضور  

 فهل بالصمت نبلغ ما نريْد  
 لم تحضر الغيمات إيمانًا بحاجتها 

 بل أقبلت لتراقص األضواء في ظٍل بعيْد   
 لم ينتهِّ الفصُل األخيُر لموعٍد 

 يمتُد مثَل زرافٍة والغصُن عيدْ بل إنه 
  *** 
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 لم يعد الكالم لشفتين  
 صار همسًا  

 كان يمكن للحياة بأن تؤجل حفلها السنوي بتكريم الحزن أول الناجين وآخر الناجين من حرب القيامة  
 لم نعد نتسع لدمع أكثر  

 فصار حزننا بعينين يابستين وخدود مشققة 
 كل محاوالتنا ألن نزرع وردة في كومة رماد كانت محاوالت خائبة  

 من يزرع بركان 
 من سيجازف بأن يقلد غيمًة في عناق األمل  

 ويتسع لدخان أكثر وأكثر  
 ثم يغسل وجهه بماء المحبة يتثائب ويقول نجوت 

 ال تعترفي اآلن بالحب 
 ل زنبقة واعترافك أجمل ورود الدنيافالحرب تغتال ك

 قولي لقلبك بأن يكون مشتاًل لألمل 
 بوابة للفجر تأخر ليلها  

 معزوفة موسيقة ستختفي من حولها أصوات هذه البنادق لتبقى نقية صادحة  
 سينتهي كل شيء  

 سيهزم الوقت كل محاوالت البقاء لهذه الغيمة الكالحة  
 هذه الحرب  ستكون ابتسامتك أول إعالن إلنتهاء

  وآخر موعد مع الحزن 
 

 حسن عماد
 شاعر من سوريا 
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 وقصائد أخرى  َكَذَبت  

         
 . الّشاعر العراقي عمر الخفاجي78

 
 َكَذَبت  

 
 َكَذَبْت َوَروََّحَك َتَكذُّبٌ 

رُ  ا اَل َيَتَصوَّ  فاحببتك َحدًّ
يَّا اميرا  اذا َكنَّْت َبهِّ

ُد   َمَحبَُّتَك َحدَّ ُاْخُطرْ َتَتَجدَّ
ْشَق َمَلَكْتنِّي   فَِّيا ُاْلُه اْلعِّ

يَرةِّ َتْكذِّبُ  َك اْلَخطِّ  َوُكلُّ َماَلَمِّحِّ
 اذا َكنَّْت َتُظنُّنِّي َباقٍ 

 َفَكْيَف َتْقُتُل َقْلُبي اْلَحزِّيُن االوحد 
 اذيتني ايه اْلَعَسَل االخاذ 

لُ  يٍّ ك َمْيٌت َيَتَوسَّ  انأى بَِّنْفسِّ
 َكنَّْت َخبِّيًثا َفإِّنََّما اذا 

ََجلَِّك َيَتَعذَّبُ   انا َماَت َقْلبِّي ألِّ
 

 عمر الخفاجي 
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 يوم االربعين ..... 
 

نا   نهيم                     عليك     دائمًا   ابدا    حزينًا   لديك    عشقًا    بارواحِّ
 ليك  إ   يهفو   هادر    ك موٍج                    حبك   أبواب     على  نموُج  

 رأيتك ؟  إذا ما     بنا     فكيف                    الضوءُ   يغار عليه ضوٌء   أيا 
 ال عليك إ   الصالة   وقت    فال                     ظهرٍ  اذان     مثل    ووقتك 

 تسابق مالئكة الرحمن حتى اتتك                     نفسه   القرآن   هو   من   فيا 
 الوصول إليك    من تعذر   جفاًء                      وجوب زيارتك في العام دوماً 

 صالة لمن ال يصلي عليك      فال                     األحرار كيف بنا؟   قبلةَ    أيا
 تغفر   عندك  لمغفرة    و رجائي                    وذنبي اكبرٌ    محتارًا   اتيتك 

 أن ربك يعطي واكثر     شك فال                      أيا آله العشق كيف ملكتني؟ 
 يكبرُ    جنون    الحسين  فحب                       اتتنا  حبكم فريضة    إذ كان

 
 عمر الخفاجي  

 
يُر َعَلى ُخَطاِّكَ   َنسِّ

 
يُر  ْثُل  َبْعَدَك   ك َمْوَتى                   َوإِّنََّما    ُخَطاِّكَ  َعَلى    َنسِّ  اِّْجَوف  َنْخل   مِّ
يُر   َرْحبَِّك َتْزَحفُ  إَِّلى   َخْطَواُتَنا  َتَساَبَقْت                     الدَّْربِّ َوُكلََّما    َعَلى    َنسِّ

َهَداءِّ  ْبرِّ َوَسيِّّدِّ الشُّ  َعْصر ُنَهتُِّّف؟  بَِّنا ُدوَنَك فِّي ُكلُّ َكْيفَ                    فَِّيا ُاْلُه الصَّ
يَّة  َبة اْلَعَنة َعَلى ُبنِّّي ُأمِّّ ْد َعَلى  َلكِّنََّنا لِّاَلنَ                     َقاطِّ ْبٍح َيْنُزفُ   َلْم َنَتَعوَّ  ذِّ

َلَك  َجَّ  يُِّّد االحرار َوَتَعرُّفٌ َفَلْسَنا َعبِّيَد َوُاْنُت سَ                     َأَرَواًحا َنبِّيُع َوَنْفَتدِّي ألِّ
َما    اناجيك ْنَد   َدوَّ    َوَيُثوُر َوَيْذرِّفُ  ُيَغاُر   َلْيكَ   َ َوَدْمعِّيٌّ ع                    َربِّ  عِّ

 
 عمر الخفاجي 

 شاعر من العراق
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 ، والّرجاءقل هذاقصيدتان: 
 

         
اعر  وري الكردي مصطفى عليكولوحتان للشاعر مصطفى عليكو  الشَّ  الس 

 
 قل هذا 

 
 الخيام   بفيء   وارفاً   صرحًا   للحب  أقام                     مولده وعبث    هراء  من   سنين   بعد 
 الحمام  نوح   أم  خمائله   سندس  أوردته                     صبابةٍ    سحر  أم   عتراه ا  جهالًة  أتيه 

 
 األنام   لب   سلبت   ريم ٍ   ودالل   غنج أم                     ناعسةٍ    أعينٍ    لحاظ بسحر    أ افتتان 

 بالسهام  القلوب    سويداء   رمي    أجادت                     واجلةٍ    بنظرةٍ    خفرٍ   على   إليك  ترنو 
 

 التمام  بليلة   سنا بدرها من  بعضاً  حجبت                     الجبين قوس  على  ت تدلَّ   هيفاء وغرةٍ 
 جام أسر اللّ  يشكو   رابضٍ  مهٍر  كصهيل                      مهجتها لهاث    أسمع أكاد حين ألمسها

 
 وآكام  بفالة    نما  غضٍ    باٍن    نِّ صكغ                     ةٍ غير علّ  تميل حيث ما مال الهواء من

 أبواب الهيام  شرعت  ةٍ ثرَّ  من ميلةٍ  أنعم بها                     أنوثةٍ   و رهافةُ   ىً شذ  حيرى تقطر  ميلةٌ 
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 الغرام   شهد   ونل منه غتنم اف لك   فاليوم                     باالّص  لك   ما شاء القلب   هاأيُّ   أصبو
          نلت منه من وصال ومدام وعمرك عدد ما                     تدركه ال  خبيٍء قد   طي غيبٍ  فغدك 

 
 بي من ضرام  علها تروي ظمأي وتطفي ما                    أسقنيها مدامة  كأس اقي ها السَّ أيُّ  أال 
 المرامنلت  رضاب تغرها أسكرني وقد  إنما                     ثمالةٍ   من  بي   ما الندمان   أيها  أالَّ 

 بال اكمام    بثوب    وغدًا تحت الثرى أوارى                       بينكم جليس خالن وريان كأسٍ  اليوم 
 

 مصطفى عليكو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحة للفّنان والّشاعر مصطفى عليكو
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 جاء الرَّ 
 

 أداري شوقًا كوى الفؤاد
 وضاقت به أضلعي 

 أكاد  من فرط الحنين 
 ألقى الردى

 فأخادع النفس بزيف األماني 
 ولوال  مخافة مّعرةٍ 

 أن يقال:
 شّيب خلع الحياء صبابةً 

 لقلُت مقالة متيم ٍ 
 كأخي حمدان ٍ 

 )بال.  إني مشتاق وعندي لوعة ﴾ 
 ونثرت كنانة أسراري 

 شوقًا للحاظ حبيب طواه النوى 
 ستعرت نيران أشجاني اف

 باألمس كان 
 نورًا وسناً 

 وشهد ثغره شفاء أسقامي  
 واليوم دياره طللّ 

 وقحط مرابع وجفاف ماءِّ 
 نتظاري اطال التمحُل وّكل 

 كأخي دنف ٍ  فبتُّ 
 صريع الهوى 

 صطبار لوال  تأسيت بيعقوبٍ في اال 
 ما قطع الرجاء بلقاء يوسف ٍ 

 وقد جيء بقميص دم ٍ 
 وشهداء زور وأدمع 
 قاء فكيف ال أرجو اللِّ 

 وأطمح لوصالِّ 
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 أيها الالئمون معذرة أال. 
 لحبيس وجد ٍ 

 أناخت به ثقل النوائب 
 

 أال أيها الركبان 
 بلغوا  عني نيران الهوى 

 وقلة الصبر
 وفيض المدامع .

 
 مصطفى عليكو              

 شاعر وفنَّان تشكيلي سوري كردي مقيم في ألمانيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحة للفّنان والّشاعر مصطفى عليكو                                   
 
 



493 
 

 وقصائد أخرى  نيشان ضياء

 
ورّية ريم آل كلزلي 80  . الّشاعرة الس 

 
 ملَحَمتي الُكبرى 

 
 كاَن ُهناَك احتِّمالٌ 

 أْن أنَسى أْن أتنّفَس أحياًنا 
 من شّدةِّ الّدهشة ..

 ذلَك أّن الّتعّودَ 
 رِّ الّذهنّي الكئيب ِّ ُيصيُبني بالخدَ 

 كأّنه روتيُن حياة  
 وأنَت َكهذا العاَلمِّ عرٌض أخيرٌ 

 غيُر قابٍل للّتفسيرِّ 
 ُيؤججُّ الّدهَشَة في سؤاالتِّ القصيدةِّ 

..  يبّدُد أزمَة اإلجابات ِّ
 فيما اعتّدُت أن أصادَف االعتياَد،
 يَتسّكُع طويال على وْجَناتِّ الوْقتِّ 

 تعاَل نَتَنّكُر اآلن وَنحُضُر عروَضُه 
 فأنا على يقين أّن أّي َشيٍء ال دهَشَة فيه  

 مصيُرُه الّنسيان. 
 

 دْع الغَسَق يسقُط َفوقي  
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 في حينِّ العالُم مازال يكفهرُّ  
 مثَل َصقٍر َمشويٍّ  

ُب مشاعَر امرأٍة نزِّقةٍ   و َدعني أذوِّ
 في حبرِّ القصيدةِّ 

 في الَبدءِّ 
  جديدٍة  سأفّتُش عن لغةٍ 
 ألقول فيها أحبُّكَ 

 ح(..ي ..ا ، ُح ..)ب
 َهذان الَحرفان لم يُعودا َيكفيان 
 وإن بَدأتني بقولَِّك : أنتِّ الحبُّ 

 سأقوُل لَك : أنَت الّدهشةُ 
 شروقًا بعَد شروقٍ 
 وحياًة بعَد حياة.. 

 تسكُنني وحُدكَ 
 أتنّفُسك بعَد الموتِّ 

 قبَل الُبؤسِّ 
 بَعَفوّيتي  
 فيَك فكرَة االنهزامِّ وأرفض 

 أحتاُجَك بيَن َدفاتِّري وقصائِّدي 
 نقاءا كحروفِّ الّسالم 

 سأقوُل أحّبك 
 الَيوَم وغًدا وفي كّل عام  

 عنَدما يحُضُر الّربيُع في منَتَصفِّ الّشتاءِّ 
ُر ينابيُع األملِّ حّباً   وتنَفجِّ

 فتتقَِّن العصافيُر فّن الّطَيرانِّ 
 ويأوي الَفراُش إلى دفءِّ األحالمِّ 
 عّلمَتني أّن الحبَّ نوٌر في ذاتِّهِّ 

 فكنَت الّطْهَر وصّيرتني حَسناتِّ الَغرام 
 كالّنجومِّ في َصدرِّ الّليلِّ تودّد يطاُلها 

 الفرُح في حّبه ..فال تنام 
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 لنحلَِّق في السماءِّ كقصصِّ الحبِّ 
 التي َتْنمو بيَن واحاتِّ الّنخيلِّ 

 ثّم ننهاُل على المدينةِّ كالمطرِّ العزيز
 عيناَك تجيدانِّ اْحتِّضانِّي  

 كّلما طرْحُت سؤااًل ذكّياً 
 أنت يا إجابَة أعَندِّ األسئلةِّ على شفاهِّ األَنام 

 سأظلُّ أحبك  
 وإْن َبرِّئُت من شغفِّ المعرِّفةِّ 

 وصرُت ورَدًة يانعًة في حكايةِّ غرام 
 أنَت قصيَدتي اّلتي أوَقفُت لها العمَر هَبةً 

 سأموُت إْن تّوقفُت عن كتاَبتها
 كلُّ شيٍء داخلي أخضّر بها 

 وقد آَن للحبِّ أن ُيعتَِّقنا من قوانينِّ الجاذبّيةِّ 
 ويحّرَر فينا فتَنَة الّشهوات 

 سأحّبَك أيًضا عندما ال أقولُ 
 وأورَِّثَك رغَبتي العميَقةِّ بالّسالم 

 فلِّماذا التنتظرني حّتى أصُبَح رسولةً 
 فأهديَك حّبي على جناحِّ ملَحمةٍ 

 ذاتِّ عاٍم. في يوٍم هارٍب من 
 

 ريما آل كلزلي 
7-9-2022 
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 نيشان ضياء
 

 سأكّلُل شعاع الكلماتِّ بالمعاني 
 وأمنحها روًحا من صفصافي 

 وأعيُدها إليَك  
 فالذين مّروا بعَجلةٍ 

 جعلوها جسًدا من هذيان الّتراب 
نا   كانوا يسرقون الّسماَء من أرضِّ

 ليختبئوا خلَف المواويل 
 فيؤنسوا الّظالم على الّتالل

 بعض الكلماتِّ حشٌد من أجيادِّ الحياة 
 ُيربُِّك الوردَة في أخيَِّلةِّ الّنور 

 تعبُر جْسًرا يتذّكر مصابيح الّشوق 
 والورود الُحمر التي تَركها العّشاُق 

 عندما خَذَلهم الّرحيل 
 وكلماٌت إذا قيَلت  

 األلحاَن في الكماناتِّ ُتكّسر 
 وتضطرُم نيران المالحمِّ في الّسطور

 وأنَت سّيد المعاني واألغاني.
 مازلُت أَُعّد ماتبقى من ثمارِّ حكايتنا  

 هل كنَت َمعي حيَن قلُت : أحبَُّك؟ 
 هل كنَت أنَت تفتُح رؤاَك في َورَدتي 

 لُِّتسّطَرني قصيدة في حلم طويل ال يتقاعد 
 في ليل أو نهار.

 مْن فكفَك أسراَر الوجودِّ على دفَتري الّصغيرِّ يا 
 وياما ألَبْسُت غابتك مطري حتى انتشاء 

 األغصانُ  
ئَت إليّ   هل داَهَمك جيٌش مَن القلق حين جِّ

 و أنَت الذي يسكنَك قطيُع سنونوات 
 أليَس الضوُء خرافًة،
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 حيَن اليأتي منَك إَلي؟ 
 هو شرودَك بأبعد نقطٍة من َمصيري. 

 فاخبرني : 
 سأظّل مثل قارٍئ أخير  هل 

 تحملني كلماتك نحو معنى الوجود. 
 تصّور اآلن أّنَك  

 أهم رجل العام والتاريخ والريح 
 ووسادة اآلحالم 

 تحرُق أوراق أيلول الصفراء 
 وتأخذ مني ذبول أطراف الشعر 

 لئال أعيش بين طبقات الرخام 
 أو كالقطن في معطف قديم. 

 تعالْ 
 للسكن الَعين 

 الروح والضوء واليقين. يا سرب حمام 
 

 ريما آل كلزلي 
٢٠٢٢- ٩- ٢٤   

 
 إليَك 

 
 إليك ..

 يحاوُل قلبي جمع تفاصيلك الجميلة 
 صوَرك
 مخاوفك
 همسك
 غضبك 

 اعتقاداتك
 نظراتك إليّ 

 ألعيد تكوينك على طريقتي 
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 لوحة كوالج 
 على مرأًى من هذا السطوع 
 اقتَرَب دمي إلى حاّفةِّ ليلتكَ 

 مبللة تعثرنا بقصيدة 
 احتضناها 

 وخلعُت هذه األرض 
 ألرتديَك نوًرا  

 ُيضيُء حول خصري 
 يالحُق ظّلي 

 فأركَن إلى سمائي 
 وأكتَب عنك..

 ثقيــلٌة هــذه األيام  
 تترنحُّ موسيقا حزينٌة  

 وحيدًا أراك... 
 تقرع على النوافذ 

 ال أملك بجعبتي مايواسيك 
 وحروفي تتهاوى أمامك 

 يندمل...كجرح يأبى أن 
 كنَت في عيني بطل المستحيل

 نجم العطايا  
 رجل اللقاء في زمن الرحيل
 شغٌف صامٌت تحت الرماد 

 كل حروفي مشتقة من اسمك
 أتوه بك وأنَت بين اضلعك 

 نحن لسنا سوى  
 متر مكعب من الدموع  

 في مهب السنابل..
 الحّب مناورة خطيرٌةمعك 

 يوما سأنسى جسدي لديك
 روحك مقابله وأخطُف 
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 فتشتعَل األبدية 
 وتكون حياة. 

 
 ريما آل كلزلي 

٢٠٢٢- ٩- ١٤ 
 

 شمال العاطفة
 

 لّليلِّ وجُه رجٍل وقورٍ  ُملتحٍ 
 حزيٌن ُيسّبح كثيراً 

 يرقُب الُخطى يعّد األنفاَس 
 يعرُف هوَس العاشقين 

     يخّبئ دموعه كّلما انتصف
 أعياُه الهدوء المرفرف 

 شفتِّهِّ ُيحاول أن يضغط على 
 ليبتسَم لي وكأني طفلة 

 ُيسمعني كلماٍت بريقها كالّنجومِّ 
 يرُش َعلّي ذّراٍت ملونةٍ 

 يرسم على عبائتهِّ وجهكَ 
 فأبتسم 
 *** 

 للّصبح مالمُح طفلٍة عذبةٍ 
 غّضٍة .. بريئٍة .. َتْنُشُد ُدنًى ملونةً 

 تالحُق الفراَش .. تقطُف الزهورَ 
 يسحُرها صوُت العصافيرِّ 

 إلى ركن الجمال تأوي 
 والشمُس تغمُر الّطريقَ 

 والضوضاَء 
 والحالمون يصخبون  

 في الّظاللِّ 
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 تقف هناك بُطهر ورقةٍ 
 تذّكره بنقائها 

 فيبتسم 
 *** 

 الليل ؛ من هنا كنُت أرى الفجر
 الصبح؛ وهنا كان يحتفُل أّول أشعة الشمس

 وينشدان مًعا 
 الحّب ..كالحقيقةِّ بوجٍه واحدٍ 

 أرواٍح مألى بالمجرات ينبُت في 
 

 ريما آل كلزلي 
 

رفة الحمقى   الثرثرة حِّ
 

 كنُت أفّكر فعلّيا أن أرسَم دهشةً 
 في عيَني الوقتِّ 

 و أتحدُث عن بستاٍن زهور 
 تحضُنُه أذرعُة الّصباحِّ 

 ليعانَق الشمَس 
 تحت سماءِّ المحّبة 

 وفّكرُت كذلك أن أرسم معنىً 
 أقصُد .. ضحكات نهاٍر عاشقٍ 

 فتوّشحت أصابعي باالرتباك 
 و رسمُت هالًة باستدارة المدى 
 تحّن إلى ُطفولةِّ زهرٍة َخجلى  

 قلُبها شّفافٌ 
رٌة كعطٍر بْكر   نضِّ

 وَكم فّكرُت أن أجعل للذاكرة قلًبا
 وللحّب أجنحةً 

 لكن،
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 ليس ثمة ما يستحّق  
 ليتّصل الحلُم بالبراءةِّ 

 ال مزيَد من الّتفكيرِّ بالحبّ 
 اإللهي في البيت 

 فهو سوف يذهبُ 
 إلى نسجِّ الّنجومِّ 

 طوًقا لرأسِّ القصائد  
 وُكلُّ الّناسِّ سيرونُه ينحني 

 والّنجوم البيضاء ستتكّلُم بمديحه
 سأربُت على الفكرة قبل  

 أن يتالشى موسم العاطفة 
 و أعترف

 أّنني لم أُعْد أهوى الكتابَة عن العشق  
رفَة له.. رفة من ال حِّ  فقد صار حِّ

 
 كلزلي  ريما آل

٢٠٢٢-١٠- ١٣ 
 

 في تخوم البكاء
 

 أهَو ثقُل الّصمتِّ في ُحضن التخومِّ 
 أْم أّنه وجُه الحقيقةِّ 

 أغلقت عيني كي الترى الّدموع 
 خلف الحكايا الرمادية 

 وقت ارتخاء الظّل في أعُينِّ المرايا 
 أنا بنُت العاصفة  

ةِّ فؤاد السنين   تحملني الريح رافلًة في ُلجَّ
 محّملًة بالشغف والندى 
 وقلبي سنونوة بيضاء  

 تحّط على َكتِّفِّ الغروبِّ 
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 لكّل شيٍء هيبته إاًل الغضب والرحيل
 فهو محُض هراء 

 ثمة أفكار تزيح الجبال 
 غيَر أن بريق العدل وحده اليكفي 
 سيظلُّ كضوٍء بعيد لسفينٍة غاربة 

 لى الضياءِّ تخوَمهُ وإن فررنا إ
 كل شيء فاٍن حتى الظالم 

 من يعيُد لقصيدٍة صامتة ضياؤها 
 حين يطَبُق الفراُغ على  

 قلب سنونوة بيضاء؟ 
 سيتفّسخ كل شيء وتنثره الرياح رمادًا أبيَض 

 ماعدا الروح كل شيٍء قابل للفناء 
 كل شيٍء هباء

 وإذا ماَجْت زوارُق الحنين 
 هاَمْت تحتها حبال الصوت 

 رَجم الظمُأ أغاٍن َندّية لُيتَ 
 حيث الينتمي الضياء لنسلِّ األسود 

 فُأغمض عينّي المدى
 واستوطن قصيدتي بمنتهى الّصمت 

 وأسأل سؤااًل شفاًفا
 هل يبكي في نصوصهم الشعراء ؟ 

 
 ريما آل كلزلي 
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 وقصائد أخرى   أفاتار
 

         
و 81 اعرة الس   سوزان إبراهيمية ر . الشَّ

 
 أفاتار

 
 هذهِّ مرآةٌ وأنتِّ مجرُد "مانيكان" تلّفُق امرأًة  

 هذه مرآةٌ وأنتِّ فكرٌة مخمورٌة في صحٍو ناقصٍ 
 حلُم عقٍل ليَس أنتِّ إن أردتِّ الدقة. 

 كخطأ بريٍء، أو كخطأ غبيٍّ 
 ترمميَن لحظًة طويلًة من "حطامِّ االنفراد"! 

 عبثًا ُتسّرعيَن الموعَد النهائَي للمستقبل 
 عبثًا تتملقيَن القدَر وهو يقدُم أسوَأ ما لديهِّ على قائمةِّ هذا المساء!

 هذه مرآةٌ وأنتِّ مجرُد مانيكان!
         2 

 في مملكةِّ التفاصيلِّ الُمشوِّهة تعيشيَن اللعبَة  
 تخترعيَن نسخًا كثيرًة للواقع، 

 وب"الريموت كونترول" تضبطيَن زاويَة االلتفاف  
 مطمورًة تحَت أصابعِّ الكارثةِّ 

 تجتهديَن لإلمساكِّ بحياٍة تشبُه جرادًة غيَر ضارةٍ 
 تباركيَن المدَن التي تُنجُب المجانيَن، 

 وثمَة جرٌس في قلبكِّ يّرن. 
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       3  
 هذه مرآةٌ وأنتِّ فتٌق بين الوهمِّ واالنعكاس  

  ُمحتشدًا باألرشيفِّ تؤّلفيَن واقعاً 
 بسيناريوهاٍت، ديكوراٍت، نسخِّ أفالٍم، ساليداٍت، 

 مخلوقاٍت ُمجَهَضٍة، شظايا حقائق  
 إعالناٍت، إشاعاٍت، انطباعاٍت زائفٍة لتضليلِّ اآلخر.

، فيلمًا افتراضيًا، متغيرًا،    تصنعيَن فيلمَك الخاصَّ
 فأَي فكرٍة ضاّلٍة تمتلكين! 

 مجرد صورٍة.صمٌت، ثم صوٌت، ثم أنتِّ  
       4 

 كأنَّ الفراَغ نعيٌم ُيحبُط رغبتكِّ في إشغاله
 كأّنكِّ الُمعّلقُة بسياجِّ الجحيمِّ.

، غيَر قابلٍة لألذى   أتريديَن حياًة مضادًة للزالزلِّ
 وفي دمكِّ زمٌن متحرٌك ظلُُّه واقٌف؟!  

 5 
 في مقرِّ االحتماالتِّ تديريَن وكالًة لغوثِّ 

، الراغبيَن بشراءِّ الحظِّ   من بائعي الغيبِّ
 مبرمجي الخساراتِّ كخياٍر حتمي. 

 أماَم عرٍض مغٍر لشراءِّ قطعٍة مزّورٍة من المستقبل 
 !  ما خياراُت عمالئِّكِّ

 هل تقترحيَن الركَض، أم الحزَن،
 أم شراَء الموتِّ من عياداتِّ القتلِّ الرحيمِّ؟ 

 ،  الحرُب أيضًا طريقٌة مثاليٌة للعيشِّ على جهلِّ القطيعِّ
 فهل لكِّ قداسُة المعتصميَن بحبلِّ الدمِّ إلحداثِّ فتنٍة  

 وأنتِّ مجرُد مانيكان! 
        6 

 ،  في استديو القديرِّ نسخٌة أصليٌة منكِّ
 خارَجُه أنتِّ ال أحد،  

 مجرُد امرأٍة مَلّفقٍة تفوُح منها رائحُة نهٍر، وحريٌة مفرطة. 
 كمعتوٍه غيرِّ متناغٍم مع العالمِّ، 
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 فٍة تحاوليَن تأجيَل الحقيقة!وبحركٍة مسرحيٍة سخي
 أنتِّ المؤقتُة،

 هذهِّ مرآةٌ وأنتِّ بخاُر ماء. 
    7 

 في خزانةِّ التقّمصِّ ترّتبيَن الحيواتِّ كفساتينِّ الحكاية  
 ينتهي الفيلُم، وال تعبريَن فخَّ الثنائياتِّ 

 حّواؤكِّ عاصيٌة، وآَدُمكِّ عبدٌ 
 وأنتِّ محاَولٌة أخرى فاشلة. 

   8 
. في حاويةِّ الذاكرةِّ   عشاٌق ُيدركوَن خطَر االنحناءِّ خارَج شرفتِّكِّ
 العّشاُق انعكاٌس، 

 قصُص الحبِّ المبهرُة انعكاٌس، 
 أنتِّ انعكاٌس، 

 و"المستقبُل لم يعْد يسكُن في هذا العنوان"
 هذهِّ مرآةٌ وأنتِّ مجرُد أفاتار. 

 
 (2022يوليو - )تموز

 سوزان ابراهيم 
 

 الفلسفة. تجسد فكرة أو فلسفة.*أفاتار: تجسد اآللهة في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



506 
 

 أسوُدها ليَس طريقا
 
1 

 المعّدلون جينيًا في مختبراتِّ الحربِّ 
 تخّففوا من الوزنِّ الزائد الُمكلِّفِّ في المطارات 

 ثّمَ حملوا القبيلَة في حقائَب دبلوماسية،  
 المعّدلون جينيًا البارعون بهندسةِّ الطوائف.

2 
 ئرَة لتهبَط محّملًة بحقائبِّ الغرقى والمقتولين وأنتِّ امرأةٌ صعدتِّ الطا

 امرأةٌ كّسرْت قلَبها لترصَف الطريق، 
َذ حديثًا.   َوَفاَتها أن تتعلَم كيَف تعيُش عند نقطةِّ الصفرِّ كسكيٍن ُشحِّ

 نقطُة الصفر البتوُل، 
 المقبرُة العظمى،  

وهويمنُحنا متعَة االحتماالتِّ على رقعةِّ شطرنجٍ   صمُت للا ِّ
 أبيُضها ليَس ملجأً 

 أسوُدها ليَس طريقًا. 
 كش ملك.

3 
 من هواياتِّكِّ الخطرةِّ البحُث عن حياٍة مجهولٍة. 

 * Ouseباكرًا على ضفةِّ نهرِّ 
 تتأمليَن الجنوَن الكامَن تحَت قشرةِّ العالم، 

، وهذا الذي تحَت قدميكِّ مقبرةٌ   هذا حارُس الحربِّ
 وكاَن هنا َكوطن.

 كش ملك.
4 

 ْي حرٍب يشبُه نظارةً الحياُة على طرف
 ال تطابَق في الرؤيةِّ بين عدستيها 
بنا بَحَوٍل مصيريٍّ مثير!   هكذا ُأصِّ
 ُمضارُِّعنا جارٌح كزجاجٍة مكسورة. 

 سوف نذهُب جميعًا إلى الجنةِّ في الصباحِّ الباكر 
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 حيُث النوافُذ نيئٌة ومقيتٌة كلحمِّ القتلى. 
 انتهتِّ الحربُ 

 لكنَّ للَا لم يعْد منها سالمًا.
5 

 ذهُنكِّاآلَن هناَك بعيدًا قبَل الحرب،  
 ُتصغيَن لألغنياتِّ القديمةِّ 

 رتٌم شرقيٌّ عميٌق كاألفيونِّ الرحيمِّ 
 يشبُه الوصوَل إلى نهايةِّ العالم

 أو كمن أُعطَي لقاحًا بمادٍة سامٍة وعذبة. 
 حين يكفُّ الموتى عن مالحقتي  

 سأصغي لألغنياتِّ القديمةِّ مرًة أخرى 
 وحيَن تنتهي الحرُب سأصبُح رومانسيًة  

 فقط حيَن تنتهي الحرب! 
 كش ملك.

6 
 كيَف لم تنتبهي أّنكِّ مربُع شطرنٍج أسوُد!

 امرأةٌ ُمغلقٌة،ُمعّلقةٌ 
رٍف،   امرأةٌ مشغولٌة من حاضٍر صِّ

 وكما لو أنك تمّدين يدكِّ وُتطفئيَن الغَد،
 تدركين أن الماضي غيُر موجودٍ 
 كما لو أنكِّ تقفزين على الرقعة: 
 أسود، أبيض، أسود، أبيض....  

 فقط تابعي هذا الموَت.
 كش ملك

7 
 ُمسرَنمًة، تمشيَن في الممر الطويل
 تقّلبيَن المفاتيَح الثقيلَة في حقيبتكِّ 

 لم تصّدقي ما وعدتكِّ به البيوُت القديمة،
 لم تصّدقي الصوَر الفوتوغرافيَة القديمة، 

،لم تعترفي أنَّ    الحنيَنقّناٌص ليليٌّ
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 وأنَّكِّتصليَنحيَنينتهي المفعوُل المسّكُن لألمكنة! 
 أنتِّ المرأةُ التي كّسرْت قلبها...

 كش ملك.
8 

 في هذيانِّ النومِّ أو هذيانِّ الوجدِّ تعشقيَن صدَقكِّ 
 لغَتكِّ البسيطةَ 

 هيأَتكِّ الموحيَةكْم أنتِّ خاسرةٌ 
 سينمائي إلى فيلٍم  وكما لو أنكِّ تنتمينَ 

 كما لو أنكِّ ممثلٌة بديلٌة تنفُذ المشاهَد الخطرَة دون تعليماتٍ 
 كما لو أنكِّ الشاهُد الملُك في قضيٍة خاسرةٍ 

 ال يخرُج منها سالمًا وال يعود العالم كما كان. 
 تعترفيَن:ال شيَء تعجُز حقيبُة امرأٍة عن احتوائهِّ، 

 حتى الحرب!
9 

 بيننا ضجيٌج يزفُر زبَد البحر 
 غيُر ممسوٍس، خدٌر يمتُد حتى العدم وقٌت 

 بيننا شوارٌع ال تسيُر، وال تتوقُف عن الحركةِّ. 
 حين يخلو ُمضارُِّعنا من السرعةِّ الالزمةِّللتعويض عّما فقدنا

 أسكُب الوقَت في الساعةِّ المتوقفةِّ بهدوءِّ انتحاريٍّ 
 ثم يصيُر العالُم أبيض.

 كش ملك.
10 

 يتكرُر: في التحقيقِّ في قضيٍة خاسرٍة سؤالٌ 
؟  كيَف تجيديَن كسَر هذا الصمتِّ

 عليَّ أن أقوَل كلَّ ما ال يقولُهالقتلى! -
 الصمُت مقصورٌة خانقٌة، 
 الوقُت مقصورٌة خانقٌة، 
 األسماُء مقصورٌة خانقةٌ 

 البّد من قتلِّ األسماءِّ للتخلصِّ من ذاكراتِّها. 
 كش ملك.



509 
 

11 
 للعيشِّ على رقعةِّ شطرنٍجأسوُدها فارٌغ وأبيُضها هروٌب  

 "تنازلنا عن حقِّنا في البقاءِّ أحياًء في ذاكرةِّ ما لم يعد موجودًا." 
 وألنَك أردَت الحياَة اخترعُتك!
 لم تكن حقيقيًا، أنا اخترعتك.

12 
 لم يعدِّ االعتذاُر أحَد مسّلماتي

 الُموصدةِّ،  وعلى غرارِّ كائٍن راسٍخ في فلسفةِّ األبوابِّ 
 أرقامِّ الشققِّ المتتاليةِّ بال نهايٍة، 

الفارغةِّ،    المصاعدِّ
 والمدينةِّ التي ُبتَِّرْت أقداُمها،  

 كان البدَّ من العيشِّ على رقعةِّ شطرنجٍ 
 أسوُدها قبٌر وأبيُضها نسيان. 

 كش ملك.
 

 سوزان ابراهيم 
 

 حيث غرقت فرجينيا وولف.  Ouse*نهر 
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 الموت  
 

 عالماتِّهِّ الفارقةِّ أن ُيولَد معنا: من 
 الموُت كائٌن صبوٌر يجمُع ما يتساقُط منا.  

 أحيانًا يأتي خاطفاً 
 ال َتْخَش شيئاً 

 سيكوُن مناسبًا تمامًا لمقاسكَ 
 فهَو خياٌط ماهٌر.  
 أحيانًا َيُكوُن بطيئاً 

 كأن تفتَح صندوَق البريد وتجَد ذاكرتَك  
 حّيًة تعضُّ أبهرَك!

 وُن الموُت أعمى  وأحيانًا َيكُ 
 فال تنتظرهُ 

 ...بل اذهْب إليهِّ. 
 صباحًا اّتصلُت بالموتِّ وسألُت عن مفقوٍد:

 إِّْذ حيَن نهضُت لم أعثْر على دمي!
 

 سوزان إبراهيم 
 الّسويد في شاعرة سورّية مقيمة 
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 سحُر العيونِّ وقصائد أخرى ومقاطع شعرّية 

         
 العراقية الكردية أمل بوتاني . الّشاعرة 82

 
 عيون نرصدها  

 تتابعنا 
 وعيون نتابعها  
 وإن غفلْت عنا 

 سهاُم الحبِّ تهجمُ 
 وتصيُب القلبَ 

 رغما  او رغبة منا 
 أيُّها الحبيُب ابتعدْ 
 سهاُمَك ال ُتخطئ 
 هي بالّروح تصيبنا 

 نظراُتَك ناعسٌة ساحرةٌ 
 ُتسكُرنا 

 وصوُتك كصهيلِّ الخيلِّ 
َعنا يلهُب   مسامِّ

 كلماُتَك مبطَّنٌة بالعشقِّ 
 المغلَّفِّ بقطعةِّ حلوى 

 هي تسعُدنا  
 

 أمل بوتاني 
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 عادة لحظات من السَّ 
                          

 منِّ الزَّ  ي بكفِّّ وضعت كفِّ 
 عادةخلتها هي السّ 

 من ومضى غادرني الزَّ 
 انسابت دموعي حزناً 

 الوسادة  فأغرقتِّ 
 انقسم القلب نصفين 

 مكسور نصف 
 ونصف مسحور عاجزٌ 

 فأين هي اإلرادة؟ 
 هل الحب شغف؟

 م لحظات تتسارع بنا أ
 كالبرق بطقوس 

 نعشقها  
 نهيم بها تسحرنا  

 ها عبادة نتبعها كأنّ 
 يا صاحبي ال تلمني 
 فمن منا يكون قادراً 

 الحبِّ  على مصارعةِّ 
   وجراحٍ  دون عذابٍ 
 لينال مراده 

 
 أمل بوتاني 
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 وقت ضائع 
 

 من الوقت  یتسألني کم مضال 
 اعات حسب السّ أعد أ لم  نيفمنذ أن غادرتَ 

 المسافات  لبعدِّ  وال أهتمُّ 
 أم تحسبني من األموات  نا أحياألم أعد انتبه هل 

 ي  منِّّ  قائق بغفلةٍ واني والدَّ الثَّ  تمرُّ 
 تناديني تمنعني اآلهات 

 أو ال تعود  ن تعودَ أني يهمُّ  دْ لم يعُ 
 هات والوعود رَّ قوال التّ أ فقد مللتُ 

 ما تشاءُ  افعل بنفسكَ 
 كرياتالذّ  بحلوِّ  يسعدُ  ب يّ ودع قلبي الطَّ 

 
  بوتاني أمل

 
 ذكريات 

 
 ة سارّ  ر يأجدها غ..  استرجع ذكرياتي معك

 عليَك مروَر الكرامِّ  مرُّ أ
 ةِّ قد أحسبَك من المارَّ  
 ؟  ني  بالغرورِّ تتهمُ  أ

 ة المجرّ  ك في آخرِّ نَّ أ لوتتخيّ 
 عتني فال تتباكى  ضيّ  ن، إأنا  كوكب 

 َك الحسرة َقَتلتْ  وإن
 جراحي بعيداً  ُألملم

 لف مرة أمن الزَّ  يداويها
   ٍ يامي دون ألم أ  ستمضي
 ة عن المسرّ  سأبحثُ 

 
 بوتاني  أمل
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 مقطعان شعرّيان
 

   اةيفي الح
 ة مرّ  ب يقد نص

 ة مرّ  ب يونخ
 لکن في الحبِّ 

 ةذا خسرنا مرّ إ
 ة مرّ  لفَ أ سنندمُ 
  *** 

 عينيَّ أغمضت 
 فأحببتىك  كثيرًا  كثيراً 

 فتحت عينيَّ 
 نسيتك كثيرًا  كثيراً 

 حالم الحلوةهكذا هي األ
 كالبرقِّ  تمضي  بسرعة 

 سرقتني منك مشاغل الحياة 
 معة لم تترك لنا سوى الدَّ 

 *** 
 کل سعادتي  إليكَ 
 ي األلم ن منِّّ تمکَّ  فقد  خذها

 قاءِّ الشَّ  ثوبَ  وارتديتُ 
 کل سعادتي  كَ ليإ

 زائفٌة خذها  هي
 العطاءِّ  على د قلبيتعوَّ  فقد 
 سعادتي  كلُّ  كَ حبُّ 

 ونسعد  نحيا هُ وحدَ  بالحبِّ 
 هو الفناءُ   هابُ يغ
 

 أمل يوتاني 
 شاعرة وكاتبة عراقّية كردّية 



515 
 

 مقاطع شعرّية حكايتنا و 

         
ورّية شادية األتاسي . 83 اعرة والكاتبة الس   الشَّ

 
 .. حكايتنا

 
 حكايتنا 

 هذا الحوار..هي 
 الحوار هو الذي يكتبنا 

 حوار ممتع 
 بال صوت..

 في كل حرف منه رجفة 
 وتحت كل نقطة شغف 

 وعند إشارة االستفهام يتوقف الزمان..
 حكايتنا ال تشبه الحكايات..

 نمسح حوارنا المكهرب باألشواق..  
 نرميه باستهانة في سلة المهمالت 

 ونبكي..  
 طفالن نحن..  

 للكبار فقط..نلعب بحكاية هي 
 نلعبها ببراءة الصغار..

 ال ندري كيف نلعب 
 أين نختبئ 

 وأي الطرق نختار
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 لنعيش شغف الحرف األخضر ورجفة القلب الغض 
 لنفتح حقوال واسعة المدى 

 لحكاية 
 ال تملك من مقومات الحكاية 

 إال الخيال..
 ليس فيها فصول وال حدث وال عنوان 

 ونقول بحنان..
 التاريخ ونكتب على بابه اسمينا ربما ندخل 

 ومن بعدنا الطوفان..
 حكايتنا 

 أبحث عنك…  
 على أرصفة القطارات العابرة 

 ترحل القطارات جميعا، وأبقى أنا والرصيف نتفرج 
 أبحث عن وجه أمي وأبي  

 عن بيتنا… 
 عن مدرستي… 
 وأيام خوال…

 أبحث عن طفلة مشاكسة تشبهني  
 تركتها يوما وكبرت 

 تكبر. وهي لم 
 أبحث عن وردة دوار الشمس… 

 أقسمت وأنت تدسها في خصالت شعري األسود الطويل…
 إنها أكبر وردة يهديها عاشق لمحبوبته 

 أبحث عن صباحات األعياد 
 عن ارتعاشة قلبي لتكبيرات المساجد 

 ونواقيس الكنائس… 
 عن ثوبي األزرق، المكشكش و المهفهف 

 عن شرائط شعري 
 عن الجمعات واللمات .

 حكايتنا … 



517 
 

 أنتظر ضوءا يعبر النفق 
 ففي دروس المعلمة الفرنسية األنيقة 

 وفي النظرة الغائمة لنادل المقهى اللعين 
 وفي وجوه المارة المفعمة بالحياة 

 المتخمة باألمان 
 أدرك تماما أنني هنا بال وطن 

 وفي الطقوس المريبة التي ترافق أخبار القنوات الفضائية 
 المحللين والمطبلين والمزمرين ورداءة التحاليل وغباء 

 يمزقون الوطن أو يجمعونه/ كيفما يرغبون. 
 أدرك أكثر إننا قد ضيعنا الوطن 

 وامراء الحرب هناك، يقرعون الطبول، في كل زاوية يترصدون ينادون بالويل والثبور
 يقايضون الحياة كاذبون 

 وغلمان  بحور عين
 وأنهار من خمر وعسل 

 النور من حوافي الصباح و يترقبون انبالج 
 ليطفئوا . 

 ومثل طفلة نسيْت أن تكبر 
 أتكوم بين ذراعيك 

 وأسألك أن تطبطب على كتفي
 وتمسح الليل عن شعري 

 وأطفئ النور 
 وأحلم …

 *** 
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 الزر الذي كان  باألمس صغيرًا 
 

 الزر الذي كان  باألمس صغيراً 
 تفتق… 

 بقدرة الخالق األزلية  
 وية  عن وردة حمراء  مغ

 عجبًا…  
 هل أحد رأى  أميرة بهية 

 تتبثق…   
 من عمق التراب   

 بكامل الحرية  
 تحت  غيم الخريف الرخية؟  

 وهجها الحارق 
 كما الحب يغوي 

 فيسري الوجد في أعطافي بحنية  
 وأعيش  معها فتنة االنجذابة األولية 

 أقرأ كل التعويذات التي أعرف  
 أهز عصاي السحرية  

 لتبقى…  
 تمنحني لذة االستمتاع بوجودها  

 على افريز شباكي  الصغير 
 وفي قلبي … 

 وأخون معها  كذبة  العمر الغبية  
***     
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 ليبقى الحب قويا 
 واللقاء متاحا 

 نحتاج الى شارع ومقهى وكتاب وموسيقى... 
 نحتاج الى وطن  

 وحرية... 
 وكساق  البامبو 

 سينمو قويا كرمح 
 رشيقا  كخيزرانة 

 يتنفس في الماء والهواء
 ويكبر في كل أرض  

  وال يخون...
  *** 

 ينهمر الشوق على قلبي 
 كما ينهمر المطر على تلك المدينة   

 ومابال ذلك العصفور المشاغب 
 اليكف على أن ينقر على شباكي 

 يراودني… 
 يغويني…  

 يزقزق  في  قلبي
 المشكلة… 

 كلماتي التسري بها الروح أن 
 وحروفي،ال تشرق  فيها  الحياة 

 فال شغف، وال جنية  حلم، وال عصا سحرية       
 اال اذا غرد على شباكي، ذاك العصفور الشجي     

 المشكلة أنه حزين  
 نسي  كيف يزقزق …

  *** 
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 إلى  من هم على أهبة الرحيل بعيدًا…  
 

 اشتاقت لك الكلمات  
 ماذنبي … 

 في كل حرف منها  نصبت  لي فخا 
 وبين كل إشارة تعجب واستفهام 

 زرعت  لي حقول ألغام  
 ال تغضب كثيرا  … 

 إن لم أتقن بعد  لعبة االختفاء 
 وال تتهمني  كثيرا  …  

 فأنا بريئة من تهمة االشتياق 
 وال تسألني كثيرا … 

 فطقس الروح غائم جدا 
 بالغياب ينذر 
  *** 

 التخيفني 
 والترهبني 

 بضجيجك  
 تسلل إلى روحي برفق 

 وهّز قلبي الحزين بارتعاشة جنح فراشة حيرى 
 ماحيلتي!

   وأنت ستبقى به طويالً 
  *** 

 
 شاديا أتاسي 

 شاعرة وكاتبة من سوريا 
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 أمـي و أنا امرأة قصيدتان: 

       
ورّية أديبة عبدو . 84  عطّية الّشاعرة الس 

 
 أنا امرأة 

 
 أنا امرأة  

 ولسُت ككلِّّ النِّّساءِّ الَّذين مّروا من هنا  
َك طفلة    فأنا بنبضِّ

 وبحبَِّك مراهقة متمّردة  
 وبعشقَك عاشقة سكرى  

 وبدفءِّ لمساتَِّك حبيبة أبدّية  
  *** 

 فاكتبني حنينيًا  
 اكتبني آهات شوٍق  

 بعثْر بقايا حرفي وأنيني  
 امسْح دمعي 

 والبسني ربيعًا دائمًا ..
 

 أديبة عبدو عطّية 
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 أمـي 
 

 لوان بعيدك بتخضر األ
 يا همسة حب ..

 يا موجة حنان 
 عيونك بسمة آمالي 
 وقلبك نبع أحالمي 

 وموطن فرحي وأمالي 
 انت السما 
 انت الوطن 

 انت جنتي الموعودة
 وبستان فرحي وآمالي  

 أنت النجمة بسمائي 
 وقمري بعتمة ليالي ..

 نبضي من أعماقي ..من 
 بحبـك..

 بضْلني دور بالسما عنك 
 وعن صوتك وضحكتك.. 

 امي... بحبك... 
 بحبك وين ماكنت...

 وعند أقدامك باركع وبصلي 
 يا أمي بحبك... بحبـــك...

 بحبك...
 "هذيان اليقظة" 

 
 أديبة عبدو عطية 

 مقيمة في استراليا ايمن سور شاعرة 
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 وقصائد أخرى  امرأة
 

         
ورّية 85  د صفاء علي محمّ . الّشاعرة الس 

 
 امرأة

 
 أنا امرأة ال أكثر وال أقل

 ال أجيد الشعر
 فقط أطهو مفرداتي بالصبر 

 قبل أن يقددها الملح  
 فال تعود تقوى على مضغها بنات أفكاري اليتامى 

 ألمع بالدمع أرضية حلمي لتعبرها السماء 
 بقوسها الذي أحب 

 وألني ال أجيد الغناء
 سكنت حنجرة أمي ألهدهد لصبي الليل 

 سلم القصيدة 
 ألني ال أجيد الرقص وحدي 
 أسلم كل ليلة للريح خصري 

 وأدور على وتر الرباب 
 أرسم براري روحي البعيدة 

 وأنا أم لقصيدة
 أنجبتها بعد عقم طويل بنبوءة ما

 من خمر نبي 
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 أنا امرأة من حبر سري 
 المعنى كلما سبرت اغواري كشفت آللئ 

 درة ال يقربها منك إال العمق
 أنا امرأة ال أكثر وال أقل

 
 صفاء علي محمد 

 
 ال شيء سوى أني 

 
 ال شيء سوى أني 

 أكابر كمحبرة اندلقت في وجه الخيبة 
 بداًل من أن أجف 

 حرفت مسرى الدمع قليالً 
 كي ال تروني مبللة بين السطور 

 يتمطى حزني وال يغفو 
 كظل يرفع شمسه 

 واقفاً  يرسم النهار
 على ليلين من تعب 

 يدحرج ألمي كرة ال تهدأ 
 كم أرقني وجهك الذي ال ينضب 

 ماسي المعنى 
 أدنو تأخذني الدهشة بسحر البريق 

 أرتدي ظلك القاسي ارتباكاً 
 خوفي الذي كنت 

 منه أخاف 
 هل حقًا أنت أنت فقط 

 أم أفكاري أصابها فصام الرؤيا 
 كيف أخبرهم بأني وقعت في حب إله

 يسكنني 
 له رائحة عشبك



525 
 

 يرى بأم عيني 
 ماال تراه 

 أبعد من كذبة الحياة 
 يدلني في الغبش 

 زهر الطريق 
 

 صفاء علي محمد 
 

 ال تنبض لغير الحب
 

 الباب الذي يأتيك منه الحب 
 دعه مفتوحًا لرياح الجنون من جهة القلب 

 أن تموت بصعقة حب 
 خير من أن تحيا وحيدًا متجمدًا بكبرياء العقل 

 ك كالجنون سأدعو 
 حين تفرغ شوارع رأسي من كل أحد 
 أخرج ملء صمتي أشغلك إلى األبد 

 الموسيقا قمرة التحليق والشغف ربان ماهر 
 سأعب ما تيسر من أغنياتك المفضلة

 الممزوجة بخمر اللقاء
 وأراقص جنيات الشعر المستحمة  بدخانك 

 الصاعد إلى فضاءات الوحي
 الخلقكن إلهًا يعيد ترميم صلصال 

 ليزخرف زوايا الوقت ويسجد للعناق 
 نسيم بخورك

 كن مطرًا يستبيح أوان الورد في عروق اللحظة 
 يبقيك في خوابيها مسكًا يعتق الغياب 

 ليعطر الزمن باليقين يحرق خيط المسافة 
 ويبلل ظمأ النبضات بندى يعزفه
 إيقاع حضورك الراعف بالشوق 
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 أعد نشوة األلوان لقوس الحب 
 المنسرب من غيمة قلبي 

 واعشق  حتى يشيخ الصمت 
 وينحني ظهر الوقت 
 وتبدأ عقاربه الهذيان 
 ال تنبض لغير الحب 

 أيها اإلنسان المصلوب بصراخ الكلمات 
 

 صفاء علي محمد 
 

 لعبة الحب
 

  كم مرة ُتهنا في زواريبِّ األغنية؛
 حين تعّرت الموسيقا من كعبها العالي،

 الرغبةِّ.. ورقصْت حافيَة 
 بال ساقين.. 

 حّلقت بي المالئكُة بأجنحتها 
 دار وقتك الغجري ولّف بألوانه 

 خالخَل النبضات، 
 وطّوق جسدي بأساور الفردوس

 من أعلى ينابيع القبلة 
 فانهمرنا شالَل جنوٍن، 

 طفنا ضفاَف الحلمِّ متعانقين 
 كنظرة طفٍل لزورق خياله 
 يصطادنا بأمنيٍة زرقاء،

 ساقيةٍ وبراءة 
 تضحُك للمأل بّريَة الّروح، 

 وتفتح أقحواَنها طالعًا للّريح 
 تمّشط الّزمن كلعبة الحبّ 

 »بيحبني.. ما بيحبني 
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 وتعّرى بالسؤال العمر
 يفرفُط أقحوانَة القلبِّ 

 دّقة.. دقة«.. 
 

 صفاء علي محمد 
 

 أعارتني ثوبها الشجرة 
 

 لو أمكنك أن تحيا بدون اسم 
 ال سجالت تقيد عبورك

 حرًا من تواريخ الكآبة 
 أبوك نهر و أمك غابة 

 تردك النسمة إلى ماقبل النداء
 حيث حبلت برائحتك المغاور 
 وأطلقتك تحبو على صداك

 صنوبري الفطرة 
 دمك يخضور الجنة 

 قبل أن يسفحه أخوك 
 عتيقان نحن 

 رددني على هواك
 كحرفين بوشم حياة 

 غفونا على جذعين حميمين 
 ذات نقش  التقينافي غابة الصدف 

 أذكر في الطريق إليك
 أعارتني ثوبها الشجرة 

 ألعانقك بشوق ألف غصن 
 كما لو أنك سرب عصافير مهاجرة 

 وقلبي عش يصدح بالحنين 
 

 صفاء علي محمد 
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 ظالل عابرة
 

 لم أكن كغزل البنات 
 شديدة الحالوة 

 هشة كطفولة زهرية القلب 
 سريعة النسيان كوهم فرح 

 الهندباء البرية لحزني طعم 
 رغم المرارة   ال يكف عن نفخ األمنيات 

 كلما أشاروا للحب
 نظر الفل إلى قلبي 

 وتفتحت على جسدي 
 عيون الزنابق 

 تقطفني من أخمص العطر 
 وتغمض أسرارها 

 وشى النسيم فارتعش الطريق 
 للحب كنت وردته الواحدة 
 من ضلعه نمت عرائشي 

 بجرعة شوق زائدة 
 عن صلبانها   القرنفلكم نزعت مسامير 
 وفتحت باب القفص 

 لم يخرج أحد 
 في عش الذاكرة عالق بي كأغاني الحنين
 أنعشتها مالمحك الماطرة 

 جرح يصرخ حد الشقاء 
 لن تكوني يابنة الغيم 

 على هذه األرض   رغم النقاء
 سوى ظالل عابرة 

 *** 
 صفاء علي محمد 

 سوريا شاعرة من 
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 وقصائد أخرى أحاول مرة أخرى  بحرقي  

         
 الّشاعرة المغربّية زهرة الّطاهري . 86

 
 أحاول مرة أخرى  بحرقي 

 
 َتُهبُّ الحياة بعيدا 

 وَيُهبُّ الموت في حلقي 
 ال أستطيع الهروب 

 وإن حاولت بشتى الطرق  
 أناجي األمل  
 بكل عنادي 

 يخذلني النهار  
 أمأل سلتي الفارغة  

 بما جمعت من لهب ونار 
 تهبُّ األفراح هناك  
 ويهب الحزن هنا  

 ال أستطيع الغروب 
 لتُحل شمسا  

 ال أستطيع التخلصمن هشيمي 
 إال بأكله مع شراب  

 ال أستطيع التخلص من جحيمي  
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 إال بقتلي مع العذاب 
 أنا من ال أكون  
 أنا من غفوت  

 في حلم مكتمل  
 راب  بكل أطراف الخ

 أنا من قلت أيضا للورود  
 عطرك على يدي  -

 ولو بعد مائة جرح  
 وقلت للحب  

 إنك في قلبي -
 ولو بعد ألف رمح 

 وقلت للشمس 
 ' ستأتين دائما  

 وإن لم يأت الصبح 
 بهذا الوقوع 

 ال أخمد 
 وبهذا اليأس ال أنتهي  
 فما زلت للزوابع أتوق 

 والحرية أشتهي  
 َتُهبُّ الحياة بعيدا 

 ويهبُّ الموت معي 
 ال أستطيع الشروق 

 وإن حاولُت ...وحاولتُ 
 أحاول مرة أخرى  

 بحرقي 
 

 زهرة الطاهري 
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 فتح جسدي  كلهأ
 

 أفتح باب الغرفة  
     أنظر لساعه  لساعات  
 ليلة  كاملة  إلى السماء  

 ال أكتب  ال أقرأ  
 ال أفكر في مالمح  رجل  

 وال أستعرض ذكرياتي  
 كمدخرات امرأة في الحب  والحلم

 أشرب الكثير من األعشاب  
 في كوب ماء ساخن 

 على عتمة براقة  
 رائحة المرميرية تحتل األماكن  

 صوت  القطط خارجا كبكاء طفل رضيع  
 خشخشة الفئران تحت وسادتي  مقطوعة  إزعاج  

 أقاطعها  أحيانا بضربة كف  على األريكة  
 وأحيانا أتركها  تخشخش تحت رأسي 

 أفتح باب الغرفة  بضوء الهاتف ثم أرميه  
 وأنشغل بالنجوم  واحدة  تلو األخرى  

 حتى الصباح  
 فأقفل الغرفة  المظلمة  

 وأخرج دون أن أفكر في شراء مصباح  
 ن أن أفكردو 
 لماذا حين أدخلها ال أفكر في أية أشياء  

 لماذا أقابل الليل بمتعة هادئة 
 وأفتح جسدي كله طوال السماء

 
 زهرة الطاهري 
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 "من ليل إلى ليل"
 

 من ليل إلى ليل   
 ال أعرف  النهار  
 من واد إلى شارع  

 شموس األزهار  لم أنَس 
 وبنات العشب على أسقف البيت  

 تغني لهن القبرة  
 من حياة إلى حياة  

 ال أعرف اي شئ عن الموت 
 وال هؤالء الناس الذين يعيشون تحت األحذية  

 ويثرثرون طوال الوقت 
 من لعب بأحالمهم البسيطة  

 إلى بيع انسانيتهم  
 والصمت   وتخميرها بالقيود 

 من ليل إلى ليل ال أعرف النهار 
 من بحر إلى نار  

 نسيت وجه الصباح وبقية األشباح  
 الذين يستيقظون مبتوري األطراف 

 مقطوعي الرؤوس  
 من ليل إلى ليل  

 أعرف هؤالء المارة بين جنوني 
 هؤالء المخمورين بجسد قمري 

 هؤالء الذين هربوا 
 من سواد اللصوص االثرياء 

 في الساحة الحمراء ومن رماد الباعة 
 وأشعلوا قلبهم 

 من ليل إلى ليل أعرفهم كلهم... 
                                                                   أعرف هذا الضياء 

 زهرة الطاهري 
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 دعني الحتمال 
 

 دعني الحتمال 
 أن تولد الخرائب  

 قلبي إكليل  
 دعني الحتمال 

 ان أعطيك 
 ليلي  

 وحلم عابري المستحيل  
 في الوطن امرأة تنزع شامتها 

 لتحفر نهرا من الحرمان  
 في الوطن وجوه فقدت قامتها 
 ولم يعد يمطر منها الحرمان 

 العبوا العواطف 
 يقذفون كرة الحلم  

 وشعب خائف  
 يعطي مالديه 

 وماليس لديه للظلم  
 فقدنا ما لم  نملكه يوما  
 فماذا يمكننا أن نستعيد  
 من أشياء أخلينا سبيلها  
 كما لو كانت محتجزة  
 ماذا يمكننا أن نعمل 

 ليحلم  أحدنا فقط 
 ألن الحلم  أصبح معجزة  
 رأيت كل أهلي األموات 

 يرمون بهم في الثقب األسود 
 رأيت أن ال شئ منا ُيرى 
 وأننا في السوق ال أحد 

 رأيت بقايانا  
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 في أكياس القمامة  
 ليست بخطرة  

 وغير قابلة لالشتعال  
 رأيت آخر إبتسامة  

 في فم ابتلع األوحال  
 فدعني الحتمال  

 أن تلد المرارة والقذارة  
 روحي عنادا 

 فدعني الحتمال  
 أن تلد الدماء رمادا  

 أرسم به  
 صدر المجهول 

 ووجه وطن  
 من الماء 

 دعني الحتمال 
 أن أعطيك جثت أحالمي  

 نسا آخر  ج
 من الحالمين 
 و األوفياء  

 
 زهرة الطاهري 
 شاعرة مغرببة 
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 قصائد  8
 حفيف األبيض 

 

 
ورية الكردّية نرجس اسماعيل  الشاعرة الس 

 
من الشمال السوري الجميل من مدينة الحب والمحبة والسالم قامشلو، ومن حواف الفرات ونسمات ضفة  
نهر دجلة الخيرة، أقدم هذه الباقة من قصائدي والتي اسميتها )حفيف االبيض( أبعثها كمشاركة في العدد  

. اهديها الى روح الشهيدة هفرين العاشر من مجلتنا المرموقة مجلة السالم الدولية، لتزيد اجنحة السالم بياضاً 
 خلف ياسمين السالم مع هذه اللوحة التي رسمتها خصيصًا كغالف لقصائدي. 

  8صدقي الغالي والعزيز استاذ صبري يوسف: إذا كانت اعداد قصائدي تفوق مقايس المجلة والتي هي  
عاشر، أعطيكم كامل الحرية  قصائد، فبإمكانكم اختيار عدد القصائد التي تجدونها مناسبة لألجل العدد ال

وإذا رأيتم جميعها مناسبة فهذه اللوحة التي سميتها )ببراءة السالم( اجعلها كغالف رمزي لقصائدي اتمنى  
ان تنال اعجابكم ورضاكم. ويا لسعادة قلبي الصغير الذي ينبض لألجل المحبة والسالم فقط ال غير. لكم  

بقدر عظمة السالم االنساني والكوني. دمتم بألف خير ودام كامل محبتي واحترامي لهذه الجهود العظيمة  
 قلمكم الراقي آالف السنوات.

 
 الكاتبة والشاعرة نرجس اسماعيل 

 الشمال السوري/ مدينة الحب والسالم قامشلو 
15/8 /2022       
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 ُمَرادي
  

 يحلو للقلب والروح 
 ان يغرد كل صباح وفجرًا  

 بكل لغات العالم  
 ورقصة النسمات تأخذني 

 ألنثر اغنية الحمامة البيضاء 
 مع أمالي الطفولية البريئة 

 حبًا ...
 عشقًا ....

 وانحاًء لتراب أمي 
 

 شموخ 
 

 زوايا الكلمات موجعة
 هطول المطر

 يراقص نظرات ودودة 
 على قمم سفوح جبالنا 

 وديان عفتنا 
 زهور السوسن 

 واالقحوان الحزين 
 بين انشقاقات ذاك الجدار  
 دعوة للرقصة الكرمانجية  

 فرح وشوق 
 بيننا وبين هديل دجلة والفرات 

 سنلتقي ...
 ورقصة أعواد الثقاب تغمرها سعادة

 أذار الذكريات يبوح 
 حتى وإذا احترقنا 

 كأشجار البطم شامخين 
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 سنرقص مع النار 
 والشمس ... 
 والنجوم ...
 واالنهار...

 بوذيوللعشق صمت تأمل 
 ونيرفانا تسرق للروح نبيذها 

 نستسلم لها 
 وهدوء الرقود يأخذنا الى أبدية،

 اسمها حفيف االبيضِّ 
 

 مسالشَّ 
 

 ديارنا تذكرني بكَ 
 أذُكر قلقكَ 
 ابتسامتك 
 حضوركَ 

 مسارح هذه المدينة 
 عارية بدونك 

 أمسيات ليالينا البديعة 
 مثل طفل ينتظرك

 ازهار صفراء 
 و ...

 رائحة النعناع 
 تفتقد شعاع طيفك 

 عيون الصخور 
 تتحدث عنك 

 هيبتَك ...
 عظمتَك ... 

 حدائق المحبة عيناك  
 امي تبحث عنك 
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 بين الفينة واالخرى 
 أنت هنا؟! 

 انتُظر مجيئك 
 سنابلنا تحترق شوقً 

 ولهفة اليكَ 
 وجوه السجون سوداء 

 وانت نور شمًس 
 بهجتها سالًم وخالص 

 نعم ...  
 ديارنا تشتاق إليك 

 
 ذاتي 

 
 أبحث عنكِّ 

 بين احشاء القصائد المبعثرة 
 بين ضجيج وزمجرة الحروب 
 أجساد مهاجرين ترحل وحيدة 

 خيم مغتربة على أرض وطني
 عيدان السيجار األحمر 

 باكية على احبتها 
 نحاول الخالص ...
 على سفينة نوح ... 

 واحتضان بر االمان ...
 نتأمل األفق البعيد ...

 وفي لحظة صباحية 
 نجد سالمة الروح نستيقظ وال 

 أاله، 
 وذاتنا الثائرة بين رموش العين منتفضة 
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 ن االحلمت
 

 كيف للقصيدة ان تحزن 
 وانا طفلة الحلمتين 

 بين الضفيرتين 
 بين النهرين 

 انتِّ معي 
 ضفائر شعري 

 نبض القلب 
 وظل الروح

 كل شيء يشبهكِّ 
 وطني ... 

 قريتي ...
 عروستي الطينية ...
 حمامة الياسمين ... 

 ولوحات من فساتين الريحان واألقحوان
 

 وطني  
 

 كيالنا راحلون 
 قبل الرحيل تنتظرنا قصة الموت 

 ما بين الموت والحياة لحظة 
 ونفحات رقصات حياة 

 انا الماء
 وانتِّ احتراق الهواء

 انا التراب 
 وانتِّ قطرات الوداع 

 انا اللقاء 
 وانتِّ صلصال عشق أبدى 

 انا نصف القبلة 
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 وانتِّ اخر رحيل
 سنرحل معاً 

 وسنرقص معاً 
 حتى يشبع الموت 

 من رقصتنا 
 ومن شعاع امل 

 كان ينتظر بزوغ فجر الزيتون 
 أنتِّ مبدعة  

 وانا قطرات مائكِّ 
 انا الريشة 

 ال املك االنفاس 
 اال وانتِّ ربيع ألوان لوحاتي 

 
 تلك الليلة 

 
 تلك الليلة المظلمة

 لن أنسى أبدا تلك الليلة
 نهبوا الزيتون بين ليلة وضحاها  

 سرقوا حتى الجذوع 
 

 لن أنسى تلك الليلة 
 عند ماء بئر األم 
 جفت مع االستياء 

 
 لن أنسى تلك الليلة 

 بكيُت وأنا جائعة 
 عندما كان سالمي يتنهد 

 وجسمي يترنح وتوُق للحرية عيناي  
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 أمي 
 

 تعلمت منكِّ 
 منذ براءة االظافر

 ان اكتب شيء ألجل التاريخ  
 تعلمت منكِّ 

 ان التاريخ أعمق من بئر قريتنا  
 رحلة ليالي الشتاء 

 وانتِّ كنتي تسردين لي 
 آالم احتضار الحب قبل الوداع

  
 .  أمي يا قرة العينِّ

 كنتِّ فلسطين الجريحة 
 وكردستان المتألمة 
 كنتِّ سكون النارِّ 

 وهياج الماءِّ 
 

 حين كنتي تبتسمين  
 وتمدحين فستانكِّ المخملي 

 وتتجملين بالهبرية الحمراء الراقصة مع السوداء...  
 كنُت أحسد قلبكِّ الرقيق

 وانتِّ تملكين تاريخًا لم يُكتب بعد...  
 حلمُت ان اكون كاتبتكِّ يومًا ما ...
 لم أتجاهل أي غصة في خيالكِّ ... 

 انفاس وراء انفاس عشُت تلك الرواية معكِّ  
 أنا ابنتيكِّ الميتانية 

 وأبنكِّ الهوري 
 واحفادكِّ من أوركيش األبية 

 كنُت اتسمع وقلبي يطمح 
 وأصابعي تقرر...
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 بنيت ... وبنيت .... 
 امنياًت تلوى االمنيات ...

 ال بداية ألبوابها ...
 وال نهاية لنوافذها ...

 . خفُت من التاريخ المخفي..
 لكني رأيت أنكِّ التاريخ والحقيقة  

 انتِّ جريان نهر المحبة والسالم معاً 
 

 نرجس اسماعيل 
 شاعرة سورّية كردّية 
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 مقاطع شعرّية 

 

         
اعرة الجزائرّية لطيفة حرباوي 88  . الشَّ

 
 مقاطع شعرّية  

 
  يلة أيضا....ربما لن أنام اللَّ 

 الفراغ ...الملثم. سأحرس 
   سأقضي العتمة كاملة..
 أعد خرافا جاهزة للذبح.. 

 خرافا سمينة على  هيئة حلم..    
 ل وهمي  كان آذار يدلِّ 

 لى  الشمس..إبالصعود 
  تقاسمنا فناجين..

 سهرة أقيمت على شرف الموتى  
 وفقراء االحياة.

 نحن من يمقت الخلود للنوم
 قالت جدتي    

 موتتنا الصغرى...!النوم 
  *** 
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 أيها البياض القليل 

 أعد الي مشهد الحبل السري قبل قطعه 
 أعد الى صوتي 

 صرخة الوالدة ودهشة البدايات  
 أعد الى ماال يعود كسطر أخير من رواية لن يقرأها سواي 

 كجريمة أقترفها لوحدي وأمضي ناصعا بالحساب 
 بال مستحيل  
 أقاتل الظالل 

 كلمة 
 كلمة 

 لمني كيف أعلم شجرة تتشبث بالتراب ع
 عندما يسقط فأس الحطاب على رأسي و أموت 

 أخبرهم 
   كيف أصبحت بعد هذه الصالة الطويلة حياً 

  *** 
 البارحة طلبت من النجمة للمرة األخيرة  

 أن تمنحني ساللة 
 أن تمنح الوضوح اسما كأقرانه

 كاملين هي الوحيدة التى تعلم بأن السماء لم ترضعني حولين 
 كنت قريبا من حلمة الضوء

 لكنني لم أستطع أن أجذف بعين واحدة 
 دون أن يسقط رمش واحد من جفن التمني!  

 *** 
 منذ قرن وأكثر
 (Galileoقتل  غاليلي)

 كان عليه أن  يقول عكس المسطح والثابت   
 ورأسي يدور!   قلبي بيضوي  

 *** 
 في فضاء الرؤية
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 ال أحد يسأل عن أوراقك الثبوتية 
 ن رصيدك في بنك الوقت ع

 عن تراث الخطايا 
 ال أحد ال أحد 

 سيسأل  وأنت تقطع حدود الغموض من أنت ؟ 
 فقط عليك أن تجد مقعدا وسط جمهور أعمى  

 يراقب ساحرا 
 يضع رأسي تحت قدمه ويسدد 

 هدف! هدف! هدف! 
 كما فعل ترامب بكوكب األرض.

  *** 
   على عتبات الَمجِّيء

 يكدسني الغياب  
 كومة في الريح. !

  *** 
 عندما ولدت 

 منعتني أمي من البكاء 
 وضعت لهاية...في فمي

 وأخرى في دمي 
 وعلمتني أن أرفع رأسي لألسفل

 ألنها تخشى أن أقتل 
 كبرت مطيعا ال أسأل 
 علمتني أمي التهذيب 

 وكل فنون التعذيب 
 ألنها تخشى أن أسجن 
 كبرت حزينا ال أحزن 

 التصفيق علمتني أمي 
 وأن أهرب من كل صديق 

 وألنها تخشى أن أعدم 
 كبرت بليدا ال أحلم..! 
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  *** 
 الطفل الذي كان يكتب على الجدران

 ضربه حارس العمارة بتهمة التخريب  
 والنبش في الجمال، 

 هوالطفل الذي عاقبته المعلمة ،  
 ألنه لم يقم بواجبه المدرسي.

 لحرب ،  كان يكتب قصيدة عن والده الذي مات في ا
ل ،     و أمه التي ماتت بالسُّ

 وشقيقته التي تعمل بالبيوت لتطعمه فتات الخبز. 
 هذا الطفل لن يكتب الشعر بعد اآلن ، 

 سيترك المدرسة 
 لينتقم من الجميع!          

 قصاصات قلق.
 

 لطيفة حرباوي 
  شاعرة وإعالمّية من الجزائر 
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َتنِّي َهج   وسنابل الودِّ قصائد أخرى  َأب 
 

         
 . الّشاعرة الت ونسّية نزهة المثلوثي 89

 
َتنِّي  َهج   َأب 

 
دِّّ   بِّرِّ                   َوَبَحْثَت َعنِّّي فِّي اْلَمَنا  َأْبَهْجَتنِّي  َتْغرِّيَدة    فِّي     فِّي َثَناَيا اْلوِّ

يَدة  إَِّلْيكَ    آتِّي  َلْمَحٍة    فِّي                  بُِّمْهَجتِّي؟َوَقْد َأَحطَت  َأْيَن اْلَمَفرُّ   َسعِّ
يَدة َفاْلَحَياُة  َطْوُقَك   إِّْن َغابَ                  َزَمانِّ  َمَساَفٍة   َيقِّينِّي مِّنْ    َماَذا  َشهِّ

ْنَها                   ُمَتمكٌِّن    أّياُمَنا        َمْوُؤوَدٌة  ٌق    البِّعادُ   مِّ يَدة   َوَماحِّ  لِّبعِّ
 * 

َدادِّ   لِّْلَوْصل  فِّي َوْهج                   إنِّّي َسأْرُسم  فِّي الّرَمالِّ َشَراَرًة   َفريَدة   الوِّ
         الّزمانِّ  َشديَدة على َبحر   قِّيها                   اَل َمْوج  َيمَسُح إْثَرها اَلرِّيح ُتل

مِّ َتْنَجلِّي                  قِّ الَمَواَوَسأْرَكُب اآلَماَل فِّي ُعم يَدة  ْأْصُبوَحتي   سِّ  بَِّقصِّ
 

 نزهة المثلوثي تونس 
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 َسَنابُِّل الوِّدِّ 
 )هذه القصيدة مستوحاة من لوحة الفّنان الّتشكيلي صبري يوسف(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دِّّ  َزارَِّع   َيا  ْد   الوِّ  فِّي الَبَساتِّينِّ   بَِّتاجٍ   الّشُموخِّ  َمأْلَى                          َسَنابَِّلهُ  َفْلَتْحصِّ
 بِّالتِّّاَلوينِّ   َشعَّْت  الَماءِّ  ُزْرَقةِّ   فِّي                        َثَمٍر    مِّنْ   َرْقَراَقٌة َضْوُؤَها َيْنَسابُ  

ينِّ    حطَّْت على ُغصنِّ َفْجرٍ                          ُمَرّصَفةٌ   َأْقَماٌر   الَهْمسِّ   َمائِّّيُة   بِّالَعَراجِّ
ينِّ  ُكّم   في  ُيْزهُِّر   واللَّْوُز                           ُشُهبٌ   أْسفاُرَها  ُلبَِّّها َقَبٌس   فِّي َواوِّ  الدَّ
 * 

َْعَمارِّ    الَحَياةِّ    َزْهرَ                           َوَهَبْت   َأيَّاُمَها  َأَمالً   َأْوَرَقْت  َقْد   الَمَساكِّينِّ   ألِّ
ْن َعَبقٍ  َها والّشاُل مِّ مِّ ينِّ      َوَعنَّْت   ُحْسنٍ   َباَقاتُ                           ُحْبلَى بَِّمْوسِّ  بِّالَعَناوِّ

ينِّ َكُصْبحِّ عيٍد َعَلى                           َبَشاَشتِّهِّ    في  َثّنى َ واألُْقُحَواُن ت  اَلطِّ  َأْرضِّ السَّ
ُعُه َتْرنِّيَمًة َسَحَرْت  ْمُس ُتْرضِّ ينِّ   فدقَّْت   الُقُلوبِّ     ُكلَّ                           والشَّ  بالتَّاَلحِّ

 * 
َها دِّ َنابُِّل َجنَّاٌت.. لَِّحاصِّ ينِّ  َكْوُن الُخُلودِّ على َلْوَحاتِّ                          هذي السَّ  َتْكوِّ

الَ  ْلمِّ َتْرُسُمهُ  َوَهْل  مِّ َنْهُج السَّ  َنْبعِّ الَمَيامِّينِّ   في   الَقَداَسةِّ   َكفُّ                         كالسِّّ
َد  َحاَز ا هِّ  في   ُيْغرِّي   لتََّفرُّ ْشٌق                         َمَرابِّعِّ َح  عِّ  الَمَكانِّينِّ   من ُدرِّ  َتَوشَّ
َماَحةِّ ما َيْنفك َصائُِّغهُ  َغْيُث   ُحرًّا َوَيْنَهُل مِّْن أْحَلى الَمَضامِّينِّ                          السَّ

 
 نزهة المثلوثي تونس  

23/8 /2022 
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 ال تقطع األيام 
 

 َشغَّال   من  التعويض   ال يبهج                   متعب   شعبك   األيام تقطع  ال 
 باألفعال    العدل سبيل  واسلك                    فرعوننا  ال تكن موسى   ظنوك 

 * 
 األعمال   على    يجزيكم  فاهلل                    تعبدا   تروم  بالتقوى   كنت    إن
 الفوز باألمثال  َنصوح   واسمع                   عاهة   رأيك  البغل  للمشير   قل
 * 

 لألخوال   البعض   وخلّ   كاّل                    فال تُكلْ  الصحاب   عسل إذا كان
 األحوال  لراحة  تاق   فالجيل                   تخزينه   من  دعك  خبز المعلم 

 * 
 األهوال  شفا  سيل في  يرميه                 بالضرائب واحل  ذرعا  ضاق قد 

 الوالي   ديون  يا ويح شعبي من                 خمس عجاف بعد طول َتَصبُّر؟!
 

 نزهة المثلوثي  
 10/2019/  25  تونس
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 ُحُبورٌ 
 

ْت                          َعارَِّمة َهبَّْت    الالََّشْيءِّ  مَِّن   رِّيٌح  َمهْ   َلْيلَِّنا   َمَباهَِّج   َهدَّ  َوَمَراسِّ
ًسا  َواْلَخْوفُ  َقْتنِّي  َقْد                          َلْفَظةٍ   مِّنْ   َأْشَهَر َهاجِّ َمة  بِّالظُُّنونِّ    َطوَّ  الرَّاجِّ
ًبا   َشْوُقَنا    َفَأْمَسى    َسَكَنْت  َناقِّ     َنْحوَ                          ُمَتَأهِّّ  َمَغانَِّمهْ    لَِّيْسَترِّدَّ    العِّ
ُجونِّ  َصَنُم   َتَمائَِّمه  َكفِّّ اأَلَمانِّ   َرَفَعْت َعَلى                          َضمَّةٍ   ُمَحطٌَّم فِّي  الشُّ

ُفوحِّ                          َصاخِّبٍ  فِّي َغْفَلٍة مِّْن ُكلِّّ َصْوٍت  َن اْلُعُيونِّ َعلى السُّ  الَقاتَِّمة    َومِّ
َغافِّ   إَِّلى  اْلَغَرامُ   َعَبرَ   َعاتَِّمة    ُسوًرا   َدكَّ  َشفَّاُف َناٍر                           َكَأنَّهُ    الشِّّ

ًكا   َكْم َكاَن َأْحَلى  الَعازَِّمة َكْم َصاَر أَْغَلى بِّاْلُوُعودِّ                            ُقوَّةٍ    فِّي َضاحِّ
َمة   َغْيَماتَُنا     َوَتَهاَطَلْت                           َوْصُلنا  َأْبَرقَ   التَّْقبِّيلِّ  َغْمَرةِّ  فِّي   الُمَتَناغِّ

لِّ                           ُحْضَنهُ  ُأفارِّْق   َلْم   َكأنِّّي َحتَّى  يدِّ  الزََّمنِّ   مِّْن أوَّ َمة   اْلَبعِّ  ُمَداوِّ
هِّ   َحالَِّمة   َيا   َوْلَتْفَرحِّي   َدَعا  َحتَّى                           َوَعَلى َمَدارِّ اْلَعْطفِّ ُدْرُت بَِّهْمسِّ

رِّي َهْل َكانَ   بِّي َنائَِّمة؟!   َطْيًفا َطائًِّفا  َكانَ  َأْم                            حقًّا َيْخَتلِّي فِّي َخاطِّ
 

 نزهة المثلوثي  
   تونسشاعرة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



551 
 

 وقصائد أخرى  ُقبيل المغيبِّ ..و َعابُِّر َسبيل  
 

         
اعرة والقاّصة . 90 ورّية الشَّ  غانا أسعدالس 

 
  َعابُِّر َسبيل   

 
 َنظُن أّنَنا َنعّد األّيام  

َنا َعلى َعجْل    َلكّنَها  َتعدُّ
َجٍر نحنُ   وريقاُت شَّ

 َنتوارُث َحَكايا الُفُصولِّ  
 َمهَما َطاَل ُمكوثَنا في ُعُلوٍّ  

َجْر  َصةِّ الشَّ  لألّرضِّ َنصيٌب مِّْن حِّ
 ُهَو َذا الُعمُر َعابُر َسبيٍل 

 إْن َطاَل المشواُر أو َقصْر 
 َما باُل ُعمري  ُيسرُع في َعدوهِّ 

 ُيلملُم ُجعبتي ُدوَن َرغَبتي   
 َأُشّدُه َنحوي َو َيشّد الحبل َنحوُه 

 َيعدو  بيَّ َصامتًا  
 َما أَكاُد أميُل وجهّي َشَطَر ُدنيتي  

 َحتَّى ُيسرع ُخطاُه أكَثَر و أكَثرْ  
 ال َيهمُه َكيَف َتمضي رحَلتي 
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 ُيكمُل َدربه  ُدوَن َكلٍل أو َملْل 
يهِّ َتأّنى َيا ُعمريَّ الَشقي     ُأَناجِّ

 وأنظُر لَتوقيتِّ َساَعتي  
ْر    َفَخافقي للفرحِّ َمازال ُمنَتظِّ

 َتمهْل أيُّها الُعمر الَشقّي   
َن الَفرحِّ    َقطَرْة َدعني أرشُف مِّ
َطراً   َدعني أنُثر أّيامّي عِّ

ر َغفوة   َقبَل أْن يغُفوَّ ُحلمي آخِّ
 َدعني أتُرك َجميَل األَثرْ 
 َتَمهْل أّيها الُعمُر الَشقّي  

 باألمسِّ ُكنَت َتحبو  َمعي  
 واليوُم َكَسلَسبيٍل ُمستعجٍل  

 َتنهمُر مِّْن بينِّ أَصابِّعْي   
 َتَمهل قلياًل  ياعمري ...

  في مِّحَبرتي فِّكَرة  َفَما زالَ 
 تنتظُر أْن َتخرج للنور  

ري أمنّية    َماَزاَل في َخاطِّ
مْس   َسأَطالَها  قبَل َمغيبِّ الشَّ

 أعدني ياعمري  ألّياٍم َمَضْت  
 أليَّاٍم أَجّلُت أْن أعيشها َفَضاَعْت 

كاٍت أريُد أْن أستعيدها    لَضحِّ
يَن َغْفَلة   َسرقها الَزمُن مّني حِّ

 أّيها الُعمر الَشقّي ... 
َلة  نُذ بِّدءِّ الرحِّ  ليَتَنا مِّ

 أدركنا  أنََّك َرّفُة َعيٍن بِّألفِّ َحسرة     
مَل ُقلوبَنا     َما ُكّنا أثَقلَنا حِّ

 وال ُكّنا أَضعَنا مِّْن أّيامنا مِّثَقال َذّرْة 
 ليَتَك ُتمهُل َعجلتَك ُبرَهةً 

 فَماَزاَل في َجيبّي  َقمَحُة ُحبٍّ 
 َسأزرَعها لُتنبَت في دّربِّ غيري ُسنبَلٍة   



553 
 

بَرْة   ُب العِّ  َعلَّ الَبَشر َتستوعِّ
 َتمهْل َيا ُعمريَّ الَشقّي  

ّل َفراَشٍة على ُغصٍن َندّي   يا ظِّ
لِّ الُعبور    ال  َتسَتعجِّ

 َفَما َنحُن في الَغدِّ إالَّ ذِّكرى  
 َهَو َذا  الُعمُر َعابُر َسبيٍل 

 صْر إْن َطاَل المشواُر أو ق
 

 غانا أسعد     
 

 ُقبيل المغيبِّ ..
 

 ينتفُض البحر مِّْن عبءِّ حملهِّ 
 يثوُر كعاشٍق ُمشاكسٍ 

 ويسرُق ُقبلتينِّ حارقتينِّ مِّْن وجنتي شمسهِّ 
 وَيغرُق بلونِّ خّدَها   يعلو الموُج هائماً 

 فيذوُب الزبد بلهيبِّ القبلتين  
 ويتوسلها أن َتمكث أكثر .. 

 بطقوسِّ غيابها َتبرُع الّشمُس 
 َفتتلو للخلقِّ ما تيسَر مِّْن آياتِّ وجودها

 و قبَل إبحارها توشوُش النوارَس 
 أْن ُيخبروا الَبحَر بِّسّرها  
 وتبتعُد سارحًة لعالمِّها  

 فيثوُر البحُر َهائجًا  
 مرًة يلطُم ُصخوره وُأخرى َيحضُن صدَر ُشطآنه  

 حّتى َيتعب مِّْن َصخبهِّ و َيهدأ ُمستسلَمًا  
 ُمنتظرًا عناقًا دافئًا حيَن َعودتها 
 

 غـانـا أســعـد 
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َق ُهناَك     إب 
 

   هذا الَعالُم الُملوُث ال َيليُق بِّك
 عالٌم مجنوٌن أعقُل َمْن فيهِّ َثمِّل  

 َتدوُر َرحى النِّفاق ُهنا ..
 َتدوُر  َو َتدوُر  بِّال َهواَدة  

 َتطَحُن ُنُفوَس الَبَشر  
 لُتمسي ُقلوبَها َحَجر  

 ُقلوٌب َخاويٌة مِّْن كلِّّ َشيٍء  
قدِّ والَضَجر   َن الحِّ  إالَّ مِّ

وى لُغباٍر يَتالشى ..   ال أَثر سِّ
 ُغبار َحسرٍة لَزمٍن َجميٍل َرَحل 

 ُغباُر انتظاٍر َيلتهُم َشبابيَك الُعمر 
 َبَحثُت َعنَك َطوياًل ..  

 ثرًا في َهذا الَعالم الُموحِّش لْم أجد لَك أ
 ذات َخياٍل  لَمحُت َطيَفكَ 

 أَضفتَك إلى َعالمي اإلسُطورّي 
 رسمُت َمالمَِّحَك َكَما أَشاء 

فاتِّ وأجَمل األسَماء   َوهبتَك أنقى الصِّ
 َضبطَنا الَوقت على وقعِّ نبضَنا  

دودِّ الزَمن   عشَنا َخارج حِّ
كاتَنا على َجناحِّ َفراشٍة َعابِّرة     أرسلنا َضحِّ
ى بالَفرح     َنسجَنا مِّْن َخواطر الُحبِّ عمرًا ُمّوشَّ

شٍق ال تنتهي    َجعلتَك َبَطَل روايةِّ عِّ
 َصنعَنا َعالمًا  َيليُق بَِّك وبي  

مسِّ في َمطلعِّ َفجر    كالّضوءِّ كّنا  َكقصيدٍة للشَّ
 ُنجوُم للَقَمر  َكسيمفونّيٍة َخيالّيٍة َتعزفَها ال 

 ألوُذ لّدنياَك الَوردّيَة تِّلك ..
 ُكلَما أرهَقني َهذا الَعالم الَشقّي 

 أجدَك َكما أنَت   َكما رَسمَتك  
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 لْم َتعَبث األّيام بَِّك   
دك    أخاُف ذات خياٍل أْن ُأَسافِّر لَك وال أجِّ
 أْن ينقلَب الزَمان ويقودَك إلى ُهنا   

 ال أجُد لَك أَثر و َتضيُع في زحامِّ الَبشرِّ و 
 فأضيُع منَك .. و تضيُع مّني 

 يا َصاحَب القلبِّ الَنقي .. 
 إْبَق ُهناَك  َكَما أنت  

 هذا الَعالُم الُملوُث ال َيليُق بِّك  
 

 غانا أسعد  
 

 َدرب الـَعـَربـّي  
 
 ألْم َتتَعْب !؟   -

 أنا تعبت، وأضَنانِّي الَمسير  ُلطَفًا  َتوقْف َقلياًل  
 َعلينا َأْن َنسَتريح  

 اَل ، الَزمُن ال َيرحم   -
ٌب وُمتعٌب أكثر ..  الَتَوُقُف ُمرعِّ

ني َيدكِّ ُنكمل الّدرَب   أعطِّ
 لكْن إلى أيَن َنمضي ؟  -
 دربنا شاٌق وطويٌل جدًا   
 ومجهوُل الَمصير  

 وجهتنا .. إنتبه ربما أضعَنا 
 َتعاَل َنحُط جعبتَنا الَثقيلة ُهنا .. 

 على َهذا الَرصيفِّ   
 وهل َنسَتطيع َخلع ُجعبتنا الَعربّية عّنا !   -

 إّنها توَأمنا الُمالصق ، ُخلقْت َمعنا ، حمَّلونا وِّزرَها ُمّذ ولدَنا في بالدِّ الّدهشة هذهِّ ..
 ثِّْقله ..  ثقيٌل جدًا ذاَك الوِّزر، تمضي الَحياة وال يخفُ  -
 لَنأخذ َقيلولة على َهذا الّرصيُف الَعربّي .. 

 انظْر َكْم ُيشبهنا َهذا الَرصيف ! 
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م لكّنُه ُمتماسك    َعتيٌق َكقطعٍة أَثرّيٍة ، نصفُه ُمهدَّ
 قابٌع َمكانه َصامت  

 ُيقاوُم دهَس األرجلِّ بِّكلِّّ َهَشاشتهِّ  
 َيحتضُن أحجاَر خيباتهِّ و َينتظر .. وَينتظر  

  ُسخفهِّ ماذا َيْنتظر ؟!  َياالَ 
 َفكّل َمْن َيخطو َنحوه عابر
 وكّل َمْن َيحط عليهِّ َعابر  

 إّنه َمْنسّي ..
 َموجوٌد ُهنا ..

 ومهمش كأّنه خارَج ُحدودِّ الَوطن  
 ماذا ينتظُر بعد ؟  

 أرأيَت يا أخي العربّي َكْم ُيشبهَنا َهذا الَرصيف ؟  
 أعطني َيدكِّ ُنكمل الّدرب  - 
 انتظر  .. -

 َما كّل أكياس الُقمامةِّ الُملونة تلك  
ْن أّي زمٍن َمرُكونٍة ُتالزم الَرصيف؟    مِّ

 ليسْت أكياَس ُقمامة .. -
 إّنها َحَقائَب َسفٍر َعتيقٍة ُمغّبرة، منسّية .. 

 لْم يبَق ألصَحابها أثر   
 كانوا ُهنا منذ ألَف خيبةٍ 
 َينتظرون .. وينتظرون  

 ُخْذ بيدي ، َهَيا بِّنا ُنكمل الّدرب   -
 ال أريُد أْن أسَتريح  

 ال أريُد أْن أركَن أحالمي  
 َعليَنا أْن ُنتابَع الَمسير   

ل    َعلينا أْن َنصِّ
 َعلينا أْن َنكون  !  

 
 غـانـا أســعـد 

 ة من سورياشاعرة وقاص
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 وقصائد أخرى  الهوى  في ليلِّ  قد بت  
 

       
 . الّشاعرة الّلبنانّية تغريد بو مرعي 91

 
 تكّلما   الحنينِّ  مع  الهيام    حيثُ                           الهوى ُمتألِّما ليلِّ   في  بتُّ  قد 

 ُمَنّعما   الحبيبَ   يلقى  لِّكي   َيشقى                          والًِّها قلًبا   أْحَبْبتُ   َمن  أهَدْيتُ 
 ل طيوف عشٍق حين تسكن ُمغَرما                           الخيا سلَب   كّلما شوًقا  أزداُد 

 المَترنِّّما    حياته   حّب     ويراَك                           ي ُمتأّمال يرتج قلبي   كان كْم 
 تجمع أنُجما  الروح  أنَت   أشتاُق ،                          لبحرِّ عيونهِّ   وَمن  الغرام أنَت 

 ُمتلعثِّما     متلهًفا    الهوى      ليل                         المتّيم قد زها  القلب   جّنة   يا 
 تأّلما  األنامِّ  مع   الهجوع    حيث                          وأغوُص في بحرِّ الشرودِّ تشوًقا

 ومى  قلبي قد  نحو  قلًبا   ر أزورُ                           كالطيو ُ تسافر أرسلُت أشواقي 
 حًبا قد نما  يديهِّ    بين  ف الّشوق                          أفشي سريرة شهقٍة جمعت صنو

 الهوى قد أْسَلما  مع الوتين   حيث                          قصيدة   ظالم شّقْت  كحكايٍة 
 يتكّرما    أْن  ُمضنيهِّ  مِّن   ويروُم                           عاشقٍ   بلهفةِّ  يرنو  لُه  قلبي 
 تَوّهما   كان    يهواهُ   َمن   وقبول                          وصبابةً    توّلًها  يفيض    قلبٌ 

 
   تغريد بو مرعي
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 فِّراق أحبَّتي  
 

 َهناءُ   أْو   َرغيدٌ   َعْيٌش    َوال                        َصفاءُ   فال الَحبيُب  اْبَتَعَد  َقدِّ 
 َوَتْنزُِّف مِّن َجفا الحِّبِّ الّدماءُ                         َيسيُل على خدودِّ الّشْوقِّ َدْمعي

ْكرياتٍ   أضحى الُحبِّ  َنعيُم   الَوفاءُ   ُيَشّيُعُه  أَلمًا   َغَدْت                          ذِّ
ّبتي   فِّراقُ  ّبتي   َوَلْيتَ                           َوَحْتفٌ   َهمٌّ     أحِّ  َرّقوا َوجاؤا   أحِّ

 
فاءُ   أْشواقي لَِّحنينِّ  َفَهْل                           َدْربٍ   رِّفاقُ   َوالحنيُن   َفإّني  شِّ
 َيغفو إذا اْمَتَنَع الّدواءُ   َوَهلْ                            يشقيهِّ داءٌ  َيْرتاُح َمن  َوَهْل 

 بالءُ   تى أَهّم الَبالءِّ  َفمِّن                             ضْعفاً  َلَقْد اْوَرْثَتني يا ُسْهُد 
ّلتي في الّدْهرِّ ُبْرءٌ  وى أن َينَتشي فينا اللِّقاءُ                              َوَلْيَس لِّعِّ  سِّ

  
 تغريد بو مرعي 

 
بُر    ملَّني الصَّ

 
 أضناني    الّظنّ    َوُحْسنُ                             َصْبري    َفَمّلني َصَبْرُت 

 َيْلقاني    الحّب     َلَعّل                             َقْلبي  الَهوى   في   أَقّلبُ 
 اشقاني   الّصْبرِّ    َوطولُ                             أشقى  ُسدىً   ُسدًى أْعيا

 َوألوانِّ          بِّأشكاٍل                              ظَهَرت   خْيَبتي   وهذي
 

 أجفاني؟   تْرتاحَ     لِّكيْ                              َتْحنانٌ   الَهجرِّ     َأَبْعدَ 
رُ  َترِّّق                             َبْعدِّ َقْسَوتِّها مِّن   َوَهْل   الجاني؟    َمشاعِّ
ذعِّ     َنُهّز   الّداني    َتْمَرها  ُنساقُِّط                             َنخَلتِّنا    بِّجِّ

 
 تغريد بو مرعي 

 لبنانية مقيمة في البرازيل ومترجمة شاعرة 
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 قصائد

       
اعر المغربي مصطفى لفطيمي . 92  الشَّ

 
ياَنة..  خِّ

  
ي  ها أنا أْحمُِّل الَمدينَة على َرْأسِّ

 و َأْمشي َمساَفًة بِّساقينِّ من َخَشٍب . 
 في البدايةِّ كنُت َأْنُفُخ فيها و َأْدفُعها أمامي :

وارَِّع ،   ادفُع المقاهي ، و الشَّ
ينِّيََّة .   و األْشجاَر ،  و الُبيوَت الطِّّ

 و حيَن أَتَوقَُّف عنِّ النَّْفخِّ  
 أَضُع َحَجرًا على َحَجٍر ،  

لِّ حانٍة ،  و أْحمُل َرْأسي إلى أوَّ
 أْو صاَلةِّ ُقماٍر . 

ُلُه ُعْنَوًة في زِّْنبيٍل ،    َأْحمِّ
 و َأْحمُِّل المدينَة ُكلَّما خاَنني الَحنِّيُن .

 ها أنا بَِّسببِّ اْمَرأَةٍ 
 ُب الكِّتاَبَة على الَماْء . ُأَجرِّ 

 و ُكلَّما َخاَنني التَّْعبيرُ 
 َاْدُخُل حانًة ، أْو صاَلَة ُقماٍر ،
 .  و أَُعوُد إلى النَّْفخِّ في ُكلِّّ َشْيءٍ 

 
   مصطفى لفطيمي
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 خيانة ديجيتال  
 

 َأْحمُِّل الَمديَنَة على َرْأسي .   -مرًة ُأْخرى   -ها أنا  
  ، اْحمُِّل نَِّساَءها في ُصْندوقٍ 

ي َمسافًة    و أْمشِّ
 على َحْبلٍ 

 بَِّقَدَمْينِّ حافَِّيَتْينِّ .  
َدةِّ   ها أنا بالَعْينِّ الُمَجرَّ

قاَء في الَمقاهي .   أَرى اأَلْصدِّ
 َيْنُفخوَن بال فائَِّدةٍ 

 في الَهَواءِّ ، 
 ، َجائرِّ  و السَّ

َبةِّ  .  احِّ  و الُوُجوهِّ الشَّ
يَن يتوقَُّف َأَحُدُهم َعنِّ النَّفخِّ   و حِّ

َم َأَصابَِّعُه الَحَجرِّيََّة :   لَيْقضِّ
ْبهاَم ، َباَبَتْينِّ  اإلِّ  و السَّ

ُمها َعلى َمَهٍل .  ْقضِّ َِ  َي
رُ   و ُكلَّما خاَنْتُه الَمَشاعِّ

 َفَعَلها َثانَِّيًة ، 
 ثم َنَفَخ في َوَرَقةٍ 

يلِّ   َكَتَب َعَلْيها بالتَّْفصِّ
بَ   و األْنَهارِّ ،  الِّ ،أْسَماَء الجِّ
َعَراء .  و الشُّ

َدةِّ ،  َهَكذا بِّالَعْينِّ الُمَجرَّ
 و بَِّقَدَمْينِّ حافَِّيَتْينِّ  

ْرُت َأَرى الَمَقاهي ،   صِّ
َقاء .   و ال َأَرى اأَلْصدِّ

يَنةَ   و ال اَرى النَِّّساء .   أَرى الَمدِّ
                           

 مصطفى لفطيمي 
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 ورطة..
 

 ) الجحيم هو األنا (  
 :  ُمَتَورٌٌّط في كلِّّ َشْيءٍ  -بَِّهذهِّ الَيدِّ التي َعقَّْمُتها  -ها أنا  

 ُمَتورٌِّط و أنا َأُجرُّ الَيابَِّسَة .  
َف ،  و البِّحاَر .  و الَعواصِّ

جَر ، و الَحَجر .   و الشَّ
 ُمتَورٌِّط و أنا َأُجرُّ الَمقاهي ، 

قاَء ، ينِّ و ُسوَر  و األْصدِّ  الصِّّ
 أُجرُُّه َتارًِّة من َذْيلِّهِّ 

 و تارًة بَِّحْبٍل من َقطيَفٍة ،
 ثم َأْدَفُعُه في ُكلِّّ اتَِّّجاه . 

 ُمتَورٌِّط َتماماً 
 في الَهَواءِّ   وأنا أْتُرُك لَِّسانَي ُمَعلَّقاً 

يَن َأْفَشُل  في اْمتِّصاصِّ الَغَضبِّ   و حِّ
 أَتَورَُّط َاْكَثرَ 

 َدمِّ أَتَورَُّط إلى َأْخَمصِّ القَ 
 وأنا َأُجرُّ ُكلَّ َشْيٍء َوَرائِّي . 

الٍل .  ُمَتورٌِّط َدائِّماً  يَن أْصَعُد َفْوَق الظِّّ  حِّ
 وُرْغَم َمساَفةِّ اأَلَمانِّ 

 وال َيُهمُّ  أْصَعُد بِّآل َفائَِّدةٍ 
 َأمِّ البَِّحار ؟.  َأ َأْفَعُلها و أنا َأُجرُّ الَيابَِّسةَ 

                        
   مصطفى لفطيمي
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رة   أصابٌع ُمتَحوِّ
 

 بهذهِّ االصابِّع 
مَس   نَّا َيُجرُّ الشَّ  جهَة الَبْحرِّ .  -قلياًل  -َمْن مِّ

الَل الَبعيَدَة إلى الُحقول ،  نَّا يُجرُّ الظِّّ  َمْن مِّ
 و يْجَمُع كلَّ الَحجرِّ في َسلَّةِّ الَقَصب . 

 بين ماٍء و ماءٍ 
 وردٌة تنمو فوق َقصيدٍة . 

 َتنمو ، فَتخُرُج مِّْنها َغمامٌة مائلة ، 
 و َيمامٌة شاردة . 

 اآلن ، و قد توقَف المطرُ 
 أ اكذب على الفراشاتِّ الملونةِّ 

 أم على نفسي  
 جرةَ و أْزُعُم بأني بارٌع في الرقصِّ ، و بأن الش

 ،  اكبر من البحرِّ
 و الجبلِّ ، و ُكلَّما اقتربنا من الشمسِّ 

ًِ نطير مع الريح .   صرنا مالئكًة
 هل اكذب قلياًل ، و أزعم أني أْمشي  

ّلي في الشوارعِّ ،   مع ظِّ
 وعلى حقولِّ األلغام . 

 ايتها الشجرُة :
الَل بهذهِّ االصابعِّ   من منا يجرُّ الشمس والظِّّ

 ويصعُد إلى الجبل .
                                    

 مصطفى لفطيمي 
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َرق   الَغَرُق في َغياٍهٍب األز 

         
اعر المغربي يوسف أسونا 93  . الشَّ

 
 األُُفق  َطْيفِّكِّ الٕعالِّي َعلى  َأَخاُف ٍمْن                    َغَرقي   َأَخاُف في َزْرَقةِّ األْحالٍم ٍمن

ْشقِّي ُهَو ا ْشقي َأْزَرق َوَأَنا لَبْحرُ ٱعِّ ي َعَلى الَوَرق  َحَرْقتُ                    عِّ ْحْر َأْنَفاسِّ  في السِّ
َنا َهيا مِّ ْف ُعْمَق َمْوسِّ  الَشَبق  مِّن  ُروٍح   َعلى فِّيهِّ   َنُغوُص                    إِّلى الَقاعِّ َنْكشِّ

لُ  ْشقُ   ُيَحاوِّ  َغَرقْ   ُدوَنَما    َزَمانّا    سَنْبَقى   َلكِّنْ                     َيْغرُِّقَناَكْيَف  َيْوّما   العِّ
 َواألَلق الُحبِّ    َبْحرَ     الَبْحرَ   َوَنْعُبرُ                     اأَلْمَصارِّ َنْعُبُرَها  إلى  ُنَسافِّرْ   َهَيا

َيةٌ  يَطات  َوْردِّ  َكالَحدق  الَماء   َوْجهَ   َنْرَكُب    َعالتَ                     الَهَوى ُسُفنِّي فِّي ُمحِّ
 كوة الَنَفق  مِّن   َسريعا بَِّنا   َفاْمضي                    روحي و    ارفعي        َحبيبتي
 الَرمق  منَ  باٍق   الروُح  في  لُِّتْزهِّر                     ملهمتي  بالتقبيل  الَنْذْر  َوَتمِّمِّي

 
 يوسف أسونا 

 
 ملكُة الّزرقة  

 
 السماء زرقاء  

 البحر الزوردي 
 الجسد ضج بكل انوثته 

 ته عبر تهادي الماء أرسل رقّ 
 تماهى  

 ذاب كعطر في قارورة 
 عطرك حسنائي  
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 يغسلني  
 يشعلني كما النار  

 بك   لتفٱ
  تسلقكأ
 كل هضابك   روض أ

 صوغ تاللك  أعيد 
   تدعوني وجبالك
 ببحرك   اغوص 

 منك العاجين   الثم
 في عطرهما   أغرف
 كؤوسي منه   أعب 

   يسكرني
 عن الدرب. .  فأتوه

 دربك   وأسلك
 ذراعاك   تأخذني
   بلٍ في قُ  ونغيب  تطوقني
 شفاهك   تزرعها
 كما الزهر فوق مدى اليم   تنثرها
 من بستان جمالك. أحصدُ 

 
 يوسف أسونا 

 شاعر من المغرب 
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 وقصائد أخرى  هدنة عشق
 

         
 . الّشاعرة الجزائرّية آمال زكريا 94

 
 هدنة عشق 

 
 هكذا هي أنا.....!!
 حبي رفيف مجنون 

 مصلوب على خشب 
 األنانية 

 بمسامير صدئة 
 إلتهبت جلدي 
 روحي معلقة 
 بخيوط قلبك 

 فقطعها موتي 
 وبه...
 تعال 

 نتفاوض على طاولة من الترقب 
 بشرط جزائي 
 -التحكم في خيوط الفؤاد _الفائز له 

 نتعاشق بصمت 
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 نتراسل بهمسات 
 توشوشها شفاه الحنين 

 من يصبر في البعد أكثر 
 لقرار المصير 

 و ألنك كسرت 
 أسوار ثقتي 

 بًت عارية دون أمان 
 أمطار الحب تكويني حباتها 

 بشوق و وجع البعد 
 ليت القلب يمحو ذاكرة 
 أشواك ضارة تلسعني 

 مع كل هبوب ريح 
 رمادية أيام 

 ترفض الطهارة
 شروقك وضوئي 
 أرنو إلى محرابك

 خاشعة متعبدة 
 فسرعان ما تعيدني 

 ألول العهد و العشق
 فأعشقك أكثر فأكثر 
 فأنال وتر أحاسيسك 

 وادندن ...  
 أنا يا عاشقي ال مفر من قبضتي 

 فأنت أسيري و مالذي ...
 فالحكم حكمي والقلب قلبي 

 بتملك فارفع راية الرأفةبطفلة تهواك 
 طبع قبلة على جبين كبريائها  أوأحملها بين ذراعيك و 

 لتستعيد كرامتها المسلوبة 
 

 آمال زكريا 
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 كيف أصفك!؟ 
 

 و كل األبجدية ما تفي نعتك 
 لم تكتشف حروفك بعد 

 لست الحبيب...و ال الرفيق 
 أنت الوجود بعد التيهان 

 الحياة بعد انقطاع الزفير 
 مشكاة الروح المشعة 
 بعتم األيام النحسات 
 الرخاء بعد الجفاف

 سخاء القلب المعطاء
 بعد الجفاء

 دمع الفرح بعد حلك أشجاني 
 نبض الخافق بعد غيبوبة أحالمي

 كم َحَبْوُت لمرافئك 
 ولهثُت وراء خطاكِّ 

 أطوي الشوارع بمدينة أحشائي
 كم قطعُت من عقارب ساعاتي

 أُسُف رمال صحاريك
ت شفاهي ظمئا  َِ  حتى جَف

 لمناداتك..... 
 و بُِّت أُعتُِّق لك رحيق أنوثتي

 بعيوني ألرميك بسهامي الساحرة 
 و ظَل الخجل يلثم وجنتاي توردا

 عند اللقاء 
 أيَا غصة انتشاء في صقيع الغياب 

 َمن ُيَربُِّت ظهر ضعفي و يقاسمني أوزاري 
 من يُلُف رعشتي على جليد المسافة

 عطراعلى جلدي ليخَضر من يسكب  
 ربيع العمر و انتشي حليب ثمارك
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 كان مزاجها سلسبيال 
 كلما خطوَت نسيج عظامي 
 تفيض أشواقي و تهمس لك 

 دثرني بحبنا العتيق 
 

 آمال زكريا 
 

 سليل روح الحرف 
 

  يا ملهم الحرف و ساكنه
 بعين الشمس ُأْشرِّقُ 

 ُأَثٍبُت أوتار حلمنا 
 يمامة غَناء 
 الهوى ترتل ألحان 

 فتحُت نافذة روحك
لُت شرايينك  َِ  تسَل

 ألهو بمتنفس صدرك
  َِ  دالال طفوليَا

 أراقب ذهول مرائيك 
ُت شفاهك   ُأباغِّ

 وهي تفيض تغزال 
 جنوني المحاصرة دربك ُترتل

 َشرٌِّع لك بوابة  أُ و أنا 
 حضاراتي لُتَرمَِّم شرخ 

 أوجاع جدرانها 
 دعني أكتحل بنور جفونك 

 اإلنتظار و إرمي هواجس 
 

 يا لَذة الليل الطويل....!! 
 أقبِّل و لو سرابا....
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 ال تجعل الهزيمة ُطْعَم القدر  
 ازرع ريش األمل بأجنحة األمان 

ر فضاء الوجد  ِِّ  أٍن
 بنبراس ظلك 

ق ظالم الشجن  ِِّ  مٍز
 بشعاع طيفك 

 
 جذوة الشوق مشتعلة

 أنثى تعانق صمت المشاعر 
 تتقلب بين صفحات رواياتك 

 ُتشاكس أهدابك 
 م بزواياك الدافئة  تنا 

 َسَقْتَك نكهة الغرام  
 في عز نضج الحب 
 حان وقت اإلرتجال 
 فاهديني حرف غزل

 أفتُح لك حضن قصيدة 
 بأصابع قوافيها 

 أُغلِّّق أبواب حزنك
 وبوجهِّ الفجر 
 ترتسم آمال
 ألديبي المنتظر  ببسمة أمل

 
 آمال زكريا 
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 أمل مبتور 
 

 الليل طويل و هجرك أطول...
 الكون معتم و النجوم تأفل 

 و به... 
 كان  

 اندفاعي منهمر 
 هادرا زالال رقراقا 

 بكل نبض صافي شفاف 
م الشتاء بشهوة  َِ  تبَس
 ماطرة انعشت روحي 

 كما الورد ُيزهر بهضبة ثلج 
 أبهرني عبقها الذي عانق كياني 

 صار إدمان شرياني 
 

 قمر سماء الدجى
 أنار جدران قلبي الشفيف

 
 مُت تضاريس البعد  فهشَّ 

 وطويُت المسافات بأمل االنتظار
 فكان المناخ الالمشتهى  
 رياحه َسُموم و َيحموم  

 ال بارد و ال كريم  
 

 جمراتي الملتهبة شوقا  
 صدمتها أهداب الَبَرد  

 كان الغليان ُيمزقها بأنين 
 تكتم آهاتها بكمامات كبريائها 

 هي لن تنطفئ  
 مومياء معاصرة لكن تحنطت 
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 صور المحبين عبر ع
 فكان الغرام 

 صحائف على صدرها 
 مخلد بحبر وريدها األيسر 

 فالحب بمبدئي معجزة 
 أن أكون كل انبهارك

 و إيمانك 
 أو ال أكون 

 
 آمال زكريا 

 
 لوعة صبابة 

 
 و أنا.....

 أتصبب لمراسيك لوعة 
ا قهر الروح  َِ  فتحت سرَب
 جعلت من أحاسيسي هزؤا

ْت جدران القلب  َِ  ٌبَس
 منثورا صارت هباءا 

 بات حلمي كالصريم 
 إلى مابعد الحدود منبثا 

 حبطت أوجهك المالئكية 
 ماعدُت موئلك الممتع  

 و لن أكون.... 
 

 كان الصمت يرتديني....
 بعيون تترقبك بلين و رفق

 وأناملك تنسج سررا موضونة 
 بغبطة لجواريك القمحية 
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 كانت صرختي الواجمة
 بوجه السماء 

 أمطرتني وضوءا
 ب حبك طهرني من شوائ

 
 أنا األنثى النورانية  

اخة بالهوى  َِ  عيني نَض
 سيغرقك تيارها الصاخب 

 بالسحر 
 تستغيث دون صريخ 

 ستمضي حًقبا و ال تبرح 
 قالعي المكنونة 

 أشيد حصنا منيعا 
 لن تستطيع له نقبا 

ا َِ  ستحصي اللوعات عَد
 و لن أكون المرأة الفتور 

ت رياح الحنين  َِ  و لو هَب
 فالفؤاد فارس جامح

 مستعصي يأبى الترويض 
 

 آمال زكريا 
 شاعرة من الجزائر  
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 لوجع ا
 

         
ورية الكردّية بدرّية دورسن 95  . الّشاعرة الس 

 
 خرج من الحب بيدين فارغتينأ
 

 كلما هربت من الحياة اليك 
 مشتهية العطر بك عناقا  
 ازددت عنك بعدا 
 ازددت عنك بعدا 

 ذاته مؤلمافلم يكن الحب بحد 
 ولم يكن االشتياق مميتا 
 لم يكن االشتياق مميتا 

 بقدر تحول الحب في عينيك قتيال 
 بقدر انتحار الكلمات على شفتيك مليا 

 آُكل  العاشقات يلدن الخذالن 
 ومرارا بالخيبة يحبلن 

 بدموع خرس ُيَكفنَ 
 لم يكن   

 لم يكن مرورك مجرد مرور عابر 
 وقت غابر عندما اهدتني اياك الحياة في 

 اطلت 
 اجل اطلت حينها النظر في عيون جبار الخواطر
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 فقبلك ماكانت الفرحة تبرق في العيون 
 وال كانت االرض راقصة تدور

 ن تسلل الشحوب لوجه السماءألى إ
 ن تسلل الشحوب لوجه السماءألى إ

 الخرج من الحب بيدين فارغتين 
 بيدين فارغتين مكسورة االصابع والكفين 

 ام قوافي الشعر وتكسرت اقد  
 في مطلع قصيدة غانية 

 كان فيها القوافل في منتصف الطريق 
 وصهيل االحصنة تعلو وتستغيث  
 لتتساقط انفاسك على مسمعي 

 رطبا 
 بردا
 حارا 

 لتحي شتالت الياسمين على صدري 
 فأتلبس الصمت ال تملقا 

 لى ان تتلبسني وصاال إ
 فكل اللهفات التي خبئتها لك في عيوني 

 ماتت 
 ماتت بعد ان تلعثم بها لساني

 قبلك تلبست الحياة الخفي الموت على روحي 
 وبعدك اتلبسها ثانية الخفي الخيبة في قلبي 

 واهرب من حياة للغوص في حياة ال حياة فيها 
 فما زال اثار قدميك الحافيتين تنبت عطرا تشدني 

 تقربني 
 تبعدني 

 لتطفئ فوانيس الغفران في عيوني 
 

 دورسن بدرية 
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 غفوة الفراشات
 

 شدني الحنين اليك بأشتياق حزين 
      حزين بحجم لعنة التفاحة التي ابعدت ادم عن النعيم

 شدني الحنين اليك  
 بعد ان ايقظ فًي شغف الطفولة 

 وغير في وجهي التقاسيم  
 تكوم الشوق على الصباحات 

 وانبعث من المساءات شجى الترانيم  
 شدني الحنين اليك 

 باشتياق حزين  
 حزين بحجم غفوة الفراشات 
 بعد لوك الرحيق  المستديم 

 ودفعني 
 دفعني للبحث بين قطرات المطر عن البراعيم  

 الفك بها اللعنة عن الخواتيم 
 فكم 

 فكم من غريب مثلي في الغربة كظيم  
 يهدهد الطفل الساكن في جسمه السقيم  

 شدني الحنين اليك  
 ولطالما كان يتقد نارا  

 لهيبا   
 حمما 
 وبركانا 

 آه ومن ثم مايزيد عن المليون الف آه على لعنة الحنين 
 أكبرنا وبدأ اليأس يتفنن بنسج خيوطه على حاضرنا  

 بين احضان الوالدين  ام كان ينمو في شرايننا ونحن
 

 بدرّية دورسن  
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 في متاهات المنفى 
 

 كل هذه البساتين  
 في كم هذه السنين  
 على صدر الروح 

 وبدون اي بوح 
 كانت احالما كفراشات زرقاء

 تعلو كأمواج هوجاء 
 تتسع المسافات لتبحر الخطوات لحتفها 

 بدون ان تكسر جدران صمتها
 وتترك طريق الحب الدامي

 متاهات المنفى في 
 للعيش في التشتت بين اشالء االقحوان

 واآلن وبعد كل هذه السنين  
 احتاج ملىء  الكون مطرا 

 ثلجا 
 بردا
 نارا 

 لينفض قلبي 
 ليحرق آثار الحب في شرايني

 بعد ان تسلل سرطان الحب لجسدي 
 فبحق اآلله 

 بسالسل اي مارد انا مكبول
 ومن عين اي عفريت انا مرصود 

 تعويذة قادرة ان ترفع عني لعنة الحب.واي 
 

 بدرّية دورسن 
 شاعرة سورية كردّية 
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 قلٌب ُمَتَمرِّدٌ و تراكماُت الحياة قصيدتان: 

         
 . الّشاعرة الفلسطينّية نهى عمر 96

 
 تبدو الحياُة َتراُكماتٍ 
 ال ُتراعي ما َنقوُم بهِّ  

 لنبقى آمِّنينَ 
 ُيخَتَرق ..َوال َترى َكْم من فؤاٍد 

 تمضي بَِّمن فيها  ُتشاكُِّس أو 
قوا   ُتعانُِّد كّل َمن َعشِّ

 وَمن َصدقوا ُهنا 
هنا بها   وُمفاَجآٌت قد ُتواجِّ

 نعدو كثيرًا  
 ُربما ُمَتفائليَن كورَدٍة َبُسَمت َشذى

 نبكي كثيرًا  
 أو َنعيُش على الَهوامِّشِّ ُمكَرهينْ 

 نيا ُصموداً حتى َنخوَض َمعارَِّك الدُّ 
 ال َتراُجَع حيَن تهزِّمنا الَنوائُب 

 أو َمكائُد ذاَت عمرْ 
قيَن ُمثابِّرينَ   َوَنظلُّ نحَو الشمسِّ نصَعُد سامِّ

 َنجوُز ُمْنَحَدراتِّ وقٍت أو َعَفن ..
ُق باحتِّياالتِّ الَحياةِّ    نمضي ُنَطوَّ

 وُترَّهاٍت مِّن َتساويفِّ الَبشرْ 
 اتٍ تي َتعني امتِّداد وُنعيُد تأسيَس الَشرايينِّ الّ 
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ُفٍق لم ُيَمّس   ألِّ
 أو نحُن َمن ُنعَنى بهِّ 

 ليست َتفاهاُت اأُلمورِّ َتقوُدنا 
 بل َعزُف حبٍّ مِّن َترانيمِّ الفؤادِّ 

 َوحرُفنا ُأنشوَدةٌ 
 وَتجوُد بالَوَترِّ الَخاليا 

 للَسَمر  .. 
 

 نهــــى  عمــــر 
 
 

 قلٌب ُمَتَمرٌِّد   
 

فَّةِّ  قِّطٍّ  تتسلَّ   ُل،  َؤاكَثر بِّخِّ
 تي تمنيُتها َتُفضُّ غفَوتي الَّ 

 ذي ال َينام تنبُش َهجَعَة عقلي الّ 
 راعُ َيَتٔاجُج الصِّّ 

 َتفكيراً 
ئَتهُ   َيُقضُّ ُسكوَن كلِّّ ما حاولُت تهدِّ

 تستبيٌحني ذكرياتي 
 َيَتهاَلُك  الَجسُد  

ياُط  التفكيرِّ َتنَهُشُه ..   سِّ
يّ الزَّ   ُة ..نازيُن اإلنفِّرادِّ
 يالي ..اللّ 

فاً  ُل َعواصِّ  َتَتَحوَّ
 َتَتقاَذُفني من كلِّّ  اتِّجاه في دّواماتِّها 

 ٔادوُر قسراً 
بةً   ٔاَتحّدى راغِّ

ُه بوَصلَة الشَّ  َوجِّّ  وقِّ   أُ
 نحَو حدودِّ الَمنشود 
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َثبُِّّتها باتجاٍه     أُ
 فيه النبُض َيقَرُع،

 والعيوُن ٔاضواُء الَفنارْ 
ُض واحَدًة ..  َروِّ  أُ

 َبعيدًا ٕالى حيُث وجهكَ تنُقُلني  
 َوَمديَنتِّنا وحضنِّ البحر  

 شوٌك ُيدميني،  
 والَمنَفى يسُكُنني 

ُلنا   ترَتفُِّع جدراٌن عاليٌة تفصِّ
 لكنَّ القلَب ُمَتَمرٌِّد 

 يهُرُب عابِّرًا ُشرَفَة البحرِّ 
ُلُه الرُّ   سائُِّم ..وُح والنّ تحمِّ

 على َفوحِّ َشذى الَزهرِّ البريّ 
 يحَتمي بِّقلبَك   
 واألرواُح  َتوأيٌم. 

 
 نهــــى عمــــر 

 شاعرة من فلسطين
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 وقصائد أخرى  حديث الّدهشة
 

          
ورّية نرجس عمران. 97  الّشاعرة الس 

 
 هشة حديث الدّ 

 
 أخبرْتني دهشُتُه   

 أنَّ هناك قمًرا  
 مزروًعا في وجهي  

 وعلى وجنتيَّ تنبُت الّنجومْ 
 واستطردْت في حديثِّها

 لتخبَرني  
 أّنني امرأةٌ ُغزلْت من  شمٍس 

 وكلُّهنَّ في فَلكلي جواري 
 يلتمْسَن الّنوَر  

 وقالت دهشُتُه أيًضا  
 مقاطعًة حديَثها : 

 إّنني األنثى اّلتي خّمرْتها كلُّ الكروْم 
 

 حقًّا أدهشْتني  
 دهشُته تلكَ 

 كم بلغْت من الفصاحةِّ  
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 حّتى اختزلْت خطابَة كلِّّ اّللغاتِّ 
 في لحظاٍت 

 وجعلْتني معّلقَة زهٍو  
 عّلقْتني على جدرانِّ االكتمالِّ 

 
 إّنها المّرُة األولى اّلتي أجهُد فيها عبًثا 

 كي ألملَم  نفسي  
 نعم فمحاٌل أن نجمَع فّقعاتِّ سعادةٍ  

 حّلقْت في آٍن  
 لنعيَدها كما كانت كتاًل من لحٍم ودمٍ 
 سّيما وقد هّبْت عليها رياُح الغرورِّ  
 من عينيه المشَبعةِّ بحديثِّ الَجمالِّ 

 المفطومةِّ على منظومةٍ 
 من صمتِّ الكبرياءِّ  

 فغدْت منتشيًة حدَّ الّتخمةِّ  
 تريُد إعادَة الّتدويرِّ  ال هي أصاًل 

 مع أكفِّّ الهوى  فقد راقْتها رقصاُت الّتيهِّ 
 

 تركْتني لنفسي  
 لحديثِّ دهشتَِّك 

 ليفعَل بي ما يشاءُ 
 اخترُت أْن يمّزَقني  

 ويبعثَرني فيالَق من حياْء  
 أحببُت أْن يجمَعني  

 في  مصطلٍح  هو كلُّ الّنساءْ 
 وعلى هذا أنهيُت العمَر  

 في دهشتَِّك  واكتفيُت بما وردَ 
 من عطٍر وخيالْء  

 وأغمضُت العيَن على مصراعيها  
 وأسدلُت ستاَر الّرموشِّ  
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 هذا المشهُد الّناطُق بلسانِّ الّصمتِّ 
 والمعبُِّّر بحركاٍت مشلولٍة 

 عن كلِّّ ما يعجُز الّتعبيُر عنه 
 وفي هيبةِّ الّسكونِّ  

 اخترُته فصاًل أخيًرا من قدري 
 هنا خطئي    وكان  ها

 فكلُّ حديثِّ بعَدُه 
 مرَّ من أمام ناظريَّ  

 كان مجّرَد هْتٍك لعرضِّ الماضي  
 وتخّبٍط بين المقارناتِّ  

 وسطوٍة للّرفضِّ  
 قادتني وبعلمي  إلى حيث ألمي  

 في بوتقةِّ دهشتِّكَ 
 

 نرجس عمران 
 

 زمن الّضباب  
 

 لسُت على موعٍد مع األملِّ  
 وَمراُر ترياقي يخبُرني  

 أنَّ طعَم العمرِّ آيٌل إلى حسرٍة  
 وليس له من خياٍر آخرَ 

 
 لذلك سّطرُت يقينَي هذا   

 في رفوفِّ أفكاري 
 وتأّهبُت كي أفاجَئ المفاجأَة  

 ومّزقُت أثواَب الخيبةِّ  
 ال شيَء بعد اليومِّ 
 سيغتاُل دهشتي  

 ولن يثيَر شهّيَة أسفي  
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 أيُّ خذالٌن  
 وأّما عن الّدموعِّ  

 فلقد نبشُتها من قعرِّالجفونِّ 
 وجمعُتها جميًعا  
 في طوقِّ وداٍع  

 زّينُت به عنَق الّذكرياتِّ  
 
 وعلى هامشِّ قلبي   
 كتبُت   

 ) توّقْف هنا ( 
 فالعواطُف   

 خرجْت ولن تعوَد 
 والقلُب في إجازةٍ 

 ممهورٍة بختمِّ 
 )عاطٌل عن الخْفقِّ ( 

 في زمنِّ الّضبابِّ  
 

 حيث اّلالوفاءُ 
 أقرُب من أيِّّ سرابِّ   

 و اإلنسانّيُة في أوجِّ انعتاقِّها  
 حّتى عن محاسنِّ األسودِّ والكالبِّ والحميرِّ  

 و شيمةِّ العصرِّ  
 توأمةِّ الحرباءِّ 

 والبعوضِّ  
 في اقتباسِّ الّنورِّ   

 
 ليس عليَّ حرٌج  
 من مقاصدي  

 وعليَك مغّبُة ماتفهُم  
 فمرِّْن مفاصَل الّرفضِّ 
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 لديكِّ بزيتِّ االنفتاحِّ 
 وهّذْب أذنيَك 

 بآدابِّ اإلصغاءِّ   
  

 مهما أبدْت لَك الّرؤيُة من سواٍد  
 ال تكن سوداويَّ الّرؤيةِّ 

 هجيَن المبدأِّ 
َر  عقلِّك في    كي التؤطِّّ

 آلٍة حاسبٍة  
 الكلماتِّ  تضرُب عليها 
 وتجمُع الُجَمَل  

 وتفّرُق العباراتِّ 
 فتقسُم  المعانَي  

 وتكسُر َظهَر الّنوايا  
َك    فتحمُل أصفاَر بأسِّ

 تربيًعا وتكعيًبا 
 وتميُت قلَبكَ 

 حيًّا في روٍح جدباءَ 
 

رُ  البياَض    فهّيا نحضِّ
 من عقرِّ دارِّه  

ُر صحراَء الّنفسِّ    ونخضِّّ
 بواحٍة من جميلِّ أفكارِّهِّ  

 ونبدُأ رحلَة الّسالمِّ  
 بخطوةِّ االبتسامِّ  
 على نهجِّ  أخبارِّهِّ 

  _ 
 نرجس عمران
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 ال مناص  
 

 فروا منه فذهبوا إليه 
 أيَّة أقداٍر هذه التي 
 التي طهت الموت  

 في قدور أعمارنا  
 فعشناه أحياًء وأمواتا   

 جنُح موجةٍ 
 كان مرسال اللقاء  

 وأقصر رحلٍة جعلتهم  
 في عداد الموتى  

 بعد أن كانوا موتى لكن  أحياء 
 يناغيهم أمٌل بيوم باسم  

 وتناديهم الهجرة  
 بأّن  )أنا الخالص ( 

 أحالمهم تلوح لهم أنَّ  
 بالد األغراب هي 

 مدٌن فاضلة  
 

 كيف لليأس أن يستشرس 
 في معركته للبقاء  
 إلى هذا الحد ؟ 

 ينزع عن األرواح  ف
 أيَّ رداءِّ عافية 

 
 كيف للبحر وقد ُخلق أيًة من جمال 

 أن يستسيغ طعم اللحوم   
 صغارا وكبارا   

 تقلبها  األمواج بكلِّّ رشاقة  
 بين فكّي شهوته   
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 وتستقر في طيات بطنه 
 جثثا قضمها ماؤه  بال أسنان 

 وبعد ذلك يمسح فمه  
 بمالبسها  

 ويتركها طافية  
 غير مباٍل بدليل إدانته 

 أو تلبسه بالجرم المشهود 
 

 الحياة رحلة قصيرة  
 فال تذهب برحلتك إلى التهلكة

 تحت وطأة الضّيق  
 كشر في وجه األسى  

 قد بلغ منه السّيل الّزبى  
 وهات بعضًا من صبٍر وتصبر

 يقتاُت عليه عمرك   
 لحين  انبالج  الفرج   

 فما من عتمة دامْت 
 وما من ليٍل أبدّي  

 
 فك  عن صدرك أزرار البؤس 

 وتنفس صعداء اليقين باهلل  
 يلون الحبور روحك 

 وتستكن  للسكّينة  
 

 يا قاصدا بالدي 
 بالّرصاصة ، باللقمة  

 بعتمٍة،  ببرد 
 يا حامال لها جهنم على  كفي أمانيك 

 قّلب تاريخها وسترى  
 من أمثالك مروا هنا ؟!  كم



588 
 

 خط عودتهم وأنَّى المصير؟!   فهاّل استنبطتَ 
 

 نحن من  فتحنا بيوتا ال خيما 
 واستقبلنا أهاًل  دون جرة قلم  

 وترانا  بؤرة خلق وإبداع  
 حين تبدلت األدوار 

 أجل لو لم تكن عظيما  
 أيَّها الّسوري  

 ما عظم الجلل  
 مناص تشرق  الصباحات  ال

 مهما ادلهّم ليلها  
 ودأبك تتمادى في العظمة  
 فقْل واثقًا   ) آه يا نيالي (  

 
 نرجس عمران 
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 الشهيد 
 

 جمياًل     بهيًجا   بلون   الكرامِّ                    وهذا     الّربيُع     أراهُ     أمامي 
 الّسالمِّ  تسيُل   لتروْي   جذوَر                      دماءٍ يفوُح    عطوًرا     بطهرِّ    

 أغاَث    الغماَم   ورْحَم   الغمامِّ                      فما   من   كريٍم   كمْثلِّ   شهيٍد 
 حدوَد   بالدِّ   العظامِّ    تخيُط                       جروًحا  فأمطَر   روًحا   وساَل  
 اّللئامِّ    حديثُ     وأنجَب    لغًوا                     نصرٌ   فأينَع   فوق   الحجارةِّ   
 بدون   لثامِّ     فوًزا      ويسفَر                      مجٌد   ليحبْو  على  اْل جْنباتِّ  
 وعامِّ    عجاٍف   بتسٍع    تلّظى                      تراٌب    ويترُع   كأَس   الّدماءِّ  
َك                    طائي    فأيُّ  عطاٍء  فقد  فاَق   كالّطعام    أنَت   هنا    ألرضِّ

 االبتسامِّ     على الّشهيدِّ  بفضلِّ                     الّتباهي   زماٌن  بيومِّ   ليشدْو  
 القوامِّ     بُحسن   مثالٌ  بالدي                      الهدايا   شهيٍد  سخيِّّ    بفضلِّ 

 
 نرجس عمران 
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 ذكرى الغياب   
 

 الغياْب    فجاَء  الخياُل  بذكرى                    شجوني   وهذا   المساُء    أثاَر 
 إاّل  سراْب   أراه    وما    هو                      فكم  من  خياٍل  يمرُّ  أمامي ؟!

 دموًعا     تبّلُل   مّني   الّثياْب                     عيوني   تراني  وحيًدا  تسيُل ، 
 عذاْب   في  لتنسى زماًنا مضى                     فيا   ساكني   بالحنين    تعالَ 
 اليباْب   ناظرينا   ويخضرَّ   في                    لُنضحَك  وجَه  المساءِّ   كالنا 

 مصاْب    الجناح   فقلبي مهيُض                      شريًدا  وحيًدا  تنَس قلبي  فال 
 وكم  خْفُتها  يوَم  كّنا  شباْب؟!                     صرخٌة   من  عدوٍّ  وتأسُرني  

 ليس   منها   إياْب   إلى  ُنُزٍل                      حيث رّبي  فمّني  ذهبَت  إلى 
هيُد   نبيٌّ   عندي    وطاْب  لذَّ   هنالَك  ما                     هنالَك  حيث    الشُّ
 الّرقاْب    طقُت  ذبحَ    ما بأّنَي                      وكم  قد أذاني زماٌن تناسى؟! 
 الّركاْب  أشدُّ    إليه        وأّني                      وأحمُد   رّبْي    على  فضلِّه 

 المآْب   أواُن  يحيَن   إلى  أْن                       ذكرى  الحبيبِّ   وأّني  أخلُِّد 
 

 نرجس عمران
 شاعرة من سوريا  
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 أخذني العشق وقصائد أخرى 

           
اعرة الفلسطينّية هتاف عريقات 98  . الشَّ

 
 عالم النسيان   ىلإعشقك   يأخذن

 وح بتوهان  عالم عشق الرُّ  ىلإ
 البحار بغموضك  عمقِّ   ىلإاخذتني 

 غرقت معك بقوقعه من المرجان  
 مان  نك اعطيتني األالغرقان أل  لم اخَش 

 وهناك أبحرَت بي فوق أمواج النسيان 
   البحر..وقلَت لي ال تخشي 

 فأنا بّحاُر الزمان 
 ال تحزني   .. ال تخافي

 من الحيتان  فأنا أحميكِّ 
 َك إلى أفٍق بعيٍد أخذني ُحبُّ 

 حيُث يكون األمان 
 لي  وغزلُت من السحابِّ فِّراشاً 

َن النجوم ُعقدا ما كان   وصنعَت مِّ
 ما كان الحٍد مثلي مَِّن البشر 

 ولم يمتلكُه من قبلِّ إنٍس وال جان 
 ثم اخذتني لقمٍر ورديُّ اللونِّ   

 وجلسنا تحت شجرة الرمان 
 

 هتاف عريقات 
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 مقاطع شعرّية 
 

 من بلسمة الروح ونبضي...
 يسكب ملهمي عشقه مع أنفاسي..!!     

 ألوذ بصباحك كفراشة تخشى المطر ،
 كسنبلة في مهب الريح ،

 كنرجسة يقلقها صقيع الصباحات ،
 كقطرة ظّل تقاوم  دفء الشمس ،

 فتعال إلى فنجان قهوة بعطر أنفاسنا  
 يلملم الروح  

 يطلقها حرة يكورها كحمامة ثمَّ 
  *** 

 عزف في كثبان رمال ورماد الفكر.. 
 وعيٌن تسأل حزينة 

 واألخري تصرخ لعمر مضي.
 وقلٌب أعياه الحب ..
 م. وروٌح من الغربة تتألّ 

 . .س  نفُّ يصعب على المرء التَّ  
 تي تأتي ..  الّ  األوجاعِّ  لكثرةِّ 

 فالعقل قادر على إيقاف أعضائه  
 وبصمت تموت  .. 

 فال شيء عبثًا ..  ةوالقلب هو الضحي
  لألرواح الحرف هو جرعة ليس إالّ 

 . التي تعج بالضجيج المريب 
 

 هتاف عريقات 
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   َعَلى َحـاَفةِّ الَقـل بِّ 
 
 ذاتي  من  حـبَُّك نابعـًا   فـاَض   َقـدْ                       مــرآتي  في المـفـروَد   وجـَهـَك     يا

 والَكلَِّمـاتِّ    األْشعـَـارِّ  على  يسـمو                       تـصـوري    يفـوُق     تبيانًا   تحـتاُج 
 و الـَنَغـَماتِّ     األْلَحـانِّ  على   تعــلو                       صـبابـتي    بحـجـمِّ    أوزاناً    أحـتاجُ 
 تعــوَد حـياتي    لـكي  إلـيكَ  ُخـْذنِّي                        هـنا تائهـٌة   العــشـقِّ  بأرضِّ   إِّنِّّي 

 
ي                       واْضُمْم َجَناَحَك َفوَق َخْصرِّي َعلٍَّنيأُ   األوقـاتِّ   أجـمـلَ    لُعـْمـرِّي   ْعـطِّ

 آهـاتي  ُرَبا      في  ويشرقُ  يسـهــو                       في أضـلعي هرًا سا شوقي   مازالَ 
ـنانِّ  عِـّْطـُر                       قـدسـيَّـةٍ    بضـمةٍ   الـنعـيَم    يجـني  ماتِّ  يفوُح  الجِّ  في الضَّ

ْب ضياَءَك في  الـنـجـمـاتِّ  مهـابـَط   إَلـيَّا    ُيـْدني                        َلَعـلَّهُ  ِّ العيون   َسْرسِّ
 

 الَجـنَّاتِّ   َحـالوُة    الجـبـينِّ     لـثـُم                       إنَّما  شـفـاهِّـكَ  مـن  والـثِّـْم جـبـيـني 
ْوءِّ                        إِّنِّّي فتحُت الَباَب فادخْل من هنا  ُدَجي ُغُرفاتي في  تهمي  كالضَّ

 الـنَـَّظـَراتِّ  بأطـيبِّ   إلـيـَك     تـرنـو                       ودعــتـهـا  الـّتي الـفـسـاتـيَن     إِّنِّّ 
 الَبَسـَماتِّ    عـاطـرِّ   بشـدوٍ   فـاحـْت                        أْهـَمـْلـتـَها الَّتي   العِـّْطـرِّ    َقـاُروَرةُ 

 
 جــنَـّاتـي  ُرَبـا  في   تَـنـاثـرَ    َذَهـبٌ                        فكأنَّها  شراشُف حجرتي  َلَمَعْت 

ْغَرى َتناُم بأعيني  بأجـمـلِّ الـُقـُبـالت   شـفـاهـي   حرر                       أْخـَطاُؤَك الصُّ
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 شاهدي
 

 هل   تستهيُن   بلهفتي    وتوّددي                    وأنا    سّيدٌة    أحلُِّق   إلى غدي؟ 
 أنَت    رسمَته  وعمُرك   في  يدي   دْع   لي   يديَك    ففيهما  عمري                 

؟ وهل  بشرعِّ  الحبِّ  هجري  لأل      قل    لي  حبيبي:  ما  دها  حبُّنا                بدِّ
 وسائدي أيقظَت   فيَّ   أنوثتي     ونسيَتها                    واآلن   تحرُسها   عيوُن  

 أنا  الّسعيدُة   وابَق  أنَت  ُمسعِّدي       كّفي    وكّفاَك   يصنعانِّ سعادتي              
 موعدي تخلف إّني يا هاجري سّيدٌة أذوُب صبابًةً                     ويسيُل دمعي حين  

 ال أرتجي  منَك  سوى حرٍف  ندي     تفديَك  روحي  لو  أردَت  فداَءها                 
دِّ     ما  تبتغي  امرأةٌ   من حبِّّها رجاًل                   إاّل   رقيًقا   مثَل الحريرِّ  المنضَّ
 في  قلبِّ   قلبي  المجَهدِّ  وأضمُّه      أهواَك    يا  جباًل  تحييني   قّمُته               

 وأنا   أهيُم    بنشوتي     وتفّردي          أشجاُره   الّشوُق    تمّزُق  داخلي            
 أو  تكتوِّ    أشُد   ويشُد  معبدي           إْن  ترتقِّ  أرتقِّ  وأسبْق  مهجتي            

 فحبَُّك  حاكمي   وثغُرَك  شاهدي       ما عدُت أحتاُج  دلياًل على حبِّّنا               
 

 هتاف عريقات 
 شاعرة من فلسطين تقيم في أميريكا  
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 واية نهاية الرِّ 

         
وري جورج عازار99  . الّشاعر الس 

 
غيرة صارت كهلة    هالة الصَّ

 سنان تمضغ لقمةألم يبق لها 
 أو حتى تجترُّ ذكرى 

 ما عادت تلهو بُدمَيتِّها 
 تحنو عليها   

 تغسل وجهها تالطفها 
 تسكب عليها عطرًا من كل األلوان 

 تسرِّح شعَرها ...  
 تقبُِّّل خدَّها  
 در تضمُّهالى الصَّ إوبكل حٍب 

 تناُم بجوارها في كل مساء 
ُتها تقص   عليها حكايا َروتّْها جدَّ

 ى بترابِّ النِّّسيان قبل أن ُتوارَ 
 ما عادت تزهو  

 بفستان أخضر بأزاهير حمراء 
 تعبث أطرافه حين تمشي  

 خطوة أو اثنتين  
 أو بضفيرٍة شقراء ساحرٍة  

 ..  كزخرفٍة في لوحة فنان
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 أو بعينين ضاحكتين  
 راح يرقص فيهما الفرح نشوان  

 ووجنتين وردتين  
 احت تغازُلهما نسائم نيسان ر 

 يمأل األرجاء   ما عادت ضحكتها رنيناً 
 ..  نغما ينسابُ 

 وح الرّ  ينعُش 
 فئدة دونما استئذان يلج األ

 
 هالة الصغيرة صارت كهلة 

 ما عادت غضًة يانعةً 
 كالُخضرة في أقاصي الوديان   

 أغمضت عينيها تغفو..  
 تسهو لحظة  

 مان..  هاجمها وحش الزّ 
 خطف دميَتها   

 جديلَتها..  قصَّ 
 بكت بحرَقة 

 ذرفت مليوَن دمعة 
 نما لها نهدان..  

 .. صارت 
 صارت عورة   
 
 .. وتكبرُ  

 تصبح أخرى   ..  هالة تكبرُ 
 تخيُفها ُظلمُة ليٍل  

 يهزُّها زلزاٌل..
 يثوُر في حناياها بركانٌ  

 ُتهلوس بحكاياٍت عن فارسِّ الرُّغبة 
 اَنها..  وأحالُم يْقَظٍة تهزُّ كي 
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 تجتاُح خالياَها 
 تسري في شراييِّّنِّها طالسُم رعشٍة غامضة  

 ومن جديٍد يسرُق منها الزَّمان ُبرهة  
 

 وينحسُر الطوفاُن وتخمُد الثُّورة 
 يرحل كل الفرسان  

 ويحلُّ المغيُب ذات َمرَّة 
 ُمرغمًة تتدثَُّر بوشاٍح من صقيٍع الوِّْحَدة

 ال معنى بكلماٍت ب  وتارةً  وُتتمتُِّم تارةً 
 لُج إلى َشعرِّها  ويتسلَُّل الثَّ 

ة    فيصيُر ذهَبها.. فِّضَّ
 تتَّكُئ على أريكتها العتيقةِّ   

 بعينين جامدتين كَصّخرة 
 هاٍت  آ وتجاعيدِّ ُحزٍن و 
 ةوألف ألف غّص 

 
 هالة الصغيرة صارت كهلة  

دفة  ما عادت تنتظُر فارَس الصُّ
 ب عوَدَة الدُّميةوما عادت تترقَّ 

 هالة المسكينة ما عادت 
 سوى في  تطمع في شيءٍ 
 تارة إسدال بقايا السِّّ 

واية الُمرَّة   وانتهاء الرِّ
 

 جورج عازار 
 1995- 3- 7دمشق   -سوريا
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 ثورة
 

 ليتني أعبر بمركبٍ  إلى شاطئك 
 ليلك  أرسو في هدأةِّ 

 أتنفس ذاتي في كهوفك العميقة 
 أعلن ثورتي 

 أحارب من غير هوادةٍ 
 لون الفجر حتى يلوح 

 بان ويذوب المرسى في بوصلة الرّ 
 مان وتتوه خارطة الزّ  فتضيع المسافات 

 أعود متقهقرا ً 
 شوة ألملم جراحات النّ 
 الف المرات  آ وأنا أهذي باسمكِّ 

 وتخمد ثورتي  إلى أن يخبو عصياني
 فتصيري ملكًة لجنوني 
 وأصبح أسيراً  دائما ً 

 في زنازين عينيك 
 

 جورج عازار 
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 حرائق الشوق 
 

 حين تبتسم ُ 
 يغار وجه القمر ويبتعد ُ 
 وإن الح وجهها الوضاء 

 يتأنى شعاع الشمس ويتئد ُ 
 إذا جن ليل الرغبة 

 وثار ثائرة 
 جنون الشهب 
 حرائق الشوق 
 بركاناً  يتقد ُ 
 أنا الظامئ ُ 
 وينبوع الماء 

 من ثغرها ينسكب ُ 
 قتيلٌ  في مرمى 

 سهام عينيها 
 ترمي بال حساب ٍ 

 من جرابٍ  كلما فرغ 
 جعابٌ في الحال تمتلئ ُ 

 تختال بغنج ٍ 
 وتضاريس الهوى تختصم ُ 

 تقاسيم اغواء ٍ 
 هضاب ووديان 
 على غير هدى 
 تموجُ  وترتعد ُ 

 
 ستوكهولم  -جورج عازار
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 ليلك عشقي
 

 صرت أحبك اآلن أكثر 
 وصرت أعشق وجهك الساحر

 وشعرك األشقر
 أسبح في فضاءاتك 

 خجل بال وجلٍ  وال 
 أعبر بواباتك الخفية 

 وأ حل بكل يسر ٍ 
 ألغازك وأحاجيك العصية 

 أصبحت اآلن أمهر
 كي أقرأ رموز عينيك 
 وأكتشف سرك األكبر 
 فقد صار ليلك عشقي 

 وهمساتك وشوشات 
 ترجع صدى الروح 
 وتعيد لون الخضرة 

 إلى يباس ورقي األصفر 
 في دفء حضنك

 أعلق جعبتي 
 وأرمي مرساتي

 قاء وأغفو على رابية حم
 ال تنفك تغريني بهمساتها 

 كي أصحو وأرتشف 
 رحيق خمرها وأسكر 

 ثم أسهر ثم أسهر 
 ثم اسهر  
 

 جورج عازار  
    شاعر سوري مقيم في سوكهولم
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 أنا ناسكٌ 
 

 أنا في محرابك  ناسكٌ 
 وضوء يسرق 

 من لون البدر في مرآتك 
 صمُت أغنيةٍ 
 ولهفُة مسافر

 أضغاث أحالمٍ 
م   ورؤى ُمَنجِّّ

 في حنايا الكف 
 يقرأ كلَّ أفكارك
 يروي أساطير 

 وأسمال من خواطر
 ذى عطشى الرتشاف الشَّ 

 في عبير أنفاسك 
 

 من صقيٍع   أنا رجفةٌ 
 فوق بقايا جرٍح قديم 

 حزنٍ  وجمرةُ 
 يح تفترش ذاكرة الرِّ 

 وتحفرُ  عميقًا تغوُص 
نادِّكفي صوَّ   ان عِّ

 
 مثل طيفٍ  مثل شبحٍ 

 مثل رعشةٍ 
 في ذاكرٍة   تموجُ 

 تثور مثل ألعاب النار 
 وتهوي رماداً 

 فال هي تدوم  
 والهي تحرق  
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 البحرَ  أنا زبدُ 
 أنا بقايا غيمة 

 أنا نجم يحتضر 
 ار النّ  أنا وقٌف إلطالقِّ 

 في معارك األنفال 
 وريشٌة من جناح طيرٍ 

 في مهبِّ األيام 
 من غير مهبٍط وال ُمسَتقرٍ 

 ابات المفارق في بوّ 
 بال جدوى   مستجدياً 

 انبالج فجرٍ 
 َيشَرع لي كّل أبوابِّك

 
 أنا بقايا رمادٍ 

 ورة بعد انطفاء الثّ 
 أنا ابتسامٌة باهتةٌ 
 على ثغر مهزومٍ 

 أرهقته خفقاتٌ 
 بال طعم وال معنى 

 طامعًا في حلٍم يجئ 
 ليغرسني نبتًة غضةً 
 بين ألغاز أهدابك  

 
 جورج عازار 
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 في طريق الفردوس 
 

 ُكلِّّ األرواح التي أزهقتها قوارب الموت إهداء إلى 
 

 أمنيات بحار 
 أن تحمل شبكته العتيقة  

 مفاتيح لغزٍ 
 وحورية بحرٍ 

 ورجُع صدًى لحكايةٍ 
 على ظهر َصَدفة 

 وشهوة مارٍد لالنعتاق
 من ُقمقٍم نحاسيٍ 

 لالنفالت نحو عمق الفضاءات 
 وإلى عناق الفراشات 
 على امتدادات النُّور
 حتراق ورقصات الرُّغبة واال

 وطقوس الموت تعانق 
 لوَن الضوءِّ 

 في فوانيس بلُّورية  
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 صوت ناٍي بعيدٍ 
 وكراسي مقهى حزينة 

 وبضعة أوراق كوتشينة 
 وريح تعبث في فنجان قهوة 

 وبقايا سيجارة َمطفية 
 وخواء في روح

 قبطان غلبه ُنعاٌس 
 في تلك األرض المنسية 
 رحيٌل وصمٌت وسكونٌ 

 صفيُر إعصاٍر  
 في الوادي العميق

 وبقايا أسمال  
 يتقيأها َزبُد البحر 

 وفردُة حذاٍء زرقاَء مطاطية
 وبضعة تذاكر سفر 

 بال عودة  
 

 والفردوس المنشود كوابيٌس 
 في ليالي العتمة 

 ثلٌج ونارٌ 
 من يدّفُئ ولدي في األعماقِّ 
 من ينتشل الجمرات من كبدي

 أموت لتحيا 
 فأموت وتموت 

 طحالب الَيمِّ فِّراشي 
 ورقصات المرجان مرآتي 

 أعبر دهاليز الشياطين 
هل   وأخوض في الَبرِّ والسَّ

 وأطفو ذات ُحلٍم 
 وأصحو على خشبة 
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 أسمع أصواَتهم 
 لعل البعيَد قد اقترَب  

 أتشبث برؤيا 
 وبوجوه األحبَّة  

 َتخوُر ُكلَّ ُخططي 
ُد في النفس   ويتبدَّ
 ُكّل ما قد تبقى 

 م وأغوص من غير ند 
 إلى حيث راحتي الكبرى 

 وأعانق بعيوٍن مفتوحة 
 بوابات الفردوس العصيَّة 

 وأرسم ابتسامًة بهيةً 
 تتجمَّد بال شفقة 

 على زرقة شفاهي المطوية 
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 قادٌم أنا 
 قريٌب أنا 

 على مرمى موجة 
 على بعد حجر 

 ال توصدوا األبواب 
 دعوها ُمشَرعة  

 قادٌم آٍت أنا 
 الُخلد أعبر جنان 

 بثياٍب باليٍة ُمرقَّعة 
 أمسك بيدي بقايا طفلي 

 في رجله فردة 
 حذاء يتيمة مطاطية   

 زرقاء َكلون السماء 
 عميقة كطعم البحار 

 وصافية كالزُّالل  
 مثل قلوب كل البشر

 
 جورج عازار 

 ستوكهولم شاعر سوري مقيم في 
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 صباح ال يشبه أي صباح 
 

         
عودّية فايزة سعيد. 100  الّشاعرة الس 

 
 يها العاشقُ أ

 إلى درجة الجنون 
 الغارق في بحر الحب 

 كسمكٍة وحيدة 
 عندما أشم رائحة صوتك 

 الحار الممزوج باأللم اللذيذ 
 يخرس اللسان 
 يعجز المعنى 

 تصمت كل اللغات 
 تسقط الكلمات 
 تفترش األرض 

 تتناثر على زجاج الوقت 
 في حين  

 
 تهب العواصف التي 

 من جميع جهاتك األربع 
 تزلزلني تحاصرني 

 تقتلعني  من جذوري 
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 ترمي بي 
 إلى مرافيء بال حدود 
 وشواطيء بال حدود  

 وجزر ليست على األرض 
 وجنة معلقة 

 هار  بين النّ 
 ين وحدِّّ السكّ 

 
 لك أن تبحر بي أأس

 أن تأخذني وتصعد بي 
 إلى ظهر سفينتك 

 ة العشق فأنا امرأة مائيّ 
 غرام وسفينتك بحر  

 تحت السماء الزرقاء 
 على هدير األمواج  

 
 شهي أنت شّفاف أنت 

 بيضاء   كغيمةٍ 
 في يوم غائم 

 
 احة خضراء  شهي كتفّ 

 سقطت من يد بائٍع متجول 
 لة بالماء على أرض مبلّ 

 رني صوتك  يذكِّ 
 المسافر في نهار عشقي المجنون 

 بيع بصوت المطر في الرّ 
 وزقزقة العصافير الصغيرة  

 الماء الهاربة من تحت 
 وفوق الماء وحول الماء 
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 ربيعي  تطير في صباحٍ 
 ال يشبه  أي صباح 

 
 ائم ها النَّ أيُّ 

 ويلة قراء الطَّ في ضفيرتي الشَّ 
 يح كنخلة عراقية تعانق الرِّ 

 
 هذا الصباح 

 ك أحبُّ 
 من قبل  كَ كما لم أحبُّ 

 إليك  وأشتاقُ 
 قً كما لم أشتَ 

 من قبل  إليكَ 
 

 وبينكأكسُر مرايا الحقيقة بيني 
 منِّ الزَّ  وأقفُز فوقَ 

 فوق العصرِّ 
 فوق الجنسِّ 
 فوق الجسدِّ 

 فوق الحقيقةِّ 
 فوق الحبِّ 
 العشيرةِّ  فوق خيامِّ 

 
 كَ عشقِّ  أتسلُق ساللمَ 
 غير المعلن  

 شاردة ةٍ يّ برِّ  كغزالةٍ 
 

 أركُض 
 في صحراء عشقك 

 المجنون 
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 الريح من خلفي 
 ومن أمامي سيف العشيرة  

 يتألأل يغني  
 يبتسم للموت 

 وأنا أبتسم  للحب 
 في جنون الحب  

 ولوعة العشق والهوى 
 

 حين ضبطوك 
 ذات صباح نائًما 

 في عيني  
 أقسموا على قتلك وقتلي
 وأقسمُت أنا على حبك 

 حين جاؤوا  
 كي يخرجوَك من عيني 

 لم يجدوك 
 شوا عنك في كل مكان فتّ 

 فلم يجدوك 
 
 في قلبي   أتكَ قد خبَّ  تُ كنُ 

 وأغلقت عليك قفصي الصدري 
 أعدو  بكَ  وانطلقتُ 

   الغيمِّ  أعدو خلفَ 
 في صباح ربيعي ال يشبه أي صباح 

 
 أيها العاشق السلطان 

 السلطان العاشق 
 أدمنُت حبك
 حتى المرض 
 حتى الجنون  
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 وحتى مات الحب 
 من حبك 

 ونامت األشواق 
 الشمسِّ  على بابك في ولعِّ 

 الشروقِّ  وقتَ 
 وكملكة جميلة فاتنة 

 تصعد سلم المجد للمرة األولى
 واثقة الخطى 
 عظيمة المجد 

 يعانق الفجر في عينيها  
 صبحه البعيد 

 تجلس على عرشها 
 فرحة مبتهجة 

 حين الملوك بعروشهم يفرحون 
 وحبك كان عرشي  

 الذي من أجله
 سافرت إلى الشمس حافية القدمين 
 في قلبي رعشة وبيدي وردة معطرة 

 صباح في صباح ربيعي ال يشبه أي 
 

 أيها الهارب 
 من الصباح   
 إلى الصباح 

 ومن النهار إلى النهار 
 ومن المساء
 إلى المساء

 على ضفاف قلبك العاشق 
 وشواطيء العمر 

 نام رمشي 
 السحر  
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 والجمال
 وضفائري الطويلة  

 في وداعة الماء
 تدغدغ شرائطها الملونة 

 أنفاسك  
 ورائحة الحب 

 في كلماتك 
 نوافذيمطٌر يهطل فوق 
 يستوقفني الضوء 
 عند حدود عينيك 

 ُل كفَك وأذوب  ُأَقبِّّ 
 عند ذلك البريق   
 القادم من عينيك  

 وأتلو حكايتي المعتادة
 في حين أبني على شفتيك قصوًرا 

 من المطر 
   !في صباح ربيعي ال يشبه  أي صباح

 
 فايزة سعيد

عودّية  شاعرة من الس 
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 وقصائد أخرى للشاعرة روشن علي جان بالملحدهشٌة تغتسُل 
 

         
اعرة الُسورّية الكردّية روشن علي جان101  . الشَّ

 
 إلى أخي ميرخان  

 إلى شفيق القلب في ذكرى رحيله الخامس 
 دهشٌة تغتسُل بالملح 

 
 في حياٍة قادمةٍ 

 حيَن تصيُر اآله نوتًة في ايقاعِّ الندى الورديّ 
 بشمائل الحبلِّ السّريّ سأعترُف لَك 

 كيَف أنكرُه دُم المخاضِّ 
 فراَح يطوي هودَج الظّن بالغفرانِّ 

 سأرسُل خلفَك حقواًل من فجرِّ البالبلِّ 
 وأقمارًا من سماواٍت نائيٍة تأنُس 

 كّلما الًح وجهَك من حدائقِّ الصباحِّ 
؟  كيَف ُأبّدُد تهاُفَت الَملّماتِّ
 وهذا الفقُد ذئٌب يستعذُب 

 سفَك دمي
 شهوُة اإلنعتاقِّ َوهدٌة عمياُء غلبها الّنعاُس 

 ثّمَة مايؤّرُق بوَح الَقطا للهباري 
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 ثّمَة َشّماٌم يحنُّ لطفولتهِّ األولى كّلما
 شاكستُه الريُح .. بكى 
 ثّمَة مايفطُر القلَب..

 ياإلهي..
 أولئَك الواقفوَن بيَن مّحارةِّ الوقتِّ 

 ونشيجِّ الحكايةِّ 
 أرواٌح معذبٌة تهدهُد الّصبَر في فيافي الحنينِّ 

ُم مملكٌة تّتكُِّأ على حزنها   والشماُل الُمحتدِّ
 ألسنا من هجرنا خيمَة الثِّقاتِّ 

 وأّجلنا الًلقاَء كثيرًا؟ 
 خطواُتنا الحسبناها حصيفةً 

 غاصْت في أثافي الكالمِّ 
 في منابتِّ الّجمرِّ الَقصيّ 

رُّ العبيرَ لم ننتبْه لِّضحكٍة    ُتسِّ
 لِّينكفىَء الّردى

؟   مااّلذي ينبغي أن نقوله ياحارَس الّسْمتِّ الَبتولِّ
 والمحنة الظامئة عناكب تترصد 

 هزائَم الُخطى الوئيدة
 خذنا من الءاتِّ الّجفاءِّ 

 وارمي بنا إلى غريزةِّ طمٍي يتزّمُل بجاللِّ األمومةِّ 
 التدعنا لميراثِّ الَرمادِّ 

 وبِّ لِّشحوٍب يزدهُر في الهب
 فذاكرُة الحرائقِّ دهشٌة تغتسُل بالملحِّ  

شيةِّ   مازلنا ُندّرُب الّلباقَة على الحبوِّ في أزِّّقةِّ الخِّ
 وهذا الشَجُن الغارُق في الُشبهةِّ 

 كوثُرُه اليفنى 
 سأذكُر ماباحْت به أساريُر النزفِّ العتيقة 

 ُأدّثُرها بِّألألةِّ األبيضِّ الُمتعاقبِّ في أديمِّ األرضِّ 
 وأشهُد أّن لحظَة التجّلي كناياٌت 

 ترفل في غّمازةِّ الوردِّ القتيلِّ 
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 ماكاَن من سنًى ..
 كاَن لَك وحدك

 والّشمُس التي احتفت بنبالةِّ اسمكَ 
 تعّثرْت وهي ترتقي ُعروَة الّدمِّ النقيّ 

 كاَن الفجُر موكَب عشٍب يهمُّ باالنطفاءِّ 
 الساعة الثالثة فجراً 

 فِّ في خيالهِّ الصغير طيٌف ُيرّدُد لوعَة األسال
ْن"  ْم َدالالمِّ  " أْز شاهِّ

 على ضفافِّ الوجعِّ تماثيُل عريقة تنوحُ 
 مثَل مدٍن الخطَو ُيداعُب غباَر ليلها الطويلِّ 

 وحشوٌد من الفداحةِّ تبحُث عن هواٍء نظيٍف في بيادَر القلق
 في صناديَق ُملتاعًة بسرابِّ األخيلة 

 افِّ  و) جين(  مازالت تقيُم الحداَد على أطر 
نا   قرى الَهسِّ

 ُتسّرُح َشعَر األلفةِّ بعبقِّ  
 تبٍغ يتحامُل على الُيتمِّ 

 هل من يٍد سُتلقُفنا كبرياَء الّنهرِّ 
 قبَل أْن يخُفَت الّنداُء؟

 دفعًة واحدةً 
 تجأُر رصاصاُت الحزنِّ في ُمطلقِّ القلبِّ 

 في رغدِّ الذكرياتِّ المتناثرةِّ على األسطحِّ الطينيةِّ 
 حواكيرِّ التوتِّ األزليّ التَسْل عن 

 فقد نكأتها الفصوُل العابرةُ 
 والّسهوُب السائبُة في األرجوانِّ 

 أبقِّ لي دمعتك النافرة 
 أبقها لي.. 

 واترْك ُفراَت أصابعَك ُيناغي 
 رقصَة الشجرِّ المولوّية

 ياابن قلبي.. 
 الحاجة للبكاءِّ اآلن 



616 
 

 فهناك في البعيد .. البعيد 
 نجمٌة من سالالٍت مهّذبةٍ 

 ا قافلُة نساٍء حزينات وجهه
 وشعرها ياقوٌت يلهُج بالحّناءِّ 

 توّزُع أرغفَة التحنانِّ على جهاتِّ الغيبِّ 
 ُتشّرُع للُمزاحِّ بابًا يبعثُر  

 وِّزَر الغيابِّ 
 الحاجَة للبكاءِّ اآلن 

 فهل من ليٍل يعيُدَك بذّياك الدالل؟ 
 حين كنت قمرًا  

جَلة عّراب الّنيروزِّ الُمبتلى   وكاَن دِّ
 األمنيات ليلٌك يرفرف في طمأنينة القلب 

 مطر كثيف يسرد أحالمه أّوَل الغسق
 الّصمُت صديٌق وفيٌّ ُيراعي  

 كرامَة الّدمعِّ والّندمِّ 
 األسئلُة.. متاهاٌت تعتمُر ُقّبعَة التخّفي 

 واألجوبُة قوارُب الناجين من الوحدة 
 ترددها .. امرأةٌ مكلومٌة ُتَرّبي 

 زرازيَر  الخالصِّ في القصائدِّ  
 

 روشن علي جان
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 مدٌن تلعُن سوَء طالعها 
 

 حيَن يتعُب الفجُر  
 تتشّظى المسافُة الُحبلى بحكاياٍت مهجورٍة  

ُم الحواسُّ بنبضها الخافتِّ   وَتصطدِّ
 الورُد الاّلئُِّذ ٍبنِّثارهِّ الَخمرّي 

 متروٌك لُعهَدةِّ المللِّ  
 كأٌس نبذتها أعراُس الغيمِّ  

 تتآمُر على جسارةِّ الّصمتِّ  
 تمنُح الَجفَن الناعَس يقظتُه البدائّيَة  

 الدروُب التي أكلها التَرّقب  
 تواصُل انطفائها المحموَم  

 وفي األعالي ُشُهٌب تلَبُس ثوَب األمنياتِّ  
 وخلَف أبوابِّ الَتَمّني 

 حزٌن يورُق في قشعريرةِّ الذبولِّ 
 حيَن يتعُب الفجُر  

 تتثاَءُب بوصلُة القلبِّ  
 وتمشي المسافُة حافيًة  
 والعابروَن في الالمكانِّ  

 يتأملوَن الغياب..  
قوَن ثعباَن األرقِّ   ُيصادِّ

 التحسدوا فجرًا وهبتُه الريُح للعراءِّ 
 دعوا القلَب يحتفي بانتصارِّ الهزائمِّ  

 فالصرخُة النبيلُة أوجاُع الكمانِّ  
 مرصودُة لخيمةِّ البردِّ  األرواُح ال

لعِّ العشبِّ المهاجرِّ   كينونٌة في ضِّ
 والمدُن الغارقُة في رماد الذهولِّ 

 تلعُن سوَء طالعها  
 حيَن يصحو الفجُر  

 يلوذ الضوُء الكئيُب بشرفاتِّ الموتِّ  



618 
 

 ثّمَة ذكرياٌت تجوُل في أزّقةِّ الوحشةِّ 
ُم أسالَفُه    ومساٌء ُينادِّ

 على مدخنةِّ الّليلِّ  
 حاٌر مرهونٌة للحرائقِّ  ثّمَة ب

 َتَبّرجْت بدمِّ النارنجِّ  
 ثّمَة حبالُس الشام ينتحُب في األخضرِّ الورِّع  

 ثّمَة طفٌل يتقاذفُه الملُح  
 َيهذي بضحكٍة َتَسُع الكون  

 ُخّيَل إليه..  
 حيَن اّتَحَدتِّ الّجهاُت ببكاءِّ الّزَبدِّ 

 أّنُه يُجرُّ البحَر من أذنهِّ  
 طعانِّ الغيمِّ  ويرمي بهِّ عاريًا فوق قُ 

 ياإلَه البحارِّ الّضاّلةِّ  ياموالنا.. 
 أنا البذرُة التي قَضْت نحبها على شاطٍى بعيٍد 

 لسُت الَكراكِّيَّ القادَم 
 من أرخبيالتِّ الفرحِّ  
 أنا طائُرَك الَشجّي  

 جرحي طازٌج  
 وجفناَي مالُذ الّرملِّ والصدى 

 قدماي متعبتانِّ  
 دمي أزرُق  

 للغيابِّ وصدري ُمتحٌف 
 

 روشن علي جان 
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 تمتماُت الحجل
 

 ياقوٌت يلهُج بالحّناءِّ 
 ضفيرٌة تفردها الغريبُة للغريبِّ 

 ياقوٌت راعٌش في يقظةِّ الحواّسِّ 
 ودهشةِّ الزبيبِّ 

 صخٌب خفيُف الظلّ 
 رفيُفكِّ في تمتماتِّ الحجلِّ 

 خلَف حقولِّ السمسمِّ المباركِّ 
 تعبريَن الممّراتِّ البعيدةِّ 

 تتهاديَن في سطوةِّ النزقِّ رقيقةً 
 كحريرِّ الغيابِّ 

 تعالي.. 
 ألَزّيَن خصَركِّ باألغاني 

 بالعصافيرِّ التي ضّيعتِّ الريُح وجهُتها 
 خّبئيني في عروةِّ ثوبكِّ الشفيفِّ 

 لتسيَل من أصابعي رائحُة زهوركِّ البرّيةِّ 
 وتضيَع مّني الجهاتُ 

 وأنا أرصُد لهاَث خّروبكِّ 
 الذي خذيني معكِّ إلى الّنهرِّ 

 ابتلعْت أسماُكُه خطيئتي األولى
 حيَن كنُت أعيُد للماءِّ خرَز الحنينِّ 
 أكاَن الّنهُر يبعُث فيكِّ رغبَة البللِّ 

 أم كنتِّ ُتعّديَن للقصبِّ عشاَءه األخيَر؟ 
 

  روشن علي جان
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 ظلٌّ أعزل 
 

 وجُهَك عقيُق كرماشان 
 وجُهَك الذي يشبُه دهشَة الّضوءِّ 

َك   األخيرةِّ في كأسِّ
 ياالشارُد في الظمأ

 تغتاُلَك قشعريرُة الطفولةِّ 
 حيَن يعبُر طيفَك بّواباتِّ الّذهولِّ بِّحيرةِّ المرتابِّ 

 تودُّ لو يجّرُدَك الّرصيُف من ظّلَك األعزلِّ 
 لتقيَس حنيَن المسافاتِّ باألصابعِّ 

 من تراهُ يمُدُح صوُتَك ؟  
 إْذ يحاصُرَك المطُر الّسخيُّ 

 تصّلي..وأنَت 
 ليناَم الفجُر فوَق صدرَك العاري 

 
 روشن علي جان

ويد    شاعرة سورية كردية مقيمة في الس 
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 لو خيَّروني وقصائد أخرى 

         
ورّية عايدة أفرام102 اعرة الس   . الشَّ

 
 نخلق بشرًا وقبل وجود التكوين   نْ أقبل 

 ن نكون؟؟  أرونا من نريد  لو كانوا قد خيَّ 
 عطشان   في فمِّ  ماءٍ  قطرةَ  كونَ أن أ  لرغبتُ 

 يتيم   من عينِّ  معَ الدَّ  تمسحُ   ةويدًا حنون
      بجنونٍ   وتعطي الحبَّ 

   من العيونِّ  ذي يسيلُ الَّ  معِّ الدَّ  وتوقُِّف نهرَ 
 

 روني ! لو  خيَّ 
   ًا عريان اً جسد   سترًة تسترُ  ن أكونَ أ  لرغبتُ 
 مان  في هذا الزّ  برداً  يرتجفُ 

   اً ودواًء يشفي إنسان
   محرومٍ  حلوة في فمِّ  وقطعةَ 

 
 روني !لو خيَّ 
   وشريانٍ  وريدٍ  بألفِّ   قلباً  ن أكونَ أ  تُ لتمنيَّ 
   الدمِّ  ًا بدلَ حبَّ   يضخُّ 

 الم  السَّ  ى ينشرَ حتَّ 
   كل ذي سوءٍ  ويقتلعَ 
   االنسانِّ  بناءَ   من جديدٍ  ويعيدَ 
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 روني! لو خيَّ 
   أكون مطراً ن أ حببتُ أل

   ةً وشمسًا حنون ةً جافَّ  يسقي تربةً 
 بردان  كلِّّ  في قلبِّ  مساءَ  صباحَ  تسطعُ 

 
 روني من أكون  لو خيَّ 
   م المسكونةَ عداًل يخيِّ  لكنتُ 
  والحروفِّ  الحركاتِّ  بكلِّّ  ولغةً 
 كون السُّ  يأخذُ  هُ وحدَ  لمَ  الظُّ إالَّ 
 

 ن أكون  روني مَ لو خيَّ 
   حقٍّ  لكنُت كلمةَ 

 نون  الظّ  وصدقًا يفوقُ 
   رَض كل مساوىء األ ضدَّ 

    في العيونِّ  بريئةً   وابتسامةً 
 

 روني  لو خيَّ 
  وسالمٍ  حبٍّ  رسولةَ  ن أكونَ أ يت لتمنَّ 

  من القلوبِّ  لمَ الظّ  أوقفُ 
 من العيون   معَ والدَّ 

 مملكتي   الفلِّّ  زهرَ  واجعلُ  
 الكون   حكمُ تالم السّ  مُ ائوحم

 
 ي شي  أ كونَ أن أ روني الخترتُ لو خيَّ 
 شي  وكلّ 

   البشرُ  فيهِّ  باتَ  في زمنٍ ..  اً نسانإ الّ إ
 ثمان   األ سِّ بخأشرى بوتُ  باعُ تُ  سلعةً 

   !صديقًا حميمًا لإلنسان رُّ الشَّ  وأصبحَ 
 

  فرامأعايدة 



623 
 

 ة مشاعر اإلنسانيّ 
 
 مشاعر   ةنسانيّ اإل

 ما هي كلمات وأشعار  
 ها أسعار لْ إوال أشياء بتنشرا و  

 حساس داخلي  إهي 
 وما فيها غطاء مستعار 

 
 ة وطن كبير  نسانيّ إلا

 اه طفل صغير بار  داخل اللي جوَّ 
 وال هي موضوع  

 فيه نقاش واستشار  
 هي أمل بعيون عم تنزف دم 

 زف ت بالرغم من النّ وضلَّ 
 بصار  حة األمفتّ 

 لتشع وتمأل العالم سالم وأنوار 
 
 ة وجع داخلي نسانيّ اإل
 نكسار   اللي بداخله  

 وال هي دم وقرابة ودين  
 ار  خت وال كل أهل الدّ أخ و أوالحتى 

 
 َنا  و نسامح َبعَض ة هي انّ نسانيّ اإل

 د والثأر  وعُّ وننسى كالم الحقد والتَّ 
 
 مشاعر وأحاسيس  ةنسانيّ اإل
 موجودة بالجينات  

 هي أشياء تختار    وما
 عور باآلخرين  هي الشُّ 

 د األسفار  عْ غم من بُ بالرّ 
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 ة هي لو مسكنا الحجر نسانيّ اإل

 طيب الثمار  أيدينا ألبل تحوّ 
 لم لحروف أمل ل األوهي اللي تحوِّ  

 حلى انتظار  أولبكرة 
 
 ة حلوة بكل وقت نسانيّ اإل

 حلى األفكار  أخرج تومنها 
 
 ة ة خليط محبّ نسانيّ اإل
 وشعور حلو   
 وبلسم جراح   

 لم إنكار  وهي للوجع والظّ 
 
 ة فكر ووجدان  نسانيّ اإل

 حلى األزهار  أ منها يزهرُ 
 شعار أحلى أومن حروفها نكتب 

 وتسامح وفرح   هي حبُّ 
 بعضنا نغار  نا عَ وكلُّ 
 
  نتَ أ و أنا أ ة ما هي نسانيّ اإل

 نا مع بعض  هي كلُّ 
 ايدي في ايدك 

   !المشوار او ل سَ لنكمّ 
 

 فرام أعايدة 
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 قول على قول 
 

 : نزارقال 
   !ذا لم يعلن العصيان؟، إعرما هو الشِّّ "

 غيان؟  غاة والطُّ ذا لم يسقط الطُّ ، إوما هو الشعر
   !". مان والمكان؟في الزّ  اذا لم يحدث الزلزال، عروما هو الشِّّ 

 
 قول ! أنا أو 

   خجل من الحروفِّ ليس بشاعر من يَ 
 عن الكتابة   فُ وليس بشاعر من يتوقّ 

   و ظرفٍ أ ألي سببٍ 
 ظر وليس بشاعر من ال يقوى على النّ 

 ة أ مر ا في عيونِّ 
   بالكسوفِّ   يصاب أمامها 

   ال ليس بشاعر
 لوفِّ أمن لم يخرج عن الم 

   الملهوفِّ  بفكرهِّ  ق عالياً ويحلِّ 
 هِّ لكلماتِّ  العنانَ  بشاعر من ال يتركُ   سال لي

 جديداً  لتبني عالماً  
  وحروفٍ  من كلماتٍ  

 ال ليس بشاعر 
 القدرة من ليس له 
 للتحليقِّ  جنحةٍ أ على صناعةِّ 

   الكلمةِّ  في رحابِّ  
 تائهًا  بل يبقى  

 صباح مساء  هِّ نفسِّ  حولَ يدوُر 
 َمن ال يكتُب حرَفًا مرفرفاً ال ليس بشاعر 

 ! من أعماقِّ المشاعر     
 

 عايدة أفرام
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 الصّباُر يبقى صّبارًا 
 

 ارًا  ار يبقى صبَّ بّ الصَّ 
 تة  ورودًا بيضاء لفترة مؤقَّ عطى أ و  زهرَ أ حتى لو 

   مقرفٌ  هكذا الكذبُ 
 بيضاء  كذبةً   الكذبُ ى لو كانَ حتّ 

  هم الكذبَ لون ألنفسِّ اس يحلِّ النَّ  بعُض 
 كذب أبيض  على أّنهُ 
 األلوان!  هُ وال تغيِّّرُ  هِّ بكلِّّ حاالتِّ  كذبٌ  الكذبُ 
***   

 
 قّمُة األلمِّ، وقّمُة الفرحِّ   

 
   األلمِّ  ةُ قمّ 
 ة حزين  ةسوى ابتسام عرفَ أ ن ال أ

  الفرحِّ  وقمةُ 
 ةِّ فولالطُّ  في وجهِّ  ةَ رى االبتسامأن أ

   طفالِّ األ  صدق من براءةِّ أ ال توجدُ 
 ةِّ فولالطُّ  صدق من دمعةِّ أ ال توجدُ 

 حنان والدتي  جدُ أبكي أ حينما ةليتني طفل
 دق يواسيني  الصِّّ  جدُ أها و صدرَ  جدُ أ

 كاذيبُ فيها األ  ْت رَ ثُ في دنيا كَ  تهتُ 
 فاقُ النِّّ  رَ وكثُ  دقُ فيها الصِّّ  قلَّ 
 ! ..  نظر وجهةَ  الخيانةُ  وأصبحتِّ  
 

 عايدة أفرام
 شاعرة من سوريا  
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 سعيٌد أنا بدمي اأُلرجواني ...!
 

         
 العراقي وعدهللا إيلياوالمترجم الّشاعر . 103

 
 سعيٌد أنا بدمي اأُلرجواني ...!

 
 سعيٌد أنا بدمي اأُلرجواني 

 الذي يغمُر رأسي وجسدي العاري 
 رغم الرياح المشؤومة وستائر الندم المجهولة

 الزال أملي يوقُظني من ضعفي وُبكائي 
 ُأبارُك العواصف والبراكين وأستحمُّ بآخضراري  

 رغم الرُّعب الغامض الذي يحوُم حولي  
 سعيٌد أنا بدمي اأُلرجواني  

 المدارلن أستسلَم للحرائق التي تقذفني خارج 
 حتمًا ستسقُط دموعي كقطرات الندى على جبهتي 

 ُكّلما حّدقُت في صورة العذراء والطفل يسوع  
 جميلٌة وُمذهلٌة أرض للا التي ُتقبُِّّل الشعراء األنبياء 

 حتى المجهول يركُع وُيصّلي لها في الصباح والمساء  
 سأذهُب بعيدًا بكامل أناقتي للقاء القديسين 

 وتي ) أبانا الذي في السماوات( ُأرتُِّّل بأعلى ص
 ُتشاركني المالئكة بميامرها وعزفها الجميل  
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 بالقيثارة والكمان والناي والعود 
 حيُث ال عواٌء للذئاب وال نباٌح للكالب 

 وال ُزناٌة على الطُّرقات وال ُطغاٌة على الُعروش 
 فقط نواقيس الكاتدرائيات وأجراس الصلوات 

 ٌت جديدةال عذاباٌت قديمة وال جراحا 
 سعيٌد أنا بدمي اأُلرجواني 

 الذي يقوُدني إلى الجمال والسعادة واألبدية 
 للمّرةِّ األولى بعَد موتي شعرُت بإنسانيتي  
 حينما رأيُت طوابيَر من المتسّولين والفقراء 

 يطوفون حول الملكوت بمالبس بيضاء 
 دون ضوضاء وسط أجواء عذبة ووديعة ..!

 
 وعدهللا ايليا

 
 ًا...!!!ٌقف  شامِّخ

 
       ُأْمُسْك بيدَك األمينة شمعة 

 وآْطُلْب من العصافير الجريحة
 َأْن َتْطُرَد َقَلَق وُهموَم جفافَك  

 كي ال تقترَب منَك الكالب المسعورة 
 ويتوقََّف قلبَك الجميل عن الَخفقان  
رسة  مهما هبَّْت عليَك العواصف الشَّ
 وغابْت عنَك السعادات والفضائل  

 فالحقيقة تجعلَك ُحّرًا وُشجاعًا 
 ال يهاُب األمواج والرياح العالية  
 ال َتَهْب نفسَك لفضاءاٍت ُمغلقة  
 تسطُع بنورها فوق ظالل البراءة 

 النَّها زائفة كأوراقِّ األشجار الميِّّتة  
 ُتحاوُل اقتحام القلوب الّطيبة عنوة 

 ذي ال َيْرَحْم ! بُغموضها وخداعها ال
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غينة  ْقدِّ والضَّ  قِّْف شامِّخًا مهما َبَلَغْت جعجعُة الحِّ
ْش كريمًا وَحلِّْق كالّنْسرِّ في كل مكان وزمان    وعِّ
 ُحبَُّك يرقُص واقفًا في كل الطُّرقات والساحات  

 دوَن أْن يستسلَم للّذل واللعنات واإلهانات 
 !ألّنَك األَمل اآلتي بعد األلم والوجع الزائل..

 
 وعدهللا ايليا

 
 الُعْمُر يمضي سريعاً 

 أَْعَلُم جّيدًا بأنَّني تقدَّمُت في الُعْمرِّ 
 ستوَن ربيعًا ومازلُت طفاًل صغيراً 
 يلمُس ثياَب ُأّمه ُكلَّما شعَر بالجوع 

 ويشعُر بالبردِّ ُكلَّما سمَع ُخطوات أبيه
 يتجّوُل بيَن األشجار الُمزهرة والُمثمرة

 بعيوٍن شبه مفتوحة كي يرى العالم  
 األعواُم تمضي سريعًا وأنا أنتظُر نفسي 

ُفني ذاكرتي الُمتَّقدة   ُرّبما سُتْسعِّ
ُقني ظّلي الجميل    وُيالحِّ

 قبَل أْن يتساقَط دمعي في الخريف
 ويفَضُحني ُعنفواني الذي يجري في دمي

َمُن الذي مضى   ُترى،هل يعوُد الزَّ
 وأبقى في األرض طواَل الدَّهر 

ُق طعَم الُحبِّ   َأُشمُّ رائحة األزهار وأتذوَّ
 ثمَّ أعوُد الى ُفُتّوتي وَلَهبي  ونار جمري؟! 

 أعلُم تمامًا بأنَّ الّريَح َنَكَرْت نفَسها 
 وأنَّ الزمَن ال يستطيع تحويل الَغيم إلى َحَجرْ 

 وثّمَة حمائم تصرُخ أرواَحها على أرض األموات 
 ذلَك من الّصعبِّ جّدًا أن أغزو الّسماء بَدمعي..!ل
 

 وعدهللا ايليا 
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 أعياد الذاكرة..!  
 

 رغم غضب العواصف وعنف الكون 
 وضجيج الموت وقتل األحالم الكبيرة 

 يعوُد الجمال بعنفوانهِّ الى الحياة 
 ومعُه كل السعادات والنجوم الضالة
 التي تنحني أمام مزامير الضوء..! 

 بائس المحظوظ باأللم أيها الجنون ال 
 والمزروع على شواطىء المياه الغامضة 

 والساكن قرب بروق الّلذة الناقصة
 َأْصغِّ الى أعياد الذاكرة في هذا الوقت

 لعّلَك تسمُع زقزقات السنونوات 
 بين أشجار الّسرو واليوكالبتوس

موم    األمواُل الزائفُة ُمفخَّخة بالّضغينة والسُّ
 تقبُع دائمًا في زوايا متروكة قرب البالوعات 

 تسرُق جماجم األطفال وتأكُل خبز الفقراء 
 إلشباع أفواهها الُمتخمة بالُعْهرِّ والفساد 

 شياطيٌن خبيثٌة تستعيُر ذاكرًة معطوبة 
 تقرُع أجراس الُمُدن في الضباب 

 لمحيطات وتعبُر القارات تجوُب البحور وا
 تتجّوُل بين البشر بمواكب مهيبة آلنتزاع الحياة  

 رثاءاٌت أخيرة تحتفي ببياضِّ روحها
 تكشُف أسرارها ألول مّرة لرمادِّ الغيوم
 دون أن تطعنها خطايا وأوجاع الكالم 
 وتنعيها الدموع والُقبالت والتنهيدات..! 

 
 وعدهللا إيلّيا
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 الَخراب  ..!!! 
 

  ُقنبلٌة ُمخّبأة في َجْيبِّ أعمى العالمُ 
 يسكُن في غرفٍة بال جدران 

 وبحٍر بال ستائر  
 للمّرةِّ اأُلولى أشعُر 

 كأنَّ في فمي وردة تذبل 
 وفي دمي ينابيع ماء تموت 

 من الصعب جّدًا 
 العيش في عصٍر ظالٍم  
 يحكُم بعدوانية صّماء  
 في ظلِّّ آلهٍة ُمزّيفة  
 تحلُم بمحو األرض 

 مذعوٍر يحتمُل رؤية الموت وزمٍن 
 ويختبىُء خلف كل هذا الخراب 

 بين أسالٍك شائكة وُرعٍب مفتوح 
 أيُّ جماٍل هشٍّ يقبُع بين األنقاض 

 واصواٍت تترّنُح وتصمُت إلى األبد!
 ُترى.. َمْن ُيعيُد للكون 

 ُعذوبته وبساطته  
 بعَد احتضاره اليائس 

 وشيخوخته السعيدة؟!  
 

 وعدهللا إيلّيا
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ُجهّية ...!   أي ها العاَلم  .. كفاَك ُعن 
 

    حينما يتسلَُّل الموُت إلى أدمغتنا 
ٍة ودهشة بُعنفٍ   وشراسٍة وشدَّ

ُد علينا وينظُر إلينا بعينهِّ القاسية   يتمرَّ
 وُيمطُر علينا ألمًا وعذابًا ويأتينا  
 كلّصٍ جائع ينتظُر الخبز اليابس 

 وكُجثٍَّة باردة ُتداعُب القبَر بصمت 
 نعترُف بخطايانا وآثامنا الُمميتة   حينئٍذ،

 أمام ُعروٍش زائلة ومرايا ُمزّيفة 
قد   دون أْن ُنقِّرَّ بضياعنا الطافح بالحِّ
 والموبوء بالضغينة والكراهية والَحسد! 

ُد أعمارنا الذابلة   هكذا نحُن،  ُنمجِّّ
 كةَنْظهُر بَجماٍل وّهاج كالمالئ

 ونتخّفى تحت حماية ُظلمتنا البّراقة 
 بأحجارنا الكريمة وألواننا الزاهية  
بطة برشاقٍة وأناقة   التي تمنحنا الغِّ

 كي نزهو بين مراعي اآلس والياسمين 
كارى    ونرقص بكؤوسنا الفارغة كالسَّ
 في حاناٍت ُمشّيدٍة من عظام الرُّهبان 

 وصباحاٍت ُمزّينٍة بنجوٍم كبيرة !
 

 لّياوعدهللا إي
 شاعر ومترجم عراقي مقيم في فرنسا 
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 مقاطع شعرّية للشاعر آزاد عنز 
 

       
وري الكردي آزاد عنز104 اعر الس   . الشَّ

 
 مقاطع شعرية  

 
 ُتشبهين رائحة التراب الُمبلل بالمطر  

 ألول غيمٍة تكّرمت على العطش باالرتواء
  *** 

 سنرّتب المساء كما نريد ،  ال بأس ...
 نجّرده من ضجيج النهار ، 

 لُنعيده إلى صمته ، 
 كأّي شعٍب صامت تشتهيه الحكومات ، 

 كأّي شعٍب يتظاهر بالحياة  
 و شواهد قبوره تحجب الشمس 

 لتظلل األموات 
 ال بأس .. 

  *** 
 تتساقط النساء من قصائدي 
 كأوراق األشجار في أيلول ، 

 ق البقاء ، ككل امرأة ال تستح 
 ككل ورقة تخون أصلها لترميها الشجرة 

  *** 
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     المرأة كالمساء ، 
 ال تحصل عليها  

   إاّل بعد أن َتغُرب َشمسك
  *** 

 أيلول ... 
 االبن البِّكر للخريف ، 

 االبن الذي تمّرد على أبيه الخريف والتحق بالصيف ، 
 حتى الطبيعة أيضًا باتت تخرج عن طوعها  

 وبدأت تخون ذاتها كاإلنسان 
  *** 

 و بعض النساء فاكهة ، 
نٌب و آخرهن خمر   أّولهن عِّ

 *** 
 أريد دواًء لقلبي ، 

 أريد لقلبي أن يغفو بين يديك 
  *** 

 حياتنا ُتشبه الجنازة ، 
 الٙمّيت يقود رتاًل من األحياء 

 *** 
 كلُّ لحظات الفرح ضاعت دون توثيق ،  

 ما نشاهده اآلن من السعادة 
 هو ألٌم يرتدي االبتسامة 

  *** 
 ليتنا كنا كاألطفال  

 نتعارك في الصباح  
 ونتعانق في المساء 

 
 آزاد عنز  

 شاعر سوري كردي 
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 وقصائد أخرى ومقاطع شعرّية  أشارت الّساعُة إليك

         
ورّية الكردّية فدوى الكيالني الّشاعرة . 105  الس 

 
 اعُة إليك أشارت السّ 

 
 هطلْت في كتابي زمنًا هو عمر حلمي

 والدة وحاضرًا وغدًا   
 أشارت الساعة إليك

 رحُت أتتبع عقرًبك وأدونك محطاتِّ  لقاء 
 بادئة بك..منتمية إليك وآيلة لروحك

 أشارت الساعُة إليك 
 نظرت في لوحتِّها 

 كنا االثنين ..  
 أشارت الساعُة إليك 

 وظللت أسرُع على إيقاعِّ أصابعك 
 أشارت الساعة إليك 

 بين خطوة واثقة 
 وأخرى مرتبكة   

 ارتسمت ذاكرتي منذك 
 وحتَّاك  

 يا له من زمن شاسع 
 زمٌن أشجاُره رائحتنا كالنا  

 زمٌن لم يشكله غيرنا  
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 زمٌن لم يشغله أكثَر غيرنا 
 ولما أبرأُ زمٌن أصبت فيه بك 
 كأنني غيمُتك ذاُتها 

 أهيُم في براريك ماشاءْت ظالُلك 
 وأشجاُرك 
 وأنهاُرك

 وسماؤك  
 زمُن ياله من زمن 

 زمُن عالق على أهدابي  وعلى وجهي  
 صورٌة طبق األصل ..عن رسائلِّنا تلك .

 .ونحن نعيُد عمارتها  من جديد 
 حيُث الساعة تشيُر إلي  
 حيث الساعة تشير إليك 

 الساعةُ تشبه أغنيتك حيث 
 أغنيتك التي أغنيتي  
 أغنيتك التي أغنيها 

 أغنيتك التي أنا 
 أغنيتي التي أنت 

 أغنيتي التي كما أنفاسنا  
 حيث الساعة تشير إلي 

 حيث الساعة تشير إليك .
 

 فدوى الكيالني 
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 ..  يأمِّّ 
 
 هو العيد اقترب  اقترب..  ها

 في هيئة عاشق 
 اليتأخر عن مواعده  

 هاهو ذا صوتك يأتيني متكسرًا 
 شجيًا على أجنحة الطيور 
 من وراء المسافات البعيدة

 يعيدني طفلة خارج النواح المدوي 
 تتلقى أصداء أغنياتك الجبلية العذبة

 بضفائر تمتد إلى أعماق دجلة
 تفوح منها رائحة أصابع أبي 

 تفوح منها رائحة حنوك التليد... 
 ي.... أم أماه...

 .. قبل قليل لقد همست في أذن العيد 
 وهويقترب من عتبة بابي: 

 إياك أن تنسى أمي...
 مازالت خريطة قلبها 

 تتسع للفرح والحلم 
 وهي تعد مائدة  

 من أجل أسرتها الموزعة 
 على خرائط اآلخرين.. 

 
 فدوى الكيالني  
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 مقاطع شعرّية  
 

 وقلم ورقة
 طويلة  منذ سنوات  خبأتهما

 ألكتب  قصيدة"العودة 
 ومازال البياض على حاله 
 وما زال قلمي في االنتظار 

 صباحك يا وطن .. 
 *** 

 هديتك  
 التي أرسلتهاإلي  
 ذات  وشم أزرق  

 وذات منديل أحمر لشعري 
 ولففتها في غالف حبة سكر 

 صارت سكرة حقا 
 آكلها وال تنتهي ..

 *** 
 أطل من وراء نافذة غرفتك المفتوحة  

 صوت موسيقا خافتة يأتي   الشيء سوى 
 أدرك أنك ال تزال نائما  

 أتفقد ما أتيتك به من جديد 
 زهر اللوز ..الرسالة التي كتبتها لك  أمس

 الكتاب الذي استعرته منك 
 آن لي إذا أن أتشجع وأهمس باسمك  

 أرفع صوتي  
 أرفع صوتي كي تنهض ...

 على غير عادتك ...
 وبهمس واستحياء
 الخير… اقول لك صباح 

 *** 
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 كلما  مر يوم   
 كنت أرميه  بعيدا 

 أجعله  درجا  في سلم 
 وأنا أصعد  صوب عرشك
 وأقول : لقد  دنا ضيفنا  

 كم كنت أتلذذ  بعري الروزنامه 
 لكن ما يحدث  االن  

 أن روزنامتي   باتت تستعيد 
 كل ما افتقدته  

 من ورق  في التاريخ  
 عبر هروالتها  
 منذ أمك  حواء 

 يصي  الذي  تستأثره وحتى قم
 بيد اني  ظهرت  في مجرد  حلم  
 حيث في أول امتحان  فحسب  

 وجدت نفسي  وحيدة في المعركة.
 *** 

 صباح اليوم  
 وأنا أسير في شوارع مدينتك  

 رأيتك موزعا في وجوه المارة كلهم 
 وهم يبتسمون  لي  

 يعيدون معي  رسم وجهك 
 وجهك نفسه الذي غاب  

 .. المدينة الكبيرةفي زحام 
  *** 

 كي ترى أنك  مختلف عن سواك 
 روحا ووجها  وفكرا  
 انظر في مرآة محايدة  
 المرايا  ال تحتمل  قيح  تضخم الذات ..  

  *** 
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 ازرع على طريقتك  
 ف  ازرع بال توقّ 

 وليعم الخير العالم  
 كان ثمن ذلك  وانْ 

 وسهادك وألمك  أرقك
 *** 

 رة..مأساتنا السورية كبيرة  كبي
 وجارحة..جارحة..

 ولكن، االستسالم، أمامها يعني:الهزيمة....
 تعالوا  إذًا نفتح نوافذ األمل.

 تعالوامن أجل معذبي هذا البلد العظيم
 وهوكما قال الشاعرالراحل رياض الحسين: 

 "ياسوريا العظمة بين فكي كلب.." 
 صباح الياسمين لكل سوري داخل البالد أو خارجها

 لفرج القريب .صباح الحرية وا
 *** 

 ذي نقر على زجاج نافذتي الّ ى العصفور 
 باح هذا الصَّ 

 ادة فرح:فاجأني بزوّ 
 غصن زيتون 

 حبة حنطة 
 زهرة بنفسج 
 ورسالة .. 

 كل صباح أستيقظ وأصلي ألجلك سوريا 
 

 فدوى الكيالني 
 شاعرة سورّية كردّية  
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 ومقاطع شعرّية  هناكقصيدة بعنوان: 

           
 الّشاعرة العراقّية فائزة سلطان . 106

 
 هناك 

 ستضُع رأسك المتعب من رحلتك القاسية 
 على كتفي 

 الثابت مثل جبال مدينتي 
 وستحكي لي عن عشقك المنفرد دوني

 هناك في الوادي 
 وسأصغي لك مثل طفلٍة تنتظُر قصصًا مع الحلوى 

 سأفرُش لك روحي العائدة مع نورٍس نبيل 
 رحلتك وأنت تبحُث عنيّ وسترتاُح قلياًل من 

 وستغفو على راحة يديّ 
 هادئًا مثل قلبي 

 أنا البحر المتقّلب 
 الذي يعشُق األفق المتوّحد 

 ساغطيك بموجٍة دافئةٍ 
 تخرُج من أنفاسي 

 أنا عاشقة السماء  
 ستدغدغك النجوم المشاكسة 

 التي تهبط على قلبي كل ليلةٍ 
 مع كل ترنيمة 

 رحلته تنتظُر معي عاشقًا تائهًا في  
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 سأحرق كلماتي المتقطرة من أناملي  
 أناملي التي أمررها على عينيك الناعستين 

 سأتركك وأنت تحلم بيّ 
 وسأمضي في رحلتي أنا 

 تاركًة قلبي معك أيها العاشق 
 ابحُث عن معشوقي أنا 

 الساكن في كون األكوان 
 القريب البعيد عنه 
 البعيد القريب منه. 

 
 فائزة سلطان  

 
 مقاطع شعرّية 

 
 أمي تلدني 

 في كهوف عزلتي 
 أنا المتجددة.

 *** 
 أنا مثل ناقوسٍ 
 نحو الكمال  هجره الصوت 

 أنا الصمُت في فم معجزة. 
 *** 

 ال أحد يشبه اآلخر 
 مثل شهٍب مجهولة هكذا ُخلقنا

 نسقُط على األرض 
 قلوبنا تغادرنا مع كّل هّزٍة وشهقة.

 *** 
 هذه األرض حقيبة سفر 

 في يد طريدة
 عمى أ تهرُب من مجنوٍن 
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 ال أحد يشبه اآلخر 
 فكار بليدة.أو  كّلنا مقابر مجهولة

 *** 
 حصاٌن يركُض خلفي 

 أنا التائهة في اسطورتي 
 جبهتي لوٌح طينيُّ 

 جدادي أجهُل فّك رموز أ
 أنا الملكة.

 *** 
 نحو افاق ذهبية  ارتقي ساللم السماء
 تبتسم لي الشمس  

 اترك القمر خلفي يهذي 
 والغيوم تصنع لي خيمة 

 أنا ضيفة الكون 
   وارجُع لنفسي. ابتعُد عنكم

 *** 
   اقف أمام العاصفة

 نصفي معلٌق على شجرة 
 ونصفي اآلخر مدفوٌن مع جذورها 

 تهرب كلماتي مع الرياح 
 تأخذها إلى غرفتي البعيدة 

 أو تحت شجرٍة نحيلٍة كانت تشبهني 
 أقف أمام الرياح 

 واغني مع المطر لوحدي 
 *** 

 صباح  كل
 فّرغ رأسي تحت شجرة مباركةأ

 زرعتها في قلبي 
   ولُد من جديد أُ  كل صباح

  *** 
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 قرب النهر 
 اتمدُد عند شجرةٍ 

 جذورها تتشابك  مع جذوري. 
  *** 

 حياناً أ
 عليك أن تكسر أشعة الشمس

 أن تجمع المطر في حقيبة 
 وتترك األرض على ظهر يمامة

 قصيدة. وتترك في قبرك
  *** 

 األوان أيتها األيام الباقية لقد آن 
 ي على كتفي ئ كِّ لتتَّ 

 دون دليل  لنعبر النهر وحدنا
  *** 

 في هذا الكهف قرب قلبي
 يسكن األموات وبعض العصافير

 اللٍ كثيرةٍ لمن تركوني. ظو 
  *** 

 ليكن قلبي 
 مقبرٌة للقصائد العنيدة

 تلك التي فقدت البوصلة 
 في طريقها لعينيك. 

 
 فائزة سلطان  

 شاعرة ومترجمة عراقّية مقيمة أميريكا 
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 ومضات شعرّية 

         
اعر العراقي فالح هاشم107  . الشَّ

 
 ومضات شعرّية  

 
   و للخريف نكهةٌ 

 حسنها الفصولُ  تذوي أمامَ 
 *** 

 احتضار 
 في آخر المساء

 ستفضحون بعضكم  
 كم سرّ  بأنَّ  اً ظنَّ 
   ناً ا يزل محصَّ لمّ  

 وال يراه غيركم 
 بشع الغبي حين يوصم العباد بالغباء أما 

  *** 
 يا شــحـيـحًا من أمْل  

 كن شـريـفًا .. 
 ســوف ُنهديَك ســماواتِّ أغاٍن ..  

 و فراشاتِّ ُقـبـَلْ 
  *** 
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   ايات شجواً أعمق النّ 
 ي وحدها من تغنّ 

 في مساء
 ليس يدري  
 بوحها من صمتها  

 و هي ال تكترث اآلن لشيء
 صوتهان يصدح صدقا أ غير 
  *** 
 نعيم  

 
 شاي أخضر

 أخضر أخضر بالنعناع  
 ة  ال شيء يقارب نكهته المرّ 

 أخضر أخضر 
 من غير صداع او سكر 

 يسري في ذاكرة المطر المنهال على أرض عطشى 
 صفر أل نعيم يهبط في صيف مطر ... شاّل 

  *** 
 دعوة

 
 الليلية خميلة وارفة الظّ الحانة اللَّ 

 ألوانها ى يور بشتّ ها الطُّ تؤمُّ 
 للمعابد  وخالفاً 

 ي خر كيف يصلِّ ال طير هنا يسأل اآل 
 يلية صالتها غناء وحب مطلقالحانة اللَّ  

 ة وحدها تعرف للاالطيور الحرّ 
 كران و ترتشف من أجله خمرة الشّ  
 

 فالح هاشم 
 شاعر من العراق يقيم في لندن
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 األفُق هنا قّشة 

         
ين108  . الّشاعرة الّلبنانية هدى فخر الدِّ

 
 بلد ركيك… ركيك في أسمائه، في عبثه، 

 ركيك في وحشته، في ازدحامه، في تفرده، في سأمه. 
 

 بلد يتكاثر على جانبي الطريق السريع،
 مقابر تزحف نحو إشارات المرور، فيقف الموتى على قارعة الطريق، 

 الخر. ينتظرون أدوارهم ليعبروا الى الجانب ا
 

 طرقات سوداء تلتف حول أعناق غابات بكر 
 وشجر ساهم يرخي جذوره في األرض الحبيسة. 

 
 ونحن، هذه الجزيئات المتهالكة، من يعيننا، 

 من يرشدنا في عتمة الوقت ليجد بعضنا بعًضا، 
 لتمسك واحدة يد األخرى، في هذا النزوح العظيم؟ 

 ا، أي فضاء أبيض لتهيم فيه؟ جزيئات مستوحشة، من يسعفها؟ وأي حيوان ليحتضنه
 

 ٭ ٭ ٭ 
 وفي السماء الخاوية

 شموس متعاقبة،
 ثقوب صفراء

 خلفتها أيام أولى، 
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 أساطير بدايات قريبة، نظّل نتذكرها 
 ونتقفى أثًرا لها في هول األيام المستعادة. 

 
 ٭ ٭ ٭ 

 
 األفق هنا قشة 

 والضوء حنق يتمادى، 
 وهذا البلد ركيًكا يتهالك 

 السريع، على الطريق 
 يتقفى محنًا ال تحين. 

 
 ٭ ٭ ٭ 

 مدن عظيمة 
 تعرج على جسورها المتداعية.

 تعّج وتقفر بال سبب. 
 مدن تتطاول وتتهاوى، 

 تتنفس وتختنق 
 ثم تنحسر، 

 تلّف ضواحيها كأذيال رثة 
 وتنام غريقَة أوهامها. 

 
 ٭ ٭ ٭ 

 أما العجوز الصينية التي تملك دكاًنا
 على قارعة العالم، هناك، 

 محطة البنزين والمعبد البوذي،بين 
 فتظّل تسقط في الزيت األحمر

 فقاعات من العجين.
 تودع كل واحدة سًرا،

 غمزًة في خاصرة الغيب.
 ٭ ٭ ٭ 
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 وهناك حيث ينتهي الشجر، مقهى 
 يرتاده موتى لم تسقط أسماؤهم من السجالت بعد.

 لم يتحّرروا من طقوسهم اليومية. 
 مواعيدها. ما زالوا يدفعون الضرائب في 

 يصحون باكًرا، ينتعلون أحذيتهم الثقيلة 
 ويتهادون في أول الضوء،

 نحو قارعة الطريق 
 هناك، 

 حيث ينتهي الشجر. 
 

 ٭ ٭ ٭ 
 وفاطمة التي حزمت بقايا حيواتها

 في حقيبتين، واحتارت كثيًرا 
 قبل أن ترمي الرسائل التي أعيدت إليها 

 من مكتب السجن،
 األطراف. تسكن قلب المدينة ألنها تخاف 

 
 منذ ُشردت أوَل مرة، 

 والتفتت خلفها سريعًا لتلمح يَد والدها 
 ترسم جسًرا في الهواء،

 وهي تخاف وحدتها، 
 تخاف أن تزّل قدمها

 على األرصفة النظيفة، 
 فيبتلعها شبح ألفته يتصيدها 

 في المدن الغريبة.
 

 طهران في البال 
 ومشهد على طرف اللسان 
 وهذه مدينة جاحدة أخرى، 

 عمياء كما المدن،
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 ال تكترث لألحالم
 التي تفد إليها الهثة 

 من زوايا العالم. 
 

 ٭ ٭ ٭ 
 وخلف الشارع األربعين 

 بيت هّش كّوم فيه أحمد 
 حجارة من فلسطين. 

 الجيران في هذا الحّي خرس 
 ال يعرفون للكالم باًبا.

 يلتزمون طقوسهم الضيقة: 
 قهوًة في الصباحات السقيمة،

 من عشب،تشذيبًا لما يحيُد 
 غرًفا معتمة ترتفع فيها الموسيقى 
 لتخفي نحيًبا طوياًل آخر الليل.

 
 أية مدن قديمة ليضيَع فيها؟ 

 أين هي األزقة التي توصل إلى أبد قريب 
 والسطوح األليفة حيث تنام شمس أليفة؟ 

 
 للنهار هنا لسعة ولليل لسعة،

 والطرقات تطول وال تصل،
 تتمادى حنًقا 
 هياكل من ورق وأحمُد يبني  

 يختبئ في غفلٍة بين هذه اللغة وتلك
 ويعين للعودة مواعيد ال تحين.

 
 ٭ ٭ ٭ 

 الوقت هنا سهل
 ال قمٌم وال حزون. 
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 سهٌل ال نجاء فيه، 
 ينبسط ويستطيل 

 سدى.
 

 دًما خائًنا، يسيل
 ال يحّن، 

 ال يدور دورته. 
 متهالكًا في عروق 
 هذا البلد الركيك، 

 يجري، 
 عابرًا،
 نفسه، ُيهدر 

 غافاًل بال هدى.
 فال قلب ليعوَد إليه، 
 ليهوَي في عتمته. 

 
 ال تسنح لحظة وال تزول لحظة

 هنا 
 اللحظات كلها صرعى تتكدس
 على جانبي الطريق السريع. 

 
 للنهار لسعة ولليل لسعة،

 والطرقات تطول وال تصل،
 تتمادى حنًقا.

 
ين   هدى فخر الدِّ

 كاتبة وأكاديمية لبنانية 
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 ..  أحيانا.. نحن من نخذلنا

         
اعرة والّناقدة الجزائرّية سليمة مسعودي 109  . الشَّ

 
 أحيانا.. نحن من نخذلنا... 

 
 الخذالن..

 طعنة غدر قاسية في الظهر..
 أوجع من كل نزيف.. من كل جراحات الدنيا..   
 ال تقصم فينا ظهر الروح..  

 بل تغرس فينا سكين هزائمنا..
 تنزف منا.. تنزف... نبقى شبه األحياء..  

 ال موتى نحن .. فيوقف فينا الموت نزيف القلب.. 
 و ال.. أحياء.. نبصر دون دموع غائرة فينا..  
 خطوات الدرب...  

 الخذالن أن تحرق أرضا..
 أمومتها..اعتادت أن تسقيك حليب 

 أن تسرق من قلب شمس طفولته..
 أن تكسر غابات من شجر القلب الوارف ظال يأويك.. 
 أن تغرق نبضا.. يحويك.. 
 تغرقه ألما.. ال تقوى عن حمله كل جبال األرض.. 

 أن تهوي في غاشية الظلمة تمثاال أسود من شمع الذكرى ..
 أن تبقى غصة حلق تخنقه.. 

 تقتله سؤاالت الحيرة.. 
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 اذا اقترفته يداي... م 
 حتى تأتيني طعنة نارك في الظهر.. ؟!

 تبا للغدر...!!
 

 سليمة مسعودي 
 

 ...  الشاعر كاليتيم.. فال تسل عن فقده
 

 انتظرتك.. 
 كان المكان يعج بالمارة.. 

 و كنت أحتمي بك من صمتي..
 أو ربما أحتمي بصمتي منك..

 أو ربما أحتمي منكما معا.. .. بكما. . 
 لقد صرتما واحدا مذ عرفتك..

 تكسرت النوافذ كلها.. بنقر عصافيرالذكرى.. 
 لم يكن ذنبها.. لكن زجاج قلبي كان هشا.. 

 لدرجة لم يحتمل نقر العصافير..
 كيف يمكن أن أصدق.. أننا التقينا.. وافترقنا..

 الحقيقة.. و بقينا منا على مرمى حجر 
 أم أن ما حدث حدث في حياة أخرى.. 

 خارج إطار المشهد..؟!
 ليتني أذهب في نوم طويل..

 نوم ال أستفيق منه.. ألجعل العالم جميال.. 
 أو ألؤثث الزوايا الباردة بجمر الدفء الذي يسكن قلبي..

 قلبي غدا باردا في غيابك.. 
 و بت أحلم ألبقيه دافئا..
 الباردة..فالموت يحب األسطح 

 تعبت.. تعبت حقا.. 
 و أنا أخط سيرة الحلم..

 و التفاصيل تهرب من بين أصابعي.. 
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 و تتالشى.. شيئا فشيئا..
 سيزحف النسيان.. أزرق كوجه الموت.. 
 لكن قلبي الذي اختبأ في قفص الوقت  

 خوفا من تجمد األطراف.. 
 و وجوم الحقيقة.. 

 سينجو..
 هو يعلم قسوة األبواب المغلقة..

 قسوة الذهاب في الزحام.. و
 و يعلم أن الثقوب التي خرج بها من معركة البقاء..

 ستصفر فيها الريح طويال..
 هو يعلم أن الموت ال يخطئ موعده..

 لكْن.. للموت روح.. 
 تلمس حزن األرواح.. 
 و تنظر للعالم بكآبة.

 فدعني فقط أحب العالم.. 
 مرايانا..و لو من نوافذ مكسورة الزجاج.. 

 من...مرايا االنكسار... 
 

 سليمة مسعودي 
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حظة التي تنسحب فيها روحك لتحلق في األعالي هناك.... اعلم أنك أدركت المنتهى  عندما تصل إلى اللَّ 
 و لم تبدأ بعد.. فيك..

 
 ..  سنحلق عاليا.. عاليا .. ونتخفف منا

 ..   من األرضي الكئيب الذي  يبعدنا 
 سنخلق عاليا في صمت ونكسر الجاذبية التي تقيدنا..  

 سنتالشى في المياه..  
 ونتبدد في ذرات الضوء كما الحقيقة.. وسنجالس النجوم.. 

 ونمأل كؤوس األحالم.. لنروي جرح الروح.
 فالظمأ يكون قاسيا في أيام الصيف الطويلة.. 
 سنسند قلوبنا للظل.. ونتوارى في ماء البحيرة..   

 لنتخفف من حرارة الجاذبية المقيتة..
 نتبدد في ذرات الهواء..   

 في حبوب الطلع.. و في الهباء. 
 سنجرب كيف تكون األرواح أطيافا..

 تحملنا في جنح الظالم.. إلينا..  
 ن غيبة الزحام.. وازدحام الشوارع الخاوية..لنستعيدنا م 
 و سنمتلئ بشعاع الشمس و نقهر الفراغ....  

 سنجرب كيف ننبعث في قلب الكون..
 من ذلك النور الذي. يملؤنا بالحياة..  

 ونطلق أرواحنا بعذب الغناء.. والحزن العميق.. 
 في هذه الموسيقى.. 
 فيما يفيض بي..  أتمدد في هذا اإليقاع.. ما زلت أتمدد فيك..

 ألمأل منك.. كأسي الفارغة.. 
 يا هذا الحنين الذي ال يفارق روحي.. 

 للذين ذهبوا في موكب الموت.. و لم يعودوا... 
 

 سليمة مسعودي 
 شاعرة وناقدة من الجزائر 
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 مفروٌض أن أبقى 

         
 . الّشاعرة الّسورية ميرفت أبو حمزة 110

 
 مفروٌض أن أبقى 

 
 من يغفُِّر لي فرحي الهزليَّ 

 في هذا الحزنِّ العارمِّ ..
 من يبكي عني بدموعي  

 كي ال أحزَن ..؟! 
 لي ذاكرٌة من نسياٍن  

 تحفُظ من عبروا 
 فوق جراحي بأقدامِّ الملح .. 

 لي جسٌد مخلوٌق من طينِّ الغفران 
 يحجُب وجعي  

   ..  ويواري ندوبي عن عينيَّ
 أشعر باألمس ُيسيُِّجني  

 كي ال أبرَح َرْمسي ..
 أمشي فيلفُّ ذراعي عوسُجه ..
 أسحُبُه وأترُك كفي كي أرحَل ..

 َأتُرُكني .. ال أرحُل ..
 أمشي بأقداٍم أجهُلها  



658 
 

 وتجهُل وزني ..طولي ..  
 أترُكها تركُض خلفي فتسبُقني 
 وتسوقني نحو الهاويةِّ الكبرى 

 دسي ..أسقُط مِّّني .. يصفُعني ح
 يتبُعني صمٌت قاتٌل  
 تخنقني الذكرى ..!

 أشعُر بالبرد يحاصرني ويدمدُم ..
 ينُدُب أوطاني وينُدُبني  

 ويشدُّ طبواًل من جلٍد حيٍّ  
 ينزُف بخشوٍع خشيَة أن يتجمَد .. 

 جلٌد مسلوٌب من أجساٍد 
 ترعُف عمَرها .. نغمًة.. نغمةً 

 تحت سياطِّ الموتِّ وأناشيدِّ األوطان 
 وُتهلُِّل للبابِّ العالي ..
 تطرُقُه بأصابَع مبتورٍة   

 يحنو ال يحنو ..  
 تطرُقُه وتسقُط أرضًا ..    

 من يرفُع عن جسدي الُطُرقاتِّ 
 المرصوفَة بكفوٍف حّرٍة .. 

 بعظامِّ الفتيان .. 
 إني أبصُر نهرًا ينحدُر من رأسي ..

 أنظُر خلفي تخضرُّ األرُض  
 وتزدهُر بدمي ..

 فتنسى كم كان النزُف غزيرًا 
 كي تحيا .. كم كان شفيعًا ..

 مطرًا .. عرسًا .. بركانًا .. 
 كي يتفجَر هذا العجُز  

 ويجرُفُه الطوفانُ 
 من يفتُح صدري هذي الليلَة  

 كي يزرَعُه بجسٍد ثاٍن ..  ويأخُذ قلبي
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 فما زال يخفُق حتى اللحظة ..
 إني أبصُر حقاًل يابسًا  

 وكأني أمضي فيه 
 وأصافُح كلَّ سنابلِّهِّ .. 

 قمحًة .. قمحةً 
 من ُيخرُس هذي الَطْرقاتِّ  

 على نعشي كي أكمَل نومي  
 المأهوَل بأحالمِّ الحرية ..
 حين أقايُض قبري بسريٍر  
 من شجرِّ الليلِّ المحَتَطبِّ  

 بضياءِّ الموت .. 
 هل أعبُر نحو الَجَدثِّ اآلخرِّ 
 وبخفةِّ ساحٍر أغلُقُه خلفي .. 

 عبوري مرفوٌض .. أْم أن 
 مفروٌض أن أبقى  

 وأن يبقى مفتوحًا أبداً 
 من يأخُذ عني نجيعي  
 ويزرُعُه بالحنطة ..؟! 

 من يخبُز عن أّمي مرًة  
 أرغفَة الصبرِّ الُمّرةَ 

 كي ُيطعَم أولئك النسوَة الواّلداتِّ 
ْبَن حطبًا للحربِّ المتقدة ..  لُِّتنجِّ

 أشعُر بالمطرِّ المحمومِّ  
 يغسُل َدَرَن اللحظةِّ ..
 أشعُر بالثلج الباهتِّ  

 حين يحاصُر كلَّ القممِّ  
 بوهمِّ اللونِّ األبيضِّ ..

َدني ..  كي ُيخمَد ناَر البركانِّ وُيخمِّ
 إني أبصُر ريحًا ..

..  سُتنيُخ الجَمَل الواقَف فِّيَّ
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 وأراني أسقُط في نهري الدامي
هِّ ..  من أعلى هودجِّ

اَك حشودًا حولي وأ  رى النُّسَّ
 يعتمروَن الشمَع األحمرَ 

 وأرى األرواَح تطوُف بأرضِّ الحاكمِّ 
 ترفُع صرخاتِّها لألعلى وترفُعُه ..

 تبني من عظمي ساللَمها لُساللتِّهِّ ..
 وأراني كرسيًا منحوتًا .. 

 في قصرِّ الحاكمِّ ..
 وأراني صليبًا .. مئذنًة .. وقِّباباً 

 وأراني وقودًا في َمْجَمرِّهِّ 
 وأراني العتبَة والباَب 

 كي يبقى حصينًا معبُدُه .. 
 

 ميرفت أبو حمزة 
 سوريا  شاعرة من
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 الرِّيح الوردة

         
اعر والقاص الت ونسي 111  سمير بية . الشَّ

 
 الرِّيح الوردة

 
 عتمة قلبها خريف يجّر عربة الغْيم 

 األعلى قليال من ظّل الّلقالق غابة تحضن الشمسصدرها 
 رقبتها الطرّية مسافات من االرتعاش في قلوب األيائل 

 شفاها القاسيتان غفوة الوقت في ظّل الغواية
 وجنتاها الاّلمعتان مرايا العالم المبّللة بالبرق 

 أنفها العالق في الهواء خلية نحل تقتات سباًتا شتويًّا 
 مغارتان محشّوتان بالّرعد عْيناها الغامضتان 

 جبينها المشتعل بوح ليليٌّ بأسرار العاصفة 
 عطرها الّساخن رقصة الغابة مع ذئاب شهوتها 

 كانت تضع أصابعها خارج البحر 
 لتسيل الريح رمااًل مالحة 

 كانت تضع أصابعها داخل البحر 
 لترقص الّريح موجة عارية 

 كانت تضع ساقها اليسرى في المطر
 غيمة خضراءلتركض الّريح 

 كانت تضع ساقها اليمنى حذو المطر
 لتضحك الّريح عالًيا 
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 كانت تفتح خصرها شرفة نائية 
 لتحّط الّريح فوقها بجعة بحنين أبيض 

 كانت تعّد خصرها لقمر عاشق
 لتلمع الّريح نجمة عاشقة 

 كانت ترمي جسدها الّلولبّي داخل الّتذاؤب
 لتنبعث الّريح باقة من ضوء 

 جسدها الّلولبّي خارج الّتذاؤب كانت ترمي 
 لتصير زفزفة من عطر 

 كانت ترفع بيدْيها الّسماء قليال
 لتحّلق الريح عشبة يانعة 

 كانت تشدّ  السماء إليها قليال
 لتصير الّريح أرنًبا بريًّا 

 اآلن صارت الوردة ريًحا بكامل جذوتها
 بعد أن جّر الخريف الغيم إلى قلبها 

 ها لقالق الظلّ بعد أن حضنت الشمس في صدر 
 بعد أن عّلقت األيائل على رقبتها قلوبها مرتعشةً 

 بعد أن أغوى الظّل الوقت بغفوة في شفتْيها 
 بعد أن بّلل البرق في وجنتْيها مرايا العالم 

 بعد أن حمل السبات الشتوّي طنينا إلى أنفها 
 بعد أن حشا الّرعد عْينْيها بالغموض 

 الغابَة على إيقاع عطرها بعد أن راقصْت شهوُة الذئاب 
 سالت الّريح

 ركضْت  رقصْت 
 حّطْت  ضحكْت 

 انبعثْت  لمعْت 
 حّلقْت 

 اآلن صارْت الّريح وردًة بكامل هبوبها 
 

   ةسمير بيّ 
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 لستُ 
 

 لسُت مرفًأ نائًيا 
 ينتظر رسّو سفن العابرين 
 فغربتي ليسْت زرقاء كفاية 

 كْي تكون موجة عابرًة للّنسيان 
 أناقتها لسُت شجرًة بكامل 

 تنتظر آالف السيقان و المناقير
 فعزلتي ليست يابسة كفاية 

 كْي تكون أعشاشا مبّللًة بالّزقزقات
 لسُت عصفورا مقروًرا
 ينتظر شمس الّربيع 

 فبرودتي ليسْت متجّمدة كفاية
 كْي تكون دفًئا محّلًقا 
 لسُت حلزوًنا عطشانَ 

 ينتظر بكاء غيمة حزينة 
 كفاية فوجعي ليس مجّعًدا 

 كْي يكون درًبا تربيًّا المعا 
 لسُت أْياًل حٍذًرا

 ينتظر لقاء ُعْشبًة طرّيًة على سّرة الغابة 
 فُحزني ليس طازجًا كفايةً 
 كْي يكون مْرًجا أْخَضرَ 

 لسُت يَرَقًة لزَِّجةً 
 تنتظر ظهور جناحْين ملّونْين 
 فأْفكاري ليسْت منسوجًة كفاية

 كْي تكون شرَنَقًة شّفافةً 
 لسُت غابًة يانعةً 

 تنتظر جريان الّنهر من تحتها
 فأناي ليسْت ُمشرَِّقًة كفايةً 

 كْي تكون ماًء إلهيًّا 
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 أنا مجّرد قصيدة ساكنة 
 تنتظر ريًحا تقذفها بحجارة 

 مرفأً  كْي تصير
 عصفوًرا  شجرةً 

 اَبةً غو  َيَرقةً  أيالً  حلزوًنا
 

 سمير بية 
 

 ضّجة
 

 الّسواد قّبرات تطير من عينيكِّ 
 تفاجئ مناخات القصيدة 

 برياح الرمز
 بمياه اإليحاء

 شفاكِّ تدحرج تفاحات النشوة 
 على أرض المشاعر أغنيات ساخنة 

 عن رقبتك البياض نوارس تطير 
 بثلج المفاجأة تباغت توتة القلب 

 كّفاٍك سرير الذاكرة المملوء 
 بتفاح الغواية و نعاس الشمس

 أناملكِّ ضوء حلم سرياليّ 
 ك ينثر ندى فجر ضاح
 على زنبقة إحساسي 

 يغسل روحي بالعصافير 
 موناليزا فتنتكِّ تأتي من ضلع حكاية مغسولة بالحياة 

 تقطف أضلعي ضوءا ضوءا
 تلّف جسدي بغطاء يضّج بالّرغبة 

 
 سمير بّية 

 شاعر وقاص تونسي 
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 قصائد

         
وري 112  اعي علي الرّ . الّشاعر والكاتب الس 

 
 منذُ 

 خمسين سنة؛ 
 صيفٌ لم يأتِّ 

 كهذا الصيف،
 ومنُذ خمسين سنة 

 ال حال كحالِّ هذا الشتاء؛
 ذلك ما يرددونه

 منُذ خمسين صيفاً 
 وخمسين شتاًء.. 

 أحٌد ما
 لم يذكر شيئاً 

 عن حال الخمسين للربيع أو الخريف!! 
 وأنا اليوم 

 تأتي الخمسون بخمسين ربيعًا 
 كلها بطعم الخريف.. 
 وعلى سبيل الخمسين 

 خمسين بخمسيٍن بخمسين!!مازلُت أحبك 
  *** 

 خطأ جماعي ..
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 خطؤنا؛ 

 كاَن عندما 
 أعطينا ُخبزنا كاماًل للخّباز،

 لم يكتفِّ 
 بالتهاٍم نصفه فقط؛

 التهمه كله،
 وأقنعنا 

 إنه: “ليس بالخبزِّ وحدهُ 
 يحيا اإلنسان..”، 

 فمرور األيام؛
 كشَف لنا 

 إّن الدهَر لم يكن فاسدًا،
 وكلُّ الفساد 

 عملِّ العّطار.. كاَن من 
  *** 

وأنت طول الوقت؛ تظُن نفسك في حشد، ثم فجأة تقُع في محنة، لتتأكد أن ذلك الحشد ليس سوى شجرة،  
وأنت منها غضٌن مقطوع، لكن وقبل أن يصَل الغصُن إلى يباسه األخير، ثمة يُد صديٍق من بعيٍد جدًا تمتدُّ 

 أمٌر يفوق قصيدَة شعر.. وتربت على كتفيك، ويهمس لك ال تحزن: "أنا معك".. 
  *** 

 في البالدِّ 
 التي ال خيول أصيلة فيها؛

 ال.. ُيغرّنكَ 
 صعوَد الدرجات؛ 

 فالمنصُة التي تصُل إليها،  
 قد تكون المقصلُة أيضًا.!

 
 علي الّراعي

 شاعر وكاتب وإعالمي سوري 
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 قصيدتان: خبُز اآلمال وأغائٌب أنَت؟! 

         
ورية منال يوسف . الّشاعرة 113  الس 

 
 خبُز اآلمال 

 و ُتخبُز اآلمال 
 ُتخبُز رّبما من حزننا الباقي 

 ُتخبُز من يقين الوجع , من عنفوان الكلمات التي لم ُتقال بعد 
 من صرخة ذاك الطفل الجائع

 من كفتّي عجوٍز كان يزرع الحياة قمحاً 
التمسك بأطراف مناديلها , بشيٍء ُيشبه ُعرى الوقت كان يزرعها قنادياًل , يستطيُب هطل نورها , يستطيُب  

 و أزرار قمصانه .. 
 و ُتخبُز اآلمال 

 و كأّنها "قصيدة الحلم "  قد ُكتَب علينا التدثر بها 
 من نداء القول إن أزهَر فعاًل , و إن أشفق الليل على الّنورِّ فجراً 

 و ُتخبُز األحزان  
 يناُم نورها من السطور والصفحات , تناُم بين تجاعيد الزمن األجوف سالاًل فارغة من التفاحِّ و شموسًا غاربًة  

 و بين منطوق كالمه الذي ُسرَق  "قمحه و قمحنا " 
 و ُتخبُز قصيدة "ُيقاُل " ال يجب ذكرها و تذكار األشياء التابعة له.. 

  
 ُتخبُز اآلمال  

 وترسُم مالمح خبزنا اآلتي من دمع الفقراء 
 من ُلجين الوقت , من ذكريات لم يموُت نور حلمها الباقي 
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 ُتخبُز شراعًا من المحّبة يبحُث عن ُسفن الحياة 
 وُسنبُل من القمحِّ يبحُث عّمن يرويه " يروي دهشته الظامئة رّبما" 

 ُتخبُز في ليٍل جائع األشواق 
 بين "قصائد الحلم الوردّي " ُتخبُز على وجٍع , و تنام

 تناُم و كأّنها لم تولُد بعد ..
 و كأنَّ العطر و كّل لغاته لم  يسكنوا بين الورود 

 آٍه لو ُتخبُز اآلمال من جديد 
 و تعربش  كلماتها قمحًا و حنّطة مقدسة المعاني تسكُن بعض السطور ؟ 

 آٍه لو ُتخبُز و تنبت ياسمينًا  بين ثنايا القلوب ؟ .. 
 ُتخبُز األماني السائرات إلى حيث نحن      لو

 إلى حيث نكتُب رواية أخرى "رواية رّبما يكون ألبطالها أقدارًا أخرى "
 ورّبما ال ينهمر دمعهم مثلنا !

"رواية ُنخبُز لها من تبقى من أحالٍم , من آماٍل ُتمثُل لنا أرغفة الجمال ونور الحقيقة , ُتمّثل الحال المعطوف  
 ه اآلتي على نور حال

 لو ُتخبُز اآلمال من بقية ما تبقى 
 من دمع العصور األولى "دمع الجائعين " 

 من دمعة نور تنهمر على خدِّّ الصابرين  
 تنهمر لتبارك ما تشهق به أرواحنا الُمتعبة و تقول : 

 لو ُتخبُز لنا األوجاع على مهٍل , على صبرٍ 
 لو تخبُز لنا ما نتمناه من خبز اآلمال ...

  *** 
 أغائٌب أنَت 

 
 ومِّن بعدكَ 

 تغّيرت الحال واألحوال
 تغّير الّصوتُ 
 وبقي الّسفرجلُ 

 ينادي ضوء األقمار 
 أغائٌب أنَت؟! 

 مِّن بعدَك احترَق شهد الكالم 
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 اختفى الكوكب الالمع 
 وبات الفرح أمنية 
 نحلم أن ُتضيء 

 تباريح الفعل المضارع 
 أغائٌب أنَت؟! 

 من بعدكَ 
 الّدامعابتلَّ الّرمُش 

 واالشتياق 
 أصبح الضمير ُمستتراً 

 تقديره قهر
 وعالمات نّيرة الجرح والجراح 

 أطائٌر أنتَ 
 ألمحه
 أكتبه 

 أرسمه؟!
 والقلُب إليك 

 سيظّل يجنح إليك 
 والفرح من بعدك 

 أصبح دمعه ُمتّيَم األحزان 
 على خّد األّيام هاطالً 

 أنا يا حبيبي 
 إن أكبرُت لك حجم اشتياقي 

 يضيُء بحزنه فالّشوق 
 بعض تفاصيل الوجه والمالمح 

 الّشوق يا حبيبي 
 قصيدة أحرفها تعبُر بنا 

 أوزانها 
 غربة قلب يهوى الّشوق والهيام 

 أغائٌر جرح االشتياق؟! 
 عالمات نورٍ 
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 والعيُن تسأُل عن نور األحباب 
 حّتى إذا ما أصبح كأُس العمر

 باألحزان ناضَح الشيء واألشياء 
 وإعرابه غير واضح 

 ٌب أنَت؟! أغائ
 يطوي نجمَك البعاد 

 وقهري 
 ينضح من صخر األّيام 
 وصوت الحنين في قلبي 

 مّداح حزنه
 ُيغري كّل نادح 

 أيا زمن 
 ارفع عّني اشتياق األحبة 

 وألقِّ سالمَك الُمهيمن
 على قصيدة أسماها الّدهر 

 أغائٌب أنَت؟! 
 

 منال يوسف 
 شاعرة وروائّية من سوريا 
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 العصر الحجري يل في اللّ 

         
 فيفيان صليوا اآلشورّية الّشاعرة العراقّية. 114

 
1   
 

 أنا سلفادور الشعر 
 قالها القمر 

  الذي لم يعرف بعد 
 
2   
 
 القمر المخفّي   

 أكبر من الليل 
  ببعض السنتمترات 

 
3   
 

    قمر لمحاربة الليل 
 كل أسلحته ضوء

 يا لها من حرب جميلة  
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4   
 

 القمر يحتل الليل 
 المتمدد في السماء 

   لم تكتشف هي أيضاً 
 
5   
 

 جيش من الكواكب 
   خلف القمر المحارب 

 
6   
 

 انتفاضة القمر  
 ضد دكتاتورية الليل 

 أخيرًا، 
   هناك قمر شجاع 

 
7   
 

 لكن مهالً 
 هذا القمر في سماء ثالثة 

 سماء تعيش بسالم 
 دون غيوم  

8   
 

 إني في حالة تعجب 
 أهناك وطن 

 تحت هذا القمر؟ 
9   
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 إنه ينشر السعادة

 قبل الضوء 
   يحرر الليل من عتمته 

 
10   
 

 الليل تربة  
 نباتاته المؤقته 

   نحن
 

11   
 

 هناك الضوء فضفاض 
 من شيء الى شيء 

  ال أعرف جغرافية هذا القمر  
 

12   
 

 هذا الليل من العصر الحجري 
 نحته الرب 

 في ساحات الجحيم   
   قبل أن يخرج للعالم

 
13   
 

 يدور حولنا منخفضاً 
 يحتل كل شيء 

 حتى أصبح أول دكتاتور نعرفه
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14   
 

 كائن فضائي 
 ألقى الليل في المآساة 

 حتى تشوه 
  وبدأ لنا هكذا

 
15   
 

 ماذا يفعل الليل
 عندما نكون نائمين؟ 

 هل يقوم بمحاولة ترتيب ذاته  
   لكنه غير جريء

 
16 
 

 الليل روميو آخر 
 لكن الفرق الوحيد 

 روميو شرب السم مرة واحدة
 الليل يوميًا ..... 
 

 فيفيان صليوا  
 مقيمة في لندنة شاعرة عراقيّ 
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 رضـوٌض ُهناك ؟ 

          
 فارس الجندي اليمني اعر الشَّ . 115

 
 َكــَعادٍة سيئٍة يؤقظني الليلُ 

 الموت  أشبـُه بِّــموسيقى
 

 أتقاعُس في سبيلِّ 
 نسيمٍ  الدلوفِّ لِّـَحلحلةِّ 

 الشرود مِّـن ظهرِّ 
 

دُ   أغفو ، ثم ُيندِّّ
 المؤدلج تِّــكرارًا بِّــالطابورِّ 

 
 أنهُض لكنَّ 

 جاذبية الفراغ 
 المقضوم  ُتفاوُض 

 بِّـَفـاكهةِّ الشتاء 
 

ُق عينيَّ   ُتحدِّ
 مصلوبٍة   ساعةنحَو 
 حائطِّ ُغـرفةٍ  على
 ُهـناكَ  بِّــتابوتٍ  شـبيةٍ 
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باق عقارب   ُمناورُة ُجنوٍد وسِّ
 الحياة تَــلدغُ 

 طرَب الطيور
 الُمعتَّق

 
 آيُّ زَمٍن ال ترَ 
 حصافة العدل

 حين 
 تخوُض على 

 ُتخومهِّ 
 مقاييٍس بينَ 

 ثباتية 
ناُق ماء   جماٍد و عِّ

 
 لسُت أدري، 

 أنا ُهنا كسولٌ 
 هشم النظريات أتعمُد 

 و صفصفة األيديولوجيات. 
 ألغفو من صكوك مرايا رقصت على ُهراء .

 
 فارس الجندي

 شاعر من اليمن 
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 وقصائد أخرى  جمالك معجم

         
ورّية مي شهر . 116  تانسالكاتبة والّشاعرة الس 

 
 جمالك معجم ... قصيدة

 فاذا العيون  َأبحرت 
 َأحدثت في لحظها الغرق    

 واذا الجفون َأسبلت 
 عانق  اللمع البرق      

 يا لعيني   ال  ترمشي 
 فتقي َأمسى ليله اأَلرق 
 ما لسر امراة  دمعتها 

 تنافس حبات المطر  
 ما لسرها  ان  َأثمرت  
 تساقطت اوراق الشجر 

 َأميرة  الكون  َأنشودة                  
 تراقص القيثارة والوتر     

 سيدة الفضاء   كوكب  
 سيار  تناهى    و َأكتمل 

 زنبقة الجمال  سلطانة 
 ان زاد الوصف وَأشتمل

 لو خيروا قلبي   للقياها   
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 ال َأظن َأن   قلبي   احتمل 
 فمن َأنا في حضرة الخدين  
 ومن َأنا في حضرة الجسد 

 ن َأنا بين صراع الحائين وم
 حاء الحب    وحاء الحسد 

 آه لو سقطت حاء وَأنصفتني 
 لحظيت  بحصة اأَلسد  
 

 مي شهرستان 
 
 ميرتي أ

 
 ترجم عينيك أكيف 

 وحال عينيك كما حالي 
 كيف انسى وصلك 

 وانت في الفكر وفي البال
 كيف ؟   

 ولمن اشتكي ؟ 
 ومن سيرفق بي ؟  

 نبيذ الكرمة  أ
 م الدوالي ؟ أ 

 وحيدآ اجلس في المقاهي 
 وعلى كاسات الخمر انفق مالي 

 شتائي بارد يبعثرني...
 وشتائك دافئ يجعلني...

 عن معطفي   استغني
 عن قبعتي 

 وعن شالي . 
 

 مي شهرستان 
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 زوربا  
 

 زوربا يناديني  
 وأنا ال اقاوم زوربا  
 يغني فوق مناديلي  
 وأنا في قلب زوربا 

 الليل يرقص حالماً زوربا في سكون 
 وأنا في الشرفات أرقص  الزوربا  

 زوربا ذنب وأنا توبة  
 فكيف أعفو عن تاريخ زوربا 

 زوربا وهم وأنا حقيقة  
 فكيف ال أظلم شوق زوربا  

 زوربا في الحب ينقذ غربتي  
 وأنا أكابر  في حب  زوربا  

 زوربا تتزاحم حول مقلتيه النساء 
 وأنا بين مقلتي يسكن زوربا  

 يشرق نصف الليل  ٱزوربا فجر 
 مساء أترقب لقياء زوربا  وأنا

 يناجي العقول ويحيا على األطالل ساحراً  زوربا
 وألملم ضكات زوربا   ٱأهطل دفئ  وأنا

 يمأل الفرحة براحتيه   زوربا
 أملى األكواب من افراح زوربا   وأنا

 يقول أنه يشتاق لي   زوربا
 بحجم اشتياقي أغفى على يدي زوربا   وأنا

 
 مي شهرستان 
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 في الجنة 
 

 غازلتها 
 أتدرين كم بليت أنا بعشق حسناء ؟  

 أجابتني : 
 ألم تفرط  أنت في البوح يا آدم 

 سامحتها : 
 متى كان كذب األحاسيس سهل على رجل. 

 قالت 
 وما أدراك أنت عن الغزل  ؟ 

 أطريتها 
 أينكرني تفاح الخدين   ؟ 

 أينكرني الياقوت  ؟ 
 أينكرني االعسل   ؟  

 قالت ال 
 بل

 ال تنكر الليل الطويل  
 ال تنكر باب الردى  
 ال تنكر شجرة الخلد 

 وال تنكر بؤس األجل  
 

 مي شهرستان 
 شاعرة وكاتبة سورّية مقيمة في ستوكهولم
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ماء كنمش خجول َتتألأل النجمات على وجه   السَّ
 

         
 الّشاعرة المغربّية كريمة نور عيساوي  .117

 
 وأكثر…

ماء كنمش خجول من مرور طيفك المحُمول على نعش التعب…  أن َتتألأل النجمات على وجه السَّ
 والهجر القميء…  يتهاوى على أوتار الكمنجات وهي تعزف لحنها على وقع خطاي…

 نعم وأكثر أن  تتعثر في مصهور الشفتين…  
 هو الغياب أسكنهم درج النسيان فلم  يحسنوا مالحم االستقبال في ليل عكيك، 

 في مرور اللهفة بين الجدران في تسكعهم على أبواب الموقد وعود االشتعال…  
 في الشارع المحاذي للمساء الفيروزي  

 نعم وأكثر… 
 شيف… وتحيد عن الليل الحرور… أن تفر العصافير من  الطريق الح

 عن صمت األغنيات…
 عن منحدرات الجبال… 

 وتتيه في هوامش الهودج المسجور… المحكوم بدون جرم أو إثم،  
 هو الجاني والقاضي سيان،  

 والمحكوم متأرجح بين الحتف واالنتحار  
 بين الصمت وتمدد الصوت…

 بين المدى والصدى… 
 في معزوف الليل ورقص النهار… 
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هد واللَّحد…ه  و التسكع مابين الشَّ
 هو االنشطار مابين الشرق والغرب… 

 هو الحصار ال فكاك، 
 نعم وأكثر…. 

 أن تتحرر األماكن من األقفال
 من سياج الحروف وأرامل الكلمات من معدوم اإلرادات 

 من سحاب الدخان في المرتفعات 
 من صد اللِّقاء ومنسوب االرتواء

 من جدار الصمت المنسوج هناك يحد من صوتي الزلت على العهد  القديم والزلت أنت المقيم  
 نعم وأكثر… 

 قد تتحرر المرتفعات والهضاب واألودية وتقرع األجراس في األبراج وتضاء المنارات   
 … قد نذوق طعاما غير طعامنا، ونسمع بحة لغيرنا، ونتحدث لغة غير لغتنا، ونحمُل ظال غير ظلنا

 قد ندرك بعد حين أننا كنا على شفة الحلم نمهر دهشتنا. 
 قد نستيقظ بعد حين…  ونمضي دون أن نتكدر لكننا….حتما لن نعود.

 نعم وأكثر 
 

 كريمة نور عيساوي 
 المغرب شاعرة وكاتبة من 
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 الصباح والمساء و  ماكر محتالقصيدتان : 
 

         
ورّية والكاتبة الّشاعرة . 118 عالس   دليندا السَّ

 
 اكر محتال م
 

 ماكرٌ 
 محتالٌ 

 صائُد غزالن  
 زيُر نساء  

 عيناُه قناصتان التخطئانِّ التصويب أبداً 
 يقدم الورود ويقول : 

 هاتي يدكِّ في يدي خشية سقوطكِّ في الحفر
 تشي كلماُته بنواياهْ  

ُس اهتمامهُ  ُِ  ُأقدِّّ
لُّ براءتهُ   و ُأجِّ

 لُرتبةِّ المالئكة ألّني....أرفُعه 
ق    أؤمُن بالمعجزاتِّ ، عّلها تتحقُق وُيصدِّّ
 أّنُه ذلك الحمل الذي يّدعيهِّ  
 

 ليندا السعد 
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 الصباح والمساء 
 

 عندما يأتي الصباح 
 يتراقُص قلبي ويغني 

 ويعرِّش الياسمين 
 على شفتّي ليزرع 

لة   بسمًة خجِّ
 إنه أنت… 

 وأما المساء يغارُ 
 منك فيستكين 
 رهبًة وخنوعاً 

 ويترك لنا الساح 
 لتتعانق أرواُحنا 

 كطائرْي بجعٍ 
ُت الليلُ   فُيْنصِّ
 ويراقُب حال 

 المحبين بصمت. 
 

عد   ليندا السَّ
 شاعرة وكاتبة من سوريا 
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 قصائد

           
ورّية هند مرشد 119 اعرة الس   . الشَّ

 
 سأظل أكتبك  

 حتى يجف الحبر  
 في قلمي 

 فحبك يسكنني  
 ويجري كماء النهر  

 في دمي 
 أتخيلك في يقظتي  

 وأبحث عنك  
 في حلمي 

 أحاول في غيابك  
 التهام الوقت 

 لكن أصابع الزمن  
 ال تجد طريقها  

 إلى فمي .
***    
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 من فرط شوقي إليك 
 غار القمر !!

 لم يغازلني الليلة 
 و سريري هجر !! 

 ظل متواريًا خلف األشجار 
 النظر !!يختلس 

 و حين غفوت 
 سرق من شفتي قبلة 

 أطفأ نوافذه و انتحر .
  *** 

 مملوءة بأشباحي 
 مسكونة بعشقك 

 تتلبسني األشواق 
 ويشتتني الحنين 
 أسقط من زمنك 

 كتفاحة لم تكتمل أنوثتها بعد .. 
 استظل بحبك 
 وهج البيادر .. كسنبلة احرقها
 أحتمي بقلبك 

 كعصفورة أتقنت 
 البراءة ..

 كجنية امتهنت 
 الخرافة ..

 وأتوه كغيمة 
 ما بين ..
 بداية شتاء

 و نهاية خريف . 
  *** 
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 ما نحن .. 
 بين كل البشر  

 سوى مجرد قطيع  
 مهدد بالموت  
 في مركب هش والذبح والنحر

 وضعنا ما تبقى لنا من العمر 
 لكن االعصار 
 هاجمه فغرق 

 في القعر .. و استقر وحيداً 
 قمر قرمزي  

 الحضور في أفق باهت الفت 
 قد وشمنا الذعر ..

 غيمات  مجوفة  
 تسبح في سماء مترامية األوجاع 

 نعاند الجوع و الفقر .. 
 وأفراح مؤجلة بأحزان مؤكدة

 في زحمة الصور .. تضيع مالمحنا
 نكدس االمنيات 

 ظالل االنهزامات 
 في حقائب السفر .. و بقايا األحالم
 الهجرة بمواسم  ذواكرنا مثقوبة

 المرصعة بالقهر .. وحكايات الغربة
 أرواحنا الضعيفة  
 و قلوبنا المطفأة 
 ساطعة الذبول 
 خانتها أوطانها 
 وخذلها القدر . 

  *** 
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 في قلبي ..  تجعيدة جديدة
 أضافها طول غيابك 
 أطارد أشباح الحزن 
 حتى نهايات السواد
 حيث ترقد األحالم 

 بين قصاصات الذاكرة  
 وسراب األيام ..

 قطعت من أجلك 
 من خطوات .. كل ما ادخرته

 نسيت في انتظارك 
 من كلمات .. كل ما تعلمته

 تلسع صوتي عقارب الوقت ..
 وتصلب حروفي

 على جدار الصمت 
 

 هند مرشد  
 شاعرة من سوريا 
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ورّية باسمة قصاص  قصائد للشاعرة الس 

         
ورّية 120 اعرة الس   اصباسمة قّص . الشَّ

 
 فرحتي   يا غبطتي يا

 سبقت صوتي ألسمعني.. 
 صفصافة في ضفاف الشغاف يا
 مطرًا يبلل الجفاف  يا 
 ويح الدنيا ما وسعك نبضي  

 وال أيقظك حبي   !! 
 يمر اسمك على سمعي 
 فأغرق في بحر دمعي 

 لعمر فرقناا اذا ما
 أذوب وينطفي شمعي 

  *** 
 وقضى ربك أن تسكن قلبي وشراييني 

 وليس لي سلطة 
 على قدري ويقيني 

  *** 
 أعد حروف اسمك على أصابعي 

 أراها تزيد وتنقص  
 وهي ترقص !!

  *** 
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 شغف بحر  
 وهمس موج 

 ورقصات نورس  
 وعقارب العمر ساااامة 

 ونحن قيد انتظار  
  *** 

 على سبيل الشوق 
 أبلل صوتي بعطر كلماتك 

 الحروفكلما جفت 
   في حلق القصيدة

  *** 
 إذا مانمت في ليلي
 جعلت القلب مأواه 
 سلوا قلبي له عيني 
 وكيف العيش لواله 

 *** 
 يمر في بالي صمتك 

 فيأكلني الشوق 
 كعصفورة تنقر توتها البري 

  *** 
 ونصفه يحن  قلبي نصفه يئن

 والرغبة دهسها الوقت 
 وعقارب الساعة  
   لدغت االنتظار

  *** 
 بين صوت وصدى  

 معلقة أرجوحتي 
 تتخشب روحي  

 خوفًا  وتحتلني رغبة بالبكاء 
  *** 
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 هذا قلبي به 
 تسع وتسعون لهفة 
 ومنك لهفة واحدة 

 من يكفلك ؟ 
  *** 

 على ضفة الصبح اتكأت وأشرقت
 شموس حروفي  وابتدأت نهاري 
 هنا تنحني األلفاظ للفكر سجداً 
 ويلمع كنز الحب تحت جداري 

 الهوى صبرًا وكيف لشاعر يقول 
  على الصمت أن يبقى بدون حوار

  *** 
 

 ضجيُج األشواقِّ 
 

 فتهيجُ  يبثُّ خواطرًا   قلبي 
 هو بقعٌة و وفودهنَّ حجيجُ 

 
 ||| 

 من كل َفجٍّ و المشاعُر ُأضرمت 
لوعِّ   ضجيجُ  ووجيُب قلبي بالضُّ

 
 ||| 

 سبٌأ أنا  عارمٌ   سيلٌ    الحب 
 الفؤادِّ َمرِّيجُ أمُر المشاعرِّ في 

 
 ||| 

ها  كيف السبيُل ألحتمي من بردِّ
 ثلوجُ  حاصرتني و الشتاُء   لو
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 ||| 
 وحقوُل قدرةِّ أحرفي ما أزهرت 
 غزال و ما مسَّ الكالَم نضوجُ 

 
 ||| 

 هي سدرُة الوجدِّ التي أسرى لها
 ُعروجُ     بالغرامِّ  قلبي و عنَدُه 

 
 ||| 

 وهو القتيُل بحيُث يدخُل عاشقاً 
 بحيُث كاَن خروجُ   وهو القتيلُ 

 
 ||| 

 يأجوُج نطقي ال يقوُم بوجههِّ 
 مأجوجُ  و ال  فيسكتُه   سدٌّ 
 
 ||| 

 فالمدى   ما داَم ذوالقرنينِّ حبي
 رحٌب أمامي و الدروُب مروجُ 

 
 ||| 

 خفقةً   يوفُِّر   قلبي يراٌع ال 
 في نبضهِّ و لنبضهِّ تدريجُ 

 
 ||| 

 كتابةِّ   بغيرِّ   كلِّفني  يا حبُّ 
يجُ   األشواقِّ طفُل اإللتقاءِّ َخدِّ

 
 باسمة قّصاص

 شاعرة من سوريا  
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 أتخّفف من حياتي 

         
وري الاقد نّ الاعر و شَّ . ال121  لقمان محمود كردي الس 

 
 "أتخّفف من حياتي": 

 
 كم هو كبيٌر حلم المطر 
 لكنه ال يملك خيارًا آخر 

 سوى الهطول.
 ** 

 الجوع المتوحش 
 الخائف داخل القمح 

 لن يعرف الخبز أبدًا. 
 ** 

 عندما تعّض القيود 
 لحم الحرية 

 ال أرى األمل
 إاّل يائسًا. 

 ** 
 تولد اإلنتصارات 

 كسيحة  -على األغلب   -
 ال تعمِّّر طوياًل. لذلك
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 ** 
 جعلونا نتنّفس  
 من خرم اإلبرة 

 طبعًا إخوتنا في الخيط!
 ** 

 الحرب العمياء
 على كردستان 

 خلقت لدى الكردي 
 جديدة.  عيوناً 
 ** 

 ال أستطيع النظر ورائي: 
 كله أراٍض محروقة

 تعّج بالدخان والرماد والجثث.
 ** 

 نهرب من الوطن 
 فتقتلنا المنافي. 

 نهرب من المستقبل 
 فتقتلنا الذكريات.

 ** 
 الكره،

 حب وصل إلى  
 طريٍق مسدود. 

 ** 
 ثمة موتى يتجولون في صدري، 

 يتوغلون في ألمي 
 كي أتخّفف من حياتي.

 
 لقمان محمود  

ويد   شاعر وناقد سوري كردي مقيم في الس 
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 لم يتغّير شيء 
 

       
ورّية الكردّية نجاح الكيالني. 122      الّشاعرة الس 

 
 يء ر ش لم يتغيّ 

 
 مازالت العصافير تنقر عنقي الطويل

 تسرق مني ضحكة 
 كنت قد خبأتها لك 

 مازلت أخون 
 الغياب ككل مره  
 ...  إليك مني أهرب منه 

 بصوت عال  مازلت أعشق الغناء
 لفيروز  

 )وحدهن بيبقوا متل زهر البيلسان( 
 مازلت امرأة مزاجية 

 تجيد الكذب ال 
 مازلت لست هنا

 هناك  بأن أكون  وفشلت مرارا
 عني  مازلت أتوه

 سمي  ا تنادني ب
 أني مازلت بخير فأدرك
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 سع للحياة متّ  مازال هناك
 كف عن التدخين  ..  غريب  يا

 تعال 
 ولنكتب قصيدة تطعم جياع 

 الطويل هذا المساء
 

 نجاح الكيالني 
 

 التنتظر عند عتبة بابهم كثيرا
 

 لقد شدوا الرحال
 لى أين؟؟ إ
 أدري رحلوا في عتمه الليل رأيتهم وهم يختفون وراء األفق ال 

 حملوا صررهم بالريحان ورائحة الذكريات وبعض الضحكات 
 كان صمتهم  يطعم ذئاب الليل  الجائعه وهم يغادرون،.،،، 

 عندما أشرقت الشمس كان كلب الدار ينبح بأنين 
 والفانوس القديم يحتضر 

 اذهب واسأله
 ا يكم ليال مرت وهم يسردون له الحکا

 الشتاء قارسا اكثر من عادته عليهم هذه السنه  كان
 الثلج كثيرا حتى صدأت االبواب  هطل

 لم اجرؤ  حتى على السؤال  صدقني
 اين انتم راحلون!!!!  الى

 مقبض الباب ربما يخبرك  اسأل
 الموقد القديم مازال رماده كجمر قلوبهم اسأل

 او اسرع  لتلك المحطه القديمه  
 تعثر على روائحهم هناك ربما

 التكذب..... الروائح
 

 نجاح الكيالني 
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   أعرف
 
 دروب في هذه المدينة ال

 ستجمعنا 
 القطارات 

 المقاعد من خشب 
 لن أشرب من قهوتك
 التي تعشقها بارده  

 وأنت تهمس لي 
 انتِّ أطول مما توقعت 

 لن انظر لساعتي 
 ألخبرك  

 أني تأخرت 
 لن يهطل المطر على ظلينا 

 وكأننا حقل قمح 
 لكني سأبقى  

 في المحطةذاتها 
 وعلى المقعد ذاته

 أنتظر 
 قطارا لن يأتي ابداً 

 ألعود 
 أنا وظلك

 والكثير  
 من بقايااك 

 
 نجاح الكيالني 
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 مقاطع شعرّية 
 
    سماء هنا ال
 إذاً 
 حليق التَّ  جدوى من ال

 بكل هذا التيه 
  *** 

 للا  يا
 قد خلقتهم بوجه واحد 

 من أين لهم هذه الوجوه  
  التي أراها اآلن!!!

  *** 
  المطر كرذاذ 

 قطرة   قطرة أتساقط
 كغريبٍ  أبشع أن تمرَّ  ما
 تترك لك أثراً  ال

 أبكيه 
 مس ما أيقظتني الشّ كلَّ 

  *** 
 يءالحب ش

 من رائحة جدائل الكرديات الثائرات اآلن 
 اآلريات الجميالت 

 رائحة شقائق النعمان )الخجخجوك( أو
 كلما بزغ الربيع 
 فوق سفوح قلبك 

 
 نجاح الكيالني 

 كردّية   سورّية شاعرة
 
 



699 
 

 قصائد

         
وري الكردي خضر سلفيج. 123  الّشاعر الس 

 
 النوم في أحضان العزلة

 يبدو أن النوافذ قد نامت للّتو
 تحت مداعبات الليل الباردة. 

 عقرب الساعة قد توقف 
 وأنت تشرب كوًبا من العزلة.

* ** 
 ليس كابوسا أو مقصلة 
 أحالمي تتقدمني دائما 

 وتترك آثار أحالم جديدة...
* ** 

 لم يحبك النوم  
 أنت تحلم بي لكنك تشرب ... العزلة. 

* ** 
 بمجرد أن تأخذ رشفة أخرى من الشعور بالعزلة

 تشرب نبيذا  
 وتنظر عبر النافذة  
 إلى أبدية صديقك. 

* ** 
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 األعمى يقود الضوء 
 إلى عصاه  
 يكّش العتمة 

 ليس ثمة أقل اشارة  
 لتحويل األلم إلى حب.

* ** 
 عزلتك مثل بيانو 

 وداء وبيضاء مفاتيح س
 وأنت هناك في مكان ما. 

  *** 
 وحده الغريب، يظن انه يستطيع أن يتخّيل امرأة  

 ذهبت تتدفأ 
 في حكاية ريفية قديمة  
 تفي بالوعد الذي قطعه

 كما لو انه كتب غيابه األخير
 وأن ليس له اآلن  

 إال أن يعّمد قامتها  
 ويبكي 

 عارفا أنه لن يراها ثانية،
 مّرة، وإلى األبد...وأن اللقاء، كان 

 لم يأبه هو 
 أنه سيكون مثل ميت 

 يوّد لو أنه بعُض ورد في أثرها.
 *** 

 غياُبكِّ الذي ال أعرف كيف استقّر إليه 
 رهان وجدانٌي حكيم 
 أوّد لو أنني بعُض 

 مراثيه...
  *** 
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 نوستالجيا
 تنشر حصافتها لغًة في مديح المكان 

 ى وتشاغل خاتمها الوجداني بتأمل أشياء المنف
 ثمة غواية للحزن،  

 وثمة تحايل نوستالجي على المنفي،  
 ليتداخل االثنان ببعضهما  

 لصناعة الرغبات الممهورة بأختام األلم. 
 *** 

 دوما في سيرتك القديمة  
 حديث األصابع المنسية للزائر الغريب 

 تقرع بلطف، باب غرفتي. 
 *** 

 كأن الخطاب موجه إليه وحده الغريب: 
 أنت قرين الرائحة ما ظللت عابرا، 
 فإن توقفت تجاوزتك وابتعدت عنك. 

 *** 
 مرة أخرى في األمكنة 

 كأني سأشّم طريقي 
 أعيد الرجوع إلى وشم أثدائها 

 البيوت التي اجتمعت كل نوافذها
 بين أصابعك الخمس

 مالذي األخير.
 لعّلك

 َتْرخين للكسل العذب بوابات األمس  
 مفتوحة على النسيان 

 لشجن الديني علّي  با
 فأين أبيُت؟ 

 *** 
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 نشيد الغريب
 

 كأنه ليل مبكر مبلل طّري بمرهم للا  
 ُمتفرٌِّد بعَماهُ 

  فيما وراء الغياب ر إالّ بخطوٍة ال تتعثَّ 
 *** 

 كىء على طفولته مادي يتَّ الغريُب بشعرهِّ الرَّ 
 ُبّد أن ُيغني  إذ كان ال

 أين وسادتَك يا حبيبي؟ 
 حتمًا، في مرة قادمة أن يخلع قلبهُ سيتوجب عليه، 

 كي يجد قبرا صالحا للنوم، صالحًا للسر، صالحًا للخوف، صالحًا للموت، 
 لبهجة الصور العتيقة، لعِّطرها، للريش

 أو يلقي لنا غفوًة، كي ينام كما ينام األولياء على ذراع للا، بين فكّي الخمرة والغياب.. 
 *** 

 الغريب ال ينام  
 ر ذي يزدهي بصداه المتأخّ يمنح صوته لل

 ويناجي بمجازاته اليقظة 
 النائحات الالتي يجمعن األنين البعيد 

 يحتضرن الحكاية القديمة 
 بل أكثر قسوة.  حركتهن ذاتها

 هل كان على الغائب أن يقطع الغياب ويتأمل غيبوبته، 
 وهو يستمع إلى أفواه النائحات على جثته 

 كان على الغائب أن يمتحن قلبه، ويثني ركبته،  
 وهن يضربن بالدفوف، ويولولن باتجاه الغياب، يشاغلن عينيه بتأمل نبض األمس 

 وينشدن: 
 كل الصباحات في ذمتك 

 للذكرى..  وبعضا من الهواء
 

 خضر سلفيج 
 شاعر سوري كردي مقيم في رومانيا  
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 وقصائد أخرى  مدارات العمر

         
ورّية الكردّية نارين عمر  ّروائّيةالّشاعرة وال. 124  الس 

 
 مدارات العمر 

 
 أخّبئ ذاتي في ذاتي 

 أرتوي من طقوس تعّقلي وجنوني 
 أالطف الّزمن والّزمان

 أغازل حضور الفصول كّل في أوانه
 تستهويني الّطفولة كّلما أحّن إلى 

 شغب األّيام 
 أنفث الّروح في رميم الّصبا  

 حين تنتشي عينا قلبي بحكايات 
 الحّب األّول من ثنايا سطوح الجيران. 

 في حضرة الّشباب 
 تدغدغني مواسم الحبّ  
 في تناغم أمواجه 
 بين الغلّو والخفوت  

 وما بين اللحظتين 
 أنتشي بعبق الّنرجس والّنعناع   
 تغزالن لي قصائد   

 لونيهما  سعادتي المرئية في مرايا
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 أهدهد ضجيج الّتاريخ  
 أتفاوض مع تكّهنات الغد.

 في الدهر الذي يليها:
 أراني أعانق الّشمس في غيابها 

 كما في حضورها 
 أسامر القمر في هالله وبدره 

 وتظّل الّنجوم خاّلني  
 في غفوتي وانشراحي. 
 اختبأْت ذاتي في ذاتي 

 هي دون سواها 
 تفّك طالسم ضجيجها 

 تقّبل جبين نجواها في   
 مدارات العمر المرسوم

 في مراياها الخفّية.  
 

 نارين عمر 
 

  ثورات كالّشتاء
 

 تغّير لون الّسماء 
 لبست جلباب الحرباء 

 صبغت حواسها باأللوان  
 فجأة ظهرت لنا بألوان زاهية  

 بّشرتنا بربيع مولود 
نا، قلنا:   ُسررنا بربيعِّ

 حان أوان الّنزهات والّرحالت 
 إلى الّطبيعة المولودة

 إلى ربيع ال صيف بعده
 ال شتاء وال خريف 

 جماعات  خرجنا فرادى ..
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 انكسر أمامنا جذع نراه متيناً 
 أحسسنا بثقل في هامتنا 

 انحنى جذع ثابت في األرض 
 شعْرنا بازدياد في طول قامتنا

 بتلَك الهامة.. بتلك القامة 
 نتخّبط في حانات الخيبة صرنا 

 من دون هذيان   
 يّممنا صوب جهات ووجهات 

نا   في لّذة بطرنا وانزياحِّ
 فوجئنا بلون األرض  

 مجهول األلوان
 األرض تسّلمت جلباب الّسماء

 ظهرت ألوان اختفت ألوان
 دهان مغَبر ضبابّي المعنى 

 سديمّي المغنى  
 صبغ أبصارنا 

 الّتّرهات ربيعنا بات في مهب 
 فاجَأنا ربيع جديد ال يشبه الفصول

 طبيعته ليست كطبيعة سلفه 
 جذوع متفّرعة في العمق 

 طّوقتنا رّوضتنا نسفتنا 
 الماء ما عاد كوثرّي المذاق
 الهواء لم يعد تسنيمّي العبق 
 الّروض ليست كجنان عدن 

 الّنار لن تكون بردًا وال سالمًا 
 من بين الجذوع المتفّرعة 

 لمحنا أغصانًا ضاحكة مسترسلة
 تتمايل حيثما تشاء 

 الجذوع لم تنكسر لم تنحن 
 كانت قد تسّللت إلى عالم الالمْرئيّ 
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 من هناك تترّصد عالمنا المرئّي المنكشف المكشوف 
 تطعمها جذوع هي األقوى هي الكبرى 

 تقول لها:
 أو لم تروا أّنا خلقناكم من قبل 

 وها نحن 
 نحييكم من جديد 

 ذاتها بالعقل عينه  بالّروح 
 إّنما بزّي جديد 

 عندها علمنا أّن الّسماء أوهمتنا  وصدمتنا األرض 
 بين هذه وتلك 
 سحقتنا نفسنا 

 التي كانت وقودًا وحجارة 
 أللوان ربيعنا القاتمة 

 وعلينا الّسالم. 
 
 

 مقاطع شعرّية 
 

 كّلما تلتقي أخيلة قلقنا في فيافي الحيرة 
 تتهاطل ندف الّندى من أجنحة طيور  

 عائدة إلى مستقّرها  
 حين الّدفء يالطفها من جديد 

 الّرذاذ الهجين من لحظات  
 وداع الّشمس للّضباب 

 يتسّرب إلى شرايين األرض  
 بعد توّحدها مع ندف الّندى 
 توّلد نبعًا به تولد للفيافي  

 خريطة تدّونها  
 بمداد عمر دائم االخضرار. 

 *** 



707 
 

 تلك الّتلة الّشاهدةفوق 
 على والدة برا بافت  

 أهدتنا أمواج دجلة مندياًل  
 ما يزال يتنّفس بعطر مم و زين 

 لمحت الّشمس المنديل
 شّطرت الّنهر بين الغسق والّشفق 

 ليكونا برزخين  
 يلتقيان على الوداد

 ويكون برا بافت الّصراط المستقيم 
 أبجدية الحّب. لكّل َمْن تحتضن كفيه

 *** 
 الحياة كلها حلٌم قصير أو طويل األمد 

 نعيشه ونتعايش معه 
 ال نستيقظ منه إال بإنذار من عكازة الّشيخوخة 

 أو لمسة من ملك الموت  
 لذلك نخلق في حلمنا الحياتي أحالمًا وأحالماً 

 نظّل ُنسعُد بالّسعيد 
 المحقق منها  

 ونعيُش على أمل 
 تحقيق ما لم يتحقق.  

  *** 
 يرّخصون دمنا ويكتمون أنفاسنا  

 منذ تّشكلنا األّول كأجّنة في رحم أمهاتنا 
 كأّننا ُخلقنا لنعيش بدم مهدور 

 ونصارع الموت من أجل البقاء.
 كم هي جميلة هذه الحياة!  

 كم نعشقها ونميل إليها!  
 لكّنها تتجاهلنا إلى درجة اإلهمال المكسّو  

 باالستخفاف أو الكره! 
  *** 
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 تان العمر لحظ
 كان صغيراً 

 هرول خلسة إلى مضيق اليافعين 
 في دهشة الكبار  أيقظته سيول الحلم

 عائدًا إلى الماضي   أغمض الجفنين
 ليخفي عمره حبوًا في 

  ملهى الّطفولة.
  *** 

 أبكي وما ينفُع البكاء 
 إذا كان هو الّداُء والّدواء 

 رغبُت يومًا في مصاحبة الّربيع 
 الّشتاء فكان البديل هو 

 آه يا وطن! 
  *** 

 الّطائرة: 
 تزيُح عتمة األحالم 

 الجمل:
 ينشد تراتيل األماني 

 المهد: 
 يهزهز مواويل االنتظار 

 ينعش إيمان الوجود. وحّبي:
 
 ين عمر ر نا

 شاعرة وكاتبة سورّية كردّية 
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 قصائد

         
 دور سعدهللا أسامح . الّشاعر المصري 125

 
 القلوبيا صانع 

 
 يا صانع القلوب أخبرني 

 من أي معدن صنعت قلوبهم 
 أفكارهم تعطيهم الثقة 
 قلوبهم تمنحهم سالًما 

 يا صانع القلوب أحتاج قلًبا 
 أحتاج أن تصنع لي قلًبا من نحاس 

 أشد قسوة من قلوبهم
                                      كيف أتعايش معهم هنا؟

                                  أسفت لما عرفت أن قلوبهم
 وبالرصاص ثقلت  من الحديد صنعت 

 ال تجري فيها دماء 
 بل تقفز حمم البراكين  تنبض 

 يأكلون لحم الحي والجيفة 
 ويشربون الماء األسين  

 يجترون كل يوم على لحوم األبرياء 
 فث دخاًنا ولهيب نارأنوفهم تن
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 يا صانع القلوب دلني 
 لماذا وهبتهم كل هذه القسوة؟ 

 كيف الحياة معهم؟   أحتاج إليك ترشدني
 قد ُفرضت علّي مالمحهم

 كل يوم أشاهد نفس الصورة 
      وحًشا بأنياب غادرة

 وذئًبا يرتدي ثوب حمل وديع 
 والجميع يغنون أناشيد الربيع 

 ويذبحون كل يوم أبرياء 
 أنهار الدم تحت أقدامهم  تجري 

 وعيون جحظت من ضخامة أجسامهم 
 عدني يا صانع القلوب يوًما 

 هل ستشرق الشمس من جديد؟
 تسكب نورها على جبيني  

 توقظني تحييني 
 أحمل بها أيقونة صبري 
 أطوفها بها داخل أيامي 

 حتى تنبت من بين ضلوعي أجنحة 
 الزوايا حتى أراهم من جميع ة أحلق بها عالًيا

 ماذا أفعل؟ يا صانع القلوب علمني
 وأنا أعرف؛ أن كل هذا مستحيل 

 كاستحالة شروق الشمس في قلب الليل الحزين
 يقيني أني ال أستطيع 

 أن أستطيع  ولكن يظل حلمي يوًما
 

 دموع على أوراق الخريف
 

 وحيًدا قد فرض علّي البعاد
 ربيع العمر قد رحل وخريف قادم ال محال  

 ى الذكريات ال يحمل سو 
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 أ غادر أنت يا زمن؟ 
 أم هذه هي سمة األيام  

 يذوب الشوق داخلي  
 يحترق القلب لوعة وعذاب 

 مفجًرا شرايين الذكريات 
 دموع في محجر العين تحجرت 

 نسجت على العيون خيوًطا حمراء 
 دموع على أوراق الخريف كانت؛

 والقلب قد توقف عن ثورة ونبضات 
 يا نسيم الفجر الرحال 

 هل أحملك للغائب أمنيات  
 متى تذهب إلى هناك؟  

 أم أنت أيًضا ترفض هذه المراسالت ؟
 إلى اآلن أنا وحيد  

 شبح الخوف يطاردني  
 يكسو العيون والقلب بُهمومه الكئيبة   

 من هذا وال ذاك   رغم أني لم أخف يوًما
 ولكن حدود األيام أجبرتني 

 أن أجلس مكسور القلب ال فرحة ال أمنيات  
 تبقى عيون دامعة  

 ال صحوة ال أمنيات  
 أسير داخل دنيتي غريًبا  

 وحيًدا وحيًدا وحيًدا 
 طيور الوطواط اقتحمت القلب األسير  

 حتى صرت أسير مجلسي 
 وبرفقتي غربتي واألوهام  

 
 سعدهللاسامح أدور 
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 كانت هنا
 

 على حدود الزمان
 أعرف مالمحها

 بين سكون الليل أشاهدها 
 أشاهد كياًنا كاماًل متحرًكا        

 هي كما كانت                                         
 لم يصبها تغيير 

 أنا لست مغيب العقل!                                                       
 ف مالمحها  أنا أعر 

 بين ثنايا المكان أراها  
 وجدتها تجلس تغزل حبات العقد 
 حبات عقد قد انفرطت حباته  

 ال زالت تضحك وترسم 
 ترسم ابتسامات عتيقة  
 ال زال صوتها يطربني  

 تعزف موسيقاها في أذني 
 بيداها قيثارة داود ترنم  

 على أطراف السماء تنشر ألحانها   
 نعم أعرف مالمحها ..  نعم انظرها

 ودليلي في قلبي ال زال هنا مسكنها   
 ذهب بها النجم يسطع  

 إلى كورة أخرى 
 بصري ال زال يتابعها وحدود  

 الذي ال يغيب أبًدا عني 
 عنها  هناك أراها ولكني بعيدٌ 

 بعيًدا ُبعد األفالك مني  
 أراها مالًكا سابًحا برفقة النجم الساطع  

 رغم كونها في قلبي ال زالت تسكن  
 ترسم صورة 
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 رأيتها من بعيد ترسمها   
 اقتربت منها أشاهدها  

 ماذا تفعل؟! 
 وجدتها تعبث بالفرشاة  

 لوحة بيضاء قد تزاحمت فيها األلوان 
 كل األلوان 

 ؟ ولم أفهم ماذا كانت ترسم 
 أكانت ترسم بحًرا بجواره جبل؟ 

 كشموخ هامتها مثل الهرم   جبل عالي القمم
 أيًضا لم أفهم! 

 رغم كون الفرشاة بيدها 
 كمحترف الرسم كانت هي  

 سألتها ماذا كانت ترسم؟ 
 صمتت    –ابتسمت 

 عاودت السؤال عليها؟ 
 قامت مندفعة 

 أحضرت لوحات قديمة
 تذكرت كل خًط  قد رسم فيها

 أقدم صورة  .. كانت صورة 
 أجمل صورة  

 تذكرت حينها أين أيام هذه الصورة؟ 
 صامتة، سارحة في بحر األوهام  

 ال، في بحر الهموم 
 سمعت صوًتا صادًرا من نبض القلب الهامد

 نعم  أنا   .. إني أنا 
 من رسم هذه الصورة  

 إني من رسمت هذه الصورة   حينها تأكدت 
 

 سامح أدوار سعدهللا  
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 عاشق الصمت
 

 يا عاشق الصمت تكلم؛ 
 لماذا؟

 ما الجمال في هذا الصمت الكئيب؟! 
 عزلة وحدة وقلب غريب 

 هل أنت يا رفيق القلب عليل؟
 كال أنت تملك الحب والحكمة 

 ومن الرب قريب  
 يا أسير الذكريات  
 لماذا هزمك اليأس 

 يا َمن كنت باألمس جبار بأس 
 قم حطم أسوار الخوف فيك  قم..

 وانهض بدد ظلمة الشك  
 وإن أردت؛ فأكسر صنم الصمت القابع فيك  

 
 أنت صلٌب ..  أنت حٌر 

 قم عّلم الناس معنى الحب 
 وانزع عنك ثوب الذل 

 طهر أروقة القلب المظلمة  
 وعلم الناس حب المغفرة  

 
 ال تحكي عن مجد قد مضى 

 فما عاد للماضي ذكريات  
 بر باآلخرين فضاًل 
 بعهد جديد   بًرا يخطو بنا أماًل 

 وفجر البد أن ينتشرا 
 

 سامح ادور سعدهللا 
 شاعر مصري 
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 وقصائد أخرى  عن مدينة أتحدث ..

         
ورّية الكردّية عفاف حسكي . 126  الّشاعرة الس 

 
 عن مدينة أتحدث ..

 
 حروفي األولىنهلت   من منهل ينابيعك

 و تعلمت الدرس األول في العشق
 من شموخ أشجارك 

 تعلمت أن الحياة 
 مجابهة ريح وعواصف 

 و ليست رحلة عشب في ربيع لن يدوم 
 أناشيدك األزلية  لن انسى

 و صخب الخابور 
 حقول قمحك المقدس

    و مجد التاريخ بك يزهو
 "واشو كاني" جبين التاريخ 

 "الخابور"سيد الينابيع 
 ي" حورية تتمرغ بالعشب "نفرتيت

 تعلن طقوس مجد الشمس
  و الحرية ..

 والعصافير مازالت تحتفل بالضوء .. 
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 وبتواريخ الحروب 
 فكل العصاة ماتوا على أبوابها

 و الشمس فيها ال تشرق اال من جبين شهدائها ..
 "غوزانا" أسطورة البدء 

 "رستم"وشم البطولة
 و البانونج  دمه الحرمل ..

 الذي يمنع المطر من الهطولفمن ذا 
 و الريح عن الهبوب 

 و من ذا الذي يمنع الخرنوب 
 و يقتل الطريق 

 تبا لكم ال" عثمان" 
 لقد خدعتكم الجغرافيا 

 عودوا إلى جادة التاريخ 
 و أعلموا ان "سري كانية" 

 لن تقيم وزنا لحرائقكم 
 و ستعود حقولها  

 وأشجارها والعصافير  
 مهما طال الطريق ...

 و" ميتان "تصنع تيجان الحياة   
 من ماء نهرها الرشيق  

 فكم من مرة نهضت من رماد الحريق .. 
 واشو كاني .....

 
 عفاف حسكور

 
 زيالن .... 

 
 .أصابعها تعانق أوتار قيثارة سماوية  

 دمها قصائد مسكونة في بريق األنجم العالية  
 تغني لحرية وطن  
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 وتروي أرض الطفولة نحو العال أرتقت نجمة  
 تضيء ليالي البؤساء  

 والعشاق الباحثين عن أرض 
 عن وطن ....

 تنبعث دمائها كل ربيع زهرة  
 تتوسد حجارة السهول 
 زيالن النقية كالزنابق  

 على موعد مع القصيدة  
 معطرة بأريج التراب 

 تأتيني في فرح  
 نسمع صوتها الرخيم  

 في ضحكة طفل  
 اها عناقد تدلت من كرومنا نر 

 نراها في بياض ثلوج أرارت الناري  
 في تموجات الزاب العظيم  

 زيالن ما غادرتنا  
 زيالن عشقنا المقدس 

 شجرة خضراء
 وأغنية عشق ال تنتهي 

 
 عفاف حسكور

 
 نساء .. 

                                          
 التاريخ أجساد النساء 
 حقيقة دفنها الطغاة  

 كان في الغسق روح امرأة مقدسة.. 
 تراقب غيمة الروح  

 واألمال  تبلل يباس التراب بالقبالت ..
 و لها تؤدى فرائض للا  
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 من يديها ينابيع الماء وصلوات العبادة 
 من تراتيل الكالم القديم  

 كانت القصائد والحضارة  
 منديلها األبيض راية السالم  

 في ممالك النساء 
 ال حروب تراق فيها الكرامة  

 و ال الدماء .. في قيامة أرواحنا  
 كانت ثورة النساء وثورة الزهر ..

 نحتت قلب الصخر 
 تداعى جبل الغزل 

 و سارت البشر من عصر لعصر 
 ليس لها يد أو لسان.  راية ..

 غيمة بيضاء تروي التراب 
 ملحمة الماء قربان مقدس  
 كانت األم أول الشهيدات  

 و كانت الحقول و كانت البيادر 
 ترتدي نهج البوح األسير  

 و ترفع الجباه في عين الشمس ..
 مثل األشجار تعانق الفضاء 

 تصنع الظالل و ترمي الثمار 
 في فراديس األرض 

 القساة في قتلها  كلما أوغل 
 و تمتموا بأناشيد الموت 
 كلما هي كانت الحياة .. 

 
 عفاف حسكور

 شاعرة سورية كردية  
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؟  ومقاطع شعرّية  ويسألني من أنتِّ
 

         
 ة الكردّية كويستان شاكر اعرة العراقيّ الشّ . 127

 
 أنا التي تناثرت قبل  ..  أنا

 أن تتكون كنيزٍك بعيد 
 ات الكون يجوب مجرَّ 

 ليس هناك غير همسات الفضاء 
 كفراشة رقراقة  توشوش في أذن أيامي

 تتألأل على ينابيع الجبال 
 هناك أغفو بين كفيَّ   ها

 غيمة ناصعة البياض 
 تتساقط دموع ثلجها  

 على هامة أيام تجمدت أوصالها
 أنا وإن كنت بينكم هنا 
   فعيوني مازالت هناك

 بذلك البعد البعيد عبر أفق الخيال  
 العودة له  

 هنا  ال لقاء بين جسٍد ها
 وروٍح أصبحت رذاذًا متطايرًا في الفناء  

 هكذا أنا وسأبقى هكذا.  
 

 كويستان شاكر
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    كان ذنُب النسيم ما
 ليَّ إ العابرين همَس   وهو يحملُ 

  *** 
 نثرُتَك  زهرًا  بين الروابي 

 ى حار بين الصَّ  رماًل نثرتني
  *** 

 نا بزجاج نافذتي تتغزل خيوط السَّ 
 باح  تحمل أنفاس الّص 

   لتترك ضباب  كلماتك على النوافذ 
  *** 

 كل ماعداك 
 منيات ذابلةأخيبات وبعض 

 سى ارتُق بها ثياب األ 
  *** 

 تحت  ظل  الشجرة 
   مستنام  العيون  تحلُم بالشَّ 

  *** 
 غرسُت خصالت شعري سنابل

 بذلك الغياب 
 طياُر روحي  أقت كلما حلَّ 

  تحمل عطر حنيني إليكَ 
  *** 

 ارتشفَتني  ماءً 
 يشهق بالظمأ 

***   
 .. كأنني بقايا طيفٍ  تتجاهلني

 تعلق بأهداب رحيلك
 

 كويستان شاكر
 شاعرة عراقّية كردّية  
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 قهوٌة بِّال أحاديث

         
اعرة. 128  ة نسيبة عطاء هللا الجزائريّ  والكاتبة الشَّ

 
 قهوٌة بِّال أحاديث 

 
 قهوٌة بِّال أحاديث 

 لتوزيعِّ الورقِّ على الّطاولة 
 فُعصارُة الُبنِّّ تكفي، 

ئِّنا..  لنسخِّ آالفِّ األُمسياتِّ على َمدامِّ
ُر الرُّقاقاتِّ العصبّيةَ   وشَبُق االنعصارِّ ُيحرِّ

 من النُّعاس.. ُرّبما! 
 مِّن الخسارةِّ.. قطًعا! 

 شَفتْينِّ وُيضفي على القلبِّ لوَن 
بٍ   انَقلَبتا عن ُمستقبٍل ُمَخضَّ

باتِّ الحينّية؛   بالّترسُّ
رُ  ُف المشاعِّ  لّما في الّرشَفةِّ تنكشِّ

 للّطريقِّ الذي سيحمُِّل: 
دَتُه ومجاريهِّ وماّرَتهُ    أعمِّ

 والّشجَر الُمقلََّم، ومشاريَع الّتعُثرِّ 
 فُنمضي الُعمَر كلَُّه، ننقسُم نِّصَفينِّ 

نَد   الَعتبات...عِّ
 

 نسيبة عطاء هللا  
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 ما يفعُلُه أيلول 
 

       بعُض األلوانِّ التي تغادُرنا
 بعُض الّتفاصيلِّ التي يحتلُّها الُغرباء

 بعض األغاني التي تضُع العذاَب في ألبوم
 بعُض األحالمِّ التي ال تقول شيئا 

 هي حياٌة أيضا 
 عند الذين ال يملكوَن مثَلها 

 ملُك غيَرها  نراها عبثا ألّننا ال ن
 فقط أيلوُل يجرُِّف األقبيَة إلى الُحروف 

 ويزَرُع األنابيَب في نياطِّ القلب.
فاَه بالكِّمامات    نتعّثُر مع األيدي التي تكتُب الشِّّ

 لكّننا لسنا في األخيرِّ سوى قدمِّ الّرحلةِّ 
 بينما نعتقُد أّننا تلك الُمضغة 

 التي تزيُد من فسادِّ األشياءِّ حوَلنا.
 ليالي أيلول يسكُن الّنهاُر كلَّ الّزوايافي 

 وحّتى لو تكوُن الَخفاَء  
 سَتلتهمَك تلك اآلالُم العارية 

اّل لظلَِّك،    تصيُر ظِّ
 قرينا لقرينَِّك، َوحدًة لُحزنِّكَ 

 تغدو كثيرا عليَك حّتى ُتَجنّ 
 فأيلوُل يستنسُخ اآلثاَم،  

 فُيغرُِّقَك الّضميُر في ثوبه 
طَر الّتوبةِّ،    وُتصبُِّح أنَت عِّ

 تتمّرُغ في أنفِّها  
 بينما تعطُس من أنفَِّك روائَح األعناقِّ  

 التي تعّلقَت بها وتمّلَصت 
 هي أيضا تبقى عالقًة بيَن عينيَك، 

 بينما تشخُر لتطرَدها 
 وتبوُء كلُّ محايالتَِّك بالعجزِّ مثلكَ 
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 ذاك أّن أيلوَل يمنُح حّتى لطفلِّ الفكرةِّ ذكرى.. 
َي للّطريقِّ الّطريقَ نو   ّد أن ُنهدِّ

 ،  ونبقى في الخلفِّ
 حيُث كانت ال تزاُل األفراُح كبيرةً 

 لكّن الحياَة تمنحنا فرصَة أن نودَّ فحسب.
 حتى لو كّنا ال نعرُف،  

 الحياُة ُتهَزُم مثَلنا في أيلول 
 وتبكي بعيونِّ األشجار.

 
 نسيبة عطاء هللا  

 
 - ُأغنية الّطفولة  -

طاَش الّروحْ  ري.. واْسقي عِّ     َأْمطِّ
 حّتى ُيَغّني الَقلُب أُغنيَة الطُّفوَلة

 "يا النَّْو ُصّبي ُصّبي، ما تُصّبيش علّيا،  
ربّية"   حّتى يجي َحّمو خويا ويغطيني بالزَّ

ري لكِّْن َعَليَّ   أْمطِّ
 فإذا َبَكيُت، ال أخشى عيوَن الّناْس 

 وال َتَفقَُّد رَاَحتي َجْيبي 
 لُتخرَِّج المِّنديلْ 

ري . يحتاُج َبحٌر في ُخدودي أن يسيل  َأْمطِّ
 لَتْمَسَح ُيْتَمُه َكفٌّ َرحيَمة 

ري  ري حتى أعوَد لِّخاطِّ  أمطِّ
 حّتى َتصيَر دفاتري ُدْنيا َجميَلة

 حتى أعوَد صغيَرةً 
ْحَكتي   َأْجري َرفيَقَة ضِّ

غاٌر َيحتفون بُقْدَرةِّ "الُغوْنَجة"  حولي صِّ
مْ َيصيحوَن لَِّمْجدِّ    ما صَنَعْت أيادي للاِّ في أشيائِّهِّ

 "ُغوْنَجة يا ُغوْنَجة، هاذي ْسبوَلة عْطشانة، َرّويها يا ُموالنا"
مْ  هِّ ري.. حتى أعوَد أميَرًة في َوْسطِّ  َأْمطِّ
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 َأْرتدي َشْكَل الَمالكْ 
شقٍ  ري طوفاَن عِّ  َأْمطِّ
ّني الَهالكْ   أغرِّقي مِّ

 ... 
واكْ   وَأْمَطَرْت َفَلْم أذُكْر سِّ

 أُعْد إالَّ لَِّنفسي أْخَتلي فيها َيتيَمة ولم 
شُق ُحزًنا  ُمستحياًل  وَأْمَطَرْت يا عِّ

 َفما َغّنيُت لحاضٍر قْد محا ُكلَّ الَوراءِّ 
 وأْمَطَرْت على ُكلِّّ َهمٍّ فانَجلى

 إِّاّلَك، لم ُتَبلِّْلَك األماني يا َحبيب 
ُل في أخاديدِّ الّذاتِّ    َتهطِّ

 ُمستحيال  ُحزنا
ماءْ   فمقاُمَك داخلي أرسى سماًء في السَّ

 أعلى وأبَعدُ 
 أْبَلُغ من َأْن َأقوَله

ْر أنَت..   فَأمطِّ
ني في الحياةْ  سَّ  حّتى ُأحِّ

 ولم أفقِّْد َبْعُد تاريَخ الطُّفوَلة 
 

 ُنسيبة عطاء هللا 
 أجمُل الّشهورِّ آب  

 
َل الماء       حيُث تغطُس الُقبلُة في الّنهرِّ ليغتسِّ

ناَء    حيُث تتعّلُم الّشمُس الغِّ
جارةْ   وُتقاُم أعراُس الحِّ

ُد األحاجي   أجمُل الّشهورِّ آُب الذي ُيعمِّّ
 ويوّزُع أسماَء المواويل 

 ألقي عليهِّ الّتحّيَة، 
لة  من ليلٍة مشحونٍة بالفِّلِّّزاتِّ العاطِّ

 وأقوُل ما ُيشبُِّه الَعويِّلَ 
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 لفِّراٍق ما، يرتدي أغصانا على أُهَبةِّ الّتداعي  
داد األوراقِّ  ، لحِّ داد المالبسِّ  لحِّ

 لموٍت وشيك.. موٍت ما! 
 أجمُل الّشهورِّ آُب الذي ُيعطي األرُجَل ألصابِّعي 

  :  فثّمَة ما يعيُش ُهنا على مدارِّ الوقتِّ
 "لوحُة المفاتيح"، 

 أجمُل ما ُيمكُن أن تحمَِّل الّطيوُر معها  
، مِّن حقا   ئبِّ الهواءِّ

 آخُر من ترسُم الّنظراُت على ُزجاجِّ الهاتِّفِّ 
 آخُر ظهور فِّكرةِّ العناق 
 آخر ُملصقاتِّ الّشغب، 

 والعشقِّ المحاَربِّ بالكهرباءِّ 
ُر األخطاء اإللكترونّيةِّ في َدمِّ المساَفةِّ   آخِّ

 ... التي التي..
 التي لن ُتصلِّحها خطوٌة نحَو الخلفِّ 

 أجمُل "ُحّبي" ُقلَتها في وريدي 
 في آخرِّ ليلةِّ ُحبّ 

َك في محرقةِّ األمْل.  إهداًء لوجهِّ
 مساُء الّندم الذي يترأُس مائدَة االشتهاءِّ 

 واسمَِّك في أغنيٍة عارضّية  
 تنعي ُجندّيا شيعّيا 

 مِّن شهداءِّ حِّزبِّ لّلّا،
 فال ُصدَف في طقوسِّ الّسقوطِّ 

 نحَو ناصيةِّ الاّل انتظار 
 َتدري؟" "أَو 

 المعنى الواهُب نفَسُه من ُشَعبِّ األحاديثِّ 
 ليَس ُجزافا في خِّطابِّ امرأٍة  

 تمشي على تثريبٍ 
 ومساُء الّضوءِّ الذي يتسّلُل  
 في سكوتَِّك لترى قصيدتي 
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   وهي ُتقفُِّل الباَب لألَبد.
 أجمُل الّشهورِّ آُب حيُث لم أغلِّق أبدا فمي 

 عن ترديد الّضحكاتِّ بِّال عَددْ 
، وبراءةِّ األطفال..   بالفرحِّ الّنقيِّّ

 فمساُء الطُّحُلبِّ الذي رّمَم أقداَم اليتامى 
فة   حيَن استوطَن الزُّجاُج قنواتِّ المياهِّ عند األرصِّ

 حيُث ُطفولُة المعنى،  
 وتتجّبَر في النُّصوص  قبَل أن تحتلَِّم العناوينُ 

 قبل أن تتزوََّج ُدميُة القشِّ بقصبةِّ الجّزار 
  ،  وُيرقََّع البغريُر باإلسمنتِّ

 وُتقَفَل األبواُب على أصابِّعِّ العدِّّ الّتناُزلي
 مساُء الَعَشَرةِّ التي انتَهْت في قطرة دٍم على التُّبان 

نيا   وأدخَلت كلَّ فتياتِّ الحيِّّ إلى قبرِّ الدُّ
 فبقَيْت وحَدها "لونجة"،  

لطانِّ وتُزفُّ نفَسها  تلعُب دوَر السُّ
َر الّسما  ُء وتعوَد الَمراهُِّم إلى الّشارِّعِّ لُتمطِّ

ُم الّضياَع نحَو العتبات..  ُترمِّّ
بالِّ   واآلن حبيبي، أقفُز على استعاراتِّ الحِّ

 وجسدي المكّنى في قاَلبِّ اإلنسانِّ 
 بمشّقٍة أحاوُلني في جّثٍة    بمشّقٍة إنسان..

 لن تنفَع سماًدا حّتى للّصبار 
 وأراهن بما تبّقى على عودتِّنا معا

حرا يجعُل الّدنيا آْب  كأنَّ في فرِّ سِّ  ساعةِّ الصِّّ
َك، للغياْب.   أو يحذُف شهًرا من ُرزنامةِّ ُخططِّ

 
 نسيبة عطاء هللا 

   شاعرة وقاّصة من الجزائر
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 وقصائد أخرى بلورة الثلج  

            
 . الّشاعرة الجزائرّية إسراء فهيم 129

 
 بلورة الثلج        
                   

 ُمنذ التقيتك َأصَبحُت  
 كائِّنًا غرِّيباً 
 ال ُيشبُِّهنيِّ 

 َكائِّنًا َشفافًا و ُهالميِّ  
 َيندلُِّق على صفَحةِّ 

 الَوقتِّ   
 يَتسّرُب بيَن ُشقوقِّ الساعاتِّ 

 والثواني
 أصبحُت كائِّنًا رخوًا 

يَّ الفصول   وَمزاجِّ
ُشنيِّ الّصمتُ   يخدِّ

 َأتَحّسُس مِّن العتمةِّ 
َتة   َفأعَلُق بابتِّساَمتِّك الباهِّ

ُلني إلى أطرافِّ الّشمسِّ   تحمِّ
 وعندما تْحَزنْ 

ل بِّلْورةِّ الّثلج   أتَكوُر على نفسيِّ داخِّ
 فوَق مكتبِّكَ 
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 تِّلك البِّّلوَرة التي َتُهزها عندما تشعرُ  
جرِّ   بالضَّ

 تُهزَها  
 فينزُِّل الثَّلجُ 

 تُهزها 
 فيهبُِّط الّليلُ 
 تُهزَها ...

مُ   وَتبتسِّ
لِّ   اخِّ  بينما أنا في الدَّ

..  أهَتزُّ مِّن البردِّ
غيرِّ   و أحضن الكون مثل كوخِّ صَّ

 .  مَضاء بالشُموعِّ
 

 إسراء فهيم 
 

 في انتظارِّك 
 

 ُأجرب قتَل الوقتِّ 
 الذي يمُر من أمامي متثائبًا  

 ُأشهُر في وجههِّ المستفزِّ 
 قلمي 

 وأحل الكلمات المتقاطعة
 الشرفةِّ المشرعةِّ أرفرُِّف مع ستارةِّ 

 على شارعنا الموغلِّ  
 في الضجر 

وا جَناحيَها   كحمامة َقصُّ
 عبثًا أحاول أن 

 أطير 
 أتأمل صورة جدتي على الجدار 

 وأكتشف أخطاءها السبعة 
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 بينما تتلو في وقار حكمتها: 
 " ظل رجل وال ظل حيطة!!"

 أبتسم في سري 
 أتخيلك  شجرة  عارية 

 كسرتها الحرب 
 المستحيلةوقصص الحب 

 وحيدا تعتلي تلة أوهامك 
 أتأمل عينيك المتحجرتين 

 كقوقعة من العصر الجليدي
 فيلفح وجهي هجير 

 الغربة
 عفوا جدتي 

 في هذا اليوم القائظ سأتفيأ ظل القصيد 
 و أغفو. 

  *** 
 إسراء فهيم 

 
 !! تِّيب         َدرُس الَمنُظورِّ الرَّ

 
كرياْت    الذِّّ

َنا    خّزاُن َوقودِّ
في خلفية المنزلِّ   الُمهَمل ِّ

 نعوُد إليَها كَلما شعرْت أرواُحَنا 
 ما  أو أصاَبَها َعطبٌ  بالبرد  

 َكأن تصَدمَنا الحياة في أخطرِّ ُمنعرجاتِّ الُعمر
 بَحقِّيقتَِّها العارِّية 

 من ُدونِّ أكاذيَب مسبقةٍ  هكذا .. 
 وال ألوانها المائَِّعة 

 ربَّما كانتِّ الحياة ُمجرَد وهٍم ،، 
واَرَن في حلقٍة ُمفرغة  ُيشبُِّه الدَّ
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 أفكُِّر في النظرياتِّ الفْزَيائَية  
َوايا بِّنَهاياتِّها الَحادة و الجارَحة      الزَّ

 المْنُظوُر في درسِّ الّرسمِّ الرّتيِّب 
 ذلك الطريُق المَحفوُف  دومًا بأشجارِّ  

َنوبرِّ     الصَّ
 الّصيفِّ الحارَِّقةشمُس 

 النَّظَرُة الّشفاَفُة في َعيّنْي َصديق الُطفولة 
 ُيربُِّت على َكتفَيهِّ 

ماً   ُمقسِّ
ير   غِّ  أنَّ حَجر الجرانيت الصَّ

 الذي الَتقَطُه في َساحةِّ المدَرسةِّ 
 كاَن نَيَزكًا  

 رآه بُأَم َعينِّه َيسُقط من السماءِّ 
 ليلَة البارِّحة  

ُق أنا   َبْيَنما ُأحدِّّ
ير في الحَ   جرِّ الصغِّ

 السماُء الزرقاء 
 َثغُر ُمعلمةِّ الرَّسمِّ التي ال َتكُف عنِّ الثرثرةِّ 

 َصوُتها  الهالمُي يَتمَطى بعيداً 
ل    ُدون أن يصِّ

 ال ُتقنُِّعني 
 َفابتِّسامُتَها ال ُتشبُِّه الموَنالِّيزا  

 ُأدرُِّك اآلن أنها أجَمل
يَق في الجَبل  ُل التَّحدِّ  غيَر أّنني ُأفضِّّ

 لَمنُظورِّ الرَّتيِّب  على درسِّ ا
 فاأَلشياُء َستُبدو  

 أصَغر
 كلما ابتعدُت  أكَثْر .

 
 إسراء فهيم 
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 ُقربان
 

 إلى "فرجينيا وولف" في رهافة الحلم!
 

 كانوا كثيرين  
 أوقدوا النار ورقصوا 

 وعندما انتصف الّليل  
 صلبوني على سارية طوف 

 ودفعوا بي إلى النهر
 لم أبكِّ يا أمي 

 الغابة وحديوأنا أدخل 
 وفي الّصباح وجدوني أجلس 

 في الساحة 
 بجسد تملؤه الخدوش

 وروح ناضجة كثمرة توت برية.
 

*** 
 

 ُمنذ ذلك الزمن.. 
 وكلما نظرُت في المرآة 

 أفكُِّر في  المالكِّ الّصغيرِّ 
 الذي أبدَع هذه النظرة الحزينة 

 في َعينيْ 
 ثم وضع تِّلَك الشامة  
 بقليلٍ أسفَل العينِّ اليمنى  

 كنجٍم ُيهَتَدي بِّه  
 البد أنه كان ُمَشاكِّساً 

 ليَهبنِّي هذا القلَب الساَذج
 وتلك النظرة المكتظَة باألسئلة

  *** 
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 لسُت قرصاناً 
 إنما حورية بحر أنا 

 لكنني لسُت بتلك السذاجة 
 ألغادر البحر 

 و أمشي على اليابسة  
 قلبي من ماء... 

 فقط !!
  *** 

 لثرثر النهر الذي استمع 
 نساء القرية  

 أخبرني أن أتعلق بقشة و أحلق!
  *** 

 األوقات التي ال نسكنها 
 تحاصرنا 

 والكلمات التي نخشى االفصاح عنها ستفاجئنا  
 على ورقة البوح قائلة  

 " هيت لك" 
 لذا في الشعر كما في الحياه
 قررت أال أكون إال ...أنا!!

 
 إسراء فهيم 

 شاعرة من الجزائر  
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 ليت قلبي 

           
 الّشاعرة الت ونسّية هدى الّدّغاري . 130

 
 ليت قلبي 

 
 ماذا سيبقى مني 

 إذا كان كّلي يلهج باسمك:   
  ،  ضحكتي تّدعي الرقَص على شفتيَّ

 وهي تهرب إليك.
 أحّبَك،  

 أقولها كلَّ يوٍم على صفحةِّ ماء
 أنفخها ريشًة في الهواء 

 فتبلغ غيماتِّ الصباح 
 وتعود إليَّ برْعشات شوق.

 اكتشفت وأنا في غمرة الوله،
 ريشًا ملّونًا للمحّب،

 يْنتفه وقَت الصْمت. 
 قد تتدحرج ريشة  

 بْين هّزة وهّزة، 
 بزفرة عشق الهثة، 

 ودون اكثراٍث بانشغال قلب،
 تحّدثني عن منقاٍر للمحّب، 
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 وتغرق في الضحك... 
 أتحسس فمي،  

 بينما قلبي ينقر بابك المغّلق
 تاركًا بعَض زغبي وريشي،  

 مثل حروف تحاول أن تنقر قلبك
 تحت ضوء شمس آفلة؛ 

 ليت قلبي على شرفة قلبك، 
 هدهٌد على شرفةِّ بيتك...

 
 هدى الّدّغاري 

 
 أحالم الهدهد 

 
 تهدَيني وردة أو قارورة عطر، ال أحّب أن 

 أحّب أن أراقب عينيك وأنت منهمك 
 في صيد سمكة لعشاءٍ 

 على ضّفة نهر، 
 أنا في حاجة إلى كوخ تهّيئه لي في البراري، 

 في أرض نائيٍة يقفز جندٌب بين ساقيك في نهارها، 
 ويضيئها في الليل سراج حباحب؛

 أحلم بحبٍّ قبل خْلق اللغة،  
 من أجل جسدْين يكتبان لغتهما بال رقيب،

 يتمّرغان بال موسيقى إاّل من وقع حّبات عرق، 
 ولهاٍث، وعسل رغبٍة صامتة... 

 هل أدركت أنَّ حّبي ثورة على كّل ماسبق؛ 
 حّب يّتكئ على نافذتي ويعّلمني  
 كيف أرسم قلبي بألوان الّطيف،

 ًدا في كوخي البّري؟ وأعصره كلَّ لْيلة زا
 

   هدى الّدّغاري 
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 حديقة البطّ 
 
 كنُت أزهو بَقّصة َشعري،  
 وطالءِّ أظافري الّزهرّي، 

 أمام بّطاٍت،
 مبتهجاٍت،  
 بزّخاتِّ رذاٍذ راقص؛  

 ) لم يكْن مبتهجًا بَقّصة َشعري(
 طّوقُتُه، 
 غَمرْتني ريُحُه،  
 وبهّزة حاجٍب منُه،  

ليًة من   عْطره...ألبسني حِّ
 كم أحّبه؛ 

 هو نسائُم فْصلي؛  
 وأنا فصُله.

 
   هدى الّدّغاري 

 
 *** 

 زف وحيد ع
 في زوايا عينيك  متدحرجة

 شوًقا
 مزروع السطور
 كزهر بيلسان  على الحيطان

   في وحدة الضوء
 أطلق األنامل 
 هّزازة  األوتار 

 لتنبئني بعزف وحيد 
 في المكان  لونك هو صدى

  *** 
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 تسبقني الى الّدَرجرِّعداُت فرس 
 يْتلفني الحّب مثل رماد في مدخنة 

 ال ُتعّول عليَّ كثيراً 
 ال أحّب المْشي الى الخُلف في المسارب الضّيقة 

 تأتيني القصيدة مثل حّبك صامتة، 
 إاّل من قرقعة خطوك فوقها:

ْت اليها! اقترْب، تعاَل،  أْنصِّ
  *** 

 هبة تشق صمت الظهيرة، 
 الخريف غيمات يطرقن وجه 

 األمطار تأتي من نبع دافئ، 
 قطراتها األولى سنابل من السماء

  *** 
 بائع الورد

 
 في الّليل،

 نسَي بائع الورد سالله
 أمام بْيت حبيبته، 

 ومرَّ يسأل عنها البحر، 
 فوجدها هناك 

 تْرشق وروده على صْدر حبيبها! 
  *** 

 هدى الّدّغاري 
 شاعرة من تونس 
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 ابراهيم الخوري تطريز اسم 

         
وري حسين المحّمد 131 اعر الس   . الشَّ

 
 فائق اإلحترام والتقدير   مع تطريز اسم ) ابراهيم الخوري (

 
 أنا في الّشعر كم لي من صديٍق !! -إ

 يعّطُر دائمًا درَب الحياةِّ                         
 بهذا كم سعدتُّ اليوَم حّقا  -ب 

 وقد سّجلُت أحلى الّذكرياتِّ                    
 رأيُت البِّشَر يأتي من بعيدٍ -ر

 في أبهى الّصفاتِّ   و ) إبراهيُم (                
 أنا أهديَك من عندي قريضاً  -ا

 سيبقى رائدًا حتى مماتي                       
 هداَك للُا فلتسمع لقولي  -ه

 فهذا القوُل ينذُر بالعظاتِّ                        
 يداوي ُجرحنا حاٌء وباءٌ  -ي

 وفيَك الحبُّ غاٍد ثّم آتِّ                          
 محردُة في ُربا اآلفاقِّ نورٌ  -م 

 ينيُر اآلَن في كّل الجهاتِّ                        
 *               *               *                * 

 أنا أهديَك زهراتِّ الخزامى  -ا
 فال تعتب علّي وال بذاتي                        
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 ليالي األنسِّ تسعدنا جميعاً  -ل 

 وقد تعطيَك من بعضِّ الّسماتِّ                 
 خوابينا ستمأُل عن قريبٍ  -خ 

 من العسلِّ الُمصّفى من نباتِّ                    
 وأنت اآلن تبدو ياصديقي -و

 كعنترٍة وتصنُع ُمعجزاتِّ                          
 روابينا ستزهُر من جديٍد  -ر

 وتسقى اليوَم من ماءِّ الفراتِّ                   
 يداوينا طبيُب الحّب دوماً  -ي 

 ويبقي القلُب ينبُض بالحياةِّ                    
 

 حسين المحمد  
 شاعر من سوريا
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 قصائد
 

         
وري ابراهيم موسى الخوري . 132  الّشاعر الس 

 
 مهداة إلى األب يوسف زحلوق بمناسبة تسمية صالة من صاالت كنيسة الشهداء المقامة في موقع الخضر: 

 
 يا يوسف الزحلوق جئتك زائرا 

 والقلب باإليمان أصبح عامرا                     
 أمضيت عمرك بالمحبة والتقى

 وبقيت في درب التسامح سائرا                   
 يا يوسف الزحلوق انك كاهن 

 ما زلت في عصر التجارة طاهرا                 
 إن نام بعض الناس دون دراية  

 ما زلت من أجل الرعية ساهرا                  
 والشعر وحٌي انت كنت رسوله

 والوحُي لألشعار أصبح وافرا                 
 من كان مثلك للمحبة عاشقا 

 فالبدر يسهر إن بقيت مسامرا                  
 انت من علمتنا معنى التقى 

 والحب واإلخالص أصبح غامرا               
 نيسة ودفاعنا الوطني شاد ك

 ما زال اسمك في الكنيسة ظاهرا            
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 شكرا" لمن شاد الكنيسة للهدى  
 من كان في ساحِّ المعارك صابرا           

 أهديك ما خط اليراع قصائدا 
 ما كنُت يومًا في مديحك حائرا              

 
 ابراهيم موسى الخوري  

 شاعر من سوريا
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 القرية الجميلة وقصائد أخرى هناك في 

         
ورّية فادية عريجوالقاّصة الّشاعرة . 133  الس 

 
 نـٌص نثري 

 
 )ما لقلبي(

 
   ما لقلبي

 ُيلقـيَك في َدربي الكسير 
 حرفًا ُيَغّرُد في َدمي

 .. ما لي
 إذا ناجيُت طيَفـك 

 َيكتُبني الَعبـير 
 فتثـوُر حدائُق الُجلنار في صدري!

 
 الُجـرحِّ يا بلسم 

 ُرشَّ على دمي 
 فوحـًا على فـوحِّ 

وحِّ أنيٌن نغمُتها   ُعْصفورُة الرُّ
 ولظى الَهمسِّ َيغفـو كالغمامِّ 

 في ُلجةِّ األمسِّ 
 يا شهقةَ الوتـرِّ في قلبي 
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 ُأنشودة القمرِّ في عيني 
 لك وحدك قوُس الَغـمام
 بيلسـان الّروحِّ والُبستان 

 أهـفو إلى كوكبٍ 
 في َثغـرِّ الحـياة 

 ا شاهـقا يعلـو بن
 َنشرُد.. 

 نتالشى  نضُع ..
 في َبحرِّ اأُلمنيات! 

 
 في وهلـةِّ وجٍد راعـشةٍ 
 نهدُم أسوار األسرار 

 نغسُل أوجاع الّصلصال 
 يكاُد يقتلني الحنينُ 
 بل وددُت لو يقتلني 

 يا أعذب األقدار
 

 فاديه عريج 
 

عُر(      )أيُّــها الـشِّّ
 اعتادت القصـائـد  

 األحزاَن في الُقــلوب أن تُـَضفَر 
 وتراقَص الستائـَر  

 على النَّـوافـذ الحزينة
 اعتادت أن تنـثَر ألحاَنها 

 لتنعَش الُغـروب  
 وأن تتردَد أصداؤها عالية وبعيدة   

 فترقص على ألحانها خمائل القلوب
 في ليـلٍة ُمقمـرةٍ 

 قد تنـشُد قصـيدة  
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 ثم تعزُف على النَّـاي 
ـماوي فيتوقُف القمُر في مدارِّ    ه السَّ
 يسكُن هنيهة..  
 وينصُت إلى قصائد ِّ األرضِّ  

 فيعتريه العشـق  
 فيغازل الكواكب

 بعيونِّ وهمسات القصيدة..! 
 أيُّها الّشـعرُ 

 أيُّها الّضارُب 
 لُمنحدراتِّ الّصخرِّ في الّظالم  

 يا ُمفجُر ينابيَع الغمام 
 مذ كان جلجامش 

 وبابل وسومر وأكاد 
 الخصب واإلنبات مذ كانت آلهة 

ْم حياتـك ٌقـربانًا للـُظلمةِّ   َقـدِّّ
 فسيولـُد الّضوء  

 وسيأتي الفجُر من جـديد  
 ما بالك..

 ُتهرُِّب أحـزان األوطان 
 في ُجعبة الغرباء 

 وتبتعْد شوطًا طويال..                                                                                                
 طويال؟!  
 

 فاديه عريج  
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 لَمن  مّزقوا صوَت القصائد
 

 لَمْن مّزقوا صوَت القصائد 
 واغتالوا الّنـوَم في عينِّ الحَمام 

 ال وقَت هنا.. 
 لَمْن دّنسوا ينابيَع الّطهرِّ 

 وعكروا صفو الَغـمام 
 عبثا..

 عبثـًا ُيغلقوَن الَمدى دون إطاللة
مس من ُشرفاتِّ الحياة!  الشَّ

 لن نقول وإن ماتت الكلمــاتُ 
 ُحـزنًا في حناجـرِّنا 

 إّن أصواتنا احترقت.. لن نقول
 لن نقول 

 وإن ساَد ليـُل الزَّمـان
 إّن أحالمنا انطفأت.. لن نقول

 في دمنا يشرئب الطُّموح 
 وُتشرُق اآلمــال

 قادمـون 
 من صفحات الّتاريخ الُمـعّمدة بالــّذهب 

 قادمون 
 

 فادياعريج 
 شاعرة وقاّصة من سوريا
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 وقصائد أخرى  البئر

         
امي . 134 وري مردوك الشَّ  الّشاعر الس 

 
 البئر 

 
 خّبــأُت في البئرِّ حزني 

 فمـَـــافاستحاَل 
 وخاصَر الماَء  

 مْن جاؤوا .. 
 رأووُه دمـَــــا

 قالوا نرى البئَر ملعونًا  
 فما شربوا

 فصاح حزني اشربوا 
 هذي دموُع ســـما 

 كانت معي 
 وشوشْت للذئبِّ يترُكها

 فخارَج البئرِّ كانوا كلهم غنما 
 هْم اسرجوا الليَل 

 ناطورًا لرحلتهم 
 وتّوجوني على عرشِّ الهوى حلما

 ردوا البئَر إاّل كي يكوَن فميما ُأو 
 قيثارَة الصبر 

 تروي الدمَع والندمــا 
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 تركُت جنحينِّ  
 قّص الصمُت رفرفةً 
 كانْت تتوُق لفردوسٍ 

 غدا َهرِّمــا
 كم أخبروني بأْن في األفقِّ  

 لي فرحٌ 
 لّمـا دنوُت وجدُت الوهَم واأللــما

 كم خانتِّ األرُض لي وردًا 
 وسنبلةً 

 المشتهى قدماوقّطعْت في دروبِّ  
 كم بايَع النهُر أوجاعي 

 ليشرَبها 
 وخالني الغيُث لما زارني عدما

 وراودتني نساُء الجمرِّ 
 عن لهبي 

 وكنُت أعطي، وُخـنَّ البذَل والكرما
 رجعُت للبئرِّ أوراقي  

 مبّللةٌ 
 وكاَن حبلي الذي قد قّطعوا القلمــا

 
   مردوك الّشامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



747 
 

 العصافير
 

      الطـريَق لنبدأ التحليقـــــاّســمِّ 
 سّميُت قلُت :  

 الشعُر والموسيقا
 ّســّم الوروَد فقلُت :  

 ثغُركِّ وردةٌ 
 وإذا التقينا يستحيُل حريقـا 

 سـّم العصافيَر التي في شرفتي
 عيناكِّ قلُت 

 إذا اشتعلتِّ بريقـا
 سـّم العناَق ، همسُت لحظَة نلتقي 

 ويكوُن بركاُن اللقا 
 تشويقا 

  القصيدَة قلُت أنتِّ حروُفهاسمِّ 
 والشعُر همُسكِّ 
 كي يكوَن رقيقا 

 اآلَن يعني كّل وقٍت بيننا 
 وغٌد يكون معاصراً 

 وعتيقا 
 من قبلِّ هذي الشمس 

 قلبي شاهدٌ 
 الضوُء صار على يديك شروقا

 من قبل هذا العشقِّ 
 محُض مسافرٍ 

 ووجدُت ذاتي حين صرُت غريقا 
 سّم الحياةَ 
 جميعهاأقوُل أنتِّ 

 وتكون لو غاب الهوى تلفيقا 
 مردوك الّشامي 
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 الغـــــول
 

 مستوحداً 
 والكلُّ من حولــي

 أمشي على خطٍو لمعلــــولِّ 
 أستنشُق الغّصات منتشياً 

 من وردةٍ 
 في صدرِّ مقتولِّ 

 أستبعُد الغاياتِّ عن جسدي 
 لّما المرايا وجُه مذهول 
 أحياَن أنفاسي تطاردني 

 فكأّن في صدري  
 أرى غــولي 

 بي ألُف مسكيٍن يراودني 
 عن ألفِّ سّكيٍن لمغلولِّ 

 بي رّقُة العصفور 
 يذبحني 

 أّن الّشباَك تجاوزْت طولي 
 أرتاُب من تنهيدٍة عبرْت 

 لّما ُيقاُل لِـَّحّيٍة :قولي
 بعضي أنا اإلنساُن يسكنني 

 كّلي أنا في كّف مجهــولِّ 
 2022آب   27
 

 مردوك الّشامي 
  شاعر سوري مقيم في لبنان
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ع رِّنا الُعّشاقُ   وقصائد أخرى  .. ! وسيلتقي في شِّ

       
 بيدي العراقي د. وليد جاسم الز   واألديب الّشاعر. 135

 
 نشيُد الختام..! 

 
 قرأناَك،

 خاتمَة األنبياءْ 
 عرفناَك، شمسًا، 

 نشيَد الختاْم، 
 لتفتَح درَب العروجِّ 

 اليَك،
 فلّما تهاوْت قالُع الّطغاْة،

 لطينَِّك رّتَل )موسى( 
 الجراحَ 

 لَجْدبَِّك )عيسى( أقامَ 
 الّصالْة،

 فأنزَل )نوٌح( سفيَن النجاْة، 
 بأرٍض بتولٍ 

 وليسْت ُتضاْم،
 َقَرأناَك، أّوَل ما في

 الحياْة،
 وآخَر صرٍح لوقتِّ القياْم، 
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 ألّنَك أنَت األُلى، والنَِّّعمْ 
 وأنَت المدى والهدى واأللمْ 

 فكيَف التغّربُ 
 خافقيك في 

 وأنَت المكانُ 
 وأنَت المكينْ 

 سؤاٌل يظّل السراَط إليك
 فمنهم تخّلى 
 ومنهم ُهزِّْم،

 وَمْن يتشّظى، دروبًا إلى 
 َمْن تلّظى 

 بقمعِّ الَمال، 
 َنشبُّ ضلوعًا، وجلدًا، وَدمْ 

 قرأناَك لكْن؟ 
وانا، أباَح :   سِّ
 قتااًل، وسبيًا، 

 وهْتكًا، وَهْدْم.. 
 

 د. وليد جاسم الزبيدي
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 رصاصٌة ) خاطئة(...
 

 رصاصٌة أخطأْت مساَرها، 
 لوحٌة تشعُّ ألواَن بهجة 

 على مقربٍة...
 آثاٌر لفريقِّ نحلٍ 

 يحتفُل على مسرح الزهر، 
 عصفورانِّ .. ينشدانِّ نشيَد وطنٍ 

 ...عفوًا، نشيَد جرحٍ 
 لعصفوٍر طعنتُه شوكةٌ 

 من جذع شجرةٍ 
 ..شجرٌة تعلُن موتها بعدَ 

 جفافِّ نهر... 
 ٌض تهرُم.. تكثُر تجاعيُدها ار 

 الرصاصُة........أخطأْت.. 
 أخطأت.. أم غّيرْت.. مساَرها..؟؟ 

 مازلتِّ تغّنيَن لزهرٍة برّيةٍ 
 العصفورانِّ ينشدانِّ 

 وأنا.... 
 كنُت هدَف الرصاصةِّ ) الخاطئة(..

 
 د. وليد جاسم الزبيدي
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 جسٌد أوبرالي..! 
 

 في دار األوبرا..
 التقيُتكِّ ُتصغينْ 
 ألوتارِّ كماْن، 

 نغٌم حزينْ 
 يجوُب أرجاَء المكاْن، 

 على ُبعدِّ أنفاٍس لمقعدِّكِّ الُمدّللِّ 
 بالحنينْ 

 ُفرشْت على ُسرٍر من ُسندٍس واستبرقٍ 
 " HELLOكلمة: "

 على تقاسيَم )تشيللو( 
 تضيُء بابتساٍم صيرورَة الزماْن،    -آديل-

 سمعُتها.. سمعُت تنهيدَتكِّ 
 تنساُب موجًا ذهبيًا كُخصالتِّ 

 "هند ُرسُتم" 
 بإغراءِّ عينيْن، 

 وشفٍة تبحُث عن أماْن، 
 من عطرِّكِّ الُمتنّعمِّ بهديلِّ شوقٍ 
 رأيُتها .. رأيُت دمعَتكِّ المندلقةَ 

 من كأسِّ خّدكِّ 
 وهي ُترّدُد: )بعيد عنك حياتي عذاب(

 وخطٍو يصهُل، هذيانًا: 
 )فّصلُت من جلدِّ الّنساءِّ عباءتي( 

 نيٌّ عطُر فستانكِّ ، لوُنهُ قّبا
 وما تفّتَق من اشراقاتِّ جسدِّكِّ الذي 

 كاَن صرحًا أوبرالياً 
 يمتدُّ ســـــــــمـــاْء.....! 

 د. وليد جاسم الزبيدي
 شاعر وأديب من العراق 
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 خذ بيدي وقصائد أخرى 

           
 الّشاعرة واألديبة العراقّية د. وفاء عبدالّرزاق. 136

 
 !! !أربـَكـَني جذُعكِّ 

 
 والَـّذين جمعتـُهم به 

 غرباؤكِّ 
 يسابقون الريحَ 

 يشربـُهم 
دى   كاُس الصَّ

 ويخنقـُهم عـُنُق المفرّ 
 جاءوا

 يشاركونكِّ خجَل اللَـّوز 
 أربكتني وجوُههم 
 مقاعُدهم الفارغةُ 

 والمِّصَيدة.
 خزانتي لئيمة ٌ 
 كلَـّما فتحتـُها 

 أربكتني تجاعيُدها 
 مالمُحها الرصاص 
 تلوُك الحلـَُم تتوعَـّده: 

 ارمِّها في ارتفاع العـُري 
 وتشكَــّْل بزجاجِـّكَ 
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 عمودًا كي تستند.
 تعانقـُني أذرُعهُ 

 وبما ُيشبهـُكِّ 
 أتخيَـُّل الشقوَق حائطاً 

 وأتِّـّكئ.
 أربكتني الناصعاُت في دمي 

 صَوُركِّ 
 أختبئ بلونِّها 

 أهابـُهُ 
  ثمَّة قتيٌل فيهِّ 

 ابيٌت شيَّعْت ورداً ثمَّة تو 
 يخاُف ثعالَب األكفان 

 وشباَب قبرٍ عاجزٍ 
 عن احتضانهِّ 
 صائُم الغزل.

 
؟   مثخنةٌ بك ِّ

 ليكن...
 سأهرُب مدججةٌ بسجنكِّ 

 أصارُع جسدي:
 انتصْب 
 انَت لها

 توكَــّلْ 
 حيِّّ عليها 
 ُكن الفاتحَ 

 المتفتِّـّحَ 
 الوقَـّادَ 

 المستوقــَد. 
 مثخنةٌ  بكِّ 

 تستميحـُكِّ عذراً 
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 رعشتي : 
ها   خمسوَن مطرقةً فوق رأسِّ

 ارشفي نازفـَها
 أعطِـّها 

دني كلُــُّكِّ   عوَّ
 أن أصبَح ظالالً 
 وعلى مدِّّ التكّسر

 أثُب قارعة ً 
 لم تألْف نصفـَكِّ 

 وإن كانت على سفرٍ 
ةٌ من قارعاٍت   . خـَرْ ٱفعدِّّ

 بأحمرهِّ سفـَرٌ  شالَّلـُكِّ 
 أشياؤهُ  تخثَـّرْت 
 ترفَـّقي
والحرابُ  فحمليَ   ُمثخنـُك ِّ
وت الذي لم يكتمْل. وُمتَـّسعُ   الصَّ
 جائعٌ  نهاُركِّ 
 الشيخ ُ  طفلـُكِّ 
 إناؤهُ  ٌ فارغ

 مالٌح ماؤهما  يتيماك
 سراويلـُهما  تشققْت 
،  كابرتِّ
 ستراً  أعرفكِّ 
ـيـَة َ  راوغتِّ   األْمسِّ
ها  َ ورذيلة   نـُعاسِّ

 المتشبِّعة َ  أبقيتِــّني
 تسكبـُُه عيناكِّ  بما

 يسهو القمر.  حين
 الحياة ِّ  َدورةُ 

 سيِّّدتي 
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 اجمعي
 الشائبَ  أطرحي
 طفلـَكِّ  شاكسي
 رئاُت األنبياء   مذاقـُكِّ 
بعُ  تتنفَـُّس   زعفرانـَه السَّ

 تدَّخْر.  ولقيامتِّها
 

 د. وفاء عبدالّرزاق
 
 

 ارمني بَك إليك  
 

   يا طفلَي البحرُ 
 ألسميـَّك طائراً 

 األزرُق بين نبوءتين كي يطيَر 
 فأطلق َجناحيَك واسمع رجَع الشدو

 عيناَي شرٌق وقلبَي غربٌ 
 فخذ ما تشاُء من اتجاه 

 أبحْر بانتشائي 
 أي طفلَي البحرُ 
 قيـّدني بدائرتكَ 

 ولتكن ماكرةً 
 أعشُق مكَر أفالكٍ 

 تمشي لتراٍب صامتٍ 
 يخلُق انتماَءُه ويتشّهْد .

 تنّزه 
 أي بحرَي الطفل

  سواكَ على أاّل يكونَ 
 غطاُء السرّ 

 يا حّي أستغفركَ 
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 كيف خلقَت منَك حيـّاً 
 ووهبتُه قيـّوَمكَ 
 أمرآُتَك بحٌر ؟ 

 هو ذا ينطُق بين أجفاني 
 ماُءكَ 

 أحسُّ كأنني أتأصّلُ  به 
 أرمي ثياباً  مستوحشة 

 صعوداً  إليكَ 
 فجسمَي حٌر بغطائَك السرّ 
 وروحَي عبدٌة لسّرَك الغطاء

 خذني إلى معناكَ 
 واْصهْر ما فاتني 

 استولْدني نارا ً 
 أرْق هذيانًا تحبو شرايينـُهُ 

 على مناديلِّ أرضٍ 
 تّوجتني عبوَرها 

 كتاُبَك طفلٌ 
 مثلــَُك بيدي

 أدلـّلـُـُه وأصعدُ 
 عطري على الطريق ِّ ُحلـُمٌ 

 ربـّبتـُُه ليغامر 
 عاشقةٌ  أنا 

 ُسلـّمي شمٌس وارتحالٌ 
 فتذكـّر تعاليمي 

 ـّقتُ استعدتـُني منَك وتسل
 لسُت الغيمة َ 

 بل الرؤوُم التي تحضُن طفَلها
 وتأخذه حيُث اليقين.

 
 *شاعرة وروائية عراقية:
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 صوُت المدينةِّ  
 عاشقة الصحراء :     

   
      كانْت أّمي، لكونِّها شاعرة،

، عرِّ  تخشى عليَّ مَن الشِّّ
 حيَن نطقُت بهِّ وأنا ابنُة التَّاسعة.

 اآلَن، 
 الّشعُر خطوَة ساقيٍة نحَو اغتراٍب مبهٍم، بعَد أْن كاَن 

 وارتعاشَة زنبقةِّ يٍد تلعثمْت طويالً 
 ، ّكرِّ  وهَي تطرُق بابًا ضحَك على حقيبٍة مَن السُّ

 قبَل أْن تدخَل، 
 ذهبْت هناك.

 اآلَن، 
مُس زيَقها بحثًا عنها،   بعَد أْن شقَّْت الشَّ

 وتعرَّى الليُل مستأجرًا كلَّ دكاكينِّ األقمشةِّ، 
 ًا دكاكيَن النَّهارِّ خاويًة، تارك

 مستلقيًا على سقفِّ أضلٍع طريٍَّة،
 لم ُيرهْبها زحُفُه. 

 كانْت أمَّي 
 ترشُح بيَن أناملي قصائَد سكرى، 

.  كنَّا بعضنا حيَن اختلَط الّدُم بالماءِّ
 كنَّا بعضنا حيَن أصبحْت العتباُت مزهرياٍت، 

 كنَّا نرقُص كسيجارٍة بيدِّ معتوٍه... 
 اآلَن، 
، بعَد  َز عليّْ ارُع خطاُه وتعكَّ  أْن فقَد الشَّ

 .  أصبَح الدُّخاُن فاكهَة األبناءِّ
 اآلَن، 

،  أحمُل معي وهَم األسفلتِّ
، فيحِّ  أتخيَُّلُه منقذًا لجدراٍن مَن الصَّ

 يتوسُلها صغاٌر عراةٌ لُتصبَح مدفأة.
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 ،  ليَس معتقُدنا التَّأرجَح وأسَف الّشرفاتِّ
يَخ،كنَّا معًا ُنشبُه   اليافَع والشَّ

ديَق اآلخَر للخطِّّ المستقيمِّ.   الصَّ
 ُنقلُع المساميَر مَن الطرقاتِّ 

 ليعبَر المتعبوَن. 
،  نتوضُأ بخجلِّ العذارى الفقيراتِّ

 وهنَّ يبحثَن في الدواليبِّ 
،  عن ثوٍب غيَر مثقوٍب بالخيباتِّ

 .  ليقابلن الحبيَب بعيدًا عن حرَّاسِّ الملوكِّ
 أجسادًا مشعًَّة على أناملِّهنَّ كنَّا ُنصبُح 

 وهي ُتدعُك أحذيَة المترفينَ 
 .  لتلقَم إخوَتها الّصغارِّ خبَز المستحيلِّ

 األن، 
 ستُّون مرَّْت،

 ومازاَل طيُف أّمي يزوُرني في المنامِّ، 
 . عرِّ وتسّلقِّ الكائناتِّ  خائفًا عليَّ من الشِّّ

 كائناٌت من جثٍث يا أّمي، 
 ُتجهُض صوَت المدينةِّ. 

 
 ء عبدالّرزاقد. وفا
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 )شموُخ يدي(
 

 الورُد العفيفُ 
 درعيَ 

 حين أمدُّ يدي 
 يحتشُد الفقراُء بكّفي 

 أتفرَّع ثيابًا لشتاءِّ المتعبين 
 بعيدًا عن مظالتِّ المطرِّ 

 أزهُر المرايا 
 ألقرأ وجدي في عيونِّ األمَّهات.

 حفنة ُتراٍب عطََّرها الرَّذاذُ 
 أبوابٍ أعّرف العابريَن على 
 أقفاُلها قلوُب الكلماتِّ 
 المتعطرات بعطري، 

 وأوّحُد المسافاتِّ 
 باحثًة عن ُزرقةِّ الجوعِّ 

.  على أرغفةِّ األملِّ
 

 د. وفاء عبدالّرزاق
 وأديبة من العراق مقيمة في لندن شاعرة
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 كاَن البّد من  ذلكَ 

       
وريّ  والّناقدة  األديبة. 137  ابراهيم ة د. نجاح الس 

 
 كاَن البّد من  ذلكَ 

 
-1 - 
 

 كاَن البّد من العطشِّ واللوبان 
 بين الّصفا والَمروة

 كي تتفجَر زمزم 
 وأرتوي! 

-2 - 
 البّد من الظلمات 

 واللبثِّ في بطنِّ الّنون 
 ُتطوى بحاٌر أمام َعتمتي 

 وتنام ليال في صمتي 
 ليبّصرني تسبيُح الَحصى 

 ودعائي عن رهبٍة يشقُّ الّنوى 
 "سبحانك إّني كنُت من الظالمين" 

 فأشهُد كشَف الضّر والبلوى 
 بّد من المعصية  ال

 حتى إلى وجهَك أهتدي. 
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 _3 _ 
 البّد من َحريقٍ 

هاتِّ   يزأُر في الجِّ
 يأتي على كتبي وذكرياتي 

 وأحالٍم مصلوبٍة على الجدران 
 البّد من ملحديَن يرقصوَن حوَل النار

 فرحًا بنهايتي 
 لتبقى أنت، أنتَ 

 ي األوحد، فيكَ كتاب 
 أجُد سلوتي

-4 - 
 البّد من قوافلِّ الحزن 

 ظعائَن تمّر بقلبي 
 كأّن حروبًا تجري 

 فوَق صدري!
 

 موٌت على َيميني، 
 وسكراٌت ترعُف على شمالي 

 ومدٌن تئنُّ من خرائبِّ 
 وجهها،

 وقلبي من الَقهرِّ 
 موجوٌع، محزونٌ 

 وليًا مطرودًا من الّرحمةِّ؛
 عشقٍ كي أعرَج إلى فضاءاتِّ 

 فأعلَن بَك انتصاراتي 
-5 - 

 البّد من سجٍن وجوعٍ 
 بحجمِّ َصحارى 

 البّد من وأد البوحِّ 
 رؤاَي ال أقّصها
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 حتى في الّسريرةِّ 
 ألنتضي اآلتي 

 أحصي خزائَن الميرةِّ 
 والخزائُن كفٌّ فيضٍ 
 من السنا، والّزهور 

 فأشهدك في مرآتي. 
-6 - 

 البّد من االفتراء 
 أماَم قوامِّ الَجمال؛

 يَصك بأبجديتي أقدُّ قم
 كي تقوَل األجياُل: 

 هتكْت هيكَل اللغاتِّ 
 فتسرد عن َغيرٍة واشتهاءِّ 

 قّصة عشقي.
-7 - 

 البّد من الّصبر 
 أمام أجراس االبتالء

 َعلى  -ما شاَء لها أن تمتدّ -أمدُّ عنقي 
 مذبحِّ االنتظار 

 لسكيٍن ُتخاتُل الّصبر بالفداء
 كي تحظى عينايَ 

 بمروج الَبهار 
 أشعُل وقتي. وببهارك 

-8 - 
 البّد من القهر 

 وحراسةِّ شجٍر منذوٍر لُفلكٍ 
 يدوُر في الَفيضانِّ 

 وعلى "الجودي" يستوي 
 ألهتَف مِّلَء َحمائمي:

 ال عاصَم للغريق 



764 
 

  قارعة جَهتي إالَّ 
 وعطُر يديك جهتي. 

-9 - 
 البّد من الموت مراراً 

 كي أشهَد أمام صحوك قيامتي
 وعلى طريقَك أبدأ الغناء 

 خطوتي. وأزرع 
 

 د. نجاح ابراهيم 
 

 يا أناي  
 

 ُهّزني بفجرِّ َصوتك
 يّساقط  ضحًى وعصافيرَ 

 وقصائدَ 
 في َمداي 

 أللبس مطري وسنابلي 
 ومدني

 وأرتَل في الجهاتِّ 
 وقلبي! َصداي

 يغدو نهرًا من َشجرٍ 
 وأناشيدَ 

 والفارس الَمشوق في نبضي 
 شامخا يعتلي العطرَ 

 في دماي؛  ويقرع األجراس
 كالماء الّساكن أشتهي 

 وجَهك،
 ُيشرُق صبحًا منتظراً 

 في مراياي 
 فمن أنَت؟! 
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 هل أنَت وهٌج المَس عطري 
 وأيقَظ الَيمام في صدري 

 أم بحٌر أدوُر بفلكه 
 ألدرَك أّن ما أدور فيه 

 هو أناي؟ 
 يا كّلي! ..  يا َبعضي!

 يا انبهاَر قصيدة 
 راودتني عن رؤاي؟ 

 
 د. نجاح ابراهيم  

 
 هبة لَك  

 
  أهبَك بعض ما أملُك،

 فراتًا ماؤُه شرفاُت غمامٍ 
ك   رواًء لعطشِّ

 وكهفًا باُبه قاُع محيطٍ 
 قبرًا لسّرك

 قلبًا مسكونًا بالّرؤى 
 يستحيُل وطنًا َيختزلُ 

ك   مناٍف ألوجاعِّ
 لواًء تنضوي تحتهُ 

 هتافاُت حزبِّك 
 كتابًا كلما فَتْحَتهُ 

 ألفيَت طعَم حرفِّك
 يقطُر أبجدياتٍ معَجَمًا 

 كالّسّكر حالوًة حين يغُزرُ 
 أَجاُج دهرِّك

 أملُك الكثيَر، الكثيرَ 
 وبعُض ما أملك
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 كفّين يمامتين دمشقّيتين 
 ُتَصليانِّ في " األموي"
ك   كي َيهدَأ زمُن روعِّ
 شريانًا يغدو فضاءً 

 لّصهيلِّ خيلِّك 
 وبعُض ما أملك

 ير(َصبرًا يفوُق احتماَل" أوتنوباشتيم" )نوح في األساط 
 لفورانِّ تنورِّك

ئذنةً   ضوءًا أُْعليهِّ مِّ
 آلذانِّ قلبِّك 

 وحنجرًة أللحانٍ 
 تتَفجُر أقحوانًا في داخلِّك

 فغنِّّ آنى شئتَ 
 ما كنُت َكونًا إْن لْم أقبْض 

  على ترجيعِّ صوتِّك!.
 

 نجاح ابراهيم  د. 
 أديبة وناقدة من سوريا
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 وقصائد أخرى ومقاطع شعرية   مسك شعر

         
 األديبة والّناقدة الجزائرّية نوميديا جروفي . 138

 
 مسك شعر   

 
 قال لها 

 سأشتري لك قلما 
 لكنه ال يكتب ابدا 

 فقط يهمس لكِّ 
 حين تخّطيين به 

 تتدّفق كلماتكِّ 
 فتنزف شعرا 

 يسافر مع القوافل المرتحلة
 هات قلمي يا حبيبتي 

 فوق اوراقي فخيالك يسافر 
 سألتكِّ و بحثُت عن قلمي 

 قلتِّ لي
 عن أّي قلٍم تبحُث؟ 

 فتشُت في أرجاء المنزل
 فأنا اليوم 

 أريُد أن أكتب فيكِّ شعرا...
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 أين قلمي؟؟ 
 تراقصين أنتِّ أفكاري 

 منذ عرفتكِّ ما كتبُت سطرا 
 فابحثي معي عن قلمي 

 فتشُت.. و فتشُت.. و فتشُت..
 لمحُت في عينيكِّ لؤما 

 فّتشُت بين أناملكِّ 
 و إلى جدار المكتب ألقيتكِّ 

 و أعلنُت عن توّقفي لكتابة الّشعر
 حين قّبلتكِّ 

 لكن فات األوان 
 ألني وجدت قلمي بين ظفائر َشعركِّ 

 
 عندما أغادر الحياة لألبد 

 
 و لن أعود هنا 
 أطلق سراحي 

 و ال تبكِّ عندما تفّكر بي 
 كن ممتًنا للسنوات الجيدة 

 محبتي فقد أعطيتك 
 يمكنك فقط التخمين 

 للسعادة التي جلبتها لي 
 شكرا لك

 على الحب الذي منحتني إياه
 دع الذكريات تهدئ ألمك 

 لن أكون بعيدة 
 إذا احتجتني ناديني وسآتي 

 بالرغم من أنك لن تستطيع رؤيتي 
 أو حتى لمسي 

 سأكون هنا 
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 وإذا استمعت إلى قلبك 
 ستشعر حتما 

 بحالوة الحب التي سأجلبها 
 أنا غائبة عن جسديو 

 ال تذهب إلى قبري للبكاء 
 لن أكون هناك 

 أنا ألف رياح تهب 
 أنا بريق بلورات الثلج 

 أنا الشعاع الذي يعبر حقول القمح 
 أنا مطر الخريف الحلو 

 أنا موسيقى الطيور في سكون الصبح 
 أنا نجمة ساطعة في سكون الليل

 لذا ال تذهب إلى قبري للبكاء 
 دائما ألني سأكون معك 

  
 في المجهول 

 
       أمشي ُمكّبلة على وجهي

 في دهاليز الّزمن 
 بال وجهة ُمعّينة 

 أبحرُت في بحر الهوى  
 و شّيدُت الحّب صواري 

 في سفينة الّزمن 
 لكن بال عنوان 

 لسُت أنا.. أنا.. و هي بال عنوان 
 بحثُت عن األمل عشرات األعوام 

 هذا هو المكان.. ها هو نعم 
 تقّدْم.. اقترْب 

 انعْش قلًبا من القهر اضمحل
 و لكن 
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 ما ُكنَت إاّل سراب األزمان 
 يا غثيان نفسي 
 يا لعنة زمني 

 أبحُث عنك سأجدك .. أو تجدني 
 أعطني عمرا جديدا

 فقد نسيُت العمر القديم 
 اعطني حّظا سعيدا

 فقد نسيُت الحزن الّدفين 
 اعطني و ال تبخل 

 لحظة العطاء
 طعنة.. نقمة لعنة.. 

 فيا للقدر اللئيم!! 
 تآمر على قلبي الّسقيم 

 يا للصدفة!
 نعم.. هاهو القدر 

 يرفع مقصلته عن ُعنقي 
 لكّني ما أزال تائهة في دهاليز

 بال عنوان..
 

 منذ مائة عام
 

 منذ مائة عام 
 و ليس في وجهي شيء يشبهني 

 فثارت علّي قصائدي 
 و غارت مّني وسائدي تسألني

 ني؟؟ من ذا الذي يلهم
 

 منذ مائة عام  
 و غابات من الحزن عن أسرار عينيه تخبرني 

 عن طيف من الحلم الجميل 
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 عن أمير أراقبه و يدهشني 
 غائب.. حاضر 
 مشمس.. ماطر

 هو أنت 
 تطفئني و تشعلني كفصول السنة 

 ُتلبسني إحساسي 
 ُتلفحني و كأّنك وجه الشمس 
 تعصرني و كأّنك وجه الّريح 

 ألمسك فتمطرني  
 و كأّنك أسراب من الغيم 

 
 منذ مائة عام 

 و أنت كشيء خلف الشيء تربكني 
 كزمن خلف الزمن يسرقني 

 كزبد البحر
 كزورق األماني أطاردك
 و في األحزان يغرقني 

 كّل ما في قصيدتي أنكره و ينكرني 
 لكن هو أنت وجهي 
 الذي ليس يشبهني 

 و من فوق اإلعجاب يعجبني
 

 على الّرمل
 
 ات مرة رسمتك على الرملذ 

 قلبا يحاصرني 
 لك رسمة في حدود الروح

 أحصرها وتحصرني 
 أما تبخر البحر؟ ..  أما ذاب الرمل؟
 أما نطقت أنا؟ 
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 أما تنفست وشهقت و عطست؟
 ال ترسم على الرمل شخصي 

 آتيك عدد الرمل 
 دعوة واحدة وأناديك

 وأمشي على الماء و على الهواء 
 ترسم على الرمل إذن؟

 الرمل فتنتي و أنا الواقفة في يديك؟ لم 
 هناك على يمينك وعلى شمالك و بين هواجسك 

 لحظة اعتراف جارفة  
 لغة الشعور تلك التي نطقت فيك
 أعرف تلك اللغة التي 
 ال تعترف بالحروف 

 لغة تختص بالتشكل و بالحركة و الفعل 
 على الرمل وعلى الماء وعلى الهواء 

 ليتك ما رسمت وما شكلت الرمل
 ان عليك أن تتشكل لي ك

 أن ترسم طيفك و تنحت في حيزي وجعك 
 تصقل في ضبابي الفصول 

 وثمار مواسمك  وتسكب أنهار دفئك
 لم الرمل ولم الرسم؟

 و أنت المرسوم فّي و المتشكل بلغتي 
 لم الرسم و أنت الهارب في الروح؟
 لم الرسم و أنت االسم و الفاعل؟ 
 النحو والصرف و الرسم و الفن 

 أحاول رسمك بالصورة و الفكرة و النظرة كم 
 كم أحاول رسمك هناك  

 و عفريت ما يحملك 
 يرسمك هنــا شكـال و حركـة !

 
 نوميديا جروفي 
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 مقاطع شعرية  
 

 وحدي جلستُ 
 وفي يدي الفنجان 

 ُمحترٌق معي  
 شوقا إليك
 قصيدتي  

 صارت لعزف حضورك
 نايا..  

  *** 
 أنت هنا معي 
 إحساسي.. في فكري و 

  *** 
 يمضي الّدهر 

 وما زلنا على فلك الهوى نسري 
 نحمل راية العشق  

 من عصر إلى عصر.. 
  *** 

 يأتي و على شفتيه سيُل رؤى 
 ينُثرها بين شفتّي بياض قصيدة
 ُمتخمة بالحرف الُمثقل بالفاكهة

 يأتي في ُشغب اليقظة  
 موحشا قلقا

 في عينيه ألقى الحقل 
 ُعمق البحرو خبايا الغابات و  

 و يجلُس في أعالي الحرف ُيغافلني 
 يأتي في عّز الحلم الرائع 

 ُيبعثر بين الّصمت المتلف همسا
 أو بعض الّلحن الجميل

 يأتي قبل ُبزوغ الفجر مهفهفا 
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 يجلس بين كفيّ 
 أو بين جراحي ُيلملمني  

 يفّك إزار قصيدة في غفلة 
 يسلك دربا بين األحرف 

 ُمثقال بالّلحن المكنون 
 د أخبار الحلم الموغل في الحقيقة ُينش

 و بينهما يمّس الّنور الواعد بيننا 
  *** 

 أنصْت بقلبك ال بأذنك 
 ثّمة عزف قد يطير بك 

 إلى سماء الهدوء 
 ثّمة صوت ال يستخدم الكلمات 

   أنصْت إليه
  *** 

 الّرحمة ال ُتباع وال ُتَدّرس 
 بل هي مستقّرة   

  في أعماق القلوب الّطاهرة ..
  *** 

 أقول أهواك و نفسي هواك
 قلبي بقلب هواه هواك 
 إّني إذا ما نطقُت بحّبي  

 لعّلي أراني بقلبي أراك 
 أضّم إلّي بأرض سماك 
  إذا ما ذهبت بعيدا إليك

  *** 
 ُحُلمي الذي ُتشّكل تفاصيله 

 وعمر مختلف  فصٌل ُمختلف
 ذلك أّنه سينبُت على كّف الّشمس

  وجها للحقيقة..
  *** 
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 البحر حديث طويللي مع 
 أحكي له أسراري 

 و أناجيه في خلوتي 
 في مّحارة نفسي 

 أعزف له موسيقاي   
 و أثرثر له عن قلبي  
 يستمع إلّي بكّل هدوء 

   و يزيدني هياما
  *** 

 للعطاء لّذة  
 ال يتذّوقها 
 سوى الذي 

 اعتاَد العطاء..
 *** 

 
 صرخة شنكال...

 
 أال يا حزن ألم يكفك قلبي سكنا؟ 

 فنموت في روحي و كبرت و أصبحت جنين الّشجن؟ 
 أحرقت قلبي
 رافقت دمعي

 عشت في عيني 
 و تنشقت هواء حّبي 

 فاحترفت أناملك رسم مالمح الوهن
 و راحت تنحت أوثان آلهة الحزن 

 في وجه كان قمر 
 كان زهر نرجس و سوسن و ريحان 

 فسحقا لك أنت أسوأ األحزان 
 كبرت و سيطرت 

 أعماق جسديو عّمقت جذورك في 
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 لكن آن األوان أن أسقطك يا جنين حزني 
 فطريقك تؤّدي إلى كفني 

 و أّمك يا حزن تأبى أن تحويك في رحم روحها 
 تأبى أن تكون رضيع صدرها

 و رفيق حضنها 
 تأبى حملك الّنكرة 
 تريد أن تعود حّرة 

 كما عهدت قلبها قبل مّرة 
 دفنتك بأجمل حزن 

 كفن معّتق منذ زمن 
 ؤها الوهن مخّبأ في روح مل

 معّطر بعطر الحزن و الّشجن 
 

 نوميديا جروفي  
 أديبة وناقدة من الجزائر
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 عشر قصائد عن أوسلو 

        
اعر العراقي هادي الحسيني. 140  الشَّ

 
 أفكُر فيكِّ  

 
 في ليلِّ المنفى المسكون بالخوفِّ 

 أفكُر فيكِّ 
 أعُد النجوَم المتوارية  

 خلف قلبكِّ 
 واحدًة بعد أخرى 

 وأسمع انين العشق 
 بصوته المنكسر  

 نبرات صوتكِّ الخافتة  
 مازال صداها  

 يرن في داخلي  
 مثل أمواج بحٍر هرم 

 أفكُر فيكِّ 
 كلما أسمع أذان الفجر  

 مستذكرًا الحنين  
 وكيف كنا نتحدث عبر الهاتف 

 حتى يطل الصباح  
 كنت أشم رائحتكِّ  
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 وأحتضن انفاسكِّ المثقلة  
 بشهقات الحب 

 أفكُر فيكِّ 
 في كل ليلٍ 

 حين يّمر علّي  
 في هذه الغربة 

 الموحشة
 بالدربِّ ...  

  *** 
 شــــــوق  

 
 لى : ح حإ 
 

 أجلُس وحيدًا في بالٍد 
 ال يدُخلها ضوء الشمسِّ  
 أتصفُح صوركِّ القديمة  

 التي أحتفظ بها منذ إلتقينا  
 قبل حربين أو أكثر   

 أتصفحها صورًة بعد أخرى  
 بينما قلبكِّ المبتسم  
 يحدثني عن الشوق  

 فأذوب بوجده وينتابني الحنين إليكِّ 
 يكسرني الكبرياء ..  أبكي ! 

 ومن بعيٍد جدًا 
 نتِّ توقدين شموع القلب أو 

 كنُت أشم رائحة عطركِّ 
 التي أعرفها أكثر منكِّ  

 تسكنني العبرات وتنال مني 
 كلما طال الغياب ... 

  *** 
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 اشتياق..
 

 كلما أنظر الى صورتك تنتابني  
 الرغبة في الحزن الشديد 

 أجهش بالبكاء المرّ 
 دون ارادة . 
 يتيمًا تركتني  

 أتحسس وقوع خطواتك 
 في ساحة األندلس

 بالقرب من تمثال ) سالم عادل (وأنت تمرق 
 أوحين تدخل باب اإلتحاد  
 وترفع يدك تحّي الجواهري  

 أو عندما تدخل غرفتك 
 التي أمست حزينة على فراقك ، 
 أيها األمين على األرواح الصافية   

 يتيمًا تركتني لأللم  
 الذي يأكل فّي .

 لقد مضت األيام مسرعة 
 يا ابراهيم   

 الوجوه الحزينة ومازالت صورتك في 
 التي أحبتك 

  عندما كنت تبتسم لها .
 يا ابراهيم :  

 لقد اشتقُت إليك 
 كاشتياق الطفل  

 الى حضن أمه .. 
 

 09/2019/ 19اوسلو 
 

 القصيدة من وحي الصورة المؤثرة للصديق يوسف الزبيدي
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 زارني في المنام  
 

 زارني في المنام 
ثني عن القلب والمرتجى    وحدَّ

 وعن الروح   
 حين تصعد إلى الفضاءات منتشية  

َث كثيرًا عن لعبة الموت   تحدَّ
 وعن الحالمين بحبِّّهم   

 تحدَّث عن الشمس وهي تمرُّ بضفائرها  
 على ساحل البحر  

 وتكتب أغنية حزينة . 
 كنت أسمع قوله وال أجيب 

د في أذني :    هو يردِّّ
 أوليس الموُت نقيَض الحياة ؟ 

 جسدي ظلٌّ يرتعش  
 وأناملي توقَّفْت عن الحركة  

 هيأُتُه ُتشبُه نسيمًا ذابال 
 أو بحرًا أغرقته األحزان  
 فاضمحلت مياُههُ  
 وأحيانا يتهيَّأ لي أنه جبٌل من الدم  

 أصبح شامخًا بعد حروب طويلة
 أو هو أقرب إلى َشَبٍح متجوِّل

 في غابة غادرتها  
 الوحوش خائفة  

  ذلك هو الموت !
  

 هادي الحسيني 
 وسلو  أشاعر وكاتب عراقي يقيم في 
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 وقصائد أخرى  منياتخريف األ

         
 الّشاعر العراقي بولص اآلشوري )بولص شليطا ملكو(. 140

 
 منيات خريف األ

 
 أنا  في الثمانين من عمري 
 ساعة قلبي تدق مثل المطر 

 ولكنني شاب عنيد كما أعرف نفسي  
 ال اقبل الهزيمة ابدًا مهما   

 كانت العاصفة شديدة 
 هكذا تقول  لكم القصيدة،

 غًدا او بعد غٍد سوف احقق حلمي
 االزلي القامة أمسية شعرية  

 على رصيف الذاكرة المعطوبة 
 واجمع حولي كل طيور الحب 

 لينشدوا ما في عقولهم   
 ب  من الكلمات الناطقة بالح

 نعم للشاعر رسالة وطنية وقومية 
 اليصال افكاره الى الجماهير 

 المحتشدة في  الصالة  الزجاجية 
 لكي يشربوا من ماء الشمس  

 الكأس  االخيرة  
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 ويوزعوا للحضور القهوة مع الحلوى 
 بعد انتهاء االمسية 

 ثم ينهض الحضور الخذ الصور التذكارية 
 مع الشعراء يوثقوا  الفعالية الشعرية 

 ويجمعوا القصائد التي القيت 
 وطبعها  في الكراس لتوزيعها  

 في االمسية القادمة
 هكذا تاخذني الذكريات القديمة

 لكي تبحر امنياتي فوق االمواج العاصفة 
 وتاخذني نحو الساحل االخضر 

 الحتضان نهدّي القصيدة. 
 

   2022.  10. 15  كندا في ونزر/
 بولص اآلشوري 

 
 الحب خميرة الحياة 

 -------- 
 يقولون بصوت هاديء وجميل

 اين كلمات الحب ليوم جديد 
 مهما قست األيام علينا 

 لكن كلمات الحب من الحزن تروينا 
 فكم من روميو وجوليت  

 وشميران ونينوس بالحب ساللم يتسلقون  
 والى األعالي للعشق عِّش يبنون 

 حده يخلق لك اجنحة الطيران الن الحب و 
 نحو آفاق واسعة للحلم يترجمون 

 نعم لكل احالم  اذا لم تعجن 
 بخميرة الحب 

 لن تختمر وتنضج كاالثمار 
 في حديقة النجوم 
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 آه من هذا الحب الجميل
 معطر كقبالت الحبيبة  

 عندما تبصم الشفاه فوق الشفاه 
 كعقربا الساعة  
 الزمن يوقفون 

 وحدها في سماء الحياة وتتألق النجوم 
 بانتظار امطار القبالت من العشاق
 لتعطر الحياة وتنمو األزهار الملونة

 في اعماق القلوب 
 البتسامة يوم جديد. 
 ---------- 

 تورنتو. ٢٠١٦/ ٧/١٠
 

 بولص اآلشوري 
 

ُر آشور...  ف   سِّ
 

 من َحرائقِّ نينوى الحمراء  
 تناثرْت حّبات البذور  

 سهول الى الجبال والوديان وال
 الى الجبال العاصية  
 في هّكاري وُأورمي  

 وضفاف نهر الخابور  
 َونَمْت ما بين شقوق الصخور 

 زهور الشهداء الملونة  
 التي َسَقْت ُتراَب آشور  

 وبالد الرافدين 
 لتكوَن شاهَد َعيان لألحفاد 

 وُتنيَر َدرَبهْم كالبروق  
            × × × 
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ُر كالُبركانِّ   ِّ  نبُض القلبِّ يتفّج
ُن الذاكرة كاألشرعة   والقلُم ُيدوِّ

 التي تنبُض في أعماقِّ التاريخ  
 وُتضيُء العقول كالمشاعل النَّيِّّرة  

 تدوُر عجلُة الحياة  
 وتبدُأ الحروُب لتكنَس أحالمنا القديمة 

 حيُث مجازر سيفو 
 وتمزيق اأُلمة وسقوط آالف الُجَثثْ  

 في الُطرقات والجبال واألنهار 
 كالّشالالت 

 وهي ُتهاجُر من هّكاري التي تستغيث 
 الى ُأورمي التي تبكي  

 كلُّ هذا والُحلفاء صامتون  
 كأصنامِّ القبور  

 وخيام بعقوبة البيضاء  
 تحتضُن الُمتَعبين والُمهّجرين 

 قًا  والنُّصُب اآلشوري يشعُّ بر 
 للجيلِّ الذي خلَّدُه القائد ) آغا بطرس (

                  × × × 
 وتتوالى المجازُر الّدموية 
 لَتْحصَد األرواح البريئة 

 من األطفال والنساء والشيوخ 
 لَتنتهي بمجزرةِّ ُسّميْل وصوريا 
 وتدور عجلة الزمن من جديد 

 والجراُد األصفر من الذئاب والدواعش 
 يزحُف على الموصل وسهل نينوى  

 لتبدَأ األوجاُع واآلالُم والهجرة 
                   × × × 

 متى تعوُد النسوُر إلى أعشاشها القديمة 
 كي يرحَل الظالميون ويصُمت الموت
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 وُتشرُق الشمس لَترُسَم ضفائرها  
 لتتنّزَه فوق أسوار نينوى ..؟! 

 يفتُح الماسو أجنحتُه كاألشرعة  ف
 والطيور يصدُح صوَتها َعْبَر األثير  

فلى   لتتنتفَض األرواح من األرض السُّ
 كالينابيعِّ البيضاء  

 تسقي األرض الُحبلى باأُلمنيات 
 لُتزهَر أشجاُر النخيل والزيتون  

 وتحتضن بالد الّنهرين كالقالدة الخضراء 
 التي ُتزّينها األزهار الملونة  
 وُتبّشُر الحياة بقيامٍة جديدة  

                     × × × 
  بولص اآلشوري 

 
 قيامة الحضارات  

 
     من االرض السفلى تنهض االثار

 عن اساطير أنليل السومري  
 الى مردوخ البابلي  
 الى أشور االشوري 

 انطلق الحرف بوجوه متعددة
 كالصورة لشيء ما  

 وثم صنعت كالمسامير ترسم 
 حتى نطقت االبجدية بالكلمة 
 وتمحورت  الى نجوم المعرفة 

 لكل عقل يرغب بالحرية  
 ولكل درب طويل نحو الملجأ

 تنهض من اعماق االرض االثار 
 بعد القيامة الخالدة لألنسان 

 لتحكي للعالم حضارات صنعها 
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 لتطوير اساليب الحياة 
 فيه مدرسةليكون لألنسان. ملجأ  آمن  

 وورشة عمل لالختراع للمساعدة
 لتذليل عدوى االمراض الملعونة 
 وهكذا كانت حضارة أشور وبابل 

 اشراقة لكافة الشعوب في الشرق االوسط 
 وما زالت الى اليوم  أثار المشاريع االروائية 

 وجنائن المعلقة ومكتبة أشور بانيبال 
 شاهدة على حضارة لن تزول ابداً 

 همشون والمغتصبون مهما يحاول  الم
 الرض أشور يثرثرون ولن يبقون 
 واليوم شعب اشور وبابل يجمع 
 احفاده المشتتين في زوايا العالم  

 بالمحبة واالتحاد،
 ليصدح صوتهم لالعالم الدولي

 الى االمم المتحدة واالتحاد  
 االوروبي والروسي 

 الصدار قرارهم االنساني لحماية  
 المنطقة للمثلث االشوري  
 لكي تعود الطيور المهاجرة 
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 وقصائد أخرى  وحدها يحيا اإلنسانليس باألمكنة 
 

       
اعر العراقي الّسرياني أمير بولص. 141  ابراهيم  الشَّ

 
 رائعة هي 

 
 كراقصة باليه   

 ترقص بحيرة البجع الروسية 
 .. كعرافة غجرية  

 تمتهن قراءة الغيب باحترافية 
 تتراءى لي كحورية  

 من قصص السندباد البحرية...  
 كفيروز الشطأن في ليلة تموزية

 شجرة فردوسية تفاحها بحالة هالمية 
 كذكرى وردية.. 

 تلهمني ألكتب عشرات القصائد الغزلية
 أرى في عينيها..  

 وطن، أمٌ  وحكاية تراثية 
 من شفتيها اسمع السياب 

 في انشودته المطرية  
 بين أصابعها ريشة  

 ريالية ترسم بها لوحة س
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 فيها أنا العاشق  و العاشقة تكون هيَّ 
 وإذا نطقت هي قيثارة سومرية

 ال مثيل لها في التاريخ  
 وال في األساطير االغريقية 

 تشبه عشتار بابلية   
 تنبعث من حضارات نهرينية 

 في صدرها يعتكف قلبها  
 كناسك في طقوس روحية 

   .... هي امرأة بلورية 
 ...  بأسرار كونية
 أجنحة المالئكة  نُ ولروحكِّ لو 

 من خطوط كفوفنا 
 

 ابراهيم أمير بولص 
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 ليس باألمكنة ِّ وحدها يحيا اإلنسان.... 
 

 برطلي َوشمس  اصيلها الَعَجبُ  
 كعذراء ُيزينها اْلَمَطر الُمَذهبُ   

ها  منتصب ُ   صليبها ُعال كنائسِّ
 وجنونُ  الشعر ِّ لها يلتهب ُ 

 السريان ِّ فيها ال ينُضب ُ دمُ  
ها تكتب ُ   نواقيُسها لتأريخِّ

 َغَدت لِّْلَحَموِّّيّ  َياُقوَتة وذَهبُ  
ُعها الُشَهبُ    وللمارين إِّيُقوَنة ُترصِّ
يدٌ  َلَها اللََّقبُ    َراهِّبِّةُ  التراتيلِّ  َجدِّ
ْهل  عريقٌ  بها النسب ُ   قديسة السَّ

 نائباتٌ  َمَرت َعَلْيَها وُغَلبُ  
ْحبُ     ونجمها لم تؤُفُلُه السَّ

 وال بالرحيل ِّ عنها مجُدها ينغلِّب ُ 
 سامقة الهوى فينا َهواها ال ينحجِّب ُ 

 
 أمير بولص 
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 رقعة شطرنج 
 

 أرقٌ  َتوَسدَ  وسائدنا  
 وخزاته لوثت شراشف اسرتنا 

 ظمأٌ  جففَ  عروقنا  
 وارثٌ ينطقُ  بحكاية قديمة ..تقول 

 األرض ..رقعة شطرنج 
 خاناتها .. 

 بيضٌ  .. صفرٌ   
 حمرٌ  .. سودٌ   

 ملوك الخانات يعجون كالرمال عليها  
 ُيشبهون أنفسهم بملوك السماء 

 جيادهم الخشبية الثمينة   
 تتقافزُ  هنا وهناك  

 تثيرُ  غباًر لموتٍ  قادم بال استثناء  
 ويحملون شهرياًر جديداً  في أجنداتهم 

 يؤرقهم ليُل حكاية بال شهرزاد 
 يبحثون عنها فال يجدونها في قالع رقعهم اللعينة 

 التي ترفرف عليها  
 بيارقٌ  بال ألوان 

 تصرخ للسماء أن تمطر 
 مطراً  من ألوان 

 تتوسل لقوس القزح  
 ألوانه ِّ أن يتخلى عن 

 مانحها إياها بال ثمن 
 لتزين هامات العروش

 و نحن  
 نتيهُ  تحت سنابك خيلهم  

 يطرشنا زعيق الفيلة العمياء 
 وأوامر الوزير المتشنجة
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 تخترقُ  أسماعنا  
 نلوذٌ  بشرنقة الليل 
 بحثاً  عن فجر ٍ 

 يخلو من األرق والظمأ 
 وأرٍث يتكلم ساعة نريد 

 ويخرس ساعة نريد 
 لى كابوس آخرلنسدل الستار ع

 من قافلة كوابيس المجهول القادم 
 

 أمير بولص  
 

 في صباحك.. 
 

 في مبتدأ ليلك ِّ أعزف 
 أعزف على أوتار عودِّكَ  

 كأنك تعزف على شرايين قلبك
 أعزف.... 

 فأنت تحترق مع كل نغمةٍ  تبثها أوتار العود ِّ 
 أعزف... 

 فأنا اعرفك تحزن ألنك ال تنام في احضانها 
 وتتمنى ان تكتب نوتة اللحن على جدران بيتك  

 فأنت لعودك ِّ توأم  أعزف...
 أعزف وانشد لها أشعارك 

 فهي تسمع انينك المعزوف
 وتدمع عيونها لكلمات شعرِّك

 أعزف حتى تبكيك أوتار عودك
 أعزف ففي عزفك تنسى  

 أنك هناك منفيا .. 
 

 أمير بولص 
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 في غيبوبة سماوية   
 

 ... في غيبوبة سماوية 
 أحسستُ  بأضالعي ترتعُِّش 
 وجزءٌ  من لحم ِّ كتفي يؤخذ ُ 

 ُيعجنُ  كصلصال ٍ 
نتُ  أنا من ترابٍ  ونار    كما ُعجِّ

 وبلمسةٍ  إلهية  
 رافقتها زلزلةُ  نجوم ٍ 

ق ِّ   وبريق الصواعِّ
 ُخلَِّقت حواءُ  من جسدي

 فتحتُ  عيني من غيبوبتي 
 رأيتها كما أنا 

 مميز ِّ جسدي  إال بفارقٍ  كما صورتي ..
 كنا هناك ..أنا وهي 

 ولم يكن هناك ليلٌ  أو نهار 
 بل كان سكون يتلعثم 

 تأبطت حواءُ  ذراعيّ  
 تارةً  تستفيقُ  على صدى أنفاسي  

 وتارةً  أخرى تغفو في أحضاني 
 كنا نستنشق عطر الترانيم ِّ 

 ونتعفر بأبخرة التكوين ِّ 
 ولم نعرف لأليام ِّ تأريخا ً 

 كرانا ولم نسطرُ  على ورق الشجر ذ 
 هناكَ  كنا..

 نتَجول بين الشجر 
 نرتل تراتيل التسبيح لرب المجد ِّ 

 هناك كنا .. 
 قبل أن نلتهمَ  تفاحةً  منكهة بفحيح األفعى  

 فاستفقنا بعدها على عري ًّ 
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 وصوتٌ  يزمجر ..يوبخنا 
 لماذا مزقتم ورق الشجرة  

 وفي طرفة ِّ عين ٍ 
 وطأت أقدامنا النار َ  

 األرض ِّ وأصبحنا هنا في 
 سكنى الندم ِّ و التعب ِّ 

                                            
 أمير بولص  
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 مقاطع شعرّية  
 

 ال ُتغمضي عينيك نوما ً 
 أخافُ  أن تحلمي  
 بأنك ِّ ُتحلقين  

 بعيداً  عني.... هناك 
  *** 

 البحر.... يبدو اسماً   لمذكر
 قبل أن أراه  

 كنت اتخيلُه شيخاً  للبحارة 
 حين رايتُه  تحسسته بنظراتي 

 بدا لي جسداً  المرأة ٍ 
 أنوثتها بلون السماء 

  *** 
 آخر  قبل انتصاف الليل هذيانٌ 

 كأن رأسي َمنجمٌ   فحميّ 
 بال جدوى  ُتنجم فيه مئات المعاول

 وأن صدى تنجيمها 
 ارتداد الفكار مشوهة

  *** 
 انتصاف الليل بقليلهذيان قبل 

 الموتى في قبور  البلدة 
 يبكون  قبور  األحياء 

  *** 
 وأنت ِّ في خريف عمرك

 عيناك نجمتا ليل ٍ   
 نامتا على كفوف القمر  
 

 أمير بولص 
 شاعر عراقي سرياني 
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 رحلة الى بالد الجنون 

          
 الّشاعر العراقي الّسرياني بطرس نباتي . 142

 
 سعدي المالح ( في يوم رحيله   لى  )إ

 
 في مثل هذا  اليوم 
 قبل ثمان سنوات 

 رحل صانع الكلمات  
 قبل  ثمان سنوات حزمَت حقائبك 

 مرة اخرى الى اين صديقي 
 هذه المرة اراك  
 لم ُتَحّمل حقائبك كما في الماضي     

 بعضًا من الخرق 
 والكثير من الكتب   

 هذه المرة َحمَّلتها   قلبك  
 كطائر  صغير  ناشرًا جناحيه

 ليرفرف  في السماء البعيدة       
 لم نكن نعرف  الى اين  تمضي ..

 ومن الذي يجبرك على الرحيل 
 وفي اي قارب او طائرة  تمتطيها  

 نحو المجهول   
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  اعوام تمضي ونحن في انتظار 
 من ننتظر ؟ 

 ننتظرك انت ام ننتظر   
 فرج للا القهار)*(   

 ايها الراحل  المسافر   
 اما تعبت من قطع المسافات البعيدة 

 اما تعبت من غبار السفر  
 من موسكو الى  ليبيا  الى بيروت  

 الى مونتريال الى دبي  
 وعندما قررت ان تكون في 
 عمكا و درگا  قلب العالم 

 لم تدرِّ انها تكون النهاية   
 لتبحر في مركب نوح    

 الى ارض الالعودة 
 سعدي  ..  ها قد مرت سنوات 

 فهل ستاتي ؟    
 ام ان الحياة  

 اصبحت ال تطاق  
 فقررت البقاء

 
 بطرس نباتي  

 
 
 
 
 
 

 2006*  في انتظار فرج هللا القهار عنوان لرواية سعدي المالح  اصدرها في 
 
 



797 
 

 رحلة في  بالد الجنون  
 

 أتسكع وحيدا في طرق  اجهل إنتمائها  
 لمدن مجهولة الهوية  

 قاطرات مكدسة بأجساد ال اعرفها  
 رائحة القهوة على ارصفة  القطارات  

 تزكم انفي  من بعيد  
 أصوات صفارات االنطالق  

 تعلوا ثم تعلوا لتتالشى 
 وسط زحام  المارة على الطرقات 
 سكك حديد تأن تحت العجالت 

 يغادر  قطار قادم وآخر
 وسكك اخرى  خالية 

 تلتف كأنها حيايا تتعانق  
 في مشهد عشق رهيب    

 كتل من غيوم بيضاء وسوداء 
 تحتل كبد السماء..

 تنذر برذاذ مطر صيفي ناعم  
 بنعومة ابنة ضفاف الفرات      

 إعالم زرقاء وصفراء تخفق   
 تتلوها نحيب وتاوهات العشاق

 المودعين لألحبة ..
 *** 
 ايسن بانهوف في  

 ودعنا على ارصفة العمر 
 اخر انفاسنا   

 انطلق القطار يصفر من جديد  
 ليحط على رصيف اخر  

 امام ساحة  فريدريك بيك   
 ألوان قزحية تلتف حولي  
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 تشكل حلقات دائرية  
 من اشرطة قرمزية 

 الكل يرقص رقصة مجنونة 
 يلتفون بخصورهم الرقيقة 

 كالحايايا في تناسل غريب 
 ال فرق بين ذكر وأنثى  

 الرب خلق أجسادا عارية 
 حتى من أوراق التوت  

 اجساد عارية ترقص رقصة غجرية  
 تداعب  بإقدامها   

 طرقات المدينة الساهرة حتى الفجر  
 تتمايل  يمينًا او يسار على أصوات  

 موسيقى تدخل الجنون في  راسي الخاوي 
 من كل األشياء  

 عدا  بعض الذكريات 
 ن موت او قتل بطيء جلها ع 

 في بالد غادرها األحياء   
 ليحتلها األموات     

 كلما تطفوا فوق البلطيق آلوان قزحية  
 يخفق فوادي يظل  يبحث  عن ظل  

 تلك البالد في المجهول 
 *** 

 سواد يغطي وجه  االرض القاحلة   
 االرض الموبوئة بالفساد ورائحة الدخان    

 تنبت جثثا تبحث عن رؤوس مقطوعة 
 جذور  منذ عهد كلكامش  
 ولحد االن ..  وال زالت  

 تحرث في العشب األخضر
 تقلب تربة، كانت  ارض السواد   

 تبحث عن أشجارا يابسة 
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 مقطوعة الجذور تعرت عن اوراقها 
 قبل قدوم الخريف او الشتاء  

 تحها شمس  دموزي  أشجارا لف
 وحرارة الجو الملتهب تفوق بلهيبها  

 حرارة وسعير الجحيم  
 وسوق الرقيق الذي يعج بلحوم طرية  بيضاء  

 وتجارا حمقى   ذوي كروش يمسحون بها  
 بالطات اروقة  الخلفاء  

 يعرضون بضاعتهم  
 على ارصفة المدن القديمة والجديدة   

 المتعبدون يحملون على أكتافهم  
 االه هبل او إاله اخر جبار  

 يرتاد  سوق النخاسة كل مساء   
 وأفواههم تذكر اسمه تردد اسمه 

 آالف المرات 
 ينادى باسمه المعظم كلما   

 يبتلع احدى الجميالت    
 وفوق ارصفة القطارات المغادرة

 زجاجات خمر معتق  
 وصورة المرأة تتعرى  

 ومجموعة كلمات 
 خشيت عليها من حدقات عيون المارة   

 جعلت جسدي  لها كساء  
 كي أغطي عريها االبدي   

 لئال تباع ،ليشتريها  فاسق آفاق  
 ياتي  من الشرق مع كل قادم جديد 

 من سوق النخاسة والعبيد    
 الى بالد الفسق والجنون  
 

   بطرس نباتي
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 مي  ..  أ في عيد 
 

 ال تزال هدهدات أمي 
 تجوس الزوايا والطرقات  

 تمأل مسامعي  
 بالتراتيل بالحكايات  

 أشاهدها   في  كل الصباحات  
 في صومعتها راكعة  

 ونحن ) الخمسة ( كحبات المسبحة  
 بين أصابعها  

 تتلوا لنا في كل حبة ) أبانا الذي في .... (  
 آالف المرات 

  *** 
 

 بطرس نباتي 
 شاعر وكاتب عراقي سرياني  
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 دمشق .. وقصائد أخرى 

         
ورّية ليلى غبرا143  . الّشاعرة الس 

 
 دمشُق .. 

 
 وحدي فيكِّ كالغريبة  

 تائهة أبحث عن نور الهداية 
 عن مالذٍ  آمنٍ 

 وصدرٍ  دافئٍ  حنونْ 
 فال أهٌل لَي وال صديٌق  

 وال جاٌر وال قريْب 
 وال قلُب حبيٍب  

 يحتويني 
 ويظللني بنورِّ العيونْ 

 *** 
 الليُل متغطرٌس هنا 

 يستبدُّ بي  
 ويحاصرني في كل حينْ 

 يوجعني كلما أطبقْت عليَّ ظلمته 
 والوحدُة موحشة ٌ 

 تنهُش من طمأنينتي  
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   ة وأصواٌت تمخُر ُعباب العتم
 تعانُق زئيَر الريحْ 

 فيلُفني الفزعُ 
 ويهز جذَع همتي الخاوية 

 ال أسمُع سوى صوٍت يثيُر فّي الفزَع والهلعْ 
 أصُرُخ حتى الوجعْ 

 ما مِّْن ُمجيبٍ 
 سوى الصدى المرتدِّّ لي 

 يصفُعني مرًة بعد مرةْ 
 *** 

 الحروُف واجمٌة  
 يتغمُدها صقيُع الدهشةِّ 
 تعرُف السكونْ واألفكاُر في دّوامٍة ال 

 تدوُر رحاها على مّر الوقتِّ 
 فتطحُن هشيَم أحالمِّي 

 وما زلُت أبحُث َعن بصيصِّ أملٍ 
 وبارقةِّ نورٍ 

 كانتظارِّ جراحِّكِّ للبلَسمِّ يا دمشق
 وكترقبِّّها حناَن الطبيْب 

 ورأفَة الدواءِّ والترياقْ 
 ما زلُت أبحُث في خباياكِّ عن قلٍب رؤوٍف رحيمْ 

 أحُرفييحتضن برودَة 
 وعن لحنٍ  تختاُل على أنغامِّهِّ نبضاُت قلبي 

نِّي الغافيةِّ على فَننِّ االنتظارْ   لُتزهَِّر كلُّ براعمِّ كوامِّ
 *** 

 ما زلُت أبحُث عن مقهى آمنٍ  ووادِّع 
َي المتَعَبةْ   عن عطرٍ  يغمُر أنفاسِّ

 عن طيٍف من الضياْء يحملني على أجنَحتِّهِّ  
 إلى فضاءاتِّ الفرحْ 

 والدموعْ  ىبعيدًا عن األسَ 
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 وارتعاشةِّ الخوفِّ من المجهولْ 
 ما زلُت أبحُث عن حبٍّ يليُق بقلبي 
 كما يليُق الياسميُن بجيدِّكِّ يا دمشقْ 
 وحسبَي أن يكوَن حبيبي كياسمينكِّ 

ًرا   نقيًا عاطِّ
 ُيثمُل شذاه الكوْن. 

 
   ليلى غبرا

 
 في الَمَدى 

 
  َوَشْوْق.. َعيناْن ورائَِّحةٌ 

 َوأنافي الَمَدى أنَت 
َكْة.. ٌن بَِّشْمٍس ضاحِّ  َوأُفٌق ُمَلوَّ

 َلْن ُينكَِّر أَحٌد َعلْينا 
َبة   أغانِّينا الّصاخِّ

 ُبستاُن فَرٍح    ألنَّ ُروَحْينا
ْن َكلَماٍت َوُقَبلْ   مِّ

 فال ُحبٌّ ُيشبُِّه ُحبَّنا 
ُع لَبراكِّينِّهِّ   َوال َمكاٌن َيتَّسِّ

َوى قلَبْينا           سِّ
 َفبْيَن النَّبَضةِّ واألخَرى 
ُئ مِّْن ذكَرَياتٍ   شواطِّ

 َوُجُزٌر مِّْن َضْوءٍ 
َن الَهَمَساتِّ   والكثيُر... الكثيْر مِّ

 التي ُتشبُِّه   الَغيمَ 
ُر فوَق ُروَحينا   ُيمطِّ

 ُنُجوًما َوَقَصائِّْد.      
 

 ليلى غبرا 
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 لنحكِّي َعن  ُحبِّنا
 

 اْجَتزنا الّشوارِّعَ 
 باألغانِّي والثَّرَثراْت 

الاًل مِّْن  حامِّلينَ   َضْوءٍ سِّ
 ُنَوزُِّعها فِّي الَمساَءاتِّ 

 أقماًرا
 نْثُقُب ُسكوَن الّشوارِّعِّ 

 بالقهقهاتِّ 
 َوقَصائدَ 

 لُشَعراَء مغُمورينَ 
 َيْشَحُذونَ 
 ُحبَّ اْمَرأةٍ 

َدةٍ   واحِّ
 لها َنْفُس العينينِّ 

 واألنفِّ 
 واالبتِّساَماْت،

يُء َسهَرَتنا  باألحالمِّ  نضِّ
 َو.....

 ُحّبنا هكذا ُنَعّبُر َعْن 
 ُكّلما أَصرَّتِّ 

 الّساعاُت أْن َتْخُذَلنا 
 ُعمًرا  بما أْسَمتهُ 

 َوما أطَلقنا َعليهِّ 
 بُودٍّ َحقيقِّيٍّ )تيًها( 

 لُِّنَشاكَِّس 
 َصباَحاتِّنا 

جيجْ  الُمكَتّظَة بالّناسِّ   َوالضَّ
 

 ليلى غبرا 
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 َتجَمُعنا الَمَحطاتُ 
 

 العابرِّينَ  َوْسطَ  ذاَت ُحُلمٍ 
 إلى ُمُدٍن أخَرى 

 َعلى أقراصِّ   الَقلِّقينَ 
 الَوقتِّ أْن َيقُضَمها 

 ُجوُع االنتظاراْت 
 َكلِّماٍت َمبُتوَرةً  َيتباَدُلونَ 

 َوُجَماًل ناقَِّصةً 
 ُيَكّمُلها الًشُرودْ 

 َوَنَتباَدُل الَهْمَساتِّ  ُكّنا َنْضَحكُ 
 ال َكُمسافِّريَن بالّتأكِّيدِّ 

َقْينِّ   بل كَعاشِّ
 اقَتَحما الَمْشَهدَ 

 بألواٍن َبّراَقةٍ  َوَلّوناهُ 
َفةِّ  ُف ُعرَي األْرصِّ  َتْكشِّ
ًيةٍ   الُمَحًمَلةِّ بألواٍن َرمادِّ

مْ   فال َجدَوى لَِّحقائِّبهِّ
 أحزاَنُهم  َوُهم ُيَخّبُئونَ 

 فِّي َجْيبِّ الًذكَرَياتِّ 
 َوال َجْدَوى للقِّطاَراتِّ التائَِّهةِّ  

 َعْن َمَحًطاتِّها 
يلِّ الَوداعِّ   زائَِّفةٍ  وعٍ الُمثَقَلةِّ بُدمُ  َومنادِّ

 َعّلَم تِّلَك الَمَحّطاتِّ   َفُحبُّنا
 الَفَرحِّ  ألَوانَ 

َقةِّ   َوُلَغَة الُقلوبِّ الّصادِّ
 التِّي َيَتناَثُر مِّنها الُحبُّ 

ْن َغْيَمٍة ُحْبَلى.  َكَما َيَتناَثُر الَمَطرُ   مِّ
 

 ليلى غبرا 
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 أخترُتَك لتكوَن لي َوطناً 
 

 الشمُس تشرُق مِّن عينيكَ 
 وليٌل يضيُء مداَر كونِّي  

 يحتضُن َمحاَر ُروحِّي  
 َوَيسقِّيَها بالَحنِّيْن.. 

لُّ عليهِّ مِّن نافِّذتِّي  َوطناً   أطِّ
ُع َمع ُكلِّّ ُحُلمٍ   التي تتَّسِّ
ُط عرائَِّشها   والتي تَمشِّّ

 أشعاُركَ 
 والَهَمَساْت.. 

 لتختزَِّل ُكلَّ َمَسافاتِّ الَبْوحِّ 
نا   وتنُشُر َعلى ُشُرفاتِّ أحالمِّ

 القَصائِّْد.. ُكلَّ 
ْشقِّ  مِّ العِّ  َوُكلَّ َمالحِّ
 التِّي َرَويَتها لِّي..

 يا َوطًنا  
حرِّ   معجوًنا بالسِّّ

 أْوقِّد َبخوَركَ 
 َوَوزِّعِّ  الياَسمِّينْ 

ي إلى َحدائِّقِّ قلبَِّي     َعلى الطُُّرقِّ التي ُتَؤدِّّ
التي   واْجَمْع بقاَيا األْمنِّيات ِّ
 ال تنَتهِّي ..ألْملُِّم أحالمِّي  

ُل ذاكَِّرتِّي..  َيملُؤنِّي العطُش لَِّموٍج يغسِّ
 يا َوَطًنا.. 

ْل ُسُفَنَك باألغانِّي   َحمِّّ
ئِّي َيلِّفَُّها   ألنَّ َشواطِّ
 َصْمُت اإلنتِّظاْر. 

 
 ليلى غبرا 
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 حملتَك معي 
 

 حملتَك معي      
 إلى بدايات ِّ البوح ِّ 

 كبوصلة ٍ 
 تهديني إلى سواء الحب 

 وُترشدني إلى منابع ِّ الكالم ِّ العذب ِّ 
 أو ربما 

 دائماً  تشير إليك
 كنجم ٍ 

 ابتعَد محلقاً 
 وساطعًا في السماء

 * 
 أوراقي 

 التي لّونتها  قصائدي
 أغانيك 

 ابتساماُتك الحلوة
 وهمساُتك الوادعة الحنونة 

 كلها تعيدني إليك  
 فال أبرُح جنََّة حبك 

 * 
 من خارطة األسئلة  نتساقطُ 

 بتراء  أجوبةإلى 
 ناقصة 
 ظامئة 

 يكملها ويروي شوَقها 
 عناُق أيدينا 
 كما قلوبنا 

 تملؤنا نشوُة اللقاء
 الذي تهفو إليه أرواُحنا 
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 كعصفورين  عندما ُنطلقُ أشرعَة القلبِّ 
 هاربين من رذاذ المطر 

 ننفُض أجنحَة الكالم 
 ونزيُل عالماتِّ التوقف 

 الفواصل  وننغمُس في التقاطِّ 
 التعجُّب وعالماتِّ 

 وإشاراتِّ االستفهام 
 حكايتنا  لنندمَج بتيَّارِّ 
 كأغنيٍة يقُطرُ 

 والحنينُ  الشوُق  منها
 الخافتة  نطمئن إلى زقزقتنا

 وظلَّنا الذي ترسمه الشموع
 نطفئ الدقائَق والساعاتِّ 

 وُندير وجَه المساءِّ 
 ونقنعُ 

 ُحرَّاَسه أن ال ينشغلوا بنا 
 فنحن 

ُد قلبين   مجرَّ
 أو ظلَّين 

 وكلمُة حبٍّ واحدة .. 
 

 ليلى غبرا 
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 جاء للمرة األلف
 

 جاء للمرةِّ األلف  
 ُمضطربًا على حافة الضياع 

 شارداً 
 تتأرجُح على لسانهِّ الحروُف 

 وُيخفق في فتحِّ بابِّ الكالمِّ 
 بعد إطراقٍ  َمقيت 
 ويخشُع بوجوم ٍ  يصطنُع الصمتَ 

 ُأداعبه بلطائفِّ الكلماتِّ 
 بتلقائيٍة على لساني تلك التي تتدفق 

 وتتهاطُل كقطرات مطرٍ   
 وعذب  باردٍ 

 بلَّلُته بها  
 قبل أن ُأديَر ظهري 

 في ذلك المساء   وأمضي
 فكان الوداع

 ألطوَي صفحَته 
 كان ظني أنها المرة األخيرة 

 لكْن هناك شعوٌر جامٌح لديَّ 
 بالرغبة للعودة إلى الخلف

 إلى حيث تركته 
 وهذا دأبي في كل مرة

 ولعلَّها المرة األلف
 

 ليلى غبرا 
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 مقاطع شعرّية  
 

   أن تكون كما أحب لم أشأ لك إالّ 
 وأن تصنع على عيني 

 بهمسك 
 بنبضك 

 بتسامتك اوب
 لتكون خالصًا لي 

 دون سواي 
  *** 

 زوبعة رياح خريفية  
 أتأمل الريح وهي  

 تالعب ورقة شجرة  
 أسقطها الخريف  

 رغم أن حوافها الزالت خضراء .. 
   أعتراف بزوبعة عابرة

  *** 
 على كل غصن  

 يستريح زائٌر أبيض .. 
 وابتسامة عاطرة  بوجهٍ  بشوش

د   يقف الربيع حائرًا يتنهَّ
 بتأمل قسوة الحياة !! 
 وشياطين الظالم .. 

 لعل هذا الصباح يسرق من أرواحنا 
 بحرًا عميق اإلحساس .. 

 قصيدة تكتب فسحة لعمر  
 يمتلئ باألمنيات ..

         
 ليلى غبرا 

 شاعرة من سوريا 
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باح وقصائد أخرى   عيون الصَّ

          
ورّية السريانّية نورا شكرو 144 اعرة الس   . الشَّ

 
 عيون الصباح

 
 في تجليات الروح 
 وفي عيون الفجر 

 نوم وكسل  
 لتتكأ األجساد على 

 على وسادة الروح  
 وتتمايل بغنج وسرور 

 لتستقبل الصباح 
 الوجوهبغسل 

 من ندى الصباح 
 وتزينها بقبلة وغزل 
 على خد األزهار  
 وترسم بسمة األمل 
 على خاصرة األيام 

 وتدغدغ القلوب 
 بنسمات الصبح الجميل  

 وتسامر بفنجان  قهوة  
 وتبتسم لقطرات األمطار 

 بألحان الصباح 
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 وتخط أعذب الكالم 
 على أوتار العمر  
 وهنا يطل الخريف

 بأجمل حّلة  مطرزة  
 بكل األلوان  

 يوم مبارك اتمناه للجميع 
 

 نورا شكرو
 

 برودة بعض المنازل 
 

 احترت بعنوان لهذه الصورة 
 إال أن استحضرني 

 حديث إحداهن  
 ومنهن  كثر  بزمن 

 غابت أجمل المشاعر  
 فمن قال إن كل  اإلناث 

 يسعدهن ثوب فاخر  
 وترسم بسمة  
 بسهرة صاخبة 

 ترفيهية أو رحلة 
 إنها الروح الباردة

 حين يجمعهم سقف هش    
 من فقدان المشاعر

 وانعدام االهتمام 
 لمشاعر زوجة صبية 

 مقبلة على حياة طويلة 
 أو زوج بحاجة  الهتمام 

 بعد عناء األيام  
 لتزين البيوت 
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 محبة ووئام 
 ومع األسف   

 وهم  بربيع الشباب 
 فكيف لخريف العمر

 الحياة بعد أن عاركوا 
 بصخبها وتقلباتها 
 وأسفنا على زمنٍ 

 ضاعت كل الطرقات 
 بين الصدق واإلحترام 

 ومعرفة معنى السعادة 
 وفقدان التفاهم والحوار 

 وغياب المشاعر 
 وباتت الماديات 

 هي سّيدة الحياة الفارغة 
 فما أكثر األرواح الباردة
 خلف األبواب المغلقة 

   يوم مبارك للجميع
 

 نورا شكرو
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 هشاشة بعض العالقات
 
 الصادقون ال يعرفون المراوغة   

 والمتملقون ال يتعلمون الصدق
 ال السواد  يتحول للبياض 

 واال البياض تشوبه 
 عالقات السواد 
 بالحياة تحصل بعض الخالفات  

 ألسباب بوجهات نظر أو مواقف
 فتنكسر القلوب بلحظات 

 وتتألم الروح أيام 
 ورغم ذاك  األلم  

 وحين  نريد التسامح 
 و ترميم ما أفسدته األفعال  
 لكن.....   

 بعض العالقات مهما أردنا
 أن نلملم شظايا الخالف 
 ونجملها بمحبة  واحترام 
 ونعيد الكأس كما كان  

 يبقى شرخًا ال يصلحه حتى الزمان 
 ألن األفعال تفسد جمال األقوال 

 مهما أردنا تزيين الكأس 
 بسولفان المودة وعشرة األيام 
 يوم مبارك اتمناه لجميعكم  

 
 نورا شكرو

 شاعرة سورّية سريانّية مقيمة في ألمانيا 
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 مقاطع شعرّية 

         
 باسمة غنيم  ردنّيةالّشاعرة األ . 145

 
 مقاطع شعرّية 

 
 أّماهُ 

 بيُتنا كما أوصيتِّني  
 مليٌء بالحياْة..      

 كما روُحكِّ .. 
 ُيزهُر بالضحكاْت..

 ونقطُف منه كلَّ يوٍم بركاتكِّ 
 *** 

  لكل ظل مئزرُه من الشمس . 
 *** 

 عندما نذهب بعيدًا باتجاه الحياة  
 سنجدها وحيدة جدًا بدن الحب 

 وفقيرة جدًا بدون األم 
 وكالمئذنة تصرخ باآلالم 
 هي التي تقّلم أرواحنا  

 رويدا .. رويدًا      
  *** 
 المرايا 



816 
 

 في وجعِّ اللحظةِّ  وأنتَ أنا 
 ودّقاتِّ الساعةِّ حين تعلُن أننا ُبعثنا من جديدْ 

 بنورِّ قيامتِّها 
 عابريَن إليها نحَونا 
 آمنين.. بال وجلٍ 

  *** 
 لم يحتّلني قنوت  
 ولم يهزمني سراب 

 لم أكن يومًا كاملة اإلخضرار
 وال عتيقة األماكن  

 أنا شبيهتي في الترحال  
 تغويني البالد حين ال تهدأ 

 ويغريني الهدوء حين يستكين لها 
 الشمس لها وصالها 

 والشتاء يتلصص من بعيد باشتهاء   
 ولكن .. إذا ما سردت الريح نبوءتها     

 أعاود كّرة الجنون 
 مع الغيمِّ ليأتِّني بَك القدر   ... 

  *** 
 سبحاَن من أسرى بقلبِّك نحوي 

 وقد باركُه الهوى 
 *** 
 ُخَرافة 

 أْحببُت فيَك ُخراَفتي األزليَّة..
 أنا سيِّّدُة الَحياة 

 أنهُل مْن َنعيمَك بِّال َكلل..
 أنا الثَّمُر الذي َينضُج باآله 

ر...! في َنارَك..  ال َيحتضِّ
  *** 
َغف  الشَّ
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تاَقنا لِّشهَوةِّ الرِّيح   أْن ُنعلَِّن انعِّ
َننا َتوُقها    وَيعجِّ

  *** 
ْرنِّي   أَعِّ

 بعَض الذي اْمتأَل فِّيَك 
 وَنقَص مِّني 

رات لُسهدِّي   َبْعَض اللَّيالِّي الُمؤازِّ
كِّّ الُمراوِّغ  بعَض الشَّ

ْبر  والصَّ
 والتَّأنِّّي 
ْرنِّي   أَعِّ

 َعطَش الَحياة 
 ُأذهُِّب َمَحلَّ الُعمرِّ فيها

   واسقَِّها َعنَك وعنِّّي
  *** 
 يا للا  

 األيام رتيبة   
 تطوي قلوبنا بتأنٍ 

 ا تبقى  وترمي آخر م
 من شجاعة لها 

 خاسر  في رهان 
    *** 

 متى أكوُن  
 ال صيفًا وال مطراً 

 حريَر وقت ُتجّدلني  
 بال غضبٍ 

 ريحًا يهّب فيها شوقٌ 
 كما مهرة في براريها 

  *** 
 ذهبُت بَك بعيداً 
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ني ضر من هواك  وأبرمت عهودًا بأن ال يمسَّ
 ما فاتني بيت عتيق وال شارع طويل   

 وال طريق يحّفها الربيع  
  وسميت باسمَك  إالَّ 

 وقرأُت المعوذات لِّتبعَد عنا شرَّ الحاسدين  
 ها أنا  ..  وها أنا

 لبحرَك ..  أسعى ألرضكَ 
 لنجوم دمي التي تهزمني  

 لنهاٍر أصبَح سّجاني  
 ولغة تتنفُس بَك  

 اهدين أستُر فيها تعُب الغياب بصالة الزَّ 
  *** 

 إذا لم تستطيع امتالك  
 مفتاح الرؤيا في روحك 
 فلن ترى الحقيقة أبدًا ..

  *** 
 قيامتنا تأخذنا نحوهم  

 بال مالمٍة من ماء العينِّ  
 واخضرار العمر وخريف اللقاء 

 نحن ال نملك منهم سوى كبرياء ضحكتنا  
 لُِّندرك الوصال  

 وأّي صدفة ُتغيثنا فيها شجرة الجسد !   
 تجوع أرواحنا؛  

 فنمأل جيوبها بالحكايات الماطرة 
 ونحكم اإلغالق على صور الوداع 

 بكثير من ذخائر الَبَصر 
 

 باسمة غنيم 
 شاعرة من األردن
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 قصائد للشاعرة سارة الّزين 

         
 . الّشاعرة الّلبنانّية سارة الزِّين 146

 
 هناك.. أراَك 

 
 تعّقم خيالك قبل الدخول إلى محرابي بآيتين يتيمتين! 

 عبوُسَك ُيشبُه مصطبَة عجوٍز نقَش تجاعيده  
 على صفحةِّ الغيم..      

 ثّم خنقها بأصابعهِّ المتآكلة! 
 وأهرَق دمعًة بّلورّيًة تكّسرت بعد أّول ارتطاٍم لها 

 على رملي المشدوهِّ بالظنون..      
 تغلغل الى تشّققاتِّ خوفي من دون استئذان...! لكّن ملحه 

 فأنبَت بيَت شعٍر يعيش فيه عصفور الكناية بال تأويل! 
 ويتسّرب منه أبناء قلبَك الفقراء األشقياء..

 الهاربون من خبزِّ ماضيهم اليابس العقيم..
 الجائعون إلى قمحي حدَّ البكاء!

  *** 
 وينخُره     عظمي  يحفُر في وظّل                             ألم تخنك دمائي؟ صاَح بي وجعي

 ، ُرهُ     مشبوٌه   اآلن     أسيُركَ                            ومنسأتي ليلي  يا  يا سّيد الحزنِّ  تحرُّ
 ُتَكثُِّّرهُ  المعنى    في  اآلُه   لكّنما                             أّنتِّهِّ    تقديرِّ    من  الشعُر   ُيقلُِّل 

 
 سارة الّزين
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عرِّ ال َشَفةُ  رُ                         ال صوَت فوَق رصيفِّ الشِّّ  أنَفلِّتُ   حينَ   موتي  الوقُت    سُيبصِّ
..  مِّْلَء                         ُمنتقاًل   كان ُحزًنا   الغيبُ    سَيسمُع   فأْلَتفِّتُ   لي..  ُيغّني    الفراغِّ

 أنَكبِّتُ    حين  فأصحو ..  في راحَتْيهِّ                          ُيشكُِّلني   سماويًّا     صمًتا     كأنَّ 
ةِّ  لم يبَق  كَّ َعُة!  شطَّ الخياُل وضاَقْت في يدي                         غيُر فمي  التأويلِّ  في سِّ  السِّّ

 
 سارة الّزين

 
َعْت   إذا    بهِّ    ألوُذ                              يقينٌ  معي   وليس وحدي!   أنا   حبالي     ُقطِّ

َف     وأن                              شيءٍ    كلّ    أرّتب  أن   أحاولُ   لي كما بدا   الشرودَ  أصِّ
 المثالي     كالقلقِّ      األوهامِّ:  من                                ما تبّقى  أصّنَف   أن  أحاولُ 

 التعالي    حدِّّ      إلى     سماويًّا                                انبعاًثا كان  الذي  المعنى أنا 
!    من    الفراُغ      ُيعّريهِّ                                      ولكّني هويُت كأيٍّ مبنىً   الكمالِّ

 
 سارة الّزين

 
 روحها دفعًة واحدةبعض المدن تهبك 

 فإّما أن تستسلم لذوباٍن أنيق 
 أو أن تدور على أطرافها حافَي القلب 
 مقاوًما لموسيقاها التي تخترق غربتك 

 مقامًرا في ما تبّقى من لغٍة عذراء 
 وسط صخب حداثّي مجنون 
 ستتلّبُسَك شوارُعها ال محالة! 

 ستشّكل مالمح صحوتك الجديدة!
  *** 

  جرحِّ بالديفوق  ال جرَح يعلو
 

 سارة الّزين
 شاعرة من لبنان  
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 ... كل يوم تخنقني الغابة

          
 الحية سالمة الصَّ . الكاتبة والّشاعرة العراقيّ 147

 
 هاتفي النقال صامت 

 
 هاتفي النقال صامت...

 وزوجي يرفع من صوت هاتفه النقال.. 
 أسمع مجبرة ..

 الخائبات من الحب ..آخر أخبار  اللصوص والمطربات 
 أحاول أن أنأى بأذني من ضجيج األصوات ..

 ومن ركود الحياة ...
 أنشغل بمقاالت الفالسفة ... 

 أحاول أن أبتكر لي فلسفة تخصني ... 
 أن أعيش بعزلة عما يحدث حولي 

 أحلم كثيرا بسفر محال...
 وطائرة تأخذني الى جزيرة لم تسمع لآلن بالهاتف الذكي 

 او القنابل الذكية  
 او الصواريخ العمالقة 
 او الطائرات المسيرة ..

 أحلم بكوخ قصي ...
 وأجنحة تستجيب لي وقت الهرب... 

 احلم أن اتجرد من جنس االنسان ...
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 أن أتحول الى ذبابة بذاكرة قصيرة ... 
 أو غزالة او سمكة ... 

 أتعبني جدا ..
 هذا التواجد ..واألنتماء ...

 لهذه القبيلة المتجبرة ...
 خبيث جدا هذا االنسان ... 

 واشعر بالعار ألنني من هذه الساللة الشريرة ...
 وأن رفضت ...كل هذا القبح ...

 فأنني يوميا أعلن براءتي ..
 من الحرب .. 

 والقتلة ...
 واللصوص ... 

 يشبه حياتهم ...وأتمنى لهم موتا مدويا ...
 وشذوذهم ... 

 وخبثهم ...
 وألعن يوميا ...
 هذه األرض ... 

 
 سالمة الصالحي     

 
 أحمل سلة األحالم 

 
 أحمل سلة األحالم 
 وإن كانت خائبة .. 

 لكنني أولد بها  
 وأن كانت والدة كاذبة 

 وحمل مزيف ... 
 لكن لم يفت وقت الخصوبات ... 

 على شرفة النخل الصبور ..
 غبار الطلع. 
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 يبشر الجياع بالخير  
 وربما الجدب 

 ربيعنا األجلف...
 الموشوم بالنحس ..  
 ونبوءات العجائز .. 

 أنظر ماحولي في سفرنا المؤقت... 
 على  أرضنا المكورة ...

 المشغولة بإرضاء آله الشمس ...عشيقها  
 وربما كان 

 أبينا الوقور ...
 الذي يوزع البرد والعطش 

 ...اتفقد طفولتي 
 لم يزل فمي عفيفا ..

 وإن أشتهى النجوم 
 يد أمي وهي ترتب الغطاء في الشتاء..

 لتنثر النعاس بوجهي واألمان ..
 أنا األميرة في ذلك البيت الصغير ...

 وإن سرقوا حصاني ...
 في مجمع الذئاب ..

 فالريح مملكتي  
 وفرسي الذي اليخون ....

 القبل ... عباءتي حرير الفصول التي تبادلت معي 
 ورمتني في الشتاء طير مبلل بالوجع...

 حقيبتي ضاعت 
 وعشبتي سرقتها االفعى  
 جمعت شتاتي ..كل مرة  

 وأنبت ريشي ...وزغب أمنياتي 
 لم يزل بكرا  

 نسجت سلتي ... 
 من قش الحكايا ... 
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 وبدأت رحلة األحالم ..
 وإن كانت كاذبة ... 

 األحالم مملكة الخائبين مثلي ...
 يظنون ...أن كل شيء سيكون...وهم 

 بخير وعلى مايرام ... 
 هكذا أخدع من حولي ...

 ويصدقونني ... 
 .. ألنني لم أكذب يوما عليهم

 
 سالمة الصالحي

 
 األرض في سفرها الليلي لبلوغ الشمس 

 
    األرض في سفرها الليلي لبلوغ الشمس

 تأخذنا معها ...
 وألنها أمنا الحانية  

 علينا حلوى االحالم فأنها تنثر  
 ورحيق النعاس...

 على أسرتها من جبل ونهر ووديان 
 ننام في أحضانها  

 نتدثر  بعباءتها الحريرية السوداء 
 في طريق السفر الحتمي 

 لمباركة أبينا الشمس 
 وربما جدتنا المشرقة

 وهي تجلس فوق أريكتها الذهبية..
 تتجدد برؤيتنا ونحن نطيل النظر اليها 

 فاض لديها من حلوى الضياء... تنثر علينا ما
 وألننا نعشقها 

 فهي تغدق علينا كثيرا من الضوء... 
 فيصير تمرا ذهبيا بلون ضفائرها 
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 نقضمه شعاعا شعاعا..
 فتصير دمائنا... 

 فائره مثل قلبها المرتجل  
 تبتعد عنا  

 حتى مجيء  مواسم البرد والمطر
 

 سالمة الصالحي
 

     ا...أالحق األفق البعيد علني أصطاد ضوء
 

 أالحق األفق البعيد 
 علني أصطاد ضوءا... 

 ال نفق يعتقني من حيرتي ...
 للركض خلف سراب  

 وال حقول العشب 
 تلقى ذراعيا المشرعتين...

 تتعثر عربة الوقت بأنفاسي الخائفة ... 
 وبال سائق سارت خطوتي ..
 كان رأسي يشير للسماء ...

 وينشغل من حولي بطول ضفائري . 
 وعندما صرخ الوهم بي ...

 أستيقظت متعبة ...

 بال أحالم قادمة ...
 

 سالمة الصالحي
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 األحالم ليس لألطفال حسب..
 

 األحالم ليس لألطفال حسب..
 وهم ينظرون الى سقف السماء ... 

 االحالم لي أنا ايضا..
 انا الطاعنة بالخسارات...

 والسنين المبددة ...
 ...عندما يصحو الصباح 

 مؤنبا ...ومعاتبا...
 أهرب الى حديقتي الخفية . 

 التقيه... 
 في النهر يرتمي سيزيف يخصني ...جدا

 أنتظره حاملة قميصه المتروك في أحضاني ... 
 وعندما يخرج مبتال...

 أصفف شعر الحكاية ... 
 أمضي معه الى بستان مورق...

 وكوخ من قصب..
 يتكأ على كتفي.. 

 المعنى ...نفترش سجادة 
 ينشغل بكأس نبيذه... 

 وأكتفي بشراب ساخن .. 
 ورغيف من أمنيات الصغار ... 

 بمطر وليلة دافئة ...
 

 سالمة الصالحي
 كاتبة وشاعرة عراقية 
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 صدى النِّفاقِّ و  خمسون مليون شهيد قصيدتان:

        
ورّية الكردّية د. ميديا شيخة . 148  الّشاعرة الس 

 
 المغادرة ابةِّ القادمون من بوَّ  يا

 ذاكرتي؟  سقفِّ  تحتَ  سأكتبُ  كيفَ 
 ؟وءِّ الضَّ   ةِّ قدسيَّ  معَ  قويمَ كي أمحو التّ 

   العالمِّ  ني كلّ كي يقرأَ 
 الجواهرِّ  أرمي بكلِّّ 

 وعاصمةٍ  نساءٍ  قنديلَ  وأقيمَ 
 ارِّ النَّ  منها قصيدتي بحبرِّ  كي تندلقَ 

  أرجوهُ  كل ما
 سادتي  يا

   قويمِّ التَّ  مواعيدَ  رَ أن أغيِّّ 
   من حولي هناكَ  اسمِّ  تحتَ 

  شهيدٍ  مليونَ  خمسينَ  بدمِّ  واكتبَ 
 غائمةٍ  وجوهٍ  انهمرت كتلة بال غدٍّ معَ 

 هم نعوشَ  يحملُ 
 قي البارودِّ كل مصفِّ 

 وخيمةٍ  بأيادٍ 
 مصيري األحمر وداءُ السَّ  رارةُ والشَّ 

 أنا  ةٌ ة يونانيّ وفي مقلتي األلوهيّ 
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 شفاهٍ  وجهي دونَ 
 القانونِّ  غياهبِّ صفيح ِّ  ثيانِّ غ  معَ 
 ائكةِّ الشَّ  الحدودِّ   ةِّ ُه من جغرافيّ مالمحُ  ْت مَ ُرسِّ 

 المافياتِّ  زعيمُ   ة واإللهُ ببنادق روسيّ 
   اريخُ التَّ  سقطَ 
   سقطَ 

 ها العالم أيُّ 
 سوريٍّ  سفرٍ  إنانا بجوازِّ  شمُس  لن تشرقَ 

 اريخُ التَّ  سقطَ 
 ها العالم أيُّ 

  األقفالِّ  عن مفاتيحِّ  أبحثُ  والزلتُ 
 ؟ةٍ وهويّ  نسبٍ  ني دونَ من يفهمُ 

     نابلُ ني السّ ستفهمُ  وكيفَ 
 ؟! تشرقُ  ال ماءُ والسَّ 

 ومرفأ   ساحلٍ  دونَ  البحرِّ  معَ  غائبةٌ 
  زاجلٍ   أمامي حمامُ  ناقضِّ التَّ  وطعمُ 

 نسبي  كبرياءِّ  والااا شيء يعلو فوقَ 
 ةِّ يّ رّ السّ  في الغرفِّ  دولٍ  .. صوتُ  تاريخي
 تنعقُ  وأحكامٌ 
 اً منسيَّ  باتَ  ها ..دستورُ 

 كما ارتحالي 
 كما نومي 

 !!!هم المستديرةِّ طاوالتِّ  على
 

 د. ميديا شيخة 
 شاعرة وأكاديمّية سورّية كردّية 
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 فاقصدى النِّ 

         
 

 ؟ يحُ ها الرِّ قدُ تو  ارُ والنَّ  من مزيدٍ  هلْ 
 نبيذي مع لهيبِّ  ْت لَ "بيك بن" تعطَّ  ساعة
 "  فاقِّ غيبوبتي في صدى" النّ  رقعةُ 
 سيمِّ النَّ  بردِّ  معَ  ْت ماتَ 
 

 كَ كلماتِّ  معَ  ْت ًة أصبحَ صوفيَّ 
 وجعي  أمامَ  لهُ  شكلَ  ال المساءِّ  ونهوُض 

 
 على مهلٍ  رابَ التُّ  بُ أرتِّّ 

   المطرِّ  معَ  ستطيرُ  فالعنادلُ 
 ..  ني هناكَ بعثرتْ  يحُ والرِّ 
 .. بمجٍد أزرق   جةٍ متوَّ  جبالٍ  فوقَ 

 
 الجمالِّ  فوقَ  ليلي تحايلَ  غرابُ 

 غزالني!  في عالمِّ  تهيمُ   واأليائلُ 
 

 األرضِّ  معَ  ماءُ السَّ  لو التقتِّ  مصادفةً 
  الهواءِّ  حفنةَ  زارعَ  يا

 .الخضراءِّ  األرضِّ  ادةِّ سجَّ  معَ      
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 العدمِّ  ذاكرةِّ  ألمي معَ  لن أفقدَ 
  وفرِّ اللُّ  رأيُت متحفَ   ى لوحتَّ 

 منِّ الزَّ  عقاربَ  الماضي أن يوقفَ  بوسعِّ  فليَس 
 

 األرضِّ  وأنا ابنةُ 
 حاضر ني والماٍض يحاصرُ  ال
 

 رتيمفكَّ  معَ  أطيرُ  حرٍّ  كطائرٍ 
    أحصنتي خبزي ملوكُ  وملحُ 

 
 وائم ..فن والتّ مرتقاي السُّ 

 زوربا  يخطأ أنشودةَ  ال والموتُ 
 

 ائل! دمي الزّ  انهض ياعشبَ  انهض..
 الوجودِّ  معَ  تناسلَ  شيءٍ  كلُّ 

 أسمعُ  دْ ولم أعُ 
 قلبي اتِّ دقّ 
 

 قمراً  جرِّ على الشَّ   باحِّ الصَّ  سألقي عتابَ  آآآآآآآه ..
 الغيمِّ  فوقَ  وأرحلُ 
 طفلي. كاءِّ وبُ  ةِّ البشريّ  عن نفاقِّ  بعيدةً 

 
 د. ميديا شيخة 

 شاعرة وأكاديمّية سورّية كردّية 
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 قصيدتان صراخ الورود واستغاثة 
 

         
اعرة العراقّية . 149  نضال نجيب موسى اآلشورّية الشَّ

 
 صراخ الورود

 
 عن صهوة الموت  ترجلْ 

 فالحياة تنادي ربيعك 
 أنظْر خلفك...

 تركت هناك ورودًا 
 تشكو وتصرخ موجعة 

 أدمتها األشواك 
 ابتعدت كثيرًا  

 هل أحببَت الموت 
 أكثر منا ومن الحياة؟ 

 وأنا بفراقك ارتديت رداء الحزن  
 عشقه  وغرقت في

 كل يوم أغوص بأعماق اليأس واأللم  
 وتغيب روحي عن جسدي  

 فأصبح جثة هامدة  
 أنهار على األرض 

 كلما تأتي ساعة مغادرتك بغديدا وقت األصيل
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 كلما تبعدك السنون عنا 
 تشيب وتطول ضفائري ويقصر عمري 

 وأنت أطلَت االقامة هناك 
 برفقة أصدقائك الشهداء

 أناديك: قم ولن أملَّ من مناداتك....  
 لنذهب معًا إلى أبينا الراقد 

 هناك في غربته وحيداً 
 ليستيقظ من غفوته العميقة 

 ويأتي معنا ونجلب أمنا  
 من بالد الغربة      

 عد إلينا...  
 عد إلينا لتنقذ الورود ليدوم رونقها  

 في ضوع ربيعك الدائم      
 

 نضال نجيب موسى 
 

 استغاثة 
 

 ..  لم يعد لي بيت 
 أبحث عن بيت آخر
 نظير بيتي المفقود 

 بحثت طوياًل،  
 لم أجده ولكن عبثاً 

 ال مالمح ،  
 تشبه سيماء بيتي. ،ال سيماء

 *** 
 سدًى، مضيت في طريق مسدود

 بيداء مقفرة   تعترضني فيه
 بيت مهجور، نوافذه مكسورة 

 نهر ظمآن..  سحب سوداء
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 الذئاب الفاتكة واٍد صامت يثقبه عواء 
 من يسعف الجراح….؟  

 من يداويها..؟ 
 من يدفنها خلف كواليس الحرب المدمرة..؟ 

 *** 
 من يسمع… 

 صرخة طفلة سجينة 
 في قلعة مهجورة..؟      

 نباح كلب مطعون في الخالء…؟
 كهل أثقل الزمن كاهله 
 سنابل تبكي شيخوختها 

 سرب النمل الذي أضاع بيته 
 كالدخان في الفضاء أرواح تتالشى 

 *** 
 صنبور ماء في حديقة بيتي  

 المحروق في بغديدا
 يقطر دمعه ليروي العطاش 

 والورد حوله يتساءل: 
 ماذا حل بي..؟ 

 من يحميني..؟..   من يحييني؟
 متى أرى أحبتي الراحلين….؟!

 *** 
 شجن في فضائي 

 ارتحلت أنفاسي مع األفق البعيد 
 طرقي خالية،  

 غابت البسمة منها 
 دت لوحاتي رماداً غ

 أحرقها لهب األحزان 
 كِّْحٌل تيبس على االجفان 

 اء جفَّ في الصحون والحنَّ 
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 والشطآن خالية حزينة 
 ..   ال زائر لها

 ال أنيس يعبث برملها 
 والبحر ساكن صامت 
 ليس هناك من يواسيه 

 ال سفينة تبحر فوق أمواجه 
 وال زلت أبحث 

   عن بيتي     
 فلم أجده.           

 
 احتضنه الموج األسود الهائج 

 وضمه بحنان وبقبلة عذبة 
 فغاب في أحشاء البحر

 وغرقت أمالي وأحالمي كلها.
 

23 /11 /2018 
 نضال نجيب موسى 

   مقيمة في استرالياآشورّية شاعرة وقاصة عراقية  
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 وقصائد أخرى   اسمك برائحة المطر

        
اعرة الت ونسّية ليلى عطاء هللا األديبة  . 150  والشَّ

 
 اآلن وقد رحلت

 
 لم أبك كما توقعت  
 إلى غرفة اإلستحمام  

 مضيت 
 نزعت عن شعري جميع الدبابيس  
 أطلقته من عقال رائحة قديمة 
 على شفتي مررت صابونا ورديا 
 نزعت آثارك المالحة   
 سكبت مياه حارة فوق أصابعي 
 رأيتك تسيل مع الرغوة  

 كنت أسكبك وأحترق 
 في السابعة وأنا أنهي حمامي

 نقية كالثلج   
 على شامتي بعض الندى  

 في ذات اللحظة    
 كان  يناديني  

 بصوته بللت  منديلي الحريري 
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 الليلة يحترق طيف الشاعر  
 طيفك طائر النار 

 سيقول الدمشقي تعالي  
 وسأتعالى طاهرة منك  
 من شظاياك  

 و ريحك التي خدرتني 
 وقد رحلت 
 تكفيني همسة منه  

 كي أعود إلى مدينة اليشم األخضر 
 ويفيق سحرا  
 كمن نام في قلب جورية  

 ليلى عطاء للا 
 

  ليلى عطاء هللا
 

 مثل عصفور  
 

 يرتجف قلبي 
 ثمة ما يشبه وقع خطاك 
 ألتفت إلى الجهة اليسرى 

 يقرع الجرس الباكي المطر 
 وأنت حقا غادرت 

 ألوذ بغرفتك 
 في الدرج األول من مكتبي 

 وصاحبتي آنا 
 ترتدي وجهي

 "وفي غرفة الشاعر المغضوب عليه 
 يتناوب الخوف مع جنية الشعر

 والليل يسير 
 الليل الذي ال ينبئ بالفجر'"
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 تشتهي الجنية حرقك
 أبصرك طفال تنتحب 

 أشفق على الورق 
 برفق  أعيدك 

 كي ال تنكسر قبل البعث 
 إلى أقصى الدرج

 
 ليلى عطاءهللا

 
 يدي وقصيدة

 خمس قارات مغلقة 
 تنتظر أصابع يدك الخمسة 

 خمس قارات مفتوحة تنتظرني
 عندما أضم أصابع يدك الخمسة

 يدك في الشتاء       
 تراب مبلل بالمطر       
 ويدك في الصيف     
 سنبلة في حقل من رماد      

 ال تفتحي يدك.. ال تفتحي يدك
 فكل أغاني العالم  ستنطلق منها 
 ال تغلقي يدك.. ال تغلقي يدك

 فكل أغاني العالم ستلتجيء إليها 
 يدك الطرية الدافئة       

 كقلبي               
 كيف أتركها تضيع كطائر 
 في غابة مليئة بالصيادين 

 الحسين رياض الصالح 
 

 ليلى عطاء هللا
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 أيها الغريب
 

   أصير حديقة
    أعرف أن قدميك

 تقودانك إلي 
 البيت لك

 كي تغفو في فسحة أعد الظالل
 بعيدا عن الشمس 

 في البالد الغريبة  الشمس قبيحة
 تعريك على أرصفتها 

 وأنت ابن األنواء
 أجمع جوقة العصافير 

 حين يختل إيقاع خطاك 
 وكسرة الخبزبين المفردات 

 على أصابعك تيبست 
 من طول المسافات 

 تقطعها مشيا على حلمك 
 أسكب ماء العودة 

 اآلن ولم تأت 
 يغلق الحارس السكران 

 بابي الكبير 
 تنام العصافير 
 وحدها أشجاري 

 تظل واقفة في انتظارك
 

 ليلى عطاء هللا
 أديبة وشاعرة من تونس 
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 وقصائد أخرى مسافات ال ترى 

         
 الّشاعرة الت ونسّية العامرّية سعدهللا الجباهي . 151

 
 مسافات ال ترى 

 
 كان ال بد أن  أرّتب  

 هذا الفراغ.. 
 كي ال يصله  

 النسيان ..
 لكنني فقدتُ 
 كّل شيٍء...

 اآلن،،،
 أرى وجهي يمأل العالم  

 بصخبه  
(٥) 

 نعم .. 
 أستطيع ان أجتاز 

 هذا الصمت المطبق.. 
 وأتواصل مع روحك القصية.. 
 لكنني أخشى على حبات األرق 

 أن تنفرط، فتمأل ليلي.. 
 



840 
 

(٦) 
 هكذا  

 تجتاز الكلمات حدود الصمت ،
 هاربة من فراديسه.. 

 بينما ألوذ بأنهاره القصية  
 باحثة عن حبوب لقاح  

 طافحة باألمل..
(٧) 

 ثمة قمٌر تخفي نوره غيمات طارئة ..
 لكن..         

 لسخّي ماثٌل بين شجرتْي لوز.. وجهه ا 
(٨) 

 كنت أحفر في مداَك القصّي ،
 أشعل نيران األمل،  

 لكن "خبزة  الملة" الوحيدة التي نضجت  
 كانت مبّللًة بمياه الّشك ..

(٩) 
 دعني أسترق منك 

 ضمًة في ظلماتِّ  الصمتِّ  
 ضمًة تزيل الضجيج العالق  

 على  ستائر الروح ..
 َوْلترتْد  أبواُب السماء  

 بعد ذلك ... 
(١٠ ) 

 يا أيتها المسافات  
 ال تتفرعي مًدا،     

 أريد أن أتجّمع حًدا ..             
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(١١)  
 تمّدْد ،

 أيها الفراغ  
 تعّددي

 أيتها الوحدة ..
 ال الزمان ،

 وال المكاُن يمكُن لهما 
 أن يقفا  عند حدكِّ ... 
 

   العامرية سعدهللا
 

 اف وسواس أرعنعلى ضف
 

 سأكون اليوم امرأة   حسنًا،
 كما لم أكن أبدا.. 
 امرأة مختلفة جدا،

 ألنني قررت أن أكون  
 خفيفة من كل الوساوس 

 منذ اآلبدين.. وكل المعاصي التي اقترفتها 
 سأنتظر حصادا وافرا من األمنيات، 

 ككل الذين كانوا هنا . 
 أحّدُد قلبي  هدفا ،

 وأبحث عن سهام تصيُبه  
 وأطلق نار الرغبة في أمنياتي المميتة  

 ألُبَعث في كفها من جديد .. 
 سأدفع  الليل قليال 
 فيصطدم بجدار المستحيل  

 يرديه قتيال.. 
 وأزرع بستانا من األمنيات الجديدة

 وغابًة من حكايا عجيبة  
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 تلمع نجمة في األقاصي البعيدة .
 يفرك الغد عينيه  

 سبات  طويل، وينهض من 
 فتزغرد الطرقات احتفاء. 
 أحتشد في نافذة الممكن. 
 أتناسل كما اللحظات . 

 أتكاثر فيكبر يومي، 
 و يورق عمري بعشرين ربيع 

 تتجمهر المسافات  
 تمسك غيمة عابرة  

 تلوذ بقلبي األزمنة الغابرة .. 
 أالعبها بهلوانا 

 أجرها من شعرها نحو فضاءات القصيدة .
 المجاز الحلو.أوغل في 

 أرسم ترثرة الحياة . 
 أدّون آخر تلويحة لنوارس المعنى  

 المهاجرة  في بيداء الكالم ..
 
 العامرية سعدهللا   
 

 قالت لي األشجار
 

 الدمعة المتحجرة بحدقتي  
 كيف ٔاجعلها حقول ياسمين ؟

 وكيف أطلق من بين أصابعي  فراشات مرفرفة ؟
 فترتد الغيوم شالالت  

 المتشظية في دروب سكينتي   اءٔانا العمي
 ٔاصّوُب صوتي المبحوح  نحو هدفي  

 ؤامشي حافية مني 
 ٔاجّر المسافات، 
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            تتمّدد بعمق البحر
 تنهار السماوات تباعا 

 الليل ال ُئوخذ عنوة  - 
 وال النهار يدّس معالمه  بين الحروف،  

 هكذا قالت لي شجرة  
 أعلنت العصيان في وجه الريح  . 

 ت : قل
 سٔاجلس في سكون العتمة  -

 ؤاطلق عنان الوقت 
 كي يحلق رٔاس الريح 

 ؤاعيد ٔاحالمكِّ المسفوكة .
 قالت :  

 تعلمي الرقص والنفخ في النايات   -  
 كي تكوني عاصفة ُتبيد ليالي الصمت..

 
 العامرية سعد هللا 

 
 بيني وبين سيلفيا بالث 

 
 كان علّي أن أتسلح بعزيمة أكبر 

 عزيمة تجعلني أتخّلى عّما يرهق فكري 
 فكري  المصاب بالتكلس               

 وأنا أروض هذا الفراغ
 وألملم أوراقي المتبعثرة هنا وهناك 

 سألتقط نثارات الضوء من فم األفق
 وأرعى فراشاٍت هّدها طول الشتاء 

 ع القادم   فلم تقو على تصميم أشكال خاصة بالربي 
 أنا قرية  يغشاها الظّل  

 يتفسخ الظالم على صوتي  
 يمّد ساقيه في صمتي المتنامي
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 األبواب تسعل  
 الطريق الممتدة في المدى تسعل
 الجدران التي تسند ظهري تسعل

 وكلما تداعى حجر منها  
 فتحت فمها لتروض الحاضر

 على النظر إلى الماضي بعيٍن ودودة
 لن أفسح المجال كي تتمّدد في اتجاه معاكس  

 بعض الفرح لسيلفيا بالث   ولن أعيرَ 
 هي لم تنجح في رأب الصدع في قلبها الصغير  

 واختارت أن تجتآز عتبة الممكن  
 إلى المطلق من فجوة ضيقة      

 لم تكفر عن سيئاتها 
 ولم تستطع أن تخضع للروتين المتواتر 

 وعندما سكبت الصباح في مشكاتها  
 ذبلت الورود على شفتيها  

 لم تصلِّ من أجل عودة الشمس..
 ولم تتزين وهي تستقبل نهايتها

 ولم تخبئ العطَش في ُكّم قصيدتها األخيرة   
 وال في وجوه العشاق 

 .. وال في آثار المارة 
 لم تخبئها على األرصفة 

 وال على مقاعد محطات القطارات المسافرة 
بُر   حيث يستحيل الحِّ

 أودية عظيمة 
 على ورقة صغيرة.. 

 
 العامرّية سعدهللا الجباهي  

 شاعرة من تونس 
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 نقٌش على باب الجرح

         
 بنانّية حنان شبيب اعرة والكاتبة اللّ الشّ . 152

 
 نقٌش على باب الجرح 

 
 سمعُت ذات مساء 

 أن الحرباء  
 ارتدت لون الضياء

 الجدران وتسلقت 
 وسمعت أن

 الريح ستعوي   
 إلى أن تأوي الضباع والغربان  

 ستحمل الكثبان 
 إلى أودية الضباب 
 وتناهى إلى سمعي 

 أن الشقائق في حقول الربيع 
 راحت تبحث عن نعمانها 

 فاغتسلت بالسواد 
 كثيرة هي األشياء التي تغيرت 

 في موسم تناسل البهتان 
 والطغيان  

 وكان يا ما كان! 
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 وما كان يكون  
 وكلنا في ضمير الغيب كان! 

 فال يهربّن أحٌد من )كانِّهِّ( ماضيه 
 وإال سيكون بال أفق، 

 ويموت مغتااًل نفسه على باب )السين(! 
 عندما تنهشنا الغربة المتوحشة متعددة الرؤوس، 

 ال بد من قلم يرتفع صوته، ويسيل لعابه . 
 منذ مدة أنا وهو في مواجهة قاسية يدعوني للكتابة  
 فأمتنع!  

 جلس على قارعة قلبي   
 وظل يراودني عن عزلتي  

 حتى أوقعني في جب الخطيئة؛  
 خطيئة الكتابة في زمن لملمة رفات أجنة األحالم.  

 أقنعني بأن أحرقها  
 وأذرو رمادها على رؤوس التالل 

 وفي أحضان األودية!!
 فة وتحاصر اليباب..هكذا قال! ستنبت بكثا 
 عندما تكبلنا المآسي نبحث عن سبيل للعروج   
 وجنة.   

 وكان هذا العروج األليم على جرح.. 
 األلم دائما يرتدي جبة الفلسفة 

 ويناولنا حبة الحكمة. 
 جرٌح يثور وهذا الحبُّ بركانُ 

 ألن الحبَّ أوردةٌ 
 تمدُّ الروحَ  
 باألنباضِّ كي تحيا  
 وشريانُ  

 اٌل في ربيعِّ األرضِّ جم
 قد شّبْت  

 مفاتُنُه يقوُد الكونَ 
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 نيسانُ  
 بورداٍت لنا تصحو  

 على عطرٍ 
 يهدهُد سرَّها فجٌر و)إحساُن( 

 كمِّ اشتاقْت عيوُن الريح زهراتٍ 
 تهيُم بعطرها الخالقِّ أكوانُ 
 نسائُمها محملٌة بقطرِّ ندى 
 وتحكيها أساطيٌر و ألحانُ 

 تقّبُلهُ ُتقّبُل سوَر منزلِّنا  
 ويحمُلني على األكتافِّ َرْيحانُ 

 يردُّ صًدى بودياٍن يشقُّ الصمتَ 
 في األنحاءِّ أحباٌب  وفنجانُ 

 سنابُل في جبينِّ المجدِّ بصمُتها 
 وطربوٌش وسيماٌء وَتحنانُ 

 وماذا بعد؟ 
نطُتها  بيادُر من نعيمِّ الحّب حِّ

 وخّروٌب يؤوُب على  
نا  موائدِّ

 بطعمِّ الدفءِّ 
 يعمُرها 
 ا  يلوُذ به

 أصْيحاٌب وجيرانُ 
 ُأصيُخ إلى حديثِّ البيرِّ 

 يرشُقني بقطراتٍ 
 من السلوى  

 تسيُل من المزاريبِّ  
 التي تهذي

 بدفٍق من مياه الغيمِّ 
 يدعوها ضَحى   
 األيامِّ )لزاُن(   
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 توشوشني 
 بناُت الصمتِّ 

 باألخبار تأتيني 
 حكايا من صميمِّ  

 الوجدِّ 
 ُترشُدني إلى الموالِّ حيطانُ 

  .... 
 وعند الصيرةِّ الخضراءِّ  

 ترمقني مناحُل في ربيع العمر ُصّناها 
 وصانتنا وتدعوني لكرمتها! 

 أتعرفني؟  
َدْت    فكم من مرٍة شهِّ

 هروًبا من  
 جنونِّ النحلِّ في أوقاتِّ ثورته

 قطاُف الشهدِّ يشعُلها
 ويطفئها أٌب في الّلْطفِّ ميزانُ 

 وزيتوٌن يرافقني ويخبرني 
 جنازُته بأن التوَت قد خرجت 
 وشّيعُه تراُب األرضِّ 

 كّفنه حريٌر من فراشاتٍ 
 لها في العمقِّ أسرارٌ  
 وفي األحداق 
 إعالنُ  

 عراًة بات أهلوهُ 
 جباٌل تسكُب اآلهاتِّ 

 تحضنها جذوُر األرزِّ  
 تخرُج من مياهِّ البحرِّ   
 حوريةْ  
 تزنر خصَر لبنانٍ  
 بأقواٍس من الرحمنِّ مهديةْ  
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 بسطٍر من كتاب الغيمِّ  
 تحملُه أكفُّ الريحِّ  
 تزهو فيه أعناٌب ورمانُ  

 يفيض النهر في الوديان  
 يرويها  

 تحّييه التالُل على جوانبها 
 يبوح الشيُح والصفصاُف والليمونُ 

 بالسر المقدس،  
 في بيوتِّ الريحِّ 

 ُعنوانُ 
 فَجدُّ الغابِّ ال ينسى  

 وال يفنى 
 وَظهًرا قطُّ ما أحنى  
 تحلَق حوله التاريخُ 

ْنداُن) سنديان(   يروي العزَم سِّ
 وحيث يكون بلوطٌ 
 يعّم الحبُّ أرواًحا

 وأبداًنا 
 وأطياًرا وأشجاًرا  

 ويلقي األمَن في األنفاسِّ 
 رحمنُ  

 أحاديٌث كمثل الُحْلمِّ  
 تحملني إلى أسفارِّ أغنيةٍ 

 تردُّ الروَح في قلمي 
 وفي بدني 

 فيسكُن فّي بركانُ 
 ويحضر فّي لبنانُ 

 وورداٌت  و)إحساُن(  
 لرأسنحاش يغمرني حنينُ 
 األرضِّ ُينبُِّت فّي أجنحةً 
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 أطيُر على  
 حواّف الصمتِّ أقطُف بعض أحالمي  

 التي خبأتها في نافذاتِّ العيدِّ 
 حيث فتائُل مِّْن صميمِّ العشقِّ شعلُتها 

 وأذكاٌر وقرآُن. 
 وفي رمضاَن تحضرني طقوُس 

 السْحرِّ في السَحرِّ 
 وليل النور في الُظلمِّ 

( بهجُتنا    و)َقْمرُ الدينِّ
 وطبليةْ 

 لها وجٌه سماويٌّ 
نّيةْ   وحِّ

 أحدث عنها أوالدي 
 وال أشبع  
 متى أشبع؟   
 إلى أن يستعيَد الوعَي وعَي الطينِّ إنسانُ  

 ألول! لكي نحيا براءَتنا براءَة خلقنا ا
 

 حنان شبيب  
 شاعرة من لبنان 
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 ثالث قصائد 

         
ورّية أسماء الكيالني . 153  الّشاعرة الس 

 
 عظيمٌة هي خفقاتَك التي أرعَدتِّ الوجود،  

 فجنوُنها الصاخُب رسَم لي قلبَك في كلِّّ صوب، 
 ليجيَبه لحُن الصدى، 
 فتزداد متاهتي اتساًعا  

 مع كل نبضاتَك المتعشقةِّ بأريجِّ حياتي.
 فتلذَّْذ بضياعي في أعماقك، 

 وأنجدني بأبجديٍة تترجُم شوقي 
 الذي ضلَّ طريقُه باحًثا عن فؤادَك المالئكي...

  *** 
فيٍة تكشُفُه مهما حاول االستتار( . رُّ المعَلُن في خِّ  )الحبُّ هو ذلك السِّّ

ْلُت إليها؛    تلك هي النتيجُة المتأخرُة التي توصَّ
نديد،   بعد أن وشوْشُت السماَء بحكاية فارسي الصِّّ

ُلها بجرعةِّ فرٍح هستيرية؛    فُأثقَِّل كاهِّ
 أسقَطْتها في فخِّّ إفشاء سري، 

 فَأَمَرْت غيوَمها برسمَك غافًيا على َنهَديها الفيروزِّيَّْين،  
 ! ُمواقًِّعا قلبي بإيماءةِّ نبض 

ها؛   فهل تسمُح لي سماؤنا بقبلةِّ امتناٍن على جيدِّ
 إْذ ألهَبْت شوقي المتيََّم بك؟!

  *** 
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 قد يفزعَك أن أصَف لَك بدقٍة متناهيٍة كامَل تفاصيلَك الجميلة؛ 
 وأنت تحادُثني بروحَك رغم المسافات المكانية بيننا، 

 ٍة بك.وتتربُع في رحمِّ قلبي، لتولَد من جديٍد مع كلِّّ خفقٍة هائم 
 وألزيَدك من الجنونِّ رعشة،  

 تأمْل من نافذةِّ شوقَك األبديِّّ وجَه القمرِّ 
 الذي أجوُب بحضرتِّه ليالي دمشَق الباردة،  

 تأمْل بخشوٍع يا مالَك الروح، 
 فعلى وجناتِّ قمرنا طبعُت قبالتِّ نبضي،  
 محّملًة برسائلِّ شغفي المتشحةِّ بلونِّ َوَلٍه؛  

 ك. لن يتقَِّن َغْرَفُه إالّ 
  *** 

 ثرثرُة الحبِّ عظيمٌة في قلبي، 
 عظيمٌة لدرجٍة تفوُق الوصَف البشريَّ 

 المعتََّق بشغفي، المرّفَل بك.
  *** 

 يحلو صباُحها  
 على خدِّّ ياسمينهِّ الفّواح 

  *** 
 َهَلَكْت نسبيَُّة الجمالِّ  

 على دروبِّ حجارتِّكِّ األصيلة، 
 الُمْطَلق.لتناَل األخيرُة شرَف الجمالِّ 

  *** 
 َسَقَط ُحبَُّك سهًوا  

 مِّْن مجرَّةِّ الّنسيانِّ اّلتي الَتَهَمْت كلَّ شيء، 
 فاسَتْوَدْعُتُه في َمَحافِّلي،  

 قمًرا ُينيُر َعوالِّمي،  
غاَفُه بَِّشوقي اأَلَزلّي.  مًة شِّ    واسِّ

 
 أسماء الكيالني 

   شاعرة من سوريا
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 "على دلعوناوقصيدة بالمحكّية " حب عذري 
 

     
ورّية منى نعيم الرِّيس. 154  الّشاعرة الس 

 
 عشق شاعر كهل 

 
 قال: إن فؤادي ينبض بالحب 

 حب استحوذ عقلي وروحي والقلب 
 قلمي والقرطاس وقصائدي

 تأبى أن تكتب إال لجمالها العذب
 ويحي هل يحق لي 

 وقد عال مفرقي الشيب؟ 
 أجبته:أحب يا صديقي فلتحب 

 ال معنى لعمر من غير الحب  
 ومن لغير الشاعر مسموح أن يحب   

 كذب من قال أن الحب غلط أوعيب 
 أو أنه حكر على اليافع الشب 

 ال ال ..إنه وصية من عند الرب 
 محظوظة هي من رق لها ذلك القلب   

 محظوظة هي من وصفتها 
 العذب بمعسول كالمك 
 هال أخبرتنا عنها  
 فصعب أن نعرفها صعب  
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 هي عشتار ام فينيس ؟ 
 هي بلقيس أم هاميس؟  
 هي من الشرق أم من الغرب؟ 
 هال أخبرتنا أم تراك ستتركها  

 سريرة بين الوردة وعطرها  
 غافية بين الشغاف والقلب 

 أحب يا صديقي أحب 
 لعميق إحساسك خلق الحب  

 وليبق بحر قوافيك دفاقا 
 بستان أشعارك زاهرا خصب  
 تحيي أرواحنا نقوى على الدرب 
 أحب يا صديقي ..فلتحب  
 

 منى نعيم الريس 
 شاعرة من سوريا 
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 وأحجيات الرَّحيل  قلٌب في العراء

         
ورّية يمان ياسرجي . 155  الّشاعرة والقاّصة الس 

 
 يا حضرة الوطن  

 
 المفتدى أيا حضرَة الوطنِّ 

 أراك النداَء .. أراك الصدى 
 وأقرأ في مقلتيك الحنانَ 

 وأشهد في راحتيك المدى 
 فأنت الحبيب الذي ال يغيبُ 
 وأنت العبير .. وأنت الندى

 وأنت السراج .. وأنت الهدى 
 لعينيك كل القوافي تقالُ 
 مشّرعًة بين مدٍح وفخرِّ 
 ومرفقًة بالشعور الجميلِّ 

 هواكَ فلوالك أنت .. ولوال 
 تظّل القوافي سدًى .. في سدى
 أيا حضرة الوطنِّ .. إن ُتضامْ 

 َفدينا بكل نفيٍس وغالي 
 بذلنا الدماَء .. لتبقى األبّيا 

 لتبقى المصان .. العزيز .. القوّيا 
 بنا يا حبيبي .. ُتصان الحدودْ 
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       فنحن البناُة .. ونحن الجنودْ 
 سنبني البالد بعزٍم عنيدْ 

 كؤوس الردىونسقي العدى من 
 أيا حضرة الوطن المفتدى 
 أزفُّ إليك عظيم احترامي 

 وحبي .. وبذلي .. وصدق اهتمامي 
 وُجلَّ .. وكلَّ .. وحقَّ التزامي

 أزفُّ إليك اعتراف الوفاءِّ 
 عيوًنا .. َجناًنا .. دًما .. ويَدا 

 أيا حضرَة الوطنِّ المفتدى 
 تعّلمُت فيك اجتناَء األماني   

 وغ البيانِّ وصنع النجاحِّ .. وص
 ومنك ارتويتُ 
 وفيك احتميت 

 ومن خير هذي الربا قد نَميتُ 
 حماك اإللُه .. وأبقاك ذخًرا 

 وأبقاك ُحضًنا .. لنا .. دافئا
 وأبقاك حرًّا .. بنا .. سّيدا

 أيا حضرة الوطن المفتدى .
 

 يمان ياسرجي 
 شاعرة وقاّصة من سوريا
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 قالدة الغرام وقصائد أخرى 

         
اعرة المغربية   د. سميرة طويلالشَّ

 
 قالدُة الغرام  

 
 روحي تسيُل على يَدْيَك سعاَدهْ 

 َضمَّ بالَدهْ   -للّتوِّ -َكُمَشّرٍد 
 فاضْت على الطرقاتِّ أفراحي

 ألّنَك جئَت تحملُ 
 لِّي الَمحّبَة والغراَم قالَدهْ 

 عانقُت فيَك النوَر، 
 أعَشَب داخلي قلبي،

 َمآربي، بَلغُت 
 وزِّيادهْ 

 أثََّثَت باألفراحِّ روحي، 
نى   -أبًدا-لْم أكْن    على هذا السَّ
 ُمعتاَدهْ 

 ومألَتني بالوصلِّ حّتى أّنني 
 آنسُت من دفءِّ الوصالِّ وساَدهْ 
 المسَت أعماقي، فصرنا واحًدا 
 ينمو خالَل الروحِّ دوَن هوادهْ 

 لِّصهيلِّ خيلَِّك في جموحي سطوةٌ 
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 صالَدهْ ُتْجري حشوَد الماءِّ بعَد 
 وُتثيُر فِّيَّ من األغاني لْهفةً 

باَدهْ   ُفْصَحى، تَرى اإلنصاَت فيَك عِّ
 وقصيدًة حسناَء َتْقَرُأ نفَسها 
 اَدهْ ط في حضَرةِّ التأويلِّ كي َتْص 
 ويطيُر من َجْنَبيَّ َثمََّة ُهْدُهدٌ 
 يْكُسو الحنيُن َفضاَءُه وفؤاَدهْ 
 مأواهُ أنَت، وفيَك غايُتُه التي 

ها حت  ًما يناُل ُمراَدهْ بِّبلوغِّ
 ما زلُت أقنُت فيَك، 

 مِّحرابي الهوى، 
 وأنا القنوُت ولْهفتي الّسّجاَدهْ 
 فيَك اْنتمائي، ال أكوُن بغيرِّهِّ 

 أَبًدا، وُكلِّي قّوٌة وإراَدهْ 
 غايتي   -بدونِّ َشكٍّ -إْن ُفْزُت فْهَي 

 ما َلْم فإنَّ الموَت فيَك شهاَدهْ 
 

 د. سميرة طويل 
 

 معنى الصمت 
 

 األرُض قرَبَك،  
 ال أْمًتا وال عوجا أرى،  
 وإن ضاَق َكْونِّي بِّي،  

 بَِّك انفرجا 
 فسيحٌة لحظُة اللْقيا،  

 وطّيبةٌ 
يها القلُب ُمْبتهجا   كجّنٍة َيْفَتدِّ

 َفحيَن خانْت  
 رياُح اليأسِّ أشرعتي 
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 آنسُت فيَك آلمالي ُهَدًى َوَرجا
 هّبْت نسائُمَك الفصحى  

 على قَلقي سعادًة  
 ا ُحْلمَِّي اْمتزِّجا بَِّهواه

 زدني أماًنا،  
 نجاًة،  

 داخلي امرأةٌ 
 فؤاُدها بِّسوى َمْعَناَك  

 ما اختلجا 
 ما أبلَغ الوصَل! 
 يأتي دوَن سابقةٍ 

 وال مواعيَد،  
 دوًما يحمُل الَفَرجا 
 أَضأَت روحي، 

 وكاَنْت َمْحَض أسئلٍة مِّن الظالمِّ، 
 وكاَن الُعْمُر َمْحَض ُدَجى 

 زِّْدني شروًقا 
 أزِّْدَك اآلَن َمعرفًة بِّي، 

 ُخْذنَي اآلَن شوًقا.. 
 لْهَفًة..

 ُغُنجا  
ْت لِّقْلبي،    أنصِّ
ْدني َكأغنيةٍ   وَردِّّ

 َواْدُخْل َمَكامَِّن تاريخي 
جا  ْبَتهِّ  ألِّ

 جَعلَت ثْرَثرتي تنمو كَفلسفةٍ 
 وأْصبَحْت عنَدما اْستعذْبَتها ُحَججا 

 َجَعْلَت لِّلّصْمَت َمْعَنىً 
 في ُمَخيَِّّلتي  

 َيبوُح حّتى ترى الّدنيا لُه َوَهجا
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 وأوَرَق الحلُم في صدري، 
رُب اْشتياٍق نقِّيٍّ    وأيَقَظنِّي سِّ

َجا   مِّْن َدمي ُنسِّ
 زِّْدني هياًما.. 

 جنوًنا..  
 سوف يخرُج مِّْن َجْنَبيَّ  

 قلبَي َنْهًرا  
 قبُل ما َخرجا 

َك األعلى ُمحلِّقةٌ   إّني بِّفرَدْوسِّ
 ُمْهَجتي فرحًة َفيَّاَضٌة ُمَهجافي 

 
 د. سميرة طويل 

 
 فاكهة السعادة

 
   زْدنِّي رِّضًا،

 فرضاَك وحَدَك غايتي في رحلةِّ األيامِّ، 
 حقِّْقها لِّي 

 واْمَنْحنَي التحليَق حيَن تقوُل لي:
ًفا-  تعالي   -دوَن الّنساءِّ -ُمَتَلهِّّ

نِّي   زِّْدني جالاًل واكتمااًل، نادِّ
الليباْسمِّي،   فصوُتَك جّنتي وظِّ

ُب َمْسَمعي  َوَصداَك موسيقى ُتَهذِّّ
ُرني مَِّن األغاللِّ   َوُرؤًى ُتَحرِّ

 هذا الوجوُد الُمرُّ ليَس يهمُّني 
، لسُت أبالي  َفْلَيحترْق بالصمتِّ
 ما دمَت أغنيًة تسافُر في َدمي
ْنَك رِّحالي   فأنا شَددُت إليَك مِّ
ا بأّنَك ُمْشرِّقٌ   محظوظٌة جدًّ

ٌج في بالي في أْضلُ   عِّي، ُمَتَوهِّّ
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 َتْنساُب في أوراقِّ روحِّي 
 مثَل ضوٍء َسْرَمدِّيٍّ 

 ليَس فيهِّ َلَيالِّ 
، َلمْ   لم تلَتمْع عيناَك إاّل فِّيَّ

ْن َبَفْلَسَفٍة    سؤالي -سواكَ -يؤمِّ
 ،  أحييَت أزهاَر الجمالِّ

 بعُض َجمالي  -لوال أنتَ -وكاَد َيْذُبُل فِّيَّ 
 وَبذرَت 
ي فاكهَة   السعادةِّ في ضلوعِّ

 بعَد أْن صارْت َكبيٍت خالِّ 
 أحييَت روحي مِّْن جديٍد،

َك،  أوَرَقْت ُلغتي بَِّهْمسِّ
 َواْهَتَدْت آمالي 

 ،  فاآلَن ال خوٌف عليَّ
 ولسُت أحزُن،

 أنَت لِّْي ُرْكٌن وحِّصٌن عالِّ 
 يا جذوَة األملِّ التي آنسُتها 

 َفَجَرْت عيوُن األمنياتِّ خِّاللي
 

 د. سميرة طويل  
 

 كأٌس من كرمة ابن هانئ 
 

 بيني وبينك أزماٌن وأشياءُ 
 والئٌم غاظني 

 )واللوم إغراُء( 
 أعماُه عن فِّْعلِّهِّ جهٌل،  

 ولو عقِّلْت أذناهُ 
 ماقلَت ما اْسَتْغَشْتُه أهواُء  

 يا واهبي من كؤوسِّ الفكرِّ واحدةً 
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     نبيُذها في دمي 
 واٍع ووضاءُ 
 زماني، أشكو إليَك 

 كيف أصنُع في ذويهِّ  
 إنَُّهُم للغّي أبناءُ 
 َرضوا الُقعوَد  

 إلى من باَت يسلُِّبهم َذواَتهم، 
 َلْم َيُسْئُهْم ما بِّهِّ باؤوا 

 قْل يا ابَن هانَئ شيًئا  
 إن لي لغةً 

َك في أوصالِّها ماءُ   من بعضِّ روحِّ
 وثورٌة  

 من لظاها جئُت موقدًة هذي الحروَف ولي  
 بالشعرِّ إمضاءُ 

 يقوُدني َظَمٌأ طاٍغ  
 ،  وأسئلٌة َعنِّ الوجودِّ
 وفْي َجْنَبيَّ َصحَراءُ 

 ما زلُت أرجو َجواًبا شافًيا،  
 فأنا ُكلِّي جِّراٌح  

 لَِّمْن راحوا وَمْن جاؤوا
 أحتاُج فْلَسَفًة َحْتمّية  

  ، رْى نفسي بَِّعينِّ اليقينِّ  ألِّ
 كُّ إْغَواءُ الشّ 

 أحتاُج َمعرفًة ُحْسَنى،  
 إذا اضطَربْت فِّيَّ الّدالالُت 

 ال َتْشَقى وَتْسَتاءُ 
 فاْضُمْم َجناَحَك،  

قْت خوَض الرؤى،   إّني فِّكرٌة عشِّ
 والرؤى َعْذراُء َعْذراءُ 
 أريُد أْن أمأَلَ الّدنيا
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 بما رحبْت َنَضاَرًة   
 ليس فيها َثمَّ أْخطاءُ 

 القصائُد في روحي أنوثَتها ُتْحيِّي 
 فال َتضيُق وال َتْنهاُر َحوَّاءُ 

 
 د. سميرة طويل 

 
 )معّرة النعمان( 

 
كَ   إني الحبيسُة في ضلوعِّ

 ُأقري قلبي  
 مواجَع مقلتيَك وصبري 

( في طرقاتِّها   و)معّرُة النعمانِّ
َك    آثاُر خطوِّ

 نحَو دربَِّك تغري 
 رغَم األسى الُمْمتدِّ فيَك  
 يطيُب لي معناَك فلسفةً 

ّدَة فكرِّ    و جِّ
 آنسُت في َمْعَناكَ 
 خارطَة الوجودِّ 
 كما َيليُق بِّباحثٍ 

رِّ   َعْن سِّ
 وَوجدُت تاريَخ الّذهولِّ  

ًصا في بعضِّ صمتِّك،   ُمَلخَّ
 واْختصاَر الّدْهرِّ 

 فحمامُة األْيكِّ 
 - التي لم ُيْجدِّ نائُحها- 

 َلقْد أمسْت تنوُح بصدري 
  )  و)رسالُة الغفرانِّ

 منُذ دخلُتها 
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 وأنا )رهينُة مِّحَبَسْيَك( َوُوْزرِّي 
 ماذا أقوُل اآلَن؟ 

 قْل لي،
 ليس لي ُحَجٌج  
 بَِّحْجمِّ الَهمِّ هذا 

 تْجري 
 ،  يا شاسًعا كاألْفقِّ

 ،  يا ُمَتراكًما كالذكرياتِّ
ًبا   وَواجِّ

ْكرِّ   كالشُّ
 َمْعَناَك يْكبُر، 
 فاللُّغاُت َضئيلةٌ 

 إْن َلْم ُتَسافْر في َسناَك الدُّرِّْي 
 :  أ أبا العالءِّ

 ،  بَك الرؤى البيضاُء َتعلو داخلي كاألمنياتِّ
 َوتْسرِّي 

ماُرَك    لوال اْنهِّ
 ما اْنَسَكْبُت َقصائًدا

عرِّ َغَمَرْت بَِّدْهَشتِّه  ا ُعيوَن الشِّّ
 الفْلَسفاُت بغيرِّ وحيَِّك حْيَرةٌ 

َجى ُمَتَعرِّّ  لٌّ في الدُّ  والَفْهُم ظِّ
 :  يا شاهَق التأويلِّ

 هاَك قصيدتي أْنَثى، 
رِّ سطرِّ  خِّ  ُمَعّطَرًة آلِّ

  
 د. سميرة طويل 

 شاعرة من المغرب تقيم في بلجيكا
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 قصائد للشاعرة الليبّية أميلة النَّيهوم 

         
اعرة الّليبّية أميلة الّنيهوم157  . الشَّ

 
 ألِّفي النائية   
 ألِّفُتها   
 ألِّفُت توّجع حرفي   
 َتلفُّني   
 وأُلفُّ بها الدنيا   
 في تنهدات   
 غاباتها   
 حنين   
 ُيغرِّق موجي    
 الصاخب   
 بزّخات   
 ُيدنيها ملح الصمت   
 لكهوف  
 الريح  
 وأنهر من عطش   
 و رواء   
 ُتسائلني فيروزتي   
 عن الشاّبي ؟    
 أالحق شرفاته   
 َمْن عّلَم البحر     
 أن يكون مبتاّل!    
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 الشاّبي يسكن   
 أحداقك    
 يلمع   
 في كريستال   
 جفونك   
 في قربك  
 يبتلعني قِّطاف   
 الشفق  
 تسكبني أحضانه   
 في قلب  
 محيطك   
 حتى عمق الَوَله   
 حّذرتُه أّمهُ   
 ثيابه    أن ُيبّلل  
 أخبرها ُملتاعا   
 جليدي   
 مطعون   
 بنصل غيابك   
 وجراحه    
 تنزف ظمأً   
 بخشوع تترّنم   
 راهبة العطش   
 بدالل    
 تأمُر رّبات   
 القْطر  
 فُتلقي   
 غيوم الصمت   
 مقاليد   
 الطاعة   
 لُِّلغة التوق   
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 الُمترف  
                       ونشيد الّلهف  
 الموغل   
 في دمنا  
 تراتيل البلل   
 ومواكب    
 غرق   
 الهِّث   
 ُيعانق أسرار   
 الزهر   
 يوشوش   
 زوبعة خيوط   
 حرير   
 تخبرني فيروزتي    
 مزهّوة   
 جدائلي مثلك    
 يا ماما    
 أطول من فستاني   
 احترق البندق   
 والعسل   
 فتفّجر    
 نهر الشهد   
 ُمصّفى   
 في ضفيرتك   
 المطوّية  
 بأصابع شغف   
 ضّمخها   
 رسائل شوق   
 مسفوح    
 ينسكب الكستناء   
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 قصيدة   
 من ماء وزبيب   
 صهيل حلم   
 محبرة   
ذاب     دهشات عِّ
 وقطوف َعذاب  
 خصالت   
 من  قهوة  
 تحترف تقشير   
 البن    
 لِّيضوع السّكر   
ّناء    من حِّ
 أناملها   
 أنا وفيروزتي   
الل    سِّ
 غيم   
 ُمجهِّشة  
 كّلما المس   
 َبنان    
 الشوق   
 خّدها  
 ُتمطر    

 أميلة النيهوم  /  ميونيخ              
 

 تواشيح شوق صاخب 
   

 قلبي
 ليل يتقاطر   
 تواشيح   
 شوق   
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 راصدة  
 لمكامن أسرار   
 جمال  
 مجلجل  
 صاخب المشاعر   
 جياش اللهب   
 يالحق    
 جالميد انتظار   
 مترعة   
 بأّنات الحنين   
 النافر  
 من جحيم   
 يسعى   
 كأنما   
 فر  
 من   
 قسورة   

                     
 ُأميلة النيهوم  _ اسطنبول  
 
 بدايات الطين   
 
  ريحي العاتية  
 تلفح   
 عَبرات   
 حرَّىٰ   
 أليلول المحموم   
 الظمأىٰ   
 لبدايات   
 الطين   
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 يتعّرٰى نصي   
 من ورق   
 الحبر  
 المسفوح  
 ألرجوزة قلب   
 مفازات   
 التيه   
 أدوزن وتر  
 البوح   
 النائي   
 بأصابع  قلبي   
 المبتورة   
 بنصل غياب   
 ممتدّ   
 في آهات   
 براعم   
 أيلول  
 الباهتة   
 حتى آخر   
 جرحي   
 ينزف حرفي   
 دمه  
 المسكوب  
 على   
 لوح  
 الوجع  

                      
 ُأميلة النيهوم / اسطنبول 

 شاعرة من ليبيا
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 موسيقى وقصائد أخرى 

         
 الّشاعر الفلسطيني نمر سعدي . 158

 
 فتنُة الماء  

 
ُق في ُكوَّةٍ   ُأحدِّّ

 ال أرى غيَر صفصافٍة من ضلوعكِّ 
 شفَّافةِّ الماءِّ والدمعِّ 

 فاتنةِّ اللذعِّ 
 أرمي سهامي كما الخيلِّ 

 فوَق الرمالِّ التي موَّجتها أكفُّ الحريرِّ 
 أعضُّ دمي

 عندما ال ُيصيبكِّ 
 ينهُرني اإلثُم حيَن أُضمُّ 
 فضيلَة جسمكِّ يومًا إليَّ 

 وُينكُرني في الضحى نَدمي 
 فتنُة الماءِّ تجتاحني 

 وُيعرِّي دمائي هواُء العذابِّ الُمقدَّسِّ 
 في ُكوَّةِّ الرغبةِّ الناصعْة. 

 *** 
 

 نمر سعدي 
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 ُفلٌّ أسود  
 
 

 ُفلُّها أسوٌد ناعٌم قاتمٌ 
 نائٌم في الدهاليزِّ 

 ُمستوحٌش كالذئابِّ الصغيرةِّ 
 أو كحنينِّ الغريبِّ إلى بيتهِّ 

 خلَف أرضِّ الضبابِّ 
...  وخلَف نجوٍم مجوسيٍَّة في الترابِّ الُمضاعِّ

 ُيلملمني فلُّها كالمحارِّ 
 الفقيرينِّ وُيشعُل عينيَّ كالنيزكينِّ 

 في قاعِّ أعلى البحارِّ 
لني في دقيقةِّ عشٍق ُخرافيَّةٍ   ُيحوِّ

 من يماٍم أليٍف إلى طائرٍ 
 ُيشبُه الرَُّخ ملَء حرائَق هذي البالدْ 

 ومن شاعٍر عذَّبتُه المعاني 
 وناُر الغواني 
 إلى سندبادْ 

 *** 
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 بحُرها ُقدَّ من ُقزحٍ 
 

 مرَّتينْ بحُرها ُقدَّ من ُقزٍح 
 مرًَّة عندما لم تجْد ليَديها هالالً 

 يليُق بأحزانها الذهبيَّةِّ... والثانيةْ 
 عندما زوَّجْت ماءها للحصى الُسكريّْ 

 بحُرها ُقدَّ من ُقزحٍ 
 يتراقُص في قاعِّ قلبي بمليونِّ لونٍ 

 وينحلُّ في آخرِّ الجسدِّ الكوثريّْ 
 بحُرها ُقدَّ من ُقزحٍ 
 دُمها ُقدَّ من فرحٍ 

 ... غابٍر مثَل ضوءِّ الُلجينْ طاهرٍ 
 *** 

 
 ضحكٌة تمألُ الدنيا 

 
 لو ضحكٌة تمأُل الدنيا عليَّ سناً 
 غبَّ الظالمِّ وإن كانت ضبابيَّةْ 
 لِّْم تصدفيَن بعيَنْي جوذٍر أنِّفٍ 
 وتذبحيَن بأسياٍف حريريَّْة..؟ 

 لِّْم ترفعيَن عذابي في الفضاءِّ كما
 سرابِّ ألويٍة تبكي وأُغنيَّْة..؟ 

 وعيٌَّة حمراُء قلُت لهمقالوا شي
 أموُت فيها وإن كانْت شيوعيَّةْ 

 الُحبُّ لوَّعني فيها وروَّعني 
 وانفتَّ قلبي كغيالٍن على ميَّةْ 

 كأنَّما ثغرها المرسوُم تحَت يدي
 فراشٌة ذبحْت قلبي حديديَّةْ 

 كأنَّما يُدها في الريحِّ حقُل رؤىً 
 يستلُّ قافيًة في الروحِّ مطويَّةْ 
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 كأنَّما حبُر شرياني يضيُء لها
 دروَب كحٍل وراَء الصينِّ مرميَّةْ 

 *** 
 

 نوستالجيا
 

 ُتداهمني غيمٌة ُأرجوانيَّةٌ 
ةٍ   وأصابُع من فضَّ

 وعصافيُر من ذَهٍب أبيَض الضوءِّ 
 بستاُن ضحٍك على كوكٍب سابٍح في دمي 

 وفتاٌة على زورقِّ اإلشتهاءاتِّ 
 تنحلُّ فتنُتها في الهواءِّ الُمعذَّبِّ 

 ذاَك الهواءِّ الذي كاَن يجثو على بابها 
 مثَل عبٍد ذليلٍ 

 وماَء ُأنوثتها يحُرُس 
 مرًَّة في الُضحى الكرمليِّّ 

 الُمعدِّّ على طبٍق من نداءِّ الفراديسِّ 
 مرَّْت فَلْم أتمالَك شبَه حشاشةِّ ناٍر حريريَّةٍ 

 تسكُب الروَح مثَل الحليبِّ الوديعِّ 
 على ساحَلْي جسدينِّ وال تنبُس 

 ًة... يمأُل القلَب أمطاَر نوستالجيا مرَّ 
 وجهُها الُمشمُس 

 *** 
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 لغُة الصفيحِّ والنرجس  
 

 لغٌة من صفيٍح ومن نرجسٍ 
 تتطايُر ما بيَننا 

 من فمي من وصايا شفاهكِّ 
 في خالياَي تنبتُ  منقوعٌة في دمي

 تستوقُف العابريَن إلى ما وراَء ظاللِّ المكانِّ 
 القديمِّ ُأبعثُرها في الشتاءِّ 

 وأنثُرها للعصافيرِّ قمحًا على سطحِّ هذا الزمانْ 
 قَمٌر يابٌس كاَن يرُقبنا من َعلٍ 

 ..  وشذًى ناعٌس كاَن ينبُض ما بيَننا كالفراشاتِّ
 أنتِّ سديميٌَّة النظراتِّ 

 ومشدودٌة نحَو صدري الذي مزَّقتُه سياُط الحياةِّ 
 بألفِّ حصانْ 

 لغٌة من صفيٍح ومن نرجسٍ 
 ا ها هنا اآلَن...تتطايُر ما بيَنن

 
 وردُة الطين  

 
ُد عاصفتانِّ على ُمرتقى كاحليكِّ   تتنهَّ

 على ُمرتقاَي أنا...
 بيَنما خارَج الوقتِّ ُرحُت ُأجرجرُ 

 أذياَل ماٍء حزينٍ 
 وملٍح سخيٍّ 

 وأخرُج من جسمِّ أندُلسي 
 مثَل شهقةِّ رمحٍ 

 ُأكوُِّر صحَو يديكِّ على هيئةِّ القلبِّ 
 أو وردةِّ الطينِّ 

 مثَل السكارى المجانينِّ أصرُخ 
 في قبوِّ ليلِّ الذئاْب 
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 وأستلُّ من صخرٍة مجَد سيزيَف كاألقحوانةِّ...
 ُأقعي على طَلٍل ال ُيرى 

 وأبوُس الثرى 
 صاعدًا نحَو هاويةِّ الشعراءْ 

 *** 
 

 حطَّ المالكُ 
 

 حطَّ المالُك على عينيكِّ ُمختلجاً 
عرِّ واألعشابِّ والنارِّ   بلمسةِّ الشِّ

 يًَّا... ُتلملمنيوكنُت بالروحِّ منف
 ريُح البحارِّ وتكسو حزنَي العاري 

 وكانتِّ األرُض تحثو في الشتاءِّ دمي 
 وتبعُث الخصَب من أعماقِّ أنهاري 

 وجهي سيخفُق في كفَّيكِّ بيرُقهُ 
 وينتشي برذاٍذ طيُرُه الواري 

 وجهي ستحملُه أيدي الجنودِّ إلى
 جنونِّ قيصَر محفوفًا بنوَّارِّ 

 القصرِّ من شَبقٍ وُكلُّ ما في نساءِّ 
ٍة سوَف يفريني بأظفارِّ   وفضَّ

 سُتنشبيَن حريَر الغدرِّ في ُعُنقي 
 وناُبكِّ الرخُو مغروٌس بأزهاري 

 *** 
 

 بيدينِّ من شفقٍ 
 

.. بما تبَّقى فيكِّ من زهٍو وفيَّ من الُقوى  .. بالسماءِّ  بكِّ
 بخطى الحيارى الخائفيَن الجائعينَ 

 إلى أمانِّ نفوسهمْ 
.. بشمعها المسكوبِّ فوَق النارِّ برؤى   القلوبِّ
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 باآلمالِّ وهَي ُتضيُء حبَر الليلِّ في وجعِّ الرسائلِّ 
 بانتباهِّ الشاعرِّ المقتولِّ في أرضِّ القصيدةِّ 

 بالوجوهِّ تهيُم في بحٍر من الالشيءِّ في لغٍة بعيدةْ 
 بيدينِّ من شفقٍ 

 بهاويتينِّ في أعلى رثائي للزمانِّ 
 بضحكةِّ الروحِّ الوحيدةْ 

 ُل األفعى التي نهَشْت جماليَّاتِّ أحالمي سُأحوِّ 
 إلى حَطٍب لنيرانِّ األساطيرِّ الجديدةْ 

 *** 
 

 ُعُنٌق واثٌق باستدارتهِّ 
 

 ُعُنٌق ليٌِّّن.. ُمخمليُّ التفاصيلِّ 
 ال ينحني تحَت سطوةِّ لثمِّ العيونِّ لُه...

 ُعُنٌق واثٌق باستدارتهِّ 
 شاهُق األرجوانِّ 

 بَكْت نظراتي عليهِّ 
 ابتلَّ بالملحِّ والبرقِّ بل بدميفما 

 وبزهوِّ الفَرْس 
 كنُت ألمسُه في سمائي الخفيضةِّ حيَن أنامُ 

 وفي قاعِّ سجني الذي شاَخ...
 أمسُح عطَر الندى عن حدائقهِّ 

 من وراءِّ الحَرْس 
 *** 
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 لؤلؤتانِّ تنحالَّنِّ في عينيَّ 
 

    كحوَّاءِّ امتشقتكِّ من ضلوعي 
 جمرًة ذبَلْت 

 كأزهارِّ الدموعِّ 
 ...  وكنُت مشدودًا لموسيقاكِّ

 لؤلؤتانِّ تنحالَّنِّ في عينيَّ حيَن أراكِّ 
 مشبوحًا على وجهِّ السماءِّ 

 أسلُّ قافَيتي 
 بوجهِّ عدوَِّي المأفونِّ 

 مطعونًا بضحكةِّ من ُأُحبُّ 
 ُمكمَّمًا بالريحِّ 

 جفَّ دمي على سورِّ المدائنِّ 
 ...  دائرًا كالثورِّ

 األبدِّ مرميًَّا على 
 بغيرِّ فٍم بغيرِّ دمٍ 
 بغيرِّ يٍد بغيرِّ غدِّ 

 
 نمر سعدي 
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 ثالُث أغنياٍت لبنفَسجِّ الطريق 
 
 1 
 

 أرمي بقطعةِّ نرٍد كلَّما عبَرْت 
 قربي مهاٌة كخطفِّ البرقِّ أو أمضي

 إلى فراٍغ حياديٍّ يسيِّجهُ 
 ملُح البنفسجِّ عن نفسي 

 فال ُأفضي
دِّ قنديلينِّ في   ها إلى تنهِّّ  يدِّ

 وال أفكِّر في
 ما قاَل زوُج حماٍم في الطفولةِّ لي

 لكنني حيَن جاَء الصبُح قريَتها
 تركُت قلبي ورائي.. فهو ال ُيغضي 

 * 
2 
 

 عن ظهرِّ قلٍب حفظتِّ الحرَب.. 
 لم تثقي 

 إال بذائقةِّ النارنجِّ والحبقِّ 
 وكنتِّ في الضفَّةِّ األخرى 

 تلوُِّح لي 
 مطرانوارُس اشتعلْت أو بلَّلْت 

 ..  على قميصكِّ
 هل للجسمِّ بوصلةٌ 

 تشيُر نحوكِّ في وقتِّ الضحى ألرى 
 ظلِّي يمرُّ وحيدًا في القصيدةِّ..؟ هل

 أصابني سهُم هكتوٍر وأضواني
..؟  يباُس قلبكِّ

 أم حيَن انتبهُت إلى 
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 رذاذِّ آذاَر في ثوبِّ الظهيرةِّ لمْ 
 يترْك لسربِّ قلوٍب في الثرى أثرا؟ 

 دماؤكِّ أنما تاَب قلبي.. ولم تعرْف 
 تنسلَّ من إثمِّ أشعاري وتنساني

 * 
 
3 
 

 هل قلُت إنَّكِّ طوَل العمرِّ عاشقةٌ 
 بقلبِّ ثكلى.. 

 وإنَّ بنفَسَج العَسلِّ 
؟   يغاُر منكِّ ومن عينيكِّ

 ال فأنا 
 أهذي طوياًل ولكن عنكِّ لم أقلِّ 

 أُمرُّ مثَل بكاءِّ الريحِّ محترقاً 
 وأشرُب القَمَر الكابي من األلمِّ 

 شهرًا ونهرًا فيكِّ يجتمعا لعلَّ 
 عليَّ وحدَي في هذا الربيعِّ معا

 ماذا فعلُت أنا كْي يستجيَب دمي
 لوجهكِّ الناعمِّ المغسولِّ بالنَدمِّ؟ 

 ماذا فعلُت لكْي أنسى وأحمَل من 
 فردوسِّ آدَم ضلعي طافحًا وَجعا؟ 

 * 
 

 نمر سعدي 
 شاعر فلسطيني 
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 في الطَّريقِّ إليك 

         
 الشاعر العراقي هاشم الجنابي. 159

 
 ليك  إ ريقِّ في الطَّ 

 
  القادمَ  كِّ طيفَ  ولمحتُ  االشتياقُ  تثائبَ 
   قاصي الفقدِّ أمن 

 غف!الشَّ  على محملِّ  حين كنتِّ 
 

  داءاتِّ النِّّ  من سفحِّ  ليَّ إتعالي 
 ونصير  ن نتوهَ أقبل 

 غامض! ضياعٍ  على شاكلةِّ 
 

 وجهك الجائع يحتوي كآبتي  
 ل حين يتسلَّ  رويداً  ويضمحلُّ 

 خب رحاب الصَّ 
 يعبث بي وسط حيرتي الغفيرة بك!

 ابح  نا السَّ أو  قول لكِّ أل
 كِّ ئرجاأفي 
 سي بقاياي تلمَّ 
  بدا لك من اشتهاءٍ  سي ماوتنفَّ 
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  العذبةُ  فأنتِّ 
 اإللتياع   أجراَس  تي تقرعُ الَّ 

   تمتدُّ تي ذيذة الّ زوة اللَّ والنّ 
   هاراتِّ النَّ  لِّ وَّ أمن 

 خر  آحتى 
 غماءة إ      

 مقاصد           
 يل! اللَّ                  

 تحت طائلة الّلهفة .. 
 

 هاشم الجنابي
 شاعر عراقي 
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 وقصائد أخرى  وطني بحر للغياب

       
ورّية 160 اعرة الس   وفاء دالَّ . الشَّ

 
 وطني بحر للغياب  

 
 مازلُت اختصر المسافةَ 

 فوَق المنارةِّ،    كّلما نام الضميــــــــــرْ 
 قامةِّ البحرِّ 

 وفي الجبلِّ الضريـــــْر 
 وطني.... 
 كان انبثاق الحب  وطني الذي

 في قلب العصـــــوْر 
 وطني؟  

 يتشارد الماء المقّطر 
 من كوز القلوب فيــــــــــــــــــهِّ 
 تِّ الجوعِّ كتوسال متأرجحاً 

 في حلكِّ الـــــــدروْب!  
 وطني أنا..  

 متغلغٌل مثل الُمنى 
 والسنا  بين نبضي ما

 وطني الحبيب.... 
 بحٍر مـــــــن دمِّ  الصمُت يربُت فوق 
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 بين ابتهاالت الحرائقِّ 
 بالنشيجْ 

 والياسمين اغتيل 
 منه اللون  

 والغصن الموّشى
 باألريجْ 

 منذ استباح الليلُ 
 الصباحْ ألوان 

 والياسمين الغضُّ 
 استراحْ  يومًا ما

 حاكى بمحنته  
 الُخزامى 

 والُثكالى واأليامى 
 ورغيف األبرياء 

 
 من بعثروا حقل السنابل 

 من لّوثوا قمح البالبلْ 
 وأهانوا الفقــــــــراءْ 

 تبًا لمن جلب العذاب
 ومن تمادى في الخراب 

 ولمن أتى سكِّينةً 
 تعثو بعارية الرقاْب 

 وا.. هّيا اشهد 
 سيقوم يوما موطني 

 وغدا سيفتح بالعزيمة 
 للندى البحر الُعباْب 

 
 وفـــــــــــــاء دالّ 

 شاعرة من سوريا 
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 امرأُة التّصوف  
 
 للا ..  يا

 وكأنني ... 
 أتمّسُك بالسرابِّ في رياحِّ اليقينْ 

 و أدعو الحنّين ، 
 إلى حواس ال ُترى ..

 ال أعرف، كيف استحال هواَك ريحًا ...
 كنُت أظنَك نسمة موطنها الزهر .. ؟

ذا ...  فزرعتَك همسًا ..  كالشَّ
 يا.. أنَت،

 لم أكن محَض تفاحةٍ 
 أينعت في الغصونْ 

 أنا من جمرةٍ 
 ناُرها ...

 فاَض في شجرِّ الزيزفوْن .
 

١٨/١٠/٢٠٢٢ / 
   وفاء دالَّ 
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 الطبيعُة العذراء  
 

 هي.. ذي 
 تظهر في أجمل الكلمات 

 بال صوْت 
 بال ُحلْم ...

 واآلن بعد كل هذا االنتظار والصبر 
 استطعُت ان أصطاد الّشك واألوهام  

 التي كانت عالمات واضحة بأنها تتالشى 
 ثمة صوت آخر بداخلي 

 يخبرني بجرحِّ نبضي المقدْس ..
 في لغٍة تعلو لتوقظ الحقيقة  

 بالمطلقِّ والوَهاْج . 
 

١٣/١٠/٢٠٢٢ 
   وفاء دالّ 

 
 فظتي األبية..حماه محا

 
 َأَيُتها التي  

 شرَبْت من العاصي العنيدِّ 
 براءَة المعنى  

 وَأْلَبستِّ النهاَر ثياَب قِّّديسينَ 
 جاؤوا من تخوٍم  

 قيَل عنها كربالْء 
َكْت جوارُِّحُهم   ولَِّفْرطِّ ما  اْنُتهِّ

 بكْت حتى مالئكُة السماْء  
هِّا اإلعياءُ   ووجوُهُهْم قد هدَّ
هِّْم    َواَلَتَصَقْت على أجسادِّ

ماءْ   ُبَقُع الدِّّ



887 
 

 إيٍه حماْه !! 
ْدرَة العاصي    يا سِّ

 ويا قمرًا تّوهَج في سماهْ 
ُر أْهَلكِّ النجباءَ   إّني ألُْبصِّ

ْم   َيْبتسمونَ   فوَق جباهِّهِّ
 مانِّ شمُس الزَّ 

 وطائُر الفينيقِّ َقْد َحطَّ الرحاَل ُهنا  
ْم    على أكتافِّهِّ

 فالمجُد للفرسانِّ 
 بتكروَن من معناكِّ ي

مْ   برَق بهائِّهِّ
 والمجد للشامِّ التي 

 صَنَعْت من األمجادِّ  
ْم .   ُعْمَق نقائِّهِّ

 
٢٠٢٢/ ٨/١٠ / 

 وفاء دال  
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 اعتراف ألمي ...
 

 في خافيةِّ اللوحة .. 
 ظهرت الحقيقة لي يا أمي  

 اعترُف بأنكِّ كنتِّ على صواب .. 
 من يتأمل في المشهدِّ طويالً 

 يلمُح بأنه كانا حبيبين لم يبلغا
 رشد الُحب

 لكنه تالشى ... 
 لم يشعر ما أنابه خيري في مبتدأ الوداع ..
   لم يفهم شعري بأنه البيان ورحى الجنون ،

 في المسافة البعيدة .. 
 حين يستعير الحبر من مطر السؤال :  

 عن غيثي القادم في الغيمِّ من َشرقِّ النُّبوءات 
 راق بمواجعهِّ ..؟وكيف يعاني االحت

 كيف االنتظار األسود يمحو الوقت ..؟ 
 ربما يدرك أن الحب الشارد يومُض في الموتِّ . 

 
٢٠٢٢/ ٢/١٠ 

   وفـــــــــــاء دال
 شاعرة من سوريا 
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 أسيرة أنا .. 

       
 خديجة عبو . الّشاعرة والّتشكيلّية المغربّية 162

 
 موسيقى أجمل األلحان

 
 نغمات أوتار العود على 

 تتراقص الكلمات 
 ترفع المقامات ترنما 

 تعزف سمفونية الحياة 
 لتغنى أعذب الكلمات 

 أطربت كل المخلوقات
 أحلى النغمات..... 
 تراقصت األشجار 

 مثنى مثنى 
 رقصة األفراح 

 تمايلت يمينا ثم شماال 
 على مهب الرياح.. 
 فوق بساط أخضر  

 تربعت كل ألوان األزهار 
 إرتوت بقطر الندى التي 

   اللتضخ نسيما علي 
 كؤوسا للساهرين   وتمأل
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 كل عطشان   لتسقي
 فواحا من شتى األلوان  عطرا

 األطيار و غنت  غردت 
 الربيع أحلى  أنشودة

 أعذب الزقزقات وأسمعتنا
 ذبذبات أثير صداها   رددت 
 قمم الجبال  أعلى

 واتحفت الحاضرين  
 أنشودة   بأغنية
 الحياة..  لحن

 هتاف  وأطلق
 خرير أمواج األنهار  

 هادئة   موسيقى
 غاية الجمال  في

 آلة الكمان  على
 السكون والسالم  ليعم
 المخلوقات   كل

 األنام...  وسائر
 

 خديجة عبو 
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 ريان صبرا
 

  ... ريان
 ما بك داء

 القدر ولكن فاجعة
 إلى األعماق  هوت بك

 واحتضنك الجب 
 حبلى  واألرض بك
 شوق  و الكل في

 ميالدك  ينتظر
 

 ريان صبرا..  
 من جديد  ستولد 

   و كل األحضان
 تنتظر أن تضمك 

 الخد يسيل  والدمع على
 

 ريان صبرا... 
 سمك باب جنة ا
 األفق عاليا..!.. يرفرف في 

 قضيتك وحدت 
 كل القلوب   

 وأطفال  نساء ورجال 
 و كل الشعوب 

 
 ..   ريان

 تستغيث  من قعر الجب 
 ..  يخفق وقلب أمك الثكلى

 وينوح  يبكي
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  ة كبدهاذ فل
 في قعر الظالم     

 ويستغيت  بات يئن
 صبرا... 

 ....  صبرا يا ريان
  فالفجر قد بدى
 يلوح بالضياء 
 للا   و الرجاء في

 الحديد  نمليّ 
  فالفرج اقترب 

 والعالم في انتظار 
 قدومك من جديد..  

                         
 خديجة عبو  

  شاعرة وتشكيلّية من المغرب
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فى لناٍى قديمٍ  ٌف ال يك   وقصائد أخرى  عز 
 

         
 الّشاعر المصري عبدالّناصر الجوهري . 162

 
فى لناٍى قديمٍ  ٌف ال يك   عز 

 
 المدينُة ليسْت َخَواءْ 

 لى ُدمىً 
 صادرْتها مخالُب فْقرى، 

 وُيْتمى، 
 وأْرجوحٌة مِّْن ُعيون الُبكاءْ 

 لي فراشاُت ُحْزني 
 وبْحٌر جرى للُقرى 

 يْعشُق االنحناءْ 
 لي بها مطرٌ 

 وحكاياُت بين األزقَّةِّ 
 قد كفَّنتها عشيَّاُت ذاك البقاءْ 
 لي بها رئٌة وتضاريُس قلبٍ 

قاءْ   طواهُ الشَّ
 لي بها وْسط تلك المحطَّات ُحْلمٌ 
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 وليٌل ُمضاءْ 
 لى بها ذْكرياُت المليحةِّ بْنت األكابر؛ 

ُع حرُف   القصيدةِّ إْلهامها حين يودِّّ
 في اشتهاءْ 

 لي بها ليلكٌ 
 فارٌش وسط دارة جدي 

 ولي ُشرفاٌت بدون طالءْ 
 لي تماثيُل جْبٍس بأعلى النَّوافذ 

 ُتْغري النَّدى، 
 والعراءْ 

 لي خيوُل نجرُّ بها العربات، 
 وأحالمنا ؛

 لو أتانا ابتالءْ 
 لى دموٌع بقْرب ضريح األحبَّةِّ،

 واألقرباءْ 
 ُشجْيرُة ُتوتٍ لى 

 أداعبها 
 حين يهطُل حولي غروُب المساءْ 

 لى بها سْرُب ذاك األوزِّ ؛
 إذا َعَبَر النَّهَر ُمْسترسالً 

ياءْ   فى استباق الضِّّ
 لى بها 

 بعُض أْعمدٍة لإلنارةِّ 
 كنُت اصطحبُت غنائَم أسالكها

واح طوياًل،  فى الرَّ
 ولي حْضرُة األولياءْ 

 طى،لي وْطُء أرصفٍة ال تملُّ الخُ 
 وسماءْ 

 لى بها هرٌَّة هجرْتنى؛
غيرِّ \ألنِّّى اشتهيُت النُّزوح لـــ   "، \" بْحرى الصَّ
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 وأسبُح دون انتهاءْ 
؛   حين أفرُز ُقْطَن الُحقولِّ

 فصْفصافةٌ 
 أْشبعتني ارتواءْ 

راسةِّ؛  لى فصوُل الدِّّ
 حين أراوُغ جْدوَل ضْربى 

 بُدْرٍج ورائى ؛ 
 اختباءْ ألنَّ الُمعلَِّم ملُّ أُكفَّ 

 لى بها ُكَرةٌ 
 أرهقْتها لنا أرجٌل؛ 

 ،  لو لعْبنا بساٍح كثير التُّرابِّ
 ُيعفِّر فينا اإلباءْ 

 لى بها 
نَّارةٌ   فى المواسم سِّ

 ال تصيُد سوى سمكٍ 
 نازحٍ 

 يْلعُق الظلَّ فى كْبرياءْ 
 لي على أْسُطح تلك المنازل..
ناءْ   بْعُض النُّجْيماتِّ تْهوى الغِّ

 الُمضيِّع لي تفاعيُل وْقتي 
ُر قافيةً   حين ُتمرِّ
 تْشتهي االنتماءْ 

 المدينُة ليسْت َخَواءْ 
 وازدحاُم األماكن.. 
ُل بينى،   ليس يؤجِّّ
 وبين الرِّفاق لقاءْ 

 لى بتلك البناياتِّ ُغمِّّيضةٌ 
 ال تغادُر باب البداوةِّ؛

ْلٍح ،   إال بمِّ
 وماءْ 
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 لى بها صوُت ُأمِّّي الحنوُن، 
 ويْسكننى ال يفارُق فىَّ 

 ، وريدى
 و ال ٌمْهجتي ، 

ماءْ   والدِّّ
 لي بها نْظرٌة أْلهمتني، 

 ولي صرخٌة ،
 أو نداءْ 

 ،  المدينُة أْبعُد شىٍء لدىَّ
ْن ُقْربها   وأقرُب مِّ

 ضْحكٌة، 
 أو حنيٌن تراءى 

 وذكرى لقاءْ 
 أتساءُل:

 كيف مضى الُعْمُر فيها 
 هباْء؟ 

 
 عبدالناصر الجوهرى 

 
 ال نجاَة لعاشقٍ 

 ....... 
اُق غيُر عيونهْم ؟ وهْل   يْفضُح الُعشَّ

! ُغّضي الطَّرَف لم تُْبقِّ حّيا   لِّحاُظكِّ
 وهْل ُمْهجُة حيرى تداري صبابًة ؟ 

 فجْئتِّ َمَع الهْلكى فِّراًرا إلىَّ 
 وهْل ُيْرجيُء الُغْصُن الُمهيُض وصاَلُه؟ 

ي ُيناديكِّ الُهَياَم النَّدىَّ   وجْذعِّ
 وهل ُتْسكُت النَّاياُت بْعَض مواجعي؟

ويَّا و   كلُّ التَّفاعيل اشتهين الرَّ
المَة ُحْلوتي   وهل تْستطيعين السَّ
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 فمْن ذا ُيجافي هادالتِّ الثُّريَّا ؟
ْشقي أضاَع رحالهُ   فال تحْسبي عِّ

 وال تحْسبي األوتاَر مِّْن خافقيَّا
كرياتِّ عالمًة؛  أْخلفُت ُجْرَح الذِّّ
 لُتْطوِّى المسافاُت البعيدُة طيَّا 

لوعِّ اآلن ُتْدَمي ُفؤاُدهاخوابي   الضُّ
 وكلُّ اتجاٍه ضمَّ ُحبِّّي الَخفيَّا 
 وهل تْستطيعين الفراَر لغيرهِّ 

 وغيري أضاع الرَّْحَل ، ينأى قصيَّا 
ْشق بْئَر محبَّةٍ   فأْرخْت عيوُن العِّ
 كأنَّ الُخطى زار الغراَم الُمحيَّا

 فحيًنا أرى الطْيَر الُمخبَّيَء دْمعهُ 
 عينيكِّ في ناظريَّا وحيًنا أرى  

 دعْيهِّ ، تعانْقنا بجْسر بالغتي؛
 ُأُكفُّكِّ قد رقَّْت بكلتا يدىَّ 

 بتلك العشيَّاتِّ استردَّ سقايتي 
 وأْفلَت منَّا، ثمَّ عاد نقيَّا 

 فْجذٌب جميٌل ال يردُّ ُمتيًَّما 
 أعاَد لنا طفاًل بكى ، أو صبيَّا
 وشوُق اللِّقا مازال حائَر بيننا 

نا مْنطقيَّا يجىُء بأنفاس ال  دُّ
 فعلَّْمتني كيف الحياُة كعاشٍق،
 وعلَّْمتني طْعَم الَهَوى العْبقريَّا 

 فال القْلُب أرجو مْنُه أىَّ سالمةٍ 
 وال الُحبُّ يْفنى ،أو يعوُد َوليَّا
 وأْنتِّ كما أنتِّ استعنتِّ بوافدٍ 

 وما زال في ُحْلمِّ الُمحبِّ عصيَّا. 
 

 عبدالناصر الجوهري 
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 حمَّالُة القّشِّ 
 

     أنا ابُن حمَّالةِّ القشِّ 
ــــــــــدْت فوق المواجع..  التى َصعِّ

 ال ترتـــــــــاُب ُمْنعطفـــا
 أنا اْبُن ريفيٍَّة ، 
 إْذ قلُبها َوتَــــــــــــــــــدٌ 
ْت سواعدُه،   شدَّ

 أرخْت لنا شـــــــــرفا 
يٍة ،   أنا اْبُن ُأمِّّ
 ُكتًبا، ما استقبلْت 
 وال دروًسا ،

 وكان الحْقُل ُمْعتسفا 
 قد أْرَضعْتنى 

لٍ   َعروَض الشِـّــّْعرِّ فى َمهِّ
نا ،   حتى أتيــْـــــُت الدُّ

 ال أْنحني ، 
 أنَِّفا 

 كم علَّمْتنى 
 بأْن أهفــــــــْو إلى وطني

مِّى ســــــــــــلفا   فإنَُّه ُمْستقِّرٌّ فى دِّ
ها   من كدِّّ

 ـــــًة ، بَسَطْت للُعْمـــر.. سْوسن
 أْعواُدها كبرْت ،

 ما أخطأْت هـــــــــدفا
 بخطوها أسرعْت ، 
.. يحــــــــُرُسها   والحقُّ

 والعيُش ُمـــــــــرٌّ ، 
 أراه اآلن ُمختطفا 

 لصاحبِّ القشِّ أْرقـــــــــــــاٌم ُملفَّقةٌ 
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 دوًما ُيغالطها ،
 والعـــــــــــدُّ قد ُكشفا

غــــــــري واليْتُم ُمْقتحٌم   دنياَى فى صِّ
 مثل القـــريضِّ بُحْزني 

 ظلَّ ُمْلتحفا 
 لوال حنيٌن لها قد همَّ فى أثـَـــــــــرى 

 لوال نواعيُرها؛ 
 ما عـُـــــــْدُت ُمْرتشفا 

 كلُّ الحكاياتِّ ُجنَّْت حين أذكـــــــرها
 من شجوها 

 ســـردْت للُحْلمِّ ُمْقتطفا 
  لها قمًرارْوضــــــــاُت جنَّتها ضــــمَّْت 

 والُحبُّ إْلهاُمها ، 
فا   يحنــــــــــو بنا َشغِّ

.. ُمْقلُتها  ارِّ  لو قد رأْتنى بصْحنِّ الــــــدَّ
 طال العناُق ؛ 

 فما أْخفْت هوًى ، 
 ُقطفا 

مُس..ال تْهتــــــــــدي إال بمشرقها  الشَّ
 والليُل أوحى إلى النْجماتِّ ،

 ماانصرفا 
 بكـــــــــــى أمواجها قلًِّقا؛والبحُر..حين 

 قد أتعب الشطَّ، 
 والمـــْرجاَن،

 والصَدفا 
 تلك الرُّبى منحْت عْصفـــورهـا قمًما

 لو حنَّ للعشِّ ؛ 
 ُيْمسى الفقُد ُمْرتجفا 

 فعندما فارق اإلْصباُح..مخــْــــــدعها 
قا   رأْيتُه بأراجيــــــــــــــــز الشَّ
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 هتفا 
 للعيــْـــــــنِّ دْمعتها أوصْت فما هدأْت 

 تأتى وصايا النَّوى ،
 والموُت قد زحفا

 ما كنُت يوًما نسيُت الوْصَل فى سفرى 
 ُأمِّّى نسيٌم ؛ 

 يذوُب الُعْمـــر ..ُمْؤتلفا
 نام المجــــــاُز ....على جْفناتها تعًبا 

 يْنعى قصيًدا،
 رآه الدمــــــُع.. ُمْعتكفا 

  ُمْخيِّّلتى تلك الحبيبُة ..قد أعيـــــــــْت 
 أسقْت نشامى ُقــــرانا، 

 باركْت خَلفا 
 تلك الحبيبُة..ال تنــْــــــــأى مالمُِّحها

 فى كلِّّ وادٍ 
ْفُء ُمْنجرفا   يظلُّ الـــــــــدِّّ

 يوًما ســألُت الجوى:
 َعْن لْون ضْحكتها 

.. ُمْعتــــــــــرفا  وجدتُّه شارًدا ،قد ردَّ
ْشُق ،  ال العِّ

نوا  اُق قـــــــــد فطِّ  والعشَّ
 ..  يْسمو هواها إلى الوجدانِّ

 ُمْختلفا. 
 

 عبدالناصر الجوهرى 
 شاعر من مصر 
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 بوح العشق 
 

         
اعر المصري 163  فاروق الحضري  . الشَّ

 
 حبيبتي الجديدة

 ====== 
 للشاعر / فاروق الحضري  

 ====== 
 عشقتها  ألنها      أخالقها حميدة                               حبيبتي الجديدة جميلة  رشيدة

 في عينها براءة    كأنها      وليدة                             بديعة سخية      و أنها     فريدة
 عفيفة  لطيفة      ودودة  خريدة                           يشدني  جمالها     ألنها   الوحيدة
 بثغرها ابتسامة    بطبعها  سعيدة                            مطيعة صبورة   و غيرها   عنيدة
 فصيحة بليغة     أراؤها   سديدة                            الخير في ركابها  حبيبتي  مفيدة
 وحسنها  يهزني و رغبة    شديدة                            رقيقة عطوفة    تريدها القصيدة
 هنيدة  حبيبتي السحر في قوامها                            إن نافست بحسنها فإنها  العميدة
 و كلها   حنان   وعندها  عقيدة                             سريعة  البديهة    وغيرها  بليدة

 للصالحات  قدوة    وإنها  مريدة                          تخشي على جمالها في بيتها لبيدة
 
 

  فاروق الحضري 
 
 



902 
 

 هند  الحنونة  
 

 في وجهها  الضياء                         حبيبتي     بيضاء 
 واألرض  و السماء                         تشتاقها     النجوم
 يهزني         اللقاء                        يا هند   يا جميلتي
 و الطهر   و  النقاء                          في  قلبك  الجمال
 و النور    و الصفاء                         الورد  في  الخدود 
 في قربك    الهناء                          يا هند    يا جميلة
 و  الرجاء السعد                           فأنت        للقلوب 
 الجود   و السخاء                        في كفك     الندي
 و الحسن  و البهاء                       و شعرك    الحرير
 و ذلك        العطاء                       و  نظرة     تسرني

 يروقني      الوالء                         في ثغرك ابتسامة
 و العقل   و الذكاء                       لعيون تشدني      ا

 و  كلها        حياء                         خجولة    عشقتها
 في  بعدها    شقاء                        في قربها   سعادة

 
 فاروق الحضري 

 
 جميلة الوادي 

 
 جفاني الحزن  و األلم                      لتفرح      أيها     العلم 
 و صار الكون   يبتسم                      و نور  البدر     عانقني

 و جرحي اليوم  ملتئم                        حبيبي  هزني    عشقا
 على   أغصانها     نغم                       سكنت  بجنة   عظمى 
 و أفئدة     لها    همم                        وبين  الزهر    و  الفل

 سمت  بلسانها   حكم                          عشقت جميلة الوادي
 و ضاع الهم  و  السقم                       فأنستني      جراحاتي 

 لها   عفو     لها     كرم                   بها   حسن   و   أخالق 
 كأني في  الورى  علم                       مبتهج أنا    و  للا    
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 له  حشم     له   خدم                               أمير       زانه       تاج
 وذا القرطاس  و القلم                                  فنون القول    تعرفني
 القول    أختتم بهذا                                    حمدت   للا  أكرمني

 
 فاروق الحضري 

 
 انتظار فرحة  

 
 و إني    إليك    أنتظر                              لحسنك يسعد  البصر
 أتوق     إليك    ياقمر                             أ فرحة  يا منى القلب 

 و هذا   القلب  منفطر                            إلي     كفيك    ظمآن
 يزول   الهم   و الكدر                             فهل   تأتين    باسمة
 متى  يحلو لنا السمر                            أنا   للقرب     مشتاق
 عبير    الورد   ينتشر                             تعالي  تضحك  الدنيا
 يضيء    كأنه    البدر                           بهاء   الوجه    جذاب 
 فأنت  العين  و  النظر                            بدونك  لم    أر  فرحا
 فأنت  الغيث  و المطر                          هلمي   قرة       العين
 و زاد الخير   و الشكر                          أتانا  السعد   يا سندي 
 لحسنك يرقص الشجر                          رياض أنت  بل  مسك
 و عند   البين    ينكسر                           لقربك   يسعد    القلب 
 غدا  يصفو   لنا  القدر                         أحبك    زهرة    العمر

 و من  قلب    به  خطر                         من حسد  أخاف عليك 
 

 فاروق الحضري 
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 حياتي الجميلة  
 

 ستسعدني   بما   فيها                                 حياتي   ال      أعاديها
 أحفظها    و     أحميها                                 من   اآلالم  و  األحزان

 و     أسقام      أداويها                                 بها   جرححياتي  إن    
 سأرفعها      و    أعليها                                 و  إن  طعنت    بأحقاد 
 بماء    الورد     أسقيها                                 و  أملؤها         بأفراح
 بحاضرها    و   ماضيها                                  فكم عانت و كم قاست 
 و لو  كثرت      مآسيها                                   و إني  اليوم   أعشقها

 ليبلوني      بما      فيها                              ألن     للا         خالقها
 و إني    ال       أجافيها                                حياتي   دائما     تصفو

 بعطر  المسك    أحذيها                             أزينها               بإكليل  
 و في   أبهي     معانيها                                عروس في الورى  تبدو

 و  ال   ماء       سيطغيها                              ستحملني         كجارية
 

 فاروق الحضري 
 شاعر من مصر  
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 وحبيبتي  غيابقصيدتان: 

         
يِّد 164 اعرة الفلسطينّية نادية السَّ  . الشَّ

 
 همس الروح 

 
 همُس البحر يدغدُغ رمل الشاطىء  

 كأريكة مهمشة    ٠٠وحنيٌن 
 فوضى النفس تلعق الذكريات 

 على شاطىء الموت ...و خيط الشمس كان يبعث األمل 
 يغازل نجمات النهارالالمرئية  
خصالت الشعر الذهبية تتبعثر وسط الرمال الحارقة تنتظر قمر الليل ليشع بنوره ليطفىء حرقة في القلب   

 تأن من لوعة باتت في عالم المستحيل ...
 تشرب قهوتها 

 ترى وجه األلم من جديد  ، وكلما رشفت رشفة منها
 قلبها يقفز من الخوف كطائر يغرق في سماوات مائية 

 فتخارًا بها في كبد السماء ا يتباهى ..  بات بال أجنحة 
 يطير بها كيفما شاء ..  

 هل حلت لعنة القدر عليها وقت إرتطام الضوء بليل العتمة ؟؟ 
 و وقت حّل السكون على الكون لينذره بالفناء ....؟! 

كانت تلك اللحظه من أقسى اللحظات عليها وهي تتمنى أن تجدد العهد مع شمس النهار لتغازلها من جديد 
، ولكن ما عادت تقاوم شهقات النهار لتنال من ضوء القمر معانقة تجدد بها سن التكوين ...فهي طفله لم  

 تكبر مهما مضى العمر .. 
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أحرفها لكل الشعراء تولد كل يوم معهم ومعناها ال ينتهي .. بالرغم من أنها الحب األبدي ،  قصيدة هي
 فكيف لكلماتها ان ُتكتب ..؟ 

 ينتهي   ...   وهي طوق ياسمين ُيلُف على الرقاب بعبق ال  ام ...روحها فيض من إله 
 تلك هي حكايُة مشهٍد بات وسط النهار وكأنها ماء زالل من الكوثر  وعسل القلب وثلج الصدر ..!! 

 ولكن الدهشة األخيره  كيف يعانق غروب الشمس شروقها في آن واحد ...؟؟
 وتعود كما كانت من جديد.  ،الذي يقارعها في كل حين  هل من نور صدى يعتق الحنين ذاك الوحش الكاسر

 
يِّد   نادية السَّ

 
 مقاطع شعرّية 

 
 يا األنا ...

 بُِّت سنبلة تغفو في المدى 
 بين أحضان البساتين  

 سر الليل الصامت 
 يرتقب الضوء

 لعل الشمس تنسج خيوط الحكايه 
 !!٠٠٠من جديد 

  *** 
 سأغوص في الالوعي 
 وأظل فيه حتى لقائنا  

 ٠٠٠٠األول 
  *** 

 كم من الحكايات الرائعة  
 ٠٠٠ُقتلت بكبرياٍء زائف  

ُل المحبون طريقه!  مسكين هو الحب حين يضِّ
  *** 

 ٠٠يا روحي األنا  
 لج  بطعم الثَّ 

 بطعم النار  
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 يسكن وريدي 
 جرح ومجد 

   وشهوة حلم لإلنعتاق
  *** 

 الضباب يلفني هذا المساء 
 فراشة حب أبديه يحملني 

 ماء تفتح ذراعيها  السَّ 
 القمر ال يغفو ...

  مس يرقص فوق الماءورغيف الشَّ 
  *** 

 باح  أيا نسيَم الصَّ 
 أمررَت بقلٍب تاه 

   ؟٠٠يل في عتمة اللَّ 
  *** 

 ٠٠في هذا المساء 
 ال املُك سوى قلم  

 دفتر 
 مشاعر فقيرة  

 كيف أروي الحكايات  
 ! وأصابعي سرقتها الشمس ؟

  *** 
 ليه  إأكتُب 

 أكتُب إليه كي ال أموت صبراً 
 ُأَدرُِّب نفسي على النسيان  

 َجلجلُة الريح تسمعني  
 تبكي معي في ساحات الحرف

 أرفع مندياًل أبيض ألستسلَم لها 
 ٠٠رفقًا بي ٠٠ُأخبرها 

 فإني أحبه وأُعلن إنسحابي ..
 *** 
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 كلُّ ما في الكون من أضواء 
 ال يستطيع أن ُيعلن الصباح 

 الشمس وحدها  
 ... ُخلقت إلعالنه

 *** 
 في الغياب ...

 ُألقي جسدي المثقل 
 على بساط الماء  
 أراقص النجمات 
 ٠٠فتعلو الشهقات 

 أراني أرى  
 حمائم بيضاء في قلب النهار

 تحلق في سماء الروح  
 يأخذها الهديل إلى مرايا الذكريات 

 ٠٠تطوي جناحيها 
 وتغفو في األفق البعيد 

 لعل الروح الغائبة  
 تصحو في الحلم ..

  *** 
 أيها الموج المكابر  

 يا سارقًا عمرًا مضى  
 ٠٠٠وعمرًا آت  

 أنين رياحك تؤلمني بوهم التفاصيل  
 مصابيح شاطئك تأكل ذاكرتي الخضراء  

 والوقت يمضي بهمس الحكايات 
 ٠٠يرسم له وجه حبيبة أنفاسها بالروح 

 
يِّد    نادية السَّ

 شاعرة من فلسطين
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 قصائد للشاعرة ليلى مراد
 

         
ورّية الكردّية ليلى مراد . 165 اعرة الس   الشَّ

 
 لقائي 

 
 كان لقائي مع النجوم هذه الليلة  

 أحادثها تحادثني  
 إنه الوقت المناسب لي 

 أللتقي بروحي التوائم 
 قلبي مليء بالحزن و الفرح 

 أفكار كثيرة تلح علي  
 قول الحقيقة  

 يسعدني يريحني  
 أما أنت )الشر( هالك و خراب 

 سيول جارفة
 تحيا في الظالم  

 تموت في الحقيقة 
 ال أرض ترتضيك 

 سماء تقبل بك ال 
 حتى أنا ال أعرفك
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 لم أعد أعرفك 
 أمنا األرض منصفة جداً 
 لدي رغبة في الطيران  
 ما زالت رائحة العشب  

 عالقة برأسي 
 ما زلت أردد تلك التعويذة 

 أرتل ترانيم األمل  
 صوتي الحزين يعود صداه 
 يصرخ بالسالم في الليل 
 أغمض عيناي وأنتظر  

 ليلتي المقمرة  
 تأتي من أعماقي أصوات 

 من سيطفىء نيران الشر  
 من يهدأ اآلالم في يدي 

 من يوقف دموعي الصامتة  
 من يهلل ألفراح روحي  

 يصبح صوتي قوي 
 في إشراقة الشمس 

 لدي رغبة في الطيران  
 رغبة في الغناء  

 أردد أغانيي المحببة 
 أرقص فرحاً 

 كل الرماد زرعته وروداً 
 أنتزعت الخنجر العالق بقلبي 

 قطته أرضاً أس
 أنا المصلوبة بأفراح الغد 

 و دمعة ربيع ماطر  
 كل القلوب النقية ترفرف حولي 

 فأنمو شتلة زيتون عفرينية 
 و حبة عنب جبلية  
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   وزهرة زيزفون عطرية 
 شتلة زعتر ربيعية  
 أرسم لوحة خيالية  

 وأكتب كلمات مالئكية 
 ألغنية شعبية 

 أطير فوق سحب بالدي 
 ألرسم قوس قزح 

 ليزهر ربيع قلبي ابداً 
 

Laila Murad 
 

 
Dile min 
Delala dilê min   
Were ba min 
Roniya çavê min 
Hungivina min 
Qendîla baxçê min   
Were ba min   
Çavê min li riya teye 
Şeva min tariye 
Bê te nikarim bijîm 
Roniya çavê min 
Di were ba min   
Jiyana min bixemlîne 
Gulan bipeqîn 
Ba û bahozê di nav 
mala min de 
Were rindamin   
Were û germa havîne bîne   
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Şevin min ronî bike 
Di were qurbana dilê min   
Kevoke ciyayê kurda   
Were û aşîtye bîne   
Were Gula min Were 
Dile min şabike 

 
27 /1/2022 

Laila Murad 
 

 ساقي  أريد
 

    أنا الحمامة المذبوحة 
 و الوردة المجروحة 

 وأنا حقيقتكم المعلنة ها هنا  
 أنا الوطن المباع  
 أنا اليوم التعيس 
 أنا الغد الراحل 

 أنا البسمة المشنوقة  
 وأنا الطفولة الحزينة  
 أنا الحلم المسروق 

 وقصائد العار 
 أنا طفولة كوردية مهدورة  

 أنا أحالمكم اليومية  
 عار  أنا وصمة  

 على جبين اإلنسانية  
 أنا تراتيل الصباح إلى للا  

 أين حلمي  
 أين وطني  

 أين مدرستي  
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 اين حقوقي 
 أين طفولتي  

 كيف أسابق الحمام و الفراش 
 كيف أركض ألسابق الرياح  

 أعيدوا لي ساقي 
 وأعيدوا لي طفولتي  

 أماه أين أنت ؟ 
 إرفعي شكواك لرب سميع 
 أماه أرجوكي أريد ساقي 

 ألقطف لك النرجس و الياسمين 
 وأبني وطن أمين  

 لست إرهابي أريد ساقي 
 أريد ساقي .

 
Laila Murad 

 
Bihar 
Dîsa bihar e 
Kulîlk dîsa vedibin 
dile min şa dikne   
razên veşartî eşkere dikin 
Li pişt wan deriyên girtî 
razên veşartî 
Di sindoqên kevn de asê mane 
Tê bîra min û guh nadem wê 
Ramana bêaqil a nefretê 

tirsê... 
Ez hê jî ji tirsa dilerizim 
Û ez heqê xwe didim 
Tovê evînê li ku ye ? 
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Wijdan li ku ye ? 
Mirovahî li ku ye ? 
Can li ku ye ? 
Lêdana dil li ku ye ? 

Her tişt tevlihev û matmayî ye 
Her tiştê min birin 
Lê pênûs û gotina min heye 
Ez ê her tiştê xwe bidim 
Ji bo bedewiya cîhana dora min 
ji bo erdê bedew 
Ji bo tav û avê 
Ji bo aştiyê ez dijîm 
Mafê her kesî heye ku bijî 
bê mirin 
bê kuştin 
bê xizanî 
bê birçîbûn 
Bê tirs 
Em aştiyê dixwazin 

 
24 /3/2022 

Laila Murad 
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   الحلم
 

 أحلم بالقمر الفضي 
 يخيم ب ليالينا ..  
 أحيا ألجل عينيك 

 أنت سماء تغطيني  
 معطفك أنا يا صغيري  

 أنا هنا ...لن أتركك
 أحبك بكل شغف الحياة  

 أشاركك كل األحالم  
 والسهر مع النجوم 

 أعطني يديك لنحلق معًا  
 أنا البحر بكل أمواجه 
 وأنت شاطىء األمان  

 يتراقص الحماُم في سمائي  
 نحو النجوم والشمس  

 لتكن عينيك طريق األمان  
 لنحلق فوق السحب 
 قلبي يبتسم ألجلك  

 ببلسم يديك  
 تشفي جراح قلبي 

 تتدافع الظالل على التالل  
 تتسابق الرياح  

 زيتون لنزرع معًا شجرة 
 و نطلق حمامة السالم  

 لنعود الى جنتك 
 ولنطفىء نيران الشر  

 لدي دائما آمالي الصغيرة  
 دعنا يا صغيري 

 نطلق اللؤلؤ من السماء المقدسة 
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 دعنا نترك الحزن  
 ونطير مع الفرح 

 أحبك يا صغير المالئكي  
 أحبك كشعاع إلهي  

 أنت مالكي الحارس 
 تجعل عيناي تبتسمان  

 أنت النور بحياتي  
 بل أنت كل حياتي. 

 
06 /01 /2022 

Laila Murad 
 

   أعود  عندما
 سأحمل حزمة قوس قزح معي 

 سأحمل إبتسامات بيضاء  
 على حافة حديقة الحب  

 سأغربل السحب السوداء 
 لفرح جديد و كبير  

 في حقول مزروعة بالحب  
 لتنمو زنابق الربيع  

 عندما أعود  
 سأحمل كل األماني بيداي

 ألوان مطرزة بالذهب  
 في يداي سأختبىء 

 سأدعو الشمس للحضور  
 و ُأحمُل القمَر كل أفكاري 

 سأنثر الحب و السالم  
 في الحقول و التالل  

 عندما أعود سأعانق أشجار الزيتون  
 و قبر أبي  
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 وأشرب من نبعة شيه 
 ضواء  سأحمل معي كل األ
 من السماء الليلكية  

 وأهمُس للحبِّ بندى العطور 
 وأطرد الزنابق العفنة  

 سأصلي صالتي المقدسة  
 مع جبال حسي خضر  

 سأتلو ذكريات ال نهاية لها  
 و أحذف كل قبح منها  

 رمي الحجارة علينا.. 
 عندما أعود سأزرع نرجس أكثر 

 وسط حقدهم العفن  
 سأكتب كل أحالمهم الخرافية 

 وجنونهم النرجسي  
 سأنشد أغنية السالم  
 سأزرع شتلة زيتون  

 في تراب مخضب بالدماء 
 عندما أعود  

 سأطير مع الحمام وأعود أدراجي.
 

13  /2/2022   
Laila Murad 

 
Hayako 
Di navbera eyd û eydê de 
Birîneke ku me dike yek 
Êşa ma dikuje 
Hisret 
Di navbera erd û ezman de 
sirûdên pîroz 
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Kurdistan 
Di navbera çav û çavan de 
Bi xemgînî çem diherike 
Çemê Efrînê 
Di navbera rabirdû û niha de 
Zarokatiyeke bêguneh te kuştin 
wars 
Di navbera siyaset û tundrewiyê de 
Çîroka gelê bindest 
kurd 
Di navbera adet û xeletiyan de 
jinên bindest 
jin 
Di navbera welat û derve de 
birîna xwînê 
hisret 
di navbera min û wî de 
çîroka evînê 
bi hişê veşartî binivîse 
Walet 
Di navbera paşketin û revê de 
Nifşek bêguneh îsraf dike 
Zarok 
Di navbera xweza û jiyanê de 
Strana dilsoziyê 
melodiya solo 
jin. 
Laila Murad  
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 مجرد ظل  
 

 كل أشعاري غير المكتملة  
   اساطير نغمٍ 

 أبجدية ميدية ستحفظ لألبد  
 حيث كتبت كل شيء في كتاب النسيان 

 حيث تقبيل األلم  
 حيث آلمني الغياب  
 حيث ُجرِّحت روحي

 في هذا المساء 
 في الهواء العليل  

 تلتصق نغمات الطنبور بتراتيلي  
 وتعيدني الذاكرة ألمسي  

 تكسر قطع الكريستال 
 رياح تحمل عبق عطركم  

 وحروف تحمل أسمكم  
 وعيوني ال ترى غيركم  

 وهذا الظل الذي يالحقني  
 الملتصق بي  

 يتحول إلى أنتم جميعًا  
 يغزو مملكتي و تفكيري  

 كلما شعرت بطيران أكبر  
 أصبحت أسيرة حبكم أكثر  

 أنتظركم على شاطىء العمر 
 حاملة الليل الغامض على كتفي  

 وظلي يالحقني 
 على شاطىء الحلم  

 مجرد ظل
 

14 /8/2021 
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 أنانية  
 

 بين معارك نرجسيته 
 و مغامراته 

 سقطت أزهار قلبي ضحايا  
 

 أهاًل  
 في الخريف الماضي  
 كانت أخر المعارك 

 أللتقي بنفسي  
 
 أنا 

 في كل المساءات الحزينة 
 نلتقي معًا  
 يواسيني  

 أواسيه
 يلقي التحية  
 فأرد التحية 
 نسافر معاً 
 نحلم معًا  

 يفرح معي  
 أفرح معه

 يا لها من صداقة
 

 أبني هيما  
 كلما رأيتكِّ 

 أزهر قلبي فرحاً 
 ورقص فؤادي عشقاً 

 
 الشعر في قلبي تبنى الكلمات 
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 بموافقة نبضاته 
 لمسة إحساسه 

 أكتب سيمفونية  
 قوس قزح 

 عصارته عنب أمي  
 بياضه قلب أبي  

 أشجاره  
 من جبال شيه 

 أزهاره 
 من حديقة أمي  

 
 هي و هو  

 جلست بدل الشيطان  
 تتلوا أياته 

 كما أستبدلت الخاتم  
 حبكت األكاذيب  

 غيرت عقله 
 مسكين أنت 

 ارب ظلك  فارغ تح
 تعادي صلبك 

 
 أنا  

 أنا الساكنة في الريح  
 ال جهات تحتويني  
 و ال سماء تكفيني 

 األرض فراشي 
 أختبئ 

 بين الشمس و ظله  
 مالبسي ألوان قوس قزح  

 غارقة بعطر زهرة  
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 أركض بين زوايا األرض  
 ألجد مكانًا لي  

 الطائرة  
 على جناحي فراشة  
 أسبح بنهر عفرين  

 أصنع أجنحتي  
 ألطير  

 أفتت الحزن بطرقاتي  
 وأصنع الفرح لغدي  

 أصنع الكلمات من صمتي  
Laila Murad 

 
 ليلى مراد 

 شاعرة سورية كردّية  
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ـٍب !  وقصائد أخرى  َيا َسع َد َقل 

       
ّيد 166 اعر المصري عبدالحافظ السَّ  . الشَّ

 
َن الـثَّـَوابِّ لِّـَتْنـَعـَمـا                       إنَّ  اإلَلـٰــَه  إَذا  اْبــتَـــالَك  فـإنَّـَمــا  ْي إَلْيَك مِّ  ُيـْهـدِّ
ـَيـًا                        أَوَمـا َعلِّـْمـَت بِّأنَّ َربَّـَك َيـْصـَطـفِّـْي   وُمـَسـلِّـَمـا؟!َعـْبَدًا َصـُبـْوَرًا َراضِّ

 َيـْغـلِّـْي َحـَشـاُه وُلـبُّـُه َكْي َيـْسـَلـَمـا                      َفالـتَّْبـُر قْد َجـاَز الـنَّـَفـائِّـَس باللَظٰى  
َقـًا  كِّْيَنـةِّ                         َسـلِّـْم إَلٰي الرَّْحـَمـٰنِّ أْمـَرَك َصـادِّ  ُسـلَّـَمـا واجـَعـْل َيـقِّـيَنـَك للسَّ
َك َقْد َنـَمـا                        الـلـٰـُه إْذ َيـْرَضـٰى ؛ َفـَذا ُكـلُّ الـَهـَنـا  ـْيـَم َعَلٰى َفـؤادِّ  َتْلَق الـنَّـعِّ
ْينِّـهِّ !  وأوٰى إَلٰى الرَّحَمـٰن َصدقًا واْحَتَمىٰ                        َيا َسْعَد َمْن َعاَش الَحـَيـاَة لِّدِّ

يَنَمـاَتن َك حِّ ـَعـاَدُة فِّي َفـؤادِّ  تـَحـَيـا لِّـَربَّـك َعـابِّــَدًا  ُمسَتْسـلِّـَمـا                           ُمـو السَّ
 

ـَيـا  َهـا َنـحـُن َيـا ُدن 
 

 إْيـَمـاَنـا وَشـعـَبـَنـا    الــبِّــالدَ   َيـكـُسـو                        الـلـٰـُه َيـْعـَلـُم : أنَّـَنـا َنـْرُجـْو الـُهــدٰى 
ـٍع لِّـَيـُسـوَدُهـمْ  ــَيـٌة                           َندُعـْو بِّـَقـلـبِّ َخـاشِّ  َنـاأَمــا   تَــُقــودُ   َســعــٌد ، وتَـنـمِّ
َصـاُل َسـبِّْيـُلـَنـا ـْم والوِّ ْي                          َنْسَعـٰى إلـْيـهِّ ـالَم ، وُحـبَّـَنـا ُنـْهــدِّ ـْرَفـاَنـا  الـسَّ  عِّ
ـٍح  مُ                          َنْسـَعـٰى بِّـَقـلـٍب َطـيِّّـٍب ُمـتَـَسـامِّ َئـاَم ، وَيـْهـدِّ  ـااألَضـَغـانَ   َيـْبـنِّـْي الوِّ

ـنِّـا  ـُم َغـْيـَظـَنـا إلَلـٰهِّ َصاَم وَنـغـرُِّس اإلْحَساَنـا                        َنـْعـُفـْو ، وَنـْكـظِّ  َنْطـوِّْي الخِّ
ـَهـا                          الـلـٰـُه َيـْعـَلـُم : أنَّ َســْعـَد ُقـُلــْوبِّـَنـا ـْيـمِّ ُكـمْ   فِّيْ   وَنـعِّ  تِّـحـَنـاَنـا   َسـْعـدِّ

ـُكـمْ  ـَدَقـا إَذا َهَجَم الـَبـالُء وَمـسَّ  والـوِّجـَداَنـا    الـَقـلــبَ  َيـُذوُب   َقــرحٌ                         صِّ
ـــَدايَ                          َيـا َقـْوَمـَنـا َتكُسو الـّسَعـاَدة َقـلـَبـَنـا َئـاُمـَنـا  ،  وهِّ  تَـْغـَشـاَنـا    ــٍة ،بِّـوِّ

ـْي واْشَهدِّيْ  ـْي                        َهـا َنحُن َيـا ُدْنَيـا َفُقْومِّ  َمــوالَنـا   َنـحـَيــا  بِّـُحـٍب  َنـْبـتَـغِّ
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بٌ   َكَفاَنـا َعَداٌء َكَفاَنا ُحُرو 
 

ــْيــُل  بِّـُدْنـَيــا  األَنــامْ                                 َحـــَراٌم  َحــَراٌم .. وَربِّــْي  َحـــَرامْ  َمـــاٌء  تَـسِّ  دِّ
ـْي ُيـَقــامْ  ــْيــٌر  ،  وَحـقٌّ  ُيـَضـامْ                                وُظـْلـٌم  ُهـَنـا َفـْوَق أْرضِّ  وَعــْدٌل أسِّ

 ** 
ـْي َسـتـْلـَقـىٰ  ــْيـَبـًا  وَقـذَفـًا وَحـْرَقـىٰ                               إَذا َمـا َنـَظــْرَت ألْرضِّ  َدَمـاَرًا  َرهِّ
 َشــَمــااًل َجـُنـْوَبـًا وَغــْرَبـًا وَشــْرَقـا                               وَكـيـَدًا َيـُسـوُق الَخــَراَب وأشـَقـىٰ 

 ** 
ـالمْ                              لِّــَمــاَذا  ُيـبِّـْيـُد  األَنــاُم  األَنــاْم ؟!  وُيـْهـَدٌم فِّْي األْرضِّ َصْرُح الـسَّ

َظـامْ                                وَيـْشـتَـدُّ  َكـْيـُد  الـُبـَغـاةِّ  الـلِّــَئــامْ  ـَبـاَل  الـعِّ ْيـُل  الـجِّ  وَمـْكـٌر  ُيـزِّ
 ** 

ـْي تَــَراَهـا ـْقــٍد أَكــوٍل َكـَســاَهـا                               إَذا َمـا  َنـَظــْرَت لـقِّــدسِّ  تَــُمــْوُج  بِّـحِّ
 َفَمـْن َذا َيـَهـبُّ وَيـْمـُحـْو أَسـاَهـا؟!                               وَمـْكــٍر  َيــُفــوُر  بِّـَكــيـٍد  َرَمــاَهـا

 ** 
َمـ َيــاءْ                               ـاءْ َفـَمـا َشــرََّع الـلَّـٰـُه َسـْفـَك الـدِّّ  وال َســْلــَب  ُحـــرِّيَّـــةِّ  األْبــرِّ

 َكـَفـاَنـا ُحـــُرْوٌب تَـُسـْوُق الـَفــَنــاءْ                             وال َحـثَّ َيـْوَمـّا َعـَلــٰى االعــتِّــَداءْ 
 ** 

 َدَعــاَنــا  لِّــَنـْحـَيـا  بِّـُحــبٍّ  ولِّـْيـنْ                              الـَقــوِّيِّّ  الـَمــتِّـْيـنْ َفـَشــْرُع اإلَلـٰـهِّ 
ــْيــنْ  ْيــٍم ، وَحــقٍّ  وَدْيــنْ                           ُنـَداوِّْى  َعــَداَء  األَنـامِّ  الـُمـهِّ ـْلــٍم  َقــوِّ  بِّـسِّ

 ** 
َئـاْم؟!َفـَمـْن  َذا  َيـ  وَعــْداًل  ُيـَشــيِّّــُد  َســعــَدا  ُيــَرامْ                          ُزفُّ  إَلـْيـَنـا  الـوِّ

نــتِّـقــامْ  ــْيـُع  األَنـامْ                              ويـْمـُحـْو  الـَعـــَداَوَة  واالِّ  لِّــَيـْحـَيـا  بِّـأْمــٍن  َجـمِّ
 ** 

ـْيـنْ رَِّسـاَلـُة ُمـوْ  ْيَسـٰى األمِّ ْيـمْ                           َسـٰى وعِّ  رَِّســاَلــُة  َطـٰـَه  الـنَّـبِّــيِّّ  الـَكـرِّ
ــْيــنْ  ْيــمْ                            رَِّسـاَلــُة ُحـبٍّ  إَلـٰى  الـَعـاَلــمِّ  تَــُقــْوُد  األَنــاَم  لِّـَعـْيـٍش  َقــوِّ

 ** 
ْيــنْ                           الـَعــْدلِّ َبـْيـَن األَنـامْ َفال َفـْرَق فِّيْ   وال َفـضــَل إالَّ  بِّــتَــقــَوٰى  ودِّ

َصـامْ  ْيـُلـْوا الخِّ ْيـُلـْوا الـَعـَداَء ، أزِّ ـْيـُشـْوا بِّـُحـبٍّ ، وَحــقٍّ ُمـبِّـْيـنْ                          أزِّ  وعِّ
 عبد الحافظ السيد 

   مصرشاعر من 
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 قصيدتان 

       
 . الشاعرة الفلسطينّية اليمنّية ميساء الّسعدي167

 
 وماذا بعُد؟! 

 
ْيُل الَقلَب َوْرَدا ْن ُلْقَيا ُتحِّ ْطَرها الَمْعُسوَل َشهداً                          َأمِّ  َوَتْنُثُر عِّ

بَّةِّ ُكلَّ َغالٍ  ا                           وُتْهدِّي لِّأْلَحِّ  َفُيصبَِّح َعْرُفُه بالُحبِّ ُودَّ
 ؟ َأَأْزهُِّر َبْعَد ُطولِّ الَبْينِّ ُسْعَدا                          َوَماَذا َبْعُد يا ُدنيا َغرامِّي
الَِّيْنبَِّض َخافِّقِّي َجْزرًا ومَ                           وُأْثمُِّر بِّالَحبِّّيبِّ إَِّذا َأَتانِّي  دَّ

  وماذا بعُد؟
  *** 

 موالي جاُءوا طارقين لبابِّكْ                        كاللـؤلؤ المنثور بين رحـابِّكْ 
 ربَّاُه فاجعلهم َشـَذا أحبابِّكْ                         قد جاء مذنبهم َحيِّيًَّا مثقالً 

 جزيَل ثوابِّكْ زِّْد ياكريم لهم                     هاهم على ميقات َحجٍّ أحرموا
َناَنَك َخوَف َسوطِّ َعذابِّكْ                        واقَبْل ضعيفًا أشعثًا متذلِّاَلً   يرجو جِّ
 تسعى لنيل الخير في محرابِّكْ                       هذي زرافات الحجيج تهزنا

  *** 
 وجودِّكْ  أواه َكْم أّني بدونَك فارٌغ                         والروُح ال تقوى بدونِّ 

َمّن القلَب ذلَك موَجٌع                   أرجوَك أْن ترعاُه دوَن صدودِّكْ   ال َتْصدِّ
 

 عديميساء السَّ 
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 أحببتك وانتهى األمر.. 
 فال أنت حافظت على ذلك الحب، 

 وال أنا أعجبني خذالنك!!
  *** 

 من أين تخرج كل تلك الكلمات؟!  يقولون لي:
 فأقول لهم :"إنها من وحي قلمي!.. كاذبة أنا!  

 فهي من نزف قلبي! 
  *** 

 .. سنبقى أطفاال في مدرسة الحياة..  مهما كبرنا
 !جارب أبداً ولن تفطمنا التّ 

  *** 
 ..  يا أنتَ 

 لتشعل فتيل الحب في قلبي؟!   هل جئتَ 
  إذا خذ عود الكبريت هذا من يدي!

  *** 
 ُحّبَك َنْقٌش َسَبئِّيٌّ  

 على جدرانِّ قلبي..  
 لْم يكتشفه أحٌد بعد! 

  *** 
 من كل تلك الجروح واآلالم،    غمِّ وعلى الرَّ 

 مازلت أرفرف كفراشة .
  *** 

 نعم هناك برٌد في الخارج.. 
 المهم أال يصل إلى قلوبنا فتتجمد ، 

 وال تنبض بالحياة !!
 اجعلوها تنبض بالمحبة، باإلخوة، بالعطاء وبالسالم. 

 عندها سيغمرها دفء من نوٍع آخر!!
 

عدي   ميساء السَّ
 شاعرة وكاتبة فلسطينّية / يمنّية  
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 وغجرية الّنوى   سوق الحنينقصيدتان: 

         
ورّية مالك العوام . 168  الّشاعرة الس 

 
 وصحوُة قلٍب .. همسُة جنونٍ 

 عمرٍ غفلُة  
 سوُق حنينٍ 

 ومزاٌد في أزقةِّ ذاَك الشارعِّ 
 طويُت لغتي العاريةَ 

 حالمي ... Hقتلُت أجنَة 
 وبريشةِّ انثى واسعُة العينينِّ 

 جميلُة المحيا 
 ذكيٌة .. ارتدْت ثوَب الغباءِّ 

 حلمْت حلَم نهارٍ 
 زرعْت بسمًة على ثغرها ....

 تطفُئ وهَج لهيبها .. و قطرااااااَت دمعٍ 
 ابوابِّ اوردتها غصّة على 

 تحيُط بصوتها المخنوَق ....
 زغردْت للصمتِّ وهللْت 

 هزْت عرَش الطيبةِّ 
 خبأْت قلبها بجيوبِّ األكفانِّ 

 وبلغةِّ الفقراءِّ  
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 نسجْت ستائَر النسيانِّ 
 بلغةِّ الفقراءِّ عقالً 

 ووعوَد المساءِّ   حاديَث الصباحِّ أغمرْت 
 وفتيَل الشمعِّ   مراسَم الفرحِّ  شحذْت 

  حاديثِّ شواَك االأمضغْت 
 لتضيَء عتمَة اآلهِّ  ابتلعتها

 لتزهَر على ضفافِّ قصائدها 
 بيلسانًا ... و... جورياً 

 لتحيَك على شراشفِّ اسرّتها 
 عصافيَر لهفةٍ 
 ..  عناقيَد عنبٍ 

 تثمُل اجزاؤها  من خمرةِّ رائحتها ....
 وتبني عرَش زنوبيا  لتقطَف تفاحَة آدمَ 

 لتزرَع حنطةً 
 تطعُم الجائَع منها 

 وقطراَت ندى   رحيَق نحلٍ 
 فراشٌة تعشُق النورَ 
 هي تحرُق اجنحتها 

 تسافُر وتعوُد محملًة بالحنينِّ 
 لملمْت صدى الوجعِّ 
ها   رتبْت فوضى حواسِّ

 توضأْت بابتسامٍة و غصةٍ 
 لتصحو على وسادةٍ  ثملْت 

 ُكتَب عليها 
 بأرخصِّ األثمانِّ  بعُت قلبي

 والذكريات  وعلى بقايا الزمنِّ 
 تبقى من القادماْت  ما أكملُ 

 
٢٠٢٢/  ١٠/  ١٨ 

 مالك نواف العوام 
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 غجرية النوى 
 

 برٌد يعصُف بنوافذِّ القلبِّ 
 يضيُع لذَة الفرحِّ 

 حالمي خوفًا منهُ أترتجُف 
 اسطورٌة هو 

 يبعُث بالعينِّ الدهشةَ 
 كبَر عمري بأحضانِّ االلمِّ 

 بطعمِّ العلقمِّ   كابرُت حتى التالشي
 ماءٍ  قطرةُ 

 جائعةٌ عطشى .... 
 ثمُر لؤلؤٍة للناظرِّ 

 شهُي المذاقِّ 
 حلو الطعمِّ 

 ذاَك اليتيُم المقهورُ 
 المهزوُم التائهُ  الذليُل العليلُ 

 ذاَك الصغيُر الكبيرُ 
 حمل ثقيل  ..حمٌل ثقيٌل 

 يقوُد للجنةِّ بال حسابٌ 
 لن يهرمَ 

 لن يشيَب ...
 وراياُت العزةِّ  لهيُب النصرِّ 
 وغنائُم حربٍ 
 ....ترمُد األنيَن 

 معجونٌة تلَك الجبالِّ بدمعي 
 جذوُر السنديانِّ 

 مرأٍة من نورٍ اوشهقُة  بريُق البدرِّ 
 تبقى من أجزائي  تحيي ما

 قديسٌة في محرابِّ الوجعِّ 
 استثنائيُة في زمنِّ الحربِّ 
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 متمردٌة على الخمولِّ والكسلِّ 
 مالذ طيبتي عشوائيةِّ تسكنني

 رفقًا بي 
 غدوُت هشةً 

 ملطخٌة من غبارِّ العمرِّ 
 يُط جرحي النازفَ خأ

 يحِّ أوصُد ابوابي في وجهِّ الرِّ 
 السالُم فيروٌس أصابني 

 نا من عشقُت نهاياتِّ الحروبِّ أو 
 مأواي وحيدٌ 

 قويٌة عظيمةٌ  ذكرياُت االمسِّ 
 يسكنها األرق 

 لن تخذلني ذاكرتي
 وال عافيتي 

 حسناٌت تعيُد تكويَن قواي
 تشيُد أركاَن مملكتي 

 والعزةِّ  القهرِّ المعتُق بأظافرِّ  قصري ..
 يليُق بصبري 

 رقصٌة غجريٌة تحت المطر
 ساحرٌة هي 

 غزلت ثوبها وقرطها والخلخالَ 
 من صبرِّ إيماني والليالي الحالكاتِّ 

 
٢٠٢٢/ ٣٠/٨ 

 مالك نواف العوام 
 شاعرة من سوريا  
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 قصائد

       
وري تمَّام علي دكدك. 169  الّشاعر الس 

 
 فيسبقني   إلى   الَبرِّ   الرغيفُ                  رغيفٍ أخوُض البحَر بحثًا عْن 

 يسامرني  ،  ويصحبني   نزيفُ                    وأسري في ليالي البؤسِّ فرداً 
 الخريفُ     ويهزمني فيطفِّئني ،                 ُأفّتُح    ُبرعمًا   في   كل  يومٍ 
 فينكص خاويا  ،  إني  ضعيفُ                 وأنشر في رحاب الكون حظي 
 اللطيفُ  فتهبُط  رزقتِّي  ، َجلَّ                   وأعُرُج  في  سماءِّ  للاِّ  سعياً 

 
٦/٢٠٢٢/ ١٣ 

 تمام علي دكدك
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 وفي أهوالها هّيا تفّكر                         تدّبر إنها الدنيا تدّبر 
 وآخُر بالغضاضةِّ قد تعّكر                       فيوٌم ذو سروٍر ذو حبورِّ 
 وأّما البؤُس في يومي تسّمر                      فأما السعُد قد وّلى أفواًل 

 
 تّمام علي دكدك

 
 لقد  ملكَت  عقائدي ،عليَّ مهاًل              يا محرقًا بالسحر وجه قصائدي 
 وأخذَت روحي ، واستثرَت مواجدي            مهاًل  عليَّ ، لقْد سلبَت مشاعري 

 
 تمام علي دكدك

 شاعر من سوريا
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 وقصائد أخرى   دعك يا بني

        
رياني ألياس أفرام. 170 وري السِّّ  الّشاعر الس 

 
 دعك يا بني 

 
...                     رؤاك تنهل من األعالي...دع يا بنيَّ   من فوق و بما تحت الثريا ال تبالِّ

 التحف طيات السريرة في البال                            دع همك فكَّ شفرة الرمق الذي
 لتنّقَط حروف النّصِّ في الخالل                               لتترجَم ما تقدر من أسفارها

 المسرح بما الذها من سهل و تالل                             ن تضاريسك في لوحةتسفر ع
َن خصوصيتك بكل نبلها  النقطة تقزُِّم الجبال في حبال                        اسَع لتدوِّ

 لتتعمََّد قيمًا ،تقّيم للميزان االختالل                            دع الزمن يهب رقمه للمجاهيل
 تبعث الحياة في خشب األحوال                           بس الطقوس َنٕفَس األرماق وتل

 تمسي الثرى للفردوس مثال                            ترضع الجذور من نهد السمو
 يرعى الخروف الليث و الرئبال                            يتآخى الكّل في اإلنسان حتمًا 

 
 فرام/ هولنداالمهندس الياس أ
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 نحمُل ... ال نـَُحّمــُل...
 

  افترش التَّسامُح النفوَس...
 نــُْصلُب ...و ال نصلُب...
 هذا  إيمان ال طقوس... 
ماَح لالعنِّ نطلُب...  السَّ

 و لضميره أن يعود لينوس...
ماءِّ و حسب   نكنز في السَّ

 ال يصيُب كنَزنا دوٌد أو سوس...
 أّنى يخزنِّ المرُء  

 يكْن شرياُن وجودهُ 
 وعيًا يضمُّ فاعاًل القلْب 

 خيوطه كّل دمى مسرَحه 
 فكرًا تسوس...

 يهمُس كّل حرف من خطبة الجبل 
 األعداَء أن نحب 

 لنتسالَم و المعتدي 
 إبليٌس وجنوده 

 هالوا ضبابهم على مرآته 
 بتروا لساَن الفانوس...

 الكلُّ لنا أخوة ... 
 حياٍة و رمٍق ال نسب أخوُة 

 قناعٌة مزنها تنسكب 
 على هامة السرائر 
 تنثال تسامحًا ..

 يطلُق نفَس األعالي من الرموس 
 نتكامل  نكّمُل بعَضنا ... 

 فال كامل 
 تمارين حياةٍ ...  

 سحبها تجرجر بعضها إلى رؤانا
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 و إياها إليها تسحب  
 ال مجرَّد كلمات نقدسها  

 نمارسها  كمراٍن قدُّوس... 
 طريُقكِّ يا جلجلةُ 

 نثَر رمَق الرَّبِّ فينا 
 بتنوُّع ألوانِّ أسامينا 
 شرَب كأَس الردى 
 حسبما عنه كتب 

 من سوانا افتدى..؟؟؟ 
 رسَم للورى سبيَل الفردوس

 صليٌب امتدَّ جسراً 
 يهُب الثُّرّيا  بشراً 

 أشعلت العمر حطب
 ثملت ياإليمانِّ 
 بّثتِّه بالوجدان 

 النَّاموستسلَّحت بنعمٍة أكملتِّ 
 

 المهندس الياس أفرام/هولندا
 

 حينما..
 

  تحني الحسناُء الهامه...
هيْل..  يضجُّ الصَّ

 تثوُر الطبيعه...  
 حينما.. 

 تثني هَي القامه... 
 يبحُّ الهديْل..

 َتموُر الرَّبيعة...
 تلثُم الفرشاُة األلواَن...

لها أن تحبَل بهذه اآليه    تتوسَّ
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 تسألها:  
 هذي فينوس تشعُل للحسنِّ ضرامه  ..

 فتضُع لها الفنَّ بين األناملِّ وديعة..
فاهِّ كالم   تسلو على الشِّّ

 يحفُل بكل تفاصيل القيامه..!!!! 
 اعتنَق النُّْبَل... 

  :  و أعلَن فيكِّ
 عيا عن الوصفِّ حبري في هذي الوقيعه...

 الجمال ... معارُك 
 يسرُّ فيها الفصيُح صيامه 

 يترهبُن ...
 يلبَس األصباَغ  

اكِّ -يلوُذ   إلى تفعيله   -بتواضعِّ النسَّ
 انتشْت بهواكِّ ...
 فوقعْت صريعه... 

طَر أن ينطقها   يجبر السَّ
 يجبُر أثالمه...
 فتمسي منبرًا  

 يسكُب للحسنِّ زالاًل من ينابيعه...
 أنامل تسري فيها  تضاريسك 
 يأخذ اإلبداع منها عالمه...

 ترتمي الغزالن عند أقدامك صريعه...
 تنقب في آثار أخمصك 

 يئر زمزم؟ 
 ال و ألف ألف ألف ال 

 السمو عّتق راحه 
 تحت سنابك خيلك 

 تحت طيفك أعذب مدامه 
 

 المهندس الياس أفرام/ هولندا
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 الحب في زمن باربي 
 

 فراشتي المدللة باربي 
 سلبْت منِّّي مدادي

 ماذا تروُم أيضًا أن تسبي؟ 
 كل كلمٍة تستلُّ سيَفها 

ريرةِّ:   ترفعُه في وجهِّ السَّ
 لها ذريتي و نسلي إليها َنَسبي

واةُ أن تفيها   تجهُد الدُّ
 و لو شلوًا يسيرًا..
 هباٌء يذهب َتَعبي 

 سحركِّ ال تدّونه حروفٌ 
 أجمُل نحتها يقول: 

 أنا صنٌم يا صاح... و حجٌر َعَصبي 
 ينسخك ؟  كيف للمداد أن

 كيف للجج أن تبثك كما أنت في قلبي؟ 
 ماراثوٌن شطيٌر  

 ال ال يمكْن لمشتقِّّ حرفٍ 
 أن يكوَن له َصبي  

 آياُتك نبا فيها اإللهامُ 
 من أخمصِّ الوحي و اللحن  

 إلى سفر نبي 
 معجز أن ُيْعَجنَ 

 من اللحن طحينًا ،
 و الحبُر مدرٌك... 

 نعم ليس بغبي 
 تتجلى روُحك فيَّ 

 فراشًا مدلاًل يرتُِّّل: تلبُس 
 يا ربي 

 تسمو آهاتي إلى األعالي 
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 تغرُف نوتاتِّها من سدوري  
 ومن دهشتي و عجبي 

 غلبت المعري فيك أبا العالءِّ 
 و خضَع أبو تمام 

كِّ المتنبي  و ركَع لمعبدِّ قريضِّ
.. تبعث األلفباَء في  روُحكِّ

اكي...  أشالئي تنبُِّه ُنسَّ
...  لتترهبنكِّ

 لتعبدك كـــنبي  
 ... يرفو الحروَف في سحرٌ 

 شعٍر و يسأُل الطَـّويَـَّة: 
 أال اكتبي..! 

 فراٌش مدلٌل... 
 فراٌش أميٌري  ُيشاغب 

 كل مفرداتي ال تغطي له 
 بوصًة من  الكعبِّ 

...  أخمصكِّ
 حيثما لثمَ  

 يترُك عّبادًا له من جماهيري و شعبي 
 

23 -05-2022 
 المهندس الياس أفرام

 هولندا شاعر سوري سرياني مقيم في 
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 قصيدتان: ال تحزن، وخريف 

       
ورّية مادلين الطّنوس. 171  الّشاعرة الس 

 
 ماذا لو

ماذا لو خّبأُت بعضًا من هذا الحر الشديد أليام الشتاء الباردة  فقد أستطيع أن أخفف من وهجه و أذيته 
 وأكافح صقيع الشتاء القادم. 

ماذا لو إقتنع أولئك الذين يقتنون األحجار النادرة والقطع األثرية ويدفعون ثمنها مئات اآلالف من الدوالرات 
جياع هذا العالم فالبد أن ثروتهم في اإلنسانية وعمل الخير ستصبح  أكبر  بأن يتبرعوا بأموالهم من أجل  

 رصيدًا وأبقى...  و ستشرق الشمس على  ابتساماٍت جميلة ألطفاٍل كانوا جياعًا... 
ماذا لو صار الّنهر حكيمًا وبدل أن يفيض بمالديه جارفًا النبات والحيوان أو يسكب ماءه في البحر هباًء.... 

 ر به إلى البوادي لتصبح خضراء جميلة تهدي ثمارها لألحياء...ماذا لو سا
وماذا لو جمعَت ثمن  دخانك كل يوم وأهديته ألسرٍة محتاجة آخر الشهر فقد تمنع عنك المرض والبالء 

 وتنقذ عائلة كاملة من جوٍع وفاقة... 
 ماذا لو صنعنا بعض العدل والتوازن في هذا العالم 

 الشمس و قوارب يتقاذفها بحر الحياة..  فكلنا ذرات غبار تحت وجه
 هل نستطيع ؟  

 فلنحاول ربما نستطيع....
  *** 

حين كنُت فراشًة ملّونة كنت أزهو وأطير أمامكم وكّلي يقين أنكم تبتسمون لي محّبًة وإعجابًا ولكن حين  
ن بألوانكم الباهتة  كي أمر عليكم كما أمر على الحجارة وأتلوّ   أطلقتم سهامكم المسمومة صوبي تحّولت لضبٍّ 

 حتى التدركون وجودي ... 
 .مجرد هذيان وقد وربما ولم ال أصبح جرادة تطال حقولكم الخضراء ...

  *** 
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 يا أيها الصمت المقدس فصيحًا أنت في زمن الجعجعة ... 
 ليتقدس اسمك في زمن القهر والصبر 

 في زمن األبيض واألسود 
 البقاء الجرداء وفي دروب الرحيل العطشى وفي وديان 

 ..  ليتقدس اسمك
  *** 

 تعالوا نزرع دروب الوصال 
 . وردًا يعّرش على شرفات المحبة

  *** 
 إنه الشوق المتدفق بين أوصالي يأخذني إليك حمامًة بيضاء وطفلًة خائفًة بال أحنحة

الف بيادر الحكايا أرفع صوتي  ارغ كقبرة  همسًة همسًة أرسل إليك حنيني وعلى دروب األمل أنتظر وبين 
 أضناها الفراق وأغّني نعم أغني للفرح الذي رحل معك لعله يمد لي يدًا من دفء ... 

هناك فوق شرفتك البعيدة يلوح ضوء أخضر كلما شاهدته صرت عصفورًة أهّجئ النغمات نبضة نبضة وأعد  
 تهديك ابتسامتي ...أشجار الصنوبر الواقفة مابيننا....ثم أعد النجوم نجمة نجمة وأشير إليها أن تنزل ل

 حنين حنين وقلبي يتكئ على ذكرى وأغنية وباقة ورد ....و كيفك إنت . 
  *** 

 هذي الّديار
 

 والغمُّ فوق صدورِّنا يرتاحُ                              هذي الديار مقابٌر ومراحُ 
 والفقر أضحى ماردًا يجتاحُ                          الحرب أفنْت للعيون ضياَءها 

 في قلبِّ قلبهِّ حطَّتِّ األتراحُ                            في كلِّّ بيٍت حسرٌة وفجيعةٌ 
 بين المآقي يختفي اإلصباحُ                         عند المفارقِّ يرتجيَك صغاُرنا 
 والعمر ثوٌب  قاتٌم  نّواحُ                          وعلى الّدروبِّ تناثرْت آهاتُنا

 يا ويَح قلبي ضاعتِّ األفراح                        الّشباُب وكالرمادِّ تناثرواضاع 
هِّ   والكون نام  وماتنام  جراحُ                            والحرُّ  يأكل خبَزُه بدموعِّ

 فالبحر هاج و ماجت األرواح                      والحوت يمضُغ والّسفين فريسةٌ 
 

 مادلين الطَّن وس
 شاعرة من سوريا 
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 وقصائد أخرى  فوضى الحياة

         
ورّية ماجدة زيتون 172 اعرة الس   . الشَّ

 
 روح الزئبق أنا.. 

 
 أنتمي ألولئك الذين يتغّيرون طوال الوقت..  

 أولئك الذين يستحيل قولبة أرواحهم أو وصفها بكلمات بعينها..   
 أولئك الذين ال يعنيهم االستقرار بقدر ما يأسرهم البحث المستمّر.. 

 أولئك الذين يؤمنون بتجّدد الطاقة.. ال بفنائها.. 
 مع كّل فكرة ومع كلِّّ نَفس ومع كّل ضّخة دم في األوصال..  

 جديدًا ويتبّنون فكرًا جديدًا ..  ألولئك الذين يصيرون شخصاً 
 مع كل فيلم ومع كّل كتاب ومع كّل أغنية..  

 ألولئك الذين ال يؤمنون بالحدود فهي قيود...  
 بل كّل اإليمان باآلفاق المفتوحة على كّل مجهول..  

 الممدودة إلى الال مكان والال زمان.. 
 بعد.. أؤمن أّن بداخلي عوالم ال حصر لها.. لم أدركها 
 وقدرات لم أنّقب عنها وأكتشف ماهّيتها.. بعد..  

 أنتمي لألرواح المسافرة دومًا.. البوهيمّية السابحة في الحّب والحنين..  
 التي تُنبِّت حقول زنابق تموت وتحيا كّل يوم 

 
 ماجدة زيتون  
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 لم تك تلك التي ُركَِّلت
 

 بكّل ذاك البغض والغّل والنقمِّ.. 
 ..  عينكِّ فحسب.. في وجهكِّ
 المدهوش المقهور المتأّلمِّ..  

 كانت عيني.. وقلبي.. وروحي..
َس فوق هّمي..  وألَف همٍّ ُكدِّّ

 كانت ألمًا أشعل اآله وأوقدها.. 
 نارًا تسري في شراييني كما دّمي..

رت قدمًا نحوكِّ ُمّدت..   أال ُكسِّ
 ت إلى العدمِّ.. أال تّبت و سيقَ 

  ..  ما أقبح ركلته وما أوجع صراخكِّ
 وما أبشع وما أشنع الظلمِّ..  
 ..  ما غفت عيني تأّن أنينكِّ
 تتلّوى .. تتأّلب من األلمِّ..  

  ..  وأبت ذاكرتي إجهاَض صورتكِّ
 وأنتِّ تبكين وال تتكّلمي.. 

 كيَف؟  
 وصرختكِّ تلَك تخنقني..  

 وألمكِّ ذاك يا أّمي.. ألمي... 
 

 ٢٠٢٢يونيو   ١في  
 

 يضحك..
 

 فيمسك قلبي كّله..  
 يمسكه من كل الجهات .. 

 وفيه يسكُب..
 ضحكتين و شمسًا..  

 وكواكَب زمّرٍد وحياة..  
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 يضّمني..
 فأزهُر قرنفاًل وسوسنًا..
 وحقواًل من توليبات.. 

 ..  في عينيَّ
 ..  تحترق ماليين الشهبِّ
 تتألأل آالُف النجمات.. 

 يقّبلني..  
 فيغدو قفُر الروحِّ ربيعًا.. 

 تتسابق إليه.. أسراُب فراشات..  
 في وجهي..

 يزرُع مِّسكًا وعنبرًا.. 
 وعطرًا .. فأصير جّنات.. 

 
 ٢٠٢٢مايو   ٢في  

 
 وما انتصاراتنا في هذا العمر الُمخيف؟   

 
 عمر الُمخيف؟   وما انتصاراتنا في هذا ال

 ما لم تكن.. بضَع لحظاٍت مسروقًة من فرح.. 
 مخطوفة من ضحكةِّ القَدر.. 

 كجائٍع ُمنهٍك يسرق مباغتًة رغيف..  
 يرنو إليه بعيوٍن متخمة.. 

 بالتعبِّ واأللم والقهر.. 
 تلك اللحظات الضائعة الهاربة.. 

 الخاطفة الخفيفة كطيف..
 البعيدة القريبة المرغوبة كحبيٍب قد َهَجر..  

 كغائٍب عزيٍز يحّل في قفرنا ضيف.. 
 فاتنا قطاره ورحل..  

ر..   ومازلنا في المحطةِّ بعناٍد ننتظِّ
 نصارُع اليأَس والضَجر.. 
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 ومازال ُمنَتَظر..  
 تلك اللحظات.. 

 الجميلة.. الثقيلة.. المستحيلة.. 
   الواهنة .. الواهية كسراب صيف..

 كأّننا عطُش صحراٍء وكأّنها انتعاش مطر..  
 نشقى.. نسعى.. نجهد.. بحثًا عنها..
 نحارُب بقلوبنا وهي تحارب بسيف.. 

 نتعّثر .. ُنهَزم من أجلها.. 
 وهي ببالدٍة .. تنتصر..    

 نطاردها كصّياٍد أوهنته طريدة.. 
 يخشى أن تصير جيف..  

 وهي منه تفّر بين واٍد وُمنحَدر.. 
 ت نجتّثها من جوف الحياة..  لحظا

 بأياٍد ترتجُف.. بأمٍل ضعيف..
 رغمًا عنها ننالها.. نتشّبث بها..

 ومن أيادينا فجأًة تضمحّل وتندثر.. 
 

 ٢٠٢٢يناير  ٤في  
 ماجدة زيتون  

ويد  شاعرة من سوريا مقيمة في الس 
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 انكفاء
 

         
عودي 193  الهنيديصالح . الّشاعر الس 

 
 انكفاء

 
 وأسـرفْت فـي معاني الُبعد واجترأْت                         يـا مـْن بأقصى خوافي روحي اّتكأْت 

 كــانـت مـعـّذبـتي لـلـتـوِّ قـــد بــدأْت                               وكــّلــمـا رمــتُــهـا تــنـهـي شـقـاوتـهـا
 

 فـألـتـقيها مـــع اإلشــراقِّ قــد نـَكـأْت                           ى مـهلٍ أضـّمـد الـجرَح فـي لـيلي عـل
 فــي دربـهـا فــإذا جــّد الـوصاُل نـأْت                               أنــيــُخ راحــلــَة األشـــواقِّ مـبـتـهًجا

 
 ونـاُرهـا فـي حـنايا الـقلب مـا هـدأْت                           مـنـُذ ابـتـسامتِّها األولـى عـلى شـغفٍ 
 وإن أردُت ارتــواء الـخـافقِّ انـطـفأْت                            تـنـيُر إظــالَم روحــي حـيـن أذكـرهـا

 
 مـن َطرفها وعلى جرحِّ الَجوى نشأْت                           نـشأُت فـي حـبِّّها ُمـْذ أشـعلْت كـبدي

 عـلى الـفؤاد ويبقى القلُب حيث رأْت                            بـــأّن األمــانـي بـعـُض ثـورتـهاتـــرى 
 

 وروُحـها فـي َعـمى األلـوانِّ ما فتَئْت                              مــا زلــُت أرســُم أشـواقـي بـريـشتِّها
ها نـهـًما  أرى مـشـاعـَرها عــن قـلـبي انـكـفأْت                             مـهـمـا أمــيـُل إلــى إحـسـاسِّ
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 لـكـنـها أحـجـمـْت عـنـها ومــا قــرأْت                              كـتـبُت أحـرفـها بـالـحبِّ فــي كـبـدي
 تـألْت وقـلـُبـها غـيـمـٌة مــن وّدهــا امـ                        صحراُء عمرَى عطشى حيثما اتَّسعْت 

 
 تـسّربْت فـي أقاصي القلبِّ واختبأْت                            يـا عـذبَة الـشوقِّ نـيراُن الـهوى شعلٌ 

 مـألى من البؤسِّ واألشجاُن ما برئْت                                ذوقـــي مـــرارَة أحــزانـي فـأوردتـي
 

 فـتـبصري لـغَة األشـواقِّ قـد صـدئْت                             أخـشى بـأن تـلِّجي قـاموَس أمـنيتي
 

 صالح الهنيدي
 ة السعوديّ شاعر من 
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 ومقاطع شعرّية  لي فيك ُسمَّاق البدايات..

          
 الّشاعرة الجزائرّية األردنّية خيرة بلقصير . 174

 
 لي فيك ُسمَّاق البدايات..

 
 يدُّس كالطفل رأسه في حضن الغياب..مهيٌض َنفسي إذ 

 ال ملجأ االَّك.. 
 سمعُت "فيروز" تقول.. 

 "تع َت نتخّبَى من درب األعمار" ...
 وها إنَّا نختبأ لتنتشلني كالهزيمة من فاه األسد.. 

 ولترفع عّني أرض الردة 
باح الباكر إذ يرفعون معاولهم  ياح َعتَّالين الصَّ مس..وهتافا كما صِّ  للشَّ

 "تَع َت نتخّبَى من درب األعمار"..
 نافرين َحنينا إذ إُتخذ غدرا..

 حاملين وِّزر العاشق المكُفول بجدار..
فأ المؤجل عقيق الّشتاء والَوله يشرح الّسمع كّلما َدّب َحفيُف خطوك في المنام..   هذا أنَت الدِّّ

 "تَع َت نتخّبَى من درب األعمار" ..
 سنينها.. سنونوة تشرب 

 أو زنوبيا ترمي بعقدها للفلوات.. 
 ما يبقيك أيها الُعمر خالصة عطر ينشر غموضه..  

 ُمهل انتظار..  
 حتى نختبأ طواعية.. 
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غف سنين عددا..  وق تفضح موتنا كلما شهَد شاهٌد من رجفاتها ومكث الشَّ  لكن عظام الشَّ
 "تَع َت نتخّبَى من درب األعمار"..

وح الُمحاصرة   َهسيسا..تلك الرُّ
 لن تهدأ وهي تلفظك تيهَك..

 ُسماق البدايات..

 ُسماق الّنهايات..
 "ولي نادى الناس ت يكبروا 

 راح ونسي ينادينا.. " 
 

 خيرة بلقصير  
 

 فقدُت اللَّمعة التي كانت تضيئ عتمة أعيني.. 
 

 فقدُت أسوة الّضحكة التي تغشى رافد الوجه..
باح..فقدُت متعة االصغاء ألغنيات   الّليل المتأخرة.. وطنين الّنحل في فيروزيات الصَّ

 فقدُت الّثقة في البياض ينجب غراب البين نعيق قلب..
 فقدُت لذة االنتظار..

 غيرُت قفَل الباب وضعت مكانه سلة بيض آيلة للسقوط..
 ومنقار خوف.. 

ُقها ذلك الوداع الجاهز دائما على غّرة  فقدُت رحابة األحالم وشساعة الكحل والكثير من صقيع األيادي   ُيَعشِّّ
 من االستأمان الباطل.. 

 فقدُت السالم الداخلي والّنوم كقطة وديعة على أهبة الوصيد..
ثم يبيدني ريشة تلتهمها    فقدُت متسعا من الفرص أمنحها لقاتل متعمد ُيهرُق إصيص الحبق ذاك في الروح..

 زوبعة من الفِّراق.. 
 كرامة لكن لم افقد قط 

 البقاء؛ سنديانة يسقيها للا كل صباح.. 
 هسيسا وكبرياء كما البرزخ..

 
 خيرة بلقصير 
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 ال يكفيني هذا الوقت..
 

 ال يكفيني هذا الوقت.. 
 كأنه زالل أبدي يهبُط مطمئنا  بالرتابة..

 ال يكفيني مقُت الوقت..
ب ل ابتسامتي وال يسقط مني أوج الصَّ  اح من بدايته.. أحتاج لنصف الدَّهر كي أُعدِّّ

 نصف ذخيرة الوقت تكفى ألقتَل نفسي على َمهل.. 
 ونصف ضجيج العالم 

 ألخمد  به هذا الحريق المفتعل.. 
 الوقت الباذخ بالطعنات والوخز..

 ال يكفيني..
 أريد أن أرحل بأقل صوت ممكن..

 صوت قطرة النَّدى وهي تشكو بثَّها إلى للا 
 لتستيقظ الوردة من ُسباتها 

 مع انتحارا..نجمة تتل
 ال يكفيني هذا الوقت.. 

 حارسة األبدية..
وح..  فخاخ ُتطوى في الرُّ

 أريُد ساعة من فراغ 
فرجل..  وأرقا بطعم السَّ

 
 خيرة بلقصير 

 
 مقاطع شعرّية 

 
 حزينٌة بما يكفي كنسر عجوز 

 ينتف ريَشه في األعالي,, 
 حزينٌة حزنا فاحشا وشريرا كفزاعة الطيور في حقل مضجر

 أقبض على زّر الّريح, وأعلقني على مشجب الموت َمنابِّت الزَّنبق وحدي 
 حزينٌة كالّتعب المنقوع في شراب االرتطام 
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 والّسماط,, 
 يا غواية الّدمع 

 ال رغبَة في التَّالشي واالنقشاع كغيمة تُنفِّق تأجُّجي في البلوغ و ورباط الَخيل 
 ناضجة في الرِّقاب,, حزينٌة كاألزل يطحُنه األزل ويطفُح َنحيبي أحابيل 

 حزينة كنقوش في باب األبد, 
هان في الوردة الواشية  أدخله لِّماما وقنوت الدِّّ

 حزينٌة كالَمْنفى أصطفُق في الُغيوب والُغبار وجبة الوحدة.
 *** 

 برصاصة ناعمة ..
 طائشة من شرفة البدايات.. 
 ترديني قتيلة..  
 ا أتشظى مثل َوالَّدة تفرك لزْيُدون العشق نعناع  
 بين كفيها في المنام.  
ل الستار ولم تنته مسرحية   "الوزير العاشق"  ُأسدِّ
 سأمسُك الرصاصة من لسانها حتى ال يصمت الحب...  
 وأعيد مشهد الموت باحترافية النهوض صباحا   

 بثقب في القلب..
  *** 

 تغير قلبي إذا لم يعد بوسعه شساعة هذا المحب.. 
 اليقين..في آخر ظهور له على 

 سحب من جيده رغبة في التوقف.. 
 نثر الشغف فوق قمة الالمباالة.. 

 ثم جلس وحيدا خالي الوفاض محتفال بعزلته 
 ال شيء يضاهي هذا األلم البارع 

 أيها العالم الشارد في قرب التالشي..
 وسكوت الوهم.

 ال شيء أيها العالم.
 

 خيرة بلقصير  
    شاعرة جزائرّية أردنّية 
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 للشاعرة غادة البدوي قصائد 

         
ورّية غادة البدوي 175  . الّشاعرة الس 

 
 إليها

 
تْ   قلبي  على مرَّ

 يحي راست ّجاهارت
 الّنسيمِّ  نم أرقُّ  تٌ وص

 حي و ت بالعذبِّ   وبسمةٌ 
 شاردتانِّ  عينانِّ 

 سارحتانِّ 
 الفسيحِّ  نِّ والک في
 العينِّ  ابتسامَ  ىو أه

 ريفها  يمسحُ 
 وحِّ رالج نزَّ 

 اً د وع ويشعُّ 
 روحي ...  حو بالب اً د واع

 دعوة النعتاق الّروح 
 

 غادة البدوي 
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 ومن عيني َتراَك .. والتراكا                  أغار عليك من نبضات قلبي 
 أخاف لظاه يورثني  الهالكا                   ومن شوق تغلغل في كياني

   *** 
 أين نهرب من القدر 

 وكل الدروب موصلة إليه؟ 
 هد ورغم قساوة المش

 كانت أمواج البحر أرحم بهم 
 من أمواج الحياة. 

  *** 
؟   َمن 

. 
 للتُّعَساءْ  صالةٌ في البدءِّ 

 حزَن الّروحِّ  تِّّلُ فأر
 وأدعو 

 الّضائعُ  الفرحُ  يأتي هلْ 
 حٍ صبا ذاتَ 
 مساء؟  ذاتَ 

 اءِّ رللّشع اوردً   يمنحُ  نمَ 
 ؟ مْ يَّااأل نع   بينَ رالمغت

 المصلوبينَ  للغرباء ْفًئادِّ  يمنحُ  نم
 نِّ األوطا  على

 اء رللفق اً زخب ويمنحُ 
 .. أصحو غفوأ

 ماًل أ أرسمُ 
 ُحلًما  أمسحُ 

 اً رنه الخيبةِّ ُمرَّ  بُ رأش
 األشالء ةَ رثائ أتبعثرُ 

 
 غادة البدوي  

 شاعرة من سوريا 
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 قصائد

         
ورّية كاملة عزام. 176  الّشاعرة الس 

 
 خيميائية تقرأ الزمن   
  

 في وجه القمر 
 في سكون ليل يعج بأبراج خرافية الحضور

 كعرافة أزلية 
 تكتب على جدران الوقت 

 رموزها السرية  
 بأصابع من ألم  ونبض  

 تخترق جدران المعرفة
 بكل ما يجعل نبض الزمن عندها  

 بكل ثوانيه يدور  
 تسافر على أجنحة الفراشات والطيور

 تعبر كل الجسور   
 الثغور تتسلل عبر 

 تشتف من الفجر رشفاته األولى 
 تبلل جفونها بعطر ندى   

 الصنوبر والبّخور 
 تتأرجح بين ضفتي واقع مزدحم  

 يتحرك بكل ادواته من حولها 
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 وضفة أخرى..
 عبرت اليها بأحالم تناديها.. 

 تهدهد ضجيج الليل  
 تلقي نجومه في مآقيها     

 ترافق الوقت .. 
 وكأن األرض ..

 يها ! فرت من ثوان
 

27/7 /2022 
 كاملة عزام

 
 اليك أيتها السويداء .. 

 
 لماذا ؟
 وماذا؟

 وإلى أين ؟ 
 يا من كنت على مدى األيام نسرا  

 ال يهوى سوى التحليق في األعالي  
 وخالل حرب الغدر والخيانة طيلة أكثر من عشر سنوات 

 لمن اويت ؟  منكنت المأوى والمالذ اٱل
 ..  ناٱل

 هنت ؟  كيف
 لألشباح وخفافيش الظالم انقلبت  ومدينة

 أنت يا من كنت تهوين األعالي ؟!  يا
 سهلك في جبلك وهوائك  في
 ما زلت  بكرا
 تفاحك وعنبك نبيذك المعتق ..هال اذكرت ؟ ومن

 ال يحلو إال والريان منك  والسهر
 األرقى   عنوانك

 كل بقاع األرض  في
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 حقائب السفر   رفيق
 كل جلسات السمر  وانيس

 ومعه   به
 وكنت السيدة أنت   إال

 الينا   عودي
 اليك  عودي
 احقادهم   ادفني

 احضانهم   غادري 
 القلب والعقل ..أنت   فأنت 
 يهون القلب في عقل ..من تبعوه  فهل

 من أحببت. ؟!  وقلب 
 

 كاملة عزّام 
 

 مقاطع شعرية  
 

    صديقي القمر ...
 افتقدك  

 في ليالي كانون الباردة   
 وكنت في ليلي شهرياري الحضور  

 تحلو فيك شهرزاد 
 تحكي آالف الحكايا  
 تروي أسرار الصبايا 

 تختصر سحر الحضور 
  *** 

 ليس الرقص حكرا على لحظات الفرح ..
 !! "الطير يرقص مذبوحا من األلمـ "ف

 أزلي اخترعته الطبيعة   الرقص "عرف"
 مكوناتها..بكل 

 ارقصوا وأنتم أيها البشر:
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 اطلقوا ألرواحكم العنان برفقة أجسادكم  
 تمردوا على االلم وراقصوه بالحب 

  *** 
 قيل للورد لماذا تتفتح بتشرين وتعاني من غدراته ؟ 

 فقال الورد : تشرين خميرة األرض 
 رياحه تحمل بذور الخصب  

 وتذروها لتدور أعراس البذور 
 العطشى التي رقدت طويال 
 بانتظار لحظة من يحملها  

 حيث الحبيب مع آلهة الخصب 
 تزف عرائس األرض بصمت 

 إال من ازيز الريح محتفال  
 وانا الوردة شاهدة !

 بقدوم مواسم فرح جديدة
  *** 

 
 كاملة عزّام

 شاعرة من سوريا  
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 شعرّية مقاطع 

         
 عائشة جرو . الّشاعرة المغربّية 177

 
 مقاطع شعرّية  

 
 ال طريق تؤدي الى الوطن 

 اليه   \اذا اردت ان تسير فيه
 اعبر المجاري  

 حيث الحياة بكامل تفاصيلها 
 تتوالد دون ان تكترث بأدنى خطو 

* ** 
 سأخرج  إلى الطريق أخبرها :

 المسير وحدها أن عليها أن تدخل وتتوقف عن 
 قد تنهك ونحن لم نمش بعد  

 و ال نملك لها ما يكفي  من المشاهد 
  *** 

 كيف نعرف 
 إن كانت حكيمة هذي الرياح،

 ال تخبئ وراء ظهرها نصل هذيان؟ 
 شمعتنا الوحيدة  تكتفي بااليماء،

 و كأنها غير معنية...
  *** 
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 تلك الشمس المعتدة بنفسها 
 النائية في العروق 

 المنمنمة تلك التفاصيل 
 تصير سعادة بحجم صفصافة

 ال ترى على الشفتين 
 نسرقها من بين الشقوق 

 تندلق على الخد   
 تنفرد األخاديد 

 تمسد أورام الروح  
 تذوب تنفرج 

 براقة 
 ترتسم تلمع في العيون 
 توهج مرايا الصباح،  

 تلك األسماك التي تقفز من القلب 
 األعماق. ابتسامة :قي ٱإلى المحيا وتسبح في الم

  *** 
 ال تطرق ابوابهم مطوال،

 لن تفتح لك شجرة متفحمة 
 أضرموا الخواء في غابات قلوبهم  

 فال تعد ثانية إلى قرع السؤال،
 هم ليسوا هنا لم يقطنوا قط بيت الحب، 
 فال تدق 
 ال تطرق  
 ال تقرع ... 

 ما باتوا  قط ليلة في القلب 
 إنهم خارج الروح.

  *** 
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 أتورد أآلن،لم/ لمن  
 أنا شجرة اللوز، 

 تمد ظاللها وضوءها 
 على الذكرى البعيدة!؟ 

  *** 
 كما يرتدي يم زرقته؛ 

 لبسني بأريحية ا
 كما تلبس قميصك البحري المرتجف،

 براحة مطلقة  
 كما تضع ساعتك الفضية المرصعة حول معصمك. 

 كما تتمسك  كل صباح بمحفظة دروس تالمذتك 
 لبسني براحة تامة،   ا

 ة عنقك  فأحيط به أطوقه، كربط
 وأبقى أقرب إليك من حبل الوريد!

  *** 
 أنني َأْزرك إن خارت قواك، .. تيقن 

 ذراعي التي أينعت على كتفك 
 عندما  تداهمك عاصفة بكاء، 
 تقطف لك  ألف كم و كف...

  *** 
 ال خوف على الطريق 

 من صقيع الخريف الرمادي 
 فقد ادخر من أزهار تنورتي الُمَشجَّرة 

 ما يكفي لحياكة معطف مضيء
  *** 

 عاصفا هب الخريف، 
 فستانها المشجر  
 لم يسقط منه غصن واحد، 

 وال حتى ورقة مائلة. 
  *** 
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 من صرة صدرها، 
 حفنة لوز  أهدتني،

 عجوز القرية المنسية 
 فيما كانت أصابعي تتحسس 

  حزن سنوات حصيرها المنطفئ.
  *** 

 كلما مررت تحت سماء
 نحتنا  اسمينا سرا على نجومها 

 رفرفت فراشات 
 ظننتها احترقت 

 وترمدت منذ عهد بائد!
 *** 

 العمر؛ تلك الندوب العتيقة المرعبة باألمس  
 .  سكزهر اٱل نالملتئمة اٱل  

 *** 
 القاع  إلى وإن جرك قلبك حتى

 جاثيا على ركبتيه   مستعطفا
 واقفة منتصرة وانتصبي جدفي
 موج هدار. فوق 

 *** 
 ينحت اسمه وشما عن ظهر قلب لم

 جلطة  كان
 حسن حظك او سوئه لن تتذكريه أبدا.  من

 *** 
 الحاضرة  بمِّلء الروح  أنت 
 الوقت مِّلء
 وقت. لبضع تكتفي بحب  لن
 

 عــــــائــــشــــة جـــــــرو
 شاعرة وكاتبة من المغرب 
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وح   متاهة الر 

         
وري الكردي 178 اعر الس   أكرم محمَّد . الشَّ

 
وح   متاهة الر 

 
 وجهك المعكوس 

 في شظايا حلمي      
 يعربد األسى  

 على ناصية الذكريات      
 يخطف القلم والمستقبل 

   األمل و التاريخ
 من جديد يخيم ظالم 

 
 الموت واألساطير

 يسرق بقايا النوافذ واألبواب 
   وينشر الخوف والرعب 

 في مملكة الخراب      
 

 وفان العظيم آه أيها الطّ 
   امددنا بجرار الخمر

 وماء الحياة    
 لى بقايا  إ لتعود النشوة

 حطام مدينتي      
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   واشالء شعبي المبعثرة
 وفي الفراغ  في األثير     

 البركان في دمي 
 وعشقك األبدي  

 في العروق  يسري 
   ويلبس القمر

 جوم ويسامر مع النّ 
   يلوفي سموات اللَّ 

  الغمام يرقد فوق خدِّّ 
 رش المدىويع

  يسافر بعيداً 
   في مدارات الكواكب 

 حيث اليقين والخلود      
 

 أكرم محّمد 
 شاعر سوري كردي 
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 وقصائد أخرى   سّيدتي القصيدة
 

         
اعر العراقي عبدهللا نوري 179  . الشَّ

 
 دتي القصيدة سيّ 
 
 لست أنا الذي يفكر 
 بموعد قداسها 
 أو لحظة مخاضها   

 لست أنا الذي أطرق أنفاسها 
 أو أركض وراء جمالها 

 وجهها  الخرافي يراقبني  
 اخرج من صلصالها كالماء 

 ترتعش في حضني 
 كأرنبة يتيمة   

 مثل سنونوة برية 
 ال تستريح 

 قلقة كفراشة ملونة  
 وقت جنونها في الربيع 

 لست أنا الذي يأجج سريرها 
 لحافها عروقها   
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 بدغدغة  من شفتي  
 كلما ألمس حدقاتها 

 الموغلة في الذاكرة  
 يفتح الفضاء أمام رطوبتي  

 تغمز حرفي بمصحاتها  
 يبطشني فحيح نارها 

 اتسلل كلص جائع إلى فردوسها 
 اكتبها......فتكتبني 
 إضاءة على مراياها 

 تبصم بشفاهها على فداحتي 
 وتمضي بأناقتها 

 القصيدة غريب ان تمزقني
 وانا أصمت مندهشا 

 ترمي لذتها بانهمار لذيذ 
 وتمضي   

 تضيف غيما يثرثر بالمطر 
 تركض عارية في فضاء الفجر

 تطارد وقتي باألحتجاج 
 وأصابعي تنصت  

 قمة عطرها.... وتطير..... تطير 
 تطير.... حمامة.. نافذة.. مصباحا.. 

 طابورا من الكاهنات 
 تطلق مصابيحها  في النتوءات 

 ثالوثا من القناديل و العصف 
 تصعد بالغرقى  
 فصح القواميس  

 طفلة تتسكع بين تجاعيدي
 تسردني أمام مسرح  

 يلعق جدرانه من الصمت 
 ترسل لعيني  
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 حديقة ورود 
 وعصافير تتسلق أناقتي  

 ونهرا يلق بوحشته على صدري  
 ومزاميرا تتحدى شعوذة الوقت 

 وة تشهق بالنش
 أنيقة كالقمر كالرعشات  

 تلقي بصوتها 
 في كل األتجاهات  

 واذهب أنا خيطا في النهر 
 

 نوري عبدهللا 
 بغديدا

 
 مقدسون كالعصافير  

 
      لم يبق شيء 

 من مزاميرك القديمة
 قد  خطفك الضوء 

 في رحلة صيد طويلة 
 كل شهاداتك في التكوين 

 أصبحت بحر 
 موحش باألسماك  

 برؤوسهم هم ينقرون 
 بمحطة مهجورة 
 لم يعد يكتبون 

 ما ترسمه العصافير 
 على األشجار 
 صمتا يلملمون 

 خلفياتهم المتناثرة 
 في كيس متهريء
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 او حوضيات 
 خائفة من شوارعها  

 هم ميتون 
 وعناوينهم...... يتيمة  

 وامخاخهم يضربها الجوع 
 بوصايا سجود مشبوهة مشغولين

 يجرون قمصانهم 
 لمواعيد خاسرة  

 حب بسبوسات العيد ا وألني
 ال أفكر برجرجاتهم الناهقة 

 مثل إلكترونيات عاطلة يصفرون 
 استبدل طغيانهم 

 بفرشاة أسنان 
 امر على دخان أنوفهم 

 إلى مقاعد للعجائز قد تحولت 
 وحشرات ثملة تلعق بلحاياهم 

 في ضحكة القلب  خالدون نحن
 ومقدسون 

 تحوم حولنا العصافير   
 وصباحاتنا  قصائد 
 األقواس للعابرين في رحلة

 
 عبدهللا نوري الياس 
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 وجهها أرض مصغرة
 

 هذا النهار
 شاحب مثل منديل 

 في مزبلة  
 مثل حديدة وسط النار  

 مزاجك ال يرتقي إلى قبلة 
 يحتاج ألنسيابية  هادئة   

 يد تغربل 
 ذنوبك من األفواه  

 حزنك بحاجة الى تدليك 
 تحت شمس خريفية  

 معطفك القديم  
 يثير حواسي  

 مازال فمك يلتقط 
 العصافير

 وقت هجوع العواصف
 والتسلقات  

 جسدك غابة 
 من األرانب 

 حين تستأنف رقصتها 
 على شفاه ساخنة 
 تطرد كل الحيل

 على جبهات صدري  
 ثمة كثافة في التحليق 

 روح ملتاعة  
 كحبات الرمان والدارسين  

 عطش في تسكع النور  
 على ركبتيك  

 إفراط في تدفق عناوين 



968 
 

 مجنونة   
 كنافورة وسط  حديقة  
 مليئة باألحراش  

 سعادة تضرب العالم 
 بمؤخرتها  

 قصائد تمحو كوابيس 
 أحالمك 

 أصابع تثقب أكواخها
 على خرائط ناعسة 

 وسط موسيقى ذابلة   
 بالورود  

 بأنزالقات فرح وشموع 
 ونوافذ بحجم أناملك  
 انزياحات في تأثيث 

 محطات للحنين والدهشة   
 أنفاس تعج 

 بكريات الدم الحمراء  
 قمر يعكس ضوءه فحسب 

 صباح يرسم على خدود الشمس
 قصة اشورية  

 مالمح ألساطير ضاربة 
 في البحر

 ووجهها يشبه ارض مصغرة 
 تحيط به قوارب من عسل 

 ومياه من ذهب وفضة 
 

 الياسنوري عبدهللا 
 شاعر وكاتب عراقي 
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 وقصائد أخرى  مون َيتألَّ 

           
 يقظان الحسينيالعراقي الّشاعر . 180

 
 مقاطع شعرّية 

 
 هل َثّمَة ليٍل لم َيخذلَك  

 َأيُّها الصباح؟ 
 لم َيُخنكَ 

 لم َيتخّللُه َوهنٌ 
 في المسير اليَك 

 هل َثّمَة ليٍل  
 إنبرى في انكساراتهِّ 

 ُمكّبًا عليكَ 
   َأيُّها الصباح؟

  *** 
 واقفًة تناُم الخيول  

 َتسمُع طرَق الحوافرِّ والصهيل     
 تركُض في المعارك ِّ 
 ترى ضوَء الشروقِّ 
 يهبُط في الغروب 
 في وضحِّ الجفون 

 *** 
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 ُيقّشروَن أوجاَعَهم 
 لِّحاًء لِّحاءً 

 َيكتشُف اللُُّب لوَن السماء  
 َينسُج أسراَرهم  

   ادمةُهم والَسنابُل ؛ حقوٌل ق
  *** 

 َيهتّزون مثل أوتارٍ 
 توجزُهم    

 ينزفون مثل جنودٍ 
  ال تعوُد بهم َحرْب 

  *** 
 وعندما ترادفت رؤاكَ 

 مع الصباح  
 أيقنُت أنَّ لنا براعماً 

 وأغنيات ذابالت 
  *** 

 وعندما أدركني الخريف  
 أدركُت أّننا أعواد عوسجٍ 

 تّيبست من الحنين 
 كانت تهرُب و تهربُ 

   الريحِّ والحفيفمخافَة 
  *** 

راُح َخيلَِّك    جِّ
ها        تحت ُسروجِّ

 ال الريُح تدري 
 وال ومُض الحوافرِّ 

 َيعتلي َليال 
 

 يقظان الحسيني 
 شاعر من العراق مقيم في كندا  
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 وقصائد أخرى أنا أول ما عشقتك 
 

         
 مدي عبدالباسط الصَّ . الّشاعر اليمني 181

 
 أنا أول ما عشقتك  

 
 و كلما بدت الظالل جميلة 

 يظهر القلب أناقته ويتساقط مطرا 
 وتنبت األرض  يروي عطش الزمان

 بالزيتون والرمان 
 

 أنا ال أكتب في جدران الجب قصائدي 
 وال أكتب أحبك وعين القلب ترتجف 

 أنا أرسم باألحجار 
 وظل وظالل ة كلمات لها وزن

 ومرصعة باأللوان  
 كتاباتي مشاعر إنسان  

 خالصة حب أشبه برحيق األزهار  
 

 أنا أول ما عشقتك يا امرأة  
 إلى ليل عيونك  اشتقت كثيرا 

 وعندما طول الليل و طول  
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 فتحت من قلبي كل باب  
 وأويت إلى جبل شمسان 

 ولما استوى القلب   
 كسرت األمواج 

 وتركت البحر في هيجان   
 

 قلت أحبك مجدنا كلما 
 تظهر ألوان الحب بشرايين عينيك   

 مانو اإلبتسامة تمأل كل أوراق الرّ 
 

 عبدالباسط الصمدي 
 

 غالية 
 

 وكلما أنبتت أرض 
 ببعيدة    ىليست من األقص 

 أشجار الزيتون الفرح يزور القلب 
 و يذكرني بحب في ربيع العمر

 
 كنت أمام الهندسة بالمعال 
 أركض بقلب ينبض بشدة 

 وخطوطه تختفي وتعود 
 وهي كانت في جولة الشيخ إسحاق 

 تمشي بقلبها حبه حبه 
 والحب يجري بقلبي و وريده

 لما ضحكت عينيها   
 أسرت انتباه القلب 

 أشبه بألوان الزهر  وأضافت للفرح ألوان
 

 أردنية غازلت نبضي  
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 وأخذتني من فرح إلى فرح 
 عينها جنون الحب 

 لمسافات إلى القلب واختصار ا
 عرفت قلبها من بعيد 

 من أناقته وطالقة وجهه وصفاء خطوطه 
 سهامها لما ابتدت   

 مذهلة كالغيم امطرت 
 واطربت قارة الحب 

 في صدري و حشاشة القلب 
 

 في أخر ظهوراتها  
 لمحتها عين القلب في الشيخ عثمان 

 أهديتها من عمري  
 عمر من سنين  

 طريق السالمة   وتمنيت لها
  ةولقلبها ألف سالم 
 

 راحت إلى بعيد 
 والصمت تدخل بعناد 

 ضاع الكالم ليال   
 واأليام كانت تجري  

 أشبه بجري دموع القلب 
 

 غالية أنت يا فرح وجنوني 
 تعب المشوار 

 والقلب اشتاق إلى خطواتك 
 التي كانت خطوات ومسافة الحب 

 صارت بغيابك أطول موال
 

 عبدالباسط الصمدي  
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 بئر شفشاون  

 
 متى يا تطوان لحظة الفرح 

 شفشاون يخرج من جبك الفرح  متى يا
 متى يا بئر شفشاون نلف الدنيا بالفرح 

 
 المك يا ريان هي األلم آ

 ودقات قلبك أسمعها  
 تكلم من بئر شفشاون  

 قلب كل إنسان 
 تمضي الدقائق أيام 

 والساعات تمضي سنين 
 يوم يوم و يوم ويوم و 
 مضت كأنها عمر 

 كله دمع و قهر  والقلب يقضي الليل
 و لقد بكى دمعا  

 إلى آخر األنفاس من أول العد 
 

 اللهم يا من تطمئن القلوب بذكرك 
 أن تحفظ بحفظك  

 ريان في بئر شفشاون 
 نسألك يا ربنا الواحد الصمد 

 من جب شفشاون   بأن تخرج ريان
 و تضمه أمه أحضان وأحضان 

 ن القلوب بذكرك  تطمئ  اللهم يا من
 رده إلى أمه لكي تقر عينها 

 كل إنسان   و تدمع بالفرح أعين
 

 عبدالباسط الصمدي 
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 احتفل بالحب

 
 أنا العاشق الذي لو سلك دربا

 يقترب منه درب أخر 
 احتفل بالحب في كل لحظة 

 وأحلق  بمدى عال  
 بقلب يخفق بشدة وكمثل 

 الجاذبية األرضية يجذب  
 

 أحبها من زمان 
 وعاد خطوط القلب 

 ما جرت بحبها 
 وحتى من قبل ما تكلمني 

 من بعيد دقات قلبها
 التي وسعت بربيعها  رأيتها في قرطبة

 الحب حين من الدهر
 وامتد ربيعها زمانا طويال 

 إلى أن قالوا الليل جاء
 كانت تبتسم على خجل 
 و كان قلبها الذي أحبه 

 يقترب من مجال الحب  
 في صدري أكثر فأكثر 

 
 خضت ألجل قلبها  و لقد 

 كل بحر صعب مرساه 
 ألف مرة و مرة ةحتى تزلجت خيول القلب

 برذاذ عطر ورود  
 قط مثلها األعين  لم ترَ  
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 عبدالباسط الصمدي 
 حب و سالم

 
 أنا الشاعر الذي أعلن الحب 

 و احتفل بالفرح في أفضل مكانه 
 على مر العصور التي توالت 

 و أنا أصب الحب صبا 
 الخرسانة تحت الماء كصب 

 و طائر الحب من صدري يسافر
 أنا ال أحمل هما للطرقات 

 حتى لو على سطح في الفراغ 
 سأمشي في المحبة مشواري 

 قلبي كمثل شمس منتصف الليل
 يضيء و يشرق و حنايا القلب بستان 

 كتاباتي تتألق في األماكن كلها
 هي الحب بكل المعاني  وتتباهى بكل فخر
 ها واأللسن تتغنى ب

 أشبه برحيق األزهار ةوكلماتي خالصة حب
 تسابق الليل بعطرها 

 و تزعج الصمت بأنفاس الشعر 
 كتبتها من مشاعر مختلفا ألوانها  

 تحمل في طيها حب و سالم 
 و ال تحمل الصد و الهجران 

 مجدنا عندما نمضي إلى البحر
 نسلك أقصر الطرق و نمضي بسالم 

 و بدقات القلب ندق طبول الحب 
 

 عبدالباسط الصمدي 
 شاعر من اليمن 
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 ُصــوٌر ريفـيَــّةٌ 
 

         
وري 182  نيورفوزي الشَّ . الّشاعر الس 

 
ــاًل بال مطـَــــرِّ   يا أهــ 

 
َجـــرِّ يا   أْحــالمَ   يا                      بـالـدُّررِّ     َيَتسـاَقــطُ   باْلمطـَــــرِّ  يا أهـْـــاًل   اْلَبــَشــــرِّ   أفـْراحَ  الشَّ

ـــرْي واْنَسـكِّـبْي يا موَجـاتِّ  ُحـبِّ   اْنَهمِّ َنـــبِّ                      السُّ  ليظلَّ شَذى اْلَقَصـبِّ ليظلَّ شَذى اْلعِّ
ُهــبِّ ُمـرِّيْ   الذََّهـــبِّ   يا َغْيمـاتِّ  ُشــبِّ ُمـرِّْي فوَق اْلعُ                      َفوَق اْلُهُضبِّ   ُمـرِّْي َفوَق السُّ

َجـرِّ  اْلَغَنـــــمِّ   أْنتِّ نِّـَداءُ  ــمِّ     والشَّ  َواْلَيـمــــمِّ    واْلَغـابــةِّ   اْلقَِّمـــمِّ   أَمانِّيْ   َأْنتِّ                      اْلمـُْزَدحِّ
 األَزلِّ  طـــوَل   َظـلِّيْ  َظـلِّْي فوَق اْلَجـبــلِّ                      يا َغْيـماُت األَمـــلِّ ال تْمـضْي فْي َعَجـلِّ 

 
نيور  فوزي الشَّ
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ر  َناءِّ النَّه   مِّن  َأب 
 

 َأْنَجَبَك النَّْهُر بَِّغْيرِّ ُنَعاسٍ 
وحِّ   َأْو َصْمٍت للرُّ

ْنَبق ال َتْتَعُب مِّْن أُْغنَِّيةِّ اْلَجَرَيانِّ   َكَما الزَّ
ْدَت َعَلى األُْفقِّ َكَما  وء َتَمرَّ  الضُّ

ْدَت بَِّثوبِّ اْلَماءِّ   َتَفرَّ
َيةٍ  َتعلَّْمتَ  ْوكِّ َعَلى َأنَُّه مِّْن َعائِّلٍة ُمْؤذِّ  بِّأالَّ َتْنُظَر للشَّ

دِّّ   َأْو َتْجَرَحُه بِّالصَّ
 ال َتْنَسى  َوَكاْلَعادةِّ 

 َمْن َيْتُرُك َوْرَدًا فْي اْلَقْلبِّ 
 َأْيَقْظَت األْلَحانَ َلَقْد 

 َوَأْفَسْدَت الظُّْلَمَة بِّاْلُحبِّ 
ْن َكَرزٍ   َفَأْنَت بِّاَلٌد مِّ

 َناَياٌت ُمَتَفانِّيةٌ 
ُج ُعْشَبًا للرَّْقصِّ   َوُغُيوٌم َتْنسِّ

ْنَطةِّ   َوَأْجنَِّحٌة للنَّْبعِّ َولْلحِّ
 َأْنَجَبَك النَّْهُر َكَما َتْرَغبُ 

َهاتٍ  ْن َغْيرِّ جِّ  مِّ
َن اْلُبْرعُ   ُكْنَت َزفِّْيَر اْلُفلِّّ  مِّ َومِّ

ْمسِّ َطَواَل اْلُعْمرِّ   َحَمْلَت َخاَلَيا الشَّ
ْيدُ   إَِّذا َلْم َتْأتِّ  لَِّهَذا ال َيْأتِّْي اْلعِّ

 َوال َيَتبيَُّن َخْيٌط مِّْن آَخرَ 
 أْو َتْنَهُض للدُّرَّاقِّ ُحُقولْ 

 
نيور   فوزي الشَّ

 شاعر سوري 
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 وقصائد أخرى  في يوم المعلم

       
 الّشاعر األردني غازي المهر . 183

 
 ال ينقضي منك الرجا ما أنبلك                         معلمي أنت البهاء والفلك

 وشعلة لمن إلى العال سلك                     يا غاية الفخار في كّل الدنى 
 سبيله مهما زماننا حلك                   يا هيبة في عين من كان الوفا

 فإّنما التبجيل دوما كان لك                         ر خالصا معلميلك الوقا
 ترقى بنا إلى العال ما أجودك                        فكم بنا تبني منارة المنى 
 في بّره نلوذ من نار الضنك                         فإّنه درب النجاة لم نزل

   ودائما عقولنا تحيا معك                  يا فجرنا فيك الرؤى كم تزدهي
  *** 
 البركة 

 
 دوما فينا نترّصُدهُ                            ما زال العهد نجّدُدهُ 

 قد طاب الفجُر وموعُدهُ                        نمضي والنور لنا هدفٌ 
 نرجو اإلبكاَر فنشهُدهُ                        نأبى الُظُلمات ونهجُرها

 قد لّذ السعّي ومقصُدهُ                       الصحوِّ نجالسهابركات 
 فيها خيٌر ال نجَحُدهُ                           َنَفحات للاِّ لنا عبقٌ 

 كم ٌتحي القلَب وتسعُدهُ                         َنَسماٌت البْشرِّ تعانُقنا
  تحصُدهُ دأٌب وفالحٌ                         ما هانت نفٌس ديدُنها
 من ينعى النوَم ويبعُدهُ                         بركات العمرِّ سيبلُغها
 في بحرِّ نهاٍر يرفُدهُ                        َوَسعت في الدنيا هّمُتهُ 
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 حقيقة 
 

 وكبَح لهيب جماحي                        يريدوَن كتَم صهيلي 
    بشّتى المدى والّنواحِّ                      يريدوَن طمَس وجودي 
 ووأَد انبالجِّ صباحي                     يريدوَن حجَب شموسي 

بالي   وسْحَق فسيحِّ بِّطاحي                         يريدوَن دّك جِّ
 وفتَق عميقِّ جِّراحي                      يريدوَن إزهاَق روحي 

؟                          فهل يجهلوَن بأّني  طليُق الرؤى والسراحِّ
 قضوا َعَلنا باجتياحي                     أنا الحّق في ظّل قوٍم 

 بقّصِّ رؤوس جناحي                           َوُهْم للوالةِّ أباحوا
 أعّدوا صنوف السالحِّ                          لصّد بليغ كالمي
؟                         أما يعرفون بأّني   بهيُّ السنا والوشاحِّ

 بعذبِّ وصفوِّ قراحي                   أخوُض زحام غموٍض 
 بعزمي وبطشِّ رماحي                    وأّني على العهدِّ باٍق 
 ولسُت عقيَم الرياحِّ                     فلسُت الخذوَل لحقٍّ 

 
 غازي المهر

 
 أيلول 

 
 فلهيبُه يدعو إلى طمس الندى                          الصدىأيلول هّيا فارتحل واطو 

 في صيفِّنا الممتّد مع نار الردى                          فلتمضِّ فاألرواح أعياها اللظى
 في حّر أياٍم وقد طاف المدى                               أجسادنا قد هّدها إذ أوغلت 

 لِّتهّب أنسام الندى كي نبردا                         فمتى يحيُن المنتهى من نارها؟
 في ذيلِّ أيلول الندى لن يزهدا                         غيث الكريمِّ عطاؤُه ال ينقضي
 فالعهُد منَك وفاؤُه ما أفسدا                           إّنا على شوٍق وفيك المرتجى 

 تشرينها كان المنى والمنجدا                              ألطْف بنا يا رّبنا في شتوةٍ 
 

 غازي المهر
 شاعر من األردن 
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 سبائك وقصائد أخرى 

         
ورية ليلى أحمد184 اعرة والكاتبة الس   . الشَّ

 
 سبائك

 
 لى جهنم إ هاقد غادرنا المطهر

 كراهبة لم يتقبل الكهنة نذرها 
 فوهبوها للطرقات 

 وقف المعري ضاحكا 
 شامتا  

 أنتم من الجنة أين -)
 لقد كنا فيها.... -
 لعلكم أكثرتم الطهي فامتدت النار اليكم( -

 كل يبحث عن سبيكة يكمن فيها 
 الى عام التحرر 

 أين سبيكتي؟ -
 ويدخل المطهر   يصرخ طفل

 المصهر ومن ثم 
 للريح ألوان

 ريح تحمل العطر 
 ريح توري النار 

 وللرماد ريح تحمله الى العيون 
 بريق ما وتعمى عن  فتغفل
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 الحديد" "وانزلنا
 يخضورا 

 دما
 فلزا

 ولم نكن نحن من سقى الفوالذ 
 

10/10/2020 
 ليلى احمد

 
 اآلن 

 
 هناك امرأة ال تنتظر رجال 

 تنام ملء عين الحياة  
 نافذتها بال ستائر  

 إذا نفذ عطرها 
 راحت تجوب السفوح  
 بحثا عن أوراق الغار 

 تكلل بها وجه الشمس  
 هناك رجل  

 ال يأبه لفساتينها المغرية  
 تعنيه القصائد   وال

 كل همه  
 زراعة الزهور قرب النبع  

 الصطياد الفراشات  
 هنا كمان ملقى  ..  وهنا  

 وبوح ريشة   ينتظر أصابع 
 .. باألمس  صار اآلن 
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 الربيع قد يأتي مرتين  
 

 ربيعنا تشرين وما آل إليه 
 مسبوكة  قالئدي من تبره

 نور القمر وقلبي يغمره  
 والحب ... 

 الحب غيمة جذلى  
 تنتظر الريح  

 يا للريح مشغولة بالمطر  
 معطر  الكف  يا

 ويا مآل النظر  
 في دروب عرفت سرنا  يا ظالل الزيتون 

 وأحاديث السمر حفظت صوت خطواتنا
 جد بوعد في ربيع 

 خريف   وأفي شتاء 
 فلعل الصيف أمسى في ضجر

 
 ليلى أحمد

 
 في الضيعة   مقمرةأن تحظى  بليلة 

 يعني أن تغتسل بالنور وتمضي مسحورا إلى البراري 
 أن تحدق في وجه البدر  

 وتنسى أنك تستند الى األرض 
 حبيس البياض  يعني أنك أصبحت كفراش الحرير

 بين النور والحرير   ما
 تتناسل الفضة أثوابا ساحرة البريق 

 يا خليل النبع ستخطفك جنيات الماء
 ء تلبسك ثوب الخفا
 تذهب بك بعيدا 

 ألق شرانقك في األكمة   
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 وامض الى الغياب 
 غدا يرسل الليل آخر قناديله 
 زهرات برية في شغف الربيع 

 يا خلي القلب  
 وحبيب  مازلت أناشد الفجر بعض عطر

 
 ليلى أحمد

 
 ضفاف 

 
 في مهب الريح 

 صحائف لم تلمسها أصابعك 
 في مهب النسيان  

 كل سطر لم يحتفل بأريج بقايا انفاسك  
 فغدا كوتر مسه الشوق وضج حنينا إلى ريشة 

 في مهب الموج صدى أغنية حزينة  
 تباغت قلب الذاكرة بحثا عن حقيقة اللون  

 خطوات بال ايقاع   في مهب الهجرة
 تجرجر اجسادنا إلى رمال متحركة في مهب التصحر 

 روح تفيض في كأس المنى سدى
 ما زال الصوان يحفظ أبجدية الوميض االول 

 يتجلى في طور 
 على الحد الفاصل بين نزيف قلم وبياض صحيفة   

 فهال رممت ثقوب ذاك القصب 
 لئال تذوي الزهور .؟ 

 ال تتثاقل واعزف 
 

 حمدأ ليلى
 سوريا  من وكاتبة شاعرة
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َترُ  يٍّ َال َهَوى  َدف  َسجِّ ٍق َبَنف   عش 

         
 الّشاعرة المصرّية نجالء علي حسن. 185

 
يٍّ َال َهَوى  َسجِّ ٍق َبَنف  ش  َتُرعِّ  َدف 

 
 ُكلُّ َاْلَحَكاَيا اَل ُتثِّيُر ُأُنوَثتِّي 

 َواَل َاْلَمَراَيا َاْلَعارَِّياتُ 
ْن َالتََّدثُّرِّ بِّاْلَخَجلِّ   مِّ

قُ  َمْنطِّ  َوْحَدُه َالالَّ
 ُيَعانُِّق َأْزَهاَر َاْلَبَنْفَسجِّ 
ُر َغْيَمَة َأْسئَِّلةٍ   َوُيْمطِّ
يدِّ   َعَلى َعَتَباتِّ َاْلَقصِّ
لَّةِّ   َيْروِّي ُحُروَف َاْلعِّ

ْن َدْمعِّ َاْلُمقِّلِّّ   بَِّمَطٍر مِّ
 َواْلَفَراَشاتِّ َتاَهْت 

 فِّي ُحُقولِّ َاأْلُْمنَِّياتِّ 
َقْتَها  َنابِّلِّ َمزَّ  َالسَّ
 َصَفَعاُت َالرَِّياحِّ 

ْمتِّ َناَياٍت ُتَعْربِّدُ   َالصَّ
يَّةِّ فِّي   َاْلُحُروفِّ َاأْلَْبَجدِّ

 َتْغرُِّس َأنَّاتَِّها 
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مِّ َاْلُمَغيَّبِّ ،  فِّي َرحِّ
َبْت   َثمََّة ُنوٌن َتعِّ

َسةٍ  يحِّ لُِّعُيوٍن َناعِّ ْن َالتَّْلوِّ  مِّ
 َالنُّونِّ اَل َتْشَتعِّلُ 

 بَِّثْلجِّ َاأْلُْمنَِّياتِّ َاْلُمْجَهَضةِّ 
 َواَل َتَتَدثَُّر بِّاْلَخَواءِّ 

ُف بِّاْلعَ   َدمِّ َوَتَتَلحَّ
 َفَقْط ُتْزهِّرُ 

ْنَدَما ُيْصبُِّح َصْدُرَك َوَطن   عِّ
يلِّ  ُل َهَمَساُت َالرَّحِّ  َوُتَجادِّ

 َوَقَطَراتِّ َالنََّدى
 َوْحَدُه َزْهُر َاْلَبَنْفَسجِّ 

 َيْغَرُق بِّاْلَمَطرِّ 
ُر اِّْنقَِّشاَع َاْلَوَلهِّ   َيْنَتظِّ

 َوَتَقاُسمِّ َلَحَظاتِّ َاْلَوَجعِّ 
َفةِّ َوَخْيَباتِّ   َاأْلَْرصِّ

ْشقٍ   َعَلى َهامِّشِّ َدْفَترِّ عِّ
يٍّ َاْلَهَوى .   َبَنْفَسجِّ

 
 نجالء علي حسن

 
 هل  تقبُلني  الجئًة لصدرَِّك ؟

 
 في  زمنِّ  الحربِّ  أو  َاْلُحّب،

 يكوُن اللجوء  
 فهل  تقبُلني  الجئًة لصدرَك ؟

 قدمُت  أوراَق  اعتمادي  لسفيرِّ الهوى 
 محيطِّ عينيك   أوشكُت  على  الغرقِّ  في

 ألصَل لقلبكَ 
 ضاعت  الصور  القديمُة كلها
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 َجّفت  المعاني والُقبل 
 تحطمت  ُمُدن  الهوى  في بلدتي
 وَلم  يعد  إال  صدرَك  لي  أمال

 دمَر  األعداُء  بيتي،  واحتلوا بالدي
 طاردني  الحراُس واألشباحُ 

 وفررُت  من  الظلم  والبردِّ   
 إلى  دفء قلبك 

 حقيبة  سفٍر  َتْحَتّل المكانال  أحمُل  
 أحمُل  ُحبًّا  يمأُل  األفَق والزمان 

 ال  أحمُل  حجارة  بيتيَّ القديم 
 المعتق باألنينِّ 

 ولكن،  أحمل  شتلًة  من الياسمينِّ 
 وحفنًة من األملِّ والحنين 

 خبئتها  بصدري 
 بعيًدا  عن  أعينِّ الحراسِّ   

 ألزرعها  بحديقةِّ قلبك 
 الجئًة لصدرَك ؟فهل  تقبلني  

 معي  ذكرياتي  عن الهوى 
 وأغنيٌة  عن  مجد بالدنا 

 وعن  روعة الحب 
 فهل  ستنشدها معي؟ 

 بيدي  قبضةٌ 
 من  ألوانِّ  سماءِّ بالدي  

 خبئتها  تحت  حناءِّ يدي
 أللوان  بها  حياتي معك 

 فهل  تقبُلني  الجئًة لصدرَك ؟
 ال  أطلُب  الخبَز  أو الماء 

 اُء من أشياءأوحتى ماتريُد النس
 ولكن  فقط  أطلبُ 

 َاْلُحبَّ ودفء المشاعر   
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 ذابت  الروُح  من الحرمانِّ 
 وَذُبلت  شفاهي 

 فهل  سُتحييها  بمزيدِّ من القبلِّ   
 غابت  الدنيا  القديمة  كلها 

 وتمزقت  كل الصور  
 وَلم  يعد  عندي أمل 

 إال  أن  تقبلني 
 الجئًة لصدرك .   
 

 نجالء  علي حسن
 

 وماذا لو ؟؟؟؟ 
 

 ماذا لو !!! 
 تجسَد الحُب  فناًنا  

 ورسَم خارطًة للحبِّ  ؟  
 ُترى  ،، 

 أين سيرسمك   ؟؟ 
 هل داخَل القلبِّ 

 أم  سيرُسُم  قلبي ، داخلك 
 هل سيرُسُم  نبضي ؟؟ 

 أم يرسمَك نبضي  
 أيها القاطُن على  

 رفةِّ جناحِّ فراشتي الزرقاءُ 
 أيها العائم في حبر قلمي  

 وقَت اكتُب أشعاري 
 على نغماتِّ نايات المساء

 على شفا ضوءِّ الَسَحر
 وبداياُت الفجر 

 سبحان الذي أسرى بك في دمي 
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 لتصبَح على ُبعدِّ نبضٍة من قلبي
 السمع نبضَك كلما المسُت معصمي  

 يدُق القلُب حروَف اسمَك  
 نوٌن ، بعدها باٌء ، ٓاخرها ياٌء ، تسبقها ضاد  

 نعم انت نبضي 
 يامن أدمنتك كحبِّ الحياة  

 ما ذنب قلبي ان انتظر قلبك 
 كانتظار السجين للحرية والنجاة

 يا كل فرٍح مضى وآت  
 رتلُت حروف اسمَك بنبضي تراتيل  

 ونسجت من خيوط الدهشةِّ 
نا الجميل      ثوًبا لموعدِّ

 أنتظر شروق عينيك بعمري 
 ليزهر وُيشفى قلبيَّ العليل .  
 

 نجالء علي حسن
 

     جفت زمزُم العشقِّ ِّ 
 

 ياسيدي ، 
 لم السؤاُل عن صدودي

 بعد غيبتك ؟  
 عن هجٍر قلبي لقلبَك  

 وهجري دنيتك ؟   
 تأتي وترحُل مثَل طفٍل عابٍث  

 ثم ترجُع نادًما   
   ذنَب إثمِّ محبتكْ ترجوني اغفرَ 

 قم توضأ ثم أعلِّن توبتْك 
 وبكعبةِّ  العشقِّ المقدسِّ سيدي ،

 ُطف  حاًجا  ُمعَتمِّْر  
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 وأبدأ األشواَط وأبدأ واستمْر  
 ثم انسني  !!! 

 على طريقِّ الهجرِّ دوًما   ُدلني  
 انتحرت االحالُم في شفتي  

 ماتت حروفي ، 
 تبعَثرت لغُة  الكالمُ 

 و أصبَح  
 اصبح القلُب  المتيُم  في هواَك 

 مفتٌت حطاُم    
 جفت زمزُم العشقِّ سيدي 

 وانتحَر الحمامُ 
 تاهت بوصلُة العشقِّ مني  

 وتساوت األياُم    
 لم اعد اعرف مبدأ االشواط  

 او كيف الختامُ 
 لم اعد اعرف حًقا  

 هل انا  ، بموسم الحربِّ 
 أو موسَم الُحبِّ 

 أو موسمِّي سالُم  !!  
 وشراُع  باخرتي انطوى 

 تنازعته  يد الهوى  
 أَسَلمتُه إلى النوى   
 تحطمت فراشتي   

 بشواطىءِّ الهجرِّ األليمِّ   
 زرعُت رايَة  استسالمي  
 و بكيُت مثلَك  سيدي  

 لضياعِّ أحالمي .
 

 سننجالء علي ح
 شاعرة من مصر  
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 قصائد

        
وري حسام نعمانالّشاعر . 186  الس 

 
 القمح 

 
 صوت األرض 

 رائحة امرأة في الربيع 
 نهدها في الشمس 

 النمش على وجه القصيدة 
 والقمح أيامنا السبعة  

 في كل سنبلة ..أحبك  
 في كل سنبلة ...أطير 
 فكرة أولى في كل سنبلة وجدت 

 إله.. كلما فسرتها كان جوهرها
 *** 
 الليل

 
 اإليماء وحّي يمارس لعبة 

 شك في إنفعال الوقت 
 قبائل الذكرى وشكل الضوء في المنفى 
 يقول العاشق الليل شعر حبيبتي األسود 
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 وجهها حين أرسمه بنجمة  
 فضية التكوين   والليل أن أبني ....قصوراً 

 أسميها القمر 
 والليل أن يعجز لساني 
 فأقول للفجر ...أحبك 

 *** 
 الموسيقى 

 
 يقول الطفل 

 رمل المعاني هي اللعب في 
 خبز الكون وقطعة الحلوى الثمينة 

 صوت أمي من بعيد 
 وتنهيدة الرجل الفقير

 هي امرأة تغرق في السواد 
 على قبر أنجبته الحرب   تبكي ..

 حزننا الدافئ  الموسيقى
 والوعد بالحب غدًا 

 *** 
 الفقر

 
 سرير في غابة الغيالن 

 سوط الزاهد األعظم  
 وكذبة الحق الخجولة 

 الوقت سجننا في 
 والنوم بال إرادة 

 يقول الرجل الفقير 
 الفقر عجين بالغة الحكماء 
 والفقر لقمة الخبز الوحيدة 

 سالحنا في صدرنا 
 والذخيرة في كف العدو
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 لوننا باألمس 
 سبينا في الغد 

 وهو الضياع في أرض كنعان  
 إلى أن يوحدنا شتات الجوع  

 والفقر صوت جدتي 
 تحكي قصة األبطال

 صفرنا األولى الفقر ساعة 
 نزوتنا العابرة 

 فكرتنا عن الحياة  
 والفقر هو الفقر  

 قصة الشر الحقيرة 
 وثوب الحياء الممزق في كل شارع 

 
 حسام نعمان

 
 أنا رجل فوضوي  

 
 أبعثر قلبي على ورق الحياة 

 وال أبالي إن كان يومي 
 أو ناقصًا   كامالً 

 أو زائدًا عن حدود الوقت
 رجل فوضوي 
 يعبث بأيامه 

 ك أشالء الحقائق ويتر 
 تئن من وجع المرايا  

 ويكتب   يرفع كفيه عالياً 
 قمرًا على وزن اسمكِّ 

 يرفرف حول ُبكلة َشعركِّ التي تحتل السماء وليالً 
 شمساً 

 يا شمس وجهها التي ُتطل علينا  تقول للصبح
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 وتقرأ البدايات بعينين خضراوين حزينتين 
 قصيدة   التي ترتب هذه الفوضى شمسها يا

 *** 
 أشتاق إليك 

 لكن ذلك اليكفي  
 ألكسر الطوق حول الذكريات 

 فهي لم تحظى بفرصة  
 لتكون حكاية 

 أو ذكرى نتبجح بها حين نبلغ عمر فقدان الذاكرة 
 وأبذل الجهد العظيم  وقد أحاول

 ألجرب أن أتلصص على أيامك 
 متخفيًا بين سطور رواية أو قصيدة باردة

 ينها في لحن أغنية تحب وقد أحشر نفسي عنوة
 وأدندن مع القدر

 )وبينا معاد لو إحنا  بعاد ( 
 

 19/10/2022حسام نعمان 
 

 ذات ليلة كنت أختبئ داخل عينيك 
 صوت الّربّ   وهناك سمعت ألول مرة

 األنبياءوشرائع   غناء المالئكة
 أعني في عينيك  هناك ..

 كنت جمياًل ودافئًا كغيمة في الربيع 
 األطفال كنت أبتسم كالحلوى في يد 

 كان بإمكان أي امرأة  هناك..
 أن تمّد يدها إلى صدري 

 وتقطف تفاحة أو وردة أو قصيدة
 أني أحبك  وحدك  وأقول لها

 فتغضب مني ...وتحسدك 
  *** 
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 حسام نعمان
 عندما مّر الحب على قلبي

 
 لم أكذب 

 قلت أحبكِّ 
 وقلت أحبكِّ عندما نطقوا 

 الحكم باإلعدام 
 كانت التهمة 
 والتناسب مقاس  المهزلةفضفاضة 

 لكنه كذب بليد 
 فأنا طفل الشوك 

 أنمو ببطء على ذراع الحزن 
 لن أتعلم العربية الفصحى 

 وال أدب القواعد 
 **** 

 كلميني قليالً 
 ربما أتذكر شيئًا عن النرجس 

 حين تشتد السماء فوق رأسي بالصراخ 
 كلميني 

 ربما أعرف نفسي أكثر 
 منذ أن أهرقت روحي للورق 

 ورميت زهر اللوز 
 لساحات المعارك والدمار 

 ***** 
 إستدارت لحبيبها  

 أهدته ُقبلة السفر األخيرة 
 لم يرجع  

 لكنه إكتفى بالتلويح بإشارة النصر 
 كان صديقي  

 صديقي الشهيد 
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  *** 
 عندما كنت في السجن 

 أخبرني جدار الزنزانة عن الدموع
 وأخبرني قلب ينبض في حجر

 يتغازالن داخل السجن أن حرفين  
 يحددان دورة الوقت 

 ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار
 حفظت ساعتي عن ظهر قلب 

 فال أخطئ في عّد أيام ستمضي   
 وال في تسجيل تاريخ األلم 

 **** 
 إنتظرت الربيع  

 لم يأتِّ 
 ثم  وجدتكِّ 

 فأزهرت السماء 
 وحط للا على قلبي 

 ونام 
 ***** 

 طردني البحر  
 مل أحاديثي الكئيبة 

 ومل من إغرائي بالحياة و بالرحيل
 لم أعد أقاسمه ملوحته والشغف إلفتراس الشمس 

 أصبحت األسرار ضيقة على مقاسه 
 هو صامت 

 وأنا أحب الثرثرة  
 

 حسام نعمان
 شاعر من سوريا
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 تعال وقصائد أخرى 

       
وري غازي . 188 اعر الس   عبدالعزيز عبدالّرحمن الشَّ

 
 َتَعاَل...

 غازي عبدالعزيز عبدالرحمن 
 

يُط  مِّْن  َصْبرِّ  اللَيالِّي  رداَء  محبٍة  ُيوقِّي  هَواَنا                       َتَعاَل  َنخِّ
ي ياءاتِّ  األماسِّ رفاتِّ  بوًحا  فِّي  لِّقاَنا                       وننسُج  من  ضِّ  على  الشُّ

 وتصبُح  فجأًة :  كنَّا  وكاَنا                        العمرِّ  بالتسويفِّ  َتفنىسنوُن  
ْلُه  من  َليلي  َبياَنا                      تعاَل  اْنسْل  ربيَعَك  من  شتائِّي  وصبَحَك  سِّ

 الجناَنا ونصنَع  من  لذائذَنا                           تعاَل  لنفطَم  األحزاَن  شطًرا 
 بهِّ  إن  شئَت  أْدهْقَنا  الدناَنا                   ونعصَر  من  أقاحِّي  الوجدِّ  شهًدا

 وجمُر  شفاَك  َمْن  يطفِّي   َظماَنا؟                        أتحرُمنِّي  رحيَق  الجمرِّ  تِّيًها
فاَنا فكم  تاقْت                      تعاَل  ستصطلِّي  اآلهاُت  صمًتا  لجذوتَها  شِّ
واَنا؟                      َأ تشترُط  السباَق  عليَّ  وصاًل؟  ُترى  في  الساحِّ  من  باٍق  سِّ
 وحسبي  قلُبَك  الصوَّاُن  الَنا                     فحسُبَك  أن  غدوَت  َقراَح  َنْبعِّي

 الحسُن  يكسُبَك  الرِّهاَنا  كفاَك                           أيا  متعسًفا  بالحسنِّ  رفًقا
 

 غازي عبدالعزيز عبدالرحمن
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ي... لِّي وه َج َيَباسِّ  َخضِّّ
 

ي  لِّي وْهَج َيَباسِّ  َخضِّّ
َرارِّكْ   بِّاْخضِّ

 واْطفِّئِّي َجْذَوَة َشْوقِّي
 بِّاْستَِّعاِّركْ 

َراحِّي  ينِّي فِّي جِّ  َوَدعِّ
 َأَتلِّظَّى 

 كالَفراشاتِّ مَن اآلهِّ 
 بنارِّكْ 

 َنديًّا غايتِّي ُصْبًحا  
 في وَصالٍ 

 وَغُبوًقا 
راماتِّ جِّرارِّكْ   من ضِّ

رينِّي   فاْمطِّ
نانِّ الُبعدِّ قرًبا   من دِّ

 واشددِّي نزَق جماحِّي
 في إزارِّكْ 

 أطرَق القداحُ 
 من وجٍه تبدَّى 
 عندَما أْسدلتِّ 

 أطراَف خمارِّكْ 
 وسحاباُت األَقاحِّي 

 باقتدارٍ 
 قد َتخطَّاها 

 فتوًنا ُجلَُّنارِّكْ 
 

 العزيز عبد الرحمنغازي عبد 
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ٍع وُمالقِّ   شتَّاَن بيَن مودِّ
 

عٍ      شتَّاَن بيَن مودِّّ
 وُمالقِّ 

رابِّ   أو الهٍث خلَف السَّ
 وساقِّ 

 َسَتْهمِّي عذَبةً  فالدمعُة الَجْذلـَى
 ليسْت كدمعِّ الحزنِّ 

 فـي األحداقِّ 
 ونخيُل دجلةَ 

 إال بحضنٍ  لن يسبَِّح واقًفا
 مْن ترابِّ عراقِّ 

 والياسمينُ 
 إال بجلِّقَ  فلن يصلَي للَهوى 

 قِّبلةِّ العشاقِّ 
هِّ   أَو آمٌن فـي عشِّّ

 يطوي السنينَ  مثُل الذِّي
؟   بغربٍة وفراقِّ

هِّ   أَو مْن يفوُق بجودِّ
 مثُل الذِّي َيْخَشى  غيًثا َهَمى

؟   مَن اإلمالقِّ
ًنا   ياَشادِّ

 بَِّقَذالِّهِّ متعثًرا 
 عْذنِـّي بحسنِّكَ 
 فتنَة األحداقِّ 

َحـى الحسنَ كيَف استللَت   مْن ثغرِّ الضُّ
 وأذبَت شهَد اآلهِّ 

؟   في التِّّرَياقِّ
 من رمشَك الوسنانِّ 

 كيَف َسَأْحَتمِّي؟ 
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 َوَكلِّيُم طرفكَ 
 َمالُه من راقِّ 

 ورَد الفراَت بلهفةٍ  يا صادًيا
فَّاقِّ   متنفًسا بمعينِّهِّ الدَّ

 ألفيُت عطَرَكفـي مسارِّ َصبِّيبِّهِّ 
 متضوًِّعا 
ْقَراقِّ فـي مائِّهِّ   الرَّ
 َأمِّطِّ اللَِّثامَ 

دَ  ألْقَتفِـّي أثَر اللَُّمى  وأضمِّّ
 األشواَق باألشواقِّ 
 يا شهقَة النَّْعَناعِّ 
 يا طهَر الَندى 

 يا بيلساَن العشقِّ 
 فِـّي أعماقِـّي
 أنا ُمْذ قرأُتكَ 

َباَي قصيدةً   في صِّ
 عمَّدَت فوَضى اآلهِّ 

 فـي إغراقِـّي
 قوافًيا في المساءِّ  ما إْن سكبُتكِّ 
ي   ثملْت كؤوسِّ
َناقِـّي   واستبدَّ خِّ
ْفاًل  َك أرَتجِـّي فغدوُت طِّ  في مهادِّ

 عطَف الحبيبِّ 
 ونظرَة اإلشفاقِّ 
 تتقاذُف األيامُ 
بِـّي  ْفَر َتَغرُّ  سِّ
 أحسو المرارَ 

 بزائفِّ األطباقِّ 
 بين أشرعةِّ الدجـَى وَسفحُت دمعي

 فارفِّْق بربِّكَ 
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 إْن ُترِّْد إرَهاقِـّي 
 صدَأ الصهيلُ 

 تفْدنِـّي عبرتِـّي ولم 
 سأبوُح في سرِّي 

 إلى األوراقِّ 
 وأمزُِّق األعرافَ 

 دوَن مالمةٍ 
 في جراٍب باقِّ  تبًّا لسيفٍ 

 آتيَك يا ماضٍ 
 سيأخُذَنا مًعا 

 لغٍد هنِـّيٍّ 
 واسعِّ اآلفاقِّ 

 آتيَك في حَبقِـّي 
 وجمرِّ توهُّجِّي 

 وقصائدي الُحْبَلى 
 من األشواقِّ 

 آتيَك في َنَزقٍ 
 ُخْطَوتِـّي أسابُِّق 

 حاٍد بليلِّكَ 
 كي أنيَخ نَِّياقِـّي 

 فإذا خسرُت فتلكَ 
 خاتمُة الَهوى 
 وإذا ربحتُ 

َباقِـّي   فأنتِّ كأُس سِّ
 

 غازي عبد العزيز عبد الرحمن
 شاعر من سوريا 
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 طائُر يفك  الحجَر الصحيَّ و  في اغتيال كوكب كردي!قصيدتان 

       
وري الكردي ابراهيم اليوسف 188 اعر الس   . الشَّ

 
 طائُر يفك  الحجَر الصحيَّ 

 
 ليس ثمَّة عالم خارج الغرفة 

 بقايا األسرة الكبيرة 
 كلُّ في غرفته 

 كتبي المكّومة أنفض عنها النعاس 
 آخر أخبار مسلسل الخوف

 تنشرها الشاشات 
 التلفزيون 
 الكمبيوتر 

 الهاتف
 الكبيرة أثيُرالمدينة 

 أعداد فرائس الفيروس 
 الموتى

 مودعو المستشفيات 
 عدو ال مرئيٌّ ال يهدأ

 بين األصابع 
 على ثياب النَّوم  

 على الطاولة 
 بالط الغرفة
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 وفي الممرَّات 
 أجنحته معلَّقة في الهواء

 طائرًا نحوك 
 شارعٌ  متكوَّر 

 ال مارة والسيارات 
 نافذتي مفتوحة 

 كمامتها الشفافة 
 طائٌر شجاعٌ ثمَّة 

 يغرِّد منذ الرابعة فجراً 
 على غصن الشجرة القريبة 
 ليس من عالم خارج الغرفة 

 إال شبح خفيٌّ 
 يصرخ: 

 ابقوا هكذا في بيوتكم أيها الفرسان!
 

 ابراهيم اليوسف 
 

 في اغتيال كوكب كردّي…!! 
 

 أن تظهر اآلن ؟  من قال لك
 أن تركب متن هذا البحر؟ من قال لك
 هيامك تعلن عن  

 تفرغ روحك على أية طاولة 
 ال توارب..! 
 ال تهادن..!
 ال تخادع..!
 ال ترائي..! 

 
 علناً   تقول ما تريد 
 اآلن نصدقك
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  لن تشكل حزبًا ما
 على مطية الشعارات   لن تدخل البرلمان

 وبريق التصفيق 
 في حكومة..!  لن تغدو وزيراً 

 
 يا معشوق..! السفلة وأخيرًا قتلك

 تصمت  أن وأخيرًا كان عليك
 أبوابنا  أن ال تطرق  وأخيرًا كان عليك

 
 صرنا نصدقك  اآلن

 صرنا نصدقك 
 العالية  قامتك الضوئية للتو

 تتناثر في ليلنا 
 كيف سأبكيك؟ ..  كيف سأرثيك؟

 وأنى لعينين ذاهلتين دمع البحار؟ 
 أن يشق العنان  أنى لصوتي المرتبك

 خريطة.. كل في ويصل كل نقطة
 العالم هذا في

 أقول شيئًا ما كي 
 شيئًا قليالً 

 إيه 
 صنو الروح األزلي

 االستثنائي  صنو الهيام
 صنو قلبي 

 صنو قصيدتي 
 قتلتك  صديقي

 كيف لم يخجلوا
 وهم يخنقون في صدرك  تبًا لهم

 وأبستاقاً  وزّبوراً  وتوراتاً  وإنجيالً  ومحمداً   قرآنا
 لم لم يجادلوك قتلتك
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 حوار لم لم يحتكموا إلى منصة
 تلفزيونات العالم هي ذي 

 تشير إلى رحيلك على نحو عابر 
 مرور حادث  عن  بأوجز ما يمكن الحديث 

 بال أتباع  العراء في فتتركنا اعتيادي
 وكل ما جرى  اآلن نصدقك
 لم يكن لعبة 

 الوطن  بوصلة في كي يرتفع رصيدك
 وقتلتك معروفون 

 هم قتلة السهر وردي
 هم قتلة قاضي محمد 

 هم قتلة الضوء 
 هم قتلتنا 

 نهم قتلتنا… إ
 اً نعرفهم جيد ..  ونعرفهم

 
 لن تشكل حزبًا ما اآلن نصدقك

 لن تدخل البرلمان 
 على مطية الشعارات 

 وبريق التصفيق 
 لن تغدو وزيراً 
 في حكومة..!

 
 ابراهيم اليوسف 

 شاعر وروائي سوري كردي
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 مقاطع شعرّية 
 

       
ورية سوسن ابراهيم189  . الكاتبة الس 

 
 ضير أنك شمس   ال

 و أشواقي أحزان 
 وعيناي غيث  

 في مقبرة الخالن  
 فتقول أنك بحر 

 ينفي كل عواصف الحسد 
 ويضحك نايا ويغني  

 هيهات هيهات  
 سنلتقي .......يا زمان

 
 *** 

 أول مرة أشعر أن غيابك  
 كقطعة حلوى  أمام مريض السكر

 ينهشه الحزن 
 ويثغثغه الحلم 
 بومضة سراب 

 
  *** 
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 بعدك دهراً ني هدَّ 
 ورحت أترقب يديك المرتجفتين  
  كأوراق الخريف فتنهمر كالماء
 من نبع غزير الينضب الرحمة
 ورحت أقد الزيت نارا متوهجة

 فوق الآمال وال عتاب وال شمسا 
 يضيء لي طريق المقبرة  
 بت حزينة من دونك أبي  

 فلم أكتب كلمة عشق أنثرها  
 في جرائد المقصلة 

 عرفتها فخطوط الطول التي 
 هي عينها خطوط العرض 

 وكل مدارات األرض
 عرفت سبيال للنجاة  
   ماعدا أناي والخاتمة

  *** 
 أبحث عنك دائما 

 وجدتك ظال لشجرة الزيتون المباركة 
 وقديس روحي المنهكة وخزا 

 فأسترسل في حياة 
 حاللها خاتم من فضة 

 وحرامها قصيدة من سوسن 
 

 سوسن ابراهيم 
 شاعرة من سوريا  

 
 
 
 
 



1009 
 

 وقصائد أخرى  رسالة إلى ابنتي .. )إدير(

       
اعر المغربي الّصديق األيسري . 190  الشَّ

 
 على نور فانوس العشق  

 تتألأل  حروف الحب  
 على صفحة ورقة الغرام 

 ينساب حبر القبل   
 ال النظارات شهدت الملحمة 
 وال العيون باحت باألسرار  

 وحدها الشمعة تحترق 
 وتدمع ألوجاع القلب 

  *** 
 افتح قلبك للتفاؤل والوئام...

 عش أزهى أيامك بين المحبة والسالم... 
 أنظر للحياة بعيون الجمال...

 وسافر عبر أشعة السعادة.... 
 ابتسم ترى الوجود جميال...

 نم وفي قلبك حكاية فرح وبهجة...
 وامرح اطرب وغني مواويل األفراح...أرقص 

 سر في شوارع الطمأنينة وادخل بيوت األعراس... 
 افتح أبواب اإلبتسامة تمنح الحياة لساكنيها... 

  *** 
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 تسلق النخلة وال تهب السقوط...
 على صدر الحياة ثمرتان عسليتان...
 تحت ستار األوراق عرش الحالوة... 

 النخيل... فمد يديك ياالتائه بين 
 واستمتع بذوقها الرفيع... تحسس طراوة الفاكهة

 تكن من القانطين...  ال
 فالرحمة تهبط على أفواه الجائعين...

 فشهية األكل التتوقف كل ما شئت...
 طعم الثمرات على اللسان حالوته...

 فاألصبع إذا ولج عرش الثمار اليأبه بالمغادرة...
 . تلذذ بشهية الولوج دخوال وخروجا..

 فالنخلة التتكسر وفي عرشها العسل... 
  *** 

 بين أشجار ميموزا تطل أشعة الشمس 
 تحط على تالل الرمال كجوهرة الماس  

 إكليل من الذهب بلدتي على ربوة المجد  
 تفتح أبواب السماء على ذكريات األجداد 
 تحمل على أجنحة الصباح آمال الناس  
 وترحل عبر التاريخ لترسم لوحة سندس 

  *** 
 بطالسيم الليل وألغاز المساء  تتحفنا دوما...

 والحركات الليلية يسودها الصمت والفراغ... 
 وأسئلة النهار التي تتكسر بالليل...

 وأماني التائهين على أرصفة الحياة...
 باحثين عن لقمة من قبلة غجرية...

 لم تأت في الموعد...
 وكأس قهوة برد من كثرة االنتظار...

 
ديق  األيسري  الصَّ

 شاعر وكاتب من المغرب 
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 ات كواليس الذَّ 

        
 . الّشاعر العراقي مّتى اسماعيل191

 
 مقاطع شعرية 

 
 ليلة طويلة طويلة 

 ظالم قادم  
 سيغلف الهياكل المنيرة برايته السوداء    
 ويلطخ بياض الزمن  بالدماء 
 أشعة الصباح تصارع بصالبة  

 دافعها الرجاء 
 لكن القادم  هو الموت  

 * ترنوا العيون  إلى السماء 
 تتحاشى مستنقع الكراهية  
 والليلة االخيرة   تطول وتطيل المسافة ، 
 الدمار ،االنتقام  يتحركان  
 شهوات الموت  تغمر المحتلين   

 والذين بكوا في جنازاتنا  
 تاجروا حد التخمة بمأساتنا 

 
  *** 
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 هاهَو المطرُ 
 يزوُرنا كعادته  

 مابالنا نعاتِّبه  
 ان بكَّر واغَرَقنا 

 مثلما اغَرَقْتنا 
 وعود من َشيَّعنا الى مأساتِّنا 

 السماُء تذرِّفُه ُحزناً 
 وقاَدُتنا  

 تهطُل دموعهم زوراً 
قهْم المساكينْ   ُنصدِّّ

 وال مسكيَن  
   إاّل انا ..وانَت.. والَمَطرْ 

  *** 
 يوم نولد من عل 
 مع الطفل الفقير  

 أنس المذود الوثيرنست
 ورائحة الروث والتبن 

 تلهمنا المباركة بالنساء  
 بابتسامتها  

 لاللم المتنبئ به 
 يوم يولد نولد 

 يصبح راعينا الصالح ويوم نولد 
 ول من يعلن والدتنا أ

 ويوم نعجن بحبه 
 نختمر بتضحيته 
 ونشوى خبز حياة 
 على لهب كلماته. 

 
 مّتي اسماعيل  

 شاعر من العراق 
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 جورج في كل مكان

       
 العربي لعرج . الشاعر المغربي 192

 
 جورج في كل مكان 

 
 نفق الجمل بما حمل  

 لطخت وجهي في الوحل  فلم؟
 

 اختفى سحرك يا إربيل 
 وارتديت وشاح الرماد  

 العبوس... أيها النيل   مَ لِّ 
 بعد أن كنت كل الغزل 

 فال شعر لي أصففه  
 في هواك يا حلب ....

 يا أنشودة المتنبي  
 يا عز كل العرب 

 
 ما عاد ينفعكم الجدل 

 لم أحرحقتها يا جورج ؟ 
 وشردت ابني بين الرحل 
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 نفق الجمل بما حمل  
 حتى ال شأن لي ....
 بمن راح ومن دخل  

 فهذه األخبار أضحت طنين  
 وكل األحداث صارت مثل 

 
 يك أصففه ال شعر لي  إل

 وال ماء عليك أذرفه 
 وجفت مني كل المقل  

 
 من يحتويني، يرمم أجزائي  

 من يعيد األمل  من يحضنني ،
 نفق الجمل بما حمل  
 وانتهى منا كل الدلل.  

 
   العربي لعرج

 شاعر من المغرب 
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 مقاطع شعرّية 

         
اعرة الّسورّية أنجيال 193  عبدة. الشَّ

 
 حساس في جسدي   اإل منذ أن دبَّ 

 ينقر في قلبي   ..    وناُ هناك حسَّ  شعر أنَّ أوأنا 
 صمت .. ال يسمع.أقول أ

 وترك قلبي   غابَ   فترةٍ  منذُ 
 حين بحثت فيه رأيت 

 كم سقط من خالل تلك الثقوب 
 التي فتحها فيه ذاك  الحسون . 

  *** 
 الحنين؟  كم يشقيكِّ .. يا أنا 
  *** 
 ثالثية الحنين وأكثر روحي 

 وذاك الذي له مالمح الصبح   وطني، أبي، 
 وقلب بمساحة  براري الكون مجتمعةً 

 لما حلمك كحلمِّ طائٍر   .. أيا  روحًا!!
 أن يحمل حقل قمح بأكمله  

 ليطعم فقراء العالم؟ 
 أيا طائرًا!!  كم تشبه أمي  

 و يا أنا!!
 كم يشقيكِّ الحنين. 

  *** 
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 لم يخجل ذاك الصباح 
 ن قلبها المسكون به م 
 حين أخبرها   

 أن بعد اليوم لن تسمع صوته 
 فأوداها قتيلة االشتياق 

 و السكنة ذكرياته.   
 لو أن أبواب التراب  

 حين نتطرقها تفتح لنا 
 فقط لنقول  
 لحبيب خلفها   

 ماذا فعل بنا غيابه. 
  *** 

 تلك األم الحزينة تقف فوق جرحها العميق  
  ذاك الجرح الذي الزالت حربة القدر مغروسة فيه...

 حسبها أن تخرج من حزنها  
   إنما وحدها من يعرف انها

  ،كلما حاولت االنتصاب فوق وجعها
 غرست تلك الحربة أعمق فأعمق. 

 تلك األم الحزينة 
 األنين بين حروفها ع لذاك نا قلبي يتصدَّ أكانت تتكلم و 

 سمعهاأوأنا 
 كنت أشعر بذاك األنين   

 كيف يتحول لميرون مقدس  
 يمسح ضمير من يسمعه  

 كل األحزان تافهة أمام وجع الضنا.  فيدرك إنّ 
 الم ولمسة شفاء. لقلبك أيتها األم القديسة نعمة السَّ 

 
 أنجيال عبدة

 شاعرة وتشكيلّية سورّية مقيمة في ألمانيا 
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نس«   »كافي سِّ
 بن رغوة البن واللّ 

             
اعر اليمني 194  معاذ السمعي . الشَّ

 
 دموع كثيرة لعيد واحد 

 
 أنفاق ملتوية.. 

 بين تسابيح الملّبين 
 وأعناق األضاحي، 
 سكاكيٌن متعبة.. 

 *** 
 الحناجر الطويلة ُترهق النص.

 *** 
 وسادة الصيف تخرج يرقات ملونة.من تحت 

 إلى أن تطير..يختنق أيلول  
 بطوابير النمل 

 وتبدأ جدلية الفتوى.. 
 تفقد لمعتها  

 وتسقط.. 
 الفراشات..كفتات خبٍز محّنط..
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 *** 
 فوق أقدامنا أفق رملّي.. 

 تتشاركه 
 الحّوامات
 والقذائف. 

 وبنات آوى.
 وحدها .. تفرك أقدامها بحرقة،

 تحديد الّنسل، تضع بيوضها في مراكز
 العصافير.. وتركض عارية...

 ** 
 تحت أعناقنا درب واضح .

 نركض عليه برؤوسنا.
 الّسماء.. أيضا طريٌق إسفلتي أزرق.. 

 *** 
 تشهق... بحنكة وهي تجّفف لعاب المسافات.. 

 وتغوص وحيدًة في الّرمل.. 
 الجداول الّطويلة..•لقد جّف الّنبع.. 

 *** 
 لمدخل العمارة

 سّيئة. نوايا 
 دائما تداهمني، تسلق الفرح.  

 دائما أحاول..
 ودائما أسقط في الّدرجة الثانية..

 من سّلم األضحى.. 
 *** 

 كصعق كهربائّي، 
 دائما..تلتقفني، 

 وتفلت أطفالها في رأسي..
 يٌد من خلف بّوابة الموت.. 

 *** 
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 أحالم كثيرة... في رأسي
 مشغل فخم.

 مالمح تعدو كوبٕر ُمْغٍر.
 تنساب كقماٍش صارٍخ.أرواح 

 وأطفال عرايا. 
 *** 

 ألنه دائما يسقط لألعلى.. 
 لم تكن روحه كنزة مناسبة 

 لمخلوق من العدم..
 يجتّرها بعينين حقودتين 

 وجسٍد متهالك..
 لقد استغرق األمر ما يكفي..

 ما يكفي ليعود الّصدى..
 األسمر المتساقط في مالمحنا. 

 أبي.. إّنه ّيشع اآلن..
 *** 

 بالكاد لنا.. 
 أن نرهق الحبر، في رسم ابتسامٍة كاذبة، 

 أن نخذل الّنّص، في كتابة أشياٍء ال تعنينا..! 
 غالبا ما ننسى. 

 وغالبا ما نستهلك أناملنا كذاكرٍة مؤّقتة، 
 شعراء.. وعليها...أال تنسى..

 أن تتذّكر.. 
 أن ترسل  لك واحدة من مواجعي المغلَّفةِّ 

 بالحنين وأوراق الهدايا.
 أن تخبركِّ كالعادة..

 أّنكِّ أجمل أعيادي وأّني سعيد جّدا بحضورك.
 أصابعي..عليها 

 أن تكذب..
 *** 
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 من يسحق مناسبة  كـ تلك. 
 وال يربطها بحبل من خياله.! 
 ال أدري إن كان له خيال.! 

 ما أعرفه..
 أّن الحبل يتمّدد بكثافة.. 

 كّلما توّهم، 
 •المجنون..؟ 

 اءأنه أهدى شيئا لنفسه في الّسم
 وراح يحّلق كطائرٍة ورقّية..!

 *** 
 يبدو األمر طبيعّيا...!
 ال شيء يدعو للقلق، 

 تجاوزنا  
 قيامة العيد 

 وعدنا،
 كسالف العهد.. 

 نتساقط في حفر الموتى..!!
 كيف حالكِّ اآلن ..؟!

 
 2022( يوليوتم وز )  10

 معاذ حميد السمعي 
 شاعر من اليمن 
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 فوران
 

          
ورّية الكردّية دلشا يوسف 195 اعرة الس   . الشَّ

 
 صامتًا، 

 يغلي قلبي، في سكون...
 مثل القهوة في الركوة 
 أتكاثف أكثر فأكثر 
 فوق جمر عشقك 
 في أي الفصول

 سوف تترّجل من قطار مراميك
 وتكون ضيفاً 
 على عليائك؟ 

 قريبًا من الجمر، 
 أجلس،

 ولتكن فنجاناً 
 ألفور إليك 

 ...................... 
 ـ قوس قزح : 

 ............... 
 سوف أُهوي جدراَنك المرفوعة،من الطين..

 أنصب مكانها 
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 ،وعلى علو قامتك 
 أكواخًا من الحب،لهذا القلب..

 ومن السماء
 سأسرق قوَس قزحٍ 

 أسدله على قامتي الهيفاء 
 .......................... 

 ـ الجهات المنهوبة :
 ...................... 

 ال مرافىء، لجهاتنا 
 وسفننا، بال قرارات. 

 ال تعرف االتجاهات،
 فمن أين لنا برياح السكينة؟ 

 بال موانىء هم،
 مسافرو الشرق،

 في مهب العاصفة،
 الدوَّارة، 

 القادمة من الغرب... 
 فنهبْت جهاتِّنا 

 
 دلشا يوسف 

ويد   شاعرة سورّية كردّية مقيمة في الس 
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 وقصائد أخرى  ثورة الّرمان

       
وري هيثم المخلَّالتي 196  . الّشاعر الس 

 
 ثورة الّرمان 

 
 إّنما  المأسوُر  قْد ملَّ  انتظارا                       ال تلومي الّنهَد إْن  رفَّ وطاَرا

جانِّ حيًنا  وبكى والدمُع   بالوديانِّ  ثارا                    واشتكى من  قبضةِّ السَّ
 فوَق أضالعي إذا  فكَّ اإلزارا                        فدعيهِّ يا رعاكِّ الّشوَق يهوي 
 لُرضابِّ الحبِّ مِّْن وجدِّي سهاَرى                         قّبليني  أسترْح  إنَّ  شفاهي  

 أطفئي  ما  أّز  باألحالمِّ  نارا                      واسكبي ثلَج المسافاتِّ بروحي 
 كِّ طبيٌب أْبعدي عنُه احتضارا                        واحضنيني ما لهذا العمرِّ إالّ 
ني شوًقا فقد جفت عروقي   عّل أحيا بعَد أْن متُّ اعتصارا                        روِّ

 علي بالقلبِّ نبضاتي ُسكارى واج                   عتِّّقيني  كأَس  خمٍر واشربيني 
مارا                 واكشفي الرُّماَن في ساحاتِّ عمري   فبساتيُن  الهوى  تأبى  الخِّ

 كلَّما  أسقيتِّها جاءْت ثِّمارا؟؟                         إنِّّما العشُق أزاهيٌر  تلظَّى 
  *** 
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 الحب المقدس
 

َلةْ            قولي  أحبَك  واحتويني  زهرة             ي إَلى حِّضن الشآمِّ  مهروِّ  نفسِّ
دي                     أنِّّي قرأُت على حبيبي بسمَلةْ   وإذا  البالبُل  أخبرتكِّ ، فردِّّ

 مّدي  يديكِّ ، فذاَك  أوُل  شاعٍر                   رسَم القصيدَة فوَق َشعرِّكِّ سنبلةْ 
 شتان ما  بينِّي  وبيَن سفيرهم                      العشق آياُت الجمالِّ المذهلْة   
 وإذا رأيتِّ الدمَع يسقُط جمرًة                        فدعي عيوَن الصامتيَن ُمعّلَلةْ 

 ناداكِّ  قلٌب  ال  شطوَط  لحزنِّهِّ                    يخَشى مَِّن الحبِّ الَمقّدسِّ حنظلهْ 
 ى الشآم وليَس إال ورُدها                       درٌب ألنسامِّ  اللقاء وُبوصلةْ أهو 

 *** 
 أنثى البحر

 عشقا  و يهدي  للوجود وريده                   لبحر  يمنح   للحياة   قصيدة
 تمسي  بألحان  السماء  سعيدة                      وتطل من سفر الغياب زوارق 

 والموج  ينثر  بعدها   تغريده                ُد ـ على المدى وتوزع البسمات ـ بع
 حتى   كأّن   غناءه    تنهيدة                   واستعذب الشط الجميل غناءه 
 عني ، عنِّ الشط الرحيب بعيدة                    فوقعت في حب المكان ونجمة 
 أجل أنثى البحر وْهى شريدة من                    والعابرون كما  الرمال  تجمعوا
 نحو القلوب وفي الفضاء نشيده                    ال  تبتأس كن  للجمال  سفيره

  *** 
 حتى أراني

بُت أّني ما وَجدُت َجوابا                       أّلفُت من َنبضِّ الُهمومِّ كِّتابا  وَعجِّ
ُع   األلبــابا                         ما للَقصيدِّ بخافِّقي ال َينَتقي  إال   ُحروًفا   ُتدمِّ

ًقا مِّحراَبهُ   بَِّجفائِّهِّ فَقَد  الفؤاُد  َصوابا                          حّتى أراني عاشِّ
دُر ضاَق وما َحَمْلُت بِّخافِّقي  إال   زهوًرا   َتعَشُق   األطيابا                 والصَّ

ُخورِّ َشرابا                       َت  نميَرهُ نهُر البيانِّ إذا عَزف  فّجْرُت من بينِّ الصُّ
َج  األحبابا                    وَسَقيُت كلَّ شقائقِّ النُّعمانِّ من هِّ   كي  ُتبهِّ  أمواجِّ
ها َدادِّ  ليلى  وَتكُتُب   بالَمدى  أغرابا                    فمتى َسَتقرُؤني بَبعضِّ  مِّ

  *** 
 تي  هيثم المخلَّال 

 شاعر من سوريا 
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 وقصائد أخرى  أسكُن في ناطحة سحاٍب 

       
ورّية لينا قنجرواي197 اعرة الس   . الشَّ

 
 أسكُن في ناطحة سحابٍ 

 
 و عيني على بيت أهلي 

 أطير في مصعٍد 
 إلى السماء

 و أشتاق للدرج األبيض الحجري 
 أفتُح أنصاَف نوافذَ الضوضاءِّ 

 العتيقة ال تشبُه شبابيكنا 
 ُتشّرُع ذراعيها حدَّ العناقِّ 

لوحدي  أشرُب قهوةَ  الصباح ِّ
 بدون ِّ جارتي 

 مشغولٌة 
 أتوهُ  بين مشاريع البقاء 

 بال صديقةٍ 
 أزفُّ لها طموحي

 و ال عصفورةٍ 
روحي   تغردُ  على غصن ِّ

 في المساء ال أنسى  
 أن أوصَد  جيدًا باَب الزقاقِّ 
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 أقفالِّ  تستفّزني ذاكرةُ   دارنا العتيقِّ بال 
 أحلُم أن يبعد للُا الشر  عن بالدي

 بعد أن كانت صالتي 
 فرحًة مملوءًة بالوداد

 تجمُع  األحبة في فؤادي  
 ال فرق بين  رغيف الخبز

األلماس   و خاتم ِّ
 أحنُّ إلى مرآٍة في خزانة أمي 

 و مذياعًا كبيراً 
 على طاولة أبي 

 اآلن بعثرَ  النت أرواحنا 
 عوالمنا صارت الشاشات ُ 

تجمعنا   ال أحاديثَ الليل ِّ
 ال كأس شاي ٍ 

 ال كعكَ ينتظُر األيادي 
 يقولون أن الحداثة حياةٌ 

 شعارها الرفاهية  
 و حريةُ المعتقداتِّ 

 أنظرُ  حولي فال أرى 
 إال ابتذاالً 

 في األرواحِّ و األجسادِّ 
 أنا يا صديقي   

 امرأةٌ تّوجت حريتها 
الذات  و تقدير ِّ الغير ِّ  باحترام ِّ

  أنتو األجمل أنا جميلٌ 
 سلطانٌة أزهو  

 بكرامٍة هي أثمنُ 
 من كنوز األنس 
 و خزائن الجان ّ 

 *** 
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 أنا ال أموت  
 

 أنا  
 ال أموتُ 

 حتى وإن  
 أكل الدوُد عظامي

 وأشرقت على الكون 
 آثامي 

 من خطايا األخيار  
 توّهمُت أحالمي 

 و على شفير الفناء  
 بنيتُ 

 صرَح  أيامي 
 من قاَل أن رحيلنا 
 عن محطة الدنيا  

 نهاية 
 و قواميُس الوجود تزخرُ 

 بالنبض ِّ آية؟ 
 أنا وجُه للا على اأَلْرضِّ 

 و هنا سرُّ الحكاية 
 أنتقُل من حاٍل  

 إلى حالِّ 
 ألشبَك النهاية  
 برحيق البداية 

 كلما هدهَد الظالُم  
 عيوني 

 و ضاقْت بصدريَ 
 الظنون 

 فتحُت ذراعيَّ 
 للمجهول من مصيري 
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 بالبسمةِّ و تسّلحُت 
 عبيري 

 و ماذا يعني  
 أن تغادر روحي  

 مسكنها 
 و تراُب األرض 

 يمأُل البحَر و يابسها؟؟؟ 
 منه سأعيُد بناءَ 

 جسدي
 و ألّونُه  

 كما  ارتآه لي ربي 
 ألعاود  الرحلة 
 و لو بعد حينٍ 
 ما اتفق عليه  

 البشر 
 و ال باَح به الّدين 

 و ماذا يعني  
 أن أصطبَغ بلونِّ العذاب

 و للفرح ِّ 
 ألفُ  باٍب و باب؟؟ 

 يكفي أن الضوء مزروعٌ 
 في سطوري 

 و على أكتافي حملٌ 
 من الفتونِّ 
 أنتقي منه  
 أو ال أنتقي 

 بعضًا من السكينة 
 و دهورًا 

 من الجنونِّ 
 بنسٍب تتأرجحُ 



1029 
 

 كما طول  شطآني 
 على أوردةِّ   األمانِّ 

 خالدٌة أنا 
 بروحي و جسدي 
 بطيفي العابث  

 و حكمتي المخذولةِّ 
 بأسّنةِّ الصبر  

 على مرِّ سنيني 
 ال شيء يهمُّ  

 و أنفاسي تمأُل الكونَ 
 صمتًا  

 أغّردُه ثباتاً 
 في جمرة  الحلم 

  *** 
 نشتاُق أحيانًا  

المطرزة ِّ   لكلماتُ الشغف ِّ
أحالمنا ...  على سجادة ِّ

 دافئةً 
 كمنظر النار تبتلع ألسنتها المستعرةِّ 

األغنياء   في مواقد ِّ
 االقتراَب من جمرها كلما نويُت 

 غدرتني مياهُ  الحقيقةِّ 
نبٍض  تعّثرَ بأهواءِّ   لتوقظني من وهم ِّ

 مفتعلها 
 باردٌة هي  

كسرَة ُحبٍّ   صفحاتُ حياتنا المنتظرة ِّ
الَقَدر   نحو بوابة ِّ  تسدُّ رمَق أعمارنا الزاحفة ِّ

 و بحلمِّ مهاجرٍ 
 ُنقّلُب دفاترَ أعمالنا  

و النقاطِّ   نتوقفُ عندَ الفواصل ِّ
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ِِّ نتأ  ملُ  عبثيةَ الحياةِّ
 مبتعدًة تقهقُه خذالننا 

 ال تغّرني سيوفُ المنتصرينَ المرفوعةِّ 
 بزهوِّ عاشٍق نالت وردتهُ الحمراءَ 

المكابرة    إعجابَ حبيبته ِّ
 و لطالما قرأُت عن جراٍح  تحتَ  عباءات السالطينِّ 

 ال أحدَ يسمعُ أنينها 
َوُذ الشجعان ِّ و بصمتٍ   سوى خِّ

 الّصمتِّ الثرثار ِّ بكلِّّ خشوع 
الفقراء  يلعقونَ آالمهم بألسنة ِّ

حياةٍ   و المتعبينَ المؤمنينَ بدوالب ِّ
 قد يعيُد األمجادَ للخيرِّ 

 في حقولِّ  شرٍّ  يزهُر غوانيَ 
 متٍع و ذهٍب ال يصدأُ 

عصفت   إذا ما رياُح التغيير ِّ
 بعقولنا 

 
 لينا قنجرواي

 شاعرة من سوريا  
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 ُوجودي على سفحِّ 

        
ورّية فردوس الّنّجار198 اعرة الس   . الشَّ

 
 على سفحِّ ُوجودي 

 
 للصباحاتِّ العارمةِّ بالحكايا.. أقول: 

 كفكفي ثـََملي..
 تـََعشَـّشي .. في بتالتِّ جوارحي  

 تـََدفَـّقي بِـَّعْومي 
 )كلَّ ما ظننتـُهُ  مختلطًا .. بحليبِّ رَِّضاعتي (..  علِّـّميني..
 وَجهِـّلـْتـُه ! 

 أمهليني في الغياب 
 )منذُ  أتيتـُكِّ  .. أو  أتيتيني (.. فأنا .. 

 محظورةُ  الحضور  
عـُْت .. خارَج أسوارِّ الحياة  أودِّ

 أ هـَيِّّؤها لإلستيقاظ 
 َمن تـَداعـَتِّ السماُء ..  أنا ..

 على زنديها الُمرَهقـَتـَين 
 وأنا .. مِّن أشارْت بالصبرِّ )لمالئكتِّها( .. 

 َفَملَـّْت إشاراتـَها الفوضوية !
الدفءِّ لألرض    َمكـَثـُْت ..على حافة ِّ
 َمنـَحـْتـُها من وريدي .. الكثيَر الكثير 

 فـَخـََذلـَتـْنِّي ..قروُن الثور 
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َدتِّ    األرُض ..بـدورانَي األبدي !بل تـَعـَهَّ
 وسَبـقـَتـْنِّي الحياة ..

 تـَعـَلَـّقـُْت ..بذيل ِّ ثوبِـّها الَميلـَوي 
 فانَهَمكـَْت .. بَشقـْلـَبـَتي العبثية 

 يا إلهي !  
 كل هذا الفجرِّ هباء ؟!
 ما أوسع انتظاري !.. 
 حين جعلُت األمَل.. 

 تفاحًا ..ال يغادر الجنان !  
 على ثقوٍب سوداء..  انفتاحاً  نَ حيَن جعلُت الزم

 تعرف النوَم أبداً   ذاَت عيوٍن ال
 صلبتني كلُّ محاورِّ  القـََدرِّ ..

 عـَلَـّقـَنِّي.. على هواه !  كلٌّ ..
نِّـّي ! .. ياللا   تعبُت مِّ

 كم أشعلـُْت أصابعي..  
 حيَن حاولُت ..إخماَد صدري ؟!

 كم غـَنَـّيـُْت عشقًا .. 
 مالجئ ؟! للضياءِّ الباحثِّ .. عن 

 كم َدلـَفـُْت مَع الندى..
..  وتـَلـَبَّسُت ضوعاً   لعِّطر الترابِّ

 في تالفيٍف .. ملتويةِّ المكوث ؟!
سُت أنَّ السماَء طباقًا ههنا    اآلَن تـََحسَّ

 كـلُـّها ههنا !.. 
 وكتفاَي ضئيلتان  

 ولسانَي عـَثِّْر  
 عذرًا   فعذرًا لبوحَي الخجول

 
 دمشق  

 فردوس النجار
 سوريا     شاعرة من
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 ، في الغرفة، في العتمة، ومقطع شعري مذ جئُت كقافيةثالث قصائد: 
 

       
 هالة فغرور الجزائرّية اعرة الشَّ . 199

 
 مذ جئُت كقافية 

 
 تغلق باب 

 القصيدِّ 
 شذى

 الناس هنا مثل الموت 
 أحسبهم 

 كنُت ندى… 
 الريح من ثقب السامري 

 كأن… 
 صوت عدا …

 يابسة الملح في األفواه 
 فمدي يدا 

 هل ترحم األقدار نجما بدا… !؟
 

 هالة فغرور 
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 في الغرفة 
 

 أقسم الوقت إلى حصص متساوية 
 في صحن الفقراء… 

 أمنح أكثر فقرا وقتا أطول من الضحك 
 في الغرفة 

 أتلف خيوط الكهرباء 
 كي ال يسري النور إلى موائد الظلمة
 أقيس المسافة بين السطور المتوارية

 لنبض السقيم؟ هل تستقيم مع ا
   في الغرفة..

 أمسك امرأة الحقيبة  
 أمشط شعر الغياب… 

 
 هالة فغرور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1035 
 

 في العتمة 
 

 أجادل الكذب فتنهار الحقيقة 
 من شرفة الشفة..معلنة انتصارها األبدي 

 كلما انكسر ضوء الحقيقة..غاب نور الحديقة.. 
 والطابور الذي يتسع في الظالم..

 الغياب..ويتقلص في 
 في العتمة 

 تنصهر الصور المبعثرة من قمة األصابع..
 فتختزلها األكف في ثوب اليقين..  

 الشيء يمهلنا..ال الوقت..وال الريح التي 
 تحتضن الشجر المكتظ بالحياة..  

 قمة ما تطل على الجحيم.. الثلج أحمر  
 من الكذب..يتفحص المعاني..

 هل للحقيقة فم 
 البياض..؟ 

 العتمة..في 
 األماكن معدمة..الوجوه ال ُترى..الغيم الكثيف 

 ملتف مثل أغصان المصير..كالنا
 ماض في عرف الحقيقة بحثا عن 

 ضياء..
 في العتمة  

 القصيدة العمياء ترى..  
 مثل ثقب اإلبرة ترى 

 ترى العالم المضاد .. السفن الغارقة.. 
 واألزل الباقي..فلِّم الكذب..؟ 

 لنحتال في العتمة نكذب 
 على الصدق..نكذب..ألنا نحب 

 حنظل الكذب..تمر الحقيقة تمازح وجه الخيال 
 الذي ينصحنا بالكذب..
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 الخيال مادة الشعر..وأعذب الشعر 
 أكذبه..فلِّم نجادل أحـمق..؟

 دعنا للحقيقة ثوب الكذب.  فنزداد حمقا..
 

  *** 
 
 

 مقطع شعري  
 

 بينما أعلق جرحي على حبل الغسيل
 الذين ابتسموا لي رأيت 

 ألسنتهم خناجر 
  *** 

 
 هالة فغرور 

 شاعرة من الجزائر  
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 المالظَّ  من هنا مرَّ 

         
اعر 200  . الشاعر المغربي حامد الشَّ

 
 أين     السالم     ترى   يا               الظالم   مر  هنا     من 

   الكالم     عز     بعدما                 صار  ال   يجدي  المالم
مام    في  ساد                غاب  عنا    البدر    لما  الليل   الحِّ
 الوئام     ضاع    حينما                 أسودا     عم     الظالم 
 الحمام    يشدو      راقصا               كان في  وادي    بالدي 

  
 الزؤام    الموت        شفه              غدرا    صاده    الصياد 
 اليمام    للا       يذكر                  بالدي  كان حرا    في  

 الحسام   يلقى        فوقه               صاده    األغراب   ليال 
 الورد     الغالم  يحمل                إليها   كلما        تهفو  
 يلقى     الحطام    حوله               عليه   صار     مقتوال  

 
 
 
 
 
 
 
 



1038 
 

 الهيام   القلب      يسعد                  ال    أوطاننا  في      صار
 أمانينا       حرام     يا                  تاهلل   فينا    جرى      ما  

 فيها      يقام       مأتم                  المنافي      نمضي   للردى
 الدنيا    الحزام     ينسف                 نعمى   الموت  جحيم   في

 الزمام   األمر   له    ما                األهالي   الجوع    حاصر
 الطعام   العرض   في قل                الطفل يبكي   األيادي  في
 

 المالم  كم   يجدي    فيه                أعمى  اإلرهاب    أصبح
 النظام   يهوى      عندما                 الفوضى    نراه   منطق 

 فيها    الجذام   سرى    قد                تهوى    يده   اإلرهاب   
 الظالم  هنا    مر   من                  بهنام    شعرا    قالها  

 
 الهمام   الشعر     ملك                تسمو    المهام  و له    

 االبتسام          نلتقيه                محيا   البدر    لما   في 
 التمام     تم    عنده                   بهنام    بدر  في الدجى 
 عظام     أهله       منا                 هذا   عراقي في العلى 

 كرام        فينا    أهله                  فراتا    تهوى   دجلة   
 

 الوسام   و لها     يهدى                تبكي  قمري   بغداد   
 المرام  كلما        عز                 بالدي  تشتكي  ظلما  

 السهام   ترمى     قلبها               في  حولها  والعدى من 
 الوحام  فيك     مسها                حبلى   النفس بالمآسي 

 الدوام    نهوى   يا التي  ـــ              ــالدن  فيها زهرة   ليس
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 الغمام    يسقيها     سوف               الظالم  يمضى     بعدما 

 الخيام      تهوى    خلفه                الظالم      مر    هكذا   
 الركام   يبكي      حوله               الحطام   يحكي   جرى  ما 

 الختام  للمسك       طاب               صديقي   قال     هكذا  
 ينام     بدري    حضنه                العلى في    شمس  نالها 

 
 المهام   عندما     تعطى              نبدي   الشعر    و جمال
 المقام   سره       يحلو                فينا   األعداء      حارب 

 القوام  شعرنا      يعلو                نغني    لما   عندنا     
 المدام  يحتسى      فيها                تزهو     و ليالي الشعر

 الغرام  خالدا        يبقى              دوما   الدهر  كتاب  في 
 الزحام  يقوى       حولها               عراق     الدنيا   زهرة  
 اصطدام   يحدث   اليوم               عليها   أعداء    بين  

 
 الشعب فيها   ال    يضام              من جديد سوف   يحيا 
 حرة        تحيا    العظام              مثلما     بعد    المنايا
 اللزام أمره         فيه                فجرها    البد     يأتي 
 القيام    دائما        يحلو              في   ليالينا     نصلي
 الصيام    عندنا     طاب            مالنا     عنه    نزكي 
 اللئام     يطلب      الشر             يعرض الخير   الكرام 

 
 
 
 
 
 

قصيدة شعرية مستوحاة من روح الديوان الشعري الرائع والجميل للدكتور بهنام عطا للا مر الظالم من هنا  
والذي أعزه كثيرا وأفتخر بصداقته ومحبته والذي صور ما جرى في العراق والشام ووصف بدقة ما حدث  

لظالم وقصيدة أمي ال تعرف وضم مجموعة من القصائد الجميلة كقصيدة بقايا الظالم وقصيدة على أعتاب ا
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بخديدا هو   السهل األخضر  أيقونة  والمزامير وقصيدة  التاريخ  أيقونة  بهنام  مار  الظالم  و قصيدة  معنى 
يصنف ضمن أدب التهجير القسري و النزوح  بعد االجتياح المغولي الداعشي والدمار الذي حصل  والحصار 

العباد  و ما شاهده وأنا هنا أندد    ،بأم العين في موطنه أربيل و بخديدا  الذي طال و أثر في البالد و 
باإلرهاب بكافة أشكاله و اإلرهاب ال دين له و ال وطن له و أنا ضد كل األطماع التي تحوم حول بالدنا  
و ثرواتنا و ضد كل المؤامرات التي تدبر بالليل و ال يمكن نسيان الماضي االستعماري و االمبريالي باعتباره  

 .  نوع آخر و أيضا اإلرهاب الممارس على الشعوب من األنظمة الفاسدة والمستبدة إرهابا من  
هذه القصيدة مهداة بصفة عامة إلى كل الشعوب التي عانت من ويالت الحروب و اإلرهاب و بصفة خاصة  

حياة  إلى أستاذي و معلمي و ملهمي في الشعر و الفكر معالي الدكتور بهنام عطا للا متمنيا له و للجميع 
 .  هانئة و ظافرة و مثمرة

 
 اعرحامد الشَّ 

 شاعر من المغرب 
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 ة رين المقدسيّ ية عاجلة من ش برقيّ 

         
 . الّشاعر المصري حمدي طه201

 
 يلكي فق اللَّ ها الشَّ يُّ أ

 م لي على األرض ..سلِّ 
 بايا  على أغنيات الّص 
 وعلى بيتنا القديم 

 م على توتة تحضن  سلّ 
 والحالمين الحبِّ 

 تين ومن نبشوا قبري مرّ 
 وسناتومن ألقوا الورد والسّ 

 رقات على المساكين في الطُّ 
 م على دفء زيتونة سلِّ 
 حالمين  غار ألوطانهمالصِّّ  تلمُّ 

 ت نسوة على نجمة شمّ 
 ضحكتها 

 مستبشرين  في الخفاء وعادوا
 رارة من الورق المعطّ م على طيّ سلّ 

 كالياسمين  بارضِّ  تمرّ 
 

 حمدي طه 
 شاعر من مصر 
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 وقصائد أخرى ومقاطع شعرّية  يتون مملكة الزّ 

              
وري الكردي نهري كوراني 202 اعر الس   . الشَّ

 
 يتون مملكة الزَّ 

 
 ال هواء 

 و ال نسمات 
 ةً الفصول عاري تمرُّ 

 تحت شجرة الخريف  
 تمكث األرواح،

 تتناوب الغربان ليالً 
 قبل الشروق 

 هل تشرق ثانية؟ 
 راع  جه الشِّّ تَّ ي

 نحو الخريف 
 يغرق في صقيع 
 صقيع الوحدة،

 كل الدروب سراب
 مملكتي تخيم عليها 
 الدخان و الضباب 

 مملكتي حقول الزيتون 
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 األرواح خضراء بين خصالتها
 نرنو إلى محيطها 

 الزمكان مرهق. 
 نلتحف بأوراقها

 صقيع آت 
 ترتعش األرواح، 

 أنا و أنت ألسنة النار 
 نتأجج لحظة العناق 

 أنفاسنا تتناثر 
 ء في الليالي تضي

 معًا نعشق اإلحتراق 
 على مملكة الزيتون. 

 
 نهري كوران

 
 أنفاس البراعم 

 
 يتساقط الثلج 

 مفونية الشفق يمع س
 على األرصفة،

 البراعم. األزهار تلملم أنفاس 
 الغراب يحوم 

 
 أفكار متداخلة

 تتصارع في كل الزوايا 
 ثعالب تتربص هنا و هناك 
 تحاول طمس آذان الفجر 
 تنصب نفسها في المملكة 

 يبترون األغصان. 
 لكن….
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 اإلله نقش أسماء األجداد 
 على صدور الجبال،

 على الصخور و الحجر 
 خططها بابا طاهر 

 و فقي تيران 
 مع ترانيم الخرير، 

 للثلج رسائل بين األرواح  نَّ إ
 مهما تناؤوا

 تستنشقوا مع أزهار اللوز. 
 حروفها على مقام قوس قزح،

 تسدل على القمم 
 على أنغامها تتراقص األسود 

 تتوعد الفراشات.
 لحظة الشروق،
 تختفي الثعابين 

 حين الهديل. 
 

 نهري كوراني 
 

 مقاطع شعرّية  
 

 لحظة تفيض ينابيع الكلمات،
 األمواجنلهو مع رذاذ 
 صباح مساء   نغسل وجوهنا
 للقاء مرتجى. 

 الشمس و القمر 
 أمام المقل.
 يرفرف مع النسمات  قوس قزح،

 على القمم.   و خصالتك
  *** 
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 هفة لَّ بال
 الشمس تسدل خصالتها 

 على صدر الجبال 
 حينما ُتعلى أهازيج الصبايا 

 بين الحقول الزيتون 
 حبات الزيتون تشع 
 نظراتهن عبق النرجس مع  

 تتناثر نحو السماء  
   تنسج قوس قزح.

  *** 
 مع أساور الصبايا، 

  باح.شمس الصَّ  مفونيةيتعزف س
  *** 

 مع الشروق 
 نعلق المراجيح بالسنديان 

 تتعانق أناملنا  .. نتأرجح
 نأكل البلوط رغم مرارته 

 جذورها معلقة بالثرى 
 ثرى مرقدي.

 مع الشفق تتشابك أيادينا 
 السنديانة نركض حول 

 نرقص.
 ..  أقبلك

   أقبل صدرها المنقوشة
 بأسماء الرسل

 مع الشروق أتوضأ من عينيك
 من وجنتيك؟  متى تشرق الشمس

  *** 
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 بين حقولك، 
 حقل الزيتون  

 تخضر الجبال و السهول 
 يمكث الربيع دائمًا في المقلي

 حبات المست أناملك
 الروح.والحبور في  معتق بأنفاسك تسري البهجة 
 من النرجس و حبات الزيتون 

 مع الشروق، أنقش قالدة
 بتسامة.اتعكس كقوس قزح و  

 الزالت صدى مهدي   تلك الشجرة،
 مفونية الوجديتتردد مع الحفيف س 

 أفيض اإلمتنان للجبال 
 أحتضنك 

 الفراشات والبالبل تنسج أعشاشها 
   بين أغصانك.

  *** 
 أزهار اللوز و الزيتون 

 الفساتين تطرزان 
 والقمصان لآلتي 
 مع الشفق،  ليزدهر األرواح

 المدى  ءلقاء يضي 
 رغم التنائي،  بالهمسات   تشعُّ 

 مع البدر  تتعانق النظرات 
 تلتقي ظلنا 

 ن قصائد الوجد ندوِّ 
  لوات.نقيم الصَّ 

 
 *** 
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 على صدر شجرة، 
 شجرة السنديانة و الزيتون 

 سمًا. انقشت 
 كلما تلهو النسمات،

 بخصالتها ..  بأوراقها
 أوتار الحروف

 مفونية الوجد.يتعزف س
 على ضفاف الساقية 

 حفرت حروفًا.
 تدندن أناشيد  مع الخرير،

 ترتب قصائد الحنين. 
  *** 

 خريف دائم، 
 تسقط أوراقي   
 في الغربة.  
    *** 
 تحت شجرة الزيتون،   
 تعلو الهمسات   
 مع النسمات.  
 

 نهري كوراني  
 شاعر سوري كردي 
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 وقصائد أخرى َبع ُض القلوبِّ الَجافَّةِّ 

            
اعر الّلبناني تيسير حيدر 203  . الشَّ

 
اعة آتيةٌ  قلبي شاقوُل البنَّاء ،  والسَّ

 
ُل لالحالمِّ ضعيف    الخيُط الموصِّ

ُر قعَر الُبْرَكة  ُف تعمِّّ الحِّ  والسَّ
 علَّمني الُحبُّ ان احذي الخيلَ 

حَب العابِّقَة بالتُّفَّاح اُعانُِّق   السُّ
ُن ساعتي بالطرائدِّ   ُكنُت الوِّ

 والُكُتبِّ المستعارة  
 فتعرََّقْت كفَّاَي واصطبَغ الزعتُر بالقصدير 

 حنِّْيني للُكُتبِّ الُمبلََّلةِّ باللََّهب االحمر  
ْيَف الُحْلَو الَقَسمات   يعطيني الرَّغِّ

 َسرِّْيري على حدِّّ الرِّْيحِّ وذروةِّ الُعْشبِّ  
مِّ المستباحْ   على ُفَقاَعةِّ الدَّ

ْيني يم واوقِّدِّ  يا امِّّي هاتي ُحْزمَة الَهشِّ
 فاْورِّدتي تنَعُس بالفراغ 

ائبة  َدماتِّ السَّ  وقلبي يتَشقَُّق بالصَّ
ْفءِّ ثديِّكِّ   هُلمِّّي واتركِّْيني انَعُم بدِّ

 وَاْحكِّمي على قلبي االنِّين 
 لعلَّ فراَشًة تمرُِّغ اواراَقها باالعالي  

 
 تيسير حيدر 
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 احتراق...
 

 تحلُِّق بين األزهار بفرح  
   ويساراً  تلثُم يميناً 

 تتذوق أريَج الروح ..  تغازُل الشمس
 تنعُم بالسعادة كشاعر في جذوة القصيدة 

 المطُر يغرُد ،يرنُم فوق بيانو جناحيك 
   ب ،بتهوفن ،عبد الوها كونشرتو،موزار،

 شراهُة محمود درويش في الحب واالرض وتفجير المعاني 
 صديقاُتك من النحل تعشقك  

 الملكُة تطلبَك لمتابعتها  
 تسرُق من ثلج الغيوم 

 ركاما ابيض   ُركاماً 
 تراشقهم بفرح  ..  تهفو ألن ُتداعَب أطفالك 

 ُتمسي ماء طيَّارا ..  تذوب 
 تستنجُد بأجنحتك من جديد  

 تحترُق حتى الثُّمالة...!!
 

 َحنان... 
 

 وأنَت تتلذَُّذ بالتِّهامِّ َجناحِّ الحمامةِّ 
 في الطَّبخِّ تَذكَّر أنَّه روُح الطَّيران 

 نسمُة عناقِّ السماء  
ْمت   عبيُر هذا األزرق الُمنشرح في السَّ

 َحْوٌم ُمنهر فوق الرُّبى المزهرة واإلخضراُر سالم  
ْر أنََّك _اآلن_تأكُل التَّحليَق الذي تتباهى    َتذكَّ

 بأنَك تكتُب بَنسغِّ قلمِّه  
ماَء الحناَن...! ْر أنََّك أحَزْنت أفراخا وأفَقْدَت السَّ  تذكَّ

 
 ي لبنان ، شاعر تيسير حيدر
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 طيف يالحقني 
 

        
اعرة المغربّية مديحة طوقي . 204  الشَّ

 
 طيف يالحقني 

 
 في رياض الكون سارت خطوتي 
 فرأيت ما قد سكن داخل مهجتي 

 كم تألقت في الحدائق زهرة 
 سلبت لبي وسبت نظر حدقتي

 ما ذلك السر كيف غاب 
 شوكها بل كيف ذاع عطرها نشوة. 

 والصمت يسري والسكون مالمح 
 والريح تعصف منها بكل بتلة
 الحسن في الروض تبدى آية 
 من زهرة حتى دموع الغيمة 

 فلكم اتوق إلى الجمال تحسرا 
 عم تحذر بالدنى نبض قسوة

 
   مديحة طوقي

 شاعرة من المغرب
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 بية تحت المطر الرّ 

          
وري راتب سليم إدريس205  . الّشاعر الس 

 
 - يَح أستودُع الرِّ 

نا .. تسري   في نواهدِّ
 - وتستقرُّ بنجوى  

رِّ ..   الخافقِّ الَحذِّ
 يُح فينا .. وتعَبُث الرِّ 

 أيُّ ُمنَفرٍِّج  ؟! .. 
 -أداَر لألمرِّ ظهرًا 
 غيَر ُمسَتتِّرِّ ... 

 ياريح ؟! ..
 - لو نَسَمْت 

 بين المسارب مِّْن ..
 - عليلِّها ما يغلُّ القلَب 

  بالمطرِّ ...
 

 *** 
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 - اقطاتِّ على العبراتِّ السَّ ألّوُن 
 - قلٍب تدغدَغ باألحالم  

 جرِّ والشَّ 
 - فتلمُع العبراُت  
 الاّلءِّ أرشفها .. 

 - بالحّب حينًا  
 نهيدِّ والخَطرِّ وبالتَّ 

 وتنطُق الاّلء ..
 لوال أّنني َعفٌِّر ..

 لكان فضّيها الفّياُض.. 
رِّ ..  كالّنهِّ

 تساَكَبت في الحنايا ..
ٍم ..   َوْقَع ُمنَسجِّ

 بنا .. أودى 
 - بين محموٍم  

رِّ   وُمْنَصهِّ
َن العشقِّ ..  فوضى مِّ

 جاٌم والوَتٌر ..  ال
 قلُب !! ..  يا

 - ليتَك سّكاٌب 
   على الحجرِّ 

 
  راتب سليم إدريس
 شاعر من سوريا
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 وقصائد أخرى  مساميٌر على حائط الريح

          
 . الّشاعرة العراقّية رزان الحسيني206

 
 الموت وحدهُ -

 ُيبقي اإلنسان،
 بعيدًا عن الشر، قريباً 

 من النظام. 
 

 هالل سمائك أيها الخيال 
 يمدُّ يديه الخاليتين 

 وينتزُع غل الموت من أعناقنا
 بغلٍّ آخر.

 
 عبثًا تلعب دور البطل 
 أصفادك أشكاٌل بهّية 

 تستخدمنا جنودًا لك في حربك الناعمة مع الواقع الجائر 
 ندفُع ضرائب زرعِّ الليلك
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 سبياًل للنمّو بين سموم هوائه..
 عبثًا تلعب دور البطل 
 أصفادك حقيقيًة بإذني 

 حين أفّكر بالمستقبل 
 تعود متسلاًل إلى مصباحك السحري.

 
 طاولة ألربعة أشخاص -

 تملؤها وحدك
 وشبح الوحدة يسدلُه الموت 

 ناداًل، يهزئ بمشهد الرتابةِّ هذا. 
 

 حضورُه األّخاذ ُيدحرُج الريح أمامه
  مثل فحيح األفعى دون أن يعرفها التائه تصفرُ 

 بالوقت الذي يتوّقع ريحُه إعصارًا، 
 حضورُه االّخاذ ال يتحقق إال بطحن حضوٍر آخر 

 وحين نحسبُه محَض وهٍم بعيد 
 من فرطِّ إهمال الساسة 

 يجيء، راكبًا بحرًا ُمدّمراً 
 للبؤساء، والشعراء.. 

 
 يقولون: إنزف، يا أيها الحالم-

 بسنادين جراحك  ينمو الريحان
 إنزف، يا أخ األمل الخرافّي الشريد 

 لتسيُل عنك تعويذة العمى
 وتظل ُتصغي، حتى تنزف من أذنك

 فينمو حقاًل للريحان بها.. 
 

 سّيان لدى إيرش كيكال 
 إن وصلَت سندانًا أم إنساناً 

 العالم السفلي حقيقيٌ 
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 ال يعرف التمييز. 
 
 عبثًا تدور وتبحث -

 وتسلُك درباً 
 ُيدمي قدمك

 تضحية إلله الوصول المتغطرس
 لتكتشف أنه يعشق القيافة. 

 
 عالم تبحث ودر الكون يقبع تحت أنفك 

 والقلب ما ينفّك يسألَك: إلى أين؟ 
 أنت طريدة خياراتك 

 تكتُب على ورقٍة فارغٍة: الموت جّرد ما ال ُيمكن تجريده 
 الموت حاجب الوصول المخلص.. 

 وحيدًا.وتذهب لفراشك 
 أنت طريدُة الوحدة الُملتبسة عليك بوجه الموت والبرد.. 

 طاولة ألربعة أشخاص 
 تملؤها وحدك

 فلتدعو إذن العيش..
  *** 
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 نت! أهذا هو 
 

 إرتعاشاتك صدوعاً 
 أيها الطينيّ 

 يصنعها الزلزال الصامت 
 وفي حديقتك الصفراء

 تنهشك الظلمة، 
 تنتصُر إذ تنتمي لخضارِّ العشب فاحذر! وال تحسب أنك 

 ما هو إال جندٌي ذو وجهين. 
 

 قلبك سابحٌ 
 ألن خيوط الزجاج التي كانت تعّلقهُ 

 عاليًا، فوق كل شيء 
 ُقطعت بخنجرِّ الكلمة، بيٍد حبيبة. 

 وتنهشك الظلمة، 
 ومثلِّ الثقب األسود 

 تبتلُع البريَق على ضآلتهِّ 
 وتحيلُه نورًا ال ُيبَصُر إال في قلبك..

 ن هناك الشعُر!ولك
 يصّور لك جسدًا آخر مثلَك ُيصلُب من قلبه 

 ويمنُح ليديك الخاّلقة طينًا تصنُع روح الرفقة منه..
 أيها السلوان، يا أيها الشعر! 

 لوالك أين كّنا سنكون؟ 
 

 هذا هو انت 
 وشاحًا هائمًا في الريحِّ ال ُتعرف قصتهُ 

 شجرُة َقبٍر ال يهتمُّ أحٌد لمنبعها
 خضرتها تسدُّ الشمس..طالما 

 هذا هو انت 
 فالٌح ال يحصُد قط، 
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 وقّديٌس ال يقرأ سوى الدواوين،
 ونشيدك األبدّي هو واحٌد، أيهذا المتعدُد.. 

نا كفاف قلبنا من الضوء والحنان-  أعطِّ
 وادخلنا في التجربةِّ 

 ولكن نّجنا من اليقين األعمى
نا كفاف قلبنا من القصائد والغناء  أعطِّ

 كفافُه مّنا  واعطِّ الظالم
 بقدرِّ النور 

 ولكن نّجنا من َضاللةِّ الدليل.
 

 إرتعاشاتك صدوعاً 
 أيها الطينيّ 

 فحذاري أن يخرَج منها غير الضوء. 
 

 *** 
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 برقية للملك األعمى 
 

 أيتها األيام التي تجري مثل خيوٍل جامحة 
 أيها الوقت الذي يعدو وبيدهِّ شفرة تلصف 

 الذي هو نحن..خادشًا الحائط 
 يا أيها الطاغية المسحور 
 دعني أدخُل إلى حرمك

 عّلني أجد لحظاتي الفرِّحة 
 في قسم المفقودات 
 أُعذرني.. ضيعتها 

 أسمال حياتي كانت بالية 
 وجيوبها ُمرّتقًة ال بخيوطٍ 

 بل بأصابعي..
 لكّن الفرح خريفيُّ الطبيعة 

 رحاٌل مثلي، 
 ال يكاد ينزلِّ من ريٍل في محطة

 ُيهاجُر من على ُأخرى..حتى  
 

 أيها الزمن، تذّكرني 
 فما من غيرك يعرف أني 

 ُكلُّ الذين بكوا
 وحدهم 

 على مرِّ العصور 
 تذّكرني، فما من غيرك يعرف أني 

 النظرُة األخيرة  
 لكلِّّ وئيدة

 قبل أن يهيَل أبوها 
 التراب 

 على وجهها.. 
 تذّكرني 
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 فأنا مرمّيٌة وحدي على هوامش الحياة 
 والسابلة تعثُر بي وال تُبالي.. 

 ليس للزهرةِّ أمٌل بالخلود 
 سوى بالعطرِّ 

 في ذاكرةِّ القاتل 
 فما بالك بالنبتةِّ 

 بين بالط الناصية؟ العشوائية
 

 رجاالتك تسحُق المعنى 
 وُتعّجُل بمسحِّ ما ُتسطره السعادة

 على ساحل العمر األهوج 
 ببساطيلها، 

 فدعني أتملّقك 
 الفتّي ينام على خديحتى تترك الفرح 

 ولو رمشًا صغيرًا عابراً 
 دعُه يرتطُم بي وهو ُمهاجرًا إلى المنفى 

 لتختلط تعاساتي بلحظاتهِّ الُمتعّجلة 
 دعُه يصير ساعي البريد 

 - على األقل-
 والشّباك منفذي الوحيد لرؤيته,

 يأخذ رسائلي بعيدًا.
 

 هامش:
 وقف الفرح أمام صندوقي 

 مطواًل، وُمرتبكاً 
 جُت أرمي وراءُه الماء،وحين خر 
 ورقًة ما

 وجدتها تترّنُح على الرصيف 
 برقيٌة للملك األعمى..   وعلى غالفها
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 الفارغ والمملوء 
 

على المملوء أن يكون ممتلئًا، ألن الصفة يجب أن تتبع الحالة، ال من أنتج تلك الحالة بها، ولكن الشعر 
الُمدللة دون حتى أن تعرف أنها سجينة مكاٍن ما، وال نريد أن نقول حارُس قصٍر حازم، يجعل اللغة سجينته  

ما إن  –أن الشعر سّجاٌن ّللغة ألن ما ينتج عن احتوائهِّ لها لوحًة شاسعة بحرّيتها، اللوحة نفسها التي اعتدنا  
خلفية  أن نحرص على تلوين خلفّيتها، كأن بنا حاجة مّلحة على ملء كل ما هو فارغ، على ال  -نرسم أساسها 

أن ُتلّون بشكٍل تام دون أن تبقى قطرة بياض واحدة من الورقة فيها، علينا أن نجّرد الورقة من أصلها حتى  
على جدراننا الجديدة ما   -والتعليق من وعلى وفي هي حالتنا شبه المستمّرة -نشعر بأصلية ألواننا. نعّلق  

ة واحدة، بل ال يسلم حتى الدرج من هوسنا بملء ُيشعرنا بأن البيت مسكوٌن وحقيقي، وال نكتفي بلوحٍة كبير 
الفراغات، فنطفق ننثر، أينما وقع بصرنا الحزين على بقعٍة فارغة، اللوحات الطبيعية واألكفَّ الزرقاء وصور 
االئمة وخطوط البسملة والصلوات وأصص النباتات الصناعية المؤذية للعين بخضرتها، ثم أصبحنا ال ُنطيق  

دي لحيطان البيت، فمسخناه إلى مشّجر ومنّقط ومطّوب وأزرق وبني، كل شيٍء عدا السادة  حتى اللون التقلي
شبح   عن  تركيزنا  يصرف  ما  كل  والنهاية،  البداية  ولون  والوجود،  بالفراغ  ُيذكرنا  ال  ما  كل  واألبيض، 

الشعور يهدهدنا  التخوم،  في  تتشّمس  بداخلنا  الفجوات  ألن  اإلفعام  بضرورة  نشعر  بالدفء   المتضاّدات. 
عكس ما هو  - الحميمي المزّيف، ويهّدنا البرد القاحل في الفراغ، ألن الفجوات خاليٌة، وشبيه الشيء هنا  

ال ينجذب إليه، بل يكرهه وينبذُه ويتوّحش حين يواجهه. ولو لم يكن الخلو الذي تواجهُه األشجار في   -شائع 
ا أكثر رعبًا من رؤية غاليتنا شجرة السدر خاليًة من الخريف يتبعُه امتالًء تدريجيًا لجزع اإلنسان وُجّن، وم

 أوراقها، كابوس! 
حين يرتبط رؤية الفراغ بوداع المنزل، ومنظر المصطبة بخلوها من رفاقها، ُتصبح الطلة على قاع البئر   

ا، الفارغ في جوفنا ضبابية ملّوثة بالعوائق الشفافة، وما من تلسكوب يخترقها ويأخذ ببصيرتنا إلى ضاّلته 
ُتصبح عملية غربلة الذات من شوائبها أثقل من تكرير النفط الخام، تلك األداة الحادة التي تفرض الدول بها  
نفسها وتتنافس عليها أخرى، وهي حارقة وُمحترقة، مثل الذات تمامًا، بل تتفوق الذات عليها معلنًة، وبغرور، 

قدة الخلق والطرد األولى في الطفولة، جميعنا ُكنا  فرادتها وصعوبة الوصول إليها. الُعري هو ما ُيخيفنا لعُ 
رنا، ومنذ أن ُطردنا بعد أن تم إلباسنا أصبح العراء والفراغ وسواسنا القهرّي، ما نلبث أن نحّل   عراًة مرًة، وُنهِّ
بأرٍض حتى نكسيها مثل ما ُكسينا للمرة األولى، وسُنكسى مرًة أخيرة، نسعى لتغليف شيٍء ال ندرك ما هو،  

ر ما ال نقدر على مواجهته، لذا حين ُنجبر على المواجهة، نتحجج بأن الطريق وعر، الطريق مغبر،  طم
 الطريق مليٌء باألثاث. 

التخمة الوحيدة التي ال تكون كطبقات الدهن التي تنزفها السيارة الثابتة على األسفلت، هي تخمة األشجار، 
هي أفضل نزعة بشرية، ميلنا األنانّي    -ولو بمترين -ة  نزعتنا إلى ملئ المرآب أو بوابة البيت بصنع حديق 

الوفّيات، األشجار   تكوين صداقة وثيقة مع كائنات صامتة هي أحّب األنانّيات، األشجار صديقاتنا  إلى 
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شواهد التخوم والتخّبط الذي نقع فريستُه الدائمة. لطالما عرفنا الشيء بمتضاّداته، وبحالتنا هذه، فقد توّهمنا  
لمعنى حين أصبح سمينًا من إسقاطاتنا بما يكفي لمالحظته، بما يكفي للمسهِّ واإلعجاب به بل  بمعرفة ا

وحتى أخذه وتعليقه فوق األبواب ومرآة السيارة كما لو كان تعليقًة ثقيلًة تم ُصنعها يدويًا. الجرد والعراء ال  
ألخيرة، ضوءًا شمسيًا ُيعمي األبصار  يعني سوى الوحشة لدى المرء، تذكيرًا يصم اآلذان على وحدتهِّ األولى وا

مثل الحقيقة، مثل دوافع بحثنا عن الحب، والزواج، واألطفال، أليسوا إثباتًا على مأساة الهرب الالمنتهية  
للمرء من وحدتهِّ وخلوة بيته وعراء روحه؟ ال يعني الفراغ سوى عدو اإلنسان اللدود، اليباس الذي يلتهم نباتاته  

سود الذي يقض مضجعه ويؤرق أجفانه، ألنه صرخة ُمعلنة عن وحدة الروح المختبئة  الحبيبة، الكلب األ
تحت أطناٍن من األثاث واألصص والكتب واللوحات. ألن كل محاوالتنا في التعّلق باآلخرين، وتعليقهم بنا،  

تقبع في قبونا  كل ما نقرأه، ونكتبه، ونصنعه، كل ما نعّلقه ونثّبته ونركنه، هو محاولة لردمِّ هوٍة شاسعٍة  
السّري، نخاف أن تتمخض عنها يومًا زوبعًة ال ُيرى أوّلها وال آخرها. وال تعني عملية الملء سوى تزيينًا ال  
بّد منه لليباب الذي هو وجودنا ومنفانا، ُسلوات رقيقة لمحاكاة ما ال نقدر على فهمه، إتراع األرض القاحلة  

 نريدُه وليس مقّدرًا له أن ُيريدنا. بتربة الشاطئ الُمهّجرة وإحالتها كائنًا 
 

  *** 
 
 
 

 لم يكن موتًا, ألني قمت 
 وكل الموتى يستلقون. 

 لم يكن لياًل, ألن األجراس 
 أخرجت ألسنتها, للظهيرة. 

 
 لم يكن صقيعًا, ألن على جلدي 

 شعرت بالريح الشرقية, تزحف
 ولم يكن جحيمًا, ألن قدمَي الُرخاميتّين 

 باردًا.أبقت المذبح, 
 ومع ذلك, ذقُت ذلك كّله 

 األشكال التي شهدتها 
 مصطفًة, من أجل الدفن

 ذكرتني بشكلي.. 
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 كما لو أن حياتي قد سّويت 
 لتتبروز في إطار خشبيّ 

 ولم أستطع التنفس, دون مفتاح.
 يبدو أنه منتصف الليل 
 حين صمتت كل تكة 

 
 والفضاء يحّدق من كل النواحي 

 المرّوع, في صباحات أول الخريف وكأن الصقيع 
 أبطل دوران األرض.

 ولكّنه غالبًا مثل الهيولى, مستمرٌّ وباردٌ 
 دون فرصٍة أو عفوٍ 
 أو أثٍر عن اليابسة 

 لتسويغ اليأس. 
 

 إيميلي ديكنسون،  
 ترجمة: رزان الحسيني 

 
 - إشطر الُقبرة, تجد الموسيقى 

 - قشرًة بعد قشرٍة، ملتفًة بالفضة
 صباحات الصيفبَخلْت على 

َك،   لتّدخرها من أجلِّ سمعِّ
 . -حين يكون العود عتيقاً 

 - إبعد السائل، ستجدها جلّيةً 
 -دفقًة بعد دفقٍة، محفوظًة ألجلك

! توماس، أيها الشّكاك!   إختباٌر قرمزيٌّ
 هل تشكُّ اآلن أن عصفورك حقيقيًا؟ 

 
 إيميلي ديكنسون،  

 ترجمة: رزان الُحسيني 
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َن قلبي   َشَغف 

        
ورية خالدة إسبر207  . الّشاعرة الس 

 
َن قلبي    َشَغف 

 
 غاباٌت ساحرٌة خضراء       
 وقلبي في وسطِّ كلِّّ هذا       
 أمدُّ يدي ألِّ زيَل دمعةً        
 تتقرُب مني/ أفكُر فيها        
 فكُل األماكن مكاني.       
 رأيُت األشجاَر تبكي بمرارة       
 ألنها  لم تنهِّ فصَل الخريف       
 تعبُت أنا وقلبي الغارقِّ بالحزنِّ عليها،       
 مجرى الضّفةِّ جفَّ شوقاً      
 ويقولون إنها الريح      
 ريٌح مهمورٌة بعلبِّ الكبريت.     
 بكْت السهوُل من كثرةِّ ما قرعت       
 نواقيسها األشجار       
 شجُر التوتِّ أقسَم أنه سيهرم،      
 والنائُم تحَت شجرِّ التفاح       
 صاَر العرُق يتصبُب منه ليطفَئ النار        
 الطريُق جدلْت ضفائرها حزناً        
 ألَن قطعانَ  الغيمِّ ما اجتمعت        
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 والريُح تعزُف وهي أمهر العازفين،      
 والندى هاجَر وحلَف أنه لن يعود         
 العصافيُر ندبْت المرعى األخضر          
 وقالت نعرُف من حرق أعشاشنا،         
 عاَد الّشباُب إلى قراهم         
فْت زنابُق قلوبهم           وقد ُقطِّ
 نسجوا مَن الدخانِّ قمصانًا         

 وهاجروا.           
 تفاصيَل الحكاية كُل السهوبِّ كتبْت      
 وفقَد الحطاُب الذاكرة       

 
 خالدة إسبر 

 
 قلبي تدلى 

 كان صباحآ باردآ ومشمًس 
 عندما ودعته 
 سيبقى وحيدآ 

 وأعوُد أذرُف الوداع  
 قلبي الذي تدلى
 تشبثُت به بيديَ 
 كي يظَل وقورآ 

 وال يصبحَ صديق 
 البعدِّ وطيفَ الغياب 

 أريدُه أن يطير َ 
 كعصفورِّ الخريف 

 ويعوَد مع الريح 
 يبتكُر المعاني والقصائد 

 كي ال تبقى النفُس مقهورة 
 والمكاُن يتيمًا...

  *** 
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 رحلة
 

 عدُت بوجٍه غامقٍ 
 رحلٌة طويلةٌ 

 غابٌة وماٌء وحياة. 
 وقلٌب في وسطِّ هذا 

 أمد يدي ألستقبَل ابتسامةً 
 تتقرُب إليَّ بالنظراتِّ 

 هذهِّ األشياُءأفكُر فيها. 
 مكاني؟ كل األماكن 

الخريف.  هرَب الصيُف مع أوراق ِّ
 وبقيُت أنا وقلبي الغارْق.

  *** 
 

 لمسته السحرية  
 
 قد وافاني الصباح   ها

 سأذهب الى قريتنا قصابين 
 المثقلة بأكاليل الجمال 

 تتزين به األرض في بستان أبي  
 تكاد هذه الشجرة أن تمسك بالقمر 

 آه هنا العيش يحبس حبك للروح مع األلوان  
 أتنقل من شجرة إلى شجرة  

 وغيم يهيم عبثًا في سماء الخريف 
 من يرى هذا سيغرس شجرة  
 ويخجل منها إن لم يسقيها  

 حقًا هنا يتاح لك ان تبتهج و تتذوق 
 

  *** 
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 رق قلبها س
 

 جاء إليَّ وقال
 سأهديك قلبي 

 سرقته من امرأة  
 أخرى 

 أقنع نفسي حاولت أن 
 ليس من أجلي  

 بل من أجل قلبها الخافق 
 الذي سكن صدره

 لم يسرق قلبه 
 سرق قلبها معه
 كيف سأكون  
 غفارة الخطايا 

 وبنفسي أثر كبير 
 التي كان  للمرأة 

 قلبه قلبها 
 يا سوء عذابها  

 ويا سوء احتياله 
 اسلخي غشاء 

 قلبك عن قلبه  
 المفر 

 والحقيه بالفراق 
 

 2018اكتوبر  5دمشق_ 
 إسبر خالدة 

 شاعرة من سوريا  
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 أطلقني لنبضك وتراً و  على هامش الصراخقصيدتان: 
 

        
 ة وفاء أبو عفيفة اعرة الفلسطينيّ الشَّ . 208

 
 على هامش الصراخ

 
 يمكنك اعتقالي ، وأصمت في ثنايا مراسالت خفية 

 سأتابع الركض فيك سراً 
 المصير لتسلق جدران مدينتك التي يئن لها 

 ربما ضربة خنجر تخترق كبد ليٍل ضنين اللقاء 
 فقط .. ُكفَّ عن السؤال …

 وال تقطع حبل أفكاري بتقاطع طرق 
 يفصلنا عن ألغام دفينة خارج المسار

 لك أن تحاصرني … 
 على أغنية كصوت القنابل أسمعها في رأسي ، 

 تحكي عن مناضل جريح 
 وسر امرأة مغمورة بذكريات مجنونة 

 يا تشبهك ، أيها الغريقمليئة بشظا 
 لكنها ال تعترف بأنصاف المغامرات  قد يعتريها الهوى،

 بعيدة متجمدة وسط أكوام الجليد 
 والبوح يا حبيبي مصائد الشعراء
 فكيف أطلق سراح الصرخات ؟!
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 أحتسي قهوتي وأستمريء الدخان 
 وحرائقك كلها تسكن لساني 

 أنا يا سيد القلب …
 أعلن احتراقي حين تحاصرني أنفاسك .. 

 أرفع في وجه الشمس وشاحي
 أشد سروج اللقاء وأبات تحت أكفاني 
 فما زال الوطن في حالة انتظار .!!

 
 وفـاء أبو عفيفة 

 
 أطلقني لنبضك وتراً 

 
 أحلق فوق السحاب بآية الغوى 

 َربَّة موسيقى ، اِّْفَتَتْنُت بها وأوقعتني في غياهب اإلثم 
 الحلم كنت أنتظرها على حافة 

 في صورة رسالة وُسلطة حروٍف ال َتردُعني 
 هناك ، بالقرب من روحي 

 ينهض النبض كي يالقيك بإيقاعات اللحن 
 في آهات المسافات وتنهيدات اللحظات 

 رأيُت المالئكة ، خاشعة للرب بعظمة السكون ..  هناك 
 تجني ذكريات شبيهة بمآلنا 

 حين أصبحنا على شفا الغرام 
 ها الشاسعسأترك لك القرار أي

 أطلُق َعناني في الوثب فوق كل الحواجزِّ 
 فالعمر قصير ونحن نمضي 

 وألقِّ بزبد جوفك الغض  تعال …
 فما زلُت على أهبة الَغرق !!

 
   وفـاء أبو عفيفة

 ويد شاعرة من فلسطين مقيمة في الس  
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نَّا َأكوُن   وقصائد أخرى ومقاطع شعرّية   ؟َمن  مِّ
 

        
 الّشاعرة والّناقدة المغربّية د. ثرّيا بن الّشيخ . 209

 
 الَخْمَر   َوْيَحَك َوَأْنَت َتْعٍصرُ 

 مِّْن ُجفونِّ اللَّْيلِّ  
 َما ُكْنَت َتْدري  

 َكْيَف َيَخترُِّقَك نوُر الَفْجرِّ  
ُد َلْهَفَتَك    ُيَبدِّّ

حابِّ   َتْمشي على َجبينِّ السَّ
ْنَك    فارغا مِّ

 َثمِّاًل بِّي  
 َحدَّ الَفناءِّ 

 تمازَجْت أرواُحنا 
 ى  أَظمْ 

 َنْزعًا بِّاَل َصْوٍت  
 ُكْنُت فيها الّشمَس  

نا   ُح الدُّ  َتْكَتسِّ
 َوُكْنَت نورًا َيْحبو  

 َفْوَق رِّمالِّ َصْبَوتي  
 َتَحلَّْلنا َمعًا  

ْحرامِّ     مِّْن ُطقوسِّ اإلِّ
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 َما ُكْنُت َأْدري 
نًّا َأكوُن    َمْن مِّ

 ًأَأْنَت أنا 
 أْم أنا أنتَ 
ياَء   َوالضِّّ

 إالَّ َوأنا َأْنَتزُِّعني مِّْنكَ 
 َفَقْط أدركُت  
 َكْم ُهَو َأليُم  
هامِّ    َنزُع السِّّ
 ًكْم ُهَو َأليُم  

 َحّتى َخَرْجُت مِّْن ًأْوصالَِّك 
 فاتَِّرَة النَّْبضِّ  

 ضامِّرَة اْلَحْرفِّ 
 ُمزدحمًة بِّي  
 َحدًّ اْلُجنونِّ   

 َأَتواَرى َخْلَف َوَجلي  
ةِّ م دَّ  ا َحلَّ بِّي  مِّْن شِّ
ْنَك َبْعُد   َومِّ

 َما ُاْرَتَوْيُت ..
 

 باط. / الرّ  2022/   10/   26
  الشيخ ثريا بن

Touria Ben    
 

 " ويحك من صمت المحراب " . :ديوانمن 
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 "حمار الطاحونة " .. 
 

 َحكَم علّي الّزمُن  
 بَوضعِّ الِّلجام  

 بَحْمل األْحجار  
 على َظهري  

 والّرمال  
 ب"الّدرس" َطواَل الوقتِّ 

 بين" النوادر" 
 َتحّملُت الحرارَة على مضّض  والبرَد  

 َلْم َيْروِّ َعطشي  
 ولم َيَخْف علّي  

 مِّن الموتِّ  
 حكَم علي الّزمن  

 بوضعِّ الّلجام  
بالِّ   بِّحْفرِّ الجِّ

 َوْجْمع األْحجار  
 وكثيٍر من الهموم  

ُع الّصدى    َأْنهُق وأنهق َفُيرجِّ
 ما َثُقل على َصْدري  

 َتمّنْيُت الُهروَب  
ثَل األَسد الذِّي   مِّ

 لُرؤيته َيفِّّروَن كاألرانِّب. 
 وحين تبلغ بي الّذرَوة
ضرِّب مِّن الَخْلف  َِ  َأ
 َوالّذي  ُتصيُبه الّرْكَلة

 َيْدفُع الثََّمَن عْن غيرِّه  .. 
 

   Touria Benثريا بن / 
  / الرباط 2021/ 09/ 21
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ّمة نفسي ..  على ذِّ
 

ْثل الَمَطْر    أْن أَهطل على األرضِّ مِّ
 َقَدٌر َلم َيْتُرك لي ُفرصَة اختيار 

 وَلم أَُغيِّّْر من طيَنتي َشيئا  
ْصلي    َفَقط أَعوُد ألِّ

 كما ُكْنُت َقْبل أْن أكوَن 
ْنسِّ الَمحار    سائال مِّن جِّ

 ما اْخترُت الّزمن 
 َوال الَمكان  

 َوألّنني بِّنُت البِّحار 
ْثَل الَمطر    استعجلُت مِّ

 حيَن ال َيكوُن ُمنتَظرا  
 هْل أتَدّفق أْم أسيل  

 أْنسكُِّب أْم َأنقاُد 
 لقانونِّ الجاذبِّية  

ماري     ُيحّدُد ُسرعَة اْنهِّ
 كاَن َعَلّي فقط َلْمَلمةُ 

 ُدموعي وابتساماتي   
 رابِّ لَتسقبَِّلني األْرضِّ بِّفْرحةِّ التُّ 

 َوَدهشةِّ الَعصافير  
 وَنْشوةِّ الّزرعِّ الْستقبال

 الحبيبِّ الَمطْر 
 ورعشةِّ الطفل  

 إذا خاَف من القمر 
 َتَخّيلُتني  أْنَسكُِّب  
 شفافًة كالُزجاج  
 أَعانُِّق الُوجوَه  

 َأْنُفض ما عليها من َيأٍس  
 وما اْخَتفى َخْلَف َمالمَح  
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 َمسَحها َغْبُش األْحزان  
 وأنا أعيُش اّللْحَظة ،  

 َلْحظَة ُبلوغِّ أْقصى  
 في الُمْسَتحيل   َدرجاتِّ الُحلم َتَوغُّالً 

 َركِّْبُت أمواجي العاتِّّيَة  
 َتْجرُِّفني َتّيارات آتيٌة 
فاعي    مِّْن ُجنونِّ اْندِّ

 َنْحَو بحٍر َعميق  
 ُكُلما نظرُت إليه  

 والَبصيَرة  اْستحاَل في َحْجمِّ الَبَصر 
 أراني بُِّعيونِّ ُعيوني  

مًة بِّنفسي   ُمْزَدحِّ
َع مِّساحاُت ُحُلمي    حّتى تّتسِّ
 كاَن َعَليَّ َفْتُح َينابيعِّ المِّياهِّ  
 َتخليُصها من آثارِّ الكوابيسِّ 

 حُتى ال َتَقَع الَمدينُة  
 في َفَيضاٍن  

 َيْجرُِّف األطفالَ  
 والّشيوَخ والَعصافير 

 َيحوُل دوَن نِّْصفِّ ُقْبلٍة  
فانِّ  قْينِّ َيكَتشِّ  َبْيَن عاشِّ
لَّ َمْعَبٍر    ألّولِّ َمّرٍة ظِّ

َعْينِّ لَِّمْملكةِّ األْحالم     َيُزفُُّهما خاشِّ
 َحيُث الّنبُض َيْسَتحمّ 

ّل الّشجر    بِّظِّ
 َنسمة الجنوب   ءِّ بِّدِّف

 على أنينِّ الَوتر  
 هذا المطُر الغزيُر الغريُر  

  حيَن َيْأتي  اَل َيْأتي إالَّ 
 بِّاَل ميعاٍد  
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 َوال نِّيَة لَغيرهِّ َعَلْيهِّ  
ْثلي َتماما    مِّ

 أهطل حيَن َأشاُء  
 بِّدونِّ َصْوت 

 وال إِّْذٍن وال َوْقٍت  
 على األَقّل  

 حيَن أكوُن ملَء َجَسدي
ْلَك َنْفسي    مِّ

 ُأْصبُِّح َزّخاتِّ َوْجٍد  
 قطراٍت 
 ُسيوال  

 اَل أخاُف مِّْن أيِّّ َشْيٍء  
 َحّتى مَِّن الَخْوف 

َن الَمْوتِّ    مِّ
ل  ل وأهطل وأهطِّ  أْهطِّ

 على الّزهورِّ  
 والُمروج 
 والُقلوب  
 والُخدود  

 ُتْزهُِّر الّزنابِّق والُوعود 
 على َثْغرِّ الَقصائِّد  

 أْروي َظمَأ روحِّ الّروح 
 إلى ُقْبلة كاملٍة  

 ُتْحيي األميرَة الّنائمَة  
 َيَتَدّفُق الّنْهُر الَعظيم .. 
 

   Touria Ben / الشيخثريا بن 
 01  /07   /2022  /Marseille/ France. 

 *** 
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 المجد للحمراء 
 

 لَِّمْن ال َيعرُِّفني ..
 بِّْنُت األسودِّ أكوُن  

 َمنبِّتي َوَعريني  َوُكهوُف األطلس
 الَحنينُ َولَغيرِّ الَحْمراءِّ اَل َيْطويني 

ني    َولَغيرِّ َمْوطِّ
 َوال َأْسَتكيُن     اَل َألينُ 

 أمازيغيٌة أكوُن  
 َعَربِّيُة الُفنونِّ  

 َحّسانِّّيُة الُمتونِّ  
 َوفي َقلبِّ أفريقيا 
 تَتعانُق ُجذوري  

 ُتالمُِّس ُعْمَق تاريٍخ  
 َلُه َتْخشُع األرُض 

 َوفيهِّ الَمْجُد أَبدًا اَل َيليُن  
 َنْخلٌة َفرعاُء أنا  
 َوُكلُّ األْشجارِّ  

 َحْولي َيْجلِّْسَن الُقْرُفصاَء  .. 
 

 ثريا بن الشيخ
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ده الّشعُر عيٌد ..   َوح 
 

 إهداء إلى أصدقائي في يوم الّشعر العالمّي  ..
 

 عادًة ما أْصحو ُمنشرحًة  
 وأنا أتذّكُر قوَل أبي :

 ا ْيجي ْذّباْح ْحّتى ْيجي ْفّتاْح " "م
 أْشُعر أّنني سليلُة العصافيرِّ  

 فرِّحٌة بقدرتي على 
 الّتحليقِّ و الّركض  

 على رؤيةِّ َوْجهي في المرآة  
 في َحْوض الماء الذي ُيجاوُر بيَتنا  
 والذي أصبَح اليوَم َوكرًا للّصراصيرِّ 

 َكْم َتمّنيُت أْن َتنمو لي أجنحٌة 
 َأْطفو بها فوَق َسْطحِّ األرضِّ  

 كما َيْحصُل معي في األْحالمِّ  
 ُأَحّلُق في كّل اتجاٍه  

 وُعيوني ُمبتلٌة بعشقِّ الّسماءِّ  
 َيُشّدها النوُر وفِّْقُه الَعراءِّ 

ْن َحقلَي الَبَصرّي    إلى فضاٍء أْوَسَع مِّ
 أَتصاَلُح فيه مع الغامضِّ  

 ن ُوجودي مِّ 
دِّ من ُوجوهي   والمتعدِّّ
 العالُم فسيٌح لو َتَفّتقْت 

نا الداخليُة   حواسُّ
نا    َلْو َتَعّلْمنا لغاتِّ َجسدِّ

 الموغلَة في الخوفِّ 
 مِّن َبراثِّنِّ الفجيعةِّ  

 كنُت دائما أْدرُك أن الّصمَت أعمقُ 
 وأقدُر على َحْملِّ َهواجسي 
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ماحِّ الّنفس   وما عجزْت فلسفُة كبحِّ جِّ
 َدّسهِّ في الّتجاهلِّ والّنسيانِّ  عْن 

 أو رّبما الّتناسي أْصدقُ 
 فحين أصابني فيروس كوفيد 
لِّ    فقْط أدركُت ضرورَة الّتنصُّ

 لكلِّ المعاني المبطنةِّ  
 لكّل البياضات التي تْحتّج على 

ها      اْكتِّساحِّ
 بُِّسلطةِّ الّسوادِّ 

 سواُد عتماتي الوفّيةِّ  
 لُكّل نجاحاتي  

 واْنكساراتي مع كوفيد  
 ُكْنُت تحَت تأثيٍر إشعاعّي  

 َمنَحني حريَة استنطاقِّ  
 ما َظّل َيجتاُحني من ُعْمٍق  

 صوٌت داخلِّّي 
 ال َيَتوّقُف دبيُبه  
 َيْزداُد كلَما اْشتّد  

 عليه الخناقُ 
 ها جسدي َيجترُِّح مّني  

 الذكرياتِّ كما َيتغّنى بُكلِّّ ُجرٍح 
لي   صغيٍر أو كبيٍر َيْشهُد قوَة َتَوغُّ

 في َعوالمِّ الَمجهول 
 ُجْرٌح َنشَبْتُه قِّّنينةُ 

 َخمٍر  مكسورةٍ 
 على َكْعبَِّي األْيسرِّ  

 مازاَل َوشما ُيلِّحُّ َمعي  
 على استمرارِّ طفولتي  
ُر لُرؤيةِّ القمرِّ   وأنا َأْنبهِّ

 الّشاحبِّ في عيوٍن  
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 فَقدْت َبريَقها  
 وهي ُتْخفي ما َعجزْت 
 عن ُمواراتِّه الحقيقُة   

 أّظلُّ أمشي مع الرياحِّ  
 على حافةِّ البحرِّ  

ُر    أَُعُد األمواَج الُتي َتْنكسِّ
 على َمْوجِّ َمكارِّهي َأْحيانا 

 وُأخرى َتْغزُِّل لي رِّداًء مِّْن نوٍر 
 َلْو َتمّكنُت مِّن التِّحافِّهِّ  

ّلي   أُوهُِّمني أّنني َتَخّلْصُت مِّْن ظِّ
 وأنا أْسمُع ُمواَء 

 قِّططِّ بودلير 
ْرُت يمامًة    َأْو على األَقّل صِّ

 َتطير وَتطيُر  
 َتْجعُلني َأْرُقُص على  

 رؤوسِّ أقالمي 
 أْرُسُم عالما ُيْشبِّهني 
 فيه أتَعّدُد وال أَتَكّررُ 

 حارٍق  أَتَشّكُل في حرف
 حّتى أَتمّكَن من االنعتاقِّ 

 مِّْن شرنقةِّ الّلغاتِّ 
جافِّ االستعارات    وعِّ
 اِّْستنَفَذ الكالُم َثْرثرَتهُ 

 َوَبقَِّي الّصْمُت َيصوُن  
 ُعذرِّيَتُه قْبَل َأْن َيْنَتبَِّه إليه 

 الثرثرُة الذين َيْستهلِّكوَن  
 المجازاتِّ الّصينيةِّ القديمةِّ  

وشي المنتشرةِّ هنا وهناك   في َأْحَدثِّ َمطاعمِّ السُّ
 على طاوالتِّ الَمقاهي  كالجرادِّ 

 التي َيؤمُّها َعَبدةُ 
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 األلقابِّ والجوائزِّ  
 الّتي َعَجزْت َعن إْقناعي  

 بأّنُه حاَن َوْقُت 
 الّتمّردِّ على األْشكالِّ والمضامينِّ  

 على َتْرديدِّ ما َتضيُق بِّهِّ  
دورِّ   ذاكرُة الّسطورِّ والصُّ
 ألقوَل ما َيْحلو َوال َيْخلو  

 َما ُيؤلُِّم وُيَعّلمُ 
 ما هّمشتِّ الكتُب 
 وألَغتِّ األباطيُل  

 "لِّجَسدي علّي حّق " 
 قالها للا ُمنذ األَزلِّ 

 واآلن فقط أدركتُ 
 اطن  الظاهَر والب

 من األلمِّ واألملِّ  
 ودورهِّما في صياغةِّ  

 بالغٍة يكوُن فيها  
 الجسُد موضوَع قصيدةٍ 

 َتعرُِّف وَتْعزُِّف َيقينًا وَنَفساً 
 َتْحمُِّل لغاٍت تتنّصُل  

 لُعزلةِّ نبيِّّ أو ُجموحِّ شاعٍر  
 تْنَحني أماَم أبجديٍة َخْرساءَ 

 ال ُيْتقُنها غيُر ُمتصّوٍف عاشقٍ 
 ّتي ال َتنامُ قلُبه عيُن للا ال

 َتْنُظُر وَترى    
 َتفَتُح أْرضا ثانيًة  
 وَفْصال خامسا 

 وربيعا َسْقُفه الحنيُن  
 وُعشُبُه بِّساٌط َشّفاف 

 مثَل الّسائَل األمنيوسي 
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 الذي ُيؤوينا في ثالثِّ ظلماتٍ 
 وبصيرتي  نّوَرْت بصري 

 وأنا الّتي تعوْدتُ 
 في الّظالمِّ   أْن أفتَح عينيَّ  

 تَتسْربُل أمامي األمنياُت  
 كلُّ األمنياتِّ 

 فأقوُم منِّ الُحلمِّ ُمنشرحَة الّصدرِّ  
 ُأْخفي َفرحي الستقبالِّ  

 يوٍم جديٍد  
 وإْن بَِّقلٍب وئيٍد  
 فالفرُح قراري   

 فأخرُج لّلهوِّ مع الّصبايا  
 َلْم َتكُن ُطفولتي تشترُط مالبَس العيد 

 وال هِّالَل وال تهليَل  
 لوحيُد ا هي العيدُ  

 وأنا الّتي تعودُت فتَح عينيَّ في الّظالمِّ  
 تْبدو الّسحُب أمامي َمرايا 

 اُلوجودِّ  فيها أَراني بَِّجيولوجيا
 وتضاريسِّ األرضِّ 
ُث الحياُة   ّني َتْنبعِّ  مِّ

 ومْن تاريخِّ أْوجاعي  
تِّهِّ   مِّ الوجودِّ وُسرَّ  تَتراكم األمنياُت وأنا بينِّ َرحِّ

 غالبا ما أقوُم من النْومِّ  
 ُمنشّقَة الّصدرِّ  
 بيضاَء الّسريره 

 َكْوٌن صغيٌر أنا  
 َوكّل ما َحولي في َفَلكي َيْسبحون  ..

 
يخ ثريا بن     Touria Ben/   الشِّّ

 / الرباط . 2022/ مارس /   21
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 وأنَت تَتغلغل 
 

الُمخاطرة ، َتترّدد خوفا من  وأنَت تَتغلغل ، ٌتدرك أُن الّتوّغل ُيالمِّس الُعمق والّلب والَجوهر،  َتْشعر بُصعوبة  
حتواء ، َلن ينفَعك الّدعاء ، ألنه َطلب َيْقتضي الّصبر وأنَت   الّتبعُثر والّضياع َقبل َتحقيقِّ ُحلم الُحلول واالِّ
ل ، تتَسّلح  بالَحدس الذي قد  يأتيَك نِّعمًة ونِّقمة في آن ؛  فإن طاوعَتُه أطاَعْتَك َنوازُِّعك غيُر الُمعلنة   ُمْستعجِّ

ّتي غالبا ما ُتؤدي إلى المغامرة ، ال يهم إن كانت نجاة أو هاوية ؛  إنها  مغامرُة اكتساح ال َتقَبل التأجيَل  وال
أو  الّتوقف الذي قد َيكون  ُجبنا وقد َيْقتلع كّل الُجذور التي ُقْمت ببذرها َبعَد َعناء ..حين تتمّكن من تحديدِّ  

ه المكانية والّروحية .. وإن  توّقْفت َتْسُقط في الَعدم ، فإما نِّسبة االجتياح ، تكوُن فِّعال َسَكْنت الحَ  ّيز بأْبعادِّ
الَخلف وأنَت  َتُجّر أْذيال َخيبةِّ الُمحاولة ، وتضيع عليك  إمكانيُة    یأْن تشَرب الّنصَف الباقي أو تتقْهقر إل

من الَغْوص دون َترّدد ، لَِّيْشرَبك  ُبلوغ  لحظةِّ الّسمو والشموخ التي أوصَلك إليها مِّعراُج الّروح ..   الُبّد  
 العِّشق وتذوب في الّلحظة الهاربةِّ بَِّحرٍف َغَجرِّّي وبذاكرةِّ امرأٍة َقَدرّية ..

  *** 
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 مقاطع شعرّية 
 

 اِّْحجْز لي ُركنا 
 تحَت أجنحةِّ الّشوق  
 أقترُفني فيه ُحضنا  

لسًة    َنشرُب فيه معا خِّ
 َنْخَب الّروْح  ..

  *** 
َر    َحَمْلُت َما َتَيسَّ

ْن َبْعضي    مِّ
 َحْيُث اَلَشْيء مِّّني  

ْنكَ   َومِّ
ُر    َعَساني َأَتَحرَّ

يتي   مِّْن ُعبودِّ
يدٍ  ُل مِّْن جدِّ  َوَأنا أَتَشكَّ

  بُِّدونِّْك  ..
  *** 

 ماُكنُت أْحسُب 
 غمزَة الَحرفِّ  

 رصاصًة  
 َتْغتاُل  

   بِّاَل ُعيون ..
  *** 

 َة الّروح ، َلْن َتْبلَغ مِّّني ُمجاور 
 َحّتى ُيالمَِّس فيَك الَوجُع َشَبَق األنين .. 

  *** 
 يا َمالك اليسار ،  

 أَْغمِّْض عينيك َوَضعِّ القلم جانبا ،  
 سأْغطُس في ُشْبَهة الوعي ..

  *** 
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 َلْيَتها َتْكفينا َهْجعُة الَفْجر 
نا    لَِّتْنمو َبْيَن َأْضُلعِّ
 َأْجنِّحُة  الّنوارس  

  َلْيَتها .. !
  *** 

 َلْو ُثٌم َلو ..
 َسَقَطْت سمكٌة سوداء  

ك الَفْجرّي    في كأسِّ
 َتْستقِّّل أْوصاَلَك الّثملى  

 بِّرْهبةِّ الّظالم  
 ساَعَتها َفَقط  
 َتتصاَلُح َمع  
 َأْبَعدِّ ما فيَك 
ْن َعَتمات..   مِّ

  *** 
ْن أْيَن لَك هْيبُة أخناثون    مِّ

 لُِّتْفَتَح لَك ُشُرفاُت 
 مِّْحرابي َومْعَبدي

   مِّن أْين ..؟ 
  *** 

 يا ْسما جودي ْعلِّيَّ  
 جودي ْبريْح ْلْبحاْر  

 راني حوَته  
  ْنطيْب غيرِّ باْلْفواْر ..

  *** 
عر   ي  بالشِّّ  ُمنذ بدايةِّ َهوسِّ

ّمة نفسي ..    وأنا على ذِّ
  *** 

 َقد ال أكون َمن ُأريُد ، 
واَي   لكن ،  أبدا َلْن أكوَن سِّ
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  وال من ُيراد لي أن أكون ...
 *** 

 َنعيُش لَِّنقرأ ، 
  وَنْكُتُب لَِّنَتَنّفس  ..

  *** 
 إما أن َأْسقَط أرضا وأنا أمشي ، 
 أو َأْقلب الفنجان على طاولتي ، 

 أو هما معا .. 
  *** 

 اَل تُنابِّْز َعَتماتي  
 بُِّحْمرةِّ الّشَفق  

 ُكُل األلوانِّ َتخشُع  
  للظالم ..

  *** 
 

يخ   ثريا بن الشِّّ
 المغرب شاعرة وناقدة من 
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 سيُف البقاءِّ 

       
ورّية غادة فّطوم 210  . الّشاعرة الس 

 
 تمتلك عقد التكوين..
 ألواح أرجوانية سقطت 

 عنها رقم تحاور الجدران 
 وزمن الغربة..

 قابيل.. 
 يحاول لملمة أحزانه قاطعًا المسافة

 بين العين ونقطة الموت.. 
 جسدهيدون على الهواء الممتد بين 
 وقمة الجبل... أتون الحكاية 

 ويحاورها بعقد الصفقات..
 كي يحصل عليها.. 

 
 القصيدة 

 تتلوى على وقع الوشاية 
 راسمة أحزان الصخور في بحتها 

 تسيل وتنطق بلغة اآللهة 
 صدى تلك الملحمة أمطارًا...

 وقابيل 
 يعقد الصفقة تلو األخرى كي يغتال 



1088 
 

 القصيدة وينال صك الموافقة
 وجعها تفكك سالسلاألرض من 

 البوح وتنطلق وراء األوهام...
 تتجمد أسرة الهواء وينقطع زفير

 الصراخ...
 وقابيل يرمي لها بعض الفتات... 

 متناسيًا خطأ هابيل غير حافل
 بزلزالها أمام بوح التكوين...

 القصيدة... األرض... األم... تشتعل 
 وتحت الجدار تخبئ حطبًا يصيح 

 جمره ويعلو صداه...
 انق على األفق آخر الحكاية يع

 وينثر باقي أحرفها حول جسد 
 هابيل...

 القصيدة...
 مازالت تترنح على وقع األسئلة

 الصماء... 
 نظراتها جففت بعض الهواء

 والنور خافت يفتش عن أشعته 
 ليمنحها إلى صمت الجبال...

 تتشرد الغربان وتعيد الفرح 
 تزين فيه تاج الملك

 الهضبة... وخلف حدود 
 القصيدة... تغفو... وتغفو...

 بين غفوتها... وصحوتها 
 يسحب قابيل مديته يشحذ فيها

 روحه ويمضي...
 صوت الخطى يصم الوقت..
 ويرتفع صمت الصمت وتغيب 

 أغنية التالل وهناك...
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 القى أخاه على كتف الهضبة
 حاصره... 

 نعشًا مدمى صار... 
 وقبل أن تضحك األسئلة سقط

 نبيذ على األرض فسقط كأس ال
 دمًا... 

 يشق صدر الجبال 
 ونادى: 

 
 سأدفنك أيتها القصيدة 

 وأرميك بصواعق تدمر صدغ 
 الكلمات وأمطر روحي بعشق

 البقاء...
 وأنتقم لي ولك

 هابيل...
 مرميًا يتلوى من وجع القصيدة

 وفواصل التكوين...
 ها أنا... ها أنا...
 أمامك ألف حزني

 يهرب النعش من نعشه 
 ويعلق الحكاية 

 تجدل القصيدة الدرب هاربة
 تصعد... وتصعد... إلى مهدها

 يعيدها إليه... تأبى 
 لكنه ينالها ويدفنها إلى جانب أخيه 

 الغربان حلقت بأنشودة 
 تصل السماء باألرض ومن بعيد...
 تحدت الرقص على النعش الهارب

 من نعشه وتترك القصيدة هابيل وحيداً 
 المكان تلف طوق الفضاء وإيقاع 
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 تعيد اللغة للحكاية... 
 تعبث بأسطورة الوجود... 

 تغني لألحرف التي عشقت السفر
 في عالمها...

 تنفر من كفنها ترميه تحت جمر الجدار 
 وتسرق المدية من قابيل..

 تفاجئه!...
 يحاول إعادتها...
 يعيد المحاولة...

 الخيبة وراءه... أمامه... ووراءه
 وحوله... 

 سيف البقاء  وقف... نهض متحدياً 
 األخوي...

 وسيف البقاء تحدى األسطورة
 ولف النعش بصوت الفضاء... 
 وأمام الوجود تنهدت القصيدة... 

 وتنهدت ثم بسطت ذراعيها...
 

 غادة فطوم
 اسوري شاعرة وقاّصة من
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 ولي في آدَم األولين سرّ 
 )بمناسبة اليوم العالمي للمرأة(

 

       
عودّية بديعة كشغري . 211 اعرة الس   الشَّ

 
ؤىفى مقلتي  ُف َسْلَسبيَل الرُّ  َكَأنَّ َيراعي يكاشِّ

  كأنَّ َدمي اْنداح مِّْن ماءِّ تلك الُغيوبِّ 
ُدني ترَك َصْلصالِّ َتْكويني   ُيناشِّ

 وأْكُتُب في الّلْوحِّ ما َيْعَتريني 
 فماذا سأكتُب..

 إنى تحدرت من خلف منفى بعيد 
 ومن عهٍد تيهٍ 

 ُيَضيِّع أسمائَي الُمعَلنة  
 ومن خلف أْحقا 

َيان ُشْعَلَة ناري العتيقة    َنسِّ
 ..  ناديت طيني ومن منبع الخِّْصب 

 *** 
 ُمَعلَّّقتي.. كثِّماٍر من الّروحِّ 

 وهم قطفوا من َعطايا دمي َفْيَضها 
 .. كي تطول مسافُة  أْسئَِّلتي  وهم رحلوا

 *** 
 موؤودًة  .. أم كنتُ  فمولودًة كنتُ 
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 أُل أْو ليس  ُتسأل فُتسْ 
 “بأيِّّ َذْنٍب ُقتِّْلْت” 

 كلَّ يوٍم    وما برِّْحَت ُتقََّتلُ 
ُل في لغةِّ  ُضرِّجت بالُمحالِّ   ُتَفعِّّ

 َتُدلُّ وليست تدلُّ 
 *** 

رٌّ وأحجَيةٌ   لِّقبى بَسْوَءةِّ آَدَم سِّ
ْثمِّ باءِّ البداية..(َ   )ُمْذ تّفاَحةِّ اإلِّ

 لْت لَِّي في ارتيادِّ الكواكبِّ تْنهيدٌة َثم
رِّ   قاَب شهوة تلك العناصِّ

 قاَب انبعاثِّ فصولِّ المنايا 
 أُمدُّ خزائَن ذاكرةٍ 

 فاض معنًى بها   
 ذات ميالٍد ونشيٍد يصطفي آهتي 

 أشعلْت  في المدى َغْفَوتي 
لت  تي: َجْرُس حنجرٍة ُأجِّّ  ُغصَّ

 َصْهَوتي: صوت  ناياتٍ 
 تضيء بفالة الوجد  

 “ُسورانَد” للخطايا.. و قد شاقها عْزُف 
 ولألبجديَّةِّ طغيانهاُ 

 لها بهجٌة .. لذُت وحدي بتاريخِّ   
 َدْيجورِّها 

 وُمْذ أْلفِّ عاٍم..
 طواني سديٌم  

نِّّيٍة سكنْت  ُقْمُقمِّا   كجِّ
 وحشتي: جنحت بَي  

 نحو النجوم التى تنتمي 
 لمجرَّةِّ آلهٍة عاتية 

 من عورة نقصٍ  سأومي لها: أن اخرجيني
” َرْبطٍ   ” “من تاءِّ
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 ومن  قيدِّ “نوْن..” 
 أناديكِّ نجمَة مسرًى تجيئ  

 وقد ال تجيئ وال تضيء 
 أعيدي معي للمداراتِّ  سيمياءها  

 بارِّكي َصَلواتِّ كياٍن يسري به البرق 
 ما بين وهٍج وفيء 

ة روحي  ْتَق فِّضَّ  اشهدي عِّ
 وكونى مَع القلبِّ ماثلًة   

 في َحضور )الرَّحيم(         
موسِّ             بُعْرسِّ الشُّ

 وَدْوحِّ األراضينِّ 
 *** 

 ههنا كنُت..
 وحدي أتيتُ 

 وحدي عَبْرُت تعاويذ كلِّّ الحكايا 
لَعْينِّ   وما بين ضِّ

 ال يستويان انِّّي َكبِّْرُت:   
 آلدَم أسطورةٌ  

ْدَرتي   ،ستفضى إلىِّ ُمْبَتدى سِّ
 ما بين كروم كفيك  

 وأْصقاعِّ تلك البدايةِّ  
 برمضاءِّ بحرِّكِّ   

 شوق وغايةٌ 
 وَرْوح من الَقَمر المستطاْب 

 نخيل وغاب 
رَّْين   وقد يسُردانِّ َتراتيَل سِّ

:  أنا وأنَت، ما بين مفردتينِّ
  ..  بنا التأمت روُح أْيقونتينِّ

رِّهِّ  ْوَق عن سِّ  فال َتَسلِّ الشَّ
 لين:  األوَّ  فشوقي َغياَهُب تتلو على آدمَ 
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شتار / سّيدَة األسرار، -  نصوَص عِّ
 تسابيَح مريَم    –
ّناَءها الُمْرتجى ُتخَ   ُب حِّ  ضِّّ
 َعْرَش بلقيَس إْذ جاَءها الُهْدُهُد  –

 من سليمانَ 
 حديَث التراتيل عند اتِّّقادِّ األصيلْ  –

 والذي كان بيني وبينك 
 فوق ُشطوطِّ الرَّحيلِّ َمَشيناهُ  

دُ   هْل كان ذاك الَتَوحِّّ
 لوال عناقيد أغنيةِّ المستحيلْ 

 وقلبك فاْصَعْد بَِّنْبَضةِّ َقْلَبي 
ِِّ اغترابى   فى ملكوتِّ  للّروحِّ

 ،  وسافر إلى  جنََّة اْلَبْوحِّ
 وابدأ طقوس العذابِّ  

 فتلك الحروف اصطفتنا معا 
 لُِّجموحِّ الَيقينْ  

ْفحِّ سنمضي  رِّ السَّ  إلى آخِّ
 فال سر إاّلَك فيَّ 

 وال جهر إاليَّ فيك 
لون  َل ما أْطَفَأُه األوَّ  )هل عبوُر الدَّْربِّ إاّل لُِّنْشعِّ

 واههم..!(بإثمِّ أف
 

 بديعة كشغري 
 ة سعوديّ من الشاعرة  
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 حنين

       
 معن صباح سكريا. الّشاعر العراقي 212

 
 أعوام مضت دون عودة 

 اشتقت إلى تلك ..
 الحدائق المطرزة

 بالوان الفرح 
 اشتقت إلى تلك الكلمات 

 المزكرشة بخيوط الليل الهادئ
 ......... 

 تجف الحناجر في حضورك 
 وتطلق االزاهر رائحتها العطرة

 انت نجمة تغازل السماء بعطرها 
 انت كالسحابة الزرقاء

 المعلقة بين الشموخ والكبرياء 
 اشتقت إلى ذلك
 الوجه السرمدي 

 والى تلك األنفاس 
 الممزوجة برحيق االزهار 

 .......... 
 كم هو مؤلم ذلك االنتظار 

 من حيث اال عودة 
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 ال امل بعد تلك األعوام 
 جميع الكلمات واختفت  اندثرت 

 وراء خطوط األفق 
 بين حنين االشتياق... 

 ....... 
 في ظل غيابك 

 لن تهدأ دقات قلبي
 امام محطات القطار 

 يطيل االنتظار 
 انتزعت مني تلك االيقونة 

 وقد اختفت جميع أماكن اللقاء
 بين الغياب والعذر 

 بين ثنايا 
 الموعد وقصة الواقع 

 تطير العصافير وتزقزق 
 كأنها تنطق وتقول، 

 غدا يكون اللقاء الصامت 
 فوق األراضي المقدسة ! 

 .......... 
 ارتل أناشيد الخالص 
 مواسيًا ايام الصعاب 

 بمزامير وتسابيح 
 داؤود الملك 

 تراكمت األمنيات 
 في بركة الخالص 

 بات وقت الخشوع والرضوخ
 حيث إلى ال مكان قريب ...

 
 معن صباح سكريا 

 شاعر عراقي 
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 ةيّ المرأة.. الحياة والحرّ 

 
 ساناز داودزاده فر ة يرانيّ اعرة اإلالشّ . 213

 
 شعري خندق مع زهور األقحوان الحمراء

 تشعر الغزال فيه بالتململ 
 آالمي مختبئة وراءها 

 يتصاعد صراخي صرخات شائكة 
 غزالتي بعيون كبيرة، 

 لقد مرْت عبر الغاز المسيل للدموع. 
 الليل أرمي وشاحي نحو 

 كالمواد متوهجة 
 ثقوب الخوف السوداء تصبح ساخنة ومشتعلة 

 غزالتي أوقفت الدروع بذراعيها
 وصلت الحرب لعظامي 

 سأجعل تلة، من جمالي من جسدي 
 ومن دموعي حجرا 

 تشي جيفارا هو اسم أنثى هذه األيام 
 يجب أن نقاوم / 

 فع بهراوته الفراشات جسدي/ الليلة/ سيتحرر من شرنقة الحجاب/ والشرطي يدا
 هم ينسجون الشباك 
 شبكة العنكبوت تهتز 
 العناكب منازلها تهتز

 ال غزال يموت في شبكة العنكبوت
 وأنا خرجت من جسدي 

 أصرخ
 المرأة، الحياة، الحرية. 

 يجب أن نشق طريقنا ونمر عبر الرصاص 
 بال خوف من بنادق الشرطة 

 أيها الجالد 
 سأدوس على األلغام من أجل الحرية 

 خندق مع زهور األقحوان الحمراءشعري 
 تشعر الغزال فيه بالتململ 

 آالمي مختبئة وراءها 
 يتصاعد صراخي صرخات شائكة 

 غزالتي بعيون كبيرة، 
 لقد مرْت من الغاز المسيل للدموع. 

 أرمي وشاحي نحو الليل 
 كالمواد متوهجة 

 ثقوب الخوف السوداء تصبح ساخنة ومشتعلة 
 غزالتي أوقفت الدروع بذراعيها
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 وصلت الحرب لعظامي 
 سأجعل تلة، من جمالي من جسدي 

 ومن دموعي، حجرا 
 تشي جيفارا هو اسم أنثى هذه األيام 

 يجب أن نقاوم / 
 الفراشات جسدي/ الليلة/ سيتحرر من شرنقة الحجاب/ والشرطي يدافع بهراوته 

 هم ينسجون الشباك 
 شبكة العنكبوت تهتز 
 العناكب منازلها تهتز

 شبكة العنكبوتال غزال يموت في 
 وأنا خرجت من جسدي 

 أصرخ
 المرأة، الحياة، الحرية. 

 يجب أن نشق طريقنا ونمر عبر الرصاص 
 بال خوف من بنادق الشرطة 

 أيها الجالد 
 سأدوس على األلغام من أجل الحرية 

 شعري خندق مع زهور األقحوان الحمراء
 تشعر الغزال فيه بالتململ 

 آالمي مختبئة وراءها 
 صراخي يتصاعد 

 صرخات شائكة 
 غزالتي بعيون كبيرة، 

 لقد مرْت من الغاز المسيل للدموع. 
 أرمي وشاحي نحو الليل 

 كمواد متوهجة 
 ثقوب الخوف السوداء تصبح ساخنة ومشتعلة 

 غزالتي أوقفت الدروع بذراعيها
 وصلت الحرب لعظامي 

 سأجعل تلة، من جمالي من جسدي 
 ومن دموعي حجرا 

 هذه األيام تشي جيفارا هو اسم أنثى 
 يجب أن نقاوم 

 الفراشات جسدي 
 سيتحرر من شرنقة الحجاب  الليلة

 والشرطي يدافع بهراوته 
 هم ينسجون الشباك 
 شبكة العنكبوت تهتز 
 العناكب منازلها تهتز

 ال غزال يموت في شبكة العنكبوت
 وأنا خرجت من جسدي 

 أصرخ
 المرأة، الحياة، الحرية. 

 الرصاص يجب أن نشق طريقنا ونمر عبر 
 بال خوف من بنادق الشرطة 

 أيها الجالد 
 سأدوس على األلغام من أجل الحرية 

 شعري كلبالب صلب
 سوف يلفف بأيدي الظلم 

 وسيقوم الغزال بتطعيم ِشعري للصنوبر 

 
 شاعرة من إيران  
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ر  اعِّ  لوحُة الشَّ
 

اعر العراقي غريب اسكندر 214  . الشَّ
 

 لماذا تركَت الكلمَة تصرُخ وحيدةً 
ر؟ في  اعِّ  لوحتَِّك أيُّها الشَّ

 كان ممكنًا لها أن تلوَذ بالظلِّ أو تحترَق كألواٍح قديمة
 أن تنزَف أو تغني كأبجدياٍت غامضة 

 أن ترسَم عناصَر الوجودِّ وتسميها عناصَر العدم! 
؛ بإثمِّ البراءة  كان ممكنًا لها أْن تستنجَد بزهرةِّ النارِّ

 أن تسأَل المجوَس عن النجوم 
 وتظهر، تموت وتحيا تختفي 

 تصل.. أو.. ال تصل
 تتيه.. تتيه.. تتيه فقط! 

 ها أنا أصغي إلى البحر وحيدًا مثلكَ 
 وال عدة لي سوى الكلمات 
 َعتمٌة تسهُر وأخرى تنام 

َك:  هذه هي آيُة نفسِّ
 أن ُتغنِّّي … ُتغنِّّي … وُتضيء

 أن ترقَص للريح والصدى
… 

 سيسمُعَك البحرُ 
 لسَت وحَدكَ 
 كَ أنا أيضَا مع

 أعرُف أنَّ ألواني تآكلْت 
 لكنَّ َلْيلي ما يزاُل يرتعُش أماَم دهشةِّ الضوء!
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 ُحُلم
 

هِّ   رأيُت البحَر يطرُد الظالَل عن أمواجِّ
َتاءٍ   بينما ستائُر الليلِّ تتطاوُل على شِّ
 قديٍم ينتحُب من حبٍّ ال شفاَء منه!

 أتقلُب في طوياه الباردة
 ومتاهاتِّهِّ في هضباتِّهِّ 

 في أشواكِّهِّ التي سَتلِّد 
 وأساطيرِّهِّ التي تْحَتضر 

 أتنبأ بنهايتها اآلن 
 فأضع أقنعتي التي اعتدُت دويَّها كيقظة. 

 ثم يأتي النهاُر بحشرجتِّهِّ الَمْهُزومة
 ليمأل الفراَغ فراغًا آخر 

 ُجْرحًا بّرّياً 
 جمرًا أبدياً 

 وتيهًا ال ُيشبه سواه! 
ْوء وَتدوُم رفَقُتنا من أولِّّ  ْوء الى أولِّّ الضَّ   الضَّ

 لم أَر فيها سوى »َأَنا« ُمؤجَّجٍة في الّصباح 
 طريدٍة وخائفٍة في المساء 
 صاخبٍة ومخيفٍة كالريح 
 ندّيٍة وُمَعطَّرٍة كالصمت 

 هذا كلُّ ما َتَبقَّى لها 
 من الُحْلم! 

 
 غريب اسكندر 
 شاعر عراقي 
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 هجاُء الوهم

       
اعر الفلسطيني سليم الّنفار. 215  الشَّ

 
 أيَن تأخُذنا أيُّها اآلمُر النَّاهيْ 
 في فضاٍء ال نوافَذ فيهِّ للكالمْ 

 ال ساللَم نحَو قلبْي،
 أدارْي عليهِّ… إذا هبَّتِّ اآلالمْ 
 هْل ُندارْي على التيهِّ بالتيْه؟ 

 وحديْ 
 صاعدًا نجمَة الدَّرْب؛ 

 بال خوٍف من شرورِّ الظالمْ 
 وحديْ 

 أفتُق المعنى في سطوٍر قتامْ 
 ال تُباعْد حنيني: 
 إلى سروةِّ البيْت 

 ها هناَك المعانْي،
 فال تكسْر حرَفها

 إنَّها لغٌة… ال تبيُع الحلَم، بصاٍع من األوهامْ 
 فانزلْ 

 من حلوِّ الكالمِّ المؤجلْ 
 امتطْي روحنا العاليةْ 

 حيُث يعلو المكانْ 
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 أنَت وحدَك، لكْن:
 ،لو تمادْت شروٌر عليكَ 

 ستنداُح أغنيٌة تمأُل األكوانْ 
 أنَت معنًى، 

المْ   فال تنزْل عن حدودِّ السَّ
 مثلما قالَها جّديْ 

نيا:   مثلما َقْد َوعْتها هنا الدُّ
 حجرٌ 

 شجٌر أو غمامْ 
 أيَن تأخذنا سيََّد الوهمِّ؟ 

 ُدلَّ قلبي على نبعهِّ… ُدلَّهُ 
 كْم تراهُ سيشتاُق:

 ناَرُه األولى في مساٍء بعيدْ 
 فضاءِّ األغانْي، في 

 على بيدرِّ القمحِّ 
 هْل نسيَت هنا شكلها 

 حيُث كاَن النهاُر المجيدْ 
 في رحاٍب بنا ال تضيقْ 

 ُدلَّني كيَف أنجو 
 كيَف أعلو على وجعٍ 

 قد تمادى علينا، في مرآتنا 
 في غبار الطريْق؟ 

 ها هنا: 
 لم َيُعْد مثَلنا 
 لم َنُعْد مثَلهُ 

 قد سقطنا عميقًا، على عجلٍ 
 ار النوايا في اختب

 في اختيار الزوايا، 
 تلَك التي تحمُل الّصورَة الُمشتهاةْ 

 هْل عرفنا بأنَّا رسبنا، رسوبًا عميقْ 
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 هْل عرفنا بأّنا حرقنا سفيَن المنامْ 
 حينما نشتهْي وردًة تطفُئ الليَل فينا 

 لْم أَر ما يدلُّ على صدقنا 
 لْم أَر ما يدلُّ على ندمٍ 

 أو على صحوٍة من حريقْ 
 علَّنا نستدلُّ ُخطًى، ال ُتداني الغرقْ 

 علَّنا… هل يكوْن؟ 
 ربَّما… غيَر أنَّ الهواَء على حالهِّ فاسدٌ 

 كالٌح لونُه… 
 لوننا في نسيجِّ التراْب 

 كافٌر حلمنا 
 عندما يرتدْي ثوَبُه الوالُة الُجددْ 

 الوالُة النَّاقموَن، على كلِّّ شيٍء سوى روحهمْ 
موَن األفَق في صورٍة؛   يرسِّ

 ن نفاٍق بليدْ م
 يطلبوَن العطايا على وْسعها 

 من دمِّ الغارقينْ 
 في ُسعارِّ األمانْي، 

عارْ   وهْم في الهوى ُينشدوَن الشَّ
 يسرقوَن الزمانْ 

 ُيحرقوَن المراكب، بال هدٍف ُمستطاْب 
 ثمَّ ال يخجلوَن على ذاتهْم مْن نداْء:

 ُينشدوَن البطولَة فيهْ 
 ثمَّ يدعوَن أغنامهمْ 

 بوعدِّ الّسماءْ  أْن ُتباهيْ 
 أيُّ وعٍد ُنباهي، بال ماٍء أو إباْء؟ 
ْدَن العذارى غشاَء الطهارْة،   هْل ُيعِّ

 ُبعْيَد اغتصاْب؟ 
 ليَس في يومنا غيُر ُجنٍد نيامْ 

 لو صحا واحدٌ 
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 أو تمادى ُصراٌخ قلقْ 
 َتْذُبُل األيامْ 

 يا حنيَن الحياْة: 
 أينها ثورة في جفونِّ األرقْ 

 حيثما نادْت 
 تنادْي سوى عزٍّ في ألقْ ال 

 أينها يا سواَد الكالْم؟ 
َعًة، قادها شررُ   كلَّما نادتِّ الدنيا هنا سِّ

 حيُث ال عقٌل ال، وال خفرُ 
 أيَن تأخذنا سيََّد الوهمِّ 
 فاألساطيُر هنا تاهْت 

 من فراٍغ، 
 وأعماها عن وصوٍل دليلُ 

دى منتهى اآلمالْ   والسُّ
 هل ترى 

 َعَورُ أْم سوى عينيَك، دلياًل بهِّ 
 أيَن تأخذنا؟ 

 ها هنا: 
 لم َتُعْد أمي تطبُخ األحالَم؛

 على ُشرفةِّ الفجرْ 
 لم يُعْد من حقولِّ اللوْز:

 طيُرها 
 أو صبايا الحنينِّ الباسقاْت 

 ،  لم َيُعدَن على رسلهنَّ
 ُيناغينَّ سرَب الحمامْ 

 في أفولِّ العملْ 
 ها هنا 

 لم َيُعْد ُيْشبُِّه التَّاريخْ 
 جعابِّ الشيخْ كلُّ ما في 
 بعُض قوٍل؛
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 بال ماءْ 
 ها هنا 

 ال بالٌد على وعدها تمشي 
 ال جنوٌد ُتطيعُ 
 ال حياة ترى 

 بل حدودا في هواٍء تضيعُ 
 مْن أنا في انهيار األماني، 

 سوى غنٍم ال ُيداريهِّ راعٍ 
 وال… لم يفْق بعُد هذا القطيعُ 

 
 سليم الّنفار

 شاعر فلسطيني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1106 
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 ، وقصائد أخرى طفح هذا الوجعو همسات على الئحة النسيان 

         
ورّية ميرفت استنبولي 216  . الّشاعرة والكاتبة الس 

 
 مسات على الئحة النسيان ... ه
 

 أصعب األشياء  
 أن يغادرك الكل في شخص واحد

 وتودعه بكل وقار 
 وهو مسافر عنك والى ذاتك

 ليسكنها مدى الحياة....
 النهاية مفتوحة االحتماالت  

 والفهرس اآلتي 
 ال عناوين فيه وال حكايا 

 بيضاء هي أرقامنا يا ولدي
 وعقيمة مصانع االحالم ...

 انا شرنقة الوردة المتكئة  
 على  شوك غيابك.....

 ُمعَتَقالت الخطى  
 يسيرون  نحو الضوء

 يقطفون األمل من سلحفاة 
 يرسمون السباقات اآلتية  
 مشيا على الماء ....!!! 
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 دعني أفضفض لك عن سكوت 
 الصوت في المرايا،!!

 عن تالشي االبتسامات فوق 
 مراعي الشفاه  

 عن عهودي مع حبة الحنطة 
 مع النسيان !!!!!!•

 التوقيت األنسب ال يناسب 
 توقيت اللهفة في الرسائل 

 فالفرق كبير !!!
 ..بين المهم والُمهَمل.

 
 ميرفت استنبولي 

 
 ...  همسات على خاصرة التعب 

 
 أحتاج لقيلولة صغيرة 

 حتى تمر من على كاهلي 
 نوبات االستفهام الطويلة؟؟؟  

 فأنا المتراكم فوق سحابة التعب 
 احتاج الريح تدفعني 

 فأجتاز جميع الحدود العقيمة.... 
 تغويني تواريخ األشياء  
 في البدء واالنتهاء..!

 وابحث دائما في خرائطها  
 عن المادة الدسمة التي  

 صنعت من أجلها ... 
 فماذا لو كانت خرائطنا  

 بيضاء ....؟؟؟؟ 
 دوافعنا فضول  
 وليست رغبة  
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 أمتالكاتنا مؤقتة موقوتة للنسيان... 
 أن تعلن النكران للخوف 

 وتحمل الحنين سراج الطريق 
 ان تشق البحر بعكازة األماني 

 ى ذاتك المنسية ليس اال عبور ال
 لتحيا من جديد...
 ُأدحرج األيام ..!!

 وتمزقني نيازك الرحيل
 فمن يمد يديه للعبور ، 

 أللتقي بي...! 
 فأنا في الضفة اآلخرى من االحتماالت !!!

 انزلق كجسر قديم بين نزيف 
 وظمأ...

 وأحمل القصيدة على كف المعنى...
 فمن يصطاد من حبري المعاني؟؟ 

 كلماتي أكاذيب المنجمين ؟؟.. ومن يرسم فوق 
 

 ميرفت استنبولي 
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 همسات من دون طريق ! 
 

 هاقد تعب الطريق 
 فمن سوف يحملنا 

 والفراشات عالمات الضوء الى الموت؟؟
 الغيوم فخاخ الصمت  

 فمن يقنع الحقلة باالنتظار!! 
 حبال الريح حبلى برسائل 

 تقف على ذاكرة فاقدة للحياة...
 فمن يقنع المنتظرون أننا في 
 حمى الفراق قد اختمرنا....؟؟

 للتو ولدت 
 انا المصارع داخل حلبة  

 كدت ان اقطع حبل الصرة مع الوجود 
 لكن يداك أخبرتني  

 أني  للتّو ولدت.....! 
 أجرف من رحم الجرح 

 خيبة تلو خيبة 
 وأغطي الفراغ بمرايا صوتك 

 وأمضي بذنبي إليك ...
 

 استنبولي ميرفت 
 كاتبة وشاعرة من سوريا مقيمة في فنزويال 
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 وقصائد أخرى  طائر الحب الجميل

           
وري عبدالحميد ديوان . 217 اعر الس   الشَّ

 
 شوق الغياب

 
 الفجر آذن أن 

 يبوح بما أرجوه من 
 طيفٍ 

 يبدد حلمنا 
 وتدور في

 جنبيه أنفاٌس 
 من األلم المضمخ 

 بالعذاب 
 أيامي وربيع 

 يدًق الدرب في 
 شغفٍ 

 فيالمس الصمت المرًصع
 بالضباب 

 .................. 
 جوف المدى ترتاح في يا نسمةً 
 شوق الغياب  ويلفها

 ................ 
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 أنهار آمالي 
 بلمسةٍ  مشاريٌع تذوب 

 طيف السراب  ويلفها
 مزمار صمتي يرتقي 

 سفن الخراب  ويذوب في
 باتت عذاب   أليامنا

 لهفتي والليل يرسم 
 روحي اليباب  ويذوب في

 باإلياب  والفجر يحلم
 ................ 
 يرتاح في جفني 
 ضمير الشوق 
 وينام في قلبي 

 نسيم من سراب 
 أيامنا 

 باتت بال طعمٍ 
 تغًذى 

 بالشراب 
 أصبو إلى 

 جنٍح يطير إلى 
 دنيا تالمس في أمانينا 

 وهج اإلياب 
 

 د عبد الحميد ديوان 
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 نبضات الفكر
 

 رشقات الهوى اسافر في 
 وارسو على نبضات الفكر           

 ويمضي زماني بقلب يفي 
ر               نداء الحياة وعطرأ َنضِّ

 وأحنو على خفقات الندى 
 فيحمل قلبي ندي الصور             

 حنانك نفسي االم النوى 
 من الحب او من رشفات النظر     

 يدور شعوري في لهفة 
 ليمسي على نظرات القدر         

 احن الى رشفٍة من لمى 
 واهفو الى مالكات العمر            

 بميل فؤادي الى نسمة 
 تطيل السهاد وتحيي السمر       

 فيا قلب مهال متى نلتقي 
 على جفن ورد يديم السهر       

 سأسعى الى ذائبات النوى 
 ليبقى زماني ندي الثمر          

 نبض الرضى وأحلم يومأ ب 
 لعًل اشتياقي إليكِّ انهمر        

 ربيَع الحياة وعطَر اللمى 
 سكنتِّ القلوب ورمتِّ الظفر       

اشتياق المنى   أعانق فيك ِّ
 وأرنو إلى عاشقات الزهر         

 
 

 د عبد الحميد ديوان 
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 )مالي سواك(   
 

 مالي سواك وأنت كل ممالكي
 فارحم بحبك شقوتي وتعاستي            

 الوجد أضناني فباتت فرحتي 
 تغتالها الشكوى فتغدو شقوتي          

 لملمت أطراف األماني ساعيأ
 عٌلي أنال بلمحة من دنيتي          

 يالوعة المشتاق كم يحلو الهوى 
 بلقاء دنيانا فانسى لوعتي          

 ساقت لي األيام آماأل ترى 
 طيف أحالٍم تساقي فرحتي  من        

 واستنفرت لجج الغرام سعيرها 
 فارتاح مني ما يذيب صبابتي          

 آنست أيامأ أراها ترتقي 
 لجمال لقيانا فتحلو صبوتي        

 وتروم أشواقي حنينا يرتقي 
 بحر االماني موطنأ ألمانتي          

 كم كنت أسعى للغرام يريحني
 ي  فتجاوبت أحالمها في لهفت      

 يامن يعيد الصبر في طيف الندى
 أضحت أماسينا تؤجج عبرتي        

 ونسجت من طيف الحبيب عزيمة 
 كانت لنفسي بلسمأ في سلوتي        

 كل القلوب ينيرها بحر الندى 
 أما فؤادي فالغرام مودتي           

 
 عبد الحميد ديوان  

 قاص من سوريا و شاعر 
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 ُسوف وقصائد أخرى 

         
 . الّشاعرة األردنّية د. مها العّتوم 218

 
ف    ُسو 

 
 لو تطلين على جبل ال يطل علي 

 ولو تسكنين بساتين 
 أوسع من صدرك الحلو:

 خوخًا ولوزًا وتيناً 
 وفي كل بيت مضاء بزيتونة 

 تتقطر زيتًا لعينيك:
 تان عيناك زيتيّ  )

 ووجهك قمح تربى على العز (
 لو أن فيك فواكه استوائية 

 ا  جوز هند ومانج
 ولو أن السمك غير مسيل الينابيع 

 حين تفور على كل جنب 
 وتحنو على العشب مثلك 

 لو أنت غيري وغيركْ 
 لكنت نجوُت من الحب 

 علمك الحب شيئًا صغيراً 
 ولكْن تعلم منك الكثير 
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 تعلم عن نفسه الحب منك 
 تعلم منك عطورًا ضرورية للنساء

 يجّملن فيها النحور 
 لتلمع في الليل 

 )والليل طاولة العاشقات البعيدات
 رزمة أوراقهن 

 وغيمة أحداقهن  
 يفتشن عن سبب للبكاء( 

 منذ البداية  رميتِّ سهام "كيوبيد"
 عّلمتِّ سنبلة أن تميل على أختها 

 أن يكون "سراج الحصاد" دليل
 المساكين والعاشقين إليكِّ 

 حبة تين   أسلتِّ الندى فوق 
 اءوالغرب لتبدو "مجّغصة" للطيور وللناس

 لئال يجوع المريدون فيك 
 منذ ثالثين عاماً  وال يسمنون 

 أسّمي تفاصيل وجهك/ وجهي
 حفظتك عن ظهر قلب  وال أتذكر أني

 سوى في المرايا 
 ولو تعلمين: 

 )يدي حرة
 ق كل القصائد ولها أن تمزِّ 
 بعد كتابتها 

 وأال تطيع الحروْف( أن تطيع
 ولو تعلمين 

 ألكتب عنك تحررت منها
 القصيدة باسمك:ميت هذي وسّ 

 "ُسْوْف"
 

   مها العّتومد. 
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 شروط المجازات توجع رأسي 
 ويرهقني الوزن 

 منذ سمنتُ 
 أفكر في خفة الكلماتِّ 

 والبطن  والصدر على السطر
 أمشي كثيراً 

 ألنحت ما يترهل في لغتي 
 وأعيد الكالم أمام المرايا 

 مثل الجراحة  الكتابةَ  كأنَّ 
 ذي اقترفته يدايَ وكل الّ 

 ل دماَي اأس
 تعبُت من المشي 

 أثقلتني المرارة  أم
 والخوف نّكل بي 
 غير هذا  لو أن لي جسداً 

 ألكتب شعرًا رشيقاً 
 خفيفًا على كتفيّ 

 كالهاتف الخلوي  ويحمله الناس
 والطيران  سئمت من الزحف

 قصدي الجديد   أريد من الشعر أن يتحمل
 دني   يبدِّّ وأالّ 

 مثل شعري القديم 
 مهله وأن يتمشى على 

 …  وكأنا
 أنا وهو العاشقان الوحيدان  

 يل نمشي في اللَّ 
 

 د. مها العّتوم 
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 جرش
 

 لم تقدنا الخطى صوب غيرك 
 نحن الذين وقعنا 

 كحّب الندى
 فوق زيتونك المشتهى 

 وعلقنا هنا 
 في إسار العطْش 

 ما ارتوينا 
 ولم تكن الطرقات معبدة 

 في الرحيل إلى السّر فيك
 يمرون منك 

 الذين يمرون منك يعودون وكل 
 عاد "هادرياُن" 

 "شرحبيل بن حسنة" عاد 
 كثيرون مروا وعادوا
 فللحب فلسفة النهر

 "نهر الذهْب"
 يتغلغُل في القادمين  

 وفي الذاهبين 
 وما مّسه الشوق 

 إال ارتعْش 
 أنا ابنة تلك الطريق الطويلة 

 تلك التي عّبدتها الغزاالتُ 
 من مسقط الرأس في "سوف" 

 "جرْش" حتى 
 

 د. مها العّتوم  
 شاعرة وأكاديمّية أردنّية  
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 وح في ذات يوم عاصف تعصف معه الر  
 

         
ورّية نضال سّواس 219  . األديبة والّتشكيلّية الس 

 
 في ذات يوم عاصف تعصف معه الروح

 أخشاها   تلك األجراس ..
 ..  كالعويلِّ أود لو أنها تكف عن رنين ال يصلني إالّ 

  أصابعي تمتد لتقبض عليها وتخرسها ...ليت 
   صعب أن نعيش بهذا الخوف ....

   صعب أن نعيش ما بين الصمت والصمم ....
 صراخ يدوي حتى الصمم .

  .... حين نصغي بعيداً 
   أن دقات القلب تلك مازالت تنبض بالحياة ..... ونبتهل ...

  ونجثم بخوف من لحظة تتوقف بها تلك النبضات ..
 عنا الحنين كالسوط  حين يلس

 وتقيد أقدامنا وأيدينا  
   بعجز المضي إلى حيث هي ....

 صعبة .  صعبة هي تلك الخسارات ...
   اآلن ....أن ال نعي حقيقة حماقتنا إالَّ 
 أن نعرف بعد فوات األوان 

  كم سجنا تلك الكلمات في قلوبنا وكم كنا قساة .....
 أننا لم نسمح بالغفران  
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  وما شعرنا بدفء ذاك الدم في أجسادنا ينادينا ...
 وما علمنا أن الكبرياء تصبح كريهة أمام الفقدان ...

 ال ليس بالفقدان بعد  
  ليته بعيدا يكون ....

  في هذا العالم المتسارع المضي بجنون ....
  رغما عنا ...  ثمة من ينوون الرحيل باكرا رغما عنهم ..

  وحدها المحبة قد تمحي بعضا من قسوتنا عليهم وعلى ذاتنا ...
   حسنا قديكون كل هذا ترهات ...

   حين ينفذ الوقت ...
 كل ما يتبقى مجرد ترهات تصبح أشواكا ال يمكن نزعها .... 

  .. واحداً  أعرف اآلن شيئاً 
 ة والغفران هي أسمى عطاء. ن المحبَ إ

 
 نضال سّواس 

 أديبة وتشكيلّية سورّية مقيمة في ستوكهولم  
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 كأّنك

         
ورّية الكردّية خوناف أيوب 220  . الّشاعرة الس 

 
 ال أدري لَم أراك كّلما تنهدت المواويل 
 وكأنك تعيش في كل أحاديث الجوى 

 وكأنك الفراق في كل حكايات العشاق
 الوداعوكأنك آخر يد في كل تلويحات 

 وكأنك دموع كل االشتياقات 
 وكأنك الندم والزنازين والمنافي

 وكأنك وحدك بكل قساوتك  
 تحدث في هذه الحياة 

 وال أدري لم أسمع صوتك كلما ذكرت
 

 هل تسكن اسمك؟ 
 إذا كان هذا ممكناً 

 فسأردده علّي طيلة العمر
 وسأعلق ملمحًا له هنا 

 على الجدار الخامس قلبي ـ 
 كجدائلنا المحناة نحن الفالحات سأرتبه 

 أتعلم كم نحب جدائلنا في الريف؟
 نلين قساوة الحناء  

 بالماء وأغاني الحصاد 
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 نقرأ عليها أسرارنا كالتعويذة 
 نخفيه من عين الشمس وعين الوشاة 

 نتركه ينضج على مهله ومهل االنتظار 
 كنبيذ جنوب القوقاز

 نراقبه بشغف من خلف زهر الرمان
 وحين يفوح، 

 دفء العناقك
 نطفئ حواسنا غارقات في خيال الحبيب 

 نحن وهي وجدائلنا… 
 لكن الذي ألمني جداً 

 أنني أحببتك أكثر من جدائلي 
 اء ومن البالد…ومن الحنّ 

 
 أمس رأيتك  

 رغم أنك لم ولن تكون هنا 
 لكني رأيتك، 
 ضحكنا كثيراً 
 كنت تقلدني 

 حين تحدثت عن أرضنا المحتلة 
 وكدت ان أبكي.

 كت معك عليّ لكنني ضح
 ضحكت معك على بكائي 

 ضحكت حتى بكيت 
 بكيت كثيرًا ألنك لم ولن تكون هنا 

 
 أهرب من الذين يعرفون  
 كم طلاًل لك في روحي

  أثركإنهم ال يتركون في األيام إالّ 
 تبقى أنت ونحترق أنا واأليام.
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 لَِّم تعيش في كل الكلمات 
 هل أنت األبجدية؟ 

 لَِّم تعيش في كل الوجوه
 أنت العيون؟ هل 

 هنا في ذاكرتي خبأتك مني 
 ال أحد يشبهك 

 القالع فقط تشبه بعضها 
 

 أشعر بأن غيمة  
 تهطل فقط على القالع 

 وفقط عليك.. 
 المطر القديم الذي كنت أحبه

 أتذكره؟ 
 كنت أتحايل على الشتاء 

 كلما لّم مطره 
 أتيت إليك ألخبرك أنها تمطر!

 رغم أنك كنت هناك  
 تحت المطر ذاته

 تلتقط صورة فوتوغرافية  
 الشتياقك لتلك الغريبة. 

 أما هنا لم يعد المطر يعنيني 
 فقط أشعر بالجليد يرفع رايته 

 في عظام الزمن 
 

 أتوسد كتف الخيال 
 عبثًا أحاول القفز من على هذا الوقت

 لو أنك لم تكن لئيماً 
 لم يكن لكل هذا الضياع أن يحدث 

 لم تكن الرغبة بالركض 
 قتل نحو الحقول لتُ 
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 لبقي المطر رفيقًا طيبًا، 
 لبقي الماضي بكل بهائه حاضراً 

 لبقيت ستائر الدانتيل  
 ترقص للشوارع والمدينة والقطط والماّرة

 ولبقيت أنا أضحك على كل شيء
 لبقيت أضحك حتى على بكائي. 

 
 خوناف ايوب 

 شاعرة من سوريا 
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 خرائب الشهرة 
 

         
 رياني د. بهنام عطاهللااعر العراقي السّ الشَّ . 221

 
 أمضغ السراب بارتجاج النوائب  

 حيث الكآبات 
 رفوف معلقة بهواء األضرحة

 وفخاخ تنصب لي 
 شباك الخرائب بالتورية 

 أتوضأ بالدقائق المتعثرة حولي
 اسرق خيبة النائمين بالشواهد 

 حيث جامعو النفايات يبزغون مع الفجر 
 الفضائل بوابل 

 األزمنة شرائط مبتورة 
 يكتمل الدفء فيها 

 وثمة مطلقات 
 فقدن بريقهن على اإليقاع 

 تدافعن الرتداد الفراغ 
 الركض وراء الضياع 
 إنهن رقعات مبعثرات 

 مقاصل خضراء مهيبة باللوعة 
 أعشاب تزعزع الورعين 

 بتصاعد البكاء 
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 وربما يكتبون براءتهم فوق 
 أبجدية الثلج 

 جون خرائب الشهرة كي تدفع أرصفة الم
 

 *** 
 

 دعني أتسلل نحو التماعاتك وأعلن :
 ما فائدة الفطنة وهي غائبة 

 في متاهات األناقة ؟ 
 ما فائدة الفحولة وهي تركل

 بالزيف أحالمنا ؟ 
 حيث الفاتنات 

 تذبن في الصباحات خلف النوافذ
 حين تقيم المالئكة المدججون بالبياض 

 قداسنا األخير 
 

 د. بهنام عطاهلل 
 شاعر عراقي سرياني 
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 …  اكرةُنقوش مِّن الذَّ 
 

 . الّشاعر المغربي شفيق اإلدريسي 222
 

… ـي إَلـيَّ  ُأوحِّ
 أنَّ الُعيون التي ال تسُكن البحر

 ُتَصاب باإلحَباط 
 فتهُجرها األْحالم 

 مِّن ُشُرَفات الحياة. 
… ـَي إَلـيَّ  ُأوحِّ

 َتسقِّي أنَّ الّدُموع التي ال  
 َمْزَهرِّيَّات الُورود 
 َتحجُبها النُّجوم 

 كأنَّها تْنهُض مِّن قاع الُحزن 
ين الَعزاء   تحمُِّل نياشِّ
 عَلى أكتاف المديَنة. 

 
 ٭ ٭ ٭ 

 
 وْحدها…

يَدة   زْهرة َاْلَقصِّ
 َتْحمِّلنِّي إَلى األْشرعة البعيدة 

 إَلى حْيُث الَخالص…
ْمت الرهيب   ُتنسيني رتاَبَة الصَّ

 وتنقُذ َقْلبِّي… 
ْيُخوَخة المبكرة   مِّن هَذيان الشَّ

 آه َشَبابِّـي… 
ي َأْبَيـض،  َرْأسِّ

يَنـة   َكَما َكَفنِّ اْلَمدِّ
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 ٭ ٭ ٭ 
 

 َعَلى شاطئ النسيان، 
 أمسكُت زَبد الَبحر،

ي:  قلُت لنفسِّ
 إنَّ َاْلَغْوص لْيس لِّـي

 فِّي مراكِّب الَغْرَقى
 عَلى أْلواح سفيَنة ُنوح، 

 َكْيف لِّي:
ل    ُعْمري أْن أخيط مفاصِّ

 ُمنفردا عَلى شراعِّي… 
 أنا المعربِّـُد…

 عَلى شفَتْي البْحـر، 
 ُهَنـاك… 

 كْنُت ناقِّمًا على أَنـاي 
ر الُخُيوط ُك آخِّ  أْمسِّ

 مِّن آخر األْبَياتِّ 
 فِّي آَيـٍة… 
 أو آَهـٍة… 

 أْو قصيدة… 
 

 شفيق اإلدريسي 
 شاعر من المغرب 
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 للغة هزائم

        
ورّية . 223  راما وهبي الّشاعرة الس 

 
 تقترح فيها يدها الغائبة عن الكالم

 كالمنطق الذي ينفرد برتابته حتى آخر السالسل 
 ال نحتاج أكثر من النهايات في الزمن

 لننفض التاريخ عن أكتافنا 
 * 
 الكلمة التي لم أقلها 

 أخذها مني الجنون 
 ليجمع أختام العالم األقرب إلى رئة بحرية 

 * 
 الغيوم التي تمر سريعاً 

 تفضح أقدامنا 
 والغاية

 كلها
 حتى ال نتجادل أكثر 

 دعني أحدثك عن الحقيقة: 
 شتالت الفريز التي زرعتها 

 لم تثمر بعد 
 لكن الرغبة حولها أصبحت حمراء

 * 
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 ال أحتاج شيئًا آخر 
 خطوات بطيئة في زقاق شتوي 

 تذكرني بعيون أحبها 
 * 

 تتساقطفي انكسار البراعم شفاه  
 أال ترى 

 األبدية ليست كل ما تريد؟ 
 * 

 األلوان اتساع في النشوة 
 وعمق لالنفراد 

 هذا ما تقوله لي أصابع ترتق النظر إليك
 وال تتألم 

 وكأن الحلم يسير إلى قلبها 
 

 راما وهبي 
 شاعرة من سوريا  
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 وقصائد أخرى   ما ال يباُح بهِّ 

         
ورّية هيفاء نصري . 224 اعرة الس   الشَّ

 
 ما ال يباُح بهِّ 

 
 أحدثك على سبيل التهّور  

 كم أنا مشتاقة إليك  
 مشتاقة لعناقِّ المّرة األولى  
 للهفةِّ انفاسك التي تسبقك  

 للقفز عبر المسافات االخيرة قبل اللقاء 
 والتعّلق بكتفك 

 فأنا أرسمك على أوراقي آالف المرات 
 وأحفظك غيبًا من كف يدك إلى شامة كتفك  

 إلى عنقك الذي سيكون موطن شفاهي منذ اللحظة األولى
 أحدثك على سبيل الثرثرة... 

 عن نواياي الحسنة وعن أفكاري السيئة  
 حين أتوّسد صدرك كل ليلة وأهمس لك أحبك  

 وأقول لك ما لم أبْح  به ألحد 
 لن أدعني أفلت منك " " 

 ولن أشيح بوجهي عنك قيد أنملة  
 سأبقى ملتصقة بك  

 فأنت شهّيتي إلى الحياة  
 سأبقى أتكلم حتى تسأم صوتي 
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 وسأبقى أكتب حتى تمّل القراءة 
 وسأبقى أحبك حتى تكتشف معي معنًى آخر للحب  

 بعيدًا عن سنواتك التي مضت قبلي  
 التي تخجل منها بعيدًا عن حماقاتك السابقة 

 فحبي هو الحماقة الوحيدة الذي ستعترُف بها بكل اعتزاز 
 االثم الوحيد الذي لن تطلَب من للا غفرانًا ألجله  

 الحالل الوحيد وسط كل المحرمات 
 التي قَفزَت عن حواجزها ونجوَت بُأعجوبة 

 أحدثك على سبيل الشوق   
 أنني أصبُح شبِّقًة حتى الجنون  

 حين أسمع صوتك 
 أنني اغمض عينّي كل ليلة و 

 وأمارس معك الحب حتى النشوة 
 دون أن ألمسك 

 عرف كم مرة علّي أ ن أودون 
 أن أموت بين يديك  

 إذا شممُت رائحة جسدِّك خارج الحلم والخيال ... 
 أحدثك على سبيل الجنون  

 أن الحياة التي رسمُتها بيننا  
 بقلٍم ال يجّف  له مِّداد 

 ما هي إال قبلٌة طويلٌة ملتهبٌة تقطُع األنفاس  
 تبدأ حين َتلفُظ تلك الكلمة  

 ويربطنا ذلك الرباط المقدس  
 وتنتهي حين نخرج معًا من الدنيا الفانية ... 

 سنموت يومًا يا حبيبي  
   انما المفرح أننا سنموت .......

 ونحن عاشَقين   
 

 هيفاء نصري 
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 صديق 
 

 جراحي أّيها القادُم تنبُش في 
 أيُّ إعصاٍر أتى بَك في طريقي 
 اترْك الناَر غافيًة تحَت الرماد 

 اترْكني لوجعي وحريقي 
 قادٌم أنَت من الجبلِّ األشمِّ 
 وقلبي يناُم في واٍد سحيقِّ 

 ليس عندي ما أقدُمُه لَرُجلٍ 
 هاَم مثَل النحلِّ يبحُث عن رحيقِّ 

 جلَّ ما تلقاُه بعضًا من أماني 
 ...أو كْن رفيقي فكْن سندي أخًا 

 على الدنيا معًا سنكوُن عوناً 
َك ، فكْن شهيقي   أكوُن زفيَر أنفاسِّ

 فتحُت لَك نوافَذ في حياتي 
 وقلُت : من فجرِّ عينيَك شروقي

 وداعًا أيُّها الليُل فإني 
 صاَر لي في الدنيا ظاّلً 

 سأناديهِّ صديقي 
 

 هيفاء نصري 
 

 نبوءة  
 

 معجونٌة أنا من طينِّ اليمن  
 وترابِّ مكة  

 مجبولٌة على مياهِّ الفرات 
 قطرًة من فيضِّ النيلِّ قد تبّخرُت  
فتُ   عشبًة من ضفافِّ بردى ُقطِّ

 الربُع الخالي امتأل 
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 حبَة رمٍل من صحراء الشرق صرتُ 
 وحين سألوني من أكون  

 تلعثمت الكلماُت في فمي 
 وما أجبُت ..

 نطفًة  من قاّرتين قد ُجبِّلنا 
 فرشْت على األحياء إرثًا ال يموتُ 

 النجمُة الزرقاء غيرتِّ األماكن  
 غيرتِّ الخرائط والوجوَه 

 فما َعَرفُت وال ُعرِّفتُ 
 يمتلُئ وجهي بالجراح  
 فوق جرحي قد مشيُت 

 في ليلٍة صوفيٍة جلُت على الغيم سَرْيُت 
 الهول هول األنبياء ...وكيف أحكي ما رأيُت  

 ًا ...وتجسدُت بنورٍ قد تجّسدُت جدار 
ثتُ   ما َخلْقُت الوهَم لكني ُبعِّ

 معشُر الجنِّّ ُظلِّمُتم  
 نحن فوَق األرضِّ حقًا أقبُح مما ظننُت  

 ما عدُت أعرُف من أنا  
 فالضاُد صارْت طلسمًا 

 وحين جئُت أكتب اسمي على لوح الحياة  
 صدقًا بلغتي .. كيف أكتُب قد نسيتُ 

 
 هيفاء نصري 

 شاعرة من سوريا  
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 شوق 
 

       
ورّية لوسيا عازار225  . الّشاعرة الس 

 
 في كلِّّ زوايـا قلبي

 تبيـُت روحـك 
 و ما رأيـُت فيك

 إال النفَس األجمل 
 تشتاقـَُك روحي 

 و أنَت في ثناياها 
 طيـٌر جريـٌح أنا 

 تحصي غنائِّمك  و كالصّيـاد أنت 
 قْل للبعد كفى

 حّبـذاقل للحنين 
 ويا حّبـذا لو ليلًة ُتسامِّرني 
 عّل ليلي يغـدو سعيـدًا مرة 

 عّلني أشعر بجمال ليـالي العاشقين 
 ُقل للبعـد كفى

 و تعاَل طبطْب جرحي 
 أنا المشتـاُق الحزيـن 

 
 لوسيا عازار
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 قتلها ... 
 ذاَك المساء  

 بعدما أفرغ كلَّ غضبهِّ ..  
 مساٌء هادئ
 بيٌت دمشقيٌ 

 حد طاولة و كرسيٌّ وا
 زجاجُة نبيٍذ فارغة 

 و ياسمينٌة صارت حمراء  
 أمضى ليلًة مخيفةً 
 بين بكاٍء و هذيان 

 ر صباحه هذه المّرة تأخَّ 
 بكى و بكى 

 مس .. حتى زارْتُه أشعُة الشّ 
 أفاقَ 

 ليجدها مقتولةً 
 ..  أحالَمهُ 

 
 لوسيا عازار 

 كاتبة من سوريا  
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 عشق الفطيم

         
اعرة المغربّية نعيمة الّرامي . 226  الشَّ

 
 أعشق كالمي 
 سالحا حبريا 

 لعل الحروف األبجدية تسعفني
 أعشق صوتي 

 حرا طليقا 
 طربا 

 شجيا  
 أو كما اتفق 

 أعشق  
 َسْحَب عثراتي 

 ألبدلها عقدا يزين جيد السمراء
رَّة   ألعلن ميالد حلم األسِّ

 متى نادت 
 أطياف حلمك  

 ا متأصلة  ور النابت جذ 
 أعماق خلجاني في 

 أعشق رائحة 
 كنت 
 أكرهها 

 ذات مساء 
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 كما الفطيم 
نُّ   يحِّ

 لثدي أمه
 أعشق 

 رائحة عطرك الغريبة 
 علها 

 تحدثني بقدوم أمس 
 فاتر

 ليتني لم أتذكر رائحة عطرك 
 يا مالكي 

 ليتك لم تأت 
 ليتك لم تزر خيالي 
 أيها الشبح الملعون 

 عفوية  
 تشكو أرقا 
 تحكي ألما 

 أي ترياق يشفيني 
 عراف أي 

 يفك أسر أحالمي 
 لست أدري 
 لست أدري 

 و 
 ال 

 أريد 
 أن

 أدري. 
  *** 

 
 نعيمة الرَّامي 
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 هذيان و انتظار 
 

 و أنا ألتحف  
 أسمال قصيدتي 

 زةالمطرّ 
 أحتمي بها  

 من  
 جنون العشق 

 المتسلل
 متأرجحة 

 بين همس األمل 
 و صدإ األلم 

 مستشهدة 
 بين االنتظار 
 و االنتظار 

 وعودكبين أسرار بذور 
 السرمدية

 على أسنمة سفن الصحراء  
 الظمآنة 

 ملقاة على جسد مالك
 تخنق أوجاع 

 الطريق
 التائهة 

 تروي ظمأ 
 بقايا أجساد ناعمة 

 دمرها الوهم 
 من 

 حروف ظاللها 
 بقايا زمن  

 يدثره   
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 زيف األقنعة 
 المستعار 

 بعض منه يراودني 
 على دفاتر األيام  

 و أنت تتلو   
 قصائد حلم مجهول ...

 كل الطيور هاجرت  
 إلى رب المطر 

 تداعب 
 لهفة الصبابة  

 تلملم جراح الغياب 
 تشدو لوعة الحنين..

 على أوتار ترانيم ذكراك
 كلما نادت بحور قوافيك 

 عازمة الرحيل  
 تسابق سواد الليل

 وهذه الكلمات تسابقني..
 و أنا هناك 

 الزلت أنتظر 
 

 امي نعيمة الرّ 
 شاعرة مغربّية  
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 أناشيد األسئلة 

       
وداني .227  ي د علمحمد نجيب محمّ   الّشاعر الس 

 
 أبحث عن معنى المعنى  

 عن شيء يتأطر فى صدف اللغة وصوت الكلمات  
 عن زوبعة صافية كالماء  

 الليلة لم تغمض عيناي  
 كنت غريبا عنها وقريبا مني 

 كنت أرى شكل ضباب الصمت 
 أفتعل مشاجرة ضدي  

 كي أشكو لي . 
 اللون األسود يغريني بالنزهة فى مدن األحالم  

 اللون األبيض ال يقربني 
 لست أنا إال طفال فى الستين 

 طفل يعشق خربشة القطط  
 ويرقص بين فراشات العتمة 

 يتلصص فى أجراس األوهام 
 هل كنت أنا ملكا يوما ..

 هل كنت أنا شعبا ينتفض علي 
 ذا يزحف فى قلبي ماذا يا ه

 ويزاحمني   
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 فى غربة روحي   
 يجعلني وحدي أهرب مني  

 أقفز من نافذة األيام المغلقة االسوار 
 هل من أحد ينظرني غيري 

 ال شىءيرانى ! 
 الشىء سواي .

 ظلي يختبىء بأضالعي  
 يتسكع فى أوردتي ويصافحني 

 يبحث عن زاوية   خالية فى قلبي لينام 
 يا ظلي  

 كن طفال  .. وأحمل عني وزرك إني ممكون 
 واخرج وابحث عن من يحتاج لظل 

 فأنا إبن سواد الليل األسود !
 إمرأتي ال تعرفني .. 

 وأنا أيضا .. 
 إمرأتي لم تخلق من ضلعي األيسر ! 

 خلقت من فوضى الفوضى  
 من آخر نبض فى ذاكرتي  
 ال أدري حقا ماذا أفعل ؟ 

 ال أعرف شيئا ..ال . 
 لكني أهرب مني ..

 أفلت من كفي وأفر بعيدا
 أتلصص فى غابات الليل  

 بحثا عني!! 
 

 محمد نجيب محّمد علي 
ودان  شاعر من الس 
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 من يشبهني ؟ 

       
اعر المغربي 228  حسن أجبوه ابن أحمد. الشَّ

 
 هداء : بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إ 
 المعاناة والحرمان..لى كل طفل أفلت من إ
 

 أال أونو.. أال دوي.. أال ثري 
 بدأ المزاد : 

                                                  من بين األربعين  علي بابا
 بمغارة المخبلوين 

 ...  قالوا عنه كاد 
 من يشبهني ؟ 

 
 مااليا يفوق جبال اله

 بعيداً  أزحفُ ..  ر جليداً أتكوَّ 
 كالطة و منغولي يكتشف الشُّ 

 م النفط هدايا ويقدِّّ 
 فمن يشبهني؟ 

 
 تحت أنقاض الشمس 

 تتوه إعاقتي 
 بين الصمت والخوف
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 أشتهي حبة قمح 
 أختطفها من سراب نورس 

 فيعدمون سواد بشرتي 
 فمن يشبهني ؟ 

 
 من بين السبعة 

 تتوالدني الخطايا 
 تترصدني الصبايا 
 شهريار يحسدني 

 لف وتشخر الليلة وتموت األ
 فمن يشبهني ؟ 

 
 متالزمة كونية  

 لفوبيا الرحيل 
 لزنوبيا الصقيل 

 لتكنولوجيا الطحين 
 فكم يشبهني ؟ 

 
 اعتادت الطوابير ثغائي 

 فتناسلت سيوف المخصيين 
 تنتشي بنصر فضائي 

 أنا ابن فيالق األنكا 
 زورت تاريخ الروم 

 حشرت إبر الصين  
 بلسما معطرا بالفودكا 

 فمن يشبهني ؟ 
 

 سترفع الجلسات 
 وتدون بين األمم 

 بأحرف مسمارية  
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 أنني نقضت عهدا
 كان سيوطن الشرغوف 

 مستنقعا من نبيذ 
 كان سيجلب للخروف

 قربانا من عبيد 
 فهل ستشبهني؟ 

 
 ال روح لبينوكيو 
 وال قنبلة بطوكيو 

 خد قضمة مني و ناور 
 خد قضمة مني و حاور 

 
 خد قضمة مني  

 تحولك الديمقراطية 
 على شكلي  

 توزعك اإلغاثات 
 على حقلي 

 وحدها عرافات الطريق 
 تراني 

 فهل تشبهني ؟ 
 
-10-2022 

 ابن أحمد حسن أجبوه
 شاعر وقاص من المغرب 
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 وقصائد أخرى   ترانيم هائمة

       
اعرة المغربية سناء جرير . 229  الشَّ

 
 كوني أميرتي  

 كوني حروف قصائدي 
 كوني أماًل يكسر أحزاني 

 كوني حبًا يغمر قلبي 
 في عينيك بريقًا   يتألأل كوني قمرًا 

 كوني ناقوسًا في محرابي يوقظني من سبات عميق  
 كوني مذكرة ليومياتي  

 آخذك حيث أشاء 
 كوني نبضات قلبي  
 تحييني في كل مساء 

 كوني كل شيء وألي شيء 
 سعادتي وفرحي 

 كوني لي ظاًل حيث أسير  
 كوني صالتي أذكرك في كل وقت وحين

 ألشعاري كوني بحرًا 
 كاتمًة ألسراري 

 يا أنت يا كل داللي    
 يا كل سعاداتي  

 كيف أنساكِّ  
 فإنك في القلب والنبض وفي األعماقِّ  
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 أنا صورة نفسك.. 
 روحك التي سكنتك هذه اآلفاق

 وحب حياتك انا موطن إشتياقك
 انا قلم لكلماتك  

 التي غابت وتالشت في األعماق  
 أنا كالرياح هائمة 
 حد تعانق قيض الل

 أنا شمس المعة لنبضات الوجد 
 بحارك أمواجك عند المد  أنا.. أنا ..
  *** 

 
 لغُة األحالم  

 سناء جرير   
 

ُع لُِّكلِّ َكلِّماتي    آًن األواُن كْي أفَتَح ُمَذكرًة جديدًة َتسِّ
بُر َهمساتي   تكوُن َترَجمًة َحرفيًة لَِّقلبي وحِّ

 َنبضاُت إحساسي ولغُة أحالمي
 ُمغَلَفًة بُِّحٍب وشوٍق  لَِّغرامي  

 كلماٌت وعبٌر تلوُح َكقلوٍب نابِّضٍة ..
 مْن َنَظراتِّ َعيَنيهِّ أرّى صوَرتي 

 مرسومٌة بإبتسامٍة على َشَفتيَّ .. ُتناديني 
شٍق ُمتفائٍل َتُشَدني   ُتَلوُح لي بِّكالمِّ عِّ

 عينيَى نحو بحٍر هادىٍء َتسَرُح فيهما بعمٍق        
 َتسري مْن بيَن َشظايا أمواٍج ُمتأللئٍة  

 تجُد َظاَلُتَك فيها ُتغني في ُحضنِّهِّ الدافىءِّ عشقًا..  
َم صورَة الحياةِّ معًا     قشعريرًة َتْغُمُرني لَِّنرسِّ

 صورٌة َتجَمُع روائَِّعنا على رِّمالِّ البحرِّ 
 مَسَح نبضاُت األلمِّ البعيدِّ  ُثَم َترَتوي لِّتَ 

 كالعندليبِّ تحنو تغرُد َسجيًة َبهيًة والظُل ُيراقُِّصني 
  *** 
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 ليالي الشجون 
 سناء جرير  

 
 يالي اللّ  سهرتُ 

 أبحث عن روحي 
 وجدته غريق األحزان 

 تأمل في صمت عيوني 
 ة اإلحساس بالوله والحب الذي دفنبكى من شدّ 

 وأنت المقصود قصدتك أنت؛  حضنته لصدري قائلة:
 أحببت فيك ليالي الشجون 

 وعشقت قدرك الجميل
 اشتاقت لك كل جوارحي

 يا صاح 
 دعني أرتل تراتيل عشقي معك

 هوسي ال حدود له 
 احفظني بين ذكرياتك

 لكي لن أنسى  
 اعشقني بحواسك واغمرني جنوناً 

 فأنا أعشق دفء حضنك سلطاني 
 أشتاق إليك حبيبي وأنت جنبي

 قلبي شوقي وحبي ونبض 
 أنت من يمنح لي هذا اإلحساس الجميل ليكبر غرامنا  

 أحبك يا من يسكرني 
 ويخدرني بحبه وجماله  

 أحبك أمير أحالمي  
 وأعشقك نبضًا لفؤادي

 
 سناء جرير 

 شاعرة من المغرب
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 !...قوس اإلغواء: ثمة شرٌّ يندلعُ 
 

 
وري الكردي خالد حسين230 اعر الس   . النَّاقد والشَّ

 
I 

، ال   سبيل سوى الكتابة لإلحاطة بكِّ
، بها ُيفتضُح أمُر اآللهة ونزُقُهم،   الكتابُة في تأمٍل هادىٍء هي مصدُر النَّظرألراكِّ بل هي يدي أللمَس كتفيكِّ
أسراُرهم في إبداع سحر قوامكِّ وألعابِّ أخيلتهم في وهبِّ عينيكِّ األخاذتين على قوس اإلغواء، في صياغةِّ  

أمشاط   ، قامتكِّ  ، تحَت وطأةِّ شمسِّ صباٍح    أصابعكِّ أبهَة غابٍة  يمنُح ُعريكِّ  الذي  الفريد  قدميكِّ وخلخالكِّ 
باذخة...لكن مع ذلك السبيَل لإلحاطةِّ بكِّ في هذا الليل الضاّج بلمعةِّ شفتيك...ثمة شرٌّ يندلُع اللحظَة في  

 أوصال الّزمن...! 
II 

، ، رموشكِّ ، عيناكِّ  تكِّ التي تضاهي الرِّيحَ قام، شفتاكِّ اللتان من َعسٍل بريٍّ   حاجباكِّ
احرة حتى مدينةِّ الَمّن والّسلوى...!  أيتها السَّ

III   
، حينما أنظر في هاتين البحيرتين حيث الحيرُة مطعونٌة باخضرار غريٍب،   باح إلى عينيكِّ حينما يقوُدني الصَّ

 أصابعي...وحيث مالمحكِّ الكوجرية تطعنني إغواًء...تناديني سهوٌل غامضٌة، نائية عن 
 أيها البعيد! 

الحيرة ذاتها وهي تُبدُع فجاءاٍت على شفتيكِّ لحظَة يضجُّ العنُب ،  شعُركِّ الهابُط على كتفيكِّ كـَ"ليلٍة عميقةِّ"
 يالغوايةِّ "البعيد" على مشارف هذا "الصباح" وأنا أتلّفُظ باسمك!.... . شبقاً 
IV  

باح الُمْحَتفي بالحديقةِّ ُهنا؛   في َهَذا الصَّ
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، شفتاكِّ ُبحَ  َفاُفها وشعُركِّ الضارُب إلى ذهٍب فِّْسَحُة طيوٍر غافية ُتحيُط بكتفيكِّ ، يداك ضِّ ْيرُة َصَفاٍء روُحكِّ
ٍيدٌة تنتظُر الكتابة حيُث عيناكِّ مسبلتانِّ في َحَناٍن أّخاذ وأنا أمسُك بأصابعكِّ الّطويلةِّ ينبعُث َصْوُت َناي   َقصِّ

 من بعيد!
 *** 

رفةِّ أنا وأنتِّ   فريسُة نوٍم برموٍش َساحرة، الشجرُة تتألأل في أشعةِّ شمٍس فتيٍة وبغبطٍة يقُع طيٌر َصغيٌر  على الشُّ
َناء!!   في َقبضةِّ الغِّ

 *** 
 !  كغابٍة َشاسعٍة أحتاُر كيف ُأحيُط بكِّ

، ال نجاَة لي، ال نجاَة لي في هذا الّصباح من خصركِّ ـ داليةِّ العنب!  كدرٍب يمضي غامضًا ُأطارُد فيكِّ ظليِّّ
 *** 

 ال امرأة تضاهي األفق سواك...! 
وح؛ في هذا العناق كان العالم يموسق إيقاعه على هديل عاشقين. يا لمفاجآتك   : عناُقكِّ إشراٌق للرُّ كتبُت لكِّ

 أيها اإلله الوسيم: غزالة حتى حافة العالم...!
 *** 

 ال الغزالةُ 
ه وال    العاشُق ُيحيُط بعواصفها التي تندلُع نحو الجهاتِّ كلِّها...!ترّوُض الجنوَن الماكَث على أطرافِّ َأَصابِّعِّ

 هكذا يهبُط صقيٌع ثقيٌل على المدينْة...!
V  

عليَّ أْن أتذكَر الُحلَم؛ كأنَّ الحدَث َمْطُعوٌن بالَغرابة، َسَفٌح ُمدهٌش كأنَّني في َأْقَصى "شرق   الحلم ــ الحكاية؛
ى شؤوَن "النبع" ُهَناك  . وأيُّ نبٍع أنتِّ يا "أناهيتا"...!الَجزيرة" أتقصَّ

 من ابتكَر هذه الَعالمَة ــ الوسَم لَك أيُّها النبُع الّضليُل؟!
تساءلُت بفجاجٍة: ولماذا ليس"أناهيتا ـ النبع"؟ كلَّما َهَمّمُت بالّنبعِّ ـ المنحدر الّزلق؛ ألروي ظمئي القاتَل تغوُر  

ك...إنَّها يُد أمي القوية تشّدني خلفًا، ظلُّها يحرُسني كالعادة من  المياُه عميقًا، كأنَّ قحاًل شرسًا استيقظ هنا
قوط.  السُّ

هقاُن بقامته القصيرة ويغرُف ما   ماء التي تحاذيني! يأتي الدِّّ تفوُر األمواهُ ثانيًة، يثجُّ الماء ثّجًا، يا لهذه السَّ
علوٌك ويرمي بكالٍم، شعٍر ركيٍك على يأتي عّياٌر فينهُب الماء َنْهَبًا، يأتي َص   طاَب له من أكسير الحياة؛

، فيناُل الماَء ــ األكسيَر! ما أن تستبدُّ بي الجسارُة ألغرف قليَل الماءِّ حَتى يينهَض َسراٌب، َسراٌب،  حافَّة النَّبعِّ
 سـراب!

IV 
  



1151 
 

؛ َأيّتها المضرَّجة  بِّارتَِّباَكاتِّ الَموج  َأَعاليكِّ
I  

 َهَذا اَلمَساُء وأيُّ نخيْل؟ أيُّ احتفاٍء َيُقْوُدنِّي إِّليهِّ  
يْد؛ َوَماَذا َعْن َمكاٍن يَ  ُف َعْن َمَطٍر َبعِّ لمُّ َما ُيَبْعثُِّرُه  َشَفَتاكِّ َوْرَدَتا َمـاٍء والكالُم َنبيْذ. َوَماَذا َعْن َحدائِّق ضوٍء َتْنَكشِّ

وق؛ وماذا........؟   االنتظارِّ مِّْن َخَزفِّ الشَّ
II  

، َوَلُه شَ  َوى َطْيشِّ َضْوٍء في َيَدْيهِّ؛ ُهَو َما َتَبقَّى مِّْن ُحَطامِّ  لكِّ َمَهارُة الموجِّ ؛ َغْيَر َأنَّكِّ ال َتْتركِّْيَن سِّ ْهَوُة الماءِّ
: اِّ  ْيَدكِّ الَمْطُعْوَن بَِّهزِّيعِّ اللَُّهاثِّ ؛ َغْيَر َأنَُّه َسيْرَفُع َعاليًا َنشِّ م َيَدْيكِّ يُّ مِّْن  ْبَتكِّْرنِّي َيا َشقِّ اللَّْمسةِّ اأُلْوَلى، َيا َمَواسِّ

ىْء َعَرائي طعنًة إثَر طعنٍة.  ْهَقةِّ؛ وأضِّ ْيجِّ الشَّ نِّي في َهجِّ سَّ  َوَصاَيا الَغْيمِّ، دِّ
III   

رقاء في أََعالي َهَذا الَغَمامِّ، َسَيْقَطُع النَّشيَد؛ لَِّيْسُرَد َأَصابَِّعكِّ لِّْلرِّي ؛ َيا لِّْلتُُّخومِّ الزَّ قِّ َكْيَف َيا لِّْلُفُصولِّ لْلَعاشِّ ِّ : حِّ
ْيدْة، أََعاليكِّ حيَن مسَأْن يَ  اَباتِّ الَبعِّ ...َأيَّتَها الَمضرََّجُة بِّارتَِّباَكاتِّ الَموج. نداؤكِّ َيا اْمرأةِّ الغِّ اٌء َيَهُبكِّ  ْصَعَد قِّبِّاَبكِّ

َياْب...؟! ؛ لكن إلى َأّيةِّ َأقاٍص َتَهُبنِّي َوْرَدَة الغِّ  لَِّمساءِّ الُغُموضِّ
  *** 

 أنا الَعاكُِّف، 
ائُب،   ، َأمتدُح تلَك الغّمازَة التي تتألُق كنيزٍك شارٍد على مماسِّ وجهٍك،    المثابُر، الدَّ المواظُب على زنبقةِّ الحبِّ

يا لثراءِّ الجمال، يا لرفاهتِّهِّ الَفريدةِّ، يا لهذهِّ الومضةِّ الُمباغتةِّ التي تتوّهُج على سّفح الزَّمن، الغمازُة التي  
َها لتضا أم اليومّي في اْجتياحِّ اللي. تنتهُك موجة السَّ  ريس هذه المدينةِّ الغريبةِّ عن ظِّ

 كأّنني ُأطارُد إيجازًا أشدَّ كثافًة:
باح!   حينما تأتلُق الغمازة تتفّتُح وردٌة شاردٌة عن إشراقةِّ الصَّ

  *** 
 وبتفصيٍل: امرأةٌ؛ 

ْنَدامهِّ فبدا متنكِّرًا للّنهار َقلياًل،    امرأةٌ بشعر كستنائّي يناوش الذَّهب حينًا كما لو أّن الليَل قد ارتكَب خطًأ في هِّ
امرأةٌ يستيقُظ بَِّلْمسٍة من َأَناملَِّها ذاَك الَحَجُر المركوُن في َرَشاَقتهِّ َعَلى حاّفةِّ الماء من َغْفوةِّ األبد، امرأةٌ من  

   ْهوةِّ، بنظرٍةٍ  ُتْضَرُم الحرائَق في َجَسدِّ نمٍر ُمتوحٍش ُهَناك...رائحةِّ القَ 
  *** 
 سماٌء؛ 

َعان   َتّتسِّ اللتين  كعينيكِّ  تمامًا  بحناٍن،  اآلفاقِّ  نحو  تميُل  ساعةِّ  بالشَّ المطعونُة  مواُت  السَّ هذه  ماُء،  السَّ هذه 
َفان الالنهائيَّ المتقدَّ َخْطَفًا. َعْيَناكِّ َتْحتفيان بع  سليٍّ مخضرٍّ فاتٍك... وتختطِّ

  أيُّتها الّسماُء القريبُة قاَب َشَجَرَتْينِّ َأْو َأْدَنى ...! 
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  *** 
 في غيابِّكِّ 

 الذي َيَتَخثَُّر َكَلْيلٍة َمطعونٍة بعتمٍة آثمٍة،
ُد َبَعَماي، كأنَّني ال ُأْتقُِّن النَّداَء!  ال َعاَلمَة َتغيُث انتباهي، ال ُدُرْوَب َتْسَتْنجِّ

   قوٍة، ولكنَّ ندائي َيَتَعثَُّر َكَحَجر...!َأناديكِّ ب
  *** 
 يمامةٌ 

. ، حريٌر يتراكُم ندًى في َصَباَحاتِّ الَبعيدِّ ، رنيُن صوتِّكِّ األّخاذِّ  ال ُألفَة للمكانِّ من دون الَهديل، َهديُلكِّ
غيرةِّ حيُث   ، أيُّتها اليمامُة، إلى تلَك األَمداءِّ َهديُلكِّ يختلُسني: مشارُف البحيرةِّ المطريةِّ الصَّ إلى تلك األَمداءِّ

الخرنوُب والبّياُض والفراشاُت بَأْصَنافَِّها، غير أّن ما ُيَفاجِّىُء انهمامي: تلَك الّرغبة الجارفة للّضفافِّ وهي  
 تحتضُن المياه...!

 نخلٌة، نغٌم ونعيٌم؛  ناٌر، نهٌر،
، سجاياك، آياُتكِّ في َعراءِّ هذا الَعالم ووْحشتهِّ.    تلَك عالماُتكِّ

  *** 
 َمْن قال إَن الوعَل رماني؟  

الوعول تؤاخيني، لم أقتلِّ الوعَل، وال الوعُل رماني! كنُت على الجرف أعزُف شعَركِّ للرِّيح وشفتيكِّ للوردِّ 
 حيَن أصابني في جهةِّ القلبِّ َسهٌم! 

ْل! .لكّن ُغصَن اللوز لم يرحْمني، لم يرحْمني الُغصُن في الهاوية؛  آآآٍه .، ناديُتكِّ     هي صرختي لّما َتصِّ
  *** 

 
 د. خالد حسين 

 ناقد وشاعر سوري كردي  
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 أنشودة الحياة
 الجزء التَّاسع 

 رحلة في بهاءِّ المروجِّ 
 

         
وري صبري يوسف . األديب والّتشكيلي 231  الس 

 
 إهداء: إلى الطَّبيعة، صديقتي المكتنزة بالخير وأشهى أنواع العطاء! 

 
 اِّلتفَّ اخضراُر النَّاردينِّ  

مسِّ حوَل مرافئِّ البحرِّ   وعّباُد الشَّ
 رقصُة الموجِّ تنمو 

 في شغافِّ الَبَدنِّ      
 تهرُع مجامُر الحرفِّ 

 نحَو خصوبةِّ الُحُلمِّ        
!  حلٌم فسيٌح على مدى اللَّيلِّ

 
 بخاٌر يتصاعُد مِّْن ثغرِّ األرضِّ 

 غطَّى معالَم األرجوانِّ 
 

 بسمُة طفلٍ 
 تستقبُل َصباَح العيدِّ 

!  رقَص البحُر على إيقاعِّ القصيدِّ
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 عبَرْت أفعى معالَم الغاباتِّ 
غيرة  تواَرتِّ الحشراُت الصَّ

 لتهامِّ! بعيدًا َعْن شراهةِّ االِّ 
 

 يحنُّ الثَّلُج إلى ابتسامةِّ البحرِّ 
 إلى هرجِّ األطفالِّ       
 إلى خفقةِّ الطَّيرِّ        

 يتهاطُل فوَق عطشِّ األشجارِّ 
 

ْن َبْرَزخِّ العمرِّ   تفرُّ األياُم مِّ
 بعيدًا َعْن ظاللِّ األماني 

 عمرنا رحيُق وردٍة غافيٍة على صدرِّ اللَّيلِّ 
مسِّ تنتعُش الكائناُت   اِّستقبااًل لدفءِّ الشَّ

بالِّ    خرَّ الماُء مِّْن ثغورِّ الجِّّ
 يسقي مآقي أرٍض مجبولٍة بالخزامى  

نتظارِّ        بولعِّ االِّ
 

فقِّ   بسمٌة تعلو فوَق هاالتِّ الشَّ
معَ   مدقَّاُت الورودِّ ُتْرهُِّف السَّ

 ألسرارِّ النَّسيمِّ المنّدى بوداعةِّ الغيمِّ  
!ناَمتِّ الجباُل فوَق آبارِّ الهوا   نِّ

 تمايَلْت غيمٌة تائهٌة فوَق أرٍض عطشى 
عرِّ   لزهوةِّ الشِّّ

 ألزاهيرِّ التُّفاحِّ 
 !  تناثَر خيُرها فوَق عجينِّ الزَّمانِّ

 
 تكلََّل مطٌر فوَق جباهِّ الفالحين  

 قشعريرٌة منعشٌة تغلغَلْت إلى شفاهِّ األرضِّ 
ماءِّ   مرحى لوئامِّ األرضِّ والسَّ

     !  لمحراثِّ خطِّّ األمانِّ
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 ٌة في فضاءِّ اللَّيلِّ خرَّْت نجم
ماُء غضبى مِّْن شوائبِّ األرضِّ   السَّ

 مِّْن وشوشاتِّ الحربِّ      
 مِّْن شموعِّ البكاءِّ      

 
 فرَّْت فراُخ البطِّّ إلى أعماقِّ األدغالِّ 

 وحدَها القصيدُة تمتصُّ ألقها 
 مِّْن أريجِّ الفلِّّ            

 تسلُِّط حبَرها فوَق شفيرِّ الجنونِّ 
!جنونِّ الحربِّ   مِّْن أعتى الجُّنونِّ

 اِّرتعَدتِّ األشجاُر مِّْن جذورَِّها 
 غيوٌم ملبَّدٌة ببقايا األنينِّ 

َد ضياُء البدرِّ   تبدَّ
 طفلٌة حالمٌة في ألقِّ األزاهيرِّ 

حى   غافيٌة بيَن خيوطِّ الضُّ
!  تنتظُر دفَء النَّهارِّ

 
 اِّرتطَمْت أمواُج البحرِّ 

 بأجنحةِّ فراخِّ البطِّّ 
 وّلتِّ الفراُخ بعيداً 

 ريًة بيَن جفونِّ الغاباتِّ متوا
 

ماُء مصفاٌة فسيحةٌ   السَّ
 مبلسمٌة بندى الحياةِّ 

ظايا   تمتصُّ رعونَة الشَّ
!  تمحُق ناَر األرضِّ

 
 نطَّ جراٌد فوَق براعمِّ الخزامِّ 

 تعلََّق قرُنُه االيسُر بُحبيباتِّ الطَّلعِّ 
 !  فرٌح في وداعةِّ النَّهارِّ
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 خرَجْت أصغُر الكائناتِّ  
 شقوقِّ األرضِّ مِّْن      

مسِّ   تنعُم بإشراقةِّ الشَّ
!  دفُء الحياةِّ يغمُر وجنَة األرضِّ

 
 حلََّقْت أسراُب الحمائمِّ 

 فوَق مدائنِّ الحزنِّ      
ُر بغديرِّ الخيرِّ   تبشِّّ

 ازداَنْت براري القمحِّ بأزهارِّ القنديلِّ  
 بأسرابِّ العصافيرِّ        

 تشّنَجْت مِّْن دبيبِّ األرضِّ 
 

 مرّصعةٌ  حّباُت الحنطةِّ هدّيةٌ 
 بأزاهيرِّ اآلسِّ  

 بوهجِّ الخيرِّ لكلِّّ الكائناتِّ 
 

 رّنَم أطفاُل الحيِّّ ترنيمَة العيدِّ 
 عابريَن األبواَب باِّنشراحٍ 

 سكاكٌر وبسماتٌ 
 تنشرُح خدوُد الطُّفولةِّ فرحاً 

 مرحى لترتيلةِّ العيدِّ 
 أينعْت براعُم اللَّوزِّ 

 تماَيَلْت فوَق طراوةِّ اللَّيلِّ 
 رحلُة الحرفِّ رهيفٌة   

 كأزهارِّ عصافيرِّ الجنةِّ       
 تنساُب عميقًا في بهاءِّ المروجِّ 

 
 عاشقان منتعشانِّ ببهجةِّ العناقِّ 

 تحَت ظاللِّ البيلسانِّ        
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ماُء بأريجِّ الزِّيزفونِّ  بتِّ السَّ  رحَّ
 تألََّقْت خدوُدها مِّْن روعةِّ الوئامِّ 

 
 عشٌق على مدى هبوبِّ النَّسيمِّ 

 عشٌق يحّلُق عاليًا كأجنحةِّ اليمامِّ!  
 

 مرَّ طفٌل عند أسوارِّ زهورِّ األحالمِّ  
 يحلُم أْن يخبِّّئ ألعاَبُه بيَن أجنحةِّ الرِّيحِّ  

 ناَم بيَن جفونِّ اللَّيلِّ 
 فوَق ندى االقحوانِّ      

 قمٌر ساطٌع في فيافي الحلمِّ 
 رقصُة الموجِّ تؤنُس زنابَق الوادي 

 ي ترتسُم فوَق شراعِّ األمان
 

 تمحُق قيثارُة الحبِّ شدَق الحربِّ 
حى   تزرُع في قلبِّ الضُّ

 بوَح المزاميرِّ       
 هدهداتِّ األغاني      

 
 هاجتِّ الرِّيُح مثَل حنينِّ بحٍر 

 مثَل أشواقِّ عاشقةٍ      
 هائمٍة في اِّقتالعِّ شوكٍ 
 تنامى في طريقِّ الهيامِّ 

حارى   جرفتِّ الرِّيُح رماَل الصَّ
! هدوٌء يناغي إغفاءَة ا  للَّيلِّ

 
 قوَُّة العشقِّ تنمو مثَل عذوبةِّ النَّفلِّ 

 مثَل اِّهتياجِّ الرِّيحِّ      
وسنِّ    قوٌَّة معّرشٌة في حبقِّ السَّ

 ! ماءِّ  متألِّقٌة في جفونِّ السَّ



1158 
 

بابيُر   هجَمتِّ الدَّ
 على أقراصِّ العسلِّ      

 جنَّ جنوُن النَّحلِّ  
 مِّْن بحبوحةِّ األريجِّ       

 طاَرتِّ الملكاُت  
 إلى أعماقِّ البراري      

 تبحُث َعْن خالصٍ 
بابيرِّ          مِّْن رعونةِّ الدَّ

 
 حطَّ مالُك الحزينِّ 

اطئِّ        فوَق روَعةِّ الشَّ
 غاَصْت ساقاُه في نعومةِّ الرِّمالِّ 

فادُع جذلى   تقافَزتِّ الضَّ
 

بُ   فراُخ البطِّّ تداعِّ
 لموجةِّ  وجنَة ا     

 
 تلملَمتِّ الحساسينُ 

الحفِّ        حوَل دروعِّ السَّ
 تسمُع شخيَر ُفقمٍة غافيةٍ 

       ! مسِّ  تحَت دفءِّ الشَّ
 

 ركبْت أميرُة الغاباتِّ هوَدَجاً 
 مزيَّنًا بأزاهيرِّ الرُّّمانِّ      

 حطَّ باشٌق فوَق بيرقِّ الهوَدجِّ 
وحِّ تنمو   بهجٌة في شغافِّ الرُّ

 األزاهيُر رقصَة َفَرحٍ رقَصتِّ 
 حّلقتِّ البالبُل فوَق روعةِّ العبورِّ 

ًة على إيقاعِّ الغمامِّ   مغردِّّ
 



1159 
 

 َعَبَرتِّ األميرُة حنيَن البراري 
 تهادى الهودجُ 

 كأّنُه يسيُر فوَق اِّنسيابِّ الموجِّ 
 ساَرْت فوَق طراوةِّ العشبِّ 
 قلٌب مفعٌم بأزهى األماني! 

 
رازيرِّ   طاَرْت أسراُب الزَّ

نابلِّ  فوقَ        اِّخضرارِّ السَّ
ماُء تموُج بأريجِّ الزَّيزفونِّ   السَّ

 طفٌل يهفو إلى ُقبلةِّ العيدِّ 
باحِّ   وداعُة الصَّ

! ُن وجنَة الطُّفولةِّ بندى الخميلِّ  تلوِّ
 

 عاشقٌة مكلَّلٌة بالخشخاشِّ المنثورِّ  
 تحلُم باِّغفاءٍة متوَّجٍة بالعناقِّ 

 فوَق أعشابِّ المحّبةِّ      
!  تنعُش الفؤاَد تحَت   ظاللِّ القرنفلِّ

 
 ُحَلٌل سندسّية مضّمخة بنضارةِّ الّندى 

اذًة   تنضُح مِّْن مباسمها طلًَّة أخَّ
 فصوٌص مهفهفٌة كبياضِّ الثَّلجِّ 

 اِّصفراٌر فاتحٌ 
 على أطرافِّ بتالتٍ      

 كأّنُه لهيُب شمعةٍ 
باحِّ   يداعُبُه نسيُم الصَّ

 
 تحنُّ موجاُت البحرِّ 

 إلى تناثرِّ النَّارنجِّ      
 فوَق رذاذاتِّ الموجِّ      
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 يهرب مرجاُن البحرِّ 
 مِّْن سرطانِّ الماءِّ      

 هاجتِّ الرِّيُح مِّْن لظى الّنيرانِّ  
ماءِّ   اغبرَّْت قيافُة السَّ
 أريُج الّنرجسِّ اِّمتزجَ 

 َمَع عبقِّ الزَّنبقِّ      
 تناثَرْت رذاذاُت الفرحِّ 

 فوَق حنينِّ األرضِّ      
 

 َعتِّ الدَّالفينُ اسر 
 تبحُث َعْن صغارِّها 

 تخشى أْن تبلَعها أنياُب الحيتانِّ 
 

 جميٌل نّقاُر الخشبِّ 
 يعطي بهاًء لشقائقِّ النُّعمانِّ  

 لتغريدِّ الطُّيورِّ       
 لحفيفِّ األغصانِّ      

 
ُم النَّسرينِّ   ابتسَمْت براعِّ

 لمهجةِّ اليراعِّ      
 

 انبعَثْت ُقَشْعريرُة انتعاشٍ 
 في خفقةِّ شاعٍر       

 حّلَق عاليًا مثَل نسرٍ 
 حالِّمًا أْن يكتَب شعراً 

فقِّ        فوَق وميضِّ الشَّ
وضِّ   دبَّ حنيُن الرَّ

 في أرجوحةِّ غربتي        
َن العبورِّ   َلْم أجْد أجدى مِّ

 في مروجِّ اآلسِّ      
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وسنِّ   أشتمُّ عبَق السَّ
 فارِّشًا قلبي فوَق أسرارِّ اللَّيلِّ 

 
 مِّْن بهاءِّ  تألََّق الحرفُ 
 نضوحِّ البحرِّ           

 
ها    موجٌة تعلو خدَّ

 أقراُص العسلِّ      
 استرخى طائُر اللَّيلِّ 

 على ضفيرةِّ الوردِّ      
 

 تمايَلْت أزاهيُر الغاردينيا 
 فوَق أجنحةِّ فراشاٍت       

 حّطْت لتوِّها على شفاهِّ الحنينِّ 
 تعرََّش الّلبالُب فوَق أسوارِّ 

 حوشي العتيقِّ      
 مرشرشًا شوَق القصيدةِّ 

يمرمرِّ        فوَق أجنحةِّ السِّّ
 ما هذا النَّحُل الغائُص 

؟        في تويجاتِّ العوسجِّ
 

 ينمو اإلنساُن على األرضِّ 
 كما تنمو أعشاُب البراري 
 يرحُل تاركًا خلَفُه أسراراً 

 موغلًة في الغرابةِّ واإلدهاشِّ  
 ُتْجفُِّل مرابَع األلقِّ 

 
عُر قادني إلى خزامىوحدُه   الشِّّ

 تبهُج القلبَ 
 تنعُش خمائَل البدنِّ 
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 حلََّق باشٌق فوَق غابةٍ 
 مكلَّلٍة بالكينا وأريجِّ الكرومِّ 

 حطَّ طائُر الَبَلشونِّ بعَد رحلٍة طويلةٍ 
 فوَق قرنيِّّ غزالٍة بّريةٍ      

 عبَرتِّ الغزالُة في أعماقِّ األدغالِّ  
هِّ   توقََّف بلبٌل َعْن تغريدِّ

 أى طيرًا فوَق قرَنيِّّ الغزالِّ عندما ر 
 

الياتِّ   ناَم طفٌل تحَت ظاللِّ الدَّ
 تعرََّشْت أغصاُنها في تالفيفِّ التِّّينِّ 

 نحلٌة في أعلى الغصنِّ 
 تنتظُر اِّمتصاَص حنينِّ الغربةِّ 
 ضلَّتِّ النَّحلُة َعْن نكهةِّ الرَّحيقِّ 

 تاَهْت بيَن خيوطِّ الغسقِّ 
 

 تفّرَعْت وريقاُت البابونجِّ 
 متمايلًة فوَق أعناقِّ زهوٍر وردّيةٍ 

 مرتسمٍة على شكلِّ هالٍل  
ماءِّ        في قبَّةِّ السَّ

 تهفو إلى تجلِّياتِّ شاعرٍ 
 يكتُب بماءِّ البحرِّ 

فقِّ   قصيدًة مِّْن وحي خيوطِّ الشَّ
 يرسُم بوحًا مِّْن وحي ابتسامةِّ طفلٍ 

مسِّ        لعبَّادِّ الشَّ
 ا تخبُِّّئ تويجاُت الزَّهرةِّ بيَن تالفيفِّهَ 

 مهاميَز بوحِّ القصيدةِّ      
وقِّ إلى مروجِّ الحياةِّ        خيوَط الشَّ

 تخبُِّّئ أسراَر همهماتِّ اللَّيلِّ 
ماءِّ        وحِّ لخيراتِّ السَّ  بياَض الرُّ
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بُق المشرشرُ   ما هذا الدَّ
 على ساقِّ الوردةِّ      

 هل زاَرها عاشقٌ 
؟!   يركُن حوَل دنانِّ العسلِّ

 
 التُّوتِّ بزَغ عنفواُن أغصانِّ 

 حبَّاٌت مقّطرٌة ببخورِّ الحياةِّ 
 تشمُخ عاليًا كأّنها تناجي نوارَس البحرِّ 

رةً   تزداُد ألقًا متجذِّّ
 في جذٍع مقّمٍط بعروقِّ قّنبٍ      

 كأّنُه منبعٌث مِّْن أرخبيالتِّ القمرِّ 
 

 هرَبْت غمامٌة موّشحٌة بدخانِّ جسدِّ المدائنِّ 
 غطَّْت مساحًة مَِّن األنينِّ 

 المنبعثِّ مِّْن آهاٍت موغلٍة في جبينِّ الّسنيَن  
 عبَرْت نسمٌة منعشةٌ 

 في تخومِّ الوادي     
الياتِّ المتدلدلةِّ   غّطْت أوراَق الدَّ

 على أزاهيرِّ الغاردينيا      
َل طيُبَها عميقاً   توغَّ

 ارِّ األرضِّ في أسر      
 

مسِّ   إلشراقةِّ الشَّ
 فرُح الوالدةِّ 

 اِّنبعاُث شهيقِّ األملِّ 
 زغٌب خفيفٌ 

 مغطَّى بأحالٍم محبوكةٍ 
وابي        بمروجِّ الرَّ
 بجموحِّ حرفٍ      

عرِّ   يرتسُم مثَل بهاءِّ النَّفلِّ فوَق خدودِّ الشِّّ
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 ترعرَعتِّ المحبَّةُ 
 في إشراقةِّ القصيدةِّ      

 زرقُة البحرِّ تهفو 
ماءِّ إل       ى أجنحةِّ السَّ

 تدبََّقْت أجنحُة جراٍد هاربٍ 
 على قارعةِّ األنينِّ      

باحِّ   تدّبَقْت مِّْن نضوحِّ نضارةِّ الصَّ
 

 طبيعٌة متعانقٌة  
 َمَع مرمى الكائناتِّ      

 َهَبَطتِّ العصافيرُ 
 تلتهُم حبَّاتِّ القمحِّ 

 تناثَرْت بتالُت وردةٍ 
 فوَق أجنحةِّ الجَّرادِّ      

 
 شمُس الموّدةِّ 

وحِّ  غافِّ الرُّ  تسطُع فوَق شِّ
 صواري القلبِّ تعلو

 فوَق أسرارِّ البحرِّ      
 تمايَل نهُد العاشقة 

 فوَق شهوةِّ الموجِّ      
 غيمٌة ُحبلى بأريجِّ العناقِّ 

 تهاطَلْت فوَق مرامي القلبِّ 
وحِّ   ترعرَعْت تفَّاحُة الرُّ

 في ذروةِّ حبورِّ الَحَصادِّ      
 تعرََّشْت جذوُر األوكاليبتوس  

 في طراوةِّ األرضِّ      
 تاركًة نسيَم اللَّيلِّ 

 ينعُم بركاَتُه على أوجاعِّ الكونِّ 
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َرْت عاشقٌة باقاتِّ الياسمينِّ   تذكَّ
رقِّ   تلمََّسْت خّدها الغارقِّ في أحالمِّ الشَّ

 مراراٌت مخبوءٌة في عيونِّ العابرين 
 

 خشونٌة طافحٌة في ظاللِّ المكانِّ 
 هجرتِّ الّسنونو أعشاَشَها 

 قبَل انتعاشِّ الرَّبيعِّ      
 عبرتِّ القنافُذ في تخومِّ األدغالِّ 

 على إيقاعِّ شخيرِّ اللَّيلِّ      
َرتِّ الثَّعابيُن في جحورِّها   تكوَّ

مَع إلى شدوِّ البالبلِّ   مرهفًة السَّ
لًة بهدوءٍ   خرَجْت إحداها متوغِّّ

 يقاتِّ الخّبيزِّ  في ور      
 استرَخْت فوَق أعشابٍ 

 تبرعمْت مِّْن حفاوةِّ األرضِّ 
َدْت طالسُم اللَّيلِّ   تبدَّ

 مِّْن هيبةِّ العتمةِّ      
ْن قّبةِّ اللَّيلِّ يرنو   قمٌر مِّ

 إلى بتالتِّ األوركيدِّ      
 بتلٌة تغفو فوَق أخرى 
ّنةِّ   حطَّ عصفوُر الجَّ

 فوَق أغصانِّ الفلِّّ         
 مِّْن تغريدِّ البالبلِّ  نَّسرينِّ غاَرْت براعُم ال

 
وكِّ   تداخَلْت شجيراُت الشَّ

 َمَع أعشابِّ القّنبِّ      
غيرة   تدلَّْت أغصاُنها الصَّ
 تستقبُل هفهفاتِّ النَّسيمِّ 
 كأنَّها عناقيُد فرٍح معّلقةٌ 

ماءِّ        في أغصانِّ السَّ
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 رسَم طفٌل في طورِّ الحبورِّ 
 زهرًة منقَّطًة باِّزرقاٍق شفيفٍ 

 بتالٍت صغيرٍة صفراء ذاَت 
 ضاربٍة إلى نصاعةِّ البياضِّ 

 
 طفٌل محاٌط ببهاءِّ النَّفلِّ 

 رسَم نفَسُه طائراً 
 يرفرُف فوَق أجراسِّ الرَّحيلِّ 

 حالِّمًا أْن يغفو تحَت أشجارِّ اللَّوزِّ 
مةٍ   حوَلُه سلَّة مملوءة بعناقيدِّ عنٍب مكوَّ

 فوَق ُوريقاتِّ التِّّينِّ      
اًل في   أسرارِّ العتمةِّ وقَف البحُر متأمِّّ

 فارشًا محاَرُه في خفايا اللَّيلِّ 
 

 غزالٌة جامحةٌ 
 تناَثرْت نقاٌط بيضاء فوَق صدرِّها 

 جنَحْت َعنِّ القطيعِّ 
 قاصدًة عذوبَة البحرِّ 

 شرَبْت خلسةً 
 ملتحفًة بأجنحةِّ اللَّيلِّ 

 بعيدًا َعْن غدرِّ التَّماسيحِّ 
 أزاهيُر حمراء موّشحة 

 بدوائر بنفسجّية صغيرة 
 زرقاء  ذات فصوصٍ 

 على شكلِّ قلوٍب ملتاعةٍ      
 شوقًا إلى هالالتِّ النُّجومِّ 

 تزّيُن سيقاَنها أغصاٌن بيضاء 
 متدرِّجًة باِّصفراٍر غامقٍ 

 تحنُّ إلى خدودِّ طفلٍة حالمةٍ 
 ببهاءِّ عبقِّ األزاهيرِّ      
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 تماهى أريُج الّنعناعِّ البّري 
 َمَع زبدِّ البحرِّ      

َل في بهجةِّ الموجِّ   توغَّ
 نوارُس البحرِّ تعلو وتهبطُ 

 تالمُس خدوَد الموجِّ 
 

 فرٌح على ثغرِّ اللَّيلِّ ينمو 
 يهمُس الموُج ألعماقِّ البحرِّ 

 ألسرابِّ اليمامِّ      
؟!  باحِّ  أيَن تاَهْت وردُة الصَّ

 
 قمُر يغنِّّي أغنيَة حنينٍ 

يادينِّ   موشوٍم على جباهِّ الصَّ
 على وسادةِّ عاشٍق غافٍ      

 تحَت وشاحِّ الغمامِّ           
 

 تناَثَرْت أزاهيُر الخطمّية 
 فوَق زبدِّ البحرِّ      

وحِّ   هبَّ نسيٌم ينعُش بساتيَن الرُّ
 

َر عاشٌق بيَن أجنحةِّ اللَّيلِّ   تكوَّ
 اِّنتظَر طوياًل انتعاَش زهوةِّ القلبِّ 

وحِّ ينمو   فرٌح في أغصانِّ الرُّ
 

 نظَر طفٌل إلى األقحوانِّ 
 الحروبِّ داَسْت بكلِّّ ثقلِّها َكْم مَِّن 

 فوَق أوراقِّها البليلةِّ      
بيعُ   ظلَّْت معشوشبًة كلَّما طلَّ الرَّ

 تنحني أوراُقها  
نابلِّ        بيَن وشوشاتِّ السَّ
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 تتدّلى أزاهير بيضاء 
 فوَق رأسِّ هدهٍد غافٍ      
 في عشٍّ مِّْن أزهى األعشابِّ      

 أزاهيُر أرجوانّيٌة على مدى البصرِّ 
 ٌة بأوراٍق خضراء مكسوّ 

 تتوّزُع نقاٌط بنفسجّيٌة داكنةٌ 
 على حافَّاتِّ وريقاتَِّها      

 ترقُص على وتيرةِّ 
 هسيسِّ حشراٍت صغيرةٍ 

 خرَجْت بلهفٍة مِّْن شفاهِّ األرضِّ  
! مسِّ  تستقبُل سطوَع الشَّ

 
 تغلغَل طنيُن نحلةٍ 

 إلى اِّنشراحِّ زهرٍة برِّيةٍ      
 متمايلٍة على قرَنيِّّ جراٍد أخضر

 بحثًا َعْن تواشيحِّ العسلِّ 
 

 حطَّْت فراشٌة مكسوٌَّة بوبرٍ 
 متماٍه َمَع نضارةِّ الحنطةِّ 

 فوَق أشواكِّ قنفٍذ غافٍ      
     ! مسِّ  تحَت ظاللِّ عّبادِّ الشَّ

 
 رقَص الثَّلُج فوَق أكواخِّ الغجرِّ 

 خرَجْت نعاُجُهم تلهو 
 على إيقاعِّ رقصةِّ الثَّلجِّ      

 تناثَرْت حبيباُت التُّوتِّ 
 فوَق أغصانِّ القرنفلِّ        

 اِّمتزَج عبُق القرنفلِّ َمَع مذاقِّ التُّوتِّ 
فقِّ   بسمٌة عذبٌة ارتسَمْت فوَق اِّنبالجِّ الشَّ

 



1169 
 

 تيبََّس َحْلُق األرضِّ مِّْن وطأةِّ العطشِّ 
ماءِّ        مِّْن غيابِّ بخورِّ السَّ

 تمي بشهيٍِّة مهتاجةٍ تحلُم أْن تر 
 في أحضانِّ البحرِّ       

 تخفيفًا مِّْن لظى حنينِّ العناقِّ 
 

 تهفو شقوُق األرضِّ إلى قطراتِّ المطرِّ 
ماءِّ        إلى اِّنهمارِّ نَِّعمِّ السَّ

 تحنُّ إلى حبورِّ المروجِّ 
      !  إلى بهاءِّ األلقِّ

 
 عبَر قنديُل البحرِّ في مغائرِّ المرجانِّ 

 رحابَة الحلمِّ جماٌل يفوُق 
 كيَف يغفو البحُر وفي أحشائِّهِّ 
 كنوٌز مِّْن أبهى نفائسِّ العالمِّ؟!

 رفَعْت أفعى رأَسَها
 تسمُع تغاريَد بلبلٍ 

 تساَءَلْت 
 َأأسمُع عذوبَة التَّغريدِّ 

؟!  نِّ  َأْم آكُل لذائَذ المحاسِّ
 

َن البحُر في أسرارِّ العتمةِّ   تمعَّ
 ينتظُر دفَء شمسٍ 

 توارى نوُرها خلَف َشَغفِّ غيمٍة 
 تفوُح شوقاً 

 !  الحتضانِّ شهوةِّ المطرِّ
 

باحِّ وداعَة الوردِّ   داعَب نسيُم الصَّ
 تفّتحْت براعُم الحنينِّ 

!  متراقصًة بكلِّّ حبوٍر َمَع اِّبتهالِّ األمَّهاتِّ
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 تعرََّشْت عناقيُد المحبَّة 
 في وهادِّ األغاني      

حى   تبحُث َعْن دهشةِّ الضُّ
  هديلِّ اليمامِّ َعنْ      

 جفَل أرنٌب مِّْن خشخشاٍت مريبةٍ 
 عابرًا أعماَق الغاباتِّ   قفَز بكلِّّ جموحٍ 

 هربًا مِّْن رعوَنةِّ الرِّيحِّ 
 

 طفَح الحبُّ مِّْن زغبِّ البراعمِّ 
 مِّْن مآقي األطفالِّ      
 مِّْن بوحِّ األزاهيرِّ      

فقِّ   تناثَر حبورًا بيَن خيوطِّ الشَّ
 بِّ اْلَحَجلِّ  طاَرتِّ الفراشاُت نحَو أسرا
نابلِّ   حطَّْت على َوَبرِّ السَّ

 أعشاُب اللَّيلِّ عطشى إلى انتعاشِّ األلقِّ 
 

 ناَم اللَّيُل على أمواجِّ البحرِّ 
وقِّ فوَق أحالمِّ عاشقٍ   تناثَرْت رذاذاُت الشَّ

 منّدى بيخضورِّ الحياةِّ 
 تناهى طنيُن نحلٍة إلى حفاوةِّ األرزِّ 

 إلى مدقَّاتِّ األقاحي     
 إلى مجّساتِّ الجرادِّ      

مسِّ   تمايَل دّواُر الشَّ
 كأّنُه يرقُص على تغريدِّ البالبلِّ 
ناجبِّ   غيُر آبٍه بخشخشاتِّ السَّ

 
 نملٌة تساعُد نملةً 
 مِّْن دقَّةِّ النَّملِّ  يغاُر صّراُر اللَّيلِّ 

 كأّنها في سباٍق مَع الزَّمنِّ 
ُن حبَّاتِّ القمحِّ ألحز  تاءِّ تموِّ  انِّ الشِّّ
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 تصاعَدْت أوجاُع األرضِّ 
ماءِّ          نحَو بهاءِّ السَّ

 نضَح بخاٌر مِّْن تشّظي األوجاعِّ 
ماُء    رقَصتِّ السَّ

 على تماوجاتِّ النَّسيمِّ      
 رقصَة االنتشاءِّ 

 هطَلْت نقاوُة القطراتِّ 
! رًة أوراَم األرضِّ  مطهِّّ

 
 فرٌح في َنَسغِّ األزاهيرِّ ينمو 

 الحساسينُ طاَرتِّ 
حارى بَشَبعِّ الفقراءِّ   تبّشُر الصَّ

ماءِّ        بنعمِّ السَّ
 تصاعَد البخاُر فوَق بهجةِّ األمواجِّ 

 غّطى أسراَب النَّوارسِّ 
مسِّ   بياٌض شفيٌف يحجُب بسمَة الشَّ

 حلََّقْت أسراُب البطِّّ عالياً 
 عبَرْت في أسرارِّ الغاباتِّ 

 
 خرَج طفٌل مِّْن أجنحةِّ الموجِّ 

هًا ولَعهُ    نحَو دفءِّ المروجِّ  موجِّّ
 

َها  ماُء صفاَء بياضِّ  تنشُر السَّ
 فوَق أسرارِّ الموجِّ      

فُل خيطًا رفيعاً   أخرَج الطِّّ
 يتشاَبُك على صدرِّ طائرٍة ورقيَّةٍ 

 حلَّقْت فوَق ُسُفنِّ البحرِّ 
 أيقَظتِّ الطَّائرُة حنيناً 

     !  إلى حبورِّ مخابئِّ العمرِّ
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 ناَم القمُر بيَن آهاتِّ اللَّيلِّ 
 رفرَفْت نجمٌة تائهةٌ 

حى! رتماءِّ في وجهِّ الضُّ  تحلُم باالِّ
 

 هطَل العشُق في أوجِّ الخريفِّ 
باحِّ   مخفِّفًا مِّْن برودةِّ الصَّ

 اتَّكأ العاشُق فوَق ضرعِّ الهناءِّ 
!  وحدُه العشُق يمحُق أوراَم المساءِّ

َد قنديٌل صغيٌر عتمَة اللَّيلِّ   بدَّ
 

 وجُهكِّ يشبُه شفيَف الموجِّ 
َن العناقِّ َكْم   مِّ

 حّتى اخضوضَرْت 
!  مروُج الغاباتِّ

 
وضِّ   جمَحْت غزالُة الرَّ

 تعبُر تخوَم البراري 
 تقاطَر عسٌل مِّْن ضرعِّ شجرةٍ 

      !  مبلَّلٍة بأماني المزارِّ
 

وحِّ   زغٌب مندَّى بسموِّ الرُّ
 ينمو فوَق قالعِّ الحرفِّ 

 فوَق مرتعِّ البحرِّ      
 جناُح القصيدةِّ يعلو 

 موجةِّ! يالمُس وجنَة ال
 

 حلٌم يناغي إطاللَة الفجرِّ 
 أنغاُم ناٍي شجيٍّ 

 تناَهْت إلى أسماعِّ عاشقةٍ 
 تهفو إلى َنعيمِّ المطرِّ 
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 أنغاٌم تنسابُ 
حارى        إلى سكونِّ الصَّ

 تناهى شدُو البالبلِّ 
 بكلِّّ انتعاٍش إلى أحالمِّ العذارى  

 
 تلطََّخْت مهاميُز العرشِّ 

 مِّْن شرخِّ االنهيارِّ      
 لَِّمْن سيبوُح الحبيُب أسراَرهُ 

 بعَد موتِّ الجّلنارِّ 
 لَِّمْن سيرفُع الهدهُد غّرَتهُ 

؟        يارِّ  بعَد دمارِّ الدِّّ
 أينعْت براعُم النَّسيمِّ 

باحِّ   على أنغامِّ اِّبتهالِّ الصَّ
 سراُج القلبِّ يضيءُ 

 عتمَة العشقِّ 
 يزرُع نعمَة الحنطةِّ 

 لعيدِّ في قبلةِّ ا     
 فرَّ العيُد بعيداً 

 يبحُث َعْن مهدِّ البراءةِّ 
عيدِّ       فلِّ السَّ  َعْن حبورِّ الطِّّ

 
ْن َنسغِّ الورودِّ   تنبُع قصائدي مِّ

 مِّْن صفاءِّ الوريدِّ      
 

 تاَهْت سنابلي 
 َعْن رضابِّ الفجرِّ الوليدِّ      

 
 تحنُّ الوردُة إلى طنينِّ النَّحلِّ 

 إلى جياعِّ اللَّيلِّ      
 إلى نداءِّ األغاني      
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 تغفو بيَن ضياءِّ الوميضِّ 
 تعالي يا مروَج عشقي 

عرِّ   مّهدي حناَن اللَّيلِّ لبهاءِّ الشِّّ
اقِّ   باَح البحُر همَُّه لقوافلِّ العشَّ

 ألسرابِّ الّطيورِّ      
؟   َمْن ينقُذ البحَر مِّْن لجينِّ اآلهاتِّ

 األدغالِّ هاجتِّ الرِّيُح في ربوعِّ 
 تساقَطْت حبَّاُت التُّوتِّ 

 فوَق بتالتِّ األقحوانِّ      
 

 اتكأ البحُر على خاصرةِّ اللَّيلِّ 
 حلٌم فسيُح المدى

 يتدّلى فوَق مدارِّ األمواجِّ 
 قوافُل األسى

 تشقُّ جسوَر العمرِّ 
 تجرُح هدوَء المساءِّ 

 
نينَ   تلطََّخ بياُض الوردةِّ مِّْن ضجرِّ السِّّ

 بِّ مِّْن ضراوةِّ الحرو      
 مِّْن جوعِّ البنيَن       

 خمَدْت مواقُد البيتِّ العتيقِّ 
باحِّ   نجمُة الصَّ

 تسطُع فوَق بقايا الرَّمادِّ 
 أحنُّ كثيرًا إلى طينِّ حوشٍ 

 معرٍَّش بدفءِّ العناقِّ      
 

وحِّ   ترقرَقْت مياُه الرُّ
ماءِّ   تسمو نحَو صفاءِّ السَّ
 َهْل في تاللِّ العمرِّ قوافلُ 

؟ تسيُر نحَو نورِّ   الّضياءِّ
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 حلََّق الفينيُق عالياً 
 جناحانِّ موشومانِّ بالحّنةِّ 

 عروُس اللَّيلِّ غافيةٌ 
 على هدهداتِّ القمرِّ 

 فوَق وسائدِّ العرزالِّ      
 

 فرَّْت أسراُب القطا
 بعيدًا َعْن اِّنقضاضِّ النُّسورِّ 

واقيلِّ   بعيدًا َعْن غدرِّ الشَّ
 

دارِّ   لفَّتِّ التَّعويذُة تحَت أسرارِّ الجِّّ
 سوداء قطٌة 

 على قارعةِّ األنينِّ 
نٍ   غراٌب على غصٍن محصَّ

 بدموعِّ غربةِّ اللَّيلِّ الطَّويلِّ       
 تخلخَلْت أجنحُة األملِّ 

فيرِّ   َلْم تجْد مخرجًا مِّْن لظى الشَّ
 سوى نقوَش التَّعاويذِّ      

َرةٌ   دناُن اللَّبنِّ مكوَّ
 في أكوامِّ الحنطةِّ      

 تنتظُر شفاهًا مرتعشًة .. 
شًة   أْن تبلَِّل يباَس الحنينِّ متعطِّّ

 
وحِّ   وقَفْت أميرُة الرُّ

عرِّ   تنتظُر رذاذاتِّ الشِّّ
 تأمَّلْت غبَش البحرِّ 

واري   تدلَّتِّ الصَّ
 على بسمةِّ الماءِّ      

 تألألتِّ القصيدُة بانتعاشٍ 
 في هالالتِّ الّضياءِّ      
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باً  بيُع مرحِّّ  تبختَر الرَّ
 بأهزوجةِّ الفرحِّ 

 عصافيُر الجّنةِّ جذلى 
 فوَق براعمِّ الخوخِّ      

 تناهى عبُق النَّفلِّ في أرجاءِّ الوادي 
ماءِّ   األرُض عطشى لبوحِّ السَّ

 وحدَها األزقًُّة العتيقة 
 موشومٌة بأسرارِّ المساءِّ 

 لم يَر عروَس البحرِّ إاّل في الحلمِّ 
 

 قلبانِّ غافيانِّ على صدرِّ اللَّيلِّ 
وسنِّ   فائحانِّ بنكهةِّ السَّ

 
 اتِّ الخيالِّ نهدان شامخانِّ في تجلِّي

 في تاللِّ البراري      
 نهدانِّ غارقان في بحبوحةِّ العناقِّ 

 
وقِّ   حلٌم على مساحةِّ الشَّ

 على مدى شراهةِّ اليراعِّ      
 

وحِّ يضاهي ظمَأ األرضِّ   ظمُأ الرُّ
 يناجي وروَد التَّسابيحِّ  

 ماَلْت زهرُة الخرشوف البرِّي 
      !  على صدرِّ الغزالِّ

 
 تفَّاحةِّ القلبِّ عطٌش ينضُح مِّْن 
 فاَح أريُج الّنعناعِّ  

نا العتيقِّ        مِّْن حوشِّ
      !  مِّْن حالوةِّ الوصالِّ
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 زقزقاُت العصافيرِّ 
 تغدُق فرحًا على حبورِّ األفنانِّ 

 تناثَرْت رذاذاُت النَّوافيرِّ 
 فوَق روعةِّ المروجِّ      

 تألألتِّ األلواُن كقوسِّ قزحٍ 
 مسترخيًة بلذٍة شفيفةٍ 

 تحَت رشرشاتِّ الماءِّ      
 

 غبٌش خفيُف الكثافةِّ 
 كأنَُّه تطايَر مِّْن شفاهِّ غيمٍة  
 عطشى إلى اِّهتياجِّ األرضِّ 

وحِّ   تتعالى نوافيُر الرُّ
ماءِّ        نحَو جفونِّ السَّ

مسِّ   تالمُِّس بهاَء الشَّ
 تضيُء أعشاَش العصافيرِّ وشاَح اللَّيلِّ  

 يعبُر لحُن األرغنِّ تخوَم الوادي 
ل اللَّيلِّ حيُث غب  ُش أوَّ

 يلملُم مخاَض القصيدةِّ!
 

 خمائُل الحنينِّ تتمايلُ 
حارى         فوَق وشوشاتِّ الصَّ

 وحدها رذاذاُت الموجِّ 
 تنعُش ظالَل األملِّ النَّامي 

 في قلبِّ العذارى      
 

 أمعَن اللَّيُل في أعماقِّ البوحِّ 
 سطَع بريُق األماني 

كرياتِّ   مهدهدًا لواعَج الذِّّ
 أوتاُر القلبِّ غرقى 

 في طيبِّ اِّختمارِّ المذاقِّ      
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 كلونِّ سديمِّ البحرِّ 
 اِّرتسَم بياٌض شفيفٌ 

 على تكويرةِّ بطنِّ الغزالِّ      
 يؤنُس وشوشاتِّ البحرِّ 

 قلُب عاشٍق طاَل اِّنتظارهُ 
 لنكهةِّ اِّنتعاشِّ العناقِّ      

 حجارٌة محفوفٌة باألسرارِّ 
 تَرْصَرَصْت فوَق بوَّاباتِّ العبورِّ 
باحِّ   ُب بإشراقةِّ وجهِّ الصَّ  ترحِّّ

 
 جموٌح على اِّمتدادِّ المكانِّ 

افئِّ   رشَرَشْت عاشقٌة بوَحها الدَّ
 فوَق نداءِّ العشبِّ      

 
 جمرُة العشقِّ تهدهُد سكوَن العتمةِّ 

 عبَر القلُب دكنَة الوحشةِّ 
وابعِّ   غيُر آبٍه برعونةِّ الزَّ

 
 تناثَر ضياُء البدرِّ فوَق زبدِّ البحرِّ 

وسنِّ هدوٌء   منّدى بالسَّ
 خيََّم على براري الحلمِّ 

 فقَد الّسنجاُب طريَق الوصولِّ 
 إلى دربِّ الطَّريدةِّ      

 عاقتُه قَبُب صّباٍر مسترخيةٍ 
      !  على أزرارِّ التُّوليبِّ

 
 تمايَلْت غزالُة القلبِّ على صدرِّ النَّعيمِّ 

 على إيقاعِّ همهماتِّ المراعي      
ُم وجنَة العاشقِّ   ُتَبْلسِّ

 بانسيابِّ عذوبةِّ القهقهاتِّ      
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ُل ألحاُن النَّاي   تتوغَّ
 في صحارى الحنينِّ        

وحُ   فترقُص الرُّ
 مِّْن زهوةِّ االنتشاءِّ 

 
 همَس الحرُف في أذنِّ وردةٍ 

 جفَلتِّ الوردُة مِّْن روعةِّ الهمسِّ 
 تمّنْت لو غفى الحرفُ 

 فوَق خضمِّ المروجِّ      
 مداعبًا حبَق األلقِّ 

 
 كأزهارِّ الكرزِّ  تنمو مغائُر غربتي
 كأغصانِّ النَّارنجِّ 

 تحلُِّق قبَّراُت الحقولِّ 
 فوَق بكورةِّ الكرومِّ      

 حطَّْت بالبُل القلبِّ 
 فوَق جسورِّ الحنينِّ      

 
 غرَبَلتِّ الحنطةُ 

وائبِّ   تصّفيها مَِّن الشَّ
 مِّْن كثافةِّ الغبارِّ      

وائب   كيَف اِّجتاَحْت كّل هذهِّ الشَّ
 حّباتِّ الحنطةِّ      

 تحتاُج غربااًل دقيَق النُّعومةِّ 
 ينقِّي خبَزَنا مِّْن رمادِّ الحياةِّ!

 
 تعالى لظى النِّّيرانِّ 

 صوَب زبدِّ األمواجِّ      
 فّرْت نوارُس البحرِّ بعيداً 

 مِّْن وهجِّ االشتعالِّ      
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 أّيهما أكثر اِّستفحاالً 
؟!   ناُر جهنٍَّم أم ناُر الغباءِّ

 جمَح الوعلُ 
 صوَب وشوشاتِّ البحرِّ 

 غمَر رأَسُه في وجنةِّ الموجِّ 
 

 عطٌش يسربُل أحالَم العبورِّ 
ياُد َعْن ُخطى الوعولِّ   تاَه الصَّ

 
 ماَت ُحماُة القبيلةِّ 

 تقلََّص حليُب البعيرِّ 
 تخلخَلْت مهوُد الطُّفولةِّ 

 مِّْن طيشِّ الحروبِّ      
 

 تيبََّس حلُق الوهادِّ 
 هطَل المطُر بعيداً 

 َعْن جبينِّ الحقولِّ      
 

 ترّنَح مساُر الحكمةِّ 
 مِّْن ضراوةِّ جالوزةِّ العصرِّ     

 ُشروٌخ في تاللِّ العمرِّ تنمو 
باحِّ   بَكْت وشائُج الصَّ

 غضَب طفٌل عندما سمَع حكايةَ 
 فزَّاعاتِّ الطُّيورِّ      

 خّرْت دمعتاه
 تساءَل لماذا ال ينصبون فزَّاعاتٍ 

 لمجانينِّ الحروبِّ      
 أكثَر خطراً  أّيهما

؟!  مناقيُر الطُّيورِّأْم أنياُب الحروبِّ
 



1181 
 

 جلَس فوَق دّكٍة ترابّيةٍ 
 فارشًا حنيَنُه فوَق باقاتِّ الحنطةِّ 

 يسيُل لعاُبُه كلَّما يتذكَّرُ 
 نكهَة الحّمصِّ األخضرِّ 

 أيَن سيخبُِّّئ  
 ألعاَب الطُّفولةِّ المفروشةِّ 

 فوَق ضفافِّ ذاكرٍة متأللئةٍ      
؟!             بحبيباتِّ المطرِّ

 
 غّنتِّ الفالحاُت ألحاناً 

 مطّعمًة بمذاقِّ التَّوتِّ      
باُل أسراَرها    باَحتِّ الجِّّ

 لمروجِّ الوديانِّ      
 وهاُد العمرِّ مكلَّلٌة باألقاحي 

 سالُل التِّّينِّ تمأل حبوَر المكانِّ 
 وحُدُه اللَّيُل يمتصُّ تعَب الّسنينِّ 

 
  عاشقةٍ حطَّتِّ الوردُة فوَق خدِّّ 
 تائهٍة بيَن غمامِّ اللَّيلِّ 

 تناهى أريُجها إلى عاشقٍ 
 ينتظُر على إيقاعِّ الجمرِّ  

 حبوَر العناقِّ      
 

 عّلق صبَرُه فوَق جبينِّ الهاللِّ 
ُر عودَة طفٍل    ينتظِّ

 تاَه بيَن ربوعِّ األدغالِّ 
 هربًا مِّْن نيرانِّ المدائنِّ 

 طفولٌة مرمّيٌة تحَت رحمةِّ 
 أنيابِّ الحيتانِّ      
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 وقَف جداُر الحزنِّ 
 يمعُن في ضجرِّ األيَّامِّ 

وحِّ   يهمُس لشغفِّ اللَّيلِّ أسراَر غربةِّ الرُّ
 تزداُد األسراُر تشقُّقًا  

 مِّْن ضراوةِّ األوجاعِّ      
 يرحُل اإلنساُن في عتمِّ اللَّيلِّ 

 حاماًل بيَن أحالمِّهِّ  
 طموحًا منّدى بوميضِّ البرقِّ 

 بنهنهاتِّ البكاءِّ      
 

ةِّ اإليغالِّ   تئنُّ نوافُذ غربتي مِّْن شدِّّ
 في أسرارِّ الحرفِّ           

 ترجرَج حرفي فوَق شراهةِّ اآلهاتِّ 
 راسمًا رحلَة عمرٍ 

ماءِّ        على تخومِّ السَّ
 

 يحنُّ باُب حوشي العتيقِّ 
 إلى صفاءِّ القهقهاتِّ      
 إلى أصدقائي     
 إلى خفقةِّ القلبِّ      

 َف أكتُب شعري كي
 بعيدًا َعْن أزقَّةِّ الطُّفولةِّ 

با        َعْن مطارحِّ الصِّّ
؟!       َعْن قبورِّ األّمهاتِّ

 
وُق في شهقةِّ حرفي  تناَمى الشَّ

عرِّ   تمايَل فوَق مرافئِّ الشِّّ
وحِّ تنمو   وردٌة في أسرارِّ الرُّ

 غدًا سأرسُم سفينَة حبٍّ 
 تقوُدني إلى محرابِّ الخالصِّ 
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 تمايَلتِّ العاشقةُ 
نينِّ        فوَق اِّنتظارِّ السِّّ

نابلِّ   تهفو إلى رفرفاتِّ السَّ
 إلى بحبوحةِّ العشقِّ      

 
نتظارِّ   َكْم مَِّن االِّ

 حّتى أينَعتِّ األزهاُر شوقاً 
 إلى أغصانِّ القمرِّ      

 
 خشوٌع لبهاءِّ الطَّبيعةِّ 

 ألوديٍة منعشٍة بطيبِّ األزاهيرِّ 
 

 ال تهرْع نحَو تاللِّ الطُّفولةِّ 
 األزقَّةِّ فوَق صدرِّ القصائدِّ ارسْم طيَن 

عُر يخفِّفُ   وحدُه الشِّّ
 مِّْن لظى خيوطِّ الحنينِّ      

ماءِّ   يمعُن البحُر في بخورِّ السَّ
 يحنو اللَّيُل إلى دندناتِّ األغاني 

 يروي عطَش القلبِّ 
 وجٌه مبلٌَّل في شموعِّ الوفاءِّ 

 
 عبَرْت سفينُة الغرامِّ فسحَة الحلمِّ 

 تَرَكْت نافذَة أمٍل مفتوحةٍ 
 على دغدغاتِّ حفيفِّ األمواجِّ      

 
 عيناكِّ وميُض القصيدةِّ 

 نحَو هاالتِّ الغسقِّ      
 صدُركِّ يتمايُل  

 فوَق أقاحي المراعي        
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 تراقَص نهداكِّ 
 فوَق ملوحةِّ البحرِّ      

 تخفِّفانِّ مِّْن شهقةِّ االشتعالِّ 
 عناُقكِّ خفقُة طيرٍ 

 ! ماءِّ  حلََّق في حديقةِّ السَّ
 

 الحلمُ يسطُع 
 في ربى اِّنتعاشِّ القصائدِّ 

 
 عشٌق موغٌل في جسدِّ األزاهيرِّ 

 يبوُح أريُج الغرامِّ لغمامِّ اللَّيلِّ 
وحِّ   تزهو أغصاُن الرٌّ

 كبرعٍم معبٍَّق بأسرارِّ النَّسيمِّ 
 

 سماٌء نائحٌة فوَق وهجِّ الجَّمرِّ 
 تشرَّبتِّ القصيدُة عذوبةً 

 مِّْن حفاوةِّ البحرِّ      
م      ْن نبيذِّ السَّ  اءِّ مِّ

 
 أرسُم عينيكِّ نهرًا متدفِّقاً 

 فوَق ضجرِّ المساءِّ      
مسِّ   تشبهيَن هالالتِّ الشَّ

ياءِّ        في أوجِّ الضِّّ
 

 هطَل العناُق علينا 
 فرحًا مضّرجًا بأغوارِّ أسرارِّ النَّسيمِّ 
 أدمُغ َبْصمتي فوَق برعَمي تفاحتيكِّ 

 يسربلني عطُش الحرفِّ 
عرِّ شغٌف يتألألُ نحَو روضةِّ   الشِّّ
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 أينما رحْلتِّ سيبقى العشُق ممهوراً 
 على وميضِّ عينيكِّ      

 أينما حَلْلتِّ 
وقِّ   سيبقى الحرُف مهجَة الشَّ

ماءِّ        إلى أقاصي السَّ
 

 أينما تواريتِّ سيبقى عناُق الطُّفولةِّ 
 وشاحًا دافئًا لبوحِّ القصيدةِّ 

 
 أّيتها اآلتية مِّْن ظاللِّ البحرِّ 

 مِّْن نضارةِّ العذارى      
حارى        مِّْن أسرارِّ الصَّ

 َهْل زاَركِّ مرجاُن البحرِّ 
 في قيظِّ الظَّهيرةِّ      
 في ليلةِّ ابتهاجِّ القمرِّ      
؟!       في أوجِّ ابتهالِّ األزاهيرِّ

 َحَفَرتِّ القبيلُة أزاميلها 
 دوَن وجٍل فوَق بيارقِّ الحرفِّ 

 هجمْت على صباحاتِّكِّ 
راُب الصَّ        ولجانِّ حِّ

 تغلغَلْت في فسحةِّ الحلمِّ 
 دكنُة اللَّيلِّ       

 ضجٌر على مساحاتِّ الحنينِّ 
 حصاٌر على شهيقِّ البوحِّ 

 
عُر بيَن ضلوعِّ الخميلِّ   ترعرَع الشِّّ

 يهفو إلى أفانينِّ األشجارِّ 
 إلى ألعابِّ الطُّفولةِّ      
 إلى شخيرِّ اآلباءِّ      
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َن البوحِّ   َكْم مِّ
 ضفائُر الرِّيحِّ حّتى تماَيَلْت 

 فوَق جراحِّ الحرفِّ      
وحَ  ُن الرُّ  وحُدَها القصيدُة تحصِّّ

 مِّْن لظى األوباشِّ      
ي شروخِّ الوباءِّ        مِّْن تفشِّّ

 يلوُذ القلُب إلى كهوٍف منسّية 
 بحثًا َعْن آلهةِّ العشقِّ 

ماءِّ   تهفو وجنتاكِّ إلى حنايا السَّ
 

 وقَف الحزُن فوَق تكويرةِّ الحرفِّ 
عرِّ  فوقَ        بسمةِّ الشِّّ
 فوَق أغصانِّ العمرِّ      

 مرشرشًا شراراتٍ 
 مجبولٍة بخيوطِّ العناكبِّ 

 قامعًا زهوَة االنتشاءِّ 
 

عرُ   وحدُه الشِّّ
 يعيُد إلى ربوعِّ العمرِّ 

 بريَق الّضياءِّ      
 

 تعبريَن عتمَة الموجِّ 
جرِّ   مروِّضًة فحيَح الضَّ

هًة نحَو برزخِّ األجدادِّ   متوجِّّ
وكِّ تتربَُّع   تيجاُن الشَّ
وقِّ        فوَق جبهةِّ الشَّ

كرى   َتَعٌب يدبُّ في لجينِّ الذِّّ
 وجٌع ُمرصرٌص في بؤرةِّ األحالمِّ 

 تنزاُح هموُمكِّ بعيدًا َعْن شرارةِّ الحرفِّ 
ُد في شغفِّ الرِّيحِّ   تتبدَّ
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 ترزحيَن تحَت سياطِّ الكبحِّ 
 تبتسُم لكِّ تأللؤاُت النُّجومِّ 

 تزداديَن صالبةً 
 مستنبتةٌ كأنَّكِّ وردٌة 

عرِّ        مِّْن بخورِّ الشِّّ
 

 تنتظريَن بزوَغ الفجرِّ 
 بحثًا َعْن حبرِّ الخالصِّ 

 
 تلتقطيَن قلمًا 

موعِّ        مِّْن وهجِّ الشُّ
 ترسميَن تواشيَح القصيدةِّ 

 ! باحِّ  في إشراقةِّ جفونِّ الصَّ
 

عرِّ   تهرُّ أماَم هامةِّ الشِّّ
الطينِّ   أبراُج السَّ

وحِّ لملَم القلُم تأمُّالتِّ سموِّ   الرُّ
 آهاٌت تحيُق ببسالةِّ القلمِّ 

 
نمِّ   تسمو الكلماُت فوَق رقابةِّ الصَّ

عُر إلى أسرارِّ األزقَّةِّ   يهفو الشِّّ
 يرغُب اِّنتشاَل الحزنِّ مِّْن مآقي الفقراءِّ 

 
أمِّ  َد الحرُف على سنابِّكِّ السَّ  تمرَّ

 
؟   أيَن تخبِّّئيَن دمعَة الرَّحيلِّ

 زمٌن يحلُِّق في نصاعةِّ الفراغِّ 
مسِّ تاركًا   لظى الشَّ

خرِّ   يفتُِّّت صالبَة الصَّ
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 تهرُّ أوراُق العمرِّ كأشجارِّ اللَّوزِّ 
 وحُدها الّذكرياُت تغفو 

اتِّ المروجِّ        فوَق مجسَّ
 بعيدًا َعْن غبارِّ الغربةِّ 

 تدمُع عيناكِّ شوقاً 
 إلى ُدرفةِّ البيتِّ العتيقِّ      

 أمٌّ مِّْن طينِّ الوداعةِّ 
ولجانِّ   مشلوحٌة فوَق خشونةِّ الصَّ

وءِّ   تنتظُر سطوَع الضَّ
 تحلُم بعودةِّ شاعرةٍ 

 انبعَثْت فجرًا مِّْن كينونتها 
 شاعرٌة مخّضبٌة بالبكاءِّ 

 تحمُل بيَن روابيها 
 !  أحالمًا غارقًة في الجُّموحِّ

 
رُق   َغرَق الشَّ

 في طوفانِّ الطَّيشِّ      
 تاَه في عرى القهرِّ 

 في مهبِّ الغبارِّ      
عُر ينتشُل   أوجاَعنا وحدُه الشِّّ

ْن تيهِّ الّضياعِّ        مِّ
 يغربُل شوائَب العمرِّ 
 ! ياعِّ  يبلسُم جراَح الجِّّ

 
 َهْل تحنِّّيَن إلى اِّحتضانِّ األمِّ 

؟!       إلى خريرِّ البوحِّ الزُّاللِّ
 أمٌّ تغفو على بوَّابةِّ األملِّ 

 تغفو على مروجِّ الحلمِّ 
 تنتظُر منكِّ قصيدًة مطّعمةً 

 بكنوزِّ المزاميرِّ      
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 تنثري مزاميَركِّ  لماذا ال
 فوَق شهيقِّ الرِّيحِّ      

راحِّ   لعّلها تخفُِّف مِّْن قيحِّ الجِّّ
 لعلَّها ترسُم وردةً 

؟!       باحِّ  فوَق ثغرِّ الصَّ
 

 كيَف المَس خدُّكِّ تبَر الحرفِّ 
 غافيًا فوَق أغصانِّ القصيدةِّ؟ 

 
وُح مِّْن طحالبِّ القهرِّ   تطهََّرتِّ الرُّ

عرِّ تكلََّلْت عذوبًة بوهجِّ   الشِّّ
 

 حبُركِّ يا أميرَة الحزنِّ 
لصالِّ   يناغي حفاوَة الصِّّ

 تتناثُر دماُء القصيدةِّ 
ينِّ        فوَق عرشِّ الطِّّ

وحِّ   يتألأل قمٌر في بحارِّ الرُّ
 تغاُر منه ُنجيماُت اللَّيلِّ 

 عناٌق يضاهي فراديَس الحلمِّ 
 يالمُس شغَف الطُّفولةِّ 

 
 قصيدٌة مِّْن بهاءِّ اندالعِّ النَّيازكِّ 

  مِّْن وميضِّ عينيكِّ تنبعثُ 
 تصبُّ في قالعِّ الحنينِّ 

 
 غدًا سيرقُص الموجُ 

 على رفرفاتِّ البساتينِّ      
 

 يحفُر القلُم حرفًا عميقاً 
 في عتمةِّ الزَّنازينِّ      
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 يصفِّي شوائَب الحياةِّ 
 مِّْن مخابئ القاعِّ     

جرِّ   يمحُق رعونَة الضَّ
وحِّ   يرسُم حنيَن الرُّ

 في محارِّ القصيدةِّ      
 في إيقاعِّ األغاني!      

 
 فّرتِّ العاشقة مِّْن دفءِّ القصيدةِّ 

 مِّْن بحبوحةِّ األلوانِّ      
وحِّ   جفَّْت مآقي الرُّ

باحِّ ينمو   ضجٌر في سماءِّ الصَّ
َرْت أغصاُن الخيالِّ   تصحَّ

ْصتِّ في هوامشِّ الحياةِّ؟   لماذا غِّ
 

 عشٌق مِّْن وَهجِّ الزُمرُّدِّ 
 زبدِّ البحرِّ يخبو في 

 يفرُّ بعيدًا َعْن أراجيحِّ العناقِّ 
 

 تلّظى القلبُ 
عرِّ    تيبََّس حلُق الشِّّ

وقِّ          مِّْن عطشِّ الشَّ
 بركاٌن مِّْن األسى 

 يلوُح فوَق روابي اللَّيلِّ 
عُر ينقُذني   وحدُه الشِّّ

 مِّْن جالفةِّ الكونِّ      
 مِّْن غدرِّ الزَّمانِّ      
 مِّْن خيانةِّ األنسِّ      
 ْن بسمةِّ األشرارِّ مِّ      
     !  مِّْن مكرِّ التَّالوينِّ
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 نهداكِّ موجتا عشٍق  
 فوَق مروجِّ ألواني     

اكِّ مكتنزانِّ بأريجِّ التِّّينِّ   خدَّ
 كيَف تغفيَن بعيداً 

 َعْن مهاميزِّ أغصاني؟!      
 

 قاسيٌة غربتي عنَد إغفاءةِّ اللَّيلِّ 
 عنَد بزوغِّ الفجرِّ      
 عنَد اِّشتدادِّ الحرِّ      
 عنَد اِّهتياجِّ البحرِّ      

  
ُك عشقي   كيَف فاَتكِّ مناسِّ

 مناسكي براعٌم متأللئةٌ 
 فوَق سفوحِّ نهديكِّ      

 َكْم مّرًة قبَّْلُت روَحكِّ العطشى 
 إلى ينابيعِّ روحي      

 
 َكْم مرًَّة نقْشُت اشتعالي 

 فوَق جيدِّكِّ المضّمخِّ      
 بالعسلِّ البّري؟           

 َكْم مرًَّة تألألْت عيناكِّ 
؟   وأنتِّ في أوجِّ العناقِّ

بقِّ   أّيتها المحفوفة بألقِّ الشَّ
 كيَف فاَتكِّ أْن تغَفي 

 في صحارى اللَّيلِّ        
؟   بعيدًا َعْن طيبِّ المذاقِّ

 
 جنوٌن أْن تلهيكِّ عّني 

 منغّصاُت الحياةِّ      
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 ُة الخياناتِّ خيان 
 أْن يسطو غادٌر فوَق برارةِّ عشقي 

 خيانُة الخياناتِّ 
 أْن تنامي بعيدًا َعْن مذاقِّ عناقي 

 
 زمٌن مِّْن دكنةِّ الغدرِّ 

 تكثُر فيه إبُر البعوضِّ 
 ما هذا اللُّبالُب المتسلِّقُ 

 فوَق تعرُّشاتِّ عشقي      
 نحَو بحبوحةِّ موجي 

؟       وحِّ  نحَو حفاوةِّ الرُّ
 أيَّتها التَّائهة في مراراتِّ النَّهارِّ 
 أيَّتها المفهرسة بشهامةِّ الحرفِّ 

 َكْم مّرًة طلْبتِّ مّني 
 أْن أظلَّ على اِّنصهارٍ 

بقِّ        َمَع جذوةِّ الشَّ
 إلى أقصى بهجاتِّ العناقِّ 

 إلى أزلِّ اآلزالِّ      
 

وحِّ ينمو   وجٌع في مروجِّ الرُّ
 اءةِّ القصيدةِّ وجٌع في بر 

 وجٌع في بوحِّ الحبرِّ 
 وجٌع في ظاللِّ االنتظارِّ 

 
 أيَّتها المتغلغلة في أسرارِّ كياني 

 يزداُد كياني إليكِّ اشتعاالً 
 لهٌب يصبُّ في أعماقِّ أحزاني

 سيبقى قلُبكِّ يهفو إلى قلبي 
ناةِّ   رغَم غدرِّ الجُّ

 أيَن المفرُّ مِّْن بحورِّ حنيني 
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 المندَّى تشبهيَن لوَن الغمامِّ 
 بيخضورِّ الهيامِّ      

 َكْم مرًَّة تأْلأْلتِّ عناقاً 
 في أعماقِّ اللَّيلِّ       

 
 َكْم مرًَّة رسمُتكِّ  

 نجمًة ساطعًة فوَق أجنحةِّ اليمامِّ 
 

وحِّ   أيَّتها المبرعمة في برزخِّ الرُّ
 لماذا تهربيَن بعيداً 

قوَط    أال تخشيَن السُّ
باكِّ الحياةِّ؟        في شِّ

 
 اكِّ بعيداً كيَف تغفو عين

 َعْن رقصةِّ البوحِّ      
نتعاشِّ        َعْن هديرِّ االِّ

 كيَف تغوصيَن  
حارى        في قيظِّ الصَّ

؟  رايينِّ  بعيدًا َعْن عطشِّ الشَّ
 

فقِّ   مرارًا ُبْحُت شوقي إليكِّ للشَّ
 مرارًا حَنْنُت إلى مذاقِّ العناقِّ 

 مرارًا سقيُت عطَش قلبكِّ 
وحِّ روحي       إلى شهوةِّ الرُّ

 
 مرارًا غفيتِّ بيَن حفيفِّ القلبِّ 

 مرارًا ولْجتِّ عميقًا في خفايا القصيدةِّ  
 يا قصيدتي المفتوحة  

 على نواقيسِّ الكونِّ      
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ُد أَرقي  عُر يبدِّّ  وحدُه الشِّّ
عُر ينتشلني   وحدُه الشِّّ

 مِّْن شوائبِّ الدَّهرِّ      
عُر يحميني   وحدُه الشِّّ

 مِّْن سهامِّ الغدرِّ      
 

َن القصا  ئدِّ َكْم مِّ
َن العناقِّ   َكْم مِّ
َن البوحِّ   َكْم مِّ

وحِّ  ْن َخفقةِّ الرُّ  َكْم مِّ
َن الدُّفءِّ في هوَدجِّ العشقِّ   َكْم مِّ

 َكْم مَِّن االشتعالِّ في طراوةِّ التِّّاللِّ 
!  تاللِّكِّ حفاوُة شبٍق مِّْن أشهى التِّّاللِّ

 
 عناقاٌت مِّْن نكهةِّ 

ماءِّ        رذاذاتِّ الفرحِّ وبوحِّ السَّ
 تنبُع بخوُر العشقِّ في أركانِّ المكانِّ  

 عندما تنساُب رعشُة العشقِّ 
 ! بتهالِّ  مثَل غيمٍة مضّمخٍة ببخورِّ االِّ

 
 أكتب قصائدي مِّْن وحي الفرحِّ 

 مِّْن وحي خريرِّ اللَّيلِّ      
حارى        مِّْن وحي خشخشاتِّ الصَّ

 
 أكتُب مِّْن أعماقِّ  

ينِّ والمطرِّ        نداءِّ الطِّّ
 أسترشُد أسراَر الحرفِّ 

 مِّْن مغائرِّ جبل جودي     
 َهْل فعاًل وقفْت سفينُة نوحٍ 

 على سالسلِّهِّ المتماهية َمَع جبلِّ آرارات؟ 
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 َكْم مرًَّة حلْمتُ 
 أْن يكوَن لي صديقةً 

 منبعثًة مِّْن هاماتِّ جبل جودي؟
 يتحقَُّق حلمي فجأةً 

عرِّ عبَر مفازاتِّ شهوةِّ ال  شِّّ
 صديقٌة مِّْن لونِّ الحنينِّ 

 تسطُع بيَن بياضِّ الغمامِّ 
 تعبُر معالَم ليلي 

 
 تكويرُة نهديها 

 تشبُه مناراتِّ قنديلِّ البحرِّ 
 دخَلْت خلسًة عوالمي

 في صباٍح باكرٍ      
 

 َكْم أشتهي أْن أعشَقكِّ  
 فوَق مرتفعاتِّ جبل جودي      

 
بالِّ   سيراني يا صديقي ُعمَّاُل الجِّّ

  تجلِّياتِّ عرشِّ القصيدةسيزلزلونَ 
 

وحِّ   أنقُش قبلًة على اِّبتهالِّ الرُّ
 وأخرى على وهادِّ القلبِّ 

 وثالثًة فوَق أحالمِّ عاشقٍة مذهولةٍ 
 بسطوعِّ موشورِّ وميضِّ النَّيازِّكِّ 

 
 َهْل ثمََّة عاشقة 

 تفهُم عشقي المخمَّرِّ 
؟       مسِّ  بتواشيحِّ شهوةِّ الشَّ

 أتمّنى أْن أحقَِّق لكِّ عشقاً 
 منقوشًا على ضفائرِّ اللَّيلِّ 
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وحِّ   أنتِّ جمرُة عشٍق في خبايا الرُّ
 تعبريَن وشائَج حنيني 

بالِّ   كلَّما يغفو اللَّيُل على أسرارِّ الجِّّ
 

 أنا وأنتِّ واللَّيُل وصوُت فيروز
 يتهادى حولنا الفرحُ 

 منسابًا بيَن نبيٍذ مسكَّرٍ 
 يغمُرَنا عناٌق مفتوحٌ 

 على معابرِّ حفيفِّ الوصالِّ      
 أنتِّ وأنا موجتا غيمٍة هاطلةٍ 

وحِّ        فوَق رعشةِّ الرُّ
 تغيبيَن َعْن نواقيسِّ الحنينِّ 
اتِّ المطرِّ   متواريًة بيَن زخَّ

 
 أراكِّ غافيًة بيَن غاباتِّ الحلمِّ ليَل نهار 

 تتواصليَن معي 
 كما يتواصُل النَّسيُم َمَع حبقِّ الزُّهورِّ 

 
 وافرشي فوَق غيمتي تعالي 

 أنغاَم الدِّّفءِّ 
 لعلَّكِّ تخفِّفي مِّْن لظى االنتظارِّ 

 َهْل غفيتِّ يوماً 
 على صدرِّ شاعٍر عاشقٍ      

؟   مفتوٍن بتجلِّياتِّ شهوةِّ البحرِّ
 أنتِّ بحري المتراقص 

 فوَق موجاتِّ القصائدِّ      
 ال تتردَّدي أْن تقتحمي عوالمي

نابلِّ        في ليلٍة مزدانٍة بالسَّ
  ترغبيَن أْن  تهدهديني َهلْ 

؟   كلَّما تثوُر رياُح اإلشتياقِّ
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 أنتِّ عاشقة مخّضبة بالعشقِّ 
 لكنَّكِّ تائهٌة في تالفيفِّ غربةٍ 

 مِّْن وهجِّ النَّارِّ      
 

 َهَطْلتِّ مثَل قبلٍة  
 فوَق أجراسِّ حرفي     

 فاِّهتاَج قلبي شوقًا  
 إلى عذوبةِّ أنثى 

 مِّْن لونِّ الجبالِّ        
 

 لي هل تحّنيَن مث
 لقضاءِّ حلٍم فسيحٍ 

 فوَق هاماتِّ جبالٍ      
؟  محفوفة بأسرارِّ بوحِّ المزاميرِّ

 
 معّبقٌة أنتِّ بالنَّارنجِّ 

 تطيريَن فوَق بسالةِّ الحرفِّ 
بقِّ   كأنَّكِّ غيمٌة مكسوٌَّة بألقِّ الشَّ

 تهطليَن بعذوبٍة راعشةٍ 
ماءِّ        مِّْن ثغرِّ السَّ

 تنمو في ظاللِّ الحلمِّ بتالُت شعرٍ 
 ُمستنبٍت مِّْن حنينِّ عينيكِّ 

 حنيُنكِّ المنّدى بوداعةِّ المروجِّ 
 يبارُك مخاَض القصيدة!

 
عرِّ   هائمٌة في أوجاعِّ الشِّّ

 في هبوبِّ نسائمِّ الحرفِّ      
 ترنو إلى طلٍّ شفيٍف  

ماءِّ   يحجُب ثغَر السَّ
مسِّ   كأّنها حنيُن وردٍة إلى وجنةِّ الشَّ
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 تمنحني القصيدُة ألَق البقاءِّ 
 الدُّفءِّ عنَد المساءِّ مهجَة 

 مطحوٌن بيَن حبقِّ الحرفِّ 
 وشهوةِّ اللَّونِّ      

 معجوٌن في تخومِّ الحنينِّ 
باحِّ        إلى أزاهيرِّ الصَّ

 
 تزهُر عيناكِّ كلَّما يناُم اللَّيلُ 

 تغفو على خريرِّ الذَّاكرةِّ الحافلةِّ 
 بنضارةِّ األقاحي      

 
وقِّ   أنثى مِّْن خصوبةِّ الشَّ

 إلى ظاللِّ القمرِّ شوُقنا يتنامى 
عرِّ         إلى بوحِّ الشِّّ

 
 يرتسُم فوَق مقلتيكِّ 

 أنيُن الرَّحيلِّ في دنيا مِّْن بكاءٍ 
 

 تبكيَن كلَّما رسمتِّ ضفائَر المطرِّ 
جرِّ   كّلما نمتِّ بيَن أوراقِّ الشَّ

 
 تحلميَن باغفاءٍة لذيذةٍ 

 فوَق زهوةِّ العمرِّ      
 

ٌل بأسئلةٍ   عمرُنا مكحَّ
 امِّ مِّْن وهجِّ الغم     

 تشبهيَن غمامًة حالمًة في ضياءِّ الهاللِّ 
 َهْل زاَركِّ عنفواُن عشقٍ 

رقِّ        مِّْن عبيقِّ الشَّ
 وأنتِّ في مرتقى األحالمِّ؟ 
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 تهطُل مِّْن مآقيكِّ حفيُف القصائدِّ 
 كاطاللةِّ فجٍر موّشٍح بأريجِّ القرنفلِّ 

 
 َهْل يذكِّركِّ أريُج العشقِّ 

رقِّ         بصباحاتِّ الشَّ
 أزقَّةً قبَل أْن تعبري 

؟!       مِّْن لونِّ الودادِّ
 

وحِّ أنتِّ   طريَُّة الرُّ
 مِّْن حفاوةِّ الماءِّ 

 مِّْن طراوةِّ النََّفلِّ البرِّي!
 

 تعالي يا برِّيتي 
 المعّفرة بالغربةِّ وهدهديني 

 
 تعالي قبَل أْن تشتعَل  

مسِّ   أجنحُة الفراشاتِّ مِّْن وهجِّ الشَّ
 أنتِّ شمسي الوارفة فوَق جموحِّ رمحي

 يراودني أحياناً 
 أنَّ المرأَة نبَتْت مِّْن وجنةِّ اآللهة

ماءِّ         مِّْن نسيمِّ السَّ
 مِّْن بخارِّ الماءِّ الزُّاللِّ      

 تكويرُة نهديها  
 مضمَّخٌة بنكهةِّ الّرمانِّ 

 
 أيَّتها الغارقة  

 في بحارِّ الحنينِّ      
 تشتعليَن شوقاً 

 كلَّما يرتسُم في ينابيعِّ الذَّاكرةِّ 
 الطُّفولةِّ الغافي في مقلتيكِّ رنيُن 
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 تشبهيَن طفلًة مستنبتةً 
 مِّْن رحمِّ الغاباتِّ      

 غابٌة وارفةٌ 
وحِّ        في أسرارِّ الرُّ

 
 تعالي نرقْص على إيقاعِّ الهيامِّ 
 نحلُِّق عاليًا فوَق تيجانِّ الغمامِّ 

 كلَّما حَنْنُت إليكِّ 
باحِّ   رقَصْت نجيماُت الصَّ

 رقصَة العبورِّ 
نتعاشِّ عبوُرنا  في   بهجةِّ االِّ

 
وحِّ   تماَيَلْت هداهُد الرُّ

 فوَق حبورِّ المزارِّ      
 

 َهْل يهفو قلُبكِّ إلى حكايا عاشقٍ 
 يزداُد ابتهااًل لهدوءِّ اللَّيلِّ 

 يحلُم أْن يسبَح بيَن شواطئِّ نهديكِّ 
ماءِّ   زارعًا قبلًة على ثغرِّ السَّ

 
 أنتِّ سمائي المعرَّشة 

وحِّ        في بؤرةِّ الرُّ
 المسترخية أنتِّ روحي 

 على نضارةِّ الموجِّ      
 

 هل تتراقُص القصيدُة في كينونتِّكِّ 
 أثناَء تجلِّياتِّ العبورِّ 
 أعبُر فيافي الدِّّفءِّ 

 أتهاطُل عشقًا فوَق هضابِّكِّ المستنبتة 
 بندى الحياةِّ           
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 تعالي حالما يناُم القمرُ 
 كي نرسَم بهجَة العشقِّ 

 على وجنةِّ اللَّيلِّ      
 

 تعالي يا يمامتي 
 يا لونًا طافحًا بأراجيحِّ الطُّفولةِّ 

 
 تعالي كّلما يفوُر القلبُ 
 شوقًا إلى لظى العناقِّ 

 لعلَّنا نخفُِّف قليالً 
وحِّ        مِّْن أجيجِّ الرُّ

 
 كلَّما حَنْنُت إليكِّ 

 رأيُت ديريك  
 تزهو كسنبلٍة شامخٍة فوَق وجنتيكِّ 

 أتيقَُّن حينها أنَّ صباحي 
 سيكوُن مبلسمًا بالياسمينِّ 

ْن البكاءِّ حتَّى تألألْت   َكْم مِّ
 خدوُد القصائد 

 بدفءِّ الوصالِّ      
 

 تشبهيَن لوَن الفراشاتِّ 
 عناَق النَّسيمِّ لوجنةِّ البحرِّ 

 غفوَة األغصانِّ 
 فوَق أعشابِّ الحلمِّ      

 
 كلَّما قبَّلُت روَحكِّ 

 الهائمَة في كينونتي 
نا العتيقِّ   طرُت عاليًا شوقًا إلى حوشِّ
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 أنا وأنتِّ وردتانِّ مندلقتانِّ 
 مِّْن شهوةِّ النَّارِّ      

 تركضيَن خلَف حلمِّ الطُّفولةِّ 
مالِّ   تنثريَن أريَجكِّ فوَق مروجِّ الشِّّ

 حيُث فرُح القلبِّ 
رتماءِّ    يحنُّ إلى االِّ

 في روابي األماني      
 غربتُنا منقوشةٌ 

 على مآقي القمرِّ      
 على أسرارِّ البحارِّ       

 أنتِّ حنيُن وردٍة معطَّرة 
باحِّ        بندى الصَّ

 تشبهيَن صباحي المتهاطلِّ 
 مثَل بياضِّ الثَّلجِّ      

 
 هل قرأتِّ شعرًا طازجاً 

وحِّ   ينبُع مِّْن وهجِّ الرُّ
مًا جراَح القلبِّ   ُمبْلسِّ

 قبَل أْن يهبَط اللَّيلُ      
؟!  ململمًا أوجاَع غربةِّ اإلنسانِّ

 
خاءِّ  يداك  المحفوفتانِّ بمذاقِّ السَّ

 تحنُّ إلى براري القصيدةِّ 
 

 هل يراوُدكِّ 
 كيَف تسمو تجلِّياُت العناقِّ 

 كيَف أرسُم شهقتي فوَق براعمِّ النَّهدِّ 
هدِّ   نهداكِّ أشهى مِّْن مذاقِّ الشَّ

 أطيُر فرحًا كلَّما عبرُت تالَل المزارِّ 
 أنتِّ أجمُل مزاٍر 
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راحِّ   يشفي أوراَم الجِّّ
 مزاميَر فرحي أكتُب 
 مِّْن وحي بوحِّ الودادِّ        

 وداُدكِّ غابُة عشٍق  
ماءِّ        في عرشِّ السَّ

 أنتِّ بوَّابُة عرشي إلى ينابيعِّ الهناءِّ 
 

اكِّ أزاهيَر نورٍ   تنضُح خدَّ
 تضُئ قلبي 

 تعالي نرسْم عشَقنا 
 بيَن هالالتِّ الّضياءِّ      

 
 اِّنتعاُش القلبِّ يمنُح روحي 

 طاقًة عشقيةً 
 منبعثٌة مِّْن عنفوانِّ البحرِّ  كأنَّها

 َهْل كنتِّ يومًا نزيفًا متدفِّقاً 
؟!        مِّْن رحمِّ القصائدِّ

 
 َهْل كنتِّ يومًا قصيدًة مبرعمةً 

؟        مِّْن شهقةِّ العشقِّ
 تعالي أرسْم على جبينِّكِّ 

 منارَة الفرحِّ اآلتي      
نتظارِّ   لعلَّني أخفُِّف مِّْن وجعِّ االِّ

 عندما تزوُرني صديقةٌ 
 مِّْن نكهةِّ التِّّينِّ      

 أطيُر عالياً 
باحِّ   كي أعانَق شموَخ الصَّ
َح  بريَق عينيها   كي أوشِّّ

 بندى األقاحي      
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 عندما تهمسيَن لدقَّاتِّ القلبِّ 
 أوجاَع الحنينِّ 

 أتلملُم فوَق وهادِّكِّ المهفهفة 
 بطراوةِّ الدُّفءِّ      

 أرسُم فوقها باِّنتعاٍش لذيذٍ 
 شهوَة القصيدةِّ      

 قصيدًة معلَّقةً يا 
 بآللئِّ البحرِّ        

 يا موجَة اِّهتياجٍ 
وحِّ        في برزخِّ الرُّ

 
اكِّ طافحانِّ   خدَّ

 في بحبحوحةِّ العناقِّ      
 عيناكِّ موجتا دفءٍ 

 تروي عطَش الحنينِّ 
 إلى طقوسِّ اللِّقاءِّ      

 
 منسابٌة أنتِّ كأمواجِّ البحرِّ 

 رضاُبكِّ أبهى  
 مِّْن حبقِّ الوردِّ      

 يرقُص قلُبَك شوقاً 
كِّ ليلي        إلى مناسِّ

 
 تعالي عندما يناُم القمرُ 

 عندما يعبُر اللَّيُل  
 أسراَر الغمامِّ      

 عندما تحلُِّق النَّوارُس 
وقِّ          فوَق أغصانِّ الشَّ

وُح    عندما تناجي الرُّ
 هديَل اليمامِّ      
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 ليلي    تعالي أتوِّج عشَقكِّ بيَن حنايا 

 ليُلكِّ يشبُه ليلي 
 بوٌح على اِّمتدادِّ الّضياءِّ 

 
 تعاَلي نغنِّّ أنشودًة منبعثةً 

 مِّْن جراحِّ المسافاتِّ      
 تعاَلي ال تخَشي هديَر البحرِّ 

 فهَو صديُق الدُّفءِّ 
عراءِّ   صديُق الشُّ

 أنتِّ مالذي مِّْن أجيجِّ هذا الزَّمان 
 تهمسيَن لروحي همسَة فرحٍ 

 حناُن قلبَِّك دافٌئ 
نبهارِّ        إلى حدِّّ االِّ

 
 أهتاُج فرحاً 

 يا صديقَة عشقي وأوجاعي 
عرِّ   تفوُح مِّْن مقلتيكِّ نكهُة الشِّّ

 أنتِّ نكهتي الطَّافحة 
وحِّ        فوَق تخومِّ الرُّ

 
 تنضحيَن ألقًا مكتنفاً 

 في عذوبةِّ البوحِّ      
نابلِّ   حلُمكِّ يناغي شموَخ السَّ

 أنتِّ غمامُة ألقٍ 
 فوَق خدودِّ القصائد!      

 
عرِّ أنتِّ   أنثى مِّْن هاللةِّ الشِّّ

ماءِّ   جمرُة شوقي إلى نعيمِّ السَّ
وقِّ  رقِّ    تفورين كبراكينِّ الشَّ  إلى وهجِّ الشَّ
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 تعالي يا شرقيَّتي 
 وانثري فوَق حبري  

 إغفاءَة الدِّّفءِّ      
 

 أحبُّكِّ قبَل أْن تأتي إلى الحياةِّ 
 بوَّابَة الحياةِّ وبعَد أْن عبْرتِّ 

 
 أحبُّك وكأّنكِّ بدايُة البداياتِّ 
هقُة األولى   أحبُّكِّ وكأنَّنا الشَّ

 الحياُة أنثى مِّْن نكهةِّ وردٍة غافيةٍ 
 فوَق طالسمِّ الحرفِّ      

 فَهْل تريديَن أْن تنامي 
 فوَق مزاميرِّ حرفي     

 
َن الدِّّفءِّ حتَّى تألأل بوحي   َكْم مِّ

 فوَق وجنٍة مشرئبةٍ      
 بالعسلِّ البّري            

 هذا مدخُل عشٍق 
 مِّْن نكهةِّ الحنينِّ      

باحِّ   إلى وردةِّ الصَّ
 إلى وردتي الهائمة       

 في سماءِّ الغربةِّ           
عرِّ   دافئٌة بوهجِّ الشِّّ

رقِّ   مزدانٌة بدفءِّ الشَّ
 

عرِّ   تتماهيَن َمَع خصوبةِّ الشِّّ
وقِّ     َمَع بهجةِّ الشَّ

 إلى صفاءِّ العناقِّ       
 لديَّ شهّيٌة مفتوحةٌ 

عرِّ        على واحاتِّ الشِّّ
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 كوني جمرتي الهائجة 
 فوَق شهيقِّ القصائدِّ      

 
 تعالي أرسْم حرفي 

 فوَق روابي عينيكِّ      
 أكتُب لكِّ شعرًا على إيقاعِّ األغاني 

 شعرًا ُمَشْعَشعًا باألماني 
 

 يا وردًة غافيًة فوَق أغصانِّ الحنينِّ 
 تعالي أرُسمكِّ موجًة فوَق شطآنِّ قلبي 

 
باحِّ   تستقبُل الوردُة نسائَم الصَّ
 تغفو على دمدماتِّ الطُّبولِّ 

 ترقُص على إيقاعِّ اللَّيلِّ 
 رقصَة المطرِّ      

 
 غمائُم الحنينِّ 

 تسقي عطَش القصائدِّ 
 تمأُل ظالَلها مروَج الوداعةِّ 

 
 ناَمتِّ الوردةُ 

 النَّهارِّ مسترخيًة بيَن جفونِّ 
 ناَمْت بعيدًا َعْن مخالبِّ الغدرِّ 

مسِّ تناَثَرْت   دماُء الشَّ
 فوَق بهاءِّ الورودِّ      

 
 ضحَك طفٌل في أعماقِّ الغابةِّ 

وحِّ   مروٌج على مدى الرُّ
 تتنامى فيها بشائُر الخالصِّ 

 خالصِّ الوردةِّ مِّْن غضبِّ الرِّيحِّ 
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 فتَحتِّ الوردُة عذوبَتها 
 لخدودِّ األطفالِّ 
  مِّْن نكهةِّ البحرِّ لدموعِّ عاشقةٍ 

 
 هطَل حلٌم على مدى األوقيانوسِّ 

 حلٌم مِّْن بوحِّ النَّارنجِّ 
 هطَل فوَق هاماتِّ المروجِّ 

مسِّ    راسمًا بسمَة الشَّ
 فوَق شفاهِّ القمرِّ       

 اختالتِّ الوردُة شموخاً 
نتشاءِّ        مِّْن وهجِّ االِّ

 فرٌح في ضفافِّ القلبِّ ينمو 
 تزهو قصيدٌة مِّْن حبرِّ الغمامِّ  

 
 وحدَها الوردةُ 

 ترسُم حنيَن األرضِّ 
مسِّ        إلشراقةِّ الشَّ

 وردٌة مِّْن نضارةِّ العصافيرِّ 
 مِّْن نغمِّ المزاميرِّ      

 
 وردٌة مِّْن عطشِّ الحنينِّ 

 إلى جفونِّ األزاهيرِّ      
 

 وردٌة معرِّشة
 في ضفائرِّ الرَّحيلِّ      

 
 وردٌة على شاكلةِّ العناقِّ 
 ترسو فوَق أمواجِّ الهديرِّ 

 
عرِّ   وردٌة متماهيٌة َمَع بوحِّ الشِّّ
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 تنمو في خفايا الحرفِّ 
 وردٌة مزدانة 

وحِّ        فوَق منارةِّ الرُّ
لة بأغصانِّ المحّبةِّ   مكحَّ

عراءِّ   مبرعمة في شهيقِّ الشُّ
 متأللئة في ظاللِّ القلبِّ 

 كأّنها مذاُق الحرفِّ 
 في رحابِّ الحياةِّ      

 
 نهَضتِّ الوردُة مِّْن سباتِّها 

 تستعيُد فيافي الحلمِّ 
ٍح      حلٍم موشَّ

وحِّ        على قيثارةِّ الرُّ
 حلٍم على مدى البوحِّ 

 حلٍم ممهوٌر بأراجيحِّ الفرحِّ 
 حلٍم  مِّْن لونِّ النَّدى 

 مِّْن حفاوةِّ التَّجّلي      
 مِّْن نضوحِّ أسرارِّ الغمامِّ       

 
 وردٌة في مرافئِّ القصيدةِّ تنمو 

 تتهادى فوَق تخومِّ الرَّحيلِّ 
 
 دٌة مِّْن عبقِّ البحرِّ ور 

 مِّْن بوحِّ اللَّيلِّ      
 تحنُّ إلى حبرِّ القصيدةِّ 
عرِّ   تحنُّ إلى انبعاثِّ الشِّّ

 مِّْن رضابِّ الخميلِّ      
 

 تهطليَن فوَق بيادرِّ عشقي 
 شوقًا إلى انتعاشِّ العناقِّ  فيزهُر قلبي
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َن البوحِّ   كِّْم مِّ
وحِّ   حتى زقزَقْت منارُة الرُّ

 أنشودَة العبورِّ      
َن الحنينِّ   َكْم مِّ

 حتَّى تبرعَمْت بيَن أجنحتي 
نابل          جفوُن السَّ

 
 تشبهيَن وجعي الغافي 

 بيَن مهجةِّ العناقِّ      
 

ماءِّ   يا صديقَة البرِّ والبحرِّ والسَّ
 تتألأل قامُتكِّ فوَق تخومِّ غربتي

 فتولُد القصيدُة مِّْن عذوبةِّ العناقِّ 
 

 َف الورودِّ عناُقك يشبُه حفي
نبالجِّ        في طورِّ االِّ

 يشبُه ينبوَع قصيدٍة هاطلةٍ 
ماءِّ       ْن بيادرِّ السَّ  مِّ

 
 َهْل تناميَن بيَن رحيقِّ الياسمينِّ 

 بيَن أسرارِّ األزاهيرِّ      
 حيُث أوجاُع اللَّيلِّ 

؟ وضِّ  تغفو على هديلِّ الرَّ
وحِّ   يبكي قلُبكِّ مِّْن لظى غربةِّ الرُّ

 خضمِّ األريجِّ روُحك تائهٌة في 
 

وحِّ   تعاَلي نرسم القصائَد فوَق خميلةِّ الرُّ
 فوَق نسيمِّ الغاباتِّ      
وقِّ         فوَق جمرةِّ الشَّ
 فوَق أماسي الوفاءِّ      
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 َهْل راوَدكِّ يومًا  
 أْن تعبري البحرَ 

 حيُث وميُض القصيدةِّ 
 يسطُع عنَد حافَّاتِّ المدائنِّ 

 فوَق شراعِّ الحياةِّ      
 

 أحبُّكِّ أكثَر مِّْن لواعجِّ حبري 
 أكثَر مِّْن رقصةِّ التَّجلِّي 

 أكثَر مِّْن فوزِّ الزُّهورِّ 
 على عناقِّ النَّسيمِّ      

 
 تشبهيَن نسائَم ليلي 

 وجنَة وردٍة 
 في مهبِّ الدُّفءِّ      

 تعالي نرسْم أبهى األغاني 
ماءِّ        فوَق ثغرِّ السَّ

 تعالي أهدِّكِّ 
وحِّ   مهاميَز شهقةِّ الرُّ

 قبَل أْن أدلَقَها فوَق تجلِّياتِّ العناقِّ 
 عناقِّكِّ أبهى مِّْن لونِّ الغسقِّ 

 في أوجِّ اِّنبالجِّ التَّالقي      
 هل تحلميَن أْن تغفي 

 بيَن براري القصيدةِّ      
 قبَل أْن تعتلَج شوقاً 

؟         إلى مراسيمِّ االبتهالِّ
وحِّ اِّبتهالِّ القلبِّ لعوسجِّ   الرُّ

 لماذا قلبكِّ يبكي 
 كلَّما يبتسُم الَّليُل  

؟       لشهوةِّ البحرِّ
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 أنتِّ بحري الهادر
 أكثَر مِّْن غربتي 

 يا صديقَة لوني وكوني 
 دائمًا أراكِّ في حالةِّ وْجدٍ 

 كأنَّكِّ مستنبتٌة  
 مِّْن رحيقِّ الغاباتِّ      

 
 نهداكِّ موجتا عشقٍ 

 فوَق تخومِّ البهاءِّ      
 بقبلةٍ  تعالي كّحلي خّدي

 مِّْن نكهةِّ العشبِّ      
 

 تعالي نُتْه بيَن خفايا اللَّيلِّ 
 نعبر جهاتِّ الموجِّ 

ماءِّ   نرسم عناقاتنا فوَق تخومِّ السَّ
 

 قبلُتكِّ لها مذاُق العطرِّ 
 قبلٌة متماهية مَع رقصةِّ الثَّلجِّ 
ْن نقاوةِّ زّخاتِّ المطرِّ   قبلٌة مِّ

 
 أنتِّ مطري المكتنز  

 بحنينِّ األرضِّ      
 مروُج غربتي  مفتوحةٌ 

 على أحالمِّ نهديكِّ      
 حلٌم غارٌق في أسرارِّ اللَّيلِّ 
شتعالِّ   غارٌق في جذوةِّ االِّ
ُد ضجَر المسافاتِّ   حلٌم يبدِّّ

 يغاُر القمُر مِّْن وميضِّ شوقي
 ويهتُف قلبي  

وقِّ   كلَّما يرقُص قلُبك مِّْن جمرةِّ الشَّ
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 مسترخيتانِّ أنا وأنتِّ بحيرتانِّ 

عرِّ        فوَق مصاطبِّ الشِّّ
 فكوني منبَع حرفي  

 على مدى عشقي     
 إلى أبدِّ الدَّهرِّ          

 
 نشبُه نسيَم بحرٍ 

 يسطُع ألقًا  
 مِّْن زهوةِّ العشقِّ      

 
 تعالي أرسْمكِّ 
 هدهدًا محلِّقاً 

 فوَق بخورِّ القصائد      
 

 َهْل تحبِّّيَن عناقي 
 قبَل هطول الثَّلجِّ 

 ول الثَّلجِّ وبعَد هط
؟   وبعَد هطولِّ العشقِّ

 
 تشبهيَن قصيدًة هائمةً 

 فوَق أسرارِّ المدائنِّ      
 مسترخيًة على كنوزِّ عاشقٍ 

ْن َيراعِّ الغمامِّ   يضيُء حرَفُه مِّ
 

 تتألألُ براعُم مآقيكِّ فرحاً 
وحِّ        في منارةِّ الرُّ

 عندما قبَّلتكِّ رفرَف قلبي 
ماءِّ        فوَق تيجانِّ السَّ

 غمرتني موجُة اِّنتعاٍش مِّْن دفءِّ البهاءِّ 
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 كلَّما عانقُتكِّ َنَمْت في مروجي
 أزاهيُر حبٍّ 

 تنمو بيَن أجنحتي  
نعتاقِّ   مهجُة االِّ

 اِّنعتاقِّنا مِّْن قيودِّ الحياةِّ 
 مِّْن طالسمِّ اللَّيلِّ والنَّهارِّ      

 تحنُّ الغيوُم إلى ثغرِّ األرضِّ 
بالِّ          إلى عطشِّ الجِّّ
 إلى أسرارِّ الغاباتِّ      
 إلى عاشقٍة       

 تزداُد حنانًا إلى مآقي الهيامِّ 
 

 عناُق القصيدةِّ 
 يالمُس أسراَر البحرِّ 
وقِّ   يفهرُس مهجَة الشَّ
 يهدهُد ألعاَب الطُّفولةِّ 

 !  يشبُه حنيَن األرضِّ لبياضِّ الثَّلجِّ
 

 القصيدةِّ أرسُم فوَق صدرِّكِّ عطَش 
نانِّ        إلى ماءِّ الدِّّ

باحِّ   لوُن عينيكِّ مِّْن لونِّ وهجِّ الصَّ
 مِّْن لونِّ البابونج      
 مِّْن لونِّ الخبزِّ المقمَّرِّ      
 مِّْن لونِّ الفرحِّ المتطايرِّ      
ْن نقاوةِّ بسمةِّ المطرِّ        مِّ

 هل يراوُدك عناُق البحرِّ 
؟!   في ليلٍة طافحٍة باالنتعاشِّ

 رٍد على ثغورِّ األرضِّ عناُقك باقاُت و 
وحِّ   تعبريَن معارَج الرُّ

 كلَّما يغفو اللَّيُل على بوحِّ القصيدةِّ 



1215 
 

وحِّ   تعالي يا وردَة الرُّ
( فوَق أراجيحِّ عشقي   انثُركِّ )أنثْركِّ

 قبَل أْن يغفو العمَر )العمُر(
 على تاجِّ الّنسيانِّ      

 
ع نهديكِّ   تعالي أرصِّّ

 باِّخضرارِّ الحنطةِّ      
 بكنوزِّ البحرِّ  أزّنْر خاصرَتك

 
 دموُعك ملوحُة خبزي 

 في بوحِّ القصائد      
 أنتِّ جنَّتي المنشودة

 برعٌم منساٌب مِّْن وجنةِّ القمرِّ 
 قبلُتكِّ بوَّابُة العبورِّ إلى أسوارِّ القدرِّ 

!  عناُقكِّ أبهى مِّْن تجلِّياتِّ أنغامِّ الوترِّ
 ترسو سفينُتك 

 حوَل مزارِّ عشقي 
 تهفو روُحك إلى بيادرِّ روضي

 روُحك الهائمة في حلمي  
 وجعي البعيدِّ القريبِّ      

 
 تعالي قبَل أْن تناَم  

 عصافيُر الجّنة      
 قبَل أْن تغفو بيَن أهدابِّ اللَّيلِّ 

 
 عندما تنامي سيزوُرك حرفي 

 على جناحِّ غيمةٍ      
 سيرتعُش محيَّاكِّ المبلَّلِّ 

 باِّنتعاشِّ القلبِّ      
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 تعبريَن فيافي الحلمِّ 
 أقبُِّّل نهديكِّ 

َبينِّ بنكهةِّ التفَّاحِّ   المخضَّ
 أعانُق روَحكِّ 

كِّ قبلَة الخالصِّ   أرسُم على خدِّّ
 أموُج فوَق دقَّاتِّ القلبِّ 

 تنتظُرني كرزتان معبَّقتان 
 بحنينِّ اللَّيلِّ      

 
 َهْل قبَّْلتِّ روحي
 عندما كنُت تائهاً 

؟        بيَن جفونِّ اللَّيلِّ
 

 أكتُب على أجنحةِّ اليمامِّ  
 قصيدًة مِّْن لونِّ عينيكِّ 
 لَِّم ال أغفو فوَق مقلتيكِّ 

؟   زهرًة مبرعمًة بأريجِّ الّنعناعِّ
 

ن   تعالي يا مالذي المحصَّ
 بحبقِّ النَّارنجِّ        

 اعبري بحاري وسهولي واغَفي
 فوَق جفونِّ القصائد      

 تعالي أزرْعكِّ عشقًا معّرشاً 
 فوَق أمواجِّ ليلي     

 
باحِّ   تعبريَن قلبي مثَل نسيمِّ الصَّ
 تهمسيَن لروحي همسَة عشقٍ 

ماءِّ  ْن ُكنهِّ السَّ  منبعثًة مِّ
 أنا قدُركِّ الموشوم 

 على جبينِّ القصيدةِّ      
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 أنتِّ قصيدتي المبلَّلة 
 بشهوةِّ المطرِّ      

 
 يزهُر قلُبكِّ كلَّما رسمُت اسَمك

 فوَق بتالتِّ األقحوانِّ      
 عندما ألتقيكِّ 

 وَق نهديكِّ سأدلُق ف
 حبوَر اِّشتياقي      

 أنتِّ بحري المسترخي 
عرِّ        فوَق وميضِّ الشِّّ

 غصناكِّ العاجيان سفينتا خالصي 
 مِّْن زمهريرِّ اللَّيالي      

 
 تشبهيَن نضارَة غربتي 

 مِّْن لونِّ حرفي وبوحي      
فقِّ   تطلِّيَن على قلبي مثَل إطاللةِّ الشَّ

 سأنجُب منكِّ يومًا قصيدةً 
 رذاذِّ الماءِّ تهفو إلى 

 قصيدًة مهتاجًة بأشواقِّ البحرِّ 
نًة بأنغامِّ الغدِّ اآلتي   ملوَّ

 أنتِّ غٌد طافٌح   
 فوَق ضياءِّ المجرَّاتِّ      

عرِّ   غٌد مزداٌن بكنوزِّ الشِّّ
 يا قصيدتي المنسابة  

وحِّ       غافِّ الرُّ  في شِّ
 

 كيَف تحمَّلُت أنيَن الفراقِّ 
 َهْل عاَنَقكِّ يومًا نصٌّ بكرٌ 

؟مِّْن        هذا المذاقِّ
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 يا صديقَة القصائدِّ 
وحِّ   يا بؤرَة الرُّ

 قبَل أْن تعتلي  
 محراَب التَّجلِّي      

 لماذا ال تعبريَن شهقتي 
 قبَل اِّندالعِّ القصيدةِّ 

 فوَق أغصانِّ األماني؟      
 كلَّما التقيُتكِّ سأزرُع فوَق مقلتيكِّ 

 تواشيَح دفءِّ العناقِّ 
 وردًة فوَق نهديكِّ الغارقين

 في حنايا االنتشاءِّ      
 نهداكِّ محارتا فرحٍ 

فاءِّ        مِّْن لونِّ الصَّ
بانِّ ببوحِّ األغاني   غصنانِّ مخضَّ

 شموٌخ مِّْن لونِّ الوالءِّ 
 والءِّ القصيدةِّ  

 لتجلِّياتِّ بهجةِّ العشقِّ 
 

عري فوَق ضفافِّ قلبكِّ   يتناثُر شِّ
 على إيقاعِّ غفوةِّ النَّهدينِّ      

 
 تلملميَن غربتي 
  طراوةِّ الهضابِّ تفرشينها فوقَ 

 هضاُبكِّ أشهى  
 مِّْن مروجِّ شعري      

وحِّ   تبلسُم خدوَد الرُّ
 تزرُع في فيافي الحلمِّ 

 أزاهيَر العناقِّ      
 تشمُخ قامتكِّ أمامي كأمواجِّ البحرِّ 

وُح جذلى مِّْن وهجِّ البوحِّ     ترقُص الرُّ
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نينِّ   ترغبيَن أْن أنتشَلكِّ مِّْن وجعِّ السِّّ
 عشقي أحمُلك فوَق ربوةِّ 

باحِّ   نرقُص مثَل نجيماتِّ الصَّ
 تندلُق نهداكِّ فوَق خيوطِّ الحنينِّ 

 فأرقُص فرحاً 
 حتَّى انبالجِّ بخورِّ القصائدِّ 

 
 أحمُل قلَبكِّ فوَق قلبي

 عابرًا هديَر البحرِّ 
وحِّ   راسمًا فوَق ثغرِّ الرُّ
 تفاصيَل نعيمِّ الهناءِّ 

 
 تموجيَن فرحًا فوَق ربوةِّ القلبِّ 

 فوَق كيانِّ البحرِّ أرسُمكِّ وردًة هائجًة 
 أنتِّ بحري المكتنُز بيراعِّ العشقِّ  
 رغبتي مفتوحٌة لعناقِّ أطفالِّ الكونِّ 

وضِّ        لعناقِّ وجنةِّ الرَّ
 لعناقِّ بساتينِّ الدِّّفءِّ      

 
 هل تتوقيَن إلى عناٍق عميقٍ 

 من لونِّ اِّهتياجِّ البحرِّ      
ليَن انتعاشًا راعشاً   أم تفضِّّ
؟!يسمو عاليًا بيَن بتالتِّ ال ماءِّ  سَّ

 .......... نهاية الجزء التَّاسع!
ل!     يتبع الجزء العاشر واألخير من المجلَّد األوَّ

 
 2007. 12. 20ستوكهولم: 
ل(               2007ديسمبر )كانون األوَّ

 صبري يوسف 
 أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم 



1220 
 

الجزء التَّاسع: نّص مفتوح، قصيدة شعرّية ذات َنَفس ملحمي، تتأّلف من عّدة أجزاء، كّل   ــ* أنشودة الحياة ـ
 جزء )مئة صفحة( بمثابة ديوان مستقل، ومرتبط مع األجزاء الاّلحقة.      

ل، )عشرة أجزاء(. يتناول النَّص قضايا إنسانيِّة وحياتّية عديدة، مركِّزًا على عالقة  اإلنسان    أنجزُت المجلِّد األوَّ
األنشودة  ـ  النَّّص  هذا  لبناء  كمحور  ماء  والسَّ األرضِّ  مع  الكائنات،  مع  الطَّبيعة،  مع  اإلنسان،  أخيه  مع 

 المرفرفة فوَق وجنةِّ الحياة.  
استلهمُت فضاءات هذا الجزء من وحي عوالم الطَّبيعة بكلِّّ حبقها وأزاهيرها وطيورها وكائناتها، من وحي  

، وقد حمل عنوانًا فرعيًَّا: األرض والبحار، من وحي  ماءِّ  الفرحِّ وشهقةِّ العشقِّ وزرقةِّ السَّ
 

 رحلة في بهاءِّ المروج 
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اً   قصص قصيرة جدَّ

          
وائي العراقي ـ 1  هيثم بهنام بردى القاص والرِّ

 
 ]  العناصر [

 
الشمس، األرومة تتقشر وتتقصف بفعل اليبوسة وشمس رأد الضحى، والتراب الساخن يتمرغ في أمواج سمت  

وفي المدى المعرش بالصهد ثمة طفل صغير نبت بغتة من األفق المصطلي بالرمضاء، يكتسي بأسمال ال  
تصل الحقوين الناحلين ويسحل خطاه راسمًا على الطريق النيسمي أثر خطواته المدماة، وإذ ترتفع القدم  

ل عراة مجّنحون، يركضون نحو  منفكة من أسار الرمل، تتحد قطرات الدم بالتراب الصلصالي ويتوالد أطفا
الطفل ويحّلقون حوله راسمين فرقة أوبرالية تغني أغنية عبقة بأنفاس السماء والهواء والطين والنار. يزحف  
الطفل باحثًا عن فيء صبيرة أو حجر أو نتوء، يتمدد فوق مرتفع رملي، يستلقي على ظهره، وينظر إلى  

ن، يراهم يرمقونه بنظرات زاخرة بغناء حزين ال يستكين، ينث  سرب األجواق المحّلقة من األطفال المجنحي 
زفيرًا عصيًا مؤرقًا يتوسل شهيقًا جديدًا، تسللت قضبان من نايلون تكمم فمه ومنخريه، يفتح عينيه، ويصرخ  

 دماغه. 
 
 هواء.   -
 

رضًا بائرة  تنحشر أسراب األوكسجين إلى رئتيه أنسامًا ربيعية، حشاياه تكتوي بعطش كافر، يصير جسده أ
 يعصف بها الجفاف يصرخ فمه.
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 ماء..  -
 

التراب، الهواء، والمدى، يتحلق حوله المجنحون ويرددون قصة   إليه وال يستطيع فعل شيء:  الكل ينظر 
حزينة جدًا علهّم يبكون، ومن قطرات عيونهم يبللون ريقه، ولكن دون جدوى، بكاء يمزق األنياط، بعيون ال  

من جراحه: في الوجه، الصدر العاري، البطن اللدن... تتمخض كائنات جديدة  تتخضب حتى بسراب، و 
بهيئة أطفال مجنحين تنتشر حوله، وتحت جسده الممسوس بطيف الماء، وتتشكل أجنحتها الشفيفة وسائد  
وبسط من ريش تحمل طفاًل مدمى يتناوبه شهيق واٍن ووجيب أوهن ويحلقون به عاليًا، عاليًا، إلى ممالك 

 ء.الما
 

 ]  نيرفانا [
 

، رأيت..     دخلت بعد أن خلعت ُخفيَّ
أرضا فسيحة مسّيجة بهياكل جرداء ألشجار العوسج وقد تخاصمت مع الحياة، بدت من بعيد وهي تتطامن  
نحو األفق الرمادي والسماء الرصاصية أشبه بلوحة تجريدية لم تتجّل لفنان من قبل، هذه الغابة من اإلمحالل  

ناسوتات لها كتل محددة قد تتشابه أو تختلف في بعض التفاصيل ولكنها حتمًا متماثلة في    تّسور كومة من
معظم هيكلها، تتدافع بحميمية وبتنافر جلي باأليدي والمناكب، ليتوالد تصاخب يمور بحياة تنسل من أعطاف  

اء اليبوس، هذه األجساد، وهي عبثًا تحاول أن تنأى عن بقعة مضيئة وسط التجمع حيث األرض الجرد 
أجرام أنسية سوداء ورمادية وبيضاء وصفراء، قميئة وفارغة وربعة، عضلة وضامرة ومقبولة، فزعة وال أبالية  
وأخرى في نقطة إنعدام اإلحساس، مالمح يتشابه فيها رجع الصدى لحالة الفزع والترقب والهرب من نار 

لمالمح، ال مناص، دائمة البحث عن إجابة  تّشب من نقطة غائرة في الثرى، أغوار األرض هي مرضعتها، وا
لعالمة اإلستفهام التي تتشكل في ذاكرتهم عن معنى وجودهم وسط هذا األديم الموحش ومعنى وجود هذه  
النار التي ال تتغذى من غصن أو وقود أو حشايا الخرق، بل من شيء آخر، ربما من مشيمة األرض 

ستفهام، يرونه وهو يتقدم بخطى ثابتة، يزيح بيديه كومة الجرداء، وقبل أن تتشكل عالمة تعجب خلف اإل
من أغصان العوسج المائتة وتتقدم خطاه بثبات نحو النار، يطأها، ينضي عن جسده ثوبه، يتبدى تحت  
خيمة الليل مثل عمود من ضياء، يدخل النار، ترتديه بدءًا من قدميه الحافيتين صعودًا حد الهامة، وكلما 

قلياًل، يرتفع    إرتفعت أسنتها تركت  بتمثال من سنا، وقلياًل  إلى كتلة من كائن أشبه  يتحول  ناسوتًا  خلفها 
محاطًا بهالٍة من نار نحو السماء فيما تنبث من ذراعيه المفردتين حزم من نور تجّبب األجساد التي تآصرت 

بالورود والتين بينما تحول األديم إلى أيكة تتسربل  إثنتين نحو النار،  بقدمين  والزيتون، والفضاء    وخطت 
 خرجت، لم أنتعل خفي، إلتفت، رأيت! .. تحول إلى قوس قزح

 *** 
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 ]  التماهي [ 
 

غرفة مّشيدة من آجر وصلصال ومسقفة بطابوق، مرمية في زاوية الطوار صباح يوم شباطي مطير، ثمة  
طفل يغادر السنة األولى من العمر ويطرق بأنامله اللدنة حوله الثاني.. ويطأ عتبة الباب الخشبي المزين  

مع زقزقة الحساسين  بأشكال معدنية: نسور، أوراق تين، أغصان زيتون، حمائم.. يدندن بصوت يتماهى  
الهاربة من أعطاف الزيتونة السامقة في قلب الحوش.. ثم ينتصب جذعه ويرتكز على يديه وينظر نحو  
أحشاء الغرفة المّصفدة بالعتمة التي تخنق بصيص الضوء الخارج من رحم ذبالة القنديل الموضوع على  

تضرة إلمرأة تجلس على تخت خشبي، وإذ منضدة خشبية وسط الغرفة. يكركر الطفل إستجابة لنداء بنبرة مح 
يرتد الضوء ويلطم الوجه الشائخ تبرز مالمحه جلية متلفعة بذلك التمازج النادر والتالقي الالمعقول بين  
الضوء والعتمة المنفرش على تفاصيل الوجه: عجوز بمالمح دقيقة شاحبة ولكن بها مسحة من جمال باهر  

ح مثل لوحة جميلة لفنان إكتوى بإلتقاط اللحظات التي ال يقتنصها إاّل  مغادر، وإبتسامة ساحرة تجعل المالم
 كائن مفعم بخيال جامح، يهمس الوجه بصوت ناعم.  

 تعال…  -
يقف الطفل على يديه ويرفع رأسه كحصان التقط إشارة نادرة تنبئ عن فعل قادم خارج المألوف، تقتحم  

ا النداء الدافئ، يرقى العتبة زاحفًا على عجل ويدخل  النغمة أذنيه وتدخل وجدانه فينتشي ملبيًا صدى هذ 
جوف الحوت، يقف إزاء الساق العالية للمنضدة وينظر وفي شفتيه إبتسامة تحاكي إبتسامة العجوز المحاط  
بتٍل باذٍخ من وسائد ريش الحمام، تمد يديها الواهنتين، تلتقط أنفاسها المتالحقة المتعبة عقب هذا الجهد 

 .  اليسير، تهش..
 هيا يا حبيبي.  -

يترك الدمية الملقاة على البالط ويزحف نحوها ملبيا صدى اإلشارات الغامضة التي تلتقطها ذاته الحيية،  
يلتقط طرف الشرشف بكلتا يديه ثم ينهض جسده، يشعر أن ثمة قوى على شكل بساط متشكل من أنفاس  

وز الممدودة نحوه، يمد أصابعه ثم.. تلتحم  العجوز تدفعه كي يقف على قدميه وعيناه تعاينان أصابع العج
الكفان، كف طينية ناعمة إسفنجية بأصابع وكأنها زغب صغير لقثاء في أول تبرعمه، وكف بيضاء بشرتها 
محببة متقشرة بأصابع وكأنها تكوين حباٍل من قنب.. تلتقيان عند السبابة، التقاء نخالة الطحين الناعمة  

وق الغربال، تقدح الدنيا خارج الغرفة بضوء باهر لبرق عاصف أومض فوق بالبلورات الخشنة المتبقية ف
الكون، وعند استقرار كل شئ في موقعه.. المطر، الهواء، البرد، في الخارج.. والظلمة، األثاث، األنفاس،  

ة في الداخل.. كان الكيان الهش الناعم يجلس فوق التخت الخشبي مّسورًا بالوسائد ومن عينيه تمطر الحكم
الدقائق نحو حتوفها،  يسابق  المنضدة يجلس كيان  البالط، قرب ساق  والحنكة، وعلى مقربة منه، فوق  

 يداعب بأصابعه الحبلية دمية صغيرة وفي عينيه براءة أطفال الكون. 
  *** 
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 ]  تقويم [ 
 

 في السبت: سافر من مدينته نافضًا عن قدميه الغبار. 
 وغبار جديد. في األحد: وصل إلى مدينة جديدة 

 في اإلثنين: فتش عن مكان يأوي إليه. 
 في الثالثاء: فّتش عن عمل. 

 في األربعاء: فّتش عن قريب له.
 في الخميس: فتش عن موطيء لجسده.

   في الجمعة: ال يزال يفتش عن نفسه.
  *** 

 
 ]  الباب [

 
من غرفته كسجين أُعتَِّق توًا    فتح عينيه، أزاح اللحاف عن بدنه المخدر، أدار رتاج الباب، انطلقت الظلمة

وعانقت ضوء الممر... الطرق يعتقل حواسه كصليل السيوف، اجتاز صالة االستقبال، وعالج باب البيت  
 مستقباًل زخات المطر، تأبط ذراع الغلس واختفى في شعاب الليل تاركًا بابًا مفتوحًا يبكي ذكرى رجل كان... 

 
 ]  زفاف [ 

 
النافذ، طارت من قفص مفتوح الباب، إلتقيا في الغصين العلوي لسنديانة، نفضا ريشيهما  طار من ظلفة  

وصارا يفليان نفسيهما، وتحت وقدة شمس حزيرانية طارا شاقوليًا، تمازجا عندما صارا في أعطاف غيمة  
 ما افترقا، إختفيا...  عابرة، إلتصق ذنباهما الدقيقان المفروشان، إفترقا، صارا فارزتين في أديم متألق، إلتصقا،

  *** 
 ] صديق العصافير [ 

 
 إلى متي سعيد 

 
الترابي تشكلت في السماء الصاحية غيمة من   عندما خرج النعش مرفوعًا فوق األكتاف وتوسط الطريق 
العصافير الصامتة وتقدمت الموكب بأجنحة ال ترف فيما كانت األكتاف التي تحمل النعش تسبح بسيل من  

 غيمة العصافير.   المطر الهابط من
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 ] خرم [
 

 أعطاني دفترًا صغيرًا وقال. 
 إنها مخطوطة، إقرأها... إقرأها حسب. -

 ثم استطرد.
 وانا كلي يقين بأنك ستبحث عني حال إنهاءك قراءتها وستجدني حتمًا.  -

األولى  وغادر المطبعة مثلما دخلها بسرعة البرق، تطّوقه هالة معبئة بهاجس الغموض.. قلبت الصفحة  
إشباعًا لفضول مجاني، طالعتني في منتصف الصفحة جملة عريضة )عرس العنادل( ثم عنوان ثان )مواويل  

 ذاكرة مضيئة(، قلت مع نفسي.
 عنوان رومنطيقي.. ومدخل ذكي. -

فناء   من  المتسللة  الشمس  األول  قوسين:  بين  لهاثها  في  فقط  انحصرت  فقط  ذاكرتي  التوطئة...  وقلبت 
غرفتي المؤثثة األنيقة، والثاني: إنعكاس ضوء الغرفة البارق نحو فناء المطبعة، والفراغ بين  المطبعة إلى  

القوسين، زمن تآكل وأنا منكب أّعب هذا الهذيان الغريب اللذيذ لذاكرة تنضب منها الحياة عبر ثقب أبرة،  
 وعند آخر سطر وجدت عنونًا وتحته عبارة:  

 ة()على هذا العنوان تجد نهاية الرواي
قفزت من مكاني وخرجت، إستقللت سيارتي وصار قلبي عجالت سيارة تسابق نفسها للوصول إلى العنوان، 
وجدت بناية، نهبت درجاتها العتيقة نحو السطح، وهناك في أقصى الزاوية اليمنى وجدت غرفة بباب موارب، 

 ..............................  دفعته وقدمت قدمي اليمنى ووجدت:
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 ] برومثيوس [ 
 

والمستحيل في أخيَلةِّ هذا األدمي المّجبب بالليل والمطر والبرد والخرائب المدفونة في حشايا األزقة المدقعة، 
والمحال في هذا المهرجان التراجيدي صار ممكنًا.. فما تبقى له من أمل سوى أن يرقى سفح الهيولي نحو  

 شعفة الجبل، ويصرخ. 
 يها المأفون، عاود الكّرة من جديد.برومثيوس، إنهض أ -

 ثم مّد ذراعيه الناحلتين المتجدلتين مظلة فوق حاجبيه 
 علّي بالنار.  -

ويأتي سارق النار ممتطيًا صهوة ماعز جبلي أبيض وفي يده النار المسروقة، يترجل ويقّبل األرض بين  
 فيهتف سكرانًا بالمتعة.يديه ويجيبه بالنار، يتسرب الدفء كالنيازك في عروقه الخاوية 

 إنني أحررك أيها الجميل، يا برومثيوس، من عبودية التكرار والرتابة.  -
كتفيه   بين  رأسه  يدفن  الطويل،  المدينة  ليل  أعطاف  من  المتسرب  الجليدي  الصهد  متقيأ  األدمي  ويتكوم 

لق نحو الوادي بعيدًا  المتسربلين باألسمال، يتوسل برومثيوس بإعادة الكرة، يمتطي برومثيوس ماعزه وينط 
عن النار، يفتح األدمي مآقيه، يحّدق بذهول في الظالم الَجلد الذي يسّوره، يعصر جبينه باحثًا عن الحلم  

 ويهمس.
 أي حلم..؟  -
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 ] المهد [
 
تي لم يكن ذلك الكهل الستيني يصنع شيئًا سوى المهود، كل أطفال وفتيات القرية ناموا فوق المهود ال  

ابتكرتها أنامل هذا الشيخ الذي مذ فتحت عينّي وجدته على هيئته السرمدية تلك: صاية نظيفة بيضاء، دومًا 
بيضاء، وقبعة غريبة الشكل، ولحية مضمخة بالحناء، ببدن قوي، عضالته نافرة... َبْيد أن تلك الظهيرة 

ار القرية األبدي يشكل من تلك الخشبة  كانت غير عادية في قريتنا الالبدة تحت كتف تل أثري حين رأينا نج
الطويلة هيكل مهد كبير يسع قامة رجل في الثالثين... سرى الخبر في القرية ببيوتها الحجرية البيضاء 

 كالنيزك، وحين سأله شيوخ القرية قائلين: 
 فيم الحكمة بهذا يا حكيم؟  -

 أكتفى بتمسيد لحيته المحناة ثم نظر إلى السماء الصاحية وابتسم. 
    

دار كبيرة مشيدة من حجر أبيض ُقدَّ من جبل، بوابة هائلة صنعتها أنامله الفنانة، تخترمها مسامير حديدية  
ذات رؤوس مثلثة ومربعة ودائرية تشكل في إلتماعها األخاذ زخارف غريبة.. غرف بشبابيك من خشب  

على مصراعيها فجر كل يوم نجد الحكيم  البلوط تطل على زقاق القرية الرئيسي الرحيب، وحين تنفتح البوابة  
 ببزته المميزة يضع اللمسات األخيرة لذلك المهد العمالق. 

    
لليوم الثالث لم تُفتح البوابة، إنتاب القلق رجال القرية وشبابها، هواءها وماءها، إن القرية فعل ناقص بدون  

الثالث على التوالي خلف هذه البوابة التي ال    ركيزة أساسية تشكل البنيان المستقيم، والركيزة مختفية لليوم
 تحوى بشرًا سوى هذا الشيخ، تجرأ الشباب وأنا منهم واقتحموا حصن البيت تبعهم الشيوخ والرجال والنساء 

 واألطفال، صار البيت ديرًا أو مزارًا. 
    

البرتقال، يرقد في جوفه شيخ جليل  مهد كبير يتوسط حديقة القصر المتضوعة بأريج البيبون واآلس وأزهار  
 قمط بمالءة بيضاء.
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 ] القصيدة [
 دوى التصفيق، تصفيق صميمي ينبث من األعماق، األكف ال تني تتصالب ثم تتطابق كالصنوج، يسمع. 

 يا للروعة..!  -
 ثم يلمح عبر عينيه المترنحتين جسدًا يتفرد من الحشد.

 أعد.. -
األرجوحتين، تجشأ رائحة الثوم والباقالء والراح البعشيقي، رأسه يتراقص كعقارب مادت األرض تحت قدميه  

تنفك،  تتشابك،  معكرونة محروقة،  الشعرية خيوط  والمقاطع  الورقة  حافتي  تمسك  بالكاد  وأنامله  الساعة، 
 تتعانق مع بعضها بضوضاء وفوضى، فتح فاه، نطق.. 

 عيناي.. رأسي، جوفي، حلقي.. -
 دفقات دفقات..وتقيأ القصيدة 

 يا للروعة...!  -
 أعد....!!  -
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 ] االنفالت [ 
 

 يا عجب ما عاينت.  
رجل مربوط بجذع شجرة جرداء، بعينين مغماتين، عضل، أسمر، ملتح، يسّور عنقه العتالء بأنشوطة ويدور  

الفينة والفينة، يتوقف، يحني جذعه، يتقرفص،   يتمعن في الدائرة التي رسمتها  حول محور الجذع، وبين 
خطاه المتناسلة الوحشية، يربد وجهه، ينهض، ويدور في محيط الدائرة بهمة فائرة، وبعد دورتين أو ثالث، 

 يكرر، يحني.. يتقرفص، يتمعن.. يدور، يصرخ بجنون...
 حّتام.. أيتها النقطة المنفلتة. -

 وتدور:
 النهارات، الليالي، الحبال، األعصاب.

 : وتتهرأ
 النهارات، الليالي، الحبال، األعصاب.

 و...:
تتواهن األنفاس ووجيب العامل بال كالل بين الضلوع...   اللحية، يضمر العضل،  ينخر الجذع.. تبّيض 

 والصرخة تستحيل حشرجة واهنة، فقط العينان وامضتان، والنبرة متماسكة جهورة. 
 اني واجدك حتمًا، أيتها النقطة... المنفلتة.  -

 يا عجب ما سأعاين!. و....
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 ] الحرقدة [
 

بأصابعه المتخشبة يتلمس جلدة الليل، البيوت كتل لحمية صّماء.. يجد حاوية أوساخ، يجلس ملصقًا ظهره  
 عليها، يبحث عن القمر، أنيسه المحبب، ال يجده.. 

 ربما بسبب الجوع أيضًا..  -
 يمد أصابعه إلى بطنه.

 أوفر.قد يكون حظه  -
 يعصر أحشاءه.. 

 خواء. -
ينهض على قدميه، يقلب أحشاء الحاوية، يفرغ بتوءدة وهدوء ذخائرها، يجد عظمة طرية، يمسكها بكفيه  
بحميمية، يقربها من فكيه هامًا معالجتها، تحززه العشرات من النجوم المومضة: زرقاء، صفراء، عسلية..  

 نجوم تتوامض مقتربة، يلمح أبدانها. وهرير خافت عدائي، يهش بالعظمة، َبْيد أن ال 
 ياه.. كم هي ناحلة.  -

يهجم عليه أضخمهم محاواًل سلب حقه في لقمته، يضربه على هامته فيموء من األلم، ويّهر من الغضب،  
ثم يصرخ بوجه الليل السادر، بمواء طويل يصطلي بالغضب، فتشق أديم جسده الناحل العشرات من المخالب 

منخاًل ينز منه سائل أخضر، وقبل أن تغيب الرؤى من عينيه يعاين الوميض الناري   الحادة، يصير جسده
 للهر الجريح الذي أنشب مخالبه في الحرقدة.

  *** 
 هيثم بهنام بردى  

   قاص وروائي عراقي مقيم في كندا
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 وقصص أخرى  طائر بلون الغبار
 

         
وائي المترجم 2  العراقي  شاكر نوري . القاص والرِّ

 
لم تهدأ نسرين من كابوسها الليلي إال عندما أزاحت الستائر نفسها في ضوء الفجر، خرجت إلى صحن  
المنزل غسلت وجهها بماء الحنفية الكائنة في الزاوية وأخذت ترقب األفق البعيد لكن أنفاسها انقطعت هذا 

أسها طائر البوم يحلق في فضاء الصحن، مأل  الصباح عندما رأت طائرا يحلق في رقعة السماء. رفعت ر 
 أذنيها بنعيب بارد كما لو كان يخاطبها أو يعلن لها عن نبأ! 

 
 قالت في نفسها: 

 أي فأل شر في هذا الصباح؟
 

لوحت له بشالها األبيض الذي اعتادت أن ترميه على رأسها في محاولة لطرده لكنه ظل يرفرف بجناحيه  
يح شعرها بمشط خشبي غير عابئة بنعيبه، المرآة المستطيلة الملتصقة بخزان  دخلت غرفتها وانهمكت في تسر 

الثياب عكست تفاصيل جسدها لكنها حالما رفعت رأسها إلى األعلى وقع نظرها على صورة زوجها ببزته  
العسكرية. انحسرت تجاعيد وجهها وانكمشت سرعان ما انفجرت أساريرها حتى نظرت إلى التقويم الشهري 

 من الزمن ورقة جعدتها وطوت يوما فلم يبق من إجازة زوجها غير ثالثة أيام. أزاحت 
بعد لحظات تناهى إلى سمعها طرقات حادة على البوابة، سلمها ساعي البريد برقية توقفت الدموع في عينيها  

لمفقودين  وامتدت يدها إلى صدرها تمزق ثيابها وهي تقرأ البرقية التي تخبرها بأن زوجها أصبح ضمن قائمة ا
 في جبهة الحرب.

وما إن رفعت رأسها إلى السماء حتى رأت طائر البوم يحوم في صحن المنزل من جديد ويطلق نحيبه الذي  
يبعث ألحانا متقطعة كانت تقرأ فأل الشر بين حركات جناحيه قذفته بحجارة ظل يحلق عاليا يرفرف بجناحيه  

 وينثر غبارا يتساقط على رأسها.
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زل وارتدت ثوبا أسود تمضي النهار بأكمله في التحديق بصورة زوجها أوقدت الشموع،  اعتصمت في المن
وما إن جلست في الصحن حتى جاء طائر البوم يحوم، يصفق بجناحيه ويذر الغبار مرة أخرى. اختلط  
نعيبه بضربات الباب وما إن أزاحت الرتاج الخشبي حتى رأت خيوال بيضاء تسحب عربة تحمل نعشا على  

ة صندوق خشبي على الطريق الترابي. تصاعدت غيمة من الغبار إثر امتزاج حركة عجالت العربة، هيئ
وخبب أرجل الخيول تغطي المشهد وتحيله إلى كتلة رمادية الح لها يوم زفافها على تلك العربة في األفق  

 د تحلم!ومنذ أن رفعت رأسها ورأت طائر البوم يحلق فوق صحن المنزل حتى أدركت بأنها لم تع
ازدادت الطرقات على البوابة دخل أربعة يحملون نعشا ملفوفا ببيرق ملون يتقدمهم ضابط أطلقت صرخة  
قوية قبل أن تهوي على األرض. رد عليها بصرخة مدوية.. واختلطت طلقات البنادق وزغاريد النسوة! غادر 

على النعش، يرقبها طائر البوم الذي الجنود األربعة والضابط أفاقت من غيبوبتها وجدت نفسها وحيدة تبكي  
 حط على سطح المنزل. 

تنبت   بدأت  الدموع حتى أخذت تسيل على األرض  ظلت نسرين تبكي وتقطع خصالت شعرها، وتذرف 
المنزل   أسوار  تتسلق  ثم راحت  النعش  المنزل بسرعة عجيبة. غطت  طحالب خضراء تزحف في صحن 

رقم المنزل المثبت في أعلى البوابة حيث لم يعد أحد من المارة قادرا لتغطي القطعة الزرقاء التي حفر عليها  
 على قراءته إذ تحّول المنزل إلى غابة عجيبة من الطحالب الخضراء!

 
 1986باريس 

 
 
 

 إله البيادق
 

وقف الجنرال المتقاعد، ذو الرأس األشيب، يحدق بصندوق زجاجي تتألق في جوفه مصابيح ملونة تضيء  
عسكرية عتيقة معلقة، تظهر على أكتافها أشكال لنجوم وتيجان وسيوف ذهبية تشير إلى رتبة عالية،  بزة  

وعلى صدرها اكتظت شارات متنوعة إلى جانبها عصا مطعمة بزخارف وكلمات مبهمة. في خلفية الصندوق،  
في غرفته تماثيل  تبرز مسامير ونتوءات خشبية مثل مشاجب ثياب تتدلى منها أسلحة متنوعة. كما انتشرت  

نصفية مصنوعة من الرخام لشخصيات عسكرية مرموقة.. وكذلك صناديق مليئة ببيادق شطرنج مكدسة 
 الواحدة فوق األخرى حيث ظهرت مثل تلة ترابية في وسط الغرفة. 

، بحركة متزنة، تناول بزته المصفوفة باعتناء من الصندوق الزجاجي، ارتداها، وانتعل الحذاء األحمر الثقيل
ووضع عصاه الرفيعة تحت إبطه. انتصب بقامته، ورفع رأسه كالطاووس عارضًا هندامه أمام المرآة التي  

 تغطي أحد الجدران. 
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 أطلق صرخة وقال في نفسه:
 الثوب ال يصنع القديس.. والبزة ال تصنع الجنرال! ثم قهقه بصوت عاٍل وأضاف: -
 ت البزة؟! من الذي صنعني.. البزة صنعتني أم أنا الذي صنع -

 نظر في المرآة: 
 كيف أعيش بعد ذلك.. أيتها البزة.. أيتها الفاجرة؟  -

وضرب المرآة بعصاه ضربة شرخت المرآة إلى نصفين، فانقسمت صورته المنعكسة إلى نصفين أحدهما  
 يكلم اآلخر. رأسان يتحركان وعصاتان تلوحان في فناء الغرفة! 

 بدأ الجنراالن يتحدثان: 
 أنت.. من أنت؟  -

 صمت قلياًل كما لو أن خدرًا صعد إلى رأسه، وأرهف السمع إلى صدى بعيد ينبثق من الجدران. 
 كيف تسأل وأنت تعرفني؟  -
 أنا ال أعرف سوى نفسي.  -
 وأنا أيضًا. -
 صه أيها.  -
 صه أيها.  -

 ثم بصق على المرآة.
 

ن إسطوانة مكسوة بالغبار  ثمة كرامافون ملقى على طاولة. وضع يده على اإلبرة فانطلق مارش عسكري م 
 اختلطت األنغام بالغبار وما كادت تنسجم مع حركاته. 

لوح بعصاه في فناء الحديقة. وصعدت النشوة إلى رأسه من وقع خطوات حذائه الثقيل. وبعد أن شارفت 
اإلسطوانة على إنهاء دورتها اللولبية، عاد عبر دهليز طويل إلى غرفته. صفف بزته. وألقى نظرة على  

لمرآة المشروخة. ثم ذهب إلى الصالون المترامي حيث تجلس زوجته وابنته الصغيرة بانتظار تناول فطور  ا
 الصباح. 

الليل يقتحم الذاكرة دائما. واعتصامه في غرفته السرية يجعله يخمد رمادها. سرير الزوجية لم يعد يغرية. 
يفارق غرف يعد  لم  النهر.  إلى سرداب يطل على  ليلة، كانت غرفته تفضي  يفرش كل  ته الصاخبة. كان 

الطاولة المدورة الكائنة وسط غرفته، بالخرائط، ويكوم فوقها بيادق الشطرنج، يتأملها ويخطط بها لمعاركة.  
فلم يكن يقطع عزلته الصامتة سوى صافرات الحرس الليلي. أزعجته الصافرات. ارتدى بزته وخرج يهددهم.  

لتحية. ضحكوا من بزته المترهلة. فلم تعد عيناه الذابلتان تدخالن الخوف  فقد مألته الدهشة حين لم يؤدوا له ا
 في نفوسهم. 
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عاد إلى غرفته. حدق في المرآة المشروخة إلى نصفين حين نزع بزته رأى النصف اآلخر ما يزال يرتدي  
ت قطع في  البزة! صرخ في المرآة. لكنه شعر بأن صوته اختفى نهائيًا ضرب المرآة مرة أخرى بعصاه فتناثر 

وجهه ثم هرع إلى صناديق بيادق الشطرنج أفرغها على الطاولة حتى تساقطت وتكومت في وسط الغرفة. 
 بعد ذلك ضرب الصندوق الزجاجي بعصاه فتهاوت ألواحة الزجاجية على األرض.

غرفته. فقد ترك  أفاقت زوجته إثر سماعها انكسار المرايا وألواح الزجاج. كانت تعتقد بأنها تحلم! هرعت إلى  
 المدخل السري مفتوحًا. انبهرت لهذا الحشد الهائل من بيادق الشطرنج المكدسة.

كان زوجها مخضبًا بدمائه، انغرست في وجهة قطع زجاجية وهو في كامل هندامه العسكري. الدهاليز تمتد  
تصاعد صخب محركات إلى النهر. تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من اليخت الجاثم على ضفة النهر فيما  

الطائرة! احتضنت ابنتها الصغيرة. كان الوقت ضيقًا لحمل جثته. فقد اصطفت طوابير بشرية لتلقي آخر  
 نظرة على إله البيادق عاريًا من نياشينه وأوسمته المطلية بماء الذهب.

 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشرفة 
 

ئلة إلى الشحوب، كانت نافذة إحدى الفيالت  في شارع “مدينة الزهور” الهادئ، ومن بين النوافذ المعتمة الما
تفيض بشعاع زاخر يبدو أنه كان ينبعث من مصابيح ضخمة. ومن شدة انحصاره في الداخل راح يزحف 
من تحت بوابة إحدى الغرف لينير أوراق أشجار ساقطة على العتبة.. كما يكشف عن وجود رسائل مكدسة 

 مييز حروف عناوينها أو أختام البلدان التي أبحرت منها.. تراكم عليها الغبار حيث ال تستطيع العين ت
وفي داخل الفياّل، سلم خشبي حلزوني قصير، مفروش بالسجاد األحمر الثمين. هناك بصمات أقدام تشير  
إلى وجود شخص ال يتحرك كثيرًا كما يبدو. على عتبة مدخل غرفته تنتشر أشياء مهملة، لم تمسها يد  

يف، يبدو من خالل البصمات المرسومة عليها أنها استقرت دون أن يستطيع أحد  بشرية، يغطيها غبار كث 
إزاحتها: قدحان، غرامافون، إسطوانات مشروخة، قناني خمر فارغة، كتب قديمة، مقص، عصافير ورقية،  

 أشرطة الصقة، دبابيس، علب نصف مفتوحة وأشياء أخرى. 
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ة الفجر البيضاء، فتولد نوعًا من الضوء ال يمكن  كانت مصابيح الشارع، تبعث أضواء خافته تختلط بأشع
تحديده. كما أن شكل الشارع الهضبي وتصاعد الغبار منه زاد في كثافة الضوء حيث حين يسير المرء في  

 هذا الطرف ال يرى إال رؤوس المارة في الطرف اآلخر التي تزداد في االكتمال كلما تقدمت.
دفع عربة خضراء لجمع براميل القمامة الملقاة أمام سلسلة الفياّلت  من بعيد ، ظهرت أيد معروقة، نحيلة، ت

منتشرة على طول الشارع. ظهرت العربة تدريجيًا، ثم اختفت، ثم ظهرت، وهكذا أيضًا ظهر وجه منظف  
 القمامة الزنجي الذي اختفى خلف العربة في بدلته الزرقاء القاتمة. وفي جيبه العلوي ظهرت علبة سجائر. 

د بدأ مع الفجر بالنسبة إلى منظف القمامة الزنجي. قام بجمع الصحف القديمة وأوراق األشجار النهار ق
يفيق   التي  المضاءة هي وحدها  الفياّل  تلك  نافذة  الفياّلت، وعبأ بها عربته. كانت  أمام  المتناثرة  الخريفية 

 أصحابها عند الظهيرة بعد أن يمضوا الليل في السهر. 
مة الزنجي بتنظيف الحديقة دخن سيجارة وأرسل نظره إلى برميل القمامة الكائن من  بعد أن قام منظف القما

أسفل الفيال تبادال النظرات دون أن يتكلما حين انتهى من عمله أوقد سيجارة أخرى، ورمى عود الثقاب في  
 البصر.  برميل القمامة الفارغ. ومضى يدفع عربته ليكمل عمله في الفيالت المجاورة والمنتشرة على مد 

بعد لحظات، تصاعد دخان خفيف من برميل القمامة لم ير الشاب المشلول ذلك الحين أزاح الستائر الوردية  
التي كانت تحجب رؤيته فيما اختفى منظف القمامة في الشارع. حدق بالفناء الممتد أمامه فلم ير سوى  

منظف القمامة الزنجي اقترب بخطوات  برميل القمامة. أدرك بأن عمود الدخان يجذبه إلى محرقة هيأها له  
متعثرة، انزلقت العصا التي كان يتكئ عليها، فقد توازنه انفتحت النافذة إلى األسفل وما إن تدارك المشهد 
المذهل أمامه حتى سقط في برميل القمامة الذي تصاعدت منه تغطي واجهة الفيال األمامية. صعد اللون  

 انتشر على كافة أركان الفيال المحترقة.  الرمادي وتآلف مع لون السماء الذي
 

 1985باريس 
 

 يقظة بغل 
 

واآلليات  المؤونة  تنقل  الضخمة  باألشجار  المكسوة  الجبال  ببطء على سفوح  الجنود تزحف  بدأت أسراب 
البحر   كزبد  بعيد  من  تبدو  البياض  ناصعة  الجليدية  القمم  كانت  للهجوم،  تهيؤا  القمم  أعلى  إلى  الخفيفة 

 رغم البرد القارس، كان الجنود يتهيبون من إيقاد النار كي ال يصبحوا في دائرة قنص األعداء.الفائض. و 
كانت األكواخ تبدو مثل علب الكبريت من خالل منظار الضابط الذي ابتسم. ثم ألقى المنظار جانبًا وراح  

لتي يستخدمها األعداء في  يفرك عينيه، بيده اليمنى المغطاة بقفاز الفرو. وقد أطرق رأسه مفكرًا بالطرق ا
استنفاد ذخيرة الجنود وذلك عن طريق إرسال حمير تعّلق في أعناقها فوانيس نفطية األمر الذي يجعل الجنود  

 يفتحون نيران البنادق عبثًا في الهواء! 
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ما تزال أجساد الجنود تترنح ثملة من اإلنهاك، في حين يواصل الصف األمامي التسلق إذ ينهال جنوده  
يضربون بالسياط البغال المحملة بالعتاد من أجل نصب آليات المدافع الخفيفة على قمم الجبال، يبدو أن  
البغال أصبحت في وضع ال تتحمل األعتدة البرونزية مدببة الرؤوس وهي تخترق األكياس الرمادية وتوخز 

 أجسادها. بينما يسعى الجنود إلى دفع البغال المنهوكة للتسلق.
الفن  يتناهى إلى األسماع سوى حفيف أشجار  يمتد  الثلج على األكواخ. وال  بينما تتكدس ألواح  اء واسعًا، 

يجعل   مما  متقطعة.  انفجارات  دوي  الصامت سوى  اإليقاع  ذلك  يمّزق  يكن  لم  بخرير شالالت.  ممتزجة 
 األرانب والغزالن البرية تفر من جحورها مرتعدة، راكضة صوب تجاويف جذوع األشجار.

لم يصل الجنود بعد إلى قمة “كرد مند” وما يزال الصف األمامي يفكر بجندي مات أثناء التسلق كما توجبت  
 األوامر العسكرية أن يقطع الحبل الذي يربطه بالسلسلة التي تربط الصف األمامي، وأن يدفن في ألواح  

 الثلج أو يقذف في الوادي! 
ال، تتقدمها مجموعة من البغال التي بدأت تدرك تعبًا الهثًا  كان على الفرقة العسكرية أن تتسلق قمم الجب

إذ لم تهدأ حينما أفرغ الجنود قطع العتاد واآلليات الخفيفة من ظهورها. كانت السماء وقمم الجبال قريبتين  
 من عيون الجنود.

وظهورها حتى  في تلك اللحظات، راحت البغال تحرك قوائمها لتقذف الثلج المتكدس ما بين السروج الجلدية  
اقتربت متلهفة من كومة أعشاب مرئية برؤوسها من تحت مستنقع ثلجي يبدو كواجهة زجاجية. فقد حركت 
بعض البغال أبوازها، ضاربة الواجهة الثلجية، لتستأصل األعشاب وتلتهمها. لكن ثمة ظل مسمرًا في مكانه  

ن غضبه، وأطلق حشرجة عميقة، وهو  لم يقترب من البغال األخرى التي راحت تعلف. هز ذيله معبرًا ع 
يحاول تحريك الكتل الثلجية التي استقرت ما بين السرج ورقبته. بعد حركات سريعة، انساب الثلج ذائبًا من  
الصحون   باستخراج  المنهمكين  بالجنود  الواسعتين  عينيه  بأطراف  يحدق  وراح  جسده،  مبلال  السرج  تحت 

 يتحرك حول الجنود أكثر من مرة.المتجمدة وتنظيف فوهات البنادق. ثم راح 
آنذاك أغرقت الشمس قمة الجبل بفيض من الشعاع. وبدأت الثلوج المتجمعة في الشقوق التي أحدثتها السياط  
في رقبة البغل تذوب. عندها بدأ يتلوى ويكمش جسده بحركات عنيفة، محاوال التخلص من المياه الذائبة في  

رج الجلدي المثقل بسلسلة حديدية أرضًا، واستنشق هواء طلقًا أحس  جروح رقبته ثم ألقى بحركة مرنة، الس
لم يكن البغل يشعر، كما يبدو، طيلة فترة التسلق بالسياط المنهالة على ظهره إال بعد ..    بخفقة جسده.

اختراق أشعة الشمس وذوبان الثلج المتكدس على جسده. تدفقت الدماء في عروقه من جديد باعثة التراخي،  
 جج األلم الذي يخزه كاإلبر. وهي تؤ 

لم يكن يراقب ذلك البغل سوى جندي واحد بينما انشغل اآلخرون باألكل. وما إن ارتسمت حالة الذهول على  
وجهه حتى اقترب البغل الغاضب من حافة الوادي مادا رقبته إلى الفراغ كمن يتفحص المكان. وبحافة بوزه  

الجندي الذي كان يراقبه بينما بدأ البغل يحدق بالوادي المشتعل دفع حجرة تدحرجت نحو أسفل الوادي. التفت  
باألعشاب الخضراء. بعد لحظات رفع بوزه نحو السماء بدت في عينيه الواسعتين ضئيلة، منكمشة، تكاد  
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باتساع. والوغف   تنطبق عليه فيما ازداد ألم السياط.. استدار نحو الجندي. بدأت مناخيره تنفتح وتنغلق 
من بوزه. أغمض عينيه الواسعتين وازداد ألم السياط . استدر نحو الجندي . بدأت مناخره   األبيض فاض 

تنفتح وتنغلق باتساع. والوغف األبيض فاض من بوزه. أغمض عينيه الواسعتين. وازداد سريان الدم في  
ادي تارة أخرى  عروق وجهه الغليظة. أخذ يحرك قوائمه بخشونة وهو ينظر إلى الجندي المنذهل تارة وإلى الو 

نهضوا   الجنود  ارتبك  الوادي  بطن  بنفسه في  يلقي  قوية وهو  بقوة مطلقا حشرجة  ارتج جسده  ما  سرعان 
 مذعورين يحدقون في الوادي حيث شاهدوا البغل يغوص بين ألواح الثلج واألعشاب الخضراء.

وع من عيني الجندي الذي أطلق الضابط قهقهة وتبعه الجنود بقهقهات مدوية في الفراغ بينما انهمرت الدم
 كان يراقبه ألنه كان الوحيد الذي عرف بأن البغل قد انتحر!

 
 1972باريس 

 
 خاتم من حجر األلماس 

 
ال أدري كيف يمكن لي أن أروي حكاية تتطابق مع الحقيقة أو في األقل تالمس حدودها ألنها تخنق أنفاس  

خالية من الدماء، لكن الحدث ما يزال يخز ذهني    المخيلة بيد متصلبة، لتحولها إلى واقعة جامدة كعروق 
 كاإلبر رغم أنه يعود ألعوام طويلة مضت، ويلح أن يخرج من إطاره الواقعي رغما عن أنفي!

في تلك الليلة، أقبل أبي إلى المنزل مصطحبا فتاة شابة، عرفت فيما بعد أن اسمها “سحابة” كان ذلك أول 
أن ألتقيها مرة أخرى، فإنه من الصعب علّي إعادة رسم صورتها:  وآخر لقاء لي بها، فحتى لو قدر لي  

 وجهها المدور، عيناها المتألقتين، وخصالت شعرها المنسرح على جسدها النحيل. 
لم تكن تلك الليلة كالليالي األخرى. فقد ظلت مصابيح منزلنا مضاءة حتى الفجر، نأكل ونحتسي أقداح 

 ل بمولود جديد!الشاي ونلتهم قطع الحلوى كأننا نحتف
 

 قال لي أبي بالحرف الواحد: 
 يا بني. تزوج “سحابة” إنها فتاة يتيمة عثرت عليها أثناء سفرتي في القطار.  -
 رفعت أمي رأسها، تنظر إليه بعينين زائغتين دون أن تنبس بكلمة.  -
 ثم أردف قائال، موزعا نظراته الحائرة بيني وبين أمي:  -
 طوال حياتك. إذا تزوجتها تصبح سعيدا – -
 وبعد توقف قصير قال:  -
 المرأة التي ال تعرفها خير من المرأة التي تعرفها.  -
 حدجته أمي بنظرة خبيثة.  -
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 كنا في العمر نفسه. ومن الغريب أننا ولدنا في اليوم ذاته. -
بكت أمي بكاء ال انفجرت أمي فجأة ببكاء حاد كما لو أن “سحابة” ستسرقني منها وإلى األبد في تلك الليلة  

 مثيل له. وحين أردت إسكاتها من البكاء، قالت لي:
 أبوك ال يريدك أن تتزوج منها!  -
 كيف؟  -
 إنه يريدها لنفسه!  -

 لم أصدق ذلك. لكن غيرة أمي طفحت إلى السطح لدرجة أن نحيبها ظل يرن في أذني طوال تلك الليلة.
ربما أن ما يشدني إليها هو غموض مالمح وجهها. لم    ال أدري لماذا أحتفظ بصورة “سحابة” إلى حد اآلن؟

تنطق بكلمة.. لذا ال أتذكر أي صوت انبعث منها. فقد بقيت أسير صورة أشرقت كالبرق في السماء. هكذا  
أصبح صوتها المكتوم مصدرا لخيالي. صوت يشبه خرير نهر أو احتراق أعشاب غابة أو خبب أحصنة  

 سخ مالمح وجهها في ذهني ال أدري! هاربة! ربما أن خجلها هو الذي ر 
أتذكر جيدا كيف دخلت عتبة الباب تسير خلف أبي كأنها أسيرة. كنت أنظر إليها من خالل النافذة. يداها  
تتشابكان إلى األمام. أما رأسها فكان منحنيا نحو األرض.. لم تنظر في وجوهنا. ولم تجلس إال عندما أمرها  

 ق أمي. كانت جائعة. أكلت قليال ثم أجهشت بالبكاء.أبي. وهذا ما أدخل الشك في أعما
أمضت “سحابة” الليلة في منزلنا. وباألحرى فرشوا لها في طرق غرفتي الواسعة بعيدا عن فراشي. لكن  

 نظراتي لم تكن تفارق خفقات صدرها البارز من تحت الغطاء الصوفي.
األصبع، ذي غطاء زجاجي أبيض. فتحته وأخرجت  في تلك الليلة لمحتها تخرج صندوقا صغيرا بحجم أنملة  

أزرق في عروق   أحدث حزا  ملتو حالما  ثعبان  هيئة  فتشكل على  اليسرى،  يدها  التمع بضوء  منه خاتما 
أصبعها. تحركت من سريري، منجذبا بألق الخاتم. قربت شفاهي إلى فمها الصغير وقبلتها. وفتحت عينيها  

 الواسعتين وابتسمت.
 

 افت:قلت لها بصوت خ
 من أين لك هذا الخاتم؟  -

 ردت علي بصوت شبه الهمس:
 إنه خاتم أمي التي..
 سكتت قليال وأردفت: 

 خاتم أمي التي ماتت. 
 

أنينها   المالحتين. في ظالم الغرفة لم أكن أسمع سوى  عدت إلى سريري وما يزال في فمي طعم شفتيها 
ا. جذبني ذلك الصوت ألعود إليها ثانية  المتدفق من تحت الغطاء الصوفي الذي كان يشبه صوتا مخنوق
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وسط أنفاس أبي وأمي. أدركت بأن السيف قد اختفى من بين جسدينا، ولم نعد نمتلك أثوابا، فقد هبت ريح  
يسيل  الليل  بأن  أدركت  ثم  العاريين.  على جسدينا  المسدلة  الصوفية  األغطية  وأقلعت  النافذة  من  عاتية 

ة السماء الظاهرة من النافذة. في تلك اللحظة استجمعت كل قواي.  كحبيبات الرمل. وأن رعدا يضيء رقع
اتقدت عيناها ولم تكن خائفة مني. مسكتني بقوة فشعرت كأني أهوي من بناية شاهقة. كان البرق المتقطع  
يحثني على أن أمضي بعيدا. ويبعث بي شجاعة ال مثيل لها. في تلك األثناء لم أكن أر سوى عينيها  

 تمها المتألق في إصبعها. المتقدتين وخا 
أمسكت بكتفي كغريق يتشبث بقشة طافية. أطلقت صرخة وشعرت بأن ثمة سهما ينطلق من ظهري باحثا  
عن شيء يعلق به. لم أكن أصدق حين رأيت الدم يتسرب على فخذيها النحيلتين.. ذلك الدفق األحمر..  

 الدم اإللهي..
افذة. كانت تلك هي لحظة القرار.. بين أن أبقى في منزلنا  كان الرعد قد هدأ. وخيوط الفجر الحت عبر الن

أو أغادره. امتدت يدي إلى معطفي الصوفي، هربت وأنا أفكر بالقطار. ربما في القطار الذي عثر فيه أبي 
 على”سحابة” وبعد ذلك الحين لم أر أبي وأمي..اللذين ماتا وكذلك”سحابة”! 

مضجعي، ألحدق في المرآة بوجهي الذي أخذت الشيخوخة لكن شعاع خاتمها ظل يوقظني من نومي ويقض  
غشاء    -تنخره يوما بعد آخر وكأن الزمن قرر أن يسرع خطواته ويرمي بي في مستنقع الخطيئة األولى

 البكارة وتفاحة مقضومة بأسنان شرسة! 
 

 1985باريس 
 

 كوابيس الماء 
 

مصباح المعلق في السقف، فغمر غرفته ظالم  استلقى على سريره المعتاد يفكر بالنوم مثل كل ليلة. أطفأ ال
لم يكن يتبين له أي قبس من الضوء سوى بريق عقارب الساعة التي تنبعث من الساعة المنضدية المتربصة. 
أما الدقات المخزونة في جوفها فقد ازدادت حدة وتحولت إلى ضربات مطرقة حديدية تنهال على رأسه  

 أّي هدنة لجفنيه.  وتستقر في دهاليز أذنه لدرجه لم تعط
نهض غاضبا وبأيد مرتجفة أراد أن يقذف الساعة المنضدية من النافذة، لكنه كان يخشى أن تحدث دويا 

 مزعجا إثر ارتطامها باألرض. لذا لفها ببطانية خفيفة في محاولة لخنق أنفاسها وإسكات دقاتها الجهنمية!
الدقات لم تختف نهائيا تذكر أنه ال يمكن لألصوات أن تختفي  استلقى على السرير ثانية. أرخى جفنيه لكن  

 أبدا! ربما خزنتها الجدران وراحت تبعث صداها من جيد. آنذاك أدرك أن النوم غادره في تلك الليلة.
رغم ذلك، حاول أن ينام تراءى له في ظالل محجريه سرداب عميق، تنتشر بداخله غرف صغيرة شاهقة  

على كرسي تطوقه أذرع حديدية وقطرات ماء تنهال على رأسه من السقف الشاهق  السقف. وجد نفسه يجلس  
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لم يكن قادرا على رفع رأسه لرؤية مصدر الماء الساقط كانت القطرات المائية تلتمع قبل أن تسقط على  
 رأسه الحليق كأنها قطرات من الزيت المغلي!

ت الساعة المنضدية، وأصوات الماء الساقطة  تناهت إلى سمعه طرقات حادة على الباب. اختطلت بقايا دقا
 من السقف بطرقات الباب.. 

هكذا امتزجت وتحولت إلى كرات نارية.. وراحت تتوغل في متاهة رأسه اآلن بدأ يتذكر أن طرقات الباب 
تلك كانت تأتي من بعيد تذكره بأعوام الدراسة الجامعية التي أمضاها في شبابه. في تلك اللحظة اختفى  

 عالم لينتقل إلى رأسه، يالمس جلده، ويدخل مساماته. صخب ال
 

 أرهف السمع بنباهة، فاتحا دهاليز أذنيه: 
 طرقتان… طرقتان....  طرقة

 
ها هي يد حبيبته تطرق الباب هكذا: طرقة. طرقتان. ثالث طرقات. يمتزج الخوف مع الطرقات وعيناها  

غرفته، بأنفاس الهثة متقطعة، مترقبا الزقاق.  تفيضان كآبة موحشة. احتضنها عند عتبة الباب وأغلق باب 
 لم يرها أحد. آه اللعنة! 

 
 ما إن استسلم إلى نومه حتى أرهف السمع ثانية: 

 طرقتان.. . طرقتان. طرقتان.
 

هاهم رفاقه. وجوه صارمة. وقفوا أمام باب غرفته. وآثار القلق ترتسم على وجوههم. ها هم دخلوا غرفته  
 أوراقا سرية. لم يرهم أحد. آه اللعنة! وبدأوا يقرأون 

 اآلن لم يبق من نومه سوى القليل، وهو يصغي لطرقات أخرى على الباب: 
 

 طرقتان…  طرقة.. طرقتان.
 

خرج جميع النزالء من غرفهم. لم تعد الطرقات سرية. عباءة سوداء تلف جسد امرأة نصف عارية. اعتادت  
 رق في حّمى جسدها ألنها اختارت أن تطرق بابه! أن تمر على غرف النزالء. في ذلك اليوم غ

اختفت دقات الساعة المنضدية.. ثم تالشت طرقات الباب.. لكن أصوات قطرات الماء النازلة من السقف  
عادت ترن في أذنه، وتلتمع كقطرات الزيت! إنه اآلن غارق في ظالم عميق. وقد تسرب الخدر إلى رأسه  

 تراءى له السرداب.. 
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وما إن أفاق من نومه حتى مأل الضوء غرفته العلوية في الطابق السادس من المبنى الذي أطلق صرخة.  
يعود معماره إلى القرن التاسع عشر. ألقى نظرة على المغسلة الكائنة في زاوية الغرفة، رأى قطرات الماء 

روح قديمة تحولت  تنزل في المغسلة.أغلق الحنفية.. حدق في وجهه بالمرآة، وجده شاحبا تبدو عليه آثار ج
الثلج   النافذة فاتسعت عيناه لرؤية ألواح  ثم ألقى نظرة عبر  اللون األسود كالوشم.  اللون األزرق إلى  من 
المكدسة على الزجاج. امتألت عيناه بدموع دافئة عندما نظر إلى تالميذ المدرسة الصغار وهم يتقاذفون 

. فقد غسلت الثلوج ذلك النهار وطهرت روحه، ارتدى بكرات الثلج. آنذاك تيقن بأنه بعيد عن كوابيس الماء
 ثيابه وهبط ستة طوابق ليتناول قهوة الصباح في مقهى مطلة على نهر السين! 

 
 1977باريس 

 
 جنائن دجلة

 
كانت الخمرة الالهثة قد صعدت إلى رأسي مثل دبيب نمل بطيء الحركة إثر خروجي من الحانة في تلك 

رغبة في الذهاب إلى منزلي. والليل أصبح صديقا أليفا في تلك اللحظة. أثناء تجولي  الليلة. لم تكن لدّي أّي  
 جذبني منظر رؤية نهر دجلة الذي لم يكن بعيدا عن مكان الحانة أو هكذا خيل إلّي.

حدقت من الكوة المحفورة في الجدار المعمل من الشارع، فظهر لي النهر كبحر هائج يحثني على السير  
بخطى وجلة لكنني حالما شعرت باالطمئنان عندما رأيت األضوية الخافتة تنعكس على صفحة  نحوه. توغلت  

النهر وتحدث أشكاال هندسية ممتعة للنظر حيث بدأ سرب من النوارس يخفق بأجنحته مالمسا صفحة المياه  
 الساكنة، محدثا كجسد واحد، أمواجا خافتة بطيئة.

شرفات منخفضة تقطعها حديدة صدئة محدثة تجويفا بمحاذاة  في ظهر المباني المطلة على النهر، ثمة  
الشاطئ، تستندها أعمدة كونكريتية ضخمة من األسفل، تكونت الشرفة على شكل غرفة مطلقة. من ذلك  
التجويف، خرج فجأة رجل كث اللحية، جاحظ العينين، منحني الظهر، واضعا ذراعيه خلف ظهره في محاولة 

ا ما، وقف برهة يرسل نظره صوب النهر. تقدمت نحوه بحذر، حابسا أنفاسي ال  إلسناد هامته المعوجة نوع
تطلع إلى تجاعيد وجهه الغامضة. آنذاك رفع رأسه ورمقني بنظرات عدائية، فتبينت من مالمح وجهه بأنه  
شيخ طاعن في السن، له مالمح مزيج من الهندي واآلسيوي. لم ينبس بكلمة، فتراجعت إلى الوراء قليال،  

 خيلته أصما لذا لوحت له بيدي معبرا عن التحية لكنه سرعان ما استدار نحو غرفته معبرا عن قرفه.ت
بحالة حب   مندفعا  المتألقة  الخافتة  والمصابيح  الساكن  بالنهر  محدقا  انتظرت  لكني  الفناء  بمغادرة  فكرت 

ت وجهي برشقات من الماء  الفضول السيئة. ولكي أصحو من تعاويذ الخمرة اللعينة، نزلت إلى النهر، وضرب
البارد. كان الصمت يغطي الفناء فيما عدا صوت تبول بعض السكارى محدثا صوتا يشبه جريان المزاريب  

 وقت هطول المطر. 
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غمرتني الفرحة فجأة حين رأيته يخرج من جحره مرة ثانية حامال صحنا يريد أن يغسله في النهر كما يبدو.  
بالقناني واألسمال    بعد أن قام بذلك انحنى يجمع بعض  القناني الطافية. ألقيت نظرة على مخبأه غاصا 

واألدوات المهملة. كنت أعتقد بأني سببت له بعض اآلالم من خالل مراقبتي له، تمنيت لو أكون قادرا على  
 استئجار غرفة له.
 تساءلت في نفسي:

 ماذا يحصل لو تقذف األمواج المعتوهة غرفته وقت الفيضان؟  -
 لي لمعرفته. قصدت مخبأه وقلت له دون تردد:ازداد فضو 

 يا حاج.. أال تخاف أن يأتي الفيضان ويحتاج غرفتك؟ -
 رفع رأسه، ونظر إلّي باستغراب. بعدها أخفى رأسه وانهمك يغلي الشاي في إبريق صدئ. -

 وقال بنبرة ساخرة: 
 الفيضان؟!  -

 قلت له: 
 أجل.. الفيضان. دجلة تفيض ثالث مرات في العام.  -

 لكني استدركت األمر وقلت في نفسي: 
 ربما يعرف الحاج مواعيد فيضان دجلة، ويهجر غرفته. -

 تمتم بكلمات مبهمة كمن يتحدث مع نفسه: 
 دجلة لم يفض سوى مرة واحدة! -
 مرة واحدة! -
 أجل  -
 متى؟  -

 هز رأسه ضاحكا. 
 ثم تمتم بكلمات مبهمة: 

 تسألني متى؟  -
-  ……… 
 المغول!حين سبح فيه  -

 ثم نظر إلّي بتحد قائال: 
 جدي مات في ذلك الفيضان!  -

 شعرت بشيء من ركاكة في لغته العربية تدل على أنه تعلمها في عمر متأخر. 
 قلت له: 

 ومن هو جدك؟  -
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 قهقه..
 الحاج القوقازي.. أال تعرفه؟! -

 آخر.. ثم انطلق كمن يهذي خالطا التواريخ واألرقام ومتنقال من عصر إلى 
كان ذلك في العشرينات. ال أدري من هذا القرن أو من القرن الماضي. حاج من القوقاز. أزرق العينين،  

 أشعث الشعر، جاء إلى بغداد وعاش مع عائلته الثرية. 
 كان نوعا من الحارس الذي يتنكب بندقيته ويهتم بتنظيم حديقة البالط الملكي التي تطل على ضفاف دجلة. 

 م أضاف: صمت قليال.. ث
ذات ظهيرة، وقت القيلولة. تراخت أجفانه على ضفاف دجلة يتخيل جنائنها. وما بين الحلم واليقظة، لمح  

 شخصا يركب سلة من القش. نظر إلى السماء لحظة.
 شعر بأن ثمة خطرا يحدق به. قد يأتي ذلك الشخص ليقتله. لم يكن له سوى عدو واحد يتربص به وهو  

أبناؤه.. يأتون لزيارته مرة في العام.. يفترشون األرض أياما وليالي الزيارة في    حاج هندي. وأصدقاؤه هم
 األماكن المقدسة. 

 تناول سيجارة، وواصل الحديث وأنا أصغي إليه بشغف: 
أتعلم أنه كان محّصنا من كل األخطار. فقد قطع بأصابعه قطعة من الحجر األسود من الكعبة لتدفع   -

القش.. أي الحاج الهندي كان يتقدم. وحين شعر بالخطر، صوب بندقيته    عنه كل أذى لكن صاحب سلة
نحوه. عندما انطلقت الطلقة كانت فوهة بندقيته تالمس صفحة الماء. مد يده إلى صدره، شعر بدم يخرج  
منه بينما راح الماء الهادر يجذبه إلى القاع وهو يرسل نظراته إلى السماء الزرقاء.. والنوارس البيضاء.. 

 ل أصابت الطلقة قلبه؟! ال أحد يدري!ه
 
 لمعت الدموع في عينيه. -
 قلت في نفسي:  -
 أيأتون من القوقاز إلى بغداد ليصبحوا حجاجا..  -

 ونبقى نحن سكان هذه المدينة جاحدون؟! 
 ثم صرخت حين صعدت الخمرة إلى رأسي: 

 اللعنة عليك يا بغداد.. صانعة المغول!  -
 

ا ورائي فيضانا كامال من الكلمات، دخلت إحدى الحانات القريبة، فوجدت وحين خرجت إلى الشارع مخلف
صديقا لي. لم أحتمل أن أكتم في صدري ما رواه لي الحاج القوقازي عن مقتل جده أو ربما انتحاره.. وحين  

 انتهيت من سردي ضحك مني قائال: 
 أما زلت تؤمن بجنائن دجلة؟! -
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 قلت له: 
 حاج القوقازي.أنا ال أؤمن بشيء.. إنه ال -

 سألني بدهشة: 
 أما يزال الحاج القوقازي يعيش تحت الشرفة لحد اآلن؟ 

 أجل .. قابلته قبل قليل. -
 وفجأة مسكني من ذراعي، وقال لي بجدية باردة.

أنصحك بأن تتخلى عن شرب الخمرة ألن الحاج القوقازي عاش في القرن الماضي عندما كانت لدجلة   -
 قبلة الحجاج!جنائن.. وبغداد 

 
 1972بغداد 

 
 خريف امرأة 

 
دي  “بورت  منطقة  في  باريس  بمدينة  يحيط  الذي  الدائري  “بيسيير”  بولفار  المطلة على  شقتي  نافذة  من 
كليشي”، أرى دليلة، وهي تقف تحت مظلة موقف الباص المواجهة لنافذتي. وكلما تراجعت إلى الوراء في  

 اللوحة اإلعالنية المعلقة في واجهة الموقف.عمق المظلة تنير وجهها أضواء 
الشقة حبلى بالدفء والبولفار يمتقع لونه من البرد ها أنذا أرى حبيبات الضباب المتكدسة على زجاج نافذتي  
ولكي أتأكد من وجود دليلة في تلك البقعة المضاءة في موقف الباص ينبغي أن أوقد المدفأة القريبة من  

تتبدد حبيبات الضباب المتناثرة كالسكر وتنزل على شكل قطرات مائية على صفحة  نافذة شقتي بعد لحظات  
الزجاج الخارجي ها أنذا أرى المساحة الممتدة أمامي بشكل أوضح أرسل نظري ال أحد يقف فأعود أللقي  

لاًل  نظرة على إبريق الشاي الساخن وأضع قدمّي العاريتين على حافة المدفأة فأشعر بخدر ناعم يتصاعد متس
 عبر جسدي إلى رأسي. 

 في لحظات غيابها من تلك البقعة المضاءة ترتسم لي عيناها السوداوان الواسعتان وأتذكر حديثها الطري: 
يحدث لي أحيانًا أن ألقي برجال غريبي األطوار تخنق الرغبات أنفاسهم منهم من يطلب مني أن أسقيه    -

 من حليب ثديي كطفل وآخر يريدني أن أصفعه. 
 

 ر في عينيها: أنظ
 أولئك رجال لطفاء..  -

 تصمت لبضعة لحظات:
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النافخة في حقيبتي إنها لو شئت سالحي الوحيد في    - لكن بعضهم خبيث لذا تراني أحمل قنينة الغاز 
لحظات معينة ال أعرف ماذا ينوي الرجال وما تضمره نفوسهم! أتردد قبل أن أدخل في جوف سياراتهم  

 نعرف متى نشهر أسلحتنا في وجه اآلخر.  الملتهبة بالرغبات أننا ال
 

 تمد يدها وتلمس يدي:
 العشيق هو أخطر األعداء.. أليس كذلك؟ -
زجاج النافذة مضبب.. والسيارات تمضي بسرعة على البولفار كاألشباح المنطفئة ما زلت منشغال بتناول    -

التي أزاحت لي بعض الضباب قدح الشاي وبأصابعي أكتب اسم دليلة على زجاج نافذتي ومن بين الحروف  
يمكنني أن أراها وقد عادت إلى تلك البقعة المضاءة من جديد إنها تنتظر السيارات الجارية كعادتها استدارت 
اآلن واختفت وراء واجهة المظلة الزجاجية ها هي تقف بإغراء شاحنة كبيرة حجبت المشهد لقد قالت لي 

من سائق شاحنة تركي األصل أخذها معه إلى إسطنبول   دليلة ذات مرة إن إحدى زميالتها قد تزوجت 
 وتزوجها هناك.
 قلت في نفسي: 

 ماذا أفعل لو ذهبت دليلة مع سائق شاحنة وتركتني؟!  -
ألن    - ستتأخر  دليلة  أن  أعرف  الشاحنة  ركبت  المضاءة  البقعة  تلك  من  دليلة  اختفت  الشاحنة!  توقفت 

 السيارات الصغيرة التي تتسلل إلى األزقة الخلفية بسهولة. الشاحنات ال تجد بسهولة أماكن االختفاء مثل 
 

 في هذه الغيبة أتمكن من استعادة حديثها:
 يخّيل إلّي بأن أولئك الرجال ال يبحثون عن اللذة بقدر ما يبحثون عن االنتقام من زوجاتهم!  -
 

يكسو الزجاج بحيث لم أعد أبصر  بدأ البرد يتسلل من الفراغات الكائنة بين حافات النافذة والضباب أخذ  
تتبدد حبيبات   آنذاك أضطر إليقادها من جديد حيث  العمل  المدفأة عن  شيئًا يحصل هذا عندما تتوقف 

 الضباب وتتالشى من زجاج النافذة .
ها هي دليلة ظهرت فجأة في تلك البقعة المضاءة تبدو منهكة القوى حيث تنعكس أشعة اللوحة اإلعالنية  

بدو تجاعيد وجهها أكثر بروزًا تتوقف السيارات تزّمر دون أن تعبأ بهم لكّني أعرف بأنها  على وجهها فت 
ستنهض بعد قليل وتقذف بنفسها في جوف السيارات من خلف الواجهة الزجاجية للمظلة تبدو دليلة وهي  

بدأت   تعانق رجال يظهران كأنهما شبحان يتمّوجان على صفحة الزجاج غطى الضباب زجاج النافذة حيث 
أرى الرجل المجهول أخذ يطعن دليلة بسكينة أخذت معطفي ونزلت مسرعًا أركض في الزقاق الضيق عابرًا  
البولفار لمحته يرحل بينما تخرج دليلة من خلف مظلة موقف الباص ابتسمت لي دون أن تصاب بأذى  
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ون أن أستطيع أن أدون  عدت إلى شقتي مسرعا كأن الحّمى صعدت إلى رأسي بدأت أقّلب أوراقي البيضاء د 
 كلمة واحدة عنها. 

دورات قليلة، تأتي بعدها، دليلة، غائضة العينين عند الفجر. تجلس بمواجهتي دون أن تتكلم تنام النهار  
بأكمله بانتظار ليل آخر. تسبح في أضواء مصابيح السيارات وتمتص رحيق الليل المسموم وما زلت أرسل 

 يكة المفتوحة كسرير فتحت عيناها وقالت لي:نظري على جسدها الهامد على األر 
 

 أما زلت تذكر قول ابن خلدون: من لم يتزوج مغربية ال يعرف طعم النساء!
 ابتسمت لها وقلت:

 ها أنا أعرف طعم النساء حين تعرفت عليك. 
 تحركت شفاهها الواهنة: 

 غريب أنت ال تريد مضاجعتي!  -
أنها تتضاءل كل ليلة، كما لو كان الليل يمتص رحيقها. قالت ذلك وغطت في نوم عميق بينما أراها ك  -

 فلم يبق من ثدييها سوى جلد نازل ومن عينيها سوى المحاجر الزرقاء. 
عدت إلى أوراقي البيضاء وكلما كتبت سطرًا عنها سرعان ما يتبخر منه الحبر حين أبدأ بكتابة السطر  

 نفاسها تلك الكلمات التي تتطاير كأوراق الخريف. الثاني. فالكلمات لم تعد تنفع كأنها لو كانت تنفخ بأ
 قلت في نفسي: 

 إذن في الخريف يجف الحبر. -
 تركت األوراق البيضاء العابثة بمصيرنا ال بد أن الحياة تختبئ في مكان ما ال نعرفه.

 تساءلت:
 هل يمكنني استبدال األوراق والحبر بالضباب والمطر؟

تارة والمضبب تارة أخرى محدقًا بالفنار المنير الذي ال يمكن أن تراه دليلة  عدت إلى زجاج نافذتي الناصع  
 بل أراه لوحدي ألنه يمتد على مرمى البصر! 

 قلت في نفسي: 
ربما سأوقظها في الصباح وأعلن لها عن حبي أحضرت لها الفطور وحين أيقظتها كانت جثة هامدة ال    -

 تتحرك. 
 

   1984باريس 
 شاكر نوري 

 ومترجم عراقي   قاص وروائي
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 فصل من رواية وليد هرمز "جروح غوتنبرغ الرقيقة".
 

           
اعر العراقي وليد هرمز 3         غالف رواية وليد هرمز                          . الروائي والشَّ

 
 الفصل الثاني من رواية الروائي العارقي وليد هرمز: جروح غوتنبرغ الرقيقة 

ُمورگوس    Smörgåsس 
 

"، بالقرب من تمثال غوستاف أدولف الثاني"، Brunnsparken"نلتقي غدًا، العاشرة صباحًا، في ساحة "   
قالت "ساْندرا"، معلمة اللغة السويدية الشقراء ذات العينين البنيَّتين اللتين تومضان طيبة، منهية يومنا األول  

 من الطلبة في مدرسة تعلم اللغة السويدية لالجئين.    الذي باشرنا  فيه ملتحقين، نحن مجموعة
 "ال تنسوا أن تجلبوا معكم "ْسموْرُغوس"، ربما تجوعون. ستكون جولتنا طويلة"، أضافت ساندرا.    
لم يمضِّ على انتقالي إلى يوتبوري، أو "غوتنبورغ"، التي تقع غرب السويد، ثانية أكبر المدن السويدية،     

 هولم، سوى أشهر قليلة. بعد العاصمة ستوك
سوَِّي وضعي القانوني، كالجيء مضطهد، في مملكة السويد، بمْنحي إقامًة دائمة في العام الذي توقفت    

صت لمْثلي من الالَّجئين الهاربين من أصقاٍع شتَّى   فيه الحرب. ُوفَِّر لي شقَّة صغيرة، أنيقة، في بناية ُخصِّّ
 في هذا الكون، الغالبية من العراقيين.

 . ُأْجبِّرت بالد فارس على تجرُّع الُسم. صمَتْت الجَبهات    
رًا". هزيمة ُمتعالية بانتصاٍر ُمتعجرف.     ُهزَِّم القائد "ُمْنتصِّ
ح بها أطفاٌل يتامى.     ُلبَِّس القائد بدلة بيضاء يتمسَّ
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 انتصاٌر برائحة "شعواط" النخيل.    
 تلى.ولولة "االنتصار" تتصاعد ُبخارًا خانقًا من من حناجر أمهات الق   
 أنا "انتصرُت". عثرُت على منفى شهي، ُمعقَّم من آثام الحروب.   
الوقت، غيومًا سوداء،    الُمتَلبِّّد، معظم  العريض،  المديد،  بأفقه  يوتبوري،  لُّ شقتي على ساحل خليج  ُتطِّ

طام األمواج بربِّ الصخور رمادية، تهرُّ مطرًا غاضبًا ُيمزُِّق بعنفوانه زوابَِّع تقرُع زوابَِّع. زوابُِّع متناغمة مع ارت
البازلتية الزَّنِّخة على طول الساحل الطويل. ارتطاٌم ُيهيُِّج عرق األجساد، المتلفِّعة بمالبس شتوية ثقيلة، من  

 مفاجئات لطم األمواج المتواصل.  
ماء. يبقى التَمنَّي      نِّ السَّ مسلوَخ الرجاءِّ في  ال رجاَء ُيْرَتجى، ال صلوات، ال قرَع النواقيس، إلْيقافِّ تغضُّ

 تغيير حال الطقس الُمثلِّج، الماطر، بدءًا من شهر تشرين حتى أواخرِّ نيسان، أو أكثر قلياًل. 
    " أمتار معدودات وأكون  في منطقة  الشمال االسكندنافي.  "يوتبوري"، متفرعًا عن بحر  ينزلُق ساحل 

Klippanالعمالقة منُه ُتبحُر، إحدى سفنه، مساًء إلى    " ـ اسُم الساحل، وتعني: "الُجْرف". هي ميناٌء للسفن
"، األلمانية، ويستقبل ساحل "كليبَّان" السفينة العائدة إليه، من "كييل" في التاسعة من صباح  Kielمدينة "

 اليوم التالي.  
باعي ثقيٌل مع كل جديد، لذا أحتاج ال    قيام  َتضيُق بي األمكنة الجديدة. ُتشاكُسني وُأشاكُسها. انجذاُب طِّ

ُد أقفالُه ومفاتيَحُه، بعَد كل رحيٍل  بمحاولة نجرِّ ُمشاكساتها بآلةِّ نْجٍر أستلُّها من صندوقِّ مِّزاجي. صندوٌق ُأجدِّّ
  .  ُيفرُض قْسرًا عليَّ

أنا إبُن مِّزاٍج ال أعرُِّف من أين ورثُته أو َمْن أْوَرَثنِّْيه. مزاٌج صامٌِّت، بال رَغبات صاخبة، على األغلب،   
لكن مرجلُه يغلي بأشتاٍت صوٍر: حزٌن، وثرثراٌت ُمفرحٌة، في القليل من األحيان، لكنها، في الُمْجمل، تمتصُّ  

تة ُتخرُِّج وجودي عن طوره إرغامًا. أما الَفرَح الشديد، الذي مجهودًا كبيرًا من روحي، بانفعاالٍت ُمْستَفزَّ  ة، ُمباغِّ
ال يخيبني، فيأتي ُمباغَتة،  ويتطلَُّب مني طاقًة ال ُقدرَة لي على احتمالها آَن ما تتحول، تلك البْغَتة، إلى  

َقبة نزواًل حتى الَعْص  َعص، كرافٍع حديٍد يصعد به  تشنٍُّج في عمودي الفَِّقريِّّ يشدُّ أعصابي ألمًا، من مركز الرَّ
 إلى َكمال طاقته القصوى. واألْمُر كذلك عند فجاءة حزٍن، شديٍد جدًا، ُيباغُتني أيضًا، على غير موعٍد.  

َزُم تفاصيٍل ُأَخرى يتبلبُل لها قلبي، تفاصيل يصعُب عليها االنزالُق بسهولٍة على زالجَة لِّساني.       ثمت حِّ
باعِّ الُمْحرجةِّ التي تطل برأسها أمامي قبَل أن  أدُخَل منجرتي، بال تأجي    ٍل، كي أْنُجَر أثالَم ندوب تلك الطِّ

قل، فأتأنَّاها، ريثما أُعثُر على آالتها التي   تنقلِّب ثآليَل من حماقَة ما ُيسمىَّ بـ"األمر الواقع". أما مرحلُة الصَّ
 يتطلُب أن أقَتفي أثَرها من المكان الجديد.  
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على   بفوضاها  استنادًا  األمور  عليَّ  تتشابك  ال  حتى  يوتبوري،  مع  أتآلُف  كي  وقتًا  أحتاُج  المزاج،  هذا 
 واستكاناتِّها.  

خجلي، أحيانًا، ُمرعٌب لي. أنا في عالٍم كل ما فيه من حولي جديد. عليَّ أن ُأجاهِّد، ولكي ُأجاهِّد عليَّ     
َك بكَرمِّ المكان الجديد وأتناسى كوابيس   السنوات الماضيات.  أن أْحَلم كي ُأمسِّ

 سُتنبئني األقداُر: "لجوؤَك ال َبَطَر فيه، وال هو ُمصادفة عمياَء".     
"إذن، ها أنت اآلن، في مدينة بحرية، يا سليَل مدينة نهرية". وْشوَشْتني نفسي في آخرة الليل، ُمْلقيًا بجسدي 

استتبَّ   وْسعيهما:  عينيها على  الوْشوشُة  فتحت  السرير.  الجديد. وجودَك  على فراش  الالجئ  أيها  أْمُرَك، 
 َمجازًا.  

"، باللغة السويدية، كي ال أنسى توصية المعلمة ساندرا. هي Smörgåsكتبت على ورقة صغيرة كلمة "   
 من بين أولى الكلمات السويدية التي تعلمتها. وضعُت الورقة على الطاولة المحاذية للسرير. 

 احتار عباقرة العربية في ترجمتها إلى لغة الضاد فلم يجدوا إال تفسيرًا   السمورغوس: "الساندويتش"، كلمة   
 جلاًل لها: "الشاطر والمشطور وما بينهما". 

 ال يستوعب سريري غضبي وأنا أرمي بجسدي ُمْستْنَفرًا.    
 ال يستوعب الشباك أغالقي له. الستائُر ُيغيضها هواء البحر.   
 سلى على مزاجه.تركُت الوجود، في الخارج، يت   
 فركُت رأسي بأسًى. شعري ُمزيَّت. هل استحممُت اليوم؟     
نظرٌة إلى السقف األبيض الصقيل، بين إغفاءٍة وصحٍو أعادتني إلى استعراضِّ بعض لقطاٍت من جولة     

 الصباح صحبة المعلمة ساندرا، وبقية تالميذ صفي.  
الشو     في حقل  "الحارس  ر:  سالْنجِّ في رواية  معي حتى وصولي  أقرُأ  تنقَّلت  التي  الوحيدة  الرواية  فان"، 

 يوتبوري. 
 وسادتي ناعمة، وريشها ُفقهاء أحالم.      
جفناي يتراقصان شهوًة إلى إغماضٍة ُتزيُح ضجَر مزاج الوحدة البارد. فركتهما، بسبابتي يداي، محاواًل أن     

فًا ما بين السقف، وصفحات الرواية.   ُأْخرَِّج بخيالي منعطِّ
 تقلبُت أرِّقًا.    
تراءى لي غوستاف الثاني بهيًّا في بدلته العسكرية، ال أدري، ربما هو استعراٌض ، استباقًا لبعضِّ األسئلة     

 المتوقع أن تطرحها ساندرا.  
سقف الغرفةِّ بدا برونزيًا لحظتها، نياشين غوستاف الذهبية، فقط، كانت تلتمع، أما بقية جسده البرونز    

ة البحر.فقد خرَج   من الشبَّاك واختفى في ُلجَّ
تموُج      اجترارًا كاألحالم  ذكرياٍت،  تفاصيل بعض  ُع  أْسترجِّ كأني بي  النوُم مستلقيًا على ظهري  ُرني  َيأسِّ

 أمامي على ستارة النافذة البيضاَء المتعرِّجة كشاشة سينما. 
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خدة إْن أدرت جسدي ذات اليمين، أو أحالمي ال أقتفي لها أثرًا. تذوُب كشمعٍة . هي تتماهى على الم   
 الشمال. ما زلُت أحتفُظ  بعادٍة حيث أحشر كتفي اليسرى تحت رأسي ساعة المنام. 

ر     الفراَغ إلى خيالَء األحالم. موسيقى هادئة، ال أعرُف مصدرها، تتقافز على ساللَِّم تتكسَّ ُد  هذياٌن ُيمهِّّ
 عتباتها كتكسير الجوز.  

"ساندرا، هل كان غوستاف ملكًا أم إمبراطورًا؟"، سألُتها ونحُن ندور حول تمثال الملك، أتأمَُّل سبابته التي     
 ُيشيُر بها إلى األرض. 

ةِّ سؤاٍل آخر أتاها، بغتًة، من زميلي      "هل ُيحيُُّرك أمرُه، إْن كان ملكًا أْم إمبراطورًا؟"، أجابتني ساندرا بين لجَّ
 يق": األفغاني "صدِّّ 

ْكتاتور؟!      ـ إمبراطوٌر أْم ملٌك دِّ
ْكتاتور دكتاتور. درُت مع دورة     ُيَتْهتُِّه فيخرُج من لساني كتمتمًة ُمنتَحلة: دِّ شَمْمُت رائحًة غريبة. بخاٌر 

 ،  السقف هابطًا ُسلَّم التعب والنعاس الذي ُيناكُف مسالَِّك الغيبوبَة الطرية المؤقتة مغلقًة خلفها باَب اليقظة
 سابِّحًا في بحرِّ ُسحب ُمريَّشٍة بهمسِّ كوابيس ُتؤنسها الثرثرِّة في فضاءِّ  أحالمي.

 رطانُة المخيال تطنُّ في رأسي:   
 ـ بماذا ُيمأل باطن تمثال الملك؟   
ام الملوك      ـ باألشباح. األشباح ُخدَّ
ُقني شهوُة انتقا    ام بْدلتُه البيضاء؛ رئيس ُتالحِّ مه منذ ما قبَل ُمغادرتي البالد بأعوام؛ منُذ غيََّر الرئيس صدَّ

أن كان نائبًا للرئيس؛ منذ أن قال لنا، وحتى من دون أن يقوَل، فهو ليس بحاجة أن يقول، هو ينظُر، فقط،  
دوا أو تموتوا".  ، أن تتقبَّلوني كما أنا. إمَّا أن تتعوَّ  كأنه يقول: "عليكم أن تتعودوا عليَّ

 صفَّر مهتاجًا:   
 أُيعَقل: ُعلب كبريت نستوردها، وُهم يستقبلون منَّا ُمعارضين! ـ    
 ردَّ وزير الصحة: ُهم فاسدون وليسوا ُمعارضين، سيدي.   
ع من استيرادنا منهم. ال تنسى شاحنات "ْسَكاْنيا"، سيدي.      ـ سنوسِّّ
 ـ هذه بلدوزرات وليست شاحنات. قهقه الرئيس.   
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ُل ُعرَيُه الذي ال يراه، داخل مقصورة عربته، بأخرى  وكعادته، ها هو اآلن   أراهُ، كما كنُت أراه؛ ويراه الجميع ُيْبدِّّ
َع هيبَته أكثر حضورًا بتثبيُت تاٍج وسيفين متقاطعين على كتفيه. بدلٌة إمبراطوية التصميم،  ال تشبُهها. رصَّ

 بلْونين متناقضين: أبيَض جهة اليمين، وأسوَد جهة اليسار. 
جَّل صدام من عربته الَمهيبة، المذهَّبة، ذات السقف الجلد السميك الطبقات، سقف ُدبَِّغ من جلود أشرس  تر    

حيوانات أفريقيا، تجرُّها ستُة أحصنٍة بنَِّّية اللون، ُزيَِّنت بطبقة أخيرة من جلد التماسيح الُمرقَّطة بحوافَر تلمُع  
ًة ُمجلَّسة على حدواٍت رفيعة، ُمسنَّنة كنص  الِّ سيوٍف مشرومة األلسنة تقطُع، بسهولة، من ُيهاجمها. فضَّ

نقََّل بصره بين      ُمتقلَِّب المزاج.  م صدام، حال تركه عربته، حول نُُّصب غوستاف أدولف، بفضوٍل  حوَّ
ُر نقطة ارتكاز التمثال.    الجهات التي ُتسوِّ

الك     األسودين  شاربيه  َد  مسَّ غوستاف،.  الملك  مواجهًا  أعمدٍة  وقَف صدام  على  المشعَّة  المصابيح  ثَّين. 
يبًا، ُمجلِّسًا، بإْتقاٍن ال يزيد وال ينُقص، بدلته   مرتفعة حول قاعدة التمثال، أظهرت الدكتاتور بأحلى هيئٍة، َمهِّ
العسكرية بلونيها األبيض واألسود. تباهى ماشيًا، بقامتهِّ الطويلة بصخٍب مفتَعٍل، حول الُنُصب. وبطبعه  

ر عن أسناٍن سبقتها ابتسامٍة غريبة تلتها قهقهة قوية هوْت كصهيلِّ حصاٍن مجروح، ارتجَّ  المتعجرًف، ك شَّ
 لها نهر "غوتا إيلف" الذي يشُق مركز يوتبوري طواًل. 

ع وسط ساحة البئر. ُفتَِّح الصندوق وأْخرِّجت منُه ُأْرجوحة   ُأْخرِّجِّ صندوٌق خشبي، من العربة الذهبية، ُوضِّ
ى عن جنبيها سلسلتا حلقاٍت حديٍد متشابكة ُربِّط كل طرف منها بعمودي اإلنارة المجابهين  ذات مقعٍد واحد تتدل

 للتمثال. 
جلس صدام على االرجوحة مواجهًا تمثال غوستاف. تأرجحت األرجوحة بجسده بخفَّة، ضرَب بقدميه،    

 أن يرتفع أكثر. أشار إلى    ضربة خفيفة، قاعدة التمثال الرخام. اندفعت االرجوحة اندفاعة أقوى للوراء. رغب 
 مرافقه، رافعًا كلتا يديه إلى األعلى، يحثُّه:

 ـ ادفع، "ْحَميِّّْد" أكثر. ادفع ادفع.    
مسالك جبروت صدام أراها تزحف ببطٍء إلى حيث أقُف عند المدخل المسقَّف لبناية مجلس المدينة الواقع   

قدماي  القرميد متطايرًا. ال مهرَب.  الحجر  بقدميه  يجرف  يقترب،  إنه  الثلج.  لنثيث  تجنبًا  النُّْصب،  خلف 
 جمدتا، مختنقًا اختناقًا يكظُم صوتي المتحشرج في حنجرتي. 

تُّ غيضًا من المشهد الواضح بنوره الساطع على بياض الثلج الزاحف على أرضِّ الساحة. أنا أسيٌر، ازدد   
 من جديد، في قبضة الطاغية. مساحة حريَّتي تتقلَّص.  

 أين أهرب؟     
ُص من خلف أحد األعمدة على مسرحية      الُمْثلج فرَمَل يأسي من الهرب. ُمفرِّج مرعوب أتلصَّ الطقٌس 

رية ـ تراجيدية ُتعرض في الثلجِّ الَطْلق تحت سقٍف من الغيوَم الحالكة الرماد مائلًة إلى سواٍد نازٍل كاريكاتو 
 من جمرِّ سماٍء زئيٍر فتحت فمها كفمِّ أسٍد دخل المدينة تائهًا .  
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رًا من خالل تصرف    نادِّ الذي ركبه ُمفسَّ ن عليَّ عماء صدام الذي ال شاغل لديه، لحظتها، غير العِّ اته  هوَّ
 رغبته أن يحلَّ محل الملك غوستاف.  

استجمَع "حميِّّد"، ُمرافُق صدام األمين كظلٍّ آدميٍّ يرصُد األخطار غير المتوقعة بأقصى مدى من طاقته     
القائد  سْنسول  مركز  على  ووضعها  بالُيمنى  أتى  صدام،  ظهر  على  اليسرى  كفه  وضع  عليها.  الُمقتدر 

. استثار قوته، ودفع وْسَع طاقته. ارتفع صدام إلى حيث غوستاف  المستأنس في جلوسه على االرجوحة
 المنتصب جسدًا مربوعًا. حاذاهُ، فأمسك بيده اليسرى، ألصَق فمه بأذن الملك: 

 "أُيعقل، يا سيادة الملك غوستاف، ُتقايضونا بعلبِّ كبريت ُمقابل أوادم؟".    
 "اإلنسان عندكم أْبخس رأس مال"، ردَّ غوستاف.   
 فار في دم صدام استفزاز الغريب:    
"عليَك أن تترجل عن هذا المكان، يا سيادة الملك غوستاف. هذه الوقفة تصُلُح لي، وهذه الساحة من     

 اليوم أنا زعيمها". 
 في قصرِّ أول ملوك الرافدين؟.  ويحسبوَن الشخص القاهر "َنْغاًل"، فكيف بذاك الذي َخَدمْت أمه   
 أْقَسم أن يذبح رفاقه: "ُخْذها من هذا الشارب".    
 عرٌق يتصبَّب من جسدي. ال تفتح الُشباك. غرباٌن تمأل اإلفريز.    
دًا بإشهارِّ سبَّابته اليمنى بوجه َملٍِّك ُمسالم.     ُذهَِّل غوستاف من مرآى الشبح الالأليف بسحنته السمراء، ُمهدِّّ
َنت ببخاٍر رصاصي أعقَبتها قهقهة استهزاٍء، بوجه الملك.      َد صدام تنهيدًة خفيفة ُعجِّ  تنهَّ
لم تستفِّزَّ غوستاف تلك الضحكة الخافتة. ارتسمت في وجهه  نظرة استغراٍب مِّْن هذا الذي داهَم المكان     

 بال استئذاٍن.  
 رئيٍس محشوٍّ بثرثرٍة من ُساللٍة بدوية ـ قسماٍت همَّ َملَِّك أسوج بمسح ذاك اإلصفرار المرتسم على قسمات    

ُمْرتجفٍة ارتجاَف اليائس من طلبه. أعاَد يده كما كانت متطبِّعًة على مكانها بسبابته التي تشير إلى أرض 
 البئر.

ْنَت جيدًا بتاري   لَة قد دنَّسوا أرضنا. هل تمعَّ خكم؟  "لن ننسى، يا سيد غوستاف، أن رجالكم الفايكنغ الَطَناطِّ
 هل أنبأْتَك شواطئ "طريدون" كيف شقَّت سفن أجدادَك األْجالفِّ عبابها؟".  

 "أبحُث عن عراقي ساكن في الشارع الثالث الطويل، أرغُب بزيارته".   
 ازداد َعَرقي تصبُّبًا. ظمٌأ ُمملَّح بقشعريرة َجْعَلَك مالءة السرير. تقرفصُت.   
تأْرجَحت      الشبح صدام.  نبرة  تنزََّل من علياءِّ غيوٍم مبقَّعٍة برطوبةِّ  ارتفعت  بثقلِّ مخيف. َضباٌب  قدماه 

البحر. غيوٌم ترعى نجيلِّ الظالمِّ، تخنُق أيَّ خيٍط ُمْرتجى من شهوة الشمس. نثيٌث من ثلٍج خفيف تساقط، 
يبغي   وْعٍد  عن  غمغماٌت  فمه  زغبات  من  تتطاير  كتاتور،  دِّ من  مستغربًا  بدا  إذ  غوستاف،  ُنصب  أمام 

 رجاعه. است
 مددُت يدي على ُذباالت شمٍع ُإذيُب لسعة برٍد.    
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م حميِّّد، من صدام، خطوتين، رفع المظلة الشمسية يقي بها رأس سيده من ثلج غطَّى النياشين وجمَّد      تقدَّ
 شاربيه. 

َم، ثقياًل،  الجياد الستة التي تجر عربة الرئيس الذهبية، أصابها النصيب األكبر من نثيثِّ الثلج. ثلٌج تراك   
على سطح العربة. زفرت الجياُد زفيرًا مسموعًا من مناخيرها نْفثًا ُبخارًا دافئًا من روح رئتيها؛ نْفثًا بدا خافتًا  

 أول األمر، ومع اصطكاكِّ ُركبِّها، يرتفُع صهيلها كلما خبطت بحوافرها حجر أرض ساحة البئر.  
 "ماذا تفعل ُهنا؟"، سألْتني ساندرا.    
كتاتورًا جمياًل؟ انظري إلى ذاك الذي بالقرب من  تمثال الملك".     "أصادَف أن التقيتِّ دِّ
 "يبدو ُمدهشًا"، علَّقت ساندرا.   
. هل تتزوجيه؟".      " سأخُطبُه لكِّ
"هذا مكاني، يا حضرة ملك القراصنة"، أكَّد صدام طلبه من جديد، بعجرفة بدويَّة تتطايُر من اهتزازِّ سبابته    
 لضخمة الممسوحة األظَفر. ا

" ال فايكنغ لدينا اليوم، يا حضرة الرئيس"، ذاك الشاعر، الذي ذكَّرك بهم، يهذي. علَّق غوستاف على    
 طلب صدام، الشبح المتشنِّّج بكامل أعصاب قيافته.

 "إنكم ُتهينون أبنائي الذين لجأوا إليكم"، قال صدام لغوستاف الثاني.    
 على وجنتي غوستاف: صدمٌة عجٌب ارتسمت    
ـ نحُن نوفر لهم األمان هربًا من بطشك، يا سيادة الرئيس؟ ردَّ غوستاف محاواًل تقليَب جوهر اإلهانة،     

ٍب نَطقْتها حركات يده اليمنى، راسمًة في الفراغِّ الهواء نصَف دوائَِّر تتراَقُص  مستفهمًا بإشاراٍت استغراٍب وتعجُّ
ٍب من ُتهْ   مٍة ال منطق لمعناها.  على عالماتِّ َتعجُّ

 "الطعام قبَل األمان، هو مبدأنا في الحياة، يا حضرة ملك القراصنة"، قال صدام لغوستاف رداًّ على    
  . دِّ  استغرابه من موضع اإلهانة التي اتهم بها الملك المربوع القامة من أكل لحم الخنزير الُمقدَّ

، من جماعة اللحم الحالل؟ سألتني ساندرا، وهي  ـ ال تنسى السمورغوس، يا هرميتس. هل أنت، أيضاً    
 تبتعد مختفية بين أعمدة بناية البلدية.

الدسم. هل      لنا ولهم. هم معتادون على األكل  "السمورغوس"، فقط، وهذه إهانة  أبنائي  ُتْطعموَن  "إنكم 
مًا  جرَّبت الباقالء بالدهن؟ هل أكلَت المسموطة؟"، قال صدام، باسطًا أمام غوستاف توض يحًا غاضبًا، ُمَفخَّ

 من حركة كفه اليمنى دوَّرها على كرشه.   
خنسْت، قلياًل، جياد عربة صدام الذهبية بعد أن أحست بهياج وغضب سيد العربة الطويل القامة أسمرها.     

ماجت قلياًل. تحملت الجياد قسوة الثلج تفضياًل عن السياط التي ُيطعمها حين َغَضٍب يركبه دون سابق  
 نذار: إ

"ُحُصٌن َمنايِّك. حصٌن مركوبة، مخنوثة"، يصرخ  صدام بوجه جياده ساعة غضب، يتلذذ انتقامًا حين ال    
 يجد إنسانًا ُيعاقبه، فتكون الجياد حصته.  
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 عاد صدام ُيناكِّف غوستاف:    
صدام الملَِّك    "ماذا ُتطعِّمون جيادكم، يا حضرة الملك غوستاف؟ هل تطعمونهم السمورغوس أيضًا؟"، سألَ    

بًا من أثرِّ   ت بها حنجرتُه  فتقارعت حبالها تقاُرعًا رطِّ ميًّا معجونًا بضحكٍة َهريٍر غصَّ االسكندنافي، سؤااًل تهكُّ
 تبغِّ السيگار الكوبي المدمن عليه، هدايا ثمينٍة من صديقه الكوبي كاسترو.   

ّجَة ـ كبرياٌء فسرَّها الملُك إهانًة مبطَّنَة  ابتسم غوستاف الثاني ابتسامة المستعطف على كبرياء صدام الف   
 بخبٍث ُمندّسٍ  كابتسامة ثعلٍب أْهَوج، حفر ببراثنهِّ المسمومة طعنات الغْدر على قلبه. 

الفراغ      يُد غوستاف. ترنََّحت أرجوحته، ترنُّحًا خفيفًا، كقطعةِّ مطَّاٍط في  يُد صدام، فجاءًة، عن  انزلقْت 
. امتقَع وجهُه بصبغٍة سواٍد. استوى َغْدُرُه مدًى  الثلجي.. هاَج. فاَر ال دُم في شرايينه المعجونَة بغضٍب بدويٍّ

 ال رجعة فيه عند فهرنهايت اإلنفجار.  
 أمر صدام غوستاف الملك، يائسًا من انتظار الرد، متجاوزًا صيغة االحترام بين رئيٍس وَملِّك:       
ْين".  "أْنزِّل من مكانك، يا َملَِّك السمورغوس     ، لو أُطرَّك ُنصِّّ
زاَد صدام من تهديده لغوستاف الملك، بنبرةِّ عجرَفٍة، مترجمًا جملته األخيرة بإشارٍة من يده، كأنها تحمُل     

ٍع بِّحلقاٍت ذهٍب . ْمٍد ُمرصَّ  سيفًا استلها من غِّ
ه األيسر، ثا    َد تنهيدة استياء. استداَر بخدَّ نيًة، إلى حيُث يقع البناء  لم يتأرجح غوستاف عن مكانهِّ. تنهَّ

ه اليمنى إلى موضعِّ  التجاري "الفيمَّان"، غيَر آبٍه لنبرِّ الوعيد الذي نفثُه صدام ُزعافًا من أْنفاسه. أعاَد سبَّابة يدِّ
إشارتها السابقة، نحو النقطة األرض وحيُث ما ُتحيلُه السبابة إلى معنى الرؤيا: "هنا"، بعد تأرجحها قلياًل، 

 صدام الُمباغت.بسبب هجوم  
فضح نثيُث اإلنارة المنزلِّقِّ على الساحة مالمح العجرفة التي تثاقلت على وجه صدام، بعد الزَّْجرِّ المؤدَّبِّ     

 الذي القاه من غوستاف؛ مالمَِّح كأنها عالماُت َخْمٍش النكِّسارِّ تيٍس مهزوم ال ُيريد أن يعترف بنكبتهِّ.  
النعسان      ُمقترٍح ارتطَم في الوميضِّ  أُْغلَِّقت كسرها صدى صوٍت من  المماحكة التي بدت مساراتها قد 

الذائب على أعمدة المصابيح. ُمقترٌح تموَّجت َجَلبُتُه حال دورانه حول ُمربع الساحة، وُأْخرَسْت عنده ثواني  
أقصى الشرق، وملكِّ في أقصى اإلسكندناف  الصمت، جمَّدت مشاجب الحرب الكالمية الناشبٌة بين رئيٍس من  

 القطبي: 
ـ صدام، لخاطر النبي، َخايِّْب ْشَماَلْك. فاوْضُه، فاوض هذا الملك، فهو يفضل الدبلوماسية على كالم     

 ُمتعجرف.
 ـ هلو. ماذا تفعل ُهنا، يا هرميتس؟ باغتتني أليسيا، واقفة وراء ظهري.    
 . هيَّا، إنك ترتجف. ـ ال تلقِّ بااًل إليه، يا هرميتس   
 "لننتظر قلياًل"، أجبُت أليسيا.    
التفت "صدام" التفاتة المتفاجئ من هاتٍف نزل عليه كبْرٍق من وحي فراٍغ  يلفه ضباب الورطة التي وجد    

 نفسه فيها بال َمْخرٍج. صوٌت هاتفُه فَمزَّق شغاَف قلبه وَرْجَرج َطْبَلَتيِّّ ُأُذنْيه. 
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عن مصدٍر ال معلوم.  نصُف دقيقٍة وأنصاُف ثواٍن استغرقت التفاتات صدام من حيث انطلَق الهاتُف     
صوٌت تماوَج في الفراغ. تأوََّه تأوُّه الغارق في ورطته، بعد نفسينِّ ابتلعهما ُدخانًا من سيجاره الكوبي. أحسَّ 

 أنُه استنفد طاقته التي قعقعت لها بصيرتُه غضبًا، في هجومه الُمباغت بدايًة:  
، أو كزعيمين، إْن شئَت. ـ َحسنًا، يا سيادة ملك الرنَّة، وسليل شعب السامِّر. ف    ينِّ  لنتفاوض كنِّدَّ
 فاجأ صدام غوستاف بهذا التغيير الغريب قرأهُ تراُجعًا من رئيٍس يدُه والسيف.   
"هات مقترحاتك، وشروطك التي خبأتها لساعة حشرتك هذه، يا سيادة رئيس بالد ميزابوتاميا"، ردَّ غوستاف    

 المماحكة الكالمية الُملغَّمة بعنجهية رجل كَمْن يحمل سيف سيرفانتس. على ثرثرة  صدام المفاجئة غيَّرت دفَّة  
"هو شرٌط واحد، ال غير"، قال صدام لغوستاف. طرَح صدام شرطه على ملكِّ األسوجيين بطريقة الواثق     

 المتعجرفِّ قائاًل: 
بني ملكًا، ضيفًا، إلى جانبك، في مملكُتك هذه التي حقد عليها للا،      وجعلها أسيرة لرحمة الشمس.  "أن ُتنصِّّ

 مملكٌة مْثلَجًة ترتجُف فيها حتى خرزات الخصيتين". 
 "ال أفهم سبُب إصرارك هذا، أيها الحاكم ألجمل بلدان الشرق"، ردَّ غوستاف على لجاجة صدام.    
 يها: نقل صدام تهديداته بتعاقب ذكي قْصَد اإليقاع بالملك الغوتنبري، بأساليب النغولة المتمرِّس عل   
ة؟".     "إنك تظلم أبناء شعبي، يا سيادة الملك. أين يا ُترى ُيعلِّقون قَِّطَع نذورهم عند الشدَّ
 "ما الذي تقصدُه بالنذور، يا سيادة الرئيس؟".    
 "أْلَعَلْگ أْلعلگ"، أجابه صدام.   
  أبدى غوستاف امتعاضًا صامتًا، فاركًا شاربيه حيث ازداد األمر عليه التباسًا.    
ُمدمِّن      شعبي  ُحسينياتهم.  ستخنقكم  بهم.  مملكتك  سُأغرقك  منهم،  سُأكثِّر  غوستاف،  سيد  يا  "حسنًا، 

 ُحسينيات". 
 "ُحسْينيات؟! ماذا تعني هذه الكلمة، يا سيادة الرئيس؟".   
وس    الَتَشابِّيه،  شعائر  من  سترتعبون  وزناجيلها.  بِّقاماتها  بلْطميَّاتها،  بها،  ستختنقون  انتظر.  يتخيَّلونَك  ـ 

مِّْر"، سنورِّد لكم عقائد ُمعتَّقة، ُمْعتقلة لدينا. لم تنتهِّ الحرب. رد صدام على امتعاض   أصحابها أنَك أنَت "الشِّّ
 غوستاف العنيد. 
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جلَجَلت الساحة قهقهاٌت قوية خرجت من فم غوستاف. أْجَفلت األسدْينِّ المنتصبين على قاعدتين من ُرخام  
نهر غوتا. خلخَل زئيرُهما جسد الرئيس الغريب، كما رجَّفت ُسُرَج الجياد الستة التي تقود عربة  األَزل أمام  

 صدام. 
ْكتاتور بغداد، فراغًا لم ُتْستِّرُه حتى أناقتُه      فضحت قهقهات غوستاف، تلك، الفراَغ الالمعنى في عيني دِّ

 الصارخة. 
 صدام. َفْرَمَل، ببطٍء شديٍد، قهقهته.  ابتسم غوستاف، من جديد، دون أن يرد على مقترح     
 "ُمصادفة غريبة. ما شأنك وهذا الغريب؟"، سألتني أليسيا.    
 "هي الصدفة فقط"، أجبتها.   
 "اقفز. هيا نقفز، يا هرميتس".   
 "إنه ُيطالب بِّي. من أخبره بمحل إقامتي؟".       
عادت أرجوحة صدام فانزلقت بقوة إلى حيث يقف حميِّّْد. ارتطمت به فسقَط أرضًا على بالط الساحة     

 القْرميدي.  
 الناس يدوسون على ظلِّه من دون ردةِّ فعل على خطواتهم. إنهم يسيرون لكنهم ال يصطدمون بشيء.     
ْلساء خرجت من ُأُذنيِّّ صدام. ديداٌن بحدود  أْفَزَعني تراُقُص ديداٍن على أرض الساحة. ديداٌن صفراء ، مَ    

 خمسة سنتمترات طواًل برؤوٍس قنزعات تتمايل على أطرافها. 
ْرءًا للفضيحةِّ، فنهرُه صدام:     ترَك حميِّّد المظلة تسقط من يديه محاواًل جمع الديدان دِّ
ُق الملَك وشعبه، وُغَرباءُه ممَّن رَفسوا "اتركها، هذه الديدان، يا حميِّّْد. دعها تتكاثُر هنا فتغدو طاعونًا ُيقلِّ    

 نعمتي، لعنة للا عليهم. خليهم عايشين على السمورغوس". 
 غصَّ بضحكته المميَّزه: "هِّْع هِّْع هِّيييييْع".    
َلت، شيئًا فشيئًا، جهة بدلته البيضاء إلى لون داكن، رمادي،     ذاب ما تراكم من ثلج على جسد صدام. تحوَّ

 حتى تماهت، بشكل متماوج عجيب، مع الجهة السواء، جهة اللون على حقيقته. 
 لم أستغرب من ال جواٍب لسؤال أرَّقني لحظتها: ما الذي جاء بصدام إلى هنا؟    
أتساءل، أو َأْسأُل أحدًا ما. ربما أسأل نفسي، أو قد أسأل الهواَء، أو الشكوَك التي َتَتشمَُّم الحقيقة    كثيرًا ما   

ُم السؤال على بديهته. لكلِّّ سؤاٍل  ها، غيَر معنيٍّ بالجواب، في كل األحوال. ال جواَب ُيتْرجِّ من تحت إْبطِّ
ل يستنسُخ سؤاله على غير حجٍة. ولكلِّ جواٍب شقاُء  إجابٌة تحمُِّل مأزَق السؤال في مكنونهِّ. ال إجابَة لسؤا

 سؤاٍل في ذاتهِّ.
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 "لماذا أنت هنا، يا هرميتس؟ هل يعنيَك شأنُه؟"     
 ال جواَب، وبماذا ُأجيب أليسيا؟     
حتى بعد زمٍن يمضي بي، إلى مصادفاٍت بشٍر وصلوا إلى هنا يحلمون أن يعثروا على جواٍب لسؤاٍل     

 أبادرهم به:  
 "لماذا أتيتم إلى ُهنا؟".     
هل أعثُر على جواٍب  لسؤالي نْفسي: "لماذا أنا هنا؟". حتى وإن عثرُت على جواٍب، فسيكون عاريًا عن     

 قناعته. 
 قد ُيسأل من يسأَل سؤااًل، وال يسأل من ُيسأل: "لَِّم َيْسأل؟".   
 لماذا أسأل، ومن أسأل؟أنا أعرُف لَِّم ُيطاردنا، صدام، حتى حدود شقاَء منفانا، ف   
 ما المسافة بين َمْن َيْسأل، ومن ُيْسأل؟    
َلْعَنَتُه ُتالحُقنا. هل يخافنا؟ مِّْن حقي أن َأْسأل، مثاًل: كم ملحاحًا هذا الرئيس الذي يستغرب من أكل    

 :  الـسمورغوس، حين يعود ليسأل رفاقه باستهزاٍء فاضٍح، المقصود منُه إهاَنًة من خيالهِّ المريض 
"ماذا يأكل العراقيون في السويد؟"، فيجيبه رفاقه في القيادة وعلى رأسهم طارق حنَّا: "سمورغوس سيدي"،    

فيقهقه بُخبٍث ُمْمتزٍج بشماتة أحمٍق يتلذَُّذ بُكره من ال تطاولهم يداه: "قه قه قه". قهقهة قد ُتفلُِّت نطاقه العسكري 
لِّ تحت َكْرشه.  الُمتهدِّّ

رأ على وجوه السائرين في ساحة الملك غوستاف أيَّة ردود أفعاٍل غريبة. حمدُت الَقَدَر، أن  جفلُت. لم أق   
 الوقت شتاء، وإالَّ لفضحنا صدام. 
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التمثال،      حول  منتشرون  حيائهم  من  المتحررين  العشاق  جمهرة  حيث  الفصل صيفًا،  كان  لو  أفترُِّض 
ديَن  على مدرجات ُنُصبِّ غوستاف   ُب تلك الجمهرة من ذكوٍر وأناث ُممدَّ سُيرعبهم الطنَطل صدام، سُيرعِّ

 يحتسوَن بيرة "هينكن"، ويتمْزمزوَن قبالٍت معجونة بأنينِّ رغوة الجعة.  
 توقفت االرجوحة هادئة بسالسلها الحديد بعد زعيٍق خفيف. لم ترتطم االرجوحة بأحد من العابرين الساحة.    
 هشيٌم عظاٌم تطاير من انفالق رأس الغريب فجاءًة.    
َر ماؤها بارتفاٍع غريب تطايرت من على إفريز     نظرُت من وراء شباك غرفتي. غرباٌن سوٌد مثل نافورة ُحشِّ

 ميناء يوتبوري. أمطرت السماُء غربانًا ُكُثرًا، فسقطت في البحر. سواٌد من ريٍش غطى الماَء.  الشباك صوب 
 

 وليد هرمز  
ويد    روائي وشاعر عراقي مقيم في الس 

 * الفصل الثاني من روايتي: جروح غوتنبرغ الرقيقة                                                         
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 قصيرة جداً وقصص  أربُع أقداٍم وسطح

         
زاق4 اعرة العراقّية د. وفاء عبدالر   . األديبة والشَّ

 
 أربُع أقداٍم وسطح

 
 أولى:قدٌم 

قد النجوم فصاغ لها حّلتها، وددُت لو أنَّني قادرة  السماء صافية كل الصفاء، والجمال اإللهي تجّسد في عِّ
على ارتقاء السّلم، سـّلم خشبي صنعه صاحب الدار وتركه يتوسط الفراغ الكبير، بيت فارغ من أي أثاث أو  

يل سماء صافية قلت:ربَّما من خالل صفائها ما يقود الداخل إليه إلى نوعية ساكنيه أو عددهم. وأنا أتخ
سأرى العالم أكثر نباًل ، جاهدُت طوياًل كي تكون لي ذراع، ذراع واحدة أستند عليها أو ركبة أحركها ألصعد  
أول السّلم، أقلها خطوة ألعترف أمام ضعف نفسي أنَّني حاولت، كما وددُت أن تكون لي قدم ثانية، لكنَّها 

فالعناكب لها قدرتها على القفز، قد تتخطى درجات الّسلم وبقفزة واحدة تصل السطح، جاءت بشكل عنكبوت،  
 فصاحب الدار جعله بثالثين َدرجة.

 هل له حكمة في ذلك؟ ال أدري.
أنا "عنكب"؟ ولَم ال؟ سأتخيل أنِّّي هو وأبني شبكتي كي ال يعبره اآلخرون، وسأتغذى على دماء المتطفلين  

المسلك  المتسللين وأبصق   فأنا أعرف  تعرفوا قدراتي،  أنا، ولزوما عليكم أن  أنا عنكب، عنكب  عليهم.إذًا 
المؤدي إلى السطح، سأكون الئقًا لعنكب وأتسلق، هي حكمتي في التمرد على عقل الضمير أو ضمير 

يرى  العقل، سيـّان، سأنطلق، وبعقيدة راسخة أبني شبكتي، َمن سيجرؤ بعد ذلك؟ وابن َمن مِّن الناس ال  
 الملتوي مستقيما؟ 
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 قدٌم ثانية:
أهكذا يكون النباح؟، للنباح إيقاعات ممتنـّة، له ابتسامته، له طنينه. فعاًل يستحق االعتناء، رغم أنَّه ُينعش  
أفكاري حين يتعفن الهواء ويذكرني بهيئتي الكلبية إال أنَّني أحبه، فمنذ طفولتي وأنا أتقمصه، أهز ذيلي فرحًا  

 سيدي من بقايا عظام وليمته. بما يقدمه لي
روا تربية الموبوءة بالنباح.   لن تخيفني ليال حالكة، واألسياد تخيفهم رؤية األشباح، لهذا قرَّ

لسُت قدمًا مبتورة، بل أحترم البتر وأحب البرص لكون ذيله ينمو وإن بـُتِّر، كما أحبه وهو ال يأبه الشمئزاز  
 الرائي إليه. 

 القدم؟ بماذا تطمح هذه 
 أزعجُتها بنباحي وأزعجتني أفكارها. 

ال يخجلني ما أخفيه عنكِّ كي أنظر إليك إشفاقًا، فأنا في الدرجة الثالثين وأنت مجرد قدم يراودها حلمها 
 الملتهب لرؤية قمر السطح، ستبقى هذه الرغبة تنهش أحشاءك.

كوني صامتة، ال تنسي، ها.. كوني  ال، لن أسمح أيتها العفنة أن تعكري صفو بهجتي، إن رغبتِّ مرافقتي  
 صامتة، أقدس ما عندكِّ الجري، واللهاث. 

 تفهـّمي حكمة المرض.
 

 قدٌم ثالثة: 
ملعون َمن تقوده قدم خنزير. لكن لَم اللعنة؟ هل أحاول إرضاء من يجيد النوم على قفاه؟ كٌل حّر بقفاه، رغم  

ه األشياء، يدرك حكمة الطبيعة، فالحكمة تقول  متعة هذه الحرية إال أنه يتوسل اإلنسان بداخله أن يفسر ل
لكل مرؤوس رئيس ولكل عطر رائحة نتنة، وكما لكل دابة َمن يقتاَدها، فإنَّ لكل قدم خنزير طريقتها في 

 اقتياد المتوحشين. 
ليس من عادتي صعود السطح، بل أشير بإصبعي ينزل َمْن فيه، أجعل للحمير أجنحة وأطير عليها حيث  

السطح. إنََّك، بجٍد ثقيل على أكتافي، أنت المستعذب رقدتك، سأتكرم عليك وأجعلك وليمًة لمـَن   أقتادها الى
 تـُحزنه سعادتك. 

 
 قدٌم رابعة: 

أرسل نظراتي إليهم فيجرني إعراضي عن الصعود.قدم، قدم ترقص لنقراتها على األرض، كم سيرقصون  
 فوق؟ كيف؟ َمن سيطبـّل لمن؟ 

 ل الوضع كله حتى احتباس أنفاسهم بإمكاني معرفة لغته. أسمع ضجيج األقدام وأتخي
الحياة ويستشف   ُيطيل  تبحث عمـّن  أقدمها وأقول في سري:أنا قدم جسور  أكبر تعزية،  تعزية، يستحقون 

 أبديتها وهم يزدادون ارتقاء بقصرها. 
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ها أنت أمام أربع   يا صديقي السلـّم: لَم ال تهتدي بحكمة الشجر؟ صدقني، سيتركون طفيلياتهم تزحف عليك،
كـَم، اسحب ذراعك من أوحالهم واختر نفسَك، كن الرابعة وارجع حيث كنَت، الشجرة التي أسقيتـُها طفولتي،   حِّ
 إنِّّي أراني أغنى الناس بك،غنى الناس بك ضع يدك بيدي، كالنا سيتراشق الماء، لنا جادتنا ولهم السطح. 

اء دسمة، وصحوتُ أهذي بافتراضاتي عن وجود جادة وحيدة  أذهلني الحلُم، لعلـّـني هذيُت بعد وليمة عش
 للجميع. 

 كم هي مزعجة، جارتي العجوز ال تكف عن مشاجرة زوجها في منتصف الليل. 
 

 وفاء عبدالّرزاق 
 

  *** 
 

 ربَّما 
 

 ربَّما تتغيَّر األشياء.. قالها قبل دخوله المدرسة بيومين,, 
 وقالها قبل موته بساعة. 

 يتفوَّه بكلمة ربَّما خنقته أمُّه الحياة. حفيده قبل أن  
 

 طوفان 
 

 يمنح البحر ضياء روحه,, يمنحه البحر ساحال وضجيج النهار,,
 وفي الليل يمنحه العاصفة. 
 هكذا قالت حكمة الطوفان.

 سمع ذات مرة أن لون الضياء أزرق فسّلم نفسه للغرق .
 

 خارٌج عن القانون 
 

 لى الرحمة من انتهاك عذريتها. مستبعد عن القانون, البطل الخائف ع
 خارج عن القانون,, المفتاح الذي صدأ بيد األعور الذي يعتبر أن األبواب تصرخ خوفا منه. 

 مستبعدون عن القانون..
 المفاتيح واألبواب التي تنتظر زائرا يزيح الصدأ. 
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س وأكلت بقاياه  جمع هذا المستبعد كل ما لديه من ثياب في حقيبة صغيرة ورحل أسوة بالعشب الذي يب
 الحيوانات.

 في صباح اليوم الثاني من رحيله سمع في نشرة األخبار: 
 الشياطين تهرب دائما في الصفحة األولى من الكتابة عن الغفران.      -

 إنهم يغادرون بنصف الحلم ونصف المبدأ الذي ُجز شعر رأسه .
 

 هر الميت النَّ 
 

انحنى الغصن ليلتقط حبة ثمر وقعت أرضا كي ال تجرفها  سقط الطائر الذي عشش على شجرة وارفة عندما  
 الريح.

 الريح طفلة لعبت بكرة الثمر ورمتها في النهر. 
النهر الذي يبارك الشظايا بأجساد القتلى ويشرب أهازيج اآللهة,, لعب كطفل بالموجات الحمر التي التهمت 

 الجثث.
 أن الشوك قابل للشفاعة, وارتداء العمة.  لم يبق في المدينة غير أكف الصبار التي ما زالت تعتقد 

 
 نبٌض متسارع

 
 وضع في يد حاضره بعضا من ماضيه وتوجه إلى دار المستقبل كي يكون ضيفا على جدرانها.. 

عالمه مليء بالصور,, تصفح ألبومها , شرب ثمالة الصورة األخيرة,وضع وردة بيضاء في قدح ماء قريب  
 استرجاع ذكرى ماض مرت عليه أعوام.. تلك الفتاة التي دفنتها األنقاض. منه,احتسى نبيذ وجهها بعد 

 بعد ساعتين تحول لون الوردة إلى األحمر.
 كلما شم الوردة َشعر بانتفاخ في بطنه, حتى بات يخاف ساعة مخاض مفاجئة. 

 استعذب غموض وضعه, ونبضاته المتسارعة في اكتشاف ذاته.
ين َمن يلضم خرز البحر ليسبِّح فيها باسم يوم جديد, واحتوى سؤاال نظر إلى حاضره المتشبث بماضيه بع 

 راوده كثيرًا: 
 كيف لي أن أصنع يومًا ليس فيه قطرة دم ؟  -

  *** 
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 تجّليات الباب
 

 أبواب
 

 تتحرُك في المدينة ، أبواٌب كمثل ِّ السرابِّ 
 

 باُب الدخول
 

 أدخُل غابته 
 أسري كالرمح

 أشارُكني نصَف غطاء 
 ألسَوُد خريطة.والرعُد ا

 
 باٌب مغزل 

 
 يا رحيَل الهند العاري 

 أم يشعلك الليُل لفافة تبغ ؟  أتجلُس القرفصاَء وحيداً 
 أيها المحترُق بجرعةِّ ماء 
 إني رنيُن مملكة جارية . 
 غريبةٌ  في ثقوبِّ الثلج ِّ 

 ليس لي أّم ٌ 
 والمكاُن انقطع  تنبثُق منها رائحةُ  السنوات 

 السكون. كخيٍط بمغزل ِّ 
 

  باٌب للظمأ
 

جثةُ  غيم   على تمّنعي الساخن ِّ
 تفصُل بين األرض وبيني 

 سامحني أيها الظمأحيث أغريَك بالسعالِّ الخافت ِّ 
 الطفولةَ على قفاك.  واعتقُ 
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 كتابةٌ  ترقُص بباب 
 

 ال تنْم على ورقي 
 رملةٌ  تركض بخوف ِّ الصحراء

 له خيانة  فاضحة  الطلعُ 
 ع ِّ واللذةُ  المضيئةُ  بالجو 

 تبادُل األوطاَن بالرقص.
 

 زهرةٌ  تطرق بابا ً 
 

 يا زهرتي المندلعة عارية 
 َمن يعطيني أكثر منك ِّ دماً ؟

 لورقٍ  نائمٍ  في الريح .. 
 أنتهُب الليَل الرصاصة . 

 
 ال يهجع  بابللجمار ِّ 

 
 تثاؤبا ً  يمّدون الشفةَ  السفلى  مازالوا
 لها رغبةٌ  تثير األحضانَ  وأّمي

 ال يهجع. لجّمار ٍ  أراجيحَ  الضفيرة ِّ وتهزُّ 
 

 معطٌف يرفعُ  ياقَة باب 
 

 على عّكاز ِّ غضنٍ  مكسور 
 أبلغُ جنتي 

 أنَّ في الرحم ِّ مجنونا ً  أطمئن البحرَ 
 كتب جملةً  فارغةً وصاَح ...

 ذليلةُ  األضالع ِّ  أّمي في مأوها الفضيّ 
 والبرُد معطفٌ يرفع ياقته 

 ويدمغُ  بوثيقتِّها األرصفة . 
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 ا ٌب للصفيرب
 

 ثالثون كفناً  بروحي 
 تسقطُ  أياُمها في يدي 

 فأختلُس عشقي 
 محدودية الشهّية 
 كما يتراكمُ  الثلج 

 بقدحٍ  لمجهولٍ  سكران ...
 ........ 

 ال أسمُع سوى الصفيَر على ظهري .
 

 باٌب متعّرج الصبر 
 

على امتداد الكون   أزراُر الماء ِّ
 وال تنفتقُ  ثم تبكي كجنين ِّ بغي ٍ   تبكي وتضحكُ 

 خرجتُ  ملساَء الجلدِّ ، دخلُت ثوَب اللغة
 السماُء تشير لبطني 

 واجمعي الندى  ٌخذي طفلك ِّ األربعيني
 فجمعتَك قطرةً  قطرة 

 صعدتُ  إليكَ ، تراجفتُ  بمراهقة ِّ الهواء
 أخفُض بصَر الرعد ِّ وألتوي 

 الشوارعُ  بربرّية الحزن ِّ 
 تخنُق حتى أزراَر القميص .

 
 باٌب سرير 

 
 غيَر سرير الريح المشبوه م أجدْ ل

 يتضوَّر جوعا ً  وعطاؤكَ 
 التماثيُل تخطو بالداً والزحامُ  فم ٌ 

 خارجٌ  من غليون.  
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 بابٌ  للحصاد 
 

 يا عنقي المذبوح 
 تستطيُب النومَ  على القفا   هذه الراغيثُ 

 ونتصاعدْ  فلنغرِّد لشاقٍ  مجهولين
 فماً  يلتقطُ  المطر. 

 
 باٌب النتباه النهر 

 
 كاعبةَ  الياقوت استغيثُ  بأنوثتي

ُرني   أبحُث عن توأمٍ  يسوِّ
 ال أحسُن الشكَّ 

 على ركبتّي حطبا ً   أني أكسُر األفقَ  أيقن
 هذا الكمالُ   لتّنورٍ  يتماهي بي

 يتدبَُّر كْرماً  لغوايتي 
في الجمرة ِّ الثائرة   ما كنُت إالّ  لمسةَ  التلّهف ِّ

 ر أفقك َ فتدبَّ  لم يبقَ  غيُر نزوةٍ  واحدة ٍ 
 أحرُِّض المطرَ ، تأهبُت بخواطر الفصول

 لي احتدامُ  النزق ِّ وهبوٌب عصّي. 
  

 باُب حلم الملح 
 

 لَّ طُ  على رابيةٍ  للبياض ِّ 
 حتى الملحُ  أعنَّةٌ  أرملة. فالحلمُ اغتياٌل آخر

 ءِّ صبيةُ  الما  رجوتَك أن تطلَّ 
 نسى صالةَ الدمع،  نسى أشكالها النهرُ 

 مقنَّعاً . وهاجساً  
 لو تطلع خلسةً دون األمنيات  بذمتَك أيها النهرُ 

 لفّرقتكَ  لكل ِّ مهرة ٍ 
 علمتنا الشرائع َ ، هي األنوثةُ  البعيدة ُ 
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 صوتها الشاهُق فتوى 
 تشرق روحُ  الحجر. وعلى رجعهِّ 

 أشعُل فيك التذّكر على رابيةٍ  عجلى
 واكشطُ  جلَد الخساراتِّ عن جسدي.  

 دونك سأخرُج أثقالي 
 إن لم تثْب ، ال تقل مالها

 فاتحةً  ال تضيق 
 حتى يستغيَث السكون.  تكبِّّر أو
  

 باُب البحر
 

 وكُل شجرةٍ  قولٌ  من أين يجيء الصمتُ 
 والناُر إشاراُت الدمع ؟

 وهذا البحُر ينسكُب في الثلج  من أين يجيء
 التفكير؟ وينوُح شراعُ  

 والمخرُج فوق الماء الوهمي  هل نحن مسرحٌ  وازنه الليلُ 
 ُيبالغ له بالتصفيق ؟ 

 كالجمهور إلُه الروح يصفُِّق مرتعشا ً 
 والدُم مصلوب بالدم الصمتُ  ءمن أين يجي

 للجرح الشاخبِّ بالصلب ؟  والجروح وشى بالجرح
 عذابٌ عكر المعنى ، ما زلنا في المسرح يا سادة

  االعضاء والمخرج ُأميُّ 
 حضناً وحشيا ً   فَمن يكتب للمسرح

 ثوُبها رفيُق الريح  يأتي كصبيةٍ  أو
 جمهوراً  للمسرح؟   وتقدمه تستوقفه جنياُت الغاباتِّ 
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 باٌب كأنه ُيشبهك 
 

 ثالُث شجراٍت تؤدي إليكَ  قل له
 أتطامن بالذي يشتهيكَ 
 واهتزُّ  أهديَك النبذَ  المفاجئَ 

 ولو عن بعٍد فسحَة بحر 
حتى أالمَسك.  أخترُق قميَص الرياض ِّ

 الذي خّبأتُه باألوراق ِّ  قل له
د   لم يجد رئة ً   كالشراع الذي تمدَّ

 من يومين على قامتي 
 في غوايةِّ البحر  ولم يجد لي اثرا ً 

 في المياه التهّجي  قل له
 أيها اإلله الجميل 

 تلفُّ الضلوع َ  أمُّ  قطرةُ  السحابة
 وعيٌن ال تضيق. 

 
 باٌب بذرة

 
 دفُع األرض نحو األعلى أ

 وأترُكني كثيفة ً 
 أبزُل النهر فوق سمائِّه 

 أدرُكني
 وهذا الذي ال يفارقُ  أرفع األرض مرايا
 مشرَّد الطفولة ِّ  يمّررني على نفسه

 ُيثير أهواَءه 
 يمرُّ على مفاصلي 
 يرفع األرض نحوي 

 ويترك مسافةً  لطائر ٍ 
 بذرةً  بزندي.  ينقرُ 
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 باٌب في المرآة 
 

 قارورةُ  المرآة ِّ شهقْت ..
 لماذا كُل ليلةٍ  أنحني 

 لطعمَك األول ؟
 استدارْت  ثم

 راسمةً  شريانكَ 
 في مطري.

 
 باُب ورقة اإلكتشاف  
 

 الهواُء المتعالُق بثيابي 
 يكتشُف شيئا ً 

 أنوثةُ  ضحكةٍ أغرته  ربما ..
 من زنزانة ِّ القلب  وهي تحاول الخروج

 تكتشفهُ  أنت.لم   ثمة بياٌض  أو ..
 

 باُب المكان
 

 أستجمعُ  العذوبة َ 
 ليأخذ الوقُت شكلكَ 

 فاألرُض عيناكَ 
 وأن هّلتا بالبكاء 

 كلما غنيتُ 
 ال يمرُّ عابُر سواك. 
 في ثنايا الخواصر ِّ 

 عالُمَك الذي أوصلني إليكَ 
 التي أيقنْت  واالرُض 

 إنها البالُد الوحيدة.
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 باٌب ال يدخل محرقة 
 

 سأبقى عذراء 
 أجهُل متى يجيء نبّي. 
 باسمك يا رفيَق وجهي 

 أسكُن الكلمةَ 
 لغةً  تفّرقها الرياح 
 وفي أبعاد الطلق ِّ 

 تقرأ الضحى 
 فأنَت قِّبلةُ  شمس ٍ 
 ال تدخُل محرقة.

 
 باُب ورقة المواءمة 

 
 الطريُق عقيقيٌّ 
 يفضُّ األبعادَ 

 لنلتقي 
 وكماءٍ ال يعرف ماَءه ُ 
 يستيقظ فينا نهُر لقاء. 

 الضدِّ شموُخ 
 يخاُف اعترافا ً 
 وعينَك ما زالت 

 بين عيني وعيني 
 ماذا سيكون 

 لو قسمنا النهاَر نصفين 
 لي النارُ 

 ولك الثأّله.
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 شمٌس وجزيرةٌ  وباب
 

 كُل القلوبِّ اكتفت 
 بانهماركَ 

 حتى تكاد أن تقوَل الثواني 
 أنا هو.

 قلقي الدائم  يا
 أعرِّقَك في صدر األسرار

 فأراني 
 الرملي.. أتأرجُح في ظمأي
 ُشدَّ على ابتكاري 

 أيها المشتهى 
 ْر هنا مُ 

 حيُث احتراقنا السّري.
 

 باُب حليب الوسادة
 

 قلَت لي
 ها هو الدربُ 

 قلتُ 
 يدي تكتبَك. 

 قلَت 
 شاخت الزهرة ُ 

 تبني معي حفنة ً 
 لشبابِّ غابة 

 قلتُ 
 هو الكوُن يلبس أجفاني.

 كنَت وعيا ً 
 وبكلِّ تكوينَك المائي 

 القراءة. تجهُل 
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 باُب اللقاء 
 

 وجرينا كمهربين  كانت نفسي تتبع بعَضها
 انطلق قلبَك في الرحيل، كلما وصلُت إليك

 مازلُت أتكوكُب فيكَ 
 يا سماَء نفسي المعّطرة بالخبز

 تردفُه الشمس.  كُل انهيارٍ  ثلجي
 

 إتساُع باب
 

 حين تغالطني األقاصي 
 ها هي صورتَك في يدي أتسعُ ..

 خلق. في ساعةِّ  وأنا
 

 باُب ماءٍ  عاشق ٍ 
 

 أتراها لو كبرْت األشياءُ  َبعدكَ 
 تنعُم بالرضا ؟ 

 أحاول أن أغفومثل ماءٍ  عاشق ٍ 
 ينحني للشجر. 

 كأن الذي أخشاه بدأ
 زْد سعة ً 

 فهذه األكفاُن ال تسعني.  إجدلْ  خيطكَ 
 تجلُب صورتك َ   ما أجهَل الرياُح التي

 صورةَ  الفصول ؟  األزلأني أهديتها منذ  َأَو ليسْت تدري 
 

 وفاء عبدالّرزاق 
 أديبة وشاعرة من العراق مقيمة في لندن 
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 الّظل وقصص أخرى 

         
وائي المصري سمير الفيل 5  . القاص والرِّ

 
 ــلالظّ 
 

كل شيء في الدنيا له ظل . وللظل تحوالت ال تخطئ العين رؤيتها . الظل مالزم لألجساد ، المباني      
 ، األشجار ، الحيوانات األليفة والنافرة . .

ال بد من وجود شمس كي يتكون الظل ، ربما قال قائل : إن التيار الكهربائي حين يسري في أسالك      
المصابيح يتولد الضوء ، ويوجد الظل . هذا ما نعرفه ، لكننا نتحدث عن الظل األصلي ، الطبيعي ، الذي 

 يتولد من النور الرباني ، سواء مع بزوغ شمس ، أو إطاللة قمر .
كل هذه األشياء يعرفها عساكر األساس ،وهم ينزوون في األركان ، تحت ظالل الجدران البعيدة للكانتين      

، أو ظالل الخيام حيث يمتنع بتاتًا على األفراد دخول حرم الخيام إال في أوقات الراحة ، أما فترة الطوابير  
ستحيل الدخول إال للمرضى ومن يحملون ”  الممتدة من السادسة صباحًا ، وحتى الثانية ظهرًا ، فمن الم

نادر  الخدمة والطوابير ” ، وهو أمر  بالقلم األحمر ” معافاة من  أرانيك ” عيادة ، وفيها عبارة صريحة 
 الحدوث . 

يتم مطاردتهم ، وأسرهم بكل معنى الكلمة ، حيث يؤخذون إلى المطبخ الميري لتقشير       فحتى هؤالء 
وعصر الطماطم ، وحمل ” األروانات ” العمالقة ، وهي مسائل مهلكة للبدن    البطاطس ، وتقطيع البصل ،

 واألعصاب . 
الظل هو غاية كل مجند ، خاصة في أشهر الصيف العنيدة ، بالتحديد يونيو ، ويوليو ، وأغسطس .     

  وهو الثالثي الذي يكرهه كل عسكري من قلبه . فالشمس في صحراء المعادي تهبط لتالمس بشظاياها 
بين الثانية والنصف     –رؤوس األفراد . وحتى الكالب في عز الصهد تختفي وال تظهر إال في وقت معلوم

حيث يقترب موعد توزيع التعيين . فتظفر بقطع عظام ، وبقايا جراية ، وقليل من اليمك ،    –والثالثة ظهراً 
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ازل عن جزء من نصيبه ، وقوته  إن كانت هناك وشائج صداقة قوية بينها وبين فرد في عقله خلل، بحيث يتن 
الضروري لكلب ضال ، في الغالب أجرب ، هزيل ، ضامر الجرم ، وهذا ما كان من األمر العسكري ” 

 توفيق أبو شعرة ” . 
الظل يخشى افتضاح أمره ، ففي الثانية عشر تمامًا يقصر ويتالشى فال تعثر على أثر له ، قبل أن      

 ائد ، والضباط . يعود ، فيمتد باتجاه ثكنات الق
هؤالء ال يشغلهم الظل في شيء ، فلديهم أسالك ممدودة ، تتصل بمراوح بعضها معلق في األسقف ،      

 وبعضها على حامل . 
وأنت إن أحببت أن تجد ظاًل مناسبًا فعليك بالدفع ، حيث يسمح لك عسكري الكانتين أن تجلس إلى      

أو سيجارتين ، وفي أوقات القحط الرهيب يكتفي بنفسين ودعوة  جوار الجدار الخشبي السميك مقابل سيجارة  
 مفادها العودة سالمًا غانمًا ألهلك .

وفي الظل إغواء للجسد بالراحة ، وتخليص للروح المتعبة من أوجاعها ، ونحن هنا نتحدث عن شمس     
 لمؤهالت على السواء . الصيف تحديدًا ، وهو الموعد المناسب دائمًا لتجنيد دفعات جديدة من العادة وا

يكون مقدار أصالتك ومتانة صداقتك ألي زميل ، وحين       الظل يخصك  تنازلك عن جزء من  وبقدر 
اكتشفنا بعد أسبوع كامل من البحث المضني عن ظل شجرة كافور وحيدة هائلة تقع في الركن األيسر لمطبخ  

 ى البوح بسرنا الدفين .المعسكر ، رحنا نتسلل إليها ونحتلها ، دون أن نجسر لحظة عل
نتعلل بالذهاب إلى “األدبخانة” أو   –نحن المكتشفين لظل الكافورة الوارف ، البهيج    –فإذا سألنا زميل      

” السرية الصحية ” ولذلك بقي السر فترة طويلة حتى تم اكتشافه من الجميع ، وحدثت الجلبة أثر االزدحام 
 ريض ” ممنوع الجلوس ” .، وعلق القائد الفتة عليها بخط أسود ع

الظل قرين الهدوء ، هو في األصل نقيض النور ، لكنه ال يدحضه ، أنه يشاركه المكان ، وال يسعى      
الكر والفر ، إلى أن يدخل الليل فيختفي هذا وذاك : الظل    –عبر الزمان القصير  –إلزاحته ، يتداوالن  

 والنور .
نا جميعًا ، إذ أن العسكري صبري األرناؤطي تخابث أثناء توزيع  واليوم حدث في الطابور ما عكر صفو     

تعيين الفصيلة الثالثة ، وأخفى في كيس من البالستيك قطعتين من اللحم ، ولما تم التوزيع على األروانات  
الفردية ، اكتشفنا العجز ، وراح صبري يقسم أن العجز على مستوى المعسكر كله . بينما هو يوالي قسمه 

ظ ، برز طرف الكيس من عبه ، فامتدت يد مالك حنا الغليظة إلى صدر العسكري ، وسحب الكيس  المغل
، وبكى صبري ، رضخ ألي جزاء نوقعه عليه إال أن نبلغ األومباشى عويضة ، أو الصول عبد الخالق ،  

 فقد كان يخشاهما كثيرًا .
 قال مالك بغضب : هل ترضى بحكمي ؟     
 نه غريق قد تعلق بقشة : أرضى . .رد على الفور ، وكأ    
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 فاقترب منه مالك ودعك أذنيه حتى احمرتا ، وكاد الدم ينبثق منهما .     
 قال لنا في خشونة نعرفها : غذاء هذا العسكري اليوم جراية حاف .    
ن ينساه  وافقناه ، لكنه أضاف في خبث ، وقد وقع صبري في يد من ال يرحم : بعد الغذاء سألقنه درسًا ل    

. 
أي الباذنجان الرومي    –جلسنا في دائرة صغيرة ، نهجم بشهية على طعام الغذاء ، كان الطبخة السوداء      

وقطعة صغيرة من اللحم بعد أن حرمنا العسكري صبري من نصيبه . وقد أحس بالذنب ، فأقعى يقرقض    –
د تغاضينا عن خطأه ، ومد سراج يده  طرف الرغيف بأسنانه ولم يهن علينا أن نتركه على هذه الحال ، فق

 بقطعة لحم ، وحفنة يمك . 
بعد أن انتهينا ، مرت علينا قطة ، رأيناها تعدو في الساحة الخالية . هنا التفت مالك حنا إلى العسكري     

 صبري المغضوب عليه ، وأمره بإحضار ظل القطة ، وإال سيشي بفعلته . 
الهدف ، وراح يعدو مطاردًا ظل القطة ، وكلما مرقت من بين  وهنا انطلق صبري كطلقة رصاص نحو      

يديه ، أعاد المحاولة ، وكان يقبض على الظل المراوغ ، ويكاد ينشب أظافره في األرض قابضًا عليه دون  
 جدوى .

 ولما عاد إلينا خائبًا ، خالي الوفاض ، منكسرًا ، معترفًا بالذنب صرخ فيه مالك : أين ظل القطة ؟     
 عال صدر العسكري صبري وهبط ، كانت أنفاسه متقطعة : مقدرتش أمسك الظل . . يا أفندم .    

وكان باستمرار في    –خبطه مالك حنا في ود ، ووسع له إلى جواره ، وجعله يقسم على المصحف      
 أال يفعلها ثانية ، وقد أوفى الرجل بوعده طيلة فترة األساس . –جيب سترة سراج األيمن 

 
 ر الفيل سمي
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 حكايات السرير  
 

 كوب حليب  
 

لقد عادت الدلجة .دخلت ابنة معلمي فزّيــق الباب . تمددت على السرير ؛ فانحسر الفستان عن ساقيها .  
احتضنت الوسادة القطيفة. غطيتها بمالءة رقيقة وأغلقت زر النور. فيما أنا أهم باالنصراف جاءت أم زوجتي  

استريحي . ردت : علمت بمرضك،   . وجدتني أحدق في الظلمة خارج الغرفة قبل أن أغلق النافذة . قلت :
ولكن كيف حال ابنتي؟ قلت : بخير . هتفت : أين هي اآلن؟ رددت من فوري : في البيت. قالت : ذهبت  
إلى هنـــاك ، ولم أعثر لها على أثر. ماذا تراك فعلت بها ؟ بسطت كّفّي مستسلما : ال شيء . ابنتك في  

جتي كاظمة غيظها . قالت إن االزدحام في الطريق ال أمان . خرجت وهي تغمغم . بعد دقائق عادت زو 
يحتمل ، وإنها أوشكت أن تختنق من أنفاس الناس الكريهة. زادت : زحام موت. رويت لها ما حدث . قالت 
باستغراب : تعرف أن أمي ماتت . صرخت وأنا أراجع نفسي : مستحيل . لقد كانت واقفة في مكانك بالضبط  

 ها على الكليم الحائل ، ولم ينكسر .  . سقط كوب الحليب من يد 
 

 شباك 
 

بقايا فول سوداني تركته تحت السرير . عندما كف عن   وجدت الشباك مفتوحا . دخل فأر يقرقض في 
قرقضته لمحتها. فأرة بنية الشعر تغمز له بطرف عينها . راحا يصدران أصواتا عجيبة . تداخلت في نفسي  

امضا يدور تحت األلواح . عرفت ذلك من الصمت التام الذي كانت : مالي ومال الفئران ؟ كان شيئا غ 
تقطعه أصوات أقرب للتزييق . أوشكت أن أميل بجسدي كي أسترق البصر . كنت أعرف أن هذا عيب ،  

 ولكن فضولي غلبني فرأيت ما ال يمكنني البوح به أبدا.  
 

 رصاصة  
 

 وريدي . دخلت الممرضة بحامل المحلول السكري . غرست اإلبرة في 
 بدأ المحلول ينقط : نقطة .. نقطة ..  
 دخل المحقق ، سألني : من قتلك ؟ 

 قلت ، وأنا أتلفت حولي : أنا في خير حال.  
 هزني بكل قوته : وهذه الرصاصة التي أخرجها الطبيب من قلبك. هل تكذبها ؟!  
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 إعوجاج 
 

قال مفتش التاريخ إن في عائلتكم ضلعا فاسدا، وإن كل عائلة يقظة البد لها من بتر هذا الضلع. خالل  
حديثه رحت أمد يدي بخفاء وأتحسس ضلعي . وجدته فعال في حالة اعوجاج مخيف . هجمت على مفتش  

عوبة خلصوه  التاريخ ورحت أحاول خلع ضلعه المستقيم ليكون لي : سوف أضع مكانه ضلعي األعوج . بص
 من هجمتي الوحشية. بقيت فترة أقارن بين الضلعين تحت طبقات اللحم وأنسجة األثواب القطنية . 

 
 الفاسق 

 
بيده أزاح كل الهدايا التي كانت مصفوفة على " الكومدينو" ، ثم ركل باقة زهور األوركيدا . سألني بنبرات  

 ي . وجاء وقت القصاص ؟ جافة وهو يحدق في مالمحي بقسوة : أبوك نام مع زوجت
 قلت وأنا في غاية العجب : لكنه مات من زمن فكيف تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ؟  

 لطمني بكذبته : أنت ثمرة الخطيئة. 
 

 حلواني  
 

جاء بصينية هريسة . كانت ما تزال ساخنة ورائحتها شهية تفتح النفس . وضعها بجوار علب األدوية .  
 " من يرد الدح ال يقل األح" !  قرصني في فخذي بمودة :

ثم ضحك ، وأقسم برأس جده أن الهريسة بالبندق التركي ، والبد أن يؤكـّـلها لي بنفسه. كانت لذيذة ودسمة   
 أما حبات السمسم وقطع البندق فتقرقش تحت أضراسي . 

: ابنة أختي التي  بعد أن انتهى أخبرني بصوت يشبه مديته الثلمة التي راح يقربها من عنقي رويدا رويدا
أغويتها قد دلتني على مكانك. صعقت عندما علمت أنه قد دس لي السم في الهريسة ، وأن المدية التي راح 

 يلوح لي بها لم يكن بحاجة إليها غير انبجاس قليل من الدم قبل أن أصعد. 
 

 في خفاء  
 

وا البلدة إلى بالد تنشر الديمقراطية  قدري أن أنام هذه النومة . ال أحد يرعاني . زوجتي فرت وأوالدي غادر 
برصاص البنادق . لو أن أمي حية لوهبت عمرها لي ، ولفعلت المستحيل كي يفرح قلبي المكلوم. قبل أن  
يأخذني الشرود وجدت امرأة تتخفى في عباءة سوداء كالليل . كانت تتخبط في خيوط الظلمة بعد أن ُكسرت 

م . خطفني النعاس بخدر لذيذ . خدل جسمي فنمت . كانوا قد  فوانيس الردهة . ظلت تسأل عني باالس
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دلوها على عنبري ، ولما وضعت يدها على جبيني وقاست حرارتي هزت رأسها باطمئنان : إنه بخير ، وال  
 يخشى عليه .حين يصحو ال تخبروه أن أمه كانت هنا!  

 
 ريشة  

 
افذة . أشرت له أن يأتي حيث أنا ممدد في أخذ حسوة بمنقاره المدبب الدقيق. جاء وهبط على عارضة الن

سريري. لم يطعني. مرت سحابة ثقيلة أظلمت الدنيا على أثرها. في غاللة الرماد وقف على حافة السرير .  
كيف عرف أنني لما كنت في الحديقة قبل شهرين وجدت األطفال األشقياء يصعدون الشجرة ، ويخمشون  

 بأظفارهم العصفورة األم ؟ 
ه بأنني كنت السبب في أن يكفوا عن عربدتهم حين خلصتها من شرورهم وتحسست البيض بباطن  هل أخبرت

 كفي ،واطمأننت عليه قبل أن أهبط ؟ حين اكتمل مرور السحابة رف ، وطار بعيدا . 
 ترك على الوسادة ريشة جد صغيرة . كانت تضيء في الليل ، ولم يكن يراها أحد غيري. 

 
 شفاف 

 
جاء قاطع الزجاج ، وأخذ مقاييس النافذة عرضا وطوال . صوب نظرة عدائية لكل من في الغرفة. الحظت 
أنه يتجاهلني حتى أنه لم يلتفت إلّى أدنى التفاتة بل صوب نظرة للجدار خلفي حيث اللوحة التي رسمتها 

 لزهرة برية تنتحب في غموضها البنفسجي قبل مرضي . 
يب لوح الزجاج بادرني قائال : المرة السابقة لم تكن هنا. وكان في اللوحة زهرة  حين جاء بعد يومين لترك

 بنفسجية شاحبة . ترى من قطفها ؟  
 

 كوب شاي 
 

أزحت كوب الحليب بعيدا ، وأصابع البقسماط. في تلك اللحظة كنت أفكر في كوب شاي من نوع الخرز  
الذي أحب أن أقلبه مع حبات السكر . الخرز المدور الدقيق في نعومته الالفتة . طرقْت الباب ودخلت . 

. كانت تشبه تماما  رأيت بيدها الكوب الذي تصورته . قالت أنها قادمة توا من حقول الشاي في سيالن  
الفتاة ذات الساري الفستقي بضفيرتها العريضة ، والتي رأيتها آخر مرة ـ قبل مرضي ـ على الغالف فاقع 
الصفرة فيما أنا أمر بشارع النقراشي . كنت أود أن أبتاع باكوين، ولم يكن معي أية نقود. كنسمة آتية من  

النافذة بألقها األمشيري النفاذ ، وفيما هي تغادر  المحيط الهندي جاءت . وضعت كوب الشاي على حافة  
 اتسعت ضحكتها : لقد سمعتك ! 
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 تراث 
 

للجريدة ثالث وظائف مختلفة. أن تقرأ ما بها من حقائق مغلوطة ، أو أن تقشر عليها سمك البلطي وجبة 
ة وفرت. على الدمايطة اليومية ، أو أن تغطي بها جثة الشخص الذي ضربته سيارة حكومية بأرقام مطموس

سريري وجدت لها فائدتين إضافيتين : إخفاء وجهي الممتعض بزواري الثرثارين ، وأخيرا أن توضع بين  
 ورقتين منها حشرة البق ، وتدهس بالضغط المتوالي باإلصبعين .  

  حشرة لعينة فرت من بين الورقتين المضغوطتين . بدمها األسود الثقيل صبغت الحروف . كان أكثرها تضررا 
 تلك الحروف ذات النقاط التي تعب أبو األسود الدؤلي في وضعها قبل عدة قرون. 

 
 احتكاك  

 
احتك ابن عمي بالحارس، وهو قادم بعمود الطعام المصنوع من األلمونيوم. منعه من الدخول ، وحدث أن  

بعد أخذ ورد    هرول كي يغلق النافذة المطلة على الردهة ، كما أوصد األبواب لحرصه على راحة المرضى!
 ، وشخط ونطر ، سمح بمرور نصف الشحنة ، وفيما كان منفردا بالوجبة دخلت قطعة عظم حلقه .  

لم يتمكن أحد من إخراجها . نقلوه على الفور إلى غرفة الطواريء . دخل ابن عمي بالعمود ، وألقى نظرة  
 حارس من آالمه الغير محتملة .  على الخارج حيث بدأت الجلبة تهدأ وتراكض األقدام يخفت كي ينقذوا ال

كان يؤكد لي بين عبارة وأخرى أنها لم تكن قطعة عظم بل مسمار بطول أربعة سنتيمترات ، ال يعرف كيف 
 اندس في الطعام رغم أن ال أحد فتح العمود غيره!  

 
 المـُـلة 

 
ين عارضتن خشبيتين  عصاني النوم ، فمددت يدي أتلمس األلواح الخشبية المصفوفة بالعرض ، والممتدة ب

قويتين. كانت مثل خطوط السرطان واالستواء والجدي التي تمر بقارة سوداء بلون الفحم . وجدتني أهبط  
بصعوبة فتالمس أمشاط قدمي برودة البالط. رحت أخلع األلواح ، وأحاول أن أمددها طوليا علني أغفو .  

ة على وجنتّي وجدت القارة تتقلص واأللواح  حين فشلت لم يكن هناك بد من البكاء، وقبل أن تنحدر دمع
 تنجح في االستواء على العارضتين الطوليتين ، وكان أن نمت أحلم بالعبيد يفرون من سجون تلك القارة.  
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  الزاحف
 

رأيته. وحدي رأيته . يزحف من الخرابة المجاورة لمبنى المستشفى ، ويتسلل نحو شق في الحائط المالصق  
الذي تم تسكيني فيه . أرتعدت لرؤياه ، وكنوع من رد الفعل غير المقصود وجدتني أصفق بكفي   15لعنبر  

مشقوق خارج فمه . كانت ، وأنا أدعو شخصا ال أعرفه كي يتتبعه : هس .. هس.. رأيته يدفع بلسانه ال
عيناه المدروتان تتحركان حركة دائرية مفزعة . هو الليل سكن له ، واإلبرة تشك ذراعي ، فيما أنا أسير  

عاما ، تزوجت وسافرت وأنجبت ، ولما مات زوجها بقيت أرملة   21سريري . و" همت " التي قبلتها منذ  
في صحيفة " األهرام " أما مثالية . قصصت الصورة    ،وربت بناتها وصبيانها على الفضيلة . وجدت صورتها

الورقية ، وضعتها في حافظتي ، وهائنذا اآلن وحيد ، أخشى أن يتسلل للغرفة ، فيلدغني : هس .. هس..  
أخاف الزواحف والجوارح ، واألنس والجن . أخاف نفسي األمارة بالسوء . أنصب الفخاخ للبنت " تحية " 

أظفر منها بلمسة أو ابتسامة ترطب هجير روحي : هس .. هس.. أراه اللحظة   اليتيمة ، طرية العود كي
ينساب على البالط البارد . يتحرك نحوي بانتظام عجيب مطلقا فحيحا كاد يشلني . البد أن أقرأ المعوذتين  
سبع مرات ، وأنتصب قائما ، مباعدا ما بين ساقي حتى ال يطولني سمه : هس .. هس .. كم هو الليل  

 يل وقاس . لماذا أخشى الثعبان وهو لم يلدغني من قبل ؟ لماذا أخشاه : هس .. هس.. طو 
 

 وقت  
 

كانت ثريا جارة لنا في بيت العائلة القديم . وجدتها في عنبر النساء تنتظر دورها في استئصال الكلى .  
نا أخبرها أن كل الحظت شحوب وجهها ، ومستني ارتعاشة يديها بدون مناسبة . صعد الدم إلى وجهها وأ

 شلة الصبيان بالعطفة قد أحبوها فقد كانت أجمل فتيات الحارة بشعرها الذهبي المقصوص في فتنة .  
مالت على أصيص زرع بجوار الممشى الضيق . قالت وهي تهديني وردة : لكنك لم تقل لي وقتها هذا  

ا أشعر بقلبها يدق بعنف : الوقت لم  الكالم . أطرقت ، وهي تستجمع فرح الدنيا كله : معقول . سألتها وأن
 يتبدد كله سدى. 

 
 األسود  

 
. مات زوجها بعد ليلة    9ظلم الدنيا كله حط على كاهل هذه المرأة التي تعتلي سريرا محطما في العنبر رقم  

الدخلة بيومين ، وحين خلعت األسود من على جسدها الفائر بعد األربعين تزوجت للمرة الثانية . سافر 
العريس الجديد من ميناء سفاجة في عّبارة متهالكة . وسط البحر انشقت المركب وابتلعه الموج لكنهم    زوجها

أحضروه لها في صندوق . بين موتين تعيش ، وقد قررت هذه المرة أال تخلع األسود بتاتا. خالل شهري  
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ريب حظها مرة ثالثة فرفضت  عالجها تعرفت على " رزق " ميكانيكي السيارات بالشهابية .أراد أن يقنعها بتج
بكل حسم . طوحت رأسها بغضب ـ متحدية إياه ـ وهي تمسح دمعة فرت من مقلتيها : إن كان والبد تبقى  

 الدخلة باألسود. وقد حدث هذا بحذافيره ، والحظت أن الزوج لم يمسسه سوء ! 
 

 يوم المغادرة 
 

ي في الصعود والنزول. وبرودته القارصة  صعب علي أن أترك سريري رغم أن ارتفاعه العالي كان يؤلمن
تجعل القشعريرة تمسك جسدي فهو من الحديد الصديء المحايد. لكنني قبل ساعة واحدة من المغادرة شعرت  
به في غاية البؤس خاصة أنني كشفت عريه إذ نزعت مالءاتي المزركشة التي كنت أتباهى بها على أقراني  

، وحزينا ، وكنت قد تعودته ، وألممت بمزاياه وعيوبه . كانت تربيتتي  فبان قبحه . رأيته متقشفا ، بائسا  
عليه تعني أن وقتا مضنيا يمر بي ، وان الخاليا في سبيلها كي تصلح ما بها من أعطاب ، وعلّي الصبر  
واالحتمال وعليه التأني واالنتظار . جاء األهل فحملوا أغراضي ، وستـّـفوا كتبي في أكياس مذهبة الحواف 
عليها أحرف إنجليزية معتبرة ولم يلتفتوا لشيء في الغرفة حتى نبهتهم للوحة الزهرة البرية وكانوا ـ المجرمين 
ـ سيتركونها عن عمد. وحدي وجدتني ألتفت إليه ، وأسرع الخطو نحوه ، فأستلقي عليه للحظات . بنفس  

من الدفء الذي فشلت في الحصول  عريه وقبحه المثير للغيظ . شعرت في تلك الهنيهة أنه يمنحني شيئا  
عليه من أسرة أخرى غاية في الفخامة مرت بي ونمت على ألواحها لسنوات . دفء كان يمنحني إياه في  
الليالي الباردة بحساب دقيق . ملت أتحسس أعمدته دون أن أنبس بحرف فقد كان الجميع يرمقونني في  

 وجوم وقنوط مثيرين للغرابة. 
 

 سمير الفيل 
 *** 

 
 الرابط والمربوط 

 
على حافة الشرفة البعيدة وقف ديك ذهبي الريش يصيح: كوكو.. كوكو.. وتحت الشرفة مضى شاب نحو 
عمله فوصل " المغسلة " قبل موعد فتح الباب الحديدي الرئيسي بنصف ساعة. رأى أن يحتسي شايا في "  

السلسلة لكي تكون عودتي قبل    العازق" الذي كنت أجلس فيه بعد أن دفعت المعلوم ، وخرجت بعد فك
المرور بوقت كاف ؛ فأرقد على سريري كمريض مطيع ، ملتزما باللوائح والقوانين، والتعليمات الصارمة 
التي يمكنك أن تطرف عينها بربع جنيه أو نصفه. في هذا العازق عرفت بشرا كثيرين، وكرهت الفقر كراهية  

اس الحشيش الذي كان دخانه يمأل الجو فيضبب نشرات األخبار  التحريم ، ولم أستسغ كركرة " الجوزة" وأنف
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بلزماتها الموسيقية الصداحة. الشاب الذي يعمل في المغسلة اسمه رشدي، وقد تزوج بفتاة مصيبتها أنها  
منحته نفسها قبل الزفاف بأسبوعين في " بروفة" مستعجلة غيرت مجرى حياته تماما. فبعد ضرب الدفوف  

األوتار صعد إلى " عش الزوجية " فوجد أنه قد دفع دم قلبه مقابل شيء ناله بكل سهولة   ونفخ األبواق وهز
، وربما لهذا السبب ذاته شعر بأن ثمة خلل قد وقع وعليه إصالحه ، وهو ما أدى لمضاعفات خطيرة ، 

س بعض  منها مثال أنه لم يستطع بعد الزواج الرسمي أن يفعل شيئا سوى الندب في هدأة الليل ، واختال
البكاء بعيدا عن الصحبة. لكنه أصر على معالجة األمر بالذهاب للشيخ الجنيدي الذي وضع يديه على  
سر فشله. كان الشاب مربوطا ، ووضع " الربط " أعلى شجرة تين بنغالي في قرية بعيدة بمحافظة نائية هي  

والكمال للشيخ جنيدي الذي كان عليه  " الوادي الجديد " . أقترض رشدي مائتي جنيها، وسلم المبلغ بالتمام 
أن يتوصل للجني الذي رفض بدوره استالم أقل من خمسمائة جنيها ألن تكاليف السفر بعد غالء البنزين  
قد ارتفعت لما فوق الطاقة ، وبعد مفاوضات مضنية تدخل فيها بشر وجن طيبون تم تخفيض المبلغ إلى  

مكن منها وتمكنت منه ، وجاء الولد بعد عام كامل إذ ال تحسب  ثالثمائة وخمسين جنيها ، وعلى بركة للا ت 
مدة االنتكاسة وفك المعكوس. وقد حكى لي شاب المغسلة كل ذلك في الجلسة الوحيدة التي جالسته فيها  
داخل العازق ولعله فطن إلى أن من حاول إيذائه وربطه كانت الفتاة التي أكل معها ترمسا مملحا في رأس  

ها بفلوكة أمام اللسان ثم هجرها بال سبب سوى أنه ال يرضى بالزواج ببنت أمسك يدها وركب البر ، وفّسح
معها فلوكة في خلوة شرعية إذا اعتبرنا البحر محايدا وبال عيون أو آذان. ومن أجل أن ينتهي العكوس كان  

في خف من وبر الجمل  عليه أن يرتدي مالبسه الداخلية بالمقلوب ، وأن يدخل الحمام بظهره ، ويدس قدميه  
، وكان عليه أال يواقع زوجته إال في الظلمة الخرمس ، كما شرب لترين ماء ابتلت فيها آية الكرسي المكتوبة  
على رقعة ورق بمداد أخضر. والحمد هلل أنه قد أفلح في أن يثبت للعالم كله رجولته بعد أن تعرض لزلزلة  

ونظر في ساعته وقام مستعجال لدفع حسابه فقط والذهاب   تهد الجبال فما بالك الرجال. حكى لي كل ذلك
إلى مغسلة المستشفى التي ال ترحم ، وكان علّي أن أعود لسريري قبل موعد المرور الروتيني بدقائق .  
كانت رأسي مصدعة من حكاية الربط ، وهو ما دفعني ألن أنام فعال فور وصولي لسريري ، فيما اإلدارة 

العنابر للتأكد من راحة المرضى وتفقد أحوالهم في ظل حكومتنا الرشيدة التي بالرغم    بجاللة قدرها تمر على
من جهودها العظيمة في بناء المجتمع وتطويره لم تتمكن حتى اليوم من التغلب على مشكلة الربط وكافة 

 أنواع العكوسات األخرى!  
 

 سمير الفيل  
 قاص ورائي مصري 
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 وقصص أخرى ..  ي .. خطيئت إعالن زواج
 

         
 ي د. منى حلم . القاصة والكاتبة المصرية 6

 
 . إعالن زواج:1
 

 ن. ش: امرأة سافرة األشعار والوجه واألسرار.
 السـن: عمر البحار الحالمة بالمد.

 الديانة: اتساع السماء.. عـدالة توزيع الفرحة على البشر.. حكمة األشجار. 
ناء مأخذ الجد. الجنسية: كل أرض تمنح   األطفال اسم األم وتأخذ الغِّ

 المؤهالت: 
 أعلى شهادات التفلسف.. إجادة تامة لهمس القمر.. خبرة بأحوال الزهور.. شوق نهم لتحدى القدر.

 الهوايات:
 للذكور. التدبير العقلي والعزلة واالستغناء.. السباحة فى الماء وعلى الصفحة البيضاء.. مقاومة تحيز اللغة  

 الحالة االجتماعية: متزوجة من البحر والقلم والهدوء والصمت واأللم.
 العمل: استخراج الكنوز من مناجم الكلمات.

 ترغب في الزواج من رجل:
على فن.. عقله رحب كالسماء.. ليست لديه مقدسات إال عيشة الحرية.. يفعل العدل ال يتحدث عنه.. ال 

ل رقته  تكفي  البكاء..  من  مستعد  يخجل  الحلول..  بأنصاف  يرضى  ال  البشر..  وحماقات  تفاهات  تحمل 
للمشاركة في صـداقة الخطر.. يستمتع بالوحدة.. يحب الموت كما يحب الحياة.. ال تزيد سنه عن الحد 
الذي يسمح له بالتمييز بين فعل الخير لوجه للا وفعل الخير لدخول الجنة.. رشيق القوام.. هادئ الصوت 
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يعشق مع المرأة لذة الحوار.. يتحمل تناقضات برج الحمـل.. ال يستخدم مزيالت لرائحة العرق.. والحركات..  
 ورائحة الحنين.. ال يبوح بسره إال للخيل وعزف العود والكمان.. يجيد السباحة واإلنصات وطرح األسئلة. 

 شروط خاصة: العصمة في يد مواسم المطر.
أصلها من الريف.. يسحره صوت أسمهان.. ومن يؤمن أن الزواج  ُيفضل مْن يكون االبن الوحيد في أسرة  

 شر يمكن تجنبه. 
أرسلت "ن. ش" الخطاب إلى الجريدة، لكنهـا تنبهت إلى أن رجاًل بهذه الصفات.. ال يقرأ ما تنشره الجرائد  

 والمجالت في باب "إعالن زواج".
 
 ي . خطيئت 2
 

 مخطئة أم أني على صـواب؟ وجه العالم ملطخ بالدماء، فلم ُأبال هل أنا 
 أًيا كانت خطيئتي الليلة، فأين تذهب وسط خطايا العالم؟ 

يمكن أن تجد األعذار وهناك ألف وسيلة للتكفير عنها، بدًءا بتكرارها وانتهاًء    -في أسوأ األحوال  -خطيئتي 
لى بدء خطيئتي إال  باالنتحار، أما خطايا العالم فقد تجاوزت قدرات اآللهة على الفهم والغفران، لم يبق ع

 دقائق.
الشمس تودع النهار الفاضح لما تخفيه القلوب المغلقة والبيوت الموصدة وبرقة تداعب الليل ساتر الخطايا،  

 أرتب األشياء بشكل يالئم ممارسة الخطيئة. 
يأتيني صوت "النيل" صديقي: تمهلي.. ال تخطئي، ما لك يا "نيل" وما لي.. ألم تجد سوى خطيئتي لتقول  

 فيها كلمتك، وماذا عن خطايا العالم لَِّم تصمت بشأنها؟ دعني وخطيئتي.
 يأتي صوت أعشقه من العالم اآلخر في شجن يغني: 

 إن أتيت الروض يوًما ال تلمني 
 فعلى الشوك مشيتُ 

 إن جنيُت الورد عفًوا ال تلمني
 فمن العطر انتشيتُ 

 نعم ال تلمني  
 العشق وتركني دون اختبار ال تلمني يا َمْن علمني فنون 

 ال تلمني 
يا َمْن سخر من حديث األبراج وتحدى حركة الكواكب وعلوم الفلك وبلمسة واحدة أكد أن لقاءنا ذروة اشتياق  

 األقدار. 
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ذاكرتي، فما أهمية امرأة فاضلة    -حتى الثمالة   -نعم ال تلمني لو ذقت الليلة طعم الخطيئة، لو الليلة فقدت 
الفضيلة؟ ما فائدة امرأة تمشي على الصراط المستقيم في عالم ُمْعـَوج؟ وهل من الحكمة  في عالم ال يأمر ب

 أن أحتفظ بذاكرتي في عالم ال يتعظ من الماضي؟ 
ال تلمني بل بارك خطيئتي، فالليلة ينتهي عداء العالم، الليلة يحدث أخيًرا االنسجام بيني وبينه، الليلة سأتكلم  

 فهنيًئا لي. بلغته وسأرقص على إيقاعه..
نعم ال تلمني، حذار أن تفعل ولو فعلت فكن على يقين أنك قد تأخرت كعادتك وفات األوان، خمس دقائق  

 ويدق جرس خطيئتي. 
 كم وددت أن يداعب ضوء الشموع عينيك أنت.

 أربع دقائق ويدق جرس خطيئتي. 
 كم وددت أن تسكرني رائحة أنفاسك أنت. 

 ثالث دقائق ويدق جرس خطيئتي. 
 وددت أن أحلق في سمائك أنت. كم

 دقيقتان ويدق جرس خطيئتي.
 كم وددت أن أمطر على أرضك أنت.

 دقيقة ويدق جرس خطيئتي. 
 كم وددت أن أفك شفراتي على صدرك أنت.

 نصف دقيقة ويدق جرس خطيئتي. 
 كم وددت أن أغني بين شفتيك أنت.

 ربع دقيقة ويدق جرس خطيئتي. 
 المثلج  بين يديك أنت. كم وددت أن أرتشف الكأس 

 نعم أنت.. أنت وال أحد سواك.
 انتهى الوقت.. أين أنت؟ أين؟ أين؟ 

 دق جرس خطيئتي ..أظلمت الدنيا من حولي. 
 
 . فنجان من الغيب المحوج:3
 

 أعشق المجهول وأعشق البن المحوج، فكيف لي أن أقاوم امتزاجهما في فنجان قهوة يرتشف خيوط الغيب؟ 
البن المحـوج، فكيف لي أال أمتثل ألوامر عَرافة ذائعة الصيت في قلب موازين  أعشق   المجهـول وأعشق 

الكون وحقائق القلوب، اختارتني من دون كل نساء الجلسة لتكشف عني الحجاب وتطلقني فضيحة معلنة  
 األسرار؟ 
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 ة. نظرت العَرافة إلي من بعيد.. ارتعشت ذبذبات الهواء.. ارتبكت الرشفة األخير 
سألت العَرافة: مْن تكون تلك الصامتة الشاردة ذات الشعر مختلط األلوان المسافر في كل اتجاه؟ مْن تكون  
تلك المختبئة وراء الثوب األسود المرصع بآخر حكمة مرسلة إلى البشر؟ بإشارة واحدة واثقة من يدها اليمنى  

 المحاطة بأساورمن ذهب. 
ذهبت طوع إشارة يدها وكيف كان لي البقاء حيث أنا؟ وهي العَرافة طلبتني، كمْن أصابتها مس من السحر،  

ما استحضـرت غيًبا إال وجاءها راكًعا يتوسل أن تفتح أبوابه السرية وما لمست فنجاًنا إال واستسلمت شفراته  
 بين يديها المنقوشتين بالحناء.

 جلست بجانبها، أرسلت نظرة نفذت من أعماقي إلى فنجان قهوتي . 
، كل منهن  قالت:  ، كلهن يثرثرن بصخب يضحكن، يدخن إال أنتِّ كلهن طلبن أن أقرأ لهن الفنجان إال أنتِّ

 .  بصحبة أحد إال أنتِّ
؟  اقتربت أكثر وسألتني: من أنتِّ

 قلت: امرأة وحيدة تعشق المجهول والبن المحوج. 
 قالت: وتعشق اللون األسود.

 ترد ابتسامتي: نعم.
 من وأنا أبحث عنك. أصبحت نظرتها أكثر عمًقا: منذ ز 

 تسألها دهشتي دون كالم: عني أنا؟ 
 قالت: نعم يا ابنتي، فمنذ زمن وأنا أبحث عن آخر عاشقات الوحدة والصمت واللون األسود.

تشرد لحظات وتستطرد: يطلبني الجميع لكشف خبايا الغيب، لم يحدث أبًدا أن طلبت أنا قراءة أسرار أحد،  
ختيار، منذ زمن وأنا أبحث عن غيب أستأذنه، منذ زمن وأنا أبحث عن  معك أنت يا ابنتي ال مفر وال ا

 فنجان أرجو اعترافاته.
ناولتها فنجاني، قالت العَرافة: ال ليس هنا لست أنتِّ بالتي تكشف أسرارها وسط العيون حتى لو حاولت 

 فنجانك عنيد لن يستسلم. 
ها السوداوين وبريق دهشتي، وانتهينا إلى  أخذت يدي، دخلنا إلى ممر طويل معتم ال يضيئه إال نور عيني

 حجرة خافتة الضوء تفوح منها رائحة البخور ورائحة المجهول حين يشتاق إلى أن يصبح معلوًما . 
إلى فنجان قهوتي، بقيت هناك انتظرتهـا ال   -ذائعة الصيت في قلب موازين الكون وحقائق القلوب  -تسللت 

 حزين وعشم في رحمة الغيب.يؤنسني إال ارتعاشاتى وشدو الكروان ال
 خرجت العَرافة من بقايا البن المحوج الملتصق بفنجان قهوتي، يتصبب منها العرق.

قالت: اسمك ذروة األحالم.. عقلك كالهواء مخاطر أبدأ في األجواء.. قلبك يا ابنتي كالماء، اإلمساك به  
  - عكس كل األميرات   - درب من المحال، وحيدة أنت وستظلين حتى الرمق األخير، أميرة أنت بالفطرة لكنك 
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سفار ولوم البشر من أجلك ال تنتظرين األمير، أنت في عشق محرم مع البحر من أجله تتحملين مشقة األ
 ال يبالي بغضب األمواج واحتجاج األسماك  

أمامك بعد ثالث نقاط سكة سفر على قضبان من حنين، تعودين منها في ليلة قمرية، النفس هادئة والمحال  
أسير، سيحبك رجال كثيرون كلهم يا ابنتي مخطئون فأنتِّ ال تبحثين عن الحب عن الدهشة تبحثين عن  

الجنون، هذا قدرك يا ابنتي إياك منه والهروب، ستعيشين وتموتين بكًرا، حتى لو عاشرت رجال  الخطر وعن  
األرض وتزوجت ألف مرة فسوف ُتزفين إلى السماء زهرة عذراء، خضراء واقفة مثل األشجار، ليس لك أعداء  

لك أصدقاء يا ابنتي  إال غرور البشر وحماقات الناس، ال تخافين إال أصواتهم الخشنة وعقولهم الهشة ليس 
 إال زهور البنفسج، اللون األسود وهمس الدهشة، ثوب أسود وصفحة بيضاء. 

بعد سبعة أيام سيزورك هاتف في المنام، ال تردي له كلمة واتبعيه دون سؤال، سيهديك باقة ورد صفراء 
 خذيها وحذار التفريط فيها. 

رح وأكثر إلى البكاء، بينك وبين يوم األحد ود ميالدك كان في الربيع، لكن رحيلك شتاء، تلهثين إلى الف
 غامض، أسعد أيامك السبت واألربعاء.

من كل شهر، ال تقابلي أحًدا ال تتناولي إال الماء والخبز الجاف وال تنامي إال بعد   29،  18،  8احذري أيام  
ما يحلو لك  ، ُتفتح لك أبواب السماء، فافعلي  31،  30،  27،  22،  19،  17،  13،  10الفجر، وفي أيام  

واطلبي ما تشائين، وحين يهل الشهر األخير من العام انتظري مفاجأة داخل خطاب وردي اللون معطر 
 بالياسمين يصلك ليلة الحادي والعشرين.

عمرك يا ابنتي قصير، فال تضيعيه في التردد واألوهام ال تهدريه في االنشغال بما ليس تحت سيطرتك، 
األفق الرمادي البعيد تحت السحابات جرح ال يلتئم وأحزان لها من العمر ألف تذرعي بالصبر يا ابنتي، ففي  

 عام. 
الفرح خطيئة نبيلة ال تهبك أسرارها إال حين تمسكين بالقلم وتحطين على الورق، نفسك األخرى في عالم 

 آخر.
المجهول وأعشق رحلت العَرافة ذائعة الصيت في قلب موازين الكون وحقائق القلوب، ُترى هل ما زلت أعشق  

 البن المحوج؟ 
 من بستان قصائدى:

 ألننى ال أؤمن إال بالقضايا الخاسرة 
 حزمت حقيبتى وأحزانى ومأساتى 

 .وإليك مسافرة
 

 د. منى حلمي 
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 الشهر العاشر. 4
 

 وتهل نسائم الشهر العاشر. 
 بيني وبين )أكتوبر( ، شيء خاص جدا .. عالقة حميمة جدا. 

 )أكتوبر( ، أسفار ال تحزم الحقائب ، زمن ال يعاش ، وأشعارتكسر القواعد .بيني وبين 
 بيني وبين )أكتوبر( ، دهشة لم يعرفها الفالسفة . 

 بيني وبين )أكتوبر( ، ابتسـامـات مترددة ، بيننـا على الدوام ألـحـان مهاجرة . 
 وتهل نسائم الشهر العاشر. 

 المطر ، انتظار الفنانة إللهام أطال الدالل والعناد.أنتظر )أكتوبر( انتظار عطش يائس لمواسم 
 وتهل نسائم الشهر العاشر . 

يعـرف )أكتوبر( ، كيف يعزف على الوتر الحساس ، فتنساب في األفق أنشودة النسيان ، أنسى غباء الناس  
الذاكرة ،  ، أنسى كيف ُتخدش إنسانيتي ، وكيف الحلم عزيز المنال. يعرف )أكتـوبـر( ، كيف ال يبقى في  

 إال نصف الكوب الممتلئ . 
 وتهل نسائم الشهر العاشر . 

مرة أخـرى أستضيف )أكتوبر( ، في طرقاتي المتواضعة. هـذا العام، يدخل مستغربا المكان ويسألني )أكتوبر( 
 ألف سؤال. 

البخور؟ أين شموخ القوام؟  أين القهوة وأين األنغام؟ أين سطـور الحكمة؟ أين القصائد وآخر كتاب؟ أين رائحة  
أين مذكرات الشهور التسع الماضية؟ أين قراءة منتصف المساء؟ أين راحة البال؟ أين تأمل )النيل( وقت 
 الغروب؟ وأين الحوار مع الشمس وقت الشروق؟ أين فعل الخير لوجه للا؟ أين البكاء الفرح برحيل التحسر؟. 

، يشرد ، يتنهـد ، ينتظرلأللف سؤال جوابا ، ال يعطل في الكون    يجلس )أكتوبر( على مقعده المعهـود. يتمدد 
 مجيء الخريف .

يشرب )أكتوبر( ، الدهشة وكوب العصـير . ينتظر . طال االنتظار . وأنا ال أجيب . يعيد األلف سؤال ، 
 وبدوري أعيد الصمت ، زادي الوحيد. 

 يفتح )أكتوبر( ، باب الزمان .
ان ، يبعثـر رائحته في األركـان ، يـرسـم لـوحـة خريفية بكل األلوان ، يلقيني بنظرة  يلتفت مـرة أخيرة إلى المكـ

 لها ألف احتمال .. ويتركني وحيدة ..
 ما لك هذا العام شديد القسوة يا شهري المفضل؟.

 عهدتك متفهما ، رقيقا ، هذا العام أحرجتني باأللف سؤال.
، والقرائن كلها بين يديك ؟ . أي رد يجـــدي؟ ، أي شـرح يفيد ؟ بم عساي الرد يا )أكتوبر(؟ ، التهمة ثابتة  

 وتهل نسائم الشهر العاشر .  ، فلم تصـر على إحراجي ، وأنت )شهرى المفضـل( ؟.
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أعرف أنني مقصرة في واجب استضافته . أعرف أنه راحل دون كلمـة وداع. أعرف أنني جاحدة خذلت عمر  
ل أنتظـره انتظار عطش يائس لـمـواسـم المطر ، انتظار الفنانة إللهــام  )العشرة( بيننـا ، وأعرف أنني سأظ

 أطال الـدالل والعنـاد . 
 لكنني ال أعرف ، هل سيكون رحيما ؟ . هل يسامحني ؟ .

 ترى هل يشفع لي عمر الوداد ، ويأتيني العام القادم ؟ . 
 
 زينب جدتي  - 5
 

 نافذة مفتوحة . 
 كلمة لم تكتمل ..تطل على عالم بيني وبينه 

 بيني وبينه ما لم أتوقعه من شجن. 
 ماء .. أحالم .. زهور .. هواء .. 

 أشجار .. طيور .. نـار .. سماء .
 أين أنا من األشياء ؟.

الملمس الخشبي يرسل إلى روحي الشاردة تحيـة . وكم الشمس حانية . دائما ترسل فيضا من خيوطها  
 أنهـا يـومـا توقفت لتسأل ، هل نستحق الدفء ؟.الذهبية . لم يشهد التاريخ أبدا ، 

 منذ استيقاظي هذا الصباح ، وهي في خيالي .
 هي ، "جدتي" ألمي . اليوم ، اليوم ذكرى رحيلها . 

 عاشت وماتت ، دون أن يجمعني بها حوار واحد . عاشت وماتت ، دون أن أتيقن بنفسي من لون عينيها. 
 حياتها وشخصيتها وموتها .  كل ما أعرفه عنها ، هو حديث أمى عن

 وهى فى مقتبل الشباب ، رقدت على سريرهـا ، تتألم .. تصرخ .. تناجي راحتها األبدية.
كان سريرها بأعمدة معدنية أشبه بالقضبان . وأدركت أمى ، ابنتها الكبرى التى تخرجت حديثا من كلية  

اليأس المطلق . وخلف السرير ، شرفة دائرية تطل الطب ، أنها راحلة ، وأن تلك القضبان تسجنها وراء  
 على أشجـار خضراء ، ال تتردد في حجب لونها األخضـر ، حين تسمع صراخ ) جـدتي (.

تلك الخاليا الخبيثة .. لم تجد في الكون الواسع ، إال امرأة طيبة ذات قلب طموح ، تدعى )زينب( لتنمو في  
ـا الخامس واألربعين . وتشـاء الـظـروف ، أن تكـون ) زينب ( هـذه  أحشائها ، وتفتك بها وهي لم تكمل عامه

 "جدتي" ، ألمي ، التي لم يجمعني بها حوار واحد ، ولم أتيقن بنفسي من لون عينيها .
 حكوا لي عن طموحها .

س كـانت تريد أن تغني . فرحت مع ) ليلى مراد ( ، وأبكاهـا الشجن في صوت )أسمهان( ، وأمام الشرفة تجل
 مع زوجها ) جدى ( يرتشفان الشاى بالنعناع على صوت ) عبد الوهاب ( .
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 كانت تريد أن تكون شاعرة .
 عن أسرتها الكبيرة ، تختبئ لتكتب في سكون الليل . 

 كانت تريد أن تسافر إلى كل أرجاء الدنيا .
 وكانت تحلم بركوب الخيل .

 "جدتي" في حياتي لغز ال يفسر .
 أتذكرها ، حين أتهيأ الستضافة فرحة تعبر زماني. ال أدري لماذا 

اليأس ، وتجتاحني رتابـة الزمن . وأتذكرها ، حين يصيبني البشر   ال أدري لماذا أتذكرها ، حين يغلبني 
 بغثيان يخرسني .. يرعبني . 

كروان . وإن  يشجيني شدو ال  -في ليلـة قمرية    -ال أدري لمـاذا يزورني وجههـا ذو القسمات التـركـيـة ، حين  
تظل "جـدتي" معي . تحاورني .. تسألني .. تعاتبني ..    -في صخب فقد الحياء    -غاب صوت الكروان  

 تلهمني ..تطاوعني .. تعاندني .. تنصحنى .. تعزينى أنا وهى التى تحتاج الى العزاء .
تهديني الطمأنينة    وأن أتأمل صورها القديمة ، أصبح طقسا منتظما من طقوس حياتي . مرة سماؤه صافية ،

 وراحة البال ، مـرات تنهمر الدموع ، وتعصف بعيوني األشجان . 
أمامي اآلن ، صورة تجمعها مع زوجها ) جـدي ( . حكت لي أمى ، أنه لم صوته يوما عليها ، وأنه رحـل 

يوم  بعدها بشهور قليلة ، حزنا على فراقها . تبـدو )جدتي( ، منشرحـة .. جالسة على حشيش أخضر فى  
 مشرق ، مع بعض من أوالدها وبناتها ، تبدو وردة يانعة ال مثيل لها .

اليوم  ذكرى رحيل )جدتي(. ولكن كيف لي أن أتحدث عن فراقها وأنا التي لم يجمعني بها حوار واحد، ولم 
ب أتيقن بنفسي من لون عينيها؟ كيف أفارق مـن لم أقابلها؟ لعل هذا هـو الفراق الحقيقي. ربما هو أصع

 فراق.
)جدتي( ، يا لغزا ال يفسر في حياتي .. أورثنى أمى جيناتك ، من خالل دمها وأعصابها وأحالمها وطباعها  

 ، فهل تفصحين عن سرك ؟.
 نافذة مفتوحة .تطل على عالم بيني وبينه كلمة لم تكتمل .

 بيني وبينه ما لم أتوقعه من شجن . 
 يور .. نـار .. سماء .أشجار .. ط ماء .. أحالم .. زهور .. هواء ..

 نافذة مفتوحة . 
 تطل على عالم بيني وبينه .. زينب )جدتي( .

 
 د. منى حلمي 

 قاصة وشاعرة من مصر 
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 أصابع جدِّي وقصص أخرى 

         
 األديب العراقي د. علي القاسمي. 7

 
 أصابُع جدِّي

 
وأَعمامي يحيطون بالسرير الذي رقد فيه، وعيونهم  لن أنسى تلك الليلة التي َأسلَم فيها جدي الروح. كان َأبي  

شاخصٌة إليه، والحزن يتسرَّب منها متعثًرا بأهدابها الندية. في حين كانت ُأّمي وزوجات أعمامي جالساٍت  
 واجماٍت في مؤخَّر الغرفة والدموع تسيل بصمٍت من عيونهن. أما نحن األطفال فقد كنا فريسة الحيرة واألسى. 

د تنبَؤه بأنَّه          كان جدي متأكًِّدا من َأنَّه سيفارقنا تلك الليلة. فقد َأدرك ذلك منذ بضعة أشهر، وظلَّ يردِّّ
أنفاسه األخيرة حالما تموت اإلصبع   سيموت عندما يعمُّ الشلُل أصابَع يديه وقدميه جميعها، وَأنَّه سيلفظ 

 التي ُأصيبت صباح ذلك اليوم. األخيرة من أصابعه العشرين، إبهام قدمه اليمنى 
وحّتى اللحظة األخيرة راحْت شفتا جدي تجاهدان لتالوة آياٍت من القرآن الكريم الذي كان يحفظه عن         

ظهر قلب، منذ َأْن كان صبيًّا في الُكّتاب. وكانت آخر حركٍة له قبل أن يغمض عينيه، نظرًة وانيًة إلى كفِّه  
عندها قال معظم أبنائه الواقفين إلى جانبه: "نعم، نعم، األصابع،" وانبجست  اليمنى وُأخرى إلى اليسرى.  

 الدموع من عيونهم، وعال عويل النساء، وضج األطفال بالصراخ. 
ل األمر، هّيًنا ثمَّ استفحل خطره، وعجزْت ُكلُّ تمائمِّ فقيهِّ          كان قد ألمَّ بَجّدي مرٌض غريب. بدا، أوَّ

بِّها عن عالجه وشفائه. وحّتى األدوية التي وصفها له طبيب البلدة المجاورة، فشلْت القرية، وخلطاُت َعّشا 
في إيقاف سريان ذلَك الداء الوبيل. كان جدي الحظ ذات يوم، وقد  جاوز التسعين من عمره، أنَّ خنصر 

ْن أراد ذلك. وقد جزع يده اليسرى فقدتِّ القدرَة على الحركة، أو باأَلحرى، أنَّه لم يُعْد قادًرا على تحريكها إ
 لذلك جزًعا شديًدا.

عندما علم أبناؤه بالخبر، أسرعوا إليه من ُغرفِّهم واحًدا واحًدا، إذ كانوا يعيشون جميًعا في داٍر واحدة،        
نون عليه قائلين إنَّه عارٌض طارٌئ، وستعود   ويقتسمون أرزاقهم وطعامهم، طبقا للتقاليد القديمة. وأخذوا يهوِّ
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ًة َأنَّ بقية أعضاء جسده في حالٍة الخنص ر إلى سابق عهدها عّما قريب. واستغربوا جزعه الشديد، خاصَّ
وال   الخنصر،  تلك  إلى  يحتاج  ال  أنَّه  ذلك،  إلى  أضْف  َأَلًما.  له  تسبِّّب  ال  المشلولة  الخنصر  وَأنَّ  جيدة، 

 ذلك الجزع؟يستخدمها في عمل، وال حّتى في تناول الطعام. فلماذا كلُّ هذا القلق و 
ولكنَّ جدي كان ينظر إلى األمر بطريقٍة مختلفة، وكان له اقتناعه الخاصُّ الذي ال يعرف أحٌد كيف         

ته. كان يعتقد َأنَّ توقُّف الخنصر عن اإلحساس والحركة، سيؤّدي حتًما إلى   ل إليه، وما مدى صحَّ توصَّ
الب  شلل  وَأنَّ  نفسه،  بالعارض  المجاورة  البنصر  الوسطى، إصابة  اإلصبع  شلل  إلى  حتًما  سيؤّدي  نصر 

فالسبابة، فاإلبهام. وعندما تفقد جميع أصابع اليد قدرتها على اإلحساس والحركة، فإنَّ الذراع برمَّتها ستكون  
ُثمَّ أصابع القدمْين واحدًة واحدة. وبعد َأْن ُتصاب   معرضًة للخطر. وسيصيب الداُء أصابَع اليد اأُلخرى، 

ها بالشلل، يموت اإلنسان. ولكنَّ أبي وأعمامي طمأنوه بأنَّ خنصره سُتشفى قريًبا، وَأنَّه لن يتعرَّض األصابع كلُّ 
 لسوء، فقد توهَّموا أنَّ جّدي سيعيش إلى األبد، لطول ما ألِّفوه صحيح البدن ُمعافى. 

يوجد دليل على صحتها،  لم يعرف أحٌد من أعمامي من أين أتى جّدي بتلك النظريَّةِّ الطبيَّةِّ التي ال       
ح احتمال وقوعها. لم يسمعوا قّط بإنساٍن مات بتلك الطريقة من قبل. بل على العكس،  وال سابقٌة سريريٌَّة ترجِّّ
فقد سمعنا جميًعا بأشخاٍص فقدوا أصابعهم، أو ولدوا بدونها، وهم على َقيد الحياة. وقد رأينا بعض هؤالء 

لم يتمكَّن من إقناع جّدي بخطأِّ نظريته؛ إذ كان كثيًرا ما يتمّسك برأيه،    األشخاص. ولكنَّ َأيًّا من أعمامي
ٍة من األمثال  ًما وجهة نظره بُحجٍج واستشهاداٍت مستمدَّ ناد، ُمدعِّّ ويدافع عنه بصالبٍة تصل أحياًنا درجة العِّ

زمن. ولهذا، كّفوا  واألشعار واألقوال المأثورة وكلِّّ شيٍء في مخزون ذاكرته الضاربة جذورها في أعماق ال
عن مناقشة الموضوع معه، آملين أنَّ األيام ستثبت عكس ما يتوهَّم. وأكثروا من مصاحبته في النزهات 

 القصيرة التي كان يقوم بها عصَر كلِّّ يوٍم على شاطئ النهر.
ي        إصابة خنصر  فقط على  ُأسبوعْين  فبعد مضيِّّ  السفن.  تشتهي  ال  بما  الرياح جرت  أنَّ  ده  غير 

د أنَّ البنصر التي بجانبها قد توقَّفت عن الحركة. وهذا ما أكَّد له نظريَّته،   اليسرى، استيقظ ذات يوم وهو يردَّ
 وجعل أبي وأعمامي في حيرٍة من أمرهم، ولم يجدوا ما يقولون.

أيِّّ عضٍو  العجيب في األمر أنَّ جّدي كان يولي أَهمية قصوى ألصابع اليدْين والقدمْين، أكثر من         
ة والعافية، ألنَّ نبضها يتَّصل مباشرًة بالقلب،  آخر من أعضاء الجسد. فاألصابع، في رأيه، هي عنوان الصحَّ
وعصبها يمتدُّ رأسا إلى الدماغ: " أال ترون أنَّ الطبيب يجسُّ الرسغ، قاعدة الكفِّّ التي تحمل األصابع؟".  

وتناسقها، ونعومتها، ونظافة أظافرها. ويؤكِّد ذلك قائاًل:   وجمال المرأة، في نظره، يكمن في شكلِّ أصابعها،
 " حّتى األعمى يستطيع التعرُّف على  المرأة الجميلة من مجرَّد مصافحتها."

وعندما كان جّدي ُيعرِّب ألبنائه عن حبِّه لهم ال يقول :"أنتم بمعزَّة العينْين." كما  يقول الناس في         
لهم:" َأنتم عندي أغلى من أصابعي." ثم يذكر قول األعرابية التي ُسئلت عن أيِّّ    قريتنا عادة، وإّنما يقول

ثمَّ   يعود."  يكبر، ومريضهم حّتى ُيشفى، وغائبهم حّتى  ها فأجابت:" صغيرهم حّتى  نفسِّ إلى  أوالدها أحبُّ 
 ن إصبٍع وُأخرى." ُيضيف قائاًل: " وفيما عدا ذلك، فأنتم عندي متساوون في المحبَّة مثل أصابعي، ال فرق بي
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كنا ـ نحن األطفال من أحفاده ـ نحسُّ بحرارةِّ حنانه أكثر، عندما يضع يده على رؤوسنا، ويأخذ في         
ر أصابعه برفٍق على وجناتنا. كان ذلك، بالنسبةِّ إلينا، عالمًة ال ُتخطئ على   تمسيد شعرنا بأصابعه، أو يمرِّ

، أو ضمٍة إلى الصدر. وعندما يداعبنا أو يلعب معنا لعبة  الحنان والرضا، أكثر من ُقبلٍة يطبعها عل ى الخدِّّ
( التي يسمّيها هو )قراءة األصابع(، كان يمسك بأصابعِّ إحدى اليدْين، ويطيل النظر ال إلى   )قراءة الكفِّّ
أصابعك   تكون خطوط  عندما  طوياًل،  ستعيش  فأنَت  الداخلية.  األصابع  إلى خطوط  وإنَّما   ، الكفِّّ باطن 

ٍة جيدٍة، عندما تكون في قاعدة كلِّّ إصبع خطوٌط صغيرٌة متشابكة. أمَّا وضوح  متباع دة. وستتمتَّع بصحَّ
 خطوط أصابعَك، فيدلُّ على السعادة التي تنالها، بشرط أْن تذاكر دروسَك جيًِّّدا، وتطيع والديك.

كنا نطرح عليه بعض األلغاز  ما زلُت أذكر تلك المرَّة التي لعبنا مع جدي لعبة األلغاز واألحاجي.         
التي التقطناها في المدرسة من األطفال اآلخرين، فكان يعجز أو يتظاهر بالعجز عن حلِّها، فتجيش صدورنا  
بالفرح والغرور، ونتسابق إلعطاء اإلجابة الصحيحة بأصواٍت مرتفعة. وعندما جاء دوره لطرح ُلغز علينا،  

والحيوان؟" أجبنا بكلِّّ ثقة: "اللغة"، ألنَّ معلمنا حّفظنا التعريف القائل    سأَلنا ببساطة: " ما الفرق بين اإلنسان
لغته   وللحيوانِّ   " وقال:  جّدي،  وجهِّ  على  الرضا  أو  اإلعجاب  َتبُد عالمات  فلْم  ناطٌق".  حيواٌن  "اإلنساُن 

ة، وإال فماذا تسّمون زقزقة العصافير، وعواء الكلب، ونهيق الحمار، وصهيل الفرس؟". فّكرنا قلياًل   الخاصَّ
د بعضنا اآلخر: "أجل، الفرق بين الحيوان واإلنسان هو   ثم قال بعضنا: " التفكير. الحيوان ال يفكِّر." وردَّ
َيله، إذن؟"  التفكير.". ابتسم جّدي ابتسامَة المنتصر وتواضع العارف، وقال: " وكيف تفّسرون مكر الثعلب وحِّ

، اتجهْت أبصارنا إليه متلهفًة للجواب، فقال بنغمةِّ الواثق من  وعندما عجزنا عن اإلتيان بجواٍب قد يرضيه
معرفته: " إنَّ الفرق بين اإلنسان والحيوان، يا أعزائي، يكمن في األصابع. فقد أصبح اإلنسان إنساًنا، عندما  
أخذ يتحّكم في تحريك أصابعه واستخدامها في قطفِّ الثمار من أشجارِّ الغابة، ومسكِّ األحجار إلشعال 

لنار وصنع األواني واألدوات. إنَّنا نعمل بأصابعنا والحيوان ال يعمل...". وأطرق قلياًل ثم رفع رأسه ونظر  ا
إلى وجوهنا وأضاف قائاًل: " إن األصابع ال تميز اإلنسان عن الحيوان فحسب، وإنما تميِّّز اإلنسان عن  

 بصماتِّ أصابعه؟"   اإلنسان كذلك. أال ترون أنَّ الشرطة تستدل على المجرم بعينه من
كان جّدي يعتقد بإخالص أنَّ األصابع أهمَّ بكثيٍر من أيِّّ عضو من أعضاء الجسد. كان يدهشنا         

حين يقول: "األصابع أهمُّ من اللسان والعين، مثاًل. فاألخرس يستطيع أن يعبِّّر عن معانيه بأصابعه بلغةِّ  
ء عن طريق لمسها بأصابعه كذلك. ولكنَّ اللسان والعين اإلشارات، واألعمى يستطيُع أن يتعّرف على األشيا

ال تعوضان األصابع، وال تقدران على تأدية وظائفها." فكنا ال نحار جوابا، وإْن كان بعضنا لم يقتنع تماًما  
 بما قاله. 
ثنا، مثاًل، عن           ال أدري كيف كان جدي يستطيع إقحام األصابع في أيِّّ موضوع نناقشه. فإذا تحدَّ

الموسيقى والرقص، لم َتُفْته اإلشارة إلى أنَّ األصابع هي األساس فيهما، فأنَت ال تتمكن من العزف على  
البيان أو العود أو الطبل بدون أصابعك. وحّتى الناي الذي ننفخه بالفم، يبقى مجرَّد صوٍت أجش ما لم 
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ا أفضل الراقصات، في نظره، فهي تلك  ُتشّكله حركُة األصابع على الفتحات، فتجعل منه نغًما شجيًّا. أمّ 
 التي ترقص بأصابع يديها، وتدبك بأصابع قدميها. 

ته وإنسانيَّته تتجّلى في أصابعه، بشرط أن تكون          باختصار، كان جّدي يؤمن بأنَّ قوَّة اإلنسان وصحَّ
تها وصالبتها. بل أكثر من ذ  لك، كان يعتقد أنَّ األمراض األصابع مجتمعًة متراصًة. فإذا تفرَّقْت، فقدْت قوَّ

ًة إذا كانت منفرجة. ولهذا كان يحرص  تتسرَّب إلى الجسم من األصابع، وعلى وجه الدقة من نهاياتها، خاصَّ
 على أن تكوَن أصابع يديهِّ متالصقًة دائًما، حتى إن لم تُكن ثّمة حاجة لذلك.

ر على عدم تمكنه من جمع أصابع يدْيه المنفرجة،  وال شكَّ في أنَّ جّدي لفظ أنفاسه األخيرة وهو يتحسَّ        
 ولهذا أومَأ إليها بعينْيه فقط. 

 
 د. علي القاسمي

 
  *** 

 
 البئر 

 
إلى حنايا جسدها،   لذيٌذ  فيتسرَّب إحساٌس  ليلة صيف،  كَأَلقِّ نجمٍة في  إلى مقلتيها  العذبة تنساب  بسمته 

نشوى. صوته الناعم الرقيق يناديها فيتناهى إلى ُمخيَّلتها  يحملها إلى األعالي كنسمٍة، كحمامٍة، كسحابٍة  
أنغاُم قريتها الصغيرة البعيدة التي تمتزج فيها ألحاُن العنادل، وخريُر الجداول، ودندنُة ربابٍة يداعب وترها أحُد 

 الرعاة العّشاق. 
 

ة. ويترا ءى لها شاًبا وسيًما، طويل القامة، يحبو بحيويٍة نحوها، فتتعلَّق عيناها بأطراف أنامله الطريَّة البضَّ
عالي الهمة، مسموع الكلمة، كأبيه. يخفق قلبها عند كلِّّ حركٍة من حركاته، وتتلفَّت روحها لدى كلِّّ لفتٍة من  
بـ   يفترُّ ثغره عن ابتسامة رًضا، أو حين يناديها  الدنيا لها حين  تبتسم  لفتاته. عيناها مشدودتان بطلعته، 

ا غمامُة همٍّ وقلق إذا ما قطَّب جبينه الصغير؛ وقبل أن يشرع في البكاء تحمله بين )ماما(. وتغّطي وجهه
ذراعيها، تضمُّه إلى صدرها، تشبعه تقبياًل وشّمًا في جميع أنحاء جسمه اللين، فتعود البسمُة إلى عينْيه،  

 ومعها الفرحُة إلى قلبها. 
 

لِّ مرٍَّة إلى قريتها م نذ أن ُزّفْت منها عروسًا قبل ثالث سنين، وسيرافقها زوجها،  بعد أياٍم قليلٍة، ستعود ألوَّ
قد لؤلؤ ثمين. وستنهال من أهلها، عليها وعلى ابنها، كلماُت اإلعجاب  وستحمل وليدها على صدرها، َكعِّ
وعبارات اإلطراء، كما تتساقط الثمار الناضجة الشهية من أغصانها مع نسمات الربيع. سيمأل الزهو أعطافها  
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يقات طفولتها وهّن يرين زوجها، فهي الوحيدة من بين فتيات القرية التي تزّوجت رجاًل من وجهاء أمام صد 
بمالحتها   فُأعجب  والدها،  صحبة  وهي  المدينة  سوق  في  يوٍم،  ذات  عليها،  وقعْتعيُنه  الصغيرة.  المدينة 

اًل إياها على جميع بنات المدينة. ال شكَّ أنَّ فتيات   القرية غبطنها على نصيبها، ورشاقتها، وخطبها مفضِّّ
إذ لم تُعْد مضطرًة لرعي الغنم تحت أشعة الشمس المحرقة نهارًا، وال لحراسة البستان وهي تنوء بحمل بندقيَّتها  
ُأمُّها، عندما جاءت لزيارتها في   ليال. وأكثر من ذلك، فإنَّها محظوظة، فقد وضعت طفاًل ذكرًا. أخبرْتها 

حباتها اللواتي تزوَّجن كذلك ُرزِّقن ببنات، والرابعة لم يرزقها للا بحمٍل، على الرغم  المدينة، أنَّ ثالثًا من صا
َأّما هي، فطفلها األول ذكر، كامل الخلقة، سليم األعضاء، تشع   من مرور ثالث سنواٍت على زواجها. 

 النباهة من عينْيه الالمعتْين كنجمتْين. 
. وما دامت ستفارقه لبضع  ها هو ذا يجلس والبسمة تعانق شفتْيه، يلعب بدُ  ميٍة على فراٍش وثيٍر في الظلِّّ

دقائق إلعداد الخبز في التنُّور، فلتضمُّه إلى صدرها، وتشمُّه، وتقبِّّله في جميع أجزاء جسمه البّضِّ الصغير. 
أمتاٍر  وعلى أيِّّ حال، فإنَّ عينْيها لن تفارقاه ألنَّ التنور يقع في الطرف المقابل من حوش الدار على ُبْعد  

طها بئٌر كانت واحدة من آبار عديدة   معدودٍة من ابنها، ال تفصلها عنه سوى الُجنينة الصغيرة التي يتوسَّ
حفرها الجنود البريطانيون خالل الحرب العالمية األولى طول خط إمداداتهم في البالد. وعندما توسعت البلدة 

 صارت تلك البئر جزءا من الدار التي ابتناها زوجها. 
تاز الجنينة صوب التنور وهي تتلفت إليه، تناغيه، تناديه، فتسمع ضحكاته الحلوة لحنًا من الفرح يحملها  تج

إلى األعالي كنسمٍة، كحمامٍة، كسحابٍة نشوى. تصل التنُّور، تضع وعاء العجين إلى جانبه، تستُل الثقاب  
لتنُّور، ثمَّ يتضاءل رويدًا رويدًا إذ  لتوقد الحطب الموجود في قعر التنور، يأخذ اللهب يتصاعد من فوهة ا

ل عروق الحطب إلى جمر، حينئٍذ تتناول حفنًة من العجين بيدها اليمنى، تكورها بكلتا يديها، ثمَّ تبسطها   تتحوَّ
على شكل رقاقٍة دائرية، وتدحوها بسرعٍة خاطفٍة بيدها اليمنى في التنُّور، لتلصقها على جانبه األيسر، ثمَّ  

ُأخرى من العجين... ولكنَّ دقًَّة عالية كقرع الطبل، تتناهى إلى سمعها من الخلف، فتلوي عنقها    تتناول حفنةً 
ها، فال تجده في مكانه؛ ينتفض قلبها بين ضلوعها كعصفوٍر بلَّله   بعنف إلى الوراء، تصوِّب عينْيها إلى وليدِّ

ق مرَّة ُأخرى، ثمَّ تن  تقل نظراتها إلى البئر، فال ترى الدلو المنتصبة  القطُر بغتًة، ويغلي الدم في عروقها؛ تحدِّّ
 على حافتها. عند ذلك تنطلق وثبًا إلى البئر وتقفز فيها.* 

 
 د. علي القاسمي

 
 
 
 
 



1300 
 

 لجذور في األرض ا
 

أخذْت أناملها الرشيقة تالمس أصابعه برقٍة وأناة، وتنتقل ببطٍء من إصبع آلخر، وهي تمسُّ كلَّ واحٍد منها  
ا   تفارقان تلك األصابع المستسلِّمة،  مسًّ خفيًفا، وتمسح عليه بإغراٍء ودالل. وكانت عيناها الخضراوان ال 

وكأنَّ أهدابها ُشدَّت إليها بقوٍة ُقدسيَّة. وراحت تميل برأسها المتوَّج بخصالٍت غزيرٍة من الشعر األشقر إلى  
بتقبيلها. وهوُت بعض خصالتِّ  تهمُّ  وكأنَّها  الطيِّعة،  المتحرِّكة،  األصابع  الهفهافة على األصابع   شعرها 

تشارك هي اأُلخرى في اللقاء المثير. واندلع في عينْيها بريٌق نشوان، واْستعر خّداها بُحمرٍة جذابة، وما لبث  
المنبسطة   بسرعٍة وعنٍف على األصابع  تتحرَّك  أناملها  مفاجئة، وراحت  بحركٍة  الوراء  إلى  ارتدَّ  أْن  رأسها 

شفتاها الورديَّتان تتمتمان بكلماٍت غير مسموعة. وانطلق صدرها الناهد ارتفاًعا وانخفاًضا    تحتها، وأخذت 
 مع ذبذبات رأسها المنسجمة مع األنغام التي كانت تعزفها على البيانو الكبير.

البيانو، وقد مدَّ ساقْيه باسترخاٍء مسالم، وأسبَل ذراع         ْيه  وكان هو يجلس على كرسيٍّ وثيٍر بجانب 
، وأغمض عينْيه مثل طفٍل نائم، فبدا كأنه يحلِّق على أجنحٍة   بوداعة، وأسند رأسه بأماٍن على متكأ الكرسيِّّ
حريريٍَّة منسوجٍة من أنغاٍم إلى عوالَم ورديٍَّة بعيدٍة... بعيدٍة... غيَر أنَّ االبتسامة الباهتة التي كان قد رسمها 

في وراءه آالف الخواطر الملتهبة. المسافات ال معنى لها، وكلُّ على شفتْيه، سرعان ما ذابت في صمٍت ُيخ
ر له لماذا تبدو "هيلين" هكذا بعيدًة عنه، رغم أنَّه ال يفصله   العلوم الهندسيَّة التي تعلَّمها، ال تستطيع أن تفسِّّ

م في أعماقه االنشراح، أو    عن البيانو سوى قدٍم أو قدمْين. األنغام الموسيقّية ذاتها ليست قادرة على أْن تُبرعِّ
ر فيه تلك الرغبة الربيعيَّة في المرح واللهو. وليس بإمكان النظرّيات الموسيقيَّة التي درستها "هيلين" أن   تفجِّّ
ر عجز األنغام الكسيحة ذاك... لم تُكن هيلين قبل اليوم بحاجٍة إلى الموسيقى لتَهب البسمة إلى شفتْيه،  تفسِّّ

ج البريق في عينيْ  ه. كانت مناوراتها البريئة تكفي ألن تجعله يغرق في الضحك. سألته في لقائهما  أو تؤجِّّ
ل قبل أربع سنين:   األوَّ

 
 "أيُّ اللغات األخرى ُتجيد بجانب اإلنكليزّية؟"  -    

 لم تشأ أن تسأله عن جنسّيته مباشرًة، فردَّ مبتسًما:  -كعادة األمريكيِّّين –أدرَك أنَّها 
 وميَّة.""العربيَّة لغتي الق -

 "بالمناسبة، َأصحيٌح أنَّ العربيَّة لغٌة صعبة ؟" 
 فنظر إليها بثقةِّ العارف، وتواضع الزميل، وقال:

 
"ال توجد لغٌة صعبٌة أو سهلٌة في حدِّّ ذاتها. إنِّّما تعتمد سهولة اللغة على مدى ما نبذله من جهٍد في تعلَّمها،  

 األولى."وعلى ُقربها النوعيِّّ من لغتنا 
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د أيَّ صعوبٍة في تعلُّم العربيَّة في صغره... جميع أهل القرية الغافية على كتَفي النهر كانوا يتكّلمون   لم َيجِّ
العربية، بل إنَّهم لم يسمعوا بغيرها قط، ولم يسمع هو بهذه الموسيقى المنبعثة من البيانو قبل أن يأتي إلى  

ه وُأخته الُكبرى إلى بعضِّ المزارات القريبة من القرية، وبعد الزيارة هذه الديار. في األعياد، كان يذهب مع أُ  مِّّ
والصالة في المسجد، يخرجون إلى الفالة المجاور، حيث يجتمع الشّبان في دائرٍة تنتظم حول عازف الطبل  

يحمل بيده    ونافخ المزمار، ويؤدُّون دبكاتهم ورقصاتهم التقليدية على أنغامها، يتقدَّمهم رجٌل طويٌل وسيٌم،
اليمنى مندياًل ملوًنا يلوِّح به باعتزاٍز وتباه، لعلَّه تذكار من حبيبٍة بعيدة. وكانت رقصاتهم تثيرعاصفة من  
زغاريد النساء، وتحظى بإعجاب األطفال الفرحين. وكان بعض الغجر يزورون القرية بين الفينة واأُلخرى، 

قصائد في المدح والنسيب. في صغره، كان كثيًرا ما  ويعزفون ألحاًنا حزينة على عوٍد صغير، وينشدون  
يتأبَّط كتابه، ويمشي إلى البساتين المجاورة، ليقرأ أو يستظهر دروسه... ال مكان للقراءة في البيت مع خوار  
األبقار، وثغاء األنعام، وضجيج إخوته الصغار. وبين أشجار النخيل الباسقة كفتيات رشيقات فارعات الطول  

عر، وعلى حافة الجدول الملتوي بين األشجار كعربيد أسمر ضارب للخضرة، كان يتربَّع فتى  غزيرات الش
أسمر الوجه، ضامِّر الجسم، يعزف على نايه ألحاًنا شجيَّة... َلَكم أنصَت له ونسَي الكتاب والقراءة والدروس.  

اخنٌة من بين أجفانه المطبقة...  كان إذا سمع ألحان الناي أو العود، اعترته رعشٌة باردٌة، وانحدرْت دمعٌة س
ع يوًما أن ُتبكيه.   ألحاُن البيانو لم تستطِّ

رّباه، كم يودُّ أن يبكي... الدموع الخرساء تغسل أدران الحزن، الدموع الدافئة تدرأ كآبة الُغربة، الدموع الحنون  
م جراح الماضي برفق. يأتي إلى هيلين فتعزف له ألحان بيتهوفن وشوبان وموز  ارت وباخ، ينصُت لها،  ُتبلسِّ

البيانو ال   إليها بإعجاب وتشجيع، ولكّنه ال يحسُّ بالحنين يبلور الدموع في مآقيه... أنغام  يبتسم، ينظر 
ر في أغوار عينيه الدمعَة الدافئة المريحة. وترتفع أنغام   تحمل له على موجاتها تلك الرعشة الباردة، وال تفجِّّ

وسيقى بيتهوفن، وينتشي بها كلُّ شيٍءحوله. كل شيء حوله يتشّرب بها إاّل  البيانو... ويعجُّ جوُّ الغرفة بم
أعماق قلبه، فقد كانت تختلط فيها أنغام الناي المتصاعدة بين أشجار النخيل الباسقة، وألحان العود يعزفها 

ات في موسم  غجريُّ على أبواب بيوت القرية، وأهازيج أبناء القبيلة المنسجمة مع دبكاتهم، وأناشيد القروي
ه في ليالي الشتاء الممطرة، وخوار األبقار، ومواء قطَّته المدلَّلة، وضحكات أخوته   الحصاد، وحكايات ُأمِّّ
الصغار. أّما أنغام البيانو، فقد أخذت تتضاءل شيًئا فشيًئا، حّتى استحالت إلى مجرِّد رموٍز موسيقيٍة كتبتها  

ة بالرسوم الهندسيَّة. قالت له بعد يومْين من لقائهما  هيلين على ورقٍة مخططة أخذْتها من أحد دفات ره الخاصَّ
ل:  األوَّ

لٍة بالعربية."  "ذهبُت اليوم إلى مختبر اللغة بكلِّيَّتنا، وأمضيُت بعض الوقت في اإلنصات إلى محادثٍة مسجَّ
؟"  "وكيف وجدتِّها؟ هل أعجبتكِّ

تني انطباًعا بأنَّ الناطقين بها يمتازون بالرجولة، "مختلفٌة عن اإلنكليزية. فيها أصواٌت حلقّيٌة كثيرة، أعط 
 ويتَّسمون بالخشونة." 
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لْم يبكِّ يوًما   أنَّه  ه،  ال شك أنها ستغير رأيها في رجولته، حينما تراه يبكي كطفٍل صغير. من حسن حظِّّ
في مآقيه، ورّبما  أمامها. لْم يسند رأسه الُمتَعب إلى صدرها ليبكي... كان يحلم بامرأٍة تبعث رقَُّتها الدموع  

تبكي معه، لتمتزج دموعه بدموعها كنهرْين يلتقيان في خليٍج من المرجان واألحزان. حنانها من نوٍع آخر لم  
يعتْده من قبل، حّتى إِّّنه كثيًرا ما تساءل إذا كان ذلك حناًنا مطبوعا أم لطًفا مصنوًعا. البسمة ال تفارق  

حدثه بصوتها الناعم الخفيض، وكأنها تهمس بأذنيه. والبسمة ال  شفتْيها، وهي تعزف له على البيانو، أو ت
ع شفتْيها، عندما تختلف معه في الرأي وتخاصمه. حتَّى مداعباتها كانت تحتاج إلى تحليٍل وتفكير. كان   تودِّّ
ثابتة، والتي تسدل قناًعا يخفي   بألوان  يضايقه طبُعها المسرف في الهدوء والتروي، وابتسامتها المرسومة 

راَءه كلَّ العواطف من فرٍح وترح، وغضٍب ورضا ورجاٍء وخيبة أمل. لَكم تمّنى أْن يمزِّق ذلك القناع ويراها  و 
تبكي فرًحا أو تذرف دمعًة واحدًة حزًنا، أو تطلق ضحكًة عارية، أو تجثو أمامه راجية،    -ولو لمرٍَّة يتيمة –

ث وتتصرُّف بجديٍَّة ودقٍَّة تضاهي العقل اإللكتروني  أو تضمُّه إليها مدللة. ألربع سنيين متواصلة، كانت تتحدُّ 
 الذي يستخدمه في أبحاثه... 

عندما أعلن لها قراره القاطع قبل أيام، ظنَّ أنَّها ستنفجر بكاًء، أو ُيغمى عليها كمًدا... كان على يقين أنَّ  
سوف لن يتنّزها مًعا على شاطئ    قلبها سيتفتْت أًسى ولهفًة على ساعات الجذل والمرح التي لن تعود أبًدا...

البحيرة القريبة من المدينة، وهما يشاهدان الشمس يغرق قرصها رويًدا رويًدا في األفق البعيد، ولن يقودا 
السّيارة بين أشجار الزيتون إلى المطعم المنزوي في غابٍة قريبة، ليتناوال طعام الَعشاء على أنغام أغنيات  

 ا ستبكي، ستحتجُّ، ستغيِّّر رأيها... ولكنَّها قالت بلهجتها المعتادة، وبطريقتها المتأنية: غجريٍة قديمة... ظنَّ أنَّه
 

 "كنُت قد تركُت االختيار لك."
 وأضافْت بعد إِّطراقٍة قصيرة، وكأنَّها تقرًأ نشرًة اقتصاديًَّة بتمهُّل:

 
ا، وأنَّ    - المعّدات والوسائل التي تتطلَّبها بحوثك "أنَت تعلم تماًما أنَّ مستوى المعيشة في بالدك منخفٌض جدًّ

لُمستقبلَك   وفاٍة  بنفسَك، شهادَة  تكتب،  إنَّما  بعودتَك،  فأنَت،  متوفِّرة.  ليست  العلمية من مختبراٍت ومكتباٍت 
لمَك. أضف إلى ذلك، أنَّ كثيًرا من األمريكّيات اللواتي رافقن أزواجهن إلى هناك،  المهنّي، ولن تفيد أحًدا بعِّ

ل لم يحتم لن جفاف الحياة وخشونتها، وُعدن بعد فترٍة وجيزة. وإذا كنًت مصرًّا على اختيارَك هذا، فأنا أفضِّّ
أْن نتألًّم قلياًل اليوم على أْن نندم كثيًرا غًدا. ولكن، لنبَق َصديَقْين، واكتْبإليَّ عن أحوالك عندما تجد الفراغ  

 لذلك."   
 

 د. علي القاسمي
  المغربأديب عراقي مقيم في 
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 وخاطرة قصصّية  ةومضــــــــــات ليليّ 

           
 . القاّصة والّتشكيلّية المصرّية فاطمة خليفة 8

 
 ة ليليّ  ومضــــــــــات

 
في ليله استدار فيها القمر .. ورأيته ينظر إلي متبسما وكأنه يقول لي لست وحدك يا فتاتي .. ومن حوله  

 الليل.النجوم تتألأل وتزين ظالم 
كنت أجلس في الشرفة الكبيرة احتسي فنجان قهوتي واسترجع بعض ذكرياتي ومعي صديقتي المفضلة   

 . فيــــــــــروز وهي تشدو بصوتها الساحر )سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي األحالم(
دلت عيني وغفوت  كيف أس  لم أدرِّ   .يااااالها من ليلة وهي تجمعني مع فيروز والقمر وقهوتي وذكريات العمر

دون أن أكمل فنجان قهوتي .. كل ما أتذكره أني رأيته  يقف بعيدًا علي شاطيء البحر مرتديا نظارته  
 السوداء ومعطف طويل داكن وعلي رأسه قبعة سوداء.

وجدته ينظر إلي بعيد إلي زمان   استرعي اهتمامي وراقبته ماذا يفعل هذا الغريب في هذا الليل الطويل.
 مكان .. وكأن جسده ما أراه وأما روحه فقد ذهبت إلي ماال أعرف .. إلي فضاء العمر .. وليس إلي 

 لم يشعر بوجودي ولم يلتفت .. فقط كان في عالم خاص به.
ناداني الفضول أن اقترب منه .. من هذا الغريب ؟!. ولما يرتدي نظارة سوداء في هذا الليل ؟؟. ماذا يخفي  

 من وراءها ؟!. 
لم يشعر بقربي منه    ر وأكثر دون أن يدري بوجودي .. ناديته في سري يا انت .. من أنت ؟!دنوت منه أكث

اقتربت منه أكثر وأكثر وهبت .  ولم يلتفت ليري من حوله ولكن عطره النفاذ آثار حفيظتي واستنفض أنوثتي
 علينا نسمه هواء اطارت شعري الطويل ليداعب وجهه..
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  . كان فيه؛ وهنا شاهدت الدموع تنسال من علي وجنتيه وهو يقف صامتا  وهنا استدار ناحيتي وقد افاق مما
وجدتني أمد يدي ألمسح دموعه؛ ولكنه اشاح بوجهه بعيدًا عني واجهش في البكاء .. ويا وياله عندما يبكي  

 الرجال!
 بدون أن ادري؛ وجدتي ابكي من داخلي  فما أصعب أال يجد اإلنسان من يحنو عليه وهو في أشد ضعفه. 
مددت يدي اربت علي كتفه ويخبرني بما فعلته به األيام ؛ فإذا به يستدير ناحيتي؛  وابعد يدي عنه ؛ وحاله  

 يقول اتركيني في حالي كي ال يزداد نحيبي .. وهرول مسرعًا بعيدا ليتواري عن انظاري.
قت من غفوتي علي  وجدتني ارتدي نظارتي السوداء وانظر بعيدا بعيدا إلي ما وراء الخيال ؛ حتي استف 

فيـــــروز وهي تغني )نحن والقمر جيران(   وجدتني ابتسم وفي عيني دموع تحجرت ونظرت إلي .  صوت 
 فنجان قهوتي وكأني أريد أن أقرأ الطالع وانتظر غفوة ثانية مع مجهول يسعدني وليس يبكيني. 

 
 فاطمة خليفة 

 
 

 ة قصير  ةخاطر 
 

المطله على البحر وقطرات من المطر تداعب وجهي والهواء البارد يتسلل جلست على طاولتي بجوار النافذه  
ترى هل تفكر في؟ هل    أمسكت القلم وكتبت علي الورق، اشتقت لك،   .الي داخلي احتسي فنجانا من الشاي

 حب العمر،   نت يا أك  حبِّ أ  بك ترسل لي رساله،  ذاإل هل راودك الشوق لتجري نحوي، و   جاء خيالي أمامك؟ 
ال ياااااه اشتقت  العمر،  لحلم  اشتقت  معك،  لي!  يامي  واستجبت  سمعتني  وعلمت   ،هل  طيفي  زارك  هل 
عناق طويل  ي  عندما تلتقي ف  خر،جمل ان تلتقي األرواح عندما تحب، عندما تجد النصف اآلأ  ما  باشتياقي،
أشعر بيدك تالمس  ه الحب،  نّ إ  أراك بقلبي، عندما تناديني اسمعك،  رغم بعد المسافات وااليام،  بالنظرات،

 .. خدي واري نفسي بعيونك، وتمنيت لو وضعتك بين  جفني واغلقت عليها لألبد 
 

 فاطمة خليفة 
 قاّصة وفّنانة تشكيلّية من مصر 
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 وحة األثيرةاللَّ 
 

       
 نضال موسى ة اعرة العراقيّ ة والشَّ . القاّص 9

 
 منهمكًا بإعداد لوحة رسم جديدة، سألته.طرقت باب مرسمه واستأذنته بالدخول، رأيته 

 أي موضوع يدور في خوالجك لترسمه؟  -
 توقف لبرهة ونظر صوبي بابتسامة على شفتيه وأجاب بكلمتين كأنهما تغريدة بلبل.

 صورة لعائلتنا.  -
ببنت لم أحتمل وشعرت بقشعريرة، ورسمت ابتسامة على وجهي يحتويها األلم، تجمدت شفتاي ولم تنبسان  

 شفة، ولكن قلبي هو الذي نبض.
 أين طاف الدهر بالعائلة...؟  -

، قلت له.  أخفيت دموعي في مقلتيَّ
 حسنًا... أدعك اآلن لتكمل رسم لوحتك. -

 وذهبت ألعد الطعام لكلينا، وبعد مضي نصف ساعة ناديته لتناول الطعام، فقال لي.
 ذا التخطيط.تعالي هنا وامعني النظر في اللوحة، أريد رأيك به -

 وبدأ يشرح لي قائاًل.
 وضعت صورتَي أبينا وأخينا الشهيد في قلب اللوحة.  -

 أجبته بنبرة حزينة. 
إنه فعاًل تخطيط معّبر.... نعم رحال عن هذه الدنيا بجسديهما ولكن روحيهما تحومان كالمالئكة حول   -

 العائلة.
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 وبعد صمت أكملت. 
 الشتات. ولكن البعض منهم غادروا إلى بالد  -

 وأكملت حديثي مع تنهيدة وحسرة. 
 كل فرد من العائلة تجد هذه اللوحة األثيرة منقوشة في ذهنه ومحفوظة بين ضلوعه. -
 

 موسى نجيب  نضال 
 قاصة وشاعرة عراقية  
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 ، وقصص أخرى وقصص قصيرة جّداً الجراد

         
عودي جبير 10  المليحان . القاص الس 

 
 الجراد 

 
دب على األرض في هذا الزمان ، في قرية منسية طفل . قال :اسمي سين ، جسمي صغير ، و رأسي 

 كبير ـ …… كنا ندعوه بالحكيم ، ذي الرأس الكبير ، الرائي ، و رجل آخر ناداه بالشيطان ــ ……
آلبائهم ذلك فلم يصدقوني و غضبوا ..  نعم أنا سين كنت أقول لألطفال أن الخطر يأتينا من فوق ، قالوا  

 الصغار يحسون بخوفي فيخافون .. كنت أخاف من السحب ــ …… 
ننظر إلى سين و جسده يرتعد عندما تسود السماء بالغيوم وترعد ، و يبدأ لمعان البروق .. يهرب سين إلى  

 الرابية المرتفعة و هناك يبدأ بالعويل و تحذير الناس ــ ……
 لسيول ، ال أحب الجراد .. فهي تأتي و تفسد كل شيء ، دون أية مسؤولية ــ ….نعم ، ال أحب ا

كنا ، نحن ) أطفال القرية ( نلعب في ملعبنا ؛ تختفي الشمس .. تقترب الغيوم .. ينتفض سين ، و يهم  
 بالهرب إلى الرابية .. يقبض عليه رجل من رقبته الدقيقة .. نضحك ورأسه الضخم يتأرجح في يد الرجل 

 كبطيخة .. ننتظر أن يتدحرج و يسقط بين قدمي الرجل .. الرجل يقول : 
 * أنت تقول ـ يا شيطان ـ ) يكشر الرجل ، و ينتفض سين كدجاجة ( أن الخطر يأتينا من فوق . 

 يرفع الرجل إصبعه إلى السماء فنرفع كلنا أبصارنا ..يهز سين رأسه المتدحرج ويقول :
 * نعم .. من فوق ..

جل يده هاما بلطمه على فمه .. لكن سينًا يشير إلى الجبال العالية التي تخفي الشمس بعد صالة  يرفع الر 
 العصر ، ويقول :

* أال تأتي الغيوم من فوق هذه الجبال ؟!! أال تدمر سيولها مزارعكم و تهدم بيوتكم ؟!! .. أال يأتي الجراد 
 طائرا في السماء ويحط على أشجاركم و يأكلها ؟!! 
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عينا الرجل ، و تتراخى يداه ، فيتملص منه سين و يفر إلى رابيته .. الرجل يبصق في األرض ، و  تتسع  
 يطوي يديه الخاويتين و يقول :

 * أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .. إنه شيطان .. الشيطان ..
البعيدة ..لكنه في    تلك الليلة استمر عويل سين على الرابية وقتا طويال .. هدأ بعد تبدد السيول في الشعاب 

 ليلة أخرى كان هو الوحيد الذي يعوي مفجوعا.. أما اآلخرون فكانوا سعداء : 
كنا نلعب في الشمس التي أخذت تدلهم بالقاني لتمتص فرح القرية و تخفيه .. أظلمت الدنيا فجأة .. نظر 

 سين إلى السماء و ارتجف ، ثم زعق : 
 * الجراد.. الجراد .. جاء الجراد ..

ّر راكضا يصيح بالناس ، لكن صوته الضعيف اختفى وسط الصهيل الفرح لصوت الرجل الذي كان و ف
يمسك برقبته .. الرجل يصهل عاليا ، مبشرا أهل القرية بالجراد ، الجراد يخيم ـ بهدوء ـ على غصون األشجار  

يعول صائحا : الجراد  كالعناقيد .. الناس يخرجون جذلين ويملؤون ، طوال الليل ، أكياس الخيش به. سين 
كثير ، و سيلتهم كل شيء في الغد .. صوته يتبدد .. و في الصباح :يترك الناس مزارعهم ، وينصبون  
القدور الكبيرة ، و يوقدون النيران .. المياه تغلي في القدور . و أكوام الجراد األعمى تندلق من أفواه األكياس 

راد المتبقية في األشجار تقضم األوراق و الثمار و الغصون و  متخبطة بالماء طلبا للفرار .. عناقيد الج
تطير منتقلة من مزرعة إلى أخرى و أخرى .. والرجال و النساء يمزقون األكياس و يكبون الجراد في القدور  
.. واألطفال يركضون فرحين في كل مكان ، يدورون حول القدور ، و الكبار يمصمصون شفاههم بانتظار  

 الوليمة..
ل سين وجال ، من رابيته صباحا ، و وقف بجانب قدر كبير .. وشاهد أن ما يكبونه لم يكن جرادا ــ كان  نز 

أشبه بعقارب صغيرة صفراء ، عقارب بأذناب معقوفة و لها إبر سامة .. الناس مستمرون يوقدون نيرانهم  
شفاههم ؛ و أنا واقف  الصغيرة ، و يغلون مياههم في تلك القدور، و هم يكبون العقارب،و يمصمصون  

أشاهد أسراب العقارب تنسل من القدور ، مارقة بخفة وسط البخار المتصاعد إلى الجو وهي تطير .. أشاهد  
أسراب العقارب و هي ترتفع بالجو ، و تتضخم إلى ما يشبه األفاعي الكبيرة .. أفاع كبيرة .. كبيرة ..أسراب  

 أجنحة ، و مراوح، و أزيز … طائرات …من األفاعي .. أسراب ،أسراب …أشاهد أن لها 
 *** 

سين يدب على األرض في هذا الزمان ، في المدينة على هيئة رجل ، جسمه صغير .. مّر بي ، و كنت  
أقف أمام باب البيت ، بدأت الشمس تدلهم بالقاني لتمتص فرح اللون .. أظلمت الدنيا فجأة .انتفض الرجل  

 بدأ يصرخ ، و يشير إلى السماء بيديه : سين و تلفت ، لم يكن هناك رابية . 
 رفعت بصري : كانت أسراب األفاعي الالمعة تشقها ، و تحوم فوق المدينة …. 

 األفاعي الكبيرة الطائرة ..
 كانت تسقط فوق رؤوسنا عناقيد كثيرة من جراد أشبه بعقارب صفراء المعة .. 
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 والجسور و األرض ….تتشظى العناقيد و تثقب الدور والقدور والصدور 
 الناس يتبعثرون و األشجار و الهواء و األغاني تتمزق كاآلهات …. 

 
و أنا أقف في باب منزلي في شارع في المدينة ، وشعري األبيض يتطاير مني ، و أعضاء جسدي تتساقط  

بصراخ حاد  .. و أنا أطلق فجيعتي خلف الرجل الصارخ الراكض ململما أحشاءه المتناثرة ، و يداه تعلوان  
 كالدم لآلخرين : 

* الجراد …الجراد .. العقارب .. األفاعي .. القنابل.. الصواريخ ..الطائرات .. الحرب …. الحرب …  
 الحرب .. 

و أنا أتابعه ، وهو يجري وسط الشارع ، مع حركة السير المنسابة بهدوء كالطمأنينة .. و من بعيد يلوح  
جر في الهواء سؤال صغير : إلى أين يركض و السماء فوق كل  صدى صراخه كغمامة حزن .. و خلفه ينف

 األمكنة ؟!!
 

 جبير المليحان 
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 بلح القرى 
 

 في قريتنا تتالصق البيوت في مساحة محددة من جلد األرض، تحيط بها النخيل من كل جهة: 
 نخيل صغيرة تثمر بلحًا أحمر. يأكل منه الناس طوال أزمنة. 

 الكبار، يحذرون الصغار من االقتراب من سور عظيم يحيط بالمزارع.. فننصاع وال نقترب.
 يتكرر ذلك في كل خطبة أو مناسبة، إذ يردد اإلمام تلك التحذيرات فيلتفت الناس بحذر ويهزون رؤوسهم. 

* ** 
دابته إلى مدخل قريتنا، وكانت مفاجأة خاف منها المف تشون وهم  في ظهر يوم حار وصل مسافر فوق 

يجدون عذق بلح أصفر في متاعه. ألقي القبض عليه بسرعة، وقّيد، وتم تحريز العذق، ووضعه في كيس  
 متين ومختوم، وأرسل مع رجلين جسورين.. سبقهما صياح نذير فزع إلى حيث مجلس الكبار.

البلح األصفر بكل  جيء بالرجل المقيد وأركع على ركبتيه وسط دائرة ترابية كبيرة. وبالقرب منه وضع كيس  
 حرص، وأحاط بالرجل وكيسه أربعة أشداء ال يطرفون. تجمع أناس كثيرون تمأل عيونهم الصرخات. 

 تقدم كبير.. وأشار بيده إلى الجموع الزاعقة. فصمتوا. قال بما يشبه الضحك المقيت:
 رية اآلمنة؟ ـ أيه أيها الجاسوس.. ها أنت هنا. قل من أرسلك؟ وما الذي كنت ستفعله في هذه الق
 ولكز الرجل المقيد في خاصرته. فتلوى متأوها. لكن آهته غابت وسط زعيق الناس. 

 رفع الكبير يده بجذل فصمت الناس.
 ـ قل أيها الحقير. أخبرنا عن قصتك كاملة قبل أن ندحرج رأسك أمام جسدك هنا. 

 رفع المكّبل عينين مذعورتين، وقال بصوت أشبه بالبكاء: 
 

 ن مسافر!ـ أنا رجل مسكي
 زمجر الكبير، وأشار لألشداء:
 ـ اقلعوا عينيه. واقطعوا رقبته.

 
وفيما األشداء يذودون عن الرجل المقيد المنكمش من صخب الناس، حائلين دون الوصول إليه وتمزيقه. 

 شق الضجيج صوت صارخ، وصل صاحبه إلى وسط الدائرة. التفت الكبير وسأل بدهشة:
 

 ـ أهذا أنت يا غسان؟! 
 نعم ـ 

 ـ لم نرك منذ فترة أيها الشاب. أين كنت؟ 
 ـ سأقول لكم. لكن دعوني أخبركم أن هذا الرجل لم يخطئ.
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 عال الضجيج، وارتفعت اليد، وساد الصمت: 
 ـ أوضح لنا؟ 

 ـ ما يحمله هذا الرجل بلح أصفر يؤكل!!
 غسان؟ ـ ال. ال يوجد ما هو صالح غير بلحنا األحمر. لكن ما أدراك عن ذلك يا  

ـ كنت أغيب في المزارع أياما. فكنت أخرج إلى الفضاء وأمشي إلى تلك القرية خلف التالل البيضاء. وأقابل  
 أصدقائي هناك فيقدمون لي بلح قريتهم األصفر. 

 
 تعالت أصوات كثيرة: 

 ـ إنه يأكل بلحًا آخر.. لقد سحر الفتى أيضا!!
 ـ اقتلوه وساحره …

 سمع صوت ينطلق وسط الناس:
 ربما يكون ما يقوالنه صحيحا!ـ 

 هدأ الناس قليال وتلفتوا، لكنهم لم يعرفوا من قائله.
 ـ اقتلوهما هنا.. اآلن!!

 اقترب الكبار من بعضهم. هّزوا رؤوسهم. وخرج رجل يشبه قطعة أرض وقال بوضوح:
 ى. وانظروا ما يحدث! ـ دعوا البلح األصفر هنا. فكوا قيد الرجل وزودوه ببلح أحمر وأرسلوه إلى القرية األخر 

 هز كثيرون رؤوسهم. ابتسم الكبير وقال:
 ـ نفذوا ذلك. وليستعد المقاتلون تحسبا ألي طارئ. 

 صرخ غسان: 
 

 ـ سأذهب معه.
 تعالت أصوات كثيرة: 

 ـ ساحر مع ساحر! 
 *** 

 في أطراف القرية تم اعتقالهما وإخضاعهما الستجواب مرير:
 

 ـ هذان جاسوسان. 
 ـ ساحران. 

 أن نقتلهما. ـ يجب 
 وفيما هما يقيدان وسط دائرة ترابية كبيرة جاء صديق غسان، وقال:
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 ـ مهال يا كبار. هذا صديقي من قرية البلح األحمر. 
 ـ لقد سحر هذا الفتى!

 ـ اقتلوه معهما. 
 ـ مهال: فما يقوله االثنان صحيح. لقد زرت صديقي غسان في قريته المجاورة! 

 ـ وكيف تخطيت سور قريتنا؟ 
قولون إن سورا عظيما يحيط بنا. لكنني لم أجد أي سور. ذهبت إلى القرية األخرى مرات ومرات، وأكلت  ـ ت

 من بلحها األحمر! 
 ـ أتأكل بلحا غير بلحنا؟ 
 ـ الفتى مسحور. اقتلوه!
 يسمعون صوتا هادئا: 

 ـ ربما يكون صحيحا ما يقول!
 الفتى يقول:

لبيضاء توجد قرية ثالثة مليئة بالنخيل التي تثمر البلح األصفر  ـ يا كبار، على مسافة غير بعيدة عن تاللنا ا
 واألحمر.

 يضج الجمع حول الدائرة: 
 ـ ال يوجد غير بلحنا األصفر.. اقتلوا السحرة. اقتلوهم.

 يشق الصفوف رجل نذير. يزعق: 
 ـ يا كبار: رأيت جيشين يقتربان! 

 ـ وجيشنا؟ 
 

 ـ يرابط في الفضاء أمام القريتين.
 وصديقه يقوالن: غسان 

 
ـ يا قوم. ال داعي للحرب. دعونا ننطلق مع هذا الرجل المقيد إلى حيث صديقنا من قرية البلح األحمر 
واألصفر. سنقابله في األرض الواسعة بين الجيوش الثالثة. سنأكل من بلح القرى أمام أبصاركم. إن أصابنا  

 شيء تقاتلوا ….
 

 ــ … ال تصدقوهم..
 ـ هي فكرة … 

 ربما يكون صحيحا ما يقولون.ـ 
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والسيوف   بالرماح  المدججون  يتقدمها  ثالث،  جهات  من  الواسعة  األرض  على  الهائجة  الجموع  تزاحمت 
 والعصي.

 تحلق غسان وصديقاه والرجل المسافر، حول عذوق النخل وبدؤوا يأكلون بهدوء.. 
 الجماهير تترقب صامتة.

سهم. وينقلبون إلى القرى مشيرين إلى الناس بالعودة. يعلو  يلتفت القادة والكبار إلى بعضهم. يهزون رؤو 
 ضجيج هائل: 

 ـ ال بد أنهم سحرة. 
 ـ كيف خدعونا. 

 ـ ربما يكون صحيحا ما يقولون.
 ـ أنت معهم

 ـ أنت ضدي.. 
 تنكفئ الجيوش إلى قراها، مشتبكة مع الناس. 

 ن الشباب وهم يضجون بالضحك. بينما يتوافد إلى األصدقاء الثالثة المتحلقين حول عذوق البلح عدد م
 

  جبير المليحان
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 قصص قصيرة جّدًا 
 

 ثالثة 
 

 طفلي الجالس خلفي فرحا بركض األشجار، التفت إليه  مشى فينا القطار، تتراكض األيام من النافذة، قهقه
 فإذا هو أبي يمأل كرسيه بالبكاء .

 
 أمن

 
 وضع النوافذ الضيقة في أماكنها ، و حماها بشبك  الباب الضخم لبيته ، وعبد للا : بعد أن أتّم تركيب 

 …   البيت! الحرامي القوي … تنـفـس عميقًا ، ثـّم شرع ببناء
 

 طيور و أسماك 
 

أقترب من البيت فّر الكثير من النوارس من فوق   عدنا من البحر، بعد يوم طويل.لم نصطد سمكة . و أنا
ثم بدأت تحط حول براميل الجيران.. و   باب ، رفرفت قريبًا ، و أنا أنظر إليها ،القمامة ، بجانب ال  برميل

 الجيران…  الجيران .. و
 

 مشكلة بسيطة 
 

خلت المدينة من الماء: المدينة كلها بال ماء،  خرج الناس إلى الشوارع ، عطشوا كلهم .. جلسوا ينظرون 
المدن األخرى بعيدة ، أهلها أحاطوها بالجند و األسالك . قال إلى الغيوم المسرعة تمر من فوق مدينتهم . 

البعض ..لو يحفرون األرض .. يا له من تعب .. جلس الرجال في الشوارع يتصبـبون عرقًا من حرارة 
الشمس .. و األطفال يتصايحون .. برك العرق تتجمع .. و تكبر .. بحيراٌت ترفدها دموع النساء التي  

 ماٌء كثير تجـّمـع ، و الناس أخذوا يشربون!! .. اب األبو  تسيل من تحت 
 أغمد الطفل ، ذو العينين السوداوين،  نصله في سحيق قلوبهم قائال :  . العيون 

 و لكن لماذا يفتح عينيه ـ يا أمي ـ إذا كان ال يرى ؟          –
، ثم توالدت منه طيور  فّر السؤال من فمه كطائر صغير أسود ، حام مرفرفًا في أرجاء الغرفة البيضاء  

صغيرة سوداء ، أخذت تدور فوق الرؤوس ؛ في هذه األثناء : كان الرجل الطاعن ، ساكنًا ، بجسمه الكبير،   
على سرسره ، و عيناه الواسعتان ، البيضاوان ، مفتوحتان . الطفل يدحرج نفسه على البالط الالمع الهيًا  
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تقول شيئًا عن ماٍض ما .. شيٍء سحيق دفنته األيام في    .. و من عيون النسوة تسقط دمعة أو دمعتان ،
 ، مجيبًا على سؤال الطفل :  ركام القلب . رجل شاب يهمس لزميله

 ربما ينظر إلى حياته التي خلفها !          –
 أو خلفته .. ربما رفضته !   – يقول اآلخر : 

 قد يكون رافضًا لها !   –يرد آخر : 
 ربما ينظر إلى حياته فينا !          –
 ربما يرى األشياء التي نظرنا إليها طوياًل ، و لم نرها !          –

في هذه األثناء : يهمهمون ، محركين رؤوسهم بأسى.. يفرقعون أصابعهم بحيرة ، و امرأة تجذب عباءتها  
 ريم ، والغرفة تمتلئ بالطيور و تضيق. مرتبكة ، رجل يتنحنح مكورًا يده .. و الرجل الطاعن في سكون ال ي

تتقاطر الطيور على الرجل الطاعن ، تدور حوله في رقصة عجيبة ، متمهلة ، ثم تنهال عليه ، تقبله بفرح  
 ، و تأخذ لونه ، تاركة جسده الكبير ، لبياض الغرفة الواسع ، الممتلئ بالعيون.  

 
 ناس

 
 يا ناس: ماذا تفعلون ؟ !
للا ) ، وهو يقف في سوق الدمام : أمام مبنى البلدية بين البنك األمريكي والبنك    هذا ما صاح به ( عبد 

 قال : أال ترون؟    األهلي ، بجانب شارع الحب ، متطلعًا إلى البحر .
ـكِّم األرض الخناق عليكم… تبقى األسماك طليقة في براريها !!         – ِْ  انظروا: في الوقت الذي تُح
 انظروا .        –
 
 وعج
 

البحر ، و وجوه الثمانية تنعكس في الماء ،    السيارة المعبأة بثمانية(  أم، وأطفالها ، و أب ) تمّر بجانب 
مسرعة ، و األسماك تنقّض ، و تأكل صور الوجوه الثمانية ، و تترك اصطفاق عظامهم متبخرًا ،    السيارة

 البحر!كغيمة بيضاء ، صغيرة ، تمرق فوق  مع أحالمهم القادمة
 

 شمس وشمس 
 

عندما فتح عينيه مع بزوغ الشمس ، كان الظالم عامًا ، تلمس الطريق بداخله ، و مشى تفوح من عينيه  
 روائح األلوان :  
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 في جهة : صادف رجاًل يشق األرض و هي صامتة. لم يدل بشهادته ، و مشى .  
 و في جهة : رجل يضرب آخر على رأسه ليطفئه .  

 تون شابًا يلبس الحركة ، أوثقوه بالصمت حتى صدئت سكاكين كلماته .  و في جهة : قوم يسك
 و في جهة : فراغ هائل تقشعر من جوعه العينان . يغلق عينيه فتبزغ شمس كبيرة ، من القلب :

 تجمع الظالم ، و تضعه في أكياس القمامة ، و هي تغني ، و تفوح منها روائح األلوان . 
 

 رأس
 

رسم في الورقة الصغيرة امرأة برأسين : رأس بشعر قصير ، و آخر بجدائل تصل إلى ركبتيها . و عندما  
يعود من الخارج ، و ينزوي فوق طاولته الصغيرة في الزاوية المعتمة ترسل إليه كلماتها الكثيرة حول فشله 

لقدر المفتوح ، فيأخذ يقص من في التقاط نصيب من الحياة،  وهي تقشر قطع األكل ، و تلقي بها في فم ا
الشعر الطويل ، حتى يشم رائحة ما ، فيقوم ليلتقط قطع الخبز و البطاطس و يلقي بها في جوفه .. و  
عندما سقطت فوقه آخر صرخاتها النادبة كان الرأس قد أصبح عاريا تماما ، ثم لم يسمع لها صوتا ، فذهب  

خال تماما من الشعر ، و قد غرزت السكين في الرأس ذي  ليجدها باردة ، و ممددة على ظهرها ، و برأس  
 الشعر القصير ، و الدماء تتفجر من الورقة .  

 
 حلم
 

 توجه إلى الحي المجاور، ودعاهم إلى حفلة عارمة.   استيقظ الفتى من قبره في الليل. الكل نيام. قبيل الفجر
تصف ألعابه: تسلقتها األسود، و  من   أخذ الطفل الصلصال، و صنع منه كرة كبيرة، وضعها في.  األرض 

النمور، و القطط، واألطفال، و الفراشات، و السيارات، والطائرات … فاجأته أمه و هو ُيعينها ، و يُثبتها  
 أصواتها الخاصة..  في أماكنها ، مصدراً 

 ما هذا ؟            –
 هذه األرض!           –

 بعد قليل ، عادت األم على صراخه الحاد ، شاهدته يرفع و أشار إلى موقع بيتهم فيها : كان سريره هناك.  
 قبضته محتدًا ، و منتحبًا:  

 يتناثرون!   كانت كرة الصلصال تلتصق باألرض، والسكان  لقد داس أخي الكبير الكرة وهو يمر من هنا!   – 
 

 جبير المليحان
عودّية   قاص من الس 
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 قيثارة الّروح وقصص أخرى وفصل من رواية 

           
وري فريد مراد 11 وائي الس   . القاص والرِّ

 
 وحقيثارة الر  

 
 كاَن صغيرًا عندما سأَل أمَُّه بعفويٍَّة وبراءةِّ الطُّفولةِّ: من أيَن أتيُت يا ُأمَّاه؟! 

الية أتينا بَك!. نْب" يا ُبني، هناَك من تحتِّ الدَّ  فأجابْتُه بإبتسامة خجولة: من "كرمِّ العِّ
 وضعني هناك، يا ُأماه؟ ولكن، من  -
- . ماءِّ  المالُك يا ولدي، المالُك جاَء بَك هديًَّة لنا من السَّ

اليةِّ  الدَّ تُعْد أكذوبُة مجيئِّهِّ من تحتِّ  ، حيُث أصبَح شابًَّا يافعًا، ولم  غيرِّ فل الصَّ نِّ عنَد الطِّّ مِّ السِّّ وَبرغمِّ تقدُّ
اليةِّ، وظلَّ دائمًا  ُتقنُعُه، فهَو يفهُم كل شيء، ويدرُك جّيدًا معنى الحي  اةِّ، إالَّ أنَّ روَحُه بقيْت متعلِّقًة في تلَك الدَّ

َر الرَّحيَل بعَد سنواٍت، كاَن شوُقٌه وحنيُنُه دائمًا   هِّ، حّتى عندما قرَّ يتطّلُع ويرى في ذاَك المكانِّ مسقطًا لرأسِّ
هِّ راسخًة في ذهنِّهِّ عندما سأَلها مستفسراً   مّرًة وهو صغير: من أيَن أتيُت أنا يا  إلى هناَك، وبقَيْت كلماُت أمِّّ

الية، وهي أمُُّه، فكيَف ال يحنُّ إليها؟!. اليةِّ يا ُبني! إذًا هو ابُن تلَك الدَّ  ُأمَّاه؟ فأجابْتُه: من تحتِّ الدَّ
غيُر الكامُن في جسدِّ ذاَك   نين ورحَل ربيُع العمرِّ وجاَء خريُفُه، وبقَي ذاَك الّطفُل الصَّ الَّذي أصبَح  مرَّت السَّ

هِّ، َبرغمِّ مراحلِّ الحياةِّ الَّتي مرَّ بها، وَبرغمِّ تقلُّباتِّها، لن تستطَع أن تُنسَيُه أو   اليوَم كهاًل، يحنُّ ويشتاُق إلى أمِّّ
نيَن، كاَن   هِّ، ورحَل، وكّلما كاَن يزداُد ذاَك الكهُل في السِّّ ، حيُث ترَك قيثارَة روحِّ ُتفصَلُه أبدًا عن ذاَك المكانِّ

فلِّ في داخلِّهِّ إلى مسقطِّ رأسهِّ، إلى المكانِّ األّولِّ الَّذي أستقبلْتُه فيهِّ الحياُة، إلى تلَك  يزد  اُد شوُق وحنيُن الطِّّ
هِّ تحَت أغصانِّها ورحَل.   الكرمةِّ اّلتي َدَفَن قيثارَة روحِّ
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غيرِّ   َر فيهِّ الرَّجُل الكهُل، نزواًل عنَد رغبةِّ الّطفلِّ الصَّ في داخلِّهِّ، وقبَل قدومِّ شتاَء العمرِّ  وجاَء اليوُم الَّذي قرَّ
هِّ الَّتي ترَكها منُذ أكثر من   َر أن يسافَر إلى ُهناَك ويبحَث عن قيثارةِّ روحِّ القارصِّ ومغيبِّ شمسِّ الّسنيَن، قرَّ

 خمسيَن عامًا ورحَل. 
ارعِّ الَّذي كاَن من أحبِّ  ، عندما مشى وحيدًا في ذاَك الشَّ مُس مائلًة نحَو المغيبِّ وارعِّ لديهِّ،  كانتِّ الشَّ  الشَّ

َم قلياًل، فأصبَح أماَم   ارُع الَّذي كاَن يلعُب ويمرُح ويلهو فيهِّ، مَع باقي أطفالِّ الحارةِّ، تقدَّ كيَف ال وهَو الشَّ
البيتِّ الَّذي ترعرَع ونشَأ فيهِّ. البيُت الَّذي يضمُّ ذكرياتِّهِّ الّطفوليَّة، وها هي الزَّاويُة اّلتي كاَن يجلُس عندها مَع  
طُح التُّرابيُّ ال زاَل كما هَو، وها   رفاقِّهِّ يتسامروَن ويتحادثوَن ويضحكوَن، رفَع نظَرُه قلياًل إلى فوٍق، إنَُّه السَّ
طحِّ كاَن سريُر   وداء باقيًا كما ترَكُه، كم مّرًة ومّرًة صعَد ونزَل عليهِّ، فهناَك فوَق السَّ هَو الَدَرُج بحجارتِّهِّ السَّ

نوعِّ من الحديدِّ المزخرفِّ تحيُط بجوانبِّهِّ األربعةِّ تلَك "الناموسيَُّة" البيضاُء الَّتي كانْت تكلِّلُه  النَّومِّ الكبيرِّ المص 
، أوليَس من   ، وتُنزُع عنُه في النَّهار. أطلَق حسرًة خفيفًة وتابَع مسيَرُه مّتجهًا نحَو بساتينِّ العنبِّ في المساءِّ

هِّ قطَع المسافاتِّ الطَّويلةِّ؟.أجلهم أتى؟ أوليَس من أجلِّ البحثِّ عن قيثارةِّ   روحِّ
ُل الكرومِّ الكامنِّ على جهةِّ اليسارِّ من   هِّ ورحَل هو أوَّ كاَن الكرُم المحبَُّب لديهِّ، حيُث هناَك ترَك قيثارَة روحِّ

 كاَن! وُهنا  ذاَك الطَّريقِّ المؤّدي إلى بقيَّةِّ الكرومِّ والبساتيَن، إنَُّه يعلُم حقَّ اليقينِّ مكاَنُه، ُهنا في هذهِّ الفسحةِّ 
، كالبصلِّ والثُّومِّ والّرشادِّ والبقدونسِّ  ، الَّتي كانْت مخّصصًة لزراعةِّ بعضِّ الخضرواتِّ في هذهِّ البقعةِّ بالّتحديدِّ
. كم مّرًة ومّرًة كاَن يأتي إلى ُهنا ومعُه رغيٌف من خبزِّ التَّنورِّ وقليٌل من الملحِّ و"َشْربُة" الماءِّ الفخارّيُة   والّنعناعِّ

غي والي ويترُكها لتبقى باردًة الصَّ رُة الَّتي كاَن في أغلبِّ األحيانِّ َيحفُر لها حفرًة في األرضِّ تحَت إحدى الدَّ
ُض بكلِّّ المأكوالتِّ واألطعمةِّ  هّيُة بالّنسبةِّ لُه وقتذاَك، ال ُتقاُس وال ُتعوَّ   للمّرةِّ القادمةِّ. رّبما كانْت تلَك الوجبُة الشَّ

ا في هذا المكانِّ كان يستلقي ويسترخي بعَد تلَك الوجبةِّ الهنيئةِّ، لتبدأ رحلُتُه مَع نزار  الَّتي يأكُلها اليوَم. ُهن
يواَن األوَل لنزار  ُر الدِّّ قّباني أو جبران خليل جبران، كاَن يعشُق دواوينهم، كعِّشقِّهِّ لتلَك الكرمةِّ، الزال يتذكَّ

يواَن األوَّ  مراُء"، نعم كاَن الدِّّ ، والزاَل يحتفُظ بِّهِّ في مكتبتِّهِّ مَع  قّباني "قالْت لَي السَّ َل الَّذي قرأَهُ في هذا المكانِّ
جيُّ الزاَل  يشدو ويغرُِّد،   ، لكنَّ كلماتها الزالت خالدًة، ولحُنها الشَّ دواويَن أخرى اهترأْت حاّفاُتها بفعلِّ الزَّمنِّ

لَّذين كانوا يسيروَن بجانبِّ الكرمِّ وكيَف ينسى تلَك الوجوه، من أوالدِّ وشبابِّ وصبايا وكبارِّ وصغارِّ الحيِّّ ا
. كانْت  مسِّ المائلةِّ للغروبِّ على الطَّريقِّ المؤّدي إلى بقّيةِّ الكرومِّ والبساتينِّ المشّرعةِّ صدرِّها نحَو أشعَّةِّ الشَّ

مكانِّ بدقٍَّة هذهِّ الطَّريُق َتعجُّ بالنَّاسِّ ذهابًا وإّيابًا، ابتدأ يغوُص في أعماقِّ ذاكرتِّهِّ، ارتسَمْت أماَمُه صورُة ال
والي الَّتي كان يحبُّ طعَم عنبها األبيض الّطويلة حبَّاته، وهنا كانت شجرُة التِّّينِّ   أكثر، فُهنا كانْت بعُض الدَّ
، بدْت   الوحيدةِّ، وهنا كاَن الحائُط المبني من الحجارةِّ المتنوِّعةِّ األحجامِّ، الَّذي كان يفصُل الكرَم عن الطَّريقِّ

ورُة جليًَّة،   وواضحًة أماَمُه وكأّنُه يعيُشها هذهِّ اللَّحظة، وفجأًة استفاَق وعاَد إلى طبيعتِّهِّ ليتالشى كلُّ شيٍء  الصُّ
ُدفَِّن تحَت طريٍق أسفلتّيٍة عريضٍة، قَضْت على معالمِّهِّ   من أمامِّ ناظرِّهِّ، فالمكاُن كلُُّه قد اختفى ال بل قد 

َم وجُههُ  ،  نهائّيًا، وغيَّبْت بهجَته ورونَقُه. تجهَّ ، وشهَق شهقًة عميقًة، وأرسَل نظراٍت سريعًة عابسًة نحَو المكانِّ
ليبِّ على  ثمَّ  أكمَل مسيَرُه على نفسِّ الطَّريقِّ المؤّدي إلى المقبرةِّ والبساتينِّ الواسعةِّ الجميلةِّ. رسَم عالمَة الصَّ
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هِّ، وعبَر فسحَة المقبرةِّ. المكاُن الَّذي يرقُد فيهِّ الكثيُر من أعزائِّهِّ   ، ثّمَة أحجاٌر وجهِّ وأحبابِّهِّ، نظَر ناحيَة اليسارِّ
يسة مارت شموني"   ها البعض، إّنها حجارُة الكنيسةِّ الَّتي يعرُفها جّيدًا، "كنيسُة القدِّّ مٌة فوَق بعضِّ سوداُء مكوَّ

َم بضَع خطواٍت إلى األمامِّ، فها هو من ناحيةِّ  ها كنيسًة جديدًة، تقدَّ َمْت، لُيقاَم على أنقاضِّ  اليمينِّ  الَّتي ُهدِّ
يس مار يعقوب، الزاَل كما كان مجرَّد قليل من التَّعديالتِّ والتَّرميماتِّ ُأجرَيْت عليهِّ، َرَسَم عالمَة   مزاُر القدِّّ
َمُه إلى األمامِّ وبينما هو يجتاُز القبوَر بخطواٍت ثقيلٍة، محاواًل أن   ليبِّ على صدرِّهِّ مّرًة أخرى وتابَع تقدُّ الصَّ

هِّ،  يقرأ ما ُكتَب على وا جهةِّ كلٍّ منها، استوقفْتُه كتابٌة على قبٍر ناصعِّ البياضِّ لوال بقّية غباٍر فوَق سطحِّ
األمُر الَّذي جعَلُه أْن ُيخرَِّج من جيبِّهِّ مندياًل صغيرًا ويمسَح بِّهِّ الغباَر الكامَن فوَق الكتابةِّ، فبانْت لُه بشكٍل  

َع هذه الحياَة منُذ   واضٍح، قرأها مّرًة، ثمَّ أعاَد القراءَة مّرًة أخرى، فتأكََّد جّيدًا بأنَُّه قبُر صديقِّهِّ الغالي، الَّذي ودَّ
َك   الم على روحِّ السَّ الوفي،  ديق  الصَّ أيُّها  إيه  قائاًل:  فناجاُه  بحادٍث مروِّع ،  حوالي خمسٍة وثالثين عامًا، 

َد وأطلَق ح سرًة عميقًة وتابَع مسيَرُه بإتجاهِّ المكانِّ  الطَّاهرة، ها نحُن التقينا مّرًة أخرى، بعَد غياٍب طويل!. تنهَّ
اّلذي يرقُد فيهِّ أغلب الّراحلين األعّزاء من عائلتِّهِّ، إّنُه يعرُف الموقَع جّيدًا، فهي ليستِّ المّرَة األولى اّلتي يأتي  

َد مرارًا إلى هذا المكانِّ منُذ أن كاَن صغيرًا. كيَف ال وهنا يرقُد أعزُّ   إنساٍن لديهِّ في  بها إلى ُهنا، فقد تردَّ
ؤيُة كافية؟   ، نعم ُهنا يرقُد والُدُه اّلذي لم يَرُه مطلقًا، أو لربَّما رآهُ وهو ابُن سنٍة واحدٍة فقط، وهل هذهِّ الرُّ الوجودِّ
ُتُه وعمُُّه وعمَُّتُه   ُه وجدَّ والُدُه وجدُّ يرقُد  ُهناَك حيُث  إليها. وقَف  الحياة عندما جاَء هو  أجل رحَل عن هذهِّ 

الَة الربَّانّيةِّ  وآخرو  . صلىَّ الصَّ ن، ومنهم من كان في مقتبلِّ العمرِّ ن من العائلةِّ، منهم من كاَن كبيرًا في السِّّ
هم، طالبًا لهم المغفرَة والرَّاحَة األبدّيَة، ُثَم تابَع مسيَرُه حّتى وصَل إلى نهايةِّ المقبرةِّ، وهَو يعلُم   على أرواحِّ

"ا إلى  العبورِّ  ستبدأ رحلُة  والحدائقِّ بعَدها  والكرومِّ  البساتينِّ  تلَك  بيَن  واالستمتاعِّ  النَّسيمِّ  شمِّ  لجّنةِّ"، رحلُة 
، فقد استوقَفُه سوٌر عاٍل، وسدَّ عليهِّ الطَّريَق. لماذا؟ سأَل   ْن مِّْن متابعةِّ المسيرِّ الخالَّبةِّ، ولكنَُّه لألسفِّ لم يتمكَّ

وُر العالي؟ وهل أنا في مقبرٍة   لراحةِّ أجسادِّ األمواتِّ أم في ثكنٍة عسكرّيٍة؟ تراجَع قلياًل  نفَسُه، لماذا هذا السُّ
ور، أي في   ، يستطيُع أن يرى من أعالها ماذا ُهناَك وراء السُّ ، وصعَد على تلٍَّة قليلةِّ االرتفاعِّ إلى الخلفِّ

، حقو  ، وهَو يعلُم حقَّ اليقينِّ بأنَّ ليَس ُهناَك سوى جنَّاٍت على مدِّّ النَّظرِّ ُل عنٍب ورماٍن ولوٍز الطَّرفِّ اآلخرِّ
! إّنُه ال يرى سوى بضعُة   ، يا للعجبِّ مالِّ وناحيَة اليمينِّ َلُه ناحيَة الشَّ وتيٍن، رفَع رأَسُه وأمدَّ بنظرِّهِّ بعيدًا، ثمَّ حوَّ
بيوٍت متفرِّقٍة ومتبعثرٍة ُهنا وهناْك، يا إلهي! ماذا جرى؟ أيَن هي تلَك الجنَّات؟ وكيف اختفْت كّليًَّا؟ ومن فعل 
ذلك؟ ال ال .. لم يرد أن يّصدق ناظريهِّ، وراَح يخاطُب نفَسَه ليتأكَّد بأنَُّه ليَس في حلٍم، ال إّنها حقيقة، ولكن  
ٍر واستغراٍب، اغرورَقتِّ الدُّموع في عينِّهِّ   هِّ بتحسُّ كيَف حدَث ذلك؟ ولماذا؟ كل هذه األسئلة طرَحها على نفسِّ

هِّ األيمنِّ  ، فأخرَج ذاَت المنديلِّ الَّذي أزاَل فيهِّ الغباَر قبَل قليٍل من على قبرِّ إالَّ واحدة، انحدَرْت فوَق خدِّّ
صديقِّهِّ، ومسحها، ثمَّ أستداَر مرًَّة أخرى ومشى آخذًا نفَس الطَّريقِّ الَّتي أتى منها. كاَن المكاُن خاليًا من  

، ثمََّة شيٌخ عجوٌز، يتَّكُِّئ على عصاه،   ًا، النَّاسِّ عندما بدأ مسيرَة الرُّجوعِّ ويسيُر بخطواٍت ثقيلٍة وبطيئٍة جدَّ
، وفعَلتِّ الّسنوُن فيهِّ فِّعَلُتها، تمعََّن فيهِّ جّيدًا، إّنُه   مسِّ هِّ الَّذي قد لفحْتُه أشّعُة الشَّ اقترَب منُه ونظَر في وجهِّ

المنزلِّ  بابِّ  أماَم  يجلُس هو وجّدُه وآخرون  الَّذي كاَن  العم  إنَُّه  تمامًا  يعرُفُه  نعم .. فهو  تلَك هو!  ، على 
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َم منُه وقاَل:  غيرةِّ ويتحادثوَن، ويحكوَن حكاياتِّ زمان، نعم .. نعم إنَّه هو بذاتِّهِّ، فتقدَّ الكراسي الخشبّيةِّ الصَّ
يُخ العجوُز بتعّمٍق وقاَل: أهاًل أيُّها الغريُب! فردَّ عليهِّ قائاًل: ولكنَّني لسُت بغريٍب   مرحبًا يا عْم! نظَر إليهِّ الشَّ

ي فالن. ُأنظر، هذهِّ هي قبوُرهم فهم يرقدوَن ُهنا منُذ سنواٍت، أنا الَّذي  أيُّها العمُّ   الوقوُر أنا ابن فالن، وجدِّّ
يُخ في   كنُت صغيرًا عندما كنَت تأتي إلينا، كنَت صديقًا لجّدي يا عْم، أَنسيَت؟!. أنا فالن يا عم. أمعَن الشَّ

هِّ جّيدًا، ثمَّ بدْت عليهِّ عالمُة االندهاشِّ  ْرُتَك اآلَن، والمعذرة وجهِّ والتَّعجُّبِّ فقال: نعم .. نعم  يا ُبني، لقد تذكَّ
، ألنَّني لم أعرْفَك في البدايةِّ، وألنَّ الغرباَء تكاثروا علينا من كلِّّ حدٍب وصوٍب، مّرًة أخرى   إذا نعتَُّك بالغريبِّ

ّمي، ولكن أريُد أن أسأَلَك سؤااًل حيَّرني  أعتذُر منَك يا ُبني. فأجاَبُه قائاًل: أنا من يجُب أن يعتذَر منَك يا ع
، أين هي تلَك الحدائق والمروج والبساتيَن؟ كيَف  ورِّ قبَل قليٍل وُأذهّلني كثيرًا عندما نظرُت إلى ما وراءِّ السُّ

يُخ العجوُز رأَسُه وأطلَق حسرًة وقاَل: الغريُب، الغريُب يا ولدي. أل بُب؟. فهزَّ الشَّ م أُقْل  اختفْت؟ ومن كاَن السَّ
لَك في البدايةِّ، أهاًل أيُّها الغريُب. أجل يا ُبني، عندما دخَل الغريُب أرَضنا، وضيََّق علينا المكاَن، وراَح يعبُث  
ويصوُل ويجوُل بينها، ويسرُق وينهُب خيراتِّها، اقتلعناها من جذورِّها، ال خوفًا، بل تفاديًا للوقوع في المشاكلِّ 

. منُذ ذلَك  هًا كالَمُه للرجلِّ الكهلِّ مَع هذا الغريبِّ يُخ العجوُز موجِّّ المِّ. وتابَع الشَّ ُق طعَم السَّ اليومِّ لم نُعْد نتذوَّ
نيَن؟ وماذا أتيَت لتفعَل؟. فأجاَبُه الرَّجُل  وقاَل: نسيُت أن أسأَلَك يا ابني، كيَف افتكرتنا اليوَم بعَد كلِّّ هذهِّ السَّ

! كنُت قد دفنُت قيثارَة روحي ُهنا قبَل سنيَن طويلٍة، واليوَم جئُت أبحُث الكهُل بحرقٍة شديدٍة وقاَل: إيه يا عمَّاه
 عنها، ولكن يبدو أنَّني لْن أجَدها أبدًا.

دة، لفَت انتباُهُه خبرًا   بعَد سنواٍت، حيُث كاَن جالسًا وحيدًا في مكتبِّهِّ، يجوُل عبَر صفحاتِّ المواقعِّ المتعدِّّ
. ابتسَم  يقول: لقد تمَّ اكتشاُف قطعٍة أثريّ  ٍة في بالدِّ الرَّافدين، يعوُد تاريُخها إلى القرنِّ العشرين قبَل الميالدِّ

نيَن، يقرُأ أحٌد هذا الخبر: تمَّ العثوُر في   ابتسامًة طفيفًة، وهزَّ رأَسُه وقاَل: َمْن يدري .. ُربَّما بعَد آالفِّ السَّ
"، يعوُد تاريُخها إل وحِّ .بالدِّ الرَّافدين على "قيثارةِّ الرُّ  ى القرنِّ العشرينِّ بعَد الميالدِّ
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 المرأُة والمالُك  
 

 لم يُكْن أَحٌد يتوقَُّع ما سيحدُث، عندما وقفْت إحدى الّنسوُة لتخصَم األمَر، وينتهي التَّحّدي. 
وّيُة مريُم والدُة يسوع المسيح وقّدستها، قبَل أن يتمَّ  كّنا هناَك في تلَك الكنيسةِّ المباركةِّ، حيُث زارْتها الّطوبا

ها من قِّبلِّ اآلباءِّ المعنيين.  ها وتقديسِّ  تكريسِّ
"، عيُد   أجل في تلَك الكنيسةِّ الحديثةِّ العهدِّ "كنيسة العذراء مريم" كنَّا متواجدين. اليوُم هو عيُد الّدنحِّ "الغطاسِّ

ّيدِّ المسيحِّ على يدِّ يوحنا المعمدان. هكذا جرى التَّقليُد الكنسيُّ في مثلِّ هذا اليومِّ يكوُن أحُد    معموديَّةِّ السَّ
المؤمنين قريبًا للمسيح، إّما عن طريقِّ االختيارِّ أو عن طريقِّ القرعةِّ، أو عن طريقِّ المزاودةِّ العلنّيةِّ وهذه 

ة كانت طريقُة المزاودةِّ العلنّيةِّ  األخيرة لم تُعْد مستحّبًة كثيرًا، إكرامًا لقدسّية المكان، ولكن لألسفِّ فهذهِّ المرّ 
" اّلذي كاَن يحتفُل بإقامةِّ القّداسِّ اإللهي هذا الّصباح،   قد افتتحْت، ولم يبَق مجاٌل إليقافِّها َبرغمِّ إشارةِّ "المطرانِّ

نا، إّنما هذهِّ المّرُة سنس مُح بها ألنَّ  حيُث أّكَد على أنَّ هذهِّ الطَّريقَة قد بدأْت تتالشى وتزوُل تدريجّيًا في كنائسِّ
خّيةِّ.   الكنيسَة جديدٌة وبحاجٍة إلى دعمِّ المؤمنيَن وتبرُّعاتِّهم السَّ

ينقُصُه سوى   فتحسُبُه مالكًا، رّبما ال  العيُن،  تراهُ  قارئًا،  الّسابعةِّ من عمرِّهِّ، شّماسًا  كاَن طفاًل في حوالي 
نغمٌة   له  رخيمًا،  طفولّيًا  فكاَن صوتًا  أّما صوُتُه،  بتلَك جناحان!  يجلجُل  أخذ  عندما  شجيٌّ  ولحٌن  عذبٌة، 

معة المّتقدة.   هِّ اليمنى "عصاة الّراعي" وباألخرى، الشَّ ، ماسكًا بيدِّ المقطوعة "تبدينّية آحي" أي ترتيلُة األحياءِّ
أن  وما إن أكملها بكلِّّ ثقٍة وطمأنينٍة، حتَّى انهاَل عليهِّ الدُّعاُء من كلِّّ حدٍب وصوٍب، طالبين من الرَّبِّ  

، ألنَّ هؤالَء األطفالِّ هم مستقبُل الكنيسةِّ.  هِّ، لكي يستمرَّ في هذا الطَّريقِّ  يحفَظُه، ويأخَذ بيدِّ
، عندما ُأْفُتتَِّح المزاُد، وكاَن أحُد أعضاءِّ المجلسِّ الملِّيِّّ قد بدأها بخمسةِّ آالف   كانتِّ المنافسُة بيَن الرِّجالِّ

، من اليومِّ الماضي، حيُث لم يتقّدْم  كرون سويدي، ال بل تستطيُع أْن تقوَل بأّنهُ   كاَن قْد ضمَنها بهذا المبلغِّ
، فكانْت قد انتهتِّ المّدُة الُمعلنُة، لكن ما حدَث في تلَك الّلحظةِّ، هو   أحٌد ويعلْن رغبَتُه ليكوَن قريبًا للمسيحِّ

، إذ أصبَح عشرة آالف، وهن ا اشتدَّتِّ المنافسُة  مزاودة أَحد المؤمنينِّ خمسة آالف كرون آخرى على المبلغِّ
 الرِّجالية، أّما النِّّساُء فلم يُكْن لهنَّ نصيٌب سوى المشاهدة واالنتظار.  

 ، الجديدِّ الحدثِّ  بانتظارِّ  وهناَك  هنا  تدوُر  مترقِّبٌة  والعيوُن  ألف كرون سويدي،  إلى عشرين  المبلُغ  وصَل 
فأكثر أكثر  ُعهم  المتنافسيَن وتشجِّّ تنهاُل على  نيافتِّهِّ  فُحبَِّسْت معها وبركاتِّ  الموقُف لحظَة صمٍت  تخلََّل   .

الةِّ .. وهنا كانتِّ المفاجأُة عندما   األنفاُس، وكاَد الكاهُن أْن ُيعلَِّن انتهاَء المنافسةِّ، والبدءِّ في اكمالِّ الصَّ
المالُك   الشّماُس  هذا  يقبَل  أن  ولكن بشرط  ألف كرون،  بخمسة وعشرين  وقالت: عليَّ  ّيدُة  السَّ تلَك  وقفْت 

.  ا غيُر الَّذي أحببُتُه جّدًا وأذهَلني صوُتُه، أن يتكّرَم ويكون هو ذاته قريبًا للمسيحِّ  لصَّ
. َمن تكوُن تلَك المرأةُ؟ ال أعلم. منهم َمْن قاَل: ليَس لديها   تعالْت زغاريُد الّنسوةِّ، وغمرتِّ الفرحُة قلوَب الجميعِّ

ّماُس من تركّيا .. ولكن مهما  أوالٌد .. ومنهم َمن قاَل: لديها ولد وبنت .. قالوا:  ، والّطفُل الشَّ إنَّها من العراقِّ
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غيرَ  ّماَس الصَّ َلْت في تلَك اللَّحظةِّ وحلَّْت في قلبِّ المرأةِّ، لترى ذاَك الشَّ  يُكْن، فأنا أقوُل أنَّ العنايَة اإللهّيَة تدخَّ
 مالكًا حقيقّيًا أماَم عينيها. 

 
ويد:  –ستوكهولم     2013. 1. 6الس 

 فريد مراد 
 

  *** 
 

 زغرودُة أم
 

 كانت دائمًا تقوُل:
نيا، وألف واحدة تتمناك. آه يا   متى سأفرُح بَك يا ولدي؟ هل التقيَت بابنةِّ الحاللِّ أم ال؟ أنَت طبيب قّد الدُّ

َك زغرودًة طويلًة، ثمَّ   أضمَُّك حبيبي، يانور عيني أين هي تلَك الّلحظة الَّتي أراَك بها عريسًا، وأطلُق على رأسِّ
 إلى صدري، وأبكي فرحًا؟!

 وكاَن دائمًا يجيُبها: 
َن نفسي أكثر. الزالت بعُض األهدافِّ أمامي،    الزاَل الوقُت مبكِّرًا على هذا الكالمِّ يا أمِّّي. يجُب أن أكوِّ

 الفرحة، يجُب أن أنتهي منها أواًل، بعَدها سأتزوَُّج. اطمئنِّّي يا أمِّّي لن أبقى دوَن زواٍج، ولن أحرَمكِّ تلكَ 
.  وسوَف تزغرديَن على رأسي ما طاَب لكِّ

 *** 
مُس تتصّدُر  منذ سنوات .. ربَّما ثالثين، أو أكثر بقليل. تحَت ظاللِّ شجرةِّ التُّفَّاحِّ الوارفةِّ، حيث كانتِّ الشَّ

، إذ لم يُكْن يعيُقها شيء، فالغيوُم ك افئة مباشرًة إلى سطحِّ األرضِّ دًة في المكاَن، فتبعُث بأشّعتِّها الدَّ انْت متبدِّّ
نة األولى من عمرِّهِّ،   ماُء صافيٌة، حينذاك  كانت تجلُس حنان وفي حضنِّها طفٌل لم ُيكمل السَّ ذاَك اليومِّ، والسَّ
، ينسدُل شعُرها األسوُد فوَق  يغطُّ في نوٍم عميٍق. وعلى مقربٍة منها  كانْت طفلٌة صغيرٌة، جميلُة المالمحِّ

تلحَق بَفراشٍة بيضاَء، تطيُر من أمامِّها، لتحطَّ من جديٍد في مكاٍن آخر. كانْت  كتفيها، تتراكُض هنا وهناَك ل 
 .  حناُن، بين الفينة واألخرى تنَدُه عليها وتقول: انتبهي يا "سوسن" كي التؤذي نفَسكِّ

هِّ كتا ، كان يوسف مستلقيًا، وفي يدِّ ٌب على أحدِّ الكراسي الخشبّيةِّ، المصنوعةِّ خصيصًا للجلوسِّ واالستلقاءِّ
 يطالُع فيهِّ. 

ةِّ الَّتي يقَرُؤها، وبيَن الحينِّ واآلخرِّ كاَن ينظُر إلى عائلتِّهِّ    يبدو أنَُّه كاَن مندمجًا للغايةِّ مَع أحداثِّ القصَّ
، وكأنَُّه يشكُر ربَُّه على ما أنعَم عليهِّ، ثمَّ يستأنُف   عيدة، فيطلُق آهًة خفيفًة، ويبتسُم، ويتطلَُّع إلى فوقِّ السَّ

 تِّهِّ. قراءَة قصَّ 
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 *** 
عيدة المكّونة من أربعةِّ أفراٍد.  ومّرتِّ األياُم .. وكبرت معها العائلة السَّ

فلُة اّلتي كانت تالحُق تلَك الفراشة البيضاء، من مكاٍن إلى مكاٍن. لم تُعْد طفلًة. إنَّها اليوَم في  فسوسن الطِّّ
خصّيةِّ، جّذابٌة، ت ها. الّثامنة عشرة من عمرها.. شابٌة قوّيُة الشَّ ها بنفسِّ  ستطيُع االعتماَد على نفسِّ

هِّ، تحَت شجرةِّ التُّفَّاحِّ العريقةِّ، لم يُعْد   وسامر الّطفُل الّرضيُع، اّلذي كان يغطُّ في نوٍم عميٍق، بيَن ذراعي أمِّّ
 على  طفاًل اليوم، إّنه يربو على الخامسةِّ عشرة من عمرِّهِّ، الزاَل أماَمُه بضُع سنواٍت، ليدخَل مرحلَة االعتمادِّ 

هِّ، لُه آماُلُه المستقبلّية.  ، ونشيٌط، وهادىٌء في طباعِّ ، إنَّه طالٌب ذكيٌّ  الذَّاتِّ
. واألُب قد قارَب الخامسَة والّثالثينِّ ويعمُل في   األمُّ في حوالي الثَّالثيَن من عمرِّها. تعمُل مربّيًة لألطفالِّ

. وكانتِّ الحياُة مستمّرًة م  ّياراتِّ . لم يُكْن إحدى شركاتِّ تصنيعِّ السَّ باحِّ عهم بيسٍر وطمأنينٍة، لغايةِّ ذاَك الصَّ
كاَنتِّ   الزَّائُر.  َمن  لترى  األمُّ  فهرَعتِّ   ، البابِّ الماضيةِّ، عندما رنَّ جرُس  باحاتِّ  الصَّ كبقيَّةِّ  باُح،  الصَّ ذاَك 

اعة على خروجِّ  . وهذا يعني أنَُّه قد مضى قرابة السَّ ابعةِّ والّنصفِّ اعُة تشيُر نحَو السَّ ،   السَّ يوسف من البيتِّ
، الَّذي كاَن يبعُد مسافَة األربعين كيلومترًا عن محلِّّ إقامتِّهِّ. لهذا كاَن يوسُف يخرُج مبكّرًا   لإللتحاقِّ بالعملِّ

 عن بقّيةِّ أفرادِّ األسرةِّ.
. قاَل أَحُد الثالثة .. واستطرَد قائاًل: - باحِّ  مرحبًا .. نعتذُر عنِّ اإلزعاجِّ في هذا الصَّ
ّيدة المرافقة لنا، هي من قسمِّ الخدماتِّ اإلجتماعّية هل تكّرْمتِّ أنا    - وزميلي من البوليسِّ المركزي.. والسَّ

؟   وسمْحتِّ لنا بالدُّخولِّ
لوا. قالْتها حنان بقلٍب منقبٍض. وكأنَّها شعَرْت أنَّ في األمرِّ مصيبًة، وتباشيُر القادميَن    -  بكلِّّ تأكيٍد .. تفضَّ

، ال باحِّ   توحي بخيٍر.في ذاَك الصَّ
وكانتِّ المصيبُة .. لقد قضى يوسف نحَبُه في حادثِّ سيٍر مؤلٍم. وصرَخْت حنان، وبَكْت بحرقٍة، وامتدَّ  

َل فرحٍة لها، عندما تخّرَج ابُنها طبيبًا.   بكاؤها طوياًل. وكانْت أوَّ
الزلتِّ صبّية والزالتِّ الحياُة    قالوا لها عندما رحَل زوُجها عن هذهِّ الحياةِّ: لماذا ال تتزّوجين يا حنان، فأنتِّ 

 أماَمكِّ طويلٌة.
 .  قالت: ال لن أتزّوَج ثانيًة. سأكرُِّس حياتي الباقيَة من أجلِّ ولديَّ

. بقَيتِّ األمُّ ووحيُدها   لم يمضِّ سنتان على رحيلِّ يوسف، حّتى كانت سوسُن قد تزّوَجْت والتحَقْت ببيتِّها الجديدِّ
هِّ طبيبًا، كما أسلفنا. سامر. هي تعمُل، وهو يكمُل دراسَتهُ   . لغايةِّ تخّرجِّ

، بدأتِّ األمُّ في مسيرةِّ اإللحاحِّ على ابنها. كانْت دومًا تقوُل له: لن تكتمَل   من هنا، أي بعَد تخرُّجِّ االبنِّ
َك تلَك الّزغرودة وأرتاُح؟ عدني يا حبيبي أّنك   فرحتي، إالَّ عندما أراَك عريسًا يا ولدي، متى سأطلُق على رأسِّ

نيا والحسرُة في قلبي.لن ت  خّيَب ظنِّّي، ولن تترَكني أخرَج من هذهِّ الدُّ
ُم لها أعذاَرُه، لكن عندما رأى إصراَرها يزيُد يومًا بعَد يوٍم،   وكعادتِّهِّ.. كاَن سامُر دومًا يطّيُب بخاطرِّها، ويقدِّّ
ولم ُتْجدِّ األعذاُر والحجُج نفعًا. قاَل لها: أمِّّي، يا فخري، وتاج رأسي أعُدكِّ من اليومِّ سأبدُأ بالبحثِّ عن فتاٍة  
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، أراضيٌة أنتِّ اآلَن؟. فقبَّلْتُه وقالْت: نعم يا نور عيني  مناسبٍة. وإذا أراَد للُا وحظ يُت بها. سأحقُِّق لكِّ أمنيتكِّ
 .. نعم يا روحي.

 *** 
اّرة، الَّتي لطالما   هِّ ويزفَّ إليها البشرى السَّ عندما التقى سامُر بفتاتِّهِّ، وجاَء بها إلى البيتِّ ليعرَِّفها على أمِّّ

ةِّ فرحتِّها، أحّسـَْت بدوخٍة انتظرتها طوياًل، وكانْت أمنيُتها   المتبقية في الحياةِّ. فرَحتِّ األمُّ كثيرًا، ورّبما من شدَّ
الّطبيب على مقربٍة منها، حيُث احتضَنها وأجلَسها   ابنها  ها، كادْت أن تسقَطَها أرضًا، لوال وجود  في رأسِّ

 وقاَل: ماذا جرى لكِّ يا أمِّّي؟ .. بماذا تشعريَن؟ 
.. إنَّها الفرحُة .. أجل الفرحُة اّلتي كنُت أنتظُرها. ال تشغل نفَسَك، سأكوُن بخير  ال شيء ال شيء يا ولدي- 

 بعَد قليل.
زمَة، للتأكيدِّ واإلطمئنانِّ فقط .      -  ال يا أمِّّي، من األفضلِّ أن نجري لكِّ اإلجراءاتِّ والّتحاليَل الالَّ

 *** 
وى عينان غائرتان. َمْن عرَفها سابقًا، وشاهَدها  في إحدى ُغرفِّ المشفى، كانْت حناُن ترقُد. لم يبَق منها س

 اليوَم. استحال عليه معرفتها.
ها، وباتْت أّياُمها   رطاُن في كافةِّ أنحاءِّ جسدِّ ًا. لقد تغلغَل السَّ رة جدَّ أجمَع األطّباُء على أنَّ حالَة حنان متأخِّّ

 معدودًة. 
 ة في الحياة؟. أجابْت:عندما أعلموها الحقيقَة، وقالوا لها: ما هي أمنيُتك األخير 

هِّ.   أن أرى ولدي عريسًا، وأزغرد فوَق رأسِّ
، وكانْت حنان بعينينِّ غائرتينِّ مغرورقَتينِّ   في ذاتِّ الغرفة، وذاتِّ المشفى، كاَن الكاهُن يبارُك العروسينِّ

 بدموعِّ الفرحِّ تنظُر، وفوَق شفتيها ارتسمْت مالمح ابتسامة سعيدة.
 رأس ابنها، أطلقت زغرودة خفيفة، تكاُد ال ُتسمع.  عندما وضع الكاهن اإلكليل فوق 

 َمن يدري أكانْت تلَك الزَّغرودة البنها العريس أم للعريسِّ الّسماوي؟  
 

ويد: حزيران )يونيو(  –ستوكهولم     2013الس 
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الية المباركة   الدَّ
 

 الفصل الثالث من رواية: كنت على وشكِّ الرَّحيل
 
3 

 
ل من نيسان .. هذا يعني قد مضى يومان على دخولي منطقة الخطر  رطان المرعب  - اليوم هو األوَّ عالم السَّ

ال أعلم لماذا صحوت باكرًا، وهذه ليست عادتي المألوفة. من زمان وأنا واللَّيل صديقان مخلصان، هو    –
كينة ص فاء القلب، وراحة النَّفس. لماذا تمنَّيُت أن  ُيحبُّ فيَّ هدوئي، وأنا ُأحبُّ فيه سكينته، وفي الهدوء والسَّ

يكون ما سمعته من طبيبة التَّنظير إحدى أالعيب ُأكذوبة نيسان، إّنما هيهات، فالخبر قد سبق اليوم اّلذي  
ل من نيسان فعله؟   يحقُّ فيه لإلنسان الكذب، لكن ال يهم، فالحقيقة واضحة وراسخة، فماذا يستطيع األوَّ

؟ أليست الحياة بحدِّّ ذاتها مجرَّد أكذوبة؟ بل رّبما مجرَّد حلم، َقُصر أم طال،   وماذا يعني تحديدُ  يوٍم للكذبِّ
 البدَّ أن نستيقظ منه،  على فجٍر جديد، وحياة جديدة. 

ساعدني يا رب. كانت الكلمة األولى اّلتي لفظتها في ذاك الّصباح الباكر، وأنا أزيح الّلحاف عن جسدي.    -
نحو المطبخ، أعددت القهوة، كانت زوجتي على خالف عادتها، التزال مستغرقة في سرت بخطوات ثقيلة  

، قّربت ذاتي   نومها. دخلت الحّمام، وقبل أن أباشر بغسل وجهي، نظرت في المرآة، فالتقت عيناي بعينيَّ
ات الّنظرة  أكثر إلى المرآة، ونظرُت من خالل عيني إلى عينّي، لم تكن الّنظرة المنبعثة من بؤبؤي عينيَّ ذ 

وكأّنه على وشك   نورها كما  كانت ضعيفة ومنكسرة، وكان  المنصرمة،  ألِّفُتها خالل سنوات عمري  اّلتي 
نتهاء، فيخمد لهيبه شيئًا فشيئًا، حّتى ينطفىء. أرعبني منظر   نطفاء، كالقنديل عندما يقارب زيته على االِّ االِّ

خرجت من الحّمام، هاربًا من منظري ومن تلك  نظرتي، ومنظر الكآبة المنبثق عنها، غسلت وجهي بسرعة و 
ّياد فريسته. أحسست ببعض الّضيق في الّنفس، رّبما كنُت  د الصَّ دني، كما يترصَّ الّنظرة المخيفة الَّتي تترصَّ
بحاجة إلى بعض الهواء الّنقي، لهذا فتحُت باب المنزل وخرجت إلى الحديقة، حيث يتواجد نيسان. كانت 

الّندى التزا فتنعش  حّبات  الّتّفاح،  تتغلغل في أغصان شجرة  الّشمس  وأشعَّة  الّناعم،  الورود  تداعب خّد  ل 
ثّمة عصفور صغير، أشبه بعصفور   باستقبال فجٍر جديد.  العصافير، فترفرُف بأجنحتها، سعيدًة  صدور 

الية الممتّدة.   الكناري، كان يغّرد لحنًا جمياًل، وهو يقفز، هنا وهناك بين أغصان الدَّ
الية المباركة، يا صديقتي الغالية. قلتها وفي نفسي بعٌض من الحزن واأللم. لستِّ  صب   - اح الخير أّيتها الدَّ

اليتان األخريتان، وشجرتا التّفاح العريقتان، وشجرة التُّوت العالية   الوحيدة في هذا المكان، ولكنَّكِّ األغلى، فالدَّ
ائمة االِّخضرار،  المنتصبة بجانب البئر الجميل، وشجيرات الورود الز  رو الدَّ اهية بمختلف األلوان، وأشجار السَّ

ور الفاصل بيننا وبين حوش الجيران، وشجرة الياسمين ذات العطر الفّواح،   وُعْرَبيشة الّلبالب الّممتّدة فوق السُّ
غيرة وجمالها،   اقية المتدّفقة، وصوت خرير مياهها، والبحيرة الصَّ وناعورة الهواء وشجيرات التُّوت البّري، والسَّ
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من   رها  وأحرِّ عام  كل  أرضها  أقّلب  اّلتي  المتواضعة،  وحديقتي  فوقها،  البيضاء  األربع  أجنحتها  الفارشة 
األعشاب الدَّخيلة، وأزرعها وأسقيها وأعتني بها، هي أيضًا ال تبخل علّي أبدًا، فتعطيني أنواع الخضراوات 

هّية، وشجرة التِّّين الحديثة الغرس، اّلتي   ق  الشَّ لم أتذّوق طعم ثمارها بعد، وال أعلم هل سيمتدُّ بي العمر ألتذوَّ
طعم ثمارها، أم سأرحل قبل ذلك؟ وأشجار الّسياج المستقيمة، وشتالت الّزعتر البّري، كلَّهم أعّزاء على قلبي، 

دَتين عند شرائنا  وكلَّهم غوالي عليه، فأنا من غرسهم واعتنى بهم، ما عدا شجرَتي التُّّفاح اللَّتين كانتا موجو 
المحّببون،   قلبي، كلُّهم أصدقائي  الجميل، قبل حوالي ستة وعشرين عامًا. كّلهم غوالي على  المنزل  هذا 
ولكنَّكِّ أعّزهم وأغالهم وأحّبهم أّيتها الّدالية المباركة، ال ألّنكِّ أجملهم وأكثرهم بهاًء، وال ألنَّكِّ أكثرهم سخاًء 

ي اّلتي غرستكِّ ههنا، كانت بالّنسبة لي أياديًا مقّدسة، أنتِّ ذكرى عزيزة جّدًا وعطاًء، أبدًا، بل ألّن األياد 
الّذكريات سرَقها مّني  الملموسة، كل  ّأّمي  تبقّى لي من ذكريات  تكونين آخر ما  بل رّبما  قلبي، ال  على 

مائر الميتة، يا داليتي المباركة، أجل سرقوها، ورّبما لو َعلمِّوا م عزَّتكِّ على قلبي،  األشرار، أصحاب الضَّ
القتلعوكِّ أنتِّ األخرى من جذوركِّ وألقوا بكِّ بعيدًا. إّنه الحقد األعمى يا داليتي المباركة، نعم الحقد، وماذا 
بعده؟ أتوّدين أن أخبركِّ كيف تمَّ ذلك، ومتى؟ ال..ال يا غاليتي .. ال أريد أن أشغَل باَلكِّ في هذا الّصباح  

زعجة واألخبار الّرديئة. كنتِّ آنذاك شتلة صغيرة، حديثة الغرس، واليوم بعد الباكر، بمثل هذه األحاديث الم
مرور أكثر من عشرين عامًا، أرى ال منفعة من الكالم. فذكريات والدي ووالدتي وجّدي وزوجتي وأوالدي 

وشة األجنحة، ذهبت ولن تعود ثانية، واآلن يكفيني أنتِّ يا مباركة، إنَّني أغتبط عندما أراكِّ منتصبة القامة مفر 
يا غاليتي! البدَّ من أن أطلعكِّ على   مس، وترقصين لنسمة الّصباح .. ولكن مهاًل  تتبّسمين إلشراقة الشَّ
بعض الوقائع، فإن لم أفعل ذلك قبل رحيلي، ربَّما تركتكِّ مشّوشة الّذهن، أو رّبما أخبركِّ القمر، حيث كان 

 وأفشي لكِّ بسّري، وأفضفض لكِّ هّمي، قبل رحيلي عن هذه شاهدًا، فترتعدين وتلومينني، وإذا لم أخبركِّ أنتِّ 
الحياة، لمن سأفعل؟ ألستِّ غاليتي وحبيبتي؟ إذًا عليكِّ أن تتحمًّليني قلياًل، سأخبركِّ يا مباركة، سأخبركِّ ربَّما  

يء، فأنا ُمتعٌب للغاية. اسمعيني إذًا:   أراحني ذلك بعض الشَّ
عيدًا في تلك األرض الطّيبة، والمدينة الجميلة، مدينتي "ديريك "*  في تلك األيام، وفي موسم العنب، هناك ب

عاشقة الكرمة. نعم أنا من تلك المدينة الَّتي كانت تكرِّم الكرمة، وكانت للكرمة مكانة معّززة في قلوب أبنائها  
 جميعًا، وكانت الكرمة أيضًا تفيض علينا بخيراتها.  

ما باع سّلًة من العنب، فَتَق حاّفة معطفه، وخّبأ قطعة نقود ورقّية  في ذاك الزَّمان كان جّدي رحمه للا، كلّ 
 داخله، ثمَّ أعاد تخييطه ثانية وهو يقول: هذه أيضًا البني البعيد، هدّية زواجه، عندما يتزوَّج.  

عندما    جّدي هذا كان بمثابة أبي، فأنا لم أعرف لي أبًَّا غيره، ولم أنادِّ كلمة بابا، إالَّ له، كنت ابن أشهر
ني جّدي وضّمني إلى سجّله وصدره وحنانه. وتوالت الّسنين وأتى اليوم   رحل أبي إلى العالم اآلخر، فتوالَّ
رُت وزوجتي زيارة األهل في بلدي، حيث يقطن جّدي، وكانت   اّلذي ُكتَب لي فيه النَّصيب، وتزّوجُت، وقرَّ

 ل. الزِّيارة األولى لي، كانت ابنتي سوزان، في عامها األوَّ 
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بكى جدِّّي حينذاك، وهو يفتق حاّفة معطفه، وانهمرت الدُّموع من عينيه المتعبتين، وتدّفقت في أخاديد وجهه،  
ثمَّ تنّهد كطفٍل صغير وقال: أشكرك وأحمدك يا رب، ألنَّك أريتني اليوم اّلذي كنُت أنتظره، بعدئٍذ أخرج رزمة  

ي  بمعرفتكِّ هدّية قّيمة لزوجة ابني العزيزة، وأخرى لحفيدتي  الّنقود الورقّية، وسّلمها إلى أمِّّي وقال: اِّشترَ 
 الجميلة.   

يا   أتسمعين  غيرة.  الصَّ الوزن. وصليبًا وسلسال رقبة، البنتي  ثقيلة  ذهبّية  يٍد  وكانت هدّية زوجتي، إسوارَة 
عن بقّية الّذكريات  داليتي المباركة؟ هذا جزٌء بسيط من الّذكريات المسروقة. سأكمل حّتى الّنهاية، وسأطلعكِّ  

 .. مهاًل علّي قلياًل، ريثما أستنشق بعض الهواء الّنقي .. أكاد أختنق. 
ثّمة مِّحبس كان بإصبع أبي، عندما فارق الحياة، أخذته والدتي، وهي تتحّسر وتقول: سيكون هذا البننا  

 وسيمًا وأنيقًا وطّيبًا ولطيفًا،  عندما يكبر، سأقّدمه إليه منَك تذكارًا، وسأحكي له عنَك كثيرًا، سأخبره كم كنتَ 
أجل أجل، سأحكي له كلَّ شيء، ولن أخفي عنه شيئًا، يجب أن يعرف الحقيقة، يجب أن يعرفها. هكذا 
كانت أّمي تكّلم روح والدي، الهائمة فوق جثمانه الهامد، وهي تحّرر إصبعه من مِّحبس الّزواج. وكبرُت، 

حكت لي كّل شيء، ولم تخفِّ عّني شيئًا، وكان المِّحبس معي ال  وبلغُت رشدي، وأعطتني أمِّّي المِّحبس، و 
الكلمة المحفورة   يفارقني لحظًة، كنت كّلما اشتقُت لرائحة أبي، أخرجته وشممته. كم مّرة ومرَّة قرأُت تلك 

 " اِّسم والدتي، وتاريخ زواجهما، هي وأبي.1955بداخله، وتلك األرقام األربعة: "سوزان  
يا    وكانت هدّية زوجتي، أتسمعين  غيرة.  الصَّ الوزن. وصليبًا وسلسال رقبة، البنتي  ثقيلة  ذهبّية  يٍد  إسوارَة 

داليتي المباركة؟ هذا جزٌء بسيط من الّذكريات المسروقة. سأكمل حّتى الّنهاية، وسأطلعكِّ عن بقّية الّذكريات  
 .. مهاًل علّي قلياًل، ريثما أستنشق بعض الهواء الّنقي .. أكاد أختنق. 

ة مِّحبس كان بإصبع أبي، عندما فارق الحياة، أخذته والدتي، وهي تتحّسر وتقول: سيكون هذا البننا  ثمّ 
عندما يكبر، سأقّدمه إليه منَك تذكارًا، وسأحكي له عنَك كثيرًا، سأخبره كم كنَت وسيمًا وأنيقًا وطّيبًا ولطيفًا،  

يعرف الحقيقة، يجب أن يعرفها. هكذا أجل أجل، سأحكي له كلَّ شيء، ولن أخفي عنه شيئًا، يجب أن  
كانت أّمي تكّلم روح والدي، الهائمة فوق جثمانه الهامد، وهي تحّرر إصبعه من مِّحبس الّزواج. وكبرُت، 
وبلغُت رشدي، وأعطتني أمِّّي المِّحبس، وحكت لي كّل شيء، ولم تخفِّ عّني شيئًا، وكان المِّحبس معي ال  

الكلمة المحفورة  يفارقني لحظًة، كنت كّلما اشتقُت   لرائحة أبي، أخرجته وشممته. كم مّرة ومرَّة قرأُت تلك 
 " اِّسم والدتي، وتاريخ زواجهما، هي وأبي. 1955بداخله، وتلك األرقام األربعة: "سوزان  
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وري . تتبع محافظة الحسكة. وديريك هي مسقط   رقي السُّ مال الشَّ *ديريك )المالكّية(: مدينة في أقصى الشِّّ

 رأس الكاتب. 
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ابعة عشر ربيعًا.  وسارت بي األيام، ولم تُكْن أّيامي سهلة   البّتة، دخلُت في صراعي مع الزَّمن وأنا ابن السَّ
نعم في تلك المرحلة من عمري رأيت فيها نفسي وحيدًا، أعتمد على للا ونفسي. تنّقلُت كثيرًا، وسكنُت أماكَن  

بال طعام، وكان مِّحبس والدي في جيب ي، كنُت  عديدة، وأحيانًا كنُت بال مأوى، وبِّال عمل، وبِّال نقود، وِّ
، وال لبيعه، هكذا كان عزيزًا وغاليًا علّي، يا داليتي المباركة. كنُت دومًا أقول في قرارة نفسي،   ًا للموتِّ مستعدَّ
متى سيأتي اليوم الَّذي فيه أتأهَّل، وأنجب طفاًل، وأسّميه "بولص" على اسمَِّك يا أبي، وفي يوم زفافه، ُأكمل 

 وفاٍء، وتخليدًا لذكراك. خمسون عامًا وأنا محتفٌظ بهذه الّذكرى واألمانة  رسالتي وأُهديه هذا المِّْحبس، عربونَ 
كرى، وفقدُت   الغالية جّدًا على قلبي، كما أنتِّ يا داليتي المباركة، وعندما اِّقترب موعد الّتسليم، فقدُت الذِّّ

اليتي المباركة. سأكمل .. األمانة. وهذه أيضًا جزٌء غاٍل من بعض ذكرياتي الَّتي سلبني إّياها األشراُر، يا د 
سأكمل، فلطالما نحن اآلن منفردان، البّد أن أستغلَّ هذه الفرصة وأخبركِّ عن كلِّّ شيء، من يعلم، قد ال 
تسنح لنا الّظروف، ونكون منفردين مّرة أخرى، ألدلي لكِّ بمكنون صدري، لهذا استمعي، وكوني صبورة،  

مس بدأت ترتفع.   فها هي الشَّ
أّمي الَّتي غرستكِّ هنا في هذا المكان، يا داليتي المباركة، وأحّبتك، واعتنت بكِّ كثيرًا. عندما  قبل رحيل أّمي،  

ْت باقترابِّ رحيلها، قامت بتوزيع كل ما لديها من قطع ذهبّية على أوالدها. قالت  اِّشتدَّ عليها المرض، وأحسَّ
تابعت وقال ثمَّ  ذّمتي قبل أن أموت،  أريُد أن أصّفي  يا أوالدي، ال  أمي وقتذاك،  إليكم كثيرًا  ت، سأشتاق 

 أوصيكم بشيء، سوى بالمحّبة.
كان من نصيبي بالقسمة حينذاك، زوٌج من األساور، قالت أّمي: هاتان اإلسوارتان ستلبسهما زوجُتَك، ثمَّ  

 يكونان البنتكما سوزان، بعد العمر الطَّويل، ألّنها على اِّسمي.
ي، ولم يتسنَّ لزوجتي أن تفرح وتتباهى بهما أبدًا، حّتى كانت هاتان  لم يمضِّ زمٌن طويٌل على ما قالته أمّ 

اإلسوارتان في عداد المسروقات أيضًا، يا داليتي المباركة. كلُّ شيٍء ذهب مع الرِّيح، أخذوا ما استطاعوا 
رذالتهم هذه،   من مقتنيات، وفي ظّنهم نجحوا. بالحقيقة أّنني أشفق عليهم يا داليتي المباركة، ألّنهم زادوا من

 رذالة جديدة فوق رذائلهم، أّما أنا فبقيت عّزة نفسي، وبقيت كرامتي. 
أّواه يا داليتي المباركة، ربما تتساَءلين بينكِّ وبين نفسكِّ وتقولين، لماذا كل هذا الحقد؟ ولَِّم اِّستهدفوَك أنَت  

 ط؟  بالذَّات؟ هل ما قاموا به، كان من باب المصادفة، أم عن سابق رصٍد وتخطي
مهاًل يا داليتي العزيزة، سأجيبكِّ قبل أن تسألي. لم يُكْن من باب المصادفة أبدًا، بل من باب الّدراية والقصد.  
يفّية، عندما كان القمر مكتماًل، وكّنا جميعنا مدعوين لحفل زفاف أَحد  حدث ذلك في إحدى اللَّيالي الصَّ

موسيقى منعشة للروح، والغناء جميل، واألوالد معنا مبتهجون.  األقرباء. كّنا في غاية الّسعادة والبهجة، كانت ال
على فكرة، إّنها المّرة األولى اّلتي يرافقنا بها األوالد لمثل هكذا حفالت، أذكر أنَّنا رقصنا كثيرًا وقتذاك، ولم  

نا مطلقًا، أّنه في ذات الوقت، الوقت اّلذي كّنا به في أوج الّسعادة والف رح، كان األشرار يخطر على بالِّ أَحدِّ
ط الجريمة معنا، يشاركنا الرَّقص، ويّوزع اإلبتسامات   يسطون على منزلنا، بكلِّّ طمأنينة وهدوء. كيف ال وُمخطِّّ

بتسامات كما صّنفها المختّصون.    المستطيلة، اّلتي هي من أخطر االِّ
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بتسامة البسيطة،  بتسامة، رّبما تفوق العشرة. على سبيل المثال ال الحصر: االِّ يقولون هناك العديد من أنواع االِّ
بتسامة   واالِّ األسنان.  العلوي من  القسم  يظهر  وفيها  العلوّية  بتسامة  االِّ األسنان.  فيها  ُتظهر  اّلتي ال  وهي 

بتسامة المس تطيلة، وهي خطيرة للغاية. أجل هكذا كان مهندس  العريضة، وفيها تظهر جميع األسنان، واالِّ
بتسامة المستطيلة، يذرع المكان جيئًة وذهابًا، وبين   بتسامات، االِّ الجريمة يوّزع هنا وهناك، أخطر أنواع االِّ
الحين واآلخر يخرج ليّتصل بهم، وأقصد باألشرار، بمنفّذي الجريمة، فيقّوي من عزيمتهم، ويطمئنهم، ويقول  

 احتكم، وال داعي للعجلة أبدًا، فأهل البيت، سعداء، فرحون.  لهم: خذوا ر 
ر؟ لم نُكْن أبدًا نتوّقع،   كيف كان بإمكانِّنا أن نعرف وقتذاك، أن وراء تلك االبتسامة المستطيلة يكمن الشَّ

عادة والبهجة، أنَّ في تلك الّلحظات هناك ثعلبًا جبانًا متحاياًل، يحمُل المكرَ   والخيانَة في  والكلُّ في أْوجِّ السَّ
، على  ، ووفاءِّ الّذئبِّ قلبه. نعم ثعلٌب، وليس ذئبًا. وخيٌر له لو كان ذئبًا، رّبما اِّمتلَك شيئًا من شجاعةِّ الّذئبِّ
األقل اِّتِّّجاه أهله. لكّنه مع األسف ليس هكذا. يقولون يا داليتي المباركة، أنَّ الّذئب يمتاز بالوفاء واإلخالص 

ئب ال يعر  ئب إذا شاخ والداه، ألهله. فالذِّّ ف إالَّ زوجة واحدة. إذا ماتت زوجته، يبقى مخلصًا لها أبدًا. والذِّّ
ئب ال يغدر بأخيه   يرعاهما ويؤّمن لهما الّطعام حّتى آخر يوم في حياتهما. والّذئب يفدي أوالده بروحه. والذِّّ

يحقد على أوالده، ويفّرق بينهم .. الّذئب. فأين لإلنسان من هذا؟! ها هو اإلنسان يكره أباه، ويغدر بأخيه، و 
يء الَّذي ال يفعله الّذئب. ال .. ال .. يا داليتي. الفرُق شاسٌع بين بني اإلنسان، وبني الّذئاب .. الفرُق   الشَّ
ئاب. هل هذه شجاعة عندما يّتفق أحدهم مع الغير، لسرقة بيت الغير،  شاسٌع بين مملكة الثَّعالب، ومملكة الذِّّ

ئاب أم من فِّعل أو حرق سّيارت ه، أو إيقاع األذّية بأحد أوالده الّصغار؟ .. أو .. أو..؟ هل هذه من فِّعل الذِّّ
ئاب ال تفعل هكذا .. إّنها شجاعة ووفّية. تّبًا لكِّ أّيتها الثَّعالب الجبانة   الّثعالب البشرّية؟! ال .. ال .. الذِّّ

نيعة    الماكرة. بل تّبًا لَك يا ابن آدم .. يظهر أّن قايين لم يندم على قتل أخيه هابيل .. الزال ُيفاخر بفعلته الشَّ
يطان سيفرح. يقولون أنَّ المسيح لم يضحك مّرة واحدة في حياته، واإلنجيل لم يذكر   ر سيبقى .. والشَّ .. الشَّ

خصي. كيف يضحك، وهو يرى   مسبقًا  له موقفًا كهذا .. وأظنُّه كان محّقًا، يا داليتي المباركة. وهذا رأيي الشَّ
 بعين روحه اإللهّية مصير أغلب البشرّية الهالك؟  

 كيف يضحك، وهو يرى مسبقًا ماليين األطفال على مّر العصور يموتون جوعًا؟  
 كيف يضحك، وهو يرى مسبقًا ماليين الرِّقاب البشرّية تُنحر بأياٍد بشرّية؟ 

ء، وإلى ما هنالك من أبشع البشاعات  كيف يضحك، وهو يرى مسبقًا المظالم والقباحات والرَّذيلة والفحشا
ماء، بين أبناء آدم، فوق هذه المعمورة؟.    اّلتي ستستمرُّ بعد موته وقيامته وصعوده إلى السَّ

دون كالمه، وهم بالحقيقة بعيدون عنه وعن تعاليمه.   كيف يضحُك، وهو يرى مسبقًا، مجّرد ببَّغاوات يردِّّ
 مه يتسّترون على رذائلهم وقباحاتهم.  يجاهرون باسمه، ويتاجرون باسمه، وخلف اس

الخاّصة،   لوَن كالمه بحسب مصالحهم  وُيَؤوِّ كيف يضحك، وهو يرى مسبقًا  كيف يجزِّئونه، ويقّسمونه، 
 مّدعين كاًل منهم الّصواب. إّنما بالحقيقة جميعهم على غلٍط مبين.
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أن األغلبّية الّساحقة من جنس البشر، ال   كان يعلم أّنه سيقّدم نفسه كّفارة عنهم، إّنما دون فائدة. كان يعلم
 رجاء فيهم، وال خالص لهم. 

كان يعلم سيبقى الوضع كما هو، بل رّبما يزداد قساوًة، وخشونًة، وتيهًا، وضياعًا .. وهلمَّ جّرًا. فكيف يضحك  
 .. كيف؟! 

 اليتي المباركة. ولكي ال أدخل في متاهاٍت يصعب الخروج منها، أعوُد ثانية إلى ما كّنا بصدده يا د 
أتدريَن كم من الوقتِّ اِّستغرَق، حّتى تمّكن الّلصوص من إخراج الخزنة من المنزل؟ الخزنة الَّتي يزيد    -

إلى ستِّ  أربع  من  الوقت  اِّستغرق  األمن،  بتقدير رجال  تصّدقين.  أو ال  تصّدقين  قد  الّطن.  على  وزنها 
أ بكلِّّ  يشتغلون  كانوا  أّنهم  لكِّ  أُقْل  ألم  طمأنينة، ساعات.  بكلِّّ  ألنفسهم  القهوة  أعّدوا  لقد  وهدوء؟.  ريحّية 

وشربوها، ودّخنوا سجائرهم، وعلى األرض رموها. كان منظر مكتبتي صاعقًا ومؤلمًا عندما نظرُت إليها.  
تصّوري يا داليتي المباركة، إّنهم لم يتركوا كتابًا بجانب آخر، وكأّنهم أرادوا موتي من خالل فِّعلتهم هذه،  

أيضًا كانت توصية لهم، من مهندس الجريمة، بل ثعلب الجريمة، حيث كان يعلم مكانة مكتبتي في    وهذه
قلبي. نعم مكتبتي هذه، لها مكانة كبيرة، ومعّزة خاّصة في قلبي. كيف ال وأنا من بناها، وتعب في بنائها، 

ويد، وكان ذلك في نهاية السَّ  ئْت قدماي أرض السُّ بعينيات من القرن المنصرم،  سنوات عديدة منذ أن َوطِّ
حيث راودتني الفكرة، وأقصد فكرة بناء مكتبة. كنت آنذاك في العشرينّيات من عمري، وكان من المفروض 
أن يّتجه فكري إلى أشياء أخرى، كما فعل أغلب المهاجرين وقتئٍذ. ماذا يعني بناء مكتبة عربّية في بالد 

غتراب، لطالما أّنَك تركَت الوطَن وهج رَت األهَل، وقّررت العيش هنا مدى الحياة، وفكرة الّرجوع هي من  االِّ
سابع المستحيالت، فلماذا المكتبة؟ وما نفع المكتبة؟ أليس من األفضل أن تبحث عن باب رزق يدرُّ عليك  

المال  الفلوس، بداًل من هذه الكتب العربّية اّلتي لن تنفعك، بل رّبما جلبْت إليك المضّرة، وكّلفتَك الكثير من 
اّلذي تهدره دون طائل، إذ كان َأْولى بك أن تستفيد منه في مشاريع أخرى، تدرُّ عليك الخير والنَّفع، كما  
يفعل الكثيرون، أو بدل أن تصرف وقتك في مطالعة الكتب العربّية، أليس من األفضل أن تبذل هذا الوقت،  

ستقرار ال ويدّية، لطالما نويت االِّ ائم هنا؟. في تعّلم اللُّغة السُّ  دَّ
كلُّ هذه األفكار تداولتها في ذهني، وطرحتها على ذاتي قبل الّشروع في اقتناء الكتاب، وبناء المكتبة، لكن  

 دون جدوى، لقد قّررت وبدأت، وانتهى األمر!. 
ّية ومعنوّية، قبل ظهور   عالم  لم يُكن الوضع وقتذاك، كما هو عليه اآلن. كان اليزال للكتاب قيمة عالية، مادِّّ

ت،   اإلنترنيت والفيسبوك والفضائّيات المتعّددة. ليس الكتاب فحسب، بل كل اإلصدارات الورقّية، كالمجالَّ
حف .. وإلخ. كان سعر الكتاب غاليًا جّدًا كما ذكرت قبل قليل. كان في ستوكهولم، حيث أقطن،   والصُّ

رقّية. تستطيع أن تقو  ل بأنَّني كنت أحد الزّوار المداومين بشكٍل يومي  مكتبتان: المكتبة العربّية، والمكتبة الشَّ
% بشكٍل  25في هاتين المكتبتين، كنُت قد أصبحت صديقًا ممّيزًا لصاحَبي المكتبَتين، وكان لي خصم بمقدار

دائم. أكيد ألّنني كنت )زبون دهين(. المشكلة كانت أحيانًا في عدم توّفر الكتاب اّلذي ترغبه. لهذا كنت 
ل مع جهات خارجّية أخرى كسورّيا ولبنان ولندن .. طبعًا بأسعار باهظة. ومع األّيام كبرت  مضطّرًا للتعام
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ينّية .. المجموعة القصصّية   مكتبتي، وازداد عدد الكتب المتنّوعة فيها. قّسمتها إلى مجموعات: المجموعة الدِّّ
عرّية .. والفلسفّية .. واالجتماعّية .. والمعارف الع اّمة .. والطّبّية .. وهلمَّ جرًَّا. وقمُت  .. والمجموعة الشِّّ

بترقيم كل كتاب بحسب التَّسلسل، مع اسم الكتاب ومؤّلفه. اليوم أستطيع أن أفخر وأقول: لقد تمَّ البناء، وها  
هي آالف الكتب تترّبع سعيدة على عرش مكتبتي. وهذا بالّنسبة لي إنجاٌز عظيم بل حلٌم حلمته وحّققته. قد 

الجنون، كما يراه كثيرون مّمن يقّيمون اإلنسان بما لديه من مال، أو مّمن يحتقرون العلم   يكون ضربًا من
 بسبب غبائهم وجهلهم.     

رقة والمسروقات. على فكرة قد  داليتي المباركة، وأقصد موضوع السَّ أعود مّرة أخرى إلى ما كّنا عليه يا 
موضوع النُّقود، وكأنَّ الخزنة كانت خالية منهم. ال .. ال  ينتابكِّ الحيرة يا داليتي، كيف أّنني لم أتطّرق إلى

الّتجاري". كان   تُكْن خاليًة، ويكفي أن أقول، كان لم يمضِّ سوى فترة وجيزة على بيع "محّلنا  أبدًا لم   ..
بداخلها تعب وشقاء ربع قرن من الزَّمن. أجل حصيلة سنين طويلة من العمل الدَّؤوب، أنا وزوجتي، ذهب 

بب اّلذي كّله ف ي غمضة عين. عدنا إلى الّصفر، وكما ُيقال بالعامّية "إيد ورا، وإيد قّدام". رّبما تسألين السَّ
بب لكوني غريبًا   دفعهم للقيام بهذا العمل القبيح، وأنا أقول: بالحقيقة ال أعرف بالّضبط. لكن قد يكون السَّ

 أخسر حياتي من أجلهم، ال بل كنُت على  أو ألنَّني أخلصُت لهم، وكدتُ   - هذا من وجهة نظرهم    -عنهم 
يكافِّئوني على   أرادوا أن  الجميل،  يرّدوا لي  أرادوا أن  لهذا  بسببهم،  تغتفر  اِّرتكاب حماقة شنيعة ال  وشك 
طريقتهم الخاّصة، ولم يروا أفضل من هذه المكافأة، َسرِّقة خزنتي بما تحتويه من أغلى ذكرياتي، وتدمير  

ئوا. مكتبتي الَّتي أعشقها وأد  لِّلها، وكانت غايتهم كما ذكرت قبل قليل، إسكات قلبي إلى األبد، لكّنهم خسِّ
بالحقيقة أنا أشفُق عليهم، رغَم كل ما فعلوه، ألنَّ ضمائرهم ميَّتة، ومن كان ضميره ميتًا ال فرق بينه وبين  

الحيوان كثيرًا في أغلب األحيان، وننعته بعدم اإلحسا  المعذرة نحن نظلم  س واإلدراك والمعرفة،  الحيوان. 
ونقول، فالن كالحيوان، ال يفهم. ال.. ال .. يا داليتي المباركة، نحن يجب أن نقّدم اِّعتذارًا رسمّيًا للحيوان،  
فوللا هناك بعض الحيوانات ترتفع عن البشر إحساسًا وشعورًا. أتمّنى أن تصحو ضمائر هؤالء البشر المّيتة  

نوا بما اِّقترفته أياديهم القذرة، بحقِّّ أناٍس أبرياء. إلى حينه أملنا باهلل  يومًا ما، لتعود لهم إنسانّيتهم  ، رّبما فطِّ
كبير، "وهو على كلِّّ شيٍء قدير"، سبحانه وتعالى "ُيمهل وال ُيهمل"، وهو القائل: "ليس خفّيًا إالَّ سيظهر" ..  

 وظهر بشهادٍة منهم. 
 بشهادٍة منهم؟! -
ارق كأّنني أراكِّ مندهشة يا دالي  - تي المباركة من هاتين الكلمتين، تتساَءلين: كيف بشهادة منهم؟ أيشهد السَّ

 على نفسه؟ ومتى عرفَت ذلك؟
عرفُت ذلك منذ اليوم األّول، وتثّبَت ذلك بعد مرور عشرين عامًا. في اليوم األّول كان إحساسي يدفعني    -

ليل. بعد عشرين عاماً  يطان في قلوبهم  للشكِّّ بهم، إنَّما لم أُكْن أملُك الدَّ ليل من أفواههم. فقد أوقع الشَّ  أتاني الدَّ
 خالفًا فيما بينهم، فأتوني منفردين، ليضع كل واحٍد منهم الّذنب على اآلخر. 
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أساسًا أنا لم يُكْن يهّمني كثيرًا ُمنّفذو الجريمة. هؤالء ال أعرفهم، وال يعرفونني، وليس بيننا أّية عداوة. لقد 
م البوليس في اليوم الّثاني، وكان دليلهم "لوحة السّيارة". لكن مالك السّيارة، وهو معروف  تعّرَف، وقبض عليه 

"لص محترف" وله عند البوليس ملف طويل وعريض. لكن يجب أن ال ننسى أنَّنا في بلد بيروقراطي، يعتمد  
 على الحقائق المثبتة، وليس على األقوال.

َب صاحُب السّيارة ، الّ  تي كانت أداة لنقل الخزنة، قال: صحيح أّنها سّيارتي، ال أنكر. لكن  عندما اِّسُتْجوِّ
لسّيارتي هذه أكثر من أربعين مفتاحًا. أغلبّية أصدقائي ومعارفي، بحوزتهم هذا المفتاح. فأنا ال أعلم من  

 منهم في تلك اللَّيلة اِّستخدمها. يعني يا داليتي: "علي بابا واألربعون حرامي".
خلوا سبيله. لعدم العثور على "الخزنة" بمعنى لعدم كفاية األدّلة. هؤالء يا داليتي المباركة، بعد فترة وجيزة، أ

اّرة، وما أكثرها. كّلما نبتت زهرة، نبت بالقرب منها العديد من هذه األعشاب، تحاول القضاء   كاألعشاب الضَّ
من يرعاها، وينقذها منهم. أال ترين  عليها، ومحق جمالها. مسكينة تلك الّزهرة اّلتي توجد وحيدة، ليس هناك  

، أليس ما أفعله هو من أجل تحريركِّ  ، وأفّلل تربتكِّ يا مباركة، كيف أّني بين الحين والحين، أنكُش حولكِّ
، ويقطعون عنكِّ وريد الحياة فتموتين   اّرة؟ لو تركتهم وشأنهم سيتغلغلون في جذوركِّ من هذه األعداء الضَّ

 عطشًا واختناقًا. 
ن قّصتي يا داليتي المباركة. أنا أعلم ال فائدة من القول، وال فائدة من الكتابة والتَّدوين. الّذكريات  هذا موجز ع

كّلها صارت في خبر كان، ولن تعود ثانية. أّما النُّقود فالحمد هلل اِّستطعنا أن نقف على أرجلنا ثانية بالعمل 
نيا.  الدَّؤوب، والجدِّّ والكفاح، لنتابع مسيرة حياتنا بشرف و  فتان هما األهم من كلِّّ كنوز الدُّ كرامة. هاتان الصِّّ

رّبما تسألين كيف؟ وأنا أجيبك وأقول: إذا ألمَّت مصيبة ما، بصاحب الّشرف والكرامة، يقول الّناس عنه:  
  "مسكين ما بيستاهل، للا يكون بعونه". وإذا ألّمت بعديم الّشرف والكرامة، يقول الّناس عنه: "يستاهل، للا ال 
يرّدوا". الحظتِّ يا داليتي المباركة، كيف ينظر الّناس إلى الّرجل الّصالح في مصيبته، وكيف ينظرون إلى 

 الّرجل العاطل؟  هذا ُينظُر إليه نظرة اِّحترام، وذاك نظرة اِّحتقار. 
الّناس  الّناس دومًا هي اّلتي ُتصدر حكمها على الّشخص، قبل حكم الدّيان األخير. لنفرض أنَّ فالنًا من  

حتيال .. وهلمَّ جرًَّا. يعيش   رقة واالِّ يمتلك الماليين، إّنما مصدرها من طرٍق غير مشروعة، كالمخّدرات والسَّ
في دّوامة مستمّرة من القلق والّرعب والخوف، مع نفسه، وأهل بيته، ومن اآلخرين. وآخر ال يمتلك الماليين، 

مير مع نفسه، وأهل بيته واآلخرين. برأيكِّ يا داليتي  يعيش عيشة هادئة مطمئّنة شريفة، مرتاح البال وا لضَّ
 المباركة أّيهما أسعد؟! بالتَّأكيد الَّذي ال يملك الماليين. 

تأثير المال في نفس اإلنسان، وردود فعله غير  داليتي المباركة، عن مدى  يا  سأحكي لكِّ قّصة أخرى، 
 المباشرة. اسمعي: 

 ما رنَّ جرس هاتفه الّنقَّال  كان "جميل" يعمل في حديقة المنزل عند 
 آلو .. مين؟ قال جميل. - 
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مان، نحن نعمل من أجل الحفاظ على نقودك المودعة في حسابك الخاص.   - أنا )نيكالس( من شركة الضَّ
 أليس اِّسمك ) فالن(؟

 نعم أنا هو، ولكن ما المشكلة؟ وما سبب المكالمة؟ قال جميل. -
 لقد دخل أحدهم على حسابك الخاص، وحساب زوجتك، وقام بإفراغهما. أليس اسم زوجتك )هكذا(؟   -

ترك الرجل كل شيء وأسرع إلى الّداخل وهو ينادي زوجته ويقول: اِّلحقي يا إمرأة ... اِّلحقي .. خرب البيت 
 علينا .. لقد اختلسوا نقودنا وأفرغوا كل حساباتنا في البنك!.

و  د وقالت بعصبّية: آلو .. كيف حدث ذلك؟ ومتى؟ وهل ارتعدت الزَّ جة وأخذت الهاتف من زوجها المرتعِّ
خص أم  ال؟   عرفتم هوّية الشَّ

 على أي شخص وأية حادثة تتكلَّمين يا مدام؟! أجاب نيكالس.  -
 على حادثة االختالس اّلتي تمَّت، واّلتي من أجلها اتَّصلت بنا اآلن. قالت الّزوجة. -
ويدّية، لقد فهمني خطًأ. أنا لم أقل له هكذا أبدًا،    بالحقيقة  - يا مدام يظهر أن زوجك هذا ضعيف بالّلغة السُّ

قلت له: في حال دخل أحدهم وحاول االختالس، من حسابك أو حساب زوجتك، فنحن شركة ضمان خاّصة  
 كرون سنويًَّا.   400تعمل على حماية أموالكم، مقابل  

وج بعد قليل .. وبعد أن هدأت ا  لّنفوس واطمأّنت القلوب، وأخذ كالهما نفسًا عميقًا، شاكرين الّرب، نظر الزَّ
 إلى زوجته وقال: 

 لقد تذكَّرُت شيئًا يا امرأة!  -
 خير إنشاء للا يا رجل؟!  -
كلِّّيًا!  ال أبدًا .. لكّنني تذكَّرُت وكما تعلمين بأّننا ال نملك كرونًا واحدًا في حساباتنا الخاّصة .. إّنها فارغة    -

 أليس هذا صحيحًا ؟  
وجة وقالت: وللا معك حق يا رجل، ليس لدينا شيئًا البّتة. "طّيب ليش هيك خفنا وارتعدنا، وجّن   أجابت الزَّ

 جنوننا، وصار معنا نوع من الهستيريا؟!".
 وللا ما بعرف ليش؟ قال الرَّجل وهو يهزُّ رأسه.  -

 رّبما أضحكتكِّ أكثر؟ ها أنا أراكِّ تهتّزين فرحًا. أأعجبتكِّ القّصة يا داليتي؟ أم 
أردت فقط من خالل هذه القّصة، أن أبّين لكِّ يا داليتي مدى تأثير المال على نفوس البشر، طبعًا ليس 
جميعهم، بل مع األسف أكثرهم. قد تصّدقين أو ال تصّدقين إذا قلُت لكِّ أن هذا المال الَّذي أكّلمكِّ عنه 

ونه أنتم جنس النَّبات، وهذه فضيلة، أمنَّ للا بها عليكم، وأراحكم منه. لو قلت لكِّ أنَّ هذا اآلن، قد ال تعرف
وٍج  المال، كان سببًا في نشوب مجمل الخالفات العصيبة بين األخِّ وأخيه، وبين األّب وأوالده، وبين الزَّ

عيس، ال بل هو الغاية األساسّية  وزوجته، وبين الكاهٍن ورعّيته، وبين أصحاب الّسلطة والقرار والّشعب التّ 
ماء، وقتل األبرياء، وتجويع األطفال، وتشريد اآلمنين، وتخريب البلدان، وسحق   لشنِّّ الحروب، وسفك الدِّّ
األوطان. كثيرون كان المال سببًا إلنهاء حياتهم. منهم من ُقتل، ومنهم من انتحر. كثيرون كان المال سببًا  



1334 
 

للغاية  مهينة  بأفعال  ال  لقيامهم  والممّثلة،  لألزياء  العارضة  تلك  الّتسعينّيات،  نهاية  في  أذكر  زلت  ال   .
يستحضرني اِّسمها اآلن. لكن على ما أظن كان اسمها "نيكول" إذا لم أكن مخطئًا. ليكن إذًا اِّسمًا إفتراضّيًا.  

بالملياردير الُمقبل    المهم "نيكول" هذه، ابنة الخامسة والعشرين ربيعًا، فائقة الحسن والجمال. عندما تزّوجت 
 على الّتسعين، وُسئِّلت من قبل الّصحافة:

 ماذا أعجبكِّ به، وشّدكِّ إليه؟  -
تني إليه نظرته الجّذابة.  -  أعجبني به، عصاه المهيبة، وشدَّ

 بالتَّأكيد كذبت فيما قالته. أعجبها فيه، ماله فقط. 
.. قامته الممشوقة على سبيل المثال. أبدًا  ماذا كانت ستقول غير ذلك؟ شبابه.. عنفوانه.. سواعده المفتولة

 لم يُكْن بوسعها قول ذلك. فالقّصة واضحة وجلّية. المال .. المال، وليس سواه.
وكانت المفاجأة عندما مات الملياردير، بعد بضعة أشهر من زواجه. كتَب وصّيته .. وكانت المفاجأة من  

 العيار الّثقيل: 
، منقولة، وغير منقولة، هو ملٌك ألوالدي. أّما زوجتي الحبيبة، لها أجمل  كل ما أملكه من أموال وعقارات   -

: عصاتي الُمهيبة .. ونظرتي الجّذابة!.  وأغلى شيئين أحّبتهما فيَّ
 لم يمضِّ وقٌت طويٌل، وكانت "نيكول" قد أنهت حياتها، بنفسها.

اب العشريني العم ر "إبراهيم" عندما تزّوج من المليونيرة وإن نسيُت، ال أنسى أبدًا، كيف قبل بضع سنوات، الشَّ
ويدّية، صاحبة أكبر المحاّلت التِّّجارّية، البالغة خمسة وثمانين عامًا. أيضًا عندما ُسئِّل من قبل الّصحافة:   السُّ

 ماذا أحببَت فيها؟  - 
 أجاب: نظرتها. "مع أن نظرها كان ضعيفًا جّدًا".
تملك، إلى جمعّية الرِّفق بالحيوان. ُيقال بعد ذلك، صار  قبل موتها، كتبت وصيتها. وبها تبّرعت بكل ما  

 الّشاب "ينبح". أنا برأيي، كانت وصّيتها عادلة مئة بالمئة.
 هاتان عّينتان من عشرات اآلالف، بل ُقل مئات اآلالف، مّمن كانت نهايتهم مأساوية، وكان سببها المال. 

اركة. ولكن مهاًل .. مهاًل يا داليتي! أظنُّ العيب ليس  أجل .. أجل المال هو سبب كل البالء يا داليتي المب 
يء. هو الَّذي باستطاعته   في المال، العيب في كيفّية استخدامه، واإلنسان هو المسؤول الوحيد عن هذا الشَّ
تحويل هذا المال إلى جهة الخير، أو إلى جهة الّشّر. يقولون عنه أّنه شيطان، ولكن هذا مجّرد كالم، قد ال  

صحيحًا مئة بالمئة. قد يكون المال شيطانًا، إذا ما ُعبد من دون للا، أي ُيصبح المال غاية اإلنسان،    يكون 
وليس مجّرد وسيلة، في هذه الحالة يتحّول صاحب المال إلى شيطان، وليس المال، خصوصًا إذا ما أصابه  

لبشر يا داليتي، نعرف الغلط، ونراه بأعيننا،  الطَّمع، فيقع في الّتهلكة، حيث ال يفيد النَّدم. وهكذا أغلبنا نحن ا
لكن مع األسف ال نّتعظ، بل نذهب إليه بأرجلنا ونقول: زيديني يا دنيا مااًل زيديني. زيديني يا دنيا مااًل.  
احقة يا داليتي، وكل ظّنهم بالمال سيرتفعون شأنًا وقيمًة وهيبًة ووقارًا واحترامًا.   أجل هكذا ترّدد األغلبّية السَّ
ال..ال فقد أخطأ من ظنَّ هكذا، وفشل مع نفسه أوَّاًل، ثمَّ مَع اآلخرين. "ماذا ينفع اإلنسان لو ربح العالم كّله  
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يِّّد المسيح؟ ال بل قال أكثر من ذلك عندما ضرب لنا مثل الغني الغبي، اّلذي  وخسر نفسه؟"، ألم يقلها السَّ
نفسه من ملذَّ  المال، حارمًا  ُمجمل عمره في جمع  ثروته وجلس  قضى  الّنهاية جمع كل  وفي  نيا،  الدُّ ات 

وخاطب نفسه وقال: "اآلن كلي واشربي يا نفسي واستمتعي. فجاءه صوت الّرب قائاًل: اللَّيلة تؤخذ روحك  
مس اّلتي تبعث اآلن بدفئها علينا يا داليتي المباركة، واّلتي لوالها لما كّنا اآلن   منك.". أستحلفكِّ بهذه الشَّ

أل المال؟ كيف  نتحادث،  فقط جمع  فيها  الوحيد  أغبياء؟ كيف يقضون مجمل حياتهم، وهدفهم  يَس هؤالء 
 يختلفون مع أعّز مقّربيهم من أجل المال؟ تّبًا لهكذا حياة يعيشونها، وتّبًا لِّما يملكون، وال هنيئًا لهم عيشتهم.   

حيث كنُت أكّلمكِّ عن بعض الّذكريات المّرة. أعود مّرة أخرى يا داليتي المباركة، إلى ما كّنا عليه قبل قليل،  
أنا أعلم ما أقوله اآلن، وما أدّونه اليوم، وما سأدّونه غدًا، ال يجدي نفعًا، إّنما هو حّقي المشروع، بل هو  
بمثابة صرخة استنكار، ُأطلقها عبر هذا الفضاء الواسع، لتسمعها النُّجوم ويشهد لها القمر، إّنها صرخة  

 اريخ الحق أن يحفظها، وله أن ينساها. للتاريخ، وللت
غدًا سأرحل.. أو بعد غٍد.. في الّنهاية البّد من الّرحيل. ليس لي سوى أمنية واحدة فقط. لست أعلم إذا كان  
هناك من رجعة مّرة أخرى إلى هذه الحياة، أم ال؟ هذا أمٌر في علم الغيب،  للا وحده العارف. أقول إذا كان  

من للا أن ال ُيرجعني ويجمعني بهم مّرة أخرى في زمٍن واحد. وإن لم يُكْن رجعة، وكانت    هناك رجعة، أتمنَّى 
جهّنم من نصيبنا جميعًا، أرجو من القائم عليها هناك، أن يضعني في الطَّرف اآلخر منها، بعيدًا عنهم كل 

ة! ال..ال.. نسيُت أنَّ الجّنة لم تُعْد  البعد. كذا إذا أطعمنا للا الجّنة .. ولكن مهاًل ..مهاًل يا داليتي .. الجنّ 
لنا! نعم الجّنة كانت لنا، إّنما اآلن لم تُعْد لنا، هذا ما أخبرني به أحد الكهنة الموّقرين. تقولين كيف؟ وأنا  
، بل سأحكي لكِّ موجز القّصة، وبشكٍل سريع، لطالما الهواء منعش، وأنتِّ مستعّدة للسماع، وهذا  سأجيبكِّ

: العصفور الجميل   مازال باقيًا مغّردًا، يبدو قد طاب له الحديث أيضًا، إذًا دعيني أخبركِّ
في أحد األّيام، كنُت هناك في إحدى صاالت مجلس العزاء، للقيام بواجب العزاء بحسب األصول. جلسُت 

رهم  بعض الوقت، بعدها قّررت الخروج. وأنا خارج البدَّ من المرور أمام أهل الفقيد لتعزيتهم واألخذ بخاط
كالعادة المّتبعة، وضعت يدي على صدري وقلُت، وأنا أسير ببطء: للا يرحمه، ويكون مثواه الجّنة. قلت 
قولي هذا وأنا مستمرٌّ في سيري. وإذ بصوٍت فيه شيء من الخشونة والبّحة واالرتجاج يأتيني من الخلف  

. الجّنة هي عبارة عن جنينة أو تستطيع  قائاًل: متى يا ابني ستفهمون أن الجّنة ليست لنا؟ نحن لنا الفردوس
 أن تقول حديقة، فيها الزُّهور والورود، ال أكثر وال أقل.

وت، ألرى من أين خرج، وكان خارجًا من "أبونا" الموقَّر.  التفتُّ بسرعة إلى مصدر الصَّ
 والفردوس يا "أبونا"، ما هو؟  قلت له باسمًا.  -
 بونا".الفردوس مكان طاهر ومقّدس. أجاَب "أ -
 أنا ال أسألَك عن الّطهارة والقدسّية يا "أبونا" .. أسألك ماذا تعني كلمة فردوس؟  -

يسين واألبرار، بعكس   صمَت "أبونا" ُهنيهًة، ثمَّ قال: الفردوس كما قلت لك يا ابني، مكان مقّدس وطاهر للقدِّّ
 الجّنة الَّتي تحتوي على ما هبَّ ودبَّ .. وفهمك كفاية!
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أبونا"، شرحت معنى كلمة الجّنة، ولم تشرح لي معنى كلمة فردوس. أّما عمَّا تحتويه الجّنة،  أنَت يا "  - 
ليس لي به شأن. لكن لطالما لم توّضح لي معنى كلمة فردوس، أنا سأقول لك: الجّنة والفردوس، لهما 

هو مكّون من التقاء عّدة  مدلوٌل واحٌد، ولكن الفرق بينهما، هو كالفرق بين البحر والمحيط. فكما أنَّ المحيط  
ها كما شئت. وتابعُت   بحار، هكذا الفردوس هو مكّون من مجموعة جنَّات، أو جنينات، أو حدائق .. سمِّّ
قائاًل: "وللا حّيرتونا يا "أبونا". ساعة الجّنة اِّلنا، وساعة مو اِّلنا! خذوا قراركم الّنهائي وخلصونا، لحّتى نحن  

رأسنا على "أيش مخّدة ُهوِّي". هكذا تابعت مسيري، وأنا أدمدم بهذه    كمان نعرف كيف نتصرَّف، ونعرف
 الكلمات.  

إيه يا داليتي المباركة، أظنُّ حان الوقت لنترك مثل هذه القصص، ونترك أيضًا األشرار بشّرهم، والثَّعالب 
ليتي المباركة ذاك اليوم  في مكرهم، ونعود لبعض الّذكريات بيننا نحن الثَّالثة أنا وأنتِّ وأّمي. أتذكرين يا دا

، كيف   ، واصفرَّت سحنتكِّ هيكلكِّ ، وهزل  قد نشف حلقكِّ أّمي عطشى،  فيه  القائظ، عندما رأتكِّ  يفي  الصَّ
تمّلكها الغضب، وكيف صرخت بي عاليًا وقالت: "ليش هيك عملت يا ابني؟ أنا ما وّصيتوك فيها؟ ليش  

يليه ب ركة هّيه فِّالبيت، ليش هيك سويت ليش؟". بمعنى: لماذا خّليتها تعطش وتصفر؟ حرام يا ابني حرام! الدِّّ
الية بركة في   الدَّ يا ابني حرام!  َك بها؟ لماذا تركتها تعطش وتصفّر؟ حرام  ألم أوصِّ يا ولدي؟  فعلت ذلك 
البيت، لماذا فعلت ذلك، لماذا؟. ثمَّ هرَعْت إلى خرطومِّ المياه، وسقتكِّ حّتى ارتويتِّ وعاد بعد حين لونكِّ  

 . . إليكِّ  كانت المّرة األولى اّلتي أراها تغضب عليَّ بهذا الّشكل، وكان ذلك بسببكِّ
إيه يا داليتي العزيزة، ماتت أّمي وها أنتِّ عائشة بفضلها حّتى اليوم، وغدًا سأموُت، فأنا أشعُر بأنَّني على  

بي .. أتدرين؟!. أجل غدًا  وشك الّرحيل، أّما أنتِّ فستبقين .. أتدرين اآلن لماذا أنتِّ هكذا غالية جّدًا على قل
سأرحُل عنكِّ يا صديقتي، وأترككِّ ليد المجهول، وخوفي أن تنساكِّ هذه اليد، فتموتيَن عطشًا، حيث ال أّمي 

، اعذريني يا مباركة إذا شاهدتِّ بأمِّ عينكِّ ذاك اليوم .. اعذريني.  وال أنا ينقذانكِّ
باح ا  لباكر.هذا ما قالته نفسي للدالية المباركة في ذاك الصَّ

 
 فريد مراد  

 قاص وروائي سوري مقيم في ستوكهولم
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 هي لحظة وقصص أخرى 

         
اعرة الّلبنانّية إخالص فرنسيس 12  . األديبة والشَّ

 
 هي لحظة 

 
كان مساء من مساءات فصل الربيع من شهر نيسان، بعض الغيوم كانت تسير بسرعة، تلفت نظر الطيور  
التي تحّلق على ارتفاع ال بأس به، على يمين الممّر في الحديقة العاّمة مقاعد حديدية أشبه بالمقاعد التي  

رب، على أحد تلك المقاعد  توجد في محّطات القطارات القديمة، أشبه بكومة حديد صدئة من مخّلفات الح
كان يجلس منصرًفا إلى التأّمل. اليوم بدت عليه عالمات التعب والالمباالة، الشمس تحبو إليه من بين  
السحب الممّزقة، عيناه وحيدتان، تهجعان تحت حاجبين كثيفين، منفصلين عن عالم الماّدة، وبكّل ما يربطنا  

ما، يرتدي جاكيتة سوداء تحميه من لسعات برد الربيع الخفيفة،    بهذه األرض، شعره أجعد، متين البنية نوًعا
وعلى رأسه قبعة من القّش، يحمل في قسمات وجهه غرابة غير مألوفة، وكأّنه من مدينة أخرى، نظرات 
ثابتة. اليوم قّررت اقتحام صمته ، ولكن ترّددت قلياًل تحّسًبا من رّدة فعله على قّض سكينته، بدا في الستين  

ا إليها، من  الكّثة، وقد سبقه العمر  يبدو وكأنه كائًنا منسيًّا على كومة الحديد تلك، بشعره ولحيته  لعمر، 
فابيّضت، وتركه على سجّيته غير مباٍل بما يحدث حوله، تغّطي جزًءا من رأسه قّبعته، لتزيد من وجلي  

دقائق أتأّمل السحب الهاربة نحو  بمبادرة الكالم إليه، تعبت من المشي ومن األخبار، وأردت أن أرتاح بضع  
الغد الماضي من وجه الريح أللتقط أنفاسي، لم أرد االنصياع إلى رغبتي في اكتشاف المجهول، ولم أرد أن 
ا ورقيًّا، استبّد الحزن بي، وخفت أن تطبع كلماتي باقي   أصغي إلى الفكرة الملّحة في رأسي، أن أكتبها نصًّ

ه المشاعر السلبية إلى هذا الضيف. انقضى الوقت وأنا أفّكر، أصابعه  يومي بطابع األسى، وأن أنقل هذ 
إليه، وليته   بيانو، هممت أن أسأله عن أّي المقطوعات الموسيقية األحّب  الطويلة وكأّنها أصابع عازف 
ُيسمعني إّياها ، ولكن تراجعت في آخر لحظة، هممت من جديد أن أسأله عن أخبار نيسان، وكيف للحرب 

في فصل الربيع، والموت في فصل الحياة. الحرب يبّث الموت والدمار النفسي بشكل ال يمكن أن    أن تبدأ
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يحتمله اإلنسان العادي، وعن منظومة الذل والوجع، الوباء واللقاحات، وأن أستوضح أفكاره، ولكن رأيت  
 الكلمات تتسّمر على شفتّي، وهو يقول:

 مّر علّي زمن طويل، وأنا ....
وكأّنه قرأ أفكاري، شعرت بحرارة وكأّنه يقترب مّني بخطوات ثابتة، وأخيلة الغروب تفتح الغيم،  التفت إلّي  

 فيرتعش شجر النخيل تحت أشعتها. 
ا، وفي جوانبي تتسّرب الكآبة، تدّب دبيب الحشرات في تراب األرض، كّل من مّر من  هذا الحبس ضّيق جدًّ

 ري، هنا يقف أمامي، يتفّحص شكلي وكأّني تمثال حج
 ضاق األفق أمامي تحت وابل نظراته، وعبًثا حاولت أن أتجّنبها، أكمل:

ربما اعتقدني البعض مجنوًنا هارًبا، أو ربما مجرًما أتسّكع في الحدائق العاّمة، ولكن، وبكّل بساطة ال أوافقهم  
 متاعبهم.

سّرب األضواء الخافتة  ضّجت العصافير من حولي، تطير نحو أوكارها، واألزهار تنثر عطرها الليلي، وتت
من شبابيك المنازل المقابلة، والفضول يدفعني إلى أن اقترب أكثر، وألعب معه لعبة المغامرة، وكلما اقتربت 
يشبع   األخيرة،  كلماته  يلفظ  البيضاء،  لحيته  يمّسد شعر  راح  ووقاًرا.  هيبة  أكثر  المتجّعدة  مالمحه  تبّدت 

إلى الشرق، وبشفة ترتعش قلياًل، تمتم: طوبى لمن كانوا من فضولي متأّماًل مالمح وجهي، ّحولت نظري  
 قبلي في حياتك! 

 
 س خالص فرنسيإ
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 ألّن الشمَس هنا اآلَن والحياة
 

، كانْت تصارُع كي تحفَظ اّتزاَنها.   صعدْت على درجاتِّ المركبِّ
المرّصُع بالوردِّ األحمرِّ يقيها برَد كانوَن القارَص، الكعُب العالي، الثوُب الطويُل األزرُق عاري الكتفين، الشاُل  

لكْن ال بّد أن تعبَر النيَل، ال بّد أن تمأل صدرها من رطوبته، تّتكئ على الريح، ال تريُد أن يمسَك أحٌد يَدها  
جماَل حّرٌة كالفراشةِّ المحّنطةِّ داخَل الزجاجِّ في متحفِّ علي باشا. آواهِّ، قالت كيَف لهم أن يحتجزوا هذا ال

كتفِّ   على  كانْت  شرنقًة  سلسلتها  أليست  ألسَن صديقاتِّ طفولتِّها،  تتأّلُم،  ها  نفسِّ قرارةِّ  في  ؟  الزجاجِّ داخَل 
؟ هّزها النسيُم ذاَت ليلٍة بعصاُه السحريةِّ،   ، معّلقًة في سقف المغارةِّ في باطن الجبلِّ القريبِّ األقاحي في الوديانِّ

آٍت من بالٍد بعيدٍة. تأّلمت فانزلقْت روُحها من الشرنقةِّ، وتخّطْت طوَر  عندما مّر في تلَك الليلةِّ شهاٌب فضيٌّ  
تنادي  والجباَل،  الودياَن  تعبُر  تبحُث عن طيفِّه،  الليلِّ سارْت  أزّقةِّ  في  فراشٍة.  بروحِّ  أنثى  لتكوَن  الوالدةِّ، 

، و  . عبرْت صحارى، عطشْت لقطرةِّ ماٍء، غابْت عن الوجودِّ النداءِّ أسلمْت للسكونِّ  الكهوَف، ترّدُد صدى 
.  جفنيها، فعانَق الكرى العيوَن، وحيَن استيقظْت كانْت في األرضِّ السمراءِّ

. ها هي سفينٌة فرعونّيٌة، ماذا يمنُع أن تقضَي فيها   معّفٌر وجُه المساءِّ بغبارِّ األزّقة، وصوتِّ عرباتِّ الخيولِّ
، خطفْتها األلواُن مرًة أخرى،  جدراٌن مزركشٌة من عصوٍر غابرٍة. مضْت، األمسيَة؟ دلفت من البابِّ المّذهبِّ

ها صدَرها بشّدٍة، ُتخفي وعكًة داهمتها. تدافَع األطفاُل والرجاُل والنساُء من حولِّها، كاَد ُيلقى بها   قبضْت بيدِّ
، الكعُب العالي، الفستاُن األزرُق، النيُل، وصوُت الموسيقى يتسّرُب إلى أذنيها. قاَدها النادُل إلى  في الماءِّ

، سكينٌة في عاصفٍة. تناولتِّ الكأَس أماَمها، سكبْت لها نبيًذا أحمَر، رفعْت عينيها، فتراءى  الر  كنِّ المحجوزِّ
 لها كأّن الجدارّيَة أماَمها تتحّرُك. 

، وصوُت قيثارٍة، وعازُف عوٍد، انساَب من   ، تبَعها حاملو الرقوقِّ والدفِّّ عازفُة الناي نزلْت إلى المقعدِّ الوثيرِّ
، و   راَح يضرُب بأناملهِّ الوتَر.الجدارِّ

، واستيقَظ القمُر. هي الركُن   تحّرَك المركُب، لم يتحّرْك، رقَص الشباُن، لم يرقصوا، نامتِّ الشمُس في النيلِّ
. ، وهو الهارُب من جدارِّ الزمنِّ  الهادُئ في هذا الّصخبِّ

 أعطتُه يَدها 
، تّتكئ ها كي ال تنفلَت منُه. وراحا معًا يقطعانِّ الطريَق المتعّرَج نحو رأس الجبلِّ  إلى كتفهِّ، يشدُّ على يدِّ

 الطريُق متعّرج طويٌل جّدًا، ورائحُة الصباحِّ اآلتيُة من عمقِّ المحيطِّ تلفُح أنفاَسها. 
لم تصّدْق أنها وصلْت في نهايةِّ المطافِّ ، لتستريَح في حضنهِّ، وتمسَح بكّفيها غباَر االنتظارِّ الطويلِّ عن  

 .  جبينهِّ المتعبِّ
. لم ينمْ  ، أرٌق لم يعرْفه منُذ سنيَن، وفرٌح مباغٌت أقرُب إلى األسطورةِّ منها إلى الواقعِّ  ليلَة أمسِّ

، أنيُن   كيَف تمشي؟ كيَف تتحّرُك شفتاها؟ كيَف تبتسُم؟ ما هي رائحُة عطرِّها، وقُع خطاها، رنيُن الخلخالِّ
 الحرفِّ في أناملِّها؟ 
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 يحزُن؟ يبكي أم يرقُص؟   أمضى ليَله كأّنه على سريٍر من جمٍر. أيفرُح أم
 كان قطاُر الفرحِّ قد عبَر به من زمٍن مضى مخّلفًا وراَءُه شبَه ابتسامٍة. 

  ، ، ورزَح تحَت أقدامِّ العمرِّ كيَف لكِّ أيتها المرأة، ومن عّلمكِّ أن تحيَي رميَم رجٍل قد طحنْته عجلُة الزمنِّ
 ُيحصى ثوانَي الحياةِّ التي تعبُرُه ؟ 

، تحملين بيمينكِّ شعلًة من نوٍر،    من عّلمك أيتها المرأةُ  ، ومن خلفِّ الموجِّ األزرقِّ اآلتيُة من غياهبِّ البحرِّ
 ورغيًفا من خبزِّ الحياةِّ، وحفنًة من زيٍت؟ 

، وتنثريَنُه في   ، تقيلين وتنصبي من تشائيَن بابتسامٍة، وتغرفيَن من قمحِّ العِّشقِّ من أقامكِّ سلطانًة للقلوبِّ
، فينبُت السوسُن،   وتلتقُطُه عصافيُر القلوبِّ بمناقيرِّها. صحارى الناسِّ

حمامٌة في منقارِّها غصُن زيتوٍن، وفي عينيها سرٌّ مختوم، من يجرُؤ على فّكهِّ، أو االقترابِّ منُه؟ مرصوٌد 
 باُب قلبي قالت لم ولن يدخَلُه عابرو الطريقِّ والقراصنة. 

، من عصاُه الحرُف، وسريُرُه القصيدُ  ، يقطُف الليلَك، هو ألميٍر فرشُتُه بالريحانِّ ، يرعى في حقولِّ النعناعِّ
، ألّن الشمَس   ، وتعجُل في الغروبِّ يحوكه مَع خيوطِّ الفجرِّ لي ثوًبا، ويطلُب للشمسِّ أن تتهادى في الشروقِّ

 هنا اآلَن والحياة 
 

 إخالص فرنسيس 
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 تعي 
 

إاّل من الخلخال الذهبّي الرفيع يلتّف بحنّو حول  كان الجسر المبّلل بزبد البحر يرتجف تحت أقدامها العارية  
تسير بغير   ثوبها األزرق. كانت  يبتسم كلما هّبت نسمة هواء، وضربت طرف  الرقيق، وبحرص  كاحلها 
هدى، على طرفي الجسر امتّد صيادو األسماك كباًرا وصغاًرا يتفّننون في التقاط تلك المخلوقات الصغيرة 

 خياشيمها.و سحب من  اللزجة،
بدا الجسر المكتّظ وكأّنه كرنفال ملّون، تسير ببطء، تتأّمل األلوان واألطفال، ومن الطرف اآلخر من العالم. 
يتناهى إلى مسمعها صوت أّم كلثوم “اسأل روحك، اسأل قلبك “وكأّن صوتها هو ما كان ينقص هذا الجّو  

 وتسحب بدورها اللؤلؤ من خضرة عينيها. المشحون كي يضيف الموسيقا التصويرية األساسية للمشهد، 
ترّنحت، وتململت في مشيها، لم يعد هناك ما يصّبرها، المسافات تبتعد أكثر، الشمس غرقت وراء المحيط  
حيث تشرق شمسها، صوت ال صورة، روح ال كيان، دمغة في صدر القدر، ووشم في جشع الغربة، ودمعة  

 هجر ال تجّف. 
ّل على البحر في الزاوية الخارجية فارغة ال يشغلها أحد، حتى الطيور غادرت كانت الطاولة في الركن المط

مطعم الجسر ذلك المساء، وحده المكان يغني: “اتغيرت شوية شوية”، وبدأ الحنين يتفاقم، ويشتعل في طّيات  
 الصدر بعد أن غلب القدر وكورونا الحضور. 

لها بكّل اللغات، وأصبحت الوسادة التي يرتاح إليها  الحضور في “حضرة الغياب” عبارة تعّلمتها، وأتقنت قو 
رأسها لياًل، والمشجب الذي تعّلق عليه سخرية الوجع في صدرها، تطرده، وتعّلل الحضور برغم الغياب،  

 وهاتف يقول: “تعي”. 
تعالي نكمل الغياب بالحضور في حضرة األحضان، ونقتل الفراغ، وننتصر على السنين والزمان. تعالي إلى  

ّر األمان، ميناء صدري، تعالي ألغزل الموج على خصالت شعرك، وأعزف موسيقا الوجود على سلسلة  ب
الظهر، وأقتبس من شفتيك أوزان الشعر، أرسم جغرافية الكون على محراب عنقك، وأّلقن التاريخ درًسا كيف 

 ُتقهر الممالك أمام ابتسامتك.
 جّرة روحك، بس “تعي” تعالي ألدرس علم األفالك في عينيك، وأغرق في م

رفعت أبصارها نحو األفق الفسيح، كان الليل قد بدأ يلّفها بشاله األسود، والموج يتراكض نحو الشاطئ،  
أنامله على   يطفئ ظمأ الرمل، والنورس يغرف الهواء بجناحيه، وهي هنا متسمّرة في راحة يديه، وعزف 

 طحالب، وبرودة الموج، وتتكّفن بعصف الزبد..شغاف مسامعها تبتسم: “تعي”. “جيت”. وتغرق في لّجة ال
 

 إخالص فرنسيس  
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 امرأٌة في المرآةِّ 
 

تأّملت في المرأة التي داخل المرآة طوياًل، وهي تسّرح شعرها الكستنائّي، وسافرت في العيون التي تخفي 
تلفونها بنغمة خفيفة،    مئات األحالم واألماني، كانت قد ارتدتِّ البيجاما البيضاء، وتهّيأت للنوم، عندما رنّ 

ا. كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل، وكانتِّ األشواق تغزو صدرها، والحنين يداعب   رسالة ليلية متأّخرة جدًّ
 أناملها، والليل بصمته العميق يوقظ كّل أحاسيس األنثى المنسّية خلف غيمة العمر. 

ول، كيف يكون مجهواًل ؟ أدارتِّ الموسيقا، تناولت التلفون، وحّدقت طوياًل في الرسالة، هي رسالة من مجه
وكانت ليالي األنس في فيينا لألمير فريد األطرش، الموسيقا يقولون عنها إّنها الحكاية التي تخاطب الروح، 

 واللغة التي نفهمها باإلحساس، واللفظ الذي نعيشه بالجسد . 
رأة داخل المرآة، خلف المرايا الباردة كانت النغمات تدعوها إلى حلبة الرقص، وهي ما زالت تحّدق في الم

هناك تسكن حبيسة العمر والذكرى، وأسيرة حلم وأوراق وأشياء أخر. حلم الطفلة راح يطفو على جلدها،  
ويولد من جديد من المسام، ارتعشت، ابتسمت، وتناولت المشط من جديد، وربطت شعرها إلى أعلى رأسها،  

الذي لم يخُب برغم السنين، وراحت تفّك أزرار بيجامتها، وطرحتها  ما كشف استدارة وجهها، وأبرز جمالها  
أرًضا، وارتدت الفستان األسود الطويل، وأعادت تشغيل الموسيقا من جديد، وهي تضع حذاء الباليرنا، تشّد  
أطرافه، وبكّل عفوية راحت تسبح في فضاء الغرفة، وعلى وقع الموسيقا تدور وتدور، وكأّنها تعود بعجلة  

مر إلى ثالثين سنة مضت، حين كانت بين يديه يرقصان على متن الليل، وفي أعالي الجبال، كالفراشة  الع
تطير من نغمة إلى أخرى، وعلى شفتيها ابتسامة طفلة، وفي ذاكرتها طيف عبر، وفي صدرها حلم يكبر، 

لذي أخذته الدهشة،  وعلى عنقها ختم أسمر، وشم يحمل اسم شمس، توقفتِّ الموسيقا، انحنت تحيي الجمهور ا
 صّفقوا طوياًل، صاحت بهم، ال تجرؤ على رفع صوتها معاتبة.

 ألم تروا من قبل طفلة ُسرقت أحالمها، وغدت في منطقة الصفر، شاب شعرها، 
 وباتت تسرق الفرح من سراب العمر...؟ 

 
 إخالص فرنسيس 

 أديبة وشاعرة لبنانّية مقيمة في أميريكا 
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 دائما يعلو وقصص قصيرة جّداً 

           
 . القاّصة الّتونسية لين األشعل13

 
كان كلُّ شيء في الحديقة ينتظر وصوٓله، الّطيوُر تغّرد، األشجار تميل وتنحني  والّندى توّقفت دموُعه      

 منذ الفجر..
شّقت الّسيارة الفاخرة  الحديقة، عبر الممشى المخّصص للّسيارات، وصوال إلى الباب الّداخلي للّسرايا. أوقف 

الخلفي؛ شاّب أشقر، وجهه غير مألوف يغادرها، أخذت عيناه الّزرقاوان السائق المحّرك، و نزل لفتح الباب  
 تسافر عبر الوجوه الّسمر التي تسارعت الستقباله بابتسامة، وطّوقته بنظرات استكشافّية..

تسّمر الّشاّب ساهر كشجرة، وأخذت تنغرُز في وجوههم نظراته المتسائلة، الاّلئمة، الحائرة، فتغّير التعبيُر      
كان عمر    نذاكٱ  لى وجناتهم وقفز إلى ذاكرتهم ذاك الموقف…مّرت عليه أكثر من عقدين  و نصف،ع

ساهر احدى عشر سنة، ال يعرف من الّدنيا سوى الّلعب مع الشيخ عبد للا، الذي كان يغدقه عطفا وحنانا، 
في غفلة من سّكان    قبل أن يلزم الفراش بسبب المرض…في تلك الليلة، تسّلل الصّبّي إلى غرفة الّشيخ،

 كامل جسمه. بيّض ٱثًم تالشت أنفاسه، و  ،يلفظ من حنجرته حشرجة ه ٱ الّسرايا، وقبل أن يمسك يده ، ر 
مشهد في السرايا   خرٱ عند صرخة الممرّضة المالزمة للشيخ أحّس الّصبّي بيٍد ُتخرجه من الحجرة…هذا   

 دينة…منها. وُأبعد عن الم عنوة بقي عالقا بذاكرته، إثره ُأخرج 
 خطوٌة  ثقيلة، من خلفه، و صوت هزيل ينتشله من ذكرى الماضي ليعيده إلى حاضر  األحداث :   
 ساهر!  مرحبا بك يا ابني في دارك بين أهلك. تعالى نجلس في الصالون.-  

 العّم تقّي الحوار بقوله: فتح
ما زوجته األولى العقيم أنت و أّمك  هؤالء هم أبناء عّمك،  بعد وفاة  والدك، أخي الشيخ عبد للا، طردتك-  

من الّسرايا ، ريثما علمُت باألمر بحثت عنكما مطّوال،  لكّني لم أجد لكما أثرا…تلك الماكرة استعملت كل  
 و جشعها و خوفها منكما.. انقطعت    تهاالوسائل حتى غير المشروعة إلبعادكما عن المدينة بسبب أنانيّ 

 التفتيش عنكما و بقي كّل شيء هنا على حاله.أخباركما رغم جهدي  المهدور في 
 كّل هذه السنين، اهتديت  بمشيئة للا، و بمعونة صديق قديم إلى عنوان شركتك خارج البالد، كما  وبعد 
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 علمت ببالغ األسى خبر  وفاة ماراغريت ، رحم للا والدتك الطيبة! 
 الحّق…طلبت حضورك ألريح ضميري حتى تعلو كلمُة   ..،اُبنيي

 ناوله ظرفا كان قد عثر عليه ضمن أمتعة الزوجة األولى للشيخ عبد للا بعد وفاتها .   ثمّ 
 ساهر  الوصّية من الظرف، و لم ٓيتوان  عن قراءتها بصوت يسمعه الجميع، حيث كان فحواها:  أخرج

 البند األول: السرايا و الضيعة من نصيب ساهر و والدته.- 
 لصغير هو هبة مني ألخي تقّي. البند الثاني: البيت ا- 
 البند الثالث: المال الموجود في البنك يقسم مناصفة بين ساهر و زوجتي األولى. - 

انتهى ساهر من تناول القهوة ومن قراءة الوصّيةِّ، والزالت عيون ُسّكان الّسرايا تحّدق في وجهه الحائر،      
البعد سرقت  مالمٓحه من أعينِّهم وعاد إليهم بوجه  وكأّنهم يحاولون التعرف عليه من جديد، إذ أّن سنوات  

محاوال التخّلص من شعور الغربة الذي    ه،غير معهود؛ في هذه األثناء، كان هو ُيلملم بعضا من شتات عقل
 انتابه و  سبقه  للمكان الذي ولد فيه لكّن المكان ذاته  بدا جديدا  عليه..

 غربة وجودّية..؟هو عائدا  من غربة جغرافية ،متوّغل في  أليس
 

 األشعل لين
 

 قصص قصيرة جّدًا 
 

 تحدّ 
ألقت عرض الحائط بنظراته الساخرة وكلماته المحبطة، اشتغلت من اإلصباح حتى الغسق، مسكت خيط  

 المستحيل، بكل ما أوتيت من ضعف؛ رفعت لألعلى قواها.
 خيبة 

عليه، صدعها شخيره؛ وجدت نفسها منهكة  نزحت بحثا عن لقمة، عبثت بها رياح الرجال، اتخذت بعال تتكأ  
 ومالها من سند سوى المعول.

 ثمن 
 تمّسكن بعروة التعاُدل، وصلن الى شاطئ الحرية..زحفت عليهّن الرمال بوابل من الواجبات؛ هرولن مطالبات 

 بمساواة الرجل للمرأة. 
 

 لين األشعل
 قاصة وشاعرة من تونس  
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 وقصص أخرى  عناق المعادن
 

         
ورية الكردّية 14  نارين عمر . القاّصة الس 

 
أمسكت بيديها المرتعشتين صحيفة مرمّية على الّطاولة المنغرسة في إحدى زوايا الغرفة، كانت ابتاعتها  

 خالل عودتها من العمل لكّنها لم 
ألقتها إلى حيث ال تدري  تنظر إلى محتوياتها لعلمها المسبق بما تضّمه ثناياها من مّر اّللفظ والمعنى، ثّم  

 بعد أن ضّمتها إلى يديها بقّوة وهي تتمتم:
 "الحرب، الّدمار، أسلحة الّدمار الّشامل، العنف.

ألم يبق للبشر حديث سواه؟ أما من منقذ؟ أما من نبيٍّ أو رسول يبني سّدًا من خالله يمنع تدّفق هذا الغضب 
 المتدّفق من نهر الحمق والّشره"؟ 

لليال أخرى من األرق والنعاس العنيد حاولت عقد مهادنة مع الّنوم، لكّنه تحالف مع الّسهر في ليلة توءم  
 في عدم لثم جفنيها.

أمسكت قّصة، هضمت محتوياتها بسالسة. تصّفحت كتبًا، نظرت من حولها، لمحت جهاز الّراديو، وضعت  
الّتلفاز، عدلت عن ذلك، همست  إصبعها على مفتاحه، سرعان ما رفعتها عنه. حاولت الّضغط على مفتاح  

 في سّرها: 
 "ال، لن أستمع إلى شيء هذا اليوم، كّل ما نسمعه يقذفنا إلى خانة ما نسّميها الوحوش الّضارية.

أرخت جسدها المنهك بأنين البحث عن الخبر األفضل والحدثِّ األنبل وهي ترّدد قبل أن تتناول جهاز   
 الّتلفزيون من جديد:

واألحداث المؤلمة هذه اّلليلة، الفّن، نعم الفّن وحده قد يخّفف من الّثقل الذي حّل بجسدي  "لن أتابع األخبار
 وفكري.

أدارت على قناة، على اثنتين، ثالث، أووووف، آه! "حّتى الفّن الذي طالما أتحف أحشاءنا بوجبات دسمة  
ى الحواس من أّولها  إلى سادستها، من اإلمتاع والمنفعة، وخواطرنا بنفس الحّب والحشمة التي كانت ترسلها إل
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وكان العّش الوحيد الذي نمارس فيه ماهيتنا كيفما نشاء، نعوم على أثير وحيه في األفق المديد، الفّن نسي 
 ابتسامة أو تناساها.  آثر الّتحليق في صخب الّتّيارات المعاكسة التي تتالعب بعجلة العصر وتديرها.

 يف الوسن، حاولت المقاومة لكّنها؟ في رحلة بحثها ربت على جفنيها ط
سقط جهاز الّتلفزيون من يدها، رسم الّضياء على شفتيها هالة من البسمات كالتي ُترَسم على شفتّي األّم  

 لحظة سماعها صرخة وليدها إْثَر صراع مع المخاض وألم الّطلق، سرحت مع تداعيات الالمرئّي لديها"
 حثات جارية، إّنها تبدأ، تضطرب، تشتّد أكثر فأكثر."ما هذا؟ ماذا أرى؟ المداوالت والمبا

وصل األمر إلى الّتهديد والوعيد، إّنها تستعّد، ماذا ستفعل؟ ُيهّيأ إلّي أّن معركًة مجنونة ستكون الفيصل بين  
. علّي الّترقب لعّلني أفهم ما يدور بينها؟ المعادن وأوالدها، الّنفط وساللته، الّذرة وذّريت  ها. جميع األطرافِّ

 الّصراخ ُيسَمع أعلى: 
 صه يا هذا، اصغ جّيدًا! قسمًا...وإال...؟-
 ماذا تقول؟ البشر خلقونا لننهي خلقهم، لماذا ال نفعل ذلك؟ لنمحو نسلهم "كما تدين ُتدان".-
 ال، ال، هم أبدعوا في تكويننا لكي يدافع بها الّضعيف عن نفسه والقوّي عن قّوته. -
 سّمى في عرفهم البشرّي "الّتوازن الكونّي". بل أوجدونا لتحقيقِّ ما ي-

استمّرت المعركة اّللسانّية بينهم كالتي نشهدها في مجالسنا الخاّصة والعاّمة الّرسمّية ونقيضها، ثّم احتدم 
 الّصراع. 

أُيعَقل أن يحدث ما يحدث أمامي اآلن؟ معركة؟ بين من؟ ال أرى بشرًا، ال أرى جنس كائن حّي هنا! أُيعقل -
 كون عدوى البشر سرت في أوصال الجمادات تصول وتجول، تتمايل، تتهاوى؟ أن ت

 اضطرمت الّنيران، مأل الّدخان الفضاء الّرحيب، غرقت المعادن في عناق تضادّي مع الجمادات األخرى. 
 جماد يصرخ، ينادي: 

 الّنجدة، الخالص! الحديد يا سّيدنا األوحد! أما من مفّر؟-
 لكم؟ أال ترون أحشائي المسايرة لجبهة األتون؟ أووووه، وماذا أفعل -

 البارود يحاول قطع مسامات الّشّم لديه بينما الّطلقة منشغلة بَلّي عنقها في عّش الّنعامة.
 الخالص، الّنجدة، الّطلقات تدّوي الكون.-

 أصوات تختلط، تمتزج، تعلو، تتخافت من جديد تعلو، تتوّحد في قوقعة واحدة. 
طرت إلى شّقين متعادلين تتقّمص هيئة قابض األرواح وَبَشره ال مثيل له تعلن نهايتهم  األرض بعدما انف

 تلتطم الّشظايا والّشوائب المتبقّية. 
 الكّل يفزع من كابوسه العتيد الكون، األرض، المخلوقات.

 ما هذا؟ الكون شبيه للجّنة التي نحلم بها، األرض غابة زاهية األصول والفروع"!-
 لى دوّي مترّنم:بفزع تنهض ع

 "حرٌب جديدة تدّك كينونتنا! الّصرخات من جديد، الهالك، الموت؟
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تنظر من حولها وإذ صافرة الّساعة تشير إلى الّساعة الّسادسة والّنصف صباحًا، لقد حان موعد الّذهاب إلى  
 العمل. 

ولو للحظات. راودتها   قبل أن تنهض وبحركة إرادّية تضغط على الّصافرة في محاولة منها إليقافِّ الّزمن
فكرة صبيانّية كالتي كانت تغازلها في أحالمها الّطفولّية حين كانت ترى في منامها نقودًا تحت وسادتها أو  

 في يديها، عندما تستيقظ من نومها ال ترى الّنقود تحاول العودة إلى الّنوم ثانية لعّلها تعيدها. 
ج على  الغطاء  طولّي، وضعت  على شكل  عينيها  مّدت جسدها  أغمضت  قدميها،  إلى  من رأسها  سمها 

 تظاهرت الّنوم، لكّنه كان قد وّلى هاربًا كعادته.
 مع ابتسامة ساخرة نهضت من فراشها وهي ترّدد:

"لعّل، يا ليت، ،ليتها تعود، توّجهت إحدى أصابعها إلى مفتاح الّراديو بعد أن اتكأت على األصابع األخرى  
 للّنهوض، سمعت المطرب يغّني: 

 "يا ريتني طير ألطير حواليك"
 أكملت: 

 "كلمة يا ريت، وللا ما تقدر تعمر ركن بيت".
 

 نارين عمر  
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 مفّكرة أّمي حين تنطق  
 

 تتذّكُر كيف كانت تعّج رأس والديها بأسئلتها الممزوجة بالّثرثرة وهي تشاهد  الشريط الهاضم لحفلة زفافهما:  
" لم ال تعانق صورتي وصورة إخوتي بهجة االحتفال؟ لماذا لم تظهر هي في الّشريط المصّور كغيرها من  

فال، وتنعم بأطايب الّطعام والّشراب؟ وتزداد المدعوين والحاضرين؟ لماذا لم تتمّتع بلّذة الّرقص وبهجة االحت 
 ثورة وفورة أعصاب حين يأتي رّدهما كسهم يصيب الهدف: 

"كنتِّ تمارسين طقوس اّللعب مع رفاق الحارة، ولم نرد اختراق طقوسك". فتبدأ بإنشاد تراتيل بكائها ونحيبها، 
ته، ويخرق صورتها في الّشريط المصّور، ما أجبر الوالدين على االستعانة بالمصّور ليتفّنن في أخيلة موهب

 ويدعها تبرق قاعة الحفل رقصًا وابتهاجًا.
ما عادت الّطفلة صغيرة، نفحات الّصبا تزّنر كيانها بالغنج والّدالل، تكّللها بتاج األميرة في كرنفال الّربيع.    

 كبرت الّطفلة وبراعم الخجل تثمر على شفتيها وجبينِّها وهي تهّز الّرأس:  
ا للّطفولة وعالمها! يا للّطفل وأعاجيب تخّيالته! لم كنت أفعل ما أفعله؟ كيف كانت ثرّيا مفّكرتي تتبعثر  "ي

 فوق ثرى انتفاضتي وثورتي؟ ولماذا كنت أبحر في مزاح والدّي وكأّنه الحقيقة المطلقة؟"
كانت توقظ فّي طيور    كلمات ابنتي الّصبّية المنثورة في صخب صديقاتها المعّبأ بالّضحكات واالبتسامات 

أّيام تتخّطى أعوامها عتَبة األربعين وصناديق أّمي البديلة عن الخزائن ترفرف حولي في زمن يكّرر ذاته كما  
 تكّرر البضائع الّتالفة، فتولد الّشباب المتجّدد. 

 مان:تصدح بتغريدها في مسمعّي أّمي كّل يوم والّطفولة كابنتي تفترش لي أخيلة تَسع الّزمن والزّ 
"أّمي! ما أزاُل أتذّكر يوم زفافك والفَرس األبيض يتمختر طربًا مع بهاء وشموخ أبي الذي ينّط من الَفَرس 
كحمامة تتماوج الفرح نهرًا، يحتويك كعصفورة على جناحيه، ثّم يأمر الفَرس باالنثناء وأداء مراسم االستقبال، 

أميرة عل  الفرسان ينصبك  يتقنها إال فارس  ابتهاجًا يزيد من  وبحركة ال  والفَرس األكثر  القلب والخاطر  ى 
 جرعات تمختره والّناس المحتفلون يسيرون خلفهم يرقصون، ويغّنون. 

كانت تبتسم لي وهي تبقي دموعها الّناشفة أصاًل في قاع حْلقها: "نعم حبيبتي، كم أنت ذكّية ونبيهة! أنا  
ة". وتظّل تثني على حديثي الذي أصيب بآفة الّتكرار  سعيدة ألنك تتذّكرين تفاصيل ذلك اليوم بدّقة متناهي

 والملل وكأّنها تسمعها ألّول مّرة وهي تخفي غّصات ألم تكاد تسكت القلب والخاطر.
كنت أنطلق مع أفق تخّيالتها دون أن أعلم أّنها تصّوب نحو قلبها وخاطرها بعشرات القنابل التي أراد لها  

 ، فأغار عليها بعضهم وبها أبادوا كائنات حّية وجامدة في غمضة عين.  مبتكرها أن تحيي البَشر والكائنات 
نعم، أذّكرها بأبي الذي كان لها الّزوج الحبيب والحبيب الّزوج ولكّن  الموت الذي سلب القلب والخاطر منذ  

 تشّكله الجنينّي فاجأهم بشبحه المبكر، فساق عمرها نحو غروب أبدّي المْنَبت والفيضان. 
ي الّثالثة كانت تشّكل في غرفتِّها زاوية قائمة األضالع. صندوق تغفو فيه ثيابها المزركشة، صناديق أمّ 

وابنتي مخّصرة   أحالم طفولتي  كبياض  األبيض  الّنقّي  الكِّّتان  من  وأغطية رأس  واألشكال،  األلوان  بديعة 
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أبي. صندوق آخر يدفن  بخرزات ربيعّية األلوان واألطياف أضربت عن تزيين جسدها وقامتها بها بعد رحيل  
في عّبه أوراقًا تخّص الّزوج والعائلة وأسلحة كانت صّمام األمان للّرجل وإن كان فارسًا هّيابًا، بل وصفة من  
صفات شهامته ورجولته. وحده ذلك الّصندوق المنقوش بهندسة فسيفسائّية المس بالي وحّسي، الّصندوق 

ء والبنية، يقال لكّل قطعة منها ليرة ذهب، تتوّسطها ليرة كبيرة  المرّصع جوفًا بسالسل ذهبّية متطابقة البنا
 تسّمى في عرف الّنساء والّشعراء "واسطة العْقد".

سالسل معظم الّنساء كانت مقّيدة بحّبات محار متعّددة األلوان، ليرات أّمي كانت معقودة بالّذهب الخالص  
 ويعّز عليه أال تكون من الّذهب كّلها.ألّن حبيبها الّزوج كان يهبها في كّل مناسبة عقدًا، 

عر األسود المتماوج   شْكلة ذهب مجبولة من محارتين سماوّيتين، وأخرى من خالصةِّ الّذهب وثالثتها تزّين الشَّ
الَحَلق، وجموع من الخزامى تروق لألنف فتمنحه  العينين. ثالثة مثلها من أشكال  في غّرة تالطف سواد 

 الجمال والبهاء.
لم تكن مجّرد صناديق خشبّية مرّصعة بأبهى أنواع الّزينة، بل كانت بمثابة هاالت تتعّطر بعبق    الّصناديق

ين من قلَبيهما اللذين ما يزاالن يتدّفقان بأناشيد عّشاق توالدوا وتكاثروا من مدرستيهما   المحّبة والعشق الموّلدِّ
 البستان والّروض. 

ذاكرة أّمي بثيابه وقّداحته الّنارّية وعلبة دخانه التي ما تزال  رحل أبي وبقيت الّصناديق مكاحل عطر تسقي  
تتنّفس الّشباب والعنفوان بها تعّطر مسامات حنينها إليه بنسائم عطفه ودفء حنانه .  رحلت أّمي ُدفَِّنت  

 بعدها الّصناديق، ولم نعد نتالمسها إال  كسراب في رمضاء الخاطر والّنفس. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسينات للقّصة القصيرة التي أقامها الكيان  كانت هذه القّصة من القصص الفائزة بمسابقة األديبة روال  -*

   2017األدبي وُجمِّعت في كتاب ورقّي بعنان "حواتيت حواء" عام 
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 العروس الّشمس
 

اقترح بعضهم عقد اجتماع طارئ واستثنائّي لبحث حال ووضع هذا الوفّي المخلص الذي ندر إنجابه منذ 
يج لها  المجاورة  والقرى  القرية  نسوة  بعيد، وصارت  يؤّنبن  زمن  والفداء،  الّتضحّية  علونه مضرب مثل في 

أزواجهّن على عدم اقتدائهم به، والبنات يحلمن به فارسًا ألحالمهم الفتّية مثلهّن. بعد طول مناقشة وتحليل 
وأخذ ورّد يتفقون على أن يتفقوا على قرار واحد يتلّخص في اقترانه بامرأة أخرى لعّلها تكون  البلسم الذي 

بعض جروحه التي ال يستطيع حكماء وأطّباء الكون مجتمعين من مداواتها؛ وإكرامًا ألوالده  يخّفف عليه  
 اليتامى الذين فقدوا األّم ويخشون عليهم من فقدانهم األب أيضًا.

الّشمس تحبو نحو الغروب كأّم مثقلة بآهات الوداع والّنأي على فلذة كبدها الّراحل للتّو. البعض مغموس 
رِّ في تخّيالت ذاته وانشغالها بهذا اليوم الذي لم يرق له كما يشاء هو، والبعض يدعها تمّر به  الْفكر والفِّكَ 

وكأّنها ال تعني له شيئًا أو كأّنها لم تكن، أّما البعض اآلخر فيبالغ في تأّمله فيها، يقيس على أنفاس شروقها  
م عليه رحم ال غد من أمانّي وابتهاالت وفي تلك القرية وغروبها ما لم يتحّقق له خالل هذا اليوم وما يتوحَّ

الغافية في حضن هضبة سعيدة الحّظ كانت خيمة عزاء تضّج بالمعّزيَن من الّرجال والّشبان المحّلقين حول 
زوج لّفتهم شبكة من الحيرة والّتعاطف عليه ومعه على ما آلت إليه حاله وهو يبكي وينوح على زوجته التي  

 ه إلى لونين اثنين ال ثالث لهما الّرمادّي المائل إلى الّسواد الّداكن. حّولت كّل األلوان في نظر 
تمّر األّيام وتنتهي مراسيم العزاء ويظّل الّزوج المنكوب مضربًا عن الّطعام والّشراب في حضرتهم على الّرغم  

محسوم  من إصغائه إلى عشرات القصص والحكايات التي تتحّدث عن الموت الذي يعّد األمر المحتوم ال
ه أو عدم تقّبله.   فيه، وال يمكن صّده أو حّتى مجّرد الّتفكير بردَّ

كّلما كثر األهل واألحّبة والجيران من حوله كّلما ازداد صاحبنا نحيبًا وبكاء فيشاركه المجتمعون الّنحيب 
 واأللم خاصة عندما كان يحتضن أطفاله ويشّمهم كمن يشّم عطر ورود  في أّول الّربيع.   

المجتمعون فيمن يقدر افتتاح الموضوع معه وهم على يقين تاّم برفضه للموضوع جملة وتفصياًل، بل   احتار
 وحسبوا حسابًا كبيرًا للومه وعتابه لهم على تجّرئهم للّنطق بمثل هذا االقتراح!  

ت الحزن  ومن دون سابق إنذار فّجر كّل ما لديه من مستنقعا  -كما كان يبدو لهم -الّزوج المغلوب على أمره  
واألسى، فامتزجت دموع فرحه وبهجته بدموع حزنهم وتأّثرهم العميقين به وعلى حاله، وحّتى الّرجال المعروفين  
بصالبتهم ورباطة جأشهم تميعت مشاعرهم، وانسابت دموعهم كشاّلل انبثق من جوف تّل حديث الوالدة؛ 

تفّنن به بعدما كان قد استعار منها جلدها ودموع  وليتّرنم في الّنواح والّتهويل صّدقت الحرباء المسكينة ما ي
عينيها! عندما شعر الحضور بقّلة حيلتهم أشاروا إلى كبيرهم ليحضروا والدّي زوجته الّراحلة، وهنا التفت 
الّسعد واالنشراح عليه لم يتمالك مكامن البسط والفرح   من حوله ليرى المفاجأة الحلم التي هّللت بتباشير 

فاسها بمحاوالت مجبولة من رضاب المستحيل، فأزهرت على مالمحه أزاهير البسمة التي  الكاتمة على أن 
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تقّمصت روح الّضحكة ثّم القهقهة، والحضور ازدادوا بكاء وعوياًل على دنّو المسكين من سكرات الجنون  
 والبله!

لهم المشاهد الّناطقة  أدرك بعد ساعات أّن مسرحّيته قد تفقده مشاهديها جميعهم بعد خروج البعض لعدم تحمّ 
بما ال ينطق بها أشّد الجبابرة ظلمًا وظلمة؛ أفرغ ما في جعبة نفسه وفكره من آهات وحسرات كانت قد 
تشّكلت فيهما نتيجة خشيته وخوفه من عدم موافقة أوالده وأهل زوجته الّراحلة على زواجه بأخرى أّواًل، وريبته  

الفتاة التي ولجت كيانه وكين ثّم هّم بنثر مكنونات منطقه  من عدم قبول  أّيام على االقتران به،  ونته منذ 
المصون وهو يضّم اليدين مع األصابع العشرين، ويفتحهما، ويراقص الّرجلين والقدمين، وال ينسى أن يحّك 

 الّرأس والجبين والّتأتأة هي توءم مرثيته: 
حّب والحنان؟ ثّم توّجه إلى يدّي والد  أرى أّنكم مصّرون على قراركم، ومن أنا لكي ُأصان بكّل هذا ال  -

 الّراحلة حّولهما إلى كعبة للقَبل والّتبركات وهو يقول: 
 عّمي! وهل لي أن أرفض لك طلبًا وأنت أب لمن كانت وستظّل قيثارة سعدي وسعادي؟-

بن لوالية العهد بعد كّل من في الغرفة انهالوا عليه بالفرح والمسّرة احتفااًل بقراره وكأّن ابنهم البكر قد ُرزق با
 انتظار طويل كانت من ثماره سبع بنات متتاليات، انتظار كاد يفقدهم األمل والّتأمل. 

 سارعوا إلى تقديم الئحة باسم الفتيات والّنساء إليه وما يهّمهم هو االختيار فقط.
وتأّسف، تقّدم كأس الّشاي له وللحضور سكت لبرهة ثّم ازداد إتقانًا ومهارة لدوره حين رآها تدنو إليه بتأّثر  

 ما شّجعه على الّنطق ببشارة غده وربيبة عمره الّزاهر في رياض غنج شبابها وداللها.
 استأذن من الحضور بوجوب االنفراد بكبار القرية، ثّم عزف على أوتار معزوفته: 

ه إلى جاره  إذا كان ال بّد من االختيار فإّن للا سبحانه وتعالى قد ألهمني اآلن    - بمن علّي اختيارها، وتوجَّ
 الذي يفصل بين داره ودارهم ذلك الحائط االسمنتّي الّنحيف طواًل وعرضًا: 

وبيت سّرها،    - المرحومة  وكانت صديقة  جارتنا  أّمًا ألطفالي ألّنها  المصون  كريمتكم  تكون  أن  يشّرفني 
 ة بكلمة قال والد زوجته المرحومة:واألوالد يحّبونها، ويرتاحون إليها، قبل أن ينطق والد الفتا 

 على بركة للا، فلَنقرأِّ الفاتحة اآلن ورّدد الجميع: -
 نعم، خير البّر عاجله.   -

يبدأ سعيُد الحّظ والمنطق بغرس شروطه في رياض براءة الحاضرين أكثر فأكثر دون أن ينسى سقيها بسخاء 
 عينيه ورئتيه:  

اب الّشرط والفرض أعلمكم أّن مراسيم االحتفال واالبتهاج لن تقام  أهلي وجيراني وتيجان رأسي!  ليس من ب-
 مطلقًا، وتعلمون أّن موافقتي على الّزواج واالرتباط كانت إكرامًا لمكانتكم العالية ومقامكم الّرفيع. 

 قال البعض:
 معك كّل الحّق يا أصيل يا بن األصول!  -
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حفٍل صغير يضّم فتيات ونساء القرية إكرامًا للفتاة وإرضاء البعض اآلخر أّيد البعض األّول ولكن مع إقامة  
 ألنوثتها. 

 رّد على الفور:
أعلم كّل ذلك وأقّدره، لذلك أقترح أن نخرج أنا وهي ألّيام إلى بعض المدن الكبيرة نقضي فيها وقتنا لئال    -

 تشعر المسكينة بالهّم والغّم. 
التي تتالطم في تّيارات سعد تفوق أضعاف ما كانت تزركشها  تمرُّ األّيام وسعادة تزّنر خصر كينونة العروس  

لها أحالم منامها ويقظتها وهي تنثر بذور الّنشوة والحبِّ في رحم كيان صديقاتها وأترابها إلى أن هّبت على  
 نسائم نفسها رياح عاتية آيبة من قصاصات حديث بينها وبين صويحباتها في ذلك اليوم الّربيعّي الّزاهي. 

الّسهرات جلسة   ألنفاس  والّصيف  الّربيع  عناق  مع  تتكاثر  أّنها  إال  العقم  تعرف  ال  جلسات  وليدة  كانت 
 والّنزهات.  

بدت كعادتِّها ملكة الحّب، أميرَة الّدالل، وابتدأت مربعها بتشجيع وحّث ربيباتها على وجوب الحياكة على   
 نول مشاعرها وأحاسيسها، والّتيّمن ببركاتها. 

بسؤالهّن الّتقليدّي لها عنها وأّيامها مع ربيب سعادتها، وهي بدورها بدأت تزّين مفرداتها بما    بدأت الّصديقات 
 طاب لها ولّذ من ثمار الحب والمحّبين: 

رفيق عمري يومًا إثر يوم يزيد من شتالت نطقه ووجدانه في خصب ذاكرتي وشبوبية قلبي! يهدهد خاطري   -
 عذوبة حكايا الجّدة واألّم!  بهالة العشق الذي طالما غفونا معه في

 قالت أخرى:
 بعد مرور كّل تلك األّيام والّشهور ما تزالين مصّرة على أن نقفو أثرك، ونغوص ببركات سعدك؟ -
 نعم، امتطي صهوة مركبي، ولن يوصلك إاّل إلى عالم األحالم والحالمين.  -

 فجأة نّط سؤال من عّب إحداهّن كان هو الّصعق والّصاعقة: 
زمن وأنا أحاول أن أسألك وأنسى، أخبرينا عن سّر أو أسرار فنون عشق ومغازلة صهرنا لك، ومنكم  منذ    -

 نستفيد؟ 
 وكأّنها كانت تنتظر مثل هذا الّسؤال منذ زمن، نظرت إليها تفّوهت بحياء مزهر بالغنج والّدالل:

شباك حّبي وغرامي، وأوقعته  يقسم لي بحياتي وشبابي على أّنني أْصبته في فّخ جمالي وداللي ونصبت له    -
 فيها قائاًل: 

حدث هذا  عندما كنت أرنو إليك تتمخترين جيئة وأوبة وأنت تخدمين المعزّيات بزوجتي الّراحلة وقبلها -
العمياء بصداقتك  الالمتناهي بك وثقتها  المرحومة  إثر إعجاب  إلى حسنك ولطف معشرك  كنت مشدوهًا 

 ووفائك!
س انتفضت صديقة يشهد لها كّل من في القرية على جسارتها وجرأتها  وكطير جريح حّط على غصن بائ

 دون مجاملة أو مسايرة وهي تضرب على رأسها بقّوة: 
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اّللعنات والّتوبيخات كّلما نفث في خاطرك ونفسك مثل هذه   - يا مسكينة! عليك أن تغرقيه في مستنقع 
والغرام بدون منازع وقطف لك ورود عشق لم يدّون  الكلمات!  أهذا هو الفارس الذي امتطى صهوة العشق  

تاريخ الحّب مثله؟ أهذا هو الحبيب الذي صرعت أحالم يقظتنا ومنامنا بعسل نطقه وشهد منطقه، وجبلت 
منهما لنا جناحين نطير بهما في عوالم لم ُتخَلق بعد؟ رّبما صار زوجك فارس أحالم البعض مّنا أو تقّمص  

 جات مّنا أيضًا؟ شخصّية زوج إحدى المتزوّ 
يا مجنونة! زوجك سوف ينفث مثل هذه الكلمات في خاطر ووجدان زوجتِّه الّثالثة بعد أن يفاجئك ملك   -

الموت برؤيته وحضوره، بل وسيزداد تفّننًا وافتتانًا ألّن الذي ينسى زوجته األولى بهذه البساطة سيكون سهاًل  
 عليه نسيان الّثالثة والّرابعة!

 شبابك وحياتك وليس بحياته وعمره!  طبعًا سيحلف ب
ظّلت الّصديقة تنثر كالمها في الخاطر والّنفس والغرفة المرّبعة الّشكل أو المستطيلة تتحّول إلى حلقات  
دائرّية ال تعرف الّسكون أو الّركون؛ أدارت معها الحضور، وصارت الّزوجة المسكينة هي مركز الّدوَران  

ت عن الّساعات واألّيام سارعت الّصديقات إلى احتضان المفجوعة بحّبها  والهَذيان. بعد مرور دقائق ناب
وقلبها وهّن يّتهمن صديقتهّن بالّثرثرة وهباء القول، لكّن العروس المعروفة بخّفة الّظّل والحنان توّجهت نحو  

 صديقتها، نقشت قبالت على خّديها وعينيها وقالت:
ي، كّل ما نطقت به هو الّصدق والحقيقة، ليس في كالمك  حبيبة عمري!  دمت لقول الحّق وصواب الّرأ-

 أّي نشاذ؛ ولتعيد جّوهّن إلى ما كان عليه من المرح قالت ضاحكة:  
 ابن عّمي حلف لنا على أّنه كان يبحث عن فتاة أو امرأة يتزّوج بها والّناس مشغولون بأمور دفن المرحومة! -

 أخرى: وسط ضحكات تحّولت إلى قهقهة تدمع العين قالت 
قبل أّيام دخل زوجي إلى البيت وهو يضحك، ويتمايل سخرّية من صديقه الذي ماتت زوجته منذ أشهر   -

وصار يضرب رأسه بحائط البيت يبكي وينوح، واليوم وبينما نبارك له بزوجته الجديدة كان يدنو مّنا، يهمس  
 في أذننا وهو يغمز بعينه اليسرى مّرة وباليمنى مّرة أخرى: 

 يبارك بعمرك العقبى لك صديق!  للا-
 أّما أكثر ما دغدغ وتر ضحكهّن كان قول إحداهّن: 

كّنا في جلسة عائلّية عند بعض المعارف لزيارة مريض، بعد أن ضّجت الغرفة بالحضور، انقلب الحديث   -
وج  على الّزوجين ومدى إخالص أحدهما لآلخر، من جملة الموضوعاتِّ هذا الموضوع الذي يسارع فيه الزّ 

إلى الّزواج بأخرى وعزوف عدد كبير من الّنساء عن الّزواج بعد رحيل الّزوج، فوجئنا بامرأة ترفع يديها نحو  
 الّسماء وهي تطلب إلى الّنساء بترديد قول "آمين يا رّب العالمين": 

ج خصالت  انشاء للا يموت كّل رجل قبل زوجته، ألّن الّزوجة ستظل محافظة على بيتها وأوالدها وهي تنس  -
 الحزن واألسى عليه، بينما هو سيهنأ بحياته ويدّمر بيتها وعّش أوالدها.  

 الّنكتة أّن زوجها كان أّول الّرافعين لليدين وهو يقول: 
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 آمين يا ربّ -
 وعندما سئل عن سبب ذلك؟ قال: ألّني أقول في نفسي:  

 آمين يا رّب، دع الملك يفعل فعلته ألتخّلص منها وأهنَأ بحورّياتي! 
الّصويحبات كّن يتعّمدن بالّضحك واالبتسام من اّللّب إلى اّللّب وهي تعيد ذكرى انشغالها بالّشمس  وكرنفال  

 شروقها وغروبها. 
 

 م. 2018*القّصة اختيرت كأفضل القصص في مسابقة األديبة روال حسينات للقّصة لقصيرة دورة عام  
 

 نارين عمر 
 مقيمة في ألمانياة  ة كرديّ قاصة وروائّية وشاعرة سوريّ 
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 وقصص أخرى  ُصداع

        
 جروفي نوميديا . القاّصة واألديبة الجزائرّية 15

 
 ُصداع

 
 صدمها عندما قال لها: 

 حّبك أكبر صداع في رأسي..
 لم تعرف بماذا تجيب،فقط قررت االنسحاب من حياته بالتدريج حتى تختفي لألبد.

 ثقيل جدا عليه. أحّست أنها عبء 
 كانت تسأل عن أحواله ألنها ُتفكر فيه و تقلق عليه، و ال نية أذية في أعماقها، فقط بمحبة خالصة. 

علمتها الحياة دروسا قّيمة استفادت منها و لو متأخرة،لكن على األقل أصبحت متيقنة أّن المظاهر خداعة..  
 و آمنت بمقولة )ليس كّل ما يلمع ذهبا(.

 منه كيف الحّب يكون صداعا .. لم تفهم 
كلمة حفرت في أعماقها ألما دفينا لم تبّثه لغير الرّب الذي ناجته في أعماقها، و طلبت منه أن ينير لها  

 الطريق و يمّدها بالقوة و الشجاعة لتمضي قدما دون أن تلتفت للوراء...
 طرحت على نفسها سؤاال حّيرها: 

 ليها؟ لماذا تتأّذى دائما من أقرب الناس إ
 هل طيبتها و سذاجتها السبب؟

 لماذا دوما تتلقى الصدمات القوية الفجائية؟ 
تلك الليلة لم تنم كثيرا و هي تفّكر بحزم هذه المرة.. و صّممت أن تواصل حياتها وحيدة بعيدة عن الناس،  

 فكرت بالسفر لتنسى كل شيء و تعود لتبدأ حياة جديدة.
 الشتاء و حزمت حقيبتها و طارت حيث ال تعرف أحدا.  حّضرت ما اختارت من ثياب تقيها برد 
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وصلت و بعد أيام قليلة أعجبتها تلك المنطقة السياحية الجميلة.. أحست بالراحة و األمان و أنها خفيفة ال  
 تحمل هّما و ال غّما.. 

 و يوم عودتها ، اتصلت بأهلها لينتظروها بالمطار. 
لكن لم تلبث إال دقائقا معدودة لتنفجر في الجّو.. الجميع مات و أخيرا أقلعت الطائرة و حّلقت في السماء،

 دون استثناء.
 حزن عليها أهلها و تمزقت أفئدتهم ألّنهم لم يعثروا على رفاتها حتى ليدفنوها. 

 سمع ذلك الذي حّطم فؤادها، و تذكر قولها له يوما و هي تسأله: 
 تعاهدني أننا نبقى معا لألبد؟

 فأجابها: عهد..
 ختفت لألبد دون رجعة.لكنها ا

 كانت تراه شمعة مضيئة في حياتها و هي تتعلم منه.. 
 لكن فجأة وجدت نفسها في الظالم و النور ُيخمد لألبد لُتخَمد حياتها بتلك النهاية المأساوية..

 
 نوميديا جروفي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1357 
 

 شبح
 

عجيبة و غريبة تداول سردها الكبير و الصغير  في أحد واليات شرق الوطن و بالضبط مدينة قسنطينة قّصة  
 وكثر الحديث عنها في الصحف والجرائد و لّما وصلت إلى مسامعي أحببُت أن أسردها لكم بطريقتي األدبية: 
ذات يوم ممطر قرب مدخل الّنفق المظلم كانت تقف الّشابة بلباسها األبيض و هي مبّللة من رأسها ألخمص  

 قدميها.
 ا سيارة أجرة فأشارْت إلى صاحبها أن يتوقف فتوّقف و فتح النافذة و سألها: مّرت بالقرب منه

 إلى أين يا ابنتي؟ -
 إلى وسط المدينة. -
 تفّضلي.  -
 ففتحت الباب الخلفي و ركبت بعد أن قالت له: 
 شكرا لك. -
ّللة و الجّو بارد أثناء الطريق أخذ العجوز صاحب السيارة يتفحصها من خالل مرآة السيارة، فانتبه لكونها مب 

 وهي ال ترتجف.. ثّم الوقت متأخر و الظالم ُيخّيم على المدينة، و هي كانت في مكان شبه مهجور!! 
ترى ماذا كانت تفعل هناك لوحدها و وسائل النقل تكاد تكون منعدمة لوعورة الطريق بانحرافاته الكثيرة،   

 إضافة لكونه مكان مخيف بقصص األشباح.. 
 سألها: التفت إليها و 

 ماذا كنت تفعلين في ذلك المكان يا صغيرتي؟ -
 لم ُتجبه و لم تنظر إليه حتى، و كأّنه ُيكّلم غيرها. 

 كانت سابحة في مكان بعيد بنظرتها الشاردة و هي تراقب المطر من زجاج النافذة.
 شعر الّسائق بقشعريرة تصيبه رهبة و خوفا منها دون سابق إنذار.

الوقت متأخر و الساعة تقترب من منتصف الليل و فجأة طلبت منه أن يتوّقف عند  دخال المدينة و كان  
 مدخل عمارة. 

 انتظرني هنا،سأعود لك بالمال... و خرجت دون أن تلتفت إليه. -
 بقي في انتظارها لما ُيقارب الساعة و لم تعد، فخاف و غضب في نفس الوقت.

 لْت؟ قّرر البحث عنها حيث دخلْت، لكن في أّي شّقة دخ
 في أّي طابق؟  

 دخل العمارة ذات الطوابق األربعة، فأحّس بقلق و رهبة فالّسكون يعّمها.. و الصمت الرهيب..
 بدأ في الصعود طابقا طابقا و ُينصت لعّله يسمع صوًتا. 

 وأخيرا شاهد بصيص نور يخرج من شّقة فطرق الباب طرًقا خفيًفا.
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 فتح الباب رجل مسّن، فسأله:
 ك فتاة شابة قبل قليل؟ هل دخلت عند -
 ال يا ولدي.. أفزعتني و أيقظتني من النوم. -
 أعتذر منك سيدي لإلزعاج -

 ثّم واصل كالمه قائال:  غريب ألّني رأيت نورا من أسفل الباب فظننتها هنا. 
 يا ولدي ال يوجد غيري في البيت،ادخل و سأقدم لك كوب ماء. -
دخل صاحب التاكسي و هو يتفّحص المكان، و فجأة اقشعّر بدنه و هو يرى صورة الفتاة التي كانت معه  

 في لوحة معلقة!!
 يا للا!! هذه من أبحث عنها!-

 سأل العجوز قبل أن يشرب الماء: 
 من تكون هذه الشابة؟ -
 هي ابنتي المتوفاة منذ خمسة عشرة سنة. -
قلي-  قبل  السيارة  الجرف كانت معي في  ُقرب  المدينة  أعلى مكان من  الّنفق في  ل ،وجدتها عند مدخل 

 المميت،و هي من طلبت مّني إيصالها!! غير ممكن!!ال أصّدق!! 
 هي ميتة يا ولدي، سأقّص عليك كيف ماتْت و انتحرت من أعلى ذلك الجرف حيث وجدتها.-
ن ابن الجيران.أحّبا بعضهما منذ كانا  كانت وحيدتي سعيدة قبلها بأيام و هي ُتحضر نفسها ليوم زفافها م  

طفلين،خطبها و قبلنا . و قبل يومين من الزفاف،كان جالسا مع رفيقه األقرب في سكة قطار يدردشان 
كالعادة      و عندما اقترب القطار ابتعد صديقه و ساعده للوقوف،لكن رجله علقت هناك و لم يمهلهما  

 القطار بسرعته فقتله.
 يراه كيف مات ففقد عقله و مات بعده بيوم واحد..  ُصعق الصديق و هو

 عندما وصلنا الخبر من الجيران ُجّن جنون ابنتنا و أخذت تصرخ و تلطم غير مصّدقة. 
ذهبت لبيتهم فوجدت العزاء لطمت و مّزقت ثيابها و أخذت تركض هائمة على وجهها حّتى وصلت أعلى  

 الجبل من ذلك الجرف و رمْت نفسها منتحرة.
من يومها و شبحها يحوم حول ذلك المكان لتعود للبيت، و كأنها نادمة لسبب مازلنا ال نعرفه، و لست  و   

 الوحيد يا ولدي الذي رآها و أوصلها إلى هنا.. 
 أغمي على سائق سيارة األجرة، و استيقظ بعد ساعات في بيت العجوز و هو يرتجف بسبب الحمى..  

 و منذ ذلك اليوم ترك السيارة و لم يقربها مجّددا.
 عجيب هو الحّب الذي ُيحّلق كما ُتحّلق الفراشة بين الزهور .. 

 
 نوميديا جروفي  
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 الموت 
 

 غصن و هو يرسم و يغّني. كان الفتى الصغير جالًسا القرفصاء يلعب ب
 اقتربت منه أخته التي تكبره بعامين لتسأله ماذا يرسم، فقال:

"رسمُت بيتا جميال وحديقته المليئة بالورود. رسمت شمًسا لتمّدنا بالنور ورسمت نهرا لنرى زرقة السماء  
 فيه". 

 سكت قليال ثّم قال: 
م كّما ُكّنا منذ أعوام... سئمُت كلمة حرب.. أبي "أحّب أن تعود أرضنا لخضرتها و أرضنا لجمالها و نبتس 

 لم يعْد فهو في السماء وأخي ذهب عنده و مازلُت أنتظر عودتهما معا منذ سنة"  
 ابتسمْت والدته و اغرورقت عيناها بالدموع بعد أن سمعت كالمه  وقالت: 

 " ستصبُح فّناًنا عظيما عندما تكبر" 
 فأجابها بسعادة: 

  منذ اآلن يا أّمي" " أريد أن أصبح رجال
 أشارت إليه بذراعيها أن يذهب إليها لتضّمه لكّنه ما كاد يعدو نصف الطريق حّتى أصبح أشالء متناثرة ! 

 طوبى للودعاء ألّنهم يرثون األرض. 
 

 نوميديا جروفي 
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 حناُن األّم الكبير
 

الممرضة رؤية ابنها الذى انتظرته لتسعة أشهر، بعدما أن أفاقت األم من نومها إثر والدة مؤلمة طلبت من  
 فأحضرته لها ثم خرجت مسرعة. 

 رفعت األم الغطاء من على وجهه فأخافها هول ما رأت!
 طفل بال أذنين..  

 إاّل أنها ابتسمت في وجهه ورفعت يديها وشكرت للا على عطيته مهما كانت واحتضنته في صدرها وهمست: 
 ن.أنت ابني مهما كان و يكو   - 

مع مرور األيام واجهت األم صعوبات كثيرة من خالل مضايقة أصدقائه وجيرانه و أقربائه له إاّل أّنها دائما  
 كانت مبتسمة فى وجهه. 

لم تنس أبدا ذلك اليوم الذي رمى بنفسه فى أحضانها باكيا من استهزاء أحد اصدقائه عليه وتسميته بالوحش  
 إاّل أّنها قالت:

 أحبك كما أنت. أنت ابني الغلي و - 
 رغم هذه اإلعاقة إاّل أنه كان متفّوقا فى المدرسة في كل األطوار حتى دخل كلية مرموقة فدرس السياسة 

 والعالقات االنسانية.
 وفى أحد األيام كان والده جالسا مع أحد الجراحين المشهورين و حكى له مأساة ابنه فقال له الطبيب: 

 ذنين أنا اشرف عليها و لكّننا فى حاجة لمتبرع هنا.إّن هناك عمليات كثيرة لنقل األ - 
 وافق االب على اجراء العملية البنه حينما يظهر أّي متبرع. 

 وبعد فترة وجيزة اتصل الطبيب باألب و قال:  
 لقد وجدنا المتبرع إلجراء العملية البنك و أخيرا. - 

 سأل األب :
 من يكون هذا المتبّرع حتى أشكره؟  - 

 الطبيب ذكر اسمه بناءا لرغبة المتبرع. فرفض 
 و أجريت العملية بنجاح و أصبح الطفل الوحش رجال وسيما. 

هذه الحالة الجديدة دفعته للتفوق أكثر و أكثر في مشواره الدراسي والعملي حتى أصبح سفيرا لبالده و تزوج  
أذنيه،هل كان متوفى؟ هل هو حّي ُيرزق؟  بمن أحّبها إاّل أنه كان دوما يتساءل عن الشخص الذي قدم له  

 هل كان شخصًا مريضًا؟ 
 أسئلة كثيرة تخطر على باله لكن بدون أجوبة دائما. 

سأل والده عدة مرات عن المتبرع و أخبره أنه يحمل له الكثير من التقدير والعرفان بالجميل الذي قّدمه له 
 ضل الكبير في نجاحاته المتعاقبة في حياته. ألنه صاحب الف،  و مهما فعل ألجله ال يستطيع أن يكافئه
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 فابتسم األب قائاًل له: 
 صّدقني يا ولدي حتى لو عرفته فلن تستطيع أن توفي له حقه.  - 

و في أحد األيام زار االبن بيت والديه بعد َسفر طويل أمضاه بعيدا عنهما بسبب العمل حامال معه لهما  
 ذهبيان اشتراهما ألّمه.  الكثير من الهدايا و من ضمن الهدايا قرطان

و كم كانت دهشة األمّ كبيرة عندما شاهدت جمال القرطين لكنها رفضت الهدية بشدة قائلة له بأن زوجته  
 أحّق بهما فهي أكثر شبابا وجمااًل. 

إاّل أّن إصرار االبن كان أكبر من إصرار والدته فأخرج القرط األول ليلبسها إياه و اقترب منها مزيحا شعرها  
 لبسها إياه فأصابه الذهول عندما رأى أمه بال أذنين! لي

 في تلك اللحظة بالذات عرف بأن أمه هي من تبرع له بأذنيها فُأصيَب بصدمة كبيرة وَأْجَهَش بالبكاء. 
 وضعت األُم يديها على وجنتي ابنها وهي تبتسم قائلة:

تهما يوما و سعادتي حينما  ال تحزن يا ولدي فهذا لم يقلل من جمالي أبدا ولم أشعر بأني فقد  - 
 أرى ابتسامتك و سعادتك فأحّس أنك ال تمشي فقط على رجليك إنما تخطو على قلبي أينما ذهبت. 

 
 نوميديا جروفي 
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 العريس
 

عندما كان مسافرا خارج بلده لتأمين مستقبله أرسل إلى أمه رسالًة وطلب منها أن تختار له فتاًة مؤدبًة من  
 معارفها و تخطبها لتصبح عروسا له بعد عودته. 

 اختارت والدته فتاًة من العائلة ال يعرفها ووافقت الفتاة مبدئيا. فأرسلت والدته تخبره بمعلومات عنها وعنوانها. 
بعد أيام أرسل رسالة بالبريد إلى الفتاة متكونة من خمسة عشر صفحًة. نظرت الفتاة بسرعة إلى األوراق 

 لت في نفسها:  الكثيرة وقا
 سأقرؤها فيما بعد ألّنني مشغولة اآلن.  - 

مّرت األيام والفتاة في كّل مّرة تتشّجع لقراءة الرسالة، تنشغل إّما بالّرد على الهاتف أو بأعمال المنزل أو  
 بالّذهاب مع صديقاتها ،وهكذا في كل مّرة تقول: 

 سأقرؤها عندما يقترب موعد مجيئه.  - 
 الوطن و قام بزيارة مفاجئه لبيت العروس.  بعد شهر عاد إلى أرض 

 قرع جرس الباب  ولما فتحت الباب العروس وجدته شابا وسيما ذا هيبٍة واحترام، فسألتها: 
 هل أنتِّ فالنة؟   - 
 نعم ومن أنت؟   -
 هذه أول غلطة، لو كنتِّ قد قرأت رسالتي، لعرفتني ألّنني وصفُت لكِّ نفسي جيدا في الّرسالة. -

 وقالت لي:  فخجلت الفتاة
 ولماذا لم تخبرني أّنك قادم؟ لُكنت استقبلتك في المطار!   - 
 هذه ثاني غلطة، ألّنني أخبرتك في الّرسالة عن موعد رجوعي  - 

 باليوم والّساعة. 
 تفضل، أين ُتحب أن تجلس؟ وماذا ُتحب أن تشرب؟  - 
 هذه ثالث غلطة، ألّنني أخبرتك بكّل هذه المعلومات في رسالتي. - 

 قائال:وأضاف 
 أنتِّ ال تصلحين ألن تكوني عروسا لي ألّنك لم تهتمي حّتى لقراءة رسالتي.    - 

 وغادر المنزل تاركا الفتاة في نوبة بكاء و ندم بعد فوات األوان.
ال يجب أن نستهين باالمور الصغيرة أحيانا و نتجاهلها على أنها عظيمة األهمية ،فكم من شيء بسيط ذو  

 أهمية كبيرة. 
 

 ا جروفي  نوميدي
 قاصة وأديبة وناقدة جزائرية 
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 " حانو قريثو" ..أسطورة من التراث السرياني قبل الميالد..

         
 ة أديبة عبدو عطيّ  . الكاتبة والّشاعرة16

 
بلون    ،زالين األبيض واألسود نصطبغ  بزمن صور  أشبه  تحتضن طفولتنا، ونحن  التي  الصغيرة  جزيرتنا 

 خشونة  ناعم، وهندام كلون القمر، وحياء أنثى لم تبد على جسدها مالمح األنوثة، إالّ   مدينتنا، نبتسُم بفستانٍ 
ين، وهي مدينتي المصلوبة  ة زالعلى عزف داللنا في أزقّ   ريفنا األخضر، ونعومة أزهار الجوري المتراقصة

نين  كريات يطن في آذان السّ منا، وصدى الذّ معي وفق معتقدات الهجر والفراق، وبين ثنايا تراتيل األم كما تعلّ 
النّ  حل في األصقاع، يتجاوز أعمارنا .. مع  وهي تمضي بنا وال زالت أغنية :"حانو قريثو" كطنين ملكة 

تي تحتضن جزيرتنا، تسابق  ا بطفولتنا الّ يا القديمة التي لم تذبل، فكنّ ها زهرة الغاردينأغنيات اسطورتنا، كأنّ 
ف أو  رابية، دون أن نتوقّ ة، وعفراته التُّ مليّ يف بشوارعه الرَّ سيقان طفولتنا الزمن لتحتفي معهم، ومع حبيبة الرّ 

نعومتنا    نَ عب، وهن يهندمْ لتَّ ا  واتي أعياهنّ هاتنا اللَّ سخ مالبسنا، ولم نعبأ لعقاب أمّ ر في العقاب بعد أن تتّ نفكِّ 
د على ضجيج ما لم  بيعة، وعرق الفالح، نتمرّ جميل يكسوه خضرة الطّ   يٍّ ريف  لنزدان كزهور يانعة في جوٍّ 

ة التي تسابرها  ما كبرنا يجب علينا أن نحتفل بأسطورة طور عابدين، الوثنيّ نا كلّ .. بأنّ   نعلمه أو نعرفه بعد 
يام  من ُكتَِّب عليهم الّص   أنَّ   نا نعلمُ اريخ، لكنَّ ة بسفر التَّ قرأ فصولها الممتدّ ذكريات ويتوارثها أجيال .. لم ن

بقدِّّ مالخ القيامة المجيدة، يرفعوا أيديهم للسماء قبل أسبوع ليحتفلوا  النّ سيني الستقبال عيد  ذر وشهيدة يسة 
 .ل بالوفاءِّ اهم وأعينهم تتكحَّ هاء فوق محيّ بتسامة الزّ اة و يام الخمسينيّ ينطلقوا في رحلة الّص  الوفاء. ثمَّ 

ل  رتِّّ نعاٍم ونحن   تي تمضي عاًما تلوة، ومن نهر سنيّْن عمرنا الّ رابيّ منا من جداول المياه خلف بيوتنا التُّ تعلِّ 
 مًعا بلغتنا األم : 

"حانو حانو قريثو برثت قاشو ميثو" ابنة كاهننا، وعروسة قريتنا، ونذر مليكنا في سبر األسفار، وتكوين  
عليها لتصطحبنا    غيرة تقبُض نا الصَّ أكفُّ   هاتنا تعانقُ  ما ترسمه ذكرياتنا وأمّ سطورتنا إالّ أسفار، ال نعرف من  األ

يها  يها كما يغنِّّ مها، لم نعرفها بعد ولكن نغنّ نا ذاهبون لنمارس طقوس لم نتعلّ معها وكل ما نسمعه ونعرفه أنّ 
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ريانية "عرًبا وأكراًدا"،  وا جيراننا وأصدقاؤنا بالسّ ." هكذا يغنّ ... قريثو برثت قاشو ميثو.  الجميع " حانو ... حانو
يرتّ فنغنِّّ   ، معهم  التّ فترتِّّ   ن لو ي  مجد  يعزف  بعفوية طفولتنا، كعازف  شفاهنا  األسطورة،  ل  قيثارة  على  اريخ 

  أعمارنا نريد أن نعرف من هي" حانو .. حانو العروسة بنت   ما تزهرُ فيستعر الفضول بأعماق براءتِّنا كلّ 
 القس"!

راب، على جانبيها أشجار بلون نسيم مدينتنا، وبمالمح وجوه  لة بالتُّ كنا نخطو بحياءِّ أنوثتنا بين شوارع مبلّ 
هجرتنا    وق العتيقة لديارأهازيج الشَّ    معَ ل إالّ س ال يرتّ بض كتاب مقدّ شعبنا، مدينة طبعت بالخلد ونقشت بالنّ 

تي ال تكبر وال تشيخ وال تموت، لة الّ زالين" الفتاة المدلّ   . حتى َهرِّمناوهاجرناها، وبقيت في أذهاننا تمضي معنا  
في أنفاسنا، نحن نكبر وتغدو أعمارنا وقصة "عروس قريتنا" ال زالت تراتيلها تعزف    باألرواحِّ تزدانُ   ةً تبقى حيَّ 

وا لنا أنها في"جنوب قال  ،عام في قرية  تي تصاحبنا كلّ ة، الَّ ها عروس سريانيّ في أسماعنا وأصقاع غربتنا، إنّ 
نبضها، ونحيا بأنفاسها،    عابدين"،  فنتوارثُ   رق ننقش أسمها "طوررر الشَّ شرق تركيا حالًيا"، وأشهر من كل دُ 

وح  ة الرُّ ح بعفويّ تي تمضي من طفولة تتوشّ ويسرقنا عشق بريقها، وترانيم أحرفها تعزف مع سنيّْ أعمارنا الّ 
،  مانِّ الزّ   ثنا بعُد أضغاثُ ، لم تلوِّ المِّ والسَّ   ةِّ والمحبّ   يافٍع يكسوا القلب بالحبِّ   ، وشباب العشقِّ   لمراهقة ترتدي براءةَ 

س  . ال زلنا نعيش براءة أحالمنا القديمة وعشقنا العتيق المنقوش فوق تراب بساتين مدينتنا، نتنفّ الحياةِّ   وأطماعُ 
للحياة .. ننقش بفلكلوريتنا    اق للحبِّ أذرع العشَّ ي هللوليا للزمان وهو يتراقص معنا بين  براءتها حًبا وشوًقا، ونغنِّّ 

عر للعاشقات، فنبتسم بحياٍء  بيات الشِّّ أدون  تراث األجداد، كما تنقش في خيالنا أغنيات المراهقين وهم يردِّّ 
 ماءَ السَّ   لنرى المستقبل يجوب في نبضاتنا، ويدغدغ أحالمنا ويمضي معنا بشوارع مدينتنا، ونحن نعانقُ 

منا في أسطورتنا  هاية دوًما كما تعلّ النّ   نا ندرك أنّ نين، ألنّ رغم كل السّ   يفِّ الرّ   نا برودةُ ين وتغمرُ وعبير البسات
)حانو قريثو الخشبي(    قوس ليدفنوا تمثال العروسا نرى في طفولتنا نهاية الطّ )الموت( لحن حزين كما كنّ 

 على أطراف القرية. 
ة  لعروسة، طعام وابتسامة ووفاء، كأننا نتذوق طعم الموت بلذّ نهاية االحتفال دفن تمثال ا  ر أنّ ال زلت أتذكّ 

منة، فكيف ال حم والبيض والبرغل بالسَّ عام من قبل، أو نتناول اللّ ق الطّ نا لم نتذوّ الحياة، وشهوة الوفاء، وكأنّ 
  في حضورِّ ه طبخ  ، ألنّ األطعمةِّ   ، وعن كلِّّ األيامِّ   عن كلِّّ   ه يختلفُ نّ إوهو مع )حانو( عروسة الوفاء، نعم  

قاء، فباركته أجراس كنيستنا،  لمعتقداتنا، وقصيدة البقاء والنّ   ة الوفاءِّ رياني الفريد، ورمزيّ اسطورتنا وتراثنا السّ 
لنعود وننتظر عام جديد نصلّ أوطقوس حضارتنا، و  براءتنا،  به صلوات شعلته شموع طهارتنا، وعذرية  ي 

 نأكل ونشرب ونلهو في حضرتها.اهدة علينا. ونعود نحلم بأن ة مع )حانو( الشّ خاّص 
ور في سة ككتاب النُّ ما أبهاها طفولة تزدان على أصقاع التاريخ القديم الوثني وتمضي بنا إلى تراتيل مقدّ 

سليم بما يتواتر على مسامعنا.  غيرة على التَّ د عقولنا الصَّ نين، وتثور فرائسنا وفضول طفولتنا، وتتمرّ ظلمة السّ 
مان،  ة الزّ د بسريانيّ ع به كل من يتعمّ ي يتجمّ ذ عن هذا االحتفال المثير، ال  رف الكثيرنريد أن ننهل المزيد ونع

وتاريخ شعٍب ينقش على جدران العمر اإلنتماء، والبقاء، تكبر أجسادنا وتزهر أنوثتنا، ونشتري مالبس جديدة  
نا حول أمِّّ   و( ونحن نتسمرُّ ونقاء، لنبحر مع فتاة الوفاء )حان  تبرز مفاتن عشقنا للحياة، وشهوة بقائنا بحبٍّ 
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 من أنفاسنا،  امت إالّ اريخ، وأحالم تتراقص حول قنديل ينير جدران بيتنا الصَّ لتحتفل معنا بطواٍف حول التّ 
بنة الملك المكلوم بهزائم المعارك اها ونحتفل بها، نريد أن نكون هي وتكون نحن،  .. لسيرة نحبُّ   نريد االستماع

مع  السَّ   اس االحتفال، نسترقُّ نجيل، تقرع لها أجراس أعمارنا كل عام، في قدّ إراثنا كد بخيال توالحروب، المعمَّ 
بحرنا  أما  نا كلّ عروسة أحالمنا ولكنّ   هاعبدين(، لندرك بوعينا أنّ   )طور  لعروس قريتنا، تلك العذراء )حانو( ابنة

تكون أرواحنا نذًرا له، نريد الحياة كما  في شواطئ األسطورة ال نريد ألبنائنا أن يكونوا ملوًكا، وال للنصر أن  
ذي وعد جنوده  )حانا( دون أن نواجه مصيرها، ونذر والدها الّ   نا نريد الوفاء كوفاء الملك ووفانريد البقاء، ولكنّ 

سطورة  ي عن سردية األفت أمِّّ ما توقّ ف كلّ ل من يراه في قصره بعد العودة، نتوقّ إن انتصر أوّ  م قرباناً بأن يقدِّّ 
واية، قطعت الحكاية وأوقفت الرِّ  نْ إي أكثر فأكثر، يرعبنا غضب أمِّّ  ، نريدُ تقتلع آهاتنا نريد أن نستزيدَ ولهفة 

م أمي  نا ال نريد الهزيمة والموت، نريد الحياة والعشق، وترنِّّ نريد أن نرى أنوثتنا بثوب عروستنا )حانا( ولكنّ 
خبر جنده أفجوع بالهزائم قد انتصر بمعركته الكبرى، و واية، وأن المليك الماعم، بقايا الرّ بصوتها األجش النّ 

مان، وتناثر  صقاع الزّ أصر في  نتشر خبر النّ ا.. و   ل من يراه من قصره قرباًناه سيوفي بنذره، بتقديم أوّ بأنّ 
ل من ترامى لسمعها نصر والدها، فامتطت حصانها  مكان، فكانت عروسته )حانو( ابنته أوّ   يح بكلِّّ عبر الرّ 

صر المؤزر، وما ريق لتستقبل والدها، الملك المظفر بالنّ بيض، وعشقها الفاتن، تجوب بيارق الطَّ بثوبها األ 
امت اي نصر هذا الذي ستكوني أنت يا  ، وعم الحزن قلبه، ووسوس له خلده الصَّ هأن رآها حتى توجم وجه

وعلى شفتيها قبلة من فخر، وابتسامة  ذر بيدها زهرة  فاف اكتمل، وهلت عروسة النّ فلذة العمر قرباًنا؟ ولكن الزّ 
من وآهات عاشقة  شوق لحضن ووالد، وحب ملك مظفر أخيًرا انتصر. اطلقت ذراعيها لتحتضن بيارق الزّ 

ها، مفجوع بوعده ونذره .. فما تحمل لنا سردية آ لتكون أول الفائزين بتهنئة الملك، والملك المنبهر عندما ر 
 هاية اسطورتنا التي تنتهي بحب وتراجع أو حزن ووفاء بالعهد؟ ي تلك العازفة من قدر؟ وما هي نأمّ 

بالنّ والدها انتصر في معركة، ولكنّ   لم تدرك حانو أنَّ  ذر( وأي وفاء يا زهرة  ه هزم هزيمة قاسية )بالوفاء 
ان قصره المعتمر، فكانت  ل من يراه من سكّ ه نذر الموت وقربان العمر، وعهد قطعه الملك على أوّ العمر، إنّ 

تها  تعانق الفجر، فننهر بصمتنا أمنا اكملي أيّ   ةنته )حانو( صغيرته مسدلة الشعر على كتفيها كاقحواناب
كلّ أيسة، أكملي أكملي .... وتتهدهد  القدّ  النّ رواحنا  اقترب أجل األسطورة على  لنا   ي تسردُ هاية .. وأمِّّ ما 

ان قصره للرب إن وجد، فطاعت من يراه من سكّ ل  ه وعد بتقديم قربان أوّ أحالمنا، فقام الملك باخبار أبنته بأنّ 
يا والدي أعطِّ  ني أربعين يوًما أحتفل بها مع صديقاتي بأرجاء المدن والقرى  العروس حانو األمر وقالت 

حلٍم من أحالم العمر، فجمعت صديقاتها وحملت زادها من برغل   الجبل، فمنحها ما تريد كآخر وأخطب ودّ 
مع صديقاتها، في جبل يقف شامًخا    لمدن والقرى ووضعت آخر أوزارها وبيض وسمن ولحم، وسارت تجوب ا

يها الجمع العاشق للعمر، اجعلوا  أذر، فأوصت صديقاتها...  ز على صخوره أسطورة حانو والوفاء بالنّ يطرِّ 
وفى لها والدها وجميع  أمن، فذر قصيدة احتفال كل عام بنفس الموعد، وبذات الزّ من هذا الوعد والعهد والنّ 

صر، فكان األسبوع األخير قبل الصيام الخمسيني عيد القيامة المجيدة،  هو موعد الطقوس  ن في مملكة النّ م
  ل من يراه من قصره، يا ويلتاه ذي قطعه الملك على أوَّ لحانو ووفاء ملك حانو .. وفاء نذر الموت والعهد الّ 
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تطوف حول قصيدة حانو المروية في عبق  وح واية وأهداب الرّ ابض بشغف الرّ .. يا ويلتاه هتف صدري النّ 
عشة بأوصالي، يل وضجيج الرّ راث بصوت ناعم يسدل ستائر اللّ ة التُّ مي تسرد سيمفونيّ أامت، و كون الّص السّ 

وح تمضي مع عروس الملك .. بين أربعين يوًما ورحلة  مت من بين أنفاسي وأهداب الرُّ سترق الصَّ أوأنا  
بح وأنفاس الفجر، وصالبة  الّص   قاء، تسامر البقاء والنّ   - مانخر حكايات الزّ عودة عن الوفاء بالوعد، وآالالَّ 

 ذر.من الهادرة بال أمواج ونحتفل كما احتفل والدها بيوم النّ السيريانية في بحور الزّ   ل أوشاج النذرالجبل، وترتِّّ 
رنا، ونحملها بأعمارنا  هات ومن كبية األمّ واية ونستنشق حكاياتها من سرديّ غار نسأل عن عبق الرِّ نحن الصِّّ 

لنعيد روايتها من جديد، لمن يزهر من أرحامنا، ومن أنفاسنا ومن أرواحنا، لنصرخ بداخلنا مع فصول العمر 
بلغنا العقد السّ ل حتّ وهي تطوي صفحاتها منذ العقد األوّ  قوس  ابع ونحن نحدث )حانو( عن حنين الطّ ى 

صولنا هناك في أفق بعيد غادرناه  أتي ال زالت تغرس  جذرونا الّ القامشلي، طفولتنا و   -ة، ونعزف  بزاليننويّ السّ 
سبعة، شاخت بها مشاعرنا، وشابت بها   ى بلغنا من العقودِّ و عقدين أو ثالث حتَّ أ عقد  ولكن لم يغادرنا منذُ 

كل عام .. في    بالعهدِّ اس الوفاء  سطورتنا تسكننا ونقيم لها قدّ أوح، ولكن ال زالت  الغربة والرُّ   رحلةِّ   أفئدتنا بينَ 
ة  ذي أزال وثنيّ وري، وروح المسيح الجديد الّ من، وروح المكان المعبق بالياسمين السُّ ة الزّ اريخ وسريَّ سيرة التَّ 

 الحكاية وأعاد لها روح األب والقدس .. في كل عام وقبل صيام عيد القيامة المجيدة..
 وح في بقاء العهد قربان للحياة.  تي نصبت الرُّ لّ غار، ويغادر الكبار، ولكن لم تغادر حانو ايكبر الّص 

ر مالمحها وتعابير أدبياتها العتيقة،  راث، لم تتغيَّ ئين، والمحتفلين بقصيدة التُّ تحيا كل عام وسط جموع المهنِّّ 
ورس، وقرية  من وشجون المكان في مدينة هجرها النَّ اريخ ال زالت تنثر عبير الحضور بين ربوع الزّ فرائحة التَّ 

 .رست بالياسمينغ
الَّ   يثو ..ر حانو ق الَّ تي هرمت، وقدِّّ يا طفولتنا  التَّ تي كبرت معنا، لقد عمَّ يستنا  اريخ، ونثر العبير على  دك 

مة للصوم األقدس، يطبخ  ه االسبوع األعظم كمقدِّّ ن في ذاكرتنا بالوفاء والوعد، ألنّ روحك ميالد وتاريخ يدوِّ 
ة، وأحباب  وريّ حم والبيض ليطعموا به أهل قرانا ومدننا بالجزيرة السُّ البرغل واللّ عين  به الجموع من المتطوِّ 

العمر من قوت عروستنا وطقوس مدينتا .. ونعيد الوفاء والعهد لمن مات في حكاية اسطورتنا من أجل  
  هُ ب وحد نا .. فالرّ تنا أن يكون الوفاء شيمتنا ومكارم عبادتتنا وسيريانيّ صر .. وعهدنا بسوريّ صر، وألجل النّ النّ 

 فينا ذكريات طفولتنا الجميلة.  وح يبعثُ القيامة بهجة الرُّ  القيامة ... وعيدُ 
 

 عطّية  أديبة عبدو
 كاتبة وشاعرة من سوريا  
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 وقصص أخرى  أسماك كالتي أغرقتنا ..
 

          
 . القاّصة واألديبة المصرّية د. أماني فؤاد 17

 
 أغرقتنا ..أسماك كالتي 

 
جميًعا، حين سألتها  كنا كلَّما شعرنا بالجوع أنا وإخوتي؛ تمد يدها في البحر، تلتقط سمكة كبيرة، وتطعمنا    

 يأتون طواعية. كيف تأتيك هكذا األسماك؟ أتنادين عليها؟ قالت: للا هو الرزاق، 
استعرُت يدها بعروقها عدتي وإخوتي،  حين مرضْت أمي؛ لجأُت للمياه نْفسها، أليام لم ألتقط إال صرخات م

دُت   ذات الكلمات التي همَست بها في ُأذني؛ النافرة، التي تنبض بإيقاع عميق، ببشرتها الشفافة الملساء، وردَّ
نة، امتألْت بها ردهة البيت الجانبية، هرولت إليها، فخرجت سمكة كبيرة، من حولها تقافزت أسماك   كثيرة ملوَّ

 الرزاق. فقالت: للا هو 
أمي، كانت تعُبرها  تخطو على جسد    - كالتي أغرَقْتنا    -حكى أخي الصغير: إنه رَأى في أحالمه أسماًكا  

نظرها لليل فينسال بعضه بأصابعها؛  كل يوم كما يمشي قِّطُّه األبيض على جسده، المرأة التي كانت تمد  
 لتكتحل به. 

تناثرت على الشاطئ،  رة، بعض حروف من اسمه فقط  لم يعد أبي منذ سْبع سنوات، تحطمت سفينته الصغي 
وحيدة بعد أن أمرتني وإخوتي بالعودة، كان قد رَسمها على ألواح مركبه. لم تبكِّ أمي، وقفت أمام البحر  

بدأت تشير للبحر، تئن بوجع، وكلما تهاوت فوق الرمال؛ بدت كصنم، لساعات شاخصة نحو السماء، ثم  
طرحتها، أو ربما ألسنة من نيران بيضاء، نفذ صراخها من طبقات الغيب، لوهلة  ح  قامت ثانية، رأيتها تطوِّ 

هائل يدوي تقف أعلى حواف األمواج، تصعد فوق السحاب، لنداءاتها اقشعرت األعالي، فارتد صوت  رأيتها  
 كرياح هوجاء.  
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ال النيران على  توقد  الدموع،  تذرف  لم  التي  المرأة  كانت  المقمرة،  الليالي  ألسنتها  شاطئ،  في  وتستنهض  
تتضرَّع أن تُكفَّ طقوسها، طقوسها التي  بنجواها، في أحد مرات عودتها، رأيت األمواج تحث الخطو وراءها،  

 ال تكابدها إال امرأة انَشقَّ لوجعها صدر السماء. 
بالنبض الذي انشغلت  على فِّراش النهاية، أمَرتني أن أوقد النيران ورمت فوق رأسي بغاللة تضوي، وحين  

عليه حمرة النيران، سَرى باتجاهها، قبَّلها،  سرى بعروقي، ألحَّت: "افعلي"، رأينا وجه أبي متوهًجا، تنعكس  
دا. حْولهما تقافزت مئات األسماك الصغيرة   نة، أمسك بيديها؛ فتبدَّ  الملوَّ

التي أسرَّت بها إليَّ    -اتها  لم تزل يد أمي الشفافة الملساء، وكلم  - منذ عْشر سنوات    -حتى هذه اللحظة  
 تطعمنا األسماك. -

أعد أراهما، لكن في الليالي المقمرة، حين ُأوقد النيران؛ كانت سفينة أبي الصغيرة تلوح فوق األمواج، لم  
وحروف اسم أبي، ونجمتين تتألآلن  تخطو فوق جسدي،    - كلَّما غفوت    -األسماك الصغيرة الملونة كانت  

الذي انكسر في مواجهة المرأة، التي ارتعشت ألنينها  ا تتجددان كل مساء. والريح الهادر  بعيني أمي، كانت
 أذن السماء.  

 
 د. أماني فؤاد 
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 بعض ساعات إضافية فقط 
 

أصبحْت تتعرف األيام فقط حين تنَفُد كبسوالت األدوية من شرائطها، أو حين يصر األطباء على إجراء  
وأشعات جديدة بعد جرعات العالج الكيميائي، وقتها تدرك أنه قد َمرَّ شهر على الحياة المعجونة  تحاليل  

باأللم، أما حين يتعيَّن أن تدخل التابوت، الذى عليها أن تكتم أنفاسها فيه تماما؛ كانت ترى الموت يلوِّح لها  
 ساخرا كل مرة، فترجو للا أن ينهى بروفاته المتكررة تلك. 

رأْت نعَيها فى إحدى الجرائد، وحين استيقظْت؛ أرادْت التأكد؛ فهرولْت إلى هاتفها وفتحْت الصحيفة،  باألمس  
وجدْت أنها بالفعل قد ماتت، وأن أهلها لم يبخلوا عليها بَنْعى الئق، راجعْت جوَّاَلها سريعا لتتأكد من التاريخ؛ 

 حد القبور؛ فمن تلك التى تدرك موتها وتحيا؟ فوجدْت أنها قد ُدفنْت أمس، تساءلْت: إذا كنُت اآلن فى أ 
نْفسها، الحظْت فقط نضارة وجهها، واختفاء الهاالت السوداء من تحت  ذهبْت إلى المرآة؛ فتعرفْت على 
عينيها. تحسسْت صدرها؛ ففرحْت حين وجدْت ثديها جهة الشمال، الذى فقدْته فى إحدى الجراحات، توارْت 

 الدماء. أيضا عظام وجهها، وعادْت فيه
 ال تدرى ماذا تفعل، لقد ماتت كما يذكرون، فما هذا الوجود الذى تحياه، وكيف ستخطو بداخله؟  

ْت بالراحة حين لم تحتج أن   ارتدْت مالبسها سريعا، حرصْت على أناقتها كما اعتادت قبل مرضها، أحسَّ
، لكنها تساءلْت: أين أهلها؟  تضع الجزء التعويضى فى حمالة صدرها، أعدَّت قهوتها، ونزلت إلى سيارتها

لم تَر أحًدا منهم.. تذكرْت ما ألحَّ عليها منذ أسابيع؛ لكنها لم تقَو على فِّعله أو قصه على أحد، كان يتعيَّن  
قبل أى شيء تقوم به، أن تعرف أين يكون، ذهبْت إلى المستشفى، ومَشْت فى الممرات، التى كثيرا    -عليها  

حرك.. اندهشْت وهى تشعر أن عاَلَمها كله أخفُّ بصورة ما، لم تطرق باب  ما قطعْتها على الكرسى المت
 مكتبه؛ دخلت مباشرة، كان على كرسيه، ويحيطه اثنان من األطباء المتدربين، ربما رأْت أحدهما من قبل. 

تها، كما لم تفعل أبدا من قبل، ثم بادرته بصفعة تالية، رأت  فى    توجهْت إليه مباشرة، وصفعْته بكامل قوَّ
عينيه هلعا لم تَرُه َقْط، واجهْته قائلة: ال خالق لك، شعرُت بيديك وأنا أفيُق من البنج فى العملية األخيرة، لو  
أننى نعتَُّك بحيوان؛ لظلمُت هذه الكائنات النقية، أقل ما تستحقه الموت، جعلَتنى أكره جسدى المريض، الذى 

ة فِّعل؛ هو فقط.  ال حول له وال قوة.. بعد أن خرجْت لم تشعر أن  من معه كان لهما أيُّ رِّدَّ
سرحْت؛ ال تعرف من هي، هى أيضا ال تعرف عن اللحظة القادمة أيَّ شيء.. ثالث سنوات َمرَّْت وهى 
تتساءل: لماذا تركها خطيبها مع المرض تصارعه بمفردها، ذات يوم كان أقرب البشر إلى قلبها، لوهلة  

 تعرف أين هو اآلن؟   فكَّرْت أن تذهب إليه، لكنها ال
، لعلها  فتحت جوَّالها وبحثت عنه؛ لم تصل لشيء، أجرت اتصاال، وظلَّْت تتحدث دون أن تتلقى أيَّ َردٍّ

 صارْت غير مسموعة أو مرئية للبعض! 
توجهْت إلى بيته القديم، طرقْت الباب، لم تتوقع أن تجده، حين فتح ورآها؛ صمَت للحظات طويلة، فكَّرْت: 

 راها، لكنها لمحت فى عينيه تلك النظرة، التى كان يحتضنها بها أيام عشقه. ربما ال ي 
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 ال تعرف لماذا لم تزل تبحث عنه؟ حين عرف بمرضها؛ صمَت تماما وَذَهَب. 
ق أنه تركها   حين ماتت أمها؛ لم تكن قد أحبَّْته، وحين غادرها؛ جلسْت أمام قبرها وَحَكْت لها أنها ال تصدِّّ

يد له، كانت تعرف أن أمها ستقول لها أال تبادره، وأن تعتاد غيابه، وأنها سترد فى كل وقت احتياجها الشد 
 مرة: إنها ال تستطيع.

ق حتى اآلن أنك تركَتني؟   مرقْت من جواره، أغلقْت الباب، قالت له: لم أصدِّّ
ْب؛ َضمَّها فقط إلى حضنه، وظلَّْت دموعه تتساقط، دفنْت نْفسها فى صدره كما كان ت تعشق، إلى أن لم ُيجِّ

؛ صارت تكلفة الوجود فى هذه الحياة ثقيلًة، ضعفُت، لم أقَو على رؤيتك تذبلين   سمعْته يقول: منذ تركُتكِّ
أمامى يوما بعد آَخر، وحين تراجعُت وقررُت أن أعود ألكون بجوارك؛ خشيُت من رفضك لي. ابتعدْت عنه،  

 ا، تركْته دون كلمة واحدة ورحلْت. نظرْت فى عينيه طويال، صمتْت وهى تراه يتضاءل أمامه
ظلْت تنظر للوجود من حولها، وال تعرف من هي، عرَّجْت على قبر أمها، همسْت لها ببعض كلمات لم تُبْح  
ل أن تظلَّ فى األرض، حلَّقْت إلى أن ذهبْت إلى البحر؛ فَطَوْتها أمواُجه  لى بهم أبدا، فقط ذكرْت أنها ال تفضِّّ

 سريعا.
 

 د. أماني فؤاد
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 أدهم يحي  
 

أتمَّ لبس بدلته الرمادية األنيقة ، وضبط ربطة عنقه العريضة ، وأعاد تلميع حذائه للمرة الثالثة ، ثم نظر في  
المرآة .. فذكرته فورا أنه َنسي أن ُينهي آخر طقوسه ، فنثَر عطَره الحار علي جسده ، والتقط سلسلة مفاتيحه  

إلقائها في من فوق المكتب ،   الندوة التي ُدعي إلي  إليه أن ينظر سريعا إلي موضوع  المفاتيح  فأشارت 
 الجامعة " الثقافة مابين سلطة الدين والرأسمالية" . 

ضج د. "أدهم يحي" من كل صياغة تتضمن ثنائية وهمية ، قتلته كل التنازعات التي يخلَّقها البشر.. أستاذ  
ية ، والسياسي الذي حارب االنحياز ألية قوي في الوجود سوي اإلنسان  العلوم السياسية بالجامعة األلمان 

 وحريته.. 
نزل في المصعد ؛ لتريه جدرانه عامدة ثالثة من "أدهم يحي" يتحدونه ، غير الرابع الذي يكبح هو تمرده  

ا به ،  وانفصاله عنه..، فتجاهلهم جميعا .. ثم أخرج لهم طرف لسانه ، متحاشيا صراعهم معه..لكنهم لحقو 
 فهم نادرا ما يتركونه.. 

وهو يفتح باب سيارته.. بادرته : لماذا ال تركن ــ مثل غيرك ــ إلي اإلجابات الجاهزة المريحة ؟ هل ستظل  
تكره أفعل التفضيل.. والصيغ الحدية الغبية ؟ يخاطبها : حين تنفتح سماء المعرفة .. تتسع الرؤية ، وتتداخل 

يار األحادي مستحيال ؛ تتشابك أغصان المعاني ، فتصبح الغابات أفدح كثافة  الظواهر ، حينها يصبح االخت
االكتواء  أو  الهجرة   ، العسكر  ودولة  الدينية  الدولة   ، واليمين  اليسار   : الكاذب  الثنائيات  غيم  يتكشف   ،

 بعشوائية العيش بمصر ، الواحد أو المجموع ، مؤسسة الزواج أم حبيبته "علياء"..
لذي جوف قلبه منذ أن غادرها : ُتري أين أنتِّ األن ؟ هل يمكن أن تكوني قد قرأتي عن  يتسائل الثقب ا

الندوة بالصحف..، فأجدك وضاءة كعادتك أمامي ؛ فتتطاير قدماي فوق األرض ثانية .. ، أفرد أشرعتي  
 في مياهك العميقة الزرقاء..

 ضياء قمر أطل في سماء صدره.. وصل المدرج..، فإذا به يخبره : أنها ليست من الحضور..، فينطفئ
 اعتاد أن يقف معتدا بذاته ، كان دائما ما يؤمن أن الناس تتقبلنا كما نقدم نحن أنفسنا لهم.. ، لكنه حزين.. 
ابتسم للحضور في لحظة صدق بالغة التجرد ، وبدأ يقول : " أردُت أن أحدثكم اليوم عن آلة علمية حديثة  

عادتنا ، جهاز ُيوضع علي مراكز الذاكرة بالمخ ، ُيمكِّن اإلنسان من المحو  ، تمنيت أن يخترعها لنا الغرب ك
االنتقائي من ذاكرته ، ألم ُيسخرِّ االنسان العلم من أجل سعادته .. ؟ سأعطي للحضور مثاال : حين أحببت  

ومتها طوال  "علياء" أردتها أكثر من كل األمنيات بحياتي ، أيضا لم يزل انجذابي لكل مافيها أكثر رغبة قا
 عمري ..

ننا العلم من أن ننسي ما يعذبنا ويؤرق علينا حياتنا حين ال نملكه ؟ كأن نسقط من حياة ذاكرتنا   لماذا ال يمكَّ
 ثالث سنوات علي سبيل المثال ..

 عذرا.. يمكننا أيضا أن نسقط ثالثين سنة ..،أو ستين عاما..،أو الزمان ذاته.. 
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المدرج ينفتح.. نظر.. فوجدها تدخل بطلتها ذات الكبرياء القمري ، وجَّهت عينيها  حين أزعجه صرير باب 
 النداء مباشرة له ، فاتجه إليها شاخصا.. 

قال له الباب : لم يحضر أحد ..فاستدرك عائدا إلي المنصة بقدمين ثقيلتين .. وهو يقول : ولمَّ ال يخترع  
لذين نريدهم من أماكنهم النائية ، البعيدة عن أن تطالها  الغرب أيضا آلة تمكننا من أن نستحضر الشخوص ا

 أيادينا .. فنضمهم إلي أحضاننا.. يمرحون فينا ؟ 
حين انهي الندوة ، وجاء دور الحضور في توجيه األسئلة ، استفسر أحدهم ما العالقة بين "علياء" و"الثقافة  

 ما بين سلطة الدين والرأسمالية" ؟ 
 ولم تجب عن أي شيء..أغلقت الندوة فمها .. 

 
 د. أماني فؤاد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خمس عشرة دقيقة دون هوية 
 

 أين نحن؟ سألني والدهشة صوته. 
رفعُت عيَنيَّ عن صغيري، الذي انتابته نوبة صراخ منذ ثواٍن، نظرُت إلى الطريق من حولي؛ فلم أتعرَّف 

ساعة السيارة فوجدتها تشير إلى    معالمه. نظرُت إلى زوجي؛ فوجدُت الذهول على وجهه والحيرة، لمحتُ 
 السادسة وَعْشر دقائق؛ وقت مغيب الشمس.

لم يكن هذا امتداًدا لطريقنا الذي نسافر عليه منذ ما يقرب من الساعتين، ليس طريق مدينتنا، الذي نحفظه   
 كما نحفظ رائحة أمهاتنا. 

الخارجية، كأن هناك من أوثق يَديه وكمَّم    َبَدا الهواء خارج السيارة كثيفا، ضبابيا ومعتما رغم أعمدة اإلضاءة
 فمه.

ث نْفسه: كيف حدث هذا في لحظة؟ أفي طرفة عين نجد أنفسنا في طريق آَخر غير   يسألني وكأنه يحدِّّ
 الذي كنا نتحرك عليه؟ كيف جئنا هنا، ومتى؟ 
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ها، مواسم روائحها؟  أنظر على جانَبي الطريق، فتحط الغربة على روحي، أين الحقول التي أعرف مواعيد نوَّار 
أين مساحات األرز الشاسعة؟ أين الترعة الواسعة المتفرعة من النهر؟ قطعان األبقار؟ كان من المفترض  
اآلن أن نكون أمام مبنى الجامعة على أطراف المحافظة، كيف أصبحنا على هذا الطريق الذي نجهله 

 تماما؟ 
لم نشعر به؟ هل َحَمَل السيارة شبٌح وألقاها على هذا    نتساءل: هل اخترقنا حاجزا ال نعرفه؟ أمرنا من صْدع

 الطريق؟ كيف وصلنا إلى هذه المنطقة؟ 
شعرت أنني أحيا داخل أحد القصص الغرائبية التي أقرأها، لم أَر تلك المحال من قبل في الطريق الموصل 

بزهور   -ربما    -رْتني  لمدينتي، ال أعرف ما هي تلك الحلوى التي يعرضونها للبيع، وال هذه الفاكهة! ذكَّ 
كبيرة رأيتها بساحات الجوامع في تركيا وميادينها، لماذا تبدو وجوه الناس بال مالمح؛ الوجه مثل الرأس من  
عر  بالشَّ مغطاة  فأجد رؤوسهم  الطريق؛  جانَبي  على  بالعربات  الواقفين  البائعين  وجوه  أبحث عن  الخلف! 

 وصوال إلى الرقبة من الناحيتين. 
لة أنني أعيش في وجه آَخر من الوجود الذي ال أعرفه، كيف انتقلنا من حال إلى آخر في لمح  شعرُت لوه

 البصر.
سي نْبض الوليد واحتضنيه جيًدا، شعرُت لوهلة بأننا نجتاز بوابة ما،   يسألني زوجي: هل أنتِّ بخير؟ تحسَّ

 تركه دون مقاومة.بدت هزَّة وكأننا نُمرُّ بمجال آَخر غير ما نعرفه، ترددات تعبر جسدي وت
دعوُته للوقوف على جانب الطريق وسؤال أحدهم عن موقعنا، وإلى أين يوصلنا؛ لم يستجب، أظنه َظلَّ 
َي أن يطأ هذا الوجود  لَعْشر دقائق أخرى يحاول التعرف بنْفسه، البحث عن أية الفتات ترشدنا، ربما َخشِّ

 البرزخي الذي ال يعرفه بَقدمه، أو أال يجد جسده. 
ت السيارة تسير في فضاء ثقيل من حولنا، إلى أن لمحت ضوًءا يأتي في مواجهتنا مباشرة، خشيت من  َظلَّ 

اصطدامه بنا، وفزعت منبِّّهًة له، اهتزت السيارة كما لو أن شيًئا صفعها بعنف، يعاود صغيري الصراخ؛ 
 حتى خشيُت ضياع صوته. 

عربات، وأجساًدا مغطاة بورق جرائد، ملقاة على حين نظرت للخارج ثانية تبيَّنُت حطاًما ألكثر من خمس  
، من حولهم صراخ عربات اإلسعاف والشرطة، من خلف هلعي؛ لمحُت  أسفلت الطريق في حادث َمْأَسوِّيٍّ
مبنى الجامعة محاذًيا لنا تماما، نظرُت إلى الساعة؛ فوجدتها السادسة وإحدى عشرة دقيقة. كأننا كنا خارج  

 !! الزمن، خارج المكان أيضا
َعْشر سنوات مرَّت ولم َأَزْل أشعر بتلك الرجفة التي بين عالَمين وُوُجوَدين، َعْشر سنوات واألجساد التي على 
الطريق األسفلتي، الطريق الذي بمحاذاة الجامعة التي على األطراف، تعبر أمامي في حزمة ضوء ال أعرف  

 مصدرها! 
 

 د. أماني فؤاد
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 لعنـــة الياقــوت 
 

األثري، َهَوت بعنف،  السيدة األنيقة، ارتطم وجهها بقطع البازلت المربعة التي ترصف أرضية الشارع  سقطت  
رغم الصرخات الرهيبة التي عصفت كأن عشرات األيادي دفعتها باتجاه الصخر، لم يخرج منها صوت،  

تتفوه بآهة واحدة كالنساء    لكنَّ عيَنْي أمِّّها حذرتها أنبكامل جسدها، زلزل األلم المميت عمقها السحيق،  
 خمس سنوات.الخفيفات، أمُّها التي ماتت منذ 

نَّتاها األماميتان  حاولت أن تعاود الوقوف؛ فلم تحملها قدماها، تندفع الدماء من فمها وشفتيها، انخلعت   سِّ
نَتين في فكِّها العلمن جذرهما، للتو أدركت أنهما ليستا بمكانهما، بإبهامها أرجعت   وي في آلم رهيب،  السِّّ

دمائها، لم تكن تعرف من أين تأتي كل هذه اآلالم التي  بعرض نهر انفتحت شفتها السفلية، غرقت في  
حاولت تعديل حذائها لتعاود الوقوف، وجدته غارقا في اللزوجة، تحسست  شملت كامل جسدها!؟ عندما  

 قطعيًّا طويال في كتفها األيمن. أيضا جرًحا  
نتيها، فعاودت نفسها والقيام دون جلبة رغم ارتعاشها وصخب أوصالها، خشيت أن تفقد  حاولت لملمة   سِّ

 التأكد أنهما في مكانهما، كيف لأللم أن يسحق الروح هكذا!؟
برفقتهم ــ فردة من قرطها يلعن حدسها العميق دعوة العشاء المسمومة تلك، ناولها زميلها ــ أحد الذين كانت    

شعرت بشيء يخترق مسامها، فوق طاولتها بجوارها فوق البازلت. كانت منذ ساعتين قد  الياقوتي، وجدها  
محتقنتان وحمراوان، لوهلة استوقفتها حشرة سوداء على الطربوش كان ثمة ما هو غريب، عينا )وسيلة(  

فابتسمت  الصوفي، انتبهت لصوت رفيقتها، كانت تثني على عقد الياقوت الذي يزين جيدها،  األحمر للمنشد  
 لها قائلة: تفضليه. 

صفحة من مجالت طقس غريب غطى الطاولة وطفا فوق األشياء، بدا المشهد برمته لعينيها كأنه داخل  
التعاويذ والتمائم، طالسم وحروف مقلوبة، الكوميكس، دائرة فوق أنف )وسيلة(، كانت أصابعها ترتب بعض  

عى تلعق منه، فوق صحنها ثمة دائرة أخرى، جبل أسود أففوق الطاولة دائرة أخرى، حليب مسكوب ورأس  
يديها وشم داكن لطير لم تحدده، اندهشت سيدة الياقوت مما رأت، فهزت رأسها  حاد الصخور، وعرافة على  

لدها إلى ُبقع حمراء.  تبدد تلك   األوهام، لحظات وشعرت بشيء يحيل جِّ
نتاها  أكثر من سبعة أعوام مرت على الحادثة، وكلما فكرت أ األماميتان، ويعاودها  ن تتزين بالياقوت، تنخلع سِّ

كتفها، تتمزق مالبسها، وتخترقها )وسيلة(  األلم الرهيب حين يضرب جناح الطائر الداكن الهواء، ويحط على  
نصف وجه شارب غير مهذب، يتضاحكان ويدفعاها من قمة  بعينيها الجاحظتين وبجوارها رُجل طويل،  

 داء. الجبل الحادة السو 
لمؤلَّفاتها، وعاودت المت نفسها مِّراًرا، كيف لعالمة أنثروبولوجيا أن تؤمن بتلك الخرافات، كثيرا ما ابتسمت  

سرب من الحشرات السوداء فوق رأسها، رصها على األرفف بعناية، لكنها كلما سافرت لذات الموقع؛ حلق 
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للمنشد   األحمر  الطربوش  الذي حط على  انتشارها على جسدها،  الصوفي، وعاود نفس  الحمراء  البقع  ت 
 فكانت تتحسسها بانسحاق. 

شعرت بعينيها تزداد في المرة األخيرة التي توقعت فيها أن تلتقي بـ )وسيلة( تزينت بكامل ياقوتها، وعندما  
نحو   عينيها،  نحو  تباعا  وصوبتهما  قرطها  فردتي  خلعت  وأفعاها، جحوظا،  المسكوب  وحليبها  تمائمها، 

خلف أضلعك حمم حقد وكراهية، لعينيك طاقة الشر ت وسيلة وتراجعت للخلف، واجهتها: تخفين  انتفض
كانت تتضاءل كلما اقتربت من الباب، لم تستطع أن تمسك بمقبضه،  الدفين، هبت وسيلة تغادر المكان،  

 عشرات الحشرات السوداء على الطربوش األحمر للمنشد الصوفي.فقط، غيمت  
 

 د. أماني فؤاد
 

 َصبـــَابة 
 
جلسْت على ذاتِّ الطاولة التي شهدْت لقاءهما عدة مرات بريستوران أحد الفنادق، تساءلت األعين عنه..    

 يتذكرونهما معا، لم ُتجب، فقط حبست دمعات حيّية بعينيها.
قلب شعرت ببرودة تسري بكتفيها وأطرافها بالرغم من اشتعال أفكارها التي تخبط بأركانها وتسيل من ال  

والعقل معا، انشغلت تلملم شالها وتضم جسدها على وحدتها وخجلها. وّدت لو أنها أسرعت بالمغادرة، لكن 
يَد النادل الوقور امتدت لُتشعل شمعة الطاولة وهو يسأل عنه، أرجعت غيابه إلى السفر في مهمة عمل. 

صخبها يتدافع كأنه خاليا نشطة  بمجرد أن استقرت بجلستها بدأ شريط ذكرياتهما المكتنز بفيض الحياة و 
تتوالد بعضها من البعض، فتصرخ فيها القسوة التي القتها طيلة الشهور الماضية:” ابتعدي، حلقي منفردة، 

 وحافظي على خفتك”. 
اعترتها بعض دقائق من صالبة رخوة فاعتلت غيمة وجدتها معنونة ب ” ال شيء يهم “. بعد دقائق بحثْت  

لمجاور الذي شغله دائما، لم يكن يستهويها أن يجلس في المقابل اختارت منذ البداية عن رائحته في المقعد ا
أن تكون بجواره، تعشق ُقرَبه لتشرب رائحة أنفاسه، يحلو لها صوته العميق مفعما بالعشق حين يقترب من  

تلمس كلماته  أذنها هامسا: “صبابة”، هذه المفردة التي تجعلها تنتشي، فتمرر أصابعها فوق شفتيه كأنها  
وقت أن ينطق بها، تتدلل برأسها فوق كتفه قائلة:”آخر صبابة”، وربما تقترب منه أكثر لتلتقط قبلة خاطفة  
في غفلة من الزمن واآلخرين، عّلمها لغة خاصة لعشقهما، كان قد عّلمها أيضا أن حبهما من حقه أن يعلو  

 على ضجيج الحياة. 
سيجارتها التي يشعلها خصيصا لها، تستطيبها مبللة برضابه، معه    ُتفّضل جواره لتلتقط من بين أصابعه  

على هذه الطاولة نفسها منذ عام مضى كانت إحدى مرات سعاداتها النادرة، شعرت أنها ممتلئة به، لم تعد  
 تريد شيئا من هذا الوجود، هو وكفى. 
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ارتقت لمقام الرؤية، شعرت حين    تعلو بحبه على كل النساء، لم تحلم به قبل أن تراه، فمنذ أن أحبته فقط 
قابلته كأنما َغَمرها كشٌف يضيئ حقيقتها، أو كأنها وجدت األصل الذي إليه تنتمي، عشقت، لمست بيديها  

 ما كانت تقرأه ولم تعشه، غمرها بفيض رجولته المقطرة حبا واهتماما بكل تفاصيلها مهما بدت صغيرة. 
وراق لهما طقس إعداده الناري، خشيت أن تطلب كأس النبيذ    طلبْت الطعاَم نفسه الذي طالما اقتسماه  

 الذي يسمح به فقط وهما معا، خافت أن تتمرد عليها دموعها التي قيدتها، وأن تبدد وعوَدها له. 
 
بها منطقة شفيفة حاولت كثيرا أن تظللها كي تمنحه انصياعا كامال، لم يفطن إلى أن بروحها ضوًءا فوق   

عها، كلماتها تطير رغما عنها، هل لكلمة أن تظل بلفائفها!؟ في لحظة انتبهت لسماعها  القيد، ليته حّلق م
 وقع أقدام تعرفها، تعرف إيقاع خطواته. 

َر     منطقة بينهما َسَكَنها َمارُد هواجسه، لم تخف منها في البداية، فمذ عرفته وهو قِّبلتها وصالتها. لكنه َسخِّ
 ا حتى تشققت مرآة الحكاية.     بما تؤمن ووصفها بالسذاجة، ضغط كثير 

لوهلة لمحت يديه فوق الطاولة ُتقّطع اللحم صغيرا ثم يرفعه نحو فمها كعادته ليطعمها، رأت أصابعه القوية،  
 فمدت يدها ُتسكنها في قبضته تستدفئ بها، فالتقط أنفها رائحة عطره، تتلفت حولها، أهو هنا!؟ 

لروحها انعتاقا؟ أي انعتاق هذا تفكر لماذا تتصور أنها خسرت ما لم تمتلكه أبًدا خالصا، لماذا ال تفسح   
 الذي تتحدث عنه والعمر دونه يصفعها خاويا، وعلى جبينها انحفرت أخاديد الحنين!!

انتبهت النسياب الموسيقى، وللطعام الذي تجمد أمامها دون أن تلمسه، تبحث عن هاتفها لتكتب له،     
اق لها ــ يجذب رأسها إلى الوراء، ويقّبل فُتباَغت بأصابعه تتخلل خصالت شعرها، وفي استحواذ ــ طالما ر 

جبينها، أمعنت النظر فيما حولها وتحيرت، في اللحظة ذاتها جاءها النادل بعلبة سجائره التي كان يطلبها  
وكأسيهما، بدا لها أنها رأته يتجه نحو المطربة يطلب األغنية ذاتها التي أهداها لها يوم ميالدها منذ عام  

 مضى..
المطر على سقف المطعم مع األغنيات التي عبأتها بالشجن والتباريح، تعبر األيام دونه تجاوب صوت    

مرتعدة، تصطك أسنانها.. فيجذبها من خصرها قائال:” كيف ترتعشين وأنا بجوارك!؟ أتتذكرين على ضفاف  
 النهر حينما وعدتك أنني سأبقى دوما دفئك.

ت    كانت  التي  اللمعة  ذات  لتجد  عينيه  في  بذراعه  تنظر  فتتعلق  ويجذبها  يدها  يلتقط  مخاوفها،  بدد كل 
ويغادران، على باب الفندق يختل توازنها وتكاد أن تقع، يهمس في أذنها: ال زال حياؤك ُيفقُِّد العالَم اتزانه، 

 تدهشينني أيتها المرأة دائما، رقيقة كفراشة وقوية كمصفحة.
 بددك بداخلي. فيتردد في أذنها صوته قائال: صبابة. ربما وهو يفتح لها باب السيارة قالت: غيابك ال ي 
 

 د. أماني فؤاد
 قاصة وأديبة وناقدة مصرّية 
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 وقصص قصيرة أخرى  الــــبراري 
 

       
ورّية زرياف المقداد 18 وائّية الس   . القاّصة والرِّ

 
 متاهة البحر  

 
المطرِّ الغارقِّ بأنينِّ القطا المرتجف تحت   وقعِّ خطواته حيَن مرَّ سريعاً من شرقِّ األرض تائهُة في َبهجة ِّ

إلى مغربها مرساًل تراتيله الُمغري بها قلوَب العاشقاتِّ الحالماتِّ النائماتِّ تحَت أعناقِّ األزهارِّ شاهداٍت على  
. روحي استحالت أرواحًا تائهةً  كطيوٍر فّرْت  الندى المنتظرِّ لوجهِّ الّشمس حين يصحو ماسحًا وجَه األرضِّ

شها يصفُقها أنين نوافذ العتمة ثقيلًة فوَق أشرعتي الهاربةِّ التي لم تنْم حيَن هجمتِّ الّريح عاتيًة على  من أعشا
مفاصلِّ الُكتبِّ التي أتوّسُد شّردَتها لتجلس بين ثناياها ُتعيُد ترتيَب الحكاياتِّ وُتمسُك في لحظٍة هاربٍة من  

 الظالمةِّ إلى مفاصلِّ كتبِّ العشق. الزمنِّ أحالَم الّنسوة اللواتي هربن من أتون المدنِّ 
فهل حّدثتك يا صاح عن روحي الماردة وعن ظلي الذي ما فتئ يمرُّ أمامك بين الشفق والغسق وقد أضحى 
بين ناٍر وناْر ماًء وبردًا وسالمًا يمرُّ من خاصرتي إلى وجهي وترتعش أناملي وهي تكتب ما بقي من قصٍة  

العمر أو فوَق وجه القبر. فهل أساء دمي إلى قميصك وأثقَل  عّمرْت عشرين عامًا بال ربيٍع   ُيزهُر في نهاية ِّ
راعك حتى ألقيَت بنا في متاهةِّ البحر   ُحلمي شِّ

 
 زرياف المقداد
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 الّضوُء أم العتمة...
 

بها فتغدو جزءا ...وحين توّهَج الصبُح معلنًا رحيَل األمكنَة والظالَل أقبلْت فراشاُت العشَق وإذا السراب ينوء  
من ُأحجيته الخالدة ويقّبُل الهواُء ثغرِّها الوّضاء و ينثرها على أجنحة األزهار فتلتقطها قلوب العذارى اللواتي 
رتقَن أثواَب العطَر التي مّزقها الضوُء فبتَن ناشراٍت سائحاٍت عابراٍت سارياٍت عاشقاٍت للضوء الذي فرَّ من 

إلى فضاٍء عبٍق يلّونه فرٌح ُقدَّ من ربيعٍ  هارٍب مرَّ بإحدى زوايا اللون وربما  عتمةِّ القلوبِّ والبيوت النائمة  
بظلٍّ أٍم تلقم صغيرها بقايا ثديها وصبية البراري تغزل الضوء بانتظار الفارس الذي خرج يبحث لها عن حًل  

العتمة فكبا بحصانهِّ عندِّ   ألحجية الضوء فعاد منكسرًا وخواء األسئلة ما زال قائمًا ترى أيُّهما يسبق الضوء أم 
حافةِّ المغيبِّ وقد ربطِّ مْعصَمه بجدائلِّ ضوء امرأة الضوء وتعّلق بسرابِّ الّشمس وقد غفت تلك بعَد أْن 

 المسْت شغاف قلبه وتركته بال ضوءٍ 
 

 زرياف المقداد
 

 فوضى الروح  
 

يلطمني .. يبصق في وجهي .. مَني .    الفوضى عارمٌة في الروحِّ والجسدِّ والزوجة واألوالد..  وأتعجبُّ ..
 يعيد تريب عظامي . مازلت قادرا على البوح بالّسر : َمن شاهدك ؟  

 لديَّ شاهٌد ال ُيداهن، وال يكذْب..  يؤمن بي .. وأؤمن به    -
 من هو ؟   -
 سيدي مازال لي وطٌن..! -

والجسد من جديد ، والكذب    لَطمني .. شتَمني.. قاَل كالمًا ال أعرفه لكّن.. الفوضى عارمة. تعمُّ الّروح
 يركض عاريًا على أبواب المدينة، ويفرُّ من وجهي، ووجه زوجتي، وأوالدي والحّسان ومن وجه أحمَد البريء. 
يستيقُظ آذاُر يوقُظ الفوضى، ويعيُث الحديَث الّصاخبِّ  في كلِّّ األشياءِّ من حولنا ، ُيعيد ترتيَب شكلِّ رغيف  

  اّلتي تشلُح حزَنها ورقًة.. ورقة. الخبز،وتريتَب أوراقِّ األشجارِّ 
وء والعتمة فينا. والوادي ينهُض من أسفلِّ التَّلة   لوُن الماء بلونِّ الحلم.الشيَء فيه  ،  الرَّيح ُتعيُد ترتيَب الضَّ

رُت   هو لوُن الماءِّ فقط. مس تنهُض مْن أسفلِّ الوادي، وأسمُع هديَر النَّهر الجافِّ  في عروقي ثم..  صِّ الشَّ
 الّضوءِّ ال أرى شيئاً من فرط ِّ 

 
 زرياف المقداد

 



1379 
 

 قلبي ال يتسع لمقبرة  
 

وأذكر فيما يذكر العارف بأمر القمح والندى أن الرجل الذي ال يخاف الموت اتكأ على وجهه، فسقط وجهه  
بين الوجوه التائهة. لكنه لم يلبث أن أودع جسده في راحة يده ، وأمسك بيدي  فانتشر عطر الندى، وقد  

 غمر بياض القمر رأسه..  
الهواء، وقرأ قصائده، ثم فتح باب المقبرة وقال : دعني  ألقى جسده خارج يده،  واستدار نحو الفضاء. لثم  

 ألمي .. ال هي تموت في وال الندى يتركني.  
 سألته: من أنت؟  

 " أنا صبي الخضر"     - وقد غطت السهول الخضراء جسده، وغاب بياض العمر عن وجهه ورأسه   - أجابني:  
 قلت: قد مات صبي الخضر منذ عقود.. 

 ضر ال يموت ...أشاح بوجهه وقال: صبي الخ
كل ما أذكره في يقظة الحالم والعارف بأمر السنابل والقمح أنني هنا. وهنا  فوق األرض..أرض الجنوب أو  

كان الجميع معي يشهد أن األرض دارت دورتها وبات عيد الخضر يأتي في  تموز  وانا      الشمال..ال فرق.
 هنا وهناك أشهد عيد الخضر ...... 

 
 المقدادزرياف 

 
 عفوا يا أمي ! 

 
 عفًوا يا أمي لقد ُمْتنا فسامحينا...

لم تبدأ القصة بغنائكِّ في العتمة... وال يوم تخاصمنا عندما أعطيتِّ أصغرنا قطعة خبز أكبر منا، وال يوم  
 دّثرت أختنا باللحاف، وتركت أكتافنا عارية في البرد.

ها تشاجرنا، وطلبتِّ منَّا أْن ُنحكم قبضَة المرح على  يوم  كانت يوم سقطت العتمة على الجدران في بيتنا..
العتمة. فُرحنا نرسُم على الجدران، ونكتب أسماء القرى والحواري التي لم نكن نسمع بها.. إلى أن دخل  

 مختار حارتنا الذي كان يحّوم حولك، ويرقص طًربا خلف ظلك.
ل، وأخذ يرسُم ثًوبا يشبُه ثوبكِّ  أعجبته لعبتنا فراح يكتُب معنا، ثم عّلمنا كيف   ُنشعُل الجدار برسوماتِّ الظِّّ

كتبنا ورحنا   التي  واألسماء  القرى  التي هجمت على كلِّّ  الغابة  والغناء، ويرسم حيوانات  بالحنَّاء  المطّرز 
نستمتع ونلهو بقوة الرجل وبراعته..إلى أن أنار ضوء الشمس الجدران، فوجدنا ثوبك ممزًقا على الجدران، 

 لم نجد اسًما مّما حفظنا أو كتبنا..و 
 ال تجزعي يا أمي نحن حفرنا قبًرا واحًدا لنا كي ال نفترق.
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 بال ظّل ...
 

بال ظلٍّ وال ندى يعبُر قارعَة قلبي ألقيُت مواويلي وعبْبُت الماء من شاطئِّ البحرِّ إلى ضفةِّ النَّهر الذي  ألقى   
وصارخًا أخرى  يالمُس شغاَف قلوَب األعشابِّ الصغيرةِّ  المرتعشةِّ  قصائده  الماء على ضفتيه نثرًا رقيقًا تارًة  

شوقًا إلى ماءِّ يعيُد نشَر الكالمِّ وبوحِّ القصائدِّ هناك في الّرحم حيُث يمضي بال سكونٍ ُبعيَد المساءِّ الراعفِّ  
يقُف  باألمنياتِّ الصغيرةِّ التي هربْت مْن بيوٍت سكنها الّظل والليل وأقعى الوجُع ماردًا من ظالمٍ   حالٍك  

ببواباتِّ المدنِّ وفي حضنِّ األمهاتِّ اللواتي يقبضَن على الّظل  وغناء المواويل العطشى المسافرةِّ من لحٍد  
الى لحٍد منتظرٍة فاجعَة اإلجابةِّ لجمرِّ السؤال أينِّ ولدي ليأتي الصدى بال صدى وخرير الماء مدنًا تعوي 

 جدرانِّ القلبِّ غداَة ألقى النهر جسده الخاوي في رحمِّ البحر ومعه وأخرى تنوُح بوجٍع ال يكلُّ وال يملُّ من حفرِّ 
دمُع الخيوُل الكبْت* بين الجدران وصوت الماء األصبح* خطوات سجان والفرسان الذين أشرأبْت أعناقهم  

َس غداة  في الظالمِّ إلى نوٍر يصدُح في قلوبِّ أمهاتهم العنقاوات فال تجرؤ الشفاه على البوح به وال يغادُر الّنف
كلِّّ رحيٍل للشمسِّ من حافة الشرق الى حافة الغرب.. فيا سامعي هل جرأْت شفتاك على أن تعبَّ النفس  
وتمأل القلُب وتقهُر السامَع ولساُن قلبكِّ يصدُح ال إله إال للا وال يقبُض مارد الظالم  على فيك* متحركًا  

.   بها فتغدو شاهقُة السؤال ُمشرعة : ُترى ماذا يقول سواه   ا الفرسان في ظالَم الّسجنِّ
 الكبت: التي كبت  

 األصبح:  الذي أصبح  
 فيك : فمك

 
 زرياف المقداد

 قاّصة من سوريا مقيمة في باريس
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 هبي تي الذَّ حذاء جدَّ 
 

 رهن "ة، واألحاسيس القريبة لمن أحببن، وال زلن نتذكَّ "نصوص أدبية عن المشاعر اإلنسانيّ 
 

       
وائّية ة ّص اقال. 19  ة هدى توفيق المصريّ والرِّ

  
إليكِّ رسالة من رسائلي القليلة التي لم أعتاد أن أكتبها كثيًرا ، إال عند إحساسي بالشوق ، والحزن الشديد  
عليكِّ ؛ فقد انقبضت ضلوعي داخل جسدي ، وأحسست أنني أعاني من ألم موجع يبكيني . لم أعرف أي  

أسلكها ، وأنا ذاهبة لوجه الجحيم ، أثناء ركوبي سيارة عمي الميكروباص ؛ ألذهب معهم إلي الطرق أمامي  
 بلدة جدتي التي تطارح الموت .

كان جسدها مفروًشا على أرضية الحجرة ، وظهرها " تقرح " من فعل " قرحة الفراش بالتهابات حادة "، وكنا  
 ننقلها من الفراش إلى األرض حتى تستريح قلياًل . 

غابت عن الوعي أليام طوال ، أكثر من عشرة أيام ... لم تقل لي : كيف حدث هذا ؟! البد أنها كانت 
تريد الموت دون أن أعلم ، منحتني فكرة الهدوء واالطمئنان ؛ لكونها حية ترزق ، في حين أنها تتأهب  

أنظر إليها بيأس ... للموت ، تحجب عني نظرات العجز التي ربما ستذبحني بسكين حاد بقدر ما تراني  
 أأسجد لحبك هذا .... أم ألومك ؟!

طلبْت أن أدعو لها بالموت ، هكذا أنت ياجدتي كعهدك القديم معي ، تأمرينني أن أكل ، مادمتِّ قد وضعت 
الطعام ، تأمرينني أن أبيَت في حضنك ، وأنسى العالم ، مادمت قد أردت ذلك . ال يعلم أحد شيًئا عن  

نت بعد امرأة في األربعين من عمرك ، تتوقين إلي رجل ُيعطيك األمان والحب الرجولي ،  شبابك العفي ، وأ
أأنا أصبُت أم أخطأت ظنوني بما بينك ، وبين أخ زوجك ؟ . كنت أمقته ألسباب ليست واضحة أمامي ، 

يدخل بيتك .  البد أن غيرتي دفعتني دائمًا إلى النظر إليه بإمعان ، وإلى كل حركاته وإيماءاته بمجرد أن  
 كان يفضح عيوني ويتجاهلني ، حتي في حقي كطفلة أستحق مجرد لعبة صغيرة أو حتى ابتسامة . 
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عندما دخلت عليك فجأة الحمام بقصد طفولي ، رأيتك تمارسين حقك الطبيعي بشئ غامض لم أتبينه ،  
... وتتأوهين بصوت خفيض ، وفخذاك منفرجتان على آخرهما ، عارية بيضاء ، تعرفين أن ك قادرة ال زلتِّ

ليلتها لم ينم لك جفن ، إال عندما أخذت مني مائة قسم ووعد بأنني لم أَر شئ ، ألقيت بنفسي في حضنك  
أبكي ليس كما توقع حدسك بأنني خجلت منك ، بل ألني إفتريت افتراًء ضخًما أخرني ، ولو شيًئا بسيًطا  

 أرد إال بجفاء عاٍل .  أن أحبك أكثر .. أن أبعد ابتسامة راسلتني بها ، ولم
كانت الخامسة صباًحا حين تمتمت بكلمات قال : األقارب والجيران إنها شهادة اإليمان ، ومعبر الدخول  
إلى الجنة ، ابتسمت لي ابتسامة عنيدة ، وماتت أخيًرا. كنت في حضنها الشامل ، على الرغم من فراغه  

ة في قاع بحر حالك الظالم ، أحس تارًة بأنفاسها ،  من أي روح ، أدعي النوم ، أدفس نفسي داخلها كقوقع
وتارة غائبة عن الوعي ، وتارة أخرى تكلمني بصوت منخفض، تحكي حكاية من حكاياها القديمة ، احتضنت  
بعنف الجسد الميت ، لم أقل إنها ماتت ، ظللت في حضنها ، أعايش اكتمال الموت بجسدها الخامد البارد  

 ر ، شعرت ببرودة شديدة تنتقل إلي ألموت أيضًا ، حين رأتني عمتي أبعدتني قائلة: ؛ الذي بدأت زرقته تنتش
 إوعي يابت ... إوعي أحسن تتلبسي .  -

أخذتني إلى الناحية األخرى من الحجرة . وعيناي تبرق كاللهب ، أالحق بها الجسد الذي كان معي منذ 
داء كان مملوًءا بالدم ، خاصة في نصفها األسفل  لحظات ، رأيتهم يحملونها بهمة إلي الحمام نازعين عنها ر 

، وبدأ تغسيل الجسد المرمري المستسلم ، وكلما دفعني أحد كي ال أدخل أرفض الرد عليه ، وأدفعه بيد  
تحمل قوة غريبة ... مألوا الجراح بالقطن ، الذي مازال يقطر دًما ، وأخر تحت إبطها .. فمها ، وفرجها ،  

غاصت داخل لفائف القطن كطفل تائه  ... ثم يلفحونها بأقمشة الدمور، والدبالن ، ودبرها ، وردفيها ، و 
وأخيًرا قماش حريري متوسط الجودة ، وفي النهاية أصبحت داخل خشبة الموت .. كاملة الهيئة للذهاب إلى  

 المثوى األخير . 
ا علت حدتهن. انهال عليهن  جاء الرجال وأخذوها ، بدأ دور النائحات .. كان ابن عمي ينهرهن بشدة ؛ كلم

بالشتائم ، فاستعضن عن ذلك بالبكاء بصوت عاٍل ، ولطم على الخدود ، وصدورهن. جلست على الساللم  
أتابع أخر رجل كان وراء النعش ، دفعتني الحقيقة الثابتة بأن هذه الروح قد ماتت إلى الشعور بالهوس ، 

دتي األسود الذي كان يناسبني إلى حد ما في الطول قفزت من جلستي كمن تذكر شيًئا ، ارتديت جلباب ج
، وإن كان شديد اإلتساع ، اعتصبت بمنديلها ، وحرملتها السوداء ثم نعلها األسود ذي الخيط الذهبي .. 
ا ، لم يخل حذاء من أحذيتها القديمة من ذلك الخيط ، ولو كان بسيًطا ، ليعطي البريق   كانت تحبه جدًّ

لت السيدات العجائز منعي حجة أني صغيرة ، إال أنني مرة واحدة أصبحت ذات مالمح  لحياتها الجافة . حاو 
جافة ، وتصلب جسدي صالبة هذه السيدة العجوز التي ألمحها بمالمحها المنحوتة الغائرة ،  وال زالت تنظر  

ية ، العاشقة   لي من داخل النعش. وفجأة غابت ... نعم غابت عني تماًما. وهي تودع ابنة المدينة الرومانس
 داخل جلبابها الفضفاض األسود. 
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عشت حالة درامية كاملة ؛ ظللت أصرخ من داخل جوفي ، وألطم ، وأهيل التراب على رأسي أولول جارية  
وراء خشبة جدتي ، وفجأة التقطني أحد الرجال ، أحكم وثاق يديه علىَّ حتى كاد أن يكسر ضلوعي ... 

.. ظللت ليلتين تقريًبا على السرير ال أعي ماذا حدث ؟ بات رحيلها حزًنا  أمر أبي أن أعود مع  أمي  فوًرا 
الثالث أفقت على حقيقة    اليوم  التئام . في  مغروًسا في  قلبي ، كالقطــــــع الذي ال يصلح معه ترقيع أو 

 الخواء ؛ وهي ماذا أفعل بنفسي ؟! 
ذاته غير قادرة ؛ فالسكين ظل بارد ،   كنت كسكين ظل لفترة مخزون بطاقة أن يمزق أي شئ ، وفي الوقت 

ويحتاج لسن شديد ، عرفت ساعتها أنني أحتاجك ، فكم من المرات عندما نكون أنا وأنَت معا. أريد أن 
أتكلم ، أن أفصح عن أشياء عظيمة وتافهة  في نفس الوقت ، كم أشعر بنشوة عالية ألن جدتي أخذت 

أ المرض ، وللحظات مألتني سعادة لكوني سأراَك ، مستقرها األخير كما أرادت  ، وارتاحت من  وجاع 
 وتأخذني بعيًدا ...

 وقفت لبرهة أستنشق نسمة هواء من الشباك ، وكأنني صندوق  ذكريات فرغ لتوه. 
وكل ما أشعر به اآلن أن جدتي لم تمت ، لقد استقرت معي في ذاك الجلباب األسود ، والعصابة السوداء  

والحذاء األسود ذي الخيط الذهبي ؛ الذي كلما تألأل خطه تحت وهج الشمس ...   المالزمة لمقدمة شعرها ،
 رأيتني في عينيها الراحلتين . 

 
 هدى توفيق 
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 نادية وصفي 
 

، وأنتِّ تخمدين كل حلم قديم، وتقبلين بكل ماهو عادي، ورغم ذلك أستشعر البهجة، والتفاؤل في   كنتُ  أراكِّ
 قلبك دوًما. 

 ـ اربط الحمار ... مطرح ما صاحبه عايزه . 
مقولة خاصة باألستاذة نادية وصفي ، وهو اسم مركب ُيكتب في بطاقة الهوية نادية وصفي محمد إبراهيم  

قولة هي مبدأ إداري يجمع كل األفكار اإلدارية العبقرية ، التي تمرر ؛ لتسيير األمور  الدسوقي . وهذه الم
 بأي شكل ، وتقول كلمتها المعتادة :

 ايه اللي بيجرى في العالم .... القيامة قربت وال ايه ياجماعة ... ربنا يستر . -
وقد أحيطت بعناية بالغة من أسرتها نادية وصفي السيدة الشقية المرحة الضاحكة كثيرة الحركة والثرثرة ،  

العتالل صحتها منذ الصغر ، المولعة بالعمل اإلداري، والتغيرات السياسية التي تحدث من حولها ؛ حيث  
اعتادت على شراء مختلف أنواع الجرائد اليومية ، وعلى الرغم من تحذيرات الجميع لها بعدم الحركة كثيًرا ؛  

 تنفذ للحياة . إال أنها كانت تندفع بطاقة ال 
مديرة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم في بندر)بني سويف(. معروف عنها االلتزام الشديد والتفاني  
في العمل ، الوحيدة تقريًبا التي ال زالت تلبس " البونية " على رأسها ، على الرغم من انتشار ظاهرة الحجاب 

 ، واستهزاء األخريات  من صديقاتها : 
 أبله نادية غطي رقبتك. عيب دا إنتِّ ست كبيرة .... ومسلمة يا شيخة .يا  -

أما عن اختيارها ألزياء مالبسها ، فهذا أيًضا شئ غريب ، فهي غالًبا ترتدي )جيب( بين الطول والقصر  
بعض الشئ ، مع ارتداء بلوزات قصيرة تتعدى الخصر بقدر ضئيل . وغالًبا ترتدى شرابات الشبيكة على  

 نواع األحذية في فصلي الشتاء والصيف .جميع أ 
الذهبي   باإلطار  المبروزة  الكثير من الصور  بمنزلها  له فى كل مكان  الحليم حافظ ، وتضع  تعشق عبد 

 الخالص وتقول : 
 عبد الحليم ما متش ... احنا هنموت ، وهو ها يفضل عايش .  -

يل حديث، وأنها وهي صغيرة كانت تتعلم مود 128تفتخر وتشيد بحصولها على رخصة القيادة، ولديها سيارة  
في مدرسة داخلية مع ابنة الفنانة الكبيرة )عزيزة جالل(، وكان أبوها يعمل مهندس زراعي، ويرسل لها سيارة  
نهاية كل أسبوع حيث اإلجازة، جاءها عريس بعد   المنزل في  إلى  بهما  لتذهب  خاصة مصحوبة بأخيها 

ر أنها تريد أن تتخلص من سلطة األب واألخ األكبر، كانت تأمل  حصولها على الثانوية عامة، كانت تشع
أن  فقررت  المدرسة.  في  األخريات  الفتيات  مثل  أية عالقة  لعدم جرأتها على صنع  ففشلت؛  الحب،  في 
تتخلص من كل هذا بالزواج من رجل يكبرها بتسعة عشرة عاًما. يا ال فارق السن، فارق في كل شئ، حتى  

هما ، تقول أنه ال يتحدث إطالًقا معها، يتقن عمله، ومسئولية األطفال فقط. منذ ذلك في طعم األحزان بين
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الوقت خاصمت الحياة، وتعترف أنها تربت في بيت تنتقل فيه النساء من المنازل الرفيعة المقام دون أن  
بانات الضيقة  تسألهن، يعاشرونهن دون أخذ رأيهن ، ويلدن منهن دون استشارتهن، وأيًضا يسحبونهن إلى الج

دون سؤال عن إن كانت سعيدة أم ال ؟ هنا في هذه البالد : بالد العالم الثالث يجب أن نعمل ، ونعيش ، 
 ونلد ، أو العكس نعيش ، ونعمل ، ونلد . 

تتحدث بطالقة في أي موضوع خاصة اآلراء السياسية ، وقد استمدتها من خالها الذي كان يعتبر أحد  
الوفد ، هذه األيام اهتمامها كان موجًها إلى ) الكادر ( الوظيفي الذي سيرفع مرتبات  القيادات الكبرى بحزب  

)  Egynew كل العاملين في التربية والتعليم ، ومن شدة اهتمامها ، وهوسها بما يحدث اشتركت في خدمة
الخاص بها ، وكتابة تواريخ األحداث المهمة    smsخدمة توفر األخبار السياسية بمجلس الشعب ( على  

 خلف أوراق النتيجة التي تنزعها فى بداية كل يوم ، وتحتفظ بها في درج مكتبها الخاص ، ولنأخذ مثاًل :
م. الساعة السابعة والربع  Egynew  21    /6    /2007خدمة    smsجاء اليوم الموعود من خالل رسالة  

تنفيذ " الكادر الوظيفي للمعلمين واإلداريين " .  قفزت   نهائًيا على  تقريًبا ، ووافق مجلس الشعب  مساًء 
كاألطفال ، وكاد قلبها يقف ، وشعور بالبهجة واالنتصار يملؤها، وكأنه شعور االنتصار في معركة كبيرة . 

ها بهذه المناسبة التي ستحقق أحالم جميع زميالتها بالعمل . األستاذة رحاب التي  قامت بعمل حفلة لصديقات
تخطت الخامسة والثالثين ستتزوج ، األستاذة جماالت عاملة صرف المرتبات ، ستقوم بإجراء عملية إلبنها  

 المريض بالقلب ، األستاذ ماهر سيحقق حلم حياته ، ويفتح مكتبة لألدوات المدرسية .
تدركين أيتها السيدة اإلدارية األولى في ديباجة السندات الورقية قانونيًّا ، وإداريًّا أن كل هذا وهم ،   لكنك ال

 معركة مع من ؟ و ضد من ؟ 
بأزياء ووجوه   الباهت ،  اللون الرصاصى  القديمة ذات  الذين يجلسون على مكاتبهم  أنا وأنت وكل هؤالء 

ور رخيص لم يعد له عمالء. جاءت اللحظة الحاسمة، وأنتِّ ونظارات عفى عليها الزمن؛ ما هو إال ديك
تتقاضين راتبك الشهري متوهمة أنه أصبح أضعاًف مضاعفة ، وابتسامة ال تدركين هل إشفاق أم شماته  

 على وجه عاملة الصرف ، وتتساءلين : 
 مين؟ قرشًا. أهذا هو الكادر الوظيفي؛ الذى كان حديث مصر كلها لمدة عا 275ما هذا؟ إنها  -

أنت يانادية وصفي داخلك شيطان التمرد والمقاومة ال يهدأ، وخبرتي الطويلة بك، تؤكد لي أنك لست بالمرأة 
الضعيفة؛ فأنت كنت ومازلت نشيطة وتقومين بأعمالك بنفسك، ولن يمر وقت طويل حتي تستعيدي نفسك  

وتمزحين بطابعك الهستيري الذي وتدركي أنك لست بنت هذه الحياة وسط تقاليد األسرة والعمل وأجوائها،  
 تعبر عنه مالمح وجهك الحادة، وإشارات يديك المنفعلة قائلة: 

في العمل يتحدثون لغة أخرى ال أعرفها ، على الرغم من أنهم يتحدثون باللهجة المصرية مثلي ؛ فاللغة    -
كار التي ال بد أن نحيا  تعبر عن أفكاري ، وليست مجرد كلمات ال هدف منها أو روح فيها . فاللغة هي األف

معها بالتساوي مع ما بداخلنا وحديثنا. وليس مجرد ترهات ، مثل التي يقولها الجميع من حولي في البيت  
 والعمل والشارع.  
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فجأة هكذا هزت كتفها ، ثم انصرفت تتبعها برودة مصحوبة بغموض ما حطمها ، ورأت فيه أن الحياة  
ي يجول بخاطرها ؟ يتملكها الحزن ، ودون أن تدري سقطت يداها على  طريق شديد االنحدار .... ماهذا الذ 

 سطح المكتب تتمتم أو تهذي ، بأصوات خافتة تشعرنا بالرهبة قائلة : 
ـ أشعر بالمقت من كل شئ حولي ... سأصنع دمية  محشوة  من هذه األوراق الكثيرة ، المتناثرة في كل 

عن عالم أفضل ، وأمأل األوراق بالسطور ، ثم أمزقها ، وأطيح    أجواء الحجرة تمرح داخلها أفكاري. وتنبؤات 
 بقصاصاتها لتمأل المسافة ما بين موتي ، والميالد .

األوراق تبعثرت. والقلم اعتراه الصمت،  الجريمة تتكرر كل يوم ، شردت بفتور، وتذكرت قسوة اإلحساس 
 واستطردت تتحسر قائلة: .بالظلم من كل الحياة التي عاشتها، وأخيًرا بدأ قلبها يرتجف

ـ ما اقترفت أو فكرت في اقترافه ، ما تصاعد من رأسي وقلبي يقف اآلن حارًسا صارًما على بوابة السماء  
اإلدارية. أي شجاعة! آه أيها الموقف الصعب. ها هو مصباحي الصغير يوشك أن ينطفئ ، وفتيله يمتص 

يضا لينفتح تجويف القبر أمامي أسود ساكن . وأنا  في نهم قطرات الزيت األخيرة ، هكذا تخمد حياتي أ
أتخيل أن في الخارج تحت النافذة الطويلة العالية في مكتبي ؛ التي هي أشبه بنوافذ المطابع في مبني من  
أقدم المباني اإلدارية في المحافظة ، ألمح كلب أجرب ينفض عن جسده الحشرات ، ويضرب بقدميه على  

خرى المقابلة لتلك النافذة ، أسمع رنين الساعة بصوت اآلذان ؛ حيث دقت عقارب الحائط ، على الناحية األ
 الساعة الثالثة  عصرًا .  

استدارت بفزع ثم استقرت على مقعدها الجلدي الوثير كقطــــــعة خشب صامتة ، ثم فجأة شئ ما هز كيانها  
من جنباته ، وتوتر يغمر جبهتها  ، جعلها تشعر بوخزات مؤلمة في جميع أعضاء جسدها ، والعرق يتفصد 

 ويديها ، يتردد في داخلها سؤال أعزل :  
 ـ لماذا  يحدث لي كل هذا ؟! .. لماذا.. لماذا ؟ 

 
 هدى توفيق 

 قاصة من مصر 
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 "رقصة الحّرّية". رواية من   مقطع
 
وائّيةال  ة هدى توفيق المصريّ  قاّصة والرِّ
 

بصماتها تمأل    نخرت طبائعها في داخلي مهما رحلت عنها وتجاهلتها،مدينتي الصغيرة، تلك المدينة التي  
وجداني وسلوكياتي اليومية وتصرفاتي برعونة الفالحة ناريمان الغبية، مدينتي التي أورثتني أيقونة الغباء  

رضيع،  ية من ميراث آل مصباح، ناريمان العاشقة للقراءة، والتهام الحروف بشغف كطفل  والحماقة المتجلّ 
أمّ  ثدي  العزلة يستجدي  من  بئر  في  بي  يسقط  المرير  الحرمان  وشعور  إليه،  الوصول  في  أمل  دون  ه، 

ة، وأصبح مدعاة لسخرية إيمي ويحيى، وأظل على الدوام بنعت يالزمني حتى مع الغرباء كخفاش  واإلنطوائيّ 
 ..  مظلم: ناريمان الفالحة الغبية على وزن بقرة

ا بل ألعنها في بعض األحيان، لكن هد نفسي عاشقة لمدينتي النائية، ربما أكرهلكني في نهاية األمر، أج
وأحنُّ  أحبها،  إلى زيارتها من حين آلخر؛ ألسير وأغوص في زحمة    بعد وقت قصير  وأهفو  بشدة  إليها 

ضار، د في شوارع المدينة الرئيسية: بين شارع الرياضي ، والدهشوري ، والجبالي ، والخشوارعها، والذي يتجسّ 
ن من المراكز والقرى للفرجة، وشراء ما يلزمهم ، وفوًرا أقف  و حات اآلتن والفاّل و حوداخلهم غالبا يتكاثر الفالَّ 

بحماس عند ساندوتش عنبة الشهير ، والذي بمجرد أن يلمحني وسط زحمة المارة والواقفين بغرض الشراء، 
ات الملفوفة بورق الجريدة ، والتي دوما ما تكون  يرفع شارة التحية السريعة، ويرسل لي مع الصبي الساندوتش

من حظي من ورق جريدة األهالي التي اعتدت قراءتها كما كان يفعل ناصر ، وأستمتع بالتهام ألذ ساندوتشات  
ياضي،  ة إلى شارع الرِّ ات وحواري خلفيّ من خالل مدقَّ   كله في أي مكان آخر حتى اآلن. وأدلف سريعاً آفول لم  

ع منه العديد من األزقة والطرق السالكة خطبوط ، والذي يتفرّ ولغط شارع الرياضي رأس األألهب على وهج  
لبقية شوارع وسط المدينة ، من شارع السكة الحديد ، وميدان المديرية ، وصالح سالم ، ورجائي ، وعبد  

وأذهب كالعادة خطبوط الهائل،  كل أطراف المدينة تقريًبا تتشابك من رأس هذا األ  و..  و  السالم عارف و
إلى شارع الصاغة المشهور ، ويقطن فيه الكثير من الصعايدة النصارى الذين نزحوا من الصعيد )الجواني(  
النصرانية   التي منها تنحدر عائلة حبيبة ناصر  إلياس(؛  منذ سنوات طويلة ، أميزهم )صائغ وجواهرجي 

اه أبًدا في حياتي مهما مرت السنون، هو محل  الفاتنة، والتي هربت معه إلى أمريكا. هذا المحل لم ولن أنس
كبير وواسع للغاية أشبه بالوكالة ، يأخذ مساحة ناصيتين ويعج بالفتارين التي تعرض أفخم وأجمل وأجود  
التشكيالت الذهبية ، ويقال أيضا أنه يبيع ويشتري الجواهر الثمينة ، في الحقيقة ُيقال الكثير عن مجد وعراقة  

 عائلة إلياس.  
دى الناصيتين تطل على شارع الرياضي الرئيسي ، والثانية تلتف كالثعبان حتى تصل بك إلى ناصية  إح

ة مشاهدة  كلما اشتقت إلى ناصر أذهب إليه ، وأظل واقفة بحجّ   تطل على شارع الخضار من الجهة األخرى،
  ناصر أالّ   ال بد يا  معة ببريق الذهب الخالص ، وأهمس في سري حزًنا وحسرة : هل كانالَّ نات اليالفاتر 
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ال أعرف له من  ،   بنت إلياس النصرانية؟! هل كان البد أن تتركني هكذا في منتصف الطريقتحب إالّ 
نهاية، وال أدرك السير فيه بمفردي؟! تترقرق جفوني بالدموع ، ويبرق لمعان الذهب داخلي جنون التساؤل، 

عليه اآلن، وألحظ أحد البائعين يتشكك في  والدهشة من نفسي البائسة عن كل ما حدث وكان ، وأصبحت  
أمري ، فأهرع إليه بأي سؤال وأهرب من غواية بنت إلياس الفاتنة، ثم أتجه سريًعا إلى الرصيف اآلخر الذي 
به عمارة األطباء المشهورة فوق محل باتا القديم صاحب البيجامات الكستور والكوتش البالستيك التي كان  

خاصة معه دون بقية أخواتي ؛ حتى أسعد وأبتهج بمفردي ، وأمر على محل  يحضرها لي ناصر في نزهة 
يوليو فراخ ولحمة وحمام ،    23كشري البكري الجديد ، بينما قديمه األول في شارع صالح سالم ، ومطعم  

وأقارنه برائحة كبابجي )أبو هاشم( التي أشمها مجاًزا، والتي ال تعادلها أي رائحة كبابجي آخر كما سمعت 
من يحيى، وكل اآلخرين. وأخيرًا أجلس على كافتيريا محطة القطار، وأتذكر يحيى والقطار والنفق فأضحك  

 علّي بضحكة عالية  فيلمحني أحد الجالسين ؛ فيمعن النظر نحوي ويستغرب. حتى ينقذني عم محمد مهلالِّّ 
 قائاًل :

 قوي وللا.  _ أستاذة ناريمان إنت فين من زمان ! وفين أستاذ يحيى ؟ وحشتونا
 ابتسم قائلة بضحك : 

 _ فين العناب المخصوص بتاعي ياعم ، إنت نسيت وال إيه ؟ 
وما دمت على كافتيريا محطة القطار، أنسل من نفق القطار الداخلي، ألخرج على قهوة الصحافة ، من  

ويضحك يحيى    أقدم القهاوي في المدينة ، التي يعود عهدها منذ وقت طويل لميراث عائلة الرفيق )ريعو(،
ة األطوار بعض  ب نونو شيوعي مسلم أصيل بكل فخر. هو شخصية غري  قائاًل: مصطفى صاحبها دا يا

د الشئ ، وظريف للغاية، يحلف بالطالق على أخيه ريعو وأصدقائه بعدم دفع أي حساب للمشاريب، ويحدِّّ 
االجتماعات مشروب يكون من أجل افتتاح الحديث  لهم أوقات احتساءها ونوعها ويخبرهم بحذلقة: في بداية  

جيًدا ، ثم بعد وقت قصير هذا المشروب بالذات ؛ من أجل تعميق الحديث وتنميقه وتوضيحه تماًما، وختامًا  
ويقهق فيضحكون  وتروي،  وهدوء  بحكمة  الحديث  انهاء  أجل  من  المشروب  فلسفة مصطفى  ههذا  من  ون 

انية ،  يطلق عليه يحيى ، وهم يستمتعون بالجلسه والمشاريب المجّ   الشيوعي المسلم األصيل بكل فخر كما
هاب  الجالسين على الذِّّ   ه يحثُّ كأنّ   زم ، اّل د أن يرتفع صوت اآلذان ، يرفع صوت التليفزيون أكثر من الوبمجرّ 

 واكل.الة وعدم التَّ إلى الصَّ 
حزني وكدري وعزائي    المبارك ، ويمتدُّ   فيق ريعو أنت وأخيكها الرّ أغمغم بحزن وأهمس داخلي: للا يرحمك أيُّ 

ر ة ، وأتكدَّ من جانب جامع عمر ابن عبد العزيز في ميدان المديريّ   ة، واألماكن عندما أمرُّ في أطالل األحبّ 
 م.    2011مت أثناء ثورة يناير  لرؤية المحكمة أنقاًضا، وقد تهدَّ 

ذ هش، وتلذُّ دون رجاء أو مالذ لها غير النّ وارع واألماكن كفريسة دخلت المصيدة  كريات والشَّ تنهشني الذّ 
احكين  ائحين أو الّض موع تكاد أن تغرقني أمام القادمين والرّ صيادها بالتهام لحمها الوافر. أسير بالحنين والدّ 

أشهر محل    ،عيدي(شطة عند محل )عصير قصب الصَّ اكرة النّ والباكين مثلي. فأجلس ألرتاح من عناء الذّ 
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ب عصير القصب(. ر ة  كاماًل ، وليس فقط في بندر مدينتي ، وال أكتفي )بش عصير قصب في المحافظ
 ب الفواكه الطازجة المحاله( من الثالجة. ر ولكن يالزمه )ش

 
م. مصر _  2019/ دار نشر يسطرون للطباعة والنشر ،  1انظر المصدر : رواية )رقصة الحرية(. ط

 القاهرة.  
    
    هدى توفيق*.

                            قاصة وروائّية مصرّية، 
 جامعة القاهرة )قسم اللغة اإلنجليزية(،   من مواليد محافظة بني سويف )مصر(، حاصلة على كلية اآلداب، 

صدر لها عدد من المجموعات القصصية نماذج: أنَّ تصير رجال، عن عاقر وأحول، مذاق الدهشة، عدوى 
متك ياراسي، خيال عن وطن مغاير، الرقص على البحر، فاكهة بشرية ... إلخ،  المرح، حذاء سيلفانا، سال

م(. التي حازت على جائزة  2011م ، )بيوت بيضاء( عام  2015وثالث روايات: )المريض العربي( عام  
م، تحت اشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ورواية )رقصة الحرية( عام 2012)المركزاألول( في عام  

( ،  2م. ناصية القراءة )2020/ عام  1(، قراءات ثقافية في األدب العربي ، ط1، ناصية القراءة )م  2019
 م.   2022/ دار نشر يسطرون للطباعة والنشر عام  1ط
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Flash back 
 ة قصيرةقّص 

         
 ياسر محمود محمد . القاص المصري 20

                                                                          
  ة ي خي في متحف من المتاحف التار   ت يرأ  ًمايوجًھا قد   هشبي. كان  -األمر لم أفعل  ةيفي بدا–  هكنُت قد تذكرت

ربما توقف    أنإال    حتضنني،يفاحتضن كفي، وھم بأن    دي،يالممدودة    دهيإلى    مددت   .صةيذات التذكرة الرخ
 .الواسعتانالمندھشة المستغربة التي امتألت بھا حدقتاي  نيي لنظرة ع

 قائاًل: األستاذ أحمد! ھتف
 بتردد: نعم. قلت 

 سنة.   نيمنذ عشر  ني بن مةيمدرستك في الرحلة التي نظمتھا مدرسة القد  ليأنا طارق، زم-
ھذا الوجھ الذي لمحتھ فقط في أحد  أتذكرتذكر كل شيٍء... تذكرت المدرسة والرحلة، إال أنني لم  حاولت 

 المتاحف.
 ھل تذكرني؟! قالھا بود وعشم.-

 كاذًبا:  حدثتھ
 نعم. نعم. بالطبع! -
مجنون؛    د ينفسي: ھذا الشخص أك  حدثتُ .دٍ يفي تلك الرحلة؛ فأنت العب كرة من طراٍز فر   ًزايلقد كنَت مم-

 .اإلطالقفأنا ال أحب الكرة على 
إلى نفسي: دائًما ما أقع في   ث يالحد   عاودت   .ب يوتحسن إخفاء ورقة الشا  نة،يلعب الكوتش  د يكما أنك تج -

 في جعبتي.  ب يالشا ستقر ي ث يح  نة؛يلعبة الكوتش 
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ا في   دٌ يالكالم داخلي: أنا بل استمر . البد أنك مھندس.ات ياضيفي الر  ًزايماذا تعمل اآلن؟ لقد كنَت مم- جدًّ
  خ ي آداب قسم تار   سانسي حاصل على ل   كروباص يم  ارةيمجرد سائق س   أناوال أعمل مھندًسا،    ات،ياضيالر 

 . رةيمناسبة، حتى بعد األحداث األخ فةيمقبول، ولم أجد لمؤھلي وظ ريبتقد 
 ثم قال:  اي،يّ مداعًبا إ  فةً يعلى كتفي فجأًة ضربًة خف   دهيب  ضربني

األول. لعلك كنت في مقدمة من   الطرازمثلي في المدرسة... ثورجي من    ايًّ . لقد كنت ثورجاميمن أ  لھااي-
 ريالتحر   دانيم. أخذُت أبحث في آالف الوجوه في  حيأشار إلى شيٍء صح  ًراي!أخريالتحر   دانيوقفوا في م

فجأة، وجذبني    احتضنني  إال أنني لم أتذكره.  ،يهف  تھاي التي قض  وًمايعشر    ةي من كل أنحاء البلد خالل الثمان
 :قوليوھو   الشارع،وسرنا نحو مقھى في آخر  دي،يمن 

ونسترجع أحداث الماضي    -أخبرتني  كما–  هالثورجي! تعاَل معي نحتسي الشاي الذي تحب  ھايوجدُتَك أ  ًراي أخ-
: لم أتذكره، ولن أتذكره حتًما!  لنفسي  مستسلًما ومبتسًما ابتسامة حائرًة مھادنًة، وأنا أقول  همع  سرتُ   .ةيالمسل

 عن ذاتي. هال أعرف  ماعني  علمي! و عرفنيي د يلكن ھو بالتأك
 :قوليتحت ذراعھ، و  منكبي ضعيوقد امتزج ظالنا، تتابع خطواتنا في الشارع، وھو   سرنا،

 ! لقد كان أياما ! د يحم  اأبوي  اسالمي
 

 ياسر محمود محمد 
 قاص وكاتب مصري 
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 أزهار الّلوز 

         
اعرة الجزائرّية 21  يزي سليمة ملّ . القاّصة والشَّ

 
تنفس الصبح برائحة األقحوان والبنفسج ، والندى ينثر رذاذه على حبوب الطلع التي. بدأن تبرز براعمها.  

نورا يتألأل اللون كجسد.  التلة كانت أزهار اللوز الوردية  من بعيد.   معلنة قدوم الربيع ،..هناك في سفح 
يحضنه تارة ضباب فاتر. بلون القطن ،. ويتالشى مع هبوب رياح. عذبة. تنعش. الروح ، هدوء يشعر 
بالطمأنينة. يعم القرية  إال صياح  الديكة معلنة عن فجر جديد ، ومن بعيد تسمع نهيق الحمير، وتبهج  

سم التزاوج ، ورائحة الخبز الطازج  القلب تغاريد الطيور التي  تسافر للبحث عن القش لبناء أعشاشها  لمو 
تحفز الفالحين لتأهب للعمل في األرض ،  وهناك بين بين التلتين  صوت خرير الماء  الذي  يتدفق  من 
جبل سيدي ميمون، الذي  تلفه عمامة بيضاء من الثلج وكانه شيخ  يحرص القرية ، مما زاد القرية جماال 

تناول قهوته على صخرة تطل على القرية،  وهو يتأهب      ، نهض سي الطاهر ارتدى برنوسه األبيض،
 لذاهب إلى )الجامع(..

 قال  وهو يحمل عصاه،  ويلف  )جناح  برنوسه ( االبيض 
على كتفه : ابشري يا جميلة اليوم االحتفال  بختمة حفظة القرآن الكريم يجب أن اشتري للفائزين  هدايا   

 الكريم،لتشجيعهم على استمرار حفظ القرآن 
ردت عليه جميلة وهي تلف ) الغرا يف ( في قطعة قماش : جميل ..  تفضل يا سي الطاهر هذه قطع من   

 الغرا يف الساخن بالعسل والسمنة سيفيد األطفال وفقك للا.
 تنحنح قائال : احم  بارك للا فيك طول عمرك  امرأة أصيله ، سالم  وهم بالخروج …

 
 سليمة مّليزي 
 ة من الجزائر  قاّصة وشاعر 

 } الغرايف { اكلة تقليدية تحضر بالسميد والسمن والعسل . 1هوامش : 
  وف} البرنوس {الباس تقليدي يلبسه الرجل وينسج من الّص 2
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 حرب وحب 

         
ورّية 22  سيِّ منى نعيم الرَّ . القاّصة الس 

 
العنكوتيه التي استطاعت بمهارة أن تلقي شباك الحب والعشق الكبير بقلبيهما  عرفته من خالل هذه الشبكة  

، فتعانقت األرواح ،وتقابلت القلوب ،وتناغمت دقاتها على لحن الحب الصادق النقي ..لقد  رأته بغاية  
لماء الجمال ،والرجولة، وبغاية اللطف من خالل كلماته الحانية التي انسابت بقلبها بعذوبة كما ينساب ا

وعاطفته    ، بحنانه  ..أحست  بعد طول عطاش  ،والجسد  النفس  يحيي  منعشا  عروقنا صافيا  في  الزالل  
أسلحتهم   بكل  البشرية  األرض   فيه كل وحوش  اجتمعت  يحميها من غدر زمن  سندا  ..وجدته  الصادقة 

ا، وأهلنا ،وطمأنينتنا  العسكرية ،واالقتصادية ،وبكل نوازع الشر ،والحقد الدفينة في أعماقهم لتسرق منا مالن
لتسرق منا أحالمنا ،وشبابنا..لتسرق منا وطننا..لتنزع الفرح من قلوبنا، وتتركنا  ،  ،وأماننا، وبيوتنا بلمحة بصر

نحترق من مرارة واقعنا ،ونحاول إطفاء لهيب األلم بدموعنا تارة، وبضحكاتنا الساخرة الخجولة تارة أخرى  
عتبار لتعب سنين خلت وجنى العمر ..دون اعتبار لزهرة شبابنا ،ودون تفعل بنا ذلك دون أدنى شفقة، أو ا 

 خجل من دموع أمهاتنا الثكالى التي امتزجت مع زغاريدهن وهن يزففن أبنائهن في عرس الشهادة .. 
 لذا وجدت به المالذ اآلمن ، والتعويض عن كل الحرمان الذي تركته  الحرب اللعينة..

جميلة نضرة كوردة برية ..حنونة كأمه ..ذكية عقالنية ..من عينيها الزرقاوين ينسكب  كذلك هو لقد بدت له  
البحر متدفقا بالطيبة ،فائضا بالخير، ووجهها الوضاء يشرق منه نور الصباح، أما شعرها فقد استمد من  

ممتلئتين  أشعة الشمس خصله صففتها حبيبته بعناية جدائل سميكة تحيط بخدين موردين منسدلة على كتفين  
لتمنحها جماال ما بعده جمال، وسحرا يأخذ باللب ،والقلب، والروح معا ليقف أمامها أي رجل عاشقا ،مهزوما 

 ،معلنا استسالمه لهذا الدفق من السحر ،والجمال ..
كانا يتبادالن األحاديث عبر تلك الشاشة الصغيرة .فازداد تعلقهما ببعض ، وأصبحا في غاية الشوق للقاء 

 تواعدا على اللقاء  ..فعلي 
 قال : حبيبتي كم أنا متلهف للقائك غدا ،فما عدت أحتمل البعد عنك..
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عندها أحست بفرحة عامرة تحضن كل أوصالها ،فأصبحت تقفز  في بيتها ، فاتحة يديها دافعة بصدرها   
بأرضه، أو أثاثه ،   وقلبها إلى األمام لتلتقط سعادة طالما انتظرتها ..لم تعد تشعر بجدران غرفتها ، وال  

كانت ترفرف كفراشة تسبح في الفضاء ،تقبل ثغور الورود ،ثم تطير عاليا في السماء البعيدة، فتعانق القمر، 
وتلتقط النجوم بيديها الغضتين لتزين بها جدائلها الشقراء ،ولكن فجأة ، خوف ، وقلق أمسكا بها ،وأعاداها 

لها يوم الغد من مجهول ترجوه أن يكون جميال ..لقد كانت إلى أرض غرفتها ،جعالها تفكر بما سيخبىء  
 فرحتها ممتزجة بالقلق ،والتوجس حينا، وبمشاعر شوق كبير للقاء حبيبها حينا آخر ، ولكن قالت لنفسها :

 ال وقت اآلن لكل هذا التفكير  عليي أن أجهز نفسي ألكون فتاة أحالمه التي يتمناها..-
 ا الفستان سأكون أميرة حقيقية  مشيرة إلى فستان قد حملته بين يديها ترى ماذا سأرتدي؟! أظن بهذ -
 ال ال.. أرتدي بنطاال أفضل  -

بقيت كل الليل محتارة بين ثيابها التي أخرجتها جميعا من الخزانة ،وقد أعطتها حريتها بعد سجن طويل دام  
بداية الحرب حيث فقدت والدها الذي   وا فته المنية برصاصات قناص  أكثر من ثماني سنوات ، ومنذ 

استقرت في أحشائه طالته عندما خرج من بيته مغامرا بنفسه ليؤمن بعض الطعام لعائلته بعد طول حصار  
تتقاضاه لقاء   ومنذ ذلك الوقت أصبحت المعيل الوحيد لوالدتها وأخويها الصغيرين،من خالل راتبها الذي 

 عربية ،والتي من ضمن اختصاصها الجامعي ،إعطاء  دروس تقوية ألبناء الحي في مادة اللغة ال
،وثيابها   قلبها ،وخزائن زينتها  باب  له  فتحت  الفرح،  الحب ،ودقت أجراس  قلبها  أن المس  وبعد   ، واآلن 
،وأطلقت العنان لمشاعرها ،وألنوثتها المخبأة ، محاولة أن تختار أنسب ،وأجمل أثوابها  حتى تبدو جميلة  

 ،وأنيقة بعيني  حبيبها . 
ها هي اآلن تستيقظ على يوم جديد ، وهو يوم اللقاء ..بدت بغاية الجمال ببنطال ضيق من الجلد األسود 
اللماع، وبلوزة حمراء  تكشف عن جيدها المرمري ، وبياض بشرتها الناصع ،وقد ربطت نهاية ضفائرها  

 الذهبية بإحكام بربطتين مزينتين بنجمتين خضراوين جميلتين. 
 قاوان زادهما بعض الكحل سحرا ،وإشراقا،  فبدتا صافيتين كسماء بالدي.أما عيناها الزر 

لقد حرصت أن تحمل ثيابها ألوان علم وطنها دعما لحبيبها الذي أخبرها مسبقا أنه ضابط متطوع في الجيش  
 العربي السوري..

كاد يسمعها كل  على ذلك المقعد الخشبي في حديقة عامة  انتظرته متلهفة، وصوت دقات قلبها المتسارعة 
 عابر مر قريبا منها ..

 أصبحت تكلم نفسها :. ها هو قد وصل ..لقد لمحته قادما من بعيد 
 رباه هل من المعقول ؟ 

 هل هو ذا حبيبي المنتظر ؟ 
 أتمنى أن تكذبني عيوني ؟ 
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ترغب  وأخذت تمسح عينيها تارة تلو األخرى علها تستطيع أن تزيل الغشاوة التي ربما مألت عينيها فجأة، و 
لو تعطيها عيناها الجميلتان صورة الشاب الجميل ، واإلنسان المكتمل عقال، وجسما ال علة به ،علها تعكس  
صورة ذلك الشاب الذي أحبته ،وتعلق به قلبها ،وحلمت به بالليل ،والنهار ،وهو يحملها بين ذراعيه راكضا  

 الحب، وأحاديث الغرام.. بها بين األشجار ثم يجلسان في حضن الطبيعة ،فيتبادالن نظرات 
مسحت عينيها كثيرا،ال لم تكن غشاوة،  ففي كل مرة تنظر إليه ، تصبح الصورة أوضح كلما اقترب إليها، 
وهو جالس على كرسي متحرك بعجلتين دائريتين تدفع بهما إلى األمام سيدة متزنة قديرة بدت مالمحها 

ؤية، وقد جمعت خصالت شعرها بمنديل أسود أنيق  الطيبة، وبعض التجاعيد التي تنساب عبرها دموع لؤل
 زادها وقارا وهيبة ، بدت لها أنها والدته..حقا لقد كانت والدته..

نعم إنه حبيبها الموعود  هو شاب وسيم عيناه سوداوان المعتان وبشرته بيضاء ناصعة ،وقد لمع ضوء  
سود الكثيف المصفف بعناية ...كان  الشمس على جبينه العريض،  انسدلت عليه خصلة متمردة من شعره األ

صدره الممتلىء المرتفع نحو األعلى أشبه بجبل قوي صامد ال يعرف الخنوع ،وذروته ال تعرف االنكسار  
،أما يداه فبدتا قويتان بعضالت مفتولة قادرة أن تسحق كل أشرار العالم ،ورؤوس كل األفاعي السامة  في  

على قاعدة الكرسي أعلنتا خيانة القدر وغدر العدو المتربص بطاقات بلدي ،أما رجاله الضعيفتان المتكئتان  
 شبابنا وحيويتهم وشبابهم...

 أصبحت دقات قلبها تتسارع كلما صغرت المسافة بينهما حتى أصبح على بعد خطوات منها..
سها لحظات قليلة على اقترابه منها ،ولكنها شعرت أنها بمسافة شهور، وسنين ،وامتزجت في روحها ،ونف

 مشاعر كثيرة مختلطة لهول هذه المفاجاة . 
هل أبقى وأواجه  هل أهرب، وأنسى حبا ،وعشقا كبيرا ،وحلمي بالزواج من فتى أحالمي؟! كيف سأتصرف؟

 يا ربي أنجدني؟!.  قدري؟! هل أرضى  بنصيبي وأتزوج من شاب معاق؟!
ية أمسكت بها باللحظة المناسبة ..لقد وشعرت بدوار شديد كاد أن يوقعها مغميا عليها إال أن يدا قوية حان

 كانت يد حبيبها لحظة تماهي الخطوات الباقية ووصوله أمامها.. هنا استعادت وعيها عندما قال لها: 
 هل أنت بخير؟! 

 فطمأنته عنها، وبلهجة جدية ،وعاتبة بعض الشيء: نعم أنا بخير ال تشغل بالك .. 
 أخسرك منعاني أن أبوح لك بإعاقتي..الشاب :اعذريني ،حبي  الكبير لك، وخوفي أن 

هنا تدخلت والدته :لقد أصيب أثناء خدمته العسكرية بقذيفة غادرة من عناصر اإلرهاب، وهو يدافع عن أحد  
زمالئه ،ويبعده عن موقع الخطر، ولكن لألسف استقرت قذيفتهم بجسده وأصابت عموده الفقري في منطقة  

 الوقوف .  على المشي ، أو  النخاع الشوكي وأسقطته مقعدا ال يقدر
ولكنه أحبك يا ابنتي، وقبلك أحب الوطن حتى الثمالة ودافع عنه بجسده ،وحمى أيضا رفاقه بالمعركة..ال  
بارك للا بهذه الحرب الهوجاء التي أفقدتنا خيرة شبابنا، وأثكلت نساءنا ،وتركت في البقية الباقية من البشر   

 قات،حرب قاسية لم ترحم البشر، وال الحجر..  الحسرة، واأللم ،والعاهات ،واإلعا
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ولكن بهمة الشرفاء من شبابنا، وجيشنا الباسل انتصرنا ،وحافظنا على أرضنا، ووطننا فالوطن عرضنا وإن  
 لم نحمه بالغالي والنفيس ستنهشنا الذئاب الجائعة لخيرات وطننا الكثيرة.. 

 مستعد أن أفقد كل أعضاء جسدي من أجل أن يبقى الوطن. نعم يا حبيبتي لقد فقدت الحركة وأنا    رد الشاب:
أمسك يديها بحنان وحب قائال: سامحيني .أريد أن تعلمي أني أحببتك من كل قلبي حبا قويا صادقا وأنا  
راض بأي قرار تتخذينه .المهم أن تكوني مرتاحة، وسيبقى حبك في قلبي حيا إلى آخر قطرة دم تسري في  

 ك  موجعا، ولكن قولي كلمة... ال تصمتي...أرجوك... تكلمي يا حبيبتي..شراييني مهما كان قرار 
شعرت بالقوة   هنا أمام هذا اإلنسان الكبير بعطائه، الكبير بتضحيته، الكبير بحبه للوطن ،والكبير بحبه لها،

بأنها ثابتة أكثر، الذي وبأنها واثقة من قرارها    والحنان والحب تسري بجسدها تجاه هذا الشاب ،وشعرت 
 ستعلنه حاال .. 

 انحنت عند قدمي والدته وقد شدت على يديها   تقبلهما، وترطبهما بدموعها الغزيرة قائلة: 
تنحني مهما اشتدت   بوركت أيتها األم السورية القوية الصامدة كسنديانة بالدي الشامخة الصلبة التي ال  أمي:
  فال شيء مستحيل على للا   رعايته حتى يشفى،و   سأكون معك وجنبك نتقاسم محبة ابنك  واألعاصير،  الرياح

والوطنية، والصبر على الشدائد ولن أكون الفتاة الجبانة العديمة الشرف   ولن أكون أقل منك في التضحية،
 وفرح قائلة:   ثم استدارت نحو الشاب بحب وثقة الخائنة لوطنها التي تتخلى عن حبيبها البطل في محنته 

أحببتك من خالل شاشة صغيرة شابا وسيما قويا تحلم بك أية فتاة، واآلن ازداد حبي اما أنت يا حبيبي فلقد  
لك أضعافا مضاعفة عندما رأيت تضحيتك بنفسك مقابل أن نعيش نحن ،ولمست حنانك ،وهذا النهر الهادر   

ك ،ولن من الحب الذي يتدفق في قلبك ، فوللا لن أجد أحن عليي ،وحاميا لي ،وألسرتي ،وأوالدي أفصل من
أجد من يصون شرفي أكثر من بطل هو بمثابة الشهيد الحي، فمن يضحي بنفسه من أجل الوطن سيصون  

 زوجته حتى آخر العمر ..إنك الرجل الحقيقي في زمن قلت فيه الرجال وكثرت المطامع، والمصالح..
نا  يدا واحدة ،وقلبا واحدا  وأنا لك، ومعك، ومع والدتك ،وأبناؤنا الذين سيأتون بإذن للا سيكونون أيضا مع  

 نشكل أسرة وطنية تعطي الحب، وتعلمه ،وتزرع الخير ،والسالم في كل مكان..  
هنا عانقتها الوالدة عناقا حارا وهي تقول :بوركت أيتها الفتاة األصيلة وبوركت البطن التي حملتك وركعتا  

فرق ابدا، وفي منظر مهيب شاركتهم  عند  قدمي الشاب، واحتضن الثالثة بعضهم كثالوث أقدس جميل لن يت 
الشمس التي طبعت أشعتها على أجسادهم ،واألرض التي فاحت ريحة ترابها الغالي شاركتهم ابتهاجهم،  

 ومحبتهم لبعضهم، وللوطن ،وأعلنوا جميعا انتصار الحب ،والوطن.. 
 

   يسمنى نعيم الرَّ 
ة من سوريا    قاصَّ
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 قصيرة جّداً ، وقصص  رسالة إلى صديقتي المقتولة
 

         
وائّية العراقّية صبيحة شبر . 23  القاّصة والرِّ

 
 رسالة إلى صديقتي المقتولة 

 
هذه رسالتي األخيرة لك ، سبقتها رسائل عديدة ،أبثك لوا عج قلبي ، وتحدثينني عن متاعبك اآلخذة بازدياد  

المصاعب ، وتهزئين بالكوارث ، تقولين وتفاقم ، رأيتك آخر مرة ، وكنت كالعادة دائما ، تضحكين على  
عندما نستفسر متعجبين : انك تطردين الهموم واألحزان بضحكك المستمر ، وابتسامتك المتواصلة ، وان  
األحزان كلها من الضعف والضالة ، حيث ال تستطيع الصبر ، والمكوث أمام إصرارك ، فتولي مذعورة ,,,  

ن أدركت ,,,, أنه من المستحيل ، أن تئد الضحكة المتواصلة ، الهازئة مندثرة ,,,, تهرب من دربك ,,,, بعد أ
 بالمصاعب ، وأن تقطع االبتسامة الجميلة التي تعلو محياك وتزينك ، عبارتك التي كنت ترددينها باستمرار 

 بعدا لأللم يا عزيزتي ، وسحقا لالنهزام  -
الجدران ، الواطيء السقف ، المشقق ، المقلوع رأيتك آخر مرة وأنت شبه وحيدة ، في بيتك القديم المتهدم  

النوافذ ، لقد مضوا جميعا ، وتركوك صلبة ، ال تنال منها المصاعب ، فأنت مازلت تضحكين ,,, تلك 
الضحكة العالية ، المتواصلة ، ينظر إليك الجميع ، باستغراب ، ثم بعد لحظة ، يقتدون بك ، وتنتقل إليهم  

بتواصل ، وبدون انقطاع ، حنى تنتهي أنت من ضحكتك الجميلة ، وانت    العدوى ، تجدينهم يضحكون ،
 .ترددين جملتك االثيرة العصية على النسيان

 بعدا لاللم ، وسحقا لالنهزام -
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أعدموا زوجك ، وأبنك الكبير ، فقدت ابنتك الوحيدة ، بعد ان صارت ملتاعة ، محطمة القلب ، مكلومة  
عينيها ذلك الضرب المبرح ، وبال أي مبرر معقول ، بقيت وحيدة ، غريبة ،  الفؤاد ، ضربوا زوجها أما م  

في ذلك المنزل الكبير والمتهدم ، تمنين النفس ، أن يعود ابنك المتبقي لك في هذه الحياة ، الغريبة بحوادثها  
لعظيم ، وانت  العصية على الفهم والتفسير ، عند سقوط النظام الدكتاتوري األليم ، صفقت بسعادة ، للحدث ا

 ترددين الجملة التي استحوذت على االعجاب : 
 بعدا لاللم ، سحقا لالنهزام  -

يمكنك اآلن أن تكحلي العين ، برؤية ابنك العزيز ، ذهبت إلى كل السجون والمعتقالت التي تعرفينها والتي  
حثين ، ثم تطلقين  علمت بشأنها بعد السقوط ، على األرض ، وتحتها ، تهرأت قدماك ، وأنت تبحثين وتب

تلك الضحكة المجلجلة التي تثير االستغراب في البداية ، ثم ال تلبث الضحكات أن تنطلق من األفواه ،  
بإصرار غريب ، انتظرت أن يعود ابنك الوحيد ن وان تلتئم الشمل أخيرا في أسرة بقي من أفرادها اثنان ، 

نتظار ، تورمت ساقاك ، ولم تعودا بقادرتين على  بعد أن طالت يد الظالمين أغلب أفرادها ، طال بك اال
حمل جسدك اآلخذ بالنحول ، يوما بعد يوم ، يأتيك النبأ بأن ابنك قد أبيد مع اآلخرين ، وان حكما باإلعدام  
قد صدر بحقه ، دون ان تعلمي او يبلغوك ، وإنهم نفذوا الحكم بسرعة ، وأنت هنا في بيتك المتهدم ، تمنين  

ي ابنك قريبا ، بعد ان يطلق سراحه ، لم تفقدي اليقين مع كل أنواع البشاعة التي صادفتها ،  النفس ، ان تر 
وجميع فنون القسوة التي تعرضت إليها ، مع أبنائك وزوجك ن وأفراد عائلتك ، حين سمعت بالمصاب األليم  

من الحزن ، ترمل   ، هرعت الى مساعدتك ، عل كلماتي القليلة تخفف بعض معاناتك ، تراكمت عليك أنواع
وثكل ... وفقدان األحبة ، يصيبك الوجوم في البداية ، وكأنك فوجئت برؤيتي ، فانا مثلك تماما ، وكنت 
بعيدة عنك ، فلم تتوقعي رؤيتي بعد هذه السنين الطوال ، فانطلقت ضحكاتك المألوفة بإصرار ، وأنت  

 ترددين الجملة التي أحب سماعها منك 
 لالنهزام  بعدا لأللم ، سحقا -

فلم أجد نفسي إال وأنا أشاركك الضحك المستمر الطويل أنا، من كان يظن أنني نسيت كيف أضحك ،  
وفقدت القدرة على االبتسام ، أحذو حذوك ، وأضحك ,أضحك مما يثير استغراب الزائرات الالتي يأخذن  

 بضحك متواصل ، تتقطع معه األنفاس . 
نقرأ معا ، ونمشي المسافات الطويلة ، ونحن نغني أغاني فيروز وعبد الوهاب تبادلنا حديث الذكريات ، كنا  

، مع الفارق الكبير بين االثنين ،طالما حفظنا األغاني ،كما نحفظ القصائد ، واآلن نسينا كل ما حفظناه ،  
 وكأنه لم يمر على فكرنا ،،،

األعمال ،أعمال خارج المنزل ، وأعباء  أخبرتني أنك لم تعودي تقرئين بذلك النهم المعهود ، فقد أنهكتك  
داخله ، ترهق الجبال ، ولكنك لست جبال وإنما امرأة لم يكن الزوج بقربها ، عشت أرملة على الدوام ،  

 تواصلين العمل بعد فقدانك لألحبة ، تواصلين الهزء بالمصاعب بجملتك الجميلة 
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ات بالحصول على لقمة لذيذة ، وشراب هنيء تكثرين من األعمال بعد استفحال الغالء ، وزالت كل األمني
،،، أخبرتني أنك وحيدة ، غريبة ، تطل عليك أحيانا إحدى الجارات والتي هي مثلك ، قد فقدت األحبة ، 
الواحد بعد اآلخر ، ويبس منها القلب ، ونشف الدم ، وجفت الدموع ، أخبرتني أنك تشتاقين إلى األحباب 

وأنك تحلمين أحيانا بأنهم يزورونك ، ويبادلونك الحديث ، سائلين عن أحوالك   الذين رحلوا ، وتركوك وحيدة ،
، مطمئنين على صحتك ،،،، غادرتك وأنا على يقين أنك بخير ، وان األحزان التي مررت بها لم تعد قادرة  

ة الكبيرة  على هزيمة القوة الكامنة في أعماقك ،،، تنيت أن أكون مثلك ، أتحلى بنفس التفاؤل ، وتلك القدر 
 على انتزاع الضحكة من بين براثن األلم 

وأنا جالسة في منزلي في الرباط ، أشاهد إحدى الفضائيات ، رأيت أمام عيني ، مشهدا لتفجير سوق شعبي  
السميكة ،  السوداء  أنت بعينك ، بعباءتك  ينقلون ، كنت  المقتولين ،  بسيارة مفخخة ، رأيت الضحايا   ،

بسالم ،ال أحد بجانبك ، فقدت الجميع ولم تتمكني من توديعهم ، ولم تعثري على    ووشاحك الثقيل ، ترقدين
قبور لهم فقد اليكون لهم قبور ، وها أنت تقتلين ، بأيد غادرة ، فمن سيقوم بما يلزمك من دفن وبكاء ،  

ك ،،،،  وإنزال داخل القبر ، قد تشبهين أحبابك الذين رحلوا في أنك ال تحصلين على القبر فيضم جثمان
أمعن النظر اليك ،، الن الكاميرا تتوقف عندك طويال ،، فأرى طيف ابتسامة ، تلوح على وجهك ، لقد  

 استطاعوا أن يقمعوا تلك الضحكة المجلجلة ، كما نجحوا في ان يفقدوني ، صديقتي الوحيدة
 

 صبيحة شبر 
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 قصص قصيرة جّدًا 
 

 النصب
 

 أمام  تمثاله األنيق، متكئا على عكازه ، وقال له :وقف المسرحي الكبير 
نحن توأمان ، أنا وأنت صنوان ، لكنني جائع وثيابي بالية ومريض و   –

 شيخوختي قاسية 
 وأنت رائع وبهي، ويشار لك بالبنان 

 
 الوقت 

 
استعانت بسيارة  تاقت نفسها لحضور الندوة المهمة ، سيحضر الكبار للتحدث عن أهمية الوقت في الحياة  ،  

 .انتظرت ساعتين ، ولم يصل أحد . لتصل في الوقت المحدد  أجرة ،
 

 توبيخ :
 

 صرخ موبخا زوجته: 
 كيف تحتجين على عشقي للنساء ، وتدليلهن ؟ اال تدعين انك من انصار حقوق المرأة ؟  –
 

د  الُجـــه 
 

 لتقوم باإلنفاق عليه وقفت بجانبه ،نجح في دراسته ، ناضلت معه كي يجد له عمال ، استدانت 
 استلم أول راتب، فجاءته فرحة  
 وأخيرا حان الفرج  –
 نعم   ، تكلمت مع سميرة صديقتي  –
 

 صبيحة شبر 
 قاّصة وروائّية عراقّية 
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 مدن الروح 

         
ورّية شاديا األتاسي24  . القاصة الس 

 
بحيرة ليمان، وحيدة مع قطتي "عزيزة"  اسمي كريستينا، أعيش في مدينة مورج السويسرية، على ضفاف  

حين ذهبت  الدرس اللغة العربية هناك، حملتها معي من عمان،    األردنية، وجدتها قرب بيتي ترتجف وتموء،
 لم يكن االمر سهال ، ، لكنها كانت احدى  معاركي  الصغيرة التي انتصرت بها .  

البعيدة، ربما كانت تلك  استهوتني مدن الشرق دائما، ربما كان أسالفي تحدروا يوم ا من تلك الصحارى 
المسحة من السمرة التي وسمت وجهي، نتيجة لتلك الجينات، التي ربما زرعتها الشمس الحارقة في خالياي.  
دمشق كان لها النصيب األكبر في قلبي. فرغم كل الهزائم واالنكسارات التي تعصف بها اليوم بقيت عصية  

ينة ذات روح وقلب وحضارة، وأن ضجيجها المؤلم ما هو اال احتجاج صارخ، على االنكسار، ربما ألنها مد 
 على كل المحاوالت للعبث بروحها، وجعل عريها سافرا من ورقة التوت أمام العالم.  

دمشق هي الزيارة الحلم، إال أن الحرب هناك. جعلتني أتجه الى عمان المدينة األقرب، وبقيت دمشق أمنية  
 عصية. 

مان منذ أسبوع، سأمضي هنا ثالثة أشهر، ومنذ أن  وطأت قدمَي المدينة، كان لدّي إحساس وصلت الى ع
خفي  أنني سأجد حسان في مكان ما، لم يكن هذا إال رغبة مبطنة ألمنية عميقة، بلقاء لفحني الشوق إليه.  

ب في بالده، وعن لو كان هنا لذهبنا معًا وتعرفنا على المدينة، ولكان  حدثني بصوته الساخر، عن الحر 
 مدينته الصغيرة على ضفاف العاصي،وعن لعبة الموت هناك،ولكنت سألته المزيد.  

 قلت لحسان، أتمنى أن أراك. وكان هذا مستحياًل.
 كان حسان في السجن!

في أحد السجون األميركية، المتواجدة في األطراف المترامية البعيدة، ُلفقت له تهمة باإلرهاب، وحكم عليه  
 سجن عامين. بال
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الدولية،  المنظمات  أخيرا عن طريق  بدأب، ووجدته  فجأة، بحثت عنه  اختفى حسان  أن  بعد  هذا  علمُت 
 اتصلت بمحاميه، نصحني بعدم االقتراب منه، هو خط أحمر اآلن، الجميع ابتعد عنه.  لم أرضخ …  

ن يساعدني. وينقل إلّي  قررت أن أبقى معه، وأمام دهشة المحامي من قوة إصراري، أشفق علي. قبل أ  
 اخباره. 

 ثم سمحوا لنا بعد فترة، وبناء على طلب المحامي، بتبادل الرسائل االلكترونية. 
 وهكذا عاد االتصال بيننا بعد انقطاع شهور طويلة.  

 وفِّي حين كنت انتظر انتهاء محكومية حسان، قررت تعلم اللغة العربية.  
بقراري. وطلبت منها أن تعلمني، وهكذا بدأنا. توطدت عالقتي    اتصلت برانية، صديقتي السورية، أعلمتها

 بها بشكل مدهش وأصبحت أرى في بيتها ملجأي ودفئي.
المحيط   تعبر سماء  الذي يصلني بحسان. وفيها كانت كلماته  الوحيد  الرسائل االلكترونية، كانت الشيء 

براري مجهولة،   المرمي في  أراه في ظالم سجنه  أكاد  ليكتب رسائل عشق  الحر،  باردة،  منكبًا في زاوية 
الفراشات   منها  تتطاير  الطرف اآلخر، كلمات حب مجنحة  تنتظر بشغف على  بعيدة،  رومانسية، المرأة 
الملونة، عابقة برائحة الحب، كلمات كانت كافية ألن تأوي إليها هواجسي وتطمئن، في معركتي للدفاع عن  

 رجلي الذي أحب. 
 كتب لي …

 ودك من يهبني الحياة، لواله لكنت انتهيت، أنتِّ من يعطيني القوة،   ابقي  معي .  صغيرتي، وج
 كلماته كانت تضيء  الدنيا أمامي. 

 كتبت له مرة…  
 حبيبي اريد أن اراك، أن  أشعر بوجودك. قال: اذهبي إلى هناك وستجديني. 

 أتمنى أن أذهب الى دمشق، لكنها الحرب! 
 ألقرب إليها. إذا اذهبي الى عمان، إنها ا 

 وهكذا كان.
أنا وحيدة هنا تماما في عمان ، وعلّي أن أواجه بشجاعة كل الفخاخ الصغيرة الماكرة التي قد تنصبها لعبة  
االختالف، رغم أن صديقتي "رانية" السورية، حاولت أن تغطي الكثير من إلحاح أسئلتي، وتخفض من سقف  

 صدمة االختالف هذه. 
أن أكون أسيرة حب مع هذا الرجل الصعب، المنتمي الى شرقه، ذلك المزيج الساحر   كان األمر عجيبًا حقا،

من رقة الروح وجموح القلب، وشهوة الجسد، التي تشكل عناصر الحياة. أنا المرأة التي تنتمي الى ما يسمى  
نحسرت العالم الحضاري، والتي خاضت الكثير من التجارب واالنكسارات. مع حسان بدا األمر مختلفا، ا

القتامة التي كانت تظلل حياتي، وجدنا أنفسنا متلبسين  بذنوب الحب الجميلة،التي قلنا لها ال في البداية.  
 والتي فتحت لنا بابا مشرعا على عالم يحفل بالحب والرغبة والحلم، كان شيء أشبه بالنهر، لم أستطع أن  
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 أجاد هو تلقيها.  أقف أمام جريانه، وأهدئ من طاقته، أعطيته إشارة البدء، و 
عشت حلم اللقاء وانتظرته بشغف، وها أنا أبحث عنه هنا، كما طلب مني، أحاول التسلل أللمس روحه.  
بحثتُ  عنه في األسرار التي تختبئ في  مفردات لغته العربية الجميلة، أنصُت الى نداءات الفجر الحزينة،  

راء على الحدود مع السعودية، وفي ذلك السكون  سمعت همس الليل في الحواري  القديمة،  ذهبت الى الصح
المطلق، وعتمة الليل، والفضاء الحر الواسع ، بحثت عن نفسي وعن حسان، حاولت أن أجد مكاننا معا،  

لكني توقفت كالعادة، حسان صاحب قضية، ومع أنه حتى اآلن لم يطلب مني الذهاب إليه، لكني أعرف  
وأنني سأذهب اليه  حين يدعوني، لن ادع  الزمن يتلف المزيد من قلبي،  تماما، ويعرف هو، أننا لن نفترق،  

 ومع إدراكي تماما، أنه المَد الذي قد يبتلعه شاطئ مجهول.
لم تكن عمان مجرد مدينة، ذات أبنية وشوارع وأسواق، كانت مدينة تضج بالروح، وحين توجد الروح، توجد  

تكشفها شمس عمان الساطعة. رائحة الخوف المنبعثة حتى من  اآلالم، األورام والعورات التي تخشى أن  
ثقوب  الحجر  تتحدث بجالء عن مقولة: بدنا نعيش التي أصبحت فلسفة خاصة لها جمهورها الواسع. 
بيوتهم   الحياة،  الناس هناك ال يجرؤن على  الماضي، وأن  أنها مدينة تنوس تحت ركام  انتابني إحساس 

فات واسعة تسرح فيها الشمس نهارا، وضوء القمر ليال، لكن الناس يبقون في  الحجرية الجميلة تشبههم، شر 
 الداخل، يمارسون حياتهم، يروحون ويجيئون  من خلف أستار قاتمة ثقيلة. 

العائالت   من  الكثير  شاهدت  البلد،  على  العميقة  بظاللها  أرخت  الجوار،  في  المتشظية  السورية  الحرب 
الحرب، ويبدو أنه لم يكن مرحبا بهم في هذا البلد الفقير أصال، كنت    السورية، معظمهم نزحوا وفروا من

أراهم يأتون بالباصات الكبيرة، أكثرهم نساء، يحملّن أطفالهن، وينتشرن في البلد، يبحثن عن مأوى، ويخترعن  
ا لي  تبريرات ساذجة، للبحث عن بقايا طعام، يلتهمنه بعيدا عن العيون، في الزواريب الخلفية الضيقة، بد 

 هذا المشهد صارخا بالغرابة، عن بلد حضارته موغلة في التاريخ.  
عدت الى بيتي في مورج، ذهبت الى بيت صديقتي رانية، كنت أجد في دفء بيتها عائلتي التي افتقد، أجد 
دمشق بانتظاري، طاغيا على ما عداه، دمشق التي لم أعرفها، واشعر بوجود حسان القوي هناك، أراه يجلس  

المقعد الشاغر المقابل لي. وفي لهجتها السورية المحببة عندما تريد أن تمتحن مدى تقدمي في اللغة على  
 العربية، وفي اللوحات والصور المركونة على الجدران، وفي تلك المنمنمات الصغيرة ،المنثورة هنا وهناك.

وان البهيجة، تدس فيه المرأة  اكلت التبولة على مائدتها، ذلك المزيج الساحر من الخضار الطازجة واألل
السورية، بذكاء شيئا من سحر أنوثتها، وأنواع "الكبة” الشهية، التي تتصدر المائدة الشامية، وتتبارى أيادي  
النساء السوريات في صنعها، كنت أجد في هذا الطعام فنا عريقا، مليئا ببهجة األلوان، والنكهات القوية، 

 حرني، وتثير ذائقتي، وأقول لها:  والخلطات العجيبة، التي كانت تس
سنفتح بزنس بأكالتك اللذيذة، وسيتدفق علينا الزبائن والطلبات، ونصبح أثرياء، ونطوف  في العالم، ونعود 

 … إلى دمشق .يوما إلى هناك.
 تاسياأل  اشادي
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 يوم  امرأة  
 

 مثل كل صباح …  
 استيقظت مبكرة،  بدأ النهار…  

وضعت ركوة القهوة على النار،أعدت  فنجانين تعلم مسبقًا، أنها لن تشرب أحدهما، توقفت عن هذه العادة  
منذ زمن. أعطت لزوجها المسترخي على األريكة،يسمع أخبار الصباح، الفنجان اآلخر. غمغم وهو يتناول  

  يراها بها…  قهوته وينظر إليها، نظرته الغائمة التي ال
 "أخبار بائسة وقهوة باردة".  

 تظاهرت أنها لم تسمع ما قاله، لم تغضب، فقط  فكرت بحياد تام، ما الذي يجبرها على قبول هذه الحياة 
 همست لنفسها: 

أن أفقد غضبي، يعني أنني انكسرت، وأغلقت الى األبد المسافة التي قطعتها عبر الزمن ألعود  إلى ما   
 كنته يوما.  

 أضافت في حزن بزغ،  ثم ما لبث أن  انطفأ سريعا، ما أصعبه من فقد!…  
أسرعت إلى المطبخ، أخرجت كيس الخضار الذي  قطعته في المساء، من البراد، وضعت قليال من اللحم  
و البصل في الطنجرة، أهالت الخضار المقطعة فوقهم، أضافت القليل من الماء، أحكمت الغطاء، وخففت  

 تهم يستوون على مهل من أجل وجبة الغذاء.النار. وترك
أعدت الجبنة واللبنة والزعتر لفطور الصباح، لم تنس الشاي. هيأت سندوتشات األوالد، وضعتها في أكياس  
نظيفة، وبين هذا وذاك كانت ترتب ما تناثر، من فوضى المساء، وتعيده إلى مكانه، ومع كل حركة تفتح  

مة قصف هناك، ومن أي جهة يأتي. مع أنها تعرف أنه قد يأتي من أي جهة  النافذة، لتتأكد فيما إذا كان ث 
 وعلى حين غرة. 

غسلت وجهها ويديها، سّرحت شعرها، التقت لبرهة  بعينيها في المرآة، وجه ُمطفأ وعينان غائمتان،. لم يعد  
يها للخروج. تضع  هذا مهمًا. كان الوقت  هو ما يهمها اآلن، الوقت الذي يسمح لها، أن تجهز نفسها وطفل

 لتصل إلى عملها في الوقت المحدد.  ابنتها في المدرسة، والصبي في عهدة األم،
 
 
 
 
 
 
 



1407 
 

 تناهى لها صوت زوجها يتساءل ساخرًا، وهو ما يزال في مكانه مسترخيا، تحت شمس الصباح الخجولة:   
 "اوف، قهوة باردة، وزوجة باردة، قرف كله قرف".  

حملت الصبي، وأمسكت بيد البنت، فتحت الباب وانطلقت في طريقها هائمة. لم يفلح الهواء الطري، وال 
 دئة أفكارها.  انبثاق النهار الجميل، في ته 

عبرت الشارع المزدحم، الصباح محمل بالقلق، الفوضى مجنونة،. الخوف  سؤال على وجه الجميع.  تغيرت  
الحياة   عذوبة  عن  مختلفًا  شيئا  تريد  هناك،  من  تعبر  وجوه غاضبة  ثمة  طبيعتها،  الحياة  فقدت  األمور، 

 ورخاوتها. 
 مع أن حتمية األمور تقول، التغيير قادم المحالة…  

وصلت متأخرة، انتظرت بقلق دخول ابنتها مع المشرفة، تفرست بلهفة في وجوه من حولها، زاغت عيناها،  
 خيل إليها للحظة، أن هناك عيونًا تراقبها، وربما أحًدا ما، ينتظر ذهابها لينقض ويختطف ابنتها. 

طمأنينة أصبحت بعيدة  حوادث الخطف األخيرة، أثارت رعب الجميع،  والخوف أصبح رفيقًا ثقيال، يلتهم  
 المنال. 

أسرعت وهي تكاد تجري الى بيت والدتها، أعطتها الصبي وهي تلهث، وتحاول أن تجمع أنفاسها، دون أن  
 تتفوه بكلمة، ومضت مسرعة، متجاهلة نظرات األم  القلقة وتوصياتها اليومية:  

 تجادلي أحد، خاصة عند الحواجز".   "انتبهي، بنتي للا يرضى عليك، إلى كل ماحولك، التتكلمي مع أحد، ال
 ودت للحظات أن تتريث، أن تضع رأسها على كتف أمها، وتبكي طويال، ولكنها لم تفعل. 

 أشارت إلى الحافلة القادمة، وصعدت إليها.
ثيابها.  كانت الحافلة    وضعت نفسها على أول مقعد، وهي تجفف  عرقها و تسترجع أنفاسها و ترتب 

ة الزحام كالعادة . وجوه،متعبة ،قلقة، غاضبة،  المبالية. روائح خليطة، من بقايا  العجوز تئن تحت وطأ
 مطبخ وعرق وعطر رخيص. 

ومع ذلك بدأ  نسيم الصباح العاري المتسرب  برخاوة من الشباك المفتوح، وصوت فيروز الصباحي  يهدهد  
 بعضا من تعبها 

 استرخت قليال… 
ثر من الساعة يوميا إلى عملها بسبب الحواجز  العديدة،التي تقطع  مشوار الحافلة الذي  أصبح  يستغرق أك 

المدينة، كان هو الوقت األجمل في يومها الدائم التعب. رغم الزحام  والغضب، والضجيج ، وجو الحرب   
الكئيب، والروائح الكريهة و الوجوه المتعبة،  إال أنها اعتادت أن تجعل منه وقتها هي ، مساحتها البخيلة   

حيث    من معه  تذهب  المستقطع،  الوقت  هذا   إلغواء  تستجيب  أن  إلرادتها  تترك   هي،   لتكون  الزمن 
يشاء،تترك  لروحها المتعبة العنان،إلى حيث يتقاطع وجع القلب مع طقوس أغنية مجروحة بالحنين، تنساب 

علم إنها ليست لها، دموعها دون قيد، فتستعذب ملوحتها وتالمس قلبها ، تستعير  حياة وأحداث افتراضية  ت
 ولكنها تعلم أنها تشبهها، وتريدها. 
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في    ابتسمت  المكتظة.  الفقيرة  الحافلة  هذه  في  حب،  أغنية  كانت  األعماق،  من  فيروز  اجتاحها صوت 
سخرية،وهل هذا  وقت الحب؟ مدى مكتمل من األحاسيس اجتازها لبرهة، وجدت نفسها تبتسم،لما ال!  هي  

م..  وابتسمت بمرارة لصورة الزوج المقطب، المسترخي على األريكة طوال أيضا  أحبت، أحبت  ذات يو 
 النهار،  بال عمل.  

 لم يكن  وقتها مقطبًا، ولم يكن غاضبًا …  
كان الحب، الورطة الجميلة، المتاهة الغامضة التي يتداخل بها الواقع بالدهشة، بفك األلغاز، بأشياء كثيرة  

 معقدة. 
 شيء…ما أكثر ما تغير كل 

 لم يكونا قد انكسرا بعد…  
ما أكثر ماغيرتهم الحياة، عندما أدركوا أن هناك الكثير من الجهد، الكثير من األلم، سرق منهم زهوة الفرح  

 والحلم 
 لم يطل اإلقامة …   لم يصمدا، غادرهما الحب ، 

ها كلما حاولت أن  وكيف لها أن  تنسى، وتلك التفاصيل الصغيرة تتمطى في دهاليز الذاكرة ، تتشربك ب
 تدير ظهرها  لذكريات تتعربش بتأن على جدار القلب والروح ، وتأبى أن تبرحه.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أرادت  يومًا أن يكون لها  مجازها  الواسع من الحياة،أرادته  مريحا مضيئا، فيض طافح بالحماس كان  
الذعر أن التكون  في قلبها،أال تمنح مكانا بأبعاد  يرتعش في قلبها ، كانت  تنتمي بقوة للحياة، يداهمها   

 كاملة بما يكفي 
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 لم يكن لها ما أرادته، ماأكثر ما تغير كل شيء 
وصلت متأخرة كما في كل مرة إلى عملها، واجهها مديرها، بوجه غاضب،منتفخ كبالون،وعينين جاحظتين،  

الجميع،عاقبها واقتطع من راتبها الضئيل أصالً  أمام  البيت والمدرسة  وبخها علنا  له،  ، حاولت أن تشرح 
والزوج  الكسول، والحواجز،واألحالم الميتة، لكنه شأنه شأن الجميع اليريد أن يسمع أو يفهم، لم يكتف بل  

 وجه لها إنذارا بالفصل، مهددًا أنها المرة األخيرة الذي يتسامح فيها.  
 

 يتسامح! يا لهذا الذل … 
 د  وجدت نفسها تقول له باستهتار: كانت تعيسة، تعيسة جدًا،إلى ح

 أنت جبان … 
 أعماه الغضب، لم يدعها تكمل، أشار إليها بإصبعه،ونبس باحتقار:   

 أنت مطرودة … 
 

دون   الدموع بصرها، من  أوجعتها حنجرتها، غشت  داخلها،  استيقظ  قديم  دمها،غضب  اشتعل في  حريق 
وتصرخ، تدفق الكالم حارًا، من نبع فاض   مقدمات،وال سابق تصميم،رغبة جامحة تلبستها، بدأت تحكي

مخزونه فثار، لم تعرف ماقالته، قالت أشياء كثيرة مخيفة، سّبت وشتمت وأوغلت، لم تغفل أحدًا، وفي هذه  
اللحظات، لم يكن صوتها المبحوح من هّز  فضاء المبنى الكبير،كان وحشها الصغير، تمردها القديم قد  

 لمدهوشة، وجه المدير المذعور.استيقظ. واجهتها وجوه الزمالء ا
 لم تكف، أصابها مس من الجنون   

 اقتادتها أيدي إلى تحقيق مؤلم و سريع، ثم ُأطلق سراحها بداعي الجنون …   
 في المساء، حين خيمت العتمة، وضعت رأسها على الوسادة، بكت قلياًل، ثم استغرقت في النوم 

 د.في انتظار يوم جدي
 

 شاديا األتاسي
 ة من سورياة وروائيّ شاعرة وقاصَّ 
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 قصص قصيرة جّداً 

 
 . القاصة البحرينّية زهراء غريب 25

 
 خيبة 

ّفر نبضه خارج أسوار القلب نحو سفينة سار معها دون انتهاء وعند اإلرساء اكتشف أنها لم تبحر مطلقًا  
 في الماء.

 
 انعتاق 

 كيف تنجو؟  –
 أواجه مخاوف التخلي بالتخلي.. كمن يتنبأ بوشك تعرض قلبه لركلة ما؛ فيغادر بنبضه بعيدًا. –
 

 ثمن 
 سيكلفك هذا الحب قلبًا كاماًل.

 
 غروب 

 خاوية؛ الشتاء يذرف قلبي في انتحاب األفق.
 

 انزواء
 يقفل نبضي عائدًا إلى العزلة؛ حبري ينزف في العتمة ويتلعثم باألضواء. 

 
 ميالد 
 السماء حّطت سحائبها في قلبه حتى الشروق.تلك 
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 اتحاد
 كنا نتشارك المغيب في ضوئنا الداخلي. 

 
 الجئ 

يتكور الثلج على أضالعه المنسية، والبياض يحيل صمته إلى لواعج تيه، في حين أن الغمام التي تتدفأ  
 بحقه في الحياة تبوح الحتضاره بأن أحالمه أذيبت في الشتات.

 
 مواساة

 اء أن تالغي بالمطر حين رأت أطفااًل يداعبون الجمر في تراب الوطن.قررت السم
 

 نزال
باغتت عواصف الفقد قلبه تباعًا فحاول النجاة بإضمارها في المجاز لكنها اشتدت فتهاوى وخانه النبض  
ا  والجسد. قاوم رافضًا المسير على الجمر حافي اليقين، وأرخى حياته من القصائد كالماء؛ لتتجرع معناه

 المهدور كمدًا ريثما يولد من جديد.
 

 أوطاني 
في دمشق وبمناسبة ذكرى اتحاد مصر وسوريا طلب المعلم من تالميذه إلقاء كلمة للوحدة العربية! تحدث 
الجميع ما عدا تلميذا دامع العينين جلس منزويًا رافضًا النطق. غضب المعلم وأصر على طلبه. أجاب  

 اااعوورب أأوطططااااني!التلميذ: بييبببيالااااد الال
 

 تناغم
 الليل يشبهك؛ هو اآلخر يحُث الحنين على خافقي ويرتحل.

 
 اكتواء

 تحتفي بك السماء وتحتفي بي أوجاع األرض. 
 

 توق 
 كل شيء داخلي، اآلن يركن نحو صمت ليل يأوي انكسارات النوى وحنين وصل الراحلين. 

 
 قاصة من البحرينزهراء غريب، 
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 وتساؤالت  قّصتان: بريد

         
ورّية الكردّية فدوى الكيالني 26 اعرة الس   . القاّصة والشَّ

 
 بريد

 
بين بريدي مدينتينا، كان دجلة يرسل غيمة نازفة. علمت في قرارتي أنه الشتاء، ولكن، المانع استشرت  

المدرسة أشارإلى كيلومترات  العصفورالدوري عن تلك الوجهة. رماني برياشه. برقم من خفقات جناحيه. أطلس  
كثيرة. قالت صديقتي هند هو فرع الشجرة اليانعة في حقل الدار تفوح منها رائحة أبي التي قادتني إليه.  
عربات القطار العمياء لم تعرف الطريق إليه. عن ظهر عطر حفظت ذلك النص وأنا أتخلص من سطوة 

أعلم أننا حجزنا مقعدين خلف السائق جميل حنيفة      الحارس في منتصف الطريق والباص بين المدينتين. لم 
كان حبري يثب في كيس الخيش. وصلنا البريد اآلخرمعًا. وصلت قبل وردي. قبل رسائلي. وصلت مكتبة  

 مدينته الكبيرة. قادتني رائحة الكتاب الخضراء إلى هناك.
 تفاجأت كان العصفورنفسه هناك...
 رد وريح مجنونة ترك بينه وبين المارة مسافة  من ب

 المسافة الكبرى تركتها أنا 
 مازالت هند تسأل وهي تربت على كتف الذكرى 

 مازالت العقود التي لم تمت في جيب الزمن 
 أضعها في بقجة  جدتي قرب الخرزات  أقرأها لونًا أزرق  

 احتذيت بالمالمح البريئة في خرنوب الخطوط
 تبك مازلت أسير وراءه.أجمع كل ذلك، ومطرتلك العصرونية، والسالم المر 

 
 فدوى الكيالني 
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 تساؤالت  
 

 ض له ؟ماذا أسمي ما أتعرّ 
 نفسها  وهي  تقف أمام المرآة  تنظر في مالمح  وجهها ثم راحت تضحك قائلة في نفسها :    سألْت 

بيننا  سنوات  كثيرة  مرت  على كلماته  تلك قبل أن يحدث هذا الخالف     أنا في مالمح وجهك  ،لكم قال لي
 و ويتوقف  الزمن  في ساعة يدي التي أهداني إياها  في عيد ميالدي  قبل سنتين  وهو يقول :

ها نحن نستمر كل  .  قد   يتوقف الزمن في ساعة اليد  هذه لكن  زمننا سيستمر طالما نحن على قيد الزمن
خطئ منا رنين هاتفه  ونحن  ال أستطيع أن احدد من كان الم،  في عنوانه المعلوم  لدى اآلخر  دون أي لقاء

حملت الهاتف  ،  ظهر على الشاشة اسم امرأة  ،  في ذلك المقهى اللعين الذي شهد آخر لقاء لنا  هو السبب 
أخطأت آنذاك  لمرتين  مرة حينما  تصرفت بدافع الغيرة ألعلم من التي اتصلت به  ومرة أخرى    ورددت ،

ر من اتصلت لتعلمه بأن معاملته  التي تقدم بها  حين أسأت الظن  فقد كانت موظفة  في إحدى الدوائ
ال أدري .  ال أدري لم لم أعد .  ربما هو اعتقد أنني أمازحه  .  تركته هناك  في انتظار أن يلحق بي  .  أنجزت   

أنظر اآلن في رقم هاتفه  محاولة  أن أهتف  .  ولما كتب إلي ليعتذر  أثرت أال أرد عليه    ،  لم لم يلحق بي
 له وال أستطيع ...  

 
 فدوى الكيالني 

 شاعرة وقاّصة سورّية كردّية 
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 نهايات مبكرة 

         
وائّية المصرّية 27  جار صفاء النّ . القاّصة والرِّ

 
مالمحه، تفصل الستارة بين حجرة المسافرين  من خلف الستارة البيج المشغولة بعباد الشمس، تحاول تبين  

والصالة التى تختبئ فى احد اركانها، تتلصص لرؤية رجلها القادم.. من قلب الزهور المشمسة تتضح استدارة  
تقدم له الحاجة الساقعة، وجهها فى األرض،   وجهه وتتوزع حلقات شعره المجعد على أوراقها العريضة. 

س طيبون، جاهز لديه كل شئ،خطوبة وفرح فى شهر، وشهر يقضيه مع  يعجبها حذاءه الالمع، أهله نا
 عروسه قبل انتهاء إجازته. 

تخطف عينيها الشبكة الثقيلة. تقرصها صويحباتها فى ركبتها، تهمس فى أذنها طويلة اللسان مشيرة إلى  
 شعر صدره الذى يبدو من فتحة قميصه وشاربه الكث:

 ـ حظك نار.
ضحكات البنات ترتفع الزغاريد. فى الكوشة تراه دون ستارة ولكن تبقى سحابة ضبابية  تنساب فى أذنيها  

 تغلفه وتحجب عنها تفاصيله.
ينغلق عليهما الباب، ترغب فى معرفته، يرغب فيها وخلف الجدران انتظار. تتبعثر طمأنينتها، ترتبك عقارب 

وتتبخر من رأسها   الرطوبة  تخنقها  الحجرة عليها  والسكن فى ظل الزمن، تضيق  الصغيرة  الجزيرة  صور 
 الشجر وحمى البحر.

تستحثها عيناه،طيب ودود، عرفت من دفء أصابعه وهو يلبسها الشبكة، لكن ال وقت لديه، يضيق صدره  
بأحالم البنات واستكانة الموج عند الشاطئ،تحاصرهما همسات النسوة ودقات الطبول، تستسلم له، يأخذها.. 

ون السنين المكبوتة. تشرق من دفقة الماء المفاجئة فى جوفها وتبقى تشنجات الجسد ينهار السد وخلفه مخز 
معلقة دون انبساط، تتسرب المخاوف إليها،تختلط بما يكسر نظرة العين ويطفئ لمعانها. ومع الزعاريد تضم  

عن مأساة    فخديها وتلملم جراحها وأجزاءها المدماة، يطيب خاطرها، تمنى نفسها، ويشجعها حكى الصديقات 
 الليلة األولى.
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فى أحالمها تتحسسه، تفتش عن مواطن السر، حسنة تحت اإلبط األيمن وأخرى علىحافة السرة، تربت على  

 منابت العرق، تتفتح لها، تروى عما سكبت فى بالد للا البعيدة.
، يفتح عينيه ترتبك  فى واقعها، بجوارها مستسلم للتحقق. تعد رموشه،واحد،اثنين،ثالثة، وقبل الرمش األخير

وتنسى العدد وتمنى نفسها بمرة ال تباغتها عيناه أو تتهمها بانتهاكه، لكن شهرى اإلجازة ال يمهالها حتى  
 تحسس شاربه،تدق بكفها المحنى على أبواب غربته،تتدحرج أحالمها بين يديه. 

 تسأله فيجيب: 
 فى الغربة ال توجد سوى الغربة، الحزن وال فرح.  -

لغرز التىتغلف روحه، يهترئ نسيجه بين أناملها،ال تكف عن محاوالتها. وقبل أن تنساب الروح تحاول فك ا
فى الروح وتتوحد األنفاس. تخطفه الطائرة وتأشيرة السفر ويعاوده النسيان ورغبته التى ال تنطفئ، يفرغ رغبته  

 الحالية ورغبات السنين القادمتين حتى يعود مرة أخرى. 
نفسها أنه سيعود ويكون هناك متسع لألنفاس الممتزجة وتالحم الثنايا وملء التجاويف  فى كل المرات تمنى  

 الفارغة وتوحد الجسدين فال ينفذ منهما خيط هواء.
 وفى كل مرة تعود من المشهد األول وهى تقدم " الحاجة الساقعة" وتتلصص عليه خلف الستارة المزهرة. 

ستقر فيها بذوره، تراوغها واحدة تتعلق بها تنغرس فى رحمها،  رغبتها غير المتحققة تجعلها تلفظه، فال ت
وتخرج قطعة مصغرة منها مبللة بالبراءة والندى، ال تقطع حبلها السرى، تحافظ بها على نفسها من رائحة  

 الرجال التى تفوح لرؤية أنثى فى عش بارد.
بما ببعض الراحة من عناء األلم  من طول الجفاف تنضب منابعها، شهر ، الثانى، تنتبه، ولكن دون قلق، ر 

الشهرى الذى لم يفارقها منذ اصطبحت بالبقعة الحمراء على مالبسها الداخلية. أخفت األمر عن أمها، لكن  
قلة حيلتها أمام المجهول الذى انفجر من داخلها، جعلها تلجأ إليها، لتعرف الخجل واألسرارالخاصة واألشياء  

وأخو  أبيها  أعين  عن  تخفيها  دوائر التى  لتصنع  تتقوس  تنحنى،  الجسد،  تنساب خطوط  أيضًا  ومعها  تها 
وانثناءات تبرز من جسدها تفاصيل كانت مختفية، تتقوقع الخطوط المستقيمة لتحمى كنزها حتى موعد  
كشف السر. تتربصها فى الشهر الثالث فال تأتى. ويحل محلها ضيق فىالنفس وحرارة تلف جسمها ووجع  

 .وتكسير من أقل مجهود 
 تحكى للطبيب عن الصداع وعرقها الغزير وانقطاع الدورى لستة شهور. يقول بهدوء مكتسب:

 ال بد من اجراء تحاليل.  -
 تسأله عيناها 

 أمر وارد، األعراض متشابهة.  -
 تغرق فى دومة صفراء محاصرة بأسراب الجراد التى تلتهم منها نضارة الروح وتبقى لها األرق.
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 يعود 
 طأ..لعل الطبيب قد أخ

يفرش لها ما اشتراه.. العمر أمامنا.. لن يكون هناك عجلة انزاحت االثقال.. أخى تزوج، أختى حالها عال 
 .. أعود لوظيفتى وما لدينا أمان لنا ولجهاز البنت، أريد لها أخًا أو أختًا ال يهم. 

 لعل الطبيب قد أخطأ..
ها أكثر، تتألم من جفاف وتشققات األرض  تتشبث به يفرد عليها غربته وتعبه، تنضغط آلمها، تضمه إلي

تسألها   إليها  ينتبه  خده،  تلمس  ساخنة،  دموعها  تنهمر  المحترق،  النسيج  على  المالح  الماء  من  البور، 
 عيناه،تكتم نارها، يحاول أن ينهض من فوقها.

 تجلدها كلمات الرجال ذوى العمائم: 
 أدى حق جوزك ولو كنت على تنور.  -

 صرخة أمها:
 زوجك حافظى عليه..  -
 تتشبث به أكثر.. يزداد الوجع ويذوب الخط الفاصل بين اللذة واأللم.  -

 أتشبث بزادها األخير، وعزائها الوحيد وهي تجرجر المتبقي من العمر 
 سنة وال اتنين وأرجع له.  -

 أحاول إقناعهم فال يفقهون، ويصدرون لي ..؟ 
 عيب. -
 الناس هتاكل وشنا.  -
 مش سيعاها  إيه! .. أرضنا -
 نهبوها فى حياتها وعايزة ترجع لهم.  -

 ويزعق والدى:
 هاتو المغسلة،قلة عقل نسوان. -

أغافلهم وأغلق علينا الباب، أكشف وجهها الذى ارتاحت تجاعيده، أقبل مفرق شعرها األبيض. تشكو لها  
يزيد كثافة شعرها كي تضعه  دموعيقلة حيلتي. فتباغتني بسؤالها الذى ال تمله عن الحنة وهل اكتشفوا عالجًا  

تحت رأسها فى القبر. ولما ال تجد إجابة لسؤالها سوى ارتباكي وإشفاقي عليها توصيني بالنبي أن أضع  
مخدة تحت رأسها، ومثل كل المرات الكثيرة التى ال أستطيع عدها تطلب مني فتح سحارتها، وتشير إلى 

يا خالتى وأداعبها مشيرة إلى سنتيها الذهبيتين في    المخدة التى صنعتها من زغب الحمام، أبتسم... حاضر 
 فكها العلوي : 

 وأسنانك الذهب ..؟  -
 تغضب مالمحها وتحذرني:
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 مش هسامحك ليوم الدين لو إن حد لمسهم.  -
أضمها إلى صدري ونتبادل المواقع .. وحدها تنبهت لبكاء قطعة اللحم الحمراء بعد موت أمي، فضمتني  

الماء المسكر في فمي وأعطتني اسمها وطبعها وصرت ابنتها، كانت عمتي، شقيقة أبي  وبأصابعها قطرت 
 ضمن شقيقات كثيرات، ولم تكن لي خالة، فميزتها عنهن بمحبتي ونداء: يا خالتى. 

يقطع ما بيننا عويل النسوة: ميتة ومجنونة. محاوالت لكسر الباب، أخلع قلة حيلتي وأهددهم بحرق نفسي  
 تها .. خيروها فاختارته، كان الخيار لها والقرار لهم.إن لم تنفذ وصي 

ولما إنفض مجلس العائلتين، قامت تجمع سنين العمر من كل ركن في بيتها الذي كانت جدرانه وحديقته  
مطمعًا ألخوته، تسللوا إليها كل يعرض أن يصون عرض أخيه وفى الصباح قالت لهم: أعرف ما تريدون  

 لت عن كل شيء.البيت لكن وقبره لي وتناز 
خمسة وعشرون عامًا قضتها في بيتها، دخلته وهى حلوة الحلوات، زغاريدها تنير األفراح، ودفؤها ونيس  
األحزان، وخرجت منه بنتوء صغير في ظهرها، تحول مع األيام إلى انحناءة في أعلى الظهر. ففي غفلة  

 في ظهرها، فاعوجت فقرة فيه. من زوجها وبعد أن يئست من وصفات الحمل، ذهبت إلى دجال كواها 
واألحالم   المبتورة،  األماني  حتى  شيء  كل  من  نصيبها  أخذت  فقد  الخطوط  كل  فيه  تتساوى  كفها  وألن 
المستحيلة. وما غلب خط العقل لديها سوى غضبة زوجها،وقسمه أن يخاصمها فتألمت أكثر على ألمها،  

ليل، يمسح دموعها بخوفه. تمامًا مثلما كان يفعل  لكن عمي لم يكمل نهارا بليلته وعاد إليها بعد منتصف ال
عندما أغضبتها أمه وذهبت خالتي إلى بيت جدي.. يدق شباك حجرتها بعد أن ينام الجميع وبعد أن أطمئن  

 لفرحة خالتى أتركهما ألشواقهما وأنام .. وحديد الشباك يذوب من لهفتهما. 
بقى طوال اليوم. ومن زيتتها أعرف أنها ستعود قبل وفي الصباح تدعى أنها ستذهب للخياطة في البندر وست

تقبلني على وجنتي وفي أذني   العشاء ومعها ضحكتها وفي كيسها حبات أبو فروة والحمصية والجوزية، 
وتهمس: كنا في طنطا.. هل كان جدي يعرف سرنا..؟ ربما، لكنه رفض عودتها معه إال إذا جاءت الحماة  

األخرى عنيدة، فقد ظل زوج خالتي يطمئن عليها بعد منتصف الليل حتى  لتعتذر لها، ولما كانت المرأة  
 أشترى لها أحسن بيت فى البلد بعيدا عن المضايقات وأصرت على أن تأخذني معها.

وباألمس وقبل أن تسدل جفنيها لألبد أشارت إلى سبتها الكبير.. الشيء الوحيد الذي عادت له والمغطى  
ب منه سواها، رفعت غطاء وأخرجت عدة زجاجات فارغة احتضنتهم ثم فتحتهم  دائمًا ببشكير معطر وال يقتر 

 واحدة تلو األخرى، الن العمر في وجهها. وبرضى همست:
 رائحته.  -

يعاودون الدق على الباب والباب يستجيب لضغطهم.. يكاد ينهار تحت طوفان كرامتهم.. تسحبني الدوامة 
 لب في كف خالتي فاطمة. للقاع وما بيدي شيء أتشبث به سوى خط الق

 
 صفاء النجار
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 خمس ساعات
 

تغلق الباب خلفها، أرهف سمعي لوقع أقدامها المتباعدة، شفتاها ما زالت على خدي والقائمة الطويلة من  
الالزم والممنوع تطابق مكانها المحفور فى الذاكرة .. آخذ نفسًا عميقًا وقبل أن يتسع صدري وينطلق زفيري 

يصيبني الشك، فأسرع إلى الشرفة تشير بعصبية إلى سيارات األجرة التى ال تبالي بقلقها، تقف  المكتوم  
 واحد، أنتظر حتى يتالشى نور فانوسها في غبشة المساء.

أعطي ظهري للعالم، وأفتح ذراعي لعالمي الجديد، أضمه إلى صدرى دمية طالما تمنيت شراءها، أهدهدها،  
، تزغرد عصافير الكناريا، وتتحرر نسمات الهواء مع رفرفة أجنحتها، أتحول  أمسح شعرها وفستانها الزاهي

إلى فراشة .. نحلة.. ملكة، تنحني الشغاالت يرفعن على أجنحتهن الملكة، تتخذ من أجمل زهرة عرشا،  
تحوم حولها الشغاالت ، فى يدها صولجان تأمر وتنهى، تقرب وتبعد ، فجأة تشعر الملكة بوخز ضمير  

ثمنه مرض الجدة العجوز ذات الحكايات الدائمة، تهون الشغاالت عليها األمر فأستجيب لهن فالجدة فعرشها  
لم تعد فى األيام األخيرة كما كانت أصبحت آهاتها تتصاعد من كل جزء فيها ) ركبتيها، رأسها، طقم األسنان  

كتفي بالدعاء لها من بعيد وتتبادل ، .. ( وشقاوة زياراتنا أنا وأبناء خالتي تكسر الراحة التى تحتاجها، فن
 أمهاتنا خدمتها وأحيانا المبيت لديها .

ال شسيء يعكر يوم التتويج، أرقص وحولي الشغاالت، أطوف بالبيت، أفتح حجراته المغلقة، أتأمل أثاثه  
ص المنمق وستائره المسدلة، يتخفى الشتاء في أركان البيت، برودته تجمد حيوية األخشاب واألقمشة، تمت

روحها، تبقيها ساكنة ال تعرف حركة األقدام واالنتقال كأن الحياة ما سرت يومًا في عروقها، أبدل صورة  
جدي وشريطها األسود بصورة جاك بطل تيتانك محلقًا مع روز على ظهر العالم، يذوب الجليد، أنسق البيت  

تصبح سماء تمطر قمرًا ونجومًا وتورق الخريفي ليتالءم مع الصورة الربيعية ألوان الستائر الداكنة الزرقة  
أزهارًا صفراء وحمراء كل األلوان التي أعرف والتى لم أرها من قبل. يزداد المكان إتساعا، أحلى من الشالية  
 الذى رأيته فى التليفزيون ووعدني أبى بشرائه. أنهي ترتيبي وما زلت فى مكاني أستطعم وحدتي دون حصار 

 ال تفعلي.  -
 غلط.  -
 ي. تأدب  -

أفتح التليفزيون، أتنطط بين قنواته.. على األولى المسلسل العربي آخر مرة شاهدته منذ أسبوع بعد رشوة 
أمي بقبلة كبيرة، ما زال البطل والبطلة فى حالة حداد ألنهما لم ينجبا.. لماذا ال يتبنيان طفل كما فعلت  

الفضائيات حاملة معها   تهل مذيعة  الريموت..  النظرات  عمتي ؟! أضغط على  الخفية  الكبار  كل عوالم 
الناعسة، ال، تالمس األيدي، فستان الفرح، ست الحسن، الشاطر حسن وديانا الساحرة، أجمل من باربي  

 وبالضغط عليها تقول:
 أهال فيكم.  -
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 نورتونا.  -
 كيف بندللكم .. ؟  -

 !!وتدلل مشاهديها.. يا بختها 
 لنصائح  أفك ضفيرتي ذات الثامنة، أهيش شعري، ال وقت 

 هتعمى، شعرك يأكل معك فى الطبق. -
 تنتقل باربى من مكالمة ألخرى .

 شوا بتريدوا نوريكم …؟  -
المجالت   من  كومة  الدوالب  أرضية  في  دوالبها،  أفتح  أمي،  حجرة  تجاه  أصابعي  أطراف  على  أتسحب 

اكسسوار، تصميمات مالبس،  األجنبية، أفردها على السجادة، أفحصها.. عارضات أزياء، أدوات ماكياج،  
نجمات أعرفهن من تليفزيون الصيف وأخريات ال يمكن أن تسمح لى أمي برؤيتهن، أو حتى معرفة وجودهن.  
مسحورة أقلب مالبسها الداخلية، رائحتها حلوة، ملمسها فراء قطة لم تعرف الشارع، دافئة، ملساء، تلتقط يدي 

ه واسع جدا على زهرتي الليمون، يحتاج إلى تضييق بدبوس جديد  )سوتيان ( دانتيال وأسماء ال أعرفها، أفرد 
وناعم ال يترك أثر في الحرير. أخلع مالبسي. عريانة أمام المرآة الطويلة، قطعة واحدة تغطيني، أرتدي 
السوتيان على محيط صدري، تحمر وجنتاي، يخرج الصهد من أذني، ال تكتمل الفرحة يتكرمش الحرير  

حشوه بالقطن، أرضى عن شكلي، أتبختر فوق الجميالت المبعثرات على السجادة، شعري على الليمونتين، أ
تضاء  الحمراء،  السجادة  تستطيل  السبق،  قبل صافرة  متحققة ساقي صهيل حصان  أحالمه  ليل  طويل، 

الثة،  األنوار، كشافات ال تخفى ارتعاشات البراءة، الخطوتان األوليان متعثرتان في حياء ينزلق مع الخطوة الث 
يتعالى التصفيق على الجانبين، ضجيج، هوس، وزهور تتفادها كى ال يتعثر الحذاء الواسع، يظن المشاهدون  
حركتها رقة فتتصاعد اآلهات وتزداد طرقعة الفالشات، أتخذ أوضاعا عدة تلتقطها المرآة الماهرة.. مرة يدي 

دائرية للفم، وأخرى ابرز مؤخرتي وألوى    في وسطي وساقي اليمنى لألمام مع التفاته ناحية اليسار وفتحة
جزعي مع ابتسامة خجلة وضغطة باألسنان العلوية على الشفة السفلى، أدور وأدور أغمض عينى، أستند 
للسرير أريد أن أحلم، يرن جرس.. تنطفئ األضواء وتبتعد الفراشات، أنتبه: الباب أم التليفون ؟ بسرعة أخلع  

تر جسدي، أجري إلى التليفون، التليفزيون صوته مرتفع، أرجع ألخفضه،  )السوتيان ( أكوم المجالت، أس
 أمسك السماعة تسألني : 

 عاملة إيه.. ؟ بتذاكري ؟ نينة كويسة، بابا لن يتأخر  -
 حاضر  –أخيرا أنطق:  

تنزل الستارة وينسحب آخر ضوء للقمر وتعود لألشياء ثقلها وظاللها، أضحك من بيجامتي المقلوبة، أستكين  
رب أريكة. يستهويها دائما أن تفسد لحظات متعتي بقطف الزهور البارزة من سور الفيال المواجهة لنا،  ألق

إطعام كلب البواب، والجلوس على درجات السلم الباردة، كل ما يخل بنظامها تتخلص منه وتكتفي معي  
بضتها على أنفى  بقص أظافري وإلقائها في سلة المهمالت. صحيح أن مرض جدتي هذه األيام خفف من ق
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لكنها موجودة فى كل مكان. أشعر بالعطش ، أتوجه للمطبخ، مثلها نظيف و مرتب ال أدخله إال وينكسر  
طبق أو كوب كأنما أتعمد ذلك، مع إني أحاذر وأحاذر حتى أغرق في حذري وأطفو وما بيدي متناثر على  

 فوضى والقرف.الحوض أو على األرض، فال مفر من أن أشرب في يدي وإن رمتني بال
الصباح،   التى أجدها في  القبلة  بدال من  اليوم،  يأتي مبكرًا  أبي  السهرة لعل  فيلم  للتليفزيون وأنتظر  أعود 
ونصف وجهه الذي أراه قبل ذهابي للمدرسة، وعن طريقها أعطيه أخباري ودرجاتي في المدرسة، ويعطيني  

 المصروف و الشيكوالته. 
نوم إلى رموشي، أنفضه بقوة، أفيق، يعود ويتسلل لي يطاوعه رمش،  اإلعالنات طويلة أتملل، يتسرب ال

اثنان، تنهار مقاومتي، أدخل السرير أتذكر لم أغسل قدمي أهز كتفي، ينفرد شراع السفينة، أفرد جسدي على  
ينطوي  الوردي ؟  السرير  لو تركت قدمي عالمة على  المالءة، أرفعه بسرعة ماذا  السرير يالمس كعبي 

فع باطن القدم بسرعة ومعه ساقى أثني ركبتي وأضمهما إلى بطني، متعب هذا الوضع، أتأرجح الشراع، أر 
في مكاني يفرح النوم ويطاوعني.. بعد الجرس يفتش مدرس الحساب على الواجب تزداد انثناءة ركبتي،  

النشيد الذى تردده زميالتي في حصة العربي، تعاملني ا لمدرسة  كراستي بيضاء ورأسي أيضًا خالية من 
 بإهمال، أنزوي وحدي، في مالبسها البيتية تبتسم أمي من خلف زجاج نافذة الفصل ويطير النوم 

 
 صّفاء الّنجار 

   قاّصة وروائّية مصرّية
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 الخوف  صديقي 

         
 . القاص المصري سامح أدوار سعدهللا 28

 
الفجر بقليل, استيقظت من النوم، ذهبــت إلى دورة المياه،  عدت إلى فراشي حاولت أن أغمض قبل بزوغ  

أجفاني  لعلى أستعيد نومي، أبدا رفضت عيوني قبول النوم كما رفض النوم اجتياح عيوني. شرد عقلي في  
 فكر كثير . 

عيو  بسطت  المنزل,  أمام  الراكدة  البحيرة  إلى  نظرت  منزلي,   إلى شرفة  وحولها؛  ذهبت  البحيرة  على  ني 
 األشجار والغاب المنتشر  على طول شاطئ البحيرة الطويلة، لم أجد شيئا، كان سكون الليل رهيبا. 

عدت إلى فراشي مجددا  محاوال استكمال نومي، عبثا حاولت كثيرا لكنني فشلت, أصابني األرق ذهبت إلى  
قاب كأنها جنية خرجت ترقص من المصباح الصالة،  أخرجت سيجارة وشرعت أشعلها، جذبتني شعلة الث

السحري،  واستمرت مشتعلة حتى أحرق الثقاب طرفي إصبعي، أشعلت عود ثقاب آخر، وأشعلت سيجارتي، 
أخذت نفسا قويا ودفعته برقة إلى الفراغ، وتابعت حلقات الدخان تحت نور المصباح الخافت، لحظات حتى 

الفراغ وظهرت أخيرا الحية ذات الرؤوس الكثيرة تحاول أن    أخذت أشكاال متنوعة جنيات وأشباح مألت كل
 تهاجمني،  لحظات حتى توارت خلف جدران البيت العتيق.

صوت قوّي مدوٍّ سمعته قادما من ناحية الشرفة المطلة على تلك البحيرة,  ذهبت سريعا صوب الصوت  
لى هوية هذا الصوت. راودتني ذكريات  باسطا نظري  يمينا ويسارا،  وبين األشجار، لعلي أجد شيئا يدلني ع

 الماضي من األساطير عن تلك البحيرة من قصص المارد الذى يخطف البشر، وينزل بهم قاع البحيرة. 
وكم تمنيت وطالبت أن تردم هذه البحيرة المسحورة، شكلها البشع أشبه ما يكون بمارد طريح على األرض، 

شديد،  لم يكن هناك ال صوت وال عابر، وال حتى شيء يدب على طول  ينفث ُسّمه كل ليلة. انتابني خوف  
الجسر المتاخم للبحيرة،  نظرت نحو السماء المظلمة,  لم أجد سوى سواد الليل الحالك، والنجوم الزاهرة كانت  

 نقاطا بيضاء، كثقوب في ثوب أسود  داخل قبة السماء. 
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ديم. شعرت بالبرودة الشديدة، لم أجد غطاء لي  استدرت  بكل جسمي، محاوال استكشاف ذلك الصوت الق
وال بيت يحويني و ال حتى رداء يكسوني,  وجدت نفسى  أسبح عاريا داخل هذه البحيرة العتيقة، وخلفي  

 المارد مشوه المعالم الذى انتظرته كثيرا. 
 

 دور سعدهللاأسامح 
 قاص وروائي من مصر  
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 قصص قصيرة جداً 

             
 حسن علي البطران . القاص الّسعودي 29

 
 طالق..

 
 أستيقظ من نومه، أدرك مغزى حلمه..

 غادر القرية 
 ابتسمت الوجوه..

 زالت بقع البرص من جسمه وطلبت زوجته الطالق..!!
 

 لبن أسود
 

 يمتص أثداءها.. مرة بعد مرة..
 تمتلئ بطنه 
 يروج لها..!

 في جوفه..يذهب إلى الحمام؛ يفرغ ما 
 يستعير مالءة بيضاء؛ يغطي وجهه ويترك باقي جسمه عارًيا،  

 يزداد شوًقا لتلك األثداء ذات اللون األسود 
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 أخشاب وبراكين
 

 جرى خلفها سنوات طويلة.. 
 وغاص في البحر واستخرج لؤلؤة ثمينة.. 

السفينة.. ظل يقاوم تيارات المياه العاتية  تاه في البحر وتمزقت مالبسه، وكسرت الرياح واألعاصير أخشاب  
 تائًها في ظلمات الحيرة، القلق، الخوف من خسران اللؤلؤة.

يحاول الوصول للشاطئ، وفي كل مرة يقترب منه، ُتعيده الرياح وتبعده.. في المرة األخيرة تفجر البركان  
 !وخمدت نيرانه في مياه البحر المالحة وقذفته عارًيا على رمال الشاطئ

 
 حرية كعب عالٍ 

 
 يسيران مًعا جنًبا إلى جنب في السوق الكبيرة في تلك المدينة.. 

 كعبها العالي تشتكي منه قطع الرخام، 
 صوته يشعره أنها قريبة منه..

 يختفي الصوت فجأة..
 يبحث عنها.. 

 يتصل بها تشغل خطها.. 
 وتشتعل أعصابه ناًرا..

 بنهوصٍة ( هو يحبها.. يعود إلى منزله يكفكف دموعه، تفاجئه ) 
 يهديها ورقة حريتها دون تردد! 
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 شظايا
 

 ُتحاصره.. ُتراقبه.. تدعي أنها ُتحبه.
 جميٌل ما تفعل..!!
 ُيصدُق ادعاءها.. 

 في رشفة قهوة يتمزق هذا الحب، وتتهمه بالتقصير أو الخيانة،
 هو ال يدري..

 وهي تدرك هيامه لثمرة اللوز..
 سلوكياتها.. أفعالها.. تهوراتها..تغفل عن 

 يصمت، ويحاول زرع ُشجيرات لوٍز..
 َترويها بماء الورد، ولكن ُتسمدها بشظايا زجاٍج! 

 يكرر الزراعة، وتنو الشجيراُت حاملةً مرايا من زجاج! 
 

 كبريت أبيض 
 

 تعمد سكب البنزين على الحطب،
 ..قرب عود الكبريت.. امتدت النار في الحطب، حاول إخمادها

 تمكن من السيطرة عليها.. 
 نظر إليه أهل المدينة، فتقاطرت الدموع من عينيه.. 

 غسل وجهه بماء الورد.. 
 مزق المنديل األسود واستبدله بمحارم بيضاء. 

 
 حسن علي البطران  
عودّية   قاص من الس 
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 عصافير 
 

 تلعثم .. أحمر وجهه .. ارتجفت أطرافه .. أمطر جبينه 
 الورقةناولوه 

 خط عليها توقيعه ..
 همس في أذن صديقه متى تضاء األنوار ..؟!

 ابتسمت الوجوه ..
 وزعت الحلوى 

 وتطايرت العصافير إال عصفورين .!
 

 حسن علي البطران  
عودّية   قاص من الس 
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 ..  َذاَت َقط َرةٍ 

         
 الت ونسية نزهة المثلوثي . القاصة والّشاعرة 30

 
  َذاَت َقط َرٍة..

 
واقفة في الّصّف أمام باب قاعة الّسنة األولى قّررت أن أغّير مقعدي والمحبرة بعد أن تسّلحت بريشة جديدة،  
ّنها المكّسر حبرا …ليقع على ورقتي   فقد تكون المحبرة سببا في تعبئة ريشتي أو أن ريشتي القديمة يمتلىء سِّ

 المؤلم. فيتسّبب في العقاب اليوميّ 
خ َقَطرات الحبر كّراسي فتعّنفني المعّلمة بضربات   جلست في آخر القاعة حذو ولد كان يبول خوفا عندما ُتَلطِّّ
الغليظة على   بالعصا  لَِّتْهوي  مختلفة  باّتجاهات ووضعّيات  وجعلها  وَقْلبها  يدي  بمّد  تأمرني  أن  بعد  قوّية 

 دي ..وتجذبني بقّوة من شعري لتلقي برأسي على المقعد … أصابعي وأظافري وكّف ي
فتحت مقلمتي وأخرجت ريشتي الجديدة رفعتها ..فرأيت الجالسين آخر القاعة يشّجعونني بنظراتهم الطفولّية  

 وترتسم على مالمحهم ارتعاشة حيرة..  الحبيبة على مواجهة قطرة الحبر وتحّمل العقاب المّر،
 َزْمُت َقْطرة الحبر وَسلَِّمْت َصٌفَحتي … أكيد أنَّها ستمّر إلى أخطائهم بعصاها… فماذا سيكون المآل لو هَ 

ّنها أّول الّسطر وقعت قطرة كبيرة   فتحت الكّراس وغمست الّريشة الجميلة في المحبرة وقبل أن يالمس سِّ
لى رسم جّذاب سرعان ما اّتسعت على الورقة حاولت جاهدة إخفاءها فضغطت بورق شّفاف فإذا بها تحّولت إ

ظهر كأّنه حروف كبيرة امتزجت بأرقام غريبة وأشكال عجيبة انهمكت في توضيحها بقلم داكن غير عابئة  
 بما حولي فلقد جعلني جلوسي آخر القاعة في مأمن من العصا كّل ذاك الوقت.. 

 رفعت كّراسي فعّض الولد على شفته وقد اّتسعت عيناه مندهشا. 
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َأُجرُّها إلى اإلعجاب بما ارتسم على صفحتي لكّنها َهَوت بعصاها على كتفي  اقتربت المعّلمة فاْبَتسَ  ْمُت 
وأصابعي ورأسي فسقطت الّريشة وانقلبت المحبرة التي فاض حبرها وسال على المقعد ثم تصاعد سيله في  

 قاعة الّدرس..
 خرجُت بسرعة مع الخائفين وأغلقنا الباب بدفعة واحدة

ي الّساحة بعد أن صعد أحد األوالد إلى النافذة العلوّية..وشرع يبول في الّسيل ثم وقفنا على مقعد قديم ف
المرتفع ثّم قال ضاحكا ” إّنها تصارع الحبر إّنها تسبح..هاهاها لقد لّطخ الحبر وجهها وبّلل شعرها ..إّنها  

 َسَتْهلك …”
 ثم أغلق الّنافذة وأردف ” هّيا نخرج إلى الّشارع أسرعوا ..”

 ا الباب وجدناه محكم الغلق ..ولما وصلن
كيف سنخرج من هنا يا للورطة ! لقد أغلقنا باب القاعة ولم نستطع فتح باب المدرسة فقال صديقنا “هيا  

 نقفز بسرعة لنعتلِّ الّسور…” 
 قفزنا َفَوَقْعُت وشعرُت بَألم شديد دفعني إلى الّصراخ واألنين …. 

تقّبل جبيني وتسّلمني صورة  فتحت عيني بعد إغماءة فوجدتني رأسي على   المقعد حذو المحبرة والمعّلمة 
 فراشة ودمية صغيرة من الورق الملّون كنت أفرح حين تلصقها على السبورة أثناء الّدرس.

 
 نزهة المثلوثي  

 تونس  قاصة وشاعرة من
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  وشذرات قصيرة جداً  صقصقّصة قصيرة: السكِّين، و 

         
وري الكردي زكريا شيخ أحمد. 31  القاص والشاعر الس 

 
 ينكِّ السّ 

 
 قرب إحدى محطات القطار قبضت الشرطة على رجل خمسيني يحمل بيده سكينا كبيرة .

كان يلوح بها في جميع االتجاهات و هو  يردد  : مت ، مت ، أنت أيضا مت ، مت أيها الخسيس، مت،  
 موتوا، سأقتلكم جميعا .

رجل نحيف ، شاحب اللون ، تظهر  في عينيه المتعبتين اللتين تغطي اسفلهما  هاالت سوداء عالمات   
 الهلع و الخوف .استسلم للشرطة دون مقاومة . 

 اقتادوه مقيد اليدين  إلى قسم الشرطة بعد أن انتزعوا منه السكين . 
الشرطة عن سبب حمله السكين وهو  بعد سؤاله  عن اسمه و عمره و سكنه و مهنته سأله المحقق في قسم  

 أستاذ و مثقف .
 أجاب بتحد و هو يلكم الهواء حواله أنه كان يطعن أعداءه .

 استغرب المحقق من إجابته: أي أعداء  ؟ عم تتكلم ؟ 
 عن أعدائي يا سيدي قالها و هو يلكم الهواء و يركله . -

بيدك سكين تلوح بها . لم يكن بالقرب منك   متمالكا نفسه قال له المحقق : لقد كنت لوحدك قرب المحطة و
 أحد ، أنا ما زلت احترمك لكونك أستاذ و مثقف.  

أجاب الرجل بلكنة المتحسر و هو مستمر باللكم و الركل: سيدي كان عشرات األعداء يحيطون بي ويريدون  
 قتلي .
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 ي معك.توقف عن هذه الحركات ، يبدو أنك تتظاهر بالجنون إن لم تجاوب سأغير اسلوب  -
 سيدي المحقق لقد أجبت على سؤالك . - 

بغضب سأله المحقق: توقف عن توجيه اللكمات للهواء و ال تتغابى ، لم ير أفراد الدورية أي أحد يعتدي 
 عليك فعن أي أعداء تتحدث؟

 إن المرء بالكاد يعرف أعداءه و يراهم فكيف له أن يعرف أعداء غيره و يراهم .  -
 ه المحقق : هل تسخر مني ؟ وهو يتمالك نفسه سأل

 الرجل  : ال يا سيدي ، أنا لم اسخر من أحد منذ ولدت ، فلماذا اسخر منك ؟
 تأمله المحقق مليا ثم  سأله : أال تعلم أن حمل سكين مخالف للقانون و يستوجب الحبس ؟  -
مني الجلوس فاردا  أعلم أنه ممنوع يا سيدي لكني لست مجرما أنا ضحية  أدافع عن نفسي ، هل تريد    -

 ذراعي و هم يطاردونني ليقتلوني ؟ 
 حسنا ، من هؤالء الذين يحاولون قتلك ؟  -
 أعدائي يا سي ... -

 قاطعه المحقق: أي أعداء أيها الغب.... ؟  
 مقاطعا المحقق قال الرجل: أعدائي ولألسف الشديد بدال اإلمساك بهم وبدال من القبض عليهم قبضتم علي. 

 أعدائي مرة أخرى سأجعلك تندم على اليوم الذي ولدت فيه .  إن ذكرت كلمة -
 أمرك سيدي.  -
 هل تتهمنا بالتقاعس عن مالحقة القتلة و المجرمين؟  -
 ال اتهمكم و لكنكم ربما ال تستطيعون القبض عليهم   -

 ألنهم أكثر منكم . 
 الزنزانة  . انت موقوف قالها و  صاح على المساعد ثم طلب منه ايداعه  -
 قبل ايداعي الزنزانة لدي طلب يا سيدي . -
 أي طلب ؟ -
 أريد أن تكون سكينتي معي . -

 ابتسم المحقق بسخرية و سأله : و لماذا تحتاج السكينة ؟
 ألحمي نفسي من أعدائي . -

 بضحكة قال له المحقق : ال تخشى شيئا نحن سوف نحميك .
 لكنكم لن تستطيعوا حمايتي . -
 تنا حمايتكم . وظيف  -
 لكنكم لم تقدروا على حمايتي لذلك حملت تلك السكين . -
 ال تتفلسف علي .قالها المحقق و التفت للمساعد الذي حضر -
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 خذه . 
امسك المساعد الرجل من ساعده األيمن فيما هو كان مستمرا  بالركل و لكم الهواء بيده اليسرى و أخذه و  

 أودعه الزنزانة . 
   . فيما كان المحقق نائما رن هاتفه بعد منتصف الليل

 رفع السماعة ليسمع صوت المساعد يخبره أن الرجل  الذي كان يلكم الهواء و يركله  قد مات في الزنزانة.
 

 لم أعرف كيف  
 

 على اللوحة اإللكترونية المنتصبة على الرصيف.   في إحدى المحطات ضربت عيني
أشعلت سيجارة ووضعتها بين أصابع يدي اليسرى وقطعت السكة    دقيقة،كان أمام انطالق القطار أثنا عشر  

 .الحديدية إلى الموقف المقابل
 هناك وقفت و بدأت انفث دخانها بعيدا عن حشد كان ينتظر مثلي قدوم القطار . 

   . لم أعرف كيف جاء القطار وكيف دهسني هذا ما أفعله دائما كي ال أضايق أحدا بدخان سجائري. 
مع    وأتذكر أيضا أقدام الصاعدين للقطار وأنا متشابك،  ن القطار جاء قبل الموعد ببضعة دقائقأتذكر أ

 العجالت. 
ما أثار استغرابي تذكري أني    لم أستغرب عدم صراخ أحد وال عدم محاولة أحد انتشالي من تحت القطار،

ومتى لحقت بي أصابع  فكيف    تركت أصابع يدي اليمنى في البيت لتكتب عن وجهك قصيدة،.  وقبل خروحي
   يدي اليمنى.

  *** 
 مقابلة عمل  

 
 كان بإمكانهم تعييني جرسا في محطة قطار . 

 أو جثة في عرض مسرحي ،
 عكازا بيد شخص ضرير . 

 لكنهم لم يفعلوا .
 سألوني عن شهاداتي الدراسية .

 أجبتهم بأن كل شهاداتي احترقت في الحرب ، 
 الوظائف قالو ا ال بأس هناك الكثير من 

 التي ال تحتاج شهادات .
 سألوني إن كنت أملك رخصة قيادة السيارات. 
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 أجبتهم ليس حتى اآلن . 
 قالوا لي ال بأس سنسعى كي تملك رخصة .

 سألوني فيما إن كنت أملك أية مؤهالت أو خبرات .
 أجبتهم بأني أسعى ألكون شاعرا . 

 قالوا لي انتهت المقابلة و سوف نتصل بك .
 ا رقم هاتفي  لم يطلبو 

 وأنا لم أعطيهم الرقم ،ألني لحظة انتهاء المقابلة 
 عينت نفسي جثة ال حول و ال قوة لها على مسرح الحياة .

 
 تسع شذرات 

 
 الحياة ستقوم بخداعك صالحا كنت أم طالحا . 
 صمتك لن يحميك من الموت و ال كالمك .

 إنك تتحرك ألن الهواء يمنحك حيزا منه .
 لك تأجيلهما : الحزن و الموت . شيئان فقط ال تم

 إنك لن تستطيع كسر اإلنسان الذي يغسل روحه بالموسيقى .
 قد تقلد الكل لكنك حتما ستعجز عن تقليد نفسك.  

 سواء تغيرت أم لم تتغير ال يؤثر ذلك على تغيير العالم الدائم.
 األلم الشديد يبتلع األلم البسيط .

 الضحية قد يكون ذلك صحيحا .الكل في النهاية يرى نفسه 
 

 شذرات خمس 
 

 كلما رحل أحد من الذين تحبهم 
 اخذ معه جزءا منك 

 لكنك حين ترحل سترحل خاوي اليدين  
 هذا يعني بشكل ما أنه لن يتبقى منك شيء تحزن عليه   

 *** 
 إطفاء حزن بحزن 

 او إشعال حزن بحزن هو أكثر ما مارسته في حياتي . 
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 *** 
 تابوت البارحة نمت في 

 قالوا لي أن في التابوت كلمات تحلم أن تكون قصيدة .
 *** 

 و قالوا لي أنه إن  أردت أن اقضي على آالمي بشكل تام  
 علي التوقف عن أكل الطعام و شرب الماء نهائيا . 

 *** 
 كل يوم أجرح نفسي 

 يا للا ماذا افعل إن بدأ جسدي بالتضاؤل  
 و لم يبق فيه مكان صالح للسكين. ؟ 

***   
 شذرات خمس 

 
1   

 كلما رحل أحد من الذين تحبهم 
 اخذ معه جزءا منك 

 لكنك حين ترحل سترحل خاوي اليدين  
 هذا يعني بشكل ما أنه لن يتبقى منك شيء تحزن عليه   

2   
 و إشعال حزن بحزن .. أ إطفاء حزن بحزن 

  هو أكثر ما مارسته في حياتي .
3   

 البارحة نمت في تابوت 
 التابوت كلمات تحلم أن تكون قصيدة .قالوا لي أن في 

4   
 و قالوا لي أنه إن  أردت أن اقضي على آالمي بشكل تام  

 علي التوقف عن أكل الطعام و شرب الماء نهائيا . 
5   

 كل يوم أجرح نفسي 
 يا للا ماذا افعل إن بدأ جسدي بالتضاؤل  
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   و لم يبق فيه مكان صالح للسكين. ؟
 شذرات

 ال أنام إال قبيل الفجر  
 أنتظر تأمل نمو األشجار فهي ال تنمو إال في مثل هذا الوقت  

 *** 
 و في مثل هذا الوقت بالضبط أكتب أغلب قصائدي .

 ما من قصيدة كتبتها و قدماي تلمسان األرض . 
  حتى لو كانت القصيدة عن األرض .

 *** 
 العالم ليس سيئا ،السيئون هم من يجعلونه كذلك .

 تساءل أحيانا هل أخطأ الطوفانا
 أم السيئون تسللوا خلسة إلى سفينة نوح .

 *** 
 الغبار عادل ، لكنها الرياح و اإلنسان  من يتالعبون به 

 فيفقدونه صفته تلك . 
 *** 

 أترك أبواب الخزن مفتوحة كل فترة حتى لو كانت فارغة  
 خارجها .أمنح الفراغ الذي فيها فرصا لالختالط بالفراغ الذي 

 *** 
 كي ال يتعب ظلي من اللحاق بي  

 أمشي بشكل بطيء حتى يظن من يراني أني واقف في مكاني . 
 *** 

 أضع على مائدتي اطباقا بعدد الشخوص التي أريد
 الكتابة عنها نأكل سويا نتسامر و غالبا ما نبكي .

 
 زكريا شيخ أحمد  

 قاص وشاعر سوري كردي مقيم في ألمانيا  
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 قصص قصيرة جّداً و  تراب األبد

         
وري الكردي 32  عامر فرسو . القاص والتَّشكيلي الس 

 
 تراب األبد 

 
: أموت جوعًا؛ وال أتناول هذه الكتلة   وهي تكابُد ألَم الجوع أبعدت الصحن المليء بطعام تقرفه النفُس لتسرَّ
المقرفة من العجين؛ فمنذ ثالثة عشر يوما وهم يناولونها األكل في ذات الصحن؛ من دون أن ُيَنظََّف لمرة  
رَب عن الطعام حتى الموت، إال أن ذلك الصوَت النسائيَّ المطمئَن   واحدة, اليوَم قررت في نفسها أن َتضِّ

طعامًا ساخنًا, مألت رائحته أرجاء تلك  أدخل البهجة إلى قلبها حينما دفعت الباب بصريره الحاد وهي تحمل  
 الغرفة الرطبة. 

وأوضحت مذ دخولها وهي تلتفت خلفها مخافة: أنا أورشينا، ولست عائشة كما ينادوني..... عزيزتي سأسعى  
 إلى تخليصك من األسر، وأهرب معك.

 ظلت تولهداُن ساكنًة تسمع لها من دون أيِّّ ردة فعل. 
ُت على الطريق الدولي ما بين حلب والحسكة منذ أربعة عوام، وكوني على علم  فأضافت أورشينا: أنا اُعتقِّلْ 

بعبادات اإلسالم لم يقع الشك في نفسهم مني، وأنا من يومها اتخذت اسم عائشة، وبقيت أترقب اللحظة 
 المناسبة للفرار منهم. 

 فتحدثت تولهلدان بشيء من الحذر: وما شأني فيما ذكرت. 
مها الصحن: عزيزتي تناولي هذا الطعام... يجب أن نهرَب من هنا، وتكوني مستعدة  أورشينا وهي تضع أما

 لذلك... أنا أعرف عنكن الكثير، أنتن نساء الكورد المقاتالت.  
 قالت تولهلدان مستنكرة: أنا لست مقاتلة.  
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في حوزتهم  فقاطعتها أورشينا: أرجوك .... يجب أن تثقي بي .... نعم هم اعتقلوكِّ من دون سالح، ولكن  
الكثير من صورك كمقاتلة، وهاتفك مليء بصور قتالهم .... نعم من يكون في موقفك هذا سوف ينكر أنها  
مقاتلة، ولكن هذا األمر ما عاد مفيدا لك ..... أقسم لك إنني أسعى في خالصنا معا، ولست منهم ... أنا 

 أورشينا من مدينة تل تمر آشورية.. آشورية صدقيني.  
لوَنكِّ إلى سجن آخر وكانوا...... ثم أضافت   بشيء من الحزن واألسف: أنا سمعُتهم البارحة بأنهم سيرحِّّ

 سكتت أورشينا عن الكالم، وأطرقت بنظرها..  
 تولهلدان تستفسر وهي تضع أول لقمة أكل في فمها: وكانوا ماذا .... لماذا سكتت؟

 أورشينا وهي تواري وجهها وكانوا يتحدثون عن حكمك. 
ظلت تلك اللقمة في فمها .... امتقع وجه تولهلدان للحظة، ثم ازدردت اللقمة وهي تهزُّ برأسها، قالت: فليكن  

 ... مهما كان حكُمُهم.  
هذا ديَدُنُهم منذ    أورشينا قالت بتردد: بعد نهارين؛ في مساء يوم الخميس كالعادة يتغيب أغلب هؤالء القتلة,

 أشهر ..... إن لم يتم ترحيُلك لحينها .... فأنا آتية كي نهرَب بعيدا ....
ظلت تولهلدان تتناول الطعام بتجهم، ودون أن تنظَر في عيني أورشينا، قالت: لم أثْق يوما بالغرباء، ولكن  

 سمة اتفقنا أورشينا..  أجد في نبرة صوتك كلَّ الصدق ..... ثم وهي ترفع إليها النظر أضافت مبت
غادرت أورشينا وهي ترسم في عتمة الرواق المفضي للخارج باسم األب واالبن والروح القدس، وبصوت  

 هامس رددت: يا يسوع أبقِّ تولهلدان يومين آخرين هنا، ويسرَّ درَب حريتنا ......
في عتمة سجنها تنظر نحو كوٍة غابت أورشينا في عتمة سجنها المفتوح األبواب، بينما ظلت تولهلدان قابعة  

 ضيقٍة في أعلى جدار ال تعرُف على أية جهة مشرعة هي.
 نامت مدينة الرقة ليلة صامتة؛ يتخللها أزيُز بضُع رصاصاٍت تشرُخ سكوَنه المريب.

في فجر اليوم التالي على غير العادة، صرَّ باُب عتمة تولهلدان ببطء، فسار معه قشعريرة على أوصالها، 
فتح عينها لتجَد أحَد جنودِّ داعش يرفعها من كتفها، ويدفع بها نحو جندي آخر يعصب عينيها على  وهي ت
 عجالة. 

هم يتبجح بقوة دولة اإلسالم في العراق والشام، وأنها ستحكم   أصعدوها في سيارة مغلقة، وسمعت حديَث أحدِّ
 األرض بأمر للا .....

"، وتتساءل في سرِّها: أي إله هذا الذي يرضى أن يكون مؤمنوه وهي ما تزال ترددُّ في نفسها كالمه "بأمر للا
 بقذارتكم.. حتى سمعت صوَت جنديِّّ آخَر يأمر سائق السيارة بالتوقف. 

يقت إلى الموت, تلقت دفعة أوقعتها أرضًا, ُترِّكْت  معصوبة العينين، ومقيدة األطراف، ُأنِّزلْت من السيارة، وسِّ
, دمعت عيناها فأخفت وجعها بإباء, أطرافها تخدَّرت، فقاومت متكورة برهة، ووجها على أرض كلها حصى

على نفسها كي ال تتمدَد بجسدها على األرض, شعرت بيد ثقيلة تمسكها من كتفها، وتجلسها على ركبتيها،  
وأخرى تثّبُت رأسها نحو صدرِّها حتى المسته حنُكها المتعرق, سمعت صليل السيف ينسحب من الغمد, 
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ها عرقا، وارتعش قلبها للحظة، حركت ركبتيها محاولة التخلَص من الوجع الذي سببته حصاة  تفصد جبين
صغيرة, فأتتها لطمة على ظهرها سدْت أنفاسها, حينها سمعت همهمة وصخبا للناس عندما قال أحدهم: قد  

 أقبل األمير.  
ا نزل من الباب الخلفي  توقفت الحافلة التي تقله عن صخب عجالت مفتعل مع غبار تعالى وتبدد، ريثم

بلباسه الفضفاض الطويل، وعمامته السوداء،  يرفع رأسه األشمط، ولحيته تالمس أعلى صدره, أدار عينيه  
على الجمع، ثم رفع يمناه، مع حركة شفتيه التي لم يسمعها أحد، إال أنهم ردوا التحية، وعلت أصواتهم  

 باالبتهاالت والدعاء.
 محكمة من األمير، وهو يحمل صحيفة، فأومَأ له األمير بتالوة عريضة جرمِّها.  اقترب أحد قراءِّ ديوانِّ ال

استدار القارُئ نحو العامة، وبصوت جهوري ذي بأس: يا أهل الرقة! يا أهل حاضرة دولة اإلسالم.... بعد  
تيقَن رجاُلنا  السالم على رسول للا وخليفته، وبأمر أمير الحاضرة نتلو عليكم جرم هذه الكردية الكافرة التي  

من خالل البحث بأن اسَمها تولهلدان، وليست فاطمة كما أدعت كذبا, هذا بعد أن أنكرت بداية شخَصها،  
وأدعت أنها ليست إال ممرضة تعمل مع الفرق الطبية، ولكن قد وجد إخوانكم في لجنة التحقيق بحوزتها  

واقع دفاعنا وتحصيناتنا ..... يا إخوان! إن دل هاتفا مليئا بصور شهدائنا البررة، وصورا أخرى ُالتُقِّطْت لم
هذا على شيء فإنما يدل على كونها أيضا عيٌن تتجسس لصالح العدو، تقدم له المعلومة، وتعيُنه على  
محاربتنا، وكذلك تنشر ما يسيء إلى جنود للا بغية أذية عزيمة ورسالة دولة اإلسالم في رفع اسم للا ورسوله  

 ر الحاضرة، وبحكم للا وشرعه، أمر بنحر المذنبة وعلى للا توكلنا ....... .... وعليه فإن أمي
 ارتفعت صيحاتهم للا أكبر .... للا أكبر ... للا أكبر ....

 رفع األمير يده عاليا، ثم وهو يشيُر للسياف قال بصوت خافت : للا أكبر.. 
المقيدة خلف ظهرها، جديلتا شعرها كي ال تتدليا  كانت تولهلدان حينها راكعة، وقد شدت بين أصابع يدها  

 على طرفي رأسها نحو األرض.
ارتفعت يد السياف، والنصل التمع في فراغ صار مرمى كل النظرات الحاضرة, بينما تولهلدان ذات السبع 
  والعشرين عاما حبست أنفاسها، وبصعوبة بالغة استدرجت من قلبها صورة طفولتها، وهي تحلُق عاليا بين 

 يدي والدها فتخطفها األمُّ مبتسمة لتركض بها في األرجاء ووالدها في إثرهم. 
رسمت شمس صباح ذلك اليوم ظال للسيف على ُبعدِّ بضعة أمتار من تولهلدان، إال أن الظل خفت، وتالشى  
، حينما تهاوت يد السياف كصاعقة عمياء، قطعت بدايًة جدائل شعرها، وغاص ليبتر الرأس بفاصل ال يقدر

إال أن الدم في انبثاقه كان هو ميقاَت الزمن، ومؤرَخه، فخضَب الجدائل قبل وقوعها خلف الجسد، وقبل أن 
يتدحرج الرأس بعيدا ينغر بالدم، ويستقر في مواجهة وجه السياف بعينين مفتوحتين كأنها تخاطب بها زيَف  

 رجولته.
قَي في خلفية الحافلة... غرز أحد الجنود عصا  لم تكن صيحات للا أكبر تصل مسمعها، فرأسها ُحمَِّل وُأل

تعلو   أكبر  للا  وصيحات  المدينة،  شوارع  به  وجاس  المنحور،  الرأس  ورفع  المتدلية،  الحنجرة  في  كرمح 
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وتعلو.... اقتربت الحافلة من طرف نهر الفرات الشرقي، فأومأ األمير إلى المقاتل برمي الرأس، والتخلص  
وارتطم    منه، وبحركة مشمئزة من وجهه عاليا،  الرأس  ارتفع   ... الفرات األزرق  تولهلدان في  برأس  إلقى 

بصفحة الماء، وغاص بين لؤلؤات ضوء الشمس المنعكسة على زرقة الماء، حتى توسَد رمال القاع إلى  
 األبد.

 صفراء أما جسد تولهلدان دون رأسها فقد صلب عند دوار النعيم في وسط مدينة الرقة, تلفُُّه من الخلف الفتةٌ 
 اللون مدوٌن عليها باللون األحمر "عدوة للا وجاسوسة الكفرة"  

يمرُّ المارة وخطواتهم تخفُس بهم كأن األرض تأبى صمتهم، ولكنه سطوة الخوف الرابط على أكتافهم كرقيب 
 على زلة رحمة تفصح عن بياضها في عبرة عين أو تنهيدة نفس. 

شمس في أفولها، فبدا كلُّ ما في السماء راعشا، يموج مع شبح  في ذاك النهار انسحبت غيوم الصيف مع ال
العتمة، وكأن نواميس الحياة تكشف حقيقة زيفها, كان مسرى الدم على األرض يرسم ظال لجثة شابة صارت  
ُتدعى الكافرَة الكرديَة عدوَة للا؛ في حين أن اسم تولهلدان ظل مالزما لرأسها في قاع الفرات، ليكون الفاصل  

 نهما بضعة فراسخ بمسافات األرض، وسيرة مبتورة حسب مسافات الزمن.بي 
في عتمة ليل تلك المدينة ظهر من بين أنقاض الحرب شبُح امرأة أربعينية، وسارت بخطى حذرة، وعلى  
بةِّ بالدم، ودون النظر إلى جسدها المرفوع على صليب هذا العهد؛   عجالة تلقفت جدائل تولهلدان الُمَخضَّ

م، وساكٍن ال يكسر صمته سوى مواء   أخفت تلك الجدائل في عباءتها، وسارت حتى توارت في بناء شبه ُمهدَّ
 قطة جريحة علقت في مكان ما بين تلك األنقاض. 

وضعت أورشينا جدائل تولهلدان في حضنها, وشاركت فضاء ذلك المكان حزنها، وقبل أن ينبلج الفجر،  
رعت جدائل شعر تولهلدان، وسوت التراب من فوقها باسمة  حفرت حول بقايا جذع شجرة رمان يابس، وز 

 حزينة.  
رفعت أورشينا نظرها صوب السماء, وبيد مخضبة بالدم والتراب خلعت تلك العباءة، وألقت بها جانبا, ثم  

 تمددت مغمضة العينين، وهي تتوسد جدائل تولهلدان تحت تراب األبد. 
 

 10/2021/ 31عامودا 
 عامر فرسو 
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 حكاية وطن 

 
 420تعميم رقم 

 بناًء على مقتضيات المصلحة العامة, وحسن سير العمل, وبمناسبة عيد المواطن الديمقراطي الحر. 
 ُيعمم ما يلي: 

 حفر القبور مجاًنا للمواطنين.  -
 منح حاجة المواطن من الكفن مجاًنا و لمرة واحدة فقط!!!!  -
 بالستيكية بدون أشواك على قبره. تكريم كل مواطن متوفى بوضع زهرة  -
 تقليد جميع المواطنين األحياء وسام الصبر من الدرجة األولى. -

 نسخة إلى: 
 ديوان المقبرة  -

 _ مكتب ال أرى ال أسمع ال أتكلم 
 _ هيئة الموتى 

 األمانة العامة المشتركة للوطن الديمقراطي جًدا
 

 عامر فرسو 
 من مجموعة )أمَّا َبع ُد( 

 الهرم 
 

كل حجر وحجر نقطة عرق ولكل نقطة عرق قصٌة لم يروها أحد, ُعرف الهرم باسم الفرعون وتبخرت  بين  
 قصص نقاط العرق.

 
 عامر فرسو  

 من مجموعة سرَّ الَبقاء 
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 متحور  
 

هنالك تحت إبطِّ مدينًة غافيًة، على مجرى نهرِّ الخابور النضب مَن الحياةِّ؛ ُجمعْت أكواٍم من همجِّ األرضِّ 
  .  و التاريخِّ

حارُس السجن الحاملِّ ألسمائنا، كانت عيناُه تطفحان بنور المستقبل و في يدهِّ يحوز مفتاحًا واحدًا فقط 
 ألبواٍب يلزمها عشراتِّ األقفال؟!! 

، في  تسّلَل الهمجُ   من ثغرةِّ السقطة، و نالوا من عينيهِّ فانطفأ الغد، و سيرة األقفال تغافَل عنها القوم المفجوعِّ
 غمرةِّ أهازيج النصر الُمعتم؛ فتشّوه في الغد اآلتي، غدنا الجنين. 

 
 دفتر المدينة  

 
الدراسة, فطين أنفاق بصمت يرافقهم آسى البارحة؛ دخلوا مدرستهم صباًحا و الوحل يالزمهم إلى مقاعد  

الحرب و خنادقها العمياء الثرثارة تعيق وقع خطواتهم الصغيرة! مساًء أحدهم و هو ينظر لحقيبته الموحلة, 
كتب على كراسه صرُت أكره التراب, و ليتها ال تمطر سماء مدرستي!.. بينما اآلخر رسم زهرة بلون الطين  

 و أغلق آفق دفتره. 
 

 ( من مجموعة )ّأمَّا َبع دُ 
 عامر فرسو 

 قاص وتشكيلي سوري كردي
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 قصص قصيرة جّداً 

         
انا33 ورّية ندى الدَّ  . القاّصة والّشاعرة الس 

 
 جدار

جدار يفصل بين عالمين: في العالم األول تحول إلى حائط مبكى ألناس أدمنوا الذاكرة ال ينسون، تحاصرهم  
أحزانهم، وآالمهم، وآثامهم، فيلجئون إلى الجدار. في العالم الثاني صار خزانا للنقمة ألناس غاضبين وحزانى  

 على قتالهم وأرضهم المسلوبة، فقذفوه باألقذار. 
 

 إرهاب 
الشامل،  الدمار  أسلحة  بحيازة  فأتهم  أحد،  يراني  أن  خشية  حولي  تلفت  خلسة،  للحشرات  مبيدا  اشتريت 
تساقطت كل الصراصير في منزلي قتلى بعد تسممها بالمبيد الفعال، دفنتها في سلة المهمالت بعناية، خشية  

 أن يراها أحد فيتهمني باإلرهاب، وقتل المدنيين. 
 

 حقوق اإلنسان 
خانع كانوا ضعفاء، كانوا  بظلمهم،  واتهامه  عليه  بالتمرد  فبدؤوا  بحقوقهم  ويطالبوا  يتمردوا  أن  علمهم  ين، 

 ساعدهم، أحسن إليهم، كي يصبحوا أقوياء، فكانت الضربة األولى موجهة إليه. 
 

 ورود للجنود
م أهل المدينة  حين هبط جنود الدولة العظمى في المدينة التي ينوون احتاللها بعد أن قصفوها طويال، استقبله

بالورود، كانت الورود صفراء مثل األزهار التي يضعونها على المقابر، وتحولت الحقول المحيطة بالمدينة  
 إلى مقبرة للجنود.
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 شاعر وقصيدة 
يجلس إلى طاولته، يزيح الكراسات، والدفاتر، والمصنفات، والجداول، يأخذ نفسا من سيجارته، رشفة من  

ال يطارده  قهوته،  اقتناص  فنجان  يحاول  المصنفات،  أكداس  بين  يذوي  والثواني،  الدقائق  تحاصره  دخان، 
قصيدة، تهرب منه القصائد، يتقمصه الحزن والملل، يرتدي أوراق الخريف، تتزايد الدقائق، تتكاثر األيام،  

ن، يحلم  ومازال يمسك فنجان القهوة بيده المرتجفة، يزيح الكراسات، يشعل سيجارته، تسرح عيناه وراء الدخا
بكتابة قصيدة، ينتظر الراتب كل شهر، تحاصره المشاكل، واألماني، الدموع، األموات واألحياء، نشرات 
األخبار، الجرائد حوله، الذعر والخوف، يدفن رأسه في المصنفات، يخرس الصوت الصاعد من أعماقه،  

 يجمد أنفاسه، وتهرب أحالمه بعيدا.
 

 عنكبوت 
ت؟! ألم أحرم عليك أن تطرق أبواب ذاكرتي؟!ألم أوصد أبواب شراييني وأوردتي  لماذا تزورني أيها العنكبو 

دونك؟! تنتهز فرصة غفلة مني فتسرق مفاتيحي، تفتح أبواب ذاكرتي، شراييني، أعصابي، مخيلتي، قلبي  
النابض، وتنسج خيوطك المخيفة، تتكاثر خيوطك، تصير شرنقة تحيط بي، أصحو، أكتشف أن خيوطك  

 اد تخنقني، أثور بعنف، أمزقك، أطردك من مملكة خيالي، أصير فراشة تتجول في رياض النور. الواهية تك
 

 شهريار معاصر 
 توقف شهريار عن سماع الحكايات، باع قصره وجواريه وهرب من الحروب

 شهريار عصرنا مزروع باأللغام، حين حاول قتل أول امرأة انفجر معها.
 

 ندى الدانا 
 قاّصة وشاعرة من سوريا
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 ة قصص قصيرة جداً رباعيّ 
 جريمة حب 

 

         
ورّية34  الهام عيسى . القاّصة الس 

 
 ساعة إقالة

 
الرجل الذي حمل المصنع في ريشة قلبه وأدار عقاربه بوجدانه.. واختزل كّل وقت العالم إلصالحه حتى  
أفلتت  الشركة من قبضة االنهيار  .. بعد االنتعاش، لعدم تناسق ساعته مع فلسفة العمل، سّن مجلس  

 اإلدارة قانون إحالته مبكرا، على شرف المهنة ..  
 

 ورقة 
 

تقطعت به السبل.. أجهش بصمت حتى سمعه اللوح المحفوظ..  ظل فوق الجسر    ٠٠أنهكه الجوع والعطش 
يلتحف نجوم السماء.. ولّما مرت غيمة ترشق نوبة جوع وجهه.. وحاولت خيوط الصباح ان توقظه من  

            لم تكن أوامر الملكوت تسمح، بغير نزول ورقته من زيتونة الحياة ..            سباته.. 
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 خطيئة موصومة 
 

 وتنّكر  للجنين أعور وأصم.. ٠٠الّشابة التي أطلقت صرخة مخاٍض معلنة بدء حياة أولى 
 لم تكفها غير لّفة كيس أسود بحاوية قمامة.. 

 
 محضر 

 
أمام آلة كاتبٍة، ووجه عبوٍس، أرادت استنشاق اعتراف الحياة مرة أخرى .. لكن تجلى لها شين التصوير  

 حتى أْقفَِّل المحضر !! ولما وجدت حبل الكذب، لّفت نفسها بعنق السماء... وجلد التهديد 
 

 خواء
 

        . لمحتها من ثقب الباب، تلك الحيوانات البرية.. هائجة تموج وتمور بهيئة بشر
يمزقه ذاك الصوت المتسلل من خلف  .  ظالم يطبق على المكان  ،وجوه تحتضر.   بركان غضب يتفجر

يطلق شهقته االخيرة من أعماق  .   يسحل تحت أقدامهم  .  بدأ الزحف باتجاه الصوت  كالعناكب   ٠٠القضبان
 .    فيما كانت تلك األّمة تغط في نوم عميق، روحه

 
 الهام عيسى 

 سوريا قاصة من 
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 من ذاكرة الجدار 

         
 يب صالح طهوري الطَّ . القاص والكاتب الجزائري 35

 
 من ذاكرة الجدار 

 
ذاهال وقف ..مد بصره بعيدا بعيدا.. األفق الذي كان يعانقه انفتح على الالنهاية.. الريح التي رأته هبت  

 سماوية الخطى.. والجدار الذي كان طلال نائما استيقظ خفيفا رهيفا .. 
 بسرعة البرق امتطى جداره..على الجانبين مد ساقيه..وحركهما..

بكفيه..رآه   وجهها  يحضن  المبروك  إليه  رأى  الكفين  يعيد  ..رآه  الورديين  خديها  على  بالكفين  يمسح 
 ويقبلهما..تألم هو الخجول وطأطأ راسه.. 

لم تبتسم للمبروك..رحلت بعينيها السوداوين إليه..بكفيها الناعمتين أبعدت المبروك عنها وبسرعة غاضبة  
ما من كل الجهات والفصل دخلت الحوش والخجل يدفعها..كانا حينها شجرتين صغيرتين تحيط الحجارة به

 خريفه.. 
الخطاطيف التي كانت تلون السماء بزقزقتها اقتربت كثيرا منه، ثم..رحلت بعيدا..األفق الذي كان مفتوحا  
الصغار..صغيرة هي   نائمة وسط  األيسر..كانت  اليمنى على خدها  كفه  انغلق عليه..أغمض عينيه..مد 

 أيضا..نزل برأسه..قبَّل شفتيها.. 
 رعا.. و..خرج مس

النايات كانت ما تزال تئن حنينا..الطبول ترقص والنساء أيضا..والرجال..وبعض نسائم الليل تالمس الوجوه 
 النعسانة وترفرف أغطيَة رؤوس إناثها الغائبات في رقصهن المتمايل ذات اليمين وذات الشمال.. 
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الالنهاية..الريح صارت سوادا..والشمس التي كانت تحط على كتفيه  فتح عينيه..انفتح األفق من جديد على  
نزلت إلى األسفل..بحر الغروب كان يجذبها بشدة إليه..والشاحنة التي حملت أثاث أسرتها الصغيرة غادرت 

 في اتجاه شرقها تاركة بئرهم عطشا وبيتهم الطيني يسير إلى أطالله حزينا حزينا.. 
ال تبكي ..يتسامر  من جديد أغمض عينيه..في  الليل  للزُّهرة وهي تحكي..طوال  حوش جلست ..استمعت 

اآلخرون..يضحكون وتموت..الشمعة ، قال..مبتسمة نظرت إليه..ببطء حركت ثوبها ..يا لساقيها، قال في  
سره متلهفا..انسحب الثوب إلى ما فوق الركبتين ونام.. ولم ينم ليلته..شمسها راحت تضيء الغرفة التي كان 

 رفقة أخيها وتأخذه إليها في كل حين..تأخذه إلى ركبيتها وساقيها وشفتيها الشهيتين المبتسمتين.. فيها
حرك ساقيه من جديد ..بيسراه لوَّح لها متحديا خجله..بين ذراعيه كانت..تحت شجر الصبار الكثيف قشر 

 لها بعض حباته..قشر جسدها..أكلت الحبات وأكل نهديها..و.. 
بندقية تصرخ : لن يتزوجها أحد آخر..ابن عمها أولى بها.. بكى الجدار بحرقة غزيرة..تفتتت  من بعيد كانت ال

 طوباته..بكى هو أكثر..ضاعت خطواته في الظالم.. 
ومات  بعضهما  عن  أبدا  تكبرا  لم  اللتان  الصغيرتان  الشجرتان  كله..ابتعدت  الكون  الحوش..أظلم  أظلم 

 الصبار..
 

 يب صالح طهوري الطَّ 
 ب جزائري قاص وكات
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 قصص قصيرة جدا
 
 نقطتان -1

 أرسلت إليه نقطة سوداء في أبيضها األرضي شبه الرمادي.. 
 قرأها..وأدرك قصدها..
 لم يرد عليها بمثلها..

 أرسل إليها نقطة بيضاء في أزرقه السماوي 
 ترفاسك أنتِّ   -2

 الترفاس، أقول ليدي.. أحفر في األرض الَحَمادية حيث أرى التشقع*..هذا فصل 
 لفمي أقول: لذيذ هو الترفاس، مشويا كان أو مطبوخا في القدور..

يعلق فمي: في الترفاس ترف..وفيه فاس..وأنت ال فأس لك هنا، فكيف تحفر؟ وبماذا؟ .. الترفاس هذه 
 السنة غاص في األرض ..في عمقها..

 تقوالن لي.. أقف..تحفر عيناي في المدى..في الجهات كلها..ربما نراها،
 يعبرني صوتك نحيفا، حزينا..كرغيف ساخن أحس به..أليفا هو صوتك، لكنني ال أراك.. 

..أمشي إلى األمام ،ياتي صوتك من خلفي..إلى الخلف، يأتي من امامي..إلى  جهة الصوت أحرك قدميَّ
 اليمين، ياتي من يساري..إلى اليسار، يأتي من يميني..

 صمتي..  انتِّ تحاصرينني إذن، أقول في
 أرفع رأسي وأواجه السماء: يارب، أين أنا؟..ال فأس لي ألحفر..ال جهًة ألسير..

 ال ترفاس لي..ال هي.. 
 أجلس علي..ثقيال ثقيال أكون..جائعا وحزينا أكون..ويكون الظالم انت التي في بعيد البعيد..

 انتظر الصبح، أقول لي..ربما تشرق شمسك فَي ..ربما..
 وأأرَّق** بردا وجفافا..عطشا وجوعا..

 
 الطَّيب صالح طهوري 

 
 تشقق مع انتفاخ في مساحة صغيرة من التراب ال تتجاوز مساحة الكف.. *التشقع:

  **أأرق: أصاب باألرق..
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 عشبته  -3
 عن قريب أهديَك شيئا جميال، قالت له مبتسمة..

 مبتسما..ما هو هذا الجميل يا طفلتي الرائعة؟ سألها 
 ال، لن أقول لك ما هو هذا الجميل..سأتركه سرا..سأفاجئك به يوما ما..ال تتسرع.. 

 كررت ذلك مرات كثيرات كثيرات..
 في كل مرة كان يسألها: متى يكون هذا القريب يا ترى؟ 

 في كل مرة كانت تجيب: حين يأذن ربي.. 
 بعد أكثر من سنة صار القريب غريبا.. 

 ي فيافيه.. وراح يبحث عن عشبته ف
 بعد سنة أخرى صار هو العشبة التي بحث عنها.. 

 وكانت هي السراب.. 
 كان جلجامش حينها قد مات منذ زمن بعيد بعيد 

 
 وكانت الشاهدة  -4

 قالت له: 
 حياتي كهوف ودهاليز وأنفاق مظلمة وعذابات الحد لها، هل أنت على  استعداد لتحمل كل ذلك؟.. 

 أجابها: 
 الشوك حافيا..على الجمر.. على الزجاج المتكسر حتى..على الريح..على الغبار..من أجلك أمشي على 

بعد سنتين ونصف السنة كان قد توغل في دهاليزها وكهوفها وأنفاقها بعيدا..بعيدا..كان قد صارها..وصارته  
 هي أيضا..لكنها..

 ..كان أن أغلقت عليه كل المنافذ باالسمنت المسلح وتركته يختنق وحيدا وحيدا
 على الجدران تركت صوتها الحنين..في شفتيه خزنت كالمها الحزين..

 وأمامه، أمامه تركت حجارته التي لم تقرأها.. 
 ناداها: يا أنت.. يا.. 

 ارتد صوته عليه..حرك األحجار والجدران.. بعنف حركها..
 وكان هنا قبره..هناك/هنا كانت الشاهدة

 
 الطَّيب صالح طهوري 
 قاص وكاتب جزائري 
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 يلشمس اللَّ 

           
 . القاّصة اإلماراتّية فاطمة المزروعي 36

 
 .. المرآة

 
 تجعلني أشعر وكأني 

 سأظل حبيسا فيها إلى األبد 
 دومًا.. أمامَك؛ في الحمَّام، في الغرفة والصالة، في عملك، خصوصًا عندما ترى وجه مسؤوليك..

 
مظهرك الخارجي، ذلك المظهر الذي اعتدت عليه زمنًا، واعتاد كلما نظرَت إليها، تشعر وكأنها ُتجرّدك من  

الناس أن يعرفونك به، وجهًا مصبوغا بالمشاعر المتلونة، وجسدًا ضخمًا يتحرك في تململ. تركب سيارتك  
منذ الصباح الباكر، تحشر نفسك فيها، تنطلق بسرعة، تقف أمام اإلشارة منتظرًا، تلتفت يمنة ويسرة، تتثاءب،  

المتجمع في ُمَؤقِّ عينيك، تشتري الجريدة، تقرأ    َمصِّ َّ جهك ناحية المرآة، تعدل غترتك، تمسح بقايا الر ترفع و 
العناوين الكبيرة َلْمَحًا بعينين صامتتين، تحرك يدًا على مقود السيارة، ويدًا ترمي بالجريدة على المقعد المجاور  

 .. نيةبعصبية روتي
 *** 
إلى    المرآة  تنظر  الصغيرة.  الحمراء  سيارتك  تجاوز  محاولًة  الماّرة  السيارات  ُصور  فيها  تنعكس  الجانبية، 

 ساعتك.. 
 آه، لقد تأخرت.. -

مرة في حياتك تتأخر، هل تتذكر كيف كانوا يمتدحونك في المكان التي تعمل بها؟ كنت نشيطًا، مجتهدًا،   أول
دون أن تتكلم أو تتفوه بشيء أو حتى تعترض. وحتى مع  تعمل كعقارب الساعة، تؤدي كل ما ُيطلب منك  

 عائلتك، تضع قناعك البارد، وكأنهم ملفات تنجز معاملتها بآلية.
 *** 
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للنظر إلى صورتك في المرآة األمامية، وجهك الكبير، شارباك، أنفك، الشامة التي تعلو حاجبك األيمن،   تعود 
وجهك المتغضن، كل شيء فيك، وعيناك، عيناك التي    شعيرات أنفك، أسنانك، رموشك القصيرة، مسام جلد 

من قسوتك وعنفوانك   سُتجردكترى كل هذا. لكنك تعلم بأن مرآتك في هذا الصباح المشبع برائحة الضباب 
 مع نفسك، وسُتظهر لك ضعفك..

 تتجاوزك، تعبر سيارتك في سرعة..  السيارات 
يخبر رفاقك، سوف يمر على مكتبك، ومكاتب  يوبخك مديرك على تأخرك، وسيعلن ذلك على المأل، س  سوف

أخرى، سوف ينتشر الخبر في المكان كله، سيعلقه على زجاج المدخل ليراه حتى المراجعون، وحينها لن  
 تضطر إلى إخفاء شخصيتك، أو التقمص بأخرى. 

عقلك.  سيارتك في ذلك المكان الذي هجرته منذ فترة طويلة، وتمر أمامك غيمة، تتجاوز بك روحَك و  توقف
وجهها المدور ينظر إليك من شباك غرفتها، تستمع إلى ثرثرتها الطفولية وهي تتحدث مع زميالتها، فتضحك  

من أن تكون محطة ألحالمها.    كبرفي سّرَك، وأنت تعلم أنها تفعل ذلك، لتجعلك تهتم بها. كنت تتوقع نفسك أ
 على كلٍّ ليس هذا هو هاجسك اآلن.َ 

 ** * 
تف يصل لمسامعك، شاطئ الكورنيش الخالي من الناس يفتح ذراعيه لك، تقترب  ببطء، صوت الها  تتحرك

النظافة الذي ينظر إليك باستغراب، يرن صوت الهاتف مرة أخرى في جيبك، تتجاهله،  غير آبه بعامل 
 تتذكر كيف كنت تتناوله على عجالة إذا ما أتاك أي اتصال.

رواح عدة تتصارع في هذا الجسد الذي هو أنَت، قبيحة، متناقضة، لروحين في جسد واحد، بل أ  صورة
 فتجرك لتشتٍت وذوبان في ال شيء.

على    - الكورنيش يقترب، وجسدك يقترب منه أكثر رغمًا عنك، تلمح المرآة في المياه، ..تتابع نفسَك    سور
 كشريط سينمائي قديم، غير آبه برنين الهاتف الذي يسكن جيبك..  -سطحها الالمع 

 
 ي  فاطمة المزروع 

 قاصة وروائّية وشاعرة من اإلمارات 
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اللة  الس 

         
 . القاّصة الكويتّية استبرق أحمد 37

 
 النص؟ DNA هل يمكُن التعرَُّف على

حقول النَّوم ال تهُبك الرَّاحة، أردت أالَّ ُترهقي تفكيَركِّ في السؤال الُمتوحش، فوخزت األحرُف الُمدبَّبة أراضي  
 عقلك، باحثة عن أتون كلمة، تخرج من جوفها أدواُت التشكيل، فيستقيم المعنى ويشتعل.

عيف منها، سبكتِّ ال عبارات الغاضبة، الجسورة، الّنارية في  في الليالي العنيدة غيَّرتِّ الكلمات، أسقطتِّ الضَّ
لين من    تسعلين،  مديح “العظيم”، فانتصبت برودة بينك وبين النص، تقضم صحتك. على سلم األيام تعدِّّ

 تشدينه لتستدفئي. وضعيَّة شالك،
واَجَهكِّ   الشارع،  إلى  نظرتِّ  تتوسلين سخونة.  على زجاجها  يدك  المتجهمة، وضعتِّ  النافذة  إلى  اتجهتِّ 

 ال سبيل لُسالالٍت مجهولٍة.”   ا.“احمون  :كبير بعنوان: “َعّقم”، أسفله خطٌّ صغيٌر توهجت جملة سعاريَّة  ملصقٌ 
اليوم جمعة، يؤوبون من مساجدهم، تلفُّهم رائحُة البخور، يحيط بأصابعهم دهن العود، سيتصفَّحون المواقع  

الة، تتعالى نداءاُت التخلص  المسمومة، ُتطالعهم شعاراُت بيع اللقطاء واألعضاء البشرية والح يوانات الضَّ
 ”، تقفز أرقام شراء وتصدير األطفال في إغفاٍل ماكٍر للمنشأ، فيبتسمون برًضا. zمن منطقة “

طوال كتابتكِّ للخطاب، ُتحيِّّدين نفسك، تخبرينها بأنكِّ ستتضايقين فقط على شيخ منان محاسب فرع الجمعية،  
 ر، أخبرك متحاشًيا النظر إليك، كأنه يعرف مهمتك:الذي ينتظر التصويت على تغيير القرا

نة    تربطني صداقاٌت قديمٌة معهم. نظرت إلى الَعرق على حافة طاقيته البيضاء األصيلة، نقوشها الدقيقة الُملوَّ
 يلحظ تحديقك، يخبرك خجاًل:  غامقة بالبلل.

أخفضت رأسك وأنت تحشرين   ورثتها كابن بكر، يصمت ثمَّ ُيكمل بصوٍت مرتعش: لديَّ أدلٌة على ذلك. 
تمَّ ترشيُحك ألفضلية دمك من بين المرشحين، قال لك   مشترياتِّكِّ في الكيس كما تدسين فكرتهم في نصك.

 الصوت الخشن في اتصاله: 
 كدتِّ أن تنفجري ضحًكا إزاء كلمة”يقع”، مفكرة   أن يقع عليك االختيار هو اصطفاٌء عاٍل.ال مجال للرفض.

 بالمترادفات الغنية: 
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، أَْهَوى، اْنَحَدَر، اْنَخَفَض، اْنَزَلَق، اْنهار، َبَرَك، َتَردَّى، َتَزْحَلَق، تَ  َساَقَط، َتَعثََّر، َتَدْهَوَر، َسَقَط، َهَوى، َأَتى، َأَحبَّ
، َكَبا، َنَزَل، َنَشَأ، َنَشَب، هاَر، َهَبَط، َهَوى، َيقَِّن، َتَورََّط.  ، َخَسَف، َرَبَض، زلَّ تورط وشعرت  ،  تهكرر   َتمَّ، َخرَّ

ستكتبين عن دقته، فعاليته،   يطبق بظله، يسقط، يتسع قطر مفاجآته فال يذر أحًدا دون ملحه المميت.  بدوار.
 ” بتشويٍش لساللتها.A” لإلمحاء، إذ ال ترضى البالد”Zوأغلبية صادحة رشحت المنطقة”

ارمة في حصر الموسومين بانقطاع األسالف، وتتسر  ب أقاويل عن ضمِّ السلطات  تلحظين التحركات الصَّ
 لجماعاٍت ذات ميوٍل مغايرة أو مناوئة في يوم التنفيذ بشكل سريٍّ ودنيٍء، فيزداد إدراكك لعار فعلتك. 

الماكبثية. يدْيك  تكشُف  القصيرة  وأكمامك  المر،  فَمكِّ  ليغطي  شالك  واحًدا:    تجرِّين  سنتيمتًرا  ربما  سترتفُع 
 ، األواني، الحقائب الدراسية، الجدران، األلعاب…عن األرض. األجساد، المركبات، المالبس، الكتب 

البالد  جسد  من  ها  يمتصُّ الخارُق،  العنكبوُت  يستأصُلها  “العظيم”،  يسحقها  األبدية،  االجتثاث  رقصة  في 
 ”، تظلُّ جحيًما، وال تهبط، ال تعود.Zالنظيفة دماؤها، يشلُّها، تجمُّد، تغيب”

تطالعين النص، تلتمع عيُنُه الشرسة، تحاولين أن تتحاشيها منذ اكتماله، تكاد تفيض العين البئرية بالماء  
تلتقُطكِّ عالًيا، تسقطين في   الكبيرة في كاناغاوا”،  تثب منها كلماُتكِّ متقوسًة، مثل مخالب”الموجة  النَّتن، 

ال في  المهزومة  الصيادين  قوارب  تلمحين  وأنتِّ  الغرق،  مبللًة  هاوية  ملقاًة  تستيقظين  ُيغمى عليك.  لوحة، 
 بالعرق، وبجانبك نثارات قطع خشب. 

،محتوًيا حريَقُه وغرقك،لتزداد رغبُتكِّ حّدًة ببترِّ أمومتكِّ له.  كِّ  تأكدت من قسوة نصِّّ
ذُب ” بمجاٍل مغناطيسيٍّ يجZفي الليلة المختارة، لتنفيذ “اللجنة التنظيمية العليا للتعداد”، أحيطت المنطقة “

الصاروخ “العظيم”لدكها، السالح الجديد الذي احتاج  رقية دمك ونصك الغاضب محتفًيا بساعة انطالقه،  
شاحًذا المبررات، ناصًبا التهديدات، باطًشا بهم وبك، باهًرا، كما قال لكِّ الصوُت الخشُن، ومظلًما كما تقول  

فرته األسلو  ، وتدلُّ عليك شِّ ، نصٌّ كلماته ليست أنتِّ    بية…نفُسكِّ
 األعيُن اإللكترونيُة مجاميَع قليلًة، زووووووووووم.   لمحت   ”z”  في اللحظة المحددة، عبر شاشات كبيرة رصدت 

تالحق أناًسا متفرقين، ُيهرولون للتعاضد مع السكان، أو لالنتحار من بؤس العالم، التقطت امرأة تسابق  
 ًجا… إغالق األبواب، تدلف داخل آخر البوابات، ويسقط شالها خار 

ارتفعت الهتافاُت، زاد الصراُخ الهستيريُّ عند اقتالع المدينة من الخارطة بوميٍض خاطٍف. ألسابيَع عدٍة 
انفجار   لحق  لطنيٍن  العالجات  توفير  وفي  االستشارات،  إبداء  في  والحنجرة  واألذن  األنف  أطباُء  انهمك 

صت لتعقيمِّ البالد، لتحّل الح رارة الالهبة والدائمة يا أصدقائي. لم يعد أحٌد  “العظيم”، ولرائحٍة كريهٍة ُخصِّّ
يدخل البالد إاّل أصيب بالرنين والغثيان المستمرْين، وقد كنت محظوًظا بهربي قبل الحدث، هزَّ شيٌخ مناٌن  

 معتمًرا طاقيته ليقلده أصدقاؤه موافقين. 
 

 استبرق أحمد  
 قاّصة من الكويت 
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 وكنزات صوفّية  أمسَك باأللوان

         
ورّية نضال سّواس. القاّص 38 اعرة والّتشكيلية السٌّ  ة والشَّ

 
 أمسَك باأللوان

 
 تمادى في طلي األبيض   رسم زهرة .. رسم ضحكة .. رسم دمعة .. خط وجه المهرج .. أمسك باأللوان ..

.. ..األصفر  ..  تمادى في طلي األزرق  ...  البرتقالي  األزهار  األزرار  ..  المربعات  ..   تمادى   وتمادى 
 ألقى بحذائه المثقوب بتلك الحفر المليئة بالماء ..  وتمادى إلى حدود ذاك المدى عانق مصباح الشارع ..

وقشور البرتقال    داس على علب السردين الفارغة ..  فوق األحجار الناتئة ..  سار برؤوس أصابع قدميه ..
أطفال يستنشقون بقايا    ول المارة السكارى .. حاذى جدران الشارع القذرة المشبعة بب  ...وأعقاب السجائر ..

مواء   أرتال صعاليك الليل ..  نساء عريضات األرداف تتمايلن بغنج مزعج ..  علب الشعلة والباتيكس ..
هرر جائعة  ...بعض من غسيل وحدته األلوان الخانقة على حبال بين جزء من بقايا نافذة مكسورة وعمود 

يضحك وهو    ربما من أيام ألعاب اآلباء ..  سيف بالستيكي أصفر ..  كان ذات يوم يحمل شارة موقف ..
ترن بأذنه    دربكة( ..  )..  ينحني اللتقاط بقايا كتلة طينية مطلية بالذهبي مع دوائر حمراء بالكاد تبدو ظاهرة.

  عن ذاك المكان ..  أصوات ضحكات قادمة من زمن آخر ...يفتش بذاكرته عن تلك المساحة الفارغة ..
سوى عن أن اإلختناق هو الوحيد الذي   عجيب تتشابك الرؤى فيه بامتدادات بعيدة عن التفسير ..خليط  

 ينقصه األحمر .. ما زال يحتاج األحمر .. يجمع بينها ..
لم يعد يسمع سوى ارتطام خفيف    ربما كان ما زال واقفا تحت عمود النور ذاك ..  ويسير أو ..  يسير ..

الخطوط    يحتاج األحمر ..  لمصباح وتناثرها بشكل انفجارات جميلة لذراتها ..لحبات المطر على سطح ذاك ا
يشعر بحرقة في عينيه    مازال يحتاج األحمر ..  تبدأ باإلنسياب بشكل عشوائي ..  حول شفتيه ..  السوداء ..

 وضجيج ارتطام حبيبات المطر أصبح أبلغ  من أن يطاق. ..
 _كانت تصرخ بأنها جائعة  
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 هذا ماكانت تقوله  فقط .. _ سندويش فالفل عمو ..
 يقولون انتحار   _

 ترتفع أصوات أخرى ضاحكة ..
 في دار الياسمين ..  سيحضرون المطرب إياه  هناك ... .. _

 مع األراكيل والطعام رائع   _الحفل ..
 يعود ليرميها بحنق .. ا السيارة ..ينحني ليلتقط بقايا لفافة تبغ رمت بها صبية قبل صعوده 

 فقدت أهلها بالقصف ..  يقولون .. _ الجوع كافر ..
عليه أن يشتري اللون   اللون األحمر ..  يهرول يمسح بطرف كمه زوايا فمه المخطوط يتذكر ..  يهرول ..

  يبكي .. يدرك أنه كان    مذاق مالح ..  مذاق مالح ..  يشعر ببلل يغطي وجهه ..وصوال إلى شفتيه ..  ..
  . يتسمر وما يلبث أن يقرر يتوقف .. يبصر بدكان لعلب دهان مرصوصة ..

يبدأها على وجهه ومن ثم  كل ما تقع عليه    ،يأخذ برسم إشارات   يخرج حامال علبة دهان أحمر وريشة ..
 والمتأنقين من المارة.  األعمدة ...األرصفة  .. السيارات .. الجدران .. عيناه ..

 .ابتسامة مهرج  بشكل حرفالعالم بات 
 

 اس نضال سوّ 
 

 كنزات صوفية  
 

أمالت برأسها بصعوبة على طرف وسادتها محاولة تعديل جلستها للنهوض من السرير ..لم تسعفها يدها  
على التمسك بطرف الحاجز الحديدي لسريرها ...كانت تلك السيدة المسؤولة عن رعاية المسنين قد أوصت 

ل بالسرير   ليساعدها على اإلتكاء والنهوض ...النور ضعيف جدا هنا فقط  لها بداعم آلي  طبي موصو 
بعض من أنوار شموع معطرة على المنضدة المقابلة لها  كانت تتألق أمام ناظريها ...أخذت نفساً  عميقاً   

يها  وقد ترقرقت دمعة كسولة في عينيها دمعة تتوانى عن التدحرج على أخاديد وجنتيها بكل األحوال كان عل
المحمرتين   بعينيها  غريبا  سيبدو  شكلها  كان  يدها  متناول  عن  بعيد  المناديل  فصندوق  نفسها  تضبط  أن 
إذمااعتاد الناس على رؤيتها إال  ضاحكة مبتسمة ...تشعر بوخز في قلبها وتعب شديد ..كم هي محتاجة  

وتحصيها ..تسعة إذا هي   إلى النوم ..لكنه القلق ..كالعادة بدأت تصغي إلى خطوات الممرضة في الردهة
اآلن أمام غرفة تلك المدعوة ماتيلدا ...تعود الخطوات لالبتعاد برتابة وتعود معها إلى العد أربعة عشر  
خطوة ...هاقد أصبحت أمام غرفة جيني ...كان عليها أن تنتظر الخطوات السادسة والعشرين لتعلم بأن  

غرفتها .تدخل الممرضة الشقراء وتقدم لها كأسامن الماء    الجولة الليلية للممرضة كما العادة ستنتهي أمام 
 وحبة من األلفيدون يضحكها أن هذا الدواء العجيب يعتبر هنا التميمة الموحدة لجميع األمراض .  
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المهم عليها أن تنتهي من هذه المهمة الثقيلة ستأخذ هذه الحبة وتطمئن إلى إغالق باب غرفتها لتتكور  
وتفتح صندوقها األبيض ...هو عكس ذاك الصندوق األسود فيه كل ما تريد استدعاءه  بصمتها القدسي  

تغمض عينيها وتغوص بذاتها تفتح صندوقامن نور بمفتاح من أنفاس روحها تتماهى بالصغر وتدخل ببوابته  
تحركهما  العجيبة تتبدد من وجهها مالمح الشيخوخة وتفتح عينيها فجأة ليتألق الوميض تمد يديها بالفراغ و 

كما لوكانت تحيك كنزة من الصوف بأسياخ بالستيكية وتبدأ بالعد هذه المرة بشكل مختلف ...يرتسم على  
وجهها شبح ابتسامة هذه كنزة ابني األكبر قد بدأتها بأربع وستين غرزةكم محبب طفلي هذا قال لي يومها  

يها بحركة غريبة وكأنها انتهت من  أنه يحب لون الدخان ويحب لون الكرز أحيكها له كما يحب ترمي بيد 
طي قطعة من المالبس تبتسم بحنو ...آه من قطع العاب الليغو والماتشبوكس هذه كنزته األخرى بها أشكال  
هندسية يحب هذا وتعود من جديد بخيالها لتدخل في ذاك الصندوق مرة اخرى بخيالهاتسير بداخله في ممر  

بلون أصفر شمعي شاحب وأخضر باهت تضحك ...حبيبي  من نور وتقطف من على شجرة كرات صوفية  
الصغير يحب ألوان الباستيل قد حكت له كنزاته بهذه األلوان تناسب شقرته ...تسمع من بعيد صوت ضحكته 
ضحكة طفولية ...أحب رونالدو وبيبيتو يقول هذا وهو يدحرج كرته أمامه تضحك معه وهي تقوم بتغيير  

.. علي بالكثير من كرات الصوف أحب أن احيك لهم كنزاتهم بيدي تأخذ  كنزته بأخرى صوفية بلون أزرق 
تلك الكرات الحمراء عالية علي أن أتسلق تلك الغيمة تتطاول وتمد بيديها وتاخذ بقطف كرات صوفية حمراء  
وواحدة سوداء وواحدة بيضاء ...وتمد أصابعها إلى األعلى تلتقط حلقات ذهبية تهطل مع حبات المطر 

ك البنتي ثوبا صوفيا أحمرا به شكل فتاة لها شعر طويل وأغرس به جديلة من صوف أسود وحلقات  ..سأحي
ذهبية سيكون ثوب طفلتي هو ثوب دميتها ...تضحك اكثر وتعدل من جلستها على السرير وتمد يديها إلى  

وطا صوفية  اعلى رأسها ...لشقرائي الصغيرة سأحيك لها كنزة لها وجه مهرج بخدود وردية سأضع له خي
 طويلة مكان رموشه ستضحك كثيراً  .. 

تعود يداها إلى حركة الحياكة الصوفية ذاتها وتمد إصبعها الصغير متخيلة لف خيط صوفي عليه لتمرره  
 بين األسياخ. 
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ندوق أنا معكم لم اترككم يوماً  بل لم اقوى يوماً على التفكير بهذا .. مازال النور قويا جدا بداخل ذاك الص
 ومازالت تسير على شعاع النور ذاته على أطراف أصابعها تتلقف كرات صوفية لتحيك كنزات أبنائها. 

تتذكر كل واحدة مع كل   تشعر بوخزة أكبر مستعرضة شريط صور لعشرات الكنزات التي قامت بحياكتها ..
نها تنسى أخذ الدواء  لك  ال تنسى ..  واحد من أوالدها ومع كل حدث ...مع كل عمر كانوا يمرون به ..

لكن ال تنسى أبدًا كنزاتهم الصوفية ...تنهمر دمعة    وأسماء األمكنة  ومن حدثتهم ومن حدثوها من الناس ..
ال   بل حتى الثانية وحتى الثالثة أيضا كذلك .. تذكر كنزة قد حاكتها لحفيدها لم تلبسه إياها أمه .. منها ..

 يا لوخز القلب.  ياللصداع ..  بدأتها بمقاسه  ثمان وأربعون غرزة ..تستطيع أن تنسى عدد الغرزات كانت قد  
ربما كنزة أخيرة ستلتقط كرات صوفية بلون    تمد يديها تحاول التقاط كرة صوفية من تلك الشجرة األخيرة ..

تمد بيدها تسقط كرة الصوف متدحرجة أمامها يغلق باب الصندوق    تمتد بجسدها إلى األمام ..  قوس قزح ..
ينحسر النور ومن بعيد ترى نفسها تجري وراء خيط صوفي ملون  قد تدلى من طرف غيمة    بيض ..األ

 يتهالك جسدها.  تتهاوى يداها .. تحاول اإلمساك به ..
 ألوان الكنزات الصوفية.  لم تنَس 

 
 اس نضال سوّ 

 قاّصة وشاعرة وتشكيلّية من سوريا مقيمة في الّسويد
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اًل! .. إِّن   َبَرةِّ َلي  ق  َت َرُجاًل.. ُدقَّ َوَتًدا فِّي ال مِّ  ُكن 
 

         
اعرة الفلسطينّية39  آمال عّواد رضوان  . القاّصة والشَّ

 
، َوَصْدُرُه َيْكَتنُِّز   اءِّ هِّ اْلَجذَّابِّ اْلَوضَّ يًَّة َوَنَشاًطا بَِّوْجهِّ ْشتَِّعالِّ َرُجٌل َمْهُيوٌب َمْحُبوٌب، َيفِّيُض َحَيوِّ َجْذَوًة َدائَِّمة االِّ

هِّ َوَذَكائِّ  فَّةِّ ُروحِّ يهِّ، بِّخِّ بِّّيهِّ َوُمرِّيدِّ ْبَطةِّ َواْلَمَسرَّةِّ، َيُبثُّ اْلَوْعَي َوالتَّْرفِّيَه فِّي ُكلِّّ ُمحِّ َيْنُفُخ  بِّاْلغِّ ، َوَكثِّيًرا َما  هِّ اْلَوقَّادِّ
مِّيرِّ  يثِّهِّ،  َعزِّيَمًة َوَمَرًحا فِّي ُنُفوسِّ ُروَّادِّ َمْقَهى السَّ فُّوَن أَْعَماَقُه، َيَتَنعَُّموَن بَِّحدِّ م، فَيْسَتشِّ م َوَكَوارِّثِّهِّ هِّ يُثُهم مِّن َيْأسِّ ، ُيغِّ

َفَتَتاَلَعُب َعَلى َشَفَتْيهِّ   ، قِّ ْردِّيِّّ اْلَجْهَورِّيِّّ اْلُمَشوِّ ْمَع بِّآَذاٍن ُمْرَهَفٍة لَِّصْوتِّهِّ السَّ يُخوَن السَّ َوَبَسَماٌت َوُيصِّ  َكلَِّماٌت 
هِّ النَّ َتَتَلوَّ  اَللِّ َسْردِّ ُم فِّي َتْخفِّيفِّ أَْعَباءِّ َوَعَناءِّ اْلَحَياةِّ مِّْن خِّ ، َوَتاَلُعبِّهِّ  ُن َمَعانِّيَها بَِّنَبَراتِّ َمَغازِّيَها، َوُيْسهِّ جِّ اضِّ

َما كَ  َوَكثِّيًرا   ، َكاَياتِّ والنََّهَفاتِّ اْلحِّ َأْوَتارِّ  َعْزفِّهِّ َعَلى  َبَرَع فِّي  هِّ، وقد  يَّاتِّ قَِّصصِّ اَن فِّي َغْمَرةِّ ُحُلمِّهِّ،  بَِّشْخصِّ
يهِّ، َوَيَتَعْمَلُق َهْيُكُلُه فِّي هَ  يَدٍة، َفَيْصَلبُّ ُعوُدُه ُمْسَتفِّزًّا َسامِّعِّ يهِّ،  َيْطوِّي َجَوانَِّحُه َعَلى ُمَغاَمَرٍة َجدِّ يبِّ َتَحدِّّ اَلٍة مِّْن َلهِّ

َن اْلَمَرارَ  يهِّ؟ َوَكثِّيًرا َما َتْنَقلُِّب اأْلُُموُر َعَلْيهِّ بَِّأَمرَّ مِّ  ةِّ، وَعَلى َعْكسِّ َما َيْشَتهِّ
، ُيَمشِّّ     ْمتِّ ، اْعَتاَد َأْن َيَتَعْسَكَر َوَيَتَمْتَرَس فِّي َمَكانِّهِّ بِّالصَّ ٌن َصْعُب اْلمَِّراسِّ ُط اْلَمْقَهى  لكنِّ َأُبو َزْيَدان ُمَدخِّّ

ُمَبااَلةِّ، َوَيقُِّف لَِّمْشبُ  يُل بِّالالَّ يٍَّة َبارَِّدٍة َتسِّ ًتا،  بَِّنْظَرٍة ُبولِّيسِّ ًرا َغرِّيًبا ُمَباغِّ ، ُيَبيُِّّت َلُه فِّي َجْوفِّهِّ َخاطِّ وب بِّاْلمِّْرَصادِّ
 َوَيَظلُّ َيَتَربَُّص َوَيَتَربَُّص بُِّفْرَصٍة َسانَِّحٍة َيَتَحيَُّنَها. 

ْضنِّ َمْشُبوب،     ةِّ اْنَفَجَر َصْوُتُه ُقْنُبَلًة َأْلقاَها فِّي حِّ دَّ ي بِّاْلحِّ َباَك َمْقَلٍب  َفْجَأًة، َوبَِّنْبَرٍة َتشِّ يَنُه َوشِّ َوَرَمى َعَلْيهِّ َكمِّ
يهِّ فِّي ُمخَ  ُل َمْشُبوب َوْطَأَة َتَحدِّّ ، وُتَحمِّّ يزِّيٍَّة ُتَزْعزُِّع ُجُذوَر اْلُقُلوبِّ يٍد َفرِّيٍد، بُِّمَغاَمَرٍة َتْعجِّ اَطَرٍة َوُمَجاَزَفٍة، َفَوَقَف  َجدِّ

ًزا َعْن ُمَغاَلَبةِّ كِّْبرَِّيائِّهِّ َورُ  ُن. َمْشُبوب َعاجِّ ي، اَل َيْأَذُن َواَل ُيْذعِّ ًعا لِّلتََّحدِّّ  ُجوَلتِّهِّ، َوَرَضَخ َخاضِّ
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يًقا بِّ     َنَفًسا َعمِّ َأَخَذ  بِّهِّ..  َيْعَتزُّ  الَّذِّي  اأْلَْحَمرِّ  هِّ  َيُهزُّ ُطرََّة َطْرُبوشِّ َواقًِّفا  َزْيَدان  َأُبو  َنَفَث  اْنَتَصَب  يَجاَرتِّهِّ..  سِّ
.. َزَفَر بَِّأْكَداٍس َهائَِّلٍة مِّْن َضَجٍر، َوَقاَل بَِّصوْ  َناجِّ الّضَبابِّيِّّ َن السِّّ تِّهِّ اْلُمَتَأنِّّي، َوُهَو اَل ُيْلقِّي َبااًل  َحَلَقاٍت َكثِّيَفًة مِّ

 إَلى َأَحٍد: 
   - !" ، َوإَِّذا َكَفْيَتُه َما اْنَدبَّ  َيا َمْشُبوب، "إَِّذا َرَفْعَتُه اْنَكبَّ
 َوبَِّأْسَرَع مَِّن اْلَوْمضِّ َأَجاَب َمْشُبوب:  

 الطَّْرُبوش. -     
يَلةِّ،َوبَِّعْيَنْينِّ َتْقَدَحانِّ َشَرَر اْنتَِّصاٍر    ْلَسًة إَِّلى ُحُدودِّ اْلحِّ  ُمرِّيٍب، َخَلَع َأُبو َزْيَدان َطْرُبوَشُه، َوَتَسلََّل َصْوُتُه خِّ

َد َصَداهُ: ا َثاقًِّبا، َدوَّى َكَرزِّيزِّ الرَّْعدِّ َوَتَردَّ  َوَقاَل بَِّصْوٍت ُمَتَحْشرٍِّج َأزَّ َحادًّ
ي َلَك..  لكِّنَّ اْمتَِّحاَنَك َصْعبٌ  -   ْست"..  هَذا َطْرُبوشِّ ْن َقاعِّ الدِّّ  "مِّ
 َأْمَسَك بَِّحْبٍل َتَعلََّقْت ُكلُّ اْلُعُيونِّ بِّلَِّسانِّ َوَيَدْي َوُعُيونِّ َأُبو َزْيَدان، إِّذ َوَضَع َطْرُبوَشُه َبْيَن َيَدْي َمْشُبوب، ُثمَّ   

: ْنُه َوَتٌد، َوَقاَل بَِّصْوٍت َعاٍل ُمْسَتفِّزٍّ  َيَتَدلَّى مِّ
 .. ُدقَّ هَذا اْلَوَتَد بَِّجانِّبِّ َقْبرِّ اْلَعمِّ َسالِّم اللَّْيَلَة.إِّْن ُكْنَت َرُجاًل  -   
ٌس َجمََّد اْلُوُجوَه َواأْلَْجَسادَ    .. َأْلَجَمْتَها.. َخيََّم َصْمٌت ُمَقدَّ َنَة اْلُحُضورِّ يَبٌة َعَقَدْت َأْلسِّ  لَِّلَحَظاٍت، ُثمَّ َتَباَدَل  َرْهَبٌة َرهِّ

  ، ُس النََّظَراتِّ رِّيٍر ُيَناوِّرُ اْلُجالَّ ُف إَِّلى أَْعَماقِّ َمْشُبوب، َفَبَدا َكَغَزاٍل غِّ .. َتَتَطاَوُل.. َتَتَزحَّ   َوَناُر الذُّْعرِّ َشبَّْت َتْمَتدُّ
.. دِّ َوالتََّحفُّزِّ َن التََّردُّ  َصيَّاَدُه، َوَقْد َوَقَع َفرِّيَسًة فِّي َدوَّاَمٍة مِّ

 
 
 
 
   
 
 
 

َبٌة َتَتآَكُلُه َعَلى َمْهٍل،  َتَضاَءَل َمْشُبوب فِّي   َعٌة اَلهِّ ْنقَِّباضِّ َغَمَر َقْلَبُه، َوَناٌر اَلسِّ َحْيَرتِّهِّ، ُشُعوٌر َغامٌِّض َبالُِّغ االِّ
؟ ي َوالنَّْصرِّ ْن َأْجلِّ التََّحدِّّ ْعبِّ مِّ هِّ، َواَل َيْرَكُب َمْتَن الصَّ َنادِّ  َفَهْل ُيْقلُِّع َعْن عِّ

ْضَطرُِّب َوَتَتَزْلَزُل، َوُهَو َنافُِّذ الرَّْأيِّ اْلُمَطاوُِّع لُِّرُجوَلتِّهِّ، َمْن َخطَّْت ُمَغاَمَراُتُه َعَلى  لكِّن؛ َهْل َذاكَِّرُة َمْشُبوب تَ    
َشٍة َوُمثِّيَرٍة؟  ْكَرَياٍت، َوُمَغاَمَراٍت، َوقَِّصٍص ُمْدهِّ  ُصْدَغْيهِّ َتارِّيًخا َحافِّاًل بِّذِّ

هِّ:      َقاَل فِّي َنْفسِّ
َمْشُبوب   -  َفَأَنا  آَبَه    "اَل..  َأْن  ُدوَن  يد،  الرَّشِّ َقَراري  ُذ  َأتَّخِّ  .. يدِّ دِّ السَّ بَِّرْأيِّي  ُأُمورِّي  أَْعَتزُِّم   ، بِّاْلَمْجُنونِّ اْلُمَكنَّى 

، َواَل َنكَّْصُت َعْن َحْملِّ َمسْ  يَف َرْأٍي، َوَما َأْحَجْمُت َيْوًما َعْن َتَحدٍّ ، َفَما ُكْنُت َأفِّيًنا َضعِّ  ُؤولِّيٍَّة". بِّالنََّتائِّجِّ
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ينِّ    .. اْعَتَمَر َطْرُبوَش  َبْعَد ُهَنْيَهٍة َوَقَف َمْشُبوب َواْلُهُدوُء اَل ُيَزايُِّلُه، َوَقدِّ اْكَتَسى ُمَحيَّاُه بِّمِّْسَحٍة مَِّن اْلَجدِّّ الرَّصِّ
َلٍة، َوبِّ  يَئٍة ُمَتَمهِّّ ي َأْرَدَف: َأُبو َزْيَدان، َفَبَدا َأْفَرَع ُطواًل َوَأْكَثَر ُفُتوًَّة، َوبَِّكلَِّماٍت َبطِّ َمٍة َمْشُبوَبةِّ الرَّْغَبةِّ َوالتََّحدِّّ  َنْبَرٍة َحاسِّ

، َسَأُدقُّ اْلَوَتَد بَِّجانِّبِّ َقْبرِّ اْلَعمِّ َسالِّم اللَّْيَلَة.  -  يَلَة لِّي فِّي اأْلَْمرِّ  اَل حِّ
َوَقْد َخيََّم َعلَ     ، يَن َمْشُدودِّي اأْلَْعَصابِّ امِّعِّ َأْجَفَلتِّ السَّ ْمُت.. َجَحَظْت ُعُيوُنُهم مِّْن  َكلَِّماُت َمْشُبوب  مِّ الصَّ ْيهِّ

َقٍة، َتْحُدُجُه مِّْن َعْليَ  هِّ َغْيَر ُمَصدِّّ َصٍة َتْنُفُذ إَِّلى َطَواَيا َنْفسِّ رَِّها، َتْرُمُقُه بَِّنَظَراٍت ُمَتَفحِّّ ائِّهِّ إَِّلى َأْخَمصِّ َقَدَمْيهِّ  َمَحاجِّ
.بَِّنَظَراٍت َثاقَِّبٍة، َتْنُفُذ إَِّلى أَْعَماقِّهِّ، تَ  رِّهِّ، اَل َيْكَترُِّث َواَل َيْهَتزُّ ي بَِّخَواطِّ ُه، َتْنُفُضُه، َوَوْجُهُه اْلَيشِّ  ُخضُّ

َمَة.. َأْمَسَك َعنِّ اْلَكاَلم.. َأَخَذ اْلَحْبَل َواْلَوَتَد، ُثمَّ َرَمى       َبَة اْلَواجِّ احِّ )َأُبو َزْيَدان(  َطاَلَع َمْشُبوب ُوُجوَهُهُم الشَّ
هِّ، َوُعُيوُنُهُم اْلَمْخُموَرُة بِّالذُُّهولِّ ُتَشيُِّعُه إَِّلىبَِّنْظَرٍة َفاتَِّرٍة بَ  َن اْلَمْقَهى ُمْنَكفًِّئا َعَلى َنْفسِّ َتٍة، َواْنَسَحَب مِّ ، َوَقْد   اهِّ اْلَبابِّ

كِّّ َثقِّيلِّ الْ  َد َجَحافَِّل َضَبابِّ الشَّ  َقْبَضةِّ. َلبََّد اأْلَْجَواَء اْلَقاتَِّمَة بَِّخَفافِّيشِّ اأْلَْوَهامِّ، َوَما َبدَّ
 َكْيَف اَل َيَتَحدَّى، َوُهَو اأْلَْحَوذِّيُّ اْلَيُسوُق اأْلُُموَر َخْيَر َمَساٍق؟   
، َوَأْخَفتِّ اْلَعْتَمُة ُوُجوَمَها. اقْ    َيةِّ اْلَخرِّيفِّ َماُء بَِّأْردِّ مِّ،  َتَحَم الظُّْلَمَة َثابَِّت اْلَعزْ َساَر بِّاتَِّّجاهِّ اْلَمْقَبَرةِّ، َوَقْد َتَلفََّعتِّ السَّ

ًما َعَلى َغْيرِّ ُهًدى، َيْشَمُلُه َصْمٌت َثقِّ  يمِّ َساهِّ يٌل، َكَأنَُّه َتْحَت  َوفِّي َمْأُمولِّهِّ َأْن َيْنَجَح. َساَر فِّي َأْحَشاءِّ اللَّْيلِّ اْلَبهِّ
يُد َشرِّيَط ُمَغاَمَراتِّ  ُه إَِّلى َواقٍِّع ُمثِّيٍر، فَيْسَتعِّ  هِّ اْلَمْجُنوَنةِّ. َتْأثِّيرِّ ُقوٍَّة َخارَِّقٍة َتُسوُقُه، َتُشدُّ

ُب َبْيَن ا   ْن ُنورِّ َنْجٍم َيَتَسحَّ ُق فِّي ُقبٍَّة َدامَِّسٍة، َوَلْيَس ُهَناَك مِّ يَّتِّهِّ، ُيَحدِّّ ُط َأْرَسَل َبَصَرُه َعَلى َسجِّ ، َأو ُيَمشِّّ َحابِّ لسَّ
ْمُت خَ  ُقُه، ُيَفْضفُِّض َلُه الصُّ ، إِّالَّ َخَيالُه ُيَرامِّ َبابِّ ْن َأْمٍر َيْثنِّيهِّ َعمَّا َعَزَم. اأْلُُفَق مَِّن الضَّ  ْوَفُه، لكِّن.. َما مِّ

ْت َلُه ُعُيوُن اللَّْيلِّ َتْحُرُس َعَوالَِّم َخبِّيَئًة، فِّي ُقْمُقٍم ُمْعتٍِّم فِّي َفَضاءِّ اْلَما َوَراء، َعَوالَِّم ُمفَ    َنٍة ُخَرافِّيٍَّة، َتَبدَّ َخًة بَِّأْزمِّ خَّ
َوى  َعَوالَِّم ُمَتَخيََّلًة بَِّأْمكَِّنٍة   ْن َمَنازِّلَِّها اْلَمْسُكوَنةِّ، َوما اأْلَْشَباُح سِّ ْن ُكُهوفَِّها، مِّ نِّّ مِّ َلَها ُقْدَرٌة َعَلى اْستِّْدَعاءِّ اْلجِّ

َراٍء: ُث َنْفَسُه بِّاْمتَِّعاٍض َواْزدِّ  َمَسارِّحِّ َأْوَهاٍم،  َفَقاَل ُيَحدِّّ
، لكِّن َما  -   ْرَب َمْحُفوٌف بِّاْلُغُموضِّ يٌح َأنَّ الدَّ رِّ  "َصحِّ َوى ُقًوى َغْيبِّيٍَّة َغبِّيٍَّة، َواَل ُبدَّ مِّْن ُرُكوبِّ اْلَمَخاطِّ هِّ سِّ هذِّ

 َواأْلَْهَوالِّ ُدوَن ُمَحال"!
 
 
 
   
 
 
 

، َوَعلَ  يٍَّة، َوفِّي َتَمامِّ الظَّاَلمِّ اْلَحالِّكِّ َف َرْعدِّ ُر بُِّهُبوبِّ َعَواصِّ َقْيدِّ َمَساَفٍة َقرِّيَبٍة  ى  َفْجَأًة اْكَفَهرَّ اأْلُُفُق َوامًِّضا، ُيْنذِّ
ى َخلْ  ، َأَحسَّ بُِّخُطَواٍت َسرِّيَعٍة َتَتَمشَّ يدِّ َأْطَياًفا فِّي اْلَعَراءِّ ، َشَخَص فِّي اْلَبعِّ َن اْلُمَغامِّرِّ اْلُمَجازِّفِّ َفُه، َتَتَقفَّى آَثاَر  مِّ

ْنقَِّضاضِّ َعَلْيهِّ. ، َتَتَحفَُّز لِّْلُوُثوبِّ َواالِّ  َلْيَلتِّهِّ اللَّْياَلءِّ
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َر َخْطُوُه اْلُمَتَثاقُِّل.. اْشَتَعلَ جَ    َلُه.. َتَصخَّ ُع  َثَم الرُّْعُب َعَلى َقْلبِّهِّ َثانَِّيًة.. َركَِّبُه َخْوٌف َخْلَخَل َمَفاصِّ  فِّيهِّ ُذْعٌر ُيَقطِّّ
ْرتِّ  ى فِّي َأْوَصالِّهِّ َوَقْد َبَلَغ ُمْنَتَهاُه، َوبَِّحَرَكاٍت َيُشلَُّها االِّ .. َتَفشَّ َلٍة  نَِّياَط اْلُقُلوبِّ َياُب، اْرَتدَّ لِّْلَوَراءِّ بُِّخُطَواٍت ُمَتَخاذِّ

يَقٌة َبيْ  يَداٌت َدفِّيَنٌة َعمِّ ْت َعْن َصْدرِّهِّ َتْنهِّ ، َوَندَّ َمْت َأَماَمُه َأْشَباُح اْلَجَزعِّ يَن َتَضخَّ َن اْلَفْيَنةِّ َواأْلُْخَرى،  ُمَتَرنَِّّحٍة، حِّ
 ُتَعبُِّّر َعْن َهَلٍع َمْكُبوٍت فِّي َصْدرِّهِّ.

رِّيًَّة.. َكَأنََّما   يَب ُمْعتَِّمًة سِّ ي إَِّلى َأْوَكاٍر    َلَمَح َبْيَن َأْشَداقِّ اْلَعْتَمةِّ ُقُبوًرا َتائَِّهًة.. َأْضرَِّحًة َضائَِّعًة.. َسَرادِّ ُتْفضِّ
ُق خَ  ، َيْسَتْنشِّ امِّدِّ هِّ اْلُمْرَتفِّعِّ السَّ  ْوَفُه مِّْلَء َصْدرِّهِّ.َشْيَطانِّيٍَّة.. َجفَّ َقْلُبُه َوَوَجَف، َواْنَتَصَب بَِّرْأسِّ

ُق فِّي الظَّاَلمِّ.. َتُلفُُّه    َلًة، ُيَحدِّّ َظ اْلَعْيَنْينِّ َيْخَتلُِّس َنَظَراٍت َوجِّ َمْت َأَسارِّيُرُه، َوَوَقَف َجاحِّ َأْشَباُح اْلَقَلقِّ َوَأْصَواُت َتَجهَّ
يَن َتَعاَلْت َصَرَخاُت اْستَِّغاَثٍة ُمَكلََّلٍة بَِّسَوادِّ ا ، وحِّ ، اْسَتْوَلى َعَلْيهِّ َهَذَياُن ُقًوى َغْيبِّيٍَّة َتَكاُد َتْسَحُقُه،  اللَّْيلِّ ْلَمَقابِّرِّ

َعةِّ  َنَة، َوبَِّحَماَسٍة ُمْنَقطِّ يرِّ َعَصَفْت بِّهِّ َثْوَرُة  َوَتْهَتاُج اْلَمْخَيَلُة َعَلى َنْحٍو ُيْرَثى َلُه. اْسَتْجَمَع ُقَواهُ اْلَخائَِّرَة اْلَواهِّ  النَّظِّ
 َبْعُض اْستِّْجَداٍء:   ُصَراٍخ فِّيَها

َنا َجرِّيَحٌة، َوُكلُّ َأْوَطانَِّنا َمَقابِّر! -   ، َوُكلُّ بِّاَلدِّ  اْلُبُيوُت اْلُمْقفَِّرُة فِّي اللَّْيلِّ َتْبُدو َكاْلَمَقابِّرِّ
َخَراُتُه التَُّراثِّ    ، َففِّي ُجْعَبتِّهِّ َتَتَكدَُّس ُمدَّ اخِّبِّ ي الصَّ يَُّة مِّْن َحَزازِّيَر َوقَِّصٍص ُيْفرُِّغ فِّيَها  َأَخَذ َمَعُه َما َيفِّي بِّالتََّحدِّّ

ُث َنْفَسُه:  َراَبُه َوَخْوَفُه.. َأَخَذ ُيَحدِّّ  اْضطِّ
، َوَلْيَس َفَقط فِّي َبطْ    ْرني، َسَأُدقُّ اْلَوَتَد فِّي َبْطنِّكِّ  نِّ اْلَمْقَبَرة. "َيْحمُِّل قِّْنَطار َواَل َيْحمُِّل مِّْسَمار"؟  َيا َبْحر اْنَتظِّ
َك مَ    ُث َنْفَسُه: َضحِّ ْحَكُتُه، َلوََّح بَِّحْبلِّ اْلَوَتدِّ َوَقاَل ُيَحدِّّ  ْشُبوب َوَجْلَجَلْت ضِّ
َبالها،  "اْلَحْبُل فِّي َرَقَبتِّهِّ، َوالدَّقُّ فِّي َصْلَعتِّهِّ".  َيا َوَتَد اْلَبَلدِّ َيا ُمْخَتارها َلْولِّْح َلْولِّْح، َوَيا َوَتَد ا  -    أْلَْرضِّ َيا جِّ

 .َلْولِّْح َلْولِّحْ 
ًعا َيْرَعى فِّ    يًّا َساطِّ رِّ اْلَمْقَبَرةِّ، َحتَّى َأَطلَّ اْلَقَمُر فِّضِّّ ،  َوَما َأْن َوَصَل إَِّلى َقْبرِّ اْلَعمِّ َسالِّم فِّي آخِّ َماءِّ ي السَّ ي َمَراعِّ

يَئةِّ، َوَرآَها ُمنْ  َيٌة َتَتَراَقُص َوَقْد َأَماَط اللَِّثاَم َعْن َأْسَراٍر َدفِّيَنٍة، َفَنَظَر إَِّلى اْلُقبَّةِّ اْلُمضِّ َطًة ُتْزهُِّر فِّيَها ُنُجوٌم َزاهِّ َبسِّ
ُفُه َوَصاَر ُيَغنِّّي:  َك َوَقْد َزاَلْت َمَخاوِّ  َنْشَوى.. َضحِّ

وم". -    ْسَتْنُبول"، "وَغَطا ُأمِّّي رُقوم رُقوم، مِّْن َغزِّة َلَوادِّي الرُّ  "قِّْنَطار ُفول َمْبُذور مِّْن َعكَّا إلِّ
 َيا ُنُجوم ُنُجوم، َيا َهاَلة ُأْسُطورِّيَّة َياَعَناقِّيد النُّور.هِّلِّي وُطلِّي        

يَُّة فِّي ُبْنَيانِّهِّ، َوَبَدَأ بَِّتْنفِّيذِّ   َبابِّيَُّة فِّي ُعُروقِّ َمْشُبوب.. َتَوقََّدتِّ اْلَحَيوِّ َماُء الشَّ مَّةِّ َتَدفََّقتِّ الدِّّ َمةِّ َوُمهِّ  اْلُمَغاَمَرةِّ الدَّسِّ
ي َبَخْطٍو مُ  َل َجانِّ التََّحدِّّ .. َشكَّ َقَبةِّ فِّي ُقْمَبازِّهِّ اْلُقْطنِّيِّّ ْن ُعْرَوةِّ َشرِّيطِّ الرَّ رَّ اْلُعْلوِّيَّ مِّ يٍق.. َفكَّ الزِّ ٍل َرشِّ َبْيهِّ  َتَمهِّّ

نَّارِّ الَّتِّي َتُلفُّ َخْصَرُه، ُثمَّ  .. َوَضَع ُكلَّ َطَرٍف َتْحَت َشْمَلةِّ الزُّ ُهَما لِّْلَوَراءِّ .. َردَّ ْفلِّيَّْينِّ َطَوى َأْطَراَف ُكوفِّيَّتِّهِّ    السُّ
  َخْلَف َرَقَبتِّهِّ.
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، َوَأْمَسَكْت َيُدُه اْلُيْمَنى بَِّحَجٍر َكبِّيٍر، َوَبَدَأ َيُدقُّ بِّاْلحَ     َجرِّ َعَلى َصْلَعةِّ  َقْرَفَص.. َأْمَسَكْت َيُدُه اْلُيْسَرى بِّاْلَوَتدِّ
، لَِّيْغرَِّسُه فِّي اأْلَْرضِّ بَِّجانِّبِّ َقْبرِّ  اْلَعمِّ َسالِّم، إَِّلى َأْن َأْحَسَن َتْثبِّيَتُه َتَماًما، َفاْرَتَسَمْت َعَلى َشَفَتْيهِّ اْبتَِّساَمُة   اْلَوَتدِّ

 اْنتَِّصاٍر. 
يَن َهمَّ باْلُوُقوف، َتَزْعَزَع َتَواُزُنُه، َوَسمََّرُه حِّسٌّ َخفِّيٌّ فِّي َمَكانِّهِّ!      لكِّن.. حِّ
ْحنَ   اْنَقَلَبْت سِّ َبْسَمُتُه..  َجْدَوى.. َتاَلَشْت  ُدوَن  َوَيْسُقُط  وُيَعافُِّر  ُل  ُيَحاوِّ ُل..  َوُيَحاوِّ النُُّهوَض  ُل  ُيَحاوِّ َجَعَل  ُتُه.. 

ْنُه اْنَطَلَقتِّ اْستِّ  ًرا.. َوُدوَن َوْعٍي مِّ ًيا.. َغْمَغَم ُمَزْمجِّ   َغاَثاُتُه.. َتَقْهَقَر ُصَراُخهُ َتَملََّكُه الذُّْعُر.. َراَح ُيَغالُِّب َفَزَعُه ُمَتَراخِّ
َعٍة، َوَأنِّيٍن َمْبُحوٍح َوَكلَِّماٍت ُمْبَهَمٍة:  فِّي َتَأوَُّهاٍت ُمَتَقطِّّ

 اِّْلَحُقوووووونِّي.. مسُكوووووونِّي.. اِّْلَحُقوووووونِّي.. اأْلَْمَواااات مسكووووني!  -  
يًرا، َوُهوَ   َن اْلَهَربِّ َأخِّ ةِّ َخْوفِّهِّ:َوُكلََّما َحاَوَل اْلُوُقوَف َيْسُقُط، إَِّلى َأْن َتَمكََّن مِّ دَّ   َيْصُرُخ مِّْن شِّ
 اِّْلَحُقوووووونِّي.. اأْلَْمَواااات مسكووووني!  -

َراٍج َفْجَأًة، َوَتَتَلقَُّفُه َحْشَرَجُة َأُبو َزْيَدان اْلَتَتَناهِّى إَِّلْيهِّ مِّ     ، َواأْلََيادِّي  َفإَذا بِّاْلَعْتَمةِّ َتَتَسْرَبُل َضْوَء سِّ يدِّ َن اْلُعْمقِّ اْلَبعِّ
ُك بِّهِّ، َوُهَو اَل َزاَل َيْصُرُخ:  َتَتَص  اهُ َوُتْمسِّ  دَّ

 اِّْلَحُقوووووونِّي.. اأْلَْمَواااات مسكووووني!  -
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ْحَكاٍت  حِّ  َما َهَدَأ ُصَراُخ َمْشُبوب، َوَما َهَدَأتِّ اْنفَِّجاَراُت اْلَقْهَقَهاتِّ اْلَغلِّيَظةِّ، َوال َهَدَأتِّ اْهتَِّزاَزاُت اأْلَْشَبا اْلَتَتَماَيُل بِّضِّ
ُف إِّالَّ َجَسَد َمْشُبوب. ْوُء اَل َيْكشِّ َها، َوالضَّ يُر إَِّلْيهِّ بَِّأَصابِّعِّ  هِّْستِّيرِّيٍَّة، ُتشِّ

رِّهِّ َوَعاَلنِّيًَّة، َوُهَو َيْحبُِّس َأْنَفاَسُه َغْيًظا،    َرٍة َضارَِّيٍة، َلَعَنُهم فِّي سِّ  اَدَرُه َأُبو َزْيَدان: َفبَ َرَماُهم َمْشُبوب بَِّنْظَرٍة َزاجِّ
ْرَواَلك؟ -   ْرَواَلَك َيا َمْشُبوب؟ لَِّماَذا َخَلْعَتُه؟ َهْل َأْمَسَك بَِّك اأْلَْمَواُت؟  َهْل َأَخُذوا شِّ  َأْيَن شِّ
ينَ    ، َوحِّ ْمتِّ .. َساَد َجاَلُل الصَّ ْحكِّ يُعُهم َعنِّ الضَّ ت.. َتَوقََّف َجمِّ َؤالِّ اْلُمَباغِّ َت َمْشُبوب بِّالسُّ  َنَظَر َمْشُبوب  ُبهِّ

ْرَواَلُه اْلَكاَن َيْلَبُسُه، َفَتَداَرَك َأُبو َزْيَدا  يَن َلْم َيَر شِّ َئ حِّ هِّ، ُفوجِّ ْن َجَسدِّ ْفلِّيِّّ مِّ  ن اْلَمْوقَِّف َوَقاَل: إِّلِّى ُجْزئِّهِّ السُّ
 لَِّنْمضِّ إَِّلى َقْبرِّ اْلَعمِّ َسالِّم. -   

، َفَوجَ       عِّ يُعُهم إَِّلى اْلَمْوضِّ ! َمَضى َجمِّ ْرَوالِّ  ُدوا اْلَوَتَد َمْدُقوٌق َوَمْغُروٌس فِّي الشِّّ
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.. َلبَِّسُه َوُهَو يَ      ْن َبْينِّ َأْنَيابِّ اْلَوَتدِّ اْلَمْغُروسِّ ْرَواَلُه مِّ ْحَكًة َمرِّيَرًة، َواْنَتَزَع شِّ ْشُتُمُهم بَِّكلَِّماٍت  َغاَلَب َمْشُبوب ضِّ
يَئٍة، َوَقْهَقَهاُتُهم َتْعُلو َوَتْعُلو، فَ   َقاَل َأُبو َزْيَدان: َبذِّ

ْنَك َيا َمْجُنون، َوَظَنْنَت َأنَّ اأْلَْمَواَت َأْمَسُكوا بِّكَ  -  ْرَوالَِّك ُدوَن اْنتَِّباٍه مِّ  ؟   َلَقْد َدَقَقْت اْلَوَتَد فِّي شِّ
 لكِّنََّك َحقَّا َرَجٌل َيا َمْشُبوب، َواْلُكلُّ َيْشَهُد.

ٍد: َنْشَهُد.. نَ      َعم..  َنْشَهُد.َوَصاُحوا بَِّصْوٍت َواحِّ
ُنوَن َمْشُبوب     م، َيْحَتضِّ يَلًة ُأْخَرى،   َعاُدوا َأْدَراَجُهم إَِّلى ُبُيوتِّهِّ يُفوَن ُطْرَفًة َجمِّ .. َيْضَحُكوَن َوَيْمَرُحوَن، َوُيضِّ

. ْكَرَياتِّ   ُيَعلُِّقوَنَها َعَلى مِّْشَجبِّ الذِّّ
 

 آمال عوَّاد رضوان
 قاّصة وشاعرة فلسطينّية  
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 شجر الفيكس

       
وري 40  عماد أبو زيد  . القاص الس 

 
 شجر الفيكس

 
يطيب لي المشي في ميدان المنتزه أو كما يسميه بعض الناس القيسارية، وأن أشتم عبق التاريخ فيه، أتأمل  
بارزة في قلب  الخشبية تحتل مكانة  الخواجة"، مازالت بمشربياتها  "دكان  يقع فيها  التي  العمارة الصفراء، 

 القديم، وزجاجات البيرة.  المنتزه. كنا نشتري من الخواجة السجائر األجنبية، والجبن الرومي 
حدثني األستاذ محمد جادو من قبل عن آخر يهودي رآه في هذه المدينة، يعيش في هذا البيت. هذه المدينة  

 أحبها وأكرهها في آٍن واحد. 
في صباَي اشتغلت مع العم عاشور النقاش، مدة أسبوع، منحني جنيًها واحًدا فقط؛ أعطاني ذات مرة بضعة  

"بوية" من محل الدفراوي، كان الرجل الكبير هو الذي يدير المحل، المعاملة معه في كل   جنيهات؛ ألشتري 
األحوال لم تكن تزيد عن كونها معادلة رياضية، واحد + واحد = اثنان، يأخذ حقه، ويعطي العميل حقه؛  

اب، في  كان لي قرش واحد باٍق، لم يسمح بانصرافي، نادى عليَّ بعد أن رفعُت يدي، وهممت صوب الب
 إشارٍة مني لعدم اكتراثي للقرش، أعطاني إياه، وهو يقول: حقك.

المربى،   الحلوى،  االصطناعي،  السمن  المكرونة،  األرز،  من  قليل  به  "فدكانه"  درويش؛  حسن  العم  أما 
 والصابون، وقد اعتنى بوضع الفتة في مكان بارز بالمحل، ُكتَِّب عليها "الشكك ممنوع والزعل مرفوع". 

 نتي يضعون قوانين ألنفسهم دوًما، ال يحيدون عنها عند تعامالتهم. أهل مدي
مصطفى صاحب بوتيك عروستي، ابتاعت زوجي منه تنورة، ثم عادت إليه في أقل من ساعة، عندما   

 وجدتها ال تليق بها. رفض أن يعطيها التسعين جنيها، قائاًل: 
 استبدليها بحاجة تانيَه.   - 

 لم تجد ما يعجبها بالمحل؛ فاستمسك بالنقود، وهو يردف: 
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 تعالي بعد أسبوع، هيبقى فيه بضاعة جديدة بإذن للا. - 
ذاته، وقد رأيته بعيني    الوقت  ُمَدرًِّسا في  يعمل  الكثيفة،  اللحية  الرجل صاحب بوتيك عروستي، ذو  هذا 

إجازة؛ كي ال تطاله العقوبات ويحرم من    رأسي، يرجو مدير مدرسته؛ ليحتسب أيام انقطاعه عن المدرسة
المكافآت؛ حيث إن التعليمات تحظر عليه التغيُّب خالل أعمال االمتحانات. أما جابر زميلي الحقته شائعة،  
مفادها أنه ليس له في "الستات"، في الفترة التي دبت فيها الخالفات بينه وبين زوجه، والتي لم تدم طويال؛  

ا للخالص، وها هو اآلن أراه يومًيا، ُمتنقاًل هو وأبناؤه األربعة ما بين بيت أم زوجه  إذ اختار الطالق طريقً 
 الثانية، وبيته. 

ربما تكون المزّية الوحيدة التي تعجبني في أهل مدينتي، هي استحسانهم شجر الفيكس، وزراعته أمام بيوتهم؛  
طش، وقد يستعين بجذوره في استخالص  فهو له مزايا عدة، منها: أنه ال يحتاج إلى عناية، ويتحمل الع

 الماء من التربة، ويمكن التحكم في طوله، وقص فروعه، وتشذيبه كيفما يروق لصاحبه.
وغالًبا ما يفضلون اصطفافه حول منازلهم؛ إذ يضفي على المكان جمااًل ورونًقا، وُيوحي بالمهابة، فضاًل  

ُيغني من جوع ُيثمر وال  أنه ليس محل طمع؛ فهو ال  ُيلقي ظاًل كثيًفا؛ فيأمن في كنفه عابر،  عن  ، وال 
 ورخيص الثمن، كما يسهل التخلص منه دون أدنى تكلفة أو مشقة. 

 
 عماد أبو زيد  

 قاص سوري 
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 إمراة ورجل وحارس حيران 

         
ورّية فيحاء ستيتّية 41  . القاّصة الس 

 
 إمراة ورجل وحارس حيران 

 
 الحارس

أعرف هذا الرجل األشيب الممصوص منذ جئت إلى هنا ألحرس هذا البيت والبستان الواسع الذي يلفه من  
 الجهات كلها؛ أعرفه منذ أربعين سنة!!  

كنت قد رأيته أول مرة حين ضبطته يمشي الهوينى على رؤوس أصابع قدميه قرب سياج البيت، كأنه يباعد  
قه بهدوء شديد كي ال تفضحه خشختها. راقبته على مهل في ذلك أوراق األشجار الصفر المتساقطة من طري

المساء الخريفي ألعرف غايته. كانت على ثقة بأننى أقدر عليه تماما، فهو رفيع طويل كعود القصب، ناحل  
الوجه والذراعين، يعبث الهواء فى ثيابه الواسعة، ويطير شعر رأسه الطويل. بدا فى الثالثين من عمره أو  

 ظا حذرا كصياد يود لو ينجح فى محاولته األخيرة.!يكاد؛ يق
راقبته طويال، والشمس هامة بالمغيب. مر بأشجار اللوز والجوز، والخوخ والدراق، ولم يحفل بها، مر بالدوالي 

 حاني الظهر كالخائف المذعور. كانت عيناه مركوزتين على شباك سيدتى!!
ور مناورا هنا وهناك والشباك قبالته دائمًا؛ بدا قلقا مضطربا  أراه ال يستقر فى مواجهة الشباك المفتوح، فيد 

أصفر اللون. فجأة، أطلت سيدتي بثوبها النيلي )الذي يعذبني كثيًرا( فمألت بقامتها العالية شبكانها الواسع.  
كانت فرحة مزهوة تلوب بنظراتها هنا وهناك.. لكأنها على انتظار له. وظللت أراقب . رأيته يقترب منها  
األشجار حينا   تبديه   ، يدنو رويدا رويدا  كأنما جف حلقه.  الشفتين  الخدين، راجف  الخطا، مورد  هامس 
العالي؛  وتخفيه حينا آخر، كان رشيقا كقط بري جريح، ورأيتها وهي تنحني مبتسمة على إفريز شباكها 

رها فى اندفاعه أحن  تنحنى مثل صفصافة ، ما أجملها!! فيبدو عنقها األبيض الشهي المعروق، ويندلق صد 
من الموج وأصفى، ويقترب هو أكثر، أدقق فيه جيدًا؛ أحس أنني أعرفه منذ أمد بعيد، وأنه يأتي إلى هنا  
كل مساء . يمشي فأمشي معه؛ أحس بتالهث أنفاسه وعطشه الشديد ، أنني أعرفه دونما ريب، ها هو ذا 
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الملون تماما   يقترب من سيدتي، يصير تحت شباكها  المشتهى، يتقدم،  العسل  إليه كصبيب  اندلقت  وقد 
وأرخت شعرها الطويل نحوه، فأخفت وجهها وصدرها عنى، لكنني أرى يدها تمتد إليه لتأخذه إليها، فيصعد  
الدرجات عتبة عتبة، ويستدير نحو الباب المشقوق، فيلتقيها ، ويغص قلبى ويسقط وأنا أرى أيديهما تتشابك  

أكثر من الكالم. وأحار وأنا أراهما يخرجان متوحدين كطفلين استغرقهما  كالخيطان؛ أيديهما التى تحكي  
 مشهد الغروب الحزين!! 

 الرجل
 هذا الحارس ذئب حقيقي!

 عينه ال تغفل عني أبدًا. إنه يراقبني كما لو كنت غريمه. 
. تجاهلته  لقد عرف منذ أمد بعيد أنني لست لصا أو عدوا، ومع ذلك يظل يترصدنيي فيفسد علي متعة اللقاء

 مرات عيديدة، لكنه يظل كشبح يعكر على مساءاتي الرائقة !!
 المرأة 

 اعذرني، 
 فأنا أكتب إليك ألنني افتقدتك كثيرا.  

البعيدة. أجل أفتقدك، أتسمعني ، إنني   أفتقد حزن وجهك الشفيف، وكالمك المدهش، ونظراتك المسائية 
س فى شعرك، وأنت مغمض العينين تقص على  أصارحك هاتفة: ليتك معي، بقربي تماما، أصابعي تجو 

 واحدة من حكايات ألف ليلة وليلة.
 أحس أن الحياة ال طعم لها من دون حب، وأن النهارات ال قيمة لها من دون مساءات مبللة بالهمس الحنون.  

؟! هل أخ، أكتب إليك مدفوعة بأشواقي الولود، وأنا منبطحة على بطني كتلميذة مدرسة، ألسالك: وماذا بعد 
 ستحمل إلى مفاجأة فى المساء؟! 

اعذرني، لن أستطيع كتابة أشواقي إليك كلها، يا قصبي الجميل ، ألن هذا الحارس سيذهب عقلي ، فكيفما  
 تلفت رأيته يترصدني. 

 أرجوك، اقترب ألقبل شامة أنفك الجميل. 
 الحارس

 إنها مجنونة ال شك!! 
تنفق النهار كله قيافة وكتابة واستعدادا من أجل أن تلقاه ساعة أو أقل في المساءات التي تجرحني كثيرا، 

 والتي أتمنى لو أن الزمن يسقطها من حسابه لألبد ، فتصير النهارات بال خواتيم .. بال ألم!! 
 الرجل 
 إذن، 

 إنه يضايقها أيضًا!!
 البد من نهاية !!
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 الذئب بأنني أحبها، وأن ليس لي فى هذه الدنيا.. سواها. وأنه ليس من حقه أن يراقبها. يجب أن يعرف هذا  
يصطحبها فى  خروجها ويقضى شؤونها .. نعم، ولكن أن يتلصص عليها، فيراها وهي في شفيف ثيابها  

 تائهة في دنيا أحالمها.. فال!!
 اليد من نهاية!!

 المرأة 
   ال أدري أين رأيت هذا الحارس من قبل!

 صورته ال تفارق مخيلتي. أحس بأنني رأيته من قبل.  
وأنا ، حقيقة، ال أدري كيف قبلت به حارسا لبيتي وبستاني بهذه السرعة. ترى من أدراه أنني بحاجية ماسة  

 لحارس؟!
يقظته ونباهته، ونظراته الحيرى ال تدل إطالقا على أنه بستاني أو حارس. إن وراء هذا الرجل سرا، والبد 

 عرفته!!من م
 الحار 
 ما له؟! 

 إنه يشتمني وينهرني بنظراته القاسية جدًا.
لم أخطئ معه قط. بل إنني لم أكلمه كلمة واحدة. يحس بأنني أراقبه فيتضايق.. صحيح، لكن هذا حقي ،  

 ومن واجبي أن أحمى السيدة التي أعمل عندها؛ أن أغار عليها!! 
 الرجل 

 آن األوان لمفاتحته!! 
رعبة، وحضوره شيطاني يتلف األعصاب؛ لكن لن أبدأ هذا المساء بإزعاج نفسي. حين  نظراته مخيفة م

 أنتهى من لقائي سأواجهه، وأقول له بكل الوضوح: 
 ألزم حدودك!!  -

 طبعا ، يجب أن يعرف هذا جيدًا!!
 المرأة  

 هذا المساء، 
 سيكون أسعد مخلوق فى الدنيا.  

 سأريه الجرخ العنابي الذي شق طرف ساقي. 
 سأسمح له بمالمسته إن أحب. سارى ارتباكه  

 واضطرابه الشديدين ولهفته الضافية.  
 ستكون رؤية الجرح بقعة هذا المساؤ األرجوانية !! 

 الحارس 
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 يا إلهي! 
ماذا أرى ! إنها تكشف له عن ساقها، ترفع أذيال ثوبها لتريه ساقها. أجل لقد جنت هذه المرأة. إنها تريه  

أصابها ليلة األمس. إنها تصارحه وتخبره بكل شيء ، وها هو ذا يبدو أمامها خجال، متلجلجا  الجرح الذي  
، متخوفا عليها وهو يراها ممدودة على مفرش العشب الندي قرب نبعة الماء، وقد بان بياضها اآلسر ، 

 فيبلل أصابعه ويمسح على الجرح!!
 تبا له ، فمن يظن نفسه؟! 

 الرجل 
 ذا وموجعا.هذا المساء كان لذي

 فهي إذا ما استمرت في تصرفاتها على هذا الحال ستكون نهايتى على يديها. 
 سأصير مجنونا طريدا لحرارة الشمس، وأوالد الشوارع، أهذي باسمها، وأنادي عليها!

 ماذا تحسبني، وكيف تنظر إلي؟!
إن عنترة بن شداد يشهق إذا ما رأى فضة ساقيها، ولربم قدم لها مليون فارس إذا ما سمحت له بلمس  
فضتها. ومع ذلك تريني ساقها الجريحة، ذلك الوشم المحمر خجال؛ وتطلب منى أن أصبر!! أنا ال أستطيع  

 يا سيدتي.. 
 اعذرني!!

 المرأة 
 أعرف ، يا من أنت  أبهى من الضحى،  

مساء البارحة، والبد أن محمود اآلن، أرجوك.. اقرأ كلماتي، وتذوقها ارتشافا لكي تشفى، ولكى أنني عذبتك  
 أراك فى المساء الجديد يا ظبيي الجميل .

 وأسمح لى أن أورد أذنيك بأنفاسي الالفحة!! 
 الحارس

 لقد وصلت إلى النهايات!! 
 والموت عندي أشرف وأهون من هذا السلوك.

 بينهما!! فها أنذ صرت مرساال
 يا لخجلي وندامتي!!

هي ال تعرف، وهو ال يعرف أيضًا أن هذه الرسالة أثقل على من جبل. إنها تشعرني بهدوء وألم. والحال 
 هكذا.. لن تستمر أبدا!!

 الرجل 
 أواه!

 هذه أسعد اللحظات وأصفاها.
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 وهذه أحمل الكلمات وأرقها. 
 سأوافيها مساء كالطير الذي يحن إلى عشه دوما. 

 كن ما يحيرني، هو كيف عرف هذا الحارس بيتي؟! ول
 إنه بالفعل ، ذئب حقيقي!! 

 المرأة 
 هنا لمس بأصابعه على جرحي.

 هنا نفخ، وهنا مسخ برذاذ الماء الذي أنعشني.
لتلك   التي جرحتني ، وشكرا  الخشب الصغيرة  لنشارة  التي اعترضت طريقي، وشكرا  الكرسي  شكرا لحافة 

 الورود!!األصابع 
 الحارس

 ليتني أقدر على رمي نفسي فى هذه البئر! 
 إنها تعطيه صفحة خدها. يقبلها !!

 يا إلهي، إنني أشفق عليه اآلن، أخاف أن يطق أو ينفجر من كل هذا الرضا الذي يحوز عليه!؟  
 الرجل 

 هذا الجارس ذئب، ولكنه لطيفّ 
 يفترسني بصحوه وفراسته. نفسي تتوق إلى معرفته أكثر. 

سأباغته قريبًا جدًا بزيارة طويلة. سأصارحه بكل شيء ، ولربما صارحني بكل شيء أيضًا، ولربما صرنا  
 صديقين!! 

 المرأة 
 اسمح لي، لمرة أولى وأخيرة، أن أكذب عليك!!

أنا أعرف أنني أعذبك، فال أنت تستطيع الوصول إلي، وال أنا أستطيع الوصول إليك، لقد أخذت الحرب  
 نيك، وأخذ الزمن مني كل الجمال، والمتعة، والغايات البعيدة المشتهاة.منك كل شيء يع 

انهدت روحي، يا بعد عيني، بانتظارك الطويل، وأطفأ شمعي األبيض الجميل غيابك المر !! لكن لم أحب  
 سواك! 

ه على  فى أثناء غيابك تزوجت رجال ألنه جن بي ) بالمناسبة ، إنه يشبه هذا الحارس تماما( ولكنني لم أحب
 الرغم من رهافته الجارحة! 

 كنت أنتظزك دون أن أصدق بأن الحرب ابتلعتك!! 
كانت األخبار ، والصور ، والتقارير ، واألقاويل .. كلها تؤكد أنك ذهبت ! وحده قلبي ظل يدق لك كالجرس 

 شوقا وابتهاال ورجاء .. أن تعود!! 
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ذا العيش كل شيء أحببناه، لهذا.. أرجوك ظل  أصارحك أكثر، إنني أخاف، اآلن، أن نعيش معا. سنفقد به
كالحلم، فروعه األحالم أن تظل أحالما. ظل حلمي ولهفة انتظاري، وال تقترب مني أكثر كي ال أفقدك مرة  

 أخرى!!
 أرجوك، يا سبب حياتي، أن تتذكر بأنني أكذب عليك، لمرة أولى وأخيرة، فأنا ذاهبة وسأعود !!

كبيرة وأنا أتخيلك تأتي إلي في المساء فال تراني، ولكن يكفيني أنك أتيت، وأنك  فجعيتي ستكون    ملحوظة:
 تلمس شباكي ، وتلثم نباتات الحبق!

 آه يا فرسي الجميل، أكاد احترق، سامحيني!! 
 الحارس 

 أكاد أجن. 
 أحس بأن ال قيمة لهذا المكان وهي غائبة.  

 المدمي.إنها ، ألول مرة، تغيب على هذا النحو 
 لم تأخذني معها، لم تقل لي إنها ذاهبة! 

 ما الذي شغلني عنها، كيف ألهتني؟!
ليتني رأيتها فقط وهي تدير ظهرها لكل هذه الخضرة، ولكل هذه الظالل، والدروب التي مشتها معه، لكل  

 هذا القصب الحزين. 
 اآلن، ال شيء أنثوي هنا، وقد غابت!!

 الرجل
 ما الذي يحدث؟!

 رفت يداي حتى تعاقبني بكل هذا الغياب الموجع. وماذا اقت
ال أحد هنا. أقرع األبواب، والنوافذ فال يفتح لي. حتى الحارس ال أراه. أين ذهب هو األخر، كنت أحسه 

 كالهواء، موجودة فى كل األمكنة. ربما مضى معها.. ما أسعده! 
ليته يظهر هو ألسأله عنها! ما    ليتها تظهر اآلن لتوقف ضجيج القلب؛ لتوقف مطر حزني الغزير، بل

 أقساها، ما أقساه!!
 المرأة 

 إنه يتقدم اآلن بال شك!
 يقترب من أجمات القصب، كم أحب القصب!!

 إنه يمطر فى قلبي اآلن حنينا كالنايات!! 
 آه كم يلزم من النايات لتغني له. 

 آه، من وحدته الشاسعة!! ظبي وصار وحيدًا!!
 ه الهلوع؟! فمن يوقف تالهثه العالي وركض
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 الحارس 
 يكاد يتشقق قلبي عليه!

 البد أن ألتقيه، إنه يأتي كل مساء ليراها، وهي غائبة.  
يأتي حذرًا يقظًا ، خائفًا، ملهوفًا، كأول مرة، يباعد أوراق األشجار وأغصانها من دربه، ويتقدم لعلها تفاجئه  

يتقين من خيبته  بإطاللتها الساحرة، ولكن ال أحد، يلوب فى األمكنة كالطير الذ  بيح، فال يجدها، وحيت 
 يجلس ويبكي قرب عيدان القصب ، ما أشجى صوته، وما أمر تنهيداته!  

 الرجل 
أبدا، ال أحد هنا، ال شيء.. فاألشجار ليست هي األشجار ، ونبعة الماء ال روح فيها وال جمال، والدروب 

 الناحلة ليست ناحلة، وال تقود إلى النهايات! 
 ال شيء.. فما نفع بصري!!  ال أحد هنا،

 المرأة  
 لن أسمع نداءات روحي. لن أعود إلى هناك، لن أراه مرة أخرى. 

 سأكوي قلبي بالجمرة الكبيرة!!
 لكن حالته توجعني، ليتني أراه ولو للحظة واحدة فقط!!

 الحارس 
 ما عدت أحتمل! 

أحبتني! أنا من عرف حقول األنوثة كلها  سأقول له، إن جاء مساء بأنني أنا زوج السيدة التي أحببتها وما  
 وصار طليقها. أنا من نسي ثقافته ، ومركزه، وقبل أن يكون لها ظال، وحارسا ليس إال!!

ال أريد أن أفقده هو أيضًا. سأرجوه أن نعيش معا،    – وقد فقدتها    –سأقول له بأنني أحبه ألنها أحبته، وإنني  
 ه هو كل ما تبقى لي.. وإال سيصير هذا المكان خرابا!!أحكي له عنها ويحكي لي عنها! سأفهمه بأن

 المرأة  
 ......... 

 الرجل
 .......... 

 الحارس
 ....... 

 
 فيحاء ستيتّية 
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  األب
 
-1-   
 

 فوجئت فطينة،  
بأن هذا الرجل الطويل العريض الضخم يقول آخا ضاجة مألى بالخوف والدهشة كاألطفال من )شكة( إبرة  

اضطر ألخذها بسبب الحساسية التي أصابته ، فنثرت حبوبا صغيرة كالبرغل المجروش فى  فقط، قال إنه  
البادية.. كانت   العالية التي صادفها فى مشواره األخير الطويل المضني في  صدره وظهره ألن ا لحرارة 

 عجيبة حقًا!!
ويلعب صخابا على  أحست أن داخل هذا الرجل ذي الوجه الخشن الحاد جدًا طفال وادعا ال يزال يركض  

هواه، وأنه رجل واضح صريح ال يختفي وراء شاربيه الكثين أو وراء جثته الهائلة. لقد أراحها كثيرا حين قالل  
 لها : 

 "تسلم يدك يا آنسة"! -
 فداعبته بمرح:  

 "ولو .. تكرم، لكنك متخوف -
 أكثر مما ينبغي"! 

 فأجابها ، وقد جلس يستريح قليال: 
 مثلما أخاف البحر" !!"أخاف اإلبر  -

 ولم تقل شيئا، لكنها أحست بأن الرجل بري تماما ال يعرف أن البحر طراوة، وعذوبة، ودنيا وال تمل. 
وسألها، آنذاك، في الزمن القصير الذي قضياه معا، وسألته ! عرف أن اسمها فطينة، وعرفت هي أن اسمه 

لى الخطوط الدولية. يعيش حالة الضيف ما عثمان ، هي ممرضة، وهو سائق سيارة شحن كبيرة تعمل ع
 بين بلده والبلدان المجاورة، وحيدا على الطرقات. ال صداقات له، وال أسرة. 

يعذبه الرحيل مثلما تعذبه العودة، فال أحد يودعه في الذهاب، وال أحد ينتظره في اإلياب، فيظل طي وحدته  
 المطلقة!

كثيرة بفوضى شديدة وفي وقت قصير جدًا، وسألها إن كانت  شعرت بأنه طفل فعاًل، فقد حكى لها أشياء  
 متزوجة ، فأجبته بـ ال قاطعة! فابتسم لها وقال: 

 "وال أحد حولك"!
 "ال أحد .."!  -قالت: 
 "سأسلم عليك كلما عدت من السفر"! -قال : 
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كن من قول فارتبكت فطينة، ألنها أحست بأن الرجل ينفذ من حقل إلى حقل بكل بساطة ووضوح، ولم تتم
أية كلمة، واكتفت بأن هزت له رأسها هزات متتالية؛ فيها الكثير من الحرارة والصدق. ولم تدر كيف تجرأت 

 ورجته أن يشرب عندها فنجانا من القهوة، فقبل بكل سرور حتى ولو كانت القهوة تزيد من حرارته. 
رجته أن يكشف على حالة ضيفها وحيت جاءته القهوة، جاءت فطينة بطبيب الجلدية فى المشفى أيضا. و 

 الذي اضطرب وتلجلج وهو يكشف عن صدره الكثيف الشعر، وظهره العريض المحمر كثيرا.  
كانت تتمعن في تقاطيع جسده الشبابية، وكان هو يحيد بصره عنها كلما التقى النظران. وانفرجت أساريره  

 حين قال الطبيب له: 
 "بسيطة، لكنك بحاجة إلى مرهم"!! -

اسم المرهم على ورقة صغيرة وناولها لـ فطينة التي نمت ابتسامتها واتسعت كضوء النهار وهي تشكر   وكتب 
الطبيب بحماسة عالية، بينما انشغل الرجل الطويل بترتيب قميصه الملون داخل بنطاله الكتاني األزرق. 

انتباهها حذاؤه العريض   وما لبث أن صار االثنان إلى جلسة صغيرة حميمة بينهما فنجانا قهوة. لقد لفت 
تبدأ من  حذائه، وحين   الرجل  أناقة  بأن  قناعة  به، ألنها على  المستدق فأعجبت  الواسعة وشكله  بثقوبه 

 أحسست بأنه ضبطها، قالت له : 
 "هذه قهوة خاصة جدًا"!  -

 "أحب أن أشربها هكذا بفنجان أبيض"!  وقال لها:
 والطرقات، واألمكنة. فقالت: ودارت أحاديثهما القصيرة حول السفر، والناس، 

 "أنا أعشق السفر": -
 وقال : 

 "السفر حبيبىة، ال يعطي حالوته دفعة واحدة"!-
 "اعذرني ، إن اعترفت، أنت رجل مليء"!  -قالت :
 " وأنت حديقة رائعة"! -وقال: 

غرفة   وانقطع الحديث حين انتهى فنجان القهوة، فنهض الرجل ليواصل وحدته، ونهضت فطينة مسرعة إلى 
 اإلسعاف لتساعد رفيقاتها هناك.
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كما   ومحادثتها،  فطينة  لرؤية  المشفى  إلى  العينين  الجاحظ  الخطا،  الواسع  الرجل  زيارات  تكررت  بعدئذ، 
 تكررت مرات خروج فطينة معه، وما عتم أن تزوج االثنان فى سرعة هائلة.  

 قال لها: 
 "أحس اآلن، بأنني امتلك المدينة"! -
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 وقال له: 
 " اآلن ، بات للحياة معنى"!-
 ولم تمض سوى سنة حتى أنجبت فطينة ابنه وديع الذي عده تطريزا حلوا على منديل الحياة. 

كانت فطينة تحس بأن غيابه هو نبعة أشواقها، وهداياه الصغيرة السياج الذي تلف به حبهما. وأنها أخيرًا  
هي بأبيه الطويل  عوضت ما فاتها من سعادة دنيوية حين تزوجته، وحين رزقت بوديع؛ وديع الذي كان يتبا 

 الضخم صاحب أكبر سيارة شحن فى الحارة!
  

-3-   
 

فجأة، تغيرت حياة فطينة. تملكها القلق والخوف من األيام اآلتية، فقد اكتشفت أن زوجها يقامر!! وأنه راح  
ا، يخسر الكثير الكثير من ماله، وأنه بدأ يأخذ، من ورائها، بعض نقودها، وأساورها وخواتمها دون أن يخبره 

وبذلك صارت عوداته من السفر كابوسا ال ينتهي إال وقد عال صياحهما وبكاء طفلهما . فالرجل صار  
ملحاحا يريد المال بأية طريقة ليعوض خساراته، وفطينة تحلف األيمان بأن ما لديها من مال ال يكفي لتدبير  

ه، تغلبه العاطفة فيلوذ بأذيال  أمور المعيشة حتى آخر الشهر، والطفل يبكي ال يعرف من يناصر من والدي
 أمه المنهورة المشتومة المضروبة راجيا أباه أال يضربه أيضًا!!

وال يهدأ الرجل العصبي إال حين ينجح، بعد الصياح والسباب والغضب ، في أخذ بعض األوراق النقدية من  
خرج الرجل المكفهر بالمبلغ  مخابئ فطينة التي تولول نادبة حظها العاثر الذي ربطها بهذا الرجل اآلفة. وي

 القليل من أجل تعويض الخسارة!!
تلك الحال ، استمر ت سنوات طويلة ، اضطرت فطينة خاللها أن تخبئ نقودها عند الجيران من أجل  

 ضمان مستقبل ولدها، ولذلك ما عاد أثمر سب الرجل وصراخه وضربه لها.
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كعادتها إلى إيقاظ طفلها ألنها سمعت صخب المفاتيح  ووقع    هذه الليلة ، وبعد منتصف الليل، تسارع فطينة
قدمى زوجها يتعاليان خلف الباب. توقظ طفلها لتحتمي به من شراسة زوجها وغضبه إن كان خاسرًا في 
سهرته التي بدأها مع الغروب . كان وديع مستغرقا في نومه، وكانت فطينة عجولة في إيقاظه ، وكان الزوج 

ئرا ال يهدأ على حال وقد اجتاح عرفتها طالبا منها بكل اختصار ، ودونما ضجيج ، أن  مثل إعصار .. ثا
تعطيه القليل فقط من نقودها ألن الحظ إلى جانبه هذه الليلة، وبهذا القليل سيعود بكل ما انتفخت به جيوب  

ومن دون ضجيج،    رفاقه ، وأنه سيجعلهم هذه الليلة )مضحكة( لكل الالعبين. وأجابته فطينة بكل اختصار،
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تستدين من عند جارهم البقال األرمني لكي يأكلوا.   –ومنذ ثالثة أيام    –بأنها ال تملك مليما واحدا، وأنها  
 لحظتئذ، يضج الرجل الغاضب الذي تدلت بطنه إلى األمام كثيرا لوال ضبطها بالحزام الجلدي العريض.  

ة ويبكى وديع، والرجل يبحث في كل األمكنة عن  ويتعالي الصياح والصراخ وتتداخل األصوات. تبكى فطين 
المال كالثور الهائج. وحين ال يجد شيئا، يستل وديع من بين يدي فطينة بقسوة شديدة، ويصرخ بأنه سيرميه  
في بئر الدار إن لم تعطه النقود، وتبكي فطينة وتصرخ وهي تحلف باأليمان الغليظة بأنها ال تملك قرشا 

بقوة لتقع راكعة على قدميها ، ويأمرها أن تذهب وتستدين من عند األرمني أيضًا،   واحدًا، فيدفعها أمامه
فالحظ يواتيه هذه الليلة بالضبط ، وليس كل ليلة، والبد من التعويض من أجل سعادتهما المشتركة. وترفض  

يصرخ وديع  فطينة، فيضربها بقدميه الكبيرتين وحذائه العريش المستدق الشكل الذي أعجبت به ذات يوم. و 
بين يديه ملجوما إلى خوفه، وحين ال تتقاد فطينة إلى ما يريد، يشرع بتكتيف وديع بحبل البئر استعدادا 
له   يقول  وديع  تسمع  ولكن ال جدوى.  تنتحب وتصرخ مستنجدة،  وفطينة  الليل،  بعد منتصف  فيها  لرميه 

 متوسال: 
 "أنا صغير يا أبى،  - 

 حرام عليك... حرام"! 
لذى زبد فمه يرمي بوديع في عتمة البئر رويدا رويدا، فصار صراخه يصل إلى أسماع فطينة  لكن الرجل ا 

 متخافتا، وفطينة ال حول لها وال قوة!! ويمضي وديع نحو القاع ببطء ، وبكاؤه يشق الروح. 
  فجأة، تصمت فطينة. تكف عن البكاء وكأنها استسلمت للخاتمة، كما يكف الرجل الغاضب جدًا عن الكالم 

 وكأنه يئس من أي امل في هذه الليلة.
 حدث ذلك عندما غير وديع من رتابة بكائه ونبرته ، وهو يصرخ بخوف وهلع:  

 "ال تغرق يا أبي، ال تغرق"! -
فذهل الرجل المتهالك على نفسه وحار ماذا يفعل ، ودونما وعي منه راح يشد الحبل نحوه، فخرج وديع   

 على رأسه وارتمى فى حضن أبيه مقبال، وهو يقول له مرعوبًا:   المكتوف اليدين ، وسارع كالمضروب 
 "رأيتك فى الماء يا أبي،   - 

 خفت أن أقع عليك ، فتغرق"!
لحظتئذ ، نهضت فطينة من مرقدها، وتقدمت نحوهما ، وارتمت عليهما، وقد تشابكت يداها مع يدي زوجها  

 حيد!! وتالمست وهما يفكان باضطراب شديد رباط يدي طفلهما.. الو 
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 حبٌّ .. هّدني!! 
 
-1-    
 

 لم يبق أي شيء!
 أعرف ذلك جيدا.  

 فاألمكنة ما عادت هي األمكنة، والروح ما عادت هي الروح. 
 ال أحد حولي، ال نباتات العطرة وال الحبق، وال عصفور الصباح.  

الكتب واألوراق ، أقالمي وشرائط شعري الملونة ، دبابيسي وثيابي، ألعابي الصغيرة القديمة المعلقة، والصور  
الموزعة قرب مفرشي.. كلها باهتة ال رونق لها وال بريق. ليس بقربي أحد، حتى رويدة نافذة األمكنة، بداية  

ها اآلن كمن يفتقد أنفاسه، أفتقد رنين  أي خالص، ضحوة النهار، رذاذ البحر المصفى.. غادرتني! أفتقد 
 صوتها  الدائم "اصبري يا مريم"! وأهمهم لنفسي: 

أصبر .. لماذا ؟! وال شيء لي قط ! ال جديد، وال أحالم أو خطا. كل شيء مرمد أو يكاد. الدنيا حشد من 
الستارة المخملية الهائلة  الجياد التي هّدها التعب وأنهكها وقد وصلت إلى نهاية الشوط.. مطفأة. أبدًا، لكأن 

 أسدلت، فأطبق الصمت الثقيل!!  
وألوم نفسي وأقرعها طوياًل، أبكى وإياها في عتب مر حميم .نتقاود كنديمين أطفأهما السهر بالخدر الرخي 
العذب، يمشيان هوًنا على ريث قبيل جهجهة الصبح، يبللهما على مهل ندى عميم. أو الم نفسى وأواسيها 

حينا، وتأخذني إليها حينا آخر.. وعندما يتخافت ضجيجي ، وقبل أن يخنقني حزني، أسلم  ، آخذها إلى  
 بأن ما حدث كان أكبر مني وأقوى!!
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 أتذكر اآلن جيدًا، 
 أنني أحببت رويدا منذ رأيتها في المرة األولى . 

من أخذني إلى صدره في أنثي جميلة، لها شعر طويل أسود يغطي كتفيها وظهرها بكثافة بادية. كانت أول  
هذه المكان المربك حالما قذفتني يد السجانة زهية إلى داخل المهجع بقسوة مرعبة. لم انتبه لرويدا التي 
فاجأتني باحتضانها ألنني كنت مأخوذة بطقات قفل الباب الحديدي المتعالية والمتتالية كطلقات الرصاص، 

م أقو على ضبط دموعى، كيف نسيت أن علي أن أقاوم  وبكلمات زهية الشاتمة الناهرة. ال أدري كيف ل 
عواطفي ومشاعري، وأن أشد من عزيمتي أمام اآلخرين ، أن ال أضعف. كنت أعرف أن هذا المكان ليس 
ديرا، فهنا ال رحمة أو رأفة ، ال نصيحة أو ابتسامة، هنا ال أمل أو مداورة، هنا قسوة، وحياة زائدة عن اللزوم 
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شع واألقسى، والجلود. كنت أعرف ذلك، وقد هيأت نفسي له ، لكنني اآلن أفاجأ بهذه ؛  الحياة هنا لألب
البنت الطويلة جدًا، والجميلة جدًا، تأخذني إلى صدرها وقد خيمت على أنا القصيرة الناحلة؛ تشدني إلى 

بل أن  صدرها كأنني ابنتها أو أختها الصغرى، أحس بدموعي تخالط دموعها، ها هي تبكي وتنشج مثلي ق
تعرف ما بي! إنها تبكي بحرقة ألنني هنا، فهل تعرفني من قبل؟!، ربما هي تبكي نفسها في وقد أذهلها  

 منظري وشحوب وجهي، وضعف جسدي. استسلم إليها. 
أحس بأصابعها تفك منديل رأسي، تنثر شعري، تحتضن وجهي بأصابع يديها الطويلة، تهزني كشجرة لوز  

تتالمع فتزيد عينيها  صغيرة ألهمهم أو ألضبط بك الدمع  تماما، أرى خيوط  أدقق في وجهها  أراها،  ائي. 
 جمااًل، ووجهها اتساعا وعذوبة، وشفتيها سحرا؛ أرى نظرتها النفوذ، ودهشتها الحيرى.

لكأنها فوجئت بوجودي هنا. تهزني أكثر فأشرق بدمعي ، واحتمي بصدرها كي ال أنهار، فتجمعني إليها  
ب التوت البري فى الصباح الباكر ، وتقودني إلى مفرشها، تهبط قبلى على األرض  بلطف كفالحة تجمع ح

 ، فأهبط قربها كالدائخة. 
تأخذ بحفنة يدها قليال من ماء دلوها وتغسل وجهي وجيدي وأطراف صدري. وحين أنتبه جيدا، أرى حولي  

ن ، لم تكن رويدا هي الوحيد عدة نساء يحطن بي مواسيات واجمات بعيونهن الدامعة وشفاههن الراجفة. إذ 
هنا. وال أدري بعدئذ ما حدث ألنني استجبت ليدي رويدا وصوتها ، حيث مددتتني في مفرشها ونمت. كل  
ما أدريه هو أنني وحين أستيقظت من نوم عميق، وجدت قربي بطانية ومفرشا، وكيسا فيه دلو صغير وأبريق  

ستيكية سوداء، وملعقة. ولم تكن  إلى جانبي سوى  من البالستيك األصفر، وصحن ألمونيوم، وكأس بال 
رويدا التي ابتسمت لها حين رأيتها تبتسم وهي تراقب يقظتي األولى فى هذا المكان المربك القليل الهواء .  
كانت النساء األخريات راقدات في مفارشهن كأنما حط  عليهن النوم مرة واحدة. لم أدر كم كانت الساعة  

، ألنني هيأت نفسي وأقنعتها بأن أصعب األشياء هنا، داخل هذا المكان،  هو مراقبة لحظتئذ ، ولم أسأل  
 الوقت أو انتظاره!  

ناولت كفي لرويدا  فاحتضنتها بكفيها الواسعتين، وشدت عليها وهي تبتسم . عرفتني بنفسها، وأخبرتني بأننا  
فوا، ابتسم لكالمها الذي ما عدت أؤمن  سنتحدث كثيرًا، وأن الحياة جميلة وجديرة أن تعاش. فأبتسم لها، ع 

به، فقد تعاش الحياة مرة أخرى ولكنها لن تكون جميلة بعدما مضت األشياء الرائعة، بانتظاراتها ومواعيدها  
الساحرة، ولمساتها الذاتية وجدًا ولطافة! أتملى وجه رويدا ، يا إلهي ما أجملها! )بهذا الجمال سنحلي مرارة  

 هذا المكان(!!
ببصري في جميع أنحاء هذا المهجع الرحب. ال شيء سوى الحيطان العارية الكالحة اللون، ال شيء    وأجول

طري هنا أبدا، لكأننا في مستودع للحطب ، كل شيء يباس في يباس، ال طراوة سوى األسماء، ووجه رويدا 
شبه بالجدار المتحرك ال وابتسامتها الوسيعة الدائمة. وكرت األيام، عرفت قسوة السجانة زهية التي صارت أ

وجه لها وال قفا ، جدار يتحرك ويقف باألوامر فقط. لم أرها في يوم من األيام وقد نزعت عبوس وجهها  
األشبه بوجه البعير. أمرأة أدرات الحياة لها ظهرها فقابلتها بالنكد، والقسوة، والوحدة الموحشة، ومع ذلك فهي  
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ريطة كحلية لها ذيل طويل، وتدهن وجهها باأللوان على أمل أن ال تزال تصبغ شعرها األشيب، وتربطه بش
تلتقي بفارس أحالمها المنتظر. وعرفت رويدا أيضًا!! أذكر بأنها قالت لي على عجل بأن قصتها طويلة،  
سأعرفها منها بالتفصيل مع األيام، وأنها باختصار شديد.. قتلت زوجها!! ورجتني أن أحى لها قصتي!  

 لة جدًا، لكنها باختصار شديد، هي أنني قتلت حبيبي!! فقلت : إنها طوي
 وعرفت منها أنها تزوجت من رجل مثل دور الحبيب، لكنه لم يكن سوى تاجر!!  

استغل جمالها وتعلقها به ، فجعلها طعما يؤكل من قبل اآلخرين، وعلى علم منه من أجل زيادة أمواله  
ونفوذه. لقد أحبته بجنون ورضيت أن تفعل كل شيء من أجل أن يبقى لها وحدها، ومن أجل أن يعطيها  

وتحس  بصدوده   الولد الذي تحن إليه ! كانت تعرف أخطاءه وتغفر له، وتدرك سقطاته فتتجاوز عنها،
وبروده فتعذره ، وتتلهف لغيابه لتشتاق إليه ، وتنتظر الصباحات التي تنشق عليهما وقد وسد صدره لرأسها  
، لكنها اكتشفت كل شيء، وفي مرة واحدة ، فقد كان متزوجا وله أوالد، وأنها ليست بأكثر من طعم تافه  

كل وقاحة بأنه لم يحبها في يوم من األيام ،  وسلم وصل من خالله إلى ما يريد . وحين واجهته اعترف ب
وأنها كانت من لوازم الشغل ليس إال. حاولت أن تكذبه، وأن تكذب نفسها، أن ال تصدق ما تسمع ، لكن  
الحقيقة ظلت هي الحقيقة، وحين طلبت منه الخروج وعدم العودة إلى بيتها الذي تعيش فيه معه ، أخبرها  

مسجل باسمه، وأنه بإشارة واحدة من إصبعه الصغيرة يرميها إلى الخارج في    بصفاقة أن هذا البيت له، وأنه
أية لحظة يشاء. وضاقت الدنيا عليها، فانتظرت بضعة أيام ، تأكدت خاللها أن ما من شيء مسجل باسمها 

نيا  ال البيت وال المزرعة وال مشغل الخياطة وال السيارة، وأن ال رصيد مالي لها في أي مكان ! وصغرت الد 
في عينيها وضاقت ، فبكت طويال، ثم جمعت قواها وواجهته . طلبت منه مبلغا من المال لتتدبر أمرها،  
وأن يطلقها بالمعروف، لكنه أبى! أخبرها بأن ال مال لديه اآلن، وأن طالقها منه سيهز موقفه بين األصدقاء  

فقط، وبذلك انتهى الكابوس   والمعارف!! ولم تدر كيف تحولت فجأة إلى وحش قضى عليه خالل لحظات 
 بمجيئها إلى هنا!!  

 وقلت لها:  
 كان عبودة كل حياتي . التقيته فى المشفى مصادفة. 

جاء مع أمه المريضة. كنت أشرف على العناية بها. أعطيها األدوية والجرعات في مواعيدها، وكان هو  
قربها ليل نهار حانيا ذابال كعيدان الحبق. شاب طويل، عريض ، حلو.. انفتح له قلبي منذ لمحته، وقلت: 

عميقة، وهمهمت ، وأنا  يا رب! جمعت كفي إلى صدري وابتسمت وأنا أرى ايقونة السيدة تهتز بارتجافة  
أنظر إليه، يا رب! كنت أخرج معه كلما جئت إلى غرفة أمه، فنتواقف للحظات قليلة في الممر بعيدا عن  
أمه والنساء المريضات المجاورات لها في األسرة ريثما تتم عملية استبدال أربطة الجروح لهن. كان شفيفا  

 ممتلئا بالحزن كراهب عذبته نزوات الحياة. 
فال تصير همهماته كالما، وال تكتمل حكايته . رجل عطش ، كالمه عطش، ونظرته عطشى، ال    يحكي

نهايات عنده وال خواتيم ، مرتبك حيران في كل لحظة. كنت أشرح له حالة أمه، فهي ذاهبة ال محالة ألن  
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ونا معها،  المرض الخبيث التهمها أو كاد، وأن أحسن شيء يفعله اآلن هو أن يكسب رضاها، أن يكون حن
 يعطيها كل ما تريد ، وأن يلبي رغباتها.  

فيبكي! أول مرة في حياتي أرى رجال يبكي بكل جسده، فأواسيه وأصبره. التقط دموعه بطرف منديلي وأجففها  
، وأشد على يده خلسة ، فيرتعش لكأن تيارا من الكهرباء سرى فى أوردته . وحين يهدأ يعود هو إلى أمه  

ي. وهكذا ظللنا طوال أيام عديدة، ازددت خاللها قربا إليه، وازداد هو قرب إلي، بعدما وأعود أنا إلى عمل
عرفت بأنه وحيدة ألمه المطلقة منذ كان في العاشرة من عمره، كما عرف أنني أعيش وحيدة في المدينة  

ئت إلى هنا ألتعلم  الواسعة بعدما تركت قريتي وأخواتي الثمانية ألبوين انتظرا الولد السند الذي لم يأت، وج
مهنة التمريض. كان يضيف إلى قصته كل يوم بعض األشياء واألخبار، وكنت أضيف إلى قصتي أيضًا  
بعض األشياء واألخبار ، وحين ماتت أمه دفناها معا، وبكيناها معا كأم مشتركة . وشعرت آنذاك أنه بحاجة  

وهو في عز يقظته فيفزع ويهيج كالمطارد   إلي فالزمته. فعال كانت تمر به حاالت من الكوابيس المرعبة
من أشباخ  ال أرها . كان يتذكر أمه على نحو مأسوين فأحسست كم كان يحبها، لكنني اكتشفت مع األيام 

 أنه كان يخبئ تخت هذا الحب أشياء أخرى!!  
، وأن  وامتدت معرفتي به . تعودت عليه وتعود علي فظللت قربة سنوات وأنا أرجوه أن يتجاوز موت أمه

يقبل على الحياة، وأن يبدأ من جديد كنت أتدبر أمري وأمره بما أوفره من راتبي الشهري حين بات ال يقوى  
على العمل. كنت أنظف جسده وثيابه وأعد طعامه كما تفعل األمهات ال الزوجات، وأخرج معه إلى النزهات. 

، وأنني لن أنفصل عنه مهما حدث. كان مريضا فعال دون أن يشكو . أحسست  أن مصيري ارتبط بمصيره  
وفجأة، تعافى.. عادت إليه صحته وحيويته فعاد إلى العمل، فأحسست أن الحياة تعودة مرة أخرى ، وأن  
تعبي لم يذهب سدى، وحين استقرت أحواله تماما فاتحته  بالزواج ، أن نصل إلى النهاية السعيدة .. فرفض 

بتكرا ر موجع: لن أعيد سيرة أمي!! من الممكن جدا أن أموت، أن بشدة وعنف لم أتوقعهما. كان يردد 
أنتحر، أما الزواج .. فال!! كنت مقتنعة بصدقه، لذلك حاولت كثيرا أن اضطره للحديث عن أمه، عن عالقته  
بها، عن طفولته، ماذا كان يري، وأين كان ينام، وهل أحب أمه في طفولته أم في شبابه ؟! كنت أبحث عن  

عالقتهما لتقويتها أو محوها، وكان يتهرب من اإلجابة. يدعوني بعنف أال أفتح جروحه    نقاط الضعف في
مرة جديدة، أن أبتعد عن أمه ولم أيأس ، فعاودت الحديث في موضوع زواجنا، كنت مدفوعة إلى ذلك ألنني  

ه إن كان  أحبه، وألنني أريد أن أنهض فى نظر والدي وأخواتي الحاسدات وبعدما صرت ابنه مدينة. سألت
 يحبني ، فقال:  

 "بجنون! أنت سبب حياتي، ولوالك .. الحياة عدم، صفر"!! -
كان صادقا بالطبع . أعرفه، أعرف نبضات قلبه، وخفقات أنفاسه، فأهم شيء فيه أنه ال يكذب؛ هذا جمال  

 رجولته فعال. 
 وحاولت من جديد ، قلت له: 

 ي لك ، فاقبلني." ورفض!"يا عبودة إنني اعتبرك دير للا، إنني أهب نفس -
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 قال لي: 
 " يكفيني حبك لي. ولن أعيد سيرة أمي مع أية امرأة في الدنيا"!!-

حقيقة، مرمر قلبي بسيرة أمه التي لم أعرف عنها شيئا ، ومع ذلك احترمت رأيه. كان أمامي المشتهى  
بني ويرهق جسدي وروحي.  المحرم علي. هو أمامي وال أستطيع أن ألمسه أو أتذوقه . صار النظر إليه يعذ 

 لذلك قررت أن أبتعد عنه وأنا محافظة عليه.  
 قلت له : "عبودة يعني ال أمل "؟! -
 قال  : "أبدًا"!! -
 "قلت : سأتركك تفكر مدة شهر". -
 "قال : اعتبري الشهر قد مر". -
 "قلت : طيب ، ما رأيك "؟!-
 "قال: لن أعيد سيرة أمي مع أية امرأة". -
ذهب إلى دير السيدة ، يا عبودة ، أنت تعرفه، سأعمل هناك في خدمة الرب، فأنا ما عدت  "قلت: إذن سأ-

 أطيق البقاء في المشفى وطيفك أمامي في كل األمكنة، وأنا ال أعرف ماذا أفعل بك "!
 قال : "لكى تهربي مني "؟! -

 قلت : "ال ، ألحافظ عليك".  
 وصمت، فأضفت: 

 الدير ، سأظل منتظرة لك . أتفهم "! "إن غيرت رأيك تعال وخذني من  -
وظل صامتا أيضا، فجمعت قواي، واقتربت منه . أخذته إلى صدري ألول مرة، وتنشقت رائحته لكي تبقي  
معي، وطفت بأصابعي على وجهه وشعر رأيه وصدره، ثم قبلته وأنا أرتجف ، وخرجت!! وظل هو صامتا  

ب أبتعد عن  يقل حرفا واحدا. وقبل أن  لم  المؤطرة  متألما،  البيضاء  نافذته  إلى  أكثر استدرت ونظرت  يته 
بقضبان الحديد الرفيعة ، فرأيته كالخيال خلف الستارة ينظر إلى بإشفاق شديد. ربما لم يكن وراء الشباك 
فعال ، لكنني هكذا تخيلته ، ويده مرفوعة مشدودة األصابع تتحرك في تلويحة مألى بالحنين واأللم. أحسست  

 يج المؤسي تتعالى خلفي بقوة كلما ابتعدت!بحالة من النش
  
-3 - 
 

ولم أعد إليه فقد دخلت الدير، ونذرت نفسي ، أمام األخوات ، لخدمة الرب، لكنني لم أنسه، كان معي في  
كل شيء ، حتي في الصالة ؛ انهض في الفجر فأراه أمامي، أصلي أمام االيقونات فأراه يمر كالطيف بين  

ساهرة. أحدق إلى السقف فأراه    األلوان. بل بت أجده في فراشي ليال، يسبقنى إليه وينام، فأظل إلى جواره
قرب الصور واألعمدة الملونة. وهاجت الروح، وضعفت  ، فصارحت األخوات بما أرى، وبما يحدث لي ،  
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فالزمتني إحداهن، وجعلتني أكثر من الصلوات ، ولم تتحسن حالتي. كنت أمضي في تخيله أكثر، حتى  
 مي ، ها هو ذا يضحك ويخاطبني. كدت أقنع األخت المالزمة لي أنه قربي فعال، وأنه أما

ولكم كانت تدهش وهي تراني أتبادل وإياه الحديث. وكان أن نقلت أخباري لألخوات ، فطلبن منى التقوى، 
واالنصراف إلى األعمال المجهدة نهارا لكي أنام ليال، ولكن كل هذا لم يجد، فكان أن قررن أن أعيد تجربة  

أفاتح عبود مرة أخرى بالزواج لعله يقتنع، وصلين ألجل ذلك. وخرجت  الحياة خارج الدير مرة أخرى، أي أن  
من الدير فعال برفقة إحدى األخوات، ولم يمض على معهن سوى سنتين أو أقل من الزمن. خرجت وإياها  
مباشرة إلى بيت عبودة ونحن في ثياب الرهبة. أحسست أن الحياة دنيا أخرى، عالم آخر، عالم فيه عبودة  

وصلنا، تأملت نباتاته وطيوره بحنو لم أعرفه من قبل، لكأنني أعود إليه بعد ألف عام من    وكفى. وحين
 الغياب والهجر. 

وال أدري كيف استطعت أن أدق الباب مرة أو اثنتين على عجل، فانفتح، واألخت قربي مذهولة متعجبة. 
، ونحولته الرائعة ، ورجفان أهدابه  أطل عبودة . يا إلهي ، أية رؤية هذه ، أي سحر؟! عبودة بدهشته الكاملة

المتواصل، إنه هو لم يتغير فيه شيء . وأتقدم نحو مندفعة، أرمي نفسي في صدره تماما وقد أشرق وجهي 
 ، وهامت روحي، وامتأل فمي بالهمهمات والتمتمات . ولن يضمني بذراعيه .  

 كنت أغمغم كالمريضة:  
 "ها قد عدت يا عبودة ،  -
 المر. ضمني أرجوك"!! لم أحتمل غيابك 

لكنه لم يضمني . وعذرته ألن المفاجأة كانت من العيار الكبير، مذهلة حقا. ولم يقل حرفا واحدا. بغتة،  
فتحت عيني فرأيت خلفه تماما امرأة تشد إلى صدرها طفال رضيعا. فجمدت نظرتي ، ولفني الهيجان العنيف  

 ابعي: ، لكأن سحر اللقاء ولى دفعة واحدة ، فسألته بأص
 من هذه ؟! فلم يجب !!   -

 وصرخت المرأة من ورائه حاسمة األمر:
 " أنا زوجته ، أنت من" ؟! -

ولم أدر لحظتئذ ماذا حدث!  فقد نلقت بصري بين زوجته وطفلها واألخت التي شرعت تبكي وهي تشدني  
ي ، ألنن ما أن فككت  إليها ، ووجه عبودة الذي أصفر كثيرا بين يدي ، لكأنني ضغت عليه أكثر مما ينبغ

 ذراعي حتى وقع على األرض كتلة ال حياة فيها وال نفس، وانثار عويل، وبكاء ، وحزن ، وكالم.. 
 ولم أعد إلى الدير، بل اقتدت إلى هنا!! 
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اآلن، أتذكر هذا كله ، وهم يسوون أوراق خروجي بعدما نفق العمر وانتهى ، وإحساسي يقول لي بأن ما  
أحد سيسقبلني مرة أخرى، خارج هذا المكان سوى رويدا التي أتخيلها واقفة إلى جواري ونحن ننظر  من  

بدهشة عارمة إلى السجانة زهية وهي ترضع طفلها فوق مقعد خشبي فى الحديقة العامة، وصوتها الناهر  
منه وهم يناولونني ورقة    يتعالى مناديا أوالدها كي ال يقفزوا من فوق السياج الشوكي، وابتسم للمشهد، وأعود 

 إخالء السبيل!!
 

 فيحاء ستيتّية 
 قاّصة من سوريا   
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تان:   خيبة و  القضّيُة في ُحضنِّ األمواتِّ قصَّ

         
ورّية ريتا الحكيم42 اعرة الس   . القاصة والشَّ

 
   القضّيُة في ُحضنِّ األمواتِّ 

 
، بعّد كّل اإلنجازاتِّ العظيمةِّ اّلتي قمُت بها، رافعًا بذلَك رأَس والدّي واسَم ال أعلُم لماذا ينعتوَنني   لِّ بالفاشِّ

 وطني عاليًا. 
األحقّيَة   لُه  َمْن  الّساَسةِّ على  وتناُحر  الميراث،  إخوتي على  نزاعاتِّ  أتنفُس وسَط  ما زلُت  أّنني  يكفي  أال 

جائزَة نوبل للّسالم ألّنني ما زلُت ُمحتفظًا برأسي فوق جسدَي  باستالمِّ منصبِّ الّرئاسةِّ! أعتقُد أّنني أستحّق  
.  الهزيلِّ

ساخبُرُكم بسّر أخفيتُه َعنِّ الكثيريَن مِّّمْن حولي، وهو أّنني لْم أعرْف أسماَء البلداتِّ والمدنِّ الُمنتشَرةِّ على  
، إال بعَد أنِّ احتدَمْت فيهِّ المعارُك بيَن   . حفظُت تلك األسماَء تضاريسِّ هذا الوطنِّ الّذبيحِّ جميعِّ األطرافِّ

أغلبِّ  الّسيئةِّ والمتضاربة في  األنباءِّ  بّث  َعْن  تكّف  التي ال  األخبارِّ  نشراتِّ  مِّْن  الخريطةِّ  ومواقَعها على 
 .  األحيانِّ

حّي  لْم أتوقْع يومًا أن أغادَر إلى إحدى تلَك البلداتِّ الّنائيةِّ، مَع أّنني لْم أكْن في وضٍع ُأْحَسُد عليه في ال
 القديمِّ الذي لْم أفارْقُه إال للّضرورةِّ الُقْصوى. 

 أخبَرني صديقي "مسعود" أنه سيرحُل عنُه إلى جهٍة مجهولٍة ُرغَم الحواجزِّ والّتشديداتِّ األمنّيةِّ على تخومِّهِّ. 
؛ فالحرُب جعلْت أقرَب   الّناسِّ يتوّجسون  لم أسألُه عن الّطريقةِّ التي سيسلُك فيها تلَك المعابِّر الُمكتّظةِّ بالّجنودِّ

الّشّر وعدَم الّثقةِّ فيما بينهْم.. لم أَعّلْق، واكتفيُت باالستماع إليه مؤّيدًا قراَرُه وتصميَمُه على البحثِّ عْن ُكّوٍة  
التي باتْت أكبر من حجمِّ   العناَن ألجنحتهِّ  صغيرٍة في هذا الكونِّ الواسع،ِّ يستطيُع مِّْن خاللها أن ُيطلَق 

 اقًة في الّسيرِّ والحركةِّ. جسدهِّ، وسببْت له إع
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بعد وداٍع بارٍد ال يشبُه صداقَتنا القديمَة وحرارَة لقاءاتِّنا الّسابقةِّ، طلبُت منه أن نبقى على تواصٍل، ُرْغَم يقيني  
بأّنه لْن يفعَل ذلَك أبدًا وبأّنُه َسيْرميني وراَء ظهرهِّ كما فعَل الكثيروَن مِّّمْن قطعوا مسافاتِّ حياتي بطولِّها  

ها.وعَ   ْرضِّ
كان علّي بعد ذلَك أْن أبحَث عن وسيلٍة أخرى أقتُل بها الوقَت الذي يأبى أْن َيُمّر دوَن أن يصفَعني ويركَلني  
على قفاَي وكأّنني طفٌل ُمشاكٌِّس يعبُث بعقاربِّ ساعتهِّ، ُيقّدُمها وُيؤّخُرها نكايًة به. كيف الّسبيُل للخالصِّ 

أْن ال مكاٌن    -وهذا كان خطأَي الفادحَ   - أواصُر متينٌة منُذ أن أقنعُت نفسي  مِّْن هذا المكانِّ الذي ترُبُطني بهِّ  
آَخَر تتوّفُر فيه شروُط الّسياحةِّ المجانّيةِّ، من خالل جوالتي الُمتكّررةِّ على خريطةِّ العالمِّ، التي وضعُتها على  

 أو موافقٍة أمنّيٍة أو حتى جوازِّ الحائطِّ أماَم ناظَرّي، كل يوٍم أسافُر إلى بلٍد دون حاجٍة إلى تأشيرةِّ خروجٍ 
 سفٍر.

. لم ينُج كتاٌب مّني إال وقرأتُه، وحيَن   انقطعْت أخباُر  "مسعود" منُذ أْن لّوَح لي بيدهِّ واختفى في ُحلكةِّ الليلِّ
، استوقفَ  ، لجأُت إلى الّصحفِّ القديمةِّ التي كانت أّمي تحتفُظ بها لتنظيفِّ زجاجِّ الّنوافذِّ ني  أردُت بعض الّتغييرِّ

، مفادُه أّنني مفقوٌد منُذ سبعِّ سنواٍت وال أحٌد يعرُف  خبٌر في صفحة الوفّياتِّ وجعلني أرتجُف من الخوفِّ
 عّني أّي شيٍء.

 اختلطتِّ األموُر علّي، ولْم أعْد أعرُف هل أنا ميٌت منُذ سبٍع عجاٍف؟ هل سأموُت بعدها؟ 
هِّ  ال تقَدحوا ذهَنُكْم بالّتفكيرِّ وال ُتْرهقوا أعصاَبُكم ، والقابُع في ذاكرةِّ جراحِّ ُل في ُكرهِّ الوطنِّ ؛ فأنا المواطُن الفاشِّ

رَة بعَد األلفِّ على قفاَي، قبَل   ّيٍة على الَفهمِّ، لْم أنجْح في نيلِّ تلَك الجائزةِّ وتلّقْيُت الّركلَة العاشِّ كُندَبٍة َعصِّ
 حتى أْن أوَلَد.. 

 
 ريتا الحكيم
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 خيبة 
 

َن عراكِّ مع أحٍد ما؛ فإن لْم أجْدُه أصّب جاَم غضبي على مرآٍة مشروخٍة من ُمقتنياتِّ  ال يطيُب لي عيٌش دو 
 أمي المتوفاة، والتي كانت ال تفارقها أبدًا، تخاطبها كما أفعل أنا اآلن.  

ٍة  تلجأ إليها عندما تضيق بها الدنيا، وهذا الشرخ كان من جّراءِّ رميٍة ُحّرٍة، وُمباَشرٍة من حذائِّها إثر مشادّ 
 عنيفٍة مع والدي لم أعرف سبَبها إلى اآلن.  

ُرّبما احتفظُت بها ألنني فضولي بطبعي، ولدي قناعة راسخة أّن هذا الّشرخ الذي يتوسطها سيخبرني بما  
 خفي عني منذ سنين طفولتي. كانت أّمي تقول لي دومًا:

ْد فضاًء  -  رحبًا، ارسمُه في مخّيلتَِّك واخترْقُه بجناحَيَك. يا بنّي عليَك أْن ُتحّلَق كما الطيور، وإن لْم َتجِّ
؛ فكيف سأطير، ألْن ُترافقيَنني؟  -  لكن يا أّمي، أنا ال أملُك جناحَينِّ
 بلى يا بنّي، سأكوُن معَك دومُا، وال تنَس أن تضَع في جيوبَِّك حّباتِّ قمٍح.  -

ها الجميلِّ على وسادٍة مَ  ر ما تفّوهْت بهِّ، وألقْت برأسِّ ها لهذهِّ كان هذا آخِّ حشّوٍة بأشواٍك بّريٍة، صنعْتها بنفسِّ
 اللحظةِّ. 

َد الّشرخ يتوّسُع، ويتوّسُع إلى ما ال نهاية، وأنا في المنتصفِّ أرسُم دوائَر ُمتداخلًة   ألقيُت نظرًة في المرآةِّ ألجِّ
ُث نباُت الُعّليق  وُمنحنياٍت عشوائّيٍة. أنا عالٌق اآلن في متاهٍة صنعْتها يداَي في مرآةِّ أّمي المشروخةِّ، حي

َيلتّف حوَل َجَسدي، وحذاُء أّمي يقطُر دمًا، أّما َحّباُت القمحِّ تلك؛ فلْم تكْن سوى مساميَر ُتَدّق في جسدي؛  
ألجَد نفسي ُمعّلقًا مِّْن قدمّي في زاويٍة حاّدٍة، يقترُب ضلعاها ويتالصقان، وأنا بينهما أتخبّط في حيرتي وأسعى  

 سحاقي بينهما.  جاهدًا للحيلولةِّ منِّ ان 
ْد ُبّدًا مِّن محاكاةِّ ذاك العنكبوتِّ القابعِّ في الزاويةِّ األخرى، الٌمندهشِّ مِّْن َغرابةِّ َشكلي، ووضعّيتي في   لْم أجِّ

 هذا المكان. 
إّنه ينسُج شبكًة دفاعّيًة، ويترّبُع عليها سّيدًا، وأنا أسعى للتخّلصِّ من شبكٍة ليسْت مِّْن ُصنعي. نقيضانِّ في  

باَكُه بمهارٍة في زاويٍة ُمنفرَجٍة.   ، ُمَقّيٌد ُتطبُق عليهِّ زاويٌة حاّدٌة، وُحٌر طليٌق ينصُب شِّ  موقعْينِّ ٌمختلفَينِّ
 ، وأبدع في ذلك.  إّنُه العنكبوُت الذي تقمّصُه كافكا

، يسخُر من َعجزي، وقّلةِّ حيلتي. علّي أْن أستنجَد بهِّ؛ فهذا هو الحل الوحيُد.   أراهُ اآلَن بابتسامتِّهِّ الّصفراءِّ
: ابَق معي ُنحيُك وطنًا جديدًا،   كأّنه قرأ أفكاري، رمى شبكَتُه، وتلّقَفني؛ لنصبَح ُمتجاورَينِّ تمامًا. قال لي بتوّددِّ

 ُمتشّظ، ال أحد قادر على رأبِّ الّصدعِّ فيه. ودعَك من وطٍن 
 

 ريتا الحكيم
 قاصة وشاعرة من سوريا 
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 الحافلــــــــــــــــة

         
 . القاّصة المغربّية أمينة شرادي43

 
بعينين جامدتين وفم مفتوح وابتسامة  وقف أمام باب المدرسة الكبير كأنه ينتظر أحدا. كان مشدوها ألمر ما  

 ترفض أن ترتسم على مالمحه.
يهاب أحدا  المدرسة الخصوصية جاثمة كعمالق ال  التفت أبحث عن سبب دهشته، فكانت هناك حافلة 

 وتبتلع كل التالميذ والتلميذات الذين يتسابقون للمقاعد.
 اقتربت منه وسألته: 

 الجميع. هل تنتظر أحدا؟ لقد ذهب -
 ابتسم بشكل جميل وقال بحياء نادر:

 سأذهب لكن كنت أود أن أطلب من صاحب الحافلة أن يحملني معه الى دارنا.  -
 اقتربت منه أكثر ومسحت بيدي على رأسه كأنني أبحث عن جواب وسألته:  

 أين تسكن؟ -
 ظل يراقب الحافلة وهي تبتعد وحلمه الصغير بأن يمتطيها يبتعد أيضا. وقال لي وهو حزين: 

 يجب على أن أمشي أربع كيلومترات. -
 امتلكني حزنه حاولت أن أشرح له بأنه ال يستطيع أن يركب تلك الحافلة.

 رفع عينيه اتجاهي وسألني بخجل:
 لماذا؟  -

وغير واثقة. لم أنم تلك الليلة من وجع تلك اللحظة المريرة. ما  ودعني ومشى منحني الرأس بخطى ثقيلة  
أبشع الحاجة واإلحساس بالضعف فقط ألنك ال تمتلك أمواال أو أراضي فالحية أو محالت تجارية لتجعل  

  منك الحاكم والسعيد في هذه البالد.
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حافلة مدرسة خصوصية. في اليوم الموالي، وعدت نفسي بأن أفعل شيئا لذلك الطفل المحروم من ركوب  
"اللعنة على هذه الخصوصية وعلى مصائبها التي جعلت من الفرد عبدا وربما متوحشا. وجعلت من المعرفة 

همست لنفسي. انتظرت قرب باب المؤسسة العمومية، ربما ألمحه. غريب الحاحه، وجدته في    بريستيجا" 
ه. برجلين يرتعشان من حرقة الفقر وشدة الحر. نفس المكان. واقفا يتأبط محفظته البالية والشمس تحرق بدن

تستوطن جسده النحيل مالبس تنبعث منها رائحة نظيفة رغم أنها تنتمي الى زمن قد ولى. سلمت عليه وهو  
 واقف ينتظر الحافلة. 

 قلت له: 
 ماذا تنتظر؟ ستتأخر من جديد. -

 أجابني بكل ثقة:  
 نه أن أركب معهم.ال تخافي. انني أنتظر سائق الحافلة لكي أطلب م-

خفت عليه من الصدمة، حاولت من جديد أن أشرح له الوضع الكارثي والذي ال ذنب له فيه. ابتعد عني  
 وقال بصوت مرتفع كأنه يتحدى كل القوانين الطبقية التي جعلت منه فقيرا محتاجا واآلخر سيدا مالكا وقال: 

 اتي.أريد أن أركب الحافلة مهما حصل حتى لو كلفني ذلك حي -
انهزمت أمام إصراره وأمام عجزي عن تغيير حلمه. مسحت بيدي على رأسه الصغير مرة أخرى، ولم أستطع  
التحكم في دموعي التي هاجمتني كشالل مجهول المنبع. وأنا أدفع خطواتي دفعا، سمعت صوت محرك 

األبصار والطفل يحاول  الحافلة يعلن عن بداية رحلة أخرى وإذا بي أراها تنطلق بسرعة مخلفة دخانا يعمي
اإلمساك بها. لم أتمالك نفسي من هول ما رأيت، رجعت أدراجي محاولة اإلمساك بالطفل حتى ال تضيع  

 حياته كما ضاع حلمه. 
                                                                                                   

 ــــــراديأمينـــــــــــــة شــــــ
 قاصة من المغرب 
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 شوق وحنين 
  

عدت باألمس إلى مرتع صباي. فوجدت المكان غير المكان، طمست مالمحه البرية الجميلة. استوطنته  
بين   وتسلقت  وبكائي.  لعبي  احتضن  الذي شهد والدتي،  الشجر  أجد  لم  ماهيتها.  أدري  أفكار جديدة، ال 

المكان. لم ألفه من قبل. سألت عمن يدلني عن بداية من بداياتي الصغيرة، أغصانه. هدوء غير طبيعي يلف  
لفني السراب من كل جانب. أصبت بدوار. زاغت عيناي. سألت "أين هي أرضي؟ "ضعت وسط أشجار 
أخرى ال حياة بها. أشجار باسقة تحمي المكان بشكل غريب وجاف، ألقت بي في ظالل األسئلة المتكررة  

ي من حيث أتيت بحجة أنني غريبة ومتطفلة. صرخت بأعلى صوتي من وراء قضبان الحدود  والمملة. أعادتن
»إنها أرضي. هنا ولدت. وهنا تعلمت المشي. وهنا لعبت..."استغربت لهذا الصمت المطبق حولي "لماذا 

ام. يحرمونني من لمس تراب حياتي األولى؟" أجساد بشرية تلف المكان وتطوف حوله، تتزاحم بنظام وانتظ
ال أثر للشمس التي كانت هناك، تزوروني كلما عاد الصباح مهلال وتدغدغ أعضاء جسدي النائمة. بحثت  

 عنها، سألت عنها، لم أجد سوى أسوارا من األسالك الشائكة وجماعات من الكالب المتدربة.
ط أخضر  حل ظالم مفاجئ حملني فوق أجنحته وطاف بي المكان في غفلة منهم. كنت مستلقية فوق بسا

تنبعث منه رائحة التراب والماء واالنسان. عادت الشمس من جديد، فرحت لعودتها، اخترقت جدار االسمنت 
التي  وتسللت من بين أنياب الكالب المتدربة. تذكرت ساعتها حضن أمي وهمسات أمي وصوت أمي. 

رتها في تلك اللحظة  طالما مسحت عني الشوائب وحمتني من وخز االبر واألشواك. لست أدري لماذا تذك
بالذات. هل هو الشوق اليها؟ هل هو الحنين الى من كانت شامخة كالجبل بقامتها الهيفاء ومحبة لكل من  
حولها بدون حساب؟ ألفتني ساعتها أركض وأركض وال ألوي على شيء. فقط هناك رائحة تنبعث من هناك  

غط األطفال ... تمسكت بالقضبان من جديد،  ومن تحت قدمي، رائحة اللعب والبكاء والخبز في األفران ول
استعطفت البساط أن يحملني من جديد ألزور أرضي المتالشية األطراف. وقف حارس من حراسهم، نظراته  
قاسية وتقاسيم وجهه جافة. قلت له والدمع يبحر في المآقي "لن أحدث ضجيجا. سأمشي منحنية الرأس".  

ات التي تتراقص أمام عيني. أشاح بوجهه عني وتركني على حافة  كنت وحيدة ورأسي يكاد ينفجر من الذكري
 االنهيار. 

غيرت المكان على أمل أن أجد منفذا يمكنني من لمس التراب. تسللت في حذر من كالبهم المتدربة على  
الفتك بلحم البشر في لحظة زمن وانا احمل قلبي بين يدي. توغلت بين األشجار والكلمات. رائحة التراب  

ت خزانا من الذكريات بداخلي ولفظته الى السطح كما يلفظ البحر الدر من أحشائه. وأكملت طريقي في أحي
انطلقت صفارة   فجأة،  األبصار.  تعمي  والتي  المتعددة  وأشكالهم  ألوانهم  بين  المدفونة  البحث عن هويتي 

لي دائما أمي. أخذوني    اإلنذار "تسلل غريب إلى المكان". يراقبون كل شيء. حتى آهاتك، كما كانت تقول
 إلى رئيسهم. سألني بحدة حتى ارتعشت مفاصلي: 
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 من أنت ؟و ماذا تريدين؟  -
 أجبت بصوت واهن: 

 أنا بنت هذا المكان.  -
 ال جذور هنا ألمثالك. هذا مكان خاص ال يدخله سوى القاطنين. -
 أنا من القاطنين.  -

 صرخ بأعلى صوته حتى كادت حنجرته تنفجر قال: 
 شهادة إثبات؟ هل لك  -
 فرحة المكان بعودتي أكبر شهادة اثبات.  -

 نظر إلى نظرة ازدراء واحتقار عدل من بدلته الرسمية واتجه صوب الباب وقال لحراسه:
 خذوها وراء السور و اتركوها هناك. إن وجدتموها مرة ثانية تجوس حول المكان، ارموها للكالب.-

بلحوم  الجدار. غابت شمسي. ولم أكن لوحدي. فوجئت  المقابلة وانتهت حياتي معها رميت وراء  انتهت 
بشرية أخرى. تلونت بلون التراب فارقت الحياة منذ غربت شمسهم وتركتهم يبيتون تحت سطوة ليل دامس.  

مكان واستحال  لكن رائحة أشجار الزيتون وصفاء المياه السابحة بكل هدوء فوق أرض عطشى، غيرت ال
القاسية   الى حديقة كبيرة تولد بها أوراق خضراء وبيضاء وحمراء ويحدها شريط أسود يبعد عنهم الوجوه 
واأليادي الصلبة. تهاويت وألفتني أتوحد بلون التراب مثلهم وأصير شجرا مثلهم وأسبح في الفضاء مثلهم  

 وأعود للحياة مثلهم.  
                                                                             

  أمينة شرادي
 قاّصة من المغرب 
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اً قصص   قصيرة جدَّ
 

         
اعرة اليمنّية 44  نوال القليسي . القاصة والشَّ

 
 " تناقض "  

 كيف لهديل الحمام أن يعلو بين  
 نقضين:  الرعب والحرية.  

 
 "متآكلة"   

 كانت امرأة مبتذلة تبيع جسدها بحفنة نقود...  مع مرور الوقت أدركت أنها آله لم تعد صالحة لالستعمال  
 كالخردوات..!!   

 
 " متاجرة " 

 أولئك اللصوص يمتلكون حيال كثيرة... لنهب الكباش...  وبيعها بأثمان باهضة.   
 

 " رغبة "  
يلفظ أنفاسه األخيرة وال تزال الرغبة تراوده بالتهام أغصان ) القات(  المشتركة في تسميم جسده والتعجيل  

 بأجله.   
 

 " وقفة "  
 في بالدي...  ما أقل...  الوطنين...  وأكثر الجياع.   
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 " تعفن " 
 ما انتن عفن تكاثر بكثيريا "البغاء"  في أزمنة الحرب.  

 
 " تماهي "  

 الف بينهما...  وفي أول عراك جسدي ذاب.   تمدد الخ
 

 " قصف "  
 خرجت لشراء الخبز...  عادت وقد أصبح كل من في البيت في خبر كان.   

 
 

 " حدس " 
 انه يشبه كلبا بوليسيا حاد الذكاء...  يشتم كل حركاتها،  تحركاتها،  حتى مايدور في فلك تفكيرها.   

 
   نوال القليسي

   شاعرة وقاصة من اليمن
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 أربع قصص 

         
عودي فهد العتيق 45  . القاص الس 

 
 حمام وتعاويذ 

 
في الفجر يمد نظره نحو مشهد النساء، يقترب من النافذة، يطل على السوق، يرى العباءات السوداء تتدفق  

صباحًا، كانت النساء قد  في الشارع الصاخب، الشارع الضيق الطويل، حتى إذا ما اكتملت دقات السادسة  
أخذن أماكنهن صفوفًا طويلة على جنبات السوق تحت جدران البنايات القديمة، يتحدثن بأصوات مرتفعة، 

 ويثرن الغبار حولهن وحول الناس الذين يروحون ويأتون، كما لو أن عملهم هذا الذهاب وهذا اإلياب.
ة وعباءات أجسادهن اليابسة، نساء بقدود مثل األعواد،  النساء اللواتي يشبهن الجراد العجوز بمالبسهن الملون

دقيقة وطويلة، وضحكات صاخبة، فرحة، يفرحن ويبعن أشياء كثيرة، أو يضحكن فقط، ضحك كأن شياطين  
صغيرة تخرج من صدورهن الهزيلة أو كالمًا ينبعث من حلوقهن مع رائحة اللبان. نساء ومع ذلك يضحكن  

لمحيطة، وبعضهن جئن من الحارات المجاورة يبعن ويشترين، يبعن الخبز  بعمق، بعضهن جئن من القرى ا
والتمر والحمام والتعاويذ ويشترين األقمشة، نساء ورجال يتداولون أساطير شعبية ومقوالت قديمة علقت بغبار  
اليانسون   وطعم  الحناء  رائحة  لها  فارغة  علب  في  أو  أكياس  في  للمرضى  أشياء مسحوقة  يبعن  الوقت، 

لبة، وكلها للمرضى، هؤالء الذين فقدوا القدرة على مواجهة الحياة إال بأرواح سوداء ويأس وقلوب معذبة، والح
يقرؤون عليهم اآليات، وينفثون الهواء من صدورهن المتعافية على الصدور الممروضة التي تبكي آناء الليل  

 وأطراف النهار.
ر المشهد األخير، مسيرة الناس وهم يغادرون السوق وإذ تميل الشمس إلى الغروب يأتي إلى النافذة ليحض

مخلفين وراءهم أناشيد وأغنيات وصدى ضحكات وصخبًا وغبارًا، فال يتبقى من ظالم الوقت سوى وجوه 
قليلة شاحبة يعلوها الغبار، بأصوات خافتة كأنها ألشباح تتحرك في ظالم، يتّمون عمليات بيع صغيرة في  

 همس موح. 
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، أمام أثر غامض لقصص أسطورية يتركها هذا المكان كل يوم، وعندما يهبط الظالم،  يقف أمام النافذة
يصعد إلى سطح البيت المترب، ينتظر أن ينام وسط حارة مخنوقة األنفاس، يحلم أن يعمل أو أن يعمر  

وحرارته،  بيتًا، يسافر في سماوات بعيدة وال ينام، يستلقي في فراش، وهو يشعر دائمًا برطوبة الجو الخانق، 
يدخن ويتأمل السماء كأنها كهف أسود، أو يتأمل أمه وأخته اللتين تنامان قريبًا منه، وفي الغالب يشعر  

 بأخته التي ال تنام، يسمع حشرجات صدرها المريض. 
 

 نـوم 
 

الرجل  يبتسم، أغمض  الطبيب  تشعر اآلن؟ وكان  بماذا  ذلك:  بعد  ثم حقنه بمصل وسأله  فحصه طبيب 
 وقال بصوت له رائحة المـوت: أشعـر كما لو أني أريد أن أنام. المريض عينيه 

 وكانت الحارة التي فقدت روحها وناسها تدور في رأسه مثل مسرحية متعددة الشخوص واألحداث. 
أما شيخ المسجد فقد نزع ثياب الرجل وصب على جسده ماء الزعفران واستمر يقرأ اآليات حتى أصابه  

لم يكترث لشيء، وكل ما فعله وهو راقد أن ألقى نظرة على وجه الشيخ وكانت    اإلعياء، ألن الرجل المريض 
نظرة اندهاش، ثم مال بوجهه عنه ونام. حتى ارتفعت رائحة الحزن والغضب في الحارة وأخذت تفوح وتكسو  

من  الجدران بأثرها الرمادي الغامض، فقال الناس أشياء كثيرة عن الحياة وغضب للا، أما الشيخ فقد خرج  
 بيت المريض يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم.

وهكذا ظل الرجل نائمًا وغير مكترث، وكان كل ما عليه أن يتقدم في العمر، أما أولئك البؤساء زوجته  
وأطفاله وأقاربه فقد اسلموا أنفسهم الى بكاء صامت، الن الشيء الذي لم يحدث من قبل، وما لم يكن محتمل  

 ن أمامهم مثيرًا في أنفسهم أسئلة غامضة. الحدوث، صار يجري اآل
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 ظلمة صغيرة 
 

كانت الطريق معتمًة، والحارة نصف مغمضة، تسير في غير اتجاه مثل سفينة ثملة، وأنا أراكِّ أحيانًا تقفين  
وكامل  هناك خلف الباب دائمًا، بعيدة عن العيون، أراكِّ من البعد شاهقة مثل نخلة، تبسطين وجهك البارع  

جسدك على ظهر غيمة طائرة تلف البالد، أو تطل من علو يليق بسموها على حارة تشبه طفلة ضائعة،  
تنقلب إلى ممرات صغيرة ومتعرجة في الليل الغامض، لتمتلئ بآثار ركض لحيوانات نابحة ومخلفات منازل  

 وسواد وصمت، وفي الصباح ترين حبات الضوء وتستمعين ألول العصافير. 
طت أظافر الحارة على أرواحنا، وضغطت كفان ناعمتان على وجنتين صحراويتين فتفجر الرأس  لقد ضغ

ماء وأعشابًا ونخاًل وذكريات ولهوًا ودودًا صغيرًا، وما زلت أراك تقفين هناك بعيدة عن العيون، عندما التقينا  
 وتنام قلياًل. لست المرأة الوحيدة وتحدثنا وقلُت لكِّ إنك لست المرأة الوحيدة في هذا العالم التي تبكي كثيراً 

 الجميلة التي ال تمشط شعرها وال تقلم أظافرها وال تستمع إلى الموسيقى. 
ويقلمون   يمشطون شعر رؤوسهم  البعض،  بعضهم  ليرى  أو  أنفسهم  ليروا  يخرجون  المعطرون  الموظفون 

ل الوقت عن ظلمة صغيرة  أظافرهم. يخرجون فرحين بأنفسهم وبأوقاتهم وبتاريخهم، ونحن نبحث في أدغا
تمنح القدرة على النوم. نبحث من أول النهار حتى االنهيار اليومي المعتاد والسفر والخوف الغامض، وأنا 
ما زلت أراك هناك بعيدة خلف كل باب. أقول لك والقلب مضيء مثل شمعة: افتحي الباب. أفتح الباب وال  

 وجوه النساء.أجدك، أزيح غطاء اللوحـة، وإذا … مرآة مليئة ب
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 بيوت من تراب 
 

النحيلة  القامات القصيرة جدًا واألجساد  والناس والحياة، وطابور من األطفال ذوي  بنفسك والوقت  مهموم 
كقردة جميلة. مهموم بأبيك الذي في الشوارع مثل طير منتوف الريش، يركض بكل ما يستطيع من أحالم  

األزل، بالبحر الذي لم تره. وبامرأة تراها كثيرًا في ساعات نومك الطويلة، توقظك قديمة. مهموم بتاريخك منذ  
في نهايات الليالي، تتلو على رأسك سور الحلم والفرح والتحليق، فتستعيذ باهلل من شر فتنتها، ومن شر  
  بكائها العذب على صدرك المسترخي حد الموت. مرعوب من الوقت، منذ أحنيت رأسك وكنت ترى طفالً 
صغيرًا مقموعًا يريد أن يستيقظ من سبات طويل. هذا الطفل تراه جيدًا يركض في الشوارع والحارات، ويكتب 
على الجدران أسماء األصدقاء. يبني بيوتًا من تراب يركض في كل حارات المدينة، ويسهر الليالي الطويلة  

وعندما والنساء.  والرقص  اللذيذ  الوقت  برائحة  مضمخًا  ويشرب  بيديك    يدخن  عليه  تقبض  لينام،  يستوي 
االثنتين، تحدق في وجهه جيدًا، وعينيه المشاكستين، تتحسس أظافر يديه، إنها تقتلك، توقظك في الليل من  

 أجل أن تمارس عليك طقوسها فتثور، وفي النهار تحني رأسك لألشياء.
 * كاتب سعودي

 
 فهد العتيق 

عودّية     قاص من الس 
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 قصيرة جّدًا للقاصة هيفي قجو قصص 

        
ورّية الكردّية هيفي قّجو 46 اعرة الس  ة والشَّ  . القاصَّ

 
 انتهاك..

 
كانت أصابع المساء تتسلل برفق نحو جسدي المرهون بمزاجية الوقت حين اتصلت إحداهن وأربكت تلك  
الفارغ عنه؟   الكالم  بحاجته؟  ما هذا  أأنت  الحب،  لَم تكتبين باستمرارعن  الجامحة: ماذا دهاك؟  اللحظة 

في دفتر صغير    تزوجي ستنتهي مشكلتك !! ....شيء آخر: أرى أن تكتبي مشاعرك وما يجول في خاطرك
 لذاتك فحسب !!  

طبقة رقيقة من الجليد غمرت المسافة التي تفصلني عنها. صدع عميق تغول ومحق كل ماكان بيننا من  
 اتصالها لم يدهشني قدرما انتهاكها  لصفاء اللحظة الفذة المحيطة بي، صفاء الحب..!  مسافة باقية..!

  *** 
 ثورة جدائل.. 

 إلى روح ژينا /مه سا أميني 
 

وهي تمشي الهوينا في ذلك اليوم الخريفي تسللت أصابع الشمس لوهلة مداعبة جبينها العاجي، خصلة من  
شعرها الضارب إلى سواد الليل انتهكت العادة وخرجت عن المألوف منتشية بتلك المداعبات، عانقت تلك  

تأبى العودة إلى أخواتها، توّجست حاشية ال النور بشغف عاشقة متمردة  فقيه شرًا وأرادته "عورة"  الخصلة 
فأسدلت عليها السواد خشية اجتياح النور سائر الجسد. والحق أنها لم تدرك أن جدائل ژينا وأخواتها ستقّوض  

 ما قيل منذ ما يقارب نصف قرن وتجعله هباء منثورًا..!
 *** 

 الضريُر الُمبصر 
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 ات الحي الذي يمر به.  كان يغادر مقاعد الدراسة على عجالة، أماًل في سماع هزق بعض فتي

في الطريق عبر األزّقة، كان يشمُّ الياسمين المتحركش بجدران المنازل، مانحًا لروحه السمو إلى أوج السعادة  
 وهو يؤدي الطقس الخاص به في هاتيك السويعات القليلة. 

طلب منه هامسًا    ذات يوم دعا صديقه لمرافقته إلى المكان ذاته حيث جدران المنازل المزدانة بالياسمين،
في أذنه بدفعه في طريق الفتيات عند محاذاتهن إياهما، وكان له ذلك، فما كان منهن إال الصراخ عليه:  
أأنت أعمى؟ أجال النظر في السماء بفوضوية لبرهة، وقال: أعشق النساء، أحاول رسم صوركن في مخيلتي، 

ألخيرة فلها فتحتان صغيرتان في األنف بالكاد  إحداكن لها فتحتا أنف واسعتان، واألخرى متوسطتان، أما ا
 تتنفس منهما، هل أنا محق؟ 

نظرت الفتيات إلى بعضهن مستغربات، ثم حّوطنه كفراشات يرغبن معرفة المزيد من هذا الضرير المبصر  
 عن حقائق يدركنها. 

  *** 
 ألم مرتقب.. 

 
اللغة وأعاصيرها، يفاجئ الرعية بين الحين    قابع في ذلك الحيز المرتب لخلوته، يسابق الزمن تائهًا بين زوابع 

واآلخر بأفق موّشى باألحالم، ال يعول على شيء سوى على عزلته. بعيدًا عنه وتحديدًا على الجانب اآلخر  
من ُمقامه، مستثارو/مستثيرات اللحظة يرفع)و(ن رسمه بمناسبة ومن دونها ليثيروا/ن حنق الذئاب الرمادية،  

 م مساحة أخرى من الوجود.التي ال توفر ثغرة لقض
 

 هيفي قّجو  
 قاصة وشاعرة سورية كردية 
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 ذكريات تحتضر 

            
وري الكردي عبدالرحمن محمّ 47  د. القاص الس 

 
 ذكريات تحتضر 

 
يهمي الليل. ُيعلن حضور جاللة األسود. يحجب اسرار أواخر النهار؛ وبدايات المساء، تلتحف المدينة   

سوادها، قامات ناحلة، وبطون خاوية تكاد ال تختلف كثيرا عن تلك البيوت التي لم تعد ابوابها موصدًة إال  
لى حالها. وكأنما هزال طال  على ذكريات وأسمال أحالم، وفتات آمال باتت حبيسة منازل بالكاد تقف ع

 قامتها، فما للمنازل حياة في غياب سكانها. 
البارحة ...تمعن في "المفكرة" َوَمضت في راسة ذكرى، تلمس بقايا شعيرات تغطي أعلى راسه، التاسع من  

 آب؛  لم يكن يوما عاديا في حياته قط...
ام، تلمس جيوب سترته الكالحة، ولجت  خرج في الشارع الضيق المؤدي للطريق الرئيسي، وصل الطريق الع

يده إلى الداخل، هي ورقتان نقديتان أو ربما ثالث في أحسن االحوال،  وان كانت من فئة األلفين فلن  
 يتجاوز المبلغ ستة آالف. 

أخرج يده من جيبه بتثاقل؛ تلمس الجانب االيسر من صدرة، ومن فوق السترة. تفقد قلمه، صديق عمره..  
 نفسه، األمر يحتاج لكراسة صغيرة فقط؛ ما زال القلم حاضًرا...  همس في قرارة

دفع الباب الزجاجي ألول مكتبه قرطاسيه. زاحمه بعض الصبية وهم يخرجون، كاد أحدهم أن يسقطه أرضًا  
لوال أن مقبض الباب أسعفه من عدم الوقوع، تمتم بشتيمة بسيطة، ووصل الطاولة المزدحمة بأصناف الدفاتر  

 ت والكتب. وأنواع من األقالم. والكراسا
انت لي. قرأ اسم الديوان المعروض في الرف المواجه له، أرجعه ما قرأه ثالثين عامًا إلى  الوراء، إلى اليوم 

 الذ ي اهدى فيه ذات الديوان لحبيبته التي مألت عليه دنياه فيما بعد.
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ليلى التي جاورت ربها، أيعقل أن    كيف للزمن أن يمر كالبرق... أيعقل أن سنوات خمس مرت على فراق 
سنوات أربع مرت عليه بعد أن غادره ولداه إلى بالد المهجر، ليترك وحيدا كما شجرة في سهل واسع، أو  
كمن به داء معٍد، أيعقل أن يبتعد عنة الخالن واالوالد والرفقة، وال يبقى معه إال ذكرياته وآالمه وأحالمه،  

 وقلمه.
ر؛ نقد صاحب المكتبة ثمنه الذي تجاوز نصف ما يملك من نقود، واستدار  استفسر عن ثمن كراس صغي

 خارجًا إلى الشارع. قاصدا البيت. 
سرب ذكريات وقوافل صور كانت تحوم في ذهنه وأمام عينيه عصر ذاك اليوم، تندههه؛ توقظ االشواق  

تسونامي، من يرحمه من     كغافي الجمر ُينفخ فيها  فتتقد، ألف صورة وألف حاله تتزاحم، كأنما في رأسه
 طوفان الذكريات، ما عساه أن يفعل.

فتح الباب الخارجي للبيت، استقبلته لياله، شريكة عمرة وحبيبته، غمرته ابتسامتها كغيمة ماطرة، كم هو في  
شوق ألن يضمها، أغلق الباب خلفه، استدار فاتحًا ذراعيه ليحتضنها، عانق قامة من فراغ؛ وقبل وجنة من  

  بد أن أعود وأكتب مذكراتي.   خيال، استفاق من غفلته، جلس على الدرج عند عتبة الباب الداخلي، ال
ارتجفت يده وهو يدفعها داخل السترة باتجاه القلب، القلب الذي احتوى العالم حبًا، بأصابع ترتعش احتضن  
القلم الذي  استراح من مخاض الكتابة ألكثر من سنة، فتح الصفحة األولى من كراسة، في أعلى الصفحة  

 كتب... "مذكرات مواطن بال وطن".
طر الثاني كتب: اعلمي حبيبتي ليلى، لم يشاركك في قلبي إال وطن عشت فيه منفيًا عنه، قدمت  في الس

 إليه وحيدًا عاريًا وبقيت فيه وحيدا خائبًا".
 في آخر الصفحة دون: قامشلو، الخميس التاسع من آب عام الفين و..... وسكت القلم....... 

 
 عبدالّرحمن محّمد محّمد  

 قاص وشاعر سوري كردي 
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 قصتي ليلة الفاتح من محرم 

         
 خديجة الخليفي . القاصة المغربية 48

 
ككل سنة تحضرني طقوس الرحيل… لم يكن رحيله عاديا، كان رحيله مختلفا. عندما كان محتضرا، كان  

أين أتت هاته  يبتسم وكانت روائح زكية تعطر المكان الذي ينتظر فيه موعد ذهابه… يا للا! يا للا! من  
 الروائع الجميلة؟! 

مازلت أتذكر جيدا، عندما تعب ولزم الفراش، كان يقرأ عليه كل ليلة آيات من القرآن وابتهاالت كما كان  
 يستمع إلى كلمات تمدح سيدنا ونبينا محمد صلى للا عليه وسلم.

ليلة إلى أمداح نبوية وقراءة قرآن بأصوات حية   وليست افتراضية عن بعد، ليست نعم، كان يستمع كل 
 منبعثة من اليوتيوب أو غيرها من الوسائل اإللكترونية… 

 يا للا! كم كان رحيال هادئا…
لما كان أهل البيت يطلون عليه، وجدوه يلحس أصابعه كأنه كان يأكل طعاما لذيذا، وكان أبي رحمه للا  

 وقتها قد امتنع عن األكل وكذلك الكالم…
رحيله، دخلت عليه، حرك يده ووضعها بيدي كما لو كان يريدني أن أعاهده على شيء. قال أبي:  في يوم  

 أكملي! فرحت لسماع صوته، ثم سألته: ماذا أكمل يا أبي؟ لكن ال جواب.
في يوم رحيله وبعد رحيله في تلك الليلة، ليلة الفاتح من محرم، اكتشفت أنه أوصى كل من دخل عليه من 

 كل واحد منا كلمة واحدة، لكن كان لها معنى يحمل كلمات شتى… أوالده… قال ل
 مرت سنون على رحيله، لكني مازلت أحس ابتسامته تحيا بدواخلي.

 مرت سنون على ذهابه، لكني مازلت أحس هدوءه يرويني كلما تعبت وكلما يئست…
 ين. يا أبي، في هذه الليلة المباركة أطلب الرحمة والمغفرة لك ولكل موتى المسلم

 يا أبي، لم تنهرني يوما، فهل يجوز لي أن أقول لك “للا يرضي عليك يا با”؟!  يا أبي، شكرا لك ما حييت!
ككل ليلة من الفاتح من محرم تحضرني ذكرى رحيلك، فأحس ابتسامتك تطمئنني، حتى أني رحلت في 

 إحدى الليالي وكتبت كلمات قاسمتها منذ زمن أصدقائي في العالم األزرق… 
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 وي لك ما كتبت يا والدي:سأر 
“إنها ليلة الفاتح من محرم، ليلة وال كل الليالي، ليلة مميزة، ليلة كلها خيرات. رفعت عيني للسماء، سبحان  

 المصور العظيم، نجوم متأللئة وزرقة! صليت على نبي الرحمة محمد أحمد. 
ء كثيرة وكثيرة. تذكرت أول رجل سافرت في الزمن بين المحرمين، محرم الماضي ومحرم الليلة. تذكرت أشيا

استقبلني في قصر الحب والعطاء، وتذكرت طفولتي بين أحضانه، وتذكرت مراهقتي وشبابي في بالطه  
الجميل، ثم تذكرت رحيله. كنت أنت يا والدي العزيز. لمحت عيني تذرف دموعا، أوقفت سفري، وقلت إنا  

 هلل وإنا إليه راجعون.
سجنت دموعي ألني عرفتك دوما صديقا لالبتسامة. نزلت بأقرب محطة،   بد لي أن أنهي سفري،  الكان  

خلتها أن تكون ركنا ما في بيتنا، غير أني نزلت في مكان خال من الناس. أدرت رأسي يمينا ويسارا ثم  
رفعت رأسي    ضية،أعدت الكرة كشخص منهك يحاول مداعبة رقبته. ال أحد في المكان! أعدت حركاتي الريا

 مكان به سماء أيضا! حضنت تلك الدنيا الهادئة بذراعي… للسماء، ال
الهدوء وطال غياب الناس. بدأت أستغرب األرض التي أوقفني بها قطار سفري في الزمن! من سيدلني    طال

على اسم هذه المحطة؟ ال بد لي من أتحدث إلى شخص ما هنا. ماذا لو طال بي المكوث هنا؟ ماذا لو لم  
صامتة لمدة طويلة!  يت بيتي؟ المكان خال! ربما نسيت كيف يتكلم اإلنسان لو بق أعرف طريق الرجوع إلى 

 لطالما آمنت بأن المشي والكالم تعود…
 وفكري شارد في أمر هذا المكان… فجأة ألمح ظال طويال. من يا ترى؟ لمن يكون هذا الظل؟  جلست 

 محته عيني. رجال يشبه في هيئته الفنانين، ويرتدي قبعة أمريكية. هذا ما ل كان
 الخير سيدتي. قال الرجل مساء
 …  كثيرا، أخيرا هنالك شخص سيخرجني من شرودي وصمتي فرحت 
الخير سيـدي، هال تفضلت وأخبرتني عن اسم المحطة؟ إني أرى شارعا لكن لم يسبق لي أن مررت   مساء

 . به
 الرجل:  أجاب 

إن  نعم الذكريات.  إلى زمن  المسافر  فيه  فيها  سيدتي، هذا مكان يستريح  تأمل! محطة يحضر  ها محطة 
 الجمال والورد، ويجتمع فيها الحب والود إنه مكان تحيا فيه الحياة من جديد. 

 سيدي، أال يعيش أناس هنا؟  شكرا
تسمح بالدموع. إنه قانون هذا    الالرجل وقال: إني أرى دموعا في عينيك دعيني أمسحها، فأرضنا    ابتسم

 المكان.
 من تكون يا سيدي؟ …  لكن

 الرجل كالمه متجاهال سؤالي بل كل كالمي وقال: استأنف
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يقبل بالحزن والذكريات المؤلمة. إنه مكان كما قلت لك تزوره االبتسامة والحب.   الإنه مكان وزمن    سيدتي،
 سيدتي، أنت ضيفتنا، فأهال بك وسهال…

 تكلم بسرعة، ورغم ذلك كانت كلماته مفهومة ومسموعة جيدا. كانت سرعة جميلة. الرجل ي أحسست 
 سيدي. هل أتشرف بمعرفتك؟ من أنت يا سيدي؟ هل تكون ملك هذا الزمن وهذا المكان؟ شكرا

 الرجل أسئلتي، وربما كان له الحق في ذلك، فلم أقدم له نفسي حتى يجيب.  تجاهل
 في هذه االستراحة توجد هدايا كثيرة لكل الزائرين. أنت أيضا لك منا هدية، أرجوك! اقبليها! سيدتي،

يا والدي محتارة في مكان يشبه الدنيا ويشبه الخيال في ذات الوقت! شرت مرة أخرى، سئلت كثيرا   كنت 
 يقظة!  وكثيرا… هدية مكان يسكنه الجمال! هل أهذي يا أبي؟ ما عشته يا أبي يومها حقيقة في

 كنت شاردة ومندهشة، اختفى الرجل!  بينما
بعلو صوتي، أينك؟ أين اختفيت؟ سيدي! سيدي! ال أحد يجيب. أدركت عندها معنى السرعة التي    ناديت 

 كان يتحدث بها إلي. 
الرجل وبجانبي هدية من ذاك المكان. اختفى الرجل وبجانبي هدية من رجل غريب. إحساس غريب  اختفى 

 بين القلق والفرح، بين الدهشة وحب االستطالع. يا والدي يجمع 
 الرجل دون أن أعرف اسمه وهويته.  اختفى
يا أبي أتذكر نصحك لي أنت وأمي: ال تتكلمي مع الغرباء، ال تأكلي من يد غريبة، وال … وال …   مازلت 

 لكن يا أبي ما عساني كنت فاعلة في مكان خال من الناس؟!
ا أم ال؟ كان فضولي أقوى مما أوصيتني به يا والدي: لقد كشفت عما  في أمر الهدية، هل أفتحه  احترت 

 بداخل الهدية.
 جميلة ولوحة لم يكمل رسمها، ورسالة منه بها ما يلي:  لوانألللا! هدية بها علبا  يا

عنك طويال حتى زرت زمني، رجاء أتمي لوحتي. حرري وحدتي! وسافري بي إلى زمنك، فأنا عاشق    بحثت 
أللوان الطيف. أنا يا سيدتي عاشق للحب والورود. أنا يا سيدتي عاشق للحبر والحروف.   للجمال، وعاشق

واحدا لكني أقرب   اسماأنا يا سيدتي عاشق للطرب والغناء. أنا يا سيدتي عاشق للمسرح والحياة. ال أحمل  
ي الجمال  لألبد.  العزلة  يحب  يا سيدتي ال  الجمال  والحرية.  الفن  قلبي هما  الى  يعشق  االسمين  ا سيدتي 

 التباهي. رجاء أتمي لوحتي. 
 أرسم. أين اختفيت أيها الغريب!؟ الأرسم،  الما هذا اللغز؟ أنا  ربي،
من    الضاحكة وساخرة، قلت لم يعد غريبا إن كان فنانا. ثم تابعت ندائي: أيها الفنان؟ أيها الفنان؟ و   وبنبرة

 يجيب. 
والدي، ال تغضب مني إن كتبت في تلك الليلة، ليلة الفاتح من محرم إني ال أرسم، فأنا أعرف أنك فنان   يا

فأنا لم أكن أقوى على تتمة لوحة    وكنت تحب طي الورق. يا والدي ال تغضب مني إن قلت إني ال أرسم،
 ذاك اإلنسان رغم أنك كنت تراني أرسم. 
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يا صاحبي العزيز والغالي، في كل سنة في ليلة من الفاتح من محرم تحضرني ذكرى رحيلك، تحضرني    أبي
ابتسامتك الجميلة والهادئة. أبي يا صاحبي الغالي، لم ابتسامتك لها جاذبية خاصة وترحل بي دائما إلى  

إلى ذاك العالم، إلى    نوات يا تنسيني غيابك وحنيني إلى صوتك؟ لقد أخذتني ابتسامتك بعد مرور أربع س دن
 نفس المحطة حيث تركت هديتي. 

في مكانها والرسالة في مكانها لم يبل ورقها! قرأت الرسالة من جديد، أعدت وأعدت قراءتها. شممت  اللوحة
ميقا. حملت نفسي وتناولت قلما بين أناملي. استحضرت عطرا زكيا يفوح منها. حضنت اللوحة حضنا ع

بحبر قلم    وحكتهاابتسامتك، استحضرت كل شيء فيك ورسمتك. نعم يا صاحبي، لقد رسمت مالمح وجهك  
 الرصاص. هل نجحت والدي؟ أحس ابتسامتك تجيبني وتقول لي: نعم نجحت يا ابنتي! 

تي تحدث بها إلي صاحب الظل الطويل: رجاء أتمي أنا كذلك والدي، سمعتك تتحدث بنفس النبرة ال  بينما
 اللوحة!

يا صاحبي، ال أخفيك أني في رحلتي األولى قد بقيت سجينة األنامل التي مسحت دموعي، وال أخفيك  أبي
أيضا أني تمني كثيرا لو تجمعني األقدار يوما ما بأنامل الحب والجمال. هكذا سميت األنامل التي سكنت  

 آالمي. 
بي، لقد أدركت اليوم مدى جمالية اإلصغاء إلى الذات، فبفضل السفر إليها يحيا الحب وتتجدد يا صاح   أبي

 الحياة وتنمو ورود القلب. 
 يا صاحبي، لقد أدركت اليوم أن الجلوس إلى الذات يحيي األمل والتفاؤل.  أبي
 

واكتشاف لطاقات قد  يا صاحبي، لقد أدركت اليوم أن السفر إلى الذات إنما هو سفر تعارف وتصالح    أبي
 تكون راقدة. 

 
 2020أغسطس  24

 خديجة الخليفي 
 قاصة وتشكيلّية مغربّية  
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 وقصص أخرى  اعربيت الشَّ 

          
وائي اللِّيبي محّمد األصفر 49  . القاص والرِّ

 
 بيت الشاعر.. من كتابي البطل يموت من أول لقطة.  

عندما انسحبت من أرض المعركة التي كانت في حي سكني نزح أهله بسبب القصف ، أبطلت اللغم الذي  
زرعته عند الباب .. وذلك الذي في الحديقة ، واآلخر الذي داخل سيفون المرحاض .. سيعود أهل البيت 

فلماذا أقتلهم ، وأحول حلم عودتهم إلى مأساة ، أال يكفي غيابهم عن بيت   إلى بيتهم .. سيعودون فرحين ..
ولدوا فيه عام ونصف .. أنا أحب الخير .. والخير قال لي ال تقتل بريئا أو طفال ، ال تحرق شجرة أو زرعا  

حالم  ، حارب بشرف بنبل بشجاعة بأخالق ، عندما عادوا كنت أراهم في التلفاز ، في الفيس بوك ، في األ
، كانوا سعداء ، وكنت أنا سعيد رغم هزيمتي ، لقد سحبت رّبة البيت سلك السيفوني ولم ينفجر شيء، لقد 
لعب الطفل في الحديقة ولم ينفجر شيء ، لقد فتح رب األسرة الباب ولم ينفجر شيء.. كانت لي في البيت  

تبة ، في أوقات راحتي أقرأ بعض  ذكريات جميلة ، ليال أتجول بين غرفه ، خاصة المربوعة التي بها مك 
كتبها األدبية والفنية ، تلك الكتب غيرت الكثير من أفكاري التي زجت بي في هذا المعترك ، كنت أمسحها  
كل يوم من الغبار ، وانتظر بفارغ الصبر انتهاء توكت حراستي حتى أعود إليها من جديد ، قال لي األمير  

حتى أعرف طريقة تفكيرهم وسبل مواجهتهم ، ليس الحرب بالنار فقط   إنك تقرأ كتب المرتدين ، قلت له نعم
، قال لي بوركت ، كان يبتهج كثيرا عندما أقرأ له أبيات غزلية ألحد الشعراء القدامى التي تحتفي بالنساء  

نت والزواج بهن ، كان يقول صدق الملعون لعنة للا عليه ، كان العدو يكر علينا وكنا نفر ثم نكر عليه ، ك 
أكر عليه بقوة كي أعود إلى هذا البيت الذي صار جنتي ، كي أقرأ في المكتبة ، التي عرفت أنها لشاعر 
ليبي رحل منذ سنوات قريبة ، ذات يوم جرحت قالوا لي ستنقلك الجرافة للعالج ، قلت لهم ال أرغب ، أحب  

وجدت صيدلية صغيرة بها دواء   أن أرابط في موقعي هذا ، حتي يأتي للا بأمر كان مفعوال ، في البيت 
ومطهر ومسكنات وأربطة ، أعانتني على جرحي ، قلت لو أتى الجيش أو الشباب الذين يدعمونه لن أهرب 
، سأرمي البندقية وأمسك بالكتاب ، الكتاب سينقذني ، في المطبخ أعد القهوة ، وأنظف األواني دائما ، 
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قطعة مني ، عندما اتذكر أمي اذهب لغرفة النوم وامسك   وأشعر أن هذا البيت الذي صار موقعي في الحرب 
بمحرمة شوالكي أو شيفوني  بها رائحة بخور اشمها او اعصب بها رأسي  ، دائما أدعو أن ال تصيبه قذيفة  
أو قصف ، قالوا لي أثقب جدار المنشر السطح لتخرج منه فوهة البندقية لتقنص المرتدين ، قلت لهم سوف 

ر ، ال داعي لثقبه ، للا سيحميني أكثر من البلوك ، قالوا عني أني شجاع ومرابط  ومن  أرمي من فوق السو 
جهتي لم يدخل أي مرتد ، وتحصلت على ألقاب كثيرة ألني ال أنسحب من مكاني إال بعد إلحاح شديد منهم  

الكتب تشدني    وأمر مباشر من األمير ، وأكون أول العائدين عندما تنطفئ النار ويتالشى الدخان .. كانت 
إلى البيت بقوة ، لم أعد أخشى الموت ، في حضرتها شعرت أني أعيش حيوات جديدة ، واآلن أنا حزين  
جدا ، لقد  تركت البيت الذي رابطت فيه عام ونصف ، و اآلن ها أنا أذوح في منطقة أخرى ال أعرفها ، 

ي فرن مصنع األسمنت، وأخرجت من كل بيت أدخله ال أجد فيه كتب ، تنرفزت كثيرا ، رميت البندقية ف
جيبي ديوان الشعر الذي أقرأه دائما في بيت الشاعر ، ال أخفي عليكم ، أنا اآلن في مقبرة الهواري ، عند  
قبر الشاعر الراحل الذي رابطت في بيته ، عرفت مكانه من خالل صورة معلقة في المربوعة ، وأيضا رقمه 

يات من شعره ، كان الشاعر يبكي كثيرا ، قال لي اقترب يا ابني ، إني ، قرأت عليه الفاتحة ، قرأت عليه أب 
أبكي على الوطن ، أبكي على بنغازي ، أبكي على جاري وأشار إلى القبر المهدم الذي بجواره، لقد نبشه  
األوغاد من أسابيع ، وعندما حاججتهم بصقوا علي وذهبوا .. مسحت شاهدته بكفي ، قلت له ال تحزن ، 

ي الوجود ، يأخذ الحق ، وربطت على شاهدته محرمة الشوالكي ، توقف بكائه ، أحسست أن دمعه  ربنا ف
 جف .. بعد برهة .. سألني أنت من؟! 

 
 محّمد األصفر  

 قاص وروائي ليبي 
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 زغرودة حنين
 

سني عمره سقطت  تحت أحد أقواس الفندق البلدي ببنغازي يجلس حرفي المزامير.. كان رجال كهال .. معظم  
في ُجبِّ الزمان .. شدقاه متغضنتان بعد رحيل معظم ضروسه إلى الشمس .. تجاعيد متـشابكة قرب الصدغ 
والعينين .. سراب من لحم يرسم خطوطا أفـقـية على جبهته .. التف حوله بعض الشراة والمهتمين بالتراث  

 . والفضوليين أيضا .. امتزج صخب السوق بصخب تجريب المزامير
 وسط هذا الضجيج انبعث صوت صادحا بالتحية : 

 السالم عليكم ياعرب ..
مصدر الصوت شيخ كبير .. أنيق الثياب .. مهذب الشوارب واللحية .. ترتسم على محياه أمارات السعادة 

المحتـشدين ..  والرضا .. يرتدي جردا أبيض كثلج .. يتدلى من عقدة صدره منديل برتقالي .. لوح بيده لكل  
أفسحوا له الطريق وأجلسوه جانب الزامر على مصطبة ُمغطاة بورق مقوى .. التقط أنفاسه .. استراح قليال  
.. تفّرس في وجوه الحاضرين .. ثم التـقـف مزمارا المعا تنتهي قصبتاه بقمعين من القرون تـفتحان إلى أعلى  

ني .. بينما يتأرجح من عنق المزمار عقد مزدان بالقرنفل  تربط أجزاءه حلقات رقيقة من الجلد القرنفلي القا 
 والمحلب وقرون الجداء الصغيرة . 

جّرب الشيخ أكثر من بالوص .. أخيرا اهتدى إلى التوافق المالئم بين نـفخاته وتحريك أصابعه واستمتاعه  
ببطء كنسيم رهيف لتتهادى  بأنفاسه األنغام  التوق لإلستماع .. أرسل  تملكه  الكل  مس جناحي نحلة    .. 

 منهمكة في ارتـشاف الرحيق .
سكنت الحركة .. الصخب قـل .. والنغم الذي نقشه في الوجدان أسـّـَر النفوس .. السوق توقـفت .. أنزلت 
صروفها من الكفـّـات .. الكل بدأ يقترب .. الكل ترك بضاعته يحرسها االطمئنان .. أصبحت األنغام تـتـنـاثر  

ذان تزدحم حولها .. تالحق الصدى لتمسك بتالبيبه المنغمة .. أصابع الشيخ تـنـتـقل  في الفضاء .. واآل
برشاقة فوق آبار الثـقوب .. تحت الثـقوب هواء دافئ .. تبعثه رئتان حنونتان .. كلما رفع الشيخ إصبعا  

 فاض الومض مع النغم وانساب عبر القرنين لحنا شجيا من صدى النور .
جدا جدا .. راجت بضاعته .. دّب النشاط في يديه النحيلتين .. تناول من جرابه سكينا    حرفي المزامير سعيدٌ 

وأخرج من قـفة السعف التي بجانبه أعواد قـصب رقيقة .. أخذ يشق مقدمة القصبة بدقة .. يجرح قاطعا من  
. ليلقمه بعد ذلك فمه  ظهرها بتأن ..ٍ  يرفع اللسان المشقوق بظفره .. يتركه يرتطم فجأة محدثا رنـّة لطيفة .

 نافخا في لوحه روح النغم . 
الناس حوله مازالت في رحيلها مع الشيخ الزامر .. تستمعه بنشوة .. ترقص مع ارتعاشات البلبلة العذبة ..  
تصفق .. تـقـفـز .. تصرخ .. تبتهج لما تحدثه الموسيقى الشعبية في مكانينهم من وجد .. الشيخ لم يتوقف  

أصابعه لم تتعب .. رئتاه لم تشعرا بأي ضيق .. سحر األنغام أذهَب عنهما كل صدأ أو    عن التـزمير ..
صديد .. لكن عينيه ليست معه .. إنهما في مكان آخر .. امتطاهما خيال لذيذ .. أصبحت مغمضتين أمام  
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فضاء   الناس مفتوحتين في عالمه الذي يعزف له .. تعرف ذلك من تقاسيم وجهه التي تـتسع وتـترحب في
 االبتسام . 

اقترض الشيخ بعض األنغام من آذان الحشد المستمع .. أرسلها بزفيره الهادئ إلى حبـيـبـته .. هي اآلن جّدة  
حنون تسكن أحد نجوع درنة .. رماها بسيل من نغماته .. عيناه مترقرقتان بالشجون .. ازدادت النفخات 

وفاء مخيلته إلى ذاك الصباح المشرق .. عندما كان  والدقات نبضا وخفقا في إيقاع مؤثر .. تعيده عبر  
جالسا إلى جانبها تحت شجرة بلوط وارفة الخضرة والظل .. هي تحلب عنزة وهو ُيسّعر النار .. هي تلبس  
اللبن الطازج فناولها خبز   ناولته قدح  رداء مزركشا وهو يلبس سورية تمّزق أسفلها من حبو الحصاد .. 

 .. شربا .. حمدا للا و نظرا إلى السماء الصافية . الشعير الناضج .. اكال 
 قال لها : بارك للا فيك زودتـيـني بالزاد والماء سألتحق بالمجاهدين بسيدي عمر المختار .

ابتسمت مشجعة .. رافـقـته حتى مربط فرسه في جذع شجرة الزيتون .. همست له وهي تعلف فرسه بحفنات 
 من الشعير والقمح : 

 لى شيء ؟! أال تحتاج إ
 ابتسم لها قائال : أحتاج إلى زغرودة !

مذ ذاك الزمان لم يرها .. قـُـبض عليه أسيرا في إحدى معارك الجهاد ضد الطليان الفاشيست .. أقـتـيد عنوة 
إلى جزيرة في عرض البحر .. كان قلب البحر رحيما وقلوبهم قاسية .. كان البحر سلوته في ليالي الوحشة 

ا ينعشه برذاذ دمعه المالح .. عانى الكثير من الجوع والعطش والمرض والعذاب والحرمان .. والبرد .. دائم
سرقوا جهده .. امتصوا دمه ودمعه وعرقه وشبابه .. نهبوا منه كل ما يملك من متاع .. الشيء الوحيد الذي  

ها اآلن عبر مزماره .. عجزوا عن انـتـزاعه منه هو زغرودة حبيبته البدوية .. والتي يرسل ترنيمات أنفاس
 لتـتـشاجر عليها آذان المخلوقات وتـقطع لجمالها األّخاذ أصابعها .. 

 
 محّمد األصفر 
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 محمد األصفر للروائي  مقتطف من رواية علبة السعادة
 

 المبروك:
 

إن   يهمني  بني غازية، ال  آخذها في جولة  الفارغة،  الغازية  المياه  أركل علبة  يوم  الركل  "كل  تعبت من 
والركض أمامي، في النهاية ركلي لمصلحتها؛ إنه تدريب لها، قد ُتشارك ذات يوم في اختراق ضاحية عالمي  
للعلب وتتّوج بالسباق وآنذاك ستدعو لي من وسط قلبها ألني لم أتركها لسيارة تدوسها تساويها باألرض، أو  

 لمريض ربو، أو ُمدمن قات يستعملها كمبصقة" 
فالطلبة "أركل عل الزحمة،  البالد فارغة من  تكون  الظهر حين  بعد  الثالثة والرابعة  بين  المشروبات ما  ب 

والموظفون يكونون قد عادوا إلى بيوتهم يتغدون ويتمتعون بغفوة القيلولة، أدخلها بركلة دقيقة إلى السوق  
تهي في شارع عمر الُمختار  الطويل المسقوف الذي يبدأ من شارع بوغولة أمام الفندق البلدي بني غازي وين

حيث ميدان البلدية، سوق طويل دكاكينه ُتقابل بعضها البعض، وخلف الدكاكين مساكن وشقق ومعامل  
حرفية متنوعة، كان السوق عامرا جدا، مليئا بالبضائع الجيدة التي يستوردها التجار من أوروبا وآسيا وأمريكا، 

أجهزة إليكترونية، المرور عبر السوق من بدايته إلى نهايته  مالبس عطور ساعات أحذية مواد منزلية ُتحف  
ُمتعة لذيذة يحرص كل من يزور بني غازي على تذوقها. وقت الصالة يرتفع األذان، وآنذاك ال يقفل التاجر  
دكانه، إنما يعّرض في مدخله عصا مكنسة فيعرف الزبون أن صاحب المحل يصلي. كانت التجارة ُمباركة،  

ة بين البائع والشاري، بل إن تجار سوق الجريد والظالم يستوردون بواخر كاملة مليئة بالبضائع  والثقة متوفر 
بواسطة التليفون، فاإليطاليون، واليونانيون، واإلنجليز، والفرنسيون، وحتى الصينيون واليابانيون يثقون بهم.  

سوق عديم الرائحة والمذاق اآلن؟  أركل العلبة وأهمس لها بخفوت، هل فهمت أيتها العلبة كيف أضحى هذا ال
وكيف تحول إلى خرائب؟ فال دكاكين مفتوحة، ُمعظم الدكاكين ُمقفلة، وبابها مطلي باألخضر ومكتوب عليه  

 )التجارة ظاهرة استغاللية(، ويراجع أمانة اللجنة الشعبية لالقتصاد"!
 

 المخبر: 
بحماس في تتبع راكل العلب، لكن لألسف لم  "في اليوم الثاني، والثالث، والرابع، والخامس واصلت عملي  

أجده في مكانه الُمعتاد، اختفى تماما من كل األمكنة المألوفة التي عادة ما يظهر فيها؛ فشعرت بتوتر، 
وقلت في نفسي أرجو أال يكون مريضا أو حدث له مكروه، لقد صارت بيني وبينه ألفة، فألبحث أكثر عن 

آلن، تجولت في شوارع أخرى، قلت: ربما غّير خط سيره إليها، فلم أجده، مادتي الخام التي أشتغل عليها ا
وأنا أبحث عنه وجدت عدة علب في طريقي، وقلت: للا للا لو أنه قريب من هنا لكان شّمها وهرع إليها  

 سريعا، وصار يركلها سعيدا، ثم يختار أرشقها زحفا على األرض لتكون رفيقته في جولة وسط البالد"! 
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"حالتي النفسية ساءت، مادتي الخصبة التي أعمل عليها فقدتها، شعرت بالحزن الشديد، دعوت للا أن يعود  
سالما من الحرب هو وكل رفاقه، وال أدري كيف أنا اآلخر وجدت أمامي علبة سعادة؛ فأخذت أركلها كما 

ن وصلت إلى البحر فركلتها  كان يفعل هو، وأمشي بها في الشوارع نفسها التي كان يمشي فيها هو، إلى أ 
أنا اآلخر في داخله. وأنا أركل العلبة كنت ألعن شيئا مجهوال يضايقني، كانت ذاكراتي ُمكتظة بالذكريات،  
ذكريات تشتعل وتنفث دخانا راكلة أمامها الكثير من السيئات والحسنات التي عشتها، إذن ركل العلبة يهيل  

داخل علبة نركلها فنستريح، نغرقها في البحر فنستريح أكثر، ركل الذكريات في الرأس ال أكثر، ذكرياتنا  
 العلب ُممارسة رياضية تفيد الجسم والذهن، وتجعل البيئة نظيفة". 

 
 

 محّمد األصفر  
 قاص وروائي ليبي 
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 سيسالرَّ 

         
عودّية  50  مريم الحسن . القاّصة الس 

 
أيتها الحبيبة التي سكنت قلبي منذ كنا نعد الحصى، ونتراشق بحفنات الرمل، في تلك القرية التي سجلت     

تاريخنا، في ذلك الزقاق الذي عشنا فيه طفولتنا، وسنوات عمرنا األولى ، بضحكة الطفولة ، ونظرات البراءة، 
طالما تمسكت بي ؛ حين الخوف والجزع،    بضفيرتيك الطويلتين، وعينيك الكحيلتين، بأناملك الناعمة التي 

وأنا أشد بيدي عليها وأشعر بتلك الرطوبة الندية، أقاتل لكي أحميك من السوء ، حبي لك الذي تكون جنينًا  
وتربى بيننا وكبر معنا عبر السنين ، دمعاتي التي تقاطرت على وجنتي يوم منعوك من رؤيتي ، وقالوا لك 

ًا يافعًا؛ لطالما استرقت النظرات إليك في زوايا منزلنا ، أو منزلكم عندما  كبرت يا فتاة ، وهو أصبح شاب
أختلق أي سبب ألدخل حيث أنتم ، وأذوب حبًا وعشقًا برغم أني ال أرى منك أي تفاصيل سوى صفحة  
وجهك الطفولية التي ارتسمت في مخيلتي ال أنساها أمد الدهر ، كلما اشتد شوقي إليك والتهبت مشاعري  

الحب الحارق أدنو من باب منزلكم القريب من منزلنا، أرسم صورتك بنظراتي على  درفتيه، أحكي   بذلك
أنت سويداء قلبي، وعشقي الذي كبلني في سنين عمري. أحبك من كل   معك ، أسامرك، أقبل وجنتيك.

 قلبي، وأعاهدك أن أبقى على العهد ال أنساك.
قلبك، حينما أخبروني أنك مصابة بمرض القلب المميت في أي  يفاجئني القدر فيك ببالء أبلى قلبي قبل     

 لحظة، قتلوني؛ قطعوا أملي وأماتوا فرحتي وقتلوا ابتسامتي.
 كيف يهنأ لي عيش وحبيبة القلب مريضة؟! 

 رباه أغثها وأغثني بها! 
كل    صرت بعدها أتعارك مع الزمن، األيام والسنين تجري كنهر في مصب، وأنا أجري معها في تحقيق   

آمالي وبناء مستقبلي ألفوز بك قبل أن يسرقك الموت مني، ومناي أن نهنأ معًا تحت سقف واحد، تنقلت 
في حياتي من نجاح إلى نجاح، ومن األماني حققت الكثير، نلت شهادتي المبتغاة، حصلت على وظيفة  

ها، كنت أسترق السمع كلما طالما تمنيتها، وبنيت بيتنا الخاص الذي تمنيت أن تدخليه عروسًا ترفل في ثوب
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جاءت سيرتك؛ لعلي أحظى بما يطمئن قلبي الذي يختلج بذكراك، ذلك القلب الذي يعتلج ألمًا كلما داهمتك  
نوبة قلبية، وال يهدأ إال باستقرار حالتك؛ فأجتهد في مشواري وأكد وأسعى لكي ألحق بك قبل أن يسرقك  

من عمرك وصحتك يا حبيبة القلب والروح، كنت أريدها أن  الزمن مني، لطالما وبخت الساعة على جريانها  
 تبقي لي منك لو سويعات أعيشها معك تحت سقف واحد، وأن يهبك للا عمرًا نربي فيه طفلنا الذي نتمناه. 

إلى أن حان وقت تحقيق الحلم، وطلبت من أهلي التقدم لك، وقلبي يكاد يتوقف جذاًل، ال أكاد أصدق إني  
ب عد هذا االنتظار المضني، سأضمك إلى كنفي، أحميك من أي ألم ومن أي وجع،  سأضم كفيك بكفي 

 وأحتويك عند المرض وهموم الحياة.
 صدمني رفض والدتي  بسبب مرضك الذي قد يرهقنا، طلبت مني التفكير مليًا لئال أعود إليها نادمًا.    

قصور قلبي وروحي، لو تعلمين ماذا تملك  عجبًا منك يا أماه!! أو تظنين أني قد أضيق ذرعًا  بمن سكنت 
 مني هذه الفتاة، لم تبقي من قلبي ألحد، ولو جزءًا ضئياًل.

 خطفته مني، وأصبحت أنا هي وهي أنا. 
بعد إقناع والدتي بأني لن أعود إليها نادمًا يومًا ما، وافقت وطلبتك لي، يومها حلقت مع الطيور بين الغيوم  

 ن وصلني خبر موافقتك على االرتباط بي، وأنت تعلمين أني متيم بك. فرحًا، كانت أجمل اللحظات حي
أتمناك أم أطفالي وأنت من ستربيهم معي، هكذا أرسم مستقبلنا، وهكذا أرى أيامنا معًا نعيش الساعات   

والثواني، أتخيل جدول أيامنا وأحفظه عن ظهر قلب، وأدعو ربي أن يحقق لنا مانحب ونرضا، ما قتلني 
ي هو يوم رقدت على سرير المرض عندما أنجبت طفلينا التوأم، ودخلت في غيبوبة، كدت تفقدين  وأسقم قلب

الحياة، وكدت أنا أن أفقد عقلي، ليتني أعطيك عمري وتبقين أنت على قيد الحياة؛ صليت هلل ابتهااًل كثيرًا 
 لكي تعيشي لي وألطفالي أخبرته كم أحتاجك وهو األعلم مني بذلك!!

 لت طفلّي على يديك وقبلتهما، واحتويتهما إلى قلبك.سررت يوم حم
 وعدت للحياة من جديد. 

 سرقني الفرح بعودتك للمنزل ياحبيبة الروح، وأم طفلّي، اسعدي بهما ودعيهما يسعدان بك مدى الدهر. 
م  أطبقت رسالته التي وجدتها بين أوراقه، وحاجياته التي احتفظت بها للذكرى، بعد ذلك الحادث األلي    

في   لزيارتها  إليها  ذهابه  أثناء  حدث  وذلك  الوعي،  أفقدته  الرأس  في  بضربة  فيه  أصيب  الذي  بسيارته 
 المستشفى. 

 بقي في غيبوبة حتى خطفه الموت من الحياة، وأعطاها عمرًا  كادت أن تفقده حزنًا عليه. 
 ضمت طفليهما باكية تردد بين شفتيها متأسية:   

 ــــــ وهبتني عمرك يا حبيب الروح، وصورتك في قلبي ال تموت. 
 

عودية ، مريم الحسن  قاّصة من الس 
 *الرسيس: الرسيس الشيء الثابت الذي لزم مكانه. 
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 ليٌل ....ووعدٌ 

          
ورّية51  رع إيمان الدّ  . القاّصة الس 

 
 أبعدتْه بكّل ما أوتيْت من ألٍم عن جسدها الّرقيقِّ ، تمّلصْت منه كمن يزيح سلسلة جباٍل عن كاهله هامسة: 

 ابعْد ابراهيم أرجوك..
عّلها تهدأ ،وتنام بدعٍة حيث تسكن    تجاهل استغاثتها المسائّية التي حفرْت قلبه باألسى منذ شهوٍر مضْت.

 وتقيم. 
...حاولْت أن تتناسى سياط قهٍر أدمْت جسدها ، قفزْت إلى روحها تعّرجات في  أغمضْت عينيها للحظات  

 ومضْت ثّم اشتّدْت ....واشتّدْت حتى أطبقْت على رقبتها ...أحّسْت باالختناق.. الّذاكرة ،
شّمْت رائحة شهوانّية نتنة ، وتراقص أمامها خراب قّن فوق الّسطوح ، وريش دجاٍج يتطاير ، والتماع نصٍل  

كاد يحفر خاصرتها ، ويد تضغط كالّزناد بقّوة على فمها ، وجسٍد كالّثعبان قوّي العضالت يبتلع براءتها ،  ي
 ونزف صوٍت يّتجه للّداخل نحو حشايا ترتجف وال تقوى على اإلفصاح. 

العتيق ،  إّنها تراها اآلن بوضوٍح ، بثوبها األسودِّ الّطويلِّ ، وهي تحلب ببالهٍة األبقار في البيت الّطينّي  
 تشاطرها الخوار ، وتحمل رائحتها إلى مائدة الفطور . 

ترى بوضوٍح قرطها الّذهبّي المتناغم مع عقٍد ثميٍن ورثته عن أّمها ، وغطاء رأٍس ينزاح عن شعٍر أشعَث  
 زادتْه فوضى الّزمان عبثًا وبالدًة . 

 واألخرى تئّن تعبًا وخواء ..سمعْت ضحكات الّشيطان تتعالى على صورتين : األولى تبكي انتهاكًا ، 
وبحركٍة ال شعورّيٍة نفضْتُه عنها ..لقد    انزلَقْت يده تعانقها بإصراٍر ، تجذبها لتلتحم في جدران أوردته ...

 مّسها الّرعب فما عادْت ُتطيق :
 أكون لك ،قم يا ابراهيم أرجوك قالت له : أبوس يديك قم ...الّثعبان يا ابراهيم يجثم بيننا ..أريد قتله حتى 

 قم يا حبيبي، يا جمَل الّصبر الّذي تحّملني أّيامًا وشهورًا. 
انتزع نفسه يكتم أنين رجولته المنكسرة على أعتابها، يلملم ثيابه ، وتركها كامرأة خشبّية المالمح ، ُمنتزعة  

 الّروح ، تحاور نفسها بعينين جاحظتين ، وقد علق بصرها بسقف الغرفة دون أن يرّف .
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 ى الّشرفة يحتسي كوبًا من الّشاي ، يبتلع معه مرارة يزداد طعمها يومًا بعد يوٍم ..جلس عل
يصّوب نظره نحو الّسماء، يشكو أّيامًا كان يحسبها األحلى واألجمل حين اكتمل حلمه ،، ولّم شمله مع  

 رًا .. منذ يفاعته ...ابنة عّمه زينب ..القمرة .. كما كان يكّني عنها اختصا حبيبٍة استرقْتهُ 
 لم يجرْؤ أحٌد على االقتراب منها، حيث لفرط جنونه بها أخاط كفنًا ، هّدد به كّل من سمع ومن لم يسمع ..

 صغيرة كانْت حين أعلنها أميرة تزّين بيته المليء بالورود واألحالم ..
 لم يحسْب حسابًا لوجع أّياٍم اختبأْت خلف األماني متماوجٍة مع رقصات شموع القلب .

يعرف أن رجولته المّتقدة سُتقَتل على مذبحها ...، ما عاد يفهمها ، استبدلْتها الّليالي بظلٍّ أصفَر المرأٍة لم  
تذبل ، تهذي ، تموت ببطٍء ، تتمّلكها قّوة شيطانّية تدفعه عنها كّلما اقترب إليها ، ثائر الّشوق ،   شاحبٍة ،

ُيذيب ما تبّقى من خافقه إشفاقًا عليها ، وعلى ذاته ،  لتعود وتبكي بين أحضانه، تقّبل يديه بحناٍن عجيٍب  
 لم يعْد يحتمله.  وعلى ّزماٍن غريٍب تحّول إلى لغٍز سمٍج ، ثقيٍل،

يدها المالئكّية حّطْت برفٍق على ظهره العاري ،إاّل من قميٍص صيفّي رقيٍق منّدى بعرق جسٍد ما زال ينتفض  
 عضالته الهادرة. بؤسًا وقهرًا وحرمانًا ، ورجولٍة تختنق بين

قالْت له : ابراهيم ...اسمعني ...يجب أن نفترق ، أعرف أّني أقتلك، وأقتل نفسي قبلك ، أعرف أّنك تلعنني  
، وأّنني أدميُت قلبك الكبير أكثر مّما يحتمل ، لقد قهرُت رجولتك الشهّية يا حبيبي أعرف ،ولكن ليت األمر  

 بيدي لفعلُت وأسعْدُتك .. 
يم عن حياتي بسالٍم ...وعْش مع امرأٍة تقّدم لك عن طيب خاطٍر ما عجزُت عنه ، يجب أن  ارحْل يا ابراه

تنتهي هذي المأساة ، وبأسرع وقٍت ، هّيا ياابراهيم... لنفترق من غير وداٍع ، أعدك بأّني سوف أكون لك ، 
 مهما امتّد بي العمر ، ولن أكون إاّل لك ، تذّكْر ذلك جّيدًا ... 

لمُ  أشياءها البسيطة في حقيبٍة كانت متوّضعًة فوق خزانة الثياب ، نفس الحقيبة التي أتْت بها  واستدارْت تلم
 ليلة زفاٍف لم تتّم ، شاطرتها األسرار ، وأغلقتها عن مالبس تعتصر دموعًا.

  كانت كتمثاٍل جليدّي تذوب عيناه على   تشّبث بها من جديدٍ  ، زرع فيها لهيب أساطير عشقه الاّل محدود.
 صفحٍة بيضاَء ، ترتجف بردًا ، وجعًا ،حطامًا ، زوااًل لمعالم وجٍه يتالشى .. 

ألجمه إصرارها عن المحاولة ، قّبلْته ، روْت له قصائَد حّب وهو بين ذراعيها ،لم تستطع اإلفالت من صدره  
 ّبك ....سامحني ، شيء ما كان يناديها إليه ، ، يسحرها ، يجذبها ، يهدهدها ، صرخْت من أعماقها :ألف أح

 واّتجهْت نحو الباب ، مكسورة الّجناح إلى دار أهلها، يرافقها بسّيارته المكشوفة الُمعّدة لبيع الخضار .
ابنتي ...أنا وحدي أعرف سّرك   يا  تقول : هّوني عليك  الباب ...سمعتها  الّراحلة عند  أّمها  أثير  عانقْت 

 ..تعالي لحضني ..
 اعقة ، فرك ذقنه ذهواًل ، ومرارًة ، وخيبًة . جاء وقع الخبر على أبيها كالّص 

انسحب ابراهيم لّما رأى نظرات العتب على عينّي عّمه ..كأنه يقول أهكذا األمانة يا ولدي ...؟؟؟لقد وضعُت 
 جوهرتي بين يديك فلم تصْنها .
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 قه .تداركْت زينب األمر، قالْت له : أبي ...كّل شيء قسمة ونصيب ...خّله يروح ...للا يوفّ 
ضّجْت القرية ... بعد أن أفشى األب سّره لبعض رفاقه في المقهى ،وانتثرْت شظايا الفراق لتذهل أمسيات  
أهل البلد ، يحتسونها مع أكواب شايهم ، وبقبقة نراجيلهم ...وسحب أدخنتها التي وصلْت إلى أعتاب الّنساء  

لواسع االحتماالت كّلها ، ماعدا احتمال واحد ، ليلطْمَن صدورهّن باستغراٍب ودهشٍة ، ويصطنعن بخيالهّن ا
 كان طّي الكتمان بين المفترَقين ...ال تعرفه سوى جدران غرفٍة شهدْت أسرار عشٍق مذبوٍح على حاّفة الّسرير. 
أغلقْت زينب الباب دونها ، استسلَمْت النتحاٍر يأكل بقاياها بفّكيه الغليظين ، خالطها صمت أوجع من الكالم 

 ها، وذهول يزداد انسالخًا عن الواقع، ونحول هّد خطواتها، حّولها لهيكٍل عظمّي يستره بعض جلٍد.يّبس شفتي
وفي ليلٍة مقمرٍة ....جلسْت العّمات والخاالت في صحن الّدار..كانت ترقبهّن من خلف الّنافذة ، لم تستبْن  

 حهّن .منهّن إاّل أياديهّن الخشنة ، ونعالهّن التي تشهد أسقام حياتهّن وكد 
 وأصوات متباينة بين الّرقة ،و الشّدة ،والغلظة ، تتوّجه إلى األب الخائر حيرًة وإنهاكًا :

ابنتك ممسوسة يا حاج ...ابنتك معموٌل لها عمٌل ، فّرقها عن زوجها ،وحبيبها، وابن عّمها ...الزم تفّك  
 الّسحر عنها الزم ياحاج ، خذها للشيخ نعيم ...عنده الّدواء .. 

 ورحن يعّددن الحاالت التي كان سببًا في شفائها ..والخالص منها بسرٍّ باتٍع من الّسماء ..
 البنت هالة ، السّيدة أّم خالد ،الولد طارق ،وسعد الفّران ...

هّز األب رأسه موافقًا ، وكأّنه وجد الحّل الّضائع عنه يحّط برفٍق بين يديه ، ونام هادئًا وقد بّيت العزم على  
 ابها باكرًا إلى حيث قصد .اصطح

باتْت سويعاتها في برزٍخ مجهوٍل بين الموت والحياة ، بين الّليل والنهار ، بين العقل والّجنون ، ال قدرة لها  
 على تجسيد الّلحظة، وارتداد ظاللها .

الّسماء تحت  أشفقْت على أبيها عندما قصد غرفتها ...بعد أن أّدى شعائر الّصالة ، لمحْته رافعًا كّفيه إلى  
شجرة البرتقال الكبيرة في فناء الّدار ،يناجيها بدموعه ،بكّلماٍت حّرك فيها شفتيه دون أن ينطقها ، ولكّنها  

 فهمتها ألّنه أجهش بالبكاء لّما نطق اسمها: ياااارب زينب يااارب ...توّلها بعونك ياااااارب .. 
فاقدة اإلحساس ...تبتغ ارتَدْت مالبسها  الّسابعة  كآلٍة صّماَء  ي الخالص من عالٍم سفلّي يجذبها لألرض 

 ..تبتغي معجزة تنتشلها . 
نقراُت عّمتها الكبرى على الباب جعلْت األب يهرول مسرعًا لفتحه .تساعدا معًا على إسناد جسد زينب ، 

حين    حيث نبض قلبها يخترق ذراعيها لينتقل إلى دم األب والعّمة ، وقد أصابتهما ارتجافات تجّسدْت أكثر
يستحّث نار الموقد النحاسّي اشتعااًل ، وقد ارتفعْت األبخرة كُسُحٍب مهلوسة   استمعا إلى عبارات الشيخ وهو

 فوق الرؤوس حين قال: 
عالجها صعٌب، يتطّلب الوقت   قبيلة من العفاريت تسكنها ..  اآلن جئتم بها البنت تموت ..  حرام عليكم ....

 ، والجهد ،والمال. 
 بإذعاٍن تاّم ورضوٍخ سارعْت تلهث بحروف متقّطعة:العّمة 
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 لكم ما شئتم يا أسيادنا ، نحن بالخدمة يا سيدي الشيخ ، افعل ما تشاء ..
 وألّن القرية بعيدةٌ  واستهلكْت شطرًا من الّنهار ، كانت الّجلسة مكّثفة ، قوية ، وصاعقة ..

مستتر خلف العباءة ، يتلو شعوذاته ،حتى صارْت تقّدمْت زينب كعصفورة مهيضة الّجناح ، إلى الجاّلد ال 
مغّيبة ، ولم تستفق إاّل على صّب الماء فوق وجهها ، كانت مربوطة األطراف ، جسدها الّنحيل ُمثَقٌل بجروٍح  

 تنّز من عصا جّبارة كانْت تنهال عليه بال رحمٍة كي تطرد الجاّن .
 يقولها .... ما عاد فيها من صوٍت لتقول آاااااه ، كّل ما فيها 

تفّطر كبد مرافَقيها ألمًا عليها، على تعذيبها الشاهداه وهي مسّجاة ، كأّن أوجاع قلبها غّطت على قروح 
 جسدها فما عادت تشعر . 

وصلوا باب الّدار...جموٌع من األقارب كانت تنتظر عودتهم ، إشفاقًا وفضواًل لحْبك حكايات جديدة يتسامرون  
 طب بيوتهم . بها عند العشّيات على مصا 

لمحته بينهم ، شّمْت رائحته الّنتنة ، تطاير ريش الّدجاج ، تلّوى ثعبان القّن أمام ناظرها ، والتمع نصل  
الّسكين قرب خاصرتها ،لبستها روح جنّيٍة خارقة القوى ، أفلتْت يديها كالّريح نحوه ، أمسكْت بزجاجٍة مركونٍة  

 ه كالملسوع صارخًة : على حوض ورٍد ، كسرتها ، صّوبتها نحو رقبت
 اخرج من بيتنا يا كلب ...اخرج يا كلب ..سوف أقتلك ، وراحت تمّزق فيه ما تطوله يداها بال توّقٍف ...
 سحبتها الّنسوة بعيدًا بصعوبٍة لشّدة مقاومتها وهّن يولوْلن ، ضرب الّرجال أكّفهم ببعضها وهم يقولون : 

 ة..أسعفوه للمشفى ...سيموت الّرجل ...هّيا بسرعة ..الحول وال قّوة إاّل باهلل ...ُجّنْت المرأ 
التَفتْت إلى المرأة التي كانت تجذبها ...تضربها ...تعانقها ..ثّم تلعنها وهي تقول : لماذا يا أختي ...قتْلتِّ 

 زوجي ..؟؟لماذا؟ 
، سمعْت فيها  لمحْت بذعٍر ثوبها األسود ، وشعرها األشعث البليد ينزاح عنه الغطاء ، بان قرطها وعقدها  

خوار البقر وشّمْت رائحته ، دفعتها عنها بجنون قائلة: ابتعدي عني أنت لستِّ أختي أيتها الحمقاء...ابتعدي  
 عني...

 وارتطمْت باّلجدار متوّجهة نحو عتبة البيت ، وصوت ثور جريح يتخّبط بدمه مستنجدًا ...تغلق عنه الستار.. 
 فتحْت الباب مشّرعًا تنادي ...

 ا ابراهيم ...قتْلُت الّثعبان يا ابراهيم ...اآلااااااان .....أنا لك ياابراهيم ........((أتيتك ي
 

 إيمان الدرع
 قاّصة وروائّية من سوريا  
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 نديم األخرس 

        
وري فراس الحركة52  . القاص الس 

 
مشروب العرق المفضل لديه، نديم .. حمصي يقطن حيينا.. أصم وأبكم.. يأتي إلى سلمية كل حين، ليعد  

 ثم يخزنه في غرفته، يكوم فوق قواريره كل األلبسة والشراشف، وكان العرق الذي يصنعه حلو المذاق لذيذ.
يعمل نديم حماال في سوق الهال في حمص )سوق الخضار والفواكه( طويل القامة، مفتول العضالت برغم  

 األرض بقدميه حين يمشي، كأنه يقتلها! عمره آنذاك، قرابة الخمسين عاما.. يدق 
يحدثني )بايماءاته( عن حياته، بطوالته، وعن قصص كثيرة حصلت معه.. وحين كنت أستغرب أحاديثه  

 يأتي لي بصور فوتوغرافية له تثب قوله..
صورة يقف على رأسه باسطا يديه.. وأخرى يحتسي كوبا كبيرة من البيرة وحوله نساء جميالت.. يجر شاحنة  

 غيرة محملة بالخضار وحده.. يرفع بيمناه ويسراه فتاتين شبه عاريتين.. يأكل فخدة لحم ضان نيئة.. ص
 نديم سياسي مر، ومثقف بالفطرة..

يجيد قراءة وكتابة األرقام والعمليات الحسابية.. ويرسم على كفه أسماء مهمة لديه، كأحرف اسمه وأسماء  
 لعصية الشرح بااليماء.. بعض المدن السورية، وقليل من المفردات ا

كما أن باستطاعته رسم صورة فيروز ومارلين مونرو وتشي غيفارا وكأس العرق وامراة عارية؛ على ورق  
ودينيا.،   واجتماعيا  أشياء أخرى مهمة ومؤثرة سياسيا  يذهلني حين يرسم  الرصاص! وكان  قلم  باستخدام 

 بل التحاقي بالخدمة العسكرية..ويزورني في دكاني المتواضع في حارة متنوعة األطياف، ق
 نديم األخرس 

أظهر كرهه لألخوان ومايفعلونه.. يخلع بنطاله )بيجاما( ليريني أثر رصاصة خرقت عجيزته وحوضه ونجا..  
 ثم يروي لي بعد شفائة كيف قضى في إحدى أفرع األمن شاهدًا على الحادثة! 
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مصطبة الدكان العالية نشرب المتة.. مر بنا  القصة األظرف في دكاني وقتذاك.. حين كنا معا نجلس على  
أوال مجنون يدعى )ابو علي خرّيا( ذهلت.. كيف يفهم مجنون على أخرس؟! ثم مر بنا مجنون آخر يدعي  

 )كريمو(، لم يكن لدي شيء يوثق تلك الواقعة غيري، وجاري الذي أزعجته االصوات الهستيرية العالية..
 وحساسة مرت في حياته، سوى الصدفة والحظ الجميل؟! من منا استطاع توثيق حوادث مؤثرة 

حوارات.. ايماءات.. ضحكات.. وكل واحد منهما يريدني شاهدًا على كالمه، أي المجنونان. أما نديم فكان  
يغمزني بعينه، وينظر إلي بعينين سعيدتين، متفرسا حالي. لم ولن أنسى تلك الواقعة الهستيرية، وتلك العيون  

 التي تنظرني!! 
حدثته مرة كيف أعمل كاتبا وممثال على المسرح، فاجأني نديم حينها، وروى لي قصته مع أداء تمثيلي  
صغير صار صدفة، حين كان سكرانا يمشي في أحياء دمشق، وأخذوه معهم، وأظهر صدقه بعد كثير من  

 تقليب الصور. 
 بثوب تلعب فيه ريح النافذة. في الصورة كان فاردًا يديه للنافذة، وخلفه تفف الراحلة ملك سكر جامدة

حدثني عما كان يشعر به وقت التصوير، وكم كان سعيدًا.. ثم أجهش بالبكاء، وصار يلوح بيديه ويضرب 
 على األرض بقبضته! أهالني المشهد حتى بكيت.. ثم أخذني وضمني إلى صدره.. وبكينا.

واها ورسمها على كفه، وعلى مصطبة  كتبت قصة نديم ومشاعره مع تجربة األداء التمثيلي بأمانة، كما ر 
 الدكان. وأضفت عليها حرفة القص.

 *** 
مات نديم األخرس في غرفته بسلمية محترقا، لم يستطع أحد إنقاذه! كان يرفرف كالعصفور.. يضرب ويكسر  

 ماحوله.. ثم همد يقرأ النار حوله.. حتى قضى! 
 *** 

 ردًا أصابع كفي اليمنى.. كمن يلوح للنار ليستجير بها! كلما تذكرته.. أرى نفسي أقلده في تلويحة الوداع، فا
 

 فراس الحركة
 قاص وكاتب من سوريا 
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 )رّبمات؟!!(
 

 حين يكون الجمع مريبًا!
عندما يقودني الحزن إلى الطرف األخير من الحياة، ويتركني بدمعي أمرغ قضبان الحقد توقًا للحرية، أشعر  

 شركاء موتي! بإنسانيتي تتدحرج فوق جماجم 
لكن دمعي يرهقني، )يشلهم( معي، يتحين وقت الذرف المقدس من طيني المتعب، يتهيب السقوط على  

 تراب قد يصير اآلن طينًا ال يعرف معناه، في فوضى الخوف والرصاص! 
 ال أدري لماذا عندما أصل إلى هذه النتيجة أهرب مني، من قلمي، من.....

همسًا كلمات السجان، ويبدأ لساني بلوك الكلمات، يتقاذف اللعاب مع أحرف    أهيم في شوارع ال تعرفني، أردد 
 ال أجيد لفظها، برغم ماتركته من آالم على جسدي!

أشارك نبضي هيكلة الكلمات، أعبئها حبرًا مكلاًل بالهروب من البوح المسموح، إلى البوح اآلخر، في الطرف 
العقل، وينشر غسيله بجميع ألوان الحزن، بداخل مبخرة ال  األخير من الحياة، عندما يستكين إليه القلب و 

 تعرف إال  بعث الدخان، فأهرب باتجاه الكأس.. يحرر الخمر كآبة كلماتي، يزجرها كي تتفلت، ثم تضيع! 
لماذا ال يستطيع الخمر إبعادي عن هذا الحزن؟ لماذا كلما اقترب مني أشعر بأني سأبلع زقامًا محببًا ال  

يه؟ هذا الذي يبتاع من جمرة سيجاري رماد اللحظة التالفة، ويذروها في صدى أيامي سوادًا يرشدني إال إل
 قاتاًل، يتحلل في كل اتجاه عربون تماٍه للضياع.

 أجرع كأسي دفعة واحدة، أحدق في الكأس المعكر، أجده في فراغ الكأس يناجي:
 آه ياصديقي.. لن ُأبعدك حتى تنام.  -

 فأكمل:
، وربما أنتهي، وبجعبة أقداري كلمات ترسم األلم على شكل سيف قاطع، تتقلده إنسانيتي، وربما لن أصحو  -

 وتتدحرج فوق الجماجم! 
 

 )ورقة تائهة، من يوميات معتقل، خرج حديثًا من السجن(
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 هذيان مابعده بد 
 

 برد   برد.. برد..
أدس أكياس النايلون   المالبس انشرها فوقهم، ويتكورون نيامًا..بنائي كل األغطية الصوفية، حتى  أوزع على  أ

 والخرق البالية في المدفئة.. برد.. برد..برد.. 
 من زجاجة العرق )بيترا( الرخيص، أسكب لنفسي مما تبقى كأسًا، لم احتسيه منذ شهر.. تراه فسد!

على المزبلة كلبة وجرو يالصقها   حلمت البارحة أني أسرق من المزبلة كيسًا فيه أحذية بالية، وكان معي
مع ذلك فزت باألحذية،    كظلها.. لما مددُت يدي إلى الكيس نبحت محذرة.. لم أكترث.. غير أنها عضتني..

 ووضعتها في المدفئة. 
 زوجتي تكوم فوقها ما تيسر، وتهز لطفلتي على رجليها كي تنام، وتغني:  ياااه.. طعم الدفء جمييييل..

 امل سلة الليمون.. وبيجبلك تنورة وشال.. ت تدفي ب كانون.. بكرا بيك جايي..ح -
نعم.. الكون بارد كدمعتي.. أنف طفلتي المحمر.. المدفئة تبث رائحة السرطان.. للا فارد يديه كالمسيح  

 على الصليب..
 زوجتي تهمس أو تصيح: 

 ال تتبول في المغسلة.. -
 تنا )الحشوة( :مذياع سيارة مارة يصدح في الشارع البارد حتى بي 

 ياللا وياجبار ..... -
قداحتي الصينية والتي فيها نصفها.. أفركها    ال استطيع اتمام كتابة األغنية السوقية الشيفونية.. الرديكالية..  

الجامعات السورية   طائرات الروس الحربية تدك الشمال برغم البرد..  ببنطال بجامتي الملوث كي تشتعل..
 المحامي أنور البني متهم بالطائفية!!  متحان بسبب األحوال الجوية..تعلن يوم غد توقف اال

 جاري يستدين من جارنا المولدة وبعض المازوت لتشغيل جهاز الرذاذ إلسعاف زوجته المصابة بالكورونا.. 
لماذا أكتب عبر    أفرك قداحتي ببنطالي.. لماذا ادخن األن.. ولماذا أشرب كأسًا من العرق الرخيص؟!..

 الذي دعاني إلى ذلك.؟!  ما س؟!.. الفي
مخيمات اللجوء!! فنانة سورية تناشد الحكومة بيوم واحد كهرباء ألجل المتزوجين كي يتحمموا؟!.. ألجل  

 )األكر( ذو الطائرة الشراعية.. وقول مظفر النواب فيه شعرًا:
 أفاق لها ونوارس..(   وما.. وما.. وما.. )ومن عينيك يطل الخصب وبحار ال  أين تعلمت خصي الجيوش؟!  -

 اشعر برصاصاتهم تخرقني.. مسعور ينبح. 
 

 فراس الحركة
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 جفون ترتعش 

         
ورّية 53 اعرة والكاتبة الس   مي شهرستان . الشَّ

 
 الجزء األول

 
 هكذا هو العازف .....ال يطيب له العزف إال إذا غفت العيون وأرخى الليل سدوله 

 كان يداعب أوتار الكمان ويخرج روائع األلحان ..وبجواره كان يسكن صاحب فندق كبير  
 فندق تحيا فيه أكبر الحفالت ألهم الفنانين .  

 التي تقام كل ليلة ... أسره وجذبه  لحنه وعزفه فدعاه أن يكون له نصيب في إحدى حفالته
 لم يرفض الموسيقي طلب صاحب الفندق بل شعر أن لهذا الفندق طالعًا حسنًا على نجاحه وشهرته, 

بفترة زمنية قصيرة أن  يضم إلى جوقته أشهر الملحين والعازفين ليصبحا مع األيام أكبرحدث  فإستطاع 
 موسيقي, 

كل  البلدان المجاورة بهدف إحياء ثقافة الفن  القديم    وبمناسبة هذا الحدث  أقاما عيدا سنويا تشارك فيه
 وترميم ما يجب ترميمه وإنقاد ما يجب إنقاده من براثن الفن الهابط .

بثقة ومحبة صاحبه    الفندق يزدهر أكثر وأكثر واإلقبال عليه أصبح الفتًا للنظر وحظي  الموسيقي   بدأ 
 ورجحت كفة أمانته واخالصه عنده...

،  أيام قالئل حتى شعر صاحب الفندق ان أضواء العمر بدأت تخفت وأجراس الموت بدات تقرع فما هي إال   
 فقال مودعًا   ، فأرسل بطلب الموسيقي ليودعه الوداع األخير ويوصي بثروته له 

  . أسبلت الجفون عنوة وتلعثمت لغه الكالم، لما رأيت الموت يقترب مجروح السالم 
 

 مي شهرستان 
  *** 



1524 
 

 جفون ترتعش 
 الجزء الثاني

 
 إنتهت مراسم الحزن وترتيبات اإلرث 

 وعاد الموسيقي المؤتمن على الميراث 
 يواصل  إهتمامه بالموسيقى والفندق وكأن شيئًا لم يكن .. 

 بل أصر أن ُيَذكُِّر الناس بسيد الفندق عند  كل سارحة و بارحة  . 
منه على مواله   ...منهم يسرف في زينة  إقترب موسم األعياد وانغمس الناس في البذخ والتبذير   كل   

المنازل  ...ومنهم يسرف في شراء  الثياب الباهظة الثمن  ومنهم من يسرف  في شراء  اطيب الحلويات  
....واالغلب منهم  يسرف في  إنتقاء ا أغلى المطاعم والصاالت والفنادق الفخمة ..لم يكن حال الموسيقي  

ن خبرته عوالم يريدها  أن تأسر القلوب بمثل هذه الليله المميزة  فجعل  اقل منهم  بل إنصرف بدوره ينسج م 
 من الفندق منارة ترقص لها األضلع فرحًا  . 

وانزاح      الحضور,  بإنفاس  العيد  بالقلوب وروائح  الموسيقى  إختلطت  و  المغارة  ليل  والدة طفل  إنتصف 
لفرقة وكبار الموسيقيين ونفحوا قطعة موسيقية  الستار وسط أضواء تشع وأفواه تسبح وتبتهل واعتلت المسرح ا

 خالبة شلت بها عقول الحاضرين ...لم يكتفي الحضور بها , بل طلبوا المزيد 
 استجابت الفرقة بكل سرور  وعاودت العزف وسط تصفيق رهيب  استمر طوياًل  .  

هم متمنيًا ان تطرق أنامل  فيما استعدت الفرقه ان تغادر  المسرح  أراد الموسيقي ان يشكر الحضور  ويحيي
 رقيقة باب السنة الجديدة

 فإذ به  
 يلمحها تصفق حينًا وتدمع حينًا   

 إنها انجيال   
 انجيال     من إعتلت عرش حبه يومًا  .

 ُاْسُدْل ستار الحفل وهرع  يبحث عنها بين الحضور  
 

 مي شهرستان  
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 جفون ترتعش  
 

 الجزء الثالث 
 

 الحضور إال من ضفاف إمرأه  شفافة كموجات األثير فرغت الصالة من 
 إنها  انجيال  

 التي سكب على أقدامها عواطفه ذات يوم  
 تلك الشمعة التي جالسها يومًا واستمد منها نوره  

 تلك األجنحة التي كان يحلق بها ويتنفس نسائم  عطرها  
 نكهة شفتيها  تلك المرأة التي كان يحيك لها  القصائد ويتسهوي عوالم الروح من

 انجيال  التي أضحت حياته بعدها بقايا زلزال وذكريات محطمة 
 خاطبها بأبيات شجية  

 يا شوقا إلى الوصل جئتك راكعا
 قريح المقله ودمع العين ساكبا 

 راشف الكأس مأسورا  ومرة  يائسا 
 أي عذر يرضيك فأنا للظلم قاهرا  

 على قدميه مستغفرًا  خيانته لها يوماً دهشت انجيال  ولم تبدي حراكًا وهي تراه  يجثو  
 تناست تلك الخيبة واحتالت على كبرياءها وسامحته...كيف ال وهي ليلة الميالد عنوان الغفران والتسامح  

 ألم يقل طفل المغارة   
 كم .ءإن إستطعتم التسامح والمغفرة سيغفر لكم للا أيضًا أخطا 
 

 مي شهرستان 
 كاتبة وشاعرة من سوريا  
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 عرائُس مِّن طينٍ 

          
ورّية غادة فّطوم 54  . القاّصة والّشاعرة الس 

 
  . ُن أرُض الُغرفةِّ بِّرذاٍذ بنيِّّ الّلونِّ هِّ, تتلوَّ َيرفُع َنظَرُه  َيفرُك يَديهِّ, تَتناثُر ُحبيباٌت صغيرٌة تَجّمَعْت بيَن َأصابعِّ

.  َقلياًل, يتأمَُّل عرائَس الّطينِّ وَقد استقرَّْت ُهناَك, َعلى الرَّفِّّ الَبعيدِّ
تأّمَل المكاَن حوَلُه   بارٍد.نقَل خطواتِّهِّ بهدوٍء َوجلَس بعيدًا َعنِّ الطَّاولةِّ,  أحسَّ برغبٍة ملحاحٍة لِّشربِّ شيٍء 

 يَنيهِّ بَدهَشْة. َوشرَع يصفُر بأسنانِّهِّ فاتِّحًا شَفتيهِّ بفَرٍح وع 
فيرِّ يخرُج مِّن بينِّ أسنانِّهِّ كأنَُّه ُموسيقى قديمٌة, ال يـعرُف لها تاريخًا, تشبُِّه أصواَت ناسِّ الكهوفِّ   صوُت الصَّ

شيَن.   الُمتوحِّّ
رأَسُه    عصيُر التمرِّ الهنديِّّ ُيرطُب حلَقُه َوَيستقرُّ فِّي َجوفِّهِّ بارِّدًا,فيمنُحُه راحًة لذيذًة, أغمَض عيَنيهِّ, وأرَخى

.  قلياًل فِّي شروٍد. َوفجأًة رفَع رأَسُه كالَمصعوقِّ
 أيُّها الخائُن… 

يانةِّ؟ إنَُّه ص ُمُه بالخِّ ُه بيقيٍن : َمن اّلذي َيتهِّ ُد شكَّ , َيبحُث َعن أيِّّ شيٍء ُيبدِّّ وٌت َيتلفَُّت الرَّجُل فِّي أرجاءِّ المكانِّ
مَع وَقد عَلْت  . أصاَخ السَّ  مالمَِّحُه دهشٌة أكبُر. ُأنثويٌّ

 نعم. أنَت خائٌن.بِّاألمسِّ كْنَت ُتغازُِّلنِّي. َواآلَن ُتغازُِّلَها. َأْم أنَّك َنسْيت؟! 
ع, كاَنتِّ العرائُِّس َتتماَيُل هرَع إِّليَها َمرعوبًا, َفسقوُطها َيعني   َظتين َونظٍر ُمتقطِّ َرمَق الرَّفَّ البعيَد بِّعيَنينِّ جاحِّ

. توقََّف َقريبًا َمنها, ضغَط رأَسُه بِّيَديهِّ, وَفرَك َصدَغيَه. ضياَع تعبِّ شهٍر  يِّّ  كامٍل مِّن العجنِّ َوالتَّشكيلِّ والشَّ
يَك. أيُّها الخالُِّق اّلذي َيسكُر مِّن كأسِّ عصيٍر.  أَنا َمن ُتنادِّ

 لياًل,َوُتعاوُد الحديَث:أَعاَد النَّظَر, الَعروُس الوسَطى,َجّرٌة ُبنيٌَّة َمحروَقٌة بِّعنايٍة َخاّصٍة, َتهَتزُّ ق
ُتداعُبنِّي   ُغ َخاصَرتِّي,  ُتدغدِّ بِّاألمسِّ كاَنْت أصابُعَك  الخائنةِّ,  ذا األصابعِّ  َيا  َكالمعتوهِّ  ٰهكذا,  إليَّ  َتنظْر  ال 

 بِّانتشاٍء…. 
َك عَلى عنقِّها. َومنُذ قليٍل َوأماَم َعينيَّ هاَتين رأْيُتك تداعُبها َأيضًا, تِّلك الطَّريَة, الغّضَة, مازاَلْت آثاُر أص  ابعِّ
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هبَط الرَّجُل بِّنظرِّهِّ إَلى المساحةِّ الُبنيَّةِّ حوَل الطَّاولةِّ, مازاَلتِّ العروُس الَجديدُة َتتأمَُّل الفراَغ حوَلها بِّصمٍت  
هَِّي ُتداعُب  ,هزَّ الرَّجُل رأَسُه,هَي َستتكلَُّم َوُتعاتُِّب أيضًا حيَن َتنتقُِّل إلى ُهناَك َوتَرى بِّعيَنيها أيضًا أصابَعُه و 

 َعروسًا ُأخرى. 
 حيَن خلَق لّلاَُّ آدَم وحواَء ، خلَقُهما مِّن جنسينِّ ُمختلَفين, لِّماذا لم ُتواتِّ الرجَل الحكمُة تلَك؟ 

راَر كلَّها عَلى َشكلِّ إناٍث؟ كيَف َيستطيُع َتجاُهَل ٰهذا العتَب كلَّ يوٍم ؟ عاَد إَلى كرسيهِّ,   لماذا يصَنُع الجِّ
 ليشرَب, دلَقُه دفعًة واحدًة ونهَض يكمُِّل عمَلُه.وتناوَل الكأَس 

, أشعَل الناَر وعاَد ينظُر..  نقَل الجَّرَة الجديدَة بهدوٍء وعنايٍة إلى الفرنِّ
الجراُر فوَق الرفوفِّ ُتزغرُد بصخٍب, لم تعْد تتمايُل, شعَر الرجُل بهدوٍء وسكينٍة, وراَح فكُرُه يعبُر أزمنًة قديمًة.  

 اذا ال يصنُع أباريَق وكؤوسًا وأصَص ورٍد؟ عاد ليفّكَر: لم
َر الذي طلَب منُه الجراَر فقط, البدَّ أن يقنَعُه بشراء أواٍن أخرى, فالصلصاُل قادٌر   فّكر بذلك ثم تذّكَر التاجِّ

ٍة, ألسنُة النارِّ تلفُح الجسَد الطريَّ للعروسِّ الجديدةِّ, فيحترُق متيبسًا, تتغيرُ  األلواُن    على التشكُّلِّ بأشكاٍل عدَّ
. والجرَُّة تدوُر حوَل النارِّ بهدوٍء في رقصٍة آسرٍة, كفَّتِّ العرائُس عن  متدرجًة بين البنيِّّ الغامقِّ والبنيِّّ الفاتحِّ
الزغردةِّ, وهدَأ الصخُب وعَبَر النافذَة المفتوحَة على شارٍع هادٍئ, يليهِّ بستاٌن من أشجاٍر هرَمٍة, تصُل أصواٌت 

. عاَدتِّ الحياُة إلى طبيعتها,  متنوعٌة, عصافيُر، سيا  راٌت عابرٌة,أوالٌد مشاكِّسون, خواٌر كثيٌر. وبعُض الصهيلِّ
وعادت العرائس جرارًا فقط. كائنات جامدة بقامات تنكسر إن تمايلت,والنار التي َخُفَت لهيبها, تكاد تترمد, 

 ومازالت الجرة داخل الفرن تدور.
الحرار  .انتقلت  الفرن  باب  الرجل وفتح  الباب وخرج.في  نهض  نفسه, فتح  الخارج, شعر بضيق في  إلى  ة 

الخارج كانت أكياس مختلفة األحجام من التراب الجاف,تناول أحدها وأدخله الغرفة. أفرغه في قدر واسع, 
وخطا بتكاسل صوب خرطوم الماء. نظر إلى ساعة يده, مازال الوقت باكرًا على مجيء التاجر مسح بنظره  

 سه بتهديد وشماتة.الرفوف كلها, هّز رأ
وقبل أن تصل إليه أصوات الجرار أدار مفتاح آلة التسجيل, وارتفع صوت المغني ليمأل المكان بأغنيات 

 قديمة صاخبة.
 

 غادة فّطوم
 قاّصة وشاعرة من سوريا 
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اً   قصص قصيرة جدَّ

         
ورّية غانا أسعد55  . القاّصة والّشاعرة الس 

 
 َعالٌم غريٌب   

    
كاياتكِّ يا َجدتي،   وما زلُت تلَك الطفلة التائهًة ُمّذ  َهربُت مِّْن إحَدى حِّ

رّبَما حينما كنُت أعدو في إحدى الحُقولِّ وراَء تلَك الفراشةِّ الُملونةِّ، وشردُت لحظًة بسربِّ طيوٍر ُمهاجرٍة،  
 َماكّدُت أتساَءَل أيَن كانت 

 وجهتهم اآلن ؟!  مواطنهم األصلّية، وإلى أينَ  
، واختفى كما في الحكايا..  حّتى تعثرُت وأضعُت حذائّي الّطفولّي اّلذي ُأحِّبُّ

 كبرُت بلمحِّ البصرِّ ياجدتي، تاَه الّدرب مِّّني وتهُت َعْن زماني وَمكاني،  
 لْم أجد َفراشتي الجميلة، ولْم أجد مَكانًا لي .. 
 م تعجبني َحكاياه يا جدتي  ليَتني لْم أصل إلى َهذا الَعالم الَغريب، ل 

َن الَخيال، فالطفُل َيكبُر قبَل اآلوان،   الوقُت ُهنا َيمضي أسرَع مِّ
 واألعماُر ُهنا جدًا َقصيرة، أّما الُحروُب فقصتها َطويلة َطويلة ..  

َحَكايا  للحروُب ُهنا الحصة األكبر من الحياة، فهي تختصُر كلَّ َمراحلِّ الُعمر ُعنوًة، َبل و تختصُر كّل ال
 وكّل شيٍء 

ليَتني أستطيُع التقاَط طرفِّ َثوبكِّ العتيق يا جدتي، ألتمسَك بهِّ كما كنُت أفعل، وأستّدُل لطريقِّ  العودةِّ،  
 وأعوُد حافيًة إلى ذاَك الَعالم األجمل.

 
 13/3/2022غانا أسعد / 
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ئٍة ..   الَطهي على ناٍر َهادِّ
 

غطِّ ،نتخبُط يمينًا، نتقلُب يسارًا ، ندور كالسكارى ، إْن رفعنا رؤوسنا  حّبات ُذرة َنحُن، وضعونا في َطنجرةِّ الضَّ 
لننظر ماذا يحدُث حولنا، َيصفعنا الغِّطاء بِّشّدة، وقبَل أْن نغيب عنِّ الوعّي نعوُد للقاع ، ثم ننهض، ونعوُد  

 َنتخَبط  ..  
 تطيُر في الّسماءِّ لتبحث عْن وطن !الناُر تحرُق أيَّامنا، اكتوينا حّتى نضجنا ، نكاُد نصبُح حّبات بوشاٍر 

 
***     

 
 والـَحـّبـُة ُتـنبِّـُت سـُـنبلـًة ..  

 
نَد ُمختصيَن بالتعلِّيمِّ أو ُكـتَّاَب في َزَمنِّها، َلكِّّنها كانْت  ُمعلِّمة    َكانْت َجَدتي ُأمّيـًة، لْم تتعلْم القِّراَءَة والكَِّتابَة عِّ

لة ، ُقدوة لكلِّّ جيٍل ..   َفاضِّ
َعلََّمت أّمي كيَف تجمُع العائلة بالمَحّبةِّ، وَتطرُح الخِّالفاتِّ بالودِّّ والتفاهمِّ ،علَّمتها تقيسُم الرَّغيفِّ بالّرضى،  لقد  

 وأن َتضرُب الَشـَر بالخيرِّ ، وَتطرَد كلَّ َمْن ُيحاول َتفريقِّ العائلة ..
ّشَرةِّ، وَتخبزُه بطيبِّ خَ  نُه أرغفَة ُحبٍّ َفاخرة تسمن الروح  علَّمتها كيَف َتعجُن الّطحيَن بملحِّ العِّ اطٍر ، لَتصنَع مِّ

 وتغذيها بالطيب واإلنسانية ..
الم .   لو كّل أمََّهات الَعالم َتَعلَّمن َوَعلَّمن الَحبَّ واإلنسانيِّة ألبنائهَن وبناتهَن لغرَق الَكوُن كّلُه بالَخير والسَّ

 
  *** 

 
 وتشـرق األّرض بنورِّ رّبها مِّن  بعدِّ مغيب ..

وال وضَع في الكون  يبقى على حاله ، وأنَّ األمل موجود   لُتوصل رسالة لكلِّّ الخلقِّ أنَّ كّل شيٍء بمشيئتهِّ ، 
 مابقيت الحياة تضُج في عروقِّ األّرض .. 

يرتنا َسندركه .   وإْن تاَه خيُط  األمل ذاك ، عن َبَصرنا أو َبصِّ
 

   غـانـا أســـعـد
 قاّصة وشاعرة من سوريا 
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 في قفٍص االتهام بريءٌ 

         
 ميرفت الخزاعي. القاّصة العراقّية 56

 
 غاُر العشق

 
 "ولنا في العّشاقِّ أسوٌة حسنة".    

ناَل الخوُف والتعُب والقلق منهما فغفيا في حضنِّ الجبل. نصوُل حِّراٍب تلمُع تحت أتونِّ الشمس، حوافٌر 
ُتثيُر بتقدمها غيومًا ُمغبرة، لِّهاُث أنفاٍس حارة، يتصاعُد حتى يكاُد ُيحرُق الوجوه الُمنكّبة فوَق ظهورِّ الخيل. 

 قود نقَض بنودها العشُق وهدَّ أساسها.  روحان توشكان أن ُتقَبرا بسببِّ ظنوٍن واتهاماٍت، وع 
اختبأت العقارُب واألفاعي في جحورها، دفنت الُضبَّان أجسادها تحت الرمال الملتهبة، مادًة أعناقها للخارج،  

 توسعْت حدقاتها ودارْت فصوُص عيونها، تترقُب المشهَد الساخن والنهايَة الواقعة ال محالة.
 انه ليس زمن المعجزات وال األمور الخارقة.  

تبني عشها وال   الثامنة وسحُر  ال حمامًة  ُيحتمى بخيوطه الواهنه، لكنُه العشُق المعجزة والعجيبُة  عنكبوتًا 
العطشى  وتوسدا جدرانه  المهيب  الجبل  بصمتِّ  أماًل  المليئان  المرتجفان،  القلبان  الَذ  األبيض.    الحياةِّ 

 للضوء. أدفأ جمُر قلبيهما المتقد 
 َبردَّ حجارتهِّ.  

 كتَم السر. انطبَق طرفا غارهِّ وضاَع منهما كلُّ أثر. الَجبُل الَصّواُن رقَّ لحالهما و 
 

 ميرفت الخزاعي 
 قاّصة من العراق 
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 فألي خطوٍة ستعود ؟!  ،لو كان في حياتنا زر التراجع للخلف خطوة ، خطوات
 

 عن نفسي سأعوُد ليومِّ عبورك من امام بيتنا قبل ثالثيَن عاما. 
الخوف طوَق  وكسرُت  الصمتِّ  خيوَط  عندها  تتقدُم  لقطعُت  و  بحماس  تهتُف  فألمحَك  حافيًة،  وخرجُت   ،

التظاهرة فوق شارع الوايلس ، تلتفت يمينا وشماال فيسقُط نظرك على صبيٍة شهية كقطعةِّ حلوى، بدشداشٍة  
من البوبلين* االبيض المزهر، وعينين براقتين وشعٍر  بني فاتح ال تكاُد اطرافه تالمُس رمانتي كتفيها،  تمُد  

 من خلف والدها القلق. رأسها  بحذر
 

 *بوبلين:  من انواع االقمشة.
 

 حفيدُة هوالكو  
مور   مونا  لمقطوعة  احدهما  كاسيت(   ( تسجيل  بحقيبةِّ سفٍر صغيرة ضمت شريطي  العراق  مها  غادرت 

 الموسيقية والثاني ألحدثِّ ألبوٍم غنائي لكاظم الساهر آنذلك" العزيز".  
 دستهم بين طيات ثياب النوم.  .. بول " األرُث الخفي"والجزء االول من  سلسلة روايات روكام 

حين وصلوا للعاصمة االردنية )َعّمان(، اجبرتهم حالُة الطقس:  هطول المطر المتواصل وانخفاض درجات  
 الحرارة على المكوث في الفندق عدة ايام. 

ات الموافقة واإلقامة، اما مها  خالَج القلُق قلَب والدتها ، رغم تأكيد عصام المتواصل لها بأنه سيكمُل اجراء
 فلم تعرف لَِّم  لبِّثْت صامتة وهادئة . 

 أبسبب الخوف من الحياة الجديدة ام الدهشة ام اكوام الذكريات التي حملتها معها. 
 بدا على عصام التضايق ، فكلما تأجل موعد استالم الفيزا ؛ كلفه ذلك مبلغا اضافيا. 

من غير الالئق ان ُتثقل عليه مها بالطلبات لكنها ودت لو احضرت   لقد دفَع اجور سفرها وأخيها لذا كان 
 معها مزيدا من الكتب ، تذكرت كيف جمعت اختها الصغرى كنزها الورقي وحملتُه خارَج منزلهم. 

_دعكِّ من الفلسفةِّ والمنطق ، هذا مضيعٌة للوقت ، عليكِّ المباشرة بقراءة كتب الطبخ او كيف تعاملين  
 م حبا بكِّ .زوجك وتجعليه يهي

كان بإمكانها اختيار طريقة أكثر رحمة للتخلص من دواوين الشعر والروايات التي اقتنتها  مها من مدخرات 
 مصروفها اليومي، مثل بيعها بثمٍن زهيد او اهدائها لعدد  من الصديقات بدال من إلقائها في نهر العشار.  

 كتها مها طعاما للنار!!نظراتكم كسكاكين حادة تنغرُز في اوراقي، ربما كنتم تفضلون لو تر 
 

 ميرفت الخزاعي 
 قاّصة من العراق 
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 شجر الفيكس

       
 . القاص المصري عماد أبو زيد57

 
 شجر الفيكس

 
يطيب لي المشي في ميدان المنتزه أو كما يسميه بعض الناس القيسارية، وأن أشتم عبق التاريخ فيه، أتأمل  
بارزة في قلب  الخشبية تحتل مكانة  الخواجة"، مازالت بمشربياتها  "دكان  يقع فيها  التي  العمارة الصفراء، 

 القديم، وزجاجات البيرة.  المنتزه. كنا نشتري من الخواجة السجائر األجنبية، والجبن الرومي 
حدثني األستاذ محمد جادو من قبل عن آخر يهودي رآه في هذه المدينة، يعيش في هذا البيت. هذه المدينة  

 أحبها وأكرهها في آٍن واحد. 
في صباَي اشتغلت مع العم عاشور النقاش، مدة أسبوع، منحني جنيًها واحًدا فقط؛ أعطاني ذات مرة بضعة  

"بوية" من محل الدفراوي، كان الرجل الكبير هو الذي يدير المحل، المعاملة معه في كل   جنيهات؛ ألشتري 
األحوال لم تكن تزيد عن كونها معادلة رياضية، واحد + واحد = اثنان، يأخذ حقه، ويعطي العميل حقه؛  

اب، في  كان لي قرش واحد باٍق، لم يسمح بانصرافي، نادى عليَّ بعد أن رفعُت يدي، وهممت صوب الب
 إشارٍة مني لعدم اكتراثي للقرش، أعطاني إياه، وهو يقول: حقك.

المربى،   الحلوى،  االصطناعي،  السمن  المكرونة،  األرز،  من  قليل  به  "فدكانه"  درويش؛  حسن  العم  أما 
 والصابون، وقد اعتنى بوضع الفتة في مكان بارز بالمحل، ُكتَِّب عليها "الشكك ممنوع والزعل مرفوع". 

 نتي يضعون قوانين ألنفسهم دوًما، ال يحيدون عنها عند تعامالتهم. أهل مدي
مصطفى صاحب بوتيك عروستي، ابتاعت زوجي منه تنورة، ثم عادت إليه في أقل من ساعة، عندما   

 وجدتها ال تليق بها. رفض أن يعطيها التسعين جنيها، قائاًل: 
 استبدليها بحاجة تانيَه.   - 

 فاستمسك بالنقود، وهو يردف: لم تجد ما يعجبها بالمحل؛ 
 تعالي بعد أسبوع، هيبقى فيه بضاعة جديدة بإذن للا. - 
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هذا الرجل صاحب بوتيك عروستي، ذو اللحية الكثيفة، يعمل ُمَدرًِّسا في الوقت ذاته وقد رأيته بعيني رأسي،   
ات ويحرم من المكافآت؛  يرجو مدير مدرسته؛ ليحتسب أيام انقطاعه عن المدرسة إجازة؛ كي ال تطاله العقوب

حيث إن التعليمات تحظر عليه التغيُّب خالل أعمال االمتحانات. أما جابر زميلي الحقته شائعة، مفادها  
أنه ليس له في "الستات"، في الفترة التي دبت فيها الخالفات بينه وبين زوجه، والتي لم تدم طويال؛ إذ اختار  

 يومًيا، ُمتنقاًل هو وأبناؤه األربعة ما بين بيت أم زوجه الثانية وبيته.   الطالق طريًقا للخالص وها هو اآلن أراه 
ربما تكون المزّية الوحيدة التي تعجبني في أهل مدينتي، هي استحسانهم شجر الفيكس، وزراعته أمام بيوتهم؛  

خالص  فهو له مزايا عدة، منها: أنه ال يحتاج إلى عناية، ويتحمل العطش، وقد يستعين بجذوره في است
 الماء من التربة، ويمكن التحكم في طوله، وقص فروعه، وتشذيبه كيفما يروق لصاحبه.

وغالًبا ما يفضلون اصطفافه حول منازلهم؛ إذ يضفي على المكان جمااًل ورونًقا، وُيوحي بالمهابة، فضاًل  
ُيلقي ظاًل كثيًفا؛ فيأ ُيغني من جوع، وال  ُيثمر وال  أنه ليس محل طمع؛ فهو ال  من في كنفه عابر،  عن 

 ورخيص الثمن، كما يسهل التخلص منه دون أدنى تكلفة أو مشقة. 
 

 عماد أبو زيد 
 

 دعوة ناعمة  
 

مروان يتمتع بوجه وسيم، وعينين ملونتين، أنيق الملبس، قبل أن يرجع إلى أمريكا، طلب إليَّ أن أصطفي  
بعد ذلك كاشفني أنها ليست الفتاة التي يبحث  له بنًتا للزواج بها. جاءني في مقر عملي، فعرفته عليها؛  

 عنها، وأنها غير رومانسية. 
انقطعت الصلة بيننا، إلى أن التقيتُه في عام الحق ولم يكن له غير أسبوع واحد وتنتهي إجازته، وقد دعاني  

صبري.   إلى قضاء السهرة معُه في شقته، ومشاهدة فيلم “فيديو”. ربع ساعة مضت على تشغيل الفيديو، ونفد 
 كنت قد هيأت نفسي لمشاهدة فيلم “بورنو” أو فيلم أمريكي حديث؛ استشعرُت حرًجا في إعالن ذلك صراحة. 
عندما وجدني تململُت، حدثني عن أسباب عشقه ألفالم العنف، وشرع يسترسل في جمالياتها، وهو يردد: 

suspense فيلًما. ، وأنه ال تكاد تمضي ليلة واحدة، دون أن يشاهد 
منذ فترة طويلة، لم أشاهد مروان، إالَّ أنه أرسل إليَّ بمقاطع فيديو لتعذيب مواطنين عراقيين، من قبل الجنود  

األمريكيين، واغتصاب جماعي في سجن “أبو غريب”. وتال ذلك فيديو تعذيب وهتك عرض السائق عادل 
ى، وعصا خشبية، ُتدفع في مؤخرته، وهو  الكبير، في قسم شرطة بوالق الدكرور. كان نصفه السفلي ُمعرّ 

 يصرخ، راجًيا الضابط: 
 ال والنبي يا باشا، خالص يا باشا، أبوس إيدك يا باشا. –

 مروان طال غيابه في أمريكا، لكن من المؤكد أنه سوف يدعوني عند مجيئهِّ لمشاهدة شيٍء ُمغايٍر. 
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 كم  كان مبلغ حزنه 
 

با في اللحظات التي  كْم كان مبلغ حزنه، وهو يدفن أمُّه!، و  مع ذلك شرد عقله؛ ليتذكر حبيبته أيَّام الصِّّ
بب   يتوارى فيها جثمان أمِّّه. جعل يقُصص عليَّ ما يختلج بداخله عقب مجيئنا من المقابر، ُمتسائاًل عن السَّ

 ة. الذي دفع بالفتاة التي أحبَّها أيَّام الُمراهقة؛ لكي تطفو على سطح ذاكرته في تلك اللحظات العصيب
كنُت محزوًنا لفراقها، كانت سيِّّدة حنون تحّبنا جميًعا، وتحنو علينا، وتعدنا من أبنائها، وبينما نحن ُنسكُِّنها  
القبر حسبُت أنِّّي مفارٌق أمِّّي، أمِّّي التي يتَّسع البيت في وجودها، وُيشعُّ نوًرا وأماًل بصلواتها ودعواتها. يا  

ى هذا الموقف، وينقبض صدري الفًظا الهواء بتأثير رهبٍة خفيٍَّة ُتحلِّق  لها من فظاعة حينما تقودنا األقدار إل
باح الباكر؛ فقبل ساعة   عور باالنقباض ُيالزمني منذ الصَّ فوق الرُّءوس، ويا لُه من يوم مشحون بالحزن. الشُّ

خمة، كانت رابضًة أمام قسم األ رقاء الضَّ زبكيَّة، وكان هناك  من اآلن تصوَّرت أنِّّي في عربة التَّرحيالت الزَّ
غيرة الُمسيَّجة بقضبان حديديَّة، ويلوح لي بيده، رددُت عليه تحيته،   شابٌّ يبدو وجهه ُمبتسًما من نافذتها الصَّ

 بيد أن لحيته وقفْت حائاًل بيني وبينه، لم أتعاطْف معه ، قلُت في نفسي: 
 يستأهل ما يحدق به!. 

ثتني به نفسي: على ُبعد خطواٍت من تلك العربة، تراجعت عمَّ   ا حدَّ
 هو ضحية. 

سة، لم يخطْر ببالي   منذ أسبوع رأيت العربة ذاتها، أقصد إحدى عربات التَّرحيالت، تقف في ميدان الُمؤسَّ
أمًرا سيًئا؛ فكثيًرا ما ينتحى سائق الباص أو الحافلة جانًبا من الطريق، ويترجَّل؛ ليأكل شيًئا أو يرشف كوًبا  

ي حاجته في حمَّام مسجد قريب. كانت قدمي فوق صندوق تلميع األحذية، من شاي في مقهى أو يقض 
ل شىء أفكِّر فيهِّ أن أبدو أنيًقا بحذاٍء نظيٍف المع. بعد أن لمَّعت  سة مدخلي إلى مدينة القاهرة، أوَّ المؤسَّ

أربعة ش  للمسجد، شاهدُت  المقابل  الرَّصيف  الموجود على  الُكشك  وابتعُت علبة سجائر من  باب  حذائي، 
رقاء. كان أحد   يَّارة الزَّ منفريَن ُمزعجيَن يدفعون ثالثة من المواطنين بقوَّة أمامهم، ُيجبرونهم على صعود السَّ

 الُمْجَبرين يقول: 
 بطاقتي معاك، وأنا مجّوز جديد، ح تخدني ليه للبهدلة؟. 

ف الثَّاني الثَّانوي، يحم ل حقيبة ظهر، سمحوا له  كان بينهم ولٌد صغيٌر في مثل عمر أخي أحمد في الصَّ
ارع.  م خدمة بيع االتصال بالشَّ اب الذي ُيقدِّّ  بعد رجاء أن يستعين بموبايل من الشَّ

 الحقني، تعال لي على قسم األزبكيَّة، أنا اتمسكت!.
باب الطَّموح، فكَّرت مراًرا في   كان انزعاجي شديًدا، تخيَّلت نفسي مكانهم أو مهاجًرا بطريقة غير شرعيَّة كالشَّ
فر، وهاآنذا أخيًرا ُأضحي بكلِّّ ما أملكه  فر، أعلم كم هو ُمكلِّف. لم تبق لنا أحالٌم أو آماٌل إال في السَّ   – السَّ

رهًنا على مستقبل أفضل. لألسف يتّم القبض   –إضافة إلى المبلغ الذي أخذته من أبي بعَد بيع الجاموسة  
واحل ا لطات الليبيَّة، والتي  علينا في عْرض البحر المتوّسط بواسطة خفر السَّ ليونانيِّّين، ويتمُّ تسليمنا إلى السُّ
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لطات الليبيَّة عاملتنا معاملة آدميَّة، لم تبخْل علينا   لوم. للحقِّّ السُّ لطات المصريَّة في منفذ السَّ سلَّمتنا إلى السُّ
ا األراضي المصريَّة، وعينك  باألكل أو الماء البارد، وأقلَّتنا إلى المنفذ في عربات مكيَّفة. ما إن وطأت أقدامن

خمة، كدنا نختنق داخلها، قيظ   رقاء الضَّ ما تشوف إال الّنور، ركالت، لكمات، شتائم. حشرونا في العربة الزَّ
مة العربة  ابطين اللذين جلسا في ُمقدِّّ حراء الغربيَّة، نصرخ، نستغيث بالضَّ شهر أغسطس ُيصهر رمال الصَّ

ائق، ننادي العساكر ا فيح، وندبُّ جوار السَّ ندوق الصَّ لذين أغلقوا الباب الحديد علينا بإحكام، ندقُّ بأيدينا الصُّ
ائحات ُننادي عليها:   بأقدامنا، اليعيروا لنا آذاًنا، يطول حوار الطُّرشان بيننا وبينهم بطول الطَّريق. إحدى السَّ

Please water 
اء وال ضوء داخل العربة، الحرارة شديدة ودرجة تمدُّ يَدها بزجاجة الماء إلى العسكري؛ فيطيح بها. ال هو 

رب عليه عندما تتوقَّف العربة. توقَّفت بنا مرَّات، بين المرَّة والمرَّة   الّرطوبة عالية. يصرخ محّمد، ينهال الضَّ
مَت.  ساعتان تقريًبا. كانوا في كلِّّ مرَّة يظنُّون أنَّه يخدعهم؛ ليجد طريًقا للهروب؛ لزمنا الصَّ

ن دخلت الزِّنزانة من قبل أثناء فترة تجنيدي ، كانت ذات سقف ُمقبى، حكى لنا بعُض الجنود أنَّهم  سبق لي أ
اج التي جمعوها من الخنادق والمخابئ؛ كانت سيناء   شيَّدوها مع مباٍن أخرى بحديد قفص القرد وألواح الصَّ

ول  مألى بها حال استردادها من قبضة العدو. صادفُت وجود نادر داخل الزنزا  رب على الصُّ يه بالضَّ نة؛ لتعدِّّ
ل، صاح ُمنادًيا فايد حامل مفتاح قفل الزنزانة، وسابه؛ لتظاهره   نيازي. عندما رآني ُمتألًما، وأرغب في التَّبوُّ
يفي، أحسسُت ببرودٍة شديدٍة   بأنه اليسمع . كانت التعليمات قد صدرت لنا قبل أيام قليلة بارتداء الزِّي الصَّ

النِّّصف ساعة مرتين؛ ألبوَل  على الرَّغم   ، وخرجُت في أقلِّّ من  نادر مرَّتينِّ   – من اعتدال المناخ. فعلها 
في كلتيهما قدًرا قلياًل من البول، ال يتناسب مع ما شعرُت به من ضغٍط بين ساقّي. أطنُّني    –بجوار الزِّنزانة  

 سأبول اآلن.. اآلن. 
 

 عماد أبو زيد 
 قاص من مصر 
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 وقصص أخرى  الحياةإرادة 

         
وري جورج عازار58  . القاص السٌّ

    
اكن وشعر لحيته الّنابت .. كان وجه أبو راشد يشبه وجوه عشرات الرِّجال اّلذين نراهم   بوجهه األسمر الدَّ

اي في   نون سجائرهم الّرخيصة وهم يشربون كؤوس الشَّ احات وأطراف الطُّرقات، يدخِّّ كلِّّ صباح  يفترشون السَّ
واضعين بقربهم مستلزمات مهنتهم كعّمال باليومّية، منتظرين َزبونًا ما يظهر من إحدى الجهات، يعرض  
عليهم احتياجه الستغالل مجهوداتهم العضلّية في مختلف األشغال، حينها تنفرج أساريرهم، يشربون ما تبّقى  

الزبون، مظهري مع  وينطلقون  واحدٍة  بجرعٍة  اي  الشَّ يعطوه  من كؤوس  ونشاطهم كي  له سرعة حركتهم  ن 
انطباعًا جّيدًا عن قّوتهم ومقدرتهم على القيام بأيِّّ عمل مطلوب، فيما ترتسم على محّياهم عالمات الرِّضا 

 واالرتياح ألّن رزقهم لذلك اليوم قد أصبح مؤّمناً وبإمكانهم أن يعودوا ألطفالهم مستبشرين. 
ى وقناعة .. لكن القدر أبى أن يدعه مستمتعًا برؤية أطفاله وهم  وهكذا كانت تمضي أّيام أبو راشد برض

يكبرون أمام ناظريه، فابتاله بمرٍض لعيٍن .. ازدادْت وطأته شيئًا فشيئًا حّتى ضيَّق الخناق عليه، إلى أن 
نيا تاركًا أطفاله أمانًة في كفِّّ الدَّهر الَّذي ال أمان له. وح مرتحاًل عن هذه الدُّ  أسلَم الرُّ

غار  و  نيَن .. راحت تفكِّر كيف تتدبَّر شؤون أطفالها الصِّّ حدها بقيت أم راشد تواجه عواصف ومتاعب السَّ
بيل لتأمين لقمة العيش لهم؟ كان التَّفكيُر يمتدُّ بها حتَّى ساعات الفجر وهي تقلُِّب كلَّ األمور في  وكيف السَّ

أسرتها لتكون بدياًل لها عن سؤال الّناس، فكان    ذهنِّها للوصولِّ إلى نتيجة مرضية تستطيُع بها تأمين قوت 
 أن اقتنعت بأنَّ أي عمل شريف تقوم به ليس عيبًا مادام  سوف يغنيها عن مدِّّ يدها الستعطاء اآلخرين.

وهكذا بدأت ومنذ ذلك اليوم بالعمل لقاء أجٍر عند أصحاب البيوت المترفة تقوم بمختلفِّ األعمال المنزلّية  
ف. يصيبها اإلرهاق نتيجة كثافة األعمال، لكّنها راضيًة مبتسمًة دومًا، فهي  اليومّية، تطبخ و  تغسل وتنظِّّ

ٍد كان ينتظرها. بالّرغم من سيمفونّيات التَّجريح والتَّقريعِّ اّلتي   سعيدة ألّنها انتشلت أسرتها من ضياٍع مؤكَّ
ل اال هتمام بسالمةِّ طالءِّ األظافرِّ أكثر من  كانت تسمُعها من سّيداٍت ينتمين إلى تلك النَّوعية الَّتي تفضِّّ

 سالمة إنسان.



1538 
 

ما أن تدخل البيت حّتى تنهال عليها األوامر من كلِّّ حدٍب وصوٍب: يجب أن تقومي بكذا وكذا و... ثمَّ  
يأتي الّتهديد، وإذا لم أجد كل شيء على أحسن حال فلن تنالي شيئًا، لكن أم راشد ما كانت تتأفَّف أو تتذمَّر  

يدة المتجبِّّرة    فكأّنها صارْت خبيرًة بنفوسِّ البشرِّ تحسن التَّعامل مع كلِّّ نوعّيات الّنساء وتعرف من بينهن السَّ
يدة  اللَّطيفة المعشر الّطيبة القلب من خاللِّ كلمٍة أو رّبما حّتى من مجّرد لمحٍة .   الّنزقة أو تلك السَّ

ية الّذهاب لمنزلها قبل وصول أطفالها من مدارسهم في ذلك اليوم وكعادتها كانت تسرع إلتمامِّ أعمالِّها بغ  
إلعداد الّطعام لهم واالهتمام بهم. كانت قد نزلت إلى الشارع وبدأت تحثُّ الخطى باتجاه منزلها، وعندما  
هم يقوُدها أحد  ارع، كانت سيارة منطلقة كالسَّ كانت تهم بقطع الطريق وقبل أن تضع كامل رجلها فوق الشَّ

الذين ال يعيرون أي اهتمام لمن يسيرون على أقدامهم، يغرقهم في األيام الماطرة بمياه  هؤالء األشخاص  
األوحال، ويمضي مقهقهًا .. أّما هذه المّرة فقد أغرق المسكينة أم راشد بدمائِّها وانطلق بأقصى سرعة هاربًا،  

 تاركًا ضحّيته لمصيبتها. 
ف  القريب،  المستشفى  إلى  حملوها  قد  الماّرة  بعض  باللَّون  كان  اصطبغت  قد  الرَّصيف  أطراف  كانت  يما 

األحمر، وبعد مضي أيام قالئل على إسعافها استفاقت أم راشد من صدمتها فصدمها هذه المرة  واقع جديد  
.. مأساة أخرى ُفرَِّضْت عليها  الّتعامل معها. .. أم راشد لم تسال عن فردة حذائها التي بقيت مرمية عند 

ما عادت تحتاٍج سوى لفردة حذاٍء واحدٍة ولكنها كانت تتسائل وسط نوبات البكاء  حافة ذاك الرصيف فهي  
المؤلمة التي تجتاحها: ما الذي ستفعله كي تستطيع العيش هي وأطفالها بعد أن بترت قدمها وهي ما تزال  

ارع الذي سيتلقَّف  مطالبًة برعاية أطفالها؟ تواصل البكاء بحرقٍة كلما نظرت إلى قدمها المبتورة، فتتذكَّر الشَّ 
ياع، حينها يسكن األلم العميق في فؤادها الحزين.   صغارها في طريق الضَّ

بعد أن قضت أم راشد أيام عالجها وفترة نقاهتها عادت إلى البيت حيث أعانتها خاللها جارات لها فترة من   
يدات اللَّواتي كانت  الوقت إلى أن استعادت عافيتها، ومن جديد أخذت تفكِّر ماذا ستعمل؟ فمن المؤ  ّكد أن السَّ

 تعمل عندهنَّ لن  يستخدمن امرأةً مبتورة الّساق لكّنها لم تيأس تابعت الّتفكير مطّواًل. 
وفي تلك اللَّيلة خطرت لها تلك الفكرة اّلتي حقَّقتها في الواقع حيث اشترت عربة صغيرة بحجم عربة األطفال  

المن الساندويتش  لبيع  إلى عربة  باكرًا كعادتها في كلِّّ وحولتها  تستيقظ  المدارس،  وهكذا كانت  وَّع لطلبة 
باحي   صباح، تسلُق البيض وتقلي البطاطا والباذنجان وغير ذلك من لوازم الّساندويتش ثمَّ تعدُّ اإلفطاَر الصَّ

زها بجواره،  ألطفالها وعندما يتهيَّأون للذهاب لمدارسهم يقوم ولدها راشد بدفع العربة فيما تسير أمه على عكا
وفي الطَّريق تشتري الخبز من فرن الحي القريب وتتوّقف بعد ذلك قرب إحدى المدارس، حيث  يتركها ولدها  
هناك ويتوّجه لمدرسته اّلتي ال تبعد كثيرًا عن ذلك المكان فيما تخرج األم كرسّيًا صغيرًا من العربة تجلس  

حولها طلبة المدرسة في كل فرصٍة سانحٍة لهم لشراءِّ   عليه وتباشر عملها في صنع الساندويتش فيما يتجّمع
 سندويتشاتهم إلسكات جوعهم. 

غيرة أمامه فيما تسير والدته بقربه وهي تشعر    ومع انتهاء الدوام يعود راشد من مدرسته فيدفع العربة الصَّ
فهي تحسُّ بالّسعادة ألّنها ما  بارتياٍح تملؤها الغبطة، النَّ إرادَة الحياة لم ُتبَتْر في روحها، رغم بتر قدمها  
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. يغمرها الحب .. ويزرع في نفسها شجاعة االستمرار في السعي للحصول على  تزال قادرًة على العطاءِّ
وام  لتحمل كل مشّقٍة في   قوت أطفالها، مهما كانت الّصعاب حيث الّتضحية في أعماقها تدفعها على الدَّ

 سبيل ذلك. 
عت أن ترسم بسمًة على شفتيها كي ترى الفرحة في عيون  أطفالها.. حينها  فبرغم كل مآسيها وآالمها استطا

فقط تنسى أم راشد ساقها اّلتي فقدتها .. تنسى مرارة األيام اّلتي عاشتها .. ولكّنها تذكر دومًا أّنها استطاعت  
لِّ .. وبالرغم من  بصالبةِّ عزيمتها أن تجنِّّب أسرتها طريق   الّضياع .. وبإرادةِّ الحياة تخّطت كّل األهوا

بتر قدمها فإّن إرادَة الحياة لم ُتبَتْر في أعماقِّها، حيث بقي الحبُّ يعانُق نبَض الفؤادِّ .. وبقي العطاُء هو  
 العنوان.   

 
 1995. 12. 15دمشق: 

 جورج عازار 
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 بطاقة محّبة 
  

اق تستعدُّ   للمغيب .. أحسَّ بإرهاٍق شديد وهو اّلذي أمضى معظم ذلك عندما أخَذْت شمس ذلك النَّهار الشَّ
راسةِّ في الخارج، فالوقت صار   اليوم في انجازِّ المعامالتِّ المختلفةِّ استعدادًا للسفرِّ بعد يومين لاللتحاقِّ بالدِّّ

ديد شعَر بارتياٍح حقيقٍي بسبب أّنه أستطاع أن ينهي كّل ا إلجراءاتِّ أضيق من أن ُيهدَر .. ورغَم اإلعياء الشَّ
الاّلزمة وحّتى شرائه لبطاقةِّ الطائرة، حيث كان قد حجزها قبل قليل، كما كان قد حجز بطاقًة ثانيًة لصديقِّهِّ  

 هشام اّلذي طلب منه هذه الخدمة باعتبارِّهِّ سيذهُب إلى مكتبِّ الطَّيران.
فر وبطاَقتي الطَّائرة ضمن محفظٍة يدوّيٍة ص غيرٍة، وقبل أن يسلَك طريَق  وضَع جميع الوثائق مع جوازي السَّ

ه اليومٍية .. ثمَّ استقلَّ حافلًة أولى ثمَّ  حف والمجاّلت، فهذا طقس من طقوسِّ ه لشراءِّ بعض الصُّ العودةِّ، توجَّ
ثانيًة كي يصل إلى مكان سكنِّهِّ .. عندما ترجَّل من الحافلةِّ أراَد ترتيب األغراض الَّتي يحملها .. أخذ يقلِّبها  

جأًة تجهَّمت معالم وجهه المرهق،  وبدأت نبضات قلبه بالتَّسارعِّ .. وتبدَّل ذلك اليوم ليصبح  على عجٍل .. وف
غيرة غير موجودٍة ضمن األشياء الَّتي يحملها .. أخذ  من  أصعب أيَّامهِّ كآبًة، فقد اكتشّف أنَّ محفظته الصَّ

ؤالِّ واحد ال يتغّير أين هي تلك المحفظة؟  يتلفَّت حوله في حيرٍة مشوبٍة بالخوفِّ .. بدأ دماغه في التَّفكيرِّ   والسُّ
وهي الَّتي تحتوي على ثمرة جهٍد طويٍل من العمل والتَّحضير للحصول على تلك الوثائق باإلضافة إلى 
فر.  أيمكن أن تضيع منه فرصة العمر ولم يبَق على موعدِّ التَّسجيل للدراسة   فر وبطاَقتي السَّ جوازي السَّ

راسّية  سوى بضعةِّ أياٍم، ال زمة  للحصولِّ على وثائقِّ سفٍر بديلٍة وشهاداته الدِّّ  تكفي لتعويضِّ الجهودِّ الالَّ
 المفقودة وفوق كل ذلك ما الَّذي سيقوله لصاحبِّهِّ عن ضياعِّ جوازِّ سفرِّهِّ وبطاقتِّهِّ.  

طمأن  توقَّف للحظاٍت ثم أسرع  للوصول إلى الطَّرف اآلخر، حيث تعوُد الحافالُت في طريقِّ اإلياب ..  
ثها، ال بدَّ أنَّ المحفظَة ستكوُن فوق المقعدِّ الَّذي كان يشغله في تلك الحافلة ... عصر ذهنه   نفسه وهو يحدِّّ
ائق وحافلته .. كان يراقب الحافالت باضطراٍب شديٍد وعندما تأكَّد من إحداها، أسرع في  ليتذكَّر شكل السَّ

عود إليها وأخذ يبحُث بين مقاعدها عن محفظت  ائق وسأله بلهفٍة  الصُّ م نحو السَّ غيرة لكنَّه لم يجدها، تقدَّ ه الصَّ
ائق بالّنفي أيقن أّن مشكلته صارت اآلن كبيرًة وعويصًة.   إن كان قد وجد محفظًة يدوّيًة  صغيرًة وعندما ردَّ السَّ

ر العودة إلى جميع األماكن اّلتي مرَّ بها، بعد إنجازِّهِّ  لألوراقِّ راجع مكتب الطَّير  حف،  قرَّ ان وكشك الصُّ
ائقين عن محفظته المفقودة والجواب ال يتغير لم نجد  وتوقَّف في مكان تجمُّع الحافالت ليسال عشرات السَّ
شيئًا .. كانت  مشاعره خليطًا من الحزن والقلق  والخوف وعندما زحف الصداع إلى رأسه بدأت تكتمل 

مساء. مضت خمس ساعاٍت وهو يدور تائهًا في مشكلة    معاناته. تنبَّه إلى ساعة يده كانت تشير إلى العاشرة
 الّضياع .. وشيًئا فشيئًا تسلَّل إليه شعور بالعجز واإلحباط لم يعد قادرًا على فعل أي شيء.

عور   ضاقت أنفاسه أحسَّ باالختناق بالّرغم من محاوالته الحثيثة في البحث، بقي اإلحساس باإلخفاق والشُّ
بالذَّنب مرتسمًا على مالمحه .. أخَذ يجرُّ أقدامه جّرًا وهو يعود بخيبٍة ُمرَّة .. وعندما وصل  إلى بيته جلس  

ق ما مرَّ به من أحداٍث في   ق في الفراغِّ غير مصدِّّ هذا اليوم، اعتقد لوهلٍة أنَّ ما حصَل كان حلمًا لذلك يحدِّّ



1541 
 

دًا لتفحُّص أغراضه الَّتي كان يحمُلها لعّله يجُد محفظته ويرتاح تفكيره .. لكّنها لم تكن موجودًة   سارَع مجدَّ
د بمرارٍة  وعاد ذهنه للشرود وهو يفكِّر في ما حصل، لكن رنينًا متواصاًل لجرس الباب أيقظه   من  هناك. تنهَّ

شروده. فكَّر في الحال البدَّ أنَّ صاحبه هشام قد جاء السترداد جواز سفره وبطاقة الطَّائرة الَّتي حجزها له  
ر ما سيحاوُل قوله، لكن الحرج كان يلفُّه   هاب إليه. كان الرَّنين متواصاًل فيما هو يحضِّّ بعد أن تأخَّر في الذِّّ

 . لكن الّطارق لم يُكْن هشامًا.بشكٍل كامٍل عندما امتدَّت يده لفتح الباب .
ؤال: أين أنَت يا أخي إنَّها المّرة الثَّالثة اّلتي   نظَر إلى الرَّجل الغريب الواقف أمام الباب فعاجله الرَّجل بالسُّ

ل ما الموضوع؟ دخل الغريب وفي الحال فتح كيسًا   آتي فيها إليك؟ نظَر إليه باستغراٍب وقال: أهاًل أخي تفضَّ
 كان يحمله وأخرج منه محفظًة يدويًة صغيرًة ومدَّ يده ليقول: هل أنت صاحب هذه المحفظة..  بالستيكياً 

 أكيد أنَّه أنَت، فالصورُة هي صورُتك ذاتها. 
نظر إليه كأّنه ُحلم يتراءى له في نومه، لكن الرَّجل واصل الكالم: أنا ُأدعى أبو سعيد. وجدت هذا المحفظة  

ها منَك، لقد اضطررت لفتح  بالقرب من موقف الحافالت، ال  بدَّ أنَّك كنت تسير ُمسرعًا فلم تتنبَّه لسقوطِّ
اًل على وثيقة سند اإلقامة،   المحفظة كي أعرف منها عنوانًا يدلُّ على صاحبها والحمد هلل وجدُت العنوان مسجَّ

 قتين لكّنني أخيرًا وجدتك. وألهّمية األوراق حاولت إعادتها إليك فورًا لكّنني لم أجد أحدًا في المّرتين الّساب 
ل الوجوم الَّذي كان يغطَّي وجهه  إلى حبوٍر واضٍح. امتدَّت يده الستالم المحفظة، أخذ يتمعَّن في معالم   تحوَّ
يبة الَّتي تنبع من محياه. اندفع إليه يعانقه بكلِّّ مودٍة قائاًل:  ال أستطيع أن أعبِّّر   ته مالمح الطِّّ ذلك الرَّجل شدَّ

َك الخّيرة اّلتي حّلْت لي الكثير من المشكالت المعقَّدة ويبقى  لك عن مقدا  ر امتناني، أنا شاكر لكلِّّ جهودِّ
 لساني عاجزًا عن التَّعبير عن مدى تقديري لجهدك الكريم.

صافحه أبو سعيد وقد أخجله هذا المديح، وّدعه واستدار لالنصراف، قبل أن يخرج لحَق بهِّ أخرج من جيبه    
مال وقال له: أخي أبو سعيد أرجو أن تقبل منِّّي هذا المبلغ البسيط عربون شكٍر وتقديٍر مّني، مبلغًا من ال

لكن أبو سعيد أعاد الّنقود  قائاًل: يا أخي هذه النُّقود مهما كانت لن تلبث أن تضيع في شراء حاجياٍت يوميٍة،  
ل أن يكون ما فعلته هو بطاقة محّبة ال تضيع أبدًا،   فالمحّبة أشدُّ وقعًا في القلوبِّ دعني يا  أما أنا فأفضِّّ

 أخي استمتع بهذه المحّبة فهي أبقى زمنًا وأعظم أثرًا عندي. 
راسة والتَّسجيل والبلد اّلذي يسافر إليه    بعد يومين عندما كان في تلك الطَّائرة  لم يُكن يفكِّر في موضوع الدِّّ

غيرة،  أحسَّ أّنه يألف  .. كان وجه أبو سعيد بمالمحه البشوشة الطَّّيبة يتر  اءى له من خالل تلك الّنافدة الصَّ
وجهه، وشعر أن رابطًة قوّيًة تربُط  بينهما منُذ زمٍن بعيد، وعندما كانت تلك الطَّائرة تحلِّق في كبدِّ السماء 

دق والّطيبة اّلتي ال يمكن للمرء أن ي  نساها  .. كان ما يزال  يفكِّر في ذلك الرَّجل كصورٍة من صور الصِّّ
مير وتعيش أبَد الدَّهر معُه في الوجدان.  ألنَّها تورُق محبًة في الضَّ

 
 1996. 07. 26دمشق: 

 جورج عازار 
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 تأّوهات الحنين
 

 إلى أمِّّي الَّتي أحزنها فقدان بيت العائلة
 

فئَك. كيف أنسى بيتي العتيق ففي أحضانه أبص ر في ذاكرتي، حزني طوفان، وأنا أفتقد دِّ ر  بيتي المتجذِّّ
غيرة،  كيف أنسى تلك   هِّ كانت تتعالى ضحكاتهم وهم يمرحون حول حديقته الصَّ أطفالي النُّور، وفي ربوعِّ
الزُّهور الَّتي غرستها بنفسي، وتلك الّرياحين اّلتي كانت تفوح بعبيرها، ونحن نتناول القهوة في تلك الّصباحات  

الل فوقنا، فتح مس إلى نسائم عذبه.  المشمسة، وشجرة الّتوت العجوز تنشر الظِّّ  يل لسعات الشَّ
هر فوق  أتذكَّر يا بني كم تسلَّقَت جذعها لتقطف ما شئت من ثمارها الطَّّيبة. وهل يمكن أن تنسى ليالي السَّ
يف الجميلة، فإذا دبَّ الّنعاس في العيون نستغرق في الّرقاد، هناك أيضًا فوَق  سطح بيتنا في أمسيات الصَّ

خمة طح، فيصير النَّوم هناك متعة شهور الّصيف الاّلهبة. فإذا ما   تلك األسّرة الضَّ الَّتي نصبناها فوق السَّ
جاء الخريف وبدأت حّبات المطر تطرق زجاج نوافذنا وفق إيقاع  كأّنه النَّغم، كنَت تسألني بحزٍن: أّمي أال  

بَك يتعالى صوت الّرعد، فتهرع  تشعر شجرتنا المسكينة بالبرد بعد أن تساقطْت أوراقها الّصفراء، وقبل أن أجي
أقصُّ عليك كل  الخوف حين  وأبعد عنك هواجس  بحنان،  بذراعي  افئ الضّمك  الدَّ لالختباء في حضني 
من   مزيد  على  لتحثني  تسارع   الّتفاصيل،  الستجمع  لوهلة  توقَّْفُت  وكّلما  تعشقها،  كنت  التي  الحكايات 

قد سردتها عليك عديد المّرات، وبعد حين أصمت قلياًل  االسترسال في سرد أحداث الحكاية، رغم أّنني كنت  
فال أسمع منك احتجاجًا، فأعلم أنَّك رحَت تغطُّ في نوٍم عميٍق فأزرُع وجهك بالقبالت وأهيِّّئ لك سريرك 

غير.    الصَّ
وس عليها. أحنُّ  آٍه يا ولدي كم أحنُّ إلى مدفأتنا القديمة وإلى أريكتنا اّلتي كانت  تئنُّ بتثاقٍل كّلما أردنا الجل

إلى أصواتِّ زقزقاتِّ العصافيرِّ وهي تلتهُم توَت شجرتنا، وإلى هّرة الجيران. حين كانت تغتنم الفرصة ما أن  
ار مفتوحًا حّتى تباشر عملّية االقتحام، وتسارع للولوج بسرعة البرق لتحتل حديقتنا، وهناك تجول   ترى باَب الدَّ

رأسها نحو أغصان الّشجرة، فال يصعب علينا قراءة أفكارها الخبيثة كّلما  بعصبّية تارًة وتارًة تتوقَّف لترفع  
 زقزَق عصفور أو طاَر آخر. 

ار، فتضطر أوراق الورود لالنحناء كّلما تراكمت ندف  ي فسحة الدَّ أحنُّ يا ولدي لرؤية الثَّلج من جديد يغطِّّ
البهجة مع شعور القلق كّلما عدُت من   الثَّلج فوقها، فيصبُح ذلك اليوم عرس طفولة  فتختلط  لدي مشاعر

الثَّلج لكن   غيرة بلون الحمرة فأحاول جهدي لمنعك من العودة للهو بكرات  أناملك الصَّ نت  تلوَّ الخارج وقد 
 هيهات أن أنجح.

آٍه .. كم أحنُّ إلى تلك الدَّار، وإلى صخب الجيران.. وإلى صياح الّصبية في تلك األزقة، وإلى طفلتين    
هرتين في نيسان، قابعتين على ذلك الّرصيف منهمكتين برسم خطوٍط مميزٍة بالطباشير، تأهُّبًا لممارسة  أشبه بز 

لة لديهما .. أحنُّ يا بني إلى اجتماعنا الممتع حول مائدة الطَّعام، إلى ضحكة هذا وتأفُّف   لعبة الخّطة المفضَّ



1543 
 

بيت م إلى  أكوام الصحون .. أحن  المالعق تصارع  الممتلئة  ذاك، وأصوات  الفخار  إلى خوابي  ونتنا .. 
 بالجبنة البلدية أو بحبَّات الزَّيتون ..  

الية، إلى سّلة البصل اليابس. أحنُّ إلى كومةِّ الثُّوم المعلَّقة فوق الجدارِّ .. وإلى أطواقِّ   أحن إلى أوراق الدَّ
 .  الخضارِّ المجفَّفة المنشورة على تلَك الحبالِّ

يف،  ال يمكن لي نسيان ذكرياتي ا  ألثيرة على فؤادي، فمازلت أذكُر مغافلتك لي وتسلُّلك في ظهيرة نهارات الصَّ
هربًا من واجب رقاد القيلولة وسعيًا إلى لحظات لهٍو مسروقة، وإحساسك بنشوةِّ االنتصار كلَّما نسيت أو  

 تناسيت تأنيبك عند المساء.
سرَّاتي وتختبئ أحزاني .. فهناك تعالت يصعب عليَّ يا ولدي أن أنسى ذلك البيت فبيَن جنباته تعيش م 

َك، وهناَك تألَّمت لغربةِّ أخواتَك، وهناك احتضنُت قميصك وبلَّلته بدموعي حين سافرَت  زغاريُد فرحى بنجاحِّ
 إلى العاصمةِّ للدراسةِّ في الجامعة. 

يات عمٍر وأشواق ال تلمني إذا ما رأيُت الدَّمع في العيون،  فأنا ال أبكي بضعة أحجاٍر وسقف عتيق، بل ذكر 
وق ال يدخل سوق  البيع وال يعرف  ع بضعة أوراق نقدّية أن تعوِّض حزني العميق، فالشَّ وحنين، لم تستطِّ

 للتجارة طريق .. والّذكريات مثلنا تحيا .. وفينا تعيش.  
كرى، فكيف يطيب لنا عيش،  بلى يا ولدي فللمطر شكل آخر فوق بيتنا .. وللشمسِّ لون   فإن ماتت الذِّّ
أزهى حين تقبل عناقيد  كرمتنا .. ونسمات الهواء أكثر رّقة حين  تداعب براعم زهراتنا. اعذرني يا بني إْن  
لت مدفأتنا القديمة على المكيَّفات الكهربائية .. وإذا   أنا ما سايرت عصر التَّطوُّر والّتكنولوجيا .. إذا ما فضَّ

تاءِّ الطَّويلة أكثر من كلِّّ  ما أنا اشتقُت لسماعِّ حكايات جّدك الممتعة التي   ها علينا في أمسياتِّ الشِّّ كاَن يقصُّ
 محطَّات البثِّّ الفضائّية. 

ها أنا اليوم يجتاحني الحزن ويغوص الحنين في أعماقي، إلى ذكريات كأّنها الّسحر تموُج في األذهان كلَّما   
األشواق، لكن لسُت أبكي بضعة  أسندت رأسي المرهق طمعًا في لحظة ارتياح، وجدت وسادتي مبلَّلة بدموع  

 أحجار وسقف عتيق، بل أبكي ذاتي اّلتي تاه منها العمر ذات يوم، هناك في ذاَك الطَّريق.
 

 1997. 04. 11دمشق: 
   جورج عازار
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 ترنيمة شوق 
 

عاد في ظهيرة ذلك اليوم وقد استولى اإلرهاق على جسده فيما كانت حبيبات العرق تلتمع فوق جبينه أخذ  
هي   د أنَّ زوجته اآلن تضع أطباق الطَّعام الشَّ ر المرحلة المقبلة، فمن المؤكَّ يحثُّ الخطا، حينما بدا يتصوَّ

 على الطاولةِّ، في انتظار وصولِّهِّ القريب.  
قد وصل أمام منزله، وأخذ يصعد الدَّرجات بتكاسٍل واضٍح وصل إلى الطَّابق الثَّاني، أراد وبعَد لحظات كان  

أن يبحث عن مفتاح البيت، لكنه آثر أن يقرع الجرس من أجل كسب بعض الثَّواني، ومن أجل أن يوفِّر 
ب، فألقى عليها  على نفسه مشقَّة التفتيش عن سلسلة المفاتيح في جيوبه العديدة، فتحت زوجته ريما البا

اخل وهو يسألها: هل الطَّعام جاهز، وفيما كان يغسل يديه، اقتربت منه وقد   تحيًَّة سريعًة وانسلَّ إلى الدَّ
صمتت للحظاٍت، لكي تهيِّّئ له جوابًا مرضيًا: اعذرني حبيبي تأخَّرت اليوم في العودة من العمل، ولكن ال  

 .  تهتم سأعدُّ لك الطَّعام في دقائق معدوداتٍ 
نظر إليها بانزعاٍج واضٍح، رمى المنشفة من يده وقال: وهل تعتقدين أنَّني يجب أن أنتظَر لساعاٍت أخرى 
حّتى تباشري باإلعداد والّتحضير، هذا غير معقوٍل، ردَّت ريما: التَّأخير في العمل كان بسبب اجتماع طلبه 

التَّأخير، و  الّسبب في  أنا  فين، ولم أكن  البيت وأنا على وشك المدير مع الموظِّّ رغم هذا عدُت قبلك إلى 
 تحضير الطَّعام، أنا أيضًا مثلَك جائعة ومتعبة، فاصبر قلياًل ليست نهاية العالم.  

دًا: لسُت مسؤواًل عن تأخيركِّ  رفعت كلماتها وتيرة االنفعال عند حسام فاحتدَّ أكثر فأكثر، وارتفع صوته مجدَّ
، سبق وأخبرتكِّ أنَّني عن ًا وال  في العملِّ دما أعود من عملي، أكون متعبًا وجائعًا وأريد أن يكون الطَّعام معدَّ

ري ذلك، طلبت منه أن يخفض صوته ألنَّ األمر ال يستدعي كل   داٍع ألن تبَدئِّي بإعداده اآلن عليك أن تقدِّّ
دًا إلى هياجه وصراخه بشكل أعلى من الّسابق، ثمَّ  ه نحَو    هذا الغضب، ولكن بال جدوى فقد عاد مجدَّ توجَّ

قادرًة على تحمُّل مسؤولياتك واالهتمام   الواضح أنَّكِّ لستِّ  الجارحة: من  الباب وهو يسمعها آخر كلماته 
 بزوجك وبشؤون البيت. 

وت المنبعث عنه، جلست على األريكة القريبة واأللم يكاد يمزقها،   أطبق الباب خلفه بقوٍة وعنٍف فأجفلها الصَّ
ن بالنسبة لك مهملًة لبيتي، ألنني مرغمًة تأخَّرت اليوم على إعداد الّطعام، أهذا  تمتمت بحزن: هل صرُت اآل 

هو حسام اّلذي أحبَّني وأحببته لسنواٍت طويلٍة، أهذا هو حسام اّلذي أبذُل أقصى ما استطيع في سبيل سعادته  
 وراحته؟ مسحت دمعتها بألٍم وحسرٍة وغرقت في الّصمت.

رقات،  كانت نوبة الهياج التي اعترته قد أنسته شعور الجوع، فألغى فكرة أما هو فقد أخذ يسير في الطُّ  
التَّوجه إلى أحدِّ المطاعم، كانت خطواته تتسارع على إيقاع أفكاره اّلتي كانت تعتمل داخله، وتجول في 

 خاطره ضمن حواراٍت متواصلٍة ينجزها دماغه بال  ترتيب وعلى عجل. 
ل اّلذي صادفه هناك ليستريح،  وعندما مرَّ بجانب إحدى الحدا  ر الدُّخول إليها، ارتمى على المقعدِّ األوَّ ئق قرَّ

كانت ثورة غضبه قد أخذت تخبو رويدًا رويدًا حتى صارت أقرب إلى ومضاٍت خفيفٍة، وضع رأسه بين كفَّيه  
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وت اآلخر في داخله معاتباً  خيف الَّذي افتعله، ارتفع الصَّ  ماذا فعلت ولماذا؟ وبدأ يراجع تفاصيل الموقف السَّ
أليسْت هذه هي ريما اّلتي هام ويهيم بها الفؤاد؟ .. ريما الَّتي طالما كتبُت لها قصائد عشٍق رقيقٍة .. أتهون  
عليك تلك العيون الَّتي مزجت بين األجفانِّ سحَر الغاباتِّ البكرِّ وحنين اشتياقات العاشق إلى لقاٍء حميٍم من 

عينيها موج  البحر وعمق الفضاء .. ريما الَّتي أعطت  للكونِّ معنى وللحياة  بعد غياٍب .. ريما الَّتي في  
مغزى .. عد إليها، َمن غيرها يضمُد جراحاتك وينسيك آهاتك ويرسم بسمة فرٍح على شفاهَك، تخفُِّف عنك  

   وطأة األّيام الثَّقيلة وتحمل معك هموم العالم الكئيبة، لتلقيها بعيدًا في المتاهات المنسّية.
ازداد شعوره بالذَّنب بافتعال مشكالٍت ال ضرورة لها، تذكَّر ما قالته له والدته ذات يوٍم عن أن بعض الرِّجال 
إذا ما افتقدوا المشكالت، يخلقوها وروْت له حينها طرفة عن رجٍل سألوه لماذا طلقت زوجتك  فأجابهم ألن  

كًة خفيفًة وهو يتخيَّل تلك المرأة المسكينة وهي  جسَدها كان يهتزُّ عندما كانت تعجُن العجيَن، أطلق ضح
 تحاول جاهدًة أالَّ يهتزُّ جسدها وهي تعجن استجابًة ألوامرِّ زوجها وذرائعه المجحفة ولكن بال جدوى. 

وق إلى ريما، يزحف إلى حناياه من جميع   ئًا وشعر بالشَّ كانت قد مضت فترًة من الزَّمن شعَر أنَّه كان مخطِّ
مشاعر شّتى وعواطف مختلفة في داخله وازداد حنينه وشوقه لها مختلطًا بمشاعر أخرى،    الجهات، ازدحمت 

نهض عن المقعد وأخذ طريق العودة إلى البيت، ولما وصله أدخل المفتاح في قفل الباب وأداره بهدوٍء ثمَّ 
، نظر إليها فتأمَّلت عينيه بتمعٍُّن ك اخل، كانت هي خارجًة من المطبخِّ انتا تبوحان باعتذاراٍت ولج إلى الدَّ

رقيقٍة، اضمحلَّ حزنها حين رأت عيناي حسام الَّذي يعشُقها وتعشُقُه، وشيئًا فشيئًا صار الحزن عتابًا ما لبث  
ل بدوره إلى غنٍج أنثوٍي ساحٍر يعشقه،  ضمَّها إلى صدرِّهِّ بقوٍَّة، فاستسلمت لعناقِّهِّ الحار.   أن تحوَّ

، تلك ال  كلمة الَّتي تعشُق كل امرأة سماعها، أغمضت عينيها لتستمتع بصدى تلك  همَس في أذنِّها أحبُّكِّ
لم   أّنه  بمتعتها وعندما استفاقت من نشوتها تذكَّرت  للحظاٍت  لتسرح بخيالها  العذبة، غابت معها   الكلمة 

ُن لك الطَّعام، وبال وعٍي ردَّ عليها ليس اآلن لسُت جا ئعًا،  يتناول غداؤه بعد، همست بصوٍت خفيٍض سأسخِّّ
وما أن أنهى جملته حتى انفرجت شفتاها عن ابتسامٍة ماكرٍة فأراحت رأسها فوق كتفه فغطى شعرها وجهه، 
مت بينهما ويسكتان عن الكالمِّ المباح لتتأجَّل وجبة الغداء المفترضة  ق عبيرها بعمٍق قبل أن يسود الصَّ تنشَّ

ًا. ر جدَّ ل إلى وجبة عشاٍء متأخِّّ  وتتحوَّ
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وح  ذكريات الر 
 
عاد بعد ربع قرن من الّزمان كما الّطيور المهاجرة تحنُّ لوكناتها، اجتاحه الحنين وهو يعود إلى الحيِّّ القديم  

العمر  يتلّمس خطوات  كطفٍل  قلقٍة  بخطواٍت مضطربٍة  يتقدم  أخذ  مراهقته،  وواكب  طفولته  احتضن  اّلذي 
ل كلمة في كتاب األولى، فيما قشعريرة تسري في جسده .. تهزُّ كيانه كأّنه مراه ٌق يحاول أن يبثَّ محبوبته أوَّ

 الحب. 
اق جمعهم الهوى، وتتابعت خطواته في األزّقة  المتعانقة كعشَّ الدُّور المتالصقة  بناظريه إلى تلك  شخص 
يقة في حي باب توما العتيق، فانساب عبٌق ساحٌر من شذى ممّيز، يعرفه منذ زمن بعيد، وبالرغم من   الضَّ

هب، لكن نسائم منعشة كانت تداعب وجهه. تحنو عليه كأّنها شعرت بعودة الغائب إلى حضنِّ قيظِّ تمُّوز الالَّ 
يار، فآثرت الّترحيب به على طريقتها الخاّصة.   الدِّّ

ل المكان إلى فيٍض هائٍل من ذكرياٍت غابرٍة اختزنتها ذاكرته وأجَّجت مشاعره،   تسارعت دّقات قلبه حين تحوَّ
 مان. أعادته إلى خرائط الزَّ 

توقَّفت قدماه فجأًة أمام المكان الَّذي كان فيما مضى مخبز الحي، تراءى له العم أبو يوسف بجلبابه األزرق   
اخنة تلفع   ، وأرغفة الخبز السَّ وشاربه الكثيف وحبيبات العرق تلمع فوق جبهته العريضة واقفًا أمام الميزانِّ

زانِّ والبخار المتصاعد منها يغري بتنشق رائحتها  راحتيه، وهو يجمعها فوق بعضها البعض في كفَّة المي
هّية.  الشَّ

وعلى مقربةِّ خطواٍت كان يقُف أمام حانوت العم أبو محسن، كأنَّ الّطيبة هي لمحياه عنوان يتحّدث إليه  
بصوته الهادئ وكلماته المريحة المعهودة وهو يغلِّف له ما طلبه من الجبن والزيتون، أّما في الطَّرف المقابل  
كان أبو خالد بكرشه العتيد وصلعته الاّلمعة يجمع بمصفاته الكبيرة أقراص الفالفل الذَّهبية اللَّذيذة الّساخنة،  
ها في كيٍس ورقٍي ثمَّ ينهمك في تحضير طبق الحمص المطحون، يزيِّنه بكلِّّ رشاقة  ها وهو يدسُّ يبدأ في عدِّّ

 .  ببعض أنواع الخضارِّ ويغرقه بزيتِّ الزَّيتونِّ
أخرى ويكون أمام وجبة اإلفطار في صباٍح دمشقٍي يفوح منه شذى زهور الياسمين وتختاُل فيه    لحظات 

ام.   شجرة نارنج الشَّ
ع صباحات أوروبا وصخب الغربة أن تمحو ذكراها من مخّيلته ومن روحه،  ربع قرن من الزَّمان لم تستطِّ

دها ساعات   وح، محال أن تبدِّّ كرى إن تعشقها الرُّ الطَّيران الطويلة .. محال أن تذيبها وجبات الهامبورغر  والذِّّ
وح تنمو.  كرى إْن تغلغلت في حنايا الوجدان ففي الرُّ ريعة، ألنَّ الذِّّ  السَّ

ل عهٍد له بالحبِّ وكلمات غزل رقيقة يبثها مراهقًا إلى رانية بنت   وتزدحُم أمام ناظريه قصص شتَّى إلى أوَّ
ره  ا كرمى لعينيها تنبض بكلِّّ الحب وتفيض ببحار من الحنان. الجيران ورسالته األولى يسطِّّ

د بكلِّّ وضوٍح، خطوات أخرى تقوده إلى ذلك الّزمان، وها هو اآلن عند أعلى   ور تستيقظ، تتجسَّ كّل الصُّ
الماّرة   بنظرات  عابئ  غير  هناك  يجلس   .. العتيق  الجميل  توما  باب  حي  ساحة  على  المطّلة  الدَّرجات 
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خب الكبير، وضجيج المركبات المريع. كانت  المستغربة، يغيب   عنه اإلحساس بالمحيط من حوله رغم الصَّ
نظراته ترنو دونما قراٍر، ودمعة سخّية تتجمَّع في عينيه بعد كل هذا البعاد وتعب العمر وآهات الّسنين، يعوُد  

 إلى ذكريات ذاك الزَّمان. 
أمام الميزان ومجهول أضحى مصير رانية بنت  رحل أبو محسن وأبو خالد .. ولم يعد أبو يوسف واقفًا  

كرى باقية .. حتَّى وإن هجعت فهي ال   الجيران، تغيَّر كل شيء، غاب كثيرون وتبدَّل كل الّزمان لكن الذِّّ
وح فبالروح تحيا .. محاٌل   كرى إن تمتزج بالرُّ تموت وإن رقدت فهي ال تفنى .. نرحل وال ترحل .. ألنَّ الذِّّ

 ن يطويها تراب الّنسيان. أن تندثر ومحاٌل أ
 

 1995. 04. 14دمشق:  
 جورج عازار 

 
 غريبة 

 
غرباء نحن أيَّتها الغريبة، نأكل في كل يوٍم قوت ذكرى ويحفر في خدودنا الّزمان ألف حسرة .. غرباء نحن  

 أيَّتها الغريبة الَّتي آثرت الرَّحيل في صمٍت وعلى حين غّرة.
ع  طينَ   األرضِّ الحّقة ونطوي حكاياتنا الملّونة ونرتِّّبها في حقائبنا العتيقة،    نجيء إلى بالد قصّية، نودِّّ

نودع فسحة الّدار بنظرٍة، وعند عتبة البيت نذرف ألف دمعة، نسافر آالف األميال لنصبح زوَّارًا ثقيلي الّظل 
 س تخمد.في مدن الغرب الكئيبة .. نشرُب نخب الحزن ونتجّرع أكواب اآلهات، فال خمرًا يسكر وال هواج

ة فوق الفؤاد، سحابات داكنة ربع قرن في حياة الغربة المريرة.   غرٌب وليٌل وعمٌر تلتهمه سنوات الثَّلج الممتدَّ
تات، وحدي أنا وصراخي همسة في    د حلم األسرة الهنّية في دنيا الشَّ يغادرني رفيق دربي ويكبر أبنائي ويتبدَّ

 أحراش الغابات. 
أحمل بيدي غصن كرمٍة أو حفنات من تربة األرض العطشى لو أزور عين    آٍه لو أعود إلى ضيعتي لو   

الماء المنسكب، لو أحمل بيدي معول الصبا وأشق األرض عبر المدى، ولكن هيهات أن تبصَر عيناي 
 ضيعتي البعيدة مرًة أخرى فأنا مجّرد عجوٍز خرفة وتجاعيد وجهي عميقة وعلى كاهلي ثمانون سنة ُمّرة. 

إرادتي الحّرة بل تقودني أهواء من حولي فيّتخذون عنِّّي كّل القرارات الّصعبة، ُمرغمة أُهّجر من    وأنا ال أملك
ذاتي أهجر داري وكتاب صلواتي وصور األحبة وأشيائي األخرى، حتى شجرتي اّلتي زرعتها وسقيتها بأناملي  

الباردة، شعرت بها وهي تحت  ضر وأنا بعيدًة عنها فال يد يوما إثر يوم لتنمو شيئا فشيئا ولتؤنس وحدتي 
تسقيها وال أنامل حانية تداعب وريقاتها، جفَّت جذورها ويبست أغصانها ومات لون الخضرة في أوراقها،  
د روحينا.    فأخذت تذوي رويدًا رويدًا شجرتي المسكينة، كأنَّ قرار الموت يجمعنا وغربة العمر القاسية توحِّّ
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باح، أنظُر بانكساٍر إلى وجبة  يضيُق العالُم أماَم أنفاسي القصير  ة، كأّنني أقرأ خاتمتي اآلتية مع تباشيرِّ الصَّ
ق تلك الّلقمة الُمّرة. يأخذني دواٌر شديٌد وتثاقٌل  إفطاري األخيرة، تعزُّ عليَّ نفسي، فيصير صعبًا أن أتذوَّ

د  النُّور من حولي حّتى    يزلزل أقدامي الواهنة، ويضطرني لالنهيار فأسقط ألرتطم فوق األرض الّصلبة يتبدَّ
خب غير   قبل أن أغمض عيني، يلفُّني الظَّالم لكنَّني أعدو باتجاه بّوابة العتمة العميقة وأغادر عالم الصَّ
نادمٍة غير عابئٍة  كأّنني أسمع أصوات أبنائي، ولكّنني ال ألمح هناك سوى رفيق عمري اّلذي كان واقفًا في 

، يمدُّ لي ذراعيه في نهاية حيق.  البعيدِّ  ذلك النَّفق العميق السَّ
ترحُل غريبة عن عالٍم صارت فيه األحاسيس عملة مندثرة، ترحل راضيًة زاهدًة لكّنها مرغمًة تستبقى جثتها 
مجمَّدًة في تلك الغرفة الباردة أليام عديدة إلى أن أمكن الحصول لها على مجّرد حفرة ثمينة تأوي إليها،  

 األخيرة.  ترتاُح عظامها فيها في رحلتها
حتَّى الموت في بالد الغربة يحتاج إلى حجوزات مسبقة، ترحل غريبة وتتناثر أشياءها العزيزة من غير شفقٍة،  
بضع نظرات حزٍن أخيرة وسطور صلوات قصيرٍة وتعابير مؤاساة مقّننٍة، ثمَّ ينهال التُّراب فوق الخشب البارد 

ية لتصبح بعد بضعة أياٍم مجّرد صورة على جدار من غير شفقٍة، يغطي وجه الموت ويحجب فصول الحكا
 معّلقة.

ويبزغ  فجر صباح  فيتعالى صراخ حفيدتها الوليدة وهي تعلن عن صفحٍة جديدٍة في دفاتر الكون المجحفة  
 وتدور قصص أخرى في عربة قطار الحياة المندفعة.

ة،   وس في العقول الهشَّ بسمة ودمعة وترانيم رحيٍل ورسم عتيق لبقايا ذكرى .. وذاكرة الّنسيان اّلتي تنخر كالسُّ
تزعُم أنَّ لحن الموت ال يمكنه النَّفاذ من جهتهم، بل دومًا من الجهة األخرى، لكن لون الحقيقة الماثلة في  

مس  األذهانِّ تحصيل حاصل، ال يحتاج إلى أدّلة إثبات أو   برهان لحقيقٍة ُمّرة وهل تقدر أن تحجب بريق الشَّ
 ألواح زجاج هّشة.  

 
 2000. 5. 5ستوكهولم: 

 جورج عازار  
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 من عبق الماضي 
 
ار فاسترعى انتباهه بساطًا     دفع باب البيت فانفتح بهدوٍء وهو يصدر صريرًا حزينًا، ولج إلى صحن الدَّ

رت تحَت أقدامه وهو يجيل النَّظر   لته أكوام من أوراق األشجار اليابسة، أخذ يسير فوقها فتكسَّ أصفر، شكَّ
ن.  في جنبات البيت العتيق اّلذي عاد إليه بعد أن صارت الغربة طعنا  ت مدى تنغرز في الوجه المغضَّ

عاد إليه مّرة أخرى يتنفَّس منه نسماتِّ الماضي، لم يمنع الغبار المتراكم فوق النَّوافذ القديمة من أن يمسح  
الّنظر في وسط الحديقة .. في هذا الموضع قبل سنوات عديدة  با، أمعن  عن وجه األمس ذكريات الصِّّ

قًة يانعًة  مثمرًة بهامتها المديدة، تمدُّ فروع أغصانها لتصبح ملعبًا  مضت، كانت شجرة التُّوت تنتصب باس
يف يتسلَّقوها في كل يوٍم كالقرود، يلتهمون ثمار التُّوت النَّاضجة   ار .. في قيظ نهارات الصَّ لصبيان الدَّ

، تغيظ به شجرة  بشراهٍة ومتعٍة، فيما تهتزُّ األغصان حولهم لمرَّاٍت ومرَّاٍت كأّنها تغرُق في نوباتِّ ضحكٍ 
م على النُّضوج  قبل األوان، وتلوح بين   الرُّمَّان الَّتي تقبع على بعد مترين منها، فتبعث الغيرة فيها فتصمِّّ

 أغصان شجرة الرُّمَّان الفتّية المراهقة بضع ثمرات غير مكتملة النضوج، لكّنها ما كانت تفتقد 
وام.   أيادي الّراغبين بها على الدَّ

المسها براحته، شعر أّنها رغم هرمها ما زالت تتذكَّر شقاوة تلك األيام، أمَّا شجرة التُّوت الَّتي    اقترب منها
قطعت منذ مّدة فما بقي منها غير ذلك الجذر المبتور صقياًل كتابوٍت رخامٍي، يحكي نهاية حلم مضى  

 وانقضى.  ... 
ار، فلكلِّّ ركن قّصة ومع كلِّّ   ذكرى تنساب من األعماق غّصة .. هناك أمام آثر أن يزور جميع غرف الدَّ

موقد المطبخ كانت الوالدة تقف في حركٍة ال تهدأ وهي تهيِّّئ ألوان الطَّعامِّ .. الَّذي ما زالت نكهته في األفواه 
.. وحول هذه المنضدة كان يجتمع شمل األحّبة في وجبات الّطعام، أمَّا في تلك الغرفة الكبيرة فما يزال  

ا الّصفا وعراكهم في صدى ضحكات  الّسمر، صخبهم وأصوات غنائهم في ساعات  ألشقاء في أمسيات 
 أحياٍن أخرى.   

أهرامات    .. عن  المراهقة  ذى عن سنين  كالشَّ ينساُب  با  الصِّّ ذكريات  بحر من  العلِّية  وهناك حيث غرفة 
ار كان  األحالم وجنون المدى وتوق  لكشف أغوار الغد اآلتي يومًا على حين غّرة، وهناك ع لى سطح الدَّ

يف هربًا من الحرِّ الخانق، ومتعة النَّوم هناك ال تدانيها متعة لذلك تنتصُب  المالذ اآلمن في أمسيات الصَّ
آالف األسّرة فوق األسطح، تسوُّر كاّل منها غالالت بيضاء، فتبدو البلدة  كأّنها من وحي األجواء األسطورية  

 ف الغالالت، فتتطاير مثل ثياب األشباح في األمسيات المظلمة.حين تعبث النَّسائم الّليلية بأطرا
تلك   توفِّره  الَّذي  الّظلِّ  باتجاه  الجميع  يهرُب  حين  مس  الشَّ أنفِّ  رغَم  باحِّ  الصَّ في  النَّوم  ساعات  وتطول 

نَّوم شاقوليًا  النَّاموسيه البيضاء، وحتَّى عندما تضيُق مساحة الّظل ال يعدُم "بطل النَّوم" الوسيلة حين يجرِّب ال
فإذا ما امتدَّت فترة الخمول إلى درجة غير محتملة، يتعالى نداء الوالدة من األسفل، وهي جالسٌة في صحن  

ع الخضار لتهيئة طعام الغداء، وآنذاك ال مفّر من النُّزول وإنهاء ملحمة الخمول الطَّويلة.  ار تقطِّّ  الدَّ
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المائدة في وجبة الغداء، وحالما تنتهي تبدأ إجراءات النَّوم وبخالف طعام الفطور يجتمع شمل األسرة حول    
لفترة القيلولة االعتيادّية،  لتشكِّل محنًة للصغار المتمرِّدين عليها، وعندما تأتي فترة العصر الجميلة، تبدو  

ْت بالماء وغمرتها الّظالل الّرطبة، ممتعًة للجلوس حول الحديقةِّ وشربِّ   ار اّلتي ُرشَّ اي الَّذي  فسحة الدَّ الشَّ
نحو شارع   البلدة  يتقاطر شباب وشاّبات  المساء  يأتي  تجاوزها، وعندما  يمكن  إدمان ال  آنذاك عادة  كان 
هير شارع القّوتلي يتمّشون فيه لساعات وساعات جيئًة وذهابًا، حتَّى إذا ما أخذ منهم التَّعب فال   المشوار الشَّ

 يب أو ما كان يسمى "الماميكون". بأس من تناول بعض المرّطبات في المنتزه القر 
ماء ويبتلُّ ذيل أيلول، وتتوالى صفحات الزَّمان،    يف ذات يوم ومن غير ميعاٍد، يكفهرُّ وجه السَّ يرحل الصَّ

غار ويرحل كل منهم إلى مكاٍن، وتنفرط حّبات العقد وتنتشر في األصقاع، ويصبح عسيرًا جمع   يكبر الصِّّ
زَّمان خطوط المتعرِّجة فوق الجباه، يرحل الجميع عن دار المحّبة ويبقى صدى  ما انتثَر في األرجاء، يرسم ال 

تاء الطَّويلة باسترجاعِّ   غار، ويلهو في  أمسيات الشِّّ األصوات يعيش بين تلك الجدران، يخبِّّئ همسات الصِّّ
 كل الحكايات القديمة. 

ار، تذكَّر كيف كانت الوالدة تطلب  ريعة ونكش التُّراب،   حانت منه التفاتة إلى حديقة الدَّ باستمراٍر سقي الزَّ
قي مفيدًا إلعادة الحياة إلى األغصان المصفّرة والزُّهور اليابسة، توّقف شريط الّذكريات   اليوم ما عاد السَّ
فراء فيما  قان في البعيد. شعَر بانقباٍض في صدرِّهِّ، أخذت تالحقه أوراق الّشجر الصَّ األثيرة وبقيت عيناه تحدِّّ

الخطى باتجاه الباب، فتحه ثمَّ أغلقه خلفه فأصدر أنينه الحزين، شعر أنَّه يخطُّ على فؤاده بسكِّيٍن    هو يحثُّ 
البيت العتيق، ودَّعه بصمٍت  مثلومٍة، وفيما كان يبتعد، نظر إلى الخلف وأحسَّ أنَّ الحزن يغلِّف أسواَر 

 وغادر.
ب حاجياته، فاكتشف على الفور أنَّ الحزن قد سافَر .. رحل بعيدًا وهناك عندما وصل، فتح حقيبته ليرتِّّ 

غافله وتسلَّل إلى جميع أشياءه، فعطَّرها بلونه، وما اكتفى بذلك، بل سارع مندفعا يجتاز بوَّابة فؤاده، ليتَّخذ 
 منه مسكنًا وحيدًا يأوي إليه، ليصبح شريكًا دائمًا لما تبقَّى من سنوات العمر الكئيبة.      

 
    1999. 02. 12ستوكهولم: 
 جورج عازار 

 قاص وشاعر سوري مقيم في ستوكهولم
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 وقصص أخرى   رنقةالشَّ 

         
 شاهيناز الفقي . القاّصة المصرّية 59

 
تجلس في المكان الخاوي إال من أطياف الماضي، تراقب زخات المطر في الخارج، تتساقط دموع السماء 

 النوافذ ووجه الرصيف المضطرب.تغسل زجاج 
 تشعر بغربة، كفراشة خرجت للتو من شرنقة اعتادتها..

تجول ببصرها في المكان، ترى الورود الحمراء تحتضر في يد البائعة العجوز، فتى وفتاة يتعانقان بجوار 
 جدار عتيق يوشك أن ينهدم، طفلة من دون معطف ترتجف.

ابتسم لها النادل ، وضع فنجان قهوة و أدار مذياع يعود تاريخ صنعه  أيقظ حواسها صوت أقدام تقترب،  
لكلمة فرح، ربما   تنبهت  الفرح،  يعرف معنى  أخر،  عالم  أتية من  لقرن مضى. سمعت صوت ضحكات 

 سمعت تلك الكلمة من أحد الباعة أو قرأت عنه في إحدى الجرائد الوهمية. 
ه بعض الذكرى وتسكب ما تبقى من حنين على الطاولة  فنجان قهوتها البارد يئن من إهمالها، ترتشف من

 وأرضية المكان و بين زوايا قلبها.
الفتاة   لها  نظرت  للمكان.  يومًا  تنتمي  كانت  وبقايا روح  المال  من  مبلغًا  منحته  بالحساب،  النادل  طالبها 

ا الورده  تنزف  بجسدها،  الطفلة  تسري رجفة  لوهلة،  تتشابه مالمحهما  ابتسمت،  و  الذابلة العاشقة  لحمراء 
 العالقة بين أصابعها. 

 .ترحل وجلة عن المكان و هى تتعثر ببقايا غربتها
 

 شاهيناز الفقي 
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 رائحة الجنة 
 

لم تكن الحرارة الشديدة وال وهج الشمس الذي اخترق رأسي هما السبب فقط ولكن االرهاق أيًضا، بعد أن  
المسافة بين المدرسة ودارنا، تستغرق هذه المسافة  مشيت حوالي ثالثة كيلومترات والنصف على قدمي وهي  

بالخطوة السريعة حوالي نصف ساعة أما إن كنت مثلي نحيف البدن رهيف القلب ومعتل الصحة فستقطعها  
 في ثالث ساعات على أقرب تقدير. 

 تتهمني جدتي بالعند وتقول وهي تبتسم بحنان: 
 لحجر الصوان.ورثت العند عن أبيك، أنتما االثنان رأسكما كما ا-

ونتيجة هذا العند لم أستمع للنصائح بعدم الخروج في هذا الجو شديد الحرارة والرطوبة، لو كانت الحرارة  
وحدها كنت احتملتها ولكن تكالبت الرطوبة مع وعورة الطريق باإلضافة أننا في شهر رمضان وكانت أول 

 تجربة صيام لي بعد أن بلغت العاشرة.
ار عجيبة وحلقت برأسي خياالت غريبة، رأيت سنابل القمح تتحول لفتيات يرقصن  استولت على ذهني أفك

بميوعة، والشمس تبتسم بخبث وهي تلقي بسهام مشتعلة نحو األرض، والغريب في األمر أن األرض كانت 
 تستقبل السهام وهي تضحك بجنون.

نني مسجى في فراشي أعاني من  طاف بعقلي سؤال لم أجد له إجابة، هل أنا أسير في الطريق بالفعل أم أ 
أعراض الحمى، استمررت في السير تحت تأثير الرغبة في الوصول، أصابتني الحيرة، يا ترى في أي اتجاه  

 أسير، وما زاد من حيرتي هو ذلك الرجل الذي يرتدي عباءة موشاه، استوقفني ودون أن اسأله قال:
 نقطة الوصول هنا.. وأشار بيده لقلبي. -

ظمأ مبلغه نظرت لزجاجة المياه الباردة فوق الطاولة تراودني عن نفسها، أعرضت عنها ووليت بلغ مني ال
وجهي شطر أمي الراحلة وقد جلست بجانبي تحتضن رأسي بين ذراعيها، أقبل جدي لغرفتي وتعجبت كيف 

 ينعم بالهدوء وكل هذه الحمائم البيضاء تتبعه وترفرف من حوله، وضع يده على رأسي قائال 
 لولد مريض.. حرارته مرتفعةا-

أخذني من يدي وسار بي في طريق طويل ظننت أنه لن ينتهي، تعاقب علينا أكثر من ليل ونهار، حين  
شكوت له من ألم قدمي منحني حذاء جديدا مرنا يتناسب ومشقة الرحلة، سألته متى نصل فلم يرد، لكن  

ركض برجلك، نظرت له في حيرة فلم يكن ثمة ماء، كلما تعثرُت كانت يده تسندني بقوة. استوقفني وقال لي أ 
كانت األرض حولنا جرداء والهواء يحترق حتى أن الحمائم اختبأت داخل العباءة الموشاه، ظل جدي يكرر  

 األمر حتى يئست من أن يتركه.
بدأت أركض في كل اتجاه، أسير في خطوط متوازية ثم في دوائر وحلقات متصلة، جذبني الدوران حول  

ي لبقعة ضوء في السماء، هناك حدث ما لم يكن في الحسبان، تفجرت األرض من تحت قدمي ينابيع  نفس
 وانهمرت السماء بماء طهور. هممت أن أطفىء ظمئي لوال تذكرت أننا في شهر صيام. 



1553 
 

اقترب مني الرجل صاحب العباءة مد يده بحفنة ماء سكبها في فمي، كان للماء طعم العسل ورائحة الجنة،  
 ني شربت ماء النهر كله، ارتويت حد االمتالء.وكأ

حين فتحت عيني سألت أبي الذي كانت تبدو على وجهه مالمح القلق الشديد، هل انطلق مدفع اإلفطار،  
 ابتسم وهو يقول: 

 أول يوم في الصيام دائًما هو األصعب.. حمد للا على سالمتك. -
ا عما رأيته، لم أحك عن الرحلة والرجل صاحب  مرت األعوام، رحل أبي، واعتدت الصيام، لم أخبر أحدً 

 العباءة، لم أبح بسر رائحة الجنة وطعم العسل الذي يمأل فمي ويلتصق بحلقي كلما هل علينا شهر الصيام. 
 

 شاهيناز الفقي 
 

 قميص نوم أحمر 
 

بالمعنى المتعارف عليه، وإنما دك ان  تعبر ذات الطريق كل يوم وتمر من أمام ذات المحل، ليس محل 
للنوم ومالبس داخلية حريمي، عادة تجد بعض الرجال يمرون خلسة للمشاهدة،  صغير، يعرض مالبس 

 وبعضهم يقف لدقائق بقلق مربك.
يقوم صاحب الدكان في الصباح بتعليق قمصان النوم على شماعات أعلى باب المحل ولضيق المكان يضع  

 بعضها فوق استاند عالي بجوار الباب. 
تغادر اليوم جذب عينيه أن  قبل  للحظات  تتوقف  الصدر وقصير، ألول مرة  أحمر، عاري  نوم  ا قميص 

المكان، في منتصف الطريق تقرر العودة مرة أخرى، تمد يدها تختبر القماش، دانتيل ناعم على الصدر،  
 وشيفون شفاف. 

وهي تمد في اليوم التالي وهي تمر من أمام المحل، حاولت أن تتجاهل األمر، تسارعت ضربات قلبها  
الخطى، عبرت المحل بسالم، تنهدت كأنها تتخلص من عبء في صدرها، وقفت مع زميلة لها كانت تنتظر  
االتوبيس، اشترت مخبوزات وفاكهة، فكرت أن تتخير طريًقا آخر للعودة، لكن المشتريات ثقيلة وهذا هو  

 الطريق األقصر.
السعر، بدينة وتنظر لورقة  الدكان تختبأ خلف سيدة  النوم األحمر تحوم   أمام  ظلت فكرة امتالك قميص 

حولها، يوسوسها شيطانها لشرائه، تعبر األحالم كل يوم في خيالها لترى نفسها ترتديه ثم تنهر نفسها لقد 
 توفي الرجل وهي امرأة وحيدة.

هزمتها أنوثتها، وتبدل حالها، حتى أن ابنتها باتت تتعجب من تصرفاتها الغريبة، تغلق باب حجرتها بالمفتاح، 
تقف أمام المرآة وقًتا أطول، تتأمل مالمح وجهها، تدرس خريطة جسدها بدقة، تدع شعرها يسبح فوق كتفيها، 
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تعرفه تغير داخلها بعد ارتدائها لقميص   تترك اللجام لخيالها يرمح بحرية، لم تعد كما كانت، شيء ما ال
 النوم األحمر. 

أصبحت توزع ابتسامتها مجاًنا على العابرين، تلقي بأذنيها لكل كلمة غزل في الطريق، تتحسر على العمر  
 الذي ولى، تتقلب على جمر عواطفها، وتطوف اللذة بأحالمها كل ليلة.

طيات مالبس أمها وسألتها عنه، لم ترتبك أو تنكر أنها  حتى عندما اكتشفت ابنتها الشابة القميص بين  
 اشترته لكنها قالت وهي تضحك بدالل وتلقي به البنتها 

 "قميص لقطه اشتريته عشان جهازك يا حبيبة أمك".
 في اليوم التالي وقفت أمام الدكان تبحث بعينيها عن قميص أحمر جديد.

 
 شاهيناز الفقي 
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 نخلة عزرا 
 

لم يصدق أحد أنه سيعود مرة أخرى لكنه عاد، كانت النجمة ما تزال متوهجة. داعب الحصى الصغير باطن  
 قدميه وهو يسير ببطء فاستسلم القلب لوخز الذكرى البعيدة.

يوم والدة العنزة الشقراء التي رفضت أن ترضع من أمها، فاضطر أن يسقيها زجاجة الخمر التي ال تفارق 
، ثملت العنزة وظلت تترنح حتى استكانت روحها بجوار نخلة عزرا. تلك التي تشق قلب الوادي نصفين،  يده

أحدهما يحتضن الجبل واآلخر يعزف سيمفونية الحياة كلما مسه ماء المطر أو أجساد العذارى الالتي يأتين 
أن المسيح رأى نور للا عندها  يفركن أنفسهن بالطين المقدس، متبركاًت بالنخلة التي تخبر عنها األسطورة  

ونادى من تحتها أمه العذراء "أال تحزني"، وتقول عنها النبوءة أن عزرا هو رجل سوف يصبأ بأعراف القبيلة  
 فتسيل دماؤه لتروي النخلة التي شهدت لحظات اللذة المسروقة. 

الخضراء ظواهر كونية غريبة. في ذلك اليوم حين رآها للمرة األولى شاهد في المسافة بين ظلها وقلب الواحة  
بين   ترقد في دعة  ذقنها ويحلق فوق رأسه، وزهور األوركيد  الفراشة يتحرر من موضعه أسفل  رأى وشم 
خصالت شعرها، استطاع أن يلمس بيديه خيوط الشمس التي تغزلها عيناها وهي تعانق زرقة البحر، الح  

تفوح من خلف عباءة حريرية تحركها نسمات    له ضوء الفجر يشقشق من بين ذراعيها، ورائحة الياسمين
 الشفقة بعاشق متيم. 

لما أطلقت ضحكتها األوبرالية من فمها النبيذي، سار خلفها هائًما، ترقص النجوم من حوله رقصة التانجو،  
وترسل الضواري قبالتها في الهواء، راقب الناس بدهشة الجوارح وهي تطير وترسم عالمة قلب بجناحيها  

 لسماء. يومها راهن نفسه أن يقتحم بساتين النرجس ويقطف زهر اللوز وينتصر في معركة الحب. على وجه ا
 سألها ابنة من؟ قالت إمام المسجد.

قلبه وتناثرت  يده، تهشم  الزجاجة من  الخمر.. سقطت  التقي وشارب  ابنة  المستحيل إذن بين  هو الحب 
نة العرافة وأخرى أدمت روح زوجة رئيس الحرس شظاياه في الجهات األربعة. رشقت إحدى الشظايا قلب اب

فوقعن في المحظور، وثالث فتيات كن بالصدفة يعبرن الطريق يحملن جرار الماء فوق رؤوسهن مما زاد 
من سحر قوامهن الممشوق، رأين بأعينهن سهم الحب الطائش وكاد أن يصيبهن في مقتل لوال أن كل واحدة 

 سد والحزن والحب.منهن تلف حول عنقها حجاًبا ضد الح
توضأ بماء المطر، وقف في الصف األول يرتل آي الذكر، فاحت من فمه رائحة الخمر مما أزعج المصلين  
فاضطر اإلمام أن ينهي الصالة في آيتين، أخبره ان ابنته ستتزوج بمحارب يقتل من األعداء ألف رجل. 

ت فجر وضع بين يدي اإلمام ألف اعتلى فرسه وخرج في معارك استمرت سنوات وسنوات وحين عاد ذا
 أسير وسيف مخضب بدماء ألف فارس، أخبره الناس أن روحها اآلن تنعم بين الحور والغلمان.

ذبح فرسه وحرر األسرى وجلس بجوار الماء يحاول أن يمحو صورتها الموسومة في ذاكرته. جف النبع ولم  
قة والخيال، تمايلت زجاجة الخمر في يده طرًبا  تمح صورتها. حين زاره طيفها لم يستطع أن يفرق بين الحقي 
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واستنشق الرمان عبير أنفاسهما فأثمر في غير أوانه، وأصبح من الصعوبة على الناس التعرف على مالمح 
 ظاللهما الملتفة حول بعضها خلف النخلة المباركة. 

 تكرر األمر سبعين يوًما. 
ء الطيف كل ليلة، اتهمه البعض بالسحر، والبعض  تعجب الناس من رجل ال يأكل وال يشرب ويعيش على لقا 

اآلخر بالجنون، بكت ابنة العرافة بحرقة وهي تقول العشق سحر وجنون، في الصباح تضحك زوجة رئيس  
الحرس وتجلجل ضحكتها وفي المساء تدفن دموعها بين أحضان وسادتها، أما الثالث فتيات الالتي نجون  

 سهن عهًدا أال يذهبن لنخلة عزرا مرة أخرى. من السهم الطائش فقد قطعن على أنف
في غياب البدر ُعقدت المحاكمة وبعد المداولة، صدر األمر بقتل العاشقين، تساءل أحد الحاضرين كيف  
نقتل الطيف، تأجلت المحاكمة   نقتل الطيف.. كيف  نقتل الطيف، أرتبك الجميع وعلت الهمهمات كيف 

 ضنا الطاهرة وإذا عاد يسفك دمه. سبعين يوًما ثم قال القاضي يخرج من أر 
حين عاد سأله أهل الوادي: لماذا عدت وأنت تعلم مصيرك، أجابت عيناه وهو يبحث عن طيفها "اشتقت  
النخلة فقد استطالت   للقاء". بعدما سالت دماؤه احتفلت النجوم وأطلقت الشهب نحو الوادي فاحترق، أما 

 لمتوهجة.بسرعة تفوق قدرة الطبيعة حتى المست النجمة ا
تناثرت الشائعات أن طيفين عاشقين يلتقيان كل ليلة عند النبع الجاف. رحل الجميع ما عدا ابنة العرافة  
باب  التي تالمس  ونخلته  العاشق  عابر سبيل عن عزرا  لكل  تذكرها  النبوءة، وظلت  تحقق  التي شهدت 

 السماء.
 

 شاهيناز الفقي 
 قاصة وروائّية من مصر  
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 األماني عهد 
 

         
وري 60  عبد الحميد ديوان. القاص والّشاعر الس 

 
كانت تقف عند الشاطئ تنظر بعمق ولهفة إلى الماء المتموج يندفع تارة.. فتخاله يدعوها ألحضانه، وينحسر  

 أخرى.. فتظنه يهجرها متذّمرًا.
األساطير.. المختبئ في قعرزجاجة  كانت تحلم بأن يخرج من بطن الماء ذلك المارد الذي يحكون عنه في  

سوداء ينتظر يدا تلمس زجاجته لينطلق في فضاء الحياة التي ينشدها، ويحقق لمن فعل ذلك أمانيه التي  
 يحلم بها. 

 طال انتظارها، وامتد حلمها ليصبح حكاية تتلوها على شاطئ األفكار المداخلة في رأسها.
 ليحقق لها ماتتمنى!؟.. وتتساءل... أيمكن لها أن تظفر بذلك الجنّي 

 إن أمنياتها كثيرة تحتاج إلى اكثر من جنيٍّ يخدمها.
عبثت يدها في الماء طوياًل.. طوياًل. ثم.. فجأة ارتطمت يدها بشيء.. يا للا!؟. ماهذا.؟! إنها زجاجة!..  

 لقد تحقق الحلم.. 
سمعت من أعماق الزجاجة    أسرعت بالتقاطها فرحة، وراحت تفركها بقوة وهي تتمنى في داخلها.. ولكنها

 صوتا يصرخ فيها؛
 . حالمالتزعجيني  وال تتعبي نفسك فقد مضى عهد األماني واأل

 
   عبد الحميد ديوان

 قاص وشاعر من سوريا  
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 الوقت كان هنا

         
 ة سمير بيّ . القاص والّشاعر الّتونسي 61

 
 الوقت كان هنا

 
الّساعات   فانزعجت  لتستوعب كّل نرجسّيته،  ابتدعها  الّساخرة وفي إشارات  الوقت في ضحكاته  استرسل 

وتسّرب االشمئزاز إلى بنّياتها الّدقائق بعد أن تصاعدت رائحة الخمر من فم الوقت المترّنح. فخافت الّدقائق 
بت تعويض الكوكا كوال بالمياه  على أجّنتها الثواني، وانزوت في ركن بعيد عن الّضجيج واألضواء، وطل

 المعدنّية الباردة.
أنا الوقت فمن يقدر على إيقافي؟ كّل من يحاول مجاراتي يفوز بالخبل. أنا السّيد الّرديء مّرة والسّيد   –

الجميل لدى بعضهم، والسّيد الغريب في نظر اآلخرين. لكّنني في كّل الحاالت سّيٌد. هذا يريد أن يمضَيني  
وذاك يسّميني وقت الفراغ فيبحث كيف يملؤني وهذا شاّب عاطٌل عن الحياة يطلب نرجيلة فاتنة  مع حبيبته،  

ليقتلني، لكّنني كنت أموت لساعة أو إثنتْين ثّم أعود كما كنت أو أقوى. كّلهم يركبون مّكوكي رغما عنهم و 
  يّدعون أّنهم يتفّوقون علّي.

لمشبع باألمنيات وجهه، وارتعش جسده ارتعاشات خفيفة أعطت  خرج الوقت من الخّمارة فلفح الهواء البارد ا
سائق الّتاكسي فكرة عن مدى انتشائه. انطلقت السّيارة تاركة الّريح ساهرة على الّرصيف وفي عْينْي قّصاص  

 مبتدئ.
 هل تسمح لي بالقيادة أّيها الّسائق؟  –
 لكّنك لم تعّرفني بنفسك.          –
 . خذ مكاني وستعرف من أنا –

نزل الّسائق فانطلقت السيارة أسرع من ذي قبل. فجعل يجري ويصيح، لكّن الوقت لم يتوّقف بعد أن شاهد  
في المرآة كّل الّناس يركضون وراءه. فترك المقود ونام، فرأى الّصور تأتيه تدخل دماغه بال خجل أو وجل.  
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وفتاة ج خليعة  مجّلة  على صفحات  المترفة  رجولته  عن  يبحث  شابا  استنساخ  أبصر  عملّية  أجرت  ميلة 
لمشاعرها ثم أهدت معجبيها نسخة منها. وسمع أّن تجربة االستنساخ ستختبر في إحدى المصالح اإلدارية. 
وبعد أخذ دون رّد أو رّد دون آذان تصغي تأّكد لدى كّل الّناس أّن الّتجربة ناجحة، فقد أصبح المواطنون 

ا على العودة غدا بعد أن استنسخ الموّظفون عبارة “عد غدا” وألصقوها  أكثر تهذيبا وأحسن تدريبا، فكّلهم اّتفقو 
على أفواههم، بل على كّل نقطة من أجسادهم حّتى بات الغد سجين مكاتبهم. شاهد شابا يّتخذ لنفسه موقعا 
الكهربائّي فغاصت   التّيار  انقطع  له. و فجأة  الذي ال مثيل  إلكترونيا ويبدأ بصنع صورة مثالّية لشخصه 
المدينة في ظلمة خانقة، حميمة، تفوح منها رائحة الّتعب وتفّر منها غربان الهموم. وأحّس الوقت باهتزاز  

 سّيارته ورأى الّناس يسقطون صرعى تدوسهم العجالت. 
القانية   بالحمرة  الّظلمة  فتلّونت  الجثث من حوله  السّيارة فتطايرت  وكان كّلما صدم أحدهم ازدادت سرعة 

 ات إلى نساء يرسلن شعورهّن لمواراة األشالء ويسكبن دموعهّن لغسل األجساد.وتحّولت الّطرق
في الّصباح كان الوقت يجلس أمام الّتلفاز يشاهد نشرة الّصباح وينصت إلى قارئة األنباء وهي تقّدم إحصاء  

ألون سائق  لعدد القتلى الذين صدمتهم سّيارة تاكسي مجنونة كانت منطلقة دون سائق. وشاهد الّصحافيين يس 
الّتاكسي الذي كان يصيح بكالم غير منطقّي: “هنا..لقد كان.. ال أعرف لم أر وجهه..كّلمني.. بجانبي..  
كان بجانبي قال لي خذ مكاني وستعرف من أنا كان ثمال كيف لم يشاهده أحد؟ صّدقوني كان هنا يضحك 

 األشباح؟”  منتشيا، كّلنا كّنا نجري وراءه، أقصد وراء سّيارتي، هل تؤمنون ب 
بعد يومين من الّتحقيق والبحث عثرت الّشرطة على سّيارة الّتاكسي أمام أحد المنازل خارج المدينة. فأحاط  
أعوانها بالمكان شاهرين مسّدساتهم، ثّم أطلق قائدهم نداءات تحذير قبل أن يقتحموا المنزل، فوجدوا الّتلفاز 

المنفضة، فّتشوا أرجاء المسكن شبرا شبرا دون أن يعثروا   مشتغال وسيجارة ُأشعلت حديثا يتصاعد دخانها من 
على أحد. لقد كان هنا لكن كيف خرج فنحن باغتناه؟ هل تحّول إلى كائن المرئي؟ هكذا قال المفّتش، بينما  

 كان الوقت ينطلق بالسّيارة مبتعدا عن المكان. 
 

 سمير بّية 
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 بدايات 
 
 نوافذ :  -1
 

المدينة األربعة، ودخل من الباب الّشرقّي، سار في أزّقة الغربة، مّرر أصابعه على زجاج الحلم. فتح أبواب  
أزاح غبار الخطوات عن حافة الّطريق. حاول ترتيب خطواته. وقف. حّدق في واجهة إحدى المكتبات. 

رى هل تفّر إلى  الحظ أكداس الّصحف، العناوين تهرب إلى مخّيلتي مشّوهة مقلوبة مفرغة من معانيها. ت
 مخّيالت رّواد المقاهي غريبة بهذا الشكل؟ أم هّي ترفض حّتى أن أقرأها؟ 

 شاَهَده يقف في الجهة المقابلة بزّيه المعتاد جّدا إلى حّد...
حاول البحث عن مبّرر أللوان هذا الزّي داخل أحد أركان عقله دون جدوى. رّبما لو شربت زجاجة من تلك 

زجاجتْين، ثالثا، أربعا، أو ثالثين. تثاءب، سقط رأسه على كتفه اليسرى، ثّم أمام    الّزجاجات الخضر، أو
رجلْيه. أراد الّلحاق به لكّنه تدحرج حّتى أّن الزّي صار أبيض الّلون تزّينه بقع البنزين على الّطريق الّنظيف  

 والّزجاج والغبار.  جّدا إاّل من بصاق وأعقاب سجائر تّساقط من نوافذ المدينة المتشابهة األشكال
واصل الّرأس تدحرجه نحو الباب الّشرقّي يطلب الخروج. بينما ظّل يحاول ترتيب خطواته المنعكسة على  

 زجاج الّنوافذ الّشرقّية للمدينة.
 
 : أبواب - 2
 

تدخل ال تدري من أين، من ثغرة مطّلة على مدينة الّنسيان، أم من فتحة في حائط الّصمت؟ ترّتب مالبسها  
موّزعة بإتقان فوق جسد أنوثتها، أنوثة ما فتئت تتبّوأ قّمة اإلعجاب في عيون الّرجال المارقين عبر أزّقة ال

 رغبتها الجامحة. 
تلقي أصابعها على كتفْيها البْيضاوْين، تنساب مع رّقة الّنسيم، يحملها.. يطير بها عاليا فوق كّل سطوح  

 المدينة وفوق رؤوس كّل الّرجال.
مت خلف/أمام كّل النوافذ واألبواب؟ تنّفسْت عميقا، ثّم راحت تمشي مشيتها المألوفة، تلتفت يمنة  ما هذا الّص 

 و يسرة، أليس من فتح وإغالق يتبعهما صرير يكّسر هذا الّصمت الّشنيع؟ 
ة  تتذّكر أّن لها حاجة في البلدّية، تلتقط مرآة من حقيبة يدها، تنظر فيها. تسّوي خصالت الّشعر، تسير بتؤد 

معهودة في تصّنعها، تدخـل وبسمة تكاد تتحّول إلى ضحكة رّنانة تسبقها. تالحظ انفتاح كّل األبواب معا 
 دون استثناء ودون أدنى إشارة منها فقط ماعدا باب...

 هل وصلُت متأّخرة؟  -
 كاّل يا سّيدتي على العكس -
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 آنسة من فضلك يبدو أّنك.. -
 ..جديد لكن سأعتاد علْيكِّ أقصد على. -

 تضحك.. يضحك.. يقهقهان.. كّل أرجاء البلدّية تقهقه وتهتّز.
 سّيدي آسف على مقاطعتكما أريد استخراج... -
 ماذا أال ترى الّساعة على الحائط؟  -
 أراها.. بقي عشرون دقيقة على موعد انتهاء الّدوام. -
 ها ها.. هل تسّير أنت عملنا وتحّدد مواعيده؟ عد غدا رّبما غدا. -

تتعالى القهقهات من وراء الّزجاج قهقهة تشمئّز من أخرى بينما الشّباك رقم ثالثة مغلق والّساعة الحائطّية  
 تشير إلى الّساعة منتصف الّنهار إاّل ربع. 

 
 إرهاق:  -3
 

حلم مرهق ذاك الذي يحمله متنّقال به بين مكاتب الّتشغيل وتأّففات مديري المصانع، مرهق من أخمص..  
أعلى.. أما آن لي أن أستريح؟ و لهذه األفكار الّنابتة في دماغي بعدد هذه الّشعْيرات البيض في رأسي  حّتى  

أن ترتاح؟ يفّتش في جيوب سترته عن بقايا علبة الّسجائر فال يعثر على شيء غير رائحة ثقيلة تنبعث من 
قة العمومّية، يتابع غيمات داكنة  أصابع يدْيه المصفّرة. يجلس على المقعد الخشبّي تحت إحدى أشجار الحدي

بدأت تتجّمع في الّسماء متزاحمة محاولة تغطية صفحتها الّزرقاء بدثارها القاتم الذي تتخّلله بقع رمادّية أقّل  
اسودادا. واصلت زحفها نحو خيوط الّشمس التي ظّلت تصارع جحافل الغيوم حتى سقطت في اليّم األسود.  

أذهب؟ على األقّل سيمّر الوقت دون أن أشعر بسآمته. يدخل قاعة العرض التي يفّكر.. يشرد بذهنه لَِّم ال 
لم تكن مكتّظة، يالحظ بضعة سّيدات ُمْتَرفات أنيقات يتحّلقن حول لوحة معّلقة في أقصى القاعة. يخطو  

الكالحة  خطوة إلى اليمين فتشّده لوحة بعد أن اقترب منها بخطى واهنة. إلهي ما هذا؟ نفس المالمح القاسية  
هّي هّي. ال أكاد أصّدق.. حّتى القلق المضطرب في العينين الّضيقتْين هو بعينه، واإلرهاق مرتسم بكّل  
تفاصيله، يا لّلّا! يا لهذا الّرّسام! الّشعر األسود يتخّلله البياض، الجبين الّضيِّـّق الاّلمع، األنف الحاّد والّشارب  

لّلون البنّي بدا عليهما الجفاف غشاء أبيض. آه رأسي ما هذا األلم؟  الكّث األسود يعلو شفتْين تميالن إلى ا
دواٌر دواٌر سأسقط.. يغيب عن قاعة العرض، عن الّلوحات، عن الزائرين، عن كّل الّدنيا، يحّلق بعيدا بعيدا 
.هل يوجد وجه مالمحه مرهقة كوجهي؟ و رأس شعره مبيضٌّ كرأسي؟ هل رسمني هذا الّرّسام و أنا جالس  

ألم يرهقه  ف المرهق؟  الحّد شّده إرهاقي  ألهذا  المصانع؟  أم عندما كنت خارجا من أحد  التشغيل  ي مكتب 
رسمه؟ صرخ بأعلى صوته، بكّل قواه الخائرة لم يسمع غير صدى صوته ترّدده دهاليز روحه يفتح عينْيه  

 تحت وقع يد ترّبت على كتفه:
 سّيدي ما بك؟ هل أنت بخْير؟  -
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 أنا.. أنا مرهٌق أليس لي الحّق في اإلرهاق؟ أجل رّبما، بل  -
 إذن اِّذهب واسترح في مكان تختاره خارج هذه القاعة.  -
 سّيدتي هل أنت من رسم هذه الّلوحة؟ أقصد من رسمني؟  -
 عن أّية لوحة تتكّلم؟  -
 هذه التي أمامي.  -

كان إلى صخب ال ينتهي.  تدنو أكثر من المرآة تتلّمس شعرها و وجهها و ترتفع ضحكتها محّولة سكون الم
يلتفت حوله فيرى الجميع مشدوهين يقتربون منهما ومن المرآة الكبيرة يضحكون، يضحك رغم إرهاقه المزمن،  

 يخرج متثاقال فإذا كّل البناءات عرجاُء والّشوارع المكتّظة بالّناس و السّيارات حّتى الفارغة منها مرهقة. 
 

 2003جانفي 
 سمير بّية 

 
 يسقط.. يرتفع 

 
عند غروب الّشمس كتب الّشعب على جدران الّسجن) يسقط.. يسقط..( في تلك الّليلة األولى من الّشهر لم 

 . يرتفع هالٌل في سماء الوطن بْل بدر مكتملٌ 
  *** 

 
 ورمٌ 
 

داَر نقاش بينهما فشتمه صديقه الّدكتور بالجامعة ألّنه خالفه الّرأي. في المساء ُنقل الّدكتور المثّقف إثر  
ره بأوجاع في رأسه إلى المستشفى، فحصه الّطبيب وقال له: هو ورم أفكارك المنتهية الّصالحّية ال بّد  شعو 

 من عملية جراحّية الستئصاله.
  *** 

 
 شوق 

 
 ابتسم األديم في وجه الغيمة، تجّعدت أساريره، أدركْت مدى شوقه فبكْت. 

  *** 
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 خمس جثث 
 

يتقّدُم القرُض الّسكنيُّ األَب قبل أن يجتاز باب الشّقة، يتجّهم وجهه، يسبق قْرُض السيَّاَرةِّ األمَّ قبل أن تنزل  
جّواله، وتنكّب البنت على لعبة الحوت األزرق منها، يتجّهم وجهها، يتراجع االبن إلى لعبة "الفري فاير"  في  

 في جّوالها، بينما تقترب البنت الّصغرى من كارتونها المفّضل المعروض على شاشة الّتلفاز.
  *** 

 
 
 
 
 
 

 رجولة
 

حملْت ابنها على ظهرها بعد أن أحكمْت إيثاقه وأوصْت زوجها الذي تمّدد في ظّل شجرة كعادته أن ينتبه  
ال يحترق، فرّد بكالمه المعتاد: سأغفو قليال وحين تشّمين رائحة الّشاي ُاسكبي لي كأسا  إلى الّشاي كي  

 وأيقظيني. فاستغرقْت في عزق األرض بالمسحاة تاركة الّشاي يحترق.   
  *** 

 
 اهتمام 

 
نتها  انبرْت تدهن جسمها البّض المحشور في البيكيني بزيت الجلد، فإذا عامل الّنظافة المحّدق في تفاصيل فت 

 أخذ يدّس شغفه في كيس الفضالت األسود وهو يبتسم بعد أن أدرك أّن لّلّا يهتّم ألمره.    
  *** 

 
 سمير بّية 

 قاص من تونس 
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 واية خر سطر في الرِّ آ

        
ورّية لوريس فرح . 62  القاّصة الس 

 
األخير من روايتي سيكون جسدي مجرد ولتعلم يا عزيزي القارئ أنك وفي الوقت الذي تقرأه به هذا السطر  

 نقطة ماء تجري مع النهر إلى محيطه األخير.. إلى مصبه األخير...
أنهى صاحب دار النشر قراءة الرواية التي انتهت بهذا السطر والذي يعد خاتمة صادمة وجيدة لما سبقه  

أخر حوار له مع كاتب  من أحداث. لكن قشعريرة عبرت جسده عندما عبرته هذه الكلمات.. راح يسترجع  
 هذا العمل ونظرات اإلصرار على قراءة الرواية بأسرع وقت لتقييم إن كانت الدار ستقوم بطباعتها أم ال.. 

يذكر كم كان الكاتب دميم الوجه و شكله منفر للعين ولكن في نظراته طفى حزن عارم طغى على كل  
 مالمح القبح في وجهه. 

لكاتب إيقاع القارئ به ال أكثر.. لقد لعبها صح في هذه النهاية الصادمة.  _ ال.. ال.. هذا مجرد فخ يحاول ا
 علق معجًبا..

 _ وماذا إن كان ما تفكر به صحيًحا؟ ردد صوت بداخله..
 _ هل يعقل أنه أقدم على االنتحار حًقا؟ 

ه الكاتب  عادت القشعريرة لجسده بطريقة جعلته يرتعش وعاد بسرعة إلى مكان ما في وسط الرواية يشرح في
 عن المكان الذي يفكر فيه البطل باالنتحار ووضع حد لحياته بسبب تنمر األخرين على إعاقته الجسدية ..

 ولكن الكاتب ليس بمعاق...
_ ولكنه دميم الخلق مما يدفع الناس لالستهزاء به أكثر مما فعلوا مع بطلنا المعاق جسدًيا في الرواية. تمتم  

 محتاًرا. 
 ن يحاول التكهن بحقيقة وجود هذا المكان على أرض الواقع أم ال.. عاد للقراءة بتمع

_ ممممم لقد نال مني هذا الكاتب ووصل لما يريد بهذا السطر األخير. إنها فقط نهاية البطل ال أكثر..  
 جميل جميل.. 
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 أغلق الكتاب مقرًرا االتصال بالكاتب في الصباح ليعلمه بموافقته على طباعة العمل.
مه وراح السطر األخير يقتحم أفكاره وحلمه بشكل ملح إلى أن استفاق منزعًجا بناء على إلحاح  خلد إلى نو 

 السطر عليه باالستيقاظ . 
_ حسًنا ولو أن الوقت منتصف الليل لكني سأكلمه األن وسأوبخه مازًحا على قدرته على إثارة القلق بداخلي 

 بسبب سطره األخير هذا..
اره على إعادة االتصال مرة تلو األخرى لكن شيء ما كان يخبره أنه لن يجيب،  رن الهاتف كثيًرا ورغم إصر 

 وبات مشوًشا بين ما يشعر به من قلق وبين النهاية الذكية التي أنهى الكاتب بها عمله.
 _ هذا الدميم اللعين .. لقد أصاب مقتلي في جملته هذه ،إنه ذكي بالفعل رغم قباحته..

 الممكن أن يكون ما كتبه حقيقة؟ زجر نفسه غاضبا . _ هل فهمت األن لماذا من  
ها أنت تنعته بالدميم اللعين أخر المطاف، فهل تتخيل كم شخًصا مثلك ربما رموا هذه الكلمة في وجهه  

 دون رحمة؟ هذه الجملة حقيقية وربما الزال هناك وقت لتنقذه من مصير سيقدم عليه.
ب بهذه الكلمة وخاصة بعد أن قرأ روايته التي عبر بها بشكل  هب من سريره في الحال خجاًل من نعته للكات

 موجع عن معاناة ذلك البطل المعاق مع البشر . 
 _ بشر؟؟ نحن لسنا ب بشر ..نحن أقل شأًنا من الحيوانات بوضاعتنا هذه..

 تًبا لنا من تافهين.. 
إلى أقرب مخفر شرطة . ال يعلم أرتدى ثيابه بسرعة وكانت الساعة قد قاربت على الرابعة صباًحا واتجه  

ماذا سيكون ردهم على ما سيقول لكن يجب عليه أن يفعل شيئا .. أجل ربما هذه رسالة كان يقولها الكاتب  
 في نظرات الحزن التي رشقه بها وهو يطلب بإصرار قراءة العمل بأسرع وقت ممكن. 

ا الوقت الباكر جًدا حفز شيء طريقة شرح ما حدث معه لرئيس قسم الشرطة ومساعديه وقدومه في هذ 
بداخلهم على متابعة األمر على الفور، ربما بالفعل هذا الرجل في حالة اكتئاب فظيع وبحاجة لمد يد العون 

 له..
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في الحال أجرى رئيس القسم اتصاالته ليصل إلى عنوان بيته وتوجهوا جميًعا إلى هناك واضطروا إلى خلع  
ا من كثرة الطرق عليه وال من مجيب، ولكنهم لم يجدوا أحد في الشقة التي من  قفل الباب بعد أن يأسو 

الواضح أن من يسكنها قد غادرها منذ وقت ليس بطويل فالطعام والشاي كان على المائدة والخبز ال زال  
بناية  طرَيا ...في الحال استفسر رئيس القسم عن مكان انتحار البطل في الرواية وبعد أسئلة كثير لسكان ال

اللذين التموا على صوت اقتحام المنزل استطاع الفريق تحديد المكان وهو عند ساقية على أطراف المدينة 
قرب مزار لولي صالح.. وبالفعل ما إن وصلوا المكان حتى شاهدوا ثياًبا هناك أكد صاحب دار النشر أنها  

العمل. ووجدوا ورقة وضعت تحت   ثياب الكاتب التي كان يرتديها عندما جاءه منذ يومين ليعرض عليه 
 حجر كتب عليها..

 ولتعلم يا عزيزي القارئ أنك وفي الوقت الذي تقرأه به هذا السطر
 األخير سيكون جسدي مجرد نقطة ماء تجري مع النهر إلى محيطه 

 األخير... إلى حتفه األخير...
وتيهم من قدرة عنه عّل الحظ  على الرغم من ذلك قامت دورية الشرطة بتمشيط المنطقة والبحث بكل ما أ

 يسعفهم بإنقاذه قبل فوات األوان ، ولكن لألسف دون جدوى. 
في اليوم التالي تصدرت القصة وسائل التواصل االجتماعي وقنوات التلفاز والجرائد منددين بكمية القبح  

.. رفعت شعارات  التي عوملت بها هذه الضحية وغيرها من الضحايا لقبح في وجوههم ال حول وال قوة لهم به
كثيرة لحماية هؤالء من ممارسات البشر المؤلمة وتوجهت عروض كثيرة في األسبوع المقبل إلى الوصي  
على أعماله لتحويل الرواية إلى فيلم سينمائي سيحدث ثورة في عالم القيم األخالقية وبالتأكيد سيدر على  

 هذه الشركات مرابح طائلة من وراءه . 
ن األماكن وقد رسمت كلوحات وكاريكاتير بشكل أظهر الحزن والبراءة والجمال في رفعت صوره في كثير م 

وجهه رغم كل البشاعة فيه.. وبات حديث الشارع ألسبوع على الدوام وطبعت الرواية وبيع منها ما لم يكن  
 ليتوقعه أحد في هذه الفترة الزمنية القصيرة. 

مدى محبتهم وتقديرهم لموهبته الكتابية و جمال روحه  كتبت هاشتاغات كثيرة تتمنى لو أنه حي لكي يرونه
 وأنهم أسفون عن كل من جرحه يوًما ولو بنظرة واحدة ..

 _ ها هم البشر دائًما يصحون في الوقت المتأخر..
 _ إلى متى سنبقى وحوش في هيئة بشر!

 _عد وسترى كم نحن نحبك..
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 م والتنمر.أصبح بين ليلة وضحاها أيقونة للجمال و رًمزا للظل
ثمة أناس كثر أكدوا أنهم سمعوا أنينه يخرج من تلك الساقية، وأخرون أكدوا أنه كان يجوب الحواري ليال  
ليسمع أنات ندم الذين ظلموه ودفعوا به إلى تلك النهاية المأساوية.. لكن األكثر جدال واستفسارا في حكايته  

يعلم أي أحد مصدر تلك الصورة ومن هذا المحترف هو انتشار صورة له وبيده روايته، هذا من دون أن  
 البارع الذي رّكبها وجعلها تبدو وكأنها حقيقية تماًما. 

 
 لوريس فرح  

 قاصة وروائّية من سوريا مقيمة في الّنمسا 
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 غادريني أو خذيني إليكِّ 
 

       
ورّية لوسيا عازار63  . الكاتبة الس 

 
 .  بل بالسفر عبر الشوق  ،فراق ليس بِّطويل .. تالقيا دون لقاءبعد 

 تالقى القلبان .. 
 قالت: كم َكبِّرْت!! 

 ف منذ رحيلكِّ ..أجاب: رغم أن الزمن متوقّ 
 كيف حال قلبك؟ أأحببتِّ من بعدي؟   
ولكن .. ال  ،  باتت تدخن السجائر التي طالما كرهت رائحتها  ،نسيت نفسي من بعدك وغدوت امرأًة قاسية  -

 .فما زالت تلك الطفلة المخبتئة منذ زمن تنتظر جنونك ليوقظها إلى النور، تصدقني كثيراً 
اشتقتك يا فتاتي .. يا طفلة قلبي، همسها في سّره بحزن وباح لها: لم أستطع نسيانك قط، لقد كنت    -

 . متسرعًا و بتُّ اآلن نادماً 
غادرها مسرعًا مختفيًا وطيفه في الظالم .. دموٌع تنهمر أصواٌت في العقل والقلُب يتمزق، أشواٌق تترّتب  

 كلماٌت تتزاحم و رسائل لن تصل ..
إلى الفتاة التي لم تخرج من عقلي وقلبي و جوفي يومًا، أشتاقك بألم، أفتقد أحاديثك و ضحكاتك الممزوجة   -

فء ساعًة، برد ش في دماغي و تأبى الرحيل، منذ فراقنا لم أشعر بالدِّّ التي تعشِّّ دالاًل .. تقتلني تفاصيلك  
  طعم الحسرة والندم. قارٌس وثلوج تراكمت فوق قلبي، أنا الذي لم أذق في غيابك إالّ 

رك أن الياسمينة  إلى رفيق الروح الذي وهبته سنوات شبابي وَذُبَلْت بعده ورداُت وجنتّي. أردت أن أخبِّّ   -
ي كما أخبرتني  لم يعد الياسمين يتساقط غيرة منّ   ،وكلما أزهرت تقطع داخلي وَذُبلُت أنا  ،أيضًا كما أنت   كبرت 
 يومًا.
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، ألغدَو    - تائه أنا حائر وهائم في فراغ مخيٍف لم يعْد يّتسع لي وأحزاني، أصارع الحياة ونفسي ألني أضعُتكِّ

  .أنا الضائع
.غادريني أرجوكِّ .. غادريني أو خذيني   إليكِّ

 
 لوسيا عازار

 كاتبة من سوريا  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1571 
 

 اكرة جراب الذَّ 

         
 . القاصة المغربية عتيقة هاشمي 64

 
 جراب الذَّاكرة  

 ـ 1
توصلت قبل ايام بدعوة لحضور حفل زفاف. انضممت إلى طاولة ال أذكر اني أعرف الجالسين حولها،  

وحديثا حلوا جذباني، فاقتربت استمع إلى صاحبتهما. أذكرك عزيزي القارئ أني مستمعة  غير أن صوتا رخوا،  
جيدة. كانت امرأة خمسينية في كامل  أناقتها، مفعمة باألنوثة والحيوية. تضع على كتفيها رداء زهري اللون  

ذات تجربة في    زادها بهاء. سألتها إحداهن في معرض حديثها عن معنى "الحب"، وقد استيقنت أنها امرأة 
 الحياة.

اسندت ظهرها الى الخلف، وقد اعتدلت في جلستها، تمهلت قليال قبل ان تجيب، وكأنها تبحث عن الكلمات 
المناسبة. حين انتبهت إلى أن جميع من حول الطاولة ينظر إليها بشغف ينتظر جوابها، شرعت تخاطبهم:  

اين ؟ كيف؟ ال بين جوانحنا، متى؟  ينبع من  يراه،    الحب شعور  الطريق وال  نعلم. بعضهم يصادفه في 
والبعض اآلخر  يضيعه سهوا في زحمة الحياة. وهناك من يتملكهم الغرور فيتيهون عنه، وآخرون يعتريهم  
العناد فيترفعون عنه، حتى اذا غادرهم سكنتهم الخيبة. الحب رغبة في العطاء بال تردد وبال حدود ، وبدون 

يق من تحب ابتسامات األمل، ودواخلك يعتصرها ألم الغربة. الحب ان ترقص مقابل. الحب أن تنثر في طر 
لفرح  غيرك و انت تتلوى من أثر الذبح. أن تنجد غريقا فتغرق بدال عنه. أن تستر بردائك ذاتا عرتها 
السنون العجاف. أن تجد بر أمان لخائف يرتعش. أن تجعل دمعك ماء تروي به عطش الضمآن. أن تجعل  

شمعة تحترق لتضيئ دجى المكفوف. أن تشبع الجوعى من نخاع عظامك... الحب بذرة نغرسها من نفسك  
ثم نرويها حتى اذا تفتقت صارت زهرة مألت بأريجها دواخلنا فانتشينا بها. توقفت لحظات قبل أن تسترسل 

 قتها. قائلة: الحب باختصار أن تكون انسانا. كان وقع كلماتها علي كالسحر، علمت بعدها سر إشرا
 

 عتيقة هاشمي 
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 جراب الذاكرة...  
      

2 .    
               

غيرت  بسرعة  بيوم جميل.  يخبرني  النافذة،  شقوق  بين  من  تسلل  رقيق  شعاع شمس  على  عيني  فتحت 
 مالبسي، ثم خرجت في اتجاه الغاب انوي قنص كل الهواء النقي ألجدد به ما لوثته من جسدي أيام األسبوع. 

الطريق التقيتها كانت مالمحها متغيرة تشي بأنها قضت اسبوعا عصيبا. تبادلنا التحية وبعض الكلمات في 
يدوية  تعثر على ساعة  بها  إذ  الغاب  نتمشى في  الوجهة. ونحن  نفس  اتجاه  الطريق سويا في  تابعنا  ثم 

 وبالقرب منها مشبك، ربما ضاعا من إحداهن دون أن تنتبه. 
بادرتني بكلمات مبهمة، غير اني كنت  الحظت شرودها لدقائق    تقلبهما يمنة ويسرة، ثم  وهي تتأملهما، 

مستمتعة جيدة. قالت: غريب أمر هذه الحياة. تظل الذكريات تطاردنا عبر زوايا االمكنة. الزلت أتذكر 
الطفلة بداخلي تضع مشبكا بالستيكيا مذهبا أهدي إليها...كان يزين خصالت شعرها الكستنائي وهي في  

 داية عقدها الثاني عندما انتزعته الخالة منها بالقوة... لم تكن تعلم انها بذلك تنتزع جزءا من طفولة حالمة.ب
نعم، في داخلي ما تزال الطفلة، تنتظر ساعة الكترونية ترصع معصمها وقد وعدها العم بها مئات المرات   

ضحكت مطوال، وتابعت: كان حلما بسيطا  عبر سماعة الهاتف. قالت جملتها هاته في نوع من االزدراء، ثم  
لم يتحقق.  وصلت كل الهدايا ولم تصل الساعة، مضى الزمن سريعا يطوي االيام والشهور ليتوقف عند 

 ساعة إلكترونية. حدث كغيره من االحداث، مازالت تسكن الطفلة بداخلي.
ألخوال، كانت حياة لم تحياها  رفعت بصرها إلي دون أن تتوقف عن الكالم، أتعلمين، أن بين األعمام وا 

الطفلة بداخلي. وأن هاته الطفلة ماتزال تسألني عن حال األسر؟. قالت جملتها هاته، وقد رأيت بريقا يلمع  
بعينيها. نصحتها ان تستنشق عميقا هواء نقيا ينفض عنها الطرفين، وان تلقي بالساعة والمشبك في سلة  

 لطفلة بداخلها الكثير من المفاجآت. مهمالت الحياة، فهذه االخيرة قد تحمل ل
 

 عتيقة هاشمي 
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 ما بين األلم واألمل 
 

مازالت تتذكر طعم شفتيه، وملمس كفيه كلما المس وجنتيها، فيعتريها إحساس باالنتشاء. تستعذبه و تذوب 
صالت من فيه فال ترغب في تركه. مازال نبض قلبه يتكرر في أذنيها، وحرارة أنفاسه تحرقها كلما رفع خ

 شعرها المدلى على كتفها ليطبع قبلة على جيدها.   
عندما التقيتها وجدتها مختلفة، أنيقة، وحيوية ونشيطة عن ذي قبل. تبادلنا الحديث حول موضوعات كثيرة،  

 تناولنا وجبة الغداء على ضفة الوادي، استمتعنا...  
رار االنفصال هذا كان في محله؟ أجبتها:  أخبرتني أنها انفصلت عنه، غير انها ماتزال تسأل نفسها هل ق

اليوم أفضل حاال   تقلباتها واستمرارها. وأراك  أحيانا يكون األلم مصدرا للحياة، وربما هو الحياة ذاتها في 
 بكثير... 

 
 عتيقة هاشمي 

 
 الغربة...! 

 
نحاول لملمة ذكريات من  بعد سنوات طويلة، التقينا صدفة عند بائع غزل البنات. بقينا نتفرس بعضنا مدة، 

 مالمح وجهينا. هل انت هي؟ سألتها. أجابتني: نعم انا هي...
تعانقنا بحرارة... اخبريني متى عدت؟ وكيف كانت سنوات الغربة...؟، قلت. أطرقت صامتة لحظة، ثم ردت  

وانا هنا، في  ببرود شديد: عدت قبل اسبوع، والحقيقة  اني لم أشعرت بالغربة يوما وانا هناك، إنما سكنتني
 ارضي و بين أهلي...  

 ها، شردت أفكر فيه زمنا... فاجأني ردّ 
  

 هاشمي   عتيقة
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 ابتسامة 
 

كلما وقفت بباب المطبخ تراءت لي صورة امي، تعلو محياها ابتسامة لم تفارقه ابدا. من منا ، لم يراها في  
المدرسة،  او من الجامعة؟ ، بل منا من مازال يراها بعد  صباه او في شبابه على أديم  أمه بعد عودته من  

زيارته لها  آخر االسبوع، وأبناؤه محلقون حوله ، ما إن يبصرونها حتى يتدافعون إليها يصيحون  ) مي  
 اللة، مي اللة،  جينا جينا..( وهي بابتسامتها المعهودة تبادل الجميع. 

نها اعانقها، اشتم رائحتها، وكأني احاول تلبسها. خلف كنت إذا ابصرتها، أسرع  الى االرتماء في حض 
ظهرها مباشرة يبدو لي سؤال كبير بحجم نملة يقفز هنا وهناك، محدثا صريرا يصم أذناي، اراه فوق صفحة  

 كل صحن امسك به، وداخل كل كأس أهم بسكب ما في داخله في جوفي.  
... استغرب كيف ان امي قضت العمر   .. تعبت من  غسل الصحون،   ومللت من الطبخ  والكنس و

حبيسه اربعة جدران تخدمني، وبقية االسرة دون  تدمر، ودون تأفف، بل دون تأوه، وانا التي شعرت بآالمها  
مرات تعتصرها في صمت دفين. كيف تحملت أمهات أبناء جيلي، جيل السبعينات، واألجيال السابقة البقاء  

في نهاية الطابور؟،  وهن من حبلن، ووضعن، وأرضعن وربين و    على هامش الحياة؟ كيف تحملن البقاء
...  جعلني هذا  اعيد التفكير مرات كثيرة في واقع المرأة عبر دغدغة ذاكرتها . متى أجد جوابا صريحا  
للسؤال الذي  صدع دواخلي، هل تلك االبتسامة عكست حقيقة االحساس بالرضا،  اي انها عبرت فعال 

السعادة الحماة،    عن مشاعر  الزوج،   ( االستبداد، وسلطة اآلخر  واقع حكمته ظروف  واالرتياح في ظل 
الحمى..(، ما مدى صدق هذه االبتسامة في تصالح المرأة مع ذاتها؟ لعله كان وضعا ألفته االمهات كما 

 ألفته قبلهن الجدات، فاقبلت عليه المرأة  حتى اصبح جزءا من ذاتها فتناقله...
 ي. ظِّّ تلجني، وأحيانا يدفع بدمع ينزل ساخنا يخدش خدي كلما تأملت بعمق واقعنا المتشما زال السؤال يخ
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 وقصص أخرى  دار كلوديا لألزياء

           
ورّية رندا العازر65  . القاّصة الس 

 
 دار كلوديا لألزياء

 
 القيد ألرواٍح طالما سكنتها؟ كيف تمتنع األجساد ُمكرهًة أن ُتطلق 

 كيف وهي من معشوقتها قد جندت كّل طيٍف وخياٍل وذكرى ؟ 
تتمنع الحزن وفي مقلتيها أطياف األحبة ، تفصلهم عنها مسافات ومسافات تأبى اإلفصاح ، ففي اإلفصاح  

 عذاٌب ومشقة ، وتهوى الكتمان وفي الكتمان أيضًا عذاٌب ومشقة 
تساير اختالف األشخاص والمباني والسنين ، منخرطًة في عالٍم غريب انخراطًا شاحبًا ال لون له، فتعد من  

 ما شاءت ، عسى أن تسلو في عدها مّر البعاد. الثواني
 تتصنع في أقوالها الجلد والتصلب ، ملقيًة في جوفها ما ُقّدر لها من حّر األشجان.

 تساكنها أطياٌف وأرواٌح وحتى كلمات تناجي بها روحها عند السكينة الجلفاء . 
 تظار. تحاورها مطلقًة العنان لدموٍع قد استبقتها ، فأبقتها لمرارة االن 

 تعود أدراجها بعد أن باحت لليل وظلماته ما استطاع عقلها استحضاره من ذكرياٍت خلت. 
تصل إلى بيتها ُقبيل الغروب بقليل ، ترمي وشاحها ، لتضع جسمها المنهك فوق السرير وتروح في غفوٍة 

"كلوديا " في بيٍت كاد    طويلة تنسيها موعد الزيارة ، رغم أنها قد ثبتته فوق دفتر مواعيدها المنسية كاسمها
 أن ينساه. 

ينهض الصباح بها مع أشعة الضوء ، فقد وصلت جفنيها باكرًا ، من نافذٍة مطلٍة على البحر ، تتمدد في  
 سريرها مجبرًة أطرافها على الحركة ، مع بعض التمرينات البسيطة ، لتهب كالغزال مالمسًة أرض غرفتها.

وتصول في أرجاء المنزل ، لتلقى زوجها السكير عائدًا من سهرته    تمشي حافية القدمين كعادتها ، تجول 
 المتعاقد مع الفجر على إتمامها.
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تدرك كلماته حتى تستوعب ما يريد قوله  بالمشروب ، فما كانت  بلساٍن مثقٍل  الصباح  تحية  يلقي عليها 
 وحدها.

وي حبي " ليدخل بعدها مهجعه ، مرتميًا  يرفع يده ملوحًا كعادته ، تزامنًا مع إطالق جملته الشهيرة : "بون  
 كما هو بحذائه ، ويغفو سريعًا.

لم ُتعره أهميًة ، ولن تفعل ، كونها اعتادت مسرحيته هذه. تدخل وتعد قهوتها على عجٍل ، فأمامها يوٌم 
 طويٌل حافٌل باألعمال ، وعليها إنجازها كّلها اليوم. 
بتأنٍق كما اعتادت ، وتضع وشاح ثيابها  ها الحريري بعجالٍة كمن يضع نظارًة شمسية دون حاجٍة  ترتدي 

 للنظر في المرآة ، لتركب سيارتها متوجهًة إلى مقرها كما تحّب أن تسميه. 
تمتلك "كلوديا" دارًا لألزياء، ذاع صيتها مؤخرًا ، يساعدنها بعض الفتيات ممن يتقّن فنون الخياطة وااللتزام  

 من يعمل معها أن يتخذ االلتزام أساسًا في العمل.بالمواعيد ، إذ كانت تشترط على كّل 
تنكّب "كلوديا" على عملها بشغٍف ، واضعًة لمساتها السحرية عليه، حيث إنها تلقت تعليمها في معهد تصميم  
األزياء برفقة زوجها السكير ، ذاك الذي أوصل نفسه للحالة التي هو فيها ، خصوصًا بعد أن امتأّلت  

ليجية ، ليبدأ بتبذيرها بين المقاهي ، والمالهي الليلية ، وحانات بيع المشروبات الروحية خزينته بالعمالت الخ
 ، وهذا األمر الذي أنهى العالقة الزوجية بينهما. 

هما اآلن متعايشان مع عالقتهما الجديدة تحت ما يسمى سقف الزوجية ، الذي بدا كفندٍق ، يؤمان إليه في  
 رغمين ، فتكون القطيعة هي الفاصل لعالقتهما. ساعات الليل فقط ، ُمكرهين مُ 

يتخذ كّل منهما ركنًا خاصًا لنومه ، كما يتناول كّل منهما طعامه الذي يطيب له أكله بمعزٍل عن اآلخر إذ  
تتناوله كواجٍب  المنزل. هي  داخل إطار  انفصالهما  الشاهد األول واألخير على  القريب هو  المطعم  كان 

ا أو ورشتها ، بينما يجالس هو من يهوى من رفاقه أو صديقاته الجميالت في  مفروٍض فوق طاولة منزله
 مطعم المدينة الذي اعتاده.

لم يجتمعا لليلٍة واحدٍة منذ وقٍت طويل ، فلكّل واحٍد منهما حياته الخاصة ، والسيما  بعد تزويج آخر أبنائهما  
 َر الجنان ، ذاهَب العقل.، لتبقى وحيدًة مع طيف رجٍل ، يماشي األيام ذاهاًل ، مستطي

تطول ساعات عملها ، لتخرج بأجمل الموديالت والتصاميم المرغوبة عند نساء المجتمع المخملي ، مضيفًة  
 "إكسسوارٍت بسيطة" تزيد من جمال القطع المنفردًة بأناقتها عن باقي تصاميم دور األزياء األخرى. 

 الصالة الرئيسية المعروفة بصالة "أبي راشد لألزياء " ها هي اليوم أمام موعد عرٍض جديٍد لألزياء ، في 
تبدأ عملها ليل نهار، ويضطرها ضغط العمل أحيانًا للبقاء في ورشتها حتى منتصف الليل بمساعدة شاٍب   

هندي الجنسية ، تعتمد عليه في معظم األمور المتعلقة بشراء ما يلزم من المواد األساسية لزوم الخياطة  
 والتطريز. 

نًا تنفق ما تبقى من ليلها ، بين كّل تلك األثواب المعلقة والمعدة للعرض ، تتسابق بسيارتها مع النعاس  أحيا
 الذي بدأ يتسرب إلى جفنيها كالسحر ، لتحط أعباءها فوق سريرها مع ما ينتظرها من آماٍل بالفوز.  
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بة من شقتها ، لتنهض مع ما  في صباٍح جديٍد تستيقظ فيه على صوت  صافرة  باخرٍة تعتلي المياه القري 
 تبقى لها من آماٍل بالفوز.  

 تخرج من شقتها مسرعًة وبيدها فنجان قهوتها : 
 ـ يا إلهي.. ماذا دهاني ؟ أمعقول أني سآخذ معي الفنجان إلى الورشة ؟ 

تضحك ضحكًة متقطعًة من شرودها ، وتضع ما كان بيدها على حافٍة في مدخل العمارة ليبقى منتظرًا  
ا المسائية، فاليوم هو الموعد الذي عملت بجٍد أيامًا وأسابيع إلنجازه ، وركنت نفسها إلنجاب أبهى  عودته

 وأغرب التصاميم ، لتضاهي بها العالمية ، كما تأمل. 
دخلت الكواليس منتظرًة طاقم عملها ومساعدها األمين ، وركنت نفسها وأثوابها ليكونوا معها على أتم الجاهزية  

   لبدء العرض..
 _ مازال أمامي عشر دقائق. هل يتوجب علي االنتظار أيضًا عشر دقائق أخرى ؟ 

 أعني يا إلهي.  
تتوتر وتقيس القاعة باألمتار جيئًة وذهابًا، عّلها تتخفف من حدة توترها وانتظارها، ليبدأ العرض أخيرًا على  

 .وقع موسيقى صاخبة، عّمت أرجاء القاعة، ومساحة قلبها الخالية من الحبّ 
تنتظر دور فريقها الكامل في جاهزيته من الفتيات المرتديات ما أثمره عملها، وكأنهن ملكات، يتحضرن  

 لرقصٍة مع أميٍر في قصر ه، طمعًا في اختيار فتاة أحالمه لهذه الليلة. 
ينتهي العرض لينال استحسان واندهاش جميع الحاضرين من كبار المصممين ، وأصحاب المحال التجارية  

 رموقة ، وأيضًا بعض المهتمات من نساء المجتمع المحلي.الم
لشركاتهم   التصاميم  بعض  احتكار  طالبين  معروفة،  وغير  معروفٍة  أرقاٍم  من  االتصاالت،  عليها  تتزاحم 

 ومحالهم ، فتكون معظم القطع المعروضة لهذا اليوم قد القت ممواًل النتشارها.
ينظران إليها نظرَة من يعرفها جيدًا ، يلوحان لها من بعيٍد ، إال  يقترب منها شاٌب وفتاٌة قريبان من عمرها ،

 أنها ال تعرهما أهميًة. يقتربان منها مسافة من فيه جمر اشتياق ، ليسقط نظرها عليهما.
 تصرخ صرختها تلك، مثيرًة انتباه كّل من كان حاضرًا ، وبلهفة المصدوم تقول : 

 ومتى ؟  _  أنتما هنا؟ كيف أمكنكما ذلك ؟. كيف
 تتلعثم في سؤالها ، فتحتويهما احتواء الملهوف بلقاء األهل واألحبة   

 لقد اكتملت فرحتها اليوم بلقاء أخويها ، بعد أن أبعدتها الحرب عنهما لسنواٍت عشٍر من الفراق واألشواق. 
الهموم برجٍل ال يشبه  كم أدماها البعد؟ وكم هّمت عيناها وصّبت دمعها حارقًا على الوجنتين لتستولي عليها  

 الرجال سوى بهندامه؟ 
الندب واستقطاب  لكم امتأل قلبها غيظًا، واعتصر مرارًة، في محاولٍة فاشلة طوال سنواٍت من ردعه عن 

 األحزان إلى جوفه لتلجأ الحقًا إلى إنشاء عالمها الخاص الذي أدخل األنس واإلبداع إلى حياتها.
 جواد معي في دبي ال أصدق._ ال أصدق أنكما هنا اآلن، جودي و 
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تنادي على مساعدها األمين محملًة إياه تعليماتها ، وتخرج معهما وفي جعبتها الكثير الكثير من القصص  
 والحكايا، تخبئها لهما، وقد ال تنتهي من سردها أليام. 

 _ أعانكما للا على احتمال لساني، فأنا لم أثرثر هكذا منذ سنوات عدة.
 الجميع، والدموع ما زالت تتهاطل بغزارٍة قبل الكلمات.يضحك 
 * * * 

 
 ذاُت خريف 

 
قبل أن ينهي الخريف قصته دارت األحداث بين قلبين يافعين , مثل عودي قصٍب نبتا توًا يتمايالن طربًا  

 بريٍح تراقصهما كدميٍة ، كيفما شاءت , بحركات غنٍج ودالل 
 لغروب آخر لوحاته  افترقا.. بدموع ختمت ذاك اللقاء األخير قبل الشروق التقيا  ، وبعد أن رسم ا

لم ُيقّدر لهما التالقي من جديد ، عنوًة غادرا وعنوًة ما التقيا، فالخريف يسطر آخر لوحاته اآلن ، صفراَء 
 ذابلًة تنزل ، فاقدًة طراوتها وكثيرًا من دفئها 

يغير نظمه ويجدد هيئته كّل عام , إال أن حّبهما  فقانون الطبيعة ال يرأف دومًا بقلوب المحبين , عليه أن  
 باقيٌة ذكراه، حبٌّ تحكيه السنون، وتتناقله عبر المدى الفصول .

تيم وشيماء عاشقان , عاصرا خطوط الحّب األولى باكرًا ، كمراهقين , لهما موعٌد مع الفجر كّل خميس ،  
 مرة . وموعٌد آخر مع الفراق أيضًا كّل خميس ، لكن مع غروبه كلّ 

نشأ الحبيبان في قريٍة صغيرٍة من قرى جبل العرب ، القابعة فوق ركاٍم ممتٍد من الحجارة ,  كانت فيما  
 مضى صروحًا وبيوتًا قائمًة لها عزتها وجبروتها 

سكنها األقدمون محتمين من قطاع الطرق ، وقبائل الغزو التي كان شغلها الشاغل السطو على مدخرات   
 إن يدخلوها سارقين حتى يعيثوا فيها خرابًا ورعبًا خانقين.  ومؤن القرية ، فما

كان لتيم وشيماء حديقة ، يتواعدان فيها سرًا وبعيدًا عن عيون الرقباء والفضوليين من سكان قريتهم مثل "أم  
 جهاد" تلك التي ال تفوت حدثًا إال وتلتقطه بلسانها ، فتحمله ساخنًا إلى آذان النسوة .

كانا على تأهٍب حذٍر ، آخذان االحتياط غطاًء يتخفيان تحته ، بعيدًا عن مرأى عينيها  إال أن الشابين  
 الثاقبتين. 

لقد استدال على طريٍق ترابي متشعٍب بين الكروم يصالنه مختصرًا ، يؤدي بهما إلى مملكتهما كما كانا 
 يسميانها. 

 اليوم خميٌس, أخيرًا سأكون على قيد اللقاء به. 
ا وهي تفتح خزانة مالبسها من دون إحداٍث ضجٍة ، كي ال توقظ جدتها النائمة ، الغافلة تهمس محادثة نفسه

 عنها , فترتدي منها ما كان حاضرًا في فكرها لياًل والذي اختارته بعد تردٍد وتفّكٍر طويلين ، ألنها تريد أن  
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 تكون كاألميرات أمامه 
 درسة القديمة كملتقى لموعدهماتنهي تبرجها سريعًا ، وتخرج خلسًة قاصدًة زاوية الم 

 تهرع والنسائم الندية معًا ، مالئة صدرها نشوًة عارمًة ، تشرح سرائر القلوب الُمحبة . 
تصل وجهتها أخيرًا ، فتلقاه ذاهبًا عائدًا في اضطراب ، وعلى جبينه انقباض حاد , تسّرع من خطواتها   

 تهاجًا ليصبحا في الدرب سويًا ، فيلقى عند حضورها ودًا واب
 يصعدان تلًة ويهبطان أخرى ، لتصعد معهما أحالمهما دون هبوطها 

تّضج الطبيعة من حولهما ضجيج الشالالت الهادرة ، فتنساب أمانيهما مع مائها رقراقًة عذبًة عندما تصل  
 المصب 

الغافيات مرًة ، وتحت وصال أخيرًا وجهتهما المقصودة ، فحطت البهجة رحالها والمسرات ، فوق صخورها 
 أشجار التين المنتشرة في الحقل مرًة أخرى، لكنها سرعان ما استدارت معلنًة انسحابها من المشهد 

سارعت بالسؤال مستفهمًة عن موعد سفره ، لتتصادم توقعاتها مع إجابته، فيتملكها غمٌّ طويٌل بعدها ينسيها  
 حالوة اللقاء 

 نية التراجع عن قرارك هذا ؟ _  إذًا عزمت على الرحيل دون إمكا
_  أجل، فال حيلة بقيت لي هنا، علي أن أشق طريقي، فالوقت يدركني، والفرص ال تأتي دائمًا , فرصٌة 

 جاءتني على طبٍق من ذهب، أأرفضها، معلنًا انسحابي من التحدي ؟  
 _ تحدي من يا تيم ؟ تحدي من ؟  

تأبى   التي  وفقري وظروفي  أينما _ تحدي شقائي  تالحقني كظلي  أيامي هذه ..  إلى  منذ مهدي  التغيير 
 توجهت وأنت أعلم الناس بحالي .

عملت وأجهدت نفسي بالعمل طوال السنوات الخالية ، فلم تدخر لي الحياة حظًا وال العمل مااًل ، حتى إرثًا  
 ما ترك لنا والدي رحمه للا , يعيننا على مشقات ومتاعب الدنيا الكثيرة.

لرحيل فال حلٌّ آخر عندي .. سامحيني ، فمركب الحياة سائر ولن يتوقف برحيلي ، فعلي صبرًا يا  علي ا
 حبيبتي ، أال واطلقي دعاءك اآلن ، عسى للا أن يكون عوني ومعيني في أيامي القادمات 
يثنيه عن قراره    تنهمر دموعها غزيرًة ولسانها حائٌر ال يقوى على الكالم  فكّل ما ستقوله لن يغير من رأيه أو

 النهائي 
 تنظره بعينين فاضتا لوعة لتغرق بكليتها في حمى جسده الدافئ , مبللًة سترته بدموٍع حارة  

 _ هل حانت ساعة الفراق إذًا ؟ 
 _ ال بد منها ساعة يا شيماء ، وما أصعبها من ساعٍة  

ى صوٍت حملته رياح الصباح  يسود صمت مريب غير محبٍب بينهما ، ليأخذ وسعه شيئًا فشيئًا ، يقطعه صد 
 إلى مسمعيهما ، مناديًا بمكبر الصوت المعلق فوق قبة كنيسة القرية: 
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من آمن بي وإن مات فسيحيا , انتقلت إلى رحمة للا تعالى المرحومة "أم جهاد" والدفن الساعة الواحدة من 
 بعد ظهر اليوم في مقبرة الجبل

فن لقاءاتهما المؤجلة مع تابوت المتوفاة ، وفي غياهب الوقت ولكأن هذه الكلمات كانت إنذارًا صريحًا بد 
 القادم  يتودعا كغريبين ، تاركين للُنسيمات هشم آخر أحالهما، كثريٍد , تنثره على طول المدى مع هبوبها  

 
 *** 

 
 عابٌر في غربة 

 
 نام المساء فوق أهداب السكون في غفوٍة خجلٍة , وفي شروٍد لليل عن قناديله  

 ت المساء هادئًا هذا اليوم لقد با
 في قبضة الصمت سكن  
 وبين أذرع رحال متعٍب  

 أضناه السفر فأضناه السهر  
 يحكي قصصًا لكّل عابر سبيٍل أضاع طريقًا ..  

تحت ظالل السماء التي تفترش النجوم بكثرٍة ، جلس مراٌد , ينظرها بملء عينيه وقلبه ، يطوف ببصره بين 
 الواسعة ، فيدور حوار لطيٌف بينهم منتٍه بغمٍز ولمٍز .مساحات فضاءاتها 

ُيخرج علبة سجائره ، ليبدأ نفث دخان سجائره كما كّل مرٍة ، يمرًر شفتيه في الهواء لذات اليمين وذات 
 الشمال بخطوٍط متصلٍة ،  فينجح أيضًا كما كّل مرة . 

كقهوته التي يضعها آمنًة ساخنًة في    هو دائم الحرص، ال ينسى أشياءه التي تضيف بهجًة على سهرته،  
حافظتها السوداء، يرتشفها بتلذٍذ وكأن للقهوة مذاقًا مختلفًا هنا، غير مبال بسخونتها فتسري نشوة ارتشافها  

 إلى كامل كيانه، وكأن لكّل رشفٍة منها طعمًا خاصَا مختلفًا عن سابقتها .
لى وجهته، مجالسًا بذلك الليل وكائناته، الساهرين بانتظار  كان مراٌد يؤوب النهار ماشيًا على األقدام وصواًل إ

 قدومه  
استراحت السماء أمامه ، واتسعت مساحتها مع تزايد أعداد النجوم التي استفاقت بعد غفوة أول الليل ، جاعلًة  

كنى قلبه،  في ليلة السمر هذه دفئًا، وفي عشياتها حنينًا لكّل ما فات من أيام ، وألشخاٍص كانوا وما زالوا س
 وشوقًا ألحداٍث طواها الزمان في سجالته، فتكون حبيسًة في أرشيف الوعيه إلى األبد .

يصير مثل متهجد في ليله، ساهٍر في ظلمته السائدة مع حلكتها، فيتضرع كناسٍك تعّبد الصمت صالًة   
التي بات يحيا في كنفها وحيدًا، هكذا كانت حاله وأحواله  .  كانت  كفيلًة ببعث الطمأنينة في نفسه المعذبة  

   .مستعطفًا كائنات الليل كساهرات معه في خلوٍة قد تطول
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 كم سبب له الوجد في شبابه أرقًا، وكم فعل في كهولته؟
هو لم ينَس زوجته التي وافتها المنية مؤخرًا، وأنى له أن ينسى امرأًة كانت له أميرًة في أحالمه، وكان لها 

دفاع عن حّبهما، متحديًا كّل العادات والتقاليد التي وقفت كموانع في طريق سعادتهما في  فارسًا في ميدان ال
 زمن سابٍق لشبابه . 

بفصل   كانت سببًا  يعتريه من منغصاٍت  كان  ما  الرغم  انتصار حّبهما على  اآلن هو  المهم  ليس مهمًا، 
م كالهشيم،  يابسين  ليصبحا  عديدة،  ولياٍل  ألياٍم  وإبعادهما  إال من رونق   جسديهما  كّل رونٍق  من  جردين 

الحّب. فكان لهما بمثابة قنديٍل ُملِّئ من زيته ليبقى منارًة يهديهما إلكمال طريقهما في خضم كّل ذلك العتم  
المسيطر حولهما . والمقصود به خالف عائلتيهما المتضادتين فكرًا وقواًل وحتى فعاًل، على مدار سنواٍت  

 سريعًا . من قطيعٍة لم تنتهِّ فتنتها 
المهم في النهاية كما كان يقول هو انتصار حّبهما، وكسره لقيود العادات البالية المسيطرة بشدة في تلك 

 الفترة ، فكانا كعطارين للحّب، يتغلغل عطره في صدر كّل من عرفهما وعرف معاناتهما معه . 
مسة أجساٍد، أٌب عطوٌف وأٌم رؤوف يعود إلى مقعده سارحًا بأفكاره، إلى تلك الغرفة الصغيرة التي ضمت خ

 وثالثة أطفاٍل يفصل بين أعمارهم سنة واحدة على التتالي 
لكم راقت لهم الحياة بين جدران تلك الغرفة على الرغم من صغرها ، يفترشون أرضها سريرًا كبيرًا يتسع حتى  

جدران، وها هم األوالد يكبرون  ألحالمهم ، ويتوسدون فراشًا دافئًا رغم تسرب الهواء العاصف من بين شقوق ال
بالمحبة والقامة والمعرفة، فيكونوا ممن أنجبت هذه العائلة التي صار عندها مهندسان ومحاميٌة، يعلو شأنها  

 مع األيام معتلية كرسي القضاة،  تأمر وتنهي في كبائر القضايا وصغائرها.  
في الخبرة وتنمو المحبة معه في قلوب    التحق أبو وجدي في سٍن مبكرٍة بالعمل في حقل الصحافة , ينمو

 كّل من عرفه  . 
هو لم ينَس كّل تلك المشاحنات والشجارات التي تصاعدت في بداية الخالف  بين عائلته وعائلة عمه،  

 لتفضي إلى القطيعة مع األيام .
 رهما . خبت حينها قناديل آماله بالزواج من ابنة عمه، بعدما عقد الحّب قران روحيهما فتيًا كأعما 

كيف له أن يتصدى لعائلٍة تسري دماؤها في عروقه، وقد أمسوا ناسين متناسين ارتباطهم مع العائلة وحسن  
 الجيرة وطيب المعشر  .  

طالت المشاحنات بين العائلتين في خالٍف على الميراث وصار حّله عقيمًا، والجفاء قد سيطر خاللها على  
 اقي األقارب، فكانت مشحونة بالغضب وحتى التهديد بالقتل   القلوب تخطاها إلى أجواٍء عامة طالت ب

كان بين نارين، كيف له أن يتصدى لتهديدات من كانوا بالنسبة إليه عائلًة وسندًا، واليوم باتوا خصومًا له       
 أما محبوبته تلك فقد سيجوا جدران منزلها لتكون أسيرًة لخصوماتهم  

 م وسط هذا الصراع الدائر كاإلعصاٌر  ال ينتهي وال يعرف الركود؟ احتار كيف له أن يقابل حبيبته أحال 
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بيوت  عن  معزٍل  وفي  األعين،  عن  بعيدًا  وفكرًا  سنًا  يقربه  كان  الذي  شقيقها  عماد  إلى  التحدث  حاول 
 الحارة،إلقناعه بوجهة نظره، واضعًا سفاسف األمور ضمن إطار حجمها الطبيعي . 

الكل فقد  تكلم حتى جّف لسانه، وصارت  النتيجة،  النهاية كان راضيًا عن  لكنه في  مات تهرب  لزخمها، 
 استطاع استجالب تلك الصلة الوثيقة التي كانت بينهما كمقربين،  واسترجاع الود الغائب لفتراٍت.. 

 وأخيرًا ها هما يتشابكان باأليادي ويتعانقا باألذرع من مجددًا .   
غارًا مع حليب أمهاتنا خرجت من شرانقها فراشات ود فبدت جميلة ـ الحمد هلل , فتلك القيم التي نهلناها ص

 األلوان  موقضة معها صلة رحٍم كانت غافيًة  
تفارقا كما تالقيا بحذٍر، ليثمر هذا التالقي العمل على حّل النزاع، وتصفية القلوب بين عائلتيهما، عسى أن  

 تعود األمور إلى سابق عهدها .
توقع دائمًا، فكيف لها وسط كّل هذا الصخب المدوي الذي يأتيها من كّل صوب لكن ال تسير المراكب كما ن

بالفشل بحلٍّ يجمع شتات   إلى مينائها، بعد أن باءت كّل محاوالتها  آمنًة سالمة  وأوب، أن تشق طريقها 
 القلوب من جديد ؟ 

لمنزل، ممنوعٌة  وماذا عساها أن تفعل تلك الساهمة عن ما حولها من اضطرابات، وقد أصبحت حبيسة ا
 من مغادرته إال ببعض رفقٍة من إخوتها ؟ 

لكن تبقى هناك طاقة من نور، ينفرج ضوؤها رغم كّل السواد المسيطر من حولها , فقد ساعدها أخوها   
عماد على الوصول إلى شيخ القرية ، عاقدًا بذلك قرانها على ابن عمها مراد، يرضخ بموجبه األهل لقرارهم  

من جديد، لكن ما حصل قد   صحيح أنه سيتسبب بتأجيج النفوس المضطربة، و أمام أمٍر واقٍع ال مفر منه
 حصل ، وعليهما اآلن أن يشقا طريقهما بعيدًا عن عائلتيهما ، ويمضيان في طريٍق يرصفان حجارته بأيديهما   
لقد عزما على السفر إلى أرٍض تاهت عن القادمين الفتة الترحيب بزوارها، متخذان من بالد الغرب حاًل  

   .تي لم ُيعرف أفق لنهايتها، فكان لهما ما أرادايبعد حياتهما الجديدة عن دائرة الصراع ال 
ينظر مراد إلى ساعته التي احتسب توقيتها جيدًا دون النظر إلى عقاربها , معلنًا بذلك انتهاء خلوته ، فيعود 

 أدراجه كما جاء .
ين، لكن  ُيخرج هاتفه باحثًا في حقل الرسائل عن أي واردٍة يمكنها أن تطفئ سعير اشتياقه ألبنائه المسافر 

 لألسف ال شيء جديد يتبرد به قلبه . 
يصل منزله في ساعٍة أعلنت إفالسها من انتظاره، تجعل في حالة من االكتئاب واإلنهاك ، وإذ بصوٍت 

 طفولي رقيق يصرخ :  
 جدي .. لقد جاء جدي   

 ياا لسعادته , ها إن أمسيته اآلن مكللة بصحبٍة قد  مألت صدره حبورًا ما بعده حبور . 
*  ** 
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 جوليا
 
 الذلُّ طريٌق ال تهواه روحها  

 هكذا صرحت البارحة في لقاٍء تلفزيوني تم معها. 
جوليا :  فتاٌة جمعت براءة األطفال في محياها، وفي قلبها جعلت مالعبهم  تعدو كما يعدون، وتضحك  

 بملء صوتها كما يضحكون.
 المحبة والرأفة.تعرف من الحياة بهجتها، وتنظر كّل من حولها بعين 

ال يعرف الحزن والغّم طريقًا إلى قلبها، فتطلق جملها بكّل صدٍق وعفويٍة , وتكون كالنغم عذبة يصل تجاويف  
 القلوب برقة صوتها ونعومته، متغلغلة كمائن الصدور مثل ينبوٍع صاٍف. 

األرض ، وكّل ما يدب تسير الهوينى متنقلًة على أطراف أصابعها خشية إيقاظ من كان غافيًا من مخلوقات  
 على وجه الخليقة، وحتى من نباتها. 

وضعتها الحياة داخل رحٍم فيه كّل السبل للنمو بمحبٍة وصفاء نفٍس ، لتخرج من جوفه فتاة جميلة الروح، 
 سخية العطاء، تبذله من دون انتظار للرد، واهبة ضحكتها كاملًة لكّل من هو على قيد الحزن.

 لق، وطريق الزيف ال تسلكه نفسها.ال تعرف التصنع أو التم
تسير في دروب الحياة غافلًة عن كّل منكٍر، وتروم لها الدنيا بعطورها وأزاهيرها , كحدائق غناء، تغدقها مما 

 ورثت يداها، ومما ملك قلبها من محبٍة ووداعة 
ورأته زاهيًا    هي ذي اليوم كما األمس، تنهض مع كّل صباٍح، كشابٍة أحبت كّل ما حولها فعشقت بهاءه،

 خاليًا من أي عيب، ال تشوبه شائبة، وال تتخلله ضائقة 
 تسعى سعيًا حثيثًا كما طيور السماء , ومع النسائم الرطبة الندية تحلق دون خوف من  مجهول قد ينتظرها  

ّدها، فال تتوانى عن اإلغداق بما يجود به علمها وخبرتها المكتسبة ع لى  تأخذ منها السنون بعض جهدها وجِّ
 مدى أعوام 

فقد كانت تعمل في إحدى شركات الطيران التابعة للخطوط الجوية كمضيفٍة ، تصل إلى عملها بكامل   
أناقتها، وبهندامها المرتب , وشاٍل تضعه كربطة عنٍق حول رقبتها، أما شعرها فتصففه كجديلٍة خلف ظهرها  

 مظهرًة جمال وجهها واتساعه.
على قناعٍة أن الجمال إنما هو كامٌن في الروح وفي القلوب المسؤولة عن فيض  ال تهتم كثيرًا بتبرجها، ألنها  

 كّل جميٍل داخلها، الذي يظهر جليًا على الوجوه
تعشق الحياة ، وتعشق أكثر ما تعشق الحرية ، لذلك اختارت مهنتها كمضيفة طيراٍن كي تحقق حلمها  

وى االرتفاعات ، وال تبالي بهولها , هي تعشق  بالتحليق فوق السحب ، ومع النسور في األعالي ، لذا ته
النظر من نافذة الطائرة وال تمل التحديق إلى حيث تأخذها مقلتاها في فضاءاتها الممتدة مع المدى ، فترى  

 كّل شيٍء سرمديًا عظيماً 
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 تسير حياتها وفق جدول تنظيم الوقت , على منواٍل واحٍد وواضح ال تسمح فيه باألخطاء. 
بين  تتعرف   ما  يتنقل  السفر،  عمر  من  والثالثين  السادسة  في  أعماٍل  رجل  إلى  المتكررة  رحالتها  خالل 

الطائرات المغادرة واألخرى القادمة ، وما بين المدرجات المختلفة بأسمائها ، بكّل يسٍر، وكأنه في سيارة  
دبي الشاهقة ، وصواًل إلى  "المرسيدس" خاصته ، منتهيًا بشقته في دورها الثالث والعشرين في إحدى أبنية  

 شركاته الموزعة على طول الموانئ المختلفة 
وما بين الجد والتراخي ، وبين النوم وسهر الليالي، يمضي أيامه ذاهبًا عائدًا , ينام في فندٍق في شاهق  

ر، الجبال ، وفي ليلٍة أخرى يصير بين جدران "الشاليه" على موعٍد مع سهراته وبعض َصحبه فوق رمال البح
 وهكذا دواليك، وصواًل إلى شقق باريس الفخمة العريقة، انتهاًء ببيوت الريف األوروبي الخشبية الدافئة 

ومع الوقت أخذت العالقة بين الشابين طورًا جديدًا يتطور بشكل ملحوظ , و يتنامى مع كّل صعوٍد لهما  
من جهة الغرب ، وكأن العالقة بينهما  على الطائرة ، مرًة من جهة الشرق ، وأخرى مع هبوٍط آخر في مدرٍج  

 ستأخذ جنسية الدول التي تطأها أقدامهما كما آمالهما 
يتواعدان على اللقاء ، لكن ليس كغيرهما من العشاق، فيكون تالقيهما محصورًا داخل جسم الطائرة ، وتحت 

ن ، كما هو وضع أنظار المسافرين الحاملين أحالمهم وأعباءهم في حقائب تنتظر تخليص معامالت الشح
 هداياهم 

تغمره بابتسامتها اللطيفة ، ليغمرها بثمين هداياه التي ينتقيها سريعًا من بلداٍن مختلفة اللغات، مطربًا أسماعها  
بشتى ألوان الغزل ، وأيضًا بمختلف اللغات ، أما هي فكانت تغدقه بخمائل طبعها وحسن تصرفها ولباقتها،  

بالزواج ، فتكون وعوده كما أسفاره دائمة التنقل بين الفِّكر، تحط رحالها  يعدها      .كما طيب معشرها أيضاً 
هو غير مستعٍد لولوج قفصها بعد ، وكيف  ،  أمام تلٍة من مختلف الهدايا وكأنها وعد جديد من وعوده الكثيرة  

رضخ لواقعه ت،  يفعل وفي هاتفه الخليوي مئات األسماء األنثوية مختلفة الجنسيات، ونَِّسب جمالها وتفاوتها 
في بداية عالقتهما وتتقبل تبريراته بتكرار الغياب حينًا ، وعدم الرد على اتصالها حينًا أخرى ، فال تلقى منه  
جوابًا مقنعًا بسبب انشغاله عنها، فما له إال أن يطمرها مع أحالمها المؤجلة , وأمنياتها البعيدة بالزواج منه  

العالقة ويبلورها حتى تبقى في مسارها الصحيح ، وكيف ال تفعل تبدأ بوضع خطوطها الحمر كحكٍم يحدد  .  
وهناك في الحياة مبادٌئ ال يمكن تغييرها أو الطعن بمحتواها , فالحّب عندها انسجام روحين ، ال تفصل  
بينهما المسافات ، وال ينشغل عنه كثرة األعمال أو أعباؤها، فهو احتضان الجسد للجسد , وانصهارهما في  

احدٍة ، تتالقى فيها أرقى المشاعر واألحاسيس ، وتفنى في عوالم من البراءة والسمو وأساطير عظماء  بوتقة و 
ما زالت ترسل له عشرات الرسائل اإللكترونية ، محملة إياها دموعًا  .  الحّب الخالدين عبر صفحات التاريخ  

 ال تنضب ، غير أن تلك دموعها تجّف قبل أن يقرأ كلماتها ..
سرها نواحًا يقطع نياط القلب , وكم من مرٍة جثم اليأس فوق صدرها ثقياًل كصخرٍة ، جاعاًل    كم ناحت في

 غيابها المتكرر عن عملها يلفت أنظار بعض زمالئها، غير مصدقين التغيير المفاجئ في طباعها ..
 ه وتعلقها الشديد به إال أنها اليوم أمام منازعٍة وصراٍع شريفين ، بين عزة نفسها وكرامتها، و بين حّبها ل  
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ال .. الموت أرحم لها من حياة ذّل تحياها في كنف مراوغته وتصابيه ، سترمي قلبها للوحوش إن اقتضى   
األمر، وسترسل كلماتها نارًا إليه مع كّل طائرٍة مغادرة، فقد أيقنت جيدًا أنها أمام عالقٍة عسيرٍة ال طاقة لها  

ها  .  إال عذاباٍت وانكسارات ، تكون طعنته قاتلًة وفاتكة ال محالة  على احتمال ضبابيتها ، فما الحّب هنا
هي اليوم تتغلب على حزنها سريعًا، وتصمد كما تصمد الزهرة أمام إعصارها مرتقية سلم راحة النفس والقلب 

ائرة  والروح , إلى أن حّل يوٌم وضعتها الحياة في مواجهٍة قاسيٍة معه ، حاملًة جسديهما مع أثيرها داخل الط
 .المتوجهة إلى جزر المالديف

يستبدل القدر خطته هذه المرة بجلوس حبيبها السابق مع عروسه ، هي مغنيٌة ذاع لها صيٌت بين الغرب 
والشرق ، فيتصادف سفرهما لهذا اليوم خالل فترة مناوبتها إذ كان متوجهًا لقضاء شهر عسله مع حبيبٍة  

 ه قباًل... يااا للسخرية ...   جديدة ، وكأن الحّب قد جمعهما تحت عباءت 
تتصادم نظراتهما أحيانًا، لكنها تتقصد بأن تزوي وجهها عنه متجنبة النظر إليه، غير آبهٍة بالحفاوة التي  

المهندمين مفتولي العضالت  الرجال  إلى جانب عروسه ومرافقيها من  اللحظة  فيها في هذه  تخفي  .ة  هو 
مشاعر كانت تحملها له يومًا , مما جعل بركان غضبها في شدة غليانه ،  داخلها قِّدرًا كبيرًا من الندم على  

وأوجاعها في أوجها , لكنها عزمت على التحدي ، ولن تستسلم أمامه حتى وهو في هذه الحال التي ال  
 . تحتملها أي فتاٍة أمام سعير قلب أبى الترمد 

تحط الطائرة مطار  .  روسه الجميلة الفاتنة  صار العريس الهيًا عن التحديق بها ، جاعاًل جّل تركيزه على ع
خيبتها األولى ، فينزل كّل من على متنها ملهوفًا بالتقاط صورٍة تذكاريٍة مع السيدة الشهيرة وزوجها الجاذب 

في تلك اللحظات كان قبطان الطائرة يبعث شكره إلى الركاب الذين رافقوه في هذا المساء برحلة  ،  الوسيم  
في مواجهٍة ثانية أمام طاقم التصوير الخاص بمحطات التلفزة التابعة للفضائيات ،  جديدة ، مما يضعها  

والتي جاءت تنقَل خبر زواج المطربة الشابة كسبٍق إذاعي وصحفي هام  يحصلون على تقاريرهم كاملًة من  
أمام عدسات  العروسين السعيدين ، متنقلين بين الركاب الواصلين توًا من رحلتهم ، فتكون هي أيضًا شاهدة  

كاميراتهم وأسئلتهم اللحوحة المتمحورة عن الفخر والسعادة بوجود المطربة الشهيرة في طائرة الشركة التي  
 تعمل بها.. 

 ترمي بجوابها حارقًا يصيب مسامع الشاب على المأل عبر عدسات كثيرة حضرت إلى المطار، قائلة :  
يحرق لهيبها األرض بمن عليها ، ولو أن للبوح متسع    ) لو كان للجمر مداٌد , لخط حروفه نارًا مستعرةً 

 لمألت كلماته الفضاء بمجراتها ودروبها ..
 ولو كان لدمع المقل طريٌق ، لفاضت المحيطات ببحورها وأنهارها، فوصل طوفانها حدود المأل األعلى , 

 ( .  ولو صار للعمر أن ُيعاش مرتين , النتزعُت قلبي من مهده ورميته ألي عابر سبيل
أطلقت جملتها األخيرة مع آخر نداٍء للقبطان الذي ما زال يبعث بتهنئته لركابه الهابطين بسالٍم عبر سلم  

 طائرته .   
 * * * 
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 أبو معروف 
 

 تسابقت حبات المطر الفتيات لمالقاة أرض طال انتظارها، فنزلت معانقًة إياها عناق حبيٍب بعد غياب 
 أل شقوقها أنديًة شهيًة باردة , معيدًة بذلك الحياة إليها من جديد تغلغلت بين حبيباتها العطشى، لتم 

استعادت بهطلها ذكرياٍت كانت طّي التراب دفينٌة، لتخرجها من مخابئها كعروٍس، أغدقتها النسوة فيما مضى  
 بوريقاٍت من الزهر، فتزهو بحياء جميٍل فوق تربتها، مهللة بزهوتها أحلى وأجمل التهاليل 

لب الثرى براعم تطرحها في صدر األثير كمولوٍد حديٍث فتّي حامل بين طياته آمااًل كثيرًة طال  تنبت من ق 
 سباتها 

سيخرج للنور أخيرًا ، وستكبر حبيباته الفتية فتمأل المدى والثرى بكّل ما اختزنته وما ورثته من معشوقتها   
 األرض ، تنثره حّبًا وعطاًء ال ينضبان 

ته سريعًا، مسلمًا الراية لألم الرؤوم الشمس ، يغترف كّل من كان غافيًا على وجه  ها قد أنهى الليل مناوب  
البسيطة من مخزونها الثّر العظيم دفئًا وأماًل , معيدًة بذلك الحركة والنشاط لمخلوقات للا أجمع ومن دون  

 استثناء 
دججًا بمعوله الذي يشبه كّل وفوق تلك التالل غير البعيدة ، نهض أبو معروٍف كعادته باكرًا مع الفجر، م

شيء إال المعول ، و كأنه سالح يحارب به كّل ما يعترض طريق نمو زرعه ، نصف ذراعه مكسور،  
 وبعض أسنانه متآكلة بفعل الحفر، يغطي الصدأ معظمها 

 لم يكن أبو معروف مباليًا بعمره الذي يقارب الجيلين تقريباً 
تراه يهمُّ في مشيته كشاٍب عشريني وبكامل نشاطه، يمشي على عجل حتى ال تدركه شمس الظهيرة في  
طريق العودة قاصدًا بيدره الذي يتمنى أال يفارقه حتى لياًل ، مبتدئ عمله بجملته الشهيرة : يا رب ارزقنا  

 الصحة والغالل 
ذ يحفر حول كّل شجرٍة حفرًة دائريًة غير عميقٍة ،  وهنا تبدأ مهمة المعول ، ويأتي دوره بالتخطيط والحفر، إ 

 مقتلعًا ما جاء في طريقه من الحشائش واألعشاب الضارة.
يجّد في عمله دون أن يأخذ منه التعب مأخذه، وما إن يتوسط قرص الشمس سماءه، حتى يلوذ بجسده 

حيان رغيفين من الخبز  النحيل تحت ظالل شجرته التي يحّب، مخرجًا زوادته التي ال تتعدى معظم األ
األسمر، وبيضتين مسلوقتين ، وصرًة صغيرًة من الزبدة المعدة منزليًا، طبعًا مع بعض حباٍت شهيٍة من  
الطماطم والخيار التي يضيفها لفطوره حيث يقطفها طازجًة من زرعه ، يأكلها كعادته مكتفيًا بمسحها بيديه  

 من دون غسيل 
مه بنهٍم واشتهاٍء صريحين ، إال أنه كان دائم الشرود ، ساهيًا عما  يتنفس ملء رئتيه ، وينكب على طعا

 حوله من أحاديٍث تصله تباعًا من الحقول المجاورة .. 
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فأغلب ما كان يدور في خلده هو سؤال واحد : كيف لي أن أسدد أقساط الجامعة لمعروٍف هذا العام أيضًا،  
 والموسم ليس وفيرًا كما كنت أرجو؟  

 لي غيرك " "يا معين ما  
 يتلفظ جملته هذه ويتنفس الصعداء بثقٍل ، إذ باعتقاده أنها وحدها الكفيلة بدرء العوز عن جيبه وعائلته  
 اعتاد أن يتبتل إلى خالقه لياًل حينما يختتم التعب آخر أفعاله بجسده ليطرحه منهكًا في فراشه  

عًة كبيرة من المال ، عّلها تخفف عنه  يدخل في حمحمٍة موجعٍة ، متمنيًا أن تتدلى عليه من السماء قص
أعباء التزاماته الكثيرة كمؤٍن للشتاء، وحطٍب للتدفئة ، ناهيك عما يتطلبه المنزل بشكٍل يومي من الضروريات  
التي ال يمكن االستغناء عنها، لكن أكثر ما كان يشغله، هو كيفية تسديد أقساط ابنه الجامعية كونه طالبًا  

 في جامعة خاصة  
 يا رأسي .. سأصاب بالجنون  آخٍ 

يلملم ما تبقى من زوادته ، ويعاود مرحلًة جديدًة من السقاية ، عساها تحد من تفكيره و تبعد عنه روح الهم  
 والغم 

لكّل شجرٍة عنده حكاية ُزرعت بأياٍد مختلفة ، وفي مراحَل عمريٍة مختلفة , يستذكر فيها أبو معروف ما   
جّده يومًا وأكنفه على غرس كّل أشجار الزيتون تلك عندما كانت فسياًل    كان يفعله في صباه حين أعان

تتغاوى فوق عرشها الذي ال يتعدى المتر من التراب، لتمد جذورها في تربته الرطبة بكّل غنٍج ، منسابة في  
ات  جميع االتجاهات ، غافية عما حولها من مخلوقات، تحلم تلك بصيرورتها شجرة باسقة مثمرة ، تتدلى حب

 الزيتون من أغصانها كآللئ فوق الثرى 
يضحك أبو معروف بملء شدقيه حين تراءت له الحقًا أحالمه ، معيدًة أفكاره ليس إلى طفولته فحسب ,  
وإنما إلى تلك األيام التي ما زالت ماثلًة أمامه كلما نظر إلى حقله وطرد بصره على وسع مداه ، مستذكرًا  

ذكريات ، فما كان منه إال أن يخّر بجسده الهرم فوق تربتها غارقًا في  ما استطاعت ذاكرته من جميل ال
 تأمٍل أنساه شقاء الدنيا ومتاعبها  

لقد طرقت مخيلته عدة أحداٍث أدخلت نشوتها عارمة إلى صدره , مثل أرغفة الخبز التي كانت تعدها جدته  
بالمطيبات ، من الزعتر البري وبعض حباٍت من السمسم الذهبية ، وحفنٍة ال بأس بها من حبة    بمزجه 

البركة، تقدمه له مع صحٍن كبيٍر من اللبن الرائب الطازج ، لكن الطبق الذي ال ينفك يتشهاه من يدها أال  
وهو البيض المطبوخ بسمن بلدي في قاليتها المعدنية القديمة و ما زال طعمها ) عالقًا تحت أسنانه إلى  

 اليوم( 
ر على شجرة جوٍز هرمٍة وقد صارت مع الوقت مالذًا للطيور المعششة فوق  يطوف بنظره أرجاء الحقل يستق

 أغصانها فقط وما عادت تعطي ثمارها كالسابق ألكثر من عقٍد ونصف العقد تقريباً 
أيام   وأم معروف في  أنا  ملتقانا  الجوز  كانت شجرة  الصيف حين  ذلك  أذكر جيدًا    : أبو معروف  يقول 

 رقباء.خطوبتنا ، بعيدًا عن أعين ال 
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كنا نسرق كلمات الغزل بمهارة , وعلى بساط الهوى اعتليناه كعاشقين ، تحلو الحياة دون حدود في أعيننا  
 فال يعرف المرح حدودًا لطيشنا ولهونا  

المنحدر   الظهيرة فوق  لتالقينا شمس  الفجر األولى ،  الحقل دون رقيٍب في ساعات  تربة  نتراكض فوق 
ي قلبينا وعلى وجنتينا دفئًا وكثيرًا من المسرات , نتوادع آخر النهار على أمٍل  المطل على القرية ، باثة ف 

 بلقاٍء جديٍد قريب إن استطاعت حبيبتي إليه سبيالً 
  *** 

 
 الجائزة 

 
تباغتنا الحياة أحيانًا بلحظٍة غفلت عنها أفكارنا، لحظة لم تسجلها ذاكرتنا. لحظة هي أقرب إلى الحلم منها 

 .. إلى أشياء مألوفة
نعيشها بكّل تفاصيلها السريعة، لكنها في النهاية تترك في النفس الكثير، فتكون مالزمًة إليقاعات حياتنا  

 فيما بعد. 
نواٌر، رجل خمسيني طويل وممشوق القامة، تزين لحيته الطويلة خطوط بيض، فتبدو وكأنها مرسومًة بدقٍة.  

بالولوج إلى صدره، لك تفارق ال يترك مجااًل لهواء الشهيق  ثرة ما كان ينفث من دخان سجائر ما برحت 
أصابعه على مدار الساعة، وكأنه مراهٌق يسترقها من والده ليختبأ في مكان منعزٍل أو خلف حائٍط عن مرأى  

 عينيه. 
يصل إلى الحديقة التي تشكو تأخر وافديها، فيجلس كعادته على مقعٍد صار مقعده، في حديقٍة تبعد عن  

بعها مشيًا على األقدام، يضع حقيبته الجلدية المتهرئة الحزام، مخرجًا منها دفتره وقلمه،  بيته من الساعة ر 
التي يحتفظ بعلبتين منها على   السجائر  إلى هناك، ال ينسى  يبتاعها في طريق ذهابه  وزجاجة مشروٍب 

 األقل.
ن أول المشاركين في  يرتبها كرتل واحد كما يحب، وحسب أولوية استخدامها، مبتدأ بإشعال سيجارٍة لتكو 

 مسرحية يومه. 
يتناول قلمه ويهّم بإسقاط أفكاره على ورٍق أبيَض، ينتظر بشغٍف حروفه، ومع رشفٍة من زجاجة نبيذه، وأخرى 

 من سيجارته، تبدأ أفكاره بالتوارد بغزارٍة.
يطول جلوسه على مقعده وحيدًا إال من رفقته، ال يعير انتباهًا لمن تزاحم حوله من أشخاص، حتى إنه  
لتغدو مثل خربشاٍت  دفتره،  بالتفشي فوق  الحبر  يبدأ  أن  بعد  إال  الهاطلة  المطر  بحبات  يشعر  أحيانًا ال 

 فوضويٍة وكأنها بفعل األطفال عندها يقول :  
 اليوم أيضًا وتمكنت األمطار مني. هيا يا صغاري إلى الحقيبة، فلتحتموا سريعًا". "آٍه.. كأن الشرود قد غلبني  
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ينظر إلى ساعته التي تجاوزت الثانية ظهرًا ، ويسرع في الركض محتميًا تحت كّل مكان يمكن أن يمنع  
 .األمطار الغزيرة من الوصول إليه ، ليسلك طريق الذهاب ذاته

ين بنايتين بأدوارها العشر, واللتان تحجبان عنها ضوء الشمس، وإطاللة  يصل مبتاًل إلى شقته المحشورة ب 
الشارع ، فبات يهرب من عزلته التي فرضت عليه بين هاتين البنايتين المشيدتين حديثًا، ألنهما أضافتا على  

 المكان وحشًة ورطوبًة صريحين. 
شاردًا، مسترجعًا لحظاٍت ما زالت تحيا   لم يعرف زوجًا بعد تؤانسه في لياليه الطويلة، لذلك يماشي الطريق 

بين أفكاره وتنبض مع نبضه عاشٌق وأيُّ عاشٍق ، لم يعرف الزمان عاشقًا مثله وحبيبًا أغدق فتاته "سارة"  
لكنَّ    ،كانت تملك على كيانه بحسنها , وتسيطر على جوارحه باحتاللها مساحة قلبه كّلها  .بالحّب كما فعل

فإنها تنتهي بالنوى والفراق ، وكأنه مكتوب على عظماء العشاق بالموت    كمعظم قصص الحّب الصادقة
 .أحياء ، وابتالع ترياق غرامهم مرير

الكاتب "نوار" ما زال يحياها حتى في عمق غيابها عنه، فكّل حديٍث كان يلقى أمامه يستدرج عنوًة بقية   
 تشابهة المتماثلة أحداٍث ضمت قصتهما يومًا تحت راية الحّب، وتحت سقف األيام الم

يصل باب شقته الموصود عن بعض المتطفلين ، وعن معظم ذكرياٍت كان يجمعها فوق رفوف مكتبته ،  
وعلى جدران غرفته، و حتى فوق سرير وحدته  يضع حقيبته بترٍو فوق منضدة طعامه ، لتبقى محتوياتها  

 موجودات ثالجته. على غفوتها بعد تعب نهاٍر كامل، يعد طعامًا سريعًا مما توفر من 
 ينهي كواجٍب مفروٍض عليه، ثم يتدثر فراشه الذي ما زال يحتفظ بدفئه، معلاًل بذلك عدم الحاجة إلى ترتيبه 

لقد كانت غرفته خاليًة من كّل الدالئل التي تشير إلى أي عالقٍة مع الجيران واألصحاب ، ما عدا صور  
بحكايٍة جمعته معها ذات زمٍن في مكان ما، وتحت  محبوبته المعلقة من حوله , فكّل واحدة منها تختص  

ظرٍف ما، فما إن يستوي في فراشه حتى تغمر عيناه كّل صورٍة على حده بنظراٍت تجعله يقتضب الحديث 
اقتضابًا وكأنه مازال دائرًا بينهما إلى اآلن، وهكذا إلى أن يغفو على حلٍم جميٍل يحّب أن يراه كّل ليلٍة ،  

 أنها حبيبته سارة محتضنًا وسادته وك
يطّل صبٌح جديد مستعجل شعاع شمسه المتسللة من شقٍّ عريٍض في ستارته والتي تحرض جفنيه على  

 االستيقاظ كمنبٍه يومي ال يخطئ المواعيد.
للنور والهواء، مع بعض حركاٍت بسيطٍة   نافذته  البارد ، فاتحًا  يتململ مستنشقًا ملء رئتيه ندى الصباح 

النشاط إلى عضالته سريعًا، ثم يتجه إلى ركنه المحبب ، مالئًا دلته بالماء لطقوس يومية خاصة  سُتدخل  
 بإعداد القهوة ، مرفقًة بنغماٍت ساحرٍة لفيروز , وكأن بينهما قصة عشٍق طويلة . 

المجفف   التين  للحديقة، كواجٍب مفروٍض، مع بعض حباٍت من  أيضًا  اليوم  التي سترافقه  أغراضه  يلملم 
تفاحة وحفنة ال بأس بها من حبات الجوز، مرتديًا معطفه الهرم على وجه السرعة، وال ينسى قصفًة من  و 

نبتة الريحان خاصته التي يحملها مع بقية أغراضه مزهوًا بها، منتشيًا برائحتها التي تبعث في صدره انتعاشًا  
 كما تفعل أنفاس حبيبته.



1590 
 

ا زال يأبى وبشدٍة دخول امرأٍة أخرى إلى قلبه، ليستأنف يومه باكرًا،  تتوالى األيام على حياة " نّوار" الذي م 
فينزل أدراجه، ليصير في الشارع مماشيًا إسفلته حينًا، وبالط أرصفته حينًا آخر وحين يصل وجهته يخرج  
  أوالده إلى النور. يطّوف نظره سريعًا ثم ينعزل كعادته عمن حوله، يستغرق في كتاباته التي تنتظر جمله 

 بشوٍق وتلهف فعليه تسليم روايته في أقرب فرصٍة ممكنة، فالجائزة ال تنتظر المتقاعسين.
يكتب ويكتب ، كّل رؤى لبصره ، وخوالج نفسه , سواء كانت في أحالمه يومًا، أو طي النسيان، غافية فوق  

ياغًة ، وأكثرها  رفوف ماضيه , فتنزل غزيرًة كالغدق، وفي نزولها يكون أبهى الصور جمااًل، وأحالها ص 
 بالغًة. 

تخط أنامله حكاية عشقه لوطٍن ، لبيٍت سكنه صغيرًا ، لفتاٍة ما برئت تفارق كيانه مذ رحلت ، آخذًة معها  
 سكينة نفسه في حقيبة سفرها مع بقية األمتعة والبضائع المركونة في الطائرة المهاجرة إلى أبعد من األفق. 

تقطبًا أحداثها من تفاصيل حياته اليومية , ومن شبابه الفائت ،  ينكب على روايته بنهم صريح واضح ، مس
ومن عمق أعماق أشواقه التي لم تخُب قناديلها إلى اليوم , فكأن به يخط وقائعًا حيًة تكون كفتيٍل يهتاج من  

 زيت ُحّبه الذي لم ينضب بعد. 
 _ ها قد أنهيت تنقيحها أخيرًا ، كم أنا مسروٌر بوالدتك يا صغيرتي  

 ا صّرح لألشجار.. لمقعده.. ولوحدته...  هكذ 
يهرع إلى الشارع مستقاًل سيارة أجرٍة ستوصله إلى دار نشٍر ما زالت تستقبل الروايات الحديثة الوالدة ، فقد  

 أُعلن في وقٍت سابٍق عن مسابقٍة لكتابة روايٍة تنتهي بجائزٍة ، تكون لفائزين اثنين فقط.
اتية المرفقة بثالثة أقراٍص مدمجٍة كما هو مطلوب ، يسلمها مستبداًل إياها  يقدم أوراقه كاملًة مع سيرته الذ 

بوصل استالم ، منتظرًا بذلك صدور النتائج التي سيعلن عنها في حفٍل فني ضخٍم ، ُيعرض على شاشات  
 الفضائيات.

، لعلها تجد   لقد قدم روايته ليس طمعًا بالجائزة , وإنما لرغبة منه في إيصال قصته إلى قلب كّل عاشقٍ 
طريقًا أيضًا إلى محبوبته التي ستشاهد الحفل المحالٍة ، كونها من أشد المهتمين باألدب ، كما أن لها بعض  

 محاوالٍت متواضعٍة بالكتابة ، فقد كانت تقرأ بعضها على مسامعه في ذات لقاٍء لشبابهما المندثر.
ه ممن أصابهم التأفف بانتظار حلول الحفل وإعالن تروح األيام وتجيء ثقيلًة على صدر كاتبنا ، ليكون كغير 

 اسم الفائز  
وحين حّل اليوم الموعود أخيرًا ، كان نوار يتجّهز له مرتديًا بذلته التي كانت معلقًة على رفوف النسيان  
فهاهو يخرجها من جديد , مزياًل ما علق بها من غبار الزمن المتراكم فوق خيوطها ، ليكون لها فرصة 

 لنور بعد سنواتٍ برؤية ا
 يرتديها ألول مرٍة بعد طول غياب , ينظر لنفسه في المرآة فيضحك ويضحك ملء قلبه ووسع شفتيه 
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لقد رأى نفسه شابًا من جديد، وكأنه يتجهز ليوم زفافه، يسّرح شعره األجعد الطويل مثل ضفيرة، متعطرًا   
قًا عطرها المخبأ مع قصتهما، لينطلق  بزجاجة عطٍر وصلته يومًا من سارة، يفتح غطاءها بترٍو، مستنش

 سريعًا إلى ما ينتظره من حلٍم جميٍل بالفوز. 
ها هو يدخل القاعة التي كانت بهوًا واسعًا ألحد البيوت العربية القديمة لحي من أحياء باب توما، مجالسًا  

 . مجموعته المنتظرة حلمها بالفوز مثله، ليبدأ الحفل بعد ساعٍة من انتظاٍر ممٍل ثقيل
 يبدأ الحفل أخيرًا، بإطالق موسيقى صاخبة ،  معلنًة بدءها..

يتبعها خطاٌب آخر لمقدم   ُيقام يصدح صوت مقدمها بخطاٍب طويل يبعث على الضجر،  كما كّل حفل 
 الجائزة وممول هذا الحفل. يتخلل دقائقه التالية فقراٌت فنيٌة وبعض اللوحات الفلكلورية.

فقرة إعالن الروايات الفائزة مع أسماء كّتابها، ومع قلوٍب مضطربة ونبض متسارٍع، يصل المدعوون أخيرًا إلى  
 يقع اختيار الفائز على اسم "نوار شمس" لتكون روايته التي تحمل اسم "أمل" إحدى الروايتين الفائزتين.

 يل. ُيطلب منه على الفور اعتالء المنصة الستالم الجائزة مع مثيله اآلخر وسط تصفيٍق حاٍر طو 
 لم يدرِّ أي المشاعر انتابته الساعة، أيبتسم أم يبكي ؟ ال يهم المهم اآلن فوزه، الذي استحقه بجدارته. 

يصعد مصافحًا لفيف الجماعة الواقفة على المسرح ، من األدباء وممولي الحفل ، فيستلمها بيده األخرى   
 ، شاكرًا الجميع على تشجيعهم واهتمامهم باألدب واألدباء.

 رغم من غمرة التصفيق والموسيقى الصاخبة ، يصله صوٌت أنثوي مألوف ، قادم من الصفوف األخيرة:  وبال 
 مبارك يا نوار مبارك، وهنيئًا لك هذا االستحقاق. 

تنتابه الدهشة سريعًا، ويسيطر الذهول على تركيزه فيسرح في ذلك الوجه المتقدم نحوه مع ابتسامٍة طافحة  
 لنهاية صاحبة الصوت :  اعتلت شفتيه ، مدرك في ا

 أنتِّ هنا يا سارة ؟. كيف ذلك ومتى ؟  
 ينزل من على المنصة ، مذهواًل بالمفاجأة التي ما كان يتوقعها .

يتصافحان ، وأيديهما ونظراتهما ما زالتا متشابكتين لعدة دقائق , تنتزع الشابة منه الجائزة ، تحتضنها بيٍد ،  
 ة  وباليد األخرى تمسك بذراعه المرتجف

 _  ال تسألني شيئًا اآلن ، سأحكي لك كل شيء في طريقنا إلى "الكافيه". هيا اآلن. 
يخرجا قبل أن تنتهي الفقرة األخيرة من العرض بوصلٍة غنائيٍة لمطرٍب ناشٍئ , فيثمر لقاؤهما ودًا وابتهاجًا  

 بعد سنواٍت من االنتظار القاتلة .
 *** 
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 يه نعمة بعض التِّّ 
 

 دربه ظانًا أن كّل الطرق تشابكت جلس " عهد" عند قارعة طريٍق , وقد قطع الحزن أوصاله حين تاه عن 
كان باديًا له أن الوقت قد توقف ، وأن أحباءه جميعًا قد ارتحلوا ، لكنه لم يكن يدري أن الزمن قد بدأ مرحلة 

 تحوٍل جديدٍة في حياته , هي مرحلة االختيار األمثل , مرحلة التغيير... 
 د عهٌد ُسّلم بيته متثاقل الخطى منهكًا من شدة العمل .. يصع

فقد أمضى معظم وقته بتسليم طلبية اليوم , وإال فلن يحصل على أجٍر إضافي يعينه إلنهاء ما تبقى من   
 التزامات حتى مطلع الشهر الجديد 

لمقبض الباب ،   طرق الباب طرقًة خفيفة ، فهرعت أخته الصغيرة لفتحه سريعًا , هي تعرفه بمجرد لمسه
الباب  وحتى من صوت وقع قدميه فوق الدرجات التي ال تحسن  عّدها إلى اآلن ، فما إن تصير إلى 

 وتفتحه,   حتى تتلقفها ذراعاه كأٍب حنون مشتاق 
يدخل البيت بعد أن يغلقه بقوٍة .. بقدمه ، وتلك الصغيرة فوق ذراعه تأبى النزول عنها , ليأتيها حااًل صراخ  

المطبخ بالتنفيذ سريعًا ، فتفعل الصغيرة دون ممانعٍة بجلوسها على األريكة قاطبة حاجبيها بعد صوت من  
 أن تتحول االبتسامة عن شفتيها وتعود إلى ما كانت عليه قبل قدومه المنزل 

 عافاك للا يا ولدي ، هلّم فالطعام ناضج بانتظار معدتك الفارغة ...
الصغيرة في ركٍن منسي من المطبخ ، يتناولون فيه ما ُقّسم لهم من طعام ،  يجلس الجميع حول مائدتهم  

 حامدين شاكرين للا على نعمه...
تدور أحاديُث عامٌة بينهم ، تتطرق أمه خاللها لموضوعها ذاته الذي تنهي به جلستهم بعد كّل وجبة غداء 

 نزعاج له وضيق .، فينفّض كعادته مغلقًا الباب على نفس الموضوع   لما يسبب من ا
هو شاٌب له من الحسنات والطيبات ما يفيض به القلب والفكر ، ومن العطاء ما ُتغدق بهما يداه بمبلٍغ  
يقتطعه من التزاماته الكثيرة ، ناهيك عن إعالته المادية ألخته تلك التي رملتها السنون مع طفلين لم يحفظا  

 مالمح والديهما بعد 
 ديونه المتراكمة كالهم فوق الصدر ؟ أنى له اآلن أن يسدد للشهر 

 وكيف ستمضي به األيام وحيدًا من دون سند يعينه على حمله الثقيل هذا ؟  
تشرد عهٌد من قريته ـمع من تبّقى من عائلته التي كانت تتربع على قمة تلٍة تجاور البحر والشمس معًا _ 

ده والده وبقية إخوته في إحدى الصباحات قريٌة وادعة من قرى بانياس الجميلة _ لتتركه أسير حزنه بفق
 الكئيبة التي حّل الكسوف على شمس أيامها ، جاعاًل منها مدينة ظالم أليام ولياٍل مذ دخلها المخربون 

جعلوا أولئك يطلقون القذائف بعشوائية فوق رؤوس قاطنيها ، محيلين كّل شيء إلى أنقاٍض وأشباه أنقاض، 
أما تبّقى خاويًا ككهف فيستخدمونه مخبئًا الستغالله الحقًا في إتمام عملياتهم   ناهبين منها ما كان سليمًا ,  

 بإراقة الدماء وسلب األرواح  ألبرياء مسالمين 
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هو ال يحّب أن يتذكر كل هذا , وال يسمح ألمه حتى بذكر تلك الواقعة أمامه , وال حتى في أحالمها وأحالمه 
جفل أجفانهما ويفقدهما لذة النوم , مؤرقًا أجفانه , مسببًا له أرقًا كانت تمر به معظم لياليه مثل كابوس , يُ 

 يسامره عنوة حتى حدود الفجر
ظن أن الكوابيس قد تحولت عن أحالمه ، لكن هيهات أن ترق أجفانه , وتبسط أهدابه , بعدما رأت عيناه  

 من مشاهد للدمار والدماء في ما مضى من سنواتها الخمس
 أنت وضعت أوزارك , فستكون ثقيلة ال يمكن حملها ، وقاسيًة ال يمكن احتمالها  إيه يا دنيا ... إن

يستذكر دومًا قول جده رحمه للا :  إن كرماء الخلق إن ضاقت بهم الدنيا وتخطى الفيض حدودها ، فما  
ة ما  هي إال إشارٌة بفرج قريب ، فيتوجب عليهم دومًا تعزيز إيمانهم ، ومضاعفة تصبرهم , من أجل مجابه

 قد يأتيهم  من خطوب وكروب في أيامهم القادمات   
ينهي مناجاته التي قد تطول أو تقصر حسبما يسمح له النعاس بمقاومته ، ليعود إلى أحالمه وكوابيسه من 

 جديد 
ثم ال يلبث أن ينهض به الصباح محرضًا همته ، فيستجمع عافيته , مسابقًا منبه الساعة إلعالن تمام  

  من عمر هذا اليوم الجديد السادسة صباحاً 
يهب سريعًا مرتديًا هندامه , متجهزًا لالنطالق إلى عمله بما يمتلك من طموح وروح شباب مفعم بالطاقة و  

 الحياة   
هذا الشاب يعمل في مخبز يختص بصنع وبيع أشهر أنواع الحلويات العربية منها واإلفرنجية , وأيضًا   

 فاخرة المذاق ، إضافًة إلى خبز "الصمون" والكعك المحلى بعض أنواع من السكاكر والشوكوال 
كان دائم الحلم بامتالك مخبز كالذي يعمل به ، لكن أمل والده خاب من قبله وتبخر قبل تحقيق هذا المراد 
, إذ امتهن مصلحة صناعة الحلويات في فرن بلدته ، مضيفًا إلى تلك المصلحة عمله في أرضه وما تنتجه  

ينه على تسديد ما أمكن من التزاماته أمام متطلبات عائلة كبيرة على مدى عام من إنتاج  من غالل , تع
 محصول التفاح الذي توارثه عن والده ..

 هو لم ينَس كيف تذوب كل قضمة منه في الفم ذوبانًا  حلوًا شهيًا يجعله ناهمًا في أكلها 
توفى ، ليأخذه إلى أبعد من ذلك ، إال أن صوتًا  مضى به الوقت مستذكرًا تلك األيام في الحقل مع والده الم

 أعاده إلى كيانه من شرود طويل :  
 أسرع يا ولدي ، فالفطور بانتظارك ، هيا سيبرد طبق البيض  

ينهي فطوره ممانعًا والدته التي مازالت تحثه على الجلوس ، فيغادرها مودعًا مع الكثير من الدعاء مرافقة  
 إياه حتى الباب 

لقد أخذ عمله في المخبز بمجامع خبراته ، فقدم كّل ما يعرف وما يملك من مهارات تلقنها من والده فيما  
مضى  ليصير في غضون سنين من أمهر صناع الحلويات وقوالب الكعك التي تصل بطبقاتها إلى الثمانية  

 نية متكاملة ..        , خصوصًا حين يغلفها بأشهى خلطات الكريمة ورسم زخارف تبدو لناظرها لوحة ف
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على   قدرته  لعدم   , وجوده  الذي حرم من  كولده  يعتبره  الذي  ذاك  المخبز،  مالك  عند  كبيرة  ينال حظوة 
 اإلنجاب. 

مع تتالي األيام والشهور المسجلة في تقويم فصول السنة , دون تقديم أو تأخير ليوم عن آخر , يظهر 
 خبز يضفي به إلى غيبوبة طويلة ال يستيقظ منها الوهن والضعف على جسد "العم معتز" صاحب الم

التراب , وتتلى على المسامع ، أليام ثالثة  آيات قرآنية كريمة على روحه التي لم تعرف   يوارى جسده 
 البغضاء يومًا، ولم تعرف حدودًا لكرمها 

 لمشردة بفعل الحرب عرف عهد الحقًا بأن ) السيد معتز ( معيٌل غير علني لعدد كبير من العائالت الفقيرة ا
 أصاب "عهد" حزن كبير , وانتابه وجوم أسبل لسانه مانعًا  قلبه من استقبال الفرح ألكثر من شهر  

 عند عودته إلى عمله يطلبه المحامي بإيماءة يفتعلها بوجهه وإشارة  من يده
قهوتهما , حتى أخرج  تبعه حيث مكتب المتوفى , وأفكاره في تضارب بين كر وفر، فما أن انتهيا من شرب  

اآلخر مصنفًا أخضر اللون من حقيبته , ناوله إياه مصدومًا متفاجئًا عند قراءته الصفحة الثانية بمستنٍد  
يوصي بإحالة كّل ممتلكات العم معتز بما فيها المخبز إليه , مرفقًا برسالة صغيرة عليها توقيعه وختمه ، 

 كان محتواها التالي : 
قبل مني مشكورًا المهمة التي ال أرى أجدر منك بإتمامها لمتابعة طريق العطاء الذي "ولدي الحبيب عهد , ت

 بدأُته , من أجل من هم في حاجة للعطاء... 
 ابَق كريم خلق كما أعرفك

 والدك بإذن للا  .. معتز . 
  *** 

 
 رندا العازر 

 قاّصة من سوريا  
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 روح حاضرة .. 

       
الحي 66  . القاص والّناقد العراقي صفاء الصَّ

 
يفرك بيمينه ذقنه الذي غزاه الشيب مبكرًا، يطالع صورة أوالده األربعة المنثورة أمامه على الطاولة، يفرز  
منها صور أبنه البكر، ومع كل صورة يفرزها ينظر إلى األعلى واليمين ثم يضعها جنبًا بعدما تثير في ذهنه  

 لتها، ثم يفرز أخرى حتى وصل إلى أخر صورة التقطها قبل حفل تخرجه يوم غد. بيادر ذكريات حم
تلصصت عينا شقيقه من خلف رأسه على الصورة األخيرة قبل أن يقبلها ويضمها إلى صدره بإحساس عميق  

 تسربل بالفخر. 
الوجوه،    نهض وقد ُملّى وجهه حبورا، فأوقد شمعة بنفسجية، وطاف أرجاء البيت تمعن أركانه ودقق في

 وحالما انتهى بمواجهة شقيقه بادره األخير: 
 صباح الخير؛ أراك على غير عادتك هذا الصباح! لم أَر ابتسامة تعلو وجهك كل الذي أراها اليوم؟  -

 تبهج ورد بحبور: 
 زفرات هموم كانت مكتومة طردتها شهقات محملة بلحظات سعيدة انتظرتها طوياًل. -
 دومًا ألصد عنك غارات الهموم التي أخفقت قلبك العليل. آه.. كنت أجاهد  -
 علينا أن نتقبل الحياة كما هي بفرحها وحزنها، وخيرها وشرها، ونتصالح مع أقدرانا. -
األفراح تعيننا على تحمل قسوة األقدار، وما نفقده في الدنيا ليس غاية الفقد، ألن الربح المؤجل أكبر    -

 بكثير.
 خفيفة تساوت به زوايا شفتيه وضيقت العينين تبسم ابتسامة 

 ال بأس. قد أسقطت فرحة تخرجه معظم صواريخ الحزن، وليكن الفرح ميراثنا المقدس. -
 لكن! لَم ال تبدو عليك عالمات االستعداد لحضورك حفل التخرج؟  -
الذوق العام؛ إال   يبدو أن الجامعات تتجاوز جميع القيود التي تفرضها حتى المبتذلة والتي تتعارض مع  -

في عدد الحضور الذي اقتصرته على شخصين فقط، وأني زاهد بهذا الفرح ألجلك؛ عسى أن تنفض رماد 
 المرض الذي التصق بك من فترة. 
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ثم رمقه بنظرة ممزوجة باألسف والسرور، وسقطت منه دمعة وانصرف يردد سأغيب جسدًا وأكون بينكم  
 روحًا.

 ى صوت نداء: ما أن انصرف استفاق شقيقه عل
 قد تأخرنا يا عم عن موعد االحتفال.   -

 في الطريق يروي أبنه األكبر رؤياه ألبيه أن دموع الفرح قد تبلل التراب المحيط بخديه في القبر .
 

الحي   صفاء الصَّ
 قاص وناقد عراقي  
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 ةببريق الفّض  حين يختلط الطبشور

       
وائي العراقي ابراهيم سليمان نادر . القاص 67  والرِّ

 
 ببريق  الفضة . . .  حين يختلط الطبشور

 أنتِّ 
 النساء جميعًا , 

 ما من إمرأة 
 أحببتها بعدكِّ 

 إال خلتها 
 كذبا ....

 ) نزار قباني ( 
 
 ـ 1

خاطفة تمتد  أحيانا تصبح األنثى مجرد حلم عابث ، فتتبدد تضاريسها وتتالشى مالمحها وألوانها مثل نظرة 
بيد أن إطباقة كف ) كابريل( مازال دفؤها يدغدغ    ،في أرض من الشوك والدغل   والعليق  والحجارة الكالحة 

ينتصب جسدي قبالتها مثل ناسك بوذي يذوب   أناملي مثل طفل يطلق كركراته على صدر أمه كل حين.
 هم يؤدون طقوسهم بردائهم البرتقالي. في لظى الشوق، وتلك هي أبهى أيقونة يتباهى بها ناسكو )تايالند( و 

خديها   على  النقي  الطبشور  من  سحريًا  أمامي ظال  تفرش   ) كابي   ( رموش  كانت  المشفى،  حديقة  في 
حاولت حينها الفرار من    المكتنزتين مثل الغروب الذائب على بلطيق )سانت  بطرسبورج ( أو ) لينينغراد (.

كانت في رموش )كابي( مساحات    نفسي في تلك اللحظة.نفسي في تلك اللحظة، والهروب من إغراءات  
من عمق الذكرى    هائلة من الظل, فجريُت  إليها ألقضم تفاحة خديها، لكنها كانت معي في غاية الجود.

وضباب السنين. صحوت فجأة على عبث ولذة طفولتي  بين أحياء )الميدان وسوق النجارين وقليعات وشط 
 عيسى دده والكوازين ( حيث جنون الصغار ونزق الصبية الالمنتهي .الجومة والشهوان وشيخ الشط و 
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 ـ2
 

ال أدري لماذا خطر على بالي غفلة ) سيد طه ( ذاك الرجل القصير كقرمة صفصافة  هرمة . كان يقطع 
 ) دجلة ( كالتمساح رغم أنه جاوز الخمسين .                

أفاع وعقارب ماهر، يجمع قوت يومه من حسنات الحي  هو صياد سمك بارع ال يضاهيه أحد ، وقناص  
وصدقات الناس الذين يعرفونه ، ظريف ومحبوب لدى الجميع ، عاشق للنهر والصيد والفكاهة والمقالب 

 البريئة التي ال يمل  منها. 
عند أقرب مجلس أو مقهى شعبي كان يلج فيه غفلة ويفتح للجالسين فم الكيس لتبرز منه رأس أفعى سوداء 
بعينين جاحظتين مخيفتين ولسان رفيع مشقوق ، بأسنان أو غير أسنان ، ومع إندالق اللسان وبصبصة  
العينين والشدق المفتوح ، يكون ) سيد طه (  قد قنع ببضعة دراهم إستقرت في الجيب العميق لسرواله الرث 

مضى وقت طويل وأنا أواصل فتحُت عينّي لعلّي أحدد معالم الطريق ، فقد    الذي فقد هوية اللون والعمر.
النهار   بسطوع  امتلئتا   عينّي  إن  ، غير  باليقين  وليس  بالغريزة  إتجاهه  أحدد  الى خالص  الهرب ركضًا 

 االبيض الجميل مثل بريق فضة سائلة يطفو زهوها على إمتداد الفضاء .
فضة الهثة  تعوم    هذه المرة االولى التي أعرف فيها أن نهارات ) سانت  بطرسبورج ( تذوب وتتحول الى

تخيلُت في لحظة خاطفة أن عينّي لشدة حزنهما لم   على سحنة ) كابي ( وتمنح ضيائها البارد لكل شيء .
 تعدا قادرتين على إمتصاص بريق القد الطبشوري الجميل.

               
 ـ 3
 

ا مع حكايات جدتي  أفقت عند منتصف الحلم  , وقطعُت المسافة مسرعًا بأتجاه فوضى طفولتي . صار بيتن
 وأبي آمنا لذيذا , أبعدني عن عبث الصبية ورعونتهم ، وعن كل ما يخدش سالم روحي وإطمئنانها .                

لم تشهده مدينتي من قبل، لكن جدتي ماتت   تّمنيُت أن يكون لي زوج حمائم  الحمائم والطيران.  عشقُت 
 األحزان، وبعد سنة هرول ورحل خلفها طامعًا في جنتها. ولحقتها أمي. لم ينتظر أبي ولم يصبر، غمره يم 

بقيُت في حينا العتيق مع أخوتي وإندثرت رغبتي وحلمي رغم رعاية خالي لنا. تّفرق األحباب واألصدقاء 
وسكنوا في أحياء خارج المدينة. عشُت وحيدًا في بيت العمر والزقاق الرطب والجيرة المؤنسة، لكن صمت  

ن النفس، دغدغت منابت حلمي القديم رغم مرور سنين كثيرة,  فألتحقت بكلية الطيران، الدار ووحشته وسكو 
ها أنا اآلن وحيد في )سانت  بطرسبورج (، معزول حر في إتخاذ أي قرار لتحقيق   ثم بدأت الحرب بعدها. 

ولونًا لي وحدي  تغرد ) كابي (  وتغني ، وتتفنن في الهديل . سأجعل من صدري قفصًا لها ،    أحالمي.
أجمل من زرقة خلجان البلطيق ، لكن األنتظار الطويل مر ، أكل مني أجمل سنين العمر ، فأستحال الى  

 هدأت نفسي حين وقفت ) كابي(  قبالتي، لتقودني الى حجرة العالج الطبيعي.  إنتظار أقسى يأسا ومرارة.
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 ـ4
 

يًا مثل سمكة تتوسد لجج  اليم ، أيقظني ذلك بدأُت أرخي أجفاني سعيدًا بالنهاية الشاقة ، وقبل أن أغفو طاف
 الدفء الناعم الجميل .....          

 شعرت به يّمسد صدري ، ويسترخي جذال فوق ثدي االيسر ، كأنما يقارن نبضات قلبي مع نبض قلبه .          
نبضات قلبه  أحسسُت بدفء عجيب يسري في بدني . تّنملت أصابعي ، وإزداد رفيف أهدابي ، يا للهول ، 

 أسرع من نبضاتي . 
 ألول مرة أعرف أن الدفء يّمكن الشعور به حتى عند إحتدام  النار  التي تسيل ببريق الفضة .

 كانت أصابع ) كابي ( ....  !!!! 
من يومها تّعلمت قضم أصابع االنثى ، وأدركُت حينها ال فرق بين األصابع والجسد ، ربما تكون حكمة  

 مرة .تخضبها اللذة والمغا
وضعُت يدي على صدري . ثمة لزوجة تتسرب الى أطراف أصابعي . كانت ) كابي ( تبكي وتهمس في 

 بحة صوت حزين ، يسيل كنافورة من ذهب :
 ال تحزن ، ستشفى بمشيئة الرب ، وتعود طيارًا تجوب الفضاء ، مثلما تتيه اآلن  في عينّي .  -

 ل رموش طبشورية  تتلئأل  أمام باصرتي مثل فجر رمادي. انتهت الحرب بالنسبة لي. لم يبق منها غير ظال
 يظل جسدي مسترخيا ، يمتص بلذة  فضة النهارات ، لكني حتى 

هذه اللحظة لم أستطع أن أصف سطوح )كابي( .. أبقى متكئًا على هدوئي, مكتفيًا بأبهة الفضة ساعة  
بطرسبورج(، لكن الكف تبقى تّخلد ذاك الطقس ترشني مثل شمس صافية، زاهية كسماء )كابي(  في )سانت  

 البوذي البرتقالي المهيب  الذي كان يدافع بضراوة  عن دفء لم تكتمل نشوته بعد .
 

 ابراهيم سليمان نادر 
 قاص وروائي عراقي 
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 قّصة قصيرة وفصل من رواية تجّليات في رحاب الّذات! 12

         
وري صبري يوسف 68  . األديب والتَّشكيلي الس 

 
 امطري علينا شيئًا يا سماء!

 
خرَج من منـزله ممتعضًا من صدى األخبار المسمومة .. تمتَم ُمتسائاًل: لماذا اندلَعْت هناك كّل تلَك النِّّيران  

لحزُن .. ارتقى طريقًا ترابّيًا وأسرَع  المجنونة؟! .. قادْتُه قدماه بعيدًا عن ضجيجِّ المدائن .. اشتعَل في قلبِّهِّ ا
    : ، تركُض خلفها فتاٌة في عمرِّ الزُّهورِّ .. همَس لألشجارِّ نة بألوانِّ الفرحِّ  في خطاه .. لمَح فراشًة ملوَّ

 : ماءِّ مناجيًا آلهَة النَّارِّ  آٍه .. لو عشنا براءَة األطفال! .. ثمَّ وّجَه أنظاَرُه نحو قّبةِّ السَّ
بعض البشرِّ منهَج توجيهِّ البشر نحَو هاويةِّ الجحيم؟!.. كانت أشجاُر النَّخيلِّ واقفًة بشموٍخ،    لماذا تنهُج رؤى 

اعدِّ من عمقِّ   تسمُع همساته الحزينة .. الهواُء كاَن ندّيًا ومنعشًا .. تناهى إلى مسمعيهِّ خريُر المياهِّ الصَّ
هِّ، فولَدْت هاجسًا   الوادي .. شعَر بغربٍة داخلّية تهيمُن على كيانهِّ وراوَده أنَّ  بأمِّّ هذهِّ الغربة كاَنْت ُحبلى 

مسرباًل بالقهرِّ ومقمَّطًا بأنينِّ الحياة! .. "آٍه .. يا غربة اإلنسان مع أخيه اإلنسان" .. وكفيلٍم سينمائّي بدَأ 
وداء.   آٍه .. يا  يستعرُض طفولته المقهورة، شبابه المتوهِّّج برحيقِّ الكلمة .. وكهولته المهدورة بالمعاركِّ السَّ

بابِّ  هِّ حّتى أخمصِّ قدميهِّ .. كاَن يفكُِّر باألطفالِّ والشَّ أيَّتها المعارك الظَّالمة! .. القلُق كاَن يغلُِّفُه من رأسِّ
 واألشجارِّ المترنِّّحةِّ واألمَّهاتِّ النَّاحباتِّ والكهولِّ والّشيوخِّ اّلذيَن ترقرَقْت عيوُنهم بالدُّموعِّ .. وآٍه يا دموع! 

آالُف األسئلة تغلي في كيانِّهِّ الحزينِّ .. هذا الكيان اّلذي تجّذَرْت فيه اآلهات .. آهات ماليين البشر اّلذين  
وح! .. تتراءى أماَمُه جماجُم أصدقائه   ينتظروَن الموت. آٍه .. أيَّتها األسئلة الحارقة الملتصقة في سماواتِّ الرُّ

، شعَر بُقَشعْ  ماءِّ بة بالدِّّ مة ومخضَّ هِّ. أغمَض عينيه بيديهِّ وحاوَل أن  مهشَّ ريرٍة حارقٍة تسري في مساماتِّ جلدِّ
ْع، ظّلْت عالقة في أعماقِّ الذَّاكرة. كم   ينّحي جماجَم أصدقائِّهِّ المعفَّرة بالتُّرابِّ من مخيَّلتهِّ، لكنَُّه عبثًا لم يستطِّ

لَ  ! تالَشْت األهداُف من أمامِّهِّ وتحوَّ ْت أجمَل األشياء إلى سراب، وبدَأْت  كاَن غائصًا بالهمومِّ واالنكساراتِّ
، وبينِّ الّزنازينِّ الظَّالمة الوسيعة   رؤاهُ تتأْرجُح ما بيَن هواجسِّ الخوفِّ من موتِّ األطفالِّ على قارعةِّ الطُّرقاتِّ
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! وآٍه .. ياجهات! وآٍه .. يا سماء .. أمطري   اّلتي كانت ُتْحكُم الخناَق على رقابِّ الماليينِّ من كاّفةِّ الجهاتِّ
 لينا شيئًا يا سماء! ع

، تعثََّرْت خطاُه وارتطَم رأُسُه بجذعِّ شجرٍة باسقة، فتطايَرْت من فمِّهِّ شراراٌت   وبينما كاَن سائرًا خالَل الحقولِّ
 من الغضبِّ .. تمتَم:

َد بصوٍت عاٍل: االنتصاراُت هي وجٌه من وجوهِّ   الهزائم ..  اللَّعنُة عليكِّ أيَّتها الهزائم واالنتصارات .. ثمَّ ردَّ
والهزائُم هي مزيٌد من الغنائمِّ على حسابِّ رقابِّ القومِّ! آٍه وألُف آه .. ما جدوى االنتصارات إذا كانت تحمُل 
بين طيَّاتها هزائُم بشٍر آخرين؟ .. االنتصاراُت على هذا النَّحوِّ هي إحدى هزائم القرن العشرين .. إّنُه التَّطوُّر  

ٍة خضراء إلى بيداء مكثَّفة بالقحطِّ البشرّي .. ما هذا التَّراجع البغيض اّلذي العقيم .. حالة انتقال من واح
 أراهُ يكتنُف إنساننا اليوم؟! 

تابَع سيَرُه متثاقاًل في خطاه .. ثّم أرخى جسَدُه المثقلِّ بالكوابيسِّ .. الكوابيسِّ اّلتي وّلدْتها الحروُب الطَّائشة  
جوِّ الخانقِّ .. استلقى على ظهرِّهِّ يسمُع إلى اإليقاعاتِّ اّلتي تنشُدها  الظَّالمة .. أراَد أن يهرَب من هذا ال

عًا ومبحوحًا .. أفكاُرُه متقلِّبة ومشتَّتة .. عيناه   فادُع برتابٍة موصولة .. بعُض الّضفادعِّ كاَن نقيقها متقطِّّ الضَّ
طوَن لموتِّ اإلنسانِّ .. نهَض  زائغتان تمتَم باغتياٍظ العنًا األيديولوجيَّات القميئة لهؤالءِّ البشرِّ اّلذ  يَن يخطِّّ

؟  هم نحَو براكينِّ الهالكِّ رافعًا يديهِّ للسماءِّ قائاًل: أيَّتها اآللهة .. َأال تريَن كيَف يقوُد بعُض البشرِّ أبناَء جنسِّ
ضها بعضًا،  .. ُيَخيَُّل إليهِّ أحيانًا أنَّ اآللهَة تغطُّ في سباٍت عميٍق، تاركًة البشَر في مواسمِّ الحصادِّ تحصُد بع

 وأحيانًا أخرى ينتاُبُه أنَّ اآللهَة لها صبر أّيوب بل أكثر بكثير. 
تراكَمتِّ المرارات في سقفِّ حْلقِّهِّ، وتصّوَر أّن حياَة اإلنسانِّ أشبه ما تكوُن بقّصٍة خرافّية، نسَجها الجان تحَت  

َل الهاجُس رويدًا جنحِّ اللَّيل. وامتـزَج في ظّلهِّ هاجُس القلق والخوف من تفاقمِّ المستجدَّ  اتِّ الظَّالمة، ثمَّ توغَّ
هِّ.   .. رويدًا في قلبِّهِّ إلى أن اِّستوطَن على مساحاتِّ روحِّ

النَّسيُم يداعُب زقزقَة العصافيرِّ .. أنظاُرُه   َدت الطَّبيعة هموَمُه قلياًل .. كاَن  بدَّ كم كاَن كئيبًا ومغمومًا .. 
ماءِّ .. وبينما كاَن   غارقًا في أحزانهِّ، مرَّ سرٌب من البالبلِّ على مقربٍة مْنُه. شهَق  مشدودة نحَو زرقةِّ السَّ

  ، لّذةِّ االستمتاعِّ النَّسيمِّ. قَطعْتُه من  اّلتي كانْت تسبُح بين أحضانِّ  بالّطيورِّ المغرِّدة  شهيقًا عميقًا، متمتِّّعًا 
األ تتهاوى على األرضِّ مهيضُة  البالبل  وأخَذتِّ   .. البلداءِّ  أحدِّ  قوّية من  ،  )رشقٌة(  العيونِّ مفقوَءُة  جنحةِّ، 

 مهروسُة اللَّحمِّ، مخلخلُة العظامِّ .. وريُشها الملّونِّ المتطايرِّ يمأُل حّيزًا كبيرًا من المكان!
 ساَءَل نفَسُه بقلٍب منكسر: 

؟ .. لماذا يغوُص اإلنساُن في أفاني  نِّ  لماذا ال يتعلَُّم اإلنساُن أغاني الفرحِّ من تغريدِّ البالبلِّ وحفيفِّ األشجارِّ
الحربِّ ويقضي أغلَب أّياَمه ولياليه لمعرفةِّ كيفّية تحطيمِّ قلوبِّ األطفالِّ وهم بين أحضانِّ أّمهاتِّهم؟ .. لماذا 

 يسحُق بعُضهم الزُّهوَر ويقتُل بعُضهم اآلخر تغريدَة الفرحِّ وهي معلَّقة بيَن مناقيرِّ الحمام؟ 
 همَس للريشِّ المتطايرِّ قائاًل: 
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البليدة تتفاقُم يومًا بعد يوم. جفَل فجأًة عندما رأى أرنبًا بّريًا يقفُز قفزاتِّ مديدة وخلفه  واأسفاه! .. هذه المناهُج  
َه فوَّهتُه نحو هذا الوحش  تلمََّس خاصرتُه متناواًل )عفريته( ووجَّ أنياُبُه موتًا بغيضًا ..  وحٌش ضاٍر تقطُر 

َل إلى كتلٍة هامدة. نظَر األرنُب المذعور خلف اري فتحوَّ !الضَّ مًا تحَت شبحِّ الموتِّ  ه فرأى غريمه مكوَّ
صعَد األرنب المرتفعات الجبلّية ثمَّ بدَأ يهبُط باّتجاه الوادي. مبتعدًا عن نيرانِّ المدائنِّ .. كاَن ريُش البالبلِّ  

المعّفرة، مايزاُل يتطايُر فوَق أشجارِّ النَّخيلِّ يرفُض االنحداَر نحَو هاويةِّ الموتِّ .. نهَض يلملُم أشالَء الّطيورِّ  
ليواريها التُّراَب فوَق قممِّ الجبالِّ .. وفيما كاَن على وشكِّ الوصولِّ إلى قّمٍة شاهقة، سمَع بعَض الثَّعالبِّ  

 تتساءُل فيما بينها:
 لماذا ال نبني عالقَة حسن جوار مَع الطُّيورِّ اللَّذيذة؟

ُد "إّني وجدتها، إّني وجد  تها" .. جاءتُه فكرًة كومضٍة سريعٍة وشعَر أنَّ  كاَن محاصرًا بالهمومِّ.. فجأًة بدَأ يردِّّ
  . بابِّ  هذه الفكرة كانت معّلقًة بأذيالِّ الغيوم واِّستطاَع أْن يلتقَطها رغم كثافةِّ الضَّ

اًل األفَق البعيَد، مستعرضًا آخر استنتاجاته وتحليالته حوَل اإلنسانِّ قائاًل:   وقَف متأمِّّ
في الحياة، وبعَد أْن ازداَدْت سحقًا جماجَم األطفالِّ واليمامِّ تحَت راياتِّ العفونةِّ  بعَد التَّجربة الدَّورانّية الطَّويلة  

َر ذلَك القرد إلى   البشرّية، تبيََّن أنَّ دارون أخفَق في نظرّيتِّهِّ عندما قاَل: "إنَّ اإلنساَن كاَن أصلُه قردًا، فتطوَّ
 أْن وصَل ما وصَل إليه اإلنسان بصورتِّهِّ اآلدمّية اآلن!" 

كذا قال دارون، وأّما هو فيقوُل العكس تمامًا: حيُث يعتبُر أنَّ القرَد كاَن أصُلُه إنسانًا قبَل أن يكوَن قردًا ه
َر ذلَك اإلنسان عبَر مراحل زمنّية طويلة جّدًا، إلى أْن أصبَح قردًا بهيئتهِّ اآلدمّية اآلن! .. وإاّل فما  .. وتطوَّ

يومًا بعَد يوم، وتتحّكُم بشكٍل غوغائي بمصيرِّ أغلبِّ البشرِّ المبعثرين على  هذهِّ القروُد البشرّية اّلتي تزداُد  
ماء؟!  ابحِّ بيَن أحضانِّ السَّ  هذا الكوكبِّ السَّ

  
     1992ستوكهولم : آب )أغسطس( 

 صبري يوسف         
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َل االمتحان  حاالت اِّنفالقّية ُقَبي 
  

تأبى   البائسة  النَّافذة  مَس ولكنَّ  الشَّ تتَلمَُّس  الحزينُة  الغرفُة  المغبّرة.  الرُّفوفِّ  المبعثرة على  الكتُب  استقبلتني 
، وأّوُل ما يخطُر  وايا وتناثَر بعُضها على الجدرانِّ عبوَر الدِّّفءِّ إليها. تراكَمتِّ اللَّوحاُت الفنِّّّية في إحدى الزَّ

 أحَد الفّنانين يعيُش بيَن أحضانِّ هذه الغرفة.  على بالِّ الزَّائرين أنَّ 
اّلتي أرهَقْت   التَّشكيلّية، ثمَّ أنزْلُت الحقيبَة  اللَّوحاتِّ  "العاّجة" بالكتبِّ واألقالمِّ بجانبِّ ركامِّ  وضْعُت حقيبتي 

َد هواُء الغرف ةِّ ولملْمُت األشياَء كتفي وتنّفْسُت بعمٍق. فتْحُت الباَب والنَّافذَة اليتيمَة على مصراعيهما كي يتجدَّ
جائرِّ والزُّجاجاتِّ الفارغة، ووَضْعُت القاذورات في   ُف الغرفَة من أعقابِّ السَّ المتناثرة على األسّرةِّ وبدأُت أنظِّّ
. قدماي متوّرمتان، حلَّْيُت سيوَر حذائي وخلْعُت جواربي ورميُتها  كيٍس وربطُتُه ثمَّ رميُتُه في زاويةِّ المطبخِّ

ُق بشروٍد في سقفِّ الغرفةِّ .. رأسي  عنَد عتبةِّ البابِّ  ، ثمَّ استرخْيُت على كرسيٍّ خشبيٍّ ذي مساند ورْحُت أحدِّّ
 كاَن يدوُر وُخيَِّّل إليَّ أنَّ المسافات الَّتي أمتطيها ال تنتهي.

وايا العليا كاَنْت تتشابكُ  غيرُة تحَت األسّرةِّ المتهّرئةِّ كاَنْت تدبُّ بأماٍن، وفي الزَّ  خيوَط العناكبِّ  الحشراُت الصَّ
 وتناُم فراُخها بمنأى عن ضجيجِّ العالم! 

هًا نحَو   ، قرأُت عناويَنها، ابتسْمُت بسخريٍة ثمَّ رميُتها جانبًا. نهْضُت متوجِّّ تناوْلُت صحيفًة من بين ثنايا الكتبِّ
، هزْزُت رأسي وزَمْمُت شفتي. أمسْكُت قلمًا ودّونُت بضَع جمٍل على قصاصٍة صغ يرٍة وهمْسُت حقيبةِّ الكتبِّ

، وكّلما ازداَدتِّ المطالُب،   دة، خاّصًة في أوقاتِّ االمتحاناتِّ لنفسي: اإلنساُن يضيُع بيَن متطّلباتِّ الحياةِّ المتعدِّّ
ُن عليها مالحظاتي.  ً لهذهِّ الحاالت النُّسيانّية من خاللِّ القصاصاتِّ اّلتي أدوِّ  تعاظَم النُّسياُن. لهذا وجْدُت حالَّ

 في تأمُّالتي، بدأْت "عصافير بطني" تغرُِّد أنشودًة حزينًة، فمَرْرُت يدي على محاذاةِّ معدتي  وفيما كنُت غارقاً 
 وقلُت: 

آٍه .. لو كاَن بإمكانِّ اإلنسانِّ أْن يتناوَل حّبًة تغنيه عن الطَّعامِّ لمّدةِّ أسبوع كامل! .. تمنَّْيُت ذلَك من كلِّّ  
سأتوانى دقيقًة واحدة عن شراءِّ أربعٍة منها، كي أتخلََّص من همومِّ  قلبي، ولو توفََّرْت هكذا أقراص ما كْنُت  

إعدادِّ الطَّعامِّ وتناولِّهِّ ضمَن هذهِّ الظُّروف المأساوية القاحطة .. ولكي أتفّرَغ بعدئٍذ لواجباتِّ التَّحضيرِّ لهذهِّ 
برِّ منُذ شهور. ميكةِّ اّلتي تنتظُرني بفارغِّ الصَّ  المقّرراتِّ السَّ

ها أثناَء  كاَن مواُء القط طِّ اآلتي من المطبخِّ يرنُّ بأذني بشكٍل متواصل، شعْرُت وكأنَّ القطَط تتكّلُم مَع بعضِّ
يخِّ   ْهُت نحَوها فهرَبْت بعيدًا تاركًة خلَفها قشوَر الجبسِّ والبطِّّ . أمسْكُت مكنسًة وتوجَّ صراعاتِّها على الّنفاياتِّ

. لملْمُت ا غيرِّ لّنفاياتِّ ووضعُتها في كيٍس وربْطُتُه بإحكاٍم. الفراشي كانْت  والّنفاياتِّ مبعثرًة في المطبخِّ الصَّ
متناثرًة على رفوفِّ المطبخِّ وبقايا أدواتِّ الرَّسمِّ مرمّيًة هنا وهناك .. زوايا المطبخ مكتّظة باللَّوحاتِّ المرسومةِّ  

، كانت الفئراُن تقضُم ما يقُع تحَت أسنانِّها الحاّدة، وعندما كانت األلو  اُن تذوُب في أفواهِّها  على الكارتونِّ
غيرة، كانْت تشعُر بنكهٍة غريبٍة ولذيذة!.  الصَّ
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فتْحُت الحنفّية ألغسَل يدي فخرَج من ُفوَّهتها هواٌء مغيٌظ، بصْقُت بغضٍب مشحوٍن بإنفعاالتِّ الرَّفضِّ لواقعي  
، تألَّْمُت عندما سمعُتها تقضُم اللَّوحاتِّ  . أرهْفُت سمعي إلى خشخشةِّ الفئرانِّ  الملّونة اّلتي رسَمها فّناٌن  المريرِّ

 تشكيلي في اللَّيالي الحنونة. 
وضْعُت يدي في جيوبي، أبحُث عن منديل، العرق تصبََّب على جبيني، قلْبُت الغرفَة رأسًا على عقب ولم  
أعثْر على منديل .. العرُق ازداد انصبابًا .. شعْرُت بضآلةِّ حجمي وضخامةِّ غيظي وامتعاضي .. تناوْلُت 

خًة، مقرمطًة ومسْحُت عرقي ثمَّ دخْلُت الحّمام.. )بابور الكاز( كاَن ينتظُرني منُذ شهوٍر، تفقَّْدُت  منشف ًة متَّسِّ
هِّ   ثًا، تراكَمْت على سطحِّ طول ماًء ملوَّ ها .. وجْدُت في أحدِّ السُّ مًة على بعضِّ األواني البالستيكّية، كانت مكوَّ

ابونِّ واألوساخِّ .. أمسْكُت   طَل وأفرْغُت ماَءُه في البالوعةِّ. اِّغتْظُت جّدًا عندما وجْدُت تصريَف فقاعاُت الصَّ السِّّ
 ، ، وحّرْكُت الّنفاياتِّ والحثاالتِّ المتراكمة في األسفلِّ المياهِّ مسدودًا. جلْبُت عودًا ووضْعُتُه في المكانِّ المسدودِّ

نسداد كاَن عن يدًا وسرعاَن ما شعْرُت بدوار في رأسي،  ألفتَح اإلنسداَد وأجرَف القاذورات المتراكمة، ولكّن االِّ
 . وامتأل صدري برائحٍة نتنة، اِّنتشَرْت سريعًا في أرجاءِّ المكانِّ من جّراءِّ تحريكِّ األوساخِّ المتفاقمةِّ في  القاعِّ

وائحِّ العفنة. استقبلْتني مّرًة أخرى الكتُب ال مبعثرُة  قطْعُت نَفَسي وَسَدْدُت أنفي ثمَّ قادْتني ساقاي بعيدًا عن الرَّ
وائُح الكريهُة تالحُقني وتتعقَُّب خطاي، فأسرْعُت أغلُق الباَب والنَّافذَة الكئيبَة، ورْحُت   على الرُّفوفِّ وانتشَرتِّ الرَّ
ُقني وأنا غائٌص في الهمومِّ حّتى أذني، ثمَّ بدأُت أقلُِّب كتبي ودفاتري، أبحُث   أكفُر بهذهِّ العفوناتِّ الَّتي تطوِّ

! .. الماّدُة المقّررة عن جدولِّ مواعيدِّ   ث بروثِّ البقرِّ االمتحان .. أهزُّ رأسي متمتمًا: آٍه .. يا أيُّها الزَّمن الملوَّ
ُد: بحوث اجتماعّية،   َمها بعَد ثالثةِّ أياٍم هي: "بحوث اجتماعّية" .. يا حبيبي! جحَظْت عيناي وأنا أردِّّ أْن أقدِّّ

 عماقي قائاًل:عشنا و"شفنا" بحوث اجتماعّية .. ناجيُت أعماَق أ 
ُقَنا، وال بدَّ من فتحِّ هذهِّ االنسدادات اّلتي تقُف في طريقِّنا،   وائحِّ العطنة اّلتي تطوِّ ال بدَّ من إيجادِّ حّل لهذهِّ الرَّ
وال بدَّ أْن نجرَف خزعبالت آخر زمان بعيدًا عّنا، كي نتنّفَس هواًء نقّيًا ونفرَش حولنا الزُّهوَر الفّواحة، ماذا 

لزُّهور الفّواحة! .. زمان .. كّنا صغارًا، كّنا نمرُح بيَن سهولِّ القمحِّ وكاَن النَّرجُس البّري يمأل  قْلُت؟ .. ا
، ارتطَم رأُسنا  صدوَرنا شذًى .. وعندما شَبْبنا عن الّطوقِّ وأحبْبنا أْن نعبَر بّوابَة الحياةِّ من بابِّها العريضِّ

بابِّ ف .بهذهِّ العفوناتِّ اّلتي أدَمْت خاصرَة الشَّ  ي وضحِّ النَّهارِّ
كًا بنهاياتِّهِّ   وفيما كاَنتِّ الهموُم واألحالُم تتقاذُفني، نَهْضُت وأمَسْكُت كيسًا مَِّن النَّايلون، ودَسْسُت يدي فيه ُمْمسِّ
ْهُت بسرعٍة خاطفٍة نحَو   ثمَّ فتْحُت الباَب ووضْعُت يدي اليسرى على أنفي ساّدًا إّياه .. وَقَطْعُت َنَفسي ثمَّ توجَّ

مْتها النُّفوُس البليدة .. ثمَّ  االِّ  ُف المجاري الَّتي كوَّ نسدادِّ البغيضِّ وأدخْلُت يدي اليمنى إلى القاعِّ وبدأُت أنظِّّ
عْدُت بأقصى ما أستطيُع من سرعٍة وأغلْقُت الباَب وزفْرُت شهيقي المحبوس. وبعَد لحظاٍت أعْدُت الكّرَة من  

ٍت عنيدة ومدروسة، استطْعُت أْن أجرَف الحشراتِّ والعفوناتِّ المتراكمةِّ  جديٍد، وتتاَلْت عدُد الكّراتِّ وبعَد محاوال
عبَر المجاري .. بعَدها أرخْيُت جسدي ورْحُت أصفُن شاردًا، مستسلمًا ألحالمي المتالطمة كاألمواجِّ .. 

غيرة، حاوْلُت أْن ألتقَط خيوَط الحلمِّ   وأسبُح في فلكِّهِّ  وفجأًة قطَع شرودي زعيَق طفٍل، كاَن يشاكُس أخُتُه الصَّ
عبِّ عليَّ التَّخلُّص من ضجيجِّ الواقع. ، شتََّت الحلَم وأصبَح من الصَّ  ولكنَّ زعيق الّطفلِّ المتواصلِّ
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مَرْرُت يدي على جبيني، خلْعُت قميصي .. فاَحْت رائحُة العرقِّ من إبطّي .. كم كنُت بحاجة إلى حّماٍم  
ُت بطريقٍة اِّنفالقّية وقْلُت: الماُء مقطوٌع أغلَب األحيانِّ في حيِّّنا  ساخٍن، يزيُل عن جسدي غباَر األيامِّ. تنفَّسْ 

 !  واألحياءِّ الوضيعة األخرى، شعْرُت في قرارةِّ نفسي أنَّ مشكلَة االستحمامِّ ال تقلُّ صعوبًة عن خوضِّ االمتحانِّ
طوُل كانْت خاويًة. أمسْكُت سطاًل ثمَّ خرْجُت أستجدي  ماًء من الجيران!  توّجْهُت نحَو الحّمامِّ، السُّ

 مرحبًا خالة. 
 أهاًل عين خالة. 

 ممكن تتكّرمي علينا بسطل ماء؟ 
 يا ريت يا ابني، َبْس وللا الحنفّية مقطوعة من أّول البارحة.

 طّيب كيف تعيشون بال ماء؟
 خّليها على للا يا ابني، "ليش هايه عيشه هّيه!" .. 

ُم ويستمرُّ الحوار حول مسائل االنفالق .. ثمَّ أع وُد خائبًا، وأطرُق أبواَب الجيرانِّ تباعًا، وبعَد جهٍد جهيد يتكرَّ
 عليَّ أحد الجيران اّلذين يخّزنون الماَء ضمَن براميل كبيرة.

. َعَبْرُت الحّماَم ثمَّ بدأُت أحقُن البابور .. هَزْزُت  ندالقِّ دخْلُت الحوَش وأنا حريٌص على سطلِّ الماءِّ من االِّ
عة بشيٍء من االغتياظ ثمَّ جمْعُت لعابي في فمي وبصْقُت بغضٍب  رأسي بشكٍل سريٍع ون فْخُت نفخات متقطِّّ

َدها عندما أكوُن مستاًء وغاضبًا جّدًا.  ُد عباراٍت معّينة، اعتْدُت أْن أردِّّ  وأنا أردِّّ
يبلَِّل ريَقُه الجاف . ، كي  لتٍر من الكازِّ بابوُر الكازِّ حلَقُه جاّفًا، كم كاَن بحاجة إلى  البوابير  كاَن  . حّتى 

 عطشى! 
وكاَن مقّرُر الماّدةِّ على الطَّاولة ينتظُرني، كي أمرَّ عليهِّ مروَر الكرامِّ على األقل .. والبابوُر أيضًا كاَن  
ها، وبدأ جسدي المعرَّق يلعُن هذهِّ األبجديَّات العفنة الَّتي كاَنْت   ينتظُرني. انتابْتني حالٌة غليانّية فريدة من نوعِّ

. كاَن "الكفُر"  تحيُق بي م ن كلِّّ جانٍب. أمسْكُت بيدونَة الكازِّ الفارغة ثمَّ خرْجُت أبحُث عن لتٍر من الكازِّ
بي   ْرُت طالَّ . تذكَّ رارةِّ الملتهبةِّ. شعْرُت أّني ال أختلُف عن أّيةِّ حشرٍة تدبُّ على األرضِّ يتطايُر من فمي كالشَّ

 ي مشدودة على بيدونةِّ الكاز!وطالباتي وهمْسُت في سّري، ساخرًا من طموحاتي وقبضت
وهناَك عنَد مفرقِّ حيِّّنا انتظْرُت الباَص طوياًل، ولّما لم أْحَظ بباص، اضطَرْرُت أْن أركَب سيرفيسًا، موّجهًا  

 أنظاري إلى إحدى الكازيَّاتِّ القريبةِّ من حّينا. 
 يا لطيف .. يا لطيف! .. لم أجْد نفسي إالَّ وأنا محشور خلَف طابوٍر طويل.

ما أصعَب االنتظار عندما يتطّلُب من اإلنسانِّ القيام بعّدةِّ أموٍر في وقٍت واحد! .. األفواُج البشرّية تنتظُر  
، ولكن األدوار كاَنْت تتداخُل وذوو البطونِّ الممطوطةِّ والرِّقابِّ الغليظةِّ  أدواَرها للحصولِّ على قليٍل من الكازِّ

م! كانوا يخرقوَن األدواَر ويركلوَن البيدوناتِّ    الفارغة الَّتي يصادفوَنها في طريقِّهِّ
نظْرُت إلى ساعتي، الزَّمُن ينهُشني دونما رحمة، طابوُر البشرِّ ازداَد طواًل، واألمُل في الحصولِّ على لتٍر  

 من الكازِّ أصبَح وشيكًا ولكن! .. وآٍه .. مِّن لكن! 
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بعَض الفقراتِّ الهاّمة خالل هذه الفترة االنتظارّية  تمنَّْيُت لو كاَن كتابي معي، كْنُت سأستغلُّ الزَّمَن وأتصفَُّح 
، ولعْنُت آالَف األشياءِّ .. وكْنُت أسأُل قلبي الحزين: لماذا كّل هذه   المّرة. كْنُت أغلي في داخلي كالبركانِّ

ي أكثر  االعوجاجات؟! .. كْنُت حريصًا جّدًا على أيَّةِّ كلمٍة ألفُظها ضمَن هذا الطَّابورِّ الطَّويل. همْسُت لنفس
من مّرة: )للحيطانِّ آذان( .. وعندما جاَء دوري، بعَد فترٍة انتظارّية ُمّرة، توّقَف عامُل الكازّية عن البيعِّ وقاَل:  

وام اليوم.   انتهى الدَّ
للعاملِّ  انفعالي وبدأُت أشرُح  ثمَّ استدرْكُت  الحالل؟ ..  ابن  يا  تتكّلُم عنه  دواٍم  : أيُّ  للعاملِّ قْلُت  وبانفعاٍل 

، لكّنُه لم يكترْث لظروفي وقاَل لي: يا عزيزي، ما ذنبي أنا؟ .. وتابَع حديثه  ظروف ي بهدوٍء، لعّلُه يتحنَُّن عليِّّ
، وأشاَر بسبابتِّهِّ نحَو الطَّابورِّ قائاًل:  َدًا: أنا لْسُت قاضيًا كي أعالَج مشاكَل النَّاسِّ  مردِّّ

قريٍب أو بعيٍد، اعذرني فأنا ال أستطيُع أْن أعطيَك    إنَّ ظروَف أغلب هؤالء النَّاسِّ ال تختلُف عن ظروفَِّك عن
كوبًا واحدًا من الكاز، ألّنني لو أعطيَك سأضطرُّ أْن أعطَي لَمْن هم خلفك، والطَّابوُر كما ترى، لُه أّول وليَس  

ُر ظروَفَك، ولكن كما ترى ليَس باليدِّّ حيلة و ..    لُه آخر .. من جهتي أنا أقدِّّ
ُل وأعقُِّب ب رقي، وأنا بحاجة ماّسة  أتدخَّ مالِّ الشَّ لطٍف على حديثِّهِّ، موّضحًا لُه أنَّني اليوم آٍت من أقصى الشِّّ

 كي أستحمَّ و ..  
 قاطعني العامُل قائاًل:  

ليَس مهّمًا أن تستحمَّ اليوَم، بإمكانَِّك أْن تستحمَّ غدًا .. تعاَل باكرًا في صباحِّ الغد، سوَف أعطيَك لترًا من  
ا تريُد، بإمكاني أْن أعطيَك لترينِّ كاملين، وأستطيُع أن أمأل لَك بيدونتَك الفارغة كّلها .. أيوه، الكازِّ .. وإذ 

باحِّ الباكرِّ ...  أستطيُع أْن أساعَدَك غدًا، نعم غدًا في الصَّ
ا وجَدني  كنُت أهزُّ رأسي، وعندما قطْعُت األمَل، بدأُت أشرُد، وراَح العامُل يسرُد لي هموَمُه هَو اآلخر، وعندم

بيدونتي الكاز   بيَن األزّقةِّ، تاركًا خلَفُه  ، ترَكني في حالي وغاَب  الفراغِّ قًا في  أهزُّ رأسي يمنًة ويسرًة، محدِّّ
 فارغة. 

، وقْفُت ذاهاًل ..   نيا .. عندما عبْرُت الحوَش، استقبَلني مواُء القططِّ عْدُت أدراجي وقلبي مقمٌَّط بأحزانِّ الدُّ
ْرُت أنَّ لدّي موعدًا مع صديقتي قبَل هبوطِّ اللَّيل، شعْرُت أنَّ قلبي فجأًة تراَءْت أمامي م درَّجاُت الجامعة، وتذكَّ

 يشتعُل باألنينِّ وتساَءلُت نفسي:
؟ ..   كيَف سألتقي مَع صديقتي وأنا بهذا الجسدِّ المعّرقِّ بالغبارِّ

ُر الماّدةِّ ينتظُرني، وصديقتي! .. هْل ستن  تظُرني طوياًل؟ وأيُّ قميص سأرتدي؟ .. مقرَّ
كاَن رأسي يعجُّ باألسئلةِّ، ترْكُت األسئلَة جانبًا وبدأُت أراقُب حركاتِّ القططِّ وصراعاتها دوَن أن تراني .. 
ْرُت في تلَك اللَّحظةِّ الكثيَر من معاناتِّهم .. ثمَّ   ْرُت بعَض الغجرِّ اّلذيَن صادفُتهم في حياتي، وتذكَّ وفجأًة تذكَّ

، وهَزْزُت رأسي قائاًل: تراقَصْت أمامي معادلة    تتعلَُّق بأبجدياتِّ الغجرِّ
يبدو أنَّ هؤالَء الغجرِّ كانوا على حقٍّ عندما كانوا ــ مرارًا وتكرارًا ــ يقولون لي إنَّ الحياَة القاسية علَّمتهم أنَّ  

 ! َل مهنٌة من المهنِّ  التسوُّ
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، تولدُ  َل فعاًل مهنٌة من المهنِّ  هذهِّ المهنُة بطريقٍة أو بأخرى داخَل األوطانِّ المكتّظةِّ  اآلن! .. تيّقْنُت أنَّ التَّسوُّ
 بالبيدوناتِّ الفارغة! 

 
 1992.   6.  28ستوكهولم: 

 صبري يوسف 
  

 * حاشية:                         
، وبقيت الفكرة معّلقة في واحاتِّ الذَّاكرة. 1986فكرة هذه القّصة كانت تراوُدني منُذ اِّمتحان حزيران )يونيو(   

، وفيما كانت ستوكهولم غافية بين أحضانِّ الفرح، نهْضُت بدافٍع غريب وبدأُت 1992حزيران   28في ليلة 
ة، ... وعندما اِّنتهيُت من كتابتِّها نبالج!                       أنسُج خيوَط هذه القصَّ  ، كاَنْت خيوُط الفجرِّ موشكًة على االِّ
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 قتل النَّاطور الحمامة 
 

في زاويٍة منفّية من هذا العالم، انزويُت في ركٍن من أركانِّ غرفتي اّلتي أكَلها الزَّمن. األرُض حزينٌة للغايةِّ. 
                     تأمَّْلُت وجَه والدتي العجوز. عندما الحَظْت أّمي أّنني أمعُن النَّظَر فيها، اقترَبْت مّني ثمَّ قاَلْت:                       

َك عالمات الحيرة، وعلى جبينَِّك وصدغيَك تداخَلْت خيوُط    ما بَك يا بني؟ .. إّنني أرى على سيماءِّ وجهِّ
اعة المغبّرة على الحائطِّ ودّقاتِّ  . لم أفتْح فاهي بكلمٍة .. كلُّ شيٍء من حولي صامٌت، سوى دّقات السَّ الحزنِّ

                             .  القلبِّ
شًا وذكَّرْتني باأليَّامِّ القاسية وبالزَّمنِّ اّلذي   وفيما كنُت أتأمَّلُ  اعُة تأمُّالتي .. زاَدْتني تشوُّ وجَه أّمي، قطَعتِّ السَّ

 ال يرحُم حّتى األجّنة. 
مُت موسيقى دّقاتها،   اعُة المغبّرُة على الجدارِّ يجترُّ الصَّ األّياُم ُتطوى واألسابيُع تمرُّ سريعًة وثقيلًة .. والسَّ

هوُر ت ! الشُّ نوُن تمتصُّ من جسدي رحيَق العمرِّ  ؤلُم ذاكرتي والسُّ
. مَدْدُت يدي  اقترْبُت من النَّافذةِّ الوحيدة .. كاَن يهيمُن عليَّ شعوٌر باأللمِّ تجاَه المحيطِّ المغلَّفِّ بالغبارِّ القاتلِّ

.. كنُت ظمآنًا جّدًا. أمسْكُت الكوَب بشيٍء من األسى، شرْدُت قليالً   .. سقَط الكوُب من إلى كوٍب من الماءِّ
نة بُرَقٍع خاطْتها أّمي منُذ زمٍن بعيد.  يدي وتدفََّق الماُء هنا وهناك وتناثَرْت قطراُتُه على بطانّية ممزَّقة وملوَّ

هرَعْت أمِّّي نحوي متسائلًة: ماذا بَك يا بنّي؟ .. إّني أراَك حزينًا جّدًا، وتبدو كغيرِّ عادتَِّك. اغرورَقْت عيناي 
، وسرعاَن ما جفَّْت في المقلَتين! .. حّتى الدُّموع ال تأخُذ نصيَبها عندي كاماًل. لم أجْب بكلمٍة واحدة  بالدُّموعِّ 

معَتين المعّلقَتين في المقلَتين.  .. اكتفيُت أْن يكوَن جوابي الدَّ
تن ُأمِّّي  إليَّ بعيَنينِّ  خيََّم علينا صمٌت مطبق. حرَّْكُت رأسي مثَل أرجوحٍة تحرُِّكها رياٌح هادئة، كانْت  ظُر 

حزينَتينِّ .. وكْنُت أتألَُّم لحالِّها وحالي .. وشعْرُت أنَّ األلَم تبرعَم في قلبِّها منُذ سنواٍت بعيدٍة، ونمى شيئًا  
فين. وراوَدني أحيانًا كثيرة   َل هذا األلم الدَّ عبِّ عليها أْن تستأصِّ فشيئًا إلى أْن تجذََّر في أعماقِّها وغدا من الصَّ

! .. ارتجَفْت شفتاي ثمَّ نبْرُت سائاًل  أّنني توا رْثُت عنها األلَم .. وإاّل فما هذا األنين المكتّظ حوَل سفوحِّ القلبِّ
 إّياها: 

 لماذا جْئُت إلى العالمِّ يا أّماه؟
نظَرْت إليَّ بأسى وانتاَبها شعوٌر غريٌب تجاهي، وتفاجَأْت عندما وجَدْتني أسأُلها سؤااًل كهذا. ظلَّْت صامتًة  

نًا النَّظَر في صورٍة معلَّقٍة على الحائطِّ في صدرِّ الغرفةِّ. كانتِّ  ال  تقطُع نظَرها عنِّّي. هَزْزُت رأسي ُمْمعِّ
وفي  بعنٍف  أمواُجُه  تتالطُم  نهاية.  بال  يبدو  كبيٍر،  لبحٍر  إّنها صورٌة  َخَلْت.  عديدة  لسنواٍت  تعوُد  ورُة  الصُّ

ر  حوَن يقاوموَن األمواَج ويحاولوَن  منتصفِّ البحرِّ تقريبًا سفينٌة مكسورُة الشِّّ اعِّ .. تصارُع األمواَج، كاَن المالَّ
اطئِّ بأمان.   ببسالٍة أْن يوصلوا سفينتهم إلى الشَّ
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وفيما كنُت مستغرقًا في اللَّوحةِّ، اقترَبْت أمِّّي نحوي ووضَعْت يَدها على رأسي وهي صامتة .. ثمَّ قْلُت لها:  
أّماه عناقًا طوياًل. ك يا  أْن غمرتني بحنانِّها  عانقيني  بيَن أحضانِّها. وبعَد  باالطمئنانِّ وأنا مرتٍم  م شعْرُت 

ْرُت عليها سؤالي: لماذا جْئُت إلى العالمِّ يا أّماه؟.  ، كرَّ  العميقِّ
 حّدَقْت بي بإِّمعاٍن ثمَّ أجاَبْت:

 إّننا لم نأتِّ إلى العالمِّ باختيارِّنا الحرِّ يا بنّي، وكّل البشرِّ لم يأتوا إلى العالمِّ باختيارِّهم، و .. 
قاطْعُتها .. عفوًا يا أمِّّي .. أعلُم أّننا لم نأتِّ إلى العالمِّ باختيارِّنا الحّر، أعلُم هذا جّيدًا .. لكّني أقصُد شيئًا  

 أحوالهم أحوالنا، نحُن اّلذيَن ارتشْفنا المرارات الملّونة منُذ زمٍن بعيٍد، ما  آخر، فأنا وأنتِّ وآخرين ممَّن تشبهُ 
هو هدُفنا في الحياةِّ؟ .. ولماذا جئنا أصاًل للحياةِّ؟ .. هل جئنا من أجلِّ مراراتِّها فقط؟ .. آٍه لو تعلمي كم  

! .. إّنني أرى هذا العا لم الكبير صغيرًا للغاية، إّنُه يحاصُرني  مّرة أشعُر يومّيًا وكأّن قلبي يتوّقُف عن الخفقانِّ
 ويخنقني دونما رحمة .. إّنني أشعُر وكأّنني غارٌق في سراديَب معتمة ال تنتهي. 

امسِّ ويحاوُل بعُضهم أن نبقى دائمًا في  ؟ .. لماذا نغرُق هكذا في الظَّالمِّ الدَّ لماذا ال نخرُج يا أّماه إلى النُّورِّ
اكنة، بعيداً  افئة؟  الظُّلمةِّ الدَّ مسِّ الدَّ  عن توهُّجاتِّ الشَّ

ُث عنه يا بنّي؟ ..  أّي ظالٍم تتحدَّ
 ، مارِّ هِّ في فنونِّ الدَّ أّنه ظالُم القرنِّ العشرينِّ يا أّماه! .. هذا الظَّالُم الّذي تفاقَم نتيجَة جهلِّ اإلنسانِّ وغوصِّ

ظهرِّهِّ أخالقيَّاُت قروٍن من الزَّمانِّ تحترُق في رابعةِّ  مستغاّلً النُّوَر الباهَر، لتعميةِّ أخيهِّ اإلنسان .. تاركًا خلَف  
!  النَّهارِّ

ال أحبُّ نورًا يبهُر عيوَننا. انظري يا أّمي .. ها أنذا أرى تجاعيَد وجهِّكِّ بوضوٍح. انظري إلى ذلكِّ القنديل 
لو عشنا على القناديلِّ  .. إّنه يصدُر نورًا خافتًا مَع ذلَك نرى بعَضنا بوضوٍح. يا لُه من نوٍر مريح! .. إّننا  

اّلذي منُه تنبثُق شراراٌت تعمي العيوَن تارًة   الباهرِّ .. هذا النُّوُر  النُّورِّ  بأمان، أفضل من أْن نعيَش على 
 وتحرُق اِّخضراَر الزَّيتونِّ تارًة أخرى. 

 ..! ؟ .. كم أنا بشوٍق يا أمَّاه إلى خبزِّ التّنورِّ آٍه .. لو كاَن بيدي سيٌف لماذا ال ينشُد اإلنساُن ُأنشودَة المطرِّ
ُل البارحة رأيُت ناطوَرنا يذبُح عصافيَر   حاّد! .. ناطوري أكَل عنبي وخبزي، إّني أريُد أْن أقتَل النَّاطوَر. أوَّ

َدني قائاًل:    الخميلةِّ ثمَّ رماها في ساقيٍة ضحلة. وعندما وجَدني مغتاظًا، هدَّ
!لو تفوَّْهَت بكلمٍة واحدٍة سيكوُن مصيُرَك كم  صيرِّ العصافيرِّ

 هْل تسمعيني يا أمَّاه؟  
 هزَّتِّ األّم رأَسها وقالْت: أيوه يا بني اّني أسمُعَك جّيدًا.

غير، ولكي   ُش في رأسي الصَّ آٍه .. لو تعلمي كم من الهمومِّ تجمََّعْت في رأسي، إنَّ همومًا ال تحصى تعشِّّ
 .. جحَظْت عينا األّم منذهلًة .. ثمَّ قالْت:  أقضي على همومِّ العالمِّ، ال بدَّ أْن أفصَل رأسي عن جسدي!

؟  ُث عنه؟ .. ومن أيَن لَك كّل هذه الهمومِّ وأنَت ماتزاُل في باكورةِّ العمرِّ  أيُّ ناطوٍر تتحدَّ
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ثيَن عنُه يا أّمي؟.. وهْل ُتسّميَن الحياَة الَّتي عشُتها عمرًا؟ .. األحُد الماضي رأْيُت حمامًة   أيُّ عمٍر تتحدَّ
. وفجأًة شاهْدُت ناطوَرنا من بعيٍد يتَّجُه  بيضاَء،   كاَنْت تحلُِّق فوَق أرضنا الفسيحة، حاملًة غصَن الزَّيتونِّ

َق النَّاطوُر بمساعدةِّ الكالبِّ  يدِّ .. قلبي يتمزَُّق يا أّمي! .. طوَّ نحوها ومعُه مجموعة هائلة من كالبِّ الصَّ
، متذرِّعًا بأنَّها كانْت الحمامَة، ثمَّ أمسَكها ورمى غصَن الزَّيتونِّ بعيداً  ها في الّسجنِّ ، ثمَّ اقتاَدها بعنٍف، وزجَّ

 تثيُر الفتَن والمشاكَل، وكانْت عائقًا في طريقِّ النُّورِّ اّلذي كاَن ينشُدُه النَّاطوُر.
تلكَ  قان في  الفتَن والمشاكَل؟ .. لماذا عيناكِّ جاحظتان تحدِّّ تثيُر  يا أّمي في تاريخِّكِّ حمامًة    هل وجْدتِّ 

؟!  اللَّوحةِّ المرسومةِّ على الجدارِّ
 كانْت أمِّّي ذاهلًة، تصغي إلّي بإمعاٍن، فتابْعُت أروي لها ما رأْتُه عيناي: 

بيُع الماضي رأيُت األقاحي تبكي بكاًء مّرًا. آٍه .. رأسي يدور! لماذا أقاحي اآلخرين ال تبكي وأقاحينا يلفُّها   الرَّ
أّمي، إّني شاهْدُت ناطوَرنا حاماًل عصاُه الغليظة مخاطبًا األقاحي الباكية،  البكاُء واألنيُن؟ .. هل تعلميَن يا  

 محاواًل تهدئتها قائاًل لها: 
ال تبكي أّيتها األقاحي الجميلة، أعرُف أنَّكم حزانى على مصيرِّ الحمامِّ .. ولكن أنتم، ال تقلقوا على مصيرِّكم  

ُط ل مستقبلكم "الزَّاهر" .. غدًا أو بعَد غٍد سأعطي توجيهاتي  ومستقبلكم، سأحّقُق لكم ما تريدوَن، إّني أخطِّّ
، ولو شعرتم بالبردِّ ال تخافوا، اّتصلوا   للمعنيين باألمر، كي نبني لكم بيوتًا من الثَّلج! .. نعم بيوتًا من الثَّلجِّ

كم كيَف تتأقلمون معي مباشرًة .. كلمحِّ البصرِّ سأكوُن عندكم، وسأفضي لكم سّرًا من أسرارِّ الطَّبيعةِّ. سأعلِّمُ 
دوَن عليهِّ ستشعروَن بهذهِّ النَّكهةِّ. وسأجلُب  ، والبرُد يا أعّزائي لُه نكهٌة خاّصة، وحالما تتعوَّ مَع برودةِّ الثَّلجِّ
لكم ماًء مقطَّرًا، لو وجدتموَنُه أحمَر اللَّون، ال تخافوا .. اشربوه. إّنُه معقَّم! ولو وجدتموَنُه مّرًا فال تخشوا 

دوَن عليهِّ مَع مرورِّ األيَّامِّ .. ستشعروَن بعَد فترٍة أّنُه لذيٌذ رغَم مرارتِّهِّ!.. وال تندهشوا الخطر .. س وَف تتعوَّ
مّما أقوُل، ألّن كّل شيء جائز هذهِّ األيَّام .. وكّل هذهِّ "المرارات اللَّذيذة"، لها عالقة بالتَّأقلمِّ .. فكّلما أصغيتم  

م، ستشعروَن بلذَّةِّ الحياةِّ رغَم مراراتِّها .. وأريُد أْن أصارَحكم وأقوَل لكم: إنَّ سبَب  إلّي ونفَّْذُتم كّل ما أقوُلُه لك
ْد نفَسها على شربِّ الماءِّ   ، ولْم ُتعوِّ جنِّ هو: أّنها لم تحاوْل أْن تتأقلَم مَع برودةِّ الثَّلجِّ دخول الحمامة إلى السُّ

اّلذي ن تقوُل: إنَّ هذا الماء  لُه مذاٌق غريب ومراراته غير قابلة لالحتمال .. المقطَّر! وكانت دائمًا  شرُبُه 
ديَن على هذهِّ البرودةِّ  ، مَع العلمِّ أنَّني مرارًا وتكرارًا نصحُتها وقلُت لها: سوَف تتعوَّ وكانْت تستنكُر برودَة الثَّلجِّ

، إاّل أّنها ما كانْت تصغي إلى "توجيهاتي" .. وقد ضبطُتها في إحدى ا  ، وهي توشوُش مَع مرورِّ الزَّمنِّ لمّراتِّ
 في أذنِّ أحدِّ العصافيرِّ قائلًة لُه:

، إّنَك لو شرْبَت مْنُه ستحمرُّ عيوُنَك، وسوَف لن ترى لمسافاٍت طويلة ..  ثِّ ال تشرْب من هذا الماءِّ الملوَّ
. ث يؤثُِّّر على األجنحةِّ وفروةِّ الرَّأسِّ  ويقاُل أّن هذا الماء الملوَّ

ها .. ووجْدُت  عندما سمْعُت ما قالْتُه الحما  ، خرْجُت عن طوعي واضطَرْرُت أْن أوقَفها عنَد حدِّّ مُة للعصفورِّ
من األفضلِّ أْن أسجُنها، لئالَّ تثيُر المزيَد من القالقلِّ والفتنِّ فيما بينكم.. وأنا أريُد أْن أحافَظ على مصلحتِّكم  

 ومفيدًا لكم .. وال أخفي عليكم أنَّني بعَد  يا أّيتها األقاحي الكرام .. وأحيُطكم علمًا بأنَّ لدّي مخطَّطًا هاّماً 
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، صحيح أنَّ هذا النَّاطوُر ليَس من بني جلدتِّنا، ولكن أوعُدكم بأنَّ مخطَّطاتي   فترٍة سألتقي مَع أحدِّ النَّواطيرِّ
معُه ستسفُر عن فوائد كثيرة، أهّمها: الحصوُل على حمامٍة "غريبة وعجيبة" .. سأجلُب لكم حمامًة سوداَء  

 الفحمِّ! .. ومن اآلن أقوُل لكم: مثلَ 
دوَن عليهِّ، وأريُد أْن أبلَِّغكم ــ من اآلن ــ أنَّ سواَدها يجلُب الحظَّ   ها الفاحمِّ! .. سوَف تتعوَّ ال تخافوا من سوادِّ
  .. أيوه يجلُب الحظَّ .. وأّنها ال تهدُل مثَل الحمامِّ، وإّنما تنعُق نعيقًا خارجًا عن المألوفِّ .. وبصراحة نحنُ 
، إلى هكذا نوع من أنواعِّ النَّعيقِّ .. ألّننا مللنا من هديلِّ الحمامِّ النَّاعمِّ، وال   بحاجة ماّسة في الوقتِّ الّراهنِّ
أخفي عليكم أنَّ هديَل الحمامِّ المتعارفِّ عليهِّ، أصبَح ]اآلَن[ شيئًا عتيقًا، وال بدَّ أْن نستبدَل كل ما هو عتيق  

!. لمواكبةِّ مسيرةِّ النَّعيقِّ واالس  ودادِّ
ُعكم على خير .. وسوَف لن أتأّخَر عليكم .. سأعوُد إليكم قريبًا .. وسأجلُب لكم الحّظ اّلذي وعدُتكم   أستودِّ

 .  بِّهِّ، "حمامة" سوداء تنعُق نعيقًا متواصاًل أثناَء اللَّيلِّ
. وبعد أيَّامٍ  ْع األّم أْن تجَد    .. كاَنْت األمُّ تصغي بانذهاٍل إلى ما يقوُلُه ابنها على لسانِّ النَّاطورِّ قليلة لم تستطِّ

 سبياًل للنومِّ، ألّنها كاَنْت تسمُع نعيقًا مخيفًا يمأل سكوَن اللَّيل!! 
 

 )مسودة عمل(  1984ديريك: نيسان )أبريل( 
 )صياغة نهائّية( 1994سـتوكهولم: نيسان )أبريل( 

 صبري يوسف 
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 الّلّص والقّطة  
 

اعُة أشاَرْت إلى الرَّابعةِّ صباحًا. اِّرتديُت مالبسي بسرعٍة وألقيُت   استيقظُت من نومي على صوتِّ المنبِّهِّ. السَّ
غيرةِّ وقبَّلُتها بحناٍن، ثمَّ غطَّيُتها وأمعْنُت النَّظَر فيها.   نظرًة سريعًة على أوالدي، اقتربُت من ابنتي الصَّ

تنتظ المدينةِّ وشوارُعها كانت  اللَّيلي كاَن يسيُر أزّقُة  الهواُء كاَن منعشًا، والحارُس  دّراجتي ..  ُرني. ركْبُت 
َن المدينةِّ. خفَّْفُت من سرعةِّ الّدّراجةِّ ثمَّ دخْلُت إحدى األزّقةِّ. األضواُء  وارعِّ العريضةِّ مِّ بتمهٍُّل في إحدى الشَّ

. القطُط   ْلُت ووضْعُت دّراجتي على الرَّصيفِّ كانْت تموُء بصوٍت عاٍل، شعْرُت أنَّ مواَء  كاَنْت خافتًة .. ترجَّ
، وتبادَر لذهني فيما إذا كانْت القطُط تبكي فعاًل أم ال؟.. وهل البكاُء من   إحدى القططِّ يشبُه بكاَء اإلنسانِّ

 نصيبِّ اإلنسانِّ وحده؟ 
، براميُل الّنفاياتِّ كانت كثيرة .. والقطُط كانْت أكثَر، ينافُس بعُضها بعضًا. مواُء القطط ِّ  عّكَر صفَو اللَّيلِّ

عْدُت إلى دّراجتي، ال أسمُع سوى صوَت العجالتِّ والّرفرافِّ األمامي، كاَن الّرفراُف يصدُر زعيقًا مزعجًا،  
رعَة قلياًل .. تمتْمُت لنفسي: هذا  هَو المكاُن المطلوُب، ثمَّ وضْعُت دّراجتي جانبًا وأسنْدُتها على   خفَّْفُت السُّ

، فوقَع بصري على برميٍل كبير، البناياُت من حولي جذعِّ شجرٍة عاليٍة، و  ألقْيُت نظرًة شاملًة على المكانِّ
، وجْدُت كلبًا قريبًا منُه، نبَح الكلُب بصوٍت خافٍت وكأنَُّه   ْهُت نحَو البرميلِّ كانْت عاليًة جّدًا وفاخرًة .. توجَّ

. وفيما كنُت ألقي نظرًة على    يريُد أن ُيشعَرني أنَُّه موجود، تابعُت أسيُر باّتجاهِّ البرميلِّ  متجاهاًل نباَح الكلبِّ
، فجأًة خرَجْت منُه قّطًة وارتطَمْت بوجهي وخربشْتني ثمَّ تواَرْت عن األنظارِّ ودخَلتِّ األزّقَة،  محتوياتِّ البرميلِّ

، وعندما خرَجتِّ القّطُة من البرميلِّ أصدَرْت مواءً   عاليًا، اضطرْبُت جّدًا واقشعرَّ جسمي لهجومِّها المباغتِّ
، فهرْعُت نحَو دّراجتي هربًا منُه، وفيما كْنُت أمسُك مقوَد   فنهَض الكلُب ونبَح بتوحٍُّش وغضٍب وهجَم عليَّ
دّراجتي، كاَن الكلُب يمسُك سروالي بأنيابِّهِّ. تمّزَق الّسرواُل وخوٌف ما بعَدُه خوف دخَل إلى أعماقي. الّدّراجُة  

. نباحُ  ُه لم يتوقَّْف، كاَن متواصاًل ومخيفًا، اِّرتعَدْت أوصالي وأّول مّرة أرى وجهًا  أصبَحْت بيني وبيَن الكلبِّ
. ما هذا البالُء اّلذي وقْعُت فيهِّ؟ أحُد القاطنين في ذلَك الحيِّّ اِّستيقَظ من نومِّهِّ، والحارُس  لوجٍه شراسَة الكالبِّ

وتِّ .. وف  جأًة سمعُتُه يقوُل: اللَّيلي سمَع نباَح الكلبِّ وجاَء بسرعٍة نحَو مصدرِّ الصَّ
! ُفوَّهُة البارودة موجَّهة نحَو صدري! .. سمْعُت صوَت سيارٍة  قِّْف َمْن أنَت؟ ال تتحّرْك وإالَّ رميُتَك بالرَّصاصِّ

، وأنا تسمَّْرُت في مكاني!  ، والكلُب توارى عن األنظارِّ ارعِّ القريبِّ من الّزقاقِّ  تسيُر بسرعٍة فائقٍة في الشَّ
 يديَك!اِّرَفْع 

، الحارُس اللَّيلي اقترَب مّني وصرَخ في وجهي قائاًل:  ّراجُة وقعْت على األرضِّ  رفْعُت يدي، الدُّ
 أعطنِّي هويََّتَك!

 وفيما كنُت أضُع يدي في جيبِّ سترتي العلوي، تدّفَق ثالثُة مواطنين من منازلِّهم.
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 شهرين اقتحَم اللُّصوُص دّكاني .. وقاَل اآلخر:  امسكوُه، أّنُه لّص، قاَل أحدهم .. ثمَّ بدأ يبربُر قائاًل: منذُ 
ُسرَِّق دوالُب سيارتي منُذ يومين. "يدي ممتّدة" .. سحَب الحارُس اللَّيلي الهوّية من يدي، قرَأ اسمي بصوٍت  

 مسموٍع.
ما بسرعٍة، وبصوٍت واحد قاال: ماذا حصل؟  في هذهِّ اللَّحظةِّ ترّجَل شرطيَّان من سيارتِّهِّ

مِّ على جبيني، جرٌح خفيٌف على    مشهُد القّطةِّ  وهَي ترتطُم بوجهي، كاَن يتراقُص أمامي .. قطراٌت من الدَّ
 !  خّدي األيسرِّ .. اِّنكسَرْت مرآةُ دّراجتي .. اِّمتعَض قلبي وشعْرُت بالغثيانِّ

 فّتشوُه! قاَل أحُد الّشرطة. 
فحاتِّ اسٌم ثالثي،  هوّيُة عمل، خمسُة عشرة ليرة ودفتٌر صغير. قّلَب الّشرطيُّ صفحاتِّهِّ، في أعلى بعضِّ الصَّ

 وبحذاءِّ كّل اسم بعض األرقام ... 
ْل ع المخفر! بلهجٍة آمرة.  تفضَّ

اعةِّ الرَّابعة والرُّبع صباحًا؟   رئيُس المخفر: ماذا كْنَت تعمُل في السَّ
 درَّاجتي .. كنُت أتمّشى أقوُد 

تقوُد دّراجتَك "باِّنفعاٍل"، لقد قاَل الحارُس اللَّيلي أّنُه وَجَدَك تصارُع كلبًا، كاَن ينبُح عليَك بوحشّيٍة، وذلَك أماَم  
، هل هذا حصل؟  دّكانِّ صاحبِّ الكلبِّ

 نعم حصَل ذلك.
بط؟  إذًا ُقْل لنا بالتَّفصيلِّ لماذا خرْجَت من المنزلِّ في وقٍت كهذا؟ وماذا كْنتَ   تنوي بالضَّ

ْلُت بجانبِّ بعضِّ البناياتِّ   بصراحة يا سّيدي كنُت أقوُد دّراجتي في شوارعِّ المدينة، ثمَّ عبْرُت أحَد األزّقةِّ وترجَّ
 العاليةِّ ووضْعُت دّراجتي جانبًا، متَّكئًة على جذعِّ شجرٍة و ...

جرةِّ؟ ماذا يفيُدنا ذلك؟ هـاآ! صرَخ  وماذا يفيُدنا إذا كاَنْت دّراجُتَك مّتكئًة على الرَّصيفِّ أو الجد  ارِّ أو جذعِّ الشَّ
 رئيُس المخفرِّ في وجهي باِّنفعاٍل.

 هذه الحقيقة يا سّيدي.
 رئيُس المخفر: تابْع!

بعَد ذلَك وقَع بصري على برميٍل كبيٍر، تقّدْمُت نحَوُه، وفيما كنُت أهيُِّّئ نفسي إللقاءِّ نظرة، فإذا بقّطٍة تخرُج  
مفاجِّئ .. جفْلُت وخْفُت جّدًا، وكاَدْت أْن تلتهَم وجهي، لوال أّنني أبعْدُتها بيدي فخربشتني   من البرميلِّ بشكلٍ 

 .. وبعَد ذلَك أسرْعُت نحَو دّراجتي و ...  
قاطَعني رئيُس المخفر قائاًل: أّيُة قّطة وأيُّ برميٍل تتكلَُّم عنهما؟ إّنني أحقُِّق معَك اآلن وكّل كلمة تتفّوُه بها  

. يجُب أْن تكوَن صادقًا معنا، وكّلما أخفيَت الحقيقة تضاعَفْت عقوبتَك.يتمُّ ت  دوينها في المحضرِّ
 أقسُم بشرفي يا سّيدي أتكّلُم الحقيقَة.

اعةِّ الرَّابعةِّ والرُّبعِّ صباحًا، تسّميها حقيقة؟.. يخرُج   تتكّلُم الحقيقَة؟ "بصوٍت عاٍل" .. برميٌل وقّطٌة في تمامِّ السَّ
ولتِّهِّ مبربرًا: أنا لم أجْد أبدًا رجاًل يخرُج من منزلِّهِّ في وقٍت كهذا، وُيقَبُض عليهِّ متعاركًا مع كلٍب  من وراءِّ طا
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، اّلذي ال يفيُد المحكمَة بشيٍء. ماذا  ثمَّ يأتي ويقوُل .. برميل وقّطة، وإلى آخر ما هنالك من الكالمِّ الفارغِّ
 تكّلُم فيهِّ؟ بينَك وبيَن القّطة؟ هاآ! أيُّ منطق هذا اّلذي ت

غيرةِّ   بنتي الصَّ غار .. ليلُة أمس وعْدُت زوجتي أْن أجلَب دواًء الِّ ْرُت زوجتي واِّبنتي وأوالدي الصِّّ آنذاك تذكَّ
اعُة يومّيًا في أذني.   .. صوُت سعالِّها يرنُّ في أذني كما كانْت ترنُّ السَّ

  باِّستعداٍد. أوامرَك سّيدي.رنَّ رئيُس المخفرِّ الجرَس. نظْرُت حولي فرأيُت قامًة طويلًة تقفُ 
 ! ْز دّراجتهِّ وُخْذُه إلى الّسجنِّ  اِّحجِّ

غيرة .. آٍه .. يا ابنتي، إنَّ صدى سعالِّكِّ يرنُّ في أذني  ، تذّكْرُت ابنتي الصَّ وبينما كنُت أسيُر إلى الّسجنِّ
واَء هذا اليوم   أيضًا، وال أعلُم إلى أيَن  اآلن وال يمكُن أْن أنساه .. اعذريني فال أستطيُع أْن أجلَب لكِّ الدَّ

 سينتهي بي هذا؟ 
 َمْحـَكـَمـة! 

طوِّ على دّكاٍن عن سابقِّ إصراٍر وتصميٍم، ما هَي أقواُلَك؟   القاضي: أنَت متَّهم بمحاولةِّ السَّ
 يا سّيدي وللا أنا مظلوم.

ْل ُقْل لنا ما هَي أقواُلَك؟   تفضَّ
اعة الرَّابع ة صباحًا .. كْنُت أقوُد دّراجتي ومَرْرُت في أحدِّ األزّقة،  حاضر سّيدي: لقْد خرْجُت من منزلي السَّ

وهناَك وجْدُت قططًا يهاجُم بعُضها بعضًا، لقد ُخيَِّّل إلَي يا سّيدي أنَّ بعَض القططِّ كانت تبكي .. "جحَظْت 
ْلُت بعَد ربعِّ ساعة تقريبًا من ركوبي الّدّراجة، بعَد أْن ترْكُت القطَط   وشأنها .. ووجْدُت عينا القاضي" .. وترجَّ

، فجأًة خرَجْت قّطًة من البرميلِّ  ْهُت نحَوُه، وفيما كْنُت أهّيُئ نفسي أللقي نظرًة على البرميلِّ برمياًل كبيرًا فتوجَّ
ْنُت أْن أبعَدها عن وجهي. اِّضَطرْبُت جّدًا وما وجْدُت نفسي إاّل وأنا  ْت على وجهي، وبصعوبٍة تمكَّ واِّنقضَّ

.. وعندما وجَدني الكلُب أركُض، فجأًة سمعُتُه ينبُح علّي كالمسعورِّ وهجَم علّي ومّزَق أهرُع صوَب دّراجتي  
سروالي! .. أنظْر سّيدي، أقسُم لكم بشرفي، سروالي مّزَقُه الكلُب .. وعلى صوتِّ نباحِّ الكلبِّ جاَء الحارُس  

 اللَّيلي وهذهِّ إفادتي!
 "يضحُك كّل َمْن في القاعةِّ".  

 قوَقُه" ويدقُّ على الطَّاولةِّ .. هدوٌء تام يخّيُم على القاعةِّ.يمسُك القاضي "دا
رقةِّ، ولوال أنَّ   َم صاحُب الدّكان بعريضٍة، متَّهمًا إّياك بأنََّك ُضبِّْطَت أماَم دَكانِّهِّ بقصدِّ السَّ القاضي: لقد تقدَّ

 على دّكانِّهِّ.كلَبُه كاَن يقظًا، والحارُس اللَّيلي كاَن يقظًا هو اآلخر، لكْنَت قد سطْوَت 
هِّ إليَك؟  بماذا تجيُب على هذا االّتهامِّ الموجَّ

 ال أعلُم كيَف أجيُب عن هذا االتِّّهامِّ.
 هل تريُد أْن توكَِّل قضيََّتَك إلى محاٍم؟ 

 ال سّيدي.
 ولماذا ال تريُد ذلَك؟
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 ومظلوم. ألنَّني بريء من جهة وال أملُك نقودًا من جهٍة أخرى، وأنا متأكِّد بأنَّني بريء 
 أنَت متأّكد شيء، وأن نتأّكُد نحُن شيٌء آخر. 
 أقسُم لكم بأنَّني بريء وقلُت الحقيقة يا سّيدي.

تفيُد  أقواٌل  المحامي ).... .....( ولديهِّ  ْلُت  لقد وكَّ قائاًل:  القاضي  أْن استأذَن  بعد  ّكان،  الدُّ يقُف صاحب 
 المحكمَة الموّقرة.

 طوياًل.يقُف المحامي ويسترسُل 
ْع أن   غيرة لم أستطِّ ْرُت زوجتي .. وابنتي الصَّ كنُت أنظُر إلى المحامي تارًة، وإلى القاضي تارًة أخرى. تذكَّ
واء .. وابني! هل ذهَب إلى المدرسةِّ جائعًا؟ .. أشعُر وكأنَّ نباَح الكلبِّ يرنُّ في أذني اآلن!   أجلَب لها الدَّ

.   .. وتتوالُد الهموُم واألسئلُة في ذهني  ثمَّ تدوُر وال تتوقَُّف عن الدَّورانِّ
رقة؟  َك على أقوالِّ المحامي اّلتي تؤكُِّد بأّنَك كنَت تنوي السَّ  القاضي: ما هو ردُّ

رقة كما يزعُم المحامي .. أنا والقّطة    أبدأ مرافعتي بشهيٍق عميٍق! .. سّيدي القاضي: أنا ما كْنُت أنوي السَّ
رقة هي األخرى! كاَن لنا هدٌف واحٌد ونّيٌة واح  رقة، فالقّطُة كاَن هدُفها السَّ  دٌة، فإذا كاَن هدفي السَّ

؟ وهْل   َك أْن تشبَِّه أهداَفَك ونّياتَك بأهدافِّ ونّياتِّ القططِّ أيُّ هدٍف وأّيُة نّيٍة تتكّلُم عنهما؟ وكيَف تسمُح لنفسِّ
 للقططِّ غاياٌت وأهداٌف كاإلنسان؟ 

، ولكْن عندما ينافُس اإلنساُن القطَط تحَت   ال سّيدي، معاذ للا أْن يكوَن للقططِّ  أهداٌف وغاياٌت كاإلنسانِّ
 جنحِّ اللَّيل على برميلِّ الّنفايات، عندئٍذ تلتقي النِّّيَّات وتصبُح أهدافهما سّيان!! 

 
 1986ديريك: شتاء 

 صبري يوسف           
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 الكرافيتة والقّنب  
               

كاَن والدي محتارًا بإحدى مشاكلِّهِّ المرتبطة بغنمتِّهِّ، حيُث بذَل قصارى جهده لمعالجةِّ أمورها .. كاَن بحاجٍة  
ماّسة في ذلَك اليومِّ أْن )يكزَل*/يجدَل(  لغنمتِّهِّ حباًل ال يضاهيهِّ حباًل آخر .. والمعروف أنَّ والدي ال تخلو  

غيرة والقنَّباتِّ و  َرقِّ الصَّ نة، إاّل أّنُه كان قد ملَّ تمامًا من هكذا أصناف من الخيوطِّ  جيوُبُه من الخِّ الخيوطِّ الملوَّ
ْد  ة بالكرافيتاتِّ من كلِّّ األشكالِّ واأللوان، فلم يتردَّ والقنَّبات، فما وجَد نفسه إاّل وهو يفتُح خزانتي التُّوتياء العاجَّ

تأخُذ العقل، فت بألوان  نة  ناوَل هذه الكرافيتة من بين أكوامِّ الكرافيتات، ثانية واحدة من اختيارِّ كرافيتة ملوَّ
هِّ:    هامسًا لنفسِّ

كيَف سيعرُف صبري أنَّ هناَك كرافيتة ناقصة أمام هذا )اللَّود*( من الكرافيتات؟ .. أمسَك الكرافيتة من  
تها، ثمَّ خرَج إلى ذ  يها بطريقٍة، بحيُث ال تنقطع كي يعرَف مدى مرونتها وقوَّ لك البلكون  نهاياتها، وبدأ يمطِّّ

غيرة وأخرَج من جيوبِّهِّ خيوَطُه وبدأ يكزُل قّنَبُه ليصنَع منُه حباًل لغنمتِّهِّ  الفسيح. جلَس على دوشكايته* الصَّ
هِّ قبَل أن آتي من دوامي، إاّل أنَّه لم يضْع   ُن من إنجازِّ مشروعِّ هِّ، واضعًا في االعتبارِّ أنَّه سيتمكَّ على مزاجِّ

 فراغ وسآتي مبكِّرًا في ذلَك اليوم. في االعتبارِّ أنَّ لدّي حصة  
هِّ ليخفي ما   ، وعندما شاهدني والدي لملَم مباشرًة نهايات خيوطِّ قنَّبِّهِّ ووضَعُه تحَت إبطِّ ارِّ عبْرُت ساحَة الدَّ
تبّقى من الكرافيتة .. وكانْت بداياُت الخيوُط مربوطًة في إبهامِّ قدمِّهِّ اليمنى .. وكاَن حبُلُه مكزواًل بشكٍل أنيٍق  
ملفت لالِّنتباه، وفعاًل جذَبني حبُلُه بألوانِّهِّ الجميلة، فقلُت له بابا أْش حبلك حلو! .. فضحَك وقاَل: هذا الحبل  

 الحلو هو خصوصي لغنمتي ..                             
الغنمِّ، فقْلُت لوالدي    عندما أمعْنُت بألوانِّهِّ الجميلة، شعْرُت أنَّ حباًل جمياًل كهذا يليُق أْن يكوَن في أعناقِّ غير

من أيَن لَك هذه األلوان الجميلة يا بابا؟ ابتسَم وهو يضحُك بطريقٍة هادئٍة وبثقٍة عاليٍة، محاواًل أن يشتَِّّت 
الموضوع وقاَل لي بدعابٍة أبوّيٍة: روح طلِّع في المطبخ، أمُّك قد عمَلْت لَك أكاًل طّيبًا. فقلُت لُه: لْسُت جائعًا 

؟ .. فقاَل: أريُد أْن أرتاَح  اآلن يا بابا. . الحْظُت أّنه توقََّف عن الَكْزل، فقْلُت لُه لماذا ال تتابُع َكزَل الحبلِّ
قلياًل. ولَفَت انتباهي أنَّ نهاياتِّ الحبلِّ غير المجدولِّ ململمة تحَت إبطهِّ، فقْلُت لُه لماذا ال ترتاُح قلياًل، هل  

اخرة، وإذا هرَب شو بّدي أعمل! سيهرُب الحبُل، ولماذا حشْرَت نهاياتِّ حبلِّ  َك؟ فقاَل بطريقتِّهِّ السَّ َك تحَت إبطِّ
.. دخْلُت المطبَخ .. راوُدني أن أراقَب والدي، فضول قوّي دفعني أْن أراقَبُه، بعَد أْن أحَسْستُه أنَّني أعطيُتُه  

بَكْزلِّ  بسرعٍة  يبدأ  إاّل وهو  بعَد لحظات،  فما وجدُتُه  وتركُتُه وشأَنُه،  إبُطُه وسقَطْت  األماَن   حبلِّهِّ، فتراخى 
نهاياُت القنَّبِّ على جانبِّهِّ، فبَدْت كرافيتتي الحمراء والبيضاء والخضراء الرَّفيعة، تتوارى سريعًا داخَل الحبلِّ 
ً غيابي، فتركُتُه يتابُع عمَلُه .. لكّني خرْجُت مَِّن   ، آنذاك عرْفُت أّنه انقضَّ على فريستِّهِّ مستغالَّ المجدولِّ

القّنبِّ  المطب نهاياتِّ  لملَم  داخَل حبلِّهِّ، وعندما وجَدني  ينتهي من طمسِّ معالم فريستِّهِّ  قبَل أن  خِّ وفاجأُتُه 
هِّ مّرًة أخرى .. ووجدُتُه هذه المّرة مرتبكًا قلياًل .. وبادَرني بسؤالِّهِّ؟ هل أكْلَت؟ فقْلُت لُه   ووضَعها تحَت إبطِّ

َك. مَع يقيني أنَّ والدي   ال، سأنتظُر حّتى تنتهي وسنأكُل سويًة. فقالَ  لي أنا أكْلُت، بإمكانَِّك أن تأكَل لوحدِّ



1618 
 

ْرُت أنَّ والدي "يتدغدُغ" من   ما كاَن قد أكَل بعد. وبعَد حواٍر قصير بدأُت أداعُب والدي وأمزُح مَعُه، ثمَّ تذكَّ
هِّ، فبدأُت أدغدُغُه من خاصرتِّهِّ، ضحَك راجيًا إّياي أن أتوقََّف عن د  غدغتِّهِّ، لكّني لم أصغِّ  خاصرتِّهِّ وإبطِّ

، فسقَطْت  هِّ على خيوطِّ القنَّبِّ يطرَة على إحكامِّ إبطِّ إلى رجائِّهِّ، تابْعُت أدغدُغُه، فتعالى ضحُكُه وفقَد السَّ
نهاياُت القنَّبِّ على ركبتِّهِّ، كانْت كرافيتتي تحني رأَسها المدبَّبِّ نحوي وكأنَّها تطلُب النَّجدَة  كي أنقَذها من  

نحباسِّ    اّلذي حبَسها فيهِّ!  هذا االِّ
 فقلُت: بابا! .. 

 أجابني بلطف: أيْش ابني! 
فقْلُت له: َأليَسْت هذه كرافيتتي الحمراء الرَّفيعة؟ فقاَل وهو يضحُك ممازحًا إّياي، أْش عليك يختبي على للا  

نة.   ما يختبي، بلى وللا يا ابني هذه هي كرافيتُتَك الحمراء الملوَّ
َك وقّنباتَِّك؟ ..  ولماذا أخذَتها وَكز   لَتها مع خيوطِّ

باح وأنا أبحُث عن قنٍَّب أو خيٍط رفيع وحلو وقوّي، بحيث يتناسب مَع الحبل اّلذي أريُده   بصراحة منُذ الصَّ
ُسني بأنَُّه   لغنمتي، فلم أجْد أجمل وأنسب من كرافيتتَك، لهذا أخْذُت كرافيتتَك .. ثمَّ غمَرُه الّضحك، كي يحسِّّ

أو شيئًا غريبًا.. فقْلُت لُه: لكنِّّي كنُت أحبُّ هذهِّ الكرافيتة كثيرًا جّدًا يا بابا و... فقاَل مقاطعًا    لم يعمْل خطأً 
أّياي: ولكنََّك لم تحبها مثلما أحببُتها أنا! ثمَّ تابَع حديثُه قائاًل: أنَت عندَك عشرات عشرات الكرافيتات غيرها،  

نيا لو أخْذُت واحدة منها  ؟! فهل ستخرُب الدُّ
انتابتني في تلك اللَّحظة نوبُة ضحٍك خارجة عن المألوف، ثمَّ أردْفُت قائاًل لُه: وللا العظيم معَك حّق .. 

 َخيُّو ألف مبارك على غنمتَِّك كرافيتتي!   
 

بلِّهِّ بشغٍف  عنـدما سـمَعني ُأبـارُك لـُه عـمَلُه، سرعاَن ما وجدُتُه يمسُك نهاياتِّ كرافيتتي وقّنباته، متابعًا )َكْزل( ح
 كبير!! 

 
 1996ستوكهولم: صيف  

 صبري يوسف 
 

 هوامش: 
حون اآلزخيون كانوا يقولون َلْود تبن، كومة    *اّلَلْود: الكومة الكبيرة، والفالَّ

 كبيرة من الّتبن ..إلخ
 *َيْكزُِّل: كلمة عاّمية تعني يجدُل.

 يعني: فراش.*دوشكاية: فراش صغير يصنع باليد، تصغير دوشك، والدُّوشك، 
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 أنا والرَّاعي ومهارتي بَِّبيعِّ العدس
 

 إلى األخوين نعيم وسليمان يوسف والّراعي 
 

كانت شمُس حزيران تحرُق جلودنا ونحُن نحصُد باقات العدس، ال نستطيُع أن نحصَدُه لشّدةِّ تشابكِّهِّ مَع  
وكِّ والبّلقِّ العين والُعقَّيدة والخطمّية وقّلة والشَّ يِّّلِّ والكاروشِّ والُقْنجّرة والزِّيؤان والَبْرُبورِّ والشُّ والَقْلقِّ   الخرنوبِّ والسَّ

ك بصعوبٍة  مِّ*.  ْمحِّ تخنُق  والحِّ كانْت  الَّتي  البّرّية  واألعشابِّ  األشواكِّ  تالفيفِّ  من  العدسِّ   " "شيقانِّ نمّيُز  ّنا 
 العدَس، فما كّنا نستطيُع أن نحصَدُه بال هذه األشواك واألعشاب!  

ظلْلُت أفكُِّر بطريقٍة ناجحة للتخّلصِّ من حصادِّ العدسِّ تحَت شمسِّ حزيرانِّ القائظة، بعَد أْن قضيُت شهورًا  
، أحيانًا  في تد  ة اللَّغة االنكليزّية، ما كان جسدي النَّحيل يساعُدني على تحمُّلِّ الحصادِّ مثَل أخويَّ ريسِّ مادَّ

كانا يستعمالن القيناغات** في أصابعهما تفاديًا من دخولِّ األشواكِّ إلى أصابعِّهما، جّرْبُت أكثر من مرٍَّة 
، لكّنها كانت تسقُط من أصابعي ا لرَّفيعة، فكانت األشواُك تأخُذ طريقها إلى أصابعي. استعماَل القيناغاتِّ

، أشغاٌل شاقَّة، لم يبرْح من ذاكرتي موضوع التورُّط في الحصادِّ   حصاُد العدسِّ بعَد فصلينِّ من التَّدريسِّ
ي انتاُجُه سهرًة عامرة، ورْحُت أفكُِّر بطريقٍة سريعٍة لوضعِّ حدٍّ للتخلُّصِّ   من  ألسابيع في مشروٍع باِّلكاد يغطِّّ

  ! يُت بحّصتي من اإلنتاجِّ  حصادِّ العدسِّ واألشواكِّ حّتى لو ضحَّ
نا راعيًا يسرُح مَع أغنامِّهِّ، حوله قطيٌع كبير من األغنامِّ، فهتَف قلبي   فجأًة وجْدُت على تخومِّ أشواكِّنا وعدسِّ

هِّ أّيامًا من دونِّ فائدة لمشاهدتِّهِّ، فخطَر على بالي مباشرًة اقناعُه بشراءِّ العدسِّ بداًل من أن نتعذََّب في حصادِّ 
 ُمحرزة!

ْمُت نحَوُه وسّلْمُت عليه، كاَنْت لغتي الكردّية تسعُفني لخوضِّ هكذا حواراٍت، وعندما أدخْلُتُه في معمعاناتِّ  تقدَّ
، فوائد كبيرة تساعُد على   نا وفوائَد األعشابِّ الكثيفة المتداخلة بين العدسِّ مخطَّطي بدأُت أشرُح لُه فوائَد عدسِّ

ةِّ درِّ حليبِّ أغنامِّهِّ، وبدأُت أعرُض عليه بيَع العدسِّ جملًة وتفصياًل بما فيه العدس الَّذي كّنا قد حصدناه  زياد 
 منُذ يومين. 

 ، غمغَم حديثه في البداية، لكنِّّي أدخْلُتُه في لبِّ الحوارِّ فابتعَد عن الغمغمةِّ وبدأ يدخُل في حيثياتِّ الحوارِّ
ْمُت له عرضًا بحيث لو ترا جْعُت إلى أقلِّّ من النِّّصف بكثير يتحمَُّس لإلقدامِّ على شرائِّهِّ، كاَن أخويَّ أثناَء  فقدَّ

محاورتي مع الرَّاعي غائَصين في حصادِّ العدسِّ بهمٍَّة ال تليُن، وما كانا يعرفان أنَّني على وشكِّ أن أبيَع  
يرتدي شروااًل وقميصًا خاكيًَّا وعلى كتفِّهِّ جمداني الرَّاعي  تتدلَّى    العدَس، كان  باألحمرِّ واألبيضِّ  مخطَّط 

، سألني هل أهلَك سيوافقوَن على بيعِّ العدس؟  عرِّ نهاياته على صدرِّهِّ، وعندما أصبحنا متقاربين نحَو السِّّ
هِّ، ولنا حقٌل آخر من الّشعيرِّ أستطيُع أْن أقنَعهم ببيعِّ الّشعيرِّ أيضًا، فقاَل، دعنا   ل ببيعِّ فقْلُت له ولو! أنا مخوَّ

!  اآلَن من  الّشعيرِّ وخّلينا بالعدسِّ
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لَفَت تأخُّري انتباه أخي الكبير، فسأَل أخي اآلخر، لماذا تأخََّر صبري يا ترى، ما هذا الموضوع الهاّم الَّذي 
؟!   يحاوُر فيه هذا الرَّاعي، ولماذا ال يأتي ويحصُد معنا، أليَس شريكًا معنا في الحصادِّ واإلنتاجِّ

 ي. اسأله ماذا يفعُل مَع الرَّاع
 ناداني أخي، متسائاًل فيما إذا لدّي حديثًا ما هامًَّا مَع الرَّاعي؟ 

ْهُت نحَو أخويَّ وأخذُتهما جانبًا، أشرُح لهما مخطَّطي في مسألةِّ   لحظة لو سمحت، استأذْنُت من الرَّاعي، وتوجَّ
عر الَّذي يناسُبَك ل و استطْعُت أن أقنَع الّراعي  بيعِّ العدسِّ قائمًا بما فيه المحصود، فسألُت أخي، ما هو السِّّ

 بشرائِّهِّ؟ 
تي؟   فقاَل لي وأنَت بكم ممكن أن تبيَع العدس وكم ستكوُن حصَّ

ُتَك أكثر من ألف ليرة.  بحدودِّ ألفين ليرة سورية أو أكثَر بقليل، ستكوُن حصَّ
 لكنَّنا ثالثة، لو بْعَت العدَس بألفين لم يحصل كل واحد مّنا على ألف ليرة.  

َم حّصتي لكما هدّية، فقال لي لو تستطيع  ال تقلق، ستح ، أريُد أن أقدِّّ صُل، ألّنني ال أريُد حّصتي من البيعِّ
 أن تقنَعُه بشراءِّ العدسِّ بأكثر من ألفين ليرة سنبيُعُه في الحال.

 لحظات وسأعوُد إليكما، عْدُت إلى الرَّاعي باسمًا، فابستَم هو اآلخر، قائاًل، أراَك مبتسمًا! 
 َك رائع. ألنَّ حظَّ 

 لماذا؟
ألّنني استطْعُت أْن أقنَع اخوتي ببيعِّ العدسِّ بثمٍن رخيص جّدًا، فقد قلُت لهما أنَّ أوضاَعَك االقتصادّية ليسْت 
هِّ، فلَِّم ال نبيُعُه لهذا الرَّاعي المسكين بثمٍن رخيص   على مايرام، مشيرًا إلى أنَّ العدَس ال يساوي قيمَة حصادِّ

 كعلٍف ألغنامِّهِّ؟ 
عَر كثيرًا؟ وهل   استطْعَت أن تخفَِّض السِّّ
 طبعًا. 

 وبكم اتَّفقتم. 
 بحدودِّ أربعة آالف ليرة. 

 تمتَم، لكن أال ترى أنَّ العدَس ال يساوي أربعَة آالف ليرة؟
 ال تقلق، ألنَّني أستطيُع أن أضغَط عليهم أكثر، وأخفَِّض الّسعر إلى ثالثة آالف ليرة. 

 أوافق على شرائِّه بثالثةِّ آالف.
َم موافقَتُه، صافْحُتُه وهَزْزُت يَدُه كموافقة نهائّية، ثمَّ طلْبُت من أخي أْن يلتقَط صورًة وأنا أصافَحُه   حالما، قدَّ
وأهزُّ يَدُه، اندهَش الرَّاعي لقدومِّ أخي وتوجيه عدسة الكاميرة نحَوُه، قائاًل للراعي أنظْر إلى الكاميرة، فقاَل ماذا 

، أخرَج الرَّاعي محفظته، وأعطاني  حصل، قْلُت له ال تقلق، أ خي يريُد أْن يلتقَط لنا صورًة تذكارية على البيعِّ
ًا ونقدًا، أعْدُت إليه مائة ليرة سوري "خير دين"، كمكافأة على اتفاقِّنا، َفَرَح لموقفي، ثمَّ وّزْعُت المبلَغ   المبلغ عدَّ

 على أخوّي بالتَّساوي.  
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َتُه ويضُعها في جيبِّهِّ، تساَءَل ضاحكًا: فيما كاَن أخي الكبير يقبُض   حصَّ
ريعة، بأيَّةِّ طريقٍة استطْعَت أْن تقنَع الرَّاعي ببيعِّ العدسِّ بهذه الّسرعة   اّني أندهُش على أفكارَِّك وحلولَِّك السَّ

عرِّ الغالي، وأريُد أن أفهم، ماذا استفْدَت أنَت من كلِّّ هذه العملّية؟!   وبهذا السِّّ
، لملمنا حاجاتنا    ضحْكُت من أعماقي، وفيما كْنُت أبيِّّن له أنَّني الرَّابح األكبر، دخَلْت أغناُم الرَّاعي في الحقلِّ

، تاركين خلفنا األغنام ترعى العدَس بنهٍم كبير.  ، موّجهين أنظارنا نحو ظاللِّ المنزلِّ  من الحقلِّ
 نَت الرَّابُح األكبر؟ على ماذا كنَت تقهقُه وقْد خرْجَت من المولدِّ بال حّمص، وبأيِّّ منظوٍر أ 

أنا الرَّابُح األكبر، ألنَّني ببيعِّ العدسِّ تخلَّْصُت من همِّ حصادِّ العدسِّ ألسابيع، اليوم سأستلُم قيمة ساعاتي  
أنا   سنحتفُل  بردى،  بيرة  من  وصندوقين  ّيان  الرَّ عرقِّ  من  صندوقًا  بها  سأشتري   ، التَّدريسِّ من  اإلضافّية 

، متخلِّصًا من حصادِّ  وأصدقائي بمناسبةِّ بيعِّ العدسِّ  ، سنسهُر اللَّيَل كّله، وغدًا سأناُم حّتى منتصفِّ النَّهارِّ
، طالما أصبَح في ذمَّةِّ األغنامِّ!  العدسِّ

ضحَك أخويَّ ضحكًا طازجًا، وعنَد المساءِّ قاَم العرُق ركبًا، وفيما كْنُت أسرُد لألصدقاءِّ مهاراتي في بيعِّ  
، تعاَلْت قهقهاتن   ا عابرًة نسائَم اللَّيلِّ العليل!العدسِّ واألشواكِّ

 
ل )ديسمبر(    2007ستوكهولم: كانون األوَّ

 صبري يوسف 
 

 هوامش:  
والُعقَّيدة والخطمّية   العين  والبّلق  وك  وقّلة والشَّ والَبْرُبور والشُّ والُقْنجرِّة والزِّيؤان  يِّّل والكاروش  *الخرنوب والسَّ

ْمحم: من األعشاب والحبوب والزُّ   هور البّرّية.والَقْلق والحِّ
وك أثناَء الحصادِّ  ** قيناغات: مفردها قيناغة، يتمُّ ارتداؤها بأصابعِّ اليدِّ اليسرى كي تحمي األصابع من الشَّ

 بالمنجل. 
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 عّمتي تشتري عظاَمها من هللا 
 

تسامة عريضة مرسومة  فيما كنُت عائدًا من دوامي، التقيُت مَع القّس أفريم، سّلْمُت عليهِّ باحترام، والحْظُت اب 
َث معَك بموضوٍع حّساس، يخصُّ عمََّتَك   على محّياه، وبعَد دردشة سريعة قاَل لي، بالحقيقة أريُد أْن أتحدَّ

ل أبونا، أنا تحَت تصرّفَك.    بيَكي، فقلُت لُه تفضَّ
 ال أعرُف كيَف أبدأ معَك الموضوع يا أستاذ؟   

 عفوًا أبونا، هل الموضوع حّساس لهذه الّدرجة، إنِّّي أراَك محرجًا و .. 
ُث فيهِّ معَك هو حّساس وخاّص جّدًا.    لْسُت محرجًا منَك ولكن الموضوع الَّذي أرغُب التَّحدُّ

 خاص جّدًا بَمْن؟  
 خاص بعمَّتَِّك بيكي. 

 جحَظْت عيناي، ثمَّ أردْفُت قائاًل:  هل حصَل مكروه ما لعّمتي؟  
تها عال العال.    ال ال .. عمَُّتَك بخير وصحَّ

 إذًا ادخل في الموضوع أبونا دوَن أّي تحفُّظ وأنا سأكوُن عنَد حسنِّ ظّنَك، وسّرَك في بئر.  
 هكذا عهدُتَك يا أستاذ. 

ل أبونا.    تفضَّ
 عمَُّتَك بيَكي منذ فترة عندي وعرَضْت علّي موضوعًا غريبًا وحّساسًا جّدًا، وأنا ال  بالحقيقة يا أستاذ جاَءْت 

العائلة   اّنني محتار جّدًا في كيفّيةِّ معالجتِّهِّ كما ترغُب عمَُّتَك، فما وجْدُت أفضل منَك في  أخفي عليك، 
 للتباحثِّ والتَّشاورِّ مَعُه في هذا األمر. 

 وَن قادرًا على تقديمِّ ما أنَت ترمي إليه.  أهاًل وسهاًل أبونا، آمل أن أك 
الموضوع وما فيه هو أنَّ عمََّتَك بيَكي تريُد أْن تشتري عظاَمها من للا عن طريقي، كما كاَن يعمُل بعض  

 أجداَدنا أيام زمان.  
ّصة من  "نوبة هستيرّية من الّضحكِّ انتابتني، لكّني تمالْكُت أعصابي وحاوْلُت أْن أضْبَط نفسي ألسمَع الق

لِّها إلى آخرِّها".     أوَّ
 معي أنَت أستاذ.  

 أيوه أبونا معك على الخّط مئة بالمئة. 
فالمشكلة عندي متعّلقة في عددِّ عظامِّ جسمِّ اإلنسان، حيُث أّنني ال أعرُف بالّضبطِّ كم عظم يوجُد في جسمِّ  

، وبصراحة أنا ال أريُد أْن أظلَم عمََّتَك، فأطلُب منَك أْن تحدِّّ  َد لي عدَد عظامِّ اإلنسانِّ بشيٍء من  اإلنسانِّ
وانتهاًء بمشطِّ   الفقري  دري، والعمودِّ  الصِّّ القفصِّ  بعظامِّ  ابتداًء من عظامِّ الرَّأسِّ والرَّقبةِّ ومرورًا   ، التَّفصيلِّ

. وأتمّنى أن ال تنسى أي عظم من عظامِّها، ألّنني ال أريُد أْن أظلَم عمَّتَك المسكينة، وال أر  يُد اليدينِّ والقدمينِّ
أن ننسى عظمًا من عظامِّها وال نشتريه من للا، ال أريُد أْن تقَع خطيئتها في رقبتي، وأنا من جهتي أريُد أن  
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أشتري عظاَمها كاملًة من للا بال زيادة أو نقصان، ألنَّ عمََّتَك تستحقُّ كّل الخير. وهناك نقطة مهّمة جّدًا  
َر عمََّتَك كي ال تذهَب إلى القّس شمعون وتتفاوُض معُه بخصوصِّ  أريُد أْن أؤكَِّد عليها، وهي أْن تنبَِّه وت حذِّّ

شراءِّ عظامِّها من للا، ألنَّ القّس شمعون ليَس لديهِّ خبرة مثَل خبرتي من جهة، ومن جهة ثانية لو ذهَبْت 
 بِّها ال ضّدها.  عنَدُه سيرفُع سعَر العظامِّ جّدًا، وعّمُتَك إنسانة درويشة وعلى بابِّ للا، ويجُب أن نبقى بجان 

بارَك للا فيكم أبونا. "راودني مباشرًة أْن أقطَع الطَّريَق عنُه وعن القّس شمعون أيضًا، وهمْسُت في سّري 
هم العظمّية". وأردْفُت قائاًل:    اليوُم يوُمَك وعليَّ أْن أكّثَف دبلوماسّيتي وأضُع كلَّ المخطَّطات الحباطِّ مشاريعِّ

 . طّيب ما هو المطلوب مّني؟ 
رعةِّ   تأتي عنَدَك، بأن تشتري عظاَمها من للا عن طريقي بالسُّ المطلوُب منَك هو أْن تقنَع عمََّتَك عندما 

 الممكنة قبَل فواتِّ األوان. 
 وهل ستأتي عّمتي عندي؟  

دَها بتفاصيل عددِّ العظ ، لتزوِّ امِّ، ألتمكَِّن  أيوه، ستأتي عنَدَك، ألّنني اّتفْقُت معها أْن تزوَرَك في القريبِّ العاجلِّ
  .  بعَدها من شراءِّ عظامِّها من للا بالتَّمامِّ والكمالِّ

 ابتسْمُت ألبونا وصافحُتُه قائاًل له:  اعتبر الموضوع منتٍه يا أبونا. 
 هزَّ يدي مؤّكدًا على ضرورةِّ عدم دخولِّ القّس شمعون على الخّط. 

 ، كيَف سيستطيُع شراء عظاَم القحف.  ولو أبونا، القّس شمعون ليس لديه خبرة بشراء عظام مشط اليد 
 بالمناسبة، كم عدد عظام القحف؟  

 عندما ألتقي مع عمَّتي سأشرُح لها كل شيء بالّتفصيلِّ واألرقام.  
 كنُت متأّكدًا أنََّك لن تخيَِّّب أملي. 

 ولو، َكْم أبونا لنا!  
 شكرًا! 

بانتظاري، وقَفْت واالبتسامة   ارِّ فوجدُتها  الدَّ وامِّ، عبْرُت صحَن  الدَّ بعَد اسبوع زارْتني عمَّتي فيما كنُت في 
ها، اقترَبْت نحوي ثمَّ احتضنتني بفرح، مادحًة إّياي.    مرسومة على تجاعيَد وجهِّ

 أهاًل وسهاًل عّمة. 
َك بطلب، وأتمّنى أن تلبِّّي طلبي  .  يا ابني جئُت إلى عندِّ

 طلباُتك أوامر يا عّمة.  
كنُت عنَد القّس أفريم منُذ فترة وتناقْشُت مَعُه موضوع شراء عظامي من للا عن طريقِّهِّ، وقد وجَد أبونا أنَُّه  
،  وتستطيُع   َك وألتقي بَك ألّنَك ابن أخي وأنَت فهمان وتعرُف الخيَر من الشرِّ من المناسبِّ أن آتي إلى عندِّ

 نا بحاجة إليه. أْن تساعَدني فيما أ
 ما اّلذي تحتاجينه مّني يا عمَّتي؟  

َد لي كم عظم يوجُد في جسمي، كي أشتري كّل عظامي من للا عن طريقِّ القّس.   أحتاُج أن تحدِّّ
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 أهاًل وسهاًل عّمة.  
 هل ستساعُدني؟  

ُمُه لكِّ القّس .. ولماذا أصاًل تذهبيَن إلى عند ا ُم لكِّ أكثر ّمما يقدِّّ لقّس، ها أنذا موجود وتحَت  طبعًا سأقدِّّ
. وكّل طلباتك مستجابة بطيبِّ خاطر.    تصّرفكِّ

 للا يخّليك ويطوِّل عمرك يارّب، ولكن هناك أشياء يقوُم بها القّس أنَت ال تستطيُع القياَم بها. 
 مثاًل. 

 .  مثاًل، القّس يستطيُع أن يشتري عظامي من للا، بينما أنَت ال تستطيُع أن تشتري عظامي من للا
، فلماذا تشترينها طالما هي ملُككِّ  ولماذا تشتري عظاَمَك من للا أصاًل ؟ إّن عظاَمَك هي معكِّ وهي ملَككِّ

؟!    وبيَن يديكِّ
ال يا عيني، عظامي هي ليَسْت ملكي، هي ملُك للا! وأنا أريُد أن أشتريها من للا كي ترتاَح عظامي في  

 ة. واإلنساُن الوحيد اّلذي يحقُّ له أن يشترَي عظامي من للا هو القّس.  قبري بعَد موتي ويتهيَّأ لي طريُق الجنّ 
وَمْن قاَل لكِّ أنَّ القسَّ هو اإلنساُن الوحيُد القادُر على شراءِّ عظامِّكِّ من للا؟ وهل القّس لُه مؤهَّالت أكثر  

 مّني؟ ..  
ْمُت نحَوها و  بهدوٍء قلُت لها: يا عّمتي، أنا قرأُت  كانت عمَّتي جالسة على كرسٍي صغير بالقربِّ مّني، تقدَّ

اإلنجيل والتَّوراة وكتب مقدَّسة أخرى، ولدّي إمكانّية شراء عظامكِّ من للا، مثلما للقّس إمكانّية، وربَّما أكثر  
مّما لديه. ولو اشترى القّس عظامكِّ سيشتريها غالية، بينما أنا لو أشتريُتها لكِّ سأشتريها رخيصة، ومَدْدُت  

 ساقها وقْلُت لها، بكم ممكن أن يشترَي لك القّس عظَم ساقِّكِّ هذا؟   يدي نحوَ 
 ليرة.  1500ضحَكْت قلياًل ثمَّ قاَلْت، أقل شيء سيشتريه بـ  

عَر  آها! .. أنا لدّي االستعداد أن أشتري عظَم ساقِّكِّ هذا بنصف المبلغ، حّتى أنَّني أستطيُع أن أخّفَض السِّّ
، ناهيك عن بقّيةِّ    500حّتى غاية   اقِّ ليرة، بهذه الحالة ستربحيَن حوالي ألف ليرة بكلِّّ عظٍم من عظامِّ السَّ

 نية آالف ليرة.  العظامِّ، ستربحيَن بفرقِّ األسعارِّ ما ال يقّل عن ثما
 ضحَكْت عمَّتي ثمَّ قاَلْت: يا ابني أنا أتمّنى لو يحّق لك أن تشتري عظامي من للا، ولكن .. 

ولكن ماذا يا عّمة؟ .. إنَّ كّل ما لدى القّس هو أنَّ للقّسِّ لحّية، وبدلة سوداء. وأنا بإمكاني أن ألبَس بدلًة  
بَح أطول من لحيةِّ القّس! .. ماذا تريدي أكثر من هذا؟ ثمَّ أّنني  سوداَء مثَل الفحمِّ، وأرّبي لحيتي إلى أْن تص

 غيور على مصلحتِّكِّ وسأراعيكِّ في الّسعرِّ أكثر من القّس. لماذا؟ ألنَّكِّ عمَّتي، من لحمي ومن دمي.  
 ما اختلفنا لحمنا ودمنا واحد، ولكن .. 

ريَن اآلخرينَ  أكثر مّني، وال تحرصيَن على مصلحتِّكِّ وال مصلحتي،    بال لكن بال بّلوط! .. اآلن تأّكْدُت أّنكِّ تقدِّّ
وعليكِّ أن تتعاطفي معي ال مَع القّس، وأتساءُل كيَف سيتفاوُض القّس مع للا وهو ال يعلُم كم عظم في  
جسمِّ اإلنساٍن، اّنُه لو نسى عظمًا من عظامِّكِّ ولم يشترُِّه من للا، رّبما والحالة هذه يؤثُِّّر األمر على بقّيةِّ  

عظامِّ، "لماذا تنامي في القبور وتجدي منامات"، لو كاَن عنَد القّس إمكانيَّات مثَل إمكانيَّاتي لما أرسَلكِّ ال
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عندي، والحْظُت من خاللِّ حديثِّهِّ معي، أنَُّه يغاُر مّني ألنَّ معلوماتي في الحياةِّ أكثر مْنُه، وكم من مّرة قاَل  
، "مليح أنَّ  َك لْسَت قّسيسًا".. لماذا أبونا؟! .. وأضاَف، كنَت ستخرُِّب بيتنا، لي على سبيلِّ الدُّعابةِّ والمزاحِّ

هِّ يغاُر   ، لكّنه في قرارةِّ نفسِّ وأكثر أبناء الرَّعّية كانوا سيقصدوَنَك. صحيح قاَل لي كلَّ هذا على سبيلِّ المزاحِّ
 .  مّني، ألّنُه يخشى أْن أنافَسُه في هذهِّ المجاالتِّ

 أّية مجاالت؟  
لعظامِّ من للا، وغيرها من المجاالتِّ الَّتي أفهُمها وأعالُجها أفضل منه، ولماذا أرسَلكِّ عندي؟ مجاالت شراء ا

أليَس هذا دليُل ضعف معلوماته وضعُف خبرته في الحياةِّ. إّنُه ياعّمتي ال يعرُف سوى الطُّقوس الكنسّية  
ُدها دوَن أن يعرَف أبعاَد معانيها، وأعماَق دالال  تِّها.. تصوَّري منُذ فترة عرض علّي بالحاٍح  البسيطة اّلتي يردِّّ

 أْن اشتري له عظاَمُه من للا.. 
 عرَض عليَك أن تشترَي لُه عظاَمُه من للا؟! 

 أيوه، عرَض علّي ذلَك. 
 ولماذا لم يعرْض هذا األمر على القّس شمعون؟  

 اسأليه! .. إنَُّه يا عمَّتي يعرُف أنَّ طلَبُه هو عندي، يعرُف على َمْن عرَض أهم خصوصّية من خصوصّياتِّهِّ.  
إذا كاَن القّس نفسه قد عرَض عليَك أن تشترَي له عظاَمُه من للا، فلماذا أنا أطلُب هذا الطَّلب من القّس، 

 إنََّك ابن أخي، وأنَت أولى بي منُه.  
رينني حق قدري، وسوَف أكوُن عنَد حسنِّ ظنِّّكِّ بي.   هكذا أريُدكَ   يا عمَّتي، واآلن تأكَّْدُت أنَّكِّ تقدِّّ

 يا ابني إذا كاَن القّس نفَسُه طلَب منَك أن تشترَي له عظاَمُه من للا، فمعناه يحقُّ لَك القياَم بهذا العمل. 
َأَلْم أُقْل لكِّ منذ البداية ياعمَّتي أنَّني أستطيُع القياَم بأعماٍل أكثر ممَّا يستطيُع القساوسة   طبعًا يحّق لي، 

 أنفسهم القياَم بها. 
 للا يعطيَك ألف عافية .. 

 للا يعافيكِّ ويعطيكِّ الجّنة يا عّمة .. 
ل إلى ذهب بين أيديك!   روح يا ابني إن شاَء للا تمسُك الّتراب يتحوَّ

على الحديثِّ اّلذي جرى بيننا، ولو سألكِّ فيما بعد عن  شكرًا! .. أريُد منكِّ يا عّمة أن ال تخبِّّري القّس  
ْدُت  ْثُت معكِّ بهذا األمر وحدَّ ائرِّ بيننا، بإمكانِّكِّ أن تقولي لُه: إنَّني تحدَّ موضوعِّ شراءِّ عظامِّكِّ والحوارِّ الدَّ

، وقولي لُه أّنني أكَّْدُت لكِّ بضرورةِّ اإلسراعِّ للذهابِّ عنَده وعدمِّ   هاب عند القّس  لكِّ عدَد عظامِّ اإلنسانِّ الذِّّ
هم بعضًا، فأنا أريُد   شمعون .. إّنني ال أريُد أن أدخَل في مشاكل مَع القساوسة، تكفيهم مشاكلهم مَع بعضِّ

 أن أكوَن بعيدًا عن مشاكلِّهم وشوشراتِّهم ..  
بإمكانِّكِّ أن  ال تنَسي أن تقولي له ما ذكرُتُه لكِّ كي ال يشكَّ بما داَر بيننا من حديث، ثمَّ بعَد فترٍة وجيزة  

، بإمكانِّكِّ   ببِّ تلتقي به وتقولي لُه: بإمكاننا أْن نترّيَث اآلن بموضوعِّ شراءِّ عظامي من للا، ولو سأَلكِّ عن السَّ
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. وهكذا  أن تقولي، أّنكِّ تجدي صّحتكِّ تتحّسن، لهذا ترغبي أن تؤّجلي هذا األمر إلى وقٍت آخر يناسُبكِّ
. ستتخلَّصين من اإلحراجِّ والّشكوكِّ اّلت  ي ممكن أْن تراوَدُه لو لم تتصرّفين مثلما أقوُل لكِّ

 سوف أتصرَُّف كما تريُد. 
 بارَك للا فيكِّ يا عّمتي.  

وهكذا اِّستَطْعُت أْن أقطَع الطَّريَق عن القساوسةِّ، وطويُت صفحَة مفاوضاتِّها مَع القساوسةِّ، بل أقنعُتها أّن  
سيشتري عظاَمُه من للا عن طريقي، ولكّن القّصة لم تنتهِّ هنا،    القسَّ نفَسُه، الّذي كانت تثُق به ثقًة عمياء،

ْت إلى أبواٍب أخرى ال يستطيُع القّس أفرام وال أنا الولوج إلى أبوابِّها، النَّ الولوج في األبوابِّ الجديدة  بل تعدَّ
ها    اّلتي فتحْتها علينا هذه المّرة تحتاُج إلى عضالٍت من نوٍع خاّص، اّنها تريُد أن تفتحَ  قبَرها وتشرُف هي بنفسِّ

راز الرَّفيع، ....    على عملّيةِّ االفتتاح! .. فما وجَدْت ضالََّتها إالَّ عند عّمي، معمارجي ونّحات حجر من الطِّّ
دًا بأعلى صوَتُه: أن تشتري عظاَمكِّ من للا عن طريق القّس، عن طريق ابن أخي،   جحَظْت عينا عّمي، مردِّّ

لكن أن تصَل معكِّ األمور وتطلبي مّني أن أفتَح قبَركِّ بيدي وأنتِّ على قيدِّ  عن طريقي، هذا فهمناه، و 
تكِّ مثَل الفّل هذا ما ال أفهمه أبدًا.   الحياة، وصحَّ

بلوماسّية ستأخُذ مّني وقتًا طّيبًا، فإلى لقاٍء   يبدو أنَّ إقناع عّمي يحتاُج إلى دبلوماسّيٍة من نوٍع خاّص، هذهِّ الدِّّ
 تي الرَّحبة!  آخر من فضاءاتِّ عمّ 
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 ترتيلُة الرَّحيل
 

 إلى روحِّ أّمي اّلتي رَحَلت  عاليًا وأنا في أعماقِّ غربتي 
 

تتراقُص الفراشاُت في رحاب قصصي، تزدهي مثَل الزُّهورِّ البّرية، هل ألّنها رمُز الجمالِّ والتَّحليقِّ أم رمُز  
؟ لسُت أدري وال أريُد أن أدري، وكلُّ ما أدريه هو أنَّني عندما أتمّعُن في خّفةِّ   االنبهارِّ في توهُّجاتِّ النُّورِّ

ينِّ بنكهةِّ الكرومِّ، أشعُر أنَّ نصوصي باهتة أماَم تالوينها الزَّاهية! الفراشةِّ، أنظُر إلى حفيفِّ جناحيها المبرعمَ 
، فجأًة وجدُتني   ما كنُت أظنُّ يومًا أّني سأمُسك فرشاًة وأرسُم فراشًة تحطُّ على خدِّّ وردٍة أو على موجةِّ البحرِّ

، سارحًا في  أتعانُق مَع ألوانِّ الحياةِّ، فرْشُت ألواني كي أستريَح بيَن عوالم طفولتي المتأل لئة بين حقولِّ القمحِّ
، أركُض خلَف الفراشاتِّ والعصافيرِّ ..  وحِّ  براري الرُّ

عندما كْنُت أمسُك فراشًة بعَد مطاردٍة طفولّيٍة لذيذٍة، بعيدًا عن أنظارِّ األمِّ، كنُت أمسُكها بهدوٍء يبهُج كينونتي  
، ما كنُت أقاوُم جماَلها فكْنُت أبوُسها  .. كنُت أتكلَُّم معها وأنظُر إلى الوبرِّ النَّاعمِّ، إلى تشك يلِّ بهائِّها الجميلِّ

 بكلِّّ حبقِّ الّطفولةِّ ثمَّ أطّيُرها في الهواءِّ وأبكي عليها ألنَّها كانت تطيُر بعيدًا عّني!  
ني  كم كْنُت أشعُر بالفرحِّ وهي تكّحُل طفولتي بألوانِّها الرَّائعة، اآلن تتراقُص أمامي بهجة تلَك األيَّام، فأجدُ 

، بعيدًا عن األضواءِّ المبهرة كي ال تشتعُل أجنحتها   وحِّ أحنُّ إلى فراشتي الَّتي كنُت أخبِّّئها بين جوانحِّ الرُّ
فيفة، ترقُص فرشاتي مثَل قطراتِّ النَّدى، وأرسُم فراشًة تجاوُرها فراشة ثمَّ تنفرُش الفراشاُت فرحًا، فتولُد   الشَّ

، من جو   انحِّ الذَّاكرة البعيدة. لوحًة من رحمِّ الزَّمنِّ اآلفلِّ
  ، ردِّ والعشقِّ عرِّ والنَّّصِّ والقّصِّ والسَّ أتساءُل: هل نحُن اّلذين عبرنا البحاَر وعبْرنا الجسوَر وعبْرنا بّواباتِّ الشِّّ

؟!  شتعالِّ وءِّ إلى حّد االِّ  عرْفنا لماذا تحوُم الفراشاُت حوَل الضَّ
، لماذا ال تبقى أفراُحنا ساطعًة  تعالي أّيتها الفراشة التَّائهة في عوالمِّ الحلمِّ،   في عوالمِّ البحثِّ عن الفرحِّ اآلفلِّ

؟!   مسِّ  فوَق خيوطِّ الشَّ
، من جمالِّ سهولِّ   جنوٌح ال يخطُر على بال، كيَف ال يتشرَُّب اإلنساُن جماَل الحياةِّ من جمالِّ الفراشاتِّ

؟ هل كاَنتِّ المرأةُ يومًا   ، من خدودِّ الكونِّ ، من جمالِّ الزُّهورِّ فراشًة أو زهرًة أو سنبلًة أو شجرًة يانعًة وال القمحِّ
، في صيغةِّ إنعاشِّ القلبِّ  ، في صيغةِّ البهاءِّ ندري، وإاّل كيَف تألألْت هذهِّ الكائنات الّرائعة في صيغةِّ التَّأنيثِّ

؟!   وحِّ  وإنتعاشِّ براري الرُّ
، يراو  َمَها إلى صديقٍة من لونِّ الماءِّ ُدني أنَّ وردتي ستعانُق وردًة من عذوبةِّ  عندما أتمّعُن في وردٍة قبَل أن أقدِّّ

، فأغوُص في طقسِّ عناقهما وال أمّيُز وردتي عن األخرى،  ، فأغاُر من عناقهما فال أقاوُم بهجَة العناقِّ الدِّّفءِّ
، عن والدةِّ  ، خرْجُت عن خيوطِّ العناقِّ ، من لونِّ خميلةِّ اللَّيلِّ  فكلُّ الورودِّ لها نكهٌة عبقة من نقاوةِّ بزوغِّ الفجرِّ
، عابرًا لجيَن الحلمِّ أبحُث عن وجهِّ أّمي، عن   ، تْهُت بين تضاريسِّ العمرِّ الحبرِّ وعن حيثّياتِّ نضوحِّ البهاءِّ

  !  وجهِّ غربتي عن تمزُّقاتِّ اللَّيلِّ الحنونِّ
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، فجأًة هجْمُت على قلمي   ابعِّ من سماواتِّ غربتي، وحيدًا مَع دمعتي مَع خيوطِّ الحنينِّ كنُت في الطَّابقِّ السَّ
أُعْد قادرًا على    ثمّ  أْمَلْتُه علّي ارتعاشاُت مفاصلي، هطَلْت دموعي على أصابعي الرَّفيعة .. لم  كتْبُت ما 

، ودموعِّ االنتظارِّ ..   ، وأمواجِّ العمرِّ ، عبورِّ بحارِّ اللَّونِّ  استمراريَّةِّ العبورِّ
نابل ، عودي ينتظُرني، موسيقى من نداوةِّ السَّ ، من احمرارِّ طينِّ األزّقةِّ الَّتي  هدوٌء متناغٌم مَع صمتِّ الخمائلِّ

؟ تموُج   ، هل للمكانِّ قداسٌة دوَن قداسةِّ القداساتِّ ترعرْعُت فيها، بخوُر الحرفِّ يتراقُص فوَق قداسةِّ المكانِّ
وحِّ في شهقةِّ أّمي، هل أنا في بحيراتِّ حلٍم أم في نصاعةِّ   ، على انبعاثِّ الرُّ وقِّ أصابعي على أوتارِّ الشُّ

؟ بكاٌء من   ، اليقينِّ ، فوَق ينابيعِّ حزني، أرّتُل ترتيلًة من وهجِّ الرَّحيلِّ ، أعزُف فوَق أوتارِّ اللَّيلِّ لونِّ زرقةِّ الّسماءِّ
، بيارقِّ أّمي ال  ، بيارقِّ الدِّّفءِّ رقِّ ، تنزاُح دمعتي نحَو بيارقِّ الشَّ مالِّ أبكي ثمَّ أبكي وأبكي، من قطبِّ الشَّ

، أمٌّ أنجبْتني على حفيفِّ ا باحِّ شاهدة يعلوها بيارق الكونِّ ، على أنغامِّ اللَّيلِّ ونجمُة الصَّ لموجِّ بيَن سنابلِّ القمحِّ
 على أوجاعِّ المخاضِّ .. 

بابِّ وجموحِّ   ، رغَم سماكةِّ الضَّ آٍه يا موجَة حلمي، لماذا كّل هذا البكاء، ثمََّة عناٌق لروحِّ األّم رغَم أمواجِّ البحارِّ
، ثراءِّ دمعت  ، عجبًا أرى من هذا الثَّراءِّ ، أمسْكُت قلمي، أنسُج  القاراتِّ ي ال يعادُلُه ثراًء على مساحاتِّ المساءِّ

، من   َعتِّ الكوَن بعَد أْن عانَقْت روحي عناقًا من لونِّ عذوبةِّ البحرِّ ، كيَف ودَّ ماءِّ كيفّية عبور أّمي فضاَء السَّ
ُد اسمي، غاَبْت   ، تيّبَسْت شفاُه أّمي وهَي تردِّّ ْب  الجهةِّ األخرى المقابلة لملوحةِّ البحرِّ عن الوعي لكنَُّه لم يغِّ

، بحاٌر من الهمِّ بيننا، معّلٌق في انشراخِّ   ماءِّ ُد اسمي قبَل أْن تعبَر شهقَة السَّ عن كينونتِّها اسمي، بدأْت تردِّّ
، جنونِّ الغربةِّ، جنونِّ   ، وداعِّ أحبَّتي وأنا تائٌه بيَن أمواجِّ الجنونِّ سماواتِّ غربتي، وهي هناَك على مخّدةِّ الوداعِّ

، أليَس جنونًا أْن نعبَر البحاَر تاركيَن خلفنا أّمهاتنا يبحْثَن عن قبلٍة يطبعوَنها فوَق جباهِّنا قبَل أْن  الحنينِّ 
نيا  ، وهل على وجهِّ الدُّ يوّدْعَن الكوَن، أليَس حماقَة الحماقاتِّ أْن نعبَر البحاَر بحثًا عن خرائطِّ االخضرارِّ

 اخضراٌر يضاهي بسمَة أّمي؟! 
، تطلُبني على جناحِّ الموجِّ ونداوةِّ تطلُب من إخوتي ح ضوري الفورّي رغَم أنفِّ البحرِّ ورغَم ضجيجِّ الرِّيحِّ

، آٍه دموعي دموٌع ال   ، من هذا الطَّلبِّ المعّفرِّ بكلِّّ تفرُّعاتِّ الدُّموعِّ النَّسيمِّ، يبكوَن من هذا العرضِّ المستحيلِّ
عصر تفيُدني في االرتماءِّ بيَن أحضانِّ الحياةِّ،  تجفُِّفها المناديل، ال هاتف عبر البحارِّ عندي وال حضارة ال

، مدائن   أليَسْت أّمي َمْن أهدْتني للحياةِّ؟ .. ثمَّ أراني بعَد ثلثِّ قرٍن مَِّن الزَّمانِّ مشلوحًا فوَق بوَّاباتِّ المدائنِّ
، من لونِّ    غريبة عن دمعتي، غريبة عن وجنتي، غريبة عن شهقتي، مدائن من لونِّ الموّدةِّ، من لونِّ الثَّلجِّ

، على مساحاتِّ الحنانِّ ..  ،  انشراخِّ ذاكرتي إلى قناديَل مشتعلة على امتدادِّ اللَّيلِّ  االنشراخِّ
احتاَر األحبَُّة هناَك خلَف البحارِّ البعيدة في تحقيقِّ رغبةِّ أّمي، تريُد أن تقّبلني قبلًة واحدًة، قبَل أْن تعبَر  

، قبلًة واحدًة ال غير، هْل هذا ماءِّ ، ابنها اّلذي كاَن يركُض خلسًة    ضيافَة السَّ كثير عليها أن تقبَِّّل آخَر العنقودِّ
  ، نابلِّ خلَف الجرادِّ والفراشاتِّ والعصافيرِّ .. كم ضحَكْت بوداعٍة مبهجٍة عندما كنُت أرتطُم في خدودِّ السَّ

محبَّةِّ، ثمَّ يزداُد اندهاشها  وكاَنْت تزداُد اندهاشًا عندما كاَنْت تراني أقبُِّّل فراشًة وأترُكها تطيُر فوَق بيادرِّ ال
عندما ترى صفاَء دمعتي تنساُب على رحابِّ خّدي، هْل كانْت أّمي فراشًة يومًا ما وال أدري، هل سأصبُح  
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؟! آٍه لو كنُت زهرًة يانعًة فوَق تخومِّ الوادي، على   فراشًة يومًا وال أدري، هل نحُن البشر أجمل مَِّن الزُّهورِّ
.  قمَّةِّ جبٍل، فوَق رابيةٍ  ، فوَق شاطئِّ البحرِّ   مبرعمٍة بالنَّفلِّ

، يتقّدُم أخي نحَو أّمي قائاًل لها تفّضلي هوذا صبري، يقّدُم لها صورًة   كيَف سأخفُِّف يا قلبي من جمرةِّ الحنينِّ
، تحضُن صورتي، تبتسُم بسمًة تنعُش غربتي، تقّبُلني قبلًة واحدة  كبيرًة من ُصَوري المعّلقة فوَق جدارِّ الحزنِّ

، وأنا من خلفِّ البِّحارِّ أنقُش على الورقِّ في نفسِّ الثَّواني كيَف يشيِّعوَن  ثمَّ  ماءِّ وَح عابرًة في قّبةِّ السَّ  تسلُم الرُّ
، أْم أنَّ روَحها كانْت تعانُق روحي رغَم   جنازَة أّمي، هْل بلَّغْتني فراشاتي الَّتي كْنُت أقبُِّّلها فوَق بيادرِّ العمرِّ

، ورغَم أن ؟ هْل نحُن البشر باقات ورٍد من  أنفِّ الكونِّ خرِّ والجمرِّ ورغَم اهتياجِّ الرِّيحِّ فِّ البحرِّ ورغَم أنفِّ الصَّ
 لونِّ الماءِّ أْم أنَّنا شهقُة غيمٍة ماطرٍة فوَق موجاتِّ الحياةِّ؟  

، ان ها المحاذي لسطحِّ األرضِّ ارِّ من جذعِّ ْلُت عندما شّيعوا جنازَة أّمي انكسَرْت شجرٌة في ساحةِّ الدَّ حَنتِّ  ُذهِّ
وحانّيين، اندهَش الحشُد،   جرُة وماَلْت ثمَّ انكسَرْت أماَم حشٍد من المشيِّعين، هطَلْت أسئلُة أحّبتي على الرُّ الشَّ
جرةِّ هناَك، أنحني موّدعًا أّمي، أم أنَّني كْنُت نسمًة هائمًة فوَق  ، هْل كْنُت في نسغِّ الشَّ وال ردَّ لهذا االنكسارِّ

؟   ريحِّ ، روحي عانَقْت أّمي مثلما كانْت  ..    تواشيحِّ الضَّ وداعًا يا أّمي، يا زهرَة منبعثًة من أرخبيالتِّ الكونِّ
أّمي   قاَل صديقي؟  ماذا حصَل،  بناًء على طلبي، عيناي حمراوان،  ، جاَءني صديٌق  الّسماءِّ تعانُق زرقَة 

رو  باحِّ الباكرِّ على إيقاعِّ شهيقِّ الشُّ ! ستوّدُع الكوَن هذهِّ اللَّيلة أو في الصَّ  قِّ
 هْل جاَءَك خبٌر يا صديقي؟ قاَل صديقي.  

؟ كيَف راوَدَك هذا إذًا؟    وحِّ كيَف سيأتيني وأنا معّلٌق بيَن خيوطِّ الغربةِّ وال وسيلة اّتصاٍل إلى عناقِّ ذبذباتِّ الرُّ
  !  روحي يا صديقي، توّغَلْت في دكنةِّ اللَّيلِّ عبَر البحارِّ

ْمُت وأنا غارٌق في هّز رأَسه متصوِّرًا أنَّني  أهذي أو رّبما أصابني رّجة في شرانقِّ غربتي .. هّدأني، ابتس
وحِّ أعمق من   ، عناُق الرُّ ، من وهجِّ العناقِّ وقِّ حزني قائاًل، نحُن أشبُه ما نكوُن فراشات تشتعُل من وهجِّ الشَّ
وحِّ على مساحاتِّ  ، انشطارِّ الرُّ ، ما كاَن يفهُمني، رّبما كاَنْت لغتي تالمُس شظايا االنشطارِّ كلِّّ أنواعِّ العناقِّ

  ! َع الحقًا وسمْعُت أنا اآلخر، جاَءني، قّبَلني، متسائاًل بانذهاٍل، ما هذا التَّواصل  عندما سم..    االشتعالِّ
؟ بسمٌة حائرة ارتسَمْت حوَل حاّفاتِّ بئري، قائاًل: هل تأكَّْدَت اآلَن يا   وحي العميق يا أصدَق األصدقاءِّ الرُّ

كْنُت أهذي وأهذي، حنيٌن من أعماقِّ  صديقي أّنني ما كْنُت أهذي؟ مع أنَّني كْنُت أتمّنى في قرارةِّ نفسي لو  
، نحَو   ، نحَو مرابعِّ الطُّفولةِّ، نحَو مسقطِّ الرَّأسِّ ، نحَو هداهدِّ القلبِّ رقِّ ني نحَو دِّفءِّ الشَّ وحِّ يشدُّ صحارى الرُّ

، نحَو هالالتِّ النُّجومِّ الغافية بيَن جوانحِّ الحلمِّ!   عظامِّ األهلِّ
َلني من   اِّندِّالقِّ هذه البراكين سوى قلمي؟ أهاًل بَك يا قلمي، تعاَل كي أزرَع رحيقَك بين  َمن يستطيُع أْن ينتشِّ

، كي أرسَم فوَق بيادر غربتي ترتيلًة من لونِّ المحّبةِّ، من لونِّ فراشٍة موشومٍة فوَق   وحِّ عشبةِّ القلبِّ وشهقةِّ الرُّ
، مع صعودِّ بخورِّ القلمِّ! وحِّ  بسمةِّ أمٍّ متعانقٍة مَع هالالتِّ الرُّ
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 العّلوكة والطَّّبكات 
 

كاَنْت للسليقةِّ فوائد كثيرة، منها القدرة على كتابةِّ القصصِّ لَمْن أكَل منها كثيرًا أيام كاَن طفاًل، اسألوني، 
ليقةِّ َفلَِّت  فالكثيُر من تحليقاتي ال َن السَّ ليقة، فال أتذّكُر دستًا مِّ عرّية والقصصّية مستمّدة من لذائذِّ دْستِّ السَّ شِّّ

 مّني، ال في حارتِّنا وال في الحاراتِّ المجاورة من حارتِّنا .. 
صاتِّنا، نحمُل طاساتِّنا وابتساماتِّنا مرسومة على وجوهِّن ليقةِّ وكأّنُه من مخصَّ ا وقلوبِّنا  كّنا نهجُم على دْستِّ السَّ

ليقةِّ يعّلُق بدعابٍة معهودٍة، لماذا طاسُتَك   ، فكاَن صاحُب السَّ نا، كانت طاستي أكبر من بقّيةِّ الطَّاساتِّ وأرواحِّ
غيرة، فكاَن يقبُِّّبها   تي وحّصة أختي الصَّ ؟ كنُت أجيُبُه ببداهٍة مدروسٍة، ألنَّني أريُد حصَّ أكبر من بقّيةِّ الطَّاساتِّ

 منها البخاُر المعّبُق بنكهٍة الحنطٍة، سليقة شهّية ولذيذة، كنُت أرشرُش عليها قلياًل من  على التَّمامِّ، يفوحُ 
ليقةِّ أكثر من بقّيةِّ   منَة نهائيًَّا، ومَع أّنني كْنُت أرّكُز على تناولِّ السَّ الملحِّ بدونِّ سمنة، ما كنُت أحّب السَّ

ليقَة ما كاَنْت    تأخُذ مفعوَلها، طفولٌة جميلٌة، مطحونٌة بعفوّيٍة رائعة! أقراني، لكّني بقْيُت نحياًل، وكأّن السَّ
تعانُقني الّذاكرة البعيدة، فيرنُّ في أذني صوُت بائعِّ العّلوكة مرّنمًا: عّلوكة يا أوالاااااد، عّلوكة يا أوالاااااد! 

نادرًا ما أنَّني   ، الكبيرِّ القياسِّ  كْنُت أحصُل على    ..كاَن سعُرها آنذاك بفرنك سوري، أو بطّبكة: جّلة من 
هّية، لكّني اخترْعُت طريقًة للحصولِّ على العّلوكة من   الفرنكِّ كي أشتري بِّهِّ عّلوكة من تلَك العّلوكاتِّ الشَّ
، وحالما كنُت أسمُع صوُت بائَع العلُّوكة من الحارةِّ المتاخمة   نا الوسيعِّ خاللِّ أكوامِّ الطَّّبكاتِّ المتراكمة في كوخِّ

طوِّ عليها بعيدًا عن أنظارِّ أمِّّي، ألنَّها على  لحارتِّنا كْنُت أهيِّّئُ   طّبكة أو طّبكَتين بحسبِّ سيطرتي على السَّ
األغلبِّ ما كاَنْت توافُق أْن أشتري العّلوكة مقابل طّبكة بشكٍل يومي، كاَنْت تغضُّ النَّظَر لو اشتريُت عّلوكة  

تقوُل لي يا ابني، إذا كل يوم تشتري عّلوكة    بطّبكة كّل أسبوع مرًَّة واحدة، حفاظًا على طّبكاتِّها، فكاَنْت 
تاءِّ الطَّويل؟!   بطّبكة راح تخّلص طّبكاتي، كيَف سأشعُل التّنوَر وأخبُز لكم الخبز في الشِّّ

، وكلَّما كاَنْت تمسُكني   كنُت أهّز رأسي موافقًا ومؤّكدًا لها أنَّني سأشتري عّلوكة بطّبكة، فقط مّرة في األسبوعِّ
ل مّرة أشتري فيها العّلوكة منُذ أسبوع، وأحيانًا كنُت أقوُل لها في الجرمِّ المش هودِّ كْنُت أّدعي على أّنها أوَّ

األسبوع الماضي لم أشترِّ نهائّيًا فأريُد أْن أشتري بطّبكتين!  وهكذا كاَنْت الطَّّبكات سندًا رائعًا في تحقيقِّ  
نا الكبير، وكاَنْت تسأُلني،  المزيد من العّلوكات! كاَنْت أّمي تالحُظ أن عدَد الطّبك ات يتّقلُص كثيرًا في كوخِّ

طبكاتنا "ُكقلُّو كتير"، كنُت أقوُل لها: يا ماما كّل واحد يأتي من الجيران ويطلُب منَك طّبكة، فتعطيه، وربَّما  
"عم"*    يأخذ طّبكتين وال تحّسين به! ال ابني، ال تحّطها في رقبةِّ الجيران، "يكوْن وما يكوْن"* ما في غيرِّك

 يأخذ الّطّبكات ويشتري فيها عّلوكة؟  
أنااااااااااااا؟ ثمَّ تظاهْرُت بالبكاءِّ والغضبِّ وقْلُت لها إذا أقبل أشتري في األسبوع عّلوكة واحدة بدكِّ تشوفين،  
من اآلن وصاعدًا سأشتري عّلوكتين كل أسبوع، فوافَقْت بعد أن أصّريُت على موقفي على شرطِّ أن أشتري 

كتين ال أكثر، مع أّنها كانت متأكِّدة أّنني يوميًَّا أشتري عّلوكة مقابل طّبكة من طّبكاتها، وهكذا كْنُت فقط عّلو 
يفِّ  هّية، وفي إحدى مساءاتِّ الصَّ أخّطُط للقضاءِّ على طّبكاتِّها لعدمِّ قدرتي على مقاومةِّ لذائذِّ العلُّوكة الشَّ
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، إنَّنا نحتاُج  وفيما كّنا مسترخيَن فوَق عرزيلتنا* الكبيرة قْلتُ   لوالدي، بابا كوُخنا صغير وال يّتسُع للطّبكاتِّ
، فأجابني يا ابني   تاءِّ كوخًا أكبر كي يّتسَع ألكبر عدٍد ممكن من الطَّّبكاتِّ ولكي ال ننقطُع منها في عّز الشَّ

ؤال؟ كوخنا أكبر كوٍخ في الحارةِّ ويّتسُع لّشتائين متواصلين فكيَف خطَر على بالَِّك أن تسأُلني ه  ذا السُّ
 رّبما يكفي لشتاٍء أو أكثر لكن أّمي أحيانًا كثيرة تعطي طّبكة لهذا الجيران وطّبكتين آلخر. 

.  يا ابني طّبكة وطّبكتان ال تؤثُِّّر على هذا الكوخِّ الكبيرِّ المملوء بالطَّّبكاتِّ
 هرِّ حوالي أربع طّبكات.. فقْلُت لُه، وأنا أحيانًا أشتري مّرة في األسبوع عّلوكة مقابل طّبكة وفي الشَّ 

هرِّ تشتري "سيسيْن"* عّلوكة مقابل "سيسيْن" طّبكة!  ضَحَك والدي وقاَل لي، ُقْل في الشَّ
 ارتبْكُت ثمَّ قْلُت لُه كيَف عرْفَت هذا، وَمن قاَل لَك هذا الكالم؟  

هيدي"*، وتروح إلى الكوخِّ    ضحَك ثمَّ همَس إلّي قائاًل، يا ابني أنا أراَك يوميًَّا تسيُر بحذٍر، وتمشي "هيدي
، فأضحُك في عّبي وأقول خّلي* يفرح الولد ويأكل عّلوكة مقابل  وتأخذ طّبكة ثمَّ تخرُج بعيدًا عن األنظارِّ

 طّبكة، "أْيَمْت"* ما يخلصوا طّبكاتنا خّلي يخلصوا، المهم ما نكسر قلب الولد؟  
 عرف َبْس مو* تريد تكسر خاطرك. أوح*، معناها عم تعرف! طّيب أّمي عم تعرف؟ أي أمُّك عم ت

همسُت، إهمممممممممم، إذًا كانوا يرونني وال يتكلَّمون، وفي عصرِّ اليوم التَّالي، فيما كان بائع العّلوكة  
الحوشِّ   أركانِّ  من  في ركٍن قصيٍّ  ظَلْلُت  أوالاااااد!  يا  عّلوكة  أوالاااااد،  يا  عّلوكة  بأعلى صوته،  يصيُح 

، أسمُع إلى رني َمْت أّمي نحوي ثمَّ قاَلْت: ليْش مو* تروح تجيبلك طّبكة وتشتري فيها الوسيعِّ ، تقدَّ نِّ البائعِّ
تاء!   عّلوكة؟ فقلُت لها لكّني لو اشترْيُت كّل يوم عّلوكة بطّبكة راح تخلص طّبكاتنا قبل حلول الشِّّ

قد* ما تريد، َبْس  ضحَكْت أّمي وقالْت، ال ال مو تخلص، كيكون* طّبكات بيت أختك في قرية قزارجب* اش
 ما يلزمنا طّبكات، راح تجيبلنا في عربانتهم أشقد ما نريد. 

 ليش بيت أختي عندهم طّبكات كتير؟  
 كتير كتير! 

، كاَن بائُع العلوكة قْد توّغَل   هجْمُت على أّمي وبسُتها قائاًل أبوُسك وأبوُس أختي، ثمَّ ركْضُت باتجاهِّ الطَّّبكاتِّ
، ابتسَم وقاَل، تفّضل   في الزُّقاقِّ المتاخمِّ لبيتِّنا فركْضُت نحوُه، عندما شاهَدني، حاماًل طّبكة من الحجمِّ الكبيرِّ

ُمها ُدني يوميًَّا بطّبكة من طّبكاتِّكم الكبيرة، ألّنها من    هذه عّلوكة وهذه أخرى أقدِّّ هدّيًة لَك شريطَة أن تزوِّ
تاءِّ الطَّويلِّ عندما نتلملُم حول المدفأةِّ ونشعُل طبكاتـَك فتمنُحنا دفئًا ألّذ  أفضلِّ أنواعِّ الّطّبكات وتنقُذنا في الشِّّ

 من عّلوكتي بكثير!  
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لنفسي، بائع العّلوكة سعيد في الحصولِّ على طّبكاتي وأنا سعيد في  كاَنتِّ العلوكة تذوُب في فمي، همْستُ 
الحصولِّ على عّلوكاته، وتمرُّ الّسنوُن، ويبقى صوُت رنينِّ بائعِّ العّلوكة مرفرفًا بأذني مثَل الغمامِّ، عجبًا  

دة من روثِّ البقر،  أرى، عّلوكة من عّلوكاتِّ أيَّام زمان كاَنْت ترسُم البهجَة على وجهِّ الطُّفولةِّ، وطّبكة واح
 ، كاَنْت ترسُم التَّفاؤَل على وْجهِّ بائعِّ العّلوكة. اآلن، آالُف اللِّيراتِّ والعمالتِّ تتناثُر فوَق أيدي األطفالِّ والكبارِّ

م مثلما كاَنْت مرسومًة على وجوهِّنا أّيام زمان!   لكّني ال أرى بسمًة عذبًة على وجوهِّهِّ
 

   2005.   10.  1ستوكهولم: 
 صبري يوسف 

 
 هوامش: 

 كلمات ومفردات عاّمية، 
تاء الطَّويل.    طّبكة: جّلة، مصنوعة من روث البقر، ُتستخدم كحطب للتّنور والموقد والمدفأة في الشِّّ

 عّلوكة: حلوى شهّية ولذيذة، ُتصَنع محّليا من السّكر، يحّبها األطفال!  
 راح تخلص: ستخلص. 

 كتير: أصبح عددهم قلياًل. ُكقلُّو 
 ْيكوْن وما ْيكوْن: على األغلب. 

 َعْم يأخد: يأخذ.  
 بِّْدكِّ تشوفين: سترين.  

يف، مصنوع من الكرسبان، )أغصان الكرمة المجّففة(   عرزيلة: سرير كبير تنام عليه العائلة كلَّها خالل الصَّ
 والقّرام، والقصب وإلخ من األعشاب والنَّباتات البّرّية.  

ْه: ثالثة، ساسه وسيسيْن  بيظة: ثالث وثالثون بيضة! س  ْيسْيْن: تعني ثالثين/ ثالثون، ساسِّ
ْي: بهدوء تام.  ْي هيدِّ  هيدِّ

 أْيَمْت: متى.  
 خّلي يفرح: ليفرح. 

 أوْح: للدهشة والمفاجأة، آها!
 َبْس مو تريد: لكن ال تريد.

 ليْش ال: لَِّم ال. 
 كيكوْن: يوجد.  

 قزارجب: قرية قضاء رجب.  
 أْشَقْد ما تريد: بقدر ما تريد.  
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 سلطنُة الفيس بوك على عرشِّ العوائل
 

، فتَحْت وداد حسابها على الفيس بوك وبدأْت تتواصُل مع أصدقائِّها، عشراُت الّرسائلِّ  حالما عبَرْت فناَء الّدارِّ
َن الرَّسائلِّ وأجَّلت الب ْت على قسٍم مِّ ،  في انتظارِّها، ردَّ اقي، أعّدْت والدتها طعام العشاء، برَد الطَّعاُم ولم تتعشَّ

كانْت تردُّ عبَر الرَّسائل الخاّصة على أكثر من صديٍق بآٍن معًا، تضحُك وهي شغوفة ومسرورة ومنشغلة  
"الماسنجر"  بعَد لحظاٍت يرنُّ  تردُّ على أحدِّ األصدقاء،  "الفايبر"  يرّن  تردُّ على هذا وذاك،  الوقت،    طوال 
ل كي تردَّ على االتِّّصالِّ الّثاني، تقهقُه بكلِّّ ودٍّ وترحاٍب، وفيما كانت تدردُش معُه،  فتعتذُر من االّتصالِّ األوَّ
ْت على قسٍم   جاَءها بعُض الرَّسائل عبَر فايبرَِّها، وأخرى على الفيس بوك، ورسالَتين على "الووتس أب"، ردَّ

سومة، ثمَّ تسلََّلْت إلى غرفتِّها، وأخَذْت ركنًا قصّيًا، وأغلقْت باَبها  منها بكلمة وبسمة وقبلة من األيقونات المر 
وُق يتضاعُف، جاَءتها رسالة من   َجها إلى أحدِّ أصدقائِّها، بدأ الهمُس يتصاعُد والشَّ وراَحْت تبثُّ حنيَنها ولواعِّ

ْن من التَّواصلِّ معها صديٍق مَع رابٍط يحمُل أغنيًة رومانسّيًة وأعقَبها رسالًة صوتّيًة، ألنَّ المتَّ  َل لم يتمكَّ صِّ
بّية   ، قائاًل كّل يوم نفس الحالة مَع هذهِّ الصَّ صوتيًَّا، فأرسَل رسالًة صوتّيًة، هزَّ األُب رأَسُه نحَو اليمينِّ واليسارِّ

هِّ في غرفتِّهِّ، و  هات  وأختها وأخويها، وبعَد قليٍل سيأتي أخوها وهو اآلخر سيغوُص في عوالمِّهِّ وينفرُد مَع نفسِّ
على التَّواصلِّ والحكي والدَّردشاتِّ مَع أصدقاٍء وصديقاٍت من كلِّّ أركانِّ المعمورة، وأختها لم تُعْد من الّدوامِّ 
ة أّنها منُذ شهوٍر التحَقْت بالجامعة، فلم تُعْد تردُّ علينا، معتبرًة   بعد، للُا يعلُم أيَن هي أراضيها اآلن؟ خاصَّ

وهي   بتصرُّفاتِّها  لو  نفَسها حّرًة  لوالديها  قالت  مّرة  من  أكثر  أّنها  حتَّى  خيَرَها من شّرها،  وتعرُف  ناضجة 
ضغطتم علّي أكثر سأستقلُّ بنفسي وأعيُش لوحدي، ما هذا الجيل الغريب العجيب، صاَر لي حسرة أن ألتقي  

، أشعُر وكأّنهم غرباء عنِّّي وهم يعيشوَن تحَت سقفي، وللا   الوضع ال  مَع أوالدي مّرًة واحدًة في األسبوعِّ
ُيطاق، قاَل الرَّجل لزوجتِّهِّ، وتساَءل بحرقٍة، لماذا أنجبنا أوالدنا، كأنَّهم ليسوا أوالدنا، ال يسمعوَن إلينا وال  
ألمُس منهم أي حنان وال عاطفة، أصبحت عواطفهم مثَل أجهزة الكومبيوتر، جامدة، خالية من حنانِّ ودفءِّ 

 األسرة المتعارف عليه أّيام زمان.  
نا، ال نعرُف شيئًا عن   أجابته زوجته، فعاًل أنا أيضًا لم أُعْد أتحمَُّل الوضَع نهائيًَّا، أصبحنا غرباء عن بعضِّ
دة مَع أصدقائِّهم   نا كأّنهم ال يعيشون معنا، ويعيشوَن مَع عوالمِّهم الّشبكّية عبَر وسائلِّ تواصالتهم المتعدِّّ أوالدِّ

ُر متى آخر مّرة تناولنا وجبَة  وصديقاتِّهم، صاَر لي حسرة أن نتعّشى معَ  نا، أو نفطَر أو نتغذى، ال أتذكَّ  بعضِّ
نا، دائمًا كل واحد من األوالد والبنات مشغول في عالمِّهِّ، حّتى االبن الّصغير في الّثالثة   طعاٍم مَع بعضِّ

اّلتي يسمُعها  عشرة من عمره مشغول طوال الوقت، في اتِّّصاالته مَع صديقاتِّهِّ وأصدقائِّه وأفالمِّه وأغانيهِّ  
نا لدقائَق معدودٍة، وكأنَّ  عبَر اليوتيوب، ودائمًا منزٍو في غرفتِّهِّ، ال نستطيُع أن نلتقي أو نتحّدَث مَع أوالدِّ
أوالدنا هم أوالُد الفايبر والفيس بوك والووتس أب والّتويتر والماسنجر، واالنترنت! أوالُد تقنّيات العصر، أيَن  

نا، نف طُر معًا ونتغذى معًا لو كنَّا في المنزلِّ ونتعّشى معًا ثمَّ نجلُس في غرفٍة واحدٍة ونسمُع زمان آبائِّنا وأجدادِّ
واألوالُد   ، الحديثِّ أطراَف  ونتجاذُب  تلفزيوني  وبرنامج  إلى موسيقى  نسمُع  أو  الجدِّّ  أو  إلى حكاياتِّ األبِّ 
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روَن واجباتِّهم المدرسّية والَّذيَن كانوا يتابعون دراساتهم الجام راتهم الجامعّية  يحضِّّ رون مقرَّ عّية، كانوا يحضِّّ
ديقاُت واألهُل بعَضهم بعضًا بحميمّيٍة وودٍّ كبير، وفيما كّنا في   بكلِّّ هدوٍء وتركيز، ويزوُر األصدقاُء والصَّ

، دخَل األُخ الكبير وهو يقهقُه ويتكلَُّم بالها تفِّ  أوجِّ اندهاشنا لما نحُن عليه من فوضى من قبلِّ األوالدِّ والبناتِّ
مَع صديقتِّهِّ، رفَع يَدُه هاااي! ثمَّ تابَع حديَثُه ودخَل غرفَتُه، يدردُش معها وهو يقهقُه عاليًا كأّنُه وحده الموجود  
هِّ وأبيهِّ فيما يخصُّ   نيا رأسًا على عقب، وال يردُّ على أمِّّ في الّشّقة، ال يتزعزُع عن دردشاتِّه لو انقلَبت الدُّ

 يطلبانه مّنه.  الغذاء أو العشاء أو أي طلب 
، واألبوان غارقان في حيرٍة ما بعَدها حيرٍة، نظَر األُب إلى زوَجتِّهِّ قائاًل، كم فرحنا   الّطعاُم ينتظُر قدوَم األوالدِّ
ُم لهم كّل طلباتهم وحالما  ُط لهم ولمستقبلهم ونقدِّّ باألبناءِّ والبناتِّ عندما جاؤوا للحياةِّ، نعمُل ليَل نهار ونخطِّّ

، وإذ بهم يشّقون طريقهم بعيدًا عن كنفِّ العائلة وهم تحَت سقفِّ العائلة! وكأّنهم ليسوا  شّبوا قلياًل ع  ن الطَّوقِّ
ووسائلِّ   االنترنيت  عوالمِّ  في  غاصوا  مخيفًا،  اقتناصًا  العصرِّ  تقنّياُت  اقتنصتهم  معنا،  يعيشوَن  وال  معنا 

وتّية والكتابّية وغيرها من التَّوا  صالت، ال يقضوَن معنا ساعة واحدة  في اأُلسبوع،  الّتواصلِّ بكلِّّ أنواعها الصَّ
نا، وكأّن مهّمتنا   إالَّ عندما يكوُن عندهم طلبات معّينة، وحالما يحصلوَن على طلباتهم، يختفون من أمامِّ
هم بعضًا أيَّ شيء، ألنَّ   منحصرة فقط لتحقيقِّ طلباتهم ال أكثر، وال يعني لهم اللِّقاء بنا أو اللِّقاء مع بعضِّ

ل واألخير  لقاءَ  هم األهم هو متابعة الّتواصل مَع أصدقائِّهم وصديقاتهم، وأصبَحْت هذهِّ العوالم معبودهم األوَّ
، وعندما يأتي أحُد   وال منافس آخر لها، وضربوا كلَّ العاداتِّ والّتقاليدِّ ولقاَء األهلِّ والمعارفِّ عرَض الحائطِّ

م، تاركين  األهلِّ زيارًة إلينا، سرعاَن ما يختلي كّل واحد من ا ألوالدِّ والبناتِّ في ُغَرفِّهم ويتواصلوَن مَع عوالمِّهِّ
يوف لدقائق معدودة ثمَّ يعودون   حترام، فيكتفون بأن يسّلموا على الضُّ الّزواَر مَع والديهم وإْن ابرزوا نوعًا من االِّ

م، حّتى أنَّ الكثيَر من أبناءِّ هذا الج م وصديقاتِّهِّ يل يتمّرُد على عادةِّ زياراتِّ  لمتابعةِّ الّتواصلِّ مَع أصدقائِّهِّ
م بعضًا، ومنهم من يرفُع صوَتُه على أبيه وأّمه بكلِّّ فجاجٍة، ويقوُل ألمِّّه أو ألبيهِّ، الّضيوُف  هِّ األهلِّ لبعضِّ
هم ضيوفكم وجاؤوا للقاءِّ بكم وليَس للقاء بنا، فأنتم متكفِّلون باللِّقاءِّ بهم ولسنا مضطرِّين اللِّقاء بهم، فماذا 

معهم وهم ليسوا من جيلنا وال يوجُد أّية قواسم مشتركة بيننا، سوى أّنه خالنا أو عّمنا أو جّدنا! فهمنا    سنتحدَّث 
أّنه خالنا، أوف!!!! أاَل يكفي أّننا نسّلم عليه ويقّبلنا ويعانقنا، لماذا سنبقى معهم طوياًل، وبكلِّّ وقاحة يقولون  

بلوًة عن أهلهم أحيانًا، هل اشترونا؟! وهكذا نجُدهم ي الّزوار والّضيوف أصبحوا  تصّرفون وكأنَّ خالهم أو 
وابط الَّتي من المفروض أن تكوَن حميمّيًة وقائمًة على االِّحترامِّ والتَّعاونِّ والتَّالقي   عليهم! ويتنكَّرون لهذه الرَّ

ل" كما ُيقال!  ل اتحوَّ ، ولكن هيهات فــ "زمان األوَّ  والودادِّ العميقِّ
وُج والزَّ  وجة وإذ بهِّ أخيها يقوُل، لقد اشتقُت  كاَن الزَّ ، فَرنَّ هاتُف الزَّ وجُة غائَصين في نقاٍش حوَل وضعِّ األوالدِّ

َبْت بهِّ، بعَد قليل دقَّ على البابِّ وهو في كاملِّ  إليكم وأودُّ أن أزوَركم وأسلِّم عليكم وأرى األوالد قلياًل، فرحَّ
، وسأَل شوقِّهِّ لبيتِّ أختِّهِّ، دخَل المنزَل فسّلَمْت عليهِّ   أخُتُه وصهُرُه ثمَّ جلَس وهو متلّهٌف لرؤيةِّ األوالدِّ والبناتِّ

عنهم فقاَلتِّ األمُّ خّليها على للا يا أخي، نحُن ال نرى األوالَد إالَّ بالمصادفة، يأتون من الخارج ويسلِّمون  
لِّهِّ وفيس بوكِّهِّ، تخّيل منُذ ساعة  سالمًا عابرًا ثمَّ يدخلون في ُغَرفِّهم وكلُّ واحد منهمك في اتِّّصاالتِّهِّ وموباي
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، وال يتحرَّكوَن نحَو المطبخ إاّل بعَد أن يجوعوا،   حّضرُت لهم الطَّعاَم ولم يأتِّ وال واحد منهم لتناولِّ العشاءِّ
، ويعوُد على جناٍح   هِّ ويأكُل ما يصادُفُه في طريقِّهِّ وما يراه في البّرادِّ وكلُّ واحد يأتي للمطبخِّ بحسبِّ مزاجِّ

، فقاَل َمن في البيتِّ اآلن؟ فقاَلْت وداد وأخيها نبيل. والكبيرة؟ الكبيرة  من السُّ  رعةِّ وكأّنهم في سباٍق مَع الّزمنِّ
ُدنا أّنها   األفندّية ليست موجودة، أصاًل سمر ال نستطيع التَّحّدث معها إالَّ بصوٍت منخفٍض، ألّنها دائمًا تهدِّّ

لى حرِّيتها وهي تأتي متأّخرة وتقوُل لنا أنا أصبْحُت بالجامعة  ستستقلُّ لو ضغطنا عليها ويجب أن نترَكها ع
وناضجة وليَس لكم عالقة بي ألنَّني مسؤولة عن تصرُّفاتي، وفعاًل ال نتدّخُل في شؤونِّها أبدًا ألّنها على  

أصدقائها الحّجة، فلو ناقشنا معها وضعها وتأّخرها وتصرُّفاتها سوَف تستقلُّ عّنا وتذهُب إلى عند صديقاتها و 
أو تستأجُر منزاًل لها وال نستطيع أن نحرَِّك ساكنًا، مشكلة كبيرة يا أخي نعاني منها، طّيب ناَدي لنبيل وخّبريهِّ  
الون وجاَء لزيارتِّنا وهو بشوٍق للقاءِّ   أّن خاَلُه هنا! دخَلتِّ األمُّ إلى غرفةِّ نبيل، وقالْت لُه خالك في غرفةِّ الصَّ

ل سّلم عليه، ن  هِّ وزمَّ شفتيهِّ، وقاَل لها، سآتي بعد قليل، وفعاًل أنهى مكالمَتُه، وأقفَل بَك، تفضَّ ظَر إلى أمِّّ
هاتفه وجاَء وسلََّم على خالِّهِّ، كيفك يا ابني، كيف دراستك ودروسك؟ دراستي كويسة خالو، كل شيء تمام.  

مع رفقاتها لماذا تتكلَُّم    أيَن هي أختك؟ في غرفتِّها عم تحكي مع رفقاتها. طّيب طوال الوقت هي في المدرسة
ُث  وام، اّلذيَن تتحدَّ معهم بعَد المدرسة، أاّل تشبُع منهم في المدرسة وتتابُع االّتصال والتَّحدُّث معهم بعَد الدَّ
معهم ليسوا رفيقاتها في المدرسة هم رفيقاتها الَّتي تعرََّفْت عليهم في الفيس بوك. رجعنا للفيس بوك ومشاكل  

أو  الفيس بوك! طيّ  وا معًا وتلتقوا مع بعضكِّم ولو لساعة  والوالدة وتتعشُّ الوالد  تقعدوا مَع  ب ليش ما عم 
ساعتين في كلِّّ يوم أو في كلِّّ يومين، يعني معقول تعيشوا في بيٍت واحد وال تلتقون، ال أثناَء العشاء وال  

 أثناَء الفطور وال في العطلِّ وال حّتى في المناسبات؟!  
 يل؟! شو فيه هذا الجيل، شو فينا، إّننا ندرُس دروسنا ونعيُش حياتنا أحلى ما يكون!شو قّصتكم هذا الج

ينا مَع بعض ستنحلُّ   لو تعشَّ وَن معًا، طّيب يعني  تتعشُّ وأبيَك، ونادرًا ما  َك  أمِّّ إلى كالمِّ  ولكّنَك ال تسمُع 
، ال تعقِّد  ، على األقل سيلتقوَن بكم لبعضِّ الوقتِّ األموَر يا خال. يا عيني حّتى أنا    مشاكلهم! طبعًا ستنحلُّ

عندما آتي إلى عندكم ال تجلسوَن معي وتبقوَن طواَل الوقتِّ في غرفُِّكم. يا خالي، أنَت آٍت إلى عندِّ أختَِّك 
َك أيضًا، ألسَت ابن أختي؟ يعني شو ابن أختَك، يعني لو كنُت  وصهرَِّك وليَس إلى عندي. بلى آتي إلى عندِّ

َك! أصاًل أنا ال أحبُّ الحديَث ابن أختَك الزم كلَّما   تأتي عندنا آتي وأجلُس معَك ساعات ونتحّدُث عن مشاريعِّ
َث عن مشاريعي؟ ألّنك ستقوُل لي يا للا ها قد أصبحَت شابًا وقريبًا   َك، ولماذا ال تحبُّ التَّحدُّ عن مشاريعِّ

عًا، بالمناسبة ال تعجُبني مشاريَك.  ستحصُل على الثَّانوية وأفضل من أْن تتابَع دراساتَِّك، سأفتُح لَك مشرو 
ولماذا ال تعجُبَك مشاريعي؟ يا خالي مشاريعك تناسُبَك أنَت وال تناسُبني أنا. يا ابني كنُت وماأزال متحمِّّسًا  
ت نهائيًَّا، وال   أْن أشتري لك بيتزارّيه أو مطعم أو أي محل مناسب لك .. قاطَعه نبيل قائاًل، ال أحبُّ المحالَّ

َص؟    أريُد أن ٍص أحّبه. وماذا تنوي أْن تتخصَّ ؟ سأتابُع دراستي وأعمُل في مجالِّ تخصُّ أربَط نفسي بالمحاّلتِّ
ُص ببرمجةِّ الكومبيوتر؟ برمجة الكومبيوتر، يا سالم، برمجة الكومبيوتر، نحن لم نتخلَّْص   سأدرُس وأتخصَّ

َك الحالي، فكيَف لو درْسَت برمجَة الكومب  يوتر؟!  من عوالمَِّك وأنَت بوضعِّ
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ماذا عملُت لَك، كي تقوَل لي لم نتخلَّْص منَك؟ هل أنا قاعد على سفرتَِّك كي توبُِّخني وتهيُنني بهذا الّشكل؟! 
 ال تنَس أّنني حّر بما أقوُم بِّهِّ، واختياري لدراسةِّ برمجةِّ الكومبيوتر عائٌد لي وليَس لَك أّية عالقة بهِّ. 

إلى درجةِّ أنَّ أمََّك وأبيَك ال يريانَك ويلتقيان بَك وباختيَك وأخيَك مّرًة  أنَت حّر على عيني، ولكنََّك لسَت حّراً 
إلى متى ستركضوَن خلَف موبايالتِّكم وكومبيوتراتِّكم    ، العشاءِّ تتناولوا معًا طعاَم  ، كي  واحدًة في األسبوعِّ

موسيقى عبر اليوتيوب؟  وبرامجمِّكم وتواصالتِّكم في الفيس بوك والّتويتر وحضورِّ األفالمِّ واالستماعِّ إلى ال
 لقد أصبحتم أوالد هذه األجهزة أكثر من أن تكونوا أوالَدنا؟!

شي حلو تعا واضربنا كمان! انتبه، أنَت خالي على عيني، ولكن ليَس لَك أّية عالقة في حياتِّنا الخاّصة، 
 حياتي الخاّصة خطٌّ أحمر! 

ستقبلَِّك، إّنَك تدمَُّر حياَتَك من خاللِّ التهائَِّك  يا ابني أنا خالك وأنَت ابن أختي، وحريص على مصلحتَِّك وم
  .  أنَت وإخوتك بهذهِّ األجهزة طواَل الوقتِّ

غطِّ علّي والّتدخُّلِّ في حياتي الخاّصة، ألنِّّي ال أسمُح ألمِّّي وأبي وال لمديرِّ   رَك بعدمِّ الضَّ للمّرةِّ األخيرة أحذِّّ
َل في حياتي، كيَف أنَت تتدخَّل في   حياتي الخاّصة؟! عن إذنَِّك اآلن، معَك أختَك وصهرَك  مدرستي التَّدخُّ

كم، فأنا لدي الكثير مّما أقوُم بِّهِّ أيضًا. ألنَّ حياتي هي ملكي وأنا حرُّ بها!        ممكن تتسّلوا مع بعضِّ
كون  نظَر الخال إلى أختِّهِّ وصهرِّهِّ، وقاَل هذا الولد أمرُه غريب، وجيل هذا الزَّمان فعاًل غريب األطوار، للا ي

في عونِّنا من القادمِّ، ال تشكي لي همَّكِّ يا أختي، أوالدي على نفس الحالة، ال يسمعوني نهائيًَّا، نحُن أماَم  
نا، وكأّنهم ليسوا من ُصلبِّنا،   ، جيل بعيد كلَّ البعد عن عالمِّ مشكلة عويصة في كيفيةِّ تعاملنا مَع هذا الجيلِّ

تقنياتِّهم وكأّنهم أوالد تكنولوجيا العصر، خسارة أْن نصَل إلى  إّنهم ينسجموَن مَع موبيالتِّهم وتواصالتِّهم و 
 هذهِّ الحالةِّ المريرةِّ اّلتي نحُن فيها. وّدعهما وخرج من المنزلِّ وهَو في قمَّةِّ غضبِّهِّ وحزنِّهِّ! 

ًا وقاَل لُه، يا ابني أن ، فغضَب جدَّ ، ارتطَم رأسه في أحدِّ الّشبابِّ ارعِّ ظر  وفيما كاَن يسيُر بغضٍب في الشَّ
اًب ثمَّ ردَّ عليهِّ بكلِّّ عنٍف، أنَت أنظْر أماَمَك وليَس أنا، فأنا على األقلِّّ كنُت   َق بهِّ الشَّ أمامك، أاَل ترى؟! حدَّ
مشغواًل بالفيس بوك وأردُّ على إحدى صديقاتي، وأّما أنَت بماذا كنَت مشغواًل كي ترتطَم بي كّل هذا االرتطام؟  

؟!  ترَكُه    كأّنَك أعمى ال ترى أماَمَك، شي حلو ما ينقصنا إالَّ عجائز آخر زمن ُيعّلمونا كيَف نسيُر في الّشارعِّ
 في حالِّهِّ وتابَع خطاه متمتمًا لنفسه يا ما أحلى أوالدي وأوالد أختي مقارنًة بهذهِّ المساطر!
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 استنفار إلنقاذ قّطة 
 

هوسبي غورد الفّنّية في ظهرِّ يوٍم ربيعي، أستقبُل الّزّوار الَّذين يحضرون حفل  كنُت في دوامي في صالة  
، إذ بي أجُد   يوَف مَع بعضِّ الزُّمالءِّ والزَّميالتِّ افتتاح معرض أحد الّزمالء الفّنانين، وفيما كّنا نستقبُل الضُّ

بعين من عمرِّها، تولوُل وهي في غايةِّ  ، وبعَد أْن سألُتها عن سببِّ    أمامي امرأًة سويدّية في حدودِّ السَّ الحزنِّ
حزنَِّها وتولويلها، إْذ بها تقوُل وهي في أشدِّّ حزنِّها، أنَّ قّطتها صعَدْت إلى أعلى شجرة من األشجارِّ القريبة  

ْع، وبَدْت المرأةُ قلقًة جّدًا عليها، واندهْشُت لقلقِّها، و  ، وحاوَلْت أن تنزَِّلها لكنِّّها لم تستطِّ لما من صالةِّ المعرضِّ
هي فيهِّ من حزٍن، حيُث ال يتّطلُب األمُر نهائّيًا أْن تقلَق على قطَّتها، طالما هي قّطة، فالقّطة كما ُيقال  
المثل بسبعةِّ أرواٍح، تستطيُع أْن تصعَد إلى أعلى أعالي األشجارِّ وتنزُل بكلِّّ بساطٍة، وما شاهْدُتُه بالّنسبة  

رق من دماٍر وخراٍب وحروٍب وقتٍل في كلِّّ إلّي أشبُه ما يكوُن نكتًة طريفًة، مقارنةً   بما يحصُل في دنيا الشَّ
! هورِّ والّسنينِّ  دقيقة وكلِّّ يوٍم على مدى الشُّ

راوُدني في البدايةِّ أّنها رّبما تمزُح أو تريُد مداعبتي، لكّني سرعاَن ما وجدُتها تعّبُر عن قلقِّها وحزنِّها الّشديدِّ  
 على وشك أن تبكي، فما وجْدُت نفسي إاّل وأنا أتعاطُف مع محنتِّها، أجل  على قّطتها إلى درجٍة أّنها كانْت 

بالنِّّسبة إليها وضُعها أشبُه ما يكوُن في محنة، فقلُت لها طيَّب ماذا تريديَن مّني من خدمٍة أو مساعدٍة، أنا  
َم لكِّ من خدمٍة بخصوصِّ ال  قّطة؟! هنا كما تريَن أشرُف على معرٍض فنِّّي، ماذا ممكن أْن أقدَّ

 تستطيُع أن تساعَدني، لهذا جئُت إليَك أطلُب المساعدة. 
؟   بماذا ممكن أْن أساعَدكِّ

ًا كي ننزَِّل القّطة من على   تصرَّف بما هو مناسب، ليس لدينا وقت، عليَك أن تفّكَر بطريقٍة ما وعاجلة جدَّ
جرة وإاّل لو سقَطْت من فوقِّ الّشجرة ستنكسُر رجلها أو تتعّرُض لج  يديها  الشَّ راٍح وكسوٍر خطيرة، حرََّكْت 

بطريقٍة كأّنها في حالٍة ُيرثى لها ثمَّ قالْت، ال أستطيُع االنتظاَر، تحّرْك اِّعمْل شيئًا، لماذا أنا هنا، إّنني أريُد 
 مساعدَتَك، لماذا أنَت واقٌف وال تحرُِّك ساكنًا؟! 

وفيما كانتِّ المرأة في أوجِّ قلقِّها، جاَءْت مديرُة المعرضِّ والمشرفة على إدارةِّ جمعّية الفنون لألعمالِّ اليدوّية  
والّتشكيلّية في هوسبي غورد الفّنانة "شيرشتين فيكستروم" ونناديها "بيكليت"، فشرحُت لها قّصَة المرأة العجوز  

َلْت صاحبُة القّطة، أيوه تذّكْرُت،  ومشكلة قّطتها، فتَحْت "بيكليت" عينيها منده شًة ومحتارًة لطلبِّها، ثمَّ تدخَّ
جرةِّ ويحاوُل اِّنزاَل القّطةِّ بهدوٍء بحيُث أن ال  نحتاُج إلى سلٍَّم كبيٍر كي يصعَد عليه أحدهم إلى أغصانِّ الشَّ

ا، ضرورة إيجاد سلَّم  تسقَط وتؤذَي نفَسها. طلْبُت من الفّنانة "بيكليت" مديرة صالة العرض اّلتي أعمُل فيه
ريعةِّ وتبّني   نزالِّ قّطتها، ففرَحْت صاحبُة القّطة باستجابتي السَّ كبير في أقربِّ وقٍت، لمساعدةِّ هذهِّ المرأة الِّ
لنا ورشَة إنقاذ القّطة مّما هي فيه، تتألَُّف الورشة مّني ومن المسؤولة "بيكليت" ومن صاحبةِّ   الموقف، فشكَّ

أبوزر والفّنان العراقي شاكر بدر عطّية وثالثةِّ أطفاٍل وشابٍّ في مقتبلِّ العمرِّ تطّوَع    القّطة والفّنان اإليراني
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يوٍم ربيعي   وترتاُح صاحبُتها في ظهرِّ  القّطة من محنتِّها  إنقاَذ  نستطيُع  لعّلنا  المهّمة،  هذهِّ  للمشاركةِّ في 
يَّة!   مشمٍس ومعبٍَّق بالهواءِّ الّنقي ورائحةِّ األرضِّ النَّدِّ

جرةِّ الَّتي كاَنت القّطة تأخُذ مجَدها   لم المتوفِّر لدينا، وحملناه أنا وأبوزر، وحالما وصلنا إلى الشَّ أحضرنا السُّ
فوَق أغصانِّها، طرْحُت نفسي رئيَس ورشة اإلنقاذ، وقْلُت للفّنان شاكر بدر عطّية، حضرتَك يا أستاذ نائب 

اء البهّية وهو ينظُر إلى القّطةِّ، وما هي مهّمتي طالما  رئيس ورشة اإلنقاذ، فضحَك شاكر بسحنتِّهِّ الّسمر 
، فقْلُت له أنَت وأبوزر مهمَّتكما مبدئِّيًَّا أن تمسكا الّسلم كي أصعَد عليهِّ، ألّن   عّينتني نائبًا لورشةِّ اإلنقاذِّ

ثانيًة وترج أْن كنُت طفاًل، فضحَك شاكر  تقوَل قوّية منذ  أْن  القططِّ تستطيُع  للفنَّان  خبرتي في محاورةِّ  َم 
هِّ  هِّ واستعدادِّ اإليراني أبوزر إمكانّياتي في محاورةِّ القططِّ فضحَك هو اآلخر، وعّقَب شاكر وهو في أوجِّ مرحِّ
ستنفار من أجلِّ قّطة، قائاًل وللا يا أستاذ فكَّرُت أّنَك متمّكن جّدًا في محاورةِّ الفّنانينِّ والكّتابِّ   لكلِّّ هذا االِّ

ويد ليسوا مثَل   والمبدعين، وإْذ بَك تعرفُ  كيَف تتحاوُر مَع القططِّ أيضًا، ثمَّ أضاَف ال تنَس أنَّ قطَط السُّ
نا، فال يفهمون على لغتِّنا وال على إيماءاتِّنا عندما نخاطُبهم! نظْرُت إليه، وقلُت، معقووول! فأجاَب  قططِّ

جرة،  معقول جّدًا. سنرى على أّيةِّ حال مهارَة إمكانّياتي في إقناعِّ القّطة بالّنزو  لَم على جذعِّ الشَّ ، وضعنا السَّ لِّ
عوُد عليه  هولة الصُّ ، وكاَن الجذُع أملسًا نوعًا ما وليس من السُّ كان قصيرًا ولم يصْل إلى منتصفِّ الجذعِّ
جرة لكّني لم أفلْح، فاقترحُت   ، حاوْلُت أن أتسّلَق على ما تبقَّى من جذعِّ الشَّ للوصولِّ إلى تفّرعاتِّ األغصانِّ

ْن أيضًا من  على أحدِّ األ طفالِّ أْن يتسلََّق على جذعِّ الّشجرةِّ، حاول أن يصعَد أحُد األطفالِّ لكنَّه لم يتمكَّ
ها، تلهو   نزالِّ القّطة، مع أّنني وجْدُت القّطَة في كاملِّ مرحِّ ، كان لدي عّدة مخّططات الِّ عودِّ عبَر الجذعِّ الصُّ

نا وفي بال أّيةِّ قّطٍة في بالدِّ ها،  فوَق الّشجرة وتلعُب مثَل  تلقاءِّ نفسِّ ، تصعُد إلى شجرٍة وتنزُل من  دِّ الكونِّ
وكاَنْت آنذاك تنتقُل بكلِّّ حذٍر من غصٍن إلى آخر، ولم أجْد حقيقَة األمرِّ أيََّة مشكلة في وضعِّ القّطةِّ، إّنما  

ر من قلقي على  المشكلة كلَّ المشكلة كاَنْت متعلِّقًة بَقَلقِّ صاحبةِّ القّطةِّ، ولهذا كنُت قلقًا على صاحبتِّها أكث
القّطةِّ، وبدأُت بعَد أْن فشلنا الّصعوَد عبر الّسلَّم، بمخّطٍط آخر وهو أن نهّز الجذَع كي تتحّرَك الّقطُة وتحاوَل 
دني في حالِّ لو سقَطْت   القّطة تصرُخ في وجهي وتهدِّّ النُّزوَل من فوقِّ الّشجرةِّ، ولكّني تفاجأُت بصاحبةِّ 

لجذع الّشجرة، ومنعتني من هّز جذع الّشجرة وقالت لي، لقد خّوْفَت قطَّتي ولو قطَّتها أرضًا من جّراءِّ هّزنا  
سقَطْت وانكسَرْت رجلها سأشتكي عليك، إّياَك أْن تهّز جذَع الّشجرة وأغصانها بهذا الّشكل كي ال تخيَف 

، سوَف لن تقَع قّطتك، ثمَّ أوقفتني عن كِّ ئي من روعِّ لي بالكِّ وهدِّّ جرةِّ، وضرَبْت   قّطتي! فقلُت لها طوِّ هّز الشَّ
! تقّدَم نحوي الفّنان شاكر، وهو ينصحني قائاًل، ال تهّز الّشجرة، صّدق   رئاستي لورشةِّ اإلنقاذِّ عرَض الحائطِّ
لو وقَعْت قّطتها بسببِّ االهتزازِّ وحصَل لها مكروٌه ما، ستشتكي عليَك فعاًل وتقاضيك ألّنَك المتسبِّّب بإيذاءِّ 

بةِّ القّطةِّ، قائاًل لها، طّيب سأتحّدُث مَع قّطتِّكِّ وسأحاوُل اِّنزالها بالكالمِّ دوَن أْن أهزَّ  قطَّتها، نظرُت إلى صاح
؟ ضحَك   ُث معها؟ فقلُت لها ولو، أنسيتِّ أّنني رئيس ورشة إنقاذ قّطتكِّ جذَع الّشجرةِّ، فقالت كيَف ستتحدَّ

بطريقتي الخاّصة، وحاوْلُت فعاًل  شاكر وأبوزر واألوالد وبيكليت وضحكْت هي أيضًا، فقلُت لها سأحاوُل  
لها   أقوُل  فبدأُت   ، القططِّ وحوارِّ  مخاطبةِّ  في  وأستخدُمها  أعرُفها  كنُت  الَّتي  الحوارّية  الطُّرق  كلَّ  أستخدُم 
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بسييييييي بسيييييييي، بس بس بس بس بس بس بسيييييي، وفيما كنُت أتحّدُث معها بلغٍة قططّية أزخينّية  
ْب لنداءاتي وكأّنني أخاطُب ثعلبًا وهو يطّنشني! كم كانْت قططنا أيام زمان  وجزراوّية سورّية قّحة،   لم تستجِّ

نا، بسيييي، بسيييي، كانت تجيبني ناووو،  تستجيُب لهذه الّلغة القططّية، فحالما كنُت أقوُل أليَّة قّطٍة من قططِّ
مُه لي؟! وهكذا تبّين لي كما قال الفّنان شاك ويد ال تفهم علينا عندما  أي أيوه، هل عندَك ما تقدِّّ ر أّن قطَط السُّ

ر أنَّ للقططِّ لغٌة عالمّية مشتركة، وإذ  نخاطبهم بالمفردات اّلتي كّنا نخاطُب قططنا في بالدنا، وكنُت أتصوَّ
بي أراني موهومًا فيما كنُت أتوقَُّعُه، وفشلُت في مخطَّطاتي كرئيسِّ ورشةِّ اإلنقاذ! كيَف سأفّهم هذه القّطة  

ميعًا مستنفرين من أجلِّها، ألنَّ صاحبَتها في غايةِّ القلقِّ عليها؟! وهكذا تبّيَن لي أنَّ لغَة القططِّ ليَست  بأّننا ج
موّحدة نهائّيًا، وكم تمّنيُت لو كانْت هذهِّ القّطة لها معرفة في لهجةِّ قططنا، وعندما تجاهَلتِّ القّطُة َبْسَبَساتي،  

ي تنزَل، وسرعان ما تدّخَلْت صاحبُة القّطة وهي تقوُل لي، لماذا ُتخيُف  رفعُت صوتي وأنا أناديها بَِّبْسَبَساتي ك
قيني   ، صدِّّ قطَّتي وتتحّدُث معها بكلِّّ هذا الغضب؟! فقلُت لها يا بنت الحالل، يا عزيزتي، ال أخيُف قّطتكِّ

لي انظري حوَلكِّ  ، تفضَّ لُت فريَق أنا حريٌص على قّطَتكِّ جّدًا، رّبما أكثَر منكِّ وأنا هنا لمساعدتِّكِّ ، لقد شكَّ
ها، وصعَدْت  عمٍل كامٍل إلنقاذِّ قّطتك ممَّا هي عليه، مع أّنني متأّكٌد أنَّ قطََّتكِّ تلهو وتلعُب وهي في أوجِّ مرحِّ
ها وسوَف لن تبقى   جرة ألّنها قّطة وتلعُب كما تشاُء ومتى ما تشاُء، وستنزُل بعد قليٍل من تلقاءِّ نفسِّ على الشَّ

، ثمَّ قالْت، طّيب وإْن لم تنزْل ماذا أعمُل بعيدًا عنها، هل تريدني أن أترَكها في هذهِّ  على الّشجرةِّ طويالً 
 الحالةِّ وهي في خطر، وممكن أن تسقَط في أيَّةِّ لحظٍة على األرضِّ أماَم عيني؟! 

دوٍء وأمسَك  أعوُذ باهلل كيَف تتركيَنها وحَدها، طيِّّب ما رأيكِّ لو صعَد طفٌل من األطفال على الّشجرةِّ بكلِّّ ه
؟ فقالت ال، ال أوافُق على صعودِّ طفٍل، ألنَُّه من المحتملِّ أْن تهرَب منُه وتخاَف   بها وأنزَلها على األرضِّ
، طّيب عندي اقتراح آخر وأعتقد أّنه مناسب أكثر، فقالت ما هو   منُه وتنزلَق رجلها وتسقَط على األرضِّ

قّطتكِّ   يترّكُز على ضمان صّحة  اقتراحي  إسفنج،   اقتراحك؟  "فرشات"  نجلَب  بأْن  وذلَك  فجأًة،  لو سقَطْت 
على   ستسقط  القّطة،  تسقُط  وعندما  األرضِّ  على  نضَعها  أْن  ممكن  إسفنج  دواشك  فرشات/  أربع  ولدينا 
! في هذه الحالة سنراقُبها ونستنفُر تحَت الّشجرة ونمسُكها   اإلسفنج؟ فقالت وإذا لم تسقْط على فرشاتِّ اإلسفنجِّ

، فقالت ال ال، كل خطَطَك فاشلة تمامًا، ألنَّ سقوَطها عندما تقُع ال يستغرُق سوى  قبَل أن تسقطَ   على األرضِّ
َن من إمساكِّها وستقُع على األرضِّ وتنكسُر رقبتها الّرفيعة!   ثواٍن  ولو كنَّا بعيدين عنها مترين، لن نتمكَّ

  ، ً آخر، سوى أن نبلَِّغ البوليس ونطلَب  إذًا، وبعَد أن استنفْذُت كّل مخطَّطاتي كرئيسِّ ورشةِّ اإلنقاذِّ لم أجْد حالَّ
 فرقَة كوماندو خاّصة بإنقاذِّ القططِّ في مثلِّ هذه األحوال. 

ابتسَمت المسؤولة "بيكليت"، ونظَرْت صاحبُة القطة نحوي ببسمٍة عريضة وقالت فعاًل فكرة رائعة وقوّية جّدًا، 
س/ قسم الطَّوارئ. اّتصَلْت مَع البوليس، وردَّ عليها المناوب وطلْبُت من "بيكليت" االتِّّصال حااًل مَع البولي

رطي في  مباشرًة، وبدأْت تشرُح للبوليسِّ وْضَع القّطةِّ الحرجِّ والوضع المرثي لحالةِّ صاحبة القّطة! سأَلها الشِّّ
تار! فقال اِّْعَطنِّي  قسم الطَّوارئ، كم هو ارتفاع الّشجرة المعّلقة عليها القّطة؟ فقالت بحدود ثمانية إلى عشرةِّ أم

، وخالل دقائق معدودة، سمعنا صوت سيارة اإلنذار الخاّصة بالّطوارئ  َدْت بيكليْت العنواَن للبوليسِّ العنوان، زوَّ
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تعبُر ساحات هوسبي غورد، وإذ بفريقِّ اإلنقاذ قد حضَر مع سيارة وبرفقتِّهِّ رافعة كبيرة جّدًا، ممكن أن تصل  
ّطراز الّرفيع من أجل إنقاذ قّطة من فوقِّ الّشجرة، صّفقْت صاحبة القّطة فرحًا، مترًا، اِّستنفار من ال 15إلى 

وقاَلْت لي فكرتك هذه كانت رائعة جّدًا، كيف فاَتَك أن تدرَجها في أوِّل مخطٍَّط من مخطَّطاتَِّك؟! ترْكُت هذا 
  !  المخطَّط آلخرِّ أمٍل في إنقاذِّ قّطتِّكِّ

ة، وأشْرنا لرئيسِّ فريقِّ اإلنقاذِّ إلى الغصنِّ اّلذي وقَفْت عليه القّطة، وفيما  تقّدْمُت أنا وبيكليت وصاحبة القطّ 
كاَن سائُق الّرافعة يتقّدُم نحَو الّشجرة ويرفُع صندوَق الّرافعة باّتجاهِّ القّطة وفيه أحد عّمال اإلنقاذ، وإْذ بالقّطة  

بكلِّّ سالسٍة   متوّجهًة  األغصانِّ  على  وساَرْت  هدوٍء  بكلِّّ  ، تتحّرُك  األرضِّ إلى  ونزَلْت  جرة  الشَّ نحَو جذعِّ 
فتوّجهْت صاحبتها نحوها واحتضنتها بكلِّّ حناٍن كَمْن تحتضُن وليَدها، وبدأْت تقبِّّلها وهي تبكي فرحًا وبهجًة 

 وحبورًا!  
قّطة    كان عّماُل اإلنقاذِّ ينظرون إليها بسروٍر والبسمُة مرتسمٌة على وجوهِّهم، ألّنهم تسبَّبوا بصيغٍة ما اِّنزال

العجوز سالمة، وفيما كانْت العجوز تحضُن قطَّتها بكلِّّ فرٍح، صّفقنا لها بنزولِّ قّطتها سالمة، وتقّدْمُت نحوها  
دًا، بسيييي بسيييي، وإذ بها تقول ناوووووووووووووو! فقلُت يا شاكر! القّطُة   وأنا أنظُر إلى القّطةِّ ببسمٍة مردِّّ

جرة    تفهُم علّي، وأجابتني ناوووو، فضحكَ  شاكر كما ضحَك الجميع وقال لي، عندما كانت القّطة على الشَّ
لم تفهْم عليك، ألّنها كانت غائصة في عوالمها ومرحها ورّبما ما كانْت تسَمُعَك أصاًل، وأّما اآلن، تفهُم عليَك  

، فغاَص الجميعُ  في القهقهاتِّ بما فيهم    ألّنها تريُد أْن تشكَرَك على الجهودِّ اّلتي بذلَتها كرئيسِّ ورشةِّ اإلنقاذِّ
 صاحبُة القّطة وفريُق اإلنقاذِّ أيضًا!  
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 إيقاعات الفالمنكو 
 

ةِّ عرض رقص فالمنكو، يدهُشني  هدوٌء تام خّيَم على أجواءِّ المدينةِّ، شغٌف عميٌق كاَن يدفعني لحضورِّ حفل
الحضوَر،   تنتظُر  العرضِّ  المدينةِّ حيُث صالُة  أعماقِّ  إلى  أنظاري  وّجْهُت   ، الّرقصِّ لهذا  احُر  السَّ اإليقاُع 
َن المطرِّ النَّاعمِّ بدأْت تتساقُط، لم افتْح مظلَّتي، ألّني أشعُر بغبطٍة عندما أستقبُل رذاذاتِّ المطرِّ   رذاذاٌت مِّ

قُط فوَق رأسي وتبلُِّل شوقي إلى مشاهدةِّ عرٍض رائٍع لراقصةِّ الفالمنكو البديعة كبرئيلة غوتارة.  النَّاعمِّ، تتسا
، استوقفْتني شابٌَّة سويدّية جميلة، تسأُلني فيما إذا أعرُف صالَة العرضِّ   وفيما كنُت سارحًا بمشاهدةِّ العرضِّ

ُم راقصُة الفالمنكو عرَضها اللَّيلة، مَع أنَّ  ! الَّتي ُتقدِّّ  العنواَن كاَن مدرجًا في أفيشِّ العرضِّ
 ابتسْمُت لها قائاًل، رائع!   

 أجابتني، أيَن الّروعة في سؤالي!
، وكنُت أتخيَُّل نفسي حالِّمًا، أْن ترافَقني شابةٌّ   وعُة فيهِّ، أّنني في طريقي لحضورِّ هذا العرضِّ الجميلِّ الرًّ

، وإْذ بكِّ تسألين ، كأّنكِّ كْنتِّ تقَرئِّين أفكاري! جميلٌة لحضورِّ هذا العرضِّ البديعِّ  ي عن مكانِّ العرضِّ
 ضحَكْت وقاَلْت، أنظْر إلّي، هْل أتطابُق مَع األمنيةِّ الحلمّيةِّ المطلوبةِّ! 

ضحْكُت أنا اآلخر، قائاًل بالّضبط، حتَّى أّنني أراكِّ أحلى من األمنيةِّ الحلمّيةِّ اّلتي راوَدْت تدفُّقاتِّ خيالي، 
بكلِّّ ألقِّها، وفيما كّنا نسيُر بفرٍح غير منتظر، نظَرْت إلى مظّلتي المغلقة، وقالْت، طّيب لماذا ال ثمَّ رافقْتني 

 تفتُح مظلََّتك طالما حملَتها معَك؟
َن المطرِّ النَّاعمِّ، ألنَّ رذاذاتِّهِّ تنعُشني كأّنها   نظْرُت إليها ببسمٍة، قائاًل: أحبُّ أْن يهطَل علّي هذا النَّوع مِّ

، عندها سأفتُح مظّلتي  قبالُت ش اّبة جميلة، إاّل إذا نافَستِّ المطَر قبالُت أنثى أكثَر بهاًء من تهاطالتِّ المطرِّ
 لي ولها كي نحلَِّق في تدفُّقاتِّ دفٍء ال يخطُر على بال .. ! 

 احمرَّ وجُهها حياًء وفرحًا ثمَّ قالْت، يا إلهي ما هذا الكالُم الجميُل، هل أنَت شاعر؟!  
  أّنني شاعر؟ كيَف عرْفتِّ 

َك الموغلِّ في الّشاعرّيةِّ!   من خاللِّ ردِّّ
عري، التفتُّ  نعم، أنا شاعر، قّدْمُت نفسي إليها، وتابْعُت قائاًل، لكن حضوركِّ البهّي أكثر شاعرّية من شِّ

!  نحَوها وبإيقاٍع شعري قلُت لها، أنتِّ قصيدُة شعٍر، يفوُح أريُجكِّ علّي مثَل عذوبةِّ المطرِّ
 اِّيلينا، وصافحْتني، أنَت شاعٌر حقيقي ورائع، أنا سعيدة ومحظوظة بهذهِّ المصادفةِّ!  أجاَبْت، اسمي

وعة والبهاء!   وأنا أكثر سعادًة، ألّنك تزاحميَن عناَق المطرِّ من حيُث الرَّ
بدأتِّ المظّلُة  ضمَّْتني إلى صدرِّها بكلِّّ عفويَّتِّها وقّبلْتني، فقّبلُتها أنا اآلخر بعفوّيٍة بهيجٍة، في هذهِّ اللَّحظاتِّ 

، طالما هطَلْت علّي رذاذاٌت أكثَر دفئًا وانتعاشًا، ثمَّ سْرنا بفرٍح كبيٍر على هدهداتِّ  تحجُب رذاذاتِّ المطرِّ
 دّقاتِّ القلبِّ اّلتي تهاَطَلْت علينا بشكٍل مفاجئ. 
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، أفيش كبير، بوستر لصورةِّ كبرئيلة غوتارة تتربَّ  ، ها هي صالُة العرضِّ ُع على صدرِّ  اقترْبنا من العنوانِّ
 مدخلِّ الّصالة الخارجي!

 رائع، أجاَبْت اِّيلينا. 
، شاهْدُت سارة غوتارة، أخت الرَّاقصة كبرئيلة غوتارة، فقاَلْت أهاًل،   فيما كنُت أتوّجُه نحَو كّوةِّ قطعِّ التَّذاكرِّ

. سّلَمْت عليَّ بحرارٍة وقاَلْت: ترَكْت   كبرئيلة لَك تذَكرَتين هدّية، وهما محفوظتان  أّنَك وصْلَت في الوقتِّ المناسبِّ
، وال تحتاُج سوى أن تقّدَم اسَمَك لها كي ُتسلَِّمها لَك!   لدى بائعةِّ الّتذاكرِّ

 ولماذا حجَزْت لي تذكرَتين وليسْت تذكرة واحدة!
 رّبما حسَبْت أن تكوَن معَك مرافقة ما، صديقة! 

، فعرَفْت أّنني على صداقٍة فرَحْت اِّيلينا جّدًا عندما وجَدْت أخت الرَّاق صة تستقبُلني بحفاوٍة وتخبُِّّرني بهذا األمرِّ
 أو معرفٍة جّيدٍة براقصةِّ الفالمنكو البارعة كبرئيلة غوتارة، وإالَّ كيَف ستحجُز لي بطاقَتين هدّية! 

عْتني سارة، تاركًة اِّيلينا تعانُقني فرحًا لهذهِّ الهدّية الَّتي جاَءْت في أوانِّها!  ودَّ
، وقّدْمُت نفسي!مرَ   ْرُت على بائعةِّ التَّذاكرِّ

تقوُل هل  أردَفْت  ثّم  تفّضل،  بالذَّات،  بطاقتان من كبرئيلة غوتارة  ابتسَمْت لي وقاَلْت، عنَدَك في حوزتي 
 كبرئيلة صديقُتَك؟ 
 نعم هي صديقتي.

 وهذه األميرة هل هي صديقُتك أيضًا؟ 
!   نعم هي صديقٌة خاطفة، تهاطَلْت علّي منُذ قليل،  كأّنها منبعثة من حفاوةِّ المطرِّ

 كم صديقة عنَدَك، تساَءَلْت مبتسمًة! 
 صديقتان، وممكن أن يصبْحَن ثالُث صديقات، إذا اقتضى األمر!

ضحَكْت بعذوبٍة منعشٍة، ثمَّ غمزْتني، أغاَظني وجوُد الّشبَّاكِّ عائقًا بيننا، ألنَّها أيقَظْت في أعماقي رغبًة للردِّّ 
دِّ    عليها عناقّياً  بالتَّردُّ اللَّحظةِّ، شعوٌر  بنفسِّ  انتابني  أّنُه  مَع   ! بالبخلِّ تّتهَمني  مقاسِّ غمزتِّها، كي ال  على 

النَّدى، فأشرَق بريُق   والحيطةِّ من رذاذاتِّ المطرِّ المرافقةِّ لي، فأكتفْيُت أْن أجاريها بغمزٍة مورقٍة بوميضِّ 
 عينيها وتألأَل خّداها ألقًا!   

الةِّ. رفْعُت يدي شاكرًا إيّ  ْهنا أنظاَرنا نحَو مدخلِّ الصَّ يلينا، ضمَّتني بفرٍح ثمَّ وجَّ  اها، ثمَّ قّدْمُت بطاقًة الِّ
، عبْرنا الّصالَة، أخْذنا   نظْرُت إلى عقاربِّ الّساعةِّ، بعَد دقائق سيبدأ العرُض، وصلنا في الوقتِّ المناسبِّ

رٌح عميٌق غمَرني وأنا أنتظُر تماوجاتِّ رقصِّ  موقعًا في منتصفِّ الّصالةِّ، كي نشاهَد العرَض بشكٍل مريٍح. ف
 كبرئيلة وعلى يميني اِّيلينا ُتضفي على أجواءِّ المكانِّ بهجًة عارمًة.  

، موسيقى شفيفة لفرقةِّ اسبانّية، وكبرئيلة واقفٌة بشموٍخ، عازُف الغيتارِّ يعزُف   تارُة ُتزاُح من الجانبينِّ بدأتِّ السَّ
رئيلة تتلوَّى بانسيابّيٍة مبهجٍة على إيقاعِّ الموسيقى، ثمَّ تراقَصْت قدميها  بشغٍف ثمَّ تعالى صوُتُه، بدأْت كب

ها ويديها، انسجاٌم منعٌش   كأّنها تعزُف لحنًا في دّقاتِّ قدميها، مهاراٌت إيقاعّيٌة مدهشٌة، لحركةِّ تجلِّياتِّ جسدِّ
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. ترقُص بشموٍخ وتجلٍّ وفرٍح وح ، عيوُن  لهذا الرَّقصِّ والموسيقى المرافقةِّ والغناءِّ بٍّ وجماٍل فوَق خشبةِّ المسرحِّ
 .  الحضورِّ مشدودٌة لكلِّّ هذا الجمالِّ

ها وحرَكةِّ   تساَءْلُت، كيَف ترسُم كبرئيلة هذه اللَّوحاتِّ اإليقاعّية البهيجة عبَر تدفُّقاتِّ قدميها المنسابةِّ مَع جسدِّ
فستانِّها وهي في أوجِّ تألُّقِّها وانصهارِّها مَع أنغامِّ الغيتارِّ والغناءِّ وايقاعاتِّ قدميها ُتشبُه شهقاتِّ مويجاتِّ 

؟! ... البحرِّ وهي تناغي النَّوارَس الم  هاجرة، كي ترفرَف جذلى فوَق موجاتِّ الحنينِّ
أمسَكْت اِّيلينا يدي وعانقْتني، وال أدري متى عانقُتها من خاصرتِّها، وكم مضى من الّزمن وهي مسترخية  
، يغمُر روحي،  ، فرٌح من نكهةِّ زقزقاتِّ العصافيرِّ وتغاريدِّ البالبلِّ على كتفي وخدُّها في أوجِّ ابتهاالتِّ العناقِّ

، بَدتِّ الموسيقى أنَّها ستقفُل هذهِّ الوصلة،   فيما كانْت كبرئيلة في أوجِّ تألُّقِّها في تقديمِّ أشهى تجلِّياتِّ الرَّقصِّ
الُة بالتَّصفيقِّ عندما أقفَلْت رقَصها بحركٍة منسجمٍة مَع الموسيقى وإيقاعِّ   ، ثمَّ اشتعَلتِّ الصَّ فتزايَد إيقاُع الرَّقصِّ

لي بدا  الَّذي  ها  ُأسدَل   قدميها وجسدِّ ثّم   ، المكانِّ أجواءِّ  يتهاطُل فرحًا على  الطَّبيعةِّ  وكأّنُه جزٌء من روعةِّ 
تاُر، ورافَقُه تصفيٌق حاّر من الجمهورِّ وقبلٌة تنضُح فرحًا من الرُّذاذاتِّ المنبعثةِّ من اشتعالِّ تجلِّياتِّ بوحِّ   السِّّ

 صديقٍة خاطفٍة ترّبَعْت على يميني كانبعاثِّ بوحِّ القصائد!
تاُر ينزاُح بهدوٍء، وانساَبْت موسيقى هندّية هادئة، فيها تجّليات روحّية مصاحبة إليقاعاتِّ بعَد لح ظاٍت، بدأ السِّّ

، للطبيعةِّ،   . الرَّقُص حالُة عشٍق مكتنٍز بابتهاالتِّ اإلنسانِّ للسماءِّ كبرئيلة، كأّنها تطيُر كي تعانَق حبوَر الّسماءِّ
.  تتعانُق أنغاُم الموسيقى مَع تجلِّياتِّ كبرئيلة، فتزداُد  للحياةِّ، أشبُه ما يكوُن الرَّقُص منبعثاً   من دندناتِّ الّروحِّ

شموخًا. عزٌف يعبُق بروحانّيٍة منبعثٍة من آالٍت وترّية وإيقاعّية في غايةِّ الحنّو والعذوبةِّ، جلَستِّ الفرقُة على  
، فأعَطتِّ وسائد وأرائك وسجاجيد مزركشة بألواٍن جميلٍة مفروشٍة على الجانبِّ األيس رِّ من خشبةِّ المسرحِّ

ها وإيقاعاتِّ نقراتِّ كعبيها،   الفرقُة رونقًا بديعًا، وجاَءْت منسجمٍة مَع حضورِّ كبرئيلة. أدهشْتني برشاقةِّ رقصِّ
ها.    كأّنها حلُم متراقٌص في روعةِّ عرضِّ

، ما هذا االنسجاُم الحمي وحِّ ميُّ العميُق بيَن أنغامِّ الموسيقى  يبدو لي أنَّ للرقصِّ عالقٌة عميقٌة بابتهاالتِّ بوحِّ الرُّ
 وإيقاعاتِّها المتماهيةِّ مَع رقصةِّ كبرئيلة؟!  

  ، أراها تحلُِّق عاليًا، وكأّنها جزٌء ال يتجزَُّأ من الموسيقى، ألنَّ إيقاعاتِّ كعبيها، أعَطْت الرتعاشاتِّ بهجةِّ الجسدِّ
لَت في رونقًا بهيجًا. يختاُل جسُدها ألقًا عبَر تناغمِّ الّرقصِّ والموسيق ، أنعَشْت روحي وقلبي، ثمَّ توغَّ ى والغناءِّ

، خطاٌب جسديٌّ يناجي عطَش الّروحِّ التَّّواقةِّ لكلِّّ هذا   ، فرٌح عميٌق هيمَن على قلوبِّ الحضورِّ آفاقِّ الخيالِّ
قٌة تكمُن في هذا الكيانِّ الصَّ  ؟ طاقاٌت خالَّ نواتِّ العجافِّ ، كيَف غاَب عّنا جسُدنا كّل هذهِّ السَّ :  الجمالِّ غيرِّ

، وهو جسُر العبورِّ إلى فراديسِّ النَّعيمِّ، من خاللِّ تجلِّياتِّهِّ المتعانقةِّ مَع مرامي الحياةِّ،   ، مكمُن الفرحِّ الجسدِّ
!  بكلِّّ خصوبتِّها وبهائِّها وجمالِّ تناغماتِّها الموغلةِّ في العطاءِّ

ها تاُر على شموخِّ ، لفَّْت وهي تموُج بفرٍح ينعُش    تألََّقْت كبرئيلة، وبَدْت أّنها على وشكِّ أْن ُيْسدَل السِّّ الباذخِّ
 !  الفؤاَد، ثمَّ وقَفْت في وسطِّ المسرحِّ  بتآلٍف بديٍع مَع اقفالِّ الموسيقى، فجاَء عرُضها مدهشًا ومنعشًا للروحِّ
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دَل  ُأسِّ ثمَّ   ، للجمهورِّ فانحَنْت  لكبرئيلة،  تبتسُم، وسَط دهشةِّ الحضورِّ وهم يصّفقوَن  اِّيلينا وهي  إلى  نظْرُت 
! السِّّ   تاُر وتجلَّْت راقصُة الفالمنكو كبرئيلة غوتارة، تموُج بكلِّّ شموٍخ في أعماقِّ لبِّ الخيالِّ

، بسمٌة وارفٌة ارتسَمْت  ، فاستقبَلنا المطُر الّناعُم، عبْرنا شوارَع ستوكهولم المتأللئة بالفرحِّ خرْجنا مَِّن المسرحِّ
فيما كانْت روحي تزداُد توغُّاًل في رذاذاتِّ فرٍح آخر،  فوَق محّيا ايلينا، كانْت رذاذاُت المطرِّ تنعُش قلبي،  

وحِّ ينمو! ، فرٌح من مذاقِّ االبتهالِّ في سماءِّ الرُّ ، ستوكهولم مدينُة المدائنِّ  يفوُق بهجَة ابتهاالتِّ المطرِّ
 

 2015. 12. 28ستوكهولم: 
 صبري يوسف 
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 بغلتنا البيضاء
 تجّليات في رحاب الّذاتفصل من رواية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موسة، وثالث بقرات،   لم تستسلم بغلتنا البيضاء، عندما تعّرضنا للسرقة، ظّلت تقاوم فسرقوا البغلة البّنية الشَّ
كانت البغلتان في كوخ متاخم لغرفة النَّوم، وكان كوخ البقرات من الجهة األخرى من الحوش، بعيدًا عن  

 لنَّوم!  غرفة ا
عير، صمَّم والدي  اِّضطررنا في موسم الحصاد، أن نعتمد على بغلة واحدة في دراسة القمح والعدس والشَّ
النِّّير بطريقٍة، بحيث أْن تجّر بغلتنا البيضاء "الجرجر" أي النورج لوحدها، مع أّنه ثقيل وراكب فوقه يصبح  

 كبيرة ببغلٍة واحدة. أكثر ثقاًل، ومع هذا تابع والدي يدرس أكوام الحنطة ال
كم كنُت أشعر باألسى وأنا أركب على الجرجر وأقود بغلتنا لوحدها وهي تتصبَُّب عرقًا، وتبذل جهدًا مضاعفًا  
لوحدها لتقوم بعمل بغلتين، حّتى أنَّ بقّية الفاّلحين، أصدقاء والدي قالوا لوالدي خذ إحدى بغالنا كي تساعد 

ل شغ  لهم وقال لهم، سأدبِّّر أموري هذا الموسم وإلى الموسم القادم للا كريم!  بغلتكم، فرفض والدي أن يعطِّّ
اِّنتهينا من دراسة القمح والعدس والّشعير، ثمَّ نقلنا المحصول والّتبن إلى البيت، وفّكرنا جّديًا بحلِّّ المشكلة، 

الد بأن نبيع بغلتنا  فلم نتمكَّن من شراء بغلة جديدة وبقرات أخرى، كي نعّوض ما خسرناه، وناقشت مع الو 
ان   ادة ونتخلَّص من قضّية الحراثة بالفدَّ ونعطي أراضينا لمزارٍع ما، كي يفلحها بالّتراكتور ويحصدها بالحصَّ
ودراسة الحنطة والّشعير بالنَّورج، وبعد أن درسنا الموضوع مع بقّية إخوتي وأخواتي، وصلنا إلى قرار بيع  

يعقو كي يحرث أراضينا ويحصدها مقابل الثُّلث له والثُّلثان لنا! وحالما    البغلة واالتِّّفاق مَع المزارع حنكو 
م أحد الفالحين من قرية "حاجي َمْطري" لشرائها، كنَّا في حوشنا   عرض والدي بغلتنا البيضاء للبيع، تقدَّ

 القديم في ديريك العتيقة، دخل أحد الفاّلحين وتساءل، هل هذا بيت صامو شلو؟  
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 ه، هذا بيت صامو شلو، خير شو بدَّك؟ أجابت أختي، أيو 
أجابنا، سمعت أّنكم تريدون أن تبيعوا بغلتكم، فجئت ألشاهدها ألنَّني أريد أن أشتري بغلة كي تساعد بغلتي  

 في الحراثة وأعمال أخرى.  
خرج والدي من المنزل عندما سمَع الفاّلح يتحدَّث عن شراء بغلتنا، ورّحب به، وقال له عندي بغلة مباركة،  

يلة، مطيعة وقوّية، ال أريد أن أبيعها من شّدة حبِّّي وتعلُّقي بها، ولكنِّّي ال أحتاجها مثلما يحتاجها    هادئة، شغِّّ
غيري، ولهذا فكَّرت أن أبيعها كي يستفيد غيري منها في العمل، حيث تحرث بشكل رائع، ال تخرج من خطِّّ  

تعّرَضْت   أفراد أسرتي، وقد  بها كأّنها إحدى  تعّلقت  للغاية، وقد  أبدًا، ومطيعة  ان  للسرقة ولكن الفدَّ دوابي 
الّلصوص لم يتمّكنوا من إخراج هذه البغلة من عرينها، فظلَّت تقاوم، وسرقوا رفيقتها وتركوا خلفهم الباب 
مفتوحًا، على أمل أن تخرج تلقائيًَّا وتلحق بهم لكنَّها ظلَّت في الكوخ، وحاولت أن ترفس الحائط والباب إلى  

نوا أن يسرقوا هذه البغلة المباركة أن استقيظنا على صوت رفساتها! شعرُت ب  الفرح ألّن اللُّصوص لم يتمكَّ
 ولو اِّتَّفقنا ستصبح من نصيبِّكم!

أخرج والدي البغلة من الكوخ، نظر الفاّلح إلى بغلتنا ودار حولها يعاينها، وأمسك "هافسارها": رسنها، وبدأ  
نَّ شخصًا غريبًا جاء ليأخذها منَّا، لم ينقطع  يفرك رقبتها وظهرها، كانت تنظر إلينا، وأشعرتنا وكأّنها تعرف أ

نظري عن والدي، كان على وشك أن يجهش بالبكاء قبل أن يتفاوض على سعرها، وبدا لي وكأّنه في موقف 
، ثمَّ سأل الفاّلح والدي بكم  ًا، واندهشُت لتعلُّق والدي ببغلتنا إلى هذا الحدِّّ بيع أحد أفراد أسرته. تاثَّرُت جدَّ

الالتِّ األصيلة! تريد قيم  ة هذه البغلة والَّتي تبدو فعاًل كأّنها "فرس كحيل"، فرس من السُّ
أجاب والدي، نعم بغلتي هي مثل فرس كحيل، ستدعي لي كثيرًا واأليَّام ستؤكِّد لك صّحة كالمي، وحالما 

د والدي سعرها، لم يناقشه الفاّلح، سّلَم على والدي وهو يهزُّ يده، وقال البغلة   وصلتني!  حدَّ
وافق دون مناقشة ولم يعرض والدي سعرًا كبيرًا لتعاطفه مع الفاّلحين، ولكّنه قال للفاّلح، أبيع لك بغلتي  
م لها العلف بشكل مستمر، وبدأ يشرح للفاّلح كيفّية رعايته بها!   عر، بشرط أن تحافظ عليها، وتقدِّّ  بهذا السِّّ

 ه يوصي الفاّلح على رعاية أحد أفراد أسرته!اِّستغرب الفاّلح من تعّلق والدي ببغلته، وكأنّ 
سّلم الفاّلح لوالدي المبلغ الَّذي طلبه، ثمَّ أمسك "هافسارها": رسنها، وبدأ يسير بها، ولكنَّها ظلَّت واقفة تتشبَُّث 
باألرض وهي تنظر إلى والدي، حاول أْن يجّرها عنوًة لكّنه لم يفلح، فقال له والدي ال تحاول أن تسحبها  

 قّوة ألنَّها لن تسجيب لك ولن تستطيع جّرها بالقّوة. بال
 أجاَب الفاّلح، طيِّّب كيف سآخذها؟  

 شهق والدي بحسرة، ودمعته طافحة من مآقيه قائاًل، تستطيع أن تأخذها بعد أن أطلَب منها أن تسيَر معَك! 
 جحظْت عينا الفاّلح، قائاًل ماذا تقصد يا عّمو؟ 

تاء، تحرث أراضيه، وتخدمه  َم نحو بغلته، الَّتي خدمته سنينًا طويلة في عزِّ الشِّّ قال والدي للفاّلح أنظر! وتقدَّ
يخه وكل ما يحتاجه، وقال والدي له ال  في ك لِّّ الفصول. تدرس حنطته، وتنقل محصوله وتبنه وجبسه وبطِّّ

ر والدي يده على رقبة البغلة، كانت تحّرك رقبتها وتحكُّ نفسها به، كأّنها تعرف أّنها   تشدُّ على رسنها. مرَّ
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ها أن تسير مع الفاّلح قائاًل: "وّش  ستفقده ويفقدها، حالة وداعّية غريبة، ثمَّ طبطب على ظهرها وطلب من
ا"، نظرْت إلى والدي ثمَّ سارت بكلِّّ هدوء دون أن يشدَّ رسنها، وقبل أن تصل إلى باب الحوش الخارجي،   وشَّ

 دارت قلياًل ونظَرْت خلفها، كأنَّها توّدعنا الوداع األخير.  
ن والدي وبين داّبة، يقولون عنها  ذرف والدي دمعتيه ونحن ململمون حوله، ومندهشون لهذا التَّواصل بي

قرية   إلى  قوّية شامخة وخدومة. سارت  كانت مطيعة  البغلة  هذه  ولكن  بعنادهم،  والبغال معروفون  بغلة! 
هتمام بها!  "حاجي َمْطرِّْي" مع فاّلح جديد، يحمل توصيات والدي في كيفّية رعايتها واالِّ

ونصف، وفيما كّنا عائدين من الكرم إلى سوق المدينة، دارت األّيام وجاءت األيَّام، وبعد مرور قرابة عام  
أنزلنا سالل العنب، وإذ بي أجد شابًَّا في العشرين من عمره، يجرُّ بغلتنا البيضاء، ولكن حالما وقع نظرها  
تتحرَّك،  ولم  مكانها  أكثر في  تشبََّثْت  اب جّرها من رسنها،  الشَّ وكلَّما حاول  باألرض  تشبََّثْت  والدي  على 

لوك المفاجئ، ألّنه يعرف بغلته مطيعة وال تقوم بهذه المواقف العنيدة، فماذا حصل فغض اب لهذا السُّ َب الشَّ
ير. تثبََّتْت في مكانها ولم تقطْع نظرها عن والدي؟!    كي تتمّنع هذه المّرة من السَّ

 راقْبُت والدي، ماذا سيتصرَّف إزاء هذا الموقف؟ 
اب، ألّنه م َم نحَو الشَّ  ا كان يعرف أنَّ والدي هو صاحبها القديم، وسأله والدي، لَمن هذه البغلة؟  تقدَّ

إنَّها بغلتنا، وقد اِّشتراها والدي من فاّلح منذ أكثر من سنة وهي بغلة مطيعة وتخدمنا بشكل رائع، وال أعلم  
ير؟!  لماذا ال تستجيب وتتمّنع من السَّ

ل؟   هل تعرف صاحب البغلة األوَّ
 ه.  ال عّمو، ال أعرف

 قال والدي وهو يبتسم للشاب، أنا صاحب البغلة وبعتها لوالدك منذ أكثر من سنة فعاًل.
 أهاًل وسهاًل عمُّو، واآلن هي بغلتنا ووالدي اشتراها منك.  

هتمام بها وتقديم علفها في األوقات المناسبة و...   نعم، والدك اشتراها مّني وأوصيته بضرورة االِّ
اب والدي قائالً  ر في حقِّها من هذه النَّاحية ويرعاها أحسن رعاية،  قاطع الشَّ ، صّدقني عمُّو والدي ال يقصِّّ

 ألّنها فعاًل أفضل بغلة من بغال كّل قريتنا وهي مطيعة جّدًا وال أعلم لماذا ال تسير اآلن؟! 
 هل تعرف لماذا ال تسير اآلن؟!  

 ال، ال أعرف! 
 نها وإاّل ستتمّنع مهما حاولَت!ألّنها شاهدتني ولن تسيَر إاّل بعد أن أطلَب م

 اِّندهَش الّشاب، وقال لوالدي وكيف ستطلُب منها، هل تفهم عليك البغلة؟ 
ل مّرة، وبدأ يفرك رقبتها بكلِّّ  م والدي مثلما تقدَّم نحوها عندما باعها لوالده أوَّ نعم، تفهم علّي، أنظْر! تقدَّ

نفسها به، استغربُت من تواصلها معه، واِّزداد   حنان، ومّسد ظهرها، كانت تعانقه بطريقة واضحة، تفرك
ا"،  اب استغرابًا لما يراه بُأمِّ عينيه، ثمَّ طلب والدي منها أن تسير وهو يطبطب على ظهرها "وّش وشَّ الشَّ
اب دون أن يجرَّ رسنها، وقبل أن تدخل في أوِّل زقاق اِّستدارت قلياًل ثّم نظرْت إلى الخلف  فسارت مع الشَّ
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ع والدي كما وّدعته في المرَّة األولى، توّقف شعر جسمي، نظرُت إلى والدي وهو يشهُق حسرًة  وكأّنها تو  دِّّ
ويبتسم ودمعته منسابة قائاًل، سبحان للا حّتى الحيوان عنده حنين كبير إلى صاحبه، عندما يكون صاحبه  

 مخلصًا معه!  
ثمَّ غبنا في زحام   يد والدي وحضنته  يدي على  بما رآه  شَدْدُت  يفكِّر  الحياة، كلُّ منَّا  المدينة، وفي زحامِّ 

يء الوحيد اّلذي أعرفه أّنني كنُت أشاهُد اِّنسياب دموعه، ربَّما   بطريقته، ال أعلم بماذا كان يفكِّر والدي، الشَّ
أوالدِّ    شوقًا إلى ذكرياته الطَّيبة الَّتي قضاها مع بغلته البيضاء المطيعة للغاية، أكثر من طاعة الكثير من 

 وشّبانِّ هذا الزَّمان!
 

 2015ستوكهولم: شتاء 
 صبري يوسف 

 أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم 
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 ـيـــل فـــــــــــــــــــــــــراغ اللّـــ 

         
 خديجة الخليفي ة المغربّية . القاّص 69

 
رحلة عملي غدا، لكني لم أستطع االنتظار، فقلبي  أخيرا وصلت، طرقت الباب. كان متوقعا أن أرجع من  

 يحمل دائما نفس الشوق إلى نور. 
كالعادة، ال أحد بالبيت! حتى وإن أخبرتهم، فلن أجد من ينتظرني. كالعادة! يهجرني لقب المتزوج وكالعادة 

 يقذف بي في رحاب العازبين.
زينب، إلى إلياس. ليسوا بالبيت، إنها في البيت  دخلت بيتي، وكلي حنين واشتياق إلى نور، إلى بسمة، إلى  

 الدافئ، بيتها األول وحضنها األول. لم أكن أتدمر. أتفهم جيدا ماذا يعني حضن الوالدين. 
 هاتفتها: 

 مساء الخير نور. كيف حالك وكيف حال األطفال؟ أنا بالبيت، دخلت للتو. •
 حسنا، سنرجع غدا.  •

 تلفني وترحب بي. مهما طالت غيبتي نفس الجواب.   مهما طالت غيبتي، أجد ركام الثلوج
تعرفت على نور بعد تخرجي من الجامعة. رجعت من باريس حامال شهادة دكتوراه في العالقات الدولية، لم 

 أشأ االشتغال ببالد الغربة. كان والداي ينتظران بفارغ الصبر رجوعي، فقد كنت ابنهم الوحيد. 
 ل الذي جمعني بنور:  الزلت أتذكر ذاك اللقاء الجمي

بعض   الستكمال  الحضور  المرجو  الخارجية،  بوزارة  التوظيف  مصلحة  من  نور  السيدة  أنا  هاتفي:  رن 
 المعلومات. 

بدا صوتها جميال، رسمت لها صورة في مخيلتي وقتها. عندما ذهبت إلى لقاء نور، أقصد إلى مصلحة  
اكتشفت أن مخيلتي قد فشلت في رسم نور ألنها    التوظيف الستكمال بعض البيانات الخاصة لولوج الوزارة.

كانت أجمل مما تصورته وكانت "نور على نور". سبحان الخالق المصور! دق قلبي ولم يهدأ من دقاته إلى  
 اآلن!  
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كانت ذكرى جميلة، كنت كلما تذكرتها كلما تولد لدي إحساس يجمع بين النشوة والغربة: نشوة الماضي  
 رتباط بي، وغربة الحاضر كأني عابر سبيل في بيتي. عندما وافقت نور على اال

بعدما أنجبت نور طفلتنا األولى "بسمة"، قدمت استقالتها من العمل، لم أتدخل في قرارها. لكن ذلك أسعدني 
حقا. الحظُت تغييرا على نور، كأن قدوم بسمة فاجأ نور. سألتها كثيرا، ما بك نور؟ هل أنت مريضة؟  

 كيف لها أن تبوح لي بما يؤرقها وهي ال تشتكي أبدا. صمت رهيب وال جواب.
ذات مساء، قلت لها: حبيبتي نور، أنت تعرفين طبيعة عملي، إن كنت تتدمرين من سفري الطويل والمتكرر، 
فاعلمي أنه ال يوجد امرأة في حياتي سواك، كوني مطمئنة، أنت واألوالد كل حياتي، أنتم عائلتي. أعشقك 

 يا نور.
أني بكالمي هذا قد أطفئ نار األفكار العابرة على نهر الغيرة، نهر الجنون الذي يصيب النساء.   كنت أعتقد 

 لكني كنت واهما. 
كانت نور تخاف مسؤولية األمومة، فتوجه تركيزها كله إلى األطفال ونستني. كان ابتعادها يتزايد كل يوم.  

 أتحايل عليها لكن خوفها على األوالد كان مرعبا.
ا وسط هذا الخوف؟ هل تخاف علي؟ هل مشاعري مرسومة في خارطة الطريق التي أنجزتها؟ ال  أيني أن  

أغير من أبنائي، كما أني لست أنانيا، فأنا أيضا أحب عائلتي. إني أجول بقاع الدنيا من أجلها ومن أجلهم،  
 ؟أسافر شهورا من أجل ضمان عيش رغيد لهم. أيني أنا؟ أيني أنا يا نور؟ وأينك يا نور

دخلت البيت، وأمام صمت المكان، ذهبت قاصدا ألبوم الصور، أحسست دموعا تتساقط من عيني. لم يكن  
أشعلت   درجه.  إلى  األلبوم  أرجعت   . وجنتيَّ لحرق  يتهيأ  لهيب  فعال كجمر  تساقطت  بل  إحساس،  مجرد 

يه، لقد فقد البيت  سيجارة، ثم سيجارتين، أفرغت العلبة. بدا لي البيت كقاعة انتظار. ربما أخطأت التشب 
 معناه بسبب الدخان. وفي الحق، هل تاه فعال عن معناه بسبب هيمنة السيجارة أم بسبب غياب روحي؟  

طال انتظاري، توجهت نحو سيارتي، قدتها كمجنون تائه، حتى وصلت شارعا طويال أصبحت بيني وبينه  
 ألفة ومودة غريبتين.
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الشارع، حاله كحالي، لم يكن به أحد، ال زرع وال نخل سوى نخلة واحدة، وقفت ركنت سيارتي جانبا، تأملت  
 عندها، رفعت رأسي إليها حتى دخت. جلست عندها، شكوت لها حالي:

سيدتي النخلة: أيتها الشامخة، أين زوجتي؟ أين المرأة التي سحرتني بصوتها؟ أرجوك سيدتي،   •
ي. لقد حاولت تفهم نور وتحدثت إليها، اعتقدت أن األمور  ُردي، قولي شيئا، أم إنك مثل نور، ال تجيب

تحسنت واعتقدت أن حبيبتي قد فهمت أني كاألطفال محتاج إلى حنانها، إلى مداعبتها، محتاج إلى سماع  
 كلمة حب.

آه أيتها النخلة! أريد أن أصرخ فما عاد السكوت يرضيني، أريد أن أبكي، فما عدت أطيق حالي. أيتها  
 ت وحيدة مثلي في هذا الشارع الطويل.النخلة، أن

 فضفضت ليلتها، ونمت هناك عند جدع النخلة. عندما استيقظت، استغربت وجودي هناك بالشارع الطويل. 
 أيني أنا؟!  

بعد لحظات، تذكرت كيف وصلت إلى هذا المكان. عاهدت الشارع والنخلة بزيارة يومية، فهما الشاهدان  
ي مازالت تبلل خدي، بكيت كثيرا وصرخت كطفل رضيع مشتاق إلى على آالمي وحسرتي. كانت دموع

حليب أمه، إال أني لست طفال رضيعا، بل طفل كبير مشتاق إلى حضن زوجته ودفء أسرته، وسمعتني  
 أغني بصوت حزين أغنية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ:

 
 ضي القناديل والشارع الطويل

 فكرني يا حبيبي بالموعد الجميل
 لي سهرناها وسهروا القناديل سهروا يا حبيبي بليا

 يا شارع الضباب مشيتك أنا مرة بالعذاب 
 ومرة بالهنا 

 
أخذت سيارتي، وأنا ال أعرف وجهتي الموالية. لست أعارض ذهاب نور إلى بيت عائلتها، فأنا أطمئن عليها  

القاتل، أعارض هجرها لي، وأ  إني أعارض صمتها  أثناء غيابي.  بعدها وبعد وهي هناك خاصة  عارض 
 أطفالي عني.  
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إن نور التي أحببتها ومازلت أحبها، تقتلني بسالح الصمت. هكذا أنا اليوم مختنق بصمت يوحي لي بالكثير  
ويقذف بي في مغارة الهجر والنسيان. هكذا أصبحت تائها حائرا ظمآنا لكلمة حب. هكذا أنا أصبحت اليوم  

 د سيارتي التي ال أشعر إال وأنا أركنها أمام مالهي ليلية. غريبا في بيتي، وهكذا أصبحت أقو 
ومخطئ من اعتقد أن من فقد حبيبته أنه سيجدها هناك في الظالم، ومخطئا كنت أنا. نور وحيدة ال تتكرر  
وكل امرأة على وجه األرض هي نسخة أصلية ال تتكرر. لكن كيف الرجوع إلي اآلن؟ وكيف رجوعها إلي  

 ي قبل حلول الظالم.اآلن؟ ليتها تنقذن
 

 خديجة الخليفي 
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 نشتاق لكم ألنكم حقا تراث يسكن أعماقنا
 

من الكتاب إلى الجامعة، رفعنا القلم وتعلمنا كيف نكتب وكيف نقرأ. ومع ازدهار صداقتنا مع المعرفة، كان  
 القلم يكبر معنا كما كان حبنا يزداد لمن يعلمنا. 

أتساءل كيف يرى المربي كل شيء وكيف يحس كل شيء... كنت أتابع خطواته، أرتحل أينما  كنت دائما  
ارتحل، منبهرة بما وهبه للا من قوة متمثلة في معاملته لنا  وفي حركاته في الكتاب، في القسم وفي المدرج. 

 كنت أعتقد أنه منهمك في شرحه، ولن ينتبه ألي شيء لكنه كان يرى كل شيء... 
اءل كيف وهبه للا كل هذا؟! كيف وهبه الصبر والتفهم؟! كيف وهبه للا تقمص دور الصديق كنت أتس

 ودور المرشد ودور المعلم؟! كنت أتساءل كيف يتقن كل المهارات؟! 
احترت في ماهية حرفته، هل هو طبيب نفساني أم خبير في علم الفراسة؟ من يكون هذا المعلم؟! كيف 

 مراهقا، شابا وكهال؟! كيف له كل هذا؟ كيف يتقن هذه  الكيمياء الغريبة؟!    يحلل مشاعر التلميذ طفال،
في ظل ما كان وما يزال يعتريني من أسئلة وحيرة، كنت أراني في نعمة كلما استمعت إلى المعلم. .. ووللا  

 ادة عليا.إن المستمع للمربي لفي نعمة حقيقية، ال يدركها إال من توقف عن الدراسة أو من تخرج حامال شه
عندما تشاء الظروف وتحيا العزيمة من جديد بدواخلنا بحثا عن المعرفة. نجد الفرحة تتربع على عرش  
قلوبنا، ألننا سنصافح من جديد مالك العلم. ننتشي بتتبعه داخل القسم، نخترع أسئلة كثيرة ونخترع كالما 

 كثيرا ال لشيء وإنما إلشباع اشتياقنا للمربي الفاضل.  
تراث حقيقي، وجب علينا الحفاظ عليه كما نحافظ على تراثنا الثقافي. المربي جزء من حضارتنا    المربي

 وجزء جماليتنا.  
لو قطفت كل الكلمات الجميلة من بستان اللغة العربية، ولففتها في شكل أنيق كباقة ورد ورافقتها بموسيقى  

 السنباطي أو موسيقى الراشدي أو موسيقى الجاز... 
ت أحلى الكلمات من حديقة اللغة العربية، وألبستها أجمل الثياب ورافقتها بموسيقى الملحون أو  ولو اقتنص

 موسيقى كناوة...لما استوفيت حق المربي الفاضل.
 ولو سرت على درب أحمد شوقي، وحاولت مدح  المربي الفاضل لما استوفيت حقه. 

 لك يا معلمتي ويا معلمي اشتياقي وتقديري واحترامي...  
 إننا نشتاق لكم  ألنكم حقا تراث يسكن أعماقنا ويحيي بدواخلنا نوستالجيا جميلة. 

 
 *** 
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 دندنة... 
 

كلما رأيتها وجدتني أغني "الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى"، كلما رأيتها يقشعر جسدي، تدمع 
 عيني وأتذكر أجمل ليلة في حياتي. 

، يحمل اسمها كل النسمات الجميلة، فتراها ليال جميال مرصعا بجواهر الحب.  اسمها ليلى! فتاة أنيقة وجميلة
كلما رأيتها كلما ازداد إعجابي بمدى تناغم اسمها مع تسريحة شعرها، كلما رأيتها كلما ازداد إعجابي بمدى  

 انسجام اسمها مع لباسها األنيق. ليلى ليل ساحر. 
 ليلى، هل تعلمين ماذا تفعلين بي؟  - 
 ماذا؟ - 
 إن اسمك يذكرني به... الليل يا ليلى يعاتبني... - 

 غنيت لها من جديد... ابتسمت ثم رحلت...
 سألتني ذات يوم عندما التقينا: بمن يذكرك اسمي؟

قرأت في عينيها فضوال جميال زين غموضي كأنثى... كنت أمتع أنوثتي بتلك الرغبة التي باحت لي بها  
 غنيت لها الليل يا ليلى، كلما شعرت بحضوره في دواخلي، في حبال صوتي. نبراتها ومالمحها. كنت كلما 

الليل يا ليلى، األغنية التي غناها وديع الصافي، لقد غناها لي هو أيضا ليلة بكاملها ثم رحل برحيل البطارية  
 التي توجب شحنها... أعدت االتصال لكن دون جدوى...

الراحل وديع الصافي... لكن الصوت غير الصوت، وبصورة  لجأت إلى اليوتيوب ألسمع أغنيتي بصوت  
 أدق كانت أذناي تبحث عن صوت الغائب دون إذن...

الليل يا ليلى، أغنية أحببتها كثيرا. كانت كل " ليلى" بالنسبة لي أغنية تذكرني به وكانت تفاصيل جمالها  
 أغنية تذكرني بأغنية وديع الصافي...

  *** 
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 لعبة التركيب 
 

 هذا اليوم جميل وهادئ، استمتعت فيه بقراءة أشعار ونصوص نثرية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية. 
هذا اليوم جميل وهادئ، ففيه أحسست أنغاما ترقص بدواخلي النشوة واالعتزاز. هذه األنغام اقتطفتها مشاعري  

 من أحد النصوص، حيث قرأت كالما رائعا: اللغة العربية لغة مبدعة. 
 أال ينتشي اإلنسان العربي عند سماع هذا؟! أال يفتخر المرء في العالم عند قراءة هاته الكلمات؟!

بينما كنت أصغي إلى لذة االفتخار، أحسست قوة تأخذني إلى مرسمي. قاومت وعاندت، فلم يكن لي رغبة  
 بالرسم، ومع ذلك وجدتني أمام لوحة بيضاء امتصتني مستعينة بتلك القوة.

 نيا صغر حجمي فيها كما كان يصغر حجم السيدة ملعقة!دخلت د 
كانت السيدة ملعقة تصدر كالما ربما كان محتواه هكذا: ال... ال.. ال... ال، هل تتذكرونها؟  السيدة ملعقة  

 سلسلة جميلة من الرسوم المتحركة.
 ا رأيت! يا إلهي! هكذا دخلت دنيا جميلة وحجمي فيها صغير، ظللت لساعات مندهشة ومعجبة حد الوله مم

رأيت حروفا مزخرفة متأللئة، قرأت اسمي هنالك، قرأت أسماء وأسماء كثيرة. رأيت خطوطا يعجز اللسان  
 عن ذكر جماليتها..  

رفعت رأسي، أدرت رأسي، المكان كله مزين... أمسكت بحرفين جميلين: حرف الحاء وحرف الباء، حكتهما 
دنيا إنها  دنيا أخرى،  والنون   فصارا يشكالن معا  بثالثة أحرف أخرى : حرف األلف  ثم أمسكت  الحب! 

 والفاء...  
ما كدت أنتهي من تجميعها حتى صرخت تلك القوة منبهة إياي إلى العناية بشكلها جيد؛ فسكون النون أو  

 ضمها قد يغير المعنى... دنيا ثرية وغنية وله الحق حجمي أن يصغر فيها تماما كالسيدة ملعقة!  
 دلت النون بالتاء المربوطة فصارت الحروف تشكل ألفة... بعد ذلك استب

 يا للا! ما هذه القوة؟! 
 حقا صدق من قال إن اللغة العربية لغة مبدعة!  

 عيد سعيد يا لغتنا وكل عام وأنت بألف خير 
 *** 
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 كبريائي بين الصمت وكورونا
 

األحداث، أقرأ ما يكتبون! لكن وال كلمة كنت أمرر أصبعي على شاشة الهاتف، أنتقل بين أركانه، أشاهد  
 أستوعبها، حتى األغاني التي أحبها، أمر عليها مرور الكرام. كانت كل أفكاري مرتبطة بوصول رسالة. 

اللعنة، ما الذي يأسرني ويكبلني حتى أبقى محتضنة هذا الهاتف. ما تكون هذه الرسالة؟ هل ما فيها هو  
 ا أصبحت هكذا؟! السعادة برمتها؟ اللعنة! لماذ 

رغم كل هذا اليقين بحقيقة األشياء، أمرر أصبعي! وال رسالة وال جواب يصالني، كان وحده السراب يبتسم  
 لي ابتسامة كورونا! 

صمت قاتل! صمت رهيب يهدد كبريائي، ويبتسم لي ابتسامة جرثومية، وبين الجائحة كورونا وهذا الصمت 
 ا يهدداني باالنقراض.الممل، ال أعتقد أن هنالك رحمة. كالهم

هنالك حل وحيد يخرجني من هذه الوضعية، هنالك حل وحيد يداوي أفكاري ويخرجني من حالة العبودية:  
 عبودية االنتظار! انتظار الرسالة.

سأضع كمامة لن تستطيع فيها كورونا متابعتي ولن تستطيع اللحاق بي مطلقا، وأما الصمت الذي يريد مس  
من األعماق. نعم، هذا هو الصواب! سأقص جذور الصمت من األعماق، لن    كبريائي فسأقص جذوره

يعرف مجددا كيف ينبث! ولن أنتظر مجددا تلك الرسالة مهما كان محتواها؛ فكبريائي هو أسمى رسالة  
توجب علي قراءتها ومداعبتها والحفاظ عليها، كلوحة ثمينة المعنى وباهظة الثمن تحكي تاريخ أنثى في  

 خي. متحف تاري
كل الجوارح تناقشني اليوم وتعاتبني على ما صنعت بها، لكني ما عساني قائلة لها، هي تعرف كل شيء!  
لكن الخالص من كورونا بات اليوم في وضع كمامات. نعم، لقد بات الخالص اليوم من كورونا في غسل  

ي وبين رسالة الصمت  يدي، في وضع مسافات آمنة بيني وبين من يحيطون بي! يا ليتني كنت وضعتها بين 
 القاتل!
 *** 
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 وعـد بلـون األمـل 
 

 بيني وبينك ركام من الحجر، ال أعرف من أين أتى، هل تراه؟ 
 قال: ال أراه؟ 

قلت: ربما ضرب زلزال األرض باألمس بينما نحن نائمين! لكن لم ال ترى ركام الحجر مثلي؟ كنت دائما  
 المسافة بيننا، ما الذي غيرك؟ ما الذي يشغل بالك؟تحس ما أحسه وترى ما أراه رغم بعد 

 قال: حبيبتي! ال تلوميني. 
 سكت لدقائق، أحسسته يشرد. رددت كثيرا: آلو! آلو! آلو!

 أجاب أخيرا: نعم، نعم...
 سألته متعمدة: لماذا لم تأت طائرتك في موعدها؟ 

جوارحنا، فقط لدي طلب: ال تخرجي من  قال: ال تلوميها أرجوك! حبيبتي، هنالك شيء خطير يتسرب الى  
 البيت إال لضرورة قصوى. 

 قلت: لماذا؟ ما السبب؟
 قال: أخاف عليك، فقط الزمي البيت. 

كان حبيبي يعرف مشاعري المرهفة، فاحتار كيف يبوح بحقيقة الوباء الذي اجتاح العالم مؤخرا، تابع كالمه،  
 راه خارج بيته.فقال: هنالك كابوس يتجول في اليقظة يخنق كل من ي 

بللت حلقي برشفة ماء، ثم قلت له: حبيبي، أفهم خوفك علي. نعيش أزمة حقيقية، لقد استمعت إلى نشرات 
األخبار والحمالت التحسيسية، وعرفت كل شيء. األمر ليس مجرد حجر متراكم أو كابوس، بل إنه طاعون  

 بيني وبينك جائحة اسمها كورونا. اخترق العالم. إن ما يقف حاجزا بيني وبينك وباء! ان ما يقف 
حبيبي، ال أريدك أن تموت وال أريدني أن أموت، سأمتثل ألوامرك، لن أغادر بيتي إال للتبضع أو العمل أو 
التطبيب. أخاف عليك، أحبك وسأظل أرددها إلى أن تحلق أول طائرة بك إلي. سأظل أرددها حتى تذوب 

نة. الجائحة يا حبيبي ستقتلها ذبذبات الحب والود، ستخنقها  الجائحة وتنصهر وتمتصها تربة األرض الحنو 
الجميل، لن   الفجر  يبزغ  بيتنا حتى  البعض. حبيبي أعدك سألزم  التضامن والخوف على بعضنا  ذبذبات 

 أصافح أحدا ولن أسلم على أحد حتى على أمي، ال أريد قتلها بقبلة في زمن كورونا. 

اري من اللحظة "اِّلزم بيتك" حتى تموت الجرثومة المسماة كورونا  حبيبي، اِّطمئن وال تقلق علي، سيكون شع
 19كوفيد 

 
 *** 
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 أنانية الخريف 
 
 قالت: في قلبي تعيش ذكريات  - 
 قال: وفي قلبي تحيا ذكريات  - 
 قالت: لكن ذكرياتك خرساء - 
 قال: وذكريات صماء - 

 ..  نظرا لبعضيهما، وكأن كل واحد منهما يحاول صد أنانية وعجرفة الخريف.
 قالت: كفى
 قال: يكفي 

 تقدم نحوها، عانقها، تالصقا... ابتعدا... ثم تالصقا من جديد.. 
 ابتعدا.. 

 في صمت باسم، راحت تجمع أوراق الشجر المتناثرة... وفي صمت مشرق فعل مثلها.. 
 سألته، لماذا فعلت مثلي؟  

 أجابها: ألني أحبك... 
 نتشابه قالت: كاد ينسيني الخريف أننا  

 قال: وكاد الخريف ينسيني أن ذكرياتنا واحدة ولها قلب واحد، فكيف لماضينا أن يصاب بالصمم أو الخرس.. 
 وضعا األوراق المتساقطة في مزهرية، وراحا يسقيانها بذكريات حبهما، ثم أسدل الستار...

 أما أنا فحملت قلمي ودونت ما جاء في مشهد أنانية الخريف... 
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 سراب
 

المكان يشبه مسرحا، ويشبه سينما، لست أدري كيف أصف المكان. جلست في مكان أردت أن أكون فيه  
 حرة. لم أجلس باألماكن المحجوزة ولم أجلس باألماكن المكتوب عليها فنان. 

 اخترت حريتي! 
 جلست بمكان اخترته، شردت قليال. أخرجني صديق لي من شرودي. سلم علي، سعدت بلقائه. 

 سألني: هل تجلسين بجانبي 
 قلت: بكل فرح، تفضل أنت بجانبي، كرسيك محجوز، كل األماكن األمامية محجوزة.

 قال: معك حق، لم أنتبه! 
 قلت: لحظة، هناك مكان كتب عليه محجوز لفنان، ربما حجوزه لنا 

 قال: لكننا اثنين 
 قلت: ال يهم، نتقاسمه 

آخر يريد الجلوس، فرجع معي زميلي وجلس بجانبي في المكان  ذهبنا، حاولنا الجلوس، لكننا وجدنا فنانا  
 الذي اخترته. تجاذبنا أطراف الحديث قبل أن يبدأ العرض.

فتح الستار، استمتعنا بكل ما شاهدناه، واستمتعنا بكل من مر فوق الخشبة. نظرت إلى ساعتي، بدأت أمل، 
 لم أشأ المغادرة، هنالك شيء يشدني بقوة للبقاء. 

 ع تصفيقا غير متوقع، إن الستار يسدل! ستار الخشبة يسدل؟ غير معقول!فجأة أسم
لنا؟ ألن يشكروننا؟   سألت صديقي: هل تسمع ما اسمع؟ هل يعقل هذا؟ ألن يحتفلون بنا؟ ألن يصفقون 

 وهدايانا؟ 
بة! لحظة يا سيد! يا أستاذ! يا من يسدل الستار! هنالك خطأ ما ! منذ ساعات ونحن ننتظر دورنا فوق الخش

 لحظة، لحظة أرجوكم، ال تسدلوا الستار، أنا فنانة أيضا، وزميلي فنان أيضا...
 صرخت بأعلى صوتي، لكن دون جدوى،
 لم أبك، لكن دمعي شل! نعم، دمعي شل!

حضنني صديقي، انظم إلينا صديقنا االخر الذي جلس في المكان المحجوز لفنان. وضعنا يدا في يد، ما  
إن شعرت بدفئهما حتى استيقظت من سهوي وأدركت أن ما عشته كان فقط في شرودي، بدا لي كما لو 

 كان سرابا عاقبني حتى ال أشرد مرة أخرى في اليقظة. 
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 جاذبية 
 

جلست في مكانها المفضل، تمددت... أخذت كتابها المبلل بمياه المطر. قالت في نفسها:   في التاسعة ليال،
 "يبدو أنه طبعة جيدة، مازال الكتاب على العهد، عهد القراءة واألنس". 

استرسلت في قراءة حروفها الشتائية، وفي لحظة شعرت بقلبها يدق على غير عادته، أحست بجاذبية تقذف 
لشخصيات يومها. استرخت كليا، استسلمت لما يحدث معها. كانت هادئة ومياه المطر بدواخلها استحضارا  

المنبعثة من الكتاب تروي يديها. كانت مالمح وجهها تلتحم مع مالمح شخصياتها أو "ضيوفها". أي شعور 
لم أفهم عمن كانت تتحدث وهي تروي لي، سكنني فضول جميل، كفضول قارىء   يمكنه صناعة ذلك؟!

أو تكشف عمن سكنوا مالمحها، حتى    قصة  أن  أردتها  لها،  استمعت  فيلم...  كفضول مشاهد  أو  رواية 
بدأت في  لكن عندما  تحكي عن حبيب حتى خلتها عاشقة،  وكأنها  تتكلم  كانت  يبتسمون!  كما  ابتسمت 

 الحديث عن أنثى، احترت! ألفت مخيلتي أشياء ربما صادفت خاتمة ما يحكى لي! 
أة، فأما الرجل كان زميلها في العمل وأما المرأة فكانت هي أيضا زميلتها في العمل، ضيوف راويتي رجل وامر 

 تربطهما صداقة جميلة. لم يعد فضولي حيا، لكنه رحل ليحيا من جديد: كيف للصداقة كل هذه الجاذبية؟ 
 

 لحظة! العنوان بعد قليل...
 

بقوة نحو عمقي...يزلزلني ثم يطفو    شيء ما يأخذني نحو عمقي، ثم يطفو على سطحي... شيء ما يأخذني
أتكلم هنا وأتكلم هناك، أدردش هنا وأدردش هناك، أخيط الحروف لعلني أخرج    من جديد فوق سطحي...

 بنتيجة. آالم تجتاحني، أحسها وأبوح بها دون خجل...
تخاصمني،   الخطى،  أسرع  مني،  فتهرب  القلم  أمسك  بخاطري.  تتجول  والكلمات  أحاول  أمشي  تعاتبني. 

 اإلمساك بها، أحاول مداعبتها، أحاول مصالحتها لكن دون جدوى... 
تنفلت الكلمات من بين أناملي، تنصهر، فال حرف الحاء وجدته وال حرف الباء وجدته. هل كنت أحلم عندما  

ني وأصبت رأيتهما بين يدي. هل كنت أحلم عندما رأيتهما تعمران قلبي... هل كنت أهذي؟! أم أن ضبابا لف
شيء ما يسحبني نحو عمقي، ثم ال يطف هذه المرة على سطحي إال وهو حامل معه    بصمم الحواس؟!  

تلك الحروف الجميلة المعمرة للغتنا. نعم ! إني اآلن أرى  حبر الحب يتشكل من جديد. نعم! إني أراه يتشكل  
 قطرة قطرة. أسمع نغماته  من جديد نغمة نغمة.  

بلني فوق جبيني. أسمعها تقول: الحب يا سيدتي بساط أخضر يعشق الحياة، وال  ترحب بي الكلمات وتق
 ينصهر وال يذوب وال يغيب.. إنه ساكن بدواخلنا حي ال يموت.

 خديجة الخليفي 
 قاّصة من المغرب 
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 صنعت في فيرونا يدويًا وبالحب و متدربة

           
 . القاص البحريني جابر خمدن70

 
 متدربة 

 
 منهمكا في العمل، دخل المدير ومعه فتاة سمينة وشعرها ينسدل حتى الكتفين، تقدم مني ثم قال: كنت 

 _هذه هديل، طالبة من الجامعة، سوف تقضي الصيف معنا للتدريب.
 _أهال بك، رحبت بها. 

ن ثم تركها المدير معي وخرج، ال أدري ماذا أعلمها وكيف، لم يخبرني بشيء. ذهبت إلى غرفته دخلت بدو 
 استئذان وأنا مهموم: 

 _ هل تعتقد أني أعلم الغيب؟ لكي تجلسها معي هكذا وتخرج دون أن توضح لي.
 غضب مني، تطاير الشرر من عينيه: 

 _أعتقد أنك ” سنيور” ولست مبتدئا لكي أخبرك بواجبك. 
 كان رده باردا، قلت له: 

طأ ستكون عواقبه جسيمة، وأنا ال أتحمل  _وماذا أعلمها؟ تعلم أننا نعمل في بيئة مباشرة ” أون الين” أي خ
 المسؤولية.

يبدو لي أنه يعرفها أو أن عندها واسطة قوية ليضعها في هذا الموقع الحساس مع احتمال ورود الخطأ. 
 عدت إلى غرفة العمليات، زفرت زفرة عميقة، على اثرها نظرت لي نظرة استفهام، قلت لها:

 شيء ” أون الين”.  _اسمعي نحن عملنا ال يحتمل الخطأ، كل
 زاد استغرابها وكأنها تسأل عن معنى كالمي، أوضحت لها:

_جماعة التطوير اللذين مررت بهم يعملون على جهاز احتياط فهم ” أوف الين” يعني ليسوا اليف مباشر، 
ن  بينما نحن مباشر اليف، أي أمر خاطئ يمكنه أن يفعل عدة عمليات اليمكن إيقافها فورا، في بعض األحيا 
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قد يلغي أو يمسح ملفات، أو يقوم بعمليات خصم أو إضافة، أي أمر وأي خيار البد أن نكون على علم  
بنسبة مائة بالمائة. نظرت في وجهها وقد بدا عليها القلق، ربما شعرت بجسامة األمر، كتبت أمرا محددا 

 وبدأت أشرح لها:
فأنك سوف   الملف،  هذا  أطبع  هذا،  أمرا مثل  كتبت  لو  تعمل، ستكون  _مثال  بدأت  قد  الطابعة  تسمعين 

طباعتها مثل سميفونية عزف قبيحة، هذا األمر ليس خطيرا، ولكن لو مثال قمت بحذف الملف الذي أريد  
طباعته ولم يكن ذاتي الحفظ فسوف لن أتمكن من استرجاعه. كانت تسمع وهي صامتة وعيناها مفتوحتان  

ورقة وشرحت لها معنى كل أمر ودرجة خطورته، بعدها   كباب على مصراعيه، ثم كتبت بعض األوامر في
 أريتها زرا أحمر يقع على اليمين، حدقت في عينيها بحدة ثم أشرت إلى ذلك الزر: 

 _هذا الزر األحمر ابتعدي عنه قدر اإلمكان، ال تلمسيه إطالقا، فهو كالنار يحرق كل شيئ. 
 سألتني : تغيرت مالمح وجهها ، ارتجفت أناملها الرقيقة، 

_إذا كان خطيرا لماذا وضع أصال؟ ولماذا تخيفني من أول يوم؟ أشعر بالدوار، أنت ترعبني، ثم رأيت دمعة 
 حائرة تجول في عينيها، أشفقت عليها، هونت األمر:

_لم أقصد ولكن لحساسية العمل، أحذرك من األخطاء، واآلن اجلسي مكاني واكتبي بعض األوامر المتعلقة  
 لعرض.بالطباعة وا

جلست على الكرسي وأخذت تنظر الى قائمة األوامر، أصابعها كانت ترتجف، يبدو أن الخوف تسرب إلى  
يديها وربما عقلها، ومن شدة خوفها ال مست أصبعها الزر األحمر، ضغطت عليه دون قصد، ومن غير 

هزة الطرفية الموصلة شعور. فجأة انطفأت الشاشة بعد ثوان وخمدت أصوات وحدة المعالجة المركزية واألج
 بها، غمر السكون المكان. 

بدأت جميع الهواتف ترن في وقت واحد. نضح العرق من كل مسام جسمي، لم أستطع الكالم. كانت خائفة،  
 تنظر إلي تارة وإلى الشاشة السوداء مرة أخرى، ثم انزلقت بضع كلمات على لسانها: 

 _ماذا حدث؟ هل ارتكبت خطأ؟ 
قي لم أستطع التفوه بشيء، كان المدير واقفا فوق رأسي، ثم رأيت بيتر جولمان،  لساني إلتصق بسقف حل

 المدير العام، ومدير التدقيق، ومدراء آخرين من جميع األقسام، امتألت الغرفة.
كان مديري يستجوب من قبل رأس الهرم ومساعديه، رأيت وجهه وقد تحول إلى قطعة دم. أنا نفسي لم  

 الكرسي، أما هديل فقد أغشي عليها عندما رأت جمع المدراء.  تحملني قدماي سقطت على
 

 جابر خمدن 
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 صنعت في فيرونا يدويًا وبالحب
 

عندما دخلت دكان األدوات الصحية، كنت عاقدًا العزم على أن أشترَي مضخة صغيرة، أضعها في الحديقة. 
الضغط على الماسورة الرئيسية والتي    بعد أن أصبح الماء بحاجة إلى ما يشفطه داخل األنابيب، وذلك لكثرة

 تغذي الحيَّ بالكامل. 
ة أنواع من المضخات، ويبيعني الكلمات المغلفة بالبريق، وهو المتمرِّس بها:   أخذ البائع المحنك يريني عدَّ

 هذه مضخة صينية رخيصة الثمن لكنها تعمل كالحمار. -
باإلشارة إلى كلِّّ واحدة من المضخات المصفوفة على  قالها وهو يرفع المضخة بيديه ليريني شكلها. ثم أخذ  

 الرفِّّ الخشبي.
 
 وهذه صناعة ألمانية، سعرها ضعف األولى.  -

 وأراني عالمتها التجارية وبلد المنشأ.
 ثم أشار إلى أخرى بجانبها وقال:

 هذه هندية الصنع لكنها متوسطة السعر، أكثر من األولى وأقلُّ من الثانية. -
 

 لمضخة األخيرة الزرقاء وأخذ يمسح عليها: أخيرا رفع ا
 أمَّا هذه فمصنوعة في إيطاليا يدويًا وهي األغلى.  -
 

الحقيقة أن كالمه وضعني في حيرة. أنا أفهم أن تكون الصينية أرخصها والهندية أغلى منها بقليل، لكن أن  
 الصناعة األلمانية أنها رديفة الجودة.تكون اإليطالية أغلى من األلمانية، فهذه ال تصدَّق. المعروف عن 

المهم أنَّ الشيطان بدأ يوسوس لي "هذه أكاذيب الباعة وملح تجارتهم". ويبدو أنَّ البائع الحاذق قرأ أفكاري،  
 فالتفت إليَّ وخاطبني بثقة: 

 
 أعلم أنك غير مصدق لكالمي. -
 ال.. ليس األمر كذلك. -
 تحير غيرك من قبل، لكني سأكشف لك عن السر.  بلى.. هو كذلك، لست أنت الوحيد، فلقد  -

رٍّ هذا؟ ربما هي فذلكة تاجر. لكني قررت أن أسايره:   ذهلت من حديثه. أخذت أفكر أيُّ سِّ
 هات ماعندك، هيا، أخبرني كيف تكون اإليطالية أغلى من األلمانية؟  -
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ه البائع نحو الرف، وحمل المضخة الزرقاء، وتقدم بها، وأراني ملصقا  صغيرا من األلمنيوم عليه كتابة    توجَّ
باإلنجليزية والعربية. كانت حروف الكلمات صغيرة. أخرجت نظارتي ألقرأها. عندها قرأت "صنعت يدويا  

 وبالحب في فيرونا". 
تجمد المشهد، وكأني لست مشتريًا جاء ذات صباح ليبتاع مضخة. ال أدري، لقد انتزعني اسم المدينة من  

اني على الضفة القريبة لنهر أديجي في شمال إيطاليا، حيث تقع مدينة فيرونا بين  مكاني داخل الدكان ورم
 البندقية وميالنو. هناك كان التأريخ يفترش الذكريات، مسرح أحداث رائعة شكسبير "روميو وجولييت".

ب، يا له من صباح متألِّق هذا اليوم، أن أذهب لشراء مضخة، فأرجع إلى بيتي حامال مدينة تنبض بالح
وقد تحولت إلى كرتونة صغيرة بداخلها سبعة أرطال من الحديد، يعمل بالكهرباء، يضخ لي ماء مشبعا  

 بالحب، فيه عبق من تلك المدينة. 
أخذت العبارات َترنُّ في مسمعي "صنع يدويا وبالحب في فيرونا". تخيلت المصنع مثل مستودع من القرن  

ون يجمعون قطع المضخة الحديدية ويركبونها إلى بعضها  التاسع عشر يطل على النهر، فيه عمال مجدُّ 
البعض، تمتزج حبات عرقهم مع المكونات. تلمس أناملهم الخشنة سطح الحديد، تتسرب إليه ذرَّات حب. 

 في النهاية، تصبح كل مضخة، تحفة يدوية مضمخة بعرق العمال وعطر فيرونا مدينتهم.
تنتج هذه المضخة الصغيرة والغالية في السعر، والمصنعة يدويا  يحق لهم بعد ذلك أن يفخروا بأن مدينتهم  

 بأيد عاشقة. 
 

 جابر خمدن 
 قاص من البحرين
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 عيون من الماضي 

       
 د. محمد فتحي عبدالعال. القاص والكاتب المصري 71

 
وكانت تقدم مسرحيات كثيرة  عبير فنانة شابة اختارت طريق الفن النظيف فهي تعشق التمثيل منذ صباها  

 بمسرح الجامعة وفي مسارح قصور الثقافة. 
عبير تتحلى بالجمال وهذا كاف للدخول للشهرة من أوسع أبوابها ولكنها تتحفظ على تقديم أعمال تقدمها  

 كسلعة جسدية استعراضية تثير الغرائز. 
لديها رسالة عنوانها القيم وخلق مجتمع  لهذا كانت األدوار تنسحب من تحت قدميها وهي ال تبالي فالفن  

 فاضل موازي.
قابلت عبير الكاتب والسيناريست ممدوح حسين والذي عرض عليها والمخرج سعد الطويل بطولة فيلم عن  

 دولت فهمي فطلبت منهما أن يمهالها بعض الوقت حتى تعيش أجواء الشخصية وبعدها تتخذ القرار. 
 يئا فهي المرة األولى التي تسمع فيها اسمها. لم تكن عبير تعرف عن دولت فهمي ش

بدأت عبير تطالع السيناريو حتى أنتهت منه. يبدو أنه من نوع السيناريوهات التي تجسد الشخصيات بمثالية  
 مطلقة وكأنهم مالئكة ال يقترفون الخطايا في حياتهم. 

 الشخصية المثيرة للجدل.راحت عبير تبحث في المكتبات وتطالع مقاالت على شبكة اإلنترنت عن هذه 
 ؟ كان مقدار التضحية كبيرا. هكذا قالت عبير لصديقتها فردوس-

كانت فردوس الصديقة المقربة لعبير إلى حد كبير فهي ال تقطع أمرا إال بمشورتها على الرغم من أن فردوس 
ها كانت فردوس كانت خارج الوسط الفني غير أن العالقة التي ربطتهما منذ الطفولة كانت فريدة من نوع

 مرآة صديقتها قلبا وقالبا. 
 قصت عبير على فردوس الدور الذي عرض عليها لتمثيل شخصية دولت فهمي.

 هل تعلمين شيئا عنها يا فردوس؟-
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ليس لدي برهة من وقت تعلمين مشاغل البيت وحينما يكون لديك رجل مثل زوجي يترك كل أعباء المنزل  -
 اهية ال يمتلكها أمثالي. لك وينام ستعلمين أن القراءة رف

 ضحكت عبير وراحت تقص على صديقتها ما قرأته عن دولت فهمي. 
كانت دولت فهمي ناظرة لمدرسة الهالل األحمر وهي من أسرة صعيدية بالمنيا. أما عن المالبسات التي  -

ي ظاهرها  وما تبعها من أحداث. كانت الثورة سلمية ف 1919حملتها لمصاف التاريخ فهي أجواء ثورة عام 
 ولكن في الخفاء كان األمر مختلفا. 

 كيف؟ -
كانت هناك تنظيمات سرية تتحرك في الخفاء لتحقيق مكاسب ثورية وإلثارة الخوف والفزع لدى المتعاونين  -

مع اإلحتالل ومن هذه التنطيمات جمعية اليد السوداء والتي انتمت لها دولت فهمي. لقد بحثت كثيرا عن  
دون جدوى فقد كانت هذه التنطيمات شديدة الكتمان وانطوت صفحاتها دون تسجيل  ظروف انضمامها ولكن  
 كامل ألدوار أصحابها. 

 إذن ماذا قدمت دولت فهمي لهذه الجمعية؟  –
حاول أحد أعضاء هذه الجمعية ويدعى عبد القادر محمد شحاتة اغتيال وزير األشغال    1920في عام  ـ  -

مدار العاصمة توماس رسل قبض عليه بمدرسة للفتيات حاول االختباء  محمد شفيق باشا والذ بالفرار لكن حك
 بها. وتعرف عليه الوزير والذي لم يصب بسوء. 

 حاولت السلطات اإلنجليزية تضييق الخناق حول المتهم لالعتراف على شركائه لكن دون طائل. 
على عالقة غرامية معها وأنه  هنا جاء الحل من التنظيم السري بإرسال دولت فهمي لالعتراف أن شحاته  

 بات معها في الليلة التي تسبق الجريمة.
اندهشت فردوس من هذا الحل الغريب : وهل هذا منطق أن تضحى بسمعتها وشرفها من أجل غاية ال  

 معنى لها. 
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ن  عبثا حاولت عبير أن تفسر هذا التصرف فربما أرادت بذلك غاية أكبر وهي صرف أنظار اإلنجليز ع 
 باقي أعضاء التنظيم وتضييق المسألة في حيز الجرائم الفردية.

 تصرف غير عقالني ال أجد له مبررا مقنعا. لكن ماذا حدث بعد ذلك يا عبير؟ -
النهاية متوقعة يا صديقتي قتلها أهلها بالصعيد ثأرا لشرفهم أما شحاته فخفف الحكم عليه من اإلعدام إلى  -

 أفرج عنه.  1924عد زغلول للوزارة عام األشغال الشاقة وحينما أتى س
 ما رأيك في الشخصية والدور؟ سألت عبير -

 قالت فردوس : 
ال أعلم يا صديقتي هل هي على صواب أم ال ولكنه التاريخ ال نستطيع أن نستدعي شخوصه مرة أخرى  -

 لنحاكمهم ولكنه فرصة ال تضيعيها من يديك. 
.. اعتقدت أن األمر يحتاج منها أن تكمل القصة وإلى أين كانت عبير في حيرة هل تقبل الدور أم ال؟!  

 انتهى حصاد تضحية دولت .
لقد شكل زعيم األمة سعد زغلول الوزارة وكان سعد يضيق ذرعا بالمعارضة التي حملته على أكتافها لكرسي  

يم قادة نقابة  الوزارة فوصفها بالحمراء جدا في إشارة إلى كونها ثورية يسارية ثم راح يلتف على ذلك بتكر 
العاملين بالنقل مما اعتبره البعض دعوة صريحة للبلشفية وإثارة الحقد الطبقي بالمجتمع. وكانت هناك مالمح  

 لعدم االلتفاف حول وزارته وضح من خالل محاولة اغتياله.
ته  كما شهد حزب الوفد ثمرة الثورة العديد من االنقسامات والتصدعات في صفوفه األولى وأصبحت تركيب 

 السياسية معتمدة على االقطاعيين وأصحاب االموال.
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أما حلم االستقالل فلم يتحقق فعالم ضحت دولت فهمي إذن ؟ كانت كل هذه األفكار تدور في عقل عبير  
 وهي تتصفح كتب الثورة. 

 الرفض.انتهت المدة التي منحها المخرج والمؤلف لعبير فالبد من الرد بااليجاب أو 
 جاء يوم الجمعة وهو اليوم الذي يمكن لفردوس أن تخرج مع عبير للتسوق معا.

 ابتدرت فردوس الحديث بقولها :
 متى تصوير الفيلم؟ -
 أى فيلم؟ -
 دولت فهمي-
 لقد اعتذرت عنه -

 ذهلت فردوس لماذا؟
ليس كل ماض    التضحية في غير محلها عبث ودورنا هو أن نظهر المستقبل للناس بعيون الماضي ولكن-

 على صواب حتى وإن اتخذ مسميات كبيرة كالوطنية والتضحية. 
 

 د.محمد فتحي عبد العال 
 كاتب وباحث وروائي مصري 
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 مستسلمًا لوحدتي 
 

 . القاص المصري مراد ناجح عزيز72
 

الليلة, فقط ظللت أنتظر أن يأتي الصباح دون أن أفعل شيًئا   الفوز بهذا  لم أنم طيلة هذه  أستحقُّ عليه 
الصباح , ُرحت أفتِّّش في جيوبي عن فتاتِّ حلم ألُقُمه في فم هذا اليوم فلم أجد, جلست علي مقعد بالقرب 
من شاشة التلفاز, هذه النافذة السحرية التي تمّكنت من الزحف بأصابعها الطرّية إلي أدق تفاصيل حياتنا  

منها, مستسلمًا للحظات النَّصر والهزيمة, تغّني ويرقص قلبك بكل هدوء وبراعة, لتجد نفسك وكأّنك جزء  
فرحًا تارة وتدمع عيناك حزنًا تارًة أخرى , مستسلمًا لوحدتي ال أنتظر أحدًا وال ينتظرني أحد, تطارد عيناي  

مناسبة  فأرًا صغيرًا يقرض في أحد أرجل مقعدي ثم يفرُّ هاربًا, بينما يتربَّص به قط من بعيد ينتظر الّلحظة ال
لينقض عليه, كانت هذه لعبة جميلة ومسّلية بالّنسبة لي, فماذا يفعل فأر صغير بقرضه هذا؟ الشيء. هذا  
ما كنت أقوله لنفسي, مرَّ وقت ليس بقليل وأنا أشاهد وأنتظر لما سوف يحدث بينهما وما سوف تسفر عنه  

باٍل بذلك, بينما يتنّقل القطُّ من مكان آلخر  األوقات القادمة, عاد الفأر لمواصلة قرضه مّرة أخرى وأنا غير م 
المتابعة   مواصلة  تثنِّني عن  لم  ولكّنها  أصابتني  خفيفة  اهتزازة  فريسته,  منطقة الصطياد  أقرب  بحثًا عن 
المثيرة, يبدو أن أحَد أرجل مقعدي بمرورِّ الوقتِّ أصاَبها شيئًا, اهتزازة أخرى ولكّنها أشد، جعلتني أترّنح في  

أنَّ الفأر أحدث به خلاًل نتيجة قرضه المستمر, ال ال وهل يفعل فأٌر صغيٌر بقرضه هذا شيئًا؟!  مقعدي, يبدو  
حاولُت الوقوَف مستنكرًا ما يحدُث فوجدتني ملقًى علي األرضِّ , تحاملت على نفسي، فسقطُت مرًَّة أخري  

إلي غرفة نومي, نظرت في ألكتشف أنَّ الفأر أكَل جزًءا من قدمي أيضًا دون أن أشعَر, وبصعوبة وصلُت 
المرآة المواجهة لي فوجدتني عجوًزا, انهمرت الدموع من عيني, ألّني تركت فأر األيام الّصغيرة يأكل من  

 عمري يوًما بعد يوٍم وأنا أنتظُر شمَس يوم جديد مستسلمًا دون أن أفعل شيئًا ..
 

 مراد ناجح عزيز 
 قاص من مصر  
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 ويوم مختلف  بطلة نزقة

 
ورّية ريما آل كلزلي  . 73 ة والّروائية الس   القاصَّ

 
مذاق القهوة الكثيفة عالٌق بفمي منذ التقيُتَك في مقهى “كوستا”.. كنَت مضطرًبا وال تستطيع تمويه انفعاالتَك.. 

ساهمتين، يرتعش فمَك أحياًنا.. تحاول استرداد معظم الوقت كنت تنظر بعمق في اتجاٍه واحٍد فقط، بعينين 
تماسكك وأنَت تطبق على السيجارة بأصابع تظهر عليها الّرجفة. لم أجد منفًذا ألسألك عّما حّل بك ألنَك  
شفتيه   على  ما  بابتسامٍة  فمه  يمّط  وهو  إلينا،  ينظر  المستديرة  الطاولة  قرب  تسّمر  الذي  الّنادل  بادرت 

 وة “إكسبريسو” لكلينا! المزمومين.. طلبَت قه
األمر لم يفاجئني، فقد اعتدت صرعاتك، ومحاوالت التنّمر التي تحاصرني بها عندما تريد استنطاقي بأسئلتك، 
فقد مضت أشهر عديدة منذ التقيتَك في تلك الّظهيرة الّشتوية الباردة، التي أنقذتَك فيها كمالك حارس من  

ياة كّلما شعَرت بوجود أنثى جميلة سواها في حياتك.. أطبقُت  قيود زوجتك وهي تحاصرك، وتضيق عليك الح
الّساخن وأنا أنظر إليك.. لم تغادرك روح الشباب، وهو األمر الذي يشعرَك   بأصابعي على كوب القهوة 
باالنزعاج أحياًنا، متى يكفون عن النظر إلى البياض الذي بات ينفر من ذقنك؟ أنت ال تحّب األصباغ  

ليس لديك مزاج لتزيل الشعر المزعج كّل صباح، نزٌِّق أنت وال يمكن ألي أحد أن يقنعًك  والزيف، مع ذلك  
 بما ال تريد.

 ولكنك رجٌل ناضجٌ -
 لم يفهم ما أقصد،

 ولكن ال يمكن ألحد اإليقاع بك ، أنت لست فريسة حّتى ألوهامك..
 أجاب وهو ينفث دخان كثيف في وجهي

أن تكوني في مكتبتكِّ التي تكتظ بكتب الفلسفة، امرأة ارستقراطية  كيف سأستقّر وأنتِّ هنا، في حين يجب    –
الذي يحركه  بالخطاب  تنويري ، وتحاول عابثة ربط األفكار  ديني  توّجه  لديها  المجتمع،  ذات مكانة في 

 الّساسة نحو عجلة التقدم. 
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فناًنا مبدًعا، قرأُت مسودات روايتك، ورأيتَك متحرًرا، كمفكر، نصف ملحد، ونصف شيطان، برغم كونك  -
 ينقصك الكثير من الجرأة لتضع النهاية… 

 وهو يسحب كتاب من جيب حقيبته الّسوداء، قال:
 ال يشغلني سواكِّ اآلن. -

 حاولُت ان ألتقط الكيمياء التي تعتري هيكله ألفهم سّر نظراته تلك، قلُت: 
 ماذا بك؟  -
 ال شيء.-
أعرف تماًما أنَك سلخَت جانًبا من شخصّيتك لتلصقه    ما رأيَك بجولة على الكورنيش؟ تبدو مرهًقا، وأنا   -

بي، ألصبح أكثر امرأة عبثية في روايتك، أعرف ذلك، ولم يعد األمر يفاجئني لكن الملل يطبق علي فأنا  
لسُت أنَت، رغم إيماني العميق بفلسفة كامو، وكّلما تسلقت القمة في رحلة الصعود المضنية تريد مّني أن  

 بداية.أعود إلى نقطة ال
 ضحك كمراهق حينما ألقيت على الطاولة بحزمة أوراق مخطوطة من روايته 

 أنت هالك، اقرأ -
ها هو أخيًرا ينوء بإخفاقاته العديدة، فاألكاذيب القديمة لن تنقذه اآلن، وهو يردّد لنفسه، إن السنين المقبلة  

سيان، لتمويه ذكرياته المريرة التي  ستضمد جراحه وسيتعافى، لكنه اكتشف أنه يحاول ترميم شرنقة خديعة الن
خّلفتها الحروب الطويلة التي عاصرها كجندي، مازال الشبح يجول في خريطة ذاكرته، حتى لم يعد هناك  

 سواه.
ينظر إلّي وهو يتقّوض مثقل بذكرياته، كلعنة تطارده، وهو يتخبط في محنته، فيستسلم للوهم، وتشتعل قيامته  

 وأوجاعه التي ال تنتهي.
وت منه برقة، أتحسس أنفاسه المضطربة، وزفيره المتالحق، حتى نظر في عيني، وتحسس بسبابته شفاهي  دن

 الطرّيتين، أخبرته بحّب قائلة 
لن أعاتبك، أعرف أنك تكره ذلك الشخص الذي أنت عليه، فأنت لم تنل مراهقة حماسّية كباقي الشّبان  -

مسؤواًل عن ذنوب لم تكن أنت فاعلها وانخرطت في    الذين في عمرك، ما أن خّط شاربك حتى وجدت نفسكَ 
متاهات البسالة والدفاع عن عقائد ال تمثلك، قضيت معظم شبابك في األحراج والخنادق، تحمل هموًما حتى  
الوطن ذاته لم يطق حملها بعد، لكن كل هذا سينتهي يوًما، وإن كنَت محارًبا مهزوًما، لم يعد هناك لعنات، 

 وأجيب عن كل ما تريد، ولن أعاقبك بالهروب منك مّرة أخرى، فأنا أحبك.  سأحرر لك النهاية
 

 ريما آل كلزلي  
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 يوٌم مختلفٌ 
 

رمى الهدية التي حصل عليها قرب قدمي األب الغاضب، ثم لحق بالرتل مرة أخرى، لم ُينتظر منه أكثر  
انتظر الولد ، طيلة ساعات الظهيرة  من ذلك بعد أن قضى ذلك اليوم ، بعينيه المغمورتين بألق الفرح،  

الباردة، رغم شعوره باالعياء الذي انتابه بسبب الحمى التي داهمت جسده ، ردد لنفسه ، كم يطوُل الوقُت،  
في لحظات االنتظار، كان يحاول إشغال نفَسه بأّي شيء، في الحقيقة لم يكن هناك أي شيء يبدد شعوره 

 عَد به. بالملل، سوى األمل في انتظار ما وُ 
كان في سنته الدراسية السادسة التي أنهاها بتفّوق وتميز، نال درجات عالية ، فحصل على وعد من والده 
برحلة إلى المدينة الترفيهية في عطلة نهاية االسبوع ، في حين أخبرته والدته أن ذلك اليوم سيكون يوما  

لهو بباقة من األلعاب التي ينظر بلهفة  مختلفا ، فهناك سيحصل على المثلجات المحالة بالكراميل، وسي
 تجربتها، عدا الهدّية التي طالما تمناها. 

حلق خياله عاليا حين حّل يوم الجمعة الموعود و اقتربت لحظة الفرح المرتقبة ، ابتسم الولد، حتى أشرق  
يد ، البيت الذي  وجهه، أمه هي األخرى كانت تتأمل عودة السعادة إلى منزلها الذي سكنته الكآبة منذ أمد بع

 تحكمه أوامر أب متسّلط تصعب معارضته  .
في ذلك المساء رافقتهم الضحكات التي ترددت هنا وهناك في ممرات المالهي، الولد الذي انبهر باألضواء 
واالصوات والموسيقى الصاخبة  ،  اندفع بخطواته مسرعا نحو األلعاب ، بينما والدته تنظر اليه وابتسامة  

مت على وجهها ، اقترب من لعبة الدوالب الدوار الخطيرة نوًعا ما ، اعترض والده تجربة لعبة  كبيرة ارتس
الدوالب الدوار، أخبر ابنه بأنها لعبة خطرة ولن يسمح له بصعودها ، في تلك اللحظة تغير محيا األم التي  

لد إلى أوامر أبيه الصارمة  ظهر عليها االنزعاج ، بينما الح الحزن والغضب على وجه الولد ، لم يستمع الو 
 باالبتعاد عن اللعبة ، اذ اصطّف الولد في رتل طويل ، ينتظر دوره ليحصل على متعته في تلك اللعبة. 

لم ينتظر والده المتجهم في تلك اللحظة عن لوم األم ألنها سمحت البنها  خرق  كالمه ، فانهال عليها  
نما سمع الولد شتائم أبيه تطال أمه التي انزوت تخفي حزنها  بالشتائم المذلة أمام الواقفين في المكان، حي 

وخجلها،  عاد مسرعا إليهما والدموع في عينيه ، رمى الهدية التي حلم بها كثيًرا قرب قدمي األب الغاضب، 
 ثم لحق بالرتل مرة أخرى . 

 
 ريما آل كلزلي  

 قاصة وروائّية من سوريا 
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 نبوءة 
 

         
 حسن أجبوه ابن أحمد. القاص المغربي 74

 
بدونها. نعم، مللت زرع أعضاء ليست لي، ترفضني، تستغلني فتجعل مني خادما مطيعا   العيش  قررت 
لرغباتها وشهواتها. تظن أم أوالدي بعدما الحظت كثرة التغيير الذي أحدثه بوجهي كل مرة أني زير نساء، 

رمانسيتي المفرطة، هي التي قبلت اإلرتباط بي فقط هروبا من  حتى أنها أسرت إلي ذات ليلة، بجمالي و 
 عوزها وطمعا بثرائي. فمن هاته المرأة التي تقبل الزواج من مسخ بدون أذن ! 

منذ وعيت نفسي ال أكاد أتذكر حدثا عشته بدون أن أتعرض للسخرية من منظري. بالبيت والشارع والمدرسة،  
عقابا إالهيا لتقاعسهم عن التبرك بضريح شريف البلدة..الذي استجمع كل قالت أمي أن مجيئي بينهم كان 

دعواته عليها، فرماها بسهم ناري أبي، أحست باختراقه بطنها ذات ليلة قمرية. فمن عادات حوامل البلدة 
ضها التزلف للشريف بالمنن والعطايا، ليرزقهم الذرية السليمة الصالحة ! لكن لألسف ما باليد حيلة وقت مخا

بي، كان والدي بعيدا، ولم تف بوعدها للشريف، فولدتني مشوها بدون أذن. لذلك وجدتني محط سخرية  
 الجميع. 

بسقوطه   أوال  أبي  مات  اللعينة،  ونبوءته  الشريف،  دعوات  تبعتني  وساكنتها،  البلدة  عن  رحيلنا  بعد  حتى 
حقت به. فما كان من رب عمل أبي المفاجئ من أعلى ورش بناء، تم بعد ذلك أمي لم تقو على فراقه والت

إال أن تبناني؛ ربما للتكفير عن ذنبه، أو ربما شفقة بي، المهم بعد أن أصبحت إبنا له خفت حدة التنمرات، 
ولم يعد أحد يتساءل عن سر اعتماري للطاقية السوداء صيفا وشتاء. الحق يقال أن لواله لما أصبحت ما  

 اء بعد وفاته. أنا عليه اآلن. بكل هذا الجاه والثر 
يقول األطباء أن أذنا من السليكون تفي بالغرض، وأنها بالمثالية والجمال، بحيث يصعب التفريق بينها وبين  
 الحقيقية. لكنني رفضت األمر، أريدها بشرية. لذلك ما فتئت أوزع األموال لتفادي طابور اإلنتظار، وكلما  
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 توصل بنك األعضاء بواحدة جديدة إال وكانت من نصيبي.
أن نبوءة الشريف ال يمكن ردها. فبعد كل عملية جديدة يستتبعها تغير كلي بشخصيتي، يقول  لكن يبدو  

طبيبي أنها توهمات بعد العملية. المرة األولى ومباشرة بعد نجاح عملية الزرع، بدأت أسمع أصوات صاخبة  
اإلنفعال، كثير  أصبحت  بالمعركة!  جنود  وتوسالت  أهات  أسمع  تقض مضجعي،  إنفجارات  أرغد    ودوي 

وأزبد.. فقررت إخراجها من جسمي مهما كان الثمن. سئمت سماع الرصاص والخوف المنتشر بحياتي.  
والكرم   والتواكل  والخوف  والكسل  الهزل  شخصيات  بين  أتقلب  باألخرى  الواحدة  أستبدل  كنت  وهكذا 

 والرومانسية...
زوجتي بي وألحت علي بعدم نزع    لذلك عندما أصبحت شاعرا أستهلم قصائدي من المعلقات القديمة، تعلقت 

 األذن الرومانسية. لكن ليس باليد حيلة.. 
البد من حل لهذه المعضلة وإال لن تدوم الحالة أكثر من سنة. ما العمل ؟ الكل يعشق شخصيتي الجديدة 

 الكريمة التي توزع الهدايا واالكراميات، و تمدح البعيد والقريب.
ال وإغداق  للبلدة،  السفر  قررت  قرية  لذلك  تغيرت مالمح  مساء،  ومريديه. وصلت  الشريف  عطايا لضريح 

 طفولتي، سألت أحد المارين عن مكان الضريح: 
 سيدي، عيد مبارك. -

 تفضل هذه الرزمة.
 لو سمحت مرت مدة لم أزر بها البلدة، هال دللتني  على طريق الوصول لضريح الشريف.

لدة، لم يعد بقريتنا ضريح، فقد سويت األرض التي كان  شكرا لكم يا كريم، يبدو أنك أطلت غيابك عن الب  -
 يتواجد بها وعبدت الطريق !

 
 حسن أجبوه ابن أحمد

 قاص من وشاعر المغرب 
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 سماء هللا العالية

       
 هاني بكري . القاص المصري 75

 
الرمادية، مدن بال طعم وال لون ورائحة، في ذلك الصباح البارد على غير العادة، الصباح البارد في المدن  

 كان ينظر من خلف الزجاج المبلل بالمطر النازل، أمطرت السماء لثماني ساعات على غير العادة. 
ابتسم للمفارقة، صغيرا كان مع جده في يوم كهذا اليوم المطير، دون السادسة لكن ال يزال يتذكر، يسيران  

جنبان الوحل ما استطاعا إلى ذلك سبيال،، يغلق الجد ضلفتي باب  عبر المدقات الطينية صوب الجامع، يت
 الدكان الخشب، فتغيب رائحة البن والهيل الممتزجة برائحة كحول السبرتاية. 

 تمتلئ مثانة الطفل فيفعلها بالمسجد.
 يا حاج )علي( ال تحضره معك للمسجد. 

كأ على مكان الوضوء حتى تقام الصالة،  للجد حضور؛ يقدمه الناس إلمامة الصالة رغما عنه، كثيرا ما تل
وحتى ال تفرض عليه إمامة ال يريدها، في الجامع الذي يتشاجر نصف رواده على اإلمامة. بعدها بسنوات، 
وتحت وطأة نزق المراهقة، والخمر الرخيصة، داخ في الشارع فالذ بالحائط، حائط المسجد الذي لم يكن قد 

اءة الكهرباء، المس ماء الحنفية النحاس البارد وجهه فانتشى، أذن العشاء  تبدلت جدارنه إال باإلفراط في إض
 فاستحى من الخروج من الجامع. لمحه العامل فقدمه إلمامة الصالة.

 أهل هذه الناحية ال يحسنون دخول الخالء.-
 صل بنا أنت.  –

 هلل در األجداد يحملون األحفاد تركة ال قبل لهم بها. 
 يش وصلى بالناس نصف سكران.قرأ ما تيسر من حرف قر 

ثالثون عاما لم تكن كافية ليدرك أنه من نسل عابر، نسل يحيا الحياة كأنها ورطة، نسل يحسبه الرائي  
مكتمال، فإذا قاربه وجده سرابا. نحن أكذوبة ليس أكثر، أنا السراب، قالها المرأة في ليلة مظلمة على طريق  

الفالحون. ضاجعها تحت سماء غاب قمرها، فظلت تالحقه،    صحراوي؛ فظنته يمزح ويتواضع كما يتواضع
وكلما ابتعد بخيباته، زادت مطاردتها. كفت عن الركض حين تعبت، أنت فعال كذبة.. كذبة محكمة الصنع.  

العرق. كأطفال شاخوا فج امتداد  فيه جينيا، وعلى  الكامن  الخوف  يعلم  يعلم هذا،  ة أقالتها ورحلت. كان 
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األشياء من حولهم. ما زلنا صغارا لم نكبر، وحدها السنون هي التي فرت فما ذنبنا نحن؟! كان  وتعملقت  
 يعلم أنه من عرق يتوارث االنسحاب ويتواصى به. 

ـ أجدادك فتحوا هذه األرض، أتوا من الصحراء البعيدة فالتهموا خضار المدن. هل هي ذرية تحمل خطيئة  
 يا واآلخرة، ونارا وقودها الناس والحجارة. التأسيس؟ لتخلف نسال خائفا من الدن

يهرب الجد من واقعه، يتلوا قرآنا عربيا آناء الليل وأطراف النهار، كأنه نص سحري، سيذيب جالميد الواقع 
المستعصي على الفهم. يحدثه الناس عن جده األكبر بما يشبه األساطير؛ يستفتيه الناس فيفتيهم. يفض  

تجتمع. تبرأ منها الحقا جده األصغر. جاحدون ماكرون. تركوا أباه مريضا.. المنازعات. يجمع عائلة ال  
مات فقيرا وحيدا بعدما أنفق عليهم ثروته. أنت من نسل صالح؛ أولياء.. قالها له تاجر قماش عجوز في  
ه  المدينة.. كانت زوجته بجواره فانتشى من كالمه، أنت حفيدهم! رحمة للا عليهم. فعلها بأنفه حين أعطا 

 ظهره. لم يكونوا سوى مغفلين.
لِّّية الدار القديمة يكتشف خبيئة كتب الجد األكبر، يا لفخامة االسم، الجد األكبر! أزهريا حصل على   في عِّ
العالية، فيما فضل التجارة عن العالمية. حاشية البيجوري على متن الغاية والتقريب. الجمل على الجاللين، 

عة غريبة بأحرف بارزة، وصفحات مقسمة بطريقة طولية، حمل يوما ما  تفسير البيضاوي والنسفي.. طبا 
شيكارة من هذه األوراق، ووضعها أمام أمه الجالسة أمام الفرن. احرقي هذا الكالم. وقف أمام الصفحات  
المتطايرة بفعل النار منتشيا كمن يثأر. ندم بعدها، تباع هذه الكتب كتحف بآالف الجنيهات، سوق تحتية  

يها السماسرة هذه الكتب النادرة ألثرياء الخليج. رمل البداوة يخنقه، لكن ما الحيلة؟ سواد النفط غطى  يجمع ف 
خضار المدن القديمة. بالمال وحده يصنعون رموزا من هراء، يشترون تاريخنا، وهو مستعد للبيع، صحيح  

ة العوز الذي سببه إسرافه، أنه غير متصالح مع التاريخ والجغرافيا، لكنه على كل حال إرثنا، تحت وطأ
وتحت وطأة اإلفالس وعبارة )ال داعي( التي يمهرها أبانا الذي في األمن لكل عمل يتقدم إليه، كان مضطرا  
لذلك، هو مستعد اآلن للبيع، ما تبقى من المكتبة القديمة، صار يييع كتابا كتابا في سوق ضبابية ال َيْعلم  

لم يكن يتخيل هذه األسعار. عالمات الجد بالقلم الكوبيا على الصفحات ال  فيها من الُمْشَتري مِّْن السمسار،  
تثير فيه ذرة حنين. صفار األوراق ورائحة الماضي محض هباء. يبيع بغير لمحة من تأثر، تتحول الكتب 
في يده إلى حفاظات ولبن وغذاء لطفله. يبيع بثمن بخس. يعيد الكرة متناصحا فيبخس مرة أخرى. تمر  

العناوين التي التهمتها النار فيندم فقط على المال الذي تبخر. ثالثون عاما لم تكن كافية ليدرك أنه  أمامه  
 ابن بار لهذا النسل مغفل، وفاشل كما هم، وحتى آخر المدى.

فشل رهان الجدة عليه، الوحيدة القوية والقادرة والواقفة بقبضتها، األنثى المقدسة القادمة من باطن األساطير  
رعونية، والقبطية والفاطمية.. وحدها القائمة كوتد صلب مدقوق في باطن األرض، وحدها وبوعي حاد  الف

تدرك فشل األجداد وخيبة األحفاد. يقف أمام الدار ويشير إلى النخل البعيد ستي«هل هذا النخيل في آخر  
 الدنيا؟ 
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ل كي يالمسه. آخر الدنيا ليست  تسير به في يدها، تعبر به جسور الترع والمساقي، حتى حافة غيط النخي
هنا، آخر الدنيا بعيدة جدا، اهجر هذه القرية حين تكبر، اخرج منها وال تعد. ضع قلبك تحت قدميك وسر.  
أبطك والنجم، األرض فراشك والسماء غطاؤك. تحدثه عن أرض فقدها األجداد الخائبون قطعة قطعة، تدرك  

أسرفت في داللة، وال أمل سوى في هذا البرعم النافر، ضع    في أعماقها خيبة ابنها وحيدها، وتعرف أنها 
قلبك تحت قدميك وسر. باطك والنجم، األرض فراشك والسماء غطاءك. أنت وحدك واألرض خالء، أرمح 

 بكل قوتك، يسمع كالمها فيهبط من آخر المدى، وحتى نهاية الحلم. 
ال ينفض الناس من حوله، مساران يؤديان إلى  بال قلب! سار وحيدا يتجرع خيباته كل ليلة، فظا عنيدا مختا

 الهاوية نفسها، العبور واالنسحاب.
أمام قبرها المنقوش عليه اسم العائلة كان يصفع حجارته، ماذا فعلت بي؟ كان األمر أيسر، أنا أبسط من  

الدار،   ذلك، لم أكن ذاك الذي يفتح صدره للريح ويسير عكسها، ما زلت طفال نائما على ركبتيك أمام باب 
والروس  األمريكيون  كان  الحور.  بنات  يا  اتركوه  أمامنا،  الجرن  من  الطالل  المخنوق  القمر  تراقبين  فيما 
يتسابقون للرسو على سطح القمر، وبناء مستعمرات عليه، فيما كانت هي تحث البنات الصغيرات على  

الن التي تنفخ في الترع خلفنا يا امرأة،  القرع أكثر حتى نستعيد القمر. أنا هذا الطفل الخائف المرتعد من الغي
 لم أكبر بعد فلما تركتيني وحيدا؟

في قطعة األرض التي تقلصت حتى أنها لم تعد ترى بالعين المجردة؛ سرحت بقرة شاردة، ربطتها في شجرة  
ية  التوت اليتيمة، ورفضت أن تفكها حتى يأتي هو ليعطيهم إياها. اخترق الجلبة المثارة بجسد نحيل، ولح

حديثة عهد بالنمو، استعطفه الفالح بتواضع مصطنع مذل، كي يعطيه بقرته، فكها بكل يسر وأعطى له 
 بقرته ونهرها أمام الجمع. 

 أنت مثل البقرة التي فككتها، أصنع لك هيبة وتضيعها.-
خور ويهذي في االجتماع الشهري، كان مالك القناة الجاهل باآلتي والماضي، والدنيا والدين منتفخا كبقرة ي 

ويلعن، بينما الجميع يصمتون مهابة. مالك القناة التي هبطت عليه ثروة في صدفة كونية غير مفهوم األبعاد  
 ال تتكرر في مجرتنا كثيرا، فقرر شراء قناة يروج فيها لمنتجات ترجع العجوز إلى صباه، ويكايد منافسيه. 

 ن الجدات الرابطات للبقر.المال وحده هو من يصنع الهيبة اآلن، اللعنة.. مضى أوا
 

 هاني بكري 
 مصري  وقاصكاتب 
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 حميد عقبي لنص مسرحي 
ل من   أنشودة الحياةمستوحى من الجزء األوَّ

            
وري صبري يوسف 76  . المخرج والمسرحي اليمني حميد عقبي       األديب التَّشكيلي الس 

 
 صبري يوسف  الّتشكيلي األديبو ة مع نصوص من أنشودة الحياة للشاعر تشابكات مهمّ 

 
كأنّ  المنظر  يبقَ يبدو  لم  حديقة صغيرة  الكثير   ه  النَّ   منها  بعض  توجد  الحياة،  وبعض  ا بمن  اليابسة  تات 

لعرض  تي تستخدم مة الّ مات مانيكات مجسّ ز المكان وجود عدد من المجسَّ غيرة المتناثرة، يميّ األغصان الصَّ 
وبعض    فها وبعضها منفصلة األطراومشوّ   المالبس على شكل رجال ونساء وأطفال ـ يكون بعضها محروقاً 

مع وجود بقع حمراء    ا قد يثير الخوف خصوصاً مة يمين المسرح ممّ مة بمقدّ ات متكوِّ مرؤوس هذه المجسّ 
 ة جوانب.دة بعدّ متجمّ 

ه  على وكأنّ أ ة شاقة، ينظر إلى  ألشياء، تبدو المهمّ كنس بعض ا   ةبمحاول  أويبد   اعر يحمل مكنسةً يدخل الشّ 
 يسأل نفسه وينشد : 

   
 هل  غضَبتِّ اآللهة؟  

 متى ستغضُب اآللهة؟ 
 سباٌت عميق!

  
 وجٌع وجٌع وجع!

فقِّ   اضمحلَّ لوُن الشَّ
َر لوُن الغسقِّ   وتعفَّ

 َلم  تُعد  بيَن ثنايا الحلمِّ  
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 شهوُة الحياةِّ!     
 هل  غضَبتِّ اآللهة؟  

 
ين الملتصق بفستانها ويديها، تقف بالبداية  ز ملبسها الطّ م طيني لرأس إنسان ويميّ هنا تدخل امرأة وبيدها مجسّ 

 تتدخل.   كمراقبة ثمّ 
تنشد تبكي للحياة    ،فال تتوقّ   علينا أن ننجز أشياء كثيرة وأنتَ   صبري  صبري ..  ي جل: صبر المرأة تنادي الرّ 
الكون كلّ وربّ   ؟ ترى ما يحدث هناأاَل   ..  والحب والعدل الدَّ ما  يعيش  المؤلمه  أي غضب   ..  مار والموت 

 لهة بعد هذا؟ اآل هستغضب 
 ماد. بعض الرّ   هلطفل صغير، يحتضنه ويمسح على رأس ماً يأخذ مجسَّ   يلتفت إليها ثمَّ 

 ، أشعر أشعر .. إلهي؟ البشر هم من فعلها رة غضبٌ الحروب المدمِّّ  ين أنَّ صبري يسأل صديقته : تظنّ 
 : بعيداً  ترفرفُ  بروحٍ  عن المشهدِّ  ه يغيبُ يهذي كأنّ  يعيدُ  للحظات ثمَّ  يصمتُ 

 
 ضجٌر من لونِّ الموتِّ 
 ضجٌر أشبُه ما يكوُن  

 انسالُخ الذَّاتِّ عن الذَّاتِّ 
 

باحِّ نكهٌة ..  َلم َيُعد  لنسيمِّ الصَّ
 اصفراٌر غير طبيعي  

 يزداُد اندالقًا  
هِّ الغابات!        على َوج 

 
مُس    ترتمي الشَّ

 بيَن أحضانِّ الغَسقِّ      
 هاربًة مِّن  أوجاعِّ النَّهارِّ ..

 
 : جه نحوها مقترباً ه يعود للواقع، يضحك ويتّ ات كأنّ ة مرّ يد العبارات عدّ د ف بعد تر يتوقَّ 

 اني أبي صبري؟ أتدرين لماذا سمّ 
 . بشر  لكن ما يحدث هنا يفوق صبر صبري وصبر كلّ  .. ياً ومتانِّّ  أكون صبوراً كي 

 أس عن مكان :ـم الرّ ها تبحث لمجسّ هي تقترب كأنّ 
 في ذكائي؟  قلت لك أقتنع بفكرتي؟ أنت تعارضني أو تشكُّ 
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 ط لها رجال.هذه الحروب خطَّ   أظنُّ  .. بأفكارنا .. نا كنساءون بمقدورِّ ون تشكُّ جال وستظلُّ كنتم يا معشر الرّ 
 يضحك صبري: 

   . لهةآلهة وال أنصاف آنا لسنا أنا معك لكنَّ  .. ساء ولن أكون النِّّ  للرجال ضدّ  تعلمين لم أكن منحازاً 
   .أنظري أنظري إلى أعلى

 :دُ يردِّّ  يصمت للحظات ثمّ 
 

 الغيوُم داكنٌة  
 تغمُرَها الكآبة  
 ..  كأّنها منبثقة .

 
 :   هتواسي  اه أكثر وكأنّ تقترب منه 
 خوف في األعلى كالخوف في األسفل.   الما وتقتل أهلها وربّ  ماء أيضاً ر السَّ ها تدمِّّ الحرب كأنّ  الحرب ..
 صبري : 

 فكرتك خطيرة.  
 . ه سيخبر الجمهور بفكرتهاة خطوات كأنّ م عدّ يتقدّ 

 . تسرع هي لمنعه عن الكالم
 المرأة : 

 ص هنا أو هناك. ما هناك متلّص ربّ  .. ح بحرفٍ .. ال تبُ  صبوراً  صبري لتكونَ  اك أبوكَ سمَّ  قلتَ  صبري ..
 .ك ينظر أيضاً له هو يتحرّ تتأمّ  ،م على جذع شجرةتضع رأس المجسّ  ،كتتحرّ 

 : الً ائصبري متس 
 .المطيلة حياتي كنت أنشد السّ  .. ذي حدث للكون ى بعد كل هذا الخراب الّ نا الخوف حتّ يلزمُ 
 . مة الخشبةم لمقدّ ل وهو يتقدَّ يكمّ  ف للحظات ثمَّ يتوقَّ 

ر  ي مفكِّ زعم أنِّّ أكاتب وشاعر وس  ،أنا صبري يوسف منشد أنشودة الحياة  ..  األمورِّ   ح بعَض لكن حسنا لنوّض 
 .وفيلسوف

  .. أنتِّ   دةبقيت فيه القليل من الحياة اليابسة والمجمّ   ،ن أحياء في مكان ماان وروحا جسد   نحن هنا أنا وأنتِّ 
 . ..يف في خيالكطما أنا  هناك حياة وربّ  لتكونَ   ما أشعر أنا خيالي خلقكَ  عن نفسك وأحياناً   تحكين قليالً 

 د :دِّّ ر بلطف وت ةتقاطع 
 .معكَ   فقُ .. أتَّ   ما تكون مقلقةفكرتي ربّ   ك عن فكرتي..ثُ ة عندما أحدِّّ وخاصَّ   ،اً كل هذه األسئلة يوميَّ   تثيرُ   أنتَ 

 .جميلة ني جميلة..لك سمِّّ  قلتُ  ،ةجتماعيّ ذاكرتي اال ي فقدتُ ولكنِّّ   ،هنا  الحياةَ  نتقاسمُ  أنا وأنتَ 
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  لتِّ حيث تسلّ   ،هل أنا الوحش وهل هذه حديقة الوحش  نتِّ جميلة..أالمس:  التّ   منها حدّ   مُ يضحك هو ويتقدَّ 
 .؟ريراتِّ احرات الشَّ سحر السَّ  وتبطلُ  والحديقةِّ   الوحشِّ  جمالَ  لتعيدَ  الجميلةُ 

الجميلة   ..  تلك  األشرارُ   حرةُ والسَّ   ريراتُ الشَّ   احراتُ ها تريد معانقته: السَّ كأنَّ   ،تضحك هي وتقترب منه أكثر
  وح ولسَت جميل الوجه والرُّ   كَ لكنّ   ..اً وأعجبني جدَّ   ،لجان كوكتو  شاهدتها فيلماً   ،الحكايةَ   رُ نعم أتذكَّ   ..  والوحش

 وال أدري هل تراني جميلة؟  بشعاً 
 : داً لها مؤكِّ بيديها ويقبّ  يمسكُ 

لي نحن نفعل    قلْ   ..  وروحها  المرأةِّ   س جمالَ وأقدِّّ   األنوثةِّ   بجمالِّ  يتُ في شعري ونثري تغنَّ   نعم أنتِّ جميلة..
 كل شيء جميل؟ 

 خطوات: تبتعدُ   ثمَّ   ..هُ لُ تقبِّّ 
لتعود    ،ولنتفرغ لمشروعنا  ،شكوكاً   يكفيكَ   ات..عة بالملذَّ ونقضي ليالي مشبّ   والمتعةَ   الحبَّ   نمارُس نعم عزيزي  

 عليها.   ىبعض الحياة أم أنك ستظل فقط تتبكَّ 
 : حزيناً  نبضات صدورها، ينشدُ  ه يسمعُ ص بعضها وكأنَّ مات يتفحَّ يسير بين المجسَّ 

 
 حروٌب في بداياتِّ القرنِّ   

 في نهاياتِّ القرنِّ      
 في خاصراتِّ القرنِّ      

 حروٌب من لونِّ االِّصفرارِّ                                           
 اِّصفرارِّ العقاربِّ 
 حروٌب طائشة  
 كثيرُة االنتشارِّ  

 تزرُع خلفها أوبئًة قميئًة .. 
  

 أمراٌض في طورِّ اليرقةِّ  
 ! .. خسائُر أكبر من مساحاتِّ الحلمِّ

.. 
 :  إّياها مواسية من الخلفِّ  ام نحوها وتطوقهتتقدَّ 

ونسافر من قرية إلى قرية ومن غابة    ،هذا العالم  في بكاءِّ   نا نشترك أيضاً تعلم أنّ   تك.اصبري ال أحتاج لمواس
 يجب أن يكون فعلنا القادم.   لكن هذا ال يكفي.، ي عليهم ونرثيهمندفن الموتى والمحروقين ونصلِّ   ،إلى غابة

 . إليها ويحتضنها يلتوي 
 صبري متلعثم :ـ 
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 . قد نفشل صديقتي وجميلتي ..وأكثر دماراً  ما يكون فعلنا خطيراً لهة وربّ آلسنا 
 . مها لطفلة، تحتضن المجسّ ما مشوَّ تنحني لتأخذ مجسَّ 

 : هعليترد ُّ 
ولو نبضة    تنبُض   وهنا وهناك قلوباً انية  ة واحدة بالثَّ ما دقّ ربَّ   لكن قلبها ينبُض   ،ْت هَ هذه طفلة جميلة تشوّ   !سمعا

 قيقة.واحدة بالدّ 
 : فرحاً  هُ رأسَ  له، يهزُّ يقبِّّ  م ثمَّ المجسَّ  لصدرِّ  هو يقترب وينصتُ 

 . الموتِّ  في قلبِّ  الحياةِّ  لحنُ  يا جميلة.. حقاً 
 .غريبٍ   من نوعٍ  أسطورةً  نا نعيُش كأنَّ 
 

 بالدمِّ  مغموسةً  أسطورةً 
 بدموعِّ األطفالِّ  مغموسةً      
اقِّ  مغموسةً        بدموعِّ العشَّ
 المترقرقةِّ فوَق شاهداتِّ القبورِّ      

 من لونِّ الجنونِّ  أسطورةً 
 مِّن  لونِّ الهلوساتِّ ..  

 
  مبتسمةً   أقل فوضى، ترقُص   لمكانٍ   ،ون بعض الفوضىتشير إليه بمراقصتها. يتخطَّ   ه إليه تمسك  هي تعودُ 

 :ـ عةً مشجَّ  وتهمُس  هِّ ترتمي بحضنِّ   ثمَّ 
 . جديدةً  حياةً  هؤالء أحياء ولنخلق أيضاً  بعَض  لنعيدَ 
 لها:يقبِّّ   ،م بخطوات ويلتقط بعض األغصان اليابسةيتقدَّ 
 
 أريُد أن  أرقَص   

 أن  أخرَج من جلدي
 أن  أشتَِّّت ولو جزًأ يسيرًا 

 من ضجري      
 من وجعي      
 من غربٍة مهروسةٍ      

 تحَت عجالتِّ صباحاتي!          
 

 : يكملُ  ثمَّ  يصمتُ 



1684 
 

هذه القوافل   بكلِّّ   ونلتحقَ   نهايتنا نحن أيضاً   يمكننا أن ننتظرَ   ..خالصنا جميعاً   يةهاصديقتي إذا كانت النّ 
  .. وقتلوا غدراً  كثيرين ماتوا ظلماً  يؤلمني أنَّ  فكرتك فيها مخاطرة .. هور..والزُّ  والفراشاتِّ  يرِّ والطَّ  من البشرِّ 
يثرثرن    هات يرقبن لعبهم ويضحكن لضحكاتهم وبعضهنَّ عب واألمّ كانوا في مدارسهم وساحات اللّ   األطفالُ 

لو عادت بعض الحياة بدون    ذن أفكارك ..لكن ماذا لو نفَّ   الحلم وشباب يكرهون الحرب..  وفتيات ينتظرنَ 
 سالم. 

ط بالقطن ومحلول بلون  م المجلّ ف الدّ م فتاة وجهه يدمي، تنشِّّ جه لمجسّ اش وتتَّ هي، تخرج من جيبها قطن وش
ذي يحتفظ  المجسم، تكون منحنية كأم حنونه، تداعب شعر المجسم الّ   ساش على رأالماء وتعصب برفق بالشّ 

 تخاطبه :  ل جبهته ثمَّ ببعض رونقه وتقبِّّ 
بدون    لْت تِّ قُ   ..مثلكَ   عرَ الشِّّ   وتكتبُ   ما تحبُّ وربّ   ،مثلي  قَص الرّ   ما كانت تجيدُ تبدو فتاة جميلة ربّ   أنظر..أنظر..

 مئات القصائد..   ..اً دواوين أنشودة الحياة ..انجزت عشرين ديوان  تكتبُ   أن تظلَّ   لُ تفضِّّ أَ   ذنب وكل هؤالء..
ها  نعيدَ عدني كي  اس  ..وترقُص على إيقاعهاي أنشودتك  ما تغنِّّ وربَّ   ،هُ ما تكتبُ   هذه الفتاة ستحبُّ   ْت لو نهَض 

 ْت اتهم وقلَّ دقّ انخفَضْت    ،رناما تأخَّ كلّ   ،ة واحدة باليومولو دقّ   هكل من ينبض قلب  ي وتعيدُ وتغنِّّ   وترقُص   تحلمُ 
 ال نجد أي قلب ينبض. و  وأخشى أن نصحو يوماً 

  ه عيني   يغمُض ،  ؟كمام شميزه أعليها ب  ، يمسحُ والمحترقةِّ   المقطوعةِّ   ؤوسِّ الرُّ   أمامَ   على ركبتيهِّ   هو ويهبطُ   مُ يتقدَّ 
 للحظات، يرثيهم بمقطع من أنشودة الحياة :

 
 كّنا نقرأ في األساطيرِّ القديمة عن الط وفانِّ 

 عن زالزٍل من قيٍر ونارٍ 
 ها قد داَست  هلوسات هذا الزَّمان

 في جوفِّ األساطيرِّ      
 

 أيَن أنَت يا هابيل  
 كي تشهَد ميالَد ماليين الهابيالت. 

 
 يسألها   يصمت للحظات ثمَّ 

كيف وبأي قانون سنختار أي هابيل يجب أن    يوجد ماليين الهابيالت هنا وهناك وأماكن لم نصل إليها..
 يعيش؟  
  مِّ بالمجسَّ   مُ وتتقدَّ   حزنٍ   دمعةَ   هادئة، تذرفُ   ك بها برقصةٍ بها وتتحرَّ   تنهُض   م الفتاة ثمَّ مجسَّ   المرأةُ   تحتضنُ 
مكانيات والوضع الحرج على  يبكي األطباء عندما ترغمهم اإل  ائبِّ والمص  واألوبئةِّ   الكوارثِّ   في زمنِّ ،  خطوات 

  زُ تحيَّ أأنا ال    عالج..ال  أو جرعةَ   الدمِّ   نفس أو قربةَ ؟ لمن يضعون جهاز التّ تقرير خياراتهم من ينقذون أوالً 
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  البشر في أطرافِّ مار تقتل  ما ماتزال عجلة الدَّ ، الكارثة المفجعة قتلت الجميع وربّ وال دينٍ   وال عرقٍ   للونٍ 
 .وانِّ األ فواتِّ  قبلَ  تي تنبُض تعلم يا حبيبي لننقذ القلوب الّ  ائية..البعيدة والنّ  األرضِّ 

نا التقينا قبل هذه أحسُّ أنَّ   ز بين بني البشر..ذي ال يميِّّ يب الَّ يقترب منها كالمعتذر: أعلم وأشعر بقلبك الطَّ 
 ..  ي بحاجة للهروب فتراضي.. ذاكرتي ترتعش وكأنّ لعالم االما أصدقاء بان وربّ ي ا أصدقاء حقيقيِّّ المحنة وكنّ 

   !الهروب 
 

 امفرَّ فالسفُة هذه األيّ 
 من ضجرِّ االشتعالِّ 

 متواريَن من تفاقمِّ قحطِّ الحياةِّ 
 

 هل  الَذ المبدعوَن  بالفرارِّ 
 أم  أخَذُهم الن عاُس         
حارى؟       تحَت ظاللِّ الصَّ

 وأدري! لسُت أدري بل  أدري 
 

 ها  يسألُ  يصمت للحظات ثمَّ 
 احر؟يء السَّ بذلك الشَّ  هل تحتفظينَ  ..في هذه الحيرة أيضاً  ما كنتُ  ،بكِّ  لم التقِّ 
 :  الخشبةِّ  إلى يسارِّ  هُ تأخذُ  وشماالً  يميناً  وتنظرُ  خوفاً  ترتعدُ  ، تكادُ هِّ ها على فمِّ تضع كفَّ  ،تسرعُ 

 . ما نحملُ  وخطورةَ  األمرِّ  خطورةَ م تعلَّ  ..  رموزاً  ..لنجعل كالمنا همساً 
 :ـ منخفضٍ  بصوتٍ  هو يهمُس   

  ما شيئاً صديقه أنكيدو وربّ   حياءَ إ  عنها جلجامش ليعيدَ   تي بحثَ الَّ   الحياةِّ   ها عشبةُ إنّ   نعم يا عزيزتي أعلم ..
حمار عزير  تي أكل منها  ما تلك العشبة الّ س أو ربّ موسى وخلقوا العجل المقدّ   ا تركه المالك وأخذه قومممَّ 

يونس.. أنَّ أتذكَّ   وناقة صالح وحوت  وجدناها  ر    المتاحفِّ   تلكَ   خرابِّ   بعدَ   ندوقِّ الصَّ   بذلكَ   معاً   مصادفةً نا 
 .ورطبةً  ها كانت عطرةً شممتُ  .. االهراماتِّ  وخرابِّ  الجميلةِّ 
 معلومات أكثر تهمي له : ف عن قولِّ ها تريده أن يتوقّ هي كأنّ 

ها  يسرقُ   اً أحد   للسر..ال نريدُ   وكتماناً   صبراً   اسِّ أكثر النّ   صبري لتكونَ اك  أبوك سمّ   حبيبي صبري..  صبري..
ماء روا السَّ دمَّ   ..  وقتلوا الكون   ماءَ ذين سفكوا الدِّّ الَّ   األشرارِّ   للجبابرةِّ   الحياةَ   لو أخذها األشرار سيعيدونَ   ا..منَّ 

 عالقين هنا.   نحنُ  وها واألرَض 
 :  بعيدٍ  لحلمٍ وده فتأخذه افكرة تر  ها كأنَّ يتركُ 
 . فولةِّ الطُّ  فولةِّ بالطُّ  لنفكرَ  ..فولةَ قتلوا الطُّ  ،األشرارِّ  هؤالءِّ ل اً تبَّ   حق عزيزتي.. معكِّ 
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 :  ويراقصها وهو ينشدُ  إليها فرحاً  ، يعودُ هِّ من أنشودتِّ  ر مقطعاً يتذكَّ  يصمتُ 
 

 آٍه .. يا طفولة  
نابل   أيَّتها المكتنـزة بالسَّ

 بخصوبةِّ اللَّيالي     
 أيَّتها المتفتِّّحة في أزّقةِّ ديريك العتيقة 

ينِّ   المبرعمة بين أكوامِّ الطِّّ
 طفولٌة شقّية  

زٌة بالخطميَّةِّ والنِّعناعِّ   مطرَّ
 شيدَ النَّ   هُ وتشاركُ   فرحةً  معهُ  تتفاعلُ 

 آٍه .. يا طفولة  
 آٍه .. يا طفولة 
 طفولٌة شقّية  

زٌة بالخطميَّةِّ والنِّعناعِّ    مطرَّ
 مقمَّطٌة بأكوامِّ الحنطةِّ 

 نحَو البراري  طفولٌة جامحةٌ 
وحِّ   آٍه يا براري الر 

 يا مهجَة انتعاشِّ الذَّاكرة. 
 

ر  ة جذوع أشجار صغيرة، تفكِّ ر بالمكان عدّ م فتاة برفق تسندها على جذع شجرة، حيث يتوفّ هي، تضع مجسّ 
 األولى:في الخطوة 

  ق.. هل يمكنك تبحث عن أكياس، أنظر هناك عربة تسوُّ   ..المكان أوالً   فَ أن ننظِّّ   ،عزيزي لنبدأ إذن من المهم
 ة واحدة.ولنبدأ بفحص القلوب النابضة ولو بدقّ  أو أكياساً  قماشاً  أحضرها وإن وجدتَ 

دور النابضة  ص الّص ك وتتفحَّ تتحرّ ه يعرف مكان تلك العربة بالعمق غير المرئي، هي  كأنّ   ك مسرعاً هو يتحرّ 
تي بحالة سيئة تضعها  مات الّ مات وتضع المجسَّ المجسَّ   وتضعها بوسط وسط الخشبة، تكون رفيقة مع كلِّّ 

سوق برفق  يأتي صبري يدفع عربة التّ   .مة باليمينناسقة للرؤوس المكوّ ت م  شبهمة الخشبة وتكون  بيسار مقدِّّ 
سوائل   يوجدُ   ؤوس حيثُ ة واألوراق، يبدأ يلتقط الرُّ فات النباتيّ ص للمخلّ صَّ خالم، أخضر  اً بالستيكيّ   كيساً  جالباً 

 حظة برعبها ويعجز عن الكالم. يتعايش اللَّ  ،ؤوسيلتقط الرُّ  لزجة مقززة كأن بمشهد فيلم رعب ومفجع..
ته  صبري مهمّ ف على ها تخفِّ من األنشودة كأنّ  مات بوسط المسرح، تنشد مقطعاً لمجسّ اتجلس جميلة بجانب 

 :  اً عبة جدَّ الّص 
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وحِّ   آهاٌت تشطُح صوَب براري الر 
 أشجاُر الكرمةِّ احترَقت   

 من وقائعِّ االنشطارِّ       
 من وقائعِّ البكاءِّ      
 عنَد بوَّاباتِّ المدائنِّ      

 
 آٍه .. يا مدائن وألف آٍه   
 أيَّتها المسافات المطوّية  

 بيَن تاللِّ الذَّاكرة!     
وحِّ   ضجٌر ينمو  في قّبةِّ الر 

ُع    موسيقى صاخبة تودِّ
 عامًا من األحزانِّ       
ي      عًا بالتَّلظِّّ  عامًا مرصَّ

 
 يتطايُر الفرُح من حولي  

نٍ   كريٍش ملوَّ
 كعناقِّ المحبِّين  

 وأنا تائٌه بيَن أعاصير هذا الزَّمان 
وشراتِّ المنبثقةِّ   تائٌه بيَن الشَّ

     ! جرِّ  من  أفواهِّ الضَّ
 

باحِّ    معادالٌت تشرُخ وجنَة الصَّ
 معادالٌت مخرومٌة  

 مقلوبٌة رأسًا على عقبِّ 
 مفهرسٌة  

        .  بكلِّّ أنواعِّ البكاءِّ
 

بالعربة وتكون جميلة قد   ينزل الكيس في عمق المسرح، يسيرُ   يديه بمنشفة ثمّ   صبري العربة ويمسحُ   يجرُّ 
بقربِّ أبيَض   قماشاً   رتِّ ضأح جدَّ المشوّ   األجسادِّ   ،  بالعربةيتوقّ   ، اً هة  المجسّ آويبد   ،ف صبري  مات ن وضع 
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مت مع  يمتزج الصَّ  عان كل روح..قطعة ويودِّّ  يان لكلِّّ ا يصلّ مهبالقماش األبيض، يعيشان الفعل لحظة، كأنّ 
 ترديد بيت شعري :  وتشاركه جميلة أحياناً  ماً لِّ أصبري مت عر، ينشدُ معهم الشِّّ  يتشابكُ   الفعل ثمّ 

 
 آٍه .. إلى َمن  أشكو هّمي؟ 

 منذ أمٍد بعيد  
 يتربَُّصني الحزنُ 

وحِّ        مخترقًا مفاصَل الر 
 غافيًا على امتدادِّ أمواجِّ الحلمِّ     

 
 َلم  َيُعد  للحلمِّ مساحُة فرٍح شاغرة! 

نيا   قلبي مقمٌَّط بأحزانِّ الد 
 .. وجسدي يزداُد اشتعااًل  

 جعًا  بكاًء .. و      
هاليـزِّ   اِّنزالقًا في أعماقِّ الدَّ

...     
ي  بتأنّ   وضعها بالعربة، يدفعانها معاً  ثمَّ  ها بالقماشِّ لفّ  ات المشوهة ويتمُّ مفعل، يضعان المجسّ  يتشاركان بكلِّّ 

 جنائزي.  نا بطقسٍ كأنّ 
 الوقت.   مت والفراغ لبعضِّ للحظات يهيمن الصَّ  ، العمق ويغيبان جهان نحوَ يتّ 

نا  ات لكنَّ خصيّ الخشبة فارغة من الشَّ   اعر تظلُّ من األنشودة بصوت الشَّ   مقطعاً   لحظات صمت نسمعُ بعد  
 بالمسرح : مات بالوسط وما يظلُّ ص المجسَّ ها تتفحَّ ضوء كأنّ  مع لعبةِّ 

 
 أيَّتها الط فولة  

 يا صديقة غربتي  
 أراكِّ تتشبَّثيَن في قعرِّ الذَّاكرة 

 انهضي واشمخي  
 فوَق جبينِّ المسافاتِّ       

 
 أريُد أن  أنقَش فوَق صدرِّكِّ   

 نورسًا مفروَش الجناحينِّ      
 يفوُح عبُقكِّ في فمي  
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 كعسٍل بّري كلَّ صباح!      
 

 منكِّ أستمد  خصوبَة الحياةِّ 
 تتعطَُّش إليكِّ شراهُة قلمي 

 ترَشكِّ على مساحاتِّ الخيالِّ  أريُد أن  أف
كِّ قبلَة المحبَّةِّ    أن  أرسَم على خدِّ

 قبلَة الوداعةِّ      
 أن  أمنَحكِّ وساَم الحنينِّ 

 أن  أستمدَّ منكِّ كنوَز البراَءةِّ 
 ألنثرَها فوَق البحارِّ 

 لعلََّها تصب  بركاتَِّها 
 في قلوبِّ أطفالِّ العالم!      

 
 أنتِّ واحتي الظَّليلة  

 غربتي   أهرُب مِّن  
 كلَّما جثمت  علّي  

ميك      قيعّي السَّ  لحافها الصَّ
 هرعُت إليكِّ  

 ألستريَح تحَت ظاللِّكِّ الخصبة  
 ألناَم بيَن أحضانِّ النَّرجسِّ البّري      

.. . 
مات ات تنظيف وسطل ماء، يقومان بترتيب الموجودات خمسة مجسَّ يعودان، صبري وجميلة ومعهما معدّ 

 وات وطفل رضيع.نة، طفل وطفلة بعر ست أو سبع سلشاب وشابّ بوسط المسرح هي 
 ، تغمرهما الفرحة. واجتهادٍ  فان المكان بجدٍّ ينظِّّ 

 هي بفرح : 
الكون بحاجة لتنظيف يا حبيبي صبري ليشهد ميالد بشرية نظيفة تعيش في سالم وأمان ال يفرقها عرق وال  

 ة وال حدود.جنسيّ 
 ماء المتجلطة :والدّ ة من العفن هو يمسح األرضيّ 

مئات   منشداً   كل نفس ونبات وفراشة وصرختُ   ُس ة ونقدّ اإلنسانيّ   الم الكوني، نعيُش كان ومايزال حلمي السَّ 
 :ات المرّ 
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 َمن  يسَتطيُع أن  ينقَذ كوكَبنا 
؟!         مِّن  هجومِّ النَّيازكِّ

 عبٌث أن  يفكَِّر اإلنساُن في الحروبِّ 
 ! ٌب من الجنونِّ  َضر 

 
ماءِّ مستاَءةٌ َأجراُم   السَّ
 مِّن  جرائم البشرِّ      

؟!  أيَن المفر  من غضبِّ النَّيازكِّ
 حضارُة اإلنسانِّ على كفِّ عفريٍت.

.. 
 المس الجسدي أو نيل قبلة :التَّ  تحبُّ  ةٍ مرَّ  هي تبتسم وتقترب وفي كلِّّ 

 .ةليكونوا أخوة وأخوات، أصدقاء وصديقات وأحبّ  الحياةَ  لهوالءِّ  ونعيدُ  الكوكبَ  نحن سننقذُ  ها
  لُ ها بحركاتها تشكِّ برفق كأم حنونة، تحتضنه كأنّ   هُ ، تأخذ جهُ يدها وتتّ   مبتسمة، تمسحُ   ضيعِّ الرّ   مِّ تشير لمجسّ 

 ات. ئيّ اوالكاتدر  ماثيل بالكنائسِّ وحات والتَّ اللَّ  كتلكَ  لوحةً 
  وجهه يشعُّ   فل، كأنَّ ي صالة، يهتف: ما أجمل هذا الطّ ه يؤدّ ها بفرح ويشير إليه وينحني لهما كأنّ لُ هو يتأمَّ 

 :واألملِّ  ورِّ بالنُّ 
 

 ابتسامُة وليٍد تخترُق الكآباتِّ 
 تزرُع في القلبِّ وردةً 
 فاَحت  َرائحُة البابونجِّ 

وحِّ        تسامى أرخبيُل الر 
 ألغصانِّ الط فولةِّ   فاتحًا صدرهُ 

 ألحضانِّ المساءِّ      
   بساتيَن المحّبةِّ ناثرًا 

.. 
 ثّمة برعٌم تفوُح منه  

 النَّارنجِّ  نكهةُ      
 يستقبُل افتتاحياتِّ الحلمِّ.

 
 األخيرِّ  المقطعَ  دُ وتردِّّ  هُ توافقُ 
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   برعٌم تفوُح منهُ 

 النَّارنجِّ  نكهةُ      
 يستقبُل افتتاحياتِّ الحلمِّ.

 
كن لنسرع تنظيف هذا الرُّ   ،خطوات ولحظات ابة حلمنا على مسافة  بوَّ   ،نسرع يا صبري ل  تصمت للحظات..

على    يسيطرُ   صمتٌ   قيقة...ة واحدة بالدّ وهؤالء قلوبهم تنبض دقّ   ،فلسيشهد ضحكات هذا الطّ   ،من العالم
 .ذي دام زمنا كبيراً الّ  تنسينا الوجعَ  والحبِّ  بابِّ ضحكة الحياة وأغاني الشّ  في انتظارِّ  الكونِّ 
 الغير مرئي.    ويخرجان أشياء بالعمقِّ  نظيفِّ ن في التَّ ايستمرّ  بقماش وتضعة برفق.. هُ وتلفُّ  فلَ الطِّّ  تعيدُ 

  ينِّ من الطِّّ   تغيب للحظات وتحضر معها ما طستاً   ،جميلة للعمق   تذهبُ   ، ثمَّ ونظيفاً   يبدو المكان أكثر تنظيماً 
 منه :  قتربُ ف يديه، تولوحة قماش بطول خمسين في خمسين، يكون صبري قد انتهى ونشَّ  واأللوانِّ 
العالم ونزيل القبح بالغناء والفرح    ان بهين واأللوان وأمزجها لرسمة نزيّ طِّّ خذ من ال  أيضاً   سمَ الرَّ   ك تحبُّ أعلم أنّ 

 والحياة.
 ها: يسألُ  فوق القماشة.. يغترف ويخلط ويضعُ  هبيدي أويبد  ين واأللوان فرحاً وحة وطست الطِّّ يأخذ اللَّ 
 تقتربُ   ؟قوس ياعزيزتيوهل هذه من ضمن الطّ   ،النابضةِّ   القلوبِّ   حياةَ   طقوس ما يجب أن نعملها لنعيدَ   أهناكَ 

 سم :الرَّ  هُ تشارك ثمَّ  من الخلفِّ  قهُ منه وتطوِّ 
صوت قبالتنا وأغانينا ونبضات قلوبنا ومن أنشودتك    نَّ أيكفي    تحتاح لخرافات قديمة..  ال تعاويذ وال أظنُّ  

 ة. ة وصالتها األبديّ دين البشريّ  لحبّ وليكن ا لُ نرتِّّ 
 :  يوافقها مبتسماً 

 . الجديدِّ  وتمأل قلبي باألملِّ  ةً روحك وإبداعك وشجاعتك تمنحني قوّ 
  مُ يبدو فيه عشبة الحياة، تتقدَّ   ،فخاري   بوعاءٍ   الغير مرئي لتعودَ   للعمقِّ   سمة وتذهبُ ل الرّ تتركه للحظات يكمِّّ  

  نا مع خلطةٍ لها بعض الماء من قدح نحاسي كأنّ   وتضيفُ   العشبةِّ   وتبدأ بطحنِّ مة  بالمقدِّّ   ثمَّ   ،المسرحِّ   لوسطِّ 
ها  صبري يشاهدُ   ، يقتربُ الماءِّ   بتة معَ محتوياتها، يكون معها غصن شجرة تهرس به النّ   ال نعرفُ   ،ةٍ سحريّ 

 عذبة.يمة نها تهمهم بتر وضعيات جلساتها وكأنّ  رُ وتغيِّّ  صغير وهي تجلس على األرضِّ   كطفلٍ  بفضولٍ 
 :فرحاً  الفخاري ويهمُس  للوعاءِّ  وءَ الضَّ   أن يرسلَ  يريدُ   هُ وكأنَّ  شمعةً  ، هو يشعلُ تنتهي من الخلطِّ 

 
 تعاَل أي ها األملُ 

 قبَل حلولِّ الظَّالمِّ      
 بعَد حلولِّ الظَّالمِّ      
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 تعاَل 
 عندما يعانُق الغماُم  

 نافذتي      
..  شمعٌة واحدةٌ  ُد دكنَة اللَّيلِّ  تبدِّ

! إ  باحِّ  ّني أنتظُر قبلَة الصَّ
 

 وتبتسم :ـ  هِّ إلي  تنظرُ 
  هرِّ والزَّ   الوردِّ   وعطرِّ   لجِّ والثَّ   والماءِّ   من القطنِّ   تعال واجلب لي مزيداً   ..بديعاً   الكونَ   وجوههم ستجعلُ   إشراقةُ 
 هم. أجسادَ  هِّ بِّ  لنلفَّ  اعمِّ النَّ  بها وجوههم وأطرافهم وأحمل ما تجده من القماشِّ  لنغسلَ 
 لهم وتمازحهم. مات كأم تحتضن أطفال، تبتسمُ مع المجسَّ  شجرة وتجلُس  عِّ ذ على ج  بحرصٍ   الوعاءَ  تضعُ 

 ي.مات، كل فعل يحدث بتأنّ على المجسَّ   األقمشةِّ  ولفِّّ  الغسلِّ  عمليةَ  أيعود صبري باألشياء وتبد 
وبكأس صغير نحاسي، تغترف وتسقي    اءوتحضر الوع  ك جميلةتتحرَّ   .األقمشةِّ   ولفِّّ   نظيفِّ ينتهيان من التَّ 

 : فرحاً  ويهتفُ  إليها صبري مندهشاً  ، ينظرُ ماتِّ المجسَّ  على صدورِّ  نِّ من المكوَّ  القليلَ  مات وتضعُ المجسَّ 
 

ينِّ وحدَ   َها أكواُم الطِّّ
 .  تتألألُ في أعماقِّ الذَّاكرة..

 أن  يرقَص قلُبَك فرحًا 
 أن  تغرَق في بحارِّ البهجةِّ  

 تحتاُج إلى أنثى عطشى للحنانِّ 
 عابقة بالقرنفلِّ      
 مكّللة بالنَّدى!     

 
 :  وممازحةً  ضاحكةً  تبتسمُ 

 ترويني.     أنثى عطشى للحنانِّ وأنتِّ  ما بعد ساعة أو يوم سيكون لنا أبناء وبنات.. سأظلُّ ربَّ 
  وتنهُض   لهُ   هُ مُ تسلِّ   ،تستديرُ   ثمَّ   بحنانٍ   ضيعَ الرَّ   فعلها، تمسكُ   قد أنهْت   وتكونَ ها  بظهرِّ   هُ ظهرَ   إليها ليلصقَ   يعودُ 
 : عن شيءٍ  ها ستبحثُ وكأنّ 
 .حتفالَ اال يستحقُّ   حسناً  لقد أبلينا بالءً  حسناً 
ن وشيء  ي م الرضيع، تعود حاملة قنينة نبيذ صغيرة وكأسمجسَّ   شيء وهو يضمُّ   لجلبِّ ...    ك وتذهبُ تتحرَّ 
خبز صغيرة    قطعُ   فةِّ باللَّ   ويكونُ   المسرحِّ   مةِّ بمقدِّّ   غيرةَ الصَّ   المائدةَ   تفرُش   بورق موز، على األرضيةِّ   وفملف

 للحظاتٍ   تغيبُ   تعودُ   فة، ثمَّ ات تمر مجفّ حبّ   ة وبعُض اسات المسيحيّ تقديمها بالقدَّ   تي يتمُّ تشبه تلك القطع الّ 
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  منها، تأخذُ   وموسيقى ناعمة، يقتربُ   صوتاً   صدرُ التي ت  األلعابِّ   مهد طفل رضيع وأنيق وبه بعُض   وتحضرُ 
 يذ ويعطيها كأس، يحتفالن وهما ينتظران المعجزة. بالنَّ  ، يصبُّ بالمهدِّ  هُ وتضعُ  فلَ الطِّّ 
 بشيء : رُ يفكِّ  هُ كأنّ 

 بأسماء لهم؟   ؟ هل نبدأ نفكرُ وقتاً   سيستغرقُ  األمرَ  أنَّ  تعتقدينَ 
  ثمَّ   هُ ما تتناولُ   بمذاقِّ   ة زيتون مستمتعةً حدة وحبّ اوتمرة و   خبزٍ   قطعةَ   تأخذُ   ثمَّ   نبيذٍ   جرعةَ   وهي ترتشفُ   تبتسمُ 

 :  دُ تردِّّ 
نساهم  أما حدث لهم    أو أنَّ   مونَ لغة سيتكلَّ   ةِّ ال ندري بأيَّ   هور والورود ليختاروا..سماء الزُّ ألنعرض عليهم  

 ذاكرتهم. 
 :  ماً متألِّ  رُ ه يتذكَّ كأنّ 

 للحظات  يصمتُ ، ما حدث مؤلم ومحزن 
 

  الكونِّ  معاركِّ  كل  
 باطلة   معاركٌ 

 في الحروبِّ   ال منتصرَ 
 

 كل  الحروبِّ في طريقَِّها  
 إلى وادي الجنونِّ      

!  جنونِّ البشرِّ
 

 منذهٌل أنا 
 .... ! كيَف يريُد اإلنساُن 

؟        خوَض المعاركِّ
 

 منذهٌل أنا 
 كيف يقتُل اإلنساُن اإلنسانَ 

 من أجلِّ أرضٍ 
 أو نفٍط أو جاٍه؟! 
 

ولجان  إّنه جنون الصَّ
 اِّنزالُق الحضارةِّ 
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حضارة..        في قعرِّ الالَّ
 

 به :   ملتصقةً  تقتربُ  ه،تريد أن تهون علي اهكأنّ 
 : بنسيمِّ الّصباحِّ  الحياةِّ  على أغصانِّ  ونرقُص  مُ ا ، سنن الم والفرحِّ والسَّ  بالحبِّ  ها نبني جديدةً  حضارةً  لُ سنشكِّ 

 
 زهوٌر وردّية  

 ذاُت بتالت رفيعة        
مسِّ        كخيوطِّ الشَّ

ٌح    يتوّسطُها تاٌج موشَّ
 باصفراٍر مذهَّبٍ      

 يعانُقُه البياض النَّقي  
 .  خلفه غابة كثيفة االخضرارِّ

.. 
 ها : ويمازحُ  فرحاً  يضحكُ 

 ن الكثير من قصائدي؟ أنت تحفظين اآل ا ه
 ترد بينما هو يأخذ رشفة نبيذ :

انتظرنا المطر   ها ستمطر..هر والكون عناقاتنا.. صبري أنظر يبدو أنّ ويرى أطفالنا والزّ   يها ونرقُص سنغنِّّ 
 . طويالً  زمناً 
ضربات صوت رعد تأتي    نسمعُ   ضاءة ثمّ ر اإلتتغيَّ   ضيع..الرَّ   فلِّ الطِّّ   ، هي تأخذ مهدَ صبري وهو ينظرُ   يردُّ 

  أكثرَ   ليكونَ   رويداً   يبكي ويعلو صوته رويداً   رضيعٍ   طفلٍ   صوتَ   نسمعُ   ثمّ   ..برقٍ   ضرباتِّ   معَ   متتاليةً   فجأةً 
 .   وأمالً شاً شوُّ تو  ر غموضاً ث، أشبه بعتمة تامة وضربات ضوء تجعل المشهد أكعدِّ الرَّ  من صوتِّ  وضوحاً 

 
 هاية النّ 
 

 حميد عقبي  
 مخرج وكاتب يمني مقيم في باريس 

 
ل من   أنشودة الحياة لألديب الّتشكيلي صبري يوسف.نص مسرحي مستوحى من الجزء األوَّ
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 ثالث قصص قصيرة للقاص والمخرج اليمني حميد عقبي 
 

 كارمن 
 

يستعد للموعد، ليس أي موعد، ليس لقاء عادي كتلك المواعيد السابقة التي ال تطول سوى عشر دقائق إلى 
أكثر من ذلك..يصلح هندامه، يرش  نصف ساعة، سيلتقيها بالمقهى لشرب البيرة تم سينما وعشاء وربما  
 قلياًل من العطر، يقف امام المرآة يبتسم ال يقدر كبت فرحته الداخلية 

 ينصت لحوار داخلي ــ : كارمن أنا قادم كم تمنيت هذه المناسبة 
كارمن السويسرية في العشرين من العمر، جميلة، شقراء، رشيقة، تمتلك مقومات الروعة والرقة واألنوثة؛ 

ي شاب بالخروج معها.. زميلته بمعهد اللغة الفرنسية ليس لديها صديق، تستلطفه، نمت بينهما عالقة  يحلم أ
 تعارف ، الليلة سيكون لقاء غير عادي لعله أول مرة بحياته يستعد لمثل هكذا لقاء مع فتاة بهذا الجمال.

ة بالمقهى إلحتساء بعض تتدفق بذهنه صورها وهي بالدرس، تبتسم، تضحك صور من تلك المواعيد السابق
أقداح البيرة... يصاحب الصور مسار صوتي تعلو ضحكاتها أو صوتها عندما تنطق أسمه العربي له رنين  

 خاص موسيقى ناعمة. 
هذا اللقاء الثالث له معها منذ وصولها قبل أسبوع للمعهد، لحسن حظه لم يجد منافس أو هكذا يعتقد.. عليه  

ن يتقرب أكثر، أن ينال اكثر، تجعله ُيحس بانه مرغوب لم ُيجرب من قبل  أن يكلل اللقاء بنجاح، يود أ
عالقة وطيدة مع بنت أوروبية رغم مرور أكثر من سبعة أشهر له بفرنسا؛ عالقات الزماله تنتهي بنهاية  

 اليوم الدراسي ..
ما ضيعت يقول في نفسه : عليك أن تكون لك رفيقة ليتحسن مستواك اللغوي..تشجع ال تضيع الفرصة ك

 ُفرص غيرها من قبل ..الشجاعة..قليل من الرومانسية هي ُيعجبها كالمك مزاحك اللطيف..
يقرر أن يكون جسورا و شجاعا أن ال تُفلت منه فرصة كهذهِّ..فرصة ذهبية..يخرج من غرفته ليذهب للموعد، 

 يوصي نفسه الكثير من الوصايا. 
سط المدينة، مع السادسة بالمساء الجو صحو ومشمس، هو  بالمقهى المجاور لدار السينما ليس بعيدًا عن و 

 الصيف بطول نهاره وليله القصير، الجيد إنها ال ُتمطر.. لذا ترى الفتيات يرتدين ما خف وقُصَر من الثياب.
يصل.. يجدها، كارمن بتألقها.. عفويتها، يتوقف للحظة ينظر إليها، تقف لتحيته يحاول اإلحاطة بجمالها،  

 بلبسها 
ــ يا لروعة و إغراء فستانها الوردي..كم هو خفيف شفاف وقصير من األعلى يكاد الفستان ال يغطي  ":  

شيء من الصدر من األسفل ينتهي ما فوق فوق الركبة ، تترك شعرها االشقر متحررًا ينسدل بعضه على  
 كتفيها العاريين ...." هكذا يصفه بذهنه. 
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اصيل ينادية صوت من داخله : تمهل كن طبيعيا لديك وقت كافي ،يحاول باللحظة األولى اإللمام بكل التف 
 لُتمتع نظرك بهذه االنوثة.. 

إيجابية هي   البداية  بالحديث،  البيرة قضاء وقت ممتع  اقداح  اللقاء إحتساء بعض  الفصل االول من  هو 
متعددة وصلت قبله ، تحجز طاولة بركن هادئ ، يمر الوقت وهما يحتسيان البيرة ، يخوضان بأحاديث  

حول الثقافة والفن، لديها رغبة لمعرفته، تحكي له بعض األشياء عن نفسها ُتشجعة ليتحدث عن نفسه، من  
حين آلخر يحدق تجاه صدرها ..لعلها ُتحس بذلك ترفع راسها، ُترجع ظهرها للخلف تدفع بصدرها المام  

للتمادي أكثر كأي أنثى ُيعجبها نظرات اإلعجاب.. يحلو   له أيضًا إستراق بعض النظرات  كأنها ُتشجعة 
لساقيها العاريين لعلها، تفهمه، تبتسم بعفوية وطفولية، تضحك لنكته، تحدق فيه .. من حين الخر تحدث 
مالمسات غير مقصودة ال يبدو لديها مانع، تمضي ساعة كاملة يشعر بفرحه يكبر بداخله ..يحين موعد 

 الذهاب للسينما؛ يتمنى أن يحرز تقدم اكبر... 
مام بوابة السينما.... تدعوه لتدخين سيجارة ، يرحب بالفكرة؛ يفاجئ بها ُتخرج من حقيبتها سيجارة حشيش!!!! ا

 تعرض عليه مشاركتها...
 يرد بإيجابية : من يديك يمكنني شرب السم ...

فيفًا  ُيسعدها رده.. تمر اللحظات ، يأتي دوره ألخذ نصيبه، ُيحس بالدخان يتسلل ألعماقه ءءبانه اصبح خ
 يكاد يعانق السحاب.. تبدو أكثر تالقًا تقترب منه لحد االلتصاق..  /

بصالة السينما ء بجوارهء تركها تختار نوعية الفيلم . اختارت فيلما رومانسيا به مشاهد ساخنة ..يجلس 
ناك بجوارها ...لكن يظهر لسيجارة الحشيش تاثيرًا سلبيًا؛ يحس بنفسه مشلوال طيلة مدة العرض لم تكن ه

مالمسات حسية.. السينما هنا مناسبة فضاء رحب للمداعبات بين العشاق اثناء المشاهدة مساحة للتقارب 
للمالمسات للمداعبات الخفيفة تصل لتبادل الُقبالت... لم يفهم سبب شلله..ينتهي الفيلم مع انارة الضوء 

الثالث تناول وجبة العشاء هناك فرصة تبدو غير مسرورة كثيرًاء يفهم ذلك عليه اصالح االمر ، بقي الفصل  
لتعويض خسارة الفصل الثانيء هكذا يأتيه صوت داخلي يحثه ان يتقدم هي تبدو لديها رغبة او على األقل 

 ال تمانع... 
بمطعم الوجبات السريعة...يتناوالن عشاءهم في هدوء بصمت، يظل بحالة الشلل من داخله يلعن سيجارة  

لقًا شجاعًا، يمر الوقت... ال يحرز اي تقدم ..تحاول تشجيعة باالقتراب منها..  الحشيش، البيرة تجعله منط
 يظل سلبي. 

بالشارع.. أنتهى البرنامج المتفق عليه؟ يعرض عليها ايصالها لسكنها؟ ترحب بذلك الليلة مقمرة هي تشع  
 ضوء يراها هكذا.. تخلع نعلها تسير حافية 

 أحس براحة لمالمسة األرض بمثل هكذا ليله مقمرة.. تقول : الجو جميل.. أحب أن أسير حافية؟ 
 يرد ممازحًا : قمر بالسماء وآخر باألرض يسير حافي القدمين. 

 تضحك مبتهجة : أنتِّ تبالغ كثيرًا  
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 يرد : أقسم أجدك أجمل من القمر..
 تتوقف تقترب منه أكثر : أنَت أيضًا جميل 

 يرتبك. ينسحب قلياًل . يكمالن السير ..يصالن امام اقامتها تتوقف ..تعيد اإلقتراب منه : 
 وصلنا وماذا بعد ذلك؟ الليلة جميلة أترغب بفعل شيء آخر..

 تكرر طرح العبارة هو يتسمر بمكانه.. 
 يرد : نلتقي غدًا ليلة سعيدة..

 دخل لبيتها. تبدو مالمحها تغيرت! تبدو غير سعيدة برده ..تودعه ؛ ت
 مع ذهابها يحس بفضاعة الكارثة..

خبرتك   بقلة  فيك..خذلتها  ترغب  حماقة..كانت  أكبر  إرتكبت  بلييييييييد  ــ  بداخله:  صوت  فيه  يصرخ 
 ببالدتك..البنت أعطتك عشرات الفرص أعلنت تلميحًا وتصريحًا.. كنت أحمق ..ثق أنك خسرتها..

بالخسارة بالندم... لم يطوقها بذراعية أنسحب مع إقترابها لو  يسير بسرعة يحاول إسكات هذا التعنيف يشعر  
 عرض عليها قضاء الليلة كانت ستقبل..يحاول إخراص هذه اإلفتراضات 

 يقول : أحسن لم أرتكب حرام..
 بداخله يرد صوت قوي يهزه 

 : ــ هذا مثير للسخرية تود أن تجعل نفسك مؤمن وورع اعترف بخسارتك وقلة خبرتك..
لبيته، يظل الجدل قائم بينه وبين نفسه.. ينام بصعوبة بعد محاولة اإلقتناع بأنه لم يفعل الحرام يتمنى  يصل  

 أيضًا أن يلتقي بها مرة أخرى..
بالصباح يصحو يجد نفسه مبلل بسائل لزج ،مائع غزير.. مايزال دافئ ..يفهم أنه أحتلم ..ال يتذكر أنه حلم  

 امه..يذهب لإلغتسال...بها أو عاش حلمًا إيروتيكيًا بمن
 سوف يراها بعد عطلة األسبوع ال يعلم هل ستعطيه فرصة اخرى للخروج؟ 

يوم االثنين ..بالمعهد.. يصل كعادته ،يتبادل التحية مع زمالئه وزميالتها وعينيه تبحث عنها ..كارمن..تكون  
 جهها بصدر الشاب..المفاجأة !!يجدها بحضن شاب آخر بزواية هادئة..تلمحة..تبتسم ثم تعيد غرس و 

 
 حميد عقبي 
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 الجائزة 
 

يحضر حفل توزيع جائزة اإلبداع برعاية مؤسسة محلية تكفلت بمسابقة أدبية، الفائز بالجائزة األولى صديق  
 له يعرفه جيدًا ..يعلم أن إنتاجه بسيطًا ومتواضعًا، لعله قدم نصًا جمياًل ؟ 

 يسمع الكثير من الهمس بقاعة الحفل 
 احدهم : هي ضربة حظ بعض الجوائز االدبية تشبه لعبة اليانصيب!!!

 يقول اخر: مجرد جائزة محلية صغيرة لكن لم يكن هناك لجنة تحكيم مؤهلة و مختصة.
الفائز يدخل القاعة محاطًا ببعض الصحفيات.. يقترب منه يصاب بالصعقة مما يسمعه، الصديق الفائز 

 ي بفخر  يتحدث عن تجاربه و انتاجه االدب
يقول :ــــ رضعت الكتابة مع حليب أمي، كنت طفاًل صاحب خيال واسع.. أحكي لرفاقي حكايات ورثت  
 الموهبة من أبي و جدي ...هذه جائزة بسيطة لن تضيف لي الكثير كتاباتي لها شهره على المستوى العربي 

 الن فوزه بالجائزة! يقترب منه أصدقائه يباركون فوزه.. يمد طرف أصابعه، لم يكن ذلك قبل إع
 أعرفه جيدًا .. شخصإجتماعي بسيط.

هنا شخصًا آخرًا مختلف تمامًا يحرك عضالت وجهه بصورة غريبة، يسير منفوخ الصدر، يرفع رأسه، يتحرك 
بشكل مضحك، يصعد المنصة يستلم درع الجائزة يتمادى أكثر منتشيًا فخورًا يواصل السير بهذه الطريقة 

 يمسكه أحدهم. الطاؤوسية ..يتزحلق 
 يضحك الجمهور لهذا التهريج، أحدهم يهمس بصوت مسموع: شر البلية ما يضحك ..هو ال يدرك ذلك!!!!

 
 حميد عقبي 
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 هرمنا
 

يطرح الصحيفة جانبًا دون اكتراث، إن صورته تحتل مساحة ال بأس بها من الصفحة األولى.. بالداخل  
وصورًا بعدة مناسبات.. بعض النقاد طرحوا بإيجابية عنه.. الحظت  صفحة كاملة تستعرض بعض كتاباته 

أن مثل هذا الحدث سيفرحه.. فقد سبق ورأيت بعضهم تتغير نبرته ومشيته بمجرد نشر مقال أو قصيدة  
 بإحدى الصحف الصفراء التي ال يقرأها أحد، رغم ذلك تجده منتفخ األوداج مثيًرا للسخرية.

ذه النوعية، هناك نوعية أخرى يريد الناس كلها تتحدث عنه، تجده يرى الكل صديقي هذا مختلف ليس من ه
صغارًا وهو الكبير؛ األديب؛ الفذ، العبقري.. صديقي أيضا ال ينتمي لهذه الفصيلة، كلما اقتربت لفهمه أجده  

ساطته، طبيعته  بعيًدا عن النوعيات التي تتلون بكل األلوان، ال يعني أنه رجل فريد وكامل.. ما يعجبني فيه ب
العشوائية، لكن عيبه أنه يفضل االعتكاف بعالمه الصغير المحدود.. ما يقلقني أنه ُربما محبط أو مكتئب!  
هناك من هم أقل منه جودة بالكتابة، بل بعضهم ال روح في كتاباتهم، كل هذه المقارنات تدور برأسي خالل  

طة يقترب منه صاحب عربة الساندويتش بالرصيف! الدقيقة األولى.. لتأتي مفاجأة تذهلني، فالرجل ببسا
ليسلمه صديقي الشاعر كمية من الصحف ومجموعة من كتابه المطبوع حديثًا! ليستلم مقابلها بعض أقراص 

 الطعمية والباذنجان والشورما!
كانت صدمة أن أرى شاعرا أعتبره قمة يبيع نتاجه بهذا الرخص، انفعلت كثيرًا وخرجت عن طوري، بينما  
الرجل منهمك باألكل.. يرمقني بنظرات الالمباالة؛ بل أحسست سخرية.. أتذكر أني قلت: “كنتم ضحية  
الدكتاتورية، سجنوكم، عذبوكم، أحرقوا كتبكم، ثم جاءت الثورة لتنصفكم وتعلو شأنكم، ترفعكم للقمة”.. )بهذه 

.. أحاول التماسك غير  اللحظة يمر شحات ُيسرع صديقي بإعطائه بعض األقراص ويداعبه غير مكترث 
قادر على فك هذه األلغاز.. أتابع(: “أتود أن تظهر كصوفي، أو راهب، أم تلعب دور الضحية! أود رًدا  

 مقنعا أرجوك”.
هنا أكمل الرجل وجبته، أشعل سيجارة من النوع الرخيص، بهدوء وثقة نفخ الدخان.. يبدو عليه سيتكلم..  

ورة كنا أطفاال نحلم.. نكتب.. نقرأ.. ُنسجن.. وقد نموت بسعادة..  أنتظره بكل حواسي، هنا قال: قبل الث
جاءت الثورة فرحنا بها فرح األم بعودة ابنها سالما من المظاهرات، بعد الثورة جاَءني بعض قادتها، فتحت 
لهم داري ومدخراتي )هنا ترتسم عالمة حزن وأسى بل مراسيم ندم( أخذوا كل كتبي ومدوناتي لطبعها، ظننت  

إنتظار  ز  يتابع( مرت شهور في  ثم  تناول عالجا مرا..  الفجر والنور )يصمت للحظات يبصق كمن  من 
اإلصدارات، أخيرًا صدر هذا اليتيم األجرب الذي تسميه كتابا.. أتدري، هو أجرب مشوه به مئات األخطاء  

رفوا فيها.. )هنا ال يتمالك  المطبعية، ال أظنني كتبت هذا، ال أعرفه وال يعرفني، أما بقية الكتب تقاسموها وح
نفسه يبكي بحرقة( الثورة أقصد قادتها سرقوني، شوهوا جمال الكلمات وطبعوها بطبعات فاخرة بأسمائهم،  
نفسهم جوائز وأوسمة )يتوقف متمالكًا نفسه.. يضحك ساخرًا.. يواصل( أنا يا صديقي كما ترى أوزع   منحوا ألِّ

 حاض.. هذه هي الثورة التي انتظرناها. )يصمت تاركًا بنفسي حسرة( هذه الخيبة قسمة عدل بين المزبلة والمر 
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 قلت: يمكنك العودة للكتابة، الثورة سوف تصحح مسارها ثق بذلك ُعد للكتابة. 
لقد هرِّمنا   ثورة أخرى تظنها ستنصفنا يا صديقي..  لتأتي  ُنسحل..  ُنسجن..  هنا ضحك وقال: سنكتب.. 

 هرِّمنا.)رددها بضحك يمتزج بالبكاء( 
 ثم تمتم بداخله، فاستطعت اإلمساك بهذا المقطع: 

 
 “ضحكنا يوم أشرق النهار 

 هرمنا بالضحى 
 الضوء أصابه الجرب 

 موسم الجراد 
 يأكل الرايات في المظاهرات 

 أبناء الزقاق
 الشمس تركت 

 أطفالها 
 ذهبت لتسبح 

 بالبرقع 
 مستنقع آسن…”. 

 
 حميد عقبي 

 يس ر قاص وسينمائي يمني مقيم في با
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يَرةُ   الَعارَِّفُة اأَلخِّ
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 ))ُقْل َهْل ُنَنبُِّّئُكْم بِّاأْلَْخَسرِّيَن أَْعَماالً 
ْنَيا َوُهْم   يَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِّي اْلَحَياةِّ الدُّ ُنوَن ُصْنًعا(( الَّذِّ  َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحسِّ
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، وأعَمُق منه العشُق، وأرفُع منهما المحّبة، بهم جميعًا أكتُب، فأنا روائّي، أو على األقّل   الُحبُّ
هكذا عّرفني الّناُس بينهم. ُولِّدُت في القاهرة، ونشأُت في كلُكّتا وفيها لليوم أعيش. والدي مصرّي، كان رحَمُه  

أحد أسفاره العديدة إلى الهند، وهَي ابنة الّتاجر اّلذي كان    للا تاجرًا يبيُع األقمشة والّسّجاد. التقى بوالدتي في
َب بها وطلبها للّزواج، لكّن المؤسَف في قّصتهما معًا   يبيعه ما يحتاجه من األثواب واألحجار الكريمة. أُْعجِّ

د لنعيش مع جّدي أّنها لم تُدْم طوياًل، طّلَق أبِّي والدتي بعد عامْينِّ من إقاَمتِّها معه، وُعدُت وإّياها إلى الهن
السّيد َأجايا شاْهَتْرباتي. وألّن الهنَد بلد األلف طريقة وطريقة لم يُمّر كثير من الوقت علّي حّتى أصبحُت أنا  
أيضًا من أهلِّ الحالِّ والّطريقة، ولبسُت الخرقَة في األربعين من عمري. أّية خرقة؟ مهاًل يا عزيزي، ال تذهب  

، فأنا لسُت روائّيًا فقط، إّنني قبل هذا وذاك عارٌف باهلّل، وطريُق العرفان خطيرة  بعيدًا وال تستعجْل في الّسؤال 
ْنَها ال يعرُف متى ُيْحَكُم عليه بالّدخول وال متى يحيُن وقُت  جّدًا وال شيَء فيها مضموٌن أو أكيد، والُمقَترُِّب مِّ

، وال يستطيُع الّسؤاَل في الحضرة العليا، الُخروج، وال كيف يكوُن مآله، وال من أْيَن يأتي وال إلى أيَن يذهبُ 
إّنه يمضي ويمضي وكفى، سالٌك إلى األبد، وكاذٌب من يقول إّنُه قد وصَل حّقًا وحقيقًة، وكيف الوصول 

 والّروح لها معارج ال أّول لها وال آخر! 
ْبرِّ المحّبة اّلذي أكتُب لَك به اآلن، فقد ال يكون كذاك اّلذي اعتدَت ع ليه، وإذا كنَت خائفًا مّما أّما عن حِّ

فلرّبما  ْضَر،  تذّكْر موسى والخِّ تغادَر  تُعْد، ولكن قبل أن  إلى حال سبيلك وال  اذهْب  تقُعد هنا،  أقوُل فال 
ْضُر قتَل وخرَق وتدّخَل في أمور أخرى بدون إذن أو تصريح، وُكّل ذلك فَعَلُه بوحٍي من للا،   تفهمني، فالخِّ

ال الّصعود والّنزول كان ولّيًا، ورأى أّنه كما في األعلى في األسفل، فال تتعّجل  لذا تراه صعَد ونزَل وفي ك
في حكمَك علّي، فالعجلة من الّشيطان، وفي التأّني األمان والّسالمة. هل أقوُل كالمًا ال معنى له؟ رّبما، 

ة بسببِّها، وأعني الفتاَة اّلتي مِّن  وقد ترى أيضًا أّنُه مغّلٌف بالّرموز والّطالسم، ولكّن هذا كّله يحدُث لي الّلحظ
رقتي، ورميُت عصاي وبتُّ أهيم في الّطرقات على وجهي ال أدري أمَِّن   أجلها خلعُت في سنواتي األخيرة خِّ
األحياء أنا أْم مَِّن األموات. دعني أحّدْثَك عنها: إّنها سامية، غادٌة في غاية البهاء والجمال، عرفُتها عن  

كنُت   اإلنترنيت؛  واإلعالن  طريق  بالّدعاية  الخاّصة  الفترينات  بعض  أتصّفُح  الفيسبوك  على  حسابي  في 
الدكتورة   ))صيدلّية  أمامي:  تصعُد  بصفحتها  وإذا  والفلسفّية،  األدبّية  والمؤّلفات  الُكتبِّ  لبعض  الّتجارّيْينِّ 

وجهها هالة من الّنور،    سامية((. تسّمرُت أماَم الّشاشة، وبقيُت ساهمًا أنُظر إلى صورة بروفايلها، كانت حولَ 
هالة كاملٌة مكتملُة االستدارةِّ كَبدر آب في تمامه. هالة ال تكون عادة إاّل حول رؤوس القّديسين أو األنبياء  
الفوتوشوب،   تعديالت من  مفتعلة وعليها  الّصورة  تكون  اآلن، رّبما  تقوله  أن  تريُد  ما  أعرُف  األولياء.  أو 

َيل بحيث يبدو الوجه أكثر جمااًل وإشراقًا، ولكّني يا فكثيرات هّن الّنساء الاّلئي يلج أن إلى هذا الّنوع من الحِّ
صاحبي لسُت هنا ألحّدَثَك عن الجمال الّظاهر فهو ال يعنيني في شيء، وأعلم جّيدًا أّنه زائٌل، وكم مرَّت 

من باب الفضول؛ إّنما  علّي من بروفايالت سواًء في الفيسبوك أو التويّتر أو غيرهما ولم أتوّقف عندها ولو  
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أعني في حالة سامية هالَة الّنور القدسّية. هل تفهمني؟ رّبما، ولكّني أقصُد أمرًا ال دخل للتكنولوجيا فيه أبدًا، 
إّنه نابع من الّروح وتجُد له انعكاسًا في نظرة العين. أجل، بالّضبط، هذا ما أريد قوَله وأعتقُد أّنَك فهمتني.  

 في وجه امرأة قّط، فلقد عرفُت أديباٍت كثيراٍت وأحببُت بعضهّن في زمٍن بعيد، وقرأُت ونوُر ساميَة لم أرهُ 
لشاعراٍت وُشوْيعراٍت بعَددِّ شعر رأسي، ولم أجد فيهّن واحدًة بإشراق سامية وَوَهجِّ روحها. وهي ليست بأديبة، 

ي باندهاٍش وشغف. ُقْل لي باهلّل عليَك،  إّنها طبيبة ُتقيُم في فرنسا، وهنا المشكلة يا صديقي، أنَت يا من تقرُؤن 
لُم والمنطق؟ الّروح والماّدة، البرزخ والواقع؟ يا إلهي، إّنُه شيء يشبه َتْينَِّك النََّعمِّ   هل يجتمعان؛ التصّوُف والعِّ

ما ابن عربي أمام ابن رشد! ُقْل لي كيف ستهتمُّ لشأني وهي عالمٌة ورّبما فيلسوف ة وأنا والالَّ الّلتْين نطَق بِّهِّ
صوفّي؟! آآآه من هذا العارفِّ الّصعلوك اّلذي أحمُل بداخلي، إّنني مازلُت على جنوني القديم، أعرُف ذلك، 
مازلُت أحلم بُنْقَطٍة أتّوُجها ملكًة على إمبراطوريتي العرفانّية. وأعلُم أّنك سوف لن تفهمني، ولكّني صاحُب 

َءه ودعاَءه وصمَتُه وصوَمه وصلواتِّه من أجل أن يهَب لُه للُا  ثِّْقٍل، وأبحُث عن وريٍث. أتتذّكُر زكرياء وبكا
، وثِّْقل الَولّي أخطُر من ثِّقلِّ النبّي. ستقوُل لي لماذا ال تورُثُه لواحٍد   ابًنا يرُثه؟ أنا مثله، هو كان نبّيًا وأنا وليٌّ

َك؟ فأجيُبَك بأاّل أحَد بينُهم يصلُح لهذه المهّمة. ستق ول لي ولماذا تريُدها أنثى واألنثى  من أبنائَك أو أحفادِّ
ْل عليه. ستقوُل لي   ليسْت كالذََّكر؟ سأقوُل لَك إّن الكوَن ال يستقيم إاّل باألنثى، وكلُّ ما ال ُيَؤّنُث فال ُتعوِّ
وكيف عرفَت أّن سامية هي الملكة التي عليها الّطلب؟ وأجيُبَك، أخبرني قلبي بذلك، وقلُب العارف مرآة ال  

ُل إليها؟ ولكن مهاًل، عالَم العجلة، أَولسُت روائّيًا؟ تكذُب أبداً  . و يبقى اإلشكاُل الحقيقي اآلن هو كيف سأصِّ
والّروائيُّ يخلُق األحداَث واألشخاَص واألزمنة واألمكنة، إذن أين الُمشكلة؟ لن أحتاج ألصَل إلى سامية سوى  

ة فعلها كيف ستكون، هل سترضى بي يا ُترى كما  لهذا، سأكتُب إليها وأختلُق أحداثًا وأعذارًا، وأنتظُر ردّ 
 فعلْت بلقيُس َمع سليمان، هل ستأتي إلى صرحي وتكشُف عن ساقْيها أمامي، أنا الولّي المجنون؟! 
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 األديبة الفاضلة الجليلة د. سامية الكيالني، 
 أسعَد للُا يومكِّ بكّل خيٍر وُيمٍن وبركة 

. لقد قرأُت بعضًا معكِّ عبد الحّي الّدفنا وي، أديب مصريٌّ مقيم في الهند. أعتذر بداية لكِّ عن اقتحام خلوتكِّ
كِّ الّشعرّية في مواقع أدبّية وثقافّية متفّرقة، وشّدني أسلوبها الشّيق والّرصين، وعرفُت بعد البحث   من نصوصِّ

َمة وطبيبة صيدالنّية، وألّنه صدَر لي أزيد  َم    في الّنّت أّنكِّ أيضًا ُمَتْرجِّ من عشر روايات إلى اآلن، وُترجِّ
بعُضها إلى اإلنجليزّية والهندّية، فإّني أطمُع لو تحظى واحدة منها بالتفاتة منكِّ فتَُترجميَنها إلى الّلغة الفرنسّية.  

 تجدين ضمن المرفقات كّل الّروايات الّتي صدرت لي بالّلغتين العربّية واإلنجليزية.  
 لي أسمى آيات الّتقدير واالحترام. في انتظار رّدكِّ الكريم. تقبّ 

 عبد الحّي الّدفناوي 
 2021تشرين األّول  17كلُكّتا 

  
(3) 
 

 األديب الكريم عبد الحّي الّدفناويّ 
 سالم تامٌّ بوجود موالنا اإلمام 

 وبعد،
الّرقمّية المفتوحة، يبدو أّنه قد حدَث خلٌط في بعض المعلومات لدْيَك، وهذا أمر وارد في زمن الفضاءات  

بحيث تظهر على الّشبكة بعض األسماء واأللقاب المتشابهة، ولرّبما كتبَت لنا وأنَت تعني شخصًا آخر،  
فقط   خاّصة  الصفحة  وهذه  صيدالنّية  هي  وإّنما  مة،  ُمترجِّ وال  شاعرة،  وال  بأديبة  ليست  المصون  فابنتي 

ية ستهتمُّ باألمر، فلرّبما تجد لَك بين زمالئها من يتوّلى  بالصيدلّية، ولكن هذا ال يمنع من أّن الّدكتورة سام
 ترجمَة أعمالَك إلى الّلغة الفرنسّية. شكرًا على تواصلَك الكريم. مع الّدعاء لَك بالّتوفيق.

 د. أّيوب الكيالني
 2022فبراير   14بوردو، في 
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 بونجور موسيو عبد الحّي،
أعتذر بدايًة عن لغتي العربّية المرتبكة. صحيح أّنني من أصول عربّية، لكّنني ال أكوُن في رسائلي أكثر  
فصاحًة وبالغًة إاّل حينما أكتُب بالّلغتْين الفرنسّية واإليطالّية، وهذا ما يفّسُر كيف أّن والدي هو من يتكّفُل  

تضي الكتابة بالّلغة العربّية الفصحى. ما أريد قوله هو بالرّد أحيانًا على بعض المراسالت اّلتي تصُلني وتق 
ُم روايتَك )نظاٌم بيَننا( إلى الّلغة الفرنسّية، إّنه البروفيسور الجزائرّي رحيم بِّْرياحي.  إّنني وجدُت لَك َمن سُيترجِّ

التّ  بالّترجمة األدبّية. يمكنَك  واصل معه وهذا  وهو روائّي مثلَك، وإضافة إلى تدريسه الجامعّي، فهو يهتمُّ 
 rahbirtarj@gmyah.frعنوان بريده اإللكترونّي: 

 أروفوار وحّظًا سعيدًا. 
 سامية 

 15/05/2022توسكانا، في  
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يا إلهي، أخيرًا كتبْت لي سلطانتي، يا لتواضعها، ال تستخدُم في مراسالتها األلقاب الفخمة، ال تنسب إلى  
دة يفعل المتنّطعون بيننا اّلذين يتشّدقون بكّل شيء وأقصى شهاداتهم  نفسها المراتَب العلمّية الكبرى، كما عا

إليها،   ويسعون  بالجوائز  يحلمون  أبًدا  وتجُدُهم  الصّحة،  من  لها  أساس  ال  سات  مؤسَّ من  فخرّية  دكتوراه 
ويركضون خلف الّنوبل يريدونها بأّي شكل من األشكال، ويرّشحون أنفسهم لها في كّل عام، ويدفعون لمن  

ّشحهم ويزّكيهم بكّل الُعمالت. أّما سامية، سالم للا على سامية، إّنها توقِّع باِّْسمِّها فقط، وهذا لُه أهّميُته  ير 
لدى العارف، إّنها من أهل الّتجريد، وتعتذر بشأن لغتها العربّية وتقول إّنها مرتبكة، والحقيقة أاّل أثر فيها  

، ال ُتغالي وال تلغو وال تسرف في الكالم، وهي على قدٍر عاٍل  للخطأ. لغتها تدلُّ عليها، إّنها ابنة عصرها
من العفاف والوقار. إّنها سلطانتي، وأنا قد قّررُت أن ألتقيها شخصّيًا. وما المانُع في أن يحدَث هذا، فقد 

احتفالّية  ترجَم األستاذ برياحي الّرواية وهي اآلن في المكتبات الفرنسّية، وقد اّتفقُت مع الّناشر على تنظيم  
كنُت هناَك.    2023لتقديمها هناك في إحدى جامعات بوردو العريقة. وهذا ما حدَث بالفعل ففي بدايات عام  

جاء صديقي برياحي للقائي في المطار، ثّم أخذني إلى الفندق ألضع أمتعتي وآخذ قسطًا من الّراحة، فقد  
بًا للغاية.   كان الّسفر طوياًل وُمْتعِّ

علّي في فرنسا بشمس جديدة، دافئة ومنعشة، ذهبُت للقاء الّناشر، ووجدُته رجاًل على  أشرَق اليوم اآلخر  
َر لي الّنقاَش معه في أمور شّتى ومن ضمنها   قدٍر عاٍل من الّثقافة، ويجيُد الّلغة اإلنجليزّية األمر اّلذي يسَّ
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لم، وقد أبدى إعجابه الّشديد الّرواية بأحداثها وتشابكاتها العجيبة بين الماضي والحاضر، وبين التراث و  العِّ
بها، وفي الجامعة التقيُت بجمهور واسع من الّطاّلب واألساتذة، ورأيُت سامية جالسة بينُهم، وحينما حان  
وقُت توقيع الّرواية تقّدمْت بين الحشود في حياء وخجل، صافحتني وفتحْت نسخَتها فوّقعُتها لها بكلمات ذات 

إلى نقطة وجودي، بلقيس الجديدة!". وما إن أنهيُت توقيعي حّتى وجدُتني  مغزى عميق: "إلى سلطانتي،  
الّلغة   إلى  رواياتي  لكّل  ترجمَتُهم  علّي  ويعرضون  اإلنجليزّية  بالّلغة  إلّي  يتحّدثون  الّشباب  ببعض  محاطًا 

عّني. رفعُت   اإليطالّية، فرحُت باألمر كثيرًا، وفهمُت أّن كّل ما أنا فيه اآلن هو من بركات سامية ورضاها
عينّي أبحُث عنها، لكّني لم أجد لها أثرًا، لقد غاصْت بين الّناس وغادرتِّ القاعة، ولم أحَظ منها ولو بلحظات  

  وداٍع قصيرة.
 
(6) 
 

ُعدُت إلى كلُكّتا وال شيء في ذهني سواها. حينما كنُت في فرنسا لم أَر فقْط وبشكل مباشر هالَتها وشمَسها  
المشرقة، ولكّني رأيُت أيضًا ملكوَتها العظيم وسلطانها الخفّي، وال أعرُف كيف أّني بعَد هذا بتُّ أخشى عليها 

وأسأُل للاَ  كثيرًا،  أصّلي ألجلها  وأصبحُت  كّل شيٍء،  أعمالها من  كّل  ويبارَك  كّل سوء  من  يحفَظها  أن   
وخطواتها. ال يسرح فكرَك بعيدًا يا صاحبي، فلرّبما تعتقُد أّني متّيٌم بها، ال وألف ال، حّبي لها ليس كالحّب  
اّلذي تفهمه، حّبي محّبة، والمحّبة أشمل وأعظم وأرقى درجات العطاء. والُحبُّ عند الغالبّية الّساحقة من  

اس تسّول، إّنه شيء يشبه العالقة بين الّسمكة والصّياد، يذهب هذا األخير إلى البحر وبين يدْيه قصبته،  النّ 
وفي صنارته يضع الطُّعَم، الّناس يعتقدون أّن الصّياد يريد أن ُيطعم الّسمكة ويسّد جوعها، والّسمكة تعتقد 

أّن لكّل واحٍد عند اآلخر حاجة، وكالُهما متسّول أّن الصّياد جاء إلى البحر من أجل االعتناء بها، والحقيقة  
أزلّي، وألجل هذا فالعالم ممتلئ بمتسّولي الُحّب، ال يشبعون وال يعقلون منُه شيئًا، وُهم إلى األبد في عراٍك 
مرير وصراع ال تفهم له سببًا. الُحّب يا أخي ليس عالقة أو مؤّسسة فحسب، وال يوجد في الخارج، إّنه 

هو ال ُيباع وال ُيشترى، وإذا لم تتفّجر عيُنه في قلبَك فُقل على نفسَك الّسالم. الحبُّ ليس جنًسا  بداخلَك، و 
وشبقًا، إّنما صالة وعبادة توقظ القلَب من غفلته ونومه، وطريق الُحبِّ ال يسلكها إاّل عاشق، والعاشق يعطي 

لكثير في فرنسا، وعرفُت عن طبيعة عملها  وال يأخذ، وسامية عاشقة كبيرة، ُتعطي أبدًا، لقد سمعُت عنها ا
في الصيدلّية الكثير، أخبرني بذلك صديقها الجزائرّي برياحي، وهي فتاة تبلغ من العمر ثالثًا وعشرين سنة،  
وأنا رجل على أعتاب الّسبعين، والعِّشُق المتدّفق بيننا عشُق أباطرة، واألباطرة ال يتسّولون أبدًا، ال هَي ترغُب 

ُحه إّياها وال أنا أريد أن أمنَحها شيئًا من المتعارف بينكم. أقول هذا وقد مّر على لقائي اآلن  في شيء أمن
ر ما فيها من ملل وسأٍم سوى رسالٍة وصلتني من باريس، ليست من سامية  بها أزيد من أربع سنواٍت لم يكسِّ

عظم رواياتي الُمَتْرَجَمة إلى الفرنسّية،  مع كامل األسف، ولكّنها من سّيد اسمه برنار بريفير، قال لي إّنه قرَأ م
وأّنه معجٌب بطريقتي في الّنظر إلى األمور وبمساري العرفانّي، وطلَب صداقتي على الفيسبوك، ثّم شيًئا  
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فشيًئا أصبحنا نتحّدُث حّتى على الواتساب عبر مكالمات فيديو طويلة بالّلغة اإلنجليزّية، وال أخفيكم قواًل  
لطُف هذا الّرجل؛ إّنه خيميائّي، من خيميائّيي أوربا الّنادرين، رّبما آخر الخيميائّيين فيها.  أّنني أصبحُت أست

ا بهذه  دعوُته إلى بيتي، وَقبَِّل الّدعوة بقلب طفل تغمره الّسعادة من رأسه إلى أخمص قدمْيه. وإّني لثمل جدًّ
طار، إّنه يبلغ من العمر تسعين عامًا، وأنا  المحّبة الّتي أصبحْت تجمُعَنا. غدًا سأذهب إلى استقباله في الم

 ُمْنبهر بما فيه من حيوّية ونشاٍط وذكاء ثاقب.
 
(7) 
 

بيديه   صنعه  الحياة،  إكسيُر  هي  هدّيًة  معه  لي  جلَب  واألنوار.  البركاُت  معه  ودخلْت  بيتي  برنار  دخَل 
النباتات التي أرعاها   في حديقتي بكّل محّبة ألغراض  الكريمتْين، شربُت منه واغتسلُت بهِّ وَروْيُت بعض 

شفائّية محضة. حّدَثني طوياًل عن فرنسا ورجالها الّصالحين، وحّدثُتُه عن الهند وعجائبها ودياناتها المتعّددة 
وأهل للا فيها من كّل لون وُمعَتَقد، وخرجنا في نزهات طويلة بين الغابات والجبال والحقول، وأخذُته إلى نهر 

بما كنُت أقّدمه له من أطباق هندية نباتّية ال أثر فيها للحوم أّي كائٍن فيه روح. وحينما   الغانج، وسعد كثيراً 
توّطدْت صداقتي به أكثر فأكثر، حّدثُتُه عن سامية، رويُت له قّصة تعّرفي عليها وكيف أّن أخباَرها انقطعْت 

ى صفحة الصيدلّية، إذ لم يعد هناك عّني لما يقارُب خمس سنوات، ال سيما وأّنني توّقفُت عن مراَسَلتِّها عل
 من أعذار أختلُقها بعد أن ترجَم أصدقاؤها أعمالي إلى الفرنسّية واإليطالّية، فابتسَم وقال: 

كيف لعارٍف مثلَك أن يقول مثل هذا الكالم؟ ال تنقطُع األخباُر بين المحّبين أبدًا. اسأل قلبَك،   - 
 زارْتَك في الّرؤى واألحالم، فقل لي يا صديقي ماذا رأيَت؟ فعنده الجواب. وأنا متأّكٌد أّن سامية قد 

أجل أنَت ُمحقٌّ في ذلَك، وأنا أعلُم أّنها ذات سلطان، وقد زارتني في ثالث رؤى أو رّبما   - 
أكثر: ]أذُكُر أّنها في األولى أَرْتنِّي نفسي وأنا جالٌس إلى مائدة خضراء دائرّية الّشكل، ورأسي فوقها رأس  

نظر إليه بعمق وأبكي. جاءْت هي ووضعْت يَدها فوق كتفي الُيمنى وقالْت: "لماذا البكاء يا وجَه  أسد وأنا أ
األسد؟"، قلُت: "لقد اشتقُت إلى أّمي الّشمس، وأريُد أن أرحَل إليها". نظرُت إليها وَنهٌر من الحنان يتدّفُق من  

وتحَت وهجِّ   فوَق ظهري  تخيُط  وبدأْت  وقفْت خلفي  ثّم  انتهْت  عينْيها،  فِّضّية، وحينما  أجنحة  سّتُة  القمر 
فتحْتها  نافذًة  الجدار  فوَق  رقبتي، ورسمْت  فوَق  ثّم وضعتُه  المائدة  فوق  من  األسد  رأَس  وأخذْت  أوقفْتني 
وقذفتني منها وهي تقول: "حلِّق بكّل ما تملُك من قّوة أّيها األسد، حّلق... حّلق فهناك في األعالي تنتظرَك 

ية، وال تنس بعد أن تحضَنها أن تأكلها كاملًة وال تترْك منها ولو نصَف شعاع."، وفعاًل أكلُت  الّشمُس الّذهب
الّشمَس، وحدَث شيء غريب، رأيُتني وقد أصبحُت قائدًا عسكرّيًا لجيش عظيم، يبدو أّنني ُجلُت بهِّ العالم 

 كاماًل، وُخضُت به حروبًا شديدة الّضراوة، وانتصرُت على أعداء ُكْثر.
ي الّرؤيا الّثانية، رأيُت سامية تتوّغُل في قلبي، ولم أُك أعلُم بأّية طريقٍة كانْت تفعُل ذلَك، رأيُتها وبين يدْيها  ف

إبرة ذهبّية، بدأت تغرُسها بحنان بالغ بين ثنايا القلبِّ وتقول: "جئُت ألنزَع سخيمتَك، وأخيَط بالّنور جراَحَك". 
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الم، كانْت ترتدي نّظاراٍت طبّية، وفوق رأسها تاٌج من الفّضة. وال أعرُف كنُت أنُظُر إليها وال أقوى على الك
كيف انفتَح في قلبي سيرك عظيم، فيه الكثير من الحيوانات: األسود والفَيلة والّنسور والفهود واألحصنة،  

أبيض وفي وكانت سامية بثدَيْينِّ عظيمْين عارَيْين، تمشي فوق صهوة طويلة لحصاٍن أسَود وتلبُس فستاًنا  
ها سوط أحمر، تضرُب به الخيوَل والفَيلة. وأنا منبهر بها، وأنظُر إلى ثدييها وأقول: اسقني من حليبكِّ   يدِّ

 فأنا ظمآن، يا أّمي!". 
وفي الّرؤيا الّثالثة جاءت سامية ومعها ثالثة رجال: األّوُل كان صّيادًا يجلُس فوق صخرة ذهبّية، والبدُر 

ُك يتقافُز من الماء وهو غير عابئ به، وإّنما ينظُر إلى البدر ويحّدثُه قائاًل: "قلبي  مكتمل في الّسماء، والّسم
ظامئ، والملكُة ال تأتي، إذا كانت غاضبة مّني، فقْل لي كيف الّسبيل إلى رِّضاها؟ أنا هنا ألقي بصّنارتي  

ُتَعّلمني لغَتها كي أخاطَبها من    وهي بعيدة عّني، أبكي وال من مجيب. أسأُلَك المدد والعون أّيها البحر، ليَتكَ 
ُهنا، أو ُتعّلمني الغوَص كي أذهب باحثًا عنها في كّل ممالك الماء. آآآه يا قلبي، يا لوجعَك األزلّي، كيف 

 ال تهدأ وقد اشتعل الّرأُس شيبًا، متى سترتوي، متى سترتوي؟!".
تْين ورأٍس حليقة، بيده الُيمنى كلٌب أبيض، وفي اليسرى أّما الّرجُل الّثاني، فكان َملكًا بعينْينِّ فرعونّيَتْينِّ كحيل

ثعبان ضخم أخضر، الثعبان يريد أن يأكَل الكلَب، والكلُب يريد أن يأكَل حامَله، وأنا أنظُر إليهم جميعًا  
 وأبكي خائفًا من الكلب والّثعبان. 

رجاًل ناضجًا راشدًا، وأنا أمامه واقفًا   بقي الّرجُل الّثالث، وهو جّدي، السّيد أجايا شاهترباتي، كنُت في الّرؤيا
 وأخاطبه قائاًل:  

 حان وقُت الفراق يا جّدي، لقد لبسُت الخرقَة وأصبحُت من الّدراويش. -"
هل اّتبعَت ديانة والدَك السّيد محمود الّدفناوي، عشَت بيننا إلى اآلنِّ بوذيًا، فما اّلذي حدَث،   - 

 هل أصبحَت ُمسلمًا؟!
ته تلَك كيف أجيُبُه، وال كيف سأشرح له وحدة األديان واإليمان والوجود وأشياء أخرى كثيرة  لم أعرف بعد كلما

فتح للُا بها علّي، واكتفيُت بالبكاء في صمٍت. ثمَّ عانقتُه وقلُت له: سأزورَك من حين آلخر يا جّدي، كلكّتا  
 ليست بعيدة عن نيودلهي، وحينما يأتي نداؤَك فإّني سألّبيه، اطمئن".[ 

هكذا انتهت الّرؤى الثالث، وعرفُت أّن سامية من أهل للا وإْن لم تعرف هي بعُد هذا في نفسها ظاهرًا، 
وكيف ال وهي تكّلمني باطنًا بلغة الّرموز وُتطلعني على أحوال الّروح الكونّية، ال روحي أنا فقط وال رحالتي  

 نار؟!.وال حيواتي الماضيات. هل فهمَت اآلن لماذا أعشُقَها يا بر 
 هل لدْيَك صورة لها؟  - 
إّنها في قلبي، ولكن دعني أبحْث لَك من جديد في الفيسبوك عن صفحة الصيدلّية لتراها   - 

بشكل مباشر. لحظة فقط، أدخُل إلى صفحتي أّواًل. ابَق قريًبا مّني. يا إلهي هل رأيَت ما أرى؟ هناك طلُب  
 من صفحة الصيدلّية وإّنما من حساب جديد! صداقة من حساٍب بِّاِّْسم سامية الكيالني، إنه ليس

 هّيا اقبل الّدعوة، ودعنا َنَر ما الجديد؟ - 
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إّن طلب الّصداقة هذا منذ سنة تقريبًا، أْي منُذ أن ذهبُت الستقبالَك في المطار. يا إلهي  - 
 كيف حدث هذا وما اّلذي جدَّ حّتى يصبح لسامية حسابًا خاّصًا مستقاّلً عن صفحة الصيدلّية؟ 

 ال ُتكثر األسئلَة يا عبد الحّي، اذهْب إلى صفحتِّها وسنكتشف اآلن كّل شيء.  - 
آآآه إّن معلوماتها تقول بأّنها حصلت حديثًا على إجازة في الّلغة العربّية من جامعة نابولي   - 

ُم من العربية إلى الفرنسّية واإليطالّية. وأّنها أصبحت تكتُب الشِّّ  ْعر! هل ُيْعَقُل هذا؟ هل  بإيطاليا، وبأّنها تَُتْرجِّ
غابْت كّل هذه الّسنوات عّني ألّنها كانت تدرُس وتستعيد لغة آبائها وأجدادَها، ولتصبَح شاعرًة ذات إبداع  
باهر؟! إذن أنا لم أخطأ حينما راسلُتها أّول مّرة، لقد لّقبُتها باألديبة وكانت آنذاك صيدالنّية فقط، لم يكن في  

ُب أبدًا.  األمر أّي ُلبس كما قال  والُدها، كانت نبوءتي صحيحة، وقلُب العارف ال يكذِّ
 هّيا اذهب إلى ُصَورها يا صديقي لقد شّوقتني كثيرًا.  - 
 نعم، نحُن اآلَن أمام ألبوماتها. - 
يا لجمالها واكتمال الّشمس حول وجهها، إّنها الملكة المطلوبة، وأعتقُد أّن وقَت العمل قد   - 

 منها سلطانة العرفان الجديدة.  حان يا صاحبي، سنجعُل 
 لقد استوعبَت كّل شيء، لقد فهمَت لغَة قلبي يا برنار، وأنا سعيد بهذا األمر.  - 
ال بّد من تحصينها، هالُتها هذه يجب أاّل تكون مكشوفة ألحٍد، فالُخَبثاء ُكثر، ومواقع الّتواصل  - 

فوائد، إاّل أّن أضراَرها أكثر من فوائدها، وألّن سامية ال  االجتماعّي هذه بكّل أنواعها، على قدر ما فيها من 
ْف لها أنَت بعد شيئًا، فالّتحصيُن واجب. انظر إلى كّم المنتسبين إلى   تعرُِّف هوّيَتها الحقيقّية لآلن ولم تكشِّ

ا فتصيبها  صفحتها، وانظر إلى المتابعين، هذه كّلها عيون ترسُل إليها طاقاٍت سلبّية ُيمكُن أن تخترَق هالَته
َحرُة والمشعوذون في صفحتها تحت أسماء أدبّية وهمّية  بالّضعف والمرض. انظر انظر، هناَك أيضًا السَّ

 وهي ال تدري عنهم شيئًا، إّنهم من كّل دين ومّلة، إنها في خطر يا عبد الحّي! 
وماذا سنفعل، إّنني أرتبُك حينما أشعر بأّن سامية في خطر، تّبًا لهذا التقّدم التكنولوجّي اّلذي   - 

 أصبح يكشُف عورات وأسرار من ُنحبُّ ونخشى عليهم حّتى من الّنسيم العليل.  
علّي أْن أعود إلى فرنسا، فتحصيُنها أصبح واجبًا اآلن ولتتذّكر دائمًا أّني أخاُف لّلّا رّب  - 
 لعالمين. ا
 ال، لن تعود إلى فرنسا اآلن، مازلُت أحتاُجَك إلى جانبي، ُقْل لي فيَم تُفّكْر؟  - 
أريُد أن أصنع لها قالدة وأساور ومحابس من معدن الّنحاس وأحملها إليها، وأكون هناك إلى  - 

ّما عن تواجدي جانبها، وأصنع لها حلّيًا من أحجار كريمة معّينة تلبسها حفظًا لها من كّل شّر وخطر. أ
معَك وضرورة حضوري في بيتَك، فهذا ليس بإشكال يا صاحبي، هناك شيء اسمه طيُّ المكان وقد حان 
أواُنُه. سأكوُن عندَك متى ما أردَت ذلك. ما عليَك أن تفعله اآلن هو أن تكتَب إليها، وتخبرها عّني: قْل لها 

ن ال تحّدثها عن القالدة وال عن األحجار الكريمة وال  إّنني سأكون عندها في األسبوع المقبل بإذن للا، ولك
 عن أّي شيء آخر، قل لها إّني صديقَك، وُيسعدني أن أقرأ َلها ما تكتُب من أشعار. 
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اتفقنا يا عزيزي برنار، على للا االتكال، وبسم للا اّلذي ال يضّر مع اسمه شيء في األرض  - 
 وال في الّسماء وهو الّسميُع العليم. 

  
(8) 
 

وصل برنار إلى باريس، وفي غضون عشرة أّيام ذهَب لإلقامة في بوردو ليكون قريبًا من سامية. وفي يوم  
ذهَب إلى لقائها في الصيدلّية. كان يحمل في جعبته مشروًعا تجارّيًا جديدًا؛ أْن   2028شباط   14األربعاء 

الكريمة، باعتبارها عناصر عالجّية تجود بها تبيع سلطاَنتي إلى جانب األدويةِّ المعادَن الّنفيسة واألحجاَر  
سمعْت   حينما  وّضاءة  ابتسامة  عن  سامية  أساريُر  انفرجْت  الحياة.  في  أهّميتها  اإلنساُن  ويجهُل  الّطبيعة 
كلماته، وطلبت معلومات أكثر وأكثر، ثّم اّتفَقا معًا على أن يصبَحا شريكْينِّ معًا في المشروع الجديد، وأن 

شرة مع ابنه كلود اّلذي يملُك محاّلً تجاريًا ضخمًا لبيع الّذهب والجواهر. وقفْت سامية، ثمَّ  يكون العمُل مبا
 قالْت لتختم لقاءها: 

إذن سأنتظُر زيارة كلود بريفير، أريد أن أتحّدث معه في تفاصيل أخرى، ألّن الّنماذج من   - 
يجب أن تكون لها مواصفات خاّصة تختلف    الحلّي واألحجار اّلتي ستوضع في الصيدلّية بقِّْسم العالج البديل

 تمامًا عن تلك اّلتي عادة ما يبيُعها الّصاغة. 
طبعًا وهنا سنجمُع بين الخبرتْين: خبرُتكِّ في الصيّدلة وخبرتي في الخيمياء، وهما كما تعلمين   - 

ُل بعُضُهما اآلخر. أّما مهارُة الّتسويق فنترُكها البني كلود.  مجاالن ُيَكمِّّ
 ر أكيد، اّتفقنا إذن، قريبًا سأزورَك في متجر ابنَك.هذا أم - 

وذاك ما كان بالفعل، ذهبْت سامية للقاء كلود، واّتفقا على تزويد الّصيدلية بحلّي متنّوعة بين ذهب وفّضة 
ونحاس ومرجان وعنبر وعقيق أسود وأحمر، وطلبْت أيضًا كّميًة ال بأس بها من حجر الفيروز على أن  

ذا ما استدعى تدّخلي، بحيُث نزلُت إلى مصر خّصيصًا لكْي أجلب لها الّسلعة المطلوبة،  يكون من مصر، وه
وعنَد اختتام الّصفقة لم ينَس برنار أن يقّدم لها كهدّيٍة ما صنعُه من أجلها مِّن حلّي نحاسّية وأحجار كريمة  

الّطاقية الك  بفوائدها  أّيما بين كهرمان وبلخش أحمر، وأوصاها بأن ترتديها وتنتفع  بيرة. وقد سعدْت بذلك 
سعادة، ووضعْت على الفور قالدة الّنحاس حوَل عنقها ولبستِّ األساور والمحابس لتعّبر عن جزيل شكرها  

 وامتنانها للّشيخ برنار وابنه كلود. 
 
 
 
 

  



1712 
 

(9) 
 

مدينة  هأنذا أعود إلى مصر من أجل سلطانتي بعد سنواٍت من الغياب، كان أّول ما فعلته هو الّذهاب إلى  
يَبة البهّية، هناَك حيُث يرُقُد أبي الحبيب السّيد محمود الّدفناوي. كان ال بّد من أن أجّدَد العهَد   الّصولجان؛ طِّ
َكمه الجليلة التي كان يلقُِّنها   والوعَد معه، وها أنا بالقرب منه وهو في مثواه األخير أتذّكُر دروسه الُمهّمة وحِّ

القاهرة. يفعله، وكان    لي حينما كان يعيش في  الغالي! كان حكيًما في كّل ما  يا أبي  الّذكريات  آآآه من 
تأذُن لي والدتي رحمها للا بزيارته، أذكُر من هذه  الّساحرة حينما كانت  يأخذني إلى العديد من األماكن 

 حينما كّنا  األماكن قبَر السّيدة زينب، ومرقد السّيدة نفيسة ومقام مالك األشتر، وما كانْت فرحتي تكتمُل إالّ 
نذهب معًا إلى وادي الملوك. كان أبي محمود يقول لي إنني أنحدُر من أسرٍة نبوّية ملكّية شريفة وألجل هذا  
يَبة لدّي مهّمة عظيمة أريد  ال تجُد روحي سكينَتها إاّل في مجالس ملوك الحضرة اإللهّية. واليوم وأنا في طِّ

لى وادي الملكات، أفّكُر في الّلقاء هناَك باإلمبراطورة نفرتاي. أن أنّفذها من أجل سلطانتي سامية. سأذهب إ
هاقد دخلُت إلى مقامها، كّل شيء فيه يتحّدُث عنها، أقُف منبهرًا، أنظُر إلى الّسقف األزرق المرّصعِّ بالّنجوم،  

أنظُر باسمًا إلى  ثّم تستقرُّ عيناي على صور نفرتاري منقوشًة على الجدران، أقرُأ الّتعويذات الهيروغليفّية، و 
أنوبيس، وأعرُف أّنه صاحُب أسرار عظيمة، لقد كان هو والكثير من حّراس المكان هناك يحرِّصون على  
أن تنجح نفرتاري في رحلة العبور تلك، واآلن وأنا هنا، يظهر لي جلّيًا كيف أّن هذه الّرسوم لم تكن تعني  

وح تجُد نفَسها في هذا المكان، أْي أّنها تعنينا معًا، أنَت  نفرتاري وحَدها بقدر ما هي رسالة موّجهٌة إلى كّل ر 
وأنا يا قارئي، وعلّي أن أقرأ الّتعاويذ مادمُت أنوي العبوَر إلى البرازخ األخرى أللتقي بالملكة البارعة الحديث  

المملكْتين،   والغناء، وعازفة مقطوعات العشق والّسعادة، وساقية قلوب العطاشى للمحّبة والجمال. آآآه يا سيدة
ّن واإلنس، أين أنتِّ يا سّيدتي وموالتي،   يا شمس الّشموس، يا من حاَر في بهائها وسنائها كبار ملوك الجِّ
إّنني ببابكِّ المرصود واقٌف َفاَذنِّي للحّراس برْفع المغالق، واَذنِّي بالّدخول واحميني من خطر الّتيه إذا أنا لم 

دِّ االنصهاَر بين الّنجوم والّذوبان في حضرة قوى الكون الكبير. يا نفرتاري العظيمة يا سّيدة   أعرف أو ُأجِّ
 األمجاد القديمة، إّنني هنا فهل حان األوان لُيرَفع األذان ويلتقي الّزماُن بالمكان؟!  

 اقترْب يا عبد الحّي، ُقل حاجتَك. - 
ماضيات، مازلتِّ  سّيدتي نفرتاري، هاقد وصلُت أخيرًا، إّنكِّ أنتِّ كما عرفُتكِّ في حيواتي ال - 

ببهائكِّ وجاللكِّ وسلطانكِّ القديم. جئُتكِّ يا صانعة الملكات بخَبر غادة جديدة أعرُض عليكِّ اسَمها ورسَمها  
وتاريَخها، وأطلُب منكِّ اإلذَن في تتويجها على يدْيكِّ سلطانة ووكيلة جديدة لكِّ على كوكب األرض، تحكم  

 نتِّ يا موالتي في أزمانكِّ األولى وبين أجيالكِّ الّسابقة. مثلكِّ وتكون شفاًء للقلوب والعقول كما كنتِّ أ
مازلَت مجنونًا كما عرفُتَك يا عبد الحّي، ولكن اطمئّن لقد وصلني خبر سامية قبل حلولَك  - 

يَبة، بل قبل أن تعرفها أنَت بسنواٍت عديدة. أعرُف عنها ما ال تعرفُه أنَت. وإّنها ستكون تحّديًا كبيرًا  بطِّ
إّنها المستقبُل وأنَت الماضي، وعليَك أن تدرَكها وتدخَل عصَرها وتفَهَم لغَتها ليسهل الحواُر بالّنسبة ل َك، 
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بينكما فيما بقي لَك من الّسنوات على األرض. ال تعرض عليها أعوانَك اآلن، وال تطلعها على دوائر الخدمة 
في البداية ولكن عليَك أن تعلم أنَّ سلطاَنها  حاليًا ألّنها سترُفُض كّل شيٍء، ورفُضها هذا سيكون ُمحبطًا لَك  

أقوى من سلطانَك، ولهذا فهي لن تصغي لَك بالّسهولة التي يمكن أن تتوّقَعها أنَت ما ُدمَت تنظُر إليها من  
ّن وتقول إّنها أصغر منَك ُعمرًا وأقلُّ منَك خبرة، وأنَت تعلُم جّيدًا أّنُه ليس بالعمر البيولوجي تقاُس   باب السِّّ
األرواح، وإّنما بعمر الّنفخ والّظهور في الكون، وإّني ألعتقُد أّن سامية أكبر عمرًا منَك ومّني، لهذا حاول أن  
تتعامَل بنوع من الّليونة والكياسة معها، وستبهرَك بإذن للا رّبنا ورّب العالمين أجمعين، ملُك الملوك القّدوس  

تَك لها، هدّية القبول والمحّبة والموّدة، عليَك أن تجلَبها لها من  الجّبار المهيمن. بقي اآلن أن تفّكَر في هديّ 
َنها أنَت بيدْيَك، وال تعطيها لبرنار ألّن مفتاح تعويذاته ال ُيمكُنُه أْن يفتَح الّدوائر   مقبرة الغّواصين وأن ُتَرْوحِّ

 الخاّصة بسامية أبدًا.  
أغوص بطريقتي الخاّصة في أعماق  سمعًا وطاعًة يا موالتي، سأذهُب إلى مدينة دهب، وس - 

 الّثقب األزرق ألجلَب لسلطانتنا الجديدة هدّية تليُق بمقامها. 
على بركة للا إذن، رافقتَك الّسالمة، وانتبه اآلن إلى ما تقرؤه عند الخروج حّتى ال تتعّرض   - 

 لخطر الّتيه. 
 
(10 ) 
 

البحُر سلطان، ومن ال يلتزُم باالحترام والّتقدير والهيبة في حضرته ال يستحقُّ أن يكون من أهل لّلّا، وأنا 
اآلن وصلُت إلى دهب، أنظر إلى هذه المدينة الّتاريخّية العريقة وأحتاُر في أمرها، يمرُّ أمامي شريط من  

كم من الحروب اشتعلت بين أحيائها، وكم من  األحداث، كم مَِّن الملوك تعاقبوا على حكمها منذ القدم، و 
االنتكاسات عرفْتها إلى يومنا هذا، لكّن البحَر فيها بقي شامخًا أبّيًا، ال يبوح بأسراره ألحد ولو كان مِّن أمهر  
الغّواصين القادمين إليه من بقاع مختلفة من العالم. إّن أمرُه لعجيب حّقًا، وأعجُب منه تلَك البئر الّزرقاء 

ي ما اقترب منها أحٌد إاّل وابتلعته، حّتى بات الّناُس يسمُّوَنها بمقبرة الغّواصين. نعم، أعلُم أّنك اآلن تتساءل اّلت
عن وجودي هنا، وكيف لي أن أغوص في البئر على الّرغم من خطورتها والحال أّنني رجٌل ُمسنٌّ وجسمي  

تحها سوى المرآة، وبئر مدينة دهب ال يجوز محاذاُتها  ضعيٌف واهن، وأقول لك إّن البئَر كالمرأة، والمرأة ال تف
بالغوص وإّنما بالبَصر، وهذا يعني أّنني لن أغوص فيها بجسدي وإّنما بروحي، وسآتيها لياًل حينما يكتمل 
دورانها وصفاؤها وبريقها فأتمّكن من الّنظر في أعماقها ومخاطبة روحها، بالّضبطِّ كما تفعل المرأةُ حينما  

المرآة. ابَق قريبًا إذن مّني وانظر معي في مرآة البئر، أْي في مرآة هذا الّثقب األزرق. يا إلهي   تنظر إلى
إّنهم جميعًا هناَك، أحياء ُيرزقون ستيفن كينان، وجيمس بول سميث، وسعيد القاضي، وليزيك سيزينسكي، 

وأصبحوا أكثر صّحة وجمااًل وتألقًا    وكارولين جوان ودانيال مايكل، يا إلهي لقد غَدْوا أجسادًا من نور أزرق،
ونضارة وسعادة! كّل هؤالء الغرقى، هم ضحايا حّب المغامرة، لكن البحَر الّسلطان كان كريمًا معُهم وفتح  
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لهم أبوابه وأنعَم عليهم بخيراته وبارَك حياتهم الجديدة في أعماقه، وأنا اآلن هنا لسُت ألمّدَك بأخبارهم، ولكن  
 : ألتحّدث مع البئر

يا سّيدة البحر، يا قلَبه المضيئ، يا مرآة الّروح، قولي لي أين أجُد هدّية سلطانتي سامية، لقد  - 
ُمختَبر بحركِّ  الكريمتْين منُذ األزل في  بيدْيكِّ  لها  أّنكِّ صنعتِّها  إليك اإلمبراطورة نفرتاري، وأعلُم  أرسلتني 

 األحمر.
ا -  المجنون،  العارُف  أيها  الّسحري  بالّرمز  الهدّية عليَك  المرآة، وسترى  بإصبعَك فوق  رسمه 

 حاضرًة بين يديَك. 
 أيُّ رمٍز يا سّيدتي؟  - 
طلسم المحّبة، إذا لم ترسمه في غضون سبع دقائق فسوف نختفي أنَت وأنا من على وجه   - 

 األرض إلى األبد، فأنا لم أكّلم إنسيًّا منذ قرون بعيدة.
 .آآآآه، آآآه طلسم المحّبة....ها قد رسمُته - 
الفيروَز   -  تشتري  أْن  تنَس  اليوم، وال  دورة  تكتمل  أن  قبل  إلى أرضَك  وُعد  إذن،  الهدّية  خذ 

المطلوب، اذهب عند الّتاجر الّطهرانّي بحّي السّيدة زينب فهو في انتظارَك، خذ منه ثالثة أحجار وال تزد 
 عليها شيئًا.

ب ُأْلقِّ  لم  المغامرين،  يفعله معظم  أفعل كما  لْم  الخشبة  لْم أُغص،  وأنا  البحر  أنا  الماء، ألّنني  جسدي في 
والمرآة، لكن السّر يكمن في المحّبة، من كانْت مفتاحه فلن يخشى شيئًا. وها قد عدُت إلى الهند، والهدايا 
م عندي والوقُت فجر، سّلمتُه أحجار الفيروز ليعطيها لسامية   بين يدّي. فتحُت مْنَدلي واستدعيُت برنار فقدِّ

هدّية البئر كما أوصتني مرآة البحر، والبحُر إذا أمَر، فأمره مطاع وإاّل هاجت المياه وانفجر  وكتمُت عنه  
الّطوفان وجرَف األرض ومن عليها من جديد. وما علّي اآلن سوى االنتظار، انتظار اإلشارة من سلطانتي  

في صفحتي على الفيسبوك، وأقرأ  لُتعلَن لي الموافقة والقبول بعد سبع سنوات من الّصبر والترّقب. إّنها اآلن  
أشعاَرها كّل يوم، وأتابع أخباَرها ورحالتِّها ونجاحاتها، وال أسّجُل ولو نصَف إعجاٍب بما تكتُب أو تنشُر حّتى  
ْعر واألدب وهم في الحقيقة مِّن صّيادي  ال يرى اسمي وبصمتي َمن يوجد في صفحتها من ُمَقنَّعين بأقنعةِّ الشِّّ

َحرة  الفجرة الكفرة من كّل دين ومّلة. وألّنني أصبحُت شبَه مرابط في صفحتها فقد ُكنُت أنتظُر  الّشموس؛ السَّ
كّل شيٍء إاّل أن يظهَر فوقها موعُد حفل خطوبتها من رجل األعمال وتاجر الّذهب واألحجار الّثمينة كلود 

رَن أو تتزّوَج في حياتها، ولكن  بريفير، ابن صديقي برنار! صعقني الخبُر حّقًا، ليس ألّنني ال أريُدها أن تقت
ألّن االبن وأباه أخَفَيا األمَر عّني. تحّركْت قوى القلق في قلبي وبتُّ أسترجُع كّل األحداثِّ اّلتي مررُت بها  
قّناصي   من  برنار  يكوُن  هل  كبير:  في خطٍر  سامية  أّن  لماذا  أعرُف  وال  األخيرة، وشعرُت  الّسنوات  في 

الّرُجلِّ العسكرّي  الّشموس؟ هل سيأخُذها مّني القديمة، أيَن حِّسُّ  إّنني مازلُت على طيبتي  يا لسذاجتي،   ،
المحارب بداخلي، لماذا وثقُت ببرنار، لماذا لم أُشكَّ فيه ولو للحظة واحدة، لقد قّدمُت له سامية على طبٍق  

بِّاِّْسمِّ الُحّب، وكم من    من فّضة ولرّبما هو اآلن قد أحكَم قبضَتُه عليها، وكيف ال، فهو سّلَط عليها ابَنهُ 
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؟  مَّ؟ هل ستذوق الُحبَّ الكوارث وقعْت في حياة البشرّية قاطبة باِّْسم الحّب، هل ستشرُب سامية يا ترى السُّ
هل ستموت بالحّب؟ يا إلهي لقد حان وقُت الّترياق، والّترياق عندي، أعطتني إّياه البئر الّزرقاء، ولن أسّلَمه 

ْئبِّ الَجديد، يا لسذاجتي كيف لم أنتبه لُه    إاّل لسامية حّتى ال تدخل إلى القفص بقدَمْيها وال تسلَِّم الّروَح للذِّّ
وقد قال جملة الّشيطان الّشهيرة "إّني أخاُف لّلّاَ رّب العالمين"، إّنه يعمُل تحَت الّدائرة اإلبليسّية إذن وال بّد  

 من التعامل معه بحذٍر شديٍد.
  

(11 ) 
 

 ،تشاو موسيو عبد الحيّ 
لْم تكتْب لي منذ ما يزيد عن شهرْين، كنَت دائمًا ُتتحفني في رسائلَك الفيسبوكّية بآرائَك القّيمة حول قصائدي، 
وآخر رسالة منَك كانت تلك اّلتي ُتخبرني فيها بتوّصُلَك بديواني الّشعري الجديد )الّشمُس ُتشرُِّق من قلبي(. 

  15وَك إلى حضور حفلة خطوبتي، ستكون في توسكانا بتاريخ  أرجو أن تكوَن بخير. اليوم أكتُب إليَك ألدع
، رّبما لْم أخبْرَك قبُل بأّن والدتي إيطالّية ولنا بيٌت هناَك في توسكانا، سأكون سعيدة لو تأتي،  2029آب  

هذه  وقد تكّفلُت بكّل شيٍء، أرجو أن تكوَن تذكرُتَك مفتوحة، ال تحّدْد يوم الّرجوع إلى الهند، فأنا وبعد كّل  
الّسنوات التي شغلْتني فيها الكثيُر من االلتزامات عنَك، أريد أن أقضي برفقتَك في إيطاليا أطول وقت ممكن 

 قبل أن أعود لفرنسا، وأبدأ باإلعداد لحفل الّزواج اّلذي سيكون في العام المقبل بإذن الحّي القّيوم. 
 في انتظار رّدَك، تقّبل أنبل الّسالم والتحّيات. 

 سامية 
 2029حزيران   28ردو في بو 

  
(12 ) 
 

 تحّية طّيبة يا سامية الغالية، يا حرَف الخير والمحّبة 
 سأكوُن في توسكانا في الموعد المحّدد. 

 كوني في رعاية الحّي القّيوم وحفظه وأمانه. 
 عبد الحّي. 
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(13 ) 
 

بكفاءة الُمحارب القديم، ذاك  هل سأنتظُر حّتى حلول آب؟ ال، أبدًا، هذه حرٌب جديدة وعلّي أن أخوضها  
اّلذي أَرْتنِّي إّياه سامية صورَته في الّرؤيا األولى التي رويُتها لبرنار بسذاجة ال مثيل لها. هو إذن يعرفني،  
ويعرف أّنني قائٌد عسكرّي كبير، وأّن الحرَب بيني وبينه ستشتعُل قريبًا، لكّن اّلذي ال يعرفه، هو أّنني لم  

اقي كّلها، وإّنما حّدثُته فقط عن سامية، ولم أحّدثه عن نفسي، وال يعرُف عّني حقيقة إاّل  أكشْف له حّقًا أور 
ما قرأ عّني في رواياتي، وأنا لسُت رواياتي ولسُت بالُحْمق اّلذي كان يتوّقُعُه، ولرّبما ستكون سامية حربي  

جّيدًا. سأذهُب إلى توسكانا، وهناك  األخيرة في هذه المحّطة من حياتي، وألجل هذا ال بّد من االستعداد لها 
يا من تقرؤني   الّسنين، رّبما تسّميها أنَت  اّلتي صنعُتها طيلة هذه  الفكرّية  الكائنات  سأصحُب جيشي من 
ّن، ولكّن اّلذي ال تعرفه هو أّن هذه المخلوقات هي بداخلنا وليسْت أبدًا في خارجنا، إّنها صنعة الّسنين   بالجِّ

صنعة هذا الكائن اّلذي هو اإلنسان في مملكة الخيال واألحالم على مّر الحقب واألزمان،  فينا، صنعة الفِّْكر و 
ٍر شيطان؟!   منذ بدء الخليقة إلى ما بعد كّل األكوان، ولنَر لَمْن ستكوُن الَغَلبة، ألِّعارٍف ولّي أْم لَساحِّ

كوكوّلو، مدينة الثعابين الساّمة، ها قد وصلُت إلى إيطاليا، لسُت في توسكانا بعُد، وإّنما ذهبُت أّوال إلى  
هناَك أريد أن تكون معركتي، وسأستدعي برنار عبر طّي المكان، سأجعلُه يعرُف أّنني هنا. هاهو قد ظهر،  
والوقت منتصف ليل، إّنه واقف أمامي ينظُر إلّي وال يستطيع أن يخفي حقده ويسألني، يسألني عن أشياء  

 كثيرة:
 حّي؟ هل أخبرْتَك سامية بحفل الخطوبة؟ لماذا أنَت هنا يا عبد ال - 
أنَت من عليَك أن تقول لي، لماذا أخفيَت عّني األمر والخاطُب ابنَك كلود؟ ألسنا بأصدقاء،  - 

ّم جّدًا، أْم رّبما ال تذكر أّنني أنا من عّرفُتكما عليها؟   أَولْيَس من واجب الّصداقة أن تعلمني بهذا الخبر الُمهِّ
قد يا برنار، أنا كنُت أظّن أّنَك تحبُّها، وحرصُت على أاّل أجرَح مشاعرَك ليس األمُر كما تعت - 

 إذا ما عرفَت أّنها اختارت ابني كلود شريكًا لحياتها. 
هل أنت مجنون يا برنار؟ أُيعَقُل أن أحِّبَّ سامية كما ُيحِّبُّ الّشباُب وعاّمة الّناس المرأَة بشكل   - 

ذي أريدُه من سامية؟ ألْم أحّدثَك عنها وعن ُسلطانها؟ هل تخفي عّني شيئًا  عاّم. أمازلَت ال تعلُم حقيقة ما الّ 
يا برنار؟ قلبي يقول لي إّنك سُتهلكنا جميعًا. لماذا وقد عرفُتك رجاًل طّيبًا حنونًا؟ هل تريد أن تخطَفها إلى 

 عالمَك؟ 
أكثر، وكما لَك مملكة، فلي أنَت من عّرفتني عليها نعم، ولكّني رأيُت ما رأيَتُه أنَت فيها ورّبما   - 

 أنا كذلَك مملكة، وكما تريُدها سلطانًة، فأنا أريُدها سلطانة أيضًا. 
 مملكُتَك سفلّية، ومملكتي ُعلوّية يا برنار، ال تلعْب بالكلمات. - 
ومن ذا اّلذي ُيقّرُر ويحّدُد االّتجاهات؟ َمْن ذا اّلذي يستطيع أن يعرَف أين يوجُد األعلى وأين   - 

 األسفل؟ أَواَل يكون األسفل انعكاسًا لألعلى؟  يوجدُ 
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 مملكتي إلهّية، ومملكتَك إبليسّية يا برنار، كّف عن استهتار إبليس القديم.  - 
وهل عرفَتُهما معًا كي تمّيز بينُهما بهذا الّشكل من الّثقة والثبات؟ لّلّا وإبليس، َمن رآُهَما؟ ال   - 

 أحد. وكّل ما قيل تجارب ال يقين فيها.
 ال تخلط األوراق يا برنار، أنت تعَلُم جّيدًا أّن الحرَب قائمة إلى األبد بين للا وإبليس.  - 
 ال، ليست بين للا وإبليس، وإّنما بين اإلنسان وإبليس.  - 
 هل أنَت مأذوٌن فيَم تريد أن تفعله بسامية يا برنار؟  - 
 ال، ليس بعد.  - 
 َك ستكون على يدي.إذن فاستعّد اآلن، لقد حانت ساعُتَك، ونهايتُ  - 
 ماذا تريد أن تفعل؟  - 
 ألم تأتِّ لقتلي؟  - 
 وهذه الّثعابين، من أيَن أتْت؟  - 
فَي وفي سامية وفي  -  تنفث سمومَك  أن  وتريد  ثعبان  دومينيكو، وألّنَك  القّديس  ثعابين  إّنها 

ن جحورك وجبالكِّ وغاباتكِّ مملكتنا فلتُمْت بسموم القّديس اإليطالّي وثعابينه، هّيا يا ثعابين كوكوّلو اخرجي م 
وتعالي إلّي خادمة طائعًة، هّيا فالحرُب طاحنة في هذه الليلة المشهودة ولتعصري هذا الّشيطان عصرًا أليمًا،  

 ولتخّلصي العالم وأوروّبا بأسرها منه. 
أخاف من   -  أّنني  الّذكاء، كيف عرفَت  بهذا  أّنك  أظنُّ  كنُت  ما  الحّي،  يا عبد  ارحمني  ال، 

 ين؟ الّثعاب
أنَت ال تخاُف الّثعابين يا برنار، أنَت كّلَك ثعابين، إّنها تتلّوى في قلبَك وفي كّل خلّية وذّرة  - 

منَك، وإاّل ما وضعَت عينَك على سامية، دعني أُقْل لَك ما اّلذي كنَت ُتخّطُط له: سامية سلطانة الكون  
في العالم بأسره، بها أريد أن أعيد للمرأة مجَدها،  الجديدة، سلطانة تاء التأنيث بها أريُد أن أصلح حال األنثى  

أدَبها وأخالَقها، حياَءها وعّفَتها، جمالها ورونَقها، وسيادتها على نفسها وعلى من حولها. بها أريد صالح  
َه كّل طاقاتها وقّوتها وبهائها لخدمة الوجه المعكوس لأل نثى  المرأة في الّدنيا واآلخرة، وأنَت كنَت تريُد أن توجِّّ

في عالمَك: األنثى اإلباحّية، األنثى الّشيطانة، األنثى المتمّردة، األنثى الُمَشعوذة الّساحرة الفاجرة الماكرة  
الفاسقة الّزانية، كنَت تريد أن تنسَخها صورة معكوسة في عالمَك يا برنار، وكنَت تريد أن تستعين في هذا 

ّنَك لم تحسبها جّيدًا، صحيح أّن سامية مازالْت لم تفصْح لها  بكّل خبرتَك في عالم التكنولوجيا والخيمياء، لك
ا وفوق ما تتصّور، وإاّل لما كانت لُتخبرني بحفل   قوى الكون العلوّية عن هوّيتِّها الحّقة، لكّنها ذكّية جّدًا جدًّ

 خطوبتها؛ إّنها وال شكَّ استشعرت خطرًا ما يحدق بها فاستنجدْت بي.
المريض، أّيها الّصوفيُّ المجنون، أنا من سيقُتُلَك، أنا من سيصنع    هذا كّله من وحي خيالكَ  - 

 من هذه الّثعابين إعصارًا يطحنَك. اسكت أّيها العجوز ولتذهب إلى الجحيم.
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المهرطق  -  أّيها  ألسنتها،  بين  معَك  أكون  أن  تريدني  فكيف  فيها  أنت  الجحيم،  هاهاهاها؛ 
البنَك، أتعرُف لماذا؟ ألّنُه يعمُل تحَت دائرتَك، وهو يريُد أن يفتح لها  الُمشعوُذ المهووس! وسامية لن تكوَن  

أبواب الُحبِّ والّلذة والّشهوة والخطيئة ويترَكها، يريُد أن يجعل منها أنثى الجسد والمتعة، أنثى الّشعارات الزائفة  
ن على شاكلتكما ال تخجلون من  والعبودية المغّلفة بقناع الحرّية، هذا ما يريد أن يفعله بها. وأنَت وهو ومَ 

شيء وُتَسّمون كّل هذا بالّديموقراطّية. الفرُد أنتم من أخرجتموه من الجماعة، أنتم من استفردتم به وغسلُتم  
دماغه بشتى اإليديولوجّيات الهّدامة، أنتم تقولون إّن للا قد مات، وأّن اإلنسان وحده من يستحقُّ أن يعيش  

الفردّية، ثّم ماذا بعد؟ ماذا سنفعل باألجيال القادمة؟ بإناثِّ المستقبل، أنتم تريدونها  وأن يعتمد على كّل قواه  
 محرقة كبرى لكّنني لن أدعَك ُتكمل مشروعَك الخطير هذا... 

يا لَك من طوباوي، إنَك تعيش في عالم من الخيال واألوهام، وهذا شيء طبيعّي فأنَت روائّي،  - 
ًيا ويصيح ويبكي أمام كّل األبواب الموصدة. وقد ُتفَتُح لَك بعض األبواب ولكّنك  والّروائيُّ كالنبّي، يمشي عار 

ال تدرُك أّنها لغوايتَِّك فقط كما هو الّشأن مع بابي، فقد فتحتُه لَك ألستدرجَك وأغويَك، وأنَت ابتلعَت الطُّعم،  
حام هالتها الّطاقّية، وهأنذا اآلن  أتعرف لماذا؟ ألّنك تحبُّ سامية وكنَت تريدني أن أحّصَنها لَك من خطر اقت

أتشّفى بَك وبعاهاتَك ودموعَك وُضعفك، وأشمُت بجنونَك. أنَت لْم تسأْل نفسَك يومًا، بضاعُتك البائرة هذه 
من يريدها؟ من سيقرأ ما تكتُبه؟ المجانيُن مثلَك ال أقّل وال أكثر، يا لك من مسكين، لم تجد َمْن ُيحّذرَك من  

أو ولّيا أو نبّيًا، كّلُكم بضاعتُكم فاسدة ال أحد ُيقبُِّل عليها، الكلُّ أعمى، ولهم عيون في الوجوه    أن ُتصبَح أديباً 
ولكن ال يبصرون بها، ولهم آذان ولكن ال يسمعون بها. إّن الّرؤيَة ليست عيونًا يا صاحبي، واإلنصاَت ليَس  

ه ليس وليد عالمَك وقواه الّسحرّية اإللهّية، إنه وليد  سمعًا، انظر إلى كّل هذا التقّدم اّلذي حّقَقُه اإلنسان، إنّ 
آلة العقل، إّننا استطعنا أن نحدَّ من األمراض والمجاعات والحروب، وانظر إلى مجال المعلومّيات والتواصل  
اإللكترونّي، والّصناعات الروبوتّية ال أحَد وصل إلى ما وصلناه، ولم نعد في حاجة إلى استخدام تلك القوى  

ي تحلُم بها أنَت، لم نعد في حاجة إلى طّي المكان واالستبصار، هناك آالت تنقُل اإلنساَن من مكان إلى  الت
آخر بالّسرعة المطلوبة دون أن يلجأ إلى جسده ودون أن يستنزَف طاقاته في كّل رحلة أثيرّية ينوي القيام  

حينما كنَت تريد ذلَك، وأنا ساَيْرُتَك لحاجة بها، أنَت فقْط من أجبرتني على استخدام طّي المكان ألصَل إليَك  
م، وال أفتُح المنادل   ُقنِّي كثيرًا، وال أحتاج إليه بعد كّل ما حدَث مِّن َتَقدُّ في نفسي، مع العلم أّن هذا األمَر ُيْرهِّ

ُتحبُّ   كما تفعل أنَت، ال حاجة لي بها. أال ترى ما اّلذي تفعله الهواتُف المحمولة؟ إّنك ترى على الّشاشة من
وفي أّي وقت تريد...فلماذا نتعب أنفسنا بخزعبالت الماضي؟ ذاك ماٍض سحيق وعليَك أن تتخّلَص منه يا  
عبد الحّي، لسنا في حاجة له، استيقظ أرجوَك، وال ترجعنا إلى الوراء فال أحَد يرى ما تراه، وال أحَد يسَمُع ما  

يء، لكّنهم ال يرون، إّن امتالَك العبقرّية شيء أسهل  تسمعه. هناك العباقرة بين البشر، نعم، صنعوا كّل ش
ؤية، وقد رأيُت الكثير من العباقرة بين الّناس ولم أجْد من الّرائين إاّل القليل جّدًا جّدًا.  بكثير من امتالك الرُّ

رّي وتتحّمله  إّنهم نادرون، وُهم أكثر الّناس معاناة وعذابًا، ألّنهم مثلَك يعيشون في مجتمعات تصبُر على العبق 
ولكّنها ال تطيُق الّرائي وال تقبله. كلُّ الّرائين كانت نهايتهم بشعة، ولو عاد عيسى لصلبوه من جديد، ولو  
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عاد الُحَسين لقطعوا رأسه بدون أدنى شفقة، ولو عاد الحاّلج لنثروا رماَد جسده في دجلة بدون حياء وال  
الكّتاَب األدباء. أتعرف لماذا يا صاحبي الّتعيس؟ ألّن الكوَن    خجل. ال أحد يريُد األنبياء وال األولّياء وال 

موجوٌد في عيونهم وال يمكنه أن يعيش خارَجها، وال أقصُد بالعيون تلك التي توجد في الوجه، وإنما تلك التي  
لد، وأنا مثلَك يا صاحبي أرى ولكن بطريقة أخرى، ولهذا لن أقبل و  لن توجد في القلب وفي كّل ثقب في الجِّ

أغفر ولن أفهم وسأكون خصًما لكّل األشياء، حّتى لهذا اإلله اّلذي تتحّرُك أنَت باِّْسمِّه، وأعلُم جّيدًا أنَّ الّثمَن 
باهٌظ جّدًا، أعلُم أّن كّل ما حولي سيتحّوُل إلى ثعابين تفترسني وتلتهم عيوَن جسدي، ولكن ال يهمُّ، أنا أكثُر  

 ر، وأنَت عبد مقّيٌد باألوهام والماضي الّسحيق.منَك حّرية يا عبد الحّي، أنا برنا
ال، إّنه الّدجل   -  تال، واحذف التاء ولن يبقى سوى الّدجَّ جِّ يا لك من رجل ماكر، هذا هو زمُن الدِّّ

اإللكترونّي، وبه تريدون أن تفرغوا الّروَح من كّل شيء، قريبًا سوف ينتهي هذا اإلنسان، هذا الّصرح اإللهي  
تريدون تحقيَقه، قريًبا ستحرمونُه من األكل، وقريًبا سيتغّذى فقط على المكّمالت الفيتامينّية  العجيب، هذا ما  

والهرمونّية المصنوعة في الصيدلّيات، وقريبًا سيصبح كائًنا فضائيًّا بدون هوّية وال بصمة في الخلق، أنتم 
  حّيًا.تصنعون وهو يستهلُك، هذا ما تريدون، لكّنني لن أسمح لَك بهذا ما دمتُ 

تسمح أو ال تسمح، ما أنَت إاّل حرف ال محلَّ له من اإلعراب، ورأُيَك ال يعنيَنا في شيء،  - 
 وإذا قتلتني اليوَم فاآلخرون ماضون، ولن ينصتون لَك وال لغيرَك أّيها المجنون البليد.

ولتأكلي عيوَن ه -  وَتَدوَّري،  الّلهب اصعدي  ألسنة  يا  الثعابين تحّركي،  ذا الكائن  يا عاصفة 
 المريض اّلذي ال يفقه ما يقول وال ما يفعل.

آآآي، آآآي إّني أحترق، عاصفة الّثعابين هذه حارقة، حارقة، آآآي، آآآآي إنها تلدغني في   - 
من  أقترَب  لن  أتيُت....آآآآي.....آآآآي...  أعود من حيث  دعني  الحّي،  عبد  يا  بها  فعلَت  ماذا  ساقّي، 

 ا لَك، لكّنها ستتزّوُج ابني، وهو ال يعلُم شيئًا عّما بيننا، وال عن سامية نفسها. ساميتَِّك بعد اليوم، إّنه
سيجدونَك ميتًا في سريريك بباريس، وال أحد سيعلُم بأسفارَك في الّزمان والمكان وحّتى إن   - 

الّروحانيات،  علموا فإّنهم لن يصّدقونها، سيرونها ضربًا من الخيال العلمّي كما عادتهم في الّنظر إلى عالم  
 ال أقّل وال أكثر، ال أحد سيعرُف بحرب الثعابين هذه، سيأتي الّطبيُب ويقول إّنَك قضيَت بسبب سكتة قلبّية. 

أّننا سنلتقي من جديد، هناك في عوالم   -  الحّي  يا عبد  تأّكد  لكن  جسدي هو من سيموت، 
وأسالفنا منذ األزل. وإذا كنَت قد كسبَت الجولة هنا، البرازخ، فالحرُب مستمّرة بيننا كما كانت بين أجدادنا  

 ففي الهناك معارك أخرى ال بّد سنخوضها آجاًل أم عاجاًل.
إلى الجحيم، خالدا فيها أبدًا. كانت هذه حربَك األخيرة ولن تعود، كن متأّكدًا من هذا، ولقد  - 

كانت هذه فرصُتكَ  بالّسالسل واألغالل.  وتقييدك  بسجنَك  األمر  فيه من غّي  نزَل  أنت  عّما  العدول   في 
وضالل، لكّنك خسرَت كّل شيء، وانظر إلى هذا اإلنسان اّلذي تريدُه إلًها في عوالمَك، إّنه رغم األشياء  
المدهشة التي أصبح قادرًا على فعلها وتحقيقها فإنه مايزال غير متأّكد من أهدافه التي يرنو الوصوَل إليها،  

ضى، صحيح أّنه تقّدم من المركب إلى الباخرة والمنطاد والقطار الّسريع والّطائرة إّنه أكثر تشّوًشا مّما م
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بدون قبطان والهاتف المحمول، ولكن ال أحد يعرف إلى أين هو ماٍض، واألخطر في كّل هذا أّنه غير قادر  
لَق نفسه بشراكة  على تحّمل مسؤولية ما يقترف من أخطاء فادحة، إّنه قد يكون إلًها كما تقول، ولكّنه إله خ

قوانين الفيزياء، وال يوجد من يسائله، وهو ألجل هذا يعيث فساًدا في األرض، بالّضبط كما تفعُل أنَت. انظر  
إلى الحيوانات كيف دّمرتموها، وانظر إلى الّطبيعة واسأل نفسَك، هل يوجد في الكون كّله أخطر من إله  

ا أصبح اإلنساُن اليوم أّيها البئيس، هّيا اذهب إلى الجحيم  غير واٍع وغير مسؤول وال يعرُف ماذا يريد؟ هكذ 
ْلسِّ  يَم َصلُّوه ُثمَّ فِّى سِّ َلة  أنَت ومن يشبُهك، يا أّيتها األرواح العسكرّية الّسنّية الُعلوّية، هّيا ُخُذوه فُغلُّوه ُثمَّ الَجحِّ

يمِّ َوال ُيُحضُّ على َطَعامِّ المِّْسكِّينِّ َفلْيس َله الَيْوم  َذْرعَها َسْبُعون ذِّراعًا َفاْسُلُكوه إِّنَُّه َكاَن اَل ُيْؤمُِّن بِّاهلّلِّ   الَعظِّ
ئوَن. ْسلِّين ال َيأكله إال الخاطِّ  َهـُهَنا َحمِّيٌم َوال طعام إاّل من غِّ

  
(14 ) 
 

 بونسوار موسيو عبد الحّي،
فترة أخرى.    حدث شيء مفجع، لقد توّفي موسيو برنار. إّنني حزينة جّدًا. سوف نؤّجُل حفل الخطوبة إلى

قال الّطبيب أنه مات لياًل بسكتة قلبّية في فراشه. وكلود في غاية الحزن والكمد. وأنا مازلُت في إيطاليا، وال  
أستطيع العودة حاليًا إلى فرنسا ألواسي كلود في محنته، لقد أغلقوا الحدوَد من جديد بسبب هذا الوباء اّلذي  

 سابقتها. يتطّور في كّل عاٍم إلى مصيبة أكبر من 
 سامية 

 2029تّموز    10
  

(15 ) 
 

 سامية الغالية، أنا في إيطاليا.
 وفي غضون ثالثة أّيام سأكون عندكِّ بتوسكانا. 

 عبد الحيّ 
 2029تّموز    10
  

(16 ) 
 

ال داعي ألْن تحجز غرفة في الفندق، تعال مباشرة إلى بيتنا في كبالبيو، وإّن والَديَّ سيكونان في غاية  
  أخيرًا واستضافتَك ألطول فترة ممكنة.الّسعادة برؤيتكَ 
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نحن بانتظارك، ابعث لي رسالة صوتية بمجّرد أن تصل، وسنأتي ألخذَك من محّطة القطار. ابَق على  
 تواصل مستمّر معي عبر الفيس أو الواتساب.

 سامية 
 2029تّموز    10
 

  
(17 ) 

  
، على    ، على أوليائك وأنبيائكِّ سالم للا عليكِّ يا َكباْلْبيو، سالم للا على ُملوككِّ وأجاويدكِّ

، سالم قلب هذا الولّي المجنون لقلبكِّ البحرّي الُمَدّثر بالعجائب واألسرار، سالم   كِّ قّديسيكِّ وُخّدامكِّ وُحّراسِّ
 لحورياتكِّ وملكات مياهِّكِّ المالحة والعذبة، سالم هذا الّطفل الغاطس في مياه الغانج والّنيل وَمْلوية المغربيّ 

، البحر اّلذي ناداني من أعماق مصر والهند، أللتقي بعد سنوات صبر وحرب  ُمحبٍّ لعاشقة كبيرة هي أنتِّ
وعذاب بسلطانتي سّيدة األسماء، سامية سّلَمها للا من كّل شّر وأذى، إّنني هنا، في محّطة القطار أنتظر  

ليحملني إلى بيت األمن واألمان، والّسلم والّسالم. وهاهو قد أتى بسيارته البيضاء، باسًما فاتحًا    والَدها أّيوب 
بديارنا   يا شيخنا الجليل، طال انتظارَك، وها قد حللَت  ذراعْيه يحتضنني ويقول: "زارتنا األنواُر والبركات 

 أخيرًا".  
السيّ  إلى  ما فيَّ من محّبة وشوق، أصعد  بكّل  يأتي من  أعانُقُه  الّريح وصوٌت شجّي  فينطلُق مسابقًا  ارة، 

بِّْنْدَرْيف موصول بمذياع السيارة يشدو ويقول:" من الُمحال يا قلبي باش تنساه / من الُمحال أگلبي وأنت 
يــاْك أگلبــي    /تهـواه / يا قلبي جيْت غريـــــــــــــــْب / يــاك أگلبــي مــن بالد بعيدة / ياْك أقلبي هجرت األوطـــــــــان  

ــــــي يـــــا دموعـــه علـــى ُغْربتــه /  وبالدي عزيزة / يــــــــا ْلَيَعةْ قلبِــّـــــــي يــــا بكـــاه ويـــــــا حسرتــــه / يــــــــا ْلَيَعـــــــــــْة قلبـــ
ـــــــا / ولحبـــــاب گـــــــاع گـَـفـَـــاْت / بقيــْت فريد والَعْمدة عليــــّـا / من  الّريــــح والّسحـــاب مشاْت / والَغْيــــــــم ظـَـلَــّــْم ْعلِّيَـّ 

يـــــــا الجبـــــال الو  يـــــا لقلـــــــوب العـــارفــــــة /  يــــا الُمحال يا قلبي باش تنساه / يا األبصـــــــار الّشايـــفــة  اقـــفـــــة / 
أن  ـاصفــــة / هـــــذا جــــيــــــل جــــديـــــد مــــا فيــــــه َعْبــــْد وال َسيـّــْد..."  ، آآه من الّذكرى، كيف ألّيوب  لريــــــــاح العـــ 

يختار هذه األغنّية ليستقبلني بها فوق أرٍض إيطالّية، يا لروحه الّشّفافة، إّنه ال شكَّ يدري بُحلمي الكبير، ألم  
ل معي ورّد على رسالتي األولى عبر بريد الّصيدلّية، إّن روحه تدري وتعلُم كّل شيء. يكن هو أّول من تواص

آآآه من هذه الّذاكرة، ناس الغيوان...ناس الغيوان...ناس الغيوان...صوت الّشعب المغربّي، أبناء المكان  
باْطما ساكن بين جوانحي،  العبقرّي، أبناء الحّي الُمَحّمدي، ُرُسل األغنية المغربّية الجديدة، صوت العربي  

صورته، وجهه، َشعره، وعيناه المفعمتْين بالّسحر واأللق، بلغة األحالم وأسرار الّشعوب الكادحة، ُولِّد من 
 رحم الحرمان، من رحم االحتفاالت الّصوفّية، صاحُب حاٍل هو ورفاقه، صاحُب فهم وغرام وغيوان...  

 ن في إيطاليا؟ آآآه يا أّيوب ماذا فعلَت بي، ناس الغيوا - 
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أتعرُفُهم؟ هذه سيارة سامية، وتستمع إليهم كثيًرا، لم أقصد إزعاجَك، ولكّن البيندريف اشتغل  - 
لوحده بمجّرد أن أدرُت المحّرَك، فاستحسنُت األمر وتركُت األغنّية مسترسلة. ولكن قل لي، هل تعرفُهم؟  

 وهل تفهم لهجتهم، إّنهم يغّنون بالّدارجة المغربّية؟ 
في طب -  عشُت  وقد  مغربّية،  زوجتي صفّية رحمها للا  المغربّية،  الّدارجة  وأفهم  أفهُمُهم،  عًا 

المغرب فترًة ال بأس بها، قبل أن أستقّر نهائيًا في الهند، أقول أستقّر بشكل مجازي، فأنا في الحقيقة أجد  
 نفسي لسبب أو آلخر دائم الّترحال والّتجوال.

تعلم بأّنك تجيد الّلهجة المغربّية، وبأّن زوجتَك مثلنا من أصل ستسعد سامية كثيًرا حينما س  - 
 مغربّي.

 هل أنَت أيضًا مغربّي؟ ومن أّية منطقة في المغرب؟ - 
 من الّصويرة...هاقد وصلنا...انظر إّنها سامية بعيون متلّهفة الحتضانَك.  - 

 ..... 
، لقد اشتقنا إليَك كثيرًا، هّيا ادخل آآآه يا موسيو عبد الحّي، أهاًل بَك، وحمدًا هلل على سالمتكَ  - 

 فالبيُت بيُتك. 
 أهاًل يا وجه الخير، أهاًل يا سلطانتي. - 
 هذه والدتي إيلفيرا... بأّية لغة تحبُّ أن نتحّدث؟   - 
أيًضا   -  تحّدثنا  شئتِّ  وإذا  العربّية  الّلغة  فصاعدًا:  اآلن  من  لنا  الجامعة  الوحيدة  أّنها  أعتقد 

 بالّدارجة المغربّية.  
 هّيا تفّضْل، اجلس، فأنَت تفاجئني دائمًا، تعرُف أيضًا الّدارجة المغربّية! - 
نعم، لقد أخبرُت والدكِّ قبل قليل بأّن زوجتي رحمها للا من المغرب، وأّنني عشُت فترة ال   - 

 بأس بها هناك، كنُت مقيًما في فاس. 
 والدتي تنظر إليَك بانبهار وإعجاب، هي أيضًا تجيد الّلهجة المغربّية.   - 
المغربّي  -  الّطراز  على  ونظامه  البيت  أثاث  أّن  كيف  أيضًا  والحظُت  ذلك،  الحظُت  نعم، 

المغنّية الّصوفّية    ـي،ڤاألصيل. آآآه كي ال أنسى، خذي هذه األشرطة الموسيقّية، إّنها بصوت ساهانا ديـ 
مة ا  لّشاعر الكبير طاغور.ُمْلهِّ

شكرا لَك، كم أنَت رائع يا عبد الحّي. ال شكَّ أّن وجودَك بيننا سيخّفُف من حالة الحزن التي   - 
 أمّر بها بسبب وفاة والد كلود. هّيا بنا، والدتي تقول إّن مائدة الغداء جاهزة. 
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طبعًا أخبَرْتُكم سامية بأّنني نباتّي، ال آكل أبدًا ما فيه روح. وإّنني ألرى ما لّذ وطاب من  - 

هذه   كّل  تهضم  لن  معدتي  مثلي.  ُمسنٍّ  رجٍل  على  كثير  هذا  ولكن  الُمباركة.  المائدة  هذه  فوق  األطباق 
الّذكريات، كانت صفّية رحمها للا   الكثير من  قلبي  لقد حّركتم في  المغربّية    يد تج الخيرات.  كّل األطباق 

التقليدية والعصرية منها، آنذاك كنُت آكل الّلحوم، كم من البسطيالْت بالّسمك أكلُت، وكم من الّطيور المحّمرة  
واأللوان  األشكال  بكّل  والّطواجين  الّطنجيات  من  وكم  بسبع خضار،  المفتول  قِّصاع  من  وكم  والمجّمرة، 

 ذاك الّزمان وتلك الّلحظات السعيدة التي عشتها مع زوجتي الحبيبة... واألنواع....ههه ههه ههه رحم للا
 افتح يا شيخنا هذا الّطاجين اّلذي أمامَك، إّن فيه البامية والّسفرجل...  - 
 - .  يدهشني يا سّيدتي إيلفيرا أّنكِّ تجيدين أيضا الّطبخ المغربّي... بارك للا بكِّ وفيمن رّباكِّ
لدتي رحمها للا بعد زواجنا كّل أصول المائدة المغربّية، وهي أضافت طبعًا لقد َعلََّمْتَها وا - 

إليها ما اكتسبت من خبرة في المطبخ اإليطالّي وخاّصة الّتوسكاني، وكذا المطبخ الفرنسّي بحكم إقامتنا  
 الّدائمة هناك في مدينة بوردو...

 ُقل لي يا سّيد أّيوب، كيف جئَت إلى بوردو؟  - 
ربية الماء، إّنني أطلنتّي أو ُقل سندبادّي، أحبُّ المغامرة واكتشاف ماوراء  أنا ابن البحر، ت - 

البحار، كان والدي بّحارًا، يركُب سفينته الّصغيرة ويلقي شباكه في الّليل، وكنُت أخرُج معه وبعض الّرجال 
اد، كان البحُر كريمًا معنا،  باألذكار واألور   نُ أحمل قيثارتي وأدند   ــنـاويًا،ڭمن أهل حرفة الّصيد، كنُت أنا مثله  

ليلة المحكومين بالماء، أصحاب الّلون البحرّي،    ـناوية،ڭومّرة في منتصف كّل عام، كّنا نقيم في بيتنا الّليلة الــ
 كّل شيء كان يتحّوُل في جوهره ومعناه، وكان االستماع يصبح سماًعا، والّنظُر رؤيا، والّلمُس َمّسًا وحلوالً 

لم والّشوق والّلوعة. كّل شيء كان يجذُب أصواَت أجدادنا وُهم يحاربون قراصَنة الّزمن الماضي،  وُنطقًا بلغة األ
أسرى البحار وعبيُد إفريقيا والعالم بأسره. والبحُر له ذاكرة قوّية، ال تنسى مياهه وال أمواجه شيئًا. وحركة  

رب على الطبول ال توحي إاّل بعنف السّجان  وقّوة الّض   لّسياط،األجساد لحظة الّرقص والجذبة ُتَذكُِّر بلسع ا
والجاّلد على أجساد العبيد، وحينما يرتفع صوُت القراقب تقود الّروح إلى خشخشة الّسالسل واألغالل والقيود. 
كّل هذا ُيبكي ملوَك البحر ويؤّجج الّصور في ذاكرتهم وصدورهم. تبكي الّلة مليكة، والّلة ميرة، ويبكي سيدي  

ْرْدَبة، ثّم يبدأ أبي يرّدُد ويقول: ))هلل يا  ميمون الغّوا ص، ويبدأ الّنزوُل أو ما يسّميه أهل الحال المغاربة بالدَّ
سفينة / فين غاديـة بينا / وحنايا فـيك رهينة / للســايقين بينا / الغرب فنى بزواقــو / ما بقات قيــمة لخالق /  

طغاو رفاقو / شعلت نارو باآلفاق / تحرق وطال حــراقو    تغراق / الشرق   ينـةغزا لكساد سـواقو / وبدات السف
وتكدر العيش وضـــــــــاق / وحنا حتى لين وحنا تابعين / فين راحو معاهـــم رحنا / وال حيـلة بدينا / هما   /

ين  بقينا قدينا / ف  مايرتاحو وحنا فالمــحنة / مداومة علينا / طاحـو لكتاف / صعــاب التقداف / على لمغامرة  
غاديا بينا هاد السفينة((.  وحينما يشتدُّ العزف والّرقص وتهيج األجساد يظهُر سلطان البحار كّلها، وعرشه  
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في مدينة آسفي، وهو صاحب خزائن الماء، يفتح المحاكَم ويبدأ في محاسبة الّظالمين وسجن المجرمين،  
يان، وسيدي البحرّية، وال  عيشةوشفاء المرضى والمضيومين، وينادي على الّلة   ّلة فاطنة وسيدي بوزيد الَبْحراوِّ

موسى وسيدي بوشعيب الرّداد، وُتَردُّ الحقوق ألصحابها، ومن يستحقُّ الّنفي أرسله إلى منفى الّصويرة، وُتختُم  
بالل    يديالّدورة بمحّلة الملوك الُحْمر وتتمُّ المناداة على سيدي حّمو والكّل يقف في الختام في ضريح س 

 ..الحبشّي..
 رضي للا عنه وأرضاه... - 
نعم يا شيخنا الجليل عبد الحّي، ألجل هذا تجدني محكومًا بالماء، عبرُت البحار وال أسكُن   - 

إاّل في أرض فيها بحر؛ ففي فرنسا أنا في بوْردو، وفي توسكانا أنا في َكَباْلْبيو، وملوك البحر يساندون أبناء  
والهندسة والبناء، إّنهم مهندسو    صيدلةالبراعة في الحكمة واإلبداع والطّب والالماء في كّل شيء، ويهبونهم  

 الكون وُمَشكِّلو مسارات الّروح ومعارجها. 
 يظهر لي من حديثَك أّنك غادرَت المغرب صغيرًا. - 
مباشرة بعد أن أنهيُت دراستي الجامعية، وجئُت إلى فرنسا ألنهي دراساتي العليا في مجال   - 

 فيها التقيُت بزوجتي إيلفيرا، واكتملت قّصة عشقنا بابنتنا سامية حفظها للا ورعاها.الطّب، و 
 هي ابنتكما الوحيدة إذن، أليس كذلك؟ - 
َر أمورها، فتتزّوج قريبًا بعد انقضاء فترة الحداد على موسيو برنار.  -   نعم، ونأمل من للا أن ُيَيسِّّ
كيف يجتمع الطبُّ والعرفان، كيف لم تُذْب في   نسأل للا الّسالمة لها ولنا، ولكن قل لي - 

 ماّديات الغرب وفكره، وكيف لم تتأّثر بإيديولوجّياته وفلسفاته المادّية؟ مالسّر في ذلك؟.
اإليمان غير الّدين، وأنا رجل مؤمن وال أَعرُِّف نفسي بالمتدّين. الّديُن كأّية إيديولوجّية، يخاطُب  - 

إلى أعماقَك، لكّن اإليمان هو شأن الّروح األّول واألخير، ولذلك تجُد في القرآن  فيَك ما هو سطحّي، وال يلُج  
ا َوَلمَّا َيْدُخلِّ الكريم تلك اآلية التي يقول فيها رّب العّزة: ))َقاَلتِّ اأْلَْعَراُب آَمنَّا ۖ ُقل لَّْم ُتْؤمُِّنوا َولَٰكِّن ُقوُلوا َأْسَلْمنَ 

يَماُن فِّي ُقُلوبُِّكْم ۖ َوإِّ  يٌم((، نعم، نحن اآلن  اإْلِّ ْن أَْعَمالُِّكْم َشْيًئا ۚ إِّنَّ لّلاََّ َغُفوٌر رَّحِّ يُعوا لّلاََّ َوَرُسوَلُه اَل َيلِّْتُكم مِّّ ن ُتطِّ
في زمن المسلمين، ومازلنا بعيدين جّدًا عن زمن المؤمنين، أولئَك اّلذين آمنوا باهلّل عن تجربة وبحث في  

عني أّنَك تعتقُد في للا بالوكالة، ألّن الّناس يريدون من يفّكر مكاَنهم، ُهم  األعماق. أن تكون متدّينًا، فهذا ي
كمفهوٍم ونظرّية. رجال الّدين يفتون ويكتبون    باً كسالى، ال يسعون للبحث عن للا، وإّنما وجدوه جاهزًا معلّ 

يعتقد في للا ألّنه وجَد ويؤدلجون في العالم بأسره وفي مختلف الديانات، والناس يعتقدون ويصّدقون. والّرجل  
والدْيه قد فعال الشيء نفسه قبله، أْي أّنه مثلهما لم يبذل أّي مجهود روحّي نحو عوالم المعرفة القلبّية. وهذا 
قد جّربُته بنفسي، فأنا كنُت أعتقد في للا ألّنني ولدُت في بيئة متدّينة، ولكّني عرفته هنا في الغرب، في 

وذلك ألّنني وجدتُ  فازداد  فرنسا،  الغربّي،  الفكر  وتجربة  تجربتي  بين  وأقارن  أجّرب  الّثمينة ألن  الفرصة   
لقد كان رجاًل صوفًيا شعبيًّا بالفطرة، وأنا   الدي،عطشي، وبدأُت أتوّغُل أكثر فأكثر، وفهمُت بعد هذا طريقة و 

ة هو أّنني أنتمي إلى  إلى فطرته أضفُت العلم والبحث، وكان يقول رحمه للا إّن السّر في تجربتي الّروحيّ 
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بيت النبّوة المحمدّية، ولكّن هذا في اعتقادي ليس كافيًا، نعم ليس كافًيا أن يكون جّدَك األّول نبّيًا، ألّن كّل 
ّد في ذلك حّتى تكتَب من الّصالحين أهل التقوى والفردوس األعلى،  نفس عليها أن تسعى لخالصها وتجِّ

ي حرّية اختيار طريقة إيمانها، فأنا عرفُتها مسيحّية ومازالت كذلك، وال  وهذا ما دفعني أيًضا أن أترك لزوجت
هي في ميزان األرواح أشّد بياضًا وتقوًى   ماأنفي عنها أبدًا نجاة الّروح فقط ألنها تنتمي لدين غير ديني، ربّ 

 مّني، من يدري؟ وحده للا المّطلع على القلوب والنّيات. 
 ا، أم هي على دينَك، أم ماذا؟وسامية هل اّتبعْت ديَن أّمه - 
سامية مختلفة عّنا تمامًا. منذ يفاعتها وهي في عالم غير عالمنا، إّن لها رفقة روحّية ذات  - 

ا على كتمان هذا األمر في عالم ال يؤمن فيه أحد بممالكِّ األرواح النقّية   شأن عظيم، وهي حريصة جدًّ
نّية. إّنها كما تراها تلبُس بطريقة أهل ع صرها، وتشاركهم الحياة في حدود المعقول، دون أن تفقد هوّيتها  السَّ

 وانتماءها.  
نعم أتفّهُم تصّرفها وسلوكها هذا، إّنها تحتجُب عن األعين، وتمّزُق خرقَة العرفان حّتى ال   - 

طر للا.    يشّم فيها أحٌد عِّ
 نريد أن نكّرر أخطاء بالّضبط، هذا أأَمُن لها، ألم يكن أجداُدنا يفعلون الّشيء نفسه؟ نحن ال - 

الحاّلج وغيره مّمن نالهم أذى الّناس. وال تظّن أّن سامية تتوارى عن الفضولّيين ألنها تعيش في الغرب، أو  
نفسه حّتى وإن كانت تعيش في   يءفي مجتمع لن يفهمها فيه أحد، إّنها بدون أدنى شّك كانْت ستفعل الشّ 

ر فرنسّية من الفرنسّيين أنفسهم، بل أكثر إيطالّية ومغربّية من  مجتمعات شرقّية محافظة، وال تنس إنها أكث
اإليطالّيين والمغاربة أنفسهم، إنها خلطة كونّية، وتجتمع فيها انتماءات شّتى. أن يداري اإلنساُن نقاوته شيء  

نساء  نوعًا من الحرص. حّتى في تاريخ المسيحّية كانت هناك نماذج عّدة من    تبرهال بّد منه، يمكن أن تع 
 كّن يتوارين عن األعين حفاظًا على نفخ للا ونوره، وسامية ليست بأقّل ذكاء منهّن. 

 وماذا عن كلود، ابُن برنار؟  - 
أعتقُد أّنها لم تفتح معه هذا الموضوع بعد، صحيح أّنه طلَب يدها، لكّنها مازالت لم توافق  - 

ل، ومن يدري لرّبما تعلُن أيضًا رفَضها، هكذا  بشكل رسمّي. هي تحبُّ أن تعلن عن موافقتها في يوم االحتفا
 قالت له، وشرطت عليه أن تكون النََّعُم أو الاّل في يوم االحتفال. 

أتفّهُم األمَر، أنا أخفيُت حالي عن زوجتي رحمها للا وهي المسلمة، كانت إنسانة بسيطة،   - 
بنائي وأحفادي، ما لهم مّني إاّل ما هو  ولم أكن أريد أن أدخلها في متاهات ال قدرة لها على خوضها، حّتى أ 

ُأَنفُِّس عن أحوالي عبر    ظاهر، وكي ال أموت مصعوقًا من شّدة الّنور اختلقُت لنفسي الكتابة، وأصبحتُ 
 األدب والّرواية.

سامية تقوم بالّشيء نفسه، إنها اآلن تكتُب الّشعَر وتترجُم األعمال األدبّية ومن حين آلخر   - 
ترسم: ال بّد من متنّفس، حتى يستطيع اإلنسان أن يحافظ على توازنه في عالم ال توازن   تعزف الموسيقى أو

 فيه. بل في عالم لم يُعْد يؤمن بالّروح وال بعوالمها بتاتًا.  
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هذا هو حال اإلنسان، تخّيل أّنه منذ أزيد من خمسة آالف سنة، كان في الهند رجل اسمه  - 
بعالم ما بعد الموت وال بالّروح، وفي ظرف وجيز من الّزمن استطاع أن يجعل ْبرِّيَهاْسباتي، وكان ال ُيْؤمُِّن  

من الّناس في الهند، وكانت   يينوقد اّتبعها آنذاك المال  ـاكِّّية،ڤمن فكره هذا طريقة أطلق عليها اسم الَشرْ 
ال جحيم، وال  قائمة على فكرة أّن اإلنسان هو من تراب فقط وإليه يعود وينتهي كّل شيء، وال توجد جّنة و 

ثواب وال عقاب، وبالّتالي كان الّناس أحرارًا فيما يفعلونه، وتساوى الّسارُق والقاتُل والّزاني والقّديس. إّنه شيء  
َد الماّدة والّطبيعة. وهي الفلسفة    د يشبه ما قام به بع ذلك بقرون عّدة كارل ماركس، حينما أنكر وجود للا وَمجَّ

سيا في تلك الفترة يبّررون ما ارتكبوه من سفك للّدماء دون أن يرّف لهم جفن،  التي أصبح بموجبها طغاة رو 
وهم غير ملومين في ذلك، فقد كانوا ال يؤمنون بوجود شيء اسمه الّروح، هو فقط جسد ماّدي ال شيء فيه، 

اّدي. وهذا حدث كالّساعة فيها محّرٌك إذا توّقَف كّفْت عن الحركة، وإذا فتحَتها لن تجد بداخلها شيئًا غير م 
ألّن ال أحد جّرب أن يتقّدم إلى ما بعد الموت. واإلنساُن يبقى حّقًا كائنًا ُمَحيِّّرًا في تقّلباته، كيف أّن شعبًا  
مثل الّروس، بعد قرون عديدة من التدّين جاء فجأة كارل ماركس وجعل المالييَن منه ملحدين، هذا هو  

 الّسؤال األكبر!
قابلّية اإلنسان ألن يتقّمَص ويشرب ما يقّرُره اآلخرون له. الكسُل الفكرّي والّروحي الّسبب هو   - 

يجعل منه كائًنا ينساق إلى من له القدرة على برمجته بأّية إيديولوجّية كيفما كان نوعها، واإللحاد والتدّين  
 رغبَة له في بذل أّي مجهود  َمْن ال  بعهما يتساويان في هذا اإلطار، كالهما يصبحان إيديولوجّية وعقيدة يتّ 

للّتفكير والتأّمل، لكن هناك فئة واحدة تنجو، فئة الّشجعان، أصحاب الهّمة العالية أولئَك اّلذين ينفضون كّل  
االستقامة   هذه هي  أمِّرَت؟  كما  واستقِّم  قاَل  الخالَق  أّن  كيف  تسمع  ألْم  لّلّا.  باحثين عن  ويذهبون  شيء 

يام من غفلة الّنوم والقبور، وتوجيه النّية نحو رحلة بحث حقيقية عن جبال  والق  لّتراب،المطلوبة، نفض ا
الوعّي األكبر والّصادق... ال أريد أن أرهقَك يا شيخنا الفاضل بالمزيد من الّتفاصيل عن مسارات الّناس  

للرّ  أنَت مرهق وتحتاج  الحبيب، فال شّك  بالمغرب  الّسفر،  من عناء    احةالمعّقدة وال عن حياتنا وماضينا 
ومازالت أمامنا األّيام القادمة بإذن للا لنتبادل األحاديث والقصص إلى ماشاء للا....تعالي يا ابنتي سامية،  

 رافقي الشيخ عبد الحّي وأريه غرفَته والحّمام ليأخذ دّشًا ساخنا قبل الّنوم. 
 
(19 ) 
 
! دعيني   ـي،ڤيا عزيزتي ساهانا ديـ  آهٍ  ما أعذَب صوتكِّ وما أروَع كلمات طاغور هذه على شفيتْيكِّ وبقيثارتكِّ

أدندْن معكِّ في عمق هذا الّليل وقد خلد الجميع إلى الّنوم، دعيني أخاطب روح اإلنسان بلسان العرفاء وأُقْل  
 لها: 

 ))لسُت ساذجًا يا فتاتي 
 أطمَع في شراء قلبكِّ بالهدايا حّتى
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 من ذلك على الّرغم  ولكّني
 لدّي شيٌء أريُد أن أهَبُه لكِّ  فإّنه
ُبلُ  قبل  أن تتفّرق بنا السُّ
 غمرة تّيار الحياة الجارف  في

 أن يطوي حّبنا الّنسيان. وقبل
 مازلتِّ يافعة، والطريق أمامك طويل  أنتِّ 

 الُعمر اّلذي نقّدمه لكِّ  وكأُس 
 دفعة واحدة  تشربينه

 ء تديرين ظهركِّ لنا وتمضين غير آبهة بشي  ثم
 ال تفعلين،  وكيف
 لكِّ ألعابكِّ وزمالئك في الّلعب فأنتِّ 

 غرابة إذن في أاّل يكون لديكِّ وقٌت لنا وال
!  وأالّ   نخطر ببالكِّ
 بالتأكيد نمتلك الكثير من وقت الفراغ في شيخوختنا   نحن

 األّيام التي وّلْت  لنحصي
 في قلوبنا بذكريات عزيزة  ونحتفظ
 خترقًة كل المواقع من بين أيدينا إلى األبد م أفلتْت 
 الجبَل يبقى ويتذّكر،  ولكن

 بنظرات الحّب((. ويتبعه
 

؟ هل حان الوقُت ألشرَب    آآآه  يا َساَهانا، قولي لي ياُملهمة العباقرة، ما هذه الكلمات التي أسمعها من فِّيكِّ
جل هذه المهّمة الّنبيلة هو هنا؟ لقد  كأس المعرفة دفعة واحدة، ومن سيقّدمها لي يا ترى؟ أُهَو عبد الحّي؟ أألِّ

، وقصائدكِّ المفعمة بالمعاني الّسامقة وأنا ماذا سأهديه؟ قولي لي: أعلُم أّنه أديب روائّي،    ،أهداني صوتكِّ
وقد كنُت منذ زمن أفّكُر في أن أهدَيُه رواية تتحّدُث عن بالده من وجهة نظر غربّية، وألّن الّروايات عن  
؟ سأسّلُمها له   الهند كثيرة، وقع اختياري بعد جهد وعناء على رواية )لياٍل هندّية( ألنطونيو تابوّكي. مارأيكِّ
؟   حر اّلذي في صوتكِّ ؟ ما سّر هذا السِّّ في األّيام الُمقبلة. ال شكَّ أّنها ستنال إعجاَبه. لكن ماذا عنكِّ أنتِّ
إنها معضلتي الكبرى؛ الموسيقى الُمَتألِّهة، ال أعرُف لماذا أحبُّها، وكثيرًا ما أتساءُل من أين تأتي الموسيقى 

تسري األلحاُن في كّل ذّرة من كيانه. هل الموسيقى وحٌي،   يذ في الكون؟ فأجدني أمام هذا اإلنسان الحّي الّ 
تذّكرني   َساهانا  يا  عوالمكِّ  العال؟  الّسماوات  من  علينا  تتنّزُل  إلهامات  إلى  يحتاج  فكرّي  نشاط  هي  هل 
بالموسيقّي المتألِّه السّيد محّمد رضا لطفي، حينما يعزُف هذا الّرجل على آلة الّسيتار يأخذني إلى عوالم  
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العوالم، فيٌض من الّنور يهطل علّي، وتنفتُح أمامي الفراديس العليا، وتظهر أنوار الحضرة...ما أتعَس  رغي
من شغل نفسُه بألحان األرض واحتجبْت عنه ألحان الّسماء. ثّمة موسيقى ُتحيي القلَب يا عزيزتي ساهانا،  

به إلى أسفل سافلين. وأنا سعيدة للغاية ألّنني  وأخرى تقتُله، وثّمة أدٌب يرفُع اإلنساَن إلى عّليين وآخر ينزُل  
أريُجُه في   العشق وانتشَر  المزهرّية، وفاَح عطُر  اّلتي في  الورود  براعُم  لقد أزهرْت  الّليلة،  في رفقتكِّ هذه 

، ولعبد الحّي. وعلى ذكر عبد الحّي، أتعلمين أّنني رأيُت قبل أّيام رؤ    ا ي الّسماء. ما أبهاكِّ يا ساهانا، شكرًا لكِّ
يقاتلُه   برنار، كان  لقد رأيتُه في حرٍب ضارية مع موسيو  القلق والمخاوف،  بعُض  بداخلي  أثارْت  عجيبة 
بعاصفة من الّثعابين، وقد نال منه وتركه غارقًا في أنهاٍر من الّسموم الّثعبانّية. آلمني المنظر كثيرًا، وال 

بعُد قد غادر الحياة، وإنما كان يصارع الموت   نأعرف كيف وجدُت في داخلي القدرة على إسعافه فورًا، لم يك
ويحتضر، ثّم جئُت أنا وبنفخة مّني فوق جبهته استرجع قواه، ثّم أخذته إلى بيته ووضعُته فوق سريره ولم  
يبق من آثار تلَك الحرب الّضارية سوى ثقوب لدغات أنياب الثعابين واألفاعي...غريب أمر عبد الحّي يا  

ي يكون األمُر كّله مجّرد هواجس    ون كعزيزتي ساهانا، هل  لرّبما  يدري  ببرنار؟ من  ألحق األذى  حّقًا قد 
بداخلي ليس إاّل، ألّن برنار غادر الحياة حّقًا ولكن ليس بلدغ الثعابين وإّنما بسكتة قلبّية كما قال لي كلود 

للا يوم آخر، سآخذ فيه    نفي الهاتف... سأوّدُعكِّ اآلن فقد حان وقت قيام الّليل ولقاء الحبيب، وغدًا بإذ 
ضيفنا العزيز في جولة طويلة بالمدينة، وبأماكن عّدة ستزيد وال شكَّ من خصوبة ملكاته اإلبداعّية، ومن  

 يدري لرّبما يتحفنا برواية جديدة أترجُمها له هذه المّرة بنفسي.
  

(20 ) 
 
الحّي، أرجو أن تكو  -  يا عبد  إقامتَك معنا  ن قد اعتدَت على  هاقد مّر أزيد من شهر على 

 َكَباْلْبُيو وأحببَت أماكنها وأسواقها وبحرها وطبيعتها وشمَسها الّدافئة.
هذا أمٌر ال شكَّ فيه يا سامية العزيزة، وهذا يرجُع الفضل فيه لكِّ ولوالديك األحّباء. احتضانكم   - 

.إّنها حّقًا مدينة رائعة، بمآثرها  لي بكّل هذه المحّبة والّدفء زاد من هناءتي وسكينتي في هذه البالد المباركة..
 الوسيطّية، وكنائسها الجميلة، وبساطة الّناس فيها، وروعة الّطقس، كّل شيء فيها ُيحيي الّروح. 

 على ذكر إحياء الّروح، هل قرأَت الّروايَة التي أهديُتَك إّياها منذ أسبوعْين؟  - 
ها في سنوات ماضية بالّلغة اإلنجليزية هي  ال، لْم أقرأها، ولكّنني أعرُفها جّيدًا، كنُت قد قرأتُ  - 

 وروايات أخرى للّروائّي نفسه.
 وما رأُيَك فيها؟  - 
العظمى من أهل األدب  -  الغالبّية  بقلم غربّي.  الهند  ُتكَتُب عن  التي  الّروايات  إّنها كمعظم 

يوّجهون عد  الواقع، وال  والغيبوبة عن  للحلم  مكانًا  إاّل  الّشرق  يرون في  الجوهر الغربّي ال  إلى  الّروح  سَة 
والجوع واألمراض والمخّدرات والّدعارة    فقرالحقيقّي في الّذات الّشرقية، وإذا كتبوا فإّنهم ال يكتبون إاّل عن ال
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والجريمة واإلرهاب وما إلى ذلك من األشياء التي يطعنون بها الّصورَة الّشرقية وإن بكالم معسول. كاتُب  
 في رسالته األدبّية، تجديَنُه يستخدم الّرموز الهندّية وهو ال يعرف عنها شيئًا، ويصّور  )لياٍل هندّية(، لْم ُيَوفَّقْ 

الهندّي ككائن خارج عن الهوّية الكونّية، شيء أشبه بعوالم الهالوس والتهّيؤات. ثّمة رحلٌة للبحث   جتمعَ الم
. عن الّذات، نعم، ولكن بأّية طريقة، إّنه بحٌث َهلَوسّي، وليس ببحث يقظ   وفيه نوع من الوعي الّروحيِّّ

أعتقُد أّن عالم الهلوسات ذاك، إّنما هو عالم رمزّي ويريد أن يحاذي من خالله حقائَق باطنّية   - 
 أخرى. 

ليس بهذه الّطريقة يا سامية، من يقرأ عن الهند التي يرسُمها في كتبه، يعتقد أن بلَدنا ال شيء  - 
ونّية، اقرئي لُه رواية )إزابيل( وسوف تّتضح الّصورة لديكِّ بشكل  فيه سوى عالم الهالوس والتخّيالت األفي

ال األدب  أو  الّروحّية  الّرواية  أن  غيره  كما  يعتقد  إّنه  عمقًا،  الّرموز    ّصوفيّ أكثر  باستخدام  إاّل  يستقيم  ال 
مون جّدًا، رحلة الثيوصوفّية والمانداالت وما إليهما لكي يتحّقق هدف العروج بالّروح والّسمو بالّنفس. إنهم واه

الكمال تجربة داخلّية حقيقّية، وليست مجّرد رحلة على الورق تستقي رموزها من القراءات أو االّطالع على  
الثرات   لن   العرفانيّ مخزون  فإّنَك  تجّرب  لْم  إذا  والشرقّية،  األسيوية  الشعوب  بثقافات وحضارات  الخاّص 

فإّنَك لن ترى، وإذا رأيتَ  تُذْق  لم  أفيونًا وضربًا من    تذوق، وإذا  إلى للا طهٌر وليست  الّطريق  أّن  عرفَت 
 الخزعبالت والتّرهات. 

أنا معَك في هذا األمر، ولقد الحظُت الّشيء نفسه عند العديد من الكّتاب الغربّيين، فهم  - 
أو إحداهم في  تستهويهم كثيرًا الّصورة الكارثّية في المجتمعات الّشرقّية. خذ عندَك مثاًل حينما ُيفّكر أحدهم  

التي ال حول لها وال قّوة، تلك التي    المسحوقةالكتابة عن المرأة العربّية: إّنها بالّنسبة لهم دائمًا وأبدًا تلك  
تعيُش تحت ظّل الّزوج السّيد اآلمر الّناهي، أو تلَك التي يقتُلها أبوها أو أخوها، أو تلك اّلتي ال تعرف القراءة 

 الّرجل ُتَعنَُّف داخل البيت وخارجه، أو تلَك اّلتي ُتختَُّن في طفولتها. وإذا كتبوا عن  وال الكتابة، أو تلك التي  
فإّنه ذاك المجرم اإلرهابّي اّلذي ال يتقّبُل اآلخَر، وال يعرف أصول الّتعايش والعيش في المجتمعات الغربّية  

 وهلّم جّرًا من هذه األحكام الجاهزة والُمَعّلبة.  
هذا كان يحدث حّتى في طفولتي حينما كنُت أعيش في المغرب، كنُت أرى نعم يا أحّبائي،   - 

كيف كان الّسياح القادمون من دول غربّية مختلفة يلتقطون صورًا غريبة عن المناطق التي يزوروَنها، بحيث  
وأص والمجانين،  والفقراء  الّشوارع،  وأطفال  المّتسخة،  األماكن  على  يرّكزون  وأماك  حاب كانوا  ن العاهات، 

مال والبِّغال والحمير، والحيوانات الجربانة، وكّل ما يخطر على بالَك من صور   الّدعارة والجريمة، وقوافل الجِّ
 مسيئة للّدول الشرقّية والعربّية التي يزورونها.  

هو كذلك يا دكتور أّيوب، وهذا ما ساهم في تعميق الهّوة التي مازالت لليوم تفصُل الغرَب   - 
ُت في المغرب لسنواٍت عّدة، وأعلُم أّنه بلد عريق وفيه من العجائب والمآثر التي تحار  عن الّشرق. أنا عش

. فقد كنُت كثيرًا ما أزور  وروعتهفيها األذهان والقلوب لما فيها من عالمات بارزة عن رقّي هذا البلد وجماله  
واألماكن الّطبيعّية الخاّلبة،   وزوجتي رحمها للا القصوَر الملكّية العتيقة في مدينة مّراكش وفاس ومكناس،
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والشاّلالت واألنهار، وفتحُت عينّي على كرم الّشعب المغربّي وحّبه لألجنبّي والغريب. وعرفُت وعاشرُت  
واالقتصاد والعلوم بمختلف مراتبها، وهي أشياء ال يمكن أن تجَدها في    الحكم،أسماء المعة في الّسياسة و 

 األدب الغربّي، إاّل قّل ما ندر.
ْتر، ال نفضُح اآلخر أبدًا. وحينما يكون األجنبّي   -  الحقيقة هي أّننا مجبولون على خصلة السَّ

الغالبية العظمى منهم، تجدهم   أّما  بثقافته،  بلداننا نكرمه ونعتني به وُنعلي من مقامه وننبهر  الغربّي في 
إاّل وفضحوه في وسائل اإلعالم   نهو يتعاملون مع العربّي والّشرقّي والمشرقّي من باب الفضيحة، ال عيَب ير 

بألف طريقة وطريقة، وفي المقابل فاألديُب العربيُّ اّلذي يجد نفَسه على أرض غربّية ال يتحّدُث بالّسوء أبدًا 
عنها؛ نحن نرى الفقر والجوع وسوء الحال، ومعاناة المرأة الغربّية من البغاء والعنف المنزلّي وتفّشي الجريمة  

ال نستخدم أبدًا أسلوب الفضيحة والقذف والتشّفي، وهذا يحدث ألن العربّي المثّقف ينظر   ّنناكوما إلى ذلك، ل
إلى الغربّي كأٍخ لُه في اإلنسانّية، وإذا كانت هناك معاناة ما أو أذى أو شّر في حياة أخيه الغربّي فإّنه يتمُّ  

بين عجمّي وال عربّي وال أسود وال    فرق   الّتعامل معه من باب أّن كّل هذا يدخل في رحلة الحياة وأّنه ال
 أبيض إاّل بالّتقوى والُخُلق الحسن. 

فالتقّدم   -  الّساحر،  على  ْحر  السِّّ ينقلُب  ما  عادة  أّنه  تنسي  ال  لكن  سامية،  يا  صحيح  هذا 
في   كان  مفعوله  لكّن  المصدر،  غربيُّ  أنه  اليوم، صحيح  اإلنسانّية  تعيشه  اّلذي  واإلنترنيتّي  المعلوماتّي 

تجاهات عديدة، والّناس انفتحوا على العالم بأسره بسبب هذه الّثورة الّرقمّية ولم تعد هناك حدود سياسّية وال  ا
اّلذي من عاّمة الّشعب يرى على المنّصات الرقمّية   رقّية وال ُجغرافّية، وأصبح المواطُن الغربّي العادي  عِّ

، وحضارته وتاريخه، وبدأ يستوعُب أّنه كان حّقًا  الكبرى أخاه اإلنسان في كّل العالم. يرى كيف هي حياته
والتعتيم، واآلن فتح عينيه وأصبح يرى الحقيقة التي كانت وسائل اإلعالم   ّتضليلُمغلقًا عليه في قمقم من ال

ُر اإلرهاب، أو ذاك اّلذي تعاني   الّسابقة تخفيها عنه، ولْم يعد مثال العالم العربّي بالّنسبة له ذاك اّلذي ُيَصدِّّ
إل مثاًل  انظري  الّذكورّي.  والّشقاء  والّظلم  الغبن  العربّية من  المرأة  والهنديات    نجاح   ىفيه  العربّيات  الّنساء 

 والّصينّيات والماليزيات في شبكات اإلنترنيت ومنّصات اليوتيوب وما إلى ذلك. 
ما من شّك في أّن الّثورة الرقمّية قلبت كّل الموازين، ولكن هذا ال يمنع من أّن لها سلبياتها   - 

فه الّشعوب،  ثقافات  على  واالّطالع  للمعلومة  مصدر  هي  وكما  والجريمة  أيضًا،  للشّر  مصدر  أيضًا  ي 
مطّولة قد تدوم    زهةواالنحراف. لكن دعنا من هذه األشياء وقل لي هل أنت مستعّد آلخذك معي غًدا في ن

 اليوم كّله؟ 
 طبعًا، وإلى أين سنذهب؟  - 
 إلى حديقة نيكي دي سانت فال. - 
فاعلة هنا في المجتمع    يبدو اسم الحديقة فرنسّيًا، ال بّد أّنه يعود لشخصّية تاريخّية كانت  - 

 اإليطالّي. 
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، وشغلتِّ الّدنيا بما  1930إنها فّنانة فرنسية جامعة لفنون وإبداعات مختلفة، من مواليد عام   - 
كانت تنحُت وترسم من أعمال فنّية في غاية الّدهشة والّتجديد واالبتكار. والحديقة التي سنذهب إليها غدًا 

ماّدتها اإللهامّية من ورق التاروت،    قت ّنية من إنجازها وإبداعها، وقد است بإذن للا وحوله وقّوته، هي حديقة ف 
بحيث نحتْت لكّل ورقة تماثيل ذات حجم كبير وأضافت إليها رموزها الخاّصة وأفكارها وطريقة تأويلها لكّل  

وبقيت   1979بطاقة تاروتّية. والحديقة في الحقيقة هي على شكل غابة كبيرة، بدأت نيكي العمل فيها عام 
، ويبدو فيها واضحًا تأّثرَها بالخّط الفّني واألسلوب اّلذي  2002وفاتها عام    بعد ورشُتها مفتوحة فيها حّتى  

 ُصّممْت به حديقة جويل في اسبانيا. 
عام انقالبّي على كّل المستويات، عرف   1979سنة االنهيار االقتصادي الكبير،    1930 - 

الم وطريقة تقييم الّناس ألمور وقضايا حياتهم اليومّية. فعلى سبيل  صعوَد أسماء وبزوغ أحداث غّيرت الع
المثال ظهرْت مارغريت ثاتشر كوجه للرأسمالّية الجديدة والسوق العالمية المفتوحة على كّل الجهات، وتسّلمْت  

إلى سّيدة  مهامها كرئيسة للوزراء في هذا العام العجيب، وتبّدلت حالها من ابنة بّقال وطالبة في الكيمياء  
العالم الحديدّية. وال تنسي أّن الغزو الروسّي ألفغانستان حدث في هذا العام أيضًا. وإصالحات شياوبينغ  

ا الثاني وتحّدى الشيوعّية،    لعامالجذرّية والقوّية في الصين بدأت في  البابا يوحنا بولس  نفسه. كما ظهر 
، ولكن أكثر خطواته جرأة حدثْت في عام  1978ام  وأسهم في إنعاش الكنيسة الكاثوليكّية، وتسلم منصبه ع

 . وبالطبع من يستطيع أن ينسى الّثورة اإليرانّية التي انفجرْت في ذلك العام الغريب؟1979
أطلقتِّ الهنُد صاروًخا بالستيا متوّسَط المدى قادًرا على حمل قنبلة نووية. وانفجرْت بين المسلمين    2002  وفي

قتيل. وفي أوروبا أصبح اليورو    500ت مواجهات دامية أسفرْت عن حوالي  والهندوس في والية غوجارا
الوطنية. وفي العالم كّله كانت القضايا    التماليين من األوروبّيين وزالت تمامًا كّل العم  304العملة الواحدة لـ

تسّميه   ، حيث تحّولت أميركا فيما 2001أشبه بتداعيات ألحداث سبتمبر/ أيلول   2002التي حفل بها عام 
بالحرب على اإلرهاب من الجبهة األفغانية إلى الّساحة العراقّية، وذلك بسبب انهيار الشركات األمريكّية  

 الّضخمة.
بالفوضى والحروب واالنهيارات - المتأّجج  الّرهيب  العالم  ابنة هذا  العزيز، ونيكي كانت  يا عّمي  صحيح 

 فّنانة استثنائية. االقتصادّية الكبرى. وأعتقد أّن هذا ما جعل منها 
 الفّن الحقيقّي، ال ينبع إاّل من ذات طحَنها األلُم وحرقتها عذابات الّروح. - 
ولعّل هذا ما يفّسر كيف أّنها في حديقتها استخدمت رموز الّتاروت، لتعّبَر عن قضّية عبور   - 

 فسَك غدًا.الّروح وتحّولها من حالة الفحم إلى حالة الماس في نقائه وصفائه...ستعاين ذلك بن
إن شاء للا يا ابنتي سامية، استمتَعا بيومكما وإذا وجدُت بعض الوقت فإّني سألحُق بكما أنا  - 

 ووالدتكِّ في الحديقة.
سأكون في قّمة الّسعادة ياوالدي الحبيب...سأقوم اآلن لمساعدة أّمي في المطبخ فقد حان   - 

 وقت العشاء. 
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 الحّي، هّيا ُقْل بسم للا، ولندخل بالخير والبركة إلى حديقة التاروت. ها قد وصلنا يا عّمي عبد   - 
يا إلهي، إّني أرى حضورًا قوّيا لوالدِّ نيكي دي سانت فال. أعتقد أّنه هو الّسبب الكامن وراء   - 

 إنجازها لهذا العمل الفنّي الّضخم. 
 وأنا أرى والدَتها جين جاكلين هاربر.  - 
يبدو، رّبما كانت تتشاءم من قدومها إلى الوجود، فحياتها تدّمرت    كانت تكره ابنتها على ما - 

 االقتصادية.  1929مباشرة بعد انفجار أزمة 
أّن ابنتها انتقمْت منها بأن تركت هذا العمل الفّني الّضخم خلفها: إّنها رسالة لكّل األّمهات الّسيئات.   وأعتقد 

يها، وأّنها استطاعت أن تقاوم كّل اآلالم اّلتي تسّببت لها نيكي كانت تريد أن تقول لوالدتها إّنها انتصرت عل
 فيها.

 ال تنَس أن عالقتها بوالدها كانت سّيئة جّدًا. - 
لقد لمسُت ذلك وتكفي اإلشارات دون الّدخول في الّتفاصيل: انظري إلى كّل هذه الّثعابين   - 

بامتياز،  إّنها عنصر فحولّي  بأبهى الّزخارف،  عنصٌر تسّبَب لها في الكثير من األلم،    المنحوتة والملّونة 
 فحّولته خيميائّيا إلى عالمة فرحّية تضجُّ بالحياة والّطاقة اإليجابّية.

الّثعابين راسخة في ذاكرة نيكي، فحينما كانت طفلة رأت في إحدى حقول ضيعة جّدتها ثعبانا   - 
ابها الّرعب والّدهشة، وتحّولت هي نفسها  وأفعى أسودْين في حالة جماع، كانا ملتفّين أحدهما حول اآلخر، انت 

 الّثعابين.  بعالمإلى ثعبان ينفث الحياة والموت في اآلن نفسه، ومنذ ذلك الحين وهي منبهرة  
 بأّية بطاقة تريدين أن نبدأ يا عزيزتي؟  - 
 بالمجنون، ثّم الّساحر.  - 
؟ -   ونختم باإلمبراطورة، ما رأيكِّ
 إذن هّيا بنا إلى المجنون. - 
س تحت فيء هذه الّشجرة ولتحّدثيني عن هذا المجنون، فأنا أرى أّن نيكي قد اختارت لنجل - 

 له مكانًا بعيدًا عن كّل منحوتات التاروت، وجعلت منه كائًنا وحيًدا ومنعزاًل.
يجب أن تعرَف أّواًل يا عّمي عبد الحّي أّن نيكي قد قلبت موازين التاروت هنا، وهي تعرُف   - 

 قصُده بكّل عمل نحتته في هذا المكان. جّيدًا ما اّلذي ت
هذا أمر أكيد، ألّن فكرتها عن أوراق التاروت ليست بتلك اّلتي عادة ما يستخدمها العّراف  - 

 أو قارئ الحّظ. أعتقد أّنها وال شّك تعرُف جّيدًا المسار الّروحّي لكّل ورقة.
، ألّن هناك أعمال أخرى ال توحي بمعرفتها العميقة ل -   كّل رموز الّتاروت. ال أظنُّ
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لنقل أوراق نبي للا إدريس عليه الّسالم. ألّن كلمة التاروت جديدة، ولم تظهر إاّل على أيدي  - 
 العّرافين والمشعوذين والعبي القمار.

الّناُس ال يعرفون أّن نبي للا إدريس قد ترك بين أيديهم كتابه اّلذي تناقلته الّثقافات والحضارات   - 
على مّر العصور، وهو وإن كان األكثر تداواًل وشيوًعا إاّل أّنه ال يوجد أحد يفهمه أو يعرف حّقًا أّنه كتاب 

وعند اليونان باسم كتاب هرمس،    ث،تو وحي وليس كتاب دجل وقمار. وقد ظهر عند الفراعنة باسم كتاب  
 أّيها المجنون الكبير.  

 ما دمت قد ناديتني بالمجنون الكبير، فأنت ال شكَّ تعرفين لماذا أتيتِّ بي إلى هنا؟  - 
 كّل عارٍف هو مجنون، وكّل مجنون هو أكبر العقالء في الكون، وأعظم الّراشدين.  - 
 نتي؟ إذن ما الجنون وما العقل وما الّرشد يا سلطا - 
الجنون هو الخروج عن القطيع والتمّرد على الّتقاليد التي تحكم سلوك الجموع الغفيرة. هو   - 

أّول خطوة نحو المعشوق. هو تجّلي الّروح في حياة اإلنسان بشكل يصبح معه جاهًزا ألن ينهل من دروس 
بما يقوله اآلخرون في    يهتمُّ ه ال  عالم الحقيقة والمثال. وال يكون العارُف كذلك ما لم ُيْنَعت بالمجنون، ألنّ 

حّقه وهو يعلُم أّنهم ال يرون ما يراه، وأّنى لهم ذلك وهم المحجوبون عن الّنور بالعوارض والغواشي. والمجنون 
ال يحجب نفسه عن الّنور، ألّنه هو نفسه الّنور اّلذي يسمح له بأن يرى العالم بعيون مختلفة ويتعّلم أشياء 

 أعلى مراتب الّصفاء والّنقاء. وألجل هذا يكون جنونه عقاًل خالصًا. جديدة ترتقي به إلى
 إنه أعلى درجات الوعي الّروحّي. - 
ا من أصحاب هذا الّنوع من الوعي، إنهم يعّدون   -  وفي هذا الكون، اليوجد إاّل نسبة قليلة جدًّ

على رؤوس األصابع. كّل من يأتي إلى هذا العالم يدخله من باب األنانية، وال يفّكر سوى في مصلحته  
حديقة للا، وأداة لتحقيق    فيالخاّصة. لقد كان أمل قوى الكون أن يصبح اإلنسان كائنًا راعيًا يمكن الوثوق به  

والوعد  بالغاية  يلتزم  سّيدًا  يكوُن  كيف  يعرف  لم  ألّنه  األمل،  هذا  لكّنه خّيب  الّطبيعة  في  اإللهّية  الخّطة 
 اإللهّيْين.  

 انظري هناك يا سامية، إلى تلك الحمامة قرب الّشجرة... - 
 يا إلهي ما أجملها!  - 
ا معي في جيبي بعض حّبات من القمح واألرز، انظري ما اّلذي ستفعله... أنا أحمل دائمً  - 

 سألقيها على األرض، وراقبي ما ستفعله... 
 إنها تدير رأَسها الّصغير...  - 
 إّنها تنادي على رفاقها من الَحَمام اآلخر  - 
 ال يوجد أحد بجوارها... - 
 انتظري فقط...  - 
 ثر...يا إلهي إّنهم هنا...يا إلهي إّنها تقترب مّنا، ارم ارم بالحبوب كي تقترب أكثر فأك - 
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 كّل َحَمام حديقة نيكي...هّيا قفي كي ألتقط لكِّ بعض الّصور لتخليد هذه اللحظة الّتاريخّية.  - 
 إنهم يأكلون بَنَهم... - 
، الحمامة فعلت ما ال يفعله اإلنسان. قبل أن تأكل مّما رزقه للا لها، نادت على   -  هل رأيتِّ

 الحمام اّلذي يعيش معها في هذه الحديقة. أهلها وإخوانها وشعبها من كّل 
بأّي شيء  -  لم تصدر أّي صوت، وال نطقت وال قامت  إّنها  ذلك؟  بأّية طريقة فعلت  ولكن 

 آخر...
 لقد أدارت رأَسها فقط، وحامت حول حّبات القمح ثالث مّرات ال غير. - 
 تلك كانت رقصتها.  - 
 . وكانت رسالُتها. الحمامة أرشد وأعقل من اإلنسان - 
 أتريد أن تقوَل لي إّن اإلنسان لكي يبلغ مستوى هذه الحمامة الّروحي عليه أن ُيَجّن؟  - 
نعم، عليه أن يترَك ثقافة القطيع، ويعود إلى طبيعته األولى وفطرته التي جبله للا عليها.   - 

 أْي عليه أن يصل إلى مقام "إّن للا بداخلي" 
 ؤال َمْن َخلَق للَا؟ وهذا المقام ال يقترُب منه عارف إاّل بس - 
؟ وهل هناَك فرٌق بينُهما،   -  ، أْم سؤال العقلِّ وأنتِّ ماذا ترين في هذا الّسؤال؟ أُهَو سؤال القرينِّ

 على األقّل من الّناحية العلمّية أْم ال؟  
، ال أحد استطاع لليوم أن يقّدم لنا إجابة قاطعة عّمن خلَق الخالَق، وعلى الّرغم من   -  على كلٍّ

مازال العديد من أهل العلم والفلسفة يحاولون، أْي نعم بدون فائدة، ولكّنهم يحاولون. أّما رجاُل الّدين ذلَك ف
فقد قطعوا الحبل منذ زمن بعيٍد؛ ال تسأل عن هذا األمر، إّنه من المسّلمات وال تبحث وراءه كثيرًا، إنه غواية  

 من القرين ال أقّل وال أكثر، فال تنصْت لُه.  
اّلذي سيفعله البحَثُة مع العقل؟ إّنُه ال يهدأ وال يستسلم، هذه هي طبيعته، ال بّد أن  لكن ما   - 

يجد لنفسه ما ينشغل به، إّنه يريد أن يحّل كّل المسّلمات والبديهّيات، وُيحبُّ أْن يجيَب عن كّل األسئلة  
، وألّن القّلة من أهل العقل أبداً   سرّ ويعالَج كّل اإلشكالّيات. ففي ُعرفه ال يوجد شيء اسمه مستحيل، أو  

توّصلوا إلى أّن للا مرادف للحياة، فهم دائُمو البحث فيهما وعنهما، والعقل عندُهم ال يعرُف شيئًا اسمه موقف 
 وسط، أو مستوى وسطّي تلتقي فيه كّل األضداد وتنصهر كّل األشياء بحيث ال أسئلة وال أجوبة.  

 على سبيل االفتراض ال غير، أّنَك في يوٍم من األّيامِّ  لكن ماذا يحدُث لو تخّيلَت معي، فقطْ  - 
استيقْظَت من َنومَك ووجدَت العقل البشريَّ قد اختفى أو ُقْل توّقَف عن العمل ولو لوقٍت بسيٍط، هل سيبقى  

أبدًا، ألّنه حين تنصهُر األضداد في مستوًى    ماالّشيُء ونقيضه؛ سؤال وجواب، خير وشّر، قبح وجمال؟ 
في نقطٍة تلتقي فيها األقطاُب الُقصوى، يتوّقُف العقل بشكل آلّي عن إصدار األحكام واألفكار،    وسطّي أو 

وفي أقّل من لمح البصر لن تكون الّزهرُة زهرًة، وال الّشوُك شوكًا، الكّل سّيان، ولن تكوَن الّنخلُة أفضَل من  
وع من الجيراركّية والّتفاضل أو الّتماُيز في  شجرة الّسرو، وال الوردُة أجمَل من األقحوان، بل لن يكون أّي ن
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إصدار أّي نوع مِّن الّتقييم والُحكم ألّنها كّلها من خلقِّ العقل. وسترى كيف أّن العاصي والقّديس سيستويان،  
ٍد وكّل ما تراه  ستَ وإذا تحّقَق لَك هذا، فتأّكْد أّنَك سوف تفيق على حقيقة خطيرة جّدًا: أنَت ل   بمؤمٍن وال بُملحِّ

حولَك ُهو فيلم سينمائّي من إخراجِّ العقل، ولرّبما ستصحو يوما ما من غفلتَك وتكتشُف أّنَك ُكنَت تحلم، ألم  
 تسمع من قال: "الّناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"؟!  

الّتجاوزي، وعليه فسُيْدرُك  -  الّروح  وإّنما بوعي  الماّدي،  بالعقل  يا عزيزتي  يكون  واالنتباه ال 
ا انتبَه أّنُه هو هو وال شيء غير ذلَك، وقد ُخلَق منُذ األزل كاماًل وبَكمالهِّ تباهى البارُئ أمام المأل  اإلنساُن إذ 

أو طريق االنتباه، وإّنما طرح األسئلة وإيجاد   هذه،األعلى. لكّن العقل ليست مهّمته إيجاد الّطريق الوسط  
 مثل الّدين والفلسفة والعلوم بمختلف أنواعها.  األجوبة، وألجل هذا يتجّلى أكثر في مجاالت محّددة بعينها

أصل   -  من  فرنسّية  "جميلة"،  أستاذتي  عينّي  أمام  اآلن  العقل، حضرتِّ  عن  ُتحّدُثني  وأنَت 
مغربّي، يا للمسكينة، ال هي كانْت تحّبني وال أنا كنُت أتقّبُل الماّدة التي كانت ُتَدرُِّسها لي في صغري، لقد 

مسّلماٍت ال يقبلها عقل متنّبه    عنفشلْت فشاًل ذريعًا في غرس حّب الّرياضياْت بداخلي، لقد كانت تتحّدُث  
وال روح واعية، كانْت ُتكّرُر على مسامعي أشياء أبحُث عنها من حولي فال أجُدها: أفكار مجّردة اّتفق الجميع 
على تسميتها في الّشرق والغرب بالّرياضيات الحّقة أو الخالصة ألّنها لعبة عقلّية محضة عجينُتها األفكار،  

يف أّن علماء الّرياضيات لم يضعوا في اعتبارهم أّن العقَل هو في حّد ذاته مشكٌل واليوم فقط يظهُر لي ك
كبير حّتى وهو يحاول باستمرار حّل كّل المشكالت اّلتي تعترضه أو المتناقضات. دعني ألوّضح لَك فكرتي  

البحث عن نظام    يأذّكرَك بعالم الّرياضّيات والفيلسوف األلماني غوتليب فريجه، هذا الّرجل قضى حياته ف
رياضّي يحّل به كّل المشاكل والمغالطات والمفارقات والمسّلمات التي ظهرت في تاريخ الّرياضيات، ولقد  
نجح في ذلك أّيما نجاح، فوّثق كّل عمله في كتاب ضخم، قّرر أن ينشره سريعًا ليفيد به عطاشى الحلول 

وصلته رسالة صغيرة جّدًا قلبْت كيانه وأعادتُه إلى   لكالعلمّية البالغة األهمّية، وبينما هو على وشك فعل ذ 
 نقطة الّصفر، كانت الّرسالة من فيلسوف بريطانّي مغمور آنذاك اسمه برتراند راسل. 

آآآه المشاكس راّسل، أذكُر لُه كتاَبه المستحيل )مبادئ الرياضيات(، واّلذي بذل فيه طاقة  - 
 اٌب الّتفكير في قراءته يصيُب أعقل الّناس بالجنون. (، كت2=1+1هائلة وغير عادية فقط ليقول إّن )

كانت رسالة راسل عبارة عن مفارقة بسيطة جّدًا، يوصي فيها فريجه بأن يترّيث في نشر   - 
الكتاب إلى أن يحّل مفارقته التي كانت على الّشكل الّتالي: ))في العاصمة طلَب رئيس المكتبة الوطنّية  

جّل يجردون فيه كّل الكتب الموجودة في المكتبات اّلتي يشرفون  الُكبرى من كّل ُكُتبّيي الم دن األخرى تقديم سِّ
عليها، واحٌد منهم وهو بصدد االنتهاء من عملّية الفهرسة كتَب للرئيس في العاصمة يسأله: هل علّي بعد 

ما العمل والحال  أن أنهي الجرد أن أضّم الّسجلَّ نفسه إلى الئحة الفهرس، أم وجَب تركه خارج كّل الكتب،  
المكتبة اّلتي أشرف عليها؟!((، السؤال نفسه وّجهه راسل إلى فريجه    تبِّ أّن الّسجلَّ نفسه أصبح كتابًا ضمن ك

وهو يعرف أّن رئيس مكتبة العاصمة سيصله نوعان من الفهرسة، األّول يضمُّ السجلَّ اّلذي ُحّرَر في داخله 
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كما    هارج الئحة الجرد نفسها. وعليه كانت مالحظة راسل لفريججرد كّل الكتب، وآخر ُترَك فيه السجلُّ خ
 يلي: "قبل أن تحّل مشكالت رياضّية أكثَر أهمّية وأبلغ قدرًا، أرجو أن تحّل للكتبّي مشكلته البسيطة هاته". 

أنا ال أجد أّية مشكلة في األمر ألّن أّي اقتراح كيفما كان نوعه سيكون خاطئًا ولن يحّل   - 
ويجد   يوم  يأتي  أن  بّد  ال  والعلم،  والّدين  للفلسفة  بالّنسبة  األمر  وهكذا  األشكال.  من  شكٍل  بأّي  المفارقة 

خلق الحياة مثاًل؟ للا،    نالمختّصون أنفسهم عاجزين عن تقديم األجوبة الحاسمة لقضايا حاسمة أيضًا: مَ 
ولم يولد، ولم يكن له كفؤًا أحد، وليس  ومن خلق للا؟ ال نعرف، أقصى ما عرفنا في هذا الّصدد، لم يلد  

 كمثله شيء. 
وهذا في اعتقادي أمر كاٍف جّدًا وعلينا أن نتقّبله، وهذا القبول هو اّلذي يطلُق عليه الّديُن  - 

اسَم اإليمان. لكن هل سيحلُّ المشكلة؟ طبعًا ال، إّنما يبدو األمر وكأّنَك وضعَت قطعة من الثوب على ثقب 
 عينْيَك، هل فهمَتني؟    مض ولكي ترتاح نسبًيا من مطارق عقلَك عليَك فقط أن تغكبير بدون قرار، 

ألجل هذا كّل األتباع في أّي دين وعقيدة وإيديولوجّية عميان، وللا يقول َهْل َيْسَتوِّي اأْلَْعَمٰى   - 
يُر َأَفاَل َتَتَفكَُّروَن!    َواْلَبصِّ

 عن أّي بصير يتحّدث؟   - 
 بالقرب منه في حديقة نيكي، ذاك اّلذي ال يطرُح سؤاَل الخلق بعقله  عن المجنون اّلذي نجلُس  - 

الماّدي وإّنما بروحه الواعية، لن يكون مثل فريجه، وال مثل راسل، لن يطرح أفكارًا عقلّية تبّرُر من خلق  
ّر األسرار، لن  الكوَن، ومن خلق خالَق الكون، ألّنُه يعرف جّيدًا أّنه سّر، وأّن خالقه سّر آخر، وأّن الحياة س

 (. understandنحتاج ألن نقول بشأنها أّننا فهمناها كما يقول األمريكيون مثاًل للّتعبير عن فعل الفهم )
( قدمْيَك، وتقوُل أّنَك سّيُدها، أو أّنك أخيرًا  underأنَت لن تحتاج ألن تضع الّشمس تحت )  - 

عها تحت ويكون هو فوقها، وإّنما بحاجة لمن  فهمَت كّل شيء، فالحياة ال تحتاج لمن يفهمها، وال لمن يض
سترى الحياة في الموت، والموت    إّنكَ يعيشها ولمن يكوُنها، ُكْن أنَت الحياة وكفى، وتأّكد أّنَك إذا فعلَت هذا ف

في الحياة، والجمال في القبح، والقبح في الجمال، والخير في الشّر والشّر في الخير إلى غير ذلك من 
ناقضة، ألّن كّل شيء هالك ويبقى وجه رّبَك ذو الجالل واإلكرام، هذا هو السّر، اّلذي إذا الثنائيات المت 

 أدركتُه أبصرَت. 
بعد أن أرسَل برتراند راّسل مفارقته لغوتليب فريجه، تراجع هذا األخير عن فكرة إصدار كتابه   - 

ان معًا يّذكراني بموسى والخضر، شيء  وتركه في الخزانة، ولم ير الّنور إاّل بعد وفاته بسنوات عّدة، االثن
 فيه من أسئلة موسى العقلّية، وأجوبة الخضر الّروحّية الواعية.  

بل أمر فيه مِّن لماذا فعلَت هذا وكان أولى بَك أن تفعل ذاَك، ومِّن إّنَك لن تستطيع معي  - 
يسأل باستمرار ويريد أن يجد  صبرًا وكيف تصبُر على ما لم ُتحْط به ُخبرًا. هكذا هو العقل، إّنه ال يصبر، و 

"، كانْت ال تصبُر، وكنُت جميلةالمغربّية "-الحلول بأّي شكل من األشكال، وهكذا كانْت أستاذتي الفرنسّية 
أنا أرفُض رياضياتها بقلب طفلة عارفة. كنُت أرى فيما تحكيه عن إقليدس مثاًل ضربًا من الجنون، كنُت  
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م يصُل أّية نقطتين في الفراغ، ويسّمى بالقطعة المسقيمة، والمستقيم له  أسمعها تقول: ُيمكُن رسُم خّط ُمستقي
فال طول لها وال ُسمك. وكانتِّ المسكينة ترسُم كّل هذه األشياء فوق السّبورة،    ّنقطةُبعد واحد هو الّطول، أّما ال 

إقليدس معها،   وكنُت أزمُّ شفتّي وأخفُض عينّي، وكأّني بذلك أشيح بوجهي عنها، أو أخاصُمها وأخاصمُ 
من اإلنسان    لبون وحينما كنُت أعود إلى البيت، كنُت أتساءل دائمًا عن هذا الجنون اّلذي يدّرسون، كيف يط

أن يلقي بنفسه إلى الّتهلكة؟ هندسة إقليدس ورياضياته هما أساس العلوم كّلها، وهو أساس ال أساس له بتاتًا  
لقّش، ال أقّل وال أكثر، ولكي أحافظ على ما في قلبي من  من الصّحة، إنه قائم في الهواء على بنية من ا
فراٌق بيني وبينكم، سيأتي يوٌم وأخبركم ال محالة بما لم    ذاوعي، كنُت أنهي محادثاتي الّداخلية بعبارة: ه

تستطيعون عليه صبرًا، وهذا اليوم قد أتى، فكيف باهلّل عليك يا عّمي عبد الحّي يقول إقليدس إّن المستقيم  
بعد واحد هو الّطول، أين ذهب ُسمكه، أو عرضه؟ قد يكون رقيقًا جّدًا لكّنه مهما رّق أو نحَف سمكه له  
ال ينفي عنه ُبعد العرض، والّشيء نفسه بالّنسبة للّنقطة فهي لها طول ولها ُسمٌك أيضًا ولكّن إقليدس    افهذ 

 ال يراه. 
إلى حانتكِّ يا سلطانتي ليرى من تكون    ولهذا فإّني أدعوُه اليوم بعد كّل هذه الّسنين ليدخل  - 

 الّنقطة ومن يكون المستقيم. 
فيا أرباب العقول كيف عميتم عن الّصواب وعلمتم سّر الخطاب وعجزُتم عن رّد الجواب!   - 

تعال يا عزيزنا إقليدس لنفرق الجمع، ونجمع الفرق ونحّقق الحّق ونجمع الّنقيض بسّر الّتفويض، تعال لُتقيم  
رفع الحجاب الّنقطة   د  في مقام الخلق ونستخرج الوجود من باطن فناء الحّق لتشهد معنا عنمعنا الخالقَ 

مَك.  اإلمبراطورة ملكة الملوك، تلك اّلتي نفيَت عنها الّطول والسُّ
يا   -  لنا  قل  تعلمون،  وأنتم ال  يعلم  قوله وللا  في  المكتوم  السّر  أيَن  الّرياضّيات،  فيا علماء 

وللا خلقُكم وما تعملون، وأّي شيء تطلُب والمطلوب ال تدركه العيون، اعلم أّن الّنقطة  إقليدس، كيف شهدَت  
من شيء إاّل وهي فيه، وما المستقيم    ماهي سّر الهوّية الغيبّية في عالم الّرقم، محتجبة بصورها وأعيانها، و 
 إاّل ألِّف، وما األلُِّف إاّل نقاط متقارب ومتداخل بعضها في بعض. 

لّنقطة هي عيُن األلِّفية، فكذلك األلُِّف هو عين الّتعينات للحروف والّنقطة معهم أينما  وألّن ا - 
حّلوا بل أقرُب إليهم من حبل الوريد ولكن ال يبصرون، وأّنى لهم ذلك والسرُّ مصون ال كان وال يكون. هذه 

عّمي عبد الحّي رياضياتي    يا  عاينتُ رياضياتي عزيزي إقليدس، وتلك رياضياُتهم، ولهم دينهم ولي دين. ولقد  
الحّقة ورأيُت تجّلياتها منذ الّصغر حينما التقيُت عارفًا متأّلهًا كان أستاذًا للّرياضيات ُيقيُم في مغارة بحرّية،  
إلى حضرة   يدخلَك  نوع  نوعان،  الرياضيات  أّن  وعلمُت  الّطفولة،  أستاذة  ذكرى  مع  تصالحُت  فقط  حينها 

يدخلكَ  وآخر  الم  الّرحمن،  وتنصهر  إلى  الّتجاوزّي،  الوعُي  يتحّقُق  به  ألّن  األول  اخترُت  وقد  ارستان، 
 المتناقضاُت، ويظهُر الجليل بِّاِّْسم الحبيب، وصفات الّسلم واألمن واألمان. 
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أشعر بدوار في رأسي وحالة من اإلغماء بعد كلماتكِّ هذه يا سامية، تعالي لنخرج من هنا،   - 
رّبما إذا مشيُت بعض الشيء، ذهب عّني بعُض ما أنا فيه من الذهول من  ولنذهب إلى ورقة الّساحر،  

.  علمك وعرفانكِّ
 
(22 ) 
 
عجيبة جّدًا هذه المنحوتات، انظري كيف جمعْت نيكي دي ساْنت فال بين الّساحر والكاهنة   - 

يبة كّل هذه  العليا، وكيف جعلتهما معًا بالقرب من عجلة الحّظ، وما دخل عنصر الماء هنا؟ إّنها حّقا غر 
 التوليفات؟ 

طبعًا نيكي تعرُف جّيدًا ما تنحُت وما تؤّلف من أعمال في غاية اإلبداع والرقّي، إّنها في هذه   - 
الحديقة حاولت أن تحّدد مسارات الّروح وطريق الخالص من وجهة نظر خيميائّية محضة، ولو كان بيننا  

أّنني ال أراهُ ساحرًا بالمعنى    ولو في معاني هذه الّرموز،    اآلن برنار لشرح لك األمر بشكل أكثر تعّمقًا وغوصاً 
العرفانّي الحّق، ولكن دعني أُقْل إّنه خيميائّي، ألّن صفة الّساحر الحقيقّية هي هبة يمنحها للا لكّل إنسان،  

ب الّسحر؟ انظر مثاًل إلى نفسَك يا عبد الحّي، ألسَت بروائّي؟ وما كتابة الّروايات إذا لم تكن ضربًا من ضرو 
نفسكَ  إلى  فيها األزمنة واألمكنة    انظر  تخلق  الكلمات نصوصا،  الحروف كلمات، ومن  تحيُك من  وأنَت 

والّشخصّيات، وتلعب بكّل عناصر الّتخليق، وتحّرُك األحداث، وتحبُك الّسرد، وتصنع الّتشويق، وتارة تكون  
الختام تخرُج    فيكّل هذا سحر محض، ألّنك  سريعًا في حركتك، وتارة تكون بطيئًا، وتارة تكون كالبركان،  

بعمل من واقع فكرّي إلى واقع ماّدي محسوس، وحينما ترى أعماُلَك الّنور في المكتبات، تبدأ في عملها  
الحّق، وهو تغييُر فكر الّناس، وتخصيب ملكات الخيال واإلبداع، والقدرة بالّتالي على المضي ُقُدمًا في رحلة  

أكثر   بعزيمة  قوّ الحياة  أكثر  وإرادة  والّطّباخة   ةتماسكًا،  والعازفة  الّشاعرة  به  تقوم  نفسه  واألمر  وصالبة. 
والخّياطة وغيرهن من نساء الخلق والّتخليق...كّل منهّن ساحرة في مجالها، وكّل منهّن قادرة على إحداث 

  بداخل هبة الرّبانية الموجودة  الّتغيير المطلوب. أّما الّشعوذة فتلك أمر آخر ال عالقة له بالّسحر اإللهّي وال
كّل إنسان، إّنها نوع من خلط األوراق والمعلومات، واألخذ من كتب الّدجل القديمة وضرب الحابل بالّنابل،  
فيحدث الضرر والّتشويش، ال أقّل وال أكثر. وأمر هؤالء المشعوذين مقدور عليه من خالل توعية الّناس  

 قادرين على الّتمييز بين الّتبر والّتراب. صبحوااإللهّية الحّقة، حّتى يوتنويرهم، ودمجهم في منظومة العلوم 
بالّضبط، وإّني ألراكِّ محّقة في كّل ماذكرتيه، انظري إلى هذا الّلون األزرق، إّنه مبهر حّقًا،  - 

 ر.إنه لون صوفّي بامتياز: لون الّدراويش، أهل الّتجريد، لون المعرفة، لون الّدخول إلى بوابة األسرا
هذا شيء أكيد، انظر إلى الّساحر كيف نحتته نيكي، إّنه مغّلف بالمرايا، وله رأس ضخمة   - 

 ويد كبيرة فوقها، وفم مفتوح إلى ما ال نهاية وعينان مجوّفتان وبدون بؤبؤ. 
 أتعلمين يا سامية لماذا المرايا والعينان الفارغتان، والفم المجّوف؟ - 
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م الّرؤيا، والّرؤيا ال تتحقق إاّل بإدراك الفراغ، والفراغ ال يحتاُج إلى إّنها كّلها تدّل على بلوغ مقا  - 
الّلسان، وإّنما البصر يصبح بصيرة، والكالم يصبح صمتًا،   بلغة  عين تبصُر من الخارج وال لفم يتحّدث 

 والمرآة صافية تعكس كّل الوجود. 
 وماذا عن اليد التي فوق رأسه؟  - 
فإن اليَد تشير إلى قوة تحّكمه في العناصر األربع للوجود:  إّنه ساحر، أليس كذلك؟ ولذا   - 

الماء، الهواء، الّنار والتراب. وكّل إنسان يصل إلى هذه المرتبة تصبح لديه القدرة على التحّول عبر استخدام  
قط  الّناس، وإّنما هي رمز ف  عاّمة اإلرادة. وال تعني نيكي بهذه المنحوتة صورة الّساحر المطبوعة في أذهان 

لتلك القدرة التي نملكها بداخلنا جميعًا، بحيث يمكننا أن نجعل من العدم شيئًا له معنى، وهي قوة إلهّية  
 باألساس، لذا فإن كّل أعمالنا إذا انتبهنا ونظرنا إليها بالعمق المطلوب فإنها ستبدو سحرًا خالصًا.  

 وماذا عن الكاهنة العليا التي تخضع لسيطرته؟  - 
ع لسيطرته، وإّنما هي متكاملة معه، وهي إذا دّققَت الّنظر فيها فإّنَك ستجُد أنها إنها ال تخض - 

الفُم المفتوح مثال والعين المجّوفة، وما ال يظهر عليه هو تكشفُه هي،   تشترك معه في خصائص عّدة: 
بيرًا بالّصوت ارتباطًا ك طةعنصر الّنار مثاًل في العين الحمراء، وعنصر الماء الخارج من فمها، وهي مرتب

الّداخلي عند كل إنسان، إّنها الاّلوعي، وهي المخزون اّلذي يستمدُّ منه الّساحر قّوته ويمّكنه بالّتالي من  
تحويل أو خلق ما يشاء في العالم الماّدي، وإني ألعتقد أّن نيكي جمعت بينهما لتشير إلى الجمع بين مبدأي 

المرشد األعلى لمن يريد أن يغامر في خفايا العقل بغرض اكتشاف    لها هي  لّنسبةالّذكر واألنثى. والكاهنة با
القوى الحقيقية المخفّية داخل كّل شخص فينا. لكن علينا أاّل نغفل حقيقة في غاية األهمّية، وهي أّنه إذا 

حقيق  بهدف ت   الخارجكان الساحر يكّمل الكاهنة، فإّنه يختلف عنها اختالفًا جذرّيًا، فهو يوّجه قّوَتُه نحو  
ُه الكاهنة قواها نحو الّداخل لتسمح لكّل إنسان بإثراء نفسه   عمليات الخلق في العالم الماّدي، في حين توجِّّ
والسمّو بها إلى أعلى المراتب... يا إلهي، ماذا أرى؟ انظر إّنهما السّيد برنار وكلود...كيف حدث هذا يا  

؟ هل هذه مزحة منَك؟ لقد أوجعَت قلبي، وأدخلت إلّي قد توفيّ   والدككلود، ألم تخبرني األسبوع الماضي بأّن  
الحزن طيلَة هذه الفترة، ثّم أّننا أّجلنا موعد الخطوبة... إّنني سعيدة برؤيتَك يا سّيد برنار. لكن ما اّلذي 

 حدَث؟
أعتذر منكِّ يا ابنتي، أنا َمْن قلُت لكلود بأن يفتعَل هذه الكذبة. كان هناك بيني وبين عبد   - 

خالف فأحببُت أن أسويَّه بنفسي معه قبل أن يعود إلى الهند. وألجل هذا حزمنا حقائبنا وها نحن ُهنا.  الحّي  
الّتاروت، فطلبنا منهما أن    حديقةوصلنا إلى البيت وشرحنا لهم خبَر موتي الكاذب، وقالوا لنا إّنكما في  

بعض األغراض الاّلزمة للبيت، وسيعودان  يصطحبانا إليها، وفَعاَل ذلَك بدون أدنى ترّدد ثّم ذهبا إلى شراء  
 لمرافقتنا من جديد إلى البيت.

 ألم تكن الحدود مغلقة بسبب الوباء المتحّور؟  - 
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: ثالثة   -  نحن إذا أردنا فتح الحدود فعلنا يا سامية. وقبل أن أنسى، خذي هدّية عبد الحّي إليكِّ
أسّلمها لك في فرنسا، لكّنكِّ كنت قد طرتِّ إلى  جواهر من حجر الفيروز المصرّي، كان من المفترض أن  

 إيطاليا. 
 ألْم تُمْت يا عدوَّ للا؟  - 
في خيالَك المريض فقط يا عبد الحّي؟ وهل تعرُف من أنقذني بعد أن تركتني أتلّوى من شّدة  - 

جدُت بها،  األلم في سريري بسبب تلك السموم اّلتي نفثتها في جسدي ثعابين كوكوّلو؟ إّنها سامية، لقد استن
وأنا اآلن مشافى أكثر    يتي،فاخترقْت عوالم الحلم وأتتني في رؤيا، ثم امتّصت كّل سمومي، وأعادت لي عاف

 من أّي وقٍت مضى. صحيح أّنه مازالت بساقّي آثار أنياب الثعابين واألفاعي، ولكّني سليم معافى كما ترى. 
حقيقة، أكنَت تريد قتله يا عبد الحّي...آٍه   يا إلهي، إذن فالّرؤيا التي رأيُتها قبل يومين كانت  - 

يا إلهي، لقد كنُت معُكما أسمع وأرى، وحينما استيقظُت ظننُت األمر كابوسًا ليس إاّل. ولم أرّكز كثيرًا في  
وأنفخ فوق جبهته، لكّني لم أكن أعرف   دهالقضّية. صحيح أّنني في الحلم رأيُت نفسي أمتصُّ الّسموم من جس

عُل ذلك وال بأّي سلطان. اآلن فهمُت كّل شيء. لقد كنتما تتقاتالن من أجلي، وكلود المسكين  لماذا كنُت أف
 ال يعرف شيًئا عّما أصبح بينكما من عداوة. 

 بالّضبط، هذا ما حدَث يا سلمى. وأنَت يا عبد الحّي هل سّلمتها ثقَل واليتَك؟  - 
 سأفعُل هذا في مقام اإلمبراطورة.  - 
صدقاء، قبل أن نذهَب إلى مقام اإلمبراطورة، عندي بعُض األشياء التي أريُد مهاًل مهاًل يا أ - 

أن تسمعها يا عبد الحّي وأنت معه يا برنار، ونحن هنا في مقام الّساحر والكاهنة العليا. يبدو أّنني فهمُت  
ائرة اإلبليسّية.  العمل تحَت الدّ   كَ كّل شيٍء اآلن، وأّن عبد الحّي كان ينوي التخّلص من وجودَك ونَسب إلي

لكن اسمح لي يا عبد الحّي أن أقول لك، إّنك لم تكن عاداًل معه في حربَك، وكوُنَك عارف أو ولّي، فهذا ال  
يخّوُل لَك أّي حقٍّ في التحّكم بمصائر الّناس أو أّي كان من الكائنات الحّية في جميع األكوان. يؤسفني  

ا أن تسمع مّني هذا األمر، كان من األ فضل أن تكون أكثر ليونة معه، وتعطيه الحّق في طرح اقتراحه  جدًّ
علّي وترك أمر االختيار لي، ألم تفقه لآلية اّلتي تقول: "َوَلو َشاَء َربَُّك آلَمن َمن فِّي اأْلَْرضِّ كلهم َجمِّيعا  

نِّين"، هل ستكون أكثر فهمًا من خالقَك يا عبد   الحّي، هذا هو عيبكم أّيها  َأَفَأنت ُتْكرُِّه الناَس َحتٰى َيُكونوا مؤمِّ
العرفاء الُجُدد، تعتقدون أنكم على صواب مطلق دائما وفي كّل األحوال، وأّن غيركم من الّناس ال يفقهون  
أّي شيء في أمور الّدين والّدنيا، أال تعلُم أّن كّل إنسان له الحّق في تقرير مصيره، هذه قاعدة إلهّية عظمى،  

الحرّية في االختيار، وال ُيجبر أحدًا على شيء، وما الكوُن إاّل أرض اختبارات قد  العّزة للّناس ربُّ وقد ترَك 
 يفشل فيها اإلنساُن أو ينجح و قد يقّرر نهايته بنفسه...هل رأيَت تفكيًرا أكثر ديموقراطّية من تفكير للا؟!

ما شرحُته    وهل مازلتِّ لم تختاري بعد يا سامية؟ هل تريدين االنضمام إلى دائرته بعد كلّ  - 
؟ لقد كان يريُد أن يستخدم طاقتكِّ ويسّخركِّ لخدمة عوالمه الّسفلّية.  لكِّ
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ليس هذا ما أريد قوله يا عبد الحّي، إّنما أريد أن أؤّكد حقيقًة آمُل أن تصبح راسخة في   - 
أحٍد فوق هذه األرض،  عقلْيكما معًا: أنا لسُت ملكًا ألحد، لست ال لَك، وال لُه، وال ألبي وال لوالدتي وال ألّي 

وكّل شيء في حياتي ومماتي.    يإنني لخالقي وحده فقط، هو موالي، وهو سّيدي وهو شيخي وقطبي وُمرشد 
وهناك شيء آخر عليَك أن تفهمه جّيدًا يا عبد الحّي، ال تكن من أولئَك اّلذين خلطوا الّذهب بالّنحاس في  

ْضُر مع موسى، وأّنه وإْن كان ولّيًا فإّنه خرَق وقتل. وإّني  تأويلهم لكالم للا. ال تقل إّنَك تفعُل مثلما ف عَل الخِّ
من العرفاء يبّررون ما يفعلونه من الّسوء بهذه القّصة العرفانّية الموسوّية، فقل لي باهلّل    ألعلم أّن الكثيرَ 

لسَت أنَت من أرسلَتُه  عليك كيف سّولْت لَك نفسَك بأن تقتَل أخاَك في اإلنسانّية برنار؟ ألْم تكونا صديقين؟ أ
الّدائرة اإلبليسّية، فهل هذا يبّرُر أو ُيجيُز    حت إلّي؟ ولنفرض جداًل أّنه قد ظهر لَك منه ما يفيد في أّنه يخدم ت 

لك أن تمّد يدَك إليه لتقتَله؟ ألم تسمع الخالق وهو يقول من قتل نفًسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما 
حياها كأنما أحيا الناس جميعا؟ من أنَت كي تقّرر مصائر الّناس؟ ألم يكن حرّيا  قتل الناس جميًعا، ومن أ

له هو أيًضا فرصة للعروج؟ ما الفرق بينَك إذن وبين من يعيث في األرض فسادًا باِّسم للا   تركبَك أن ت
 وباسم الّدين؟ 

؟  -   ولكّنه كان يريد أن يؤذيكِّ
ليها حافظ، ونحن في حمى للا ولسنا في حمى  لست أنَت من يحّدد ذلك؟ إن كّل نفس لّما ع - 

البشر، ولن ُتغّير من قَدري أو قَدر أّي إنسان. نحن هنا على األرض لتكتمل تجاربنا، ونعطي لكّل إنساٍن  
من على وجه    سانالفرصة في أن يرقى، وأن ينصلح حاله. وإذا فعل كّل رجل مثلما فعلَت النقرض اإلن

قّصة الخضر مرة أخرى ألّنه يبدو لي أّنَك لم تفهمها أنت والعديد من عرفاء األرض. وال تضرب لي مثااًل ب 
الحسرة، هّيا لنذهب إلى بيت اإلمبراطورة اآلن ألّنني هناك أريُد أن أحّدُثُكما عن الحبيبْين الخِّْضر وموسى، 

ة، فنحن هنا بيننا  حينما كنت أزور من حين آلخر هذه الحديق ُتهاولكن قبل ذلك اسمعا قصيدة كثيرًا ما ألقي 
 أدباء وشعراء وروائيين أليس كذلك؟

 كّلنا آذان صاغية لكِّ يا سامية... - 
 منُذ أن وصلُت إلى المركز - 

 اإلحساس باالّتجاه  فقدتُ 
 حيُث أنا اآلن  هنا
 توجد اّتجاهات:  ال
 شمال وال جنوب  ال
 شرق وال غرب  ال
 يمين وال يسار  ال
 توجد حّتى األلوان  وال
 ٌق وكفى صمٌت مطب هنا
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 أّني فقدُت كّل شيء؛ ويبدو
 على الكالم  القدرة
 حّتى على الكتابة.  ورّبما
 ال توجُد لغات   هنا
 ُكتب  وال

 فقدُت ذاكرتي  كأّني
 ذهني فراغ كبير  وفي
 ال تسألني لماذا أنا غائبة  لذا

 أن وصلُت إلى المركز  فمنذ 
 أُعْد موجودة: لم

 قطرة ندى سقطْت في الماء الفسيح  كأّني
 لك أن تجدني  كيف
 وقد أصبحُت المحيط؟  اآلن

هذا  -  أليس في  لماذا أصبحْت شاعرة وروائية ومترجمة؟  اإلبداع؟  المرأة ساحة  لماذا ولجتِّ 
 إنقاص من أنوثتِّها، ودورها الفاعل في األسرة والمجتمع؟ 

 العتراض على إبداع المرأة في الفّن واألدب. يا له من سؤال غريب يا كلود، أشتمُّ فيه رائحة ا - 
 -  . ، وأفهم تعّدد مواهبكِّ واهتماماتكِّ  ليس بالّضبط، ولكن بي رغبة عميقة ألفهمكِّ
في الفّن واإلبداع ال فرق بين ذكر وأنثى، كّل ما هنالَك هو أّن المرأة قديًما كانت منشغلة  - 

 العالم بالبشر، وأصبحتِّ األرض تضجُّ بكائنات ال  بإبداع من نوع آخر: إنجاب األطفال. واليوم وقد امتأل
ا وضع    ّنهُ تزيد إاّل من تفاقم مشاكل الكون وحروبه ومجاعاته، فإّن المرأة فقهت إلى أ أصبح من الّضرورّي جدًّ

حّد لمهزلة اإلنجاب هذه، وبدأت ترى أّن الحياة ستصبح أفضل لو وجدت لنفسها طريقة أخرى للخلق واإلبداع 
ن إنجاب األطفال هكذا بشكل آلّي وكارثّي ال حكمة فيه وال رشاد، فوّجهت ذكاءها إلى العمل الفنّي بعيدًا ع

وبرعت فيه بشكل تحار فيه العقول، وانتبه الّرجل إلى أّنها بهذا الّنوع الجديد من    يّ واألدبّي والّثقافّي والعلم
كثيرًا، لذا تجده يؤّيُدها في اتجاهها الجديد   الخلق ال تضرُّ الكوَن أبدًا بل على العكس من ذلك فهي تخدمه

تكوُن أكثر قدرة منه على    د هذا، وقد تطّلب هذا األمر العديد من القرون حّتى يؤمن الّرجُل بأّن المرأة ق
اإلبداع الخاّلق وليست في حاجة ألن تظهر قدراتها هذه ألحد، ألّنه أمر من المسّلمات والبديهيات. المرأة 

بقلب ّل كبير ممتلئ بالهزائم والكوارث واألحزان، ويحتاج إلى عيَني امرأة  كائن يرى  ه يا كلود، والكون سجِّ
وإبداعها، عبر لونها وموسيقاها، عبر رقصاتها وألحانها، عبر كّل    هاتداويه وتخرجه إلى الوجود عبر حرف

ة تداوي جراحه، وتنظر إلى نبضة في كيانها. اإلنساُن كائن تعيس جّدًا يا أصدقائي ويحتاُج اليوم ليد امرأ 
ذنوبه وتسمع أنينه. إنهم عميان وال ينظرون، جّرب أن تنظر في عيني أخيك اإلنسان يا كلود، ألنك لو  
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يا    تفعل توجد  بكاء صامت هامس صارخ. وهل  فإّنك سترى ما في عينيه من دموع متجّمدة، ومن  هذا 
عراء واألدباء رأوا هذا، ولكن ليس بنفس طريقة المرأة  أصدقائي، يا برنار وعبد الحّي عيون ليس فيها ألم؟ الشّ 

الباكية، ولذا فإن عين المرأة    عيون األديبة العارفة، إّنها ترى الذنوَب واألخطاء والعاهات، وتمسح دماء ال
الّنساء  الّرائية أكثر عذاًبا من العيون المعّذبة نفسها، ألّنها تتألم لما ترى، وألجل هذا يكون إبداع هذا الّنوع من  

 جارحًا كومضة سيف في بحر من الّظالم: فأنا مثاًل حينما أكتُب أكوُن إعصارًا  
 وسَط حلبة الّدراويش  يرقُص 
 أْن ترُقَص أنَت أيضاً  عليكَ 

 أردَت أن تقرأني. إذا
 أن تطيَر مع الّريح  عليكَ 

 تصبَح أنَت نفُسكَ  أن
 أو أغنّية أو رقصةً  قصيدةً 

 أردَت أْن ترى وجهي الحقّ  إذا
 دائمًا أّنه حينما تكون عاصفة الحروف قد هدأت وتذّكرْ 

 تجَد مّني شيئًا:  لن
 فراٌغ مهول وصمٌت ُمَدوٍّ  فقط

 حارقة. ودموع
  

(23 ) 
 
يا إلهي، ماهذا الهرُم العجيب اّلذي شّيدتُه الفّنانة نيكي، بيٌت على شكل أنثى بهذا الحجم   - 

 الهائل؟ 
أّن   -  يبدو  يا كلود،  نيكي األولى واألخيرة. كّل منحوتاتها نعم،  الكونّية كانت قضّية  األنثى 

األنثوية بهذا الّشكل من الضخامة، انظر إلى األثداء الكبيرة، والملّونة بشكل طفولّي فيه الكثير من اإلبداع  
 للخصوبة واألمومة. مزوالحيوّية والحركة والّنشاط. إّنها رمز للعطاء اّلذي ال حدود له. ور 

ها أنتِّ يا سامية. هل تتذّكر يا برنار، تلك الّرؤيا اّلتي رأيُت فيها سامية بثديين عظيمْين  إنّ  - 
ها سوط أحمر، تضرُب به   عارَيْين، تمشي فوق صهوة طويلة لحصاٍن أسَود وتلبُس فستاًنا أبيض وفي يدِّ

فأنا ظمآن، يا أّمي!؟ هل تتذّكر،   بكِّ الخيوَل والفَيلة. وأنا منبهر بها، وأنظُر إلى ثدييها وأقول: اسقني من حلي
 أوليسْت هي نفسها اإلمبراطورة اّلتي نراها منحوتة أمام أعيننا اآلن؟ 
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نعم، هي كذلَك يا عبد الحّي، وإّني ألرى أّنه حان وقُت تتويج سامية هنا، انظر إلى النحاتة   - 
كّل جانب. الجدران مرايا،    نيكي كيف صنعت هذا الهرم، لقد جعلت منه بيتا كبيرًا مرصوصًا بالمرايا في 

 والسقوف مرايا أيضًا، لقد سمعُت أّن نيكي كانت تسكن هنا وزوجها.
ال أرى مكانا أفضل من المطبخ يا سامية. تعالي لطفًا وكرمًا منكِّ واجلسي هنا إلى هذه   - 

ي جلبتُه لكِّ من البئر  المائدة. ودعيني أتّوجكِّ بما يليُق بمقامكِّ الكريم. هاتي خنصركِّ أللبسكِّ هذا الخاتم اّلذ 
 .  الزرقاء في مدينة دهب المصرّية. إّن حارسة البئر صنعته خّصيصًا لكِّ

....يا إلهي، ما هذا اّلذي نرى: لقد تحّولتِّ إلى ملكة عظيمة يا سامية... أيُّ سحٍر هذا،  - 
؟!  وماهذا الّتاج المرّصُع بالزمّرد والياقوت. وماهذا الصولجان، وما هذا الّنور والبريق  اّلذي يحيُط بكِّ

آآآٍه يا ابني كلود، امسك بيدي، إّنني على وشكِّ أْن ُيغمى علّي، إّنني آمنُت برّب عبد الحّي   - 
وصّدقُت األنبياء والّرسل، وكّلي أمل في أن يغفر لي رّبي ما تقّدم وتأّخر من ذنبي وما أكرهني عليه خيميائّيو  

سامحني لقد كنُت غارقًا في بحار   صديقي،تريدُه من سامية يا  الشّر من شعوذة. اآلن فهمُت ما اّلذي كنَت  
 الجهل والغفلة. 

ال عليَك يا أخي برنار، أنا أيضًا ارتكبُت بعض األخطاء تجاهَك، وما حدث اآلن هو بفضل   - 
 نقاء وطهر إمبراطورتنا الجديدة سامية حفظها للا من كّل شّر وأذى. 

الّتاروت من   -  يا أبي إلى حديقة  الخارج، لقد تحّولت إلى فردوٍس حقيقّي، انظر إلى انظر 
األشجار والّطيور واألزهار، وانظر إلى الّشمس ساطعة بلون أخضر في عمق الّسماء، إّنه عالم من الّطمأنينة  

 والّسكينة والجمال.
نعم يا ابني كلود، إّن هذا نابع من معنى األمومة الفّياض من حضور سامية، إنها الخالقة  - 

 الحياة صاحبة الخصوبة والوفرة، والفهم والحكمة. مانحة
هو كذلك يا والدي، ولكن ماذا عن موسى والخضر يا صاحبة الّسعادة سامية الحبيبة، إّنني   - 

 متشّوق لمعرفة المزيد عنهما، واعتبريني منذ اآلن تلميًذا في مدرستكِّ اإللهّية. 
الحّي: إّن الخْضَر هو العقل المقّدس في كّل أنصتوا إلّي جّيدًا يا أحّبائي كلود، برنار وعبد   - 

واحد مّنا، بل في كّل إنسان في طريقه إلى للا، وقد حباه المولى عّز وجّل بكماٍل معنوّي فريد عبر التجّرد  
بشرّي. وحينما يصُل كّل سالٍك إلى درجة    سيطعن الماّدة والتقّدس عن الجهات. وعلوُمه لدنّية وال أثَر فيها لو 

وتظهر عليه صفات الّرغبة في الّرقّي والّسمو ال بّد لُه من إِّْذنِّ هذا العقل العلوّي حّتى يمدَّ لُه يَد    الرُّشد 
العون في الّطريق ويساعده على أاّل يفقد صبره فتغلبه العجلة والفضول في االّطالع على الحقائق المعنوية،  

 البدن.  عن كونه ال يمكنه امتالَكها مادام محتجبًا بغواشي  ويغفلَ 
المعارف  -  فكيف ستحوز  واالكتمال،  النضج  إلى  دائما  الّتّواقة  إّنها  الّنفس،  ماذا عن  ولكن 

 والعلوم الّلدنّية وهي مازالت محتجبًة بعوارض الجسد؟
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هنا تأتي مهّمة الخِّْضر يا برنار: سُتمسُك الّنفس بتالبيبه وتطلُب منه أن تتبعه، وحينذاك   - 
الخلقّية والرّياضة الّروحية وسينصحها بعدم االستعجال في طلب الحقائق والمعاني  سيشترُط عليها المجاهدة  
 قبل أن يحين وقُت ذلك. 

هي  -  التي  والّنفس  الخضر  هو  اّلذي  المقّدس  العقل  إّن  إمبراطورتي،  يا  تقولي  أن  أتريدين 
 موسى، سيركبان سفينة البدن، ويبحران في بحر الهيولى؟ 

مَت قد قلَت هذا، فإّنك وال شكَّ عرفَت اآلن ما معنى خرق الّسفينة، نعم يا عبد الحّي، ومادُ  - 
 وقتل الغالم وإقامةِّ الجدار، أليس كذلك؟

ولكّل من  -  مّني،  برنار عّما صدر  أمامكِّ اآلن ألخي  وأعتذر  نفسي،  جّدًا من  إّنني خجٌل 
ّرف في الملكوت بما تمليه عليه  تصّرفُت بسوء معهم أو ألحقُت بهم األذى، وأنا أّظنُّ بأّن للعارف أن يتص

 اإلرادُة الكونّية. 
أنَت كنَت تتصّرف بما تمليه عليَك نفُسَك، وليس بما تمليه اإلرادُة الكونّية، وخرُق الّسفينة   - 

قواها   جبروت  ويضعف  الُمَتَفرعن  نظاُمها  يختّل  حّتى  األكل  وتقليل  بالّرياضة  الّنفس  قّوة  إضعاف  يعني 
. أّما قتل الغالم، فال يعني أّن الخْضر قتل إنسانا حّيًا، وإنما هو دائمًا العقُل القدسّي اّلذي الحيوانية والنباتّية

يقتُل الّنفس التي تظهُر بصفاتها األّمارة بالّسوء وتحجُب القلب عن الحقيقة. وإذا أردَت أن تستدّل على هذا 
إّنه القّوة التي ُتشّكُل الكون، وهو األب    العقل القدسّي هنا في هذه الحديقة فستجده في ورقة اإلمبراطور، 

الخبرة في إدارة شؤون العالم، ويعرف جّيدًا كيف يكون قوّيًا وقاسيًا حينما يكون مضطّرًا إلى   صاحب الحكيم  
 فرض إرشاداته وقوانينه الّصارمة.

تِّ أن  يا إلهي، ما أتعسني، أبهذا بلغُت معكِّ مقام "هذا فراق بيني وبينَك"، أألجل هذا رفض - 
ترثي ثِّقلي، حينما تّوجُتكِّ إمبراطورة جديدًة؟ ما أشّد شقائي، كيف لي أن أصلَح ما مضى من حياتي، كيف 

في وادي الملكات، قالت    ت لي أن أنوب وأعود إلى طهري ونقائي؟ لقد قالتها لي الملكة نفرتاري، حينما كن
 مور الّروح والجسد، والعلوم الّلدنّية.لي إّنها أكبر عمرًا منَك يا عبد الحّي، وأعمق منك فْهًما أل

العمر،  -  تسعينّي  وأنا  أيضًا،  أنا  مّني  أكبر  إّنها  الحّي،  عبد  يا  فقط  منَك  أكبر  ليسْت  إّنها 
، وأطمع   ، أنا من سينضمُّ إلى دائرتكِّ سامحيني يا سّيدتي، يا إمبراطورتي، كنُت أعمى ورأيُت الّنور على يدْيكِّ

. كنُت طفاًل، وهاقد    نت ّلكِّ تغسلين كّل األفكار الّسيئة التي كا في لمحة نور من عينْيكِّ ع  تنتابني تجاهكِّ
، وإّني لسعيد جّدًا بأّنك ستكونين زوجة البني، عّله يناله بعض من نورك، وأنَت يا   بلغُت الّرشد في حضرتكِّ

 ا ُأمِّْرَت. عبد الحّي، تعال يا صديقي عبد الحّي لنتصالح إلى األبد، وندخل معًا بيَت واستقم كم 
رفضُت ثقلَك يا عبد الحّي، ألّنه ثقل ال يخلو من أخطاء، وأنا ال أريُد أن أبدأ ُحكمي بإرٍث  - 

رّث وباٍل، ال بّد من الّتجديد والّتطهير واقتالع أخطاء الماضي من الجذور، وإاّل فإّننا لن نفلح في شيء  
الحّقة بعقٍل راشد وأكثر وعيًا وتنّورًا    نيوج إلى المعاأبدًا. ال بّد أن ندخل العهد الجديد بنفس قادرة على الول

وتبّصرًا. أعتقد أّن األمور اآلن أصبحت أكثر وضوحًا، وأظنُّ أّنه قد حان وقُت العودة إلى البيت، اذهب 
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أنت يا عبد الحّي مع برنار، فوالدّي بانتظاركما أمام الباب الّرئيس للحديقة، أّما أنا وكلود فسوف نبقى هنا  
 سنذهب إلى ورقة العاشقين، فلدّي الكثير مّما أريد البوح له به.   ،بعض من الوقت ل

  
(24 ) 
 
 هل تعرُف لماذا نحن هنا يا كلود؟ - 
 لنبارَك عشقنا بحضور هذين العاشقين الّلذين نحتتهما نيكي بهذا الّشكل من الّسحر والبراعة.  - 
 انظر إليهما جّيدًا وقل لي ماذا ترى؟  - 
الولد العاشق بوجٍه ذهبّي، والفتاة العاشقة بجسٍد أبيض وَشعر أحمر ووجه بدون عينين وال   - 

 أّية مالمح أخرى. 
 وهل تجد بينَك وبين هذا العاشق شبهًا ما؟  - 
 طبعا ال، فهو مجّرد تمثال، وأنا كائن حّي.  - 
 والفم؟ هل تجد في نفسَك هذا الوجه الّذهبّي الخالي من العينين واألنف  - 
 ال. - 
ألجل هذا جئُت بَك إلى هنا يا كلود، ألجيبَك عن سؤالَك اّلذي طرحته علّي حينما كّنا في   - 

 فرنسا، أي حينما قلت لي: هل تقبلين بي خطيبًا لكِّ اآلن وزوجًا لما بقَي من حياتنا؟ 
 وما جواُبكِّ اآلن يا حبيبتي؟  - 
ح بعُد ذهبّيًا، ولم تشرق في قلبَك الّشمُس لسَت الّشخَص المناسب لي يا كلود. وجهَك لم يصب  - 

 بعد، وأنا ال أفّكر باالرتباط اآلن، ال بَك وال بغيرَك. 
 لكّني أحبُّكِّ يا سامية.  - 
الحبُّ المشتعُل في قلبَك وهٌم كبير، إّنه كيمياء تخلُقها الهرمونات في جسدَك. رّبما تكون   - 

 ن عن العشق الحّق.منبهرًا بي، منجذبًا إلّي، لكّنَك أبعُد ما تكو 
 وما هو هذا العشق الحّق اّلذي تبحثين عنه يا سامية؟  - 
أنا ال أبحث عنه، إّنه بداخلي، وعليَك أن تبحث عنه في داخلَك أيضًا لتعرفه. عليَك أن  - 

 تذوق لتراه. 
 إّن لغتكِّ كّلها طالسٌم ال أفهمها أبدًا. قولي إّنكِّ تحّبين شخصًا آخر وكفى.  - 
 ما أشّد بعدَك عّني...لن تفهمني ما حييَت.  آٍه يا كلود، - 
انظر إلى هذه األنثى العاشقة التي نحتتها نيكي، انظر إلى وجهها، انظر إليه بعين القلبِّ  - 

لتفهم معنى العشق: إّنها تعطي وال تنتظر مقاباًل من أحد، إنها ربيع بال حدود. خصوبة ليس لها مثيل:  
من الّرجال لن    كوجسد مخضّر زاهر من شدة االرتواء. وأنت وغير َشْعر أحمر متوّهج من شّدة العشق،  
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تفهموا أنثى بهذه الّصفات، قد تحّبونها نعم، لكنكم ستبقون على الّساحل فقط، ال أحد عنده الّشجاعة الكافية  
 ليغرق في محيطها. 

تي نحتْتها  أنا أعرُف وجهكِّ جّيدًا، أنا أحّبه وكفى، وال شأن لي بوجه هذه األنثى العاشقة ال - 
 نيكي دي سانت فال.

 ال، أنَت ال تعرف وجهي.  - 
؟ -  ، ماوجهكِّ  قولي أنتِّ
 وجهي مجّرٌة من الّنور  - 

 فيها الكواكبُ  تدورُ 
 تفوُق سرعَة الّضوء  بسرعةٍ 
 قلٌب وفي وسطهِّ عينٌ  وجهي

 من حولها  والّنجومُ 
 البرقُ  يصعُقها

 وتحترُق حّتى آخر شظية فيها.  تذوبُ 
 أرٌض جديدةٌ  وجهي

ْفَها بعُد أحد  لمْ   يكَتشِّ
 فيها األرقاُم والحروف تركُض 
 تفوق سرعَة الّنار. بسرعة
 ُأُذنٌ  وجهي

 الّرعدُ  يصعقها
 مغشيًا عليها  تخرُّ 
ْكر  من  شّدة الّذهول والسُّ

 وال يبقى منها شيء ُيذكر. تفنى
 طلسٌم كبير  وجهي
 الّشمُس  حجاُبه

 ال يعرفُه أحد،  لذا
 أنا ال أعرُف َمن أكون،  حّتى

 أعرُف وجهِّي  ال
 أعرُف اْسمِّي  ال
 أعرُف ذاتي  ال
 أعرُف حّتى أّني ال أعرفُ  ال
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 نسياٌن ُمطلق  أنا
 كّلما رسمُت شيئًا منه فوق الّرمال  حرفٌ 
 الماء ومسَح كّل أثر.  أتى

 لم يولْد بعدُ  وجهي
 يُمت قبل  ولم

 البحُث والّسؤال  فعالمَ 
 ال أنا  أنا
 إلهي أنَت يا  أنا

 األمر!  وانتهى
، وأنتِّ تبتعدين عّني، هذا رفض قاطع يا سامية.  -   أنا أقترُب منكِّ
 متى ستقوُل لِّي َمن أكوُن يا إلهي، - 

 واحدٌة أْم أكَثر؟  روحٌ 
ُتَر ألراني كما أنا،  متى  سَترفُع السُّ

 واحد أْم أكثر صوتٌ 
 واحٌد أْم أكثر؟!  كونٌ 

 ثقة بعد اآلن يا جّدي ال
دَت بهِّ  فالسمُّ   اّلذي اسُتْشهِّ
 موضوعًا فوق المائدة الّصغيرة  مازال

 أشرُب منه كّل يوٍم قطرة. ومازلتُ 
 رحلَت وجئُت بعَدكَ  أنتَ 

 سّركَ  وورثتُ 
 الّدرَس جّيدًا:  وفهمتُ 

 تظّنُهم األصفياء   من
 بّد أن يكون بينهم على األقلِّّ خائٌن واحدٌ  ال
 َل كما فعلَت؛  لن أفع لذا
 أفَتَح بابَي لُمَتَعْرفٍِّن واحدٍ  لن
ي أحد  لن  يرى شمسِّ

 أهدَي بدري الّساطع فوق رأسي ألحدٍ  ولن
 األعداء مازالْت تدور  كؤوس
 عيسى عن كأسه فوق المائدة األخيرة  واسألْ 
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 محّمدًا بعدُه  واسأل
 علّيًا عن الّسيف المسموم واسأل
 نظاًما ورابعة  واسأل
 ما الُمَتَعْرفِّنون، فعله به عّما
 يا جّدي  آآآهٍ 
 خارطة الكون  َكّفي
 يقرأَها أحد  ولن

 ونحن نموُت بالسّم في كّل شيء؛ كيف
 الُكوز وفي القميص  في
 الّسيف وفي زيت القنديل. في

 مرآة  قلبي
 شاشة  وجبهتي

 محّطاُت إرسال واستقبال وأنا
 فوق المائدة والّسمُّ 
 كّل يوٍم منه قطرة  أشربُ 

 تستغرب يا هذا إْن أغلقُت بابي  فال
 ُكثر  فالّطارقون 

 أحد بينهم يشبه الّنجم الّثاقب  وال
 اّلذي إذا ما فتحُت له  ذاك
 السمُّ وطارتِّ المائدة. طارَ 

 أنت تبحثين عن نجم ثاقب، وأنا لسُت هذا الّنجم يا سامية. وداعًا وإلى األبد. - 
 معًا. انتظر حّتى نذهب للبيت  - 
ال، خذيني إلى الفندق اّلذي نزلُت فيه أنا ووالدي برنار. وحينما تصلين إلى البيت أخبريهم   - 

، وقولي لوالدي أن يلحق بي، فغدًا سنغادر إلى فرنسا. أّما األعمال اّلتي تجمعنا، فابحثي لكِّ عن   برفضكِّ
 شريٍك آخر يمّدك بالمعادن واألحجار الّثمينة الخاّصة بالصيدلّية. 

هذا ليس بمشكل أبدًا، العالم ممتلئ برجال األعمال اّلذين سيسعدون وال شّك بالّتعامل مع   - 
 صيدلّيتي. ال تشغل نفسك بهذا األمر. هّيا بنا إذن. 
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علمُت أّن سامية قد رفضتِّ االرتباط بكلود، تزلزلُت من الّداخل، لقد كانت تعرُف كّل شيء إذن منذ   حينما
لم ترفض كلود وحَده، لقد رفضتني أنا أيضًا ورفضْت برنار، ورفضها هذا ليس له سوى معنى   البداية، إّنها 

الّرقمّي. إّنها ال تؤمُن بهذا العالم، ال بل    مواحد: إّنها تقطع كّل صلة بكّل من جاءها طالبًا وّدها عبر العال
 إلى الهند وال شيء في جّبتي سوى إّنها ليست من أرضنا هذه. من أنتِّ يا سامية حّقًا وحقيقة؟! ها قد عدتُ 

هذا الّسؤال. رفضكِّ لنا جميعًا جعلني أعيد الّتفكيَر في كّل شيء. وهذه الخرقة اّلتي لبسُتها ألزيد من ثالثين  
. هل أنتِّ قادمٌة من الُمستقبل؟ حينما    يُتهاسنة رم ، وبتُّ أهيم في الّطرقات، عّلني أفهم من أنتِّ من أجلكِّ

عارفُة األخيرة رفضتِّ هذا الّلقب تمامًا وقلتِّ لي اتركِّ الباَب مفتوحًا للجميع، فليس هناك شيء  قلُت لكِّ إّنكِّ ال
كّل مواقع الّتواصل االجتماعّي حّتى ال يبحث   مناسمه العارف األّول أو العارف األخير. وأّنكِّ ستنسحبين 

. وضربتِّ بتجربتنا في العرفان والخيمياء عرض الحائط، وبتُّ    عن شمسكِّ أحد كما فعلُت أنا وبرنار معكِّ
أعرُف من خاللكِّ أّنني كنُت كما غيري أحاوُل أن أدلَي بدلوي في كّل بحار العلوم والمعارف، وأجد في  

يا سامية، وأنت   ونفسي ما يؤكُِّد لي أ ثقافّي وعلمّي كبير. ما أشقاني  بأّنني أصبحُت ذا شأٍن  يطمئنني 
ُق إذن بيني وبين كّل هؤالء اّلذين يتسابقون للّظهور في كّل محفل تفتحين عيوني على كّل عيوبي، ما الفر 

والّثقافة، ونسيُت  المعرفةومجلس؟ ال فرق، أنا مثلهم، كنُت قبلكِّ أخاُف أن ُأْنعَت بـ "الجاهل" أو قليل العلم و 
ُتباع العلمّية  األلقاب  االجتماعّي، أصبحتِّ  الّتواصل  بظهور وسائلِّ  أّنُه  تناسيُت  وكُثَر    أو رّبما  وُتشترى، 

المّدعون في كّل شْيٍء، لكن ال أحد من هؤالء لديه اليوم الّشجاعَة بأن يقول إّنه ال يعلُم، وال يعرُف أو إّنُه  
منذ األزل، وهو يعتقد في الجهل بالّشيء نقيصة مهما كان نوع هذا الّشيء،   اإلنسان"جاهل". هكذا هو حال  

يحدُث ألّن اإلنساَن لم يطرح على نفسه بكّل شجاعة ومصداقّية  هذه هي مشكلته ومعضلته الكبرى. وهذا  
 يواجهسؤال الجهل أو العجز عن اإلحاطة بأشياء الوجود وظواهره كاملًة. أو بمعنى آخر لم يعرف كيف  

سؤاَل الجهل الكبير، وإن كتَب العلماء والفالسفة ورجاُل الّدين في هذا الّشأن كثيرًا وبكّل الّلغات. وأنا هنا  
أعيد بكِّ طرح هذا الّسؤال العصّي، وال أجُد في نفسي القدرة على الّتفْيُقه والّتفلسف بشأنه، كّل ما ُيمكنني أن  

الجهل، متى بدأت أو ظهرْت في الوجود. هذا سّر من أسرار    شكالّيةأقوله إّنني حقيقة ال أعرُف شيئًا عن إ
ما رأيُت عن الجهل. لكن هناك شيء واحد فقط يمكنني  للا الُكبرى وأنا لم أكن موجودًا قبل الوجود ألشهد ب

أْي    ،أن أقوله بكّل ثقة وأريحّية: أنا بعدكِّ يا سامية، وبظهوركِّ في حياتي ورفضكِّ لثِّقلي لسُت بعارٍف أبداً 
أّنني ال أعرُف متى ظهر الجهُل وال متى بدأ، ولكّنني أعرُف متى ينتهي، تجربتي معكِّ عّلمتني هذا، لذا فأنا  

 بالّتجربة أكثر من الّثقافة، وعليه فإّن الجهَل ينتهي حينما تبدأ المعرفُة. والمعرفُة هي أنتِّ اّلتي رفعتِّ  أثقُ 
مرحلة الوعيِّ الّتجاوزّي. وبهذا أريد أن أقوَل أيضًا إّنني    كَ حجاب الغفلة عن عينّي، وسمحتِّ لي بأن أدر 

عرُف متى تنتهي، وهذا تعّلمتُه من كلمات رّبي حينما  اآلن بكِّ أصبحُت أعرُف متى تبدأ المعرفُة، ولكّني ال أ 
فإّن    يهقال إّنه وليُّ اّلذين آمنوا ُيخرجهم من الظُّلمات إلى النور، أْي من الجهل إلى الوعي الكبير، وعل
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  اإليماَن رديُف الوعي وأُخ المعرفة، إّنه الّنور المطلق اّلذي ال نهاية له، ألّنه إذا حدَث لإلنسان أن أزهرَ 
وتنّوَر فإّن كّل ما بعد هذه المرحلة سيكون نورًا أبدّيًا ال نكوَص فيه. واألصُل في الوجود الجهُل وفيه ُولدنا  

على األرض ألّن بها فقط ُيمكننا أن نخرَج من ظلمات الجهل إلى   لحياةجميعًا وكان سببًا في قبولنا بتجربة ا
ناٌر وكّلنا فيها، ومن ُزحزَح عنها وُأدخَل جّنة الوعي نور المعرفة واليقين، هذه فرصُتنا الوحيدة. والجه ُل 

ويقَظَة الّروح فقد فاَز. أعلُم يا من تقرؤني أّن كالمي هذا سيجرُح كبرياَءَك، فأنَت تعتقُد إّنَك عارٌف والعارُف  
َف له حّقًا كّل شيء لكّنه لم يّدٍع علمًا و  ال معرفًة  مكشوٌف له كّل شيء، لكن دعني أدّلَك على شخٍص ُكشِّ

حينما ُسئَِّل سؤاَل العرفان الكبير، وحينَما ُطلَِّب منُه أن يقرأ كتاَب الوجود لتعطاه مفاتيحه كّلها. أتعلُم ماذا  
قال ُهَو؟ "ما أنا بقارٍئ"! إّنه محّمد فتى الّصحراء، وصاحب الّتاج والمعراج، لم يخَش أن يقاَل عنه إّنه ال  

ي اآلخرين فيه، وال رأى في جوابه هذا انتقاصًا منُه أو من حكمته ونبّوته،  يعرُف القراءة، ولم يهّمه قطُّ رأ
، واعتقدوا في عدم معرفته للقراءة دلياًل على   والمثير للّشفقة حّقًا، هو أّن قوَمه بعدُه أشاعوا عنه أّنه أميٌّ

الكتابة، وغاب عنهم، ومع كامل  نبّوته، وتفاخروا بهذا بين األمم، ظّنًا منهم أنه حّقًا لم يكن يعرف القراءة وال  
الحسرة واألسف، أّنه ما أعطى تلَك اإلجابة وهو في مقام قراءة كتاب الوجود إاّل ألّنه متبّخُر األنا، واألنا  

يتنّوُر القلُب، والقلُب حينما يتنّوُر، يخرُج من الّظلمات إلى الّنور، وبالخروج من الّظلمات يتزحزُح    رُ حينما تتبخّ 
الّنارِّ ويدخُل في الجّنة بشكل آليٍّ وُيصبُح وعيُه تجاوزّيًا وُتكَشُف لُه العوالُم. وليس كّل األنبياء   اإلنساُن عن

،    لواوال كّل األولياء كمحّمٍد، والكثيُر منهم فش في سؤال القراءة هذا، أو سؤال المعرفة، أو سؤال الّتواضعِّ
ليس في ذلك أيُّ عيٍب، وهذا ليس جهاًل بالمعنى    هكذا أحبُّ أن أسّميُه. ما أجمَل أن تقوَل: ال أعرُف.

وحّتى    ُيعَرُف،المتعارف عليه، وإّنما نقاء وبراءة، بهما فقط يمكنَك أن تبلَغ الُمطلق، وتفَهَم أّن السّر ُيعاُش وال  
ة كتابِّ إن عشَتُه وذقَتُه فإّنُه يبقى في كّل األحوال سّرًا! وقد فشَل كلود في امتحان العاشقْين وهو في حديق

النبّي إدريس ألّنه كان يريد أن يقفز على األسرار كّلها، ويمتلَك سامية باِّسم الُحّب والّزواج. ولكّن سامية 
ْفَها بعُد، ألّنها محاطة بحجاٍب سرّي يجعُلها تختفي    صلْ ليست ألحٍد، إّنها لَعاَلٍم لْم ن  إليهِّ َبْعُد، وجناٍن لم نكَتشِّ

عن األنظار. كلُّ الجيوشِّ مّرت بالُقربِّ منها، لكن ال قائَد في عينْيه نوٌر يراَها بهِّ. وسامية ابنة هذه األرض 
إ الّصامُت،  والمراقُب  وتطّورًا.  سمّوًا  البشرِّ  أكثر  يحرُسها  في    مامُ اّلتي  هناَك  يقبُع  الّثاقب،  الّنجم  العصر 

مجلسه، وعجلة الّزمان على يمينه والمياه البِّيُض على يساره، ينتظُر وصول حبيبته وحبيبتنا كّلنا: سامية،  
عارفة أخيرة ترفُض كّل األلقاب والّصفات، وتفّضُل أن تبقى بعيدًة محجوبة عن األنظار لتحرَس بكّل عشق  

 الجديدة في األرض المستقبلّية بْين سطوع ومغيب شمسِّ يومِّ الّنَفسِّ الكبير.  ةريّ ومحّبة بذوَر البش
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 وطني الفردوس 

          
 د. أسماء غريب ـ األديبة والناقدة والمترجمة المغربّية 1

 
ي كان ولْم يزْل مغربي الحبيب، مغرَب األمان   والّسالم  الفردوُس األرضيُّ هو وطن اإلنسان األّم، وفردوسِّ

إنسانًا كونّيًا، قادرًا    -مثل كّل المغاربة    -والمحّبة العظيمة. وكيف ال يكون كذلَك وفيه تعّلمُت كيف أكوُن  
منذ  المغاربة  الملوك  أجياَل  نحن  نعرُف،  نكْن  لم  والّسياسّية.  والّدينّية  العرقّية  االختالفات  احتضان  على 

الّطائ  العلوّيين، شيئًا اسمه  الّثاني ومحمد األدراسة إلى  الَملَِّكْين الحسن  أنا ابنة عهدِّ  فّية، ولم أفتح عينيَّ 
إاّل في بيٍت ُيسقى بماء اإلخاء والّتسامح بين الجميع،    -شأني في هذا شأن كّل المغاربة األحرار -الّسادس،  

لّشعوبِّ تجُدها عندنا في  فإذا أتانا المصريُّ فتحنا له بابَنا، وإذا أتانا الغربّي استقبلناه بالكرم والجود، وكّل ا
واإلسبانيُّ   والفرنسيُّ   ، والجزائريُّ والّتونسيُّ  والّليبيُّ   ، والعراقيُّ والّسوريُّ  هنا،  الفلسطينيُّ  الكبير؛  مغربنا 
، وجميع خلق للا هنا، ألّن المغرَب ليس بلدًا فحسب، وإّنما كوكٌب كامٌل، حرَص ملوُكه منذ   واإلنجليزيُّ

أن يبقوا بكّل ما أوتوا من حكمة وتبّصٍر أبناَءهم وشعوبهم خارج دائرة الحروب الكبيرة    األزمان الغابرة على
لم،   للعِّ البلدان. وحينما غادرُته طلبًا  والقالقل والمحن العسيرة التي كّنا ومازلنا نسمع عنها في العديد من 

ألعداء في الَجهر والخفاء، متمّنين  تأّكدْت لي فكرتي عن بلدي، بلَد األمن والّرخاء، وعرفُت لماذا يكيُد له ا
 زوال الّنعمة عنه! 

وعن مغربي كتبُت الكثير مِّن الّذكريات، وسّطرُتها بماء المحّبة والعشق في العديد من األعمال سواء الّروائّية  
اب  أو القصصّية أو الّترجمّية. وإذ أنسى فإنّي ال أنسى رسالة الدكتوراه التي ناقشُتها منذ عشر سنوات في رح

جامعة المعرفة بروما واّلتي كانت عن الحداثة الفكرّية والعلمّية في المغرب منذ العهد الّسعدّي. وهي الّرسالة  
التي سّجلُت بها مدى تعّلقي بفردوسي الخالد، فكّل نبضة بالقلب تهتف باْسمِّ َبلدي اّلذي اخترُت أن أمّثَله  

د ظهَر هذا في الّطريقة التي احتضنُت بها العديد من األسماء  بما تشّرْبُت منه من كونّية الفكر وعالمّيته، وق
قرأني   إذا  بتُّ  أّنني  حّتى  العرفانّي  والّنقد  األدبّية  الكتابة  من خالل  االهتمام  لها  وأوليُت  واألدبّية  الفكرّية 

ئفه ظّنني من  المسيحيُّ ظّنني على دينه، وإذا قرأني البوذّي ظّنني على فكره، وإذا قرأني الُمسلُم بكّل طوا
طائفته أو مذهبه، بل إذا قرأني العراقّي أو الّسورّي ظّنني عراقّية أو سورّية المنبت أكثر منه، وال تفسير لهذا 
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الّتنّوع سوى ألّنني ابنة أرٍض نزل فيها الحرُف بكّل الّلغات، فكان أبناؤها شعلة في الّذكاء والتمّيز. وال غرو  
الّصبا على أسماء كثيرة عبر قراءاتي المتعّددة وعبر المنهج الَملكّي اّلذي  في هذا، وقد فتحُت عينيَّ منذ  

لم والعلماء،   كان يسير عليه مختلف ملوكِّ المغرب، ففي عهد الحسن الّثاني كان هناك انفتاح عظيم على العِّ
الحسنّية التي  وكان جاللُته يسهر بنفسه على تكريمهم واإلعالء من شأنهم، فمن مّنا ال يذكر مثاًل الّدروس  

كانت كّل األَسر المغربّية تشاهدها بكّل اهتمام ومتعة خالل شهر رمضان المبارك من كّل سنة، ومن مّنا  
ال يتذّكر ما كانت تذيعه التلفزة الوطنّية المغربّية من برامج قّيمة من قبيل تفسير القرآن لفضيلة الّشيخ متوّلي 

ّكر والعالِّم واألديب د. مصطفى محمود؟! نعم، كّلنا يتذّكر هذه البرامج  الّشعراوي، والعلم واإليمان لسماحة المف
والقَيم   لم وأهله، وبالفضيلة  العِّ بُحّب  الجيل، متشّبعين  ذاك  أبناء  كّنا ولم نزل نحن  وغيرها، ويتذكُر كيف 

ر مصطفى محمود،  الُكبرى اّلتي جعلت مّنا جميعًا خير ممّثلين لبالدنا أينما ُكّنا وحللنا. وعلى ذكر الّدكتو 
ال يمكنني أن أنسى كيف أّنني بعد برنامجه )العلم واإليمان( بتُّ أبحُث عن كتاباته وأقرُؤها بنهٍم شديد،  
وعلمُت كيف أّنه عانى األَمّرين بسبب فكره الحداثوّي اّلذي كان يقّدُم من خالله الّديَن واإليماَن من ُمنطلق  

مُت كثيرًا حينما قرأُت فيما بعد عن موقف الدكتورة  عصرّي لم يستوعبه الكثيُر من أبناء جي له، ولكّنني ُصدِّ
مُت ألّنني كنُت أتوّقُع منها موقفًا   عائشة عبد الّرحمن من كتابه )القرآن محاولة لفهم عصرّي(، وأقوُل ُصدِّ

بجام الّتفسير  ُتَدرُِّس ماّدة  فيه حينما كانت  أقامْت  بل  المغرَب،  اّلتي زارتِّ  القروّيين عام  ُمغايرًا، وهي  عة 
، وهو نفسه عام ظهور مقاالتها الّنارّية تلَك على جريدة األهرام في شهَرْي آذار ونيسان. ال أعلُم  1970

ر معين المحّبة الّصافية في قلبها، وال كيف أّن   كيَف أّن ماَء المغرب الّطاهر العذب اّلذي َشربْته لم ُيَفجِّّ
ْم بالخير فكَرها ليجعَلها تتفّهُم وتتقّبُل بصدر رحٍب فِّكَر  ُقْرَبها من أهل للا والّسالم من فقه اء المغرب لم ُيَبلسِّ

عالٍم وصوفيٍّ تقيٍّ مثل فكرِّ د. مصطفى محمود وهو ابن الّنيل والّطمي الخصيب اّلذي منه خرجْت طينُتها؟!  
هذا من ُكتب في غاية    وال أعتقد أّنني وحدي من هالُه موقُفها هذا ولم يشَفْع لها عندي ما صدَر لها قبل

األهمّية والمتعة الفكرّية والّروحّية، بل أتذّكُر أّن حّتى مصطفى محمود نفسه قال في مذّكراته اّلتي نشرها  
السّيُد الحراني، إّن أكثَر ما أّثَر فيه بشأن الضّجة اّلتي أحدثها كتاب تفسير القرآن، هو عندما هاجمتُه بنُت 

ان قدِّ اجتهَد وكتَب كتاَبُه ذاك لم يشَرْع في طباعته إاّل بعد أن أطلعها عليه لتقوَل الّشاطئ، رغم أّنه بعد أن ك
ُر ويعتزُّ بآرائها في قضايا الّدين، فهي كانت عالمّية في مجالها بكّل ما في  رأَيها فيه، وذلك ألنَُّه كان ُيَقدِّّ

ُل به وتطلُب   منه زيارَتها في منزلها، فذهَب على  الكلمة من معنى. وفوجئ بها في أحد األّيام وهي تّتصِّ
ُتحَسُد    -وبمجّرد أن رأْتُه    –الفور، وعلى الفور   الّرائع دا...اجتهاد رائع...وعمل  "إيه األسلوب  قالت له: 

عليه...وسيالقي إعجاَب الجميع"، وسألْت: "اخترت االسم واّل لّسه؟"، فقال لها: "هيكون شرف لّي لو اقترحتِّ  
ه الّتفسيَر العصرّي للقرآن". وبالّطبع أعجبه االسُم كثيرًا، كما يقول مصطفى  علّي اسم"، فقالت: " اسمع سمِّّ

نفسه، وعلى الفور أطلقه على الكتاب، ولكّنه تأّثر كثيرًا وظلَّ يسأُل نفسُه لماذا فعلْت هذا وهي من أطلَق 
ُل رؤَيًة جديدة للّتفسير. وأحزنه على الكتاب اسمُه وذلك كان دلياًل منها على أنها اقتنعت بمضمونه اّلذي يحم

كثيرًا هجومها عليه في مقاالتها بجريدة األهرام والتي أصبحت فيما بعد كتابًا صدر بعنوان )القرآن والّتفسير  
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ُر   (، قالت فيه دوَن حّتى أن تذكر اسمه زيادة في قمعه وإمعانًا في إهانته: "وقد تصّوَر الدكتوُر الُمَفسِّّ العصريُّ
فسه من مؤاخذته على التصّدى للتفسير بغير علم، بمجرد تغيير العنوان، فجمع مقاالت تفسيره  أنه يعفي ن 

فى كتاب مطبوع بعنوان "القرآن محاولة لفهم عصرى" وغاب عنه أّن العبرة بالموضوع الذى تناوله تناُوَل  
يعرض تصوراته    مفّسر عالم، يؤّول النصوص ويفتى فى الّدين، وليس تناُوَل صحفّي من كتاب القصص،

 الّدينّية، ويتخّيُل ما وراء الغيب".
رّبما نسَيْت أو تناسْت األستاذة واألديبة عائشة بنت الّشاطئ بأّنَك رجٌل عارٌف باهلّل، والعارُف يتذّوُق وال 

ُر، وأنَت قد تكوُن أخطأَت حينما قبِّلَت بالعنوان اّلذي اقترحتُه عليَك قبل طباعة كتابَك، ولو كنتُ   أدركُتَك ُيفسِّّ
هِّ: )تذّوٌق جديد للقرآن(. وإّني ألستغرُب كيف فاَتها وهي المتخّصصة في تفسير   في زمانَك لقلُت لَك سمِّّ
عربي   ابن  قّدمها  التي  كتلك  الباطنّية  الّتفاسير  وكذا  التصّوف،  ألهل  اإلشارّية  التفاسير  ثّمة  أّن  القرآن، 

ضًا الّتفاسير العلمّية وأنت أّول من خاض فيها، وال يمكنها  والتسترّي والسهروردّي وغيرهم كثيرون، وهناك أي
هي من كرسّيها الفقهّي أن تبّث فيها ألّنها تنقصها الخبرة والّدراسة العلمّية والتشريحّية والّتجريبّية، أليس كذلك 

العصرّي تمّنْت   يا أديبنا وعالمنا العزيز؟! والحقيقة يا صديقي مصطفى، أّنها رّبما من شّدة إعجابها بتفسيركَ 
لو كانت هَي من قّدمْت ماسّطرتُه أنَت من فتٍح مبين! ويكفيني اليوم أن أقول لَك: نْم قرير العين أّيها المقّمُط  
بالبهاء، أّما السّيدُة عائشة فإني أدعوها اليوم إلى أْن تعيد مِّن هناَك في فِّكرَك وعلمَِّك الّنظَر، وتقرأ لَك من 

في أكثر من عمٍل لَك واصفًا نفسَك بأّنك لم تكن يومًا رُجَل دين، وإّنما كنَت فّنانًا دخَل  باب االعتذار ما قلَته  
ُر   إلى رحاب الّدين من باب الفضل اإللهّي، ومن بابِّ الُحّب واالقتناع، وليس من باب األزهر، اّلذي ُتقدِّّ

هجّية دراسة الّدين اإلسالمي التي  وتحترُم بعَض مشايخه ولكّنَك ترُفُض البعَض منهم في تفسيرهم للقرآن ومن
فقدت بريقها، ومن ُهنا كان ُحكُمَك دائمًا ُحكَم الّشاعر وليس ُحكم الّشيخ أو الفقيه، بل فقط الّشاعر اّلذي  
أحبَّ للا، فكتَب في عشقه قصيدة وبنى له بيتًا، ولكّنُه ظلَّ دائمًا الفّنان بحكم الّطبيعة والفطرة، ذلك الفّنان  

كته الخياُل والوجدان، واّلذي كان دائمًا نقطة ضعفَك وقّوتَك. نعم أّيها المصطفى الّنقّي فبهذه الروح اّلذي ممل
البهّية أحببَت أن يقرأَك الّناُس، وما تصّورَت نفسَك أبدًا ُمفّسرًا للقرآن أو حاكمًا في قضّية فقه أو شريعٍة.  

لّنبوّي وعّلمتني الّسنيُن فيما بعد أّن اإلنساَن عدوُّ ما  ومثلَك أنا، مِّن مغربي الحبيب خرجُت عاشقًة للوحيِّ ا
يجهل، ولهذا فهو يحاوُل، كما قلَت في روايتَك الّرائعة )الخروج من الّتابوت(، أن يسدَّ كّل باب يأتيه منه  

حد.  الّنوُر متمّسكًا بغبائه وتعّصبه ناسيًا أّن الحقيقة أعظم وأكبر بكثيٍر من أن يحتكرها مذهب أو عقل وا
والحياة فوق المذاهب كّلها، ولكّن التعّصب يسّد الّطريق على كّل عقل يحاوُل أن يجتهَد ويحجَب عنه المدد 
ويموُت   الّدهشُة  تموُت  وتموت.  تتجّمُد  الحياة  المذاهُب في  تتحّكُم  العظيم. وحينما  الينبوع  يأتيه من  اّلذي 

التي يبعثها المجهوُل، وتتحّول الحياُة إلى قواعد وقوانين  الفضول والخيال واالبتكار، وتموُت الّنشوُة الحارقة  
يسّمونها منهجًا علمّيًا أكاديمّيًا، وهي ليسْت من العلم وال األكاديمّية في شيء. فلماذا ال نتمّسُك بالينبوع  

نه وكنُت ُمحّبَة  العظيم، لماذا ال نعود إليه؟ أسأُل سؤالي هذا وُأقِّرُّ بأّنه في مغربي رأيُت هذا الينبوع وشربُت م
لصاحبه وأهل بيته، إّنه الينبوع المحّمدّي، بل إّنها البئر المتفّجرُة بكّل العلوم، والُمشّعة لَمحّبة اإلنسان في  



1760 
 

كّل تجّلياته. فليس عيبًا أن يكوَن الباحُث مفّكرًا أو ناقدًا، ولكن العيب كّل العيب أن يتحّول نقُده إلى كالم  
صفّية حسابات شخصّية، لذا فال بّد للّناقد من مساحة من الّصفاء ومن الّطهر الحقيقّي  جارٍح سليٍط وهّدام، وت

اّلذي ال يكون من طينة ما ُيَسطَُّر على الورق فحسب، وإّنما مّما ينبُع من القلبِّ الّنقّي البِّكر اّلذي ال تلّوثه 
ن مفتوحتْين لكّل الحقائق، ولتعلموا أّن الحقيقة كما  الّضغائن واألحقاد. أحّبوا أّيها الّنّقاد والبَحثة، أحّبوا بذراعيْ 

قال المصطفى المحمود أقرب إلينا من أصص الّريحان التي نضعها تحت أنوفنا، ولكّننا ال نستعمُل أنوفنا  
هذه إاّل وفقًا لتقاليد ُوضعت لنا من قبل. لماذا ال نحاول أن نشّم في حرّية، بل لماذا ال ننظر ببراءة الّطفل،  

ى األشياء في جّدتها المدهشة ولنرى الّظواهر نابضة موحية بآالف الحقائق؟! نعم يا عزيزي مصطفى،  لنر 
مازلُت أشتاق لفكرَك، وكّلما سمحْت ظروفي بذلَك أعدُت قراءاتي لمؤّلفاتَك القّيمة، أو ذهبُت إلى اليوتيوب  

بعزف محمود عّفت، وتظهر أنَت وتقول  ألّطلَع على برنامجَك )العلم واإليمان(، فأسمع صوت الّناي الشجّي  
بصوتَك العارف باهلّل: "بسم للا الّرحمن الّرحيم، أهاًل بيكم"، فتهطُل دموعي، وتنفتُح آذان قلبي ويبدأ الّسمع  
الّداخلي لما تلقيه علينا من كنوز، وتظهُر صورُتَك في أعماق فؤادي وأراَك حينما زرَت المغرب في عام  

س العلم والعلماء بين يدي ملك المغرب الحسن الثاني، بمناسبة الّدروس الحسنّية ، جالسًا في مجل1975
 الّرمضانّية، فأبتسُم وأنا أرى نصر للا المبين لَك.  

  
 د. أسماء غريب 
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 د. مصطفى محمود وجاللة الملك الحسن الثاني 
 

 واّلذي كان بعنوان )من أسرار القرآن الكريم(. 1395رمضان   22بعد إلقائه للدرس الّرمضانّي الّتاسع في  
 

ففي الفترة اّلتي تكالبت فيها عليَك االنتقادات والهجمات الّشرسة رفعَك للا وجعلك في مقام علّي يستمع إليَك  
الملوك وعلّية القوم في بلدي الحبيب، وها أنَت اآلن في قلبي وبين يدي ملكنا العزيز تقول: "القرآن كتاٌب 

تجّدد العطاء، وله في كّل عصر جديد يبوح به إلى من يحاول أن يستنبط ويجتهد في االستنباط، وفي  م
الواقع من هنا كان واجب االجتهاد مهمًا جّدًا. الشّك أّن الّسلف ترك لنا تراثًا عظيما، ويجب أن نتأّمل هذا 

العصر يأتي بمعارف جديدة من  التراث ونعيه ونستوعبه وننطلق منه ولكن يجب أن نجتهد ونضيف، ألّن  
انعدم  إذا  ولكن  فلن يضّر،  المجتهد  أخطأ  وإذا  القرآن.  فهم معاني  أبوابا جديدة في  لنا  تفتح  أن  الممكن 
، لماذا؟ ألنه يتجّمد ثّم يكفُّ عن الّتفاعل مع العصر، ألّن حيوّية القرآن   االجتهاد وتوقف فإّن القرآن ُيَضرُّ

عصر، أّما العزلة والتجّمد، فيؤّديان إلى الذبول، فمن هنا كان عدم االجتهاد  ترجع دائما إلى تفاعله مع ال
يؤّدي إلى عزلة القرآن وإلى فجوة هائلة بين الّشباب وبين الّدين، بين العصر وبين الّدين، وبين مساحات  

ذا حاولنا  األحداث، بين القرآن وبين الفعل، ومن هنا كان واجب االجتهاد ضروريا. البعض يعترض بأننا إ
تفسير القرن بالعلم، فمعنى ذلك أن نجّر يقين القرآن إلى ظّنيات العلم، ألّن العلَم مليء بالظنيات والتخمينات  
والفروض، ورّدنا على ذلك أّن العلم ليس كله ظنيات وفروض وتخمينات، العلم فيه المسائل الظّنّية وهي  

... ثّم إّن القرآن في الحقيقة موسوعة، وهو ليس مجّرد  فروض ولكن فيه أيضًا المسائل األكيدة المتيّقنة  
شرائع وأحكام وعبادات، ولكّنه كتاب تناول جميع مناحي الحياة ثّم فيه كثير من اآليات الكونية والفلك ونمّو 
الجنين، آيات في األخالق، وآيات في السياسة، وآيات في الحكم، وهنا أرى أن هؤالء العلماء مندوبون في 

 فروع إلى الجلوس على مائدة القرآن مع فقهاء القرآن ويجب أن يستمع إليهم لتُفهم هذه اآليات الكونّية.". هذه ال
من غيرُه يا صديقي وأخي في الحرف واإلنسانية، الدكتور مصطفى محمود كان سَيستوعُب للعمق طريقتَك 

ْلمِّ والُعلماء الحسن الّثاني  الجديدة في الّتناول العلمّي للقرآن الكريم، من غيرُه سوى الملك ال كريم ُمحبِّ العِّ
رحمه للا وجعل الفردوَس األعلى مثواه؟! ولرّبما عرفَت ماذا فعَل بعد هذه الّدروس العلمّية الّرمضانّية بخمسِّ  

 سنوات تقريبًا، لقد ذهَب إلى العاصمة اإليطالّية روما وزار قداسة البابا يوحّنا بولس الّثاني!
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ر واالنفتاحِّ الفكرّي، وكاَن يحرُص على أن ينشأ أبناء شعبه على هذه   لقد كاَن حّقًا رجاًل في قّمة التحضُّ
المبادئ وإّنني أعتبُر نفسي من المحظوظيَن جّدًا أن فتحُت عينّي ووجدُتُه ملكًا على بلدي. لقد كّنا نحّبُه 

ّسالم. وهو حينما زار البابا كارول فويتيال، وهكذا جميعًا، وعشنا في عهده وعرفنا معنى األمن والّسلمِّ وال 
أحبُّ أن أناديه، قام بذلَك ألّنه كان رئيسًا للجنة الُقدس، وكان مفّوضًا من طرف قادة الّدول العربّية لالجتماع  

اللته  بقداسته، ولقد وجَده رجاًل يتمّتع بشخصّية فّذة وذا قدرة هائلة على التأثير في اآلخرين. فهو كما يقول ج
في كتابه )ذاكرة ملك(، رجل يجمع بين المثالّية والواقعّية، "وال نراه وقد نزل من الّطائرة ووطئت قدماُه أرضًا  
إاّل وقّبلها. فهل هي حركة ال إرادّية لمواطٍن بولونّي رزحت بالده تحت وطأة االحتالل مّرات عديدة على  

أّن للا موجود في كّل مكان، وأّن األرض هي قبل كّل    مّر القرون؟ أو هل يريد أن يستدّل بعمله هذا على
 شيء، وحيث كانت أرض للا؟".  

ال شكَّ يا عزيزي مصطفى تعرُف لماذا كان كارول ُيقّبل كّل أرٍض وطئتها قدماه بمجّرد نزوله من الّطائرة، 
اإليطالّية، وأقول، لقد كان  أليس كذلك؟ مّرت الّسنون يا صديقي، وها أنذا اليوم أكتُب مقالتي هذه من الّديار  

كارول يقّبُل األرَض ألّنه كان شاعرًا، وهو حينما استقبَل صديَقه الملك المغربّي في الفاتيكان فعل ذلَك من  
ْعر، وتخّيْل ماذا قال له حينما رآه: " إنه لمن دواعي الّسعادة والّرضا أن أحظى بزيارة جاللتَك، ال   بابِّ الشِّّ

يقوم بها سلطاٌن من المملكة المغربّية إلى رئيس الكنيسة الكاثوليكّية. وإّني ألرى أّن  سيما وهي أّول زيارة  
هذا الحدَث هو في حّد ذاته حاباًل بالمعاني الّسامية، ويهّمني أن أؤكِّد ذلَك علًنا أمام الشخصّيات الحاضرة  

يستطيع أحد أن ُيْنكَِّر ماضيه الّتليد. وشعبَك  هنا، وأوّجَه لَك أسمى آيات الّتقدير واالحترام. إّنَك لتحكُم بلدًا ال  
، ُيعتَبُر بين شعوب شمال إفريقيا وريثًا لحضارة ُعرِّفْت بتميُّزها الّدائم في مجاالت الّثقافة والفّن   بشكٍل خاّصٍ

كمة تكريُم هذا الّشعب اليوم، عْبَر اإلعالء من شأن الّلق اء والعلم، ولتقاليد عريقة وجليلة. ومن العدل والحِّ
بهذا الّسلطان اّلذي يحكمه ويسهر على إعداده لمستقبٍل زاهر. وهذه الّتقاليد العريقة، هي أيضا تقاليد إيمانّية،  
ألّن المغاربة شعٌب مؤمن، وصاحب الجاللة يريد أن يقودُه تحت لواء احترام للا وتعظيمه. هذا اإلله اّلذي 

ن كلُّ أعمالنا تحت رعايته وإمرته. وهي المسؤولّية  يجُب علينا جميعًا أن نخضع له، ونسعى إلى أن تكو 
التي تدفعَك إلى حماية التطّلعات الدينّية لرعاياك، وإظهار لطفَك إلى ضيوفَك من غير الُمسلمين. أنا شخصيًا  

ة  أهنئَك على روح الحوار التي تقودَك إلى إقامة عالقات مع الكرسّي الّرسولّي تقديرًا منَك للكنيسة الكاثوليكيّ 
 اّلتي تسعى داخَل مملكتَك إلى المساهمة الفّعالة في إرساء لبنات التقّدم واالزدهار والّسالم...
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وبروح الحوار نفسَها، أجُد جاللتَك تعرُض اليوَم مسألًة يرتبُط بها العديد من شعوب األرض، وهي قضّيٌة في  
ول اإلسالمّية التي ترغب في الّتعبير عن مشاعرها  غاية الحساسّية. فأنتم هنا كمتحّدٍث بِّاْسم الكثير من الد 

بشأن قضّية القدس. لقد استمعُت إلى جاللتَك باهتمام كبير وأنَت تعرُض وجهات نظرهم وأفكارَك وتأّمالتَك 
حول هذا الموضوع الذي كنَت قد ناقشَت معي خطوطه العريضة قبل بضعة أشهر في رسالة شخصّية 

 منَك.
ا ومفيد. وأعتقد أن المدينة المقّدسة تمثل تراًثا مقّدًسا حّقًا لجميع المؤمنين بالّديانات هذا وال شكَّ لقاٌء م هّم جدًّ

الذين يعيشون فيها. لذا فإّنُه يجُب   المقام األّول لألشخاص  الّثالث الكبرى وللعالم بأسره، وفي  التوحيدّية 
من تضخيم االنقسامات، وبالوصول، بمساعدة  إيجاد دافع جديد، ونهج جديد يسمح بترسيخ قيم الّتآخي، بداًل  

 للا، إلى حّل ربما يكون أصياًل، ولكنه قريب، ونهائي ومضمون. ويحترم حقوق الجميع.
من الممكن جّدًا أن نرى هذه األمنّية وقد تحّققت أخيرًا! ألجل هذا، أغامُر راجيًا أن تكوَن لُمؤمِّني الّديانات 

م  إلى للا األحد في الوقتِّ نفسه، من أجل مستقبل أرٍض عزيزة على قلوبهم.   الثالث الُقدرة على رفع صلواتهِّ
من أجلَك جاللة الملك، ومن أجلِّ كّل من يرافقَك، ومن أجلِّ الّشعب المغربي الُمَمثَّلِّ هنا، أطلب بركة للا  

 ورعايته اّلتي يخّصصها دائًما ألبنائه الذين يتضّرعون إليه بالعطف والّشفقة". 
؟ َمْن يستطيُع كّل هذا الحّب والعطف والّرحمة؟ فقط من تفّتقْت في قلوبهم    ألم أُقلْ  لَك إّنُهما معًا شاعرانِّ

أمطار الخير، وألّن المطر هو لغة الّشعر، فاسمع معي ماذا قاَل صديُقنا كارول للمغاربة حينما زار المغرب 
أنا سعيد بلقائكم هنا في المغرب. المغرب  بعد خمس سنوات من لقائه بجاللة الملك الحسن الّثاني في روما: "

إليكم من دول   تقاليد عريقة في االنفتاح. لقد سافر علماؤكم خارج البالد، وأنتم رّحبتم بعلماء قدموا  لديه 
أخرى. والمغرب كان مكان للقاء الحضارات: فقد سمح بربط العالقات مع الشرق، ومع إسبانيا وإفريقيا.  

البلد اإلسالمّي، كان هناك دائًما اليهود والمسيحّيون؛ وكان عيشهم دائما تحت وُعرف بالّتسامح. في هذا  
ظّل االحترام والّطيبة. لقد كنتم ومازلتم بلدًا مضيافًا. لذلك فأنتم أيها الشباب المغربّي، مستعدون ألن تصبحون  

 ميع األمم. مواطنين دولّيين في عالم الغد، هذا العالم الشقيق الذي تتطلعون إليه مع شباب ج
أنا متأكد من أنكم أيها الشباب قادرون على إجراء هذا الحوار. فأنتم ال تريدون أن تكونوا مقّيدين باألحكام  
المسبقة. أنتم مستعّدون لبناء حضارة قائمة على المحّبة. ويمكنكم العمل على إزالة الحواجز التي يخلقها  

بسبب ضعف اإلنسان وخوفه. وأنتم تريدون محّبة    االستعالء في بعض األحيان، وفي كثير من األحيان
 اآلخر بغض الّنظر عن بلده، أو عرقه أو دينه. 

ألجل هذا فأنتم تريدون العدالة والسالم. فـ"السالم والشباب يسيران مًعا" ، كما قلت في رسالتي بمناسبة يوم  
م تعرفون الثمن الذي يدفعه األبرياء. أنتم ال  السالم العالمي لهذا العام. أنتم ال تريدون ال حربًا وال عنفًا. وأنت

تريدون حتى الّتسابق نحو التسّلح. ولكن هذا ال يعني أنكم تريدون السالم هكذا وكفى. فالسالم يسير يدا بيد 
 مع العدل. وأنتم ال تريدون الظلَم ألحد. أنتم تريدون الّسالم في العدل.".  
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  - آنذاَك ولّيًا للعهد -الملك الحسن الّثاني، وجاللة الملك محّمد الّسادس  قداسة البابا يوحّنا بولس الّثاني وجاللة
 . 1985أثناء زيارة البابا الّتاريخّية للمغرب عام 

هكذا رأى البابا كارول المغاربة، وهكذا نحُن في عيون كّل المحّبين والعاشقين لمهد اإلنسانّية األّول، وهكذا 
بابا كارول فويتيال وفقًا لما ورد في كتابه )ذاكرة ملك(: "سماحة البابا،  قال جاللته الحسن الّثاني لصديقه ال

ادع لي كّلما سنحت الفرصة بذلك"، وفيما بعد نقل إلى جاللته أحد المقّربين من سماحته ما أسّر به إليه:  
 "قل لجاللة الملك إّنني أفّكر يومّيًا في ملك المغرب وأدعو له. إّنها اإلرادُة اإللهّية". 

أنا قبل أن أوّدعَك عزيزي مصطفى محمود أهديَك والقّراء األفاضل الكرام في هذا الّشهر المبارك، قصيدة و 
 من قصائد الّشاعر البابا كارول فويتيال ويقول فيها: 

 
([1)  
 

رَ   ماذا يعني أْن ُأْبصِّ
 إذا كنُت حقيقًة ال أرى شيئاً 

 وهذا الّطائُر األخيرُ 
 حينما اْنَحَدَر خلَف األُفقِّ  
 َأْخَفْتُه الموجُة وسَط البّلورِّ 

 ونزلُت مَعُه أكثَر فأكثر 
 إلى أعماق تّيار البّلور البارد 

 وكّلما تدّفَق الماُء فوَق الّشمس
 اقترَب انعكاس الّضوء

 وكّلما ابتعَد عْنَها 
 فصَلُه الّظلُّ 

 وكّلما ابتعَد الظلُّ عن الشمسِّ 
 حياتي انفصلْت 

 وهذا يعني أّنه في الّظالم الّدامس
 يوجُد الكثيُر من الّنور 

 وأّن الوردَة التي تفّتحْت حديثاً 
جُّ بالحياة   تضِّ

 وأّن اإللَه قد نزَل إلى شاطئ الّروح.
 * 
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(2)  
 

 الحبُّ شرَح لي كلَّ شيء
 وَحلَّ لي كّل المعضالت 

 ألجل هذا أَقّدُسهُ 
 أينما كان. 

 ةً لقد أصبحُت أرضًا منبسط
 وُمْنفتحًة على التّيار الهادئ 

 اّلذي ال أثر فيه لموجٍة صاخبةٍ 
 تحطُّ فوق الجذوع المكسّوة بألوان الّطيف

 ولكن هناَك الكثيُر من موجة هادئٍة  
 ُتفاجُئ الّنوَر في األعماق،

 وهذا الّضياُء يتنّفُس 
 فوق أوراق غير فّضية 

 وأنا ورقة مختبئة 
 في هذا الهدوء والّسالم

 نجوُت من الّريح 
 وال أتأّلُم ألّي يوٍم يسُقطُ 

 ألّنني أعرفُ 
 أّن كّل األّيام ستسُقط. 

 
 * 
(3)  
 

 حينما يترّسُخ للُا في القلبِّ 
 ُيصبُح وردًة متعّطشًة للّشمس الحارقة

 تعاَل أّيها الّنور من أعماق اليوم الُمظلم 
 وُحطَّ فوَق ضّفتي 

لْ   ثمَّ اشَتعِّ
 قريبًا جّدًا من الّسماءبحيُث ال تكوُن 
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 وال بعيدًا جّدًا عنها 
 تذّكر يا فؤادي

 تلك الّنظرة التي تنتظرَك  
 ففيها األبدّية بأسرها. 

 اْنحنِّ يا فؤادي
 واْنَحنِّي أّيُتها الّشمُس الّساحلّية

 الُمَضبََّبُة في أعماق العْين 
 انحني فوق زهرٍة ُمْغلقة، 

   المختبئ.فوَق وردة.[ من أنشودة اإلله 
 

 د. أسماء غريب 
 أديبة وناقدة ومترجمة من المغرب مقيمة في إيطاليا
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 مقاالت للناقدة الّلبنانية دورين نصر 

         
اعرة اّللبنانّية د. دورين نصر 2  . الّناقدة والشَّ

 
 دورين نصر.قراءة نقدّية في رواية الكاتبة صباح فارسي "عازف القنبوس"، بقلم د. 

 
إّن تجرية الكاتبة صباح فارسي الروائّية تشغل حّيًزا فريًدا في الرواية العربّية المعاصرة، ليس فقط ألّنها تجربة  
مجّدده على صعيد استثمار مقتضيات الشكل الروائي وأداوته التركيبّية والسردّية، ولكن أيًضا على صعيد  

المحكّي م يستنبطها  التي  الفكرّية  تحاول  الرؤية  إذ  اإلنسانّية  بالتجربة  الرواية  لتعميق عالقة  يمّثل رافًدا  ا 
الكاتبة أن تسبر أغوار النفس في بناٍء مفتوح متعّدد الحبكات والشخصّيات. فتتحّول التجربة اإلنسانّية إشكااًل  

 جماليًّا إضافًة إلى كونها إشكااًل معرفيًّا أو ثقافيًّا. 
عين صفحة بعد المائتين مقّسمة إلى ثماٍن وعشرين شذرة تدور أحداثها بين  تتأّلف هذه الرواية من خمس وأرب

كما  والتقاليد  والعادات  والُفراق  كالحّب  شّتى  موضوعات  الروائّية  فيها  عالجت  وفالنسيا.  الهجير  منطقتي 
 تطّرقت إلى موضوع الغربة والتعّلق بالجذور.

ذور، بيد أّن اإلنسان الذي ال ينتمي إلى أصوَل  وقد سّلطت الضوء على مجتمع يعلي من شأن األصول والج
 قبلّية هو إنسان مرفوض اجتماعيًّا.

شخصّيتان أساسّيتان حّركتا مسار السرد: األولى صبرا من قرية الهجير، ضحّية الزواج في سّن مبكِّر.  
قسا   أن  بعد  بحنّية،  صبرا  وَتَلّقفه حضن  البحر  لفظه  الذي  اإلسباني  الفتى  "مار"  الزمن، والثانية  عليها 

 وعاكستها الظروف. إذ تزّوجت من رجل يكبرها بأكثر من عشرين سنة، فتعاَمَل معها كحشرة وليس كروح.
وقد اعتنت الكاتبة في وصف شخصّية صبرا خارجيًّا وداخليًّا عناية دقيقة، إذ دارت حولها جميع األحداث 

لمجم المحّرك  كونها  الروائي  بالعمل  ونهضت  كاّفة  الفصول  للتنكيل  في  تعّرضت  التي  فهي  عناصره،  ل 
والسخرية ألّنها ُولِّدت امرأة، كما تعّرضت "لالغتصاب الُمقنع" خلف سور بيت حَزم ثّم ُطّلقت وهي ال تزال 
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في الرابعة عشرة من عمرها، فعوقبت ُعمًرا بالسجن المؤّبد خلف أسوار تقاليد من صنع البشر. لجأت إلى  
ت باجتهاد وتعّلمت من زوجته إسعاف المرضى، محاولًة ردم الفجوات بين  بيت الشيخ أبي سالم، حيث عمل

العِّرف والتقاليد وبين العيب والحرام. وتبّين من خالل السرد كيف أّن الراوية تدخل في أعماق فكر الشخصّية،  
 :وهذا ما يدّل بالعودة إلى جيرار جينيت بأّن ""التبئير داخلي" إذ تقول في شذرة: "شهقة الحياة"

البحر، مفاجأة العمر على رمله، فبينما كانت صبرة    –الوفّي الغّدار    –"في ذلك الفجر خّبأ لها صديقها  
 تسير على الّرمال بقدمين حافيتين، لمحت على الّشاطئ جسًدا بدون حراك، هرعت إليه". 

ب مضمون الرواية بعًدا  ولم تتواَن الراوية عن تحليل األمور النفسّية التي كانت تمّر بها الشخصّية، ما أكس
 نفسيًّا، إذ تقول:

هناك لحظتان ال تُنسيان، لحظة اقتراف الحب، عندما نلمس السحاب بأيدينا، ولحظة ارتكاب الُفراق بملء 
 الجنون. 

 وفي موضع آخر تقول:
ت، كانت توّد القول: "بل أنَت من أتى بَك القمر إلّي في صبيحة عمر منتظر، أنا الغيمة التي رأتك فأمطر 

 أنا الزهرة المختنقة التي تفّتحت منذ ساعات قالئل...".
كّل هذه المعطيات تشير إلى أّن الكاتبة متخّصصة ومتمّكنة بتقنّيات السرد. والمالحظ أّن  

ٍد على نظام المقاطع، إذ يبدو كّل مقطع مستقالًّ بذاته ولكّنه في الوقت عينه ال   الرواية تخضع لبناء ُمَجسَّ
 المقطع السابق والمقطع اّلالحق. يكتمل من دون 

الفاعلة: "صبرة"   الترابط هو انعكاس تلقائي لالنسجام الحاصل بين أقسام الرواية، من خالل الذات  فهذا 
المحّرك األساسي لألحداث، التي عجزت عن التصّدي للسلطة القهرّية التي تحّكمت ببنية المجتمع، ما جعل  

ي بالفراق. هكذا تعاضدت كّل المقاطع بنسيج واحد يجمعها خيط "القهر عالقة الحّب التي جمعتها بمار تنته 
 االجتماعي".  

الكاتبة تسّلط الضوء على قضّية التقاليد والعادات، وتتحّول قرية الهجير إلى رمز موضوعي  لذلك، نجد 
 ها. يشير إلى ارتباط اإلنسان بالمكان. فهي "السجن الحنون" الذي يمنعهم من التحليق خارج أسوار 

تأسيًسا على ما سبق، يمكننا القول بأّن البعد اإليديولوجّي في الرواية، بان من خالل طرح قضايا اجتماعّية  
 ما زالت تساور المجتمع العربي. 

وقد تجّلى إبداع الروائّية من خالل تسليط الضوء على واقع المرأة المهّمشة في المجتمع. وقد ارتقت الّلغة 
م إلى  بالنّص  الوظيفة السردّية  قنوات  خالل  من  المتلّقي  إلى  تتسّرب  اإليديولوجيا  جعل  ما  أنيق،  ستوى 

ابتداًء من   الحديثة وأساليبها  السرد  باستراتيجّيات  الكاتبة روايتها وهي على علم كامل  بَنت  لقد  الجمالّية. 
ت الرواية وظائف الشخصّيات كما وردت عند بروب مروًرا بمفهوم العوامل كما وردت عند غريماس، فعكس

 وعيها بالبنية العميقة للمجتمع، فنتج فعل الكاتبة عندها من إدراكها الوعي للواقع االجتماعي المذري.
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 قراءة نقدّية في مجموعة دكتور عاطف الدرابسة الشعرّية: "قال لها" بقلم د. دورين نصر. 
 

 ون يكتبون."الذين يكتبون، يلمسون الّلّذة والّسعادة فيما يكتبون، ولذلك ال يزال
 والذين يقرؤون الكتابة يجدون الّلّذة والّسعادة فيما يقرؤون ولذلك ال يزالون يقرؤون". 

 ما أسعدني أن أخّص الّشاعر الدكتور عاطف الدرابسة بهذه القراءة النقدّية المتواضعة،
 يقول الّشاعر:  

 "أنا مخلوٌق ال أحتمل تقّلبات الّطقس
 قرنٍ ألّنني كائٌن متهالك منذ نصف 

 أعيُش بصمت 
 أحّب بصمت 

 أبحُث عن الّشمس بصمت 
 وأحياًنا أشعُر أّني نباٌت بريٌّ 

 لكن ال شوك فيه" 
لعّل هذا المقطع يختصر تحّوالت الّذات عند شاعر ال يكتب إاّل نفسه. فإذا كان الغرض من هذه القصائد  

تقريبّية لتحّوالت الّذات ونضجها، فإّننا نالحظ  أن تعكس تجسيًدا للتنّوع في تجربة الكاتب، وأن ترسم صورة 
التنّوع داخل الوحدة، بمعنى أّن موضوعات قصائد هذه المختارات تبدو متعّددة ومختلفة، مع أّنها تشّكل في  
سياقها العام وحدًة كلّية، حيث ال انفصال وال حدود في الجوهر بين الّذات والعالم، األنا واآلخر، اإلنسان  

 والطبيعة. 
وعلى نقيض ما يذهب إليه موريس بالنشو، بأّن الكتابة "غايتها العبث ومظهرها العدم ومصيرها التالشي"، 
فإّن الكتابة عند عاطف الدرابسة هي الحياة، كّل الحياة والّلغة عنده هي مرآة هذه الكتابة المعادل الموضوعي  

بّية وإّنما تحتاج إلى حفٍر وتنقيب، إذ تفجؤك للحياة. هي وجود الوجود، عصّيٌة عن اإلدراك بالمعرفة التجري
أحياًنا األساطير المبثوثة بين الّسطور والتي يعيد الكاتب إنتاجها بلغة تالئم هذا العصر، وفي أحيان أخرى  
تبرز فلسفة عميقة كامنة بين الّسطور. فثّمة عالٌم مستتر خلَف كّل نّص، عالٌم ٌيشَعر به، واضٌح في تجّلياته  

ة كما لو إّنه أقوى من مظاهر الوجود حولنا. هذه الّنصوص المليئة بالتشابة واالختالف تشّكل الماّدة الداخليّ 
 األساسّية للعالم الذي يصّوره لنا الّشاعر. 

 يقول في قصيدة "ال تحاولي أن تسبري أغواَر نفسي": 
 كم قلُت لكِّ إّني

 صورة عن األرض 
 واألرُض مرآة..

 كشف عن أسرارها..هل تعلمين أّن األرَض ال ت
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 إاّل إذا ُزلزلت.. 
 أوتار في أعماقها بركان؟ 

سيجد الّدارس في هذه القصيدة، الكثير من عالمات المعنى التي تدّل على المكان. سيجد  
نباتي، إذا طلبنا التحديد، من دون أن يتعّين بالضرورة في زمن أو    –مشهد "األرض"؛ وهو مشهد جغرافي  

ر األرض )صخور، رمال، كائنات تحّللت، مياه، صحراء، جبال، جزر، أنهار(، مكان محّددين. نجد عناص
لكن هذه العناصر صارت جزًءا من كيانه ألّنه اّتحد باألرض. فاألرض هي الّشاعر والّشاعر هو األرض، 

 يّتحدان مًعا ليكّونا التاريخ. 
ما في حراكه األّول، في مواده األولى، في إّنه االّتحاد الخاّلق، المؤّسس النبناء العالم، وألّي شيء، وال سيّ 

 عناصره التكوينّية. 
فالمتكّلم يلتقط الحركات األولى للعالم قبل أن يصبح عالًما، هذا ما يجعل سعة البحر قابلة ألن تكون فوق  
ورقة قصيدته. إذ يقول: "سأخرج من المرآة سأقيم على الورق مثل قصائد ال تموت". فالّشاعر يستنهض في  

 ر قصيدته األلفاظ على أّنها األشياء، ما دام أّن المتكّلم هو المعنى. سطو 
الخالق ينشأ من عدم، مثلما كانت أرض القصيدة قبل التلّفظ ،قبل فعل الكتابة. فالمتكّلم   –غير أّن المتكّلم 

 سيرة، كما لو أّن مكّونات الوجود تهّيأت الستقباله: 
 "أنا حجرٌ 

 أنا جرٌح في حجر.."،
 جرٌ "أنا ح

 لي يدان وقدمان.."
 "سأمأل الفراَغ المهجور 

 بالّسهول
 بالبحار

 باألنهار...
 بالّلحظات الجميلة..."  

 ويظهر الّشاعر كأّنه مولود الكون قبل أن يصبح أرًضا، إذ يقول:
 "اقتربوا من سمائي  

 لتَروا كيف ُينجب الّليل الّنجوم 
 وكيف تنسج الّشمس فجري. 

للمتكّلم تكوينه وحضوره، ولكن هذا   أي ما سيحتاجه في أفعاله التكوينّية للحياة فوق األرض، هكذا كان 
"، لذلك تنتظم قصائد المجموعة قيد الدرس في أشكال تخاطبّية )األم   الحضور ال وجود له من دون "األنتِّ

 نسانّي، ينقسم الخطاب إلى  أصحاب الطبقة المطحونة( وفي تكّلم الّذات مع المخاطب اإل –الحبيبة   –
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قسمين :تكالم حّبي )الحبيبة( ،حنيني )األّم( من جهة، وتكالم تمّردي )الذين يمارسون القمع على الطبقة  
المطحونة( من جهة أخرى. والّنصوص إجمااًل تحتفي بمخاطب ضمني يدّلنا على أّن الخطاب موّجه إلى  

هو  بذكر  تكتفي  الّنصوص  إّن  لكن من هي؟  مخاطبتها  امرأة،  ويقتصر على  حبيبة،  أو  أمًّا  العاّمة،  ّيتها 
بواسطة النداء "يا حبيبًة". فصورة المخاطب كما يرسمها المتكّلم، ال تعرف اسًما غير الحبيبة ويتمّثل حضور  
، أحّبك، إليك(   ( المتواتر في مجمل القصائد أو كاف المخاطبة )فيكِّ المخاطبة في الضمير المنفصل )أنتِّ

 غائبة )لها، ليلها...(أو هاء ال
والمتتّبع لنصوص الدرابسة الشعرّية، يجد أّن التلّفظ يتوّجه فيه المتكّلم إلى غيره بكّل صيغه، وإن يكن بشكل  
متفاوت، ألّن الذات المتكّلمة تبحث عن شريك تتقاسم معه همومها، ففي قصيدة "ال تبحثي عن الصندوق  

 األسود"، يقول:
 "تعّطري 
 ثوَبك األسود والبسي 

 وتعالي معي 
 نتناول العشاء في كهوف العزلة"

لكن يبقى الحضور األقوى للذات في كّل القصائد، واألنا التي تهيمن ليست "األنا" المتوّرمة،  
وإّنما هي "أنا" شخص يقّدم إلينا ما ُيشاهده من دون أن يقتحم رغباته وال مشاعره بالضرورة في تحديد عالم  

ما ينزع عن ضمير المتكّلم صفات الرومنسّية، ما يدفعنا إلى طرح اإلشكالّية التالية: هل  القصيدة، وهذا  
 استخدامه لضمير المتكّلم في مجمل القصائد هو تدبير وخيار يتماشيان مع هيئة الّنّص الّشعرّي؟ 

إلنسان إلى سلعة،  ويوّجه المتكّلم غضبه إلى أصحاب الطبقة الميسورة الذين يجمعون اإلثم والثورة ويحّولون ا
 إذ يقول:

 "ما أصعب أن يكون اإلنسان 
 سلعة في األسواق

 كّل يوم يموت ألف إنسان 
 ليحيا في ممالك المال

 إنسان..." 
فيعلو في   القهر والحزن،  الّذات مشاعر  تتفّجر لدى  التخاطبّية،  المتكّلم  من خالل صيغة 

نبرة تمّردّية، وطوًرا على شكل استعطاف    المجموعة الصوت الّصارخ ضّد الظلم، فيكون تارًة على شكل
واستجداء من المتكّلم إلى المتلّقي. فالّنصوص تثير الذات المتكّلمة بصيغة المخاطب مع كّل ما تتضّمنه  
الّلغة في مضمونها من معاني الحزن، وفي اإلكثار من استخدام ضمائر المخاطبة وأدوات النداء الصريحة 

 المتلّقي في تخاطبّية بارزة تضفي على الّنصوص الصبغة التفاعلّية.  والمستترة خلًقا للتفاعل مع
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وبالعودة إلى المعاني الداللّية في القصيدة، نرى أّن المعنى الواحد لم يُعد قائًما في عبارة،   
بل بات يتنّقل في مواضع مختلفة، عاقًدا عالقات داللّية مختلفة... وأّول ما يحّدد القصيدة لديه وحدتها، 

ي وحدة متماسكة ال شقوق بين أضالعها، وتأثيرها يقع ككّل ال كأجزاء، ال كأبيات وألفاظ، وقيمتها الفعلّية  فه
في هذا الكّل الذي تطرح نفسها من خالله،و في هذا الكّل الذي تجد عناصره المكّونة من خالله أيًضا. وإذا 

يأتي من اكتمال قراءتها، فإّن ه تأثير القصيدة أو فعلها  ذا االكتمال وحده هو الذي يعطي لألجزاء كان 
 المؤّلفة لها مغزاها الحقيقي. 

بالتالي، القصيدة عند عاطف الدرابسة ال تكتسب داللتها النهائّية إاّل في موقعها المحّدد من  
الجمل   من  بسواها  عالقاتها  تؤّلفه  الذي  النسق  ومن  فيه،  تأتي  الذي  السياق  من  الكاملة،  القصيدة  بنية 

 رات، في الكّل المتكامل للقصيدة.والعبا
فقصائد عاطف الدرابسة ليست حاالت، وإّنما كّد لمواكبة العصر ومساهمة في السعي ال من  

أجل تحرير الّشعر وحده بل لتحرير الّشاعر أيًضا. فاحتياج الّشاعر لكتابة القصيدة، ال يصدر عن هوٍس  
جه إلى الّشعر يبقى دوًما شهوة غامضة. فيما كان  في التعبير، وإّنما عن شاغل كياني ووجودي، فاحتيا

 يكتب قصائده، كان مشغواًل بفتح طريق جديد، يمنح من خالله نصوصه الشعرّية شكاًل جديًدا.
 

 د. دورين نصر 
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 نصرقراءة نقدّية في نماذج منتقاة من ديوان الّصالة العاشرة للكاتبة سميحة المصري، بقلم د. دورين 
 

 "الّلغة والوجود"
 

ألدركت   –نظرّية الوجود    –أسعى في بداية هذه الدراسة أن أقف عند الّلغة. فلو عدت إلى نظرّية المعرفة  
بأّنها تنبني على معرفة الّلغة، على أّنها أقوال مرَسلة، كما في التنزيل النبوي الشريف. نحن نعلم أّن الكالم  

ب ابن عربي إّن القول أساس الوجود، وبالتالي إّن أساس العقيدة هو القول يتّم عبر التلّفظ اإلنساني، وَحسَ 
المنزل، والعالقة بين للا تعالى والوجود تحتاج إلى الّلغة لفهمها وللتحّقق من كيانات وجودها. كما ندرك 

نياته المعجمّية. جّيًدا بأّن نظام الّلغة هو نظان متشابك العالقات بين وحداته، وهو مفتوح على التغيير في ب
التحديد يقّدم   لذلك، فإّن تحديد داللة الكلمة يحتاج إلى تحديد مجموع السياقات التي ترد فيها، كون هذا 
نموذًجا فعليًّا إلظهار داللة الصيغة المستعملة. بالتالي، ليس علينا أن نفّتش عن معنى الكلمة وإّنما عن  

 ى وكيف نستدّل على العبارات الخفّية في ديوان سميحة التميمي؟ الطريقة التي ُتستعمل فيها. فأين نجد المعن 
شّكلت أساًسا    –العربّية تحديًدا    –سأنطلق في هذه القراءة من مسعى محّدد، وهو االنتباه إلى أّن الّلغة  

تعيين  معرفيًّا للتفلسف، عند عدد من المؤّلفين، وال سّيما المتصّوفة. لذلك ما سأسعى له في وقفة أولى هو  
 عالمات التخاطب في الكالم الشعري.

في الواقع، يتّم التمييز دوًما بين الشخص، واضع الّنّص، وبين المتكّلم فيه، من جهة، وبين وقائع حياة  
واضع الّنّص وبين ما يشير إليه الّنّص من إحاالت على الواقع خارجه، من جهة ثانية، فنراه يتحّدث عن 

 "واقع الّنّص".
نتظم بين ثالثة ضمائر، هي: "المتكّلم" و "المخاطب" و "الغائب" على أّن األّولين يعّينان الشخص  والتكّلم ي 

في المتكّلم، في ما ُيعّين الضمير الثالث غير الشخص. والعالقة بين ضمير المتكّلم وضمير المخاطب 
 عالقة "فردّية" تقيم التعارض بين شخصين، بين "أنا" و "أنت".

ن المتكّلم فيه، أّما في ما يتعّلق بالضمير المخاطب، فهو غير معنّي إاّل بتسمية المتكّلم له. فأنا الّنّص تعيّ 
ل قواًل صوب المخاَطب كون لغة الخطاب األدبّي الشعرّي  من هنا، فاألنا في نصوص سميحة التميمي ترسِّ

تنتقل في خيال المتلّقي    في نصوصها تسعى إلى خلق لغة خاّصة داخل الّلغة بحيث تصبح الكلمة إشارة حّرة
من دون قيود داللّية مسبقة ألّن هَدفها إثارة انفعال ال تقرير وقائع، فما تعايشه الّشاعرة، في وجودها، في 
أّنها اختيار فردي، ال تقوى على تبّينه إاّل في اعترافات، وال يمكن   عيشها، في تجاربها االنفعالّية، على 

طلق "التلّقي"، ألّنه ال يمكننا دراسة هذه النصوص كوَنها مؤّلفة تحت تأثير  للدرس أن يتكّفل به إاّل وفق من
قوة "خارجّية" عليها. فلو عايّنا قصائد المجموعة قيد الدرس لتبّينا بأّنها تنتظم كلُّها في أشكال تخاطبّية، بين  

 ن نخلة( متكّلم ومخاكب. تقول في نّص "صالٌة ووصال": )الذي ذّكرني بنّص صالة الصراء ألمي 
 وحدَك لي.. ُفكَّ مغاليَق أصولِّ األقفال ألنجو 
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 قد داهمني جانُب الّنار فاحترقُت بأنصافي الكلية 
لني... حّتى إذا غبُت، أقوم وأصحو.  واحترقت بكّلي فانتشِّ

نتبّين من خالل هذه األبيات حضور مباشر للذات المتكّلمة، فيؤّدي تواتر ضمائر المتكّلم   
بؤرة مركزّية تشّع النّص وتضيء جوانبه، من خالل االعتماد على أسلوب تكرار هذا  إلى تحويل )األنا(  

أصحو(، فالخروج من    –أقوم    –غبُت    –انتشلني    –كّلي    –احترقُت    –داهمني    –الضمير بأنواعه )أنجو  
ة "األنا" ال  حالة الصحو المادي والدخول في حالة الغياب، تبدأ من الواقع سعًيا إلى مغادرته. بيد أّن فاعليّ 

 تكون من دون "األنت".
 كيف ولَك وفيَك ومنكَ 

 َمشهد األلم فيَك ومنَك عذوبة
 إّني أناك / أحيا حيَن أعثُر علّي فيكَ 

فالّنّص ينبني على ثنائّية "األنا" و "األنت"، وعلى غرار الحالج وابن الفارض، فقد جعلت  
تنبني   التميمي من "األنا" مركًزا ونواة  المنبع الذي سميحة  الّنّص هي  عليها التجربة وصارت األنا داخل 

تصدر عنه التجربة وهي المصّب الذي ترد إليه من دون أن يكون لذات الّشاعرة حضوٌر خارج األنا الشعرّية،  
ل بالرسالة نحو المرَسل   ه المرسِّ وُيدرج رومان جاكبسون األمر ضمن الوظيفة التأثيرّية اإلفهامّية وهي َتَوجُّ

يه قصد قيام الثاني بتلبية ما يطلبه األّول، إاّل أّن هذه المعادلة تتغّير في الخطاب الشعري ألّن الّلغة إل
الشعرّية تهيمن على الوظيفة الشعرّية الجمالّية. وهي ارتداد الرسالة إلى نفسها بشكل تصبح هي الغاية،  

ل والمرَسل إليه عنصرين داخليين في الخطاب   .حينئٍذ يصبح المرسِّ
التي تحيل على    النداء  قوّي بصيغة  يتمّتع بحضور  الشعري  الخطاب  بأّن  اإلشارة  وتجدر 

 الخطاب كما في الّسطر األّول:
 "أّيها األلم األليم 

 يا النور المنسكب إليّ 
 يا الوجيب 

 يا رّب الحبّ 
تلّقي  فحضور النداء له أهمّية جمالّية داخل الخطاب األدبي، إذ يشّكل نقطة التواصل بين الم 

 والّنّص عبر حضور ضميرّي المتكّلم والمخاطب فيها.
بهذه الّلغة تخلق التجربة الصوفّية عالًما داخل العلم، وفي هذا العالم تتعانق األزمنة واألمكنة، إذ تقول: "فأنا 

 بين الّزمان والمكان بدأُت وفيهما سأبقى". 
التجّلي األخير" بجملة "فقال لي"، ما يعيدنا إلى وتستهّل سميحة التميمي نّصها الثاني "صالٌة عاشرٌة عند  

كتاب "المواقف" للتفري، حيث كّل "وقفة" في هذا الكتاب، بل كّل مقطوعة كتابّية، تبدأ بجملة "قال لي"، ما  
يعطي إشارة أولى على أّن األساس التأليفي لهذا الكتاب قولي، ال كتابي. بهذا المعنى ليست المقطوعة  
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ا لقول أن أقوال، بل هي تجمع ما اجتمع في "لحظة" أي في لحظات زمنّية مّتصلة ومتقّطعة، تدويًنا كتابيًّ 
 أي في التجربة الصوفّية نفسها، وكأّن الكاتبة تعيش تجربة روحانّية واحدة.

وتتكّرر هذه الجملة أربع مّرات في الّنّص، وتأتي اإلجابة كالتالي: فقلُت: والّدمع األصدُق بعُد لم أذرفه،  
ُز فيه األشواك. وتقول في السفر التاسع عشر:    تعبُت، لَم لم تخلقني حجًرا ال حشاشًة وال جلًدا يفِّزُّ حين تنغرِّ

 تعبُت أرشُّ النوَم على الرأس والعينين يا للا 
 ها أنا ذي 

 وأنَت الذي شئَت وأعطيتني كّل هذا الحزن 
 المستلقي في الّروح. 

بة الروحّية وكابدت األلم والمشّقات. فالحزن عندها ليس يبدو أّن الّشاعرة عاشت هذه التجر  
تلقٍّ أن   الكتابة الصوفّية  ذاتيًّا بل كونيًّا ما يدفعنا إلى طرح إشكالّية كبيرة في شعر التصّوف وهي: هل 

 تأليف.  
المسألة   استبيان  في  رّبما  يساعد  ما  "التذّوق"  و  "الذوق"  مفهوم  إلى  يقودني  األمر  هذا 
ء في "لسان العرب": "الذوق مصدر ذاق الشيء )...( والمذاق: طعم الشيء، وكذلك ما نَزل  المطروحة. جا

باإلنسان من مكروه فقد ذاقه، وأمٌر مستذاق، أّي: ُمجرب معلوم، والذوق يكون في ما ُيكَره وُيحمد) (. إاّل  
في "تاج العروس" التعريف  أّن توّسًعا فريًدا أصاب هذا الّلفظ ومشتّقاته، وظهر في خطاب المتصّوفة: يرد  

 التالي: "الذوق عند العارفين: منزلة من منازل السالكين وأرسخ من كّل منزلة") (. 
فالتذّوق، لدى المتصّوفة، عبارة عن علوم إلهّية ُتدرك قلبيًّا عن طريق الذوق والكشف، ال تعلًُّما أو نقاًل من  

أّن المتصّوف "يذوق" و "يتذّوق" "بمعنى أّنه "َيمتحن" ما  كتاب. هذه التوّقعات حول "الذوق" تقودنا إلى فكرة 
يقع عليه ويعايشه لكي يستحسَنه أو يستقبحه") (. لتذّوق يرسم عالقة بين المتصّوف والغيب، وهذه العالقة  

 تّتخذ شكلين: شكل خصوصي، وشكل ينتقل إلى المتلّقي. تقول سميحة التي عاشت هذه التجربة: 
 لم أذرْفه، تعبُت... والّدمع األصدُق بعدُ 

 كيَف ُأخذُت؟ أألّني لم أخُلْص في الغيبة؟ َأُمستلبٌة أنا؟ 
 دْعني أعتلي َدّكة الّنور وأرقى.

هكذا انشغل الّنّص "التميمي" بفكرة األنا في حديثها عن الغيبة واالعتالء واالرتقاء، واالنفصال   
الذي يحمل معنى البقاء، ما يؤّكد مركزّية األنا  واالتصال، ما جعلها "أنا" صوفّية" راغبة في حصول الغناء  

 في نصوصها، إدراًكا لمعنى اّتحاد األنا بالوجود، تقول: 
 عليَك أن تذوَق الكأس التي شربنا كي يدرَك حقيقتنا 

فالحقيقة هي الوصول إلى وحدة الوجود وفي ذلك يقول ابن عربي أّن الحقيقة هو ما عليه   
التماُثل والتقابل. بالتالي ال بّد أن تكون الحقيقة تعني الوصول إلى هذه الوحدة،  الوجود، بما فيه من الخالف و 

 وكّل ما في الوجود كّله حقيقة.
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انطلقت من هذه النماذج ألقول بأّننا أمام تجربة جمالّية ناتجة عن لحظة ذوقّية في المقام األّول، وال يمكن  
 يد عن موقفين: للّدارس اّتخاذ موقف تحليلي من الخطاب الصوفي يح 

 التسليم به، من دون مساءلة  •
 مساءلة الخطاب عّما يؤّسسه. •

ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: هل أبنية الخطاب الصوفي تتأّتى من "القول"، ال من "التأليف" إثر محادثة  
 أو مخاطبة، فال يكون المتصّوف سوى متلّق؟ أو ينتج هذا الخطاب عن تجربة عاشها؟ 

فتتيح بالتالي، جمالّية لتشّكالت الكتابة، )بين مزيج من الوحي وترجمة للمشاعر والتجارب في آٍن مًعا(. ال 
يّتسع المقام اآلن لمناقشة كّل اإلشكاليات التي يطرحها الخطاب الصوفي من خالل دواوين سميحة التميمي  

)رسالة ماجستر(؛ لذا سأكتفي بالقول:   حيث كّل مقطع من قصيدة إّنما يصلح أن يكون موضوع دراسة معّمقة
كّل   أّنهم حجزوا  باألمس  أخبروني  لقد  يا رب...  تقول:  التميمي،  أمضتها سميحة  بعد رحلة طويلة  بأّنه 

 المقاعد في الجّنة 
 ولم يبق لي مكاٌن وال غرفٌة للمبيتِّ 

 ولو ليلة واحدة
(، لو استعرت ألفاظ اللسانّية  Métalangageما يدفعني إلى طرح إشكالّية جديدة: كيف لّلغة الواصفة ) 

أن تعين الّلغة الكونّية؟ كيف تمّكنت سميحة التميمي أن تبهرنا في هذه النصوص وتأخذنا معها  –الحديثة 
 في هذه الرحلة الممتعة؟ 
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 قراءة نقدّية في المجموعة القصصّية "البراري"، بقلم د. دورين نصر.
 

المجموعة القصصّية للكاتبة السورّية زرياف المقداد، تحتوي على ستَّ عْشرَة قّصًة وفاتحة، تتناول "البراري"  
العديد من المواضيع المستقاة من الحياة اليومّية كالجوع والبؤس ،والغربة ،والحرّية، وُتظهر العالقة التي 

لذا ارتأيت أن أتناول في هذه القراءة   تربط اإلنسان بالفضاء سواء أكان نافذة أو غرفة أو منزل أو صحراء.
النقدّية تحّوالت داللة المكان في القصص قيد الدرس، ال سّيما أّن المكان يؤّدي دوًرا فاعاًل في مجرى سير  

 األحداث في كاّفة القصص.
 "إّني أرى يا أبي ضوًءا ما يأكلني.. وأنا آكل ولدي"
فكرة الفقر واالنسالخ عن الجذور والتاريخ األسود العقيم،  بهذه العبارة تستهّل زرياف قّصة اغتراب طارحة  

فيشّكل المكان في القّصة: "جدران الغرفة الطينية" مكّوًنا لبناء الهوّية وكأّنه مشروط بالوضع االجتماعي 
الموضوعي   المعادل  األرض،  للحديث عن  القاّصة  انطلقت  الضّيق،  المكان  هذا  من  الفقر.  وهو  الّسائد 

 التاريخ األسود فتك بالبشر وشّردهم. للوطن، حيث 
في قّصة "البراري"، يصبح المكان أرحب، فهو الصحراء وهو البرّية أي الطبيعة في بداءتها وفطرتها. كما  
اإلنسان   ارتباط  ويعّزز  البشر،  ووجود  العالم  إدراك  في  يساهم  المكان  هذا  الترابّية،  الطرقات  لنا  تنكشف 

، يقول "تّيم األشقر" الجّد األكبر في القّصة: "تركُت قبور أحّبتي خلفي! باألرض، حيث سيمكث لحظة الموت 
 اآلن علينا أـن ندّجن موتانا ونرقد جوارهم".

غرى التي ُتخفي   فالقبر هو الرابط بين اإلنسان وجذوره، هو المكان الذي سيضّم الجميع. وكأّنه المساحة الصُّ
نحاللها. لكن في نهاية القّصة ينفتح المكان على "األفق" تحتها "مساحات أخرى" تضّم أجساد البشر بعد ا

 إذ تقول القاّصة: "ثّم ابتدأ بتناول طعامه وهو ينظر إلى األفق".
لقد حاولت زرياف المقداد أن تسّلط الضوء على البيئة الصحراوّية وترسم إطاًرا للمكان الذي يتراوح بين  

دو وعاداتهم وعالقتهم باألرض. فالّلحمة بين األبناء تعود إلى  الّضيق واالّتساع، فتحّدثت عن تقاليد أهل الب
 االرتباط بالمكان والظروف االجتماعّية والنفسّية المهيمنة عليهم.

وكأّن الفضاء في هذه القّصة هو مساحة الفيزياء التي تُنتجها الممارسة المكانّية واالجتماعّية لسّكانها. أّما  
"الغرفة   قّصة  التالية: في  بالعبارة  القّصة  ُتستهّل  إذ  والجدران،  الغرفة  إطار  المكان  يتجاوز  فلم  الغريبة"، 

"تسّلقت روائح المكان واألشخاص حّتى لم يبَق في المكان سوى ظّلي" شّكلت الرائحة وسيلة عبور من مكان  
 الوجود الفعلي إلى مكان آخر لم يبَق فيه سوى الظّل.

الغرفة تشير إلى غياب معالم الحياة، فتتحّول داللة المكان من رمز محيي إلى    وتجدر اإلشارة بأّن برودة
 رمز مميت.
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في الواقع هذه الغرفة الغريبة الباردة مّثلت الفضاء الذي يتّم فيه إعادة إنتاج النظام العائلي. فالغرفة الخالية  
با للقمع وإقصاء من األوالد )حلم األبوين( ما عادت توّفر أّي مساحة حميمة، فشّكلت  لتالي فضاًء آخر 

 الحلم.
أّما في قّصة "انعتاق"، فيصبح المكان هو "الّشارع" إذ تقول القاّصة: "تسّلقُت قامة نظرتِّه التي عبرت الشارع  
النافذة إلى مساحة ضّيقة بجوار الحافالت المكتّظة بالقطع البشرّية، حيث تسّمر جسد صبّي   عبر فتحة 

 لّشارع وقسوته، محشوًّا في مالبس ضّيقة". صغير محفوًرا في خشونة ا
اّتخذ الّشارع في هذه القّصة رمًزا للطبقة المطحونة، وكأّن الكاتبة تسعى من خلف شخصّياتها، لتكشف عن  

 أوجه الخلل الّناجم عن األنساق االجتماعّية الّسائدة.
، بل رّبما ي حيلنا إلى وطن مأزوم. وقد أتت قّصة فالّشارع هو المرجع الذي يحيُلنا إلى واقع اجتماعي متردٍّ

"بيوت المدينة" لتستكمل نفس الفكرة إذ تقول القاّصة: "تلّمسُت يدي الكبيرتين، وقَدمي الكبيرتين، ووطني  
 الكبير".

إلى  ببنائي  وارتقيت  بيتي حجًرا حجًرا،  أبني  بدأت  لتحقيق حلمي... درجة درجة.  "سعيت  قائلة:  وتردف 
التالي استدعاء من البلدية: بيتك كبير ال يتناسب مع بيوت المدينة، عليكِّ بمراجعة  السقف فوصلني في اليوم  

 الموّظف المسؤول... انتهى".
 "ال زلت من األزل أراجع من موّظف آلخر...

 دون أن يصغر حجم بيتي.. وال حّتى حجم رأسي..." 
ام فضاءين متناقضين، ويأخذنا نحو  إّن زرياق تقيم صلة بين واقعين: واقع متخّيل، وواقع معيش. وكأّننا أم

 بعٍد آخر تتجّلى فيه نظرة الكاتبة إلى المجتمع. 
كّل هذا يشير إلى أّن الكاتبة زرياف تؤّسس من خالل هذه الّنصوص إلى حركة فكرّية جديدة تسعى إلى  

 وين نفسه. تقويض األفكار البالية، وتدعو اإلنسان إلى أن يحّرر نفسه من القيود االجتماعّية إلعادة تك
ونحن لو تساءلنا عن العالقة الغامضة بين البيت الكبير والرأس الكبير، لعَرفنا كيف تتصادم الحياة واألحالم  

 والمستقبل. 
ويشّكل البيت النسق المكاني المتكّرر في القصص، ففي قّصة "رائحة أرض الّطين" تتجّلى بيوت الطين  

ب العالقة  ُتعيد تشكيل  التي  البنية  ليجّسد  وكأّنها  القّصة  نهاية  القبر في  يتجّلى  والجذور، كما  اإلنسان  ين 
العالقة بين الجسد واألرض. فالّذاكرة هي مستودع الزمن الماضي والحاضر سواء أكانت الذاكرة الجماعّية  

 أم الذاكرة الفردّية.
القصصّية. ورّبما أرادت القاّصة من وتجدر اإلشارة بأّن مسألة الّذاكرة احتّلت حّيًزا مهمًّا في هذه المجموعة 

خالل تسليط الضوء على رواسب الزمن كما في قصص )البراري، وبيوت الطين ،وغيرها(، أن تتحّدث عن  
 عالقة اإلنسان بماضيه. 
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البعد الوصفي على  بأّن المكان )ال سّيما الغرفة( ليس عنصًرا هامشيًّا هدفه إضفاء  القراءة  وقد أظهرت 
 األساسي، بل هو عنصر محّرك ال بل ُمطلق للّسرد له موقع جغرافي محّدد المعالم والّشكل.الّسياق السردي  

المجتمع، وهي على   إزاء  الذاتّية  للواقع يعكس رؤيتها  القصص عالًما موازًيا  الكاتبة في هذه  أنتجت  وقد 
الواقع وبأّنه مشارك في    اختالفها تجّسد نماذج سردّية توازي البنى الحقيقّية للمجتمع، فشعر المتلّقي بصدق

 الفعل القصصّي. 
والواقع، ليست حركة الفكر سوى انعكاس لحركة الواقع. وكّل فعل إنساني، يتجّلى كبنية داللّية. إّنه لحظة  
من نسيج تطّوري يتوّسل التناقض بين اآلني واآلتي، ويصهرهما في كينونة جديدة. وقد تجّلى بعدان في  

عد فكر الكاتبة الذي يشّكل المستوى السطحي، وُبعد قضايا العصر وآالم الّشعب هذه المجموعة القصصّية: بُ 
التي تنطوي في البعد العمقي. وينكشف الُبعدان من خالل الشخصّيات التي تتطّور وفًقا للجدل الداخلي 

ّن  أ   M.Nadeauلوجودهم االجتماعي والنفسي .في هذا السياق يمكننا اإلشارة إلى ما ذكره موريس نادو:
 القصص التي ال تغّير المؤّلف وال القّراء ليست بالّضرورة.

على نقيض ما رأيناه في مجموعة زرياق القصصّية، حيث لمسنا تطّوًرا بارًزا في المضمون وفي عالقة 
اإلنسان بالمكان. كما يشعر القارئ وهو يتنّقل مع الشخصّيات من المكان الضّيق إلى المكان الّرحب أّنه  

التحّول بين االنغالق واالنفتاح نحو فضاء أكثر رحابة، ويكون بالتالي مواكًبا للشخصّيات في   يعيش شعور
 رحلتها ومتبّداًل بحسب تبّدل أحوالها عبر المجموعة القصصّية. 

 
 د. دورين نصر

 ناقدة وشاعرة من لبنان
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ردّية اآلنّيةتساؤالت حول متاهة   ومقاالت أخرى   اللَّحظة السَّ

         
 د. أماني فؤاد. األديبة والّناقدة المصرّية 3

 
 ة ة اآلنيّ رديّ حظة السَّ تساؤالت حول متاهة اللَّ 

 
ه الموت في حروب   د بعض الكتابة السردية الحديثة حاَل اإلنسان الذي يواجِّ ونزاعات تنشب كل  هل تجسِّّ

مشاعره، هل أبطال النصوص أفراد أراضينا، وفي كثير من الدول حولنا، وتستحضر كيف تكون  يوم، فوق  
من األساس، وما الجدوى؟ هل لهذه االختالفات مشتتَّون ال يعرفون لمن ينتمون، ولماذا عليهم االختيار  

رها كل طائفة في    -الَعَقدية   ر ألن يجعل ال  - نزاعاتها الدموية  التي تصدِّّ كثيرين يفقدون حيواتهم وأهاليهم  المبرِّ
وأوطانهم؟ هل تظل أطماع كل فِّرقة هي المتحكمة في الحياة تحت جحيم النيران والتهديد وبيوتهم وأمنهم  

يبحث السرد والفقد والحد األدنى من الحياة، أو الَفناء في حروب لم يختر الفرد العادي أن يخوضها؟ هل  
 الشعوب أو تريد؟ كل االختيارات غير ما تستهدف جماهير  حول هذا الجحيم، الذي َتبقى فيه 

الثقافي العام، ويتأمل  هل يعالج فن السرد تلك األحداث والوقائع، ويرصدها، أم يجسد ظالل معطيات السياق  
بنيتهم النفسية واالجتماعية ومصائرهم،  انعكاساته على حيوات البشر، وشخوص النصوص السردية، على  

المفرد. كما أنه ال الفردي وال الجمعي يمكن أن ُيَمثَّال  وال المتخيَّل يمكن أن ُيَمثَّال بصيغة  حيث ال الواقع  
 أيضا بصيغة المفرد. 

ومواكبتها للحظة  هنا يتعاظم األمر، وتظل السردية العامة وفنياتها وآلياتها تبحث عن رؤية وجوهر وجودها،  
النهايات، أو باألحرى، النهايات هي  إيقاع الهث يعدو نحو    تاريخية فارقة، أكثر توترا من الطبيعي، ذات 

د التي تعدو نحو البشر، وفي لهاثها تقضي أيضا على   تفاصيل حياتهم، وتجعلها كما العدم، أو ربما تجسِّّ
تفتقد المعنى والهدف، تعبِّّر عن الالجدوى من كل ما يحيط بنا؛ البنيُة الدالة في النصوص حياًة متراخية  

َمَتين األساسيََّتين، اللتين اسُتشرف وجودهما في معظم ما ُيكتب من نصوص.يظل التراكب والتعقد  ولذا    السِّّ
التي   الفنية،  واآلليات  التقنيات  بعَض  الحداثية،  بعد  ما  الراهنة،  السرديات  أوجدت  بعض  لقد  استخدمها 

السمات العامة التي أحسب أنها عض  الروائيين؛ لتجسيد هذه المآسي منوَّعة األثر على اإلنسان، وبرزت ب
 ستتضح على نحو أكبر: 
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، ومستويات متفاوتة إليجاد بنية تواكِّب  1 وتحمِّل تلك المعطيات  ــ يلجأ الروائي لتراكب تقنيات عديدة في النَّّصِّ
َها، وربما انطلق الالمعقَّدة، التي تتنافى مع اإلنسانية، التي عهدها البشر، وتعارفوا على   سعي إلى هذا قَِّيمِّ

حدوثها في المستقبل، لما يحمله الواقع من غرابة وقْفز  التجريب الجمالي للبحث عن االحتماالت الممكن  
 فوق التوقع. 

التفاصيل، حيث ــ يتجاوز السرد وْصَف الواقع، وحركَة الفِّعل، ويتخلى عن النََّفس الوصفي الممتد، وإسقاط  2
م عاَلًما موازًيا، يستند إ َره لمستويات  يقدِّّ م فيه الروائي تصوُّ الوجود المختلفة، بعد انعكاسات  لى التخييل، يقدِّّ

 األحداث على حياة البشر.  
ال وجود حقيقي،  ــ في تقديري يتعجب المبدعون من الجدوى من عيش الحياة على هذا النحو العبثي؛ حيث  3

به؟ لذا يكون من الطبيعي أن  ك مجرد ثقب  فيتساءلون هل يستهلكنا الزمان، أم نخترقه نحن دون أن نتر 
التقليدي عن هيمنته. تقنيات تلهو بكل ما يجعل تظهر أنساق سردية مغايرة، من شأنها إزاحة بنية النَّّصِّ  

الخطي   للسائد  السردي مخالًِّفا  الحياة  الخطاب  الزمان في  ْمَن معطيات  التوقع ضِّ والواقعي، مخالفا ألفق 
كامل للتراتب الزمني. كما يجب اإلشارة إلى أن مفهوم الزمان يغيِّّر في طريقة  نتاج  الطبيعية؛ فيلجئون لمو 

الحياة،   للوجود اإلنساني. ولذا أتصور أن  رؤية  العميق  التصور  الحكائية على  السردية  البنية  ويؤثِّّر في 
المضمون، ية في  التغيير السريع لألحداث، أو "التغيير االختالجي اآلني للزمان" سيستوجب تغيرات سرد 

 المجتمعات وتغيُّرها.الذي تحمله التقنيات الفنية للسرد، كما في الـتقنيات ذاتها، في دينامية  
واقع غرائبي  ــ من الطبيعي أال يستسلم الروائيون للتراكيب اللغوية المستهَلكة، وابتكار تراكيب تعبِّّر عن  4

للمنطق في كل ما يحدث  ألوفا في بنية النَّّصِّ اتساقا لالفتقار  يفوق المتخيَّل، كما لم يعد التتابع المنطقي م
 بنية النَّّصِّ الروائي الساكن أو الكالسيكي. حول الروائي؛ حبكة التشظي ستحضر بقوة في السرديات، وخلخلة  

ًرا عن المستقبل من المنظور الجمالي والفلسفي،  5 ض ولذا سعي بعـ برز في بعض السرديات ما يشبه تصوُّ
توظيفها   السردية، وطرائق  المكونات  الحداثيين لمراجعة  بعد  ما  منهًجا جديًدا في مسار الروائيين  لتشكِّل 

ًرا للحياة في القادم، ثم   م تصوُّ تعلو طموحاته الجمالية والتخيلية؛ فيعود إلى  الحكي، يتطلَّع للمستقبل؛ فيقدِّّ
يعكس   قد  تغييره  أن  إذ  تغييره،  بغية  تفارق األحداالماضي  قد  وقتها  تماًما،  آَخَر  نْحٍو  ويجعلها على  ث، 

 األساسية التي كبَّلتها حتى اليوم.  الحضارة العربية صدوعاتها  
للحياة؛ نشعر  ـ ونظًرا لكثافة المعطيات الحياتية وأحداثها، التي تتوالى، وسرعة التحوالت واإليقاع الالهث  6

القوام الضائع للشخصية اإلنسانية  ، القبض على بعض  في بعض النصوص بالرغبة في القبض على الذات 
ية، وأحيانا التأكيد والُهَوية؛ ليقف في مواجهة سيادة الثقافة الواحدة، في   التمسك بالذات الوطنية، أو الَعَقدِّ

 خاصية الكتابة عن فِّْعل الكتابة واإلبداع.  على قدرات اإلنسان اإلبداعية؛ فتبرز  
عْبر أشكال  النصوص في السرد المعاصر لتشّيؤ اإلنسان واستالبه، وأيضا للسيطرة عليه  ـ رْفض بعض  7

القنوات   عْبر  التواصل  وواقع عْزله في مجرد  التكنولوجية،  أو  السياسية  التكنولوجية، الممارسات  والمواقع 
 ومحاولة االحتفاظ باألشكال اإلنسانية الحية في التواصل.  



1783 
 

حر، حيث االستناد على تقديم روح الموروثات  ــ استمداد المرجعي8 الشعبية المختلفة  ة الحكائية من عالم السِّّ
تيار الفنتازيا وما يتيحه من انطالق  المتضمَّنة في الواقع وأساطيره، وعوالمه الغرائبية، أو انطالق الكتابة من  

 لخيال المبدع وقدراته على الخْلق الجديد.
تجميل، وتحليل  ية في طريقة بنية الشخوص، وإخراج مكامن الالوعي اإلنساني دون  ــ تجسيد الواقعية النفس9

إلى شفرات ترتبط بحياة األفراد  المخزون النفسي بتراكيب لغوية لها منطقها الخاص، الذي يحيل األشياء  
 الحروب.النفسية، وما تَعرَُّضوا له من إزاحة وتهميش، أو جحيم  

بعض المفردات  استخدام تعبيرات لغوية وُجمل مستَمدة من الحياة اليومية، وقد َترُِّد  ــ التعبير عن القبح ب10
 تنضح بالسخرية والمرارة. الجنسية في صورتها الشعبية، ضمن سياق من شتائم وسباب، في تراكيب 

تذالها الشعبوي، ابــ تجسيد العادية أصبح هدًفا لتلمُّس القوة التعبيرية الكامنة في العادية، أو في بعض  11
هناك بعض النصوص السردية التي ولذا ُتستخدم اللهجات الدارجة في السرد، وخاصة في الحوار، كما أن 

 ُتكتب كلها بالعامية. 
للعمل األدبي، ــ وقد ُنواَجه بالتعامل مع الكلمة واللغة كهدف في حد ذاتها، وليس بوصفها وسيلة أو أداة  12

 ات واألفكار، وربما يأًسا ورفًضا.  ربما ُكفًرا بكل الحكاي
على  13 البشرية  الصفة  وإضفاء  باإلنسان،  تحيط  والتي  الكامنة  الداخلية  المعاني  عن  البحث  الكون ــ 

 وموجوداته.
المتغيِّّر من األحداث ــ التعامل مع الزمكان بمفهومه العام، فهي نصوص تْنُشد الُمطَلق؛ لتبعد عن تالحق  14

 ديدة السرعة. ذات الوتيرة ش
الروائية، واالستفادة ــ تحُضر أيًضا النصوص التي تعتمد على َجَدلِّ الفنون األخرى عْبر تقنيات فن الكتابة  15

 منها، وما تضيفه من حيوية وغنى على السرد.
م للكاتب مادة شديدة الثراء، تتيح له التنوع، والذي يضع   قد في وْضع النوأحسب أن المشهد الثقافي العام ُيقدِّّ

 التأهب المرن؛ لمالحقة هذه التحوالت السردية. 
حقيقة الوجود، تجعلنا الكتابة الحيوية نشعر أننا إزاء والدة كائن نترقبه، يوقِّظ الحواس والمشاعر؛ نقترب من  

تستخدم الحواس تجربته؛ كتابة  كتابة ال تبدأ من قوالب جاهزة؛ لكنها تستخدم طاقات المبدع للتعبير عن تفرد  
الستثارة القارئ، وتقديم تجربة الكاتب في تجليها  كافة، وقدرات أخرى كالحدس والخيال والرمز والكنايات  

 األجمل.
 

 د. أماني فؤاد
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 تحت مسمى الغواية يقتلن بدم بارد..
 

طالق، أو  اإلالقضية التي يناقشها هذا المقال ربما بدت صادمة للبعض، لكنني ال أستهدف صداما على  
والغرائز، أو خلخلة المنظومة  حض على الحريات غير المسؤولة، كما ال يدعو المقال لعشوائية العالقات  

مجتمعاتنا قتل المرأة، ووصمها بالعار وعدم التسامح  األخالقية وتفكيكها. فقط أتساءل متعجبة لماذا تستسهل  
حياتها على أصعدة مختلفة في كل البالد العربية وبأهمية وجودها و معها وال الرحمة، بل االستخفاف بها  

يسمى بقضايا  الشرف؟ يتعاملون معها بعنف حد إنهاء حياتها، أو صبغ وجودها  واإلسالمية، وخاصة فيما  
وحقوق  بحادث عارض  ربما ال يشكل إال دقائق في حياتها، لماذا ال نحتكم إلى العقل والمعرفة كله وربطه  

مزيج من الموروثات: عدل والرحمة وتفهم الطبائع البشرية، ونعيد غربلة ثقافتنا التي هي  اإلنسان، إلى قيم ال
اقتصادية ــ سياسية تجاوزتها حركة  االجتماعية من عادات وتقاليد قديمة، والدينية من حالل وحرام، ورؤى  

 التاريخ؟  
الغرائز والرغبات، حظات اشتعال  يحّمل المجتمع الذكوري المرأة وحدها وزر لحظات ضعفها وضعف الرجل، ل

ويحاسبها قهرا حين ُيلقي عليها اللوم  كما يحّملها ــ ضمنا ــ بشكل آخر جريمة اغتصابها عنوة رغم إرادتها،  
 فيقضي عليها بطرق مادية ومعنوية مهينة وظالمة. األكبر بحسبانها المثير الذي دفع الرجل لجريمته، 

يعدون هذا من عليها دمها بأعصاب باردة، وَيلَق االستحسان ممن حوله، بل  ُيريق أبوها أو أخوها أو القيم 
 شيم الرجولة. 

والتفهم حول إعادة لماذا علينا أن نصمت تجاه هذا الظلم البين، وأال نبحث كمجتمع  على قدر من الوعي  
الجة هذه الوقائع والحاالت  أخرى لمعالنظر في كل ما يتعلق بالمرأة، منظومة كاملة من القضايا، وإيجاد طرق  

وقننت أوضاعها؟ حيث تقع هذه العالقات في النظر التي تجاوزتها معظم الحضارات األخرى، وتفهمتها  
لحظات االندفاعات الطبيعية للغرائز والرغبات، دون أن يستدعي األمر اإلنساني العقالني تحت توصيف  

دوما أن نتوقف في منطقة أن المرأة فقط هي التي ُيراق دمها، للمرأة في الغالب، علينا قتال ماديا أو معنويا 
وعاداته وتقاليده رغم أن الفعل ثنائي؟ أو تظل توصم بالعار طيلة حياتها. فالمجتمع بموروثه األسطوري  لماذا  

الجمعي، أو يتركونه بال حساب كأنه  ال يحاسب الرجل المشترك في الواقعة ذاتها، فيعفون عنه في العقل  
وقع تحت سلطة الغواية فقط، ومن أجل المرأة يسنون   يمتلك إرادة، ولم يقترف ذنبا، أو ذنبا مخففا حيث  ال

وقوع هذه الظالل من الثقافة االجتماعية بأسطوريتها على الرساالت  سيوفهم البتارة. األمر األكثر خطورة  
 البنود في القانون الوضعي. الدينية، ثم على بعض  

ظواهر االغتصاب،  ساء، أو وصمهن بالعار، وإهانتهن طيلة القرون الماضية كان نتيجته انتهاء  لو أن قتل الن
للبعض مسوغ لالستمرار في تلك  أو انتفاء وجود العالقات الجنسية غير المقننة، أو الحد منها، ربما كان  

 . مبرر له على اإلطالقالظواهر الدموية غير اإلنسانية، بالرغم من أن القتل ال  
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قضايا قتل النساء  انعكاسا للواقع الذي تكررت فيه    1934فمنذ أن كتب )طه حسين( رائعته "دعاء الكروان"  
عشقت المهندس بيد خالها، الرجل في المجتمع المصري والمجتمعات العربية، وفيها قتلت )هنادي( التي  

للرواية، كان من الطبيعي طرح القضية    نهاية مفتوحه الذي غسل عاره وشرفه، وربما تلتها أختها )آمنة( في  
وللنظر في رؤية   للنقاش،  تتحمل  مجتمعيا  للمرأة حياتها، وتجعلها  وقانونية تحفظ  ثقافية  تربوية، وصيغة 

الحياة دون ذبحها كالحيوانات مع شريكها في الفعل، وأن ُتحفظ لها حقوقها لو أثمرت  مسئولية أفعالها في  
 الطفل أيضا.  عن طفل، وحقوق هذاالعالقة 

المجتمعات  إن استمرار انتهاك حياة المرأة وقتلها ليس لشيء إال ألنها لم تزل في ثقافة شرائح واسعة من  
تصل في بعض األذهان  العربية الكائن األضعف، هامشي الوجود، خاضع للتبعية وتقع عليه قوامة، إن لم  

هذا بالرغم من تغيير كل تلك المعطيات تياج إليه،  للملكية، هامشي العائد االقتصادي، هامشي القوة واالح
العشرين في مجتمعاتنا، وما استجد فيه من تغيير مفهوم  في الواقع المجتمعي الملموس منذ منتصف القرن 

والعلمية، وما استحدث أيضا من اعتماد قطاعات واسعة من األعمال والحرف القوة من العضلية إلى العقلية  
لتعلمها وما يمثله دخلهن في قوام دخول األسر، ويسبق هذا نضج شخصية المرأة نتيجة  النساء  على عمل  

 عند األغلبية. ولعملها، وتراكم خبراتها بالحياة، إال أن النسق الثقافي العام لم يغير نظرته للمرأة  
وبالطبع أقصد  يحدث هذا مع مالحظة أن كل ما يتعلق بالمرأة أكثر ما يشغل الخطاب الذكوري في الحياة،  

ظني رؤى مجتمعات ال تعرف وجودها الجسدي المادي، وليس العقلي أو الوجداني أو العملي، وتلك في  
التعامل مع كل الحاالت اإلنسانية، في لحظات  كيف تفارق طور بدائيتها؛ لتصوغ قوانين تنظم مستويات  

 ضعفها كما في قوتها.
شخصها  بعناية،  حق المرأة في الحياة أن نشتغل على تربية  علينا عوضا عن هذا اإلجرام والتعدي على  

ستتحمل نتيجتها، والتأكيد على أهمية  وزرع مسئوليتها عن اختياراتها منذ مراحل التربية األولى، وكيف أنها  
ومسئوال، وقتها فقط أتصور أنها في حالة خضوعها لموقف المنظومة األخالقية التي تحافظ على كيانها حرا  

ستحسب كل الحسابات، وتعيد التقييم مرات؛ ليأتي فعلها يعبر عن إرادتها  يتحكم فيه الضعف البشري  قد  
نتائجه ثانيا، ولن تترك شعورا عرضيا يكبلها طيلة عمرها، سواء تمثل في تربية طفل وحدها  أوال، وتتحمل  

نفسها وحياتها  ل فرضته على  دون شريك، مع كامل مسئوليتها المادية والتربوية تجاهه، أو عيشها مع رج
 جراء لحظة ضعف.  

المتكلسة   التابوهات  تلك  القضايا إعالميا بطرق هادئة، وخلخلة  تلك  نعيد مناقشة  التي أحاطت علينا أن 
تحفظ للمرأة حياتها دون أن  قضايا المرأة، ولطرح بدائل للتصرف وقت وقوع هذه الحاالت، هذه البدائل التي  

وتهيئة حياة كريمة، ضمن منظومة ثقافة  سمعتها، وأن يتحمل الجميع مسئولياته لتصريف  يراق دمها أو  
 القبلي، ومنظومة العيب وغسل العار، والثأر للشرف. عامة تستند على صيغ قانونية تفارق التعصب  

أن   بأية حال  يمكن  الذي ال  الشرف  وبيانه،  للشرف  الحقيقي  المعنى  العقالء توضيح  لى  يقتصر ععلى 
االنفعالية التي تسفر عن  المحافظة على جسد المرأة فقط، أحسُب أن معنى الشرف وقيمته أكبر من تلك  
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الشرف الحقيقي في التعقل، في تقديس  استباحة األرواح التي تحدث كل يوم فتصبغ وجه الحياة بالدماء.  
الشرف أن أربي جيدا   ، أن أتصرف في حدود وحجم  منذ الصغر وأراقب الحياة واألرواح وليس إزهاقها، 

األرواح وليس من حقي التحكم بها، الشرف أن أعّدل وأصوب صالحياتي فقط، أن أدرك أنني ال أملك  
الشرف في الصبر على الشدائد وكبح جماح الغضب الذي يقترن بالسعي الحثيث  المعوج وغير المنضبط،  

وأن ان. الشرف أن أكف يدي عما ال أملك،  تنصلح أحوال من يجرح قشرة أعراف المجتمع واألديإلى أن  
سواء بالعقاب أو أتركه بذاته يحدد مصيره بعد بذل كل المحاوالت للحفاظ عليه ورعايته وتقويم خروجاته،  

وخوض اآلخرون في أعراضهم،  الحوار أو شتى الوسائل. الشرف أال أترك أسرتي نهبا لألقاويل واإلهانات  
 أن أحافظ على حياة ابنتي. وأال أضيع مستقبل الجميع، و 

لنفس الحالة؟  ربما لو تغلب صوت العقل لفكر رب األسرة الذي يقتل ابنته، ماذا لو أن ابنه هو ما تعرض  
الحاالت، السعي مثال للزواج، التعقل وتحكيم الموضوعية والوعي يقتضي تصرفا على نحو آخر في تلك  

التي تتعرض لمثل هذه الحوادث أن تنمي نواح  مساعدة المرأة  أو البدء في رحلة تقويم تتعدد طرقه ومراحله،  
 ونفسيا على نفسها.أخرى بحياتها، وتعتاد االعتماد اقتصاديا  

حيواتهن كان بتحريض  كما أن لألم الواعية المتعلمة دورا كبيرا، فبعض حاالت انتهاك الفتيات والقضاء على  
النساء أكثر وعيا لكن أكثر قربا من  ائلة، لو أصبحت  من األمهات خوفا من الفضائح، أو من رجال الع

الحياة، واتخذن دور الصديقات فصارت تلك الحاالت  بناتهن، واستطعن دعم الصغيرات وتبصيرهن بطبيعة  
الدعم والسند البنتها، وفي حالة حدوث أي عارض قد يؤذي هذه الفتاة أقل في الواقع. المرأة المتعقلة تمثل  

بحنكة وقدرة على إبعاد الضرر عنها، كما أنها لن تكون بوقا وحارسا لثقافة ذكورية    تصبح حائط الصد 
 أن النساء ملكية لهم وأن من حقهم قبض أرواحهن.تتصور  

تسميها األدبيات للمرة الثانية، ولمرات كثيرة قادمة نحن بحاجة إلى تكتالت نسائية قوية " كتلة حرجة" كما  
المفاهيم التقليدية التي منشؤها  قالني، يمثل ضغطا قويا على الرأي العام لتغيير  الثقافية؛ لتقديم خطاب ع

فيها وكأنها عبدة أو جارية. المرأة كيان بشري  ثقافة القبلية والعصبيات، وعد المرأة ملكية يمكن التصرف  
التعايش معه، وتحمل  فعل ما عليه أن يتحمل مسؤوليته فقط ب متعدد الجوانب، كامل األهلية، في حالة إتيانه  

 أقرب البشر إليهن.نتائجه، ال أن يراق دمه بيد 
هي من تمتلك المرأة ليست عورة، ال يجب التعتيم عليها وال فرض الوصاية والحجاب على عقلها وجسدها، 

وف ناضج وشهادة كاملة عند الوقنفسها وجسدها، للمرأة الحق في ميراث كامل مثلها مثل الرجل، للمرأة عقل  
المجتمع والقوانين لحل ما يطرأ على حياتها من  أمام القضاء، ال ينبغي االستهانة بحياتها بل يجب تهيئة  

 مشكالت.    
 

 د. أماني فؤاد
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 شخصيات.. وأقوال.. وقراءة الدالالت
 

أكبر    الدولي للكتاب هوتقول )رنا إدريس( الناشرة، وصاحبة دار اآلداب العريقة للنشر: إن معرض الرياض  
الذي أثار انتباهي وأسعدني ضمن كالمها،  المعارض العربية مبيًعا، ونَِّسب حضور من الجمهور، التصريح  

 وقراءة بين رواد المعرض.قولها: إن النساء السعوديات األكثر شراء،  
لتنوع الثقافي،  تقبُّال لالحظت أيضا في زيارتي األولى للمعرض هذا العام أن األنشطة والندوات النقاشية أكثر  

عر   واللغة العربية، حتى أن الحفالتِّ الغنائيَة  واهتماًما بقضايا األدب والسرد في عدد من الفاعليات، وبالشِّّ
تغنَّى المطربون فيها بقصائد فصحى، كما اهتم المسئولون أيضا  التي ُأقيمت في الرياض في فترة المعرض،  

ووجود الحكواتي، الذي يُقص على األطفال بعض القصص  وحرصوا على أدب الطفل،  بإشكاالت الترجمة 
 ويجسدها.  

)محمد بن سلمان( على  تقول )منى بنت عمر البلطان( مرشدة سياحية سعودية: إن والدتها كلَّما رأت األمير  
ثه، تدعو له  د للا خطشاشة التلفزيون؛ رفضت تغيير القناة، وظلَّت تحدِّّ اه،  بالصحة وطول العمر، وأن يسدِّّ

أو الصغيرة تشعر بأن القيادة الحالية أنصفتها، وأتاحت حقوقها  تقول منى: إن المرأة السعودية متقدمة الُعمر  
ر   أكثرها طويال، تعيش المرأة السعودية اآلن أزهى حاالت التمكين االستثنائي، والحراك  كافة، تلك التي أُهدِّ

 الثقافي والعملي.
ويقرأنها، ربما تعود  عودي الذي في ُعمر النضج: أتمنَّى لو أنهن يشترين الكتب  يقول )فهد الُعمر( الرُجل الس 

وعملها وحصولها على راتب مثلها مثل  بعض تخوفاته لسرعة التغيير، التي تحدث بالمجتمع، ولتمكين المرأة  
د آَخر، وُيرجع في تكاليف الحياة التي ترتفع يوًما بعالشاب، لكنها حتى هذه اللحظة لم تعَتْد أن تساهم  

أخذتها المرأة ستؤثر على فرص عمل الرجال، وهم المسئولون عن فْتح  تخوفاته أيًضا إلى أن الفرص التي  
الجديدة،  عليها. لكنني أحسب أن فرص العمل التي تزداد يوًما بعد آَخر؛ نتيجة للمشروعات  البيوت واإلنفاق  

العام والموازنة في المملكة، ول فقط، بل تنويع الدخل  وعدم اعتماد السعودية على اقتصاد وعائدات البتر 
التكوين السكاني من الشباب من الجنسين النساء  % من  70سيستوعب عمل جميع السكان، خاصة وأن  

 اأُلَسر أن يتشاَرك الطرفان الواجباتِّ الماديَة والمهام المنزلية.والرجال، وحتما ستفرض الحياة وتكوين  
الحرية قرينها األهم  فات األجيال األكبر من ضرورة أن تشعر المرأة في المملكة بأن  ربما يكمن بعض تخو 

على األحرى تأخذ مراحل نموها الطبيعي،  المسئولية، وااللتزام األخالقي، واالجتماعي، لكن تجارب النهضة  
 فيطفو على الهامش بعض السلبيات. 

المملكة وقيادتها أن تقيم  عودية للسياحة كيف استطاعت  يشرح )عناد النفيعي( المسئول النشط في الهيئة الس
حتى أن بعض النماذج بها من تصميم )زها  مدينة المال واألعمال على أحدث الطرز المعمارية العالمية،  

ة    59تتكون من  حديد( فنانة عمارة األحالم، هذه المدينة التي   ناطحَة سحاب وصرًحا معماريًّا، وهي ُمَعدَّ
العالمية، وللسكن أيضا، كما تضمنت المرافق االجتماعية والترفيهية اإلنسانية  دارية للتوكيالت  للمكاتب اإل
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على الشركات لَمن سيعمل ويسكن في المنطقة. حيث اتخذت قيادة المملكة قراًرا ُمهًما منذ شهور بأن  الالزمة  
ئ مق في الرياض، وذلك لتنشيط محيط  رًّا لها  العالمية، التي تريد أن تتعامل مع الحكومة السعودية، أن تُنشِّ

هذا   سُيسهم  كما  المملكة،  في  والسياحة  واألعمال  التجارة  المال  معترك  في  السعوديين  دْمج  في  اإلجراء 
بهم خبرات متخصصيها،   وبالفعل يمتلك أغلب الشباب السعودي االستعداد والمهارات، التي العالمية، وُيكسِّ

خبرة، فلقد قامت المملكة بحركة إرسال بعثات دراسية لطالبها بأوربا وأمريكا منذ  تلك التمكِّنهم من اكتساب 
خ   انفتاًحا على العاَلم  أوائل ستينات القرن العشرين حتى اآلن، واألعداد تتزايد باستمرار، وهو ما أوجد ورسَّ

راًكا في ُطرق تفكير شبابها،   الخطابات المنغلقة، التي كانت ورفًضا لكل  بمعارفه وعلومه وثقافاته، وأحَدَث حِّ
الوراء، كأن تلك األجياَل كانت تنتظر فقط القيادة الشجاعة التي  تنخر في الكيان السعودي، وتعود به إلى  

 في الوقت ذاته بالقيم األخالقية اإلسالمية الرفيعة. تقود التغيير، وتتمسك  
السعودي فقط، فلقد  المملكة لم يقتصر على المواطن  وللحق، هذا التأثير السلبي للخطابات الرجعية في  

المجتمع المصري. ولذا أتصور أن هذا انعكس تأثير تلك الخطابات على دول الوطن العربي كله، وأولهم  
والرغبة في المعرفة، واإليمان بمشروعية التعدد الثقافي، والسعي  التفتح والتحديث والتطور التقني السعودي،  

المرأة والرُجل، وتمكين المرأة من حقوقها الطبيعية، سيؤثر في كل المجتمعات العربية، حقوق  للمساواة بين  
 ويأخذها نحو العصرنة والتطور.

والكثير من النماذج  ُيكمل الشباب العاملون بالهيئة السعودية للسياحة )فهد العليان(، و)عبد العزيز الحسيني(  
قياسية، مثل مشروع البوليفارد الترفيهي  التي أنجزتها الدولة في فترات  المشرِّفة األخرى، شْرَح المشروعات  

تم   الذي  المشروع  هذا  الرياض،  في  التقنيات السياحي  أحدث  على  وُأنجِّز  فقط،  شهور  أربعة  في  تنفيذه 
الُمشاهِّد   بأحجام عمالقة مختلفة،  العالمية، حيث سينبهر  تواجهه  التي  العرض،  هائل من شاشات  بعدد 

مصمِّّمو المناظر واللوحات الفنية، تعرض أيضا للمنجزات التي تجري في المملكة. وحرِّص  ض أجمل  تعرِّ 
السعودية   والماركات  المنتجات  تكون  أن  على  وذكية  أصيلة  لفتة  في  منطقة  البوليفارد  تتصدر  التي  هي 

ج الَمحلِّي في المجاالت  السعودية؛ ولتشجيع المنتَ ، في اعتزاز بكل ما ُينَتج في  2، و 1المتاجر في سكوير  
ة للحفالت كافة، هذا عدا أن المشروع يتضمَّن   أربعة مسارح، وعدًدا من دور السنيما، وأماكن مفتوحة مَعدَّ

حديث بقيمة الفنون الجادة وترقيتها للذوق والوعي العام للشعوب، هذا عدا المناطق الموسيقية، في وعي  
ضفاف بحيرات مزيَّنة  مطعم ومقًهى َمحلي وعاَلمي على    200أكثر من    الترفيهية واأللعاب لألطفال، وأيًضا

 بالنافورات. 
ورؤية وزارة السياحة  يقول )عبدللا بن عزام الدخّيل( رئيس الهيئة السعودية للسياحة: إن استراتيجية المملكة 

تعريف بإمكانات مناطق المملكة  وخارجيًّا، والتقوم على أساس تعزيز ونْشر التنوع السياحي داخليًّا    2030لــ  
اخُتصت بها، كما نحرص على التكامل السياحي بين البلدان العربية  المختلفة األجواء، والطبيعة الثرية التي  

السياحة وصناعاتها، ونعي أننا مًعا "العرب" نستطيع بإمكانات المنطقة المتنوعة حضاريًّا  كافة في مجال  
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إلى أعداد غير مسبوقة من  وجغرافيًّا وتاريخيًّا وكفاء ل  المدرَّبة أن َنصِّ البشرية  الموارد  السياح األجانب  ة 
 والعرب، خاصة بعد مشاكل الطاقة التي سُتعاني منها أوروبا.

في لندن، ويتحدَّث يضيف عبد للا الدخيل، المسئول الشاب الذي لم ُيكمل الثالثين عاًما، واستكَمل دراساتِّه  
على إبراز ُهَويتها الخاصة األصيلة  ويتمتع بذهنية مرتَّبة ومرِّنة: إن المملكة تحرص  أكثر من أربع لغات،  

نشأة المملكة، مثل قصر "المصمك" والسوق التراثية  بجوار سعيها للتحديث، ولذا تهتم بكل َمْعَلم أثري منذ  
مشروع التشجير األكبر في  األثرية السكنية التي تأثرت بعوامل التعرية، و القديمة، وأيًضا ترميم المناطق  

األكبر  أطلقه األمير )محمد بن سلمان( برؤية استشرافية لمتغيرات المناخ القادمة، وحديقته  المنطقة، الذي  
أعلى ُبرَجي الفيصلية  من نوعها على أطراف عاصمة الرياض، والتي شاهدناها في الجولة السياحية من  

 والمملكة.
يتوقعون اندثار ة واألوربية التابعة لعلوم المستقبليات: إن مفكِّري الغرب  قرأت في بعض األبحاث األمريكي

خ قَِّيم الحرية   لم وسيادة القانون، وعدالة المجتمعات العربية اإلسالمية في المستقبل لو لم ترسِّّ والعدالة والعِّ
عليم والعمل واإلبداع والحقوق مراعاة حقوق المرأة وتمكينها من التتوزيع الثورات في تلك المجتمعات، لو لم يتم  

 كافة.
حقيقية مثابِّرة من أجل ولذا أعود ألكرر إن ميزات تواُفر رأس المال المثقَّف، الذي يستند على رؤية وإرادة  

ووعي بشروط المستقبل، حيث تتجاوز نتائجه  تطوير حياة اإلنسان واألوطان ميزة ال تضاهيها ميزة أخرى، 
البلدان العربية، وذلك الشتراكنا في العديد من  لضيقة، مهما  وفوائده دائرته الخاصة ا اتسعت لتشمل كل 

اللغة والدين والموروثات االجتماعية والثقافية، فمن خالل مصر والسعودية واإلمارات المقومات التي أهمها 
 تتطلع أعين شعوبنا للمستقبل.  

 
 د. أماني فؤاد 
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 لالقتصاد المصري  الطريقاقتراحات ضمن خارطة 
 

رَّ عائًدا وخبراٍت طَرح أحُد الشخصيات العاشقة لمصر وشعبها وتاريخها بعَض األفكار، التي يمكن أن   ُتدِّ
االقتناع بها، خاصة وأن الدولة قد عقدت  جيدة للدولة المصرية، لو أنها َوجدت صًدى لدى المسئوليين، وتم  

ثي: يتعيَّن على  قتصاد  "المؤتمر االقتصادي.. خارطة طريق؛ ال أكثر تنافسية"، األيام الماضية. قال محدِّّ
التفكير بطريقة عملية، وخارج الصندوق، في الكثير من    -المسئوليين والشعب    -الجميع في مصر اآلن  

بسبب عدم  مصر االقتصادية الراهنة، واستغالل األوضاع العالمية وما يواجه أوروبا من أزمات  مشكالت  
التصنيعية المتطورة، واستغالل الطاقة، وإيجاد طُرق ُتسهم في زيادة المنَتج المصري واكتساب الخبرات    توفُّر

 بًِّنى تحتيه الزمة في َمرافق متعددة.ما تتميز به مصر اآلن من توفُّر الطاقة، وما أقامته من  
الطاقة، وخاصة في ظِّ  بين روسيا  ل استمرار  كلُّنا يعرف أن أوروبا تواجه أزمة شديدة حالًيا في  الحرب 

للطاقة في أوروبا، ودعوة بعض المصانع  وأوكرانيا، ولذا يجب على مصر االستفادة من ذلك الوضع الحرِّج  
خطوط اإلنتاج والعمال واإلداريين، واإلعداد لبدء الشراكة مع  األوربية لنْقل فروع منها إلى مصر، ببعض  

فيد األوربيون بالطاقة لتشغيل المصانع، والمناخ الجيد، وتستفيد  الصناعات إليها، يستمصر، وإدخال تلك  
 مرور السنوات.مصر بتوطين تلك الصناعات على أراضيها، ونْقل فنيَّات التصنيع، وتراُكم الخبرات مع 

المتوافرة في مصر،   الخام  المواد  االستفادة من  الغربية  المصانع  لهذه  ويمكن  الرمال وأضاف:  كمنتجات 
المناسب، والطاقة التي تمتلك مصر اء على سبيل المثال، وأيًضا وجود العمالة الرخيصة، والمناخ  السود 

هذه المصانع، وذلك بداًل من تعطُّلها في ُدولها اأُلم؛ لعدم قْدًرا وفيًرا منها؛ يمكِّنهم من تشغيل خطوط إنتاج  
 بة معيشة األفراد أنفسهم في هذه الدول.الطاقة في أوروبا قد يصل لصعو توافر الطاقة، وعقَّب أن نْقص 

ح الرُجل أن المنطقة الصناعية واإلدارية في مدينة العلمين من أفضل األماكن   الستقرار  هذه المصانع  يرجِّّ
الماضية، ولوجود آالف من الشقق التي وإقامتها، ذلك لوجود منطقة صناعية قد تم تجهيزها في السنوات  

واإلداريين والعمال، وتوافر َمرافق للخدمات ومستلزمات الحياة، ها لهؤالء المهندسين  يمكن االستفادة من تأجير 
عملها بالفعل، ويمكن زيادتها بطريقة سريعة لو تم تنفيذ هذا االقتراح، هذا االقتراح  هذه الخدمات التي بدأت  

الفنية مثل السيارات وأجزاء من هياكل الطائرات وغيرها  سينقل   المصرية، إلى األراضي  هذه الصناعات 
وهو ما سيمكِّنهم من اكتساب  ويمكن أن تشترط مصر وجود نسبة من العاملين المصريين في هذه المصانع،  

معدَّالت السياحة في مصر بشكل كبير، ألن  الخبرة. وأضاف إنه لو تمت هذه الفكرة؛ سترفع أيًضا من  
وخاصة في الساحل الشمالي، وهو ما سيروِّج لهذه المنطقة  المصرية،  هؤالء العاملين سيتعرَّفون على الطبيعة  

وقرى  مدن    -لو ُأقيمت بمنطقة العلمين    -وأصدقائهم في أوروبا، وستحوِّل خطوط اإلنتاج هذه  لدى أهاليهم  
 الساحل الشمالي لمنطقة سياحية دائمة، وليست ثالثة شهور فقط في السنة. 

مصر، ونْقل بعض لى نْقل خبراتها التصنيعية المتطورة تلك إلى  وحين سألُته: هل ستوافق هذه الشركات ع
قائاًل هم في وْضع االضطرار، فتواُفر خطوط إنتاجها؟ قد يخَشون من نْقل التكنولوجيا المتطورة إلينا؛ َردَّ  
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بين التوقف أو نصف اإلنتاجية، أو االنتقال إلى مصر  طاقة التشغيل لدى مصر هو ما سيجعله يختار  
سيحتاج أن تعمل الخارجية المصرية والمختصين في هيئة االستثمار بجدية  عاته. وعقَّب: لكن ذلك  بصنا

نكة    لإلعداد لعْرض الفكرة على شركات التصنيع الكبرى في أوروبا، والتفاوض معهم.وحِّ
لف تقل عن أطَرح أيًضا فكرة مراجعة وْضع األجانب المقيمين في مصر، وذلك بفرض رسوم سنوية ال  

مها الدولة، حيث ال  دوالر سنوي لكل فرد أجنبي مقيم بمصر، وذلك نظير تمتعه بالخدمات  العامة التي تقدِّّ
أراضيها، والمواطن المصري. وبالفعل لم تُقْم مصر بحْجز  تفرِّق مصر بين أيِّّ جنسية من المقيمين على  

بعض الدول عربية أو غيرها، بل أعطتهم  محددة، أو مخيمات، مثلما فعلت  النازحين إليها في أيِّّ مناطق  
 الكاملة في السكن والعمل وممارسة كافة مظاهر الحياة وكأنهم بأوطانهم تماًما.الحرية 

الممكن أن يحقِّق هذا فإذا افترضنا وجود حوالي خمسة مليون أجنبي في مصر، وتم تنفيذ ذلك االقتراح؛ من  
األجنبي دْفع هذه الرسوم لإلقامة في مصر  والر، وفي حالة رْفض  إيراًدا سنويًّا يقترب من خمسة مليارات د 

 يتم ترحيله فوًرا. 
يتطلب تقريبا ما  قال أيًضا إن حصول المواطن المصري على تأشيرة زيارة محددة لبعض الدول العربية  

ر في  جنيه، وأنه يجب أن ُيعاد النظ  3000جنية مصري، ولبعض الدول األوربية أكثر من    2000يعادل  
 قوانين تنظيم اإلقامة في مصر.

وخاصة لو أن  وحين ُقلت: لكن مصر كانت دوًما تفتح أبوابها وقلبها لإلخوة العرب، وتحتضن الجميع،  
تفرض هذه الرسوَم حالًيا، ردَّ قائال: لبعض الشعوب العربية ظروًفا سياسية طارئة وصعبة، فكيف لها أن  

ل األو   -يتعيَّن على الجميع   اآلن في مصر، وخاصة الناعمين بالعيش على أراضيها  ضاع االقتصادية  في ظِّ
ي هذه    - األزمة االقتصادية، التي نعاني منها، وخاصة بعد سنوات كورونا، والحرب  أن ُيسهموا في تخطِّّ

 واألزمة االقتصادية العالمية. األخيرة  
على المقيمين إقامة  َم لن ُتفرض إال  وأضاف لن يكون هذا اإلجراء ضد السياحة المصرية؛ ألن هذه الرسو 

 كاملة في مصر.
تعديل التعليم ما  في طْرحه الثالث، تحدَّث عن فِّقه األولويات في السياسة التعليمية المصرية، عن طريق  

المصري والعربي والعالمي، ورْبط ذلك قبل الجامعي والجامعي؛ ليحقِّق متطلبات العمل المعاصر في السوق  
التي تعمل في هذه التخصصات، وبالتالي يضمن الخريج  ة أثناء الدراسة بالمصانع والشركات  بخبرة عملي 

التخرج، ليس في مصر فقط بل في سوق العمل العالمي، حيث أن ثورة مصر  فرصة عمل مباشرة بعد  
 % من تعداد الشعب المصري. 60في شبابها، الذين يشكِّلون أكثر من  الرئيسة  

 
 د. أماني فؤاد 
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افئ  الصوت الدَّ
 

أكتوبر بإحدى حفالت مهرجان الموسيقى العربية، بدار األوبرا    31استمتعت يوم االثنين الماضي الموافق  
ناء من   المصرية، في دورته الحادية والثالثين، هذا المهرجان العريق، الذي حَشد أجمل أصوات نجوم الغِّ

العربي، وقد   الوطن  أقطار  توقُّفه، حتى في أحلك كل  الثقافة على عدم  المصرية ووزارة  القيادة  حرصت 
اللحظات التي مرَّت بمصر، المهرجان الذي ُتولِّيه وزيرة الثقافة د. نيفين الكيالني، ود. مجدي صابر، رئيس  

 األوبرا المصرية االهتمام األكبر ليُضم أجمل األصوات المصرية والعربية بجانب المواهب الشابة. 
متها في ألبوماتها  ت ألَّقت نجمة الحفل )جنَّات( بأجمل أغانيها الحديثة من ألبوم "أنا في انتظارك"، والتي قدَّ

"إللي بيني وبينك"، و"ُحب امتالك"، و"ُحب جامد" و"بنفس الكالم"، كما غنَّت أجمل   السابقة أيًضا، مثل 
  - ة )وردة(، حيث تتمتع )جنَّات(، المغربية األصل  األغنيات للفنانة الكبيرة )نجاة الصغيرة(، والفنانة الكبير 

وأهلها   لمصر  لعشقها  المصرية؛  الجنسية  على  الحصول  على  حرصت  يتمتع    - والتي  دافئ،  بصوت 
باالنسيابية والنعومة، التي نفتقدها اليوم في المشهد الغنائي الصاخب، تلك المنطقة التي ُتشعِّر متلقِّيها إنه  

ر في المشهد الغنائي المصري  داخل كوخ دافئ، يطل على   البحر والطبيعة الخضراء المفتوحة، موقع شاغِّ
 والعربي، مساحة كانت السيدة )نجاة الصغيرة(، تمألها بأَرقِّّ أداء، واختيار ألروع الكلمات واأللحان. 

عي  ينساب صوت )جنَّات( بأنوثة حانية، وإحساس مرهف بداللة الكلمات، والتقاط حالتها الدرامية، وفي و 
عميق بطبقات األلحان واالندماج معها، ولـ)جنَّات( ذائقة مميَّزة في اختيار كلمات أغنياتها؛ حيث تميل ألن  
د أصواتهن، فيتدفَّق أداؤها المرَهف الرومانسي   تكون األغنية موقًفا دراميًّا تحياه الكثير من النساء، فتجسِّّ

الرفض. وتتمتع )جنَّات( بحضور جذَّاب على المسرح، حيث  ناقاًل حاالت المرأة، الُحب والَوَله، أو الحيرة و 
ُتجيد خْلق هارموني جميل يرُبط بينها وبين جمهورها بحضور شفيف وممتع، وُتبرز أغنياتها واختياراتها  
شخصيتها الرومانسية، التي تنعكس أيًضا على حضورها األنيق، الذي تحرِّص فيه على مظهر جذَّاب وَراٍق  

 بال مبالغة. 
المكمِّّل األساسي للموهبة؛    -في لحظتنا المعاصرة    -مِّن )جنَّات( أننا نعيش عصر الصورة، التي ُتعد  تؤ  

م فيها عناصر مختلفة في كل تصوير إلحدى   ولذا تختار لكليبات أغانيها عناصر النجاح المتكاملة، وتقدِّّ
دة تُثير فضول المتلقِّي وُتمتعه.    أغنياتها، اختيارات متجدِّّ

راسة )جنَّات( للموسيقى؛ دَرست أيضا إدارة األعمال، ولذا ُتدرك جيًدا أن عوامل نجاح أيِّّ مطرب  وبجانب د 
ال يقتصر على الموهبة فقط، بل ُيضاف إليها التخطيط لمشروعه الفني دون تسرُّع، والتدقيق في اختيار  

يها الفنان؛ لتتميز شخصيته، واختيا ر الموزِّع البارع، هذا عدا التسويق  الكلمات واأللحان، ضمن ثقافة فنية ينمِّّ
 الجيد لكل ألبوم تقوم بإصداره، والحِّرص على الدعم اإلعالنى له. 
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تترات  وأجمل  الوطنية،  المناسبات  في  بأغنيات  فتشارك  بها،  الخاص  الغنائي  الشكل  في  )جنَّات(  وتنوِّع 
مساحة التي يمكن أن تترك فيها بصمة  المسلسالت الدرامية، كما تغنِّّي باللهجة المغربية. عَرفت )جنَّات( ال

 مميَّزة، فاستثمرْتها بذكاء، في زمن غارق في ماديته. 
 

 د. أماني فؤاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قصيدة النثر 
 

قصيدة  يتحدث النقاد ومنظرو علم الجمال عن قصيدة النثر المعاصرة واصفين إياها تارة بقصيدة حداثية أو  
موجات مجتمعة،  والمواصفات التي اتسمت بها هذه التيارات في    ما بعد حداثية، مطمئنين إلى التحديدات 

 أومتتابعة من إصدرات الشعراء.
القولبة، يند ويخرج عن هذه    –في بعض الدواوين والنصوص الشعرية    –لكن واقع قصيدة النثر المعاصرة  

وأحسب أن يار ذاته، هناك تمرٌد على السمات الخاصة بكل تيار، والتي تستدعي إحداها األخرى بداخل الت
الثبات، نظر  قصيدة النثر المعاصرة في حاجة إلى نظر نقدي وجمالي أكثر توترًا ال يركن لالطمئنان أو  

كال المذهبين في  أكثر انفتاحًا على التيارين الحداثي وما بعد الحداثي، فهناك تداخل انتقائي لسمات من  
مفهوم الشعر، ودوره، ترتكز على ثقافة المبدع واقتناعاته عن  المنتج الشعري المعاصر، هذه االنتقاءات التي  

 وتكنيك صياغته.
مجتمعة،  الواقع الشعري يقول إن هناك نصوصًا تجمع بين طياتها التقنيات الفنية للحداثة وما بعد الحداثة  

 ذلك حين شذبت بعض المفاهيم ولم تجنح للتطرف. 
دور حين خففت من غلواء تعويلها على    – المثال ال الحصر  على سبيل    – تبدو السمات ما بعد الحداثية  

المجاز الذات الشاعرة وميلها إلى دور النبوة أو المصلح االجتماعي، وحين خففت أيضًا من استغراقها في  
 التصويري المتراكب والمتراكم الذي أثقل النص بطبقات من الغموض الكثيف والمشتت للقارئ.
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العام  ة في النص المعاصر حين تم جذبه من حياديته وال مباالته بالهم اإلنساني وهذبت سمات تيار الحداث
تبدى أن هناك موازنة في االحتفاء   العربية األخيرة، وحين  الثورات  بعد  المجتمعي، وخاصة  باللغة والهم 

لتصويري في التقريرية وجمالياتها الخاصة التي تعتمد على زاوية االلتقاط وطرافتها وبين جمال المجاز ا
على  حالة عدم االستغراق واالستغالق فيه؛ لما يهبه للنص واللغة من إمكانات خيالية غير محددة، باعثة  

 التجدد واالبتكار. 
القدرة على  اختلفت إلى حد ما الذات الشاعرة عما كان يبدو في تيار الحداثة فخفت حدة الصوت الواثق من  

المعاص النثر  قصيدة  بعض  في  بعد  الفعل.  ما  الذات  عن  بنسبة  تختلف  شاعرة  ذات  تتبدى  الحداثية  رة 
الصغيرة في  المنسحبة تماما من الحياة والقضايا التي تحوطها، الذات التي انكفأت على أشيائها ومفرداتها  

 حالة من الالنفعال والالعواطف.
تقلص  دم التقيد بهيكلة بنائية ملزمة تتيح التقنيات الشعرية الحديثة للفنان كثيرًا من الحرية التي تمكنه من ع

المفردات، ال من انطالق العملية اإلبداعية بأية صورة، فال قيد إيقاعي سوى الموسيقى الداخلية العميقة بين  
 بحور وال وزن وال قافية.

يشكل  َهمشت القصيدة مابعد الحداثية الصور المجازية، وأعلت من اعتمادها على المشهد البصري حيث  
يكمن به نوع  شاعر التكوين المجازي والخيالي مشهدًا، ويخضعه للشكل البصري الذي يتيح التجسيد، الذي  ال

وأشياءه حيث الحركة  من الشعرية التي تغذي حواس اإلنسان، فخلَّق عناصر للمشهد بأن أوجد له المكان  
 والشخوص، والدراما والمفارقة من خالل نزوع إلى السرد داخل القصيدة.

 
 د. أماني فؤاد

 أديبة وناقدة من مصر  
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 العملية اإلبداعية بين استبداد العقل وازدواجية المثقف العربي

         
 هاتف جنابي د.  . األديب والمترجم العراقي 4

 
(1) 

 المقدمة 
 

فوقية)فكرا وممارسة ذهنية( بدءا، نرى من الحكمة أن نشير إلى صعوبة التفريق تماما، بين العقل كبنية  
وبين العقل كبنية تحتية)كوعاء وتكوين من الناحية الفزيولوجية والجنسية(، ألننا بمجرد التفريق على هذا 
األساس سنكون مضطرين لبحث طبيعة الجنس العربي، وهذه المسألة ليست من أولويات هذا البحث. ال 

العرب العقل  بنية  التحدث عن أزمة في  البناء  ننوي أيضا  المفترضة ال تحدث، عادة، في  ي؛ ألن األزمة 
كوعاء)قد يكون قاصرا أو عاجزا( وإنما في محتواه، وإن حدثت في الوعاء فهذا يعني أن الجنس الذي ينتمي  
التفكير والنظر لألشياء والعالم وفي   إليه متخلف قياسا باألجناس األخرى. وقد تحدث األزمة في طريقة 

يير التي قد يفرزها العقل ويستند إليها الفرد في تفكيره وسلوكه، والتي قد تبدو في شكلها  تقييمهما، في المعا
 ومحتواها انعكاسا لفاعلية عقلية ما. 

كما أنني هنا ال أنوي التحدث عن أزمة بذاتها في اإلبداع العربي، وكأنني أوحي بعقم الفكر العربي، فثمة 
ا من قبل النقاد والدارسين. غير أنني أشعر منذ سنوات عديدة  حاالت ابداعية وفكرية تستحق التوقف عنده 

)يشاركني في ذلك عديد متزايد من المثقفين العرب(، بعد قراءة وتأمل متواصلين في المسيرة الفكرية والعلمية  
والثقافية العربية، أن هناك خلال؛ ثمة عجز عن إدراك أشياء وتجاهل أشياء مهمة أخرى، ثمة تأكيد على  

آنية وماورائية وتجاهل أخرى مفصلية وجوهرية تخص الكون والوجود ومصير وحرية اإلنسان العربي    أمور
وسواه، ثمة تقلب سريع غير مبرر في اآلراء والمواقف، ثمة نزعة عصبية، وتآمرية، وتهميشية، وازدواجية  

وحزبية فكرية وسياسية   في السلوك، وتعدد وجوه الشخص الواحد)أهي حالة انفصام أم ماذا؟(، ثمة عشائرية 
التحجر   إلى  يرقى  وجمود  لألفكار  تسطيح  ثمة  العربية،  والثقافية  الفكرية  والمنظومة  البنية  في  وتفكك 



1796 
 

العربية،  الحياة  تفاقم حتى شّكل ظاهرة في  ثمة شيء مقلق ومحير  داخل كل واحد،  وسادوماسوخية في 
بة ومتشابكة هنا وهناك، غير أننا نعتقد أن ال مفّر ثقافيا، علميا، سياسيا واجتماعيا. إن القضية تبدو متشع 
 من تسليط الضوء على بنية وطبيعة العقل العربي ذاته.

 
 االجتهاد والنظام المعرفي 

 
كان الشرقيون ومنهم العرب يجمعون ما بين العقل والقلب، فهم لم ينظروا إلى القلب على أنه مجرد جهاز 

وعواطف، وبصيرة هي من بنات العقل قبل كل شيء، ويبدو أن هذا الفهم له  مستقل، ولذا حّملوه بمشاعر  
عالقة بنظرة بدائية مشتركة بين كافة الشعوب البدائية من جهة، وبجوهر الدين اإلسالمي الذي يجمع ما 
بين الديني والدنيوي الذي يعطي الحدس من جانب آخر مكانة ملحوظة، يقابلها عدم وثوق كلي بالعقل  

اته التي تظل بنظر المشرعين المسلمين غير كاملة ودقيقة. وقد يكون مرجع عدم الوثوق بالعقل  وبمعطي
ناجما عن التخوف من العملية العقلية ذاتها التي تجابه المقدس من خالل محاججته والتشكك به. مقابل 

حرف عن الحدس  هذا التصور، نجد أن الفكر األوروبي، في القرون األربعة األخيرة بصفة خاصة، قد ان
 لصالح مبدأ الشك، معترفا بسيادة العقل.

 إن ثنائية الحدس الديني والعقل الالهوتي تتجلى في أوضح صورها في اإلسالم 
هجرية( ال يقل    204إذا كان ابن تيمية مؤثرا حتى اآلن في العالم اإلسالمي، فإن الفقيه الشافعي)ت سنة  

شريعية والفقهية للقرآن، ويعتبر"المشّرع األكبر للعقل العربي" ،  عنه تأثيرا، فهو الذي بحث في الجوانب الت
ألنه استنبط األصول األربعة: القرآن، السّنة، اإلجماع والقياس التي يسير عليها حتى اليوم أغلبية العالم  
اإلسالمي. ألنه ما إن حل القرن الثالث الهجري حتى أصبحت صورة المذاهب أكثر تبلورا، ولربما رسوخا 

بالقائمين عليها، والمنتسبين  م تتباعد برجالها، وتتجافى  المتالقية شرعت  المذاهب  "هذه  ن ذي قبل. لكن 
إليها،، ببدء شيوع فكرة التقليد للمذهب والتعصب لرجاله والمناظرات التي اتخذت قاعدتها أن تعرف الحق 

ا )ما دام األمر قد أصبح  بالرجال، ال أن تعرف الرجال بالحق" هذا يعني، أن كل شيء من هنا فصاعد 
واضحا للمسلم( يرجع إلى أصول واضحة معلومة ال يمكن المحيد عنها، سواء كانت األصول أربعة أو أكثر  
أو أقل، فثمة مرجعية نصية مقدسة وهي األساس وما عداها فهو تابع أو دائر في فلكها. وعلى هذا، فقد  

األصول. ولذا نرى أن جل جهود النحاة والفقهاء والمتكلمين  كان ال بد من جهد ومثابرة بليغين لكي تُثبت هذه  
وأهل الرأي وسواهم، قد انصبْت في القرون األولى لإلسالم على علوم اللغة والدين، وعلى كل ما يمكن أن  
يسندها من شعر ونصوص أدبية، معتبرين القرآن والسنة مرجعا أساسيا للتشريع والفقه واإللهام. من هذا 

التركيز على ما يسمى بالعلوم االستداللية الصرفة، من نحو وفقه وكالم وبالغة وغيرها من    المنطلق جرى 
فنون القول واألدب. فكانت األبحاث األولى منصبة)بطبيعة الحال( على تفسير النص القرآني والشعري من  

ث والتأليف، جهة، وعلى تبيان أسس وحيثيات قيام النص من جهة أخرى. على أن المناخ العام في البح
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خالل القرون األولى اإلسالمية، كان مكرسا لوضع أصول وأسس ما ُيسّمى ب"علم البيان" وتثبيته كعقل 
 معرفي ُيرجع إليه في فهم واستيعاب األصل.

وقد رأينا أنه بالرغم من تأكيد القرآن والسنة على أهمية المعرفة والعقل في الحياة اإلنسانية، وبالرغم من 
يز الذي أواله للعقل الحكماء والمتكلمون والمعتزلة، على الخصوص، إال أنه لم يوظف توظيفا  الدور المتم

المقدس   أسير  العقل  لقد ظل  اإلسالمية".  "المعرفة  تشكيل  في  ينبغي  كما  بمرونة  يستغل  ولم  ديناميكيا، 
أ على  الفقهاء،  لدن  من  وتأويله  الجانب،  األحادية  ولقراءته  لتجلياته من جهة  الكمال وخاضعا  أن  ساس 

للمقدس وحده، وأن الحقيقة من جوهره. وهذا يعني أيضا، أن اكتساب المعرفة يحقق عبر التركيز على  
الحدس وعلى العقل باالستناد إلى األصل القرآني كمسلمة ومرجع ال محيد عنه وال مجال لمحاججته أو  

فقه والتشريع ويدعم صحة ما جاء في القرآن  التشكيك فيه. لقد كان العقل مقبوال بالقدر الذي كان يخدم فيه ال 
والسّنة والتماهي معهما، وما عدا ذلك فهو مرفوض أو مشكوك فيه. بعبارة أخرى أشد وضوحا، وظف العقل  
تماما لخدمة األصل )القرآني( باعتباره يمثل اإلرادة الخالقة الكاملة المنزهة التي تمثل الخير بأسمى معانيه  

عاليم تلكم اإلرادة إلى الواقع؛ إلى الحياة اليومية، فحددت أبعاد النص القرآني والسنة،  وصوره. لقد جرى نقل ت
خالل القرون الثالثة األولى على وجه الخصوص. إال أن المشكلة نشأت، باعتقادنا، حينما تم ربط الغيبي  

اجعة أو إبداء الرأي. بالواقعي، بإعطائه أولوية وأحقية أبريورية، وبشكل سرمدي غير خاضع للمناقشة والمر 
ديني، فإن اللغة صارت مقدسة أيضا إذ فقدت ما لها من استقاللية    –وبما أن الغيبي يتمثل بنص لغوي  

ذاتية، بحيث يمكن تعديلها أو المساس بقواعدها، خوفا من المس بالمقدس، وهذا ما يفسر لنا إلى حد ما 
اللغة العربية. بعد أن تم خلط بالعلمي وبالواقعي، بات األمر محسوما    أسباب تعثر وبطء تطور  الغيبي 

لصالح الفقهاء والمتكلمين في معركتهم ضد النزعات العقلية)كالمعتزلة( مثال. لقد تحول الدين إلى مجرد 
منظم للعالقة بين الخالق واإلنسان، وبين اإلنسان واإلنسان، ونتيجة لذلك وسواه، "أغفل جانب الحق والباطل 

 ي الذي هو أهم جانب فيه وأقواه" في الدين اإلسالم
ولم تفلت اللغة العربية من هذا الجو الذي ساد الفكر. يذهب محمد عابد الجابري إلى أن الجملة العربية،  
 اسمية كانت أو فعلية، أصبحت معنية بإصدار بيان، وليس بإصدار حكم كما هو الحال في اللغات اآلرية.

ثنائية باعتبارها لغة القرآن والسّنة، وجرى تغليب اللفظ على المعنى  لقد أحيطت اللغة وأساليبها بهالة است
تارة، كما فعل الجاحظ وأبو هالل العسكري وابن رشيق القيرواني وغيرهم. والمزج بين اللفظ والمعنى تارة  

 أخرى، كما فعل أبو حيان التوحيدي وأبو هاشم الجبائي. 
 ضرب يدل عليه اللفظ وآخر مخفي في داخل اللفظ نفسه. قّسم عبد القاهر الجرجاني الكالم على ضربين: 

- ومهما يكن من أمر، فقد تم خالل القرون الخمسة األولى على الخصوص، تشكيل نظام معرفي عربي
إسالمي يستند إلى أصول واضحة راسخةـ تعتمد على النص القرآني والسنة، وما كان دور الفقهاء والمتكلمين  

ة واسعة من القيم والمفاهيم والتصورات، بله حتى التخيالت )التي شملت السلوك  واللغويين سوى تثبيت تشكيل
وكافة مرافق الحياة الدينية والدنيوية( والدفاع عنها عند الضرورة. كان هذا األمر بحد ذاته إنجازا كبيرا، على  
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ية التي نحن بصددها  صعيد اللغة والفقه والتشريع والتفسير ووضع المباديء العامة للجماعة. إنما اإلشكال
تمس دور العقل العربي المحيرفي تلك الفترة وما يليها، فالمسلمون، ممثلين بمذاهبهم المعروفة من أهل السنة  
حدود  عندهم  االجتهاد  يتجاوز  ولم  تماما،  العقلية  األحكام  إلى  يحتكموا  لم  وسواهم،  والمعتزلة  واألشاعرة 

أي أن الفعالية العقلية آنذاك لم تكن مستقلة، ال كلّيا وال ذاتيا،  الموازنة ما بين نظام النص ونظام العقل.  
عن هيمنة واستبداد المقدس. لم يمنح للعقل حيز أكبر في مسيرة المعرفة وإعمال الفكر. ألن ذلك يعني بلورة  

معرفيا.  سابقة وممارسة فتجربة خطيرة بالنسبة للسائد، تحتكم إلى مبدأ حرية االختيار المرفوعة وعيا عقليا و 
 الذي حصل كان عبارة عن مطابقة ما بين "نظام اللغة ونظام العقل، بين النحو والمنطق".

لقد سيطر هذا التصور بله النظام على الحياة الفكرية، خصوصا في أوساط أهل السنة، ألن المتصوفة  
ئد)فلنقل من اآلن: التأويل  والتيارات الباطنية، وإلى حد ما الشيعة، قد تجاوزت الشريعة والنظام المعرفي السا

الديني الُمتبنى رسميا( آنذاك، برجوعها إلى ما هو مخفي وكشفي وإلى تأويالت بعيدة ومخالفة لما هو سائد، 
في مقاطعها الكبيرة. ورغم أن الشيعة قد فسحوا، أكثر من سواهم، المجال لالجتهاد، إال أنهم ظلوا هنا وهناك  

وا في النظر إلى الحقيقة الكلية والمعرفة، عن محورين هما: محور المعرفة أسيري تخريجاتهم، كما ولم يبتعد 
الرسمية السائدة من علوم اللغة والدين والفقه، ومحور الكشف عما هو وراء ظاهر النص، وهذا ما يمكن أن  

أنها  يصطلح عليه ب"التأويل الشيعي" أي تفسير النص القرآني والنظر للسنة وفقا لمرجعية دينية يعتقدون  
أولى من سواها بتسيير الشؤون الدينية والدنيوية ، بقسط من التضخيم أو التفخيم غير المجدي والمضر  
بعواقبه أحيانا. أقصد ما أسميه " التمددية االستحواذية السلبية"؛ أي منح المرجعية الدينية ما هو من حق  

ت يعني  هذا  واإلدارة.  السياسة  أهل  الدنيوي، خصوصا  اآلخر  الجانب وواجب  أحادي  أسيس نظام معرفي 
والتصورات   التخريجات  ببعض  والتمسك  والتخييل،  المخيلة  إعمال  من  االستفادة  وعبره  فيه  تتم  أيضا، 
القرآني على وجه   والنص  السنة  الغامضة في  األمور  لبعض  أحيانا(  للمنطق والواقع  والتأويالت)المنافية 

 الخصوص.
الحاالت( لم تدجنه وتمسخه السلطة، ألنه بقي خارج النظامين    )باستثناء بعض   غير أن التأويل الشيعي 

 المعرفي والسياسي السائدين. وعليه فهو تأويل ذو منحى سياسي معارض، يمثل مرجعية دينية غير سلطوية. 
لقد وظفت المعرفة من قبل النظام السائد آنذاك لبحث العالقة بين الخالق واإلنسان، وبين بني البشر أنفسهم،  

رى تنظيم تلك العالقة بدقة، بحيث لم يعد ثمة مجال للنقد والمراجعة أو إلعادة النظر فيما جرى تقريره  ثم ج
في عصر وزمن غير زماننا. وعلى ضوء ذلك جرى فهم "حدود للا على أساس حدي ال حدودي أوقع العقل  

  . وابتعد عن مفهوم الوسط... العربي في مواقف حدية دائما، فأصبح هذا العقل ال يرى إال األبيض واألسود..
 وعن مفهوم الديمقراطية وإجماع أكثرية الناس على التشريع المقترح".

لقد أصبحت السلطة بمرور الوقت، بغض النظر عن مثالبها، محصنة ومدعومة بثبوتية النظام المعرفي  
ية مجوفة من الداخل، الديني الرسمي السائد. هذه الثبوتية المدعومة باستحواذ سياسي جعل المؤسسة الرسم
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شكاكة فيما عداها، ومفتقدة لإلقدام والمبادرة ومرهونة بآلية الحفاظ على السلطة حتى ولو كلفها ذلك خيانة  
 شرف المقدس. 

 
(2) 
 

وإذا اتفقنا مبدئيا مع )هاملتون جيب( في أن من دواعي نجاح الدعوة المحمدية كان مستوى الفهم العقلي  
العلمي(الذي" والشعائر العام)وليس  القديمة  الرموز  أن  درجة  }محمد{إلى  مستمعيه  من  كثير  لدى  ارتقى 

أصبحت فارغة من معناها وقيمتها ولم تعد تروي ظمأهم إلى ما يجثم وراء الحوادث الظاهرة" ، فإن هذه 
كما    العقلية وسواها قد جرى استنزافها واستنفاد طاقاتها ، ليس في القرون اإلسالمية الثالثة األولى وحسب،

ذكر جيب، وإنما خالل القرون الخمسة األولى، أي حتى رحيل أبي حامد الغزالي الذي يعتبره المفكر )محمد  
العربية. ألنه قد مارس "عملية   المنطقة  التي عّمت  الجابري( مسؤوال عن تدشين"مرحلة االنحطاط"  عابد 

 وبصورة ممنهجة"  التفكيك وإعادة توزيع القطاعات المعرفية في الثقافة العربية بوعي
في واقع األمر نرى مثل هذه اإلرهاصات في مطلع اإلسالم متمثلة في تقويض رموز الثقافة العربية الوثنية  
الدينية والمادية المنسوبة إلى العصر الجاهلي. وسواء اتفقنا مع هذا التشخيص أم ال، فإن الدور الذي لعبه 

دة بالنص في النظام المعرفي العربي اإلسالمي الرسمي كان  الغزالي في ترسيخ وتدعيم سلطة التقليد المسنو 
مفصليا وهاما للغاية. لقد أدى هذا الدور إلى زعزعة اإليمان بالعقل وإلى تحجيم دورالفالسفة والفلسفة التي  
طالما كان يسخر منها ويقلل من أهميتها. لقد تجنب الغزالي كل ما من شأنه إثارة التناقض الذي يعتبر  

الفقري لحرية الجدال وأساسا للوجود، والقرآن كان مثاال للموزانة ما بين هذه المتناقضات. لم ُيعر  العمود  
الغزالي مبدأ السببية أهمية في منهاجه الذي كرسه لخدمة النظام المعرفي السائد، هذا النظام الذي وصل 

صار منذ نهاية القرن الرابع الهجري    بعد الغزالي إلى ذروة تطوره، ولم يعد قادرا على النمو أبعد من ذلك، بل
 ُسّدا في وجه أية محاولة عقلية أو رؤيوية مغايرة للسائد.

ومن الجدير ذكره هو أن انفتاح العرب على الثقافات األخرى، خصوصا اليونانية، تم بعد أن ترسخ النظام  
د خلقت هي األخرى  المعرفي العربي اإلسالمي. غير أن حركة الترجمة التي نشطت في زمن المأمون ق 

فلسفي قائم على الجدل العقلي والمحاججة، وعلى مبدأ السببية    –علمية ذات منحى فكري    –حركة فكرية  
والمقدمات والنتائج، وهذا الجو الجديد، مضافا إليه بعض التوجهات السياسية، وتنامي دور المعتزلة، هو  

القرآن" األمر الذي قاد إلى تناقض بينه وبين الفقهاء،   الذي دفع الخليفة المأمون إلى االنحياز إلى فكرة "خلق
 حتى أنه أمر بسجن أحمد بن حنبل الختالفهما في الرأي.

كانت التفاعالت والجدل الفكري أمرا طبيعيا نظرا للتطور والتنوع الذي وسم الحياة العربية اإلسالمية في  
هجرية(    428ن فيه ابن سينا)ت سنة  العصر العباسي األول، على وجه الخصوص. ففي الوقت الذي كا

ابن حزم )ت   والفلسفة اإلغريقية، كان  الدين اإلسالمي  التوفيق بين  التقليد    456يحاول  هجرية( يرفض 
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ويدعو إلى التمسك بالجذور أو األصول وباالعتماد على الحجج العقلية. وكما كان )ابن رشد( قد اعتمد  
الء شأن العقل، وانتقد الغزالي والنظام المعرفي السائد آنذاك. كان  منهجا عقليا مرنا أدى إلى رفع العلوم وإع

)ابن خلدون( قد أسس منهجا علميا جديدا في دراسة التاريخ. وهكذا أصبحنا أمام حركتين: تتمثل األولى 
بسلطة التقليد وتسمى مرة "األصولية" ومرة "السلفية" وهي تنضوي تحت نظام معرفي "بياني" واحد سائد، 

ة ذات منحى عقالني انتقادي لم تتمكن من إزاحة الحركة األولى، كما أنها تتواصل فيما بعد ألسباب  وحرك
عديدة. لعل أهمها هو انهيار المراكز الحضارية العربية اإلسالمية واحدة تلو األخرى، مما حّول الحركة  

 األولى إلى نظام معرفي مهيمن ومسيطر على العقلية السياسية والشعبية. 
باديء الش باإلسالم كعقيدة وكجوهر  المذكور كان مرتبطا  النظام"التقليدي"  إليه هو أن  الذي نخلص  يء 

األمر، مهمال حرية اإلنسان في االختيار، متدخال في شؤونه الشخصية وتفاصيل حياته، مالحقا إياه، تحت  
ي ليصبح نظاما مرتبطا  ذريعة تنظيم العالقة بينه وبين الخالق. ثم انعطف هذا النظام في العصر األمو 

بالسلطة السياسية واإلدارية بشكل وثيق، بحيث جرى توظيفه سياسيا وأيديولوجيا، وأخذ يستعين بمظلة السلطة  
المبسوطة في التطبيق، األمر الذي كان من بين أهم األسباب التي جعلته سائدا في عملية تبادل لألدوار  

ي عانى منه العقل البياني استبدادان: استبداد الحكام بالسياسة  بينه وبين السلطة. وعليه"فإن االستبداد الذ 
واستبداد السلف بالمعرفة". فمنذ موت الخليفة )عثمان بن عفان( أصبح المجتمع العربي اإلسالمي يشكك  
بالفكر المغاير ويالحقه، وبعدها صار أّتباع القرآن والسنة واإلجماع فرضا، آل بموجبه اإلجماع إلى ما سنه  

قهاء بدعم من النظام. إن اإلجماع كان يعني أول األمر إجماع األكثرية على تشريع معين مرتبط بظروف  الف
محددة، ثم صارت فكرة اإلجماع بعد عصر الخلفاء الراشدين شكلية تماما، ولم تخضع التشريعات فيما بعد  

 إلجماع حقيقي لألكثرية. 
العربية الثقافة  ارتبطت  األموي  العصر  فمنذ  المرجعية    وعليه  إلى  السياسية)المحتكمة  الرسمية  بالمؤسسة 

الدينية( وسارت معها جنبا إلى جنب، وما إن سقطت المؤسسة السياسية حتى انهارت معها. وقد أدى هذا  
االنهيار من جهة إلى انكماش وجمود الحركة العقلية والعلمية، النعدام شروط مواصلة الجهد الفكري الذي  

سياسي انفصام بين الدولة   -ية االنتقادية"، ومن جهة أخرى، حصل على الصعيد االجتماقادته "الحركة العقل
والمجتمع؛ بين الدولة والمواطن، فلم تعد الدولة تمثله، وبين الفقيه وُسنة التطور، وبينه وبين جوهر اإلسالم. 

إلى الخالفة )أو اإلمامة الشرعية( غ العودة  يقابلها حلم  الدولة سلطانية  المنجزة، كما يذهب  وصارت  ير 
 العروي. 

أما على الصعيد الفردي فقد حصل انكسار داخل الشخصية العربية، واتسعت الهوة بين الواقع والطموح أو  
الحلم المشروع، بحيث صار الجوهر اإلسالمي الذي يقارب بمعقولية بين الميتافيزيقي والواقعي)بين السماء  

يصعب تحقيقه، في ظل واقع يبدو أنه صورة مزيفة ومشوهة لذلك   واألرض( مجرد فكرة خيالية وحلم طوباوي 
 الحلم.  –الجوهر 
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لقد قدمت دراسات متعددة للمجهود الفكري والعلمي العربي اإلسالمي، لكن ما ُقّدم من دراسة لطبيعة وبنية  
 العقلية العربية ما زال ضئيال قياسا بحجم المشكلة وأهميتها.

ية المعاصرة تزداد تفككا وفوضى وعجزا، بحيث أصبحت تفتقر إلى المرونة المالحظ هو أن العقلية العرب
ونقد الذات. وعلى هذا فإن دراسة ابن خلدون في المقدمة التي مّر عليها عدة قرون تبدو ذات أهمية بالغة  

ن،  في تسليط الضوء على مسائل مازالت حيوية، كالعالقة بين التحوالت االجتماعية والنفسية وتطور العمرا
والعالقة ما بين الحضارة والبداوة التي ماتزال تتحكم بالعقلية العربية المتنفذة )بحكم الثروة( وسواها حتى  

 اليوم.
وفي ختام هذه الفقرة نود أن نصوغ بعض االستنتاجات التي قد تساعدنا على مواصلة الفكرة الرئيسية لبحثنا، 

 ونجملها على الوجه اآلتي:
حول   -أوال تمحور  قد  الهجرية  األولى  القرون  تأسس خالل  الذي  اإلسالمي"  العربي  المعرفي  إن"النظام 

الدراسات اللغوية والفقهية والشرعية. ونتيجة لذلك تم إخضاع العقل لخدمة هذه األغراض، قدم خاللها فكرا 
تستند إليه السلطات تأسيسيا متمثال في نظام معرفي"بياني" تحول بمرور الوقت إلى نظام معرفي وحيد  

)تقريبا( التي تحولت بدورها ، منذ العصر األموي، إلى سلطات قمعية تعسفية ذات طابع شمولي   المتعاقبة
تستعين بالدين عند الضرورة، مبتعدة عن جوهره في الوقت ذاته. وقد أدى ذلك إلى خلق حالة انفصام وفجوة 

أكثر رأفة وتسامحا، وتحولت المعرفة إلى معين ونصير    بين النظام المعرفي وجوهر أصله القرآني الذي كان
لإلستبداد، ومحاربة الرأي اآلخر المغاير. وكان من نتائج تلك الممارسة أن أصيبت العقلية العربية باالنكماش  

 والشلل فيما بعد.
الطبيعية والفلسفية  إلى جانب النظام المعرفي المذكور، نشأ تيار معرفي عقلي نقدي)على صعيد العلوم    -ثانيا 

واإلنسانية( كان يعتمد غالبا، على الحوار والتثاقف واالستنباط واالستقراء، ويحتكم إلى مبدأ السببية. ظهر  
هذا التيار منذ القرن التاسع الميالدي بوضوح فكان بمثابة ردة فعل على واقع الحال الذي مثله وعّبر عنه  

. كان على النزعات الجديدة أن تتحول إلى نظام معرفي بديل  النظام المعرفي)الرسمي في أغلب األحيان(
يقود الحياة الفكرية العربية نحو آفاق أرحب وأغنى باالستناد إلى العقل والعلم، بحيث يصعب   أو موازٍ  

السياسي القائم آنذاك. غير أن  -الديني  -احتواء العقل وكسر شوكته وتسييره وفقا لمشيئة النظام المعرفي
سلطات المتعاقبة على النظام المعرفي التقليدي األول الذي عمل بشتى الوسائل والسبل على تهميش  اعتماد ال

بقدرة العقل،   واحتواء الحركة العقلية، بل محاربتها أحيانا وتشويهها وتسفيه الفالسفة والمفكرين والتشكيك 
مقدس، أدى كل ذلك إلى تحجيم  واعتباره عاجزا عن ادراك الكون والماورائيات بدون اللجوء إلى األصل ال

 النزعات العقلية النقدية. 
معرفية تعتمد    –رغم تنوع الحياة الفكرية والدينية الظاهري، إال أنها كانت تستند إلى مرجعية فقهية    -ثالثا 

أساسا على أصول جرى سّنها وفقا للنص القرآني، والسنة، ومن ثم اإلجماع، وُفرض اّتباعها، وسمح بالقياس  
ها ال غير. إن النظام المعرفي المذكور لم يؤسس ذاته وفقا لمبدأ حرية االختالف، حرية الفكر والرأي وفقا ل
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واالختيار، وإنما قام على أساس تفسير األصل، والدفاع عنه، فتم خلط بين أمور تعود للخالق وأخرى تعود 
 ْت هي األخرى.لإلنسان، وأحيل كل شيء، تقريبا، للمشيئة الربانية التي انتهكت وُزّيف

الدينية من جهة،    -رابعا  المرجعية  إلى  استناده  بسبب  الشعبي  الوسط  في  السائد  المعرفي  النظام  تغلغل 
وتوظيفه الدعم الرسمي لتثبيت مواقعه من جهة أخرى، ناهيك عن توظيفه الطقوس والخرافات واألساطير  

النقدية تجربة وممارسة محصورتين وسط  وكل ما ينتمي إلى الغيبيات. ومقابل ذلك ظلت النزعات العقلية  
الخاصة أو ما يسمى بالنخبة من أهل المعرفة، وهذا ما يفسر لنا جزئيا، دواعي عدم تواصله بعد انهيار  
النظام األيديولوجي العربي في منتصف القرن الثالث عشر الميالدي. لقد تشبثت الذاكرة الشعبية المغيبة  

بما حفظته وتلقنته واعتبرته مرجعا لها، ولم يبق في ذاكرتها)في فترات والمثقلة أساسا بما تعودت عليه،  
االنكماش والجمود( إال عموميات النظام المعرفي الرسمي المتقرن وسحريته التغريبية. لقد تماهت الذاكرة  

 الجمعية الشعبية من حيث العقم والتسطيح مع جمودية وتقرن النظام المعرفي الرسمي.
شخصية العربية في ظل اندفاع اإلسالم تناقضاتها الداخلية، مما جعلها تبدو متماسكة  تناست ال  –خامسا  

ومتناغمة ومتسقة في أهدافها أول األمر. فكانت أكثر ثباتا في الدفاع عما تؤمن به حتى لو كان اإليمان  
والسياسية المختلفة، مخالفا للمألوف والسائد. ولنا في ذلك أمثلة عديدة متمثلة بالشخصيات الدينية والفكرية  

التي صمدت في مواجهة حمالت القمع والتقتيل التي قادها النظام السياسي ضدها. هذا الثبات على المبدأ 
لم يعد قائما، كما كان، في القرون السبعة األخيرة، بل على العكس، نالحظ نوعا من االستسالم واالنهزامية 

لمثال البولندي. كان المواطن البولندي خالل تقسيم بولندا ما  وعدم االكتراث بما يجري. وربما ينفعنا هنا ا
بين الجيران الثالثة)روسيا وبروسيا والنمسا( يشعر بانفصام العرى بينه وبين السلطات الدخيلة، فال انتماء  

 يشده إليها وال شعور بالتزام إزاء ما يحدث، فكان هو في واٍد والسلطات في آخر.
القرآن" كما يبدو، قد ساهمت إلى حد ما في تعدد واختالف وجهات النظر فيما إن إشكالية "خلق    -سادسا

يتعلق بدراسة العالقة ما بين اللفظ والمعنى. فمرة ُفّضل األول على الثاني، ومرة حدث العكس، وثالثة جرى  
فوذ الذي  وضعهما في نفس المستوى. رافق ذلك كله عملية كبت للعقل ولحريته وللغرائز اإلنسانية، رغم الن 

م(. استمر الصراع داخل الفرد بين ما  847 -812تمتع به المعتزلة خالل حكم المأمون والمعتصم والواثق) 
هو بدوي ومدني، بين ما تريده السلطة والمجتمع وما يتطلع إليه الفرد"المكبوت" في كل شيء، الذي وجد  

لى كافة المستويات. هذه الوضعية ولدت نفسه مندفعا التباع طرق ملتوية، أحيانا، لتبرئة نفسه ودعمها ع
حالة من االنفصامية واالزدواجية في ذهنية ومن ثم في سلوك العربي، أخذت تنمو في الخفاء حتى ظهرت 
اعتبارا من العصر األموي الذي أعاد العالقات القبيلية ونّماها. فكان أن وصل الفرد إلى تناقض بين ما  

ث ذلك أول األمر في المنظومة اللغوية، وهذا قد يفسر لنا جزئيا،  يضمر وينوي وبين ما يفعل علنا. حد 
على األقل، نشوء وتنوع حركة التفسير التي ال تخلو من مقاصد أيديولوجية. ومنذ القرن التاسع عشر، بعد  
أن وضع العقل العربي على المحك، خاصة نتيجة اصطدامه بالحضارة األوروبية الصاعدة بدون عقد، وما 

من شعور بالعجز واالحباط والنقص واالنبهار معا، أصبحت االزدواجية واالنفصامية سمة بارزة    تولد عنه
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في شخصية المثقف العربي. انسحبت هذه الحالة على سلوك األنظمة العربية التي تضمر شيئا وتفعل في  
 العلن أشياء مغايرة. 

 
 2ي العملية اإلبداعية بين استبداد العقل وازدواجية المثقف العرب

 
 َوه م أم إبداع؟

 
كشف االتصال بالغرب في القرن التاسع عشر النقاب عن وجود هوة شاسعة بين عالمين ونظامين ومنطقين  
عقليين واجتماعيين متباينين تماما. األول غربي، يمثل نظاما عقليا وحياتيا ناهضا يتسم بمرونة وبحرية  

ظر إلى الكون واإلنسان وعالقته بنفسه، باآلخر، بالدولة حركة واحتكام إلى العلم والعقل ومنجزاتهما في الن
والسلطة، وبالمقدس خصوصا، والثاني عربي، يمثل نظاما بطرياركّي النزعة متمسكا بمفردات مألوفة يطمئن  
 إليها، وهو يفتقر إلى المناورة والمرونة واإلرادة الحرة في صنع قراراته وصياغة حياته والنظر إلى مستقبله.

في الواقع من الحضارة العربية اإلسالمية إال ما ضمته الكتب، وما بقي عالقا في عقلية ومخيلة    لم يبق
الناس من تصورات ومعتقدات ومن فولكلور وممارسات تجمع ما بين المعتقد والخرافة. أما الجانب العقلي  

خر. إنها محنة ثقافة ومعتقد النقدي في تلك الحضارة فقد انتقل كليا أو جزئيا إلى أوروبا أو إلى العالم اآل
 المشافهة أيضا. 

السطحية" على النتاج الفكري واألدبي والفقهي بشكل خاص، وليس غريبا    –انعكست صفة "المعرفة الشكلية  
أن تعتبر الفترة الكائنة ما بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر فترة "عقيمة" قياسا بالماضي والالحق، إذ 

والتزويق اللفظي وهشاشة الفكر وتسطيح الحياة بمختلف فروعها، على مجمل نتاج    نالحظ سيادة الصنعة
تلك الفترة. كما ونالحظ فصال واضحا في الخطاب األدبي والثقافي بين اللفظ والمعنى وتغليب األول على  

فكري  الثاني، يقابله اتجاه تغليب الخرافة على العقل مسعى وممارسة. امتدت حالة التسطيح والتصحر ال
والتقليد لتشمل سلوكية العربي الذي صار أكثر تناقضا وارتباكا وازدواجية وتفككا في داخله، مقارنة بأسالفه،  
فأصبح أكثر عرضة للتفكك واالحتضار ككائن فرد. إن وضعا نفسيا معقدا ذا خلفية اجتماسياسية ودينية  

تتكشف معالمه وتقاطيعه الغيبي على وجه الخصوص( أخذت  التاسع   )الجانب  القرن  أواخر  الحادة منذ 
عشر. ويبدو األمر أكثر تعقيدا ومدعاة للرثاء على الصعيد الثقافي. فمن خالل النتاج المطروح نستطيع  
القول: إن شخصية المثقف العربي التي هي جزء من مجتمع مشلول اإلرادة والفاعلية الحرة، قد امتازت 

فهو مرتبط بماضيه السحيق من جهة، متشبثا بعمومياته وأيامه  بحالة من التأزم واالزدواجية واالنفصام،  
بالعجز واإلحباط   المنحرف(، وشاعرا  الغابرة)لم يصله من ماضيه إال ظالل الصورة وبعض من إطارها 
والنقص جراء احتكاكه بالحضارة الغربية)التي لم يفهمها في الواقع(، وواقعا تحت جزمة نظام سياسي متخلف  

 من جهة أخرى. 
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ن الشعور بالنقص والتغييب والعيب والخوف من الغريب جعله يحتمي بماضيه، ولم يخل االحتماء من  إ
غيبية ورؤية ماورائية أكثر تخلفا مما كان في الماضي، ألن األسالف، رغم تقاطعنا معهم هنا وهناك، إال  

 أنهم أوجدوا نظاما معرفيا شامال يتالءم مع بنية وعصر مجتمعهم. 
ة الشعب، فإن"القطاعات الجماهيرية البسيطة مازالت تعتقد وتمارس كثيرا من الخرافات، وما بالنسبة لعام

زالت عرضة لإلثارة بالخرافات، خصوصا ما يتعلق منها بالجن والسحر واألولياء، والكرامات. وما زالت تلجأ  
 ( 21إلى الخرافة في حل مشاكلها البسيطة" ) 

أ وأساطير  بدون معتقدات  يوجد شعب  والماضي ال  الغيبيات  إلى  باللجوء  يتمثل  الخطر  لكن  و خرافات، 
لمواجهة الواقع، بمعنى التهرب بدال من المواجهة، واإلتكالية بدال من إعمال العقل والمغامرة واختبار الذات.  

لسلوكية  وهذه الشرائح الدنيا من المجتمع "تفتقر إلى القدرة على المتابعة والربط ورؤية المتناقضات الفكرية أو ا
 (22إال فيما يمسها مباشرة وبشكل أقرب إلى العفوية" )

ولعل تبيان أهم األسس التي قامت عليها النهضة األوروبية الحديثة توفر علينا جميعا الجهد في فهم ما 
 ُيسمى "بالنهضة العربية الحديثة" وآثارها الالحقة. 

اإلغريقي والروماني، في رسم معالم نهضتهم    ال ينكر األوروبيون دور الفكر الكالسيكي، خصوصا الموروث 
الالحقة في شتى المجاالت، لكن النهضة اعتمدت على عملية متواصلة ومتالحقة من النقد والنقد الذاتي 
"الذي صار مصدر قوتها وضعفها وشعورها بالحيف على السواء)...( إن معرفة نقد الذات هذه)...( تكمن 

 ( 23في أصول أوروبا كقوة روحية" )
لقد رافقت النقد الذاتي عملية من الشك والقلق: الشك في نفسها من جهة، والقلق على مصيرها وعلى الفهم  
السليم من جهة أخرى. أما األساس اآلخر للنهضة األوروبية فهو االحتكام للعقل ومعطياته وللخبرة البشرية  

مح: حرية الرأي والمعتقد مكفولتان. إنها حالة  العملية الناجمة عن تشغيل العقل ذاته، ثم االحتكام لمبدأ التسا
 ( 24من "ترك حقول الشك مفتوحة" على حد تعبير المفكر والفيلسوف البولندي كوالكوفسكي. )

فاالعتماد على تلك األسس قاد بالضرورة إلى نشوء مؤسسات ديموقراطية وإشاعة التعددية الفكرية: تعدد  
إلى فصل  المنابر وتعدد درجات االختالف واالجته باإلضافة  القوانين والدساتير،  التجاوز على  بدون  اد، 

الدين عن الدولة. إنها كما اختصرها كوالكوفسكي، تمثل "كل المجهود الروحي الذي أكد قوى العقل العلماني 
فظ  والتخيل العلماني، والتشوق المعرفي، والولع في التحكم بالمادة، وجرأة البحث، والكفاءات التحليلية، والتح 

 ( 25الشكي إزاء الحلول السهلة، وعادة االرتياب في كل النتائج المحرزة" )
 واآلن، فلنتساءل: ما هي األسس التي استند إليها مشروع النهضة العربية؟ 

سارت العملية الفكرية والثقافية في اتجاهين هما: اتجاه إحيائي للثقافة العربية الكالسيكية، على الخصوص،  
ومخاتل أو حتى مخادع مرة أخرى، في استفادته من بعض منجزات الحضارة الغربية.  واتجاه حيّي مرة  

فتشكلت النوادي االجتماعية والثقافية، والصحف ودور النشر وما شابه ذلك، وهذا بحد ذاته خير وبركة. لقد  
ية، الشعرية ركز االتجاه األول على اللغة واألدب والفقه، فعلى الصعيد األدبي جرى تقليد النصوص العباس
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منها على وجه التحيد، بحيث أصبح المنجز العباسي مثاال. أما على الصعيد الفقهي والشرعي فلم يحتج  
"البياني"   المعرفي  النظام  إلى مخلفات  العودة  به، أي  باألصل والتمسك  أكثر من االستشهاد  إلى  األتباُع 

بعد أن وصلت عملية اإلحياء إلى طريق مسدود السائد في الماضي، ولم يرد ذكر للنزعات العقلية النقدية. و 
بسبب اتباعيتها وتقليديتها وقصر نظر القائمين عليها من جهة، وضغط الواقع ومتغيراته واالحتكاك المتزايد 
بالغرب من جهة أخرى، قامت ضمن تيار اإلحياء حركة إصالحية قادها بشكل خاص كل من رفاعة رافع  

، محمد عبده ورشيد رضا وآخرين. هؤالء أكدوا على األصول من جهة  الطهطاوي، جمال الدين األفغاني
وفتحوا كوة على الغرب من جهة ثانية. وكمثال على ذلك فقد دعا محمد عبده إلى النظر في أمور الخالق 

 (26والنبوة باالعتماد على البراهين الصحيحة وبغاية التحري واالجتهاد )
  – دورهم في النهضة، لكننا نعتقد أنهم كانوا يمثلون اتجاها اتباعيا  ال نريد أن نغمط حق أولئك المصلحين و 

إصالحيا حديثا محدودا بالمنظور الزمني ال حداثويا. كان من بين أبرز سمات ذلك االجتهاد هو اتباع سبيل  
االجتهاد لدى البعض، واألخذ ببعض معطيات الواقع بعين االعتبار، لكن ليس بعين الباحث المشكك، بله 

ين رجل الدين المتعلم. فمحمد عبده مثال، حاول األخذ ببعض منجزات الحضارة الغربية دون المساس  بع
باألصل اإلسالمي أو التعرض للمقدس والموروث بغرض مراجعته نقديا وعقليا؛ بعبارة أخرى أنه لم ُيعد 

ومهما يكن من أمر،    النظر بالمسلمات الموروثة، ألنها مهمة أكبر من حدوده اإلصالحية وحدود مرحلته.
فالعودة غير النقدية إلى الماضي لم تكن مقتصرة على رجال الدين والمثقفين االتباعيين فحسب، إنما شملت، 
ولو من منظور آخر، دعاة الفكر القومي والتنويري)على األقل في الظاهر(. لقد جاءت دعواتهم توفيقية بل  

ة قراءته وبين األخذ ببعض المنجزات الغربية من طرف  حتى ترقيعية، تجمع ما بين إحياء التراث وإعاد 
آخر. وهذه المنجزات الغربية تمثل الحداثة بالنسبة لهم، حتى أن البعض منهم اعتقد أن الصراع على الساحة  
العربية هو "بين أنصار الحداثة وأنصار األصالة)...( وأصبح تاريخ الثقافة العربية الحديثة هو تاريخ تطور  

الصرا  )هذا  للفكر  27ع  األعظم  "الهاجس  فقط  ليس  حديثا شكلت  ودراسته  للتراث  العودة  فإن  وبالتالي   )
(، وإنما صارت  28اإلسالمي خالل النصف الثاني من القرن العشرين، كما يذهب الباحث فهمي جدعان )

عقلية مثلما  أحد األمور التي شغلت الدارسين والمفكرين العرب في هذا القرن برمته، واستنفدت طاقاتهم ال
 حدث في القرون االسالمية الثالثة األولى مع الفارق الواضح في طبيعة وجهد المرحلتين.

إلى جانب ذلك ظهر اتجاه آخر يتمثل في الدعوة للقطيعة مع الماضي، أي التراث العربي االسالمي باعتباره  
ذلك بتفجير الطاقات والسعي    يمثل مرحلة تاريخية معينة ولذا فلم يعد يناسب هذا العصر، والتعويض عن

لألخذ بمنجزات الحضارة الغربية. والننسى التيار النقدي في تعامله مع التراث بشكية مفرطة، كما فعل طه  
حسين مثال، حين دعا إلى اختيار الغرب في كل شيء باعتباره يمثل النموذج الحضاري األرقى واألمثل  

(29 ) 
ومن المالحظ أن هذه التيارات مجتمعة لم تفلح في صياغة مشروع أو خطاب عربي نهضوي حقيقي يقي  
المنطقة من التشرذم والتخلف والتبعية واالزدواجية والشعور بالدونية، ومن ثم يقودها نحو نهضة عقلية علمية  
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لف العام في المنطقة العربية تمثل  متنامية. إن النكبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والتخ
أحد "الشواهد البارزة على أزمة تتفاقم بفساد البشر الضالعين في تصميم السياسات العلمية والفنية والمهنية  

 ( 30واإلدارية والسياسية )
الغريب في األمر أن الحس الشعبي العام يكاد يتفق وآراء قسم من الباحثين العرب في أن خلال قائما في  

دنيا حقا  ال ثمة حدود  التداعي. هل  أو الحد من حالة  يمكنه فعل شيء إلصالحه  العربية، وال أحد  حياة 
 للتداعي؟! 

ومن بين المتناقضات بله الحذلقات هي أن دعاة الفكر اإلسالمي المحافظ السائد اليوم يرى التخلف ناجما  
انب آخر فشل الماركسيون العرب عن االبتعاد عن األصل اإلسالمي الذي يعد نموذجا يحتذى به. من ج 

المثالية مغلبين   بالشعارات  وبالغوا  العربية واإلسالمية، ألنهم تمسكوا  المجتمعات  واقع  واستيعاب  فهم  في 
النظرية واأليديولوجيا على االعتبارات األخرى، خالقين عشائرية إيديولوجية موازية للعشائرية التقليدية، حتى  

 العلماني المماثل من حيث تزمته وسكونيته للتيارات الدينية بما فيها السلفية. يمكننا وصفهم بالوجه اآلخر 
يرافق هذا الفشل فشل آخر ترك أثرا بليغا على الواقع العربي منذ أربعينيات القرن المنصرم حتى اليوم، 

. إن دعاة  2003نيسان/أبريل    9ونقصد هنا الفكر القومي الذي لفظ أنفاسه األخيرة عربيا بسقوط بغداد في  
هذا الفكر ومطبقيه رغم تبجحهم وادعائهم التحديث إال أنهم مرتبطون بعجلة الماضي والبكاء على األطالل  
وبوهم دونكيشوتي، متمسكون بالعشائرية والقيم المحافظة بحجة "العودة للتراث" ولما وصلوا للسلطة احتكروها  

متياز، وعادوا الديموقراطية وحرية التعبير رغم أنهم يركلونها ويلوكونها  وحولوها إلى سلطة عائلية وطائفية با
القومجيون واقعا تنطبق عليه مقولة أحد الباحثين العرب بأنه    -كما يالك القات. لقد خلق هؤالء القوميون 

( األقلية"  وتولي  األكثرية  التنا31"تخلي  من  حالة  وتنمية  النبيلة  الشعارات  تشويه  في  وساهموا  قض (، 
واالزدواجية في الشخصية العربية حتى برزت ظاهرة دونكيشوتية جديدة قوامها االدعاء بتحقيق انجازات 
وانتصارات وهمية. هذه الدونكيشوتية أصبحت ظاهرة تنخر بدَن وروح الثقافة العربية كذلك. أينما تلفّت فثمة  

تين مغتصبتين: سياسية وثقافية، تلجأ إحداهما  "وجه للا" ووجوه هؤالء المتنطعين األدعياء. فأصبحنا أمام أقلي
ابتعدتا، وجهان   النهائية ومهما اختلفتا أو  لألخرى لدى الضرورة، علنا أو خفية. لكنهما، وفي المحصلة 

 لعملة واحدة! 
بة يتمثل في أنها "وطدت االستبداد من طريق االنقالب والثورة، كما قادت   إن ما فعلته هذه األقلية المغتصِّ

وهجرة  العرب   الذهنية  البنية  وتردي  المؤّسسي  األداء  وتراجع  والهزائم  الحروب  إلى  ودولهم  بشعوبهم 
الكفاءات)...( وهي التي راحت منذ الثالثينات وخصوصا األربعينات، تتعاظم وتتكدس في المدن، وتنشر، 

( ولم تتورع  32ذاتي" )حيث انتشرت، وعيا يجمع بين الظالمية إلى الميل الخرابي ونزعة التدمير والتدمير ال 
 يوما في عقد الصفقات واألحالف مع األعداء بغية البقاء في السلطة.

لم تنجح حركة اإلصالح الدينية في تشكيل حركة دينية روحية مرنة متفتحة على العلم واالختالف في الرأي  
خرى في بلورة حركة واضحة  واالجتهاد. كما وأن الحركة العلمانية العربية أو فلنقل المتنورة، لم تنجح هي األ
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المعالم واألهداف، ذات نفوذ في الحياة العربية في رسم السياسات التعليمية والثقافية واالقتصادية على األقل، 
حركة يمكن التعامل معها على أنها بمثابة المرجعية الفكرية والثقافية أو البديل لالنكماش واالنغالق الديني،  

األصعدة. فضال عن ذلك، فإن المحاوالت التي احتكمت وتحتكم إلى مبدأ   وللتسطيح الجاري على كافة 
الشك والعقل النقدي في مناقشة التراث الفكري والديني، ودور المرأة في المجتمع، وقضية حق االختالف  
والتمايز بكافة أشكاله، وعالقة المثقف بالسلطة، هي األخرى حوصرت وحجمْت تحت وطأة حمالت ممنهجة  

 (33األوساط المحافظة على شتى أصنافها، المتنفذة في المجتمع والسلطة على السواء ) قادتها
على ضوء ما تقدم، يبقى أمامنا سؤال يبحث عن جواب: ما هي ياترى صورة الحياة اإلبداعية العربية في  

 ظل هذه األوضاع المتفاقمة وإلى أين هي سائرة؟ 
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باحث هيثم مناع أن الحركات القومية التي استلمت السلطة قد ، وفي هذا الصدد يرى ال10  -9ن.م:    32

الثقافة لحساب إيديولوجية السلطة وتوجهاتها: "لقد أصبح المثقف أسير ارتباط وظيفته بالسلطة   صادرت 
 18ليجمع ازدواجية المجرم والضحية..."، أنظر: تحديات التنوير، م.س:  
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ت نظرية المؤامرة تعرض العديد من الشعراء والكتاب والفنانين  لم يعد أمرا خفيا أو مجرد إشاعة تندرج تح  33
والمثقفين العرب للتعذيب والسجن والمالحقة والمحاصرة والقتل أو المنع أو النفي. لقد اضطر منصور فهمي  

باريس سنة   الدكتوراه في  لنيل  قدمه  الذي  المرأة في اإلسالم"  "حالة  بحثه  للتنكر من  . كما  1913مثال، 
الشعر وتعرض ط كتابيهما في  لمصادرة  المنصرم  القرن  العشرينيات من  الرازق في  ه حسين وعلي عبد 

القاريء، ومنعت  أسماؤهم على  كتاب معاصرين التخفى  اغتيال  وتم  الحكم،  الجاهلي، واإلسالم وأصول 
،  1992  الرقابة كتبا عديدة من الصدور. قارن سماح إدريس، المثقف العربي والسلطة، دار اآلداب، بيروت 

)المقدمة والفصل 1993وشمعون بالص، األدب العربي والتحديث الفكري، منشورات دار الجمل، كولونيا  
األخير: هزيمة العقل(، وانظر غالي شكري، "أقنعة الفنطازيا: من سفر التكوين: في البدء كان القمع"، مجلة 

 139 - 113، القاهرة: 1992، ربيع 1، ع11فصول، المجلد 
 

 إلبداعية بين استبداد العقل وازدواجية المثقف العربيالعملية ا
 )الحلقة األخيرة( 

 
المثقف العربي، عموما، مع التقاليد وضدها في آن واحد، مع معطيات الحضارة الغربية في القول ومخالفتها  

ها، إنه  في العمق وفي التفاصيل، العتقاده بأنها تخذله وتحتقره. وهو بالتالي يؤمن بأشياء ويفعل ما يقوض
اجتماعيا   والتفكك واالزدواجية:  بالتداعي  بالنفس،  الثقة  وفقدان  الحذر  بالتوجس والريبة،  نتاج جو مشوب 
وسياسيا وثقافيا ونفسيا. إنه نتاج حضارة سادت وانهارت، نتاج مرحلة استعمارية انتهت نظريا والتزال قائمة  

ا وسماسرتها ودهاقنتها. وهذا هو ثمرة ما أسماه  ومؤثرة سياسيا وفكريا واجتماعيا، مباشرة أو عبر وكالئه
أدوارد سعيد ب"المغامرة التعاونية" التي يساهم فيها السيد)اإلمبريالية( والعبد)الطرف اآلخر المسَتْعَمر(، رغم  
من   العديد  في  بذلت  المعاصرة)...(  اإلمبريالية  "إن  قائال:  فكرته  شارحا  سعيد  ويمضي  بينهما.  التفاوت 

جهدا واعيا لتحديث السكان المحليين، وتطويرهم وتعليمهم وتمدينهم، والحصيلة سفر ضخم في  المستعمرات  
التأريخ الثقافي عبر القارات الخمس تمأل صفحاته سجالت المدارس، واإلرساليات، والجامعات، والمجاميع 

إرساء وتكريس ما ُسّمي  العلمية، والمستشفيات، في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، مما أدى مع الوقت إلى
التيارات التحديثية في المستعمرات، كما أدى إلى تبهيت األكثر قساوة للسيطرة االستعمارية وجعلها أكثر 

 ( 51إنسانية. فإذا بهذه جميعها تتضافر كلها لتجسير الهوة بين المركز اإلمبريالي واألطراف" )
ولجعلهم طرفا الغير يجري تفكيكهم اجتماعيا وسياسيا  العرب وفقا لهذا المفهوم يشكلون أحد هذه األطراف،  

 وثقافيا ونفسيا، ويقوم بهذه العملية"التفكيكية" مثقفو الطرف نفسه. 
ثمة فئات عربية مثقفة تعيش اليوم على الهامش، فهي إما خارج الثقافة السلطوية، وإما خارج التأثير الشعبي. 

لعموم الناس وهم سطحيون كذلك، ال تأثير لهم. كيف    هناك مثقفون سلطويون سطحيون، وآخرون يتزلفون 
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يؤثر المثقف في محيطه، بدون وعي فلسفي، فكري، ثقافي، حضاري عميق؟ إنها ثقافة "الهوة والهشاشة  
 المتناميتين". 

، الهوامش، ال المتن، ثقافة تتسع يوما بعد آخر، نعني ثقافة الهامشيين التي  marginsكما وهناك ثقافة “ “  
” المغذاة من قبل المتمردين  Outsidersعن ثقافة المهّمشين الذين تقترب حالتهم أو تماثل ثقافة „  تختلف

والرافضين. ثقافة هؤالء األخيرين الذين اليستظلون بالثقافة الرسمية والبثقافة األحزاب حاكمة أو معارضة، 
الوسيع الفئة  هذه  الطرفين. وظهور  مبدعين مهمشين من كال  نتاج  ذلك إنما هي  المثقفين،بما في  ة من 

المنفيين، يعود أساسا إلى فشل الطرفين   في صياغة أسس    -السلطة والمعارضة  –المنفيون منهم وغير 
ممارسة ثقافية متحضرة تنبذ ثقافة الخنوع باحترام إرادة المثقف وحق االختالف واالجتهاد. هذا النمط من  

المتمر  للمثقفين  امتدادا  اعتباره  يمكن  ومشروعهم  المثقفين  اإلبداعي  عملهم  في  والحياديين)المنغمسين  دين 
أورافضي   اإلسالمية،  العربية  الثقافة  تاريخ  في  الواقع(  قبل  من  المخذولين  أو  العلمي وحسب  أو  الفكري 

 التعاون مع السلطة. 
الذين نعتبرهم   لفئة  يقابل هذا النمط صنف آخر أكبر حجما واتساعا، يتكون من مثقفي األنظمة  امتدادا 

 ( 52الكتاب والمثقفين الذين كان يطلق عليهم "أرباب األقالم" )
ومن هنا فليس غريبا أن تحدث هوة سحيقة بين ثقافة السلطة وبين اإليقاع الحياتي والروحي للناس، وكل 

الباحث المصري ذلك قد يفسر لنا أسباب سطحية وضحالة النتاج الفكري واإلبداعي على وجه العموم. يقول  
: "كل ما يتصل  1993شكري عياد، في استطالع أجرته مجلة الهالل المصرية، حول الحصاد الثقافي للعام  

بالحصاد الثقافي في مصر والعالم العربي زائف، ألنه الُيعّبر عن نشاط حر لمثقفين أحرار، فالجميع موظفون  
خافون أن تغضب جهة ما في الداخل أو في الخارج" أو اشباه مثقفين يحسبون حسابا للكلمة قبل كتابتها، وي

(53 ) 
أصبح من مسلمات األمور، أن الحياة الفكرية والثقافية التي ال تستند إلى مبدأ اإلختالف والتنوع في الرأي 
واالجتهاد، وحرية التعبير،هي ذات نسق حياتي ونظام عقلي محدود وجاهز وجامد، وهي بالتالي ثقافة بقدر 

القوة تصبح استبدادية بمرور الوقت شاءت  –، استحواذية. وعبر استعانتها أو استنادها للسلطة  ما هي راكدة
أم أبْت. وفي رأينا، إن سيطرة نظام فكري أو قْل معرفي واحد، مازال ساريا في الحياة العربية منذ العصر 

 في العصر العباسي. األموي حتى اليوم، مع أخذ بعين االعتبار تفاوت حدة ودرجة استبداد طرف بآخر،
لكن رغم تعاقب السلطات العربية، إال أنها احتكمت إلى نمط فكري ومعرفي أحادي الجانب احتوى ما تمكن  

مع نهجه وممارساته    -من احتوائه من أفكار واجتهادات، وصفى ما أمكن تصفيته مما وممن ال يتالءم معه 
 الحياتية واأليديولوجية الضيقة.

باه إلى أن ازدهار الحضارة العربية في العصر العباسي واالحتكاك بالثقافات األخرى، غير أنه ينبغي االنت
 قد خفف إلى حد ما من غلواء الفكر الواحد والنظام المعرفي الواحد. 
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و من الجدير بالذكر، أن النهضة العربية الحديثة التي انبثقت في أعقاب االحتكاك بالغرب لم تتمكن من  
الدعوة إلى إجراء   –استحضار روح العصر العباسي، شكليا فقط، ال إبداعيا، وثانيا    -تجاوز أمرين: أوال

بعض اإلصالحات غير العميقة على الصعيدين الفكري والديني واالجتماعي. لذا فهي ماتزال ثقافة إحيائية  
تعيش مرحل إشراقا  األكثر  هنا فهي في وجهها  إبداعيته. ومن  المنطلق ال  تقليدية  تأسيسية،  بين  ال  ما  ة 

اإلتباعية واإلبداعية. وعليه فهي لم تبتعد كثيرا عن حدود وأجواء الحركة اإلصالحية على الصعيدين الفكري  
ابتداعية لما آلت إليه األوضاع إلى مانراه اليوم. أما من حيث العالقة  والثقافي والديني. ألنها لو كانت 

شرك "المغامرة التعاونية" التي خلقها السيد. وعلى    باإلمبريالية ومخلفات االستعمار فهي لم تخرج بعد من
مقلدا   –هذا األساس، فليس غريبا القول: إن نظام العقل العربي "الحديث" لم يتخلص إطالقا من كونه تابعا  

القرآن والسنة واإلجماع   القائم على  العربي اإلسالمي اإلتباعي  المعرفي  النظام  لمصدرين أساسيين هما: 
ام المعرفي الغربي المتعدد الجوانب. والغريب أن ما أخذه العرب المعاصرون ويأخذونه من  والقياس؛ والنظ

األول هو القشور المتطايرة من الرحى، ومن الثاني ما تركه الغرب فعال أو في ما هو في طريقه إلى ذلك. 
تخضع للغربلة والنخل    التوجد لدينا مطحنتنا الخاصة! وطريقة النقل غالبا ماتكون استنساخية، ال انتقادية؛

 المتواصلين بدون يقينية ثابتة.
إن أتباع "اإلتباعية" السائدة اليوم في العالم العربي لم يغيروا من نظرتهم الورائية السكونية للعالم، ولم يغيروا 

وبين    مفهومهم للعالقة بين الفرد واألصول، وبين الفرد والسلطة وبينه والعشيرة وبينه واآلخر محليا وأجنبيا،
المرأة والرجل واإلنسان ومحيطه. بل راحوا يتبعون وسائل شتى لتنفيذ طروحاتهم بما في ذلك عن طريق  
اإلكراه والمحاربة واإلقصاء أو المقاطعة والعزل اجتماعيا وثقافيا. فهم طرف فاعل في فرض نظام الهيمنة  

 الماء الضحضاح. والوصاية والتسلط اجتماعيا، على األقل. وهم من يسحب السفينة إلى
من جانب آخر، نالحظ نشوء عالقة جديدة، حالة جديدة ضمن دعاة "التنوير والتحديث" على السواء، هذه  
الحالة تتمثل بنشوء االنتماء األيديولوجي ذي الصبغة والتطبيقات الضيقة العشائرية المافيوزية، أخذت تبرز  

لربما بسبب اشتداد الصراع على كافة المحاور. فبعد أن بعد الحرب العالمية الثانية وتتسع في أيامنا هذه،  
كان الشكل مرتبطا بمضمون أخالقي وفقا للنظام المعرفي العربي اإلسالمي في أطواره األولى على أقل 

التنويري   المعسكر  القرابين  –تقدير، نرى إن  بتقديم  أيديولوجي  بمنطق  المذكور  المنطق  التحديثي استبدل 
 العشيرة واأليديولوجيا.  -فإن حكموا فالوالء للنظام، وإن عارضوا فالوالء المطلق للحزب  والوالء المطلق له؛

على أننا أصبحنا شهودا على والدة "مغامرة تعاونية جديدية" بين طرفين غير متكافئين هما: السلطة والجانب 
ة جديدية بحيث جرى توظيف القديمة عالق  –السلفي في المجتمع. لقد خلقت هذه التعاونية الجديدة  -التقليدي  

النظام المعرفي اإلسالمي المتوارث بوجهه األكثر تقليدية، لتثبيت صرح األنظمة في واقع الحال، ومن هنا  
انبثقت توليفة جديدة هيمنت على العقل العربي رسميا. هذه الهيمنة أعطت فرصة اليستهان بها للفكر السلفي  

ن متناقضين أحيانا: اتجاه دعم ومباركة األنظمة، واتجاه خفي  وممارساته ألن ينشط في اتجاهين متوازيي 
يبغي تقوية نفسه ونفوذه وسط المجتمع ومؤسسات الدولة، وتمرير دعواته التي أفرزت لنا في بعض نتائجها  
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العنف واإلرهاب الذي برز بدوره، بعد أن عجزت تلك األنظمة عن تقديم الحلول المناسبة لمشاكلها ومشاكل  
ا. لكن اختالل العالقة بين الطرفين المذكورين لم يقد األنظمة المتسلطة إلى فك الشراكة مع حليفها  مجتمعاته

اآلنف الذكر إلى حد القطيعة، وإنما قامت األنظمة بعملية خلط األوراق الذي سهل عليها إلى حدما القيام  
السلفية عن  التقليد ودهاقنة  فيها دعاة  يتزحزح  لم  النأي    بخلق اصطفافات جديدة  عقليتهم، إال في مجال 

 بأنفسهم ظاهريا عن دعاة اإلرهاب وأدواته.
هذه العالقة غير الصحية على المدى المنظور والبعيد تشبه إلى حد ما تلك التي نشأت في ظل العهد  
استعالئية،   متكافئة،  والدين من حيث كونها عالقة غير  العشيرة  وبين  وبينها  والسلطة  الفرد  بين  األموي 

عية، استغاللية، وقبيلية. لكن ما في هذه التوليفة هو أنها أخطر من حيث االتساع والتوقيت، إذ أنها  منف
استطاعت بنسب معينة أن تجند التقاليد الدينية واالجتماعية والعشائرية والنفوذ الخارجي لصالحها، بحيث  

 يا ال عموديا.أصبح مصير"األمة" والتحديث الحقيقي المنشود أمرا شكليا وبهرجيا، أفق
لقد جرى تجنيد المثقفين ببراعة أول األمر وإلى حد قريب، لخدمة هذه التوليفة باستغالل االزدواجية التي  
تتحكم بهم من جانب، وعن طريق الترغيب والوعيد، من جانب آخر؛ يضاف إلى ذلك انصياع أو انقياد 

وحدة والكرامة والحفاظ على التقاليد والدين وما  بعضهم للشعارات السلطوية البراقة المرفوعة باسم الحرية وال
شابه ذلك، فصار المثقف يدافع عن السلطة مقابل الوصاية عليه. ففي كل مثقف نشأ أو تكون"حاكم صغير"  
على حد تعبير المفكر الفرنسي ميشيل فوكو. فتشكلت دوائر وحلقات من الوصاية داخل المجتمع تخضع  

الفرد الحاكم، وبدرجة أقل بكثير للسلفية العقائدية والدينية المتنامية.  –لسلطة  ا–كلها في نهاية األمر للقمة  
 على أن هذه التوليفة لم تسلم من النقد والتسفيه وحتى المقاومة.

كتب أحد الباحثين اإلسالميين قائال: " إن القومي من مشروعاتنا األيديولوجية محكوم "نشأة" بعوامل خارجية،  
اإلسالمية، حاول أن يتصالح مع اإلسالم مرة بتحويله إلى نقش تزييني على جلد األمة    ومضمونا باإلشكالية

العربية، ومرة بجعله في قاع الذات العربية في مخزن الذكريات)...( مايزال جاهدا وال ينتهي إال بمزيد من  
 (54االغتراب" )

السلفية باالنحراف عن المثل العليا    -ةالمالحظ، أن التيارات الدينية المعارضة تتهم تلك التوليفة السلطوي
والقيم الدينية واالجتماعية التي قام عليها اإلسالم، وأنها أجيرة للغير)األجنبي(. أما التيارات ذات النزعة  
الفكرية   الحركة  وتعطيل  الثقافة،  وتشويه  السلطة  واحتكار  والتخلف  واالستبداد  بالقمع  فتتهمها  العلمانية 

قة. لكن من مفارقات الحياة واألحداث أن األحزاب والحركات الداعية إلى التنوير قد واإلبداعية في المنط 
فكرا  جديدة  سلفية  نفسها  من  بنفسها  خالقة  خاملة  هامدة  قوى  إلى  زمن  ومنذ  بدورها  هي  تحولت 

وضعها  وممارسة،الشيء الذي جعلها مشلولة المبادرة واإلرادة، وغير قادرة على تقديم بديل أو نموذج ُمغرٍ .  
 هذا قادها إلى أن تتقادم في سلفيتها وشللها.
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في كل الحاالت المار ذكرها، بقي الخاص كائنا إنسانيا سجينا لمطلق استبدل المطلق الديني بشعار"الصالح  
العام" أو "الحفاظ على الهوية المحلية" أو"صيانة الثورة واألمة" أو"الدفاع عن اإلسالم ضد الهجمة الصهيونية  

 ية الشرسة" متوكئا على حليف ذي عقلية ناغلة في سلفيتها الدينية ونظامها األبوي. الصليب –
مقولة   السالطين" حسب  "وعاظ  من  تتشكل  وحلفائه،  الجديد  المطلق  وتخدم  خدمت  التي  االنتلجنسيا  إن 

 (.55الباحث االجتماعي علي الوردي )
لبيب ) الطاهر  يذهب  السلطة والعامة، كما  بين  الوسطاء  العالم  56فهم  بين "سلطة  إنهم يجمعون  أو   ،)

 ( 57والمفتي"، على حد تعبير أدونيس.)
تينكم الممارسة الفكرية المتناقضة، االحتكارية النزعة في نهاية المطاف، إنما هي صورة من صور "احتكار  

 ( 58شرعية التأويل" وهي تمثل"عمال سياسيا قبل أن يكون عمال فكريا")
الخاص إذا لم يعمل على أنه خاص هلك")المواقف والمخاطبات، طبعة مطبعة  يقول المتصوف النفري: "إن  
 (.1934دار الكتب المصرية بالقاهرة 

تتوخاها وتطبقها كافة   التي  العالقة )االستبدادية(  المبدع سجينا وتابعا في ظل شمولية  الخاص  لقد ظل 
لمعارض، الجالد والضحية على السواء،  األطراف المتصارعة في العالم العربي: التابع والمتبوع، الحاكم وا

كل حسب مسؤوليته وموقعه. وفي ظل اإلزدواجية وانفصام الشخصية والتذبذب الفكري والسلوكي، وفي ظل 
( 59مبدأ "المغامرة التعاونية" متعددة األوجه، واستبداد نمط معرفي دون غيره، وتسلط عشيرة على أخرى )

الح نشأت  كاملة،  طوائف  على  وطائفة  العربي  ،  العقل  وتشكل  المعاصرة،  العربية  والثقافية  الفكرية  ركة 
 الحديث.

وعلى ضوء ماتقدم ثمة مجال واسع للشك في صحة كون أن النتاج الفكري واألدبي العربي هو إبداعي  
وحداثوي. ألن من بين أهم مواصفات أو مقومات اإلبداع هو االبتعاد عن المجاراة والتقليد، ومن سماته أيضا  

بحث عن الحلول بأساليب مبتكرة مع االبتعاد قدر اإلمكان عن الوصفات والحلول الجاهزة. من جانب  ال
آخر، ال بد من توفر شروط للعملية اإلبداعية هي معدومة في عالمنا العربي، تتمثل في الحرية والمرونة 

بالتسامح   سويف  مصطفى  الباحث  يحددها  الدائب.  والبحث  واToleranceوالفعالية  لمطاوعة)القابلية  ، 
 Activation ( .60 )، والتنشيط Plasticityللتشكل( 

ووفقا لذلك تصبح العملية اإلبداعية فعال حرا تركيبيا، معقدا ومتعدد األوجه، ذا هموم وثقل ونوايا تأسيسية  
در إال  نهضوية، وعليه فهذا الفعل هو أقرب إلى الخلق منه إلى التقليد والمحاكاة والتبعية، واليمكن أن يص

 عن إرادة حرة أو ذات طبيعة متحررة متفتحة تواقة لفعل شيء ذي قيمة.
 

 د. هاتف جنابي 
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 وما بعدها. 17ص 
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 3العملية اإلبداعية بين استبداد العقل وازدواجية المثقف العربي 
 

تبدو لنا الحياة اإلبداعية العربية، كتوليفة أو مزيج، بل قْل: ترقيع من األصول المتوارثة المحلية وبعض  
وروبية. هذه التوليفة هي صدى لعملية توفيقية تقوم عليها الحياة العربية بكاملها، إن  معطيات الحضارة األ

أردنا رحمتها قلنا، منذ ما يسمى "بعصر النهضة". فهي تحمل تناقضاتها: وهجها وعماها، عمقها وسذاجتها، 
م واالزدواجية التي تعم  منفاها وغربتها في داخلها، ُمفرزة حالة من االرتباك والتناقض، ولربما حتى االنفصا 

الحياة الفكرية واالجتماعية العربية. نالحظ أن التقنية يجري استيرادها بعفشها وحيلة منتجيها، وأما العقلية  
العربية فما تزال غيبية وتقليدية في إيقاعها اليومي وممارستها الحياتية األخرى، في نظرتها لنفسها ولآلخر. 

قائال: "لم ينتقل بعد، بوصفه كال، من مرحلة الشفاهة والخطابة والذاكرة،   هذا الواقع صّوره أدونيس بعمق
 ( 34إلى مرحلة الكتابة والتقنية")

إن حيرة المثقف العربي وخوفه من سطوة السلطة والمجتمع، جعلت الفرد العربي عموما مزدوج الشخصية. 
م اإلسالم إنسانا معطوبا في بنيته  وصفه الباحث فهمي جدعان قائال: "إن فوضى القيم جعلت من إنسان عال

 ( 35األخالقية، مثلوما في وجوده االجتماعي") 
غير أن هذه البنية المشخصة على أنها معطوبة، لم تحظ بدراسات معمقة تتناسب وحجمها وفداحة عواقبها، 

بي  فالمثقف ككائن اجتماعي غائب أو مطرود أو منفي من الدراسات التي أنجزت حول تكوين العقل العر 
(. والمقصود هنا بالكائن االجتماعي كونه فردا حرا في اختياره وذا شخصية مستقلة. ولنا في نتاج  36)

األدباء والمفكرين العرب ما يثبت صحة افتراضنا القائم على فكرة أن شخصية المثقف العربي تعاني من 
ا غير  والتراجع  التخاذل  اإلرادة)بله  بضعف  وتتسم  واالنفصام،  إلى روح  االزدواجية  وتفتقر  أحيانا(  لمبرر 

المغامرة وارتياد المجهول، يضاف إلى كل ذلك ما ينمو في داخله من شعور بالعجز والنقص، يبين بعد 
مقابلته باآلخر الغريب. هذه االزدواجية تمنع أو تحد المثقف العربي من التعبير عما يصبو إليه ويحلم به، 

لمجتمع المتمثل بالمرأة يعيش في نظام الحريم. ولربما، هذا خاصة وأن خطابه يبقى ناقصا مادام نصف ا
 كله، ما يفسر لنا جزئيا سّر تذبذب المثقف وانتكاسه أو خنوعه أو ارتداده السريع عن قناعاته. 

قدم بحثا لنيل    1913( أحد األمثلة الصارخة على ذلك. ففي العام  1959- 1886لقد كان منصور فهمي) 
، بعنوان: "حالة المرأة في اإلسالم"، كشف فيه عن العالقة االستغاللية التسلطية  شهادة الدكتوراه في باريس

القائمة بين الرجل والمرأة. المالحظ أن الفصل األول "محمد والمرأة" هو الذي أثار ضده حفيظة القوى الدينية  
 ( 37في األزهر، ودفع معارضيه التهامه باإللحاد واالنحراف )

لف قد تنكر فيما بعد لبحثه وألفكاره بعد أن فصل من عمله في الجامعة المصرية والجدير بالذكر أن المؤ 
 (  38لمدة ست سنوات، وتوقف عن كتابة ما من شأنه إثارة العقلية التقليدية الدينية المهيمنة )

  المثل اآلخر هو العقاد. كان هذا الرجل ناقدا وشاعرا وُمنظرا لجماعة "الديوان")التي ضمت أيضا كال من 
جهة   من  التجديد  إلى  يدعو  فكان  تماما آلرائه،  يكن مخلصا  لم  أنه  إال  الرحمن شكري(،  وعبد  المازني 
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ويناصب الشعراء الشباب العداء من جهة أخرى، العتقاده بأنهم منحرفون عن الذائقة الشعرية العربية السائدة  
يكتبون نثرا ال شعرا. وبعضنا ال بد وأن يذكر موقفه من صالح عبد الصبور وأحمد عبد   آنذاك، وأنهم 

المعطي حجازي، ومحاولة منعهما من االشتراك في مهرجان الشعر العربي المنعقد أواخر الخمسينات في  
العقاد معنى دون أن تخضع لقيود الوزن والموروث الشعري  39دمشق) للكتابة الشعرية لدى  (. ولم يكن 

قص في السالسل" على حد تعبيره. والرقص هي الحرية  العربي. فال معنى للتجديد والتحديث خارج نطاق "الر 
واإليقاع والسالسل هي الوزن الخليلي الموروث. ومن حسن حظ شعراء "قصيدة النثر"، و"النص المفتوح"،  
وأتباع "أندريه بريتون" وسواهم، أنهم في عصر والعقاد في عصر آخر! ويبدو أن التأثير الغربي والتحديث  

وأن ادعاءه التجديد لم يكن سوى مجاراة لموجة تقليد الغرب التي شاعت في مصر   على العقاد كان سطحيا
منذ العشرينيات من القرن المنصرم، فهو وزمالؤه ونسبة كبيرة من المثقفين المصريين على وجه الخصوص، 

تقليدي  قد "أحسوا بالهاوية التي تفصل بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيه بأخطائه الفاضحة وموقفه ال 
إليه  ونظروا  إلى مستواه.  ينحدروا  مجتمعهم حتى ال  االنفصال عن  على  ذلك  ولقد حملهم  األدب،  تجاه 

 ( 40باستعالء، ورأوا في أنفسهم قضاة وأبطاال يرفعون لواء القيم الصحيحة في المجتمع") 
( سمح للعقاد وغالبية  إن دور القاضي والبطل المتعدد األوجه)أهي أقنعة لتعدد القناعات لدى الفرد الواحد؟

جيله أن يلعبوا دورا أبويا، لم يكن منفصال أو بعيدا، عن طقس العالقات االجتماعية البطرياركية. على أن  
هذه "األبوية" قد انتقلت إلى سلوك الكتاب أنفسهم ومن ثم إلى معتقداتهم وإلى الجيل الذي يليهم، فخلقت هوة  

كر، بين الدعوة إلى االنفتاح ومحاولة كبحه أو حتى التنصل منه.  بين النظرية والتطبيق، بين الفعل والف
ومادمنا بصدد الحديث عن المثقفين المصريين، فال بد من اإلشارة إلى أن االزدواجية قد وسمت سلوك  
العديدين منهم، خصوصا في الفترة الناصرية وما تالها. فكّتاب أمثال العقاد، وطه حسين، وزكي نجيب  

عوض، ونجيب محفوظ، وفؤاد زكريا، وتوفيق الحكيم، وغيرهم من دعاة التنوير واألفكار محمود، ولويس  
الليبرالية، وجدوا أنفسهم يتقاطعون أيديولوجيا مع نظام ذي اتجاهات قومية اشتراكية، لكنهم سرعان ما انبروا 

أو سجن في بعض    لخدمته، رغم عدم إيمانهم بأهدافه ونواياه، وما تعرض له بعضهم من استبعاد وإقصاء
 الحاالت.

وما أن تسلم السادات دست الحكم حتى اندفعوا وراءه رغم اختالف سياسته تماما عن سابقه. ويبدو أن  
االنفتاح الساداتي على الغرب جاء تعبيرا عن تطلعات معظم هؤالء المثقفين وسواهم. وحسب رأي غالي 

مختلفين، يدل على أنهم كانوا يفعلون شيئا    شكري، إن خدمة أغلب المثقفين المصريين نظامين وشخصين 
 ( 41ويضمرون آخر )

الخمسينيات   الناصر في  وبين جمال عبد  المثقفين  بين  نشبت  التي  ننكر األزمات  الحال ال  إننا بطبيعة 
(. إال أن اإلزدواجية صارت ظاهرة تسم المثقف العربي عموما، حتى أن األمر دفع ببعض 42والستينيات )
ب إلى اعتبارها محركا للثقافة العربية. فهي برأي الباحث برهان غليون، ليست مرضا أو أمرا  الباحثين العر 
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معيبا ومعرقال لخلق مناخ ثقافي سليم، وإنما هي مصدر يمكن أن يغذي الثقافة العربية، وما على المثقفين  
 ( 43تاريخ جديد")العرب إال أن يعيشوا هذه اإلزدواجية "كتوتر تراجيدي يفضي كما في المالحم إلى  

هذا يعني أن اإلزدواجية قد أصبحت بالفعل حالة شعورية واقعية تنهش في جسد الثقافة العربية، ال يمكن  
تجنبها، والحل الوحيد باعتقاد الباحث هو التعايش معها والسعي لتوظيفها في خدمة الثقافة. ربما كان يقصد  

سلوكية. ونقصد بها تلك التي تسمح بتعددية المرجعية    –الباحث إزدواجية ثقافية وليست إزدواجية فكرية  
الثقافية للمرء، وهذا أمر برأينا مفيد فعال، لكن الخطورة تكمن في ازدواجية السلوك الذي يرقى إلى مصافي 

 التذبذب وإرضاء اآلخر ألغراض نفعية. 
َع  على أن الباحث يستدرك في موضع آخر، مخاطرها معتبرا إياها حالة مدمرة   لروح اإلبداع! فيقول: "ُوضِّ

العربي أمام إحراج مأساوي ال مخرج منه، فأما الحفاظ على الذات والتخلي عن الحضارة والتأريخية والفعالية،  
أو االنخراط في الحضارة والدخول في العالمية والتأريخ مع التخلي عن الذات. هذا اإلحراج المأساوي يشق  

أعماقه ويرميه في تعاسة وجودية ال مثيل لها. والشقاء الذي يخلقه هذا   في الواقع وعي العربي ويهزه في
اإلحراج في وعي كل عربي أكثر تدميرا لروح المبادرة واإلبداع، وأكثر تمزيقا لّلحمة االجتماعية من كل ما  

 ( 44تشهده الساحة الفكرية والسياسية من صراعات ومعارك")
اإليرانية وحرب الخليج.  –رديها، ما الحظناه أثناء الحرب العراقية ولعل أبلغ حالة من ازدواجية المواقف وت

فأغلب مثقفي الخليج وعدد البأس به من مثقفي البلدان العربية، بما فيهم قسم من الماركسيين والشيوعيين،  
أخالقيا، مثال، قد وقفوا مع النظام العراقي آنذاك، وكانوا يعرفون تماما أنه كان نظاما معتديا واستبداديا وال

فكالوا له المديح الصحافي ودبجوا له القصائد العصماء، ورفعوه إلى عنان السماء حتى سقط منها مخذوال  
ملطخا بالشنار. ونفس هذه األقالم سرعان ما هاجمته ونعتته بأبشع األوصاف وسخرت منه)ومن ضحاياه  

خطر ما في األمر هو تحول قسم  أيضا( أثناء وبعد حرب الخليج المسماة "عاصفة الصحراء". غير أن أ
 كبير من "المثقفين العرب" إلى خدم منفذين لسياسة الوهم السلطوي الصدامي. 

أو   موظفين  إلى  المثقفين  حولوا  "العسكر  أن  مفاده  استنتاج  إلى  بركات  حليم  واألكاديمي  الكاتب  يذهب 
المرارة والتأسي والمفارقة المرة اضطروهم للصمت داخل البالد أو للنفي خارجها" ويضيف بنبرة ال تخلو من  

 ( 45قائال: "إن الفكر العربي يقع تحت االحتالل")
ولعلنا نلمس في شخصية"شاعر العرب األكبر" محمد مهدي الجواهري خير مثال على اإلزدواجية وتناقض 

العرب ومن  القول مع الفعل، والفكر مع تطبيقاته العملية. فهو الذي وقف مع الثوار والوطنيين العراقيين و 
بينهم الشيوعيون، وغيرهم، وهو الذي ندد باالستعمار في شعره ومقاالته ومقابالته الصحافية، وهو الذي 

 مّجد الفكر وحرية المفكرين: 
"لثورة الفكر تاريخ يحدثنا بأن ألف مسيح دونها ُصلبا")من قصيدته في ذكرى أبي العالء المعري(؛ وهو 

د وتغّرب بسبب مواقفه تلك؛ إال أنه إلى جانب كل ذلك قد مدح قوى الذي عانى من المالحقة واالضطها
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سياسية مختلفة ومتناقضة، بل محتربة فيما بينها، ومدح شخصيات ورؤساء وملوكا أغلبهم دجالون ومستبدون  
 (  46ومعادون للحرية ولشعوبهم، وال عالقة لهم بكرامة اإلنسان وال بحقوقه) 

اهري شاعر كالسيكي وهذا شأن أغلب الشعراء من هذا القبيل، نقول حسنا،  رّب قائل أو سائل يقول: إن الجو 
السياب) شاكر  بدر  الشاعر  وإبداعا/هو  ممارسة  لإلزدواجية/  اآلخر  المثال  أخرى.  أدلة  - 1926سنورد 

الثاني، قد وقف مع  1964 (. فالسياب الذي قاد أهم حركة شعرية عربية معاصرة منذ العصر العباسي 
، ثم  1953حتى ُسجن وفصل من عمله حتى اضطر للهرب إلى إيران فالكويت في العام  الشيوعيين مرة  

صار قوميا منددا بالشيوعيين في سلسلة من المقاالت بعنوان"كنُت شيوعيا" نشرها في مجلة الحرية البغدادية  
(47  ) 

يقترن بمبدأ أو مبررات معقولة. إن تقلب اآلراء واألفكار واألهواء ليس أمرا جديدا أو حتى معيبا، بشرط أن 
ولنا في مواقف كتاب ماركسيين وحتى رأسماليين معروفين عالميا قد خرجوا عن أحزابهم الشيوعية أو أفكارهم  
الرأسمالية، وعادوها فيما بعد فكريا ال بغرض التشهير والمصالح الضيقة، بله بسبب قناعاتهم الجديدة. وإذا  

العراقي، أكثر منه على المطبخ العربي، فإنما لكي ال نتهم بالتعدي على    كانت أمثلتنا تركز على المطبخ
 حرمة اإلزدواجية العربية المريعة! 

ولنا من المطبخ العراقي في نازك المالئكة مثال آخر وبرهان على تقلب القناعات وتبدلها حتى يقع المرء  
لشعر العربي الجديد، وهي التي هاجمته  في شراك المتناقضات غير المبررة. فهي التي نظرت، قبل غيرها، ل

وتخلت عنه في سنواتها األخيرة، حتى أنها قد ماتت تقريبا، منسية كشاعرة مجددة إال من فصول تاريخها  
األولى في التجديد. سوى أن حالتها تختلف نوعا ما عن حالة السياب. فالسياب لم يكن مقتنعا حتى موته  

فقد ندم قبل موته على ما فعله معتقدا أنه ارتكب حماقة، وكان ُيقسم  بتحوله الفكري وبسلوكه جراء ذلك،  
 ( 48بأسلوب متشنج أن كل ما كتبه كذب في كذب، اضطره على ارتكابه سوُء وضعه االقتصادي)

وثمة أمثلة عديدة، لكننا نود اإلشارة إلى شاعر آخر معروف تتسم سلوكيته بازدواجية واضحة. فبعد أن كان  
اركسيين في الخمسينيات وداعيا إلى حرية الفكر والتعبير، تحول إلى أحد مثقفي السلطة،  محسوبا على الم

 ( 49لكنه كان حتى موته، يعتبر نفسه في كتاباته، ولقاءاته الصحافية، "شيخ المنفيين" )
وإذا كنا بصدد سوق األمثلة فمثال الشاعر محمود درويش على الصعيد العربي اليحتاج إلى إثبات، فهو  

لشيوعي سابقا، والمادح لعرفات الحقا، والمماليء لصدام وسياساته الكارثية فيما بعد. وياليته قد اكتفى  ا
تلويثها بمواقف سياسية أحرجته فيما بعد، دون شك! الواقع العربي يسعى   الكبيرة بدون  بموهبته الشعرية 

من المثقفين أفضل من حاكميه!  جاهدا لتلويث مبدعيه أو خلط األوراق عليهم، حتى اليبقى أحد ذو شأن  
 الحل األمثل هو المحافظة على المسافة التي يحتاجها اإلبداع في صراعه مع أحابيل السياسة والواقع.

أعلينا أن نتساءل بعد ذلك عن مصير "فيالق" من المثقفين العراقيين بعد سقوط النظام الصدامي؟ أتريدون  
يين، والعاملين في المؤسسات الثقافية واإلعالمية، ممن كانوا  أمثلة على أولئك الشعراء والكتاب والصحاف

يمدحون صداما أو ممن كانوا يعادونه، ثم انقلبوا فجأة وبقدرة قادر، حيث وجدوا أنفسهم بين مماليء لدهاقنة  
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ين  التكفيري أو لقوى االحتالل؟ ثم أرجوكم أن تقولوا لي: كم عددنا نحن الذ -المسار الديني أو الفكر السلفي  
 لم تلوثنا طوائفنا، أحزابنا، عشائرنا، ومصالحنا الضيقة؟ 

ذكر لي أحد المسؤولين العراقيين الكبار من ذوي العالقة العقالنية مع األمريكان، بالحرف الواحد: "يأتونني  
م  ليال، طالبين مني التوسط لدى األمريكان، لكنهم يجاهرون نهارا بعدائهم لهم"!! ثم كم من الذين بنوا مجده 

على المغايرة واالختالف والتمرد وادعاء الطليعية، لكنهم في المقابل خدموا أو يخدمون، لقاء دراهم معدودات، 
اليوم بفضل أموالهم تحكما   ينتشرون سرطانيا  الذين  مناهضي التحديث الفكري واإلجتماعي الحقيقي من 

 بمصير المؤسسات اإلعالمية والثقافية العربية؟! 
ل أمثلة  نموذجا لإلزدواجية، هذه مجرد  تشكل  العربية،  الثقافية  الساحة  وأسماء معروفة ومؤثرة في  حاالت 

والنفصام الشخصية، ساهمت مع أسماء أخرى عديدة غيرها في إضعاف وضعضعة وتفتيت هيبة الثقافة  
تين  والمثقفين على السواء، لكنها من جانب آخر عملت على جعل االزدواجية واالنفصامية حالتين غير ناشز 

في المجتمع العربي. والغريب في األمر، أن هذه الحالة بصورتها السلبية لم تنسف أو تسقط نتاج هؤالء  
الشعراء والكتاب واإلعالميين، رغم أنها قد أدت إلى زعزعة الثقة بمجمل النتاج اإلبداعي العربي. من جانب 

على صعيد ماهو ثقافي وإبداعي وحتى    آخر، فهذه الحالة من االزدواجية واالنفصام لها انعكاسات مدمرة
على   السلبية  انعكاساتها  عن  ناهيك  المعاصرة،  العربية  العقلية  مسيرة  على صعيد  اجتماعي، خصوصا 

 القاريء البريء.
إن السلوك المماليء وغير الحاسم للمثقفين العرب)نعني األغلبية وليس الجميع( ساعد على استمرار الفوضى  

األوراق، وانعدام المعايير ذات األولوية ومزج العملية اإلبداعية بما هو غير إبداعي،    (، المتمثلة في خلط50)
يفّسر إلى حد ما تعثر عملية   أو ربطها بما هو سياسي وعابر، أو أيديولوجي ممنهج ومبرمج. وهذا ما 

شعارا عابرا، كما وأن  التحديث في العقلية العربية أو قل المجتمع العربي برمته. اإلبداع ليس أمرا عابرا، وال  
التحديث ال يتم بتوفير وسائله، إنما بخلق األرضية والخلفية التي تقوده، وتدعمه إلى ما النهاية. ألنها قضية  

 تحتاج إلى إيمان بها وتطبيق لها، شأنها شأن الدين واأليديولوجيا.
 

 د. هاتف جنابي 
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 د. هاتف جنابي 
 ديب ومترجم وباحث عراقي أ
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 قطار حميد العقابي 

           
اعر العراقي 5  هادي الحسيني . الشَّ

 
تراكمات األلم داخل الوطن وصعوبات الحياة وضغوطات السلطة آنذاك في اإلستجواب المتكرر واإلعتقال  
الذي نتج عنه الخوف من المجهول والذهاب قسرًا الى ساحة الحرب ما بين العراق وايران وأشياء كثيرة  

ن الموت المحقق أثناء  ضغطت على الشاعر والروائي العراقي حميد العقابي جعلته يفكر بالهرب من نيرا 
واحدة من المعارك الحامية في تلك الحرب اللعينة التي استنزفت كل األشياء الجميلة ودمرتها ، هروب الى 
المجهول بعد سجون وتنقالت طويلة داخل ايران حتى نجاحه في الوصول الى سوريا ومنها الى الدانمارك  

األيراني العراقية  الحرب  أوآخر سنوات  ذلك في  انتهت في عام  كان  التي  الصفحات    1988ة  ، كل هذه 
المؤلمة كونت غزارة من األلم ليعكسها الشاعر عبر قصائده ورواياته التي أصدرها خالل العقدين الماضيين  
ليؤرشف لمسيرة آالمه وترحاله ومعاناة وطنه العراق في ظل ظروف قاهرة مرت عليه سواء كانت داخل 

شاعر الراحل حميد العقابي أن يقدم نصًا ذات مواصفات عالية سواء كان الوطن أو خارجه . لقد تمكن ال
في الشعر أو في الرواية وكذلك في كتابته للسيرة الذاتية بطريقة روائية قد تتفوق في أحايين كثيرة على  
النص الروائي لِّما في تجربته الكثير من المآسي والظروف المعقدة التي مرت خالل ترحاله في المنافي  

كان قد بشر بإنتظار صدور مجموعتة األخيرة    2017لطويلة .وقبل رحيله المفجع في الدانمارك بداية عام  ا
التي تكفلت بطباعتها دار ميزوبوتاميا ببغداد والتي جاءت بعنوان ) القطار( لم يشهد الشاعر والدتها فقد 

الز  أهله واصدقائه على غفلة من  الموت خطفه من  لكن  ينتظر صدورها  أذهلت محبيه  كان  بطريقة  من 
ومتابعي نتاجه عبر الكثير من الصحف والمواقع والكتب التي يصدرها وكان رحيله عبارة عن خسارة كبيرة  
منّي بها الوسط الثقافي العراقي بشكل خاص والعربي بشكل عام وحميد في قمة إبداعه وعطائه األدبي ،  

الغالب نصوص ممزوجة   القطار في  الفياض في وكانت نصوص مجموعة  والحنين  والغربة  الفراق  بألم 
العودة الى بالده العراق ، ولعل حبه الكبير لبلده ومدينة الكوت التي ولد فيها وإرتباط الشاعر الوثيق ببلده 
جعله يطلق على أبنته الكبيرة أسم ) دجلة ( . ودجلة البنت التي ولدت في الغربة لم تَر نهر دجلة الخير 
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ي أو أم العراقيين كما نطلق عليها . في أغلب نصوص المجموعة الشاعر ينتقل بنا  كما أسماها الجواهر 
عبر قطار الغربة الذي ظل يستقله وهو يجوب مدن كثيرة منذ أكثر من عشرين عامًا في منفاه األخير  

،   الدانمارك ، مدن ال تمت له بصلة رغم جمالها وأناقتها فهو غريب عنها ، هكذا يبدو الشعور في داخله
ولم تتمكن سنوات المنافي الطويلة من تغييره وال أن تقف بوجه حبه لوطنه الذي ظل عالمة مشعة بالحنين  
في أغلب نصوصه التي يكتبها ، لكنه ظلَّ يقف وحيدًا في محطة القطار التي سوف توصله الى بالده 

كيف بأبنائه الذين تربوا قربه العراق ومدينته الكوت ودجلة النهر الذي يعشقه والذي يبهر كل من زاره ، ف
 وغادروه مرغمين لعشرات السنين ؟ 

 وكما قال الشاعر ابو العالء المعري عندما زار العراق قادمًا من سوريا :  
 ) شربنا ماء دجلة خير ماء  

 وزرنا أشرف الشجر النخيال ( .. 
وظل الشاعر العقابي ينتظر في محطة القطار سنوات طويلة لكن العشب غطى السكة التي حرفت من  

مسارها لينتقل الى محطة قطار بنيت جديدة ولم يأتِّ قطار الروح الذي يوصله الى وطنه العراق وهكذا 
المنافي التي  يحدثنا الشاعر في نصوص مجموعة القطار عن كل ما رآه في منفاه وما صادفه في قطارات 

ال توصله الى أطالله في الوطن المضرج بدماء أبنائه جراء الحروب والحصار وما تالها ، يحدثنا عن  
الراكب الذي يجلس بقربه في نفس الكابينة وهو يقرأ بجريدة دانماركية همومه ال تشبه هموم ما يفكر به  

 الشاعر .
شعريتها وفي لغتها التي تبدو مثل المصباح الذي ينير نقرأ في واحدة من قصائد مجموعة القطار األنيقة في  

الطريق في الظلمة ، فالشاعر العقابي متمكن من لغته العالية ، يطوعها كيفما شاء ليجعل منها لوحة فنية  
مغروسة وسط القلب . يحدثنا الشاعر في القصيدة على لسان بناته الصغيرات اللواتي لم يرَن العراق وال  

لبن منه الذهاب في الصيف الى المصايف أو للبحار فيتوسلن به بأن يأخذهن الى جزر  نهر دجلة ، فيط
الكناري ولو مرة واحدة أو حتى لمدينة الكوت التي ولد فيها األب الشاعر ألن البنات لم يرن نهر دجلة  

 وخاصة البنت الكبيرة التي اسمها دجلة ، فيرد األب في القصيدة : 
 طريق للمدى ( . ) غدًا يكون لكل واحدٍة 

أما هو فسوف يعبر بحر البلطيق مشيًا وهو يحمل دجلة أبنته أو سيعود في قطار عاطل إلى الجنوب  
ويقصد جنوب العراق ومدينته الكوت ، النص تفوح منه رائحة الغربة ورائحة الحنين في العودة للوطن ورائحة  

الشاعر الراحل حميد العقابي  الشعور باإلنكسار الذي يلف الشاعر منذ وطأت قدماه أرض الغربة الموحشة ،  
يتألق ويبهرنا في نصوصه الشعرية كما تألق وأبهرنا من قبل في رواياته . فيقول في نصه األنيق بحزنه  

 واألنيق بلغته الجميلة التي تنير النص وتجعله شمعة تضيء عيون القارىء  :
 تقوُل لَي ابنتاَي :الصيُف جاءَ 
،للبحارِّ   الناُس ترحُل للمصايفِّ
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  لم نمضِّ ألبعدِّ من مدينتنا الفقيرةِّ ونحنُ 
 أنَت ترحُل في قطاٍر عاطلٍ 
 خْذنا إلى جزرِّ الكناري مرةً 

 أو... فليكْن للكوتِّ 
 لم نَر دجلًة ، خْذنا إليها.... 

 يا اْبنتيَّ ، غدًا يكوُن لكلِّ واحدٍة طريٌق للمدى
 أّما أنا ، يوماً 

 سأحمُل دجلتي  
 وسأعبُر البلطيَق مشياً 

 ي قطاٍر عاطٍل  أو سأرحُل ف
 نحو الجنوْب ..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 هادي الحسيني

 
 لحظات غازي العبادي القلقة ... 

 هادي الحسيني 
 
غيير  أحد رواد التجديد في القصة العراقية منذ فترة الستينيات الغنية بالتجارب التي  أخذت على عاتقها ت 

ذائقة المتلقي جراء النقالت النوعية في الشعر والقصة  والرواية ومن الذين تمسكوا بطيبة أهله في جنوب  
العراق ولم تبعده العاصمة  بغداد التي درس ونشأ فيها عن تلك الطيبة التي ظلت عالقة داخل قلبه وال   

  1935الراحل غازي  العبادي المولود عام  تفارقه حتى بعد رحيله ، أنه القاص والروائي والمترجم العراقي  
في قضاء العزير الواقع جنوب مدينة العمارة وهو  قضاء يغفو على نهر دجلة وقريب من الحدود وتأثر  

وسمي بالعزير لوجود مرقد النبي عزير فيه . عاش    1988- 1980كثيرًا  أيام الحرب العراقية األيرانية  
الجعيفر وهو طالب في المرحلة اإلبتدائية بعد إنتقاله من  مدينته  غازي العبادي في  كرخ بغداد بمنطقة  

العمارة ، ثم ذهب الى موسكو ببعثة دراسية وحصل على شهادة الماجستير  في )الشخصية الهاملتية العمال  
تورجنيف ( وإضافة لكتابته للقصة والرواية في  ذلك الوقت كان له الفضل الكبير هو وزميله في الدراسة  

قه الشاعر الكبير  حسب الشيخ جعفر وقد قاما بترجمة ونقل الكثير من األدب الروسي الى العربية .   ورفي
غازي العبادي من األسماء البارزة في السردية العراقية والذي استطاع ان  ينقل لنا التجربة األشتراكية التي  

القصصية فهو بارع في إيجاد شخصيات   كانت في تلك الفترة تعتبر تجربة ذهبية  بكل المقاييس ،وعن تجربته
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وهمية يرسمها  كما يشاء عبر خياله الخصب وثمة هاجس يظهر مثل شبٍح يرافق قصص غازي العبادي  
أال وهو الخوف ، القلق والخوف يالزمان بعض قصصه فتبدو أكثر متعة وهي تشد  القاريء الى ما ستنتهي  

سان كانت  تفيض من وجهه بمجرد ان يرى أي موقف حزين  إليه قصته . ولعل طيبته ومشاعره النبيلة كان
، فهو مشاعر جياشة تسير حيث يسير  الحزن بنا ، فالحزن سمة من سمات العراقي منذ العصور القديمة  
.وفي سنوات  الحصار القاسية وصل عّمان غازي العبادي وبعده بفترة قصيرة جاء صديقه الشاعر  الكبير  

يستقر به المطاف في االدرن كنُت قد عثرت في  صندوق بريدي ذلك اليوم حسب الشيخ جعفر وقبل أن  
على برقية باسم الشاعر حسب الشيخ تقول :  ) ان زوجته في ذمة للا !( جئت بالبرقية    1997من عام  

الى مقهى السنترال صباحًا ولم أجد  سوى غازي العبادي الذي كان يجلس في الشرفة لوحده ، فشرحت له  
برقية  وعلى الفور مأل المقهى صراخا وبكاء ، خوفًا على وقوع الخبر على صديقه  الشاعر ، ثم  موضوع ال

قال لي يا أبني هل تعرف مكان سكن حسب ؟ قلت نعم ، فأستأجرنا  التكسي التي توصلنا لمكان سكن  
عد ان نلتقي  الشاعر حسب الشيخ جعفر ، ونحن في الطريق كانت  دموع العبادي ال تفارقه ، أتفقت معه ب

بالشاعر حسب الشيخ بان  ال نقول له بخبر وفاة زوجته حتى يحل المساء ونوكل المهمة الى الشاعر عبد  
الوهاب البياتي الذي نلتقي عند مائدته الفينيقة عصرًا ، ونحن ندخل غرفة  الشاعر حسب الذي  نهض من  

فتح لنا الباب وقبل كل شيء أحتضنه   فراشه مرتبكًا على صوت طرقنا للباب بطريقة عجولة ،  وما ان
غازي العبادي وهو يبكي بقوة  األمر الذي أربك حسب الشيخ وجعله في حالة خوف حتى قال له خبر  
البرقية  المؤلم ، شعل حسب سجارته وجلس على األريكة مصدومًا ! فقلت لغازي العبادي لم  يكن هذا 

يا هادي أنت ال تعرف  مكانة حسب الشيخ جعفر بالنسبة لي  أتفاقنا يا ابا ضفاف . إلتفت لي وقال يا أبني  
.. كان غازي يلتقي يوميًا في عّمان  بالبياتي الذي تربطه صداقة قوية منذ أيام دراسته في موسكو ولهذا 
حين وصل  خبر وفاة غازي العبادي في بغداد نزلت دموع البياتي غزيرة وهو يتألم لرحيله  بعد سقوطه في  

ثر تعرضه لجلطه دماغية حادة بسبب مرض السكري ومرض  الضغط وقبلها ضغوطات الحياة  عّمان على أ 
والحصار ! لقد تجمعت عليه األمراض في آن واحد ،  نقلناه الى المشفى في عّمان وقد ساعدني الكاتب 

العناية به     االردني الذي ال انسى موقفه  ابدًا )عيسى شتات( بنقله في سيارته ومن ثم نقله الى بغداد لتتم
وقد انتابنا  الحزن الشديد عليه . ان    1998أكثر عند أهله وبعد شهور غادر الحياة كان ذلك بداية عام  

رحلة غازي العبادي لم تكن طويلة عبر سنواته التي  عبرت دفة الستين عاما بقليل لكنها كبيرة جدا بما  
دم بترجماته من الروسية الى العربية ، غازي   قدمه من نصوص إبداعية عبر  كتابته للقصة والرواية وما ق

العبادي رقم صعب في جيل الستينيات الذي تمرد على الرواد وطور كثيرًا في  األدب العراقي بمجمله ، ان  
الجيل الذي يمسك بحداثته وتطوره ادباء مثل غازي  العبادي ومحمد خضير وبعد الخالق الركابي وحسب  

سماء كثيرة أخرى جعلت موقع األدب العراقي في الصفوف المتقدمة على  الشيخ جعفر وسركون بولص  وا
الخارطة  العربية . قدم غازي العبادي اكثر من عشر مجاميع قصصية وخمس روايات وعلى  الرغم من  
دخوله في اعماق المدرسة الروسية للسرد من خالل ترجماته الكثيرة  الى العربية لكن اشتغاله في متون  
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عض التأثيرات من جيمس جويس  وبورخيس ، فشخصياته تسير بإتجاهات مختلفة وبطريقة تكاد السرد فيه ب
تكون سرية وتصطدم في  هاجس الخوف والقلق الذي يظهر في شخصياته القصصية وحتى الروائية . في 
واحدة  من قصصه بعنوان ) لحظات قلقة ( يدخل بطل القصة في حوارات جريئة ومحتدمة من  خالل  

ة يطرحها شخص يشاركه مائدته في حانة وعندما يحاول البطل الخروج  من الحانة ودفع الحساب يقوم اسئل
النادل بأخباره بأنه كان يجلس وحيدًا وال يوجد  أي شخص آخر معه ، ودائما ما يحدث في قصص العبادي  

 أليم ..مثل هذا الخوف والتوهمات  التي من المحتمل ان تكون ناتجة عن تركة ثقيلة لماض 
 

 هادي الحسيني
 وسلوأ

 
 قراءة في كتاب ثالث مجموعات للشاعر العراقي باسم المرعبي

 هادي الحسيني 
 

أحد األصوات الشعرية التي لها حضورها الفاعل والمميز في الخارطة الشعرية العراقية والعربية هو الشاعر  
العراقي المقيم في السويد ) باسم المرعبي ( الذي استطاع في بداية مشواره بان يلفت االنظار لنصوصه  

كتابته للقصيدة الموزونة ،كانت بداياته    اإلبداعية في قصيدة النثر التي يجيد كتابتها بمهارة عالية إلى جانب 
مع القراءة والكتابة مبكرة ، مذ كان طفال  وهو يقرأ الكثير فكتابته للشعر قبل بدايات الحرب العراقية االيرانية  
التي أكتوت بمرارتها ولوعتها أجيال كاملة .. وبعد سنوات من خراب الحرب أعلنت جائزة يوسف الخال عن  

عن دار الناشر رياض نجيب    1988لى صاحبة العنوان ) العاطل عن الوردة ( عام  فوز مجموعته األو 
الريس في لندن . وقبل هذا الوقت بسنوات كانت الشعرية العراقية قد أشرت على نصوص باسم المرعبي  

ة  وحجزت لها مقعدا في غابة الشعر العراقي المثمرة بقصائد شعرائها في القصيدة العمودية وقصيدة التفعيل 
 وقصيدة النثر وصوال الى النص المفتوح وكلها تجري في نهر الشعر الخالد الذي لم يتوقف ابدًا ..  

نقرأ للشاعر باسم المرعبي كتابه ) ثالث مجموعات ( والصادر عن المؤوسسة العربية للدرسات والنشر في  
ية هي على التوالي ،  ، وقد حمل في صفحاته ثالث مجموعات شعر   1997بيروت في طبعتها االولى عام  

 األولى  ) العاطل عن الوردة ( والثانية ) كلمات ثم كلمات ( والمجموعة الثالثة هي ) صورة األرض ( ..
نحاول ان نسلط الضوء على تجربة هذا الشاعر الذي ينتمي الى جيل الحرب الثمانيني ، الجيل الذي حمل  

لمؤوسسة الثقافية والسياسية بنشر نصوص تنتمي الى  لواء قصيدة النثر ولوح بها بالرغم من عدم سماح ا
قصيدة النثر آنذاك ، لكن النص الجميل يفرض نفسه حتى لو كان مجردا من الوزن والقافية التي تحاول  

 ان تقّيد النص وتشل حركته في الكثير من األحيان.. 
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من الكتاب وهو يناجي فيها الشعر   7يقدم الشاعر الى مجاميعه الثالث بقصيدة بعنوان ) قبل اآلن ( ص  
 الذي أخلص له الشاعر وكرس حياة كاملة من أجله فيقول : 

 )  وأفرُّ إليه  
 أمسك بيديه ، وأنشج بحرقةِّ الخاسر كّل شيء 

 وأمّرغ جبهتي بضوع يديه ..
 يد على قلبي ويد على يديه  

 وعيناّي على أفعى تسعى في هوائي  
 وسمعي لقلبي الذي يّفر في كل اإلتجاهات  

 أنا الحزين ، المكتئب ، الشاحب 
 والمشاكس في المقاهي البليدة 

 باسم الشعر ، أمنع الركام أن يعلو ، وباسمه ادعه يعلو .(
 :  9ثم يختتم نصه قبل اآلن وهو يقول ص 
 نيّ إلّي قبل أن يجفف الحليب ويذر في عي 

 إلّي قبل أن استجمَع قلبي وأصرخ مع حمزاتوف : 
 لوالك يتيم (   –)  ايها الشعر : أنا 

 
قدم لنا الشاعر باسم المرعبي هذا النص التعريفي والذي يشبه الى حد ما ) بيان شعري ( عن ذاته التي  

قق أحالمه ومشاريعه  يجدها دائما عند باب الشعر الذي يّفر إليه الشاعر ، وبه يحصل على كل ما يريد ويح 
ويغسل وجه العالم الحزين بماء الصبح ليرسم البسمة على وجوه االطفال والفقراء والمحرومين بقصيدة صغيرة  
 ( الروسي  للشاعر  بمقطع  يستشهد  ثم   . فقط  الشعر  الشاعر عندما يصبح مصيره  به  يتمتع  ذلك  ، كل 

: أنا لوالك يتيم .!  وفعال الشاعر الحقيقي  وهو يقول : ايها الشعر    2003- 1923الداغستاني ( حمزاتوف  
 سيكون يتيما من دون الشعر ، خاصة عندما يكون مخلصا للشعر بكل جوارحه .. 

) العاطل عن الوردة ( وهي المجموعة الفائزة بجائزة يوسف الخال كما اسلفت وتتكون من قسمين     -1
صفحاته عشر قصائد تبدأ من قصيدة ) الوردة األول : بعنوان كل الطرق ال تؤدي الى ماجيرا ، وحمل بين  

تسيل وال اصابع تلم العطر ( مرورا بقصيدة ) عندما تتعظ الفتيات بالشجرة ( وحتى قصيدة ) عن مشهد 
تذكرته في ما بعد في الباز ( وكلها قصائد نثر خالصة ، وفي القسم الثاني والذي حمل عنوان ) العاطل  

كلها ايضا تنتمي الى قصيدة النثر وقد أضاف الشاعر لهذين القسمين في  عن الوردة ( وفيه ثماني قصائد و 
المجموعة ملحقان وهما : زهور برية وست قصائد ، وهذان الملحقان يختلفان في كتابتهما ، ملحقان ال  
ينتميان الى قصيدة النثر بل الى قصيدة التفعيلة المعتمدة على بحور الفراهيدي ، قد تكون هذه المالحق  

رة من الشاعر في حينها إلمكانية ُكتاب قصيدة النثر في الكتابة على األوزان والبحور بعد الهجومات اشا



1827 
 

الكثيرة التي شنت في وقتها بالضد من قصيدة النثر واإلتهامات التي وجهت من قبل كتاب القصيدة العمودية  
 لشعراء قصيدة النثر آنذاك . 

 حيث يقول الشاعر :باسم المرعبي    70نقرأ في قصيدة العاطل عن الوردة في مهب أسمائه ص 
 

 ) أكتُب في الظلمة 
 حيث فضتك تشّع في حبري وتلّفه حلكة يدّي الغارقتين  

 في ُغبارِّ سهومي وترهف لقلبي الذي يتهّجاكِّ في األقبية 
 والفنارات ، في الّدرس وفي الحانة .  

 ارة عماي ، والمسي بحفيفك الغّض خشونَة عوائي  انظري بمائك حج
 المديد كقطارات منبوذة في صحراء هائمة ،  

 يومًا في يومي الواحد    360أنيري فحَم  
 بُقالمة ضوء ، يا قامة ُحُلمي ، واتكاءة وردة إلى شذاها 

 أنا عاطل عن الوردة في رملي الدائب ومهّب سماء أسمائي  
م ريشًة في غ  ياب البريد وألون كآبتي طابعًا ..(   البراق ، أرمِّّ

 
نالحظ ان الشاعر يتحدث بلغة رشيقة تسيطر على النص المنفتح على ذاته وتضيئه الصور الشعرية التي  
تفنن الشاعر المرعبي في رسمها مثل بورتريه . ففي الظلمة وهو يكتب ، يرى شعاع فضتها في حبر قلمه  

ر الذي لواله الصبح الشاعر يتيما كما قال حمزاتوف ، لغة وهي حالة ال يمكن أن توصف إال في الشع
المرعبي تركيباتها تحمل شحنات من الصور التي تؤسس الى فضاء صافي خالي من الشوائب التي عادة  
ما ترافق العديد من الشعراء في نصوصهم ، لكن المرعبي يحكم على مفتاح اللغة فيجعل من النص يشع  

 مس . مثل الشمس في الظالم الدا
)كلمات ثم كلمات ( المجموعة الشعرية الثانية والتي تنقسم الى ثالثة أقسام االول : كلمات الجراح    -2

قصيدة ، في البدء يأخذ الشاعرة   27الطليقة ، والثاني: كلمات الُعزلة ، والثالث : كلمات راهنة . وفيها  
ي اآلن ، كائٌن ما ( . ثم يبدأ الشاعر بكلماته  مقطعا من ) أكتوفيا باث ( يقول فيه : )  أنا كلمة ، يتهجان

 :   137فيقول ص 
 

 )  ليتني  
 كنُت قْبلي !  

 ليلي طويٌل ، كطريق ، بال نجوم أصافحك  
 واأليام أسمعها ،ـ تهوي ، مثل زجاج القناديل  
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 على حصى بعيد . 
 هذا الجسد الذي يسير 

 ينحني . يرقص . يصافح . 
 يعانق . يحتفل  
 ورة للعقاب الطويل (. هذا الجسد ، سب

 
تشبيه مؤلم لكنه بارع الجمال والصورة داخل النص فعندما يشبه الجسد بسبورة للعقاب الطويل فالشاعر  
يكون قد تألق في نقل الحالة المأساوية لالنسان الذي يناشده في نصه ، فما آلت إليه الحروب ومآسيها ليس  

تها ال بل عاش تداعيات حربين داخل بالده ثم يغادر  ببعيدة عن الشاعر الذي عاش الحرب بكل تداعيا
 البالد التي عودته على األلم والحب والحرب وأخيرا الشعر الذي أخلص له .  

بقصيدة    184في كلمات راهنة وهو القسم األخير من مجموعة كلمات ثم كلمات يقول باسم المرعبي ص  
 اسمها الفرات : 

 
 ) وقد أرى الفراَت والفضاْء 

 جنازًة يحملها البكاْء ( .
 

وفي مجموعته كلمات ثم كلمات ايضا يضع الشاعر بعض القصائد الموزونة لكنها ال تختلف في بنائها  
 الموضوعي بالنسبة لقصائد النثر التي ابتدأ بها . 

) صورة األرض ( وهي مجموعته الثالثة التي ضمها كتاب الشاعر ) ثالث مجموعات (  وأحتوت     -3
قصيدة واضاف لها وقائع الجْدي ، ويبدأ بمقطع من قصة ) كتاب الرمل ( لبورخيس والذي ترجمه   20على  

 . 1987ابراهيم الخطيب عام 
 فيقول الشاعر باسم المرعبي :  219في قصيدة ) آالم تامة ( ص  نقرأ
 

 ) لي من األلم وضوحُه  
 أتقدم بدٍم جريح 

 أتقدم كعواصف تخطر في بال نسٍر 
 يرمق األفق بجناحين مسّهدين  

 فيما الحرائق تندلق في السهوب 
 ألقي التحية .. وأستمع في الظالم  

ر    إلى الدموع تهمي ، الى األصوات تتكسَّ
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 يدي التي ترتفع في عطب الهواء تتحين شمسك دانية في اغتالم المرايا  
 عندها بوسعي أن أسدد برقي وأشطب ما تبقى من أضغاث سود ( .  

رثاء لالرض بواسطة الشعر عبر مجموعته صورة األرض بنصوص نثرية وأخرى موزونة لكنها تجربة جديدة 
الرض وصورتها فهذا له دالالت كثيرة فاالرض هي األم  على الشعر نفسه . أن تكرس مجموعة كاملة عن ا

األولى لالنسان بعد حواء فيجوب بنا الشاعر بمديات وصحارى ووديان وسهول وسماء وشموس وآالم ال  
تفارق ذاكرة الشاعر فهو الخارج للتو من بالده الى المنفى القسري في بيروت التي كتبت فيها أغلب قصائد  

ينات القرن الماضي وكما كتبت مجموعته الثانية ) كلمات ثم كلمات ( بداية واواخر المجموعة في بداية تسع
التسعينات لكن مجموعته األولى ) العاطل عن الوردة ( كانت تجربة طويلة من الكتابة للشاعر المرعبي  

ل ان  لسنوات طويلة داخل وطنه العراق عندما كان مشتعال بنار الحروب التي لم تتوقف . ويبقى ان نقو 
تجربة الشاعر باسم المرعبي هي تجربة شعرية رائعة أضافت الكثير الى الشعرية العراقية كما اآلخرين لكن  
 ميزة الشاعر المرعبي أنه يشتغل بمناطق شعرية خاصة به، فريدة في موضوعاتها وشديدة الجرأة في طرحها. 

 
 هادي الحسيني / أوسلو

 
 شيخ جعفر في رحيل الشاعر العراقي الكبير حسب ال

 
 نخلة هللا  

 
برحيل الشاعر والمترجم العراقي الكبير )حسب الشيخ جعفر( المولود في مدينة ميسان ) العمارة ( جنوب  

يكون المشهد الثقافي العراقي خاصة والعربي عامة قد منّي بخسارة يصعب تعويضها    1942العراق عام  
لى بالشعراء الرواد وبالشعر القديم تمكن من التجديد على المدى القريب .الشاعر الذي تأثر في بداياته األو 

في القصيدة المدورة واستطاع ان يخط له مسارا مميزًا في خارطة الشعر العربي ولهذا حين يّمر ذكر الشعر  
العراقي في أي جلسة أو ندوة أدبية يقفز اسم الشاعر حسب الشيخ جعفر كطائر حمل سر التكوين بين  

ج المحبة والمعاناة التي جثمت على صدر االنسان العراقي منذ عقود طويلة, هذا  جناحيه ، وحمل كل أري 
الشاعر الذي اخلص للشعر منذ أيام الصبا األولى يتعامل في حياته اليومية مع االنسان بشفافية عالية جدًا 

من األعالي,  تحيلك في أحايين كثيرة الى البراءة والطفولة الصافية البيضاء كبياض الثلج, انه ال يخاف  
لكنه يخشى األعماق, يخاف من المرأة ويعشقها , الى الفكرة الجمالية المختفية التي تحترق بها األعالي في  
األعماق .. في ستينيات القرن الماضي حصل الشاعر حسب الشيخ جعفر على بعثة دراسية الى موسكو  

زار العاصمة بغداد بعد ، فمن مدينته " العمارة"    عندما كان شابًا يافعًا همه األول الدراسة والشعر ولم يكن قد 
الى موسكو غير انه قد مر مرور الكرام بعاصمته بغداد التي لم يَر منها شيئًا    1942التي ولد فيها عام  
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أبدا, كان ذلك لياًل في السيارة التي نقلته الى مطار بغداد. الشاعر الشاب انذاك انهمك بدراسته في معهد 
على أقرانه من الطالب الذين معه في نفس المعهد حاصاًل على ماجستير في اآلداب عام   غوركي, متفوقاً 

، وقد أتقن اللغة الروسية ودرس األدب الروسي بطريقة مكنته من ان يكون واحدًا من األدباء القالئل    1966
بوشكين, فترجم  الروسي,  األدب  عن  الترجمات  من  بالعديد  العربية  المكتبة  أرفدوا  أخماتوفا,   الذين  أنا 

مايكوفسكي, يسنين, الكسندر بلوك, باثيو, حمزاتوف وغابرييال ميسترال، وترجم مختارات لغابرييال ميسترال،  
وقصائد مختارة لبوشكين .. وأصدر من المجاميع الشعرية التي قفزت قفزات إبداعية ال مثيل لها مثل ) نخلة  

لسومرية (, )عبر الحائط في المرآة (, ) في حنو الزوبعة (, للا ( , ) الطائر الخشبي (, ) زيارة السيدة ا
)أعمدة سمرقند(, ) كران البور ( و ) ورماد الدرويش (, وغيرها والتي جعلت من هذا الشاعر ان يحدث 
انفالقا شعريا فريد من نوعه في تاريخ القصيدة الحديثة .. وقد كان له الدور األول في استخدام وتوظيف  

ورة األمر الذي جعل من البياتي وسعدي يوسف ومحمود درويش ان يحذوا حذوه على الرغم  القصيدة المد 
من مكانتهم الشعرية الكبرى في ريادة القصيدة العربية. وقد كان الشاعر من أشد المعجبين بشعر البياتي  

ياتي ويزوره  ونازك المالئكة. وبينما هو يدرس في موسكو شاءت الصدف ان يلتقي بالشاعر عبد الوهاب الب
في مكتبه عندما كان ملحقا ثقافيا في السفارة العراقية بموسكو , وكان لقاءًا حميميًا, وقد أهدى البياتي ديوانين  
جديدين للشاعر الشاب كان قد أصدرهما بعد ديوانيه مالئكة وشياطين وأباريق مهشمة , وهما, كلمات ال  

ما . من جانبه قدم الشاعر حسب الشيخ جعفر للبياتي  تموت, وعيون الكالب الميتة, كعربون صداقة بينه
ديوانه المخطوط األول ) نخلة للا ( سائاًل إياه هل آن األوان ليطبعه ؟ فيجيبه البياتي بعد ان قرأ نخلة للا,  

وفعاًل    1960انه ديوان جميل ومهم ومادمت في الثامنة عشر من عمرك فعليك التأني ., كان ذلك في عام  
وتعاقبت بعد ذلك المجاميع والكتب النثرية    1969ر بالنصيحة وأجل طباعة ديوانه حتى عام  أخذ الشاع

 والترجمات والتي بشرت منذ نخلة للا بمستقبل رائع وكبير..
وفي    1999وقد إمتدت صداقة البياتي وحسب الشيخ جعفر منذ ذلك التاريخ حتى رحيل البياتي بدمشق عام  

موسكو كان حسب الشيخ جعفر قد إلتقى بالعديد من األدباء والفنانين العراقيين ومن بينهم الشاعر سعدي 
غازي العبادي والفنان والكاتب  يوسف والروائي غائب طعمة فرمان والفنان والمعماري خالد السلطاني والقاص  

احمد النعمان وآخرين, وكان قد عقد في موسكو مهرجانًا شعريا شارك فيه الجواهري الكبير والبياتي وحسب  
الشاعر حسب   الجمهور كثيرًا لقصائد  ُقرأت نصوصهم مرفقة بترجمة فورية صفق  الشيخ جعفر, وعندما 

ر ان يحتضنه ويضمه الى صدره , وطبعا هذا ال يعني  الشيخ جعفر األمر الذي جعل من الجواهري الكبي
ان قصائد الجواهري والبياتي أقل جماال من قصائد حسب الشيخ آنذاك, إال ان الترجمة لعبت دورها في ذلك  
أمام الجمهور, كون ان قصائد حسب سهلة الهضم روسيًا بعد ترجمتها, والجميع يعرف ان من الصعوبة  

وغيره من الشعراء الكالسيكيين. وقبيل تخرج الشاعر من معهد غوركي كانت  هضم وترجمة شعر الجواهري  
جائزة " لينين" قد أعلنت عن فوزه بها لتك السنة وقد كان الشيخ جعفر أول شاعر عربي يفوز بتلك الجائزة  

عوث والتي ال تعطى إال للشعراء العالميين آنذاك.. وحين عاد الى وطنه العراق بعد ان أكمل دراسته المب
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إليها بدأ كشاعر يعتلي سلم المجد الشعري ليكون في طليعة شعراء العقد الستينيداخل العراق إال انه كان 
  1983ينظر إليه كحالة خاصة وفريدة إذا مّر ذكر شعراء الستينيات ضمن سياقات النقد األدبي . وفي عام  

وقد سافر في ذلك العام من بغداد الى اعلن عن فوز الشاعر حسب الشيخ جعفر بجائزة السالم السوفيتية ،  
موسكو ليتسلم الجائزة ويعيد شريط الذكريات التي عاش كطالب في بداية العقد الستيني وتخرجه من معهد 
الثقافي بمجموعة شعرية أو قصيدة جديدة ، نجده يردف  القارئ والوسط  غوركي .. الشاعر كان يفاجئ 

المقدمة,. وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي اكتسبها حسب    بأخرى وبقوة شعرية فريدة مكنته ليكون في
التسابق   فقط, ال من  العالية  نابعة من شعريته  كانت  والتي  والعربي,  العراقي  الصعيد  الشيخ جعفر على 
لخطف األضواء كما يفعل البعض من خالل الحوارات الشبه يومية في الصحف والمجالت وعبر شاشات 

فقد كان وما ولنفسه    التلفزة,  فقط  لشعره  فهو مخلص  المجانيه  والحوارات  يكره األضواء  الشاعر  زال هذا 
كإنسان همه الوحيد كيف يخرج الثمار الصافية والطازجة من ذلك البستان الشعري الكبير ليقدمه على طبق  
من ذهب بين يدي القارئ ., الشاعر حسب الشيخ جعفر صاحب القلب الصافي يتعامل مع األشياء وكل  
من هو حوله بدقة وبحرص شديدين, لكونه ابن بيئة جنوبية طيبة مكنته وعلمته االنتماء لألرض واإلنسان  
. وقد عاش الشاعر حياة ملؤها الفقر والعوز على الرغم من انه يعيش في بلد غني جدا لكن الظروف  

نا هذا وخاصة الفترة السياسية  الدراماتيكية المتقلبة باستمرار التي عاشتها البالد وما زالت تعيشها حتى يوم
 العصيبة التي مر بها العراق في ظل نظام الحزب الواحد..

 
وبعد حربين مدمرتين ذهب ضحيتهما مئات اآلالف من األبرياء دون سبب أو ذنب سوى عنجهية دكتاتورية  

ي نقص األنظمة الحاكمة ، ثم جاءت صفحة الحصار الذي تسبب بمقتل الالالف أيضا كنتيجة طبيعية ف
الغذاء والدواء لإلنسان, وفي نفس الوقت إزداد النظام الحاكم بقمعه آنذاك وحد من حرية االنسان والبطش  
بشتى الطرق المتاحة لديه األمر الذي سبب هجرة كبيرة من العراقيين الى خارج البالد على الرغم من ان  

نتظرهم في تلك الغربة والتي عادة ما تكون الذين خرجوا كانوا على دراية تامة في المعاناة الصعبة التي ت
مذلة في أحايين كثيرة . وتزايدت هجرة األدباء والفنانين الى األردن, وقد عانوا من الغربة وصعوبات العيش  
, أشياء كثيرة عصفت باألديب العراقي حين وضع أولى خطواته في المنفى القسري مخلفًا وراءه األهل  

لتي تطايرت عنوة دون سابق إنذار. وقد كانت العاصمة عّمان المحطة األولى  والوطن واألحبة وذكرياته ا
ألغلب األدباء العراقيين قبيل ان تتالقفهم المنافي الواحد بعد اآلخر..وفي بداية التسعينيات كان عبد الوهاب 

ا القرب  البياتي وسعدي يوسف قد استقر بهم المطاف في تلك العاصمة بعد غربة طويلة علهم من خالل هذ 
يشمون رائحة العراق ولو من بعيد , ومن خالل لقاءاتي بهما كان البياتي يهم وينتظر خروج الشاعر حسب  
الشيخ جعفر الذي بدأت أوضاعه المعيشية تزداد سوءًا بعد سوء وهو الشاعر الذي يتقاطع مع السلطة في 

وصل الشاعر بعد كبير عناء الى  فقد    1996كل طروحاته اليسارية المعروفة للجميع حتى أواخر العام  
عّمان وكان قد استأجر غرفة في فندق داخل العاصمة عّمان وبثمن باهظ دون علمه المسبق باألشياء في  
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البياتي بوصوله حتى   أيام .. وما ان عرف  تلك المدينة وهو ال يملك المبلغ الذي يؤهله للعيش لبضعة 
لشاله الذي سافر الى ايطاليا ومنها استقر في سويسرا,. أخرجه من الفندق واسكنه في غرفة الشاعر علي ا

البياتي   الفينيق, بعدها ظل  كانت الغرفة جميلة على بساطتها وفي حي راقي ، الحي قريب من غاليري 
وحسب الشيخ يلتقون يوميًا في الفينيق مستمتعين بذكرياتهم في موسكو, والحق يقال نحن الشباب الذين كنا  

الجلسات اليومية قد استفدنا كثيرًا من تلك التجارب الكبيرة والجبارة التي يظل االنسان  نجلس معهم في تلك  
واقفًا أمامها باحترام .. لقد اندهشُت كثيرًا من اإلحترام المتبادل ما بين حسب الشيخ جعفر والبياتي حتى  

 وهم في حاالت الشرب .. 
ه القديم النحات العراقي إياد صادق في بيت  وبعد ايام قليلة أضطر حسب الشيخ جعفر ان يسكن مع صديق

من صفيح الطين وسط بستان صغير جدًا يقع في وسط العاصمة عّمان ، وعندما تبدأ بدخول ذلك البستان  
تدخل في معترك  ثم  اللويبدة, ومن  هاوية جبل  الى  بك  يفضي  قديم  باإلنحدار من سلم كونكريتي  عليك 

باستمرار لنزيد من مطيبات الشراب في أواخر الليل . كان النحات  األشجار المثمرة التي كنا نقطف منها  
إياد صادق كريما مع ضيفه على الرغم من ظروفه المادية الصعبة , وان كنا جميعا نمر بتلك الظروف إال  
إنها متفاوتة من حالة الى أخرى . بعد أيام قالئل زار حسب الشيخ صديقه القديم الشاعر الكبير سعدي 

ب لقاًء حزينًا وجمياًل استمر لساعات طويلة, ثم تكررت يوسف في  يته والذي فارقه سنوات طوال و كان 
عقد  بداية  بغداد  في  كأنما  جعفر  الشيخ  وحسب  يوسف  سعدي  فيها  يكون  جمعة  يوم  كل  في  الزيارات 

عر العراقي  السبعينيات عندما كانوا يشعلون الليالي بالشعر والخمر, ولطالما احتدوا بالنقاش في مسيرة الش
بشكل خاص والعربي بشكل عام ومن ثم االنتقال والمقارنة في الشعر الروسي واإلنكليزي واألمريكي, معرجين  
على المتنبي وأبي نؤاس, والوقوف عند تجارب الشباب الشعرية وما طرحته المكتبات من الكتب الجديدة ..  

وا أسمائهم بحروف من ذهب . وبينما كانت  في تلك األثناء كنت أقف مذهوال أمام تجربتين كبيرتين خط
حالة حسب الشيخ جعفر المادية سيئة دون أي وارد يذكر ما عدا ما بدأ ينشره في جريدة الدستور األردنية  
في ملحقها الثقافي وما ينشره في مجلة عّمان الثقافية الشهرية. كانت المعارضة العراقية قد فتحت مكاتبها  

صلت به بواسطة البعض لكي تنقذه من الوضع المعاشي الصعب مقابل الكتابة  في العاصمة عّمان حتى ات 
لها في صحفها وإذاعتها ، لكنه رفض رفضًا قاطعًا االنخراط في صفوفها, كونه قد طلق العمل السياسي  
منذ سنوات طويلة, وان كان في قلبه بعض الحنين الى الماضي الذي يحترمه تجده دائمًا يعشق الحسين  

ا وسالم عادل وكل الثائرين بالحق والعدل في تواريخ الشعوب المغلوبة على أمرها ، وبعد ذلك بأيام  وجيفار 
استقر الحال بالشاعر في غرفة فاضل جواد الواقعة بجبل الحسين والتي كانت الغرفة سكنًا مريحا نوعا ما  

ة هرقل األثرية ، وهذا األمر  لخلوها من الجيران ومنفتحة على فضاءات جميلة تطل على سنتر المدينة وقلع
الذي مكننا من استقبال العديد من األصدقاء في سهراتنا الليلية الشبه يومية , ولم تفارق ذاكرتي أبدًا تلك 

حسب القدماء, القادمون من    1998الجلسة الحميمة في ليلة رأس السنة من عام   والتي زارنا فيها أصدقاء ِّ
اء فوزي كريم وصالح نيازي وخز عل ألماجدي وآخرين, وقد استقبل الجميع  المنافي البعيدة اذكر منهم, الشعر 
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السنة الجديدة بمزيد من القصائد التي قرؤها في تلك الغرفة والتي ما زالت جدران تلك الغرفة تقف بصالبة  
عر  غير معهودة من شدة القصائد التي قرأت في ذلك اليوم ، كانت لحظات ال تنسى أبدًا . وبعد وصول الشا 

الى عّمان بأيام كانت دار المدى قد أصدرت كتابه النثري وهو كتاب سيرة والذي هو بعنوان ) الريح تمحو  
والرمال تتذكر ( كان سعدي يوسف قد جلبه معه الى صديقه حسب الشيخ جعفر عندما كان يزور دمشق 

يقة فنية غاية في الجمال  شهريا , وقد تحدث الشاعر في ذلك الكتاب عن سيرته الشعرية وأيام موسكو بطر 
 والروعة .. 

 
ذهبت مع الشاعر حسب الشيخ جعفر الى بيت الشاعر سعدي يوسف   1997في نهار يوم جمعة من عام  

كان أبو حيدر في سوريا لمدة أسبوع وقد ترأس تحرير مجلة المدى الفصلية التي كانت تصدر في دمشق  
ب ، وإذا بسعدي يوسف أمامنا وهو يقول : لقد جئتم  عن دار المدى التي أسسها فخري كريم ، طرقنا البا

في وقتكم ، كانت الساعة الواحدة ظهرًا والطقس فيه خيط من البرودة الخريفية التي تطغي على أجواء عّمان  
. جلسنا في حديقة البيت التي يسميها سعدي بالجوراسية وثمة شرفة تطل من باب مطبخ شقته األرضية  

 انيقة ، جلسنا وبدأ سعدي يّعد لنا الكثير من المقبالت والطعام والشراب على تحتوي على مائدة وكراسٍ 
الطريقة العراقية التي يحبها ثم دخل الى الشقة وجاء بنسخة من مجلة المدى وكتاب صغير هو عبارة عن  
بعنوان ) حانة القرد المفكر ( قال ال امتلك غير  آخر مجموعة شعرية كانت قد صدرت له في بيروت 

سختين واحدة لكم ، استلمها حسب الشيخ جعفر وتصفحها قليال ومن ثم حولها لّي ، قلبت صفحاتها على  ن
السرعة الممكنة وكان علّي ان أجد معنى داخل المجموعة يرشدني على هذا العنوان الغريب الذي اختاره 

العّمانية وما بين األطعمة والمقبالت   سعدي يوسف لمجموعته هذه . وما بين شرب الخمرة في الظهيرة 
الكثيرة احتدم النقاش فيما بينهم ، كانوا يتحدثون عن األدب الروسي ، عن بوشكين وآنا اخماتوفا التي ترجم  
شعرها حسب الشيخ جعفر ثم انتقلوا الى المشهد الشعري العربي كنت أنصت لهم جيدًا وكأني تلميذًا في 

مشهد الحواري الجميل ما بين قامتين شعريتين لطالما  الصف األول يحمل دفتره ويسجل في ذاكرته هذا ال
قرأت لهما وتمنيت ان أراهما ، فكيف بي ان أكون ثالثهم ! كانت الجلسة رائعة واستمرت حتى المساء ثم  
غادرنا بيت األخضر بن يوسف الى لقاء في الجمعة القادمة ، عدنا الى غرفتنا وبوجود األصدقاء الكثيرين  

نسهر معهم حتى ساعة متأخرة من الليل ، وعادة ما تكون جلساتنا مع البياتي او سعدي األمر الذي جعلنا 
محكومة بضوابط كثيرة ومقيدة بعض الشيء ، إال ان جلسات غرفتنا تكون أكثر حرية وصاخبة في اغلب  

ة  األحيان خاصة فيما إذا جاء جان دمو بصحبة معراج فارس فسيكون ذلك اليوم ممتلئ بالضحك في محاول
للهرب من الحياة البائسة في العيش . وفي الجمعة الثانية ذهبنا أيضا حسب الشيخ وأنا الى بيت سعدي 
يوسف وكالمعتاد رحب بنا وجلسنا داخل الحديقة تحت ظل شجرة عالية كانت تلك الشجرة تلقي بظلها على  

سعدي يوسف صديقه حسب    حديقة البيت لتجعل األفياء تنثال عليها بشكل جميل . في بداية الجلسة سأل
الشيخ جعفر عن رأيه حول مجموعته الشعرية الجديدة حانة القرد المفكر ، فتحدث حسب عن المجموعة  
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بصراحة تامة ، بأنها ال تمثل سعدي يوسف كما مثله األخضر بن يوسف ومشاغله او في نهايات الشمال  
لى حديث حسب الذي قام بتفكيك مجموعة  األفريقي أو الليالي كلها او في مجاميع أخرى . وأنا أصغي ا

سعدي بطريقة نقدية رائعة ، أتضح لّي ان النقد العراقي خاصة والعربي عامة يعيش أزمة كبيرة وكبيرة جدًا 
، فحسب جعفر الذي قرأ المجموعة بعيون شاعر استطاع أن يتوصل الى أماكن الخلل وأماكن القوة داخل  

ن النقاد الذين يجاملون هذا وذاك ألسباب نفعية او ألسباب أخرى  نصوص المجموعة على العكس تمامًا م
 . وما ان انتهى من كالمه حتى قال له سعدي يوسف ، يا حسب ان رأيك يهمني كثيرًا ..

 
لقد كان الشاعر حسب الشيخ جعفر يحب العزلة التي تتيح له الوقت الكافي للقراءة والكتابة ، وكان حريصًا  

ب التي تصدر حديثًا ليكون متهيئًا للحديث خاصة حين يلتقي البياتي أو سعدي يوسف على قراءة أغلب الكت
وينفتح موضوع حول اخر إصدارات كتب األدب .. الشاعر يختار أصدقائه القليلين بدقة العارف ، ال يحب  

التسلل عنوة الى غرفتنا في جبل الحسين ، ولطالما الذين كانوا يحاولون  استضاف    الثرثاريين والطارئين 
الشاعر األصدقاء الذين يكن لهم مودة واحترام كبيرين خاصة صديقه الدكتور المعماري الفنان خالد السلطاني  
الذي لم يمضِّ أسبوعا في عّمان إال وقد جاء من جامعة آل البيت في محافظة المفرق سائاًل عن أحوال 

 منها في بغداد عندما إلتقى العديد من  صديقه الشاعر ، ولطالما تنفس الشاعر الحرية التي كان محروماً 
اصدقائه في عّمان . وكالمعتاد في كل يوم كنا نجلس في مقهى السنترال نهارًا ، القاص غازي العبادي 
يجلس في شرفة المقهى وقد جاء عّمان قبل صديقه حسب الشيخ بشهر أو أكثر, وقد سألني عنه قلت له: 

ته بالذهاب الى صندوق البريد ألرى ما وصل من الرسائل لي وألصدقائي  انه في البيت, بعد فترة قصيرة استأذن
 , وما ان فتحت صندوق البريد حتى وجدت برقية قادمة من بغداد ومضمونها يقول :

 
 ) الى حسب الشيخ جعفر : أحضر حااًل لمجلس الفاتحة على روح زوجتك أم نؤاس ! (.. 

 
ما عنوان غاليري الفينيق والذي هو عنوان الشاعر منذ أول كانت البرقية ال تحمل عنوان صندوق بريدي إن

يوم وصل فيه عّمان ، ولحد اآلن ال أعرف كيف جاءت تلك البرقية على عنواني البريدي بالخطأ، بقيت  
أبنائه, عدت أدراجي الى مقهى   أبلغ الشاعر بوفاة زوجته التي تركها في بغداد مع  متأماًل كيف لي أن 

األمر جيدًا , ليس إمامي غير غازي العبادي والذي هو أقرب شخص لحسب الشيخ السنترال وفكرت في  
جعفر فهم أبناء مدينة وقرية واحدة وأصدقاء طفولة, وعندما قلت لغازي العبادي باألمر انتفض وأراد الصراخ  

؟  إال أنني هدأت من روعه وانزلني مسرعًا الى الشارع قائاًل لي : هل تعرف مكان سكن صديقي حسب  
قلت: نعم, قال: لنذهب إليه على الفور. وفي الطريق إتفقنا بعد ان فكرنا كثيرًا في كيفية وقوع الخبر عليه  
وهو مازال في نومه ، على إننا لم نبلغه بالخبر إال بعد الساعة الخامسة عصرًا عندما نجتمع جميعًا على  

ة كونه أكبرنا سنًا ،. وما ان طرقنا باب الغرفة مائدة البياتي في غاليري الفينيق وسيقوم البياتي بتلك المهم
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على الشاعر حتى فز من نومه مرعوبًا وكأنه يعلم ثمة أمر ما ، وحين فتح الباب وشاهدنا قال لنا أهال,  
وقبل ان يكمل صرخ غازي العبادي باكيًا بقوة ومعانقًا حسب الشيخ جعفر, قائاًل له البقاء في حياتك يا أخي  

 حسب!
شيخ مندهشًا: بمْن ؟ قال له زوجتك أم نؤاس . في تلك األثناء جلست أنا على األريكة وهم قال حسب ال

واقفون في ُجْل المأساة ، قلت لغازي العبادي بعد ان أخذ حسب يفكر وحده في األمر, ما هكذا كان اإلتفاق  
 يا أبا ضفاف.. 

نطق الشاعر بكلمة واحدة بعد ان أفرغ قال ال يا أبني أنت ال تعرف ماذا يعني لي حسب الشيخ جعفر ، لم ي
غازي العبادي ما بقلبه ، حسب الشيخ أشعل سيجارته ويده ترتعش من شدة الصدمة التي باغتته وهو يضع  
خطواته األولى في المنفى ، ثم إلتفت لي وسألني عن صحة الخبر, وبعد ان تأكد ظل يتأمل كثيرًا, واعتقَد  

م لكي تعيده الى بغداد ، وفي تلك االثناء وصلته بعض الدعوات أنها خدعة من مؤوسسة النظام الحاك 
لمهرجان المربد في محاولة لعودته وعدم االنخراط في المعارضة العراقية ، وعلى الفور ذهبنا الى مركز  
المدينة وقمنا باالتصال بعائلته في بغداد وقد تأكد صحة الخبر, لكن أوالده قالوا ان العزاء انتهى منذ ثالثة  

 أيام فال داعي لمجيئك.. 
لقد مر هذا الشاعر بأيام صعبة حقًا إال انه كان أقوى منها واستطاع ان يتغلب عليها بالرغم من ظروفه 
المادية السيئة, وشاءت األقدار ان يكتب الشاعر األردني يوسف ابو لوز مقااًل في صحيفة الدستور األردنية  

األردنية يكون في ضيافتها شاعر بحجم حسب الشيخ جعفر  ليقول : ان من المخجل على وزارة الثقافة  
يسكن في غرفة بائسة في جبل الحسين ، وبعد يوم من نشر المقال جاءنا الى الغرفة رئيس تحرير مجلة  
عّمان ) عبد للا حمدان( قائاًل ان أمين عّمان سوف يقوم بزيارة الشاعر بهذه الغرفة عصرًا، وبالفعل جاء  

ادي أمين عّمان وجلس في غرفة حسب لساعتين سائال عن أوضاعه ومن خالل الحديث السيد ممدوح العب
تبين ان أمين عمان يعرف الشاعر منذ الستينيات حيث كان يدرس أيضا في معهد غوركي بموسكو, كانت 
صدفة أثلجت قلب أمين عمان ، في حينها كانت الصحافة األردنية قد تحدثت عن هذه الزيارة والتي ألول  

ة يقوم بها مسؤول أردني رفيع المستوى لشاعر عراقي... وبينما تنثال المواجع على الشاعر فقد ظل ينزف مر 
شعرًا يوميًا دون ان يدري حتى انه في أقل من شهر أكمل مجموعة شعرية ، وقد أنجز حسب الشيخ جعفر 

عاصمة األردنية عّمان ،  أكثر من ثالث مجاميع شعرية وكتب في الترجمة والنثر خالل فترة مكوثه في ال
كذلك كتب زاوية اسبوعية في جريدة الخليج اإلماراتية . وبعد كل هذا العطاء الثري لشاعر كبير بحجم  
حسب الشيخ جعفر أرفد المكتبة العربية بالعديد من كتب الشعر والترجمة والنثر ، وبعد فوز البياتي بجائزة  

حد الشعراء فرشح البياتي على الفور حسب الشيخ جعفر كان عليه ان يقوم بترشيح ا  1996العويس عام  
 اعلن عن فوز الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر بجائزة سلطان العويس.   2003لجائزة الشعر . وفي عام  

وفي غاليري الفينيق كنت أجلس مع البياتي وأصغي إليه وهو يتحدث أو باألحرى يرتجل مقالته األسبوعية  
رق بسرعة فائقة وبخط أنيق ، وهذا يحدث في كل أسبوع مرة واحدة حين يأتي استاذنا  وأقوم بكتابتها على الو 



1836 
 

عبد الوهاب البياتي جالبًا معه األوراق والظرف الكبير ومكبرته التي يقرأ فيها للتدقيق في بعض األحيان ،  
ق األوسط وحروبها  كانت المقالة يغلب عليها الطابع السياسي بالضد من أمريكا وسياساتها تجاه منطقة الشر 

القذرة وموقفها الداعم على طول الخط إلسرائيل التي تحتل األراضي العربية في فلسطين والجوالن وثمة  
دوالرا شهريًا تأتي الى البياتي من أربعة مقاالت في   400قضايا أخرى كان قد طرحها البياتي في مقالته . 

اكتبها وأبعث بها الى مكتب جريدة الشرق األوسط   مجلة ) الوسط ( التي تصدر في لندن ، يرتجلها وأنا
البياتي األسبوعية في الغالف  الحانة ، صفحة ونصف الصفحة مقالة  الفينيق أو في  أثناء جلساتنا في 
األخير لمجلة ) الوسط ( التابعة لجريدة الشرق األوسط اللندنية ، وأحيانًا كنت أذهب مع البياتي الى مكتب  

واقع في شارع الجاردنز بالقرب من الفينيق نشرب القهوة مع عبد الرحمن الراشد مدير الجريدة في عّمان ال
المكتب في تلك الفترة . لم يكن علي السوداني في الفينيق كعادته ، سألت البياتي عنه قال انه في غرفة  

ن جريدة الفينيق  التحرير مع السيدة سعاد الدباح مديرة الفينيق وصاحبته ، يعملون بتنضيد العدد الجديد م
النصف شهرية والتي كان يشرف عليها الشاعر علي الشاله قبل سفره الى سويسرا . أنتبه البياتي لّي بعد  
أن أكملت ظرف المقالة التي سأبعث بها الى مجلة الوسط في اليوم التالي ووضعتها في حقيبتي الجلدية  

قت وأصبحت الساعة الثامنة مساًء ، علينا  الصغيرة ، قال أذهب واستعجل علي السوداني فقد تأخر الو 
الذهاب الى الحانة ، ذهبت الى غرفة تنضيد الجريدة ورأيت السيدة الدباح وهي تجلس على كرسيها الفخم  
التصحيحات   الكومبيوتر يجّهزون  اثنان من عمال  السوداني كان  فيه  الذي يجلس  المكتب  قبالة  ومكتبها 

لمة النهائية في تدقيق علي السوداني على كل مادة من المواد التي ستنشر  األخيرة ، لكن الجميع بانتظار الك
في الجريدة ، وجدت العمال يضحكون بشدة وكتمان خوفًا من السيدة الدباح مديرة الفينيق التي كانت تخفي 
ابتسامتها لحظة دخولي عليهم ، كانت تصنيفات علي السوداني على كل صغيرة وكبيرة قد أجبرت العمال 

لى الضحك . ألقيت بالتحية ليبادلني السوداني بتحية مع ضحكات عاليات ، ضحكت أنا ، قال علي  ع
أذهب أنت مع البياتي وسوف ألحق بكم فهذه المتكبرة ال تسمح لّي بالخروج حتى أنتهي من هذا العدد الذي  

ريدة الفينيق التي  يجب أن يذهب الى المطبعة الليلة ، وهكذا هو علي السوداني في كل عدد جديد من ج
تكون بإشرافه يجعل نكاته تنثال على هيئة التحرير التي ترأسها السيدة سعاد الدباح ، وهذه السيدة التي 
رحلت عن الدنيا بعد سنوات طويلة من إقامتنا في المنفى ، كانت تعمل كإعالمية في دول الخليج العربي  

ونشاطات ومهرجانات شعرية ودعوات رسمية وجهتها ولحبها بالثقافة فتحت هذا الغاليري وأصدرت جريدة  
لشعراء من كافة أقطار الوطن العربي لحضورهم السنوي في مهرجان الفينيق الشعري ، كان محورها الشاعر  
علي الشاله الذي أجاد وببراعة أدارة الفينيق وجعل منه معلمًا ثقافيًا ومنافسًا قويًا للفعاليات التي كانت تقام  

سواء من قبل وزارة الثقافة أو من روابط وجمعيات ثقافية أخرى . كل هذه األمور كانت على    داخل األردن
حسابها الخاص ، حتى أنها حين يصادف البياتي مريضًا وال يستطيع المجيء للفينيق تتصل به هاتفيًا  

اليومي في    وتبعث بباقة ورد الى بيته كتحية له . وذات مرة عرضت راتبا شهريا للبياتي مقابل حضوره
الفينيق لكنه رفض هذا العرض جملة وتفصياًل ، فكانت أموره المادية ميسورة جدًا خاصة بعد أن فاز بجائزة  
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العويس عام   الشيخ جعفر    1996سلطان  ثم جاء حسب   ، الياسمين  باتجاه حانة  الفينيق  انطلقنا من   .
ار في الشعر ثم سأل البياتي حسب  ونصيف الناصري ، لتنفتح قنينة ) عرق حداد الذهبي ( أستمر الحو 

الشيخ عن األسبوع الماضي الذي لم يره فيه ، رد عليه حسب بأنه يكتب الكثير من الشعر هذه األيام والبد 
من أنجاز مجموعة جديدة ، وقد كتب ست قصائد جديدة مهداة الى عبد الوهاب البياتي ، ثم أخرج أوراقه  

 لمهداة الى البياتي : من معطفه ليقرأ لنا قصائده الجديدة ا
 

 ) ملوية الشيخ الرقيد السهروردي 
 تطيُل ظلها 

 على اغبرار الخضرة الباهتة( 
 

 لينتعش البياتي ويعجب بقصائد حسب الشيخ جعفر الجديدة التي تتحدث عنه من موسكو وبغداد وعّمان .. 
يها الشاعر حسب الشيخ  واحدة من القصائد الست كانت قصيدة بعنوان ) شيرين في المنفى ( والتي يقول ف

 جعفر :
 

 ) شيرين( مركبة يدور بها الفضاء ،
 وانَت تحت النخل ، توقُد في الليالي

 الممطرات فتيلة ، 
 خيطًا الى القمر الحبيسِّ ، 

 الضاربون الى مضارب ) كندَة(
 احتطبوا ، وشبَّ لهم دخاٌن ...

 قد تطّوح بأمريء القيس الطوائُح ، 
 تداُر بها دارة في آخر الدنيا 

 الكؤوس عزاء من تكبو به الطرقاُت ، 
 ما ادراك ؟ خمٌر ام سراٌب ؟ 

 أم تلك ) أقمار صنعن من التراب ( ؟ 
 ذابت ثلوج ضفاف موسكو مرةً 

 وخطْت بك الخطوات متئدًا حيال 
 ) القصر ( والكورنيش ، تندى ملءَ 

 قبضتك البراعُم أو تضوُع ، 
 وفي الرواق من البتوال 



1838 
 

 ع ( .. تنحدر الخطى) الغادُة المضوا 
 بكما ، القوارب هشًة ورقيةً 
 تدحى الى الماءِّ العباب ، 

 فأي قلٍع جاب منهن ) اقمرار ( الدجلتينِّ ؟ 
 غباُر صندوق تضيق الكتب ذرعاً 

 بانغالق ... الطرُق الى قرى نجدِّ العرارِّ ،
 وفي القرار من البحارِّ الكهُف والمفتاحْ 

 من أغلق الصندوق ؟ 
 من أغلق الدنيا ؟ 

 من أطفأ المصباْح ؟ 
 

 هادي الحسيني
 شاعر عراقي مقيم في أوسلو
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 ومقاالت أخرى اتحّضر لألخضر .. نحو عالٍم نظيف 

         
اعرة المصرّية د. فاطمة ناعوت 6  . األديبة والشَّ

 
 اتحّضر لألخضر .. نحو عالٍم نظيف  

 
نعم، علينا االعتراف بأننا قد أوغلنا وتمادينا في اإلساءة إلى الطبيعةِّ، فقررتِّ الطبيعُة أن تردَّ اإلساءَة وتعاقبنا  
بويٍل وشيك يهدد بذوبان ثلوج القطب الشمالي وإغراق األرض. لهذا علينا العودُة فوًرا إلى احترام منظومة  

ها، والدخول المبكر في "العالم األخضر" المنّقى من التلوث الطبيعة والتوقف عن الجور عليها وانتهاك اتزان
ر لألخضر وفق المبادرة المصرية للتوعية البيئية. كوكُبنا المحزوُن بنا، يقترُب  السمومي. علينا أن نتحضَّ

لهذا  من كارثة هائلة لن ينقذنا منها، بعد رحمة للا إال تضافر جهود العالم بأسره لتدارك النازلة قبل وقوعها.  
،  قّمٌة للمناخ في دولة مختلفة لدراسة وطرح حلول لظاهرة  ٢٠٠٥تعقُد "األمُم المتحدة" كلَّ عام، منذ عام  

"التغّير المناخي" الناجم عن "االحتباس الحراري" الكارثي الذي يرفع من درجة حرارة األرض تدريجيًّا بعد 
ارتدادها إلى الغالف الجوي بسبب تصاعد أبخرة   احتباس الغازات الدفينة، مثل ثاني أكسيد الكربون" وعدم

احتراق النفط والغاز والفحم من المصانع والبيوت ووسائل النقل، وكذلك بسبب احتراق الغابات العفوي، او 
إحراقها العمدي لزيادة الرقعة السكانية، مما يقلُِّص من مساحة الرقعة الخضراء وانخفاض أعداد األشجار 

بدور حيو  تقوم  األكسجين  التي  وإنتاج  الكربون  أكسيد  تاني  مثل  السامة  الغازات  امتصاص  في  للغاية  ي 
قراًرا بااللتزام بحماية الغابات والتوقف تماًما عن فقدان األخضر    ١٣٧الصحي. وفي هذا الشأن اتخذت  

ص لهذا األمر  ٢٠٣٠بحلول عام   من  مليار دوالر    ٧مليار دوالر من القطاع العام وأكثر من    ١٢. وُخصِّّ
مؤسسة مالية بأصول عالمية تربو قيمتها    ٣٠تمويالت القطاع الخاص. فضال عن التزام رؤساء أكثر من  

 تريليون دوالر بالقضاء على االستثمار في أي نشاط يرتبط بسحق الغابات.    ٩على 
، تشُرف باستضافة مصر لها في مدينة "شرم الشيخ" على  COP27القمة السابعة والعشرين هذا العام   

منه. وحين وقع االختيار على مصر الستضافة قمة المناخ    ١٨نوفمبر  وحتى    ٦مدار أسبوعين بين يومي  
، أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" أن "مصر ستعمل على جعل المؤتمر "نقطة تحول جذرية  ٢٠٢٢لعام  
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لتنسيق مع جميع األطراف لصالح أفريقيا والعالم بأسره”. وتحاول قمم المناخ في  في جهود المناخ الدولية با
الهدف  بلوغ  أجل   األصلية من  لطبيعتها  البيئة  استعادة  أجل  العلمية من  الخطط  المختلفة رسم  دوارتها 

ي.  من أجل إبطاء عملية االحتباس الحرار   ٢٠٥٠المرجو، وهو "الصفر اإلجمالي" لالنبعاثات بحلول علم  
ويعني هذا التوقف عن إضافة كميات جديدة من الغازات الدفينة إلى الجو. وتحقيق هذا الهدف يعني خفض  
االنبعاثات إلى أدنى مستوى ممكن، وموازنة الغازات المتبقية بإزالة كمية مساوية منها. وبموجب اتفاقية قمة  

درجة مئوية في زيادة درجة    1.5دولة على محاولة عدم تجاوز سقف     ١٩٧، وافقت  ٢٠١٥باريس لعام  
 حرارة األرض، لكي نتجنب ذوبان القطب الشمالي وعواقب التغّير المناخي بالغة الخطورة. 

التي ُعقدت في جالسكو األسكتلندية في بريطانيا، طرحت الدوُل  المشاركة   COP26في قمة العام الماضي  
بون المسببين لالحتباس الحراري؛ بهدف تقليل  خطَطها لخفض انبعاثات غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكر 

حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب األرض. ونّصت االتفاقية على تقليل استخدام الفحم الذي 
يتسبب في زيادة االنبعاثات الغازية في الغالف الجوي. وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات  

 1.5كوكب األرض، في محاولة لوقف ازدياد درجة حرارة الكوكب، إلى أقل من    التغير المناخي الذي يشهده
درجة مئوية. وقال األمين العام لألمم المتحدة في تلك القمة إن علينا تعجيل العمل المناخي، فقد دخلنا 

عر منطقة: "حالة الطوارئ"، ويجب إنهاء دعم الوقود األحفوري، والتخلص التدريجي من الفحم، وتحديد س
مليار دوالر. وفي   ١٠٠الكربون، وحماية المجتمعات الضعيفة، والوفاء بالتزام تمويل خطة المناخ بقيمة  

بقيمة   تقديم مِّنح  تعهدات منها:  البريطاني  الطاقة  قّدم وزير  الماضي  العام  القمة  مليون جنيه    ٦٢٠تلك 
  ٣٥٠الشحن الخاصة بها، وتقديم  استرليني للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية، وتشييد محطات  

مليون جنيه للمساعدة في عملية التحّول من استخدام الوقود األحفوري إلى مصادر الطاقة األخرى الصديقة  
للبيئة. وكذلك تقديم منح تصل إلى خمسة آالف جنيه لألسر، لمساعدتها في نصب مضخات حرارية في  

مليون جنيه استرليني، اتطوير    ١٢٠لًيا. وضخم حوالي  منازلها، عوًضا عن وسائل التدفئة المستخدمة حا
للبيئة، و  تأهيل   ٦٢٥مفاعالت نووية صغيرة لتغدو صديقة  مليون جنيه لتمويل عمليات التشجير وإعادة 

 العديد من المستنقعات، وتقديم تمويل إضافي لمنشآت استخالص الكربون وخزنه. 
في مصر هذا العام نقطة مفصلية ناجحة في رحلة إنقاذ الكوكب   COP27ندعو للا أن تكون قمة المناخ 

 من الكارثة الوشيكة ال سمح للا بها. حفظ للُا العالَم برحمته تعالى. ونحو عالٍم أخضَر نظيف. 
 

 فاطمة ناعوت 
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 افتتاح مهرجان الموسيقى العربّية .. ابهاٌر في ابهاٍر!  
 

"ابقوا حيث الموسيقى، فإن األشراَر ال ُيغّنون.” مثٌل غجريٌّ صادٌق وموٍح وجميل. وأودُّ أن أذّكركم بمشهد  
قائمة   يستعرض  قيصر  كان  شكسبير”.  "وليم  البريطاني  األدب  لمايسترو  قيصر"  "يوليوس  مسرحية  من 

والتآمر الغتياله. وحين وقعت عيناه ع الخيانة  يتوقع منهم  الذين  لنفسه  األشخاص  "كاسيوس"، هتف  لى 
قائال: "إن كان علّي أن أحذر أحًدا، فليكن كاسيوس. حذارِّ من كاسيوس، فإنه ال يحبُّ الموسيقى!”. فعال، 

 علينا الحذر ممن ال يحب الموسيقى. 
، مع ابني الفنان المتوّحد: ٣١قبل أيام، شُرفُت بحضور افتتاح "مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية" في دورته  

ُعمر". المتوحدون بشكل عام فنانون رفيعو الطراز، حساسيتهم للفنون عالية ودقيقة وحاسمة. ال يتذوقون  "
إال الفنَّ الرفيع في التشكيل والنحت والباليه، وقطًعا في الموسيقى. بوسعك أن تحكم على ُرقي عمل فني 

فقط. كان االفتتاح شالاًل هادًرا من  ؛ فهم ال يتقبلون إال الجمال، و Autisticما، بعرضه أمام شخص متوّحد  
القطع الفنية األنيقة على شرف روائع الموسيقار العظيم "علي إسماعيل". وكان اإلبهاُر على جميع األصعدة:  
الديكور العظيم في مسرح النافورة المكشوف، استخدام السينوغرافيا لرسم الخلفيات من معبد الكرنك والسواحل  

ية، وفق القطعة الفنية المعروضة، مع الرقصات المدهشة التي قدمتها فرقة "باليه  المصرية والمشاهد الوطن
القاهرة" بإدارة "إرمينيا كامل"، والموسيقى الحّية التي عزفها أوركسترا القاهرة العظيم بقيادة المايسترو "أحمد  

ذي قّدم لنا مقتطفاٍت من  عاطف"، وغناء كوكبة جميلة من نجوم دار األوبرا المصرية. الفيلم البانورامي ال
أفالم خالدة في ذاكرتنا بموسيقاها التصويرية من تأليف "علي إسماعيل"، احتفاال بمئويته، كان بالنسبة لنا  
هديًرا من زّخات المطر تطرق نوافَذ الذاكرة فنسبُح معها في ُلجاج النوستالجيا، مع األفالم واألغنيات التي  

وشبابنا.   وصبانا  طفولتنا  السينما  شّكلت  فاتنات  أناقة  مع  الناعمة"  "األيدي  لفيلم  التصويرية  الموسيقى 
المصرية: صباح، مريم فخر الدين، ليلى طاهر، ووسامة "أحمد مظهر"، تذكرنا بمصر األنيقة في ستينيات  
القرن الماضي. “رايحة فين يا عروسة يا أم توب أخضر"، بصوت الفنانة "نهى حافظ" مع رقصات باليرينات  

الت في فساتين ساحرة بلون األخضر الفاتح كأنهن فراشات. أغنية "أنا أم البطل" التي أوجعت قلوب جمي
الشهيد،  الفنانة "شريفة فاضل" حين غّنتها البنها  أكتوبر بصوت  السبعينيات على شهداء  المصريين في 

ية أهدتنا أبطاال في جميع  سمعناها بصوت الفنانة "أميرة أحمد" لنتذكر شارات الحداد التي دثرت بيوًتا مصر 
حروبنا مع الكيان الصهيوني. القصيدة العظيمة التي كتبها الشاعر "كمال عبد الحليم" على موسيقى "علي  
إسماعيل"، وشدت بها "فايدة كامل" أثناء العدوان الثالثي على مصر: "دع سمائي فسمائي ُمحرقْه/ دع قناتي  

فأرضي ص األرَض  واحذرِّ  ُمغرِّقْه/  مزقوا  فمياهي  لنا  قال  وأبي  هنا/  وأبي ضّحى  أنا  أرضي  هذه  اعقه/ 
أعداءنا"، سمعانها في دولة األوبرا بصوت الجميلة "غادة آدم"، فُذبنا شجًوا وطرًبا ووطنيًة. “حالوة شمسنا  
وخفة ضلنا/ الجو عندنا ربيع طول السنة" تلك الطقطوقة الخالدة التي كتبها الجميل "مأمون الشناوي" على  

حناجر "الثالثي المرح"، شدت بها الفنانة "حنان عصام"، وشدونا معها لشمس الوطن العزيز. وكان   أحبال
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الختام مع "االقصر بلدنا" على ديكور معبد الكرنك لنتذكر حالوة صوت "محمد العزبي" ومجد "فرقة رضا"، 
، شيًئا يفوق الخيال. بخطوات "فرقة باليه القاهرة" الرشيقة، وصوت الفنان "محمد حسن". كان االفتتا  ح بحقٍّ

صدق "قيصر"، وصدق "شكسبير"، فإن َمن ال يسمُع الموسيقى ُمجرٌم قلُبه، مصدوعٌة روُحه، من السهل أن  
تتوقع منه آياتِّ الغالظة والعنف والغدر، ألن روحه لم ُتهذَّب. الموسيقى ُترّوض الكائَن الهمجي الذي يعيش 

وب يعيدون به تأهيل الخارجين عن القانون، بتنظيم فرق موسيقية كبرى داخلنا. لهذا يلجأ الغرُب إلى أسل
من   يخرجون  المجرمين  أولئك  أن  بالفعل  والتجارب  الدراساُت  وأثبتت  للمساجي.  والعزف  السجون  لزيارة 
سجونهم أقل عدوانية وأكثر تحّضًرا ورقيًّا، لينخرطوا في سلك البشر الطبيعيين ويخوضوا الحياة داخل إطار  

قانون وتحت مظلة األخالق. الفنون الراقية ليست رفاهية وال ترًفا، بل ضرورة حياة. لهذا قال فيلسوف  ال
اإلغريق "أفالطون" في القرن الرابع قبل الميالد: "عّلموا أوالدكم الفنون ثم أغلقوا السجون". فالمجتمعات التي  

تحتا قّلما  أبناءها في دروبها،  الرفيعة وُتغرق  الفنون  فيها تكاد  تحترم  الجريمة  نسبة  السجون، ألن  إلى  ج 
 تنعدم. 

شكًرا لكل هذا الوهج الذي قدمته لنا "دولة األوبرا المصرية" العظيمة ولجميع من شارك في الحفل البهّي.  
د."نيفين   الجميلة  الثقافة  لوزيرة  وشكًرا  المهرجان،  مدير  مرسي"  "جيهان  ونشاًطا  جماال  للمتوهجة  شكًرا 

ًرا للُمضيف مدير دار األوبرا د.”مجدي صابر"، والشكر موصول للفنانة "إيناس عبد الدايم"  الكيالني"، وشك 
األوبرا   دولة  تحيا  الموسيقى.  نعم. البد من  للموسيقى ضرورة؟  للجمال.   األوبرا حصًنا  التي جعلت من 

 المصرية وتحيا مصر. 
 

 فاطمة ناعوت 
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 الحياة اليوم العالمي للفتاة .. زهرة 
 

الطفلُة" في أي أسرة هي زهرُة تلك األسرة التي تنشُر شذاها في أرجاء البيت وفي جنبات الحياة. وليس أجمل  
من أن تراقَب تلك الزهرَة وهي تنمو يوًما بعد يوم حتى تغدو شجرًة وارفًة، ُتظلُِّل البيت بالفرح والرحمة والسالم. 

كنُت وزوجي، نبتهُل إلى للا أن ننجَب طفلة تكون ُقرَّة عين لي    محظوٌظ من منحه للا نعمَة إنجاب البنت.
وتوكات  وفساتينها  لعبها  واشترينا  بالزهور،  ولّونا حوائطها  وجّهزنا غرفتها  اسَمها  واخترنا  بها  حلمنا  وله. 

الى أهدانا  شعرها، وانتظرنا شهور الحمل في شغٍف، واألمُل الجميل ينمو في قلبينا يوًما بعد يوم. لكن للَا تع
صبيين رائعين: مازن، عمر، قرَّت بهما عيوُننا. ولكن قلبي وقلب زوجي مازاال ُمتعلقين بحب الزهور والشغف 
ها،  بهّن. حين نقابُل في الطريق طفلًة تركُض، نحملها ونحتضنها، وكأنها تركُض إلينا، ثم نعيدها إلى أمِّّ

وتزوج ابني األكبر، وعاد األمُل في قلوبنا أن يمنحنا للُا    التي تقُف تتأمُل شغَفنا بابتسامٍة. وكبر الصبيان
 حفيدًة ُتشرُق في بيتنا جماال وفرًحا، بإذن للا.  

أكتوبر، احتفل العالُم بـ"اليوم العالمي للفتاة"، وهو اليوم الذي أعلنته "األمُم المتحدة" لدعم    ١١أول أمس،  
ما يضمن لهنَّ الحياة األفضل واألجمل واألرقى. دّشنت    األولويات األساسية لحماية حقوق الفتيات وتوفير

األمم المتحدة هذا اليوم لتكريس الوعي بخطورة عدم المساواة الذي تتعرض له كثيٌر من الفتيات في جميع  
أنحاء العالم. من الحقوق التي يجب إزكاء الوعي بها: حقُّ الفتاة في التعليم، والتغذية الصحية، وحقوقها  

والقانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من العنف والتحرش والتمييز في العمل، وحقها    الدستورية
الكامل في اختيار الزوج بكامل إرادتها دون إرغام، ومحاربة تزويج الطفالت القسري، قبل النضوج الجسدي 

مليون فتاة    ٦٢، هناك حول  ٢٠١٤والعقلي الكاملين. وفًقا إلحصاءات الوكالة األمريكية للتنمية الدولة عام  
حول العالم لم ُتتح لهن الحصول على التعليم الذي يؤهلهن للزود عن حقوقهن وحماية أنفسهن من االنتهاك  
أو الزواج القسري. وعلى الصعيد العالمي فإن نسبة زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، يمّثل واحدة لكل 

الفتيات للعنف الجسدي والعنف الجنسي فأرقام مرعبة  أربع فتيات، وتلك نسبة مخيفة. أما نسب ة تعرض 
 بحق، وفي معظم األحيان، يفرُّ الجاني دون عقاب! 

ومصر الغالية ليست بعيدة عن الوعي بجميع تلك اإلشكاليات، خصوًصا في "الجمهورية الجديدة" التي أعلى 
وفي كل مناسبة يتكلم فيها تقريًبا البد أن يشير  فيها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" من شأن المرأة، قوال وفعال،  

إلى وجوب تقدير المرأة والفتاة والطفلة وتكريس الرعاية لها واحترام خصوصيتها وتوقير مكانتها. في احتفاالت  
األم المثالية كل عام، ينزل الرئيس من المنّصة ليحتضن األمهات اللواتي حضرن على الكراسي المتحركة.  

فولة يتحّلق حوله األطفاُل من ذوي الهمم )وأشكره على هذا التعبير فائق الجمال؛ بدال من  وفي أعياد الط
المصطلحات القديمة غير الكريمة(، يتحلقون حوله ويمطرونه بطفولتهم وشقاوتهم فيمازحهم ويالطفهم وال  

في يومه،   يضجر من مقاطعتهم لخطبته، وهو الرجُل الحريص على كل لحظة من كل ثانية من كل دقيقة
؛ حتى  ٢٠١٤بدليل أننا نشهد له منجًزا أو منجزات في كل يوم منذ تولى الحكم في يوم سعيد من عام  



1844 
 

َيسرُّ   مستمًرا  النهوُض  ومازال  وانبهار،  عجب  في  العالم  إليها  ينظُر  نوعية  نقلًة حضارية  مصُر  انتقلت 
 الناظرين الوطنيين، ويطحُن قلوَب األعداء الحاقدين. 

لدينا رئيٌس ال يرى أن المرأة أحد مفاتيح الحياة، بل هي "مفتاُح الحياة"، كما يقول دائًما. وإذا أردَت أن تحكَم  
ر في مجتمع ما، انظْر إلى مكانة المرأة في ذلك المجتمع. فإن كانت المرأةُ ُمكّرمٌة عاليَة   على مستوى التحضُّ

متحضرٌ  مشرٌق  مجتمٌع  فهذا  الرأس،  رافعَة  إليها  الشأن  ينظُر  الروح  النفس مصدوعَة  كسيرَة  كانت  وإن   ،
مجتمُعها بوصفها األقلَّ شأًنا األهوَن مكانًة، فاعلْم أن هذا المجتمع مظلٌم هزيٌل مكتوٌب عليه أال يعلو شأُنه  

امل الرفيع  أبًدا. لهذا نشكُر للَا على هديته العظيمة لنا أن منحنا رئيًسا متحضًرا مثقًفا وخلوًقا لم يكتفِّ بالتع 
مع المرأة بتحضر ورقّي واحترام، بل ُيعّلُم الناَس ذلك كل يوٍم في رسائَل عمليٍة متواليٍة ومستمرة بدأت منذ 
توليه حكمِّ مصَر. بدأت رسائُله في  إعالء شأن المرأة بأن حملتْ سيداٌت جميالٌت حقائَب وزارية مهمة كانت  

كًرا على الرجال في العهود السابقة، كذلك شهدنا في "الجمهورية الجديدة المضيئة" سيداٍت جميالت يعتلين    حِّ
مقعَد المحافظ ومنصات القضاء، ألول مرة في تاريخ مصر.  وتوالت الرسائُل الجسورة التي ُيكّرس بها  
الرئيُس السيسي مفهوَم "المواَطنة" الحضاري بمنح المنصب لمن يستحق، دون اعتباراٍت عنصرية أو طائفية.  

  أجمُل بإذن للا وتحيا مصر.والقادمُ 
                                      

 فاطمة ناعوت 
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لُم بالدي الجميلة    Egyptologyعِّ
 

يغمُرني الفرُح أنني شهدُت لحظًة جميلة تتضافُر فيها جهوُد الدولة المصرية لنشر الوعي المجتمعي بعظمة  
ي عهود سابقة كنُت أكتُب بَمّسٍ غائٍر من األسى أن العالَم بأسره يعرف حضارتنا المصرية االستثنائية. ف

قيمة تاريخ بالدي وُيدرّسه للنشء، فيما نحن أقلُّ شعوب األرض درايًة واعتزاًزا بتاريخنا العظيم. لكن في  
ّوة النور تتسع  "الجمهورية الجديدة"، ومنذ اللحظة األولى لتوّلي الرئيس السيسي المثقف مقاليد الحكم، بدأت ك

نتِّ المتاحُف في جميع أرجاء مصر، وبدأ العمل الدؤوب على   لننظر إلى الجّد المصري بعين التقدير، فُدشِّّ
"خالد  د.  والسياحة مثل  اآلثار  لحمل حقيبة وزارة  مثقفون  وُكلَِّف علماُء  الحضارّي،  بكنزنا  الشعب  توعية 

واآلثار ونشر الوعي المجتمعي والعالمي بفرائد كنوزنا،  عناني"، الذي حّقق طفرة مشهودة في ملّف السياحة 
لُيسّلم المشعَل إلى د. "أحمد عيسى" لتشييد صناعة السياحة لتكون أهم ركائز االقتصاد القومي بالعمل على  
زيادة حجم الوفود السياحية لتدرَّ على مصر مدخالت هائلة. وأثناء كل هذا ال يتوقف د. "مصطفى وزيري" 

 شبه اليومي عن كشوف أثرية جديدة، يحفُر بيديه مع فرق الكشوف إلماطة التراب عنها.   عن اإلعالن
لٌم عالمي عظيم ُيدرَّس في   نزهو بتاريخنا ونفخر بأن مصر، هي الدولة الوحيدة التي اِّشُتقَّ من اسمها عِّ

في سبتمبر    عام، ونحتفل به   ٢٠٠الذي تأسس قبل    Egyptologyمدارس وجامعات العالم. علم المصريات  
مارس هو اليوم العالمي للسياحة، وفيه    ٢٧الراهن على مستوى دولي سيادي راق، كما يليق بحضارتنا.  

فتحت الدولُة المصرية جميع أبواب متاحفها للزوار المصريين وغير المصريين؛ لينهلوا من رحيق ماضينا  
، أثناء الحملة ١٧٩٩رشيد في يوليو    الساحر المثقف الفنان. يتزامن نشوء علم المصريات مع اكتشاف حجر

قبل    ١٩٦الفرنسية على مصر، ثم عكوف علماء اآلثار على محاولة فك رموز الحجر الذي ُنقش عام  
الميالد، عن طريق مضاهاة الكلمات المكتوبة باللغات الثالث: الهيروغليفية، الديموطيقية، اليونانية، حتى  

انسوا شامبليون" في فك الرموز الكاملة لألبجدية الهيروغليفية في  نجح في األخير عالم اآلثار الفرنسي "فر 
، فنشأ من ثم علُم المصريات؛ لنتمكن بعدئذ في قراءة البرديات التي تركها لنا الجد  ١٨٢٢سبتمبر    ١٤

المصري القديم، والخوالد األدبية المحفورة على الجداريات في المعابد المصرية المنتشرة على ضاف النيل  
ا وغرًبا من الدلتا حتى أسوان، لنتعرف على جوانَب من عبقرية الجد المصري القديم في جميع ألوان شرقً 

 المعارف العلمية والفنية واإلنسانية والسياسية واألخالقية والدينية.  
لوال كشوف حجر رشيد، الذي نرجو استعادته من متحف لندن وتجري محاوالت سيادية جادة في هذا األمر،  
لوال كشوفه وفك شيفرة أبجدياته ونشوء علم المصريات، ما تعرفنا على أرقى وأقيم قانون أخالقي عرفته  

خالقية واإلنسانية لدى اإلنسان،  البشرية ذاك الذي ابتكره الجد المصري القديم لبناء المنظومة الروحية واأل
الذي   Egyptian Maat's Lawsقبل نزول الرساالت السماوية بآالف السنين. أتكلم عن "قانون الماعت"  

نَسَب الجدُّ المصريُّ مبادئه لإللهة "ماعت"، رّبة العدل والضمير، الذي من خالله ُضبِّط ميزاُن المجتمع  
ل”. ومن تلك المبادئ: “لم أكذب، لم أقتل، لم أسرق، لم أشهد زوًرا، المصرّي على قيم "الحق والخير والجما



1846 
 

لم أستغل منصبي، لم أغضب دون سبب، لم أساند اإلرهاب، لم أتسّبب في دموع إنسان، لم أسلك سلوك 
ب حيواًنا، لم أتسبب في شقاء نبات بأن نسيَت أن أسقيه، … كنُت   الشر، لم أخّرب ممتلكات الوطن، لم أعذِّّ

لألعمى، كنُت يًدا للمشلول، كنُت ساًقا للكسيح، كنُت أًبا لليتيم.” إلى آخر االعترافات اإليجابية البالغ    عيًنا
اعتراًفا، واالعترافات االستنكارية بنفس العدد، وهو عدد محافظات مصر القديمة، وكان على    ٤٢عددها  

، وتشهد لصدقه أو كذبه ريشُة "الضمير"  رأس كل محافظة قاٍض يقف أمامه المتوفى لُينّقي ثوَبه من الخطايا
أو "ريشة ماعت" بعد وضعها في الميزان أمام قلب المتوفى، لنرى إن كان قلبه خفيًفا من اآلثام، أم مثقال  

 بالخطايا. هكذا تحدثنا الميثولوجيا المصرية القديمة في كتاب: “الخروج إلى النهار"، أو كتاب الموتى.  
عام على    ٢٠٠"المتحف القومي للحضارة المصرية" بالفسطاط بذكرى مرور    قبل أسبوعين حضرنا احتفال 

حضرنا احتفال المتحف القومي   ٢٧فك رموز حجر رشيد، برعاية د. "أحمد غنيم" مدير المتحف. ويوم  
بالتحرير بذكرى   البهي برعاية وزير    ٢٠٠المصري  عام على نشوء علم المصريات الخالد. وكان الحفُل 

ار د. "أحمد عيسى"، الذي نرجو له التوفيق في استكمال المسيرة الوطنية في الدفع بقطاعي  السياحة واآلث
تنمية   لتحقيق  الجديدة  السياحية  المزيد من األسواق  آفاق رحبة تطمح في استهداف  إلى  السياحة واآلثار 

                         اقتصادية واعدة لمصر العظمى في الغد القريب بإذن للا. وتحيا مصر.                
 
 

 فاطمة ناعوت 
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 لقد نسيَت كيس األرز أيًضا! 
 

رجل فقيٌر دخل البقالَة مع طفلته ذات الخمس سنوات، واختلس رغيًفا من الخبز، وهمَّ بالخروج خلسًة. انتبه  
ُر سرقته أمامها. الطفلة تسأُل  البائُع واستوقفه. ارتعَب الرجُل وتصّبب عرًقا خجال من ابنته؛ بعدما افتضح أم

أباها في براءه عّما يجري. وال يدري األُب بماذا يجيب! فإذا بالبائع يجيُبها: )ال شيء يا ابنتي. لقد نسى  
والدك بعض المال بقية الحساب!( وأعطاه بعَض المال. ولم يصدقِّ األُب ما يحدث. فإذا بالبائع اآلخر 

ألرز كذلك.( وناوله كيًسا ضخًما من األرز. كانت ما سبق أحداث فيلم يبتسُم لألب قائال: )ونسيَت كيس ا
ا )دقيقة واحدة( عنوانه "الخبز" وفاز بعدة جوائز في مهرجانات دولية عديدة. البائعان لم   إيراني قصير جدًّ

 يسامحا الرجَل وحسب، بل أنقذا طفولَة طفلة لئال تنهدم في عينيها صورُة األبِّ الفارس.
، أم تلك معضلة   "العدل"، و"الرحمة". لو سرقت ُأمٌّ فقيرة رغيًفا لطفلها الجائع؛ هل نضعها في خانة اللّصِّ

في خانة المضّطر النبيل، الذي ضحى إلنقاذ روح بريئة من الهالك؟ لن نحدَد أبدا إجابًة واحدة )نقّية(. ألن  
عُة والُعلّو. وكيف يجتم  ُع نقيضان في سلوك واحد؟ أال يهدُم  الشّقين موجودان كالهما في هذا السلوك! الضِّ

هذا أحَد مبدأ "عدم التناقض" األرسطّي؛ القائل إن الشيء الواحد ال تجتمع فيه صفتان متناقضتان في آن؟  
وكذلك مبدأ "الثالث المرفوع"، أو الوسط الممتنع، القائل إن ال قيمَة وسطى بين الصدق والكذب، فكلُّ قضية 

 إما صادقٌة، وإما كاذبة؟! 
ستواجهنا تلك اإلشكاليُة كثيًرا في كل ما يتعرض "لإلنسانيات" في تعقيداتها الكبرى. انتبه الفنانون والشعراء  
والروائيون والمسرحيون خصوًصا إلى تلك المفارقة فصنعوا أعمااًل خالدة. الطفُل الجائُع الذي سرق رغيًفا،  

مقدمتها: "تخلق العاداُت والقوانيُن في فرنسا ظرًفا استلهمها "فيكتور هيجو" في رواية "البؤساء" قائاًل في  
اجتماعيًّا هو نوع من الجحيم البشري، فطالما وجد فقٌر والمباالة، فإن كتًبا كهذا الكتاب ستكون دائًما ضرورة".  

حر  انتقدت روايُته الظلَم االجتماعّي والفقر والالمباالة في فرنسا أوائل القرن التاسع عشر؛ بسبب حروب التنا
عاًما لسرقته رغيًفا،   ١٩على السلطة. وتعاطف القارُئ، مع "جان فالجان"، الطفل الجائع، الذي دخل السجن  

ليخرج منه مجرًما حقيقيًّا، لوال لقائه بالراهب الطيب الذي آواه في بيته وأطعمه وأكرمه. لكن "فالجان"  غافله  
من تهمة السرقة لكي ُينجيه من السجن مجدًدا. بفضل وسرق شمعدانه الفضّي. وبعد القبض عليه بّرأه القسُّ  

نبل القّس وحكمته، تحول اللصُّ اآلثُم إلى رجٍل نبيل يظلُّ يساعد الفقراء حتى وفاته. لكن الفكرة هنا أن  
القارئ تعاطف مع فالجان "الطفل السارق"، حتى قبل أن يتحول في كهولته إلى رجل كريم. يعني تعاطفنا  

ا”!    معه "لصًّ
تلك اإلشكالية الدرامية استلهمتها التراجيدياُت اإلغريقية قبل خمسة وعشرين قرًنا. خطايا األبطال الُخطاة. 
"سوفوكليس" في مسرحية "أنتيجونا"، يطرح مأساة الفتاة التي حاولت دفن جثمان أخيها، فيما أراد "كريون"  

الوطن. قال "هيجل" عن هذه   الجوارُح ألنه خان  تنهش جسَده  أمام  أن  المسرحية إن سوفوكليس وضعنا 
مذنَبْين. أذنبت "أنتيجونا" في حق الوطن، وأذنب "كريون" في حق رابطة الدم. كذلك أوقعنا النرويجيُّ "هنريك  
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إبسن" في تلك األزمة الوجودية في "بيت الدمية". "نورا"، صاحبة أشهر صفقة باب عرفها التاريخ. حّيرتِّ 
ها البعُض بالجسارة والقوة حين تركت كلَّ شيء وراءها رافضًة أن تظلَّ "ُدمية" جميلًة  النقاَد والقراَء مًعا. وصف

في يد رجل. واختارت أن تكون كائًنا حرًّا وإنساًنا مسؤواًل. واعتبر هؤالء تلك المسرحيَة أول صرخة نسوية  
البعُض  رآها  المقابل  وفي  االستعباد.  من  المرأة  بتحرر  تنادي  األدبّي  التاريخ  مهلهلة  في  مهزوزة   امرأة   

الشخصية خسيسة احتالت على القانون بتزوير توقيع والدها للحصول على المال لتنقذ زوجها من مرضه  
الخطير. وُيشفى زوُجها بفضلها. لكن الشرير "كروجشتاد" يهددها بإفشاء سرها إن لم تقنع زوجها، مدير 

لزوجة فيقرر طالقها "خوًفا على سمعته”. وحين يستوثق  البنك، بالرجوع عن قرار فصله. ويعلم الزوُج بفعلة ا
من زوال الخطر باختفاء دليل إدانتها، يحاول استرضاءها. لكن "نورا" بعد صدمتها في زوجها تهجر البيت  
وتصفق وراءها الباب صفقة هّزت أركان الدنيا. هل نعاقبها أم نسامحها على سرقة والدها إلنقاذ زوجها من  

الية العدل والرحمة. ولم يقل التاريُخ كلمته النهائية. ولن يقول. محكمُة "الضمير اإلنساني  الموت؟ تلك إشك
"العدالة  ُتبّرئ األَم السارقة رغيًفا، وتبّرئ جان فالجان وأنتيجونا وبرومثيوس ونورا، لكن محكمَة  والرحمة" 

مجرمي! قد يكمن الخطُأ مع الصواب والقانون" تجّرمهم جميًعا، وتضعهم في سّلة واحدة مع اللصوص وُعتاة ال
 في أمٍر واحد، فنحاُر بين العدل والرحمة. وكالهما صفٌة أصيلة من صفات للا تعالى. وتلك محنُة اإلنسان. 

 
 د. فاطمة ناعوت 

 أديبة وشاعرة مصرّية 
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 هذا سبتمبر.. يا أّمى!
 

وفيه   ولدتنى،  وفيه  أّمى،  ُولَِّدت  فيه  ثوبِّها. هذا سبتمبر.  معّلقًة فى طرف  مازالت  ويدى  وتركتنى  رحلت 
األمومُة لغٌز محّير لم تفّك الحياُة شفرَته بعد. شعوٌر عجيب يضرُب قلَب األّم وهى تنظُر إلى طفلها، حتى  
وإن صار مع األيام صبيًّا ثم شابًّا، ثم رجال، ولو صار كهال وأمُّه مازالت إلى جواره. شعوٌر يشبه طعم  

 ذاق النعيم. الجّنة وم
أقوُلها اليوَم من منطق األم، بعدما صرُت أمًّا. أنظُر نحو ابنى، الذى صار شابًّا جميال، فتنفلُت من قلبى  
خيوٌط كثيفة من العشق والفرح والقلق، ثم تتشابُك الخيوط لتصنع نسيًجا كأنه بساٌط يودُّ أن يحمَل طفلى لئال  

 يسير على األرض فتجرُح الحصواُت قدميه.
حمُل أطفالى فى عينى وأسيُر بهم إلى حيث شاءوا، وكأنما أودُّ أال ينفلتوا من مشيمتى وال ينقطع حبُلهم  أ

رى. أفكِّر وقتها: يا إلهى! أهكذا كانت تشعُر أمى، وأنا ال أدرى؟! ال يعرُف تلك المشاعَر العجائبية   السُّ
األمهاُت وال يعدن. فال يعوُد العالُم كما    الملغزة إال حين نخُبرها. لكنَّ األمهات يمضين إلى حيث تمضى

كان. تغّلفه سحابٌة من الوجل كمن كان يجلس سانًدا ظهره إلى جذع شجرة يستظلُّ بوارف ظاللها، وفجأة  
 يأتى حّطاٌب ويجتثُّ الشجرة لتسقط وتتركه تحت لفح الهجير وسيول المطر.

ثار الخوف. »وخزة شوكة« تخُز القلب حين تموُت أمهاتُنا.    الظَّهُر يغدو دون سند، وغيمُة الفقد ُتدثُِّّر الحياةَ  بدِّ
ولكن، ثمة بعض عزاء. فأرحُم ما فى موت األمهات أنهن لن َيُمتن مرًة أخرى. ينتهى فجأًة رعُب المرُء من  
فكرة فقد أّمه. أذكُر، وأنا طفلة، أنى ظللُت أعيُش ذاك الرعب، منذ أدرك عقلى معنى الموت والحرمان ممن  

 بُّ إلى األبد. نح
إن تأخرْت فى العمل، أقُف بالشرفة، مثل عصفوٍر يرتعد. تتلّفُت رأسى ألمسَح الشارَع من طرفيه، والخوُف 
يفترُس طفولتى: ألن أراها أبًدا تدخُل من مدخل العمارة؟! وحينما كانت تمنعنى من اللعب وقراءة »ميكي«، 

أّمهات ُيجبرن أطفالهن على شرب اللبن والمذاكرة والحرمان  كان »الشريُر« داخلى يرسم لى عالًما رغًدا بال 
 من األصحاب واللعب والحلوى، لكْن سرعان ما ينتفُض »الطفُل« داخلى، فأتوُق للدفء، وأركُض نحوها. 

، خفَق قلبى  وحين مرضُت، مرَضها األخير، كنُت أعوُد من المستشفى ألناصَب التليفوَن العداء. كّلما رنَّ
سبتمبر، ألجد األنسر ماشين يحمل صوت خالى    ٥اع ما أكره. حتى عدُت إلى بيتى مساء  هلًعا من سم

»أسامة« يقول: )فافى حبيبتى، البقاء للا، »سهير« تعيشى انتى!( انهدم العالُم من حولى، وانكسر ظهرى  
 .وسندى، لكن رعبى من فقدها تبّدد لألبد. لن أفقدها غًدا أو بعد غد! فقد فقدُتها بالفعل!

لم تقنع أمى يوًما أننى صرُت بنًتا كبيرة، ثم فتاًة، ثم مهندسًة، ثم كاتبًة، ثم أمًّا لطفلين! ظّلت ترانى وشقيقى  
الطبيَب طفلين! تزورنا فى المدرسة لتراقَب أداءنا الدراسى. ثم تزوُرنا فى الجامعة فيضحُك الزمالُء! يملؤنى 

لوا. الحنُق من االستبداد واستصغار الشأن، غيَر مُ  دركٍة بعد، أن األمَّ تظلٌّ ترى صغاَرها صغاًرا، وإن َكهِّ
األديُب المصرى السويسرى »جميل عطية إبراهيم« كّلمها بالهاتف يوًما ليخبرها أنه كان »يكره« »فرجينيا  
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وولف«، لكّن ترجمتى العربية لرواياتها صالحته على عالم »وولف« الصعب. فما كان منها إال أن قالت  
 س عنيدة ومش بتسمع الكالم!«. له: »ب

ساعُة حائط العتيقة هذه المعّلقة أمام مكتبى، كانت فى بيت أمى. كلما زرُتها أمرتنى أن أمألها. مصممو  
الساعات عنصريون. الزنبرك تمأله يٌد ُيمنى. وأنا عسراء! وعبًثا أحاول إقناع أمى أن يمناى أضعُف من  

تجاه الدوران! فتقول بوهٍن: »رنيُنها يؤنُس وحدتى!« كنُت أمقُت تلك  لّف الياى، ويسراى القويَة تتعثر فى ا
الساعة، وأغاُر منها! لكْن، حين رحلت أمى، وضعُت كلَّ حبى ووحشتى، فى رنين تلك الساعة التى أضحْت  

دُح فى  أّمى البديلة، إن كان لألّم بديٌل. إن توقف دقُّها، أهرُع وأملؤها بكلتا يدى، لكى يعوَد صوُت ماما يص
 أركان بيتى، فينهمُر الدفُء. وتحّولت ساعُة الحائط إلى أيقونٍة تظللنى بالرحمة. 

ا، أشكرك يا أمى على حّبك الذى لم أدركه فى وقته. شكًرا على »مستر وليم« الذى أقنعتِّه   ربما متأخًرا جدًّ
»العروسة« التى اشتريتِّها   أن يتواضع ويأتى من الجامعة األمريكية ليدّرَس لطفليك أصول اإلنجليزية. على

وأقنعتنى أنه َمن اشتراها لكى أحّبه وأتعّلم منه. على تسجيلك الحصَص على »جروندج« لكى نظلَّ نستمع  
إليها حتى موعد الحصة القادمة. شكًرا على تعليمك لى االلتزام فى القول والعمل. شكًرا على خوفك المفرط  

 اعب.علّى، الذى أزعجنى، لكنه حمانى من المص
أيام، وأنتِّ فى السماء، حيث العصافيُر والزهُر والبراءة   أيام، وذكرى رحيلك كانت قبل  عيُد ميالدك بعد 
والجمال، وحيث للا وحنّوه. كل سنة وأنت طيبة يا ماما. أجمُل ما فى رحيلك أّننى برأُت من خوفى من  

 رحيلك! ألن ال أحَد يرحُل مرتين.
 

 فاطمة ناعوت  
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 مصطفى  كوكب ياسمين

     
 الباحثة المصرية ياسين مصطفى* 

 ============= 
هذه الفتاة الصبوح ذات الوجه المصري المليح، تشغُل حديث دوائر البحث العلمي منذ سنوات في أمريكا  

الصغير بما  والعالم، وصارت أحد األسماء الشهيرة في مجاالت االبتكارات والكشوف العلمية الواعدة للشباب  
أنجُزه عقُلها المضيُء منذ كانت في المرحلة الثانوية وحتى اليوم، وهي بعُد لم تتجاوز العشرين من عمرها  
إال بسنوات قليلة. وُتّوجت شهرُتها العالمية  بإطالق اسمها على أحد الكواكب الُمكتشفة حديًثا، في كناية  

اال  حديث  مشعٌّ  كويكٌب  المصرية  شابتنا  بأن  يحيى  مجازية  "ياسمين  الجميلة  المصرية  الشابة  كتشاف. 
مصطفى" إحدى الآللئ المصرية المشرقة التي تختبئ في محار مصر غزير الكنوز، فتح العلُم المحارَة  

عام   أبريل  في  األبصار.  يخطُف  مشعًّا  للفضاء" ٢٠٠٠ليخرَج ضوؤها  األمريكية  ناسا  "وكالة  أطلقت   ،
الك   MOUSTAFA-31910اسم: أحد  النظام  على  منطقة  في  الرئيسي  الحزام  ضمن  الواقعة  ويكبات 

الشمسي الواقع بين كوكبي المريخ والمشترى،  والمكتشفة حديًثا بمعرفة مختبر "لينكولن" األمريكي، تقديًرا  
لجهودها العلمية لصالح علوم األرض والبيئة، ليحمل اسم العائلة البنتنا المصرية، ويظل شاهًدا أبديًّا على  

ة هذا العقل النّير بعدما اخترعت "ياسمين" جهاًزا يعمل على تبخير المياه باستخدام الحرارة الناجمة  عبقري
عن إحراق "قش األرز" ثم تمرير الغازات الناتجة من عملية االحتراق على مجموعة من الطحالب حتى تنتج  

ة لتوليد أنواع مختلفة من الطاقة، مادة "بايو ديزيل"، ومجموعة من الزيوت النافعة، ثم ضغط الغازات الناتج
على   أطلقت  العضوية.  واألسمدة  األسمنت  مثل  عديدة  في صناعات  الناتج  القش  استغالل رماد  وكذلك 
مشروعها الواعد اسم: “القوة الكامنة في قّش األرز". وحصد مشروعها هذا المركز األول عن فئة "علوم  

والهندسة الذي انعقد مؤخًرا في مدينة "بيتسبورج"  في والية    األرض والبيئة" في معرض "إنتل" الدولي للعلوم
"تكساس" األمريكية. وتلّقت ياسمين" عروًضا عديدة من دول أجنبية لتنفيذ مشروعها على أراضيها، لكنها  
اعتذرت وأصّرت على تنفيذ مشروعها الجميل في وطنها مصر الطيبة بعد تصديق الحكومة عليه. ولم يكن  

ناسا هو مجدها األوحد، بل ُكّرمت من قَِّبل مؤسسة علمية في دولة اإلمارات الشقيقة ُتدعى  تكريم وكالة  
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العربي. وكذلك  الشباب  تنمية وتطوير  لمعرض  المنظمة  الجهة  العلمي، وهي  للتدريب  "القدرات"  مؤسسة 
ُوزِّع منه  اختارت شركة "هاينمان" األمريكية قصة النابغة المصرية "ياسمين مصطفى" لسردها في كتاب  

الرئاسة   وكرَّمتها  األمريكان.  للطالب  ُيحتذى  نموذًجا  تكون  لكي  األمريكية  المدارس  على  النسخ  ماليين 
 المصرية والفنية العسكرية ووزارة البيئة ودخلت قائمة الشرف الوطني المصري.

ط. وهي االبنة الوسطى  عبقريتنا المصرية الجميلة من مواليد قرية "المنازلة" مركز "كفر سعد" بمحافظة دميا
"محمد  شقيقين:  العلم   -بين  محبة  على  وتنشئتهم  تربيتهم  على  أمُّهم  عكفت  والدهم،  رحيل  بعد  إنجي". 

المركز األول في محافظة دمياط،   المرحلة االبتدائية حيث حصلت على  بدأ بزوغ عقلها في  واالجتهاد. 
حق في المرحلة الثانوية بمدرسة "المتفوقات في واستمر تفوقها في المرحلة اإلعدادية، وكان حلمها أن تلت

العلوم والتكنولوجيا" في زهراء المعادي بالقاهرة. ولهذه المدرسة نظاٌم مختلف عن الثانوي العام، حيث يكون  
٪ من مجموع الدرجات على مشروع علمي  ٦٠التركيز على العلوم والبحث التكنولوجي العملي؛ إذ يعتمد  

لحل إحدى المشكالت في مصر. وكان لها ما أرادت والتحقت بالمدرسة الحلم، رغم    عملي يتقدم به الطالبُ 
صعوبة وتحديات االنتقال من الريف إلى المدينة. وكانت أسرُتها المتحضرة صخرَتها التي ساعدتها في  

زة  تحقيق حلمها. وفي الصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا حصدت "ياسمين" جائ 
التفوق العلمي عن المشروع الذي تقدمت به الختراع جهاز يعمل على تنقية أي نوع من المياه وتحويلها إلى  

٪، وكذلك إنتاج طاقة هيدروجينية والتخلص من السحابة السوداء الشهيرة التي  ١٠٠مياه شرب نقية بنسبة  
ن" في تحويل "المحنة" إلى "منحة"، تتكرر كل عام، تلك الناجمة عن إحراق قش األرز. وهكذا نجحت "ياسمي 

 واألزمة إلى منفعة، واستخراج النعمة من مشكلة دورية تؤرق جنبات مصر في مواسم األرز. 
في ربيعها السابع عشر، احتّلت "ياسمين" الجميلة المركز األول على العالم في مسابقة "إنتل إيسف" الدولية  

في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية. وهي مسابقة  للعلوم والهندسة، وهي أرفع جائزة عالميًّا  
دولة،.  ٧٨متسابق من  ١٧٠٠دولية  مخصصة للمشاريع العلمية الواعدة لصغار المخترعين، اشترك فيها  

وكانت لجنة التحكيم من أرفع المستويات العلمية في العالم بينهم حاصلون على جائزة نوبل للعلوم، وكانت 
 مصرية الواعدة هي الفائز العربي األوحد بالجائزة في تاريخ المسابقة. صبيتنا ال

ر في كبرى المؤتمرات والمحافل العلمية   ٢٣ورغم حداثة سّنها )  عاًما( ، ُتدعى "ياسمين مصطفى" لُتحاضِّ
الدولية في مختلف دول العالم، وتنهال عليها العروض من شركات أوروبية وأمريكية للعمل لديها كباحثة. 
لكنها تأمُل، ونأمُل معها، أن تتبنى الدولُة المصرية تلك المشاريع الطموحة التي تُثري الوطَن في جمهوريتنا  

 الجديدة.  
 *** 

 فاطمة ناعوت 
 *ياسمين مصطفى: باحثة مصرية في مجال علوم البيئة واألرض  
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 ميس كاميليا … مسيو موريس 
 

دخلت السيدُة "كاميليا"، المدرسة بالمعاش، إلى عيادة الطوارئ لوعكة ألّمت بها، لتفاجأ بالطبيب المعالج  
لم ينسوا فضَل   القدامى ممن  لتتعرَف على أحد تالميذها  الطبيب  تفّرسْت في مالمح  يَدها!  ليقّبَل  ينحني 

ابع االبتدائي. لمحت "ميس كاميليا" شغَفه  ُمعّلميهم. الدكتور "هاني غيث" كان تلميذها المتفوق في الصف الر 
اتفقنا يا   الثانوية قالت له: “هاتدخل الطب كما  التقته في المرحلة  بالعلوم فتنبأت أن يكون طبيًبا. وحين 
هاني.” وكان ما توقعت. لم ينس تالميُذها، الذين صاروا أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، أن "ميس  

الُفسحة" لتشرَح ما استغلق عليهم لكيال يلجأوا إلى الدروس الخصوصية. فظّلوا كاميليا" كانت تستغل وقت "
حاملين لها الفضل وكلما التقوا بها أمطروها بآيات الحب واالمتنان. تابعنا هذه القصة الجميلة على صفحات  

الرياضيات  الميديا والقنوات فذكرتني بأحد أصحاب الفضل علّي في مسيرتي التعليمية ممن كّرسوا شغفي ب
والهندسة وعلموني "األخالق”. مسيو "موريس إسكندر"، معلم الرياضيات الفّذ الذي علمنا أن في الرياضيات  
ر  سفره إلى "غينيا" في منحة دراسية.   تكمن مفاتيُح سّر هذا الكون المعّقد. حين كنُت في الثانوية العامة، تقرَّ

لني لكلية الهندسة! لكنه ابتسم لدموعي قائال: )اطمني. حزنُت وتأكدُت أنني لن أحقق المجموع الذي يؤه
انسي الرياضيات وذاكري بقية المواد. أنا شرحت لك منهج الثانوية العامة، ومنهج سنة أولى هندسة كمان، 
ألنك ببساطة هاتدخليها!” وبعد أسبوع من سفره، جاءني ساعي البريد بخطاب أزرق يحمل طابع "غينيا"،  

لتفاضل والتكامل"، وباألسفل مكتوب: “حّلي المعادالت وابعتيها! مسيو موريس” وتوالت به معادالت في "ا
الرسائُل، ودخلت هندسة عين شمس، وتخّرجُت في قسم "العمارة"، وتزوجُت وأنجبُت وتخّرج ابني "مازن" من  

ني قيم: "االلتزام  كلية الهندسة أيًضا، لكنني لم أنَس أستاذي؛ الذي لم يعّلمني الرياضيات وحسب، بل عّلم
والمهنية"، وقبلهما علمني: "المحبة"لتي ال تسقط أبًدا. آنذاك لم يكن هناك إيميالت، وال موبيالت تُيّسر أمر  

 التراسل كما اليوم، لكن كان هناك شيٌء أعمُق، اسمه: “المسؤولية”.  
عقد ندوة أدبية لالحتفاء   ، فزُت بجائزة أدبية من هونج كونج، وقرر "اتحاد الكّتاب المصريين"٢٠٠٦عام  

أكثر من  )منذ  قال:  الكلمة.  الحضور  أحُد  الندوة طلب  في  الخبر.  الصحُف  وكتبتِّ  وتكريمي؛  بجائزتي 
عشرين عاًما، تنبأُت لهذه التلميذة النجيبة التي تجلُس على المنّصة اآلن، أن تكون ذات شأن في ُمقبل  

رياضيات التي نبغْت فيها! فإذا بها تدخل الهندسة، ثم تنال  أيامها. لم أتصّور أن تبرع في اآلداب، بل في ال
جائزة أدبية من الصين! نبوءتي تحققت، لكن في مسار مختلف!( تفاجئُت بأن المتحدث هو “مسيو موريس"،  
فصرخُت من فرح المفاجأة. حين يهاتفني اليوم ويقول: )صباح الخير يا أستاذة! (، أشعُر أن الكون "تشقلب" 

ة “فيها حاجة غلط". فهو سيظلُّ "األستاذ" وأنا "التلميذة" الصغيرة التي كانت تناوله "كراسة الواجب" وأن الكلم
تقولي   ابتسامته، فأطمئن. )مينفعش  المعادالت صح؟" وأقرأ اإلجابَة من  ترّقًبا: “هل حللُت  وقلبها يرجُف 

 يذة كبرت وبقت أستاذة.” "أستاذة” أنا تلميذتك!(، هكذا أهتُف في غضب. فيضحُك قائال: “التلم
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قبل سنوات كتبُت في جريدة "المصري اليوم" مقاال عنه بعنوان “مدّرس الرياضيات”. وانهالت علّي الرسائُل  
من تالمذٍة ُقدامى لهذا المعلم المحترم، وقد صاروا اليوَم رموًزا رفيعة في المجتمع، يفخرون، مثلي، بأنهم  

كت الرسائل  إحدى  يديه.  على  “إلى تتلمذوا  فيها:  جاء  الدولّي،  المحامي  الشربيني"  "محمد  المستشار  بها 
األستاذة/ فاطمة ناعوت. أقول ’أستاذة‘  ألؤكد أن َمن ترعرع تحت قّبة األخالق الذهبية التى شّيدها المعّلم  

من الفاضل مسيو "موريس إسكندر"، البد أن نقرَّ له باألستاذية. حين راحت األخالُق تخبو كشبح خيالىٍّ  
الفولكلور المندثر، صار القليُل من المعلمين يستحقون لقب: "ُمعلِّم فاضل”. ُيعّلم األخالق قبل أن يعّلم اللغة  
العربية أو الرياضيات أو الفلسفة. لقد ترك فينا األستاُذ عالمَته وبصمَته. فلم يكن معلَم الرياضيات وفقط، 

نا القيم واألخالق مقتبًسا من آيات القرآن الكريم الذي بل معّلٌم لألخالق كذلك. كان "مسيو موريس" يعلم 
يحفظه عن ظهر قلب. لقد حظيتِّ يا أستاذة، كما حظيُت أنا، بفرصة التربية قبل التعليم من نموذج أرجو 
أن يحذوه كلُّ معلم؛ حتى يجد في مقبل األيام رموًزا عالية في المجتمع تستوقفه قائلة: أنا كنت تلميذك،  

 . أرجو أن توصلي كلماتى لألستاذ"موريس”، مع احترامى.”ونفسى أشكرك
في عيد ميالدي قبل عدة أعوام، فوجئُت بزيارة رائعة من مسيو "موريس"، وزوجته الجميلة مدام "ماجي”.  

. وكأنما  قّدم لي قطعة جميلة من سنوات  F.Naootمحفوًرا عليه اسمي    Crossوقّدما لي قلًما أنيًقا ماركة  
. مسيو "موريس اسكندر بشاي"، أستاذ الرياضيات العظيم، أقّبل يدك وجبينك بهذا المقال.  عمري السابقة

 شكًرا لك وليت المعلمين يتعلمون منك كيف ُتعّلم أبناءك "درس الحياة الرفيع”. 
 *** 

 
   فاطمة ناعوت
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 في حب العذراء مريم 

 
 ========== 

عيُد السيدة العذراء، عليها وعلى ابنها السالم. اليوَم يفطُر أشقاؤنا المسيحيون بعدما صاموا خمسة عشر   
يوًما، تقّبل للُا صياَمهم وصلواتِّهم ونجواهم ودعاَءهم. السيدُة مريم، العذراُء البتول، وابُنها الكريم كلمُة للا، 

السيدة الوحيدة التي أجمع على حبِّّها وتقدير مكانتها والتّبرك آيتان من المعجزات القدسية في الحياة. وعّلها 
باسمها جميُع البشر على اختالف أعراقهم وعقائدهم. وهي السيدة الوحيدة التي خّصها القرآُن الكريم بسورة  

 كاملة باسمها: “سورة مريم".  
الكنيسة األرثوذكسية: إن    في حوار جميل ُأجري معه باألمس، قال األُب "موسى إبراهيم"، المتحدث باسم

المسلمين والمسيحيين من أقباط مصر تربطهم عالقة قوية بالسيدة العذراء مريم، وإن هناك روابُط تاريخية  
أغسطس   ٧قديمة تجمع  المصريين على حّب السيدة مريم عليها السالم. وبعد فترة الصيام التي تمتد من يوم  

مين ومسيحيين، في االحتفال بذكرى صعود السيدة مريم إلى  منه، يتشارك المصريون كافة، مسل  ٢٢حتى  
تكون فرصة   الدينية  والمناسبات  األعياد  أن  والشاهد  المسلمين.  قلوب  الرفيعة في  لمكانتها  نظًرا  السماء، 
جميلة إلظهار قوة ومتانة رباط الوحدة الوطنية في نسيج الوطن الطيب مصر. فالمجتمع المصري ذو طابع  

عليه سمات الود والمحبة والمؤازرة. فالجاُر بالنسبة للمصري بمثابة الشقيق، الذي يقف معه    "عائلي"، تغلب 
 في لحظات الفرح ولحظات الحزن، على غير ما نرى في المجتمعات الغربية مثال.

وبالفعل، كما قال األُب "موسى إبراهيم"، فإن للسيدة العذراء مريم، أطهر نساء العالمين مكانًة رفيعة في  
قلوبنا نحن المسلمين وفي كتابنا القرآن الكريم دون شك. والحقُّ أن العذراء مريم، عليها وعلى ابنها السالم، 
لها شديُد الخصوصية وبالُغ االستثناء من بين َبني اإلنسان. فتلك البتول الُمصطفاة، ذات الُحسن المالئكي، 
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َتعُبُر فوق مظاّلت األديان لتستقرَّ رمًزا أبديًّا في قلب  رمٌز "عابٌر لألديان"،  ال تخصُّ عقيدًة دون أخرى. بل  
أمومٌة   أمومٌة إعجازية من دون دنس أرضّي.  أمومٌة.  ُتشبُهها  التي ال  اإلنسانية الخضراء. رمٌز لألمومة 
  حزينٌة، وأمومة فرَِّحة. في الَبدء: وَجَلْت وجفلْت حين علمت أن جنيًنا ينمو في خِّصرها البتولّي النحيل، من 
دون رجل. وفي المنتهى: قّرْت عيًنا حين أدركت أنها تحمُل النوَر ساطًعا بأمر للا. شاع في قلبها الفرُح، 
بعد الوجل والخوف، حين علمت أن اللؤلؤَة التي تتكّون في بطنها اآلن؛ سوف تكون هديَتها للعالم، وهديَة  

ُتقّدُم للعالم صبيًّا "وجيًها"، كما وصفه القرآن:   السماء لألرض الشقّية بالخطايا والَحَزن. عذراُء نقيٌة سوف
ُركِّ بكلمٍة منه اسُمه المسيُح عيسى ابن مريم وجيًها في الدنيا واآلخرة   “إْذ قالتِّ المالئكُة يا مريُم إن لّلَا ُيبشِّّ

باه العليلة  (، وأنه سوف يغدو شابًّا وسيًما "يجوُل يصنع خيًرا"؛ يمسُح على الج٤٥ومن الُمقّربين" )آل عمران/
فُيبرئ األكمَه واألبرص وينفخ الروَح في المْيَتة فتحيا بأمر للا. “وُأبرُئ األكَمه واألبرَص وُأحيي الموتى بإذن  

(. ثم هي أمومٌة مفجوعٌة ثكَلى، سوف ترى وحيَدها الجميل وقد حكم األشقياُء عليه  ٤٩للا" )آل عمران/  
ثين من عمره، وما تزّوج ليترَك لها ما تقرُّ بها عيناها من بعده. لكّنها  بالموت، وبعُد لم يتجاوز الثالثة والثال

تعلم أنه حيٌّ عليٌّ في السماء، سواًء ُصلَب وقام من مواته بعد أياٍم ثالثة كما في األدبيات المسيحية، أو  
ُرَك ُرفع من الصليب حيًّا إلى السماء كما في أدبياتنا اإلسالمية: “إذا قال للُا إّني ُمتوفِّ  يَك ورافُعَك إليَّ وُمطهِّّ

عمران/ )آل  القيامة"  يومِّ  إلى  كفروا  الذين  فوق  اّتبعوَك  الذين  وجاعُل  كفروا  الذين  جميع  ٥٥من  ففي   .)
األحوال، الوجُع الذي ضرب قلَب العذراء مخيٌف ومفجٌع ال يشبهه وجٌع. واقفًة تبكي والقلُب مفطوٌر أمام  

ابُنها، ال َنَخسه الشيطاُن، ولم يرتكب خطيئًة، ُتبصره حاماًل صليَبه الخشبي  ذلك الموقف العظيم:  ذي ما 
ه بالصبر، ثم يدعو لّلَا   َِ ُيبّشر أمَّ الهائل يجرُّ قدميه محكوًما عليه بالموت من دون ذنب. لكّن الصبيَّ 

 لظالميه من اليهود والرومان، أن يغفَر لهم ألنهم "ال يعرفون ماذا يفعلون”. 
ُمصطفاة،  زارت مصَر مع طفلها المسيح عليهما السالم قبل ألفي عام، وطّوبت أرَضنا الطيبَة  تلك العذراُء ال

لهذا  الكريم.  لتشرب ووليدها  الماء  ينابيُع  تتفّجر تحت قدميها  السنوات األربع، فكانت  ومكثت معنا قرابة 
 فمكانُة العذراء في قلوب المصريين، على اختالف عقائدهم، هائلٌة وراسخة. 

كتاب "قواعد العشق األربعون" للكاتبة التركية  “إليف شافاق"، يقول المتصوُف الجميل "شمس الدين  في  
التبريزي": “األدياُن كاألنهار؛ تصبُّ جميُعها في البحر نفسه. وإذ ترمز األمُّ مريم إلى الشفقة والرحمة والحب  

 غير المشروط؛ فإنها رمٌز للجميع دون استثناء.” 
العذراء مريم عليها السالم، وعيد سعيد على مصر والمصريين    كل عام ومسيحيو مصر بخير في عيد 

 والعالم أجمع، بإذن للا تعالى.
 

 فاطمة ناعوت  
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 دقوا الشماسي 
 ======= 

كنُت، مثل معظم أبناء جيلي، طفلًة بريئة، ُأصّدُق ما ُيقال لي ألنني ال أفترُض  في الناس إال الصدق.  
ا خداعي.  كنُت عنيدًة، متمردةً  ، شاطرة في المدرسة، وأفكاري تسبق عمري، ورغم كل ما سبق، من السهل جدًّ

كنُت في الرابعة من عمري حين شاهدُت إعالن فيلم  "أبي فوق الشجرة"  فركضُت إلى أبي وسألته: لماذا 
ا.” فقررُت أن  صعد األُب فوق الشجرة؟ فأنبأني أبي الشاعُر: “حتى يكلَِّم العصافيَر ويبني معها أعشاَشه

 أتسّلق الشجرَة ألكلم العصافير.
وكّلما أطلَّ الصيُف برأسه من نافذة الحياة، وبدأ الحديُث عن البحر والشمس والمصايف، أتذكر أغنية "دقوا 
الشماسي" التي ُصوِّرت على بالج اإلسكندرية الساحر في أيام طفولتنا. وأتذكر حكايتي مع فيلم "أبي فوق  

قرّر أبي وأمي مشاهدته في السينما. توّسلت ألمي أن أذهب معهما ألنني أريد أن أشاهد الشجرة"، الذي  
أبي   للكبار فقط". لكن  "فيلم  بالقطع ألنه  العصافير"! ورفضت أمي  ليكّلم  الشجرة  بيطلع فوق  "عمو وهو 

السينمات قبل    الطيب أقنعها أنني بالتأكيد سوف أنام مباشرة بعد فقرة "ميكي ماوس"، التي كانت ُتعرض في
األفالم، فال خوٌف إذن على طفلة ال تعي من أمرها شيًئا! وهذا ما حدث. استغرقُت في النوم بعد والت 
ديزني مباشرة. لكنني كنُت أصحو من النوم منتفضًة بين الحين والحين ألسأل أمي: “ماما عمو طلع فوق 

يطلع فوق الشجرة هاصحيكي." وطبًعا صّدقُت   الشجرة والال لسه؟" ُتجيب أمي: “لسه… نامي يا حبيبتي. لما
وعد أمي بأنها ستوقظني حين يطلع عمو فوق الشجرة.  كنُت أصغُر من فهم المجاز األدبيَّ الذي اختاره  
"إحسان عبد القدوس" في عنوان الرواية ليشير إلى وقوع األب في نفس الفخ الذي حاول إنقاذ ابنه منه. كل  

ل وسيم وأنيق يشبه أبي، وهو يصعد فوق الشجرة ليلعب مع العصافير ويغني،  ما كان يعنيني هو مشهد رج
حتى تعّلمه العصافيُر الطيراَن، مثلما كنُت أحلُم بتعّلم الطيران. ال أظن أن أطفال اليوم قد  يفكرون على  

 هذا النحو الساذج الذي كنُت عليه في الرابعة من عمري.
النوستالجيا. زرقة بحر اإلسكندرية، والرمال النظيفة والشماسي الملّونة  وتوالتِّ العقود وشاهدُت الفيلم بعين  

في طفولة   ويرقصن  ويغنين  والكرة  والحبل  الراكيت  ويلعبن  الفساتين،  يرتدين  الجميالت  والبنات  الجميلة، 
ن  وعذوبة دون أن يضايقهن أحٌد، ودون أن ينظر إليهن أحد باعتبارهن صيًدا سهال أو طرائد يهربن من عيو 

 القناصين. كان الزمن نظيًفا وكانت العقول نظيفة والقلوب نظيفة. 
صحيح أنني لم ألحق من ذلك الزمن إال سنوات قليلة كنُت فيها طفلة ال تعي الكثير، وأمضيُت صباي  
وشبابي في الزمن "نصف النظيف"، لكن ثمة جيٌل كامل لم ير أصال ذاك الزمان، إال في األفالم "األبيض  

لمجتمعات    واألسود" تنتمي  التي  األجنبية  األفالم  يشاهدون  كما  االغتراب  بعيون  يشاهدونها  التي صاروا 
النظيف، كانت أمي تخرج   الزمن  ذلك  بأي صلة. في  لبالدنا  غريبة وأزمنة غريبة، ال تمتُّ لعصرنا وال 

الجائعُة في جسدها،  بالكعب العالي والمالبس الشانيل، وتضع الفرير حول كتفيها، دون أن تتفّرس العيوُن  
ودون أن ترميها األلسُن الطولى بخادش القول، ودون أن يخشى عليها أبوها أو زوجها أو شقيقها من تحّرش  



1858 
 

أو اغتصاب أو بذاءة. كانت كعوب األحذية رفيعة ال تنكسُر في  الطرقات، ألن الطرقات مستوية واألرصفة  
. وكانت األحذية البيضاء ال تتلوث في الشوارع، ألن  ممهدة للسير غير مستلبة باإلشغاالت وضجيج الباعة

الشوارع نظيفة. وكانت األرواُح ال تتصدع وال العيوُن تشمئز وال اآلذاُن تنفُر ألن المجتمع كان نظيف الروح  
 والعقل والبدن. 

من    أعرف أن معظم من يقرأون هذا الكالم اآلن، سواء كانوا من جيلي أو من جيل أحدث أو أقدم، يفّرون 
لحظتنا الحالية إلى الماضي النظيف عبر تلك األفالم القديمة “األبيض واألسود”. نبحث عن جمالنا المغدور 
في وجوه جداتنا وأمهاتنا وأجدادنا وآبائنا. نبحث عن أناقة مصر المسروقة، في أناقتها القديمة ونظافتها  

اَل البلدان بل المفترض أن يزيدها حسًنا وعراقة إن  الغابرة التي قتلها الزماُن. ال، خطأ! الزماُن ال يقتُل جم
شاء ذلك أبناُء تلك البلدان وأرادوا. البشر هم من يصنعون الجمال أو يقتلونه إن أرادوا. نحن من قتل أناقة  
مصر وُحسنها، وأوغلنا في إزهاق روح نظافتها، حتى غدونا اآلن نقولها مع زفرة حسرة ووجع: آآآآه! كان  

ان زمن نضيف!” الزمُن الذي طلع فوق الشجرة، ولم يعد. علينا اليوم أن نستعيد ُحسَن مصر زمن جميل! ك
ونظافة عقلها وقلبها ونعيد بناء ما  تهدم من براءتها، ونحن قادرون على ذلك و"الجمهورية الجديدة" تستحق.  

 ودقوا الشماسي!
 *** 

 فاطمة ناعوت 
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 ُمعاَصرٌة وأخالقعليُم الراهن … التَّ 
 

أوشكتِّ الصُين على المليار ونصف نسمة، لكن هذا التعداد الهائل من البشر ال يسبب عبًئا على الدولة، 
في إشعال ثورة    ٢٠١٥بسبب التعليم الممتاز، وهذا ما تسعى إليه مصُر في "الجمهورية الجديدة" منذ عام  

عي بقيادة د. "طارق شوقي" وزير التعليم، وفي التعليم  حقيقية ووثباٍت نوعية في حقل التعليم ما قبل الجام
الجامعي بقيادة د. "خالد عبد الغفار" وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تلك هي إشراقُة األمل ووميُض  
شمس الغد الوشيك التي أضاءت قلوَبنا ونحن نستمع إلى العقول المصرية الوازنة في مجال التعليم العالي  

الجامعات المصرية خالل المتلقى النوعي األول عن الجامعات الذي أطلقته جريدة "المصري  من ورؤساء  
اليوم" أمس األول تحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وبحضوره شخصيًّا، حيث قّدم عرًضا محترًما حول 

الثام القرن  منتصف  في  األولى  الصناعية  الثورة  منذ  العلم  مع  اإلنسان  والوثبات  بانوراما رحلة  ن عشر، 
الثورة   اليوم.  نعيشها  التي  الخامسة  الصناعية  الثورة  إلى  وصلنا  حتى  اإلنسان  صنعها  التي  المتسارعة 
الصناعية هي "إحالل الماكينة محل العمل اليدوي"، وكان ذلك نقطة تحول هائلة في مسار التاريخ البشري  

ث البخار في  بالغزل والنسيج اآللي واستخدام طاقة  القرن  بدًءا  إلى برمجة  ١٨مانينيات  اليوم  حتى وصلنا 
اإلنسان اآللي أو الروبوت في القرن الواحد والعشرين. ونالحظ ضيق الفجوات بين كل ثورة صناعية وما 

عاًما، وبين    ٧٠عاًما، وبين الثانية والثالثة    ١٢٠يليها مع مرور الوقت. فبين الثورة األولى والثانية حوالي  
عاًما فقط. وهذا يعني وجوب تطوير التعليم على نفس    ٢٠عاًما، وبين الرابعة والخامسة    ٣٠الثالثة والرابعة  

هذا التسارع والتعجيل. فآلياُت التعليم التي كانت تصلح منذ خمسين عاًما، أو عشرين عاًما لن تكون صالحة  
وهذا ما تصنعه مصُر  للحظة الراهنة لصناعة نشء عصري قادر على مواكبة اللحظة الكونية التي نعيشها.  

شهًرا تم بناء وتشغيل العديد من    ٢٤اليوم في جميع جامعاتها تحت مظلة "الجمهورية الجديدة". في أقل من  
الجامعات األهلية الجديدة التابعة للحكومة، وتستعد هذا العام لتخريج أولى دفعاتها من طالب تلقوا التعليم  

ن جامعات مصرية دولية تسير على نسق "التوأمة الدولية"  على نحو عصري شديد التطور. وكذلك تم تدشي
مع جامعات عالمية مثل الجامعة الكندية واألوروبية واأللمانية، التي كان يسافر إليها أبناؤنا لتلقي التعليم،  

لم يكن لدينا جامعة مصرية واحدة معترف بها عالميًّا،    ٢٠١٥فصارت اليوم على أرضنا المصرية. قبل  
جامعة مصرية مدرجة على التصنيف العالمي. وخالل الجلسات تكلم د. “عثمان    ٢٤لدينا اليوم    بينما صار

الخشت" رئيس جامعة القاهرة عن التحول النوعي الرفيع في مسار الجامعة حيث دخلت "منظومة الجيل  
ولوجي"، واستحدثت  وفق المعاير الدولية، وكان لها السبق في توّسل فلسفة "النانو تكن  ٢٠٢٠الرابع" منذ عام  

كليات في الذكاء االصطناعي والطاقة الجديدة وتكنولوجيا الفضاء لسد الفجوة المعرفية بيننا وبين العالم  
وضع حجر    ٢٠١٥برنامج دراسي جديد لمواكبة وظائف المستقبل. وفي عام    ٣٠٠األول مع استحداث  

ولية. وأشار "الخشت" إلى الدور المجتمعي الذي  األساس لـ"جامعة القاهرة الدولية" في توأمة مع الجامعات الد 
 ٪ وغيرها من المنجزات الوطنية. ٥٠تلعبه جامعة القاهرة مثل رفع الطاقة االستيعابية لمعهد األورام بمقدار 
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بناء  حتمية  القّيمة حول  محاضرته  رّكز  فقد  النفسي  الطب  بروفيسور  عكاشة"  "أحمد  الدكتور  العالم  أما 
وا النفسية  ننشده ألبنائنا في  المنظومة  الذي  العصري  التعليم  نوعية  الجديد. ألن  للنشء  السوية  ألخالقية 

اللحظة الراهنة ال يستقيم إال مع غرس نبتة األخالق القويمة لنحصد جيال صالًحا قادًرا على النهوض بالوطن  
سلو" التقليدي الذي  في المرحلة المفصلية الحالية التي تعيشها مصر الحديثة. وتكلم د. عكاشة عن "هرم أو 

يفند االحتياجات البشرية بدًءا من الغرائز األولى في قاعدة الهرم مثل األكل والشرب والتنفس والنوم، مروًرا  
باالحتياج لألمن الجسدي والوظيفي واألسري والصحي، ثم االحتياج لالنتماء عن طريق الصداقة والعالقات  

شعور بالتقدير واحترام اآلخر، وصوال إلى قمة الهرم وهو القدرة على  األسرية، ثم الحاجة إلى الثقة بالنفس وال
االبتكار عن طريق الثقافة والتعّلم. وفي اللحظة العصرية الراهنة حدثت تغيرات في ترتيب طبقات الهرم  
وصار من اليسير حرق المراحل والقفز بين الطبقات نحو أعلى قمة الهرم، لو أمكن االستثمار الجيد في 

سان في طريق التعليم الممتاز وتزكية التوازن النفسي واالهتمام بمنظومة األخالق، ألن تلك القيم هي  اإلن
 السبيل إلى التوافق االجتماعي والعمل والعطاء. 

شكًرا لجريدتي الجميلة "المصري اليوم" على إطالق تلك الملتقيات النوعية الرفيعة للحوار المجتمعي الوازن، 
عبد المنعم السعيد" رئيس مجلس اإلدارة والدكتور "عبد اللطيف المناوي" رئيس التحرير،  وشكًرا للدكتور " 

 وشكًرا لمصرنا العصرية بنشئها المثقف الواعي. 
 

 فاطمة ناعوت  
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 لماذا تدّنى مستوى خطابِّنا؟ 
 

االختالف في الرأي، غابت حواراُت الناس على وسائل التواصل االجتماعي صارت مخيفًة ومرّوعة! حال  
رأًيا   يقول  الذي  كذا  كتاب  إلى  أحيلك  هل  لدّي رأي مغاير،  معك،  أختلف  أن  لي  “اسمح  مثل:  عباراٌت 
مختلفا...” الخ، واحتشدت مقاطع الفيديو والبوستات وخاناُت التعليقات بالسباب والشتائم والتكفير والخوض 

ذا؟! والمدهش ليس في كيف وصلنا إلى هذا، بل أن هذا  في األعراض والتهديد بالقتل! كيف وصلنا إلى ه
)الهذا( لم يعد يدهشنا أو يزعجنا. تماًما مثلما تعودنا على مشهد أكوام القمامة في شوارعنا ولم تعد ُتدهشنا  

عام، حين حصلت   ١٠٠أو تجرح عيوننا، بعدما كانت ورقٌة صغيرة ملقاة في الطريق ُتدهش الماّرة قبل  
 على وسام: “أنظف عواصم حوض البحر المتوسط وأوروبا". تصوروا!  ١٩٢٥القاهرُة عام 

صديقي الدكتور "كمال اإلخناوي" األستاذ بالجامعة األمريكية وأحد خبراء تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية  
كان  ثانية للناطقين باإلنجليزية، أرسل لي رسالة يذكرني بمقال قديم لي عنوانه "كيف سمحنا بأن نسقط؟" و 

المقال يناقش كيف تتأثر لغة الحوار بالبيئة المحيطة. حكيُت عن الشاعر "علّي بن الجهم" الذي جاء إلى 
/ وكالتْيسِّ في قِّراعِّ الُخطوْب/   َك للودِّّ بغداد، وكتب قصيدة في مديح الخليفة، قائال: “أنَت كالكلبِّ في حفاظِّ

ال   مناَك دلًوا/ من كبارِّ الدِّّ ، ال َعدِّ كثيَر الذنوْب".والذنوب هنا هي كثرة سيالن الماء وغزارته.  أنَت كالدلوِّ
تيس"، وكيف تتفق ومديح! لكن الخليفة العباسي    -دلو   -اندهش السامعون واستنكروا فظاظة المفردات: “كلب 

المثقف "أبو الفضل جعفر المتوكل"، لم ينزعج ألنه يعرف أن "ابن الجهم" شاعٌر صحراوي لم يَر من الحضر 
وطبيعي أن يستلهم مفرداته من معجم البداوة، فأدرك مقصده الطيب، على خشونة لفظه التي فطرتها  الكثيَر؛  

قساوُة البادية وجدب الصحراء التي لم ير سواها. فأمر له بدار جميلة ُتطّل على شاطئ نهر دجلة. بها  
بس ورغد الحياة. وبعد إقامة حديقة غّناء حاشدٌة بالعصافير والزهور والثمر. وأغدق عليه بطّيب الطعام والمل

الشاعر شهوًرا سّتة في الحضر ومخالطة أدبائه وشعرائه، استدعاه الخليفُة إلى البالط، وطلب منه أن يلقي  
/ َجَلبَن الهوى من حيُث أدري وال أدري/  بعَض الشعر. فقال “ابن الجهم”: )عيوُن الَمها بين الرصافةِّ والجسرِّ

القديَم ولم   ُتَشكُّ  أعدَن لي الشوَق  القلوَب كأّنما/  / َسلِّمَن وأسَلمَن  أكْن/ َسلوُت ولكن زِّدَن جمًرا على جمرِّ
َد   لَُّة إنما/ ُتضيُء لَمن يسري بليٍل وال تقري/ فال َبذَل إال ما َتَزوَّ / وُقلن لنا نحُن األهِّ مرِّ بأطرافِّ المثّقفةِّ السُّ

 ناظٌر/ وال َوصَل إال بالخيالِّ الذي َيسري.”
ُن أن "اللسان" ابٌن أصيٌل لما ترى العيناُن وتسمُع األذنان. فإن جلبَت توأمين أنشأَت  هكذا أدرك ال حاكُم الَفطِّ

أحَدهما في بيئة حوشية رّثة، و ترعرع اآلخُر في بيئة متحّضرة راقية، ثم التقيا بعد عشرين عاًما، ستدرُك  
 اللتين نشآ فيهما كالهما.أن الفارق بين معجمْي الشقيقين، هو الفارُق ذاُته بين البيئتين 

ربما هذا يقّدُم لنا التفسير عن اختالف معاجمنا الراهنة عن معاجم آبائنا وأجدادنا الذين ترّبت آذاُنهم على  
أم كلثوم وعبد الوهاب، وعقوُلهم على طه حسين واإلمام محمد عبده، وعيوُنهم على أنيق الثياب نظيفِّ  

 الذي تعجُّ فيه اآلفاُت الصوتية والفكرية والبصرية.األمكنة، فيما عشنا نحن الزمن الصعب 
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نحن أبناُء بيئتنا. وألسننا أصداٌء لما نسمع، وعيوننا مرايا لما نشاهد، وأفكارنا مرايا لما يقتحم أرواَحنا من  
 أناقة وجمال، أو من دمامة وقبح. 

ُب الروَح   لهذا ال تبرُح قلبي مقولُة أفالطون: “عّلموا أوالَدكم الفنون، ثم أغلقوا السجون.” ذاك أن الفنوَن ُتهذِّّ
وتمنع الجريمَة. لهذا اقترحُت أن يأتوا بالمجرمين والمتطرفين والمتحرشين والخارجين عن القانون إلى دور  
األوبرا ليسمعوا الموسيقى ويشاهدوا الباليه، حتى تتنّقى أرواُحهم وتتّهذب سلوكاُتهم وتترقى معاجمهم. سخَر  

بالشرور. ربما. لكن فكرتي مني َمن سخر، و  اعتبروني أعيُش في برج عاجي ال يمسُّ األرَض الموبوءة 
حدثت، ونجحت. صنعها المايسترو المصري الجميل “نادر عباسي”. هّذب أرواَح مجرمين ُعتاًة في أوروبا  

ة الفرنسية،  حينما زارهم بكامل فريق األوركسترا الفيلهارموني في سجن بوميت بمارسيليا، بدعوة من الحكوم
: الدانوب األزرق وكسارة السات ڤسجين كونشرتات عذبة بمناسبة أعياد الربيع، منها    ١٥٠٠وعزفوا أمام  

وكارمن  البجع  بحيرة  و  شواالبندق  في  لياًل  يتجول  المصري  المايسترو  كان  بعامين  بعدها  مارسليا،    رع. 
سجناء "بوميت”. بفضلك أنا اآلن مواطٌن    فاستوقفه رجٌل على موتوسيكل، وقال له: “أال تعرفني؟ أنا أحد 

 صالح. أحرص على زيارة األوبرا أسبوعيًّا مع أطفالي.” 
أن يكرر التجربة في مصر، واستطعُت أن أقتنص منه وعًدا بزيارة السجون والمدارس ودور األيتام.    سألُته

 ى يرتقي معجُمنا من جديد. أرجو أن تتبنى الحكومة المصرية تلك الزيارات للمدارس والمشافي والسجون، حت
 

   فاطمة ناعوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1863 
 

 عقوٌل نقّية … قلوٌب نظيفة 
 

شابٌّ محترم قّرر مكافأة جارتِّه السيدة الطيبة التي قامت على تربيته ورعايته بعد رحيل والدته، فحجز لها  
عودتها بسالمة للا من األراضي  "رحلَة ُعمرة" وأوصلها إلى المطار بنفسه، ثم عاد واستقبلها في المطار بعد  

للجميل، وسوف  ابُن أصول حافٌظ  إنه شابٌّ مبارٌك  نقول  الرقيق؟  التصرف  نقوُل في هذا  المقدسة. ماذا 
يجازيه للُا خيًرا على تصرفه النبيل. لكنه خبٌر عادي يتكرر كثيًرا في مجتمعنا الطيب. حسًنا، ماذا لو أضفنا  

بق: "هذا الشابُّ مسيحّي”. هنا سوف نتوقُف، ثم ُننصُت إلى صمتنا، وقد معلومًة صغيرًة إلى الخبر السا
أخذتنا الدهشة! السؤاُل هنا: هل علينا الدهشُة حقًّا؟! هل نندهُش ألن سيدًة مسلمة قامت برعاية طفٍل مسيحيٍّ  

م ألّمه الثانية رحلَة عمرة إلى ب يت للا الحرام؟ الدهشُة  رحلْت عنه أمُّه؟ ثم نندهُش ألن الطفل بعدما كُبَر قدَّ
تعني أن بداخلنا شيًئا ليس على ما ُيرام. ألن اندهاَشك من سلوك ما يعني أنه "نادُر الحدوث"، أو أنك ما  
القلب قامت بما يجب أن تقوم به أمٌّ   نقية العقل نظيفة  لتفعله لو تيسر لك. نحن أمام سيدٍة طيبة  كنت 

، والدهشُة  صالحة، وشابٍّ طيب نقيِّّ العقل نظيف الق لب قام بما يجُب أن يقوم به ابٌن صالح. األمُر طبيعيٌّ
ال محّل لها من اإلعراب. هكذا يجُب أن يكون جميُع الناس في مجتمع نظيٍف خاٍل من المراهقات العنصرية  

 واألدران الطائفية. 
عن عقيدته. أذكُر   الشخُص المؤمن بحق، يؤمُن بعقيدته وال ينزعُج من إيمان اآلخرين بعقائدهم المختلفة

أنني كلما سافرُت إلى لبنان كنُت أشتري هديًة ألمي الروحية الفاضلة: "آنجيل غطاس"، الموّجهة بالتعليم.  
الهدية هي تمثاٌل صغير للسيدة العذراء أشتريه من كنيسة سيدة لبنان "األم حريصا"، وهو المزار المريمّي 

 من جميع أنحاء العالم على اختالف عقائدهم للتبّرك باألم  األكبر في الشرق األوسط، يحجُّ إليه السياحُ 
البتول المقدسة سيدة نساء العالمين. وكذلك أذكر أن أكبَر مصحف في بيتي أهدته لي والدة "دميانة" الشهيدة  

.  ٢٠١٦ديسمبر    ١١المسيحية التي اغتالت طفولتها يُد اإلرهاب السوداء في تفجير الكنيسة البطرسية في  
قون هذا؟ في أربعين الصبية الشهيدة اّتصل بي عمُّها لُيخبرني بأن الشهيدة الجميلة تودُّ أن ُتهديني  هل تصد 

ها   نازها ووقفُت أمام نعشِّ هديًة قّيمًة في أربعينها، وتدعوني أن أحضَر ذكرى األربعين، مثلما حضرُت جِّ
د البيضاء والشموع. وحين قّدمت لي أمُّ األبيض الذي استقبله أهُلها وأقرباؤها وأصدقاؤها بالزغاريد والورو 

الشهيدة "دميانة" مصحًفا ضخًما أنيًقا مع صورة ابنتها، جرى الدمُع من عيني، وارتبك الكالُم فوق لساني، 
وعرفُت أن حبّي ألقباط مصر المسيحيين لم يكن من فراغ. فكيف لك أال تحبَّ بشًرا يعالجون القسوَة بالرحمة،  

 لمحبة والمغفرة؟! ويداوون اإلرهاب با
يومها أحببُت أن أختبر فِّطنَة قرائي وُحسن حدسهم قبل أن أخبرهم بالهدية الثمينة التي أهدتني إياها الشهيدة  
"دميانة" يوم أربعينها، فكتبُت على صفحتي أن يخّمن القراُء ما تلك الهدية؟! وهالني إبداُع القراء. كثيرون قد 

وكثيرون اقترحوا هدايا أخرى جميلة: كراسة من كراسات دميانة في المدرسة،  أحسنوا التخمين، وعرفوا الهدية،  
أو خصلة من جديلتها، أو مِّزقة من الثوب الذي صعدت روُحها الطيبة فيه إلى السماء، أو الكتاب المقدس 
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عاَمها    مع القرآن الكريم، أو لعبة من لعب دميانة الطفلة الجميلة التي صّدعتها شظايا الغدر وهي لم ُتكمل
الرابع عشر، أو صورة لي مع دميانة، لم ُتلتَقط أبًدا. وبعد وصول التخمينات إلى ألف تخمين جميل، نشرُت 
صورة الهدية: مصحٌف فخٌم ُمذهٌَّب هائُل الحجم، مع كلمة قلُت فيها: لعّل قرائي يعرفون اليوَم لماذا أحبُّ 

بوجودي معهم على أرض مصر، ووجودهم معنا. لعّل الجميع  أشقائي المسيحيين حبًّا جمًّا، وأعتزُّ بهم وأفرح  
يعرفون لماذا ُأثّمن إثراءهم مصَر بفيض غزير من الحب والغفران والتسامح ومقابلة البغضاء بالحب، والعداء  
بالسالم، والرصاص بالغفران ثم بالمباركة والصالة من أجل اُلمسيء. لعّل الجميَع يعرفون اليوَم لماذا أعايدهم  

ي أفراحهم، وسأظل أُعايدهم في بيوتهم وفِّي كنائسهم، من أجل فرحي أنا، ال من أجل فرحهم وحسب. ذاك فِّ 
وفِّي  بيوتهم  في  أواسيهم  وسأظل  مآسيهم،  في  أواسيهم  بغيابي.  ينقص  أو  بوجودي،  يزيد  لن  فرحهم  أن 

وجودي، ولن تنقص بغيابي.  كنائسهم، من أجل راحة قلبي أنا، ال من أجل راحتهم. ذاك أن راحَتهم لن تزيد ب
سأظل أشهد لهم بالفضل علّي في تعليمي طفلًة صغيرة في مدارسهم وعلى يد ُمعّلميهم المتحضرين. وأشهد 
لهم بالفضل علّي فِّي تطبيبي واهنًة عليلًة في مشافيهم على يد أطبائهم األمناء وممرضاتهم الراهبات مالئكة  

 النور والبياض. 
 نقياء الوطن". “الديُن هلل والوطُن أل

***    
 

 فاطمة ناعوت 
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 هؤالءِّ كل  َمن أحببُت! 
 

 خلسة المختلس
 

من الصعب على المرء نسيان "أوَل" مرة من كل شيء في حياته، بعدما يكتمل وعيه بالحياة وبمن حوله.  
ا، أول لعبة جاءته، أول يوم يذهب فيه إلى المدرسة، أول َمن صادقه، أول معلم في حياته، أول كلمة قرأه

أول حب في حياته، أول بلد سافر إليها، وطبعا أول كتاب قرأه. بالنسبة لي، وبعد تجاُوز مجالت األطفال: 
"المكتبة الخضراء"  "المغامرون الخمسة" للعبقري محمود سالم، وقصص  ميكي وسمير وتان تان، وألغاز 

تجاوز تلك القراءات التمهيدية الجميلة األولى،  الفاتنة التي كانت تصدر عن دار المعارف بمصر، بعدما  
ال أنسى أن أول عمل أدبي رصين قرأته كان رواية "أحدب نوتردام" للفرنسي الرائع "فيكتور إيجو”. وجدت 
الكتاب ملقًى على أرضية مصعد العمارة التي نقطن بها وأنا عائدة من مدرستي، وكنت آنذاك ربما في 

ي. وحرُت ال أعرف معنى كلمة: "ُأْحُدب"؟ هكذا كنت ألفظها. وما معنى "نوتردام"؟  السابعة أو الثامنة من عمر 
يبدو أنه شيٌء طلسمي مما اعتدت أن أراه في مكتبة! لكن سرًّا ما سيدفعني للقراءة لتكون أول عمل أدبي  

مودو وأزميرالدا.  أقرأه. صحح لي أبي ُنطق كلمة "َأحَدب" وشرح لي ما هي نوتردام، وشرعُت في القراءة. كوازي
األول رمٌز للقبح الشكلي والتشّوه الَخلقّي، فيما الثانيُة رمٌز للجمال الجسدي الفاتن. على أن كليهما يجتمعان  
في جمال اإلنسان ورقّي الروح وطيبة الطوية. أحدُب، يحمل فوق ظهره نتوًءا شاذًّا يجعل منه أضحوكة  

خرى مطموسة ضامرٌة. ال يجيد الكالم إال بلعثمة مرتبكة. مما  باريس القرن الثاني عشر، له عين واحدة واأل
سيحدو بأهالي باريس النتخابه "أميرا للحمقى" في احتفالهم السنوي. لم يكن كوازيمودو سوى لقيط وجده 
بَِّليٍل ربما لدمامته   الباردة. تركته أمه  الباريسية  بابها في فجر أحد الصباحات  راهُب كنيسة نوتردام على 

عة تكوينه. يلتقطه الراهُب ويربيه ليجعل منه أداًة طّيعة تنفذ أوامره دون تفكير أو إرادة. ويغدو كوازيمودو  وبشا
قارَع أجراس الكنيسة الضخمة مما ُيفقده السمع، لتكتمل عاهاته. أزميرالدا، يعني زمردة، البنت الغجرية التي 

ٌد فاتن. تسلب  ترقص في احتفال الحمقى في ُصحبة عنزتها التي تجيد الس حر. سمراء ممشوقة شعرها َجعِّ
ألباب الحضور، ومنهم قس الكنيسة، المتزمت، الذي يخطفها ويسجنها في غرفة بأحد أبراج الكنيسة تمهيًدا 
لحرقها بتهمة السحر والشعوذة وفًقا لقوانين أوروبا القروسطية. يدخل عليها األحدب محاوال مواساتها لكنها  

ها ألنها الوحيدة التي لم تسخر من عاهاته وسقته جرعة ماء حين كّبله القس باألغالل  تجفل من بشاعته. أحب
في ساحة الميدان عقاًبا على خروجه من الكنيسة ونشوة الفرح بلقب "أمير الحمقى"، جاهال بكّم السخريات  

شفقت عليه. كان  التي يضمرها شباب باريس فيما يتوجونه بالتاج الورقي. كوازيمودو أحب أزميرالدا. وهي أ
في وجودها حّيًة دليٌل له على وجود الجمال اإلنساني المكتمل. الروح والجسد. لذلك حارب البشَر جميًعا  
الباريسيون يحطمونها بجذوع   الكاتدرائية الضخمة فيما  من أجل اإلبقاء عليها. صدَّ بجسده المعّوق بوابَة 

الساح لرأس  طلًبا  النيران  بشعالت  ملوحين  ينتبه  األشجار  لم  األخير،  في  القسُّ  قتلها  ولما  الملعونة.  رة 
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كوازيمودو لنفسه إال وقد قذف بربيبه القّس من البرج الشاهق ثم جثا على ركبتيه يبكيهما معا قائال: "هؤالء 
كلُّ من أحببت!” ثم يدفن نفَسه معهما حيًّا ليحفر الناس القبر بعد سنين فيجدون هيكلْين عظميين متعانقْين،  

دهما لفتاة، واآلخر لمسخ بشري معّوج الظهر. حين حاولوا فصل الهيكلين يتفتتان عظاًما صغيرة. قرأُت  أح
الرواية عدة مرات، بالعربية واإلنجليزية وأحتفظ بنسخة منها بالفرنسية لغتها األصلية. نحن ال ننسى أول 

جوو. عرفت تفاصيل الكاتدرائية غرفًة  رواية قرأناها ولو بعد مائة عام. ال سيما إذا كان الكاتب فيكتور إي
غرفة وبرًجا برًجا وجرًسا جرًسا. وحين دخلُت كلية الهندسة قسم العمارة بعد ذلك بعقد كامل درسـ الكنيسة  

القوطية   المدرسة  أفرزتها  التي  الفنية  القطع  أجمل  كإحدى  والرأسية  األفقية  مساقطها   Gothicفي 
Architecture    .شيء يشبه الحلم وأنا أتتبع بقلمي الرصاص كل خطوط الكنيسة.  في القرن الثاني عشر

النوافذ الدائرية بزجاجها الملون المعشق، األبراج الشاهقة، المنمنمات والحفائر والمنحوتات، األجنحة الطائرة، 
ط داخل  تماثيل المالئكة التي َتعُد الخّطاءين بالمغفرة. حتى األرشيدوق فرولو وكوازيمودو رأيتهما في المساق

بعض أروقة الكنيسة وعند المذبح. كأنني أسير داخلها في صحبة األحدب الذي لم أره إال وسيمصا ساحًرا.  
وحين زرُت باريس ألول مرة سألني الرفاق أين تريدين أن تذهبي؟ وقلُت لهم: “كنيسة نوتردام"، بيتي األول.  

زيمودو يلوح لي من أحد أبراجها هاتفا: تعالي أقف على ضفة نهر السين وأتأمل البناية الشاهقة، وألمح كوا
 يا عزيزتي، فأنا أحبك أيضا!

 
***   

 
   فاطمة ناعوت
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 كيف تنمو الموهبة؟ 
 

للتعّلم من زقزقة العصافير   موهبُة الموسيقى ال تكفي دون صقلها باإلنصات الجيد لوقع الكون وإيقاعه؛ 
واإلنصاُت المتأمل لنقيق الضفدع وهزيم الرياح وصرخات البراكين ووشوشة األغصان لحفيف أوراق الشجر،  

وفحيح الحّيات وهدير الماء وهديل الحمام. وموهبة الرسم كذلك ال تكفي دون تدريب العين على التقاط إيقاع  
ن أن  اللون وفّك شفرات ألغازه وفض تعويذة الفرشاة والزيت والتوال والفحم. أيًضا موهبة العمارة ال تكتمل دو 

يتأمل المعماريُّ إعجاز النحل في بناء خالياه، وعبقرية النمل في حفر سراديبه داخل بطن األرض، وفنون  
يتوّدُد  العصفورة وهي تغزل عّش صغارها من جدائل القش، وال يكون المعماريُّ معماريًّا عظيًما وهو ال 

وجدلية النغمة والسكون الذي ستغدو بين يديه    للموسيقى ليفهم معنى الهارموني والمونوتوني والتوافق والتنافر
الحروف وألغاز   يكون كاتًبا َمن ال يعرُف أسرار  للكتابة األدبية أسراُرها. ال  والفراغ.. كذلك  الكتلة  جدلية 
التراكيب، واإلنصات الحميم إلى وقع الحرف على الحرف وموسيقى الكلمة إلى جوار الكلمة وفك شفرات  

كات والسكنات والصمت والكالم. الفنوُن في األساس موهبٌة سماوية اغذيها الصنعة  عالمات الترقيم والحر 
 اإلنسانية. 

"باتريك موديانو"   الشهير  الفرنسي  األديب  أعمال  أقرأ بعض  الماضي كنُت  الشهر  مدار   Patrickعلى 
Modiano  وصاحب األربعين كتاًبا والبالغ من العمر هذا   2014، الحاصل على جائزة نوبل لآلداب عام

العام سبعًة وسبعين عاًما. وقالت لجنة نوبل األكاديمية لحظة تسليمه الجائزة إن الروائي الفرنسي استحق  
البشرية العصّية على  الجائزة "بسبب تمكنه من القبض على فن الذاكرة الذي أنتج أعماال تعالج المصائر  

الفهم، وكشف العوالم الخفية للحياة". وباألمس قرأت له هذه العبارة الطريقة: "اعتاد الطبيُب أن يخبرني بأن 
كلَّ شخٍص على وشك الموت، يصبح صندوق موسيقى يلعُب القطعَة الموسيقية األقرب إلى وصف حياته،  

عذبة، وقد تكون طبول مارش عسكري.” وتذكرُت   الس ڤشخصيته، وآماله. تلك المعزوفات قد تكون مقطوعة  
ماذا قال هذا األديب، عن فلسفة الكتابة وكيف لّخص فكرته عن تركيبة األديب النفسية في نقاط، سوف  

على أن كونها محض رأي شخصي يخصُّ ذاك الكاتب، قد تزيد أو تنقص    التأكيد أطرحها عليكم اآلن، مع  
 في معتقد كاتب آخر. 

 انو: مودي يقول
الجيد يميُل أكثر إلى الصمت ويتقن الكتابة أكثر مما يجيد الكالم. فالكاتب يتردد في الكالم؛ ألنه    الروائيُّ 

معتاد على مراجعة ما يكتبه على الورق حتى يتأكد من وضوحه وصوابه، لكنه حين يتكلم ال يجد سبياًل 
 لمحو آثار هذا الكالم.

اع لك دون مقاطعتك على عكس ما كان يحدث حين كنا أطفااًل، كانوا تجبر من يقرأ لك على االستم  الكتابة
 يقاطعوننا ولو تكلمنا البد أن يمنحونا اإلذن بالكالم أواًل. 

 يعرف عن الكتاب الذي يقرأه أكثر مما يعرفه كاتُبه.  القارىء
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ب، خاصة مع  نشاٌط عجيب يمارسه الفرُد وهو في عزلة. وقد يصيبك اإلحباُط للحظات وأنت تكت  الكتابة
الصفحات األولى من رواية جديدة. وكل يوم يمر تشعر بأنك على المسار الخطأ، وهذا يمألك بالرغبة في  

 مسيرتك. ي الرجوع لتسير في طريق آخر. لكن من المهم أال تلتفت لهذا الهاجس وأن تستمر ف
اء الذين يبدأون في كشفه  تكتب آخر كلمة في كتابك؛ يتحرر الكتاُب منك؛ ويذهب إلى آخرين هم القر  حين 

أمام نفسه. حينها تشعر أنت بالفراغ وبالهجر وتبدأ من جديد في عالقة أخرى مع كتاب جديد يجعلك تشعر  
 بالتوازن المفقود لكن دون جدوى.

 البد أن يظل على هامش الحياة؛ حتى ينجح في وصفها. ألن من يغوص في الحياة تتشوش رؤيته.   الكاتب 
 الكاتب أو الشاعر هو كشف الخفايا التي تحيط بكل شخص في حياته اليومية. دور

تساعد في حل ألغاز الحياة وأسرارها. وعبر الخيال نغوص في الواقع دون أن نشوهه لنكشف الحقيقة   الكتابة
 أمام أنفسنا. 

غّيرت مسار حياتي،   متعتي في المرحلة التي تسبق الكتابة وهي مرحلة الخيال، متى كانت النقطة التي   أجد 
 وتلك التي أصبحْت بعدها ليالي الصيف مختلفة عما أعتدُت عليه.

مبكًرا مدى صعوبة البدء في كتابة رواية جديدة. يكون لديك حلٌم حول ما تريد أن تبدع، لكن األمر   أدركتُ 
 يشبه السير حول حمام سباحة وأنت متردد للقفز داخله ألن الماء بارٌد جدا.

 *** 
كلماُت الكاتب الفرنسي. أما الكاتُب المصري القديم فقال عن الكتابة والكاتب أعمق القول وأجمله:    انتهت 

"كن كاتًبا تمش في الطرقاتِّ ُحرًّا. ُكن كاتًبا، فإن كتاًبا واحًدا تقدمه للبشرية، هو أكثُر نفًعا من بيت مؤسس 
   شرق النهر، ومن قبر محفور في غربه.”

 
 فاطمة ناعوت 

 شاعرة وأديبة من مصر 
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 قصيدة النثر ، جنس أدبي يستمد من الحداثة والثقافة 

       
اعر د. بهنام عطاهلل 7  . الّناقد والشَّ

 
قصيدة النثر، جنس أدبي يستمد من الحداثة والثقافة أهم مقوماته ، وهي ضرورة فرضت نفسها إزاء التطورات  

 مبادئها األساسية : الحصر ، اإليجاز ، شدة التأثير والوحدة العضوية .الحاصلة في المجتمعات، من أهم 
أفضل تعريف حين قال :) إنها قطعة نثر موجزة بما فيها الكفاية ، موحدة ومضغوطة   E. Jalousلقد عرف

كقطعة من بلور ، تتراءى فيها مائة من االنعكاسات المختلفة في خلق حر ، ليس له ضرورة ، غير رغبة  
 ف في البناء ، خارجًا عن كل تحديد ، وشيء مضطرب إيحاءاته ال نهائية . المؤل

ومن الناحية اإلبداعية ، ال تشكل قصيدة النثر قطيعة مع القصيدة العمودية أو قصيدة الشعر الحر . إن 
الشعر   بأوزان  التزامها  عدم  بحجة   ، الشعر  لحركة  العامة  القواعد  عن  خارجة  النثر  قصيدة  يعد  البعض 

عروفة ، إال أن ما يؤكد عكس ذلك هو قول دي بوس : )إن هناك الكثير من القصائد الجميلة بال أبيات  الم
شعرية ، كما أن هناك الكثير من األبيات الشعرية التي تخلو من الشعر( . ولكن بالرغم من ذلك تبقى  

 للقصيدة الموزونة تأثيراتها الجذابة والمدهشة .
لقد برزت قصيدة النثر وتطورت في الغرب ، وعلى وجه الدقة في نهاية القرن التاسع عشر ، إال أن جذرها  
مستمد من الشرق ، بل إن القارئ الفاحص والذي يمتلك ذائقة شعرية يستطيع أن يستنتج : إن قصيدة النثر  

ما بين النهرين ، كما ان    قد ظهرت أول ما ظهرت في ملحمة كلكامش ، التي كتبها السومريون في بالد 
النتاجات النثرية اآلرامية الحيقار الحكيم ، كاتب الملك سنحاريب وحامل أختامه وقصته المعروفة مع نادان  

ق . م ( ، هي ايضًا نمطًا من الكتابة النثرية    680ابن أخته ، والتي ترقى إلى القرن السابع قبل الميالد ) 
نرى في كتاب العهد القديم )التوراة( ، نماذج لقصيدة النثر ، كما في سفر . وإذا أمعنا البحث واالستقصاء س

النبي وسفري الجامعة    -الذي هو عبارة عن قصيدة تنشد الحب البشري    -نشيد اإلنشاد   ومزامير داود 
ي  واألمثال وغيرها . فضاًل عن هذا وذاك فان القصيدة )اآلرامية( لشعراء سريان أمثال : مار افرام السريان

ونرساي وابن العبري ، والتي نشأت في الشرق ، قد أخذت هذا المنحى ، فضاًل عن كتابات الصوفية النثرية  
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وكتاب النفري ورسائل ابن العربي والبوني وغيرهم ، ومن ثم نصوص يوسف الخال وأدونيس وانسى الحاج  
( وجماعة مجلة )الكلمة(  ومحمد الماغوط وتوفيق الصائغ أصحاب مجلة )شعر( ، ثم أصحاب مجلة )أبولو

العراقية ويأتي في مقدمتهم الكاتب حميد المطبعي . فقصيدة النثر أصولها مشرقية ، بل إن بعض الشعراء 
في الغرب قد تأثروا بما مضى ذكره ، منهم الشاعر ت س . اليوت في )األرض اليباب( ، والذي يستمد  

 ق .فكرة قصائده من الكتب المقدسة ، التي ظهرت في الشر 
وقصيدة النثر جنس أدبي مستقل ، بل إنها ‘عَدت نوعًا أدبيًا حقيقيًا ، وان لم تكن مالمحها واضحة لحد 
اآلن ، وقد استطاعت أخيرًا أن تتحول من )الهامش إلى المركز( ، كونها نوع من الكتابة الحرة ، وهذا ما  

للدكتوراه والمعنون المناصرة في اطروحته  الدين  الشاعر عز  المستقل( ، حيث يرى : إن  أكده  ة )الجنس 
قصيدة النثر هي نص مفتوح على أنواع سردية نثرية ، وفيه درجات عالية عن النثرية ، أي أنه كتابة حرة،  
 وبالتالي فهو جنس مستقل ، ألن من مميزات قصيدة النثر : االستقاللية بجانب اإليجاز والوحدة الموضوعية. 

وتستقل بذاتها كجنس أدبي معترف به ، يجب أن تسعى إلى أن تكون  ومن اجل أن تتطور قصيدة النثر  
ظاهرة فنية ، ولن يكون لها ذلك ، إال إذا )تمكنت بمقدرة كتابها من امتالك أدواتها السليمة معرفيًا ورؤيويًا  

ليس طريقة خاصة في التعبير حسب وانما هو طريقة خاصة في   -والشعر منه بشكل خاص  -. فاألدب 
النثر ويدفعها إلى مستوى الشعرية ، ما لم  الرؤيا   باللغة وحده ولن يخلق قصيدة  كذلك ، وان والتالعب 

 تنهض الرؤيا لتحرك ذلك النسيج اللغوي والخاص بتشكيالته المتميزة ، تحركه وتتحرك داخله . 
الوزن ، فكان كما أنها ليست كما يعلن البعض سهلة الكتابة ، بل إنها صعبة الكتابة ، كونها قد تخلت عن  

ال بد من إحالل إيقاع داخلي محله ، يعمل على شد بنية القصيدة نحو المركز ، ولخلق عالقات حيوية بين  
مفاصل القصيدة ، لتترك أثرها الواضح على ذائقة المتلقي ، ومن هنا فان كاتب قصيدة النثر يحتاج إلى  

 دراية خاصة بهذا النوع من الجنس األدبي .
تمردة )ألنها ولدت من تمرد على االستعبادات الشكلية التي تحول دون أن يخلق الشاعر  وقصيدة النثر م

لنفسه لغة فردية ، والتي تضطره إلى أن يصب مادة ‘جملهِّ اللدنة في قوالب جاهزة( ، كما تؤكد سوزان  
ة القوانين الكالسيكية  برنار في كتابها الموسوم )قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا( . نعم إنها متمردة على كاف

في نظم الشعر ، فهي تستمد قوتها من الحداثة والمغايرة والتنافر والفنطازيا في محاولة لتغير القوالب الشعرية  
 الجامدة والجاهزة ، بل إنها محاولة جادة لتجديد الشكل الشعري العربي .
والعصرنة والحداثة ، جنس مستقل  لقد أضفت قصيدة النثر للمشهد األدبي ، جنس أدبي ينزع نحو التجدد  

 متجرد من طوق الصرامة والقيود ، سيعزز بال شك طريق األدب ، ويرفده بقوة التكثيف والتخييل والشفافية.
 

 د. بهنام عطاهلل
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 المصادر
. سوزان بيرنار، من بودلير إلى أيامنا ، ترجمة د. زهير مجيد مغامس، دار المأمون للترجمة والنشر ، 1

 .  1993بغداد ،
 . 2002نبسان    14(  7574. خالد الخزرجي ، قصيدة النثر .. الجدوى والتحول ، جريدة العراق ، العدد )2
/   3/    16  -  15(  6357. إشكاليات قصيدة النثر لعز الدين المناصرة، جريدة العرب اللندنية، العدد )3

2002 . 
 .  1997وراه ، األردن ، . عز الدين المناصرة ، الجنس المستقل ، اطروحة دكت4

  *** 
 

 )بداية لرحيل آخر والتوغل في جزئيات الحلم الكوني( لمجموعة الشاعر معن صباح سكريا
 

معن صباح سكريا من الشعراء الشباب الذين عرفتهم عن قرب منذ أكثر من عقدين من الزمان، مثابر متابع  
حبه لهذا العمل الشاق ومطباته، فضاًل عن   للمشهد الثقافي، عمل معي في حقل الصحافة فترة، أظهر فيه

 كتابته لقصيدة النثر. ونحن هنا بصدد الحديث عن مجموعته الشعرية البكر )بداية لرحيل آخر (. 
بالرغم من أنه بدأ الكتابة الشعرية منذ عقدين ونيف، إال أنه لم يصدر خالل هذه الفترة أية مجموعة شعرية، 

شهده الشعري وتحقق من أدواته ونصوصه، فإستحقت كي تنشر في كتاب  إلى أن حانت الفرصة وإكتمل  م
 مستقل.  

تتمحور نصوص الشاعر حول بقايا الذات والحياة والوطن، متوغاًل في جزئيات ذلك الحلم الكوني، ألن 
الشعر عنده غذاء الروح، حيث يستذكر فيه مرجعيات حياتيه وذاتية من خالل تأويالت ودالالت وإنزياحات 

 ض منها بعض اإلثارة اللغوية مغلفة بتناصات أطرت بعض نصوصه مع نشاط عالمه المتخيل. تنب
يستهل الشاعر مجموعته بقصيدة )رحيل الزمان(، حيث يلتقي قلب حبيبته في أول غابة عذرية في الوادي  

ل  المقدس، نقش عليه ذلك الوجع اإلنساني، الذي أيقظ الشمس ليشع ضوءها على كل الجهات، على شك
 شفرات رمزية يبثها الشاعر نحو المتلقي.

والقصيدة عن الشاعر تأخذ مناحي عدة فهي عبارة عن لوحة فنية تنتقل فيها الفرشات من خالل األلوان 
على مساحتها. لذلك نالحظ أن الشاعر قد تماهى في نصوصه مثل خرائط ثملة فوق رصيف العابرين،  

 ت مخيلته لتسكن نصوصه. يقول  إنها تناصات أوجدتها اللحظة اآلنية فشغل
 )آه يا سكرتي 

 خرائط وجهي الثملة تقتلني  
 تغزو الرصيف العابر  

 لُتّعبِّّر عن رغباتي التائهة( 
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إن النبرة التشاؤمية واضحة في أغلب نصوصه، فهي تنبض باآلالم واألوجاع والمكابدات، وتحمل تخيالت 
 الذات والوجع:الروح والهم ثم تظهر العالقة الحميمية بين 

 
 )لم يبق لي سوى آالمي  
 لم يبق لي سوى أحزاني  
 لم يبق لي سوى أهاتي( 

 
لقد تباينت القراءات في نصوص الشاعر، فكتب في شؤون الحياة والّهم اإلنساني والوطني، وهو يحلم بوطن  

بة من قبل قوى  جميل مصان محفوظ من جميع األشرار، كما حلم سابقًا بالعودة إلى بلدته األثيرة المغتص
 الظالم الذي مّر من هنا ودمر كل أشيائه الجميلة، فكان في إشياق كبير لها ولمالعب الصبا والطفولة:

  
 )كم هو مؤلم ذلك اإلنتظار  

 حيث الالعودة 
 وراء خطوط األفق  /ال أمل بعد تلك األعوام 
 وبين حنين اإلشتياق(  

 
سمى ب )قصيدة المقطعات(، وهي مقطعات مبعثرة  كما يتمظهر شكل النص في قصائده من خالل ما ي

ترسل شفراتها إلى كل الجهات، وتتوالد هذه اإلهتمامات من خالل تحريكه لكوامن نفسية ومهيمنات آنية،  
 ربما هي التي سيطرت على خارطة لغته فأحالتها إلى صورة شعرية معبرة: 

 
 فال سبيل لي  /)الوقت يداهمني 

 فية  حيث إنشقت تلك الذرة المخ
 وإنتشرت نحو األفق البعيد(  

 
وأخيرًا ال يسعني إال  أن أهنيء  الشاعر معن صباح سكريا بوالدة مجموعته الشعرية البكر، بعد إنتظار  
الجديدة   الحياة  فيه  إلى حياة أفضل ومستقبل لوطن تشرق  يتطلع من خالله رؤيا نصوصه،  طويل وهو 

 ونبض األمل. 
 

 د. بهنام عطاهلل
 عراقي شاعر وكاتب 
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 ومقاالت أخرى  إباحّية يحيى السماوي الشعرية ذروة القداسة

         
اعر واألديب الّلبناني شربل بعيني 8  . الشَّ

 
قبيل دخوله الستالم جائزة جبران العالمية، أهداني الشاعر العراقي يحيى السماوي ديوانه األخير "أنقذتِّني  

، ورغم تعجبي من عنوانه، رحت أتصفحه، ألعرف لماذا   2014والتوزيع  مني"،  دار تموز للطباعة والنشر  
اختاره، وكنت كمن يمشي على رمال متحركة، كلما قرأت كلما غرقت أكثر فأكثر في بحوره الشعرية، وصوره  

 الخالبة.
مستقاة من  من القصيدة األولى، يعلن السماوي غرامه االباحي، الذي استنجد من أجله بآيات وقصص دينية  

 الكتب اإلسالمية والمسيحية واليهودية، ليثبت أن اباحيته الشعرية ذروة القداسة، وها أنا أبدأ رحلتي معه: 
 

 خلعْت فستانها الورَد..
 فأعشى نوُر نهديها 

 مرايا مقلي 
 صرخت بي: "َهْيَت لْك"

 فاخلع قميصاً 
 انك اآلن بخدري 

 فالتحفني إن تكن برداَن..
 واطحْن سنبلي.  /مّص التوَت لو تعطُش 

 
 في هذا المقطع نراه يستعين بقوله تعالى في سورة يوسف: "وغّلقت األبواب وقالت هيَت لك". 

وفي مقطع آخر من القصيدة نراه يستعين بعصاة موسى ليشق البحر، ال ليخلص شعبه، كما فعل موسى، 
 بل لتظهر حوريته الحبيبة، ويعطينا هذه الصورة الرائعة:
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 ريقًا بارد النيران  ما أذكره أن ح
 شّق البحر 

 صار الموج عشباً 
 طلعت من بينه حورية 
 تلبس فستانًا من الورد 
 عليها هالة ضوئية.. 

 أو رّبما شّبه لي. 
 

 وهنا أيضًا يستعين بقوله تعالى في سورة آل عمران: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم".
يعلن فجوره االيماني، ال بل كفره المطلق، من أجل مضاجعة  ورغم تلك االستعانات الدينية المتكررة، نراه  

 الحبيبة:
 

 ناسكًا بّت..
 عفيف اإلثم.. 

 فاجُر االيمان!  /لكن
 فالحورّية المعصومة اللذات "التي"  

 وسريري "هبلي". 
 

ار  ولكي يثبت أنه "الكل"، رغم انتسابه لطائفة معينة" نراه يستعير من االنجيل معجزة السيد المسيح، حين س
 ، عّله يتمكن من جمع قطبين معًا، الجنوب والشمال:56و  23على الماء، مرتين ص 

 
 ليس لي معجزة المشي على األمواج

 كي أجمع ما بين جنوب وشماْل!
 

 ال بل أراد أن يعقد قران الصبح والليل من أجل أن تمطر "شمسه" لذتها في حضن "هالل":
 ليس ما ينبىء عن أن جنوني

 ى سوف يفضي بي ال
 عقد قرانِّ الصبح والليل 

 فنغفو في سرير العشق شمساً 
 تمطر اللذة في حضن هالْل!
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أعرفتم اآلن كيف يتالعب "السماوي" بمفرداته األدبية، دون خوف من رقيب، فيحّول الشمس حبيبة، ليصبح  
 هو الهالل، أما اللذة فلسوف تجدونها في كل قصائد الكتاب. خذوا هذه مثال: 

 
 جّف دمي قديسَة الشفتين 

 لو مّسدت شفتاَي غيرهما! 
 

 كيف ال وهو شاعر عاشق، ويجوز للشاعر ما ال يجوز لغيره: 
 

 ما دمتِّ في قلبي
 فسوف يجوز لي 

 ما ال يجوُز. 
 

 فالحب عند "السماوي" محلٌل من فوق، وما حلل من فوق لن يعرف الحرام: 
 

 شاخ الزمان 
 ولم نزل طفلين لهوهما حاللٌ 

 الحرام. ليس يقربه 
 

وفي رسالة مدروسة وجهها لالرهاب الكافر، الذي يذبح ويحرق ويشنق ويعدم االبرياء باسم للا، طالبه فيها  
 بطريقة شعرية رائعة باالبتعاد عن االجرام والتمسك بالحب، كما يتمّسك هو تمامًا: 

 
 فّخخت بالقبالت ثغري..

 وارتديت حزام شوقي..
 يا التي 

 السومريّ أضحت لبستاني الربيَع 
 وجدوَلهْ 

 وصنعُت من عطشي لمائك 
 قنبله! 
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أرايتم ما أجمل حزامه الناسف، وما أروع قنبلته. فالشعر يجّمل القبائح، مهما كانت مخيفة. وصدقوني أن 
 ارهابًا كهذا سينزل صاحبه: 

 
 في جّنة أنهارها القبالتُ 

 والحوُر المالئك أنتِّ 
 والغلمان أزهار السفرجل 

 والخزام!
 

فالقداسة عند "السماوي" ال تتم بدون حب، ويرفض أن تكون أمنا حواء قد ارتكبت معصية حين أطعمت  
 أبانا آدم "تفاحتها"، وكلكم تعلمون ماذا تعني "التفاحة":

 
 اشك ان اكون قديساً 

 اذا لم ارتكب
 معصية اقتطاف تفاحة فردوسك

 وارتشاف خمر تين بستانك والزيتون 
 ... 

 ال خبز تنورك ـ معنىأشّك أن أفهم ـ لو 
 سورة "الماعون". 

 
فحبيته ليست كباقي النساء، انها مؤمنة، فريدة عصرها، أول امرأة بالتارخ، إنها مؤّذنة.. إنها بالده. أجل 

 انها العراق. 
 

 المؤمنةْ  /الحب سيماء القلوبِّ 
 يا اول امرأة بتاريخ المآذن والقباب 

 مؤذنةْ 
 

مني" عرف كيف يسّخر تعاليمه الدينية كلها من أجل الحب، وكأنه يريد يحيى السماوي في ديوانه " أنقذتني  
 أن يقول: بدون الحب، لن ينتهي تشّردي، ولن أعانق العراق.

  *** 
 شربل بعيني 
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 أدبنا عالمي.. شئنا أم أبينا
 

ال أعتقد أن هناك فرقًا بين أدب عربي أو إنكليزي أو فرنسي أو روسي أو صيني إال من ناحية جفرافّية  
المكان وتفاعل البيئة وطواعية اللغة التي كتب بها هذا األدب. فاألدب العربيـ شئنا أم أبيناـ أدب عالمي، 

صر، ولو أردنا حصره، في بقعة ما من  ألنه جزء أساسي من تكامل العالـم الذي نعيش فيه. فالعالـم ال ينح
بقاع األرض، خاصة، وقد انتقلت عملّية النقل من ظهر الجمل والحمار والحصان إلى ظهر الطائرة النّفاثة،  
وشبكات اإلنترنيت، والمجالت اإللكترونية، ليصبح الكون من مشرقه إلى مغربه ألعوبة بيد إنسانه. أما لماذا 

ّية اآلداب المكتوبة بلغات أخرى؟ فالّسبب واضح وضوح الّشمس، إذ أن اآلداب ال يترجم أدبنا العربي كبق 
التي ترجمت إلى لغتنا كانت بمعظمها إنسانّية التوجه، توعي اإلنسان وتحرره من عبودّية حّكامه واستغاللّية  

قّن الحاكم الذي يدفع    طوائفه، بينما أدبنا العربيـ باستثناء أقالم نادرة جداًـ يحاول تدجين اإلنسان العربي في
أكثر. بمختصر العبارة، إنه أدب النفعّية واإلرتزاق والتعّصب الديني الوسخ، لـم ولن يتمّكن من تغيير بند  
واحد من قانون التبعّية في شرقنا العربي. فكيف نريده أن يترجم وأن يدّرس في جامعات تسكنها الحرّية  

يحق لنا اتهام الغرب بالعنصرّية األدبّية، ونحن أدرى الّناس به،    ثم، ال   وتبرمجها لخير اإلنسانّية جمعاء.  
إذ أّننا نتنّقل بين أحضانه، وننعم بحرّيته، ونأكل من خيراته أكثر مما يأكل أبناؤه األصلّيون. الفشل فشلنا،  

أد  أنني  إلى آخره. ومجنون من يعتقد  افع عن  والعنصرّية عنصرّيتنا، والكذب كذبنا، والمحاربة محاربتنا، 
الغرب، ولكن حالة اليأس التي يتخّبط بها بعض األدباء األحرار في الوطن العربي، وازدحام السجون بشرفاء 
الكلمة، واغتيال العديد من األقالم الجريئة، وتغييب كّل من يفتح فمه لينطق، وهدر دم من يعّبر عن رأيه  

 بصراحة.. جعلني أتمّسك أكثر فأكثر بما أقول . 
ان في الغرب، يعود إلى عظمة أدب جبران، فمعظم رفاق جبران نشروا نتاجهم باللغة اإلنكليزّية، نجاح جبر 

ولكّنهم ليسوا )جبران(. ابداعنا وحده يحملنا إلى عالـم اآلخرين. وقوفنا في وجه التّيار الّشاذ يرّوض التّيار 
 أدبّية.  لمصلحتنا. قدر ما نعطي نأخذ، تمامًا كالتجارة، وإن تقولبت بقوالب 

يجب أن نتخّلص من عقدة عالمية أدبنا العربي، وأن نترك للتاريخ حرّية الحكم على نتاجنا. وأنا واثق من 
أن الغرب سيلتهم الجّيد منه، ألن فيه غذاءه، بعدما قّلت مصادر الغذاء في معظم منتوجاته األدبّية الصادرة  

 في أّيامنا هذه. 
الّرسمّية في دولنا ا لمحتلة بنرجسيات حكامها وبطش مخابراتها، ال يهّمها سوى محاربتنا. جميع الجهات 

بربكم هل وصلتكم رسالة شكر من مسؤول حكومّي واحد على مقال إنساني مشرق خطه يراعكم؟ بالطبع  
ال.. ألّنه اعتاد مديحكم وتكريمكم له، فكيف تريدونه أن يتنازل عن مكتسباته العديدة ألديب ال يملك سوى 

   ر وكلمة قد تجرف األرض من تحته.قلم ودفت
كي يصبح أدبنا جّيدًا علينا بمراجعة أنفسنا، وبمحاسبتها على كّل عمٍل رديء نقوم به، قد يسيء من حيث  

 ال ندري إلى شرف الكلمة التي نكتب، وإال.. رحمنا اللـه.. وأسكننا فسيح جّناته. 
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 أصدقائي الكبار ورحلتي مع الكلمة
 

أقّلب في أرشيفي بحثًا عن مقاالت لم تنشر إلكترونيًا بعد، وجدت خبرًا ساخرًا كتبه المرحوم  بينما كنت  
بطرس عنداري على الصفحة األخيرة من جريدة "الشرق" التي أصدرها في سيدني، يدافع به بطريقته الخاصة  

 : 6/12/2000، الصادر في 86عن شربل بعيني، واليكم ما كتب في العدد 
الشعراء شكوى عاجلة الى كوفي عنان مطالبين بجلسة طارئة لمجلس األمن الدولي لبحث  "رفع عدد من  

موضوع منح الشاعر شربل بعيني لقب "أمير االدباء والشعراء اللبنانيين في عالم االنتشار"، وقد وعد عنان  
 بمعالجة الموضوع الخطير، والنظر فيه عاجاًل خالل األلفية الثالثة". 

"علي   العدد  وتحت عنوان  الصديق شوقي مسلماني خبرًا مسليا في  الشاعر  من مجلة    12بعيني" كتب 
 ، جاء فيه:2001"أميرة"، كانون الثاني  

نعمان   الشاعر فؤاد  أبي طالب سمع  ديوانه عن االمام علي بن  ينظم  الشاعر شربل بعيني  "عندما كان 
 الخوري يطلق على صديقه شربل اسم: شربل علي بعيني".

التي لم تَر النور شهادة ما بعدها شهادة من "بّياع الفرح" الشاعر فؤاد نعمان الخوري، الذي ال    ومن األشياء
،  1952يعرف قلمه سوى تشجيع اآلخرين، فلقد قال في حديث أجرته معه جريدة "صوت المغترب" العدد  

 ، هذه العبارة التي تغني عن ألف مقال: 1991/ 10/ 31
قام بمحاولة جيدة   بعيني  الفلسفة  " شربل  بقضايا جديدة في  ليحتك  الزجل  "مناجاة علي"، حيث اخذ  في 

 والمصير والكون.. هذه الخطوة بحد ذاتها مباركة". 
ومن أستراليا ننتقل الى لبنان حيث نشر الدكتور المرحوم عصام حداد في جريدة األنوار اللبنانية ، العدد 

 ب ويقرأ نبض القلب" استهله بالعبارة التالية"، مقااًل بعنوان "الحنين يفتح الكتا6/1996/ 24،  12636
" بعدما قال الشاعر المغترب شربل بعيني للعائدين: هاتوا لي معكم كمشة تراب من ارض "مجدليا" حتى  
اذا مت في غربتي، ضعوها في تابوتي، ليمتزج ترابي بتراب لبنان.. اآلن اآلن اخلي ها هنا كل مباهج  

 الحب والسحر والمجد والضياء". الكون، واطير الى بالدي، بالد 
لقد رحل اثنان من أصدقائي: بطرس وعصام، رحمهما للا، وبقي اثنان: شوقي وفؤاد، أطال للا بعمريهما،  

 ولكن االبقى أبد الدهر هو ما دونته اقالمهم بمداد محبتهم.
وأخذوا بيدي خالل رحلتي أشكر للا الذي مّن علّي بمئات األصدقاء الكبار، الذين زّينوا حياتي بمحبتهم،  

 مع الكلمة، فلهم أنحني.
 

 شربل بعيني  
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   الشاعر.. بوصلة زمانه
 
  ـ1ـ

 
قديمًا، كان الشعر ديوان العرب، ال يتقدمه فن من الفنون، وال يجاريه أدب، وكانت القصائد تحفظ عن     

ظهر قلب، وتعّلق باألماكن المقدسة، ليقرأها الحجاج ويتنعموا بها، كي ال أقول: يتباركون، وتقوم علي قيامة  
وحامي شرفها من الضياع، فإذا   البعض، فسميت من جراء ذلك بالمعلقات. وكان الشاعر صوت قبيلته،

 ناح، كالخنساء، ناحت، وراحت تبكي قتالها: 
 فلوال كثرة الباكين حولي 

 على إخوانهم لقتلُت نفسي 
ولو قتلت سيدة الرثاء العربي نفسها، في ذلك الحين، للحقها إلى عالم الموت نصف دزينة من رجال    

ى شاعريتها، التي تعتبر ملكًا حالاًل لكل واحد منهم، ونساء قبيلتها المعجبين بها، والمحزونين عليها وعل
  ويجب عدم التفريط بها.

 
  ـ2ـ

 
 وإذا تفاخر، كعمرو بن كلثوم، تفاخرت قبيلته، وراحت تناطح السحاب تبجحًا، وتتغنى كما تغنى:  

 أال ال يجهلن أحد علينا 
  فنجهل فوق جهل الجاهلينا   

 
  ـ3ـ

 
فعلت دختنوس إبنة لقيط بن زرارة سيد تميم، وقـد قتـله بنو عبس، حين توعدت وإذا حض على القتل، كما  

 قتلة أبيها بالموت:
 لنجزيكم بالقتلِّ قتاًل مضعَّفا 

 أو إذا جعل الحيوانات الكاسرة تضحك، والطيور تشبع، كما فعل الشاعر الصعلوك تأبط شرًا:   
 تضحك الضبع لقتلى هذيالً 

 وترى الّذئب لها يستهلُّ 
 تاق الّطير تغدو بِّطاناً وع

 تتخّطاهم فما تستقلُّ  
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فاعلموا أن أنهارًا من الدماء ستجري بين القبائل المتناحرة، إلى أن يرزقها للا شاعرًا إنسانيًا واعيًا، كزهير  
 بن أبي سلمى، يكره الحرب، ويندد بها، ويهتف بأعلى صوته:  

 
 وما الحرب إاّل ما علمتم وذقتم 

 بالحديث المرّجم وما هو عنها  
 متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 

 وتضر إذا ضريتموها فتضرم 
 
  ـ4ـ

 
أما إذا خانته قريحته الشعرية، وهذا أبغض األشياء عند القبائل، خارت عزائمها، وراحت تتلطى وتتنقل    

عين من مكان آلخر، مخافة التشهير بها، وراح شاعرها المهزوم يلعق جرح خيبته، ويشيح بوجهه عن أ 
 الغاضبين من أبناء عشيرته، هذا إذا لم يهجر القبيلة ويهيم على وجهه.  

من هنا بدأت رحلة البؤس عند الشاعر، ولم تتوقف إلى يومنا هذا، وكان أشهر ضحاياها شاعر الشعراء    
بعد  ويهرب  ليشتمه  األخشيدي  كافور  ومدح  بعد طمع وحب،  ليهجره  الدولة،  مدح سيف  الذي  المتنبي، 

 ، ولكنه ما أن كال المديح لنفسه، حتى وّقع، دون أن يدري، على صك وفاته: خالف
 

 الخيل والليل والبيداء تعرفني
 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

 
   وبما أن حكايته مع هذا البيت القاتل مشهورة، اسمحوا لي أن أتخطاها.   
 
  ـ5ـ

 
ومن منا ال يعرف قصة شاعرنا )األصمعي( مع األمير البخيل، الذي تململ الشعراء وتذمروا من كثرة    

يعبد  الوقوف على بابه بغية الحصول على حفنة من المال تكفي لسد جوع أبنائهم دون جدوى، وكان سموه  
الدينار، ويأبى أن يهبه ألحد، إلى أن جالت في دماغه الفارغ فكرة استغالل الشعراء، والتنعم بمديحهم، دون  
أن يدفع لهم، فأعلن أنه سيمنح الشاعر الذي يمدحه ثقل قصيدته ذهبًا، إذا لم يحفظ هو أو جاريته القصيدة، 

، وسرعة حفظها للشعر، ولم يبلوا ريقهم بنقطة ماء  فهوى الشعراء كأوراق الشجر الخريفية، أمام ذكاء جاريته 
من غدير أميرهم المجفف، إلى أن جاء )األصمعي(، أذكى شعراء عصره، فنظم قصيدة طويلة ال يحفظها  
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إال الجن، وحفر أبياتها على حجر ثقيل، ما زلت أذكر منها بيتًا واحدًا، وكم أتمنى الحصول عليها في  
 ي في لبنان، أثناء الحرب اللعينة: غربتي، بعد أن احترقت مكتبت

 
 فقلت َوْصَوص وصوٌص 

 فجاء صوٌت من علِّ 
 

فأخذ بثأر جميع الشعراء المهزومين، وراح يوّزع عليهم ما حصده من ثروة، أبى األمير البخيل إال أن تؤخذ 
 منه قسرًا.  

 
  ـ6ـ

 
زمانه، أّنى اتجه تتجه    ذكرت كل هذا ألثبت أن الشاعر، مهما اندحر الشعر وتقوقع، سيبقى بوصلة   

األعين، وكيفما مال تشرئب األعناق. إنه إبن الوحي. شعره، ال يستمده من المدرسة، كباقي الفنون، بل من  
الموهبة التي تأتيه هبة من للا، لذلك تبقى كلمته مسموعة، وصوره الشعرية مشعة، ورحلته مع األدب موفقة.  

لته بأبياته الشعرية، نجد أن الشاعر الحديث ما زال يهز األحداث فإذا هز الشاعر القديم أبدان أعداء قبي
،  1967بهدير انفعاله، وها هي ثورة الحجارة في فلسطين تحصد آالف القصائد، وها هي نكسة حزيران  

 تلهب مخيالت الشعراء، فينشدون رغم الهزيمة: 
 الغضب الساطع آٍت.

 وتطلق رصاصها إلى الخلف:ويمنون النفس بحمل بندقية، وإن كانت مغشوشة،    
 

 أصبح عندي اآلن بندقية 
 إلى فلسطين خذوني معكم 

 
كما أن ثورة الجزائر، حصدت الكثير من القصائد الحماسية، التي ساهمت بشكل من األشكال بحصول     

ل الجزائر على استقاللها. وهناك أمثلة عالمية كثيرة، على فاعلية الشعراء أثناء األحداث الجسام، ال مجا
 لذكرها اآلن.

صحيح أن الشعراء، كما قال الشاعر األلماني هولدرلين، مثل كهان ديونيزوس يهيمون على وجوههم من     
بلد إلى بلد في الليلة المقدسة، ولكن بصماتهم ستبقى مطبوعة على وجه كل بلد يحطون الرحال به، فيزينون  

تقطفها األجيال لتتذوق طعمها، وتتنعم بها، ولو بعد  ليلتهم تلك بقناديل إبداعهم، وبثمار عطاءاتهم، التي س 
  غروب.
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  ـ7ـ
 
قبيلة الشاعر، في يومنا هذا، ضيعة كونية صغيرة، كل ما يقلقها يقلقه، لذلك ازدادت أهميته، وكثر قراؤه،    

 وتنامت شعبيته، وما عليه سوى التفتيش عن موقع إلكتروني يلجأ إليه لنشر ما وهبه األرق من قصائد، قد 
تقرأ وتتناقل، وقد يقفز الفأر اإللكتروني فوقها ويتخطاها، لتنزوي بعد ذلك في أرشيف الموقع، أو في دفتر  
أشعاره، غير عابىء بمديح قومه، وال بعطاء أمير فاسد بخيل، همه الوحيد أن ينزف على الورق ما يتأجج  

   كما أغنت زميله األصمعي. بداخله من أشعار، قد تهلكه كما أهلكت معلمه المتنبي، أو قد تغنيه
 

 شربل بعيني 
 أديب وشاعر وإعالمي لبناني مقيم في استراليا
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 صرخة أمام قبر والدي .. 
 قم يا أبي .. لترى ماذا يحدث ؟ 

         
 الشاعر والكاتب العراقي بطرس نباتي . 9

 
ان  اتدفأ  بحضن امي،  كانت االرض  امي ومهدي  قبل ان أولد احتضنتني االرض  الطيبة المعطاء،  قبل  

ول،  سرت  مع النسيم عندما كان يداعب السنابل الذهبية  للحنطة، بعمر المراهقة  كنُت اداعب شعر  األ
سنبلة ذهبية ناعمة الملمس، بين سنابل الحنطة   اقبلها اعشقها، اعتبر كل سنبلة ، صبية شقراء، وكنت  

ل  الشعير اعتبرها  صبايا سمراء  عارية تنحني  امامي بدالل  قبل حصادها، امارس االستمناء بين سناب
قضيُت صباحاتي بين  قطعان االغنام  وعلى صياحات الديكة في الفجر، فالحًا  كنُت قبل ان اكون، حتى  
قبل الوجود، جذوري تمتد عميقا في ارضي، والدي جدي تسلسل اجدادي القدامى،  كانوا فالحين حتى قبل  

ن يولدوا، الن  وجود اراضيهم تمتد خارج وجودهم، منذ االزل، بتعب وكد  حرثوا االرض بمحراثهم الخشبي  ا
، كانت ارضي بلون اجسادهم  القوية  واجسادهم كانت  بلون ترابها  الزاهي ذات الرائحة  الزكية  وخاصة 

سابعة ،  لم نكن نخشى شيئا الجراد  عندما  كان  ترابها  يرتوي بمياه مني االلهة  النازلة  من السماء ال
عندما يغزوا الحقول ينتهي ويزول  وال نخشى الجفاف النه مهما طال فالبد ان تصل صلواتنا وتذرعاننا الى 
االلهة لتستجيب وترسل المزيد من الغيث  ، وبعد ذلك كنا نزور  مزار مريم تلك  الساكنة  بهدوء في مغيب  

، عندما نعود ادراجنا تهطل االمطار  فورا لتروي  ظمأ االرض ،  ما لم  شمس الحقول  والحارسة للحقول  
نكن نحسب حسابه وما لم يكن يخطر ببالنا ان تتحول اراضينا وحقولنا الى بنايات وعمارات تكاد تصل  
عنان السماء، ما لم نخشاه  ولم يحسب حسابه  اجدادي وابائي ان تحط الطائرات العمالقة فوق  الحقول 

ء لتنقل الحقائب والمسافرين الى ابعد نقطة لم يكن يحلم بها  أجدادي، من قبل ألنهم لم يعرفو غير  الخضرا
السفر على  ظهور الدواب  والخيول، قالوا انه مشروع يخدم الجميع ، قلنا مادام للصالح العام ليكن، ولكن   

 كان احدهم يريد ان يلحق بنا شرًا ،  بشرًا من قبل، وعندما    حققوا  للناس،  لم نكن نخشى شيئا، لم  نخَش 
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 قبل ان نتصدى له ، كنا نعالج االمر بالحكمة والتعقل وال نعتدي على احد اال عندما نتعرض لالعتداء.
انت تدري كم احب واهوى التجول بين الحقول،  منذ سنوات انقطعُت عن التجول بينها منذ    والدي العزيز ..

حتى ان ذاكرتي اصبحت عقيمة  في تذكر اسمائها )مار عودا، دووان،  سنوات لم تطأ قدمي تلك االراضي،  
اراضي مريمانا، تال  الخ  وحدودها وحتى مواقعها، لم ازر مزار مريم العذراء، هذا المزار كان يحوي اسرار  
    القداسة  منذ القديم ،  وعجائب ومعجزات الزمن الغابر ، كنُت كلما  تشتد االمطار في الشتاء احتمي به 

عندما كنا نحرث االرض او عند البذار كنُت احتمي بهذا المزار   ليس من االمطار فقط بل من العديد من  
االشياء  ، ولكن  لم يستطع المزار وال صاحبة المزار  رغم  تضرعاتنا  وصالواتنا  ان تحمي ارضي  التي  

ري لمن تعود ،  الذين   جاءوا من بعيد   تحولت  الى مجرد  تالل من  اتربة وُحفٌر  واساسات لعمارات ال ند 
حبسوا  ارضي  بين االسالك  الشائكة والسياجات  العالية وقالوا عنها انها  ابنية  الحضارة والتمدن والعصرنة   
، عندما مررت ونظرت من بعيد النه غير مسموح لي  حتى  من  االقتراب من السياج   ، رغم ان االرض 

عنكاويين الطيبين    تأملت  هذه الجدران المصنوعة من الصفيح  والتي تعصى  ملكي وملك اجدادي  من ال
علي اختراقها ، وكأنهم   غرسوها فوق اضالعي ، احملها    فوق صدري  ، اردت ان ارفعها اردت ان  

أبيدها    استعنت بروح االباء واالجداد استعنت بقطرات حليب امي الطاهر وبمسبحتها  الطويلة وبخرزها    
الخمسة والخمسون  ، التي كانت تداعبها باصابعها  في صالة الوردية ،  صباحًا ومساء ، وروجت الرب  

وجميع القديسين جمعتهم من حولي  وقلت  : هلموا معا سنرفع عن ارضي هذه الحيطان  وتلك  البنايات    
 ولكن  عجز الرب  عن المهمة وغادر مطأطأ الراس امام جبروت االنسان . 

العزيز ، اتذكر قولك دائما في وصف ما كان يحدث للمرحلين ابان حكم البعث كنت تقول ) االرض  ابتي  
عزيزة جدا ( وكنت تقول ايضا :  ) عندما َتسلُب من الفالح  ارضه  كانك  تسلب روحه  (  وعندما تسلب 

ع فيه حنطة ، لكن  الروح ينتهي االنسان وعندما تسلب االرض ، تتالشى كل االشياء ،  اعطوني جبال ازر 
حتى الجبال  اعطوني واديا ابذر فيه البذور   والكروم اعطوني ارضا بدل ارضي حتى لو كانت في القمر 

 او في المريخ او في احدى الكواكب فقط ان ال يكون فيها مشاريع االستثمار  . 
زمن  الفاسد وتحت اطماع اعطوني ارضا  ال تقع تحت سيطرة دوائر السوء وال تكون تابعة لمشاريع التفاهة ل

الطامعين بحجة البناء واقامة  زيف الحضارة  ، عندما  تعطوني ارضا اينما تكون ، لي مواصفات انا ايضا  
، يجب ان تنبت لي فيها سنابل ذهبية  كسنابلي   ، ان  يكون ترابها مجبوال بدماء  االجداد ،  ان  يكون 

ين من ابائي االوائل  ،  لكني اشك النكم ال تملكون مثل هذه  ترابها معفرا برائحة  عرق الفالحين الكادح
االرض بهذه  المواصفات والصفات ، النكم لم ولن  تكونوا   اصحاب االرض ، نحن اصحابها ،  مهما 
سيجتم مهما عملتم فاالرض وترابها لنا نحن ،  ولن تكون لغيرنا، هذه  ما وصلنا اليه  .. ابي العزيز ..  

في يقضتك  ان  يأتي مثل هذا اليوم    لنتمتع   بحكم ذاتي منا ولنا   ، حتى وان كان    كنت تحلم  حتى
ذلك في حكم ذاتي اداري   او اي شيء اخر ، المهم عندك كان ان يحكمنا الكورد   ،  اليوم تحققت لنا  

ليهم   المواد  فدرالية  وقادتنا  اليوم  هم من كنت تكن لهم محبة ال توصف  ، كنت  تجازف كثيرا توصل ا
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الغذائية   ادوية حبوب المالريا  وكنت دائما تقول  ان االمراض. تفتك بمقاتلينا  في الجبال ويتوجب علينا  
ان   نمد  لهم يد المساعدة كي يصمدوا امام جبروت البعث والحكومات التعسفية في العراق ، حتى انك  

كانت   التي  االمريكي  الجيب   تلك  سلمتهم  حينما   بذمتك  جازفت  كانت  والتي  العراقية  للصحة  تابعة  
واستخدموها لحمل رشاش ثقيل ،  وتم تعريضك انت وسائقها الذي ال زال اسمه محفورا في ذاكرتي  )  كاك  
اكرم من كركوك ( للسجن عدة شهور،  ولكن يا والدي هذه الفدرلة  قضت على اخر متر من اراضيك ،  

 ن منه سقفا لهم ولعوائلهم ،  استثمار االراضي ابتلع اراضيك ابتي .  لم يتبقى الحفادك مترا واحدا يتخذو 
ابتي العزيز .. عندما امر النظام السابق بسلب ارضك ، اشار عليك ان يعوضك بارض زراعية مثيلها تعود  
لنذهب  ونقدم طلب باستالم تلك   ملكيتها الى الكورد المرحلين في  قرى  قوشتبة عندما قلت لك انذاك 

ضي الزراعية البديلة عما   فقدته بتحويل ارضك الى مطار عسكري لضرب الحركة التحررية الكردية االرا
) هكذا كنت تدعوها (  ال زلت اتذكر يا والدي كيف  وبختني وكيف صرخت بوجهي  وقلت هل تريدني 

واحترمُت ان اسلب  اراضي اخوتي  وابناء عمومتي  من الكورد  المساكين المرحلين ،  عندها  سكُت  
ارادتَك  ومبادئَك االنسانية ، اتدري يا  ابي العزيز   ؟  هل تعلم  ؟ ان الحكومة التي كنت تحلم بها وتتمنى  
ان تحكمنا لتنشر العدل والسالم انها عوضت جميع الذين استلموا اراضي الخوانك  الكورد المرحلين ، في  

ثالك من حق التعويض ،  عن اي عدل   الذي القرى المرحلة انذاك ، وحرمتك انت وبعض الرافضين ام
كنت تحدثنا به   وتؤكد على انه سيتحقق  ،  وسياتينا  مع  بشرى رجال الجبال ، كل ما كنت تتنبأ به   
عن تتفكك الدولة السوفيتية ، عن اطاحة امريكا بشاه  ايران ثم بصدام كل ذلك وقع  فعال   ،  الشيء الذي 

هو  تحقيق ولو جزء من  العدالة ،   وما لم يتحقق  اعادة  اراضيك النها      لم يتحقق ولو جزء يسير منه
اصبحت     ،  اصبحت اراضيك بورا ال زرع فيها وال نبات ،  غادرتها الخضرة والبسمة  والسنابل الذهبية  
، اصبحت ارضك يا والدي    تتقاسمها  مصالح انية ضيقة  ينتفع  من ارضك اليوم كل من هب ودب ، 

  نعرفهم وال نعرف من اين يأتون الينا   ، انتفض يا ابي قم لترى ماذا يحدث ؟ ال
لكن ال يا ابي ابَق في رقودك االبدي   كي ال تحزن وكي ال تودعنا وتموت  مرًة اخرى من الحزن،  وداعك   

زيزة الراقدة الى الثاني  سيكون علينا  اصعب وأمر من االول يا ابي ، بلغ سالمنا  وتحياتنا الى الوالدة الع
جانبك  و حتى ان قرأت لها مضمون هذه الرسالة ، ستقول لك  ال يهمك شيء وال تحزن على ما خسرته  

 في الدنيا  المهم  ابنائنا  سالمين وبصحة جيدة اعرف هذا يهمها من الدنيا ..
 

 بطرس نباتي 
 كاتب وشاعر عراقي  
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 باسم التكريتي، النحت والمطاولة واألصالة النحات 

         
 فاروق سلوم  . الكاتب والشاعر العراقي10

 
منذ اوغست رودان، الذي شكلت اعماله األنطباعية النحتية مدخال الى النحت الحديث خالل القرن التاسع 

يدور حول السمات الفنية للنحت  عشر، والنقاش الفني حول النحت يأخذنا نحو اتجاهاين اساسيين، مرةً   
والعناية بالسطح وتفاصيله التعبيرية،    الحديث ، كاالهتمام بالبنية والجزء في النظر الى الجسد األنساني،

والحركة ، والدمج الرمزي للتعبيرالداخلي لشخص ما اوتصويره الخارجي ، او ماسمي  " العناية بالجوهر" ؛ 
 للتجريد والتجزئة ومن ثم التركيزعلى التصميم والشكل والحجم في تمثيل موضوع ما. و إيالء اهتمام أكبر 

وفي مرة  اخرى يأخذنا الحوار نحو مادة النحت اليوم من الحجر والخشب الصلد الى هشاشة األقمشة   
مميزة  واألسفنج والمواد الصناعية . وبين هذه الحوارات وغيرها يمضي النحت العراقي الحديث نحواتجاهات  

 وضعته بين اهم مدارس النحت العربي اليوم .
خالل عقود من األنكباب على انشغاالته النحتية    1945  –وكلما تأملت اعمال الفنان النحات باسم التكريتي  

بحرفية عالية ، وجدتني اتأمل اعمال نحات تأصيلي يعبرعن وفائه ازاء ما تركه لنا النحات العراقي األول 
عمال المنحوته وما تركه لنا الفنان الكبير جواد سليم من ميزات نحتية ورؤى وتجارب  في المجسمات واأل

مهمة ،  وكذلك ما تركه في نفسه من تأثيرات كبيرة الفنان النحات محمد غني حكمت من خبرات ورؤى  
 وتجارب والذي يسميه الفنان باسم التكريتي  "معلمي" .

الم واألنسان ولذلك فهو يحول الخشب والحجر الصلب والفلز الى النحات باسم التكريتي مشغول بأسئلة الع
مادة حية تمنح مضامينها كل داللة رمزية وتعبيرية . وتبدو حرفية النحات التي ُتحّول المادة الى نبٍع من  
المعاني ،يجعلها النحات تحمل ثراًء روحيا ودالالت التعايش مع الزمن وتحوالته ومع اسئلته الوجودية التي  

 غالبا ماتمثل موقف األنسان  عموما وتأمالته  ورؤاه . 
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منذ طفولته  في مدينته تكريت بدأت تجارب باسم محمد صالح التكريتي األولى مع رعاية معلمه ، ثم انتقل  
حيث حصل  1967 –  1963الى بغداد لتتاح الفرصة األوسع ليكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة للفترة 

البكلوريوس في النحت ، و بدأت تجاربه الوظيفية بين وزارة التربية ووزارة الثقافة في مجال  على شهادة  
التدريب واألشراف وتدريس مادة النحت ورئاسة العديد من األقسام والدوائرالتي لها عالقة بهذا الفن الجمالي  

النشاطات واعمال اللجان األصيل . وقد تصاحب ذلك مع اسهامه في العديد من اللجان الفنية للمعارض و 
المتخصصة بتنظيم المعارض التشكيلية والمؤتمرات الفنية ، وله العديد من الدراسات والبحوث في مجاالت 
االفنون البصرية والنحت بشكل خاص . ومنذ السبعينات وهو حاضر في كل المعارض الفنية التشكيلية  

 العراقية والعربية والمشاركات الدولية المتاحة .
عد ان تنقل في وظائف عديدة ومهام وظيفة  مختلفة وعضوا في الكثير من لجان تخصصية ودوائر رسمية  وب

عين مديرا لمديرية  التراث الشعبي في وزارة الثقافة  . وهو عضو فاعل في كل من نقابة الفنانين وجمعية  
 الفنانين التشكيليين . 

وحرفيته واسلوبيته التي يتشكل من خاللها موضوعه  انه يعتبر تلك الخبرات رصيدا فنيا لتكريس معارفه  
النحتي ،  في نفس الوقت  ، على الخشب المتنوع والحجر والنحاس . وعند قراءة منحوتات باسم التكريتي  
سنتوصل الى ان األنسان هو مركز اهتمامه لبلوغ هدف النحت ومصداقيته التعبيرية من خالل انعكاسات  

على انسانه الذي شغل معظم اعماله النحتية ومشاركاته ومعارضه الفردية الخمسة  الحياة المعاصرة واسئلتها  
التي اقامها عبر سنوات تجربته النحتية وفي مشاركاته الدائمة في المعارض الجماعية للفنانين العراقيين  

 التي حرص على المشاركة فيها بأعماله النحتية . 
عن افكار فنان ونحات منح فنه جوهر وعيه وسنوات عمره  و اترك هنا المساحة األكبر ألعماله لتتحدث  

 وجهده من اجل الفن وجمالياته ومن األنسان وحلمه . 
 .راجيا منه ان يترك تعليقاته على كل صورة ليعّرف بها وبالمعرض والنشاط

 
 السويد –فاروق سلوم  
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 سعدي الكعبي : الوفاء لكائنات التراب 
 

رده ، لكنه اكثر اختصارا في مايقول وكأنه يمثل دوره التشريحي حين يختزل  يحدثك وكأنه ُيسهب في س
مخلوقات لوحاته لتبدو كتجريدات مكثفة ، ألي تجسيد منتظر ، من رسام عرف انطباعيا اول االمر حتى  
بلغ في تجريداته منذ اواخر الستينات وكأنه رسام يحاول ان يتذكر تجريدات رؤياه التي تراوده في يقظته  
طوال الوقت وليس انطباعاته عنها؛ ذلك هو الرسام سعدي الكعبي في معرضه االخير " خطاب الصمت "  

 . 2022نوفمبر، ت ثان    21- 7بقاعة االورفلي في عمان من 
لى يديه مثقلتين بقدرته على اشتغال اللوحة بكل انطباع ممكن عن مخلوقات برية، ومخلوقات إانني ارى  

العدم ، او جالسة بعد اغفاءةِّ التراب الذي احترف مزجه بمادته الفنية والوانه وتقنياته    مستيقظة للتو من اغفائة
 ليجرد شحوب مخلوقاته واختزاالتها اللونية والتكوينية . 

اعني انني احكي عن فترة االنطباعية االولى للرسام، بل اتكلم عن سعدي الكعبي التجريدي الذي   انا ال
يمأل مخلوقاته بكل اشارات التعبير واالبالغ الداللي الشاحب وبكل روح االطالق لكل معنى سري ومحاولة 

 مخلوقاته فك كل ابهام ايامنا وحيواتنا .  
"يستنطق مخلوقاته بين يقظة كائناته التي تسكنه منذ    2022سعدي الكعبي في معرضه "خطاب الصمت  

عقود وبين رغبته لكي يمنح هذه المخلوقات حقيقة تأثيرها الفاجع في وعينا وفي حاالت صمتنا ازاء  الفاجعة  
التي نعيشها او اختزال مقوالتها التي همستها في رؤياه في شكل حيوات تعبيرية على شكل هيئات مختزلة  

 ارات داللية تقول ماال نتوقعه من الذي نراه من تكوينات ومجالس وزوايا وعالقات داخل لوحاته. وحركات واش
ان قلت ان كل االرباب الذين اسهموا في الخلق القديم لعالمنا المجّسد،     1937  -لن يرفض سعدي الكعبي  

قته في التشكيل وفي  هم قدماء قدم الزمن ولكن قدامة سعدي الكعبي في منجزه المتراكم النوعي ومن طا
التجسيد للعالقات في بناء اللوحة وفي التعبيرية المكرسة لعقود الحداثة التي شهدنا فيها تحوالته االسلوبية  
وتأثيراته وعالقاته داخل المشهد التشكيلي العراقي كواحد من مجموعة من المجددين الخاّلقين الذين بلغوا   

وتسوياتها حتى بلوغ تلك االسلوبية المكرسة التي تمنحه المكانه والتفاعل  تخوم الحداثة وجدلياتها واختالفاتها   
 والحضور المعبر وسط متغيرات وتجليات المشهد التشكيلي العراقي والعربي.

ان مشاركات الكعبي العربية والعالمية الكثيرة والشهادات والجوائز تبدو في طرف التجربة ونتاج تجلياتها  
التي التتجسد اال في لوحاته الكبيرة المعلقة في اماكن معروفة متعددة  وفي مشاركاته المتعددة وليس تجربته  

النوعية على مدار تحاربه ومشاركاته واالهم في معارضه الفردية التي اقامها بشغف واصرار ومثابرة فنية  
و تكريس  ه  Nov 2022  21  -   7ان معرضه االخير "خطاب الصمت" في قاعة االورفلي بعمان  ..  نادرة.   

حق لتجربة فنية متواصلة استطاع سعدي الكعبي ومخلوقاته ان يسمي تحوالتها واسئلتها ودالالتها الجمالية  
 الخاصة التي تصف تحربته الفنية.  

   عمان –فاروق سلوم  
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 راجحة القدسي األنطباعية في سكون الروح  ومحبة الناس وسر طائر الزمن  
 

ي سياق واقعيته او في تلغيزات الرسام . لكن الرسامة راجحة القدسي ،  يظل الرسم يسبقنا الى المعنى إن ف
بسكينتها التي عرفها بها طالبها قبلنا ، طالبها الذين اصبحوا رسامين ورسامات ممن درستهم اصول الرسم 
  ، وهدوئها الواضح في عملها وحياتها ، تجعل حدوسها وخيالها البصري يثمران طريقتها في الرسم التي هي 

 طريقتها في الحياة . 
 فهل لوحاتها هي مرايا حدوسها وسكينها ! 

الرسامة البغدادية ابنة األعظمية التي دَرست الفن في كلية الفنون الجميلة ودّرسته في معهد وكلية الفنون 
لوحتها  التجد لوحة لها دون ان تشعرك اسلوبيتها انها تمزج روح الواقع في انطباعات وحاالت تعبير تتحول  

الى مشاهد من سحرية الواقع وانطباعات الرسامة وكأنها مسامرات سحرية لنا نحن في تشابهنا في كل شيء 
. انها تبحث عن ماوراء الواقع لتقبض على نبوءة متوقعة او حلم قادم او معجزة روحية تحلق بنا حين  

 نشاهد معارضها واعمالها . 
العر  الرسامة  دراسة عن  اليوم الاكتب  استعيد مع محبيها واصدقائها  هنا  بل  القدسي  المبدعة راجحة  اقية 

اللوحة وتحوالت شخصياتها ؛  القديمة والحديثة ألنعاش ذاكراتنا بجماليات  وطالبها مجموعة من اعمالها 
نساء لوحاتها وهن يمسكن بطائر الروح وطائر الحلم و طائر الزمن، فقد اخذت لوحاتها الحديثة من معرض 

ذي اقامته جمعية الفنانين العراقيين في لندن مع مجموعة من الفنانين العراقيين ومن معرض " الشاهد" ال
سبع فنانات ومعرض خمس فنانين ، واخذت القديمة من فترات قديمة متفاوته منذ وقت حيث تمثل لدي 

ابت التي  الفنية  تجربتها  لتكريس  القدسي  راجحة  تواصله   الذي  الجمالي  األصرار  ذلك  في  رسامتنا  دأتها 
 ..  السبعينات من القرن الماضي وماتزال تواصل ابداعها بهدوئها المعهود وسكينتها الروحية

 .هذه ليست دراسة بل رسالة محبة مني ومن محبي رسامتنا العزيزة راجحة القدسي
 

 فاروق سلوم  
 كاتب وشاعر عراقي مقيم في السويد

 
 
 
 
 
 
 



1891 
 

 تعانق جائزة نوبل لجرأتها وصراحتها وبوحها الصادقالروائية الفرنسية آني إرنو  

         
 عدنان حسين أحمد. الكاتب والناقد العراقي  11

 
فازت الروائية الفرنسية آني إرنو التي بجائزة نويل لآلداب هذا العام. وبّررت اللجنة إسناد هذه الجائزة إليها  

االغتراب واالبتعاد عن القيود الجماعية للذاكرة الشخصية".  نظًرا "للشجاعة والحّدة التي اكتشفت بها األصول و 
وقد رفض أندرس أولسون، رئيس اللجنة، أن يكون هناك أي دافع سياسي وراء منح الجائزة المرأة مبدعة  
كتبت عن اإلجهاض مؤكًدا بأّن اللجنة "ترّكز على األدب والجودة الفنية بالدرجة األولى، وأن يكون للفائزة 

 لمي في عملها، ويمكن أن تصل إلى الجميع".تأثير عا
تجدر اإلشارة إلى أّن آني إرنو كتبت عن الُحب، والجنس، واإلجهاض، والعار، واالنقسامات الطبقية وغيرها  
من الموضوعات التي تهّم القارئ الفرنسي واألوروبي بالدرجة األولى ثم القارئ العالمي بالدرجة الثانية الذي 

بالضرورة مع الثيمات التي تطرحها كاتبة فرنسية متفتِّّحة ال تجد حرًجا في الحديث عن ذكرياتها  قد ال ينسجم  
الحميمة، وتجاربها الشخصية، وكل الملذات التي حققتها على الصعيد الجسدي، والفكري، واإلبداعي. فمثلما  

لكنهم يكتبون عنها بالدرجة نفسها  هناك"لذة النص" الشائعة في الثقافة الفرنسية، هناك بالمقابل "لذة الجنس"  
 من الصراحة والجرأة والبوح الصادق الذي ال ُتكّدره االشتراطات األخالقية التي تختلف من بلد آلخر. 

لم يتأخر العرب كثيًرا في التعّرف على نتاجات آني إرنو  األدبية أو السردية عموًما فقد ترجموا لها حتى 
"الحدث" و "االحتالل" و "شغف بسيط" و "العار"، و "البنت األخرى .  اآلن سبع روايات وكتب سردية وهي 

. . لم أخرج من ليلي" و "المكان" و "أنظر إلى األضواء يا حبيبي" وسوف يترجمون نتاجاتها األخرى التي  
رى  جاوزت العشرين كتاًبا ورواية في األشهر القليلة القادمة آخذين بنظر االعتبار أن رواياتها وكتبها األخ

 قصيرة وقابلة للترجمة وال تكتنفها صعوبات جّمة في نقلها إلى العربية.
قبل أن نخوض في فحوى هذه الدراسة النقدية البّد من اإلشارة إلى أّن آني إرنو قد أنجزت كتابين عن  

طباعتها  "األماكن العامة" وهما: "يوميات من الخارج" و "الحياة في الهواء الطلق" روت فيهما ُمشاهداتها وان
 الشخصية لكل ما تصادفه في األماكن العامة التي تستحق الوصف والتأمل من وجهة نظرها. وهذان الكتابان  

 من إصدار دار "غاليمار" ذائعة الصيت في باريس.  
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يندرج كتاب "أنظر إلى األضواء يا حبيبي"، الصادر عن دار الجمل، ضمن نمط "اليوميات" الذي ترصد  
ة عامة وحميمة وهي "المخازن الكبرى" التي لم ُيلَتفت إليها كثيًرا في األدب. وقد تأّثرت إرنو  فيه الكاتبة أمكن

بتجربة سابقة ومعروفة في األدب الفرنسي وهي رواية "سعادة النساء" للروائي الفرنسي الشهير إميل زوال  
راف بهذا التأثر إاّل أّن كتاب  م التي تدور أحداثها في َمتجر متعدد األقسام. ورغم االعت1883الصادرة سنة  

إرنو  هو "يوميات" خالصة لكنها مكتوبة بلغة أدبية تحّفز  المتلّقي على القراءة وتغريه باكتشاف النهاية  
 التي رسمتها الكاتبة سواء في ذهنها أو في المخطط الُمسبق الذي وضعته لهذا العمل األدبي. 

يس بحًثا استطالعًيا، وال تحرًيا منهجًيا إًذا، إنما يوميات . . .  تعترف الكاتبة بشكل صريح قائلة:"ما أكتبُه ل
 كتابة ُحّرة في إبداء المالحظات والمشاعر، محاولة مني لإلمساك بشيء ما من الحياة الدائرة هناك". 

 
 المتعة والترويح عن النفس

م حتى تشرين  2012تشرين الثاني/ نوفمبر    8ينبغي تحديد الزمان والمكان في هذه "اليوميات" التي تبدأ من  
أكتوبر    / أوشون  2013األول  الكبير  المخزن  إلى  زياراتها  معظم  المتكلم  بضمير  الكاتبة  تروي  حيث  م 

Auchan    الرئيس الذي يدفعها   سبب دّوار. أما ال  ال ڨالذي يقع في سيرجي، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة
الرتياد هذا المخزن الكبير فهو سهولة الوصول إليه في منطقة "الينابيع الثالثة" والمتعة الكبيرة التي تجدها  
بين جنباته. أّما الهدف من هذه الزيارات والتقنية التي تستعملها الكاتبة فهي "االلتقاط االنطباعي لألشياء  

آني إرنو ليومياتها ببعض المعلومات الجانبية التي تفيد بأنها وجدت نفسها ذات   تمّهد ..    والناس، ولألجواء".
  Priorلكنها ال تعرف فيما إذا كان اسم المخزن    اكياڨفي سلو   يڨ مرة تتبّضع من مخزن كبير في مدينة كاسو 

برنام 1960أم ال؟ وفي عام   التي زارتها ضمن  لندن  إحدى ضواحي  كبيًرا في  متجًرا  دخلت  لة  مباد   جم 
الفتيات. وثمة مخازن كبرى زارتها في أوقات مختلفة مثل كارفور وإنترمارشيه ولوكليرك أوسني وماجور 
وكونتينان وغيرها من األمكنة الجاذبة الهتمامها. المخزن الكبير مكان "يتخالط هذا الكم من األشخاص  

هر" ويكّون فكرة جيدة عن سلوكهم  المختلفين في السن والمداخيل والثقافة واألصل الجغرافي والعرقي والمظ
وحياتهم، "وأّن رجال ونساء السياسة والصحافيين و"الخبراء" كل أولئك الذين لم يطؤوا أرض المخازن الكبرى 
قط، ال يعرفون شيًئا عن الواقع االجتماعي لفرنسا اليوم". أّما آني إرنو فهي تذهب للمتعة، والترويح عن  

التماهي في أجواء اآلخرين، وفحص طبيعة حياتهم اجتماعًيا. يضم مخزن  و   ومة،النفس، والبحث عن المعل
أوشون باإلضافة إلى المواد الغذائية أدوات كهربائية منزلية، مالبس، كتب وصحف ومجالت، وخدمات  
  أخرى كثيرة. يرتاد الناس المخازن الكبرى خمسين مرة في السنة تقريًبا. ومن واحدة من الالفتات نستشف أنّ 
الماركات الراقية قليلة جًدا ألّن غالبية الزبائن هم من الطبقة الوسطى والشعبية. كما أن مخزن أوشون يفتح  
من الثامنة والنصف صباًحا ولغاية العاشرة لياًل. ال تمتلك الراوية بطاقة "الزبون الوفي" ألنها "ليست وفية  

األخرى، فهل تقول عن المرأة األفريقية    عراق أل ألحد" كما تّدعي. ثمة حذر في التوصيف حينما تكتب عن ا
 "امرأة سوداء" أم تزيح عنها هذه الصفة التي تندرج في إطار التمييز والتفرقة العنصرية؟ 
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 واالستزادة المعرفية  البحث
زيارة خالل أحد عشر شهًرا. وقد تفاوتت مساحة    35عدد الزيارات التي قامت بها الراوية إلى أوشون    يبلغ

 بين زيارة وأخرى بحسب درجة اإلثارة واالنفعال والتماهي بما تراه من بضائع أو ما تتفاعل معه من  ما كتبتهُ 
زحاًما شديًدا في مخزن أوشون لكن    صد م تر 2012تشرين األول / أكتوبر    8أحداث تقع أمام ناظريها. ففي  

بب للبضائع ويخطر  ترّوج  التي  الزحام واإلعالنات  أكثر من  نظرها  يلفت  الحال هي حركة الذي  الها في 
Femen    م للدفاع عن حقوق المرأة وقد اشتهرت هذه الحركة بمظاهرات 2008التي ُأسست في أوكرانيا سنة

على هذه المساحة المثيرة. ومما ال شّك فيه أّن هذا التعالق    اراتهننسائها العاريات الصدر اللواتي يكتبن شع 
ستزادة المعرفية. تلفت الراوية انتباه القارئ إلى الممنوعات مثل  يحفِّز المتلقي على البحث واالستقصاء واال

قراءة الصحف والمجالت، وتحذره من التصوير إاّل بعد الحصول على إذن من إدارة المتجر لكنها فيما يشبه  
 اللقطة السينمائية الخاطفة تلفت االنتباه إلى امرأة خمسينية تقود عجلة تنظيف األرضيات.

وم بها إرنو ثمة معلومة تغّذي بها ذاكرة القارئ فهي تلفت االنتباه إلى أّن هناك صندوًقا  كل زيارة تق  في
ويستعمِّل هذا الصندوق غالًبا الشباب، وقِّّلة من الناس الذين   ،مخصًصا لمن يشتري أقل من عشر سلع

تبدو هذه المعلومة عادية وبسيطة وال تضيف شيًئا   نتأمل  القارئ لكن  إلىتجاوزوا الخمسين. قد  نا ما إن 
إنما تكشف عن   Caddieالراوية في زيارات الحقة حتى نعرف أن هذا الصندوق أو تلك السّلة أو عربة الـ 

سعيًدا أو حزيًنا، يحب الحيوانات أو ينفر    ،ُهوية المتسوِّق ويمكننا أن نعرف فيما إذا كان أعزًبا أو متزوًجا
 منها. 

والن  تحضر والدينية  االجتماعية  وإشارات  الجوانب  لمسات خفيفة  الكبير من خالل  المخزن  هذا  فسية في 
د الراوية بعض المنتجات العالمية ال لكي تستعرض عضالتها المعرفية وإنما لكي تقول   خاطفة، فما إن تعدِّّ

) (الُمكّرس لليهود،   Kosher"  رلنا أّن هناك قسًما لألطعمة الحالل المخصصة للمسلمين، وأّن هناك "الكوش
ُبعًدا  الديانات األرضية والسماوية ومنحت النص  الكاتبة أكثر لوجدت أطعمة خاصة بعشرات  ولو دققْت 
المدروسة  التعالقات  هذه  يبحث عن  العضوي  القارئ  أن  جيًدا  ُتدرك  فهي  المحلية.  يتجاوز حدوده  كونًيا 

في الزيارة التي تليها نتعّرف على اللمسة األسطورية  ويعتبرها جزًءا أساسًيا من نسيح النص ومتنه السردي.  
التي تعتمد على نتوء حقيقي وأغصان مطّعمة بالخرافات، فإذا كانت اإلشاعة تسري كمسرى النار في الهشيم  
لتخبرنا بأّن عائلة مارسيل فورنييه هي التي أنشأت أول مخزن "كارفور" في ضاحية آنسي "وأنها تأكل في  

حينما ندقق في هذه اإلشاعة سنكتشف بأّن فورنييه لم يكن وحده المؤسس لهذا المخزن  ذهب"! و   نصحون م 
 الكبير وإنما كان معه الشقيقان دينيس وجاك ديفوري اللذان فلتا من اإلشاعات واألقاويل األسطورية. 

 
 العّمال البنغاليين استعباد

ملة نصب عينيها وفي ُصلب اهتماماتها  آني إرنو خلفية يسارية فالغرابة في أن تضع الطبقة العا  تمتلك
حيث أشارت في هذا الكتاب إلى ثالث حوادث مأساوية وقعت كلها في بنغالديش، البلد الفقير والمكتظ 
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مصنع غزل ونسيج   ّمرمليون نسمة. تتحدث إرنو عن حريق د   165سكانًيا الذي يصل تعداده إلى أكثر من  
يورو ولكم    5,29م من النساء كانوا يعملون براتب شهري قدره  شخًصا غالبيته   112"تازرين" مات على أثره  

أن تتخيلوا طبيعة الفقر والحرمان الذي يعانيه اإلنسان البنغالي. ثم تضيف الكاتبة بأن مبنى المصنع يتألف  
طبقات وقد حوصر الُعّمال داخل المبنى ولم يستطيعوا    ث من تسع طبقات ومن الُمفترض أاّل يتجاوز الثال

دون سبعة مخازن كبرى من بينها أوشون وكارفور وپيمكي    النفاذ  بحلودهم. وهؤالء العّمال الفقراء كانوا يزوِّ
وغو سبورت وغيرها. ُترى كم هو حجم االستعباد الذي يعاني منه اإلنسان البنغالي الذي يعمل لمدة شهر  

ا طوال حياته؟ أّما الحادثة  أن يشتري به قميًصا واحًدا من آالف القمصان التي ينتجه  ستطيعبراتب ال ي
  200الُمفجعة الثانية فهي انهيار مبنى من ثماني طبقات بالقرب من العاصمة البنغالية داكا راح ضحيتها  

لمصلحة ماركات   ملعا  3000مواطن فقير. تضم البناية مشاغل لصناعة األلبسة الجاهزة التي يعمل فيها  
ادثة الثالثة التي وقعت في مبنى رانا پالزا الذي انهار وخّلف  عالمية معروفة. فيما تتضاعف الخسائر في الح

بين األنقاض على بطاقات ماركة كارفور وأوشون وكامّيو وهي   1127 ُعثر  الجرحى وقد  قتياًل ومئات 
البدنية والذهنية بطريقة بشعة. وقبل أن نطوي   ممخازن فرنسية كبرى كانت تستعبد العّمال وتستغل جهوده

اب البّد أن نشير إلى أن هذه المخازن الكبيرة ال تعرض الوقت على الُمرتادين كي ال يغادروا صفحة هذا الكت
المكان بسرعة، كما أنهم ال يضعون الكراسي في بعض الزوايا التي تعيق حركة السير وتحّث المشتري على  

 قها النقدية. االستراحة والتقاط األنفاس، فكل شيء مدروس ومكّرس لتفريغ محفظة الزبون من أورا
تَر إرنو ُكتاًبا فرنسيين يرتادون هذه المخازن وتعّلل ذلك بأنه حتى نهاية السبعينات كان غالبيتهم من    لم

غرييه    -أصول برجوازية ويعيشون في باريس قبل أن تنشأ هذه المخازن الكبرى فهي لم ُتصادف أالن روب 
لكنها رأت الروائي والسينمائي    ةمخازن العمالقأو ناتالي ساروت أو فرانسواز ساغان يتبضعون من هذه ال

إرنو أّن حياة المخازن الكبرى يمكن أن تختفي قريًبا مع انتشار األنظمة   تعتقد ..  الفرنسي جورج پيريك) (.
التجارية الفردية مثل الطلب بواسطة اإلنترنيت، وخدمة التوصيل التي تنتعش يوًما بعد يوم ليس في الطبقات 

 ا، كما تذهب الكاتبة، وإنما لدى السواد األعظم من الناس.الوسطى والعلي
 

 "المكان"، سيرة األب الذاتية  رواية
من كاتبة فرنسية أو أوروپية عنيت بسيرتها الذاتية واستثمرتها في منجزها اإلبداعي مثل آني إرنو. فمعظم    ما

رواياتها هي "تخّييل ذاتي" كما يذهب نّقاد األدب، وهذا صحيح، بل أن غالبية رواياتها مستمدة من سيرتها  
"العامل الزراعي،  والصناعي، وصاحب    لدهاواالذاتية واأُلسرية. فرواية "المكان" التي نحن بصددها هي عن  

المقهى"، ورواية "لم أخرج من ليلي" عن أمها التي فقدت الذاكرة جزئًيا بعد حادثة وقعت لها في الطريق،  
ورواية "البنت األخرى" عن شقيقتها الكبرى التي واجهت مصيرها المحتوم وهي طفلة، والكثير من رواياتها  

العاطفية الحميمة مثل "شغف بسيط" أو المؤلمة مثل "الحدث" التي كتبتها    ةصياألخرى عن تجاربها الشخ 
عن فعل "اإلجهاض" التي قامت به حينما كان اإلجهاض ممنوًعا ومحّرًما وُيعاقِّب عليه القانون بشدة. ما  
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  مة مييهمنا من موضوعات رواياتها وكتبها هو الجرأة وعنصر الصراحة، والقدرة على البوح بالعالقات الح
بحوالي   الذي يصغرها  المصوِّر  أيًضا في ُحب  تقع  الروسي  الديلوماسي  فمثلما وقعت في ُحب  الخاصة 
عشرين عاًما وال تترّدد في الحديث عن أي تجربة عاطفية مهما كانت خاصة ألنها مؤمنة بحق المرأة في  

 العاطفي.  كهافلالتعاطي مع جسدها وأن تمنحه لمن تريد من عّشاقها ومحّبيها والدائرين في 
م ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي وهي رواية تتكئ  1994رواية "المكان" عن دار "شرقيات" سنة  صدرت 

على سيرة الوالد الذاتية الذي ينتمي إلى الطبقة العاملة أو "الشغيلة" إن شئنا الدقة. فالمعروف عن آني إرنو  
في كتاباتها، وتناصر القضية الفلسطينية. تبدأ هذه   أنها ماركسية تدافع عن حقوق المرأة، وتهاجم اليمين

السيرة بأن تمّر الراوية أو الكائنة السردية باختبار علمي يؤهلها للتدريس في المدارس الثانوية وما إن تنجح  
اللجنة المؤلفة من ثالثة أشخاص لتهنئتها فتكتب ألبيها بأنها قد صارت أستاذة رسمًيا فيفرح   حتى تهّب 

تغمرهما سعادة ُمطلقة لكنها تشعر في دخيلتها بأنها قد انفصلت عن الطبقة العاملة وانتقلت إلى  األبوان و 
الطبقة الوسطى. "اآلن، أنا فعاًل برجوازية وبال رجعة". كان األبوان يمتلكان مقهى وبّقالة. وقد نجح األب  

ستعًدا دائًما لسرد القصص والحكايات. في تعّلم القراءة والكتابة من دون أخطاء وكان مرًحا، وُمحًبا للعب، وم
عمل صبي مزرعة، وعاماًل في مصنع للحبال. وكان جاًدا في عمله، ولم يكن متبطًرا أو سّكيًرا أو زير  
نساء. لم يقرب السياسة ولم ينتٍم إلى نقابة. وكان جذاًل ومسروًرا وُمتصالًحا مع نفسه. كانت عائلته ميسورة  

م حرق األلمان معامل التقطير فهرب 1939ين كانوا أكثر بؤًسا منهم. وفي عام  قياًسا بالناس اآلخرين الذ 
األب بدراجة نارية وحينما عاد ُولِّدت آني إرنو وكانت مثل أقرانها ُيسَمون بأطفال الحرب. هنا تنتهي حياة  

ياء" بالنسبة  األب كعامل وسوف ُيصبح فخوًرا ألنه تخّلص من اللهجة اإلقليمية. أّما األم فهي "قليلة الح
القرية ألنها "أّول من قّصت شعرها، وارتدت الثياب القصيرة، وزّينت عينيها وأظافر يديها" وكانت    لسّكان

حريصة على أن تبدو متطورة ومّيالة إلى التجريب مع شيء من الترّدد. عندما انتقلت الراوية إلى الطبقة  
ي من قبيل: هل تختار الجاز أم الموسيقى الكالسيكية،  البرجوازية الصغيرة بدأت تختبر ذوقها الفني والثقاف 

 هل تنتقي أفالم تاتي) ( أم رينيه كلير) (؟ وهكذا دواليك.
ظل والدها إنساًنا بسيًطا حيث كان يقول لها وهي منغمسة طوال النهار بين الكتب أنها تستنزف صحتها    لقد 

يًدا. فيرد عليها:"الكتب والموسيقى جيدة لكِّ لكنها كانت تخبره بأن الدراسة عذاب ضروري كي تجد وضًعا ج
بنفسه حيث يقول:"لم أعد صالًحا   دادهأنا ال أحتاجهما لكي أعيش". في التاسعة والخمسين يفقد والدها اعت

د   لشيء". كان يوجه هذا الكالم لزوجته التي سوف تموت هي األخرى في سن الستين بينما كانت آني تعِّّ
 سنة من الدراسة والمواظبة والتأمل.ليسانس اآلداب بعد عشرين  

 صيف ُتصحب آني معها إلى البيت طالًبا في العلوم السياسية كانت مرتبطة به ورغم أنها تحمل منه   ذات 
إاّل أنها سوف تجهض هذا الجنين الذي تنّصل منه صديقها وتركها تواجه محنتها الشخصية لوحدها. يموت 

بصدر رحب وتمضي في مشروعها اإلبداعي القائم على رصد الذات   األبوان بينما تواجه آني إرنو الحياة 
 ومواصلة الكتابة الحميمة التي ال تحّدها حدود.
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 العاطفي في رواية "االحتالل"  السطو
هذا العنوان مراوًغا للوهلة األولى ويحيل القارئ مباشرة إلى الدول االستعمارية التي احتلت بلداًنا أخرى    يبدو

الثالث أو من غيره. غير أن "االحتالل" الذي تعنيه آني إرنو هو احتالل امرأة ألمرأة أخرى.  سواء من العالم  
. ومع أّن هذه الحالة تتكرر كثيًرا على وجه  نهارفثمة عشيقة تحب صديق الراوية وتسطو عليه في رابعة ال

ص الروائي تصبح احتالال  المعمورة ألنها طبيعية ومألوفة ويمكن أن تحدث ماليين المرات لكنها في هذا الن
حيث تقول الراوية:"كنُت بالمعنى المزدوج للكلمة ُمحتّلة". إّن العشيقة ُمّدرسة أيًضا لكنها مطّلقة وتسكن في 

الدائرة السابعة. ومع أّن الراوية مدّرسة أيًضا إاّل أنها بدأت تكره المّدرسات. أّما حبيبها فاسمه    فيجادة راب  
جه صوب دومينيك فتشتعل أعماقها بالغيرة والحقد تجاه امرأة ال يمكن أن تلتقيها بسهولة  "لّيا" الذي يتركها ويت

غلى ذهن الراوية وُتصبح هاجسها    العشيقةوسوف تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول إليها. تستحوذ هذه  
، وال بأية نقطة  األول واألخير لدرجة أنها أصبحت مملوكة لها. فالحبيب لم يبح باسم عشيقته وال بُكنيتها

دالة تشير إليها وُتفضي إلى عالمها حتى أنه ضنَّ عليها بالحرف األول من اسمها ُمعتقًدا أنها يمكن أن  
الراوية إلى الدرجة التي تقول فيها "صار األمر بمثابة هوس علّي أن أروي   غبة تسيء إليها. ثم تتفاقم ر 

العشيقة هي أستاذة ُمحاضرة في التاريخ في جامعة    غليلي منه مهما كّلف األمر". وما إن تعرف أّن هذه
  دانيين باريس الثالثة حتى تبذل قصارى جهدها في البحث عنها فتعرف أنها كتبت أطروحة الدكتوراه عن الكل

لكنها بحثها وتقصيها يكشف لها بأّن هذه األستاذة ال تسكن في باريس بل في فرساي. ثم تقرر االتصال  
تي تقيم فيها لكنها ال تنجح في مسعاها. تّتبع الراوية على مدار النص السردي كل  بكل سّكان البناية ال

بأنهما سيذهبان إلى المطعم مًعا   هاصغيرة وكبيرة عنها حتى أن تعرف عيد ميالد غريمتها وتقول في سرّ 
ربعين من  ويحتفالن على ضوء الشموع. تستغرب الراوية أن يحب رجاًل في الثالثين امرأة في السابعة واأل

عمرها. تحضر الساردة مؤتمًرا علمًيا متعدد االختصاصات فتشاهد امرأة ذات شعر غامق وتتواصل معها  
هي العشيقة التي كانت تترّقب معرفتها ورؤيتها من كثب. تنهي    نها بصرًيا حيث تلتقي األعين مرات عدة وكأ

آني إرنو روايتها بشكل مفاجئ حينما تقول على لسان الراوية مخاطبة هذا الحبيب الذي نفر منها على حين  
 بغتة:"لم أعد أرغب في رؤيتك، ليس لألمر أهمية".

ها سلسة وعميقة وتالمس المشاعر اإلنسانية  الختام البد من اإلشارة إلى أن لغة آني إرنو بسيطة لكن  وفي
لقارئها. كما أن الهياكل المعمارية لرواياتها وكتبها ليست تقليدية وربما تفتقر إلى الرصانة لكّن قارئها يستطيع  

التي تنطوي هي األخرى على معلومات    مشأن يستجمع الحبكة من سردها األفقي الذي يتعالق مع الهوا
 ن إهمالها أو غّض الطرف عنها أبًدا.مفيدة وإشارات ال يمك 

 
 عدنان حسين أحمد 

 كاتب وناقد عراقيم مقيم في لندن
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 َمَراثِّي شولغي 
اعر َجان ُيوَنان  َتَدف قاٌت شعريٌَّة مِّن  مآقِّي الشَّ

 

       
وري جان 12  يونان. األديب الشكيلي صبري يوسف         غالف الديوان            الشاعر الس 

 
عريَّة: "مراثي شولغي" عن )منشورات   وري جان يونان، باكورة أعماله الشِّّ اعُر السُّ أصدَر المهندُس القاصُّ والشَّ

يواُن )2019نصوص( في بيروَت ) ( مرثية كتبها عن ابنه الرَّاحل "شولغي"، وشرح في  15(، وقد تضمَّن الدِّّ
يوان كيف اختار لمولوده قبل أن يب صَر النُّور هذا االسم، مشيرًا إلى أنَّ شولغي "كان من ملوكِّ  مستهلِّّ الدِّّ

  سومر العظام" فأحبَّ أن يحمَل ابنه اسم هذا الملك العظيم في تاريخ بالد سومر، وتحت عنوان: أنا شولغي 
اعر جان يونان في أّية حقبة تاريخّية عاَش شولغي قائاًل:    .. هل تعرفني؟ يشرح الشَّ

الم واالزدهار والفنون  "لقد عشُت في عصر سال لة أور الثَّالثة في إمبراطوريَّة سومر وأّكاد في عصر السَّ
( ق. 2046ـ    2093( سنة من )47( ق. م.".. "ودام حكمي )2006ــ    2111واآلداب، واّلتي دامت من ) 

رق وآشور في الّشمال، وشمل    م.، امتدَّت مملكتي أثناءها، واكتسبت نظامًا مركزّيًا قوّيًا حّتى عيالم في الشَّ
يُت أو وجعلُت أو وحسبُت(   نفوذي شمال سوريا. ولقد أطلقُت على نفسي ملك الجهات األربع، واعتبرُت )وعدَّ
نفسي اإلله الحامي للمملكة، حيث شعْرُت أّنني الوريث الّشرعي ألجدادي من الملوك األّكاديِّّين الّسومريِّين  

 الكبار؛ كجلجامش، ونارام، وسين وسركون".  
عرّية، مراثي شولغي، وعبََّر في مراثيه كم كان الجرح غائرًا   قرأُت بشغٍف باكورة أعمال الّشاعر جان يونان الشِّّ
برحيل شولغي ابن األحد عشر عامًا، وبعد إحدى عشرة سنًة من رحيله، أصدر هذه المراثي، وكأّنه أراَد أن  

دًا في استهالل  يقوَل لقرَّائه: عشُت حزنًا ممتّدًا على مساحاتِّ عمر شو  لغي. كتَب مراثيه بألٍم دفين، مستشهِّ
كلِّّ مرثية ببيٍت شعريٍّ رثائّي، انتقاها من أحقاٍب شعرّية مختلفة، فجاءت هذه األبيات في بداية كل قصيدة  
من قصائده الّرثائيَّة استهالاًل ومدخاًل مناسبًا لفضاءات مراثيه. تمّيَزْت قصائده بالبساطة والوضوح والعمق  

، متطرِّقًا عبر مرثّيته األولى إلى شخصّية جلجامش، وهو  ف ي معانيها، محبوكًة بمشاعرِّ األنينِّ والفقدانِّ
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يبحُث عن نبتةِّ الخلود، وكأّنه يريد أن يقوَل لنا: أنَّ ال خلود في الحياة؛ فكلُّ البشر عاجاًل أم آجاًل سيرحلون،  
 ألسى واألنين حيث يقول: صغارًا وكبارًا، واستخدَم صورًا شعرّية موغلة في ا 

 
 غياُبَك يا ولدي حبُل ناٍر بال نهاية،  

 وكرُة لهيٍب دائمُة اإلشعاع .. . 
 

ويستمرُّ الحزُن مهيمنًا على كيانِّ الّشاعر، فيتراءى طيف شولغي في يومه وليله، ويظهر له كأّنه في سطوعِّ  
، ال يستطيُع  القناديل وفي زّخاتِّ المطر، ويراوده أّنه يختبُِّئ بيَن األشجارِّ   والحقولِّ وبيَن صفوفِّ الّطاّلبِّ

 الفكاَك من حضورِّهِّ الّطاغي عليهِّ، فتزداُد أوجاُعُه وأحزاُنه تفاقمًا، فيهمُس مسترساًل لذاتِّهِّ الحزينة:
 

  ،  أراهُ في رسوماتِّ األطفالِّ
 أراهُ مع ندى الّصباحِّ 

 مَع نسيمِّ الغسقِّ 
 أراهُ في أدمعِّ األّمهاتِّ 

 وفي لمعانِّ الكريستالِّ ..  
 

جان يونان يمتلُك حساسيَّة شعريَّة وفكريَّة وثقافيَّة عالية، يبحُث عبر مراثيه عن ابنه الرَّاحل، ويستحضره في 
كلِّّ موقف وذكرى وحالة يراها تتعلَّق به، وكأّنه يعيُش معه وبين ظهرانيهم، لكّنه يرى في الّنهاية وكأنَّ الحياة  

 سمة عابرة أو بخارًا يتالشى، وقد استهلَّ مرثيته الّثالثة بما يلي:  أشبه ما تكون ن
 

"مهاًل! فأنتم ال تعرفون ماذا يحدث غدًا، وما هي حياتكم؟ إّنها بخار يظهر فترة قصيرة ثمَّ يتالشى". )يعقوب 
4 :14 .) 
 

إاّل ذكرى، ويتطرَّق إلى وصف األيَّام  شّبه الّشاعر الحياة كأنَّها بخار يظهر ويتالشى سريعًا، وال يترُك خلفه  
الجميلة الَّتي عاشها ابنه الرَّاحل معهم كأنَّه يسمُع صوته، فيرنُّ صوته في أذنه، يستحضُر ذكراه؛ فيتراءى  

ٍة تماهيه في هذه الفضاءات، حيث يقول:  له عبر ذكريات محفورة في الذَّاكرة، فنراه يرسُم بغصَّ
 

ف ت  طلُب منَك وما زالت معلِّمُة الصَّ
 عن أسئلتها اإلجابة  

راسة  وصوُتَك ما يزال يلعلُع في ممرَّات الدِّّ
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 بال رقيب وال رقابة  
 ورسوماتك تزيُِّن الجدارن 

تابة.   بمنتهى الرَّ
 

اعر بحرقٍة موجعة مرثيَّاته، كأّن الكتابة تخلق له حالة توازن بينه وبين أحزانه، وتخفُِّف من أنينِّ   يكتُب الشَّ
وجعة، ويرى ابنه شولغي في كلِّّ ما يحيُط به، يرافقه في كلِّّ صغيرة وكبيرة، ويتعانُق مع الطَّبيعة  جراجه الم

ةِّ األوجاعِّ اّلتي رافقته، حيُث يقول:   الجميلة والحياة بكلِّّ دقائقها، وهذا ما ساعده في تخفيفِّ حدَّ
 

 لم يكتْب هذه المراثي قلمي أنا بالذَّات، 
 باكيات بل كتبْتها األشجاُر ال

 ومرابع الّلعب الحزينات  
راسة    كتبْتها مقاعُد الدِّّ

 وكراريس الكتابة  
 كتبْتها حفالت أعياد الميالد  

 وخيمات الحداد. ... 
 

في مرثيته الّسادسة يناجي الّشاعر نجمة الّصباح، أن ترعى شولغي في رحابِّ الّسماء، بين ضياءِّ الّنجوم،  
كما كان شمعًة ساطعة على األرض، فهو باٍق في كنه تجلِّيات بوحه  يريد أن تحتفي به الّنجوم الّساطعة،  

 وحرفه وشعره وحلمه، قائاًل: 
 

 وها هو شولغي 
 قد أضحى 

 أخاكِّ 
 وأخًا للقمر. 

 
ابعة، يتطرَّق الّشاعر بقلٍب منكسر إلى عيد ميالد شولغي الّثامن عشر، يكتُب حرفه وقلبه   وفي مرثيته السَّ

عيدة اّلتي عاشها في كنفهم، وكم شعَر بمرارة الفقدان وهو بعيد  يتلّظى من أنينِّ الجراحِّ  ، ويتذكَّر الّسنين السَّ
 عنهم عندما بلغ الّثامنة عشرة، متسائاًل نفسه الجريحة: 

 
 ... وأتى، عيد ميالدك الّثامن عشر ....
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 ال احتفال، ال شموع، ال تهاني
 وهو ما هزَّ كياني .. 

 
نيا بال نهاية، ففي كلِّّ يوٍم جديٍد يولُد فرٌح يتأمَّل الّشاعُر   ؛ فيرى أنَّ أحزان الدُّ أغواَر ما آلت إليه أحزاُن الفْقدِّ

نيا، وهي   جديٌد، وحزٌن جديٌد أيضًا، الحياُة واحٌة فسيحٌة ألحزاٍن تتوالُد تباعًا، فال مفرَّ من أحزانِّ وهمومِّ الدُّ
زنة، وتبقى أحزاننا ساطعة أبد الدُّهور، حيُث يستهلُّ مرثيته ببيت  الحياة بعينها بكلِّّ تالوينها المفرحة والمح

 شعري "ألبي البقاء الّرندي"، قائاًل:
 

 تلك المصيبة أنَست ما قبلها              وما لها مع طولِّ الّدهرِّ نسيان  
 

اًل ذاته الموغلة في الحزن، فيجُد المصيبة كبيرة أثناء وقو  عها، وال تصغر كما يخّيل  وأمَّا الّشاعر، فيقف متأمِّّ
للبعض، فهو يرى عكس ما يقوله اآلخرون في مثلِّ هذه األحوال: أنَّ المصائب تولُد كبيرة وتصغُر رويدًا 
رويدًا إلى أن تتالشى، بينما في حالته يرى ما يخالُف هذه المقولة؛ ألّن المصيبة تولُد كبيرة وتبقى كبيرة  

 متغلغلة في أعماقنا وال تفنى: 
 . فالمصيبة كبيرة عنَد الوالدة ..  نعم، .

 ولكّنها ال .. لن تصغَر  
 تقُف عنَد حدِّّ األفقِّ .. 
 وتلتصُق حّتى العدم ..  

 حزن المصائب ال يفنى .. 
ً مقولة لجبران خليل جبران: "الحبُّ كالموتِّ يغيُِّّر كلَّ شيٍء"،   ويستمرُّ الّشاعُر في مرثيَّاته، متوقِّفًا ومستهالِّّ
منطلقًا ممَّا قاله جبران بأنَّ كّل شيء يتغيَُّر، وال شيء يبقى على حاله، فال الحبُّ يبقى كما هو وال الموت،  
اعر   ياق، "الحبُّ كالموت يغيُِّّر كلَّ شيء". ويبقى الشَّ وقد كان الّشاعر صائبًا فيما قاله جبران في هذا السِّّ

 في حالةِّ حنيٍن جارف إلى شولغي قائاًل:
 

 ا بعد أحواٍل سبعة وها أن
 مّرت عجافًا 

 أهديَك قبلًة دافئة  
 ملّفحة بياسمين  

 بلدي الجريح 
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ً ببيت شعري للشاعر محّمد مهدي   وفي مرثيته العاشرة يتوّقف الّشاعر عنَد البكاء، عند طفوحِّ الدَّمع، مستهالَّ
 الجواهري، حيث يلخِّّص الجواهري جوهر الفكرة اّلتي توّخاها الّشاعر:

 
 حتَّى بكى من ليَس يعرفني              ُونْحُت حّتى حكاني طائٌر غرُِّد".  "بكيتُ 

 
وقّد ذّكرني مشهد البكاء وانسياب الدَّمعة، بمقطع شعري قصير دّونته في محّطات غربتي الّطويلة، ونشرته  

ُت أنا اآلخر بحالة  في ديوان "روحي شراٌع مسافٌر" أقول فيه: "البكاء/ مهنٌة مالئمة/ لهذا الّزمان". حيث مررْ 
 مشابهة لما قاله الجواهري، ووما أكَّده الّشاعر جان يونان في مرثياته الفاجعة، حيث يقول: 

 
 سنديانتي 

 اجتاحتها رياٌح عاتية  
 وجرَّدتها من أوراقها الخضراء 

 فانتظرنا  
 كسوة األغصان 

 دون جدوى  
 

الّرومي؛ كي يستهّل مرثيته الحادية عشرة بهذا البيت وكم كان الّشاعُر دقيقًا ورهيفًا في اختيار بيت ابن  
 اّلذي عّبر عن حالته أحسن تعبير:

 
 ." ماُم الموتِّ أوسَط صبيتي               َّللفَّ كيف اختاَر واسطَة العقدِّ  "توّخى حِّ

 
اعر فقد جّسد حالة االنكسار اّلتي رافقته عبر رحيل ابنه، مشّبهًا أوالده بشجرة وار  فة األغصان، وأّما الشَّ

 فهّبت عليها عواصف وغدر هذا الّزمان، وكسرت إحدى أغصانها الخضراء، قائاًل: 
 

 .... وكان هناك شجرة  
 لها أربعُة أغصان 
 هبَّْت رياٌح باغية 

 كسَرتِّ الثَّالَث منهم .. 
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َل الّشاعر في مرثياته، وكأّنه يعيُش ويعايُش ابنه الّراحل، حّتى بعد رحيله، فظلَّ ال ّراحل في قلبِّ األب،  توغَّ
غافيًا في رحاب روحه، وبقي أنيسه في جلساته، من خالل تواصله مع روحِّ الفقيدِّ وذكرياته الّطيَّبة، فظلَّ  

 مالزمًا لشهيقه وزفيره كأّنه شهيق الحياة، حيث يقول: 
 

 كيف تهجرني 
 وحبَُّك استوطَن شراييني 
 وجرى في مجرى دمائي 

 باَت مقرونًا بأنفاسي 
 ُم شراييني! فكيَف أحطّ 

 وكيف أكتُم أنفاسي؟! .. 
 

يغوص الّشاعر في ذكريات ما خّلفه شولغي، حيث يراه مثل وردٍة تذبل، لكن عبقها يبقى في الحياة، مستهاّلً  
 ما قاله إيليا أبو ماضي:  

 
 تذوي الورود ويبقى بعدها العبُق                 حّتى لمن قطفوا منها ومن سرقوا 

 
ثيته الّثالثة عشرة بكلِّّ جوارحه كأّنه في حالة ابتهال لروح  ونظرًا لتعّلق الّشاعر الّشديد بابنه الّراحل؛ كتَب مر 

هِّ   شولغي، فجاء نبض حرفه منبعثًا من جوارحه الرَّهيفة، وشوقه العميق إلى كينونة ابنه اّلذي خّبأه بين جوانِّحِّ
هِّ؛ فظلَّ معّرشًا في أعماقِّهِّ حيُث يقوُل:  وروحِّ

 
 أغاُر من الوردِّ  

 كلََّل مثواكَ 
 وجذورُه دّفَأْت ثراَك  

 وُغرُت من التُّرابِّ اّلذي أحياَك 
 وبعَد حيٍن حواَك  

 وأفرُش أهدابي سندساً 
 مضاًء 

 بنجماتِّ الحنين  
 قناديَل معّلقة  

 إلى جبلِّ الّصمتِّ الحزين  
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قلبه وتمنحه بعض   اّلتي أصبحت تهدهد  بألوانِّ روحهِّ ومشاعره العميقة  الّشاعر  إن مراثي شولغي كتبها 
 دوء والّسكينة، فال يجد أمامه غير حرفه يناغي فيه شولغي اّلذي ظلَّ مجّذرًا في ذاكرته حيث يقول:اله
 

 وبقايا من أدمٍع مسفوحٍة  
 على أديمِّ الثَّرى  

 سالت لمن هوانا ونهوى  
 طاَف بَك عطُر الوردِّ 

 يا ذكرى 
 البدَّ من تلَك الزِّيارة  

 زيارة تلو زيارة  
 توقُد ما قبَل الّذكرى 
كرى   وتوقُد ما بعَد الذِّّ

 
اعر مرثياته بسورةِّ الّرحمن: "كل َمْن عليها فان"، مؤّكدًا أنَّ نهاية اإلنسان هي الّرحيل عاجاًل أم   ويختتُم الشَّ

 آجاًل، معتبرًا اإلنسان ضيفًا على هذه الحياة، فكانت مرثيته األخيرة خير اختتام؛ حيُث يقول: 
 

 كل َمْن عليها 
 يهرُع مهروالً 

 راجاًل كاَن أو فارساً 
 ًا أو راكبًا  سائق

 أو طائرًا فوَق األثيرِّ  
 سارحًا دوَن ميعادٍ 

 إلى حفرةِّ الّنفسِّ األخيرِّ  
 

أمسَك المهندس جان يونان قلمه، وكتَب لنا شعرًا طافحًا باألسى واألنين، مهدهدًا روحه المشتعلة شوقًا إلى 
رته اليانعة اّلتي اختطفها الموت شولغي، فلَم يَر أجدى من القصيدة؛ كي يلملم شولغي في محرابها، مخّلدًا زه

وتمّكَن    ، واألحزانِّ باألوجاع  محبوكًة  المراثي  فجاءت  الّسماء،  أحضانِّ  في  ترفرَف  الّزمن؛ كي  غفلًة عن 
عرِّ   الّشاعر أن يخفِّف من ضراوةِّ األحزان المتفاقمة فوَق صدره، عبر الكلمة، حيث وجَد عبر فضاءِّ الشِّّ

رحابِّ شولغي؛ ألنَّ الكلمة هي الفعل الخاّلَق، وهي اّلتي توصلنا إلى ما يموُج    متنّفسه وبوحه الَّذي قاَدُه إلى 
 في كينونتنا، والقصيدة هي محرابنا إلى أحالمنا المتالطمة في دنيا من حجر!  
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ابنه، وأحيانًا يشعُر   لفقدانه  اعر من ترجمةِّ مشاعرِّه الحزينة برهافٍة منسابة، وعبَّر عنها بعمق؛  تمكَّن الشَّ
نا أنَّ اللُّغة عاجزة عن ترجمة ما ينتابنا من مشاعر؛ ألنَّ المشاعر هي حالة انبعاثيَّة فيَّاضة، تتهاطُل  أحد 

علينا عبر المخّيلة، وعبر وقائع حياتنا، فال نستطيُع اإلمساك بما يجيُش في دواخلنا؛ لهذا قرأُت ما جاء بيَن  
طور، فالقارئ الّلبيب يقرأ ما وراء الّسطور وما طور. وقد جاءت المراثي سلسة، بلغة رشيقة هادئة    السُّ بين السُّ

طّيعة وسهلة، رغم الحزن المنساب في فضاءاتها، كنُت أشعر وأنا أقرأ المراثي وكأنَّ هناك مقاطع واستكماالت  
ْنها، كأّنه ترَكها للقارئ؛ كي يحلَِّق بخياله بما جاء بين الّسطور!  للمراثي، لكّن الّشاعر لم يدوِّ

اّلذي بحَث عنُه جلجامش، اختتَم مراثيه  وهكذ  ُث لنا عن سرِّ الخلود  مته يتحدَّ اعر في مقدِّّ بدأ الشَّ ا مثلما 
بشعور جلجامش نفسه، عندما وجد األفعى تلتهُم عشبة الخلود الَّتي عثر عليها بعد جهٍد طويل، وأراد أن  

ختتَم الّشاعر آخر مرثية له، مؤكِّدًا أّن ال  يحتفَظ بها؛ كي يبقى خالدًا، إالَّ أّنه ال خلوَد على األرض، وا
يوان؛  خالص وال مفرَّ من الموت؛ فهو الحتميَّة اّلتي تنتظُر البشر؛ كلَّ البشر، ولو نظرنا إلى غالف الدِّّ
لوجدنا صورًة لشولغي وهو يركُض وينظر إلى الّسماء، كأّنه يتوّجه نحو قدره المحتوم، وقد تمَّ التقاط هذه  

ورة قب اعر بنفسه معبِّّرًا لمراثي شولغي، حيث يقول: الصُّ  ل يوم من وفاته، فجاَء الغالف اّلذي صمَّمه الشَّ
 

 ال هروب أو مفر  
 إْن حاَن موعده اليوم األخير 

 كما مكتوب علينا 
 ال بأيدينا ذياك المصير 
 فكل المسائل واألحاجي 
 ممكن حّلها بعد درس 

 بعد القراءة والتَّفكير 
 الّتمكين وكل سر قابل 

 لآلن ومن بدء التَّكوين 
ر الموسوم  إالَّ السِّّ

 سر الموت المحتوم.
 

 صبري يوسف 
 أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم 
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 الكتاب فضاء إنساني ومقاالت أخرى 
 

         
اعر العراقي حميد سعيد   الكاتب والشَّ

 
الكتاب، قائال: الكتاب هو المكان الوحيد في العالم  يوم قرأت ما كتبه الروائي األميركي بول أوستر عن   

الذي يستطيع فيه غريبان كامالن أن يلتقيا بحميمية كاملة، قادني هذا القول إلى أن أستغرق في كل ما  
يشير إلى عالقة اإلنسان بالكتاب، وهي عالقة يندر أن تشبهها عالقة اإلنسان بشيء آخر، فكتاب ما، قرأه  

سنين، ثم تواصلت قراءاته، في ما تال القراءة األولى، في مختلف العصور، وربما يقرأه  إنسان منذ مئات ال
 أناس في هذه الساعة، في جغرافيات مختلفة، وربما في أكثر من لغة. 

وليس من غير الممكن أن يقرأ مثل هذا الكتاب، قارئان ينتسبان إلى قارتين مختلفتين وبلغتين مختلفتين  
وربما يكون لكل واحد منهما رأي في ما ورد فيه، وكل منهما يحاور هذه المعلومة    أيضا، وفي وقت واحد،

أو تلك الفكرة، حتى كأن الحوار يتواصل بينهما وهما في بلدين مختلفين ولغتين مختلفتين، وكل منهما يجهل  
  لغة اآلخر.

عامل بسيط أو مزارع أو حرفي متواضع،  وقد يقرأ هذا الكتاب إمبراطور أو ملك أو زعيم وفي الوقت ذاته يقرأه  
كما يمكن أن يقرأه خصمان لدودان، كل منهما في موقعه، ورغم الخصومة بينهما، قد يعيشان الحالة ذاتها،  

 من قبول أو رفض ما جاء في الكتاب المذكور، وقد يتحاوران من خالل حوار كل منهما في ما قرأ.
و  يابانيا  قارئا  أتخيل  أقرأ شكسبير،  أقرأ، حين  ما  يقرأون  أفريقية،  قرية  في  وثالثا  برازيلية  مدينة  في  آخر 

وأتساءل، إْن كان موقف كل واحد منهم، من بروتس في مسرحية يوليوس قيصر، هو موقفي ذاته، أم أن  
لكل واحد منهم موقفه منه، ويفهم صرخة يوليوس قيصر: حتى أنت يا بروتس، بتأثير ثقافة وتربية تختلفان  

 وتربيتي؟ عن ثقافتي 
ومثل هذا التخيل، ال يتجاوز الواقع كثيرا، ومن المحتمل أن يحدث، َفَمْن مّنا، لم يتحدث في مجلس عام  
عن كتاب قرأه، فيجد من شاركه قراءة ذلك الكتاب، وهذه المشاركة في القراءة تقود إلى حوار بين قارئين  

وقد يجري مثل هذا الحوار من دون لقاء، حيث  وقراءتين، فيهما من االختالف بقدر ما فيهما من االئتالف،  
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يقرأ المرء كتابا ويخرج من قراءته بانطباعات تختلف أو تتفق مع انطباعات نتجت عن قراءة أخرى مختلفة  
العام   إلى  الذاتي  الخاص  المحيط  من  القراءتين  هاتين  من  كل  وتنتقل  اللغة،  أو  المكان  أو  الزمن  في 

 ح لهذه االنطباعات التالقي والحوار والتأثر والتأثير. االجتماعي، وبهذا االنتقال يتا
وتلعب الترجمة دورا حاسما في ما أشرت إليه من قبل، فكتاب مثل ألف ليلة وليلة، كان ومازال حاضرا  
ومؤثرا في مجتمعات وثقافات، غير المجتمع البغدادي الذي تمثلته حكايات الليالي وفي مراحل زمنية غير  

 لتي انتقلت فيها تلك الحكايات من الفضاء الشفهي إلى فضاء الكتابة.المرحلة الزمنية ا
وهنا يجدر بنا أن نقول، لو ظلت حكايات الليالي في حالتها الشفهية ولم تدخل حالة الكتابة لما أتيح لها أن  

إل السبيل والعامل األساسي  والبحث والدراسة، وهي  الحوار  يترجم ويقرأ، ويدخل في مجال  ى تكون كتابا 
التأثير، إذ مازال كتاب ألف ليلة يترجم ويقرأ ويناقش، ويتواصل البحث عن مصادره ورواياته ورواته وحاضناته  
المكانية وشخصياته التاريخية أو األسطورية، الحقيقية أو المتخيلة، كما تتوالى تصريحات الباحثين الروس 

م وحياتهم االجتماعية في الماضي مما  واالسكندنافيين، أنهم عرفوا صفحات مطوية وغامضة من تاريخه
كتبه الرحالة والدبلوماسي العربي إبن فضالن، وهذا يعني، لو لم يكتب ابن فضالن رحالته إلى تلك األصقاع  

 في كتاب لضاعت حقائق ومعلومات تاريخية مهمة وكثيرة.
ا لمعرفة تاريخ البلغار  كما أن ما كتبه الفقيه والمؤرخ الطبري في موسوعته التاريخية، ظل مصدرا أساسي 

والشعوب السالفية، ومنهم من قال: لوال تاريخ الطبري لضاع الكثير من تاريخنا القديم، ورغم تقدم وسائل 
اكتساب المعرفة منذ بداية الثورة الصناعية حتى مرحلة الثورة اإللكترونية في أيامنا هذه، لم يفقد الكتاب  

ن طريق وسائل غير الكتاب، نحاول تدقيقها واالطمئنان إليها من  أهميته، وجميع المعلومات التي تصلنا ع
 خالل مراجعة كتاب موثق وكاتب ثقة.

حتى األفالم السينمائية المهمة والناجحة التي اعتمدت في أحداثها على رواية أو كتاب تاريخي أو رحلي، 
صدرها، رواية كانت أو كتابا  نرى الكثيرين ممن شاهدوها وأعجبوا بها يحرصون بعد مشاهدتها على قراءة م

تاريخيا أو رحليا، وأستشهد هنا بما قاله المفكر والروائي اإليطالي إمبرتو إيكو في معرض حديثه عن روايته  
األكثر شهرة “اسم الوردة” حيث قال: إن كثيرين قرأوا الكتاب بعد مشاهدة الفيلم أي أنهم لم يعوضهم الفيلم  

 عن قراءة الرواية. 
ه إمبرتو إيكو في هذا الشأن، فريدا، فأنا شخصيا كلما شاهدت عمال دراميا، فيلما أو مسرحية  وليس ما ذكر 

أو تمثيلية تلفازية، ورغم كل ما أفيد منه، معرفة وغنى تجربة، وما يمنحني من متعة وسعادة، أجدني أبحث 
بة، تجربة العودة إلى  عن النص المكتوب، مسرحية أو رواية أو كتابا رحليا أو تاريخيا، وفي هذه التجر 

الكتاب، تعلمت أن قراءة الكتاب تمنح من المعرفة والسعادة ما هو مختلف عما يمنحه الفيلم والمسرحية  
 والدراما التلفزيونية. 

ويقول بول أوستر “الكتب الحقيقية تعيش إلى األبد، ال تنفك تولد من جديد وتتجدد كلما لمسها قارئ من 
 جيل جديد”.
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اإلنسان أيضا، حين يقرأ كتابا حقيقيا في ما يتوفر عليه  -حده الذي يتجدد، بل يتجدد القارئ وليس الكتاب و 
من تجربة تجمع بين الفكر والجمال، مهما كان العصر الذي ينتسب إليه، أو الثقافة، واالختالف في عصر  

ت االئتالف وتضيق  وثقافة الكتاب الذي نقرأ، يفتح مجاال للتواصل التاريخي واإلنساني، حيث تتسع مجاال
 مجاالت االختالف بين اإلنسان واإلنسان. 

 وهكذا يكون الكتاب، فضاء إنسانيا. 
 

 حميد سعيد 
 

 الثقافات تنشأ في محيط تعددي منفتح 
 

في كل عصر وفي جميع الحضارات اإلنسانية، ظلت العالقة بين القديم والجديد والمفاضلة بينهما، حاضرة، 
إلى   تؤدي  كانت  التحوالت ولطالما  وإن  الواقع،  في  بينهما  التأثير  تبادل  جانب  في  وبخاصة  االختالف 

التاريخية هي من نتائج الحوار بينهما، وإذا كان انتصار الجديد حتمية تاريخية، وهذا ما أدركه اإلنسان عبر  
له ومحاولة    مسيرته منذ أن كان إلى يومنا هذا، فإن مثل هذا االنتصار ليس إلغاء للماضي بقدر ما هو تمثل

 وضعه في سياق تسلسل تاريخي.
وعلى سبيل المثال إن حضارات الوطن العربي القديمة في مصر وبالد الرافدين خلفتها حضارات عربية، 
ربما كانت في األمكنة ذاتها، كما هو شأن مركز الحيرة في العراق ومركز اإلسكندرية في مصر أو في  

ن مثال وبالد الشام، وحين ظهرت مراكز حضارية جديدة بعد ظهور  غيرهما من مراكز الحضارة كما في اليم 
اإلسالم، مثل دمشق والكوفة والبصرة ومن ثم بغداد وقرطبة والقيروان، فهذه المراكز الحضارية الجديدة ما 
كانت لتظهر وتكون بكل تلك الحيوية واألهمية والتأثير، لو صدرت عن موقف يتبنى القطيعة مع الماضي،  

 مع الحضارات التي سبقتها، زمنا وإنجازا. وبخاصة 
إن ما ذكرته ال يعني أن هذه المسيرة الموضوعية في تاريخ الحضارات، التي تعني أيضا العالقة بين القديم  
والجديد، كانت تشكل قناعة عامة لدى األجيال المتعاقبة، وأن مراحل التحول لم تشهد مواقف تتسم بالتعصب، 

راكز الحضارية التي بدأت شمسها بالغروب أم من قبل ممثلي المراكز الحضارية  سواء من قبل ممثلي الم
الجديدة والطالعة، بل كان التعصب حاضرا، وهو في كثير من الحاالت أنتج آثارا سلبية، حيث يسود الصراع  

جا كشف  ويتراجع الحوار، لكن في الوقت ذاته شهدت لحظات االفتراق بين القديم والجديد محيطا حواريا ناض
 عن كنوز الماضي وأغنى تطلعات الحاضر وأشار إلى المستقبل. 

لكن ممثلي التحوالت الجديدة غالبا ما يرون في ما أنجز من قبل قليل األهمية وال يستحق التمثل أو االحترام،  
جاهلية  ولو تأملنا بعمق في المعنى الذي أشار إليه الرسول العربي محمد بن عبدللا في قوله: خياركم في ال

خياركم في اإلسالم، ألدركنا ما كان يرى من عالقة إيجابية بين القديم والجديد، وإن شاعرا مفكرا عميق  
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الثقافة مثل أبي العالء المعري، وقد ُعدَّ من ممثلي النزعات التجديدية في عصره، كان يفصح عن تقدير  
 من سبقه من األوائل، حسب تعبيره حين يقول: 

 
 آلت بما لم تستطعه األوائلُ                   خير زمانه وإّني وإن كنت األ

 
ورغم نزعة الفخر الفردية في هذا البيت الشعري، فإنه يفصح عن احترام الماضي وأهله وإن ما أتى به من  
أفكار ورؤى ليس سوى إضافة  إلى إنجازات الماضي الفكرية، إن أجمل ما قرأت عن عالقة القديم بالجديد، 

جيد “أقول لكل دقيقة تمر، ما أجملك توقفي” ففي قول جيد، يكون الحاضر ماضيا، والدقيقة في    قول أندريه
الماضي والراهن تتسم بالجمال، أو هكذا رآها، ويشير الدكتور فؤاد زكريا في معرض حديثه عن الموسيقى  

غير مفهوم في عصره،  إلى هذه الفكرة بقوله “إن الذين نعدهم في عصرنا كالسيكيين، كان بعضهم قد ُعدَّ 
 فقد اتهم بتهوفن بالغموض والتعقيد، ولقي فاغنر الكثير من السخرية”. 

وفي ضوء ما تقدم ينبغي أن ننظر إلى ما هو جديد في الفكر واإلبداع، فهو ليس نبتة شيطانية، وال يمكن  
 أن يكون بال جذور أو مقطوع الصلة بالماضي وقديمه. 

معظم الثقافات اإلنسانية، فليس من ثقافة ناضجة وحيوية إال ونشأت في    لقد رافقت ظاهرة تبادل التأثير
محيط معرفي تعددي، ُمستقبِّل ومنفتح، حيث الحوار المتكافئ هو البوتقة والفعل في آن واحد لتحقيق تبادل  

 التأثير. 
بية اإلسالمية  قال أبوسعيد السيرافي وهو من أبرز مثقفي القرن الرابع الهجري الذي شهد نضج الثقافة العر 

لم مكانا أو زمانا أو إنسانا وينسب   لم العالم مبثوث بين جميع َمْن في العالم” فهو ال يستثني من العِّ “إن عِّ
والتوسط في   التقلب في األمصار،  تتحقق في  “المعرفة  قوله  اليونان  أحد فالسفة  إلى  التوحيدي  أبوحيان 

 المجامع، واستماع فنون األقوال”. 
الث األحادية  مخلفات  إن  بل هي من  التاريخية بضاعة عربية،  المراحل  من  أي مرحلة  في  تكن  لم  قافية 

المركزية الغربية التي ما زالت تعتم على تأثير الحضارات القديمة على الحضارة اإلغريقية وتتجاهل وثائق  
 هذا التأثير، بعد اكتشافها وترجمتها ونشرها. 

اد والمدن األندلسية فقد كان االنفتاح على معارف اآلخرين  أما الحواضر العربية اإلسالمية، دمشق وبغد 
والسعي إليها، من صفاتها المعروفة، فبغداد مثال لم تكن حاضنة للحضارة اإلسالمية بكل جاللها وازدهارها  
فحسب، بل كانت أيضا كما تقول الدكتورة سهير القلماوي: بوتقة فعلية، صهرت الكثير من ألوان الحياة  

 كما صهرت الكثير من الثقافة اإلسالمية بكل ما زخرت به من نتاج قرائح عصور طويلة بأسرها.   اإلنسانية، 
لقد احتضنت بغداد ثقافات أمم أخرى، واستكنت في رحمها المخصب المفعم بالحياة فولدت حضارة جديدة،  

 نشرتها على المغرب والمشرق بأسرع ما يمكن أن تنشر وتثمر الثقافات.
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الحاضن تكن  تأثرها ولم  وأدب مستنكفة عن إعالن  فكر  تنتج من  ما  العربية في معاهدها وفي  الثقافية  ة 
باآلخرين، فبيت الحكمة ببغداد كان ميدانا حيويا لمواصلة التعرف على  ثقافات اآلخرين، وترجمة مصادر 

الجاحظ   المعرفة من عدد من اللغات وكان كبار الكتاب يحددون ما يهمهم من المصادر لترجمتها، وكان
 يأتي من البصرة إلى بغداد فيتفق مع مترجمي بيت الحكمة لترجمة هذا المقال أو ذاك.

أما الثقافة العربية األندلسية فقد اتسمت بتعدد مصادرها وبقدرتها على تمثل تلك المصادر، ومن هنا جاءت 
لذين يحاولون فرض فكرة أن  حيويتها وقدرتها على التأثير،  وتأكيدا لهذا الموقف يرد خوان غويتسلو على ا

البشرية   المجموعات  لقاء  عبر  إاّل  توطد  وال  تبنى  ال  الثقافة  “إن  بقوله  أوروبية  محض  اإلسبانية  الثقافة 
 المتباينة، وبالمقابل فإنها تذوي وتختنق في االنغالق واالنكفاء نحو الذات”.

األلفة واألالف” البن حزم، على أنه  وحين أقدمت ماري تريز عبدالمسيح  على قراءة “طوق الحمامة في  
حاصل تكامل حضارة الشرق والغرب وهو نموذج لتعددية الحضارة األندلسية التي مزجت الحضارة العربية  
اإلسالمية والحضارة الغربية المسيحية في منطقة متشبعة بالحضارتين اليونانية والرومانية، فهي قد رصدت  

ي في أوروبا ومن ثم امتداد هذه األصداء إلى الرواية الرومانسية، أصداء طوق الحمامة في الشعر الغنائ
ولم يتوقف هذا التأثير عند حدود األدب والفنون، بل تجاوزها “فعناصر الحضارة األندلسية هي التي شكلت 

 عناصر الحضارة الرومانية الالتينية في ما بعد”.
ذي نشأ في شبه الجزيرة اإليبرية، ثم امتد إلى  وهكذا فليس من حضارة عذراء، غير أن المؤثر األندلسي ال
 أوروبا وأميركا الالتينية ، ما زال حاضرا بهذا القدر أو ذاك.

 
 حميد سعيد 

 
 القصيدة والحوار والتغيير 

 
سألني كاتب صديق، قائال: اآلن وبعد كل هذه األعوام من عالقتك بالشعر، هل تغيرت نظرتك إليه، وما  

 يدة في قلب موازين الحياة، ورتابتها وجراحها النازفة؟ الذي يمكن أن تفعله القص
حالما استمعت إلى سؤال صديقي هذا، خطر ببالي ما قاله جوزيه ساراماغو: األدب وحده ال يستطيع فعل  
شيء، كل األعمال األدبية العظيمة التي كتبت على مّر التاريخ، لم تستطع أن تحول دون الوضع الكارثي  

 الذي نعيشه. 
أما أنا فقد قلت لصديقي الذي سألني: أشكرك على هذا السؤال، الذي يتيح لي، وربما أتاح لغيري، موقفا  
يتسم بالمراجعة، إْن لم أقل بالتراجع عن مقوالت بالغنا فيها، ونحن في ذرى حماستنا وحسن نياتنا، عن دور  

وسنكتشف أن تلك المقوالت   -حسب وصف السؤال-القصيدة وقدرتها األسطورية في قلب موازين الحياة  
التي نبالغ فيها، ليس سوى قبض الريح، إذ واصل الشعراء كتابة قصائدهم من امرئ القيس حتى يومنا هذا، 
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ومن ملحمة كلكامش حتى آخر قصيدة كتبها شاعر طيب القلب، وما زال العالم على ما هو عليه، وسنعرف  
عي، وهذا الوعي قد يكون مصدره فكريا، وقد يكون بعد حين أن القصيدة في أحسن حاالتها تعبر عن و 

أن تتفاعل مع وعي المتلقي، ربما فتحت نافذة على المستقبل،    -للقصيدة-مصدره جماليا، فإذا أتيح لها  
يطل منها اإلنسان على شيء من األمل والتفاؤل، وهي في ذلك مثل جميع ما أنتجه اإلنسان من ضروب 

جمالية، مثل الموسيقى والغناء والرسم والسرد، في ما تعبر عنه من وعي  اإلبداع، مما يختزن من طاقات  
 ومن ثّم ما تنتج من وعي. 

إن ما تتركه الكتابة بعامة، ومن ضمنها القصيدة من أثر وما تلعب من دور في التغيير، كان وما زال،  
 محض جهد ضائع.   موضع خالف وتباين شديد، فبعضهم يرى فيه طاقة استثنائية للتغيير، وبعضهم يراه 

وعلى سبيل المثال، حين قرأت مقولة موريس نادو “إن الرواية التي ال تغير المؤلف وال تغّير القراء، ليست  
لسنا األفراد السابقين أنفسهم”. وضعت تحتها عددا من    -المحاكمة -بالضرورية، وهذه حقيقة، فبعد قراءة  

ن واقع الحال، ولو كان األمر كما هو في هذه المقولة،  عالمات التعجب واالستفهام، فهي مبالغة ال تقترب م
لتخلينا عن كل ما قرأنا من روايات، أو التهمنا عشرات األلوف من قراء الروايات، بضعف اإلدراك، بينما  
رأى الفوضويون الروس، إن زوجا من األحذية، أكثر نفعا من جميع كتابات شكسبير! وهذه حماقة مزعجة  

 حماقات المتطرفين، كل أنواع المتطرفين.  ال يستغربها من عرف
تتشابك   عديدة  نتاج عوامل  بل هي  واحد،  عامل  نتاج  ليست  ذاتية،  أم  عامة  كانت  المتغيرات سواء  إن 
وتتكامل، منها فعل اإلبداع بما يطرح من أسئلة تتفاعل مع وعي اآلخر، لتنتج أسئلة أخرى توسع أفق الحياة 

 وتمهد للتغيير. 
في ومن مكوناته القصيدة هو نتاج مؤثرات عامة، تاريخية واجتماعية، من دون أن نلغي  إن العامل الثقا

العامل الذاتي فيه، وما أقصده في قولي، العامل الذاتي؛ هو المبدع ذاته، وإال لو تجاوزنا هذا العامل، لكان 
ن في الوقت ذاته، اإلبداع أنموذجا واحدا يتكرر ويكبر من دون أّي فروق أو سمات خاصة أو مميزات، لك

إن لهذا العامل سماته التي تترك أثرها على ما هو عام، وليس من إبداع متميز إال إذا كان من حاضنة  
تاريخية واجتماعية متميزة، وهكذا يكون التغيير في تفاعل ما هو تاريخي واجتماعي مع روح اإلبداع وجوهره،  

و  القومية  الشخصية  يكرس  الذي  هو  التفاعل  هذا  الضعف  ومثل  حاالت  عنها  ويدفع  اإلرادة  قوة  يمنحها 
 واالنكسار واالنهيار. 

العام   الحزب   16وبتاريخ    1995في  يقيمها  بموسكو،  ندوة  في  للمشاركة  دعوة  تلقيت  قد  كنت  يونيو، 
ومنها   البلدان  من  عدد  أيامذاك على  المفروضة  الحصار  لمناقشة حاالت  الروسي،  الليبرالي  الديمقراطي 

ستجبت للدعوة بحماسة، ليس ألهمية األمر الذي ستناقشه فحسب، بل ألنني كنت أود التعرف  العراق، وقد ا
إلى  كتبت رسالة  ويومها  السوفييتية،  المرحلة  بعد غروب  تعيشها روسيا  التي  المتغيرات  على  كثب  عن 

م  صديقي الشاعر سامي مهدي، وهي منشورة في كتاب “عشرون رسالة ورسالة” الصادر ببغداد في العا
، ومما كتبته فيها: أّطلع باستمرار على تقارير صحافية تتناول مظاهر االنهيار في شتى مجاالت  1998
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الحياة وتقدم صورة شديدة العتمة عن األوضاع في روسيا، لكن ال أزال على ثقة بأن الشعب الروسي قادر  
 على تجاوز مظاهر االنهيار وأسبابها. 

رة اإلنسانية، غوغول وبوشكين وتورغنيف وتولستوي وديستوفسكي ومصدر ثقتي هذه، أن أمة تقدم للحضا
ومايكوفسكي وأخماتوفا وباسترناك وتشيخوف وسولجنستين وغيرهم، ال يمكن أن تفرط بخصوصيتها وتتنازل  

 عنها. 
وكتبت في رسالتي: إن األمم العريقة التي تتوفر على عمق حضاري، تصاب بحالة من أسوأ حاالت الوهم 

أوضاع شاذة وسلبية للبحث عن مقومات مشروع نهضتها في محيط خارجي، واألمة الروسية    حين تدفعها
المافيا   وعصابات  الرياضية  والسيارات  الجينز  وبنطلونات  الهمبرغر  محالت  بانتشار  سعادتها  تحقق  لن 

 والدعارة.
بين وعي الكتابة    وأخيرا أستطيع القول، يذهب بي الظن إلى أن ما أشار إليه سارتر، عن العمل المشترك

ووعي القراءة، هو العامل الذي يمهد للتغيير، العام والذاتي، وما دمنا بصدد القصيدة والتغيير أود أن أتوقف 
عند رأي ملفت للنظر قال به إيميه سيزار، “الشعر، إعادة غزو النفس بالنفس”، وأتساءل إْن كان يريد من  

يبدأ الحوار بين العمل الفني، قصيدة كان أو عمال موسيقيا    هذا الرأي، كون الشعر مثل جميع الفنون، حيث 
أو تشكيليا، وبين ذات المبدع، وهذا الحوار ينفتح على ما هو جديد، سواء كان هذا الجديد فكريا فيدرك  

 بالعقل أم جماليا فيدرك بالحدس وباإلحساس، وهكذا يكون التغيير. 
دم الرضا وال تعنى بالوعي، فتخاطب اآلخر بما يعرف وما  أما سوى ذلك مما يعّد من فنون التعبئة، فهي تق

 يريد مما يستقبله من دون أي نوع من أنواع الحوار.
 

 حميد سعيد 
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 حين يكون الشاعر طفال عسير الرضا
 

في صباح أحد األيام كنت في مقهى فوانيس أقلب صفحات أحد أعداد مجلة “الحياة الثقافية” التونسية، ومن  
ي حين أقرأ مجلة ما، أال ألتزم بتسلسل المواد المنشورة فيها، بل أقفز من عنوان إلى آخر، ليس بدوافع عادت

 محددة، وإنما بما يشبه الهاجس الذي يوقفني عند هذا الموضوع أو ذاك.
للشاعر والكاتب  أعود إلى ما بدأت به، إذ كنت أقلب صفحات المجلة، وتوقفت عند عنوان” البوح ًيسرُّ أناي”  

العراقي عذاب الركابي، وكنت أعرف أن ال حدود لما يتناول ويكتب فيه، فاستغرقت في القراءة، ووجدتني  
بالثراء على صعيدي الموضوع والجمال، إذ يتوزع بين السيرة وانفتاح اإلبداع في فضاء  أمام نص يتسم 

 القراءات وخزين الذاكرة.
ر، طويت المجلة، مع أنني كنت وحدي، ولم يصل بعد أي من أصحابي، حين انتهيت من قراءة النص المذكو 

وبدأت أستعيد ما قرأت وأشارك بما أمتلك من خبرة في التلقي، وبخاصة الكاتب في بوحه، حتى أنني لم  
أشارك أصحابي أحاديثهم في ذلك الصباح، وفي البيت عدت إلى قراءة هذا النص الثري ووجدتني أشعر  

ة عنه، وهذا ما أفعله في أكثر األحيان فالنص الذي أحب، هو الذي يدعوني إلى الكتابة  برغبة في الكتاب 
 عنه، لكن نصا مركبا مثل نص “البوح يسر أناي” من أين يكون تناول ما يكتب عنه؟

وال بد من القول إن عنوان مقالتي استخلصته من سياق نص الركابي، حين قال “أنا الشاعر الطفل عسير  
ك حقيقة، فليس أكثر قلقا من حياة المبدع، وبخاصة الشاعر، فهو يعيش عمره بانتظار أن يكتب  الرضا” وتل

القصيدة التي تحقق له الرضا، فال يتحقق أبدا، ويظل يعيش قلق االنتظار وعذابات انتظار لحظة الرضا،  
تارت له أمه اسم “عذاب” وللكاتب الشاعر معاناة لم يخترها، بدأت بتاريخ مولده، إذ كان بعد وفاة والده فاخ

حيث يقول: أنا سليل تربة تنجب الحزن والفقر والغبار، حمَّلتني أمي عبء هذا االسم، ولدت في أحضان 
 فقر مريع، كل النهارات التي عشتها ليُل طويل. 

  ويقول عن المدينة التي ولد فيها: المدينة البسيطة التي تقيأتها خرائط الكون، ويسور ضحكتها المستحيلة 
وأحالمها المبددة، جيوش تترية من رياح السموم والغبار، مدينتي التي يغسل تعبها وحزنها المزمن نهر  

 صغير، راوي قصصها األمثل ومنجم فرحها وحزنها الذي ال ينفد.
هذه هي مدينة الشاعر أو هكذا رآها ، وليس دائما، تشبه المدينة التي نعرف، وسأقول: إنني أعرف “الديوانية”  

ليست بعيدة عن مدينتي “الحلة” بل أن النهر الذي يشير إليه، هو النهر الذي ولدُت على ضفافه وكان    وهي
فضاء ذاكرتي ومن ثم مخيلتي في آن، وسأعترف أن انطباعاتي عنها، تختلف عما قاله عنها، لكن ومن  

 دون مجاملة، سأقول: إن الحق معه.
وإذا كانت طفولته قد اقترنت بولعه باألغاني واألشعار الشعبية التي كانت ترددها أمه، ومن ثم كان يشعر،  
كما يقول بشيء يسكن تحت لسانه، وهذا الشيء ليس سوى مخاض قصيدته، وهذه التجربة عرفتها في  

ما عرف من معاناة،    طفولتي بكل ما فيها، وتحدثت عنها مرارا، لكنني عشت طفولة وصبا، لم أعرف فيها
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وذلك أمٌر ال يد له فيه وال لي يد فيه، إذ لم نختر طبيعة طفولتنا ولم نشارك في أسباب ما عشنا فيه، سواء  
 في اليسر أم العسر.

إن ذلك الطفل الذي له من اسمه نصيب، سيجد نفسه يعيش معاناة أخرى، معاناة الشعر، فكل ما يملك من  
 مات، وأسلوب بالغي يكره السائد ولغة تتطير من المألوف.ثروة في الحياة، قصائد وكل

ويحدثنا الشاعر عذاب الركابي عن قراءاته قائال: قرأت كل ما وقع تحت يدي من كتب، خياري الوحيد،  
حريتي المعبودة وسجيتي كما العشق، كل كتاب حياة، لحظة عشق نادرة ومطلع قصيدة جديدة، بدأُت بكتب 

لفية في مدننا العربية، في بغداد شارع المتنبي، تعرفت إلى كبار الكتاب والشعراء األرصفة والشوارع الخ
العراقيين، البياتي، السياب، الجواهري، غائب طعمة فرمان، عبدالرحمن الربيعي، فاضل العزاوي، حسب 

 الشيخ جعفر، حسين مردان، سركون بولص، جمعتني ببعضهم صداقة حميمة وأنجزت عنهم كتبا مهمة. 
ن الكتاب والشعراء المصريين والعرب، أدهشني عبقري الرواية نجيب محفوظ ويوسف إدريس، وجمال وم

الغيطاني، وبهاء طاهر، وأدوار الخراط، ومحمد إبراهيم أبوسنة، ومحمد رجب، ومحمد جبريل، ومن الشعراء 
 الكبار صالح عبدالصبور، نجيب سرور، أحمد عبدالمعطي حجازي، حسن طلب وغيرهم.

والت ويق فيها،  وأّثروا  اإلبداعية  أثروا حياتي  الذين  بكّتابه وشعرائه، من  الغرب،  بأدب  ول: كنت مهووسا 
ويتمان، أوكتافيو باث، بابلو نيرودا، سان جون بيرس، إزرا باوند، إليوت، لوركا، مايكوفسكي من الشعراء، 

ز، يوسا، ساراماغو، إيزابيل الليندي، ومن عمالقة السرد الذين تزخر مكتبتي بإبداعاتهم وال تفارقني، ماركي
 ياموق. جيمس جويس، همنغواي، غوركي، وأورهان

مع أن قراءات عذاب الركابي تبدو لي أوسع مما ذكر ومن ذكر من الكتاب والشعراء، ويظهر ذلك جليا في  
 نصوص استشهد بها في نصه الذي نحن بصدده، وهي استشهادات معرفية وليست مجرد استعراض معارف،
وأخيرا ال بد من التوقف عند تجربة مفارقة وطنه ومدينته وأمه، وكان قاسيا وهو يدير ظهره ألمه، ولم يرها  
بعد كل السنين القاحلة التي عاشها بعيدا عنها، وأقام في العاصمة الليبية طرابلس وفي غيرها من المدن 

 مدينة اإلسكندرية.  الليبية، ثم كانت رحلته “العوليسية” منها إلى حيث يقيم اآلن في
 وتمر السنين واألعوام، ومازال الركابي يواصل الكتابة، ومازال الطفل فيه، عسير الرضا.

 
 حميد سعيد 
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 إشكالية المثقف والسياسي 
 

العمل السياسي ربما قاد المثقف وغير المثقف أيضًا، إلى مواقف غير مبدئية، بل تتعارض أحيانًا مع ما  
 ود أيضًا إلى مواقف مبدئية، وما يتعرض له بعض المثقفين من إساءات. هو مبدئي، لكنه يق 

 
سألني كاتب مثقف قائاًل: ال تزال إشكالية المثقف والسياسي قائمة وفاعلة ومؤثرة، وبما أنك شاعر ومثقف  

 وسياسي، كيف تنظر إلى هذه اإلشكالية، من وجهتي االنسجام واالختالف؟ 
إجابتي تراجعًا، وكي ال تفهم على غير حقيقتها، فيطبل لها المطبلون، وما أكثرهم في  فأجبته: حتى ال تبدو  

أيامنا هذه، أتمنى أن تعود إلى أكثر من حوار، سئلت فيه مثل هذا السؤال، فأجبت عنه في وقت كنت  
بأفكار وأهداف، أنا مؤمن  قائاًل بوضوح وحسم: لسُت سياسيًا، وإنما  فيه مسؤوليات مهمة،  عملت    أتسنم 

طوياًل وفي ظروف مختلفة من أجل تحقيقها،وعانيت بسبب هذا اإليمان وما كان يدفعني إليه من مواقف 
كثيرا وما زلت أعيش مثل هذه المعاناة،  واعترضت يومًا على من وصفني بالعقائدي وقلت: أنا محّب ولست 

 عقائديا. 
ذا القدر أو ذاك مع المبادئ، وجميع هذا وكتبت في أكثر من مناسبة، إن السلطة، أية سلطة، تتناقض به

الذي أشرت إليه، نشر في منابر إعالمية مهمة، يمكن الوصول إليها، سواء بالعودة إليها مباشرة أم بالبحث  
عنها في ما انتقل منها إلى المراجع اإللكترونية، كما أحتفظ ببعض منها في مكتبتي ببغداد، ومنها ما تم  

 بحوث ومقاالت تناولت صفحات من سيرتي المتواضعة.. تداوله والرجوع إليه في 
ما ينبغي على المثقف أن يحرص عليه هو الموقف المبدئي، سواء جاء متطابقًا مع الموقف السياسي أم  

 متعارضًا معه، مع أن الموقف السياسي خيار شخصي يتحمل المرء تبعاته 
السؤال باإلشكالية، ال تعني التحريم، فهناك حاالت  غير أن العالقة بين المثقف والسياسي، التي وصفها  

وتجارب تؤكد الجمع بين الدورين، وما أستحضره اآلن منها يأتي على سبيل المثال وليس الحصر، منها  
انخراط أندريه مالرو وبابلو نيرودا ورافائيل البرتي وجورج بومبيدو وغيرهم في العمل السياسي، بعض الوقت 

 ائمًا من أهم المثقفين وكبار المبدعين.أو جميعه، وكانوا د 
وما ذهبنا إليه يقود إلى سؤال آخر، هو: هل مطلوب من المبدعين بعامة ومن الشاعر على وجه خاص، 
أن يكون ذا موقف سياسي، أم أن موقفه اإلنساني يملي عليه أن يقاطع التوجهات السياسية؟ وهذا سؤال 

إلنسانية، يصعب مثل هذا التحديد، أن يكون أو ال يكون، أن يفعل  إشكالي. لكن يمكننا القول: في الحياة ا 
وأن ال يفعل، فهذه خيارات تحددها الظروف العامة والمكونات الشخصية في آن واحد، وبالتالي فاالنخراط  
في العمل السياسي ليس نقيضًا للموقف اإلنساني، وربما كان الموقف اإلنساني، وهو تعبير فضفاض، ال  

راحل االحتدام الوطني، وبخاصة حين يكون الوطن محتاًل، وما ينبغي أن يؤدي المواطن، حتى  يعبر في م 
الجهد  في  االنخراط  ومنه  والعملي  الفكري  الصعيدين  على  فاعل  إيجابي  دور  من  فنانًا عظيمًا،  كان  لو 
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لجهد المقاوم،  المقاوم، هو جوهر الموقف اإلنساني، رغم االلتباسات التي تقترن في كثير من الحاالت با
 الذي ربما تداخل فيه العنف بالكفاح واالنفالت بالتضحية.

حين كتبت الدكتورة بشرى البستاني منذ وقت قريب عن إحدى قصائدي التي كتبتها في مواجهة االحتالل،  
ن لو  اختارت لمقالها عنوانًا هو “الشعر بين األدب والسياسة”، وقد اقترح عليها الدكتور عبدالستار الراوي أ

كان العنوان “الشعر بين األدب والمقاومة”، وهذا يعني أن النشاط السياسي في بعض المراحل التاريخية  
يحيل إلى النشاط المقاوم، والتداخل بين السياسي والمقاوم يكون في الواقع كما يكون في الكتابة وتحديدًا في  

 المصطلح.
والسياسي، يظهر في مواقف تعتمد االبتزاز واالدعاء    غير أن أكثر المواقف سوءًا في الخلط بين الثقافي

والضجيج الكالمي، سواء انحازت في مواقفها إلى السياسي أم إلى الثقافي، وقد شهدنا ما حدث في بعض  
التنظيمات التي تنتسب إلى المقاومة الفلسطينية باالدعاء وليس بالفعل المقاوم، في سبعينات القرن الماضي  

اء اللبناني، حيث كنا نلتقي بأشخاص يقضون لياليهم ونهاراتهم في اللغو والتسكع، غير  وتحديدًا في الفض
أنهم يتطاوسون على خلق للا، كونهم رجال مقاومة، وهم ال في عير السياسة وال في نفير الثقافة، وأمثال  

م المالحقين أنّى  هؤالء يسيئون للمقاومة وللمقاومين الحقيقيين المضحين وللشهداء والمشردين عن أوطانه
كانوا أكثر مما يسيء أعداء المقاومة لها، أما من كان من هؤالء ممن يعد نفسه من مثقفي المقاومة، فإن  

 إساءته للثقافة ال تقل عن إساءته للعمل المقاوم. 
تعبير   وهو  اإلنساني،  الموقف  كان  وربما  اإلنساني،  للموقف  نقيضًا  ليس  السياسي  العمل  في  االنخراط 

 ، ال يعبر في مراحل االحتدام الوطني، وبخاصة حين يكون الوطن محتالفضفاض 
وسمعنا في العراق عن مثقفين وإعالميين، جاءوا مع المحتلين أو تعاونوا معهم، ونالوا الكثير من عطاياهم،  
من دون خجل، ليس ألنهم ال يخجلون فحسب، بل ألنهم خسروا كل شيء، إنسانيتهم ووطنيتهم وكرامتهم،  

نكى من كل هذا، أنهم ظلوا يشنون حمالت كالمية بذيئة وتحريضية على كل من وقف في مواجهة واأل
ومعاداة   حينًا  اإلرهاب  بمناصرة  ويتهمونه  معه،  عالقة  أية  عن  بنفسه  ونأى  التدميري  االحتالل  مخطط 

 الديمقراطية حينًا آخر. 
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ثقف أيضًا، إلى مواقف غير مبدئية، بل تتعارض  ال شك في أن العمل السياسي ربما قاد المثقف وغير الم 
أحيانًا مع ما هو مبدئي، لكنه يقود أيضًا إلى مواقف مبدئية، وما يتعرض له بعض المثقفين من إساءات  
واضطهاد وقهر، ليس ألنهم يمارسون نشاطهم الثقافي تحت عنوان سياسي معين، بل ألنهم يعبرون عن  

ن من أجلها، فما يستهدف هو الموقف المبدئي وليس الموقف السياسي، مواقف مبدئية ويتمسكون بها ويضحو 
وما ينبغي على المثقف أن يحرص عليه هو الموقف المبدئي، سواء جاء متطابقًا مع الموقف السياسي أم 

 متعارضًا معه، مع أن الموقف السياسي خيار شخصي يتحمل المرء تبعاته. 
المثقف والسياسي، بما قالته الكاتبة والروائية األميركية من أصول  وأنهي مقالتي هذه بشأن موضوعة إشكالية  

أفريقية أليس ووكر، وهو قول يتسم بالعمق “إن معظم من أعرفهم من الفنانين يلتزمون حقيقة، بمحاولة  
 تغيير الناس وتغيير العقول وتغيير القلوب”. 

ها هذا، الخوض في نشاط سياسي،  ومن المعروف أن أليس ووكر تمارس العمل العام، وحين يتطلب عمل
 تمارسه بإصرار وشجاعة، وتتحمل نتائج نشاطها ذي الطابع السياسي. 

 
 حميد سعيد 

 كاتب وشاعر عراقي 
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 " دائرة األلم وسلم العروج" عن  قصائد الشاعرة التونسية فاطمة محمود سعدهللا.. 
 

         
ورّية د. نجاح ابراهيم . األديبة والّناقدة 14  الس 

 
من لم يتألْم فليس بشاعر، ومن لم يفصح ليس بموهوب، ومن لم ينشر ما أفصح عنه فليس بشجاع." هذا 

 ما قاله شاعر األلم " البردوني ".
األلم  وألّن الّشاعرة "فاطمة محمود سعد للا" مكتظة باأللم، رافلة بالموهبة والّشجاعة، ارتأت أن تحطم سجن 

وتخرج إلى الفضاءات، كما ُتكسر قشرُة البيضة ويطلع الكائن الذي فيها إلى النور ، فتصعد نحو العروج ،  
 درجة درجة. 

، والحقُّ نور، لهذا الذت بالنار واالحتراق لتصَل   هي التي لم تستجْر من الّرمضاء بالظّل ألّنها عاشقة حقٍّ
 إلى الحقيقة.

وبك" تدخُل القصائد في دائرةِّ الّشعر الصوفي، إذ يتضُح هذا من األفكار في ديوانها" إشراقات الحرف ص
التي تطرحها ، والمتفقة مع أفكار المتصّوفة ، الّرافضة للواقع المليء بالنقصِّ والخراب ، والجانحة نحو  

والتي تشعُّ  االستقرار الّروحي والكمال، وتتضُح أيضًا من اللغة المغايرة ، الخاصة التي نسجت منها القصائد  
الّرغبة   الدائرة نحو الّروح والنور ودرجات العروج، والموظفة توظيفًا جمياًل. وأيضًا من  بالّصور المحلقة، 
الجموحة في تحطيم الحواجز االجتماعية والّسياسية والجمالية في الواقع ، وفتحِّ نوافذ تجربة ترتكُز على  

 واالنعتاق. األسئلة  فيكون وقوُدها القلق والّتحدي والثورة
 " تتحّلُق االستفهامات سرَب حيرة 

 تلعُق داخَل جمجمٍة من دخان 
 تبحُث عن صخرٍة ملساء 

 تحضُر على سطحها روزنامة الخيبات  
 أو مرقاة من عجائب.." 
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نشأت هذه التجربة نتيجة إحساٍس عميٍق في نفسِّ الصوفي، وما فيها من مديات اغتراب عن العالم وعن  
أضعاف مضاعفة عن غيره ، مما يجعله يسعى حثيثًا الستبدال هذا النقص الذي يراه  الذات ، فشعوره بهذا

قبيحًا ونشازًا ، بالكمال والحّق ، إذ يتساوى القوي بالضعيف، والخير يتفوُق على الشّر، وتنتفي الفوضى  
الٍم آخَر من خالل  والتملك، ولكن هل حّقَق الصوفي كلَّ هذا؟ أم تنّصَل من واقعه المريد والمخزي، والّذ بع

المنزه   باهلل  والّزمان  المكان  راغبًا عن  الّروحي  المنبع  إلى  الوصوَل  ناشدًا  األبيض،  بثوبه  كمولوي  دورانه 
 عنهما. 

الّشاعرة تصعُد وفوق كتفها جبٌل من أسئلة حافلة باألسرار، ممتطية لغة تجاوزت لغة الشعراء، آملة وبقوَّة  
ة، إنها رؤية الشاعرة الصوفية التي تؤمن بوجود عالم خارجي غير عالمنا  أن تنقَل لنا تجربة فكرية مغاير 

المقيد باألرض، حيث محاكاتها له، والبحث عن أسراره اإللهية في الكون ، أسرار الموت والحياة والعروج 
 واالشراق.

وتجاوز الواقع بما فيه من تحثُّ الشاعرة كّل ما فيها كي تخوض هذه التجربة، تجربة االنعتاق من األعراف  
 منّغصات وحواجز للحلم لتصل إلى الّسماء واالقتراب من بهاء الذات الكلية:

 " رأيت فيما يرى النائم أن روحي طائرة ورقية  
 تمسكها يٌد على األرض 

 الخيط مشعٌّ 
 وأنا أسبُح في الملكوت  

 أعلو  
 أعلو.."

يخوض في الّروحانيات ، أو أن يصل إلى زقورة  ليس أي شاعر يستطيع أن يكتب الشعر الصوفي، أو أن 
 اإلشراقات ، هذه مسألة تحتاج دربة وترويضًا طوياًل للّروح والنفس والحبر،  وإلى احتراٍق بل احتراقات:

.. " 
 أنا وأنت شمعتان 

 نحسُن الّرقص واالحتراق، نحن ..
 وبخورنا نطوُف في كّل األجواء  

 من التكية حتى مدارج االشراق."   
نَّ قارَئ قصائد "اشراقات الحرف صوبك .." ُيدرك على الفور كم من احتراقاٍت عبرتها "فاطمة"؟ وكم من  إ

غيبوبة دخلت فيها، فأخرجت منها شاعرة أنضجتها المحُن والتجارب، مما جعلها تنحو منحى الّصفاء من  
ة كمرآة ، وهل ُيخلق شاعٌر  خالل رؤيتها المنفتحة على أمٍل وخيٍر وجمال، إنه األلم الذي جعلها مصقول

 دوَن ألم؟ 
 " أتحّسُس طريقًا لخطاي الثابتة على نير النور 
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 لعّلتي المستعصية  
 تنشُب التساؤالت مسامير في جمجمتي المحروقة  

 هل من طبيب يعجز عن العالج؟."
ٍق دائم ومعاناة  ال طبيب بقادر على عالج ألم الّروح، وال من ماء ُيطفئ االحتراقات؛ فالصوفي يبقى في احترا

في طلب الحقِّّ ، فإن انطفأ حريقه لم يبق هناك إبداع ، ولهذا راح الدرويش دائرًا معبرًا عن آالمه التي ال 
 تتسع لها األرض مبتغيًا من دورانه الخالص األكيد :

 " أيها الدرويش، دْر حول نفسك
 دْر.. دْر أكثر  

 انسج المجال ل ثوبك األبيض 
 أن يمسَح الدائرة 

 أن يتفتَح كزهرة اللوتس 
 ارقْص 

 غْب عن الوعي 
 تخّمر 

 لعلك تالمُس أطراف الحقيقة."
والحقيقة أن الدوران والّرقص عند الدرويش ليس غيبوبًة وفقدانًا للوعي، إّنما هو كما ذكرت الّشاعرة مالمسة 

للقيم من جماٍل وحقٍّ وخيٍر،  الحقيقة، إّنه وعي ويقظة داخلية، دوراٌن مع الّروح، وما التماهي إال إدراك تام  
 والرغبة في الخالص الحسّي وانعتاق الّروح من الجسد الذي مآله الزوال. 

الخطاُب الصوفي في ديوان " إشراقات الحرف صوبك "يتفّرد بلغة صوفية خاّصة ال يمكن التعبير عنها  
لرمز، وهي الفضاء األرحب، بحروف العبارة لضيقها، مما حدا بالشاعرة أن تلجأ إلى اإلشارة واالضمار وا

فالقصائد اإلشراقية ال يمكن أن تستخدم لغة عادية ، بل لغة رامزة من الصعب فّك شيفرتها إاّل من الذين  
تشّربوا الصوفية. لقد استطاعت الشاعرة وعلى الرغم من العبارات المكرورة أن تديَر دّفة النثر في قصائدها  

لقي ، وأن تبقي قصيدتها عالية ، ال تنزل من شرفتها المضيئة ، قصيدة النثرية نحو الشعر لترضي ذائقة المت
تطلع من شمس االحساس المرهف ، وأفق الخيال ، وسماوات الجمال ، فيشعر المتلقي بانعتاق من ربق  
المحدود إلى الال محدود ، انعتاق ليس فوضويًا أو آنيًا، وإّنما هو عروج نحو فضاءات قريبة من كّف اإلله،  

المقيدة إلى  ول اليأس واألذرع  عّل مرد كّل هذا االرتقاء االبتعاد عن أرض الشهوات والفساد ، ومن براثن 
 أجنحة تعتزم االنعتاق. 

يكتظُّ الّديوان بالحكمة التي خلصت إليها الّشاعرة بعدما غمست الّروح والحبر في اإلشراق، وطلعت بالحقيقة  
 ، وال تستجْر من الّرمضاء بالظّل/ النار والنور وجهان لنفس  كحمامة نور، من هذه المواعظ :" كن صادقاً 

 المبتغى/ الحق/ الحياة بيضة بكّل المقاييس فاختر الظالم أو النور/ ..."
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كما أنها استخدمت أقنعة من األسطورة ومن الموروث الصوفي كي تبلغ ذرا البهاء في قصائدها، فنجدها  
وغت جلجامش ليبحث عنها، فاتحًا الباب على مصراعيه بغية البحث  تقترب من عشبة الخلود، الفكرة التي را

والخوض في متاهته المليئة بالثعابين واألفاعي، وهذا شبيه بحركة الدرويش الدائرية التي تنفتح رغبة في  
 التخلص من قيود دنيوية: 

 " صدر جلجامش تشّكله غابات التطواف
 والنوافذ قد تتنافذ ..فال توقف

 شبة الحبلى حياة تقهر الردىمسكون هو بالع
 خلدًا يفني الفناء." 

هذه هي الشاعرة " فاطمة " تعبر عما في داخلها بنّص طموح في تفجير اشتقاقاته، تدعوك ألن تتبعها، تتبَع  
 ماء الشعر، ومنبع السطوع وتنحو منحى النضج والدفء،  وتركب صهوات النور، لتلحَق بركبِّ العروج..

 جة درجة، تطؤها بروحك لتصَل أفَق الّنور، فهل نويَت العروج؟ هي درجات، فوق كّل در 
 

 د. نجاح ابراهيم 
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 بعُض الهواجس 
 

في هذه الزاوية الممنوحة لي، كم تمنيت منذ البدء أن أكتب فيها عن الفن السابع؛ السينما، التي جاءت بعد 
 الفنون الستة الكبرى. ولهذا البد وأن يالزم هذا الفن نقٌد كما في األدب. 

انخراط في عملية القراءة التي  إذ يعدُّ النقُد ممارسة واعية يقوم بها المهتم بشأٍن إبداعي ما. وهو قراءة ، أو  
تتعدى النصوص والخطابات ، بل األجناس الفنية واألدبية كلها ، وهذه القراءة ال تنفصل البتة عن عملية  

 التقييم مهما كانت طبيعتها ذاتية ، أو موضوعية ، نسبية أو مطلقة ، آنية أم سالفة. 
قال أدونيس عنه :" هو معرفة أو ابتكار معرفة ،    فالجوهري في كلِّّ نقد هو أن يحمَل إلينا معرفة ، ولهذا

 انطالقًا من المادة المنقودة، أو استنادًا إليها ."
 لهذا فالنقد فاعلية عالية وتوتر جاد بين الوعي والواقع.

ن  والنقد السينمائي مثله  كأيِّّ نقٍد إبداعي ال يبتعد عن التحليل والتقييم. هو تلك العملية القرائية التي تبدأ م
حيث تناول النّصِّ السردي للفيلم ، واإلخراج والموسيقى التصويرية ، وأداء الممثلين ، واإلضاءة والمونتاج  

 ...إلى آخر العناصر التي تنهض بالفيلم. 
ويعد النقد السينمائي كجناحي طائر يسهمان بشكٍل كبير في تحليقه أو إبقائه على األرض، كالدجاج إذ  

 ال يطير، بل ال يمكنه أن يحلم بالتحليق.   يعتبُر من الطيور، ولكنه
فهو من العوامل المؤثرة على نجاح الفيلم وعلى دفع الجماهير لإلقبال عليه؛ أي النقد يروج للفيلم ، لهذا 

 فعملية النقد تنطلق من ثالثة أسس وجب التركيز عليها وهي : اإلخبار والتقييم ثم الترويج للفيلم. 
يكون هناك نقد سينمائي يراعي القواعد ويسيُر عبر منهج ، ولكن المحاوالت  في وطننا العربي نحاول أن  

باءت بالفشل ، وذلك لعدة عوامل أهمها أن النقد السينمائي لم يستطع االنسالخ عن النقد األدبي ، أي أنَّ  
 و السيناريو. الناقد أو قارئ الفيلم يركز على الجانب السردي ، كاهتمامه بنّصِّ الرواية بالدرجة األولى ، أ

واألمر اآلخر هو عدم وصول النقاد إلى إدراك اإلمكانات الفنية للفيلم، فالناقد والذي هو قارئ للفيلم ال يمتلك 
أدوات نقدية، وإنما هو متذوق للفيلم كأي متفرج يبدأ بتلخيص الفيلم كنّصٍ لغوي بعدئذ يكتب رأيه فيه. لهذا 

ون محاولة لتفكيك الفيلم ، مما ينقُص من قيمته ، ويعدُّ هذا بنظر  تبقى عملية نقده غير بّناءة، وإنما  تك
اللغة العربية يطلُب منا نثر   الثانوية حيث كان مدرس  بالمرحلة  الفعل  للفيلم .يذكرني هذا  الكثيرين هدمًا 

صرح  أبيات عنترة أو قصيدة ألبي العالءالمعري ، أو امرئ القيس ، وكنُت أقف طوياًل أمام األبيات؛ هذا ال
 الشامخ ، الجميل والذي يدعى قصيدة أو معلقة .كيف أقّوضه ألبدأ بالكتابة عنه ؟!

 وهل يستوي الشعر بالنثر؟ 
 أية طريقة هذه لتذوق الشعر؟

 حينها نقلُت للمدرس هواجسي فأجابني : ألرى فهمك لألبيات. 
 قلت : ولكن أال يفقُد هذا النثُر الشعَر احساسه؟ 
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 يدة .قال: سيبقى في بذرة القص
اآلن أدرك عمَق ما كنت قد قلته وأنا طالبة حين كنُت أمام هيبة الشعرِّ العظيم ، على الّرغم من أن لغتي  

 في ذلك الوقت قيل عنها إنها عالية ، ومع ذلك فالرهبة من مدِّّ األصابع إلى بناء جميل مرعبة. 
   وأي تلخيص إلبداع الشكَّ سيفقده جزءًا كبيرًا من جمالياته وفنيته. 

على الناقد أن يمتلك األدوات القادرة على الكشف والتحليل وإدراك األبعاد الجمالية والفكرية ، بعد أن يمتلك  
ثقافة سينمائية عالية ، وذلك ليضيء الفيلم ، يكشف عن جوانبه الخفية ، يفصح عن رموزه ودالالته ، 

ثقافة  وتقديم مالحظاته ليس في السيناريو وال األداء، وإنما في كلِّّ   عناصرالفيلم. لهذا فنحن بحاجة إلى 
سينمائية، وإلى كتب كثيرة عن السينما ، فما حصلنا عليه قليٌل جدًا ال ُيغني ، كما أننا نحتاج إلى مترجمين  

 يقومون بترجمة الكتابات السينمائية عن لغات مختلفة.  
ابة عنه بدت كتاباتهم غير ناضجة ، لكن الواقع مختلف تمامًا ، فمعظم المهتمين بالشأن السينمائي وبالكت

لهذا نأمل أن يغير نقدنا السينمائي في ذهن المتفرج فكرة أنَّ السينما ليست مكان فرجة وتسلية وتسجية  
للوقت، وإنما هي منبع للثقافة واالرتقاء، وبوصلة راشدة، معبرة عن آالمنا وآمالنا وأحالمنا ، لتضَع حلوال لنا  

 قنا إلى االرتقاء والفائدة، وأن يترسخ في الذاكرة ، وال يمكن هدمه.،وليكون لدينا فيلم يسو 
البدَّ أن يكون لدينا أفالم تكتبها عقول مبدعة ، معاصرة للقضايا لتتضافر جهود أخرى حتى ينتقل الفيلم   

ظر  من البياض أي الفكرة المكتوبة على الورق والمجسدة كسيناريو إلى الصورة الناطقة ، والسيناريو في ن
 المهتمين حلٌم يرونه، بينما الفيلم حلم يراه الجميع كما قال جورج لوكاش . 

من الجدير بالذكر أنَّ ثمة أفالمًا كانت بمثابة منارات، وقد أجمع النقاد على أنها تحٌف ومعلقاٌت ال يدانيها  
مكين" واأللماني "عيادة نثٌر وال معوُل هدم  كالفيلم اإليطالي " روما مدينة مفتوحة" والروسي "المدرعة بوت

 "المومياء"   الدكتور كاليجاري" والياباني "راشومون" واألمريكي"المواطن كين" والفرنسي "قواعد اللعبة" والمصري 
أفالمنا العربية بشكٍل عام لم تحظ بنقد يفيها حقها، والسبب يعود إلى عدم توفر الكتابة الفاعلة عنها، لهذا  

باعية ، ومن وجهة نظري أنَّ من يكتب بانطباعية عن األفالم يشير ولو بقدر نلمُح هنا وهناك كتابات انط 
إلى أهمية السينما ودور األفالم في ثقافة الفرد ، وإبداء رأيه بفيلم ما على الّرغم من عدم امتالكه األدوات 

ى مستوى  القادرة على الكشف والتحليل، لكن ال ضير من أن يقول كلمته، خاصة وأننا لن نكون كلنا عل
واحد من اإلدراك لما نشاهده ، فالفيلم بحدِّّ ذاته متعّدد القراءات ويصلنا بخطاباٍت متعّددة،  وذلك حسب  
ثقافتنا السينمائية، الدكتور تيسير المشارقة يؤكد على وجود الناقد الفيلمي، أو قارئ الفيلم وأنَّ ثمة كتابات  

ك  أمام  الباب  تفتح  ولكنها:  رديئة  بل  جيدة،  الشأن  غير  في  الالكتابة   من  بكثير  أفضل  وهذا  جيدة  تابة 
 السينمائي ." ويضيف أنَّ المسألة المهمة والخطيرة ومازالت هي أننا نعاني من الكتابة المارقة.

هذه بعض الهواجس استعرضتها، والتي بدت كالجراح ،فهل" أضفت لتلك الجراح نزيفًا" كما قال الشاعر  
 توفيق أحمد.

 د. نجاح ابراهيم  
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 أصابُع االحتراق
 

 كلُّ من يسيُر في طريقِّ اإلبداعِّ عليه أال يلتفَت إلى الوراء.
 حكمة مْن هذه؟  

 وهل تنطبُق على كلِّّ مبدع؟ 
فعلى الّرغم من أنَّ عملية اإلبداع تمنُح المبدع متعًة وشعورًا كبيرًا بالّزهو والّرضى ، إضافة إلى ما يحصده 

متلقيه من تقديٍر ومواكبٍة، وما يحصُل عليه من مكانة وشهرة،  إالَّ أنها متعبة ومؤلمة ، من تفاعٍل لدى  
وتعّرضه إلى الكثير من الضغوطات  الداخلية والخارجية ؛ فاألولى تسربُل نفسه بالتوترِّ والقلقِّ الدائمين ،  

عه، وكثيرًا ما تدفعه إلى  وما يصيُبه من اكتئاب واضطراب نفسي ، وخيانات جسدية تقيده وتحدُّ من إبدا 
العزلة حيث سيمنح نفسه الكثير مَن الوحدة و التأمل ، ومن ثم الكتابة، أو أي شكٍل من أشكال اإلبداع  

 كالّرسم، أو التأليف الموسيقي أو..
والثانية ، ما يتعرُض له  من األذى من قبلِّ حاسدين، أو مغرضين، وهم أناس ال همَّ لهم سوى مراقبته  

على إبداعه ، وامساك المقّصِّ ليجتّزوا حلمه ، أو ليضعوا العصا في عجلته ، دون االلتفات  إلى  والوقوف 
 معاناته الخاصة إن وجدت، والظروف المعيشية التي تقُف في طريقه، وتؤرقه. 

ولكي يستمرَّ في عطائه، أو لنقل ليخرج من هذا كله ما عليه سوى أن يتخَذ من فنه  أسلوبًا من أساليبِّ 
عالج كما قال غراهام غرين ، وليتخطى كلَّ مؤرقات الغيرِّ ، وذلك بأن تكون لديه قدرة كبيرة ليفعل ذلك ال

ويرتاح،   وليسترخي   ، إشاعات  حوله  يشيع  أو   ، حربًا  عليه  يشنُّ  لمن  األعذار  بخلق  نفسه  يوهم   ،وأن 
لى جداره، وليصر شخصًا  وليتجاهل كلَّ تلك العواصف الصغيرة المثارة في دربه،  وليكمل رسم شمسه ع

متحديًا ومرنًا بنفسِّ الوقت ، وكاظمًا غيظه ، فكتابته ليست بالضرورة أن ترضي الجميع ، البدَّ وأن يخرَج  
 أشخاٌص غير متوافقين معه، أو حتى ال يروقهم أسلوبه وآراؤه، بل وحتى مالبسه، ولون شعره! 

حتى بعد االنتهاء من منجزه اإلبداعي ، إذ تظهُر بعد   والمبدع بحدِّّ ذاته تنتابه سلسلة من األزمات المرضية
أن ينال الشهرة واألضواء ولفت األنظار كما حصل مع العالم النفسي " سكينر" إذ بعد انتهائه من مؤلفه "ما  

 بعد الحرية والكرامة " أحسَّ بتعٍب في القلب، وذلك بعد أن أثار مؤلفه صراعًا في األوساط.
ضى قبل أن يكتشفوا موهبتهم، فالتمسوا الكتابة، أو الرسم عالجًا وسبياًل لالستشفاء؛  وثمة مبدعون كانوا مر 

ومنهم الكاتبة األمريكية مارغريت ميتشل، صاحبة رواية "ذهب مع الّريح" حيث أصيبت بمرض أجبرها على  
 ًا وشهرة وغنى.البقاء في البيت فتراٍت طويلة، ولكي تزجي الوقت القاسي بدأت بالكتابة، التي أثمرت عالج

وكذلك الفنانة التشكيلية فريدا كاهلو، التي بدأت الّرسم بعد أن وقع لها حادٌث مروع ألزمها الفراش فبقيت 
دون حركة وقتًا ليس بقصير، فطلبت فرشاة وألوانًا، فمنحتها أمها سريرًا متحركًا ومرآة ضخمة في سقفِّ  

 غرفتها ، راحت  ترى وجهها طوال الوقت فترسمه.
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 و اإلبداع طريٌق إلى األلم.. ه
 طريٌق يخّلُص من األلم.. 

 فهل يمكن االنسحاب منه؟ 
 

يقول الروائي حنا مينه: " في الكتابة خالصي النفسي، وألجل هذا الخالص أواصل أخذ أصابعي من زيتها  
 الحار ، الكاوي، مواصاًل اللعب الصعب  مع هذه العملية الشاقة."

يدفَع الثمَن ليستمرَّ في إبداعه ، فالعمل اإلبداعي كّله تحدٍّ ومنافسة واحتراٍق ، وال  هو ذا المبدع ، البدَّ وأن  
يمكن تركه ألنه بمثابة لعنة تتلبس الكاتب، قال نجيب محفوظ:  لو حدث أن تخلى عني دافعي إلى الكتابة  

 في أيِّّ يوم ، فإنني أتمنى أن يكون هذا اليوم آخر يوم في عمري."  
 يعرفه كلنا: متى كان الناس تلفُت أنظارهم األعمال العادية؟ أو متى حاربوا أصحابها؟!والسؤال الذي  

 وهل ُترمى غير الشجرة المثمرة؟!. 
 

 د. نجاح ابراهيم 
 أديبة وناقدة من سوريا 
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 الفيلم األلماني "طلب صداقة": فانتازيا تناقش لعنة "فيسبوك" 
 اليمني حميد عقبي . المخرج والكاتب 15

 
لورا )أليسيا دبنام كاري( شابة جميلة ومرحة، تملك الكثير من األصدقاء والصديقات على مواقع التواصل 
االجتماعي، وشبه مدمنة على استعمال موقع "فيسبوك" حيث تشارك أصدقاءها االفتراضيين الكثير من  

 شخص.  800تفاصيل حياتها اليومية، وهم أكثر من  
على مارينا )ليسل ألرز(، وهي شابة وحيدة وغريبة األطوار، وال تملك أي صديق على صفحتها   تتعرف لورا

الفيسبوكية وال صداقات واقعية. تطلب مارينا صداقة لورا على "فيسبوك" وتقبل األخيرة طلبها بدافع الطيبة  
ولكن أصدقاء   أكثر من صديقتها  التقرب  تحاول مارينا  مارينا.  لورا يحضونها على  وبرغم غرابة صفحة 

الحذر، وهكذا تتعقد بسرعة هذه العالقة ويحدث المنعطف المخيف حيث تنتحر مارينا لتزج بنا في عالم  
غريب. وتتتابع األحداث في فيلم "طلب صداقة" للمخرج األلماني سيمون فيرهوفن، ليصادف المشاهد حوادث  

وك" وصراعها مع عناصر خفية وهروب انتحار أصدقاء لورا وصعوبة سيطرتها على صفحتها في "فيسب
 أصدقائها لتتحول إلى وحيدة ومنبوذة.

 دهاليز رعب وغرابة وسحر: نحن مع فيلم مرعب وصادم ويحتاج إلى شجاعة لمشاهدته. 
وبعد الدقائق العشر األولى من الفيلم، حيث تضج المشاهد بمناخات شبابية مرحة وكوميدية، تعرض واقع  

ت االفتراضية ومشاركة فرحهم، وهذه حالة عصرية ربما نشترك فيها جميعا، يتغير  الشباب وولعهم بالصداقا
الفيلم ويوغل في دهاليز الرعب والغرابة والسحر والعالم اآلخر، ويحاول دعم األحداث بمرجعيات   طقس 
والكوابيس  يتوغل في عالم األحالم  والرسومات حيث  الفنية  القوالب  دهشته في  تكمن    ميثولوجية، وكذلك 
ويطرح أسئلة حول إمكانية سيطرة األرواح الشريرة على صفحة "فيسبوك"، وهذا االستفزاز ليس بقصد الضرب 
على ظاهرة اجتماعية وال أظن أننا مع خطاب وعظ وعرض قصة للعبرة، والروعة ال تكمن في الحكاية  

 عروضا مخيفة وساحرة.  وتفصيالتها ولكننا مع مشهدية فنية تنتصر للونين األسود واألبيض وتخلق منهما
تطور عالمنا لتصبح االتصاالت سهلة في كل مكان في حياتنا، لكن مع ذلك فالصداقات المزيفة والوهمية  
والكاذبة تصادفنا بالمئات في مختلف مواقع التواصل االجتماعي. نشعر بوضوح وجهة النظر النقدية من  

لغوص في جذورها القديمة ومنابعها، نشعر بالغرابة  المخرج سيمون فيرهوفن، نتدحرج إلى دهاليز الخرافة وا
والدهشة ولكن هذه الخرافات التي يصعب تصديقها ال تقل غرابة عن الخرافات الجديدة والحية التي نغرق  
فيها ونلهث لنستوطنها. "فيسبوك" هذه الخرافة العصرية صورة مصغرة يسكنها الشباب، شاشة الهاتف أو  

 ة السوداء الجميلة والغنية نتشكل أمامها ونعشق هذا المخدر إلى حد الثمالة.جهاز الحاسوب، هذه المرآ 
الواقع أن الرعب هو الميزة المسيطرة في عمق الكثير من المشاهد، ننزلق لمعاشرة الغرابة وسط الشر وخوارق  

أصدقاء   ميتافيزيقية، والمخرج ال يوضح لنا الكثير عن الشخصيات الثانوية وقصصها، كل ما نعرفه أنهم 
 لورا، فلماذا هذا المصير والنهايات القاسية؟ 
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هذه مارينا الفتاة المنبوذة وغير المحبوبة، لماذا لم تستغل قوتها الخارقة؟ وما دوافع إقدامها على كسب نهاية  
 بشعة لحياتها؟ 

بالخوف في بعض  محاسبتنا وتدقيقنا للمسار السردي ومحاكمته منطقيا قد يحرمنا لذة التذوق ولذة الشعور  
األحيان، مثل الغالبية العظمى من أفالم الرعب األخرى التي تنطلق من خلفية خارقة للطبيعة أو السحر، 
ولها رموزها ووصفاتها الخاصة، ونحن نقف لنمضغ ونبتلع بعض هذه القصص الزائفة وجزء منها عبارة  

 ة لنتركها كميراث من أجل أحفادنا.عن ميراث تركه لنا األجداد، وها هي السينما تصنع خرافات جديد 
التفاصيل والشروحات الكثيرة تفسد بهجة اللذة وهي ذريعة الضعيف، يقذف بنا الفيلم إلى وجه هذه المرآة 

 السوداء، التي هي أيضا شاشاتنا الخاصة، فهي تسمح لنا وتشجعنا على االنتقال إلى الجنون. 
وحشيا مثل ممر سكن الطلبة، المصعد، غرفة العناية الطبية  نتعايش مع األماكن المختلفة التي تكون مسرحا  

المركزة، والطريق المؤدي للبيت المحروق ثم المصنع المهجور، ثم نسير نبحث عن وسيلة لتخليص أنفسنا  
من تناقضنا مع أنفسنا، وليس الهروب من الخوف، الذي هو ليس المكان األكثر مفاجأة ورعبا، فالواقع 

سوة وعنفا كونه متخما بالقلق واالضطراب النفسي والضياع الروحي، نخادع أنفسنا بحب  الذي نعيشه أكثر ق
مزيف ومشاعر قد يتم مسحها بضغطة صغيرة ووضعنا في القائمة السوداء. من هو هذا اآلخر الذي نريده 
الشاشة أو حتى في شفرة   الجانب اآلخر من  بنا؟ أهو في الطرف اآلخر من الخط، أو على  أن يشعر 

لحاسوب؟ وقد نصطدم بمصير مرعب كما في الفيلم، ويأتي االنتقام الدموي المتوحش من ردة فعل الشعور ا
 بالوحدة واإلحباط. 

جحيم القلق المعاصر: جماليات الفيلم تتأرجح بين المظهر البارد وزرقة صفحة "فيسبوك" وأكثر من ذلك 
تتلون بصبغة مظلمة وموحشة كأننا نعود إلى ظلمات العصور الوسطى حيث   تتدحرج إلى االكتئاب ثم 

الموت بالجدري والطاعون والحروب المجنونة. وسلسلة األحداث بموت أصدقاء لورا بطرق مبتكرة وصادمة  
تقذف بنا إلى جحيم القلق المعاصر ومشكالت الشباب كالشعور بالوحدة والضياع ومحاولة إثبات الذات ولو 

 لشباب عن الواقع، وتصبح العالقات الواقعية أكثر تعقيدا.باإلدمان على هذه الزرقة التي تفصل ا
رغم أن القصة حبكت في قالب لم يهرب من الكالسكية والشخصيات لم يكتمل نضوجها، لكنها حاولت أن  
تصطحبنا معها في رحلة مؤلمة وخاصة الممثلة أليسيا دبنام كاري، التي بذلت جهدا رائعا للغوص بنا معها  

عنة التي حلت عليها بسبب فيروس "فيسبوك"، وتلك مارينا طالبة الصداقة التي بعثت  وهي تحاول فهم الل
بها إلى العدم ففقدت األصدقاء والحبيب واألم وتحولت إلى غريبة ووحيدة، وبعد أن كانت المرحة الجذابة 

د أن تبخرت صديق، يصبح الرقم صفرا والحزن واأللم ال يمكن قياسهما باألرقام أو الكلمات بع  800صاحبة  
سعادتها. وربما تلخص آخر لقطة من الفيلم حال هذا الجيل الالهث وراء األزرق والصداقات الوهمية وقد 

 يكتوي بعضنا بناره لو حلت علينا هذه اللعنة 
 حميد عقبي 

 مخرج سينمائي ومسرحي وكاتب يمني مقيم في باريس 
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 ومقاالت أخرى  فيلم "هيليوبوليس"

      
 األديبة والّناقدة والّتشكيلية الجزائرّية نوميديا جروفي . 16

 
 HELIOPOLISفيلم "هيليوبوليس"  

 
 فيلم هيليوبوليس،جديد المخرج جعفر قاسم. 

 الفيلم الذي جمع شمل العائالت في قاعات السينما من جديد بعد أن كانت فارغة و مغلقة ألكثر من سنة. 
ُمستوحاة من حقبة تاريخية في الجزائر إّبان االستعمار الفرنسي و ُيجّسد أبشع جرائم  الفيلم عبارة عن قّصة 

 فرنسا التي ال و لن ُتنسى ما دمنا نتنّفس و نكتب و ُنذّكر أبناء جيلنا و األجيال القادمة.
د  هيليوبوليس يحكي عن زمن الكولون الذي عمل لصالح فرنسا و كيف كانت امتيازاته من بيت فخم و عبي

 و حقول، لكنه في المقابل باع نخوته و كرامته و ووطنه للعدّو و بقي عبدا مطيعا ألسياده.
الفيلم كان جّد رائع من حيث الصورة، األلوان، الشوارع و الثياب التي عادت بنا كلها عبر الزمن لتلك الفترة  

 بالذات.
 فه ليلتحق بأصدقائه المناضلين الشجعان. محفوظ ابن الكولون الشاب الذي رفض إتمام دراسته و ترك بيته بتر 

إنه االبن الذي عشق ميصالي الحاج و كان يتوق للقاء فرحات عباس، ليكون في نهاية المطاف ضمن من  
 الخالدة. 1945ماي  8حضر لمظاهرات 

استشهد في األخير رميا بالرصاص على مرأى والده الذي ترجى قاتله و أصبح كلبا مطيعا ُيكّرر كل كلمة 
عده.. االب الذي ركع تحت علم فرنسا ألجل اطالق سراح ابنه الوحيد.. رغم أّن محفوظ رفض صارخا في  ب

 وجه أبيه حتى ال ُيطيعهم فيما أمروه و فّضل الموت برجولة و شموخ رافعا رأسه عاليا ألجل جزائر حرة. 
 بالهفوات التي سأذكرها كما يلي:• الفيلم رغم إبداع المخرج فيه لنقل رسالة للمتفّرج إاّل أنه مليء 
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اللغة الفرنسية الغالبة في النص و السيناريو و الحديث في الفيلم رغم وجود الترجمة الفرنسية    - 
 في أسفل الشاشة.

كان األحرى و األجدر أن يبقى النص جزائريا خالصا باستثناء كالم الفرنسيين بالفرنسية ليكون للفيلم هيبة  
 السينما الغربية أو شاشات التيلفزيون االوروبية.و حضور قوّي في دور 

 ابن الكولون محفوظ و هو على عالقة غرامية مع فرنسية!! - 
 أُيعقل من باب المنطق أن يفعلها مناضل شاب ترك مستقبله وراءه ألجل هويته و كرامته و حرية وطنه؟! 

 أال ُيعتبر هذا تشويه لمن ضحى بروحه و أغلى ما يملك ألجل الوطن؟ 
 اللة نجمة. ما غاب عن المشاهد الجزائري في ابنه الكولون  -

من خالل معرفتي و ربط األحداث،اكتشفت أن المخرج جعفر قاسم له قراءة سابقة للروائي و المسرحي 
 الخالد كاتب ياسين و رائعته )نجمة(.

جت المرضى حيث أّن جعفر قاسم استلهم شخصيتها في هيليوبوليس من خالل أنها كانت ممرضة و عال
 الذين آويتهم لمنزلها و أخفتهم في االسطبل و أشرفت على عالجهم بعد أن رفض والدها وجودهم. 

 عصت أوامره هذه المرة ألنها تحمل روحا ثائرة و مناضلة على خطى أخيها الشهيد محفوظ.
 إنها نجمة الثائرة و االستثنائية على مّر الزمن في عين كاتب ياسين. 

  1945ماي    8ب و الذي كان سيجعل الفيلم رهيبا جدا هو مظاهرات و مجازر  المشهد الغائ  - 
 التي خّلفت قتلى و هي وصمة عار في تاريخ فرنسا الدموّي.

وسط   -  عباس  فرحات  هو خطاب  كمشاهدين  غيري  أزعج  و  كثيرا  أزعجني  الذي  المشهد 
 جمهوره من المناضلين باللغة الفرنسية!! 

 س لغته و ُيغّيرها للغة العدّو في خطاباته؟؟ هل ُيعقل أن يطمس فرحات عبا 
 في األخير أقول:  •

 الجميل و الرائع في هيليوبوليس أّن التمثيل كان في القّمة.
 الممثلين أّدووا أدوارهم بجدارة لُيبرهنوا أّن التمثيل ألصحابه الحقيقّيين. 
 حداث مؤلمة حّد الوجع.و أنا بدوري أحييهم لعملهم الجبار هذا الذي أعادنا بعجلة التاريخ أل

سأقول من خالل مالحظاتي و مشاهدتي أّن كل من دخل قاعة السينما و خرج منها كان حزينا و كئيبا  
ألنه عاش أحداث الفيلم بوجع من ضّحى و استشهد في سبيل الجزائر، ألجل من ُعّذب و ُشنق وُعّلق على  

 األشجار عاريا ألجل كلمة: ) تحيا الجزائر..(.
جعفر قاسم لهذا الفيلم التاريخي الذي سيجوب كل قاعات السينما و سيكون ذو بصمة دولية منافسة    شكرا لك
 مع تمنياتي لك بدوام التألق و اإلبداع و النجاح بقلمك و رؤيتك وإخراجك. لألفالم.

 *** 
 فيلم ديفداس 
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 من ال يعرف قّصة ديفداس؟ 

 تصبح ديفداس"في الهند يقولون لمن يكون عاشقا: " إحذر أن 
 أو " أخشى أن تتحّول لديفداس"

إّنه أحد األساطير الهندية الحقيقية و نفس ما حدث لـ "ديفداس" مع "بارفاتي" حدث آللهة الهنود "كريشنا" و  
 رادها".. نفس القّصة عادت بعد دهر من زمن حدوثها لتتجّسد بحياة "ديفداس". 

 تتناول القّصة الحقيقة لـ "ديفداس"     و "بارو" )اإلسم المصّغر لـ "بارفاتي"(. دراستي هنا ال تتناول الفيلم بل  
 ديـفداس معناه القّديس.. 

في   حدثت  حقيقية  قّصة  هي  "ديفداس"  الهندي  الفيلم  قّصة  القّصة    1917إّن  أبطال  يتوّقع  ولم  للميالد 
  3ا ما في فيلم، وقد ُمّثل الفيلم  الحقيقّيون أن تكون قّصتهم إحدى القصص األسطورية التي سُتمّثل يوم

 مرات.
 1935المرة األولى سنة :  •

ُمّثل الفيلم في حياة محبوبة ديفداس بارو، ولكّنها لم تسمع بتمثيل الفيلم، ألّنها لو عرفت لرفضت أن يكتبوا  
 ا. و ُيمّثلوا حياتها الشخصية، فحرص المخرج على إخفاء األمر عن الناس، وقد ُعرض الفلم بعد وفاته

 : 1955المرة الثانية سنة  •
كانت من تمثيل"ديليبكومار" و حدثت مشكلة في هذا الفلم على دور "تشاندراموخي" ألنه دور فاضح وقد 
كانت الهند وقتها ترفض الخالعة، فرفضت جميع الممثالت الدور، ولكن الممثلة "فيجينتماال" و وافقت على 

 كان دورا وال في البال. الدور، وقد ندمت الممثالت الرافضات ألّنه
 
 :2002المرة الثالثة سنة   •

وفي هذه المرة تألق المخرج سانجاي ليال بهنسالي الذي فاجأنا بفيلم )قلب الحب( أو )هم دل دي تشوكي 
 سانام( الذي مّثلت فيه "ايشواريا" وفيلم )الصمت( أو )خاموشي( بطولة "سلمان خان".

بط من  رومانسي  هندي  فيلم  هو  إخراج ديفداس  ومن  ديكسيت  ومادهوري  راي  ايشواريا  و  شاروخان  ولة 
واعتمد على رواية   2002سانجاي ليال بهنسالي كما قام سانجاي بكتابة سيناريو الفيلم، أنتج الفيلم عام  

 شارات تشاندرا تشاتوبادياي والتي تحمل نفس االسم ديفداس.
 القّصة الحقيقية 

فيلم الذي شاهده الكثيرون وهو مستنبط من قّصة حقيقية أبطالها  قّصة فيلم "ديفداس" تختلف قليال عن ال
 حقيقّيون تحّولت ألسطورة يتناولها األجيال جيال بعد جيل لقّصة حّب لم و لن تموت أبدا.
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جنسية   من  وكانوا  )بارو(،  وابنته  )سوميترا(  تدعى  وزوجته  زوج  من  تتكون  صغيرة  عائلة  هناك  كانت 
الديش، وكانت تسكن عندهم أيضا بنت عم )بارو(، وكانت هذه العائلة من  بنغالديشية، ويسكنون في بنغ

 الغجر، أو راقصات المسرح، أي من الطبقة المتدنية. 
حدث فيضان في )بنغالديش( مما أّدى بالعائلة بالهجرة إلى الهند، وسكنوا هناك في بيت كان مجاورا لبيت  

 عائلة )ديفداس( الغنّية. 
هبت سوميترا إلى منزل العائلة الغنية لتقّدم لهم هدية تعارف وصحبت معها ابنتها  بعدما سكنوا في البيت، ذ 

 بارو، وبدأ التعارف بين بارو          و ديفداس، وأصبحت العائلتان عائلة واحدة.
أصبح ديفداس ُيضّيع وقته ويهمل دراسته مع بارو حيث ُيمضيان أكثر وقتهما معا يلعبان أو يتأرجحان أن  

روبيات،   3هر يتحاكيان، وفي يوم من األيام كانت بارو تريد أن تشتري حلوى، فاقترضت من ديفداس  عند النّ 
 ولكّن المحل كان مغلقا فاحتفظت بالمال على أن تعيده في الغد. 

الحظ والد ديفداس المحامي الّشهير إهمال ابنه للدراسة، فضربه و قّرر إرساله للندن ليدرس و لُيبعده عن  
 ا. بارو نهائيّ 

عندما علمت بارو بالخبر، ذهبت تجري و تبكي لتلحق عربة ديفداس كي ال يذهب للمهجر و يتركها وحيدة،  
 فجرت بأقصى سرعتها و هي تمسح دموعها و تصرخ: "أرجوك يا ديف.. ال تذهب أريد أن أرجع لك مالك".

لم تنطفئ أبدا إاّل بعد ومن وقتها بدأت بارو بإشعال شمعة صغيرة في شبه مصباح صغير يرافقها دوما  
رفيق   تتذّكر  و  الشمعة  بهذه  تعتني  وكانت  لــ"ديفداس"  ترمز  و هي  لوحدها  انطفأت  ديفداس حيث  موت 
طفولتها، وفي أثناء هذا الوقت، تزّوج أخ ديفداس الكبير من )كومود( وهي من عائلة غنّية، ولكّنها كانت  

 شديدة الحقد على بارو ألّنها أجمل منها بكثير. 
أّمه )كوشاليا( من    10د  بع الخارج، فطارت  قادم من  بأّنه  للعائلة  سنوات من هجرة ديفداس وصل خبر 

الفرحة، و وّزعت الخبر على كل من في القرية، خصوصا جارتها سوميترا، وعندما سمعت بارو بالخبر لم  
 تصدق ما تسمعه، وعملت احتفاال مع رفيقاتها، تجّمعن فيه تحت سقف المعبد.

صل ديفداس إلى الهند و بالّضبط للقرية ذهب مباشرة لبيت بارو قبل بيته، فغضبت أّمه، ثم زال  عندما و 
غضبها، و من يومها بدأت الكّنة كومود تلعب برأس أم زوجها و تُبّث سمومها التي زلزلت العائلة و شّتتها        

 و فّرقت حبيبين لألبد.
 ده. و فعال استطاعت الكّنة الماكرة تحقيق ما تري

في هذا الوقت بدأت عالقة الصداقة الطفولّية بين ديفداس و بارو تتحّول إلى حّب، و في نفس الوقت كانت 
الكّنة كومود حامال، فعملت كوشاليا احتفاال عزمت فيه جميع من في القرية، وكانت سوميترا من ضمن  

 المدعّوين. 
 قالت لها كوشاليا:"ما رأيك بأن ترقصي". 

 ال أستطيع فقد كبرت على الرقص".  فقالت سوميترا :"
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 فقالت لها كوشاليا بمكر و ُحبث:"تخّيلي أّنك ترقصين بعرس ابنتك بارو". 
بالّرقص، وكان الحضور يضحكون عليها باستهزاء ألّنها بّينت أصلها   فبكت سوميترا من الفرح و بدأت 

الطريقة، ولكن سوميترا رقصت من الفرحة وأخذت  الغجرّي و األعيان ال يمكن أن يرقصوا أمام الناس بتلك  
 تدعو لجنين كومود بأن يكون ذكرا و وسيما. 

وبعد االنتهاء من الرقص طلبت سوميترا من كوشاليا أن ُتزّوج ابنتها لـديفداس كالعادة في الهند أن يخطب 
نت سوميترا أمام الحضور،  أهل البنت الولد، و لكن كوشاليا غّرها كبريائها و منزلتها فرفضت القرابة و أها 

 وذّكرتها بأصولها الغجرية.. 
رحلت كوشاليا و هي تمسح دموعها و خيبتها و إهانتها أمام أهل القرية وهي تدعو لجنين كومود أن يكون  

 . -و هذه مشكلة عند الهنود في وقتها خصوصا األغنياء   -أنثى 
)تشينوالل( ومن هناك بعث رسالة إلى بارو يقول  ديفداس غضب ألّن عائلته معارضة، و رحل عند صديقه  

 فيها بأّن ما حصل بينهما هو طيش شباب فقط و ليس حّبا.. فغضبت بارو و أطاعت أمها لتتزّوج. 
لكن ديفداس أحّس بعدها و متأّخرا جّدا بقيمة بارو ألّنه ابتعد عنها لمّدة يومين فقط شعر فيها بقيمتها عنده  

بأّنه لم يعلم  نفسه  يتزّوجها ُرغما عن    و هو  لكّنه قّرر أن  ابتعد عنها  بعدما  إاّل  الّدرجة  لهذه  بارو  يحّب 
معارضة أهله. فعاد إليها لكن فات األوان... فوجدها تتحّضر كعروس و موكب عرسها قادم لتتزّوج بوفان  

يبلغ   يليها صبّي  ابنة كبيرة متزوجة،  بالسّن و يملك  ثّم بنت  سن  15الرجل األرستقراطي و كان كبيرا  ة، 
سنوات، و قد حضر ديفداس العرس وكان يبكي وسط فرحة الحضور، وبعد ما انتهى    10صغيرة ذات  

العرس لجأ لصديقه تشينوالل و هو يبكي فاصطحبه إلى ماخور حيث بدأت الغانيات ترقصن، و حّن قلب  
ُيبادلها مشاعر الحّب أبدا وحاولت أن تنسيه شيء    إحداهّن له تدعى )تشندراموخي( أحّبته لوحدها و لو 

يدعى )بارو(. فقد تخّلت عن أموال ُمعجبيها،  و لكّنها لم تستطع أن تلمسه ولو مّرة ألّن )ديفداس( لم يسمح  
 لها باإلقتراب منه. 

أصبح ديفداس سّكيرا يعيش في ماخور تشندراموخي و تقوم هي برعايته، وفي يوم من األيام، أتاه خادم بيته  
 محامي الكبير، فُصدم و ذهب ليعّزي أهله و هو في حالة سكر شديد.بنبأ وفاة والده ال

أشهر و في هذا الوقت سمعت بارو من الخادم بأّن حبيبها ديفداس يشرب الخمر   6بقي في بيت أهله لمدة  
ليترك   تتناقش معه  الخادم لغرفته، وجلست  إليه، فاصطحبها  الذهاب  بكثرة و يعيش في ماخور، فأرادت 

 ها بأّنه لن يتركها ألّنها تنسيه إّياها.الخمر، فأخبر 
 فقالت له:"حسنا، أريدك أن تأتي لبيت أّمي سوميترا حتى تقوم هي برعايتك، وأنا أزورك كّل يوم".

 فقال لها:"حسنا تريدين رعايتي، لك ما طلبت ولكن ليس اآلن و ال أعلم متى". فرحلت عنه و هي تبكي. 
اس كّمية الخمر فذهب عند تشندراموخي حتى يتزّود بالخمر فرفضت وفي يوم من األيام نفدت من عند ديفد 

أن تتركه يشرب، و لكنه أخذ يشرب من صاحبة الماخور،و تلك اآلونة كانت كومود على قرابة الوالدة 
 فأنجبت بنتًا كما نذرت لها سوميترا وحزن الجميع. 
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اع ابنك و أنجبت كومود بنتا كما نذرت ومن يومها بدأت سوميترا تهزأ و تقول لـكوشاليا: " أرأيت؟ لقد ض
 أنا ".

ذات يوم سمعت بارو بـالغانية تشندراموخي و أين يعيش ديفداس فتحّججت لزوجها بأّنها ستصلي لـ"دورغا"  
وهي آلهة من آلهة الهنود، وتكون الصالة بإحضار حفنة من التراب من عتبة ساقطة أو غانية فذهبت عند  

 عاد عن ديفداس. تشندراموخي وأمرتها باالبت
فأجابتها:" ألست أنت من ضّيع حياة ديفداس؟ اآلن تطلبين أن يضيع مّرة أخرى؟ أنت لم تحظي به لكن أنا  

 من سُتحظى به".
تقّبلت بارو كالمها بصدر رحب و أحّست بقّوة محبة تشندراموخي لـديفداس، وبالتالي أوصتها باالعتناء بـه  

بال أّنه بين أيد أمينة. و عندما عادت "بارو" لبيتها، واجهها زوجها و غادرت مع حفنة الّتراب و راحة ال
ديفداس؟ سأجيبك.. ديف هو حّب حياتي كما   تسالني من هو   " فأجابته :  ديفداس فأخبرته  بخبر حّبها 

 زوجتك األولى هي حّب حياتك و لم تنسها أبدا.. أنا الجسد و ديفداس هو روحي "
اج ألّن زوجها كان وفّيا لزوجته األولى و قد تزّوجها رغبة في تصميم أّمه  ظّلت بارو عذراء حّتى بعد الزو 

حتى ال يبقى األوالد من غير أّم و من غير عناية و حنان أّم و عاقبها بأن ال تخرج من البيت أبدا ألّنها  
ط عصت أمره وناقشته بحدة، مع الوقت بدأت "تشندراموخي" تدخل لقلب ديفداس ولكن ليس محل بارو فق 

كصديقة، و بعد عّدة أيام بدأ الدم يسيل من فم ديفداس بعد سعاله الحاّد دون توّقف فأخبرهم الطبيب بأّنه  
لو يشرب قطرة خمر أخرى فسيموت و أّن أّيامه باتت معدودة فاهتّمت به تشندراموخي و حافظت عليه حتى  

 ال يشرب مجّددا.
ندراموخي الوداع األخير، وترك مقولته الشهيرة عنها:"  و في يوم من األيام طلب أن يعود ألهله و وّدع تش

 ال أعلم ماذا سيحكم عليك قاضي الفضيلة والرذيلة، ولكن إن التقينا بعد موتي، فلن أنسى لك جميلك".
وبينما كان بالقطار للعودة ألهله شرب الخمر و عندما نزل من القطار بدأ يحتضر فتجّمع حوله الناس  

أن يأخذوه لبيت بارو و أخبرهم باسم زوجها و فعال أخذوه أمام بيت بارو و مات فترّجاهم و طلب منهم  
 عند عتبتها كما وعدها يوما بأّنه سيموت عند عتبة بيتها و وّفى بوعده. 

 ولألسف لم تعلم بموته إاّل بعدما أصبح جّثة هامدة.
الوحيدة و ماتت بارو أيضا على    رحل ديفداس و هو متمّسك بحّبه القوّي و الحقيقي لبارو حبيبته األبدّية

حّب ديفداس محبوبها الوحيد  واألبدّي أّما تشندراموخي فلم يعلم أحد عنها شيئا سوى أّنها تركت مهنتها ولم  
غادر ديفداس الحياة و ترك مقولته الشهيرة: " أردُت بارو فلم أحظى بها، وأرادتني تشندراموخي    يلمسها رجل.

 الة يا إلهي".فلم تحظى بي، فما هذه العد 
 

 نوميديا جروفي 
 أديبة وناقدة وتشكيلية من الجزائر
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 تراسل الفنون السمعية والبصرية في رواية مذكرات "دي"

         
الحي 17  . الكاتب والّناقد العراقي صفاء الصَّ

 
بالجائزة العالمية للرواية العربية ال اخفي إن النجاح الباهر الذي حققته رواية " فرانكشتاين في بغداد" بفوزها 

، هي أحد أهم الدوافع 2018، ووصول ترجمتها اإلنجليزية إلى القائمة القصيرة ألمان بوكر العالمية  2014
بغداد  في  )نابو  لمنشورات  دي"  مذكرات   " السعداوي  ألحمد  الجديدة  الرواية  لقراءة  والموضوعية  الذاتية 

2020.) 
ت الكتابة الروائية لكاتب شاب لديه مشروعه األدبي في مجال الكتابة السردية. وذلك لمتابعة مسارات وتحوال 

إن المتتبع لمسيرة االشتغال الروائي للكاتب في روايته األخيرة " مذكرات دي" يدرك أن دمقرطة الرواية بإدامة 
ه السردي، يسعى بها  شعلة الكتابة التجريبية ما بعد الحداثية كانت وما زالت قضية محورية في مسار اشتغال

 إلى اللحاق بركب الرواية العربية والعالمية. 
تدور الحكاية الروائية حول فتاة بغدادية) ديالى( تعاني من إعاقة برجلها. تعيش الفتاة في أسرة مأزومة لم  

االجتماعية  تتلقى فيها على الرعاية السليمة، ورغم تطابق رؤاها الفلسفية الوجودية والتمرد على األعراف والقيم  
مع األب)عبدالواحد( لم تستشعر منه الرعاية األبوية، ولم تكن األسرة مشحونة بعواطف اإلخوة فاألخ الوحيد) 
ميسان( مهاجر، واألخت غير الشقيقة) نينوى( ال تتورع من إهانتها في إي مناسبة في ظل غياب األم التي  

 تعددت روايات هروبها مع عشيقها أو موتها الغامض.
سيلة للتخفيف من الضغط للتخفيف من ضغط الواقع هذا الواقع المأزوم اختارت" ديالى" شريكًا افتراضيًا  وكو 

أشبه بمالك كحارس وصديق اسمته "ديفالون" تشرح له معاناتها عبر تدوين رسائلها في دفتر مدرسي، حتى  
بلى بالتوترات واالنفعاالت  (، فاستمرت بالتدوين المنتظم لمذكرات ح17وجدت نفسها تدمن على الكتابة )

"دي"  بحرف  مرفوق  بتوقيع  تذيلها  ثم  والمرأة،  الرجل  وهواجس  والرغبات،  واألسرار،  واألحالم،  النفسية، 
اختصارًا ألسمها، وكما جاء في عنوان الرواية مذكرات "دي" بوصفه عتية نصية دالة على مضمون النص  

الة االنكسار التي تعتريها فظلت في كفاح مستمر لتغير  كما ذهب إليه جيرار جينت، لم تركن الفتاة إلى ح
واقعها المأزوم وتنمية شخصيتها وتطويرها حتى وصلت إلى مرحلة تحيق الذات، وتحررت في رؤاها ومواقفها  
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مناهضة   اجتماعية  منظمات  في  وانخرطت  الذكورية،  للسطوة  ليبرالية رافضة  مواقف  فتبنت  االجتماعية، 
وفي أتون هذه الصراعات المتقدة للتحرر من    ايا التي يمارسها الرجل ضد المرأة.للعنف واإلساءة والوص

السطوة الذكورية تتجلى على مستوى البناء السردي الثنائية التضادية التي تتمظهر في كامل الرواية كتقنية  
الصراع بين  أسلوبية وثيمة رئيسية، وعند القراءة  الثقافية للنص تكشف بانها ثنائية ضدية مؤسسة على  

االحتجاجية   ديالى  ممارسات  هو  والهامشي  وتقاليده،  بأعراقه  الذكوري(   ( المجتمع  يمثله  الذي  المركزي 
والمعارضة لتفكيك كل ما هو سلطوي من اجل تغير نظام القيم وبنية العالقات االجتماعية السائدة وبناء  

يالى مع اآلخر لتحقيق ذاتها، تمارا مع مجتمع قائم على مفهوم المساوات، وقد تمثل ذلك في صراعات ) د 
 أسامة، قلعة الرجال الصيادين وجمعية الفتيات المحاربات، صراع ممه مع آمو كاني(.

لقد اجتهد السعداوي على إكساء الرواية سمتها ما بعد الحداثية سواء على صعيد الشكل أو على صعيد  
اشتغاله السردي في الرواية باستراتيجيات وتقنيات الروي  التقنيات الكتابية أو المضمون بعد ما حكم مجما  

ما بعد الحداثة، كالمنحى الميتا سردي المتمثل في إعالن الشخصية المحورية في الرواية بتوثيق األحداث 
إلى التشظي السردي عن طريق تقطيع   في الدفاتر األربعين، وهيمنة مظاهر االنحراف السردي المؤدي 

من مشهد آلخر، وكلك تقطيع النص إلى شظايا أو أقسام تفصل بينهما أرقام وعناوين،  األحداث باالنتقال  
وتعدد البؤر السردية، إلى جانب تداخل األزمنة السردية، وتداخل الحكايات المتعددة وتشظيها، عالوة إلى 

غير متوقعة،   تعدد الحبكات المفتتة لزوايا السرد بتوزيعها على شخصيات عديدة بالنص مع تصاعدها برتابة
فضاًل عن التناص الخارجي مع األسطورة ، ومحاوالته الجادة للتعبير عن مواقف من الحياة والفن أو رؤى  
وتصورات فلسفية وجودية جمالية، باإلضافة إلى الخطاب المهجن الالفت في تراسله مع الفنون السمعية  

 والبصرية والذي نسعى في دراستنا هذه إلى رصده.
شف السعداوي شغفًا واضحًا بالفنون السمعية والبصرية من خالل توسيع بنية الرواية السردية  مرة أخرى يك

والبصرية   السمعية  الفنون  من  التفرع  قاعدة  على  السردي  عالمه  متعددة، مؤسسًا  أجناس  على  بانفتاحها 
الروائية، وتأثيرية  بأنواعها في محاولة الستعمال أساليب روائية تجريبية تضفي مظاهر جمالية على الصورة  

 يحاول أن يصل بها إلى وجدان المتلقي وحواسه.
 

 التراسل مع السينما  
إن استخدام الصورة في أي جنس أدبي يكشف تراسله مع السينما، على اعتبار أن الصورة تقنية سينمائية   

ة عند سرده ولغتها قائمة على الصورة والحركة، ونلمس قصدية الكاتب في شحن السرد بعناصر سينمائي
ألحداث كثيرة كالحركة زمانيًا ومكانيًا مع انتقال الكاميرا من شخصية إلى أخرى كما في هذا المشهد) وقبل 
انتصاف الظهيرة دخل المركب المهيب للجيش المنتصر الذي جلب بشارة توحيد المماليك السبعة تحت 

ترفرف   واأليادي  بالهتافات  األجواء صاخبة  كانت  واحد  ملك  والماء قبضة  األبيض  والرز  نخيل  بسعف 
المعطر يتناثر في الهواء من أيدي عذارى كيش وموكب "نندا شبر مانو" يتقدم الجمع حيث كان محمواًل  
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على محفة مظللة يرفعها ثمانية من العبيد ورأى الناس قائدهم المحبوب جالسًا بشموخ وهو يرفع يده اليمنى  
واق القصر ثم اختفت المحفة باالستدارة إلى احد األبواب الجانبية  بثبات محيا من يمر بجواره حتى دخلوا ر 

ويالحظ أيضا جمالية التشكيل الفني في العديد من البنيات التصويرة التي تقترب من السينما   (.٥١....ص 
وظفت باقتدار ووعي بدقة وكأنها كاميرا متحركة تلتقط أفعال ومناظر دالة كما في هذا المقطع  )كانت 

الخريفية من جبال حمرين تبدو مثل كائنات عمالقة تتشكل وانا انظر اليها من مكاني في السيارة    الغيوم
المسرعة، بهيأة مخيفة أحيانًا وكأنها تنحني لتبتلع شيئا من سلسلة الجبال...اخرج ذراعي من نافذة السيارة  

 (. ٣٩٢ر بهشاشة الهواء.. ص واترك تيارات الهواء ترفعها وتنزلها وكأنها جناح طائر. أغمض عيني وأفك
العديد من   التقنية واألهداف في  الناحية  السينمائي من  المونتاج  السردي مع  المونتاج  تقارب  كما أشرنا 

المواضع والمشاهد، عبر عدت خصائص أو أشكال من تقنية المونتاج كخاصية االزدواج، والمزج، والقطع، 
ي التي اشتغل عليها الكاتب بتراكيب معينة لمشاهد متتالية،  باإلضافة إلى خاصية االختفاء والظهور التدريج

فعلى سبيل المثال كانت لشخصيات عديدة مؤازرة للشخصية المحورية " ديالى عبد الواحد " كشخصية أبيها  
وأخيها ميسان وصديقتها تمارا ظهور واختفاء متواتر؛ لكن كانت لشخصية أختها نينوى، وسلوى عشيقة أبيها  

ان حققت هذه التقنية السردية، فقد ظهرت نينوى ظهورًا سريعًا في استهـالل الرواية في مشهد أقوى شخصيت
سردي تقديمي لشخصيتها والشخصية المحورية  ) لم تكن العالقة بين األختين جيدة، وكانت نينا الجميلة  

شخصية ديالى ال تتورع عن إهانة أختها غير الشقيقة في أي مناسبة تحصل، مستفيدة من ضعف ما في  
وبعد هذا الظهور تعود نينا لالختفاء    (.  ١٣لتسديد لكمات متتابعة وكأنها تتدرب على كيس مالكمة.ص 

السريع فتغيب في مشاهد)إال أنني شاهدت نينا تغادر البيت قبل انتهاء المدة المعتادة التي تكون قبل إجازة  
عديد من المشاهد المتقطعة والمتباعد)كانت  (، ثم تبدأ بالظهور التدريجي في ال١٣٥زوجها بيوم واحد ص 

نينا في زيارة إلى البيت خارج التواريخ المعتادة لحضورها بعد التحاق زوجها بالعسكرية، لم تسألها ديالى  
عن السبب وتركتها تتفحص المكان وتقلب الخالط الحديد وبعض األغراض والحاجيات التي جلبتها في  

(، وتنطبق هذه التقنية على شخصية سلوى أيضا فبعد ظهورها بعدة  ٣١٣زياراتها المتباعدة للبيت.. ص 
مشاهد تغيب تدريجيًا ) منذ أن غادرت سلوى صديقة والدي بيتنا مساء ذلك اليوم دخل أبي في حالة من  

(، ثم تظهر فجأة ) كنت أتأمل الحركة القليلة على الرصيف  ١٣٤القنوط يقضي اغلب وقته في مشغله .. ص 
سيارة آيات المكيفة حين لمحت وجهًا مألوفًا ثم صرنا مع الزحف  البطيء للسيارة قريبين    من خلف زجاج

(. ويتوالى تواتر االختفاء ٢٢٥اكثر ليتضح لي أنها سلوى الوردان الرسامة صديقة والدي  السابقة ..ص 
بما عادت والظهور التدريجي للشخصيتين ) عادت نينا إلى بيتها بعد أن صالحها زوجها، وبسب ذلك ر 
 (. ٣٨٩سلوى للظهور في البيت مجددًا ولكن دون ابنها صوفي . تبيت يومين أو ثالثة ثم تسافر ...ص 

وتتجلى الثقافة السينمائية بشكل واضح في أسلوبية تقطيع الحكاية والزمان والمكان وتركيب المشاهد واللقطات 
ي أيضا من مظاهر تأثير السينما كفن من  عبر توظيف تقنية  "التقطيع الحكائي" كتقنية سردية حداثية وه

 الفنون السمعية البصرية في فن الرواية.
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 التراسل مع األغنية  
في مواضع عديدة من الرواية رصدنا توظيف األغنية توظيفًا جزئيًا من غير إيراد نص األغنية فعلى سبيل  

شجي والمعاني العميقة ) كان  المثال اكتفى الكاتب  بذكر اسم الفنان حسن بريسم الذي تميز بالصوت ال
وتجاوب   المشاعر  األغنيات  أججت  للغناء.  بريسم  حسن  الفنان  ينتظرون صعود  القاعة  في  من  غالبية 
الحضور معها وتمايلوا يرددون مع المطرب بعض المقاطع.. التفت إلى ديالى الناظرة إلى المطرب وأنغامه 

لسعداوي بتوظيف األغنية كمعين سردي ساعد في  (، لقد برع ا   ٣٠٢- ٣٠١العاطفية وقال لها أحبك... ص 
 خلق األجواء التي مهدت ليوسف مصارحة ديالى. 

ومن األغاني التي وظفها الكاتب أغنية حاسبينك للفنان فاضل عواد لتعميق داللة النص الفنية والجمالية  
ية.. بوحي من المقطع  )وألنهما كانا يسمعان من مذياع الكافيه أغنية فاضل عواد "حاسبينك" ويغنيانها سو 

 (. ١٢٣في األغنية الذي َيُقول: الدنيا حلوة. والناس حلوة.. ص 
عالوة على توظيفه األغاني التراثية بطريقة التضمين اإلشاري ) كانت فرقة من ثالث عازفين على العود 

 (. ٣٠٠واإليقاع واألورغن الكهربائي قد بدأت تعزف بعض المقطوعات العراقية التراثية ..ص 
اإلضافة إلى توظيفه األغنية وظف الكاتب الشعر في البناء الموسيقي الرواية لتحقيق مغزى داللي يستثمر  وب

طاقاته اإليحائية والجمالية كما في هذا المقطع  )فهو جمال راجح الشاعر الذي فقد زوجته قبل سنوات  
سجيل على مسرح مع موسيقى  وكتب عنها مرثيات مؤلمة، تم تصويره ونشره على اليوتيوب، أتذكر ذلك الت

 (.٩٢عود، وكيف انتهت قراءته بأن انفجر باكيًا وابكى الحاضرين معه ..ص 
أو كشكل من أشكال التناص والتالقح بين األجناس األدبية من خالل استحضار أبيات من قصيدة حجر  

ذه الليلة، الكل الشمس للشاعر المكسيكي " أوكتافيو باث" ) دعني أشهد وجه النهار، دعني أشهد وجه ه
يتواصل، يتجلى، قوس دم، جسر نبضات، خذني إلى الجهة األخرى من هذه اللية، حيث أنا انت، حيث  

 (.٣٩٢نحن اآلخرون ، في مملكة األسماء المتشابكة..ص 
 

 التراسل مع المسرح 
لرواية  لقد لمسنا ثمة وعي لدى السعداوي على توظيف األدوات المسرحية كأسلوب فني مساند في معمار ا

وبناؤها، ومد جسور التبادل والتالقح بينهما تكريسًا  لمشروعه الروائي الحداثي؛ لذا تعددت أشكال إفادة  
(؛ لكن استرعى انتباهي قصدية الكاتب في تراسله مع  ٣٩٨الرواية من المسرح على مدار صفحاتها ال )

ف في السماء العليا )مجمع اآللهة(  الفن المسرحي في فصول المحاكمة في القاعة الرئيسية لمجمع األطيا
التي نالت حظًا وافرًا من مساحة الخطاب الروائي بشغلها زهاء ثمانين صفحة من مساحة الرواية وشكلت 

 فيها االستعارة من فن المسرح  ملمحًا سرديًا بارزًا. 
صلصال زجاجية  يستهل الكاتب الرواية بمشهد مسرحي صامت ) كانت "ممه" تعجن بيدييها القويتين كتلة  

غالبًا   النوادر، فهي  بجوارها، وهذا من  الواسعة حينما سمعت صوتًا خفيضًا  الشكل على طاولة مشغلها 
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تمضي وقتها في عزلة تامة.. توقفت عن عملها ورفعت جسدها وثدييها الكبيرين الملتصقين بحافة الطاولة.  
 (.٧دت ما يدور في ذهنه..ص فركت يديها وهي تلتفت إلى هذا المتطفل الذي بدا خائفًا وخم

ثم تنساب وتتابع المقاطع المكملة لمشهد المرافعة الحقًا )أنهى آمو كاني جزءًا من مرافعته، ثم مثلما توقع  
الكثيرون، فها أن صبره ينفذ ويقفز من كرسيه الذي يتوسط المجلس السباعي ويغادر المنصة، متجواًل في  

المسرحي، يقترب من ديفالون ثم يبتعد، يشير بيديه إلى أعضاء    وسط القاعة من دون أن يتوقف عن الحديث 
المجلس وإلى كرسيه الفارغ في المنتصف، ثم يلتفت بحركة مفاجئة ليواجه جمهور األطياف، وقد تلتقي  

 (.١٠عيناه مع العينين المتعبتين لممه، وكأنه يطلب منها تأكيدًا لمقاصد كالمه..ص 
المسرحي في تتابع عدة مشاهد تواكب الحدث الدرامي في الرواية، لم فباإلضافة إلى تحقيق سمة العرض  

تفعيل   في  وظيفيًا  دورًا  لعبت   التي  المسرحية  السينوغرافيا  على  المرتكز  الدرامي  التوليف  الكاتب  يغفل 
األحداث كما في هذا الشاهد الذي آثرنا إثباته رغم طوله، إلبراز تراسل الرواية مع المسرح )كانت القاعة  
الرئيسية المعدة للمحاكمة واسعًة فخمة تناسب تصور من يشغلها ويستخدمها عن عظمة وجاللة المهام التي  
يقوم بها، أو أهمية الشخصية قياسًا بغيره، ومن لم ير هذه القاعة سابقًا سيحتاج إلى وقت طويل لإلحاطة  

وإنما تجميعات لطرز متباينة، وفِّي العمق، بتفاصيلها العديدة المتنوعة، فهي ال تعكس مزاجًا معماريًا محددًا،  
تحت زخرف السطح، تبدو األساسات والجدران والسقف وكأنها شكل لمعبد قديم، أو كاتدرائية قوطية. ما  
يعزز صور المعبد أن هناك في الزوايا صورًا وتماثيل نصفية، وحفرًا على ما يشبه الجبس أو الرخام لعدد 

الت الميتة  اآللهة  األساسية  ال يحصى من  الثمانية  أو  السبعة  الثقافات  إلى  تنتمي  احد،  يعبدها  يعد  لم  ي 
للعصور القديمة، وقد وضعت هنا في األساس كنوع من الزينة ال أكثر، وأيضا لإليحاء بديمقراطية المكان،  

المكون   للمجلس  اللون  قاتمة  العالية  الطاولة  العمق كانت  بعينها. في  فئة محددة  إلى  ينتمي  من  وانه ال 
الجمهور   كتلة  ويواجه  شبان   مساعدون  بهم  يحيط  الحكماء  العجائز  باسترخاء  الجالسين  الكبار  السبعة 
المنتخب بعناية، المتوزعين على ما يشبه دائرة غير مكتملة، بينهما تتوسط الفضاء الداخلي لهذه الدائرة، 

 (. ٨منصة صغيرة يقف عليها المتهم.. ص 
الكاتب لخلق إيقاع مسرحي الحوار والمشهد باعتبارهما عنصرين أساسين    ومن التقنيات التي ارتكز عليها

من عناصر الحبكة، ونستشهد بهذا المقطع كقرينة دالة على طريقة العرض الدرامي واختراق النسق المسرحي  
للهيمنة السردية) حضرت ممه وحين تأكد آمو كاني أنها جلست على الكرسي الواطئ من دون مسند ظهر  

 نصة األطياف الكبار السبعة، هتف كما هي عادته بصوت تقصد أن يكون مسرحيًا : بجوار م
 الدي..فا..لون. -

وإذ كانت األنظار تتجه إلى الديفالون إال أن الدامستا هو من نطق، قاطعًا الهرج الذي حصل مع إعالن  
 آمو كاني المسرحي: 

 أرافقه لما حصل هذا على الديكاالت. لقد كسب بسببي، لو األلم الذي سببه البشري الذي كنت -
 كيف هذا؟-
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 صاح آمو كاني من مكانه . 
 لقد أنتج الذي رافقته مئات الديكاالت ولكنها صبت في خانة أطياف آخرين ..-

كان الدامستا يرتجف، ولم يعد قادر على رؤية مالمح األطياف القريبين منه، وَبقى آمو كاني على هدوئه،  
 اياته المسرحية:مستثمرًا هذا الوضع لغ

 (. ٣٦٥آه.. ليست هناك عدالة.. ال أصدق يا عزيزي أننا نناقش البديهيات...ص -
وتتجلى قصدية  الكاتب في مسرحة خطابه الروائي عندما استهل الرواية بمشهد مسرحي وختمها بهذا المشهد 

 الحي المتحرك:
 ا ترينه وتختبريه. خوصي وحدك يا بنيتي، اخترقي طبقات هذا العالم، ال تثقي إال بم-

قالت ممه ذلك بصوت خفيض وكأنها تقرأ تعويذة تحصن بها" دي" ثم استدارت لتسير بين صفي أشجار 
تمتد حتى األفق المضبب، متجاهلة، ما عزمت عليه من استراحة قصيرة، ومستجيبة لقوة عادتها في العمل.  

بخطوات ثقيلة شيئا فشيئًا خلف أحراش    وخالل ذلك تفرك يديها مما علق بهما من أحالم بشرية، وتختفي
 (.٣٩٥األشجار المتشابكة.ص 

 
 التراسل مع الفن التشكيلي

وبفعل التجريب تبرز استراتيجية الكاتب الجادة في االبتعاد عن ضفاف النص الكالسيكي ومكوناته، وتشيد 
التشكيلي كآلية لتشكيل خطاب بصري يمد المعمار الروائي على قاعدة التراسل بين الخطاب الروائي والفن 

 النص بشحنة جمالية فنية يصل بها إلى وجدان المتلقي عن طريق الحواس باستخدام األلوان واألشكال. 
وتتجلى مالمح التراسل مع الفن التشكيلي مع أول قراءة بصرية لواجهة الغالف اذ تتصدره  لوحة للفنانة  

النفسية للشخصية المحورية في الرواية،  مع هيمنة اللون األصفر المائل   العراقية حنان البياتي تترجم الحالة
 إلى القاتم على الجزء األكبر من الغالف مقارنة باأللوان األخرى. 

الوردان   سلوى  شخصية  الرئيسية،  للشخصية  مساندتان  شخصيتان  إقحام  الكاتب  تقصد  ذلك  جانب  إلى 
يلة، فهي عشيقة عبدالواحد والد ديالى، النحات الذي استيقظت  المحاضرة في قسم الخزف في كلية الفنون الجم

لديه الموهبة الفنية بعد ما ارتبط بسلوى الوردان )اعرف أن لديه عالقة مع امرأة اسمها "سلوى"، وربما بسببها، 
 (. 36ألنها رسامة ونحاتة، قلب غرفة مكتبه إلى مشغل للمنحوتات الجبسية غريبة الشكل.. ص 

ان وسيلة لمد الجسور بين الروائي والتشكيلي، وتوسيع دائرة المحكي الروائي عبر تقاطع  فكانت الشخصيت
السرد الروائي أحيانًا مع محكيات الحديث عن فن الرسم والتشكيل)وها هي تعود إلى قواعدها سالمة! تضع  

اآليباد في   مسند الرسم على حشائش الحديقة وتسمع مالحظات سلوى بشأن رسم الغيوم.  كانت تريها على
يدها رسومات ذلك الرسام ما قبل االنطباعية "بوجين بودان" الذي كان يسمى ملك السماوات  إلجادته رسم  

 السماء والغيوم.
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ما السماء سوى صفحة زرقاء بال تفاصيل إن رسمناها. أثاث السماء هي الغيوم تقول سلوى وهي تعلق    -
جون كونستال وتيرنر. ثم تعبر إلى الرسوم الميتافيزيقية   على صور للوحات أخرى لرسامين إنكليز كما هو

 (. 267- 266لوليم بليك وخلفيات السماء وقطع الغيوم المتفرقة في رسوم غويا مثاًل ..ص 
الفن   على  االنفتاح  لمدى  ساطعان  نموذجان  ألنهما  طولهما  رغم  أيضا  به  نستشهد  اخر  نموذج  وهذا 

ع من أسالك معدنية قوية، بد امثل هيكل عظمي لمجسم بشري  التشكيلي)كان مشغواًل بتمثال غريب مصنو 
بطول متر، ثم ها هو يخلط مادة الجبس، وما أن تتكتل قلياًل حتى يلصقها على أجزاء المجسم، وكأنه يكسو  
العظام لحما، غير أن الخليط الجبسي في الطاسة المعدنية سرعان ما يجف ويفقد خاصيته، لهذا كان يخلط  

في كل مرة. لقد انتهى من القدمين، وصار شكلهما مشابهًا ألقدام إنسان، وضعت الشاي على مقادير قليلة  
حافة الطاولة، فنظر على حافة الطاولة، فنظر إلّي وسألني عن رأيي، لم اعرف بماذا أرد، قلت له إنه كما  

يده فسيغدو شبيهًا ب ألعاب  يبدو لي يشبه هيأة رجل رياضي، واذا وضعنا رمحًا أو قرصًا في  مجسمات 
 (. 37الساحة والميدان..ص 

كما يتخلل السرد العديد من المشاهد الوصفية التي تعطي المتلقي انطباعًا بأنه أمام لوحة تشكيلية كما في  
هـذين الشاهدين ) لم تكن السماء السفلى سوى حديقة واسعة بأشجار كثيفة متراصة بجوار بعضها البعض  

نقطة في بحر أخضر مائل للزرقاوي، تمثله األغصان المتشابكة لماليين    اآلخر، وتبدو طاولة ممه وكأنها
األشجار، مل شجرة تمثل الحياة الحلمية إلنسان واحد. أشجاٌر متفاوتة في الطول واالرتفاع تماثل مسار  

على،  الحياة الطبيعية لِّإلنَسان، بالشجيرات الواطئة تحيل مباشر إلى أطفال يرتفعون بأعمارهم ببطٍء نحو األ 
 (.203أما تلك األشجار المتيبسة الخالية من األوراق فهي ألناس كبار في العمر..ص 

)في اللوح الوسطي وهو األضخم في القاعة نجد رسمًا يشبه رسوم التشريح البشرية، على شكل جسد إنسان  
وهية " ثم في مفرغ، وقد قسم هذا الجسد عرضيًا إلى خمس خانات، في الخانة األولى الرأس نجد "اسم األل

الصدر" األطياف العليا"، وفِّي منطق البطن "األطياف السفلى" وفِّي منطقة الساقين "البشر" أما خانة األقدام  
فمشغولة بعبارة "الكائنات". ثم مفردة واحدة تشير إلى هذا الحسد بكل تفاصيله وتقسيماته: الوجود السامي 

 (.  77ص 
مرأة المأزومة قوة درامية فاعلة فيه، فهي المدونة للمذكرات، والمكونة رواية "مذكرات دي" دراما بشرية شكلت ال

تقنيات وأساليب فنية مساندة في   الفنون السمعية والبصرية  والمحركة لألحداث، استعارت دون أفراط من 
ضوع،  عملية البناء، تسربلت سربااًل حداثيًا متعدد الجوانب على مستوى البنية الفنية والمادة السردية والمو 

األسلوبي   التنوع  القائمة على  الكتابة  دائرة  تموضعها في  السردية في  السعداوي  استراتيجية  تكشف  رواية 
 المتمرد على النمطية، والمزج بين اللغة والصورة والُمشاهدة وفق صياغة بصرية ما بعد الحداثية. 

 
الحي   صفاء الصَّ

 كاتب وناقد عراقي  
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 ي في قصيدة: شاعرًا مثلي، ال تعشق  قراءة “عشق الوطن في الّصدارة”
 للدكتور مديح الصادق

       
 سهيلة بن حسين حرم حّماد. الكاتبة والنَّاقدة الّتونسية 18

 
 شاعرًا مثلي، ال تعشقي  

 
 شاعرًا مثلَي، ال تعشقي… 

 د. مديح الصادق… من كندا.
… إيَّاكِّ أْن بشاعٍر  بهيَ إيَّاكِّ  شِّ

 يومًا ُتغرميَن، وحاذِّرِّي 
 أْن تتبعي نْبَض قلبِّكِّ إذ يرِّقُّ 

 وصوَب تاجٍر رأسماُلُه الحروفُ 
نٍف، ومِّن كلِّّ لونٍ   مِّن كلِّّ صِّ

، ورصَف القوافي  ُيجيُد اقتناَص َرويٍّ
 وفي النفوسِّ كما الغّواُص ينفذُ 

َن والَخوافي  فيستجلي البواطِّ
 غَ مِّن ُدَررِّ الكالمِّ أحلى العقودِّ صا

 هدايا، بال ُمقابٍل ُيهدي 
، ُمنيراتِّ الوجوهِّ،  للحِّسانِّ

 وَمَن َسلبَن العقوَل بال رحمةٍ 
غافِّ قلبِّهِّ أَجدَن َعزفاً   على شِّ

 وعلى نايِّهِّ عزفَن ما رقَّ وطابَ 
نفي؛ فُهم  شَق الشعراءِّ مِّن صِّ  إّياكِّ وعِّ
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م   ُمغرموَن بعِّشقِّ أوطانِّهِّ
م أحَكَم الطغاةُ   وإْذ على رقابِّ شعوبِّهِّ

 صفادًا، والحمائَم وراَء أسوارِّهِّم قيَّدواأ
 فال تعَجبي… 

؛ على األعوادِّ َمصلوبٌ  قتِّ  أنَّ َمْن عشِّ
، بُجرمِّ قولِّ حقٍّ   بنصفِّ اللسانِّ

 وبالخيانةِّ العظمى أماَم إمَّعةٍ 
 مخفوَر مِّعصَمينِّ ُيقادُ 

 إلى حتفِّهِّ… 
ثليَ   شاعرًا شديَد بأٍس، مِّ

 ال تعشقي… 
هِّ الوثيرِّ فقْد َينَفضُّ عْن   مجلسِّ

زٍّ عامراً  م يوَم عِّ  َمْن كاَن بِّهِّ
م   الالحسوَن فتاَت موائدِّ الرعاعِّ أمثالِّهِّ

عٍ   الالهثوَن وراَء سرابِّ عرٍش خادِّ
 َمن ال ديَن لُهم، وليَس لُهم مذَهبٌ 

 وعليهِّ كما على الحسينِّ أغاَر الذينَ 
 بأغلظِّ األيمانِّ باَيعوُه قبَل ليلةٍ 

 خَرُس النوابحُ وصوَب َمْن أجاَد، كما تُ 
؛ اشترى نِّباَحُهم   بالمالِّ

 تذكَّري وصيَّتي، صديقتي… 
 قلُب الشاعرِّ ال مزالَج، وال قفَل لهُ 

 وشبُه رياضِّ الجنَّةِّ للصالحينَ 
 ُمتاحة رياُضهُ 

، بال حدوٍد يجودُ   حاتمِّيٌّ
 ساعَة ذو الحاجةِّ نادى، أو استعاَن بِّهِّ 

 هَو ُملٌك ُمشاٌع، بعقلِّهِّ، وكِّيانِّهِّ 
نُهم للناسِّ  يَب مِّ ، َمن أوفى الطِّ  ، كلِّّ الناسِّ

نُه قد أنكُروا  وَمْن َفضاًل مِّ
 آٍه، بقدرِّ َصبرِّ العراقِّ على البلوى 
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 وأمَّهاتِّ اليَتامى 
 وَمن بكواتمِّ َغدٍر غادُروا

شقي، صديَقتي…   إّياكِّ وعِّ
ني الظنَّ بي   أحسِّ

 قبَل أْن لِّعتبةِّ دارَي َتخطينَ 
 وبابي تطرقين… 

 الصداقاتِّ ُحبٌّ مصيُرها فبعُض 
 كالغيثِّ حيَن بقطٍر ُيستهلُّ 

مِّ الجنونِّ   وُأولى مالحِّ
 قد كاَن صداقًة ُمستهلُّها 

يَكْت   ومِّْن هناَك أولى الخيوطِّ حِّ
 وكانْت الحكايُة… 

  
 

 القراءة : عشق الوطن في الصدارة 
قصيدة تنخرط في باب حب الوطن، ومن نذر روحه وكّل نفيس عنده في سبيله وفي سبيل خدمة اآلخر؛   

ألجل ذلك هو مستعد للّتضحية بأي عشق آخر غيره، وإن كان عشق حورّية، لمسنا بعضًا من ميل في  
ك الّشعراء، صيغة عشق عذري للمرأة، مفرد في صيغة الجمع في المطلق التي يغار عليها الّسقوط في شبا

لَمن خّصها ببوحه في قصيدته التي تّضمنت شبه الّرسالة بما يفيد الحذر والّتحذير من أن تقع في هواه، أو  
هوى أّي شاعر صنعته نظم الكالم؛ بدعوى أن عشقه موجه لحضرة الوطن، فهو المالك والمتمّلك لنبض  

ى األبد.. وطن على مشارف الّظالل يقعد على  القلب والقلم، فالوطن أوقعه أسيرًا في حّبه وانتهى أمره إل
كراسيه شرذمة مِّمَّن يترّصدون عثرات الكرام للقفز على الفريسة، لحياكة تهمة تليق بسحبه إلى الّسجن ومنعه  
من الّتعبير… قّناصة يترّصدون ويصطادون في الماء العكر لمنع شهادة صدق على العصر، توّثق غدرًا 

ة طرح سؤال لمحاكمة فكر أو موروث ثقافي سايكولوجي، أو معتقد تآكل بفعل الّزمن  أو دعوة للّتأّمل، وإعاد 
أو حتى سياسي وصولي انتهازي يؤّسس للّرذيلة، ووأد الفضيلة التي باتت كالحّق، والحقيقة حرباء تتلّون  

دلي بها من  بحسب الخطاب الّسياسي المعتمد في كل حقبة… إيمانًا منه بإشاعة الّديمقراطّية الحق التي ي
خالل نظم الكالم المفيد ألجل حّب الوطن والخير للجميع؛ غير أّن الوشاة وغيرهم مِّمَّن تعّودوا المؤامرات  
يعتبرون فعله وفعل غيره من األحرار مِّمَّن يؤمنون بالّثورة على كّل سائٍد فاسٍد بالّتغيير من أجل إيجاد واقع  

رغد الحياة، بعيدًا عن فقدان الفرد احترامه لذاته ولكرامته وانسياقه، تحلو فيه الحياة يسعى فيه الكّل لينعموا ب 
إلى الّركض وراء لقمة العيش على حساب أكل خبز مغّمس بذل القهر، واقع مضّمخ بخيانة من هنا أو  
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هناك، أو فقدان قيمة فهو الغيور الذي ال يقبل أن يكون شاهد زور ومدلسًا لواقع، أو أحداث عاشها أو 
تداس فيها شعارات الكرامة وتستبدل بالّتخوين، وقطع األلسن، والزّج باألحرار في غيابات دهاليز    عاينها

الّتعذيب؛ لذلك فهو ال يقبل أن تعّلق أّي صديقة أحالمها على حبل الوهم الذي قد يقطع في أّي لحظة، وأّي  
بات منه أّنها المقصودة بكلماته، حين؛ فعشقه للوطن كعشق عنترة لعبلة فقد تخاله إحداهن مِّمَّن كنَّ قري

والحال أنَّ الوطن الذي هجره من فترة؛ بات الّشخصّية التي ال يقبل دونها بدياًل، فكلماته هي مرآة لذلك 
العشق المشخصن، فكل ما يقوم به من تقديم خدمات لزميالته وزمالئه فهو نابع من ذات شفيفة خدومة  

رخيص، فعشقه عشق سرمدي للّنور، الّروح للّروح، عشق أبدي   عفيفة مترفعة؛ ترفعه عن كل ماهو مادي
صوفي طاهر يهوى الّصعود والقمم، ويأبى الهوى الّرخيص المؤدي للهاوية، فالّشاعر بحكم رهافة حّسه  
يعيش أّي حدث يستفّزه بوجدانه، وقد يختار الّتعبير بأحد الّضمائر، وأعنفها وقعا عليه هو ضمير )األنا(؛ 

في لبس والتباس حتى لدى النّقاد؛ لكنَّ )األنا( قد تكون ذاته فعال في سنوات المراهقة األولى؛    الذي يوقعه
لكْن بعدها ُتصبح شأنًا عاّمًا؛ ذلك أّن نضجه يكون أعمق، وتصريفه لمشاعره يكون مدروسًا، وإْن كان ليس  

 . على القلب سلطان
  *** 

 سهيلة بن حسين حرم حماد 
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 قراءة: بعنوان قّصة قصيرة ال ترضى بقراءة واحدة للقّصة القصيرة “ملك الجياع” للدكتور مختار أمين 
 

 ..“ “ملك الجياع
 

 كنت نائما..
 قالت لي زوجتي رقم ألف: ـ اغسل فمك قبال.

 بقرت بطنها على الفور..
ادهن ما علق من  أخرجت زوجاتي الصغار منها، همّمت اغسل كل واحدة بعناية، وامسح من على أجس

 وسخ بطنها.. 
 جمعتهن على فراشي العظيم، ينظرن إلّي ثم يضحكن في خجل طفولي.. 

جامعتهن مرة واحدة في ليلة واحدة.. عدن شابات يافعات، كل منهن ال تفارق مرآتها الكبيرة.. تتغزل خلسة  
 بجمال أنوثتها وتضحك.. 

 بطونهم جميعا.. في الصباح مألن قصري باألطفال، أمرت ببقر 
 نهضت مفزوعا جائعا.. 

 
 2019جوان   25القراءة األولى: 

 
 ..  شعوب تساق من بطونها

 يغتصب حلمها !… 
 

قّصة ذات بعد فلسفي اجتماعي نفسي وسياسي ورموز و دالالت….بدءا من الحلم الذي ُيعتبر في حّد ذاته  
 أيقونة داللّية حاملة لرموز عّدة …. 

 ر مخاتلة المعنى زئبقّية الحرف، تحمل هّم شعوب داؤها في معدتها وبطونها..قّصة تضمر أكثر مّما تظه 
 أو ليست المعدة بيت الّداء والحمية أصل الّدواء؟.. 

تتحّمل   …وال  العقل!  إلى  تحتكم  !..متهّورة…ال  والقرار  ؟..  ….المزاج  شهريارّية  شعوبا  لسنا  أو 
وهتك األعراض! ….وأكل الحرام !..وقول الّزور!.. وكالم الفجور المسؤولّيات.!..أفواهها نتنة !…بفعل الّلغو  

 !.. والّشتم والّسباب !.. 
فالبطون كما هي حاوية لألطعمة فهي حاوية للقذارة و كما تحمل بالّشرعي ابن الحالل… تحمل بابن السفاح  

 ….وبابن الزنى … 
 رجة هتك المحارم !.. والّشذوذ! … أو لم نبدع في البحث عن المتعة والّلهاث وراء الّتغيير؟… إلى د 
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 أو ليس الحلم ُعزوة لغير المقتدر!…
 إّن المشهد يلّخص هّم و معاناة شعوب، تتخّبط في الوحل من الرأس إلى أخمس القدم … 

الجوع، والّنهم، والمتعة، وطلب المستحيل، ورفس الّنعم، والّتوق إلى المحّرم، هو مقصدها… شعارها عدم  
…و سحق القوّي للّضعيف …تاجها االختالف …شهريار يعتّز بجنسه ويرى فيه شرعّية    تحّمل المسؤولّية 

 اعتدائه على الجنس المقابل…مرجعه )واضربوهن…( )واهجروهن….(. 
وما لم نتمكن من انجازه في الوعي، نبحث عنه وننجزه في ال وعينا …في الحلم، في عالم البرزخ…. خارج  

معقول … مع الّتذكير بأّن اإلنسان عند الحلم يحتفظ ببعض الوعي الذي الّزمن وحدود المعقول …في الاّل 
الّسقوط من الفراش مثال وأيضا يستيقظ في   الّسيطرة على حدود المكان الذي يمّكنه من عدم  يمّكنه من 
أّنه   أّنه غير مسؤول عن ذلك الوضع البرزخي …..أي  الميعاد …وبالمّرة يستمتع بما توّفر ….باعتبار 

 من الحساب ….والعقاب ….معفى 
الوعي الّنصفي    ب”  2019في إحدى مقاالته الّصادرة سنة    Ahmed Tantawyوهذا ما أسماه الدكتور  

”… 
إن عملّية عقر البطن ناجمة عن شعور البطل في الّنص, أّنه كان يشعر بالجوع، وبما أّن المعيشة صارت 

ليست الّدول العربّية تساق من بطونها … إلى الذّل  ضنكا فرأى أن يعقرها حتى يتخّلص من األسر …أو  
 والهوانة و قبول اإلمضاء على عقود وااللتزامات خارج االلتزامات …. 

عندما ُنحكم من طرف أنظمة تّدعي االسالموية، وتنتخب باألغلبّية وتمضي صبيحة انتخابها على وثيقة  
سونية، عندما أمضى على نفس الوثيقة في السّتينات،  تشّرع للمثلّية!.. في حين أن من ُرمي بانخراطه في الما

 استثنى االعتراف بشرعّية المثلّية !.. 
كاتب تشّرب مشاكل عصره، فصاغها في بعض أسطر، هّمه أن نشاركه حمل العبئء عنه، لنتحّمل معه 

ى بصائرنا …تكّلسا  مسؤولّية الكتابة في شأن أضناه وأرهقه.. عّلنا نستطيع عددّيا زلزلة هذا التكّلس الذي أعم
 ساقنا إلى الهاوية لهثا وراء رغبات، نتجاهلها، نقتلها، ننكرها في الّظاهر وتمّزقنا وتغتصبنا في الحلم …. 

نّص يعتبر إبداعّيا، باعتبار أّن الكاتب نجح في تمرير المتعة في إعمال العقل، واإلفادة واالستفادة في نفس  
أصاب العقول ،جّراء اجترار المستهلك منذ عقود ….هذا إلى    الوقت… والتخّلص من بعض التكّلس الذي

والمبهم … …نّص مشاكس ال   ..والمفهوم  والمضمر  والمدلول …والظاهر  الّدال  الّلفظ مع  تناغم  جانب 
يرضى بقراءة واحدة ….مفتوح االحتماالت …يرتقي إلى العالمّية بالكونّية …تجاوز المكان والّزمان ….أبعاده  

..واستبصار بانورامّية … رؤى  يحمل  المشهدّية..  في  عالّية  تقنّية  …ذات  مرّمزة  بسيطة  لغة  في  .جاء 
مشّوق… حيث الحبكة على درجة عالية تكشف حرفّية و اتقان وجودة وتعّتق ….   ..عميق…وبليغ …

 حيث الّذروة باهرة وصادمة …
 

 ======== 
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 القراءة الثانية
 

اع نور يظهر فجأة ألهل كهف ظّلوا طريق الخروج، تجهرهم رؤية  تتمّيز هذه القّصة بعنوانها الّصادم، كشع
 الّضياء بعد عتمة شديدة تعّودوا عليها طيلة قبوعهم في قبوهم .. 

 عنوان مستفّز مبهر، له وقع بانورامي: 
فهو في الّذهن منتج لصور، ومشاهد يكّثفها الخيال و الّتخييل تارة، وقد تأخذنا إلى عهود في الّزمن الغابر  

رّبما حتى القريب، في الهنا والهناك، لعّل أهّمها،الحقبة الّتاريخّية التي اّتصفت بها فترة حكم المستنصر   و
 باهلل الفاطمي التي يعّبر عنها بعضهم ب”الشّدة اامستنصرّية “

ة منذ  *وفي األذن له موسيقى وإيقاع يترك صدى ملفت لالنتباه، يعمد إلى تشريك المتلّقي، في الّلعبة الّسرديّ 
البداية عنوة، بتحويل وجهته رغما عن إرادته، وكأّني بالكاتب أراد أن يستأثر بنا، ويضعنا في األسر، ويدخلنا  
زنزانة الوعي الوجودي القصري، قبل البداية… إلعمال العقل وإرغامه على التوّقف متعّمدا تحفيز فضوله،  

متن  بين  بالجمع  بالّتصادم  توليده  المعنى و  تكثيف  والّطبع  عبر  الملمح  و  الّطبقي،  الّتصنيف  اقضين في 
والتطّبع، والعدد والّرغبات واآلفاق واألهداف والّرؤيا.. للوقوف والتوّقف عند باب الملك الجائر كما في القّصة  
أو الحائر كما المستنصر، من ناحية وبباب رعّية جياع، من ناحية أخرى، للبحث في األسباب والمّسببات  

ى المجاعة لدرسها وتحليلها من باب الموضوعّية ألخذ العبرة والموعضة واالستنتاج، والّتدبر  التي أّدت إل
 استشرافا قبل فوات األوان للّتصّدي لكّل ما قد يؤّدي إلى نتيجة الجوع الحتمّية… 

وكأّني به يشير إلى مشروع بناء جسر “الّنهضة” األثيوبي، الذي سيجعل كّل من الّسودان ومصر تحت 
ة أثيوبيا، التي ستصير تتحّكم في صنبور ماء الّنيل.. وما سيترّتب عن ذلك من نقص في منسوب رحم

الماء، وقد َتلحق أضرارا بالفالحة، مما يؤّدي إلى هجر الفالحين ألراضيهم، فتعّم الفوضى، وتكتّض المدن  
الّرمق، يسّد  لتوفير ما  الملّحة  الحاجة  بفعل  يتحّولون  الذين قد  الجوع    بالّنازحين،  إلى قّطاع ُطرق بسبب 

 الكافر…
وقد يلحق البلدان عطش غير مسبوق، و قد ينفجر السّد بفعل قّوة التّيار فيحدث فيضان طوفان تسونامي،  

 قد ُيغرق الّسودان ويسحقها ويمحوها من الخارطة ورّبما بعضا من أقاليم مصر…. 
ه ال يشبع ..قد يصل به األمر أن يتعامل، مع  فالملك صاحب نفوذ و قرار يتمّتع بسلطة ال محدودة، نهم شر 

رعّيته الجياع، كما يتعامل مع البقر والخرفان والمواشي، وهي صفات من صفات الملوك الّنواقص، صفة 
من صفات اإلنسان الّناقص الذي قد يدفع بالّرعّية إلى الّتطاحن ومن ثّم بالحاشية إلى الّتدافع، من أجل  

ل نيل مناصب عبر مكائد تحاك العتالء كرسي وزارة أو نيل رتبة مدير ديوان  الوشاية و الّنميمة…من أج
 أو قضاء أو مفتيا وغيره … 

الوشاية والّنميمة عمل خسيس مدّنس، يهوي بصاحبه إلى الحضيض فيلتحق بقائمة، آكلي لحوم البشر،  
 وفي هذا يقول تعالى 



1948 
 

 “أيحّب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مّيتا فكرهتموه “. 
به يلّمح ال لإلنسان الّناقص فحسب، من جهة موقع الّسيادة والّريادة، من ناحية ملك انتجت فترة    وكأّني

حكمه تنامي الجوع، حتى باتت صفة تّتصف بها فترة حكمه، ليصير بذلك “ملكا للجياع”، ُيبقر البطون ُيبقر  
لعدالة، كعامل مساعد على انتشار  كّل من يخالفه الرأي، بل قد يحيلنا هذا المعنى إلى غياب مفهوم العدل وا

قانون الغاب والبحر، وغطرسة، لملك جائر و قد يتزامن في معظم األحيان مع قحط جراء شّح مطر كرّدة  
فعل، كعقوبة يسلطها رّب الّسماء، على أهل األرض، ليطّهرهم من فسقهم، عّلهم يثوبون إلى رشدهم، ويوقفون  

 تبداد والّطغيان في حّق العباد… الكفر، والعهر،والقهر، والّظلم واالس
أو نتيجة النحباس ماء، بفعل ملك جائر كان باألمس القريب مملوكا من الجياع، استخدم كبيدق، لتنفيذ  
مشروع مدعوم بملك لقيط أكثر جورا نّصب نفسه راع رعاة بقر ونعاج، منحه تغطية دولّية بحّجة الحفاظ  

 نهضة نوعّية…. وحسن التصّرف في المائدة المائّية لتحقيق
كلمة حّق أريد بها باطل ، لسحق تاريخ شعب دّوخ العالم بأهراماته، وبحسن تصّرف أهله في سنين عجاف،  
عجاف،   سنين  سبع  في  األزمة  إدارة شؤون  في  الّتصّرف  فأحسن  العباد،  رّب  كّلفه  الذي  يوسف  بفضل 

الحقبة في القرآن لتكون درسا وعبرة للّناس في  ألصعب فترة قحط من تاريخ مصر القديمة، وقد ُذكرت هاته  
كّل مكان وزمان …و لإلنذار باحتمالية عودة نتيجة صيرورة زمن دائري محكوم بحتمّية جريان شمس ال  
مستقر لها وحركة أرض وكواكب تابعة خاضعة، لجريان الّشمس التي تؤثر في منسوب الماء، وتغّير المناخ  

هي حركة ال مستقر لها ألجل مقّدر ومحسوب.. محسوب بمقدار، خالق كّل  بفعل حركة التبّخر والّضغط و 
 شيء فالق الحّب والّنوى ..

 
الّرعّية   المقابل للملك، من جانب  الّناقص، من ناحية الّطرف  أيقونّية، وداللة لإلنسان  وأيضا، هي إشارة 

لمستسلم لقدره، الّراضخ للعبودّية، الجياع، فهناك تلميح لإلنسان الّناقص، المضروب بسيف الخنوع و القهر، ا
والكسل، المحكوم، برغبة من صنف آخر، رغبة أّولّية بدائّية حيوانّية، يغلب عليها التمّلق، واإلغراء، والّتبعّية  
المخّضبة بالّدم، الملّطخة بالعهر وببيع الّذّمة والّشرف، والّتواكل واالقتتاة على الفتاة، واالكتفاء بما يمنحه له  

من أن تُبَقر بطنه كما حصل للّزوجة في -أمره، بشكل يضمن به بقاءه، في الّصنف مخافة بطشه  ولي  
القّصة، عندما طلبت من زوجها الملك أن يغسل فمه “ـ اغسل فمك قبال.” فكان من الملك أن بقر بطنها  

 - “بقرت بطنها على الفور..”
رعونه، من دون إعمال للعقل وال للفكر..  كي يبقى في خدمته مدى حياته، ليستمّر مع فرعه في خدمة ف

 مزطول راض مغّيب، مشلول اإلدراك بالعزة، و عن عهد أمجاد جدوده األّولين …
أّما إذا ما تجاسر، ولم يلتزم بحدوده، وصّدق نفسه بأّنه فعال مستشار يستشار، ليدلي برأيه عند اقتضاء 

أنَتج   لتقييم ظلم، أو تقويم سلوك  ومصير أبطال  -مظلمة ، فإّنه حتما سيلقى حتفه  الحال، بحكم خّطته 
 القّصة المتجّمعين على الّسرير ..
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وال يلومّن إاّل نفسه، إذا كان الّسلطان جائرا طبعا كُبوَبالة في تونس” “مراد الّثالث باي ” في زمن الّرداءة  
ن باب الّنصح الّصادق  ألّنه حتما سيؤّولها ، تطاوال وتدّخال في شؤونه، ولن يعتبر الموقف شهامة أتى م 

الفعل  بطيب  الجميع  يّطهر  أن  ألجل  للجميع  العيش  ليسطيب  والبِّالد  والّرعّيةِّ  والَملِّك  الُملك  لخيرِّ 
 والقول..فتطيب رائحة األفواه وتتطّهر البطون فيكثر الّصالحون ويختفي المجرمون .. 

غياب الّديموقراطية واألخالق،لن يكبر أمام  وقد تكّرر في الّنص معنى البْقر، لكي يبرهن القاّص بأّن في  
المستبّد أحد ال كبير وال صغير، ال زوجة وال جارية، وال رعّية…ذلك أّن هّمه كيف ُيرهب الكّل بنفوذه، لذلك  
يسارع بضرب الحديد سخنا ليتأّدب الكّل وليضلوا عبرة لكّل من خّولت له نفسه اتباعهم ليلقوا مصير البَقرِّ  

 بْقر… في الّنحر وال
باألساس على   ترتكز  تقديم خدمات  الّسالطين، عبر  إلى  الّتقّرب  إلى  يعمدون  الحاشية  لذلك، نرى أغلب 

 – أي الملك الّناقص    –زعزعة ثقته بنفسه، بزرع بذرة الخوف لديه، لبّث الّرعب فيه أي الّسلطان إلرباكه  
شاعات كإيهامه بأّن بعضهم يترّصدون به،  لجعله بيدقا يحتكم بأحكامهم لذلك نراهم يتفّننون في حياكة ، اإل

لنيل   الفضاء  لهم  ليخلو  أمامهم،  وذاك إلبعاده من  به،  فيخّونون هذا لإلطاحة  انتزاع سلطانه،  ويحاولون 
كما حصل “لسليمان القانوني” الذي وصل به األمر إلى    –مبتغاهم، لذلك تنشط الوشايات من هنا وهناك  

فتنمو الّدسائس والّنميمة وُترّصع بمعسول الكالم كالمديح، كمديح المتنّبي    -يه اإلذن بقتل ابنه الباّر أمام عين
لالخشيدي. وفي المقابل، يحرص سمّو الملك، على إشباع رغبات الحاشية والّرعية،بمقدار ، من دون إفراط 

الّتجويع أو    ، ذلك أّن شّدة  – بناًء على شريعة فلسفة ماكيافيلي    –وال تفريط حتى ال يجلب لنفسه المتاعب  
كثرة اإلشباع قد تؤّدي حتما إلى التمّرد وتنّمي الّطموح والّتطاول لدى البعض منالّرعّية، ليضمن عدم تماهيهم  
به، كذلك الحرمان هو اآلخر قد يكسر القيود، ويجلب الّثورة ويغّذي الّنقمة والعصيان، فمرحلة البين بين،  

 يف والقّوة. تضمن استمرار حكمه واستبداده وتفّرده بالسّ 
إّن نيل الحظوة واعتالء “مرتبة الحاشية”، تفترض “كريزما”،ال يتمّتع بها إاّل من لديهم موهبة كيفّية التقّرب 

 من أصحاب الّنفوذ. لنيل رضاهم ..بشتى الّطرق …
 وقد اتخذ من الّسرير داللة على رخص أصحاب هاته الخاصّية، الذين يذهبون إلى أبعد الحدود .. 

 الّتاريخ في عهد المماليك أمثلة كما الوزراء من أصل عبيد أثناء الخالفة الّتركّية …  ولنا في
قّصة ملك الجياع، جاءت كدعوة للتبّصر، والّتهّيؤ للّتأّمل، عبر دربة على التأّمل، للتدّبر في واقع مجتمعات،  

لتدبير لقمة العيش، لمإل البطون،  انحسرت رؤيتهم عند الّرغبة البدائّية، رغبة اإلنسان األّول، رغبة البقاء  
للعيش وللّتكاثر، هّمها نيل إرضاء َنهمِّ متجّبر يتمّتع بالّسلطة والتسّلط انسلخ عن آدمّيته… أقتنعوا وقبلوا به 

 ورضخوا لعنجهيته الوقحة…بل وأّيدوه تزّلفا…
على فهم الواقع،   لقد حاول الدكتور مختار أمين، زلزلة القارئ، من أجل إحداث وعي جديد، وعي يساعد 

درامّية   كاركاتورّية  مشهدّية  من خالل  والّصورة  الّرمز  على  ترتكز  بصورة،  تركيبه  إعادة  بطريقة  وهضمه 
سريالّية، لزعزعة المشهدّية الّنمطّية المقابلة، الّناقلة للخبر من على ساحة الميدان، التي بالّرغم من فضاعتها، 
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مشاعر وال الّسواكن في الهنا كما في الهناك… في الّداخل كما في  باتت مألوفة لدى المشاهد، ال تحّرك ال
 الخارج، نتيجة تبّلد في المشاعر … وتحّجر دمع في المقل من فرط ما نقلته الّشاشات من صور .. 

قّصة قصيرة واقعة بين مقامين: بقامة القّصة القصيرة جّدا من حيث االختزال والحذف وشّدة اإليقاع وشاعرّية  
 وبالغة العبارة .. .الّنص 

و قامة القّصة القصيرة من حيث بناء العقدة وتناميها وتشّعبها في وحدة الحدث إلى بلوغ الّذروة بعد احتدام  
إلى   دفعه  ثم  ثانوي،  بدور  يقبل  الّصراع، لجعله مرئّيا بطال ظاهرا جلّيا يطّل من عليائه، كملك متّوج ال 

مدرك لتقنيات فّن القّصة القصيرة وكّل عناصرها الرئيسّية بدءا من    الّتقهقر في سالسة إتقان الّصنعة ألديب 
الّشخصّية إلى الحدث، والبيئة، وجمالية الّلغة، والوصف، والّسرد، والقيل والقال ، من دون إفالت لخيوط  

فوس  نسيج الحبكة، لبلوغ لحظة الّتنوير لنكتشف فعل الّلهفة والجوع التي تسكن الملك، ومن ورائه لبعض النّ 
ر على الخلق ، الذي استيقظ   ِّ البشرّية الّضعيفة التي ضّيعت خطوتها في حضور عنجهّية الّسلطة والتكّب

 من مرقده، جزعا فزعا فبدى كالفرعون الذي يبحث عن مفّسر كيوسف ليفّسر أحالمه …
 

في األدب   بقصد جذب الّرائي واغرائه بغمزة لمشاغبته ليسكنه النّص ويوقظ مضجعه للبحث عن شبيه له
 والمحيط والّتاريخ… 

للقّصة القصيرة، في  Ahmed Tantawyقصة” قصيرة كموجة ” على حّد تعريف األستاذ أحمد طنطاوي 
 مقارنتها مع القّصة القصيرة جّدا التي اعتبرها غرفة الماء..

 
 سهيلة بن حسين حرم حماد 

 كاتبة وناقدة من تونس 
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 الظاهرة في صناعة التوأمة.. دراسة في رواية: التوأم سيما: رواية 

       
 بيديوليد جاسم الزّ  يب والّناقد العراقي د.د. األ19

 
تطّل علينا الشاعرة والروائية المغربية، الدكتورة )فاتحة مرشيد( بروايتها )التوأم(، المطبوع في المركز الثقافي 

( صفحة. 176م، الطبعة األولى، عدد صفحات الرواية )2016المغرب، عام     - الدار البيضاء–للكتاب  
وتأتي هذه الرواية بعد رواياتها الموسومة، )لحظات ال غير(، و)مخالب المتعة(، و)الملهمات(، ثم ) الحق  

 في الرحيل( وبعد سبعة دواوين شعرية ُترجمت الى لغاٍت عّدة.
العمل   شروط  فيهِّ  تتوافُر  سينمي،  شريٌط  وحركة  الروايُة،  والسيناريو،  الُمتقُن،  فالحواُر  المتكامل،  الفني 

الكاميرات، التي تجعلك ترى األحداث في كل االتجاهات، بل وبعدسات ثالثية األبعاد، وتسمُع مع كل حوار 
وصورة مكان، موسيقى ُتعّبُر عن قيمة و ثيمة الحدث، وحتى وصف المالبس واالكسسوارات للممثلين، كّلها  

عملٍ  صالة مؤّشراُت  دخلَت  كأنَك  بالقراءة،  وتبدأ  الرواية  تفتُح  وحالما  محترف.  عالمي  لمُخرٍج  إخراجي   
العرض، فُتطفأ األنوار، ويتوجُه نور آلة العرض لشريط السينما على قماشة العرض على الجدار، لتسترخي،  

 سؤاٍل كبير: مْن أنا..؟ وتنصُت وتتابُع منذ الوهلة األولى لتشغيل)جينيريك( البداية، حيُث يبدأ الفيلم ب
هذا هو خّطها ونهجها ،في كتابة الرواية حيث تجّد الروائية في تسليط الضوء عن مشاكل مجتمعية محتدمة  
ومثيرة للجدل، خصوصًا حول ابناء بلدها وما يعانون من صعوبات ومشاكل جراء قوانين دول المهجر،  

المدن، اسماء األعالم في مختلف أبواب الثقافة  )خصوصا فرنسا(، وهكذا توّزعت مسارات الرواية بين :  
والفنون، وتواريخ، ..، وظواهر مجتمعية، منها: ظاهرة الشيبانيين، ظاهرة التوأم، ظاهرة ستندال، ظاهرة تبني  

 األطفال، حياة اليهود وتاريخهم في المغرب. وثّم أقوال المخرجين والممثلين والكّتاب..
 

 المخرج 
تارت الروائيُة المخرج بطاًل لروايتها، ألسباب، أوّلها أنها تعشُق السينما وليس العشق لماذا المخرج؟، لقد اخ

وحده، بل ثقافة سينمية واطالع كبير على العمل السينمائي والدخول في دقائق أموره وتقنياته المتنوعة،  
الواقَع حياًة تعيسًة وسيئًة  وكأنها واحدة من صّناع هذه الصناعة . كما أن المخرَج يرى بعينهِّ وفكرهِّ وخيالهِّ  

لم يحّبها، لذلك يخرُج من الواقع، ليخرَج ،من بنات أفكارهِّ وخياله وعلميتهِّ، أفالمًا وأشرطًة ُتبنى وفق ما يريد  
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ويشتهي وُيحّب، وتكوُن بيدهِّ خيوط اللعبة، لوضع الحلول والبدائل لمشاكل مجتمعية، بل ويبتكُر أحالمًا  
يها حاجز الواقع المفروض عليه نحو جماٍل يرسمُه بلوحاٍت ولقطاٍت وإثارة. كما يرى  وحيواٍت وعوالَم يكسُر ف

في أقوال واحد من المخرجين )فريديريكو فيليني( الذي يقوُل: )أخفقُت في إخراجِّ حياٍة تالئمني فاّتجهُت الى  
)وق لسان )مخرجها(:  المونتاج على  الروائية عملية  ُتشّبُه  كما  األفالم.(.  قاعَة  إخراجِّ  تشبُه  المونتاج  اعُة 

العمليات لجراحةِّ التجميل، بها يصبُح القبيُح جمياًل، والطويُل قصيرًا، والخشُن رقيقًا...(. كما أنها تصُف 
 المخرُج قائَد أوركسترا ، والممثلون عازفون كّل على آلتهِّ يبرُع في استخدامها ولُه مع آلتهِّ قصٌة وتاريٌخ وولٌع. 

 
 والمنتجين واألدباء والموسيقيين والتشكيليين والنّحاتين:أعالم المخرجين  -

الفيلم، على أسماء لمخرجين ومنتجين وممثلين وروائيين ومشتغلين في فنون متنوعة، تنّم     -تضمنتِّ الروايةُ 
على سعة ثقافة الروائية ومقدرتها على تطويع هذه األسماء من دول وجنسيات وديانات وثقافات مختلفة،  

 في خدمة الرواية، وهم: وأقوالهم 
المخرج فيديريكو    -4المخرج ميشيل اودييار.     - 3المخرج بوالنسكي.   -2المخرج الفريد هيتشكوك.  -1

الكابتن    -9كولين سيرو.    -8المخرج وودي آلن.  -7األديب بالزاك.  -6المسرحي ساشا غيثري.  -5فيليني.  
)رينوار(.    -10شاركو.   التشكيلي  دانت  -11الفنان  اليغييري.  الشاعر  توسكانا.    -12ي    - 13أوركسترا 

الرّسام بول سيزان.   -16المخرج بازوليني.    -15المخرج سهيل بن بركة.    -14النّحات انطونيو كانوفا.  
المخرج جون كوكتو.     -19الفنان التشكيلي )فان راين رامبرنت(.    -18الروائي دوغالس آدمز.    -17
 الروائي ستاندال. -22يفين كوستنر. ك   -21الفنانة نيكي دي سانت فال.   -20
 
 الفيلم -المكان في الرواية  -

الروايةِّ  تنّقلت كاميرات  بدقة وذكاء وفق     -لقد  الفيلم في مواقع متعّددة وأحيانًا متباعدة، ولكنها مرسومة 
ن  خارطٍة رسمتها الروائية لحركة الممثلين وحسب األحداث، وربطت بين المكان والحدث، ورصدنا هذه المد 

المغرب.    -7األغريق.    -6ايطاليا.    -5فلورنسا.    - 4برشلونة.    -3اليونان.    -2باريس ـ    -1  والدول وهي:
محافظة   -14ميامي.    -13كابو نيغرو.   -12اسرائيل.  -11طنجة.  -10الرومان.   -9اسبانيا.   -8

  - 20مدينة الجديدة.     -19الند.    -18مدينة )آسفي(.    -17الدار البيضاء.    - 16كندا.    -15دراغينيان.  
 مكة المكرمة.  -21الرباط. 

 
 المتاحف واللوحات والمنحوتات:

الفيلم تنساُب في ذات المتلقي وقلبهِّ وفكرهِّ وأاّل يتسرب الملل بداخله،     -اجتهدتِّ الروائيُة في جعل الرواية
ا جعلت في الرواية أماكن تضيُف  فنّوعْت وتنقّلْت في مواقع ومدن متنوعٍة جغرافيًا وتاريخيًا وبيئيًا وثقافيًا، كم

 جماليًة لألحداث في مواقع لمتاحف، ومراسَم، ولوحات، وقد حصرناها وهي: 
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متحف بيت الشاعر دانتي اليغييري،أبو اللغة    -3تمثال جزيرة ميلوس اليونانية.     -2متحف اللوفر.    -1

تمثال )داود(من أعظم أعمال     -5بوناروتي(.  متحف بيت مايكل انجلو المسمى )بيت     -4االيطالية.  
النحتية.   الفنان    -6)انجلو(  لوحة  الصابون(  فقاعة  ذو  )الطفل  لوحة  )دراغينيان(،  محافظة  متحف 

 غاليري)موريس(.  -7)رامبرانت(.
 

 أسماء األفالم:
بُط بأحداث الفيلم، على ذكر عناوين أفالم، على لسان مخرجها، ترت   -لقد حرصتِّ الروائيُة في روايتها 

الفيلم، بل هي اجابات ألسئلة أو لتوضيح مشهٍد يرتبط بحيثيات ومدلوالت الفيلم المشار    -درامية في الرواية
 اليه، ومن هذه األفالم :

 
الحديثة(.     -1 فيليني(   -2فيلم شارلي شابلن: )األزمنة  )فيدريكو  المخرج  )الثيران(،    - فيلم  شريطيه: 

 كوستنر(: )لَم ال(. فيلم )كولين   -3)أتذكر(. 
 
 الميثولوجيا: 

الفيلم، على اشارات لرموز الميثولوجيا، أضافْت سحرًا ورومانسية، وأجواء من التصّوف     -تضمنتِّ الروايةُ 
 بمفهومه الحداثوي، ومن هذه اإلشارات: 
 . بسيشيه   -كيوبيد   -فرنسي(، افروديت )اليونان(، آمور   -اآللهة األغريقية: فينوس )فينوس ديملو 

 
 الظواهر التي عالجتها الرواية: 
اقتصادية، تحاوُل الروائيُة تسليط الضوء عليها، بل وطرحها  -/ ظاهرة الشيبانيين: وهي ظاهرة اجتماعية 1

أمام مْن يهمُه األمر من أصحاب القرار لوضع الحلول لها، بل وللتنبيه ودق ناقوس الخطر لما تترتب عليهِّ  
وايتها )مخالب المتعة( التي طرحْت مشكلة البطالة للشباب في المغرب العربي، هذه الظاهرة، كما فعلْت في ر 

وما يعاني منه الشباب في دول أوربا وفي )فرنسا( خصوصًا، وهذه المرة تطرح مشكلة أخرى يعاني منها  
في  أبناء بلدها في )فرنسا(. وهي مشكلة المهاجرين المتقاعدين وما يعانون منه حتى آخر رمق في حياتهم 

التواجد في بلد المهجر، وبخالفه، يتم حرمانهم من تعويضات التقاعد واستحقاقاتهم المالية والتمتع بالتأمين  
الصحي، مما أدى الى انتحار عدد من المهاجرين ، وحرمان البعض اآلخر من هذه االمتيازات في حال 

) ..ففي الوقت الذي  23الرواية: ص   تركهم لبلد المهجر بعد التقاعد والرجوع الى بلدانهم. وفي ذلك تقول
يختاُر بعض المتقاعدين الفرنسيين العيش في المغرب لما يتيح لهم من جودة الحياة تحت شمس كريمة. 
 ُيحرُم المهاجرون المتقاعدون المغاربة من العودة الى بلدهم بسبب قوانين ال تحترْم أبسَط حقوق االنسان.(.
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 / ظاهرة ستندال:2
الظاهرة بـ)ظاهرة ستندال( أو )متالزمة ستندال(، لكون الكاتب الفرنسي المشهور)ستندال( وقد ُسمّيت هذه  

، وهي حالة  1817هو مْن تحّدَث عنها ألول مرة وقد أصيَب بنفس األعراض بعد زيارتهِّ للكنيسة سنة  
. وكذلك تصيب السياح، وهي ناتجة عن حساسية بعض الناس أمام طفرة الجمال الذي تزخُر بهِّ )فلورنسا(

لتعرض االنسان الى كمية كبيرة من االعمال الفنية الباذخة الجمال تثيُر فيه انفعاالت قوية ومشاعر حاّدة 
ال يقوى الجسد على استيعابها كلها فيصاب بالدوار وارتفاع دقات القلب والغيبوبة وأحيانًا أعراض االكتئاب،  

 رهفة.وأنها تصيُب خاصة األشخاص الذين يتمتعون بحساسية م
 
 /ظاهرة تبّني األطفال: 3

لقائهم ، وقد  الفني، وذلك النشغال الممثلين والفنانين بأعمال تؤدي الى عدم  وهي ظاهرة دخلت الوسط 
الروائية : ص  لينقذوهم من 117طرحتها  العالم،  انحاء  السينما أطفااًل من كل  يتبنى نجوم  : )في أمريكا 

ا. أنظري مثاًل الى أسرة ))أنجيلينا جولي(( و ))براد بيت((  ظروف فرضت عليهم، وهذا الشيء رائع إنساني
 وأبنائهما، وأتساءل لو فعَل كل ذوي اإلمكانيات المادية مثلهم لكانت الطفولة بخير.(.

 
 / ظاهرة التوأم: 4

المهنية  )التوأم( عنوان الرواية، وألّن الروائية هي طبيبُة أطفال، ومهتمة بشؤونهم حتى دخلوا في حياتها  
واالجتماعية، ودرستهم وشّرحت كل الحاالت الطبيعية والّشاذة طبيًا، وعاشرتهم علميًا وانسانيًا، لذلك وضعت 
هذا العنوان الذي تستطيع من خالله التحليق وتتفنّن بمهارتها لعرض خزينها بل وتؤطر الرواية بمعلومات 

ل الموضوع يتصاعد هارمونيًا مع األحداث الساندة  علمية ونفسية، وقد خلقْت في الرواية أكثر من توأم ليظ 
 والحوارات ومجريات السيناريو والمكان. 

(: )يبدو أن الجنينين يتواصالن    110،  108،109فالروائيُة تقوُل على لسان المخرج)بطل الفيلم( : )ص 
نفس التاريخ ونفس  داخل بطن األم ابتداًء من الشهر الثالث، فعندما يخرجان الى العالم يكونان قد تقاسما  

المعاش داخَل الّرحم. وهذا ما يشرُح عالقتهما العاطفية الوثيقة وعالقة توارد الخواطر بينهما. بحيث إذا 
أصيَب أحدهما بوعكة فاآلخر يحّس بنفس األلم. وحتى عندما يكونان بعيدين عن بعضهما بمسافٍة طويلٍة  

 ب عن ُبعد.(.فهما يتألمانِّ لنفس الشيء وقد يعيشانِّ نفس التجار 
ويضيُف )مراد/ المخرج(: )ُكّنا نجلُس جنبًا الى جنب داخل القسم وذات مّرة أصّر أحُد المدرسين على تفريقنا  

 فكانتِّ النتيجُة أن ضُعفْت محصالتنا الدراسية فما كاَن عليهِّ إال جمعنا من جديد.(. 
على لسان )المخرج/ مراد(: )فتحتِّ الكتاَب  وتصُف الروائيُة حالًة أخرى من الحاالت الطبية والنفسية للتوأم 

وإذا بها تقرأ جهرًا شهادَة جدٍة َفَقَد حفيُدها أخاُه التوأم في اليوم الذي تال والدتهما. تقول )الجدة(: أنا أحّب 
حفيدي بشّدة وأنا جُد قلقة ألنُه وهو اآلن في سن التاسعة ، وبالرغم من كونهِّ ال يعلُم شيئًا عن وجودِّ أخيهِّ 
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لتوأم، بدأ يحّدثني عن طيفِّ ولٍد في مثلِّ سّنهِّ يزوُرُه لياًل ويتحدثانِّ معًا، وأنُه صديقُه الذي يحكي لُه عن  ا
كّل شيء. أخذُتُه الى طبيب نفساني، قاَل : بأّن دماَغُه قد سّجَل وجوَد هذا اآلخر أثناء الحمل وأّن علينا أن  

 نخبّرُه الحقيقة..(.
فيلم.    -تخذت من الحالة الطبية والنفسية لصورة وظاهرة التوأم لتضعها بصورة روايةوهكذا نجُد الروائيَة قد ا

 وكانت صور التوأم تتجسد في:
 
 ومراد هو المخرج(.  – مراد + منير =)توأم   -1
نادية +نور= )أختان لكنهما ليستا توأم، بل فقدتا األب واألم في طفولتهما فأصبحتا متالصقتين في    - 2

 والتفكير واالهتمام(. الروح ، 
 طيور الحب )التي أتى بهما مراد هديًة الى نور وهما توأم(   -3
 وائل+ جاد= )ولدان توأم ، أمهما نور(.   -4
المغرب+ فرنسا= توأمة مدينتين، لطالما نجدهما في روايات وأعمال أدباء المغرب العربي، تتقاسمان    - 5

 األحداث والشخوص واألعمال الفنية الرائعة. 
 

في  إولي   و)كاستينج(  كل صفحة  مع  ويكبر  يعيش  توأمًا  وجدُت  فقد  التوأم،  في صور  متواضعة  ضافة 
الفيلم، وهما: الروائية والمخرج، فهما توأمان من فكٍر واحد، وخياٍل واحد، فما تحسُه الروائية وتتألم   -الرواية

ناُه وتحّسُه الروائية. إنهما التوأم المجهول  بسببه أو تفرح لسبب آخر يحّسُه المخرج ويفعل بمثل ما تريدُه وتتم
الفيلم، ويكتشفُه القاريء بعد االنتهاء من مشاهدة    -الذي يظل ظاللُه يتصاعد وينمو على مدار الرواية

 الفيلم وفتح أنوار القاعة بعد خروج كلمة النهاية للفيلم.
ءة والوقوف عندها، بل تقول لكل سينمي  روايٌة مبهرٌة بتقنيات سينمية ومعالجة درامية ذكية، تستحق القرا

أنني بين يديك جاهزٌة في حوار وسيناريو ، وتمتلك لغًة شعريًة، وما عليك إال التنفيذ ليكون شريطًا يشاهدُه  
 الناس .. شكرًا للروائية المغربية الصديقة )فاتحة مرشيد(، والى ابداعات قادمة مع تقديري.

 
 د. وليد جاسم الزبيدي

 ر وناقد عراقي  أديب وشاع
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 )صفاء النجار( لقاصة المصرّية أسطرة اليومي في قصص )الدرويشة( ل

         
 د نجميّ السَّ . الكاتب المصري 20

 
عاش اإلنسان فوق فروع الشجر وفى الكهوف، وحلم أن يحتوى العالم كله، فحفر ورسم الحيوانات    مدخل:

المفترسة على جدران الكهف، يتمنى لو يقيد ما يخشاه على الجدران أمام ناظريه.. وبقي يتساءل: كيف  
األسطورة في مفهومها الحديث مصطلح   ولماذا؟ فكانت األسطورة، يتمنى بها أن يجد تفسيرا لكل أسئلته.

أو الدين أو األحداث   يطلق على أنواع من القصص أو الحكايات المجهولة المنشأ، ولها عالقة بالتراث 
التاريخية، وتعد من المسلمات من غير محاولة إثبات، أو هي تصور متخيل عن نشأة أوائل المجتمعات  
والمعارف في صيغة قصصية شفاهية، وقد تكون الغاية من األسطورة تفسير بعض العادات أو المعتقدات 

 الدينية والتقاليد في مجتمع ما.  أو الظواهر الطبيعية، خاصة ما يتصل منها بالشعائر والرموز
وقد تتحدث عن تجارب متخيلة لإلنسان المعاصر بغض النظر عن إمكان حدوثها وال نحتاج البرهان عليها.  
ُتفسر أكثر األساطير على أنها من فعل قوى خارقة فى اإلطار الزمني الذي تنسب إليه حوادث األسطورة، 

 جموعة “الدرويشة” للكاتبة )صفاء النجار(.وهو بالضبط ما يمكن رصده في جملة قصص م
قد تتجلى االسطورة من خالل توظيف فكرة النبوءة؛ كما قصة “الحلم الذى لن أرويه لجدتي..” حيث رصدت  
القاصة تلك االحداث الهامة المتمثلة في العالقة الخاصة جدا بينها وبين الجدة، حتى ان الجدة كثيرا ما  

تحلمه الحفيدة.. وتستمر تلك العالقة الكاشفة، وكان الحلم الذى يشي بالرسوب في تتابع حكى الحلم الذى  
 االعدادية البنة عمة الحفيدة.. وتتمثل النبوءة في آراء وأفكار بل وصمت الجدة.

وبدت االسطورة احيانا راصدة لألحداث أو هي تاريخية الداللة.. كما في قصة “هل كان حلمي باأللوان؟  
القاصة من خالل رحلة من القاهرة حيث تقيم مع زوجها الى المنصورة او احدى القرى    .. وفيها رصدت 

هناك.. وتتقابل مع اسرة الزوج وترصد الكثير مما يكشف عن شكل العالقة، وما كان من مواقف واحداث 
قية.. ترى  بينها وشقيقة زوجها وحماتها.. لكنها في طريق العودة الى القاهرة، عادت وحدها بعد معاناة حقي 

 كل مالمح المعاناة ومظاهرها طوال قراءة القصة.
 كثيرا ما ترصد االسطورة وتعود إلى سالف األيام.. وهو ما وضح في قصة “البراح الذي يسكنني”. وهي  
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حوارية بين الشخصية النسائية او الزوجة مع زوجها.. حيث تسأله هل يمكن أن تحميني؟ تقول أنها في  
ض للموجات والتوتر وأنها في حاجة للسالم.. وترى ان الحل لحالتها ان تتناول االقراص  حاجة الى عدم التعر 

المنومة.. فيتساءل القاريء حتما بعد أن شرفت القصة على نهايتها.. لماذا كل هذا الكرب؟ لتجيب الزوجة 
د معه، اال  قائلة: “غير طبيعي تفجير المصلين في مسجد”.. “شادية ماتت”.. لم يجد الزوج اجابة ونج

  مقولته: “انت تقدسين االسطورة”.. “نحن سلفيون بالفطرة”.
واآلن أصبح “علم األساطير” يدرس أساطير الشعوب ويقارن بينها. كما ارتبطت األسطورة بحكايات العلة  
أو الحكايات التي تفسر الغامض عند اإلنسان. ذلك الملمح االسطوري يبدو جليا بين طيات بعض القصص،  

 نبثق واضحا في قصة “يوميات السندريال في القصر”.وان ا
أخبرتنا سندرال في القصة أنها سندريال حضور حفل االمير ألنها تشوقت الى أن تعيش حفل راقص نسيته  
منذ سنين، حيث اصبحت خادمة تعيش في السندلة بمنزل زوجة االب، وترعي اخوتيها وتقوم على اعمال 

لقصر واطفأت اغلب االنوار مما ادهش سكان القصر والشعب، لكنها بذلك  فلما عاشت في ا  المنزل وحدها.
بيوت وشوارع الشعب واصبحت مضيئة. حدث ان شاهدت نفسها في مرايا القصر الكثير،    نارةإلوفرت طاقة  

 لوارثة ورات سندريال غير التي تعرف.. فتساءلت عن الحقيقة، حقيقة سندريال )حيث أنها كينونة الشابة ا
سألت الحكيم قال لها: “الحقيقة غامضة وملتبسة .. الرأي هو أول عائق يجب   فلما  وصيرورة الخادمة(..

تخطيه، ولمعرفة الصواب )الشيء يقيم من خالل تبعاته(.. تجيب )لكن، تبعاته بالنسبة لمن؟ اذا كل شيء  
من    لمناقشةمن(.. وهكذا تتوالى اتكون تبعاته جيده فهو جيد(.. تعلق سندريال قائلة: )لكن الجيد بالنسبة ل

خالل السؤال واالجابة على الطريقة األرسطية.. يفطن القارىء الى تلك السمة التي تتسم بالبحث عن العلة، 
 السمة االسطورية التي اشرنا اليها.

* ما داللة توظيف الخصائص االسطورية في مجمل القصص؟ لن نردد مقولة اهمية االسطورة ترجع الى 
تفيد في التفسير والشرح واالخبار كما كان دورها قديما في الزمن القديم، وان لم تخل النصوص من    كونها

( وقصة “أنا جميلة  جمال؟تلك الميزة وتعرفنا على الكثير من آراء القاصة ورؤيتها .. كما في نص )ما ال
 لك التي ابرزت ظاهرة التفسير  ألنى أشبه أمي”، “أنا كاتبة ألنى أشبه أبي” في هذا النص تجلت سمة بارزة ت

 االسطورية في قصص المجموعة، اال وهي ظاهرة تعارك وتحاور ومجادلة القاصة مع شخوص النص!
“أنا جميلة الني أشبه أمي، وصفت االم بأنها كما جبل األوليمب.. وبسلوكها مع أوالدها )ومنهن الكاتبة(    ففي

المراق  بذرة مفهوم للا والضمير بسر شدة  الجد وضعت  بيت  تذهب  بة والضبط على االوالد.. فلما كانت 
 وتنظر في المرآة يتأكد لها أنها جميلة ألنها تشبه أمها. 

“أنا كاتبة ألنى أشبه أبي”.. ألنه كان قاطع طريق او بمعنى ما يعيش الحياة ويواجه االخرين.. وكان   وفي
د والجزر.. وقدر له بضربة حظ أن يدخل  راعيا للغنم فلم يشعر بالفقر وظل على شاطيء البحر يتابع الم

 ورثت القلق والحيرة والتيه.  قد الجنة ، لكنه كان دوما يتطلع بناظريه الى االرض. أخيرا اصبحت كاتبة و 
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.. وان كانت االسطورة لها وظيفة اجتماعية، شاملة كما هو واضح من الرموز الدينية التي تشتمل عليها، 
 ة، كما في قصة “الدرويشة والمريد”.وال نفقدها في المجموعة القصصي

.. وال يجوز االنتقاص من أثر االسطورة وحنكة توظيفها في القص المعاصر، مع اليقين بضرورة األسطورة  
للمجتمع ألهمية الوظائف التي تؤديها فيه، في تفسر العادات واألخالق والذرائع في تلك المجتمعات ونظرتها  

 عليها. الجمالية والمؤسسات التي قامت 
قصة “أمي وأبي”، قدمت القاصة صورة اجتماعية عن عالقة الرجل بالمرأة، وان قدمتها على انها عن   ففي

عالقة أمها وأبيها.. حيث شرحت طويال كيف كان االب محبا لزوجته )االم(.. حدث أن أغضب االم ثم  
أن تهان مهما كان    فض التي تر ذات البين.. فشلوا مع االم الصلبة القوية    صالحإل طلب من ابنائه التدخل  

 السبب.. وان ابتعد االب لكنه بقى ساعيا للتصالح، حتى اصيب ببعض الجلطات ومرض. 
كان لألسطورة مكانة خاصة عند علماء النفس، وقال )سيجموند فرويد( إن لها ارتباطًا وثيقًا بالالشعور،    لقد 

 وجود عندما تتاح لها الشروط المناسبة. وإنها تعبير غريزي عن الرغبات المكبوتة، وهي تظهر إلى ال
فرويد أن األسطورة ترتبط بالنفسية الطفولية لإلنسان. ويخالفه تلميذه )كارل يونج( مع تأكيده على    ويعتقد 

رمزية األسطورة وارتباطها بالالشعور، إال أنها ترتبط بالالشعور الناضج في حياة اإلنسان النفسية وبالالوعي  
الحكمة والنضج، وتنبع من دوافع    إلىفي رأي يونج تتألف من صور أصيلة ترمز    الجماعي، فاألسطورة

نفسية ثابتة تتكرر في حياة اإلنسان وتحضه على التفكير في الكائن األعلى، وفي طبيعة اإلنسان التي  
الخلود. الل  بينما   تنشد  الشكل  على  تعتمد  األسطورة  أن  النقدية،  اللغوية  البنيوية  نظرية  رجال  غوي يفسر 

لألسطورة، أي طريقة عرضها )رواية شفوية متناقلة، أو نص ديني مكتوب، أو نص أدبي أو شعر أو غير  
إليه األسطورة،   فذلك( وتفرعاتها )أي النسخ المختلفة لألسطورة الواحدة(.. وعلى الرمز أو المغزى الذي تهد 

 فلكل أسطورة كيانها الخاص ولكل منها مغزاها. 
زاحة تلك الروح/األفكار األسطورية عن نصوص المجموعة؟ الحقيقة أن هذا الشكل *والسؤال: هل يمكن إ 

للقص, حيث الترميز فى مضمون العمل األدبي، والبحث عن األسباب والتفسير، مع معالم التاريخ الجمعي 
ت  التي مرت على األجداد واالحفاد.. حيث كان  الفردي أي توظيف أهم األحداث  جملة االفكار    ناولأو 

القاريء  ا تعلق  متميزا.. وهو سر  ابداعيا  ما اضفى جماال  داخل عباءة االطر االسطورية هو  لقصصية 
لم يعد هناك من فاصل حقيقي بين المعطى التجريبي والمتخيل، بين ما    االن،  بالقصص طول فترة القراءة.

لصور المركبة/ النصوص أنه ما كانت تتحقق تلك الحالة/ ا  أظن  أنجزه العلم، واألسطورة التي تتولد عنه!
 لو لم يتم توظيف الخيال/ التحييل وهو على مناجي مختلفة وبقدرات تختلف بين االفراد عموما.

وقد سعت القرائح للبحث عن معنى الخيال، قال “بارسيلسس” طبيب أوروبي في عصر النهضة، وهو    أما
ة الساحر(: “إن اإلنسان له براعة مرئية  رائد العالج بالعقاقير في تلك الفترة، وفصل الروح )التي هي وسيل

 “الجسد”. تشكيل)الجسد( وغير مرئية )الخيال(.. وانتهى إلى أن “الخيال” أداة “الروح” في 
 في اللغة العربية له معان متعددة: الظن، الظل، السحابة التي توشك أن تمطر.. وغيرها. قدم  والخيال
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اإلنسان في وحشته، يفكر، فيرى ويسمع ما ال وجود له، وهنا    “الجاحظ” في كتابه “الحيوان” ما معناه، أن 
دالئل تولد الخيال في الفرد. وان كان “ابن سينا” قال ب”الوهم” عوضا عن “الخيال” أو تعريفا للخيال،  

 ويرى أن الخيال مرتبط بالخبرات الذاتية.
“التخيل”، فهو القدرة على إعمال الخيال، وهو عند المبدع والمتلقي مع إختالف درجته في كل منهما..   أما

عند األول إلنتاج العمل األدبي، بينما عند الثاني الستقبال العمل وفهمه. والتخيل في قاموس “أكسفورد”: 
أنها العملية أو الملكة الخاصة    ورية،شع“هو حلم يقظة ينبعث نتيجة للرغبات أو االتجاهات الشعورية أو الال

لألشياء”. العقلية  التمثيالت  من    كما  بتكوين  وهو  قديًما  الخيال”  “طيف  مصطلح  العربي  النقد  عرف 
الموضوعات التراثية المألوفة، وهو الذي يعنى برصد الشعر/النثر الذي يتناول طيف الحبيبة على الشعراء،  

 النثرية التي تعالج الموضوع وتتناوله.  وبالتالي يتم جمع القصائد/المقطوعات 
أحوجنا نحن العرب، أن تصبح ملكة “التخيل” على أفضل قدراتها، لإلبداع الفني بعامة، وهو ما تجلى    ما

يوميات  –حول سندريال  –جليا هنا في تلك المجموعة المتجانسة )على الرغم من أن بداياتها تراثية الملمح  
 (. -دتيورم مشاكس يؤنس وح–صا حول تجربة معاصرة وآخرها ن -/ -سندريال في القصر

سبق يبرر ان اطلقت الكاتبة عنوانا الفتا يتناسب وتلك الخصائص )الدرويشة(.. بما يوحي بهذا الطقس   ما
االسطوري الذى يكسو ويدخل في متن قصص المجموعة.. ها هي ذي قصة )الدرويشة والمريد( تكشف  

ال متعددة.. بين الدرويشة وربها وطقوسها الخاصة في الصالة وفى  عن البعد الروحي عند االفراد بأشك
ممارسة حياتها اليومية.. ثم في عالقتها مع ابنتها المتوفاة وكيف ان التواصل الروحي قويا الى حد التماس  
  مع من نحب من الموتى كما بدت عالقتها بابتها المتوفاة, ولما كان دورها مستمرا مع الحفيد ابن المتوفاة 

المريد أو الشيخ حسن، أو   أما  فال مانع من اللهو والعبث واللعب معه، حتى جاء يوم الفقد وفقدته ايضا.
سنة محبا.. له معها لمسة حب تضفى على البعد االسطوري    40العاشق القديم والباق على عشقه ومنذ  

نجب منها، كما لم تكن العالقة  بعدا .. ففي شبابهما تنازل عن حبيبته )الدرويشة( البن عمه الذى تزوجها وا
حسن على عهده وحبه ملبيا لكل ما تكلبه الدرويشة وتحتاج    خبينهما على ما يرام؟! والالفت ان بقى الشي 

 اليه بال مقابل سوى الرضى الذى هو الدعوة العملية لرضى الرب من قبل ومن بعد.
الية الالفتة في القصة العربية.. حيث ان مشهد الطبيبة التي رصدته الكاتبة يعد من المشاهد الخي  أظن

فحصت الطبيبة الدرويشة وفتحت قلبها ثم اخرجت ما به ووضعته على المنضدة )من شخصيات وغيرها( 
واخبرتها أن قلبها مثقل باألشجان، وليس عليها سوى أن االقرار بان القلب ال يسع سوى واحدا.. فتذكرت  

 الشيخ حسن الوفي ألربعين سنة مضت! 
د مجموعة “الدرويشة” للكاتبة )صفاء النجار( من أنضج المجموعات القصصية التي قرأتها منذ شهور،  .. تع

 وجديرة بعدد من القراءات المتعددة لتعدد الرؤى فيها من حيث شكل التناول ومتن االفكار.
 

 السيد نجم 
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 "كمستير" للقاص جعفر العقيلي.. البحث عن الذات 
 

"كمستير" هي جواز التعارف األدبي مع القاص جعفر العقيلي، وال أعلم عن سابق  المجموعة القصصية  
أعماله المنشورة خبرًا، ومع ذلك سعدت بقراءة تلك المجموعة التي وشت بالتعبير عن ذهنية متوّقدة تبحث  
عن شيء ما في مجمل قصص المجموعة، ربما فيها وبها سيبحث القاص عن ذاته الفنية وخصوصيته  

 ية. األدب
أن هناك بعض النصوص التي جعلها ممزقة في غير تسلسل زمني، بل على   الّ إ بالرغم من غلبة الحكائية 

سلسلة من األحوال.. ففي قصة "كمستير" التي هي تلك اللعبة التي يعدو فيها الصبي نحو الصبي اآلخر  
فقرة مناسبة ينتقل السارد   كلبعد  المختفي والمتخّفي عنه.. لكن اللعبة هنا بين الشخصية المحورية ورأسها، و 

زمنيًا وربما مكانيًا، واألهم ينتقل شعوريًا.. حيث يطارد رأسه الذي ذهب بعيدًا عنه.. وبعد مطاردات عدة 
 عادت رأسه، وعرفه الجميع بها إاّل هو لم يعد يعرف! 

قرأ( حكايتين.. قصص أخرى شّيدها القاص على لسان شخصين على الرغم من الحكائية، إذ نسمع )ن  وهناك
وقد حضر   جتماعي،إل ففي قصة "لقاء وحيد"، الشخصية األولى لشاب يسعى جاهدًا أن يعدل من مستواه ا

الرحلة وتشبعه حبًا..    كهتشار   حداهنإمن الريف والتحَق بالجامعة، ثم عمل ناداًل في مقهى.. ويتمنى لو يجد  
 بينما الشخصية األخرى فتاة تخشى أن يعبرها قطار الزواج، وتشكو حظَّها كل ليلة.. 

 التمعت عينا الشاب قالت هي ما يعني "أن تلحق بذيل القطار أفضل من أن تبقى بال زواج".. فلما  فّلما
ون، لكن باقترابه منها باَن أنها  زب  لىإخلع المنديل وتحول    ليها،إحضرت المقهى، وقرر الشاب التعرف  

 تكبره بسنوات.. وفشل المخطَّط.
والفرار منه ببعض التوظيف الفنتازي   جتماعيإلفي الواقع ا نغماسإل على العالم القصصى للعقيلي، ا يغلب 

 كان منها.  نإأحيانًا، وهي حيلة عجز الفرد الواحد على حل مشكلة الجماعة حتى و
عر.. قصة "عالمة فارقة"، تلك    ففي هي الشعرة التي ابيّضت أو هي شعرة شابت وتمردت على بقية الشَّ

عرة  عر على شبكة اإلنترنت.. وبقيت الشَّ ومن أجل تمردها وفشل السارد في نزعها قرأ عن كل ما يتعلق بالشَّ
عرة عالمة    أنتغازله وتتحّداه سواء مع زوجته أو مع مديره في العمل، ما جعلنا نقرر   فارقة في بقاء تلك الشَّ

حياته، ومعها اكتسب خبرة التحدي، ولم تش القصة بنجاح صاحب الّشعرة في القضاء على المشاكل التي  
 وفارقة! نتابته،إيواجهها، ومع ذلك هناك مشاعر جديدة 

توظيف ضمير المتكلم على أكثر من نصف عدد القصص، وهو ما يشي بمحاولة القاص أن يبعث    يغلب 
من    ليهإ  نتهىإئ أنه صاحب كل تلك التجارب، وعلى القراء أن يصدقوه أو يعترفوا بما  القار   لىإبرسالة فنية  
 أفكار وآراء. 

المقابل، رغم أن ضمير المخاَطب أكثر إقناعًا، إال أن القاص لم يستخدمه، ربما ليترك مسافة بينه وبين    في
 عنها بعض القصص. منها قبول أو رفض بعض اآلراء التي عبَّرت  عتبارات،إلالقارئ، لعدد من ا
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مجلس التعاون الخليجي،    لىإقصة "خيبة أخرى" تعلق بعض األردنيين بما أشيع من أن األردن سينضّم    ففي
المتكلم   لم يستخدم ضمير  بالحلم،  التعلُّق  الكاتب يرفض  أبواب األحالم على آخرها.. وألن  وهو ما فتح 

بما يتناسب مع نهاية القصة:   خباريةإنشرات  الغالب في قصص المجموعة، وبدت الجمل والفقرات وكأنها  
لمجلس التعاون محض مقالة حالمة لن تغادر   نضمامإلأن ا  كتشفإ"نالت منه هموم الدنيا من جديد فور أن  

 دائرة األمنيات!".
الحرية من طرٍف خفّي باعثًا جاهزًا وراء أفكار قصص العقيلي، وإن عالجها في غير التناول المباشر،    تبدو

 ..ليها إرًا ما جعلنا نتساءل عن الحرية، بينما لم يشر بل كثي 
قدري، وهل يملك َمن هو مثلي من أمر تغيير قدره شيئًا؟!"،   نهإتبدأ قصة "دوار" )مقاطع من تكتكة( بـ: "  إذ 

وجاء في القصة: "آه، لو كنت ُخّيرت في ما سأكونه! هل أرتضي أن أوَجد على هيئتي هذه، يقّيدني لرجل  
بالزمن، والزمن مقيَّد بها.. ويختم    دةخشن بمعصمه". وهكذا، حتى نعرف أنها الساعة التي في معصمنا، مقيَّ 

هذه القصة قائاًل: "يا لها من مفارقة! لسُت في آخر المطاف، سوى ساعة.. مجرد ساعة، تضيع  السارد  
 وقتها لتمنح أوقاتكم معنى!".

بة أو المعقَّدة..    تبدو قصص العقيلي على النقيضين: التناول لألمور البسيطة واألحداث المفردة غير المركَّ
لغ في البحث عن غور اللحظة هناك بعيدًا، حتى تبدو القصة  ثم في العمل نفسه يبدو العالم الفنتازي والمبا

 أحيانًا صعبة الفهم إال بعد قراءة أكثر من المرة. 
تعّبر القصص عن هواجس المثقف والفرد الذي ينتمي إلى العامة، ألنها محاولة دائمة للبحث عن    بالعموم،

ية.. فالسارد يرفض القيود مهما كانت،  الخفي الظاهر.. األمل والمأمول، البعيد القريب.. تبحث عن الحر 
 بالمعصم من خالل ساعة من المعدن! رتباطإلحتى قيود رأسه فوق رقبته، وحتى قيود ا

قصص المجموعة بمحاوالت جادة إلعادة بناء القصة القصيرة العربية، شكاًل فنيًا وفي مضامينها    وتبوح
القاص  لجوء  من  الرغم  وعلى  المعاصر..  القلق  عن  بالفنتازيا    الإالعجائبية    لىإ  المعّبرة  نشعر  لم  أننا 

تعّبر عن هموم    لمجموعة.. فالتكثيف والسرد غير الممل هنا سمٌة واضحة، خصوصًا أن قصص اغتراب إلوا
 الناس في الشارع وفي مكاتب العمل وداخل المنازل.

األردنى "جعفر    فى فرصة أخرى يتاح لى قراءة أطول وأعمق، مع هذا الجهد الفنى المتميز للقاص   ربما
 العقبلى". 

 
 السيد نجم 

 كاتب مصري 
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 الّسرد القصصي في مصر ما بعد خطاب الذات واإلغواء بالسرد
 صفاء النجارالقاصة عند 

 

         
 حاتم عبدالهادي السيد. الناقد والشاعر المصري 21

 
القصيرة من أوسع أبوابه؛ وفي صفاء النجار واحدة من المبدعات المصريات التي دخلت مجال القصة  

 مجموعتها القصصية ” الحور العين تفصص البسلة” نراها تجمع ألواًنا مغايرة من السرد المكتنز الجميل .
وفى قصتيها ” فى انتظار ما قد أتى، في انتظار من قد يأتى ” نلحظ متتالية للقص ، تكاد تكمل بعضها  

 نيو وما بعدها .يو  30البعض ، فالقضيتان تتحدثان عن ثورة  
الممتد.  العربي  بل والواقع  المصري،  للواقع  تأطر  التي  الواقعية اإلجتماعية  لتعبر عن  وتتالي مجموعتها 
وأحسب أن الكاتبة تتماهي مع قصص الًكتَّاب الكبار : يحيى حقي، نجيب محفوط، احسان عبدالقدوس في 

والمدينة مًعا ، كما تؤطر ببراعة ورصد واقعي رصد الظواهر اإلجتماعية، وفي رسم صورة للواقع في الريف  
سحري للحياة المصرية القديمة والمعاصرة، وتستدعي أدق التفاصيل لموضوعات قصصها، دون أن يشعر  

 القاريء بأي ملل، بل تماهيه وتجعله أسير قلمها المتدفق .
أو هي    –صفها عباس العقاد  كما و   –وتبدو لغة القص أقرب إلي الواقع والبساطة حيًنا، لكنها لغة شاعرة  

اللغة الثالثة التي ًتطوع اللغة إلستراتيجية القص، فيعيش القاريء عبر جماليات التصوير في قلب الحدث،  
 بل ويبدي التعاطف، ويسقط الدموع من أجل المواقف اإلنسانية الكثيرة التي تقدمها هذه المجموعة الرائعة . 

ثير من الدرس النقدي، لكنني ألمحت إلي بعض المواقف النفسية إن الحديث عن المجموعة يحتاج إلي الك
 واإلنسانية البسيطة، وإن كانت المجموعة تحفل بكثير من هذه الصور الرائعة كذلك .

وفي النهاية : يمكن القول بأن المبدعة / صفاء النجار استطاعت اعادة انتاجية التراث اإلنساني الواقعي 
كثير من صور الحياة التي يصعب علينا تخيلها، وكأنها تستعيد الموروث   للمجتمع المصري، وعرجت إلي

القصصي لجيل العمالقة الكبار، وتضيف إليه أبعاًدا زمكانية ممتدة، بل وترفده بأحداث واقعنا الُمعاش عبر  
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 –كذلك    –قصصها التي تتحدث عن الثورة المصرية الحالية وما نتج عنها من أحداث واسستتباعات أثرت  
 في مسيرة الواقع األدبي ، وفي الحياة بصفة عامة . 

تظل المبدعة الجميلة أ./ صفاء النجار مبدعة متمايزة، ال تتكلف الكتابة، بل تنقلها لنا عبر ذاتها التي تمثل  
النهر الدافق إلي قلوب القراء، وربما كان الصدق الفني هو أحد أسباب تمايزها عن كثير من مبدعات جيلها، 

 لي مسيرة اإلبداع المصري والعربي كأحد أهم كتاب القصة الحديثة المعاصرة .لتنضم إ
 

 حاتم عبدالهادي السيد 
 

 .  2017* صفاء النجار ، الحور العين تفصص البسلة ، مجموعة قصصية، دار روافد للنشر،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1965 
 

 أسامة مهران.. عصفور العالم االفتراضي الحزين
 

مهران واحدًا ممن أسسوا لقصيدة التفعيلة منذ السبعينات، حيث حمل مع مجايلية أعباء المرحلة  يظل أسامة  
الحرجة غي عمر الوطن ،وفي وقت قاٍس من عمر األمة، والقومية العربية، في أوقات النضال الوطني  

حزين بعد أن  بالكلمة والفكر والرفض، لكن مرار المرحلة أضفي بظالله علي كثيرين، وهاجر العصفور ال
أعطي، ولم يجن إال ثمار الغربة والهجر والبعاد والحزن، وناله من األهوال ما ناله، يوم أن كانت الحرية 
اسمًا غريبًا عن شعوبنا العربية. ولقد القي ككثيرين أهوااًل وعواصف، لكنه ظل مناضاًل، يكتب القصيدة  

لخنوع، والخضوع، وتستشرف شمس الحرية  التي تشبه رصاصة، ويدبج الحروف الرافضة، التي ترفض ا
 للعروبة الضالة، في منافي العالم والكون والحياة .

وفي ديوانه : " عالم افتراضي" نراه يحاول أن يزيح عن كاهله مكابداته، ويلحق بركب السعداء الذين رآهم  
قصائده تحمل ثيمات  بل في العالم اإلفتراضي، عبر الشبكة الكونية، فجاءت    - ليس في العالم الحقيقي   –

الستينية،   القصيدة  لغة  وعبر  المخيال،  عبر  ولو  جديدة،  لمعاصرة  ف  وتتشوَّ المعاصرة،  وعبق  األصالة، 
والسبعينية السامقة، لهذا رأيناه يكتب مقدمة ديوانه بنفسه، كي ال ُيجمل اآلخرين عبء معانيه، أو ليجنبهم  

قول : ) من هنا ارتأيت أن أكتب مقدمة ديواني الرابع  حرج الكتابة عن جراح الذات، واستشرافات الحزن، ي
بقلمي، بما يفسر أواًل مغزى عنوان: عالم افتراضي، لماذا هو هكذا، عالًما، ولماذا هو هكذا، افتراضًيا؟ لماذا 
ال يكون واقعًيا، مرئًيا، محسوًسا وملموًسا وُمعاًشا بحميمية جسدية، ال حميمية حسية أو خيالية؟ لماذا هي  

لشاشات مكان الملعب الكوني الكبير؟ ولماذا هو المجهر الذي يرى من دون عين مجردة، ما ال يمكن أن  ا
تراه العين المجردة؟ هل هي المغاالة أو المبالغة أو التهويل عندما نحاول أن نكتب جزًءا من تجربة، أو  

شرية المتجسدة صوًتا وصوًرا  حين نضطر إلى الدخول في منطقة سحرية خالبة من دون النزول إلى عالم الب
وحركة وحياة؟. قد يكون، لكنه الوعي والالوعي منطقة ستظل افتراضية لكنها ستظل أيًضا محفوفة بالمخاطر، 
بالسطو الفكري المسلح، بالنقمة المدججة باأللغام واألحزمة الناسفة والقنابل الموقوتة غير المؤقتة، إنها كذلك  

ه االنضباط الذي يمر بالفوضى غير الخالقة، أو بالكوارث حين تهب مع  حالة من الرعب المشفوع .. إن
إعصار غير سابق للتجهيز، من هنا آثرت أن أغلق صندوقي على نفسي، ال أستعين بصديق قد يتحمل  
في نهاية المطاف وزر ما يمكن أن أقترفه داخل سياق، أو خطأ سأظل أحمله، ولو تحمله اآلخرون. ومن  

لنماذج الجاهزة، والقوالب المتكررة قد تعيد اكتشاف ما تم اكتشافه في سياقات أخرى وفي  هنا ارتأيت أن ا
 تجارب ال تتحمل الكتابة بالوكالة( .

وشاعرنا أسامة مهران ُمَتلبٌِّس بالوطن حتى الثمالة، ال يشتم سوي نكهته، وال يتعطر إال برائحته، وال يشتم  
كاشفات، والوجع والمكابدات، وهو الدم في الشريان، والماء في العظام، سواه، فهو الحقيقة والحلم، والذات والم

وقسوة  والبعاد،  والغربة  األيام  ومرار  الجراح،  كل  فيه رغم  ويسكن  إليه،  منه  ويهرب  ويتغيَّاه،  إليه  يشكوه 
بة  الماضي والحرمان، وعطش الذات للوطن البعيد القريب، فهو يتهجاه مع األبجدية، ويتغني بحروف العرو 
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والقومية، ويظل يصوح في البلدان، ويراه في الصحارة والوديان، ويراه المحبوبة التي تخش داخله ، وتعبره  
بكل خالياها وجسدها الدافيء، ومع رحيله عن المكان، إال أنه حاضر لديه وساكن بين أضلعه، في كل  

 وقت ومكلن وزمان، يقول : 
َلْك/ يِّْر/حيُث  )لْم َآُخذ الَوْقَت َمعِّي /لْم َأحمِّ /حيُث لحظُة الَغدِّ يُت بالنَِّّداءِّ يْر/َرضِّ فِّْي أْضُلعِّي/لكِّنَّنِّي اكَتَفْيُت أْن َأطِّ

/واْنتَِّكاَسُة المصيْر/حْيُث كانتِّ األيَّاُم/في ُخَيالئَِّها/وفي َدَماَثةِّ األجرامِّ/في رِّيَعانَِّها/كأنَّني ا كَتَفْيُت  ُقْبَلُة الَوَداعِّ
يرْ   . أْن أطِّ

ال أُعانَِّق  الرِّحلةِّ أْن  ي في  َخَيالَي/وأرَتضِّ األْرَحاَم في  ُيولَي/وأْقَطَع  األحَزاَن في خِّ طُّيوَر/فْي روَضاتَِّها/وأربَِّط 
 الَبعيدة/بعصمٍة َوحيِّدة(.

 
وفي قصيدته: "صاحب المعالي الوطن"، نراه يعاتب الوطن الذي أدار له ظهره، ككثيرين شردتهم العزلة، 

، أو شتاتًا منفيين عن الدفء، بينما ينعم آخرون، غرباء، بخيرات الوطن،  والمنافي، والغياب، فغدوا صرعي
فلم يقدموا له، ما قدمه هو وغيره، من بطوالت وتضحيات، ومع هذا فهو يعشق الوطن، رغم العتاب القاسي،  

 ورغم المرار، يقول :
فُوٍح وتُلوْل/وأقمَت الّحدَّ علْيَنا اجَد/بيَن يدْيَنا/لم نركْع حولَك  /أنَت أدرَت الوجَه إلْيَنا/َما بيَن سِّ وخطبَت الُودَّ السَّ

ي األيدِّي/معصوبِّي الَعينينْ   مرفوعِّ
ا لْم َنضرِّْب أخَماسًا في أسَداٍس/أو كفًا فِّي كفَّيْن/كْم ُكنَّا نشَتاُقَك/فنعوُد كَما كنَّا/أطفااًل تلُهو/فْي أحَداقَِّك/فلماذَ 

تغ ؟/ولماَذا  يدًا/وشريدًا  وحِّ اليوَم  وحيِّدًا/أو  تأتِّي  اليوَم  تأتِّي  ال  ؟/ولَماَذا  فِّراُقَك  فيهِّ  ُن  َسالٍم/يتحصَّ أيَّ  فُل 
ْنديِّدًا/لتطيح بَمْن كانُوا َسندًا/وبمْن كاُنوا َمَددًا/وبمْن كاُنوا تِّرَياَقَك ؟/ولماَذا تأتِّي الَيوَم/أو ال َتأتِّي؟/وعمومُ    صِّ

َك/اليوَم بعيٌد عْن يوٍم آخَر/عْن    النَّاسِّ المنكفئيَِّن علَى أعَتابَِّك/ينتظروَن َبَهاءً  يًَّا/مْن أسَباطِّ يًَّا/وهواًء منسِّ َملغِّ
/المطعونةِّ برَماٍح/مْن آَفاقِّـي/والمعبوَدةِّ برياحٍ   ُقدسِّ األقَداسِّ

ْثلِّي/عْن ُحلوِّ مَراَراتي/عن عزٍم بازْغ/منْ  ُل/في كلِّّ مَتاَهاتِّ حَياتِّي/فْي لحظةِّ إفَصاٍح مِّ   في آَفاقَِّك/أنَت الَفاعِّ
 بيَن ُقَصاَصاتِّ األوَراقِّ /الموبوَءةِّ بالكلَماتِّ 

 وكأنََّك ُظلمُة أيَّامِّي/يا ُفرَصَة ُعمٍر/ضاَعْت مِّن أحاَلمِّي/كيَف ُأالقِّيَك وأْنتَ 
ُع أْرَحامِّي؟/كيَف ُأَسامحَك؟(. ُن ظهرِّْي/والَقاطِّ  الغافُِّل عنِّّي/والَطاعِّ

الحزينة والصور  المعاني  عبر  التراكب  جماليات  الوقت ولنلحظ  من  يسترق  فهو  واأليام،  الغربة  ومرار   ،
الذكري، ويحاول أن يقف علي عتبات العالم من جديد يطرح أحزانه وأفراحه معًا ، ليعيد اكتشاف الحقيقة  

 داخل ذاته الموجوعة، يقول :
/المَتَجمِّّرِّ في الوِّجَدان ةِّ أرَقامِّي/وأماَم ُجُنونِّ الدَّمعِّ ُبكِّ فوَق مَِّنصَّ  حيَن ُأَنصِّّ
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ي/وأحمُِّل َما يتعثَُّر مِّْن كلَماتِّي/أْو َما يتلكَُّأ مْن ُخطواتِّي/أو َما يتَماَدى في َشطَحاتِّي/حيَن   أسَتْشفِّى في َنفسِّ
في   أْمُلْك  العصَياْن/لْم  للتوبةِّ/بعَد  ُعمٍر  فرَصةِّ  /مْن  الَعائدِّ بالزَّمنِّ  حلَوَى/أْو  قِّطَعةِّ  ورٍد/أْو  /بباَقةِّ  إلْيكِّ أعوُد 

/غيرَ  /فْي كفِّي/غيَر الذكَرَى المهزوَزةِّ/فْي ضعفِّي/غيَر الَوْشمِّ المحُفورِّ باْسمِّكِّ  مِّيالدِّكِّ وكِّ اُلمَتحْشرِّجِّ  الشَّ
 

 .) /َرْغًما عْن أْنفِّي/أحببُتكِّ  رغًما َعنِّّي/و عنكِّ
 

ًا، إنه الوفاء للراحلة المقيمة، والغائبة الحاضرة، التي يخاطبها عبر رؤاه، ومواجده، إذ لم يعد سعيدًا،أو حزين
 : يقول  الممتد،  وجعه  للكون  ويشكو  والفراق،  والجراح  األلم  ويستعذب  النار،  جمر  علي  يتأفف  لكنه 

 )ميالدِّي/لحظَة إبهاٍر كبَرَى/حالُة ميالٍد أخرَى/لقتيٍل يهواه قتيْل( .
 إن الميالد هنا ال يستدعي الحياة، بل يستدعي الموت، فالميالد والموت سيان لحظة قتل الذات، والقهر

نلمح جماليات الصورة، والمعني العميق   –عنوان الديوان    –لديه. وفي القصيدة األشهى :"عالم افتراضي"  
المتواشج، والمحمل بمرموزات زاعقة في الروح، عبر قلب ينبض بالحب، وُيهيء الفضاء الروحي لعالم جديد، 

بعيد وال تطاله يداه، فيهيم في األبدية  جميل، افتراضي، فهو يتشهَّى الجمال، يراه وال يلمسه، ينظر إليه من 
 كمتصوف، عبر ال ميتافيزيقا الذات المقروحة الحزينة، يقول :

 
حريَّْة/وكماماٍت تعوْي/فوَق ُرؤوٍس  ريَّْة/عبَر فَضاَءاٍت ُقْصَوَى/وخالَيا سِّ )هيأُتكِّ لي/وأضفُتكِّ في صْفَحتَِّي السِّّ

/لتكونِّي  مقطوعْة/وأراجيلِّ  َشرقيَّة/هيأُتكِّ فاٍه/موجوَعْة/وعماماٍت/ومكاحلِّ  صَداقاتِّي/وكليَم    ،ضمنَ   شِّ
وَف/وحيَن   يَن الشَّ يَن الطرَف/وحيَن تُلمِّّ /حيَن تغضِّّ حَماَقاتِّي/ويقيَن مَتاَهاتِّي/وضمَن ُمعادلتِّي الَيومِّيَّة/ما أجَمَلكِّ

اأَلَبديَّة/انطَفأَ  في  /المجنونَة  ُعضويََّتكِّ ُد  باقِّي   ُأَجمِّّ /وارَتبكت  ُحبِّكِّ ُح/في  ادِّ الصَّ الَقَدُح  الِّمصَباْح/وانكَسَر 
 األقَداْح.(. 

إنها فلسفة الشعر عبر معادلة الذات، وتنويعات أصدائها المارَّة في الكون ،والمحلقة حول الروح الحزينة، 
تي َتغيَّاها عبر هذا العالم  فقد انطفأ المصباح، وارتبكت األقداح، وغدا الحب سرابًا، يبكيه، رغم افتراضاته ال

ي من/ركَعاٍت في ُعمقِّ صالٍة أو   االفتراضي السعيد، يقول : )حاولُت إَعادَة/كينونةِّ عزمِّ القِّبَلةِّ/لملمُت المتَفشِّّ
/ال يشفِّي/فلماَذا تغيبيَن اليوَم؟( .  بدءِّ حَياٍة/مقتبَلة/لكنَّ سماَءكِّ ال تأتِّي/ورماَد سَحابِّكِّ

ق في أفق التخييل، لحبيبٍة َتغيَّاَها في طيف الواقع فإذ بها طيف افتراٍض وسراب،  إنه يتخيل، يفترض، ُيحلّ 
عبر لغة عاشقة، لغة تتوضأ باليقين، وبهمس صوفي، أو هي لغة مكتنزة، دالة، سيموطيقية ، تتراكم وتتواشج  

يتمني وال يطول   وتعلوها الهمسات واألسئلة الكبري، وكأننا ـمام فيلسوف عاشق، أو متصوف في بردة الحب،
 قول:ي أمنياته، وينظر فال تطال عيونه سوي الوهم ، والبعاد، والهجر ،
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قلبِّي   َثنِّي  ُمبتــَزَّة/حدَّ ذمٍم  /باآلخِّر في  َتَفانِّيِّكِّ بيَن جموعِّ  أرَكْع  زَّْة/لْم  العِّ /في أسَواقِّ  أَمانيكِّ نقَش  لم أعرِّض   (
ُيطفِّيَء/لهَفتَِّي   حتَّى  /وتملََّقنِّي  عنكِّ ياًل  ُجنونًا/وقذائَف/وطلبُت  طوِّ الَهاتَِّف/وبعْثُت  /ففتحُت  عليكِّ

ثت أخيرًِّا/وتوقعُتكِّ وجهًا/ُيشرُِّق في َملَحَمتِّي/فإَذا  /وحيَن توحدُت قلياًل/وتماَدْيُت طوياًل/وتحدَّ /فأجْبتِّ َصَداَقَتكِّ
شَرتِّهِّ/رجمًا َمردومًا في َنظرتِّهِّ/وإذَ  /َصْفًحا/مصفوعًا في عِّ دِّّ الَجامِّحِّ يسَتولِّي/علَى رّداتِّ بالَوهمِّ اُلمَتَسلِّلِّ ا بالصَّ

الَيَقظةِّ   بأحاَلمِّ  يِّنِّي/ويطيُح  طَواحِّ ثناَيا  بيَن  مْن  يأتِّيِّني/يقفُِّز  الَقاسي  بالرَّدِّ  زَّتهِّ/وإَذا  عِّ المغُدورةِّ/في  الفِّعلِّ 
لِّي/ف المتَبقَِّي  الُحلَم  /فُتصيُب  أمانِّيَّ َسَخفِّ  تلفُِّظنِّي/مْن  في/أرحاٍم  /وُيكفُِّنني  كنتِّ فيَّ ملاًل/أو  مقتْل/كنتِّ  ْي 

 األجمْل( .
" نقف أمام شاعر يصنع األسطورة العربية في شكل قصيدة، تحمله مع   وفي قصيدته "أزَمُة ُمنَتَصفِّ الُحبِّ
حبيبته فوق حصان الحب الهادر، لكنه الحصان جموح، والريح عاصفة، والخيام طارت مع الرياح، فغدا  

التي تفلسف المعنى، وتعيد استدعاء زمان الرومانسية، وخياالت العمر يبكيها، يبكي ذاته عبر القصيدة  
َصاٍن   ُتنِّي/بحِّ ُتَباغِّ ملتْف/سوَف  وجٍه  اٍذ/في  أخَّ بوَشاٍح  يْف/ُملقِّيًة  الصَّ رَياُح  َتُهبُّ  )حيَن   : يقول  الجميل، 

َنفٍس/ذا عن  طوًعا  سوَف/ُيَراوُدنِّي  ألَماٍم/أْو  ُغالٍم/وَوراٍء  َمحُض  قوٌم  أبيَض/يركُبُه  ُبنِّي  الَمْوْت/وُيَحاسِّ ئِّقِّةِّ 
 مهموموْن/بتفٍش طاٍغ/أْو خوْف(.

ولنلحظ لغة الدراما، وكأننا أمام مسرحية شعرية، أو فارس يتمنطق سيف الشعر ليحكي قصة الفروسية  
والعشق، ومكابدات الفتى المغوار عبر أهوال الحياة . كما نلحظ اللغة الصوفية العاشقة، فكأنه يهيم في بجر  
الشوق عبر عجالت الحياة، ويكتب القصيدة األشهى، القصيدة الفارقة عبر لغة تصوفت، وحروف تحجبت، 

 وقصيدة تخمرت في ُغاللة محبوبة بعيدة، قريبة، يقول : 
ُذَنا/لو كنَّا أتَباَعًا/أو ُكنَّا أصَقاَعًا/أْو ُكنَّا أوَجاعًا/أو جرْف/حيَن تُهبُّ ري يْف/ُتْنَتهك  )ال تحزْن إنَّ للَا ُيَؤاخِّ اُح الصَّ

مٌد في سيْف/يا مْن َسخَّرَت لَنا  الُحرَماْت/وُتغادُر أرَواًحا فِّي لحَظاْت/وُتَعلُِّق أشباًحا فِّي طرقاْت/وُيعاَقُب غِّ
ف  َياقًا  سِّ كاَن  لو  عذَراْء/إالَّ  تفتُِّنُه  قلٍب  مِّن  عْف/ما  والضَّ فيَنا  الُقدرَة  إلْيَنا/وملكَت  نَيا/وعبرَت/بدنياَك  ي  الدُّ

 ملكوْت/وُبراقًا في جبروْت/ومضافًا في َحذْف(.
بكارتها أمام قلم شاعرنا، ال لتتعري، بل لتندغم في مجرٍَّة كونية، وتفتح اآلفاق لما   -هنا    –وَتفَتضُّ اللغُة  

بعد حداثة المعني، وسوريالية اللغة، وطزاجة الصورة البكر، الفيريائية، التي ال تطاولها مجرات، أو تعبرها  
الحب، سح باسم  المنتفضة  الروح  الُمندلق من سيرورة  الجمال  لتهدر  ذاَتها  ُتَفتُِّّق  َعفِّيٌَّة، حوراء  فاللغة  ب، 

والمنبثقة من هيوليٍّ ُمَتَلفٍِّع بنبض الروح، فهو يغزل من عباءة القلب قطر الندي، ليبل صدي الروح العطشانة  
 ميلة، يقول : لُسقيا ال تجيء، عبر احاالت التضمين واستتباعاته الج 

تَِّنا/وبراَءةِّ حْوَزتَِّنا/و  /ُعدَّ َي بكامِّلِّ ائَِّع ثانَِّيًة/أْو َنْعَتدِّ دَماثةِّ أهلِّ )حيَن تهبُّ رياُحَك َيا يوُم/لْن نرَتكَِّب الُحبَّ الضَّ
 الَعزْم/وكَياَسةِّ أبَناءِّ للاِّ/لْو ُعْدُتْم ُعْدَنا/سْبَحاَنَك َيا أهلل (..

" والتي أهداها إلي صديقه الشاعر  وتتوالي القصائد حزينة عبر مر   ثية الفقد، في قصيدة "ُدُموٌع فِّي قلبِّ اللَّيلِّ
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بالوجع والحنين، وبالشعر الُمقاوم، الذي كان يمثل أوجاع الجيل، واشراقات   " رفعت سالم، فهو يخاطبه 
 يقول : الزمن الجميل، عبر رثاء للذات والصديق، والجيل والحلم ،

رَِّنا/وكأنََّك  )مْن أْنَت/ومْن نحُن/و  َم َشاعِّ زَّ ُغ عِّ /ُتدْغدِّ من قاَل بأنَّا جيٌل/وبأنََّك نحُن/بأيِّّ اآلالءِّ ُتَغنِّّي/وبأي اآلاَلتِّ
ثُلَك/نْسَعَى لُبكاٍء ُمنتَحٍب/أْو مْن دونِّ ُبكاْء  تسَعى لرحيٍل ُمقَتَضٍب/كْي تنَحنَي/وتحُنُو/مْن دونِّ عَزاْء/وكأنَّا مِّ

/ َم لُسرادِّقِّ /ذاَت َمَساْء( . وكأنَّ الَقادِّ نَّا/ال َيْسَعى لُيقيَم صالَة الَغائِّبِّ  أيٍّ مِّ
ويظل الشاعر يرسل الرسائل عبر قصائده إلي صديقه الشاعر / محمد الشحات الذي دعاه من جديد ألمسية 
دافئة، فنراه يؤكد أنه سيأتي، ليري مصر، الوطن الغائب، بعد طول بعاد وغربة وسفر، ومرار واحتراق،  

شاعرنا يستحلب اللغة، وُيَبرُِّد حروفها علي مجمرة الفلب فتخرج مستعرة بوميض الوجع والمرار، كذلك . و 
فنراه يناجي األبجدية تارة، والكون والعالم تارة أخري، ويصوح في براري الحياة بحثًا عن بارقة دفء تهدهد  

 روحه الضائعة في مجاهل العالم، ومنافيه وصحراواته الممتدة .
إال أنه ال زال حزينًا من الماضي، مجروحًا ومقروحًا مما القاه    -وإن صادفه هواء الحرية    -راه  وشاعرنا ن 

قديمة، ال  بأغالل وأصفاد  مقيدًا  وكأنه ال زال  يتذكر،  ينوح وهو يضحك، ويجوح وهو  من وجع وحزن، 
والحبيبة، والوطن    يستطيع تجاوزها من فرط رهقها وقسوة مرارتها، فقد أخذت األيام معها كل شئ : الحلم

والدفء، ولم يتبق له سوي أطالل الوجع، وهشاشة العظام، رغم وجوده حرًا ، إال أنها حرية هارب، أو مذبوح  
 علي مقصلة الوطن، وجدران السجن، وتحكمات المأمور، يقول:

مأمُ  مِّْن  الُعظَمى/وبأمٍر  الَهاويةِّ  مكُسوْر/خلَف  زَجاٍج  نافَِّذتِّي/خلَف  أقابُل  الكوُن  )ماُعدُت  يصيُر  وْر/حيَن 
َم   َراٌح/أْو أْتراُح/أْو حيَن ُيَباغتُنِّي َمْخُموْر/ال أفترُش األرَض لغيرِّي/جماجِّ ُتداويِّني جِّ المْبُحوُح/ُمَباحًا،أْو حيَن 

ي/وجبيِّن باٍهمونَِّفاياٍت َمحنِّيَّْة/عْينِّي تحَت ُرموشِّ َناَقاٍت َمشطُوَبةِّ/بشَياٍه وجِّ ي ُمسَتاٌء/مْن  أليِّّ عباَءاٍت َمثُقوَبة/بعِّ
مدًا   غِّ ؟/أو  يَّا  َمعمِّ سجدًا  تقَبُل  /هْل  الطرُبوشِّ اَمةِّ/تحَت  الشَّ في  ُدنِّي/تحبُِّسنِّي  َتَتَفرَّ ُدنِّي..  إْصَغاٍء/تتَمرَّ لحَظةِّ 

. )  مغموًسا أو خرُبوشًا/فوَق الَخرُبوشِّ
لصمت الموحش، حيث وفي النهاية : نجد شاعرنا العاشق الحزين، يتمنى حياة أخري، ليحزم أمتعته ويلوذ با

اليقين   إلي  ليعبر  وهمومها،  بماضيها  تالحقه  التي  الذات  وأزمة  ليعبر من شرنفة  مساء،  جلده كل  يغير 
والبرهان والحقيقة والحرية التي ينشدها، رغم وجوده حرًا طليقًا خارج قفص العالم ، فهو سجين الذات الحزينة، 

 ورغم مرور األيام والسنين، يقول :  وهزائمها، وانكساراتها، رغم تمظهراتها بالقوة،
ْي/ كلَّ َمَساْء(.  ي/وأُغيُِّّر جلدِّ  ) ُأْمنَِّيتِّي/أْن أْحزَِّم/أْمتَِّعتِّي/وألوُذ بَصْمٍت َوْحشِّ

إنه شاعر يتهجي الوجع واألبجدية، وينشد األبدية الُمشتهاة، فيعبر جسر الجراح على مركب الحب، ليعيد  
 د.تأسيس الذات والكون والعالم، من جدي
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 القصة الومضة عند حسن البطران
 تكشف عن المناطق المعتمة لدوائر الحنين 

         
 خالد بيومي . الكاتب المصري 22

 
األخير من القرن  بدأ التأسيس للقصة القصيرة جدا، اصطالحيا، في األدب الغربي، ابتداء من أوائل العقد  

العشرين، وإن كان لهذا الشكل جذور قديمة تعود إلى »خرافات إيسوب« وإلى »جولستان« لسعدي الشيرازي، 
كما كان له إرهاصات إبداعية الحت في بعض األعمال لكتاب القصة القصيرة )الكالسيكية(: أو. هنري، 

 ادبري، وفريدريك براون، وليديا ديفيز.وكافكا، وهمنغواي، وخوليو كورتاثار، وآرثر كالرك، وراي بر 
ويرى الدكتور حسين حمودة أن هناك ما يصل بين القصة القصيرة والقصة الومضة، وهناك من يلتمسون  
عناصر أساسية من القصة القصيرة ال تزال قائمة في القصة الومضة. لكن في القصة الومضة ما يميزها  

طريقة الكتابة التي تنهض على التلميحات الخفية، واالستناد   على مستوى عدد الكلمات، واألهم على مستوى 
إلى ما لم يكتب في النص وليس على ما يتضمنه النص، باإلضافة إلى )طريقة الوصل( بين الجمل، التي  

 تجعل القصة الومضة، أيا كانت مساحتها، أشبه بجملة واحدة«.
وريا وفلسطين، ومصر، والمغرب  والالفت أن وقد شاع  هذا الجنس األدبي في بلدان عربية عدة، منها س

الكتاب الذين خاضوا الكتابة، في األدب العربي، عبر هذا الشكل انتموا إلى أجيال متعددة؛ فإلى جانب اسم 
الثمانينات، عمله )رأيت فيما يرى النائم(، ثم كتب نصه   نجيب محفوظ الذي كتب في هذا الشكل، فترة 

ف الذاتية( في  السيرة  بدايات هذه )أصداء  النقاهة( في  فترة  )أحالم  األخير  ثم كتب عمله  التسعينات،  ترة 
األلفية، نجد أيضا اسم زكريا تامر )في أكثر من مجموعة له(، كما نجد أسماء تنتمي إلى تجارب وأجيال  
متنوعة، منها من فلسطين: فاروق مواسى، ومحمود شقير، ومن سوريا: عزت السيد أحمد، وانتصار بعلة، 

حمد منصور، وإبراهيم خريط، وفوزية المرعي، ومن المغرب: حسن برطال، وعبد للا المتقي، وفاطمة  وم
بوزيان، ومن تونس: إبراهيم درغوثي.. إلخ، وفي العقد األخير، في مصر، برزت أسماء كثيرة جدا لمبدعين  

ضة أو القصة القصيرة  ومبدعات كان اهتمامهن واهتمامهم األساسي بالكتابة في هذا الشكل: القصة الوم 
 جدا«.
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بقوة القاص حسن البطران في هذا الحقل حيث أصدر مجموعة ” ناهدات ديسمبر”   وفي السعودية برز 
ويحرص البطران على خوض تجربته اإلبداعية في جسارة الفتة من وعي يختلط فيه الحلم بالكابوس لكنه  

ائر الحنين. وهو أول قاص سعودي وخليجي وعي ال يتوقف عن التجريب. ويكشف عن المناطق المعتمة لدو 
يصدر أربع مجموعات في القصة القصيرة جدا. وهذه المجموعة التي بين يدينا كتب ” ناهدات ديسمبر”  
وهي مجموعة ناتجة عن تراكم ثقافي، ُتواكب الحادَث، وتنهل منه، وتنطلق من أصٍل، من تراٍث، من عادات،  

يصبو إلى االنطالق في توازن الفت. وجاءت المجموعة في أسلوب من قيم، من أساطير، من حركة مجتمع  
سردي رائق، ولغة شعرية تصويرية. فالقصص تحلق في فضاء رمزي، وتدعو إلى التفكير والتعمق والنظر.  
في قصة ” سلمى” أول قصص المجموعة قرر الكاتب تأنيث الفضاء السردي، المفعم بعطر سلمى والماهرة  

نو، ويقتفي أثر أصابعها على البيانو ولكنه يفجع باغتيالها على يد الجهات األمنية في  في العزف على البيا 
 الجمعة األخيرة من شهر مارس.

جنازته   خلف  رفقاءها.. وصفقت  )جمعت  جنازة”  قصة”  في  السردي  الفضاء  تأنيث  في  الكاتب  ويستمر 
لوقت تغيب صورة اآلخر في  الخضراء” حيث ضبط اإلطار المكاني، فهناك احتفاء بالموت وفي نفس ا

القصة مما يفتح الباب أمام العديد من التأويالت، هل االحتفاء نوع من التكريم والوداع لروعة الحب التي  
 توجت بالرحيل أم من الشماتة لرحيله بسبب جبروته وتسلطه.

رى  وفي قصة” طاقة خفية” يرصد الكاتب نقطة تحول بطل القصة الذي شهد لحظات قدرية غيرت مج
حياته، وحسمت معركة في عقله بين افكاره وسلوكه، وكانت نقطة تحول في سماء ماضيه، وذكرى ال تنسى،  
ولحظة سرية قلبت حياته رأسا على عقب )ال يتورع في قضاء حاجته.. ينظر إليه كحيوان أليف. تزوج  

المستأنس إلى عالم البشر  وزادت وحشية غرائزه. وأصبح إماما(. فكأن قرار الزواج نقله من عالم الحيوان  
 الذي ارتقى في مدارج الروحانية والصوفية فأصبح إماما. 

وفي قصة” حنين” التي تتناول الحب المستحيل، )يحن إليها.. ترفضه.. يساهر الليل يخيط مالبسه الممزقة( 
على  فهناك تناص في القصة مع قصة ” بينيلوبي” زوجة ملك إيثاكا في “االوديسة” ملحمة هوميروس.  

عكس مثال الزوجات الخائنات العابثات فإن بينيلوبي هي مثال الزوجة الوفية لزوجها، التي تنتظر عودة  
زوجها الملك أوديسيوس رغم غيابه سنين طويلة مبحرًا وراء مغامراته وحروبه بعد أن طلب منه المشاركة  

ين سنة هي فترة غياب زوجها،  في حرب طروادة.. ظلت بينيلوبي ترفض الخاطبين وتحتال عليهم لمدة عشر 
إحدى تلك الحيل ادعاؤها بأنها ستنسج كفنًا لوالد زوجها المسن ليرتس وأنها ستختار زوجًا لها بمجرد انتهاءها  

 من الحياكة. فكانت كل ليلة ولمدة ثالث سنوات تنقض لياًل ما كانت تغزله نهارًا إلى أن اكتشفوا أمرها. 
الكتاب اآلخرين إال بالخصوصية والنوعية، وهما يرتبطان كل االرتباط  كل كاتب مبدع ال يتميز من بين  

بخصوصية العوالم، وبنوعية تصويغ الكتابة لهذه العوالم، من خالل طرائق السرد، واالشتغال على الحبكة  
القصصية، ولغة الكتابة، واأٍلسلوب، والصور التعبيرية. بذلك وبغيره يصنع الكاتب القاص ما يميز كتابته  

اُص اآلخرون.  القصصية عما يكتبه الُقصَّ
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وهو أيضا، شأن الشعراء والروائيين وكتاب المسرحيات، بل هو شأن كل المبدعين والفنانين الذين يمهرون  
المميز، وسماتها  الخاص  توفر ألعمالهم طابعها  التي  الجمالية  والخواص  المضمونية  بالمظاهر  أعمالهم 

 داع.الخاصة، وعبقها الذي هو عبق اإلب
أعتقد أن أعمال القاص السعودي حسن البطران ال تخرج عن هذا المنحى، فهي بعيدة عن التقليد، ضاربة  
في بناء خصوصيتها الداللية والجمالية. إن كتاباته القصصية، تطفح، في مشترك حميم بينها، رغم تنويع  

ع الذي ترجع إليه مضامين القصص.  العوالم والفضاءات، بما يوحي بأن الكاتب وتجربته في الحياة هي المرج
لكن القاص ال يحكي تجارب معيشة إال وهو يدفع بها نحو دروب التخييل، كما أنه يبني القصة على تجربة  
بطل تتشابه الكثير من مالمحه، بينما لحظات المعيش، والمتذكر، هي التي ُتَنوُِّع عوالم القصص، وتجعل 

 .من القصة حدا مفارقا مع القصص األخرى 
يستحضر حسن البطران عند كتابته نوعية ونظام المنظومة الذهنية لكتابة النص القصصي، ألنه أعتمد  
على الجملة والصياغة الرصينة، وعلى أقل الكلمات عددًا وأكثرها عمقًا رغبة منه في الحصول على أعلى 

لقّرائه من خالل إيجاد مساحة واسعة لحركة الرموز وا القراءة  لدالالت المحفزة، لكي يبقى  قدرة من متعة 
محافظًا على اإلبداع فنيًا وتقنيًا، ففي قصة ” جفاف قلم” يعبر عن حالة العجز التي أصابت البطل فحاول 
التنفيس عن هذه االنهزامية فلجأ إلى القلم ولكن القلم لم يطاوعه أيضا، ولم يقف األمر عند هذا الحد، فقد  

وف هو اآلخر تجاوبا مع حالة العجز التي يعانيها البطل)أمسك قلمه انتقل الحزن إلى القمر فأصابه الخس
 ليكتب، لم يستطع ..حاول الكتابة.. القمر أصابه خسوف(.

وقصص البطران مطبوعة بأسلوب شعري، أو هي شعر بأسلوب قصصي كبير، ألنه كاتب متمكن في حقل  
وج الخط الكوفي مع الزخرفة. ففي قصة” القصة القصيرة جدًا ومازج بينها وبين الشعر وبالعكس، مثل تزا

وصف” جعل من الحبيبة المعادل الموضوعي للقمر في حال غيابه )القمر غاب.. ولكن.. أنا موجودة.. 
هكذا هي قالت(، لقد استطاع حسن البطران توظيف المفردات في تحريك الحدث، حينما نأى عن الشعرية  

 إلى السردية الومضية.
مكانة األب لديها في العيد بمجرد تبادل النظرات بينهما )نظرت الطفلة في وجه   وفي قصة” نظرة” تختزل

أبيها، وأصبح العيد عندها أكبر من العيد( إن وجود األب في حياة األبناء، يعني الحماية والرعاية، يعني  
إرشادًا يختلف  القدوة والسلطة والتكامل األسري، فاألبناء بحاجة إلى أن يشعروا بأن هناك حماية ورعاية و 

نوعًا ما عما يجدونه عند األم، وبأن األب هو الراعي األساسي لألسرة، وهو المسؤول عن رعيته، فوجود 
 األب كمعلم في حياة الطفل، يعتبر من العوامل الضرورية في تربيته وإعداده.

)تخفى وراء  وفي قصة” ضوء من بئر” تناقش قضية االنفصام بين ما يكتبه األديب، وحياته الشخصية  
مقاالته.. ال يرى إال نزف قلمه.. حينما سئل.. أجاب: شكلي قبيح ورائحتي كريهّة! أما قلمي فهو ضياء  

( “إننا معشر البشر مخلوقات ممتدة النظر  1906  - 1828وفلسفة(. فيقول الكاتب المسرحي الكبير إبسن )



1974 
 

صيل تربكنا وعلينا أن نبتعد عما نريد أن  من الناحية الروحية، نرى األشياء أكثر وضوحًا على بعد. فالتفا
 نصدر فيه حكمنا، فخير وصف للشتاء إنما يقدمه المرء في الصيف”.

وال شك أن فكرة” إبسن” هي فكرة صحيحة، فاالقراب الشديد من األشياء يفسد معرفتنا بها واستفادتنا منها.  
بدال من أن تقدم إلينا الدفء الجميل، ولو اقتربنا فلو اقتربنا من النار أكثر من الالزم فإنها تلسعنا أو تحرقنا  

من النور أكثر من الالزم فإن عيوننا تعجز عن الرؤية ويصيبها اضطراب شديد في النظر إلى األشياء. 
وهذا الكالم ينطبق على العالقات اإلنسانية أيضًا مثل الحب والصداقة وغيرهما من العالقات التي تربط  

بد من الحرص الشديد هنا أيضًا على وجود مسافة بين الناس تحفظ لكل إنسان  البشر بعضهم ببعض. فال
استقالله، أما اإلنسان الذي يقترب من صديقه أو حبيبه اقترابا يصل إلى حد” االلتصاق” ويحرص على  
  معرفة التفاصيل ويغرق فيها فإنه يصبح عبئا ال يطاق، والبد أن ينتهي بفقدان الصداقة والحب وغيرهما من 

 العالقات اإلنسانية الحميمة.
ولعل حسن البطران قد قرأ قصة ” العبقري الملعون” للكاتب اإليطالي “جيوفاني بابيني” وبطلها شخص كان  
يحب كاتبا فنانا من خالل قراءاته لقصصه الجميلة وكان يقول عن نفسه:” كنت أحب هذا األديب، وكنت  

أحالمه وأغني أغانيه وأتابع تيارات تفكيره وأتمثل نفسي أحد أبطال  متشبعا بكالمه وأفكاره، حتى أخذت أحلم  
 قصصه.. فقرر أن يزوره ألنه يعتبره أعظم رجل أنجبته أوروبا. فماذا وجد؟

” شعرت بخيبة أمل عندما وقع نظري على غرفة ذلك األديب الذي أعشقه، وكانت غرفة عادية لم تكن  
خيل أن كاتبي المفضل يعيش في صومعة قديس أو عرين أسد، تختلف عن سائر الغرف المألوفة، وكنت أت

ال في مكتب ألحد المحامين.. رأيت أمامي رجال ضئيال في حوالي الخمسين يحييني بلغة فرنسية صحيحة  
فارتعدت لمرآه. أيعقل أن يكون هذا هو رجل أحالمي؟! هذا الرجل الضئيل الذي يرمقني بعينين صغيرتين  

امة هي أقرب إلى ابتسامات البلهاء والسذج؟ أيعقل أن يكون نجم أحالمي هو هذا  وتنفرج شفتاه عن ابتس 
الرجل الذي يرتدي ثوبا أسود ويضع يديه في جيبيه كما يصنع ضابط أو موظف على المعاش؟ هل هذا 
هو الرجل الذي جعل قلبي يخفق بروعة آثاره وقوة أسلوبه؟ ولم أستطع أن أخفي دهشتي فقلت: أأنت الكاتب 

لذي كتب” نفسي” و” للا” و” مشاكل نصف الليل”؟ فأجابني في هدوء وابتسام: نعم. وكأنه لم يشعر أنني  ا
 أهنته بسؤالي فدعاني إلى الجلوس وسألني حاجتي”. 

ويشكل الموت والكتابة عن الطفولة والعوالم األولى متكأ أساسيًا في مشروع حسن البطران اإلبداعي حيث 
 يالي لتخرج لنا الحكايات محملة بأحوال البشر على اختالف طبقاتهم. يمزج فيه الواقعي بالخ

 
 خالد بيومي 

 كاتب مصري 
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 عر واستحالة المرجع في تجربة سماح بني داود الشعرية "نار حطبها ثلج"  أنموذجاً غواية الشِّّ 
 

         
 البشير الجلجلي لّتونسيالّناقد والباحث ا .23

  
 إصدار جديد للباحث والناقد البشير الجلجلي "أعمال إبراهيم الكوني الروائّيةالعجائبي في "

صدر مؤخرا عن دار سوتيميديا للنشر والتوزيع اإلعالن كتاب جديد لألستاذ والباحث الجامعي المختص في  
)بحث في سردية  البحوث السردية الناقد البشير الجلجلي بعنوان "العجائبّي في أعمال إبراهيم الكوني الروائّية  

 :التعجيب في الّرواية العربّية(" . حول هذا الكتاب يقول الناقد 
الّرواية  " التعجيب في  "العجائبّي في أعمال إبراهيم الكوني الروائّية " )بحث في سردية  انشددنا في كتاب 

تطويره  في  الفنّية  وطريقته  الحديثة  العربّية  الّرواية  في  العجائبّي  "خطو  إلى  مّتصل  العربّية(  كمبحث  ا 
ّدتها من   بالتجريب". وهي إشكالية اهتم بها الجلجلي في سياق التمحيص في مدى إعالن الّرواية العربّية جِّ
خالل العجائبّي الذي رآه عنصرا بؤرويا تكوينيا أساسيا هيمن على مجمل المدونة. وهذا الشاغل العام للكتاب  

لنظر في تطور الرواية العربّية الحديثة التي مّرت بعديد  قال الكاتب إنه يتطابق إلى حّد كبير مع سياق ا
المراحل وجربت إمكانات مختلفة لتطوير سرودها متخذة الوجهة التجريبية التي انبنت عليها بعض متون  
األعمال الروائية العربية وقد تحوّطها العجائبي وصوال إلى الرواية الليبية التي تميز بها إبراهيم الكوني والتي  

أولها اكتساح الرواية مساحة نّصية   :ذها الناقد أنموذجا. وهي وجهة مبّررة من عديد الزوايا حسب قوله اتخ
جعلها تتصدر التقّبل وثانيها قدرة الرواية على اإليهام والمراوغة والتخييل العميق وثالثها أن عديد الروائيين  

فنية   تقنيات  على  راهنوا  وغيره  الكوني  كإبراهيم  من  العرب  في مساحات  الروائية  األعمال  بعض  أدخلت 
األعمال   هذه  تكون  أن  مّما رّشح  التعجيب  تجريب  التجريب عميقة وخاصة  وأمارات من  واسعة  التخييل 

 .ضامنة لإلغراء والمتعة في آن واحد 
لّرواية وقد اعتمد في هذا البحث خطة ثالثية األبواب: أّولها نظرّي يتصل بإشكالّية العجائبّي وتأثيره في ا

العربّية مّتخذين ثالثة منافذ: األّول يبحث في مرادفات المفهوم والّثاني يتعلق بحّده لغويا واصطالحيا وتمايزه  
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عن الحقول المجاورة له كالعجيب والغريب وفوق طبيعي والسحري والالمعقول وغيرها من المصطلحات التي  
"التردد  بمفهوم  العجائبي  منها  التجريبية   (hésitation/ Freqency) "تمّيز  الصيغة  في  يندرج  والثالث 

الثاني والثالث فجاءا تطبيقا على مدّونة إبراهيم الكوني الروائية   البابان  للعجائبي في الرواية العربية، أما 
وخاصة رواية "نزيف الحجر" بحثا من ناحية في مظاهر العجائبي ومصادره، ونظرا في أهميته تقنية فّنية  

بالداللة مهيمنا   طافحة  بؤرويا  عنصرا  الباحث  قال  كما  باعتباره  أخرى  ناحية   Elément focal من 
dominant/Dominant focal element))   م األثر في كّليته" بعبارة ذلك أن العنصر الفني المهيمن "يسِّ

 .جاكبسون 
نا إليها تمحيصا في  وقال البشير الجلجلي "هذه الخّطة الثالثّية كان لها كبير األثر في النتائج التي توّصل

المدونة الروائية العربية وحضور العجائبي فيها، ونظرا في السياق التاريخي والحضاري الذي استدعاه الكاتب 
لتسييج نّصه به تجاوزا للنمطية التي تردت فيها الرواية العربية وبحثا عن    -وخاصة إبراهيم الكوني -العربي  

 /Genre de discours) ام متخذين العجائبي جنسا خطابياآفاق جديدة استفادت من هذا الشريان اله
Discours genre)  به ينعتق من الممكن إلى المستحيل. فهو من التقنيات الفنية الهامة للتجريب الذي

إبراهيم الكوني إذ يبحث بهذا المعنى  "خاضته الرواية العربية الحديثة منذ أكثر من أربعة عقود". وأضاف  
لمشروعه الروائي فإنه تخطى البعد المحلي )الرواية الليبية( إلى رؤى مغايرة لإلنسان    عن إمكانات جديدة

 ."والعالم والعوالم الّتخييلية وفق ُساللة سردية جديدة
وبعُد، فإن هذا الكتاب هو لبنة أولى في مشروع بحثي ضخم للباحث شرعنا بهذه الصحيفة في وضع خطواته  

 (.  ئبي في بناء روائية الرواية العربية الحديثة ومبحثها التجريبيّ األولى تأكيدا على أهمية العجا
                                                      

 البشير الجلجلي
 ناقد وباحث تونسي 
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 فلسفة المقدس في رؤى الشاعرة وفاء عبد الرزاق في قصيدتها ) قديسة الكرستال(
 الشعرية ) الترثى قامات الكرستال ( .من أعمالها 

 

       
 د. رحيم الغرباوي  . الناقد والشاعر العراقي24

 
لعل الشاعر حينما يعيش واقعًا مريرًا لما حوله ، يجعله يعبر عن المعاناة التي يراها ، فيحاول المقارنة بين  

عية في أصل كل إنسان ، وهو عالم  عالمين : األول عالم الصفاء الذي يمثله الغاطس من الذكريات الجم
النور واألسطورة األزلي ، واآلخر : العالم الفاحش الذي يراه في الواقع ممثَّاًل بعالم الظلمة والخداع والدنس  
ويبدو أنَّ مرسيا إلياد هو " خير من بحَث في العود األبدي وعالقته باألسطورة , وخير من فرَّق بين الزمن 

خي ، فهو يرى أنَّ الزمان والمكان واألشياء يمكن أْن ُتصنَّف إلى نوعين أحدهما مقدس  األبدي والزمن التاري
أبدي , واآلخر مدنس تاريخي , والمنظومة المقدسة هي من صنع اآللهة ) أو اإلله الواحد ( ، أما المدنسة 

ة الشعر الذي يمكن  ( , واليمكن الوصول للمنطقة األولى داخل الذات إال بفلسف1فهي مرتبطة باإلنسان " )
للشاعر أْن يرسي سفينة إبحاره في موانئها الصافية األمواه بوصف الشعر جمااًل يخلقه اإلنسان ؛ ليعبِّّر عن  
السيرورة األولى أمام منغصات الواقع ، ولعل الفن والفلسفة شكالن من أشكال الوعي اإلنساني الذي يمد  

التفسير العقلي للظواهر ، وغاية الفن هي استبطان الشعور  جذوره عميقًا في الذاكرة بوصف الفلسفة هي "  
(  2الحي وتجسيمه والمشاركة الحيوية التي هي ضرب من التماس الوجدان والتفاعل مع الصورة الحيوية " )

وعلى الرغم من أنَّ أحكام الشعر مشتقة من العواطف والحواس , وأنَّ أحكام الفلسفة قائمة على التفكير إال  
صيدة الحداثية ، قد كسرت المفهوم القديم ومازجت بين الشعور والفلسفة فكليهما ُخلِّقا توأمًا في رحم  أنَّ الق

الوجود اإلبداعي ، وكليهما يحاول أْن يظفر بحركة األشياء وأبعاد الزمن الكلي، ويبدو أنَّ فلسفة الشعر 
ه من خالل الدين ، فيحول دون أْن يكون الشعر    مرتبطة بالدين, فيرى أدونيس " أنَّ كلَّ ما يفعله الشعر موجَّ

 موضوعًا يؤدي البحث فيه إلى الشك في المعرفة الدينية، أو المروق إلى الزندقة, كل هذا أثَّر على مفاهيم  
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 (3كثيرة مثل الجميل والقبيح، والحق والخير والشر، فالشعر ليس ما يراه الشعر جمياًل، بل ما يراه الدين " )
والشاعرة وفاء عبد الرزاق في أعمالها الشعرية ) الترثى قامات الكرستال ( التي تحمل فيها أوجاع الواقع 
أمام ذاتها الناصرة لكل ما هو مقدس بوصفها قامة من قامات الكريستال التي التصدأ ، بل تظل مزهوة  

ي أبناء شعبها العراقي ؛ بجمال الروح التي تؤسس الفعل الجميل من أجل المقدس الروحي ، وهي تواس
كونهم يعيشون محنة االستالب والفقر والفاقة ؛ لتجسد في أشعارها رحلتها بين الميتافيزيقيا والواقع ، ومن  
خاللهما تترجم فلسفتها للحياة شعرًا ؛ فنراها تمازج بين المتخيل والحقيقي ؛ لتدس الشروط التي بها نشعر  

مثاليون شروطًا معرفية " يتناغم فيها الحس مع مطلب كلي أال وهو  بالجميل ، الذي وضع له الفالسفة ال
الفكر ، فالفن اليتنكر إلى طبيعة الذات العارفة التي تشترط االستمتاع والتذوق والحكم التي لها وقع خاص 

م  على المتلقي يجعلنا نصفها بالجمال ، إذ يتفق العقل والحس ؛ لتحقيق وجودهما الفعلي وقيمتهما بما ينسج
والحاجات االجتماعية التي تدفعه فيما بعد إلصدار الحكم عليها , إذ هو اتساق داخلي نسحبه على مضمون  

ن معه وحدة فنية مرهونة فهمًا واستيعابًا بالخبرة " )  ( ؛ ذلك هو الشعر الجديد الذي يتعامل  4خارجي ؛ ليكوِّ
ما تلفَّعت به مما يحيطها من غوائل ؛ لتعود مع األفكار واألحاسيس بأساليب فنية تتعالق مع حقيقة الذات و 

 إلى حقيقتها الروحية , فتسكبها بذوق فكري يترجم حقيقة الوعي في ضوء المقدس الماكث بأعماق الذات .
 ولعل الشاعرة في قصيدتها 

 ) قديسة الكرستال( تمهر لنا شجنها للواقع الذي يعيشه أبناء بلدها , فنراها تقول : 
 نه ابن أمي .أقدِّّس الحزن ؛ أل

 أقدِّّس تدفق الحليب في دعائها
 أقدِّّس العراء 

 أبا الفقراء 
 ومالذ أطفال

 يمسحون األحذية 
 أقدس روحًا عفَّفتها الحاجةُ 

 وصارت قنديالً 
 بعَض ُسحٍب وأعناب 

ُس رحَم األرض   أقدِّّ
 فقد أنجَب رغم الشكِّ 

 أركاَن الخضرةِّ . 
 وقال اسجدوا للسدر 

 سفينة العابرين . 



1979 
 

أشاعت الشاعرة القداسة في النص الشعري ؛ بوصفه إدراك لمعاني العالم , وإعادة تعريفه بصوره مثالية  فقد  
، فالمقدس لدى الشاعرة هو تكوين أصيل يولد مع والدة اإلنسان ، ويكون المقدس جوهرًا له ... اسمه 

لطقوس واالعتقاد باألساطير  الشعور الديني الذي هو بنية أصيلة في اإلنسان والمجتمع ، لم تكن ممارسة ا
( , فالحزن الذي دهم نبي للا يونس صار مقدسًا, ولعل الحليب حين يتدفق مع  5إال مرحلة من مراحلها " )

دعاء األم منحها القداسة ؛ بوصفها المعينة والمغذية والراعية لديمومة الحياة ، كما أنَّ العراء هو أبو األطفال  
ن طالما اهتموا بالفقراء والطمأنينة على أحوالهم ، فهو يمثل الحنو والدفء ؛ بوصفه مثلما األنبياء والوالة الذي

الراعي لهم ؛ ليمنحهم الصبر والقوة والتجلد على تحملهم له , كما أنها تقدس األطفال وهم يمسحون األحذية  
بالدهم خيرات  ينهبون  باتوا  الذين  باللصوص  مقارنًة   ، متعففة  كريمة  أسرهم  تعيش  كي  الذين    ؛  أولئك 

اليحترمون القانون األخالقي عن عمد . كما أنها تقدس الروح التي عففتها الحاجة من دون النظر إلى ما 
في أيدي اآلخرين ، فأصبحت قندياًل وبعض سحب وأعناب ؛ إشارة إلى خلودها بفعلها االستثنائي الذي 

لخالدة ، ملمِّّحًة إلى الجشع والطمع والتهالك على يحولها من التاريخ القابل للنسيان واالندثار إلى األسطورة ا
الغنائم التي تسود بالدها من قبل المتصارعين من أطراف شتى ، وجشعهم في أخذ مابيد اآلخر ولو تطلب 
سفك الدماء ، ثم هي تقدس رحم األرض التي تنجب أركان الخضرةِّ , فهي السومرية التي تعتقد " عمليات  

الحبوب في األرض المعبرة عن موت اإلله ) ديموزي ( أماًل في نهوضه في   البذار وكأنها طقوس دفن
( ، فاألرض هي البطن التي تنجب الخضرة ؛ لذلك نرى شاعرتنا تمنح األرض والنبات 6الربيع القادم " )

ثل  القداسة بوصف األرض األم التي تبذر في أحشائها الحياة ، بينما الخضرة ممثَّلًة بالنباتات بوصفها تتم
القرابين عند  لها  تُنحر  نراها  يومنا هذا  إلى  السدرة  والقوة . ولعل  للخلود  المانحة  بالشفاء والطيبة ، وهي 
اقتالعها ، لما ورد بوصفها الشجرة الفارعة بجانب العرش وهي من تولد من أحشاء األرض ولعل إله الخضرة 

( ، لذا فالسدرة رمز  7الطبيعة والخصب )   ) آبو ( أو ديموزي كان يجري االحتفال بزفافه من إنانا سيدة
الخصب التي يمكن السجود تحت ظاللها ؛ لتكون سفينة لهم ؛ كي يعبروا إلى بر األمان في إشارة إلى من 

 ال يعمر األرض بل يسعى في خرابها ذلك هو من يظل أسيف التأريخ .
 ثم تقول :

ُس المزيد المزيد  أقدِّّ
 من العشاق 

سني ألنِّّي تلوتُ    صالتي وأقدِّّ
 بطريقتي 

 ومددُت يديَّ 
 طليقًة بقبضةِّ الماء 

 ال فضَل ألحٍد عليها 
 من ذا الذي يشهُد اآلن



1980 
 

 بأنَّني في هذا الشهد 
 الذي قدَّستهُ 

مَّةٍ   أقرُب من ألفِّ عِّ
مَّة إلى للا . ص   24 – 23وألفِّ عِّ

مراؤون ، أو ال يعنيهم    ثم هي تقدس المزيد من العشاق ممن أنصفوا أنفسهم وحقيقتهم المتجذرة ، ال ممن هم 
شأن سوى أنفسهم ، كما أنَّها تقدس ذاتها ؛ ألنها أيقنت أنَّ فكرة وجود الحق ناضبة في كل ضمير حي  
يستشعر آآلم اآلخرين ويقدسها من خالل الحنو والعطف والوقوف أمامها باحترام ال بسخرية أو نفاق , ولعل  

انية هي أنصع بكثير من طرق المضللين والمرائين الذين ما  طريقتها بتأدية صالتها مع العمل بدواعي اإلنس 
فتئوا يتالعبون في مصائر البرايا من طريق إضفاء المقدس على أنفسهم ؛ ليستغلوا الناس الجهالء بتلك  
ت في عصرنا الحاضر , بينما تشير إلى الماء الذي يمثل أصل األشياء كما   المظاهر المقنعة التي تفشَّ

التطهير ؛ لذلك أشارت له أنه حالٌّ في قبضتها ، فمن ذا يكون بهذا الشهد ؟ والشهد رمز  يمثل يعدُّ رمز  
الحالوة والطعم الذي ال يدانيه في التذوق أيُّ طعم ؛ كونها اقتربت من المقدس رمز اإلنسانية , وذلك أقرب  

لح والضمير الحي الذي ما يكون إلى للا وليس مظهر القداسة هو ما ينمُّ عن المقدس ، إنما العمل الصا
يرقى به اإلنسان حينما يالمس المقدس روح الجماعة من فقراء وكادحين وعشاق بصدق النوايا ونقاء الضمير  

. 
 ( العود األبدي , د. خزعل الماجدي , الدار العربية للموسوعات ,1)

 .  17م :   2011,   1لبنان , ط –بيروت 
 د. محمد علي ابو ريان الدار القومية  ( فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ,2)

 . 9:   1964،  1للطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، مصر ط
 75م : 2008,  1( محاضرات اإلسكندرية ، أدونيس ، دار التكوين ، لبنان ، ط 3)
,    1( الوعي الجمالي بين فلسفة العلم والراجماتية , د. هيال شهيد , منشورات الرافدين ، بيروت , ط4)

 229م:   2017
 52( العود األبدي : 5)
 36( المصدر نفسه : 6)
 ( ينظر : المصدر نفسة والصفحة نفسها .7)
 
 
 
 
 



1981 
 

 من مجموعة تحت رماد الصمت   ، العشق المسافر إلى العراق
 . للشاعر التونسي محمد الصالح الغريسي )*(

 
حين يبتهل اإلنسان إلى بارئه يجدد عهده معه في روحانية تشعُّ أماًل وقناطير حلٍم يوشك أن يتصاعد     

إلى مراقي السماء، وحين يتبتل العاشق نحو ما يراه نباًل وشهامًة وسؤددًا نراه يمأل روضه من دنا الثمرات  
كتاب وإذا ما تناولنا عشق الشعراء له نجدهم  … وهكذا المعشوق العراق، عشقه الفنانون والشعراء والعلماء وال

يرونه قويا على الرغم من الظروف التي أحكمت طوقها عليه، وليس له من ناصر أو معين. لكن مع ذلك  
العلم والمعرفة، والسيف والرمح،  بلد  بانبعاثه من جديد؛ كونه  هناك أصوات كثٌر شجبت ونددت وتغنت 

إذ احتضن الحياة فرقَّت له موسيقى الوجدان اإلنساني. ولنا أن نتناول    والجمال والعشق، والشعر والموسيقى،
في  له  أكثر من قصيدة  في  العراق  على  دمًا  ينزف  نراه  الذي  الغريسي  الصالح  التونسي محمد  الشاعر 
مجموعته الشعرية )تحت رماد الصمت( إال أنه يقر جازمًا على أن العراق البد أن ينهض من كبوته معافى،  

يستشرف تاريخ العراق من خالل قراءته للماضي والحاضر نراه يتنبأ بوالدة جديدة له في معظم ما  فحين  
عبَّر به عن شجونه أو آماله، بوصف العراق وعاصمته بغداد هي المالذ لكل نبالء العالم ومثقفيه، بل ولكل  

 قلٍب ينبض بالحياة وبهما معًا.
 

مها بالعنوان )تحت رماد الصمت( معززًا له بصورة الغالف  ولعل مجموعة الغريسي الشعرية التي وس    
على شكل سديم الهب بالنار والدخان في إشارة إلى أنَّ روحًا متوارية تحت هذا السديم ستشقُّ يومًا هذا 

 السديم وتصبح قدرا فاعاًل يبعث الحياة من جديد. 
 

نرى      استقبلناها  ما  إذا  الشعرية  المجموعة  نصوص  أنَّ  يبدو  الصوري    و  والتفنن  الرمز  مستوى  فيها 
واإلحاالت كل ذلك من أجل أن يتمكن المتلقي من تأويل سليم يصل إلى ما يبغيه الشاعر، وهو يترجم  
فاجعة العصر، ودهاء مارقيه حين أرادوا أن يحولوا منائر العراق إلى مداخن ويغيِّّبوا جمال ليلى وأناقتها إلى  

 كونها أصبحت غير قادرة على العطاء، يقول في قصيدته )لماذا…؟(: امرأة ال يمكن أن تنهض بقواها؛ 
 

 لماذا …؟
 إذا ما اختليت بجرحي 

 يراودني 
 طيف ليلى بأرض العراق
 وينتابني المتنبي قصيدا 

 به ألف جرح 



1982 
 

 وفي كلِّّ شبٍر بأرض العراق 
 لنا ألف ليلى وليلى. 

 
نجد الشاعر يعبر عن جرحه الذي يمثل األلم المبرِّح ، وهو يستذكر ليلى التي سكنت العراق بعيدًا عن      

 قيس الذي يقول :
 

 يقولون ليلى في العراقِّ مريضٌة     يا ليتني كنُت الطبيب المداويا
 

م من وحشية كاسرة أثر  ولعله يقصد ليلى العراق الذي يعيش أبناؤه اليوم سوء الحال؛ لما انتاب بلده     
االحتالالت البغيضة، وما ليلى الشاعر إال عشقه للعراق الذي عبر عن مشاعره، ويعتب على كل من تغنى  

 بليلى من دون أن يجهد نفسه في بعثها أو محاولة إلنقاذها أو حتى عدم النيل منها، فيقول:
 

اق ليلى لوصلٍ   فكم هم قليلون عشَّ
 وكم هم قليلون عند المزارِّ 

 رموها بنارٍ 
 وقالوا ضحاياكِّ نحنُ 

… هل من مزيدٍ   ُحرِّقنا بنارِّكِّ
 إذا كان فيكم حنين إلى حبِّ ليلى 

 وأطياف ليلى 
 فكونوا رماداً 

 وكونوا سمادا . 
 

فهو يرى أنَّ المدعين الوطنية في العراق ومن يدَّعي حب العراق من خارجه فمادعواتهم إال تخرصاٍت     
ب منهم التضحيات الحقيقية وال داعي لنعيقهم ، فبالتضحية والدماء سيخرج  يتبجحون بها ؛ ما جعله يطل

العراق من تحت الرماد محلقا فوق سماء الخليج بألف جناح ، كناية عن قوته وعودته من جديد حرًا معافى  
 .فيقول :

 
 سيخرُج من تحت هذا الرماد عراق 

 يحلِّق فوق سماء الخليج 
 النخيلبألف جناح يضمد جرح 



1983 
 

 وتختال عشتار بين الشوارع 
 تهدي الصبايا أزاهير حبٍّ 

 وتمسح دم اليتامى 
 ويغسل ماء الفرات 

 شوائب هذا الزمان الرديء 
 ويبعث من خلف كوم الدمار

 عراق … عراق . 
 

فهو المؤمن من أنَّ في العراق جذوة البد لها أن تشتعل ؛ لتغير مجرى األحداث ، فتعود الحياة إليه من      
جديد باسقة ندية ، ونرى عشتار تكحل قلوب الصبايا الحسان بأزاهير حب ، كما تمسح دم اليتامى ، بينما  

 الفرات يغسل شوائب الزمان الرديء منه. 
اعرة ” هي الموضوع الذي تسترعي حدوسه الحياة ؛ كونها تلقي نظرة ألزمنتها الثالثة  ويبدو أنَّ الذات الش    

؛ لتشرف على ما تخفيه وراءها من خوافي وأسرار وأنماط جديدة تترجمها تلك الذات برؤيتها الفكرية والفنية  
 كل ما ينجم عنه .   ( ، وهذا ما يتمثل لدى الشعراء النبوئيين الذين يستشرفون المستقبل ب1واإلنسانية” ) 

 وفي قصيدة )ينابيع األمل / وطن النخيل( نراه يخاطب الشمس بقوله: 
 

 يا أيتها الشمُس 
 علِّمي أبناءكِّ كيف تتَّحُد األلوان

 ويا أيتها الطيور المهاجرة 
 غدًا تعودين إلى أعشاشك القديمة

 وتعود قبَّرة البراري 
 تنقُر الحبَّ في أكفِّّ األطفال 

 ة مذاقغدًا يكون للحيا
 وإلى العراق يعود العراق .

 
فالشمس رمز الحرية ، بينما األبناء هم من أطياف المجتمع من شتى المذاهب واألثينيات ، أما الطيور      

المهاجرة هم أبناء الوطن الذين غادروه بسبب الفتنة التي طالت البالد والتي كانت خلفها أحقاد المضللين  
ين حرضوا فئات الشعب بعضها ببعض ؛ مما خلفوا في مرحلة زمنية األحقاد وأصحاب السوء من الدخالء الذ 

 والثارات .لكن الشاعر يتأمل الخير كل الخير للعراق بعودة أبنائه من جديد يجمعهم حبُّ الوطن السعيد .



1984 
 

رؤيا  ورؤيا الشاعر تحمل قدرة النفاذ من المجهول الى المعلوم من خالل كشفه واستبطانه فحري بهذه ال     
إعادة تشكيل الواقع ، بمعنى صياغة الواقع الجديد على مقاييس الرؤيا الفنية . والرؤيا الجديدة للواقع تتحقق  

(، وهذا ما نلمسه عند الشاعر الغريسي  2دون شك حين تصدر هذه الرؤيا عن فنان قد اتحد مع الكون” )
من ذلك إرادة قوية تجعل من طلع نخيله  وهو يقرأ الحاضر ودور العراق في الحقب الماضية والذي سينتج  
 وزروعه وامتداد نهريه أماًل وبشرى في عودة العراق قويًا معافى. 

ولعلَّ حب الشاعر للعراق وأهله يجعله يرسل رسالة على شكل قصيدة عمود مهداة للدكتور صالح         
قهم وأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم  الطائي يوصي فيها أهل العراق بوساطته وهو يدعوهم إلى التآخي بكل أعرا

 وألوانهم السياسية، إذ يقول: 
 

 فاللوم ال يشـــفي وال يبري السقاما     يا طائر الشــرق الجريح كفى مالمـا        
 فالجرُح آلمنـــا وقد بلـــــغ العظامـــا   إْن كان جرحك في الجناح لــــه التئاُم       

 عرِّج على الطـــائي اقرئُه الســــــالما   حي        إن زرَت أرض الرافدين فدتك رو 
 ما أخلفوا في الوعد، يرعون الذمامـا     من أخوٍة صدقــوا المحبََّة إْن أحبُّــــوا       
 بالحقِّّ والصبــر الجميل له وســـــامـا        أوصِّ األحبََّة في العـــراق بال تـــواٍن      

 فدعوا التباغض والتقاتل والخصامـــا     لهـــــم خصـــاٌم        ما فاَز قوٌم في الحياة
 فتجنَّبوا بالرشــــــدِّ هذاَك الضرامــــا         الشرُّ إن أكَل القلــــــوب له ضــــراٌم      
 وصلوا القريَب وكفكفوا دمــَع اليتامى         وابنوا جســــــوَر الودِّّ بينكُم إئتالفــــا      
 وضعوا لخيل الحقد عندكموا لجامــــا       وأســــوا الجراح وخففوا ألم الحزانى      

 
فهو من قرأ الساحة العراقية وما فيها من اضطرابات وخصومات واحتراب بين أطياف المجتمع العراقي      

، لذلك يخاطب العراقيين بما يراه من أنَّ عدم التصالح والتآخي هو ما يهدم أركان الوطن الجريح ويخلخل  
هذه القصيدة موجهًا كالمه إلى شعب  بنيته االجتماعية ومن ثم فقدان األمان ، فهو يخاطب الدكتور الطائي ب

العراق من زاخو إلى الفاو ، وهي رسالة مصيبة يمكن أن يرسلها كل محب للعراقيين ، طالما يدعو إلى 
فض الفتنة التي أطاحت بالحرث والنسل إلى يومنا هذا ، داعيًا إلى ترك اللوم فيما بين أبناء الشعب الواحد 

نَّ الجرح عميق على األخوة العرب ، والذي يمكن تقدير ما يضمره الشاعر  على الرغم من الجراح لكنَّ يرى أ 
من أنَّ العراق ذو فضل على أخوته في كل أنحاء األرض العربية بمواقفه اإلنسانية والقومية ؛ مما استدعى  

دون  الشاعر أنَّ يصرح من أن الجرح الذي أصاب العراق قد بلغ بهم العظام؛ لما تمر به األمة اليوم من  
ناصر كما كان العراق باألمس الناصر لجميع قضايا األمة من المحيط إلى الخليج . ولعل الشاعر في  
النص يحاول أن يوصل رسالته بأساليب متعددة منها إنشائية ومنها بيانية من خالل رسم الصور الفنية التي  

 ة .تجتلب الذوق بوساطة طرافتها وتركيباتها اللغوية التي قدمها بطرق فني 
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ولعل الصوت العربي الهادر بالعروبة واإلنسانية من أجل اإلخاء والدعوة إلى الحب والتسامح والصالح    
رهين بأن تتبناه البلدان ؛ كي ينعَم إنساننا بالحرية واألمان هذا ما يسطره معظم الشعراء وال سيما الذين  

كونه يرتع مجد الشعر للعراق وأهله ، ويتمنى  أوقدوا نيران كرمهم تجاه الحب والحياة ، وللغريسي المجد ؛  
لألمة خيرًا ، وهي أمٌة فتحت ذراعيها الستقبال األمم األخرى منذ قرون ، وأنارت طريقهم نحو حياة حرة 

 كريمة . 
 

 الهوامش:
)*( محمد الصالح الغريسي: شاعر تونسي ينماز بحبه للعراق، له مبادرات عديدة في نصرة العراق      

يدته الموسومة “رسالة” التي قدم لها بالقول: “اإلهداء: إلى األخ األديب الباحث صالح الّطائي…إلى  منها قص
أهل العراق بكل أعراقه وأديانه ومذاهبه وطوائفه وألوانه الّسياسّية دعوة إلى الّتآخي والّتسامح تأسيسا لعراق  

من صحيفة   27/06/2010وم االحد الصادر ي 1440يحلو فيه العيش للجميع”؛ والتي نشرت في العدد: 
( عاما على تأسيس صحيفة المثقف، وتقديرًا لجهوده 13المثقف التي تصدر في أستراليا. ولمناسبة مرور )

ومنجزه منح درع المثقف للثقافة واألدب والفن الصادر عن مؤسسة المثقف في سيدني / أستراليا، وجائزة  
فاعلين في إنجاح مهرجان الثقافة العراقية التونسية الذي عقد  . وكان أحد المساهمين ال2019المثقف لعام  

وألقى إحدى قصائده التي تتغزل بالعراق وأهله، وله مشاركات كثيرة في   2021في العاصمة التونسية عام  
 حب العراق ودعمه.

 
 11( قصيدة النبوءة في الشعر العربي الحديث دراسة ظاهراتية، د. رحيم الغرباوي: 1)
  50ات في الشعر والفلسفة، د. سالم األوسي: ( دراس2)
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 الحس الرومانسي بين جمال الروح وأناقة الوجدان قراءة في أشعار منهل الكسيري 
 

الفن هو ذلك النُّصب الذي يحفظ لنا المشاعر ؛ كونه حيًَّا اليموت , ولمَّا كانت المشاعر هي نبض الحياة  
لشعراء منذ مطلع الخليقة إذ بدأ الشاعر يحاكي ما حوله ، فجعل ذلك اإلنسانية الذي عزف على وتره ا

 ميدانًا له للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه تجاه الوجود والكون.
ومهمة الفن حسب دولوز ” لم تعد تقتصر على مجرد التقليد والمحاكاة بل هي حفظ المشاعر واألحاسيس  

(؛ لذا تغنى الشعراء بعواطفهم تجاه ما حولهم بكل ما  1في أشكال فنية أو إبداع , وفتح عوالم ممكنة” )
يسرهم ويشعرهم بوجودهم اإلنساني أو ما يؤلمهم, فأجادوا وأحسنوا حتى ركبوا سفن مشاعرهم دون أْن يشعروا 
 بمراسيها التي اصبحت ُمدنًا مأهولة بقصور من المعاني وطرائق من الحروف لدى النقاد ومؤرخي األدب . 

لرومانسي َشغَل مدًى شاسعًا في حقول المعرفة األدبية وجمالها المترامي األبعاد كونه يهتم  ولعل التيار ا
بترجمة الشعور اإلنساني ومالذا للتعبير عن هواجس النفس ودواخلها الشفيفة ، فالُمحب وهو يعبر عن حبِّه  

ومشاعرالنفوس وهي تتغنى    وشوقه تجاه الحبيب , والروح الجميلة , وهي تفتتن بمشاهد الطبيعة ومغانيها ,
 بأمجاد األمم وأوطانها وجمال بلدانها .

والشاعرة منهل الكسيري من الشاعرات الالتي طفن بمشاعرهن في عوالم الخيال , كي توقد من أفنان كرومها  
وعناقيد ذائقتها الشاميَّة أنقى المشاعر وبأوفر األحاسيس التي تزينت بها مجمل نصوصها , وهي تهل علينا  

 برؤاها التي لم تغادر روضة الحبيب الغنَّاء باأللوان واألزاهير والعطور والفراش , فهي تقول :
 ُأسارع إلى الصبح حافية 

 ففيه بقية من عطرك الليلي 
 وأنثر الجلنار على سياجات الهوى 

 وأغدو سرَب فراش
 ُأباري النجمات تألقاً 

 وأساوي الشمس شروقاً 
 إذا مرَّ بالبال اسمكَ 

 فكيف أعانقك ؟! 
فقد استعملت الشاعرة في نصها من رموز الطبيعة ، فالصبح يمثل االنطالقة األولى الفتتاح يوم جديد , أمَّا 
أنها حافية ، فهي تشيرإلى تلهفها للقاء الحبيب , بينما بقية عطره الليلي لها فيمثل عمق االرتباط به , فليس 

رموز الجمال والطيبة والسكينة التي آثرت الشاعرة نثره على أسيجة  هناك لحظة يمكنها نسيانه , والجلنار من  
الذاكرة الجميلة المتمثلة بالهوى , أمَّا الفراش فيمثل منتهى الرقة والشفافية والتعلق بما هو جميل , فهي من  

ثم تقارن فرط سعادتها تأبى أن تكون إال َفراشًا يداعب الورود ويترنم بخيالء الحب واألمل وزهو المطلع ,  
ذاتها بالنجمةِّ في تألقها والشمس في شروقها , لكنَّها تبدي حيرتها ، باستعمال اسم االستفهام ) كيف( الذي  
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منح السياق معنى الحيرة والتعجب , فكيف سيكون حالها إْن قابلت الحبيب وهي من دونه قد امتألت بأجمل  
 األوصاف وأطيب المشاعر ؟ !

ء ومعرفتنا بها ” في صميمها قائمة على أفاعيل الممارسة واأللفة مع رغباتنا وأهدافنا  ويبدو أنَّ تناولنا لألشيا
، وكل ما يمكن ما يتمثل من انطباعات حواسنا وطريقتنا في التعبير عن الحقيقة القصوى ، فنحن خالقين  

للغاية التي نتوخاها ” ) تبعًا  ت ذواتها تجاه  ( , ولعل الروح هي من ترغب في توجيه انطباعا2لمعرفتنا 
األشياء ومن َثمَّ تتحقق المعرفة التي نخلقها تبعًا للغاية المرجوة , فإْن قلنا نزعة رومانسية قصدنا هواجس  
الروح وهي تندفع من خالل مؤثِّّر معيَّن يحيلنا إلى َسوق معرفتنا ؛ فنعبِّّر عنه باإليجاب أو السلب من خالل  

م الشعري الذي تنتجه روافد استبطنته ميولنا ، فينتج لنا فِّكرًا لها  الذوبان فيه ، أو العيش بأطيافه في عال
 ملفَّعًا ببصمة تلك الروح ومرتديًا نمارق األسلوب , فهي تقول :

 لو لم تكن األنثى أجمل ما في الحياة 
 لما كافأكم الربُّ في الجنَّة 

 حتى األسد ينحني مقبِّّاًل رأَس لبوته … 
 إنَّها األنثى سيِّّدي !

عرة في هذا النص تحيلنا إلى العالم اآلخر الذي وهب للا سبحانه وتعالى المؤمنين الحور العين في  فالشا
يٌن كأمثالِّ اللؤلؤِّ المكنون (( ) ( هذه المكرمة التي أطلقها سبحانه لعباده الصالحين ,  3قوله : )) وحوٌر عِّ

ينحني إجالاًل وإكرامًا ألنثاه . بيد أنَّ    بينما تلتفُت إلى األسد الذي طالما يعيش شامخًا في مملكته ، لكنه
شاعرنا يبقى في الوعيها أنَّ السيد والرمز والمتسلط هو الرجل , بينما ركوعه ألنثاه ما هو إال غريزة فطرها  
للا بعباده ؛ لتكون المرأة سيدته بالغيب وحبيبته في عالميه األول واآلخر . وهي التفاتة جميلة من شاعرتنا  

 ت بمجمل كتاباتها من أنها تمتلك الصرامة في عشقها والشفافية المزدهرة الغنى بأنوثتها . التي انماز 
والشاعرة الكسيري فيما يبدو تتطلع الى الخروج من ” رتابة الحياة اليومية وتطالب بالخروج إلى الهواء الطلق  

( , كما نجدها 4داع ” )… إنما تصدر عن عاطفة فنية تحتاج إلى االندهاش الدائم من أجل الخلق واإلب
حين تستوحي الحبيب تخرج إلى عوالم هي أسمى مما تراه في الواقع الضيق ؛ لتنطلق معه إلى عوالم خيالية  

 تكاد تمنحها حياًة أنقى وأسمى .
 ففي قصيدتها التي تقول فيها :

ًا أن تكوَن همِّّي   يسعدني جدَّ
 فأنشغل بربطة عنقك 

 وقهوتك وعطرك
 عشقكوأنفاسك … وتفاصيل  

 يسعدني جدًا أْن أنسى الهموم 
 فالدنيا بحضرتك ؛
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 ألنََّك الرجل الخرافي العناية 
 جعلتني خارجًة عن المألوف ,

ًا كفراشة ...  سعيدة  سعيدة جدَّ
نجدها تنظم مشاعرها بكلمات سهلة مسترسلة وكأنها تحكي ما يختلجها , وهي برفقة الحبيب , واهتمامها به  

فـ ربطة العنق تومئ بها إلى أناقة الحياة التي تظلل الحبيبين ، بينما العطر هو ما طالما يدفئها باهتمامه  
يجعلهما يرفَّان حوَل بعضيهما , أما القهوة فهي تومئ إلى السكينة في ديوان حنانه ، بينما األنفاس فتمثل  

ا والعروج بسماواتها  توارد الحب بينهما من أقصى شطآنه ؛ مما يجعلها تعيش معه في أعلى قمة االهتمام به
 األنيقة التي صارت هي من نكهة عشقه خارجة عن المألوف , وهذا ما جعلها تعيش قمة سعادتها .

 أما في قولها :
 لروح أجفلها الصقيع 

 وقد أفِّلوا !  كعشٍّ اعتاد أنس طيوره ,
 وعشعشْت في حناياه طحالب منسيَّة 

 مخسوف قمره , وقد أتلفه الصدأ
 سندياناته أسقطه الحنين وعن 

 اليثمر الصفصاف 
ْل ,وأعد بناء آمالك من جديد.  تمهَّ

في هذا النص نجدها قد فارقت صبا مشاعرها وترافة أحاسيسها ؛ لتعيش ضباب األمنيات , فالصقيع يمثل  
طحالب المنسية  الجمود والسكون , بينما الطيور التي تمثل األناقة والجمال واالهتمام قد أفلت أنوارها , أمَّا ال

فتمثل هي األخرى الذبول واالنكماش ، و خسوف القمر قد تجلَّْت من خسفه الظُّلمُة , بينما الصدأ فيوميء 
أنَّ  إلى  إشارة  ؛  والتالشي  الفراق  معاني  على  يدل  ما  الصور  بجميع  تومئ  فنراها  ؛  والتهالك  البلى  إلى 

فائدة ؛ لذا اليمكن للصفصاف أن يثمر وال  الهواجس والمشاعر قد ذوت , و أصبحت من دون جدوى أو  
ولشاعرتنا قصائد تنبض بالحبِّ والجمال كأنَّما كلماتها األمواه    الحنين يمكنه أن يرده إلى سندياناته العقيمة .

 النابعة من غدرانها وحروفها ناطقة من شفافية وجدانها .
مشوارها اإلبداعي الذي يمنح قارئه حين يتجلى في قسماته  نتمنى لشاعرتنا الواعدة منهل الكسيري النجاح في  

 لهيبًا من ترافة المعنى وعذوبة السحر وأناقة األسلوب.
 هوامش: 

 1096( الفلسفة الغربية المعاصرة , مجموعة من األكاديميين العرب : 1)
 185( الوعي الجمالي , د. هيال شهيد : 2)
 23  -22( سورة الواقعة : 3)
 288في أدب نزار قباني ، خريستو نجم : ( النرجسية 4)
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 سايكولوجية الشعر واغتراب الذات, قراءة في أشعار لمى حميد .
 

يبدو أنَّ النفس اإلنسانية في حقيقتها عالم مأهول بآثار جمَّة من األحداث ، نتاجها هو ماتفرزه ماكنة الشعور  
تحدده قدرات صاحبها على وفق عاطفته    فتترجمه إلى مفردات لدى الشاعر , لكنها مفردات من نظام خاص 

ومخيلته وقدرته اإلبداعية في رسم مالمح الشعور لديه تجاه مؤثرات ؛ مما ينتج ردود فعل إيجابية أو سلبية  
، وما الشاعر إال ابن عصره وزمانه وهو الصوت الدفاق لما يعتمله تجاه الواقع ؛ مما جعل مؤرخي األدب 

ل أشعار الشعراء فيتلمسون حقائق الحياة في تلك العصور ، لذا نجد لكل ونقدته يطالعون العصور من خال
شاعر وظرفه تجاه ذاته ومحيطه تجربته التي عبَّر عنها ؛ مما جعل في ذلك تعدد التجارب من شاعر آلخر  

خالصًا ”  ، تقول سيمون دي بوفار المفكرة واألديبة الوجودية : ” إنَّ لكلِّّ تجربة إنسانية بعدًا سايكولوجيًا  
اإلنسانية  1) أبعادها  لكلِّّ تجربة  أنَّ  إذ  ؛  الشعراء  لدى  الشعرية  التجربة  قراءة  تعدد  نجد  السبب  لهذا  ؛   )

الخاصة بها ” ولعل التجربة النفسية للشاعر تمتزج إلى حد كبير بالتجربة الميتافيزيقية فيصبح همه وألمه  
إنما تمتد حاجاته من الذات إلى اآلخر ومن الجزئي  النفسي ليس تعبيرا عن حاجات آنية تريدها هذه النفس  

( ؛ مما منح النصوص الشعرية جواز سفر تعبر بها محيطات األزمان 2إلى الوجودي والكوني واإلنساني ” )
 وتتوقف عندها محطات األجيال .

غربة نفسية    والشاعر في تأمالته الوجودية يشعر بفراغ مفزع , إذ يتعمق لديه اإلحساس بالغربة سواء أكانت 
أم مكانية , فكالهما يولدان فيه نزعة تتلبس حيرته ولربما تقضُّ مضاجعه ، وهذا اإلحساس الوجودي يحيله  
إلى عبث الوجود الذي ضرَب على وترها الفكر الوجودي , ولعل الفوضى واالضطراب والعبث وخشية الزمن 

 ( . 3)والشعور بالموت جميعها تجعل من اإلنسان يعيش محنة الوجود 
والشاعرة لمى حميد واحدة من الشاعرات الالتي كتبن عن آالم وطن ، وحزن فراق ، مما نجدها تعيش  

 هواجس اغتراب نفسي أوقد فيها حزنًا مؤرقا , نجد ذلك في نثريتها التي تقول فيها : 
 هذا الليل .. 
 وهو يرتدي 

 عباءته السوداء
 كأنه يقودني 

 إلى نهايتي .. 
 دمعتي العنيدة 

 المآقي .. تسكن 
 والروح تجاهد 

 من أجل أن تعلن 
 تحررها من سوط 
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 هذا الحزن 
ويبدو الليل في القصيدة ليس الزمن إنما استعارته للهموم التي نزلت عالمها وجعلته كائنًا مهواًل وهو يضرب 

العنيدة وهي بعباءته السوداء ؛ وكأنها تصور الموت في تلك الهيئة وهو يقودها إلى نهايتها ، بينما دمعتها 
تسكن المآقي ال من خوف أو من رهبة , إنما من رفض للواقع البائس الذي يعيشه أبناء شعبها بوصف  
الشاعر هو من يحمل معاناة شعبه ويدافع عن قضاياهم الكبرى ، ثم تصف الروح التي تجاهد في سبيل  

معروف أسلوب يستعمله األديب  تحررها من الحزن , والحزن مجاز مرسل عالقته المسببية والمجاز كما هو  
في ألفاظ قليلة لمعان كثيرة ؛ كي يقترح المتلقي تلك المعاني حسب وعيه ، وإن حام حول داللة النص  

 المركزية وهو تقنية من تقنيات األدب السيما الشعر ، ثم تقول : 
 ال يسعها حتى البحر ..

 والقلب مازال
 يتمسك بخيط الصبر ..

 فكيف لمجزرة 
 هذا المساء

 أْن تنتهي ؟!!
إذ نجدها تتحدث عن نفسها بضمير الغائب, فالروح المجاهدة في التصدي تتسم بسعة اإلرادة, فهي أوسع 
 لديها حتى من مساحة البحر، بينما القلب بعنفوانه مازال يتمسك بخيط الصبر, ويبدو أنَّ الخيط في النص  

 زرة هذا المساء المظلم كيف يمكنها أن تنقشع؟! يدل على الصبر من إّنه أوشك على النفاد، فتتساءل عن مج
ولعل الشعر ماهو إال وثيقة وشاهد على المحن التي تعصف بالبرايا ، وكثيرا ما نجد الشاعر يبحث عن  
طوق النجاة حين يأبى االستسالم متسلحًا باألمل أو الحلم ؛ كي يعبر به إلى ضفة األمان , هو وأبناء  

 فها ترجمة لما يصبون إليه .شعبه الذي تمثلهم كلمته بوص
وفي ومضٍة شعرية لها , نجد أن الحزن قد أطبق جناحيه عليها ، فصار رفيقها األلم ، وكأنها ترسم صورة  

 لطريق الخالص لكن ؛ من دون جدوى للخالص , , فنراها تقول :
 وقد صار

 رفيقي األلم ..
 مادام للحزن 

 وشم ..
 فكيف لصليل الحروف

 أن يختبيء ..
 ودمع القهر

 نهر ، الينضب !!



1991 
 

اليقف   نهر  عندها  القهر  دمع  طالما  مفقودًا  األمل  لديها  والنفسية جعلت  المكانية  من غربتها  فلمواجعها 
 جريانه. 

ولعل النفس االنسانية تتمايل على وفق الظروف بين أمٍل ويأس , فرح وحزن ، فيترجمه الشاعر حسب  
أنهكت قواه والسيما حين تكون قضية مصيرية اسمها الوطن ,  مشاعره وأحاسيسه تجاه قضية شغلت فكره و 

تان على الشاعر فرصة االستقرار داخل النفس , لكن كثيرا ما تكون   وفي أحيان نجد الحيرة والقلق كليهما يفوِّ
م لنا الجمال بأكمل وجه من   رؤيته الشعرية قادرة على أن تعكس ذلك وبجدارة بأْن تزدلف لروح الفن ؛ لتقدِّّ

وهه ويمكننا أن ندرك ” قبل كل شيء ، إنَّ رؤيا الفنان سبقت الرؤيا النفسية عند علماء النفس ومدرسة وج
الالوعي ) فرويد , أدلر ، يونغ ( في الكشف عن الكثير من أسرار النفس اإلنسانية وأعماقها الالواعية ”  

بصورة فنية يتعاطف معها المتلقي ؛ ( ، فشاعرتنا على الرغم من الحزن الذي يكتنفها , نراها تقدم ذلك  4)
يتنسم موضوع   يجعله  مما  الشعور  نفس  يعتمله  حينما  ؛  أيضًا  له  متنفسًا  ويجعل من موضوع قصيدتها 

 القصيدة برضى عميق ,
 والشاعرة تسترسل بقولها : 

 ُترى ، كيف لهذا الليل
 أْن ينجلي ..

 وكيف لي ، أْن أتمسك 
 بخيط األمل ..
 الطريق ..مالي أضعت 

 ال الغرب ، يستهويني 
 وال الشرق !!

لمبادئهم   اآلباء رمزًا  اتخذها  التي  المبادى واألعراف  فقد  الذي  الشرق  عالم  عالمين هو  بين  الحائرة  فهي 
نتيجة أطماعه   السامية وديدنًا لقضاياهم المصيرية الكبرى , والغرب الذي فقد إنسانيته بعدما فغَر فاه ؛ 

، وقد أضاعت شاعرتنا الطريق بين فضاعة األدائين , وما شبابنا الذين هاجروا ماهم إال  الشيطانية المقيتة 
فكر حائر اليدري ماذا يصنع على وجه هذه األرض ؛ لذا ربطت لنا شاعرتنا مضمون نصها بألفاظ ذات 

 رموز مهيمنة على النص , هي : ) الليل ، خيط األمل ، أضعت ( . 
على أشعار شاعرتنا لمى حميد ، فهي تعيش في ظل األرق من الضياع    ولعل دائرة الحزن هي الطاغية 

النفسي الذي يشكو من اختناقات حبائلة الكثير من الشرقيين في ظل الظروف الساخنة التي تجتاح المنطقة  
 ، فنراها تقول : 

 كلما وقفت 
 على باب األمنيات 

 استجدي لحظة صدق ..
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 فال أجد إال السراب .. 
 وكلما أمسكت بخيط 

 الفجر الكاذب 
 نحو لحظة أمل

 تعود عتمة ذلك المساء 
 تؤرقني .. 
 من أنا ؟ 

 كأني ال أشبه احد ، 
 وكأني أتيت في زمن 

 ليس زمني .. 
 لم أعد اتقن 
 لغة اآلخر !

نعم إنها بروحها التي تعودت عليها اليمكنها أن تفهم اآلخر أو تتلون بما أتت به األفكار الخارجية المصحوبة  
، إنه العالم الغريب بثقافاته وطبائعه وأقانيمه ، فأأللفاظ والجمل : ) السراب ، الكاذب ،    بالحروب والمحن

عتمة ، تؤرقني ، ليس زمني ، لم أعد أتقن ( جميعها تشير إلى حالة اليأس واالستالب من قبل اآلخر 
 الجاني ، فال حياة في نفق مظلم وال جمال تظهره قبائح معتمة . 

 أحمد التوفيق في مسيرتها األدبية وإلى مزيد من التقدم . نتمنى لشاعرتنا لمى 
 

 المراجع :
 74نص الوجود ، مصطفى الكيالني :  –( وجود النص 1)
 55( دراسات في الشعر والفلسفة , د. سالم األوسي : 2)
 164( ينظر : الرؤيا والتشكيل في الشعر المعاصر , د. سالم األوسي :  3)
 50والفلسفة : ( دراسات في الشعر 4)
 

 د. رحيم الغرباوي 
 ناقد وشاعر عراقي  
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 مجموعة الشاعر البحريني قاسم حداد »البشارة«: ُتسَتعاد بثوٍب يغّني لألمل 
 

 
وري المثنى الشيخ عطّية25  . الكاتب الس 

 
يافعًا، وذهب إلى الشرق بحثًا عن   الذهب في باستثناء الشاعر الفرنسي رامبو، الذي قطع صلته بشعره 

الوقت الذي يتحّول فيه شعره إلى ذهب في الغرب؛ يختلف الشعراء في مواقفهم من أعمالهم األولى، بحسب  
نجاح تلك األعمال، وحسب تطّور تجاربهم الشعرية بدءًا منها، فيحذفون ما يجدون أنه ال يمّثلهم، وأنه َظهَر  

يث تتوارى القصيدة الحقيقية مختبئًة إذا استعجل في اللحظات التي يعرفها الشعراء بخداع الشعر للشاعر، ح
تأثير خداع الجمهور بها كذلك، لكنه   الشاعر ظهورها، خلَف أخرى ُتظهرها له، وينشرها فرحًا بها تحت 
يحذفها إن تمّتع بصرامة وقسوة محمود درويش مع شعره، عندما يكتشف خداعها له وللجمهور الذي يكرس 

ومجموعاٌت تكرس نفسها بنجاحها كعالماٍت عن مراحل تمّر في حياة الشاعر  لعبة الخداع. وهناك قصائُد  
، 1970والعصر الذي تظهر فيه، مثل مجموعة الشاعر البحريني قاسم حداد »البشارة« التي ظهرت عام  

زمن تأّلق قصيدة التفعيلة، في حركة الشعر العربي الحديث، ولجأ الشاعر والمحتفون به إلى إعادة طباعتها 
الذكرى الخمسين لظهورها. وذلك مع إضافة لمسة بالغة األهمية عليها، بوحٍي من وجود جذورها، وإن    في

التراث   اختلف الزمن وتطورت تجربة الشاعر إلى اختالف عنها، هي طباعُتها بخّط يده، مع رموٍز من 
ة النبيلة في الفن والحياة مثل  البحريني، حيث َيعرُف المهتمون بالفنون والقراء قيمة ما تمّثله المواد الطبيعي

الرخام والخشب والبرونز، والحبر هنا الذي يكمل مسير الدم في اليد إلى الورق ليمنحه نبضًا حيًا، يمّتن  
 جسر التواصل بين القصيدة والقارئ من دون وساطة اآلالت.

ل األزمنة الماضية، »بشارة« الشاعر قاسم حداد، بالتعريف الضروري للقراء، حيث تغيب في العادة تفاصي
هي الديوان الشعرّي األول له، والذي جاء، وفق وصف الشاعر »تعبيرًا عن روح اللحظة األدبية والفكرية  
والسياسية واالجتماعية ولحظة النضال الوطني«. وقد استوحى الشاعر عنوانه من الروح الشعبية في التراث 

أحد أفرادها من مرض أو يعوُد من سفر أو يخرج من  البحريني، إذ كانت العائلة البحرينية، حين ينجو  
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ل«، كرايٍة   السجن، وباألخص السياسي، َترفع على سطح بيتها ثوبًا نسائيًا بهيج األلوان، يسّمى بِّـ »ثوب الَنشِّ
ُتعلم وتبّشر الناس بهذا الحدث. وقد أخذ هذا الديوان اسمه من قصيدة البشارة التي يتحدث فيها الشاعر عن  

المرفوع رايًة تتجاوز بشارة الحدث إلى بّث األمل بانتصار الثورات. وهو ما يشي بأحد ميزات حداد   ثوب أمه
منذ هذه البداية، في التقاط اللحظة وإبراز أبعادها غير المرئية، مضافًا إلى ذلك بّثه روح البشارة/ األمل،  

عة وسط أسى الحب المستحيل،  وتحقيق النصر وفرض العدالة، وتعميم الرخاء، في جميع قصائد المجمو 
والحب المعرقل بالفقر، وأشكال الحب األخرى، ووسط قهر القاهرين من تّجار وأمراء وملوك وسالطين، مع  

 الجوع والقهر والتشريد والسجون التي ترافق وجودهم: 
 »يا ثوَب والدتي المرفرف في الّسحاب 
 مّزْق ستار الصمت واكتسح الضباب 

 هين أن »البوم« عاد دّوي بصوتك واخبر السا
 واكسر جليد صقيعنا ولك البشارة. 
 يا ثوَب والدتي، ولن تطفى الشموع 

 فالصخرة السوداء قد النت والن أسى الضلوع.
 وراح الحب في اإلنسان يضحك في ثنايانا 

 فخاف خريف دنيانا 
 وظّلت شمعة اإلنسان ترعانا 

 أتى سيزيف ينشر ثوب والدتي ويكمل لحن مغنانا«. 
يضاف إلى ذلك انطالقًا من روح تعميمه تلك، وجود جذور وصول تجربة حداد إلى ما أصبح من  كما  

مميزات شعره: الوحدة الرابطة للمجموعة وفق محور جوهري له عالقة متينة بأصول الجمال مثل الموسيقى  
ضيف لها أبواب على سبيل المثال، ومستوياٍت تنبني على هذا المحور لتشّكل المجموعُة بنيًة متماسكًة ي

 االنفتاح مثلما فعل في مجموعة »تعديل في موسيقى الحجرة«. 
»البشارة« كمجموعة مستعادة، وفق زمنها، تعكس بمواضيعها وتجّسد مع مثيالتها من أعمال ذلك الزمن  
مرحلة نهوٍض على المستوى الوطني، ونهوٍض لالحتجاجات وثورات التحرير، وما تجّسَد في الستينات بما  

»الكفاح األممي«، الذي يلمسه القارئ بقوة في المجموعة، وباألخص في قصيدة حداد األخيرة »من    سمي
غيفارا كصوت  غيفارا: »صوت  المخصص لصوت  فيها  الغين  العربي«، وحرف  العشرين  القرن  أبجدية 

ا ليجتاح  يأتي  الخليل/ صوته  إلى أرض  بوليفيا/  إلى غابات  يقطع األبعاد من كوبا/  لموات/  المستحيل/ 
 ويخّض الحجر المرصوص/ في جرح الحياة.« 

كما تعكس على الصعيد الفني شعر تلك المرحلة المميز بسيادة قصيدة التفعيلة واحتاللها عرش الشعر، 
بميزاتها المتشابهة لدى معظم شعراء تلك المرحلة، من استخدام الرمز ببعده المباشر الواحد والواضح وارتفاع  

تخدام مفردات ولغة ما يميز الكفاح والنهوض والثورات، ومن أبرز ذلك استخدام الوردة  إيقاع التفعيلة، واس
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الحمراء التي يكّررها حداد أكثر من مرة مع الكتف اليسار، حيث انتمى معظم هؤالء الشعراء ومنهم حداد  
حداد التي  إلى حركات اليسار. وفي فرٍز لفنية مجموعة »البشارة« ضمن هذا يرى القارئ بوضوح تفعيلة  

كانت مع غيرها من واضحة النبرة في تركيبها لتفعيالت رواد الشعر الحديث وأبرزهم بدر شاكر السياب  
واالستمرار بها، لكن إلى آفاق األحادية في تركيب الجملة الشعرية، واستخدام الرموز التي كانت جديدة  

مّيزتها، وجاءت قصيدة نثر ما بعد وتعكس روح عصرها في ذلك الزمن، باألحادية غير المتداخلة التي  
الحداثة التي ساهم حداد نفسه في تطويرها بعد ذلك، لتلقي بها في متحف الشعر. ويمكن للقارئ مالحظة  

 رموز حداد المتماثلة مع رموز تلك المرحلة بقوة، من مثل:
 أطفال األمل.  ــــ الشمس، التي »تجلس في كالمنا الطويل. وتغسل الجراح واألحزان والعويل«. وتلد 

 ـــ النسر: الذي يبّشر بـ »موت الغروب« ووالدة الفجر الذي »يخلق في شواطئنا الحياة. بعد السنين الباليات.« 
ـــ التراب: الذي يّمثل األرض، الوطن: »نسر كبير. يقول أاّل تتركوا حب التراب. ويقول إن حقيقة اإلنسان  

 تحيا في التراب.« 
 الراعية، وثوب البشارة واألمل.ـــ األم: 

 ـــ سيزيف: الذي »يحمل صخرة اإلنسان«: »مثلك سوف نذهب للنهار«. 
 ـــ شهرزاد، التي ترمز للخيال في سرد الحكاية، وبنلوب التي ترمز لعبث انتظار فارس الحلم.

وت يا طوفان نوح.  ـــ الطوفان: خاّلق البشر الذي يتوقون إليه، مع تعيينه بطوفان نوح: »حّطم جدار الم
 واغسل تراب األرض واكتسح الحدود. واكسر حديد السجن للقمر الحزين. واقلب جذور العالمين«. 

 ـــ الزهرة الحمراء واليسار.
وال بد من اإلشارة إلى رمز حداد األعلى الذي ترتكز عليه معظم قصائد البشارة/ اإلنسان، سواء برموزه  

اشرة التي ترتبط بحياة الناس وآالمهم وأحالمهم، ويأخذ فيها األطفال محور الشريرة والخيرة، أو بصورته المب
االرتباط بالرموز، مثلما يفعل مع رمز الشمس بمخاطبة الطفل: »يا طفل الشمس اآلتي من عين الشمس/ 
ابعث ساعدك األسمر يحضن فجر الغد/ ارفع هامتك المزروعة بالورد/ والمس أوتار األغنية/ ما عادت في 

 دنيا أوتاٌر تخشى اللمس.« ال
وال بد من اإلشارة كذلك إلى انحياز حداد المباشر والرمزي للحّب بتحققه وإخفاقاته وصراعات قتله، كما 
للمرأة المقهورة بقيم المجتمع الذكوري قاتلة الحب والنساء، والتي يكشفها منحازًا بمباشرة في قصيدته األخيرة،  

 ي يئد فيه اآلباء الذكوريون بناتهم بزواجات الخوف والمصالح.بمقطع جيم، حول عالم الحريم الذ 
ويالحظ القارئ بسهولة ما يمّيز الرمز وتركيب الجملة في شعر حداد الذي يعكس رموز وتركيب جملة تلك  
بالدفاع عن حرية   تثير استغرابه من شاعر حافل  المرحلة. كما يمكنه مالحظة بعض المفردات التي قد 

مثل مفردات الحقد واالنتقام، التي ال تعني ذلك في الحقيقة عند معرفته لعصٍر سادت فيه   وكرامة اإلنسان،
الماركسية  ربطته  والذي  النفس،  حقد  مع  المتطابق  غير  الطبقي  الحقد  تعني  وكانت  المصطلحات،  هذه 

 اللينينية بالكفاح من أجل الحرية واسترداد الحقوق من العدو الطبقي. 
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الحال، طبيعة هذه القصيدة المتخّطاة منه هو نفسه، إذ كانت شاهدًا فنيًا عن عصر    وال يضير حداد بطبيعة
أّثرت في إنسانه، ودفعته للتفاعل مع المفاهيم الجديدة، وتخّطيها هي نفسها فنيًا مع الحفاظ على روح انتمائها  

ه األخيرة، ألف: لإلنسان، وكفاحها من أجل الحرية والتجديد، كما فعل شاعرها في أول حرف من قصيدت
»األمر يختلف/ فاألبجدية التي نعيشها جديدة/ فنحن ال نكتب فوق الماء/ لكننا نخط بالدماء/ في مقاطع  
القصيدة/ فالشاعر الشجاع يعترف/ ويغمس الريشة في الجراح/ ويصرع الرياح/ ويركب العذاب عبر الرحلة  

 مر يا رفاق يختلف/ األمر يا رفاق يختلف«. البعيدة/ فالشاعر الجديد في زماننا الجديد يختلف/ واأل
وكما في بنية معظم مجموعات الشعر التي سادت تلك المرحلة من توالي القصائد فيها بتنّوع شمولي، مع  
تمّيز في رغبة التجديد كما في »البشارة«، يكّون حداد مجموعته القديمة بثوب بشارتها الجديد، من مقّدمة لـ 

ة الذكرى تحت عنوان »شمعة الخمسين«، يشير فيها لشعر مرحلة المجموعة،  يعقوب المحرقي حول طباع 
توالي   يليها  اآلتي«،  الفجر  بشارة  األطفال/  »إلى  البشارة:  طبيعة  مع  متناغٌم  إهداٌء  قصيدة،  16يليها 

رتان  األولى منها متوسطة الطول بإيقاع التفعيلة واختالفها بين القصائد، بينما تتفرد القصيدتان األخي14الـ
حرفًا، وتشي  15رقمًا، والثانية يأخذ فيها صيغَة  12بالطول والتقسيم إلى أجزاء، األولى يأخذ تقسيُمها صيغة  

المميزة دائمًا باالختراق والتجديد، مع كتاباته    11االثنتان برغبة التجديد الذي سار به حداد في مجموعاته الـ
 العديدة التي تدور حول  ذلك.

 
 رة« قاسم حداد: »البشا

 2021دار سؤال للنشر، بيروت 
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 :  "جلبة لتحريك الوقت"في مجموعة الشاعر السعودي عبدهللا ثابت 
 انسدادات الحياة وفتح أكوانها المتوازية 

 
إلى درجة معاملتها   أّن نصوصها ستصل  بها،  وافتتانه  إعجابه  بلغ  لمجموعٍة شعرية مهما  ناقٌد  يعتقد  ال 

مقّدسة يذُكر آياتِّها الناُس باألرقام إن لم يتّم إيرادها بعناوين، وذلك بسبب تغّير أزمان نصوص  كنصوٍص  
القداسات إلى استحالة عودتها على األقل، رغم أن الكثير الكثير من نصوص الشعر تتفّوق ببالغتها على  

ريدون لنصوصهم أن تكون  نصوص الكتب المقّدسة، هذا إن لم نعتقد أن الشعراء الحقيقيين أنفَسهم ال ي
مقّدسة حتى لو غالى أحد ألمع نجومهم مثل المتنبي بالقول عن قصيدته: أناُم مِّلء جفوني عن شواردها/ 

 ويسهر الخلق جّراها ويختصم.
وفي مقاربٍة لهذا، يظلم بعض شعراء ما بعد الحداثة الممّيزون قصائَدهم وإن كانت قصائد صغيرات تحت  

بإيرادها ضمن أرقام، محبِّطين أحقيتها في نيل العناوين التي يحفظها القارئ ويستشهد    أجنحة القصيدة األّم،
بها عنها، كما فعل الشاعر السعودي عبدللا ثابت في وضع بنات قصائد مجموعته المميزة "جلبٌة لتحريك 

الصغيرة من إثارة  الوقت"، تواضعًا ربما، ووجهة نظر أخرى له ربما، وهمسًا ال يمكنه أن يمنع هذه القصائد  
الجلبة في كل األحوال، ليس لتحريك الوقت فحسب في سكونِّ واستنقاعِّ الحياة العربية ولغتها بقيٍم تجاوزها  
الزمُن وأصبحت ُتكّبل أهلها عن التقدم إن لم تجّرهم إلى مذابح التأّخر عما هم فيه، وإنما لجعل عقارب 

لتي يفتحها العلم للخيال، وللطيران فوق أعشاش الوقواق، حيث الوقت مفاتيح للتنقل بين األكوان المتوازية ا
يتكاثر لصوص األعشاش، ويزحمون الحياة بنسل يقتل الحياة، كما يورد ثابت في القصيدة التي يخاطب  
بها جّده البشري الحجري، المتبّصر، صانع الحياة بإضاءة كهفه بالنار في زمن جوعه، ومدّمرها بغزوه بعد 

 الشبع: 
 ك لّما شبعَت اخترعت الغزاة! "لكنّ 

 خرجت كالتنين. 
 تحتطُب الجذوع وأبواَب الجيران،

 أفزعَت الوعول
 ولّوثت األنهار بالجيف، 
 ثم صّممت آلهًة تشبهك، 

 واستغفْرَتها.. لتسامح نفسك على الدماء!
 ثم من دهٍر آلخر.. 

 أنجبَت عيالك السيئين، 
 المفتوحة! وهاهم حتى اليوم يتوّعدوننا بالقبور 

 يا جّدي الحجرّي..
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 يا وحَش الّشواء!".
في جلبته الهامسة لتحريك الوقت، يشّكل عبدللا ثابت مجموعته في بنية بسيطة تتضمن أربع قصائد نثٍر  
متوالية  ــ  عدٍم  في  عالٌق  ــ  أزرق  نزٍل  في  أبيض  فستاٍن  مناغاة  ــ  مقّعرة  وجوه  ملّوث..  )جّو  طويلة هي: 

يها كل قصيدة إلى أرقام ال تأخذ عناوين إال في ثالثٍة من القصيدة األولى: سبُع مكائَن  اإلنهاك(، ويقسم ف
قديمة لصناعة مكنسة ليلية، اليومّيون، وكوميديا الشرفة، سهاد الطابق العلوي. كما يمنح القصيدة الثانية  

وأجيبها الشهالء..  "تسأل  الحوارية:  يعّبر عن طبيعتها  واحدًا ألرقامها  ويمنح    عنوانًا  الفضة".  من كوكب 
القصيدة الثالثة ثالثَة عناوين لثالثٍة من أرقامها هي: "كراهات الثانية عشر ظهرًا، بيان األوابد األولى، أحزان  
الالعب رديء الطالع". بينا ال تأخذ القصيدة الرابعة األصغر من أخواتها، ألرقامها المعدودة بثالثٍة فقط أّية  

فتح هذه البنية بتقديم مأخوٍذ من أحد قصائد المجموعة، بجملة: "كأٌس أخرى..    عناوين. ويلجأ ثابت إلى
بداًل من لملمة الشرايين"، تعكس حالة الشاعر وفلسفته، ويتبع ذلك بإهداء يرتبط بأحد قصائد المجموعة التي  

صراخ.. ماذا  تعكس فلسفته كذلك: "إلى األوقات المريعة، إلى الشعور بالقرف، إلى الرغبة العارمة في ال
 سنفعل صبيحة العدم.".

وفي هذه البنية المثيرة للجلبة وإن هَمسْت، يستطيع القارئ تلّمس وعيش طبيعة أسلوب ثابت في تكوين  
قصيدته، وتركيب جملها الشعرية، وفّنيات شعره، بمتعة عيش أحد األشكال المميزة لشعر ما بعد الحداثة، 

ه لعذوبة األحالم وصْدمها في أسلوب الكتابة اآللية السوريالية. وخصوصيات العبث والسخرية فيه، مع عيش
باإلضافة إلى عيشه لقصائد تبدو متشّظية في مرايا الوجوه التي تعكسها، لكّنها ما تلبث أن تتجمع بصورة  
عامة في داخله. كما يستطيع القارئ المتحّلل من المفاهيم المسبقة عن الشعر االستمتاَع بتركيب الجمل  

عرية وفق ما يفتح العلم من أبواب الالمعقول والدهشة، في سالسٍة إيقاعية قد تحّرُكها بدايُة جملٍة بالتفعيل،  الش
إلثارة حركة النفس، وتخفُت الجملة نفُسها في نهايتها بعذوبة النثر لتنساب القصيدة جاريًة بإيقاعها الخاص  

 بها. 
للقارئ أن يفتتح مع الشاعر مجموعته، بالدخول من بوابة عالم  باقتراب أكثر لَلْمس صوت الجلبة، يمكن  

تنافس البشر بُسعاٍر ملّوث، في قصيدة "جّو ملّوث، وجوه مقّعرة، بروح التأّمل والتشافي، وباسم "يوغا"، اإلنارة 
ألنكى  من مضمار العماء، من التزاحم والتنافس، بين البشر الذين ال يتبّدلون وال تتبّدل طبائع سلوكهم، وا

 ُعقُد جّر غيرهم إلى ما هم فيه، إلراحة نفوسهم بالوهم: 
 "تتربع "يوغا" في جمجمتي تحاول استخراج رأسي المتعبة من مضمار العماء،/ من الهرولة/ 

وسط هذا الكّم المهول من البشريين.. ودفائِّنهم المفزعة!/ في أرديتهم التي تفوح منها جيف التاريخ/ في  
 لدم والفضالت!/ وحتى في نوازع نميماتهم الصغيرة وفلتاتِّ المزاح..".سالالتهم الملطخة با

مع صّب لعناته في متضادة مع هذه القصيدة على السلبيين، مبتكري التأّفف اليومي، الذين يبّثون موجات  
 التعطيل، "أولئك المستحّقين بجدارٍة ألصناف الحريق، في مكانهم المفّضل، قاع الجحيم.".

 االسترسال في متعة عيش أسلوب ثابت:ويمكن للقارئ 
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ـــ في الشكل: بتركيب الجملة الشعرية، التي تعكس موضوع حماقات الرجال مع الحب، وحكمة الشاعر في  
". وبكيفية صناعة قصيدة متأّملة موعد المغادرة في مطار من خالل   التعّلم: "كي ال تكون ذاك الوحدانيَّ

ة"، وإدخاالت الثقافة والتراث مثل ما ورد عن مريم في القرآن الكريم  "سبع مكائن قديمة لصناعة مكنسة ليلي 
بقولها: "أنى يكون لي غالم ولم يْمَسْسني بشٌر ولم أُك بغّيا"، مع فتيات المنازل المحجوزات بخياالتهّن،  

ٌد!/ يسبحن  اللواتي هّن: "في فراغهّن العظيم،/ في القمصان والتنانير التي ترجرجها الريح/ ولم َيْمسْسها أح
 في الجّو كدوران صوفّي،/ والخفر واالشتهاء يشغل صهيلهّن األزلي.".

كما في إدخاالت وتفاعالت شيخ أرنست همنغواي والبحر، مع أب الشاعر. وإدخاالت التقاط صور واقع  
 عن المنكر.   التطويع مثل: "الملتحون الّسمان"، الذين ُيذّكرون باألفعال الكريهة لهيئة األمر بالمعروف والنهي

ْدفة التي   ـــ وفي الموضوع: حيث يمكن للقارئ تجلية فلسفة ثابت بالنسبة للعلوم الحديثة، مثل مفهوم الصُّ
دفة بركة ماٍء/ تتعّرى روحي في أعالها وهي تتوّقد،/ ثم تقفز كسّباح يؤلمه  تقودها الريح، حيث: "تصير الصُّ

 كتفه،/ ولم َيفْز من قبل بأّي سباٍق!".
الحياة السابقة، في عوالم موازية، مع عنوان "كوميديا الشرفة، سهاد الطابق العلوي"، حيث يتموضع  وفكرة  

القمر في تطبيٍق ضمن برنامج كونّي، ُيكمل فلسفَة ثابت مع الّصدفة، والعوالم الموازية، والعوالم االفتراضية، 
 مقرونًة بالسخرية. 

حياة اليومية ومغايرتها بالجملة الشعرية المرّكبة، وبدهشة إضافة إلى خلق التداخل والتفاعل مع تفاصيل ال
القفلة، كما في القصيدتين اللتين يختمهما بـ" هذا قلبي"، وكما في قصيدة "أحزان الالعب ردئ الطالع"، التي  
يستلهم فيها سلوك العب في الملعب لتصوير فلسفته بالنسبة للحظ وتربية النفس، في طابع السخرية: "بأّول  

يرته ربط آية الكرسي ــ كتميمٍة ــ لهّز الشباك لكّنه نسَي إتمام األرقام،/ لم يضْع حرفين من اسم أّمه، وال  مس
 سهَم الجهة فاحتارت اآليُة!"./

والقتل   القسر والتطويع  تغيُب موضوعات  الهامسة، ال  الجلبة  به قصائد  البعض مما تحفل  وفي كل هذا 
ه في التعبير عنها ضمن رؤياه العامة عن اإلنسان واآللهة والوجود والمجازر، في أسلوب ثابت، وبطريقت

والعدم، مثل تعبيره عن مجزرة الكيماوي في سورية بدون ذكر اسمها: "ال حقائب مجهولًة في باحة المسجد/ 
وال أطفال ممّددين في لقطة رعٍب،/ يلفظون رئاَتهم الصغيرَة،/ دون أن يخرج الهواء العالق./ آآآخ، أيها 
السقف يا ذخيرتي من الّسهاد الشخصّي،/ حيث يخرج األقارب واألصدقاء من لحودهم/ ويجلسون في هذه 

 الحلبة العلوية كّل ليلٍة/ يستحضرون روحي دون بخوٍر وال تالواٍت،/ فأنضّم إليهم.".
ي تأخذ طابع  كما ال يغيب الحّب بجلبته، وبتركيز رؤيا الشاعر عنه في القصيدة الثانية من المجموعة، والت

الحوارّية في قصائد متوالية قصيرٍة، تتداخل حاالت معاني الجلبة التي تعكس العنوان في إحداها، معّبرًة عن  
 بّث روح الحياة، في الحّب:

"ــ نفق األشباح هذا يشبهَك./ ــ يشبهني! وكأني خرجت على الناس من مقبرة!/ ــ ظننتَك سقطَت من كوكٍب 
!". فّضّي ــ آخ! ما أطيبَ   ها جلبتكِّ
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وصراعاتهم   تنافسهم  في  المزدحمين  البشر  جلبة  مثل  األخرى،  الجلبة  معاني  حاالت  مع  بالتضاد  وذلك 
 وتفاهات أطماعهم، على باب المسلخ، حيث:

 "ستدهُس الجلبة أحدًا ما، 
 وحين ترفع حفاها عن صدغيه، 

 ستكوُن قد سّوته باألرض، 
 تاركًة لقلبه حموضَة الندم، 

 ُر كالمصروع وأنفاُسه تفرف
 أمام عينيه." 

م. يحمل شهادة بكالوريوس في اللغة 1973عبدللا ثابت، شاعر وروائي سعودي، ولد في مدينة أبها عام  
"، "وجه النائم"، وخمس مجموعات شعرية قبل هذه المجموعة  20العربية وآدابها. أصدر روايتين: "اإلرهابي  

 ومّيال". ، كتاب الوحشة،C.Vهي: "ألهتك، النوبات، حرام  
 

 عبد هللا ثابت: "جلبة لتحريك الوقت"
 2019مسكيلياني للنشر والتوزيع: تونس  
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 ث!ال للتلو  

     
 األديبة المغربية خديجة الخليفي . 26

 
 ال  أريد التحدث هنا عن ال النافية وال الناهية! وإنما أريد التحدث عن ال أخرى!  

"ال" تلك التي تسكن كل فرد منا،  ال تلك التي يزعجها التلوث في قيلولتها وال يرحمها، فتنتفض وتصرخ  
 وتحمل  عصيها مدافعة عن طهارة ونقاء وجدانها. 

عنه ليس  التلوث البيئي بالمعنى الذي نعرفه جميعا، بل أتحدث من هنا، يبدو جليا أن التلوث الذي أتحدث  
 عن تلوث بيئة المشاعر وتلوث  الوجدان! 
 ومخطئ من يعتقد أن الوجدان ال يتلوث!

الوجدان يفسد عندما يفاجأ بأفكار تسبح في دنيا الفرضيات. الوجدان يمرض عندما يضطر لسماع أفكار 
 تسبح في دنيا الشك!

 ياه! 
 تنزف الثقة وتصاب بأنيميا حادة!  ألهذا الحد 

 ياه! 
 ألهذا الحد يرى اآلخر أن  كل من يعمر الحياة كاذب؟! 

 ياه! 
 ألهذا الحد قتلوا ودفنوا التسامح ؟! 

ما جدوى أن يسجل المرء في المدارس إذا لم تزرع في قلبه حب الحياة وحب الناس وحب التفاؤل ومحاربة 
 الحقد؟

 تستطع محاربة فقر القلوب؟ ما جدوى الكتب إذا لم 
 ما جدوى اآلباء إذا لم يقولوا ألبناءهم أن الحياة حب وتفاؤل وتسامح ونسيان ؟ 

 أين الخلل ؟  أين الخلل؟ 
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هل يجب بناء مسرح  في كل بيت؟ في كل مدرسة؟ في كل عقل؟ هل يجب سكب ألوان الورد في كل قلب؟ 
 هل يجب زرع معزوفة وأغنية أصيلة  في كل أذن؟  

 يا ربي، أين الخلل؟ ..  ن الخلل يا ربي ؟أي
 ث!ال للتلوُّ 

 
   2022أكتوبر  30

 خديجة الخليفي  
 

 حائرة راغبة 
 

 .بكاملها الورقة  أقرأ  ثم كلماته موسيقى أتأمل الورقة، في سطر أول يسحرني
أتوقف للحظات، يأخذني الفضول ألتعرف على الكاتب أو الكاتبة. أسأل "الشيخ جوجل"، فيفتح ذراعيه هاديا  
إياي معطيات ويكيبيديا. موقع نادرا ما تكون معطياته تحتاج إلى ترميم! إن وجدت الكاتب/الكاتبة على قيد 

 الحياة، أسرعت وبحثت عنهما في العالم األزرق. 
 ماذا؟ طبعا ألبني ذكرى جميلة لتاريخي.قد يسألني أحدكم ل

 كان الكاتب دوما بالنسبة لي شخصا مقدسا تماما كالمعلم، هما قدوتي بعد والدي. 
  البحث   حاولي.  مكتبة  أي  في   تجدينها  لن.  متداولة  تعد  لم  ،(الكاتبة/الكاتب )  نسخ لدينا  تعد   لم:   الكتبي  قال
 .المدينة خزانات  في

أخذتني الحيرة إلى مستقبل ال أعرف قربه أو بعده. لكني في أحضانه، وجدت من يقول ويدعوني ألردد 
وراءه: اللهم ارحم من يهتم بكتاباتي بعد غيابي. اللهم اسعد قلب من يحافظ على منشوراتي. اللهم أسكنه  

 فسيح جناتك وهبه في الحياة وفي اآلخرة قلما من ماس.  
 بإبداعاتنا…اللهم أسعد من يهتم 

وفي لحظة ابتسم جميع الحائرين في ذاك المستقبل بل قهقهوا! وقالوا بصوت عال وواحد: لن نرحل اآلن!  
نحن باقون! نعم نحن باقون حتى ننال نصيبنا الطيب من هذه الحياة الجميلة ولن نرحل حتى نرزق خلفا  

نرحل حتى نرى خلفه ونسمعه حكايات  صالحا نناقشه في أمور الحياة، نغني له ونلعب معه ونداعبه، لن  
 إبداعاتنا. لن نرحل حتى نسمع حكاياته.  

 لن نرحل! لن نرحل!
 

 خديجة الخليفي  
 كاتبة من المغرب 
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 نساء يرتبن فوضى النهار".. جمال المخيلة"

                
اعر الفلسطيني 27  راسم المدهون . الكاتب والشَّ

 
( نحو نساء يؤّسسن  2021يرتبن فوضى النهار" )وزارة الثقافة الفلسطينية،  تذهب مجموعة نمر سعدي "نساء  

فضاءين يحمل كل منهما كثافة معناه كما كثافة امتداده، إذ هّن نساء الجسد والحب ويفتحن سيرتهن على  
  ولع الشعر كما ولع الروح، وفضاء ثان تتناسل من أغصانه رؤى المخيلة في تجوالها الحر كطائر يحلق وال 

 يهتم كثيًرا بالوقوف على غصن ما اللتقاط األنفاس. 
تأتينا مجموعة نمر سعدي هذه بعد مقدمة هامة ومشتعلة بالحماسة كتبها الراحل   في البدء وقبل الشعر 

إنها تأتي    –دون تطرف أو مبالغة    – الكبير منذ أيام قليلة، محمد علي شمس الدين، وهي حماسة سأقول  
ضاءات الشعر عند نمر والتي تقارب إلى حد ما تلك الفضاءات التي كّرس لها  من وله الشاعر الراحل بف

الراحل شمس الدين تجربته الشعرية الكبرى والثرة وأعني تلك النزعة التصوفية التي حّلق بجناحيها في عوالم  
سعدي الكون والموجودات وترجمها في الشعر على مدى العقود األربعة السابقة، ولكنها تأتي في قصائد  

على نحو مختلف ومذاق مختلف، وسبك مغاير بالتأكيد. هي تجربة شعرية تنحاز لقصيدة التفعيلة، حيث  
انفتاح على   بما هو  للتأمل  إلى سياق ومناخ أقرب  القصائد  الحركة وناظم الكالم رغم ميل  اإليقاع سيد 

 سياقات شعرية بال ضوابط شكلية. 
لبنائية التي تنجح في مزج رؤية المخيلة وما يمكن أن تؤلفه من  "أهم ما في تجربة نمر سعدي الشعرية هو ا

 صور حية باللغة الشعرية التي تستفيد من انسيابية السرد"
أهم ما في تجربة سعدي الشعرية البنائية التي تنجح في المزج بين رؤية المخيلة وما يمكن أن تؤلفه من  

ية السرد فتقدم عناقيد من الشعر تأتلف وتمنح السياق  صور حية وبين اللغة الشعرية التي تستفيد من انسياب
 الشعري سالسته وقدرته على إيصال الفكرة والصورة ومعهما المعنى أيًضا.
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في "نساء يرتبن فوضى النهار" تذهب القصيدة إلى حلمها محتشدة بهتاف خافت يؤثثه الشاعر بلغة تعثر  
بالذات.. هي شعرية البحث الدائم والدائب عن لغة  على حضورها الحيوي في العالقة مع الصورة الشعرية  

 تشكيلية ترسم عالمها أو ما يقاربه وتمنحه لوحات ومشاهد تقترب من سرديات تحكي بسالسة ويسر: 
"شجٌر أنا، شجٌر قديٌم طاعن في الحب أو طاعن في اليأس، أبحث في الحياة عن القصيدة، والقصيدة وردٌة  

شتعلت رمال الروح من عطشي، أريدك.. فاحتويني، قالها رجل لسيدة تربي  مائيٌة في القلب، تلمع كلما ا
حزنها الرعوَي كي ينمو كلبالب على الشرفات أو كالوعل في تيه الفالة.. وكي يخَط على البحيرة شاعٌر  

 مرثية لغبار قبلته". 
عي وهو قصيدة النثر  "قصيدة نمر سعدي إذ "ترتكب" كل هذا الجموح في المخيلة "تتنكب" عن االقتراح الطبي

 بانفتاحها الشامل و"عريها" العاصف وكأنها تؤثر أن تتوقف عن مغامرتها" 
في المجموعة يمتحن نمر سعدي عالقته باللغة أو إذا شئنا الدقة عالقة مخيلته باللغة فنجده يحتفل بتركيبية  

حب غناءك المائي"، وكلها لغوية خاصة مثل "أنوثة نثرك الزرقاء" و"ال أحب شتاءك الحافي" أو "ولكني أ
تقوم على تركيبية تبني معماًرا مختلًفا يجتهد أن يأتي مغايًرا وأن يتسق مع "وعي" الكتابة الشعرية ونزوعها  
لبناء عالقة "هادئة" مع قارئ الشعر. أعتقد أن هذا كله يشي ويضمر اقتراًبا من مالمسة حاجز القصيدة 

بعيدة تحجبه تظل  ذلك  التي رغم  أتحدث هنا عن  النثرية  الخاصة.  واشتراطاته ومناخاته  اإليقاع"  "ستر  ا 
تجريبية شعرية تناوش الفلسفة والصوفية، وتحتفل بالرؤية الحلمية ولكنها مع ذلك تظل ملتزمة بقيود اإليقاع  
ا واشتراطاته وحيزه المؤطر مسبًقا ولعل ذلك يأخذني إلى بهاء العوالم التي تفتحها مخيلة القصيدة ولكن أيًض 

 وقوفها قبل حاجز قصيدة النثر بمسافة واضحة ومؤطرة. 
ال أعني هنا بالتأكيد فكرة التدخل في خيارات الشاعر، ولكن أعني بالذات أن قصيدة نمر سعدي إذ "ترتكب"  
كل هذا الجموح في المخيلة "تتنكب" عن االقتراح الطبيعي وهو قصيدة النثر بانفتاحها الشامل و"عريها"  

 تؤثر أن تتوقف عن مغامرتها قبل ضفافها المفتوحة:   العاصف وكأنها
 "لي أن أشبه طوق زهر اللوز حول الخصر

 بالقلق الجميل وبالغيوم المستحيلة 
 وهي تمشي كالعرائس في أساطير الرعاة 

 وفي أغاني البدو من بيت لبيت"
لوجد والحميمية  هي قصائد تنحاز للشعر وتحتفي بحيوية حضوره في حياتنا على نحو يحمل الكثير من ا

 في التعبير عن رؤى وهواجس ومشاعر وربما أحالم فيها الكثير من جمال المخيلة ورونق الصورة. 
 

 راسم المدهون 
 كاتب وشاعر فلسطيني 
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 تأثير الشعر االنكليزي على الشعر العربي المعاصر

         
اعرة والكاتبة العراقّية رزان الحسيني 28  . الشَّ

 
المغزى من هذه الورقة النقدية البسيطة أن أوّضح مقدار التأثير الذي خّلفه الشعر االنكليزي على قصيدة  كان  

النثر, ولكن ال مناص من المرور على الشعر العربي بشكل كامل وتتّبع مراحل تطوره بالمقارنة مع الشعر  
 اإلنكليزي حتى اليوم. 

 
 ليتني من يابس الورق الذي تسوقين 

 ة رشيقة ألطير معكليتني سحاب
 موجة تلهث تحت سطوتك, وتشاطرك إيقاع قوتك 

 لكن بحرية أقل منك, يا من ال تخضعين لسيطرة شيء.. الخ
 
 .1819بيرسي شيلي, أنشودة إلى الريح الغربية,  -
 

 أوليت لي فيكِّ نفسًا حرًة أبدًا, الكون بيتي وما أهفو به داري 
 الرياح بأحكام ومقدارِّ هيهات ما لكِّ فيما شئت منطلق, تجري 

 أوليت أن جناحًا منكِّ ُيسعدني, كما أطير إلى أفنان أشجاري 
 فأنشد الشعر كالغريد في فنٍن, وتحملين أغاريدي وأشعاري 

؟..الخ  يا ريح هل أنت طيٌر طائٌر أبدًا, أما تقّرين في روٍض وأكوارِّ
 
 . 1916عبد الرحمن شكري, يا ريح, -
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يدة شيلي على قصيدة شكري يّتضح لنا أهمية الشعر اإلنكليزي المترجم في  من هذا التأثير المباشر لقص

إثراء التجربة الشعرية المجددة عند الشعراء العرب, فقد كان الشعر العربي في عصر ما قبل اإلسالم يّتسم  
موضوعات  بالمبالغة والنبل والجسارة, أي الواقعية الفردية التي مّيزت شعراء العصر القديم بحيث أن حتى ال

اإلجتماعية واإلنسانية المهمة كانت ُتطرق بالصيغة الشخصية الفردية التي تنبع من تجربة الشاعر بنفسه,  
القصيدة   الشاعر وسيطرته على  تعبر عن سلطة  التي  بالقوة والبالغة  التوظيف  لغته حسنة  كما تتصف 

ب. وحيث أن اللغة العربية من أقدم  وموضوعاتها, والتي كانت تقتصر على المديح والرثاء والهجاء والتأني
شفهيًا للوزن المحبب ألبيات القصيدة    -على عكس باقي الشعوب - اللغات وأشّدها نفاذية, تناقلها الشعراء  

والموسيقى السلسة على السمع, وتتسم بأصليتها ونموها الذاتي على مر العصور, بعكس اللغات اإلنكليزية  
ية وغيرها, وحيث اّتسمت العربية باالزدهار المستمر فقد اّتسمت بالثراء  التي تنحدر من الرومانية واليونان 

ووفرة المفردات ونفاذية الوصف, فكان الشعر على هذا األساس مبنيًا على وحدة القافية وطول القصيدة  
ة  وتعدد الموضوعات في القصيدة ذاتها بانتقال البيت إلى آخر, وهذا ما ال يتحقق في ما ُيقابلها من اللغ

كانت   لذلك  الرقيقة  برغم حساسيتها  مفرداتها  وقلة  العربية  أمام  التشبيه  تتصف بضعف  اإلنكليزية, حيث 
ألهم نازك المالئكة وبدر شاكر   القوافي وعديدة المقطوعات وموّحدة الموضوع, وذلك ما  قصائده متنوعة 

ي القصيدة العمودية ويتالعبوا بعلم  السياب ورواد الشعر الحر في أن يخرجوا عن القافية الموّحدة التقليدية ف
العروض لتصبح القصيدة ذات قواٍف متعددة لموضوعاٍت يوّحدها غرض أو غرضين شعريين من القصيدة  
ويصبح حّرًا جزئيًا من قيد العروض. أما بدايات الشعر اإلنكليزي فقد كان يتسم بالعاطفة الممزوجة بالخيال, 

التي توضح ارتباط الشاعر بأمته سياسيًا وانسانيًا ودينيًا, والتي    - لعربيةبعكس القصيدة ا– والواقعية العمومية  
 نراها جلّية في شعر جون ميلتون, فهي ال تنفك تتغنى بالحرية والثورة واإليمان باإلنسان وقضاياه الحساسة: 

 
 من أول عصياٍن لإلنسان, من فاكهة الشجرة المحّرمة تلك

 عالم, وكل مصائبنا ومذاقها المهلك, جاء الموت إلى ال
 يا لألسى, لماذا يجب أن ُتدان البشرية 
 بخطأ إنسان واحد, إذا ما كانت بريئة؟  

 . 1667جون ميلتون, من الفردوس المفقود, -
 
وهو يتفوق على الشعر العربي في تلك الحقبة بقدرته على وصف الحالة ال الحادث, أي وصف الحالة   

يتفوق على   بالواقعة وخاصًة الوقائع المهمة, على عكس الشعر العربي الذي  الُمرتبطة  الروحية والحسية 
التي تعتمد بكلية على  الشعر اإلنكليزي بوصف الحادث وتفاصيله الواقعية الملموسة متجّردًا من الصور  

القرن  الشاعر جيفري تشوسر في  الشعر بصورة واضحة وحقيقية سوى بظهور  لم يظهر  الخيال. وحين 
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من   واحد  موضوع  ولنأخذ  شعرائنا,  من  بمنهم  شعرائهم  وأهم  أقدم  أقارن  أن  لي  خطر  فقد  عشر  الثالث 
اجتماعيًا وإنسانّيًا مهّمًا في حكايات  موضوعات الشعر في سبيل المقارنة, لنجد أن تشوسر كان يكتُب نقدًا  

كانتربري, والمتنبي والبحتري والمعري وغيرهم من الشعراء العظام القدماء كانوا يكتبون ألنفسهم, لمشاعرهم  
الخاصة ونفسهم البشرّية الالجمعية, ويتطّلب األمر نظرًة واحدًة منا لنكتشف التأثير المتنامي للشعر اإلنكليزي  

ى مر القرون حيث صّير االنتقال من الفردية إلى الجمعية والتفكير الشمولي صيرورًة سلسة  على العربي عل
مع تطور مقتضيات العصر والفكر. ومع التأثيرات التراكمية ومرور األحداث على الشعر اإلنكليزي أصبح  

ليأس واألسف يتأرجح بين الخاص والعام، حتى شعر ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي أظهر بوضوح ا
والالجدوى التي خلفها الحرب, وفي الوقت ذاته أظهر الحلم والخيال والهيام واألمل الذي لطالما اتصف به  
الشعر اإلنكليزي, وفي المقابل نجد الشعر العربي متأثرُا في هذه الشاعرية الخيالية والموضوعات التي تتراوح  

ت.اس.إليوت والذي تأثر به الشاعر بدر شاكر السياب    بين الفردية والجمعية, وتجسد ذلك بقصائد الشاعر
تأثيرًا شديدًا بالموضوعات واألساطير والصور الشعرية وخاصة في قصيدته انشودة المطر التي    -مثالً -

قورنت بقصيدة األرض اليباب للشاعر آنف الذكر, وكان تأثير إليوت على شعراء هذه الحقبة من القوة حتى  
على إحياء التراث وتجديده واستخدام األساطير لألغراض الشعرية الُمجددة ُسميت    أن حركته التي رّكزت 

بالرغم من أن تموز وانبعاثه هي أسطورة سومرية األصل, تم توظيفها   – عند الشعراء العرب بالحركة التموزية  
األغراض الشعرية    وهي تمّثل  - بكثافة وفعالية في شعر فريزر وإليوت وتأثر بها الشعراء التموزيون فيما بعد 

السائدة في بداية العصر الحديث التي تتمثل بالموت واليأس والجدب والقحط في موت تموز, وهي الحقيقة  
الحتمية التي يجب احتمالها لالنتقال إلى موسم آخر من الحياة واألمل والخصب عند انبعاث تموز مجددًا  

ٍل ابداعية عدة مثل المسيح وأدونيس وبعل والعنقاء  من العالم السفلي. وقد تجسدت فكرة القيامة تلك بأشكا 
وغيرها. استخدمها شعراء تلك الفترة البارزين إلى جانب السّياب مثل عبد الوهاب البياتي وأدونيس ويوسف  
الخال وخليل حاوي وجبرا ابراهيم جبرا الذي ترجم تلك القصائد األولى وطرح كتابًا نقديًا حث به الشعراء 

عر الحديث بهذه األساطير. وهذه الحركة هي حركة الشعر التفعيلة  كما يجب تسميته منذ  على إثراء الش
البداية, بنظري, ألن ما كان حّرًا بالنسبة للشعراء الذين تمّردوا على القصيدة العمودية التشديدية لم يكن حرًا  

وحدة وظنهم أنه انزلق نحو  بالكامل, بل إن الحركة عانت ما عانت من النقد بسبب تحررها من القافية الم
الفوضى والحرية الفضفاضة, برغم أن نازك المالئكة نفسها وبوسط الشعراء الُمنادين بالتحرر والتجديد, حثت  
القديمة ومحدودية التدفقية بالقصيدة الحرة وااللتزام   الشعراء بشدة على االلتزام باألوزان والقوانين الشعرية 

االبتذال, ولكونها امرأة وسط مجتمع رجولي, وألنها دعت إلى القانون في   بالموسيقية وعدم االنخراط نحو
شعٍر أسمتُه حّرًا وأسست أساسه أواّل, لم تلق دواوينها ونقدها الحقًا سوى الحبور والنقد. وعمومًا, إن الحركة 

كان شعر  تخّبطت وتشّوشت حتى عادت لالتضاح واالستقرار اخيرًا بعد سنوات بفضل هذه القواعد. وحين  
التفعيلة متأثرًا بالموشحات األندلسية والشعر اإلنكليزي الحديث, كانت قصيدة النثر في الوقت نفسه, ُتطبخ  
على ناٍر هادئة بأيدي شعراء لبنان وسوريا والعراق, تأثرًا بالشعر البريطاني والفرنسي الذي كانت هذه البلدان 
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متواجدة قبل هذه الفترة باألدب الصوفي للنفري وابن عربي  مفتوحة على ثقافاتيهما, وبالرغم من أنها كانت  
وغيرهم  وبين أدب جبران خليل جبران وأقرانه ممن وازوا بل سبقوا حركة النهضة األدبية المتمثلة بقصيدة 
النثر بالغرب في نهايات القرن التاسع عشر, إال أنها اتضّحت معالمها وّأسست ركائزها في مطلع الستينيات  

العزاوي والسبعي وفاضل  بولص  الحاج وسركون  وأنسي  الماغوط  محمد  يد  العشرين على  القرن  من  نيات 
إال أن وضوح سمات   1828وغيرهم. وحيث أن األسبقية بكتابة قصيدة النثر بأوربا كانت للويس برتران في  

مبو في فصل في القصيدة وفهمها وقع على عاتق أوراق العشب لوالت ويتمان, ثم بودلير بأزهار الشر, ثم را
الجحيم. وكانت هذه الدواوين هي المؤثر الفعلي الواضح لألدباء العرب الذين حاولوا محاوالت خافتة كتابة   
قصيدة النثر هنا وهناك. ولما كانت حركة الشعر التفعيلة تتخبط وتتعرض للتشويه من جانب والنقد الالذع  

ئها على قوانين وتفعيالت, فما نتوقع لقصيدة النثر التي  من جانب آخر حين أسموها شعرًا منثورًا برغم احتوا
ال تحتوي على أي شكل من أشكال القافية والموسيقى وال يحّدها سوى إيقاعها الداخلي وقوتها وذوق الشاعر  
وأهوائه؟ بل وحتى بعد أن أثبتت جدارتها وشعريتها البراقة واحتوائها الكبير لكل أفكار البشرية وأحاسيسهم  

تقدر هي وحدها على فعله وال جنٍس آخر, ال تزال فئة ال ُيستهان بها من النقاد والشعراء التقليديين   بطريقة
وحتى القّراء, تقوم برفض قصيدة النثر على أنها جنس شعري وُتسّميه نثرًا فنّيُا, وأكاد أجزم أن هذا التعصب  

ي اآلن هو ما أّخرنا عن االلتحاق بالركب األدبي الذي نعاني من تبعاته في كل جوانب الفن في الوطن العرب
 الشعري "واألدبي" السائر أبدًا كما يجب.

وقصيدة النثر, هي الشعر الحر الحقيقي, حيث ال تتضمن وزنّا من بحور الشعر وال موضوعاته القديمة  
جديدية اجتماعية  التقليدية, بل هي حّرة مرفرفة مثل َعلٍم يبّشر بالتجديد.. وحيث أنه قد تحّتم على كل حركة ت

كانت أم أدبية أن تتخبط حتى تستقر أخيرًا, فقد تكّفلت حركة قصيدة النثر مثل سابقتها من حركة التفعيلة,  
ثلة من الشعراء الموهوبين والمبدعين الذين جازفوا في السباحة عكس التيار والًء للشعر وفنّيته, وبعد أن  

الواض الخطوط  القصائد  طّوروا صورتها األساسية ورسموا  بأجود  لهيكلها  مثل بسام حجار وأدونيس –حة 
تدحرجت القصيدة نحو الرخاوة والهشاشة    -وعباس بيضون وقاسم حداد ومظفر النواب وسعدي يوسف وغيرهم

حيث أصبحت في متناول الجميع, ومثلما قالت نازك المالئكة في مقالتها "حركة الشعر الحر" التي نشرتها  
حد مسؤول عن أن شعراء نزري الموهبة ضحلي الثقافة سيكتبون شعرًا غّثًا بهذه : وال أ1954األديب سنة  

األوزان الحّرة. وقالت: سهل جدًا أن يسقط المبتدئون من الشعراء في التشابه والتكرار, فينهج الواحد منهم 
فاظها وأجوائها  نهج زمالئه اآلخرين دون ابتكار.. ولم يعد من النادر أن تتشابه القصائد في موضوعاتها وأل

وأخّيلتها,.. أن الخطأ في شعر الواحد ليسري سريانًا مدهشًا في شعر اآلخرين كأنه بات ُسنة ُتحتذى, ال  
خطأ ينبغي تجّنبه. وهذه الشاعرة واسعة األفق لم تكن تعلم أنها تتحّدث أيضًا عما سيحدث لقصيدة النثر  

تشار األنترنت وقلة القراءة والتقليد األعمى, وبعد أن رأينا  بعد غياب رّوادها وقّلتهم, بعد انحسار النّقاد وان
شعر إليوت بالسّياب, وويتمان بسركون, وبروتون بأنسي, وشيلي بشكري, وغيرهم من الشعراء الذين ابتكروا  
  طريقًا خاصًا بهم يكاد ال يشبه حتى طريق الذين تأثروا بهم, وأسسوا أشكااًل فنية مّيزت قصيدة النثر العربية 
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على اإلنكليزية, ووظفوا اللغة العربية النفاذة والشاسعة كأداة خام في تنمية جنين الشعر الصغير هذا وجعلُه  
كائنًا   اعتباره  يمكن  كاماًل  نسيجًا  العربية  اللغة  وأن  منه, خاصًة  واحدٍة  بنظرٍة  قارئه  مشاعر  ُيثير  عمالقًا 

ويطوّعوه بين أيديهم, أو يطّوعهم, في حاالٍت أخرى! منفصاًل عن متحّدثها, ويستحضره المتمّكنون منه فقط,  
وحين كانت اللغة اإلنكليزية تتسم برقتها وحساسيتها, فإنها ليست لغة تحليلية نفسية بقدر اللغة العربية التي  
ُتعامل المشاعر بأشكالها بأنها جزء ال يتجزأ من تركيبة اإلنسان الروحية, بل تعامل الشعور كصفة وحالة  

تية, أو بحر يغطس المرء فيه ويخرج منه متى ما ُحّتم عليه ذلك. لذلك فقد تفوقت قصيدة النثر  حسية وق
العربية على تلك التي تأثرت منها بالموضوعات والصور الشعرية والغنائية, وأصبحت نوعًا قائمًا بذاته, شاء  

ج في الوقت الحالي لرواٍد  المعترض أم أبى. وبالرغم من أنها سقطت في الترّهل والفوضى الشعرية وتحتا 
ُيعيدوا أمجاد آباءها ويجددوها, إال أن الشعر العربي اآلن دخل أخيرًا في سجال ومقارنة فعلية مع قرينه  

وتوّحد األدب العالمي أخيرًا بأغراضه    -بفضل آباءه المجددين واألدباء المعاصرين – الشعر اإلنكليزي بأنواعه  
كان ُينادي بالفردية الشخصية أو القومية الجمعية, وهو ما يجب أن يحدث وأصبح مناديًا باإلنسانية بعد أن  

منذ نشأة الشعر.. أن يكون واحدًا موّحدًا نابذًا التصنيفات والجنسّيات, بل يحمل الهوية على أنها اإلنسانية,  
 واإلنسانية على أنها الهوية, ولندع الهوية بالثقافة لباقي أجناس األدب. 

 
 رزان الحسيني 
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الرواية القصيرة كجنس أدبي؛ تدخل تحت عباءة الموضة الجديدة في مجال الكتابة أو منطقة التأليف، وهي 
كتابة هجينة بالمفهوم اإليجابي؛ كونها تتعاضد في لحمة تجمع بين تكنيكي الرواية والقصة؛ حيث تأخذ من  
األعمال الروائية الوصف دون اإلغراق في ذكر التفاصيل الزائدة، واإلسهاب المخل بعمليتي النظام والبناء  

ثيف اللغوي واالختزال، كما ذهب إلى  الفني، ومن القصة، اإليحاءات والدالالت والتشكيالت الرمزية والتك
إذ   الحاضر،  لمعطيات  تستجيب  أنها  في  يكتسي طابعها،  الذي  الجوهري  والملمح  النقاد،  من  ذلك جمع 
تتماشى مع نبض إيقاعات العصر المتسارعة، وهي إحدى المفارقات التي شكلت انزياحًا عن السرد المعتاد  

لعراقي هيثم بهنام بردى في معانقة هذا النوع من السرد في رواية في ظل المشهد الثقافي، وقد أفلح الروائي ا
صفحة من القطع المتوسط، صادرة عن اآلن ناشرون وموزعون في عمان/ األردن،    75» َأْح« التي تقع في  

2019. 
 الحاضر كموعد مع الذاكرة التاريخية:

ريخية من قبل الروائي؟ وما عالقتها  أول سؤال يخامر أذهاننا: ما الشيء الداعي إلى توظيف الذاكرة التا
تجاه اآلخر المختلف؟ وهل للذاكرة التاريخية القدرة على استيعاب تجربة اإلنسان باعتباره كائنًا زمنيًا؟ وإذا  
كان التاريخ عبارة عن حبكة سردية بتعبير الفيلسوف األمريكي هايدن وايت، وجوهر السرد هو الزمن، فكيف 

بناء تجربتها الزمانية؟ من هذا المنطلق، اشتغل الروائي العراقي هيثم بهنام بردى    يتسنى للكينونة أن تعيد 
على الذاكرة كعملية استرجاعية يحاكم بها الحاضر، باستعادة اللحظة التاريخية للمكان كنتيجة حتمية، إذ 

الستثناء عبر  تمثلت في استدعاء التجارب واألحداث والشواهد الحيوية، التي صنعت الفارق والخصوصية وا
إشعال شرارتها   التي ساهم في  المستقبلية  األفعال  التأثير في  بغرض  القدم؛  في  بجذوره  الضارب  التاريخ 
االحتالل األمريكي للعراق. وفي هذا اإلطار، نشير إلى حديثه عن أعظم اإلنجازات الحضارية التي شيدتها  

فإن أبرز سماتها، اكتشاف الكتابة السومرية، فكانت  بالد ما بين النهرين أو العراق القديم، وبطبيعة الحال، 
بوابة التطور والتقدم الحضاري، وعرفت في ما بعد بالخط المسماري، وملحمة جلجامش التي تعد خير دليل 
على تسيد إنسان العراق القديم، وشريعة حمورابي، حيث تشير إلى أول شريعة عرفها التاريخ، وهي وثيقة  

المخت بشهادة  باريس،  قانونية  في  اللوفر  متحف  في  وشموخ  بجالل  تحظى  أنها  ذلك،  عن  صين، فضال 
وأحيقار الحكيم األول، وأنخيدوانا الشاعرة األولى وغيرهم ممن ساهموا في تطور البشرية بنقلها من دوائر  

وجها   الجهل والعماء إلى دوائر المعرفة والعلم، وفي هذا الفضاء كما ذهب أحد النقاد »يقف الجالد والضحية
بالطفولة،   الغضب  عن  للتعبير  ووسيلتها  بتاريخها  والضحية  والدمار،  الموت  بآلة  متسّلحًا  الجالد  لوجه، 
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ويستعيد الراوي األزمنة السحيقة للميزوبوتاميا )حضارة وادي الرافدين(.. فاإلنسان حينما يتعّرض للخطر 
 للمقاومة«.  يستعيد التاريخ والماضي، من قبيل فهم التاريخ واللحظة كوسيلة

في إطار ربط جسور التواصل؛ لعبت رمزية الطفولة دورًا حاسمًا في تحليل مجريات الواقع داخل العمل  
السردي أو النص اإلبداعي، حيث اتخذها الروائي كتقنية فنية تعكس الرفض واالحتجاج والغضب، وعدم 

 الرضا عن الواقع المعيش.  
سعة لرؤية النص؛ تتجلى في رمزية الطفولة كتقنية فنية مندرجة في  وتبعا لذلك، فإن الجمالية السردية المو 

حقل التجريب المتعلق بطريقة الكتابة والحكي شكاًل ومضمونًا، انطالقًا من اللحمة التي تجمع بين الذاتية  
ية  والغيرية، فاألولى منضوية في الراوي والطفل الرضيع والثانية في الجندي األمريكي، واألمر يتعلق بمشهد 

هذا األخير، عبر وضعية المونولوج المباشر في تقديم الشخصية، وهي تستلم كتاب صموئيل نوح كريمر  
ذلك في   الحدث، أي نرصد  النص وسرعة  فيه مساحة  تساوت  بحيث  ألواح سومر((  ))من  الموسوم ب 

ز  ما هي سومر؟  بغتة:  »سألته  الراوي  يقول  الحكاية،  وزمن  القصة  بين زمن  الحاصل  شفتيه  التطابق  م 
فالمتن   الكتاب »لهذا،  بلهجة آمرة: تصفح  الحيرة، وهمس: ال أعرف. قلت  أمارات  وانطبعت على عينيه 
الحكائي أو المادة المسرودة في سياقها العام تنبثق من التفاعل الديناميكي بين عالم النص وعالم القارئ، 

ي والكتاب، عبر عالقة حوارية خالقة منتجة  أي تلك العالقة الجدلية الحميمية التي تجمع بين الرجل األمريك
على الرغم من بعد المسافة الزمنية. فتصير القراءة كلحظة حاسمة تشكل بؤرتها قدرة السرد في صياغة  
تجربة القارئ، من خالل تحرره من األحكام المسبقة أو البديهيات المغلوطة تجاه اآلخر؛ حين ينجلي المخفي  

رى، وتتلخص المسألة عند الراوي أو الكاتب بهنام بردى في تسامي القيم  وتتكشف حجب المستور والمتوا
داخل الذات المتحررة من أصفاد األنوية الدونية، وعندئذ كما أشار الروائي يمكن أن نغير العالم بفعل الكتابة  

انية بالمفهوم  ونسعى إلى إنشاء اليوتوبيا، من هنا، فإن كل عالم سردي هو عالم الطابع الزمني للتجربة اإلنس 
 الريكوري.

والمفارقة الكبيرة، أن الكتاب بما يحويه من مضامين مشرقة، كان لها انعكاس إيجابي على شخصية الجندي  
األمريكي، أي في عالقته مع الوجود ليكشف عن مضمرات التاريخ المسكوت عنها، والصفحات البيضاء  

نساني الزائف، وفي ضوء ما سبق، نستشف التغيير الهائل  التي لم يذكرها بنو جلدته التي يقيم فيها الوعي اإل 
الذي اجتاح الرجل األمريكي الذي كان في ما سبق حاماًل آلليات الدمار والخراب والموت للمدن والسهوب  
والبراري، وبصورة رسمية، أدرك المستنقع الذي يجب أن يخرج منه اليوم، فعلى مستوى الممارسة تراءت له 

أمام عينه، يقول السارد »وقف ينظر إلّي بعمق ثم هتف: يجب أن أذهب. لم يصدر مني  الحقيقة متجلية  
أي تعليق. شكرا لك يا صديقي.. ثم رمى مكتبتي بنظرة وّد. وشكرا لهذا القبس الذي أنار طريقي.. واستدار 

وهمس: شكرا ناظرًا لخريطة العراق، وقال: وشكرا لألرض المباركة.. ومن خلف كتفي، ابتسم بوجه الرضيع  
 يا أصدق إنسان«. 
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 الطفولة والمضامين اإلنسانية: 
في إطار ربط جسور التواصل؛ لعبت رمزية الطفولة دورًا حاسمًا في تحليل مجريات الواقع داخل العمل  
السردي أو النص اإلبداعي، حيث اتخذها الروائي كتقنية فنية تعكس الرفض واالحتجاج والغضب، وعدم 

الواقع المعيش، ويبرز هذا بجالء، في مفردة »َأْح« هي لفظة ينطقها ويطلقها األطفال الرضع  الرضا عن  
في العراق من جراء حاالت الغضب، تصاحبها تلويحة األصابع المقبوضة اللدنة، بهدف الضرب أو الصفع،  

ت المتوجع من وفي غالب األحيان ما تكون دفاعًا عن النفس، وفي المعاجم العربية تشير إلى حكاية صو 
اعل، نستحضر في هذا الشأن المقطع السردي المدلل على ذلك »وتصادى في فضاء   الغيظ أو الغم أو السَّ
المكتبة صوت. أح.. صافعة، صادمة، زاجرة، ملتاعة، موجعة، ساخطة، محتجة…«. فلفظة »أح« ضمن  

فواجع الساكنة في شرايين وأوردة سياق المعمار الروائي؛ ملفوظ لغوي مفجر لآلالم واألوجاع واألسقام وال
الكينونة، ومن جهة أخرى، إشارة إلى المقاومة والتحدي واإلصرار الموجه للوعي، ونلحظ ذلك في إلحاح  
الراوي على الجندي األمريكي في تصفح الكتاب، ألن »الهم األنطولوجي هو التعامل مع األشياء والحقائق  

 رائط » بتعبير محمد شوقي الزين.بوصفها مشاريع وإمكانات وليست برامج وخ
ومفاد الفكرة إبراز المعضالت الشائكة واألوهام الزائفة في صيغه الجنيالوجية، وتتبدى، إذن، في إعادة بناء  
وتشكيل العالم، من خالل رفع الحجب والكثافة والسواد الذي يخيم على الذات أو الحياة اإلنسانية، في ضوء  

والتحرير،   والتخليص  المتعالية الرؤية  والقصديات  والحروب،  الصراعات  على  الدالة  الحقيقة  تعكسها  إذ 
الطاحنة للقيم اإلنسانية في أبهى صورها، بهذا المعنى، تبدت الحقيقة للجندي األمريكي التي صفدتها الخوذة 

لزمن،  طيلة السنوات الغابرة، والزمن الذي كان يعيشه بكل تناقضاته، والمكان الذي استوطنه ردحًا من ا
فكانت الطفولة التي أبت أن تغادره بّرانيًا وجوانّيًا؛ بمثابة الوهج واإلشراقة أو األم الحنونة، حيث عملت على  
اقتناص اللحظة الهاربة منه، بأن أحيت فيه المشاعر اإلنسانية النبيلة، وعلى امتداد صفحات الرواية نقف  

الكتابة، وخط بقلمه بعض السطور، مبينا فيها عنوان    على هذه الحالة السيكولوجية؛ عندما عاد إلى منضدة
إقامته ورقم هاتفه، ثم انحنى على الطفل وحمله بين حناياه، تاركًا وراءه فسحة األمل في أن يتجدد به اللقاء 
مستقباًل، يقول السارد عبر هذا البوح الطافح بالرسائل المعبرة ذات المعاني الجليلة والنفيسة« رفع الطفل  

ول إلى وجهه وطبع على جبينه قبلة حارة، كان الطفل هادئًا وعيناه تبحثان بلجاجة عن كنه اللحظة  المجه
المقبلة، غب هذا الصمت والسكون. مّد كفه، مددت كفي، تصافحنا بود حقيقي، همس: أطلب منك الصفح..  

 للفجر الوشيك«.  عن كل األذى والدمار الذي ألحقناه بكم. شّد على يدّي بمودة وحرارة، وأعطى وجهه
ويبدو واضحًا، من المقطع السردي، أن الطفولة تقتات على موائد بساتين الحب والسالم والتصالح مع الذات 
واآلخر، ويتمظهر هذا في المكان الذي تجري فيه الوقائع واألحداث والمعاني التي تتحدد من خاللها أبعاد 

امية؛ انطالقًا من إزالة الرواسب العالقة في الالوعي أو  الشخصيات الروائية، وندرك أهمية هذه المعاني الس
 الالشعور، وتعبر هذه الممارسة في نبذ القيم المنحطة في تجلياتها البارزة. 

 د. وليد خالدي، ناقد وكاتب من الجزائر
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 ومقاالت أخرى  يوم في سوريا

         
وري الكردي آزاد عنز30 اعر الس   . الكاتب والشَّ

 
عنزتتدحرج أسطوانة الغاز الفارغة تمامًا من الغاز والممتلئة بالهواء مترّنحًة في الطريق األعمى الفارغ  آزاد   

تمامًا من الضوء، حيث ال نور ُيبصر عماه، ال إنارة تضيء ظالمه لتقود سواده الدائم إلى البياض المؤقت، 
اضحتين ُحفرة ال مرئية تصطادك كفٍخ ينتظرك  تترّنح في الطريق الوعر والُممتلئ بالُحفر، بين كّل ُحفرتين و 

على عجل ليأخذك بعيدًا وُعنقك مقّيٌد بين أنيابه، تتدحرج األسطوانة الفارغة كّثمٍل أفرط في الُجرعة وتاه في  
الوصول إلى صوابه، ال صواب ينتظرها ال نار تنتظرها ليتعانقا، تسير وتقود خلفها أرغفة الخبز الُمحترقة، 

حترق يجرُّ خلفه شقيقه الرغيف المشارك معه في النكبة، كّل رغيف ُمحترق هو االبن الُمشّوه كلُّ رغيٍف مُ 
لحبة القمح الهاربة من ُخبز الجياع، الجنين المتواري في بطن السنبلة الجليلة الواقفة بشموخ على أرٍض لم 

ياء على شكل دمعة، خجِّل للا من  يبخل للا عليها باالرتواء، كّل قطرة مطٍر هي إحدى آيات للا الوافدة بح
ذرفها وسيالنها فأوكل الغيمة بالبكاء مصحوبًا بالُصراخ، تقود األرغفة الُمشّوهة بعضها بعضا إلى حيث  
تنتظرهم الُبطون الخاوية من الطعام تمامًا والممتلئة بالّذل والجوع، بطوٌن ال تملك إال الصراخ داخل جدراٍن  

 وع من فراغها. تعتقل الجوع، بطوٌن يئس الج
بلٌد يفترش أبناؤه سنابل القمح وأفواههم مفتوحة للسماء تنتظر سلوى للا وَمّنه ليسعفهم من جوعهم في وطٍن  
شّوهت مالمحه وبات من االستحالة تعّرفه على نفسه أو التعّرف عليه في مرآة األوطان، أبناٌء ينتظرون  

وسى في صحراٍء معلومة المالمح ومجهولة الجهات. صواب للا ليسعفهم من تيههم الذي فاق تيه مّلة م
أرٌض عائمة على بحيرات البترول الواسعة كقطعة خشب صغيرة طافية فوق الماء ترقص بكامل جذعها  
ليموت أبناؤها غرقًا في أحد بحوره، وطٌن يحمله الوقود على باطن يده اليمنى كُدمية صغيرة ليموت أبناؤه  

لشتاء حيث ال نار تقود برودة عظامهم إلى الدفء، يا لِّصغرِّ حجمك أيها  حرقًا في الصيف وبردًا في ا
الوطن أمام كّل هذا الَكرم الواسع! بلٌد في الظهيرة يسترخي بذراعيه على أنهاٍر لم تبخل الينابيع على جريانها  

حرة، أرٌض مزدحمة ليبقى النهر ُمهرواًل ُيقهقه في مجراه وليموت أبناؤه عطشًا دون ماٍء تبلل حناجرهم الُمتص
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بالثروات واألزمات كّل ثروة تجّر خلفها عدة أزمات وكّل أزمة تجّر خلفها جمهورا من الجياع والتائهين عن  
يقينهم، أزمة غاز، أزمة وقود، أزمة كهرباء، أزمة خبز، أزمة ماء، أزمة فساد، أزمة لصوص، أزمة جياع، 

 دمات الاااااااا خدمات لتزاحم بعضهٍا .أزمة قتل، أزمة شهداء وأزمة ُقبور، ال أزمة للخ
 

 كردي كاتب سوري 
 

 … ابن الُمال بركات … سليمو إلى سلو
 

امتحنَت الجهات على باطن كّفيك في منازلة متأرجحة بين الُطهر ونقيضه، لتأكيد الزعامة وإقرارها، فأصبح  
السيادة، كأّي سجين يشتهي البقاء  الشمال سيد الجهات بدون برهان، يثبت للجمهور كيف حصد الشمال تلك  

 في زنزانته، هكذا كنت منحازا في اللعبة لتبقى جهة الشمال سيدة للجهات، وتبقى سجينا للشمال أينما هربت. 
سلو الهارب من جغرافيته إلى جغرافية ال جهة لها، الذي غدر بأول شماٍل احتضنه ليلجأ إلى الشمال الثاني  

كي يغدر به بطعنة قاتلة ويعيد إحياءه في جغرافية أخرى، ليعود سيدا للجهات،  ويطعنه، وكأنه يختار الشمال  
سليمو الهارب من شمال لغته الكردية إلى شمال اللغة العربية بلساٍن عربي منقوش ببالغة ُمرعبة ليتفوق  

العربّية ولسان  على شريكه العربّي بلغتهِّ العربية، لسان الكردّي الناطق بالعربية هّوية انتساب الكردّي إلى  
العربّي الناطق بالكردّية هّوية انتساب العربّي إلى الكردية. ابن الُمال بركات يطارد اللغة بسوطه كجالٍد ال 
يرحم كطريدة أسيرة يستدرجها إلى فخاخ قاموسه، لُيعيد صناعتها كمولوٍد مستحدث من أٍب كردّي وأٍم مجهولة 

ُيقّلبها بين راحتي كفّ  يه ليصنع منها لغة مستطابة سائغة وشهّية المذاق، ينحت الكلمات الهّوية، كعجينٍة 
بإزميله بحثا عن قارٍئ ينحت المعاني كي تكتمل نشوة اللغة والبالغة، ثم ُيقطع الكلمات إلى حروف بسكاكينه  

هّوية.  البّتارة التي ال تصلح إلعداد الطعام، بل إلعداد وليمة من البالغة مجهولة الهّوية، لقارٍئ مجهول ال
سلو الكردّي الذي تمّرد على لغة شريكه فخرج عن المألوف والعادّي، وابتكر لغة مجنونة ال صواب فيها  
وصاح بأعلى صوته أن كل داخٍل سيهتف ألجلي وكل خارٍج أيضا فدخلنا من الباب الُمفضي إلى اللغة،  

للغة وبياض الصفحات وهتف لك  وهتفنا لك وخرجنا من الباب الُمفضي إلى اللغة وهتفنا لك، وهتفت لك ا
الموتى أيضا، وبعدها بعثرت قريتك الطينية موسيسانا كما تبعثر حفنة قمح على أرٍض ال تصلح للحياة، 
فبقيت على حالك مهمال وبقيت موسيسانا على حالها مهملة، بدون مزارع يصلح بور أراضها فتعلن الدجاجات  

جوعى إلى أبد اآلبدين، وتبقى رئة أبيك خاوية من دخان  إفالس بطونها من الطعام، لتبقى دجاجات أمك  
 التبغ. 

سليمو الكردّي الهارب إلى شماله الناطق ليحمل مفاتيح الشمال ويكون حارسا على أبوابها الكبيرة، فكل جهة 
خرساء ال يسعفها لسانها إلى النطق عليها أن تستعين بلسان الشمال الناطق، كي تنطق، وكل جهة تائهة  

 يرشدها بصرها إلى النظر، عليها أن تستنجد بشمالك يا سليم كي ال تضّل طريق العودة إلى البيت، أيضا ال
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حارٌس للشمال وحارٌس للغة العربية أيضا ليختار منها المفردات الثقيلة كأكياس التبغ، ويحملها على ظهره  
مل كل حرف من حروفها في  الواسع ما ال طاقة لغيره على حملها، يختار من الكلمات المخيفة التي يح

باطنه أكثر من تأويل لصنع مأدبة ُمحكمة اإلغالق بأقفاٍل كبيرة فيتوه اإلدراك المرهق في بحٍر من المعاني 
ليصل إلى المعنى الصواب الذي يليق بهذا التيه، وعند المساء يرجم بياض الصفحة بكلماته الثقيلة لنصب  

ن هذه الكلمات عله ال يتوه في مأزق اللغة ويجد مخرجا ُيفضي  فخاخ البالغة لقارٍئ سيغامر في الغوص بي 
 إلى النشوة.

 
 كردي كاتب سوري  
 

 »ميثاق الضجر« قبس من أساطير التيه 
 

عبر أسطورة الخلق التوراتية ـ اإلسالمية، منذ أن عصر اإلله »حفنة التراب بقبضته الالمتناهية«، وحتى  
رواح شاردة على رغيف القيامة«، يسافر الشاعر آزاد عنز في  منتهاها مع النفخ في الصور »لتجتمع األ

قصيدته ـ األسطورة مع الحلم الكردي الممزق في الجغرافية ـ السياسية لبالد مغيبة تاريخًا وحاضرًا، ليعبر  
يهبها هواءه  تنحى عنها من  المجدولة بدالالت مرتبكة، مثل »أوطان  المبهمة  الحكايات  الكردي في  تيه 

الكردي، وميراث   قربانًا«. السفينة على »الجودي«، »حضن  استقرت  اإلله،  بلعنة  السيل  أن طغى  ومنذ 
الكردي للكردي«، الذي أعلن والدته، و»حمل نعش قضيته، وسرح بها راعيًا في حانات المنفى«، مرورًا بـ  

هاء بنفخ صور القيامة،  »ميالد الطلقة )مهاباد( االبنة الموعودة باغتيال، بوأد ممتد من عرف الجاهلية«، وانت
حيث تصرخ »روح كردية بأعلى صوتها .. لن تستطيعوا حمل القيامة، أنا َمن ستحمل القيامات في باطن 
يدي هذه«. يمضي آزاد في قصيدتهـ  الحكاية التاريخية، المحملة برموز الحاضر قيامة، تسترد وعي جذورها،  

 ت هاربًا.وتسمو في سماء اآلمال حلمًا متجددًا لمستقبل يفل
وفي ظل تغييب الوجود الكردي تاريخًا وحاضرًا، وثقافة مادية وروحية، يستغل آزاد بذكاء أسطورة الخلق 
إلعادة صياغة تاريخه، وهو ينهل من الميراث الروحي المفتوح لكل شعوب المنطقة التي تتعيش من أسطورية  

 حاضرًا بجذوره الضاربة في بداية الخليقة، وممتدًا  حكايات البداية والنهاية برمزية أحداثها، ليؤكد وجوده شعباً 
بآماله حتى نهايتها. والشاعر في سفره هذا يحلق شامانًا، ـ مثل ساحر القبيلة البدئية في زمن األرواحيات،  
منفلتًا خارج الزمان والمكان، يمضي ما وراء روح الكلمات إلى النهايات المرئية له فقط، شامانًا وشاعرًا،  

دالالت الرموز األسطورية في تاريخ شعوب البالد، من البحر إلى النهرين، وفي امتداد الصحراء،   يستكشف
إلعادة بناء حكايته الكردية في أصالتها. والمعرفة العميقة المتمكنة باألسطورة في هذه المنطقة، باإلشارات  

جعلت آزاد يستغل رموزها في بناء    الخفية التي ال تتكشف إال لمن سافر حلمًا شامانيًا ـ صوفيًا، هي التي
حكايته بميراث روحي »خلق اإلنسان، القتل األول، الطوفان، ودَّ وسواع وعاد، وهاجر، التائه في الصحراء، 
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والعجل الذهبي، والمسيح، واليتيم األمي، اللوح المرصود وإعجاز اللغة«. فعل هذا بطريقة إيحائية شاعرية  
ًا دون المباشرة بذكر األسماء، وكأنه يخلق أسطورته ـ الغصن الخاصة، كمرآة  تالمس المعاني الروحية، وغالب

لألسطورة ـ الجذع العامة، ومن خاللها يبني حكاية شعبه الكردي، بجذور راسخة، غير طارئة، من بدء  
 الخليقة إلى نهايتها، فتغدو صورة المرآة حقيقة، وقد اختلطت الفروع باألصول.

ي الرموز األسطورية بدالالتها الروحية، وصــــواًل إلى أول مرتكز تاريخي، ينعطف  ويبقى الشاعر محلقًا ف
عنده واقعيًا؛ منعطف تتنازعه الوقائع التاريخية والتوهمات الخالصية، بين أحالم اليقظة الجماعية وصدمة  

لرئات عربية مهزومة، توثيق التاريخ؛ صالح الدين المتأرجح الهوية بين اإلسالمية والهوية الكردية، متنفسًا 
ورئات كردية مدفوعة إلى هوامش التاريخ. صالح الدين، الذي ألف بين الكري والعربي، بدون أن يتخلى  
عن بداوته الكــــردية في رؤية الشــاعر المعاصرة، و»ترجم أورشليم من العبرية إلى العربية… وأعاد صياغتها  

و الشاب ابن الحاضر، ال يرضى لحلمه الكردي النبيل أن  إلى القاموس العربي… قدسًا«. وبما أن آزاد ه 
يمضي رومانسيًا خارج الوقائع، فاألكراد ممزقون ليس بين دول أربع، بل بلعنات االنتماءات هنا وهناك، أو  
ربما في النهائية االتجاهات، كلما لمح بعضهم بصيص نور في مدى توهمات اآلمال باألعداء ـ األصدقاء، 

األعداء، ال فرق، مما يجعلهم ممزقين في ما بينهم بسبب السرابات في صحراء عدائية لهم.   أو األصدقاء ـ
ولذلك فإن الشاعر يواجه الذات، ليس الذات الفردية، وإنما الذات الجمعية، »فاألكراد أولياء للا في تمكين  

به الربح«، كما في  حكم الغير… للغير على حساب الخديعة… للشريك الكردي«، »وكأن الكردي ال يليق  
الربح المختزل »مهاباد«. ويغدو الكردي امتدادا للوجع المالصق له؛ الوجع الذي يرافق هويته المنفية، ولغته  
المنفية… الهوية واللغة في يقين اللعنة، ويغدو األكراد طيورًا مهاجرة، ال وطن لها، »وما الوطن إال سجادة  

 صالة شاغرة… تستنجد بالجباه«. 
شاعر الكردي آزاد العربية بسحر يميزهما بثنائية اللغة لديهما. يصل إلى ذروة إبداع، عندما يجدل  يفجر ال

بدالالت   النطق  أشكال  ولد  بأحالفه…  اللون  »وُخلق  والرموز  الدالالت  لعبة  في  البيان  بسحر  الكلمات 
حينًا«، النظر  أبصره  ما  على  النظر  برهان  أو هو  الجنان…  استئذان  »بعد  امتحان    المبهم«،  »فالكتابة 

البصيرة في ترقيم البراهين«، »وأي منازلة ستقام في فراغ… وأصابع المداواة تلجم الفناء«. وهي أمثلة لتالعبه  
بسحر البيان في ارتباط جذل بموضوعه. وألن آزاد يحلم بوطن كردي، فقد استنهض الذاكرة المغيبة بشكل  

حق… »وما السالم في جوهره؟ أن تمأل رصاصة فارغة  إنساني، فالحق ال يحتاج إلى عنف بقدر ما هو  
 حبرًا تكتب بها قصيدة … ال مرئية المرأة المرئية«. 

 
 آزاد عنز 

 كردي كاتب سوري 
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 الكاتب: محمود شاهين )فكر المس رأس القلم(  -جمانا سمير العتبة  
 

         
 جمانا سمير العتبة . الكاتبة الفلسطينّية 31

 
 الناس مثلك يبحثون عن فهم جديد للقائم بالخلق والغاية من الوجود "؟! "رواية الخراب""هل تظن أن 

 الكاتب محمود شاهين 
 

أيام تفصلنا عن نهاية عام كامل من مشروع ليتنفس القلم .. وأحببت ان انهي عامي األول بالكاتب المفكر  
كونفوشيوس .. خوزيه ساراماغو .. وكثير من الفالسفة  محمود شاهين .. فريدريك نيتشه .. سبانوزا ..  

الذين نتبجح بأفكارهم وقراءتها على المأل .. ولدينا ما نفخر به من قلم فلسطيني فلسفي أبدع في البحث 
 عن الفكرة ليس ليقنعنا بها بل ليالمس طرف الفكرة ويدع لنا ان نبحث بأنفسنا ..

أي اطار قد يصد الفكرة .. ليجعل القارئ يقتل أي تنين نمى بداخله  أمسك الكاتب الممحاة قبل القلم ليمحي  
 ليحيط الرأس بذيله فيخنق العقل وكأنه الحل للتخلص من أوجاع الفكرة . 

كثير منا حاول التفكير بماهية الحياة ولماذا .. وكثير من الكتاب حاول التفكير بصوت عال ليصلنا صوتهم  
على التساؤل بمجموعة من التساؤالت .. وقد أصر الكاتب في كل أعماله  عبر كتبهم لتكون مغامرة لإلجابة  

على عرض األجوبة التي استطاع أن يجدها من خالل البحث سواء العلمي أو الفلسفي أو أية علوم توصل  
 لها االنسان ..

الكاتب  وهنا يجب التنويه بأن الكاتب ال يفرض فلسفته ولكنه يفرض على القارئ البحث بمعزل عن أفكار  
ويدعوه الى وضع طريقه الخاص في البحث والوصول الى األجوبة لمعنى الوجود اإلنساني واألهم وجوده 

 كإنسان وكيف يجد الجمال والحق في كل أفكاره وتصرفاته ..
لفهم فكر الفيلسوف محمود شاهين يجب قراءة كل أعماله ليحيط القارئ بالفكرة المعروضة فمن يقرأ ويقف  

له سيكون قد احكم ذيل التنين ولن يستطيع في أي يوم ان يجابه تنينه في جميع المعتقدات بنصف كتاب  
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واألفكار التي تم تلقيننا بها .. وهنا ال يهم ان يقتنع المرء ..وانما أن يزيل جميع الشوائب بعيدا عن طريقه  
حقيقة سيصل اليها وانما   .. عله يجد الجمال والحق في الطريق التي لن تنتهي بأي فكرة ولن تكون هنالك

 سيبقى يبحث حتى يجد حقيقته هو وطريقه هو ..
قلم المس رأس القلم .. ليجعل القارئ يمسك بقلمه الخاص ليخط بداخله أجوبته الخاصة .. انه قلم العقل  

 والفكر .. ولنا الفخر ان تنبع هذه األرض الوالدة بهذا القلم .
 قلم فكر وتنفس لنتنفس معه:   ،تجعلكم تطلبون المزيد من القراءة  أخترت لكم بعضا من سطور روايات عّلها

من رواية "زمن الخراب"، لتختلط كل الكائنات بكل الكائنات ، وليقف الزمن ، وتقرب المسافات ، وتهدأ 
العواصف ، وتخمد البراكين ، وتخلد الريح إلى الظالل ،والنسيم إلى السراب ، والحروف إلى الكالم ، والنور 

ى الظالم .. ليفرح الكون ، كل الكون ، واألحالم واإلدراك ، والندى والضباب ، والبنات والشباب ، واآلباء  إل
كل   لتغرق   ، السماوات  وأبناء  األرضين  وأبناء   ، والصغيرات  والصغار   ، والجدات  واألجداد   ، واالمهات 

حدود ،حول المعراج ، في السماء ،    الكائنات ، بكل الكائنات ! في مكان ليس مكانًا ، خارج الزمن ، وبال
تحت الماء ، وبين قناديل من نجوم ، وأقمار سابحات ، وبصحبة النار ، والنور والظالم ، ترعاها عيون  

 للا ، مبدع الخلق والمخلوقات.
وما تزال البشرية تخوض صراعاتها وتمارس حماقاتها ، وتضطهد امم أمما وشعوبا أخرى دون أن تدرك 

وجودها، بتحقيق قيم الخير والعدل والمحبة والجمال وإقامة الحضارة االنسانية ليحيا البشر جميعا  الغاية من  
 في ظلها"

) ال تنسوا أن تتذكروا دائما أن اجتهادي ليس حقائق مطلقة ، يمكن القول أنه مجرد تحفيز للعقل لكي يفكر  
 . يكفينا جمود عقلي طال سباتنا( 

 من رواية "قصة الخلق " 
في االمكان تعريف العقل الطاقوي أو الطاقة العقالنية وما عالقتها بالطاقات المعروفة لدينا التي هل    -

 تنظم الوجود ؟
إن أفضل تعريف لهذه الطاقة هي أنها طاقة عقالنية عظيمة غير طقمادية، تتصف بالوعي والحكمة،   -

سبر واكتشاف ماهيتها ! فهي   -ن ولو حتى اآل  -وال يضاهيها أي طاقة أخرى، ويصعب على العقل البشري 
ليست إحدى القوتين النوييتين وليست الجاذبية كما انها ليست الكهرومغناطيسية ، وال تنطبق عليها مواصفات  
الطقمادية، كما أسلفنا، هي طاقة الطاقات كلها ، وعقل العقول كلها، التي جاء منها الوجود، وكل شيء،  

 فهي ال تفنى وال تزول.على االطالق، ومآل كل شيء إليها ، 
هو اجتهاد فكري كغيره من اجتهادات العقل البشري عبر التاريخ لمعرفة الوجود والغاية منه . الحقيقة    -

 المطلقة لم يعرفها العقل البشري بعد 
 " ابحث عن للا في نفسك وفي قلبك فإن لم تعثر عليه ، لن تعثر عليه على اإلطالق" -
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وجود اإلنسان غاية هي غاية الغايات كلها. بإقامة الحضارة االنسانية وتحقيق  أن للوجود غاية ، وأن ل  -
 قيم الخير والعدل والمحبة والجمال.

 من رواية "عديقي اليهودي" 
 وهل نحن اآلن قطف الموز الذي تهاب القرود الصعود إليه ؟! -
ا أنتم إال الجيل الثاني من  أجل ! قطف الموز هو كيانكم الذي يمنع مّسه بسوء أو اإلقتراب منه ، وم  -

القرود الذي يتصدى لكل من ال يعترف بهذا الكيان ،وال يعترف بأي وجود تاريخي لبني اسرائيل في فلسطين،  
وال بأية حقوق لهم فيها ! جيل يحارب ويقتل ويشرد شعبا استنادا إلى وهم ال يعرف حقيقته . وهم أقيم على  

تعرفوها . مع أن الغاية من إقامة كيانكم ال تمت بأية صلة لهذه الكذبة، اكبر كذبة في التاريخ ال تريدون أن  
 وال ألي خرافات وأساطير دينية ! 

 وأخيرا اخترت لكم أبيات شعر هي األجمل في وصف ما يسعى المفكر محمود شاهين إليصاله للقارئ :
 " ال خير في فجر 

 يرسم بقنبلة تقابلها قنبلة 
 وال خير في أمم 
 بالسيوف  صنعت التاريخ

 فصار حاضرها مهزلة 
 وأهال بأمم قد تأتي يوما 
 لتصنع تاريخها بالُقبل 

 وترسم خيوط فجرها بالسنابل 
 كل سنبلة تقابلها سنبلة . 

 الروائي والفنان محمود شاهين في سطور 
 1946القدس   -من مواليد السواحرة

 درس الصحافة في القاهرة ) في معاهد إعالمية وصحفية (
 األدب العالمي والعربي واألسطورة والعقائد البشرية والفلسفة دراسة خاصة .ودرس 

 روائي . قاص . فنان تشكيلي . باحث . ناقد .مفكر. ويكتب الشعر كهواية .
 *أعمال أدبية : 

) ترجم منها إلى االنكليزية : نار البراءة . ضمن مختارات   79  –دار ابن رشد    – قصص    –نار البراءة    -1
الفلسطيني . الترجمتان بإشراف الدكتورة  من األد  ب العربي. والنهر المقدس. ضمن مختارات من األدب 

 سلمى الجيوسي. 
. ترجم منها قصة "العبد سعيد " إلى االنكليزية    79  –بيروت    –دار القدس    –قصص    –الخطار    -2

 والويلزية والفرنسية واأللمانية وغيرها. 
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 (  2002) ترجمت إلى التركية عام  83  –دمشق   –لثقافة وزارة ا –رواية   –األرض الحرام  -3
 84 –بيروت   –المؤسسة الجامعة   –رواية  –الهجرة إلى الجحيم  -4
 89 –دمشق   –دار الشيخ   –رواية  –األرض المغتصبة   -5
( ) نشرت بالعربية   99نثر وشعر )ترجمت إلى األلمانية عام    -رواية ملحمية    –غوايات شيطانية    -6

 ( 2008كة اإلنترنت( وصدرت عن دار نينوى في دمشق عام  على شب
 98  –رام للا  –وزارة الثقافة الفلسطينية   –قصص  –موتى وقط لوسيان  -7
 عمان . بدعم من وزارة الثقافة األردنية - رسائل حب إلى ميلينا . دار البيروني  -8
وال ثم صدرت عن دار نينوى في  ألملك لقمان . ملحمة روائية .جزءان.نشرت على شبكة اإلنترنت أ  -9

 ( 2009دمشق 
 2014رواية قصيرة دار البيروني . عمان  –أبناء الشيطان   -10
 2017أديب في الجنة . ملحمة روائية فلسفية تكمل ملحمة الملك لقمان . مكتبة كل شيء . حيفا أب    -11
 2018أيوب التوراتي وفاوست جوته . بحث مقارن . مكتبة كل شيء .حيفا .  -12
 2018عديقي اليهودي. رواية . مكتبة كل شيئ . حيفا .   -13
 2019زمن الخراب . رواية . مكتبة كل شيئ . حيفا .   -14
 قصة الخلق . رواية . قيد النشر -15

 ***** 
 * منشورات على النت:

هية وجوهر  الخالق . الخلق . الغاية . دراسات في العقائد واألساطير الشرقية .وتقديم فهم معاصر لما  -  15
الخالق،والغاية من الخلق.تخلص إلى أن الخالق محبة مطلقة وطاقة سارية في الخلق ومتجلية فيه ، وأن  
الغاية من خلق البشرهي أن يكونوا خالقين ، لمساعدة الخالق في عملية الخلق ، فعملية الخلق تكاملية بين  

ي تحقيق قيم الخير والعدل والمحبة والجمال الخالق والمخلوق عند محمود شاهين ، وأن الغاية من الخلق ه
 وإقامة الحضارة اإلنسانية التي لن تكتمل عملية الخلق إال بها . 

شاهينيات : مقوالت وخواطر في الفكر اإلنساني والمعرفة والخلق والخالق ،تكمل موضوع شاهين عن    -20
 2020آذار  30حتى مقولة ومقالة منشورة 1424الخلق والخالق والغاية من الخلق : 

 ) نشرت في خمسة أجزاء في دار كتابات جديدة للنشر االلكتروني ( 
ألوهة المسيح وفلسفة األلوهة . ) بحث تاريخي نقدي في عشرة فصول يتطرق إلى تاريخية شخصية    -21

ظر  المسيح ونشأته ومن ثم رسالته ومن ثم إلى فلسفة األلوهة ومن ثم النظرفي شخصية المسيح من وجهة ن
 صوفية ( 

 قراءة نقدية للتوراة . عشرة أجزاء.  -22
 " من محمد اإليمان إلى محمد التاريخ "( -  32دفاعا عن محمد ) رد على كتاب العفيف األخضر   -
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 السالم على محمود درويش . ) أشعار عن ديوان محمود درويش ، لماذا تركت الحصان وحيدا ( -33
 منها : مقاالت في األلم اإلنساني والمعرفة -

 تحوالت األلوهة من األنوثة إلى الذكورة  -34
 التحالف بين يهوة والشيطان -35
 فصول من روايات  -36
 قصص قصيرة وأشعار. -37
 صالة الفذاذة العظمى . رواية قصيرة  -38
 أم الشهداء. رواية قصيرة  -39

 * أبحاث أخرى نشرت في مجالت وعلى النت :
 اريخية والخيال األدبي.هيكل سليمان بين الحقيقة الت  -40
 القدس تاريخيا بين منطق العقل ومنطق الجهل والخرافة . -41
 القدس مدينة السماء في بعض النثر قديمه وحديثه. -42

 *أعمال صحفية : 
 85 –طرابلس  –الدار الجماهرية  –فلسطين أرض وحضارة  -43
 83 –دمشق  –االعالم الموحد  –حرب المواجهة في لبنان  -44
 دراسات ومقاالت نقدية في صحف ومجالت شهرية وفصلية أهمها : -*

 45التحول من البداوة إلى النفط في مدن الملح   -4545
 دراسة في قصص األديبة الفلسطينية سميرة عزام  -الحزن الدفين  -4646

 مقاالت في الرواية الفلسطينية  -47
 مقاالت في الرواية العربية  -48
 الرواية العالمية مقاالت في  -49
 مقاالت في القصة الفلسطينية  -50

 مخطوطات لم تنشر : 
 جبل المنطار, رواية   –األرض المغتصبة   -51
 رواية  –األحزان المتعانقة  -52

كما ترجمت بعض قصصه إلى االنكليزية واأللمانية والفرنسية واإليطالية واالسبانية والروسية وغيرها, وبيعت 
 السينما والتلفزيون . بعض قصصه إلى 

 1991حولت قصته "نارة البراءة" إلى المسرح وعرضت في عمان عام   -
*أقام محمود شاهين خالل سني حياته الفنية ما ال يقل عن ثالثين معرضا شخصيا في العديد من مدن  

ضه الدائم في العالم منها باريس وبرلين وفينا والقاهرة ودمشق والناصرة والشارقة وعمان ووارسو ،عدا معر 
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دمشق لقرابة خمسة عشر عاما ، بحيث أصبح له قرابة ثمانية آالف لوحة في أكثر من ثمانين بلدا في  
، في منتدى الرواد    2012العالم . و أقام معرضه الشخصي االرابع في عمان منذ أن عاد إليها منذ تموز 

 2016الكبار خالل شهري تموز وآب 
ة خالل مشواره الفني إلى أن انتهى إلى أساليبه التي تنتمي إليه وحده . *مر شاهين بأكثر من مدرسة فني

أعماله   معظم  في  والزخرفة  والحفر  الرسم  يمارس  فهو   ، جدا  مميزة  الجداري  الرسم  في  تقنيته  وأصبحت 
المستوحاة من األساطير والتراث القديم والشعبي الحديث. وتزخر بعض لوحاته الكبيرة بما ال يقل عن أربعة  

 وعشرين تشكيال مختلفا ‘ فيما يزخر بعضها بقرابة أربعين .
لجأ شاهين إلى الرسم الذي كان هوايته ، حين تعثر نشر بعض أعماله الروائية لجرأتها وصداميتها مع  
الواقع . وقد نشر بعض أعماله التي كانت ممنوعة فيما بعد ، ك" غوايات شيطانية ، سهرة مع ابليس "و  

 مان ( عن دار نينوى في دمشق .ملحمة ) الملك لق
 

 * مقتنيات عامة لبعض األعمال الفنية : 
 (  100* 70لوحتان )  –المتحف الوطني بدمشق  

 وزارة الثقافة الفلسطينية 
 مصر  –صحيفة األخبار 
 دمشق  –سفارة فلسطين  

 باريس  -المركز الثقافي السوري 
 متحف القدس 

 عمان  –المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة  
 

 جمانا سمير العتبة 
 كاتبة وقاّصة من فلسطين 
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 د األصفر وألوانه األخرى محمَّ 

       
اعر الّليبي 32  سالم العوكلي . الكاتب والشَّ

 
حين التقيت بمحمد األصفر ألول مرة كان قد )قرر( أن يكون كاتبًا، أو باألحرى ساردًا، بدأ بالتدرب في  

القصيرة التي أبدع فيها، لينتقل بعدها مباشرة إلى ماراثون الرواية في الهواء  ملعب مسقوف على القصة  
الطلق، لم تكن ثمة مقدمات لألصفر ليكون أديبًا، سوى رسائل كان يرسلها لبعض الفتيات في ركن التعارف 

رر ذلك في بعض المجالت، بما يشبه طلب الصداقة اآلن في مواقع التواصل، وحين أراد أن يكون روائيًا ق
بكل بساطة، لدرجة أن األصفر لن تجد لديه تلك الخواطر التي نكتبها مراهقين ونعتبرها مبشرًة ما أصبحنا  
باليوم والشهر والسنة، حيث كما   الكتابة،  لبدايته  عليه، ولدرجة أن األصفر حدد في تعريفه تاريخًا دقيقًا 

ليب بالشاهي وكسرة خبز بائتة، واتخذ قراره أتخيله استيقظ ذات يوم كما يستيقظ أي مواطن على كباية ح
لن يحدثك األصفر، مثلما يفعل بعض الُكتاب بعد أن أصبحوا كبارًا، عن طفولة معجزة    بأن يبدأ الكتابة.

كانت تهيئه ألن يصبح روائيًا كبيرًا، أو كما يفعل األنبياء أو الطغاة. لن يحدثك عن مكتبة تركها له والده،  
العربية الذي كان معجبًا بما يكتبه في مادة التعبير، وال عن حكايات كانت تسردها له  وال عن معلم اللغة  

جدته أو خالته أو أمه، وال عن كاتب من الجيل قبله، شجعه أو تتلمذ على يديه. قرر في لحظة ما أن يكون  
بل والسخرية منها  روائيا وفي جعبته الكثير من الروايات التي قرأها في أوقات فراغه، وأستعد لتجاوزها،  

والتهكم عليها بمضمون وأسلوب كتابته، وربما يقف وراء هذا القرار كما أخبرني مرة قصة حب عاشها دون  
أن يريد لها أن تكتمل بعد أن تعرف على فتاتها في ركن للمراسلة في إحدى المجالت، وكأنه التقى سرًا  

المقفى ليعيث فيه نثرًا بروايات متسكعة وساخرة من كل  بإلهة الفن وأخذ منها التميمة وعاد إلى عالم الرواية  
شيء تشبهه تمامًا، تمشي مثله، وتضحك مثله، تقول ما يخطر على بالها مثله، وتتهكم على األصدقاء  
مثله، وتتجرأ على قول الكلمات النابية مثله، فبالنسبة لألصفر كل كلمة دخلت اللغة او اللهجة يجب أن  

 ها ومهما كانت قليلة األدب. تدخل األدب رافعة رأس
جاء األصفر إلى درنة مرة أخرى بعد أن تمكن من السرد بطريقته الخاصة، وغاص في تفاصيل المدينة،  
وتعرف على أهم صعاليكها، بينما كل ما يراه يتحول إلى جملة أو عبارة أو فصل في رواية، ُيّلقط كائنات 
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مكبات المدينة، وال يعرف ما سوف يحتفظ به أو يرميه ليلتقطه  رواياته مثلما يلقط متشرد أشياءه الالفتة من  
 متشرد آخر.

وضع اسمي في أول رواية كتبها قبل حتى أن ألتقي به أو أتعرف عليه، وصنع حكاية من خياله عني لكنها  
أو  تناسبني، وأعجبتني كثيرًا لدرجة أني تبينتها كجزء من سيرتي، وما السيرة سوى ما يتصوره اآلخرون عنا 

انعكاسنا في أذهانهم، وكما قال لي يومًا في مربوعتي، كل ما أدخله في الرواية سيصبح تاريخًا، وحين ألف 
حكاية تليق بكونداليزا رايس تقول إن جذورها من حي الباطن في درنة، كان قد رأى امرأة سمراء تشبهها تبيع  

ه المعلومة المتخيلة ستصبح تاريخًا  بضاعة شنطتها على بسطة في سوق الظالم، وكان على يقين أن هذ 
ال يطرح األصفر، غالبًا، الوقائع كما هي، بل يؤلف عن األشخاص القريبين من نفسه، حبًا  ..  مع الوقت. 

 أو مقتًا، وقائع تناسبهم لو عاشوا في عالم آخر يشبه روايته. 
آخرون وال يهمه من يزعل أو  يكتب األصفر ما يفكر فيه مباشرة بعد أن قتل الرقيب الذي يعاني منه كتاب  

ألنه يعرف أن الجميع سيعرفون في النهاية أن األصفر رجل طيب جدًا، ال يقدر على أن يؤذي    ،ال يزعل
 كائنًا، رجل طيب لكنه روائي وسيتحدثون عنه مثلما يتحدث اآلباء أو األمهات عن شقاوات أطفالهم المحببة. 

أن أطبخ مكرونة، وكنت أطبخها سعيدًا، ألني أنا أيضًا    في درنة كان يأتيني منتصف الليل ويطلب مني
في حاجة لها ولنديم يعرف قيمة المكرونة الحارة في منتصف ليل شتائي، وألن هذه السجية الجميلة تجعله  
مقربًا من النفس، ال يمكن أن يكذب عليك ويقول لك تعشيُت وينام جائعًا، يقول ما يفكر فيه دون فلترة، 

فيه مثل روايته بالضبط، وما سوف يتفق عليه الجميع أن هذا الروائي متصالح وصادق    ويفعل ما يرغب 
مع نفسه لدرجة اإلرباك لمن ال يفهمه، وسوف يتفقون في النهاية على أن قراءة رواية األصفر ممتعة، وما  

َكٍم  قيمة الفن، أي فن، إذا لم يكن ممتعًا. وبعدها سيقول: قولوا ما تقولون، استخرجوا منها م ا ترغبون من حِّ
تطربك أو رسائل أو أفكار أو مواعظ، هذا شأنكم، عذبوها بمناهج النقد كي تبوح بما قالته وما لم تقله مثلما 
يفعل المحققون مع أي مشبوه مسكين. أنا أكتب ألستمتع، وأكتب أُلمتِّع، لن أفشل في األولى أما الثانية  

يتطيرون منه مثلما يتطيرون من الضحك، ويتصيدون    فرهن بكم. ثمة أشخاص يرفضون االستمتاع، بل
األخطاء والزالت، وثمة من يستهويهم التطهر من خالل صب جام غضبهم على النصوص المارقة، ويقول  
لهم أيضًا: هذا شأنكم، فكم من شخص تقدم له كأس ويسكي فيستعيذ باهلل ويطلب كوب شاهي ثقياًل، وهذا 

 ات مال وجمال، فقال إني خائف، وهذا شأنه. شأنه. وكم من شخص دعته امرأة ذ 
مارس األصفر قبل أن يقرر الكتابة مهنة تاجر شنطة، وبهذه التجارة تسكع في الدنيا، وأعتقُِّد أنه مارسها 
في عقد الثمانينيات، زمن األسواق العامة التي جعلت الليبيين يلبسون مالبس موحدة مثل صين ماو، وجعلت 

عب ومزاجه في كل شيء مثل ألبانيا البولشفية، وفي ذاك الوقت كان تجار الشنطة  الحكومة تتكفل بذوق الش
يخترقون هذا الحصار، والجميع ينتظر الشناطي شبه المهربة التي تعبر المنافذ بصعوبة لعل فيها بنطلونات 

فاه،  جينز، أو فساتين سهر لشعب ال يسهر، أو قطع شوكوالتة، أو حلوى، أو قرن موز، أو إصبع أحمر ش
أو أي شيء ُمنع استيراده إلى ليبيا في زمن أْمرِّ القايد بربط الحزام، وهتاف مريديه: بالخبزة و»الما قررنا  
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الحيا«، قال الزعيم المهرطق: إن التمر يغني عن كل أنواع الفاكهة والحلويات، وإن ربطة العنق رمز صليبي،  
ويرسلها لحبيبته المعنية به، وغيرها من شطحات    وإن من يكتب ديوان شعر غزلي عليه أن يطبع نسخة واحدة

البطاركة الالتينيين في روايات الواقعية السحرية، لكن األصفر بعيدًا عن الواقعية السحرية، يحيل كل هذه 
 الكوميديا الخضراء إلى خلفية لشخوص ينبشون مزابل الحياة بحثًا عن أحالم قابلة إلعادة التدوير. 

ة األصفر إنها تشبه شنطة التاجر، كل شيء يمكن أن يوضع فيها، وقال شاعر  قال صديق شاعر عن رواي
تقفز فيه من أي جانب، وكلها تشبيهات  يمكن أن  السباحة  صديق آخر إن رواية األصفر مثل حوض 
البداية أن ال يشبه أحدًا سوى نفسه. البعض شبهه بمحمد شكري، لكن  ستعجب األصفر الذي أراد منذ 

 دون أن يكون فنانًا، واألصفر كان جريئًا وناثرًا فنانًا.  شكري كان جريئاً 
لم ُيغرِّ األصفر أن يكسب ُقّراءه عبر كتابة ورعة تراعي مشاعرهم، أو أن يداهنهم ببطوالت زائفة، وكان  
يعرف أن الرواية حياة ومجتمع يحركه الروائي، وكل ما يخطر أو اليخطر على البال موجود في الحياة 

المنافقة التي يهزها البعض كي تعطي طحينًا روائيًا نقيًا من كل  وفي المجتمع،   ولم يحب تلك الغرابيل 
الشوائب، وحتى الشوائب والعيوب بالنسبة له تستحق االحتفاء، احتفاء بالكائن اإلنساني كما هو ال كما تريده  

َير الذاتية التي غالبًا ما ُتكتب بعد مرورها  بمحطات التحلية.  بيانات األخالق أو غرابيل السِّّ
التاريخ يكتبه األقوياء المنتصرون، وفن الرواية تاريخ يكتبه الصعاليك المهزومون، ولهذا السبب سنجد قاع 
تنهيدًة وليس أسطورة، موااًل وليس   الكائن اإلنساني  يقدم  القاع في روايات األصفر؛ ألنه  التاريخ وتاريخ 

جوده، ألن ما يحرك التاريخ في عرف روايته هي الغرائز وسيرة دعاًء، وأحيانًا يعيده نطفة ليستجوب ملحمة و 
 الجينوم، وليس النخب وال السرديات الكبرى. 

  2022أكتوبر    12ما جعلني أكتب هذا المونولوج حيال األصفر الذي أحببته إنسانًا وروائيًا، أن جاءني يوم  
مانيا، وأحضرا لي روايتين أرسلهما لي األستاذ عبدالسالم بوشيحة والدكتور حسين القرقني، المقيم في أل

األصفر، من ألمانيا: »علبة السعادة« و»بوق«، إحداهما شطب إهداء قديما على الصفحة األولى وكتب  
إهداًء باسمي على الصفحة التالية: »الصديق المبدع سالم العوكلي.. مودتي وتقديري وكل الحب. صديقك  

 دون تقديم.  «، والثانية »بوق«2022/   9/ 25األصفر. 
سألت القرقني عن وضع األصفر مع اللغة ومدى تواصله مع محيطه األلماني، ثم تذكرت أنه وجد صعوبة  
وأصبَحْت  إحداهما،  قراءة  في  اإلجابة، وشرعت  أنتظر  فلم  الليبي.  محيطه  مع  التواصل حتى  في  أيضًا 

عما اصطاده اليوم من حكايات    توقظني آخر الليل ألقرأ مثلما كان يوقظني األصفر آخر الليل ليحدثني
 وشخصيات ستدخل روايته االتي يشتغل عليها. ويمشي الحال، كما يقول دائمًا. 

قد أكتب عن هذه الروايات، وقد ال أفعل، ألني أصبحت أفكر أن الكتابة عن األدب قلة أدب، تشبه شعوذة 
 الغبيَة.  طقوس إخراج الجن من األجساد الغاضبة، أو تشبه ُكتَب تفسير األحالمِّ 

 
 سالم العوكلي 
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 األمن اإلنساني أوال وأخيرا 
 

حينما كانت مدينة درنة ضمن التبعية اإلدارية لشعبية )بلدية الجبل األخضر( في الخارطة اإلدارية التي 
تتقلب مرارا في زمن الجماهيرية، ُنقلت صحيفة الشالل المحلية المرتبطة ببلدية درنة سابقا إلى البيضاء لفترة  

زمن، وبادرُت مع مجموعة من الُكتاب بالتواصل مع أمين اإلعالم والثقافة في البيضاء من أجل إعادة  من ال
صحيفة الشالل إلى موقع رأسها في درنة، وبعد حوار ودي وافق أمين اإلعالم وُكلفت أنا برئاسة تحريرها  

رار من أمين اإلعالم في  عبر قرار إداري عادي، ولكن بعد إصدار ستة أعداد منها فوجئت بق1998العام  
الجبل األخضر يقضي بتنحيتي، وهو أمر طبيعي ومن صالحيته، ولكن ما لفت نظري أن ثمة نسخة من  
القرار محالة إلى جهاز األمن الداخلي، وأحسست أن القرار لم يكن طبيعيا، وذهبت رفقة صديقي إبراهيم  

هما جدا، وأخبرني أن ال علم له بهذا القرار وال  ابوحمرة لمقابلة رئيس الجهاز، الذي كان خريج قانون ومتف
لديهم  الذي  الثقافي  درنة  بيت  إال في سياق  باسمي  أن سمع  له  ولم يسبق  الجريدة  لديهم على  تحفظات 
تحفظات عليه، )كان البيت قد أسس قبل عام وكنت رئيس لجنته، وكانت درنة خارجة من صدامات أجهزة  

(، وانتقل الحديث عن البيت وعن اإلرهاب، وحين أخبرته أن   1996ام  األمن مع الجماعات اإلرهابية الع
مشروع البيت في األساس جزء من الفضاءات التي تشكل سياج وقاية لعقول الصبية والشباب من األفكار 

ذا  العدمية الهدامة، ألنه بيئة تسعى للتربية الثقافية والجمالية والحوار.. إلخ. وإذا كنتم أنتم عالجا أخيرا له
 )المرض( فنحن نمثل وقاية منه. 

كل ما يعنيني من هذه الحادثة هو العالقة المرتبكة التي تشكلت عبر أربعة عقود بين أجهزة الدولة األمنية،  
وبين الثقافة بكل تشعباتها كمجال مشبوه يدعوها للريبة والتوجس، وسبب هذه العالقة دائما وعبر التاريخ،  

مستبد الذي ال يريد لثقافة سوى ثقافته أن تروج، وال لرأي سوى رأيه أن يشيع، هي طبيعة النظام الشمولي ال
خصوصا حين يكون هذا النظام مصحوبا بأيديولوجيا ال يريد ألحد أن يعكر صفوها. بمعنى أن التوجس  
يعطيها   بالسلطة دون شرعية  الفرد وحقب االستبداد والتشبث  الجمالية مرتبط بحكم  الثقافة واألنشطة  من 
المجتمع له. وحين تصبح الثقافة والمثقفين وكل مجاالت اإلبداع تحت رقابة صارمة، وتكتظ السجون بسجناء  
الرأي من المثقفين والمبدعين كما حصل في تلك العقود األربعة، تصبح األرض خصبة لالحتقان ومن ثم  

 االنفجار كما حصل أخيرا. 
ح، مالحظتي لما ُيفرض اآلن من رقابة على األنشطة  وما يجعلني أورد هذه الحكاية وما تبعها من توضي 

الثقافية وعلى الكِّتاب والفضاءات الجمالية، وأنه اليسمح بإقامة أي نشاط إال بموافقة من األمن الداخلي، 
وهو أمر من المفترض أن ينتهي مع نهاية أسبابه السابق ذكرها: ألنه رغم كل ما حدث من فوضى عادة 

بأي   اإلطاحة  تعقب  التي  ما  التغيير  أهداف  الناس عن  يتخلى  لن  اإلحباطات،  نظام شمولي، ورغم كل 
ميثاقنا   تشكل  التي  الدستورية  الوثيقة  انحرفنا عن  ومهما  تقدمه،  وأسباب  الحديث  العالم  أصبحت ضمير 
  الوطني لتنيظم كل العالقات، فإن الوعي بالحقوق الدستورية في دولة ال يحكمها فرد أو أيديولوجيا مغلقة 
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باعتبارها   التعبير  الثقافية والجمالية وحرية  يجب أن ينتج وعيا جديدًا بأن ال مبرر للرقابة على األنشطة 
 المحتوى األخالقي الجديد لمجتمع يسعى مثل غيره للتعايش والحرية والرفاه. 

هب إلى  تأتي هذه الرقابة تحت الفتة الحفاظ على أمن الوطن الداخلي، لكن ثمة نقاط البد من ذكرها تذ 
إعادة بلورة مفهوم األمن الوطني في وطن ال يمكن أن ُيضمن أمنه إال بضمان حقوق أهله وبجعل الوطن  

 يشبه البيت فعال.
، وفي قطاع األمن  2008ــ رؤية استشرافية"، التي ُأنجِّزت العام    2025أوال: أذكر أننا في "مشروع ليبيا  

عقيدة األمن الوطني وآليات تعامله مع الوطن والمواطن، ما كان خصوصا، أن ثبتنا منطلقا أساسيا لتغيير 
مفاده: إن األمن في ليبيا اآلن أمُن نظام وتسعى الرؤية عبر مداها الزمني إلى التحول به إلى أمن وطني، 
ثم أمن إنساني كغاية نهائية، ألنه عادة ما ُيسحق المواطن بحجة أمن الوطن، وال شيء اسمه الوطن دون  

 حر فيه يقوم بواجباته تجاهه، ويتمتع بحقوقه اإلنسانية. مواطن
ثانيا: إن الدول التي تتمتع اآلن في أصقاع عديدة من الكوكب بأمن وطني وإنساني هي الدول التي تسمح 
بكل الحريات بما فيها حرية التعبير، وإّن َكْبت المجتمع وخنقه هو ما يزيد االحتقان الذي يؤدي بدوره إلى 

اخلي من شأنه أن يهدد وجود الوطن وليس أمنه فقط. لقد سبق أن قامت أنظمة عربية مستبدة انفجار د 
بأقصى ما يمكن من آليات أمنية لمراقبة المجتمع ونخبه، خصوصا مناشطه الثقافية والجمالية، ومألت حتى 

االنفجار وما عقبه  المقاهي برجال أمن يراقبون الحوارات فيه، لكن كل هذا لم يحمها ولم يحم أوطانها من  
الحريات   األنظمة أعطت  أن هذه  ولو  ليبيا.  السودان، سوريا،  اليمن،  العراق،  تهدد وجودها:  أحداث  من 
لمواطنيها وأسست لدول مدنية تضمن التعايش السلمي والتنمية والرفاه لما وصلت مجتمعاتها لهذا التمزق  

 والتحارب. 
األمن، مهما كانت عاتية، استقرار دولة أو رفاه شعبها، بل  ثالثا: لم يسبق عبر التاريخ أن ضمنت أجهزة  

االجتماعية   والعدالة  القضاء،  واستقالل  للسلطة،  السلمي  التداول  هو  الدول  استقرار  أنه يضمن  أثبت  ما 
وحقوق المواطنة، واألهم من ذلك تحرير اإلبداع والمبادرة والرأي من أي رقابة، ودائما إلطالق الحريات ثمن  

ستحقه ألنها ضمانة التعايش السلمي والتطور، وكل هذا ال يغني عن عمل أجهزة األمن كما في  لكنها ت 
العالم كله، شرط أن تتحول عقيدة هذه األجهزة من أمن نظام أو أقلية أو أيديولوجيا إلى أمن إنساني تشكل  

يخلق عالقة ود واحترام  حماية الفرد واحترامه وصون حقوقه وممتلكاته غايته الرئيسية، وهذا من شأنه أن  
بين المواطن ومحيطه األمني، ومن شأنه أن يخفف أي احتقان أو كبت يهدد سلم األمة االجتماعي وأمنها  
القومي. ورجل األمن يعرف أن المواطن الذي يحميه قد يكون معلما ُيعلِّم أوالده أو طبيبا أو ممرضا أو  

 لمقابل وألسرته كل مقومات الحياة الكريمة.مزارعا أو فني كهرباء أو عامل نظافة يوفر له با
المثقفين عن ضرورة الحفاظ على   خامسا: منذ الشهور األولى لقيام ثورة فبراير كتبُت وكتب الكثير من 
اإلنسان   وحقوق  الدستور  ثقافة  وفق  تأهيلها  إلعادة  خطط  رسم  مع  واألمنية  العسكرية  الدولة  مؤسسات 

نساني الذي من المفترض أن يصبح روح البيئة األمنية الجديدة. وإعادة والمواطنة، وتوسيع مفهوم األمن اإل
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المنبثقة عنه فقط، ولكن تتطلبه أيضا   التغيير وال اإلعالن الدستوري والقوانين  التأهيل ال تتطلبها أهداف 
طبيعة هذا العصر الجديد الذي سيسحق من يسبح ضد تياره االدافق بقوة، وهو عصر أنتج تقنيات حديثة  
للمعلومة والتواصل تتجاوز كل إجراءات األمن التقليدية، فال يمكن مثال مراقبة الكتب في الوقت الذي تنتقل  
فيه ماليين الكتب يوميا عبر األثير، وال يمكن منع التصوير بالكاميرات وفي جيب كل مواطن كاميرا ملحقة  

في أو جمالي في الوقت الذي تقام فيه  بهاتفه المتنقل، وال يمكن طلب ترخيص من األمن إلجراء نشاط ثقا
الندوات والحوارات والورش الثقافية والفنية عبر تطبيقات: مثل زوم، ويوتيوب اليف، وجوجل مِّيت، وغرف 
 الدردشة، وغيرها من مئات التطبيقات التي صممت فترة وباء كورونا إبان منع التجول في معظم دول العالم. 

اإلنساني يخص حماية المواطن من الجريمة والفقر، ومن التلوث البيئي، ومن سادسا: وإذا ما اعتبرنا األمن  
األمراض واألوبئة، ومن مصادر الغذاء واألدوية واللقاحات غير المراقبة، فإن ما يشكل خطرا على األمن  

األدبية،  اإلنساني وعلى االستقرار، ليس الموسيقى وال الشعر وال التصوير وال المناشط الثقافية والصالونات  
ولكن ما يشكل خطرا حقيقيا هو الفساد المنتشر، وإباحة المال العام، والمخدرات التي تنتقل بيسر بعكس  
انتقال الكتب، وَجْرف الغابات والشواطيء، وانسياب السلع المسرطنة والحبوب المهلوسة، وغيرها مما يتهدد  

 كيان الوطن وليس أمنه فقط.
ظام العالقات داخل األسرة الليبية تبدل ولم يعد نظاما أبويا خالصا، وتجاوز  سابعا: وهذه نقطة مهمة، فإن ن

 نظام العالقات داخل الدولة. وقد يكون هذا موضوع مقالة أخرى. 
وأخيرا: في ما يخص محاربة اإلرهاب؛ الذي غالبا ما تصادر الحريات المجتمعية بسببه في عديد الدول،  

ارته عن كثب، ولكن عادة ما َتصدر، حتى في الدول الضالعة في فهذا أمر جوهري وحاسم، وقد ذقنا مر 
الديمقراطية، قوانيُن استثنائية لمحاربة اإلرهاب، تصاغ بدقة متناهية ُتعرِّف مفهوم اإلرهاب بعناية، وتحدد 
طبيعة القانون ومن يستهدف، ما يجعله ُيطّبق دون أن يحس به المواطنون العاديون ودون أن ُيضّيق عليهم،  
على  الحرب  ذريعة  ومراقبتهم، تحت  الناس  كل  الناس،  قمع  عبر  أخطاء  السابق من  النظام  ارتكبه  وما 
اإلرهاب أو التآمر على الثورة، هو ما أزم العالقة بين الناس وموظفيهم األمنيين بسبب تسخير األجهزة  

 األمنية لحماية النظام بدل حماية اإلنسان )المواطن( وحقوقه.
ل أطراف المعادلة من شأنه أن ينشيء عالقة ود متبادل بين المواطن وأجهزة األمن التي في  وإعادة تأهيل ك

خدمته. ال ضمانة ألمن الوطن إال بحب سكانه له، ولن يتجسد هذا الحب من طرف واحد، ألن الوطن ــ 
ــ عليه أن يحب سكانه أيض ا، وهذه هي  ممثال في قوانينه وسلطاته ومسؤوليه وأجهزته األمنية والخدمية 

   المعادلة التي أنتجب أمما ودوال عظيمة وآمنة على مدى التاريخ.
 

 سالم العوكلي 
 
 



2029 
 

 القيقب
 

عر فيها حول بيت إيطالي قديم، وعين مياه   ولِّدُت في )اللي( أعلى الجبل األخضر، القرية المتناثرُة خيام الشَّ
محاطة بأشجار التين الشوكي في واٍد خصيب، مقسمة  عذبة يسيل شرابها في قنوات ترابية إلى سواٍن صغيرة  

على فالحين يزرعون فيها الخضروات، وبعض أشجار الكرموس والعنب والخوخ قرب الساقية. وكانت أمي 
تربطني بكالم غير الكالم العادي عبر مهاجاتها للرحى بأغانيها التي تحيل كل مكونات األداة إلى رموز 

تلك التراتيل الليلية عالقتي األولى بالفن المصاحب ألداة العيش الضروري   للتعبير عن شجونها، وشّكلْت 
في حياة الكفاف اليومي في مكان وزمان كل ما فيه يدور. فراشات الليل تدور حول ضوء الفنار وظاللها 
تتراقص على وجوهنا، القرص الحجري يدور باألغاني التي تدور حول المعنى، الخيول فوق جرن السنابل 

ور، والمغزل يدور في اليد، وعلى ساق األنثى يدور المبرم الخشبي ليظفر الصوف خيوطا ال تنفك تدور  تد 
في المسادي التي منها ُيصنع البيت وفرشه، األرغفة المدورة تدور في التنور المدور، وأمي تدور كل صباح  

يعه في الهضاب المتاخمة، وكل  حول البيت لتشد الرمام أو ترخيها نزوال عند رغبة الطقس، وأبي يدور بقط
أكانت مهاجاة للرحى أو قذارة تصاحب  ــ سواء  نجع يدور خلف المواسم بحثا عن الكأل، وكانت الغناوة 
حفالت جز الصوف، أو غناوة علم تختزل أحزان الفراق أو بهجة اللقاء ــــ تدور في عقيرة المغني الذي يبدأها  

ا بالوسط أو ما يسمى القفلة، وفي الشكل والمعنى تتلمس الدائرة كي  بالخاتمة ثم يعود إلى بدئها ثم يربطه
تفضي إلى ُمرَسلِّها، متناغمة مع دورة الحياة التي تبدأ ببذور تلقى في التراب الرطب في انتظار دورة الفصول 

 لتعود بذورا للطحين تلقمها أمي في عين الرحى وهي تعد وجبة اليوم التالي.
م، وفيها كانت عالقتي األولى مع قلم الرصاص 1966درسة االبتدائية الجديدة العام  في اللي اُفتِّتحْت الم

الذي كان يرتعش في يدي من البرد والخوف، فما استجد لم يكن فصل به ُدْرٌج وسبورة وكراسة فقط، ولكن  
 تلك العصا في يد المعلم التي كانت تطغى على ما سواها من أثاث التعليم. 

أربع تلميذات، تنفث أفواهنا الصغيرة بخار الصقيع أمام لوح السبورة التي يضيئها الطباشير  كنا أربعة تالميذ و 
بحروف األبجدية األولى، وأذكر جيدا مشهد طالب فصلي وهم يرتعشون من أقدامهم حتى رؤوسهم حين  

د بكعب عال  دخلت سيدة بشعرها المرسل على كتفيها، ترتدي تنورة سوداء بالكاد تغطي ركبتيها، وحذاء أسو 
ومدبب كنا نسمع صوت طرقاته في الممر، كانت السيدة فتحية عاشور مديرة التعليم بمحافظة درنة، وهي  
التي أمرت المعلم ومباشر المدرسة بأن يوقدا كانون النار في الفصل طيلة أيام الشتاء حين رأت ارتعادنا  

دراج المالصقة للجدار البارد إلى وسط في الفصل من الصقيع. أخذت تربت على رؤوسنا وتزيح بنفسها األ
الفصل. وقتها كان مسؤولو التعليم والمفتشون دائمي الزيارة لمدرسة ال يتجاوز عدد الطالب بها العشرة رغم 
قلة المواصالت وصعوبة الطريق، وكانت المدرسة تقدم لنا كل شيء، األقالم، الكراسات، الكتب، ووجبة  

أهلنا سوى أن يلبسونا ما أتيح من قماش، ويصنعون لنا حقائب من بقايا  اإلفطار، مجانا، وما كان على  
 أكياس الطحين، ويطلقون األدعية بالنجاح خلفنا. 
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شّكَل المعلم القاسي؛ الذي يسلمنا لنزواته أهلنا ويباركون ضربه لنا، أحد تجليات السلطة األبوية التي ال  

ثقافتنا تدعمه الكثير من المقوالت  يمكن التساؤل بشأنها أو الجدال حولها، ألن الضر  نهج تربوي في  ب 
االجتماعية التراثية والدينية التي كنا ندرسها في حصة التربية الدينية )علموهم على سبع واضربوهم على  
عشر( وفي العقيدة الشعبية الضرب في صالح األطفال، لكن دخول تلك المرأة األنيقة والجميلة إلى فصلنا،  

لذي أعترى المعلم، شّكل أيضا هشاشة هذه السلطة األبوية وتصدعها أمام عيوننا الطفولية  ومالحظة الخوف ا
المذهولة. ارتبطت لدي تلك المرأة بالدفء، غير أن هذا االرتباط ليس جديدا، باعتبار أن أمي التي كانت 

بعنا المنكمشة بفعل تصحو من الفجر، لطالما انبثقت من أصابعها شرارة النار األولى التي كانت ُتقوم أصا
البرد كل صباح كالح، لكن الجديد أنها شكلت لنا إمكانية انهيار السلطة الذكرية للمعلم أمام الحنان حين  

 يكون مرفودا بالمؤسسة والقانون، وباألنوثة الواثقة من نفسها.
القيقب االبتدائية، وكان المشهد هذه المرة مختلف انتقلُت إلى مدرسة  التالي  العام  ا، فالقلم ثبت بعض في 

الشيء في يدي، والزحام كان أكثر .. طالب وطالبات ، فصول ممتلئة بأطفال من الجنسين، وأوالد أكثر 
جرأة وشقاوة، ومعلمون كثر، ومباشر المدرسة هذه المرة الضالع في عالج الكسور عبر جبيرة من العِّصي،  

زيتون ويهديها للمعلمين في كل عيد للمعلم،  كان نحاتا دقيقا لعصي المدرسة التي يصنعها من أغصان ال
تلك العصي النحيلة التي كانت ترتفع وتهبط كل وقت على أيدي الطالب الطرية، وكم كنت استغرب ربط  
المعلم في الدرس بين الزيتون والسالم وأنا أرى رعب الغصن القاسي في يده. كان الضرب فضيلة التعليم  

يكون جاهزا لعقاب آخر، وسادية بعض المعلمين األوائل صارت محل  ورهبته، ومن يشكو ألهله عليه أن  
إطراء حتى اآلن، وبذا كان الشق التربوي هو تدريبنا على الخنوع التام والخوف، لنكن جاهزين للتلقين والحفظ  

 واالسترجاع. 
 يستطيع  في الصف الرابع كان أحد المعلمين ال ينفك يمرر سؤاال بين الطالب مع صفعة جاهزة لكل من ال 

اإلجابة. صفع أربعة طالب قبلي وعندما وصلني السؤال أجبُت رغم أني لم أكن أعرف اإلجابة قبل قليل، 
وأنا على يقين أن الذي ألهمني اإلجابة هو الخوف وحده، وربما الهرمونات التي تدفقت في جسدي بسبب  

نع األساطير والخرافات لترويضها  الخوف هي ما ألهمني اإلجابة، فالخوف من الظواهر الطبيعية هو ما ص
لسلطة الحكي والسارد، وهذه المرة يرتبط لدي الخوف باإللهام، ليس ارتباطا شرطيا لكن ثمة ما يحصل في  
صالح   المعلم  أما  لي.  بالنسبة  معقدا  مازال  واألمر  الغريزية،  الدفاعية  تقنياته  ضمن  الجسد  فسيولوجيا 

صص إلى قلوبنا وعقولنا، وكان تربويا بالفطرة، فهو لم يدرس عبدالحميد العوكلي، فكان صاحب أحب الح
وتحويل   والفكاهة  بالضحك  المتوسط، حصصه حاشدة  الزراعي  المعهد  باعتباره خريج  تربوية  مناهج  أي 

كم، يعود إلينا بحكايات عن لذة   70المنهج إلى مادة مرحة. كان كلما يذهب إلى درنة التي تبعد عن القرية  
التي يرددها بشكل موسيقي، وكلما استعصت علينا  الطعام هناك وع  الدلع  الجميالت وأسمائهن  بناتها  ن 

معلومة في المنهج يحيلها فورا إلى بيت شعري عامي )شتاوة( نتغنى بها حتى نحفظها، وعادة ما تتحول  
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ي  الحصة إلى رقصة كشك طالبي، نصفق ونردد الشتاوة المؤلفة من معلومة في المنهج، مثل )هّبن شور 
أرياح قبالي .. من النيجر وتشاد ومالي( التي نظمها فورا بعد تكرار إخفاقنا في اإلجابة عن سؤاله في مادة  
الجغرافيا: من أين تهب رياح القبلي على ليبيا ؟. كما كان يستلهم أمثلته في النحو من نافذة الفصل فيحيل  

ور، وربما هو من حببني في هذه المادة التي أي مشهد يراه إلى جملة لشرح الفعل والفاعل، والجار والمجر 
 ما زلت ألم بها رغم تخصصي العلمي.

كان تحويل المنهج الجامد إلى إيقاع شعري يسهل التغني به بدايَة دغدغة الشعر لمخيلتي، ومنبع غبطتي  
وائي بكل ما يحيل الجامد إلى أغنية. وبعدها بسنوات طويلة قرأت رواية »الحياة هي في مكان آخر« للر 

التشيكي، ميالن كونديرا، وهو يصف طفولة الشاعر جاروميل الذي أصبح شاعرا كبيرا، حيث بدأت دغدغة  
الشعر له عندما كان يصب شتائمه على محيطه في مقاطع موزونة ومقفاة )مثل الشتاوة( ويلقيها في وجه  

نثر  ويلقي شتيمة  الشعر ألنه عندما كان يغضب  واكتشف سحر  ُيوبخ  أقاربه فيضحكون،  كان  مباشرة  ية 
 ويعاقب بشدة.

في القيقب، كان جبرين الوراد، وراد القرية، يدور في طرقاتها بحماره وبراميل الماء وهو يترجز بأشعاره  
الساخرة واإلباحية على المأل، وكان الجميع يضحكون ويتسامحون مع خروجه عن المألوف وكأنه يعبر عن  

كر لو أنه قال هذا الكالم نثرا ودون وزن أو قافية فهل سيقابل بنفس  مكابيتهم والمسكوت عنه فيهم. كنت أف
التسامح والضحك؟ أم سيكون مجرد رجل بذيء يسير في الطرقات خلف حماره؟. ومن هنا تسرب لي سحر  
الشعر عندما يروض كل السلطات للحظة مروقه وتمرده، أو تحويل تلك الحصص الجامدة إلى وقت للمرح 

كثر تعبيرا عن المسكوت عنه دون استفزاز المحيط، بل وجني نوع من الغبطة المواربة تجاه  ، إنه األداة األ
   مروق الفن ونبالة تسكعه على تخوم التحفظ والحكمة.
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 يمقراطية وخطر االنقراض ة الدِّ محميّ 
 

المساحة ُتخصص للمحافظة على الموارد المحمية الطبيعية أو المنطقة المحمية هي منطقة جغرافية محددة  
البيئية المتجددة وتطبيق النظم الجيدة الستغاللها، ويشرف عليها من قبل هيئة معينة، تتميز هذه المناطق  
بأنها قد تحتوي على نباتات أو حيوانات مهددة باالنقراض مما يستلزم حمايتها من التعديات اإلنسانية والتلوث 

حميات للقيم اإلنسانية وللجمال ال ينتبه لها أحد إال بعد أن تغزوها آفة انقراض  بشتى الصور. لكن ثمة م
 هذه القيم. 

في زيارة سريعة، لكنها كانت دائما حاضرة في وجداني ووعيي، عبر قصائد    2012لم أزر لبنان إال العام  
فق من ينابيعها دون  كل الشعراء العرب الذين الذوا بها من هجير الصحراء والقمع، وعبر النثر الذي تد 

خوف أو رقابة أو وجل، عبر أفالم السينما التي نزحت إلى شوارعها وجبالها تطرز حكاياها بمحيط جمالي  
 منتشر في كل التفاصيل.

وعبر موسيقى الرحابنة وشعرهم الممزوج بروائح غاباتها وبياض ثلجها وأصوات البوسطة ومقاعد العشاق  
دروب في  المساقة  الرعاة  قلب    وقطعان  في  والشعرية  الموسيقية  واحتهم  الذين صنعوا  الرحابنة  غاباتها. 

ضجيج يدعي أنه موسيقى، والذين تجاوزهم النقد العربي حين لم يضعهم في قلب الحداثة الشعرية، في ظل  
اعتقاد متعال بأن الشعر هو المكتوب بالفصحى فقط، وعبر اللهجة اللبنانية الرطبة كقطرات الندى على  

األوراق، وعبر صوت فيروز الذي كأنه قادم من السماء أو معزوفة ناي لراع وحيد على تخوم ضيعة  أطراف  
 بيوتها مهجورة حين صار سكانها صدى وعشبها غطى الدراج.

كم زارتني بيروت في مناماتي وفي أحالم يقظتي حالِّما أن أفر إليها يوما بحماقاتي المؤجلة، وأن أنضوي  
م مثلما تحتضن الروضة أعشاش العصافير المهاجرة، وكم من وطن عشنا فيه  في سرب حالمين احتضنته 

 وعاش فينا دون أن نطأ أرضه.
لبنان محمية الديمقراطية وحرية التعبير التي نزح إليها المقموعون مرارا، قاومت لسنين كل عوامل التلوث 

وانتهكت جنوبها آالم أرض المحيطة بها من كل جانب، ولم تصمد الواحة طويال حين ُسرِّقت ظاللها،  
المسيح، وحمل لها )هوا الشمال( الذي كم تسرب من أغاني فيروز ظالم العمائم ودخان الدكتاتوريات السام،  

 وفي جسدها النحيل بين الشرق والغرب ذبلت بساتين البقاع وجف النبيذ في ضروع الكْرم.
اض الجمال في رقعة تزحف فيها المسدسات  ظلت لسنين محمية صغيرة في خاصرة هذه األمة تقاوم خطر انقر 

وأدوات التعذيب صوب كل صوت يغني الجمال، وترطن فيها المنابر بمرثيات من التجهم تغتال اإلناث  
 واألعياد واألوتار والقصائد في مهدها.

وتحولت بيروت من كون يتسع ألحالم األرض إلى عصفورة شجن تهرب من شجرة إلى شجرة كي تراوغ  
ذي انهمر عليها من كل حدب وصوب، وصار وطن األحالم دون وطن، وضاع زمنها في  الرصاص ال
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الزمن العربي، نتتبع في نشرات األخبار مراثي هذا الفردوس الذي غزاه التتار فعاثوا في ثقافته خرابا، وقوضوا 
 الكحل في العيون والحبر في األقالم.

في النجف والعمامة التي وضعوها على رأسه جورا من  كتب الشاعر علي بدر الدين، الذي لم تمنعه دراسته  
أن يحلم وأن يعبر عن أمانيه شعرا في الظل، قصيدته الفارهة: »أنـا يا عصفورة الشجـنِّ .. مثل عينيك بال  
  / / واغتراب بي وبي فرٌح .. كارتحال البحر بالسفنِّ وطـنِّ / بي كما بالطفل تسرقه .. أّول الـلـيل يـد الوسنِّ

/ أنا يا عصفورة الشجن/ أنا عيناكِّ هما ســــكني«.راجٌع من   صوب أغنيٍة .. يا زمانا ضاع في الزمـنِّ
كان علي بدر الدين يكتب الشعر بخوف في أرض كانت مالذ الشعر الخائف، ويخبئ قصائده كأنها أدلة  

زا من  جريمة، إلى أن جاءه صديق مطلع على أسراره، وعرف ضيق حاله، وكان يعرف أيضا أن لديه كن 
 قصائد الغزل كتبها منذ عمر السابعة عشرة، وعرض عليه أن يبيعها لملحنين كي يسد بها رمقه.

وبعد تردد وافق بشرط أال ُيعلن عن اسمه ألنه في قبضة مؤسسة ُتحرِّم وُتجرِّم كل ما يمت للجمال بصلة،  
هو من قال: »لوال العشيرة لكنت  وخوف العشيرة الدينية من أن يكون ابنها مارقا ويحس بالحب أو بالجمال، و 

يأبه ال بقائل وال بحسيب/ ولبحت حبي للمأل وألهلك وما انفك لومي صاحب ونسيب /  خير عاشق ال 
فليعتقوني لوجه للا وليتركوا لومي وليحسب أني ما كنت إال بغريب / فأنا الحائر بين واجبي وعرفي محافظ  

لتي ومصابي ومالي أحد سواك من طبيب/ ولسنا للقبيلة مطلب  على شرف القبيلة والجالليب/ فأنت الدواء لع
 ودعاء فال أنت مرضعة وال أنا بحليب«. 

رتب له الصديق لقاء مع عاصي الرحباني الذي لم يصدق بداية أن ما سمعه من قصائد من تأليف طالب 
قبل أن تتحول    ليرة لكل قصيدة،  30عشريني في قبضة حوزة دينية، واشترى عاصي أكثر من قصيدة مقابل  

الليرة إلى كاغط، ورق الكيلنيكس أغلى منه، وصدح صوت فيروز بأغان مجهولة المؤلف: »أي وهم أنَت 
.»  عشت به .. كنَت في البال ولم تكنِّ

، في أحد أودية جنوب لبنان، وقد 1980وكان الشاعر وظل مجهوال ولم يكن. حتى ُعثر على جثته، العام  
. في تلك الفترة، كان جنوب لبنان مسرحا لنشاطات وعمليات وجرائم عشرات  اخترق جسده وابل من الرصاص 

األجهزة األمنية العربية واألجنبية فضال عن جهاز الموساد اإلسرائيلي. وكان الجحيم ُيصنع على مهل في  
  قلب جنة العرب الذين خانوا حنانها وجمالها. مقتل هذا الشاعر الذي تنازع روحه تجهم الحوزات ولمعان 
الجمال ومجازات الشعر العاطفي يمثل سردية كلما حدث لهذه الواحة التي انتصر فيها سدنة التجهم والخراب، 

 وأحاطت العمائم بكل ألوانها بهذا البلد الصغير وخنقته. 
، حيث بدأت االغتياالت في الجنة السابقة  1980كثيرا ما يؤرخ لبداية زراعة الفتيل في واحة لبنان بالعام  

الخوف يتسكع بأبهة في كل الدروب التي مشى عليها العشاق دون خوف، وفي كل المسارح التي وأصبح  
صدحت فيها الموسيقى تطرد أشباح الخوف التي تتأهب خارج حدود لبنان لالنقضاض عليه، وكان مسرح  

ي وسط  الرحابنة الغنائي ذي الشجن السياسي يهجس بهذا المصير، وكأنهم يعرفون أن وجود أنثى جميلة ف
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دائرة من الفحول المهوسين لن يطول كثيرا، وأن هذه المحمية، محمية الجمال عرضة ألن ينقرض فيها  
 الجمال بسبب العواصف التي تهب من كل اتجاه. 

ووصف الشاعر سعدي يوسف مأساة لبنان في سؤال وجهه لطفلة في بيروت: من أين تأتي طائرات العدو، 
»وكانت سبابتها تمسح العالم كله« نعم العالم كله تآمر على هذه األرجوحة فرفعت سبابتها وقالت: من هناك  

 التي كانت تخفق هواء هذه المنطقة القاحلة.
الكثير من األعمال المسرحية االستعراضية التي وضعها األخوان عاصي ومنصور الرحباني، حملت رسائل  

بالحياة في بعدها النضالي، ترافقت مع ثورات   في الحب بكافة تجلياته، وقضايا اإلنسان النازع صوب جدارته
معظم   في  المشترك  والقاسم  الماضي.  القرن  ستينيات  في  البيروتي  الشارع  غزت  التي  العالمي  التحرر 

 مسرحياتهما هو الغريب الذي يأتي من المجهول ليرمي الفتنة ويحرض األهالي على القتال. 
الناشزة عن إيقاع   المنطقة، الوحيدة التي ال تمر بها الصحراء، والوحيدة التي لبنان كانت الدولة العربية 

 يتداول فيها مصطلحات )الرئيس السابق( والمعارضة والصحافة الحرة. 
توقف حلمها وحلمنا بها حين تحول دستورها التوافقي إلى عقد بين قوى تحتكم للسالح وميليشيات تحترف 

تصارع في داخله سلطة الحوزة والعشيرة، والتوق إلى    اإلقطاع السياسي، وتوقف عند اغتيال الشاعر الذي
الجمال والفتنة والشعر، ألنه يمثل نموذجا لما حدث للبنان واختزاال لما يدور فيها من صراع وفساد حتى  
اآلن، فكل فكرة تتحول إلى ميليشيا وكل عقيدة تتحول إلى فصيل إعدام، تتحول تلك الحوزة التي شاء القدر 

اعر بهذا الجمال إلى حزب وميليشيات ودولة داخل الدولة، مثلما تحولت جمعية دعوة إلى  أن يولد فيها ش
تنظيم أممي منه تفرعت كل جماعات اإلرهاب، أو تتحول آية في القرآن إلى جهاز شرطة من حقه أن يشق  

ن الشريعة  قلوب المواطنين ويحاكم نواياهم ويجرهم غصبا إلى المعابد، ومثلما تتحول مادة في الدستور ع 
 كمصدر وحيد للقوانين إلى فتيل انفجار يحيل كل الدستور إلى شظايا. 

 ودائما الجمال هو هدف مؤسسات التجهم القابضة وحدها على الحقيقة. 
يقول االبن الضال زياد رحباني ما فحواه، إذا كان لبنان بهذا الجمال كما كتب عنه الرحابنة فمن أين جاء  

الخراب؟ وشق زياد طريقه النيتشوي المختلف. فهل كان الخلل في النموذج الديمقراطي  هذا العنف وهذا  
اللبناني بنيويا ساعدا على تفعيل الرياح الساخنة التي هبت على هذه الواحة من كل الجهات في تقويض  

 هذا النموذج؟. هذا موضوع آخر.
 

 سالم العوكلي 
   شاعر وكاتب ليبي
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 ثورة إخالقية ووعي وطني ...أم ماذا؟ ، الذي نحتاج ما
 

         
 سالمة الصالحي . الّشاعرة والكاتبة العراقّية33

 
فالحروب  واألزدهار  األنحطاط  بين  الفاصل  الحد  تكون  كبيرة  بمحن  تاريخها  مدى  على  الشعوب  تمر 
والمجاعات واالوبئة واألحتالالت والغزوات والكوارث الطبيعية تتجاوزها الشعوب بمجموعة قيم وتعامالت 

اء الذي سينعكس على  إخالقية ووطنية تبتعد عن روح األنانية الفردية وتتجه الى الروح الجماعية والعط
الجميع وعلى قفزة االنتقال من المحنة والضياع الى األستقرار واألزدهار .شعوب مثل االلمان واليابانيون  
بمدد  العهد وقريبة من زمننا والتبتعد  لهم تجارب حديثة  الكوكب  الشعوب على هذا  والسنغافريون وأغلب 

الشعوب من محنة الحروب المدمرة والمضي قدما في    طويلة تجعل الرؤيا مضببة أو مبالغ بها فخروج هذه
األنكفاء على األوطان وبناءها بناءا حضاريا وأخالقيا يعد مفخرة لكل البشرية وليس لهذه الشعوب فقط مما  
بنيوي في منظومتنا   يجعل المرء يتساءل لماذا لم تكن بالدنا وشعبنا مثل هذه الشعوب؟ هل هناك خلل 

يد خفية تضع العصا في عجلة النهوض .يبدو من التتبع والمراقبة أن هناك خلل األخالقية أم إن هناك  
بنيوي كبير حدث هو الذي سمح لوجود هذه العصا وأستفحالها والسماح لها ليس بتعطيل هذه العجلة فحسب  
بل بتحطيمها وتشظيها.أدت الى تحول غير مسبوق بكمية هائلة من االنانية والسعي الذاتي على حساب  

خرين بدءا من الرؤوس التي إنغمست في نهب موارد البالد الى جمهورها ومتملقيها من الالقطين للفضالت اآل
التي يرميها هذا الرأس او ذاك فالغرابة من أن نسمع بتهريب مليارات الدوالرات وشراء العقارات في أغلى  

كانت هناك عدالة وحق وقانون    االمكنة في العالم في حين إن هذه االموال هي مخصصة لبناء البالد إن
قوي تحميه ناسه وأهله.بدأت هذه االنحطاطات بتشريع قوانين تحمي هذه الرؤوس وتسليح خفي يجعل من  
أي معترض على مايجري جثة هامدة في أقرب وقت .من الذي سمح لهؤالء بالتغول واالستقواء والحراسة  

من التردي وقد وصلنا لها لم يسبق لها مثيل من  بنهب ممنهج وتخريب لألقتصاد قد يؤدي بنا الى حالة  
مستشفيات خربة تفتقد الى حبة الدواء الى مدارس طينية وطرق ترتمي على جانبيها جثث الضحايا التي  
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تقتلها حوادث السيارات والطرق المغشوشة علنا جهارا الى وساىط نقل متخلفة توحي لك بأن العراق صار  
ل هذا الخراب سلسلة طويلة من مواطنين ومسؤولين أختاروا أن يقبض ثمن  أحد الدول الفقيرة .يقف خلف ك

شراءهم وصمتهم وشارك في الجريمة طائعا غير رافض لما سيحل به او بأبناءه مستقبال إن لم يكن قد أمن 
عليهم وبحسابات بنكية دسمة في دول الجوار او بالد حرصت أهلها عليها ومنحتهم عيشا كريما .لم تكن  

د بخير قبل التغيير فقد كانت تربض على هذا القيح الذي تفجر وانتشر في البالد من سياسيين اليرون  البال
أبعد من مصالحهم ومصالح أحزابهم وكيف يمكن القبض على المال العام وكثير من المواطنيين المتأهبين  

وصمت المجتمع وتشجيعه  لفرصة األنقضاض على المال الذي صار من السهل نهبه لغياب المراقبة الذاتية  
في احيان كثيرة وتسخيره لحمايتهم بنهب المزيد الى مقاول تعود على الرشوة والسحت والغش الى مهندس 
يقبض ثمن خيانته لشرف المهنة الى موظف يطالب برشوة للقيام بعمله الى....امور كثيرة تعرق الجبين  

تاج ثورة إخالقية يبدأ بها كل منا من ذاته  جعلتنا نقف في صف اليائس والمتذمر من كل شيء .نحن نح
.رحلة تطهير والنظر الى الوطن كبيت يحتاج الحماية والرعاية واالخالص .بنيت المانيا بحب أهلها وعشقهم  
ذاته  الفرد  بها  يعاقب  جريمة  والغش  الكذب  من  يجعل  جمعي  بضمير  اليابان  وبنيت  وأخالصهم  لها 

ي يلف بالدنا ليس فقط بالتخلص ومحاكمة الفاسدين بل بمحاكمة  ويحطمها.لن ننجو من هذا الضياع الذ 
انفسنا وتطهيرها من االنانية والنظر الى البالد مجرد بنك لتناول المال وبناء القصور وشراء أرقى السيارات  
ونعرف جيدا ماذا يحدث من نهب وغسيل أموال وسمسرة  ...البالد بحاجة الى طفل يتم بناءه منذ الصغر  

ها واالخالص لها وأن تصحو الضمائر وتزهد بما يغري من المال العام الذي يؤخذ بغفلة من القيم  على حب
النائمة او التي تخلى عنها الكثيرون ...الخلل البنيوي كبير في شعب الزال يصرخ نريد وطن ...الوطن 

والضمير مطلوبة في    ليس بعيدا أنه في قلبك .وان كنا أقلية ولكن المحبة واألخالص معدية ونظافة اليد 
 المواطن والمسؤول . 

 
الحي  سالمة الصَّ

 كاتبة وشاعرة عراقية  
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 ألبير كامو: الروائي والفيلسوف العبثي … ، 

         
وائّية والشاعرة الّسورّية شاديا األتاسي 34  . الرِّ

 
الحارقة، لم تخب بعد، سيرورة زمن  قرأت كامو، في وقت مضى ،ال تزال لرواية »الغريب« تلك اللمعة  

بطيء، سكون مبهم، شمس حارة حارقة، وطنين وذباب وزرقة بحر ال تعني شيئا، ثم إن أمه ماتت في  
الملجأ الذي لم يزرها فيه إال لماما، ال يبدو عليه الحزن، ربما الالمباالة أصدق كلمة، أمسك بندقيته وصوبها  

 م يره يوما، ال لسبب، سوى أنه يشعر بالملل من شمس البحر الحارقة.ببرود، قتل األعرابي البريء، الذي ل
أقرأ اليوم كامو من جديد، أدخل عالمه، عالما موحشا تعسا، أرى فيه اإلنسان يجول وحيدا ضائعا، في عالم  

العالم، مليء بالعبثية والالمعقول. أعترف أن عبثيته استفزتني، أثارت لدّي الفضول، أردت بقوة استقراء هذا  
اإلنسان   بعوالم  أنه ممتع وثري، غني  واأللم، غير  والشك  بالغموض  إلى عالم متخم  الدخول  ليس سهاًل 

 الجوانية، يجيب على كثير من األسئلة التي ترافق الوجود اإلنساني. 
توقفت عند رواياته: »الغريب« »الطاعون« »السقطة« وفي جميعها، كان العالم يبدو دائما تحت سطوة  

ة من الملل والوحشة، متشحا بغاللة سوداء، ينكمش فيه اإلنسان داخل ذاته، محاصرا بالبٔوس والالجدوى، هائل
 وربما يقود إلى الجريمة أو االنتحار. 

فهل ينتحر اإلنسان إزاء كل هذا العبث! وكيف يواجه هذا الشقاء اإلنساني غير المحدود؟ لماذا هذا العالم  
 من القاتم وفقدان األمل وبداية أزمنة اليأس؟  العبثي الالمعقول؟ هل هو الز 

بالبؤس، والخزي والعار والموت   الثانية، على عالم مهول  العالمية  الحرب  انتهاء  البشرية غداة  استيقظت 
والفقر والمجاعة والقتل، وظهر فيه الفرد وحيدا ضائعا يبحث عن مآل، في ما حل بالعالم من دمار. هذا  

مهد الطريق لزمن متخم باإلحباط، وظهور فلسفة وجودية، تعبر عن يأس اإلنسان  السقوط المرعب لإلنسان،  
 في البحث عن أمل آخر وهو »الفلسفة العبثية« كان ألبير كامو أبرز رواده. 

 جولة قصيرة بين فلسفته ورواياته ندرك عمق ما أنتجه: 
تقوم على فكرتين  ، كتابان يوضحان فلسفة كامو، فل 1951و»المتمرد«    1942»أسطورة سيزيف«   سفة 

رئيسيتين هما، العبثية والتمرد، إذ يتخذ من أسطورة سيزيف رمزًا لوضع اإلنسان العبثي في الوجود، وسيزيف 
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هو هذا الرجل الذي قّدر عليه أن يصعد الجبل حامال صخرته إلى قمته، هذه الصخرة التي ما تنفك تسقط  
ديد، وهكذا دواليك، ولألبد. يرى كامو في هذا المشهد، متدحرجة إلى السفح، فيضطر إلى الصعود بها من ج

صيرورة حياتنا، اإلنسان الذي قدر عليه الشقاء بال جدوى، وُقّدرت عليه الحياة بال طائل. فهل ينتحر؟ ال..  
 هو ضد فكرة االنتحار 

لتمرد على  يجيب كامو على هذا السؤال، في كتابه »اإلنسان المتمرد«.. ال! ليس االنتحار، الحل هو في ا
الالمعقول من الحياة. فكرة الكتاب األساسية تدور حول التمرد، اعتراضًا على نوع معين من الظلم والعبودية  

 وإبطال هذه القوة المستبدة عليه.
الكاتب يّعرف التمرد، ثم يضرب لنا عدة أمثلة عليه، منذ بداية الخليقة حتى وقتنا هذا، وبعدها يفسر لنا 

صطلحات الفلسفية، حيث جعل ألبير كامو نفسه شخصية فنية تحمل الكثير من األبعاد  بعض المناهج والم
منها الناقد والمحقق والمؤرخ والفيلسوف والمحلل السياسي واالقتصادي، هذا هو اإلنسان المتمرد، في رؤية  

سعادة، ألنه  كامو، إنه اإلنسان الذي يقول ال.. إنه دون كيشوت جديد، يصارع طواحين الهواء.. يشعر بال
يتمرد باألمل، ال بد من أن يصل إلى قمة الجبل في النهاية، وفي كل هذا يعيش حياته وحريته وألمه وثورته  

 كما يرغب.
، تعتبر  1956وفي روايته »السقطة« أسهب كامو في تحليل سطوة غول العبث. نشرت ألول مرة في عام 

إلنساني في العصر الحديث، تدور أحداثها في آخر عمل متكامل له، تسلط الضوء على مشاكل الضمير ا
أمستردام.. وتتكون الرواية من سلسلة من المونولوجات الدرامية، على لسان »قاض تائب« حيث يكشف  
سيرة حياته إلى شخص غريب، يجلس معه في بار، يتحدث فيها عن نجاحه باعتباره محامي دفاع، عن  

سه، بأنه كان يعيش بشكل خالص من أجل خدمة اآلخرين »إن  قضايا األرامل واأليتام والفقراء، يصور نف
هذا يعني إنجازا أكثر من مجرد المطامح العادية التي يرنو إليها األشخاص العاديون، ويعني السمو إلى 
القيام بأي محاولة لمساعدة امرأة، رآها في إحدى   لكنه يعترف بإخفاقه في  الفضيلة«.  العليا حيث  القمة 

بر الجسر، تحاول أن ترمي بنفسها من أعلى الجسر، لقد سمع صوت اصطدام الجسم بالماء.  الليالي وهو يع
 لم يتحرك، لم يفعل شيئا، تابع طريقه، ويعلل ذلك بسبب البرد والصدمة، حتى إنه لم يلتفت لمعرفة ما يجري. 

، الح  »كان صوت الصراخ قد تكرر عدة مرات، لشخص يغرق، ثم توقف فجأة. وحين سكن الليل فجأة
الصمت الذي تبع ذلك وكأنه صمت أبدي، وأردت الركض لكني لم أتحرك بمقدار بوصة. وكنت أرتعد، 
أعتقد كان ذلك بسبب البرد والصدمة. وقلت لنفسي علّي أن أسرع، وشعرت بضعف ال يقاوم يسيطر علّي.  

أنه كان شيئا من هذا    لقد نسيت ماذا كان تفكيري آنذاك. فات األوان، كان هذا أبعد من المستطاع.. أو
القبيل. وكنت ما أزال أصغي بينما كنت واقفا بال حراك، ثم مضيت في طريقي، ببطء، تحت المطر، ولم 

 أخبر أحدا بذلك«.
كان ذلك إنذارا بسقوطه من أعلى قمم مجتمع باريس االرستقراطي إلى عالم أمستردام المظلم الكئيب والمليء  

 بالرذيلة..
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، بنيت على جائحة الكوليرا، التي اكتسحت مدينة 1947السيكية وجودية، ُنشرت عام  رواية ك  »الطاعون« 
 ، تطرح الرواية عددا من األسئلة المتعلقة بطبيعة القدر والحالة البشرية. 1849وهران الجزائرية عام 

فعل ذلك يعمل ريو على مكافحة الطاعون، ألنه طبيب ببساطة ووظيفته التخفيف من المعاناة البشرية. ال ي
من أجل أي غاية دينية عظمى، أو كجزء من نظام أخالقي ساٍم، هو رجل عملي، يفعل ما يجب فعله دون 

 أي اعتراض، لكنه يعرف أن مقارعة الموت أمر ال يمكنه الفوز فيه أبدا.
 يحضرني هذا السؤال، هل اليوم شبيه باألمس؟ 

مجللة بالسكون والكآبة، غزتها حروب وأزمات   حيث يبدو فيه العالم قرية صغيرة، تبحر كأسطورة غامضة،
ودمار، وسيطر عليها وباء أعمى، ظهر فيها اإلنسان ضعيفا وحائرًا، وقد اخترق كبريائه وعنجهيته، فيروس 
غير مرئي، ومهما كانت حدة التناقض وافتراض األسباب، بدا فيه نزيل الحلم اإلنساني، مسربال بالعار  

 ة شهوة االمتالك الجامح، وفي لحظة يتذكر بعده اإلنساني. فيبكي، مقموعا بالعجز، تالحقه لعن
 فانتازيا مرعبة، لكنها حقيقية 

فهل هناك من يحمل الصخرة على ظهره، ويصعد بها الجبل ولو تدحرجت آالف المرات، إلعادة األمل  
 واألمان إلى العالم؟ 

الم غني، زاخر باأللم والعمق اإلنساني،  هذا هو عالم كامو، كما تراءى لي، من خالل قراءتي المتواضعة، ع
يحمل في طياته أسئلة الوجود الكبرى، هل استطاع اإلجابة عليها؟ في رأيي لم يفعل، من الصعب أن يفعل، 

 ربما يكمن الجواب في احتمال آخر، بسيط وعفوي، هو اإليمان واليقين. 
م والموت والعبث والتمرد والعدم، أن العجيب في األمر أن هذا الرجل، الذي قضى حياته، يتحدث عن األل

موتا طارئا سريعا عبثيا وعاديا، كمن له في طريق عودته إلى باريس، قضى به، ابتلعته تلك العتمة الظالمة  
 التي طالما تحدث عنها، وهو في ريعان شبابه وقمة عطائه. 

 
   روائية سورية
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 الكتابة…
 

لعل الفرادة  التي تكمن في الكتابة االبداعية، كونها ال تأتي تلقينًا، وإنما يكمن السحر في تدفقها التلقائي،  
وعصفها الداخلي الذي ال يهدأ وال يستكين.يستيقظ الكائن المجنح داخلك،فتفيض عليك االحالم ، عذبة  

 طرية مستفزة.  
التدفق، تاركا  له كامل حرية  العبور والحركة.. فنحن  األكثر إثارة، حين يتوقف الوعي عن مراقبة  هذا  

 نسيء التفكير، حين نعلم أننا نفكر، ونسيء االصغاء الى اللحن الموسيقي حين  نعي أننا نصغي إليه 
 القراءة…  

لعل  األجمل في عملية  القراءة، ذلك  النوسان المدهش، ما بين المحادثة الذاتية، والحوار العميق والمفتوح  
اآلخر، يستفزنا عناد ساحر، للتورط في ولوج بوابة ذلك العالم، والتجول في أروقته  الحافلة بالمتعة    مع

 والغواية وسحر  االكتشاف   
المدهش والجميل، أن طبيعة الدماغ ، في حالة  توق فطري دائب إلى البحث عن الجديد ، هذا الغليان 

 ه اللذة في الفكري المحموم، هذا القلق الوجودي المبرح، هذ 
اكتشاف المجهول، يجعلنا ننتحي بشغف، زاوية أو ركنًا أو حتى وسط الضجيج والفوضى، نقرأ ونقرأ وال  

 نكف 
عن القراءة… فنكتشف، ونندهش، ونسأل، ونجيب ونتألم، ونحب ونكره. نقرأ، لنعيش عصف تلك الصدمة  

 ة.  فتطفو، وتضيء.  المثيرة، التي  تنبش  عوالمنا الخفية، الراكدة في العمق والعتم
 نقرأ، لنقاوم الملل، ال نستهين بهذا الوحش القبيح، ،ما يجعلنا نقترف األخطاء، ونقع في جور  الهم والكآبة. 

 
 شاديا األتاسي

 شاعرة ورائّية من سوريا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2041 
 

 الشاعرة السورية فاديه عريج تكتب حروف قصائدها على جدار الروح
 

         
 شاكر فريد حسن. الكاتب والناقد الفلسطيني 35

 
 في مساء الغياب وجهك

 
 بعينيك ربيعي 

 جاوزت به األسماء واألشياء 
 يا ساكني...

 أشواقي تستبق الجهات 
 أرسمك في رعشة احالمي 

 واشتعال القرنفل في المساء 
 سرائر بوحي يفضحها األنين 

 فتصدح اآلهات 
 ترتجف الكلمات 

 وقظ اعين الحلم أ
 أخط على شراع عنواني 
 أرسم الحان األغنيات 

 لن يموت العشق في الصحراء
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 برحيلك...
 لم ينثر الورد عطًرا 

 صلى على شرفات ايامي ونام 
 نورسة أنا على شواطئك القاحلة

 ارتشف نبيذ شمسك
 عند الغسق في كل مساء 

 تبعثرني الزرقة
 أتوه فضجيج صمتك 

 يأسرني الدر 
 الساكن في األعماق 

 
أحسست بالنشوة وأنا أداعب هذا النص المدهش للشاعرة السورية المتألقة فاديه عريج، وأعايشه وأحلق  كم  

 في أجوائه، متلمًسا جمالية استشفها، فهو نص يحمل شحنات وزخات عاطفية انفعالية، وبوح وجداني شفيف. 
ل، وتخط نبضات قلبها  فاديه عريج شاعرة ناعمة رهيفة االحساس، تحلق في فضاء العشق والهمس والتأم 

الخلود، حالمة  الياسمين، وترسم عناوينها تحت ظالل قصائدها وأناشيد  بعبق  بحروف حريرية، وكلمات 
 بالحرية، وأنغام المحبة. 

وكنت تقريت نصوص فاديه عريج الشعرية، التي تجود وتطل علينا بها بين حين وآخر على شاشات المواقع 
التو  شبكات  وصفحات  وقد  االلكترونية،  الحواس"،  بعنوان"عارية  شعرية  مجموعة  ولها  االجتماعي،  اصل 

 شدتني بلغتها الشاعرية الغنائية السهلة االنسيابية بنكهة وجدانية وطعم دمشقي. 
كتابة فاديه عريج بسيطة عميقة مكثفة موحية، بعيدة عن التعقيدات واالعجاز اللغوي، تخلو من التكلف  

وت والرمزية،  والوعورة  العشقي، والتصنع  الوجداني  الشعر  في  اللفظ  ووفرة  ومعنى،  لفًظا  بالسهولة  تصف 
 وتصور مشاعرها بسالسة وحرارة بصور فنية جميلة تبهر المتلقي. 

وقصائدها ذات خصوصية وسمات انسانية، وهي تخوض في موضوعات شتى متباينة األغراض واألهداف، 
 الت وااليحاءات الشفافة. تعالجها من زوايا ورؤى كثيرة التفاوت، زاخرة بالدال

وتخاطب فاديه عريج بمشاعر الحزن والشجن واألسى وطنها السوري، الذي يفترش أرصفة الجليد واأللم،  
 وتتالقح فيه المصائب، وتتوالد بالموت والتشرد، والمها وحزنها هذا نابع من رهافة حسها، فتقول:
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 حزينة أنا يا وطني 
 ألملم من تخومك المشردة

 بعض غدي..!
 أحالم الطفولة 
 دموع الثكالى 

 قلوب األمهات 
 افترشت أرصفة الجليد واأللم

 ماتت في بحورك وجوه النهار
 والفرح مصفد باغالل الظلم 

 
فاديه عريج في قصائدها، تناجي الحبيب، تتمرد على القهر والظلم، تحب الطبيعة وجمالها، تكره شالالت  

واالستقرار، تتمنى أن تنعم البالد بالسالم، تداعب النجوم وتغرد على ساعديها العنادل،  الدم، تحلم بالحياة  
 وتنمو على راحتيها البراعم.

وهي شاعرة حداثية في خطابها، تمتلك األدوات الفنية والرغبة الحقيقية ألن تكون لها خصوصيتها المميزة،  
كشاعرة صقلت موهبتها بالتجارب والقراءات وخصوصية حضورها في حدائق الشعر، وتنجح في فرض ذاتها  

 الشعرية واألدبية واألخذ بالمالحظات.
فاديه عريج تتقن بناء النص بفنية عالية ولباقة مدهشة، وتدر علينا شعًرا وجدانًيا، عاطفًيا، انسانًيا، وطنًيا،  

 الشعرية التي تطرب القلب.عذًبا، رقراًقا، مسكوًنا بالخيال الواسع والصور المبتكرة، مع جمالية الموسيقى 
ويالحظ القارىء المتتبع لقصائدها فضائية النص، ونبض الروح، وجمالية الكلمة وروحانية العبارة، والمزاوجة  

 بين الحلم والواقع، والروح الشفافة العابقة بأريج المطر وعناقيد الوفاء وأجواء الدهشة.
قي، وكلماتها الليلكية، وصوتها الشعري الشذي المخملي، فاديه عريج شاعرة متأنقة في كتابتها، وبوحها الرا

النفس، وتصوير   القصيدة، وتعبير عن خلجات  الجنون في عالم  الى حد  انغماس  الكتابة  وهي ترى في 
األحاسيس والمشاعر المتدفقة واالنطالق نحو عالم مجنح من األحالم واآلمال العريضة، فلم تصغ لطقوس  

ل آثرت أن تخرج قصيدتها حرة دون قيود كما تدور في مخيلتها كي تحافظ على  الشكل والحركة الشعرية، ب
 صدقها وعفويتها ورونقها التعبيري، وتجيء زاخرة بالصور الشعرية المكثفة الجميلة، والحلم الشعري.

وقد استطاعت فاديه عريج أن تحفر اسمها على صخرة االبداع، وتتبوأ مكانة مميزة في المشهد الشعري 
 وي السوري، فلها خالص تحياتنا، والمزيد من النجاح والعطاء والتألق والشهرة المستحقة. النس

 
 شاكر فريد حسن 

 كاتب وناقد فلسطيني 
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 استهالالت من رواية "جنيات حقل القصب" للكاتب والروائي عبدالوهاب بيراني : 

       
وري الكردي عبدالوهاب البيراني . الشاعر 36  والناقد الس 

 
1 
درويش وبركات كانا بـ " سري كانية " يتناوالن الحلزون بمحاذاة سكة الحديد.. هناك في سكون الحدود  

أصوات حرس الحدود من الجهة التركية تصل مكتومة..مبهمة وهم يتبادلون أدوار الحراسة، وأنا   المخيف.
 أتتاوب أدوار العشق والحلم.. 

الكروم تفترش الحدود، وكالب السلوقي تلهث في ظالل العراء الممتدة مابين تخوم سهولنا التي قسمتها سكة  
 مثل افعى سوداء، وكأنها تبتلع المسافات وترابنا..  قطار الشرق السريع إلى قسمين، تمتد سكة الحديد 

 
 حينها وصل زوربا منهكا كغراب عجوز ..كانت المسألة تدار من جديد ..

 درويش ال يستسيغ طعم الحلزون.. 
 _القطار لن يتأخر...هكذا قال زوربا لنفسه وهو يلقم لقمته األخيرة.  

 صرخ درويش : أفتح علبة السردين يا زورباي.. 
 
2 

ثمة أسماك عارية، عيونها باردة كالموت تستحم هناك في نهر الخابور، وجنية شعرها ازرق، تجفف شعرها  
 كالقصيدة.. تحت خصالت الضوء المنسابة خالل اغصان الزيزفون، عارية 

 كحبة حنطة، كخرزة بيضاء نقية.. كرغوة حليب الماعز الجبلي على سفوح زاغروس...
أشعل سيجارته، حدق في الشمس، وعيونه مستسلمة لسطوة الضوء.. تمتم بكالم غير مفهوم، وهو ينفث 

 دخان سيجارته في ضجر.. واردف قائاًل  
 _هل ستأخذني يا درويش..  
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 _إلى أين؟  
اخذني إلى تالل "شرموال"حيث الموتى يقضون نهاراتهم الفضية بوقار، ويمرحون في ليل أزرق _أريدك أن ت

عميق.. هناك يجمعون الخرز الذي تساقط من سروج خيول القاجاغجي ) المهربين( التي مرت من هناك  
 عابرة الحدود نحو بالد التبغ والطلقات النارية والزبيب.. 

 ..  استمع اليه درويش، و رد قائالً 
 _والنساء و الخابور.. أال تعني هذه لك شيئًا؟  

 
3 
 هنا على ضفاف الخابور حيث الضفادع تبحث عن يعاسيب، وأنا يذهلني اليعسوب األزرق، وهو يحوم   

النهر،..أّتعثر بالصخور المدببة الحادة مثل سكاكين   العالية، أطاردها ..أخوض في  بين قامات القصب 
 قاع النهر، أبحث عن جنية شعرها من قرمز ..رمتها الجدات نذورًا  في 

كانت الجنية ذات الشعر األزرق النيللي تنزل بحذر في مياه النهر الباردة النقية.. وكلما مضت في النهر،  
كان الماء يرفع عن جسدها خصالت شعرها، ويغمر الماء فخذيها، وسرتها وتختفي تاركة على سطح البركة  

 قبتها بفضول، مبلاًل أرتجف تحت شمس الظهيرة.. رغوة بيضاء تذوي سريعًا را
 

 هذا األمر كان يحدث مرات قليلة، ونادرة جدًا حيث ال احد األ أنا.. 
بصعوبة بالغة كنت افتح ممرًا جدبدًا بين سيقان القصب المتعالية، فتفر اسراب البط النهري فزعة، اصادف  

 .. اعشاشها، والتقط صغارها وادسها في ثيابي كيفما اتفق
اتمدد بهدوء على العشب، اتحاشى النباتات الشوكية، واراقب السماء ومن حولي القصب يغمُر جذوَرها ماء  
عذب نقي، وحيدًا، سيدًا لجزيرة القصب اراقب كل شيء.. الفراشات اليعاسيب، الضفادع الخضراء، كان  

من قاع النهر، حيث صخب ارتطام جسد السالحف الضخمة يبدد من وحشة الصمت، وغناء كان ينبعث  
 ممالك الجن وقصورها المشادة من حصى ملون..  

كان صوتها يشبه رفيف اجنحة سرب حمام بري يحلق قريبًا من الحقل، وفي هذا األثناء كان طائر السمك 
 يتحين األنقضاض مثل طائرة هليكوبتر صغيرة، يغطس في النهر والغطس غانمًا بسمكة ذات بطن فضي.. 

 ازداد الصوت وضوحًا، وعيناي استسلمتا لضوء الشمس، لم اعد أرى شيئًا، فقط كنت اسمعها جيدًا... 
 كانت النار تخبو ،ودخانها االزرق يرسم خطًا في سماء الجزيرة، وصوت االغنية يعلو. ويقترب مني اكثر. 
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4 
 صوتك نبوءة 

قلبك بين عيني حجل، وروحك مثل ذئب رمادي جسدك طائر اسطوري جناحاه من خشب اللوز، تخبئين  
كل  يغطي  كالثلج  بياضها  جنرال  برتبة  امرأة  عتبات شنگال  تسكن على  كانت  المقمرة،  تلك  في  شرس، 

 األشياء.. دكتاتورية بيضاء تلغي كل األلوان..
ير،  هناك تجلس على صخرة صغيرة، والماء يمضي بين يديها.. اغسل قدميها الصغيرين قبل عشاءنا االخ 

 امنح شفاهي المشتعلة كخشب الجوز لشغف خشب سريرها..  
 

 الجنية تستلقي تحت أشجار عارية، يتسرب ضوء القمر فيمنح جسدها غاللة من برونز..
 انا ذاهل ،والجنية تقول لي بلغة  افهمها جيدًا..تعال..

 انظر حولي، والتفت خلفي، متسائاًل... أنا ؟ 
 حيث تفصلني عنها حارات "سري كانية" .  القطارات تمر في الجهة الشمالية

سحر الغابة الصغيرة النائمة كحكاية شرقية، وصخب عصافيرها، صخب القطار افاقت كل جنيات الجزيرة 
 .. جاءت جنيتي التي قامتها من شجر.. 

 قالت لي : انت حصاني 
 امنحني صهيلك وجموحك.. وامنحك سر الجنيات  

ة، وهل من الحكمة ان يمضي العشق على هذا النحو، ان اخسر صوتي، أية معادلة، ومجازفة هذه المقايض 
 ولغتي؟  

 لم تمهلني الوقت للتفكير، عاودت الهجوم : 
 _ تعال انقر جسدي..قبله  

 اسرد لي سنبابل الحقل..ارفع بيادرك، اشعلها بنيران الرغبة 
شعري عن جسدي .. واكشف لك انظر الي جيدًا أيها الطفل المشاكس أيها األدمي، انظر الي حينما ارفع  

 عن ركبتاي،، ستضيء نجوم وكواكب جديدة، وابدد عتمة ممرات الغابة.. أنظر إلى مياهي الحارة، المتدفقة..  
 أنظر أيها األدمي..نحن من نمنح الماء سره.. 

بيض  كنا صغارًا، كانت االمهات والعمات تذهبن إلى نبع لونه اخضر، ورائحته كريهة، كانت تشبه رائحة ال
 الفاسد، كن يرمين حبات السكر الملفوفة بأوراق ملونة ومزركشة إلى النبع..  

 كان ذاك االمر ال يعنينا بقدر، ما يعنينا األستحواذ على اكبر كم من تلك السكاكر.. 
 كن يخلعن ثيابهن، ينزلن للماء عاريات، وهن يتمتمن بآيات وتعاويذ.. 

 ات، اصعد تالل صدري، الثم زبيب الخريف، عانق شرفتي،،ابلج نورك في عتمة جسدي، اشعله بالمسر 
 قالت الجنية :ألم تكن لك تجربة في العشق؟. 
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5 
 حصان يشم انثاه 

 و انت بنكهة الهيل واليانسون 
 نداء شهوة يصدح مع صهيل الشهوة و العصافير تفرد ريشها في مواسم العودة إلى العشق

 ذاهلون نحن والجنيات 
 القوافل العارية كالنمليتسلقون 

 أمارس معجزة، فالنور باح بسر الحطب، والرغبة 
 ارمي كل األوراق والقصائد القديمة 

 اكتب حكاية الجنية التي تنام كل ليلة وحيدة..
هاتي لي عصا اتكأ عليها، وماء، فالماء ال يصدأ كما قلبي واصابعي وهي تمتد إليك كطريق نحو قمة جبل  

 خطيئة كانت سر للا، وسر امرأة تشبهه.. تشبه للا مشتعل بالحزن و 
 بثياب من رغبة نمضي نحو الخطيئة..  

 هكذا تداعت إلى سمعي كلمات مبهمة،.. فحديث العرافات مخيف.. 
 هكذا قالت العرافة : سيغور النهر عميقًا، كلما رمى البشر رغباتهم، وكلما اغتسلوا من الشهوة. 

 
6 

ن بحمرة شمس الغروب، عبرته كما تعبر سحب الخريف السماء كسرب سنونو  عبرت ضفة النهر الذي تلو 
 رشيق، كنت افتش عنها... ؟.

 عن خشب سريرها، الذي كان  يتأرجح بحبال نباتية من ليف وأغصان متدلية كأنها مربوطة بالضوء،.
 وجهها المطلي بالقصدير و شفاهها التي من نحاس احمر..

 ال..ربما كان جسدها كان من الصلص
و ربما، فخاريا بارعًا من مملكة ميتانية موغلة في القدم قبل خمسة االف عام صنع جسدها من طين مجبول  
بعبير زهور ربيع برية شاسعة امتدت من سفوح قزوان إلى عتبة زاغروس، هناك دخلت الشمس حنجرتها  

إلى حجارة   البرية تحولت األشياء  اتساع  إلى  بعيدًا،  تناهى صوتها  باردة كللتها طحالب خضراء  فنادت. 
معتمة. تحول لون قباب المدينة إلى نحاس محمر، وازقتها إلى مرمر، وقع األقدام كان لها صوت غريب،  

 وعطر مختلف يسود المكان ..
شعرها القرمزي كان يتدلى نحو الماء ،وقدميها يضيئان بوهج أزرق بارد ،..الظالل تتحرك وسلحفاة يفاجئها  

 ها في النهر الذي يمتد ببذخ بلونه الفضي،.. ويمضي إلى التالل البعيدة ..حضوري فترمي بنفس
 

 عبدالوهاب بيراني 
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 حروف الرمل*.. أوجاع نامت على وجه الماء.. 
 

لقمان عبدالرحمن*** ينحت في زجاج التبريك المقدس آيات من تاريخ مدن، لم تلوح نساؤها مناديلهن إال  
 مناكب العشق..للذاهلين، الذاهبين، التائهين في 

 نساء مترعات بالعشق الممنوع، يرسمن أحالمهن على الرمل الممتد من تخوم الغواية إلى حضرة الرغبة.. 
حروف طافحة بالندى، تغور في عطش الرمل، والريح تسفح النقوش، واآلثار، والهبوب يمسح حروف الرمل، 

 والنساء يوشمن حدة االنتظار بكحل عيونهن..
 رسائله للعشاق الذين أرهقهم انتظار المواسم، وهم يتوسدون بيادر العشق :هكذا يرسل 

 
 "أجنحة هذه الرسالة مغبرة 

 أن الفتيات كل مساء  /اعلم
 وأنت وحدك "  /يحضنن عشاقهن على البيادر 

 
عبدالرحمن،  نولج اللوح المكتوب، ونفكك شيفرة حروفه الرملية ونغوص في عوالم الشاعر التأملي لقمان  

الزجاج   نقرأ معًا سر  الشعرية، نحاول ان نروضها، ان نروي عطشها، وان  انكشاف متاهاته  ونعلن عن 
 والضوء، والتاريخ ونفتح معًا سجالت نساء مازلن غافيات في برازخ جغرافية ُكتبت بـ"حروف من رمل"..

يعاني منه الشاعر على المستوى  ازاء ثنائية الماء، والرمل نشعر بحالة اللهاث المستمر، وعطش مزمن  
العام، فهو عطش إلى لملمة الجمال الكردي المشتت، عطش إلى حالة إعادة تصحيح اخطاء الجغرافية  

 والتاريخ، 
. ويحكم عليها    َِ الرمل كتلة تمتص الماء، و تغور فيه، يمتص الحب، يغري البذرة بالنضج، يخونها الحقَا

 بالذبول، واالنتظار :
 

 في هذا المكان   / "سأنتظرك هنا
 ابحثي في الماء"  /وسأرتدي ظل البعد 

 
عطش إلى زمن ذاكرة مازالت تنزف.. والشعر يمارس دوره االنتقادي، يحاول االرتواء من تماسك ذاكرته، 
ينفخ آواره ويذكي لهيب الحالة، يزيد من حرارة البوح، في محاولة ان يلغي هشاشة الحالة الرملية، ان يمنحها  

بناء للجميل المتقن العميق الصلد الشفاف األنيق هو  . ، فيتحول النص عبر لغته إلى زحاج شفافاالرتواء
نقتحم صالبته وهشاشته..   النار واللهيب، هو زجاج  نكتشف   كور  القوة والجمال،  وهو هدم لكل مملكة 

 ماخلف األكمة، وما خلف البللور من تاريخ ممحي منهوب، منكوح.. 
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 ر "في أزقة قصب الخابو 
 تجدين صوتي الضائع   /لعلك.. 

 قبل أن أمسي ضيفًا للتراب البارد" 
 

ذاكرة المكان المترعة بالحب، الطافحة بالذهول، فالوقت اليعني ذبول الزهر، وسقوط الريش اليعني نهاية  
  حلم التحليق، انفكاك الرمل ال يعني ان الماء سيد المكان، كل ذرة مهما ابتلت تتباعد، تخون التماسك، 
تمارس فرقتها، كل حبة رمل تحمل تفاصيل صغيرة عن مساحة واضحة، حيث ال مثالب وال تمويه، الرمل 
بهي واضح، وفي نقاوته تكمن الخيانة والغدر، وفي العالقة المثلثة بين الرمل والماء واللهيب نكتشف بنية  

ضج، يمنح اآلخرين فرصة  الخطاب الشعري، فالمطهر حسب تعبير دانتي في جحيمه، ما هو اال مرحلة للن
 االنتقال من الجوع إلى تخوم حقول القمح، حيث الرغيف درب النجاة والوصول وصانع للثورات :

 
 نيرانه بسمة وحب  /"القلب تنور

 على وجوه األنهار   /كزوارق األطفال 
 تزين الزمن .. /كزهور ...

 يفتح خبزه الطرقات" /القلب تنور 
 

تتكاثف فيه شجيرات قزمة، النهر يهبط وديانه، والمطر السماوي يتحول إلى   المكان جبال جرداء، وغابات 
 جدول، او بركة، تسبح فيها الضفادع تمارس نقيقها وطقوس الزواج في ليالي الربيع الصافية.. 

من تلك المفردات يخوض الشاعر الطفل نهر الخابور، يلهو بماءه، ويجمع اسماك صغيرة، يراقب عيونها  
البراقة الباردة، ثيابه الملطخة بالطين، يتمدد تحت ظالل الحور والزيزفون، يتذكر عامًا فاض به النهر، 

ان وجه الماء رماديًا،  وابتلع كل الضفاف، وتحولت الشجيرات إلى جزر، تشبه نساء يتشبثن بغصن.. ك
فضيًا، شاحبًا ينعكس على صفحته وجه القمر وهو يسابق تيارات الماء، وبط نهري كان يشاغب ويصرخ  
بصخب. يراقب من منبره الشعري ذاكرة مهروسة بالحب و الزنابق والبابونج، مدينة كانت مثله تغوص في  

ة النهر لضفافه، وعودة البشر إلى حقولهم وإلى  طين الربيع ينتظر منها ان تتقد نارًا وتشتعل، وتعلن عود 
حجارة بيوتهم، إلى "سري كانية "سيدة مدن الخابور، وحاضرة مدن الشمال بعدما عاثت عصابات اإلجرام  

 ببيوتها، وطينها، واسماكها، و"هفرينها" القتل والدمار والفوضى.. 
 

 أين سباق البط والقمر يغفو في وجهك؟  /"أيها النهر
 الصغار في صخب ماؤك أين فرح 

 أين خريرك، وانت تبوح للرمل 
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 تمدح فحولته في قاع قلبك
 وضفافك كانت أناشيد وربيع 

 آواه لقلبك المترع بالوجع واألنين  
 ومرتعًا للغبار.. /بات ارجوحة للطحالب 

 مخدعًا للقصب واألغصان اليابسة.. 
 ويومًا أراك تشتعل من جديد؟"  /متى سأسمع اغنياتك

 
الرمل انيقًا، يخط رسومات، واحرف يرسم صور تشبه العصافير، كانت تغوص عميقًا في الطين، تفشل  كان  

في التحليق مجددًا ..ويسدل القدر ستائر ملطخة بالدم على مسرات القلب، تلك البهجة التي لم يكتب لها 
كيال يغور في رمل   ان تستمر، افراح عاركتها الخيبات، فال يستكين لها الشاعر، فيرفع من جسد النص 

غادر، وتتحول القصيدة إلى طوفان، محمولة بميثولوجية ضمن حركة تناصية سريعة قادرة على مواكبة حدة 
القصيدة، وتجري   تتدفق  الطقس  هذا  القلق، وفي صخب  وبمزيد من  فيضًا روحيًا،  النص  يمنح  الحدث، 

ف العمق عن حب دفين ربما يظهر للعلن  سيولها، تجرف كائنات، وبيوتًا ذات أعمدة رخوة، في امل ان يكش
 او للوجود : 

 
 والسيول.. /"لتأتي القصيدة 

 لتهدم بيوتًا وأعمدة الرمال 
 متى نرى الحب؟  

 األفق عطش" 
 
فكل الخضرة والضحكات، وكل ذاك الزمن البهي الذي كان يعرش بضحكات صاخبة قد آلت إلى رماد،   

ة، ومدلول سيميائي، فالحرب تحرث األرض بلهيبها المستعر، فكل الطرق تؤدي إلى الرماد كاستعارة داللي
 وتنشب اظافرها في اعناق البراءة، وتريق دم البشر، وتهتك نسغ الشجر، وتهد البناء والحجر : 

 
 " كان هذا الرماد أناسًا  

 سناباًل .. اشجارًا .. بيوتًا ..
 وضعوا افراح القلب والروح تحت الخناجر يا حبيبتي"  

 
الصيغة االنتقادية وهذا الرثاء الصامت، التي ليست انتحابًا، أو بكائية، أو استحضارًا لتاريخ  ضمن هذه  

موغل في التوحش، وانما هو ممارسة النقد وتفكيك بنية احداٍث تاريخية سجلتها السنون بحروف من دم، 
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فالكرد شعب له خاصي  الكرد،  تاريخ  لتعبر عن مأساوية  تأتي نصوص حروف من رمل  التماسك  وهنا  ة 
السريع، والتفكك الهش كالصخر رغم قساوته يتهشم شظايا، والرمل متفكك.. كل حبة تحمل صفة كل الكتلة،  
في سجل ذاك الشعب النوراني الذي رفع يديه مبجاًل الشمس، والذي هبط من جباله نحو ضفاف انهاره  

 ن رمل :المقدسة يغرف ماءها، يتوضؤن بالدم، ويكتبون تاريخهم األزلي بلغة م 
 

 "في طريق الشمس جيئة وذهابًا  
 يغسل رجال الرمل 
 اجسادهم بالدماء 

 وتنقش اللغة الليل باسمك"  
 

ترتدي سيوفهم،   القتل  يسيل، رغبة  لعابهم  والف شر،  غازي  الف  بها  يتربص  الجميلة  البالد  تخوم  على 
كالغربان اليائسة، تاريخ موحل من الغزوات  سحنتهم القاتمة مثل اسراب الجراد حملوها من جهات األرض،  
 والدم كان مصيره السقوط تحت سنابك خيول ما عرفت الخنوع، 

ويصر الشاعر عبدالرحمن في قصائده على توليد مواقف درامية ولهذا فإننا نجده ينسج نصه ويشبك خيوط  
ني أن هذا المخاض الماضي بخيط الحاضر في ليمنح النص فرصة جديدة مختصرًا كل األزمنة، مما يع

اآلني قد سبقته اجتراحات دامية مصحوبة بالعذابات، والقهر والموت والنزوح واالغتيال والغدر، ويستمر في 
سرد تفاصيل السواد في حربها ضد النقاء، يرسم صورة التوحش في بشر يشربون دماء ظباء كانت تراقص  

غنيات، ومن هنا يمنح الشاعر شخصية "هفرين"  خيوط الشمس، بشر يقطفون الورد، ويغتالون القصائد واأل
رمزية المرأة الكردية المسالمة النقية، األنيقة اناقة الماء والزهر أزاء وحشية الغزاة_وماأكثرهم_الذين ال يتقنون  

 اال القتل محمولة بشهوات الجسد وخرافة النعيم اآلزلي في فراديس للا : 
 

 "كالجراد جاؤوا لألحتراق 
 ل فرساننا  تحت حوافر خيو 

 يفعس الجراد  
 لكنها" هفرين" كانت وردة بيضاء 

 مروية بندى الفجر  
 واألناشيد..   /وكانت روجافا اغنياتها 
 ليتني ارى الفرح وحده  

 هكذا قالت، ورحلت  
 بالكؤوس يشربون دماء الغزالن"  
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وزنه، وموسيقاه، هناك  للنص انثياالته ،وتحوالته ومكاشفاته، مرماه، للنص جسده، وروحه وعيناه واجنحته و 
 في قعر النص صخب ما أو هدوء يشبه الموت 

 غايته التعبير.. 
 من بساطة تلك التعابير اليومية نستشف تعقيد الواقع، 

من جملة شعرية ما، نرفع عقيرتنا، نردد مع الشاعر  موااًل رعويا..خارجًا من الزمن، حاماًل صخب المعارك،  
 خات الفرسان،  وعويل التكالى، وصهيل الخيل وصر 

ففي ذاك المكان الشاسع المفتوح الذاهل حيث ايائل ووعول تخوض جغرافيته، وقصص قديمة عن العشق  
تزركش تاريخه.. وخناجر وبواريد تعلن صخبها في هشيم بيادر القرويين تمنح العين حاستها فيعبره في  

التنوع في االختالف سمة صانعة  الزملكان، في متوازية االخر، حيث األختالف حضارة و قانون ازلي، و 
للجمال، وتبقى الشمس حقيقة والرمل خداع اثار االقدام، تحدي النسيان والريح ذاكرة من رمل تتحرك في  

 المكان، ضد القنوط، وتمحي األثر.. 
 

 "الوقت يجري 
 .. صهيل خيل /عراك ... /حرب ...

 قرع سيوف ومتاريس  
 صراخ وانين جرحى".  

 
لغة الشعر لغة هدم، وبناء، والشاعر له لغته وتصاويره، بعباراته، وحكمته وتناصاته، وتكرارته، ومحموالته،  
يصارع الماضي نحو جمهرة من المتلقين، يوازن بين ثقافة الكالم واللغة، وينفخ في صور الرمل، يجعله 

 اة حسب تعبير درويش. طاغوتًا ربما، أو ربيعًا على هذي األرض فاالرض عليها مايستحق الحي
وهل ثمة شيء سوى السالم والعشق، هذه الكلمات المجبولة بنسغ لغة الشاعر، التي يمنحها الشاعر تفاصيل  
لها   واحدة  انثى  في  الكل  يختصر  االحادي،  المجزء  إلى  الكلي  من  يتخلص  المكان،  بنية  يفكك  صغيرة 

 قدسيتها، يسمعها بكل صخبها بحرًا هادرًا ال يهدأ :
 
 ي الغربة "ف

 يتفتت المكان  
 لكني أراك وحدك 

 اآلن انت بحر  
 أصوات امواجه عالية"  
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 اللغة دلو ماء يسكبه الشاعر على حياة جافة، ال يأبه بطولها أو قصرها فالخلود لحظة تستمر،  
ياة، هي نغمة موسيقية تنداح مع المدى تكررها الحناجر اعوامًا ودهورًا.. انها ايجاز السير في كثبان الح

هي اكتشاف اإليحاء ودهاليز اللغة المكثفة، ومن هنا يعلن النص عن فرادته، وتميزه ورنة جرسه الموسيقي، 
ويمنح لقمان عبدالرحمن نصه الشعري كل ثراء التاريخ، ذاك التاريخ المتشرب بالدماء، تاريخًا يلوكه الغبار،  

 المزنر بالمكر والخديعة دونما تعب أو ملل :
 

 ريخ "يكتب التا
 بحبر الثعالب 
 ألم تتعبي ؟" 

 
"حروف من رمل " كتاب يضم بين دفتيه بحورَا من الخيبة، وأمكنة بهية، وشخوصًا يعبرون تخوم قرى  
للتراب وجبة ازلية   تائهين في حقول القصب، يرتلون اناشيد صوفية عن شاعر منح قلبه  منهوبة، وبشرًا 

مل اتقدت نارًا، وكانت نجومًا وشمسًا تراقب دواخلنا في لعشق مازال ممجدًا في فضاءات مزركشة بحبات ر 
 السر والعلن..  

 
 *** 

 ٢٠٢١( :كتاب شعر باللغة الكردية للشاعر لقمان عبدالرحمن. صدر عام  Tîpên Qûmê*حروف الرمل)  
 **عبدالوهاب بيراني :كاتب وناقد كردي سوري 

الحسكة، يكتب الشعر باللغتين الكردية  ***لقمان عبدالرحمن : شاعر وكاتب كردي سوري مقيم بمدينة  
 والعربية، وصدر له بااللغة العربية  

   ٢٠٠٦_كتاب زهور العوسج/شعر. عن مطبعة اليازجي بدمشق عام  
 وصدر له باللغة الكردية :

 ٢٠١٩_ظل الماء /شعر _مطبعة شلير/ قامشلي 
 . ٢٠٢١_حروف الرمل/شعر / عن رابطة مثقفي روج افا _قامشلي 

 
 عبدالوهاب بيراني 

 ناقد وشاعر سوري كردي  
 
 
 



2055 
 

 مبدعين ومبدعة بعنوان: 10مقاالت ونصوص مستوحاة من فضاءات وعوالم 
 تجليات الخيال

        
وري صبري يوسف . 37  األديب والّتشكيلي الس 

 
 الفّنان التَّشكيلي عمر حمدي يشدو دندنات أغاني الكورد

 فّناٍن مجبوٍل بطراوةِّ الّصلصالألوان منبلجة من خيالِّ  
 

 
وري الكردي عمر حمدي   الفنَّان الّتشكيلي السًّ

 
صباح الخير لروح "مالفا"، لبهاء األلوان العابرة مسار القارَّات، صباح الخير يا شهوَة لوٍن مجّنٍح نحَو بخورِّ  

سماءِّ األلوان، يا روَح العناقات االشتعال، صباح الخير يا عمر حمدي، أيُّها المرفرف فوَق تاجِّ االرتقاء في  
، أمٌّ مِّْن وهجِّ   ينِّ الّليل، بين أريجِّ الطِّّ أيُّها المنبعث إلى الحياة في عتمِّ  الّشمال،  اللَّونّية المضّمخة بحنين 
األوجاعِّ أهَدْتَك للحياةِّ، هْل كانت أمَُّك "نوره" تحمل بين أحشائها نورًا كي تهدينا "مالفا" فيضيء علينا تشكياًل  
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فقِّ األخير! عمر حمدي يا ابن الّشمال  م ، بضياءِّ الحياةِّ، بوهجِّ اللَّون المسترخي على جفونِّ الشَّ هدهدًا بالّنورِّ
الّسوري، أّيها الكردي المكتنز بحبقِّ الحنطة، ياعابَر مروَج األلوان على أجنحةِّ القطا البّري، يا سليلة قرى  

نايف" مسقط رأ "تل  المجدولة فوق مرتفعات  أيُّها  الّطين  ناضحًا بشهوةِّ اإلشتعال،  لونًا  يا  "مالفا"،  يا  سَك 
وح التوَّاقة  المحّلق فوق سديمِّ الغمام، يا حامل ريشة مبلَّلة ببسمةِّ الحياة، يا هاجسًا مزروعًا في عطشِّ الرُّ

لقصيدة،  إلى زّخات المطر، يا جرَحًا مفتوحًا على أفانين غربة الّروح، يا صديق العصافير المبّللة بأوجاعِّ ا
يا نورَس اللَّون المهاجر إلى دنيا ممراحة على أرخبيالتِّ العطاء، كم مَِّن األلوان عانَقْت روَحَك في صباٍح  
يا    ، بالجراحِّ إنبعاثاتِّ خياٍل معرٍَّش  المتعانق مع  أيُّها  مال،  الشِّّ إلى عنبِّ  العطشى  الّروح  بإشراقةِّ  محبوٍك 

هقة المفتوحة على زرقة صديق فقراء هذا العالم، يا صديق المبدعين   العطشى إلى خبزِّ التّنور، أّيها الشَّ
الّسماء، يا وردة الكورد المضيئة في معراجِّ غربة الّروح، يا لوَن البكاء الغافي فوق أحالم الطُّفولة، يا مغزل  

تاء الطَّو  يلة على إيقاعِّ  الجّدات المحبوكة من "طّشية" األمَّهات الغارقات في حْبكِّ خيطان األمل في ليالي الشِّّ
إلى  العطشى  وح  الرُّ تجلِّيات  أسرار  تنقُش  الخالص،  الذَّهب  إبرٍة من  يا حامَل  المطر،  انهمار  خشخشات 
هالالتِّ شهقةِّ األلوانِّ المنسابة من رحاب الطُّموح المنبعث من أحالم أمٍّ غارقة في شفير اإلنكسار، يا منقذ  

لونًا مضيئًا فوَق قبَّةِّ الحياة، أيُّها المبرعم من دندنات أغاني تيجان الحلم اآلتي من مرتفعاتِّ جبل جودي، يا  
واألغاني   القصيدة  صديق  يا  المحّبة،  ببخور  المعّبقة  الحياة  تراتيلِّ  مع  المنسابة  ريان  السُّ وألحان  الكورد 

ْتَيا زِّين ومّمي آال" ْمَت في عناقِّ  كم مّرة حل  .المغموسة بمواويل "غزال غزال هائي هائي"، ومالحم تدفُّقات "سِّ
بهجة األلوان، كم مّرة غْصَت عميقًا في مرامي الّروح حّتى أينعت شهقاتِّ انبعاث األلوان فوق خدود الزَّمن،  
كم مّرة طفَحْت من عينيَك دموُع ألٍق منسابة من شهوةِّ العبور في أقصى تجّلياتِّ بهاء األلوان، كيف رسْمَت  

وح والقلب ومخّضٌب  روَحَك المتالطمة فوَق أوجاع هذا الّزمان ، كيَف عبْرَت لجيَن البحار وأنَت مخلخل الرُّ
بشراهاتِّ وهجِّ اإلشتعال! وحَدها الّروح الخفَّاقة انتشلتَك من وهادِّ اإلنكسار، وحَدها الّروح المعّبقة بتينِّ الّشمال  

فوق صدغيَك أسرار    أنقذتَك من ضجرِّ هذا الّزمان، وحَدها األمُّ المحبوكة بآهاٍت ال تخطر على بال، دمغْت 
، شمالِّ الّروح، شمالِّ توهُّجاتِّ آفاقِّ   انبهار األلوان، أّيها اآلتي من ينابيعِّ األحزان المتدّفقة من قرى الّشمالِّ
العيسى وهو   بّشار  الفّنان  ناٍي حزين رسمه  ألحاَن  ُتشبُه  البعيدة،  الذَّاكرة  إلى ظاللِّ  وقِّ  الشَّ البوح، شمالِّ 

وح، ُتشبه تجّليات ألوانَك، أشواقي العميقة وأنا أرقص دبكات يضيء طفوح دمعتك المندلق  ة من خاصرةِّ الرُّ
بايا في رأس   على إيقاعات: "هالي كني لِّْيلي ماال مِّني َواي َواي"، "وَهْي    "الكوفندة"الكورد مَع أجمل الصَّ

َيالنْي أْسَمْر"، .. و"ها َوْرَوْر ها َوْرَوْر، ها  دوالبْه دوالبْه نايي َدنكْه دوالبي"، و"َهْي َوْرَنْي َوْرنٍِّي َوْرنِّي، َورِّْن   دِّ
 َوْرَوْر كّزي َزْر"! ..  

المتراقصة فوق   الّروح، هل تبرعَمْت شهقات األلوان  المتهاطلة فوَق حنين  توهُّجات األغاني  ألواُنَك  ُتشبه 
أْم تبرع  الذَّاكرة  ادحة في مروج  الينابيع الصَّ اهقة من خاللِّ هذه  بيَن أجنحتَك من خاللِّ إبداعاتك الشَّ َمْت 

ارحة في البراري، وتلملم الحطب كي تخفَِّف من   تراكمات أحالمك منذ الطُّفولة وأنَت تهرع خلف األغنام السَّ
تاء الطَّويلة؟! روُحكِّ تطهَّرْت من غبار هذا الزَّمان من خالل تفاقمات   مال في ليالي الشِّّ لذعةِّ صقيع الشِّّ
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باح، فولَدْت لوحاُتكِّ من صفوةِّ اإلبتهال المندلقة من ألقِّ   األوجاع والجراح المترصرصة فوَق شهقات الصَّ
األلوان، كأّنك في رحلةِّ عناٍق مَع زرقة الّسماء في نهاٍر ربيعّي معّبق بالّنرجس البّري، أّيها المجدول من  

ؤال! من طفولتَك ترعرَع لونٌ  ن بهاء الحصاد، هل  م  البراري الفسيحة الغائصة في أصفى انهمارات بوح السُّ
بًا في   تبرعَمْت قامات صديَقيك "حسنو وبّرو" في لوحاتكِّ أم ظّلْت معّلقة بيَن مهاميزِّ الذَّاكرة، كم كنَت مقرَّ
طفولتَك من عوالم المجانين، هل ألنََّك رأيَت فيهما البراءة والّصفاء أكثر من الكثير من العقالء! كم مّرة  

الحمير والبقر وجّفَفْتُه األمُّ كي تستخدمه وقودًا للتّنور وحطبًا يقيكم من قرِّ   لملْمَت مع هؤالء المجانين روث 
تاء، كيف بَدت لَك كّل هذه االشتعاالت ومتاهات الطُّفولة في تدّفقات األلوان وأنَت في رحابِّ حدائق   الشِّّ

 فيينَّا وفي عواصم من لونِّ الّضياء؟!  
ال الّروح  بتجلِّيات  باح، لوٌن  عمر حمدي لوٌن معجون  امخة فوق صفاء الحلم المنساب فوَق خميلةِّ الصَّ شَّ

معّتق بنبيذِّ منعش لخفقة الُّروح الجانحة نحو أقاصي مرامي الطُّموح، رسم حمدي روحه المشتعلة فوق بوَّابات  
ارحة في مرافيء الذَّاكرة البعيدة، رسم ألوان الهواجس المندلقة من خميرة العشق    المدائن، رسَم األغنام السَّ

لغُة مهاجٍر معرَّش  نيا،  الدُّ لغُة عشٍق مفتوحة على مروجِّ  المنشطرة على حافاتِّ اإلنكسار، عمر حمدي 
الجناحين في لبِّ الحضارة، حضارةِّ لوٍن مبرعمة في مآقيه منذ أن ُولَد تحت سقٍف مرصرٍص بأوجاع الحياة،  

 . إلى زخَّات المطر عبر تدفُّقات مهجة األلوانتحتِّ سقٍف من طينِّ الّشمال، حيُث خفقة الّروح تتلظَّى شوقاً 
مال، عمر حمدي حكايُة   عمر حمدي شهقُة لوٍن متهاطلة من حنينِّ الّسماء فوَق آهاتِّ المدائن وقرى الشِّّ
ألف سؤاٍل وسؤال، بحثًا عن أبجدّيات القصيدة المجدولة عبر حبقِّ األلوان، عمر حمدي فنَّاٌن معتَُّق بآهاتِّ  

الت حلمٍ   يتأّجج عطاًء ليل نهار، شوٌق مفتوح إلى  غربةِّ اإلنسان مع أخيه اإلنسان، شوٌق لونّي إلى شالَّ
وح، شوٌق إلى عناقِّ حبيبة تائهة في مهبِّ اإلنشطار، وجٌع مبّرٌح في   عناقِّ كائناته المهّشمة على قارعةِّ الرُّ
سماء الحلق ينمو، وجٌع في خميلة الّذاكرة يحبو، وجٌع في منعرجاتِّ األلوان يزداُد صفاًء، وجٌع لم يفارْق  

" على مدى هدهدات الحنين، لوٌن محبوٌك بعناقِّ الّروح في دنيا من شقاء، لوٌن مفهرٌس بزغبِّ مخيال "مالفا
اطع في رحابِّ الذَّاكرة عمر حمدي ذاكرة محبوكة بانبعاثِّ حبورِّ    .العصافير الهائمة في عبور منارة الحلم السَّ

مس، لوُن الّشمَّام المبلَّل فوَق عذوبةِّ األلوان كأنَّه زّخات مطٍر متهاطٍل   الجمال، ذاكرة مزدانة بأزاهير عّباد الشَّ
ادحة في أعماق البراري، يشبه   من شهوةِّ الحياة في صباٍح مندَّى بنسيم المحّبة، لغٌة محفوفة باألغاني الصَّ
وحِّ   دموع األمَّهات المنسابة مِّْن مآقي الحنين، يشبه قبلة العّشاق في صباح العيد، يرسم بوحه من لجينِّ الرُّ

في حالة عناٍق مَع فراديسِّ النَّعيم، يرسُم أحالمه المتالطمة كأمواجِّ البحار فوق هضابِّ البالد المشنوقة   كأّنه
عمر حمدي صديق الفّنان بّشار    .من خاصراتها في وضح الّنهار، يرسُم حاالت عشٍق من نكهة اإلنبهار

ّصلصال، صديق الفّنان عنايت عّطار العيسى، صديُق الكلمة الحّرة، صديق لوٍن من أشهى تجلِّيات خفقةِّ ال
وبهرام حاجو وبرصوم برصوما ويوسف عبدلكي وحّنا الحائك، صديق الفّنانين والفّنانات في الكثير من أرجاء 
المعمورة، صديق الطُّيور المهاجرة إلى أشهى مذاقِّ األلوان، يرسم أجنحَة األحالم الهاربة فوَق هدوءِّ اللَّيل،  

البحار الهائجة فوق أنينِّ المدائن، يرسُم تأّلقه اللَّوني من أعماقِّ ينابيعِّ الّروح المندلقة    لوٌن معبِّّر عن ذاكرة
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مس على   من ذاكرة الحلم المتشّكلة من خمائل الحياة منذ أْن تبرعَم في أحشاء "نوره" المنبثقة من شهقة الشَّ
ه خفقَة القصيدة المتهاطلة من أرخبيالت بوح  إيقاعِّ همهماتِّ اللَّيلِّ الحنون، فُولَِّد "مالفا" حاماًل بين جناحي

م   ْمحِّ والحِّ الخطمّية  أزاهير  من  المحبوكة  الذَّاكرة  قّبة  في  المترعرعة  الكائنات  هسيسِّ  إلى  شوقًا  األلوان، 
القطن وأنَت في مراحل الطُّفولة تلملم القطن في شاالٍت   حقولَ   والَحْرشف والّنعناع البّري. كم مّرة عبْرتَ 

غدا بياضه في مقتبلِّ األيام ناصعًا فوق وجنةِّ اللَّوحات، كم مرَّة عبْرَت البراري بحثًا عن الطُّيور    كبيرة، حّتى
الهاربة من األطفال المالحقة أجنحة العصافير والتِّّيتيَّات المختبئة في أعماق البراري، كم مرَّة رسْمَت بهجَة  

ن سهول الحنطة، بحثًا عن فراخ العصافير المتوارية ألوان الطَّبيعة مستذكرًا خمائل البساتين وأنت هائم بي 
بيَن اخضرارِّ الّسنابل، فتبرعَم كل هذا البهاء في َدْفقةِّ األلوان المنسابة فوَق بسمةِّ اللَّوحات المتماهية مَع  
متدلدلة فوق خدود   دالياٍت  التُّوتِّ ونضارةِّ  بمذاقِّ  لونّية مطّرزة  الخاّلقة. عمر حمدي قصيدة  الّروح  وهج 

ُيشبه طائرًا مفروش الجناحين فوق طينِّ المحّبة والوئام، حاماًل شمعَة عشٍق    .اشقة من لونِّ جموحِّ الغزال ع
وح، مجّسدًا قبلَة عاشٍق فوقِّ مهاميز األلوان، كأّنه   إلى بهاء األلوان كي يفرشها فوَق تالٍل شامخة في قبِّةِّ الرُّ

عبر رؤاه الفسيحة بياض اللَّوحة، غائصًا في أبهى تدفُّقاتِّ    حلٌم متطايٌر من أغصانِّ األزمنة الغابرة، مناغياً 
مفتوٍح على   بأجيٍج  ذاكرة طفولة مشتعلة  انتشالِّ  كأّنه في سياُق  لوني،  إلينا كرنفالِّ  يهدي  األلوان،  عناقِّ 

مال، تها  طل شهقاتِّ األنين، عمر حمدي تدّفقاُت أمواٍج متالطمة فوَق أهازيَج حلٍم مجّنح نحَو مزاميَر الشِّّ
علينا بأنغامِّ فّناٍن مشحوٍن بشهوةِّ األلوانِّ المنبجسة من عذوبةِّ العسل البّري، ململمًا باقات الزَّنبق، كي يتّوجها  

حّلق عمر حمدي نحو أرقى تجّليات اللَّون    .فوقِّ خدود حبيبة معجونة بمناغاة طفٍل مقّمٍط بعناقيدِّ العنب 
، من خاللِّ تجربٍة فريدة من نوعها في دغدغاتِّ   حّتى غدا فنَّانًا كونيًَّا شامخًا فوَق أشهى تيجان األلوانِّ

هواجس األلوان المنبلجة من خيالِّ فّناٍن مجبوٍل بطراوةِّ الّصلصال، ومصهوٍر من عذوبةِّ ألوانِّ الحياة، فولَدْت 
ه هدّية متهاطلة علينا  تعابيره اللَّونّية على إيقاعِّ اشراقاٍت لونّية، محلِّقًا في أصفى ابتهاالت بهجةِّ اإلبداع، كأنّ 

من مآقي الّسماء، فحنَّْت األعالي إلى هذه الّروح الخالقة كي تصعَد إلى بهجةِّ الّسماء، تاركًة هذه الّروح 
مس فوَق وجنةِّ الّزمن إلى أزلِّ اآلزال!  امخة خلفها غابًة من أبهى األلوان، خالدًة وساطعًة كدفءِّ الشَّ  الشَّ
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 خانة حسن ناصر  يمتلُك الفّنان الّتشكيلي العراقي
 وحة ى إطار اللّ ة تتخطّ شهقات لونيّ 

 
 الفّنان التَّشكيلي العراقي ناصر حسن خانة 

 
دة، وبمهارات عالية   في منتهى    يرسُم الفّنان الّتشكيلي العراقي ناصر حسن خانة لوحته بتقينات وأساليب متعدِّّ

، تناولت العديد من المواضيع  ومتميِّّزة  ألعمال كبيرة   لجموحات الفّنّية الّرهيفة، كما يرسُم تخطيطات الّروعة وا
واألفكار واآلمال والّطموحات اّلتي تصّب في ترجمة المعاناة واأللم واألنين، بحثًا عن مخارج وبصيص أمل  

   لّضجر.نحو رحابِّ الّسالم واألمان في دنيا مفّخخة با
ستلهمها  اقة اّلتي جّسدها و ة واألفكار والّتقنيات الخاّل الفّنيّ   هتحليقاتفي    ًا متفرِّدًا، ومدهشاً أسلوب يمتلُك الفّنان  

الفّنان من بواطنه الّشفيفة، والمحفوفة بأحالم منبعثة من وجناتِّ الغيوم في الّليالي القمراء اّلتي نامت في  
وهو   الّروحِّ   تعاريج وخطوط هفهفاتِّ   حيث مرافئ الّطفولة والّشباب تتراقص فوقَ لجين الّذاكرة البعيدة طوياًل،  

 .هث خلف الّسراب هذا الّزمان الاّل  مشاهداته لجنونِّ  الّدنيا، من خاللِّ  غارق في أحزانِّ 
شائج حبق  بو   ةمعتِّّقو ،  ة بديع  تدفُّقات ألوانه وإيقاعاته المتداخلة بطريقة تشكيله ومناغاته و يتمّيز الفّنان برهافة   

األصيل.   الفّنان  تنساُب  الفنِّّ  ليلةٍ وكأّنها  آفاق  في  متدفِّقة  حلمّية  تُ   هائجةٍ   انبعاثات  شبه مطرًا  باألمطار، 
وجه    بالحنين اآلتي من خلف البحار، كأّنه استلهمها من حكايا الجدات واألّمهات، راغبًا أن يوّشحَ   صطبغاً م

والوئام   والمحّبة  والّسالم  بالفرح  نيا.الالّدنيا  الدُّ وئام  على  ال  منفتح  الفّنان  أرقى   منبجسأّيها  تراكمات  من 
 والحدائق المعّلقة.  الحضارات المنبثقة على وجه الّدنيا، حضارة سومر وأّكاد وبابل

ؤات الّنجوم، هواجس وطموحات جلجامش وبحثه الحثيث عن نبتة  لهل تقّمصْتك أّيها الفّنان الّشامخ نحو تأل
الجبال، بحثًا عن    ه إلى قممِّ على تواصل عميق مع جموحات أنكيدو وهو في أوج صعودِّ   الخلود، أم أّنك
   ؟في أرقى تجّلياتِّ الحضارة عرين الّشموخ
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بلد الحضارات إلى أين؟ والّتوهان عن الهدف، توهان   القائل يا صديقي عبر مقالين طويلين، العراق  أنا 
رق من أقصاه    ،الّشرق وتوهان العراق وتوهان سياسات آخر زمن أنا الغائص يا صديقي في جراحاتِّ الشِّّ

 .إلى أقصاه
الحنينّية   هِّ ، ومن غّصاتِّ في عزِّ الّشموخِّ  بشموخ الّنخيلِّ  معّرشٍ  فّنانٍ  بديعة، كأّنها مستنبتة من شهقةِّ  كَ رسومُ 

إلى أصدقاٍء    ارفِّ الج  من حنينِّ الفّنانِّ   منسابةٍ   ، ومن دمعٍة مالحةٍ العشقِّ   لمهجةِّ   الّروحِّ   ابتهاالتِّ   في أوجِّ 
في    الّسماءِّ   كأّنها قبالت متهاطلة علينا من شهقةِّ   كَ رسومَ   الّدنيا، فجاءت حفاوةُ   وصديقاٍت تبعثروا على وجهِّ 

 مساٍء ربيعي طافح باإلبتهال.
أّولّية ،    ، ولوحات متناغمة ومنسابةتخطيطات    بوحِّ   فوقَ   الفراشاتِّ   شحفيف   مثلَ   تتراقُص مع حبورِّ األلوانِّ

هذا الجمال لو شاهدناه على مساحاٍت لونّية باذخة أو كتلة من كتلِّه البديعة    سيكونُ   يالنا، فكيفَ خ   الخيالِّ 
 ها بسمة الّتأّمل في تضاريس ومنعرجات مرامي الحياة؟ عندما ينفخ في عوالمِّ 

أيدينا، أرى في تخطيطات ورسوم الفّنان أصابع متعانقة، تشير إلى ما حفره الّزمن من آهات فوق راحات  
 .لعّلها تشير إلى بصمة الفّنان المترّبعة فوق شموخ العراق، رغم انشراخ الّروح من كلِّّ الّجهات 

وجه ينضح ألمًا وحزنًا، هل هو وجه األم، أو وجه الجّدة، أم وجه العراق، يعلوه وجوه حالمة، متشابكة في  
من مياه دجلة هنا يد ممدودة، رّبما لهالالت   أهليليجّيات غائمة، تنتظر عودة هبوبِّ الّنسيم الّصباحي صافياً 

 القمر، لغيمٍة حبلى بزّخاتِّ المطر، للخير اآلفل خلف جنونِّ الّصولجان. 
كما رسَم ، يتحّدى هدير الرِّيح،  اً شامخ  اً تقدحان شررًا، أنينًا. أنف   ، كيَف رسَم الفّنان عينينيا إلهي، أنظرْ 

يها  تعّرى مثل حقيقة عارية من أيِّّ غبارٍ   اً جسد    بالجمالِّ والّسمّو نحو حمائمِّ   اً مزدان  ًا آخرجسد   ورسمَ  يغطِّّ
وتجلِّيات الّصعود    الحبِّ عشتار في انتظار دفءِّ العناقِّ   كأّنها ترميزات آللهةِّ   هديلِّ الوئامِّ   معَ   ، يتعانقُ الّسالمِّ 

  ناحين يتدّفق دمًا فوقَ بج   الّنارنج .. وهناك جسد ملّظى يحّلقُ   تدّفقات حلمّية من بوحِّ   ،مآقي الّسماءِّ   نحوَ 
ماءِّ  تيجانِّ  ، كم من الدِّّ  .في وجه انشراخاتِّ هذا الّزمان البحارُ  حّتى هاجتِّ  العرشِّ

، رؤى الّسوادِّ   كاهلِّ وطٍن تشّظى من تفاقمِّ رؤى مجّصصة بسماكاتِّ   عجبًا أرى، ترْصرصتِّ الجماجم فوقَ 
الجبالِّ واألنهارِّ    ، حّتى جّن جنونُ ، بشهقاتِّ البكاءِّ الخيرِّ تعّفرْت باألسى   ، بالدِّ رقابِّ البالدِّ   عقيمة جاثمة فوقَ 

، إلى  األحالمِّ   شيخوخٍة مشنفرة باألنين. تساؤالت معّششة في بؤرةِّ   هنا كهولة في انتظارِّ .  وما تبّقى من العبادِّ 
 ؟أين سينتهي بنا هذا يا قلبي المقّمط بأشواٍك دامغة بالعذابِّ 

لبِّ    يانقشاعِّ هذه الغشاوات المستفحلة ف  ، في انتظارِّ البحارِّ   روحنا الهائمة خلفَ   امراٍة جميل يداعبُ   وجهُ 
 منعرجاتِّ وديانِّ االفتراس.   نحوَ   تالٍل منزلقةٍ   فوقَ   واألّمهاتِّ   اآلباءِّ   . تكّومْت أجسادُ ، وأرضِّ الحضاراتِّ الفؤادِّ 

، إلى عاريًة في أعماقِّ العراءِّ   يًا، تنزلقُ تلظِّّ  ، وفي أجساٍد تزدادُ على قباحةِّ القباحاتِّ  أتمّعن في عيٍن مفتوحةٍ 
راعِّ واالنجرارِّ نحوَ  متى سيبقى العراقٌ   ! ؟شفيرِّ الّشقاءِّ  مباحًا ألنيابِّ القحطِّ والّطيشِّ وشراهاتِّ الصِّّ

أمٍل يرسمه لنا الفّنان،    هاويٍة سحيقٍة. بصيُص   شموخه باإلنزالقِّ نحوَ   رغمَ   مهّددٌ   ، لكّنهُ شامخٌ   وجهٌ   العراقُ 
 نزالق؟ سويًة هذا اال ؟ آٍه .. لِّم ال نردمُ ، هل ثّمة أمٍل من رْدمِّ شفيرِّ اإلنزالقِّ العراقِّ  أحالمِّ  عاليًا فوقَ  يحّلقُ 



2061 
 

أجنحتها المضّمخة بأبهى حاالتِّ    ، تحمل مآسينا فوقَ شفيفةٍ   بمهارةٍ   ها الفّنانُ اّلتي رسمّ   الّسالمِّ   ها حمامةُ وحدَ 
من ينحو نحو صراعاتِّ    نا من شراهاتِّ ، أن تنقذَ رحابِّ الّسالمِّ   نحوَ   بكلِّّ ما لديها من نزوعٍ   تحاولُ ،  الوئامِّ 

 . الموتِّ الّزؤام
. وهنا جسدان  ، تائقتان إلى حبورِّ االحتضانِّ الفّنان من أمٍل قادم. عينان حالمتان بالحبِّ القادمِّ   ال تخلو رسومُ 

وئامًا في الغدِّ اآلتي أو في  ، لعّلها تزهرُ المحّبةِّ  المحّملة بأغصانِّ  يورِّ والطّ  الهداهدِّ  متعانقان، يحلمان بعودةِّ 
 ! فقراء هذا العالم؟ جماجمِّ  قابعون فوقَ  والّطغاةُ  ،الّسالمُ  سيتحّققُ  ، كيفَ بمرارٍة خانقةٍ  يتساءلُ  .األيامِّ  مستقبلِّ 

ذي يكبِّّلنا،  الّدنيا تعالوا نكسر القيود، والّسياج الّ   المبعثرين على وجهِّ   هِّ نسٍر جامٍح، قائاًل ألحّبائِّ   مثلَ   يهبُّ 
الّسجانِّ  نتحّرر من  وليلنا وحلمنا  رقابِّ   فوقَ   القابعِّ   لعّلنا  تخطيطٍ .  يومنا  نا  تطحنُ   ، كيفَ جميلٍ   ويرينا في 

ش المتربِّصة بنا ليل  أجسادنا المطحونة، أين المفّر من الجواري   فوقَ   هذا الّزمان، تعلو الجواريُش   جواريُش 
رأسه امرأة شامخة عبقًا كأشجار البيلسان، حالة ابتهال وحنين إلى صفاء    يتأّمل ويصلِّي، وفوقَ ! ..  نهار؟

األصفاد، أزهرْت زهرة الحّب،   اعناق عميق، بعد أن كسر ،  الّروح لمعانقة دفء الحبِّ على ضوء الّشموعِّ 
 . حّلقا فرحًا مع أنغام هديل الحماموحّلق فوق رأسيهما حمائم الّسالم والحّب، ف

الفّنان الّتشكيلي البديع ناصر خانة وأفكاره وتأّمالته وأحالمه بشكٍل شفيف في أعماقي من  تتغلغُل أعمال  
ق، لِّما يحمله من تطّلعاٍت  الخاّل   اإلبداعِّ   تجسيدِّ   ه المعّبرة عن حاالت غليانّية وأنينّية جامحة نحوَ خالل رسومِّ 

الّتدفُّ الّص   جنونِّ   في متاهاتِّ   الغائصِّ   الوطنِّ   أبناءِّ   عميقة نحو الّسالمِّ بينَ فكرّية   قات ولجان، فولدْت هذه 
م لنصوصه الّتشكيلّية الّسامقة، فجاءت تدّفقاتي عناقًا عميقًا لهذه القامة الفّنيّ  ة الّراقية، لِّما وكأّنها الجزء المتمِّّ

ة عالية، واّلذي بحق يعتبر  عات وآفاق ورؤى وارفة وبتقنياٍت فّنيّ تحمل أفكارًا وتطلّ   تجلِّياتٍ رأته عيناي من  
 .  ة العراقّية والعربّية الّرائدة، واّلتي ستبقى شامخة على خارطة اإلبداع الفّني إلى أمٍد طويلمن القامات الفّنيّ 

 
 صياغة أولى 2012ستوكهولم: 

 صياغة نهائّية  2020       
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 نور فورنياو تغنِّي األغنية الكردّية المغّنية الفرنسّية إلي
 بطريقة رهيفة وكأّنها مطربة كردّية قّحة 

 
 Eléonore Fourniauالمغّنية الفرنسّية إلينور فورنياو 

 
وقِّ إلى طينِّ   كينةِّ والشَّ توغََّل صوُت المغّنية إلينور فورنياو الجميل بكلِّّ بهائهِّ إلى ليلي الّطافح بالهدوءِّ والسَّ
وري بكلِّّ تناغماتِّ موسيقاه، فأدهشتني بموسيقاها المنسابة كمياهِّ نهر دجلة، وآلتها الموسيقّية  الّشمالِّ السُّ
الفرنسّية الجميلة وبصوتِّها المحتبكِّ بلكنٍة كردّية شهّية، وهي تشمُخ بحضورِّها األوروبي، فُخيَِّّل إلّي أّنها من  

ن استمعُت إلى العديدِّ من األغاني اّلتي أّدتها باحساٍس كبير،  جذور كردّية من أحدِّ األبوين، والحظُت بعد أ 
وهي تعزف وتغنِّّي بآٍن واحد، الحظُت أّنها تلفُظ حرف الحاء هاًء، فراوَدني أْن تكوَن غربّيَة المولد ومن  

ّحة،  قفّنانة فرنسّية    جذوٍر شرقّية، وبعد أْن قمُت ببحٍث موّسٍع عنها في شبكة غوغل، إذ بي أكتشُف أّنها
تتعّلُم اللُّغَة الكردّيَة بلهجتها   -على ما يبدو    -فّنانة أحبَّتِّ الموسيقى والغناء الكردي الكرمانجي، وراحْت  

الكرمانجّية، لَِّم ال، أّنه الفّن واإلبداع، يقوُد اإلنسان إلى فضاءاٍت شامخة. تغنِّّي على إيقاعِّ هدهداتِّ البحار، 
، وهي تعزُف موسيقاها وتغنِّّي  فتحلُِّق النَّوارُس جذلى فوق أموا ، تمخُر فوَق سفينة الحبِّ أعماَق البحرِّ جِّ الفرحِّ

أو   والُتركّية  الكردّية،  والموسيقى  الغناء  تعشُق  فرنسّية  فّنانة  نرى  أن  بديٌع  كبيٍر.  وحبِّ  رهيٍف  بإحساٍس 
ريانّية، وتتعّلُم قراءًة وكتابًة اللُّغة الكردّية ولغاٍت أخرى، كي تطوِّرُ   غناَءها وموسيقاها. ما أدهشني في السِّّ

اهتمامِّ هذه الفّنانة الفرنسّية إلينور فورنياو هو أّنها تعشُق الغناء والعزف الكردي ربَّما أكثر من الكثير من  
لََّم  من الفنَّانات والفّنانين الكرد، مع أّنها تعلَّمتِّ الغناَء تعلُّمًا، فهي لم تترعرْع في بيئٍة كردّية كي تتشرََّب وتتع

وا لها يَد العونِّ  منهم اللُّغَة والموسيقى والغناَء، ولكن بال شك تعرََّفْت على فّنانين كرد وفّنانات كرديَّات ومدُّ
والمساعدة والّتعاون، لغًة وموسيقًة وغناًء وعزفًا، وطوَّرْت نفسها في هذه العوالم الفّنّية الّرهيفة، فهي تعزُف 

لفرنسّية. أحببُت أداَءها وعزَفها، إّنها موهوبة جّدًا ألّنها تغنِّّي بالّتركّية أيضًا،  على البزق إضافًة إلى آلتها ا
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وقد شاركْت في تقديم كونسيرتات مع فنَّانين وفّنانات تركّيات. الموسيقى لغة عالمّية كونّية، وال تحتاُج سوى  
لُم جمياًل لو عانَق البشُر البشَر عبَر  إحساٍس مرهٍف كي يعانَق الفنَّاُن موسيقى الكون برّمته! كم سيغدو العا

الموسيقى والغناء والرَّقص واألدب والفن والفكر واإلبداع الخاّلق، وكّل ما له عالقة بالّتواصل مع اآلخر،  
نيا.  وترجمة مشاعر إنسانّية اإلنسان عبر لقاءاتهم مع بعضهم بعٍض في كلِّّ بقاعِّ الدُّ

ًا و بَدْت لي هذه الفّنانة وهي تعزُف وتغ ، إّنها فنَّانة موهوبة جدَّ مدهشة نِّّي أغانيها ساطعًة مثَل ضياءِّ القمرِّ
الكردّية  هافي طموحاتِّ  اللَّكنة  أجاَدتِّ  تمامًا،  كردّية  وكأّنها  عالية  برهافٍة  الَّتي سمعُتها  األغاني  أّدتِّ  فقد   ،

 " ديريك العتيقة "أّنها خريجة    ايةراودني في البد كردّية قّحة، و من أصوٍل    وكأّنها  الكرمانجّية بطالقٍة عذبٍة،
 حيث ترعرْعُت في حارٍة كردّية وسريانّية، فجذبني فضاؤها الغنائي والفّني وموسيقاها، ورْحتُ مسقط رأسي،  

ٍع    ببحثٍ   قمتُ وبعَد أن  أغنية من أغانيها مع عزفها البديع،    أكثر من ثالثينإلى     بشغٍف كبيرٍ ستمعُ أ موسَّ
ثمَّ تواصلُت معها بالّلغة اإلنكليزّية عبر صفحتها    لها القبعة عاليًا،   رفعتُ   .ة قّحةفرنسيّ   عرفُت أّنها  ،عنها

الخاّصة على الفيس بوك، وشكرتها على روعةِّ صوتِّها وعزفها وأدائها األغنية الكردّية، وسرَّها تواصلي 
ا أّنني من  لمهتّمين بالموسيقى والغناء واإلبداع  معها وتخيَّلْت هي األخرى أْن أكوَن أديبًا كردّيًا، فأخبرُتها 

أْن  عميقة    برغبةٍ   وشعرتُ فسّرها اهتمامي بها ومتابعتي لغنائها وموسيقاها،    الكردي لكنِّّي سرياني األصل،
ها وتجّلياتها اإلبداعّية  صوتِّ   حنانِّ   معَ   يتناغمُ   نّصًا رهيفاً واستلهَم  أغانيها وموسيقاها    فضاءاتِّ أغوَص في  

في سرِّي، حقيقًة ال مستحيل عند اإلنسان الَّذي يمتلُك طموحاٍت شاهقة، فقد اشتغَلْت إلينور  همسُت    الّراقّية!
نْت من ناصّية الّلغةِّ الكردّية بلهجتها الكرمانجّية اّلتي تتطّلب الكثير من   فورنياو على تطويرِّ نفّسها وتمكَّ

ها ولْكَنتِّها ال ، بإيقاعِّ  بعيدة عن الّلكنة الفرنسّية إلى حدٍّ كبير.  الجهد ألداءِّ مخارج حروفها عبر الغناءِّ
، الموسيقى والحّب قلبان متعانقان   الموسيقى رقصُة الّروح على إيقاعِّ أحالمِّ القلوبِّ العطشى لبهاءِّ الرَّبيعِّ
عبر ابتهاالتِّ الّروحِّ وهي في أوجِّ حنينها إلى كركرات الطُّفولة، لهذا يظلُّ الفّنان والفنَّانة في شوٍق عميق  

ي  تغنِّّ وهي  إلى موسيقى وغناء هذه المبدعة األجمل من الفرح،    ازيجِّ الطُّفولة. استمعُت طوال ليلة أمسأله
 تأكَّدُت من و    بعمق،، وجعلتني أفرحُ بالعذوبةِّ   طافحٍ   ة والبزق بحنانٍ على آلتها الغربيّ   ، وتعزفُ مرهفٍ   بإحساسٍ 

إحساس األغنية    على حق، ألنَّ   ة كنتُ لكرديّ األغنية والموسيقى ا  ألّنني عندما عشقتُ   ،نفسي أكثرب  ثقتي
 ها المدهشة! فضاءاتِّ تجلِّياتِّ ة في الكثير من ة وعالميّ ة وغربيّ موسيقى شرقيّ  ةِّ عن أيّ   الكردّية ال يقلُّ 
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اعر موسى حوامدة  القصيدةِّ  رَ عب دُ شيِّ يُ  الشَّ
قِّ  برعمًا بالعطاءِّ وطنًا شامخًا مُ   الخالَّ

 
 اعر الفلسطيني موسى حوامدة الشَّ 

 
قِّ من إبداٍع فوَق خارطةِّ  عرِّ الخالَّ اعُر الفلسطيني موسى حوامدة، حرَفُه بأبهى ما في صفوةِّ الشِّّ ينقُش الشَّ

اهقةِّ في   عرّيةِّ، وكأنَُّه يبني وطنًا رحبًا عبَر قصيدٍة متمّيزٍة في إشراقاتِّها الشَّ عرِّ والحداثةِّ الشِّّ كلِّّ ديواٍن من  الشِّّ
، بعيدًا عن تأثيرِّ قصيدةِّ النَّثرِّ الغربّيةِّ في فضائِّهِّ اإلبداعي،  دواوينِّهِّ، الًّتي توََّجْت مكانًة راقيًة لقصيدةِّ النَّثرِّ

ةِّ على مدى عق عريِّّ من خاللِّ تجربتِّهِّ األنينيَّةِّ الفسيحةِّ، الممتدَّ وٍد ُمنطلِّقًا من ذاتِّهِّ المبدعةِّ في بناءِّ عالمِّهِّ الشِّّ
خًا   دًا رؤًى وآفاقًا حداثوّيًة جديدًة على الّساحةِّ العربّيةِّ، مرسِّّ عري بأبهى جموحاتِّهِّ، مجسِّّ خصبٍة من االبتهالِّ الشِّّ
ومؤكِّدًا للمتابعيَن والمتابعاتِّ أنَّ قصيدَة النَّثرِّ تغوُص عميقًا في ترجمةِّ المشاعرِّ الفّياضةِّ عن الّشاعرِّ بكلِّّ  

هِّ عن مراتعِّ الّطفولةِّ تدفُّقاتِّهِّ وصورِّهِّ ا هِّ وابتعادِّ هِّ من خاللِّ تجربتهِّ ومماحكاتِّهِّ وإبعادِّ لمنبعثةِّ من تجلِّياتِّ بوحِّ
، وغَدْت قصيَدُتُه تهدهُد اآلفاَق الخاّلقَة، لما تجمُح عاليًا بإمكانّياٍت باذخٍة في رهافةِّ   لِّ ينِّ األوَّ بابِّ والطِّّ والشَّ

ها كإشراقاٍت شعرّية ، جنبًا    انبعاثِّها وانبجاسِّ شامخٍة شموَخ الجبالِّ المظلَّلةِّ باألشجارِّ الباسقةِّ فوَق ثغورِّ الجبالِّ
        .  إلى جنٍب مَع شعراءِّ الحداثةِّ العربّيةِّ األفذاذِّ

اعرِّ موسى حوامدة من ذاكرةِّ َشتاٍت مثّخنٍة بالجراحِّ واالنشطارِّ واالنكسارِّ وجرعاٍت طافحٍة  تبرعَمْت عوالُم الشَّ
و  قِّ والحنينِّ واآلهاتِّ المكتنزةِّ باألحالمِّ المتجلِّيةِّ مَع تأللؤاتِّ الّنجومِّ، ليشيَِّّد لنا وطنًا شامخًا في بمذاقِّ الشَّ

عطاءاتِّهِّ الخَّالقةِّ َرغَم كلِّّ االنكساراتِّ والفواجعِّ الحارقةِّ اّلتي رافقْتُه على مدى تَشتُّتِّهِّ وغربتِّهِّ وهجرانِّهِّ عن  
هِّ، عبَر فضاءاتِّ لغٍة  ماءِّ في أوجِّ صفائِّها وسموِّها، مستنبطًا  مسقطِّ رأسِّ متعانقٍة مَع زرقةِّ البحرِّ ونضارةِّ السَّ

، وطنًا سامقًا كأشجارِّ   من طفوحِّ حرفِّهِّ وطنًا مرفرِّفًا على أجنحةِّ أمٍل باسٍق من نكهةِّ عطاءاتِّ غيومِّ الخيرِّ
إلى الحنينِّ  بشهقاتِّ  الزَّيتونِّ ومرصَرصًا  رًا كأغصانِّ  ، ومخضوضِّ نديانِّ مًا    السِّّ ُمترجِّ  ، العتيقِّ البيتِّ  ظاللِّ 

المِّ فوَق ترابِّ وطنِّهِّ على   هِّ التّواقةِّ إلى الحّرّيةِّ والفرحِّ والعطاءِّ والسَّ طموحاتِّهِّ ورؤاهُ المسربلَة في حنايا روحِّ
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جةِّ في لبِّ األحالمِّ، مجنَّحًا بكلِّّ شغٍف نح  َو إنسانّيةِّ  مساحةِّ ذاكرتِّهِّ المفروشةِّ باألشواكِّ ولهيبِّ النِّّيرانِّ المتأجِّّ
هِّ   أوجاعِّ على  القصيدةِّ  انتصارِّ  إلى  المتتاليَة  انكساراتِّهِّ  ُمحوِّاًل  الّلمَّاحةِّ،  ابتهاالتِّ حروفِّهِّ  بأصفى  اإلنسانِّ 
، وفوَق جبينِّ الحياةِّ، غيَر   الحارقةِّ، كأنَُّه في حالةِّ سباٍق لتتويجِّ القصيدةِّ نجمًة ساطعًة فوَق كينونةِّ الكونِّ

، معتبرًا الحرَف بكلِّّ تجلِّياتِّهِّ ذهبًا محلواًل ومن أنقى  مباٍل إالَّ بغنى الح موخِّ رفِّ والكلمةِّ المرفرفةِّ بأجنحةِّ الشُّ
  ! باحِّ ، وسيبقى الحرُف ساطعًا وسامقًا على أنغامِّ القصيدةِّ وإيقاعِّ إشراقةِّ الصَّ  هدايا الكونِّ

دِّ والتَّن اعُر موسى حوامدة برؤيٍة عميقٍة في التَّجدُّ ُد تشابكاتِّ فضاءاتِّها  يتمّيُز الشَّ وُّعِّ في المواضيعِّ الَّتي يجسِّّ
افي من خبراتِّهِّ العميقةِّ في همومِّ الحياةِّ، ومماحكاتِّهِّ   عرِّ الصَّ عبَر انبعاثِّ اخضرارِّ القصيدةِّ، مستلهمًا حبَق الشِّّ

بتأمٍُّل شفيٍف قلقَ  ، راصدًا  هيقِّ ائَم فيما ُيحيُط  الغزيرةِّ في خضمِّ العمرِّ الممتدِّّ على رحابةِّ شهقاتِّ الشَّ الدَّ ُه 
َم الجراَح المستفحلَة فوَق وجنةِّ   عرِّ أن يبلسِّ بوطنِّهِّ المشروخِّ وبالعالمِّ من انكساراٍت، محاواًل عبَر مملكةِّ الشِّّ
، وتارًة أخرى   ماءِّ الوطنِّ ووجنةِّ اإلنسانِّ أينما كاَن، فنجُدُه يحلُِّق تارًة فوَق خدودِّ غيمٍة متساميٍة في قبَّةِّ السَّ

الياتِّ المتعانقاتِّ مَع أغصانِّ    فوقَ  ، شوقًا إلى مرامي الطُّفولةِّ وظاللِّ البيتِّ العتيقِّ والدَّ نسائمِّ اللَّيلِّ العليلِّ
حًا حرَفُه بشغٍف كبيٍر   ، واقفًا بكلِّّ ثباٍت وشموٍخ، موشِّّ التِّّينِّ حتَّى اكتمالِّ مواسمِّ الحصادِّ في ذروةِّ جْمعِّ الغاللِّ

نيا، بحَثًا عن  فوَق انبعاثِّ موجٍة متناغمٍة   مسِّ فوَق مآقي الدُّ ، وإشراقةِّ الشَّ مَع حبورِّ تماوجاتِّ نوارسِّ البحرِّ
المِّ والحبِّ اآلفلِّ خلَف جشاعةِّ إنسانِّ هذا الزَّمان!    السَّ

ُه من ذاٍت رهيفٍة في تجلِّياتِّها، ومن مخياٍل متشابٍك مَع أنضرِّ األحالمِّ المعرِّشةِّ بأغصانِّ القلوبِّ  ينبعُث نصُّ
، ومتناغمٍة مَع خصوبةِّ خياٍل متجانٍس  العط شى لضياءِّ الغدِّ اآلتي، ومن تجربٍة ممهورٍة بأصفى المشاعرِّ

اعر موسى حوامدة بعَد إرهاصاٍت منبجسٍة من مراراتِّ الواقعِّ  مَع حبقِّ انبعاثِّ القصيدةِّ. تولُد قصائُد الشَّ
عر كي الَّذي مرَّ فيهِّ، ووّشَحْت مقلتيهِّ على مساحاتِّ اشتعالِّ عمٍر م ، ولم يجْد أجدى من الشِّّ حفوٍف باآلهاتِّ

ينتشَلُه من لهيبِّ االشتعالِّ المتتالي، فراَح يناغي الحرَف، وينسُج شعَرُه على إيقاعِّ وهجِّ االنبعاثِّ كأنَُّه في  
. ال يستهويهِّ ما هو مألوف بقدرِّ ما يستهويهِّ ما هو غيُر مألوٍف، ألّنهُ    حلٍم مفتوٍح على أشهى مرامي الحنينِّ
، والمتناثرَة فوَق  عرّيَة المخبوءَة في أعماقِّ الخيالِّ ، فيرسُم صوَرُه الشِّّ يميُل إلى كسرِّ ما هو تقليديٌّ وعاديٌّ
، أو في   غمائمِّ الحياةِّ. يصوُغ فضاَءُه بطريقٍة حلمّيٍة وكأنَُّه في غمارِّ رحلٍة موغلٍة في منعرجاتِّ األساطيرِّ

افئةِّ، ُمسرباًل بوهجِّ القصيدةِّ كأّنها أمُُّه  جولٍة استكشافّيٍة لَِّما يعتري صحارى ال وحِّ  من أشواٍق إلى البحارِّ الدَّ رُّ
فينةِّ ثمَّ يذرُف دمعَة شوٍق من ألقِّ االبتهالِّ   ؤوُم، فقد اّتخَذ من القصيدةِّ صديقًة أزلّيًة، يبوُح لها بأسرارِّهِّ  الدَّ الرَّ

 !  كي يخفَِّف من لظى االشتعالِّ
انِّهِّ: "ساللتي الرِّيح، عنواني المطر" نحَو تجسيدِّ معاني االنتصارِّ ويوغُل في اإلمعانِّ  يحلُِّق عبَر فضاءاتِّ ديو 

ُململمًا كلَّ   َدها عبَر رؤيٍة شعرّيٍة،  اّلتي جسَّ أدهشتني فضاءاُتُه   . االنشراخِّ بمراراتِّ  المصحوبِّ  في خرابِّنا 
ئٍة. ال يكتبُ  ، وينسُجها في سياقاٍت ُمفاجِّ ُه من خاللِّ َحَدٍث أو فكرٍة أو موقٍف أو  الّتنافراتِّ والّتصارعاتِّ  نصَّ

مكان   الالَّ معلَّقًا في  نفَسُه  فيرى  الحاالت،  هذهِّ  تداُخلِّ كلِّّ  يكتُب من خاللِّ  بْل  ما،  ذكرى  أو  حالٍة مريرٍة 
المندلقِّ من شه التِّّيهِّ  يةِّ من شفيرِّ  المتشظِّّ القصيدةِّ  ، وفي أغصانِّ  الهواءِّ وةِّ  والاّلزمان، معّلقًا في تالفيفِّ 
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يٍة، فقد ضاَعْت  الخياناتِّ بكلِّّ احتراقاتِّها، تبدو لُه الحياُة كذبًة كبيرًة في حيثيَّاتِّها، وال يرى حيثيَّاتِّها ذاَت أهمِّّ
، فأمسَك الّشاعُر   ، فتاَه إنساُن هذا الّزمانِّ عن جوهرِّ العمرِّ بوصلُة العبورِّ في لبِّ الحياةِّ عن مرأى اإلنسانِّ

، فوقَف ممعنًا  موسى حوامدة بهذا التِّّي هِّ، وبدَأ ينقُش حرَفُه فوَق فضاءِّ التِّّيهِّ، ولم يَر إالَّ سرابًا طافحًا بالغبارِّ
، وشعَر كأنَّ حياَتُه حياُتنا، وهي أشبه ما تكوُن خرافٌة ما بعَدها خرافٌة، لَِّما فيها من  الّنظَر في رحلةِّ العمرِّ

اعرِّ فوَق براري تنافراٍت غريبٍة، ولم يجْد أجدى من القصيدةِّ تلملُم  كل هذه التَّنافراتِّ وتفرُشها عبَر خيالِّ الشَّ
وحِّ الهائمةِّ في دنيا من بكاٍء!   الرُّ

عَر له مساحاٌت أعمُق من اللُّغةِّ، وال   ، لكّنُه يرى أنَّ الشِّّ عرِّ يغوُص الّشاعُر عبَر خيالهِّ عميقًا في ماهيةِّ الشِّّ
لِّ   ، عرِّ الشِّّ بماهيةِّ  اإلحاطَة  اللُّغُة  كتدفُّقاتِّ تستطيُع  المنبثقةِّ  وحِّ  الرُّ جموحاتِّ  عبَر  شاهقٍة  آفاٍق  من  فيهِّ  ما 

عرِّ مفتوحًا على مساحاٍت ال يصُل إليها الّشاعُر عبَر الّلغةِّ،   ، ويبقى انبعاُث الشِّّ التِّ من أعالي الجبالِّ الَّ الشَّ
عَر أشبُه ما يكوُن كينونَة روحِّ  ورِّ وال عبَر الحلمِّ، ألّن الشِّّ َن الُممكن أن يحيَط    وال عبَر الصُّ ، فهْل مِّ الكونِّ

الّشاعُر بكينونةِّ الكونِّ عبَر لغٍة ال تستطيُع أن تسبَر غوَر شاعرّيةِّ الّروحِّ الممتّدةِّ على رحابةِّ شهيقِّ الكونِّ  
.  منُذ األزلِّ

اعرِّ دونما إنذارٍ  اعرِّ موسى حوامدة من جذرِّ الغيومِّ المتهاطلةِّ فوَق مخيالِّ الشَّ  مسبٍق، هي  القصيدُة عنَد الشَّ
"، على حدِّّ قولِّهِّ حيُث  ، وتبدو القصيدُة لدى حوامدة "أجمَل من الوطنِّ وحِّ والقلبِّ إشراقٌة عناقّيٌة مَع دندناتِّ الرُّ
، تولُد بعذوبٍة كأّنها مقتطعٌة من أرضِّ بكٍر، أو منبعثٌة من حنينِّ   يراها خاليًة من األشواكِّ والّنتوءاتِّ والّشوائبِّ

، ألَن وطَن الّشاعرِّ هو    األزاهيرِّ إلى عناقِّ  ، فهَو يبحُث عن وطٍن خاٍل من لهيبِّ االشتعالِّ نسيمِّ اللَّيلِّ العليلِّ
 قصيدٌة مرفرفٌة فوَق خصوبةِّ الحياةِّ بأبهى جموحاتِّ التَّجلِّي. 

، وتمنُحهُ  ، وتحميهِّ مَِّن الوقوعِّ في روتينِّ الحرفِّ عرِّ ُد ينابيَع الشِّّ اعُر أنَّ الطَّبيعَة تجدِّّ وهَج االنبعاثِّ    يرى الشَّ
، ومستوحيًا "من جهةِّ   ، مركِّزًا على خدودِّ البحرِّ دِّ على مساحاتِّ الفصولِّ على مدى رهافةِّ االنبهارِّ المتجدِّّ
ينسُج شعَرُه   بعينِّها وراَح  القصيدُة  القصيدةِّ األشهى وهو  كأنَُّه رحيُق  البحَر  فوجَد  القصيدةِّ،  "، جهَة  البحرِّ

 في رحلةِّ عناٍق مع اهتياجِّ البحرِّ في أوجِّ ابتهاالتِّهِّ! مهدهدًا أمواَج البحرِّ كأنَُّه 
، ألنَّ القصيدَة عنَدُه طفولٌة ممراحٌة، تحلُِّق   يكتُب القصيدَة وال يبالي بمنعكساتِّ ما سيأتي من شموخِّ الّشعرِّ

. يمسُك قلَمُه ويرسُم هيكَل القصيدةِّ م وحِّ ن حبرِّ الّروحِّ  عاليًا مثَل األشجارِّ على إيقاعِّ دندناتِّ مزاميرِّ الرُّ
  ، ، متمرِّدًا على كلِّّ َمن يخالُف بهجَة الطُّفولةِّ، والفرحِّ وحّرّيةِّ التَّنفُّسِّ في ظاللِّ البيتِّ العتيقِّ وشرايينِّ القلبِّ
: "موتى   ، معبِّّرًا عن هذهِّ الفضاءاتِّ الّرحبةِّ بإشراقاٍت خاطفٍة، وعميقٍة كما في ديوانِّ موغاًل في دهاليزِّ الموتِّ

وح! يجّروَن السَّ   ماَء"، فنراهُ يكتُب شعَرُه كأنَُّه في أقصى نشواتِّ بوحِّ الرُّ
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، بتكثيٍف رهيٍف   تطوُف روُحُه المجنَّحُة في معراجِّ انبالجِّ القصيدةِّ، نحَو مرافئِّ اإلنسانِّ وإنسانّيةِّ اإلنسانِّ
، وكأنَُّه يعيُش حاالٍت شعرّيًة في كلِّّ آنٍ  مسِّ لخدودِّ األرضِّ ، ويترجُم هذهِّ الحاالتِّ عبَر  على إيقاعِّ قبلةِّ الشَّ

 ابتهاالتِّ بوحِّ القصيدةِّ، فتولُد القصيدُة عنَدُه مشّبعًة برحيقِّ الحياةِّ في أصفى انبعاثِّها!
 

 صياغة نهائّية  2022مسودة أولى، نيسان )أبريل(   2021ستوكهولم: آذار )مارس(  
 صبري يوسف 
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 هاأعمالَ الفّنانة الّتشكيلّية العراقّية فاطمة العبيدي  ترسمُ 
 الّسماءِّ  وتعلو نحَو قّبةِّ   نحَو زرقةِّ البحارِّ   حٍ مجنَّ  عشقيٍّ  بشغفٍ 

 
 فاطمة العبيدي الفنَّانة الّتشكيلّية العراقّية  

 
تبرعمتِّ الفنَّانُة التَّشكيلّيُة العراقّيُة فاطمة العبيدي في أسرٍة مجّنحٍة نحَو آفاقِّ الفنِّّ بكلِّّ تجلِّياتِّهِّ، كانْت تهوى  
. عانقْتها األلواُن   ، ومندهِّشًة من وهجِّ االخضرارِّ ، متمتِّّعًة بإشراقةِّ األلوانِّ العبوَر في رحابِّ البساتينِّ والغاباتِّ

، واّتخَذْت من اخضرارِّ الحياةِّ  منُذ باكورةِّ عمرِّها ، عناقًا بهيجًا إلى أن اّتخذْتها صديقًة معبَّقًة باخضرارِّ الرَّبيعِّ
، فأمسَكْت  وحِّ الّتوَّاقةِّ إلى رهافةِّ الفراشاتِّ ها اللَّوني المفتوحِّ على فضاءاتِّ أنغامِّ الرُّ منهجًا شامخًا في بوحِّ

دَة وراَحْت تناغي   بهاَء الطَّبيعةِّ وهِّالالتِّ الغمامِّ كي ترسَم لوحاٍت مبلَسمًة بأهازيجِّ الّنارنجِّ  أدواتِّها الفنِّّيَة المتعدِّّ
. ترسُم آفاَقها بانسيابّيٍة   وحِّ إلى أجنحةِّ اليمامِّ، مّتخذًة من إشراقةِّ األحالمِّ مدخاًل شهيًَّا لجموحِّ األلوانِّ وحنينِّ الرُّ

 وهبوبِّ النَّسيمِّ وكأنَّها في حالةِّ عناٍق  مَع حبورِّ  مبهجٍة لمرأى المشاهديَن، كَمْن ترقُص على أنغامِّ القصيدةِّ 
، وهي في أوجِّ ابتهالِّها لوئامِّ اإلنسانِّ   . تهدهُد عبَر شهقاتِّ األلوانِّ أشواَق المحبِّّيَن إلى سطوعِّ القمرِّ األزاهيرِّ

 . ، كأّنها تترجُم حنيَن األرضِّ لّزخاتِّ المطرِّ  مَع أخيهِّ اإلنسانِّ
.  فاطمة العبيدي فّنانٌة تشك  امخةِّ شموَخ الحبِّ يليٌَّة مجبولٌة بألوانِّ دفءِّ الحياةِّ، مندلقٌة من صدرِّ الجبالِّ الشَّ

. لوحاُتها ُتشبُِّه أحالَم الطُّفولةِّ   ترسُم أعماَلها بشغٍف عشقيٍّ مجّنٍح نحَو زرقةِّ البحارِّ وهي تعلو نحَو قّبةِّ الّسماءِّ
، كي ترى  المبلَّلةِّ بنكهةِّ العشبِّ البّري. تشّربْت بأزهى رحي ، ثمَّ حلَّقْت عاليًا مثَل نسٍر قويِّّ الجناحينِّ قِّ األلوانِّ

األحزانِّ   خارطةِّ  فوَق  ألواَنها  تفرَش  كي   ، ماءِّ السَّ أحضانِّ  بيَن  وهي  األرضِّ  كينونةِّ  جماَل  األعالي  من 
أنيَن ا  ، رغبًة منها أن تمَحَق  القلوبِّ من جميعِّ الجهاتِّ ،  المترصرصةِّ فوَق خدودِّ أوطاٍن منكسرةِّ  ألوطانِّ

، وتطُمَس آهاتِّ الّسنيَن المتربِّصَة في   وتزحزَح األحزاَن المتراميَة في كينونةِّ بالٍد مفّخخٍة بكلِّّ أنواعِّ األوجاعِّ
، وتنثَر أفراَحها فوَق مآقي شّباٍن في   ، وتحلَِّق بكلِّّ بسالٍة فوَق مروجِّ الخيرِّ ، وأعصابِّ الكبارِّ طراوةِّ األطفالِّ

َح غرَبَة اإلنسانِّ المرمى أوجِّ حنينِّهم لتيجانِّ ا . وقفْت تتأمَُّل ذاَتها الحالمَة، تريُد عبوَر البحارِّ كي توشِّّ لعشقِّ
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، فهي ترى بكلِّّ أسًى   فوَق طينِّ الحياةِّ، بأهازيجِّ المحبَّةِّ، وتبني جسرًا من الفرحِّ والوئامِّ بين خمائلِّ األرضِّ
، وازداَدْت انشراخًا،   ، كي ُتغدَقها فوَق تشّظياتِّ  كيَف تفاقَمْت أوجاُع هذا الّزمانِّ فلم تَر أجدى من بهاءِّ األلوانِّ

الَم، إنَّ طريَقنا األمثَل   ، وتقوَل لكلِّّ َمْن يهوى الجماَل والحبَّ والسَّ َم اآلالَم الغائرَة من هولِّ الجراحِّ األنينِّ وتُبلسِّ
نيا عبَر ألوانِّ   نا وُحروفِّنا وأنغامِّنا! في الحياةِّ هو أن ننثَر بذوَر الخيرِّ والوئامِّ على وجهِّ الدُّ

ولّيةِّ، ونالت العديَد من الجوائزِّ والّتكريماتِّ وشهاداتِّ الّتقديرِّ   شاركْت بعشراتِّ المعارضِّ المحلِّّيةِّ والعربّيةِّ والدَّ
ولّيةِّ تباعًا. ترسُم أعمالها كأّنها في رحلٍة شهيَّةٍ  المِّ الدَّ مَع جموحاتِّ   محلِّّيًا ودوليًَّا، وشارَكْت بأعدادِّ مجّلةِّ السَّ

. تسرُد لمشاهديها حكايَة عناقِّ األلوانِّ وسموِّها نحَو األعالي. تتموضُع إحدى لوحاتِّها على أرٍض  الخيالِّ
لزرقةِّ  كأنَّها في حالةِّ شوٍق  باسقٍة،  ألوانِّها كأشجاٍر  منائُر  تتعالى   . والثَّباتِّ بالعطاءِّ  خصبٍة، مخضوضرٍة 

ماءِّ الّصافيةِّ صفاَء اللَّيلِّ ال اعرّيةِّ ما يبهُج العيَن والخياَل. رهافٌة  السَّ َن الشَّ . يسربُلها تناغٌم وعناٌق فيهِّ مِّ حنونِّ
، تبدو تشكيالُت اللَّوحةِّ كأّنها أشجاٌر باسقٌة، توحي وكأّنها شخصيَّاٌت متآلفٌة   متناغمٌة في تداخالتِّ األلوانِّ

، تناجي بعُضها بعضًا عن أسرارِّ الفرحِّ المنبعثِّ من .   لمرأى العيونِّ موخِّ  كلِّّ هذا الجمالِّ الطَّافحِّ بأبراجِّ الشُّ
تكتسي تجريداُتها بتماهياتِّ البوحِّ على إيقاعِّ دفءِّ الحياةِّ، على شاكلةِّ أقماٍر متعانقٍة مَع سطوعِّ الّضوءِّ فوَق 

، شوقاً  باحِّ ، تخبِّّيُء بيَن ثناياها هدوَء اللَّيلِّ وصفاَء القلوبِّ العطشى إلشراقةِّ الصَّ إلى بسمةِّ    هضابِّ الّروحِّ
. ازرقاٌق رهيٌف يموُج في خلفيَّةِّ لوحٍة مكتنزٍة بخطوٍط محتبكٍة   نابلِّ األطفالِّ وهم يمرحوَن بيَن متاهاتِّ السَّ
، جهةِّ   بإيقاعاٍت عمودّيٍة شامخٍة في علوِّها، كأّنها كائناٍت بشرّية أو أبراجًا شاهقًة، يعلوها من جهةِّ اليسارِّ

، قمٌر أخضُر يسطُع فوَق   مهجةِّ أبراجِّ بابَل، أو حدائقها المعلَّقةِّ على مساحاٍت رحبٍة من منارةِّ األحالمِّ، القلبِّ
. هل ترسُم الفّنانُة من وحي جموحِّ األحالمِّ   وخلَف القمرِّ مربٌَّع أزرُق يطلُّ على جهاتِّ الكونِّ المكتنزةِّ باألسرارِّ

، أم تريُد أن   َح الحاضَر باألملِّ القادمِّ، وتزيَح عن  المتهاطلةِّ من توهُّجاتِّ الحنينِّ إلى الماضي الغابرِّ توشِّّ
 !  وجنةِّ العراقِّ أحزاَن الّسنيَن؟! تساؤالٌت مفتوحٌة على متاهاتِّ البوحِّ تراوُد الفّنانُة فتدلُقها على خدودِّ اللَّوحاتِّ

، تحلُِّق آفاُق الف ، تزهو في خميلةِّ األلوانِّ ماءِّ ، أو من مآقي السَّ ّنانةِّ مثَل حلٍم  أزاهيٌر منبعثٌة من شهوةِّ البحرِّ
ًا  ، تسطُع األزاهيُر فرحًا ممتدَّ ، أو مثَل ومضمٍة جامحٍة من تراكماتِّ أشواقِّ الحنينِّ خاطٍف فوَق سديمِّ الخيالِّ
، تهدهُدَها من أعلى يسارِّ اللَّوحةِّ  نحَو قبَّةِّ األعالي، ُملْمَلَمًة مثَل باقٍة تمَّ قطاُفها من خميلٍة مكسوٍَّة باألشواقِّ

، مَع توشيحاٍت بيضاَء متناثرٍة مثَل بسماتِّ فرٍح، أعطْت تباينًا جمياًل في  كتلٌة من ال الّداكنةِّ باالخضرارِّ غيوم ِّ
. هل رسَمتِّ الفّنانُة هذهِّ الّلوحَة من وحي جموحاتِّ الطُّفولةِّ البكرِّ وولَدْت هذهِّ اإلشراقاُت من   تضادِّّ األلوانِّ

؟! تساؤ  وحِّ !وحي األحالمِّ الغافيةِّ في لجينِّ الرُّ  ٌل مشروٌع في خضمِّ كل هذا الجمالِّ
ٌح بوهٍج أزرَق ودوائَر صفراَء وأكثر من هالٍل متشابٍك بما ُيشبُه عصا، ومثلَّثاٍت يتشابُك كلُّ   اخضراٌر موشَّ
مثلٍَّث مع هِّالٍل، وتشيكالٍت أخرى أشبُه ما تكوُن تعويذاٍت أو كفوَف اليدِّ المغلقةِّ وفي قلوبِّ راحاتِّها أزاهيٌر  

َمْت كأّنها ميدالياٌت. ابتعَدتِّ الفنَّانُة عبَر هذهِّ التَّشكيالتِّ عن أسلوبِّها التَّجريدي، لتدخَل  وتكوير  اُت هالٍل ُرسِّ
اللَّوحةِّ فوَق بعضهما وبينهما دائرٌة   ، رَسمْت دائرَتينِّ من حروٍف وترميزاٍت في منتصفِّ  الّترميزِّ في آفاقِّ 

.  بيضاء صغيرة تعانُقها دائرٌة خضراء ودائرٌة  ثالثٌة إلى يمينِّ اللَّوحةِّ تطلُّ على مثلٍَّث يهفو إلى تكويرةِّ الهاللِّ
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، وفيها رهافٌة وتناظٌر وتوازٌن في توزيعِّ هذه الرُّموزِّ بشكٍل دقيٍق ومقصوٍد. خطَّطْت  لوحٌة غارقٌة في الّترميزاتِّ
رايٍة عاليٍة، لهذا جاءت مختلفًة عن  لها الفّنانُة أو جاَءْت عبَر انثياالٍت جامحٍة وأمسكْت بهذهِّ االنثياالتِّ بد 

 أعمالِّها الّتجريدّيةِّ المجّنحةِّ نحَو انسياباٍت عفوّيٍة باذخٍة في تماهياتِّها اللَّونّيةِّ.   
، رسمتها الفّنانة منذ سنواٍت، تشكيٌل طفولٌي بعفوّيتِّهِّ، نصُف   وفي فضاءِّ لوحٍة موغلٍة في تراقصاتِّ األلوانِّ

كلِّ مثلٍَّث تقريبًا، رسَمْت خطوطًا على إيقاعِّ أقواٍس متداخلٍة وخطوٍط مستقيمٍة  اللَّوحةِّ من األسفلِّ على ش
ومتداخلٍة بألواٍن صفراء وبيضاء وحمراء وزرقاء وألوان أخرى، ومن األعلى بنفسِّ المساحةِّ رسمْت مثلَّثًا فيهِّ  

، ثمَّ رسَمْت عين  لِّ َتينِّ في منتصفِّ أعلى الّلوحةِّ، مائلتينِّ  تداخالٌت لونّيٌة تجريديٌة بنفسِّ ألوانِّ المثلَّثِّ األوَّ
، أم عينا الفّنانةِّ أم جاءتا بمحضِّ المصادفةِّ،   نِّ على األرضِّ ، تطالُّ قلياًل. هل هاتان العينتانِّ هما عينا الّسماءِّ

يةِّ أن ننظَر إلى الحياةِّ من منظوٍر شاهٍق وعاٍل إلى أعماقِّ الحياةِّ؟ وإلى يمينِّ العينتينِّ   ما  ترمزانِّ إلى أهمِّّ
، كأّنها   ُتشبُِّه الّنافذُة المستطيلُة، مجموعُة خطوٍط متوازيٍة وأفقّيٍة، يقطُعها خطٌّ عمودي في منتصفِّ الخطوطِّ
الفّنانُة. لوحٌة تجريدّيٌة مزنَّرٌة بترميزاٍت وأسئلٍة وآفاٍق جامحٍة.    نافذٌة سماوّيٌة مفتوحٌة على فضاءاتِّ ما تراهُ 

، على مساحٍة شاسعٍة، تشكيالٌت عمودّيٌة بديعٌة تشمُخ في  وأكثَر من لوحٍة رسمْتها الفّنا نُة فوَق أمواجِّ البحرِّ
مةِّ اللَّوحةِّ احمراٌر   موَّ وفي مقدِّّ ، تعكُس أمواُج البحرِّ هذا السُّ  علوِّها وسموِّها بتناغماٍت موائمٍة لهدهداتِّ البحرِّ

ّشحتِّ الّسماُء بزرقٍة خفيفٍة، واصفراٍر ضارٍب  ضارٌب إلى األصفرِّ والبرتقالي، توحي أّنها األرُض/ اليابسُة، وو 
، هل تترجُم الفّنانُة حلمًا، رؤيًة، بوحًا  إلى اخضرارِّ فاتح. تشكيٌل رهيٌف ُيشبُِّه باخرًة ساحرًة في عمقِّ البحارِّ

؟!    رومانسّيًا مضمَّخًا بالجمالِّ والهدوءِّ والنَّومِّ العميقِّ بيَن أحضانِّ الفرحِّ
، فتأتي تماهياُت وتداخالُت   تداعُب الفّنانُة رهافةَ  ها ومداعباتها لأللوانِّ ، كأّنها طفلٌة في أوجِّ شرودِّ األلوانِّ

. طغى في   . لوحٌة تنطُق بوحًا، شوقًا، تساؤالٍت على مساحاتِّ اهتياجِّ البحارِّ األلوانِّ بعفويَّةِّ األطفالِّ الكبارِّ
، وألوانٍ  أخرى تناثَرْت على فضاءِّ اللَّوحةِّ، وبعُض   فضائها االخضراُر ومساحٌة طّيبٌة من االصفرارِّ والبياضِّ

ُتشبُِّه   تداخالتِّ األلوانِّ ما  َل من خاللِّ  اللَّوحةِّ، وتشكَّ يمينِّ وأسفلِّ  اللَّوحةِّ وإلى  وداءِّ في أعلى  السَّ وائرِّ  الدَّ
لفّنانةِّ، فولَدْت الكائناُت البشرّيُة والطُّيوُر وأشكاٌل أخرى. لوحٌة تعبُِّّر عن هواجَس متشابكٍة في تدفُّقاتِّ خيالِّ ا

ياٍت ال تخطُر على باٍل. تبدو بعُض لوحات الفّنانة كأّنها غير مكتملة،  لوحٌة من ضراوةِّ االنكسارِّ وتشظِّّ
ٌة، ليس  ، شأُنها شأُن القصيدةِّ ممتدَّ أصاًل ال تكتمُل اللَّوحُة حتَّى بعَد اكتمالِّها، فهي قابلٌة للحذفِّ واإلضافاتِّ

هولةِّ الوصوُل إلى نهاياتها، ولديها بعُض اللَّوحاتِّ توحي كأّنها في حالةِّ غضٍب أو انتظارِّ الفرحِّ    من السُّ
ردِّ وكأنَّ   ، لهذا تناثَرتِّ األلواُن بطريقٍة عشوائّيٍة معفَّرٍة باألسى، فجاءْت معجونًة باألوجاعِّ والقلقِّ والتشُّ اآلفلِّ

.  الفنَّانَة قابعٌة في مفترقِّ الطُّرقِّ تبحُث عن خشبةِّ الخالصِّ م ن سماكاتِّ الغبارِّ والتِّّيهِّ بين شراهاتِّ االشتعالِّ
ازرقاٌق طافٌح باألوجاعِّ اّتكَأ على اخضراٍر مائٍل إلى إشراقاٍت صفراَء، وفي وسطِّ اللَّوحةِّ ما ُيشبُِّه الجداُر 

َلْت على نمطِّ أزاهيَر متناثرٍة. تطرُح الفنانةُ  ُم، وعلى أطرافِّهِّ بعُض األحجارِّ اّلتي تشكَّ أسئلًة، يصعُب    المتهدِّّ
 ، ، فيتوُه المشاهُد عن مغزى الّلوحاتِّ  علينا أن نجيَب عنها، ألّنها مسربلٌة بالغموضِّ وغائمٌة بيَن سديمِّ األلوانِّ

 !  ضمَن فضاءِّ الّتيهِّ المستولدِّ من تماهياتِّ جموحِّ األلوانِّ
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تها تشكيالٌت بديعٌة، قامْت باستكمالِّ ما ال ترسُم الفّنانُة انبعاثاتِّ لوحاتِّها بعفوّيٍة تاّمٍة، تولُد في سياقِّ عفويّ 
تبرعَم فوَق وجنةِّ اللَّوحةِّ، نرى في فضاءاتِّ لوحٍة موّشحٍة بلمساٍت صفراَء وجَه امرأٍة من خاللِّ تجريداتِّ 
ها تاجًا بلوٍن أزرَق موّشحًا باخضراٍر خفيٍف ولمساٍت حمراء وبيضاء   شطحاتِّها الّلونّيةِّ، فأغدقْت على رأسِّ

وتابعْت تفرُش ألواَنها وظهرْت في الجانبِّ األيمنِّ من اللَّوحةِّ خطوٌط بيضاُء مع ألواٍن مندلقٍة بطريقٍة  متناسقٍة،  
مغبِّةِّ   من  تنقُذُه  لرّبما  الحياةِّ،   / الكونِّ  / العملِّ هذا  في  امرأةٌ  هناَك  وكانَّ  الّلوحةِّ  فجاءْت فضاءاُت  رهيفٍة، 

 ثيرِّ من منعرجاتِّ هذا الّزمان.االنجرارِّ إلى مستنقعاتِّ ما حلَّ ويحلُّ في الك
، تتالطُم األمواُج وتتناثُر حطاُم سفٍن أو أشالُء كائناٍت، يظهُر ما   َمْت في عمقِّ البحرِّ لوحٌة زرقاُء كأّنها ُرسِّ
، كأنَُّه يحلُِّق في الّسماءِّ أو يتمّنى أن يكوَن قادرًا على التَّحليقِّ  كي ينجو   ، مفتوُح اليدينِّ ُيشبُِّه كائٌن بشريٌّ
. تطرُح الفنَّانُة أسئلًة ال نجُد لها إجاباٍت، ألّنها تصلنا في سياقِّ انبعاثاٍت حلمّيٍة   هِّ من تالطماتِّ األمواجِّ بنفسِّ
. لكّنها استطاَعْت أن تترجَم لنا حالَة التَّشّوشِّ والغليانِّ اّلذي أدلقْتُه فوَق   محتبكٍة بالغموضِّ وشطحاتِّ الخيالِّ

. فهي ترسُم بخيالِّ  اهقَة، تحلُِّق ألقًا في  لظى األلوانِّ اعرُة تدفُّقاتِّها الشَّ  شاعرة، تنسُج ألواَنها كما تنسُج الشَّ
. ترسُم الحلَم كَمْن يداعُب   ماءِّ ، كما تحلُِّق القصيدُة في خياٍل شاعرٍة مسكونٍة بعناقِّ السَّ انبالجِّ موشورِّ األلوانِّ

، هل تمهِّّ  ؟!فراَخ الطُّيورِّ قبَل أن تتدرََّب على الطَّيرانِّ  ُد أللوانِّها كي تحلَِّق عاليًا مثَل الطُّيورِّ فوَق أمواجِّ البحارِّ
وحُة  تجنُح الفنَّانُة أحيانًا نحَو فضاءِّ الرَّسمِّ بالقلمِّ أو الرِّيشةِّ النَّاعمةِّ، ترسُم فوَق تشكيالتِّها الّتجريدّيةِّ، فتموُج اللَّ 

دٍة، نرى في إحدى لوحاتِّها أزاهيَر، رسمتْ  ها بخطوٍط سوداء مَع حروٍف متداخلٍة مَع خطوٍط، بترميزاٍت معتدِّّ
فولَدْت لوحٌة مرفرفٌة في بهاءِّ االخضرارِّ واالصفرارِّ مع احمراٍر ضارٍب إلى الّزهري، وازرقاٍق غامٍق ضارٍب  

، واإلبحارِّ عميقًا في مغامراتِّ   ، والّتجديدِّ وادِّ تقريبًا. فنانٌة منبعثٌة من رحابِّ فضاءاتِّ الّتجريبِّ الغوصِّ  إلى السَّ
مَس في حالةِّ الغَسقِّ   ، ترسُم الشَّ في لبِّ األلوانِّ ومتفّرعاتِّ الّتدرُّجاتِّ الّلونّية. ها هي تلتقُط لحظاتِّ الغسقِّ
مسِّ احمراٌر بديٌع، ينفرُش على مساحاتِّ األفقِّ البعيدِّ الممتدِّّ على متاهاتِّ   بكلِّّ بهائِّهِّ، فينبعُث من وهجِّ الشَّ

، وترسُم أرخبياًل مم  ، وتنعكُس ظالَل البحارِّ وادِّ ، فيأتي بلوٍن أزرق غامق إلى درجةِّ السَّ ًا في عمقِّ البحرِّ تدَّ
الّتجريدِّ   ، فتعكُس اللَّوحُة حالًة شاعرّيًة بديعًة. تبتعُد الفنَّانُة في هذا الّلوحةِّ عن فضاء ِّ أشجارِّ الّنخيلِّ في الماءِّ

عًة بوهجِّ الواقعّية ومضّمخة باالنطبا  ها وللمشاهدِّ  كي تعكَس لوحًة مرصَّ عّيةِّ والّرمزّيةِّ الّشاعرّية، كي تقوَل لنفسِّ
 !  أّنها ترسُم بتجريٍد خاّلٍق، لكّنها قادرة أن تحلَِّق بمهارٍة في فضاءِّ االنطباعّيةِّ والّرمزّية بأبهى ابتهاالتِّ األلوانِّ

 
 2021.  8. 17ستوكهولم: 

 صبري يوسف 
 
 
 
 



2072 
 

ائغ شاعٌر ممهوٌر بوهجِّ   الّصفاءِّ واالخضرارِّ عدنان الصَّ

 
ائغ   الّشاعر العراقي عدنان الصَّ

 
عرِّ   عدنان الّصائغيعانُق الّشاعُر العراقي   رهافَة الحرفِّ بكلِّّ ما لديهِّ من توهُّجاتِّ الخيالِّ عبَر انبعاثِّ الشِّّ

ورِّ الخاّلقةِّ، كَمْن يعانُق نسيَم الصّباحِّ في أزهى هبوبِّهِّ في   بانسيابّية طافحٍة بالغوصِّ عميقًا في مكامنِّ الصُّ
د  ًا طموحًا شاهقًا، مبلِّاًل جموَح القصيدةِّ صباحاتِّ نيسان المورقة بأزهى معالمِّ الجمال، فيحلُِّق خياُلُه عاليًا مجسِّّ

ورِّ المتأللئةِّ في آفاقِّ   ، مستوحيًا إشراقاٍت شعريًَّة مسربلًة بآالفِّ الصُّ على إيقاعِّ حلٍم مندَّى برحيقِّ الزُّهورِّ
، عرِّ كأنَُّه في    خياٍل مكتنٍز بأعذبِّ الذُّكرياتِّ المنسابةِّ على أنغامِّ بوحِّ القصائد، ُمبحرًا في تجلِّياتِّ بوحِّ الشِّّ

وحِّ الموشومةِّ بضفائرِّ الحنين إلى العراقِّ المعجونِّ بأرقى ما في   رحلةِّ عشٍق مفتوحٍة على بّواباتِّ ابتهالِّ الرُّ
طينِّ الحضارةِّ من عطاءاٍت مجذرٍة بأشهى مرامي اإلبداع، بحثًا عن كنوزِّ الحرفِّ المخبوَءةِّ في أعلى َمنائرِّ  

َد لنا دهشَة الحرفِّ  ، كي يجسِّّ .  الجموحِّ   في ُذروةِّ العبورِّ في أقاصي شموخِّ الخيالِّ
أحالَمُه  ائغ  الصَّ عدنان  اعر  الشَّ يحمُل   ، عراءِّ الشُّ أحالمِّ  أجنحةِّ  على  المهيمنِّ  الحنينِّ  رحيَق  اللُّغُة  تهدهُد 

قةِّ، يرفرُف عال يًا شوقًا إلى  وطموحاتِّهِّ فوَق أجنحتهِّ أينما حلَّ بِّهِّ الّترحال، عابرًا المسافاتِّ َعبَر الكلمةِّ الخالَّ
، علَُّه يمهُر وجنَة القمرِّ   مناغاةِّ سطوعِّ البدرِّ في ليلٍة قمراَء وشوقًا إلى ظاللِّ البيتِّ العتيقِّ والحوشِّ الفسيحِّ
 ، عرِّ فوَق غمامِّ اللَّيلِّ العالمِّ، وينثُر زهوَة الشِّّ دةِّ في عواصم ِّ بحبرِّ القصيدةِّ المنهمرة عليه عبر محّطاتِّهِّ المتعدِّّ

الطُّيورِّ المهاجرةِّ إلى رحابةِّ الغاباتِّ بيَن أغصانِّ الزَّيتونِّ والمدنِّ المعرَّشة في حنايا الّذاكرة.    منتظرًا عودةَ 
، وحفيفِّ   تغرُِّد الطُّيوُر احتفاًء باخضرارِّ الحرفِّ تغريدَة الحبورِّ على إيقاعِّ انبعاٍث معبٍَّق برحيقِّ البيلسانِّ

اعر ال ، والشَّ نابلِّ يبارُح قلَمُه، يغطُس ريشَتُه في حبرِّ الحنينِّ فتولُد القصيدُة من رحمِّ   الرِّيحِّ تناغي خدوَد السَّ
 .  مهجةِّ األحالمِّ والخيالِّ المتدفِّقِّ على مساحاتِّ خميلةِّ اإلبداعِّ

، تعبُر سفُنُهم عباَب البحارِّ بمتعٍة غامرٍة كأّنهم في خضمِّ النَّعيمِّ،   عراءِّ فوَق كنوزِّ اللُّغاتِّ تموُج سفينُة الشُّ
هِّ،  يرقُص   هِّ المتعانقِّ مَع جموحاتِّ بوحِّ اعُر في أوجِّ ابتهالِّهِّ وشموخِّ الحرُف على أنغامِّ دندناتِّ القصيدةِّ والشَّ
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عراُء رسائلهم فوَق أجنحةِّ  ماءِّ مَع أسرابِّ البالبلِّ في في ُذروة حبورهم. يحمُل الشُّ كأنَّه يحلُِّق في قّبة السَّ
اعُر عدنان الّصائغ في مهبِّ األمواجِّ الهائجة، مغتساًل  المحبَّةِّ، رافعين لواَء الوئامِّ وسطوَع الشُّ  . يقُف الشَّ موعِّ

نيا بإشراقةِّ الفرح.    باحِّ كي يوشَم وجه الدُّ رًا من شوائبِّ هذا الّزمان، يكتُب شعرًا من مذاقِّ نسيمِّ الصَّ ومتطهِّّ
عرِّ م ، كأنَُّه بلسُم الحياةِّ، لغُة الشِّّ وحِّ عرِّ فضاَء الرُّ ، مجذَّرٌة في أصفى  ُينعُش بوُح الشِّّ مسِّ صحوبٌة بدِّفءِّ الشَّ

، ترفرُف بحبوٍر طاٍغ في مخيالِّ   ، من نكهةِّ الّشّمامِّ، من مذاقِّ الدُّرَّاقِّ ، لغٌة من عذوبةِّ الماءِّ الّزاللِّ الينابيعِّ
عرا ماءِّ فوَق مآقي الشُّ . اللُّغُة في  الّشاعرِّ كرفرفاتِّ أجنحةِّ عصافيرِّ الجّنةِّ. هل انبعثتِّ اللُّغُة من فراديسِّ السَّ ءِّ

اعُر عدنان   . هل تبرعَم الشَّ امخةِّ فوَق قَِّممِّ الجبالِّ ، شهقُة ألٍق مندلقٌة من أحالمِّ األشجارِّ الشَّ عريِّّ إشراقِّها الشِّّ
، أم أنَُّه شاعٌر مكتنٌز   ائغ بيَن أهازيجِّ العشقِّ كي تولَد من ثغرِّهِّ قصائُد موّشحًة بأنغامِّ تهويدةِّ االبتهالِّ الصَّ

.    بشهوةِّ الم عر طريُقنا إلى عناقِّ أجنحةِّ الكونِّ ؟! الشِّّ  طرِّ إلى عطشِّ األرضِّ
عرِّ من رهافةِّ الَفراشاتِّ بكلِّّ  اعُر عاليًا على أجنحةِّ ُحُلٍم مفتوٍح على منائرِّ المدى، ُملتقطًا شرارَة الشِّّ يحلُِّق الشَّ

ماءِّ لمه دًا حنيَن السَّ ، مجسِّّ ، ومن تغاريدِّ الطُّيورِّ بِّ ، وُململِّمًا بسمَة القصيدةِّ المتناثرةِّ  بهائِّها الخالَّ جةِّ األرضِّ
. نشوٌة ُمبهجٌة للروحِّ تصاحُب لحظاتِّ انبعاثِّ وميضِّ   ، فتورُِّق ألقًا شهيًَّا في خميلةِّ الخيالِّ فوَق خدودِّ البحرِّ

اعُر توغُّاًل في مرامي اإلشراقِّ ووهجِّ االنبعاثِّ على مدى رفرفاتِّ الحلمِّ، تقدحُ   عيناُه ألقًا  القصيدةِّ. يزداُد الشَّ
. تتناهى إلى مسامعِّ   ، وينساُب رحيُق األماني في أصفى لجينِّ الخيالِّ وحِّ وانتعاشًا لشواطئِّ القلبِّ وأغصانِّ الرُّ
الّصائغِّ أغاني الحّصاديَن من أعماقِّ البراري، ينشدوَن األغاني بفرٍح غامٍر كأنَّهم في كرنفاٍل فّنيِّّ خاص  

. يحصدوَن سنابلَ  هِّ  بتالوةِّ األناشيدِّ  الخيرِّ المألى بالبركاتِّ ونعيمِّ الحياةِّ، ويمَلُؤون سالَل العنبِّ بكلِّّ أنواعِّ
هِّ  عرِّ عاليًا، ويشعُر في قرارةِّ نفسِّ هّيةِّ، تزداُد أيَّاُمُه أشراقًا، يرفُع رايَة الشِّّ يفِّ الشَّ   اللَّذيذةِّ، ويجنوَن ثمارِّ الصَّ

، مضّمخًة إزاَء هذهِّ الخيراتِّ الوفيرة، كأنَُّه في حالةِّ تجلٍّ   لكتابةِّ قصيدٍة مبهرٍة في جموحِّ انبعاثِّها من مآقي اللَّيلِّ
، تفوُح من أجنحةِّ   . تحلُِّق القصيدُة في ذروةِّ ابتهالها في فضاءاتِّ هطولِّ األمطارِّ بتأللؤاتِّ وميضِّ االنبهارِّ

!  القصيدةِّ نكهُة الخبزِّ المقمَّرِّ
بع  ، اعرِّ الشَّ ذاكرةِّ  حنايا  في  الكوفةِّ  ضفاُف  الفراُت  تموُج  فيستجيُب   ، الرَّأسِّ مسقطِّ  عن  بعيدًا  حلََّق  أْن  َد 

فافِّ نهرِّ الكوفةِّ بما يخبُِّّئ في أعماقِّهِّ من أسراٍر غافيٍة بيَن نقوشِّ الحضاراتِّ اآلفلةِّ قبَل آالفِّ   لتماوجاتِّ ضِّ
أ ، ُمهدهدًا حدائَق العمرِّ المزدانةِّ بعذوبةِّ  لِّ نيَن، سائرًا نحَو مهدِّ العطاءِّ األوَّ ، فتنَهُض  السِّّ القهقهاتِّ صفى 

، مندهشًا من تواري أزهى الّذكرياتِّ في   بابِّ متراقصًة مَع أبهى أهازيجِّ الحنينِّ با والشَّ الطُّفولُة ومراتُع الصِّّ
 ، حارى. يقُف الّشاعُر فاتحًا صدَرُه للمطرِّ المصحوبِّ بالبركاتِّ المستنبتةِّ من نعيمِّ األرضِّ متاهاتِّ قيظِّ الصَّ

هِّ: معانقًا الحرَف الم وسنِّ البرِّي، ومتسائاًل في قرارةِّ نفسِّ ، مستذكرًا أريَج النَّرجسِّ والسَّ صفَّى من شراهاتِّ الغدرِّ
كيَف تكبُح الغربُة شهقاتِّ الماضي البعيدِّ َرغَم تجذُّرِّها في ظاللِّ العمرِّ على إيقاعِّ موجاتِّ األنهارِّ الممهوَرةِّ  

؟!    في رحابِّ كنوزِّ العمرِّ
اعُر في اختيارِّ عناقيدِّ الّذكرياتِّ المعرَّشةِّ في  تنفرُش ذكرياُت عقوٍد م ، فيحتاُر الشَّ ن الّزمانِّ في مرافئِّ الخيالِّ

، يصوُغ منها شعرًا مجّنحًا نحَو تساؤالٍت متشابكٍة   وحِّ آفاقِّهِّ البعيَدةِّ. يلتقُط صورًا محفورًة في أعماقِّ حنايا الرُّ
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، مستوحيًا من بابَل، والحدائقِّ بما آَلْت إليه األموُر، هناَك عنَد منابعِّ الحضاراتِّ  امخة فوَق بواطنِّ البالدِّ  الشَّ
، أجمَل القصائد، فهَو ابُن حضارٍة تضرُب جذوُرها   نيا المتوَّجة فوَق جنانِّ األرضِّ المعّلقة، إحدى عجائب الدُّ

يرانّية المجنونة، وقْد في أعماقِّ العطاءاتِّ الخاّلقةِّ، ومن لبِّّها ُولَِّد نشيُد أوروك في أوجِّ الحربِّ العراقّية اإل
، قضى فيه شهور ًا، وسرعان ما وجَد وحدة حاٍل بينه   قادْتُه األقداُر وظروُف الحربِّ إلى اصطبٍل للدوابِّ
وبين الدَّواب، ووجَد من حيث الا يدري في هذا االصطبلِّ ضاّلته المنشودة، فقد تناهى إلى مخيالِّهِّ فضاءاُت  

يَد بشغٍف كبيٍر، وحوَلُه يعلو بيَن الحينِّ واآلخرِّ خواُر األبقارِّ وصهيُل  نشيد أوروك، وراَح يكتُب هذا النَّش
   !  الخيولِّ ومناكفاُت العجولِّ تأخُذ امتداَدها مَع انبعاثِّ تحليقاتِّ الّنشيدِّ

لُئ متواريًة في شقوقِّ   كيَف انبلجْت هذهِّ الّذكرياُت بكلِّّ رحابتها بما ال يخطُر على باٍل، هل كانْت هذهِّ الآلَّ
، تنتظُر وهَج القصيدةِّ، كي توقَظها من   ، أم كانْت غافيًة بيَن مروجِّ الحنينِّ اللَّيلِّ على أثرِّ تتالي الغرباتِّ
، يمسُك قلَمُه تاركًا خياله   اعرِّ في مخيالِّهِّ فيزداُد شوقًا إلى الماضي البعيدِّ ؟! تسبُح ذكرياُت الشَّ خيوطِّ الّنسيانِّ

اعرات، وكتابات المبدعين    يحلُِّق في بحبوحةِّ الحميمّياتِّ بكلِّّ  عراءِّ والشَّ حبورِّها، تدغدُغ أحالُمُه قصائَد الشُّ
  .  والمبدعات، شاعٌر مكتنٌز بشغفِّ اإلبحارِّ في لبِّ القصائد، كأّنها زقزقاُت العصافيرِّ في أزهى أّيام الرَّبيعِّ

ه، فتنساُب من مآقيهِّ دمعاُت الشَّ  وقِّ إلى ربوعِّ العراقِّ وبغداَد تتناهى أعذُب األغاني والمواويلِّ إلى مسامعِّ
أماَمُه مرصرصًة   الكوفةِّ  مكتباُت  وتسطُع  ها،  شموخِّ أوجِّ  في  النَّخيلِّ  أشجارِّ  وإلى  الكوفةِّ،  وجسرِّ  والكوفة 
بالكتبِّ الرَّصينةِّ، فتطفُح عيناُه دمعًا سخيًَّا عن مصيرِّ بالدِّ الّرافدين بكلِّّ ما فيها من حضارٍة وعطاءاٍت  

قٍة، ل مكتبة    إبداعّيٍة خالَّ فها هي ملحمة جلجامش تشمُخ في بقاعِّ الّدنيا، وها هو آشور بانيبال مؤّسس أوَّ
رقِّ في تأسيسِّ شريعتهِّ منُذ آالفِّ   هِّ اّلتي سبَق الغرَب قبَل الشَّ في العالم، ونرى حمورابي يقُف شامخًا بشرائِّعِّ

! الّسنين. تساؤالٌت غزيرٌة انهالت على مخيَّلته وال يعلُم كيَف يجيبُ   عنها إزاء ما حلَّ في بالدِّ الحضاراتِّ
ٌة حارقٌة عندما يرى ما آلْت إليه األموُر من    هِّ غصَّ عرّية وفي نفسِّ الشِّّ ائغ رؤاهٌ  اعر عدنان الصَّ يكتُب الشَّ

عرّيةِّ في مهرجانِّ المرب ُدُه بنو شعبِّهِّ فوَق أرضِّ العراقِّ وهو في يشارُك في قراءاتِّهِّ الشِّّ د، تقهقهٍر في زمٍن يهدِّّ
، متسائاًل بمرارٍة حارقٍة، هل مَِّن   هِّ باألسى واألنينِّ وبداًل أن يتلقَّى تكريمًا، يتلقَّى تهديدًا، فيشعُر في قرارةِّ نفسِّ
ُق،   بة وخنفشارّية إلى درجٍة ال ُتَصدَّ المعقولِّ أنَّ حضارَة الّرافدينِّ والعراقِّ القديمِّ تفرُز هكذا رؤيٍة حجرّية متخشِّّ

، وهذا ما يجعُلُه ويجعُلنا نشعُر بخيبةِّ أمٍل عندما نرى  حّتى وإن كاَن َمن   يطرُح هذا الطَّرَح واحدًا باأللفِّ
ْن بلدانِّ العالمِّ،   ، كيَف يتمُّ تهديُد شعراَءُه، الَّذيَن تمَّ تكريَمهم في ربوع الغربِّ والعديدِّ مِّ العراَق أولى الحضاراتِّ

هِّ جوائز عالمّية ودعوتِّهِّ إلى مهرجا   ناٍت عالمّيٍة ودولّيٍة وقراءةِّ أشعارِّهِّ في أرقى منابرِّ العالمِّ! من خاللِّ منحِّ
ماذا كان يراوُد هذا الّشاعر المرهف وهو يكتب أولى دواوينه، "منتظرًا تحت نصب الحّربة"؟! هل ارتوى من  

الكوفةِّ، لعلَُّه يرتوي هذه االنبعاثاتِّ الخاّلقةِّ، لهذا راَح مدندنًا "أغنياته المتأّصلة في أعماق الذَّاكرة على مراتعِّ  
، طالما ترعرَع في كنفِّهِّ في أجملِّ أيام عمرِّهِّ، مندهشًا من والداتِّ هذه األغاني؟!  من صفوةِّ الماءِّ األصيلِّ
هِّ أجمل المسرحّياتِّ   ، كم من الفّنانين استوحى من فضاءاتِّ قصائدِّ حمَل العراَق فوَق أجنحتهِّ أينما رحل وحلَّ

،   على أرقى خشباتِّ المسارحِّ في ، وكيَف فاَتُه أن يغوَص عميقًا في لبِّ هذا الفنِّّ الرَّفيعِّ رقِّ والغربِّ دنيا الشَّ
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اًل   أم أنَّه مسرَح كل ما كان يموُج في مخياله عبر نّصٍ مفتوٍح على شهقةِّ الحرفِّ من أوسعِّ انبعاثاتِّهِّ، متوغِّّ
، كأنَُّه رسالُة حبٍّ وسالٍم مستولدٌة من  في مروجِّ الحرفِّ في رحلةِّ عشٍق مزهوٍِّة بتجلِّياتِّ بوحِّ أصفى األحالمِّ 

، مناجيًا فضاءاتِّ العبورِّ بلغٍة   عري، فيجنُح نحَو أشهى خبايا األساطيرِّ هِّ الشِّّ رحمِّ العراقِّ القديمِّ، في جموحِّ
، على إيقاعِّ نّصٍ مفتوٍح يحمُل   موِّ في هذهِّ العوالمِّ المزدانةِّ بمسارِّ أعرقِّ الحضاراتِّ مشحونٍة برفرفاتِّ السُّ

، رافعًا شعاَر الّتنويرِّ من أوسع مراميه!    ُبعدًا محلميًَّا شاهقًا، شاهرًا قلمه في وجهِّ اإلعوجاجِّ والتخلُّفِّ
رقِّ المريرِّ بتخدقاتِّهِّ الممجوجةِّ، مركَّزًا على الجمالِّ   يحمُل شعُرُه عمقًا إنسانيًَّا، حرًَّا، صافيًا من شوائبِّ الشَّ

 ى تحقيق األماني اّلتي تصبُّ في هناء اإلنسان وسعادته أينما كان!  والمحبَّة والفضاءاتِّ المفتوحةِّ عل
 :هِّ في إحدى قصائد يقول 

، نغادرُ  /"... وداعًا   ……….. … كلُّ المنافي أمرُّ /  ؟لكْن إلى أينَ  /ُه الوطَن المرَّ
 كيف تغدو المنافي سجونًا بال أسيجْة؟!". /  أيهذا الغريُب الَّذي لْم يجْد لحظًة مبهجةْ 

.   !"سجونًا بال أسيجة" ها  آ هذا ر   ، معَ هِّ في منافي   هل  متاحةً كانت  ة  الحّريّ ومع أنَّ    كلُّ هذا ألنَُّه بعيٌد عنِّ العراقِّ
ُد كأزاهيرِّ الرَّبيعِّ في انبعاثِّ بوحِّ الق  ، يتجدَّ ائغ شاعٌر ممهوٌر بوهجِّ الّصفاءِّ واالخضرارِّ  صيدة! عدنان الصَّ
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 شاعرٌة منبعثٌة من أهازيجِّ الط فولةِّ،ناقدة و  نصردورين 
 تكتُب حرفًا طازجًا، بحثًا عن إشراقةِّ األملِّ 

 
 د. دورين نصر الّناقدة والّشاعرة الّلبنانّية 

 
لما تحمُل بيَن أجنحتِّها من جموحاٍت    فضاءاتِّ شعرِّها بماءِّ الحنينِّ   نصردورين  الرَّهيفة  تكتُب الّشاعرة الّلبنانّية  

حميمّيٍة تصبُّ في خصوبةِّ الّروحِّ بكلِّّ ما في هذهِّ الخصوبةِّ من تجلِّياٍت مضيئٍة بنورِّ الحياةِّ المنبثقةِّ من  
ثن بيَن  الكلمةِّ  تجربٍة عميقٍة ومتنوِّعٍة، تحمُل  آفاقًا فكرّيًة أصيلٌة، وثقافًة سامقًة على مساحاتِّ  ايا تجربتِّها 

التِّ   ، حيُث تنظُر بإمعاٍن إلى ينابيعِّ األدبِّ المنسابِّ كشالَّ موِّ وجمالِّ الوجودِّ المتراقصةِّ على ترانيمِّ المحبَّةِّ والسُّ
، وتستوحي عوالَم  فضاءاتِّها من ه ،  الفرحِّ المتدفِّقةِّ من أعالي الجروفِّ في حرَفها ط وتصذا البهاءِّ الرَّصينِّ

،من شوائبِّ الحياةِّ   ها مسرباًل  يولَد  ف  المندلقةِّ فوَق هضابِّ العمرِّ   بمذاقِّ العذوبةِّ، رغَم ما يعتصُر آفاقُ نصُّ
فوَق فةِّ فوَق خدودِّ المحبَّةِّ،  تنسُج حرفًا مبلَّاًل بأسرارِّ الكلمةِّ المرفرِّ   ، مَع هذامن آهاتِّ الحياةِّ الكثيَر  الّشاعرةِّ  

   ، بكلِّّ حبورِّها    فهي شاعرٌة مكتنزٌة بأحالمِّ الطُّفولةِّ أغصاٍن مخضوضرٍة بوهجِّ الوئامِّ وضفائرِّ الحداثةِّ والّتنويرِّ
  مهجةِّ   ، تهدهُد لواعَج القصيدةِّ على إيقاعِّ وانبهارِّها ببراَءة هذهِّ العوالمِّ المستنبتةِّ في كينونتِّها منُذ أمٍد بعيدٍ 

.، رَ االنبعاثِّ وإشراقةِّ خمائلِّ الحرفِّ    غَم ضراوةِّ هذا الّزمانِّ
وحِّ العطشى إلى مذاقِّ العناقِّ   وتلتقُط صَوَرها من جموحِّ الخيالِّ وانبعاثِّ    ،ترسُم الكلمَة من وحي أهازيجِّ الرُّ

وحِّ المظلَّلةِّ بانبالجِّ نعمةِّ الخيالِّ على مساراتِّ م  األحالمِّ  يسطُع في  و   خابئِّ الّذاكرة،الوارفةِّ فوَق تيجانِّ الرُّ
القمرِّ  البوحِّ   قلبِّها ضياُء  الّنجومِّ في أوجِّ ابتهاالتِّ  ، وفي رؤاها تموُج هبوُب نسيمِّ القصيدةِّ على  وتأللؤاتِّ 

قًة بما يتراءى لها من انشراخاٍت في دنيا   . تفتُح عينيها محدِّّ تغاريدِّ الحبِّ الهاربِّ من أوجاعِّ اللَّيلِّ الطَّويلِّ
، ومن جفونِّ الّسماءِّ المتعانقةِّ مَع  اءِّ معّتقٍة بالبك ، من هدوءِّ اللَّيلِّ ، فيراوُدها أن تنسَج حرفًا من نكهةِّ المطرِّ

، بلغٍة شاهقٍة كأّنها تنشُد لنا أنشودَة  ، وتترجُم ما يتراءى لها من صوٍر معجونٍة بخميلةِّ العمرِّ ينِّ طراوةِّ الطِّّ
وٍة بز  ًا من خميرةِّ الحياةِّ، المعّتقةِّ  عاشقٍة تهوى رحيَق األزاهيرِّ في دنيا مطرَّ ، لهذا تستولُد نصَّ قزقاتِّ العصافيرِّ
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ؤالِّ المعرَّشِّ في   برؤيٍة مصطبغٍة بأشهى وأزهى ما في حبقِّ القصيدةِّ من جموحاٍت شعرّيٍة مكتنزٍة بحفاوةِّ السُّ
 لبِّ القصيدةِّ المتمايلة فوَق ينابيعِّ حنينِّ القلبِّ إلى أشهى ظاللِّ الطُّفولةِّ!  

ها  في لبِّ الحياةِّ،  عميقًا  الّشاعرُة    تغوُص  وكلَّما ازدادْت غوصًا، تجلَّْت إشراقًا وعطاًء، ورأْت من خاللِّ انغماسِّ
، أنَّ هناَك الكثيَر من تجاويفِّ الحياةِّ تزداُد ندوبًا وطفوحًا في معابرِّ العمرِّ  ، فال  العميقِّ في مرامي الحرفِّ

. ينساُب بوُحها عبَر مناجاةِّ تجُد إالَّ حرَفها تدلُقُه على شظايا متناثر   ،دوحةِّ القصيدِّ   ة فوَق إشراقةِّ الّصباحِّ
الحنيُن   نحَو  ويسربُلها  المجّنحِّ  أبيها  إلى  اللَّيلِّ هِّالالتِّ  شوقًا  ابتهاالً ، و غمامِّ  قلُبها  لتراقصاتِّ شهقةِّ   يزداُد 

عرِّ  َتمُسكُ الشِّّ الهاربةَ   بمهارٍة عاليةٍ   .  الخيالِّ   اللَّحظاتِّ  انبعاثاتِّ  القصائدِّ ، و من  فوَق خدودِّ  كأزاهيرِّ    تنثُرها 
وسنِّ البّري. ، يجرُفها اهتياُج البحرِّ  حزنٍ مسحُة  يموُج في أعماقِّها السَّ ، وعنَد حلولِّ اللَّيلِّ نحَو   في أوجِّ الّنهارِّ

عر ، تمسُح اف،  وجنةِّ الّنسيمِّ المندَّى بانتشارِّ حبقِّ الشِّّ المتناثَر  لغباَر  تزداُد حنينًا إلى ذكرياتِّها المعفَّرةِّ بالغبارِّ
 ، مصحوبًا بملوحةِّ حرٍف  فال تجُد إالَّ شمعًة تضيُء دمعاً على تجاويفِّ الذَّاكرةِّ المخبوءةِّ على خميلةِّ الخيالِّ

، تشعُر أّنها تائهٌة في مهبِّ االشتعالِّ ف ،  معجوٍن بالخبزِّ المقّمرِّ    تلوُذ إلى أحالمِّها المفروشةِّ على قارعةِّ الّروحِّ
.فوَق أجنحةِّ األشجارِّ  ُط رذاذاُت المطرِّ أحزاَنها  سريعًا  تفرُّ الكلماُت     وغاباتِّ الحنينِّ ، تمشِّّ نحَو غبشِّ اللَّيلِّ

تزداُد تأرجحًا فوَق لجينِّ  وهي  المتهاطلةِّ فوَق ضفائرِّ األحالمِّ المتدلدلةِّ على مساحةِّ إشراقةِّ أسرارِّ الحرفِّ  
، ثمَّ تغوُص في متاهاتِّ أحالٍم معتَّقٍة بهديرِّ  اخضراَر األشجارِّ ورهافَة الور بكلِّّ شغٍف  ، تناجي  االنكسارِّ  دِّ

. الكتابُة عندَ  .    دورين سعد،  األعاصيرِّ بشهوةِّ الغيومِّ    مبلَّلةً   شاعرةً   تبدو ليقصيدٌة مرفرفٌة فوَق أمواجِّ البحرِّ
. تحلُِّق في آفاٍق سريالّيةٍ   قبَل أنْ  ماءِّ   ها ، وترميزاتباذخٍة في تماهياتها  تهُطَل فوَق أرٍض عطشى لمآقي السَّ

!  أشهى نحَو أزهى األحالمِّ، كأّنها فنَّانٌة ممهورٌة ب مجّنحةِّ ال  رحيقِّ االخضرارِّ
، حياتُنا   األساطيرِّ تستفيُق من رحلٍة مجنَّحٍة نحو مهجةِّ  كَمْن  دورين شعرًا  التِّّيهِّ تكتُب    أسطورٌة في مهبِّ 

الخيالِّ  ، رحلٌة مسروجٌة ،  والدُّخولِّ في أعماقِّ منعطفاتِّ خصوبةِّ  الكونِّ قبَّةِّ  حياتُنا تساؤالٌت مفتوحٌة على 
، تحلُِّق في مساراتِّ حرفِّها وال تتوانى من استلهامِّ ما يبهُج القلَب، من رؤيٍة شعريٍَّة، وما   بأجيجِّ األشتعالِّ

. تمتلُك  يدمُع العين من تتال  ، الكتابُة عندها مشروُع بوٍح صاٍف صفاَء الحلمِّ في قّمةِّ انبعاثِّ الّضياءِّ ي اآلهاتِّ
هالغًة شفيفًة مطواعًة، كأّنها كينونٌة منبعثٌة من خدودِّ النَّسيمِّ. تموُج   بين حيٍن    توهُّجاٌت سرياليٌة في رحابِّ بوحِّ

 وتجارَب حياتّيٍة، يرفرُف خياُلها عاليًا، مقتبسًة من  كما تلتقُط صورًا خاطفًة مّما تصادُفها من أحداثٍ ، وآخر
، طاقًة على ترجمةِّ ما يموُج في بواطنِّنا الخفيَّةِّ خضمِّ العمرِّ أهازيَج القصائد،  من   ال ترى أجدى من الحرفِّ

ؤاُل: هل نفهُم ذواتِّنا مثلما يفهُم المطُر عطَش الّصحارى   بالحاحٍ   ، ويراوُدهامشاعَر خاّلقةٍ  لمنعرجاتِّ    هذا السُّ
؟  ! ال وألُف ال، المطُر أكثر انسجامًا وتناغمًا مع عطشِّ الّصحارى، ممَّا يفهُم المرُء ذاَتُه!  شقوقِّ األرضِّ

، َتميُل إلى انبعاثِّ القصيدةِّ على الّسجّيةِّ  اعرُة دورين لغَة التَّنميقِّ ، يندلُق حرُفها من بكلِّّ عفوّيتها  ال تحبُّ الشَّ
أنغامِّ  الفطرةِّ على  األزقَّةِّ  صفاءِّ  وتسوُح في ظاللِّ  البحارِّ  أحزاَن  تلملُم   ، العمرِّ منفلٍش على رصيفِّ   حلٍم 

، تجنُح   نيا. تسقي األزاهيَر المستنبتَة فوَق شاهداتِّ القبورِّ خةِّ في كينونتِّها منُذ أن تبرعَمْت على وجهِّ الدُّ المرسَّ
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ُد قصائالفسيحةِّ   نحَو براري البوادي ، ُتنشِّ وحِّ ها على إيقاعِّ مناجلِّ الفَّالحيَن وهم يحصدوُن  دَ ، نحَو صفاءِّ الرُّ
 . والكثيَر من أنواعِّ الحبوب  حقوَل القمحِّ 

  . دورين سعد شاعرٌة منبعثٌة من أهازيجِّ الطُّفولةِّ، تكتُب حرفًا طازجًا من جموحِّ الّسليقةِّ، بحثًا عن إشراقةِّ األملِّ
، ملَّْت من   ، هي  تبحُث عن شهيقِّ حرٍف مجذٍَّر في أسرارِّ األرضِّ ، ومن تفاقمِّ شراراتِّ القْبحِّ خشونةِّ العمرِّ

، مندهشٌة من  ، وعناقِّ هِّالالتِّ الجمالِّ المتراقصِّ فوَق هضابِّ الكونِّ في أوجِّ شوقِّها إلى مناغاةِّ الفراشاتِّ
، وأجنحُة اليمامِّ ترف . َتمُسُك قلَمها محلِّقًة في مرامي البوحِّ فوَق أغصانِّ الزَّيتونِّ يوفِّ ي لمعانِّ السُّ رُف فوَق  تفشِّّ

ها، مركِّ  ، وراحْت تسلُِّط حرَفها على آثارِّ كورونا ومنعكساتِّهِّ رأسِّ يةِّ الودادِّ بيَن البشرِّ المستشرية    زًة على أهمِّّ
نيا.   ، رغبًة منها أن يحلَّ الوئاُم على وجهِّ الدُّ ، وجنوَن البشرِّ . تواجُه شراهاتِّ الحروبِّ  في ربوعِّ الكونِّ

اعرة أنجَع من الموس ،    يقى والوئامِّ وصفاءِّ الّروحِّ لنشرِّها فوَق طينِّ الحياةِّ،ال ترى الشَّ الموسيقى شهيُق الحرفِّ
، الموسيقى بيلساُن القلبِّ والخيال، يحتاُجها المرُء في أوجِّ ابتهالِّهِّ  وحِّ وهي تنبعُث من مرامي الحرفِّ   هديُل الرُّ

، وتحنُّ يكي    إلى ما خسرناُه في مسيرةِّ الحياةِّ، ترى  ناَم بفرٍح على أنغامِّ بهاءِّ الحياةِّ. ترسُم جراَح الفقدانِّ
اعُر تجلِّياتِّ  عَر كأنَُّه الماُء الّصافي، يستنشُقُه الّشعراُء بولٍع، يستوحي الشَّ هِّ من رحيقِّ الحياةِّ، وتستوحي  الشَّ

، ومن خصوبةِّ األرضِّ وبحارِّ الخيرِّ  اعرُة دورين سعد رؤاها من جموحِّ خياٍل مرفرٍف فوَق حبقِّ األزاهيرِّ .  الشَّ
،  القصيدُة أمُّ الحياةِّ،   . تغوُص دورين عميقًا في بواطنِّ ل  بوحُ تلغٌز مطلسٌم بأسرارِّ شهيقِّ الكونِّ   مرامي الحرفِّ

، عرِّ ، وتهفو إلى    الشِّّ كي تكتشَف أسراَرُه وتنُسَج ما يموُج في آفاقِّ الحنينِّ من شوٍق إلى دفءِّ عناقِّ الّروحِّ
، تنسُج حرفًا من مذاقِّ حنينِّ  َح خدوَد الحبيبِّ بأريجِّ الحياةِّ، وتزرَع فوق شفتيهِّ    القلبِّ   فضاٍء رومانسيٍّ كي توشِّّ

 الحياةِّ.   بسمةَ أسمى ما في 
، ال تستجيُب حروفُ سعد  يجمُح خيال دورين   ، فتكتُب شعرًا طافحًا بدموعِّ الحنينِّ اللُّغةِّ إلى    نحَو ضياءِّ القمرِّ

عُر حالُة انهماٍر مثُل شالَّ جموحِّ  ابتهاالتِّ   . الشِّّ ، الّشعُر  الخيالِّ تطلُّعاُت عاشٍق الٍت متدفِّقٍة فوَق جفونِّ البحرِّ
، عشٌق ال ُيرى إاّل على هفهفاتِّ هبوبِّ النَّسيمِّ،  ممهوٍر برهافةِّ الغمامِّ،   ماءِّ رغباٌت مجّنحٌة نحَو أقاصي السَّ

كائٌن روحانيٌّ تسربَل في حنايا اللُّغةِّ خلسًة، وال يريُد إالَّ العبوَر عميقًا في شهقاتِّ الحرفِّ على إيقاعِّ ابتهاالتِّ 
اعرُة عبَر القصيدةِّ إلى   . تسافُر الشَّ ، حيُث الحبيُب كائنًا َمن كاَن هذا الحبيُب في  مرافئِّ حبورِّ  الّروحِّ  الفرحِّ

 ! وحِّ  انتظارِّ انبالجِّ الحرفِّ ورقصةِّ القلبِّ وبهجةِّ الرُّ
اعرُة الحبيَب عبرَ  ، هل هو  شفيفٍة، فَمن هو هذا الحبيبُ   ها الّرومانسّية، برهافٍة شوقّيةٍ قصائدِّ   تخاطُب الشَّ

حَ ، أم هو حبيٌب متخيٌَّل، أها الرَّاحلُ والدُ  عرِّ وأزهى ما في  م هو الحبيُب اّلذي وشَّ   مرامي   حياَتها بمذاقِّ الشِّّ
، ومَع كلِّّ هذا االحتفاءِّ برومانسّيةِّ الحبِّ   آفاقِّ ، تعوُد إلى  الحياةِّ، أم هو كل هؤالء بحسبِّ تجّلياتِّ البوحِّ

عرِّ يفتُح صدَرُه آلفاقِّ   ، وترى فضاَء الشِّّ عرِّ ، وتشعُر أحياناً   انبالجِّ الشِّّ  ضمورًا ويباسًا يهبُّ في جموحِّ  الخيالِّ
ؤاُل المطروُح منذ أمٍد بعيٍد،  القصيدةِّ.   ،  والسُّ هيقِّ ، واختناقاتِّ الشَّ عوُر عن ضراوةِّ الحصارِّ هل ينجُم هذا الشُّ

عَر له خصوصيَُّتُه وفرادُة انبعاثِّهِّ   ؟! فوَق جلدِّ الحياةِّ  أم أنَّ الشِّّ
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وال يفوُت الّشاعرَة أن ترصَد حرَفها ألنينِّ البالدِّ وأوجاعِّ االنكسارِّ وألسنةِّ النِّّيرانِّ اّلتي اكتسحْت عذوبَة الحياةِّ، 
فبدا لها الوطُن مهجورًا، واغبرَّْت أهازيُج الحياةِّ، وانشرَخ الكثيُر من مرامي األحالمِّ، لما تخلََّلها من تصدُّعاٍت. 

، وتتراءى في مخيَّلتِّ المخبوءةِّ بين أجنحةِّ األحالمِّ  تِّ األزّقةِّ  ُتصغي برهافٍة إلى صراخا ها ذكرياُت  وأنينِّ المدائنِّ
،  الماضي   ، فال ها آفاُق الحاضرِّ فتدلُق حرَفها على منائرِّ المستقبلِّ وتسطُع أمامَ المكتنزِّ بين كنوزِّ العمرِّ

لَة والهانئةَ ها المترى أفضَل من بوحِّ القصيدةِّ كي تترجَم آفاَقها ورؤاها وآمالَ  َدها فوَق اخضرارِّ العمرِّ   ؤجَّ ، وتجسِّّ
. يتناثُر حرُفها بكلِّّ فرٍح وابتهاٍل على جبينِّ الحياةِّ  ها ومسائِّها المسربلِّ بنكهةِّ التُّفَّاحِّ . القصيدة صديقُة صباحِّ

 ! على مساحاٍت فسيحٍة من منارةِّ ابتهاالت راقصٍة في أوج تجلِّيات الّرقصِّ 
بكة    ،ة د. دورين نصرالّناقدة الّلبنانيّ   ديد من مقاالتِّ اطلعُت عى تجربةِّ الع ووجدُت في فضائها  عبر الشَّ

ها في   راساتِّ   الكثيرِّ النقدري رؤيًة عميّقًة، ولغًة باسقًة في غوصِّ في    ، كما وجدتُ والتَّحليلّيةِّ   الّنقدّيةِّ   من الدِّّ
ن عرّية   هاصوصِّ فضاءاتِّ  حر   الشِّّ وانسيابية  في صورها  باذخٍة  من    فها،تحليقاٍت  الكثير  لها  كما حضرُت 

و  معها،  والحواراتِّ  مليًَّا عند الّلقاءاتِّ  الّراقي    توقَّفُت  الّشعرّية،  فكرها  آفاقها  هاتُ راقتني  و عبر  الّنقدّيةُ توجُّ   ها 
   الرَّصينة.
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ينمائي والمسرحي   والتَّشكيلي والّشاعر اليمني حميد عقبي السِّّ
 يحمُل فوَق أجنحتِّهِّ طموحاٍت جامحًة نحَو أصفى ينابيعِّ اإلبداعِّ 

 
 المخرج والكاتب اليمني حميد عقبي 

 
، وال    سينمائيمخرج  حميد عقبي،   ينابيعِّ اإلبداعِّ يمني يحمُل فوَق أجنحتِّهِّ طموحاٍت جامحًة نحَو أصفى 

يتوانى دقيقًة واحدًة عن الخوضِّ في مشروٍع إخراجي أو أدبي أو فنِّّي، مجرِّبًا وبكلِّّ شغٍف ما يستهويهِّ من  
. ال يتوّقُف  اهتماماٍت أو انشغاالٍت إبداعّية معّينة. شخصّيٌة فنِّّّيٌة أدبّيٌة ثقافّيٌة متنّوعةُ   الميولِّ واالهتماماتِّ

ٍص أو اهتماٍم أدبي أو فّنٍي معيَّن، بل دائُم البحثِّ عن عطاءاٍت جديدٍة، وقد تنقََّل من حقٍل إبداعي   عنَد تخصُّ
، فهَو عاشُق اإلخراجِّ واألدبِّ  إلى آخر، مثلما تنتقُل النَّحلُة من زهرٍة إلى أخرى، ترتشُف رحيَق أبهى األزاهيرِّ

في  منُذ بداياتِّهِّ    توغَّلَ سمِّ واإلبداعِّ من أرقى مراميهِّ، وفي حالةِّ عطٍش مفتوٍح إلى عطاءاٍت خاّلقٍة. وقد  والرَّ 
صِّ   هُ مّما دفعَ   القصيدةِّ   فضاءِّ  عرّية  القصيدةِّ   في سينمائّيةِّ   إلى الّتخصُّ ٌص في إحدى جامعاتِّ باريس  الشِّّ   ، تخصُّ
َص ، من نكهةِّ عناقِّ القصيدةِّ، ويبدو لي أنَّ نادرٌ  وهو مْن    ،العربّيةِّ   احةِّ غير موجود على السَّ    هذا التَّخصُّ

للعديدِّ    سيناريوهات لقصائد شعرّية  ةَ الماجستير عدَّ   في رسالةِّ   مَ وقدَّ   أوائلِّ الَّذيَن طرقوا هذا المسار اإلخراجي،
ل من أنشودةِّ الحياةِّ )لصبري يوسف( كسيناريو لفيلم سينم ، منها الجزء األوَّ   ائي طويل.من الّشعراءِّ

  10  وأنجزَ مستوحاة من قصائد شعرّية،  ،  2020إلى    1997ة قصيرة ما بين  أفالم سينمائيّ   ثمانيةَ   أخرجَ 
على مساحةِّ  المقالح"    فيلم "محاولة الكتابة بدمِّ وأخرَج    ها.يسعى إلنتاجِّ   وقصيرةٍ   طويلةٍ   سيناريوهات ألفالمٍ 

عبدالعزيز   .للشاعر اليمني الكبير د   "الخوارج  بدمِّ   محاولة للكتابةِّ "  قصيدةَ وقد عالَج  ـ  1997  في عام  دقيقة   11
حيُث عالَج  ـ    2005في عام    دقيقة  20  على مساحة  فيلم ستيل اليفوأخرَج    .معالجة سينمائّية  المقالح
  تمَّ و معالجة سينمائّية محوِّاًل القصيدَة إلى الّشاشةِّ الكبيرة،    العراقي سعدي يوسف  ستيل اليف للشاعرِّ   قصيدةَ 
  قصيدةَ   ، وعالجَ 2006في عام    دقيقة  32  المبهور على مساحة  تاجفيلم الرّ . وأخرَج  فرنسا  الفيلم في  تصوير

وتتمحوُر    اليمن.  الفيلم في  تصوير  تمَّ و   .معالجة سيمائّية  الكويتي عبدالعزيز البابطين  للشاعرِّ   المبهورَ   تاجَ الرّ 
. القديمِّ   هِّ حبِّ   عن آثارِّ   بحثاً   ،هِّ إلى وطنِّ   يعودُ ثمَّ  ،  حراءِّ في الصَّ   مفقودٌ أنَُّه  كو   هُ نفسَ   شاعر يجدُ فكرُة الفيلم حوَل  

دةٍ ةٍ وتاريخيّ   ةٍ يمنيّ   إلى أماكنَ   اعرُ نا الشَّ ، يأخذُ المغامرةِّ   رحلةِّ في  و  ويفتُح المخرُج آفاقًا مجّنحًة نحَو  ،   متعدِّّ
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 اّلتي والحزنِّ   والمعاناةِّ   برِّ والّص   من الحبِّ   مختلفةٍ   مراحلَ   عرضِّ   مركِّزًا على.  كرياتِّ والذّ   األحالمِّ   المِّ و ع  رحابِّ 
اعرِّ  دقائق   3لمّدة    ة  فيلم لذّ ، و 2017  في عام  دقائق  4  على مدى  فيلم رؤيةكما أخرَج    .رافقْت عوالمِّ الشَّ

 ، وغيرها من األفالم. 2018دقائق   3على مدى فيلم صمت  ، و 2017
، فراَح يبحُر في مروجِّ الكتابةِّ  لم يرتوِّ حميد عقبي من فضاءِّ اإلخراجِّ  عرِّ يناريو في محرابِّ الشِّّ وتجلِّياتِّ السِّّ

بكةِّ اإللكترونّيةِّ،  كتاباً   27نشر  بمختلفِّ تنّوعاتِّها، وقد كتَب و    : ينمائيسِّّ القد  نَّ ال  في  كتب   6منها    عبر الشَّ
ينما في توالواقع  نمايالسِّّ "كتاب   رجمة أحداث الواقع ونقلها إلى "، ورّكَز في متونِّ هذا الكتاب على دور السِّّ

اشة الكبيرة، و  "، مرّكزًا على خصوصّية  واألسلوبِّ   ةِّ يَّ عن الھو   البحثِّ   .. محاولةُ   ةيّ العرب  نماي السّ "  كتاب الشَّ
اًل في  وي نار يمحاولة لفھم السِّّ "  كتاب الهوّية العربّية والوقوف عند أساليب الكثير من قضايا الحياة، و  "، متوغِّّ

يناريو، و أعماقِّ   ة  قراءة سينمائيّ   25  ضمَّ قد  صفحة و   220  يف  ".. الفكرة والفن  نمايالسِّّ "  كتاب تقنيات كتابة السِّّ
  نماي واحي في السِّّ شون والضَّ المھمَّ "  كتاب ، و ريكا ومصرية مختلفة من فرنسا واسبانيا وإيران وأمسينمائيّ   ألعمالٍ 
. وكل هذه الكتب تضّمنْت تجربته الطَّويلة ينما واإلنسان"السِّّ "  كتاب ، و ة"عريّ ينما الشِّّ كتاب "السِّّ و   "،ةالفرنسيّ 

ينما بمختلف تفرُّعاتها الفنِّّّية واإلخراجّية، وكتَب أربع مسرحّيات:  ، يوجزها بكلمات معدودة:صيفالرّ   في السِّّ
ذي الّ  لِّ في األوَّ  مُ شخص ثاني يتحكَّ  هخلف إلى برميلٍ  يمتدُّ  دة بحبلٍ ة مقيّ شخصيّ  وموحشٍ  باردٍ  على رصيفٍ "

، ويوجُز  فنتازيا كائنات أخرى ومسرحّية    ."هوأصدقائِّ   هِّ مِّ ة ويبحث عن معلِّ يّ بالحرِّ   يحلمُ   ،والحبلَ   البردَ   يصارعُ 
إلى    يصلُ   ،هِّ باحثًا عن حلمِّ   الباذنجانِّ   من بالدِّ   فيها مع إنساٍن يهربُ   قُ نحلِّ "  جوهر ما جاء فيها بما يلي: 

ى )ضفادع(  كائنات تسمَّ   حيثُ   ،الجدارِّ   ما خلفَ   معها رحلة إلى عالمِّ   يخوُض   ثمَّ   ،حبيبة  يجدُ   رقامِّ األ  بالدِّ 
ويوجُزها بكلماٍت معدودٍة: مس:  الشَّ   أطفال". و عالم الحلم.  رَ لكن هناك من يأتي ليدمِّّ   ،في سعادة  ي وترقُص تغنِّّ 

 بصدمةِّ   ، يصابونَ والمستقبلِّ   العرب يصلون إلى فرنسا يحلمون بالحياةِّ   جئينَ تحكي هذيان مجموعة من الاّل "
،  الواق يجعلهم   هُ وحدَ   الحلمُ   ،ائعةبلونش الرّ   الجميلةِّ   على الفتاةِّ   لكن يعثرونَ   والبؤَس   العزلةَ   خصياتُ الشّ   تعيُش عِّ
  الخاص، يكتبُ   هِّ مِّ اعر في عالالشَّ ويرى عبر هذه المسرحّية، "ال شيء يحدث هنا:  و   ".ون في سعادة.يغنُّ 

". ميتافيزيقي مقلق.  في عالمٍ   بالمخاطرِّ   محفوفٌ   إبحارٌ .  شاعري   هشة في فضاءٍ ه مليئة بالدّ تورحل   ،ويحلمُ 
    ".ة مدينة كون محطّ "و "كارمنبعنوان: " كتَب مجموعَتين قصصّيتين القصيرة ةالقّص  وفي مجالِّ 

  ، وثِّّقها ونشرها في عّدةِّ صحف، وأجرى هذه الحوارات مَع  وكتَب حميد عقبي عّدة كتَب حوَل أدبِّ الحوارِّ
من   وأ  300أكثر  وفّنّية.  أدبّية  تشكيليّ   قامَ شخصّية  معارض  منذُ ثمانية  عّدةِّ    واشتركَ   ،2020   عام ة  في 

جماعيّ  و   ةمعارض  الّتشكيلي.  بالفنِّّ  ين  المهتمِّّ لدى  طّيبة  أصداًء  معارضه  العربي وتركْت  المنتدى  س  أسَّ
النَّدوات األدبّية والفكرّية والفنِّّّية ضمنَ عبر منّصة الزُّ   مَ سينما والمسرح، وقدَّ األوروبي لل ورشات    وم مئات 
ردِّ   حولَ المنتدى،   عرِّ والمسرحِّ   وايةِّ ، والرّ ابتداًء من القّصةِّ    والّشعرِّ السَّ عراءَ وال  ينَ ، مستضيفًا القاّص  والشِّّ ، شُّ

مُ ادَ قّ والنّ  ويقدِّّ اعرُ   القاصُّ   ،  النَّقدّيةَ رؤيتَ   الّنقادُ   ويقّدمُ وشعرّية  ة  قصصيّ   ت قراءا  والشَّ هذهِّ   ةَ حليليّ والتّ   هم    عن 
عراءِّ   الكّتابِّ   منَ   كبيرةٍ   نخبةٍ   عبرَ   النَّدواتِّ   لتقديمِّ ومرجعًا مهمًَّا  المنتدى منبرًا رائدًا    وغدا،  نُّصوصِّ ال   ادِّ والنُّقَّ   والشُّ

   . ةِّ يّ والفنّ   ةِّ والفكريّ   ةِّ األدبيّ   صاتِّ خصُّ من شّتى التَّ   الغربِّ   في بالدِّ   ة والمقيمينَ بيّ ر الع  البالدِّ   من سائرِّ   والمبدعينَ 
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عريَّ كَمْن يلتقُط مشاهَد سينمائّيًة أو ومضاٍت تشكيلّيًة فّنّيًة، ومواقَف  ُه الشِّّ يكتُب الّشاعُر حميد عقبي نصَّ
عريِّّ تموُج هذهِّ العوالُم  يناريو الفّني تارًة وإيقاعِّ الحوارِّ المسرحيِّّ تارًة أخرى، ففي فضائِّهِّ الشِّّ مسرحّيًة بإيقاعِّ السِّّ

 وسرٍد وسيناريو، لتأتَي القصيدُة مزيجًا من هذهِّ االنزياحاتِّ في انبعاثِّها، لكنَُّه  من سينما ومسرٍح وتشكيلٍ 
إلى مشاهَد   أماَمنا مشاهَد شاعرّيًة رهيفًة حّتى وإن عرََّج  يفُرَش  ، محاواًل أن  الخفيِّّ القصيدةِّ  يمسُك بخيطِّ 

عرّيةِّ، فقد  ُص في سينمائّيةِّ القصيدةِّ الشِّّ هِّ في هذهِّ الفنونِّ    سينمائّيٍة، فهَو المتخصِّّ صِّ استفاَد شعريًَّا من تخصُّ
نافرًة، وال  الّسينمائّيُة في سياقاتِّ القصيدةِّ،  اإلبداعّيةِّ في رفدِّ تجلِّياتِّ انبعاثِّ القصيدةِّ، فلم تأتِّ المشاهُد 

يناريو أو المسرُح والحواُر، بل جاءْت هذهِّ الّلغُة متناغمًة ود  ، وال لغُة السِّّ اعمًة لفضاءِّ النَّصِّ التَّشكيُل الفّنيُّ
ها   من بعضِّ الوجوهِّ، ألنَّ اللُّغَة الَّتي ينسُج فيها قصائَدُه، لّينٌة وبسيطٌة وهادئٌة، وتحوي وهجًا شعرّيًا بيَن وشائجِّ

،  الفنِّّّيةِّ، لهذا يمكُننا أْن نطلَق عليهِّ من خاللِّ بعضِّ مقاطعِّ شعرِّهِّ بمختلفِّ تنّوعاتِّهِّ الفّنّيةِّ، الّشاعَر الّسينمائ  يَّ
اعَر المتناغَم مَع فضاءاتِّهِّ الفنِّّيةِّ المتنّوعةِّ،  ، الشَّ ، الّشاعَر الّسيناريسَت، الّشاعَر الّتشكيليَّ الّشاعَر المسرحيَّ

 !  ولكن عليهِّ أن يكوَن حذرًا ودقيقًا أثناَء الولوجِّ في هذه الفضاءاتِّ الفّنيةِّ كي ال يخُفَت الوهُج الّشعريُّ
بلغٍة سهلةٍ  مَع جموحاٍت  يكتُب شعَرُه  تتقاطُع  وأفكارًا  ثناياها مدلوالٍت ورموزًا  بيَن  تحمُل  بسيطٍة واضحٍة،   

عرّيةِّ، يرسُم صورًا   تشكيلّيٍة مسرحّيٍة سينمائّيٍة، نراهُ ينتقُل من صورٍة إلى أخرى، كأّنُه في بعضِّ المقاطعِّ الشِّّ
يبدو وكأّنُه يرسُم ومضًة تشكيلّيًة يصوُغها     لمشاهدِّ سيناريو لفيلٍم قصيٍر أو مشاهَد مسرحّيٍة، وأحيانًا أخرى 

 . ينما والمسرحِّ ووهجِّ األلوانِّ ، فهو اآلتي من رحابِّ السِّّ  في قالٍب شعريٍّ
ألخرى بشكلٍّ    من فكرةٍ   وينتقلُ   وتحوي صورًا وترميزاتٍ   ومكّثفةٌ   معبَّرةٌ   حميد عقبي مختزلةٌ   عندَ   الّشعرّيةُ   الجملةُ 

دةٍ   متنّوعةٍ   صورٍ   نثُر أفكاَرُه عبرَ ي  هُ كأنَّ   مفاجئ وغير متسلسلٍ  ينمُّ عن جموحِّ خيالِّ    . وهذا االنتقالُ ومتعدَّ
هِّ.  جديدةٍ  صورٍ   وابتكارِّ  الّشاعرِّ   ، فهو يستفيُد من سينمائّيتِّهِّ ورسومِّهِّ وإخراجِّ

ًا يحمُل لبَّ المسرحِّ  دُق على  ، ويغشعرّيةً   ، عبر خيٍط سردي وحكائي، تكسوُه لغةً يكتُب "عقبي" أحيانًا نصَّ
عليهِّ   وبحسبِّ   سلسةٍ   بطريقةٍ   هُ وأشواقَ   وانكساراتِّهِّ   هُ أحالمَ   هِّ نصِّّ  تملي  ّيالُ   هُ وخيالُ   هُ وهواجسُ   هُ ذاكرتُ   ما    . السَّ

هِّ، وتموُج نصوُصُه بوهٍج قصصيِّّ وسردّيٍة شاعرّية محتبكٍة بالحلمِّ  قصائدِّ   سريالي في بعضِّ   في فضاءٍ   ويحلَّقُ 
هِّ حبورٌ والحّرّيةِّ   العشقِّ   نحوَ   جامحةٍ   وتجّلياتٍ والحنينِّ والحبِّ     عشقيٌّ   . مدندنًا على إيقاٍع رومانسي وفي إيقاعِّ

هِّ شفيفًا، معّبقًا بمذاقِّ الحنينِّ   ها عبرَ ها، فيأتي حضورُ وبهائِّ   إلى دنيا المرأةِّ   وشوقٌ    ويرى القصيدَة حالةَ   قصائدِّ
وقِّ  ها بهاءُ تِّ فضاءا تحمُل بينَ  شاعرّيةً  ويطرُح رؤيةً  وسموٍّ  فرحٍ   !العميقةِّ  من الّتساؤالتِّ  والكثيرِّ  والبوحِّ  الشَّ

ترميزاتٍ  مستخدمًا  واألحالمِّ،  الخيالِّ  جموحِّ  عن  الّشاعُر  ُث  دةً   ويتحدَّ انبعاثِّهِّ    متعدِّّ في  يموُج  عّما  للتعبيرِّ 
عريِّّ    ويترجمُ .  الفيافي والبوادي الفسيحةِّ ها وبحورِّها وجمالِّها بما فيها  بكلِّّ حبورِّ   الطَّبيعةِّ   فضاءَ   وينسجُ ،  الشِّّ
ُر لنا    هُ ، كأنَّ ، متنقِّاًل من حالٍة إلى أخرى برشاقٍة شعرّيةٍ على قارعةِّ الحياةِّ   هِّ فنراهُ يفرُش حميمّياتِّ   ، هِّ تأمُّالتِّ  يصوِّ

 .من تداعياتٍ   الّذاكرةُ   وينسُج ما تموُج به  .لِّ باألسئلةِّ والحنينِّ والدِّّفءِّ والحبِّ والّتأمُّ   مكتنزٍ   فيلمٍ   حلمًا على إيقاعِّ 
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عرّية بما يخطُر على بالِّ   هُ يترجُم شغفَ  ، وينسُج صوَرُه الشِّّ   كأّنها تشكيلٌ   القصيدةُ   تولدُ ، فهِّ في فضاءِّ األلوانِّ
ها، وكأّنُه يريُد أنْ فنِّّيٌّ  ها وجمالِّها وبهائِّها، فلَِّم ال نعيُش    يقوَل لنا الحياةُ   ، تشتعُل بشموعِّ جميلٌة بحبِّّها وشموعِّ

 بهالالتِّ الّلونِّ األزرقِّ وأبهى ما في مهجةِّ الحياةِّ من ألواٍن؟!  وطافحةٍ  الحياَة بكلِّّ ما لدينا من ألواٍن رهيفةٍ 
. ال  يكتبُ  عر كَمن يبحُث عن مساراتِّ دهشةِّ الّروحِّ  هُ ها ألّن القصيدَة عندَ ثِّ أثناَء انبعا   القصيدةَ   يمسُك خيطَ   الشِّّ
عن    ناجمةٍ شعرّيٍة،  في عوالمِّهِّ الباطنّية، كإشراقاٍت    مكتنزةٌ   حلمّيةٌ   رؤيةٌ   كأّنها،  عفوّيةٍ   بطريقٍة إشراقّيةٍ   تنبلجُ 
لْت ، تفي ساحةِّ الّشعورِّ   ومخّزنةٍ   بالتَّأمُّلِّ   مشّبعةٍ   شحنةٍ   وقد .  بطريقٍة خاطفةٍ وانبعَثْت    الاّلشعورِّ   اتِّ إلى واح  وغَّ

َل في    كامنةً   ، تكونُ إشراقّيةٍ   من حاالتٍ   ينبعُ   إلى أنَّ الّشعرَ   ، وهذا يشيرُ والّصفاءِّ   والبراءةِّ   الطُّفولةِّ   عوالمِّ   توغَّ
ما، وحالما تومُض    أو إشراقةٍ   إلى ومضةٍ   الكامنةُ   ، وتحتاُج هذه المشاعرُ الّشاعرِّ   هذه المشاعر في أعماقِّ 

   .إلى نورِّ الحياةِّ  الّروحِّ  من مهجةِّ  منبعثةٌ  منعشةٌ  وكأّنها نسمةٌ  تنساُب القصيدةُ  هذه الومضةُ 
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 كونُ تأقرُب ما أغاني الفنَّان الكردي برادر 
 الموسيقى الّصوفّيةِّ والّتراتيلِّ المفعمةِّ بالّروحانّيةِّ  إلى

 
 الفّنان الكردي برادر 

 
لِّ  "، وتالها  Çemê Rênêي.  ن يمي رِّ "چَ بعنوان:  "برادر"    الكرديِّّ   للفّنانِّ   ٍة إلى أغنيةٍ مرَّ   حالما استمعُت ألوِّ

"َدمَ  َكنِّّي  أغنية  ُتدِّ أستمعُ DEMA TU DIKENİْا  أّنني  فنَّ   "، شعرُت  فّنّيًة رهيفًة،   انٍ إلى  يمتلُك حساسيًَّة 
  مساحٍة مصقولٍة بشهقاٍت حزينٍة، من    ا لهُ مَ أيضًا، لِّ   المشرقيِّّينَ   والفّنانينَ   الكردِّ   الفنَّانينَ   الكثيرِّ مِّنَ   نِّ عَ   ختلفُ وي

ُم إ  ،ومعبِّّرٍ   رخيمٍ وبصوٍت   ،  نشادًا  كأنَُّه يقدِّّ اكِّ   المغّنيَن والمغّنياتِّ اّلذينَ   أسلوبِّ   يتقاطُع معَ روحيًَّا في معبدِّ النُّسَّ
مونَ   بألحانِّها الغارقةِّ في األحزانِّ  الجنائزّيةِّ   الحاالتِّ   تجلِّياتِّ   نْ عَ   األغاني خالَل الّتعبيرِّ   نَ مِّ   هذا اللَّونَ   يقدِّّ

. دْ  نَ نَّ يرتِّّلْ كُ  ني بَمنْ وذكَّرَ غناؤُه مفعٌم باإلحساسِّ العميقِّ بوهجِّ التَّجلِّي،   وطفوحِّ الدَّمعِّ " أثناَء  نَ وينشْدَن و"يعدِّّ
.جنازاتِّ تشييعِّ   خةِّ في الذَّاكرةِّ المرحلةِّ   تلكَ   وكاَن سائدًا في   الموتى إلى مثواهم األخيرِّ االنفعالّيةِّ البعيدةِّ،    المرسَّ

،  وقراها  ديريكَ   ربوعِّ ها في  ها وعشتُ اّلتي عايشتُ  َم  أْن تُ   على مدى عقوٍد من الّزمانِّ من   هذا اللَّونَ النِّّساُء  قدِّّ
! ولم أجْد مَ  َم    نْ الغناءِّ ، وغالبًا ما  إاّل الّنساءُ   الجنازاتِّ   أو حضورِّ   الجنازاتِّ   تشييعِّ   خاللَ   مثَل هذا اللَّونِّ قدَّ

ُد" على الّراحلِّ بشكٍل ارتجالي، متُ  ُم اّلتي "تعدِّّ ها  ها وعالمُ ما تنبلُج عنها قريحتُ و من عوالمِّهِّ  إنشاَدها  ستوحيًة  قدِّّ
صبُّ فيما ُيطَلُق عليهِّ  ي   اإلنشادِّ   نَ مِّ   وعُ النَّ   موسيقى، وهذا  ، ومن دونِّ أن ترافَقها أّيةُ في الّتجّلي واالرتجالِّ 

الحزينِّ    اإلنشادِّ   نَ مِّ   ي" متأّثرًا بهذا النَّوعِّ ن"َچمي ري  برادر كاَن في أسلوبِّ غناءِّ   الفّنانَ   ويبدو أنَّ   ."األكابياّل"
، وهذا الّنوعُ أل  بطريقٍة مناسبةٍ   أدخَل الموسيقى  هُ ، لكنَّ المنبعثِّ من أعماقِّهِّ الّصافيةِّ   نَ مِّ   داءِّ اإلنشادِّ أو الغناءِّ

هلِّ   نَ مِّ   ، وليَس لألغنيةِّ   المصاحبِّ   حزينِّ ال  اإلحساسِّ   في تقديمِّ   هُ ورهافتُ   هُ خصوصّيتُ   الغناءِّ لهُ  هكذا   أداءَ   السَّ
بهذهِّ األحاسيسِّ الطَّافحةِّ باألسى واألحزانِّ المشحونةِّ بالفواجعِّ بأنغامِّ حنجرٍة مصقولٍة بهذهِّ المشاعرِّ    أغاني

، إلى أن تمّكنَ ، ألنَّ المبهرةِّ في تعابيرِّها   بواطَننا  يالمَس   من أن   الفّناَن يبذُل جهدًا مصحوبًا بالكثيرِّ من المرانِّ
 .  بالّروحانّيةِّ   المفعمةِّ   والّتراتيلِّ   الموسيقى الّصوفّيةِّ   نَ ما يكوُن مِّ   أنيَن فراقِّ األحّبةِّ، وهو أقربُ   ويترجمَ   حنينّيةَ ال
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الموسيقى طاقٌة روحّيٌة كونّيٌة ابتهالّيٌة منبعثٌة من خفقةِّ مويجاتِّ الّروحِّ المتراقصةِّ في أصفى جموحاتِّ الخيالِّ  
، فهي ممهورٌة بهذهِّ األنغامِّ المنسابةِّ على إيقاعِّ ما يموُج   ْن آفاقِّ الحلمِّ والمتناغمةِّ مَع دّقاتِّ القلبِّ المحلِّقةِّ مِّ

غنِّّي، وهَو في أوجِّ تواصلِّهِّ مَع اّلذيَن رحلوا عاليًا نحَو ُزرَقةِّ الّسماءِّ بعَد رحلٍة  في أعماقِّ بواطنِّ المنشدِّ والم
معجونٍة بتجارَب ال ُتحصى، وظلُّوا بعَد رحيلِّهم يرفرفوَن في مرامي الذَّاكرةِّ، فتأتي حالُة اإلنشادِّ منبثقًة مِّْن  

، فنسَمُعُه يغنِّّي بطريقٍة   ، وتتعانُق  أعماقِّ المغّني بأدائِّهِّ الحنونِّ ابتهاليٍَّة جامحٍة نحَو أصفى تجلَِّياتِّ بوحِّ الّروحِّ
هِّ بأداءِّ أنغامِّهِّ المنسابةِّ في كينونتِّهِّ   ، فيتاَّلَُّق المنشُد وهو في أوجِّ انغماسِّ هذهِّ الطَّريقُة مَع أسمى إنشادِّ األلحانِّ

: هل تتعانُق األرواُح بكلِّّ   انبعاثاتِّها َعبَر أنغامِّ الموسيقى، وَعبَر منُذ زمٍن بعيٍد، وهذا يقوُدني إلى التَّساؤلِّ
وُح ويتبلسُم القلُب من األسقامِّ   ُر الرُّ ها بعضًا بطريقٍة أو بأخرى، فتتطهَّ حبورِّ اإلنشادِّ في أوجِّ تجّلياتِّهِّ َمَع بعضِّ

وائبِّ العالقةِّ فوَق أجنحةِّ الّراحليَن في خضمِّ عبورِّهم في محّطاتِّ ُسلَّمِّ الحياةِّ، ورفرفا تِّ أجنحتِّهم تحلُِّق  والشَّ
؟! هل غاَص الفنَّان برادر في هذهِّ الفضاءاتِّ واأللحانِّ واألناشيدِّ الجنائزّيةِّ، أم أنَُّه تأثََّر  ماءِّ في معارجِّ السَّ
ائدةِّ  بهذهِّ األنغامِّ الحزينةِّ من خاللِّ معايشتهِّ لهذهِّ األجواءِّ ومن خاللِّ تواصلِّهِّ مَع هذهِّ األعرافِّ والتَّقاليدِّ السَّ

بيئاتِّنا، فتوّغَلْت هذهِّ األلحاُن في بواطنِّهِّ الخفّيةِّ وظهَرْت أثناَء أدائِّهِّ الرَّخيمِّ من دونِّ قْصٍد منُه، أو كما  في  
ترجَمْت بواطُنُه ما خّزَنْتُه من آهاٍت َعبَر مسيرتِّهِّ الطَّويلةِّ في الحياةِّ، فجاَءْت هذهِّ األلحاُن واألغاني منسابًة  

يغْت على مساحا  ؟!      وكأنَّها صِّ وحِّ في ذروةِّ االبتهالِّ  تِّ أنغامِّ آهاتِّ الرَّحيلِّ وتجلِّياتِّ الرُّ
، وسياقاٍت أخرى، هل استوحى الفّناُن برادر هذا الّنوَع من الغناءِّ مَِّن   ياقِّ تنهاُل عليَّ التَّساؤالُت في هذا السِّّ

، أْم أنَّ هناَك دمجًا ألكثَر    ةِّ منذُ ينيّ دِّّ المنبعُث من أجواءِّ المعابدِّ النشاُد  اإل  ذاه  ".األكابياّل " قروٍن من الّزمانِّ
ياقِّ اّلذي تلقَّيناُه بكلِّّ  من مْشرٍب ومنحًى لهذا الّنوعِّ من الغناءِّ المعروفِّ بآهاتِّهِّ األنينّيةِّ، إلى أْن ُولَِّد في السِّّ

؟! جنِّ المفعمِّ باألحزانِّ .  غانيهِّ أ   في أداءِّ لعالي  ا  هُ هو إحساسُ   انِّ هذا الفنّ في أسلوبِّ  ني  ما جذبَ   وأكثرُ   هذا الشَّ
كأنَُّه يناجينا وجهًا لوجٍه، مَع أنَّ صوَتُه  فقد جاَء أداُؤُه بطريقٍة انسيابّيٍة شاهقٍة في تأثيرِّها على ُأُذنِّ المتلقِّي،

، عاديٌّ وطبقاُتُه عاديٌة أيضًا، لكنَّ إحساَسُه في الغناءِّ ُمرهٌف للغايةِّ، وكأنَّهُ  يناجي    قياسًا بالفنَّانيَن الكبارِّ
بالكثيرِّ من   تباعًا، فيذكُِّرنا  الَّذيَن رحلوا والَّذيَن سيرحلوَن  ، ويرثي  القلوَب العطشى للحنينِّ والفراقِّ والرَّحيلِّ
المواقفِّ المماثلةِّ لهذهِّ الحاالتِّ الَّتي مرَّْت في حياتِّنا، ولها تأثيٌر كبيٌر على منعطفاتِّ عمرِّنا، خاصًة في  

. ومن هذا   قًا على بعضِّ الفّنانيَن الكبارِّ في عطاءاتِّهِّ الّرهيفةِّ، والمبدُع  لحظاتِّ الرَّحيلِّ متفوِّ المنظورِّ أراهُ 
َل مراميهِّ   َر إبداَعُه بطريقٍة خاّلقٍة، وُيوصِّ ، فنانًا كاَن أو شاعرًا أو كاتبًا، هو َمن يستطيُع أن يسخِّّ الحقيقيُّ

 وقائَع الحياةِّ الحزينةِّ والمراراتِّ اّلتي تلقَّاها الفّناُن  للمتلقِّي بأسلوٍب متناغٍم مَع فضاءِّ المستمعيَن. ويبدو أنَّ 
النَّمطِّ من الغناءِّ اّلذي   ومعظُم الفّنانيَن الكردِّ بما فيهم الكرُد وممَّْن يجاوُرهم أيضًا، أثََّرْت على إفرازِّ هذا 

الفّناَن عرَف كيَف يصوُغ كلَّ   ما تراَءى لُه من هذهِّ  يصبُّ في الفضاءِّ الجنائزي وعوالمِّ األكابياّل، ولكنَّ 
العوالمِّ األلمّيةِّ واألسى اّلذي رافَقُه على مدى سنيَن عديدٍة، فأنشَد أغانيهِّ بطريقٍة تناسُب عوالَم صوتِّهِّ الّرخيمِّ  

 وفضاءاتِّهِّ الحزينةِّ، فجاءْت أغانيهِّ تستنهُض المآسي المحفورَة في حنايا الذَّاكرةِّ والخيالِّ وآفاقِّ األحالمِّ!  
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َعنا ومآسينا المحفورَة في يغنِّّي ا ، كأنَُّه يناجي آهاتِّنا وفواجِّ لفنَّاُن برادر بإحساٍس مفعٍم بالحنينِّ واألسى والحزنِّ
امقةِّ. يبدو   وحِّ المجّنحةِّ نحَو األحالمِّ السَّ حنايا الذَّاكرةِّ المخّضبةِّ بكلِّّ انفعاالتِّها وآهاتِّها واشتعاالتِّ أجنحةِّ الرُّ

نينِّ المكتّظةِّ بالغزالنِّ والقطا البّري، وسفوحِّ الجبالِّ المكسوَّةِّ بدالياٍت معّرشٍة فوَق أنَُّه تبرعَم في هضابِّ األ 
، تنبلُج من سحناتِّ ُمحيَّاهنَّ بسماٌت ضامرٌة وحنيٌن إلى ضياءِّ   رٍة حوَل صبايا في أوجِّ أعمارِّهنَّ صخوٍر مسوَّ

ميمِّ، وحولهنَّ  ، لما تعرَّْضَن له من نباٍل وسهاٍم في الصَّ ْت لِّحاهم من  الّشمسِّ  الكثيُر من الّرجالِّ الَّذيَن ابيضَّ
جّيةِّ، يعزُف   ًا من االنطالقِّ من أوتارِّهِّ الشَّ مسِّ بكلِّّ دفئِّها ووئامِّها. فلم يجدِّ الفّناُن بدَّ ضجرِّ انتظارِّ إشراقةِّ الشَّ

غايةِّ، بعيدًا عن نعيمِّ  لنا موسيقاُه المفعمَة بأسئلٍة مفتوحٍة على مرامي األحالمِّ الوارفةِّ، بحسراٍت موجعٍة لل 
، ولم يتواَن أن ُيمسَك ُطنبورَتُه بكلِّّ شغٍف وحماٍس،   الهدوءِّ والوئامِّ، قريبًا من النِّّبالِّ المتطايرةِّ فوَق ظاللِّ العمرِّ
، ينثُر جراَحُه   ، محلِّقًا في أسمى حنايا االنبعاثِّ متَّخذًا منها جناحًا شامخًا مرفرِّفًا فوَق اخضرارِّ غاباتِّ العمرِّ

. وراحَ ف ،    وَق عذوبةِّ أنغامِّهِّ، يغنِّّي لذاتِّهِّ الجريحةِّ ولماليينِّ الذَّواتِّ المخّضبةِّ بالجراحِّ هيدِّ الً يغنِّّي عن الشَّ   متوغِّّ
هيدِّ وعوالمَ و في مناجاتِّهِّ   نا، كأنَُّه  مَع حياتِّ   المتناغمةَ   هُ ملتحمًا مَع أدائِّهِّ برهافٍة عاليٍة، مستعرضًا فضاَء الشَّ

ُث عن ذاتِّهِّ  هيُد من تضحياٍت،  يتحدَّ َمُه الشَّ  لِّما لديهِّ من قدراٍت شاهقٍة في ترجمةِّ الحاالتِّ األنينّيةِّ، لما قدَّ
، منتقاًل من مشهٍد إلى آخرَ  ؤالِّ دًا هذهِّ الحاالتِّ بطريقٍة طافحٍة بأوجاعِّ السُّ ، كأنَُّه يستعرُض لنا فيلمًا  مجسِّّ

، مركِّ سينمائيًَّا لما يعتريهِّ من آهاٍت معرَّشٍة على مسا ،  حاتِّ عمرِّهِّ المفعمِّ باالنكساراتِّ زًا على أوجاعِّ الكردِّ
، فال يرى غيَر الجراحِّ الثَّخينةِّ تتفاقُم يومًا بعَد يوٍم،   وأوجاعِّ اإلنسانِّ في هذا الزَّمنِّ المشحونِّ بألسنةِّ  الّنيرانِّ

  هُ ءَ ، فال يجُد إاّل موسيقاه وغنامِّ على محّياهُ تسفتخرُج من أعماقِّهِّ تساؤالٌت مفتوحٌة على مدى آفاقِّ األسى المر 
ُم عَ  !أحّبائهِّ، ومَ   حَ بَرهما جراَحُه وجرايبلسِّ وحِّ      ن يستمُع إلى أغانيهِّ، المنبعثةِّ من أصفى شهقاتِّ الرُّ

النِّّيرانِّ   ، وهو يهبُّ فوَق هالالتِّ األحالمِّ الهاربةِّ من جحيمِّ  ألقًا مندَّى بمذاقِّ نسيمِّ الّصباحِّ تطفُح أغانيهِّ 
با، فال يجُد أشهى وأجدى من أوتارِّ ُطنبورتِّهِّ يترّنُم فيها ويرسُم   المتأّججةِّ فوَق مرابعِّ الطُّفولةِّ ومالعبِّ الصِّّ

اآلتي. هذا الحلُم الذَّي غدا ملّبدًا بجراٍح غائمٍة فوَق لياليهِّ وصباحاتِّه المسروجةِّ  معالَم العبورِّ على إيقاعِّ الحلمِّ  
، فلم يجْد أجدى من شهقاتِّ األنغامِّ، يناجي بها أصحاَب العقولِّ  بأنيابِّ الغدرِّ والطُّغيانِّ من أغلبِّ الجهاتِّ

شِّ  المعشَّ الظَّالمِّ  الظَّالمِّ  باٌع طويٌل في مواجهةِّ  لُه  والنُّورِّ  النَّيرةِّ ومن  اليمامِّ،  الكابحةِّ ألجنحةِّ  القلوبِّ   في 
المِّ والحياةِّ الهنيئةِّ.     هاليَز المعتمَة، ويصلون رويدًا رويدًا إلى شواطئ األمانِّ والسَّ مِّ، لعلَّهم يجتازون الدَّ  القادِّ

َل برادر عميقًا عبَر موسيقاه وأغانيهِّ في لبِّ الفجائعِّ والكوارثِّ  الَّتي تعّرَض لها شعُبُه    ويومًا بعَد يوٍم، توغَّ
هِّ  رقِّ والكثيرِّ من بلدانِّ العالمِّ، وراَح ينغمُس بكلِّّ شغٍف في إنشادِّ عوُب المضطهدُة في دنيا الشَّ الكردي، والشُّ
مسِّ  الشَّ الوئامِّ وإشراقةِّ  ، مركِّزًا على رفعِّ رايةِّ  المراراتِّ أنواعِّ  الّطافحةِّ بكلِّّ  هِّ  وغنائِّهِّ بكلِّّ مشاعرِّهِّ وأحاسيسِّ

،  و  وحِّ فينةِّ واألشواقِّ الغافيةِّ بيَن أزهى مروجِّ الرُّ هديلِّ الحمامِّ، فأوقَظ لدى المستمعيَن الكثيَر مَِّن اآلهاتِّ الدَّ
وزرَع في أعماقِّهم بذوَر األملِّ والعطاءِّ والّنهوضِّ وإشراقةِّ الفرحِّ القادمِّ على إيقاعِّ دندناتِّ األغاني المسربلةِّ  

.   بعقدِّ دبكاتِّ األفراحِّ  بأسمى بس  ماتِّ االنتصارِّ
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 ، ، وفي أشهى ما في خصوبةِّ األرضِّ ماءِّ الموسيقى هي بيُت الفّنانِّ اآلمُن، هي حلٌم معرٌَّش في صفاءِّ السَّ
كرياتِّ دفعًة واحدًة،   ُض الذِّّ نا التَّواقةِّ إلى ظاللِّ البيوتِّ العتيقةِّ، فتستنهِّ لغٌة كونيٌَّة شاهقٌة تتعانُق مَع أحالمِّ

، وبعَد أن شّيعنا  وتعيُدنا إلى الماضي ا ، وتتراقُص أماَمنا لحظاُت وداعِّ أحّبائِّنا قبَل عبورِّنا متوَن البحارِّ لغابرِّ
قسمًا منهم إلى مثواهِّم األخيرِّ على إيقاعاٍت جنائزّيٍة، وكأنَّها حصَلْت في حاالٍت حلمّيٍة، لما فيها من تفاصيَل  

ُق أنَّها حصَلْت على أر  ، مَع أّنها تتراَءى لنا مسترخيًة في رحابِّ مدهشٍة للغايةِّ، ونكاُد ال نصدِّّ ضِّ الواقعِّ
، بعَد أن رفرَفْت في تجاعيدِّ الذَّاكرةِّ طوياًل، وقْد رسَم الفّناُن َعبَر موسيقاه وأغانيهِّ معالَم الطَّريقِّ اّلذي  الخيالِّ

الفرحِّ المنبعثِّ من حالةِّ    ساَر عليهِّ منُذ أن حمَل أنغاَمُه فوَق أجنحةِّ الحلمِّ، كي َيمَهَر دروَب العبورِّ بمذاقِّ 
الًة بكلِّّ ما   هِّ مساهمًة فعَّ ، على أن يساهَم الجميُع كلٌّ من موقعِّ غارِّ والكبارِّ الوفاقِّ والتَّناغمِّ فيما بيَن الصِّّ

َع  لديهم من طاقاٍت خاّلقٍة، لتوطيدِّ دعائمِّ الحرِّيَّةِّ والعدالةِّ، تحقيقًا لَِّما سعى من أجلِّه الفنَّاُن جنبًا إلى جنٍب م
شعبِّهِّ ومناصريهِّ كي يصَل بهم ومعهم إلى برِّ األمانِّ ويعيَش الجميُع بكلِّّ أطيافِّهم في شموٍخ فوَق طينِّ  

 الحياةِّ!   
 

بتمبر(ستوكهولم:   2022 أيلول )سِّ
 صبري يوسف 
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وحِّ   فايزة سعيد شاعرة مكتنزة بمذاقِّ الّندى المتناثرِّ فوَق خميلةِّ الر 

 
عودّية فايزة سعيد اعرة الس   الشَّ

 
عريَّ كأّنها في حالةِّ انصهاٍر مَع جمالِّ الحياةِّ، مَع الطَّبيعةِّ ببهاءِّ غاباتِّها   ها الشِّّ اعرة فايزة سعيد نصَّ تكتُب الشَّ

اّلٍح وأنهارِّها وسهولِّها الفسيحةِّ، مَع تغاريدِّ البالبلِّ وزقزقاتِّ العصافيرِّ وهي تلتقُط ُحبيباتِّ الحنطةِّ خلَف ف
، وراَح يحرُث أرَضُه على إيقاعِّ عبورِّ سّكتِّهِّ في طراوةِّ األرضِّ ويقلُب التُّراَب   بذَر حنطَتُه عنَد بزوغِّ الفجرِّ
َتها من البذارِّ المتناثرِّ فوَق شهوةِّ األرضِّ قبَل أن يعانَقها الّتراُب.  فوَق حبَّاتِّ الحنطةِّ، لكنَّ الّطيوَر تأخُذ حصَّ

حرفِّها   فضاءاُت  حبورِّهم  تتماهى  قّمةِّ  في  األطفالِّ  جوقاتِّ  وتناغي   ، االشتعالِّ بلهيبِّ  ُمفعمٍة  أحزاٍن  مَع 
، كأنَّها في حالةِّ حلٍم في أوجِّ توهُّجاتِّهِّ   اعرُة عاليًا في انبعاثِّ حرفِّها الموشومِّ بأسرارِّ اللَّيلِّ م. تسمو الشَّ هِّ وابتهاجِّ

. ت اعرَة بكلِّّ ابتهاٍل وعشٍق، وهي في  المنبلجةِّ من خياٍل صاٍف وطافٍح بأزهى أنغامِّ األهازيجِّ عانُق الكلمُة الشَّ
، وفوَق أجنحةِّ   النَّعيمِّ. تنقُش إشراقَة حرفِّها بمهارٍة رهيفٍة فوَق ُزرقةِّ البحرِّ حالةِّ شوٍق مجنٍَّح نحَو فراديسِّ 

حارى الممتّدةِّ على مساحاتِّ بوحِّ العشقِّ المضّمخِّ بشهقاتِّ ا عرِّ المنّدى  الغيومِّ المتهاطلةِّ فوَق عطشِّ الصَّ لشِّّ
  . ها الفّواحِّ  برحيقِّ أزاهيرِّ الرَّبيعِّ في ذروةِّ انبعاثِّ أريجِّ

، فال ترى إالَّ جراحًا غائرًة، تزداُد توغُّاًل وإيالمًا في ظاللِّ الحلمِّ،  اعرُة في منعطفاتِّ هضابِّ العمرِّ تتمعَُّن الشَّ
يرِّ في دروٍب  وال تجُد حوَلها أجدى من شهيقِّ القصيدةِّ كي تزيَح أنيَن غربةِّ ال ّروحِّ المهيمنةِّ على هشاشةِّ السَّ

 ، ، وُتدلُِّق دوَن وجٍل حبَر القصيدةِّ فوَق أجيجِّ األنينِّ المرافقِّ لصباحاتِّها الُمفَعمةِّ باآلهاتِّ ُمخلخلةِّ الخطواتِّ
قوطِّ في تخومِّ اال  نيَن، مخفِّفًة من ضجرِّ الحياةِّ، ومنزلقاتِّ السُّ ، ومَع  ومساَءاتِّها المصطبغةِّ بأوجاعِّ السِّّ نكسارِّ

ْن انكساراٍت ال ُتحصى. ال تستسلُم إالَّ لجموحِّ حرفِّها المتعانقِّ مَع سطوعِّ   كلِّّ ما يموُج في آفاقِّ العبورِّ مِّ
، كي تطُمَس ما  ماءِّ البدرِّ في ليلٍة قمراَء، كأنَّها على موعٍد مَع تأللؤاتِّ الّنجومِّ الّسابحةِّ في أبهى مرامي السَّ

، رافعًة رأَسها بكلِّّ شموٍخ، كأّنها في طريقِّها    يصادُفها من أوجاٍع بكلِّّ  ما لديها من شموٍخ في بهاءِّ الحرفِّ
القصيدةِّ!   ، تنهُل منها ما يروي عطَشها مِّْن دندناتِّ بوح ِّ  إلى أصفى ينابيعِّ العشقِّ
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عرِّ مِّْن أغوارِّ لهيبِّ االشتعالِّ والجراحِّ الثَّخينةِّ، وهي في حالةِّ حنيٍن ال يُ  قاَوُم إلى عناقِّ  تنسُج مرامي الشِّّ
مسِّ في صباٍح ربيعيٍّ معبٍَّق بأريجِّ الياسمينِّ   هِّ فوَق طينِّ الحياةِّ، ومناغاةِّ شهقةِّ الشَّ وجنةِّ القمرِّ في أوجِّ سطوعِّ
العشقِّ   مذاقِّ  إلى  تحنُّ   . ماءِّ السَّ خدودِّ  مِّْن  المنبعثِّ  الدِّّفءِّ  إجالاًل إلشراقةِّ  تنحني  الّشمسِّ  دّوارِّ  وأزاهيرِّ 

، وفي أنقى شغفِّها المتناغمِّ مَع ت  عريِّّ ، حنينًا مماثاًل لهديلِّ اليمامِّ وهي في ذروةِّ تدفُّقِّها الشِّّ جلِّي حفاوةِّ الحرفِّ
هِّالالتِّ   عن  بحثًا  والوئامِّ،  المِّ  السَّ حمائمِّ  شاكلةِّ  على  البحارِّ  أمواجِّ  فوَق  عاليًا  تحلَِّق  أْن  إلى  وتوقِّها 

القصيدةِّ، فتنساُب حروُفها فوَق خدودِّ األ م عنَد أكتافِّ األحواشِّ العتيقةِّ،  انبالج ِّ طفالِّ وهم يلعبوَن فوَق أراجيحهِّ
، كأّنها   وسنِّ والعشبِّ البرِّي، غيُر مباليٍة بما يتطايُر من شظايا أجيجِّ الّنارِّ ُح مآقَيهم البريئَة برحيقِّ السَّ وتوشِّّ

! ماءِّ  في سباٍق مَع انسيابِّ هطولِّ الجمالِّ مِّن أرقى ما في سموِّ السَّ
، وتصوُغ منها ما يموُج في منعرجاتِّ الذَّاكرةِّ من توٍق وجموٍح تلتقُط ا اعرُة صورًا هاربًة من آفاقِّ الخيالِّ لشَّ

، فتولُد انبعاثاُتها بطريقٍة رهيفٍة كأنَّها   إلى براري العمرِّ حيُث كركراُت الطُّفولةِّ تزداُد حبورًا في ليالي األعيادِّ
َشٍة في ظ ها وكأنَّها في حالةِّ ُسْكٍر  في حالةِّ عناٍق مَع أحالٍم معشَّ نواتِّ الغابرةِّ. تشعُر في قرارةِّ نفسِّ اللِّ السَّ

مَع ابتهاالتِّ بوحِّ القصيدةِّ، كابحًة كلَّ ما َيعيُق غوَصها في خصوبةِّ الحرفِّ وهَو يشرُق مثَل وميضِّ نيزٍك  
، لعّلها تحقُِّق تو  ماءِّ مَع متطايٍر من توهُّجاتِّ أسرارِّ الكونِّ في رحابِّ ُقبَّةِّ الّسماءِّ اُزنًا ما بيَن تأللؤاتِّ السَّ

، في زمٍن محفوٍف بانتشارِّ شراهاتِّ لظى الّنيرانِّ على مساحاٍت   تفاقماتِّ ضراوةِّ االشتعالِّ فوَق جفونِّ األرضِّ
نيا!    شاسعٍة على وجهِّ الدُّ

وحِّ الظَّمأى ألهازيجِّ  فيروَز وهي في أوجِّ غنائِّها    فايزة سعيد شاعرٌة مكتنزٌة بمذاقِّ الّندى المتناثرِّ فوَق خميلةِّ الرُّ
امخةِّ شموَخ القصيدةِّ، وفي ُذروةِّ تجّلياتِّها للمروجِّ الممتّدةِّ على منحدراتِّ الوديانِّ المملوَءةِّ  وابتهالِّها للجبالِّ الشَّ
، وعلى مدى يفاعتِّها المعّبقةِّ  باحِّ   بالينابيعِّ اّلتي عانقْتها في طفولتِّها الممراحةِّ على هدهداتِّ هبوبِّ نسيمِّ الصَّ
، لعلَُّه يبلسُم  بأشهى أنغامِّ الحنينِّ ألمواجِّ البحرِّ المهتاجةِّ. ال ترى أصدَق من حرفِّها تنثُرُه فوَق مروجِّ األرضِّ

. إنَّها  في بحارِّ   غارقةٌ   أوجاَعها وأوجاَعنا الخفّية، لما فيهِّ من خصوبٍة معبَّقٍة بحبقِّ الخيرِّ والبهاءِّ والّضياءِّ
،االشتياقِّ إلى دنيا من فرحٍ   في شهقةِّ   ، تبحرُ الحنينِّ  الحرفِّ   تعانقُ   ، وهي في حالةِّ تالطٍم مَع ُمهجةِّ انبالج ِّ

  !؟األزلِّ  منذُ  معشوقُتهاها كأنَّ   عناقًا طافحًا بالمحّبةِّ،القصيدةَ 
. أيَن تاهَ الصَّ   من عطشِّ   هاربةً   غزالةً   هُ شبِّ تُ  في    ونحنُ   نا العتيقةُ بيوتُ   ْت حارى، بحثًا عن ظاللِّ البيتِّ العتيقِّ

الظِّّ   انتظارِّ   أوجِّ  ؟حفاوة ِّ من    منبعثةٌ   كائنةٌ   ،األزاهيرِّ   خدودِّ   فوقَ   الّندى المتناثرِّ   بوٍح من لونِّ   ! هي شهقةُ اللِّ
تتماهى ألقًا مَع أنغامِّ فيروَز، فتتراقُص حروُفها كخفقةِّ قلٍب في أوجِّ حنينِّهِّ    .المطرِّ   اتِّ زخَّ   إلى  وحِّ الرُّ   حنينِّ 

لٍة بأشهى األغاني. تغُرُف بوَحها من فضاَءاتِّ أجنحةِّ العشقِّ وزّخاتِّ   لعناقِّ غمائمِّ العشقِّ في ليلٍة مخضَّ
، وتجمُح جموحًا شاهقًا في انبعاثِّ حرٍف   وحِّ مزنٍَّر ببتالتِّ األزاهيرِّ وبراعمِّ  المطرِّ المتهاطلِّ فوَق أجنحةِّ الرُّ

  . ماءِّ ، حتَّى ليكاُد أْن يالمَس حرُفها نداوَة الغمامِّ المتوَّجِّ بيَن تماوجاتِّ زرقةِّ السَّ  فرٍح منساٍب فوَق خميلةِّ العمرِّ
، كي تَ  ها، مركِّزًة على َسنِّّ شموخِّ الحرفِّ مَحَق تكتُب القصيدَة على إيقاعِّ هديرِّ األمواجِّ وهي في قِّمَّةِّ جموحِّ

َصٍة بغباٍر مكثٍَّف بقشورِّ الحياةِّ. تصفِّي رؤاها كي تنسَج حرفًا ممهورًا باخضرارِّ   ما تصادُفُه من أفكاٍر مجصَّ
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، وفي رحلةِّ عبوٍر في مرامي أسرارِّ العشقِّ   امخةِّ، كأنَّها في حالةِّ عناٍق مَع خصوبةِّ األرضِّ األشجارِّ الشَّ
. تسيُر بكلِّّ  ها.  المخبوَءةِّ في أغوارِّ البحارِّ  شموٍخ، ال تأبُه بهبوبِّ العواصفِّ وال بزمهريرِّ البحارِّ في أوجِّ اهتياجِّ

. تموُج   َشٍة بأشواكِّ الغدرِّ ، بعيدًا عن لجينِّ الغرقِّ أو االنزالقِّ في بؤرةِّ أحالٍم معشَّ تمتلُك حرفًا معتَّقًا بالجراحِّ
نتِّها، كما تموُج الرِّيُح شوقًا إلى أمواجِّ  العواطُف المكتنزُة في فضائِّها بطفوحِّ عذوبٍة ممهورٍة في رحابِّ كينو 

  ، ، كأنَّ الّشاعرَة مسكونٌة بحنينِّ الطَّبيعةِّ إلى خريرِّ األنهارِّ البحارِّ في ليلٍة عاصفٍة مهتاجٍة بشراهةِّ الهبوبِّ
  ! فقِّ  وإلى َبسمةِّ األزهارِّ عنَد انبالجِّ شهقةِّ الشَّ

الحبِّ  عَرها مِّْن دوَحةِّ األحالمِّ، ومنارةِّ  إلى    تستوحي شِّ وقِّ  الشًّ ، ومِّْن أغصانِّ  القلبِّ نةِّ في سفوحِّ  المستوطِّ
ُترخي   المحبِّّيَن،  بوحِّ  وملجأ   ، الحرفِّ جموحِّ  منبُع  العشُق   . القلبِّ دّقاتِّ  أنغامِّ  على  العناقِّ  مرامي  أصفى 

  ، عراءِّ نيَن المتراكمَة فوَق كاهلِّ الشُّ ، وُتبلسُم جراَح السِّّ عراءِّ وتخفُِّف مِّْن تفاقمِّ  القصيدُة ظالَلها فوَق خيالِّ الشُّ
. ال  ، فتزيُل آثاَر القبحِّ المتناثرِّ فوَق دروبِّ العمرِّ َن الزَّمانِّ فوَق أجنحةِّ الطُّموحِّ رصرصاتِّ آهاتِّ عقوٍد مِّ
عراءِّ في   . الكتابُة صديقُة الشُّ عرِّ ، وال تنجو شاعرٌة من أنغامِّ قيثارةِّ الشِّّ يفلُت شاعٌر من لذائذِّ بهجةِّ الحرفِّ

عُر شهيُق العّشاقِّ المسربليَن بمذاقِّ حرٍف مجّنٍح نحَو بوحِّ أصفى  رحلتِّهم الطَّوي لةِّ في رحابِّ الحياةِّ، والشِّّ
    .  تجّلياتِّ الخيالِّ على مدى َتوالي األزمانِّ

، تسترسُل في   ، تنسُج بوحًا شهّيًا متناغمًا مَع هبوبِّ نسيمِّ البحرِّ عُرها بعذوبٍة من نكهةِّ الماءِّ الّزاللِّ يطفُح شِّ
ها ا ، كأّنها مسكونٌة بجمالياتِّ ما يحيُط بها، فال تتوانى عن ترجمةِّ ما يموُج في أعماقِّها من حبوٍر  بوحِّ عريِّّ لشِّّ

، تسربُلها األمواُج بملوحةِّ   وشوٍق إلى منابعِّ تجلِّياتِّ إشراقةِّ القصيدةِّ. ترفرُف عبَر مخيالِّها فوَق آفاقِّ البحارِّ
، وتبوُح لها بأسرارِّ هدهداتِّ الحرفِّ ا . تعَشُق الغوَص في رضابِّ الحياةِّ،  البحرِّ لمستوحى من عذوبةِّ الماءِّ

وتشتهي أْن تحلَِّق عاليًا نحَو رهافةِّ هِّالالتِّ الغمامِّ، وتبلُِّل هضاَب الذَّاكرةِّ برحيقِّ النَّفلِّ وأريجِّ الّنرجسِّ البّري،  
َخ حبَرها المنسابَ   فوَق شهقةِّ الحرفِّ بأشهى  مستوحيًة مْن تحليقاتِّها أزهى ما في جموحِّ القصيدةِّ، كي تضمِّّ

 .  طيوبِّ ومذاقِّ الجمالِّ
لطاتِّ الكابحةِّ  تحبُّ الّشاعرُة أْن تقفَز فوَق سياجِّ الغدرِّ بكلِّّ تشابكاتِّهِّ ومراراتِّهِّ، وتقُف شامخًة في مواجهةِّ السُّ

  ، ياديَن  لكينونةِّ المرأةِّ وحّريتِّها المتعانقةِّ مَع شهوةِّ الحرفِّ والعناقِّ العريقِّ مَع مروجِّ العشقِّ يًة فخاَخ الصَّ متحدِّّ
، وَمْن يقُف عائقًا في   عريِّّ ، لكّنها تعرُف كيَف تخلخُل كل َمْن يجابُِّه فضاَءها الشِّّ عرِّ قَة في دروبِّ الشِّّ الُمخندِّ
 ، . تشقُّ طريَقها ببسالٍة، وتنقُش ما يموُج في مخيالِّها عبَر دندناتِّ الحرفِّ محرابِّ انبعاثِّ مذاقِّ الحرفِّ الممراحِّ

، وترتسُم فوَق  على أ  ، فتأتي رؤاها محبوكًة بأريجِّ البيلسانِّ وأزاهيرِّ العشقِّ نغامِّ تغريدِّ البالبِّلِّ وحفيفِّ األشجارِّ
 ! ، في مهجةِّ انبعاثِّ األشعارِّ ، منارُة حرٍف منّدى بدفءِّ االنبهارِّ  وجوهِّ القّراءِّ والقارئاتِّ

، منغمسًة   ، المجّنحةِّ نحَو عوالمِّ المحبِّ ، عبَر مهجةِّ الّروحِّ اعرُة فايزة سعيد عميقًا في لجينِّ العشقِّ ُل الشَّ تتوغَّ
ها بشفافّيٍة متناغمٍة   ، فيولُد نصُّ ماءِّ ، وهي في أوجِّ شوقِّها إلى بهاءِّ السَّ في بهاءِّ الحبِّ إلى درجةِّ االنصهارِّ

العذري، وما يتعانُق مَع هذهِّ الّرهافاتِّ العشقّيةِّ، فنراها تتعانُق مَع كينونةِّ  مَع ما يتناغُم مَع فضاءِّ الحبِّ  
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المعشوقِّ على أجنحةِّ المحّبةِّ المرفرفةِّ فوَق سفينةِّ العبورِّ إلى أعماقِّ الحلمِّ، كأّنها ترسُم معالَم انبالجِّ القصيدةِّ 
 !  على إيقاعِّ اخضرارِّ الّنارنجِّ

، فيغدو أماَمها جموُح العشقِّ مفتوحًا على مساحاتِّ المدى، تسربُلها أمواُج الحنينِّ على مرأى   من ُزرقةِّ الّسماءِّ
 ، حٍة بمذاقِّ االخضرارِّ ، وتتدفَُّق األفكاُر من مخيالِّها بانسيابّيٍة موشَّ فتتراقُص أهازيُج البوحِّ فوَق موجاتِّ البحرِّ

ها إلى رذاذاتِّ الّندى الموّشحِّ فوَق مآقي  فنراها تزداُد جموحًا على أنغامِّ القصيدةِّ وهي في أوجِّ انبهارِّها وشوقِّ 
، مترجمًة   . تنقُش عبَر حرفِّها حبًَّا مبلَّاًل بابتهاالتِّ الّروحِّ المجّنحةِّ إلى ذروةِّ االنتعاشِّ في مآقي العيونِّ األزاهيرِّ

 إلى أصفى  حالَة عشٍق فريدًة، وقافزًة بمهارٍة فوَق القوانينِّ اّلتي ال تراعي بسماتِّ العيونِّ وشهقاتِّ االشتياقِّ 
، وُتدندُن لبهاءِّ الفراشاتِّ والعصافيرِّ وأزاهيرِّ الغاباتِّ  ، وراحْت تنسُج شعرًا معتَّقًا بما يموُج في القلبِّ لجينِّ الماءِّ
، وملكًا شامخًا فوَق   ، متوِّجًة الحبيَب أهزوجَة فرٍح في مرامي القلبِّ أبهى ألحانِّ الحبِّ على إيقاعِّ دّقاتِّ القلبِّ

 عرشِّ القصيدةِّ!  
 

 2022.  9. 25ستوكهولم: 
 صبري يوسف 

 ي مقيم في ستوكهولم ر ديب وتشكيلي سو أ
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 ومقاالت أخرى  اإلستقاللية والمشروع الثقافي
 

       
ورّية د. ر 38  يم شطيح . الكاتبة والباحثة الس 

 
 اإلستقاللية والمشروع الثقافي  

 
ال زالت المجتمعات الشرقية َترزُح تحت أحكام الموروث اإلجتماعي والديني والذي يجعل من العائلة الَمرجعية  
الدائمة ألي قرار فردي أو جماعي أو أي فِّكر جديد قد يكون دخياًل على ثقافة العائلة وسلوكّياتها؛ تلك  

 ئقًا أمام أي ُمبدع أو ُمفكِّر َيتبع َنهجًا جديدًا أو ُيطالب بالتغيير. الَمرجعية التي قد تشّكُل عا 
ل أفكاره عَمليًا في مجتمع إن لم يكن ُحرًا وقادرًا على اّتخاذ قراراته  الشخصية    وحيث ال يستطيع الُمفكِّر أن ُيفعِّّ

حقيقية هو يعمل للُكل بخاصية الَجمع  بُمفرده رغم أّنه ال يعمل لنفسه فقط؛ بل َمن يعمل على ثورة فِّكرية  
ومصلحة المجتمع وليس فقط المصلحة الخاصة الفردية. فمِّن الضروري للُمفكِّر أو لصاحب مشروع ثقافي  
ل كلمته وأفكاره أن َيسعى لُحرّيته من العوائق القريبة والبعيدة ما أمَكن، حيث كل أصحاب المشاريع   لكي ُيوصِّ

تمعات الشرقية ُمحاَربون مِّمَّن حولهم، والمفارقة اّن أّول َمن يحاربهم قد تكون  الثقافية التطويرية في المج
 العائلة.

فإذا كنَت صاحب مشروع ثقافي ولديك فِّكرا ُحرا؛ ال تتَبع للمجموعة وُمتمرِّد على الموروث والتقاليد )بهدف  
قصاء والقمع والرجعية؛ فإّن أول التطوير واإلرتقاء بالمجتمع لألعلى( ورافِّض لِّكل فِّكر يقوم على أساس اإل

 خطوة نحو النجاح والتفرُّد وتحقيق الذات هي "اإلستقاللية".
ّر عليها وخاصًة   الحرية واإلستقاللية الفردية من أهم الخطوات واألفكار التي يجب أن يؤمِّن بها اإلنسان وُيصِّ

الفرد الخاّصة واختياراته وليست قرارًا  استقاللية القرار، فالقرارات الشخصية الفردية تُبنى على أساس مصلحة  
رورة مع العائلة؛ بل هي ُخالَصة تجارب وخبرة اإلنسان الشخصية ويجب َأاّل تسَتنِّد على أفكار   ُمشَتَركًا بالضَّ

 األجيال السابقة بَِّمن فيهم األهل.
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د فيما إذا كان تغريُدك خارج  من هنا، فإذا ما زالت فكرة الُملكية بين األهل واألوالد قائمة؛ لن تستطيَع التفرُّ 
الّسرب. نحُن و ُهم ال ننتمي لنفس الجيل، وبالتالي ال ننتمي لنفس النَّهج وال األفكار وال األسلوب. مطالُبنا  

عنهم حسب أهمية اإلنتماء الفِّكري واإلجتماعي لِّكلٍّ مّنا؛   -أحيانًا َجذريًا    -وُطموحاتنا في الحياة تختلف  
َد على المجتمع والموروث وأراد الَتغيير. فصراُع األجيال لطالَ   ما كان عائقًا حقيقيًا في َمسار الكثيرين مِّمَّن َتمرَّ

إّن اإلستقاللية تضع بينك وبين اآلخرين مانِّعًا للُمداَخالت العشوائية ومحاولة اإلقصاء ألفكارك لَِّمن استطاع  
د على النضوج وتحمُّل  لذلك سبياًل، خاصًة للمرأة في مجتمع َيتَبع لنظام ُأبوي ُذكو  ري. اإلستقاللية أيضًا ُتساعِّ

المسؤولية ال سيما اإلستقاللية اإلقتصادية، وإزالة تلك التََّبعية لآلخرين وتحقيق األفكار الخاصة بالشخص 
ومشروعه الثقافي في حال كان لديه هكذا مشروع بعيدًا عن استبداد األسرة. هذا اإلستبداد في األسرة له  

ُمركَّ  والدينية،  مفهوم  أيضًا  السياسية  السلطة  واستبداد  المجتمع  واستبداد  المؤسسة  استبداد  ب وهو ضحية 
ر الذي وصلْت إليه المجتمعات؛ فحتى الموروث  ويأتي على درجات تِّبعًا للثقافة والمجتمع والمستوى والتحضُّ

 الثقافي واإلقتصادي للمجتمع.   الديني أو الدين الواحد نفسه ليس واحدًا في كل المجتمعات بل يتبع للمستوى 
واحترام الُخصوصية بسبب تدخُّل العائلة والمحيط،    Individualismما زلنا بعيدين ُمجتمعيًا عن فكرة الـ  

فيصبح من الصعب حتى على صعيد فردي العمل كأفراد في سبيل النهضة، حيث المشروع الثقافي هو  
الممكن فصله عن المجتمع وتفاُعل المحيط أفرادا كانوا  بالدرجة األولى مشروع إنساني/اجتماعي وليس من 

 أو جماعات.
فإلى الُمتَعبين في قيود مجتمعاتنا التي ما زالت ُمكبَّلًة بعوائق وعالقات قيل لهم إنها مفروضة، أو روابط  

الفِّكري والروحي والتنموي، ببساطة شد  ُتقّدم في أحسن األحوال إاّل المزيد من الحِّصار  يدة: ال  ُأَسرية ال 
شرعية ألي عالقة ال َتخدم إنسانية اإلنسان وال ُتعّزز المحبة كقيمة أخالقية وإنسانية، بالتالي، ال عالقة  
مفروضة مهما كانت درجة اإلنتماء أو اإلرتباط العائلي أو اإلجتماعي. هكذا حاالت تتطّلب قرارًا، والقرار  

 يحتاج لحكمة وقوة وجرأة ووعي. 
في الحرية الفِّكرية هي في حرية القرار، وتبدأ بالتغيير على الصعيد الشخصي والعائلي    فمِّن الخطوات المهمة

واإلجتماعي وباّتخاذ قرارات ُتحّرر الفرد من أي شكل من أشكال العبودية باإلرتكاس للموروث اإلجتماعي  
 أو العادات والتقاليد.

راء وغيرهم؛ ال يمكن أن يكون ُمقنعًا ما لم  بعض الكالم عن الحرية من بعض الُكّتاب والُمثقَّفين أو الشع
ر من تلك القيود ليسْت   يرتبط بالحرية اإلجتماعية وحرية القرار واإلستقاللية الفِّكرية. ُحرية بدون الّسعي للتحرُّ

عارات وتنظير كالم ال طائل منه.  إاّل شِّ
لُخصوصية، وتَبّني هوية شخصية  / ا  Individualismإّننا بحاجة اليوم لنشر ثقافة اإلستقاللية وفكرة الـ  

تحمل سماتنا وأفكارنا، وهذا يستدعي لفِّهم الذات والتعمُّق بها مع المعرفة وهو ما ُيعطي الفرد نوعًا من القوة 
 لإلستمرارية في مجتمع َمبني على اإلقصاء والّتهميش ورفض التغيير واألفكار الجديدة.
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البداية، لكن ال خوف من هذا إذا كان ما في داخلك أقوى بكثير مِّن العيش وسط    قد تكون وحدك في 
المجموعة ولكن ضد قناعاتك. "الوحدة" كلمة و فِّكرة ليس لها معنى أمام حريتك وتحقيق مشروعك الثقافي  
الفراغ  وليس  والروحي  الفِّكري  الفراغ  حال  في  روحك  وتقتحم  َتْنُشط  الوحدة  الّتغييري.  اإلنساني  وهدفك 

 يٌر بينهما.اإلجتماعي، والفرُق كب 
الوحدة ُمصطلح ُمباَلغ به من حيث تصويره أنه مشكلة اجتماعية وأسوأ ما يمكن أن يعيشه اإلنسان بسبب  
أفكاره المختلفة عن المجموعة فيهجره اآلخرون الُمختلِّفون عنه. هذه الفكرة هي َصنيعة اإلنسان والمجتمعات  

كر اّن معظم المفكرين عاشوا بمعزل إلحكام السيطرة على َمن يتمّرد وتخويفه من البقاء وح ده. والجدير بالذِّّ
عن محيطهم القريب وكانوا لوحدهم في البدايات وأغلبهم قضى عمره كله منعزاًل ثمنا لحريته وأفكاره، والتاريخ  

 يعّج باألمثلة. 
 

 ريم شطيح د. 
 

 التواُضع والُغرور
 

ارتِّقاء النفوس بالتواضع وفهم الذات اإلنسانية؛  تفيُض الكتب السماوية وغير السماوية بالكالم عن المحبة و 
في الوقت الذي ُتمارِّس فيه بعض المجتمعات بعض القيم على أنها ُمعتَقدات وُسلوكيات شخصية قابلة  

 للتغيير حسب الطقس االجتماعي والحالة.  
الحقيقة أّن فضيلة المحبة/الرحمة/التواضع ال يمكن الّنَظر إليها على أنها ُمعتَقد أو رأي، بل على أنها قيمة  
د   أخالقية والجوهر الذي تُبنى عليه أفعال الفرد وردود أفعاله أيضًا، وبالتالي فإّن قيم اإلنسان هي َمن ُتحدِّّ

الحقًا هذه المجتمعات تلك القيم التي تمارسها األغلبية،  الهوية األخالقية للمجتمعات التي يسكنها وتتبّنى  
 فُتصبح فيما بعد ثقافة لهذا المجتمع، وعليه فقد ترتبط قَِّيم االنسان إلى َحدٍّ ما بقيم ثقافته تِّباعًا.  

الفِّكر  اإلنسان  وقَِّيم  نفسية  دان  ُيحدِّّ ّدان  الضِّّ هذان  والُغرور،  )الحسد(  الغيرة  إلى  والتواضع  المحبة  ية  ومن 
هو حالة عدم توازن مع الّذات وانفصال عن الواقع وليس أبدًا  - ولتوصيفه الصحيح  -واألخالقية. فالُغرور

 حصيلَة أعمال ونجاحات في الحياة أو ُشهرة اجتماعية بمجاٍل ما.
ص في  ُيساهِّم الغرور بتغذية الغيرة )الحسد( عند اإلنسان، والغيرة )الحسد( حالة َمَرضية َتْتبع لعوامل َنق

البيئة والتربية دورًا مهمًا في   القدرة على المحبة واالحتواء، وتلعب  بالنفس وصعوبة  ثقة  الشخصية وعدم 
 تعزيز الغيرة والحسد لدى الفرد أو تخفيفهما. 

تتسّرب الغيرة وليدة الحسد من خالل نظرة، كلمة، تعليق، َتجاُهل، أو حتى شعور َيصل بالتعاُمل وَلو عن  
حسد وْقع وأَثر قوي جدًا ال يمكن لحاملِّها إخفاؤه مهما حاول؛ فالَحْدس دائمًا يلتقط ذبذباتها في  ُبعد. لغيرة ال

 الهواء عبر اإلحساس.  
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الغرور والغيرة )الحسد(، يضعان حاجزًا بين الفرد وبين اآلخرين، هذا الحاجز يمنعه ويمنعهم من التواصل  
له  الطبيعي وتباُدل حتى المشاعر االنسانية، ومع ال صاحب الغيرة    -وقت هذا الحاجز ُيصبح سورًا َيفصِّ

عن الواقع والحياة تمامًا. فضاًل عن أّن الغرور َسواد ُيشوِّه ما بداخل االنسان وُيحوِّل كل ما يملك    -والحسد  
 من جمال خارجي أو معرفة أو إيجابيات إلى سلبيات تترك أثرًا غير جميل لدى الُمتَلّقي. 

الَمغرور ال يستطيع أن يشعَر باآلخرين بشكل عميق وفاقد لشعور التعاطف، وبرأيي َمن يحمل الغيرة والحسد 
فكلها  بعضها  الحاالت عن  هذه  يمكن فصل  ال  حقيقيًا، حيث  ُحبًا  ُيحِّبَّ  أن  يستطيع  ال  اآلخرين  اتجاه 

لة: الحب، العطاء، الخير، التواضع، التوازن الروحي والفِّكري، ... ُكلها حاالت تتناَقض وتتعاَرض   ُمتداخِّ
 مع الغيرة والحسد. ]الُغرور شيء والثقة بالنفس شيء آخر، وليس األول نتيجة لألخير على اإلطالق[!!  

ك في تطبيق القيمة   خ معناه وأثره في الضمير اإلنساني، فالتمسُّ ك بالتواضع وفهمه كقيمة أخالقية ُيرسِّّ التمسُّ
ك واالستمرارية ُيميِّّزان بين  يضمن استمرارية وجودها وت  لِّها وُمتَلّقيها أيضًا. وهذا التمسُّ أكيد أهميتها عند فاعِّ

 القيمة في َحدِّّ ذاتها وبين المعتقدات واألفكار واآلراء.
  

 ريم شطيحد. 
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 .. المرأة قادرة على فعل الكثير وتغيير واقعها إن  أرادت  
 
   بداع والنجاح وليد شخصياإل
 

م للنجاح أو ُمسبِّّب للفشل على الصعيد الشخصي   في المجتمعات العربية، تنطلق فكرة البحث الدائم عن داعِّ
لألفراد )ما بعد الزواج(، لفكرة النظرة للزواج أساسًا بشكل عام على أنه الطموح األعلى واالنجاز األهم سواء  

يعقب أي نجاح أو إنجاز على أي صعيد! فما اْن للمرأة أو للرجل )عا قبال الفرحة الكبيرة/الزواج( الذي  
يتزوج أحدهم ويجتهد لتحقيق طموح ما )آَخر غير الزواج( إاّل ويبدأ المجتمع بربط أي نجاح ألحدهم لآلخر،  
وكأنما هذا الشخص لو كان من دون زواج لما كان حّقق ما حّققه وهذا خطأ فادح يقع فيه الكثيرون مّمن  

 كذا أو ألنفسهم. ينظرون سواء لآلخرين ه
والحقيقة تقول عكس ذلك تمامًا، فاإلنسان الحر غير المرتبط بزواج أو مسؤوليات عائلية تكون فرص تحقيق  

لنفسها وللدراسة    -المتفّرغة مثاًل    -طموحاته ونجاحاته أعلى بكثير منها ما بعد الزواج، فالمرأة غير المتزوجة  
نجاح وكل جهدها وتفكيرها في هذا، غير المرأة المتزوجة ولديها  والعمل والصعود درجة فوق درجة في سّلم ال

أوالد ومسؤوليات عائلية وجهدها ووقتها وتفكيرها يتوّزع بين كل هذه األعباء، فإذا ما أراَدْت وصّمَمْت على 
خوض تجربة لتحقيق طموحاتها األساسية؛ فإنها تقع تحت ضغوطات ال ُيسَتهان بها للتوفيق بين كل هذه 

 عباء لتستطيع العمل على نجاحها سواء المهني، العملي، أو العلمي.األ
ذات الشيء قد ينطبق على الرجل إاّل أّن الرجل ال يعاني كما المرأة من الضغوطات المجتمعية والموروث 
الثقافي العربي، كما ال يحمل أعباء الحمل والوالدة وما بعدهما )أي ال يعترض هذا طريقه(. بينما تحمل 
المرأة أعباء كثيرة وصناعة حياة جديدة لها في ظل نظام أبوي ذكوري امتّد لقرون طويلة والمرأة فيه ُمضطَهدة 
شبه ُمسَتعَبدة، ومع هذا هي ما زالت واّلدة لإلبداع وسند للرجل وركيزة للمجتمع واألصل في خلق حياة في 

 ظل معظم الظروف من حروب وغيره. 
بين رجل ُمتفّرغ لعمله، لدراسته، أو لفّنه ومجتمع على األقل ال يحاربه، وبين  فبالمقارنة، هناك فرق كبير  

امرأة ُتنجب وُترّبي وتخدم الرجل وتتحايل على الحياة لُتنقَِّذ نفَسها من المجتمع ومن أحكامه فكيف وأن تصنع  
 لنفسها كيانًا مهمًا وتنجح ليس فقط مهنيًا بل وفكريًا وإبداعيًا أيضًا. 

تنا العربية ال تقتصر على محاربة الناجح؛ بل أيضًا تميل بشكل عام ومحاولة دائمة إليجاد لكن مجتمعا
سبب أو مبرر لنجاح شخص ما فترى البعض منشغلين بالبحث عن تفاصيل ومبررات نجاحه أكثر من  

واللواتي تحديدًا  المبدعات  أّن  المرأة علمًا  التي حّققها وخاصًة  واإلنجازات  ذاته  بحّد  تركن بصمًة    النجاح 
حقيقيًة في المجتمع والتغيير صنعن هذا لوحدهن بفكرهن ومجهودهن وذكائهن وغالبًا حوربن أو ُهمِّّشن من  

 العائلة والمحيط قبل المجتمع.



2098 
 

ع؛ فاإلبداع َوليد شخصي   من هنا ال بل من القول إنه ليس بالضرورة أن يكوَن أحد وراء أحد لينجح أو لُيبدِّ
لحَدث أو ظروف أو أشخاص، وال ُيعطى هديًة من أحد، تمامًا كما هي الحرية ُتؤَخذ وال  ُمنفرِّد وليس نتيجًة  

 ُتعطى. 
إّن الطموح الفردي للشخص صاحب مشروع تنويري أو اإلبداع الفِّكري مثاًل عند الُمفكِّر والكاتب هو نِّتاج  

ذ  ومستوى  الخاص  وفِّكره  شخصيته  يخّص  الذي  المعرفي  ومحصوله  الثقافية  موضوع  َمَلكته  وليس  كائه 
تفاُوض أو اشتراكًا أو نِّتاجًا لعالقة أو حتى وراثًة. فالكثير من المبدعين والُمفكِّرين والعلماء عاشوا لوحدهم  
لمًا غّيَر العالم، وقد ُيعطي المبدع أكثر حين يكون وحده من دون ضغوطات   تمامًا وأبدعوا َفّنًا وفكرًا وعِّ

وغيره، فليس بالضرورة وجود دعم عائلي لنجاح شخص وإبداعه وخاصًة   ومسؤوليات أخرى أو مؤّثرات عائلية
المرأة، مع هذا فإّن اإلبداع في مجتمعاتنا تحصده األسرة بإيجابيته، ولكن يقع غالبًا الفشل على الشخص 

 وحده.
ليقف وراءه لينجح  إّن المبدع/ة، الناجح/ة، أو العظيم/ة بفكره/ا وإبداعه، رجاًل كان أو امرأًة، ال يحتاج ألحد 

وليكون عظيمًا؛ العظيم عظيم بنفسه وبأفكاره وبإنتاجه اإلبداعي وبأثره اإلنساني الهام الذي يتركه في المجتمع  
واآلخرين. فيا أيتها النساء في كل مكان، جيد أن يوجد بعض الدعم ولكنه ليس شرطًا، المرأة قادرة على  

 ت دائمًا بحاجة لمباركة ودعم الُمقرَّبين سواء رجل أو أسرة.فعل الكثير وتغيير واقعها إْن أرادْت وليس
 اجتهدي لتغيير وتحسين واقعكِّ ليس ألجلكِّ فقط؛ بل ألجل المجتمع. 

 
 ريم شطيح د. 
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 بحث في تاريخ الفكر الفلسفي لفلسفة:ا
 

ئة والمجتمع والمنظومة الفكرية،  إّن أولى خطوات التمّرد والثورة انطالقتهما تكون من الذات وعلى الذات والبي
وإذا لم تكن الثورة فكرية لن تصل ولن تحقق تغييرًا اجتماعيا، اقتصاديًا، سياسيا، أو قانونيًا. والثورة الفكرية  
التنميط   وعقلية  وأدبيات  ثقافي  موروث  من  فيها  بما  المجتمعية  الثقافية  والمنظومة  بالتفاصيل  تتعلق 

stereotyping لية التطوير والتقدم.  التي تجّمد عم 
منذ زمن وأنا أرى وأالحظ تفاصيل كثيرة مهمة ال بل جذرية في العقلية المجتمعية، ومنها أسعى لطرحها  

 ونقاشها وعرض موقف منها سلبًا أو إيجابًا.  
إّن دور الكاتب التنويري ال يقتصر على قول ال لخطوط عريضة واضحة كبند في دستور أو لسلطة سياسية  

ية؛ بل بالتدقيق في تفاصيل تركيبة المجتمع والعمل على تنقية الشوائب التي من شأنها التفريق بين  أو دين 
الناس "رجل وامراة، مؤمن وال ديني، منتسب لحزب أو لغيره، مشكلة الطبقية والعنصرية و و الخ." والجرأة  

نطقية يقوم عليها طرُحه  ال تكمن في طرح الرأي المخالف فقط؛ بل في قدرة الكاتب على تقديم حجج م
أو  والمساواة  التنوير  بموضوع  الرأي  هذا  ربط  ما  يقّدم  وأْن  مفهومة،  واستقراءات  عميق  وشرح  ومعالجُته 

 المواطنة مع تقديم حلول قابلة للدراسة. 
 نعم القصة بالتفاصيل، وهذا في كل القضايا األخرى وكل المواضيع )القصة تكمن بالتفاصيل(. 

في كل األزمنة في مجتمعاتنا كان هناك متمّردين سياسيين، إاّل أن هذا ال يحل المشكلة ما لم تكن النزعة  
الكثيرة، لكن ما زال الخوف هو    نحو التمّرد ُمنبثقة من نقد الواقع االجتماعي والتمّرد عليه وتعرية التفاصيل

ن   بسِّ بالقوانين، بل  ليست فقط  فالمشكلة  الُمجَتمعي،  التغيير  الكثيرين على  العامل األكبر في عدم مقدرة 
الثمانين والتسعين الذين يحكمون الجيل الجديد. نحن وباختصار مجتمعات تحكمها أجدادها ولم تخرج بعد  

ر الظاهر   فقط. من َعباءتهم رغم كل التحرُّ
إّن التغيير يبدأ على الصعيد الشخصي والعائلي واالجتماعي واّتخاذ قرارات ُتحّرر الفرد من أي شكل من  

 أشكال العبودية باالرتكاس للموروث االجتماعي أو العادات والتقاليد.
وا لك كيف فالعادات والتقاليد هي كأنك تقول إّن أشخاصًا من عدة قرون يفوقونك علمًا وفهمًا ومعرفًة فكتب

 يجب أن تكون حياتك وقراراتك وممارساتك اليومية. فهل تقبل/ي بهذا؟ ولماذا؟ 
ال يكفي أن تكون كاتبًا متمّردًا في السياسة أو ثائرًا سياسيًا وأنت ال تستطيع أن تثور على بعض األفكار  

تفعل هذه قبل  الُمجتمعية وتبدأ التغيير حتى على صعيدك الشخصي/ االجتماعي. قد كان حري بك أن  
 تلك.

 
 ريم شطيح د.
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 بين الديكتاتورية السياسية والديكتاتورية الدينية 
 

العالم   الدينية في  الديكتاتورية  المنظومة  تختلف  الممنهج؛ ال  الترهيب والعنف  الحاصل من  أمام كل هذا 
العربي عن المنظومة الديكتاتورية السياسية، فاإلقصاء أو القتل هو الحل الدائم للُمختلِّف عنها سواء كان  

َيغها وأشكالها  لمعتقده الديني أو لرأيه السياسي. فنرى اليوم ازدهارًا ال مثيل ل ه للديكتاتوريات العربية بكافة صِّ
وبوجود   الكاتب،  أو  المعارِّض؛  الثائر؛  الكافر؛  المختلِّف؛  اسمه  دائم  هو هدف  عدو  وجود  في  سيما  ال 

 ُمصفِّقين للجرائم الُمعَلنة وغير الُمعَلنة لتلك الديكتاتوريات تحت تبريرات تُناسب توجُّه كل فئة. 
الدينية والسياسية صبَغْت المجتمعات التي تحكمها بهوية عنفية قاتلة بدال من تعزيز    نجد اّن الديكتاتوريات 

ورفع الهوية الحضارية التي َتنسب انتماءها لتاريخها، غير واعية أّن كل ديكتاتورية هي مملكة موت على  
النتيجة ال محالة. فال يمكن لمن لها وللدولة والمجتمع هو  ظومة اإلقصاء  جماجم شعوبها حيث اإلنهيار 

واللون الواحد في كل شيء أن تنتصر، فالمنظومة التي ُتوّحد الشعوب فقط تحت شعار التشابه بالعقيدة أو  
بالدين أو بالتوجه السياسي أو حتى باللغة؛ إنما تصنع مجتمعات طائفية تتبنى النزعة العنصرية وُتسانِّد 

د االنتماءات الدينية والعقائدية أصاًل، القاتل الذي يقتل انتصارًا لمعتقدها الديني أو السيا سي في مجتمع ُمتعدِّّ
وهي غالبًا مجتمعات آيلة للسقوط أو التقسيم في أي لحظة، فاألحداث المتعاقبة والممارسات العنفية لتلك 

 الديكتاتوريات ليسْت إاّل طلقات متتالية في بيت النار، وليس اآلتي إذن إاّل حريق يطيح بالجميع.  
الثورات العربية إلى ربيع الديكتاتوريات العربية، حيث نجد َمن يقوم ضّد الديكتاتورية السياسية    فمن ربيع

وهو يدعم الديكتاتورية الدينية، أو َمن يجد في الديكتاتورية السياسية مبررًا لمواجهة الديكتاتورية الدينية، حتى  
م األخالقية والمبادئ اإلنسانية وحقوق اإلنسان تفاقَمت وتعاَلْت هامات الديكتاتوريات في انهيار فاضح للقي

في حالة سقوط ُمجَتَمعي. فبين الديكتاتورية الدينية والديكتاتورية السياسية؛ يقبع الفرد العربي اليوم كهدف 
هذه   نِّتاج  هو  ما  لشخص  هدفًا  يكون  قد  بل  لدولة؛  هدفًا  يكون  أن  بالضرورة  ليس  أنه  رغم  ما،  لجهة 

ية أو السياسية ليرمي به في خانة كافر أو خائن وينتهي هذا األخير برصاصة يظّن  الديكتاتوريات الدين
ُمطلُِّقها أنه يدافع عن حق بإسم إله أو دين أو حاكم في بالد ال تؤمن بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية  

 رغم حقيقة وجودها التاريخي. إذًا ما الحل؟  
يات والقمع بكافة أشكالهم، ورغم بدء ما ُسمِّي بالثورات العربية والتي  لقد جّربْت الشعوب العربية الديكتاتور 

قاَمْت شعوبها على الديكتاتورية السياسية؛ إاّل أّن هناك أغلبية شبه ُمتَّفِّقة على الديكتاتورية الدينية في تكفير  
رة قتله أو معاقبته،  وتخوين َمن يكتب أو يقول ُمغرِّدًا خارج السرب، واألخطر أيضًا أنها ُتجمِّع على ضرو 

السياسية   الدولة عن دورها وحيث األنظمة  فيه  تخّلْت  النهار في وقت  بكافر في وضح  فُيقَتل َمن ُسمي 
 العربية شريكة رجال الدين في هذا ألّن اإلثَنين وجهان لُعملة واحدة.  
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ّحته؛ فكل حقبة من الزمن   كانت مجتمعات  من هنا، فإّن إجماع الناس على شيء ال يعني بالضرورة صِّ
بأكملها ُتجمِّع على أفكار ومعتقدات معينة حتى يأتي َمن ُيغالطها وُيصّحح مسار الفِّكر اإلنساني، والتاريخ  

 شاهد على هذا.
إّن التجربة وحدها التي ُتمّيز الفكرة وُتحّولها من الكالم النظري إلى حقيقة َعَملية. فما استخلَصْته األمم من  

لمانية كان   إثباتًا على رهان الكثيرين من رجال الدين الذين لعبوا الدور األكبر في الديكتاتورية  تجربة العِّ
الدينية وفي تحويل الدين من عالقة اإلنسان مع الخالق إلى مادة للتأويل الدائم و ورقة خالص أو اّتهام يتم  

 ن لخدمته. إلصاقها بكل موضوع وكل فكرة وكل قرار حتى أصبح اإلنسان لخدمة الدين وليس الدي
فاألديان أتْت لخدمة اإلنسان وليس اإلنسان لخدمتها. ولم ُتبَن الحضارات أو األوطان بالدين الذي هو شأن  
خاص؛ بل بالعلم والقانون والرغبة الدائمة في التطوير. فالعلم والقوانين العادلة هي التي ُتنّظم الحياة السياسية  

ع ويبقى الدين جزءًا منها وليسْت هي جزءًا منه. وهذا ال ُيلغي  واالقتصادية واالجتماعية وَتحفظ حق الجمي
األديان؛ بل يحّدد ماهيتها واستخدامها بعيدًا عن االستغالل السياسي أو استثمارها في ديكتاتورية دينية. فمن  

نظام  أولى إنجازات تجرية العلمانية هي إطاحتها بالثيوقراطية أي حكم الكهنة، والتي نظام الحكم فيها هو  
سماوي كما يسّمونه يخضع لرجال الدين الذين يستمّدون سلطتهم من اإلله وبالتالي فإّن أّي معارضة أو  
اجتهاد للتطوير البشري ُتعتَبر مخالفة للحكم السياسي وبمثابة معارضة لإلله، ليصبح هذا الحكم بصلب  

 تركيبته هو حكم إقصائي ديكتاتوري واستبدادي.
َمن أول  أوروپا  بدعم    ولعّل  المجتمع  الدين على  الذي مارسه رجال  األديان واالحتكار  عانت من مسألة 

سياسي واتفاق وتواُفق كامل مع الُحّكام. حيث أتْت الثورة الفرنسية في وقت كان استغالل اإلنسان في ذروته  
لدينية والسلطة  بين رجال الدين والحاكم )ظل للا على األرض( كما أطلق عليه رجال الدين؛ أي بين السلطة ا

بالحكم وسيطرتهم على   الدين  تمّسك رجال  الفرنسية في ذروة  الثورة  تُقم  ألم  السؤال هنا  السياسية. ويأتي 
مناحي الحياة كافًة؟ أولم يكن وضع أوروپا مشابهًا نسبيًا لِّما هو الحال في الكثير من البلدان العربية اليوم؟  

ذلك الوقت بعد صراع طويل؛ بينما ما زالت تخوض معركتها   لماذا نجحت تجربة العلمانية في أوروپا في
يعّج   العلماني عمومًا  الغرب  أو  وأميركا  أوروپا  أليست  الُمعارِّضة؟  بين آالف األصوات  الشرق  اليوم في 
بالمتدّينين الذي يمارسون طقوسهم الدينية وشعائرهم بكل حرية؟ إلى متى ال يفهم الدينّيون العرب ودينيون  

وسط أّن العلمانية ال تعني اإللحاد وليست نقيض الدين في الجوهر بل هي نقيض تدّخله في  الشرق األ
القانون والسياسة وسّن دستور بموجبه. العلمانية نظام سياسي ديمقراطي مجتمعي َيقَبل فيه الجميُع الجميَع  

سلطة السياسية والقانونية.  باختالف معتقداتهم ودياناتهم وطوائفهم، يتّم فيه فصل الدين عن السياسة وعن ال
اليوم   العربي  عالما  في  الدين  أجل  من  والُمتحاربين  األوسط  الشرق  تحتاجه شعوب  ما  أكثر  هذا  أوليس 

 والتخلص من الديكتاتورية الدينية؟  
من جهة أخرى، هناك أصوات تقول إّن بعض أنظمة الشرق األوسط هي أنظمة علمانية ولم يأتِّ منها إاّل  

والديكتاتورية السياسية. لكن ما هو غير صحيح هو أنه ال يوجد نظام سياسي علماني حقيقي  القمع والعنف  
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ل على األرض في المجتمعات العربية؛ بل بقينا عبارة   في الشرق، ولم ُتطبَّق العلمانية بشكل حقيقي وفاعِّ
ساس ديني أو  عن تكّتالت دينية مذهبية وطبقية جاهزين في أي لحظة لتكفير اآلخر أو تخوينه على أ

مذهبي، وبقيت بهذا، الديكتاتورية الدينية في كل الحقبات التاريخية مصدرًا للتفرقة العنصرية و عوَد ثقاب  
جاهز للحقد والكراهية، وذريعًة تّتخذها األنظمة للديكتاتورية السياسية القائمة أصاًل من دون وجود الديكتاتورية  

 الدينية.  
لجديدة مع سلطات رجال الدين المتحّكمين بعقيدة وحريات األفراد والشعوب تجاه  الديكتاتوريات الكالسيكية وا

اإلله؛ كلها مستدامة ومستمرة في ظل فقدان الوعي بالحريات وثقافة حقوق اإلنسان، والشعوب في الشرق  
هي أساس  تحتاج لعقود طويلة كي تتطّهر من هذا المرض التاريخي والحي لهذه اللحظة. الثورة الفكرية أواًل  

الثورة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية للوصول لحكومات رشيدة ودول تتمتع بحقوق مواَطنة وفيدراليات،  
وغير ذلك فقد تموت الثورات أو تنحرف سريعا لكل هذه األسباب إذا ما كان الهدف محاربة الديكتاتوريات  

عار الديمقراطية    الدينية والسياسية على َحدٍّ َسواء للوصول للحريات ولدولة  قانون يتساوى فيها الجميع تحت شِّ
رقي أو مذهبي أو سياسي   ومبدأ الُمواَطنة من دون األفضلية ألحد على أي أساس ديني أو عِّ

 الكاتبة و الباحثة السورية ريم شطيح 
 

 د. ريم شطيح
 كاتبة وباحثة من سوريا تقيم في أميريكا
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 ومقاالت أخرى  وَمن لم يبتلعه البحر تبتلعه زنزانات األنظمةمسلسل الموت مستمر ..  

         
 . األديبة الّلبنانّية مريم مشتاوي 39

 
 ن لم يبتلعه البحر تبتلعه زنزانات األنظمة ومَ   ر ..مسلسل الموت مستم

 
قارب يحمل على يبدو أن مسلسل النكبات اللبناني لن يتوقف قريبًا. لقد فجعنا في األيام الماضية بغرق  

متنه عشرات الشبان اليائسين الفارين من بؤس األوضاع االقتصادية والسياسية، بعد أن ضاقت بهم سبل 
أشهر انطالقًا من طرابلس عاصمة   4الحياة في بلدانهم التعيسة. هذه الفجيعة تحصل للمرة الثانية خالل  

إن    –ربما بحكم المألوف    –ت األخبار الدولية  الشمال اللبناني. يقول الخبر، الذي مر اعتياديًا على نشرا
مهاجرين »غير شرعيين« لقوا حتفهم قبالة شواطئ محافظة طرطوس السورية«. وقد »أودى الحادث بحياة 

شخصًا. وهم من جنسيات لبنانية وسورية    150معظم من كانوا على متن الزورق الذين تجاوزت أعدادهم  
ية. هكذا ببساطة يمر الخبر وكأن الضحايا مجرد أرقام، ومن دون وفلسطينية، كانت وجهتهم دولة أوروب

اإلشارة إلى قصص تقف خلف السيناريو هات، التي دفعت بهم لركوب البحر، بحثًا عن حياة فيها الحد  
 األدنى لشروط النجاة والكرامة اإلنسانية.

عربية مفاده أن لبنان يشهد ارتفاعًا كبيرًا خالل البحث في المواقع اإلخبارية، استوقفني تقرير لـ«ي بي سي«  
في معدالت الهجرة مدفوعًا بانهيار اقتصادي مدّمر. وقد ترك ذلك االنهيار قطاعات كبيرة من اللبنانيين،  
الذين   أعداد  أن  تفيد  إلى إحصاءات،  التقرير  ويشير  الماضية.  الثالث  السنوات  الفقر على مدى  يعانون 

لبنان عبر   زادت بمعدل الضعف، عما كانت عليه خالل العام    2021البحر، في عام  يحاولون مغادرة 
في المئة خالل   70، وفق تقديرات وكالة األمم المتحدة لالجئين. في حين ارتفع العدد مجددًا بنسبة 2020
 . 2022العام 

والحزن  بالطبع، تفاعل كثيرون مع هذه الحادثة المؤلمة، التي هزت الرأي العام وتركت حالة من األسى  
على مواقع التواصل االجتماعي والمنظمات اإلنسانية الدولية، نظرا ألن حصيلة الضحايا كانت هي األعلى  
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منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطالقًا من لبنان. فقد أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 
ها أنه »كما هو الحال في العديد من بلدان  أن عشرة أطفال لقوا مصرعهم في الحادثة. واعتبرت في بيان ل

المنطقة، يعيش الناس في لبنان ظروفا قاسية تؤثر على الجميع، ولكنها أكثر قسوة خصوصًا على األشخاص  
 األضعف«. 

وفي بيان لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين ومنظمة الهجرة الدولية، »الكثيرون ُيدفع بهم  
 اوية«. نحو حافة اله

كما اعتبر المفوض العام لألونروا فيليب الزاريني أن »ال أحد يصعد على مراكب الموت بسهولة. يتخذ  
األشخاص هذه القرارات الخطيرة، ويعرضون حياتهم إلى الموت بحثًا عن العيش في كرامة«. مضيفا »علينا 

 أن نفعل المزيد لمعالجة الشعور باليأس في المنطقة«. 
اللبناني حازم األمين فإن »المأساة مرشحة لتكبر  بالطبع المأسا ة مستمرة، وكما يقول الصحافي والكاتب 

 طالما طاقة طرد الفقراء من البلد عم تكبر«. 
على الضفة المقابلة، التي لجأ إليها بعض الناجين من الغرق، ويكتمل المشهد التراجيدي هناك، حيث كانت 

تلعه البحر لتكون السباقة إلى ابتالعهم في زنازينها المريعة. وقد أجهزة األمن السورية بانتظار من لم يب 
أفادت مصادر حقوقية باعتقال بعض الناجين من غرق الزورق. وفي تقرير نشرته »القدس العربي« لمجموعة  
العمل من أجل فلسطينيي سوريا« أن األجهزة األمنية التابعة لنظام األسد اعتقلت عددًا من الشبان السوريين  
والفلسطينيين الناجين من حادثة غرق المركب، قبالة سواحل محافظة طرطوس. وأكدت أن أجهزة النظام  
األمنية اعتقلت الشبان بحجة أنهم »مطلوبون أمنيًا وللخدمة اإللزامية«. في حين لم يتسن للمجموعة التأكد  

قل أخبار الالجئين السوريين  من أسماء وهوية المعتقلين. كذلك نشرت شبكة »شاهد عيان حلب« المعنية بن
منشورًا على صفحتها في فيسبوك، تحدثت فيه عن معلومات مؤكدة من داخل »مشفى الباسل« في طرطوس  
الجنسية   بعضهم من  القارب في طرطوس  ناجين من حادثة غرق  اعتقلت  األمنية  النظام  أجهزة  أن  تفيد 

الفرار من سوريا، ألن »واجبهم الوطني« أن يكونوا الفلسطينية. أي نعم، السوريون والفلسطينيون يمنع عليهم  
 ! 2011دروعا وأدوات في حرب النظام السوري ضد »المؤامرة« المستمرة منذ عام 

ولو   -لم تحرك هذه الكارثة اإلنسانية السلطات اللبنانية أو السورية أو الفلسطينية، إلعالن الحداد الرسمي
عالم ألجلهم، وال ضرورة حتى ألن يكونوا الحدث األول في  فالضحايا ال يستحقون أن تنكس اإل  -رمزياً 

 النشرات الرسمية إلعالم هذه الحكومات.
المشهد عادي جدًا، وربما »متوقع« والضحايا مجرد أرقام عابرة في ظل تلك السلطات الفاسدة والفاشلة. 

  25أهمية أن يشيع مخيم نهر البارد  من أبنائه؟ ما    20ماذا يعني أن يشيع حي الصليبة في مدينة الالذقية  
 من نسائه ورجاله وأطفاله؟ أما طرابلس وعكار فهي منسية على الدوام إال في المواسم االنتخابية.

 لقد قالها محمود درويش ذات يوم: ال أعلم من باع الوطن، لكن رأيت من دفع الثمن.
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الثمن. أما الذين دفعوا  الذين باعوا الوطن فال حول لنا وال حيلة    السالم والرحمة ألرواح ضحايا الزورق 
 لمواجهتهم إال بمراكمة الوعي بالعدالة اآلتية ال محالة. 

 كأن مأساة فلسطين أصبحت خبرا عابرا!
من لبنان، البلد المثقل باإلحباط والفساد إلى فلسطين المحتلة، حيث اقتحم الثالثاء أكثر من مئتي مستوطن  

ورقصوا هناك في اليوم الثاني من احتفاالت رأس السنة العبرّية. وكل ذلك باحات المسجد األقصى. وغّنوا  
تحت حماية قّوات االحتالل، التي اعتدت على المرابطين في المسجد ومنعت الفلسطينّيين دون سّن األربعين  
بكر  أبو  الشيخ  المرابط  فيديو يظهر تعرض  اللبناني  نشر موقع »ميغافون«  وقد  إليه.  الدخول    عامًا من 

عاًما(، العتداء من قبل قوات األمن االسرائيلية على إحدى بوابات المسجد األقصى، الذي    65الشيمي )
الشرطة   انهالت  االقتحامات  هذه  فمع  المحتجين.  على  واالعتداء  المستوطنين  قبل  من  اقتحامات  شهد 

ر الشيخ الذي يعد من  اإلسرائيلية عليه بالضرب المبرح وطرحته أرًضا. وفيما كانت الدماء تسيل منه يص 
 أقدم المرابطين على أنه صامد فداء لألقصى.

والشيخ أبو بكر معروف جيدًا عند قوات الشرطة اإلسرائيلية، نظًرا لرباطه الدائم في المسجد األقصى منذ 
سنين طويلة، ألنه يواظب على زيارة األقصى بشكل يومي، منذ انتقاله الى مدينة القدس في بداية األلفية  

 حالية. ال
وتقوم سياسة االحتالالت اإلسرائيلية على تسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد األقصى خالل 

 المناسبات الدينّية لتكريس التغيير التدريجّي في هوية األقصى ولجعله مكانًا روحيا لليهود. 
 نيوز، وفوكس نيوز، وفي جولة على الفضائيات الدولية »المهنية« سي أن أن، وبي بي سي، وسكاي 

 نكاد ال نرى أي أثر لخبر االقتحام والرقص في األماكن المقدسة وإهانة الشيخ المسن أبوبكر. 
تناولت الخبر بشكل   التطبيع واألنظمة الرسمية، فقد  تلميع  أما الفضائيات العربية، التي ال هم لها سوى 

في الحضور  بذلك  تحظى  تعد  لم  كقضية  فلسطين  أن  يوحي  ما  اختالف   خجول،  على  العربي  اإلعالم 
العربية«، والتي لطالما صدعت رؤوسنا   تيار »الممانعة  المحسوبة على  القنوات  تلك  توجهاته، حتى في 

 بشعاراتها الثورجية. 
العزاء دائمًا أن هناك شعبا يقاوم المستحيل ويفضح البشاعة بعيدًا عن األجندات اإلعالمية لهذا البلد أو  

 ذاك. هنا فلسطين. 
 
 ريم مشتاوي م
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أسرتها إلعالة  تاكسي  إلى  النارية  دراجتها  تحول  امرأة  لبنانية:  األموال    غرائب  الستعادة  حال  والسالح 
 المنهوبة في البنوك؟! 

 
لبنان في عتمته يتخبط وأوالده يحاولون كل بطريقته إنقاذ نفسه من بين أنياب الفقر والذل، والفساد، والجوع،  

اللبنانيين حقوقهم. وال أمل يرفرف في األفق البعيد. نفتح شاشات التلفزيون لتهبط  والتشرد. ال سلطة تمنح  
على مسامعنا كل األخبار المحبطة والبائسة واليائسة. أخبار ال ُينصح بها أصحاب القلوب الضعيفة كي 

 ال يصابوا بجلطة توقعهم أرضًا.
 

 أخبار سيئة بالجملة 
الغذائي في خطر«، »هستيريا في األسعار«، »أكوام النفايات تتكدس.  »إجراء سيرفع األسعار«، »األمن  

 وشكوى«، »لبنان يتجه بخطى سريعة نحو عتمة شاملة«.
في ظل ذلك الوضع المتردي أصبح البلد ينطبق عليه مثل »حارة كل مين إيدو إلو«. كل فرد يسعى جاهدًا 

صص كثيرة انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل  إلنقاذ نفسه وعائلته. ولكل فرد طريقته في حل المشكلة. ق
االجتماعي تعكس معاناة اللبنانيين وكيفية مواجهة األفراد للعاصفة التي تهز البلد من أقصى شماله إلى  

 أقصى جنوبه، مرورًا بالعاصمة بيروت.
تسلم للظروف  من بين تلك الحكايات برزت قصة أم لبنانية استخرجت من ضعفها قوة ومن العتمة نورًا ولم تس

الصعبة، بل أظهرت صالبة نادرة في مواجهة المحن. إنها رنا كرزي، أم لولدين ومثال حي للمرأة اللبنانية  
التي ال تهزم أبدًا. لقد حولت دراجتها النارية إلى تاكسي خاص بالنساء إلعالة أسرتها. لم تهتم بنظرة المجتمع  

 عليها وكسرت القيود لتؤمن لقمة العيش ألسرتها الصغيرة. الضيقة المرأة تحدت العادات البليدة المتعارف
تركب دراجتها لتدور في شوارع العاصمة غير أبهة بالحر والتعليقات السلبية التي قد تنهال عليها. هدفها 

 الوحيد إنقاذ أسرتها في زمن صعب ال يهزمه سوى األبطال مثلها.
بعة لياًل لتبرز للعالم صورة المرأة الحديدية التي ال  تعمل جاهدة ليل نهار من السابعة صباحًا حتى السا 

 تضعفها المصاعب، بل تزيدها قوة وإصرارًا على المواجهة والتحدي.
جاءتها الفكرة بعد أن خسرت عملها أيام الثورة. هكذا قررت أن تستخدم دراجتها النارية كسيارة أجرة مخصصة  

الـ«سوشيال ميديا« والقت رواجًا واستحسانًا للفكرة وتشجيعًا من نساء كثيرات. للسيدات. كتبت إعالنًا على  
وقد عّلمت ابنها وابنتها على المكافحة والجهد في سبيل تأمين حياة كريمة. هكذا ساعداها في مشروعها  

ا إلى  تقود دراجتها بحذر شديد وتعتبر الصبية التي تركب خلفها مسوؤلة منها وتصبح في حمايته  الجميل.
 أن توصلها إلى المكان المتفق عليه. 

نفسها   بتركيب خيمة صلبة فوقها كي تحمي  تاكسي، بل طورتها  إلى  النارية  بتحويل دراجتها  تكتف  ولم 
 والركاب من مطر الشتاء وحر الصيف وهبوب الريح. تشعر رنا بالفخر واالعتزاز ألنها كسبت مع األيام  
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 مثال للمرأة اللبنانية القوية الصابرة والمتحدية لألزمات.  محبة الناس واحترامها لجهودها. فهي
ومن حكاية امرأة قوية إلى حكاية أخرى مخيفة بعض الشيء. فلكل مواطن طريقته في مواجهة الصعاب  

 وذلك يعتمد على حدة أزمته وتحمله النفسي والعقلي للجنون الذي يجتاح البلد. 
 

 لبنان فيلم رعب مخيف 
رُض والده الذي يتطلب عالجًا وأدوية ودفع فواتير هائلة للمستشفى، كان كفياًل بوصوله  إنه مواطن يائس. مَ 

إلى حالة غير متزنة ودفعه القتحام البنك الذي يودع فيه أمواله. هكذا دخله مسلحًا وأغلق أبواب البنك ورمى  
ه أمواله التي يحتجزها  البنزين في أنحاء متفرقة على األرض، وحبس كل الموظفين في غرفة مطالبًا بإعطائ

 البنك منذ بداية األزمة.
من يسمع القصة يعتقد أنها أحد أفالم األكشن الكوميدية لعادل إمام، لكنها في الحقيقة دراما لبنانية ال تنتهي  
 ولن تنتهي في ظل األزمة االقتصادية الخانقة وفي حضرة طبقة حاكمة ال تهتم إال بمصالحها الشخصية. 

 يسيطر على شريحة كبيرة من اللبنانيين يتجسد في ذلك المواطن الثائر.  إنه الغضب الذي
 نعم إنه تصرف غير مسؤول ويعاقب عليه القانون، ولكن ماذا ننتظر من شعب مهزوم؟ 

 وماذا نفعل أمام مرض أهلنا وأبنائنا وعدم القدرة على دفع فواتير المستشفيات؟ 
راقب رحيلهم بهدوء؟ هل نغني لهم أغاني الوداع وندفنهم  ماذا نفعل أمام عجزنا عن إنقاذ من نحب؟ هل ن

 في صمت مرير؟!
»هل المواطن سطا على البنك أم أن البنوك هي التي تسطو على المودعين؟«، كما كتب أحد رواد مواقع 

 التواصل االجتماعي في تعليقه على الحادثة. 
والدولة التي نهشها غول الفساد،   وفي تعليق آخر كتب أحدهم: »إنه مثال كاشف للصراع بين المواطن

وبرونات األلعاب السياسية وأساطين الفتن، وتروس التعطيل، المكلفين بإخراج البلد من أعتاب المستقبل  
 ليتركوه وحيدًا كي يتآكل ذاتيًا.

وقد أصدرت جمعية المودعين بيانًا تقول فيه: نحمل مسؤولية ما يحصل ألصحاب المصارف والحكومة 
اب ومصرف لبنان مجتمعين. ونؤكد أن ابتزاز المودعين وسرقة جنى عمرهم سيؤدي إلى مزيد ومجلس النو 

 من ردات الفعل التي ال يمكن التنبؤ بها. 
البلد يغلي كما تغلي القهوة العربية على نار هادئة. قسم من الشعب قد يجد حلواًل للتمسك بالحياة، كما فعلت 

ر سيفور وقد يصل إلى الجنون وال يمكن ألحد أن يوجه لهم اللوم بعد رنا، التي نفتخر بها جميعنا، وقسم آخ
 فقدان كل أمل في الحياة.

 
 مريم مشتاوي 

 روائّية وشاعرة من لبنان تقيم في لندن 
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 ياح.. روايــــة مـــونـــولوجيـــــة لمريم مشتاوي هاتف الرِّ 
 

 د. إبراهيم خليل. الكاتب 40
 

 
 

ياقوت، و تيريزا أكاديا، وجسور الحب، تصدر لمريم مشتاوي اللبنانية السورية رواية  بعد رواياتها عْشق، و  
ببيروت   للكتاب  الثقافي  المركز  ماريانا هي    2021جديدة عن  الرواية  هذه  الرياح. وبطلة  هاتف  بعنوان 

ألي أو  لها،  جرت  أو  وقعت،  التي  والحوادث  الوقائع  في  شاركت  التي  والشاهدة  الوحيدة،  من   الساردة 
الشخوص من مثل: إيفون وهي األم التي رعتها في الميتم ببيروت، إذ إن ماريانا نشأت ال تعرف لها أما،  
وال أبا، غير تلك السيدة التي تسميها أمي، وال تعرف لها من اإلخوة غير هاجر، وسالي، وَمَلك، وكلهّن من 

األب جرمان الذي رسمت له الساردة صورة  رفيقات المنشأ الذي يعطف على أبناء الحرام، وبناته. والكاهن  
منفرة؛ فهو كاهن متدين أمام الناس، وفاسق في الحقيقة، والواقع، يمارس اللواط، وقد ضبطته ماريانا متلبًسا  

 مع راوول الصغير، وعندما نهرته فاجأها قائال: أفّضل الصبيان. كاَن قفاه لذيًذا.
أحبته ماريانا بصدق، وعرفت في حبه الكثير من    ومن شخوص الرواية رياض. وهذا هو الشخص الذي 

  - مثلما يتراءى لنا من المتواليات السردية  -السعادة التي يحلم بها الُعشاق، ويتّطلع إليها المحبون. لكّن رياًضا 
لم يكن صادقا في حبه، وال وفيا، فعائلته تريده أن يكون أبا ذا أسرة، ولكنها ال يمكن أن توافق على أن  

اؤه من سيدٍة نشأت في مْيتم؛ فهذا شيٌء ال يتنافى مع التقاليد والعادات فحسب، ولكنه أيضا يمسُّ  يكون أبن
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ر الزواج بأخرى، ثم بعد أن ُيْنجب منها أوالدُه يطلقها، ويعود للزواج   ما يعتزون به من نَسٍب وحسب، لذا يقرِّ
ة بحيث تصدق كالما كهذا. رياض إذن  بماريانا. وهذا بالطبع ما ال يْنطلي عليها، فهي ليست من السذاج

 يخون، وال يفي بعهود الحب، ويختفي من حياتها، لكنها تظل دائبة الحنين، والتوق الستعادته. 
على أّن اختفاء رياض من حياة ماريانا، على الرغم مما تركه في نفسها من شَجن، َوَحَزن، ليس العقدة 

خر اختفى من حياتها في لندن، تارًكا في روحها الكثير من  الوحيدة في هذه الحكاية الشّيقة. فثمة شخٌص آ
الحسرة واأللم، إنه صادُق الذي توفي. ولهذا كان مفَتَتُح الرواية بذكره، والعبارة األولى فيه هي السؤال عن:  

التأزّ  م  كيف لها أن تحيا بعد فراق ذلك الرجل الذي تعده معلًما تارة، ومربًيا ومسانًدا، منقًذا في ساعات 
والقلق: » منذ رحيلك كّل يوم على حافة المساء أراقب السماء، وهي تسقط نجومها نجمة نجمة ألهرول  
إليك، ألطالبك بالعودة، بالنهوض سريعًا، باستكمال مشوار ال يكتمل بغيابك ...لقد أضعْفتني وما عدُت  

نك رحلَت بها، وبكل جميل  قادرة على المسير ...هكذا.. وبكل بساطة أعترف لك أنك كنت قوتي .... ولك
يتألأل في حياتي. وأكاد أجزم أني ال أعرف إن كان الليل يختبئ في قبرك، أم قبرك هو الذي يختبئ في  
الليل... ولكنه الوقت يا صادق... إنه يفقد ثوانيه ودقائقه وعقاربه ويفلت من قيود الزمن ليقع أسيرك وحدك.  

غيومها رقة، أم ماذا؟؟ » وكم من مّرة تعرَّضْت النتكاسة نفسية،   قل لي، لَم تحبس السماُء دموعي؟ ألتزداد 
تتعافى.. فموت صادق، وغياب   فيه قبل أن  أياما  لتبقى  المشفى،  إثرها  ُأدخلت على  أو صدمة عصبية 

وعجوز الكنيسة ذات المسبحة اللؤلؤية، والشعر األشيب،  -ابن خالة صديقتها أميرة   -رياض، وجنون ليث 
لزخرفة السحرية، والمفتاح الذي يقودها الحقا لهتك األسرار التي تنطوي على الكثير من ألغاز  والعلبة ذات ا

 صادق، وأحاجيه، والغموض الذي يحيط بشخصيته، هذا كله ال يكفي. 
فثمة شخصّية نسائية طريفة روزانا، وزوجها األكثر طرافًة طوني. وهما شخصيتان عثرت عليهما مصادفة  

ا هذا  كتاب. وفي  ماريانا في  الساردة  تكليف  نقطة حاسمة. وهي  بنا  الحكاية تصُل  متتاليات  لمسار من 
بالمغادرة إلى بيروت لتزويد المحطة الفضائية التي تعمل فيها من لندن بتحقيقاٍت، ومتابعاٍت، ُمصوَّرة عما  

حاكمة الفاسدة، يجري في لبنان من تظاهرات مستمرة، وانتفاضة شبابية ضّد الطبقة السياسيَّة، والنخبة ال
والطائفية، وما إن تصل لبيروت حتى تدور عقارب الساعة بنا نحو الوراء، فإذا هي، والكاميرا، يسلطان  
األنظار على المجريات: ميشال، عالم الرياضيات الذي ُسجلت باسمه خمسة اختراعات، ويتقن الكالم بسبع  

م لبنان عالًيا، انتهى به األمُر في دار للُمسّنين. قال  لغاٍت كأّن كال منها لغته األم، هذا العالم الذي رفع اس
لها أحدهم، وقدُ ذكر اسمه فجأة، إنه رآه يبحث عن طعامه في مكبٍّ للنفايات، ويستخرُج بعض المالبس  
البالية منه. المصور سيف أبو جمر يتابع بعدسته شابا يقوم بعض رجال األمن باعتقاله، واالعتداء عليه  

ْكر ذلك  في أثناء تصديه م للمظاهرة، والشبان يتصايحون اعتقلوا الثائر )رياض(.. الثائر رياض اعُتقل. ذِّ
االسم أعاد ماريانا فوًرا لحكاية العشق، والحبيب الذي غاب، أتراهُ هو الحبيب الذي تخلى عنها لكونها من  

وي لماريانا حكاية سمير  تربية الميتم؟ بين الحكاية، والحكاية، ثمة ما يروى، ها هو أحد أبناء بيروت ير 
 الذي انتحر اثناء االنتفاضة بسبب الديون. 
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وهذه الحكايات تطَّرد في » هاتف الرياح » كُجمل معترضة، تظهر من حين آلخر بين فتافيت الحكاية  
الرئيسة، حكاية العجوز التي رأتها في الكنيسة مراًرا وسمَّتها نجمة. ظهرت بصورة غرائبية بعد عودة ماريانا  
للندن. وحين يقُع بصرها عليها تحاول التأكد من أنها هي، وتسير موازية لها، أو متابعة إلى أْن تختفي في  
حارة وتغيُب وراء أحد األبواب: » وبينما أنا على هذه الحال أْمضغ خيبتي، وقلقي، لمحُت مسبحتها تتألأل  

ا البيت بيتها وقد سقطت المسبحة منها  على عتبة بيٍت شائخ. اقتربُت منه بخطوات حذرة، فتساءلُت هل هذ 
في مدخله؟ تذكرُت ذلك المفتاح الذي منحتني إياه في الكنيسة. أدخلُت يدي في حقيبتي لعله داخلها. ولما  
وجدته تناولته بسرعة، فوضعته في المزالج ألفتح الباب. ُفتح الباُب فعاًل. فدخلت البيت بكثير من الترقُّب، 

وجئت بُنْصب تمثاٍل المرأة .. هو نفسه.. صورة المرأة المرسومة على ظهر العلبة  والخوف. وبعد خطوتين ف
الخشبية الغريبة التي أهدتني إياها تلك العجوز..« وبخطًى متلّصصة تدلُف بنا الساردة إلى عالم صادق 

أحَبْبتها؟    الذي وصفته في تداعياتها بالمعلم. وها هي ذي تعثر على كتاٍب له على أحد الرفوف بعنوان« كم
» المفاجأة المذهلة أن ما فيه من خواطر، وانثياالت وجدانية موضوعها المتكرر هو حبه الشديد لماريانا،  
ذلك الحّب الذي لم يُبْح به إطالقا في حياته، ها هو يبوُح به بعد مماته في المكتب الذي كاَن يزاول فيه  

 أعماله، وبمخطوٍط كتَبُه بيديه.
ماريانا وْصفا ألّمه ينطبق تماًما على السّيدة العجوز التي سمَّتها نجمة، جاء فيه » أين  وفي المخطوط تقرأ 

تلك المسبحة يا أمي التي كان أريجها الصاعد من حباتها اللؤلؤية يسكُن داخلي، وكنُت حينها أسيُر، ويدي 
بنفَ  الهواء  في  ترسمين  كنتِّ  الحياة.  في  المعاني  كل  عن  أبحث  المدى،  إلى  آياتِّ ممدودة  المزفور  ك  سِّ

ا، ويؤلمك أحيانًا، يعرقل مرونة يدك، كان أقوى من   الطهارة.. واالكتمال. مع أنَّ ُبنصرك األيمن كان معوجًّ
قد تعّرَفت عليها في كنيسة    -مثلما مرَّ    -أن ُيرى ألنه كان مرنًا بسجيته مطواعًا بإرادتك ». كانت ماريانا

رفوف ملفا آخر لتجد فيه رسائل تلّقاها صادق من اآلخرين، ويظهر  سانت بول في لندن. وتختار من أحد ال
في إحداها اسم طوني، وفي أخرى اسم روزانا. والسؤال، هو: ما الجديد الذي كشَف عْنه المفتاح؟ الجديد  
  هو أن صادقا كان يهيم حبًّا بماريانا على الرغم من الفارق الكبير بينهما في السّن. تجاوز هو السبعين فيما 
التباين واالفتراق في   اثنين على هذا  كانت في العشرينات، فأي ضرب من العشق يمكن أْن يتحقق بين 

 الزمن؟
فيما كان يعاني من    - ومذكرات صادق، وال سيما تلك التي تفيض عذوبًة، وعذاًبا، في الوقت نفسه، ألنه  

لك الذي يعانية بسبب مواجده. ».. لم  كان يعاني من التكّتم وإخفاء الهوى أكثر من ذ   -الوله بسبب ماريانا  
أكن أعلم أن حبَّه لي كاَن رحًبا رحابة األرض.. أتذكر أنه قال لي يوما: كم هي الحياة بئيسة بدونك يا  
مريانا، أْشتمُّ في كل جماالتها وتفاصيلها ودقائقها أريَجك الذي يَتسامى إلى خّط الكمال، والتمام. كلُّ شيء  

س أنفاَسك في أناي، في هذا الوجود الذي يفقد جوهَرُه بدونك.. جميل في هذه الدنيا ي ْلَهُج بمعناك ... أتحسَّ
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ُج بنظراته التي لم أكن   س آالَف الحكايات .. حكايات صادق.. وهو يْنسِّ أضُع اآلن يدي على صدري وأتحسَّ
 أكتشُف سرها إشاراتِّ العشق والَوَله ». 

اَءتِّ الصدفة أن يكون اسم الشاب الذي اعتقل أمامها في بيروت  أما رياُض، الذي َرَمْته بالخيانة، فقد ش
رياًضا، وقد سمعت أحدهم يقول للشباب المتظاهر اعتقلوا الثائر )رياض( الثائر رياض اعُتقل. َوَوَقع هذا 
االسم على مسامعها وقوع الصاعقة، فهل هو رياض الذي تخلى عنها في لندن، أم هو رياٌض آخر. كم قد 

نها نظرت في وجهه ملًيا لتتأكد من أن رياًضا، حبيب األمس، هو هذا الثائر، أم أنه اسم شبيه  تمنت لو أ 
باسم رياض، فال ريب في أن ببيروت اآلالف ممن يحملون هذا االسم. ولكن اإلحساس الداخلي ظّل يدوي: 

 ي في القلب.ربما يكون هو، وليس غيره، وإًذا، ال بد من االعتراف بأّن لرياض هذا موقعه المتبق
ُر حاجز التوقُّع لدى القارئ، ومن ذلك اندالع  تجري هذه الوقائُع، وُتروى، بطريقة ال تخلو من تحّوالٍت تكسِّ
المظاهرات في بيروت. ومنها وفاة أحد الشخوص ممن كانت لها بهم عالقة حميمة، ومنها التعرف على  

، وعلى طوني زوج روزانا مرة.. وعلى السيدة  شخصيات جديدة كتعرف ماريانا على ليث ابن خالة أميرة مرة
التي التقتها في الكنيسة، وتبين أنها أم صادق المعلم المربي ذي األثر الكبير في حياة الساردة مرة أخرى. 
تضاف إلى هذه الشبكة من الحوافز؛ القراءة التي نقلتنا فيها الكاتبة من السرد المباشر إلى سرد عبر وسيط  

ذلك الكتاُب الفلسفي الذي تحول من كتاٍب إلى حكاية أخرى داخل الحكاية الرئيسة في    هو الكتابات. ومن
النص، والكتاب المخطوط الذي عثرْت عليه في مكتب صادق. وبدا كما لو أنَّ هذه المرويات جزٌء أساسي  

منامية مرعبة الكوابيس. وهي رؤى  ذلك  إلى  القصة. تضاف  تقوم عليها  التي  المرويات  في    من سلسلة 
الغالب، إال أنها مع ذلك تحمل في طّياتها مؤشراٍت تؤثر الحًقا في مجريات الرواية. وتسهم في إضفاء  
رة، ومن ُرموز، أْو وقائع كالرموز،   الطابع الرمزي على النَسق السردي، فهي، بما تتضمَُّنُه من تأويالت ُمفسِّّ

ما إذا كان هو نفسه أحد شخوص الرواية، وفي  تؤّدي لمزيد من التساؤالت التي يْنشغل بها السارد، ال سي
هذه الرواية، عدا عن كونه أحد شخوصها، هو الذي يضطلع بدور البطولة. ها هي ذي تصُف لنا ما يتركه 
للتو من تحت   العرُق يتصبب مني وكأني خارجة  النفس:« صحوُت، وأنا أرتجف ... كان  الكابوس في 

لصغير التابع لغرفة نومي، وفتحت الدوش، ووقفت تحته ربما  زخات مطر عنيٍف جارح .. دخلت الحّمام ا
ر غير   ساعًة أو أكثر وأنا أحاول أن أستوعب إْن كان ما عشته حلمًا أم حقيقة.« مثل هذا الكابوس يتكرَّ
ْحنًة انفعالية تشدُّ القارئ َشًدا. ومن شأن هذا اإلحساس   مرَّة ، وفي ذلك التكرار ما ُيضفي على المروياتِّ شِّ

  ُيسفر عن موقف إيجابي من الرواية، فتبدو كما لو أنها أكثر من جّيدة.أنْ 
 

  د. إبراهيم خليل
 
 
 



2112 
 

 فارس الغزل  نزار قباني
 

                    
وري نزار قباني 41 وري جورج عازار                     الّشاعر الس   . القاص والشاعر الس 

 
 1998 أبريل 30الشاعر الكبير نزار قباني الذي وافته المنية في أربعة وعشرين عاما مضت على رحيل 

في هذه السطور القليلة نتذكر معا فارس الكلمة ورائد القصيدة ومبدع الجمال انها كلمات بسيطة متواضعة  
في حق شاعر عمالق كان لي شرف رؤيته في دمشق قبل اكثر من ربع قرن مضت فانطبعت صورته في 

مته الشعرية في المشاعر والوجدان فان غيبه الموت فالكلمة تبقى حية ابدا ال تموت وال  الخيال وارتسمت ها
 يدركها الفناء.    

لملم أوراقه ففاح عبق الياسمين الدمشقي الذي كان يعشقه من بين طيات سطور القصائد التي نظمها..  
ر جبل قاسيون حيث يسكن الصفصاف  واختار ان يكتب كلماته األخيرة إلى الشام التي ارادها "متكئة على صد 

 والمشمش والخوخ". 
انها دمشق التي أحبها ونقل بياض ياسمينها وعبق تفاحها وازهارها الى كل زاوية من زوايا األرض وحتى  

 في لحظات حزنه وألمه كان يصرخ متوجعا يناجيها يستغيث بها ويناديها: 
والتعبا" همس لها في احدى الليالي يغازلها:   "يا شام ان جراحي ال ضفاف لها فامسحي عن جبيني الحزن 

 "هل ارحل عنك وقصتنا احلى من عودة نيسان". 
لكن نيسان ابى ان يفارقنا من غير ان يأخذه بصحبته فيغيب عن ربيعنا شذاه الفواح رحل فارس الشعر  

 وشاعر الكلمة مات نزار فصمتت األوتار وماتت القصيدة وحينها 

 المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان" "بقيت السفن في 
 

 قال انه مرساة ال ترسو لكن هذه المرة مرغما يرسو.. ترى انهكه رقيق الغزل:
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 "من ألف عام وانا مبحر 
 ولم أصل ولم يصل زورقي  
 يا مرفأ الفيروز  
 يا متعبا سفينتي  
 البد ان نلتقي". 
 

 أتعبه العمر وأضناه الترحال فطمع في زمن ارتياح 
 

   "سأرتاح
 لم يك معنی وجودي فضوال 

 وال كان عمري سدى  
 فما مات من في الزمان... أحب 

 وال مات من غردا" 
 نزار... يا حبة نارنج... يا اطواق الفل يا توتة شهية الثمار.. يا شموخ قاسيون يا زهرة ورد سرمدية الشذى.

 الحب تنبض نزار االنسان.. حتى القلوب ينهكها الهوى ويشقيها الغرام لكنها تبقى ب
 

 "انا ألف احبك  
 فابتعدي.. عني 

 عن ناري ودخاني.. 
 فانا ال املك في الدنيا..  
 اال عينيك واحزاني.."  

نزار حين رحل عنا انتحبت القصيدة.. وحين غاب ناحت اشعار الغزل اليتيمة نزار الذي كان يهتف في 
 ليلة حزن كئيبة: 

 
 "ال اعرف في األرض مكاني..

 ضيعني دربي.. 
 ضيعني اسمي..  
 ضيعني عنواني..  
 تاريخ مالي تاريخ..  
 إني نسيان النسيان"  



2114 
 

 ملحة: بخجل او من غير خجل يعيد طرح األسئلة ال
 

 " شرقنا الباحث عن كل بطولة 
 في أبي زيد الهاللي

 عن شرقنا المجتر   
 تاريخا واحالما كسولة 

 وخرافات خوالي 
 عن الماليين التي ال تلتقي  
 بالخبز اال في الخيال  
 والتي تسكن في الليل 
 بيوتا من سعال 
 ابدا ما عرفت شكل الدواء"  
 

دنيانا صارت اخرى.. وتدور في األعماق اسئلة شتى.. نحن.. نتوق..  حين يجئ يوم الوداع نكتشف ان  
 نمني النفس.. لكن عبثا ننتظر عودة:

 
 "لقد كان الوعد ان تأتي شتاء

 لقد رحل الشتاء 
 ومضى الربيع  
 واقفرت الدروب 
 فال حكايا تطرزها  
 وال ثوب بديع"  

المسافات حتى قبل أن تدركه العيون.. نسمع  في البعيد يتراءى كطيف هناك يسير كغيمة يطير.. يعبر كل  
همساته.. نراه على شكل الرسوم في كل قصيدة تارة كشظايا البلور المكسور تجمعه امرأة وتارة عاشقا يجلس  
عند قارئة فنجان تبحث له عن حبيبة قلب ليس لها أي وطن او عنوان. نراه مع جريدته او لفافة تبغه.. نراه  

ي افراحه.. لكن في كل الصور ال نرى فيه غير الفنان الباقي في الوجدان شاعر  في غضبه.. في حزنه.. ف
 الحب: ان غاب الجسد تبقى الكلمة األمضى من كل السيوف تعانق طيف الخلود في كل زمان.

 
 جورج عازار   

 ستوكهولم 
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 احرون السَّ صياد اللّ 
 

 اعر الكبير سليمان العيسىلشَّ إة حب الى تحيّ 
 
من خضرة الضيعة ونبع الغدير... من حقول الحنطة وزغردة العصافير... من حفيف الصنوبر وفيافي  

السنديان عند ساعات الهجير... من اغفاءة وردة باغتها شعاع شمس الصباح من رائحة التربة حين تقبل  
 وجناتها حبات مطر تتوقف لوصال حميم. 

لحور التي تفرش بساط لواء اسكندرونة هناك حيث غسلت من هناك جاء سليمان العيسى ... من غابات ا
عينيه ألوان الخضرة وفسحة السماء وتنشقت رئتاه عبير القرنفل وشذى الرياحين.. وغازل سمعه صداح 
النقاء فجاءت كلماته وريقات نرجس صافية سقتها ينابيع   البالبل وطيور الحسون.. تشربت روحه نسائم 

 الطيب في تربة سخية. 
رض وهام بحنايا البساتين واغوته بغنجها سهول ووهاد.. عشق األرض ال يدانيه عشق او غرام.. عشق األ

فاألرض وان نهجرها ال تهجرنا.. نخون عشرتها وال تفكر يوما بخيانتنا.. تقسو عليها نسيء معاملتها وال  
ي واحدة من غير شجار  تفكر يوما بمعاقبتنا.. وحدها األرض أم وحبيبة... كم يصعب ان تجتمع االثنتان ف

 وعويل.
وحينها جل ما نستطيع    ،ان يجعلنا رغما عنا ننسلخ عنها  ،وما الحيلة إذا أرغمنا الباغي ان نهجرها قسرا 

ان نفعله هو ان نبقي شينا من روحنا بين حبيبات تربتها.. نغطيه بعناية كي ال يكتشفه الغاصب ذات مرة..  
قائب عتيقة، نطوي فيها دمعة وجحيم ذكريات يلسع حناجر من  وترغمنا اعقاب البنادق على حزم بضع ح

 بكاء:
 
 "أذنتك هل أمضي من دون وداع الحي 
 ورنوة عاشق للدار 
 سأخلف شطرا من عمري  
 باللهفة خضب والتذكار"   

اسيرا يصبح لواء اسكندرونة وشريدا يصير سليمان، يؤرقه الم الرحيل والجراح كثيرة جرح وداع ارض طيبة  
 وجرح التشرد والضياع: 

 "العمر رحيل والحب رحيل
 والمثوى إما طال رحيل  
 أالم إذا غادرت الدار  
 ورحت اطوف في األفاق  
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 وال أدري سأحط رحالي 
 اين ال أدري"  
يلملم أوراقه ويحتضن تحت ابطه حزمة من سطور وكلمات ويركب فوق ظهر غيمة ويسافر الى حدود  

 المتاهة:  
 "تل يغيب  
 وقمة تبدو  

 رواد كالخيال كاللغز
 يزدحم السؤال 
 على شفة السؤال"  

ى ارض  وتشتعل في أعماقه جذوة من ثورة راحت تموج في حنايا حروفه الملتهبة تنتظر يوم العودة وتهفو ال
يجمعها ذات اللسان فيفيض نبعا يسقي نبتة امل راح يرنو الى رؤية شبابها ذات ربيع يجي حامال بشائر  

 الغد االتي وحلم الوعد واللقاء:
 " هو نهر يا صديقي 

 هو نهر كان احمر  
 وتمطى االن اخضر  
 ووسامي الضخم  

 ان اسمع انباء الحبيبة ابدا 
 تزرع في االرض الحبيبة ابدا  

 أشجار الغد الموعود  تزرع
 ميالد العروبة"

سليمان العيسى طوفان من حب أبدا يفيض.. ابدا يغرف من أطراف الحكاية.. من يرتوي من معين الحب    
ال يمكن أن ينضح بغضا.. من يعشق األرض والزهر ولون السماء ال يقوى على غير العطاء.. من يتشرب  

حلو الكالم.. ومن أجمل من األطفال؟ ومن أصفى من  أطياف الجمال.. من غير أن يدري ينساب منه  
عيونهم ولهذا يتوج طوفان الحب ناثرا من مخازن ال تنضب اشعار محبة يغرسها في دفاترهم مرة وفي قلوبهم  

 الرقيقة.
آالف المرات.. تعيش فيهم تنبت غرسة في النفوس العطشى وتنمو باسقة في الوجدان.. تعمر األشجار  

وفي البنيان. يتكلم بلسان الصغار كطفل يصير يبحث في اهتماماتهم االثيرة والطفولة  تتوحد في العيون  
 واألمومة صنوان واجمل اطراف الحكاية يهتف معهم: 

 "ماما ماما يا أنغاما 
 الحب  یتمأل قلبي بند  
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 انت نشيدي   
 عيدي عيدك

 بسمة امي.. سر وجودي 
 انا عصفور ملء الدار 
 قبلة ماما ضوء نهاري" 
 
ينشئ بريشته جيال.. يرسم بالكلمات شعرا ودفئا والحانة عذبة وايقاعات من حنين بجمع اسرة من محبة    

 ووطنا من ضياء: 
 

 ماما ارسم بابا باأللوان  ارسم
 ارسم علمي فوق القمم  

 فنان  انا
 انا صياد اللون الساحر 
 ارض بالدي كنز مناظر 
 م دعني أرسم ضوء النج  
 دعني ارسم لون الكرم  
 اكتب شعرا باأللوان  
 احيا حرا.. أنا فنان"  
 
وبعد.. تلك بضع كلمات صغيرة ما استطاعت أن تحيط بجزء يسير من فيض عطاء الشاعر الكبير    

.. حفظناها    سليمان العيسى صياد اللون الساحر الذي اصطاد بريشته قلوبنا فاضحينا أسرى لعذوبة اشعاره
 ناشيد محبة تبدد عن النفوس زمن الجفاء. أ.. وغدا نورثها للصغار في حنايانا.

سليمان العيسى شكرا يا نبع السخاء.. ونحن على يقين أن لون الشمس قدره دوما دفء العطاء، وكل   
 االحتراقات تحتمل ما دامت تفضي الى دروب الضياء. 

 
 مسعودعازار  جورج

 قاص وشاعر سوري مقيم في ستوكهولم
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 .. التشكيلي جميل قاشا ُيفشي أسرار الحجارة للمرة الثالثين  نهري العاصي والكبير الشماليمن 
 

             
وري 42 وري جميل قاشا                                علي الّراعي. الكاتب الس   الّنّحات الس 

 
تكويناته، غير أنه يعتمد ُمفارقة جمالية  رغم أن قاشا غالبًا ما يختار الصلب من األحجار التي ينحت منها 

 عالية، وهي تطويع كل تلك الصالبة إلنتاج ملمٍس ناعم 
ثمة ذاكرة لألشياء القديمة؛ ذاكرة تختزُن في أدراجها على الكثير الكثير.. لكن إذا ما أزحنا غير الجميل من  

؛ فُيمكن للقيم الجمالّية الُمخّزنة أن  هذا المخزون؛ بمعنى إذا ما قشرّنا عن جوهر الذاكرة كل ما ليس جميالً 
ُتعطي فّنًا عاليًا إذا ما استثمرها فناٌن مبدع.. فما بالك إذا كان هذا )الشيء( حجرًا عمره من عمر المكان  

 ..الذي وجد ُملقًا عليه، أو كان المكان ُيخبئه في زاويٍة ما، كقاعِّ نهٍر، أو تحت ُتراب واٍد أو جبل
 

 
 المعرضمن صورة 

 
حجٌر كان شاهدًا على وقائع المكان؛ وقائع مّرت بحزنها وفرحها، فكان أن امتلك هذا الحجر؛ كلَّ هذا الغنى 

(، النحات السوري الذي اعتاد على إقامة حواراته  1958من الذاكرة، وما كان على جميل قاشا )  –الذاكري  
سهول    –من مكاٍن أصّر أن يكوَن قلَب سورّيا  الطويلة مع الحجر؛ إال أن يطلب من حجارته التي اختارها  
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حمص وحماه، وجسر الشغور؛ المكان الذي يمرُّ منه السوريون في تنقالتهم بين جهات سورّيا الُمختلفة،  
شمااًل وجنوبًا، شرقًا وغربًا، والعكس أيضًا.. والذي يشرف أيضًا على ساحٍل وبادية وجباٍل وأنهار؛ تصرُّ  

س سير المياه بكلِّّ شقاوة “عاصيها” وجماله والذي ُيقدم التحية المائية لسورّيا من  هي األخرى أن تجري عك
 ..جنوبها لشمالها، هنا حيث يأتي الفن كانتماء، أو بمالمح هوية ُمعينة

كان على الفنان جميل قاشا، أن ُيقيم مثل هذه الحوارات الطويلة مع هذه الحجارة “الكائنة” في هذا المكان،  
سيرورٍة طويلة تحكي كل ما لديها من ذاكرٍة بعيدة للمكان بناسه وحيواناته وطيوره ليصل بها إلى    ليجعلها في

“صيرورٍة” جمالية، وقد كّثف كلَّ تلك الذاكرة البعيدة بكتلٍة ُتحاور هي األخرى ُمتلقي في فضاء صالٍة فنية..  
لة جورج كامل بدمشق مؤخرًا.. منحوتات  من هذا الُمختبر الواسع؛ قّدم قاشا معرضه ذي الرقم ثالثين في صا

نهري   فمن  تقنياتها..  وتعددت  المنحوتة،  كُثرت شواغل  فيما  الصغيرة،  والمنحوتة  المتوسطة  بين  تراوحت 
التي  الحجارة  منها  فاختار  الحجرية،  كنوزه  ليستخرج  البداية؛  في  قاشا  الشمالي؛ غاص  والكبير  العاصي 

ها النحتي أواًل، أو لتقدم للفنان الماكيت أو البروفا األولى لذلك “الكائن” تدخلت فيها يُد الطبيعة لتقوم بواجب
الذي صمَت طوياًل، ومن ثّم لجعله ينطق بكل هذا الجمال، ثم ليخرج من مجرى النهر فيما بعد، وُيفتش  
لتلك الحجارة التي تفاعلت مع عوامل الطبيعة من اتحادات وتجمعات كلسية ومعادن على حجارٍة صلبة  
ربما تكون صوانًا أو ُتقاربه، ومن ثّم لُيقشر تلك التركمات، أو لُيبيقيها في مطارح أخرى ليحصل على تكوينه  
النحتي الذي تكون الطبيعة قد أشارت له إليه، أو دلّته عليه.. بمعنى سُيقيم قاشا “شراكة” فنية مع الطبيعة  

في مسيرة الحجر من كينونته    -الطبيعة وقاشا   –انين  إلنتاج عمله النحتي، شراكة تكاُد تكون ُمناصفة بين الفن
التشكيلي   المشهد  ُيسّجل منحوتته في  الجمالية األخيرة.. ربما؛ من هنا، استطاع قاشا أن  إلى صيرورته 
السورية بعالمة فارقة، عالمة لها خصوصيتها بغير مستوى.. سواء لجهة تعامله مع الحجر، والذي غالبًا 

عمل الطبيعة السابق، بمعنى أّن الفنان هنا، لم ينتظر بمن يأتيه بحجر الرخام البارد   ما يترك فيه بعضًا من
من إيطاليا أو غيرها، أو حتى من مقالع الرخام في سورّيا، ليقدَّ ويصقل من ذلك الحجر الضخم منحوتته  

عة بعواملها النحتية  أو عمله النحتي، وإنما ذهب بنفسه ُيفتش عن حجارة لها ذاكرة المكان، وقد أضافت الطبي
أنه   نفسه.. حتى  الحجر  كثيرة على  وفيزيائية  كيمائية  وتفاعالت  والمياه  للرياح  تعريٍة وصقٍل  من  الكثيرة 
يستثمر كل تلوينات الطبيعة التي أضافتها على الحجر من ألوان توحي بكل هذه القدامة الجميلة، ومن ثّم  

بدأ ذلك من الحصاة الصغيرة وصواًل إلى الحجر التي لها شأنها لُيقّدم كلَّ ذلك في تكوينه النحتي الجديد، ي
في الحجم.. حتى أنه ُيضيف إلى كل تلك اإلجراءات النحتية الكثير من األسالك والحلقات والخرز ليزيد 

 ..في القيم الفنية والتزيينية للعمل النحتي
يها الفنان قاشا بين حيوانية وإنسانية،  أعماٌل فنية ذهبت بغير منحى؛ المنحى األول: األشكال التي نّوع عل 

وإن كان أنسن الكثير من التكوينات الحيوانية، كما لجأ إلى الكثير من “حيونة اإلنسان”، والالفت في هذا  
المجال منحيان آخران أيضًا؛ هو لجوئه إلى “التحوير” واالختزال فيما يتعلق بالمنحوتات البشرية، والتي  

الرأس فقط، فيما جاءت المنحوتات الحيوانية شبه واقعية وبأقلِّّ ما ُيمكن من  اختصرها على الوجوه، أو  
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التحوير واالختزال.. والالفت اآلخر في كل هذه المناحي؛ إنه عّول على المنحوتات الحيوانية لتكون الساردة 
نفس الحجارة  قدم  القديمة  الميثولوجيا  والسيما  األولى،  بالدرجة  والجمالية  الفنية  المكان  للحكايا  هذا  في  ها 

الضارُب في القدامة، والمفعم بالميثولوجيا.. فاإلنسان هو المتلّون الذي يأتي بأقنعة كثيرة، وبوجوٍه ُمتعددة، 
ومن هنا كانت هذه الحّدة النازلة من الجبهة مرورًا باألنف والمواربة، والمائلة لجهٍة ما، في الوجوه البشرية  

وية، أو ذكورية، وجوه ترفض أن تفتح عيونها، وإنما هي في حالٍة من  التي اشتغل عليها، سواء كانت نس
 ..اإلغماض، وكأنها تصرُّ على هذه الحالة حتى ال تفضُح هذه النوافذ إذا ما ُفتحت جوانياتها

ومن هنا أيضًا كان هذا االحتفاء الكبير بطائٍر طالما ُنسجت حوله الحكايات والقصص، وأقصد بذلك طائر 
ي كُثرت تكيوناته وتعددت تموضعاته وحجومه في ُمختلف زوايا الصالة.. مرًة يظهُر بحجٍم كبير، “البوم” الذ 

أو يتلّون بحجوم صغيرة، أو قد يأتي قابعًا على رأس امرأة أو على كتفها.. وما على الُمتلقي إال أن يقرأ  
مة، إلى أدناها كالتطّير والشؤم  تاريخًا من الحكايا التي رافقت طيران هذا الكائن من أعالها مرتبًة كالحك

ونذر الخراب، وهو في تجسيداته الحيوانية؛ يختار تلك الحيوانات التي لها تاريخ من المثولوجيا، أو التي 
ُتشارك البشر في بعض الصفات كالتلّون، والقوة والحرية كمثل الحرباء على سبيل المثال، أو الثور في  

جلجامش، من  الحكائية  فضاءاته  بشري..    مختلف  وجه  أو  برأس  التي  أو  والسماوية،  الُمجنحة  والثيران 
وموضوع الثور؛ طالما شّكل إغواًء جماليًا عند عدد البأس به من الفنانين السوريين، وتحديدًا النحاتين منهم،  
وأقصد بذلك: محمد بعجانو، أكثم عبد الحميد، فؤاد أبو عساف، غازي عانا، وكذلك الفنان جميل قاشا؛ فكل 
منهم؛ كان قد أطلق )ثيرانه( بتكوينات ُتفارق في بعض السطوح، والحجوم، وربما في طريقة التكوين نفسه  
هنا حيث يذهب به دون أن يبتعد عن أسطرته صوب كائنات حيوانية بكل أفعالها البشرية، وأكثر ما ُيركز 

التشكيلي السوري على وجه التحديد؛    قاشا هنا على تكوين “الثور”، هذا الكائن الذي طالما شّكل غواية للفنان
الثور الذي كثيرًا ما يكون شخصية أساسية في مختلف مدونات البالد السورية القديمة.. وحكاية الثور بعيدة، 
الحكايا   كل  منها  تناسلت  التي  العالم  هذا  في  السردية  النصوص  أقدم  ولعّل  نفسها،  سورّيا  قدم  وقديمة 

ة الخلق أو ملحمة “جلجامش” التي ربما تكون األقدم في تجسيد الثور، الميثولوجية، وأقصد بذلك أسطور 
الذي كان مرساًل سماويًا وكان على جلجامش وصديقه أنكيدو الصراع معه وصرعه في أول قتال بين إرادتين  

اق  أرضية وسماوية.. وحكاية الثور الُمجنح على األسوار والجدران القديمة ألور والكثير من ممالك ومدن العر 
القديمة ُمفعمة هي األخرى بالجمال سواء لجهة المضمون السردي، أم لجهة المتعة البصرية، ولعل أجمل 
الحكايا التي سُيعيد قاشا روايتها بأسلوب جمالي جديد كانت حكاية األميرة أوروبا السورية، وحادثة خطفها  

يران قاشا األخرى فهي بعكس المفهوم العام  إلى بالد اليونان من قبل اإلله زيوس وقد انتحل هيئة ثور, فيما ث
عن القوة، فهو يختزل الثور لمنحوتة، وأحيانًا ُيبقي منها الرأس، هنا ثمة حالة من االنكفاء والتقوقع على قوة 
زائفة تضمحلُّ يومًا عن آخر في أقوى تعبير عن ذكورة هي رغم زيفها التزال قوة هّدامة على مدى الحروب  

من هنا كان اختيار الحجر ذي القلب القاسي لنحت ثيرانه، وهي ثيران تميُل للحجم الضخم  والتفكير، وربما 
 ..غير أنها دائمًا بقرون صغيرة ومكسورة النظرات 
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ورغم أن قاشا غالبًا ما يختار الصلب من األحجار التي ينحت منها تكويناته، غير أنه يعتمد ُمفارقة جمالية  
بة إلنتاج ملمٍس ناعم، لكن ليس بالنعومة التي ُيقدمها الرخام على سبيل  عالية، وهي تطويع كل تلك الصال

المثال بإيدي فناني النحت الذين تميزوا بهذا الملمس في منحوتاتهم، فكما أسلفنا يترك قاشا في منحوتته ما  
اشا جماليات  قامت به الطبيعة من عمل نحتي، وهو غالبًا الجزء العفوي من العمل الفني، عفوية ُيقارب فيها ق

الفنون البدائية في الحضارة السورية القديمة، وهو ما يجده الكثير من نقاد الفن العالميين تجلي الجذر القديم  
للحضارات البعيدة في األعمال الفنية الحديثة، ومن هنا ُيمكن للمتلقي أن يقرأ الكثير في هذه التحويرات 

ذا النحت الذي يكون الباعث له المادة الخام نفسها، حيث واالختزاالت التي ُيقدمها في عمله النحتي، ه
ينظر الفنان في البداية وبعد أن يجد )الحجر( الخام الذي سيكون الحامل لعمله النحتي، حينها يقرأ في  
خطوطه، وتعاريجه، وقشوره، وألوانه، أي يبحث بتلك الُمعطيات التي قدمّتها الطبيعة في تضاريس الحجر  

بعد ذلك؛ يقرأ ما في جوانياته من خبرة فنية بحثية وجمالية لُيكمل حكاية الطبيعة بتكوينات    وتكويناته، ثمّ 
ُمبتكرة، السيما من خبرات فنون شرقية، وحتى من خبرات فنية من حضاراٍت ُمختلفة في العالم، كل ذلك  

لو  بعيدًا في منحنيات  ةيذهب  بل  ُيكّور ويحني،  النحتي؛ فيروح  ُمبتكرة  يخضعه قاشا لمختبره  لبية خاصة 
لتجسيد كل هذه الكائنات من بوم وأسماك، وثيران، وغيرها، والكثير الكثير من الوجوه التي تأتي أشبه بتماثيل  
نصفية، لكن بعد إجراء الكثير من التحوير واالختزاالت بحيث يتماهي المؤنسن مع المتحيون، فميا ُيشبه  

بالرم النحتية بما يوحي  أنسنة الحيوان، وحيونة اإلنسان، وذلك  وز واإلشارات التي ُيضفيها على تكويناته 
اليوم على وجه األرض، هذه الوحدة التي   الكائنات التي تدبُّ  بشمولية الوجود، ووحدة جذور الكثير من 
تظهر في سلوك وتصرفات الكائن من أي عالٍم كان، سواء كان حيوانًا أم بشرًا، فطالما خبأ هذه الكائن  

له الحيواني في داخله، وغالبًا ما يطلقه في حاالته العاطفية من حزن وغضب، وغيرهما، وهكذا البشري ُمعاد 
الحيوان حيث يفصح عن الكثير من السلوكيات البشرية، إن لم نقل “إنسانية” في الكثير من حاالت الوفاء 

وهو تلك المسحة من التي تسلكها بعض الحيوانات تجاه بني البشر.. أمر آخر، البّد من اإلشارة إليه،  
الكاريكاتير التي تشي بها الكثير من المنحوتات السيما تلك التي يتوجه بها إلى ذكورية بائسة تطلقها تكشيرة  
لوجه بشري برأس ثور، وقد تخلخلت أسنانه، واقُتلع بعضها، وربما تبرز أكثر في تجسيده ألزمنة الفرسان،  

)سرفانتس( في رائعته الشهيرة )دونكي شوت(، وسخريته من زمان   بما ُيعادل ما قام به كاتب أسبانيا الكبير
الفرسان، وإن جاءت هنا ضمن مناخات من زمن فرسان بيزنطة، والتي شّكلها قاشا من معادن ُمختلفة، كل  
ذلك ضمن اتجاهات واقعية صرفة أحيانًا، أو بسوريالية بمالمح ساخرة، وأخيرًا المزج المتناقض بين التجريد 

 ..عية؛ كل اتجاه بلمسات اآلخروالواق
 

 علي الّراعي
 
 



2122 
 

 التباس من طرفين 
 

ثمة عالقة مدهشة، وهي أيضًا ملتبسة؛ تلك العالقة التي تحكم بين القصيدة والمتلقي، إذ تفرض العالقة 
القصيدة  “الّصحية” بين هذين الطرفين، أن يتطورا معًا، غير أّن المدهش بينهما؛ أنه كلما تراجع جمهور  

واندثر واندحر، تطورت القصيدة، وزادت األمسيات والمجموعات والمهرجانات الشعرية وتكاثرت، ومن هنا  
 يبدو االلتباس. 

الشعرية   األمسية  ُيرافق  كأن  تبهيره،  في  االستزادة  يتم  ما  غالبًا  الذي  الشعري”  “الحراك  هذا  كل  أن  ذلك 
أن يتَم بذلك “القبض” على متلٍق ما، غير أن كل ذلك   الموسيقا والمسرح وحتى بالفنون التشكيلية عسى

اإلبهار والتبهير، لم يحدث لدى المتلقي سوى جلبة عابرة، بل إن الكثيرين شّبهوا هذه األمسيات الشعرية  
 بمجالس عزاء شعري. 

ا درب  ليس معنى ما تقدم، أن فنون اإلبداع األخرى هي بحالة تصالح مع هذا المتلقي التائه في دروٍب آخره
ُيمكُن للعرب أن يكونوا قد أنجزوا من خالله ما ُيعتدُّ    -ربما–القراءة، وإنما نذكر الشعر، ألنه اإلبداع الوحيد  

به أكثر من أي إبداٍع آخر، وأن كان للسوريين، أي للشعوب القديمة في بالد الفينيقيين والعراق أن أبدعوا 
نون، لكن العرب بشكٍل عام كان ميدانهم اإلبداعي وال  إلى جانب الشعر فنونًا أخرى كالنحت وغيره من ف

 يزال إلى اليوم؛ هو القصيدة، وال يغرنك الحديث المتخم بالنشوة عن “ازدهار الرواية”. 
مع ذلك، ورغم كل هذه القدامة الشعرية، وعمق القصيدة في الذهنية العربية، فقد بقيت الملتقيات التي ُتقام  

لى فئٍة معينة.. ملتقيات ومهرجانات وأمسيات، تأتي ُمباغتة كما الفصول، تعُد  ألجلها مصابًة باالنغالق ع
بالكثير، لكنها غالبًا ما تبخُس حتى الخيبة، مهرجانات ُتعقُب بانطفاٍء سريع للوهج الذي يتجلى ُخلبيًا، ولم 

 يبَق غير تمجيد الرماد.
 هامش: 

؛  وحدكِّ أنتِّ
 ”“المدينُة الفاضلة 

 الكون،في هذا 
   المدينة التي

 ال أشعر فيها كغريب 
 .. وقلة األصدقاء بالوحشة، 

  
 

 علي الّراعي
 كاتب وصحافي من سوريا
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 )أنا كبرى وأخرى صغرى(  الشاعرة بديعة كشغري بين ظلين:

              
اعر البحريني43  علي الستراوي  . الكاتب والشَّ

 
الشاعرة   تتلمُس عوالم  البوح، مجنونة  حينما  الشعرية تسكنك رعشة مجنونة  داود كشغري  بديعة  السعودية 

الرؤى ذات الجهات الواسعة في العناق حينما تقودك مفرداتها نحو جهة الفضاء المفتوح باألسئلة وإلى أرضية  
، حيث مسرحية تقوم بأدوارها )حواء( الملتصقة بتربة خصوبتها وبين وجع )الكلمة( تفيض اشتعاالتها بالرؤى 

يتكون إحساس رهيف يأخذ بنا نحو أصالة المفردة وانتقائها.. في الجهة الصحيحة من )النص(. وفي نص  
غنائي تؤسسه بديعة كشغري عبر ومضاتها الفنية بين الحلم وبين إرهاصات لزمن أسكن بداخلها العديد من  

الفاعلة وفي رؤية لقصيدة   مشحونة الوجس تعالج عبرها  االنكسارات في صورة )بصرية( لضمير )األنا( 
امتالكها لشكل ومضمون نسيجها اإلبداعي، حيث هذه الشاعرة قد أطاحت بالجمود في عالمها الشعري إلى 
حركة النجوم السابحة في السماء، ومن هنا قد أقول: إن الشاعرة في هندستها للنص قد وصلت إلى صلب  

مئن على هدوء يشوبه مسحة من الشوق والحزن، في بناء النص فلم تخرج من البنية اإليقاعية قبل أن تط
 عالم تركت حوله حبل حزنها لتؤّكد وجودها اإلنساني كدم وماء.

 العالقة بين )األنا الصغرى( و)األنا الكبرى(:
عند الشاعرة في تكوينها للنص مرتكزان أساسيان األول يتمحور تحت دفء )األنا الصغرى( والثاني تحت  

ل الشاعرة في فضائها.. فضاء )األنا الكبرى  ِِّ ِّ  (. ولو اقتربنا من األنا الصغرى وقلنا إنها تمّث
األنا   هذه  ورسمنا  الصغرى(  )األنا  لفضاء  أساسيًا  مرتكزًا  ووضعنا  تحاصرها  التي  الصراعات  عن  بعيدة 

نا  وبعيدة عن جدلها البيزنطي( واقترب  –الصغرى )بنقاش حاد بين الذات والواقع( في لغة بعيدة عن )العدم  
من اللغة كمحور بنيت عليه القصيدة عبر حوار )األنا( واقترابها من لغة الفلسفة في عالم الفيلسوف )هيدجر(  
الذي يرى اقترابه من فضاء )ديكارت( التضح هذا الفضاء في مفهوم )بديعة( الشاعرة على أن )طبيعة  
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رؤية ديكارت القائلة: )يتفتح ويتألأل   الكلمة تكشف ما هو مخبوء( عند اقتراب الفلسفة بلغة الشعر في تأكيد 
 كأنه يريد أن يكشف شيئًا( وهذا ما تقرأه في عامل األنا الصغرى عند كشغري: 

 على مفترق العمر ومرساتي تنزف أيامًا ال كاأليام  –مازلُت  –واقفًة 
 كنُت أرقاما تسقطها الساعات على زمني ترى هل –رافضًة 

 الدمُع سحاَب دمي..؟يأتيني صوتك يومًا هل يفترش 
لم تتركها سادرة، بل جعلت منها    –األسئلة الحائرة في األنا الصغرى، قد حاصرت الشاعرة بفضاءات ذاتية  

)كاأليام( تنزف بالوجع.. وكل هذا الحلم يؤّكد القدرة على فعل هذا الحلم القادم كالريح والمتمّثل )في األنا  
هذا الفيض ويوقف سحب الدمع عند الشاعرة؟ وهل تصر هذه    الكبرى( وهو الحبيب وكل البشر، هل يأتي

تاركة لها رؤية التحدي، متجاهلة كل   –األنا الصغرى على كسر كل الحواجز والمتاريس التي تحاصرها  
الصغائر، والساذجين من البشر؟ هكذا هي الشاعرة في لغتها قد هدمت كل السدود وأتت بفضاءات أشارت 

في مجد أمة ال ينطفئ لها بريق! وفي تعدد هذه الصور، تأخذ بنا )بديعة( لظٍل يسكنها  إليها بلغة )المستقبل(  
 بالثوران في كسر الحواجز والحدود: 

 لو أنني حطمت الحواجز بيننا 
 وتخطيت أبعاد البوابة الحجرية وتجاهلت لحظًة غباء المتفرجين حولنا 

 مجدنا. وما قاله الساذجون ما خطه المؤرخون عن المستقبل )….( في
إن التلّون التاريخي لبديعة في هذه الصورة من قصيدة )لو أنني( تشوبها لغة الخطابة التقريرية، مما أبعدنا  
شيئًا فشيئًا عن إطاللة )األنا الصغرى( التي اعتدنا أن نذوب في أجوائها، وأن نحسُّ بأننا نقرأ قصيدة )حواء( 

انحدار هذا التصوير في وهج )بديعة( مرتبطًا باألنا الكبرى التي لم  المفتونة بالهواجس واإللهام.. وقد يكون  
تترك للشاعرة )التنفس( بشكل صحيح. فليس من الممكن أن نتعالى على الذات.. حتى ولو أردنا االنتقال  
من الذات الصغرى، التي هي األنا. إلى الذات الكبرى التي هي وهو و)المجتمع( وهنا قد نقع في )إشكالية( 

ادها عدم التوجه الصحيح نحو فهم )اإلبداع(. وكما يرى )الغزالي( في رؤيته إلى )النص( قائاًل: إن النص مر 
 هو: )اللفظ المفيد الذي ال يتطرق إليه احتمال وهو الذي يستوي ظاهره وباطنه(.

األ تأويالت  ومن  أكثر  ذاتها  من  نقترب  حينما  بديعة  عند  نراها  قد  النص  فضاء  في  الرؤية  حالم،  وهذه 
وإخراجها من واقع المعقول إلى واقع الرؤيا الحالمة حول ضجيج يسكن الشاعرة. ويا ليت أبقت الشاعرة على 
هذا الضجيج في فيضها ولم تجر معها )األنا الكبرى( حتى تخرج ذاتيتها بحنين إبداعي يخرج تلقائيًا من  

 الذات الصغرى إلى الذات الكبرى دون تكّلف. 
 وز حدود الحواجز:األنا الكبرى وتجا

عندما أشرت إلى األنا الصغرى، وهي تكوين الذات عند الشاعرة، لم تكن عني غائبة )األنا الكبرى( والتي  
والمجتمع( وكلما اقتربنا من أنا الجمع كنا حذرين من االنزالق في عالم    –تتمّثل كما أشرت في )هي وهو  
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تها )متاريس( تحاصر الكاتب. وكلما كانت الغفلة بعيدة  )الغفلة( ألن الغفلة في تجليات اإلبداع هي بحد ذا
 عن رؤية المبدع أودت هذه الغفلة به إلى عالم النسيان. 

وحينما تكون الذات في إرهاص الشاعر مثقلة بالصراع.. إن جاز لي تسميته )بالضجيج( أكون قد وضحت 
التفاحة(   )بحواء  عالم )بديعة كشغري( ضجيج مسكون  الضجيج في  هذا  الكبرى  أن  األنا  والضجيج في 

)بآدم.. واآلخرين( يؤّكد لنا أن الشاعرة قد رسمت ذاتها بصدق في األنا الصغرى.. وحينما أرست بسفنها  
نحو ضجيج )األنا الكبرى( اختلطت عليها األشرعة.. وأصبح اليم بين جنونها أكثر تالطمًا.. فخرجت من  

ا قد نقرأه عندما تدخلنا الشاعرة في عالم )األنا الكبرى( وبتحديد  عفويتها المبدعة إلى تقريريتها )المميتة(، وهذ 
 في قصيدة )ملحمة الوطن على كف الحجر(!

 طفل أم حجرُ 
 ذاك المنتفض على أجنحة الثوار؟ بشر أم صخرٌ 

 ذاك المتساقط أبدًا ذاك المغوار؟ صحف العالم تتساءل.. تبهر.. 
 زجاج البيت األبيض يتصدع 

 السقف البيضاوي يروع 
 والحجر المتساقط ينفق أماًل أحمر

 يتجول ضربا.. طعنا، بركانًا يقذف حمما 
 يتفتت ليعود كما كان 

إن بديعة في هذا الحلم الكبير قد تجاوزت حدود المتاريس بلغة تغلب عليها التقريرية والخطابية، في عمق  
 عريق: الخروج من الذات الصغرى إلى الذات الكبرى، وفي فضاء التاريخ اإلسالمي ال

 من صدر صالح الدين 
 من أضلع حطين يولد طفٌل، وبأمر من عشق فلسطين. 

بعيدة عن   الشاعرة، برؤية )عقلية(  فيها  تبحر  التي  الكبرى(  )األنا  بأوجاع  المشتعلة  الصور  هذه  تتداخل 
تسكنها    تصوراتها الحالمة، واألجدر بالشاعرة أن تفجر هذه التصورات الكبرى متجاوزة لغة )التقرير( في رؤية

 بالذات الصغرى التي هي بدورها تلقائية تأخذ بها إلى الذات )الكبرى(.
وأجمل ما رأته الشاعرة في عيون األطفال وفي لغة السالح الحجري، الذي أعطى الهوية الكبرى ألطفال  

 أبناء الحجر: –فلسطين  
 في يده سالح حجري وفي يده األخرى 

 قلم للتاريخ 
 فل، إنما هو أعمق في جذوره تمتد من علو القمم، ورسوخ الجذور المتعلقة بالتربة. إن العمق ال يأتي من األس 

وهكذا أرى أن بديعة كشغري قد توجهت برؤيتها نحو )فضاء النص التاريخي مرتبطة بالنص الذاتي( وكلما 
الوصول  تداخلت هذه الصراعات المتجانسة والمتنافرة في نفس الوقت اقتربنا أكثر من صيغة مرادها: لغة  
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التي قد أكدت أن )نص( كشغري، مهما تجاوز من حدود يقع في منحدرين األول )ذاتي ممثاًل في األنا  
الصغرى( والثاني جمعي )مثاًل في األنا الكبرى( وهذان المصطلحان قد أكد هوية الشاعرة وتضارب أشرعتها  

 في العمل البنائي للنص.
 وحشة لم تدركها الشاعرة: 

ص قد أخذت فسحة فضاء الوحشة المتنافرة في اللغة التصوير، وعدم اشتداد النص أرى أن بعض النصو 
 في اللغة الشعرية مثاًل قولها في قصيدة )هيوستن(: 

 نزلت إلى شوارعك أسأل عن عنوان ابتغيه 
 أين لغة الشعر في هذين البيتين.. الكالم عادي قريب إلى لغة سرد القصص، ال لغة الشعر.

 رأ! في عيون البشر.. بجانبك البنك استوقفتني امرأة وعلى مالمحها انزالق فجائي(.)وفي رؤية أخرى نق
إن الوحشة ليست في )اللغة( بقدر ما هي في توظيف هذه اللغة في صور )شعرية( وهذا مسنود للشاعرة،  

 وكيفية التعامل مع النص.
 فمثاًل من قصيدة )تأبين أحالم بنفسجية( نقرأ: 

 عينان البنها المسكين وقد فقأتهما شقوق الرغبات العمياء. لها أربع أعين  
إصرار الشاعرة على لغة )السرد( القصصي أكد أنها ال تخدم النص )الشعري( ولو كان هذا السرد في 
قصيدة )الملحمة( لكان لهذا السرد قرب من النص الشعري.. وهذا ما أراه قد قيد الشاعرة وأخرجها من لغة  

طة والموحية برؤية شعرية كما قرأناه في قصيدة )ذاكرة الحلم( التي أراها أقوى نص في  )االندياح( البسي
المجموعة، خرج من روح الشاعرة بغير تكلفة، تحيطه )لغة الحنين( وهذا ليس عيبًا لدى الشاعرة وإنما رؤية  

 – الشعر الغربي    قد تراها صحيحة، وقد اختلف معها. وقد أوعز هذه اللغة السردية عند كشغري لقربها من
 ودراستها لألدب اإلنجليزي الذي أثَّر في لغتها العربية، من ناحية امتالك زمام التوهج للنص.

وأخيرًا أرى أن الشاعر السعودي الشاب قد استحوذ على القارئ العربي، وأكد مكانته بين شعراء العالم. وهذه  
أتي هذه الصيحة المرأة فالمرأة السعودية إذن قد  الصحوة ليست غريبة على بلد الشعر والشعراء.. ولكن أن ت

أضاءت بعالماتها المنيرة في مخاض الحركة الثقافية في المملكة مما أوصل صوتها خارج المملكة، وسيظل  
 ظل التواصل ممتدًا بيننا. 

 
 تراوي علي السّ 

 بحرينمن الشاعر 
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 زينب األعوج 
 عبي عر الشّ أيقونة الشِّّ 

 

          
 علياء بوخاري . الكاتبة الجزائرية 44

 
اّتسمت قصائدها بالنضج والعمق اإلنساني، وُعرفت كتاباتها بالغوص في الوجع العربي وإبراز تجليات الروح 
المتعبة من قسوة الحياة، زينب األعوج شاعرة جزائرية تربعت على عرش القصيدة الشعبية، صنفها النقاد  

ي هذا المجال الصعب، الذي يحتاج إلى كالم مصفوف ومرصوص، على أنها أهم قلم نسوي تخصص ف
وإلى لغة شاعرية ُمستوحاة من يومياتنا وثقافتنا وموروثنا الشعبي العريق، بوُح زينب األعوج يتسرُب إلى 
الروح بعمق، ليبث فيها الكثير من الحب والحياة تارة، ويغرقها في أوجاع "نوارة لهبيلة" تارة أخرى، واألهم  

ذلك أنه يجعلنا نغوُص في حكايات األمهات ونستمع إلى دندنة الجدات، بلهجة عامية بسيطة، وأسلوب من  
 سلس يعكس حاالت تتزاوج بين األقراح واألفراح وبين االنتصارات والجراح،.. 

لم تتردد زينب أبدا في اقتحام عالم القصيدة الشعبية واعتناق أبجديات الشعر الملحون الذي أبدعت فيه 
اجتهدت إلبراز قيمته الفنية والجمالية، واألهم بعده اإلنساني واالجتماعي، المعبر عن واقع الحياة البسيطة  و 

مجتمعنا   رحم  من  ولدت  التي  ومفرداتها  الشعرية  الصورة  بعبق  وتعطرت  والقلم  القلب  بنبض  تسلحت   ،
ننفصل عنها مهما حاولنا ومهما تقدم  الجزائري، بعاداته وتقاليده وثقافته الشعبية العريقة التي ال يمكن أن  

بلهجتنا   زينب  زينتها  إبداعية  فسيفساء  العميق  الدافئ  الجميل وصوتها  ببوحها  وتطور. مشكلة  الزمن  بنا 
 العامية، لتالمس القلب قبل العقل وتبهج الروح قبل الذهن.

البعض من مواليد   " كما يسميها  المقام  أو " سيدة  بمدينة مغنية والية    1954جويلية    28زينب األعوج 
، وبعدها  1985، حازت على شهادة الماجستير بدمشق سنة  1979تلمسان، تخرجت من جامعة وهران عام  

، تقلدت منصب أستاذة في معهد األدب العربي بجامعة الجزائر، قبل أن  1990على دكتوراه الدولة سنة  
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بداع خالل السبعينات، فأصدرت سنة  للتدريس في جامعة باريس، ولجت عالم الشعر واإل  1994تسافر سنة  
أول ديوان لها بعنوان" يا أنت من منا يكره الشمس؟"، بعدها وقعت ديوان " أرفض أن يدجن األطفال"،    1983
، لتقدم وفي  2002سنة كاملة عادت إلى الكتابة وأصدرت مجموعتها الثالثة "راقصة المعبد"سنة    20وبعد  

أصدرت ديوان" أغاني الحمامة األخيرة" باللغة    2006هبيلة"، في عام  نفس السنة الديوان الشهير" نوارة ل
،   1985الفرنسية، كما كان لها كتاب نقدي بعنوان " السيمات الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر" سنة  

، وهو أنطولوجيا خاصة بالشعر الجزائري المعاصر، خاضت تجربة القصيدة  2007وكتاب "مرايا الهامش" 
،  2011ية عبر قصيدة "مرثية لقارئ بغداد" التي نالت بها جائزة نازك المالئكة لإلبداع النسائي سنة  الملحم

عادت بقوة من خالل ديوان" عطب الروح" ، أول رواية لها هي "سويت أمريكا" أصدرتها   2013في عام  
ب من اللغة العربية  ..، إضافة إلى إسهامات عديدة في ترجمة العديد من الكتب في الشعر واألد 2022في  

 إلى الفرنسية ، ، أصدرت مجلة " دفاتر نسائية"، كما أسست دار نشر تحمل اسم" الفضاء الحر ".
بزاويتها   اشُتهرت  حيث  الجمهورية،  لجريدة  األدبي  النادي  في  هامة  مشاركة  األعوج  زينب  للشاعرة  كان 

مع الكتابة السردية،  ُمستلهمة نصوصها  األسبوعية " إشراقات زينب " التي خاضت فيها تجربة ناجحة جدا  
من أحجيات الجدات المستوحاة من الموروث الشعبي الجزائري، كتبت عن مقام " الال مغنية" الولية الصالحة  
حارسة المدينة، وعن الكاتبة والصحفية الراحلة "صافية كتو" والفنانة المسرحية صونيا، وأيضا عن الراحلة  

ية الجزائرية لمحو األمية" اقرأ"،  وخصصت حصة األسد في مقاالتها للحكايات عائشة مباركي رئيسة الجمع
الشعبية تحت عنوان"حكايا أبي"، إضافة إلى مقاالت قيمة حول الكتابة الشعرية من بينها "بين اللغة األفق  

ال حكمة  "الشعر  التاريخ"،   وهن  الذاكرة  هن  "نساء  جدران"،   بال  عالم  الشعر   " القصيدة"،  حياة  وروح 
 الحية"..الخ.

 
 علياء بوخاري 

 كاتبة من الجزائر  
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 ومقاالت أخرى  .. خياالت !!
 

       
ورّية الكردّية45  دلشا آدم  . الكاتبة واإلعالمية الس 

 
 خياالت !!

 
 رى  خياالت! أحضورك الرهيف أخال لي انني 

السمرة وزمرد عينيك ودون   الى  الضارب  لون سحنتك  الى عوالم ربما هي ليحضرني  اخذتني  افطن  أن 
بك عاودتني األيام من جديد .  وكنت انت ذاك الساحر  بالمستحيلة لمخيلة البشر نعم هو كذلك ال محال !!

لننسج للحلم ثوب من نسيج الوله ونسرق على غفلة لحظة للغوص في ذاك النقاء ولنومض الحب من شعاع  
 بمواساتي.  ناظريك او شيء ما من ذلك الصفاء ربما يفي

وكمن يخرج من جوف ماضيه ويسبر النور هناك حيث تتداخل تفاصيل البدايات والنهايات وبينما انت على  
نفسك ومن   تأمل أن يحميك من  تأبى االفصاح عن مكنونها تحرقك االنتظارات من شخص  عتبة كلمة 

 تقلبات عواطف ملعونة تريد اخماد لهيبها منذ أمد بعيد .
كوردة في   هب بنا األيام وقد اضعنا في الطريق كل اشياءنا الثمينة وضاقت بنا االماكن.رباه الى أين تذ 

 كتب العشاق اصبحت لحظاتنا مجففة وهشة بينما انت تنبض حبًا بلقاء ربما يأتي بالصدفة .
لحلم  كم نحن تائهون في تلك الثغرة مابين الواقع والخيال بين ا  يالسخرية القدر ويالتعاستنا نحن العشاق،

وقد ذرفنا الطريق بالكثير من الدموع على أمنيات مسلوبة لنكتشف في ذواتنا ذلك التحيز التام  .  والحقيقة
للخيال، تحيز سحقه البعد والالمباالة لتستبد انت الساكن في الروح قلبي وهو ينازع جنون المستحيل ولهفة  

 االشتياق في بحر عينيك.
  *** 

 



2130 
 

 ظالل !!
 

كنت أبحث في عينيك عن مالمح كتلك التي اوحت بها الظالل بينما كانت اآلمال تتسلق عرش السماء 
كشجرة اللبالب لتالمس نور الشمس من خالل ناظريك .. تلك التي مألت المكان نورًا قدسيًا تفطر لها  

 القلوب .  
الفوارق بيننا، تلك التي كانت تشغلك لتنأى بك عن  كانت هنالك ثمة أمور اكبر أهمية واكثر قربًا لتمحو تلك  

 حيرة التفاصيل فيما كنت احاول جاهدة أختراق حائط صمتك بنظرة وأردفه بعناق النتشلك مما يراودك .
ثمة شعور فاتني توصيفه كان يراودني وماكنت أدري حينها هل كان خوفي من المجهول، ام خشيتي من  

 اية .اطالة التمعن فيه  وتفادي الغو 
أتعلم .. إننا لم نعد قادرين حتى على مالزمة الحزن في دواخلنا وكأن شيئًا اذكى جذوة الرماد فينا من جديد 
لتلهب صدورنا بلوعة الفراغ وتحّث قلوبنا من جديد الستعادة رونقه، لتلملم فتات السعادة قبل ان نتوه في ليل 

 عاصف تتمرد فيها النهايات على أقدارنا .
محك تشي بحزن عميق ، ربما كنت قد استسلمت أيضا لهواجس قلبي قبل ان تسدل تلك االبتسامة  كانت مال

 الستار على قسوة االيام . 
نعم كنت تريد ان تعيش التجربة بكل جوارحك لكنك كنت اكثر جبنًا من أن تأتي بأي محاولة لإلفالت من 

 له مثلما الذاكرة لترافق شقائي عمرًا  أو  كياستك ، استسلمت لسطوة هذا الجبن وتناغمت معه وغدوت ظالً 
 ربما أكثر .

  *** 
 

 تجليات مبهمة  
 

 كيف للخياالت ان تكتسي ثوب الحقيقة تقولها وانت في غمرة من الشك !!
 كيف لك ان تجعل كل تلك القوى الالمرئية ان تتجلى في هذا العالم المرئي لبرهة ؟! 

 ى الزوال .  عندما تؤول جميع الممارسات والمحاوالت ال
انزلقت , سقطت , ومن ثم أستانفت المسير ، هل هو مجرد وهم استوحاه البشر لدرء مخاوفهم من ولوج هذا  

 الكون السحري ؟ 
ربما كان كتأدية طقوس غير منطقية في واقعها في محاولة منك لمالمسة أمور أعمق واكثر روحانية أمور  

 تهيأت لمخيلتك الواهنة .  
ت التي تطرح فيها أسئلة تعرف اإلجابة عليها مسبقا ولكنك تتغابى بطرحها ، مفسحًا  كم هي كثيرة المرا

المجال اللسنة النار أن تلتهم ماضيك ، تتسول مما يتهيأ لك لتصل الى تلك القناعة ، إن أناك ال قيمة لها 
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مرات جديدة في مجريات حياتك الجديدة أنها مجرد عملة رخيصة في بازارات التحدي لتحث ذاتك على مغا
 متجاهاًل رصد الواقع ومتغيراته ، حينها فقط يراودك السؤال ذاته لماذا كبرنا يا أمي ؟  

لتستمر رحلة الحياة الشاقة من المهد الى اللحد .. نعم تغيرت نظرتنا للحياة ، تغيرت أشكالنا وتغيرت معها  
 اءة طفولتنا المنهوبة .احتياجاتنا فنحن لسنا سوى أشباه لخياالت اعتادتنا واعتدناه ، لبر 

 نخشى المضي قدما دون ندم فنحن بحاجة الى المزيد من التحديات بحاجة للسالم .
في خضم هذه المجريات لم يعد يرضينا شيء ، لست أدري ، هل هو مجرد شعور عابر ، ام إنها تأمالتنا  

 لنبش الجمال وأحياء مسيرته في ذاكرتنا وإلى أي حّد قد ننجح ؟ 
 المضي قدمًا ونحن على قناعة تامة بإننا اقتربنا من النهايات .  ولكن لماذا

 يحيط بنا وابل من األسئلة، تحيلنا الى هالة غير مرئية مثلما لفحة هواء عابر .  
تتبع مصيرك وتواجه قوى تفوق احتمالك وخشيتك ، خوفك من الخسارات ورفضك لنظرات العطف هي من  

 تنسق لخطوك اإلقدام على البدء .
البحث عن استعادة مافاتك لعذاب تعجز عن تحّمله طبيعة البشر  وصراع الروح أشبه بتلك المقارعة مع    أن

 الطواحين . 
فكم هي كثيرة المرات التي تسعى فيها وانت مغمض العينين ألن تطهر روحك من كل المنغصات والوساوس 

 تلك التي تفوق قدرتك على التحمل .
الة انخطاف ال إرادي ، نعم أنت مجرد غائب،مجرد رقم منسي على نسق  حقائق تتجلى أمامك وأنت في ح

 الحياة .
 *** 
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 كسيرة أنا 
 

 لملمت خيباتي مرة أخرى النصب أخر الشواهد على باب قلبي .
حينما تحجرت دموعي واستبد بي اليأس ، لحظتها فقط أدركت عدم اكتراثي لنفق حياتي المظلم لم أستطع  

الوحدة    -لملمة المفاجأة التي هبطت من السماء دون ميعاد تمنيت البقاء خارجة دونما العودة إلى الوحدة   
وإنما العودة بذاكرتي الى شطحات اللحظات الجميلة التي أفقدت    -التي أثقلتني باأللم لتشاطرني مرارتها  

وبة وأنه مازال بوسعي مزاولة النبش  نعم هل حقيقة أنني قررت تصديق تلك االكذ ..    روحي المالذ المترف. 
 ! فيها الدرك استحقاق الحلم؟

لربما هي قدرة البحث عن مفهوم مجرد بين عبث التعاريف والمعاني او ضعفي ووساوسي التي جردتني  
أمام نفسي  ..نعم لقد اكتشفت لذة االستسالم ألحالم اليقظة الزائف وهذه هي الحقيقة وياليتها تحملت عناء 

 ومن ثم جردتها من معانيها .  ادعاءاتي
ما أصعبه من احساس أن تغدوا هالميا ال وجود لك وما أقسى أن تكوني أنثى وحيدة ال ينتظرها أحد ليقرع  

 باب قلبها والذي أوصدتها الرتاجات ، نعم اليوم  فقدت جزًء  أخر من قلبي ومن جديد .
  *** 

 ال أعلم !!   
 

 من تلك الغمامة في قعر الذاكرة لنعيد تأهيل أنفسنا وفق البدايات؟!  ذواتنا ،هل بتنا نخشى أن نتحرر من 
قلب .. ربما أستطعنا ان نتغلب على طوفان المشاعر المتناقضة في دواخلنا وكذلك التردد، ليس التردد    يا

 بذاته بقدر ماهو الخوف من مستقبل واضح الغموض والمغلف بالضبابية . 
تفاؤل رغم كرهي للظروف التي فرضت علينا احالتني إلى جمال اللحظة وشغف  هناك شيء يدفعني الى ال 

كم هو شجي صوتك وكلمات الحب  الهادرة منك حين تبّثها شفاهك    المحاولة ومعايشتها بكل تفاصيلها .
أذكر حينها لم تكن ذاكرتي سوى لوحة  تزول ألوانها لتظهر   فترتد إلى قلبي كالسهام حين تتخطى الهدف .

 ًا من خلفها وجه الحياة وقساوة زيفها ، ملقية أقنعة زيفها المقيت على صخرة الواقع .جلي
هل هناك مجال للمغامرة و ترك الفرص لالحتماالت تلك التي تنأى بذاتها عن النهايات الباردة ، تلك التي 

 تعبر أرواحنا بكل سذاجة ونخر على أثرها . 
حين كّنا نتأمل وقوفنا متقابلين  كل على حدى  ومن على منبره يناجي  ربما كان ذلك التباين الواضح للعلن  

شبحًا يشبه أزلية الحلم ، وجوهنا التي تجعدت ، الشيب الذي غزا مفارق جباهنا وأرواحنا المستكينة للحنين  
 عّل الليل يسّر له بارقة أمل ومعلنا بذات الوقت عن بدايات جديدة متجاوزة رماد الفشل.

 هل سيعتريني حبك من جديد ويتدفق بّي كنهر فتخّر له قامة روحي العطشى؟!  .. هال أخبرتني
 *** 
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 السعادة أنت !! 
 

رسمتك صورة في أحالمي بحروف ومعاني متداخلة وبعبثية مفرطة ، فال تبالغ بالصمت يا حبيبي فكالنا  
 من دم ونار . 

نسيان هواجسي والبدء بحلم من  كنت أملك اليقين أن كل شيء على مايرام، كان كل شيء يدفعني الى  
 جديد .

  لم تكن يومًا ظالل الندم لتغطي أحالمي،   ربما هو الحب الذي أوقفك في برزخ الندم لتستعيد ذاتك التائهة .
 تلك المترامية على أرصفة العمر لتترك للزمن متسعًا لتدوين ندوبه على الروح .

للسعادة ولوح أبيض نخّط عليه أمنياتنا ووجوه احببناها    أتعلم كم كانت أحالمنا تافهة آنذاك منزل صغير يكفي
 تلك التي تمنحنا قوة نهزم بها شبح الفشل .     

 حقيقة ال أعلم إن كان هناك تعريف منطقي للسعادة ؟ 
هل هو وبكل بساطة اهتمام شخص بك الى حد التفاني قبل ان تتحول روحك إلى مدينة مهجورة لتفسح لك 

القديمة التي ال تعني لك سوى الحنين، أو لربما أن مفهوم السعادة يكمن في   متسعًا وتعيش في صورك
النسيان وانت تنظر ببرود الى األمكنة واألشياء بمحاولة منك إلدراك الزمن وهو يتطاير من بين أصابعك  

 هاربا . 
 انت يا من تحتاج لشخص ينظر إلى عينيك ليزلزل روحك الغافية في السبات .  

 تملكك ليحيلك الى كتلة عاجزة يجللها غبار الرؤى ليضفي عليها لونا من خرافة الخيال . ياله من عجز ي
هل كان هناك من سبب لتغرقني في  ظلمات الروح بينما كان عزائي الوحيد انك هنا نادمت على عمر  

 مضى سواك ؟
سراديب أجهل إلى  انت حلم ال أعرف أن اصوغه بمفردات واضحة لكن الذي أعلمه أنك هنا اآلن لتدخلني  

 أين ستقودني .  
 فهذه العيون وتلك الشفاه لك وذلك الجسد الذي اجتمعت فيه لغات الكون لك ايضا . 

  *** 
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 ماذا لو ؟!
 

 ماذا لو وضعنا نقطة ومن البداية؟! 
والخوف يصرخ  هل بإمكاننا العودة إلى نطفة البدايات والبدء من جديد دون السرحان في شواطئ المستحيل  

 بداخلنا هلعا من الضياع . 
 كم هو جميل لو بقينا أطفااًل نرسم الحياة بالواننا ذاتها دون أن نهدر مقتضيات براءتنا .

انه الخوف من خسارة أشياءنا ووجوه أحبتنا إلى أن تأتي اللحظة التي يتالشى فيها خوفنا مع تالشي كل ما  
 نحب .

عي التفائل بعد ام أنه قانون الحياة الذي يفرض علينا االستمرار لمجرد ال أعلم إن كانت هناك أشياء تستد 
 فرضية البقاء ؟ 

 ما أكثرها تلك اللحظات التي نستحضر فيها الماضي، نتوق لرائحة التراب، للشمس ولشقاوة األيام . 
 لماذا يبدو الماضي ال متناهي الجمال رغم قساوته ولحظات الحرمان ؟ 

م نحن من نلح بالجلوس في ركننا  أسومة في مخيلتنا وأصرارها باستحالة مفارقتنا؟ هل هو شغفنا ألشياء مر 
 المظلم محدقين في نقطة ال محدودة في فضاء الضياع بعيون متحجرة؟َ 

 نعم يا عزيزي نحن نتاج جملة من المحرمات وأحالم ذهبت في مهب الريح .
 سلعة رخيصة في المزادات ؟اتسأل مرات هل نبكي ضياع أحالمنا ام نبكي تحولنا الى 

 كان الحب جميال كأنت ،كنسمة عبقة حتى غدا جرحًا بحجم ضياعنا وباتت دموعنا طوع اقداره.
ربما نحتاج أللف قصيدة رثاء لصمت أبدي يدفن صرخاتنا في قاموس الخذالن ، كم هو واضح للعلن ذاك  

 التناقض المخيف في وجوهنا .
غب بعودتك وال استفقدك ربما اخشاك أو أخجل من بؤسي انذاك، نعم ال نعم احبك أيها الماضي لكني ال أر 

 أراني فيك اآلن ، قد غدوت هشا هشاشة األيام ربما ذاك هو سر بؤسنا وعذاباتنا  . 
فليس أصعب من ابتسامة تغرق بدموع الحزن لتموت على ضفاف شفاه ترتجف لوعة وخجل ويا لنا من  

غريبة نصطف في طوابير الوجع ونشحد الهبات .. نعم هي ملخص   اشباح نلملم بقايا العمر على جباه
 لسيرة مهاجر سوري على ضفاف المناجاة . 

 
 دلشا آدم  

 كاتبة وإعالمّية سورية كردية مقيمة في سويسرة 
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 اعر الذي كتَب بلغة الرؤيا.. الشَّ  محمد علي شمس الدين

                      
ين               نمر سعدي. الشاعر والكاتب الفلسطيني  46  الشاعر اللبناني محّمد علي شمس الدِّ

 
أُعجبُت بكالمهِّ عندما رأيتُه يتحدُث على فضائّيٍة سعوديٍة عن سرياليةِّ المتنبي..قاَل أَن بيت المتنبي المشهور 

..ولو  )نحُن قوٌم ملجنِّّ في ثوبِّ ناٍس فوَق طيٍر لها شخوُص  ( أروُع ما لدى العرب من تراٍث سرياليِّّ الجمالِّ
ة.. كاَن   عاصَر دالي المتنبي لرسَم هذا البيت رسمًا يدهُش كلَّ نقَّادِّ الفنِّ الحديْث. كاَن ذلَك منُذ سنواٍت عدَّ

األسئلةِّ    الشاعر ذكيًَّا في طريقةِّ نقاشهِّ وعرضهِّ لمشكالتِّ الشعرِّ العربي الحديث.. ومراوغًا في اإلجابةِّ على
ثًا لبقًا وشاعرًا يملُك ثقافًة استثنائيًة فذًَّة ال زالت تبهرني وتدهشني حتى اليوم.   الشائكة ومحدِّّ
 كاَن يتدفَُّق في كالمهِّ كالنهرِّ البريء وكنُت في شوٍق ُمشتعٍل بكلِّ حرائقِّ الشعرِّ لسماعهِّ. 

وصًا بالجنوبي منُه وشاعريهِّ الجميلين محمد علي  وال ُأنكر أنني متأثٌِّّر بالشعرِّ اللبناني تأثُّرًا جارفًا وخص
شمس الدين وشوقي بزيع.. اللذين خلخال بقصيدتهم التفعيلية وتجديدهم الجمالي الجريء مسلَّمات القصيدة  
العربية الحديثة وغيَّرا مسارها بقوة كأنهما أحفاُد بروميثيوس وحملُة مشعلهِّ المقدَّس في األرضِّ المظلمة.أو  

  الجنِّّ الحمصي في بالدِّ الشام. ديكِّ الجنِّّ الحمصي الذي تغنَّيا بهِّ وبعشقهِّ وغيرتهِّ وجنونهِّ طوياًل.أحفاُد ديكِّ 
محمد علي شمس الدين شاعر يديُن لُه فنيًَّا وعلى مستوى بناءِّ القصيدة الحديثة الكثيُر من الشعراءِّ العرب 

إليهِّ عبر دواوينهِّ الشعرية التي ال تترُك القارئ في  فهو يعرُف ماذا يريُد من الشعرِّ ومن نفسهِّ أيضًا. تعرفُت  
 اطمئنانهِّ الشعري أبدًا وتدفعُه للقلقِّ المضني والبحث عن اآلفاقِّ الجديدة المجهولة.

ةِّ سنواٍت فأدركُت انني أقُف أماَم قامٍة سامقٍة وضاربٍة في أقصى سماءِّ   كنُت قد قرأتُه بنهٍم ضاٍر قبَل عدَّ
تهِّ الشعريةِّ نموذجًا شعريًا حداثويًا نقيًَّا من الزوائدِّ والشوائبِّ ومكتوبًا بحساّسيٍة عاليٍة  اللغة. لمسُت في كتاب 

هِّ الصافي وذكائهِّ الفطري إلى   وتركيٍز جمٍّ قلما وجدتهما عند غيرهِّ من الشعراءِّ المعاصرين. فهو يتغلغُل بحسِّّ
شبعًا ظمأ فؤادهِّ وروحهِّ التي ترفرُف في محيٍط جوهرِّ الحداثةِّ وسرِّها الدفين متشرِّبًا بها حتى النخاع. وم

القاسية. العربيةِّ  تأثروا ظاهريًا  ..    يلهُث شعراؤُه في شمسِّ الصحراءِّ  العربِّ  الشعراءِّ  الكثير من  أنَّ  أظنُّ 
يتها والخوض في غمارها   بالحداثةِّ المستوردةِّ من الغربِّ وربما بأفكارها أيضًا ولكنهم ظلَّوا بعيديَن عن نفسِّّ
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 أنهم لم يرضعوا لبانها في المهادِّ ولم يدرجو على هواها في الطفولة وإنما تلَّقوها عن مدارَس ومنظرِّين  ذلكَ 
 وشعراٍء تأثروا بها أكثر من معانقة نارِّ حقيقتها. ومعرفةِّ خفاياها. 

ين في األش كال الشعرية  وال أريد أن أشيَر إلى شعراَء كأدونيس وعبد العزيزِّ المقالحِّ هنا وهم في نظري مجدِّّ
دين في المضامين. بل أكتفي بالقولِّ أنَّ شعراَء الحداثةِّ المرموقيَن بذلوا قصارى جهدهم لكي   أكثر منهم مجدِّّ
يصلوا إلى حالةِّ الرضى النفسي حوَل تجاربهم الشعريةِّ. ومنهم محمود درويش وسعدي يوسف ونزيه أبو  

ةِّ الفرنكفونية في فترٍة مبكِّرٍة على تفتُّحهم الشعريِّّ  عفش وحسب الشيخ جعفر ولكنهم لبعدهم عن منابعِّ الثقاف
 أخفقوا في كتابةِّ قصيدٍة عربيٍة ينطبُق عليها مقياُس الحداثةِّ بكلِّّ الجماليَّاتِّ والعناصرِّ المتعارفِّ عليها. 

ة  يقول حوَل سؤال عن الماضي في شعرهِّ وتجليَّات الحياةِّ الجميلة : ) عملّية القطع مع السيرة ليست سهل
الغرب   في  الحداثّيون  اعتبر    Modernistsوال صحيحة.  )ماياكوفسكي(  إن  حتى  الماضي،  مع  قطعوا 

الرومنسّية كعضو مريض في جسم حّي. ايضًا )يوجين يونسكو( المسرحي السوريالي الفرنسي، كتب هجائيات  
لفكتور هوغو. ثّم استيقظ العالم على ما بعد الحداثة ليجد أن الحداثيين لم يفهموا جدل العالقة مع الماضي. 

يء يولد. الوالدة هي تجّدد. كّل قصيدة تخزن كّل الشعر. ال يؤّسس تجاوز على أي ال شيء يموت. كّل ش
 . جهل. المعادلة هنا دقيقة جّدًا وخطيرة(

شمُس الدين شاعر ثقافٍة مركبَّة كما يقوُل عنُه المستشرق اإلسباني بدرو مارتينيز مونتافيز فما أن فتَح عينيهِّ  
متو  نفسُه  وجَد  إالَّ  الشعرِّ  دنيا  وبودلير على  مالرمه  أمثال  النبوءيوَن  الشعراءِّ  من  الكبارِّ  منابعِّ  على  فِّرًا 

ُل بها من طقوٍس لكتابتها أداًة لفهمِّ   ولوتريامون ورمبو هؤالء اللذيَن جعلوا للقصيدةِّ رؤى مجنَّحًة ولما يتصِّّ
 فيفِّ الرفيعة.واقعِّ الحديدِّ والذهب.. وخيطًا رفيعًا من النورِّ يربطهم بالوحيِّ ولغةِّ األحالمِّ الش

ال أعرُف سبب قلَّةِّ انتاج الشعراءِّ اللبنانيين وعلى رأسهم محمد علي شمس الدين الذي لم ينتج نصف ما  
أنتجُه مجايلوُه فلُه عشرة دواوين صغيرةِّ الحجمِّ كبيرةِّ القيمةِّ أولها) قصائد مهرَّبة إلى حبيبتي آسيا( وآخرها  

وال  2006الذي نلمُس فيهِّ لوعَة ومرارَة حرب تموز عام    2008)الغيوُم التي في الضواحي( الصادر عام  
..والطواف..   نقديٍة هي رياح حجرية  كتٍب  ثالثُة  أيضًا  بالجنوب.ولُه  الحزن على ما حصَل  يفارقنا شبُح 
وحلقاُت العزلة. ويحضرني اآلن أيضًا الشاعر اللبناني أنسي الحاج فقد بنى مجدُه الشعري على أقَّل من  

 ن.فالمسألة مسألة كيف ال كم في الكتابة. سبعةِّ دواوي
لِّ ) قصائد مهرَّبة إلى حبيبتي آسيا( الصادر عام   وهو في ارتقاٍء تعبيريٍّ    1975منُذ ديوان شاعرنا األوَّ

د كثيرًا على الناحيةِّ الصورية والحسيَّة في قصيدتهِّ. ونجُد في ديوانهِّ   . فهو يشدِّّ مستمٍر نحَو الكمالِّ المجازيِّ
منُذ بداياتهِّ ال يقوُل كالمًا مجانيًا وال يحفُل بالشعاراتِّ المستهلكةِّ وال بالتقريرية. هناَك فقط ايحاٌء  هذا أنُه  

 شعريٌّ فذٌّ وتراكيب منحوتٌة من أقصى الروح. 
نراهُ بعَد ذلَك يصعُد في ُأفٍق تخييلي مزركش باأللوانِّ الضاريةِّ وفي اتجاٍه عمودٍي في أعمالهِّ الالحقةِّ مثل  

باتِّ القصيدةِّ العربيةِّ من أواخرِّ الستينياتِّ )أما   َد الخطيَر على ترسُّ آَن للرقصِّ أن ينتهي؟( فنلمُس هذا التمرَّ
 إلى يومنا هذا.ونجُد أيضًا التبرَّم الواضَح بأساليبِّ اللذيَن يرتكزوَن على التراثِّ من غيرِّ أن يفهموا متطلباتِّ 
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 م ال يعترفوَن بأنَّ وراَء الليلِّ التتريِّّ شمسًا للحرية.الكتابة الشعريةِّ الجديدةِّ ووعيها العميق. فه
فالقصيدُة مشروُع مغامرٍة وتحدٍّ دائٍم وليَس في الشاعرِّ اإلشكاليِّّ أيَُّة صفٍة تدعو إلى القناعةِّ والكفافِّ على  

 مستوى الخيالِّ والرؤيا.. فهو في بحٍث مستمٍر عن األمثل واألجدر.
 تحتُه وكأنُه على سفينةِّ السندباْد. وفي قلٍق وجوديِّّ كأنَّ الريحَ 

إذن نحُن أماَم شاعٍر عربيٍّ اشكاليٍّ يبلُغ في كتابتهِّ أقصى حدودِّ االشكاليةِّ والجمالِّ وما بعدهما تغني قراءتُه  
كلَّ بضعةِّ شهور عن عشراٍت غيرُه ولهذا السبب أجدني أعوُد إليهِّ ُكلَّ بضعٍة شهوٍر ألقَف على مصادرِّ  

ةِّ معانيهِّ وكثافةِّ صورهِّ وأصالتهِّ. وهذا ما حدا ببعضِّ النقادِّ العربِّ إلى  الرحيقِّ والشهدِّ  . ال لشٍي فقط لجدَّ
اإلشادةِّ بأهميةِّ تجربتهِّ واإلشارةِّ إلى قدرتهِّ غيرِّ المسبوقةِّ على استعمالِّ الرموزِّ واألساطيرِّ وتوظيفها بالشكلِّ 

اق العرب في آن وا..    الالئق. حٍد وهو يستنُد على التراثِّ العربي بقدرِّ ما يستنُد  فهو قيس وجميل وكلُّ العشَّ
على التراثِّ الغربي.. يقوُل في آخرِّ دواوينهِّ )الغيوم التي في الضواحي( في قصيدة )وجٌه لليلى( ويرتكُز 

 على ما تبقَّى من الضوءِّ في عينيِّّ ليلى العربيةِّ كما ارتكز أراغون على عينيِّّ إلزا من قبلهِّ:
 

 باب ليلى 
 قي لها يعذبني كان عش

 وموتي جميال 
 على قاب قوسين من بابها 

 يصطفيني 
 تقول:

 وهل أنت قيس العليل؟ 
 أقول: نعم

 وأضيف: القتيل 
 إن ليلى 

 التي ال تزال هناك 
 محجبة ال تراني 

 تحيط بها نسوة من حديد 
 ورجال عبيد 

 ونسر عجوز على بابها 
 يرصد القادمين إليها 
 فيا أهلها في العراق 

 زفرتياسمعوا 
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 وهي تمضي مع الريح 
 أو دمعتي 

 وهي موصولة بالفرات الجريح 
 من الشام تمضي 

 مواكب عشقي 
 وتحمل راياتها 

 في الفالة
 وتحدي لها

 بالغناء الحداة 
 ولكن ما حّير العقل 

 حتى براه الجنون 
 أن ليلى 

 - التي مت في حبها ألف عام-
 تخون. 

 
حلََّق شاعري الذي أحبُّ محمد علي شمس الدين عاليا    2022اليوم وفي الحادي عشر من سبتمبر عام  

 بجناحين من نور.. وارتقى الصوفيُّ مغسوال بعذاباته الوجودية ومضاًء بأحالمِّ العاشق.. 
دى.. ويداووَن الشعراء الحقيقيون ال يموتون.. هم يستريحون كالريحِّ المتعبة من نحت الماء على ربوةِّ الص

 أرواحهم من عذاب الجمال والحب... 
 لروحك السالم والخلود والرحمة يا شمَس القصيدة. 

 
 نمر سعدي  

 
 هواجس على طريقِّ القصيدة

 
طلَب مني أحُد األصدقاء الشعراء ذات حديث عن الشعرِّ والحداثة أن أقرأ كتاب الناقدِّ األمريكي أرشيبالد 
ماكليش وأن أطلع على خصوصية نظريته حول الشعر والحداثة.. بعدما قلُت له أنني قرأت كتبا كثيرة في  

النظريات   العليا لجون كوين ولكن تطبيق  اللغة  المجال ومنها كتاب  الكتابة عمٌل هذا  أثناء  النّصِّ  على 
صعٌب وغالبا ما يحرفك عن معنى اإلبداعِّ وطريقهِّ الصحيحة. كاَن صديقي يطلُب مني بعبارات أخرى أن  

 أفهم جوهر النظرية الحديثة في الكتابة الشعرية ال أن أقرأ ماكليش من دون أن أعي تلك التغيرات الكبيرة  
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 التي تغلغلت في القصيدة الحديثة. 
م ذلك الصديق جعلني أعتقد أن التمسك مثال بالبالغة والجزالة شيٌء في طريقه لالنحسار.. لديَّ أصدقاء كال

وشعراء ونقَّاٌد كثر.. هناك دائما حوارات ونقاشات بيننا تنتهي إلى أن الشعر السائد اليوم هو ما يحمل روح  
بالنثر وتجلَّياتهِّ وغوصه المده النفسِّ البشريَّة ورصد الشعر العصري.. الشعر المشغوف  ش على أعماقِّ 

انكاساراتها وخيباتها وأوجاعها وتمزُّقاتها الروحية في عالٍم أقلُّ ما يُقاُل فيهِّ أنه ماديٌّ وال شعري. انتهى ذلك  
الزمن الذهبي الذي كانت فيه اللغة الشعرية تقتاُت على فتاتِّ الغنائية.. علينا أن نعي أن السيَّاب ودرويش 

ف والبياتي ونزار قباني وغيرهم كتبوا تجاربهم وتركوا أصواتهم العظيمة التي تشظَّت فينا ولكن  وسعدي يوس
علينا نحن أيضا كجيل شاب أن نبحث عن فضاءات أخرى.. هموم شعريَّة جديدة.. تجارب شعريَّة شابَّة 

أو الشعر البريطاني    من أنحاء العالم.. هناك أصوات تدعو لالنبهار في تجارب الشعر األمريكي المعاصر..
 أو حتى الياباني. 

عرِّ تغيَّرت.. أسلوب الكتابة.. طُرق التعبير.. شعراُء الفيسبوك قلبوا الموازين ال ألنهم أحدثوا ثورة   خميرُة الشِّ
قربَّت القصيدة من ذائقة العامة بل ألنهم تغلبَّوا على شعراء قصيدتي العمود والتفعيلة وانتصروا عليهم ذلك 

الساحق المدوِّي بعبارة )عصركم انتهى(.. سيقوُل قائٌل هذا ليس معيارًا أو مقياسًا لجودةِّ النّصِّ االنتصار  
أو رداءته وأن العالقات السطحية الكاذبة المبنية على النفاق والرياء والمجامالت في أساسها هي التي تحكم  

الشعر تغيَّ  الفيسبوكي االفتراضي.. هذا صحيح ولكن مفهوم  التفاعل  تلقِّّ حقيقيَّة مع  هذا  ر وهناك أزمة 
 الجمهور.

ةِّ دواوين بعثتها اليهِّ مستطردًا  صادفني أحُد األكادميين الكبار في حيفا ذات صباٍح ربيعيٍّ وشكرني على عدَّ
.. أصبح عدد الشعراء في األمسياتِّ الشعريَّةِّ أكثر  عرِّ أخشى يا صديقي على هذا الحلمِّ أو الوهمِّ الجميل الشِّ

د أو ينقلب على  من عددِّ ا .. أظنُّ أن الشعَر في العالمِّ في طريقهِّ الى انحساٍر غريٍب ما لم يتجدَّ لحضورِّ
نفسهِّ وعلى أساليبهِّ.. كيَف تستطيع التعبير عن قلٍق حديث وأنت تعيُش في مدينٍة حديثة بقصيدة كالسيكية..  

ل بعباراتها وبأخيلتها وبتأويالتها؟ ما نحتاجُه هو التعبير بطاقة اللغ ة وليس بشعريَّة الكالمِّ العادي أو األوَّ
على حد تعبير أدونيس.. ليَس ألنَّ الفكرة النمطية عن القصيدة العموديَّة تربطها دائما بطبيعةِّ الخيامِّ واإلبل..  
بل ألشياء أخرى في صميم الحياة منها مثاًل وصُف فتاٍة عشرينيٍَّة موشومٍة بوشٍم طائٍر غريٍب تركُب درَّاجًة  

ريَّة وتعبُر حذوَك في أحدِّ شوارعِّ المدنِّ المكتظَّةِّ.. كيَف تصفها؟! بقصيدٍة عموديٍَّة جزلةِّ األلفاظِّ فخمةِّ  نا
 التراكيبِّ أم بما يشبُه أشعار تشارلز بوكوفسكي المحمومة؟

المنظوم  قلُت ذاَت مرَّة ما معناُه أن القصيدة المستقبليَّة ستكون عصية أو ال تكون.. هذا النثر المرتبك أو  
إليه جوهر الشعُر العربي.. الفضاء الشعري   التواصل ال يعبِّّر عمَّا وصل  المبثوث على صفحات مواقع 
المفتوح مستقباًل هو لقصيدة تمزُج كل أشكال الشعر ببوتقة واحدة.. أو أنه ال يهمُّها هذا الصراع األبدي على  

.. بيَن المرئيِّّ والمخفيِّّ من اللغةِّ واألشياء.. الشكل ما دامت تقيم ذلك التوازن الخفي بين الشعريِّّ وال  الشعريِّّ
تأخذ من قصيدة النثر عفويتها وعمقها وتركيزها ومن التفعيلة موسيقى مارشها العسكري وإيقاعها الراقص  
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ولغتها المنتقاة بعناية. كنُت أتأرجُح بيَن الصوابِّ والخطأ وال أعرُف إن كاَن هذا الرأي ما زاَل ينطبُق على  
والتواصل االجتماعي  ق الشعر  ُينشر على مواقع  اليوم بعض ما  أقرأ  الشعريَّة اآلن.. عندما  ناعاتي حوَل 

يصدمني مقداُر النظم النمطيِّّ الخفيِّّ في النصوص.. حتى في النثر الذي يسمونه اعتباطا شعرًا هناك لدائن  
النظم.. كلمة نظم الشعر بحد ذاتها كلمة  نظم منفِّرة تضرب الذائقة.. لم أكره شيئًا في الكتابةِّ كما كرهُت  

المزاح   يشبه  بما  لي  يقول  يغيظني وهو  أحد األصدقاء  كان  ما  وكثيرا  بها عندي..  منفِّرة وغير مرغوب 
عر؟(. برأيي حاوَل الشاعُر الفذُّ محمود درويش مقاربة سماوات الشعر الصافي الذي   اللدود..) بعَدك تنظم شِّ

رون تقصيرا  يطمُح اليه كل شاعر عربي حق يقي ولكن بنظري المتواضع أن أغلب معجبي هذا الشاعر يقصِّّ
عرِّهِّ العميق.. ليس لخلل ما في أذنهم الموسيقية التي   كبيرا عن فهم عبقريَّته الشعريَّة أو ال يفهمون معنى شِّ

ة وتفجير  تعجز عن تفكيك قاموسه الموسيقي العجيب ولكن ألسباب أخرى.. منها الكثافة التعبيرية والمجازي 
 طاقة اللغة.

أحيانا أظن أن أفضل قصيدة كتبتها هي )كأني سواي( وما كتبته بعَدها من شعر كاَن تنويعًا عليها.. مع  
أني كتبت دواوين كثيرة بعد هذه القصيدة المحبَّبة والقريبة من النفس.. ربما اندماجها بروح الروايات الالتينية  

هو ما    2008لقصيدتي في غضون حوالي ثالثة أشهر من صيف عام    الكثيرة التي قرأتها في فترة كتابتي
ز كالمي.. ولكني في الحقيقة أجهل سبَب شغفي بها. أحيانا أقوُل العالقات االنسانية هي ملُح الشعرِّ  يعزِّ
العالقات   تلك بعض طيوف  أن في قصيدتي  الممكن  يدري.. من  النار.. من  النائمة في رماد  وخميرتُه 

 و رغبة قويَّة بهجر العزلة الروحيَّة التي يحتاجها كلُّ كاتٍب لإلبداع والتأمُّل.اإلنسانية.. أ
 

 نمر سعدي 
 

 مرايا نثرية  
 

تتأملَّ صورتها من فرطِّ ما تشعُر بهِّ من وجعِّ شيٍء ما..   هل تصيبَك هذه الحالة.. أنك ال تستطيع أن 
.. هو أعلى وأكمُل وأعمُق من   ***       الجمال؟غامٍض وال نهائيٍّ

 )أريُد أن أكتَب كتابًا وأرسلُه إلى مكتبة بعيدة.. في آخر األرض.. لكي أرتاَح من بعضِّ شغفي...(
هذا الكتاب  ،  تحكي عن جد   ،عندما فتح فمه وعينيه مذهوالً   2008قلُت لعامل المقهى الحيفاوي في تموز  

  مذهواًل أنا أيضا كنُت مذهواًل بكتابي أكثَر منُه. اللي على الطاولة إلك؟ يعني إنَت كتبتُه؟ لم يكن هو وحدهُ 
 *** 

يسة ماذا بوسعي أن أقوَل لها وهي تحتاُج اآلَن لمن هو أنقى من   هذه األرُض النبيَّة الطاهرة المطهَّرة القدِّّ
 لها؟ شاعٍر عابٍر ليمدحها كلما أردُت أن أكتَب لها كلمة واحدة أخجُل من نفسي. من أنا ألقوَل لها ما أقوُل 

 *** 
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اَم عرشِّ للاِّ؟   القدُس أرٌض أم سماٌء من رخاٍم ساجٍد قدَّ
ة قصائَد لي بال إجابة شافية منذ طفولتي   هذا هو السؤال الجوهري الوجودي المجازي الذي ظلَّ يالحُق عدَّ

 حتى اآلن. 
 *** 

 كلَّما مرَّ عاٌم كلَّما تضاعَف شغفي بكلِّّ شيء وتفتَّحت وردُة الحياة على المطلق. 
 *** 

ل منذ بضعة  كأنُه توارد مصادفات غريبة هذا الذي يحصل لي عادًة في األسبوع األخير من تشرين أوَّ
ُة الصوت.. رغبٌة جامحة للكتابةِّ.. مرض حاسوبي.. حنيني لقراءٍة حكاية من   .. ُبحَّ ُل المطرِّ سنوات.. أوَّ

سمفونية.. وأخيرًا استيقاظي من النوم وهجسي بتعديل  ألف ليلة وليلة على وقع هطول مطر ناعم على شكل  
 شطر من قصيدة جديدة حتى قبل أن أفعل أي شيء آخر وأخرج.. التعديل قبل كلِّّ شيء.

 *** 
هناك قصيدٌة بعينها المست قلبًا.. المست شيئًا ما في ذلك القلبِّ السماوي.. قصيدٌة لي كتبتها قبل عامين  

تبحث ع ما  قارئة  لي رسالة مديح  وأكثر.. جعلت  للعامة وتكتب  المتاحة  الخصوصية وغير  ن صفحتي 
الخريفي   المطر  هذا  بمثل  قلبي  تبلُِّل  واحدة  قصيرة  لرسالة  القصيدة سوى  تحتاُج  ال  بالدهشة..  أصابتني 
المطر   نعومة  متأمال  ساهمًا  دقائق  لعشرِّ  البيت  شرفة  على  وأقف  أخرج  تجعلني  الخارج..  في  المنهمر 

 خاًل فيما ُيشبه حالة الوجد الصوفي.التشرينيِّّ ودا
 *** 

.. كأني أكذُب على   أحيانًا أشكُّ بأني كتبُت قصيدًة حقيقيًَّة واحدًة.. ربمَّا كتبُت شيئًا يشبُه التمويَه النفسيَّ
ي ال أجُد في جوَّانيتهِّ البوح الحقيقي الخبيء في  أناَي وعلى اآلخر.. أو كلَّما حاولُت أن أغوَص في نصِّّ

القصيدُة كتبْت    منذ الطفولة.. ال أعثر على االعترافِّ البريءِّ الذي يعبُِّّر عني كإنسان وكشاعر..القلب  
عر.. والذي تشتعُل روُحُه بوجٍع غامٍض.   نفَسها بنفسها إذن.. وأنا مجرَُّد ذلَك القرويِّّ الذي ال عالقَة لُه بالشِّ

 *** 
وألفاظها ويفهم فلسفتها كما ينبغي ُيدرُك أنها لغتانِّ في لغٍة..   الذي يعرُف العربيَّة جيِّّدًا ويعرُف خفايا شعريَّتها

عرِّ فقط.. عر.. للشِّ  لغٌة لكلِّّ شيٍء ولغٌة للشِّ
كيَف يستطيع شاعٌر إذن أن يحشُر في قصيدتهِّ كلماٍت أقلُّ ما ُيقاُل عنها أنها غيُر شعريٍَّة وجافٌة ومبتذلٌة  

عرِّ في حين يدَّعي الكتابَة وفَق نسٍق    وتصلُح لعلمِّ االجتماعِّ أو التاريخِّ أو لعلمِّ  الفضاء أكثر مما تصلُح للشِّ
نُه.   أو سياٍق جماليٍّ خاص..؟ قيمُة النّصِّ في نظري تنبُع من فرادةِّ وقداسةِّ الكلمات القريبةِّ البعيدةِّ التي تكوِّ

 *** 
من الممكن أن يدفع اإلنسان ثمن أخطائهِّ ومن الممكن أن يسلم بجلدهِّ ولكن ال نستطيع أن نقيس الحياة  
دة ومعيَّنة أو نحشرها في حكمة نمطيَّة.. أعرف الكثير ممن جمحوا بال حدود في كلِّّ شيء   بمقاييس محدَّ
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وكاَن مسالمًا جدًا ولكنه سقط  وخرجوا من دون أي خسائر.. وأعرف من ظلَّ يمشي الحيط الحيط كل حياتهِّ  
 سقطة مريعة. 

 *** 
رسائل رائعة من مكتبات وجامعات غربية تصل إلى البريد اإللكتروني لذلك الحالم العربي المتبرع لها بكتاٍب 
من نتاجهِّ.. رسائل كلها تقدير وتشجيع لهذا الكائن الهشِّ المسكون بوهم الحبرِّ والذي يواجه عصف الحياةِّ  

ٍة وحدُه ويربِّي فرَخ حلمهِّ في عشِّ قلبهِّ.. لكنه إذا أهدى أي مكتبة أو جامعة عربية كتابا فإنَّ  بأجنحةِّ فراش
كتابه يسقط في هاوية من هاويتين.. األولى حاويُة القمامة والثانية يُد أي أكاديمي أو مسؤول أو عابث 

ل اليه لتسرقُه وتركنُه بال أي اهتمام في زاوية من زوايا مكتبت ه غير المقروءة.. حتى من دون أن تقول  تتوصَّ
الشعوب  يعيشون متأخرين عن  فالعرب ما زالوا  التصرف  للمؤلف شكرا.. ال أستغرب هذا  المؤسسة  هذه 

 األخرى بما يعادل خمسة قرون وربما أكثر.
 *** 

حاضرِّ الذي بيدكِّ  أي ال تعكِّر فرَح ال  أقوُل لي دائمًا قولَة امرئ القيس األثيرة ) اليوَم خمٌر وغدًا أمٌر(..
 بقلقِّ المستقبل الذي على الشجرة.. ربما أكوُن مخطئًا في عيون البعض. 

 *** 
َل منطق الحديد والنحاس إلى ذهب كما يقول السيَّاب.   وظيفُة الشاعر أن يحوِّ

 *** 
لكن هذه أعترف أنني قرأُت الكثيَر من الكتب.. شعرًا عربيًا وأجنبيا ودراسات ومسرح ونقد ورواية وغيرها.. و 

الكتب بغّضِّ النظر عن استفادتي منها أو نفوري المطلق من عوالمها لم تترك إال ضبابًا أبيَض في ذهني..  
وأنا أكتب بصعوبة بالغة.. أقصُد أنني أعجُز عن لمس   2008يشبُه حفيَف القطن الغيمي.. منذ صيف  

أنَّ كلَّ قصيدٍة أتهيَُّأ لكتابتها هي األولى  البرقِّ األخضَر الطالعِّ من سديمِّ الضبابِّ األبيض.. أشعُر دائمًا  
لي.. الكتابة في نظري ممارسٌة صعبٌة.. بل صعبٌة جدًا. وغوايٌة محفوفٌة بالمكرِّ لم تخلِّصني ولو للحظة  
بحلوها   الحياةِّ  هذه  لتزجيةِّ  وسيلٍة  ليستا سوى  والكتابة  القراءة  أكتب.  ما  بتفاهة  فداحةِّ شعوري  من  واحدة 

 ها وأملها.. حزنها وفرحها.ومرِّها... يأس
 *** 

 
 نمر سعدي 

 شاعر وكاتب فلسطيني  \
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 ، ومقاالت أخرى في أربعاء الكاتب السوري صقر عليشي القادُم من أعلى مرتفعٍ 

       
وري 47 اعر الس   علي الّراعي. الكاتب والشَّ

 
 في أربعاء الكاتب السوري صقر عليشي القادُم من أعلى مرتفٍع.

 
 »جئُت إلى الدنيا 

 وغيُر هذه األشعار 
 ؛ ليس في يدي 

 من الُمعيب أن يمّر المرءُ 
 ليس في يديه شيء..« 

الو بهذه  بـ»زائر«؛ كثف من خاللها رسالته في هذه أظنُّ أن صقر عليشي،  التي عنونها  السريعة  مضة 
كتب غيرها، بل وكانت مختلف  الحياة، فقد ولد ليكون شاعرًا فحسب، فقد أخلص للقصيدة حتى إنه لم ي

 شواغله األخرى تذهُب في سبيل القصيدة العالية. 
ومناسبة هذا التقديم؛ تكريم الشاعر صقر عليشي في األمس في ندوة )أربعاء الكاتب السوري(، التي ُيديرها  

 اإلعالمي ُملهم الصالح، وإشراف الدكتور إبراهيم زعرور رئيس فرع دمشق التحاد الكّتاب العرب. 
صقر عليشي الذي ُيعّد من أهم رموز ديوان الشعر السوري خالل ثمانينيات القرن الماضي، أمست قصيدته 
اليوم ُتشّكُل تيارًا ال ُيستهان في مساحته، قصيدة لخص مالمحها الدكتور عاطف البطرس بعدد من األساليب 

في شعر البداهة والفطنة العربية.. منها: براعة عليشي في السخرية والهزل، وربما كان من أهم المساهمين  
سخرية ليس من مهمتها الهجاء أو اإلضحاك، وإنما المتعة القائمة على المفارقة.. ثم كان اعتماده على  
تشكيل المشهد في القصيدة، وليس الصورة، وهو ما أكسب نصه ملمح الحكاية، و جعل قصيدته تتموضع  

ال الصالح  رياض  تجربة  شعريتين:  ظاهرتين  الشعرية  بين  الساحة  في  كفرادة  قباني  نزار  وتجربة  حسين، 
لتبني مجدها من مفردات الحياة   السورية.. تلك العفوية والبداهة التي أنزلت القصيدة من برجها النخبوي 
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اليومية بدل النوم في جزالة القواميس الباردة.. لكن ليست أي مفردات، بل تلك التي تحمُل مخزونًا من  
 الت، وهي التي ُيعتمُد عليها من خالل تقنية )االنزياح(.الدالالت والتأوي

ويذكر الدكتور البطرس أّن صقر عليشي الذي قدم دمشق من أعلى منطقة في سهل الغاب )عين الكروم(،  
حيث كّل شيٍء مرتفع الجباه والجبال ونهود الصبايا، قدم من دون ُعقد مزهوًا بريفيته ومتصالحًا مع مختلف  

متسمكًا بتراثه الريفي وذاكرة طفلية مثلت له مؤونًة لحياٍة شعرية كاملة وناضجة بمختلف »عناقيد قيم المدينة،  
الحكمة«.. ومن مالمح القصيدة عند صقر عليشي أيضًا؛ النزعة السردية، والسيرية كذلك، بمعنى يستطيع  

الشعر من حموالٍت    القارئ أن يتعرف على حياة الشاعر من خالل نصه الشعري.. كما استطاع أن ُيحرر
ال طاقة للقصيدة بها، وذلك باتجاه الشعر المفعم بالمتع الجمالية التي تحمُل المعرفة، وهو من خالل ذلك 
استطاع أيضًا أن يتجاوز )الراسخ( في الشعر العربي من دون أن ُيشّكل قطيعة مع حركة الشعر العربية 

 الطويلة..
 

 »ال رغبة عندي في تغيير العالم،
 ى نصف العالم..أو حت

 ال وقت لدّي لهذا األمر
 لن أترك أفكاري تؤذي

 حتى حجرًا..
 لن أتركها تحرف مليمتراً 

 مجرى النهر.. 
 ال يمنع هذا من أني  لكن

 سأغّير ذاتي اآلن 
 بزجاجة خمر..« 

 
ُيخلصها  هنا ُيمكن أن نتحدث عن الشاعر الفيلسوف ووجهة نظره في هذه الدنيا، الشاعر الذي يعمل ألن  

من ُعقدها بكلِّّ هذه البساطة، وُمحررًا الشعر من حموالت اإليديولوجيا والقضايا الكبرى أو ما ُسمّيت كذلك، 
فقد اكتفى بالتعبير عنها بهذه السهولة والبساطة الوجودية، ومن دون أن يغفَل عنها.. من هنا استطاع صقر  

اها للقصيدة العربية، تلك القصيدة التي كتبها بكلِّّ  عليشي التمّيز، وذلك بمختلف هذه اإلضافات التي أهد 
 أشكالها أيضًا: العمودية، والتفعيلة، وقصيدة النثر.. 

 
 لكي يتمرأى القمر.. »سنكتُب شعراً 
 لكي ال يضيُق على الطيرِّ أفٌق،  سنكتُب شعراً 
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 لكي تستمدَّ السماواُت زرقتها
 من جمال الصور.. 

 رض ليرضى النزول على األ سنكتُب شعراً 
 هذا المطر..«

 
بهذه البساطة، ُيحدد صقر عليشي شواغله الشعرية، وغاياته من القصيدة ومهماتها التي كانت إنسانية صرفًا،  
وجمالية خالصة، وهو الذي يقول أتيُت من بيئة )ُتمّجد( الشعر، حتى إّن كل مافي القرية من معطيات،  

، ويضيف: ثم كان ثمة شعراء قرأُت بنهٍم كلَّ ما قالوه: كانت تحضني على أن أصيَر شاعرًا بما فيها الطبيعة
بدوي الجبل، نزار قباني، محمود درويش، بابلو نيرودا، بوشكين حتى كنت أجيب من يسألني بمن تأثرت  

 بالقول: »لم ينُج أحٌد من شّري«، وربما كان هذا واحدا مما جعل تجربته مختلفة. 
البؤر الجمالية( في قصائد صقر عليشي، تلك كانت وجهة نظره  بينما كان الباحث عطية مسوح ُيفتش عن )

النقدية التي طبقها في عشرات النصوص الشعرية، تلك البؤرة التي تشعُّ الجماَل في النص كله، تلك )البؤر( 
التي تنتشر في نصوص عليشي والسيما في الخواتيم، وهو ما أشار إليه مسوح من خالل محاورة الشاعر  

وهذه العالقة مع نصه الشعري للوصول إلى القصيدة المختلفة، ومن ثّم كان صوته المميز  مع القصيدة،  
في ديوان الشعر العربي بهذه البساطة النبيلة على ما يصفها الشاعر جمال الجيش، فهو المتنوع والغني في  

ظنُّ أن كل من  بساطته المنتصر لكلِّّ جميٍل في هذه الحياة، وهو الذي وّفر للشاعر ألن يكتب قصيدة ي
 يقرؤها شريك فيها على حد وصف الشاعر محمد عيسى.

 
 »أنا ولٌد صالٌح يا أبي 

 أنا ولٌد صالحٌ 
 وحياة اإلمام 

 لن ُتطأطئ رأسَك ُقّدام رّبك بي..
 ).…( 

 على لون روحي، ينّص اخضراُر الشجر
 على ضفتي مذهبي..  ويمتدُّ ضوُء القمر

 وراَء الحقيقة أطلقُت ُعمري 
 قة أطلقُت نسري وراء الحقي 

عري   إلى عالٍم غيهب..«. وراء الحقيقة أطلقُت شِّ
 

 علي الّراعي
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 على إيقاع النحاس 
 

م( ألن تقوده ُخطاه، أو 786-م 718هكذا سّيرت المصادفات لشيخنا الجليل الخليل بن أحمد الفراهيدي )
النحاسيات، أقول الهوينى، ذلك إنه لو كان  ربما هو قادها ُمتعمدًا، أن يمشي الهوينى في سوق الصفارين  

يمشي ُمسرعًا كان يستحيل عليه أن يتنّبه إلى آلّية الطرق المتناسقة التي يقوُم بها النّحاسون في ذلك الزمن  
العتيق، أصوات بأنغاٍم تكاُد تكون إيقاعية، وهنا في سوق النحاسّيات هذا، وبما ُيشبه اكتشاف نيوتن بعد  

ى رأسه؛ لمعت في ذهن الفراهيدي فكرة اإليقاع والعروض في الشعر العربي، وليتيّقن من  سقوط التفاحة عل
مراتب التصويت وتركيباتها، ُيحكى أنه كان ينزل إلى بئر داره وُيصدِّر أصواتًا بنغمات مختلفة، ليستطيع  

مدًا بذلك على  تحديد النغم المناسب لكّل قصيدة، من هنا ُيصنف على أنه أول واضع لعلم العروض، ُمعت
افتراق التصويت واإليقاع في النتاج الشعري ما قبل اإلسالم، ذلك أنه جمع كلَّ ذلك النتاج، ومن ثّم عكف  
على قراءته، ودرس اإليقاع والُنُظم، حتى تمّكن من ضبط أوزان خمسة عشر بحرًا، نعم حينها ورغم كل  

وصعوده في البئر، وإنشاده األبيات الشعرية    اإلنصات والتأمل في أصوات طرق النحاسين، ورغم كل نزوله
في قواه   -مستحيل ما يكون متزوج -داخل البئر واإلصغاء لصدى وأصداء التفعيالت، حتى شّكت زوجته  

العقلية )األخيرة من عندي وليس حسب الحكاية التاريخية(، أقول رغم كل ذلك الجهد والعناء، فإنه لم يستطع  
نًا، والتي ُسميت بعد ذلك بالبحور، أما واضع البحر األخير فكان تلميذه أن يوزن سوى في خمسة عشر وز 

سيبويه األخفش األوسط، وال أدري إن كانت ُخطاُه تقوده إلى سوق النحاسين، أو كان ينزل ويصعد في 
لبحر  البئر، لكنه غالبًا كانت لديه زوجة تشكُّ بقواه العقلية حينما اكتشف، وهذه المرة على طريقة أرخميدس ا

 الُمتدارك. 
وبعد مرور عقود طويلة على اكتشافات بحور الخليل وتلميذه سيبيويه ُمكتشف البحر األخير، سجنا خاللها  

كل جمالياته حين    -الموزون –مئات الشعراء في أقفاص بحورهما، حتى كان أن استنفد هذا الشكل الشعري  
بي تمام، وحتى أواخر النصف الثاني من القرن  وصل إلى قممه مع أبي النواس والبحتري ومن ثم المتنبي وأ

العشرين عندما حاول شعراء الكالسيكية الجديدة حقن هذه البحور بمياٍه عذبة لكنها كانت محاولة دائرية 
سرعان ما انغلقت على نفسها، في موازاة ذلك كان ثمة شعراء مناضلون قد قطعوا شوطًا بعيدًا في قصيدة 

 ..   عتبة قصيدة التفعيلة النثر، والتي كانت سبقتها
المحنة اليوم ثمة من يحن إلى األقفاص، لكنه هذه المرة استعان بأقفاص اليابانيين، تحديدًا منجزات شيخنا  

( مانوفوسا  ماتسوو  أو  في 1694-م 1644)باشو(  أشد  على ضوابط  يقوم  الذي  الهايكو  فن  مؤسس  م( 
 (.5- 7- 5المقاطع الصوتية )
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 هامش:
 في

 يدةالدفاتر البع
 البعيدة؛

 كنا 
 خطونا ألجل “األلف ميل”، 

 لم
 تذهب الخطوات بنا بعيدًا؛

 كانت مراوحة 
 في المكان 

 
 علي الّراعي

 
 بعُض قصائده منعت من المحيط إلى الخليج.. مظفر النواب يرحل وهو ُيلقي الشعر كمن يغني 

 
 “مرًة أخرى على شباكنا، 

 قلب،نبكي وال شيء سوى الريح وحباٍت من الثلج على ال
 وحزٌن مثل أسواق العراق..”..

 
( وقد كان آخر ما كتبه “ُمتعٌب  2022- 1934ربما لم تمنْح الصحُة المعتلة للشاعر العراقي مظفر النواب )

، وكان النواب التزم الصمت في سنواته  2022أيار    20مّني، وال أقوى على حملي”.. وقد غادرنا اليوم  
نه ُيعممَّ الحزَن على األسواق العربية كلها، وليست أسواق العراق فقط.. األخيرة، وقد بلغ سنواته التسعين؛ أل

تلك األسواق التي لم تحتمل مدنها قصيدًة قالها، وهو في ذروة عنفوانه الثوري، فُمنعت من المحيط إلى  
براثن    الخليج، أقول: عنفوانه الثوري، يوم كانت للثورة طعم حبق الصباحات، ونداها ولم تتلوث أو تقع بين

 )برنارد هنري ليفي( ليكون ُمنظرها األول، ومن ثّم لُتغرق الشوارع العربية في كربالئية ال مدى لحزنها.. 
والتي برغم منعها، غير أنها انتشرت حتى في أبعد وأقصى زاوية   -القدُس عروس عروبتنا  –تلك القصيدة  

فكثيرًا ما كانت ُتطالبه الجماهير بإلقائها في أماسيه وملتقياته  في العالم العربي تمامًا كانتشار بياٍن سياسي،  
بعبء    –وهذه وجهة نظر شخصية    –الشعرية، غير أنه فيما بعد كان ُيغّير المفردات النابية فيها، وقد شعر  

هذه القصيدة التي كادت أن تلتهم نتاجه الشعري كله، فلم يعد ُيعرف إال بها، وقد كتب مئات من قصائد  
 عر العالي غيرها.. الش
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 “أزوجها بنجوم الليل،
 أطيل لدى موضع أسرار الخلق زياراتي،سوف أحدثكم في الفصل الثالث عن أحكام الهمزة،

 في الفصل الرابع عن حّكام الرّدة، 
 وأما اآلن فحانات العالم فاترة..”

ثله، وهو إلقاء الشعر غناًء والسيما  في أمسياته اتخَذ لها مظفر النواب أسلوبًا ال أظن أّن شاعرًا كان له ما ُيما 
في شعره المحكي الحزين الذي كان يأخذ الحكاية الحزينة بكلِّّ ملحميتها التراجيدية، بل ولشدة التأثر واالندماج  
في الحالة الشعرية كان ُيغمى عليه في بعض األحيان على المنبر.. منها على سبيل المثال واسطة عقده  

)الريل وحمد(.. النواب الذي أغنى نتاجه الشعري بمختلف أشكال القصيدة، وبكل  الشعري، القصيدة الرائعة
أغراضها وشواغلها، فبرغم أصوله االرستقراطية غير أنه انحاز في شعره السياسي واالجتماعي لقاع المدينة 

يب ولهموم الناس المسحوقين، وأما في الغزل فقد شطح في شعر الحب حتى آخر خلجات الجسد.. “يا غر 
الدار إنها أقدار، كل ما في الكون مقدار وأيام له، إال الهوى ما يومه يوم، وال مقداره مقدار”.. وربما الكثيرون  
يعلمون انتماء النواب لليسار العربي، وقد عرف أنه شيوعي الهوى ومن هنا كان أن طاردته سلطات بالده  

ما ضمت آالف العراقيين غيره، وهنا في  وحكمت عليه محاكمها باإلعدام، حتى كان أن ضمّته دمشق ك
الشام عاش أكثر سنوات عمره تلك التي منحته له الحياة.. وهو من ردد يومًا: ” كل الذين رحلت على مائهم  

 خذلوا قاربي.”.. 
 “مو حزن لكن حزين 

 مثل ما تنقطع جوا المطر
 شتلة ياسمين..

 مو حزن لكن حزين 
 تمضي السنين!مثل صندوق العرس ينباع خردة عشق من 

 مو حزن لكن حزين 
 مثل بلبل قعد متأخر 

 لقي البستان كلها بالي تين 
 مو حزن.. ال مو حزن..” 

 
 علي الّراعي

 كاتب وشاعر وإعالمي سوري 
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 ومقاالت أخرى قبة أفندينا  

         
 محمد فتحي عبد العال د. مصري الروائي الباحث و الكاتب و . ال48

 
 الحلقة األولى  : قبة أفندينا

 
دفن  باشا  نهضتها فجده محمد علي  بنيان  التي حكمت مصر وأرست  به صاحبه عن أسرته  انفرد  قبر 
بمسجده بالقلعة   وأبيه الخديو اسماعيل ونسله دفنوا في مسجد الرفاعي أما شخصيتنا اليوم اختار أن يكون  

شاءت األقدار أن يكون صاحب القبر المنفرد موصوما قبره بمقابر المجاورين بمنشية ناصر بالقاهرة حاليا .  
بتهمة خطيرة وهي جلب اإلحتالل وتمكينه من بالده ...إنه الخديو محمد توفيق باشا والذي لم يتفق المؤرخون  
حوله فمنهم من دافع عنه خاصة من شهدوا حوادث الثورة العرابية عن كثب ورأوا أن الرجل سلبت منه كافة 

وأصبحت لدى أحمد عرابي ورفاقه وأن عرابي أدخل مصر في مغامرة عسكرية غير  صالحياته كحاكم  
محسوبة العواقب أمام قوة كبيرة كبريطانيا دون استعداد رغما عن أنف الخديو والباب العالي  مما  أدخل  
مصر في أتون احتالل دام أكثر من سبعين عاما . فيما رأي المؤرخون المعاصرون أن الخديو وظهوره  

حبة األميرال )بوشامب سيمور( قائد االسطول البريطاني في قصر الرمل باإلسكندرية كان ضربة قاسية  بص
 للحركة الوطنية و الستقالل بالده .

أيا كان األمر فموضوع حلقتنا سوف يكون من منظور مغاير وغير تقليدي عن الوجه اآلخر لتوفيق باشا  
الذي   والثقافة  للتعليم  المحب  الرجل  ألغى الضرب ..فهو  المدارس تحت رعايته ودعمه كما  بإنشاء  عنى 

بالسوط  الذي ألهب ظهور الفالحين لعقود طويلة وذلك في عهد رئيس نظاره رياض باشا عالوة على عفوه  
عن المشاركين في الثورة العرابية من األهالي وإنشاء مجلس شورى القوانين والمحاكم األهلية وإنشاء عدة  

 ن .ترع بالقرى والمد 
تفرد توفيق كذلك بتدينه الشديد وزياراته للمدن واألقاليم المصرية القبلية والبحرية  لمتابعة شؤونها  وتسابق  
األهالي واألعيان  في إظهار الوالء له عبر الزينات واالحتفاالت كما أنه ألغى الدوسة إحدى مظاهر الطرق 

على بطونهم في صف واحد كأنهم سجادة بشرية ليمر  الصوفية البشعة والالإنسانية  وفيها ينبطح الدراويش  
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على أجسادهم كبير الدراويش راكبا فرسه وكلما تحملت أجسادهم ذلك كان هذا تدليال على قوة إيمانهم وكان  
المصابين منهم أو الصرعى منهم توارى سوءاتهم في سرية تامة حتى ال يقدح ذلك في كرامات الموكب وفي 

 القوة اإليمانية  التي تتلبس الدراويش أثناء مهمتهم الدينية  الخارقة !!! . والية شيخهم وينال من 
أما عن حياة توفيق الخاصة فقد تزوج  من إمرأة واحدة هى )أمينة هانم إلهامي( في ظاهرة فريدة لتوفيق بين  

شرط  حكام أسرته والذين تعددت زيجاتهم ومستولداتهم وربما  كان السبب في ذلك في وجهة نظري هو  
وضعته أمينة هانم للزواج منه حيث شهدت هذه األزمنة تعهد الزوج بعدم الزواج على زوجته ووضع هذا 
التعهد ضمن شروط العقد  وفي حالة حنثه من قبل الزوج تصبح الزوجة طالقا من تلقاء نفسها   كما جاء  

العالَّمة الشيخ محمد الفرغلى  في زواج رفاعة الطهطاوي من زوجته وابنة خاله المصونة الحاجة كريمة بنت  
ال وقد اجتمع ألمينة هانم شرف النسب؟!! فهي حفيدة وال وزوجة خديو وأم خديو وولي    مَ ولِّ  األنصاري !!.

عهد أيضا فهي ابنة إبراهيم إلهامي باشا بن عباس حلمي األول والي مصر السابق  وهي أم الخديو عباس  
 لدولة المصرية األمير محمد علي في عهد الملك فاروق . حلمي الثاني فضال عن كونها أم ولي عهد ا

أطلق عليها المصريون لقب أم المحسنين لسخاؤها المفرط في العطاء والبذل في أوجه الخير وأنشطتها في 
األمر المثير هو نسبها أيضا للباب العالي فأمها هى األميرة منيرة ابنة السلطان عبد ..    الجمعيات الخيرية . 

ول مما جعلها تطمح أن تزوج ابنها عباس حلمي الثاني من ابنة السلطان العثماني وقد كان لها  المجيد األ
مكانة كبيرة لدى الباب العالي وأطلق عليها هناك الوالدة باشا لكن الرياح  تأتي بما ال تشتهيه السفن فعدم 

لضمان نقاء الدم العثماني    ترحاب الباب العالي بمثل هذه الزيجات وتوجسه منها واعتماده سياسة جديدة
إضافة لكثرة الوشايات عالوة على نزوات عباس وظهور أعراض الحمل على إحدى جواريه وتدعى إقبال  

 هانم دفعت األم لالستسالم لألمر الواقع وقبول زواج ابنها من جاريته إقبال !!!.
كان دفن أسرتهما فيما تركا مسجد  نعود للقبة..أقام الخديو توفيق وزوجته أم المحسنين هذه القبة لتكون م

الخديو   أبيه  أم  قادين )خوشيار هانم (  توفيق وبين  هوشيار  بين  الجفاء  ذلك  الرفاعي وقيل السبب في 
اسماعيل ومنشئة المسجد لدعمها للثورة العرابية ونظرتها الدونية له لكونه ابن جارية  هي شفق نور هانم  

 ودوره في عزل أبيه إسماعيل !!!. 
بالطراز    أقام  الممزوجة  المملوكية  العمارة   الخديوية )فابريكيوس بك( على نمط  القصور  القبة  مهندس 

األوروبي في بعض جوانبها وضم  بعض قطع األثاث المستخدمة في افتتاح قناة السويس وكسوة الكعبة   
باس حلمي األول  كما دمج إليها مدفن )بنيا قادن( زوجة أحمد طوسون ابن محمد علي باشا الكبير وأم ع

 وتعد  قبة أفندينا ثاني أكبر مقبرة في العالم بعد ضريح تاج محل  بالهند .
توفي الخديو محمد توفيق ليكون أول من يدفن بالقبة وقد جاءت وفاته بشكل مفاجىء ودون    1892في عام  

النظار يشكل   سابق إنذار مما  جعل الناس يتشككون في أن وفاته جاءت نتيجة خطأ طبي مما جعل مجلس  
لجنة طبية للتحقيق في أسباب الوفاة برئاسة روجرس باشا  انتهت أن الوفاة طبيعية بالنزلة الوافدة )االنفلونزا  
بالمورفين    عولج  وأنه  الكليتين  بالتهاب  نهاية  بالتنفس  وثقل  بالحمى  سريعة  مضاعفات  من  اتبعها  (وما 
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ته سوى الدكتور عيسى باشا حمدي مما جعله في مرمى والكافيين و الكينين ولم يتخلف عن اإلدالء بشهاد 
 هجوم الصحف آنذاك.

نأتي لذكر صاحب القبر الثاني في القبة ونمضي برحلتنا من األب إلى األبن حيث يعتلي أريكة الحكم  
الخديو عباس حلمي الثاني خلفا ألبيه وقد  تفرد بإنجازات ضخمة فاقت سابقيه كبناء سد )أو خزان(  أسوان  

لحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان والذي   1912وتم تعليته عام  1902و  1899الفترة بين عامي في 
فضال عن تدشين عدد    1908كان  أكبر سد في العالم آنذاك وإنشاء الجامعة المصرية في ديسمبر عام  

لترم الصالح عالوة على خطة طموحة  الملك  أشهرها كوبري عباس وكوبري  الكباري  اآلثار  كبير من  يم 
اإلسالمية كما تزايد نشاط الصحف الوطنية في عهده  كاللواء والمؤيد وحتى المعارض منها له كحمارة  
منيتي لكن ما تكشفه عنه زوجته الثانية الكونتيسة المجرية )ماريانا ماى توروك هون زندرو( أو جاويدان  

كبير  وأنها كانت تحتال على تقتير    هانم بعد إسالمها كان صادما من أنه كان حريصا على المال بشكل
الخديو وضيقه بالمبالغ الكبيرة بفواتير المشتريات للفساتين والورود وغيرها  فكانت تجعل أصحاب المحالت 
يرسلون الفواتير مفصلة للغاية حتى تبدو  أرقاما صغيرة يسهل تمريرها عليه !!.. ويبدو أن مسألة سعي  

كانت الفتة بدرجة كبيرة إذا علمنا أنه حينما عزل عن حكم مصر عام   الخديو لتنمية ثروته بشتى الطرق 
وفرضت الحماية البريطانية على مصر  لكنه لم ينس على الرغم من مضي السنوات إرثه في الحكم    1914

  1931فتنازل عن حقه في العرش للملك فؤاد مقابل ثالثون ألف جنيه دفعتها له الحكومة المصرية عام  
ثم تم نقل رفاته    1944المتنامية !!. وقد توفي الخديو عباس حلمي الثاني بسويسرا عام  ضمها لثروته  

 بعدها بعام لظروف الحرب العالمية الثانية ليستقر بمدفنه بقبة أفندينا . 
وتنتهي رحلتنا مع أم المحسنين والتي جمعها صراع قضائي طريف مع الملك فؤاد حول وقف ورثته عن   

نا إليها آنفا بناحية قها بالقليوبية وكانت قد أقامته بنيا قادن  لالنفاق على سبيل أم عباس  بنيا قادن التي أشر 
وكتاب تعليم األطفال الملحق به واللذين  أقامتهما ترحما على روح ابنها الوالي عباس حلمي األول الذي 

نهاية وتوفيت أم المحسنين  قتل غيلة بقصره ببنها وكانت الغلبة للملك فؤاد  في السيطرة على الوقف في ال
 .  1931في اسطنبول التي قضت بها جم حياتها ليستقر جثمانها في قبة أفندينا عام  

 إنها ذاكرة الحجر التي تحمل لنا إرثا تاريخيا  لمصر المحروسة ال تنتهي حواديته وحكاياته وطرائفه . 
 

 المراجع والمصادر:
 لمي الثاني . مذكرات األميرة جويدان حرم الخديوى عباس ح-1
 كتاب القول الحقيق في رثاء وتاريخ الخديو المغفور له محمد باشا توفيق لعزيز زند. -2
 كتاب الحياة في البالط الملكي أللفريد جاشوا بتلر.-3
 كتاب  أثار العصر الحديث علم وتراث  لمحمود عباس أحمد عبد الرحمن. -4

 د. محمد فتحي عبد العال 



2152 
 

 اك الكوليرا .. المرض الفت
 

الكوليرا مرض فتاك ومعد نتيجة لعدوى بكتيرية معوية حادة تنشأ بسبب تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا  
(. ويرجع الفضل في اكتشاف هذه البكتيريا المسببة للكوليرا  Vibrio Choleraeتسمي الضمة الكوليرية )

المشهور روبرت كوخ هذه البكتيريا  . وقد وصف العالم األلماني  1854للعالم اإليطالي فليبو باسيني عام  
المسببة للكوليرا للمرة األولى في التاريخ بأنها بكتيريا تتحرك عن طريق أسواط، وتهتز باستمرار في مكانها  

 وتصيب الجهاز الهضمي، خاصة األمعاء الدقيقة. 
يأتي من السم الذي وعلى الرغم من أن بكتريا الكوليرا هي مصدر العدوى، فإن التأثير المميت للمرض  

( الذي تفرزه البكتريا في األمعاء الدقيقة، إذ يلتصق بجدار األمعاء، ويؤثر على التدفق CTXُيعرف باسم )
الطبيعي للصوديوم والكلوريد، مما ينتج عنه إفراز الجسم لكم هائل من الماء، مسببا اإلسهال المائي الحاد،  

البطن. وهذا   آالم في  أو  بمغص  المصحوب  ماء األرز غير  كثيرا  ويشبه  مفاجئا وغزيرا  يكون  اإلسهال 
المطبوخ. وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من سوائل الجسم في مدة قصيرة، ويمكن أن يؤدي إلى 

 الجفاف نتيجة الفقدان السريع لسوائل الجسم بعد اإلسهال والقيء؛ ما يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية.
يتورع عن حصد األرواح، مجتاحا الدول دون حواجز أو قيود. وكان يعتقد لفترة طويلة    والكوليرا مرض ال

أن اإلنسان هو المستودع الرئيسي للكوليرا، كما كان يسود االعتقاد بانتقال عدوى بكتيريا الكوليرا عن طريق  
سنو الربط بين انتقال    الروائح الكريهة، ولكن في القرن التاسع عشر استطاع عالم الوبائيات البريطاني جون 

العدوى بالكوليرا ومياه الشرب الملوثة بالبكتيريا، ومن ثم أصبحت أصابع االتهام تتجه إلى البيئات المائية  
 التي يمكنها العمل كمستودعات للبكتيريا.

المكتظة  تنتشر الكوليرا في المناطق التي ال تعالج فيها مياه المجاري، محدثة مخاطر جمة في البيئات الفقيرة  
بالسكان ووسط الالجئين، حيث سوء المرافق الصحية ومياه الشرب غير النقية. لذلك تتحول الكوليرا إلى  
وباء حينما تأتي قرينة للفقر أو الحروب أو الكوارث الطبيعية. ويتم التأكد من اإلصابة بالكوليرا عن طريق 

 مرض بها. فحص عينة من براز المريض وكشف وجود البكتيريا المسببة لل
كان اسم الكوليرا في الماضي كفيال بأن يثير الرعب والهلع في النفوس. وكان أول ظهور للوباء بمصر عام  

، حيث بذل الطبيب الفرنسي كلوت بك وتالميذه جهودا مضنية للتصدي له، حتى إن محمد علي،  1830
. إال أنه في العام التالي تفشى  والي مصر، أنعم عليه في العام نفسه بالبكوية، ومن وقتها صار كلوت بك

المرض عن طريق الحجاج، الذين انتقل إليهم من حجاج الهند، ما دعا محمد علي إلى إدخال نظام الحجر  
سفن   به  ترسو  الذي  الشرقي  الميناء  بجانب  أول محجر صحي  فأنشأ  أوروبا،  في  به  المعمول  الصحي 

زاريت(. ولفظ الزاريت ذو أصل التيني معناه األبرص أو  الجاليات األوروبية واألجنبية، وأطلق عليه اسم )ال
أحياء   أهم  من  أصبحت  والتي  االزاريطة،  إلى  ذلك  بعد  حولته  األهالي  تحريفات  أن  والطريف  المجذوم، 

 اإلسكندرية ودخلت التاريخ مؤخرا ببرجها المائل !!!!.
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الماء مّدةِّ دقيقٍة إلى ثالث دقائٍق على حرارٍة  هناك العديد من الّنصائح للوقاية من مرض الكوليرا، منها: غلي  
الُمقّشرة، والحليب، ومنتجات األلبان غير   الفواكه والخضروات غير  الّنيئة مثل:  تجّنب األطعمة  ُمرتفعٍة، 
الّصرف  بمياه  ُملّوثًة  تكون  قد  التي  األسماك  تناول  وتجّنب  المطبوخة،  غير  أو  الّنيئة  واللحوم  الُمبسترة، 

ك ضرورة غسل اليدين بالصابون على نحو منتظم بعد اإلبراز وقبل مسك األطعمة أو تناولها، الصحّي، كذل
 إضافة إلى اتباع الممارسات السليمة في تحضير األطعمة وحفظها. 

ومن أطرف سبل مقاومة المرض ما ساقه الطبيب األمريكي بول هاريسون في كتابه “رحلة طبيب في الجزيرة  
، في وقت كان مرض الكوليرا مستشريا إلى الحد 1926لته إلى سلطنة عمان عام العربية”، في وصفه لرح

الذي يهدد بإفناء سكان عمان، ما دعا الحاكم وقتها إلى أن يصدر تهديدا لسكان عمان مفاده أنه إذا تم  
ضبط أي شخص يشرب ماء غير مغلي معرضا حاله واآلخرين للمرض فإنه يعدم رميا بالرصاص عند 

س !!! وبذلك توقف الوباء في السلطنة كما لو كان قد استؤصل بفأس، ولم تظهر أي حالة  شروق الشم
 جديدة أخرى. 

تعزيز الترصد واإلنذار المبكر من األمور الهامة التي تساعد إلى حّد كبير في الكشف المبكر واتخاذ كافة 
ات الحيوية ال يؤثر في كبح  تدابير المكافحة. وعلى العكس، فمعالجة المجتمع على نحو روتيني بالمضاد 

انتشار الكوليرا، بل قد يؤدي إلى آثار عكسية من خالل تزايد مقاومة مضادات الميكروبات ومنح شعور  
 كاذب باألمان. 

يرتكز عالج هذا المرض على شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، فهما الدُّعامة األساسّية لمرض الكوليرا  
سهال؛ إذ يكون العالج عن طريقِّ الفم، أو عن طريق الحقن بالوريدِّ بمحاليل  اعتمادًا على مدى شّدة اإل

معالجة الجفاف في الحاالت شديدة الخطورة لتعويضِّ الجسم عن الّسوائل المفقودة؛ وكذلك إعطاء بعض  
كبسوالت(  ازيثروميسين  أو  الدوكسيسيكلين  أو  التتراسيكلين  )مثل  البكتيريا  تقتل  التي  الحيوية    المضادات 

أحيانا، إلى جانب المحاليل والسوائل والُمضاّدات الحيوية ال ُتعتبر جزءًا من العالجِّ الطارئ في الحاالتِّ  
الخفيفة، ولكنها ُيمكن أن تُقّلل من ُمّدة اإلسهال بُمعّدل الّنصف، كذلك ُتقّلل إفراز البكتيريا، مّما يساعد على  

ة لألعراض الُمصاحبة، مثل أدوية القيء، واإلسهال، منع انتشار المرض؛ فضال عن أخذ األدوية الُمضادّ 
 وخافضات الحرارة. 

وقديما كان الثوم يستخدم في القضاء على مرض الكوليرا.. كما يعتقد أن زيت القرنفل مفيد جدا لعالجها 
 والحماية منها. كما أظهرت األبحاث أن الزنك قد يساعد في تقليل مدة اإلسهال عند األطفال. 

 
 تحي عبد العال د. محمد ف 
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 اإلعالم الرقمي .. التحكم فيه مسألة شبه مستحيلة 
 

اإلعالم الرقمي بال شك واقع حتمي مع غزو وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا الحديثة لكل بقاع  
 الدنيا ولكافة المجتمعات بجميع قطاعاتها..

يافها الراقي منها والمعتدل والمتدني ولكل  واإلعالم الرقمي يعكس ثقافة هذه الشرائح المجتمعية بكافة أط
 مجتمع اهتماماته والتي تعكسها نسبة المتابعات وعلى أساسها تنبثق الترندات وتذيع بين الناس .. 

توجيه هذا اإلعالم الرقمي  والتحكم فيه مسألة شبه مستحيلة مهما بلغت قوة الدولة وقد أضحى العالم قرية 
ة الحال والحل يكمن في منافسته وطرح محتوى رقمي  جيد ومتميز ومبهر   واحدة وكل ممنوع مرغوب بطبيع

يجذب الناس ويعالج قضاياهم بعقالنية واستنارة وبواقعية ووضوح ..هذا هو التوجه الذي يستقيم مع روح  
العصر وأدواته ويخاطب الشباب بوسائلهم ..فماذا لو تحولت األحزاب السياسية ورجاالتها والنواب مثال من  
الخطابة في المناسبات وفي الجلسات البرلمانية وفي السرادقات والمناسبات االجتماعية إلى مخاطبة الشباب  
واألدباء   الفكر  ومن رجال  األحزاب  يوتوبرز من شباب  تبني صناعة  نحو  والتوجه  الرقمي  اإلعالم  عبر 

ضاياهم حتما ستظهر ترندات والجمعيات األهلية لالقتراب من الشباب والتفاعل مع مشاكلهم وأحالمهم وق
لقضايا مجتمعية تستحق العناية  وستفرز مواهب حقيقية وعقليات جيدة وأفكار خالقة ومخترعات مفيدة  
تستحق تسليط الضوء والبناء عليها وستسهم في نهضة المجتمعات وتعظيم دور شبابها بدال من ترندات  

 حافلة بالسخف والتفاهة تتصدر اإلعالم الرقمي اآلن ..
ليس هناك ما هو أدل على تأثير اإلعالم الرقمي من قدرته على جمع ماليين الجنيهات في فترة وجيزة  
إلنقاذ مرضى ضمور العضالت من األطفال المحتاجين لعالج باهظ التكلفة في وقت قياسي ومن خالل  

غ لعشرات الحاالت اإلعالم الرقمي وتسليط الضوء على الحاالت وبيان مصداقيتها أمكن تدبير هذه المبال
والزال العمل على قدم وساق إنها قدرة اإلعالم الرقمي على خدمة المجتمع وأبنائه لو أخذ اتجاهه السليم  

 والضروري والنافع.
 
 محمد فتحي عبد العال  د.

 كاتب وباحث وروائي مصري 
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 كيف تنشئ طفال متفائال وأهمية التفاؤل لألطفال 
 

 
ورية فادية عريج 49  . الّشاعرة والكاتبة الس 

 
غار المتفائلون هم أولئك الذين يتطلعون إلى المستقبل بعين األمل ألنهم يعرفون في قرارة نفوسهم بأن   الصِّّ
لديهم من المهارات ما يمكنهم من مواجهة التحديات، إن هؤالء األطفال المهرة المتفائلين أعظم سعادة وأوفر 

 هم المتشائمين.صحة من أقران
إن تنشئة الطفل المتفائل تتطلب من األبوين جهدا خاصًا نمطيا ينمي لديه مهارات تمكنه من مواجهة مطالب 
الحياة وتقبلها بيسر وسهولة، ومن حسن الطالع أن تنشئة طفل متفائل ليست عملية معقدة وال ُيظن أن وقتها  

ي أي وقت؛ فشعور الطفل بأن هناك من يهتم بأمره  تأخر أو أنه لم يحن إذ يمكن تداركها في أي سن وف
يولد لديه اإلحساس باألمان وأن الدنيا مكان صالح للعيش، واألم التي تهدهد طفلها الصغير الباكي مثال  
تولد فيه اإلحساس الذي يبث في نفسه الطمأنينة وبالتالي سيولد فيه شعورا أن هناك من يرعاه ويعتني به  

ضاعا جديدة تالزمه ويبقى محافظا على تفاؤله وشعوره ألنه حاصل على الرعاية وهذا  وسيجد نفسه يواجه أو 
بدوره يزيد ثقته بنفسه؛ والثقة بالنفس تعني شعور الطفل بقدرته على النجاح، وتبين مقدار قدرته هذه عند 

 تنفيذ العمل الذي يريد القيام به. 
ظ بنظرة إيجابية إلى نفسه، فهو قادر على تحقيق النجاح وثقة الطفل بنفسه تولد لديه قدرة فائقة على االحتفا

األطفال   الدائم.  بالتفاؤل  عميقا  شعورا  لديه  يولد  النجاحات  وتكرار  وأعمال،  مواقف  من  له  يعرض  فيما 
المتفائلون يتصورون أنفسهم أقوياء، وأن العالم ينعم باألمان، ولهذا إذا فشلوا في امتحان ما أو خدعهم أحد 

إن النكسة الناتجة عن ذلك تكون مؤقتة، فهم مؤمنون بأنهم ال يزالون جديرين بالثقة ولديهم القدرة  األصدقاء ف
 على المقاومة حتى ولو سارت األمور نحو األسوأ. 
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من المهم جدا أن نغرس األمل والتفاؤل في نفوس األبناء منذ الصغر حتى يتعودوا على الصعاب ألن  
تبارك يودعها للا  لتمكنهم من مجابهة هذه المصاعب في مسيرة    التفاؤل طاقة  البشر  نفوس  وتعالى في 

 حياتهم. 
إن إظهار الوالدين حماستهما وتشجيعهما وإظهار العبارات الداعمة ألي عمل إيجابي يقوم به الطفل يولد  

بالتالي  في نفسه إحساسا باالعتداد والثقة بالنفس وأنه يستطيع أن يقوم بعمل جليل، مما يجعله طفال سعيدا و 
 متفائال.

التربية التفاؤلية تعين الطفل على النجاح وعلى االستمرار بالنجاح وعدم التفكير باليأس.. وإن بعض اآلباء 
واألمهات يخطئون مثال عندما يحبطون أطفالهم بعبارات تدعو لليأس والقنوط، مثال التخويف من المرحلة  

ك أن تنجح ألن هذه السنة ليست كسابقتها، مثل هذه  التي سوف يدرسونها، أو االمتحان، كقولهم: أتحدا
 العبارات عن قصد أو غير قصد تترك آثارا تشاؤمية سلبية على نفسية الطفل. 

وسائل الترهيب والتعنيف مثل تضيق الخناق على الطفل وحرمانه من اللعب مع األصدقاء، أو ممارسة 
السلبية وتقبلها وتفهما مهما كانت األسباب والبحث  هواياته المفضلة، وعدم التقرب منه واالستماع لمشاعره  

 عن حلول لها ومساندته عاطفيا بالحب والحنان.  
إن النقد الالذع واستخدام مفردات التعنيف القاسية وعدم تشجيع األطفال عند قيامهم بأعمال حسنة واستخدام  

من أشد الوسائل خطورة على  الضرب كوسيلة من الوسائل التي يعتبرها بعض األهل وسيلة تأديبية وهي  
كل هذا يجعله طفال انطوائيا وربما عدائيا فيما بعد، أو متشائما انعزاليا فاقد القدرة على االنتباه    الطفل.

 والتركيز والتفوق الدراسي، واالنخراط في بيئته االجتماعية. 
سيلجمان( أن هناك طرقا وأساليب خاطئة  وهذا ما تحدث عنه رائد علم النفس اإليجابي )د. مارتن إي.بي  

يقوم بها الوالدين نحو الطفل تجعل منه طفال متشائما حزينا منطويا مما ينقص  رغبته في مزاولة أنشطته،  
الذات، مما يجعل منه متشائمًا   تدٍن في مفهوم  بأنه غير محبوب ولديه  وانسحابه من مجتمعه، وشعوره 

للتفكير، سلبي  أسلوب  ليس  في عصرنا    والتشاؤم  أطفالنا  لصحة  التهديدات جسامة  أكثر  أحد  يعد  وإنما 
الحاضر؛ حيث يقول :" إنه المرض المؤدي إلى االكتئاب" وقد بنى سيلجمان استنتاجاته على أربع دراسات  
جمعت معلومات من أكثر من ستة عشر ألف شخص من مختلف األعمار، يفيد "سيلجمان" بأنه مقارنة  

في الثلث األول من هذا العصر، فإن طفل اليوم  أصبح أكثر عرضة لالكتئاب بواقع  بالناس الذين ولدوا  
 عشرة أمثال ما كان عليه سابقا. 

 بعض النصائح والسلوكيات التي يجب اتباعها مع الطفل لتعزيز ثقته بنفسه وجعله متفائال: 
 
 لتكن أول ردة فعل عندما تلقاه هي االبتسامة مهما كان حال سلوكه.  -1
 سكت عن هفواته وأخطائه إلى حين الوقت المناسب لتوجيهه ونصحه. ا -2
 أشعره بمحبتك له قوال؛ بالتعبير له بالكلمة، وفعال بأن تمازحه ليشعر بأنك تقدره وتحبه.  -3
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 امتدحه عندما يؤدي ما يستحسن فعله، وعند تجنبه ما ال يستحسن فعله. -4
 اذكر محاسنه أمام أصدقائه.  -5
 تفاؤل وشجعه على الصدق والحياء. عوده على ال  -6
 عوده على اإلحسان للناس، فذلك يترك آثارا إيجابية على ذاته.   -7
 جنبه اإليذاء النفسي والجسدي.  -8
 حدد للطفل أعماال ُخطط لها بعناية ليقضي وقته ويشعر بثقة بالنفس كلما أنجز عمال. -9

 المبالغة ألن ذلك يؤدي إلى عكس هذا.جنب الطفل الوحدة قدر المستطاع مع عدم -10
هذه األشياء تجعل طفلك متفائال وتساعده على تعزيز وتنمية الثقة بالذات، وتقويم شخصيته مما يجعله قادرا  

 على مواجهة تحديات الحياة مستقبال. 
همية واألثر،  فالمتفائلون يفسرون األحداث اإليجابية والسلبية بأسلوب معين يجعل األحداث السلبية قليلة األ 

 واألحداث اإليجابية قّيَمة وعظيمة. 
 أخيرًا أن للسعادة ثالثة أبعاد يمكن تنميتها لدى األفراد وتتمثل ب: 

 والحياة ذات المعنى.   –والحياة الطيبة   -الحياة الممتعة  
تحديات  لنعمل على هذا مع أطفالنا كي يصبحوا أفراد قادرين على بناء مستقبلهم والوقوف بوجه المصاعب و 

 الحياة وبناء المجتمع بناء سليمًا ألنهم أعمدة المستقبل.
 ............................................ ......................................................... 

 حديث.)تعليم التفاؤل( تأليف د. مارتن سيلجمان ويلقب بأبي علم النفس اإليجابي في العصر ال  -1المراجع:  
 

 فادية عريج 
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 من هو الُمثقف الحقيقي؟ 
 

في هذا الّسيل الجارف من أدعياء الثقافة، أنقل جزء  مما ذكره الُمفكر المغربي محمد عابد الجابري، في  
 كتابه "المثقفون في الحضارة العربية" إذ قال:

))عن المرجعية التاريخية للفظ "المثقفين"، التي ظهرت أول مرة في بيان نشرته جريدة لورو الفرنسية عام  
بعنوان "بيان المثقفين"، وكان موقعًا من مجموعة من المثقفين الفرنسيين من أمثال إميل زوال، و    1898

ل يهودي تمت محاكمته وإدانته  أناتول فرانس وغيرهما، يطالبون فيه بإعادة محاكمة ضابط فرنسي من أص
بالتجسس لصالح ألمانيا، وأثبتت عائلته زيف الوثائق التي أدين بسببها، واتجهوا إلى الرأي العام   1894عام  

 الفرنسي لدعم قضيتهم، فتبناها هؤالء المثقفون.  
)الوطنيون(،  بعد صدور البيان انقسم المجتمع الفرنسي إلى معسكرين: مؤيد )التجمع الجمهوري(، ومعارض  

إذن نحن هنا أمام تعريف المثقف، نقال عن بيئته األصلية    وبعد صراع، تمت إعادة محاكمة الضابط وتبرئته.
 بأنه: 

ذلك الشخص الذي ال يكتفي بممارسة النشاط الفكري النابع من الوعي والفهم وسعة األفق فقط، بل هو  
 دفاع عنها. صاحب رسالة يبحث عن كشف الحقيقة، ويكون شجاعًا في ال

أو بمعني أكثر دقة: المثقف الحقيقي هو من تتحول عنده األفكار إلى نماذج وُمُثل ومبادئ ال تفرق بين  
المثقف هو ضمير   أن  بمعنى  وآخر؛  توجه سياسي  أو  أو جنس وجنس،  ولون،  لون  أو  وعقيدة،  عقيدة 

النور في   الُمعّبر عن آالمه وآماله، وحامل مشعل  لنظام سياسي واقتصادي المجتمع، وهو  البلوغ  سبيل 
 واجتماعي أكثر إنسانية وعقالنية. 

بهذه اإلحاطة بمعنى المثقف، سيتساقط كثير ممن ينتحلون ألنفسهم صفة مثقف في عالمنا العربي، أو ممن  
يمنحهم الناس تلك الصفة لمجرد شهادة علمية أو ربما منصب مرموق، أو تميز فني أو شهرة إعالمية. وقد 

 بق على كثير ممن يبدون ُبسطاء وهم يحملون في أعماق بساطتهم صورة المثقف الحقيقي((.تنط 
 

 فادية عريج 
ورية  الّشاعرة والكاتبة الس 
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 قراءة في مجموعة “إسفلت ناعم ” لـ ” سمير بية “ 

 
 المعة العقربي . الشاعرة والناقدة التونسّية 50

 
ة “اسفلت ناعم ” للقاص التونسي سمير بية عبر المنبر  سعدت بحضور حفل توقيع المجموعة القصصي

اإلبداعي منصة المنتدى العربي األوروبي للسينما والمسرح الذي يديره صديقنا السينمائي اليمني حميد عقبي  
من باريس وبحضور القاص ونخبة من النقاد العرب )الناقد مراد ساسي، األديب صبري يوسف، الروائي  

ة عواطف المحجوب والشاعر الفنان زكريا شيخ أحمد الذي عطر أمسيتنا بمقطوعات عماد البليك، القاص
موسيقية وإدارة الصديق عقبي ـ رئيس المنتدى العربي األوروبي للسينما والمسرح وستجدون تسجيال كامال  

 على قناة يوتيوب المنتدى وإليكم ورقتي التي ناقشتها في أمسية ناجحة ومهمة. 
األقصوصة بوصفها فّن سردي له قواعده ومميزاته فهي كما نعلم نسق منغلق نسبيا يشمل  القصة القصيرة أو  

عدة مقومات أساسية لبناء العمل القصصي، بداية ونهاية، لعل أهم هذه األسس نذكر وقوف المدارس أو  
التصميم    القارئ الوظيفي، النموذجي، على صور بنائها من وحدة األثر واإلنطباع إلى لحظة األزمة واتساع

ويشمل كذلك هذا المسح النظري بناء الشخصية والتصميم الداخلي للحدث أو الموقف وسيرورة الزمن وهوية  
المكان ويطول ذلك أيضًا منطق الحكاية الداخلي ومنطق ترتيب األحداث حسب ما يوليه السارد من أهمية  

كوين القصصي أال وهو اإلهتمام  ومن تقديم و تأخير، كما ال يجب أن نغفل عن عنصر مهم في هذا الت
 البليغ بالنهاية أو القفلة التي هي بؤرة العمل األقصوصة.

من المتعارف عليه أن كل أو معظم العناصر األقصوصية تأتلف وظيفيا من أجل صياغة النهاية على  
 وجٍه تستعيض منه عن افتقار الذروة أو غيابها أحياًنا. 

م” للكاتب التونسي سمير بية والمتكونة من إحدى وثالثين قصة  قرأت المجموعة القصصية ” إسفلت ناع
متوسطة الطول إلى الموجزة أحياًنا وفيها حاولت الوقوف أو تسليط الضوء على ما تقوم عليه من تركيز  
باإلشارة واقتصاد في العبارة والذي من شأنه أن يعطي النص القصصي وهًجا شعرًيا أو شاعرًيا إن صحت  

 العبارة. 
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القصص صبغة نثرية طبعها الوصف المكثف والتقرير الموجز في عدة قصص سنأتي على ذكرها    وفي
 تباًعا معتمدين في ذلك جانبي الحكاية و الخطاب. 

نالحظ بداية و نحن نلج عوالم قصص إسفلت ناعم أن الحكاية قائمة على الوحدة ونلمح ذلك جلًيا في  
كاتب مفهوم الشخصية مختزال إياه في هذا الكلب الذي جعله قصته األولى ” سقوط كلب” التي ولد فيها ال

محور القول القصصي فنجد فيها السعي إلختزال بقية الشخصيات اختزاال كأنها تميل إلى التفرد والوحدة  
مثله في ذلك كمثل المسرح الكالسيكي وهو ما ينطبق على الحدث في هذه القصة أيضا فهو وإن تناسل  

 لحدث.يبقى في إطار وحدة ا
يمكن الحديث إذا عن حكاية موحدة ينشأ عنها حدث موحد واختصار الحدث والشخصية مرتبط بزمن موحد  

 وإن تشعب.
منطق الحكاية في إسفلت ناعم عموما، ال يشابه منطق الرواية فهناك في القصة القصيرة تواتر وليس ذروة 

ية فيها الحوارية الذاتية وذلك العود على مثال قصة” واجهة وروح” التي جسد فيها تجربة كتابة قصة وجود 
البدء في الحبكة، أي ربط البداية بالنهاية غير المتوقعة فهو يبني قصة ليفاجئ القارئ في نهايتها أن البطل  
لم يخرج حتى لتلك الشوارع وكل ما كان هو من نسيج خيال يشاكل الواقع ويوهم بحقيقة ما يحدث، هذا 

 النهاية ومنطق ترتيب األحداث يتغير من قصة ألخرى…التوتر يحيل على منبع في 
منطق الخطاب في المجموعة عامة، يمكن المالحظة من خالل األثر أن لغة أغلب القصص وردت ايحائية  
موجزة فيها من الشعرية المعبرة عن المكان وقصر الزمان وهي لغة متوهجة التكثيف تقوم على إيقاع السرد،  

يعيد فيها الكاتب ذكر أعالم تاريخية كالرازي، وابن سينا وابن الجزار ويذكر في  فقصة “بنك” مثال والتي  
احالته على الزمن قائال: “طيلة أربعة سنوات” وهو اختصار لمدة طويلة من الزمن في حيز قصصي قصير  

 وموجز…
 وحدة األثر واإلنطباع في إسفلت ناعم : 

فيها   المثقف” والتي اعتمد  “الفأر  الدباغين في تونس وغيرها من  في قصة  الكاتب أماكن مرجعية كنهج 
القص   في  التركيز  عنصر  لتخدم  اللغة  الكاتب  يكثف  المجموعة،  من  عدة  في قصص  المبثوثة  المعالم 
وتنحصر زاوية الرؤيا في عنصر واحٍد أوحد يعرفه “إدغار أالن بو” بما معناه أن اإلنطباع و وحدة األثر  

لمكثف و أن كل ما فاض عن النص زائد وقد يخرج عنه ووحدة اإلنطباع  تقوم على النص القصصي ا
تتحقق من خالل وحدة التناقض والمتنافر فأن يكون الفأر مثقفا إلشتراك صفة قرض الكتب مع القارئ فذلك  
من باب السخرية أو الباروديا التي توقظ في القارئ حيرة السؤال فوحدة اإلنطباع تتعلق بما سماه “جويس”  

دة التقبيل فاإلنطباعات على “إسفلت ناعم” مختلفة باختالف القراءات وهذا يعود لقدرة المتقبل على اعتماد  وح
 ُبنى النص العميقة والسطحية الداللية واللغوية لسبر أغوار المعنى فيها. 

 لحظة األزمة:
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شاف بين القاص ركز سمير بية في قصصه على لحظة األزمة والتي قامت على الكشف واإلكتشاف واإلستك
والقارئ سماها” جويس” باإلشراقات ففي قصة”الكتب الناسفة” التي تناول فيها وضع القارئ وما آلت إليه  
القراءة في الوطن العربي فأن تحمل كتابا هي تهمة خطيرة ولعل هذا التأويل الذي أسندته للقصة غير الذي 

 قد يراه قارئ أخر..
ألزمة قد تطول وقد تقصر من أقصوصة ألخرى في هذه المجموعة التي  وتجدر هنا اإلشارة إلى أن لحظة ا

بين أيدينا، كما ليس بالضرورة أن تكون الشخصية على وعي بلحظة األزمة طوال وقصرا كما هو في قصة”  
كورونا وصديقها الرئيس / كمامة إجبارية / تفاهة… وغيرها من القصص التي تركت القارئ الواعي بتلك 

 رئ الوظيفي الذي يعي ما فيها من توتر ونقد الذع..اللحظة، القا
 التصميم:

ثمة دائما مصمم ورسم تصميمي للحدث القصصي ومخطط مرتبط بأربعة عناصر هي الشخصية، الحبكة، 
 الحدث، الزمن الذي هو أزمنة.

ط مثال ذلك في قصة “سندويتش أعدته زوجتي” فيها الخطاب على الخطاب الكاتب يتحدث عن القارئ وس
 الحكاية فهي سيرورة حدث سفر الزوج في لحظة زمنية واحدة وإن تشعبت.

 الزمن القصصي في إسفلت ناعم توزع على: 
 ـ زمن الحبكة: هي النسق الذي رتب به الكاتب الحكاية أو القصة. 

 ـ زمن الحكاية: هي جملة الجزيئات المبنى قصصًيا وسببًيا. 
 النص. ـ زمن القراءة: وهو زمن خارجي يكون خارج

 ـ زمن العمل القصصي: وهو زمن خارجي أيضا تاريخي ومرجعي.
عمومًا يمكن القول أننا أمام أزمنة بعضها داخلي تقني فني لغوي وبعضها األخر خارجي تاريخي متعلق  
بالذات والمؤلف ومرجعه الواقعي. المجموعة فيها عدة جوانب تستحق القراءة والنظر والتأويل وزاد معرفي 

 يد ينضاف للمكتبة التونسية خاصة والعربية عامة.أدبي جد 
 

 المعة العقربي 
 شاعرة وناقدة من تونس 
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 عندما يحتفظ األدب والفن التشكيلي بالذاكرة الجماعية.
 

         
اعرة الت ونسية لين األشعل 51  . الكاتبة والشَّ

 
التونسية على موسيقى "السطمبالي"  هي ليست مجرد حركات على ايقاعات بعزف الزنوج،  الرقصة الشعبية  

 تنبعث من أجسادهم كصرخة فنية في وجه العنصرية و العبودية الظالمة.  بل هي تعبيرة ثقافية
 لفظة زنجي تعني بكل تجرد الشخص الحامل لبشرة سوداء،

 الراقصة و العلم اّن سكانها بيض ؟ فما هي عالقة تونس بلوحات الزنوج 
 "سيدي بو سعيد" وكل الحكاية في هذه الشخصية. 

الثالث عشر   القرن  تونس في  الى  هو ولي صالح  قدم من اسطنبول)من هنا جاءت تسمية اسطنبالي( 
ميالدي، هروبا من ظلم االقطاعيين ، هو زنجي تعود أصوله إلى بالد نيجيريا، و كانت تونس هي المالذ،  

 عديد المظلومين عبر التاريخ.   وت ٱو أهله كما  وتهٱف
الظلم و القهر واأللم عبر ايقاعات موسيقية    ثارٱتونس سيدي بو سعيد وكانت فرقته تعبر عن    احتضنت 

مستوحات من قرقعة سالسل العبودية التي ُشّدت الى أرجلهم و ُكبِّلت بها ايديهم أثناء رحلتهم من شرق 
يقلدون بها  قرقعات     ابأروبا و أمريكا، حيث كانوا يطلقون غمغمات وأصوات  إفريقيا إلى  سوق النخاس

 األغالل. 
القمبري و الشقاشق ليتغنى بها المتصوفون    لةٱتطورت صرخة العبيد هذه و صارت ألحانا صوفية تستخدم   

 في عديد المناسبات الروحانية و  الدينية في جو احتفالي يسوده البخور والزغاريد، مثل
 او الكرامات لألولياء الصالحين ...زد على ذلك أّن التبارك  ولديةالم

 الموسيقى صار متداوال عند فئة من التونسيين إلى يومنا هذا بهذه
أن التجاذب الروحاني بين أنغام "السطمبالي" و بعض الراقصين اللذين يدخلون في انتشاء) يسمى    وذلك

 صابون بمس من الجّن. تخميرة (يكون  بمثابة دواء روحاني لمن هم م
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المبدعين من أبناء تونس لم يبخلوا بتخليد الموسيقى الزنجية كموروث ثقافي يعبر عن غضب جماعي    إن
 مكنوز بداخل الزنوج ضد ظلم األسياد و سياط الجالد؛ و ذلك في أعمالهم الفنية اواألدبية مثالي في ذلك 

 رواية "دمع أسود" للروائي عثمان لطرش قصراني. - 
 ولوحات تشكيلية لعديد الفنانين كلوحة الفنان سمير الفيتوري - 

 عنوان سطمبالي . الحاملة
 . 1846وذلك سنة  وأروبا للتذكير:كانت تونس أول من ألغى الّرق في شمال إفريقيا 

      
  لين األشعل

 كاتبة وقاصة من تونس  
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 صيف تونسيّ 
 

المؤرخ التونسي و مؤسس علم اإلجتماع يرجح أن  تونس_ تلك البالد اإلفريقية   عبد الرحمان ابن خلدون  
الصغيرة  بمساحتها  و الكبيرة بحضارتها و التي أهدت إسمها) إفريقية ( إلى القارة  كّلها_ تستمّد أصول  

ستطيبوا العيش  اسمها )تونس( من عند السكان الوافدين عليها الذين  شعروا باألنس بين أهاليها المضيافين وا
 فيها الزدهار  إقتصاد ها ولحركية الثقافة المتأصلة فيها فأطلقوا عليها هذا اإلسم. 

من جذع فعل: تؤنس وأّن العرب الفاتحين إلفريقية هم من    يرى أّن كلمة) تونس(  خر ٱكما يوجد تفسير  
 سّموها تؤنس فصارت بعد ذلك تونس . 

 كان أصل كلمة "تونس" فإن المقام يطيب فيها وتستأنس النفوس بطقسها  المعتدل و صيفها الجميل.  مهما
أٓهالي  العاصمة مطبوع بِّلونين: األبيض هو لون الفّل و الياسمين التونسّي، أّما عن األزرق فهو    ٓصيفُ 

 BLEUا باسم "أزرق تونس"لون أبواب  الّديار و نوافذها المفتوحة على زرقة البحر ،  والمعروف عالمي
de TUNISIE ." 

الّلونان الممّيزان لصيف تونس يلتقيان في قرية سيدي بوسعيد التي ُتعّد من ُأولى األماكن المحمّية في    هذان
العالم. تقع هذه القرية  الساحلية في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية وهي تطّل كعروس على قرطاج 

رائعا يمّيزه طابع معماري خاص:   حياها إلى القرون الوسطى وتمثل مكانا سياو خليج تونس، يعود تأسيس 
البيوت في سيدي بو سعيد ٓمطلّية حيطانها باألبيض،  تزّينها أبواب زرقاء تحتوي على نفوش و زخارف  

جبل  عتيقة يتجّدد سنوّيا طالؤها و تلميعها مع قدوم حزيران. هذا المكان يّتسم بمقهى عالية مشيّٓدة فوق  
 .رةمطّل على ميناء ترسو فيه يخوت فاخ

ال مثيل له من الحسن  يستقطب الزّوار من كل أنحاء العالم وخاصة المصطافين الٓمٓحّليين، بل ُقل   مكان
هي من عادات أهل العاصمة أن يلجأوا إلى هذه القرية الجبلية المطلة على البحرالمتوسط على مدى أيام و  

األبواب وما لهذا التزاوج من    رقة يم البحر و لالستمتاع بزرقته الممزوجة  بز ليالي الّصيف الستنشاق نس 
 رونق و بهاء.

العالية  و    إنّ  التونسيية أيضا: أن يصطحب كّل حبيب حبيبٓته إلى المقهى  من عادات أهالي العاصمة 
 المقهى التي تغّنى بها الفنان "باتريك برويال" الفرنسي باسم مقهى 

 ".café des délices" الّدليس  
بوضعه على جيدها كما  هنالك ويقوم  والياسمين   الفل  الحبيب حبيبٓته عقدا من  أذنه    يهدي  يضع على 

( يفوح  Café turc"مشموما" صنع من هاتين الزهرتين بينما هما جالسان حول قهوة شاذلّية )قهوة تركية  
من ترنيمات   هادئةمنها عبق قطرات من ماء زهر األرنج تحت سحر منظر  األفق الواسع و وقع  موسيقى  

 المألوف وبعض األندلوسيات.
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يع الحواس: البصر ، السمع، الشم، والتذوق ففي تونس تتحرك  تونس هو  الجمال فهو متعة لجم   صيف
 األحاسيس، تتوّهج العواطف و يولد العشق.

 
 المشموم : هو عبارة عن باقة صغيرة من زهر الفل والياسمين يضعها  خاّصة الّرجال فوق األذن .

 
 األشعل لين

 02/06/2021في   باريس
 كاتبة وقاصة تونسّية 
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 عالقة المكان بالشخصيات في حومة علي باي وضواحيها لكمال العيادي )الكينغ( 

         
 محمد أحمد مخلوف . الكاتب والنَّاقد الّتونسي 52

 
 قصتي مع هذا الكتاب

 
حين حججت مبكرًا و تحديدا على الساعة السادسة والنصف صباحا الى مكتبة " العجرة " بالقيروان ، و انا  

باب الجالدين ، لم أكن أتصور أن أجدها مفتوحة ، فالمكتبات في العادة ال تفتح باكرًا ، اال مكتبة  داخل من  
العجرة كانت مفتوحة بانتظاري و داخلها عّمك بشير العجرة . بعد تبادل التحية سألته عن كتاب *حومة  

مة هِّمالوات ، مانيش عارف  علي باي و ضواحيها * فقدمه لي قائال بلهجته القيروانية الجميلة :» هذي حو 
 عالش يكتب عليها ؟«. تلّقفت هذه الصدمة و كّلي رغبة في االطالع على هذا الكتاب .

 * التقديم المادي :
 الكاتب كمال العيادي ) الكينغ (

 عنوان الكتاب : حومة علي باي و ضواحيها ) متتالية قصصية (. 
 خطوط الغالف : محمد قوبعة

 محمد النبهان تصميم الغالف : 
 176عدد الصفحات: 

 عن دار مسكيلياني للنشر و التوزيع تونس .   2020الطبعة األولى سنة 
بانثيال الحكايات و   يشير كمال العيادي في غالف الكتاب إلى أنه " متتالية قصصية " و كأنه يبّشرنا 

مشدودا إليه في آن معًا ،    تتابعها ، وهو ما كان فعال ، فإذا بك مشدوها أمام جمال السرد و انسيابه و
 متماهيا مع الشخصيات أحيانًا و متعاطفا في أخرى ، باكيًا مع بعضها ، ضاحكا مع أخرى . 
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ففي حومة علي باي و ضواحيها يجمع كمال العيادي بين عدة شخصيات تحمل هموما مختلفة و لكنها  
ع الحرافيش و السالطين على  تلتقي في كونها على هامش الحياة . فحومة علي باي مجتمع مصّغر يجم 
 حّد السواء ، شخصيات تتراّص في مكان يضّج بالحياة و يحتفي بالموت .

إن هذه الثنائيات تلعب دورًا رئيسيًا في سرد وقائع األحداث التي يمهد لها الكينغ ب"يوميات بلبل " ، لتكون  
قضاته على لسان الطير ، فيلّخصها  حكاية مثلّية بإخراج جديد ، حيث نجد فيها إخبارا عن اإلنسان بمتنا

قائال :» ... ال أراك للا يومًا مع هذا الكائن البشرّي ... حروب و حرق و دمار و عار و أشياء يندى لها  
(. لتنطلق الحكاية    20/ 21الجبين )...( عندهم كّل شيء لكنهم يمضون الوقت كله في التناحر « ) ص  

روطة « ، حيث يمتزج الواقع بالخيال في رحلة حوارية مع  -بئر من القيروان و عنها من خالل أسطورة »
لتّتصل الحكاية بالتاريخ و التراث اإلسالمي و " سجاح و مسيلمة الكذاب " ، و كأننا   األلماني "جورج "

بالكينغ يحيلنا إلى لعبة الكذب في الكتابة األدبية وهو ما يشير إليه ماريو فارغاس يوسا في مقاله " سلطة  
كذب " ، إذ يرى أن :» الذاكرة عند أغلب الكّتاب هي منطلق الفانتازيا ، وهي النقطة التي يندفع منها  ال

الخيال « ، و يضيف قائال :» بأن الناس ليسوا في حاجة فقط إلى الحقائق التاريخية، بل هم في حاجة  
 ( 1التي تفرض عليهم «.)أيضا إلى األكاذيب ، إلى تلك األكاذيب التي يبتكرونها بحرية و ليست تلك 

و من خالل هذه اللعبة ) لعبة الكذب ( يقدم لنا شخصيات متنوعة يضيف عليها مسحة من الصدقّية من  
( من خالل الوصف الدقيق للفضاء    lieux de référencesخالل ذكره لها في ارتباطها بأماكن مرجعّية )  

 الذي تدور فيه أحداثها فيدخله في نسيج النص . 
تسليم بوجود عالقة تأثير و تأّثر بين المكان و الشخصية فإننا ال نجد غرابة في أن يكون المكان »  و مع ال 

( و هو ما نجده مع كمال العيادي حيث يعمد إلى 2قطعة شعورية و حسّية من ذات الشخصية نفسها « )
ؤّثرة في الفضاء  جعل حومة علي باي منسجمة مع طبائع شخصياتها و مزاجها ، فهي شخصيات متأّثرة و م

الذي تعيش داخله و لكّل منها حكايته و شخصيته المتمّردة التي نقلها لنا الراوي بطريقة طريفة و مشّوقة  
تجعلنا ننسجم معها حّد التماهي أحيانا فنجد ذواتنا في قصة » عزيزة المصروعة« و مرحلة المراهقة و ما  

مع » مدام اف اف « و » هند بنت الجيران « التي عّلمته  يمّيزها من " الّتشّوفِّ " خاصة ، و التي تتواصل  
أّن :" ملكوت للا يمكن أن ينشر في قلوبنا كما األفعال واألسماء و حروف الجر و الهمزة و المالحف و  

 ( ، فتبلغ ذروة الّتشّوفِّ مع » حّدة « 86األغطية ، و أنه ملّون بشكل بديع " ) ص 
، التي تتحول الى مرحلة الفعل خاصة مع سياق زمني مساعد   و » رحاب بنت عم مختار العسكري «

لتحّققه ، فإذا نحن في " شهر أغسطس القيرواني " ، ليتواصل السياق المساعد في » سنة القمل « في رحلة  
و " القملة " التي أكملت صورة عالقة كانت شبه مستحيلة ، فإذا بنا أمام إعادة لبيت    عجائبية مع " إلهام"

اليشكري الذي أصبح هنا :" و أحّبها و تحّبني / و تحّب قملتها قملتي " ، لتبلغ التجربة ذروتها و  المنخل  
نستخلص منها معنى من معاني الحياة الجنسية مع » سامية الطرهوني هي التي علمتني المداعبة و الفرق 

 (. 126) ص  بين التمرة و الجمرة، فهما متكاملتان ، ال جمرة من دون حالوة دعك التمرة «
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كل هذه المراحل الحياتية المتدّرجة كان البد لها من نهاية ، و لكنها لألسف كانت نهاية مؤلمة جاءت في  
 » مصارحة شبه متأخرة « ، لّخص بها الكينغ تجربة حياة منذ الصغر

هذه الكينونة  و المراهقة إلى الشيخوخة ، ليخاطب فينا اإلنسان بين رغبة الفعل و بحثه عن كينونة الوجود ،  
التي ترجمتها بعض الشخصيات األخرى من خالل بطشها و جبروتها في » ولد الصياد « الذي » ألحقه  
أبوه في الستينات بالبوليس ، في الدائرة الشمالية، بالواسطة، ليعذبنا الحقا بشماتة سادّية ، إثر اعتقاالت  

ل أحيانًا إلى آلّية دفاع عن العرض و (. و لكّن هذا البطش يتحوّ 75« ،) ص  1984أحداث الخبز سنة  
الشرف في قضايا ال أخالقية كزنى المحارم مثلما صورته لنا قصة » منصور دم تاك« مع زوج أمه "  
حمادي عزرائيل" الذي ذبحه من الخلف بسكينة الخبز بعدما » رأى زوج أمه حمادي عزرائيل يضاجع أخته  

 (.152مة ، في فراشها على بعد خطوتين « ) ص منجية من الخلف ، و أمه نائمة ، أو متناو 
و هذه الحادثة ليست األولى و ال األخيرة في " حومة علي باي و ضواحيها " التي تبرز مكانة الجريمة فيها  
حتى أنها تعّد مصدر فخر لسكانها أمام باقي األحياء و السيما " حومة أوالد زايد " ، » وهي حومة مرعبة  

في الشّر و سوء الّصيت و بيع الخمور المغشوشة و تحّدي البوليس «  -علي باي حومة -تنافس حومتنا 
( . فكل هذه  117فلم تكن أيضا حومة سهلة « ) ص    -حومة علي باي    -( , » أما حومتنا    113) ص  

األحداث جاءت على لسان الراوي لتبرز مدى القبح الذي يميز هذه العالقات اإلنسانية بأسلوب جميل جدا  
بين السرد و الوصف من خالل روايته لحادثة شراء خبزة من " فرن بروطة " لعمي لخضر االعمى    يجمع

، و هو رغم عماه من أساطين حومة علي باي :» كان عمي لخضر مرًّا قاتما و قاسيا ، و تخافه الفتوات 
 (.120من حومة علي باي، و حتى من حومة أوالد زايد، و هو أعمى ...«. )ص 

( " ألحاسيس الشخصية    réflecteurّما تقّدم يتبين لنا أن المكان يمكن أن يقوم بدور العاكس )  و هكذا و م
الروائية، بل أكثر من ذلك، إذ يمكنه القيام بدور الشخصية ذاتها و ذلك » باعتباره تصويرا لغويا يشّكل  

ن يمثل المكان رمزا من (. كما يمكن أ3معادال حسّيا و معنويا للمجال الشعوري و الذهني للشخصية « )
رموز اإلنتماء بالنسبة إلى الشخصية السيما إذا كان هذا المكان أليفا في عالقته بالشخصية ،بحيث ال  
يعّمق لديها االحساس بالغربة ، بل على العكس ينّمي فيها االحساس باالمتالك و ذلك حين تمتلك الشخصية  

ول بأن » هناك أماكن مرفوضة و أماكن مرغوب فيها ، فكما مكانا وجدانيا . و عليه يمكننا الق  -بالفعل    -
ينتعش في بعض األماكن و يذبل في    – طبقا لحاجته    – أّن البيئة تلفظ اإلنسان أو تحتويه فإّن اإلنسان  

،( ، و هو ما نجده مع شخصية " سالم ولد الحنانة الكلب " الذي نتيجة إحساسه بالغربة في  4بعضها «.)
و حّس فكاهة ، وهو ما يؤّكده الكاتب :» و أنا على خالف    ميز به شخصيته من طرافةالمكان رغم ما تت

الجميع ، مازلت إلى اليوم و بعد موته بسبع و ثالثين سنة ، أعتقد بل أجزم ، أنه رائد الرّواد في هذا المجال،  
( ،   70... « ) ص    و أخّفهم روحا   و أّنه أحد غيالن حومة علي باي و أروع متحّدثيها و أبدعهم رواية،

» لكن حومة علي باي حومة عباقرة في تأليف النكت ، وهي قاسية ال ترحم ، و لم تغفر لسالم ولد الحنانة  
أنه كان يسخر من أهلها ).....( و ألنه تقريبا الوحيد الذي كان يمتلك مكتبة ، و يقرأ كتبا ) .....( فهو  
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( ، فقد أقدم على  70نه لم يتحصل على الشهادة « ) ص  الوحيد الذي أجرى امتحان الباكالوريا ، رغم أ
 (.69االنتحار " و شنق نفسه في شجرة الكالبتوس " ) ص 

وقد يتحول رفض المكان إلى شعور بالخزي و العار نتيجة االرتباط به مثلما هو حال اوالد حومة علي باي  
كّنا نشعر بوجع و خجل و عار حين  حين يواجههم اوالد حومة خزامة بسوسة ب"ماخور باب تونس " :»  

يذكر اسم باب تونس ، فأوالد حومة خزامة كانوا يعّيروننا و يسخرون منا بهذا االسم الذي يخفي رسما و 
(, ليقّر اوالد حومة علي باي بأّن :» هذا الماخور هو الّسبب في اذاللنا نحن  128شيئا مخجال لنا « ) ص  

 (.133) ص أوالد حومة علي باي ... تفوووه «. 
و هكذا يصبح المكان مصدرا هاما في بناء الشخصيات و تكّونها ، و هو ما يبّينه كمال العيادي في قوله 
:» إّنه ليس مجّرد حّكاٍء يصف الواقع فحسب ، و اّنما يختلق شخوصه من العدم ، و يبعثها في فضاء  

" و كما يقول :» فأنا أخلط عجينة  زمني و مكاني حقيقي « ، فهو في كتاب " حومة علي باي و ضواحيها  
الروح اليافعة بعجينة الطين اآلسن ، و أستحضر حميمّية الزمن و الفضاء األّول الذي مارست فيه طفولتي 
، فأجعل الخطايا فيها أروع ما يمكن أن يتمنى القارئ اقترافها و أفتح جيوبا فاتنة في شقوق النفس البشرية  

بالحياة و الصخب و الذنوب الملهمة و الروح البكر و الدهشة األولى و  فإذا هو حي شعبي يمور و يعّج  
 أعذَب مذاق الحياة الحافلة التي تكاد تكون صهريجا يغلي بالبهجة و الغواية .« ، 

ليقّر لنا بأن " مجموعة علي باي و ضواحيها" ، » لها مكانة خاصة عندي ، مكانة روحية و سيكولوجية و  
 ر مسبوقة على ما أعلم ، و هي ليست سيرة ذاتية «. إبداعية ، ذلك أنها غي

 
 تونس -حمد مخلوف أمحمد 

 
 *الهوامش : 

 مقالة سلطة الكذب ، ماريو فارغاس يوسا.  -1
 بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ ، بدري عثمان.   -2
 بدري عثمان ، ) نفسه (.  -3
 ترجمة سيزا قاسم.مشكلة المكان الفني ، يوري لوتمان /  -4

* وقع االستئناس بمقال » أهمية المكان في النص الروائي « لألكاديمية العمانية آسية البوعلي ) مجلة  
 نزوى االلكترونيه (.

 
 
 
 



2171 
 

 الحلم في المجموعة القصصية " كيس األحالم " لسمير بـّيـة 
 

ال و  الناقد  و  للشاعر  الثانية  القصصية  المجموعة  هي   " األحالم  كيس  بعد "  بّية  سمير  التونسي  كاتب 
صفحة عن دار الوطن   125المجموعة القصصية " إسفلت ناعم " . و قد صدرت في حجم متوسط يضم 

 . 2022العربي للنشر و التوزيع في طبعتها األولى لسنة  
لعّل أّول ما يقابلنا في الكتاب صورة الغالف التي هي عبارة عن ظلمة ليل ينيرها القمر في غابة مآلى 
باألشجار هي عنوان الحياة و تتخّللها فتاة ممسكة بمجموعة من البالونات التي ترفعها إلى السماء ُحُلًما  

حلما لم    21باإلنطالق في رحلة بحث عن عوالم جديدة عنونها سمير بّية بــ " كيس األحالم" الذي يضم  
 يكن منطلقه عنده سوى واقع معيش يحلم بتغييره ، 

يه ، بل نصبح شركاء معه في فعله اليومي كّل ذلك بحيلة سردّية ماكرة تقوم على  فإذا بنا نغوص معه ف
عملّية " الّتصدير " في بعدها النفسي ، فإذا بالبوح آلية خادمة للسرد و الوصف في آن معا ، وإذا بتيمة »  

ألخضر" الذي  الحلم « تتكّرر على امتداد النصوص بشكل ظاهر أحيانا و تلميحا في أخرى ، فــ " الحلم ا
كان يطارده من أجل الحصول على الوظيفة سرعان ما يستفيق منه في " القّمة تحت قدمه اليمنى " ، هذه  
القدم التي خذلته حين تبّرك بها فلم ينل إاّل اإلنتظار الذي دّقت قدمه اليسرى مسمارا في آماله التي قادته 

ا به مشغول ، فألقى برجله اليسرى على درجات نحو الهاوية: » سار نحو المصعد ، ضغط على الزّر فإذ 
(. ليفتح لنا مع " بدايات " أبواب المدينة األربعة. هذه المدينة التي    16السّلم الهاربة نحو الهاوية «. ) ص  

حلـُم بها وطنا عادال فإذا به يصطدم فيها بــ " حلم مرهق " في رحلة البحث عن عمل يقيه البطالة و يمنحه  
احة النفسّية التي وجدها في لوحة معّلقة داخل قاعة عرض " معرض فّني " متصّورا أّن الفّنانة  شيئا من الرّ 

قد رسمته في إرهاقه و بحثه عن ذاته ، لتكون هذه اللوحة سرابا ظّل يطارده فإذا به أمام المرآة يضحك مع  
 الضاحكين على خيبته. 

قّيأه على حافة السرير » فارتطم باألرض و أحّس بألم  هذه الخيبة التي ستالزمه في " ثعبان الفراش" الذي ت
 في وجهه

و جنبه األيسر و ركبته « ، لينقذه صوت أّمه : » بنّي ، أفق يا بنّي كيف وصلت إلى األرض ؟ هّي 
( ، ليكون رّده :» الثعبان... الثعبان لفظني و الجينز األزرق أشعرني بالّرجولة « )    25انهض « ) ص  

لشعور كان كابوسا في بحثه عن ذاته وسط رحلة الحياة. فإذا بنا بسمير بية يحاول بناء  ( . هذا ا 26ص 
عالم خيالي يقيه هذه الكوابيس في » ليلة أخرى تحت المطر « ، حيث يحاول اإلحتفاء بنفسه الحائرة بين  

 أناه و تلك التي يخترعها لتشاركه قهوته و سيجارته ، 
(.    29ته في انتظارها : » هي رحلت و لكنها مازالت هنا « ) ص  و لكنها سرعان ما رحلت عنه و ترك

(، ليخلص في النهاية    30ليواصل أسئلته الحيرى: » لِّـَم تركتني و رحلتِّ ؟ ألم أكن مختلفًا معكِّ ؟ « ) ص  
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ل  إلى سؤال أكثر ألما : » لِّـَم رحلت و لم تنتظري ؟ ألم تعديني بالرحيل معك إلى هناك ؟ ألم يكن الحلم أجم
 (.  32بعينيك ؟ « ) ص 

هذه األسئلة المنثالة البّد لها من » حوار خارجي « يرّتب به أحالمه و أحالم من أحّبها ، تلك التي التقاها  
بعد مرور شهر من االمتحان » ثالث مرات في غفلة من الزمن القاسي. رّتبا أحالمهما كما أرادا ، غّنيا  

 للحّب معا و تذّكرا االمتحان معا
( ، لتنكسر أحالمه ككّل مّرة   36نفس اللحظة ، إّنه الزمن الحقود ثانية ، ثالثة و رابعة ... « ) ص    و في

 ، و إن كانت مادّية هذه المّرة .
 و لكن هل سييأس من أحالمه ؟ 

(    37كاّل ، إنه ينزل بكّل ثقله في » جولة في مدينة المعرفة « ، » و بدأ يتجّول في مدينة الحلم « ) ص  
( حيث شاهد في    38حيث مجتمع المعرفة و لكّنه » مجتمع مسكين يحتاج إلى إعادة برمجة « ) ص  ،  

( ، ليكتشف أّنه في رحلة حلمه " سيزيف    37الشاشة السابعة:» دمه األزرق يسيل من كبد الحلم « )ص  
 ( . 44ءه « ) ص " و أّن " الوقت كان هنا" و لكّنه لم يستطع الّلحاق به كسراب » كّلنا كّنا نجري ورا

ــعــبــة « هي لعبة الحياة التي يقتضي النجاح فيها فهما لقواعدها التي من أهّمها   لينخرط بنا سمير بّية في » ل
: 

( . هذا الّنفاق الذي   46» الّنفاق « ، فــ » هم يملؤون صناديق سّياراتهم بزهور الّنفاق البالستيكية « ) ص  
مه و من هذه اللعبة ، فــ » هم يلعبون بإتقان مدروس لعبتهم الخطيرة ، و لم يبرع فيه فتّم إقصاؤه من أحال

( ، حتى أّن » الريح رفضت صداقتك و أنكرت   47أنت بغباء جّيد تلّون باألوهام حياتك الحقيرة « ) ص 
 (. 48معرفتك . «) ص 

الّرغبة ، و لكّنها رغبة    فكان البّد من مهرب ُيطرب نفسه الحيرى مع » أغان مصّورة « تبّث فيه شيئًا من
 ( ،50خانقة ، فــ » شعر ببرودة تغزو جسمه ، و أحّس بتفاهة تخنق عقله « ) ص 

(   51فإذا هو في » حلقة فارغة تطّوقه ، ثم أخذت تضيق و تضيق حتى كادت تسحق عظامه. « ) ص 
لعربي رغم أّنه » في  ( ، فيتحّطم حلمه ا  53» فكرة زرقاء « حيث » حلمه عراقي يورق بال دماء « ) ص  

( ،و يتساءل عن " لون الحلم" ، و لكّن الجرح العراقي لن    54جمع من األطفال يتعّلم كيف يحلم « ) ص  
 يندمل ، بل سيرافقه » صوت أسود أراه « ،

هذا الصوت الذي » ما انقطع على زيارته منذ حصل على اإلجازة قبل عام. كان صوتا هادًرا يهّز جسده  
اره حاماًل إليه الّصور متراّصة متالصقة حينا ، متباعدة مشّتتة حينا آخر. كّلما ارتفع الصوت هّزا كلما ز 

كان يرى حجارة تسقط على صدره و أفعى سوداء رقطاء تلتّف حول عنقه وهي تولول: أنا ضعفك المميت  
ار طفل الفرح من  ( ، لتكون نجاته هذه المرة حين » نظر في مرآة الحلم فآستع57و عزلتك المّرة « ) ص 

( . لتتواصل رحلته في مطاردة   59( فكان ملجأه من » سطل أحزانه « ) ص    58وجه حبيبته « ) ص  
( مع * هو و النادل و الحسناء * لتصل    68هذا الحلم مع بقية القصص » دون أن يلتفت وراءه « ) ص  
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ليستفيق من جديد مع ابنته و " يا  ذروة الحلم مع " غرق فرعون" الذي نجا من رحلة الموت إلى إيطاليا ،  
بابا كِّـطال ُوكِّـف " و " بطاقة إعفاء من الحياة " ، هذه :» هي الحياة تلعب لعبتها وهو الموت يلعب لعبته  
« ، خاصة في " ماتراك " التي قصفت أحالم الشباب الطالبي ، ليخلص سمير بية في " وردة الذكرى " إلى  

أركض و أركض وراء حلمي مثلما يركض لِّداتي من أبناء الحارة ، كانت أحالمنا  أّنه كما يقول :» لقد رأيُتني  
 (. 97بسيطة كحياتنا . « ) ص 

ليظّل " كيس األحالم " على اّتساعه ضّيقا على " لـاّل لطيفة " حين خانها ابنها الّطاهر و : » لكّنه لم يكن  
 ( . 118ها « ) ص وفّيا ألحالم أّمه فلم يتقّلد ال أعلى المناصب و ال أدنا 

 
و هكذا أخذنا سمير بية في رحلة سردية سبر خاللها أغوار النفس البشرية في بحثها عن أحالمها و أحالمنا  
في مزج جميل بين الذاتي و الموضوعي بأسلوب مشّوق طغت عليه احيانا شعرية حالمة فحّملتنا هموم » 

 كيس األحالم « . 
 

 محمد أحمد مخلوف 
 س  شاعر وناقد من تون
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 التعادلّية في " نسيل الرؤى لمحمد الجدي
 

  198" نسيل الرؤى " هو اإلصدار البكر للكاتب التونسي محمد الجدي ، كتاب من الحجم المتوسط و يضم  
 صفحة ، 

سنة   عباس    2021صدر  رضا  للفنان  الغالف  لوحة   ، بتونس  والتوزيع  للنشر  العربي  الوطن  دار  عن 
 الخضراوي ، و هذا الكتاب من النصوص النثرية ) خواطر ( .

حين تقرأ نسيل الرؤى لمحمد الجدي تنتابك أسئلة تدغدغ وجدانك و أنت الرجل الشرقي ذو النزعة الذكورية  
، ليبقى السؤال األهم : أين أنا من كل هذه األنوثة الطاغية في الكتاب ؟و لكنك سرعان ما تعود أدراجك 

(:» أحّن إلى حضن أمي الدفيء، و همسات أمي   19عالم الذي انطلقت منه مع " أمي" ) ص  إلى هذا ال
تداعب روحي الشفيفة ، و قبالت أمي على وجنتّي تهّدئ من جزعي ... « . لتكون انطالقة رحلة الحب و  

 الحياة من شجرة الحياة ، أول إمرأة تعرفها في حياتك لتتعلم على يديها معنى الحّب .
لمعاني المتكاثرة على امتداد صفحات الكتاب تغدو " نسيال " من كلمات قد تفي المرأة حقها و إن  هذه ا

(  181تعجزك العبارة أحيانا فال تجد بًدا من القول : " تعالي نستعد أحالما عشناها سنين " ) أدعوك ص 
ن منا ال يبحث عن " إمرأة  . إنها دعوة للحياة يستجديها محمد الجدي و يصّدرها لنا ، فنتماهى معه ، فم 

( : » أريدها حبيبة تشّكل لي من زخارف الحروف قصيدا يختزل مسافات العشق  114من فيض " ) ص  
 ، و في لحظة فارقة يكون اللقاء ، فتتشابك األرواح عناقا و تلتحم األحضان حتى التماهي «. 

 أنثوية ؟ ليبقى السؤال األهم عندنا : هل أن محمد الجدي يؤسس لملحمة عشق 
المؤكد أن الكاتب المؤمن بأهمية المرأة و بقيمتها في حياته و حضورها القوي في وجدانه واع بأنه ال وجود  
للمرأة دون الرجل ، و اال لكانت الحياة عرجاء ، فكان يخاطبه و إن غيابا بأسلوب األمر المفعم بالحّب : 

كتابا، أكتب لها اهداء ،) .... ( اهمس لها أنت تحبها  » أهد إليها الحياة، أهد إليها الذكريات ، أحضر لها 
هل المرأة فقط في حاجة    ولكن أي تعادلّية ينشدها حمة الجدي؟  بجنون و أنك أبدًا .. أبدًا لن تخذلها « .

 للحنان ولعذب الكالم أم أن الرجل على شرقيته هو أيضا محتاج لما يدغدغ وجدانه؟ 
ثنايا النصوص على امتداد صفحات الكتاب ) و خاصة حين ذكر والده إن هذا السؤال و إن كان خفيا بين  

:" كان أبي يحمل نفس طباع المعلم ، غليظ المنبت و الطباع ، قد العبارات ، لكن خلف خطوط الفظاظة 
 [ 32و الغلظة تتمترس طاقة حب غريبة ، مستترة " ] تفاصيل مبعثرة ص 

لتي يؤسس لها لرسم عالقة وجدانية تصل حد التماهي بين الرجل  فإنه سرعان ما يعيدنا إلى تلك التعادلية ا
و المرأة ، فيتوجه " إليها " بالقول :» امنحيه بعض بوح تسّتر خلف أسوار صمتك )....( حتما سينسى كل 

 الكالم الذي قلته، و يستمتع بحديث الّشوق يتلوه لسان الصمت في عينيك «. 
يمحوه الواقع أحيانا حين تمأسس رابطة الحب بمؤسسة الزواج و ما    لتكون شهقة الحياة نسيال من العشق قد 

فيها من ضغوطات يومية لم يفت الكاتب تقديم حلول لها ) العالقة بين الرجل المرأة إذا تمأسست، خبا  
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ف " يتكلم المتزوجون في كل شيء...دون االتيان على غذاء القلب " .هذا الغذاء هو "    (,  69وهجها ص  
 (. 93الحب حين يولد سليما يضمن بقاءه و ال يموت " ) كنه الحب ص  الحب " ف "

بل    -وإن كانت طاغية في الكتاب    - إّن هذه التعادلية لم تشمل الجانب الوجداني المرتبط بالعاطفة فقط  
تعّدتها أحيانًا إلى الجانب اإلجتماعي حين يخاطب مدينته "القصرين الشهيدة" بما هي مشترك يجمع الذكر 

األنثى على قيم المواطنة ، فيعتذرون منها :»عفوا مدينتنا إن أفرطنا في الحلم ، قد زّينوا لنا اآلتي بكّل  و  
(، ليتواصل اإلعتبار  108األلوان، ونحن البلهاء، أصبحنا مرتفع في غيبوبة الّنشوة المخّضبة باألماني« )ص  

ك من األنسام جناحين تحّلقين في سماء  " حّب بنكهة الصنوبر " ، ليكون الوعد: " سنصنع ل  –ممزوجا ب 
درا وفيرا، ومن قمم الّشعانبي منارات للهبوط بسالم«. ) ص    (.   109الرّب السابعة ونهّيء لك من الغيوم خِّ

إن هذا البحث المضني في أغوار النفس البشرية يترجم تطّلع محمد الجدي إلى تأسيس هذه التعادلّية حتى  
نت و هو وهي ، إنها لعبة الضمائر التي أتقنها في " نسيل الّرؤى " ليخرج  من خالل الضمائر بين أنا و أ

لنا من خاللها رؤية جديدة للحّب تعتمد اإلتصال و الّتواصل بين اإلثنين حتى تستحيل أحيانًا مرآة تعكس  
لى (، إنها الحاجة إ 146ما في القلب من هًوى :» أحتاج وجهكِّ مرآة تُبصرني ... « ) أحتاجك مرآة ص 

( هي أسمى    179» مناخات عشقّية « ) ص    اإلنصهار بين ذاتين في رحلة بحث عن كنه الوجود في 
( ، لتكون الّرحلة بين "  180» يّصاعد من قراره صوت ، باسمك يهتف : يا أّمي « ) ص  المناخات حين

هذا الوجع « ) ص  األنا " و " األنت " ، بحثا مسترسال عن مستقّر ، بحث محموم عن » قلب يسع كّل  
( ، هذا الوجع الذي يحمله إلينا محمد الجدي عبر تعادلّية تحمل هموم القلب و الهوى و هموم الوطن    192

 و لكن رغم هذا األلم و " اغتيال الحلم " ، و" حتى ال ننسى "   بثورة مهضومة الجانب من أبنائها و بناتها .
إلى بوتقة الحّب الذي تتغذى منه نصوصه في    ( ، فإن محمد الجدي سرعان ما يعود بنا   162) ص  

أسلوب شعرّي يراعي مناخات النفس الباحثة دوما عن الفرح في مقابل ما يختلجها من حزن ليحّط الرحال  
بنا في تحدٍّ يرسمه لنفسه و لنا من أجل تحقيق هذه التعادلّية المنشودة بدعوة صريحة هي : " سنكتب للفرح  

الجديد :» سنظّل نكتب ، إّنا خلقنا لنكتب ، نرسم ، نهوى ، نحزن ، نفرح ،  (، إنها الوعد  184" ) ص  
 (.184نسبح في بحر أحالمنا حّد عمقها المرتجى نشوة «. ) ص 

يمكننا القول أّن محمد الجدي قد أثار فينا ما نحتاجه في مجتمعاتنا العربية من " تعادلّية " تقذف فينا توازنا  
جمع بين األنا و اآلخر في عالقتهما ببعضهما البعض و بعالقتهما بالوطن الذي نفسّياو روحّيا و جسدّيا ي

يبقى أمًّا حنونا تمّد أياديها لتحضن و ترّبت :» فمحّبتك يا وطني بحجم جبل الشعانبي « ) هذيان محموم  
اء  ( ، و هذه التعادلية التي أنشأها محمد الجدي جاءت في لغة شعرية جميلة انسابت م176بالوطن ص  

نميرا رقراقا على امتداد صفحات الكتاب في صحراء الروح العطلة لكّل شيء مؤنس و جميل بطعم حلو  
 المذاق هو " نسيل الرؤى " أو قطرات عسل تؤّسس لرؤية جمالّية للكون و اإلنسان . 

 
 محمد أحمد مخلوف 
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 قراءة في نّص " طفل " لعبد الواحد السويح 
 

 حيانا قطعَة "جارفي" وعلبَة "شوكوال"أشتري أ /أمارُس الّلعَب يومّيا
 أهتمُّ بالحكايات وأغرُق في القصص القصيرة 

 أتبّوُل أحيانا على سور الملعب   /أفرُح بمالبسِّ العيد الجديدة
 أنظُر إلى الّشمس كّلما فقدُت ضرسا وأطلُب منها ضرَس غزالٍ  /أقّبُل الخبَز قبل رميه

 را" أّتكُئ على فراشي كّل ليلة وأحلم بـ"شاكي
 بعد كّل هذه الّسنوات اكتشفُت أّنني مازلت طفال 

 *** 
هذا الطفل ذكي وينبض حياة فيفعل فيها ما يريد، يمارس اللعب يوميا في هذه الحياة الرتيبة، وفعل الممارسة 
هنا حًمال أوجه، ربما قصده أبو محمود السويح ليبين لنا أهمية الممارسة كفعل في القطغ مع اليومي الذي 
يقتل فينا كل رغبة و حب ، و لكن هذا الطفل الذكي يقطع احيانا هذا الروتين في حياته البسيطة القائمة  
على اللعب َفــ " أشتري احيانا قطعة " جارفي " * و علبة شوكوال " ، و هما رديفان للمتعة واللّذة القائمتين  

تعة روحية عمادها المطالعة وسماع الحكايات على فعل التذّوق المادي الذي ال يكون كامال اال اذا تبعته م 
 لتكملها " أفرح بمالبس العيد الجديدة " شأنه شأن جميع األطفال الذين تكّلم عنهم السويح هنا. 

و مرة اخرى يكسر السويح النظام المتسلسل لألحداث فيصدمنا بلذة أخرى يعيشها و عشناها معه من خالل 
عيب اخالقيا " أتبّول أحيانا على سور الملعب " ، و هي عملية على  التمّرد على نواميس المجتمع بفعل م

قذارتها ذات ابعاد نفسية و لغوية تشي بالرفض و الكره لحرمان الطفل الساكن فيه و فينا من حق دخول 
 الملعب للفرجة على مجريات مباراة احيانا و اخرى لمجّرد اللعب تماهيا مع الكبار . 

" وخاصة    l'enfantو كتابه "    Jules Vallèsي هذا " الطفل " في تناّص مع  و يواصل السويح الرحلة ف
" , فإذا به "اقبل الخبز قبل رميه" كل ذلك في بعد تربوي ديني    j'ai le respect du painفي واقعة "  

ليجد  خالط المسيحي باالسالمي لينتج بعدا انسانيا يقوم على تنشئة قوامها احترام النعم و المحافظة عليها  
ويكبر فيه و فينا هذا الطفل فــ " أتكئ على فراشي    "ضرس غزال" جديد يمكنه من االستمتاع بهذه النعم.

كل ليلة و أحلم بشاكيرا " ، إنها مرحلة التشوف لماض لم يرد السويح الخروج منه و نحن معه ، " فبعد كل  
فل فيه و فينا و الذي لواله لما قاوم السويح  هذه السنوات ، اكتشفت أني ما أزال طفال " ، و ما أجمل هذا الط

 روحه المخّضبة بآالم السنين و بّرد نيرانها المستعرة في ظالم وحدته " بقطعة جارفي " .
 * قطعة جارفي : قطعة مثّلجات.

 
 محمد أحمد مخلوف 

 شاعر وناقد من تونس 



2177 
 

 العراقي محمد صابر عبيد: 
 وميراث القهر الشعراء تمردوا على سلطة العائلة 

 الشعراء الجدد يرثون الجسد ويحتمون به. 
 

         
 د الحمامصي محمَّ . الناقد المصري 53

 
ال شك أن القصيدة المعاصرة التي تكتبها أجيال الشباب من الشعراء العرب لها خصوصياتها المختلفة عن  

الحرة خارج الوزن، لكن ما يميزها بعيدا عن  السابق، وربما يأتي أغلبها في سياق قصيدة النثر أو القصيدة  
شكلها هو انتهاجها التمرد والتمركز حول الجسد وكأنه الحصن األخير أمام ما يحدث من أهوال. فالجسدي 

 والشعري كان محل دراسة للناقد العراقي محمد صابر عبيد وفق نماذج اختارها من الشعر العراقي.
النثر العربية بحضور بارز، حيث انشغل شعراؤها من األجيال    يتجلى الجسد في رؤى وتشكيالت قصيدة

الجديدة خاصة بفضاءات حياتهم الذاتية ووجودهم العام المحيط بهم، وقدموا تجارب مهمة انفتح فيها الجسد  
 بحرية ليتوغل في كشف أسرار عوالمه.

مات” للناقد العراقي محمد صابر  ويعبر كتاب “الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر.. الكتابة بالجسد وصراع العال
عبيد، عن وجهة نظر نوعية وذات خصوصية مكانية وزمانية وظرفية خاصة، ال تذهب بعيدا في تحليل  
وقراءة مكونات هذه الظاهرة الشعرية وإشكاالتها وقضاياها الرؤيوية التشكيلية التي انطوت عليها قصيدة  

 خها الثقافي منذ منتصف القرن الماضي. النثر العربية الحديثة عراقيا وعربيا في تاري
 الجسدي والشعري: 

ارتبطت قصيدة النثر في النموذج النوعي الذي يشتغل عليه الكتاب، الصادر عن دار غيداء للنشر، بفعالية  
الحراك الجسدي في وظيفته الكتابية ذات التعبير العالمي السيميائي، المشتغلة في منطقة الدفاع عن وجود 

ـ لتعطيل مباشر ومقصود في الكثير من  الماهية وما ـ وفقا للمؤلف  هية الوجود. فبعد أن تعرض الجسد 
أدواته، وأقفلت أمامه فرص االستيعاب الوظيفي لحراكه المتجه طبيعيا إلى إنجاز معنى الحياة ورسم صورتها  
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السبيل إلى إيجاد حلول لفك    المثلى، ارتد إلى كيانه والذ بأبعاده الفيزيائية واالعتبارية وتمركز على ذاته، في
 شفرة الحصار الدموي القاسي الذي يتعرض له.

محمد صابر عبيد: قصائد النثر في العراق وفي مناطق أخرى من العالم العربي تمتاز بارتيادها مناطق  
 جديدة مهمة، لم يلتفت إليها من قبل 

م العربي تمتاز بارتيادها مناطق  يلفت عبيد إلى أن قصائد النثر في العراق وفي مناطق أخرى من العال
جديدة مهمة، لم يلتفت إليها من قبل، ولم يعن الشعر العراقي والعربي بها مسبقا، بوصفها ال تنطوي على  
ـ وتمكن ضمن أهم إنجازاته من نفض الغبار عن   التقليدي  أي شعرية ـ حسب المنظور الشعري النسقي 

شعاع والرغبة والحياة. وغالبا ما تميل معظم تجارب هذه القصيدة حيواتها وإخراجها إلى النور بكل األلق واإل
إلى أسلوب البرقيات التي تكتنز الشعر وتضج بجماله، في طراز مهم من طرز تشكيلها فضال عن طرز  

 أخرى ال تقف عند حد معين، وال تكتفي بالطمأنينة إزاء وضع معين. 
يد االعتبار كالميا ـ شعريا إلى الجسد ضمن نوع شعري ويقول عبيد إن النماذج التي اشتغل عليها كتابه تع

وبطرياركيتها   هيمنتها  على  وتمردا  العائلة،  سلطة  على  خروجا  ويشكل  النثر”،  “قصيدة  اسمه  إشكالي 
الكالسيكية، ورفضا للقهر الروحي واالنتهاك الجسدي، وتمثيال لحراك إبداعي وإنساني جديد ينجز أسئلته  

طر المدرسية، ويفتح صفحة جديدة تسمح للجسد الناقص والمقهور والمحاصر بأن  بعيدا عن القياسات واأل
 ينتج عالماته في حرب ثقافية هي األقسى واألكثر ترويعا في التاريخ الشعري البشري.

يقارب عبيد في كتابه “النموذج العراقي” بوصفه أحد النماذج المركزية في قصيدة النثر العربية الحديثة،  
ظل الظروف القاسية التي مرت على العراق في العقود الثالثة األخيرة، على كافة األصعدة،  والسيما في  

وحرضت الحساسية الشعرية العراقية على ابتكار سبل جديدة للتشكيل والتعبير والتدليل والتصوير، يمكن أن  
قهر والترويع، على  تناسب الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والحضاري واإلنساني بالغ القسوة وال

 النحو الذي يمكن أن تتجلى بوصفها فضاء للخالص. 
وقد كشفت حال التجربة العراقية في قصيدة النثر خاصة عن إمكانات خصبة وثرية وواسعة التنوع والثراء  
والتعقيد أيضا، أخضعت الحالة اإلنسانية والثقافية للحالة الشعرية ووظفتها في سبيل خلق مناخات متفتحة  

غايرة للكتابة الشعرية، وانكب جيل الشباب خاصة على مهمة التوغل اإلنساني والثقافي والجمالي “المغامر”  وم
 في جوهر هذه القصيدة. 

ويرى عبيد أن ثنائية الجسدي/ الشعري بنموذجها الفني ـ الثقافي المتعدد في صوره وقضاياه، أصبحت اليوم  
ة مهمة للدخول إلى عوالم هذا الشعر وفضاءاته ومتاهاته ورؤاه،  ـ والسيما في الشعر العراقي الحديث ـ بواب

بحكم عوامل تارخية ومؤثرات ومتغيرات ثقافية عميقة ومعقدة، في الوقت الذي هيمن فيه الثقافي واحتوى  
 الطبيعي أيضا. 

ويؤكد أن الجيل الجديد من شعراء قصيدة النثر العراقية قدم ويقدم أسماء ونصوصا مهمة، تشتغل بوعي  
وموهبة على التواصل مع النبع الحي واألصيل للشعرية العربية في العراق، وتمكنت على الرغم من الظروف 
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مرحلة بالذات، وأخذت هذه المواقع  البالغة القسوة من انتزاع مواقعها وقيادة حركة الشعر العراقي، في هذه ال
تتعزز وتتكرس قيمها الثقافية يوما بعد يوم، ذلك أن أمل هذا الشعر ومستقبله معقود عليها، وهي ـ كما يبدو  
ـ أمينة على هذه المهمة التاريخية الصعبة، وتستجيب على نحو عميق وفعال للخصوصية الثقافية والتاريخية  

 التي تمتعت بها. 
صيدة النثر الحديثة في العراق قدمت رثاء عاليا ومتعاليا للجسد يتضمن إحساسا عميقا بتعرضه  ويتابع أن ق

لخروقات هائلة بقسوة بالغة، بلغة وحشية ضارية تتدخل في تفاصيل المشهد وتندلع فيه، وتدفعه إلى أن  
اهي ويقابل ما  يتشكل على وفق منظومة تعبير صورية وإيقاعية خاصة، بأسلوب التقطيع الصوري الذي يم

 يتعرض له الجسد من تقطيع في األوصال وتحجيم لطاقة الفعل فيه.
الجسد  يأخذ صفات  واحد  ليقيم في عضو  الجسد من كل أعضائه  ينسحب  الحر  منذر عبد  في قصيدة 
ومعانيه وفعالياته كلها، ومن ثم يصبح العضو الوحيد الجسد ذاته، باختزالية تستغني عن الكل لصالح الجزء، 

ذي لن يشغل في هذا اإلطار إال حيزا محدودا في المكان والزمن والفكرة والرؤية، يقول الشاعر: خذي  ال
 كفي/ منحتها الحرب ندما/ واختفت فيها الوصايا/ ولوحت/ لوحت كثيرا للغائبين.

النثر العربية المعاصرة تشيد نوعها الشعري بعيدا عن ضغط الميراث من جهة وقريبا من إنشاء   قصيدة 
 جماليات مضافة 

ويعلن حسن النواب في قصيدته بلغة جسدية صارخة عن هزيمة الجسد وانحسار قوة تأثيره في األشياء، 
وهو يرسم بانوراما تاريخية لهذه الهزيمة وجغرافيتها بأعلى ما يمكن أن تقدمه الصورة من قسوة داللية وعنف  

سلى،/ بما تبقى من ميراث جسده التليد/ تصويري: “ُمقعد/ على كرسي كفاحه الذي مضى،/ يريد أن يت
تّسلى برأسه المنير مرارا/ حتى غدا مصباحا مكسورا/ وتسلى بكفيه المدربتين على الحروب/ وجسد األنثى/ 

 لكن الشظايا أحاطت برعونة أصابعه أخيرا”. 
مودي، وينطوي تقديم صورة الجسد عند جمال جاسم أمين على قصدية واضحة في تجميده وإنهاضه بشكل ع

على النحو الذي يحوله إلى تمثال يسرد قصة هذا الجسد وحكاية زمنيته وتاريخيته، يكتب الشاعر: “األيام 
 تماثيل/ كل يوم/ تزداد تمثاال/ ولكي ال نهرم قبل الوقت/ نحتاج إلى أرض أوسع/ وشوارع أكثر طوال”. 

ا وفاعله  األفقي،  المكان  مخترقا  العمودي  الجسد  عدوان  فالح  األعلى  ويقدم  إلى  متجه  مخترق  لشعري 
 “الفضاء”: أقف مستوحشا/ كعمود../ فينزلق المارة / نحو الجوانب/ ويجف الرصيف / ورائي/ من الخطوات.
ويواصل عبيد تحليله لقصائد الشعراء انطالقا من محاور معادلة الجسد من الوهم إلى التشكيل، ونداء العتمة  

في وطأة الجسد، وعزلة الجسد وهزيمة المصورة الشعرية، وفي هذا    واستدعاء الجسد، وثقل اللغة واإلحساس
المحور األخير يقول “يتفاعل الجسدي مع الشعري أو ينازعه مؤثرا في مساحة القصيدة، وعلى الرغم من  
أن القصيدة تجتهد كثيرا في إحالل حوار وتناغم ثقافي ورؤيوي بينهما، إال أن الجسدي في عزلته الشعرية 

 مصورة الشعرية وينافسها في تحركها الدائب على سطح القصيدة بحثا عن خالص نصي”. يضاهي ال
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والبساطة  والعفوية  البراءة  يدعي  تشكيليا  شعريا  مشهدا  يرسم  الذي  عبدالعزيز  طالب  بالشاعر  ويستشهد 
تزاحم  فيه  اللغة  ذلك،  التخييلي غير  العتمة والظل والماوراء  لكنه يخفي في  المباشرة،  الخطوط    التشكيلية 

واللون، والقلم يزاحم الريشة والصورة الشعرية تزاحم الصورة التشكيلية، واإليقاع اللوني، يقول الشاعر: “حين  
تكون وحدك/ جالسا على أريكة في المنتزه العام/ ساقك فوق ساقك األخرى/ ويدك مثنية تحت ذقنك/ شاخصا 

 ك هذي”. ببصرك نحو األفق/ الفسيح/ تفكر بمصور بارع/ يخلد غبطت
إذ   العتمة،  نداء  في  أعلى مراحل سريته  الجسد  “يبلغ  عبيد  يوضح  الجسد  منطق  واستدعاء  العتمة  وعن 
يستدعي منطقه شعريا ليفقد في هذا التداخل حس المنطق لصالح حس الشعر، في فعالية مواربة تظهر  

د جابر يوسف من قلب العتمة  ثقافة الجسد في التصرفات بآليات عقله وإمكانات فلسفته. مثال ينبع نداء خال
ليقدم معاناة الجد وقد ارتهن النداء فيها بالمحيط الثقافي وأصبح أسيرا لمقتضياته وأحواله: الليلة مسافة/ 
سوداء باردة/ تشب من جزمتي إلى خوذتي/ ليس ثمة من يتجول/ غير أصابع منتفخة تتلمس الفراغ/ السواد 

نا ومشيدو قناطر وهمية آخرون/ أيها المشهد األنيق/ عبأتني بالحلم/  الطريق الوحيد إلى الضفة الثانية / وأ
والدخان   الخرائب  تتلمسان  ومسلولتين/  شاهقتين  معلقتان  عيناي  الرنين/  من  حقل  على  أطفو  وتركتني 

 والفكاهة”.
 فصاحة قصيدة النثر:

يا وإيقاعيا على تمظهرات الجسد  إن قوة اللغة بتجلياتها التخييلية وتمثيالتها الرؤيوية هنا هي التي تحيل رمز 
وحاالته، إنه محاصر باللغة والصورة واإليحاء والداللة والشكل الشعري، فضال عن أنه مدجج بالجزع الذي 
تكللت به الروح، وهي تضغط على ضآلة الجسد وحلمه بالتالشي، والتحول إلى أصغر وحدة ممكنة من  

النحو الذي تتفاعل فيه/ تتصارع رغبة اللغة في التحويل    وحداته القابلة لإلفالت من فداحة المصير، على
 مع قدرات الجسد، في الحفاظ على وضعه المنفتح على واقعية المشهد.

وفي مختلف محاور فصول الكتاب واصل عبيد كشف تجليات الخطاب بين الشعري والجسدي اعتمادا على 
امق سلطان، محمد مردان، رعد فاضل،  مجموعات شعرية وقصائد شعراء من بينهم: شاكر مجيد سيفو، ن

جمال علي الحالق، عباس اليوسفي، أحمد الشيخ علي، مهدي لقريشي، طالب عبدالعزيز، حسين السلطاني،  
 خالد جابر يوسف، وأحمد آدم، باقر صاحب، محمد درويش، سهام جبار، عمار المسعودي، وأحمد آدم. 

جزءا مركزيا وحيويا من محنة الجسد، المتوزع بين  ويؤكد أن النصوص التي انتخبها تجسد على نحو ما  
مطرقة الطبيعي وسنديان الثقافي، وهو يواجه مصيرا معتما ينفتح على معاني التغييب ودالالت اإلقصاء 
والتحجيم، بفعل ضغط منظومة الحصارات التي يتعرض لها داخليا وخارجيا، والتي تكالبت عليه من المكان  

والبعيد، ودفعته إلى المواجهة أحيانا واالستسالم والخنوع أحيانا أخرى. على النحو  والزمن والمحيط والقريب 
الذي جعل الفعل الشعري يتحرى سلوكين لفظيين للخالص يعبر عن حلم ميداني يتعلق بحيز ضيق من  

جلي  أحياز األمل، ويرنو إلى استقبال هذا النداء القادم من أقاصي العتمة، والمستفز لحلم الجسد في الت
 الطبيعي والسليم بعيدا عن شبكة الضغوطات واإلكراهات التي يتعرض لها.
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ويذكر أن الكتاب جاء في تمهيد وخمسة فصول، انطالقا من “فصاحة قصيدة النثر ـ  حداثة اللغة تكتب  
بالمعنى   والخطاب،  الشعري  والنوع  االعتباري  المفهوم  صياغات  في  التدخل  إلى  عبيد  يذهب  عصرها” 

وبؤرتها    التاريخي اللغة ورؤيتها  بمركز  ذلك  ارتباط  والحداثي، وبحسب  والسيميائي واالستراتيجي  والثقافي 
المغامرة الباحثة عن مكان مؤثر تحت شمس الشعرية العربية الحديثة، يضع قصيدة النثر في مكان متقدم  

اال ـ حرصا على  المنتخبة  النماذج  مياه  الشعرية. وفي فصل آخر خاض في  المدونة  النصي  من  ختيار 
والمنهجية القرائية ـ  في سعي تطبيقي لإلجابة على أسئلة التشكيل والتعبير “شعرية التشكيل ورمزية التعبير”،  
وللتدليل على طاقة قصيدة النثر في تشييد نوعها الشعري بعيدا عن ضغط الميراث من جهة، وقريبا من  

 عرية مبتكرة وواسعة من جهة أخرى. إنشاء جماليات مضافة تأخذ بيد القراءة إلى مجاالت ش
وفي الفصل الرابع يؤكد هيمنة نموذج قصيدة النثر الحديثة على حاضر الشعرية العربية، ليتسمى بـ “حصار  
الحياة.. حصار الشعر.. مأزق الشكل وهوية الوظيفة الشعرية” مقاربة لألشكال الثالثة التي عرفتها الشعرية  

ضح وشامل. وفتح عبيد فصله األخير الموسوم بـ “نداء العتمة: تجليات العربية منذ نشوئها على نحو وا
الجسدي  بين  والكتابية  اإلنسانية  العالقة  جدل  اكتشاف  محاولة  على  والجسدي”  الشعري  بين  الخطاب 
والشعري، في منطقة هذه القصيدة حصرا، والمجازفة بإطالق بيان موت القصيدة العربية الحرة “التفعيلة”  

ب سياق  والعزلة في  والمغايرة  االستنزاف  وسيمياء  ودالالت  معان  باستدراج  وكتابة،  تمظهرا  الجسدي  روز 
 وغيرها. 

 
 محّمد الحمامصي 
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 الشاعرة المصرية أمينة عبدهللا: ستأكلنا نار التطرف ما لم يتحرك المثقفون 
 قصيدة. تحقيق واحتجاز بتهمة ازدراء األديان والسبب سطر شعري في 

 
تأتي حادثة إيقاف الشاعرة أمينة عبدللا على خلفية بيت شعري لم يتقبله منتقدوها لتعيد إلى األذهان القوانين  
البالية التي يوظفها حراس الدين والفضيلة، ليتهموا من يشاؤون بالفسق والكفر ويطالبون بإهدار دمه، وهي  

م في  الصمت  تلتزم  كما  الحكومات  عنها  تصمت  في  قوانين  منتشرة  باتت  متشددة  تيارات  تغلغل  واجهة 
الفضاءات والمؤتمرات الثقافية وتستغل هشاشة حركة النشر للترويج ألفكار ظالمية. ولمزيد االطالع على  

 خلفيات الحادثة ورؤية صاحبتها لمجريات األمور التقت “العرب” الشاعرة وكان لها معها الحوار التالي.
وحتى اآلن إلى هجوم شديد مّمن يطلقون على    2019نة عبدللا منذ عام  تتعرض الشاعرة المصرية أمي

أنفسهم حراس الفضيلة والمدافعين عن للا في األرض، من خالل تصورهم الساذج بأن للا يحتاج إلى من  
 يدافع عنه.

، واستوقف  بدأت القصة من المهرجان الدولي للشعر بطنطا حينما ألقت الشاعرة نصا من ديوانها “بنات لأللم”
حراس الفضيلة من المتشددين سطرا من أسطر القصيدة تقول فيه أمينة عبدللا “يشغلني كثيرا أن للا امرأة  
محّبة” وهنا اتهموها بإهانة الذات اإللهية وذهبوا يطلقون دعاوى لمصادرة الديوان ووصل هجومهم عليها إلى  

 المطالبة بإهدار دمها.
أكتوبر الجاري،    16م استدعاء أمينة عبدللا من أي جهة تحقيق إال يوم األحد  وطوال السنوات الماضية لم يت

التحقيق   نهاية  أقوالها وفي  العامة ألخذ  النيابة  تليفوني من  تنفيذا الستدعاء  إرادتها  ذهبت بمحض  حيث 
  الخاص باليوم األول صدر قرار باحتجازها لورود تحريات األمن الوطن ومن ثمة عرضها صباح االثنين 

 أكتوبر.  18
السبب وراء هذا اإلجراء غير معلوم، وبمقتضاه تم احتجاز الشاعرة في قسم شرطة الدرب األحمر حتى  
صباح اليوم التالي وفي تمام العاشرة مساء االثنين تمكنت من الحصول على قرار إخالء السبيل بكفالة.  

ا فوجئت باحتجازها في قسم شرطة الدرب  ورغم أنه كان من المفترض إخالء سبيلها بعد دفع الكفالة إال أنه
 األحمر تحت دعوى انتظار توجيهات األمن الوطني.

وحين سؤال المحامي تعّجب وقال إن هذا اإلجراء خاص بالسياسيين، ولم يتم إخالء سبيلها إال في الساعة  
 أول مبدعة عربية  أكتوبر، متهمة بازدراء األديان. وبذلك تكون أمينة عبدللا  18الثانية بعد ظهر الثالثاء  

 يتم احتجازها والتحقيق معها وتتهم أعمالها اإلبداعية بازدراء األديان. 
االعتراض كان على سطر شعري تقول فيه أمينة عبدللا “يشغلني كثيًرا.. أن للا امرأة ُمحّبة”، هذا السطر 

يه وإن للا عز وجل “ليس كمثله  الذي تم تكفيرها عليه، واألكثر تعقال من هؤالء وأولئك قالوا بأن هذا تشب 
من سورة الشورى، واستند االدعاء على    11شيء”، وقال البعض بأن هذا “تجسيم”، واستندوا لنفس اآلية  

تقرير من مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر، متناسين تماما أن نص أمينة عبدللا أدبي وليس مقالة  
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يه أثناء التحقيق، مشددة على أنه ال يجوز تقييم اإلبداع من منطلق  فقهية، وهو ما حاولت الشاعرة التأكيد عل
ديني، وأن المجاز آلية من آليات اللغة تظهر أكثر ما تظهر في األعمال اإلبداعية، وأننا لم نستخدم المجاز  

 كثيرا في حياتنا العملية وال حتى في معظم الحقول المعرفية األخرى.
ين بالفصحى والعامية، منها “ألوان رغاوى البيرة الساقعة” و”بنت الشتا”  أصدرت أمينة عبدللا سبعة دواو 

 و”شخابيط”، “كان الماء عبدا ساجدا” و”بنات األلم” 
أصدرت أمينة عبدللا سبعة دواوين بالفصحى والعامية، منها “ألوان رغاوى البيرة الساقعة” و”بنت الشتا”  

لم”، وفي هذا الحوار مع الشاعرة التي انطلقت تجربتها من  و”شخابيط”، “كان الماء عبدا ساجدا” و”بنات األ
الشعر العامي إلى الشعر الفصيح ممثال في قصيدة النثر نتعرف على المزيد من تفاصيل تجربتها وقضيتها  

 التي تشكل محور قلق في األوساط الثقافية المصرية هذه الفترة. 
لنسبة إليها قائلة “أحاول أن أكون شخصا له بصمة في  بداية تلقي الشاعرة الضوء على ما تمثله الكتابة با

الحياة، وعلى أساس هذه الفكرة غيرت حياتي وطريقتي عدة مرات. ال أعرف الثبات الفكري لكن هناك ثوابت  
 أتعامل معها من منطلقي اإلنساني أهمها الكتابة. الكتابة رفيقة الدرب وهي األثر الذي لن يزول.

طرق العالج وممرات آمنة لتقبل الحياة وصعوباتها، ومحاولتي لتوثيق أفكاري وآرائي   وتعد بالنسبة إلّي إحدى
مهما تبدلت مراحلي، ففي مرحلة ما كنت أميل إلى النموذج المتشدد دينيا، ثم تبدلت أفكاري واتسعت رقعة  

ذهني بل أعتبر    قراءاتي فكان لذلك انعكاس على كتابتي.. لم أخجل أبدا من التعبير عن أّي أفكار تدور في
الكتابة معادال موضوعيا لوجودي وهي التاريخ االجتماعي الحقيقي. ولم أتورط أبدا في تزييف أّي أفكار أو  

 مشاعر لم أسّم الحزن بالحزن الشريف والنبيل وهذه المسميات المزيفة”. 
اءة بشكل عام،  وتضيف “بدأت الكتابة في سن مبكرة نظرا لنشأتي ألب شاعر وأخت ناقدة وبيت محب للقر 

وبدأت بكتابة القصيدة البيتية المتعارف عليها ثم قصيدة التفعيلة ثم كتبت ألف سطر شعري كل سطر منها 
يمثل نصا شعريا قائما بذاته منها على سبيل المثال ‘صورتك دايما أكبر م البرواز’، ‘كل ما أقرب منك 

 ز تلحقني’.يقصر فستاني’، ‘بص في فنجان الشاي والمحني في دخانه جاي
ثم في الثامنة عشرة قررت التوقف عن الكتابة لبناء نفسي فكريا، ولم أتوقف عن القراءة والتواصل مع أوساط 

بديوان ‘سوبر ماركت’ والذي اهتممت فيه ببعض األفكار األيديولوجية التراثية    2002المثقفين ثم عدت في  
 لحجاج بن يوسف الثقفي مثال”.وإعادة اإلسقاطات التاريخية عن طريق استلهام شخصية ا

بصدور ديوانى األول ‘ألوان رغاوي البيرة الساقعة’ وهو أول دواويني    2007وتتابع “توالت الكتابات إلى  
نصا    33المطبوعة وثالث المكتوبة، واهتممت فيه ببناء تجربة متراكمة قائمة على ثالثة محاور لكل محور 

وين وال أرقام صفحات متبوعا بإشارة للقارئ بأحقية إعادة ترتيب  نصا بال عنا  99متفرقا، ليكون اإلجمالي  
النصوص وفق رؤيته، وبعدها ‘بنت الشتا’ وهو ديوان مكمل لمرحلة ‘سوبر ماركت’ من حيث التصادم 
والحوار مع األفكار واأليديولوجيات وتحوالتي الفكرية بدرجة ما، ثم ديواني ‘بروفة جنرال لدخول الجنة’ 

شكلي مختلف نسبيا عن طريقتي في الكتابة، حيث تّم تقسيمه إلى ورقتين األولى نصوص وجاء بترتيب  
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مكتملة والثانية مقاطع بنفس عدد النصوص ثم ديوان ‘كان الماء عبدا ساجدا’ وهو ديواني األول باللغة  
وى الظالم الفصحى، وهو قصيدة ديوان وتمت طباعته في ليبيا، وأخيرا ‘بنات لأللم’ الديوان الذي أّرق ق

حيث يناقش بوضوح قضايا اإلنسان والمرأة خاصة وأوضح التفسيرات الخاطئة للتفسيرات الدينية وتأثيرها  
 السلبي على المرأة نتيجة الفهم الخاطئ ال نتيجة النصوص نفسها”. 

ي  مهاجمتي وتجييش الناس ضدي وإلصاق تهم االزدراء وسب الذات اإللهية باعتبارهما حراسا للفضيلة الت 
 اخترقتها بكتابة نصوص شعرية

حول قضية ديوانها “بنات األلم” تقول عبدللا: تمت مهاجمتي وتجييش الناس ضدي وإلصاق تهم االزدراء 
 بي 

حول موقف المثقفين من قضية ديوانها “بنات األلم” وهل الجماعة الثقافية فاعلة في األحداث وتستطيع  
: “بنسبة كبيرة جدا دعمتني الجماعة الثقافية على هيئة أفراد، لكن لم المواجهة، تقول أمينة عبدللا لـ”العرب”

يتم التحرك ككيانات في الهجمة األولى التي تعرضت لها، ولكن بعد المطالبة بإهدار دمي على الهواء من 
بيان مساند للحرية اإلبداعية وأحال   النقابة العامة التحاد كتاب مصر بإصدار  إحدى الشاعرات تحركت 

الناس  للت إلى مهاجمتي وتجييش  باسمي وصورتي  بكتابة قصيدة جنسية  اللذين أساءا لي  حقيق عضويه 
ضدي وإلصاق تهم االزدراء وسب الذات اإللهية باعتبارهما حراسا للفضيلة التي اخترقتها بكتابة نصوص 

 شعرية”.
وهو متمثل في المنتديات    وتلفت عبدللا إلى أن تمّكن تيار اإلسالم السياسي من المشهد الثقافي مخيف،

التي تدعم وتساند من يطلبون بتقييد حرية اإلبداع، كما تدعم وتساند دور النشر التي تطبع أعماال رديئة  
بل وتحرض على  اإلبداعي خاصة،  والمشهد  المصرية  الثقافة  بتردي حال  يفيد  لتصدير مشهد  المستوى 

والمشاركات الثقافية، وهو ما لم يحدث ولن يحدث إصدار مجموعة بيانات وجمع توقيعات لمنعي من النشر  
 في بلد عرفت القراءة والكتابة قبل العالم بآالف السنين. 

وتؤكد الشاعرة أنه “ما لم يتحرك المثقفون تحركا واضحا ستأكلنا نار التطرف في ظاهرة االنتقام من الثقافة  
وحافظت على هوية مصر من األخونة، بل بذلت المصرية التي وقفت لتيار اإلسالم السياسي بالمرصاد  

 مجهودا ضخما في إسقاط قناع اإلخوان في مصر”. 
وأصدرت النقابة العامة التحاد    2020وتوضح عبدللا أن اتحاد الكتاب يدعمها بقوة منذ بداية األزمة في  

علّي، قام االتحاد بالتحقيق  كتاب مصر بيانا أيدت فيه حرية اإلبداع وعند إصرار زميلين بالتعدي اللفظي  
معهما وتحويلهما إلى لجنة تأديبية، وتحرك معي محامي النقابة العامة التحاد الكتاب وظل معي لحظة  

 بلحظة وتابعنا النقيب الدكتور عالء عبدالهادي لحظة بلحظة إلى أن عدت إلى منزلي.
ن مساندة منها على الرغم من أن  وفيما يخص موقف وزارة الثقافة من القضية خصوصا أنه لم يصدر بيا 

 عبد للا موظفة في الوزارة، ردت “أرجو توجيه السؤال للوزارة أنا نفسي محتاجة أعرف الموقف”. 
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وعن وجود جهات معينة تحرك مثل هذه القضايا على المبدعات، أشارت “ال جهات معلنة أو مجموعة ذات  
بالكثرة العددية وتأكيد وجود جماعات من حراس الفضيلة  انتماء، مجرد أفراد لتصدير حالتين األولى اإليحاء  

ووكالء للا في األرض تملك القوة وارتفاع حدة النبرة والصوت، الثانية أنه تصرف شخصي غير مدعوم من  
أنهم   يتضح  لهؤالء األشخاص  والتواريخ  األحداث  األمور وربط بعض  ترتيب  لكن  أو أشخاص  أّي جهة 

 مرجعية ظالمية وواضح جدا من تعقبهم للشاعرات”.  ينتمون لتيارات سياسية ذات 
وكشفت الشاعرة “أحد األشخاص المتعقبين لي والمعادين لي يتعقب ثالث شاعرات أخريات ووصل حد  
التهديد بأسمائهن وصور لهن وصور أغلفتهن في قفص االتهام مثال وهو تهديد مباشر، وفي نفس اللحظة  

ا على وتيرة األحاديث الشريفة مملوءة باالستهتار مثال وبعض  يغض الطرف عن نفسه حيث كتب مرة شيئ
الشعراء الذين يكتبون بأشكال شديدة اإلباحية ولكن هذا سالح ذو حدين وأنا ال ألجأ إليه أبدا ألني عند  
إعطاء أمثلة كأنني أطالب بمحاكمتهم بينما أنا أؤكد أن هذه حرية إبداعية، لكن لألسف مسموح بها للرجال  

 إلناث”. دون ا
تلتزم التيارات المتشددة بالعمل المرحلي في بث سمومها الفكرية المتطرفة داخل المجتمعات، مستغلة نسب  
الجهل واألمية، واستعداد العقول غير القارئة وال المثقفة الستقبال األفكار والتسليم بها دونما عناء، وهي  

ل أن تجد لها موطئ قدم في الحراك الثقافي  تيارات وإن فشلت سياسيا إال أنها استطاعت في بعض الدو 
 واإلعالمي متحدية كل خطط الحكومات واألنظمة السياسية. 

وترى عبدللا أنه “من واقع التجربة ورصدي ومشاهداتي فإن فرص نجاح هذه الجماعات بأفرادها كبيرة جدا 
طاب الديني وبين تطبيق هذه  في ظل وجود فجوة بين نداءات وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تجديد الخ

 الفكرة على أرض الواقع”.
وتقول “مثال تطالب بتجديد الخطاب الديني وتفتح قناة متخصصة للمشايخ الذين يعتمد عليهم اإلرهابيون  

 في االستئناس بآرائهم، فيما يسجن المبدعون ويتم التضييق عليهم في أحسن األحوال”.
و دخلنا مكتبة أّي مدرسة أو جامعة أو هيئة سنجد عناوين تحث على  وتؤكد الشاعرة أمينة عبدللا أنه “ل

التطرف بينما يتم التحفظ على أّي عنوان داعم للحرية”. لذلك فإن األمر حسب رأيها، “يحتاج إلى التدخل  
العاجل من الدولة واللجوء إلى تشريعات تقضي على قوانين تسمح لفرد أن يسجن فردا نتيجة خالف فكري،  

فكرة يتضرر منها شخص تكون سيفا على رقاب اآلخرين، هذا قانون فضفاض وتم تفعيله لظرفية  فكيف ل
 تاريخية لم تعد موجودة”.

 
 محّمد الحمامصي 
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 الشعر يتجاوز زمن الرواية 
 

منذ أطلت مقولة “زمن الرواية” أو “عصر الرواية” في التسعينات من القرن العشرين على يد الناقد د. جابر  
في أحد مقاالته االفتتاحية لمجلة فصول التي كان يرأس تحريرها، ثم عاد إليها بشكل مفصل في  عصفور  

 . 1999كتابه “زمن الرواية” الصادر سنة 
وهي مقولة ليست نقدية عربية أصيلة، وأن مرجعها غربي، رّوج إعالميون ونقاد وناشرون للرواية، مباركين  

مة لم ينقطع حتى اآلن، ليتحّول المشهد اإلبداعي في مصر وبدرجة  سيال من الكتابات الروائية مؤلفة ومترج
أقل في بعض الدول العربية مرسخا للرواية والروائيين، فاألمر لم يأت مرة واحدة، والنظر إليه اآلن يبدو  
وكأنه ممنهج، حيث انطلقت في ذات الفترة حملة اتهامات ضد الشعر بدأت بـ”الغموض” وانتهت بـ “الشعر  

مة”، “تراجع الشعر” و”الشعر ال جمهور له” و”قصيدة النثر ليست قصيدة” و”قصيدة النثر قصيدة  في أز 
 مترجمة”. 

وفتحت صفحات الجرائد والمجالت لقراءات النقاد واإلعالميين االنطباعية عن الرواية، وأغلقت في وجه نقد 
ت تطوره ممثال في قصيدة الشعر، فضال عن الدراسات والحوارات التي انتقصت من قدر الشعر وهاجم

ويرفعون   ويكّفرون  الشعراء  يفتشون في ضمائر  الدين كرقباء  ثم دخل رجال  االتهامات،  له  وكالت  النثر 
القضايا، وأخيرا جاءت الجوائز العربية للرواية بأموالها الطائلة والتي دفعت دور النشر الكبرى للمضي قدما  

ر الرواية والتنافس على أموال هذه الجوائز، ليتراكم ذلك على في رفض نشر األعمال الشعرية واالكتفاء بنش
 الشعر والشعراء تجاهال وتعتيما. 

كّل من اإلعالم والنقد والنشر له مبرراته للتخلي عن الشعر والشعراء، لكّن هناك مشتركا عاما بينهم أال وهو  
الجما والمعرفة  واألسلوب  كاللغة  أدوات  يتطلب  ال  الذي  السهل  عن  النقدية  البحث  والنظريات  والفنية  لية 

والمدارس والتيارات الشعرية، وهو األمر الذي ال يمكن التعامل مع الشعر به، فالتصدي للكتابة عن الشعر  
خاصة قصيدتي التفعيلة والنثر، ليس أمرا سهال ويتطلب إضافة لكل ما سبق من أدوات ذائقة إبداعية، وهذا 

 لتي تنشره. إن توفر فسوف يواجه بقلة المنابر ا
إن التفاصيل حول ما جرى من تجاهل للشعر والشعراء كثيرة جدا، والسؤال األهم هل تأثرت التجربة الشعرية 

 بهذا فتراجعت، أم واصلت التطوير والتجديد فتقدمت؟ 
 

أنها لم  المشهد اآلن وعلى الرغم من انتقال الكثير من الشعراء من مختلف األجيال إلى كتابة الرواية، يؤكد 
تتوقف وال تزال تعطي سواء في القصيدة الكالسيكية أو التفعيلية أو النثر، وأن تجربة قصيدة النثر بشكل  
خاص شكلت ثورة ليست ضد التقليدي السائد من تجارب شعرية ولكن ضد التواطؤ واالستسالم للقمع على  

 اختالف أشكاله وصوره. 



2187 
 

يا للتجربة الشعرية العربية ال يمكن بحال من األحوال االنتقاص  حققت قصيدة النثر في ذلك إضافة وإنجازا ثر 
منها أو الجدل حولها، حيث استطاعت أن تقود تمّردا ساهم في خلق وعي عميق بالواقع وما يحيط ويتفاعل  
به من ثورات ترفض الظلم وتنشد العدالة، وعي بالذات في انكساراتها وهزائمها في مواجهة تقّلبات الواقع  

الته لخنق الحرية، كما قدمت نسيجا جماليا وفنيا عانق الوجع اإلنساني الذاتي والعام وكثفه لغة وأسلوبا  ومحاو 
ومخيلة وصورة، وذلك بفضل جرأتها في االنفتاح على مفردات الواقع الذاتي واإلنساني المعيش وتماّسها مع  

لتيارات الشعرية السابقة، وأيضا الفنون  أحداثه، ورفضها للسائد والمألوف، واحتوائها لجماليات المدارس وا
 األخرى من سرد وسينما ومسرح وفن تشكيلي. 

إن مشهد قصيدة النثر في ضوء هذه الرؤية يضّم الكثير من الشعراء من مختلف األجيال، إذا شئنا أن نذكر  
بدالمنعم  أسماء فلدينا من جيل سبعينات القرن الماضي شعراء مثل جمال القصاص ومحمد عيد إبراهيم وع 

قنديل   داوود وإيمان مرسال وفاطمة  إبراهيم  التالية  رمضان وشعبان يوسف ومحمد حربي، ومن األجيال 
وكريم   شكري  وجرجس  وفارس خضر  الشهاوي  وأحمد  الزيات  وياسر  الجويلي  وأحمد  عبدالسميع  وفتحي 

موسى، وغيرهم    عبدالسالم وعماد أبوصالح وعماد فؤاد وأحمد المريخي وشريف رزق وعلي عطا وصبحي
المختلف  عن  بحثها  دوائر  وتوسيع  قصائدهم  على  يشتغلون  يزالون  ال  الذين  الشعراء  من  وأولئك  هؤالء 

 واحتوائه، مكافحين سوءات واقع يهمش الثقافة ويدفع إلى تشويه بنياتها.
وعجزت    ربما يتحمل النقاد مسؤولية أكثر من غيرهم فيما جرى للشعر من تجاهل وتعتيم، فقد كسل بعضهم

بعد أن فتحت الصحف   السريع  الربح  النثر وبحث أغلبهم عن  أدوات بعضهم عن متابعة تطور قصيدة 
والمجالت صفحاتها لكتاباتهم الصحفية واالنطباعية عن الرواية، وفتحت دور النشر أبوابها لجمع مقاالتهم  

ك لم يدفع الشعراء إلى  الصحفية عن الرواية وإصدارها في كتب، وقد انعكس ذلك على الشعر، لكن ذل
اليأس والتخلي عن تطوير تجاربهم واالنفتاح على التجارب الشعرية العالمية، ورب ضارة نافعة حيث عكف  
الشعراء على تجاربهم ليثروا التجربة الشعرية العربية، وإذا قّدر للمشهد الشعري اآلن أن يجد نقادا أكفاء 

مشهد خصب تمثل بعض تجاربه فرادة تتجاوز ما أنجز سابقا  وإعالميين ذوي خبرة وثقافة لكشفوا لنا عن  
 في التجربة الشعرية الحديثة. 

 
 محّمد الحمامصي  
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 السينما والفن التشكيلي.. عالقة جدلية عمرها أكثر من قرن 
 أفالم تمزج جمالية السينما وسحرها بعمق اإلبداع التشكيلي وغموضه.

 
على مستوى الحداثة الفنية، فظهرت العديد من مدارس الفن، وإن كان كل كان القرن العشرون قرنا مؤسسا 

منها يحاول النأي بنفسه عن غيره، فإنها تتمازج في النهاية، وخاصة بين الفنون المختلفة، وهو ما شاهدناه  
 وتأكد في تجارب الرسامين مع الفن السينمائي الذي كانت حياة الرسامين وأعمالهم مواد دسمة لمخرجيه 

 ومنتجيه، الذين مازالوا إلى اليوم ينجزون أفالمهم استنادا إلى عالم الفن التشكيلي وفنانيه ورموزه. 
تتداخل العالقة بين الفنين التشكيلي والسينمائي بشكل الفت في العديد من الرؤى، وكان اكتشاف السينما  

الفن التشكيلي حدثًا فنيًا فريدا، حيث نجد مع انطالق السينم ا وانتشارها في العشرينات من القرن  ألفالم 
أخرى   عوالم  لسبر  مثاليًا  وسطًا  السينما  في  يرون  كانوا  السورياليين  التشكيليين  من  العديد  أن  العشرين، 
واستكشافها. فكان مان راي وهانز ريختر وفرانسس بيكابيا ضمن الفنانين الذين قاموا بمحاوالت تجريبية مع  

ابيا كتب سيناريو فيلم “استراحة” من إخراج رينيه كلير. وسلفادور دالي شارك الفيلم لغايات سوريالية. بيك
 بونويل في كتابة “كلب أندلسي” وإخراجه. 

 
 الرسم والسينما

يرى عبيدو أن االنتقال من الوسط التشكيلي إلى الوسط السينمائي يجعل هؤالء الفنانين، وعلى نحو محتوم، 
بتكوين الصورة. فعندما يأتي الرسام إلى الفيلم فإنه بالضرورة يأتي حامال معه  يوجهون اهتمامًا وعناية أكبر  

بعضا.   بعضها  يغذي  السينمائي  والمخرج  الرسام  وظائف  أن  بد  وال  واللون.  التكوين  إلى  التشكيلي  نظرة 
تطرح    والشاشة كحامل أو فضاء مشترك بين السينمائي والتشكيلي ترمي الجميع نحو آفاق تشكيلية المتناهية

 حزمة من األسئلة النظرية والجمالية. 
وقد قدمت السينما، طوال تاريخها، العديد من األفالم عن الفنانين التشكيليين، وكانت بداية عالقة جديدة 
بين السينما والفن التشكيلي، وبعض هذه األفالم يحتفي بالفنان بوصفه عبقريًا معذبًا، رائيًا، والذي يتخطى 

 ية المباشرة.الظروف االجتماع 
صور المخرج ألكسندر كوردا الجمال األخاذ والثراء اآلثر للوحات رامبرانت   1936وتابع عبيدو أنه في سنة  

ـ قام بالدور تشارلز لوتون ـ وهو على حافة الشيخوخة، بينما تأسره ساسيكا، فينتقل تأثيرها إلى اللوحات، 
مايكل أنجلو، وفي فرنسا بعث جان ليكو الحركة   أخرج كيرت إيرتل في سويسرا فيلما عن 1940وفي سنة  

عن    1944في تماثيل رودان، وأنجز المخرج دوغالس هيكوكس الفيلم األميركي “ابنة ميسترال” في العام  
أن    1945حياة الرسام كيتش وهو مقتبس عن رواية لجوديث كرانتس، واستطاع فرانسوا كامبو في سنة  

ان وهي تمسك بالفرشاة وتضع األلوان على لوحة قماش كان يشتغل  يسجل في فيلمه “ماتيس” أصابع الفن
 فيها.
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عندما فكر مخرجان    1948ولفت عبيدو إلى أن هذا النوع الجديد من األفالم لم يكتسب أهميته إال سنة  
إيطاليان، هما لوسيانو إيمر وأنركو غاس في تصوير أعمال جيوتو وكاريشيو وجيروم بوسن، وكانت أفالمهما 

 بداية عالقة جديدة بين السينما والفن التشكيلي. بحق 
الماضي والحاضر. وبدأت صاالت   إلى أعمال مصوري وفناني  السينمائيين  اتجه عدد من  لبث أن  وما 
السينما بعرض أفالم الفن التشكيلي، فأخرج آالن رينيه ثالثة أفالم عن فان جوخ وبول جوجان وغورنيكا  

 يه بهذه األفالم مكانة رفيعة باعتباره أستاذا في هذا النوع من األفالم. لوحة بيكاسو الشهيرة، وتبوأ رين
وأنجز جان أوريل فيلم “األعياد المجيدة”، و”قصة مانيه” وأخرج لودوكا فيلما عن الفنان هنري روسو، وقدم  

ألفالم عن  بيير غاسار فيلم “الحياة الدرامية لموريس أرتيللو” وبيير كاست فيلم “نساء اللوفر”. وتتابعت ا
الفنانين التشكليين وأعمالهم، فظهرت أفالم عن رامبرانت وكورييه وديالكروا وسيزان ومودلياني وفالمينك  
وليجيه وجورج براك وغوستاف دوريه وأندريه ماسون ومارك شاغال، وغيرهم من كبار الفنانين التشكليين،  

وفيه تتبع عمل الفنان الكبير خالل جميع    ثم توجت هذه األفالم بفيلم هنري ـ جورج كلوز “لغز بيكاسو”
 مراحل اإلبداع. 

رصد عبيدو األعمال السينمائية التي صورت أعمال كبار الفنانين التشكيليين وتوقف مع عدد من األفالم  
المكسيكية   الرسامة  الرسامين” و”فريدا كاهلو”  الوثائقي “فيالسكيز: رسام  الفيلم  تناولت حياتهم منها  التي 

وفيلم “الفتاة ذات القرط اللؤلؤي” عن عالقة الفنان الهولندي يوهانس فرمير بخادمة ألهمته إبداعا  الشهيرة،  
لتصبح موديله في لوحة بنفس اسم الفيلم، والفيلم البولوني “نيكيفور الخاص بي” الذي يستند إلى قصة الفنان  

(، حيث 1966أندريه روبليف )  الرسام نيكيفور كرينسكي، وفيلم تاركوفسكي عن رسام األيقونات الروسي
سعى تاركوفسكي إلى عرض المرحلة التاريخية واالجتماعية التي عاش فيها الفنان، ليشكل الفيلم رؤية أندريه  
روبليف الذي ولد في أواخر القرن الخامس عشر وكان راهبا، ولكنه اصطدم مع الكنيسة ومع الدولة في 

 ابات الداخلية والغزوات التترية.زمن كانت روسيا القيصرية تعاني من االضطر 
 

 السيرة والخيال 
وتوقف عبيدو مع فيلم المخرج بيتر واتكينز عن الرسام النرويجي الشهير إدوارد مانش “إن الفيلم غرائبي  
وجريء في آن واحد، وجاءت لغته ثورية وفوضوية ومخربة، تصف بالكالم ما صّوره الفنان في لوحاته”،  

يج على محتواه، ألنه قد يمس بسيرة فنانها الشهير الذي يعتبر اليوم ثروة وطنية  ولذا تحفظت دولة النرو 
 بأعماله التشكيلية التي تمأل متاحف البالد.

والمخرج واتكينز أراد أن يصور الفنان مانش في أصدق صورة له: الشاب الفنان الموهوب والعبقري الذي  
 قات الجنسية الفضائحية والمتطرفة.عاش حياة صاخبة عاطفيا واجتماعيا، وعرض بعض العال

وواتكينز صّور هذه العالقات الطبيعية والمثلية بحرية تامة وأضاء على عبقرية الفنان التي انطوت على  
إيجابيات وسلبيات على محيطه. وكل ذلك ُصّور بأسلوب صارخ وعبثي وفوضوي إلى حدا ما. فليس الفيلم  
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يرة فنان في كل مراحل حياته، بل على عكس ذلك، فالتصوير بحد  في إطار اإليقاع التقليدي الذي يروي س
ذاته جاء صاخبا متقطعا، فدمج المخرج مشاهد من حياته الواقعية بلوحات تشكيلية منجزة أو في إطار  

 اإلنجاز. 
عالم الفنان  ورأى أن هذا الفيلم كما كل األفالم التي تتعاطى مع السيرة الذاتية للفنانين والعظماء مشكلة ربط  

لغته   أيضا عن  يبحث  الذي  المخرج  بمزاجية  على شهرته  يؤثر  قد  تزوير  أي  دون  من  وحقيقته،  بواقعه 
 الخاصة.

( التي تعيد بناء أو تركيب عالقة الفنان بواقعه  1986وهناك أفالم مثل “كارافاجيو” للمخرج ديريك جارمان )
ذه األفالم ال تحرص على تصوير التجربة الحياتية  من خالل مزيج من الحقائق والتخيالت، وبالتالي فإن ه

رؤية   وبتقديم  بديلة،  عوالم  بإيجاد  تهتم  ما  بقدر  للفنان،  ذاتية  مسيرة  أو  واقعيا  بورتريها  تقدم  وال  للفنان، 
شخصية، وهناك أفالم تتيح لنا أن ننفذ إلى عملية اإلبداع وسر اإليجاد الفني، دون أن يكون الفيلم درسا في  

في تاريخ الفن. إن التركيز يكون على فعل اإليجاد والبحث عن عناصر إدارك الفنان التي رافقت  الفن أو  
تحقيق اللوحات، وهي محاولة لكشف الصلة بين حياة الفنان وتعبيره الجمالي، أي أن يكون الفنان نموذجا  

 لسبر واستكشاف مسألة سيكولوجية اإلبداع الفني. 
باني كارلوس ساورا يقدم في فيلمه “غويا في بوردو” عالم أبرز رموز الفن  أشار عبيدو إلى أن المخرج اإلس

اإلسباني فرانشيسكو دي غويا، ويتناول الفيلم السنوات األخيرة من حياة “غويا” التي قضاها بمدينة بوردو  
الشاعرية    الفرنسية بعيدا عن وطنه وشعبه، الذي كان يعاني من ويالت الفقر والجهل واالستبداد، وبالكثير من 

والجمال البصري وبأسلوب جديد دمج فيه المخرج في تناسق بين جمالية السينما وسحرها وعمق اإلبداع  
التشكيلي وغموضه، طوقت الكاميرا لحظات مصيرية من حياة الرسام الذي جسد في لوحات خالدة جانبا  

مال من خالل عالقته الحميمة  من حياة عصره وآالم الناس ومعاناة شعبه، إلى جانب مشاهد من الحب والج
 بالدوقة “دي ألبا” التي استولت على قلبه وملكت كل حواسه حيث بقي حبها حيا في قلبه حتى آخر نبضة. 

 
 أفالم عربية 

Thumbnail 
السينما العربية كان لها نصيب في رصد وتتبع عبيدو لعالقة الفن التشكيلي بالسينما، وأوضح أن المخرج  

ما عن رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي أدى دوره الفنان الكبير نور الشريف،  عاطف الطيب قدم فيل
وقدم المخرج السوري محمد قارصلي فيلمين تسجيليين عن الفنان عبداللطيف الصمودي والنحات عاصم  

 الباشا. 
لتتابع الزمني  أيضا فيلم “جميل شفيق” لعلية البيلي وفيه عرض ألعمال الفنان جميل شفيق ليس من منطق ا

والتاريخي بل من خالل رؤيته الخاصة وطرحه لمواقف حياته وتناوله للموضوعات المختلفة التي تعكس  
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فكره وأسلوبه الخاص في حس شاعري يسمو فوق دائرة األحالم الذاتية، ورؤيته تعكس مخزونا مصريا قديما  
 وتفرز شعرا وفكرا وعاطفة. 

يلم عن طبيعة العمل الفني وعن حرية الفنان. وقد عبرت فيه المخرجة  ويتساءل الفنان جميل شفيق خالل الف
عن فهم عميق للعالم الفني للرسام والنحات المبدع. وقدمت للمتفرج في إيقاع محكم من دون تعليق عبر  
الصمت والموسيقى وإضاءة المصورة الموهوبة نانسي عبدالفتاح. واختارت من اللقطات التي صورته فيها  

دة تتكرر مرات محسوبة من البداية إلى النهاية، مصورة بعدسة الـ”فيش أي” أو عين السمكة،  لقطة واح
 فكانت ركائز اإليقاع، وتعبيرا عن الدور الجوهري للسمكة في عالم جميل شفيق في نفس الوقت. 

لتشكيلي  وأشار إلى فيلم المخرجة عرب لطفي “غرفة مظلمة.. حياة مضيئة” الذي يتابع رحلة حياة الفنان ا
وفنان الفوتوغرافيا محمد صبري حيث نتحرك داخل مدينة القاهرة منذ األربعينات حتى اآلن في عالم متنوع  
ما بين عالم الصورة الفوتوغرافية وعالم الصحافة وتجارب الفن التشكيلي التي كلها عناصر شكلت حياته  

 وشكل هو بها عالمه.
هو تجربة بصرية تحاول الخروج من دائرة الفيلم التسجيلي التقليدي وهناك فيلم “حلم المياه” لحسن السوداني و 

إلى الدراما التشكيلية معتمدة في ذلك على رحابة الصورة التشكيلية وكرنفال األلوان المنتشرة في لوحات 
ا  الفنان التشكيلي علي النجار الذي عرف عنه جرأته العالية في استخدام اللون داخل اللوحة مما يمنحه تميز 

 أسلوبيا متفردا.
ولفت عبيدو إلى موضوع الفيلم العراقي “جبر علوان: ألوان زمن الحرب” للمخرج كاظم صالح حيث نجد  
لوحات الفنان العراقي العالمي جبر علوان، الذي يعيش في المنفى بين أوروبا والدول العربية منذ سنوات 

ة ذات األلوان النارية الصريحة ولقطات تسجيلية  طويلة، وقد تمكن المخرج من الربط بين اللوحات التجريدي
من زمن الحرب، على نحو خالق ومبتكر مستخدما المونتاج والجرافيك والعالقات اللونية بين الواقع والخيال  

 من دون تعليق وال حوار وال كتابات على الشاشة، فتحولت الحرب إلى لوحات. 
ية إيطالية عنوانها “وداعا يا روما” في إشارة موحية إلى  وبدت اللوحات في حالة حرب، وينتهي الفيلم بأغن 

قرب نهاية المنفى والعودة إلى الوطن. وهذا الفيلم ربما يكون أول محاولة عربية لصنع الجماليات الخاصة  
 للجرافيك، أو جماليات الصورة المرتبطة بالثورة التكنولوجية. 

 
 ثالثة أقسام

كل قراءة نقدية مطولة تضيء جل األفالم الروائية الطويلة والقصيرة  جاء الكتاب في ثالثة أقسام األول يش
والتسجيلية التي تطرقت لحياة الفنانين التشكيليين في اإلنتاج السينمائي العربي والعالمي. والثاني يضيء  
  رؤى وحيوات فنانين وأفالم كان لهم حضور بارز عبر أفلمة سيرهم سينمائيا ومن عناوينه “فان غوغ أفالم 
سينمائية رصدت تاريخه ومعاناته”، “غويا في فيلمين سينمائيين لكارلوس ساورا وميلوش فورمان”، و”بيكاسو  
 والسينما” وفيلم “فريدا إعادة إنتاج الصورة الذاتية للرسامة المكسيكية المعذبة” و”سيرافين بين الفن والجنون”. 
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، وفيلم “سيرافين” الذي يحكي 1890جوخ عام    كما يتوقف عبيدو عند اكتشاف فيلم وثائقي يظهر فيه فان 
قصة شخصية واقعية لفنانة تشكيلية تلقائية اسمها “سيرافين دوسينليس”، وفيلم “قلب يسّمى ألم” للمخرج 
اإلسباني لوس إدواردو أوت، وهو فيلم رسوم متحركة يتخيل بجرأة عالقة ثمانية رسامين كبار بفنهم وجمهورهم  

ريخي وحياتهم العاطفية، هم غويا، فيالزكيز، بيكاسو، دالي، جواكين سوروال، وجوليو  وسياقهم الثقافي والتا
 روميرو دي تورس، ومرسيل دتشامب، وفريدا كاهلو.

أكيرا    الياباني  المخرج  مثل  سينمائيا  تشكيليين  قدموا  لمخرجين  تحليلية  إضاءات  يقدم  الثالث  القسم  وفي 
 ان، والمخرج آالن رينيه، والمخرج الفرنسي موريس بياال. كيروساوا، والمخرج األميركي روبرت ألتم

 
 محّمد الحمامصي  

 ناقد وكاتب مصري 
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 األنا والطبيعة والفلسفة في ديوان الشاعرة " باسمة غنيم "
 

 
 محمد رمضان الجبور . الكاتب والنَّاقد األردني 54

 
للشاعرة " باسمة غنيم "، وهو ديوان يحمل إبداعًا متميزًا ومغايرًا  بين أيدينا ديوان " شجرة تحتضن ظلي "  

في الشكل والبناء، وهذا ليس بغريب على شاعرة تسلحت بأدوات التعبير والبالغة، فراح قلمها يسطر الجميل  
رة  من الدرر، واألنيق من الصور الشعرية، فاختارت له عنوانًا يناسب فلسفتها وحبها للطبيعة والحياة " شج

 تحضن ظلي" . 
فمنذ العتبة األولى للديوان نرى أن الشاعرة تميل إلى محاكاة الطبيعة والحياة ، فأي شجرة أرادت الشاعرة  
لتحضن ظلها وتبوح لها بأسرار سعادتها وبؤسها، ال شك أنها تلك المقطوعات التي نثرتها ُمعبرًة عن حبها  

 س ومفردات أخرى . للطبيعة والحياة، واألم والوطن، والسعادة والنف
الديوان صادر عن دار "اآلن ناشرون" ، وقد جاء في مائة وسبع وسبعون صفحة ، وقد زّين غالفه لوحة 
للفنان أحمد الشهابي من العراق الشقيق ، وأغفلت الشاعرة العنوانات الداخلية الفرعية ، فجاء الديوان كقطعة  

 ر المتلقي أحيانًا بانتهاء النص . واحدة يفصل بين النص واآلخر نجوم صغيرة ال ُتشع
 األنا :  

األنا واآلخر ظاهرة أدبية تم توظيفها في الشعر العربي قديمه وحديثه، وشغلت بحضورها جمهور النّقاد، 
ولن نقف عند تعريف األنا واآلخر، فهذا ليس مدار حديثنا، بل سوف نلُج إلى أعماق ديوان الشاعرة ، حيث 

 ا بجملٍة اسمية  تبدأ بـ) األنا ( المعتزة والُمعّرفة فقالت: استهلت  الشاعرة ديوانه 
أنا الباسمة / المتوجسة من النور /أحبُسني في سالٍل أحوكها بتعاليم الطريق /أحيُل أيامي آهاٍت من حرير 

وأجعل من شياطيني تعويذة / أنا مفاتيح شموسها / رياحها /وطيرها /ونذور خالصي / أنا نبية يقيني /    /
 9كل ملهاة الحياة "/ الديوان ص  في
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فمفردة الباسمة في جملة ) أنا الباسمة ( تعبر عن أحدى المحسنات البديعية ) التورية ( ، فمفردة الباسمة 
لها مدلوالن ، فالشاعرة  تريد أن تصف نفسها باالبتسام، وهذا المعنى الواضح والقريب،  والذي قد  يتبادر  

ولكن الشاعرة ُتضمر معنى مخفي هو الذي تريده وهو اسمها الحقيقي ) باسمة ( ، األنا إلى الذهن سريعًا،   
هنا ُتعّرف بنفسها فهي المتوجسة من النور، وهي التي تجعل من شياطينها تعويذة ، ثم تظهر األنا المعتزة،  

يستطيع أن يسلب منها  والتي ُتعّرف بالشاعرة  مرة أخرى ، فالشاعرة تعتز وتثق بنفسها، وتقول بأن ال أحد  
 أناها : 

 " ال شيء يسلب مّني أناي / إذا ما تنّزلت علّي / بعض آيات الوصال " .  
الطبيعة والحياة وما يمت إليها من المفردات التي تؤرق فكر الشاعرة ،  تظهر في الديوان بوضوح ، حتى  

يعة أو أشياء منها، وهي تشبه نفسها  في القطع التي اقتربت من الحّب والغزل،  نرى الشاعرة تميل إلى الطب 
بأنها هي الحياة، وتتمنى لو تفتح باب قلبها لتهدي للكون نبضًا يزهر بورده ...." أود / لو أفتُح بال رتابٍة  
باب قلبي / أهدي للكون نبضًا يزهر بورده / سماؤه/ واسعة زرقاء / وعيون أطفاله البريئة / حرٌة ومشاكسة  

 (  12سحقًا لمن داس على عشٍب / لم يَر ظلي الفاتن عليه ..../ " ) الديوان ص  /وأقول / أنا الحياُة /
في نصوص الشاعرة نرى عالقة األنا بالحياة ، وبكل ما له صلة بها، معظم نصوص الديوان تؤكد أن  
الشاعرة دائمة البحث عن الحياة والطبيعة بكل مكوناتها وكائناتها، فهي كالطائر ليس لها فضاء محدد، رمزًا 

 إلى الحرية واالنطالق .  
لتي تهم الطبيعة واإلنسان والوطن والحرية حتى بدا ديوانها  تعالج الشاعرة في ديوانها الكثير من القضايا ا

حديقة وارفة الّظالل ، فيها من كل لوٍن زهرة ، ولكل زهرة رائحة تفوح منها وتجذب المارين بها ، فمنحت 
للمتلقي فسحًة من اإليحاء العميق والتأمل، وظّلت الشاعرة تبحث عن أناها بين دفتي ديوانها، متقمصة دور  

ى الحائرة ، باحثًة عن الحق واألمل، رافضة لكل أنواع الجهل والخداع، فوظفت في ديوانها الكثير من  األنث 
أنواع األنا، وهي تظهر في الديوان بأشكاٍل عّدة، فكثيرًا ما تأتي واضحة صريحة ظاهرة للعيان، وأحيانًا  

نا المحبة التي تتميز بالصبر والحب  مستترة، وأخرى ينوب عنها بياء المتكلم ، ومن أشكالها وأنواعها :  األ 
وال تبالي بالشقاء والتعب، فهي ُتضحي من أجل اآلخرين، فالحب الحقيقي يكون بالتضحية، األنا المتأملة،   
واألنا المتألمة التي يحاصرها األلم وتظّل تجاهد النفس للتخلص منها، وقد يكون حّب الطبيعة والبوح لألشياء  

 ائل للتخلص من تلك الطاقة السلبية المخزونة في األنا .  التي حولها أحدى الوس
 البعد الفلسفي: 

في هذا النص وفي نصوص كثيرة نثرتها الشاعرة في ديوانها نلمس الحس الفلسفي، وكثيرًا من الموضوعات  
التي تعالجها الشاعر بأسلوب فلسفي عميق، فتوظف الكثير من األسئلة الفلسفية لعرض رؤيتها الشعرية،  
باحثًة عن الحقيقة والوطن واألمن والموت واإلنسان، فالشاعرة تبحث عن نوافذ تتنفس منها هواء الحرية 
واالنطالق، وتبث من خاللها همومها وشكواها، فهي دائمة التطلع إلى الكون والحياة والطبيعة، تريد أن  

 تسبر أغوارها متسلحة بالتأمل العميق للوصول إلى غاية السمو .  
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 :  الوطن
تحضر تيمة الوطن في ديوان الشاعرة باسمة غنيم ، بشكٍل الفت وقوي ومهيمن ، وتظهر األنا المحبة  
للوطن ، وتتغنى الشاعرة بالوطن في مقطوعات عديدة من الديوان ، فتذكر فلسطين والقدس والمخيم ، فبعد  

فردات كثيرة وظفتها الشاعرة في الشاعرة عن وطنها وّلد عندها الخوف والقلق واألمل والحب واألحالم....م
حّب الوطن وفي الغربة التي تعيشها بعيدًا عن الوطن ، فتأتي تلك المقطوعات التي تحاكي بها الوطن  

 كاشفة عن حس وطني غني وعميق :  
" الوطن / انتفاضة روح /وإصبع مرفوع / الوطن تراٌب وحق /وطفٌل ال يجوع / ال يتنازع عليه شعبه /في  

الظلم فيه / قابعًا بين الضلوع / نحن حكايات فيه نذوب / على عتبات ال تلوي عنق الحلم / وقٍت يكون  
   164وتصرخ في اليأس / هيهات مّنا الخنوع ." الديوان ص 

ويظّل المخيم قضية من قضايا الوطن ، فالمخيم مفردة تحمل دالالت عّدة ، الفقر ، الجوع ، التشرد ، القهر  
مات الحياة ، فما زالت مفردة المخيم تتردد على ألسنة الشعراء عندما تحضر تيمة ، الحرمان،  أبسط مقو 

 الوطن .
 األم :  

ومن المفردات التي كان لها مساحة في قلب الشاعرة مفردة األم ، فقد كان لها حضور الفت في ديوان 
ة ، وتركت لها مساحة واسعة الشاعرة فاألم والوطن واإلنسان والطبيعة من المفردات التي نالت اهتمام الشاعر 

في ديوانها ، وبلغة جزلة ومكثفة ، وبجمل عانقت اللغة القوية والبالغة ، تغنت الشاعرة بهذه المفردات ،   
فصورة األم جاءت محّملة بفيض من الدالالت ، سواء كانت هذه الدالالت وجدانية أو رمزية  ، وبلغة معبرة  

 الستعارات ما يشّد المتلقي ، فاألم رمز الطهارة والوادعة والحنان : ومكثفة ، فيها من الصور البالغية وا
 

" هدبك أمي / وخيرك فينا يبتسُم /خيرك أمي / يمأل روح البيت / في ضحكاته / وفراغ أيامه /وحيطانه  
لوح  حين من الجراح تلتئمُ  / روحكِّ يا أمي / تحوك الليالي باألمل / باقية أنتِّ /في أنفاس الحياة / كما ي

 160للقدر" . الديوان ص 
 

وما أجمل ما باحت به الشاعرة وهي تتذكر األم ، وتضيء العتمة بأصابعها ، وحين تخبز رغيفها الشهي  
 ، فيصيب الشاعرة الحسرة على تلك األيام الجملة التي كانت األم تزينها بحضورها  : 

وعيناها قناديل نستدل بها / كان الفقر غنيًا  " فلما كانت أمي تقودنا للعتمة / كانت أصابعها ضياًء لنا /  
بحنانها / حين تخبز رغيفها الشهي بوجه الصباح الناعس / اآلن / ذهب ذاك الصباح بخبز أمي / وبقينا  

   163نحن /نقشر عتمتنا من ذاكرتها . " الديوان ص 
متلقي ، ولكن يظّل هذا تمنيُت على الشاعرة لو قامت باختيار عناوين فرعية لنصوصها ، ففي ذلك راحة لل

 الديوان من الكتب التي ُتغني رفوف المكتبة العربية . 
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 "دراسات وأبحاث في تجربة عبد الرحيم جداية الشعرية :اإليقاع الحكائي"
 للدكتور حسام عزمي العفوري 

 
 محمد رمضان الجبوراألردني  اقد النَّ 

 
ين أروقة الكتابة واإلبداع، وبقلم ناقد حصيف  عندما يكون الحديث عن تجربة شاعر وناقد أمضى جّل عمره ب

صاحب علٍم ودراية في فنون النقد األدبي، فنحن أمام نتاج أدبي رفيع حرّي أن يختار له الناقد د. حسام 
 عزمي العفوري عنوانًا يبدأ باإليقاع ويذيله بـ)الحكائي(.
التجربة الشعرية واإلبداعية للشاعر القدير عبد الرحيم  اإليقاع الحكائي، هو العنوان الذي تم اختياره لدراسة  

جداية، الذي صدر له العديد من الدواوين الشعرية والتي أثرت المشهد الثقافي العربي واألردني، ومنها على  
سبيل المثال ال الحصر: ديوان الخيل على مشارف قلبي، حتف الكلمات، سندباد في رحلته األخيرة، ثالثة  

يف أمسي، وما لون الوقت، ذاكرة تحمل أزرقها، دوائر حيرى، والدة متأخرة، قلق أنا... وغيرها  األثافي، وك
 من الدواوين والدراسات.

قسم د. حسام العفوري كتابه الصادر عن دار الخليج للنشر والتوزيع إلى تمهيد وأربعة فصول، وزّين غالفه 
الخلفي فقد جاء يحمل كلمات الشاعر والناقد األردني    األمامي بلوحة للفنان العراقي صادق طعمة، أما غالفه

 نضال القاسم. 
في التمهيد عرض د. حسام تشكيالت المفاهيم والمصطلحات عند الشاعر والناقد عبد الرحيم جداية، فتناول 
الفضاء الشعري في كتاب جداية )قراءات في الشعر األردني المعاصر( فتحدث عن: الفضاءات الرحبة،  

ال عن  ومفهوم  حديثه  العفوري  د.  تابع  ثم  الشعري،  الفضاء  في  الزمن  والعتبات،  الفضاء  والفكرة،  فضاء 
 المفاهيم والمصطلحات بشيء من التفصيل. 

وفي الفصل األول تناول أحد العناوين المهمة، )الداللة والعرفانية بين اإليقاع والظالل( وذلك من خالل 
ي في ديوان )ثالثة األثافي(، ومن ديوان )والدة متأخرة( تحدث عن  دواوين الشاعر، فقد تناول اإليقاع الحكائ 

 ظالل المعنى بين الداللة والعرفانية. 
فقد تتبع د. العفوري قصائد الديوان مركزًا على الحكاية والحوادث التي وقعت في الزمن الماضي للشاعر  

فالناقد د. العفوري يقول: أن  والتي تم نسجها بأسلوب ولغة قص شعري وظف فيها اإليقاعات الحكائية.  
الدراسة نظرت إلى مالمح أسلوب خطاب القص الشعري، التي وظفها الشاعر فنيًا، محافظًا على أصولها 
العروضية لغًة وشكاًل ومضمونًا عبر اجتماع مالمح القصة الفنية أو تفرقها في مجمل نصوصه الشعرية  

[ «i] 
  « بعنوان  الثاني  الفصل  عنون  هذا  وقد  وتحت  واإليقاع«  الزمني  التماثل  تماهي  بين  الفراهيدي  إيقاعات 

 العنوان برزت مجموعة من العناوين الفرعية: 



2197 
 

فلسفة وهوية في ديوان )ما لون الوقت(، عبد الرحيم جداية يسكن دوائر الحيرى مع إيقاعات الفراهيدي، 
في إيقاع الشعر وموسيقاه قصيدة )أنا ابن  تماهي اإليقاع الزمني في قصيدة )ساعة العمر(، التماثل الزمني  

 الماء( نموذجًا.
وفي موضوع التماثل الزمني في إيقاع الشعر وموسيقاه، يتناول الناقد د. العفوري قصيدة )أنا ابن الماء( 
نموذجا، والمبنية على البحر الوافر، ويخوض في شرح المصطلحات المستخدمة في بحر الوافر من زحافات  

الع مثل  بعض  وعلل  على  عّرج  والقصم....ثم  والعقص،  والعضب،  والنقص،  والقطف،  والعقل،  صب، 
المصطلحات التي تناولها في دراسته للقصيدة: التماثل، التباين، التوافق، والتداخل....متوقفًا عند كل مفردة 

 من هذه المفردات بالشرح الوافي، مستعينًا باألمثلة التي توضح الفكرة. 
الرابع   الفصل  الناقد وفي  به  اشتهر  الذي  الهايكو(  الحديث )شعر  األدب  الناقد ظاهرة من ظواهر  تناول 

والشاعر عبد الرحيم جداية واختار عنوانًا لهذا الفصل )على إيقاع خطى الهايكو( فتوقف عند تشكيالت  
حيث الهايكو السمعية والبصرية عند عبد الرحيم جداية ووصفه ممن أجادوا في هذا اللون من الشعر »  

 صاغ الهايكو بصبغة عربية خالصة، وزنًا ومعنى، ووصفًا وتوصيفًا وتصويرًا، واختار أخر دواوين الشاعر 
 )وحدي أنا والناي( لعرض مجموعة من األمثلة والنصوص الستكمال الدراسة . 

ير من  ويظل هذا الكتاب وهذه الدراسة من الكتب الهامة جدًا التي تؤرخ وتلقي الضوء على تجربة شاعر كب
الذين يتصدرون المشهد الثقافي العربي واألردني، فهو شاعر وناقد صاحب نتاج أدبي غزير يستحق هذا  
الجهد من الناقد د. حسام عزمي العفوري الذي يتمتع بسيرة علمية وأدبية حافلة بالعطاء. ونختم بكلمات  

للكتاب »ه الخلفي  الغالف  التي ظهرت على  القاسم  والشاعر نضال  بألق  الناقد  الكتاب وميض مشع  ذا 
األصالة، ومشبع بعطر اإلبداع الحقيقي، الذي تمتزج فيه دقائق الحياة األكاديمية، مع خيوط انفعال عاطفي  

 ووجدان مرهف.......«
 
[i اإليقاع الحكائي، د. حسام عزمي العفوري، ص ]30   
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 لجديدةراث وجماليات المكان في رواية مصطفى القرنة اتوظيف الت  
 

 الناقد محمد رمضان الجبور
 

يظّل العنوان هو المفتاح األهم في الولوج إلى متن العمل األدبي، والمدخل الرئيس الذي من خالله يستطيع  
المتلقي أن يكّون فكرة عن مكونات العمل اإلبداعي، فهو من أهم العناصر في دراسة العمل األدبي، ودليل 

نجمة بيت لحم، نرى أن الروائي قد أختار ما يناسب أحداث الرواية، فنجمة بيت  القارئ للنص، وفي رواية  
لحم لها دالالت متعددة، صّرح الروائي ببعضها في متن العمل، وغاب بعضها ألسباب فنية ولعدم وجود ما 

ضي  يناسبها من أحداث. ومن هذه الدالالت أن نجمة بيت لحم، هي نبتة برية بيضاء اللون تكثر في األرا
التابعة لمدينة بيت لحم، وقد أطلق )كنعان التلحمي على زوجته نوفة بأنها نجمة بيت لحم » يفكر في  
التسمية سيسمي النملة نجمة. ألن زوجته نوفة نجمة بيت لحم. يبتسم مرة أخرى ألن النبتة هي نجمة بيت  

 لبيضاء تشم األرض.«لحم. ال أحد هنا. تقف النملة تحاور النبتة. نجمة تحاور نجمة بيت لحم ا
باإلضافة لما ورد عن قصة نجمة بيت لحم ووالدة السيد المسيح عليه السالم فيقال نجم بيت لحم أو نجم  
الميالد هو نجم ُذكَر في قصة والدة المسيح )عليه السالم( في إنجيل متى، حيُث يروي اإلنجيل أنه كشف  

الحقا إلى بيت لحم. كان المجوس الثالثة من المشرق وبسبب  مكان والدة المسيح للمجوس الثالثة وقادهم  
 .»  ظهور النجم سافروا إلى القدس وهناك قابلوا الملك هيرودس األول وسألوه: »َأْيَن ُهَو اْلَمْوُلوُد َملُِّك اْلَيُهودِّ

)َعي تبدأ الرواية بصوت )كنعان التلحمي( وهو ينادي على غنمه التي انتثرت فوق الصخور لترعى العشب  
هو(، هذا الصوت يتكرر في الرواية كثيرًا دااًل على اشتغال هؤالء الناس بمهنة الرعي، ثم بعد صفحات  
القرية أن الجن والشياطين هم من خطفوا   التلحمي( قد غاب وأختفى، وُيرجح أهل  قليلة نرى أن )كنعان 

 كنعان التلحمي، وتظّل زوجته نوفة تنتظر عودة كنعان، ولكن دون جدوى. 
والمتصفح لرواية نجمة بيت لحم يرى أن الروائي مصطفى القرنة قد رّكز في هذا العمل األدبي على موضوع  
التراث بشقيه المادي والمعنوي، فنراه ُيعّرج على ذكر األماكن القديمة في مدينة بيت لحم وما جاورها » ال  

 يط دخان«.تجهد نفسك بالتفكير فإن سدوم وعمورة كانوا باألمس هنا وتالشوا خ
الرواية تتحدث عن حقبة غارقة في الزمن الماضي، فيصف حياة الناس، وكيف كانوا يعيشون في تلك الفترة  
من الزمن، فالروائي يؤكد بأسلوب غير مباشر هوية الشعب الفلسطيني الذي عاش وسكن في هذه األرض 

خربة قمران، »مغاور الفرديس  قبل مئات وآالف السنين، فيذكر بعض أسماء المغاور، مغارة احميطون،  
وهو جبل قريب سكنه ملك ظالم، يسرق رجالهم ويقتل أطفالهم، هم يسمعون صراخه من التل القريب يشق  

 سكون الليل سأقتلكم«. 
تنوعت أساليب ذكر التراث في هذه الرواية واشتملت على الكثير من أنواع التراث، فوصف الحياة اليومية  

ا يعيشون في المغاور، ويشتغلون في رعي األغنام، ونقل الملح من البحر الميت  لهؤالء الناس، وكيف كانو 
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القريب من بيت لحم، وذكر العادات والتقاليد التي كانت سائدة في تلك الفترة كّل ذلك هو من صلب التراث 
 الذي أراده الكاتب. 

ن التلحمي ورد ذلك إلى أن الجن وإذا ذكرنا التراث المعنوي، فقد تلخص في كثير من المحاور، فاختفاء كنعا
والشياطين هم من حبس كنعان، هي من الحكايات الخرافية، عادة رش الملح لصد الجن من االقتراب من  
منطقة البشر، قد تم ذكرها في أكثر من مكان من الرواية، بل انهم احضروا الكثير من الملح على ظهور 

، المحاكمات التي تم عقدها من قبل الجن لمحاكمة البشر  الحمير من البحر الميت للفتك بالجن والشياطين
ما هي إال نوع من الخرفات وظفها الروائي في حديثه عن التراث المعنوي. هذه بعض األمثلة التي وظفها  

 الروائي للحديث عن التراث في مدينة بيت لحم القديمة. 
ضح لنا في نهاية الرواية أن الجن قد عقدة اختفاء كنعان التلحمي، وُتصر زوجته على انتظاره، ولكن يت

حكموا عليه باإلعدام وتم قتله، وفي ذلك رمزية مفرطة في رصد معاناة الشعب الفلسطيني، وما يعانيه من  
 قتل وتشريد على أيدي الصهاينة الغزاة. 

 
 جماليات المكان: 

عدد ذكر األماكن بما يناسب  لقد ارتبط عنوان الرواية بالمكان، فبدا هو القاسم األعظم في الرواية، وقد ت
الفضاء الروائي، وقد برع الروائي مصطفى القرنة في توظيف المكان في العديد من الروايات، بل ال نبالغ  
إذا قلنا أن الروائي القرنة ُمغرم في تتبع وذكر األمكنة، فعالقة الروائي بالمكان عالقة وطيدة، وقد أحسن  

 خياله الخصب وثقافته الواسعة. وأجاد في توظيفها، وقد ساعده في ذلك
الكثير من   فتحدث عن  عناية خاصة،  المكان  أولى  قد  الروائي  نرى  لحم(  بيت  )نجمة  الرواية  هذه  وفي 
األماكن التي كان لها دور في إغناء العمل اإلبداعي، فالمكان الكبير الواضح هو مدينة بيت لحم، المدينة  

الميالد، المدينة التي اشتهرت بآثارها التاريخية والدينية، فقد جعل الفلسطينية التي تمتد جذورها إلى ما قبل  
الروائي منها البؤرة التي منها تنطلق األحداث وتتفرع، باإلضافة لما ذكره عن تلك الكهوف والمغاور التي 

ين  انتشرت في ذلك العهد، بل كانت مساكن للكثير من الناس، وربط الروائي ما بين المدينة بيت لحم وما ب
البحر الميت، وصور لنا كيف كانت رحلة جلب الملح من البحر الميت، فالمكان في رواية نجمة بيت لحم  
يحمل دالالت متنوعة، وعالقات تبين مدى ارتباط اإلنسان بالمكان، فالتفاعل مع المكان أضفى على الرواية  

كان له حضوره المتميز في  نوعًا من الحركة وساعد في ظهور الشخصيات ورسمها وتوظيفها، ويظل الم
الرواية، فمن خالله نقرأ األحداث ونميز سلوك الشخصيات، وقد تنّوعت األمكنة التي تطرق إليها الروائي 
لتناسب تطور العقدة واألحداث، فهناك المغاور، وجلسات المحكمة التي تم عقدها من قبل طائفة الجن،  

ملكة سدوم، ووادي التين، جبل دنون، خربة الفشخة، بئر  والجبال والوديان، والبحر الميت وما جاوره، وم
 الحثرورة، وغيرها من األماكن التي كان لها الحضور المميز.
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وتظل رواية )نجمة بيت لحم( رواية تؤرخ لفترة زمنية محددة، وتحكي قصة مجموعة من الناس وقع عليهم  
باألرض والوطن ولجأوا   الفرار، ولكنهم تمسكوا  الكهوف والمغاور من بطش األعداء، الظلم وحاولوا  إلى 

وتضاف هذه الرواية إلى رصيد الروائي الكبير مصطفى القرنة، فقد صدر للروائي قبل هذه الرواية أكثر من 
خمس عشرة رواية، ويذكر أن هذه الرواية صادرة بدعم من وزارة الثقافة الفلسطينية بمناسبة اختيار مدينة  

 ية. بيت لحم عاصمة للثقافة العرب
 

 محّمد رمضان الجبور 
 ناقد وكاتب من األردن 
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 من مقّدمات كِّتاب )شهادات في التجربة( ، سالم الهنداوي ُمبدع المكان والزمان
 

       
 الروائي محّمد األصفر . القاص و 55

 
التقيُت الصديق الكاتب الروائي والصحفي القدير سالم الهنداوي مرة واحدة في فندق تيبستي بنغازي مطلع   

األلفية على هامش إحدى األنشطة الثقافية، بالطبع أنا لسُت من المدعّوين للفعالية، لكن أتيت لمقهى فندق  
 داياتي. تيبستي أللتقي ببعض الُكّتاب الذين أحبُّ أن أتعّرف عليهم في ب

التقيُت بسالم الهنداوي لنصف ساعة فقط، تحّدثنا قلياًل عن األدب والفن، كان ذلك في بداياتي في عالم     
بعض قصصه ورواياته   قرأُت  قد   قبل  من  كنُت  معًا..  القهوة  وشربنا  كثيرًا،  بي  ببشاشته رّحب  الكتابة، 

نذاك لم أجد فرقًا بين كتاباته وكتابات  الصادرة في ليبيا، وكذلك بعض مقاالته المنشورة في مجالت عربية، وآ
المرحومْين الصادق النيهوم وخليفة الفاخري اللذان يحظيان بدعاية كبيرة خاصة داخل مدينة بنغازي، وابراهيم  
الكوني والمرحوم أحمد إبراهيم الفقيه في طرابلس، مّما جعل الكثير من الُكّتاب الُجدد يتأثرون بأسلوبهم، بل 

 جماًل منهم طبق األصل في متن كتاباتهم.أن بعضهم ينقل 
كتابات الهنداوي ُكلها عبارات ُمحكمة ذات إيقاع هادئ، شغل ُكّتاب محترفين ككتابات الكتاب العرب     

التي نطالعها في المجالت، أو في رواياتهم وقصصهم، ال فرق إطالقًا سوى في الموضوع.. ُهم يتحّدثون  
 داوي يتحّدث عن بنغازي والمدن األخرى التي يزورها دون انقطاع . عن القاهرة وبيروت ودمشق، والهن

لقاء شخصي لنصف ساعة جعلني ارتبط بصداقة دائمة مع الصديق سالم الهنداوي، تواصلت الحقًا عبر     
األنترنيت وخدماته، حتى أن بعض كتاباته أشعر وكأنني أنا الذي أكتبها، فمدينة بنغازي التي أكتب عنها  

و أيضًا عاش فيها في فترة كانت ُمشّعة جدًا ثقافيًا.. المدينة لم تتغير وإنما الُكّتاب ُهم الذين يتغّيرون  دائمًا ه
وكل كاتب يتناولها من زاويته، لكن هذه الزاوية تظل واحدة، ُكلُّها ُحب وملح وبحر ومنارة وضريح عمر  

 رع عتيقة متنوعة. المختار وميدان بلدية وميدان شجرة وفندق بلدي وسوق جريد وشوا
 ما يميِّّز سالم الهنداوي أنه كاتب يجيد نسج العالقات اإلنسانية مع ُكل المبدعين العرب، ُكل وقته منحه    
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للثقافة والسفر على حساب حياته الشخصية وعمله، فدائمًا تجده مسافرًا إلى معارض الُكتب وإلى الفعاليات 
م أدبه وليلتقي برفاقه  الثقافية الُكبرى في العواصم العربية، مع ظمها دعوات منهم أو على حسابه الخاص، ليقدِّّ

 من الُكّتاب العرب المبدعين الذين يرحبون به كثيرًا، ويدعونه للمساهمة بالكتابة في منابرهم الثقافية.
ال لي ذات مرة التقيُت كاتبًا عربيًا فسألني عن الهنداوي وعن أخباره، وتطّرق إلى جلسات ثقافية معه، ق   

عندما نلتقي بأخينا سالم نجلس طوياًل ونضحك طوياًل، كان يترك كل مشاغله من أجل البقاء مع األصدقاء،  
عكس بعض ُكّتابكم اآلخرين الذين دائمًا مستعجلين جدًا، فقلت له الفرق أن الهنداوي يعتبر الصداقة نوعًا  

اتها، قال وللا فعاًل، فكل حديثنا كان حول  من الكتابة، البقاء مع صديق مّدة أطول هي كتابة في حدِّّ ذ
األدب والفن والعالقات اإلنسانية، نغادره ورأسنا يموج باألفكار الجديدة ومشاريع الكتابة، فعاًل الجلسة مع  

 الهنداوي تفتح األفاق وال تقفلها. 
تجارب إبداعية عربية    ولعل عمله القصير في السلك الدبلوماسي خارج ليبيا أفاده كثيرًا في اإلطالع على   

وأجنبية ُكبرى والتفاعل معها واالستفادة منها في كتاباته، ولعّلنا الحظنا انعكاس ذلك على مجلة )المجال( 
التي أصدرها والقت انتشارًا واسعًا داخل ليبيا وخارجها، وهي مجلة جامعية كانت تصدر عن جامعة عمر  

حتى أنك ال ُيمكن أن تفرِّق بينها وبين بقية المجالت الثقافية  المختار بالبيضاء، لكن محتواها ثقافي جدًا،  
العربية المعروفة كمجّلة نزوى والدوحة واآلداب، ونجحت هذه المجلة في تقديم صورة موضوعية جميلة عن  
األدب الليبي من خالل تقديم ملّفات ثقافية كاملة بطريقة احترافية عن ُمنجز أهم مبدعي وفناني ليبيا، حتى  

مواد العلمية األكاديمية الدسمة التي كانت تنشرها المجلة تم تقديمها وإخراجها بطريقة ثقافية ممّيزة، جعلت  ال
ص يطلع عليها.   حتى القارئ غير المتخصِّّ

لألسف مهما أكتب عن الصديق سالم الهنداوي أعتبره قلياًل، فهو قد نذر كل عمره للثقافة، كتب ونشر     
وتابع وشارك وأصدر كتبًا ومجالت، وَكَتَب في وسائل التواصل االجتماعي عن هموم الوطن بومضات 

ع الجميع، لم أسمع  قصيرة جدًا عميقة ومفهومة وجارحة أيضًا، أضف إلى ذلك أنه رجل متسامح منفتح م
يومًا أن األستاذ سالم قد وقع في خصام أو مشاّدة مع أحد الُكّتاب أو الُقّراء، فأسلوبه دائمًا الحوار الهادئ 
وتقبُّل الرأي اآلخر واحترامه، وأتمنى أن تصدر كل أعمال الكاتب الُمبدع سالم الهنداوي في سلسلة األعمال 

نشر حتى تكون متوفِّرة لكل القراء، وكذلك نأمل أن يتم االستفادة من  الكاملة االحتفائية من إحدى دور ال
التي تضمن   بالطبع  الفضائية وفق شروطه  والقنوات  الثقافة  قبل مؤسسات  والصحفية من  الثقافية  قدراته 
للمتلقي وله احترامًا وتقديرًا كبيرْين، فإعطاء العيش لخبازه بداية المضي في الطريق الصحيح، ولألسف في 
ليبيا خّبازين ممتازين في كل المجاالت، لكّنهم لن يتسّولوا عيشهم من جهلة ولصوص وأوغاد، وحتى شرفاء.. 

 والمثل الليبي يقول "اللي تطلبه بفمك بيش تبي تأكله". 
 

 محّمد األصفر  
 كاتب روائي من ليبيا مقيم في بون بألمانيا. 
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 قراءة في رواية "سويت أميريكا "
 الدكتورة ."زينب لعوج" للشاعرة والروائية 

 

 
 ليلى تباني  الجزائرّية الباحثة. الكاتبة و 56

 
 

 حلم لوثر كينغ الهارب بين الواقع والمأمول .....هل سنعيش معا كإخوة أم أّننا سنفنى معا كأغبياء ؟ 
 

هكذا حلم لوثر كينغ ، وهكذا فسرت زينب رؤياه فقد كان لديه حلم ....فظن البعض أنه تحقق على أرض  
الحريات رافعة نصب تمثال الحرية ، فاجأتنا الشاعرة الدكتورة "زينب لعوج" بمقاربة جّد ذكية حين اختارت  
المكان والزمان واألشخاص بدقة وداللة المتناهيتين ، فبعد الغواية راحت تنسج خيوط الرواية على شاكلة 

ن الصائبين ، وما رمت إذ رمت ولكّن المحترفين وهي حديثة العهد بالسرد الحكائي الروائي ..رمت وكانت م
التجربة التي عاشتها في أمريكا رفقة زوجها األكاديمي والروائي العالمي المعروف " واسيني لعرج " هي التي  

 رمت بأثقال معاناة العنصرية وعقدة العرق وواجب نقل الرسالة إلى األجيال . 
معان . فالقضية التي عالجتها الكاتبة ضاربة في  لعّل ما جعلني أبهر بالرواية هو األصالة والتجديد مجت

عمق الجدليات الفلسفية و القيم االنسانية متجذرة في تاريخ البشر و ال يخفى على الجميع جدلية االنتقاء  
العرقي التي تبدأ منذ ساللة سيدنا " نوح "عليه السالم وولديه سام وحام .منذ ذلك التبجس في العرق الواحد  

 فع ثمن عقدة االنتماء إلى األفضل . ونحن ننزف وند 
أتقنت الشاعرة توظيف الرواية للداللة على حلم التحرريين الهارب في تحقيق العيش في سالم وأمان ضاربين  
االختالف في األديان واألعراق و األلوان عرض الحائط .نعم هو حلم هارب فكلما اعتقدنا أننا حققناه وقعنا 
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سويت أميركا " مجال دسم لمحاكاة الواقع المرير واستذكار أمجاد الماضي    في فخ السراب .....ورواية "
 الغبي الضارب في أعماق وهم أفضلية العرق والدين .

برعت الشاعرة في اإلجابة عن تساؤل "لوثر كينغ " في ما إذا كان بمقدورنا أن نعيش معا كإخوة أو أن  
احد تلو اآلخر بغباء الحقد وزرع بذور العنصرية وحصد نفنى معا كأغبياء ، وكان أبطال الرواية يقضون الو 

ثمار الكراهية والفناء المحتوم .حيث انتقلت بسالسة من تجربة الشعر إلى الرواية آملة أن ترمم عطب روح  
األمم المتهالكة )بما فيها المجتمع العربي( بمناشدة العيش الطوباوي في أميركا ، لكنها تصطدم بواقع مرير  

للبحث عن التعايش و التآخي في مجتمع ال يحمل من الحرية والتآخي سوى سميائية الحروف فال مجال  
 ورنين الشعارات . 

تتمحورأحداث الرواية حول فكرة تقبل اآلخر والعيش المشترك، باعتبارهما ضرورة إنسانية لالستمرار، وتتطّرق  
اسمها فريالند " األرض الحرة" تخترقها  إلى أمراض العصر عالميا، من خالل يوميات مدينة أمريكية صغيرة  

العداوة والعنصرية ضد كل ما هو مختلف، عربي أو مسلم أو ملون البشرة. صورت لنا الروائية أّنه ال شيء  
في "فريالند" يوحي بأنها أرض الحرية، بل هي ليست أكثر من مدينة عنصرية تتحكم فيها مجموعات التفوق  

 ى اغتيال رئيس البلدية ألنه وقف ضد تجمع "وايت سبيريت" العنصري.العرقي، التي وصل بها األمر إل
الشخصية الرئيسية هي جالل "جيل"، الرجل المسلم ذو الّلحية الحمراء وهو مختّص في ترميم المعالم الدينية  

وسط  )على اختالف الديانات(، ُيدعى إلى المدينة لترميم كنيستها التي أهملت طويال. وسيجد جالل نفسه  
موجة عنصرية ، وينتشر فجأة خبرا مغرضا سرى في هذه المدينة ، مفاده أن مرّمما مسلما سيقوم بترميم  
الكنيسة الكبيرة، ما جعل الشكوك والشبهات تحوم حوله . إذ كيف لمسلم أن يدخل مدينة خالصة العرق 

ان ذاك السبب وراء تصاعد  األبيض حسب قناعاتهم ، ويستوطن المكان ويسكن منزال بمحاذاة الكنيسة. وك
 األحداث و تفاقم األحقاد.

يتشارك كل من " كايا" )زوجة جيل ( و يامي ونويمي )ابنتيهما ( وفريديركو مساعده في الترميم وغرسيا  
خوسي )الباسكي ( الشخصية المؤّججة لذروة الرواية .ويكون ذلك الباسكي بمثابة مخلص فريالند من عقدة 

 ا كان المسيح عيسى ابن مريم مخلص البشرية .العنصرية تماما مثلم
تعرض الشاعرة أحداث روايتها في شكل درامي ممتع فتحدث سجااًل غير ظاهر، ولكنه يختبئ وراء الجمل 
والعبارات. رواية أجمل ما فيها اللغة التي نمنمتها نمنمة ال مثيل لها،وأسلوبها األنيق المجدد الذي يتماهى  

يها المزاوجة بين السرد المحكم والوصف الدقيق المسهب مترامي التفاصيل . لدرجة  وروح العصر وأهّم ما ف
تجعل القارىء ينصهر ويتعاطى مع األحداث فيمسح دموع أبطال الرواية بعد اغتيال ابنتهما بمنديله .فتبدع  

ضغينة ـ   بشكل منقطع النظير حين تبوب روايتها إلى فصول دالة توحي بمحتوى األحداث )عبور ـ ترميم ـ
إشارات ـ رحلة ـ اختطاف ـ قتيلة ـ رأيت حلما ( لتثبت للقارىء العادي والناقد المتمرس احترافيتها المنهجية .  
وترصع نصوصها بديباج لغوي جميل وبالغة السهل الممتنع غير المتكلف .المتأّمل لفقرات الرواية يجدها  

الشهر والسنة و المصطلحات الحديثة والمحدثة الدالة  تعج بالمعلومات التاريخية الدقيقة المؤرخة باليوم و 
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...(والثقافية الماتعة التي تنم عن تشبع الروائية ثقافيا وفنيا )النشيد الجريغوري    KKK)النيونازية ـ الماكرثية ـ  
" ،  ـ التشيللو ـ الساكسفون .....( ، يوحي وصفها إلعداد الجريمة بتأثرها بالروائية العالمية "آجاثا كريستي

كما ينبىء أسلوبها الجريء في وصف المشاهد المشتهاة غير المكبوحة بتأثرها بالروائي الكبير " واسيني  
لعرج " ما جعلنا نحتفظ بالكثير من العبارات الرّنانة في الذاكرة ونرددها كلما دعت الحاجة كقولها : " النار 

 تنجب الدفء ، ولكّنها تنجب الرماد أيضا " . 
سّباقة لطرق باب قضية العنصرية والعرق لكنها صدحت بمرارة معايشة األحداث أدبيا . فما  لم تكن زينب  

أشبه اليوم باألمس وقد صدح قبلها الفنان المغربي الكبير " عبد الوهاب الدوكالي" حين غنى "مونبرناس "  
ميه من القطار على  فما أشبه اغتيال الباسكي على مرأى من سكان" فريالند " باغتيال الشاب الجزائري بر 

 يد شرطي فرنسي في شارع مونبرناس بباريس . 
سكنت مدائنا تغتال صوتي ..وتفترس الحقيقة بالرطان .... وما زال الفتى العربي فيها ..غريب الوجه واليد  
واللسان......قال أحمد بخيت....وما ُيسقط على العربي قد يطال غيره من كل االعراق ....والحرب تدور  

حول االعراق واأللوان ....ولم يبق من قيم الحرية والمساواة سوى سيميائية الحروف، فقد أفرغت من  رحاها 
 دالالتها ... 

بفعل فاعل خبيث تماما مثلما تحمل فريالند من الحرية سوى رنين الحروف.......ويا لها من أعذار أقبح  
 من ذنوبها.......

مل حتى  أو  مسيحي  او  مسلم  كوني  يضيرهم  يليق  مالذي  أنيقا  لطيفا  تعامال  مني  يروا  ان  حد.....سوى 
 باإلنسانية.....يعج بالمشاعر الراقية .....؟!

اذا آمنا أن االخالق سابقة للدين وأتى األخير ليكّملها أو يكّللها فبات من الضروري فعال أن نتأمل مقولة  
 "الدين أفيون الشعوب"!.

 
 ليلى تباني 

 من الجزائر  باحثة  كاتبة و  
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 ومضة شعرية 

 
ورية منال يوسف 57  . الشاعرة والكاتبة الس 

 
الشاعرة والذات المتوثبة نحو االرتقاء   إليها الذات  ما نزال نقرأ الشعر وهو يمتثل كومضٍة روحية تحتاج 

 بمعناه الّشعري النبيل. 
 

تعرف فنون االستكانة، هذه الذات التي تختصر كل مؤشرات سمو المشاعر  الذات التي ال تعرف الهدوء، ال  
 الراقية، تختصر مجدليات الكتابة على ورق النخيل، وربما نخيل الثقافة أواًل.
 وما نزال نسأل أين توجد تلك الذات الحالمة بقوافي وقافيات الجمال الشعرّي. 

ية وصول الكلمة وبلوغها مرتبة الشرف، وهذه المرتبة التي  وهنا نقصد الّروح الشاعرة البهية، المتفائلة بقدر 
 ال تنال شرفها إال إذا وضعت في ناصية اإلبداع الحقيقي، ناصية الكالم الموزون بشكله المادي والمعنوي. 

كما ما نزاُل نسأل أين تكون النفس الشاعرة؟! النفس التي قرأت معلقات األدب وكانت األجمل، النفس التي  
 رائيات األفق الحدسي والشعرّي بالتحديد. ترى ما و 

هذه الروح وإن تعالى وجدها ذات يوٍم، تعالى نبضها الحميمي والشاعري في اآلن ذاته كقصيدة تعالى حرفها  
 وفق صور الدفقة الشعرية ووفق أفقية الحياة، وفق دوائر مّدها وجزرها.. 

فيض   وعن  الشاعرة،  النفس  عن  نسأُل  نزاُل  ما  ذلك  غير  ووفق  الشعري  اإللهام  بفيض  المزدوج  األلق 
المستكين، إن حصل ذلك فإن ديمومة االستكانة ال تليق به، ال تليق بتلك النفس المتقدة توهجًا في ألق كل  

 ما نتحدث عنه اآلن.. 
 وما نزاُل نؤمن بأن النفس الشاعرة تسمو من خالل محسوسات الهم الشعري بما يحتويه من 

الواقف على حدود كل أيامنا، واليراع اللفظي الذي يقال هنا، حيث نجد الزمن الوجودي زمانية الحال الشعري  
 من خالل كلماٍت وقواٍف، من خالل أوزان حالمة القول والمعنى، ويبقى السؤال عن فضاءات النفس الشاعرة. 
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زالت تئنُّ تحت وطأة  ومستحقات الكتابة عبر زمانية ومكانية الهاجس الشعري، عبر تشكيالت أي قصيدة ما  
التبعثر اللحظي لقول أي شاعر، والمعنى الزماني الممتد لهذا التواثب اللحظي، فالنفس الشاعرة هي األقدر 
على استيعاب جميع الرؤى الجمالية، وهي األقدر على تلقي الصور الممزوجة بشاعرية خاصة، بشاعرية  

وانب، المتعددة القراءات الثقافية، المتعددة االتجاهات النفس الهائمة ذات االتجاهات األدبية المتعددة الج
 الشعرية المستحقة. 

 كيف تتبلور الذات الشعرية؟!
متى تكون الروح الشعرية في أبهى تجلياتها وفي أبهى ما نصبو إليه؟! متى تستوعب هذه الروح منهجية  

درسة تتعدد فيها مراحل االستقراء الحداثة كمدرسة تفرض وجودها الشعري المميز والمؤتلق على حدٍّ سواء، م 
األدبي، االستقراء المبرمج حسب تفعيلة الرقي الشعري ودوام انبثاق هذا القبس الفاعل المنفعل باالستحقاق  
األدبي الذي يراد، هذه االستحقاقات الشعرية وتلك القصيدة التي تحتاج إلى روح سامية الشأن، روح من  

ي والعقلي، ذلك االسترخاء الذي يبحث كلٌّ منا ونكاد ال نجده على أطراف  معلقات اإللهام واالسترخاء الذهن
عصر السرعة، على شرفات الوقوف بين ماٍض ونواقص أخواته ومضارع ونواصب أيامه ونواتج أشعاره  

 المستدامة البوح الشعرّي رّبما.
 لراقية المثقلة بمعاني اللفظ والمبنى.وما يزال السؤال التالي بأي لغة نكتبكِّ أيتها النفس الشاعرة أيتها الذات ا

بأي لغة نكتُب عن مدلوالت الحزم اللغوية، عن ذلك التكتيك األدبي الذي يهدف إلى قولبة النسق الشعري 
العام، واعتمال مادته اللغوية ضمن مقررات الرفد الشعري النصي، وهنا يتأتى البرهان األكيد على سمو  

لشعرية، ذلك االستحقاق المجتلي لنا بعين الصوابية األدبية، صوابية  االستحقاق األدبي وخاصة صورته ا
العين الشعرية، التي ُتمثل تراكيب حالم الرؤى وأخرى على مشهدية الذائقة المرهفة، شعري ذائقة اإلبداع  
المتحصن بتكتيك الحداثة الفعلية وتفعيلة كل شعٍر ينفعل به الموضوع الحدسي، يسمو حتى ليرفد مكنونات  

 اللغة الشعرية بشكلها الوجودي واألدبي.
 

 منال يوسف 
 شاعرة وكاتبة من سوريا  
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 " دائرة األلم وسلم العروج" عن  قصائد الشاعرة التونسية فاطمة محمود سعدهللا.. 
 

 
ورّية د. نجاح ابراهيم 58 اعرة الس   . األديبة والشَّ

 
، ومن لم ينشر ما أفصح عنه فليس بشجاع." هذا من لم يتألْم فليس بشاعر، ومن لم يفصح ليس بموهوب 

 ما قاله شاعر األلم " البردوني ".
وألّن الّشاعرة "فاطمة محمود سعد للا" مكتظة باأللم، رافلة بالموهبة والّشجاعة، ارتأت أن تحطم سجن األلم  

فتصعد نحو العروج ،  وتخرج إلى الفضاءات، كما ُتكسر قشرُة البيضة ويطلع الكائن الذي فيها إلى النور ،  
 درجة درجة. 

، والحقُّ نور، لهذا الذت بالنار واالحتراق لتصَل   هي التي لم تستجْر من الّرمضاء بالظّل ألّنها عاشقة حقٍّ
 إلى الحقيقة.

في ديوانها" إشراقات الحرف صوبك" تدخُل القصائد في دائرةِّ الّشعر الصوفي، إذ يتضُح هذا من األفكار 
لمتفقة مع أفكار المتصّوفة ، الّرافضة للواقع المليء بالنقصِّ والخراب ، والجانحة نحو  التي تطرحها ، وا

االستقرار الّروحي والكمال، وتتضُح أيضًا من اللغة المغايرة ، الخاصة التي نسجت منها القصائد والتي تشعُّ  
الدائرة نحو الّروح والنور ودرجات العروج، والموظفة توظيف الّرغبة  بالّصور المحلقة،  ًا جمياًل. وأيضًا من 

الجموحة في تحطيم الحواجز االجتماعية والّسياسية والجمالية في الواقع ، وفتحِّ نوافذ تجربة ترتكُز على  
 األسئلة  فيكون وقوُدها القلق والّتحدي والثورة واالنعتاق.

 " تتحّلُق االستفهامات سرَب حيرة 
 تلعُق داخَل جمجمٍة من دخان 

 صخرٍة ملساء تبحُث عن 
 تحضُر على سطحها روزنامة الخيبات  

 أو مرقاة من عجائب.." 
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نشأت هذه التجربة نتيجة إحساٍس عميٍق في نفسِّ الصوفي، وما فيها من مديات اغتراب عن العالم وعن  
الذات ، فشعوره بهذا أضعاف مضاعفة عن غيره ، مما يجعله يسعى حثيثًا الستبدال هذا النقص الذي يراه 
قبيحًا ونشازًا ، بالكمال والحّق ، إذ يتساوى القوي بالضعيف، والخير يتفوُق على الشّر، وتنتفي الفوضى  
والتملك، ولكن هل حّقَق الصوفي كلَّ هذا؟ أم تنّصَل من واقعه المريد والمخزي، والّذ بعالٍم آخَر من خالل  

الرّ  المنبع  إلى  الوصوَل  ناشدًا  األبيض،  بثوبه  كمولوي  المنزه  دورانه  باهلل  والّزمان  المكان  راغبًا عن  وحي 
 عنهما. 

الّشاعرة تصعُد وفوق كتفها جبٌل من أسئلة حافلة باألسرار، ممتطية لغة تجاوزت لغة الشعراء، آملة وبقوَّة  
أن تنقَل لنا تجربة فكرية مغايرة، إنها رؤية الشاعرة الصوفية التي تؤمن بوجود عالم خارجي غير عالمنا  

األرض، حيث محاكاتها له، والبحث عن أسراره اإللهية في الكون ، أسرار الموت والحياة والعروج المقيد ب
 واالشراق.

تحثُّ الشاعرة كّل ما فيها كي تخوض هذه التجربة، تجربة االنعتاق من األعراف وتجاوز الواقع بما فيه من 
 ت الكلية:منّغصات وحواجز للحلم لتصل إلى الّسماء واالقتراب من بهاء الذا

 " رأيت فيما يرى النائم أن روحي طائرة ورقية  
 تمسكها يٌد على األرض 

 الخيط مشعٌّ 
 وأنا أسبُح في الملكوت  

 أعلو  
 أعلو.."

ليس أي شاعر يستطيع أن يكتب الشعر الصوفي، أو أن يخوض في الّروحانيات ، أو أن يصل إلى زقورة  
 وياًل للّروح والنفس والحبر،  وإلى احتراٍق بل احتراقات:اإلشراقات ، هذه مسألة تحتاج دربة وترويضًا ط

.. " 
 أنا وأنت شمعتان 

 نحسُن الّرقص واالحتراق، نحن ..
 وبخورنا نطوُف في كّل األجواء  

 من التكية حتى مدارج االشراق."   
"؟ وكم من  إنَّ قارَئ قصائد "اشراقات الحرف صوبك .." ُيدرك على الفور كم من احتراقاٍت عبرتها "فاطمة

غيبوبة دخلت فيها، فأخرجت منها شاعرة أنضجتها المحُن والتجارب، مما جعلها تنحو منحى الّصفاء من  
خالل رؤيتها المنفتحة على أمٍل وخيٍر وجمال، إنه األلم الذي جعلها مصقولة كمرآة ، وهل ُيخلق شاعٌر  

 دوَن ألم؟ 
 " أتحّسُس طريقًا لخطاي الثابتة على نير النور 
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 تي المستعصية  لعلّ 
 تنشُب التساؤالت مسامير في جمجمتي المحروقة  

 هل من طبيب يعجز عن العالج؟."
ال طبيب بقادر على عالج ألم الّروح، وال من ماء ُيطفئ االحتراقات؛ فالصوفي يبقى في احتراٍق دائم ومعاناة  

دائرًا معبرًا عن آالمه التي ال   في طلب الحقِّّ ، فإن انطفأ حريقه لم يبق هناك إبداع ، ولهذا راح الدرويش
 تتسع لها األرض مبتغيًا من دورانه الخالص األكيد :

 " أيها الدرويش، دْر حول نفسك
 دْر.. دْر أكثر  

 انسج المجال ل ثوبك األبيض 
 أن يمسَح الدائرة 

 أن يتفتَح كزهرة اللوتس 
 ارقْص 

 غْب عن الوعي 
 تخّمر 

 لعلك تالمُس أطراف الحقيقة."
والحقيقة أن الدوران والّرقص عند الدرويش ليس غيبوبًة وفقدانًا للوعي، إّنما هو كما ذكرت الّشاعرة مالمسة 
الحقيقة، إّنه وعي ويقظة داخلية، دوراٌن مع الّروح، وما التماهي إال إدراك تام للقيم من جماٍل وحقٍّ وخيٍر،  

 لذي مآله الزوال. والرغبة في الخالص الحسّي وانعتاق الّروح من الجسد ا
الخطاُب الصوفي في ديوان " إشراقات الحرف صوبك "يتفّرد بلغة صوفية خاّصة ال يمكن التعبير عنها  
بحروف العبارة لضيقها، مما حدا بالشاعرة أن تلجأ إلى اإلشارة واالضمار والرمز، وهي الفضاء األرحب، 

غة رامزة من الصعب فّك شيفرتها إاّل من الذين  فالقصائد اإلشراقية ال يمكن أن تستخدم لغة عادية ، بل ل
تشّربوا الصوفية. لقد استطاعت الشاعرة وعلى الرغم من العبارات المكرورة أن تديَر دّفة النثر في قصائدها  
النثرية نحو الشعر لترضي ذائقة المتلقي ، وأن تبقي قصيدتها عالية ، ال تنزل من شرفتها المضيئة ، قصيدة 

الحساس المرهف ، وأفق الخيال ، وسماوات الجمال ، فيشعر المتلقي بانعتاق من ربق  تطلع من شمس ا
المحدود إلى الال محدود ، انعتاق ليس فوضويًا أو آنيًا، وإّنما هو عروج نحو فضاءات قريبة من كّف اإلله،  

اليأس واأل ذرع المقيدة إلى  ولعّل مرد كّل هذا االرتقاء االبتعاد عن أرض الشهوات والفساد ، ومن براثن 
 أجنحة تعتزم االنعتاق. 

يكتظُّ الّديوان بالحكمة التي خلصت إليها الّشاعرة بعدما غمست الّروح والحبر في اإلشراق، وطلعت بالحقيقة  
كحمامة نور، من هذه المواعظ :" كن صادقًا ، وال تستجْر من الّرمضاء بالظّل/ النار والنور وجهان لنفس  

 اة بيضة بكّل المقاييس فاختر الظالم أو النور/ ..."المبتغى/ الحق/ الحي
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كما أنها استخدمت أقنعة من األسطورة ومن الموروث الصوفي كي تبلغ ذرا البهاء في قصائدها، فنجدها  
تقترب من عشبة الخلود، الفكرة التي راوغت جلجامش ليبحث عنها، فاتحًا الباب على مصراعيه بغية البحث  

مليئة بالثعابين واألفاعي، وهذا شبيه بحركة الدرويش الدائرية التي تنفتح رغبة في  والخوض في متاهته ال
 التخلص من قيود دنيوية: 

 " صدر جلجامش تشّكله غابات التطواف
 والنوافذ قد تتنافذ ..فال توقف

 مسكون هو بالعشبة الحبلى حياة تقهر الردى
 خلدًا يفني الفناء." 

ما في داخلها بنّص طموح في تفجير اشتقاقاته، تدعوك ألن تتبعها، تتبَع  هذه هي الشاعرة " فاطمة " تعبر ع
 ماء الشعر، ومنبع السطوع وتنحو منحى النضج والدفء،  وتركب صهوات النور، لتلحَق بركبِّ العروج..

 هي درجات، فوق كّل درجة درجة، تطؤها بروحك لتصَل أفَق الّنور، فهل نويَت العروج؟ 
 

 ابراهيم د. نجاح 
 أديبة وشاعرة من سوريا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2213 
 

 الروائي يرسم الشاعر
 اللوحة في ثنائية سركون بولص وشاكر نوري 

 
 نعيم عبد مهلهل . الناقد والكاتب العراقي  59

 
 ) انتِّ التي تشدني كمرساة عبر العوالم , لم أنل منك كفايتي وها أنا أعود إلى شوارعك الجميلة بأختياري ( 

 سركون بولص / الحياة قرب االكروبول
 

( متأثرا بما ال تتحمله روحه من فيض طاقته الشعرية التي أسست  2007  -  1944مات سركون بولص ) 
للنثر الشعري مدرسة جمالية خاصة بها استطاع ان يفَك شفرات الحداثة ورغبتها لتمد جسورا من الحلم  

نت قصيدته نقطة شروع اخرى تؤسس لجمالية قصيدة النثر في  والفهم مع حداثة اوربا الجديدة وأمريكا ، فكا
 العراق .

الحديث كثير عن سركون بولص له متعة خاصة عندما تشعره عرابا للكثير من تجارب شباب السبعينات  
والثمانيات وما تالها ، وعندما تفاجئك مالمحه في لوحة تشعر ان الوجه وجه قصيدة لها نكهته غريبة من 

 حدة والعاطفة التي توارثها من عالمه الشعري ودهشته. البراءة وال
وقد نسيت اسم الشاعر الُعماني الذي قال .ال أظن إننا في سلطنة ُعمان نصل الى شاعر يكتب مثل سركون  

. 
واالن مع لوحة من اجل الذكرى يرسمها صديقه شاكر نوري وهو يستذكر محطات صداقته معه منذ ان  

 .1985وة أدبية سوية في مهرجان المربد الشعري في عام  عرفه اول مرة وكانا في دع
ورقة ممتعة يكتبها شاكر نوري عن صديقه سركون بولص مثل فصل في رواية واهمها تلك التي مكث في 

 سركون بولص شهرين مع شاكر نوري في شقته الباريسية.
تتم مقارنة لوحة ش اكر بما يكتبه عن  يرصد شاكر نوري سركون بولص بشكل شعري وتفصيلي وعندما 

صديقه تجد تشابها روحيا صافيا تعكسه تلك األلوان التي غطت وجه الشاعر وبريشة شاكر نوري وهو  
يسجل في تلك المالمح أزمنة الشعر والمزاح وذكريات شوارع باريس وتلك الدمعة التي أتت من العاصمة  

بالسرطان ف المصاب  الى شاكر : ان سركون  لتقول  الشاعر  األلمانية برلين  الحياة بحضور صديقه  ارق 
 المرحوم مؤيد الراوي وأصدقاء آخرين. 

وأنت تتأمل هذا الحس العالي الذي حركت فيه أصابع شاكر نوري خطوات تبيان مالمح الوجه االثوري  
،تشعر ان الروائي هنا يعيد صياغة زمن الصداقة بعيد وانه يضع مالمح الوجه تفاصيل مرثية يتحدث عنها  

ن خاص أنه اجرى حوارات مع اشعر شعراء وكتاب فرنسا ولكنه لم يجري حوارا واحدا مع سركون شاكر بحز 
بالرغم من عشرات حوارات الليل بين الضيف والمضياف في الشقة الباريسية )بورت دي كلشي   (. وربما  
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انت ظاره بين  وجه سركون المرسوم بعناية وبغرابة إظهار ما تنطقه المالمح وهي تتحدث عن حوار طال 
 سركون بولص وشاكر نوري. حوار عوضت فيه اللوحة عن سؤال الكلمات وجوابها.

وانا أتأمل وجه سركون بولص وقد شعر من ينظر اليها بإمعان ان هذا الوجه يشي بكل شيء عنده ، وان  
حني  الرسام تقصد وضع ضربات ريشة زرقاء على هذه الوجه وكأنه يذكرنا بقصيدته المعروفة ) نهران ين 

لهما البحر ( وهو جزء من إشارة سركون بولص الدائمة في انتمائه الى الوطن الذي غاب عنه في اغترابه  
 كثيرا .

أزرق يحرك في تفاصيل الوجه غرائبية الحياة ومغامراتها عند شاعر أتقن اإلنكليزية والعربية ، فكانت له  
 ايتيل عدنان .تراجم رائعة عن عالم جبران خليل جبران والشاعرة 

لهذا هو يمنحنا من نظرته الطفولية داخل اللوحة ، يمنحنا متعة إيجاد القرين الساحر بين الوجه المرسوم 
وتلك المناخات الفخمة التي كان سركون يبثها رعبا سحريا في نشوة البوح والعزف باإليقاع الحسي الساحر  

 في عبارات مدائح األرواح واألمكنة وأحالم األنسان. 
اللون   بشعرية  تروى  ذكريات  يتجه صوب  بولص  وجه سركون  في رسم  نوري  تفكير شاكر  ان  لي  يبدو 
وإحساسه المرهف ولم يعد من السهل نسيان تفاصيلها ومثل الذي يوثق الحدث برواية يتحدث الوجه األثوري  

التفكير .مرة في  الضارب في نسيج المكون الحضاري للبالد وهو يحمل حقائبه المحملة بالقصائد والرؤى و 
كركوك وأخرى ببغداد او سان فرانسيسكو او مراكش او نزوى وباريس ومدن تشاهد في اطلس لوحة شاكر 

بين الشعر والرسم ينجح شاكر  ..    تتحدث بعاطفة غريبة عن جمالية ان يرسم الروائي وجه صديقه الشاعر.
تباين اللون ومعانيه داخل وجه  نوري في توثيق إحساسه بأمانة وصدق صوب مساحة معلومة بتفاصيل  

سركون بولص ، مساحة للحزن ومساحة للدهشة وأخرى للغموض ، لكن هذه األلوان في مجملها كان شاكر  
 يريدها استذكارا ومرثية وتذكيرا بتلك الموهبة االستثنائية في تاريخ القصيدة العراقية. 

كريات هاجسا ودافعا لدى شاكر نوري ليستعيد  مشهدية القرين الروحي بين اللوحة والروائي تمن في جعل الذ 
سنوية الرحيل لصديقه الشاعر من خالل بوتريه معبر عن وقائع الحزن والرغبة التي ظل سركون يمتلكها  
في أداء صوته وموهبته وإحساسه باألشياء ، وكأن اللوحة في تعابير الوجه المثقل بحزن وشهوة القتناء  

 الجسد والمفردة يعيد لنا صدى من قصيدة لسركون بولص تقول : األشياء اللذيذة من خالل أنوثة
 أّن الفرار فائدة  /)) وهل تجد 

 أن المساء في الحقيقة 
 ليس حقيقًيا أرٌض غامضة 

 حيث يبحث األحياء عن األحياء؟(( 
 

 نعيم عبد مهلهل 
 ناقد وكاتب عراقي 
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 ، ومقاالت أخرى ةكلمات نازفة إلى أمي " نوال السعداوى " بعد عام من السفر بال عود
 

       
 . األديبة المصرية د. منى حلمي 60

 
 ، تكون قد مرت سنة، على رحيل أمى ، نوال السعداوى. 2022مارس  21فى 

 الحامل فصيلتها النادرة؟   أحقا فاتت سنة على غيابها عن آفاق عيونى الباكية، النازفة ال بالدموع، ولكن بالدم
تمنح   نادرة،  دم  بيته فصيلة  الى  يعيش، ويرجع   والى أحبائه، سالما،  نفسها بسخاء كل مْن يحتاج، لكى 

 معافيا. 
 ماذا أكتب عن أمى " نوال "، وهى لن تقرأ سطورى عنها، واليها ؟؟.

األولى. رغم انشغالها،    ال وكانت هى القارئةإمنذ بدأت الكتابة، منذ سنوات طويلة، لم أكتب حرفا واحدا،  
بدهشة، بزهو األم الكاتبة األديبة، التى    أنشطتها، كلنت تخصص وقتا لقراءة ما أكتبه. تقرأ بدقة،وتعدد  

 أنجبت طفلتها المحبة للكتابة واألدب منذ صغرها. 
الناس الذين ال    وامتزج هذا الزهو باالطمئنان على مستقبلى . فأمى تتسائل دائما فى حيرة : " كيف يعيش

عر والكلمات ، أشجار وارفة مثمرة األغصان ، زرعتها ، وسقيتها  يكتبون ؟ ". وعندما تيقن ت أن الكتابة والشِّ
 ، وأجيد تسلقها ، ارتاحت الى مصيرى . 

أورثتنى الكتابة عن قصد ، وعمد ، وخطة مسبقة . فأمى " نوال " ليست بالمرأة التى تأتيها األشياء دون  
احتماالت يمن القدر بها أو يبخل ، وفى الحالتين تسجد  ارادتها . ليست أمى بالمرأة التى تنتظر فى قلق ،  

 أرادت طفلة كاتبة ، وابنة شاعرة ، وكان لها ما أرادت . شكرا وامتنانا ، للغيب وحكمته الغامضة .
لقطرات ماء أن    عفوا ، أمى ، " نوال " ... لو أننى عجزت عن التعبير بالقدر الكاف والالئق بكِّ . فكيف

تبوح بكل أسرار الموسيقى ،    لجملة موسيقية واحدة مهما كان جمالها ، وتفردها ، أن  تحيط بالبحر ، وهل 
ناء؟؟. حر الغِّ  ماذا أكتب "عنها" ، و" لها "، وتاريخ الزمان يطوى السنة األولى بعد الرحيل ؟؟.  وتفك سِّ
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نيات ، األغ  أحقا عشت " بعدها " ، سنة كاملة ، تنفست ، وأكلت ، وشربت ، وكتبت ، واستمعت الى
وأقالمها وأوراقها ، وخط يدها   وشاهدت األفالم ، ورتبت غرفتها المواجهة لغرفتى ، تؤنسنى صورها وكتبها

من ًشعرها الفضى ، تحرس منامى المؤرق   فى األجندات ، ورائحة مالبسها ، ونمت وأنا أحتضن خصالت 
ستائر ، تحظر هجوم الكوابيس على  والدواء ، تغلق ال  ، تغطينى بالبطانية القطيفة ، تضع بجانبى الماء

 التوقف ، تطفئ األنوار ، وتتالشى فى الظالم ؟؟؟؟؟. عيونى الباكية دما ، ال يشتهى
عينيها تطل منهما أسرار   أحقا، مرت سنة كاملة، و"هى"، ال تسمعنى ضحكتها ترقص لها الشمس، وال أرى 

الوردى، ال نشرب معا الشاى، ونأكل الجبن    قميصهاالكون، وال أشتبك مع أحالمها المتمردة، المنقوشة على  
والياسمين، نسخر من حماقات العالم، أتأمل أصابعها النحيلة المتخمة    القريش، نشعل البخور المعطر بالعنبر

سارح   لعناق الصفحات البيضاء، وأحدق فى خطوط كفيها المتعرجة المتشابكة، خط العمر  بالخيال المتحفزة
نتحدث عن ذكريات منحوتة   خط الفرح قطارها لم يخلف موعدا، نتبادل نظرات غامضة، ممتد ال نهاية له،

فلذات أكبادهن، بسبب دمار حرب، أو غدر مرض،    على جدران القلب، كما وجع األمهات الالئى يعشن بعد 
  أجرؤ   لست على يقين، أن كل هذا قد حدث بالفعل. وان حدث ، يكون المعجزة الكبرى لم  أو لعنة حادث.

 على مرورها بخاطرى . معرفتى بها ، تؤكد أننى عشت المعجزة ، ومازلت. 
ولدتها أمها " زينب    فى الحقيقة ، لست مندهشة . " هى " فى األصل ، " معجزة " ، وفصول حياتها منذ 

  و" مصادفات يرتجف لها الجسد ، و   هانم شكرى " ، " معجزات " ، و " غرائب " ، و" أحداث ال تصدق"،
 تدركها حكمة الفالسفة .   تتحدى المنطق " ، تحير أعظم العقول ، وال " مواقف

فى حد ذاته ،    من شهر أكتوبر ، لتضع الطفلة األولى لألسرة ، هو  22وأن تختار األم " زينب "  ، اليوم  
الكبير بأى  الثانى فى المعبد    أمر غريب . اختارت اليوم الذى تتعامد فيه الشمس ، على وجه الملك رمسيس

الفلكية العجيبة التى حيرت العالم ، والتى تتكرر    سمبل ، فى أسوان ، جنوب مصر . وهى الظاهرة الفرعونية
 فبراير .  22ومرة فى   أكتوبر ، 22مرتين فى السنة ، مرة فى   

ا هذا  تكبر ، ويكبر معه  ألهذا السبب ، كانت الطفلة تشعر بعالقة قوية محيرة ، بينها وبين " الشمس " .
أو تخاف أن تسمر بشرتها ، السمراء   الشعور . كانت تجلس ساعات تحت آشعة الشمس ، دون أن تتعب ،

سر خفى ينكشف ، أو فكرة رواية تخترق زجاج    بالفطرة ، تنتظر الشروق كأنما تنتظر والدة جديدة ، أو
 يطمئنها أنها على صواب ؟؟؟. النافذة مع آشعة الشمس ، أو قرار متردد 

" ابنة الشمس " . وليس   الناس ، اسمها " نوال " . لكنها أسمت نفسها فى بطاقة شخصية من تأليفها ،  أمام
 الشمس " . مستغربا ، أن يكون أحد كتبها المفضلة لديها بعنوان " امرأة تحدق

دقة عشناها  الصا  الكذبة ،  أمام الناس ، كانت " أمى ". وهذه كانت لعبتنا الصغيرة ، أو  خدعتنا النبيلة ، أو 
انطلى على الجميع ، ولم يثر    قدر ما سمح الزمن . كان " تزويرا رسميا " على المأل ، فى وضح النهار ،

 شكوك أبرع الخبراء .
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لم تشعرنى بألم الوالدة ،   أما الحقيقة ، فهى أنها كانت " طفلتى " البكر ، والوحيدة ، أنجبتها دون رجل ،
 بل الُسرى ، غير المرئى . وحتى عنى رحلت ، أبقينا على الح

أحملها معى فى كل مكان ،    هى " طفلتى " ، أزهو بها ، أسميتها " نانا "، فى السجل المدنى لقلبى ،
جدا بذواتهن ، يعشقن الوحدة ، والصمت ،   ومنحتها كل أمومتى العزباء ، رغم أننى من النساء المنشغالت 

وال مشاعر تسبب لى القلق ، واألرق . وأكثر ما يزعجنى ،   واالعتكاف، ال أريد التزامات ، وال مسئوليات ،
لكنها " طفلة " ، تتمناها كل أم ، طفلة    الكبرى ، أن أحتمل العيش مع أطفال .  وأعتبره من منغصات الوجود 

تصحو وهى تغنى ، متمايلة على ايقاعات حلم ال يفارق الوسادة   تناسبنى ، ال تحملنى أية أعباء ، هادئة ،
 ولكن باألسئلة الممنوعة عن األطفال ، المحرمة على الكبار . ة ، ال تلعب بالعرائس ، متأمل

 أشيائها كما يحلو لها.  " طفلة " مسئولة عن نفسها، عن أوقاتها، عن جسدها، عن تنظيف غرفتها، وترتيب 
ءات المطر ، وأن وايحا  ال تريد اال أقالما وأوراقا وغرفة خاصة بها، ال يدخلها أحد ، اال مداعبات الشمس ، 

الشمس ، ومرة عندما تغلقهما مع غروبها .    أحتضنها مرتين فى اليوم . مرة عندما تفتح عينيها مع شروق 
الزغلول ، والتين البرشومى . وآخر كل أسبوع ، أصنع لها    ومن حين آلخر ، أشترى لها الجوافة ، والبلح 

ها حزن ومرارة . وحين أسألها تقول : " ريحة فطيرة  وهى شاردة ، يمتزج فى عيني  فطيرة الذرة ، تأكلها بشغف
أننى أحبها ،   بتفكرنى بأمى ". بعد رحيل أمى ، نوال ، لم أعد أستطيع تحمل رائحة فطيرة الذرة ، رغم  الذرة

زمنا طويال . جدتى    وأشتهيها . ويزداد األمر صعوبة ، ألننى أحب جدتى ، كما لو كنت عشت معها ، 
أجل أمى ، سأحتمل األلم ،    آخر فى قلبى لن يتوقف . لكننى من أجلها ، ومن  ألمى " زينب " ، نزف

 مارس ، ذكراها األولى . 21 وأصنع فطيرة الذرة ، لتكون هديتى لها ، فى عيد األم ، الموافق
الساقطة  وتزودنى بالحكمة    "طفلتى" كانت، لكن هى التى كانت تهذبنى وتعلمنى  أعظم ما فى أمهات الكتب، 

سهوا أو عمدا من الفالسفة. أرضعتها من أمومة غير متفرغة ،أرضعتنى من طفولة ال تغيب، ال تشب عن  
السنين ،    و" أمى " كانت ،  التى اخترتها من بين ماليين النساء . كنت على وعى تكون مليارات   الطوق.

 ة . أننى و بعد االنفجار العظيم ، " موجودة " دائما فى مدارات النهائي
الدقيق ، عن    " موجودة " ، بشكل ما ، فى الفضاء الكونى ، ال أتوقف عن السفر والتجول الدوران والبحث 

له فصيلة روحى ، وحركة   " الجسد " الذى أنفذ اليه ، وأستقر داخله على كوكب األرض  . جسد يشبهنى ،
 شرى ، وعلى هيئة امرأة . الى شكل ب دمى ، يمكنه حمل تمردى ،  واحتمال عصيانى ، وترجمة وجودى

وأفراحه وحيرته ،    ورأيت تلك السمراء الفاتنة ، بحرف النون الذى أعشقه ، عينان غارقتان فى أشجان الليل
بسيطة المظهر ، متفوقة فى دراستها    رشيقة القوام ، ال تضع الكحل واحمر الشفاه ، ال تلبس الكعب العالى ،

تلعب التنس ، تناقش األساتذة برقة وثقة ، ليس    الملكى الفاسد ،  ، تقود المظاهرات ضد االنجليز والقصر
جادة الجوهر ، ال تحب المياعة والهزار المعبق ، بروائح الفساد    فى حقيبتها مرآة أو مشط ، هادئة الصوت ،

ة  وازدواجية المعايير ، أسموها فى طب قصر العينى " نوارة الكلية " .. " زعيم   والكذب والتهذيب المزيف ،
 يعرفوا أنها منذ نعومة أظافرها ، تكره األلقاب ، والزعامة ، والزعماء .  الكلية " ، لم
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لتجهز الغذاء مع أمها    أتتبع خطواتها أينما ذهبت . بعد الكلية ، تذهب الى البيت ، وفور وصولها ، تستعد 
نبوءة " ، واألم " زينب "   اعتقد أنها "  شخصا ، األب " السيد السعداوى "  الذى 11، ألسرتها المكونة من  

 سليمة " ، وست بنات ، وثالث أوالد .  والتى تقول دائما : " نرمى نوال فى النار وترجع
مليارات من السنوات   أتجسس عليها ، دون أن تدرى ، أو تالحظ . أليس من حقى التأكد من مصيرى ، 

 الهائمات ؟؟. 
ذات الشرفة المطلة    تستريح مع األب ، فى غرفتهما   بعد الغذاء ، ال تسمح ألمها أن تفعل شيئا ، اال أن

أقطف غصنا من النعناع ، وأقف أشاهد " أمى فى المستقبل "   على نعناع ، زرعته " زينب هانم " بيديها .
وتنظف وتغسل وترتب ، تتحدث قليال مع أخواتها واخوتها ، تطمئن أن كل شئ    ، وهى تغسل الصحون ، 

 الى النوم ، أصيح غير مصدقة : " وجدتها .. وجدتها ". ما ترضاه ، وتخلد سعيدة على
" نوال " أمى ، قلب    لم أشعر أننى بحاجة الى التدخل فى تحديد أبى " البيولوجى " ، فأنا واثقة من اختيارات 

تنسجم مع خيوط الحرير ، وتلين بسالسة    من حرير ، وعقل من حديد ، وأعرف صفات الرجل التى تجذبها ،
 دون شك ، يرضينى .  د .  أى رجل ، أى أب ، يرضيها ،صالبة الحدي

" نوال " كل المعجبين    قصة الحب بين " نوال " ، و" أحمد حلمى " ، كانت حديث كلية الطب ، لماذا تترك
 بها فى الكلية ، وال يمسها اال " أحمد " ؟؟. 

تقدرى تسمعى    ا نسكت كلنا ،قالت لى أمى : " لما أحمد كان يدخل المدرج ليليقى خطبة ضد االنجليز ، كن
صامتا ، وكان أديبا المعا ،    دبة النملة .. هدوء ، وسامة ، ثقافة ، وطنية ، كان له حضور حتى لو كان

ادريس على الكتابة فى المجلة ، وشجعنى    أسس مجلة " شعلة التحرير " ، وهو مْن شجع الطالب يوسف
لب وغالم " ، أنبأت عن كاتب عظيم لو أنه أكمل " ك  أنا أيضا ، أول قصص " أحمد " فى المجلة كانت 

أفق بعيد ، ثم تعود : " راح مع الفدائيين يحارب فى معركة التل   الطريق ..... ". تسكت أمى ، تشرد فى
قالت أمى : " أتتزوجينه    ومات أعز أصدقائه بين يديه .. ورجع شخصا مختلفا ".  الكبير ، قبل أن يتخرج ،

طبيبة ؟ ". وهو مازال طالبا لم    يتخرج من كليته ، وأنتِّ تخرجت وأصبحت ِّ
قدامك مستقبل عظيم،    وقال أبى: "يا نوال، احنا عاوزين مصلحتك، هتربطى حياتك بشاب ال نعرف مصيره،

 فى حالتك دى يا نوال خطر ومجازفة".   انتى طول عمرك عاقلة ، الجواز مسئولية ، ومحتاج تكافؤ ، والحب
 ك كان تحدى ".قلت ألمى : " يعنى جواز 

اظاهر ان    قالت : " انفصلنا بعد ست شهور من والدتك ...  خسرت التحدى ، بس كسبتك انتى يا ُمنى ،
انسان فى منتهى النبل    " أحمد " اعترض طريقى ، فقط عشان تيجى انتى ، بس ده ميمنعش ان أبوكى

ن ، على اختفاء " أمى " ، بعد أن  أحقا ، مرت سنة من تاريخ الزما  االنسانى ، فى غاية الكرم والرقى ".
 معا ، وتقاسمنا ربما بقسمة غير عادلة ، الخبز ، عذوبة األوقات ومرارتها ؟؟.  تشاركنا األنفاس

توقفت ، فى أى   سنة فاتت ، وأنا ال أعرف أين راحت ، أين ذهبت ، أى طريق مشت ، عند أية محطة
 بيت دخلت ، على أى سرير نامت ؟؟؟؟. 
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تجيد رعاية نفسها    د " طفلتى الوحيدة " ، فى ظروف غامضة . صحيح هى طفلة مسئولة ،ما أقسى أن أفق
عرها ، أحكى لهانكتة ، أو قصة قبل النوم ، أذكرها   . لكنها من حين آلخر ، كانت تتستمتع بأن أمشط لها شِّ

لقهوة المحوجة  أو ممثلة أعشقها ، أعد لها فنجانا من ا  بموقف مضحك تعرضت له ، أو سيرة فيلسوف أحبه ،
سكن وجدانى ، أدلك جسمها بزيت جوز الهند ، أسمعها أغنيات "   بالمستكة والحبهان ، أختصر لها فيلما

 ليلى مراد ، ، و " عبدالوًهاب " ، وأشدو لها بصوتى بعضا من كنوز " فريد " ، و" أسمهان " . 
الشقة كانت صغيرة    معا ، ورغم أن  بعد رحيل األم ، واألب ، استأجرت أمى ، شقة فى حى الجيزة ، لنسكن

خصصت الغرفة األكبر لعيادتها    ، وضيقة ، غرفتين وصالة فقط ، على مقاسى أنا ونوال فقط ، اال أنها
 واستقبال المرضى ، وأيضا هو مكتبها عندما تجلس للكتابة. 

تأخذنى من    ، ثمالطفلة داخلى تتسائل دائما : " ما هذه المرأة .. التى تقضى الوقت صباحا فى عملها  
وتكتب ؟؟ .. وما هذا البيت   الحضانة أو المدرسة ، الى البيت ، نأكل معا ، وفى المساء تعالج المرضى ،

 الغريب الذى أعيش فيه ، ال رجل ، ال أب ؟؟ ".
من شهرة أمى ، وأنها كانت المرأة  الوحيدة الطبيبة ، فى المنطقة ، كان سائقو" التروللى باصات " حينما  

 شارع مراد ، ينادون : 25قفون فى المحطة أمام بيتنا ، رقم يتو 
ألسمع هذا النداء   " مين نازل محطة الدكتورة نوال " . أحيانا كنت أستقل " التروللى باص " ، ال لشئ ، اال

رحب . كنت أريد أن أرفع صوتى   المنطلق بشكل عفوى شعبى ، من أبسط الناس ، وتقبله الجميع بصدر
ماما ". لكننى لم أفعل . استمتعت باألمر ، وزهوت   وأنا نازلة من " التروللى باص " : " دى محطةقائلة ، 

 به ، سرا فى أعماقى . 
أهم وأصعب وأحلى    ، تكونت وعاشت أسرتى الجديدة،18شارع مراد الجيزة ، شقة    25فى هذا البيت رقم  

وان ُذكر " شريف "، ال    ريف "، و" عاطف " .كنا " نوال "، و" ُمنى " .. وأضيف اثنان " ش  سنوات العمر.
" شريف حتاتة "، الطبيب والمناضل السياسى   يعنى األمر اال " شريفا " واحدا، على األقل بالنسبة لى،

السياسية ، مدافعا عن مظالم االستعمار وفساد الٌحكام ، وحقوق   سنة ، داخل المعتقالت   13والكاتب، قضى  
تعرض للتعذيب، واألشغال الشاقة، وهو االبن األكبر من أسرة   .وحتى الموت  ميالد الفقراء المستَغلين منذ ال

 اقطاعية، والذى تخرج من طب القصر العينى أول الدفعة ونال الميدالية الذهبية لكلية الطب،  أرستقراطية
 ترك كل األشياء المرفهة ، والمستقبل الواعد أمامه بالثراء ، وراح السجن باختياره . 

شئ غامض   السجن ليلتقى بأمى ، زميلته فى العمل بوزارة الصحة ، ومنذ اللقاء األول ، دلهما  خرج من
وتكرر األمر مع " نوال " ، حينما    بأن مصيرهما يبدأ فى عينى " نوال " ، وينتهى فى قلب " شريف ".

البيولوجى " أحمد " المعجبين بها ، من أجل أبى  اندهش الجميع ، ألنها تركت كل زمالئها فى كلية الطب 
 الذى لم يكمل تخرجه .

شيوعى لسه خارج من    قالوا لها بدهشة ال تخلو من االستنكار : " معقول يا دكتورة نوال ، تتجوزى واحد 
 السجن .. انتى كده هتقضى على مستقبلك وسمعتك ". 
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السجن وجه خطف   نحتى صديقها حينئذ د . عبده ساًلم ، وكان وزيرا للصحة حينئذ ، قال لها : " خرج م 
 الجوهرة بتاعتنا ".

 كان اختطافا سلميا ، برضا وتشجيع المخطوفة ، وتخطيط عقلها الحكيم ، بعيد النظر ، نافذ البصيرة. 
المخطوفة دون   ربما يكون االختطاف الوحيد فى التاريخ ، لم يطلب " فدية " ، أو شيئا فى المقابل العادة

 اعتداء ، أو تعذيب ، أو ايذاء .
شريف " ، أو شرف ، كما أطلقنا عليه دائما ، لم يطلب اال بيتا هادئا ، تسكنه امرأة تتحدى العالم من    "

وجاءت الهدية   أجله ، ومعا يشكالن جبهة متضامنة ، السقاط األسس غير العادلة ، التى قام عليها العالم .
لصغيرة ، والتى بمرور الوقت كنت  اكتملت أسرتى ا  الكبرى من " نوال " ، و" شريف " ، أخى " عاطف " . 

 الدنيا ، النتمائى اليها . أتأكد ، أننى البنت األكثر حظا فى
أخذنا حقنا كامال ،   كانت شقة الجيزة صغيرة ، ال تحتمل أن توفر لكل فرد غرفة خاصة . أنا ، وعاطف ،

يتشاركان فى غرفة ،    التضحية ، وأن  وحظينا بغرفة خاصة لكل منا . وارتضت " نوال " ، و " شريف " ،
فى هذه الشقة الصغيرة ، بدأت مسيرة حياة كبيرة . ربما الغرف   ليوفران البنتهما ، وابنهما ، الخصوصية .

" نوال " درست الطب ومارسته ، ثم تفرغت   ضيقة ، لكن قلوبنا وعقولنا رحبة ، وأحالمنا سقفها السماء .
ثم تفرغ للكتابة ... " عاطف " درس الهندسة ومارسها ،  للكتابة ..... و" شريف " درس الطب ومارسه  ،  

 وتفرغ لالخراج السينمائى وكتابة السيناريوهات ، وأنا درست االقتصاد وتفرغت للكتابة . أسرة لها العجب.
يقود سيارتنا    أتذكر أننى كنت أصحو قبل الفجر ، و " شرف " ، يرتدى مالبسه ، وينزل فى الظالم ،

ساعات ،  من الجيزة الى قريته " القضابة " مركز بسيون ، محافظة الغربية ، حيث   الصغيرة لمدة ثالث 
أنشأ عيادة لعالج أهل قريته . يقود ثالث ساعات ليال ، فى الظالم أيضا ، عائدا الى بيتنا فى الجيزة .  

لى عودته سالما  الثالث ، اال بعد أن أطمئن ع  يفعل هذا ثالث مرات أسبوعيا . وكنت ال أنام فى تلك األيام
، وأسمع صوت " نوال " وهى ما بين اليقظة والنوم تقول له  : " ادفى كويس يا شريف ، الليلة دى برد أوى 
 " ... أو " لو جعان األكل لسه سخن فى المطبخ " أو " متبقاش تتأخر كده يا شريف. الطريق بليل وحش".

اللقاءات والفراق ، التعب   ، الفرح ، األحزان ، السفر ،تراودنى هذه الذكريات ، تتداخل التواريخ ، والمشاعر  
 والراحة واالرهاق . 

شهدت شقتنا الصغيرة ، المالحقات والمطاردات التى لم تنقطع ضد أمى " نوال " ، من حراس األنظمة  
طنية  السياسية الذكورية  ورجال الدين وشلل كهنة النقد ، ورؤساء التحرير على كافة أشكالهم ، وأدعياء الو 

والفضيلة ، منذ عهد عبد الناصر ، ومرورا بالسادات التى أودعها السجن ، وصوال الى مبارك حيث اكتمل 
، واغالق مجلة الصحة 1972حصار التعتيم والتشويه . لم يكتفوا بفصلها عن عملها بوزارة الصحة عام  
مؤلفاتها من األسواق ، ومنعوها    التى أسستها ، ألنها حاربت الختان وطالبت بايقافه وتجريمه، بل صادروا

من النشر فى مصر ، فاضطرت الى النشر فى بيروت . وبدأت سلسلة من رفع القضايا التى لم تتوقف . 
. وتكريما السمها    1985، أغلقوا جمعية تضامن المرأة العربية التى أسستها ، ورأستها ، من  1991وفى  
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تحصل على عضوية    ية ثقافية فكرية مصرية أو عربية ،الشخصى كأديبة عالمية ، كانت جمعيتها أول جمع
المجلس االستشارى لألمم المتحدة . خالل فترة نشاطها ، أقامت الجمعية ست مؤتمرات دولية عن المرأة  
والفكر واالبداع ، وأنشأت دار نشر تضامن المرأة العربية ، وعقدت ندوات أسبوعية كل يوم سبت ، استضافت 

ات العامة المؤثرة فى تنوير الفكر والثقافة والفن والصحافة والطب ، وكونت فرقة غنائية  تقريبا أغلب الشخصي
الثرية من التراث الموسيقى العربى ، باالضافة الى ألحان من ابداع شباب وشابات    موسيقية لتقديم األعمال

، وأصدرت مجلتها   وبادرت بتكوين اللجنة المصرية للوحدة الوطنية ، ووقفت ضد حرب الخليج  الجمعية ،
الفصلية الشهيرة " نون " . بالطبع كان البد كالعادة ، أن ُيخرس هذا الصوت ، المزعج ، الذى يربط بين  

فى البيوت ، والقهر السياسى فى الدولة ،    الختان ، وحرب الخليج ، بين القهر االقتصادى والجنسى للنساء
تجميل المرأة، وانتاج األسلحة . وبالمناسبة ، من ندوات   مستحضرات   بين بيع المرأة وبيع الوطن ، بين انتاج

 قبل اغتياله بفترة بسيطة ، كانت فى الجمعية ، بعنوان " االسالم السياسى وفقه النكد ".  فرج فودة األخيرة ،
تعرضت أمى ، لبالغات متتالية ُترفع ضدها الى النائب العام ،  باهانة الرسل واألنبياء ، والتطاول على  

ات العليا ، وانكار المقدسات والثوابت الدينية  ، وافساد الشباب ، واثارة الفتنة ، والتحريض على الفسق  الذ 
 والفجور واالنحالل ، اطالق شهوات النساء ، التآمر على الدين االسالمى .

القها االسالمية ، واط  ، لمقاالت كتبتها تناهض تدعيمه للتيارات   1981وقبل ذلك ، سجنها السادات عام  
  1974االقتصادى االستهالكى الطفيلى     فى المجتمع لتنشئ دولة داخل الدولة ، وعارضت سياسة االنفتاح

واألثرياء بال عمل منتج ، واندثار الطبقة المتوسطة ،   ، التى كانت خرابا على الوطن ، بقططها الُسمان ،
قال للا وقال الرسول " ، ، وبدء األموال المؤسسة من زعماء "    وسرقة مدخرات الناس بشركات توظيف

 وتمويل االعالم الدينى لترويج االسالم الصحراوى ،  الذى يدعو الى تحريم الفن بكل   أسلمة شكلية لمصر ،
بالحجاب  وتغطيتهن   ، البيت  فى  النساء  واعتقال   ، واألهرامات  التماثيل  وهدم   ، وزواج   أشكاله  والنقاب، 

 واعتزال الفنانات . القاصرات ، وتوبة وتحجيب 
السادات سيخطب   لكن أكثر ما أغضب السادات ، هو أن أمى ، فى أحد االجتماعات التى حضرتها ، وكان

الموعد بثالث ساعات ، وبدأ خطبته بأهمية    تحت شعار " ال صوت يعلو على صوت المعركة ". وتأخر عن
لسادات: " ازاى حضرتك تعطينا درسا فى الكلمة وقالت ل  الوقت فى زمن المعركة . وقفت " نوال " وطلبت 

المعركة، زمن  فى  الوقت  من    احترام  مئات  ؟؟.  ساعات  بثالث  االجتماع  موعد  عن  متأخرا  جئت  وقد 
تعطلوا ثالث ساعات عن أشغالهم فى زمن المعركة ، ما الخسائر التى نتوقعها    األشخاص فى كل المجاالت 

 التأخير محسوبة بالقلم والورقة ؟؟ ". من هذا
باب شقة الجيزة ، ألن    ، بعد أن كسروا  1981سبتمبر    6قال الضابط المكلف بالقبض على أمى ، يوم  

يا دكتورة ، قائمة المعتقلين كانت مكتوبة    أمى ، رفضت أن تفتح لهم دون اذن من النيابة : " حاجة غريبة يا
شخصا ، نظر بدقة  1535ليها ، عشان الريس يوقع ع  باآللة الكاتبة ، وكاملة حسب التعليمات ، وجاهزة ،
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نوال السعداوى ؟ ،  ثم يأخذ قلما ويضيف اسمك الى القائمة ، بخط  الى القائمة الطويلة ، وسأل أمال فين
 ".  1536آخر رقم  يده شخصيا ، طبعا كان

تشم الهواء ،   وفى السيارة الى السجن ، أصرت أمى على تغيير مقعدها ، لتجلس بجوار النافذة ، حتى
 رج على الناس والمناظر ، وكأنها ذاهبة فى نزهة ترفيهية . وتتف

 يخرجون جميعا لالحتفال .  فى السجن تنبأت أن السادات سيموت قريبا جدا، سيموت قبلهم جميعا، وسوف
وتزرع ، وكتبت    شهور ( كانت من أجمل فترات حياتها . كانت تلعب رياضة ، 3وتقول أن فترة السجن )  

أروع كتبها وهو " مذكراتى فى    حواجب مهرب لها من احدى السجينات ، واحدا من   على ورق تواليت وقلم
غالف مجلة التايم األميركية باعتيارها شخصية    سجن النساء " ، والذى كان السبب فى وضع صورتها على

 مؤثرة فى القرن العشرين .  ، ودخلت قائمة أهم مائة امرأة  1981العام 
يصرخون : " اقطعوا   ، كنت أسمع من المساجد المحيطة بنا ، أصوات الشيوخ من شقتنا الصغيرة فى الجيزة  

دون رحمة "... " اشنقوها فى ميدان عام    رقبتها الكافرة الزنديقة الفاسقة "........ " أقيموا عليها حدود للا
 على القتل ، كجهاد واجب فى سبيل للا .  لتكون عبرة " ...  وغيرها من أبواق التحريض 

واثقة ، ال تهتز لها    تصلنا التهديدات عن طريق الهاتف ، وخطابات البريد . أرى أمى ، صامدة ،  وكانت 
كل الحب ، والدعم ، والمساندة . يظهر معها    َشعرة ، وال يرجف لها جفن . وكان " شريف " بجانبها ، يقدم

هديدات ، بشخصيته المعهودة يرد على الهجوم ، والبذاءات ، والت  ، أو بمفرده ، فى القنوات االعالمية ،
 ورسوخ حجتها ، وتمكنه من فضح النصب والتجارة بالدين والفضيلة . كما أن خبرته   بهدوئها ، وصالبتها ،

 السياسية الطويلة ، دربته على مثل هذه المواجهات ، ظاهرها دينى ، وباطنها سياسى .
رفعوا الحقا ، ضدها   فى وجه الجميع ، عندما " لن نفترق " .... هذه كلمة " شريف " الشهيرة التى أعلنها  

منها ، والتفريق بينها وبين زوجها ، د .   قضية الحسبة والتكفير واالرتداد ، طالبوا بسحب الجنسية المصرية
عشت عمرى معه ، ولم أحمل اسمه . ال غيره كان    شريف حتاتة ، أبى الذى ال يعوض ، نبيل الخلق ،

الحضارى ، ورحلة كتاباتها ، وتمردها الجذرية . هو مثلها ، متمرد ،   عهايستطيع مرافقة أمى ، فى مشرو 
 األنظمة االستبدادية . ومثلها دفع الثمن بكبرياء ، وشموخ ، واستغناء . وكاتب ، وذاق قهر

 الكلمات تتدفق على ورق الذكريات .  كم أفتقدهما فى هذه اللحظة ، وأستشعر اشتهاء عيونى للبكاء ، وهذه 
الجيزة ، حارس أو   أرسلت الحكومة ألمى حراسة يومية أمام شقة1،    1992اغتيال فرج فودة  عام  بعد  

 الدولة الدينية .  اثنين . فقد كانت فى مقدمة قائمة اغتياالت االسالميين المسلحين ، جنود 
 وكانت أمى ، تتشاجر معهما ، وتقول أنها ال تحتاج حراسة من الدولة .

" حياتى ملكى أنا وحدى   الحارس ، أن حياتها ملك الدولة . وهنا تنتفض بالغضب العارم قائلة :يقول لها  
وتخرج متى تريد ، الى أى مكان تشاء،   كما أننى ال أثق بكما وال بالدولة  ". وطبعا كانت تغافل الحراس ،

 لم تغب عنى ، غائبة ؟؟. أحقا فاتت سنة ، وأمى ، التى   وترجع وهى سعيدة ، أنها خدعت وكالء الدولة ،
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الحنين الى شخص   هل أشتاق ، وأحن الى أمى ، قدر غيابها سنة من الزمان ؟؟؟. ال أعتقد أن اآلشتياق أو
مثل االشتياق لمدة خمس سنوات    ، يخضع الى مقياس الزمن الذى يعرفه البشر .  . فاالشتياق لمدة ساعة ،

خمسين دقيقة . االشتياق هو االشتياق ، والحنين    المتراكم، والحنين المتراكم  خمسين سنة ، مثل الحنين  
فى حينها ، أو مدبرة مع سبق الشغف والترصد ، ال يهم . المهم أن   هو الحنين ، طلقة رصاص عشوائية

 الزناد ، و الطلقة قد ُأطلقت ، مات مْن مات ، وعاش مْن عاش . هناك مْن ضغط على
والدم واألعصاب واألنفاس    مر، مع امرأة هى الحرية المجسدة، باللحمأن أفكر فى الحرية، شئ، وأن أعيش الع

 انقطاع ، فهو شئ آخر ، وقصة أخرى .  والخطوات ، صوت وصورة بث مباشر مستمر متاح لى ، دون 
المستدامة ، لتسلق   حيرتنى تلك المرأة ذات العقيدة " النوالية " . من أين تأتى بكل هذه الطاقة المتجددة

تهاجم خفافيش الليل ، وتبنى    اهقة دون أن تتعب ، تدخل الى أرض  الثعابين السامة ، ووكرالجبال الش
غير الشرعى ، ال يغرقها السحب والدوامات    بيتها بجانب عش الدبابير ،  تواصل السباحة ضد التيار بالمايوه

الذى يجب أن ُيقال ، ال    ما سكت عنه الكالم ، فى الوقت   ، أسماك القرش المفترسة ال تقدر عليها .. تتكلم
الساخرة ، كل اشراقة شمس كان يوما جديدا ، ممتلئا بالثراء ، والبهجة ، محفزا    شئ ينال من روحها المرحة

 الحركة ، وان بلغت التسعين من العمر . على
ر " النوالى "  ، عندما استعدت احدى مقوالت " جبران خليل جبران " .... حسن  " المرأة التى يت  عرفت السِّ

لن ينتصر عليها أحد ، حتى الحياة تخسر    يتحسن مزاجها من كتاب ، قصيدة ، أغنية ، أو كوب قهوة ،
األمر اآلخر المحير ، أنها " مستغنية " عن كل األشياء .... المناصب ، والجوائز ،والفلوس ،   أمامها ".

لديها سواء ، ال تريد من هذا    المديح والذموالممتلكات ، والشهرة ، والجواهر ، الماكياج ، واألزياء الفاخرة ،   
 ازعاج لتكتب كيف " ينعدل " .  العالم " المعوج " ،  اال أن تُترك لتستغرق بالساعات ، دون 

، لم تكن    2021وحتى سنة    وجائزة نوبل ، والتى كانت مرشحة لها منذ منتصف ثمانينات القرن الماضى ،
واألخير ، تعطيها احدى الحكومات الدائرة فى فلك   فى المقام  تهتم بها . كانت تدرك أنها جائزة سياسية 

وهى تقف ضد مبادئ وسياسات أمريكا واسرائيل ؟؟. وكانت تعتقد    أمريكا واسرائيل ، فكيف تحصل عليها ،
الجائزة  مخترع الديناميت ، جائزة نوبل ، ليكفر عن اختراعه المدمر ، فانه بهذه    أنه اذا أنشأ  ألفريد نوبل ،

المواقف    شيئا أكثر تدميرا ، وهو ضرب استقاللية األدب ، واالنتقاص من قيمته االبداعية لحساب   ، قد اخترع
الرأسمالى " ، وجر األديبات   السياسية ، وتحويل فن الكتابة الى سلعة استهالكية لها ثمن ،  فى " السوق 

نصوصها المبدعة كتبت : " جائزة االستغناء    فى أحد واألدباء ، الى حلبة منافسة ، ليسوا فى حاجة اليها . و 
فى وطنها مصر ، باهدائها قالدة النيل " أعلى وسام مصرى    عن الجوائز " ، بعد أن طالب البعض بتكريمها 

أكبر   العالم ، من  البالد العربية ، وعدد كبير من دول  بينما فى  لم يحدث طوالتاريخها .  "  . وهو ما 
 األدب واالبداع ، والجمعيات النسائية والثقافية ، ودعيت اللقاء كلمة االفتتاح فى أهم   الجامعات ، وملتقيات 

العالم ، منها    المؤتمرات الفكرية واألدبية العالمية ، وعدد من كتبها ورواياتها ُيدرس فى مدارس وجامعات 
، وسام الجمهورية  المثال    بالد عربية مثل تونس . وٌمنحت أعلى األوسمة من رؤساء الدول ، على سبيل
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بينما فى مصر ، ُيكرم عضوات وأعضاء   الفرنسية ، وسام الجمهورية التونسية ، وسام كتالونيا فى أسبانيا .
الدينى " ، و " كاتبات وُكتاب الدرجة العاشرة " ، و" مغازلة السلطة "    أحزاب " الترقيع الفكرى " ، و" النفاق

 لية االخوانية الوهابية السلفية الذكورية ". التيارات االسالمية األصو  ، و " مداهنة
 قالوا عنها " صادمة " لجرأتها ، وترد قائلة : " لست جريئة .. العالم هو اللى جبان " .

 وقالوا " متوحشة " ، وتقول : " نعم .. ألننى أقول الحقيقة ، والحقيقة متوحشة ". 
جعل من الرجال مطرقة   الرجال .. أكره النظام الذى  وصفوها بأنها " تكره الرجال " ، ويأتى ردها : " ال أكره

 حديدية تضرب النساء " . 
أحقا ، فاتت سنة من تاريخ    قالوا : " ضد األنوثة " ، ردت : " أنوثتى هى تمردى .. حريتى .. تفردى ".

 ؟؟.   ، الثانية عشر ظهرا ، فى عيد األم 2021 مارس 21الزمان، حينما رقدت أمى رقدتها األبدية، األحد 
مرور الزمن ، خير    ال أصدق ، انه كابوس مرعب ، يسبقتى كل ليلة الى وسادتى وسريرى . مْن قال أن

الوجع ، يهدئ من تقلصات الجنون   دواء ، يخفف من طعنات الٍسكين الراشق فى قلوبنا ، يخفت من آهات 
 ، وعزاء مضمون لكل داء وبالء ؟؟؟.

اختارت الرحيل فى   يرة ، دون رضاها . اختارت حياتها ، وكذلكلم تكن أمى ، ترضى أن تنام رقدتها األخ 
،  21المرأة العالمى " ، اختارت يوم  مارس ( ، وفى مصر ) يوم 8شهر مارس ، شهر المرأة فى العالم ) 

تحلم بأن تمنح اسمها ألطفالها ، شرفا ، ومجدا ، وأكبر    أول أيام موسم الربيع ، عيد المرأة األم ، التى كانت 
 يل على حبها وتكريمها . دل

ختان االناث ، القضية    ، اليوم الذى وافقت الدولة على تغليظ عقوبة اجراء  2021مارس    21رحلت أمى فى  
الماضى ، و ُاضطهدت بسببها دينيا ، ومهنيا    التى هاجمتها وطالبت بايقافها ، ألول مرة فى خمسينات القرن 

الذكور أيضا ، وطالبت بايقافه وتجريمه . سيأتى يوم    ختان ، وثقافيا ، وأخالقيا .  وبعد ذلك ، هاجمت  
 قريب ، ويتحقق ما أرادته .

ومجد االستغناء، كانوا   يا للمفارقة ، اليوم الذى ماتت فيه أمى، وتوارى فى التراب، جسدها المرصع بالنجوم،
األمهات المثاليات يبتسمون  تجريم الختان، وب  يحتفلون بنساء هاجمن تجريم الختان، ثم أطلقوا عليهن "رائدات"

 عن أمى. وسوف يتكرر األمر، هذا عن يقين، عشناه العمر كله.  ويسلمون الجوائز، ولم أسمع كلمة واحدة
ال تحتاج تكريما من أحد ،  هذا ليس بحثا عن كلمة تقال فى حق أمى . هى ال تحتاج شيئا من أى أحد ،

طاردتها فى حياتها ، وصنعت جبهة تضامن من    عاتناوال اعترافا من أحد . لكننى أرصد ظاهرة فى مجتم
واأليديلوجيات ، أديبات ، أدباء ، نقاد ، يمين ، وسط ، يسار ، حكومة ،    جميع األهواء ، و األطياف ،

معارضة ، اعالم مرئى ومقروء ومسموع ، جمعيات نسائية ، فى مشهد تاريخى فريد   مستقلين ، أحزاب ،
 زمانه ، عبوره األجيال على مدى سنوات ، وفى طبيعته العدائية العنيفة . فى نوعه ، وامتداد 

هم يدافعون عن    أتذكر عندما كنت أشعر بالضيق أحيانا من هذا الموقف، تبتسم أمى قائلة: " ال تبالى بهم،
 يوما  لكنها هى بضاعتهم الوحيدة، و   ال هذه األسلحة. أسلحة رخيصة مستهلكة متهالكة،إوجودهم وال يملكون  
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 تيقنت أن سهامى قد أصابت األفعى السامة فى رأسها ".  ما سوف تصوب اليهم. وكلما زادوا شراسة، كلما
بالتعاون مع وزارة الثقافة   ، قام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ،  2021مارس    21بعد رحيل أمى ، فى  

الرواد فى مختلف المجاالت. فى     " عاش هنا " لتكريم  ، ومجلس الوزراء ، باعداد لوحة لها ضمن مشروع 
السعداوى ، أمى ، ومعه وضعت لوحة شريف حتاتة ، أبى ، أمام    ، تم وضع لوحة نوال  2021أكتوبر  

شارع مراد ، الذى سكنا فيه ، وشهد زواجهما ، ورحلة كفاحهما المشتركة ،   25مدخل بيت الجيزة رقم  
فى   والذكريات ، وبدايات كل األشياء . اللوحة يراها كل  ُومرها ، بيت الطفولة والمراهقة والشباب   بحلوها ،

 ، تعريف بالشخصية ، وملخص سيرتها الذاتية .    QRالشارع ، وبها برنامج  
المتالصقتين ، فأشعر   شارع مراد الجيزة ، وتأملت اللوحتين ،  25مررت بالشارع ، وقفت عند باب بيتنا رقم  

ألفظ أنفاسى األخيرة . يا لها من    ، وأروح فى اغماءة ، أو   بأن األرض تلف بى ، وأتماسك حتى ال أسقط
 واسم أبى، لم أحمل أيا منهما، اال منحوتا فى قلبى .  لحظة انتهاء رائعة، أمام بيتنا القديم، وأمام أسم أمى،

بعد اختفاء أمى ، الشمس أبدية التوهج ، الجوهرة التى ال تتكرر ، ، صانعتى ، ومالذى ، حبيبة عقلى ، 
بيبة شهقاتى ، وجسدى ، وروحى ، كل عمرى وذكرياتى ، تعبت ألرتاح ، شقيت ألفرح ، الزاهدة ، الجسورة ح

، عزيزة النفس والكبرياء ، متفردة االبداع ، الساخرة ، دائمة المرح وبعث البهجة ، واألمومة الدافئة السخية  
ناء ، ارادتها من حديد ، وقلبها من حرير ،  ضحكاتها الرنانة تهز الدنيا .... ، عاشقة الرقص والغِّ

لم تقبل أن ينفق عليها رجل ، أو يتحكم فيها مخلوق ، أو تنحنى لحاكم أو محكوم ، تساعد بكل قوتها  
 وحكمتها ، مْن يلجأ اليها ... 

لم تمرض يوما واحدا فى عمرها ، أخطأ األطباء دون اقرار بالخطأ ،  فأعجزوها ،  وهى الرياضية ، دينامو  
 ة والحيوية ...الطاق

و " عاطف حتاتة "   حجبت آالمها ألنام الليل فى سكون ، وهدوء ، كنت لديها أجمل وأهم ابنة فى الكون ،
 كانت لى ، ولعاطف ، زهرة عمرنا ، ونبض قلوبنا . أخى ، كان لها أجمل كتاب ، غزلته يداها .

حررت من كل األمنيات والرغبات ، اال بعد " أمى " نوال ، لم يعد شئ فى العالم ، وال أحد ، يهمنى . ت
 أمنية ، ورغبة ، السفر اليها ، آلحتضنها الى األبد ، تحت التراب .

" أمى " نوال .... أول السطر   كانت " فاتحتى " ، وهى " خاتمتى " ، فى حياة ُمرة المذاق ، لم تعد فيها .
 ابتها ، وان استطعت أعجز عن تكملتها. " أمى " ، هى القصيدة التى لن أستطيع كت ، لكنه بال نهاية ..

 ثمارها الكتابة والكلمات ؟؟.   فكيف يمكننى أن أتسلق شجرة شامخة األغصان تشق السماء، وأن أكتب عمنْ 
 

 د. منى حلمي  
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 وطن يعطينى مرتًبا شهرًيا على تمردى 
 

وتبادل الشائعات؟ ما هى المتعة  ال أعرف ما هذه اللذة التى يستشعرها البعض فى ممارسة الكذب والتضليل  
التى يتشبث بها البعض عندما يرجعوننا إلى الوراء حيث أزمنة وعواطف وأفكار ومواقف، مسرطنة بالعفن  

 ومتقيحة بالصديد، وطافحة على الجلد بالبقع والدمامل؟ 
تشكيلنا من    أهؤالء البعض من كوكب آخر، كائنات فضائية تغزونا لتلتهمنا وتكسر عظامنا وتسحقنا لتعيد 

 جديد حسب قواعد وقوانين الكوكب التى هبطت منه؟ 
 أهم من سكان هذا الكوكب، أهم من سكان مصر، الوطن الذى ليس لدينا غيره وليس لديه غيرنا؟  

هؤالء البعض المتحمسون لكى نبدأ من الصفر وننسى الثورة المصرية وننسى الشهداء الذين حلموا بمصر  
النور والخذالن على الكرامة ولن  أقوى وأعدل وأجمل، لماذ  البناء والظالم على  ا يفضلون الهدم بداًل من 

 يهدأوا حتى "يخربوها ويقعدوا على تلها"؟ 
من المؤكد أن هؤالء لديهم أوطان بديلة عن الوطن المصرى، وكل ما يشغلهم هو منافع شخصية ضيقة  

ة جًدا فإن قالئل على مر األزمنة وفى كل األفق، ال ترى أبعد من قدميها، وألن المنافع الشخصية مغري
 مكان، هم الذين استطاعوا مقاومتها وفكروا ألف مرة قبل االنقياد لها، والغرق فى أوهامها.

المنفتح   بالفكر  بنوا األوطان وحافظوا عليها  التاريخ نعرف أن هؤالء القالئل نساء ورجااًل هم الذين  ومن 
الوطن الذى هو دائًما فى حاجة إليهم. حتى لو كتم الوطن أنينه    والعمل الجاد والتشبث بالحقيقة وبحب 

وضم أحزانه إلى قلبه كانوا قادرين على سماع صراخه الكامن وتلبية النداء فوًرا كل حسب طاقته وقدراته  
 ومواهبه. 

طن  من التساؤالت التى تالزمنى دائًما هى ما هو الوطن الذى أريده أن يحمل اسم "مصر"؟ ما هو هذا الو 
الذى يتحدى ليس فقط هؤالء البعض الشغوفين بتأخره، وشده إلى أزمنة تنفر منها اإلنسانية، ولكن يتحدى  

مايو    5  -  1769أغسطس    15كلمة  المستحيل نفسها والتى ألغاها اإلمبراطور الفرنسى نابليون بونابرت  
  1789مايو    5الثورة الفرنسية    ، من أبجديته وقد كان من رموز  واحدة من أعظم ثورات التاريخ، وهى1821

 ؟ 1799نوفمبر   9 -
ماذا أحب لمصر وطنى، ووطن أقدم الحضارات ومعلمة وملهمة حضارات وأمم؟ ما هو الوطن الجميل  
الذى يداعب يقظتى ونومى؟ أهو الوطن الرحب ذو األذن الموسيقية الراقية الذى ال يجد تناقًضا بين االستماع  

يقى "موتسارت"؟ يتذوق "أسمهان" و"فايزة" مثلما يتذوق "إديث بياف" و"شيرلى  إلى موسيقى "القصبجى" وموس
 باسى"، يصفق لصوت "فريد" كما يفعل مع صوت "فرانك سيناترا"؟. 

أهو الوطن المؤمن بضرورة تقليص الفوارق الطبقية بين الناس؟ أيكون هو الوطن الذى يصنع أرغفة الثقافة  
ناء والصحافة، بوفرة وجودة رغيف الخبز؟ أو ربما يكون هو الوطن الذى والفن واألدب والسينما والمسرح و  الغِّ
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ينسف دون رجعة ضوضاء مكبرات الصوت، الشرسة، المتنمرة، المنتهكة، للخصوصية، والهدوء، وُحرمة 
 المسكن، المتسببة فى التلوث السمعى، والحضارى، الجاهلة بشىء بديهى اسمه "الحساسية لآلخرين"؟ 

كون الوطن، اليقظ، الذى يقطع الطريق على وسطاء وأوصياء الدين والثقافة واألدب واألخالق أيمكن أن ي
واألحوال الشخصية، يفسدون العالقة بيننا وبين عقولنا وأجسادنا يغطون النساء باألقمشة والطاعة المقدسة  

 للذكور، يضعفون مناعتنا الذاتية بالخرافات واألكاذيب والشائعات والتضليل؟ 
الوطن الذى يتكلم عن الحرية بالوقار والهيبة واالنبهار، الذى يتكلم به عن العبى الكرة، وزوجات رجال   أهو

 األعمال ونجمات السينما وملكات جمال الحجاب؟ 
أم تراه الوطن، الذى يكفل خدمة طبية فاخرة لمْن ال يملك إال اعتالل جسمه وقوت يومه؟ الوطن الذى يحترم  

عتقاد وحرية اإلبداع وحرية التعبير وحرية الصمت وحرية العنوسة والعزوبية وحرية خروج  حرية االعتقاد والال
 الزوجات دون اإلذن العبودى من األزواج وعدم إنجاب األطفال "أحباب للا"؟ 

هل الوطن المصرى الذى ال يفارق خيالى هو الوطن اآلمن من اإلرهاب الدينى المسلح واإلرهاب الفكرى  
هل هو وطن ال يمارس التجريح الشخصى والشتائم والبذاءات والمزايدات الفجة باسم الوطنية  غير المسلح؟  

 والفضيلة والسلف الصالح؟ 
أم هو الوطن الذى يأكل من عرق جبينه وينتج من دوران ماكيناته مكتوب عليها بعزة وفخر: "ُصنع فى  

وتنتشر فيه مقاهى البكاء والحزن قدر   مصر".. وطن يجرم قمع النساء وشرب األطفال من ترع البلهارسيا،
ناء؟  انتشار مقاهى المرح والرقص والغِّ

مقاهى مختلطة الجنسين فى الهواء الطلق، يتبادل فيها الشابات والشباب والنساء والرجال، أنبل المرح وأرقى 
االكتئاب  األمسيات التى تغنيهم عن التدخين وحمل السكاكين وشرب المخدرات وإدمان الحبوب ضد األرق و 

 واليأس؟ 
أيكون وطنى الجميل، وطن ينتصر لوسائل نقل عام تحترم إنسانية الناس بسالم وأمان تنقلهم من مكان  

 آلخر دون حوادث، دون أن تنقل لهم أمراض تسرب العادم؟ 
وطن توجد فيه العدالة داخل قلوب البشر قبل أن توجد فى كتب القانون فى كليات الحقوق ومكاتب المحامين  

 منصات القضاء؟ و 
وطن ال تستخدم فيه النساء الماكياج والمجوهرات واألزياء الفخمة وال تلجأ إلى آليات التجميل التى تمحو  

وأكيد هو وطن يفض االشتباك الموروث المضحك المخزى غير العادل، غير الشريف،  ..    بصمات الزمن؟
أدنى شك، هو وطن ال يضايقه غضبى وانتقاداتى،  ودون  ..    بين غشاء البكارة ومفاهيم الشرف والرجولة.

تسعده أحالمى المتشبثة بكل الخير له، وفى آخر كل شهر يعطينى مرتًبا سخًيا على مشاكساتى وتمردى، 
 لسبب بسيط أنه وطن كبير واثق فى نفسه وفى حضارته الثابتة فى عمق األرض.
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ل، وأن الوطنية المخلصة تبدأ وتنتهى باالحتجاج،  وهو يعلم من التاريخ أن األوطان تزدهر بالتمرد والتساؤ 
الوطنية والعافية الحضارية وضرورة ال غنى عنها   المتمرد من ضرورات الصحة  إنه يعتبر الصوت  بل 

 لالنتصار والتألق. 
 

 من بستان قصائدى  
 أريد أن أشعر

 أن جنسية الوطن التى أحملها
 أكثر من بيانات وتواريخ 

 ختم هنا وختم هناك 
 توقيعات غريبة كأنها 

 من كوكب المريخ 
 كالم مبهم ال أحتاجه 

 مجرد حبر على الورق 
 أريد أن أجد فى الوطن

 مْن يزرع صحرائى 
 إذا غاب عنها المطر 

 يطعمنى يدفئنى يسقينى يداوينى 
 يصرخ محذًرا أن حريتى فى خطر

 وطن يجيد فن السباحة 
  وأنا أوشك على الغرق 

 
 د. منى حلمي 
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 الحالة نفسها تنتابنى، عندما أحاول الكتابة عن رجل أحبه. 
 

أرق بالليل، وارتباك بالنهار، مزاج متعكر متوتر، ال مذاق الشاى يصلحه، وال اعتصار آخر رشفات الفنجان،  
 معطر باُلبن المحوج بالمستكة والحبهان. 

 فق القلم. من تجاربى اكتشفت كم من السهل أن يخفق القلب. وكم هو صعب جدا أن يخ
 بإرادتى أستسلم لهذه الحالة المرهقة. 

 فالحب مسؤولية تلزمنى بتحمل العناء. والحب سيمفونية ال يخلدها الزمن، إال بالعزف على أوتار الوفاء.
، وبعد ثالثة أيام، ذكرى  1923سبتمبر    15  -  1892مارس    17ماذا أكتب عن »سيد درويش البحر«  

 ؟.99رحيله الـ 
 الدكة«، عند »البحر«، كان مولده. ومن طباع »البحر«، أخذ النفور من الطاعة والرتابة والتقليد. فى »كوم  

 وألنه ابن »البحر« الوفى، كان البد أن يحدث ثورة، فى الموسيقى العربية، شكال، ومضمونا. 
ا تزيل  تدهشنا،  آفاق حرة  إلى  بنا  تطير  العواطف،  وأنبل  أجمل  تحرك  الخير،  برائحة  الميت  ألحانه  لجلد 

الملتصق بأجسادنا، تحرضنا على مقاومة كل حصارات »النشاز«. حالة عقلية وجدانية تنظفنا، تطهرنا،  
 تقوينا، وتبهجنا، ومعها نكتشف الموسيقى داخلنا. 

 لم يخاصم التطريب، واالرتجال، والزخارف، لكنه التزم بالتعبير البسيط عن اللحن. 
الغنائى رأسا على عقب، المسرح  والطقطوقة    قلب  والدور  الموشح  ناء،  الغِّ وقوالب  ألوان  وجدد فى جميع 

 والمونولوج والنشيد الوطنى، والنشيد الشعبى غير المصاحب باآلالت الموسيقية )األهزوجة(.
بيرم التونسى  1920كانت شهرزاد   تأليف  البداية التى أحدثت  1961يناير    5  -  1893مارس    23،   ،

تنافست الفرق المسرحية المرموقة فى جعله بطال ألعمالها، مثل فرقة الريحانى،  انقالبا فى تلحين األوبريت.  
 وجورج أبيض، وعلى الكسار وأوالد عكاشة ومنيرة المهدية.

امتزجت ألحانه بالروح الوطنية المتمردة، وأول مْن غنى للمرأة يحرضها على النهوض: »ده وقتك ده يومك 
 داكى نوم«. يا بنت اليوم قومى اصحى من نومك بزيا

، كون ثنائيا متناغما فى الكثير من األغنيات بكافة  1966فبراير    1  -1893أغسطس    17مع بديع خيرى  
، انسجام ثرى فى 1969  -1888يوليو    1أشكالها وقوالبها. وكذلك كان األمر بينه وبين »يونس القاضى«  

 الفكر والمشاعر.
 الموسيقى الكنسية فى نسيج اللحن.غنى لكل الفئات والشرائح، والطوائف والمهن. أدخل 

عشق الموسيقى االيطالية، خاصة األوبرا. وكان أول مْن استخدم آالت األوركسترا الغربية فى الموسيقى  
الشيخ   ليصبح  والقفطان،  الجبة  خلع  األصوات(.  )تعدد  البوليفونى  الغناء  أدخل  مْن  أول  وكان  العربية، 

 عصرى فى رؤيته. المودرن، المزروع فى األرض المصرية، ال
 سئل سيد درويش عن إنتاجه الغزير المتدفق المدهش، وفى وقت قصير، فقال:
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 »وأقدر ألحن الجورنال«.
ناء، وال أحد   ناء للجميع« مثل الخبز والماء والهواء والحرية، ال أحد يحتكر الغِّ آمن سيد درويش بأن »الغِّ

 يحتكر الوطن.
  1859يوليو    1البات المدارس، احتفاال بعودة سعد زغلول  كان ينهى تلحين نشيد وطنى لط  1923فى سنة  

 ، من المنفى، يقول: »مصرنا وطننا، سعدها أملنا«، تأليف بديع خيرى. 1927أغسطس  23 -
الوطنية   المشاعر  وسط  وفى  االستقبال.  نشيد  الطالبات  له  وغنت  المنفى،  من  زغلول  سعد  عاد  وفعال، 

 يها أربعة أشخاص فقط. وكانت جنازة الشيخ سيد درويش. المتأججة، لم يكترث أحد بجنازة يمشى ف
من إبداعاته التى أعشقها: »أنا هويت وانتهيت«، »وللا تستاهل يا قلبى«، »ضيعت مستقبل حياتى«، »على  
قد الليل ما يطول«، »قوم يا مصرى«، »سالمة يا سالمة«، »شد الحزام على وسطك«، »القلل القناوى«، 

 شقت«، »فى شرع مين«، »هز الهالل«، »يقطع فالن على عالن«. »أنا المصرى«، »أنا ع
أما أغنية »أهو ده اللى صار«، و»زورونى كل سنة مرة«، فال أعرف كيف تدفقت موسيقاهما على خيال  
الشيخ سيد. اللحن األول تأليف بديع خيرى، يشد معه أحبالى الصوتية، أغنى بكل طاقتى المتشبثة بنفسى،  

وتنساب الدموع. أما اللحن الثانى تأليف يونس القاضى، فإنه يفجر بكاء دون قطرة    بالخير، وبوطن حر،
 دمع واحدة. وما أصعب هذا البكاء الكامن تحت الضلوع.

سيد درويش، ال يقل عن نوابغ الموسيقيين فى التاريخ الموسيقى الغربى، بدءا بالعصور الوسطى المنتهية  
باروك، ثم العصر الكالسيكى ثم العصر الرومانسى المنتهى  ، مرورا بعصر النهضة وعصر ال1500سنة 
، مثل باخ، هاندل، فيفالدى، بتهوفن، هايدن، شوبرت، موتسارت، شوبان، ليست، مندلسون،  1900سنة  

 كورساكوف، شتراوس، فاجنر، تشايكوفسكى. 
أننا فى اللحظة   نقف إجالال لنشيد السالم الوطنى المصرى »بالدى بالدى« تأليف »يونس القاضى«، وأفكر 

مثل   تماما  االمتداد،  نهائى  الخالد ال  البحر،  درويش  الشيخ سيد  أبدع موسيقاه،  لمْن  نقف إجالال  نفسها 
 »البحر«. 

 
عر:   ختامه شِّ

 
 أنا اآلمرة 

 ال المأمورة 
 أنا المالكة 

 ال المملوكة
 أنا الساحرة 

 لست المسحورة 
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 أحب فضح
 الخفايا المستورة 
 أصنع المستحيل 

 قارورةلست 
 ليس على رأسى بطحة 

 وال عينى مكسورة 
 وديعة أنا 

 متوحشة عند الضرورة 
 فيلسوفة وقورة 

 وأحيانا أتبختر كالسنيورة 
 أنتظر حضارة المطر 

 أرقص على إيقاعات األلم 
 وأغنى منطلقة كما الشحرورة 

 
 د. منى حلمي  

 كاتبة وأديبة من مصر 
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 القصيدة المجسدنة شاعر  زهير بهنام بردى:
 

             
 الشاعر العرا قي الراحل زهير بردى                          كتورة نادية هناوي ة الد  اقدة العراقيّ النَّ . 61

 
إنَّ الذي يجعل من الشاعر مساندا المرأة هو تفهمه لخطورة دورها وأهمية وجودها ولذلك يجعل القصيدة التي  

دمتها لتكون هي الموضوع والذات، ومن ثم تغدو القصيدة خطابا مباشرا من الرجل يصوغها مسخَّرة في خ
 إلى المرأة ونصا معلنا ال متقنعا . 

وهذا النوع من القصائد يمكن وصفه بالقصائد المجسدنة حيث المرأة ليست موضوعا حسب؛ بل هي ذات  
ويتناصفا في البوح والتعبير على مستوى البناء والمضمون  متلقية لخطاب تبثه الذات الشاعرة ليتقاسما الوجود  

على اعتبار أنها شريكته التي ستكتمل بها أطراف المعادلة الشعرية بالصيغة المؤنثة لتلك األطراف )ذات  
 شاعرة / قصيدة / ذات متلقية(.

نية مكينة ال مكانية وكينونة  وما الشاعر إال عاشق تنازل ألنثاه التي أراد لها أن تكون كيانا قائما ال مقيما وب 
الغالب شكل   اتخذت في  التي  الشاعر زهير بهنام بردى  مجسدة ال جسدا كائنا، وهو ما عكسته قصائد 
مطوالت شعرية تمتد بنفس بودليري طافح بطاقة داللية تجعل من الالشيء شيئًا، فيه للجسد موضع، وللروح 

منشدًا الى الذات حينا، ومنعتقًا من أي انشداد حينا    مرتع، وبهيام رومانسي يتجاوز حيز الوجود الحسي،
آخر. ولعل أولى السمات البودليرية في قصائد زهير بهنام بردى هي التمرد على الجسد بوصفه نصا والنص 
بوصفه جسدا عبر فتح فضاءات من االمتداد االبداعي تجعل من الشعر متنا واحدا، ضمن سلسلة متوالدة 

 عنوانات عتباتية جانبية، ومن دون تضاد بين المكان والمكين، وال تعارض بين لفظ  ومنفتحة بال فواصل وال 
 وتصوير في إطار يحكي معاناة ذاٍت ال تعرِّف لجسدها قرارا، وال تجد إلحساسها حدودا.  

وهو ما نجده مثال في مجموعته الشعرية )جسد في مقهى شرقي( التي تنفتح فضاءاتها بال فواصل بين نص  
النثر التي تكون منفصلة    ونص وال عنوانات عتباتية جانبية. وبعكس ما هو معتاد في نصوص قصائد 
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بعضها عن بعض بمتون وعنوانات فرعية؛ فإن نصوص المجموعة موضع الرصد تبدو كمتن واحد حسب 
وهذا ما يجعل الفضاء الكتابي بمثابة لوحة منفتحة على النصوص كلها دامجة بعضها ببعض لتكون سلسلة  

 توالدة ومنضوية تحت عنوان رئيس واحد. م
وال تكون نصوص قصيدة النثر المجسدنة ذات نزعة ملحمية إال بتعارض الضدين المكان والمكين ومن هذا  
وكأنها   القصيدة  لتغدو  وتصويرا  لفظا  الشعري  المستوى  على  نصيا  ينعكس  فكري  يتولد صراع  التعارض 

قرارا ولذلك يمتد به اإلحساس المتوقد شاعرية إلى ما ال حدود   أقصوصة تحكي معاناة جسد ال َيعرِّف لنهايته 
 كنهايات تنفتح على الالنتهاء.

و"الجسد" هو المهيمنة الداللية التي تتجه صوب االنزياح في آفاق من التأويل توظف كل تفاصيل الجسد  
ليا. وبمفارقة التضاد سببا  وأجزائه) العين واليد والنهد واألصابع والشفة والرأس والخصر والفم( توظيفا دال

ومسببا) ابحث عن األلم كي أستطيع أن أبكي(، وما بين األلم والبكاء والبحث واالستطاعة تتأطر أبعاد  
للنصوص، حافرة عموديا في   الكتابي  المستوى  أفقيا مهيمنة على  لتتشكل منه لوحة ممتدة  الجسد نصيا 

 ن آدم ويوسف إلى راهنية الحاضر. العمق الزماني لتكون جذورها غائرة في التاريخ م 
وما بين هذين التجسدين التجسد المكاني بمعطياته المادية والتجسد الزماني باعتباراته التجريدية الالمادية  
تتشكل فاعلية الجسد األسلوبية كمهيمنة طاغية على البناء الفني وفي صيغة تضادات معنوية) البصر/  

 ري والفحولة /األنوثة والجزء/ الكل والحياة/ الموت( العمى واليباس/الريعان والستر/ الع
وسيتمثل هذا الجسد في كيانين احدهما الذات بوصفها الجسد المذكر الفاعل والناطق الذي تكون له المبادرة 
تلفظا ووصفا وحيزا والكيان اآلخر هو الموضوع بوصفه الجسد المؤنث الذي هو المحتوى الموصوف والكيان  

  سماعي ومفعول منطوق. المخاطب كمتلقٍ 
وإذا كانت سلبية الجسد المذكر تتمثل في الدالالت المتضادة بال كينونة نابضة كونه صار ميتا فإن الجسد  
المؤنث عادة ما تتجسد فيه دالالت الحضور الواثق والحي ليغدو وجوده كثنائية متضادة أمرًا الزما جنبا إلى  

 ابية التي فيها دالالت النماء والتجدد والخصب:جنب الجسد المذكر بما يطبع روحه بااليج 
 واآلن أنتِّ أكثر ابتسامة من عشاء أمس أخير وحدك  

 النقيض في نصك تتوهج خارج ساللة الكالم وكزيتونة الظالم 
ويؤدي المكان في قصيدة النثر المجسدنة دورا رئيسا ولما كان الجسد بال فاعلية واضحة أو خفية لذا يكون  

المكاني ضياعه الروحي وما من مفر إال إلى الجسد األنثوي المتمثل بقصيدة تستطيل عبر تضاد  في تحرره  
بوصفها والدة   الحياة  بإزاء  األسئلة  فتتعالى  بالهم  الوجود طافحا  لوحة حياتية ترسم  الدالالت على شاكلة 

 والموت بوصفه خواًء.
ل مع المرئيات تعامال حسيا بما يجعل الكتابة  ويظل الرسم للجملة الشعرية أساس بناء النصوص التي تتعام 

مرسومة صورا ال مجرد ألفاظ أو كلمات فيتماهى الرسم بالكتابة ويكون في تجسد المكتوب فناء الكاتب.  
بمعنى أن الجسد بوصفه كاتبا سيغدو مكتوبا وتعمل الكتابة من ثم على االنتقال بالجسد من صيغة مادية  
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وجه سريالي يحيل قصيدة النثر اللوحة إلى تشكيل زخرفي كالمي له معطى  إلى صيغة تجريدية على شكل ت
 ذاتي لكنه في الوقت نفسه معطى موضوعي:  

 اهرب من كلمات تتعرى خلفي وال افهمها ستارة حمراء تبيض لي أحالما سوداء 
ه اليأس فما  وتتساءل الذات المتشظية في الزمان الضائعة في المكان متبرمة من واقع مزدٍر ومن وضع أخذ 

 عاد يسر وليس بمقدور الذات أن تنتشل نفسها من ذلك الواقع المتلبد بالسوء والعجز ولذلك يتعطل الجسد: 
 تهرأ جسدي من عدد النساء السعيدات بطائره الجميل 

 فوضعته في متحف المدينة على شكل مسمار  
إال بالكالم الذي يتيح البوح تشفيا  وما تهرؤ الذات من الجسد إال تعبير عن تبرم علني ليس له من متنفس  

بهذا الجسد ولومًا له على تعطله. ومع أن الجسد قد غدا كالما لكنه ما زال يخذل صاحبه فال يترك له حيزا  
يشغله في الوجود ليظل معلقا بين الوجود والالوجود. وألن الرؤية الشعرية ال تكتمل ما لم ترسم الذات الشاعرة  

ها التي تتحرك فيها جيئة وذهابا، لذلك تتجلى تلك الرؤية في شكل هيام روحي ال  أبعادها وتحدد لها أطر 
يدع الجسد بسالم وهو يجد نفسه وقد ُألقي به في أتون فضاء ال ظل له وال أساس وفي متاهة من الكلمات 

 وفوضى من األفكار ودوامة من المشاعر المتضادة:
العطر إلى آلهة تقف الفجر أبواب باردة مبللة برطوبة خبز  اكف يابسة كأنها تماثيل تحملها أصابع حامالت  

 يابس 
 غادرُت الرماد ابحث فيه عن مساء نحيل أتوقع ان يحمل 

 حياتي اليَّ أقول وأنا أهذي لألنس بأسف من به مس حياتي 
 كنت أخيطها بالملح مرة غسلتها في النهر انكسرت وصعد بها

 ان تتكسر  مالك ورمى رمادها لي كنت اربطها خلفي خشية
 واتقياها بقميص ابيض. 

وتتأرجح الذات بين االنفالت من الوجود واالنحباس في العدم فالسماء ليست إال فكرة متمردة واألرض ما  
هي إال نص منزاح. وإذا كانت الذات أنا ضائعة في كيانها؛ فإنها أيضا تتلمس هذا الضياع نفسه في صنوها  

الضياع ويجعلها أكثر تعقيدا لتتجه بالجسد صوب الخشية المتعالية أسلبة  الجسد األنثوي وهذا ما يفاقم أزمة  
 وتشظيا وانفالتا.. 

ويجتمع المتضادان التوقد والرماد مع العبور واالكتمال وتكون النتيجة التقاء الجسد/ المذكر في المقهى  
 بصنوه اآلخر/ المؤنث في مكان واحد على شكل حلم سريالي يمني النفس بالتجدد: 

 في مقهى شرقي كنا نرسل أشياء ليس سواها 
 ونعبر إلى بعض ونكتمل مثل بعض 

وبهذا تمكنت قصيدة النثر عند زهير بهنام بردى من أن تحلق في آفاق كتابية رحبة امتدت اجناسيا فكانت  
 كأقصوصة أو سيرة أو خاطرة تحكي قصة احتضار الحياة ثم انبعاثها.. 
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 بسبب هذا االستدعاء المضاعف للمتضادات)الحياة والموت ، الحرمان وما كان لها أن تستطيل دالليا إال 
واالمتالء ، العري والستر ، االنتفاء واالنتشاء ، الجمود والتجدد، االستسالم والتمرد ( لتستعيد الروح جسدها 

 وتنفض عنها موتها ولتشعر مجددا بتوقها للحياة. 
م لعبة المخيال الشعري لتنتصر على لعبة االفتراض  وفي خضم الشعور بتضاد معادلة الحياة/ الموت تت

الواقعي وتكون قصيدة النثر هي الجنس الشعري القادر على التعبير عن منطقية الالمنطق فوضى وفراغا  
وعبثا ودعابة.. وهذه هي المفارقة التي منحت زهير بهنام بردى شاعرية خاصة جمعت التشكيل الفضائي  

ة، لتغدو قصيدة النثر لوحة حياتية في إطار سردي يحكي معاناة ذاٍت ال تعرِّف  مكانا بفاعلية التجسد مخاتل
لجسدها قرارا، وال تجد إلحساسها حدودا. فتترشح رؤيتها للعالم إبداعًا شفيفًا وصادما وهكذا كان زهير بهنام  

 بردى وسيظل شعرا يعيد انتاج الروح من جديد؛ لتخلد روحه مع خلود شعره ضوءا وظال.
 

   ادية هناوي ند. 
                   ناقدة عراقية 
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 ] عن نمرود قاشا... أكتب [  نسان خصالاإل 

          
وائي والقاص العراقي 62  الّشاعر واإلعالمي العراقي نمرود قاشا             هيثم بهنام بردى. الرِّ

 
حفل توقيع ديوانه الشعري الموسوم )لكما( الذي شهادتي بحق الشاعر واالعالمي المبدع نمرود قاشا في  

أقامه االتحاد العام لألدباء والكتاب في نينوى على قاعة "دوقشاشه" في بغديدا، وقرأها نيابة عني القاص  
 والكاتب المسرحي المبدع جوزيف حنا بردى.

 
 االنسان خصال...  

 والخصال: نوعان، قطبان، طرفان، نقطتان..... مبتدأ ومنتهى، منتهى ومبتدأ.... 
األولى: تتجه نحو أمائر البهاء والنقاء واالشراق واالبتسامة والروح الرقراقة وكل ما يثلج النفوس واألرواح 

 قبل األجساد.
 ر النفوس واألرواح قبل األجساد. الثانية: تتهالك في مستنقع يحوي الضواري والزواحف والجوارح وكل ما يسعّ 

هذه هي العالمات واالشارات والدالالت التي تعطي للصلصال المفخور ناسوته بهيئة كائن يتميز عن سائر  
 السوائم والحوالق والغطائس. 

 وهذا الكائن المتميز هو االنسان.....
واالنسان منذ والدته وصباه وشبابه وكهولته وشيخوخته وحتى سموه نحو الحياة السرمدية ينحاز إلى أحد  

والصراع    هذين  المتضادين  القطبين  وطأة  تحت  يعيش  العالم  نعاين  أن  غرو  فال  الخصال،  من  النوعين 
 الضاري الدائر بينهما..

وهنا يأتي دور النوع األول من الخصال، وصراعها، إن كان داخل أغوار الذات، أم الذات وما يحيط بها  
يء أن نجد الكثير من الناس يغلبون فيه  من ذوات تجنح الى تغليب النوع الثاني.... فليس من العجب بش
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الذات الدونية الفردية على الذات العليا الجمعية، في سبيل تحقيق مقولة ذلك الزاهد الذي أطلق صرخته 
 االزلية.

 أحسُّ أن للا في قلبي عندما أقول لصاحبي "يا أنا".  -
ته بكل خصالها الباهرة التي تتباهى  ولعمري إن هذا القول يتماهى مع مسيرة نمرود قاشا، بل ويشكّل كينون

بأنها هي التي سعت إليه وليس العكس، وعبر مسيرة حياتية وابداعية نافت على عقود خمسة،  وتباهي 
ترجمت تمامًا ما هتفت به الخصال الزاهرة الغائرة في أغوار روحه وحشاياه والتي ترجمت وّجسدت في روحه  

 ية والجمعية من خالل حب اآلخر...قول هذا الناسك الممسوس بحب الذات الكل
 :محطات 

 :1رقم 
كان تقليدًا سنويًا انتهجته ادارة ثانوية قره قوش مفتتح سبعينات القرن الفائت وفي الربيع تحديدًا بعد العطلة 
الربيعية، حيث تقام المسابقة السنوية للشعر ويتبارى الطالب في إلقاء منبري على مشارف الفضاء الفسيح  

حيث األرائك الخشبية الملتمعة تتراصف متجاورة وتحتلها قامات المدير والمدرسين، فيما كان  المعشوشب  
مدرسو اللغة العربية وتحديدًا األستاذ معد الجبوري الشاعر الشاب حينذاك في غدو ورواح ينظمون تفاصيل  

السنين والعقود الثالثي   المهرجان/ المسابقة، وتبارى فيها ولثالث سنين متوالية اسماء برز منها في قوادم
زهير بهنام بردى وشاكر مجيد سيفو ونمرود قاشا، وأذكر فيما أذكر ان قاشا سلب األلباب كديدن زميليه  
حين قرأ قصيدة عن أبيه الراحل )رحمه للا( بعوان "أبي"، والتي نشرها الجبوري الحقًا في أحد أعداد صحيفة  

صص صفحة في كل عدد للنتاجات الشابة، ومنذ ذلك الحين  الرسالة التي كانت تصدر في الموصل، وُتخ
توطدت بيني وبين نمرود صداقة عميقة قوامها االحترام المتبادل والمسيرة االبداعية المتزامنة، ولحد كتابة  

 هذه السطور. 
 :2رقم 

ا في العراق،  ولعبت السنون لعبتها المفضلة ووضعتنا في علبة خّضها الزمن المتوالد وألقتنا كٌل في مكان م
فكان نصيبي أن أقضي عقدًا وثلثي عقد في قرى محافظة األنبار موظفًا في الصحة، وخاللها واظبت على  
الكتابة والنشر واصدار الكتب، وألقت نمرود وسائر االصدقاء كٌل في المكان الذي يّدر عليه رزق يومه، 

ينا الجملة الحكيمة لشخصية "الخياط" بطل  وعانينا ما عانينا من آثار الحصار في التسعينات وانطبقت عل
 رواية حنا مينا الموسومة )المصابيح الزرق( حين قال للشاب الطموح:

 سيصير الخبز خّيااًل وأنت تلهث وراءه. -
وصار الخبز خيااًل يقود فرسًا جموحًا ونحن نلهث دون أن نحظى بشروى نقير، ولم نصَح من هول تلك  

ن التقينا من جديد في الشطر الثاني من العقد األول لأللفية الجديدة، ألجد نمرود  األيام العصيبة إاّل بعد أ
يعمل في اذاعة "صوت السالم" في بغديدا، وأجرى معي حوارًا إذاعيًا مطواًل لم يذع ألسباب خارجة عن  

التحرير رئاسة  ألتبوأ  المرأة،  بشأن  تعنى  التي  )إنانا(  مجلة  معًا في  انتظمنا  وحين  ادارة   االرادة،  ونمرود 
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التحرير، ولكون المجلة لها تقليد أن يصدر مع كل عدد كتاب، اقترح أن يتحول اللقاء االذاعي الموءود إلى  
ذاكرة   المجلة وبعنوان )أسماء من  المجلة وضمن اصدارات  الثالث من  العدد  حوار مكتوب وليصدر مع 

ل سيرة المدينة والنهضة المعرفية التي قادها  المدينة/ هيثم بهنام بردى( وّثق فيه ليس سيرة بردى فحسب، ب
الشاعر الكبير معد الجبوري كأستاذ ومرٍب وعراب، والذي تفضل مشكورًا بكتابة مقدمة رائعة جدًا تصّدرت 

 متن الكتاب.
 : 3رقم 

رغم انهماك قاشا بالعمل االعالمي من خالل ترؤسه لمجلة )النواطير( أو كعضو فاعل ومؤثر في مركز 
للثقافة والفنون كسكرتير الرئيس، أو عمله في صحف ومجالت عديدة صدرت في مدن سهل نينوى    السريان

بقي عشقه األزلي فواظب على اصدار   -رغم أنه صار مقاًل بكتابته  –، ولكن الشعر  2003بعد العام  
الموسوم )لكما(  دواوين شعرية في فترات متباعدة، وّشرفني بأن أكتب سطورًا للغالف الخلفي لديوانه األخير و 

 المحتفى به اآلن، فانثالت أفكاري المغسولة بشذا المحبة لهذا االنسان المبدع المّحمم بالمحبة.
 ؟!!!:  رقم ......

السكينة   ببياض  بيضاء تطوق هاماتكم  ألف فراشة  ألف  اليكم أحبتي  بعد آالف آالف األميال أطّير  من 
كليل بهي من التهاني واألمنيات باإلبداع المتجدد، والعمر  واألمان والسالم، ولصديقي األثير نمرود قاشا أ

السعيد المديد. ولنشدو مع ذاك الناسك المتفرد والمتبحر بالغوائر والسجايا االنسانية الخالصة واستخالصه  
 جّمارها النقي عبر اصطخاب الصمت المقدد بنار البهاء والبراءة.

   ا "يا أنا".نحس أن للا في قلوبنا عندما نقول ألصحابن -
 

 هيثم بهنام بردى  
   روائي وقاص عراقي مقيم في استراليا
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 مقالتي "في رثائنا عبر سركون بولص" 
 2007/ 22/10بمناسبة ذكرى رحيله في 

 

 
 هيثم بهنام بردى القاص والروائي العراقي 

 
 ] في رثائنا عبر سركون بولص [

 استراليا/ مالبورن 
مفاجئة أن تنهمر كل هذه المقاالت والمداخالت والقصائد واالنطباعات المعجونة باألسى والشجن لم تكن  

واألسف الحقيقي والصادق، والتي انثالت, مثل مطر ربيعي منعش يغسل الحسك والزوان عن بالدة أيامنا  
هي ترسل وميضها الزاهر  وساعتنا الخشبية المقرورة بالسكينة والنسيان، وعادتنا األزلية في نسيان النجوم و 

بالضياء البارق وهي تذهب رويدًا رويدًا إلى حتوفها, وعندما تصير شهابًا يتهاوى في األديم الموغل في  
النأي والعدم، نذهب نحن حاملين فوانيسنا بذباالتها المّسخمة المتيبسة باحثين عن األلق السرمدي الذي  

على حجر ونقتعد حجرًا آخر نبكي خيباتنا, ونغسل دواخلنا    افتقدناه على حين غرة, فنضع فوانيسنا الصدئة 
المترعة بالذنب الدفين, ونتمنى أن يتوقف الزمن أو أن يدور بطريقة معكوسة, مثلما يحدث تمامًا في أفالم  
البارق ونهتدي بضوئها سالكين طريق المجد  الخيال العلمي, لكي نبقى نتملى النجوم ونستفيء ضياءها 

 واإلبداع.
وسركون بولص, كان النجم الذي يومض في سماء اإلبداع العراقي والعربي والعالمي, والذي كان توامضه  
البارق يتماهى مع روحه المسكونة باإلبداع الفريد والمختلف عن كل القصائد المسلوقة بماء مالح يجعل كل  

تتناثر منه, مثل الثريا, عناقيد القصائد   شيء حي فيها ميتًا, محّنطًا, موميائيًا, دايناصوريًا, والذي أنى ما حل
 بكل أصنافها, التفعيلة, والنثر, دررًا تضيء أديم صحراء حياتنا....

وهكذا كان, صار هذا النجم الوامض في أديم الفضاء العسجدي هدفًا للمراصد, مراصد الحواريين الشباب  
الحنون الزاخر باألصداف التي حالما الذين ما كلت هممهم وهم يستلهمون عبر مراصدهم آللئ هذا النجم  
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تتلقفها الذائقة الباحثة عن اإلبداع الثر حتى تجد في داخلها َصَدفة من َصَدفات الشاعر المتفرد, المختلف, 
الحاوي, النحات, فتتجلى الدرر أمامهم وامضة مفعمة بالحياة, فهذا هو سركون يحمل على منكبيه زوادته 

يتنكب الطريق المموه, المخادع الذي حالما يعانق األفق حتى يتفرع إلى ملتقى  البارقة والنابضة باإلبداع و 
أو مفترق الطرق, ولكن المسافر المحّنك المتسلح بذاكرة وقادة تفرز الغث من السمين يختار طريقه الصحيح  

 وطموحه الوصول إلى مدينة أين..  
لعالية, وتلفظه مقهى إلى حانة إلى غابة,  وحين يخرج من "أين" بعد أن يتوسد شوارعها ويرتقي أبراجها ا

وأخيرًا يلتحف ليل المدينة المنعش, تاركًا الغرف الفارهة والفنادق األسطورية للشواعر الذين يجترون كالمًا  
رديئًا, ويوسمه المريدون والمنافقون بالشعر الحقيقي, كل هذا ال يلتفت إليه هذا الفارس بشعره المسدل وصمته  

مته المسدلة. بل يخرج من المدينة فجرًا ويرقى التالل والجبال والسهول والشطآن والسواحل  المسدل وابتسا
صحبة الشحارير والقباج والعنادل والنوارس، ليحيا حياته الفريدة قرب "األكروبول" ليكون "األول والتالي",  

التالي، يحمل الفانوس وهو يعبر    التالي واألول الذي بثنائيته المذهلة الفريدة, يتناوبان, هو األول مع قرنيه
الفيافي والغابات والصحارى طاردًا عنه أسراب الذئاب الجائعة العاوية في قصر الخواء بحثًا عن القصيدة  
الحقيقية النقية، ولكن الشاعر كان متحوطًا وهو يبتكر طريقة فذة للمرور عبر المصائد الوحشية الموحشة  

مركب ينتظره ونوح بكل أصالته وحنكته وذكاءه ينتظره وفي ذهنه أن  وبعد أن يصل ساحل اإلبداع يلمح ال
الشاعر   بفناء كل ذي ضرع ومحو كل زرع, ولكن  الرب  تتنتهي عقوبة  بعد أن  اليابسة  يطلقه بحثا عن 
الصعلوك الزاهد بالخلود يتذكر حكمة الرومي فيستل جرته التي سرقها من دنان الحّواة وكرع ما بها من  

ر دفعة واحدة وهو يردد ثمال... "إذا كنت نائما في مركب نوح وأنت سكران، ما همك لو سائل ذهبي محمّ 
جاءك الطوفان"... ويفقد بذلك فرصة الحصول على شرف اكتشاف اليابسة بعد الطوفان. ويفرح باكتشاف  

 عناقيد الشعر الحقيقي في بيدر روحه المليئة باإلبداع الثر... 
ن, تصادت إلى ذاكرته المغامرة الرائعة التي خاضها جداه األوالن كلكامش  وحين لفظته الحياة في البستا

وانكيدو, ففكر, إن كان هو في فرادته ووحدته في حنايا هذا البستان الساحر الغامض كلكامشًا فأين انكيدو,  
  والعكس ال يجانب المنطق, فجاءه الجواب من أخيلته المورقة, فتشكلت من قصائده ند وصديق وصنو بال 
اسم, سيان إن كان أنكيدو أو ملك أوروك, فتربصا معًا وأجهزا على عقرب الرتابة والجمود, وحلقا وتماهيا 

 معًا, وهما يعلنان عن واقعة "العقرب في البستان". 
وقبل أن تتلفظه الحقول الممرعة إلى مضارب القبيلة, عرف بحسه الشعري الساحر, أن القبيلة الهية تلوك  

والقسوة, فانتضى عظمة أخرى وألقمها بكل حنان مشاركا إنسانية كلب القبيلة العجوز الذي    الرتابة والوهم
أفنى عمره في الدفاع عن الكأل والضرع والبيدر, بيد أنه ينام في الليل على بطن خاوية وعيناه تدمعان دمًا  

ة بيد سركون, وعينا  حسرة على فلذات كبده المتخومين بنعمة الموت جوعًا, فتكون عظمته األخيرة مشهر 
 كلب القبيلة تتابعان مسارها اللطيف في تحليقه في الفضاء نحو فمه اآلسيان.  
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إنها دعوة لنا جميعًا أن نترصد شهبنا المؤتلقة ونتفاخر بسطوعها، ونباري األمم األخرى بها، ال أن نرتدي  
حدق ثانية وثالثة ورابعة و.... ثوب الحداد عند كل احتراق لشهاب ونلوك كلمات الرثاء كالببغاوات، ثم ن

 نترصد سقطة جديدة لشهاب جديد، ونبقى مثل رواية محنطة لن تعبر قط توطئتها. 
 *** 

 
أصدرت عن دار غيداء للطباعة والنشر والتوزيع كتابي الموسوم ] القصة القصيرة جدًا/ الريادة    2016عام  

جاور التقديم( ونسجتها على شكل حوار يحاور العراقية [، ويسعدني أن أنشر المقدمة التي عنونتها )ما ي
 فيها هيثم السائل صنوه هيثم المجيب.... على أنشر بقية مفاصل الكتاب الحقًا... 

 محبتي واحترامي للجميع. 
 *** 

 ما يجاور التقديم 
 • هيثم بهنام بردى

تفاصيل وحيثيات وماهية  المتفق عليه أن لكل كتاب مقدمة تكون بمثابة العتبة التي يطل منها القارئ على 
المادة، وغالبًا ما تكون تقريرية تعطي المتلقي نبذة مختصرة عنه، ولكني آثرت في "ما يجاور التقديم"، هذه  
العتبة التي ارتكنت اليها ذائقتي "النقدية" أن تكون على شكل حوار بين ذاكرتي اللجوجة الضاجة بعالمات  

 ساؤالتها بالنقطة في نهاية السطر.االستفهام وبين قرينتها التي تنهي كل ت
 واليكم ما دار بينهما من سجال:

السؤال: كثرت في اآلونة األخيرة ظاهرة سبق الريادة في كتابة القصة القصيرة جدًا وكل بلد عربي يحيل  
 الريادة إليه. من باعتقادك أول من كتب القصة القصيرة جدًا؟

تساؤالت عن ماهية الريادة؟ هل الريادة تعني التاريخ..؟ أم    الجواب: الحديث عن الريادة يقودنا إلى عّدة
 الكينونة الفنية؟ أم تثبيت المصطلح؟ 

التاريخ إلى وجود هذا النوع من القصص دون  تقودنا المدونات العربية الموضوعة عبر حقب  تاريخيًا.. 
عن ثانية بأسلوب بليغ تجد اإلشارة إلى المسمى بل هي عبارة عن واقعة منقولة عن ُأخرى، واألخرى منقولة  

فيه اإليجاز الذي يكاد يقترب من الشعر... فلو قرأنا الكتب التراثية المخطوطة والمحققة والمطبوعة لوجدنا  
المئات من األقاصيص، لو طبقنا عليها اآلن االشتراطات والخصائص التي تشكل أسانيد القصة القصيرة  

الء"، وكتب التوحيدي وخصوصًا "اإلمتاع والمؤانسة" وكتب  جدًا، لرأينا أن كتب الجاحظ وخصوصًا "البخ
"مجمع األمثال" للميداني بأجزائه العديدة تزخر بالكثير من القصص القصيرة جدًا التي تتمثل باللغة الرشيقة 
المضغوطة المعبأة بالبالغة وحسن الديباجة، وهي بمجمل نسيجها تقترب بحميمية من القصة القصيرة جدًا،  

 وماهيًة.  مصطلحاً 
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عالميًا.. من المعروف أن القصة القصيرة ولدت بشكلها الفني في مستهل القرن الرابع عشر عندما كتب  
، ومنها انبثق المصطلح "نوفيال  1353وتحديدًا عام  1( "الديكاميرون"  1375  - 1313جيوفاني بوكاشيو )

ن أي خروج على فن الملحمة الشعرية  وكان يطلق حينها على هذا الوافد الجديد "فن األكاذيب" أل  2ستوريا"  
التي تمُّجد فرسان القرون الوسطى ُيعد خرقًا للمألوف وشيء ال يستحق االحترام، ولكن القصة حفرت لها  
مجرى في الجلمود وتطورت حتى صارت األدب المميز في الوقت الحاضر، والقصة القصيرة جدًا التي ال  

 ببعض السمات لم يكن لها وجود ضمن المعيار االصطناعي إاّل  تختلف عن رديفتها القصة االعتيادية إالّ 
 .   1925في مستهل العقد الثاني من القرن العشرين حين كتب ارنست همنغواي قصته الشهيرة عام  

أما القصة العربية المعاصرة فتخبرنا المصادر الدقيقة إن هذا الفن حقق االنتشار والذيوع في ستينات القرن  
وبإطال ولبنان  الماضي  ُأخرى، وظهرت قصص قصيرة جدًا في مصر  المصطلح ومصطلحات رديفة  ق 

وسوريا والعراق، ولكن وهن االتصال واالنتشار المعلوماتي وانعدام تواصل الكتاب بين مختلف الدول العربية، 
 سبب إشكاالت كثيرة حول الريادة لهذا الجنس األدبي. 

 قصيرة جّدًا.. وما داللة جدًا؟السؤال: لَِّم تم تسمية هذا الفن بالقصة ال
الجواب: ال أدري لماذا نضع الحواجز أمام أي وليد، وأولى هذه الحواجز والمعوقات التسمية، فلكل كائن في  
الوجود مسمى، فالوليد يسمى بعد الوالدة ويبقى لصيقًا به طيلة حياته، ويذكر بعد وفاته من خالل ذريته، 

ويندرج هذا في المصطلحات العلمية، فلكل اكتشاف علمي أسمه الذي   وهكذا لكل الموجودات، فلكل مسمى،
يبقى متداواًل منذ إعالن براءة اختراعه، وحتى تشظيه إلى مكونات ُأخرى من أجيال مستقبلية إاّل أنه يبقى  
علميًا   الحياتية،  المسارب  مختلف  في  والبديهيات  الثوابت  من  تعتبر  هذه  وتسميته،  بمصطلحه  متشحًا 

عيًا، وفلسفيًا، ونفسيًا...الخ، إاّل في األدب وعند باب التجديد فنرى أن المصطلحات الجديدة تحارب واجتما
بال هوادة طواحين الرفض الرببة ولكن بسيف "دونكيشوتي" ال ينثلم وال يكل وال يعجز، فالقصة القصيرة جدًا، 

" وبترجمة حرفية  short short storyترسخت كمصطلح قبل ثمانية عقود تقريبًا وبمصطلحه الوليد الراسخ "
الومضة  "القصة  مثل  الجديد،  األدبي  الجنس  لهذا  العربية  التسميات  تعدد    - "قصة قصيرة قصيرة"، ورغم 

اللقطة للغاية   -القصة  القصيرة  المكثفة  -القصة  الكبسولة  -القصة  القصصية   -القصة  الصورة    -اللوحة 
  - القصة الجديدة  - الخاطرة القصصية  -ة الشعرالقص   - الخبر القصصي  -النكتة القصصية  -القصصية 

( وأيضًا يمكن أن نضيف،  3القصة القصيرة جدًا" )  -المغامرة القصصية  -الحالة القصصية   -القصة الحديثة 
قصة المترو، قصة السندويج، القصة الصرعة،....الخ، نالحظ أن المصطلح عندنا ال يزال يراوح بين كل  

كل حين شكاًل وجسدًا واسمًا يتباين بين كاتب وأخر، ونتيجة الهتزاز  هذه التسميات بشكل هالمي يتخذ  
وضبابية التسمية، نالحظ تأثيره على البيئة والكينونة، وتبعًا لهذا صار هذا الجنس نقطة جذب بين طرفين،  
 األول ينتقصه تمامًا، واآلخر يعطيه أكثر مما نتحمله المصطلح، وهو بحاجة إلى من يقف بينهما ويمسك  

 األمر من المنتصف ويعطيه الحق الكامل.
 السؤال: هل تتوقع أن تسحب )القصة الومضة( البساط من تحت أقدام )القصة القصيرة جدًا(؟. 



2243 
 

 الجواب: وهل فعلت القصة القصيرة جدًا هذا الفعل مع صنوها القصة القصيرة..؟ 
األجيال، إذ ينقلب األبناء على بعض مفاهيم  من الطبيعي جدًا، مثلما يحدث لألجيال فيما يسمى بصراع  

وقناعات اآلباء مع المحافظة على روح الثوابت القارة، وهذا معناه أن المغادرة واالستنباط ال يعني إلغاء 
القصيرة هي هي، ال زالت وستبقى تزهو   فالقصة  السابق،  فالجديد مولود من  السابق،  وتهميش  وإقصاء 

رة جدًا ال زالت في ميعة الصبا والتكّون والرجولة المبكرة تتواصل خاصرة  وتزدان وتزدهي، والقصة القصي
لخاصرة مع شقيقتها البكر القصة القصيرة، ونفس األمر ال بد أن يكون مع القصة الومضة، وردة نضرة  

 ت.يانعة من شتلة ال... )نوفيال ستوريا(، وتبقى األزمنة القابلة كفيلة بوالدة ُأخريات وُأخريات وُأخريا
القصيرة جدًا ضوابط واتجاهات   القصة  تملي على  تنظيرية صارمة  السؤال: هناك وجهات نظر ومفاهيم 

 وطوبوغرافية حاسمة تحول دون تجاوز مفاهيم تقليدية حوصرت بها القصة؟ 
الجواب: عندما نّظم المنّظرون للقصة القصيرة جدًا أكدوا في طروحاتهم على محاور ومفاهيم محددة تؤطر 

اللبنات األساسية التي بتشاكلها تّشيد الهيكل النهائي للبنيان   -آنذاك -ة النهائية لها، أي أنهم وضعواالصور 
القصصي فمن: "الشخصية المحورية، إلى كون القصة القصيرة جدًا ال تحتمل تشعبًا أو تشظيًا في الحدث  

ة قماش طاردًا عنها نداوتها  المركزي، أو أن البنيان القصصي يعتمد اإليجاز والتكثيف كمن يعصر قطع
وطراوتها، أو أن النهاية يجب أن تجتمع في بؤرة تحرق المنطقة التي سلط عليها، وما إلى ذلك من قوانين  
وأصفاد وأسوار، وحيطان عالية شاهقة وضعت على قمتها نهايات مدببة لزجاج متفتت تجعل كل من يحاول  

بنار الجرح الذي تسببه هذه الموانع وتمنعه من التحديق  التلصص إلى ممالك القصة القصيرة جدًا يكتوي  
إلى األسرار الجديدة لهذا العالم الساحر )القصة القصيرة جدًا(.... نعم إن هذه )اأُلسس النظرية( وضعت  
مذ ولدت القصة القصيرة جدًا وهي غضة صغيرة تتلحف هذه األقمطة لكي تنمو وترعرع، ولكن القصة  

ال  األقمطة  هذه  كبرت وصارت  من  تتخلص  أن  إذن  عليها  فّحتم  الناضج،  بدنها  أو خمس  ربع  تغطي   
يفردون سباباتهم   إليهم طائعين وهم  نستمع  أو عجائز  بموميائات  أشبه  التي صارت  األقمطة(  )اأُلسس/ 
في   يتجول  إطالاًل  جنة عدن  وبقاء  المحرمة  آدم  تفاحة  لقطف  المغامرة  غمار  إيانا من خوض  محذرين 

غ والصمت، وتبقى الثمار )القصة القصيرة جدًا( تينع ثم تشيخ وتذبل وتتساقط من قمم األشجار،  أعطافها الفرا 
كل هذا يدعوني أن أقول: هّلموا بنا ندخل جنة القصة القصيرة جدًا، هّلموا نفتح األبواب، فلقد كبرت ونمت  

مشي، تهرول، تطير، تعوم، واينعت ينضح من وجنتيها دم اليفاعة والشباب والتوثب وبات عليها اآلن أن ت
 تغطس، تتسامى، أن تتجلى لتنبثق من رمادها كالعنقاء.  

 ( الديكاميرون: تعني باإليطالية عشرة أيام. 1)
 ( نوفيال: باإليطالية تعني الجديد. 2)
   . 1997منشورات دار عكرمة  -نقد  -مقاربة بكر -( أحمد جاسم الحسين/ القصة القصيرة جداً 3)
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 ر بالقراء وعلى أوسع نطاق..هذا الكتاب جدي
 

 كتابة: هيثم بهنام بردى
 اسم الكتاب: من الشعر السرياني المعاصر. 

 اسم المترجم: وعد للا ايليا. 
 اللغة المترجم إليها: اللغة الفرنسية. 

 نينوى  -مطبعة نركال/ العراق  - الدار: نون للطباعة والنشر 
 . 2021الطبعة األولى: 

 عولو. االخراج الفني: نادر 
 صفحة من الحجم المتوسط. 200المواصفات: 

أستطيع أن أؤكد وبثقة مطلقة إن هذا الكتاب مهم جدًا، وتأتي أهميته بكونه ينتمي إلى أولى المحاوالت 
المعاصرة لترجمة الشعر السرياني إلى لغة عالمية حية متداولة بشكل كبير في أرجاء المعمورة، ويسّلط  

ن الشعراء السريان )معظمهم من العراق(، أفنوا أعمارهم في كتابة القصيدة  الضوء على تجربة عريضة م
 السريانية وباللغتين "السريانية والعربية". 

 وبعيدًا عن المحاججات والمناكفات العقيمة التي تغرق حتى الهامات في نقاش بيزنطة في مفهوم مؤداه:  
كتبون الشعر المغموس بالروح السريانية األصيلة  هل الشعر المكتوب ألدباء أرومتهم سريانية ولكنهم ي   -

 التي تجدها تاجًا فوق هامة قصيدته، ينتمي إلى الشعر السرياني أم ينتمي إلى اللغة التي كتبت بها القصيدة؟. 
بيد أنني وضمن ذائقتي التي تعتمد على الكثير من استشفاف كنه االشكاليات التي حدثت للكثير من الشعراء 

اء العالم والذين أجبرتهم الظروف القاهرة، ومنها طمس الهوية التي يمارسها المستعمر أو  في أرجاء انح
المحتل )تجربة قارة أفريقيا كمثال(، نجد الكثير من الشعراء في البلدان التي تخضع الستعمار ثقافي كتبوا  

ية اللغة، وهذا بالضبط ما  بلغة المستعمر بعيدًا عن لغته، ولكن أدبه انتمى الى البلد بغض النظر عن اشكال 
ينطبق على الشعراء السريان الذين كتبوا باللغة العربية، واللغة العربية هي من الجذر نفسه، فهم كتبوا عن  

 الذات والجغرافية والمكان والموروث السرياني وأجواء قصائدهم كانت مجبولة من الذات السريانية األثيلة.
لى أجيال شعرية متعاقبة بينهم من سجل حضوره الالفت في فضاء اختار المترجم تجارب شعرية تنتمي إ

الشعري العراقي من خالل كتابة قصائدهم باللغة العربية، وشعراء اجتهدوا في الكتابة باللغتين وأجادوا فيهما،  
 وبينما آثر آخرون الكتابة باللغة السريانية وأجادوا أّيما إجادة.

ي الذي بذله إيليا في اختيار األسماء وادراج القصائد باللغة العربية  من يقرأ الكتاب يستنبط الجهد المضن
ومن ثم ترجمتها إلى اللغة الفرنسية وأخيرًا يبصر القارئ بنبذة موجزة عن الشاعر واصداراته، ليخرج إلينا  

أن جّلهم  بمنجز ثر ينبغي أن يأخذ مكانته وحقه في ذائقة المتلقي الذي يقرأ ويكتب باللغة الفرنسية، وأجزم  
 يجهل كينونة الشعر السرياني المعاصر ورموزه. 
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بيت   د. روبين  والثانية كتبها  المترجم،  الشاعر/  كتبها  األولى  مقدمتين  المطبوع، غب  دفتي  بين  ووردت 
شموئيل، األسماء الشعرية التالية وبحسب الفهرست الموضوع من قبله: يونان هوزايا، د. روبين بيت شموئيل،  

بو  بردى،  نمرود زهير  كوكا،  أديب  بوال،  لطيف  الديراني، شاكر سيفو،  نزار  نباتي،  بطرس  لص شليطا، 
صليوا، يونان هومه، عادل دنو، نوئيل الجميل، فهد اسحق، نهى الزار، ابراهيم خضر، متي اسماعيل،  

 كوثر نجيب، أمير بولص، إنهاء سيفو. 
اعر عراقي يكتب باللغتين العربية والسريانية،  ووعدللا ايليا، وكما وردت سيرته االبداعية في مطبوعه:  ش 

عضو اتحاد األدباء العراقيين، وصحفي عضو اتحاد الصحافة العالمي وكوردستان، ومترجم من وإلى اللغة  
والفنون بدءًا من العام   للقافة  السريان  ، رئيس تحرير مجلة  2014ولغاية    2006الفرنسية، رئيس مركز 

ر مجلة النواطير، بدأ الكتابة والنشر سبعينات القرن الماضي، متأثر باألدب  المقف السرياني، سكرتير تحري
 الفرنسي وباألخص المدرسة الشعرية الفرنسية الحداثوية، وله عدة مجموعات شعرية بالعربية والسريانية. 

للشعر    مبارك للمثقف الفرنسي هذه النافذة التي سيطل منها على فضاءات الشعر السرياني المعاصر، وهنيئاً 
اللغة  إلى  مؤخرًا  ترجمتُه  الذي  األثيل.المعاصر(  ومنجزة  بوعدللا  للمتلقي  وهنيئًا  المنجز،  هذا  السرياني 

   الفرنسية.
  *** 

 
 هيثم بهنام بردى 

 قاص وروائي عراقي 
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 المرأة الكاتبة في جحيم العقلية الذكورية!!

 
ورية الكردية هيفي 63  قّجو . الكاتبة الس 

 
 العشب ينمو وال يبقى طوياًل  تحت األحجار !!

 
يتفاخر الكردي المثقف دومًا بأن عقليته متحررة، وأنها ال تشبه عقلية قرينه المشرقي الذي من وجهة نظره  
يمارس مختلف أنواع العنف ضّد المرأة. وفي هذا السياق من السهولة بمكان أن يمتدح الكردي المثقف نفسه 

المزايا اإليجابية كلها !  ولكن ماذا لو اقتربنا من عتبة بيته، هل سنالحظ هذا التحّرر في وينسب إليها  
بيته )أمه، أخواته، زوجته وبناته(؟   يتفاخر بها هذا المثقف؟! هل سنراه ديمقراطيًا مع نساء  العقلية التي 

الكتابة بحرية من دون    لنفترض هنا أن زوجته تملك موهبة الكتابة، هل سيسمح لزوجته أن تغوص في عالم
ضوابط؟ هل سيتركها تقول ما تفّكر فيه؟ هل سيتركها تكتب ما يجول في أعماقها دون رقابة منه أو العودة 
إليه؟ في الواقع األمر أكبر من تخيالته، فالمثقف الذي يتبّجح في حواراته عن مساواة المرأة بالرجل خارج  

ضوابط تمشي عليها نساء البيت وال يجوز لكائنة من تكون  البيت ليس هو نفسه داخله، بل هناك شروط و 
خرقها، األمر الذي يبرهن على التناقض الذي تعيشه الشخصية الذكورية الكردية، والنفاق الذي يكتنفها،  
رٌض وبالتالي عليها أال تخرج خارج المعايير التي وضعها   باإلضافة إلى ذلك كله فالمرأة في نظره شرٌف، عِّ

شاكلته. قلة قليلة من الّنساء كسْرَن الطوق والقيد وأمسين ينسْجَن حياتهن من جديد، لكن بعد  هو ومن على  
أن عانين أشكال العنف كافًة، وهن بنظر المجتمع عاّقات أو متطرفات ألنهن اجتزن الخوف الذي الزمهن  

لتشكيل كينونتهن    وكوّن شخصياتهن بعيدًا عن أمراض المجتمع، تلك النساء بدأن بخطوات حاسمة وجريئة
وقد أحطنها بهاالت يصعب على المرء اجتيازها، من هؤالء النسوة، الكاتبات والتي بدأن يسّطْرَن  بمعايير  
خاصة بهن رحلة الكتابة، بعضهن بدأن يكتبن من وجهة نظر ذكورية، خوفًا من أن يسألن ذات وقت: هذه  

بدأن رحل بعضهن  أنفسكن؟!  تكتبن عن  كذلك؟  أليس  بأسماء  حالتكن  واألخريات  باسم مستعار  الكتابة  ة 
أوالدهن، على سبيل المثال: أم فالن!! وتلك التي كتبت باسمها صارت حكاية على األلسن، البعض يطعنها  
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في كرامتها وآخرون يلّفقون أشياء عن سمعتها واألنكى من كل هذا وذاك بعضهم ذهب في منحى آخر  
بداع شيئًا وهناك َمْن يكتب لها مقابل.... للا أعلم.....!!! من أين لهؤالء مّتهمًا إياها أنها ال تفقه من/في  اإل

أن يعرفوا أن هناك رجااًل يكتبون لهؤالء النساء؟ لَم يكتب الرجال للنساء دومًا وليس العكس؟ لم هذه العقلية  
عايير التي يتبعونها  الذكورية التي تنقص من إمكانيات المرأة والتي تجعلها أدنى مرتبة من الرجل؟! ما الم

 إلصدار هكذا أحكام جائرة؟! 
متى كان الرجل أكثر إبداعًا من المرأة، أيها المثقف الذي تنادي بالمساواة، من قال لك إّن اإلبداع خاّص 
بالرجال دون النساء؟! إلى متى سنظل نكرر ما يقال؟ إلى متى سنظل نشّكك في قدرات النساء؟ هناك نساء  

وقن على الرجال، لكن في شرقنا دومًا المرأة في مرتبة دنيا وال تفقه شيئًا غير اإلنجاب  كاتبات يبدعن ويتف
 والطبخ والنفخ!

ألم يحن الوقت كي تغير النظارة التي تلبسها أيها المثقف؟ المرأة مختلفة عنك لكن ليس لديك الحق أن  
نها بكل بساطة إنسان مثلك ولها تطعنها في ملكاتها، في إبداعها وموهبتها، ليس لك الحق في تعنيفها أل 

 الحق في كل ما تقوم به أنت.
 

 هيفي قّجو  
 كاتبة سورّية كردّية  
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 الغائب والمخاطب في ديوان “على قارعة الوقت” 

 
 زيد الفقيه . القاص واألديب اليمني 64

 
القارئ من خالل سياقات النص ، وقد عمدت الشاعرة نوال القليسي  الغائب هنا هو المضمر الذي يفهمه  

في مجموعتها )على قارعة الوقت( إلى الحديث عن القضايا الحاضرة والمعاصرة ، وتعرِّيتها أو معالجتها  
بصيغة الغائب تارة ، والمخاطب تارة أخرى ، مخمورة بالفلسفة المعاصرة ، إذ يصعب على القراءة المسطة  

دالالتها ومراميها الفلسفية ، فقد كان هذا التضمير أسلوبًا ذكيًا للهروب والتخلص من المباشرة ،  استكناه  
 خاصة والنص في مقاصده ينتقد أوضاعًا معاشة اليوم . 

 العتبات : يظهر الغائب من أول عتبات الديوان وهو العنوان .
امة ألنها تفزع الخالئق بأحوالها وأهوالها ، فالقارعة : تحمل دالالت كثيرة ، ففي القرآن الكريم تعني القي

 وتعني أيضًا الداهية أو المصيبة.
والقارع هو الطارق الذي يأتيك لياًل ، وقد قيل أن النجم طارٌق لظهوره لياًل . لكن القارعة هنا تقصد بها  

وقارعة  الشاعرة الزمن ، وهذا الزمن الذي قصدته هو زمن معنوي غائب ، عبرت عنه بمحتوى النص ،  
الوقت هنا حوادثه وأحداثه ، وهذا ما ذهب إليه النص الذي بين أيدينا من الوقوف على قارعات الزمن 
ألحاضر أما العتبة الثانية فهي لوحة الغالف الصورة التي على الغالف تشي بالغائب إذ جاءت تعبيرية ،  

شكيليا كان أو أدبيًا ، والتعبير عن فكرة  ألن التعبير هو الداللة على ما في النفس بالكالم أو أي عمل فني ت
أو تسجيل تجربة نفسية معينه ، ويتمثل في الغالف أنه حمل مدقًا خاصًا باألبواب الخشبية القديمة وهو  
مخصص للطرق على أبواب المنازل للتعبير عن التنبيه لوجود شخٍص ما ، وثمة داللة أخرى هي كسر  

طبيعية أو أن الزمن الذي يعبر عنه الديوان غير اعتيادي ، وأنه هذا المدق وهو يعني أن المسألة غير  
تناول قضايا واقعية شائكة غلفتها الكاتبة باألسلوب الفلسفي تارة والمسحة الصوفية تارة أخرى ، استدعت  

 فيها مخزونها المعرفي في هذين الحقلين المعرفيين . 
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عًا بالتراث ومغمسًا بالحداثة ، فالتراث كان هو  حين تقف على النصوص تجد أن ثمة أسلوبًا مغايرًا متشب
 مشرب النص والحداثة قالبة البصري ، تقول : 

 
 عارية المالمح 

 بمزاج قهوةٍ 
 غارقة في الوهم 

 تشذَُّب الموَت 
 وتلقي بأسراب 

 الطيور إلى الهاوية 
 

وهي الصفة وقد  نتساءل عن هذه الغائبة التي حذفتها الكاتبة وغيبتها عن النص وجاءت بما يشير إليها  
وصفتها بأنها “عارية المالمح” إذن فالغائب هنا كان أقدر على هزهزة مشاعر المتلقي إذ أثارت الكاتبه  
ب الموت، وتلقي  فضول هذا المتلقي على معرفة من هي تلك “عارية المالمح ، والغارقة في الوهم ، وتشذِّّ

ا الحرب ، تلك المحرقة التي تقود الناس للموت بأسراب الطيور إلى الهاوية ” يتضح للمتلقي من النص أنه
، وبخاصة األطفال المعبر عنهم بالطيور ، لكن ما يدهش المتلقي هنا هو االستخدام البديع للمضمر في  
والمجازية   الكنائية  الصورة  وتستعين   ”  ، أخرى  تارة  ومحسوسة  تارة  ذهنية  صورة  إلى  وتحوله   ، النص 

وتسعى من ثمَّ إلى بلوغ أبعاٍد حسية أخرى في الداللة األبعد ، أو إلى  بالمحسوسات في غالب حاالتها ،  
الوصول إلى القيم المجرَّدة ، وهو كل ما خرج من إهاب الحسيِّة المباشرة بنوعيها الذهني والنفسي ، فالتصور  

ة  المجمل يدخل في التجريد وإن التبس بطرف من الحسية ” ، الحديث عن الحرب بهذه الصورة الحداثي
 تذكرنا بقول الشاعر العربي القيم الذي قال عنها : 

 وما الحرب إال ما رأيتم وذقتُم * وما هو عنها بالحديث المرجَّم … الخ 
 وعلى نفس االتجاه بالموضوع لكن بصيغة أخرى تدعو للتأمل عن دوافع هذه الحرب تقول :

 
 متى أرى الفجر…؟ 
 أرهقني الليُل المكبَّلُ 

 بمشاهد الموتِّ 
 وضجيج الشتاتِّ 

 واألماني الضائعةِّ . 
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حضور الموت في النصين السابقين وغياب الفجر يضع القارئ بين مفتر طرٍق ودعوتين متقاطعتين هما  
الدعوة إلى العلم والتحضر والتثقف والحرية المتمثلة بالفجر ، والنقيض لها وهي الدعوة إلى التخلف والجهل 

النص بقولها : متى أرى الفجر؟ أرهقني الليل ، هذه اإلشارات التي تحيل إلى  والموت المتمثل بالليل في  
دالالٍت بعيدٍة مخفية ومضمرة تخفي نصوصًا مضمرة خلف النص المسطح يفهمها القارئ بما يحمله من  
ثقافة ، ومن هذا المنطلق يمكنني تصور النص بشكله البصري المسطح بالكلمات ال يعني سوى صورته  

، وأن ثقافة المتلقي هي التي تولَّد معانيه ودالالته من خالل مخزونه القرائي عبر سنوات العمر ، البصرية 
والثقافية ،  المعرفية  تراكم ذخيرته  ينمو مع اإلنسان خالل  الذي  المعرفي  التشكل  أو ما يمكن أن نسميه 

ورًا قويًا في ذاكرة النص ، فالموت بالنصين السابقين ـ رغم أنه يدخُل في إطار الغائب ـ لكنه يحضر حض
فتارة مشذبًا ، وتارة مكباًل . والنصان يتناوالن قضيتين كليهما تصب في معاناة الشعب اليمني ، ذلك أن 
وظيفة الشعر تتحقق بإدراكنا سر الحياة من خالل انفعالنا وخفق القلب وارتعاش أو صمت يحتِّّمه ما نراه  

 تل والدمار ، وزرع األمل والتشبث بالحياة تقول :مع كلمات الشاعرة . ومقتًا للحرب والق
 

 مهاًل أيها القطار 
 ال تغادر بنا سريعاً 
 إلى محطة الموت 
 فما يزال هناك أملٌ 

 يغلَُّف الهدف
 

في هذه القصيدة على قلِّ كلماتها إال أن معانيها ودالالتها كثيرة ، فالقطار هنا مخاطب وهو تعبير مجازي  
ال الناس إلى الهاوية ، أو إلى الحتف أو الموت السريع ، وهي بهذا األسلوب  عن آلة الحرب وأسباب إيص

تخاطب هذه آلة وهي للدمار والخراب بأسلوب حداثي وبصورة شعرية حداثية ، فالحداثة في نظر صانعيها  
ن االنساني ، والثقاف ة  ليست مقتصرة على جانب معين من وسائط الحياة ، بل هي شاملة لكل عناصر المكوِّ

ُد هذا المنحى الحداثي الذي  ن بكل عناصره ، والنص الشعري عند القليسي يجسِّّ كونها الجامع لهذا المكوِّ
يعتمد على اإللماح والتضمير واالختزال والتكثيف الذي يتيح للمتلقي أن يكون مشاركًا في النص من خالل  

خالل الجمع بين األمل الذي يغلف   استنطاقه ومحاورته ، وقد جمعت في هذا النص بين الموت والحياة من
الهدف ويرفض الموت ، ومن ثمَّ فالنص ” يحيل المدلول الشعري إلى مدلوالت خطابية مغايرة بشكل ُيمكن  
معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري . وهكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري  

ي الملموس . لم تقف الشاعرة عند تصوير المفارقات الضدية  تكون عناصره قابلة للتطبيق في النص الشعر 
ذينك   وظفت  بل   ، والمخاطب  المضمر  باستخدام  جميل  فلسفي  بأسلوب  الموت  ودعاة  الحياة  دعاة  بين 
المضمرين النحويين كأقنعة تخفي خلفها ما يود النص توصيله للقارئ حتى في حالة التمويه والتقنع ، ففي  
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ضية المغالطات والتخفي وجعلت من األنثى قناعًا ألن الشاعرة رأت أنها هي الصورة  النص التالي تتناول ق
 التي تستطيع من خاللها إيصال مقاصد النص بطريقٍة حداثية تقول:

 
 تصفف شعرها 

 بطريقة عصرية 
 تضع كثيرًا من مساحيق التجميل !

 ورتدي كمًا هائاًل من اكسسورات 
 الزينة 

 اتهرول سريعًا للنظر إلى نفسه
 في المرآة 

 فتجُد وجه امرأة مفخخٍ 
 بمهرجانات الطالء المعلَّب 

 وطالسم البهرج الملفت! 
 لعدٍد ممن يتجمهرون حوله ! .

 
في النص تتمظهر صورة الغائب من خالل الحديث عن تلك المرأة المفخخة التي تصفف شعرها ، لكن  

بوضع الكثير من المساحيق التي تظهر  كيف ؟ بطريقة عصرية أنه الكذب والدجل العصريين ! معززة ذلك  
أولئك الدجالين بمظهر غير ما هم عليه ، من خالل وضع المساحيق التي ـ دومًا ـ ما تخفي الوجه الحقيقي  
لمن يضع تلك المساحيق . إن ملفوظ اللغة الظاهرة في النص ُتومئ إلى االيجاب بينما النص المستتر غير 

حي بالسلب ، ألن تلك المساحيق والبهرج عمٌل لزييف الحقيقة ، بسبب هذا  الملفوظ الذي تستنطقه القراءة تو 
التشابك الخادع لاليجاب والسلب للواقعي وغير الواقعي ، فمنطق الكالم يفسره كشذوذ ، وخروجًا عن القانون  
كنسق محكوم بالفرضيات ، لتمحص عن قرب كيف أن المدلول الشعري داخل النص الغائب أو المستتر  

البكر تريد من  هو ف بالوجود بطريقة خادعة تمامًا، ولعل الشاعرة في ديوانها  ضاء يترابط عبره الالوجود 
خالل نصوصه طرح حالة الشتات والعنف والكراهية والطائفية لتخلص إلى الدعوة للوئام والتعايش والقبول 

يقبلها العصر بتحوالته اإلنسانية    باآلخر بداًل عن تلك الحاالت الشاذة ، والتي ال يقبلها العقل البشري وال
 والتكنولوجية تقول :

 
 التعايش… 

 أيها البشر المارون … 
 في سراديب الموت 
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 يومًا ما … 
 كونوا على تقبل دائم 

 بأن للا أوجد األرض …
 ليعمرها البشر … 

 بكل أصنافهم .. وألوانهم .. ولغاتهم 
 

دلوجيا تكون األرض هي موطنه ، وتكون السماء  حين ال يكون األديب منتمًا إلى حانوٍت من حوانيت األي 
غطاؤه ، ويحلِّق في سماء اإلنسانية ، ويبحث عن هوية عالمية هي اإلنسانية التي ميزها للا عن سائر  
المخلوقات ، فهي في النص ال توجه خطابها إلى فئة أو طائفة بل إلى البشرية بألوانهم وأشكالهم ولغاتهم ،  

ن البشرية من أٍب واحٍد وأم واحدٍة ، والسلوك الشخصي وقبول اآلخر هو معيار تميز  وتريد الشاعرة القول إ
الفرد ، كما قرن للا الثواب العقاب بالفرد نفسه دون غيره من أهله أو أقرانه ، وكما أن ” الحديث عن الشعر  

ها الدوال التي تشكله ،  من حيث هو لغة ال ينفي بحال من األحوال التأمل في نواتجه الداللية كما دلَّت علي
وكما جلتها مفردة ومركبة”، ومن ثمَّ فإن األدب هو األجدر واألقدر على زرع مثل هذا النزوع اإلنساني ،  
وقد تجلى هذا النزوع في النص السابق للقليسي ، وهي توجه خطابها في النص للدعوة بالقبول باألخر دون  

 ريتين .تمييزه أو سجنه بين حاصرتين فئويتين أو عنص
 

 زيد الفقيه 
 قاص وأديب يمني  
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 )عكازٌة قديمٌة...غيمٌة مثقوبٌة( في نص العنوانِّ وبالغُة الشعرِّ تناغُم 
 للشاعر بهنام عطاهللا

                     
 الشاعر العراقي د. بهنام عطاهلل             طالب زعيان العكيلي. الكاتب العراقي 65

 
ودخَل عالَم الصحافةِّ مبكرًا، حاصٌل على  شاعٌر مِّْن الجيلِّ السبعيني، ولَد في محافظةِّ نينوى، كتَب الشعَر  

ْن الشعراءِّ األوائلِّ الذين كتبوا عن أدبِّ   ، أصدَر سبَع مجاميع شعريٍة، يعُد مِّ شهادةِّ الدكتوراه في علمِّ الخرائطِّ
، كما أصدَر كتبًا في  2018النزوحِّ والتهجيرِّ القسري، حيُث أصدَر مجموعَتُه الشعريَة )مّر الظالم من هنا(  

والتاريخِّ والجغرافيا، مع كتٍب أخرى مشتركٍة. صدَر عن تجربتِّهِّ الشعريةِّ، سبعُة كتٍب نقديٍة ورسالُة    المسرحِّ 
ماجستير مِّْن جامعةِّ بوترا الماليزية. ترأَس تحريَر عدٍد من الجرائدِّ والمجالتِّ الثقافيةِّ. منها مجلُة )اإلبداع  

 السرياني( وجريدُة )صوت بخديدا(. 
هِّ المؤلمِّ، فهو لم يعانِّ فحسب، بل كاَن يرصُد كلَّ شيٍء مِّْن زوايا بيتِّهِّ إلى  الشاعُر لم يكْن بع  يدًا عن واقعِّ

، التي أفسدْت كلَّ شيٍء، لكن قبَل أن أدخَل في جزيئاتِّ النّصِّ الموسوم بـ)عكازة   ذروةِّ المعاركِّ والحروبِّ
بما نحن(، الطبعة الثانية، الصادرة  قديمة ..غيمة مثقوبة( المنشور في مجموعته الشعرية )هكذا أنت وأنا ور 

، استوقفني العنواُن المكوُن مِّْن أربعِّ كلماٍت، ربمَّا هناك  2019عن دار ديموزي للطباعة والنشر في دمشق  
، ومن المستحَسن أْن يكوَن مِّْن كلمتين أو كلمٍة واحدٍة، ليبقى في   الكثيُر مثلي، ال يميلوَن إلى إطالةِّ العنوانِّ

، وجدُتُه صورًة ال تتجزُأ، وال يمكُن اختصاُرها، فلو الحظناُه مِّْن  الذاكرةِّ، لكن   حيَن أمعنُت النظَر في العنوانِّ
، نجُد تناغمًا موسيقيًا جمياًل، بيَن )عكازة قديمة( و)غيمٍة مثقوبة(.   ناحيةِّ األلفاظِّ

، في ح ْن ناحيةِّ المعنى ف)عكازٌة( هي وسيلٌة تساعُد اإلنساَن على التنقلِّ الِّ ضعُف الحركةِّ، أو إصابٍة  أّما مِّ
ْن القدرةِّ على المشي، لكن أطلَق عليها صفَة القديمةِّ أْي متعبٌة، لم تكْن على عهدِّ سابقِّها، في حين   تحُد مِّ
تقابُلها )غيمٌة(، ينبغي أْن تحمَل ما في داخلِّها، لكن وصَفها بالمثقوبةِّ أْي المتعبةِّ أيضًا، لم تعْد قادرًة بالحفظِّ  

، سيتضُح  عّما تحملُ  ، صورتانِّ جميلتانِّ ُه. هنا استخدَم الشاعُر العكازَة للحركةِّ، بينما الغيمُة لحفظِّ الشيءِّ
 معناهما أكثُر مِّْن خالل شرحِّ النّصِّ الحقًا.
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بأنَّ المعارَك والحروَب التي مرْت، قتلْت زهَو السنين والحياةِّ، هنا ذكَر  النّصِّ يخبُرنا الشاعُر،  بدايةِّ  في 
، دليٌل على أنَّها مستمرٌة، لم  المعارَك وا ، لم يأتِّ بصيغة المفردِّ ، وهو جمُع التكسيرِّ لحروَب بصيغةِّ الجمعِّ

 تتوقْف طيلَة الحياةِّ، وأْن توقفْت فقُط، لتلملَم شتاَتها وتعوُد.
، بما أنتجتُه الحروُب، يقُف الشاعُر في النهايةِّ، ليقّدَم اعتذارًا للحر  ، كأنَّه له بالرغمِّ مِّْن كلِّّ هذا الدمارِّ وبِّ

ذنٌب في إشعالِّها، على كلِّّ ما جرى، فأتى بأسلوٍب النداءِّ مِّْن أساليبِّ اللغةِّ العربيةِّ، والنداُء غالبًا ما يكوُن  
.... إلى آخره، بأداةِّ )كلمة أيتها(  ، أو الشوقِّ في حالةِّ ضعٍف، مثُل طلبِّ النجدةِّ، أو االعتذار، أو الدعاءِّ

، تس تخدُم مع االسمِّ المعّرفِّ بأل ـ أيتها الحروُب ـ أيتها المعارُك ـ أيها األلُم، ربمَّا إلى وهي مِّْن أدواتِّ النداءِّ
؟   ، لكنَّ الشاعَر ذكيٌّ اخبَرنا، أيُّ هذه الحروبِّ ، االعتذاُر مِّْن الحروبِّ هنا لم نره شيئًا غريبًا، األمُر طبيعيُّ

، أْي بمعنى كانْت حروبًا ال سبٌب لها، وال  إنَّها الخجلى هكذا وصَفها، وهنا تكمُن مصيبُتنا، ومصيبُة   الشاعرِّ
، فضاًل عن الهزائمِّ المتالحقةِّ، فكاَن اعتذاُر الشاعرِّ فيه شيٌء مِّْن الحسرةِّ:  ، والدمارِّ  تستحُق كلَّ هذه الدماءِّ

 وألنَّ المعارَك والحروَب أجهَضت(
 زهَو السنين 

 فمعذرٌة أيُّتها الحروُب الخجلى
 معذرة أيُّتها المعاركُ 

 أيُّها األلُم األنيُن( 
ُثمَّ ينتقُل إلى صورِّ الحروبِّ الوحشيةِّ، التي ال تفرُق بيَن أخضر ويابٍس، وال بيَن بشٍر وجماٍد، بل يخبُرنا  
كيَف كانْت تأكُلنا، مستخدمًا )ال( النافيُة غيُر العاملةِّ المعترضةِّ، وهي التي تقُع بيَن شيئين متالزمين، مثُل:  

، كما وردْت  بين المبتدأ والخب ، والجازمِّ والمجزومِّ.. وغيُرها، وبين الجارِّ والمجرورِّ ، والناصبِّ والمنصوبِّ رِّ
تلقي أطنانًا مِّْن   ، بال لساٍن، بال قلوٍب، بال أسناٍن، هكذا كانْت ترسانُة المعاركِّ المخيفةِّ،  النّصِّ هنا في 

، وال جسٌر، وال نهٌر،  ، و لم يسلْم منها، ال تلٌّ  وال بشٌر: جبروتِّها المحرقِّ
 )وألنَّ 

 الطائرات بال لسانٍ 
 المدافع بال قلوبٍ 

 الدبابات بال أسنانٍ 
 لذلَك ألقت حمولَتها

)  فوَق التاللِّ والجسورِّ واألنهارِّ
ُثمَّ ينقُلنا إلى صورٍة أخرى، أكثَر خيبة وخسرانًا، وهي )راياُت اعتذار(، التي صَورها لنا بصورٍة حركيٍة مفزعٍة  

)هرولت مذعورة(، َثمُّ يحّدُد لنا أماكَن ذعرِّها، بين السواقي، والساحاتِّ لـ)تحصي عدد المصائب(، مهزومٍة  
ها،   و) الكوارث المعلقة(، في )خندق الذكريات(، إنَّها نهاياٌت مؤلمٌة، هكذا هي حروُبنا ال تختلُف في نتائجِّ

 وأْن أختلَف الخصُم: 
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 )وراياُت اعتذارٍ 
 هرولْت مذعورةً 

 السواقي والساحاتِّ بيَن 
 تحصي عدَد المصائبِّ 

 والكوارثِّ المعّلقةَ 
)  في خندقِّ الذكرياتِّ

، التي يكوُن فيها الضرُر كبيرًا، والدماُر كثيرًا، يقُع أغلُب أثرهِّ على األب واألم، ألنَّ الحرَب  دائمًا في الحروبِّ
هم، التي سهروا، وضحوا من أجلِّها، ولهذ   ا أراَد أْن يقّدَم لهما الشكر .تسحُقهم، وتسحُق فلذاتِّ أكبادِّ

، ولكنَّ طبيعَة المرأةِّ بصورٍة عامٍة، أكثُر رّقًة في   قّدَم الشاعُر األمَّ على األب، وهذا ليس مِّْن بابِّ التفضيلِّ
، فكيَف إذا كانْت أّمًا، وهي أكثُر التصاقًا بابنِّها، وأكثُر حبًا وحنانًا، ولكن هنا يا    العواطفِّ والمشاعرِّ والتأّثرِّ

 ترى، على ماذا يشكُرها، لم يشكْرها على تعٍب وسهٍر، بل شكرها على بكائِّها:
 )شكرًا ألمي 

 التي بكت مطرًا( 
ها، التي هطلْت كما قاَل الشاعُر:  وهنا ذكَر لفظَة )مطر( كنايًة على كثرتِّ دموعِّ

 )على خنادقنا الشقية 
 ورممت خوذ الجنود الصابرين(

 مستمرٌة، مع استمرار الحروبِّ بال انقطاٍع.... ُثمَّ يقدُم الشكَر ألبيهِّ، بأسلوٍب نفهُم مِّْن ذلَك أنَّ دموَع األمِّ 
؟ بالتأكيدِّ ال، كأنه أراَد   ْن أنَّها ظاهَرٌة فيها استغراٌب، عالَم يشكُر االبُن الباُر أباُه على الرحيلِّ جميٍل، بالرغمِّ مِّ

أْن يعمَل حلفًا معي، والحلُف هنا جاَء بمعنى: عقٌد  أْن يقوَل: إنَّ أبي رحَل مبّكرًا، لم تدعُه الحرُب حتى  
، تخلُق أيتامًا، لم تشبْع حتى نظرًا مِّْن آبائِّها:  رسمٌي ورقٌي فيه توقيٌع، وهذا شأُن الحروبِّ

  )شكرًا ألبي الذي رحلَ 
  دون أن يعقَد لي حلفاً 

 كي أتنازَل عن آخر ميراٍث لي(
حت بعد رحيلِّ أبيهِّ، قائاًل: إلى اآلن مازلُت أرمُم مثاباتي، فيعطينا صورًة  ُثمَّ ينقُل لنا حالَتُه النفسية كيَف أصب

أكثَر وضوحًا، بأسلوٍب مِّْن أساليبِّ البالغةِّ، وهي التشبيُه مِّْن علمِّ البياٍن، )أصوُب حدقاتي نحو الشمس  
 . مثُل بندقيٍة قديمٍة(

(، ُثمَّ يوضُح لنا صفاتِّ البندقيةِّ القديمةِّ، وهي  المشبه )حدقاتي( أداةُ التشبيهِّ )مثل( المشبه به )بندقية قديمة
(،كناية عن التعبِّ والخساراتِّ  )تثاءبت سبطانتها(، )غابت مشاجبها(، يعلُل ذلَك )مِّْن كثرةِّ الحروبِّ العرجاءِّ

 التي لحقْت بها. 
ْن   ذلَك:وهنا وجُه الشبهِّ بيَن حدقاتِّهِّ، والبندقيةِّ القديمةِّ، كالهما في حالةِّ تعٍب أو أكثُر مِّ
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 )أصوُب حدقاتي نحو الشمس
 مثُل بندقيٍة قديمةٍ 
 تثاءبت سبطانُتها 
 غابْت مشاجُبها 

 )  مِّْن كثرةِّ الحروبِّ العرجاءِّ
ُثمَّ تأتي الشاعَر حالُة االستغرابِّ ودهشٌة، بأنَّ الحروَب فاجأتنا، وهذه رسالٌة بليغٌة لنا، بمعنى لم يكْن بيننا  

, تنشُب الحرُب:عداٌء مع أحٍد، ولكن في لحظٍة مزاجي   ٍة، أو اختالٍف بسيٍط، مع اآلخرِّ
 )الحروُب التي فاجأتنا 

 بعطورِّها الباروديةِّ 
 وشظاياها التي فطمْت( 

، محمولٍة على عكاٍز قديٍم، وغيمٍة   هِّ من شهوةِّ األلمِّ، وحسرةِّ الذكرياتِّ ُثمَّ يواصُل، فيخبُرنا، عّما سكَن في جسدِّ
 استخدَم فعَل )مازال( الذي يدُل على االستمراريةِّ، فالرصاُص لن يغادَر الذاكرَة:مثقوبٍة، مازالت تسقُط، هنا 

 )هي دائماً 
 محمولة على عكازةِّ قديمةِّ 

 أو غيمةِّ مثقوبةِّ 
 ما زالْت تسقُط رصاصًا وألماً 

 في ذاكرتي( 
والنخيَل، في المدرسةِّ، بال صورِّ  ُثمَّ يختُم قصيدَتُه، بأمنيٍة أو حلٍم، بأْن يبقى األطفاُل يرسمون، السالَم،  

، والبنادق. ، والدباباتِّ  المدافعِّ
   -نباتاُت عشبيٌة سنويٌة.  -الحندقوق 

 )كي يبقى األطفالُ 
 يرسمون السالَم والنخيَل والحندقوق 

 في كراريسِّ المدرسةِّ 
 بال صورِّ المدافعِّ 

 والدباباتِّ 
)  والبنادقِّ

 
 طالب زعيان العكيلي 

 كاتب وقاص من العراق  
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 هير بهنام بردى.. القصيدة التي تحتفي بالخلقز 

       
 الشاعر العراقي الراحل زهير بردى               علي حسن الفوازعراقي اقد الاعر والنَّ الشَّ . 66         

 
الترميم،  رائحة الموت ليست شعرية، ألّن الشعَر إبُن الحياة دائما، بوصفه القوة الخالقة التي تملك طاقة  

والخلق والتجاوز، وحين يرحل الشعراء فإن قصائدهم تظل شغوفة بفكرة الحياة، لذا نجد فكرة المكوث الشعري  
 التي تحدث عنها هيدغر اكثر التصاقا بالقصيدة، بهوسها ورموزها وتمردها.. 

دته المشاكسة على  زهير بهنام بردى الشاعر الذي كان مسكونا بفكرة الحياة، لم يشأ المغادرة، إذ ترك قصي
الطاولة، او عند الشباك العائلي، أو عند الجسد السرياني الذي يعشق اساطيره البابلية واالشورية، واسحاره  

 وعالئقه بالخلود واالسفار الرسالية..
الرحيل بوصفه الشعري قد يبدو انتقاال، إذ يبحث من خالله الشاعر زهير بردى عن ارواح أخرى، تلك التي  
يشاطرها قلق االمكنة، وكشوفات ما بعد الحياة، فيطلق لها اشعاره التي طالما التمست فكرة الخلود، والصعود  
الى معارج االلهة وهم يمارسون سحر الخلق، ليجد الشاعر نفسه وكأنه بروموثيوس الذي سرق النار ليظل 

 والمقدس.. عالمةِّ حبٍّ مقّدس العالم متوهجا عبر اللغة، وليظل الجسد الشعري هو القربان والترياق
 

 أمشي
 حولي عيون سماء 

 وحماماُت سالم 
 وضوُء كائناٍت تلّوح 

 أطلُق أقواساً 
 من التراتيل 

 وأرشُّ الضوَء من تجاعيد الهواء على األرض 
 وبطقوسِّ قربان يتكّلُم فمي الطري 
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 بيدي أغصان زيتون 
 وشمع مذهول

 وعسل أيقونة يسيلُ 
 أمشي.. وأرّدد

 اوشعنا 
 ر الى جهاتِّ االرض األربع وأستدي

 أغسُل أقداَم الضوء
 بباقةِّ ماء فصح 

 وأبقى أرّدد
 اوشعنا....  اوشعنا

الشاعر عبر    الوجود، بوصفه االنطولوجي، حيث يرقب  البحث عن  الرهان على  ذاته  المشي هو  رهان 
القداس العالم وهو يتطّهر، فالقربان والزيتون والشمع والعسل مكونات طقوسية تتجاوز فكرة المكان المسيحي  

المشي وجها آخر للرؤيا، لتبدو وكأنها المكان االنساني الذي يتوقه الشاعر بحثا عن الخالص، إذ يكون  
البابلي، يعيش خصبها   المّشاء االشوري الذي تسكنه فكرة اسطورة الخلق  والتماسا لما يشبه الحياة، فهو 
ولذائذها، مثلما يعيش قوتها في الذهاب الى العالم اآلخر ليسترد عشتاره، تلك الغائبة، إذ تتحول القصيدة  

يمتزج فيها النشيد بالطقس، وكأنه يمارس من خاللها وجوده اآلخر، الى طاقة للسيرورة، وللخلق، والى تراتيل  
الوجود الذي يقاوم الموت، اذ تكون القصيدة هي عشبه خلوده، وهي لعبته السحرية في ترميم العالم الذي 
التراتيل   تلك  ولتبدو  السرى”  و”  الحلم  عالم  عالمه،  الى  الجحيم  من  الخارجون  اولئك  المحاربون،  يخربه 

نية في عيد السعانين أكثر تمثيال لهذه القوة الخالقة التي يستدعيها، ف “اوشعنا” التي يرددها، هي  الكلدا
روح االحتفاء واالحتفال الذي يعيشه “ اهل بغديدا” لتأكيد ما يستحقه الفرح السرمدي، الذي هو فرح الشاعر 

 المتدفق عبر تكرار ندائه، بوصفه نداء الخالص..
زهير بهنام بردى بالرمز الديني، بل بما يتيحه من احاالت، تقترب من شعرية الطقوس،  ال يعني هذا اهتمام  

ومن التوظيفات التي يكون فيها هذا الرمز، هو الباعث الطقوسي على استعارة تمثيلية لمواجهة الموت عبر 
ها الطقس  الحياة/ الخصب/ االستعادة، وبما يجعل القصيدة جزءا من الصوت االحتفالي، حيث يتجلى عبر 

بوصفه تطهيرا، ونزوعا الى التجوهر عند فكرة الخلق، تلك التي تحضر في اغلب قصائد زهير، حيث يقترح  
 ما يمكن تسميته بالحياة شعرا، وهي خيار يستكنه ما تحمله الطقوس الكلدانية من احتفاء بالفرح السرمدي... 

***   
 علي حسن الفواز  
         شاعر وناقد عراقي 
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 رحيل الشاعر العراقي زهير بهنام بردي 
 

     
اعر العراقي الرَّاحل زهير بردى            مروان ياسين الدليميعراقي اعر الان والشّ لفنَّ . ا67     الشَّ
 

نيسان/إبريل في العاصمة العراقية بغداد الشاعر زهير بهنام بردى، إثر ازمة قلبية    26توفي أمس الثالثاء  
، وهو عضو في اتحاد األدباء والكتاب العرب واتحاد 1951ل من مواليد محافظة نينوى  مفاجئة، والراح

األدباء والكتاب العراقيين، وشغل منصب نائب األمين العام التحاد األدباء والكتاب العراقيين، كما تولى لعدة  
 دورات إدارة المكتب الثقافي السرياني في االتحاد.

في جريدة »الرسالة« التي كانت تصدر في مدينة الموصل، ومن  1973  أولى نصوصه الشعرية نشرها عام
 بعدها بدأ يؤكد حضوره المميز عبر نصوص ومجاميع شعرية رسخت اسمه في المشهد الشعري العراقي. 

شكَّل الراحل مع شقيقه القاص هيثم بردى والشاعر الراحل شاكر سيفو منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي،  
نينوى، حيث كان الثالثة على قدر كبير من  أبرز ثالثة مثق التابعة لمحافظة  فين أنجبتهم بلدة قره قوش 

االهتمام والوعي بجذورهم العراقية األصيلة وبمالمح ثقافتهم السريانية، وطيلة العقود الخمسة الماضية لم 
داخل وخارج العراق،   يتوقف عطاؤهم اإلبداعي كذلك مساهماتهم في األنشطة والفعاليات الثقافية التي تقام

وما تجدر اإلشارة اليه في هذا السياق أن المبدعين الثالثة وفي مقدمتهم الراحل زهير بردى، دائما ما كانوا 
يستذكرون في الحوارات الصحافية التي ُتجرى معهم الفضل الكبير للشاعر الراحل معد الجبوري في اكتشاف  

ية، حيث كان الجبوري مدرسا لمادة اللغة العربية في ثانوية قره  موهبتهم أثناء دراستهم في المرحلة اإلعداد 
قوش، التي كانوا طالبا فيها، فكان لوجوده في تلك الفترة من حياتهم األثر الكبير في رعايتهم وتحفيزهم على  

 مواصلة الكتابة اإلبداعية. 
وفي ما يتعلق بتجربته الشعرية فإن أبرز ما تشي به نصوصه تلك الرموز والدالالت التي كان يحرص على  
ان يستعيرها من األساطير الرافدينية، التي قدمتها للبشرية حضارات سومر وأكد وآشور، إلى جانب تلك 
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ية المعاصرة، وال شك في أن  االستعارات التي كان يشحذ بها صوره الشعرية والمستوحاة من العناصر الواقع
بردى في القراءات النقدية يعد واحدا من األسماء المهمة في الجيل الشعري السبعيني، الذي أضفى حيوية  
ودفقا جديدين في الشعرية العراقية حال إعالن حضوره في خريطة الشعر العراقي، ومن أبرز أسماء ذلك 

مال سبتي رعد عبد القادر، هادي ياسين، زاهر الجيزاني،  الجيل: سالم كاظم، خزعل الماجدي، رعد فاضل، ك
 شاكر مجيد سيفو. 

وحول رحيل الشاعر بردى أصدر مكتب وزير الثقافة العراقية حسن ناظم بيانا جاء فيه : »نقدم تعازينا إلى  
لون  األوساط األدبية والثقافية برحيل رمز من رموز ثقافة التعايش والسالم، والصوت المعبر األصيل عن  

من ألوان األدب العراقي أال وهو الشاعر زهير بهنام بردى، وندعو للا أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه  
 ومحبيه الصبر الجميل«. 

كما نعته رئاسة االتحاد العام لألدباء والكّتاب في العراق بكلمة عبرت فيها عن هذا الفقدان: »وداعًا أيها  
قد فقدت الثقافة العراقية اليوم رمزا كبيرا من رموزها، كما خسر االتحاد قطبا  الوديع األليف المبدع الكبير، ل

مهما من أقطابه، المجد لروحك التي ستظل مرفرفة في رحاب الوطن، ويمامات العزاء لكل البالد التي لم  
 ر«. تكفَّ يوما عن خدمتها ووصف جمالها، أيها الشاعر واالسم الوطني الراسخ، والبصمة التي ال تتكر 

أما الشاعر رعد فاضل الذي ارتبط بصداقة طويلة مع الراحل بردى، حيث تزامنت بدايتهما في مواجهة 
الكتابة الشعرية مطلع سبعينيات القرن الماضي في مدينة الموصل، ومن هنا عّبر عن حزنه الشديد لهذا  

س مرور عابري السبيل، وإنما  الفقدان قائال: »زهير بهنام واحد من ألمع الذين مروا بحياتي، غير أنه لي
مرور مليء بالجمال والصداقة والنُّبل والكتابة. أعرف أّن روحه قد هدأ روعها بعد أن التقت بابنته الفقيدة،  

وهذا ما ترك أثرا    2019وصديقه األثير شاكر سيفو«. يذكر ان بردى كان قد فقد ابنته الشابة »سرى« عام  
 ه. مؤلما في داخله لم يستطع أن يحتمل

وعن رحيله كتب القاص والروائي بيات مرعي »لن يتوقف قلب األديب حتى لو فارق الحياة فنبضه يتشكل 
في َجسدِّ ذكراه وَجسدِّ إرثه الخالد في عمٍر يتجدد كل يوم، مثل شجرة ماتت أغصانها وما زال غصن فيها  

أ سيرة الشاعر الراحل أخي متمسكا بخضرته ليجلب الحياة من جديد ألغصان ستولد في ما بعد، هكذا أقر 
وصديقي زهير بهنام بردى، الذي ترك لنا أوراقه الخضراء بعد أن دون فيها كل نصوصه الشعرية، ستبقى  
حاضرًا معنا يا زهير بطيبة قلبك الكبير وروحك الشفافة وأثر خطواتك التي ظلت تجري خلف الشعر كطفل 

وما كان يجول في نفسك عسى ان نعيد فهمك من جميل بريء يتسلق شجرة الخلد، وسنظل نقرأ ما كتب  
 جديد هنا او هناك«. 

الوقت قد فات«   يكون  الشعرية منها: »غدا  المجاميع  أنه أصدر عديد  الى  تشير  الذاتية  ،  1996سيرته 
،  2005، »عشر أصابع من دمع الشمع«  2000، »ظل أنيق لشكلي«  2000»مصحات للحب والخرافات«  
،  2010، »المكان إلى األبد«  2010، »نصوص تشبه عينيك«  2009وس«  »الجسد أمامي واحفادي فان

 . 2011»الليل إلى اآلن«  
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مجلة الفكر المسيحي، كما نال جائزة شمشا الشعرية    1975وسبق له أن فاز بجائزة الشعر التي أطلقتها عام  
ان اللبنانية عام  ، وفاز أيضا بجائزة ناجي نعم2009التي سبق أن أقامها موقع عنكاوة اإللكتروني عام  

2019. 
في مدينة دهوك،    2022آخر مشاركاته الثقافية كانت في مهرجان أكيتو الشعري في منتصف شهر إبريل 

الذي نظمه اتحاد األدباء السريان بالتعاون مع المكتب السرياني في اتحاد األدباء والكتاب العراقيين المركز 
 العام.
***   

 
ليمي   مروان ياسين الد 

 وفّنان وشاعر عراقي  إعالمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



2264 
 

 كلمة في حق أديب نادر 
 

       
 الّشاعر العراقي الرَّاحل زهير بردى                      قاننادية الزّ  . النَّاقدة المغربية68        

 
من   متفاجئون  وأحبائه  أصدقائه   وكل  والقلب حزين،  تدمع،  والعيون  أمس  أول  مثل منذ  الهادئ،  رحيله 

 شخصيته التي عهدناها حكيمة متأنية، وديعة ورزينة ... 
عشية اإلثنين تجول بشارع المتنبي، وأرسل لهاته المغربية صورا به، بدا فيها  سعيدا مع األصدقاء وتمثال  

، لتناقح المتنبي يحرسهم ليال،  معبرا عن فرحه بأنشطة بغداد الثقافية، وضاربا  لها موعدا يوما ما هناك
 الثقافات و تالقح الحضارات...ألنه دائما كان يؤمن ويردد: العراق لكل األدباء وليس للعراقيين فقط.  

م بخبر نعيه على صفحات األصدقاء، وصوره تتناثر من هذا 2023\4\ 26ألصعق  صباح يومه الثالثاء  
هذا؟ عشي لنفسي، كيف حدث  وأقول  وأتمعن  أقرأ  الشاعر،  ذاك  بخير...وكنت األديب ومن  ة أمس كان 

 كعادتي في البحث والمعرفة قد سألته:
 لماذا سمي الشارع هكذا"المتنبي"؟ 

 فأجاب:
 "شارع المتنبي  

 في بغداد 
 كله

 كتب ومطابع 
 ونشاط ثقافي..."

 "زهير بردى" كان أديبا وشاعرا كبيرا، أحب األدب وأعطى فيه الكثير... 
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فبالرغم من معرفتي به التي لم تزد عن سنة واحدة، إال أنه كان نعم األخ والصديق الذي لم يتوان في سؤالي  
 : نادية ابعثي لي ألنشر لك ...أنا أتابعك، استمري، فأنت في الطريق الصحيح... 

 - أتذكر أنه نظمها خالل األربعين يوما األخيرة    -كفى موتا سرى" يوم نشر قصيده " 
كل  معارفه تفاعلوا معه  تعاطفا ونقدا ، وكنت ممن اتصل به أواسيه لفقده الكبير ...فقال لي : اشتقت  

 إليها، اشتقت البنتي "سرى"...
 متسلسلة عن "حواء"...يومها علمت أنه يحمل حزنا كبيرا، حاول التعايش معه عبر نظمه قصائد 

في إطار معامالتنا األدبية، لم أسأل عن ديانته أو مذهبه، ألنه كان يمثل القيم النبيلة واألخالق السامية  
والرفيعة، ألعلم بعد وفاته وصالة الجنازة عليه أنه مسيحي، هنا أدركت أن المعامالت اإلنسانية الخالصة  

لق وبمنظورنا اإلسالمي،  فينا،   السادس  هي األصل  يوم  األواخر من رمضان، ودفن  العشر  توفي في  د 
والعشرين منه، أي في ليلة القدر، وهذه المصادفة مع الحشود الغفيرة التي مشت في جنازته، تجعلنا نقضي  

 بأنه كان وليا من أولياء للا في أرضه، ألسنا  نحن  من نقول" شهود الدنيا هم شهود اآلخرة"...؟ 
 م وكان قد  أطال أبياتها وكأنه يحكي، ثم سألني عن رأيي فيها ، فقلت له بالحرف:...نشر قصيدا ذات يو 

األدبية   الخاطرة  عالم  في  مهما  ناثرا  أجدكم  النص  هذا  قراءة  بعد  لكني  مبهرا،  شاعرا  أعهدكم  كنت   "
، بعدما الوازنة...وهو توسيع لمجال اإلبداع وخلق األنواع االجناسية الجديدة التي تتماشى وفيض الخاطر  

 استعصت القصائد العمودية عن مواكبة واقعنا...دام لكم األلق"
 فاتصل بي معاتبا ومصححا، مامعنى خاطرة؟ ولماذا جنستها كذلك؟ 

 عودي لكتاب كذا وكذا واقرإي عن قصيدة النثر ومعنى الشعر الحر... 
 ووجهني ألبحث أكثر عن مميزات الخاطرة... 

 حقيقية وأنا أرثيه، و أنه لن يقرأها لي... لم أكن أعرف أني سأكتب خاطرتي ال
لكني لم أستطع إال أن أعبر  بفيض خاطري عن حزني الشديد على رحيله أوال وثانيا ألفصح عن  شكري  

له اعترافا ووفاء وشهادة في حق  رجل َخيِّّرِّ كان له فضل علي.  كما أعزي أخاه الكريم ذ. هيثم بردى  
Haitham Behnam Burda   ه وأصدقائه األدباء، وكل أهل العراق على فقدهم الجلل، والعزاء و عائلت

 موصول لكل الشعراء واألدباء في هذا الوطن العربي...
ْلَت و جسدت بحق معنى األديب الشاعر األنيق   لن ننساك أيها العظيم الوديع أستاذي "زهير"، يا من َفعَّ

 والشفيف، ولن أقول لك وداعا، وإنما إلى اللقاء...
 لى حين ذلك، ألف رحمة ونور لروحك الطيبة الطاهرة. وإ
 

 نادية الزقان 
 ناقدة من المغرب 
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 قراءة في كتابة الشاعرة العراقية وفاء عبد الرزاق .. حكاية منغولية نموذجا 

 
 عمر الكوز. الكاتب التونسي 69

 
وتجاوز من الشاعرة لواقعية جغرافية المأساة  في الكون ..... حين حكاية منغولية من بالد الرافدين في قفز  

 يكون االنسان الوقود للحروب وحقال للتجارب والتجارة الرخيصة ...
من ارض الرشيد  تتسابق الكلمات في رتق كفن الطفل الشهيد    تطل كالحمامة  بقلم سابح في عشق  

االزقة ال يتر للمتلقي لحظة التأمل في اللمات ....تحمل االرض واالنسان والدم المسكوب في كل االماكن و 
همها بين السطور وتنشر امال في امتداد الذات فيها و في رؤى القلب منها لهذا العراق انها تنشرالشذا بين  

 الحقول تحت  سماء تمطر الموت والخراب والتهجير .
سيابا ألم دفين ووجع ال بنتظر الرحيل عن  ينتابك شعور بالرهبة والخوف تسناب القصيدة الملطخة بالدم ان

تعثَّْر أيُّها    -جسد انهكته ليالي الرحيل والهجرة نحو الشمال ....انها الصورة االخرى لواقع العراق الجريح  
 القصيدة المرآة لتاريخ أرض في عالم متقلب تقلب النفس البشرية بين الموت والحياة :??  -الوطن

 
 تقويٌم َمثقوب 
 ءكلماٌت بلها

 هل ُيمكنها ابتكاُر صديق 
 خلَف الباب؟ 

 
ماذا عساها تناجي  في هذا الزمن و هذا الليل المتأخر من الرحلة لقد خذلوا العراق ودمروه وها هم يتنادون  

الجداول   مياه  ونضبت  المسافات  تباعدت  وان  جالديه  الى  يأنس  ان  للضحية  ...كيف  والبناء  لالعمار 
السهر وقد صادروا منه شموع السهر ....الفرحة غائبة والموت ماثل في    واألزمان ....كيف يروق للجريح

 كل مكان 
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 ماذا تقول ألبنائها 
قت   البذرُة التي ُسحِّ

 لتروي عن رمل 
 يمحوه الماء؟ 

 
سيارات الموت تجوب الشوارع وتقاسم صفوف المدارس ارواح الطفولة و العذارى وتتجدد حصد أرواح البشر 
تخلف وراءها سواد ال يشبه الليل وال عباءات الثكالى هنا الرشيد وهنا العامرية وأزقة أألعظمية والرصافة 

نة وأخرى انها تحيا الخيال في واقع والبصرة والسماوة ول العراق ...ال تفرق الكاتبة بين حي وحي وال مدي
 التقسيم والطائفية  تحاول خداع االخر فيها بان الربيع آت الرض الحياة ولو بعد حين   

 
د ولم يتغيَّر  هي ذاُته حين تجدَّ
ارُع في جسده ُل الشَّ  راسًبا يتجوَّ

يَّاراُت تأكُل رأَسهُ   والسَّ
د   كما لو أنَّه َتنهَّ

 بقدح فارغ. 
 

 لى جسدٍ شارٌع يمشي ع
 بجلٍد مدبوغٍ 

 لقانون مغلق 
 . 37مقاسه  

 
تنكسر أشرعة السفن واالحالم على صخور الموت القادم من كل صوب وحين ......تعترف الشاعرة في  
لغة من الحزن واحساس متزايد بلعنة المكان والزمان في مسيرة الوطن الجريح ...انها بين االقدام واالحجام   

اليكون معادلة ليست قديمة بقدر قدم أرض العراق وجرح العراق لذك انت شاعرتنا  فاما ان يكون العراق او  
 بين الموت والحياة وهي ال تعني ان كان العراق بداخلها ام انها هي داخل هذا العراق... 

 
از مزاد   عدٌّ عكسيٌّ على عكَّ

 شارٌع يمشي على رؤوس أبنائه 
 واألبناُء ال يمشون. 

 ما يؤاَخُذ عليّ 
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 حروف مهاجِّرة  أنِّّي مثل
 وقعْت في فخِّّ التَّقويم 
 ما يؤاَخُذ على حرفي 

 أنَّه ابتلع مَوس حكومته 
ِّ الطَّبل.  ودّق

 ُدْم...
 صنٌم يطارُد فراشة 

 ُدْم... ُدمْ 
 منشاٌر َيحلُق لحية طير 

 
تاثرت  شاعرتنا كثيرا  بحزن االب على رحيل االبنة الوحيدة باالمس القريب ... صورت دمعة الرحمة من  

لقد  مق البحار  الى ما وراء  المهاجرة  للقصيدة  للحي مأساه  الدخول  بوابة  الطاعن في السن عند  الشيخ  لة 
 صارت مالذا  للباحثين عن مالذات لعيون الطفولة و البراءة المصادرة عند كل البوابات األمركية ...   

 
 ُدْم...
 دددمْ 

 حلٌم في متحف 
 جاهز للتَّهريب. 

 ا ما قالته البذرُة ألبنائه 
 ُدْم َتك... ُدْم َتك

 محصول الفصل القادم. 
ُذه التَّقويم عليّ   ما يؤاخِّ

طر ل السَّ  أنِّّي ما زلُت أكتُب من أوَّ
طُر إبرتانِّ متعانقتان   والسَّ

 استقامتهما كتبت 
 عن الذي خرج من الباب 

 باٌب ال داَر له
 ؟
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نفس القصيدة  ان تنهزم المدينة أمام  نهب العراق وثروات العراق و شموخ العراق والعالم يتفرج  حزت في  
تتار العصر وماغول الحاضر الجاثم ..هل هو استحضار لماض ولى ومضى ام هي محاولة للهروب بما  
تبقى من ارث في أعماق الشاعرة عن عراق الرشيد وعن ماضيه التليد ..لقد حاولت الضحية اخفاء وجع  

 القدم  اللحظة نصرة لكبرياء عهدته في العراق الحلم منذ 
 

 يسطو على جسدي 
 جسدي يسطو عليّ 

 عمودي الفقري 
 في شهره الثَّامن 

 بينما القابلةُ 
 ُدمٌّ تكٌّ 
 ُدمٌّ تكْ 

 
نفسها الترنيمة للقادم الغريب  دم تك ..دم تك بين الدم والقتل ال تخرج ابجديات المحتل لألرض واالنسان  

لت شاعرتنا اخفاءها او تناسيها في خضم  العراقي الالجئ في كل مكان ...انها لحظة الحقيقة وان حاو 
أوجاع الوطن السليب ...ان االلم قد غمر الجسد منها و توالت عليها أوجاع الليل والنهار تكابد المرض 
والجسد منها اآليل الى السقوط ولكنها تأبى الهزيمة فلقد احتلوا األوغاد بلدي لن يهزمني المرض وال أوجاع 

ما ألم بالجسد المنهوك منها ...رسالة شاعرتنا في هذه الحياة هي تواصل االجيال االنين ..ستقاوم المحتل و 
 حتى ال يذوب حلم الوطن ...بين خالد وعلى وأحمد تنساب القصائد المفعمة باالمل للغد القادم دون حروب  

 
 يمشي على الهواء

 هواٌء يمشي على سالسله 
 سالسُل أفَتت باالستِّنساخ 

 نا عليه أيُّها الوطن الذي مشي
 تعثَّْر على مهل 

 
وتعود الى حلم العودة من صقيع أرض االغتراب والفيافي البعيدة ...حضور العراق دائما في بالد ما وراء  
البحار هو تمتين للحب االنتماء لتلك االرض الساحرة والقابعة ملكا وسط وجدان شاعرة الحزن وااللم الرهيب  

فريدة من نوعها فال هي قادرة علة النسيان وال النسيان استطاع ولوج القصيدة ...اننا أمام تجربة انسانية  
 منها حين تبهرها أنوار المدن وتسكنها عتمة الليل من بغداد و اخواتها الساكنات وسط ليل يرمدي بهيم 
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 لم يُعد للعمر مْكُرهُ 

 كي تضيَق األرُض تحت قدمي
 

ج والصقيع، استمرأت الجراح لتتحرر من الوهن واألوجاع  انها قصة امرأة غادرت الدفء الى غابات الثل 
 تقول :

 
ُل احتراٍق، وآخُر الكْرم   هي أوَّ

 ال مياَه إالَّ زرقتها 
 ولبًنا من شجر 

 
تهرب شاعرتنا وفاء عبد الرزاق من سواد الليل العراقي وواقع الجريمة بحق هذا الشعب الى أمـل ترى فيه  

ه قد أتى لتوه ..تتحول الشاعرة االم الى داعية للحياة على الرغم من  االمل انه الطفل الذي سيأتي او ان
الجرح والموت معلنة عن حالة من التمرد على ل الهزائم والخيانات التي عايشتها رحلة الحياة والموت في  
العراق..انها تغوص في ذات الوطن لترسم من كنه الوجع فيه قالدة للخالص وابتسامة جريحة على شفاه  

 ا الصباح عند كل مجلس عزاء ونواح : جرحه
 

 تقضْم خطيئًة ناَلت منكَ 
 أخرج إلى الكون 

ْعه ضرًبا   أوسِّ
 أي قلبَي الظَّاهر الباطن 

 ُخْذ واّلعتي واحرق ما بين فخَذيها 
 تلك العمياء التي ضجَرْت من ذاتها 

ها اسَمها   أعطِّ
 اقدْح شرارتها وتدلَّ بقالدتها 

َرت   كلُّ الينابيع تكسَّ
 يها  على ُحلمتَ 

 
 عمــــر الكوز  

 كاتب من تونس   
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   يمنيةة والريانيّ لغة الجزيرة العربية قبل االسالم بين السّ 
 المكتشفة  الى النقوش استناداً 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . الكاتب والّشاعر العراقي نزار الّديراني 70
 

 بـالشعر الجاهليللميالد وإرتبط تاريخيًا    القرن السادسكل ما لدينا من التراث في اللغة العربية يعود الى  
القرن في   وبـالقرآنه فقد كانت النصوص األدبّية في تلك الفترة ُتمّثل اللغة العربّية في ُعنفوان إكتمالها ،  ولغتِّ 

الميالدي، ثم دونت النصوص العربة واإلسالمية بعد ذلك، ويمكن القول أن اللغة المعنية هنا هي   السابع
وثقيف،    ، وكانت لها لهجاٌت تنوعْت بتنوع القبائل ، وأشهرها قريش، وَطيء، وُهذيل،  لغة عرب الشمال

وغيرها ، وُتعتَبر لهجة قريش أفصح اللهجات على اإلطالق لذا أضحت لغة التراث الثقافي العربي واإلسالمي 
اآلن ،   إلى  لغتنا العربية، بعد أن ضبطوها أهل العربية وقننوها ، حتى أصبحت لغة العلوم واألدب وهي  

ألن اللهجات األخرى كالثمودية والصفوية واللحيانية قد بادت قبل اإلسالم. وهذا ما دفع كثيٌر من الباحثين  
وكما يقول مدرس اللغات السامية طية ، للقول أّن اللغة العربية قد اِّشتقت من اللهجة اآلرامية والمسماة بالنب

 : 1االستاذ إسرائيل ولفنسون  -في الجامعة المصرية 
)يجب أن ال يغيب عن بالنا أن وجود اللغة اآلرامية عند النبط الذين كانوا قد إتصلوا إتصااًل مباشرًا بالعرب  

قد أثر تأثيرًا ال يستهان به على الحضارة العربية الجاهلية وعلى تكوين المادة اللغوية العربية في شمال  
 الخط النبطي وتأثيره على الخط العربي األسالمي(. الجزيرة من ناحية التمدن والعمران كما يتضح لنا ذلك من  

لذا من يدرس العربية والسريانية سيجدهما لغتان شقيقتان ، لتشابههما في كثير من األمور من بينها إتفاق  
  ܚܕ رجل...  ܪܓܐܠ  يد  ܝܕܐ  اذن ܐܕܢܐ   شعر ܣܥܪܐ   عين ܥܝܢܐ)  العديد من ألفاظها ومعانيها .

 ܐܟܠ   نحن  ܚܢܢ   انتم  ܐܢܬܘܢ      انا  ܐܢܐ  هي  ܗܝ  هو  ܗܘ  ث ... ثال  ܬܠܬ  اثنين  ܬܪܝܢ   احد 
 قام ...  ܩܐܡ  كتب  ܟܬܒ  أكل

 
 لبنان   –بيروت  – تاريخ اللغات السامية / دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع   –أ . ولفنسون    1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، وجميع هذه اآلراء ينقصها شواهد ملموسة نستشف منها    أبجديتهاظهرت عدة آراء في تاريخ اللغة العربية و 
 حين يقول :  2ذه اآلراء ما يؤكده الطبري شيئًا عن تاريخها ، أو عن طفولتها ومن بين ه

) إن أنصاريا ، ظهر على ظهر الجماء ـ جبل بالعقيق قرب المدينة ـ فوجد حجرين وفيهما كتابة فحمل  
أحدهما فعرضه على أهل السريانية فلم يعرفوا كتابه وعرضه على من يكتب بالزبور من أهل اليمن ومن  

إنه كان في األغلب أكديًا( . ولكون الطبري ال يشير الى تاريخ النقشين    يكتب بالمسند فلم يعرفوه... والظاهر
 لذا ربما كانت الكتابة فيهما آرامية فتعذر عليهما القراءة .  

نستدل من هذا إن لغة العرب في الجزيرة كانت قد تأثرت باألكدية في مرحلتها األولى كون المنطقة قد 
الملك اآلشوري تيجالت بالسر الثالث وفي عهدي الملكين اآلشوريين  إحتلت من قبل اآلشوريين أوال في عهد  

  539ـ    555سرجون الثاني ، وآشور بانيبال ، وكذلك من قبل الكلدانيين في عهد الملك الكلداني نبونيد )
 ق.م( ، الذي إحتلها، واستقر بها لمدة عشر سنوات ، هذا يعني ال بد أنهم تركوا آثارا للغتهم في العربية . 

تقارب الكبير بين السريانية والعربية في لفظ الكثير من المفردات . ومن ثم اآلرامية واليمنية لذا نجد هذا ال  
ضّم العراق والجزيرة العربية وسوريا ولبنان، واألردن  ويجب أن ال ننسى نحن نتكلم عن منطقة جغرافية ت

توجد بينهم حواجز طبيعية تعرقل اإلنتقال وفلسطين وهو ما يعني إنها حلقة مربوطة بعضها ببعض وحيث ال  
من مكان آلخر مثلما ال توجد بين الجزيرة واليمن ، فمن الطبيعي أن تطورت لغاتها ضمن تطور المجتمع  
وتراكم المعرفة عند البشر الذين يقطنون تلك المنطقة . لذا كان العرب من قريش ، ومن غير قريش تجارا  

لى الشام ، والى بالد النهرين، وكانوا من غير شك يتفاهمون مع أهل هذه يرحلون الى الحبشة واليمن ، وا
 البالد بلغة يفهمونها جميعًا ، بالقدر الذي يمكنهم من التفاهم وعقد العقود وكذلك إبرام معاهدات .

 ول: الذي يذهب بالق  في كتابه )األحكام في أصول األحكام( م(  994)تولد    3وهذا ما يؤكده أبن َحزم االندلسي
) إن الذي وقفنا عليه ، وعلمناه يقينًا ، أن السريانية والعبرانية والعربية واحدة ، تبدلت بتبدل مساكن أهلها  
... فإنُه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى ، تتبدل لغتها تبداًل ال يخفى على من تأملُه ... فمن تدبرَّ العربية 

من نحو ما ذكرناه ، من تبديل ألفاظ الناس على طول األزمان ،  والعبرانية والسريانية ، أيقن أن إختالفهما  
 وإختالف البلدان ، ومجاورة األمم . وأنها لغة واحدة في األصل (.

إن بين اللغتين )السريانية والعربية( من القرابة    تاريخ الشعر العربي()  4ويقول االستاذ نجيب محمد البهيتي 
ما يجعلهما أشبه باللهجتين من اللغة الواحدة. فكان العربي إذا نزل العراق تحدث الى أهله بلغتهم ، والسرياني  

 قادر كذلك على فهم حديث العربي إن هو تحدث اليه بلغته .  

 
 تاريخ الشعر العربي / نجيب محمد   -للمزيد راجع   738ص 1الطبري ج   2
المطبعة العصرية  – 67ص –االب أنستاس ماري الكرملي / نشوء اللغة العربية ونموها وأكتمالها   3

 68ص  1938القاهرة  –مصر  –
 نجيب محمد البهيتي / تاريخ الشعر العربي  حتى آخر القرن الثالث الهجري  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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إن إختالط العرب باآلراميين والتمازج في بيئة واحدة جعلتهم أن يشتركوا بصيغ   5ويذهب د. خالد أسماعيل  
متشابهة أو متماثلة واألتفاق على ألفاظ متناظرة. وكما في صيغة المتكلمين في العربية والتي تنتهي بـضمير  

نحن (    الرفع )نا( وليس )ن( كما في )سمعنا( بدال من )سمعن( المفترض أن يكون الضمير مجتز من )
فتبين له أنها بفعل تأثير آرامية التوراة )آرامية فلسطين ( كون الضمير هو )نحنا( فبدال من )سمع + نحن 
= سمعن ( أصبحت ) سمع + نحنا = سمعنا( وهذه الصيغة )نحنا أو أحنا( ال تزال مستخدمة في العراق  

فهي التاء السريانية   6  لسريانية  والعربيةومن األصوات األخرى المشتركة بين اوغيرها من البلدان العربية .  
بداًل من الثاء العربية ، الذال السريانية بداًل من الدال العربية والكمل السريانية والتي تنطق كجيم المصرية  

 بدال من الجيم العربية ومن األمثلة على ذلك:
 بدال من ثعلب    تعال ܬܥܐܠتعلب وكما في السريانية   -

 بدال من ثالث العربية  تالت  ܬܠܬتلث كما لدى السريانية   -
 وتوم ، تور بالعربية ثوم ، ثور ... وكذلك   -
 بداًل من ذئب العربية   ديبا ܕܐܒܐديب كما لدى السريان   -
 بدال من ذراع العربية  دراعا ܕܪܥܐدراع كما لدى السريان   -
، غصن ( بدال من جدع    جذع ، ساق – ܓܕܥܐ) جدع ، قطع ،    ܓܕܥكما لدى السريان    طدع -

 العربية  
 : (5البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية ص ويقول البطريرك أغناطيوس يعقوب الثالث في كتابه )

أن اللغة العربية أقرب من السريانية الحالية الى اللغة األم، وأكثر منها شبها بها ويستشهد بذلك العديد من 
بالقول : في صدر االسالم    7لوكسنبرغ   االلماني كرستوف) تراث وفقه( يلخِّّص  وفي مدخل كتابه    األمثلة ..  

لم تكن العربية بعُد لغًة مكتوبة؛ فقد كانت السريانية هي لغة التواصل المكتوبة في الشرق األدنى، بدًءا من  
القرن الثاني للميالد وحتى القرن السابع ومن خاللها إنتشرت المسيحية والثقافة عبر آسيا لتصل حتى أقاصي  

ا لذا كانت  الصين.  الثقافة  ماالبار وشرق  لنشر  التواصل األوسع  لغة  القرآن ، هي  لسريانية وحتى بزوغ 
 واألدب والعلوم األخرى عند السريان والعرب. 

ويذهب العديد من الكتاب القدامى بان الرسول محمد كان يحضُّ صحابته على تعلُّم السريانية كما حصل  
 مع زيد بن ثابت حين سأله :

ل له عليك بتعلمها(، فتعلمها بأقل من شهر .. هذا يعني مدى التقارب ) هل تجيد السريانية فقال ال فقا 
 بين اللغتين .  

 
ير في هيئة اللغة السريانية  جامعة بغداد والخب  –أستاذ في كلية اآلداب    –للمزيد راجع : د. خالد حسين     5
 148 -142ص  1982لسنة   6عدد  –مجلة مجمع اللغة السريانية    /
 51ص1984لسنة  8عدد  –د. خالد حسين / مجلة مجمع اللغة السريانية    6
 من األنترنيت   -ترجمة: أكرم أنطاكي وديمتري أفيرينوس  - ه/ تراث وفق   غكرستوف لوكسنبر   7
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وحتى من حيث الكتابة فكان الخط اآلرامي بلهجاته هو السائد في المنطقة وخصوصا منذ القرن الثامن قبل 
ستاذ نجيب محمد يؤكد األالميالد الى جانب وجود الكتابة بخط المسند اليمني والمتداول في الجزيرة. حيث 

 في كتابه )تاريخ الشعر العربي  حتى آخر القرن الثالث الهجري( : 8البهيتي  
) إن الكتابة قد جاءت بالد العرب الداخلية )الجزيرة العربية( في أزمنة مختلفة وعن ثالث طرق أقدمهن ما  

شورية البابلية . وكانت من  جاءها عن طريق الشمال الشرقي ، وهـذه فـي األغلب كانت متأثرة بالكتابة اآل
الصعوبة بحيث لم تلبث إن حلت محلها حروف أخرى جاءتها من الجنوب والشمال معا ، فكانت اآلرامية  
والمسند اليمني وسيلتين للكتابة في قلب شبه الجزيرة وقد تطورت هذه الحروف في أزمنة متأخرة الى الحروف 

 األخيرة المعروفة بالعربية( . 
 يات تتحدث عن نشوء الخط العربي تناقلتها األجيال شفاهيا من بينها ما رواه البالذري :وهناك عدة روا

 قرب الحيرة ( وهم :  –) إجتمع ثالثة أشخاص من طي بـ ) بقة 
 مرامر بن مرة ، أسلم بن سدرة ، عامر بن جدرة     

ر والحيرة ومن بينهم بشر  فوضعوا الخط العربي على قياس الخط السرياني ومنهم تعلم قوم من أهل األنبا
 بن عبد الملك الذي بدوره نقله الى المكة فعلمه الى سفيان بن أمية وآخرون ...(   

رواية كهذه ال يمكن األخذ بها وخصوصا إن أسمائهم لو أعيد كتابتها بالسريانية لتبين إنها ليست أسماء 
 وذلك الن :  9حقيقية  
 السيد أمر ابن السيد  / وتعني - ܡܪ ܒܪ ܐܡܪ ܡܪ) مرامر بن مرة ( تكتب بالسريانية )  -
 وتعني / أنهى أبن الخطاط(   – ܣܕܪܐ ܒܪ ܫܠܡ) أسلم بن سدرة ( تكتب بالسريانية )  -

 عامر الحاذق ( وتعني / – ܓܕܪܐ ܒܪ ܥܐܡܪ) عامر بن جدرة ( تكتب بالسريانية ) 
 إبن الحاذق )الماهر(العبارة بأجمعها تقرأ ) السيد أمر إبن السيد أنهى إبن الخطاط عامر 

هذا يعني بطالن الرواية وخاصة لم يكن ما يثبت ذلك من خالل نقش او مخطوطة تؤيد ما ذهب اليه الرواة، 
 وحيث تناقلت الرواية شفاهيا ، هذا يعني ربما تعرضت الى تحوير أثناء النقل .

ص من العرب العاربة من طسم  مفادها ) إن ستة أشخا  10هناك رواية ثانية يذكرها القلقشندي وإبن النديم 
أسماؤهم : ) أبجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، قرشت( هم اللذين وضعوا الكتابة على ضوء أسمائهم  
ومن ثم ألحقوا بها الروادف ) ث ، خ ، ذ ، ظ ، غ ، ض ( ومنهم إنتقلت الكتابة الى األنبار والحيرة ومنهم  

ا أيضا فهذه األسماء هي األبجدية اآلرامية / السريانية وال يوجد الى بقية العرب ... طبعا ال يمكن األخذ به
 

مطبعة دار    –القاهرة  –نجيب محمد البهيتي / تاريخ الشعر العربي  حتى آخر القرن الثالث الهجري   8
   198ص  –  1950الكتب المصرية 

نقال من مطران أندراوس صنا في مجلة    –  428ص  2عدد    – األب أنستاس الكرملي / مجلة لغة العرب     9
 4المحمع عدد 

 4ص 1978سنة  4عدد  المطران أندراوس صنا / مجلة المجمع  10



2277 
 

وكذلك كال الروايتين لم يذكرا التاريخ لنستدل منهما تاريخ نشوء الخط العربي لذا  .ما يثبت رأيهم من دليل ..
 علينا البحث عن مفهوم آخر .

باألخص الكوفة واألنبار المكتظة  من خالصة قولهم نستطيع أن نقول إن منشأ الكتابة العربية هي العراق و 
باألديرة والمدارس السريانية ومن هناك نقلت الكتابة بواسطة بشر بن عبد الملك الكندي وعبد للا بن جدعان  
اللذان خرجا من األنبار الى المكة وقاما بنشر الكتابة ، وأول من تعلمها من مكة هو ) حرب بن أمية ( 

منهم أبو سفيان وأبناه معاوية ويزيد وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان    ومن ثم إنتشرت بين القريش فتعلم
من المكة .. ويجب أن ال ننسى بأن الكتابة واللغة السريانية كانت منتشرة في الجزيرة    11وعلي بن أبي طالب 

ين  ربما قبل قدومهما ) بشر بن عبد الملك الكندي وعبد للا بن جدعان ( ومستخدمة من قبل الرهبان الذ 
قدموا من بالد النهرين الى الجزيرة وأسسوا الكنائس واآلديرة ، ومن المؤكد اللغة المستخدمة في صلواتهم  

على عثورهم على العديد من النقوش المدونة    12كانت السريانية . ويشير الدكتور سليمان عبد الرحمن الذيب 
تيماء العربية والخليج وخصوصا في  الجزيرة  الخامس قبل    في اآلرامية في شبه  )القرن  للفترة  تعود  وهي 

 الميالد وحتى القرن الثالث بعد الميالد (  .  
أن الخط العربي جاء من اليمن الى النبط والحيرة ومنها الى  )من أمثال حفني صالح(    من يعتقد 13وهناك  

شائعا في الجنوب  الحجاز والمسمى بخط المسند، وهناك شواهد عثر عليها مكتوبة بخط المسند الذي كان  
والشمال في مملكتي السبأ والمعين الى القرن الرابع الميالدي . ولكن من يتمعنه سيجده بعيد كل البعد عن 

وهذا ما الحظته من خالل المقارنة التي أجريتها بين شكل حروفهما في كتابي    14الخط الذي دون فيه القرآن 
 بيروت ( فلم أجد اية تقارب بينهما.   –قبل دار الفاربي )نشأة الكتابة السريانية والعربية والمنشور من 

هذا يعني لم يكن الخط العربي منحدر من خط المسند بل من الخط اآلرامي أستنادا الى الشبه الكبير بين  
الخط السرياني األسطرنجيلي الشائع إستخدامه في كتابة اإلنجيل والخط العربي الكوفي والشائع إستخدامه  

حف ما دفع المؤرخون للقول بأن الخط العربي الشمالي منحدر من الخط االرامي السرياني  في كتابة المص

 
  – وآخرين )البالذري ، أبن دريد ، القلقشندي    134-133ص  1ج  3ناصر النقشبتدي / مجلة سومر م   11

 المصادر السابقة(  
 2007الرياض   2ط –سليمان عبر الرحمن / نقوش تيماء اآلرامية   12
 70  -  64ص 1958القاهرة  –حفني ناصف / تاريخ األدب   13
 9ص  1978سنة  4عدد   –المطران أندراوس صنا / مجلة المجمع   14
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يذهبون إن الخط العربي منحدر من الخط اآلرامي النبطي، ويذهب األب أنستاس الكرملي   16وآخرون   15
الكلدانيين نقال عن  58ص   1911سنة    3)في مقال له نشرت في مجلة لغة العرب عدد  ( إن النبط هم 

المعروفين ا وغيرهم  النبط  وهم  بابل  ملوك  )ذكر  العشرين(  الباب  الذهب  )مروج  كتابه  في  لمسعودي 
وسمي هذا الخط )بحسب المسعودي( بخط المِّجَزم كونه قد أستقطع من الخط النبطي ، رغم    بالكلدانيين(.

بـ )المِّجَزم ( كونه قد    18والشيخ أحمد رضا   17إن األب أنستاس الكرملي أستقطع من الخط  يقوالن سمي 
ومن أجل بيان الخط البياني أو على األقل لنقل المراحل التي مر بها هذا الخط   السرياني األسطرنجيلي .

عليها والتي تعود الى ما قبل األسالم    ت ليصل الى ما هو عليه اليوم نعرض هنا بعض النقوش التي عثر 
 ي .ويذهب البعض على إعتبارها أو قسم منها بداية الخط العرب

التابعة الى  جنقش أم الجمال األول : عثر عليه في منطقة أم الجمال الواقعة في   -1 نوبي حوران 
األردن ، نجد فيه ، بعض حروفه متصلة وهو نص آرامي كتب بالخط اآلرامي النبطي يعود الى  

 م وكما مبين في الشكل أدناه:250سنة 
 قرأه العلماء :

 نوخ دنه نفو فهرو بر سلي ريو جذيمة ملك ت
 هذا قبر فهر بن سلي مربي جذيمة ملك تنوخ 

رحش ( بمعى   – ܪܚܫإال أني ال أتفق مع هذه القراءة فخطه يميل الى السرياني ، فالكلمة اآلولى مكتوبة )  
والكلمة الثانية قرأت نفو ولكن هناك حرف آخر    دحش بمعنى حرس وليس دنه ،   ܕܚܫسار ، وربما هي  

والكلمة الثالثة فهرو مشكوك    بمعنى نقش / نفس  ܢܦܫܘبين ف ، و الذي هو حرف ) ش( النبطي فيقرأ نفشو  
ملكك وربما هي   ܕܝܠܘܟ ܡܠܟفي قراءتها ... والكلمة األخيرة قرأت ملك تنوخ األصح هي ملك ديلوخ  

 ( أي ملكك الديان ...ديانوك بمعنى الديان )حاكمك ܕܝܢܘܟ

 
  3( ، القلقشندي ) صبح األعش ح5-4( ، أبن النديم ) الفهرست ص  471البالذري ) فتوح البلدان ص   15

( ، المطران أقليمس    340ص  2لدون ج( ، أبن خلدون ) مقدمة أبن خ472( ، أبن دريد ) اآلشتقاق ص  14ص
  36، البطريرك أغناطيوس أفرام برصوم ) اللؤلؤ المنثور ص 144-143ص 1ة الشهية جعيوسف داود ) اللم

 ( و....   320ص 2( ، االب أنسناس الكرملي ) مجلة لغة العرب م
ئيل ولفنسون /    ، أسرا   135-133ص  1ج3مجلة سومر م  –ناصر النقشبندي / منشأ الخط العربي وتطوره    16

  197ص
 430المصدر السابق ص  17
 11-10رسالة الخط ص  18
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نقش النمارة : والنمارة هو بيت صغير للروم بني في الجهة الشرقية لجبل دروز ووجد على قبر أمرئ    -2 
ثاني ملوك الحيرة عثر عليه في موقع النمارة جبل    19القيس بن عمرو وسمي بنقش أمرئ القيس بن عمرو  

ول نص عربي مكتوب بالخط األرامي النبطي وكما  م ويقول عنه الخبراء أنه أ  328الدروز يرقى الى عام  
 مبين في الشكل اعاله .  

بالحقيقة ال أرى فيه ما يدعونا الى اإلعتماد على أن الخط العربي منحدر منه ربما نجد بعض الحروف 
 تشبه العربي والسرياني ولكنها قليلة . 

نقش زبد : عثر عليه في خربة زبد الواقعة بين قنسرين ونهر الفرات يعود تاريخه الى سنة   -3
ويبدو أنه كان نقش وضع في جدار الكنيسة دون فيه أسماء الذين شيدو الكنيسة    20م    502

 فالخط الظاهر يتبين أنه قريب الشبه الى الخطين السرياني والعربي وكما في الشكل أعاله .
 : 21يقرأ  

 بنصر اإلله شرحو بر أمت منغو وهلبا بر مر القيس 
 وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو بتميمي 

نقش حران : عثر عليه في حران في المنطقة الشمالية من جبل الدروز وضع فوق باب الكنيسة  -4
 م ويقول عنه المطران  568يرتقي تاريخه الى عام  

، والنص تراه    22صافية خالية من المفردات السريانية   أندراوس صنا كتب بالعربية واليونانية ولغته العربية
 بال نقاط ولكنه يقرأ : 

 خيبر بعم  34بعد مفسد   463) أنا شرحبيل بن طلمو بنيت ذا المرطول سنة 
 والكتابة هذه عربية وفيها شبه بالخط السرياني في الكثير من مفرداتها . 

نقش أم الجمال الثاني : عثر عليه في أم الجمال الواقعة في جنوبي حوران التابعة الى األردن   -5
 يعود الى أواخر القرن السادس الميالدي ) قبل األسالم( 

 يقرأ : 
 الخليد أعلى بنيه /  بن عبيدة كاتب /  للا غفر ألليه  ) األصح إال هلل (

 عمري كتبه عنه من / يقروه 

 
  1ج  3، ناصر النقشبندي / مجلة سومر م  189، أسرائيل ولفنسن ص  57ص  2ج  1طه باقر / سومر م   19

 و...  131ص
 16ص 1978سنة  4عدد   –المطران أندراوس صنا / مجلة المجمع   20
  المصدر السابق   -المطران اندراوس   21
،    57ص  2ج  1، طه باقر / مجلة سومر م  1978سنة    4عدد    –المطران أندراوس صنا / مجلة المجمع     22

 122ص 1ج 3، ناصر النقشبندي / مجلة سومر م  192أسرائيل ولفنسون ص
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خطه يشبه الى حد كبير خط النصوص التي كتبت في عهد صدر   23ران أندراوس صنا ويقول عنه المط
 اإلسالم  وكما في الشكل اآلتي ، الخط المستخدم في كتابة المصحف : 

مما تبين يبدو لي أن النقش األول والثاني ال يمكن إعتبارهما مراحل للخط العربي بل البداية هي ربما من 
جمال الثاني ( هم باكورة الخط العربي ما لم نعثر على سواهما أي أن البداية    نقش زبد والنقشين ) حران ، 

هي القرن السادس الميالدي وهذا يعود بنا للتساؤل وهل هذه البداية هي للغة العربية أيضا ؟ وهذا غير  
الث . جائز ألن لغة المعلقات والقرآن تدل على أن هذه اللغة ال بد قد مرت بما ال يقل عن قرنين أو ث

والمشكلة حتى المعلقات التي يقال عنها إنها كتبت بماء الذهب وعلقت على جدار الكعبة لم نعثر على أي 
أثر منها لنعرف بأي خط كتبت كونها تناقلت شفاهيا ، هذا يعني ربما كانت العرب تدون ما عندها بإحدى  

كانت كفة الميزان تتأرجح نحو السريانية    اآلرامية إن كانت السريانية أو النبطية وأغلب الظن  خطوط الكتابة
- 4(  ، أبن النديم ) الفهرست ص 471البالذري ) فتوح البلدان ص وهذا ما يذهب اليه األقدمون من أمثال )

( ، أبن خلدون ) مقدمة أبن  472( ، أبن دريد ) اآلشتقاق ص   14ص   3( ، القلقشندي ) صبح األعش ح5
، البطريرك   144- 143ص   1سف داود ) اللمعة الشهية ج ( ، المطران أقليمس يو   340ص   2خلدون ج

  320ص   2( ، االب أنستاس الكرملي ) مجلة لغة العرب م  36أغناطيوس أفرام برصوم ) اللؤلؤ المنثور ص 
الذين أجمعوا ان الكتابة دخلت الجزيرة من الحيرة واألنبار ولكن المشكلة  ( والمطران اندراوس صنا و....(  

ى شواهد بالكتابة العربية في الحيرة واألنبار في فترة هذه النقوش ليتبين لنا مدى التقارب تكمن بعدم عثورنا عل 
. ربما هذا يعني كان العرب في الحيرة واألنبار يكتبون صلواتهم ومداريشهم و... بالحرف السرياني أي 

قب األخمينيين  الفرس  عند  مستخدمة  كانت  مثلما   ) سرياني  وخط  عربية  لغة   ( ... الكرشوني  الميالد  ل 
وخصوصا كانت المنطقة العربية مكتظة باألديرة والمدارس وظلت قائمة الى دخول اإلسالم ، وتعلم أوالدهم  
في هذه المدارس مما سهل عملية إنبثاق الكتابة العربية وهذا ما سنالحظه في رسم األحرف في النقوش  

حروفها والسريانية .. نأمل من الحكومة العراقية  االرامية المكتشفة في السعودية فهناك شبه كبير بين أغلب  
أن تكثف التنقيب في هاتين المنطقتين )الحيرة واألنبار ( ربما سنعثر على الكثير من الشواهد تساعدنا في  

 الوصول الى الحقيقة .. 
ها  حرفا من الحروف األصلية يلحقها ستة حروف أخرى لينة )يسمي   22ويجب أن ال ننسى كال اللغتين لهما  

 العرب الروادف ( وهي :
) ج ، ذ ، خ ، ث ، ف ،غ ( بالسريانية وما يماثلها بالعربية يضاف اليهم حرفي )ض ، ظ ( في العربية 

 الموجودتان بالسريانية.  ܦ ،  ܓمقابل ذلك خلوها من 
 ومن أجل اثبات ما ذهبنا اليه  سنختار بعض النقوش المكتشفة في السعودية لنجد مدى صحة ذلك : 
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حيث كانت قاعدة تيماء ، تقع تيماء في المثلث الحدودي )عراق أردن سعودية (  قش من  ن -1
حتلها، واِّستقر بها  اِّ ق.م(، الذي    539ـ    555في عهد الملك الكلداني نبونيد )عسكرية ودينية  

سميت هذه النقوش باآلرامية كونها مدونة بالخط اآلرامي. ويعتقد األستاذ لمدة عشر سنوات .  
سلمان الذيب إنها تعود الى القرون األربعة قبل الميالد بسبب إستخدامهم للخط اآلرامي ، حيث  
يعتقد األستاذ سليمان بان أهل المنطقة توجهوا الى اِّستخدام الخط اآلرامي النبطي الخالص في 

 القرن الثاني قبل الميالد .قرأه مكتشفوه :
 نفس تشلح بر ت  معنتن    

 تشلح بنت معنتن فسروه : قبر 
 +نعيد كتابته وقراءته بالسريانية : 

ܫ      
ܲ
ܚ ܢܦ 

ܲ
ܬ ܬܫܠ 

ܵ
ܥܢ ܒܪ  هنا   نفس ) قبر ( تشلح بنت معن  / ܬܢܢ ܡ ܲ

وليس )تن ( والكلمة األولى هي نفش وليست  (    تنن  -  ܬܢܢمع األخذ باألعتبار أن الكلمة األخيرة هي )  
 ويمكن قراءته ايضا :.  وليس س الذي يكتب   نفس ألن هذا الحرف    وكما إتفق عليه العلماء هو ش 

ܫ  معن هنا    
ܲ
ܥܢ ܒܪܬ ܫܠܚ ܕ  ܢܦ  أي : نبشت شلح ابنة   / ܬܢܢ ܡ ܲ

كأداة الربط كون الحرفين قريبن في اللفط . ولم أستطع التأكد من مدى   على إعتبار )د( هي )ت( 
النقش األصلي غير واضح ولكن تبين لي إن النقش مدون بالخط اآلرامي   ألن   األحرف  رسم  صحة 

 الثاني للميالد. القديم وليس بالخط النبطي الذي هو أحد اللهجات اآلرامية لذا يمكن أعتبار الفترة قبل القرن 
في منتصف الجزء الشمالي الغربي   على الحدود العراقية بإتجاه الكويت تقع منطقة حائل  نقش من حائل  - 2 

، تتعدد اآلثار في منطقة حائل من حيث تاريخها، وإجماال تعتبر المنطقة غنية  المملكة العربية السعودية من  
وسميت  مودية )المشتق من خط المسند( ،لخطوط الثوهي باباآلثار، وفيها نقوش تاريخية لعصور مختلفة،  

كتشاف هكذا نقوش هناك ألول مرة . ثمود هذه النقوش بالثمودية نسبة إلى مدينة    قرأه مكتشفوه :باليمن الِّ
 تخر حس لهمرات قن 

 الجملة ال تعطي معنى لذا فسروها : 
 عبد تخار تلهف إلمرأة 

 ولكن حين نفرأ النقش سريانيا بموجب قراءتهم للحروف يقرأ:
ܟ ܩܢܐ     

ܲ
ܚ ܬ 

ܲ
   ܪ 

ܵ
ܡ ܣܐܠ ܲ

 /  ܪܐܬܐ  ܗ 
 أكتسب أذى ممات فنبذ هموم األضطراب ) الهش(

 ويمكن قراءته أيضا :
ܪ ܩܢܐ ܣܹܠܗ ܕܟ ܲ ܪܬܐ  ܚ ܲ  /   ܡ ܲ

 رى فطامته السيدة ) قطعه عن االكل او الحليب ( اكتسب ذك
 كوننا نلفظ حرف )د( )ت( فنكتب دخر ونلفظعا تخر.   ܕܟܪ هي   ܬܟܪعلى أعتبار  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D9%88%D8%AF
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 ولكن هناك ثمة مالحظات نوردها هنا :
لذا سأقرأها  إال أني أجدها قريبة للحرف )ل أكثر    قرأها االستاذ سلمان حرف ) ن(    العالمة    -
 ل

( إال أني أجدها األقرب الى الحرف قرأها  األستاذ سلمان بالحرف )م        العالمة    -
) ب        ( لذا يقرأ النص  :

األبل /     ܗܒܪܐ  ܣܠ ܬܪܚ ܩܠ مقتت الظلمة   أسرع 
 وأعتقد هذه القراءة هي األصوب 

تقع  -3 المواقع   نقش الجوف :  السعودية وتعتبر من  العربية  المملكة  الجندل( في شمال  الجوف )دومة 
 .موقع القلعة قرب مدينة سكاكااألثرية المهمة عثر فيها العديد من النقوش األثرية اآلرامية وخصوصا في 

 في قراءتي لهذه النقوش تبين لي :
يميل الى الخط السرياني األسطرنجيلي الى    الخط المستخدم والذي يسمى بالخط اآلرامي النبطي وجدته بدأ

نالحظ الكتابة في هذه النقوش بدأت   حد يمكن إعتباره حلقة من حلقات تطور الخط اآلرامي الى السرياني .
حروفها تتجه نحو األتصال مع بعضها وهذا ما يؤكد لي إنها مرحلة من مراحل تطور اآلرامية نحو السريانية  

حرف لم ترسم بصورة صحيحة وكما هي بالنقش ألن دارسيه حكموا عليه بإعتباره  وجدت بعض األ  والعربية .
  خطًا نبطيا لذا حاولوا عند رسم الحرف أن يقربوه الى الخط النبطي في حين كانت هذه األحرف تميل الى 

 الخط السرياني . 
بخط كبير إسم القارئ  عندما عدت لقراءة النقش وجدت كما في العديد منها شوهت من خالل الكتابة عليها   

 أو ... فيصعب قراءته وكما في النقش االتي . 
 بموجب قراءتهم يقرأ النص :

 ربيب آل بر دمسفس شلم 
 ال معنى للجملة لذا فسروها :
 تحيات ربيب ال بن دمسفس 

 سنقرأه سريانيا :  
 /  ܫܠܡ ܦܣ ܕܡܣ ܒܪ ܝܒܐܠ ܪܒ   

 عظم النسل صدق بنى )أخفى( إقترع أنهى 
 قراءة النقش مع مالحظة :سأعيد 

 في السريانية والعربية. (  ܛ( وهو يشبه ) ط    ( واالصح هو ) ط    قرأوه ) أ    الحرف الخامس  

 الن الخط قريب جدا للسريانية. ( ( واالصح هو ) ت  قرأ ) ل  الحرف السادس   
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 . (ܒܪ، بر  ܢܪ نر ، ܝܪيمكن قراءتها ) ير  العالمة  
 من السطر الثاني يمكن قراءتها )دم ، رم (   العالمة    

ب    ( هي  ك    واألصح  الشبيهة    أو   ) (      قرأ ) ف   الحرف الرابع من السطر الثاني   
 بالسريانية 

شلم ، شلو ( ويمكن قراءتها أيضا  )    ܫܠܘ ، ܫܠܡالعالمة            يمكن قراءتها )       
عالم   ) وهي األصح ( . (ܥܠܡ

 وعليه يقرأ النقش :               
 /   ( ܥܠܡ)  ܫܠܡ  ܒܣ ܕܡܣ/     ܐܬܝܐ ܒܛܐ ܪܒܝ   

 ترجمتها : 
 أخفى احتقر انهى /  ربي شرارة أتت 

 أو :
  (غطى فساد العالم  أو) غطت فساد النهاية /  ربي شرارة أتت 

)الحجر( كي أطابقها مع  نقوش من شمال غرب المملكة السعودية هذه النقوش لم أجد النص األصلي  - 4
النص المدون ألن المؤلف لم ينشر في كتابه صورة النقش بل رسمه لحروف النقش. وهي تعود لما بعد 

وما يؤكد على ذلك، كونها أكثر قربًا للعربية    القرن الثالث بعد الميالد كما يقول المؤلف استاذ سليمان الذيب.
 الترجمة العربية لها.  مما في النقوش السابقة وهذا ما سنالحظه في 

ومن جانب آخر نجد الكتابة تميل الى السريانية وكما قلت تعتبر مرحلة من مراحل إنتقال الخط اآلرامي  
الى السرياني وبدأت الحروف تتجه نحو اإلتصال ببعضها كما سنالحظ في النقش وبالمقارنة مع النصوص  

لتصريف واللفظ .وكما في هذا النقش الذي عثر  التي أكتشفت في الرها وسوريا والعراق و.. فضال عن ا
عليه في جبل قاع أبو مر ، ويعتبر مرحلة من مراحل نشوء الخط العربي لتشابهه مع نقش أم الجمال الثاني  

 والكتابات العربية في فترة األسالم وقبلها . 
 بلي شلم حنينو بر حورو   قرأوه :

 فسروه : بلى تحيات حنين بن حورو 
 سريانيا بموجب قراءتهم للحروف : سنعيد قراءته 

 فسد سالم حنينو إبن األبيض  /  ܚܘܪܘ ܒܪ ܚܢܝܢܘ ܫܠܡ ܒܠܝ
الصديق ليستقيم المعنى فالباء في السريانية عندما    حبرو(  ܚܒܪܘولكن ربما األصح أن تقرأ الكلمة األخيرة ) 

)حوارا ( بمعنى  )حورو( أي    (ܚܘܪܐ ؛ ܚܘܪܘتركخ تلفظ واو ، نكتب حبرو ونلفظها حورو وهي أصح من )
 األبيض ، أو ربما تأتي بمعنى شجرة الحور ... وبهذا ستكون القراءة األصح :

 / فسد سالم حنينو إبن صديقه   ܚܒܪܘ ܒܪ ܚܢܝܢܘ ܫܠܡ ܒܠܝ
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 أنهى ( يكون البيت :  ܫܠܡوإذا أخذنا بمعنى المفردة )
 فسد نهاية حنينو إبن صديقه .

 النبطي اآلرامي أو اآلرامي القديم تبين لي :ومن خالل مطابقة القراءة مع رسم الحرف 
( لذا ربما األصح أن تقرأ )ننع     )   قرأت ) بلي ( ونبطيا تكتب    الكلمة األولى 

للو ( بمعنى غناء  ܠܠܘ( بمعنى نعناع ونالحظ الحرف )ع( كتب بالصيغة اآلرامية وسريانيا يمكن قراءتها )  
 األم لولدها وعربيا ) هلل( .

 ويمكن قراءتها )علم(  ( ܫܠܡال إشكال )شلم   نية  الكلمة الثا 
حروف والقراءة   4( النقش هو  قرأت ) حنينو ( نبطيا تكتب       )  الكلمة الثالثة   
( وهذا يعني المفردة هي عبارة عن كلمتين غير    حنشو ܚܢܫܘ، لذا أجد األصح أن تقرأ )    5

 متصلتين )حن ( بمعنى رأف، إستجاب ( و) شوا ( بمعنى )اإلستحاق ، المساوات( . 
ال إشكال في ذلك ولكن         الكلمة األخيرة  قرئت ) حورو ( تكتب نبطيا          

 صديق   –االصح هي : حبرو 
 ون القراءة : وعليه تك.  تلفظ )و( (  ܒ  وكما قلنا )ب 

 /غناء االم إنتهى رأفته فإستحق إبن صديقه   ܚܒܪܘ ܒܪ ܫܘܐ ܚܢ ܫܠܡ ܢܢܝ
 نقش من يمن  

عثر عليه في الموقع المسمى بـ )السوداء ( يعود الى القرن السابع قبل الميالد كما أقرت بذلك اللجنة ، 
 كتابته واضحة في الصورة قرأته بسهولة : 

 اللجنة قرأته :  
 م  ل  ك  / ن  ش  ن  /  س  ح  د  ث  / ب ي د ع  ا   ب  /

 يدع اب ملك نشن سحدث ب 
 لكون المعنى غير واضح لذا فسروه : 

 يدع اب ملك نشان جدد 
 نقرأه سريانيا :    يدعاب ملك نشن سحدث بــ ... وكان األصح أن يقرأ :

ܬ ܣܚ ܢܫܢ ܡܠܟ ܝܕܥܐܒ
ܲ
 المعنى واضح نصيب( ب ) / يدعاب ملك نشان لطف حكم ،،، ܒ ܕ 

 
 نزار الديراني 

 كاتب وشاعر عراقي  
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 ومقاالت أخرى   فسحوار مع النّ 

 
 ـ الكاتبة العراقية آفاق المحمَّدي 71

 
 "رسالة الى معلمتي ..

.. الذكريات  تتصاعد  المطر وأوراق الشجر  الخريف وتساقط زخات  بداية فصل  التي   في  الذكريات  تلك 
 معينة أو حدث ما يعيدنا إليها وكإننا نعيشها اليوم .. انقضى عليها سنوات وسنوات ولكن في لحظة 

عادت بي ذاكرتي أليام الطفولة أليام المدرسة، حيث أن بدايات الفصل الدراسي تكون عادًة بداية فصل 
 الخريف .. 

كان حوارًا طوياًل مع الذاكرة، وأظن أن ذاكرتي اليوم لم تبخل علي، وكأنها احتفظت بشريط طويل وضعته  
 يني كي تحفز نقمتي على معلمتي! أمام ع 

نعم نقمتي، وأعتقد أنها ارتكبت "بحقنا" أخطاء أسهمت في إيالمنا جميعًا، الذي تعلمناه وتربينا عليه أّن من  
ولكنني اليوم يا معلمتي أجحد فضلك وأنكره، ألّنك منحتينا الضرر من حيث    علمني حرفا ملكني عبدا ..
- 6تأوياًل واحدًا يدعوكِّ أن تضربي وتؤذي أطفااًل صغارًا ال تتجاوز أعمارهم    أردتِّ النفع، لم أجد تفسيرًا أو

شل" دافعًا للفشل أكثر سنوات بداعي "حثهم على الدراسة واالجتهاد "، لطالما كان هذا الرادع عن "الف   8
ببراعم   وأكثر، قد مارستي اإلر... هاب على أطفاٍل صغار وكان هذا أول إر.. هاب نعرفه ونشهده، ولكننا

 طفولتنا لم نكن نعرف أن نعّبر عنه أو نشكوه !
أعترف بأنني كانت لي حصة األسد من المديح والثناء واإلعجاب والتصفيق الدائم من قبلك ألنني كنت  
محظوظة بالذكاء والتفوق الدراسي واالهتمام بواجباتي، ولكن الذي أعنيه هو "إرها.. بك " المستمر على 

ذين كانوا ينالون اشد العقاب وكنت أشعر بغّصة حتى وأنا أحصل على درجات كاملة، زميالتي وزمالئي ال
ألنني أرى تعابير األلم والخوف ونظرات البؤس التي تمألهم، كان هذا األمر يسلبني سعادتي بتفوقي، وال  

 نظراتهم لي  أنسى أبدًا كيف كنتِّ تكيلين لي كلمات الفخر والعبارات الي اعتدتِّ ترديدها، وال أنسى أبداً 
 وكأني سلبت شيئًا منهم أو حصلت على حٍظ أوفر من حظوظهم ..
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لم تدخري عقوبًة أو توبيخًا لهم، ولكنك لم تسألي أحدهم يومًا، ربما كانت لديه ظروفًا صعبًة قاهرة، هي من  
 منعته أن يكون متفوقًا ومهتمًا ..

التعليمية، فنلنا أنا وإخوتي التعليم والمتابعة حتى  كنت أوفر حظًا منهم كون والداي كانا تربويين في الهيئة  
قبل دخول المدرسة، ولكن ماذا عن أولئك الذين نشأوا "لسوء حظهم" في أسرٍة قضى عليها الجهل أو الفقر  

 أو اليتم؟!  
  ما ذنبهم أن المجتمع والحياة تظلمهم مرتين؟! ما ذنبهم أن الدنيا أطبقت ببؤسها عليهم وزاد الطين بلة انتِّ 
، نعم أنا اليوم أجعلك شريكة في دمارهم أو انحرافهم ..أنتِّ لم تبنيهم، لم   يا معلمتي، انا اليوم ناقمة عليكِّ

 تمسكي بيدهم لدرب النجاة بل أسهمتِّ في ضياعهم!  
 معلمتي إن رايتكِّ يومًا فال تعاتبيني إن لم أحييكِّ أو أذكر فضلك .. سامحيني". 

 
 آفاق المحّمدي 

 
 األماكن المزدحمة، الصخب، والضوضاء العالية..أنا عدوة 

 أنا عدوة الغدر والترك في منتصف الطريق وإفالت اليد بعد اإلمساك بها.. 
 أنا عدوة الخطوات المتأرجحة والقرارات المتذبذبة والرغبة بالشيء والزهد به بنفس الوقت!

 أحوج ما تريده.. أنا عدوة نكران الجميل واالنقالب على من منحك يومًا دفئًا كنت 
 أنا عدوة النفاق واألوجه المتعددة ومجاراة من ال أطيقهم، 

أنا عدوة أن ُأجمع مع أحد اوأن أكون رقمًا في قائمٍة ما أوأن أكون عابرة في حياة شخص أي كان .. إما  
اسبني  أن أكون كل شيء او ال شيء، حالة الهامش والبديل الذي يمكن اإلستغناء عنه في أية لحظة، ال تن

 وليست على مقاسي وال تليق بي..
أنا عدوة السباق والتنافس على أي شيء او أي شخص او أي مكان او زمان او وجود ، حالما أجد نفسي  
في حلبة سباق ويقرر علي أن أجري واركض الهثة من أجل الحصول عليه حااًل أستغني عنه وأخرج من  

 الحلبة، فليس لمثل هذا ُخلقُت أنا..
ة الرخص واالبتذال واالنحالل والتفلت في كل شيء، ال أقتنع مطلقًا بفكرة أن ذلك حرية وأن علي  أنا عدو 

التسليم وتقبل ذلك الكم الفظيع من التقزز واإلنحدار لُيطلق علي أني مثقفة ومتفهمة ومتقبلة لمن حولي،  
 الهو ليس كذلك وإنما مجاملة ومحاباة للباطل والسوء وألهلهما!

تجزأ، والعزيُز ال ُيثنى، وفي المواقف اإلنسانية العظيمة المتطلبة جهدًا وفيرًا من التضحية ال  المبادئ ال  
 يوجد لون رمادي.. إما أبيض أو أسود! 

 
 آفاق المحّمدي 
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 الحلم وتحقيق األمنيات 
 

واستيقظت على  بعد أن حققُت ما كنُت أتوُق له وأتمناه، وبعد أن أمسكت بالحلم الذي طالما انتظرته ونمت 
 أمل أن أعيشه وقد عشته بفضل للا ونعمته، حقيقة قد كان بالنسبة لي موضوع تحٍد أكثر مما هو حلم! 

وإن التحديات دائمًا ما يرافقها ضغوط وتعب وهواجس مؤرقة ولذلك فالجهد النفسي والجسدي سيكون مضاعفًا  
 عليك أكثر، ولكن بالرغم من ذلك قد اجتزته وهلل الحمد.. 

شت لحظات الفرح الغامر والنشوة _التي تجعلك في حالة الخدر المؤقت طبعًا_ وزاد فرحتي أن األحباب وع
واألصحاب قد سعدوا لسعادتي وفرحوا لفرحي وافتخروا بي إنها للحظات ال ُتنسى أبد العمر والدهر.. لحظات 

قبات واألهم واألجمل هو الدنو  ممزوجة بالفرح واإلنجاز وتحقيق الحلم والفخر وتحدي الصعاب واجتياز الع
 من غايتي األكبر وهدفي األسمى وحلمي العظيم الذي أسعى إليه، 

في الحقيقة إن حلم الكاتبة بالنسبة لي كان حلمًا يشبه تمامًا حلمك بأن تكون رائد فضاء او طيار، تجوب  
حيث ال أحد في  السماء وتحلق بعيدًا عن األرض وتسمو بنفسك عن إزعاجات األرض ومن يسكنونها،  

 االعالي سواك أنت وأفكارك وكلماتك وخياالتك التي لن تخونك ولن تتمرد عليك ولن تغدر بك!
منذ سنوات بعيدة حين كنت طفلة كان هذا الشيء يراودني وكثيرًا ما يستفز طموحي ولكني آثرُت اإلحتفاظ 

خشيُت أن أكون مدعاة للسخرية والتندر  به لنفسي ولم أبح به أبدًا.. لربما كنت اراه صعب الحصول والمنال و 
لو نطقُت به أو ألن رغبتي في ذلك الحين لم تتشكل كما يجب وكما أريد أن تكون! على العموم إن ذلك  

 ليس مهمًا اآلن المهم ما هي الخطوة التي تلي تحقيق االمنية ونيل المجد؟! 
 ا الوصول،أدرك تمامًا أن الوصول ليس بالشيء الصعب قدر المحافظة على هذ 

ولكن في نفس الوقت التجمد عند هذه النقطة ليس امرًا إيجابيًا أبدا، والخشية أيضًا من التراجع وفتور الهمة  
 هو شيء ال يجب ان يحدث أبدًا،

بالنسبة للنساء في مجتمعاتنا هو نصر كبير، ويكبر هذا  بالحقيقة أن تحقيق اإلنجازات واألدبية خاصة 
 ز كلما تضيقت الحلقات من بلد ومجتمع وبيئة وظرف آلخر!النصر ويعظم ذلك اإلنجا

ولذلك من المحتُم عليَّ أن ُأضاعف أجنحتي التي نسجتها بخيوط الصبر والتعب والمثابرة والجهد المضني،  
وأن أصمد كثيرًا أمام أي شيء يعيقني عن بلوغ الغاية والهدف، والكثير الكثير أيضًا من أشياء كثيرة أؤثُر  

 فهل يا ُترى سأصيُر لما ُأريده؟! ا لنفسي..أن أُخصه
 

 آفاق المحّمدي 
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 تنب ؤات 
 

إن النفس البشرية مجبولة على التنبؤ بالفرح والنهايات السعيدة، تجد المخرج من الركام المتقادم عليها بهذه  
منذ   المعقدة،  وظروفها  وابعادها  الحياة  بفلسفة  مكترثة  وال  آبهة  غير  األفالم   التصورات  نشاهد  طفولتنا 

المسلسالت الكارتونية التي نتابع احداثها بلهفة وشوق خطوة بخطوة، لكي تكافئنا بالفرح في الحلقة األخيرة  
بانتصار الخير واندحار الشر واجتماع األحبة والرجوع للبلدان واألماكن التي تركها األبطال قسرًا وقهرًا،  

قة في أذهاننا بل وحتى نرسم خطوطنا البيانية ألحداث حياتنا وفقًا لتلك  كبرنا وما زالت الصور الطفولية عال
التركة واإلرث المبهج الذي كنا نعيشه فبالتالي لن نبخل على أنفسنا او نجور عليها بحرمانها من ذلك 

فسنا  الشعور الذي عشنا لحظاته فما بال إن كان حقيقة ويخصنا نحن بالذات؟! إن توجيه التركيز والتفكير بأن 
هو حالة صحية وضرورية ومن أهمها محاوالت إسعاد النفس واالرتقاء بها والنأي بها عن كل ما يليق او  
يحط من قيمتها، يقول الطبيب األمريكي جو ديسبنزا )كل ما تركز عليه كل يوم من عوامل خارجية يستهلك  

لتكبر وبين االرتقاء بالنفس والروح تركيزك وطاقتك،وجه تركيزك للداخل( ثمة خيط رفيع ونقطة مفصلية بين ا
وعدم زجها بما ال يسمو بها، ولذلك يختلط األمر على الكثيرين فيزيد االختالف والنفور، إن وجودك بمعية  
من يشبهك ويسلل الفرح والزهو لقلبك يجعلك )تختمر( فيتضاعف حجم تميزك وإبداعك واتجاهاتك الصحيحة،  

تقرارك النفسي والعاطفي والروحي، فإن لم تجد شريكًا مناسبًا لك فال  إن شريك الحياة له دخل كبير في اس
 تتورط بشخص ال يشبهك ، الن الشريك الذي ال يكملك يجعلك ناقصًا! 

فإذا نقص نصف كوب من الماء ال تكمله بنصف كوب زيت، ألنه سيفسده ويجعله غير صالح لإلستهالك،  
بصراع أبدي مع نفسك فتتنازعان على الدوام، قلب  تماما كوجودك مع الشخص غير المناسب، سيجعلك  

 يشدك لما ترغب وعقل يقول لك قف،  
يقول مصطفى صادق الرفاعي) انما هي ثالثة المبدأ الشريف للنفس، والفكر السامي للعقل والحب الطاهر 

نفس وانت تضطهد  الحقيقي لإلنسانية  للمعنى  لن تصل  أنت  اإلنساني(  الكمال  ك للقلب هذه هي معاني 
وتجبرها على اتخاذ طريق ال يشبهها وخطوة ال تفهمها قدمك واتجاها ال تبحر فيه سفنك، اعتنِّ بنفسك  
واقترب ممن يحبك واصنع السعادة لروحك فالتاريخ لن يعاد واأليام التي تمضي لن ترجع واوقات الفرح  

 عطشى للقاء من يحتفي بها.. تنبأ بالنهايات السعيدة. 
 

 آفاق المحّمدي 
 
 
 
 



2289 
 

 وعبر  دروس
 

في اليومين التي مضت والتي أطلقت العنان فيها ألشياء  عديدة وعريُت كثيرًا مما يجول في خاطري ويجثم  
 على صدري ويحز في نفسي ويكتم على أنفاسي.. 

أؤمن تمامًا أن من أهم صفات الكاتب هو الجرأة، الجرأة في الطرح والتفكير وإثارة التساؤالت وكشف الغموض  
 تغوص في أي عمق بشري وستبقى تطفو على السطح كقطعة فلين تذهب بها األمواج هنا وهناك.. وإال فلن  

فإن عجز الكاتب أو من هو محسوب على هذه الفئة عن اإليغال في خبايا نفسه وعمق روحه فكيف سيسبر  
 أغوار الغير؟!

ال ما اجتاحني من أفكار بالحقيقة أنا كنت صادقة بكل ما كتبته كأصدق ما يمكن أن يكون، وشفافة بإيص
وأزمات ومصاعب كأوضح ما تكون الشفافية، وأظن أن ذلك قد وصل وشعر به كل من قرأ وتابع واهتم  
وسأل واطمئن، يقال أن ما يخرج من القلب يدخل القلب وقد حدث،  وعلى صعيد آخر قد وصل لكل من 

 أظهر شماتة وتمتع بمعاناتي وفرح بحزني،  
دق وجرأة أيضا.. ما كنت أعتقد أني كنت هاجسًا مزعجًا ألحد وال شخصًا يستحق  نعم أقولها بشجاعة وص

 الشماتة به وال إنسانة يبدر منها السوء ألحد!
أقولها اليوم وهو شيء لم يخطر لي على بال يومًا وال أعير له أية أهمية ألني أدرك تمامًا أن نجاح اإلنسان  

أوال ثم بجهده ومثابرته وتحديه وجهاده وقتاله في ساحات حرووب  وتميزه وعلو مكانته إنما هي بتوفيق للا  
 الحياة الصعبة المريرة.. 

 أقول أن نجاحك كان شوكة في عين الكثير، وتميزك هو شعورهم بنقصهم، وتحقيق أهدافك هو كابوس لهم! 
للا رد كيدهم في  لم أعلم أن تكالب الهموم والزمان عليك سيفتح باب الفرح لمن يكيدوا لك وكادوا لك ولكن  

نحورهم، وفي الجانب النقي اآلخر أقدر وأثمن وكلي امتنان لمن آزرني وناصرني ووقف بجانبي، كنتم وما  
زلتم كما عهدتكم أصحاب طيب وفضل ومحبة ومواقف، إنما الحياة محطات ومواقف وتجارب ولن تميز 

 الخبيث من الطيب إال حين األزمات!
 

 آفاق المحّمدي  
 ئّية من العراق كاتبة وروا
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 ومقاالت أخرى  مظفر النواب: صوت الكريستال المتساقط
 

         
 . الكاتب والّشاعر العراقي هاشم شفيق 72

 
قبل عشرة أيام عّنْت في رأسي قصيدة » أبيتنه ونلعب بي« للشاعر الكبير مظفر النواب، فذهبت باحثًا عنها  

األصلية المغّناة، لكنني وجدتها بكلمات أخرى، تؤّدى من قبل مغنٍّ من هذه  كأغنية، فلم أعثر على النسخة 
 األيام، تالعب بكلمات مظفر النواب، وأبقى على اللحن المميز، وهو لملحن عراقي .

حرت في أمري، فوّسعت من دائرة البحث، حتى عثرت على الكنز، لكنه بصيغة أهم وأكبر، أنه مظفر يغني  
 القصيدة، بصوته المبحوح، والمجروح والمتكّسر مثل شظايا الكريستال المتساقط مع نثير لشالل. األغنية، 

، بصوت متفّرد، ثمة حزن عميق تخلل مسار  1970كان مظفر قد أّدى هذه األغنية في تسجيل خاص عام  
بالبكاء :«    األغنية، واعتراها جرح شاعري مرهف، في الحال مّستني كلماتها كما البرق، وجعلتني أجهش 

أبيتنه ونلعب بي شله غرض بينه الناس، ال بينه الغمازة وال بينه اللمازة، وال بينه لتحب المكتب َمْيلن غاد  
عن دربنا«. وهناك مقطع آخر يقول فيه بحرقة ورّنة مثالية ال مثيل لها » صيحولي شَيْردون أهل المَِّجْر«.  

هل الجنوب العراقي، دّوْت في داخلي وخّضته، وصعقني  هنا األغنية التي أداها مظفر على طريقة رقص أ 
صوت مظفر، إذ كل ذلك تم أداؤه مع الهزة الجسدية، ذات الداللة المعنوية، وبحرقة بائنة ودامعة، وذات  
تأثير فعال لمن يسمعها بصوت مظفر النواب. طبعًا كلمات األغنية سيكون من الصعب فهمها كلها، بالنسبة  

 مظفر بكلماته المحكية يراكم كمية هائلة من الدالالت، والمعاني والصور الجميلة للمستمع العربي، ف
اآلسرة، لكن برؤيته الفنية والشعرية هو، وعلى طريقة كالم أهل األهوار. فصاحب ديوان » للريل وحمد« 

عراء المحكية  ديوانه الفذ الذي يعتبر فتحًا في شعر المحكية العراقية، قد أّثر في جيل طويل ومتعّدد، من ش
العراقيين   الفصحى  تأثيره حتى على شعراء  وامتد  العراق،  يسّمى في  الشعبي« كما  »الشعر  أو  العراقية، 

 والعرب. 
الشاعر مظفر النواب الذي غاب عنا نجمه هذا اليوم، كان الشاعر العربي الوحيد الذي تغلق الطرقات وتسّد  

اته الجماهيرية، في كل من بيروت ودمشق، وعواصم حين يقرأ الشعر في مكان ما، وتشهد على ذلك أمسي
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العالم العربي واألوروبي التي، استقبلت صوته المترّنم، والُمدين للخضوع واالبتزاز والمماألة بكل أشكالها،  
وحيثما كانت، لمن يدّقون اليوم طبول التطبيع. لقد صرخ مظفر بكلمة »ال« ملء فمه، وبمهابة فائقة وفريدة  

 قل نظيرها. 
لقد خسر الشعر العراقي والعربي، بغياب الشاعر مظفر النواب اليوم، صوتًا شعريًا خاصًا وملهمًا والذعًا،  
لم يألفه الشعر العربي من قبل. فهو شاعر ورسام ومغن، وقد تعّرض لالضطهاد من قبل السلطات السابقة،  

فين العراقيين، إّبان فترة الستينيات فحوكم وُسجن في » نقرة السلمان »، مع كوكبة المعة ونادرة من المثق
والتهّكم واالبتزاز، ثم للهروب  للتعذيب  السياسية العراقية الالهبة، من القرن المنصرم. وقد تعّرض كذلك 

 والغياب عن بالده لفترات طويلة، قّضاها متشردًا، ما بين بيروت وليبيا ودمشق وأخيرًا الخليج العربي. 
ظفر النواب غذاء للمناضلين والوطنيين وسجناء الرأي السياسيين، وقوتًا ألجيال  كانت قصائد الراحل الكبير م

الدموع واألغنيات   العين، وترّددها  القلب قبل  العرب، قصائد يحفظها  والمنفيين والمهاجرين  العراقيين  من 
س، وأدتها أصوات والهالهل، كونها قصائد مغّناة، عذبة ونادرة، وتحمل قيمة فنية عالية. ومن هنا تلقفها النا

كثيرة، أبرزها صوت المطرب الياس خضر الذي غّنى تحفته »مرينه بيكم حمد واحنه بغطار الليل واسمعنه  
 دك كهوه وشمينا ريحة هيل، يا ريل صيْح بقهْر صيحة عشْك يا ريْل «.

 
 هاشم شفيق 

 
 قراءة قصيدة النثر الناقد العراقي حاتم الصكر في »الثمرة المحّرمة«: مقدمات وتطبيقات في 

 
منذ بدء نشوء الحركة التجديدية الثانية في القصيدة العربية، في النصف الثاني من القرن الفائت، وسيل 
الكتابة النظرية ال يتوقف حول آليات واستراتيجيات قصيدة النثر العربية، الوافدة من الغرب، مثل شقيقتها  

. وهي تسمية فيها التباس مبين، كونها لم تكن حرة، بل ظلت القصيدة الحديثة التي ُعرفْت بالقصيدة الحرة
مقّيدة بالعروض الذي اقترحه البصري، الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهي وحدة قياس، يقوم عليها الشعر  
العربي القديم المعروف بالكالسيكي. إنها بحور نغمية حافظت على تاريخ الشعر العربي، من خالل حفظه  

فيه تاريخهم وأمجادهم وحروبهم ومناسكهم،  وروايته شفاهياً  تجد  للعرب جميعًا،  تدوينه كفن  تّم  َثم  ، ومن 
وتحّوالتهم االجتماعية والسياسية. وكان الشعر العربي هذا بمثابة السجل الذهبي لكل ما مر بتاريخ العرب، 

، وصواًل إلى رؤساء من انتصارات وفتوح وفخر، وكان شاهدًا على والدة ملوك، وأمراء، وخلفاء، وسالطين
الجمهوريات للعصر الحديث، وما شابههم من حكام.وحين وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، انطلقت  

الثورة التجديدية األولى في الشعر العربي، انطلقت من العراق، على   1948في العراق، وتحديدًا في عام  
المعلم دار  العالية« كما كانت تعرف حينذاك، متمثلة يد نخبة صغيرة من طالب كلية اآلداب أو »  ين 

بالشعراء بدر شاكر السياب ونازك المالئكة وعبد الوهاب البياتي، عبر اطالع كل من السياب ونازك المالئكة  
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على تجارب الشعر العالمي، وال سّيما الشعراء اإلنكليز الذين كانوا هدفًا جماليًا لهذا الجيل، ينضاف إليهم  
ة بلند الحيدري، ليكونوا أربعة، مع داينمو الجيل، الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، وبعض  من خارج الجامع

 األسماء التي لم تكن مؤثرة حينذاك.
أما الحركة التصحيحية، إن صّحت العبارة، فقد قام بها السياب بواسطة شعره الذي أنقذ الموقف، ووضع 

المؤسس« أنشودة المطر« إذ حّرر التسمية عبر شعره    رواسم للثورة الجديدة في الشعر العربي عبر ديوانه
المنشور من »الشعر الحر« الذي أطلقته نازك إلى »الشعر الحديث« أو »الشعر المعاصر« وبمساعدة من  
نقاد بارزين في ذلك الحين، مثل إحسان عباس وجبرا ابراهيم جبرا، ومن ثم جاءت التسميات األخرى مثل  

التفعيلة«. ولم يمض أكثر من عشر سنوات على هذه الثورة حتى تجلت الحركة »الشعر الموزون« أو »شعر  
التجديدية الثانية متمثلة بما يعرف اآلن بـ »قصيدة النثر« وهي أيضًا تسمية وقعت في مطب التسميات 
الخاطئة، أو الملتبسة، إذ كيف يصح أن نسمي النثر قصيدة، وهي تسمية مستوردة من الكاتبة الفرنسية  

ان برنارد التي كتبت كتابًا تحت مسمى »قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا« مما أدى اطالع شعراء سوز 
مجلة »شعر« اللبنانية على هذا الكتاب إلى المسارعة في تبني هذا الشكل الجديد من الشعر، الذي يتخلى  

الل وهما  المرحلة،  لتلك  شاعرين  أبرز  عبر  وذلك  والقافية،  الوزن  عن  والسوري  نهائيًا  الحاج  أنسي  بناني 
أدونيس، الذي سارع إلى المبادأة في التسمية »قصيدة النثر« ونشر أول قصيدة نثر في مجلة »شعر« حينها  
هي قصيدة »مرثية القرن األول« بينما سارع أنسي الحاج إلى توكيد تجربته في ديوان كامل، وكان األول 

الجديدة، فرسم لها خطوطًا ومسّميات، ووضع تعريفًا لهذه  له هو »لن« مع مقدمة توضح مسار هذه التجربة  
القصيدة المارقة، القصيدة التي عّدها ملعونة يكتبها شعراء ملعونون، وهي على حد تعبيره تتسم بشروط 
ثالثة: اإليجاز، التوّهج والمجانية. ثم أصدر بعد ذلك ثالثة مجاميع تتسم بهذا الشكل الجديد، أبرزها »ماذا  

ذهب ماذا فعلت بالوردة« ليؤازره في هذه التجربة كل من الشعراء، أدونيس، وشوقي أبي شقرا، صنعت بال
ويوسف الخال، وجبرا إبراهيم جبرا، ومن ثم محمد الماغوط، هذا الشاعر الذي شكلت تجربته الشعرية في  

 مجال قصيدة النثر حالة استثنائية، فريدة ورائدة في مسار الشعر العربي عمومًا.
وم نعود وعبر كتاب ناقد متمكن ومقتدر، وله اطالع واسع على حركة الشعر العربي الحديث، هو الناقد الي

حاتم الصكر، الذي قدم للمكتبة العربية كتبًا نقدية الفتة، خاضت في تفاصيل التجارب الشعرية العربية  
ء ال يحصون، وعبر إصدارات ال  الشابة، وال سّيما قصيدة النثر الحالية، والجديدة، التي بات يكتبها شعرا

تحصى، بحيث ال يستطيع القارئ المتتبع إحصاءها، ومعرفة ما يجري في هذا البلد العربي أو ذاك من  
 تجارب شعرية جديدة. 

من هنا يسعى كتاب الصكر » الثمرة المحّرمة » قدر المستطاع، إللقاء الضوء على بعض التجارب الحديثة، 
ودارسًا، ومتفّحصًا قدر اإلمكان، تجارب بعض شعراء هذه القصيدة، التي حوربت    في هذا المضمار، مبّينًا،

في بدء انطالقتها من النشر، إذ جوبهت بالرفض من قبل جمهرة من الكّتاب، والشعراء، والنّقاد، واألدباء، 
ساء. وكان واتهموها بشتى التهم، وبأقذع األوصاف: القصيدة الهجينة، القصيدة المستوردة، القصيدة الخر 
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الهجوم يأتيها من الكتاب اليسارّيين واليمينيين، على حد سواء، والكل كان يحمل التهمة الجاهزة لها، ويحاول  
أن يسبغها على هذه القصيدة التي مضت في خطها التجديدي والتصعيدي نحو األفضل، وشّقت طريقها،  

 أقل من السابق.ولكنها بقيت حتى اآلن تحارب من هذا وذاك، وإن بطريقة أخف و 
كانت الشاعرة والمنظرة العراقية نازك المالئكة قد وقعت في خطأ التسمية منذ بدء حركة الشعر العربي 
الحديث، وكان إطالق »القصيدة الحرة« على الشعر الذي جاءت به هي وقريناها السياب والبياتي، يعد 

فله قيوده وأوزانه وقوافيه، والتجديد الذي طاله هو خطًأ تاريخيًا فادحًا، فشعرهم الجديد لم يكن حرًا مطلقًا،  
انتقاله من وحدة البيت إلى وحدة القصيدة، وكان من المفترض في هكذا مقام أن تسمى قصيدة النثر بـ  
»القصيدة الحرة« كونها متحّررة كليًا من القيود الشعرية، ومن هنا ساد الخطآن اللذان أطلقا على ثورة الشعر  

ادها الشعراء الرواد العراقيون، وعلى قصيدة النثر التي تبناها أدونيس وأنسي الحاج وشعراء  الحديث التي ق
مدرسة »مجلة شعر« اللبنانية، لكن الذي حصل بعد ذاك، هو رسوخ مصطلح »قصيدة التفعيلة« كما يسّمى  

 حاليًا، ليتعايش على مضض، مع مصطلح »قصيدة النثر« العربية . 
دل الذي أمتد إلى أكثر من سبعين عامًا، سيبقى مستمرًا لعقود أخرى، حتى تحل بيان القول إن هذا الج

 أشكال جديدة أخرى وتمحو، أو تؤسس لمفهوم شعري مغاير ومختلف وجديد عابر لألنواع .
النقدية التي   يأتي كتاب »الثمرة المحّرمة« ليضيف تجلياته ومسّمياته، ونظرته  تحت ضوء هذه التجارب 

 ه باع، وخبرة، ودراية بحركة الشعر العربي الحديث وتياراته الفنية الجديدة والمتباينة .يطرحها ناقد ل
يتناول الناقد حاتم الصكر كل هذه اإلشكاالت، والطروحات والمسميات، في كتابه هذا، متطرقًا في فصوله 

ء المدرسة الحديثة للشعر، األولى إلى بدايات حركة التجديد لقصيدة النثر، مشيرًا إلى روادها وإلى رواد شعرا
وكاشفًا في الوقت عينه عن أهم مراحل تطّورات قصيدة النثر، على يد رّوادها من الشعراء، ومشيرًا في رحلته  
النقدية هذه، لكل ما مّر بالشعر العربي من تطّورات، على صعيد الكشف الجديد والتأثر بالمدارس والمنابع  

ة، كل ذلك حّدده في مقدمة الكتاب التي قّسمها إلى أبواب ومحطات، العربية والمرجعيات الشعرية الغربي
ليصل فيما بعد المقدمة إلى تناول بعض الشعراء الذين كتبوا في هذا المضمار، وهو حسب تفّحصنا للكتاب  
وتمحيصه، قد قّدم قراءات وليست دراسات لشعراء عرب، منهم َمن رحل عن دنيانا اليوم، كتناوله للشاعر  

ني أمجد ناصر، وللعراقي سركون بولص ولليمني محمد حسين هيثم، والمصري محمد عيد إبراهيم، األرد 
هذا إلى جانب لفيف من الشعراء األحياء، من بينهم وديع سعادة، عباس بيضون، صالح فائق، قاسم حداد،  

جس شكري،  سيف الرحبي، صالح بوسريف، أحمد الفالحي، ياسين عدنان، خزعل الماجدي، عبده وازن، جر 
عبد الفتاح بن حمودة، باسم فرات، هاني الصلوي، عبد الزهرة زكي، طالب عبد العزيز، وغيرهم من الشعراء  
الذين تناولهم الناقد، خالل العقود الماضية، ووجد أنهم يمثلون ما تحدث عنه في دراسته النقدية المتميزة  

 هذه التي أصبحت مقدمة لهذا الكتاب. 
ه التي تعد بمثابة دراسة معّمقة لقصيدة النثر، مصحوبة بثورة الشعر الحديث وتطّوراته، أفرد الناقد لمقدمت

ونقالته، وتمظهراته الجمالية، الفنية، واألسلوبية، والشكلية، عبر أنساقه اللغوية واللفظية واإليقاعية، وتجلياته  
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تى اآلن، أفرد أقسامًا ومداخل  التعبيرية خالل السنوات والعقود التي صاحبت هذا الشعر، منذ والدته وح
وأبوابًا ومنافذ لغرض الدخول لهذا الشاعر أو ذاك، أو لتناول ظاهرة شعرية وأدبية معينة، لغرض تسليط  

 الضوء عليها وكشف حيثياتها وتمفصالتها المعرفية. 
ض منها: إشارات تشتمل األبواب على الثيمات، والسبل المعرفية النقدية التي تناولتها هذه المقدمة، وهنا بع

ـ في الراهن الشعري، هل ثمة أمل؟ مستقبل   البنية والتشكالت النصية  ـ في  البنية والراهن والمستقبل  في 
البلبلة   الجماليةـ  المهمات  ـ  والنصوص  المقترح  في  قراءات  ـ  التلقي  النثر وحجاب  ـ قصيدة  النثر  قصيدة 

النقدي ـ تجربة مجلة »شعر« ومأزق التلقي،    االصطالحية وفوضى التسميات ـ تناقضات ذاتية ـ الموقف
ليختم بقصيدة النثر في العراق، مشيرًا إلى بداياتها وأبرز محطاتها، واألسماء التي كتبتها وأبدعت فيها،  

 وجعلتها فنًا شعريًا معترفًا به في األوساط الصحافية واألدبية والثقافية العراقية.
 

 هاشم شفيق 
 

 لمحرمة، مقدمات نظرية وتطبيقات في قراءة قصيدة النثر« د. حاتم الصكر: »الثمرة ا
 2019شبكة أطياف الثقافية للدراسات والترجمة والنشر، الرباط 

 
 الشاعر العراقي رعد فاضل في »مسّودات عابر عيش«: تجليات العشق والمشاهد المحلية

 
إلى   النثر  مع قصيدة  الكتابة  يتعاطون  ممن  كثيرون  البنيات  مال شعراء  على  المحمول  الفني،  التجريب 

السردية، وأنسقتها الحكائية التي تعتمد التدوين القصصي، ذا المساق المشبع بالسرود الدائرية، ذات البعد  
بالمدار  توحي  التي  والمفردات  الكلمات،  من  كتلة  شكل  على  المبنية  اللغوية،  بالقطعة  المتسم  الكتلوي، 

بالبِّن  أكثر مما توحي  الكتابة األفقية، القصصي،  المتداخل من  النوع  يميز هذا  الشعرية، وذلك هو ما  ية 
والموجودة،   الماثلة،  الشعرية  األنسقة  بقية  إلى  ينضاف  شعري  كنسق  وهوامشها،  متونها،  في  المتوّغلة 

 والمستحدثة في قصيدة النثر.
ريته وطيرانه الشعري  شعراء عرب كثيرون نحوا باتجاه تجارب السرد الشعري، مستخلصين من طالقته وح 

تجربتهم الفنية، هذا فضاًل عن إفادة هذا المساق من أشكال وأساليب وتكاوين المفاهيم األخرى، كالهرمسية  
في  النورية،  المعارج  على  واشتغالها  تعريجها،  وطرق  العرفانية  بالغوامض،  الموحي  عالمها  في  والتوغل 

ا كمثال أدونيس في هذا المجال، وكمال أبو ديب وتوفيق  استخالص الزبدة اإلشراقية من هذا العروج، ولدين
صايغ، وظهر ذلك في بعض تجارب سليم بركات، وخزعل الماجدي، وزاهر الجيزاني، وحلمي سالم، ورفعت 
سالم، على سبيل المثال ال الحصر، فالغنوصية، والصوفية، ومجموعة شبكة دالالتهما، بمناحيها ورواسبها  
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، ومدار بحث ودرس واستقصاء للعديد من الشعراء العرب، ومن بينهم شاعرنا،  وتجلياتها، أصبحت نهجاً 
 ومركز حديثنا في هذا المقال، الموصلي رعد فاضل، في عمله الجديد »مسّودات عابر عيش«.

 
2021 -07 -17 _00 -29-27_875276 

لكتابة تحت أفق هذه الرؤية، تنضوي نصوص أو سرود رعد فاضل، وتقع في مجال هذا المسمى من ا
الشعرية الحرة المتسمة بالمناجاة والتهّدج، وهي كتابة تراعي التقليد الصوفي، ونهجه الجّواني المتخم باألسرار، 
والمشهد   المروي،  السرد  مع  متناّصة  مفتوحة،  كتابة  أيضًا  وهي  وأشواقها،  الروح  معاني  على  والمحافظ 

ي يدّونها الشاعر في مخياله، كنوع من الفنون  الحكائي، الذي يحمل الطابع اليومي للمشهديات، تلك الت
 الشعرية، فنون باتت طليقة، وال تتقّيد بشكل معيّن، محّدد وثابت، من الحدود والتقاليد الشعرية .

فالشاعر الموصلي هنا، يعطينا ترسيمات وموتيفات شعرية تفصيلية لحياة هو يراها أمامه ماثلة، في بيئته  
تركية، وإنكليزية وعربية، وفيها إثنيات متعّددة المشارب، والمنازع واألصول،    المشرقية، بيئة ذات قَسمات 

والموصل كما نعرفها ويعرفها التاريخ، مدينة أنبياء، ومقامات دينية رفيعة، حيث قشلة الترك، والّسرج خانة، 
ل، وغيرهم من األنبياء  والدّواسة، ينضاف إليها، تاريخ األنبياء ومراقدهم، كاألنبياء يونس وشيت وهرمز ودانيي 

 الذين وجدوا في مائها، وهوائها، وخضرتها، وعيشها الُمنّعم طيب اإلقامة.
في مفتتح الصفحات األولى من كتاب »مسودات عابر عيش« ُيرينا بعين الشاعر الحي، والمدّون، والشاهد 

تنفتح على مشهد »الجسر  على الخراب، خراب األحالم واألزمنة، ُيرينا معالم مدينته، في تدوينة شعرية  
اإلنكليزي« وعلى فضاء »الّسرج خانة« وتمثالته للسوق العاج بالناس، والطيوب، والفن الذي يتجّول في  
األنحاء ويجوب الزوايا واألماكن القلبية، كسوق الصاغة، والسّماكين، والعطارين، والحّبالين، وسوق الطيور،  

 حّدادين، وسوق الساعاتّيين، وسوق العتمة.وسوق الفّخارين، وسوق الفّحامين، وسوق ال
فعن الجسر اإلنكليزي يقول: »كان في كل عبور يخّيُل إليَّ أّنه يفكُر في أن يلقي بنفسه ومن على كتفيهِّ  

 إلى النهر… خذ بيده ويدّي يا اّيها النهُر«. 
ن نوم شفافة،  وعن منطقة »السرج خانة« يقول: »سوق من طبيعة أنوثية طاغية، مالبس داخلية، قمصا

مشّدات أثداء وأوراٍك، تّنورات، سراويل جينز وكتان، عطور من كل شكل ولون ونكهة تكاد للطبيعة تخلب 
 لّبها، اكسسوارات، وعلب تجميل كأنها حدائق مصّغرة«. 

 وعن سوق العتمة، وهو خاص بالنساء، أو ترتديه النساء عمومًا جاء اآلتي: 
رجن من سوق العتمة، الَعَتمي، هكذا يموصله المواصلة األقحاح، وكأنهّن  »غالبًا ما كانت النساُء وهّن يخ

 ينفذن من ثقب في الظالم«.
وحين يخرج الشاعر من زمن األمكنة، إلى زمن البوح والعاطفة، يستريح بين يدي حبيبته، وهو مكّلل بعطاء  

مرئًا في وصاله االنغمار، من ُيحب، يسترعي في سَرحانه معها، أو من دونها كل نغمة ونأمة حبية، مست
والتتويج بين يديها، فهو أميرها النبيل، يتقّدم بنبله كما يقول، بينما هي »بخيلة في الضوء، حّرة سخية في  
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الظل«، وحين يكون من دونها، فهو على ما يبدو يخاطب ذاته قائاًل بغيابها: »يطيُب لي ويريُح طمأنينتي  
 ن أحالمنا وحارس لغزنا األمين الليل«. أن أراها من دوني وحيدة، إال من خاز 

 وحين ُيجن الليل، وهما في حمّيا العالقة، يرتبك حين تهمسه:
»كانت تلّبكه وهي تهمُس: ليس اآلن، فالعالُم ال يزال على عتبة النوم، بل اآلن إذ ليس حولنا سوى ستارة  

ل طفل مطيع نّومته باكرًا،  مسدلة على عيني نافذة، سوى سرير يكاد ينعُس من الملل، سوى مصباح مث
سوى باب مغلق بعناية فائقة، سوى وردة تغّط ملء جفنيها في قدح، سوى شعلة شمعة لها ظل قبلة أو دمعة  

 في الحائط«. 
وعندما يفي بما أوكل إليه، من مسّوغات الغرام والحب، ينحو نحو العرفانية متشّبثًا بها، كمنجاة ومنقذ من  

واالن والغرام،  الحب،  وبعدها  وله  المشيئة،  في شرك  الواقعين  الولهانين  سيرة  لنا  ليسرد  العاطفي،  خطاف 
الهرمسي، خائضًا في معاني الوجد والوله الصوفي، والهيام المهيمن على حال العاشق، وهو مسكون بمراسم  

نبغي  الحبيب وضوئه المخترِّق »أعلم صاحب هذه الرسائل واإلمضاءات في هذا المسّودات أنك لم تأتِّ كما ي
على ذكر رأس بالء القلوب وهوانها، أعني الشوق حربة الهوى وصاعقة العشق، ممرغ أنوف الولهانين في  

 تراب الضيم والحاجة والسهر«.
ثم يورد الشاعر تضمينًا للمتصوف البغدادي أبي يزيد البسطامي، متخذًا قوله داخل سرديته الشعرية هذه  

، من دعائمه الشوق الذي تحدث عنه المتصوفة البغداديون والعرب  المائلة باتجاه باطني، منظورا عرفانيا
كثيرًا، فالشوق إذًا كما يرى البسطامي هو »قصبة مملكة المحبين فيها عرش عذاب الفراق منصوٌب وسيُف  

 هول الهجران مسلوٌل وغصُن نرجس الوحدة على كف األمل«.
ول بعض الشعراء العرب إلى كتابة هذه النصوص،  حسب ذيوع قصيدة التشذير النّصي، والهايكو العربي، ومي 

المكثفة، والداعية إلى قول الكالم الوجيز، في كلمات قليلة، بدياًل من المالحم الشعرية، تلك التي سادت فترة  
الستينيات والسبعينيات، ننجد الشاعر ينخرط مثله مثل بقية الشعراء العرب، في هذا النوع الوارد من اليابان  

بر وسائط الترجمة، لقصيدة مختزلة، تمثل فنًا مدروسًا، ومرسومًا بدقة فائقة، وله قانونه الشعري إلينا، وع
المشهورين كباشو وإيسا،   الرواد  الياباني، وأعني  الهايكو  الكثير منه لرواد قصيدة  به، وقد ترجم  الخاص 

ناهيك عن اآلخرين من شعراء  وغيرهما من شعراء هذا الفن البارزين، والذين باتوا معروفين في العربية،  
الهايكو، أولئك الذين ُترجموا في أنطولوجيات شعرية قام بها مترجمون عرب، رفدوا المكتبة العربية بعيون  
شعر الهايكو الياباني، مما ساهم في توسيع وتجديد وتخليق الحركة الشعرية العربية، وجعلها أكثر غنى،  

ومغايرة في الوقت عينه، وشاعرنا فاضل يلتفت مثل الشعراء اآلخرين،  فمنحها طرائق وبدائل وأنساقًا مختلفة،  
الفنية، مستخلصًا   التعبيرية، ليصوغ في المآل، شذرته وخزعته  الفني، مفيدًا من طرائقه  إلى هذا الصنيع 

 الرؤى، ومستصفيها، لصالح رؤياه هو، كشاعر يعرف في النهاية، كيف سيوّجه بوصلته التعبيرية: 
 »السماُء بارقة راعدة: تتغرغُر بالضوء وتشهق بالماء.

 الماء: أكرم السّخائين وأنبلهم.
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 الّرعد: ُبّحة في صدر الهواء.
 الينابيع والغدران: عيون ال تتوقف عن البكاء وال تعرف لماذا.

 الغابات واألحراش واألكمات واألدغال: عانات كّثات تحت سّرة الطبيعة. 
 لسماء الوحيد.القمر هالاًل: حاجب ا

 الكلمات: نمٌل كل نملة تسعى في الكتابة حاملة على ظهرها مؤونة ما ستعنيه. 
 األمواج: هوادج البحر.
 النجوم: بصاصو الليل. 

 الغيُم: قَِّرب الطبيعة. 
 الخيانة: حدبة في ظهر النبل.

 السياسة: ربطة فاخرة حول عنق الكذب«.
القصص، والحكايا، وحتى المقالة، وهي مستنزحة من فن آخر، تشيع في كتاب »مسّودات عابر عيش«  

بين   الحدود  ذلك الصيغ والرواسم، وتلغى  بعد  الفنون مع بعضها وتتناص وتختلط، لتضيع  تتعايش  لكي 
الفنون، وتغدو النصوص بالتالي حرة تتجول بين األشكال، بغية أن تتالحم وتمتزج، لتبلور الكتابة العابرة  

بمعنى ما لها الحرية في ركوب ما تنتقي من فنون القول، وصيغ التعبير، واألشكال الجمالية،   لألنواع، ولتكون 
واألنسقة اللغوية، واألسلوبية، ولهذا يكتب بصيغة المقال ههنا: »سحر الشعر يكمن في التحول والغرابة 

رويض الكواسج وتلقين  والدهش، والذهول واللعب في األعماق بالجواهر، ومعاشرة عرائس البحر والجنيات وت
الدالفين دروسًا في الدهاء، سحر الشعر أن يتعلم العالم قراءة طوالع المجهول وفك طّلسماته، من هنا يتمّون  

 الشعر بسحره، ومن هنا ال حّد نهائيًا ألشكاله وأساليبه وطرق تعبيره«. 
 رعد فاضل: »مسّودات عابر عيش« 

 2019دار نينوى، دمشق 
 

 هاشم شفيق 
 اعر عراقي  كاتب وش
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 حيرة أخرى للزجال أحمد لمسيح

         
 ديق األيسري الصَّ  . الكاتب المغربي73

 
يتحفنا الزجال الكبير أحمد لمسيح بقصائده الزجلية التي تحمل بين طياتها كلمات من كنوز المعرفة وحروف 

 من عطر البهاء وأسرار من كوكب الحب.  
 The Prophetيقول جبران خليل جبران, 

ل رحيقها.  "أن النحلة تجد المتعة في جني العسل من الزهرة. لكن الزهرة أيضا تجد المتعة في أن تسلم النح
فالزهرة في عين النحلة ينبوع حياة ، والنحلة في عين الزهرة رسول حب. والنحلة والزهرة يجدان في األخذ  

 والعطاء حاجة ونشوة."
في القصيدة الزجلية حيرة أخرى للزجال أحمد لمسيح   نجده يجمع بين حالوة العسل وهو يناجي الحبيب  

 ساب منها العطر الزكي من عبق الزهرة..في رمز النحلة وذاته الشاعرية التى ين
الشاعر يخاطب الحبيب  عن السر الذي يخفيه في مكنونه والذي يود اإلدالء به ويتساءل الشاعر عن   

الخيال الدفين في جوفه من هنا يتضح أن الشاعر ال يعلم ماذا يخفي الحبيب ففي هذه اللوحة الشعرية  
 الت والتكهنات والتخمينات التي تخالج النحلة تجاه الزهرة. البديعة مازال التساؤل مطروحا عن التخي

كما نعرف عن الشاعر أحمد لمسيح  في قصائده  الزجلية يختار دائما  الرموز والمعاني بدقة متناهية  
 وبألفاظ مختارة بإمتياز لذى يتربع شاعرنا على المنظومة الزجلية بشموخ... 

رموزه المختارة بصورة شاعرية مثقنة فهنا يصورلنا التابث والمتحرك  حيث نالحظ أن الشاعر يجعلنا نواكب  
بصفة أن الزهرة تابثة ومستقرة في مكانها والنحلة متحركة طائرة في األجواء... فبهذا يقول لنا الشاعرة أن  
الحبيب دائم الحركة وليس مستقر على رأي فأجنحته تحلق به نحو أفكار وخياالت متعددة فهو بذلك ال 

تقر له رأي بينما ذاتية الشاعر تابثة في المكان والزمان ففكره ال يعرف التذبذب بل بالعكس من ذلك فهو يس
 مستقر وكل نواياه ظاهرة وثابتة للحبيب. 

 كل جوارح وأحاسيس الشاعر تشعر وتسمع تراتيل ومواويل الحبيب فهو يدلي بخيوطه القلبية التي ترسل له  
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لمكنونة في أعماق النحلة رغم أن الظالل والعتمات تحجب ضوء الحقيقة المبهمة  األسرار الدفينة واأللغاز ا
داخل قلب الحبيب ولكن الشاعر يتواصل مع الحبيب بكل جوارحه ليزيل كل الحواجب والحواجز السوداء  

 التي تغطي األنوار في خيمة الحب... 
الريح حيث يقول المثل المغربي "رريح    مازال الشاعر ينادي الحبيب أن يسمعه كالمه المدفون والمكنون في 

للي جات تدديه" بما معناه ان الشاعر يريد من الحبيب أن اليتبع الريح لتبعده عنه بل يناجيه أن يكلمه عن  
 سره لكي ال يقع عرضة لشدة الرياح فبوحه بما يخالج صدره من أسرار ستجعله يرسو له المقام...

الغبار على جنونه ويبوح بحماقاته بعد أن ينثر على حدائق حبه    الشاعر يتوسل للحبيب ويرجوه أن يزيل
 حقائق عشقه 

للتغني بغنج ودالل بكلمة السر الدفينة لإلستمتاع بحياة   لكي تزهر المراعي ويفسح مجال الحب الوردي 
جديدة ورحلة غرامية تزيل الحيرة وتجيب على تساؤالت الزهرة نحو النحلة لعمل حب عسل يحمل حالوة  

 قاء.الل
 

 حيرة  أخرى 
 أحمد لمسّيـح 

 
 لوكنتِّ نحلة  وكنْت زهرة  

 أش من سر تقوليه  ، واش من خيال تخّبيه ؟ 
 أنا تابث ونتِّ طايرة  

 نسمع بجوارحي مّوالك ،
 والظالل تغّطي  خيمة الضو ،

 سمعيني كالمك المدفون في الريح ،
 رّشي " البستان " بَأْثـرك 

 خّلي الحماق ينفض ترابو   
ق لك فين ترعاي    و يزوَّ

ي  لي  كلمة السر  .....   وْتَوْشوشِّ
 أش نعمل وفين نصد ؟ 

 لقيتك وانا حاير .ح 
مؤلف وقد   25بزاوية سيدي اسماعيل شاعر وزجال مغربي له أكثر من    1950أحمد لمسيح من مواليد  

          ترجمت أعماله إلى عدة لغات .
ديق األيسري   ، كاتب مغربي الصَّ
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عر القس جوزيف إيليا  تجلّيات القمر الداللّية في شِّ
 قصيدة "أنا والقمر"نموذًجا 

 
ورّية األديبة . 74  سمر أبو السعود الديكالس 

 
كان رئيسًا    ١٩٦٤القس جوزيف إيليا شاعر سوري من مدينة المالكية التابعة  لمحافظة الحسكة مواليد  

ربع قرٍن حتى نزوحه عنها بسبب مخاطر الحرب السورية وتبعاتها  للطائفة اإلنجيلية فيها لمدة اقتربت من  
التفعيلة،وأناشيد لألطفال وقد شارك في  عر العمودي وقصيدة  ُيقيم فيها حالًيا يكتب الشِّّ ألمانيا حيث  إلى 

اّلٍت وجرائد العديد من األمسيات الّشعرّية وأجريت معه عّدة لقاءاٍت تلفزيونّيٍة وإذاعّيٍة سورّيٍة وعربّيٍة وعبر مج
 عديدة وتثّبت اسمه في أكثر من موسوعٍة شعرّيةٍ 

وقد تّم تكريمه من بعض المحافل األدبّية في سورّية والوطن العربّي والعالم وغّنى من شعره كثيرون من  
 المطربين والمطربات على امتداد الوطن العربيّ 

 اعرات كما شارك بنصوٍص له في دواوين مشتركة مع كبار الّشعراء والشّ 
عر العربي ونظم قصائد على البحور الميتة   ومن الجدير بالذكر أنه قد قام بصياغة مفاتيَح جديدٍة لبحور الشِّّ

 المهمَلة كما أّنه أنجز ألفّيًة بمواضيَع اجتماعّيٍة متنّوعةٍ 
 وأصدر خمَس مجموعاٍت شعرّيٍة حّتى اآلن وُينتظر صدوُر مؤّلفاته الّشعرّية الكاملة قريًبا 

 ___ 
 قصيدة "أنا والقمر "

 رحُت     أنظُر    القمرا
 بعَد        غيبٍة     ظَهرا 

ُم    الّرغيَف   معي   يقسِّ
 باسًما       وبْي    شَعرا 
 أشتكي        لُه    وجًعا 
 ُعْنَق    بهجتي     نَحرا 
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 منُه         طالًبا    نغًما 
 قد  يخفُِّف     الضَجرا 
 يقائاًل :       أال    لغد 
 هاتِّ   واعزفِّ   الوترا
 قد   هجرُت   أغنيتي 

 إّنها    غدت     حجرا  
 ال        حياَة     تلثُِّمها 
 إْذ   لها   مَحوا   األثرا
 إّنني         أيا    قمًرا 
 نوُرُه    الدُّجى   غَمرا 
 كم كرهُت  في زمني 
 واقًعا     قدِّ   انكسرا 
ْر وطني   خْذ يدْي وصِّ

َورا    فيهِّ    أرسُم   الصُّ
 ناظًرا   ووجُهَك   ليْ 

 َبْعَث      مّيٍت    ُقبِّرا 
 --- 

 مدخل -
 ____ 

عر حالة من التأمل واإلبحار في تفاصيل الحياة لذلك نجد أّن معظم الشعراء لجؤوا  مما الشك فيه أّن الشِّّ
عر لتدخل في اليومي كتشبيٍه ل لجمال التام وكرفيٍق للعاشق والمسافر  إلى القمر كحالة عمومّية تخّطْت الشِّّ

في ليالي السهر وقْد حملت القصائد القمر منذ شعرية العصر الجاهلي إلى اليوم كما عند عنترة والخنساء،وأبي  
 فراس الحمداني،وابن زيدون،وبدوي الجبل وغيرهم.

القمر ودورته،فضاًل   إلى  بدايًة  لجأ  الزمن  أو  الوقت  احتساب  أراد  يحمل رمزية  واإلنسان حين  عن كونه 
دينّية،لقد كان القمر مالزمًا للشاعر سواء في إطاره المادي أو المتخيل ،لذلك وجدنا الشاعر في قصيدته  

 ُيناجي قمَره يبادله األحاسيس ويفشي له األسرار  
 وهنا ُيذكرنا بالشاعر بدوي الجبل حيُث يقول:

 هات حّدثني فقد طاب الّسمرْ 
 يا  قمرْ     وَأنِّْر    ظلمَة   نفسي

 المستوى الداللي اإليحائي -
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 ____ 
الثيمة الرئيسية للقصيدة هي "القمر" الذي ينشر الضوء وهو من أكثر الكواكب التي تفاعل معها الشعراء 
.لكن القمر عند الشاعر القس جوزيف إيليا له تأثيره الداللي في سمو الصورة الفنّية فالقمر عنده ليس اسمًا  

ف سماويٍة  ،الشباب لظاهرٍة  الوطن،األمل  مثل  وسلبية  إيجابية  كثيرة  دالالت  له  اللغة،بل  ي 
 المكافح،النصر،الحرية،المدينة الفاضلة إلى جانب دالالته السلبية كاليأس،والحزن، والموت 

لقد اجتاز الشاعر التوظيف التقليدي للقمر فمنحه أبعادًا مجازية ورمزية حّلق من خاللها في المخيال الشعري  
 ل هذه الحمولة الفنية الكامنة فيه والتي سآتي على ذكرها تتابعًا. من خال

 ففي داللته األولى االرتكازية "الرغيف" بقوله : 
 يقسُم الرغيف معي 

 باسًما    وبْي  َشعرا 
 داللة انزياحية وموحية بنفس الوقت على جوع الشعب وفقره وضنك العيش المؤلم. 

 ر"ومشاركة الطبيعة لمشاعره وأحاسيسه وأوجاعه بقوله:كما نجُد داللة ثانية على"شخصنة القم
 أشتكي    له   وجًعا  

 ُعْنَق  بهجتي  نحرا 
 منه   طالًبا     نغًما  

 قْد يخّفُف الضجرا 
 قائاًل  :   أال   لغدي 

 هاتِّ واعزفِّ الوترا
إذًا الشاعر باقترانه مع القمر أراد أن يهرب من ضجيج الحياة وتناقضاتها وتدني القيم األخالقية في عصر  
الحروب والفساد االجتماعي حيُث رسم صورًة عامة لحالة الشعوب في زمن الحرب وتحديدًا حالة الشعب 

ودة الحياة اآلمنة إلى البلدان  السوري المؤلمة في ظل تلك الحرب الطاحنة .لكن الشاعر لم يفقد األمل بع
عامة لذلك طلب من القمر أن يعزف الوتر فهو يأمُل بالخالص والسالم في قادم األيام ونور القمر ُيضيئ  

 العتمة بعد ليٍل حالك بالسواد" نوره الّدجى غمرا"  
 وفي قوله: 

 قْد هجرُت أغنيتي 
 إّنها   غدْت  حجرا 

تها لكنه بالتأكيد نجح في المزاوجة بين عالمه الداخلي حيث الحزن داللة إيحائية على قساوة الحياة وصعوب 
والقلق مع العالم الكوني الخارجي حيث القمر بداللته اإليحائية وفي إطاره المادي مصدرًا للنور والجمال 

 ورغد العيش. 
 وإذا انتقلنا إلى داللة ايحائية أخرى في قوله:
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 كم كرهُت في زمني 
 واقًعا    قدِّ   انكسرا

وجدنا القوة والشجاعة وعدم قبول الضيم والهوان ويبقى الشاعر متفائاًل باقترانه بالقمر الذي هو بمثابة وطنه  
 الذي حمله معه في هجرته أللمانيا : 

 خْذ يدي وصْر وطني  
 فيهِّ    أرسُم   الّصَورا 

ولكي يحيا من جديد بعد   حيُث لجأ إلى القمر بشكل مباشر بال مراوغات لغوية ومجازية بأْن يصبح له وطناً 
 أن القى الموت ودفن في الحياة في ظل الحرب الطاحنة :

 "ناظًرا ووجُهَك لي  
 َبعَث    مّيٍت   ُقبرا  

 المستوى اللساني والجمالي -
 __ 

أشبع الشاعر القصيدة بانزياحات لقضية معاناة الذات عنده ومعاناة الشعب بشكل عام من الفقر وضنك  
المتلقي يفك رموز القصيدة بصمت خفي .كما لجأ إلى الصور البيانية من خالل االستعارة  العيش بحيث ترك  

 بنوعيها التصريحية والمكنية ) القمر يقسم الرغيف معي/عنق بهجتي نحرا/أشتكي له وجعًا (
 ولم ينس علوم البديع فنراه يأتي بالجناس والطباق والمقابلة )نحر/غمر/ضجرا/نغمًا/الضجر والوجع…(

 بشكل عام تمّيز أسلوب الشاعر باالنزياحات واستخدام البيان والبديع . و 
 _األيدلوجية الفكرية المستوى األخالقي 

 __ 
الشك أّن الشاعر القس جوزيف إيليا كان مرآة عاكسة لهموم األمة والتزامه بأخالق وقيم المجتمع المتمدن  

ة التي أغنت القصيدة بكل جوانبها فبدْت لنا قصيدة الذي يعشق الحرية والكرامة باإلضافة إلى ثقافته الفلسفي
وجودية فلسفية ُيشار لها بالبنان.حيث كتب القصيدة الكالسيكية باتجاه مغاير للمألوف منفتح على العصر. 
لقد حافظ على بنية القصيدة الكالسيكية لكنه خرج عن أغراضها التقليدية فلم ُيمالئ السلطة ،لم يمدح ،لم  

ل على عاتقه مهمة التنوير والسعي نحو الكرامة والحرية بالرغم من أنه لم يخرج من تحت  يهُج وإنما حم
عباءة القصيدة العمودية إاّل أنه استطاع ترويضها فتقّبلْت ُمعطيات الحداثة في بنيتها الشعرية وفي البؤرة  

مام شعر المهجر في تلك  الفكرية وبقي مخلصًا للقصيدة الخليلية جامعًا بين األصالة والمعاصرة وكأننا أ
 القصيدة 

 المستوى النفسي والحالة النفسية  -
 ___ 
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القصيدة تضمر دالالت تعبر عن حالة الكبت والضجر واإلحباط السيكولوجي لعامة الشعب من خالل تردي 
مشّع  األوضاع بشكل عام ورغم ذلك هناك كوة النور واألمل بعودة األمن والسالم وتنجلي الظلمة إلى نور  

 في أرجاء البالد . 
 المستوى الحركي والموسيقا الشعرية  —

 ___ 
 القصيدة تنتمي إلى الشعر العمودي ُبنيْت على بحر المقتضب :

لن   َمْفعالُت ُمْسَتعِّ
لن   َمْفعالُت ُمْسَتعِّ

ء  وهذا البحر نادر االستخدام لكن الشاعر متمكن من ثقافته الفنية والموسيقّية وقد جاء بحرف الروي الرا
 المشبعة بألف اإلطالق فنظم أجمل القصيد.

العربي  الشعر  على سدة  الكبار  الشعراء  مع  ترّبع  قد  إيليا  القس جوزيف  الشاعر  إّن   : قلُت  إْن  والُأبالغ 
الكالسيكي مؤّكدة أنه عالمة فارقة في الشعر العربي المعاصر مما يدّل على أّن الشعر العمودي مايزاُل 

 اثة. قادرًا على مواكبة الحد 
 

 سمر أبو السعود الديك 
 من سورياناقدة  و أديبة  
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 ومقاالت أخرى  كفنوني بزهر الياسمين بداًل من نسيج الكّتان

         
ورّية آمنة الحلبي75  . الكاتبة الس 

 
 كفنوني بزهر الياسمين بداًل من نسيج الكّتان

 
منتصف الوجع، وتحت الظالم المسكون باألنوار، كانت تفوح من المصابيح رائحة الغربة، لوال  نيسان ـ بعد 

أنه بيت للا للطائفين، والّركع السجود، وكأنني كنت على موعد معها يلهج لسانها بذكر للا، وهي تطوف 
ت الورد الجوري من بالبيت العتيق، وجهها مثل بياض الياسمين، مصبوغ بحمرة الحياة، إال أن دموعها غط

خديها، مطرا متدفقا بليل الغرباء مشتعال بالصمت، معلنا ثورته على كل من اغتصب ابنتها وقتلها وصلب  
الياسمين، فصرخت بأعلى صوتها، وسكين الذبح على رقبتها   جسدها الشفاف مثل المرايا، على أشجار 

 كفنوني بزهر الياسمين بدال من نسيج الكّتان. 
ابنتها في صحن الحرم الشريف كان قلبي معها، لكن روحي كانت محلقة في ملكوت للا وهي تسرد قصة  

تطلب الرحمة لشهداء الوطن، والخالص من مجازر التاريخ، كانت عيناي معلقة أمام باب الملتزم، أناجي  
تتعدى بضع  للا مكلومة من جرٍح، شوه معالم زهر الياسمين، حين كانت المسافة بين قلبي وباب الملتزم ال  

أمتار، سرحت مع الخالق أتذلل بأعتابه وأسأله الخالص من سفك الدماء مثلما قال ابن القّيم في "مدارج  
السالكين" "أسألك بعزك وذلي إاّل رحمتني، ورحمة أهلي، وأسألك بقوتك وضعفي، يا سيدي ليس لي سيد 

وأدعوك يا للا دعاء الخائف الضرير،   سواك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل،
 أن تنقذ وطني وتأخذه إلى الخالص".

لم أكن أدري أنها كانت تسير بركبي، وتسمع مناجاتي، عندما فرغت من الدعاء كان وجهها غارقا بالدموع، 
 . وكانت المسافة بين وبينها وسادة من وجع، نغرز عليها آالمنا، وبيننا وبين الوطن قارة من حزن عميق

رافقتني بين الصفا والمروة لنكمل شعائر للا عز وجل، ُفجعُت عندما رأيت وسادة الوجع ممتلئة بالدموع، وأنا  
أبتهل إلى للا حين أسلمته مقاليد روحي، وتبعثر الجسد مني حين مررت بطريق هاجر، سالم للا عليها  



2308 
 

بة خالص للوطن كي يولد من جديد، زوجة أبينا ابراهيم، تبحث عن شربة ماء لولدها، كنت أبحث عن شر 
رغم المخاض العسير، فابتهلت إليه كما فعلت "رب اغفر وارحم، واعفو وتكّرم، وتجاوز عما تعلم إنك تعلم  

 ما ال نعلم، إنك انت للا األعز األكرم" هو وحده يعلم متى الخالص لوطن الياسمين.
ية المروة وانطبق جسدها حتى غرق منديلها  وما إن انتهى السعي حتى انكمشت سيدة الياسمين، في نها 

 وفاح منه عبق الياسمين. 
 قلت: مهال فاهلل عز وجل يعلم ما ال نعلم هوني عليك وارفعي يديك بالدعاء عله يشفي قلبك.

قالت: مازال صوتها يرن في أذني وهي تنادي أنقذوني من يد السجان، ارحموني فأنا ياسمينة قلبكم، وروح  
 حياتكم. 
ا ابنتها، وصدرها يعلو  شربتِّ  لصبُر علقًما، وجفَّ حلُقها من نحيٍب، وبقايا جسدها عظام مكسرة بغياب 

 ويهبط من تأوٍه وتنهٍد، وأنا أرسم بأصابعي على وجهها رمز المحبة، ووشم السكينة في بيت للا عز وجل. 
ها الغض، يتقلب على  قالت: خطفوها بليل بهيم، حين شبكوا جدائلها المضفورة على أصابعهم، وجروا جسد

أرض ارتوت من دماء الشهداء، وعيناها الخضراوان مازالت تضيء ليلي الحالك، حين ترتسم على مرايا  
 قلبي المقسوم بسكين الذبح، والموجوع بصوتها، وهي تردد كفنوني بزهر الياسمين، بداًل من نسيج الكتان. 

 ضوء منهما.قلت: رأيتِّ صورتها داخلك، أبحرت في عينيها، وانتفض ال
قالت: لم يتركوا لي الخيار، صلبوها، وغرزوا حقدهم في أيديها، ودقوا مسمار الصلب على جبينها، بين  
موتها معي، أو موتها بدوني، فاخترت أن أرمي بذاك الزمن المر الذي تكالبت فيه األمم، ليصبوا جام غدرهم  

 ير طيور جارحة تسحبهم بلمح البرق. األسود على أرواحنا، وفررُت أركض مع طفلين، خوفا من مناق 
رفعُت يدّي إلى للا أطلب، أليس هو قريب يجيب دعوت الداعي، فنظرْت في مرآة عينّي، عّلها تجد صورة  
ابنتها مرسومة، لكنها شهقت مرددة القصُف هدأ، والمجزرُة انتهت، ومناقير الطيور الجارحة مسحت المكان، 

ائحة البارود، فخرجنا من جحورنا نفّتش عن أرواحنا التي خطفها الموت، ولم يبق إال أطالاًل، تفوح منها ر 
 ونشب أظافره في أجسادنا، وما تبقى منها مصبوغ بدخان حرب قذرة ال تفي وال تذر.

 قلت: أال يكفي يا سيدة الياسمين؟ 
رخ بوجه  قالت: لو عشت عمرا آخر مقابال لعمري، سيظل دم ابنتي وشما على جبين اإلنسانية، وسأظل أص

ذئاب الليل المرتدين السواد، كفوا أياديكم عن أوطاننا، ولملموا حقدكم األسود، وطائفيتكم الزرقاء، ومذهبكم  
 الذي تمّجدونه، وتوحشكم، وارحلوا من ديارنا، من أوطاننا، من أرواحنا فلم نعد نحتمل جرائمكم السوداء. 

صاص شق ضوء أرواحنا، وتدلت منه أذيال قلت: لكن مازالت الحرب تدور حامية الوطيس، وصوت الر 
الخيبة، وراجمات حقدهم أعلنت علينا الموت الزؤام، بعد أن أصبحنا أرقاما في حساباتهم البنكية، يسجلوننا  

 في دفتر الشيكات ليقبضوا ثمن لجوئنا تحت الخيام العفنة، المبللة من جميدِّ أو صقيع.
 داحس والغبراء.قالت: إني أشمُّ رائحة عفنة تنذر بحرب مثل 
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الرياح،  أدراج  وانتهت  بدأت حرٌب،  النسيان قبل عقود ونيف  لمدن  تأخذني  اللعينة  ذاكرتي  قلت: مع أن 
وستنتهي تلك الحرب، شاء من شاء، وأبى من أبى، رغم أنف هامان وفرعون وكل الصحاب، ألنني أشّتُم  

طريق ذئاب، لكن وطني سيكون بخير، ريحا قادما من صفصاف الوطن، وأرى كزرقاء اليمامة ما زال في ال
 وعندما أموت كفنوني بزهر الياسمين بدال من نسيج الكّتان.

 
 آمنة الحلبي 

 
 آشوريٌة منذ عقوٍد ونّيف 

 
تنهَد الليُل الحزَن، بعد أن التقَط هدوءه جرٌحا في مفاصل الحضارات اإلنسانية، وانمحَق القمر حامال معه 

الحياة،   الروح بال نبضِّ  أبهى  زغاليل  فقدْت  التي  النجوُم تذرُف دموَعها على  جمال اإلنسانية  وانحدرتِّ 
عناصرها من الحب والمحبة، حين امتألتِّ األرُض رعًبا من مصاصي الدماء الذين مدوا مخالب حقدهم في 
قلوب ملكاتِّ )"بابل وسومر وآشور وأكاد" وانتزعوا من عشتار تاجها وصولجانها الملكي الذي أهداها إياه  

حد اآللهة في بالد ما بين النهرين، وأخذوا منها القوة والسلطان الذي منحها إياه "آنو" إله السماء، واقتطعوا  أ
 " 1من اإللهة إنانا تالفيف دماغها بعدما ظفرت بمقدِّرات إله الذكاء والعلوم، "إنكي"("

تناوب كله،  القديم  الشرق  ملكة  الشجاعة،  القوية  الملكة اآلشورية  اغتصابها حين رفعوا أما شميرام  وا على 
 معاولهم على جسدها الجميل، وأضرموا النار بما تبقى فيه.

)شاميرام الملكة ـ جمال األرض والسماء ـ انطلقت من سوريا "بالد آرام" حاملة اسمها األصيل اآلرامي "شمو  
وآشور، وقادت الجيوش في  رامو" أي االسم الرفيع العالي، متجهة نحو بالد الرافدين، وقامت بتوحيد بابل  

كل االتجاهات شماال وشرقا في بالد آسيا الشاسعة الواسعة، حتى وصلت تخوم أرمينيا شماال في وادي 
 " 2جبال "آرارات" والتقت بملك أرمينيا آنذاك "آرا" الجميل الوسيم( " 

و  لتخططي  أنتِّ  أين  والسفاحين؟  السفهاء  أنياب  من  حفيداتك  لتنقذي  ياشميرام  أنت  المعارك، أين  تدبري 
وتقوديها بحكمة وحنكة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أين أنت أيتها الـ "شميرام" الملكة اآلشورية األصيلة اآلتية من  
عمق هذا الشرق، التي قادت جيوش اإلمبراطوريتين العظميين اآلشورية البابلية وذلك قبيل عهد الملك "نبوخذ 

 نصر". 
ذاع صيتك في أقاصي الشرق والغرب على السواء وتحدث عنك الكثيرون    أين أنتِّ يا "شميرام" القوية حين

العالمية، قومي من خلودك، وازرعي  المؤرخين والعلماء والبحاثة، وتركت مكانة رفيعة في األدبيات  من 
الحب ليزهر محبة، انهضي من خلودك لتآخي بين شعبك العظيم الذي فتته الحقد والطائفية والمذهبية،  

سانيته الوحوش الكاسرة آكلة األكباد، ومصاصي الدماء، قومي أيتها الملكة اآلشورية لتلملمي  وانتزعت ان
 جراح نينوى وتمسحي دموع العذارى، وتغسلي رائحة القتل والدماء بزرع الياسمين الذي يتزين به العشاق.
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سماء في مزج حضاري  ألست قوة الحضارة، وحضارة القوة، جمعتِّ الماديات والروحانيات ما بين األرض وال
 رائع بقوة الحياة واإلرادة، والعنفوان والبناء والعمران . 

شميرام يا رمز الجمال والشهرة، والقوة والشجاعة، وإرادة الحياة، كما عشتار وأورنينا، في حضارات الشرق 
مجرمين لم  القديم، حضارتكم اآلشورية امتد لها الحقد األعمى والجهل الذي يربض في العقول من سفاحين 

يدركوا أن شميرام "بفتح الشين" لو كانت موجودة ألبادتهم عن بكرة أبيهم، وحققت نصرا ساحقا عليهم بقوتها  
 وحكمتها. 

كما كانت تقدم النصح والمشورة لزوجها "أونس" وكان ال يحب مفارقة وجهها الجميل، فرافقته في الحرب  
 خوض غمار الحرب ضد األعداء. آنذاك حين طلب ملك نينوى من "أونس" مساعدته في 

لكن "شميرام/ سميراميس" لفتت نظر الملك "نينوس" بسحر جمالها وطلعتها البهية، وحكمتها في الحرب، 
ومتابعتها للمعارك بعناية سيرها، وحين كان القتال يدور في السهل قدمت اقتراحات بشأن الحصار وأشارت 

ين على القتال الى الجبال، لحماية الموقع ففعلوا والتفوا حول  "سميراميس" بإرسال مجموعة من الجنود المدرب
 (  3العدو، محاصرين و ال خيار لهم غير االستسالم)

في   شميرام"  "سميراميس،  وذكاء  بشجاعة  ومعجبا  غاويا  "نينوس"  الملك  العظيم غدى  االنتصار  هذا  إثر 
"نينوس" يتفرس ويتمعن في وجهها الساحر وجمالها التوصل الى االنتصار الحاسم في المعركة، وراح الملك  

 األخاذ، وذكائها الشديد فاستسلم قلبه لهذا السحر الذي أخذ بمجامع قلبه.
شتان بين ماض مجيد يحمل بين طياته أساطير العشق والحب، وبين حاضر أحد أركانه السيف والسكين 

نينوى، وعلى ضفاف الخابور الذي كان مل قى العشاق والمحبين، مع خرير مياهه  لجز الرقاب في قلب 
 تتعالى ضحكة العشاق، وتحت نسماته يميل كل حبيب لحبيه ليسرق قبلة الشوق والحنين.

شتان بين ماض كان يشع من نينوى عبق التاريخ وقدس األقداس باتخاذها عاصمة للساللة العراقية اآلشورية  
لدماء حتى ذرف دجلة دموعه يستنجد بـ ق.م وبين حاضر فاح منه رائحة ا  1080عاصمة على دجلة  

خيراتها   في  والطامعين  األعداء  لتبعد خطر  اآلشوريون حولها  بناها  التي  القالع  مجد  تعيد  "شميرام" كي 
 وثرواتها وجمالها، كونها تقع على الضفة الشرقية للموصل حاليا. 

ارية والطينية والفنية والثقافية  تاريخ حافل بالحضارة اآلشورية منذ عقود ونيف، على مختلف أنواعها المعم
والمجسمات التراثية، والثيران المجنحة الحامية للمدن بقوتها وجبروتها، ألن الدولة اآلشورية كان لها دورا  
مميزا في تطوير الحضارة العراقية بالتكامل مع الدولة البابلية، نفس اللغة األكادية "بلهجتها اآلشورية" مثلما  

 رنة باللهجة الجنوبية.  المصالوية اآلن مقا
لكن تسمية "آشوريون" طغت عليهم نسبة الى إله الثور "إله القوة والخصب" المقدس، وكان أشهر ملوك  
بانيبال" الذي يتميز بمكتبته الغنية التي عثر عليها في العصر الحديث،  الساللة اآلشورية الملك "آشور 

الع الطينية من تراث أسالفه  الرقم  بآالف  لغة المليئة  السومرية، ظلت  باللغة  منها  المكتوب  راقيين، حتى 
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مقدسة لدى جميع السالالت العراقية بجانب لغتهم األكادية خالل أكثر من ألفي عام حتى نهاية بابل في  
 "3القرن السادس قبل الميالد"

ثيران، أين قوتك التي  أينك يا "شميرام" لتنقذي ما تبقى من العهد القديم واأللواح السومرية والرقم الطينية وال
عاما بعد وفاة زوجك الثاني "نينوس" وتركت إرثا حضاريا من ثقافات ومعتقدات دينية    42حكمت البالد  

وخط مسماري سومري، ألنك آشورية منذ عقود ونّيف، سمحت لنا معرفة كل شيء عن حياة العراقيين، من  
وامتد معوله إلى ما تبقى منها، شق أرواحنا كحد وثائقهم الطينية وبطرفة عين سرق الثمين منها المجرمون،  

 محراث عفن خرجت منه رائحة الموت.
أينك يا "شميرام" لتحكي لنا عن اآلالف المؤلفة من األعمال الفنية والمجسمات الرائعة أهمها الثور المجنح  

د في اللغة السومرية حارس بوابات المدن الذي ُيطلق عليه شيدو الموسو كما ورد في الكتابات اآلشورية وتعو 
 ". 3إلى أصل كلمة "الماسو" وكان هذا االسم ُيستعمل ألنثى من الجن لحماية المدن والقصور ودور العبادة"

أينك أيتها الملكة القوية رابطة الجأش اآلشورية منذ عقود ونيف تعالي لتعيدي ما ُسلب بالقوة قبل فوات  
 األوان.

 الثور المجنح  
طنًا. وهو فردًا من زوج يحرس بابًا من أبواب سور    30م ويزن أكثر من    4.42له  هو تمثال ضخم يبلغ طو 

ق.م( والتي هجرها سنحاريب   705  -721مدينة )دور شروكين( التي شيدها الملك االشوري سرجون الثاني ) 
و،  بن سرجون الثاني، حيث نقل العاصمة إلى مدينة نينوى. كان يرمز إلى القوة والحكمة والشجاعة والسم

نينوى   مدينة  ملوكها في  المجنحة والسيما مملكة آشور وقصور  بالثيران  الحضارة اآلشورية  اشتهرت  وقد 
وآشور في شمال بالد ما بين النهرين والذي غدا رمزًا من رموز هذه الحضارة التي كانت تعتمد القوة كمبدأ 

 في سياستها وانتشارها. 
 

 أرعو .. نحو أعالي السماء / شمايو..  .. االسم السامي / شمو ، شيم / من األرض /
 " نساء بابل/ شكرة قدس للنشر والتوزيع بيروت 1"
 " توما شماري عضو اتحاد المؤرخين العرب ..تورنتو 2"
 " قصة الحضارة 3"

 
 آمنة الحلبي  
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 حزينة تلك المساءات 
 

قادمة، ويسقط بعًضا من حزن المساءات، عدت مساًء أحمل في روحي خبًرا ساًرا يعيد تكوين األرواح لـ حياة  
ومن حرب قذرة شطرت قلب الوطن، وعاثت فساًدا في رئته االقتصادية، أنهكت قواه، ولفظت شبابه إلى  

 أقاصي العالم، ولم يبَق تحت الركام إال جماجم ذاكرة غسلتها أمطار تشرين، وحملتها إلى مثواها األخير.
الياسمين لسمك البحر كي يتعطر  كل يوٍم قارب تجرفه أمواج الموت، و  تأخذ معه ورود الوطن، وترمي 

 برائحته. 
عدت وقلبي يزغرد لخبر أزفه على مسامعه، كي أسمع منه كلمة محبة، ودعاء منه يصلني على ريح الَبلِّيل،  

 معطر بالياسمين والفل الذي زرعه ويزرعه بيديه في كل مكان. 
وعقد لساني، دمعي خبأته مع رحيل والدي رحمه للا، ورفعت    لكن هاتًفا عبر األثير قتل الفرح في روحي،

مناحي   بكل  والتعلم  للعلم  ودفعني  قوية،  لمن صنع مني شخصية  تمطر شفاء عاجال  علَّها  للسماء  يدي 
 الحياة.

كانت الساعات تمر تحت شمس تشرين عندما انتظرني ألخرج من امتحان المواهب مكللة بالنجاح، كان  
 والجد.سؤاله بين المزح 

 قال: لَِّم وقع اختيارك على تمثال فينوس المبللة بالماء. 
 قلت: هي الخصب والعطاء. 

 قال: بدأت فلسفة الفنون، أم هو حزب المجانين. 
تبادلنا   لذيذ  بمطعم شامي  الغداء  الطويل، ضحك طويال وعزمني على  تاريخنا  بل هي حضارتنا،  قلت: 

نواعير، وفي طريقه كان يستفزني تارة، ويمازحني أخرى عن كلية  أطراف الحديث، وعدنا أدراجنا إلى مدينة ال
 الفن والفنون، ولم اخترتها؟؟؟ 

في إحدى الليالي جاء هاتف يعلن قبولي في الجامعة حاول أن يلعب بأعصابي لكن الفرحة بين شفاهه  
 أعلنت عن نفسها، ونطق الخبر السعيد بقبولي في كلية الفنون الجميلة.

، وصمت مثل الحديد المصهور، وهمس للا معك وهو حارس قال: غدا ستغادر  ين لكن سيبقى قلبنا معكِّ
 لك.

كان صديقا وفيا قبل أن يكون أخا، قاسمني كل شيء، حاضرا للحضور في الرحالت الجامعية، مرافًقا لي  
اريا  في كل مساء، معلنا  الحياة من كل أطرافها، مستقبال ألصدقائي وصديقاتي وأساتذتي استقباال حض

 يليق به فور وصولنا إلى أبي الفداء في رحلة جامعية، بوجه بشوش، ومائدة صباحية امتد الفرح من أطرافها. 
لقاء رسم أجمل قصيدة حب لعمري، وسجل سمفونية محبة أمام أصدقائي، تحت شجرة الياسمين التي رمت  

 بعًضا من زهورها على صدر فستقية يغني ثغرها لـ خرير المياه.
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علمني أن النساء شقائق الرجال، منحني القوة، وأعطاني الحرية، كانت طوق من ماس تشدني كل لحظة  
 لكلماته، وحروف ُجَمله.

مرت األيام وافترقنا على قارعة األحالم، وعدنا للقاء في عروس البحر األحمر، خطفني من خليج دبت به  
اهرة جميلة نفتعلها كلما خرجنا مع بعض، لقاء يتلوه  الحرب، أو تكاد، وتجدد الفرح بلقاء لشمعات حياته، تظ

لنبتهج في طقوس جميلة على   لقاء، وحب متبادل مشتعل بالفرح، وغيمة مطر تحمل معها الحب دائما 
 شواطئ البحر األحمر.  

سافر وحمل معه روحي، َلْم نشاء، لكن القدر شاء، وحمل مشعل األخوة حكيم العائلة الدكتور عدنان مع  
الحبيبة الرند الجميل، واستمرت الغربة، ولم ينقطع التواصل، كان ينتظرني في المطار كلما وددت  زوجته  

أن أحط في قلب الوطن، ويتناوب باللقاء مع أخي مازن توأم روحي، أو يجتمعان معا، أو يرافقه بعضا من  
 األحفاد وبنات الروح والمحبة.

، تتالحق أنفاسه وقت الوداع كـ منجل قطاف شرس،  كان صدره بركان عواطف لكن رجولته تأبى أن تبوح
 لكنه صلٌب أمام الملمات.

 أفكر به بكثافة األيام، أنتظر لقاءه مجدوال بالفرح، تواقة لسماع صوته كما اليوم حمد للا عز وجل. 
 أخي وحبيب قلبي الدكتور محمد كن قويا، لتعود محمدا محمودا معافى عميد العائلة. 

با، وفي  عد إلينا على مهدا ج الريح تحمل في صوتك الحنين، ألنك السهل الممتنع، في حروفك ريح الصَّ
مهج.   حديثك ريح السَّ

الثلج بصمت،   إلينا بحضرتك البهية، وفي سكونك الفرح والعطاء، وفي ثورتك تحسم األمور، تقضم  عد 
 وتصحح حرف الكالم إن حاد عن الطريق. 
طفولتي وشبابي، كن قويا بإذن للا وبحمده، عرفتك شامخا كـ  أخي ُعْد قويا كما عهدناك، وعهدتك منذ  

 جلمود صخر ال يأبى أن تهزه ريح. 
أخي محمد ترجَّل كما عهدتك، واشعل شمعات الشفاء بإذن للا وردد أغاني األطفال ألحفادك، عد كما كنت  

 ينونة الحياة. للبرق عاصف، مع التهاب ضحكاتنا، ولهفة صورنا القديمة، واشعل شموع اللقاء في ك
أخي محمد كأنني أسمع صوتك يغلي في بركان اللقاءات من وعي الماضي النابض بالفرح والسعادة، على  

 دقات القلوب. 
أخي عد إلينا، غني للفرح في قلوبنا، كن قويا كما علمتني، كيف أختلس الفرح من شفاه الحزن، كي ال أُهزم  

 في تلك المساءات الحزينة.
دفعني للحياة ألكون قوية، صلبة، فكن معي أنشدك حبا ومحبة وعطاء، ومع عائلتك حنونا عطوفا  أنت من  

 صديقا لبنات جميالت، كن ومازلن يحملن الحب والود في قلوبهن بالحضور والغياب.
يالحق   الجميل  والبشر  الجميل،  القوي  الطبيب  نجاح  يهديك  البدر  لتجد  الشباب  أيام  وتذكر  للشباب  عد 

 .خطواته
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 عد لصديقك مازن ورفيق دربك وأخوك الذي ينتظرك كل يوم ترعد بالشفاء العاجل. 
عد لـ زوجك الحنون، التي ما فتئت تعجُّ بـ الحنان والطيب والعطاء، واألمل الذي يحدوها ساكن في روحها،  

 واثقة من للا عز وجل بشفائك.
عو لك بحس األمومة الكبيرة التي لفظَت اسمها عد للوالدة الحنونة التي سرقها الزهايمر لكن قلبها معك تد 

 بعد اسم للا. 
 عد لنا جميعا، نحن ال نحبك ألننا نحتاجك، بل نحتاجك ألننا نحبك. 

 عد لنا جميعا واهزم كل المساءات الحزينة من حياتنا. 
 

 آمنة الحلبي  
 كاتبة من سوريا 
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 قراءات سينمائية رؤى نقدية : المرآة والصورة 

 
 صباح محسن كاظم. الكاتب العراقي 76

 
 تمهيد : 

زويا النظر الجمالي ألي فلم بالسينما سواء كان الُمنتج محليًا أو عربيًا أو عالميًا  ينطلق من الرؤى المعرفّية 
لذائقته ومي تبعًا  المتابع تكون  للفرد  الشخصي  الذوق  فيما  المتخصصة بشكل متوازن  والنقدّية  لذلك  ،  وله 

اليعّول على الثاني في الحكم الجماليّ ، فالحكم المعرفّي النقدّي تّولد بعد قراءات متعددة بمختلف المدارس  
النقدية من اإلنطباعية والواقعية والبنيوية ومابعد الكوليونالية ،فالمركزيات الكبرى تبني األحكام وفق األنساق 

 فة المجاالت سواء األدبية أوالفنية  ..التي إنطلقت منها كل نظرية حول النقد بكا
 النقد السينمائي العراقي : 

الريب إن شحة الُمنتج السينمائي العراقي يتبعه قلة من المشتغلين بهذا الحقل الجمالي ، بالعكس من نقد 
تاج  الشعر والسرد وكذلك بالفن التشكيلي هناك وفرة بالدرس األكاديمي  والدراسات  العليا التي تتفحص اإلن

اإلبداعي بالعراق وغيره، بالرغم من ذلك ظهرت عدة أسماء نقدية بالسينما العراقية لها خصوصية مميزة  
بالتحليل النقدي بعالم الشاشة الفضية ،العالم الساحر  الذي يضم جميع الفنون ببوتقته ،فالفنون تنصهر  

  1949السينمائي من عاليا وعصام من  وتذوب وتتجانس وتتوائم بإخراج الفلم السينمائي الناجح  ، الواقع  
لآلن  يسعى إلى التقدم لألمام لكن تتحكم بذلك عدة إشتراطات  مالية وتقنية ودور العرض ، لقد قدم نقاد 
السينما بالعراق رؤى نقدية مهمة  طوال العقود المنصرمة من القرن الماضي كالناقد سامي محمد  حيث 

   1980ي النقدية بالسينما التي يطرحها بإتحاد األدباء في بغداد من عام  كنت أستمتع باآلراء النقدية واألماس
طه   -صباح مهدي الموسوي ،د  -لحين التخرج ، كذلك الناقد أحمد فياض المفرجي ، رضا األعرجي ،  د 

الياسري - الهاشمي  ثم قرأت للمبدعين د  فراس  -د –احمد جبار  -آسيا جبار ، د -بان جبار ،د -د   -عماد 
   –الشاروط 
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علي حمود    -مهدي عباس      -صفاء صنكور، عالء المفرجي  بمؤسسة المدى      -طاهرعلوان     
هادي ماهود ،   أحمد ثامر  وغيرهم ..بالتطبيق اإلجرائي لبعض األفالم     -كاظم مرشد سلوم  –الحسن  

 السينمائية المختارة بعناية من الدكتور سلمان كاصد  بكتابه المهم  المميز.. 
 لنقدي في المرآة والصورة  قراءات سينمائية : الوعي ا  
بلبنان من     الثقافية وطوال وجودي  لتونس و مصر  السينما برحلتي  أجدعشرات اإلصدارات عن عالم 

2014 -2021 
،فيما شحة   العرب  لألكاديميين  التأليف  أو  بالترجمة  أما  السينما  كتابًا عن  إال وصدر  إسبوع  أي  اليمر 

   2020  -دمشق–تباتنا ،أرى كتاب الدكتور "سلمان كاصد"  الصادر عن دار كيوان  المؤلفات بالسينما بمك 
نقدية عدة أفالم مهمة . في أحضان أمي    157ب    – صفحة  من المؤلفات المهمة التي عالجت برؤى 

ابن بابل    -نهر متجمد   - الحقل البري   -تيرانوفا  -رائحة التحاف  –طوق الحمامة المفقود    –السينما الصينية  
 – جلد حي   -الكرنتيته —إيلي –الدواحة – الزمن الباقي –الجولة األخيرة –الليل الطويل –ران  جي –

بين أفالم عراقية وعربية وعالمية طاف بنا الكاصد بسياحة جمالية بتحليل الرؤى اإلخراجية وكشف محطات 
 الجمال بتلك األفالم .. ركز على تجربة محمد الدراجي في تقديم فلمه المهم  

بل  بالرغم من أفول صناعة السينما، لكن الدراجي سعى بعرض المأساة العراقية برؤى معاصرة وقد ابن با 
أعوام عن األوسكار وأفالم الدراجي إن بصمة الدراجي للخروج من   4قلت بحوار خاص لقناة العراقية  قبل  

 المحلية آلفاق العالمية 
كادر مطلع على التجارب العالمية  ، وهو يسعى  –كاميرات خاصة –تقنيات كثيرة  –تحتاج امكانيات مالية 

الياسري، وجعفر علي، وكارلو هارتيون,،   إلكمال تجارب محمد شكري جميل، وصاحب حداد، وفيصل 
 وعبدالهادي مبارك

، ورشحته وزارة الثقافة العراقية ليمثل العراق  2018عرض "الرحلة"، في دور السينما العراقية مطلع مارس   
فيلم أجنبي لجوائز األوسكار. كان فلمًا يناقش الواقع العراقي وتحوالته وإفرازاته ويدين كل    في مسابقة أفضل

 الظواهر السلبية اإلرهابية لكن الفيلم لم يكن ضمن القائمة النهائية ألفضل خمسة أفالم تتنافس على الجائزة. 
ا قال  العراقية،  السينما  وتمثيل  األوسكار  ثالث وعن رحلته مع مسابقات جوائز  الرحلة  فيلم  "كان  لدراجي 

انتاجاتي التي ترشح لتمثيل العراق في األوسكار، وبالنظر لقلة االنتاج السينمائي العراقي، فان رؤية فيلم  
 عراقي يتنافس في مهرجان كبير مثل هذا، هو شيء مهم جدا". 

ف مترددة  كانت  انتحارية  إرهابية  بعقلية  الرحلة،  فيلم  العراقي في  المخرج  بمحطة وغاص  نفسها  تفجير  ي 
قطارات مكتظة بالناس في بغداد، في أول أيام عيد األضحى.وفي هذا الفيلم، لم يكتف الدراجي باظهار  
الجندي   لوجود  بديل  فهم  تقديم  على  حرص  بل  العراقي،  المجتمع  على  األمريكي  للغزو  الفادحة  اآلثار 

 األمريكي في العراق. 



2317 
 

مشهدين من فيلم الرحلة، األول عندما اندفع ثالثة جنود مدججين بالسالح الى  وجسد الدراجي هذا الفهم في  
داخل محطة القطار وأساءوا معاملة فتاة صغيرة تبيع الورود للمسافرين، وفي مشهد آخر عندما قاموا بترهيب  

 إمرأة مشتبه بها في المحطة. 
المخر  تطرق  وأدوارهم،  الفيلم  ومن خالل شخصيات  القطار،  في  وفي محطة  عدة مشاكل  الى  ج ضمنيا 

 المجتمع العراقي، كالزواج القسري، وعمالة األطفال والتحرش.
، حين فرض على  1991وكان "الرحلة" هو أول فيلم عراقي يعرض في دور السينما العراقية منذ العام  

 سينما. العراق حصارا اقتصاديا ألقى بظالله على كل جوانب الحياة في هذا البلد، ومن ضمنها قطاع ال
مرات    3وعرض الفيلم في دول عديدة من العالم العربي وأوروبا وامريكا الشمالية والصين. إلتقيت الدراجي  

بابل بعد   ..وحوار لساعات مع القاص محمد الكاظم والمسرحي   2003بالناصرية حينما صور فلم ابن 
ود  الناصر  الصاحب    -كاظم  عبد  عزيز  حينما    –سعد  الوطني  والمسرح  وبالمسرح  الرمز  كتابي  أهديته 

..حقًا   السينما  عبر  للعالم  ورواياتنا  كيفية خروج قصصنا  معه عن  أغلب حوارتي   ، نعمة  وللمبدع سعد 
مسؤولية وزارة الثقافة وكل الجهات إلنتاج سينما  تعد بالهند ومصر وايران وتركيا أحد أبرز عوامل الدخل 

 القومي ..
 مقدمة الكتاب :

ال الناقد  السينما محطة الستراحة عابرة ،فقد أصبحت علمًا   5دكتور سلمان كاصد ص يذكر  تعد  : ))لم 
باعتبار الفيلم نصًا مرئيًا ،تمتزج فيه البنى السردية والعلمية والفنية . مع تعدد األنواع التي تعاضدت لتأسيس  

 حديثة ُصنعت خصيصًا   ِّ بنية متكاملة في فن السينما ،السرد ،التصوير ،االستخدام التقني المتطور آلالت 
 لهذا التكوين الجديد ..(( 

 ويستطرد بأهمية الفن السابع والشاشة الفضئية في صناعة الجمال والوعي والترقب والتأمل والتأويل بالقول:
))لقد كانت تجربُة الفيلم التسجيلي مهّمة في فترة الحداثة التي نعيشها ، مما جعل هذا النوع يأخُذحّيزًامهّمًا  

الم هو أعلى درجات التحوالت الكبرى باستمرار .وفي ضوءِّ ذلك وجدُت أنني البدَّ من إعطائه مساحة  في ع
 في تصورنا النقدي أسوة بالفيلم الحربي والّرومناسي والعائلي والّرعب .((.

 المنهج التحليلي لألفالم : 
بالعمق والعرض الشيق   دأب الناقد الدكتور سلمان كاصد  على تقديم فيض من شروحات تحليلية إتسمت 

حين تقرأ الرؤى كأنك تشاهد الفلم بأحد صاالت العرض من خالل لغة سلسة تحاول إبراز مواطن الجمال 
بتلك األفالم السينمائية المختارة بعناية من خالل تجارب شابة أو من مخرجين لهم كفاءة عالمية وشهرة  

 فاقت فضاءات وآفاق المعمورة .
 : 9لصورة قراءات سينمائية بفلم "في أحضان أمي " )بكائية حزٍن وإنسانية بال حياة ( ص بدأ الكتاب المرآة وا

))في محاولة رابعة ، وجديدة قّدم الشابان العراقيان محمد الدراجي ، وعطية الدراجي فيلمهما "في أحضان  
فال دار األيتام يضم  أمي " وهو اسم الفيلم،هو أيضًا اسم المسرحية التي يقدمها .داخاللفيلم مجموعة من أط
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باحثين ، جميعهم يسكنون في بيٍت صغير مستأجر ،يتكون من غرفتين فقط ،ويشرف على    6طفاًل و   30
الدار معلم متطّوع وإنساني ،هو األستاذ هشام ،والذي يعاني من مشاكل عائلية خاصة .......((. ناقش 

أن الفلم لم يحقق مايصبو له ويعرض وجهة نظره    الفلم قضايا أطفال الشوارع والتشرد واليتم لكن الناقد كاصد 
من عدة أساب ..وفي هذا المنهج النقدي عالج كل األفالم السينمائية سواء كانت عراقية أو عربية أو أفالم  
عالمية وقف عند جمال الفكرة واألداء والقدرات اإلخراجية الهائلة لرؤى عالمية وأفالم إيرانية حققت الشهرة  

 مهرجانات دولية وحصدت على مبيعات بشباك التذاكر. والجوائز بعدة
* حصل سهوًا بإسم الجد عند النشر ،شكرًا أستاذ سعد نعمة ألخالقك الرفيعة باإلعتذار  تحية لكادر مجلة 
السينمائي المميزة التي نشرت فيها ببعض أعدادها من األول وقد وزعت منها بلبنان ومصر ، نشر الموضوع 

 الجزء الرابع الذي صدر بمصر  ..-ي الثقافة العراقية والعربية دراسات نقدية بموسوعة فنارات ف
 

 صباح محسن كاظم 
 كاتب وناقد عراقي  
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 حول كتاب "الكتابة بحبر أسود" للدكتور حسن مدن 

         
وري الكردي 77  جميل داري . الّشاعر واألديب الس 

 
 بحبر أسود" للدكتور حسن مدن حول كتاب "الكتابة 

 
يخّيل لي أّن المؤّلف المبدع حسن مدن يكتب بعقله وقلبه، وهو يخوض بنا عباب رحلته الطويلة من قاّرة  

 إلى أخرى. 
عاما في الصحافة اإلماراتية الورقية ، حتى صرت مدمًنا عليها ،   20أتابع كتابات الكاتب منذ أكثر من  

 وبّي .لغناها الفكرّي وجمالها األسل 
لديه القدرة على تقريب أبعد األفكار والقضايا بأسلوب سلس جذاب وهذا ما أطلق عليه النقاد قديما" السهل  

 الممتنع" 
المعّري السورّي كتب رحلته الخيالية عن الجحيم والنعيم في رسالة الغفران، وعلى خطاه سار اإليطالّي دانتي  

والفردوس، فكانت الكوميديا اإللهّية، وابن بّطوطة المغربّي البربرّي  الذي كتب أيًضا عن الجحيم والمطهر  
 الذي كتب رحلته الواقعية، وكذلك ابن جبير األندلسّي وأحمد بن ماجد الجلفارّي.

حسن مدن ال يختلف عنهم في رحلته الطويلة عابًرا عباب الكتابة واإلبداع حيث نتعّرف من خالله على  
إّنها تعّمق معرفتنا بمناطق أخرى، وعّرفنا إلى شخصيات   مناطق لم نكن نعرفها قبل قراءة الكتاب، كما 

إبداعية أدبية أجنبية وعربية دون أن نشعر بأدنى غربة وغرابة بل العكس تماما نشعر بألفة إنسانية غريبة  
، فبينه  مع أدباء ومفّكرين من أدنى األرض إلى أقصاها، ويتحّدث عن بعض من رآهم أو عاشرهم أو قرأ لهم

 وبينهم صداقة حميمة، هي صداقة العقل والروح. 
ثّمة أدباء كّنا نمّر بهم مرور الكرام دون أن نتوغل في مدى العمق اإلنساني لديهم حتى نشعر أّن حسن  

 مدن مثاًل عاش مع تشيخوف وشخصياته القصصية المدهشة، وعرفه وعرفها عن كثب .
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تخرجه من حالة السكون والملل، كذلك هنا تبدو األسفار شائقة ودليلنا  إّن األسفار في الطبيعة تعّلم اإلنسان و 
إلى محطاتها حسن مدن الخبير بكل محطة وما فيها من كتاب يعرفهم حق المعرفة ويعرفونه فإذا بنا نطيل 

 الوقوف لنسمع ونستمتع بكل كاتب وسيرته وأسلوبه في القراءة والكتابة والحياة. 
 بداع صعب للفنان وسهل للناس" قال توفيق الحكيم :" اإل

لنا أن نتخّيل الجهد الجّبار الذي بذله حسن مدن وهو ينتقل من كاتب إلى آخر، عارفا بدّقة عوالم كّل واحد 
 وأسراره وأبعاده النفسية والعقلية واإلبداعية. 

أتي نحن، ونقطف  كم من الوقت صرفه كاتبنا في قراءة هؤالء المبدعين، وكم من الوقت في الكتابة عنهم ثّم ن 
ما نشاء وعلى الحاضر تماًما كالفاّلح الذي يحرث األرض ويبذرها ويسقيها ويرعاها حتى موسم الحصاد،  

 فإذا الحصاد عصير العقول التي حفرت أنفاًقا في جبال الحياة، ومّهدت السبيل إلى الجمال والجالل.
ف اذا كان األسلوب مشرًقا واضًحا دون تشّدق إّن الكتابة عملية عقلية عّدها ابن خلدون صناعة شريفة، فكي

 أو تقّعر. 
 صفحة ال تشعر باّي ملل منه بل تريد إعادة القراءة مرة تلو أخرى.  350عذب شائق دون ملل فالكتاب 

إّن األسلوب األدبّي هو هوّية يتميز بها كّل كاتب حيث يقّرب األفكار، ويجعلها سائغة وشهّية، بعيًدا عن  
واآلرا والمنطق  األفكار  باالخضرار  نابض  هو  ما  يكتب  الجيد  فالكاتب  المطلقة،  والحقائق  المتعّصبة  ء 
 والموضوعية.

 يقول توفيق الحكيم:" إّن األديب الحّق هو الذي يجعلك تدرك عمًقا جديًدا، كّلما أعدت قراءة كتابه" 
 قال الجاحظ: "خير الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثيره" 

 الكاتب وفيًّا لنصيحة الجاحظ التي تصلح لكّل مكان وزمان، فكان كتابه الضخم بجوهره قبل مظهره. وقد كان  
خمس وثمانون محّطة في أماكن مختلفة، وفي كّل محّطة جلسة سمر يملؤها حسن مدن بأحاديثه الشائقة  

 التي تجذبنا إليها كما تجذب األزهار أسراب النحل. 
 ... 

 كتاٌب فيهِّ فاكهُة العقولِّ 
 وفيهِّ كلُّ معنى سلسبيلِّ 

 ... 
 نطوُف، نطوُف ال نعيا طوافاً 
 وهل يعيا الخليُل من الخليلِّ 

 ... 
 فذا حسٌن يحّسُن كلَّ حرفٍ 

 فليَس سوى الجمالِّ من الجميلِّ 
 ... 
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 يعوُد بنا إلى عمقِّ الّروايا 
 إلى الكرماءِّ في الّزمنِّ البخيلِّ 

 ... 
 يضمُّ من المواهبِّ كلَّ فذٍّ 

 ٍم أصيلِّ وكلَّ معّتٍق شه
 ... 

 ويجمُعهم جميعًا نوُر عقلٍ 
 فنحُن نعيُش في ظلٍّ ظليلِّ 

 ... 
 زماُن الحبرِّ ينبُض في دمانا 

 كنبضِّ الّنورِّ في الليلِّ الطويلِّ 
 

 جميل داري 
 

 المؤرخ الموسيقي وليد خويص
 

 هل رأيت كائنا موسيقيا يشّع على روحك، ويفتح قلبه، ليقول لك:
الموسيقا العربية في الشويفات لمؤسسه المؤرخ الموسيقي وليد خويص الشغوف بالموسيقا  أنت هنا في متحف  

العربية والعالمية منذ نعومة أظفاره، فقد انتقلت إليه "العدوى" من والده الذي كان سمعه ثقيال، فكان يطلب  
 فعة".رفع الصوت ليسمع فريد وعبدالوهاب وأم كلثوم، وقد صّحت هنا عبارة: " رّب ضارة نا 

الكثير من األماكن الصغيرة كبرت بعباقرتها كما "جيكور" قرية السياب، وكما "المالجة" قرية محمد عمران،  
 وكما "بسكنتا" قرية ميخائيل نعيمة. 

 وها هي الشويفات اللبنانية ترتبط باسم ابنها البار وليد خويص.
عالمك الضيق ، يجعلك تطّل على التاريخ هذا المكان الساحر بأهله وبعالمه الموسيقي الواسع  يأخذك من  

بكّل جماله وجالله ، فتاريخ الموسيقا وحده ال يحتمل الكذب والتزوير ، وأنت تسمع الموسيقا الصافية، وتعود  
 بك الذاكرة إلى الوراء قليال أو كثيرا، وتتمنى أال تغادر المكان، ففيه كّل أحباء القلب وأساطين النغم. 

حيث كان األستاذ وليد مدعوا إلى األلعاب األولمبية في    1986ا المتحف إلى عام  يعود تاريخ إنشاء هذ 
موسكو، وفي المسرح القومي الروسي سمع معزوفات عالمية لباخ وبيتهوفن وآخرين، وفوجئ بموسيقا فريد  

 األطرش وأغانيه: يا زهرة في خيالي، وساعة بقرب الحبيب.
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ا، من ذلك مثال أغنية "بحبك مهما قالوا عنك" حيث كان فريد يحب  كما أنه يعرف تاريخ كّل أغنية ومناسبته 
سامية جمال، وأرادها للزواج، لكن أهله رفضوا ذلك فأصيب بحالة نفسية عبر عنها مأمون الشناوي بكلماته  

 الجميلة .
عندما استمعت إلى األغنية تسرب إلي إحساس غريب من الدهشة واإلعجاب ،فليس أجمل من أن تكون  

األغنية قصة حّب فاشلة تصنع نغما خالدا ال يشيخ وال يفنى، وقد عبر جبران خليل جبران عن هذه   وراء
 الحالة حين قال:

ني الّناَي وغنِّّ           فالغنا سرُّ الوجودْ   أعطِّ
 وأنيُن الّناي يبقى            بعَد أْن يفنى الوجودْ 

 ... 
 دوَن األغاني صنمْ  يطيُب المكاُن بطيبِّ الّنغْم          فروُحكَ 

 هو العوُد يجعُل منَك شعاًعا      وقد كنَت قبُل صريَع الّظلمْ 
 هو الّناي يجعُل روَحَك نبًعا       يفيُض.. يفيُض بكلِّّ الّنعمْ 

 إذا ما خال الكوُن من نغمٍة      تحّوَل ..صاَر قطيَع غنْم 
 ... 

 هذه قطرة من بحر صديقنا الجميل وليد خويص.
 

  جميل داري 
 شاعر وأديب سوري كردي مقيم في اإلمارات
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 ..  شاعٌر يولُد من مجازهِّ
 رؤية نقدية للكاتبة التونسية لمياء القفصي 

 

 
اعرة الّتونسّية لمياء القفصي 78  . الكاتبة والشَّ

 
حدائق البالغة،  مقطوفة من    دندنة فلسطينية تأتينا على شفاه الغيم، مبللة بندى الجليل، محمومة بالرمز،

  القصيدة “فترقص على وقع أنغام غير مسموعة”   منثورة في مروج الشعر حيث تورق الكلمات في جسد 
 وغربته.  موسيقى الروح يعزفها الشاعر نمر سعدي بايقاعات قلبه، بتمرده وثورته ووحدته

القصيدة، المرأة،    والغواية.. غوايةكالطير غنى فأشجى كل إحساس  في ديوان شعري فيه شيء من السحر  
بالرمزية، والجمع بين األضداد.. المجرد    والحياة. وسمه  نمر سعدي ب “استعارات جسدية” عنوان يعج

المادي بحضوره  الجسد  الذي   والمحسوس.  المغيَّب  المعنى  يتجلى  بينهما  الرمزي.  بحضورها  واالستعارة 
لالمعنى و تجسد   لقابع خلف المعنى، في مشاهد سريالية تسحبنا الشاعر في فهم حقيقة الجسد ا  سيقودنا إليه

 مجازا ولغة ورمزا.  المفهوم الثنائي  للجسد، الجسد محط اإلثارة واالغواء والجسد 
 يهدي كتابه إلى “الوحيدات” ليلقي بنا في حيرة وارتباك.

الذ  اللواتي يعشن في أفق ضيق يكابدن عناء  ؟ هنَّ    التي غارت عميقا في   ات لماذا الوحيدات؟ ومن هنَّ
مطعَّم باحساس الشاعر بخلجات النساء الوحيدات   سرادقها وسراديبها في كهف العزلة مسلِّمة  للوحدة. إهداء 

 ومفتاح ولوج إلى عالمهن.
ليكون لهنَّ دفء الخاطر، وعودة    “الوحيدات يحتجن تقليم لبالبهن المراوغ قبل أظافرهن وتأجيل معنى الفراغ” 

 سعدي للوحيدات لعقد القران مع الحياة خارج أسوار  الذات.  نمر  هليز  منعزل. خاتم ثمين يهديهالروح  في د 



2324 
 

نزيفها واشتهاءاتها    من الصمت تصدح قصيدة نمر سعدي بصوت الذات الشاعرة، بآالمها وتشظياتها، تخط
 في صورة امرأة بما تحمله من سحر وفتنة ودالل.

أنثى عنيدة يراودها الشاعر كي يعيد الذات إلى   ة نزار قباني” “قصيدتي امرأة صامتة ال تصهل كأحصن 
 مسرى الحياة.

 “أنثى كما قلت لكنها ال تطاوعني 
أصابعها وبأخمص    كم سمعُت صليل خطاها وكم ذقُت صلصالها، مطر في يديها في قلبها.. مطر في

 ناياتها، مطر في دمي” 
 ت سياط األلم والعناء والحب.“مطر أنثوي” يسري في عروقه  ليروي عطش روح رازحة تح

 “الحب وردة تتفتح في الدرك األسفل من الجحيم” 
 روح تهفو إلى الحرية والحياة إلعادة التوازن المفقود المضرج باألسئلة .

 “ماذا تريُد من الحياةِّ أو القصيدةِّ؟ قاَل لي أحٌد، أجبُت بلسُت أدري”
فكره لتبين لنا عالقته    أنطولوجية عن قضايا تؤرقه وتغوص عميقًا في حوار قلق وتوتر وجودي يطرح أسئلة  

 بالقصيدة والحياة، والمرأة ، بالحب، الشوق.. والغياب.
 “سأرمي ورائي خريف الغياب فردي دمي من خراب الحنين” 

ها  فال يجد ل  اإلنسانية  رحلة بحث الذات المسكونة بالوجع عن معنى وجودها.. متأمال في الكون ومعانيه
“لسُت أرى طريقًا ال تقوُد إلى القصيدةِّ    أجوبة تشفي أنين النفس وتساؤل الروح الحائرة إال في عالم الشعر،

.” ولكني أحاول   سبيله للخالص من فتنة التيه وألم االنكسار وظلم الحياة.. “الحياة متاهتي الكبرى   أو إليَّ
على لسان    الشهيرة للشاعر االنجليزي وليام شكسبير التي جاءت أال يذكرنا هذا بالعبارة    أن أكون وأن أغني”

 وقد أجاب عنه نمر سعدي   هملت في المسرحية التي حملت اسمه “أكون أو ال أكون”. هذا هو السؤال
الناي أثر  مقتفيا   الوجود.   في  الذات  وإثبات  اليقين  إلى  الوصول  محاولة  الحياة   باختيار  ليغني شغف 

 سهد إضافي”.  وجراحاتها.. “ألم يقل المعرِّي أن الحياةووجعها.. شجن الذات 
تحجرت آالمه في األحداق فبكاها    يذكرنا بالمعرِّي وغبار الوجود. تبنِّّي لفلسفة أبي العالء المعرِّي ذاك الذي

واالنسان، فهو القائل “تعٌب كلها الحياة فال أعجب إال من راغب    في أشعاره حزنا وألما وسخطا على الحياة
” في  ازديادِّ

هذا الوجود  الفسيح   نمر سعدي  شاعر يجوب اآلفاق وهو قابع في عزلته، متوحد مع ذاته يتنقل بنا في 
 تدري أأنت في عالم الشعر أم في عالم الفكر.   الغامض فيهتك الكثيف من أستاره والغامض من أسراره  فال

نا لعبٌة.. وجٌع إضافيٌّ ظالٌم  أو  تنتهي  الحياة قصيدة ال  نهارٌ “هذي  أبٌد،  بين    صع،  قيلولٌة ما  مشمٌس.. 
، ال أدري”.  كابوسينِّ

حيرتها، وتولد قصيدته    شاعر “يولد من مجازه” في رحلة البحث عن ألق العبارة التي تالمس قلق الذات و
 أنثاه،  ويطبع على خدها قبلة حب.. قبَّلها كامرأة جميلة    حسناء فاتنة، تتلوَّى بين أنامل عاشق ولهان يغازل



2325 
 

 قبل تلويحة الوداع. 
وأنثاُه قصيدة، و”مهرة    قصيدته “امرأة ترقص على وقع أنغام غير مسموعة” هي ايقاعات قلبه ونايات حبه 

 جامحة ” تصهل خارج السياج.
تعلمت أن أضع فمي على وجهها هامسا لها    “ليس من عادتي أن أسجنها في قلبي مكسر السياج والعربات 

 برفق “كم أحبك” 
 بوابة جسدي السماوية”. ثم أفتح لها 

التوازن  بين السماوي    رغبة جامحة بالعودة إلى حالة االنسجام  الفطري بين الروح والجسد. خلق  حالة من 
 األرض. والترابي في الذات الساعية للوصال بعيدا عن احتفالية

 ألغالل والقيود.من ا يفتح نمر سعدي رؤاه على أقاصي رحبة فاتحا للجسد شرفات ال محدودة محررا المرأة 
أعرف ستكون فيه امرأة    حالما باألنثى الرمز، األنثى المعجزة، الموعودة في فردوس مفقود “أي فردوس ال

 كياننا كي أمنحها الحرية”. آتية باستمرار من الشمال كي أمنحها جسدها كي أمنحها
ب فيه الشاعر على عرش الحب “ملك العبادة واالستعباد”. ال حر  خارج معبد العشق   ية لهفردوس ُينصَّ

“سجون تفتح”  شباك القصيدة كي    وسجن الحبيبة “حريتي خارج حياتك هي أفضع سجوني على االطالق
معلنا الخالص في  فردوس موعود.    أفق ممتد غير متناهي  تطير أيائل المعنى” كما الطيور تحلق بعيدا في

 الدالالت.  واهبا اللغة الشعرية رحابة المعنى وتوليد 
أنسجة روحية بتفاصيل    هو ملك نصبته العبارة على عرشها، شاعر متيم بالحرف يمتلك زمام اللغة. يغزل

للقصيدة أفقا ينفتح على تيمات تقترب من    يومية واستعارات مجازية، تنفتح على صدى الصور، مما يعطي
 اليومي والذات. 

للقصيدة على ص يفتح شرفات  ديوان  إبداعي“استعارات جسدية”  الحياة وقلقها، سفر  المرأة    ور  في عوالم 
 هو ديوان يحفل باالستيحاءات واالنثيال الرمزي، ال يمكن فك طالسمه واالمساك  واستعارات حضورها.

 بطرف خيطه. 
ن” تجلت لوحات سيريالية ُرسمت بريشة فنان متكئا على خيال جامح.   قصائده “مربوطة بخيط كتان ملوَّ

وأخرى  معاصرة  الموروث   بذاكرة  جرار  من  تغرف  الزمن  في  واألسطوري   موغلة  والغربي  العربي  الثقافي 
أخذ من كل شيء بطرف “على حد  ويفرغ    والصوفي. شاعر  للشعر  الطافح  ليشبع شغفه  الجاحظ”  قول 

حتى أبعد الخلجان” فيها من الجمال ما يستعصي على القبض،    شجونه على نبض “قصيدة رعوية تمتد 
 إلى البحث االنثروبولوجي قصد فك شفرات شعر يعانق الدهشة. دفعهتهز وعي القارئ وت

 
 لمياء القفصي 
 من تونس كاتبة وشاعرة 
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 ومقاالت أخرى  الُحب دنيا وأمل
 

        
اعرة المصرّية 79  منى فتحي حامد . الكاتبة والشَّ

 
سعادة، ال فرحة تألليء شرايين  الُحب دنيا وأمل، احساس وشجن يعانق كل كائن حي، من دون الُحب ال  

 الحياة  ...
 الُحب أجمل منحة إالهية و نعمة كونية بأفئدتنا و بأرواحنا من رب السماء ...

الُحب كلمة من حرفين والعشق والهوى من ثالث حروف، يزلزالن النفس والروح، من هذه الكلمات تآلف 
ومالمسة وارتشاف أعذب الهمسات، بالتالي ينتج منهما أعذب وانسجام األرواح، بهما يتم إنتقاء األخيار  

 األلحان وأروع الكلمات ...
المآسي والمشكالت والمتاعب، مداعبة   أمام  والتآخي والصمود  والتراحم والمحبة  الترابط  يؤكد  دليل  الُحب 

 النفس بهدوء وإتزان وأمان شامل ...
ض القلوب، ترياق الخلود وشذى المشاعر واألحاسيس،  الُحب اكسير الحياة سمة الوجود، عبير الزهور ونب

 ندى القصائد واألشعار والدواوين .. 
الُحب هو ُحب الوطن واآلباء والعاشقين واألزواج واألبناء واألصدقاء والجيران واألقارب والغرباء المقربين  

 ألرواحنا مهما تباعدت المسافات أو البلدان واألماكن ... 
ثها من جيل إلى جيل، يحث إلى حب اإلنسانية وعمل الخير، عشق رومانسي غير  الُحب رسالة يجب توار 

قابل للتغيير، ُحب الخصال الحميدة ويقظة الضمير، حب السالم واألمان وسمات تحقيق السعادة للذات  
 ولآلخرين ....

لحب تستمر  يجب علينا في ذاك الوقت و الزمان أن يحتوي كل منا اآلخر بالحنان والحب واإلطمئنان، با
الحياة وتتحقق األحالم ونزدهر على مر الزمان، بالتعاون والعلم ننتصر على كل المعوقات ونتحدى ضعف 

 الجاهلية الغوغاء ....
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وتتراقص  الطيور  النجوم وتغرد  تتألأل  بالُحب  وأنت وجميع مخلوقات األرض،  أنا  والعشق  والهّوى  الحب 
 الشوق ... الورود، مشاعر وابتسامات فياضة على مداد 

الحب عطاء ورخاء ومحبة، نبذ األنانية والعنف والكراهية، االبتعاد عن الظلم والتجاهل والتغابي والتعالي  
 والكبرياء، من الُحب خلقنا و كنا وسنكون أحباب مخلصين دائما و أبدا، بوجوده السامي ما زلنا ...

 
 د منى فتحي حام

 
 الزهور لغة الشعور و الشعراء

 
نا محالت بيع الزهور القريب من منازلنا والمتواجدة بالشوارع والميادين القريبة منا بواجهتها   لفت انتباه كل مِّ

الزجاجية البراقة والتي تتألأل بالعديد من الزهور التي تبعث السرور والفرح بألوانها الزاهية وأشكالها وأنواعها  
 المبهجة...

ل والياسمين... إلخ ، جميعها نعشقها ونهواها وتكون إلينا من  من أجملها الداليا النرجس الريحان الجوري الف
 أهم مصادر اإللهام واإلبداع والثقة واإلصرار على النجاح... 

منها التعلم والتعرف على لمسات الجمال والتنسيق وبراعة الخالق في تكوين حياة عالم النبات و أهمية وجود 
 الطبيعة الخالبة لإلنسان ...

ا ومحبتنا والتعبير عن مدى ترابط أحاسيسنا باألدب واألزهار و التي تقوم بدور حيوّي في  من دواعي سرورن
التوازن البيئّي وحياة الّنبات، أننا في أغلب األحيان ال ندخل بيًتا ال يحتوي على ُكُتب وأزهار، هذا ألنه قد  

عر وفنون الجمال وبهاء األلوان الساحرة الر  ومانسية من كل جانب لِّتزّين وتعطر  جاءت األزهار لتحيط بنا الشِّ
 المكان و تمدنا بعبير األجواء الهادئة الدافئة الممتلئة باألمل والتفاؤل من كل جانب..

لمعادلة   لذلك ال تخضع األزهار  الثقافة والجمال واإلبداع،  الشعرّية كّلما نقصت معانى  المعاني  تنخفض 
 ات أعيننا وهمسات قلوبنا.. العرض والطلب حينما تالمس أيدينا ومشاعرنا ونظر 

في نصوصنا األدبية المتنوعة ما بين قصائد وأشعار و قصص.... إلخ ، من البداية للنهاية يكون بها ترابط  
بين مفرداتها وصورها الجمالية والفّنّية فيما بين الحياة والعالم الذي نعيش به ومدى الرؤية ألوجه السائد 

 والمألوف من حولنا..
علينا االهتمام والتزود بمظاهر الجمال باي شكل من األشكال في صورة نصوص جميلة مفيدة تشرق  يجب  

بِّمظاهر الجمال المتنوعة بها من معاني وكلمات ومفردات متوجة بمظاهر الطبيعة من أزهار وحقول وأنهار  
 وبحار وسماء وأمطار....

 
 منى فتحي حامد  
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 لماذا تكتب؟! 
 

 نكتب وتعددت األسباب 
اء متعددة نلملمها ونحصدها من أفواه بعض األشخاص، تتعدد وتتوارى، كل منهم يكتب على حسب إدراكه  آر 

 تجاه الذات أو الحياة وكل ما يحيط به ...
 من هذه اآلراء و المفاهيم تجاه الهدف الشخصي لكل منهم تجاه الكتابة و اعتناق القلم:

 
 حتى ال تختنق وننسى همومنا وآالمنا ونخفف من قلقنا... _نكتب حتى نتنفس، نكتب لمداواة العقل والروح 

 _الكتابة حوار مع الذات لكي نظهر ما بداخلنا لآلخرين..
 _نكتب لنساعدهم أو يساعدونا ونستعيد التوازن النفسي او لصناعة تاريخ شخصي..

 التاريخ الشخصي سيذبل مع الوقت ولن نجد من يتذكرنا إال لو بحثوا عنا ..
 لفكرة الخلود, نبحث عنه حتى بعد رحيلنا. !!_هي تطور 

 _نكتب ألنه ال يتم طالق من غير كتابة.. 
فلماذا نصرح به؟ ويحتفي  أنه فشل،  أنواع عن اي نوع تسأل؟ أو محاولة فاشلة للصراخ، وبما  _الكتابة 

 اآلخرون بصراخنا الموجع؟!!
 حلوين من قصيدٍة.._نالحظ الفتيات الجميالت قابالت للوقوع بسرعة بكلمتين 

 _انفعال بموقف لنهدأ وللتعافي وتفادي الجنون 
_ألننا نحب الكتابة ألنها اكتشاف ولوضوح الرؤى من أمام أعيننا حين نكتبها وحتى نعيش أبدا. ونحيا على  

 الورق، الناس أموات ما لم يفكروا أو يكتبوا..
 _حتي اشعر اني مواطن عربي محترم 

 الذي عرفنا فيه معنى الحب األسطوري الذي يعيد ذكرياتي مرارا وتكرارا...._الكتابة مسكننا الوحيد 
 _هي الروح التي ال تتربص بالنهاية والعين التي تحدق في السماء واألنهار .. 

_هي التي علمتني كيف أحلم وكيف استحضر تلك االحالم والهروب خارج الزمن وعدم الخوف من تعرية 
 العالم بوجهه المخيف ..

 خلق عالمات موسيقية لكسر الصمت ..   _هي
_الكتابة حياه تمنحنا األمل في رؤية نوافذ أخرى للنور ومتعة وتقويم لمفاهيم خاطئة ولمقاومة شعور الخوف 

 من االنتهاء ككائنات معرضة للفناء واالنقراض.. 
 _تعبير عن ما بداخلنا وهي الوجه األخر للتفكير

 انعكاس وتعبير عن تفكير صاحبه.. ، فالكتابة أنواع و كل نوع 
 هناك من يعبر عن أفكاره بالرسم وهناك من يعبر بالشعر والزجل وهناك من يعبر بالعمل..
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الكل يكتب و هناك من يسجل هذه الكتابة بيده و هناك من يسجل له التاريخ و إن لم يكتب حرفا واحد، 
 الكل يكتب و إن تعددت الوسائل او انعدمت 

لحديثها مع نفسها دخولها عصر التاريخ، هي رغبة ملحة ال هدف لها، و لنبكي دون أن  _توثيق الذات  
 يرانا أحد 

_نكتب لنواصل المسير ونخفف وطأة األلم بداخلنا وُنحمل األحرف مسئولية الحديث والدفاع عنا وعن كل  
 الذين ال ُتسمع أصواتهم وال ُيلتفت لهم..

 قادرة علي اختراق القلوب لتترك بداخلها أثرها الفريد.. _نكتب ألن األحرف الصادقة وحدها هي ال
 _نكتب لنصنع عالمنا الخاص الذي تمنيناه، ولنهرب من واقع نرفضه ويرفضنا...

 _نكتب وال نهتم بمن يقرأ، ألننا لم نكتب إال لنحيا فقط.. 
 _ألن لدينا اعتقاد أن ثمة متلقي محتمل ننتظر أن يقرأ حتى لو لم يتفاعل..

األحاسيس تبحث عن متنفس في مجتمع ال ُيسمع و ألننا ال نقدر على القراءة والبحث عن    _فيض من
 الذات من خالل الكتابة..

 
_ رياضة للعقل و ألن الحروف تصغي أفضل من البشر، و لكي تصبح األشياء أجمل ومن أجل اإلنسانية  

 و أجلنا أيًضا.. 
  نشعر بالراحة وال االستقرار..._تلبية لنداء غريزة طبيعية ان لم يتم تلبيتها فال

 
_ألنها لغتنا التي نملكها وتتربع على عرشها، فنخلق ونبدأ ونعيد وننهي، بال حدود، فالكتابة بديل االنتحار  

 و وسيلة للحياة ال نبحر إال بها ..
 _ تعد رحلة وطريق وسعيا ال ينتهي ... 

 
 

 منى فتحي حامد  
 كاتبة وشاعرة من مصر  
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 الروائي داود سلمان عجاج  يضيء) العتمة( بسرد متقن ولغة راقية 

 
 الكاتب والّناقد العراقي فهد عنتر الدوخي . 80

 
مازلت اتجول بروح المستكشف في أرض خصها للا بالنماء  وزين عقول أهلها بالعلم والمعرفة ورجاحة  
منطق الحق والثبات على قيم المدنية والتحضر وبساطة العيش, المدينة التي يجملها نهر دجلة ويخترق 

, المولية, الگصيد( غير أن  جسدها النحيل , األمر الذي يجعل ريفها مولعا بالشعر العامي)الزهيري, العتابا
المدينة لبست وشاح االبداع بوقت مبكر منذ سبعينيات القرن المرتحل باعمال خالدة تمثلت بكتابات الراحلين,  
محمود جنداري, وحمد صالح ,في القصة والرواية  هذه المسميات توسعت وانتشرت في العقود االخيرة حالها 

خرى, , الشرقاط إنها العاصمة الثالثة الجنوبية للدولة األشورية)اشور  حال مثيالتها من االجناس االدبية اال
 كات(, بعد النمرود) كالح( العاصمة الوسطى, ونينوى) خرسباد( األم.  

احد فرسان حقبة االبداع والسرد والقص الجميل في هذه المدينة, األديب والروائي  زميل الدراسة الثانوية  
لقاء لنا في بغداد, بعد اربعة عقود من الزمن تقريبا , جرت مراجعة سريعة  االستاذ)داود سلمان عجاج( في 

ألهم انجازاته وماخزنت ذاكرته من كتابات, حتى توج  لقاءنا بهدية ثمينة, ثالثة اصدرات كان قد انجزها في  
 بحثنا. آماد متفاوتة, رواية )ماذا لوعاد معتذرا؟( ومجموعة قصصية)فتاة التيه( ورواية) العتمة( موضوع

 يوثق االستاذ داود في متصفحه فكرة تلخص فلسفة الحضور االدبي بايجاز,إذ يقول:
)في مجاهل التأريخ ال شيء يمكنه ان يتبدل ، والفكر غير قابل لالستبدال ، والمواقف قابلة للتكرار واالعادة  

كائن بأمكانه ان يحلم وان كان  ، القتل والغيلة ونزوة االستبداد ، والنصر المؤزر على الجثامين الحالمة ، و 
في اتون الحرب والموت االكيد ، فالكائن البشري جبل على ذلك ، يحاول ان يزيل من مخيلته كابوس اوهام  
الخرافة ، التقاليد ، وان ادرك بأن الحياة ماهي اال مجموعة من اللحظات المتكررة ، وانه يخضع بال ارادة 

لم بالسيف والحضارة بالخيم والمحراث بالرمح واللحن الجميل وان  لمسارات خاطئة ، في وطن استبدل الق
 كان حزين الى نواح ثكالى يخلع نياط القلوب…(.
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للعام تكريت,  العراق,  والتوزيع/  والنشر  للطباعة  االبداع  دار  عن  الصادرة  وتقع    2022رواية)العتمة( 
 (صفحة من القطع المتوسط.105ب)

تنقل القارئ ال عوالم تنذر بمعاناة وألم وشقاء, وظروف معاشية صعبة,  االهداء,كان الفتا لرمزية واضحة  
)الى النفوس الحائرة القلقة, سعد الذي لم يهنأ في السعادة منذ الوالدة, موفق الذي لم يكن إسما على مسمى, 

 منير الذي لم ير النور(.
نذير شؤم لسنوات عجاف, كان قد وثق  ابتداء من تسجيل اسم الرواية في ذاكرة المكتبة العراقية فإن )العتمة(

فيها الروائي االستاذ)داود سلمان عجاج( آفة الحرب التي مزقت نسيج الوطن واالرض وتركت اثارها السلبية  
المقيتة على البنى التحتية, وعلى النظم اإلجتماعية, وألقت بظاللها الثقيلة على حركة تطور المجتمع, من  

لمؤسسات البحثية والنظم االدارية والقانونية, األمر الذي يجعل توجه الدولة تربية وتعليم, إذ انها عطلت ا
نحو تسخير كل  هذه النظم لخدمة آلة الحرب, حتى تتوقف عجلة النمو اإلقتصادي وبالتالي فإنها تستنزف 

ابطا لحركة  اوبيئتين  مكانين,  اختار  السارد  فان  الرواية,  هذه  في  والبشرية,  المادية  البلد  هما  قدرات  له 
القرية,وجبهة القتال, كما هو متداول في األعراف العسكرية, ولكنه   شدد على اشكالية الصراع مع العدو  
الفناء واضمحالل  فرص الحياة المدنية,لقد ابدع الكاتب في   وماتفرزه الحرب من مآسي وويالت ,وشبح 

فهما بلغة ادبية شاعرية عالية’ لقد تناول مفردات المواجهة مع العدو والذي اتقن الوصف والسيناريو ووظ 
اخذت آلية السرد في تشكيل معالم العمل الروائي عناية فائقة, والحدث األكبر الذي يحتوي األحداث الصغيرة  
لم يشكل أهمية بقدر رفعة وصف البيئة التي تحتضن االحداث, واللغة المحبوكة الممتعة الغزيرة بالمفردات 

مادأبت عليه الدراسات الحديثة,عند تناول اشكالية السرد الروائي وتطور ذائقة والمصطلحات واالفكار, وهذا  
المتلقي وحرفة وتقويم الناقد, على ان تسمو الرواية بآفاق الحداثة وتترفع عن التقريرية والصحافية والخبر  

صة  المباشر,لذلك نكتشف أن الكاتب سخر موروث مدينة الشرقاط الروائي القصصي’ تسعفه موهبة خا 
وأرشيف مزين بثقافة سردية كنا قد اطلعنا وتأثرنا بها منذ عقود خلت,قصة الرواية برمتها ليست صعبة  
بيئة تشتمل على مجموعة صغيرة من االشخاص اليتعدا  بابداع الفت متفرد  الفهم,حتى أن الراوي صنع 

وكل االدوار لمجموعة صغيرة   اصابع اليد,ووزع االدوار عليهم, األمر الذي يحسب للروائي الذي استطاع ان ي
اخذت على عاتقها قضية التعبير عن الحال االجتماعي والعسكري والسياسي,وهومحاولة اقناع االخ العسكري  
أن يتزوج إمرأة اخيه الشهيد في الحرب بطلب من والده الذي حرص على ادامة بيت الزوجية البنه الشهيد  

الضياع, األمر الذي حطم كل احالمه وتطلعاته التي رسمها وهو  ورعاية المرأة واطفالها والحفاظ عليها من 
يترنح في دروب قريته, قبل ان تستعر نار الحرب, لذلك ظل هذا الهاجس ينقر في رأسه وهو في ثكنته  
وعند عودته من جبهة القتال وعند انتهاء اجازته الدورية, ما نلحظة هنا هو أن الكاتب قد اخذ زمنا طويال  

ائع حرب طويلة قد عاشها فعال في الميدان لذلك فإن انعكاس توثيق  هذه المواقف ,جاء وفق  في تسجيل وق
رؤى سردية غاية في التكنيك والدقة في تفصيل وتوصيف البيئة بشكل يبعث على المعرفة والدراية الكاملة  

 بحيثيات الحياة العسكرية وبأدق التفاصيل. 
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اع منير, أسئلة كثيرة تخامره, ومقارنات ونتائج عديدة  )إعترت موفق صدمة قوية وهو يسمع صوت مذي
تخيفه, فالحرب التعطي فرصة للتفكير,فهي التحتاج كالثعبان الذي يتمدد ببطء,بل تثور كالعاصفة الهوجاء, 
والجنون اليستثني احدا,أن يسمع واليتكلم, يظهر بأنه مقتنع ويتصرف وفق تلك القناعة,أن يبتسم وهو يمتلك  

حملها الجبال, في رحلة الخوف الفردي أو الجماعي,إذ تطعنه عقم التجربة وليس هنالك من تعقل  أحزانا الت
وفي قطار العمر الذي اليمكنه أن يتوقف, لذا اليمكنه ان يسلك اال دربا واحدا امامه, فيه رموز واشارات,  

وإن كانت جاذبية هبة   اذ اليمكنه الحيود عنه, وعليه أن يحفظ عن ظهر غيب, والبد للشك أن يزول, حتى
 االرواح مهمتها تسليمهم الى حيث الفناء...(

 إضاءة...
 داود سلمان عجاج 

 الشرقاط نينوى  1961تولد 
 عضو اتحاد ادباء وكتاب العراق

 رئيس جيولوجين اقدم في وزارة النفط / متقاعد حاليا 
 جامعة الموصل بكلورويس علوم جيولوجيا   
 ي تعتني باألجناس األدبية كالقصة والرواية والقصيدة الشعريةاصدر العديد من الكتب, الت 

مشارك في  الكثير من الملتقيات االدبية والثقافية ومساهم في نشر الموضوعات االدبية في الصحف المحلية  
 الورقية والمواقع االلكترونية. 

 
 فهد عنتر الدوخي 

 كاتب وناقد العراقي  
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 الوعي الجمالي

 
 الكاتبة والفّنانة المغربّية وفاء بّكار . 81

 
 اذا كان المنظر الجميل يبهج العين 

 واذا كان الكالم الموزون المقفى يمتع االذن. 
فإن الوعي الجمالي هو ان نستشعر قوة هذا الجمال حولنا. والرؤية هنا تتعدى مستوى النظر البسيط وتتجاوز  

 اإلحساس العادي الى مستوى التحليل والتدبر.  
لحنا    يبدأ التأثير الفني على المتلقي انطالقا من احساسه بقيمة الجمال سواء كان لوحة تنبض بالحياة او

 مؤثرا او شعرا تحمل جمله موسيقى يستحسنها السامع.
 وقد يكون عرضا مسرحيا او فيلما التنسى أحداثه اوتصميما فنيا بديعا من مجوهرات أو مشغوالت يدوية.

الفني.انه ممارسة فكرية مستمرة للوصول إلى درجة  الوعي الجمالي هو   مرحلة ارقى من الذوق والتذوق 
 متقدمة تسمح بفهم واستيعاب ذواتنا ثم باقي الموضوعات.

هناك من يصنف الجمال كقيمة تثير الوجدان والمشاعر سواء كان طبيعيا اوفنيا وهناك من يعتبره فقط صفة  
 يسنا الواعية والالواعية بالضرورة. والبعض اآلخر يؤكد انه استجابة الحاس 

وألن الفن فاعلية إنسانية فإن العمل الفني يتميز بخاصيتي القصدية والحرية فتنطلق الذبذبات التأثيرية من  
 الفرد الى الجماعة ، من هنا تبدأ عملية الوعي الجمالي. 

 
 ار وفاء بكّ 

 كاتبة وفّنانة تشكيلّية مغربّية 
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 نظرة على مفهوم/ بيداغوجيا
 

 
ورّية ريما آل كلزلي 82  . الكاتبة والّروائّية الس 

 
وتعني القيادة والتوجيه، كانت تعني في عهد    Agogieوتعني الطفل و    pedهي كلمة يونانية األصل  

االغريق مهمة المربي الذي يرافق الطفل في طريقه إلى المعلمين، لذا ارتبطت الكلمة بالتهذيب األخالقي  
 المطلق، وبمرور الوقت انتقلت الكلمة إلى معنى المعلم ناقل العلم.

التد  وأساليب طرق  بأصول  المعني  لم  العِّ أّنها  الممكن وعرفت حديًثا  والطرق  األهداف  ريس مشتملًة على 
 اتباعها من أجل تحقيق تلك األهداف، 

ومن العلوم التي تعتمد عليها البيداغوجيا علم النفس التربوي ألّنه يتضمن على العديد من النظريات المهمة 
أهداف التعليم  مثل نظريات التعلم العلمية باإلضافة الحتوائه على فلسفة التعليم التي تصب التركيز على  

 ومدى أهميته وقيمته من منظور فلسفي. 
يقوم فيها المعلم بدور الُمدرِّب في هذا النمط التدريسي مشابهًا لدور المعلم في األسلوب السابق باستثناء أنه  
يسهل في هذا األسلوب التدريسي الترويج لما يسمى بالتعلم الذاتي من خالل تحفيز الطالب على تطوير 

 ي التفكير النقدي واالحتفاظ بالمعرفة التي تؤمن لهم تحقيق ذاتهم.  مهاراتهم ف
 والمواضيع التي تحتاج للنقاش وأخذ اآلراء من األخرين مثل الكتابة اإلبداعية. 

 أما عناصر البيداغوجية فهي مكّونات وعناصر 
إللمام بآلية تقييم  معرفة طرق التدريس المختلفة مع اإلحاطة بمعرفة متى وكيفية تطبيق من تلك الطرق. ا

المرجعية كالتأثير االجتماعي والفردي والدوافع الطالبية. عمل   الدراسية ومعرفة كل من األطر  الفصول 



2336 
 

هيكلة ألهداف التعليم وعملية التدريس. القدرة على التكيف والتعامل مع المجموعات الصفية غير المتجانسة  
 خالل الفصل الدراسي.

ى التقليد والحفظ، وكان هناك تركيز كبير على السلطة الفكرية للمعلم. في القرون  لقد استند أسلوب التعلم إل
والتفكير،   بالمعرفة  المعنية  العرفانية  التكيف والسلوك،النظريات  الالحقة، واشتملت نظريات التدريس منها 

ظريات  نظريات النضج والجاهزية أي ان يبلغ الطفل جميع مراحل التطور حتى يصل مرحلة النضج، الن
البنيوية والتي يبدأ فيها المتعلمون، باالستيالء على ما يبدو لهم أنه سمات أو شخصيات مهمة. ثم يعيدون  
صياغة التجربة بهذه الشروط الجديدة لتصبح البصيرة تدريجيًا منظمة أكثر فأكثر حتى تصل في النهاية  

 إلى فهم أو حل للمشكلة. 
التع افترضت أن  التي  بين األفكار والخبرات و نظريات اإلدراك  بناء روابط  يتألف أساًسا من  البشري  لم 

المختلفة؛ وفًقا ألفكار الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك في القرن السابع عشر، كان من المفترض أن يكون  
العقل في البداية خالًيا من األفكار. قدم الفيلسوف األلماني يوهان هيربارت في القرن التاسع عشر مساهمة  

من خالل توفير آلية عقلية تحدد األفكار التي ستصبح واعية وأيها ستترك في العقل الباطن، ليتم  مهمة  
استدعاؤها إذا كانت الظروف تبرر ذلك. كانت هذه هي آلية اإلدراك، والتي من خاللها ارتبطت األفكار 

لتصور. وهكذا تم استيعاب الجديدة باألفكار الحالية لتشكيل مصفوفة من األفكار المرتبطة بها تسمى كتلة ا
األفكار الجديدة في القديم. جادل عالم النفس السويسري في القرن العشرين، جان بياجيه، بأن مثل هذا  

 االستيعاب لم يكن كافًيا، وأن استيعاب األفكار الراسخة للتجارب الجديدة مطلوب أيًضا.
من حيث موضوع المدرسة ال يكفي لشرح  تتمثل أهمية البيداغوجيا في تصنيف األهداف العامة للتدريس  

الغايات النهائية للتعليم. وهي تشمل، بشكل أساسي، يمتد إلى رفع معدل درجة عي وفهم الطالب وإدراكه 
 لألحداث من حوله . تعزيز شخص جيد االندماج قادر على القيام بدور مسؤول وفعال في المجتمع. 

 
 ريما آل كلزلي 

 كاتبة وروائّية من سوريا  
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 ال تتبع شغفك
 

يبيع كثير من الناس أرواحهم بثمن بخس، تلتهمهم األيام، وتستغرقهم التفاهات، وتسلب طاقتهم األعمال  
التي ال يحبون، ويقضون أوقات فراغهم في التنفيس عن كل ذلك بألوان من المواد االدمانية والتي تقضي  

دوامات   الباقية من طاقتهم، في  البقية  الظرف على  أو  البيئة  بحكم  فيها  إلقائهم  تم  أو  بأرجلهم،  دخلوها 
 االجتماعي الذي يمرون به. 

هل سألت نفسك يومًا ما ماهو الخيط الذي يربط أجزاء حياتي، والذي هو قضيتي وسر وجودي، أين أجد  
الشباب  نفسي بكثافة، متى أكون في أحسن حاالتي وفي تدفق تام، هل نبشت في ذكريات الطفولة وبواكير 

عن شغفك، نعم شغفك، لقد نسيت شغفك، أو عفوًا أنت تطارده منذ زمن، وتتفلسف حول الشغف في وسائل  
التواصل بمناسبة وبغير مناسبة، هل تتذكر أولئك الذين يتحدثون بإسهاب وتكرار ممل عن اإليجابية ثم  

عدم األمان، تعود كلمة شغف في  اإليجابية ثم اإليجابية، وأنت ترى في أعينهم وبين طيات كلماتهم رجفة  
 (.Passion(، إلى المعاناة، ومن هنا اشتقت الكلمة لإلنجليزية: ) πασχωاليونانية ) 

 من أنت؟ -
 ما وظيفتك التي تجري في دمك؟-
 ما هو العمل الذي تستعد أن تضحي من أجله وتعاني بحبور؟ -
 ما هي المهمة التي تنسى نفسك وأنت تمارسها؟ -

المراجعة في كل مرحلة من مراحل حياتك، حتى تعود لنفسك من جديد، وتمشي مع تيارك أسئلة جديرة ب 
الخاص ال أن تعارضه وأنت مشدود األعصاب وتتكلم عن اإليجابية والفرح بعينين ملؤهما الحزن واليأس  

 الخفي.
 

 ريما آل كلزلي 
 

 النرجسية نظرة مغايرة 
 كاتبه كريغ مالكين نظرات في كتاب "إعادة التفكير في النرجسية" ل

 
وحسب -من خالل هذا الكتاب “إعادة التفكير في النرجسية” لكاتبه كريغ مالكين ننظر إلى هذه الشخصية  

 من زاوية أخرى. –وجهة نظر الكاتب  
طالما سمعنا عن الّنرجسّية، تلك الّصفة اّلتي ارتبطت بالغرور الّشديد، وحّب الحصول على األضواء واهتمام  

بشكلٍ  اعتدنا على  الّناس  بل  لها؛  الّنفسّي  بالجانب  يرتبط  ال  للّنرجسّية  فهمنا  أّن  الواضح  ومن   حصرّي، 
اعتبارها ذمًّا ال أكثر، إاّل أّن سوء فهم الّنرجسّية ال يقتصر على األشخاص العاديين فقط، فحتى علماء  
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يّتسم بها  اّتفق أغلب   الّنفس ما يزالون مختلفين حول اعتبارها مرضًا نفسّيًا أم صفًة قد  أّي شخص، وقد 
المخّتصين على أّن الّنرجسّية قد تدّمر الّنرجسّي وعائلته وأصدقاءه إذا لم يتمّكنوا من الّتعامل معه بشكٍل  
صحيٍح من البداية؛ لذا يجب اّتباع بعض االستراتيجّيات الّناجحة اّلتي ستجعل من الّسهل استغالل صفات 

ا، حيث انصّبت على األشخاص المصابين بالنرجسية اتهامات ُكبرى   الّنرجسّية لصالحنا وصالح من حولن
بعضها منصف واآلخر قد يصل إلى حدود البغض، منها اضطراب الشخصية وشعورهم القوي باألهمية  
والعظمة والتفرد، ومثل هذا الشعور يسبب الكثير من المشكالت االجتماعية لكون هذا اإلنسان لن يتمكن  

اس بمعزل عن اآلخرين، بل ال بد أن يعطى حقوقه المزعومة من التعظيم والتبجيل  من إشباع هذا اإلحس
من اآلخرين األقل منه حسب اعتقاده، وهذا ال يعني أن المصاب بالنرجسية شخص ال يستحق االهتمام أو  

إال أن    أنه غير منتج اجتماعًيا أو غير مؤهل علمًيا، بل قد يكون بالفعل من األشخاص المتميزين اجتماعياً 
العاطفية   إحساسه بأن الكون يدور حوله والمبالغة في تضخيم إنجازاته هو ما يجعل شعوره وردود فعله 

 واالجتماعية أشياء تصنف كاضطراب في شخصيته.
 دعونا نلقي نظرة شاملة للموضوع منذ التنشئة.. 

الفالسف بعض  نجد  إذ  العصور؛  عبر  للجدل  مثيًرا  موضوًعا  كان  الّذات  حّب  أرسطو  إّن  مثل  يؤّيدونه  ة 
(Aristotle اّلذي قال: “أّن الّرجل الّصالح هو اّلذي يحّب نفسه أكثر”، والبعض اآلخر من الحكماء كانوا )

( اّلذي اعتبر أّن الّنفس ليست سوى وهم، وأّنه من األفضل لك أن تحّب  Buddahيرفضونه تماًما مثل بوذا )
 اآلخرين. 

 
(، اّلذي كان Narcissusعن أسطورة الّصياد اليونانّي الوسيم نيركسوس )  بالّتأكيد وأّنك قد سمعت يوًما

مغروًرا وفخوًرا بجماله، وكان يتجاهل المعجبين به، وفي أحد األيام رأى انعكاس صورته في البحيرة، فوقع  
إلى   في حّبها دون أن يدرك بأّنها مجّرد صورٍة له، فعجز عن ترك هذا االنعكاس وبقي يحّدق فيه لساعات،

البحيرة ولم يخرج منها حيًّا، وبعدها نمت زهرٌة على ضفاف   أن قّرر أن يصل إلى محبوبه، فغاص في 
 البحيرة لتخّلد ذكراه وتعطي عبرًة من قّصته، وسمّيت هذه الّزهرة بـ”النرجس”. 

العشرين، حيث   تّم استخدام مصطلح الّنرجسّية ألّول مّرٍة في الّتاريخ من قبل العالم فرويد في أوائل القرن 
اّدعى أّنه من أجل إقامة عالقاٍت هادفٍة مع المحيطين؛ ال بّد من حّب الّشخص لنفسه في البداية، فكان  
حّب الّذات أمًرا إيجابيًّا بالّنسبة له. ورأى أّن مرحلة الّطفولة هي المرحلة اّلتي نقع فيها بحّب أنفسنا، كما  

تط أجل  من  وسنناضل  أّنها مرحلٌة ضرورّيٌة وصحّيٌة  أهمّيتنا  اكتشاف  في  الّنرجسّية سنفشل  فبدون  ّورنا، 
(؛ قام  Heinz Kohutللوصول إلى رضا اآلخرين دون جدوى. أّما بالّنسبة للمحّلل الّنفسّي هاينز كوهوت )

(؛ حيث كان يرى أّن البشر مدفوعون إلى تطوير صورٍة  Freudبإجراء بعض الّتعديالت على نظرّية فرويد )
ّية، وأّن حّب وإعجاب اآلخرين من حولنا هو ما يجعلنا نشعر بأّننا ممّيزون على نحٍو يتيح لنا أن  ذاتّيٍة صح 

 نصبح أفراًدا واثقين ومحّبين ألنفسنا. 
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عندما نسمع كلمة الّنرجسّية، فإّن أّول ما يتبادر ألذهاننا هو شخٌص واقٌع في حّب ذاته، ال يكّف عن الّتكّلم  
يفة للّظهور أمام الّناس، لكّن هذه الّصورة خاطئٌة؛ فالعديد من الّنرجسيين ليسوا  عن نفسه ومحاوالته الّسخ

مدفوعين بالّشكل أو الّشهرة، بعضهم لديه نرجسّيٌة صحّية، إذ أّن الّصورة الّنمطّية للّنرجسّية قد تعمينا عن  
ومن الخطأ أن نقوم بتقييمهم    بعض الّصفات الجّيدة فيها، فاألفراد عبارٌة عن مزيٍج من نقاط القّوة والّضعف،

 بناًء على مقياس األبيض واألسود.
يمكن استخدام مقياٍس من واحٍد إلى عشرٍة عند تقييم الّنرجسّية؛ فالّشخص اّلذي يتّم تقييمه بأّنه “صفٌر” على  

قًدا أّنه ال  مقياس الّنرجسّية قد يعاني نكراًنا مخيًفا للّذات، وليست لديه رغبٌة في الّشعور بالخصوصّية، معت 
مقياس   على  “عشرة”  درجة  على  مّمن حصلوا  األشخاص  أّما  اآلخرين.  من  االهتمام  أو  الحّب  يستحق 
الّنرجسّية؛ فهؤالء يعيشون حياتهم وهم بحاجٍة مستمّرٍة للحصول على انتباه اآلخرين، ويبتعد عنهم الّناس  

 حد.نتيجة غرورهم، ويشعرون باالنزعاج الّشديد إذا لم ينتبه لهم أ
من الواضح أّن كلتا الّنتيجتين؛ واحد وعشرة، ضاّرتان سواًء على الّشخص نفسه أو على المحيطين به،  
كذلك األمر بالّنسبة لألشخاص الواقعين بين “اثنين” و”ثالثة”، فهم نادًرا ما يشعرون بأّنهم ممّيزون، وإذا 

و”ثمانية”؛ فإّنهم يجدون صعوبًة في قمع حاجتهم  شعروا بذلك فقد يكتمونه، أّما اّلذين يقعون بين “سبعة”  
“أربعة”          بين  نتائجهم  تتراوح  اّلذين  أّن  حين  في  أنانيين،  يكونوا  أن  إلى  ويميلون  ممّيزون،  بأّنهم  للّشعور 

و”ستة”، فهم مستقّرون نوًعا ما،   أّما أفضل األشخاص فهم اّلذين تكون نتيجتهم “خمسة”؛ فهم يتصّرفون 
رغبتهم في الّنجاح والّتمّيز دون اإلفراط في ذلك، ويعملون على وضع احتياجاتهم جانًبا في حال    على حسب 

 احتاج أحدهم إلى المساعدة، فاالعتدال هو شعارهم. 
ال تؤّثر الجينات على المّيزات الجسدّية لدينا فقط؛ بل لها تأثيٌر    كبيٌر في الّسلوكّيات والّصفات اّلتي نّتسم  

 ي ذلك صفة الّنرجسّية، واّلتي يمكن أن تكون جزًءا ال يتجزأ من طبيعة شخصّيتنا، بها؛ بما ف
لكّن الجينات ليست هي العامل الوحيد في وجود أو عدم وجود الّنرجسّية، فالّتنشئة االجتماعّية والّطريقة اّلتي  

ما إذا كان اآلباء يشّجعون أطفالهم  قام آباؤنا بتربيتنا بها لها تأثيٌر كبيٌر في حّبنا لذاتنا. ذلك يعتمد على  
على الحديث عن أحالمهم وأهدافهم بشكٍل منفتٍح، مع حّثهم وتشّجيعهم على صفاتهم الجّيدة، أم أّنهم منغلقون  
ليس لديهم تعاطٌف حقيقيٌّ أو تفّهٌم لشخصّية أطفالهم، أو أّنهم كثيرو الّتحّكم بأطفالهم، هذه األمور هي ما  

 على مقدار الّنرجسّية اّلتي سيمتلكها الّطفل عند البلوغ، كما تختلف أساليب الّتربّية اّلتي  تؤّثر بشكٍل رئيسيٍّ 
الّتحّكم   وكثيري  االستبداديين  األهل  فئة  يكون ضمن  فبعضهم  أبنائهم؛  تنشئة  أجل  من  اآلباء  يستخدمها 

ال يضعوا أّي قوانيٍن ألطفالهم،  بأبنائهم، فال يعّبروا لهم عن مشاعرهم، أو أّنهم ضمن فئة األهل المتساهلين ف
لذلك؛ فهم يحصلون على ما يريدون ويصبحوا مستعدين للّتنّمر، وهناك فئة األهل غير المبالين اّلذين يعطون  
أطفالهم الحّب والحنان لكّنهم يهملون تفّوقهم ونجاحهم في حياتهم الّدراسّية، والفئة األخيرة هي فئة األهل  

 أبناءهم ويؤّثرون فيهم بشكٍل إيجابّي، ويتركونهم يتحّملون المسؤولّية. المثاليين اّلذين يرشدون 
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لكي يتمّكن اآلباء من تجّنب اكتساب أبنائهم الّنرجسّية بشكٍل عاٍل؛ بإمكانهم أن يتدّربوا على الّتعاطف معهم،  
سهم، ووضع القوانين  والّتحّدث معهم بشكٍل منفتٍح ومساعدتهم على حّل مشاكلهم، وإعطائهم الّثقة الكاملة بأنف

الّصارمة لهم واّلتي تصّب في مصلحتهم؛ حيث يجب أن يوازن األهل بين الحزم والحنان، وبين إعطاء  
أبنائهم الّشعور بالحّب ومعرفة مدى حاجتهم لذلك، كما أّنه يجب أن يالحظوا الّسلوكّيات الجّيدة في تصّرفات  

 ى صفاتهم الّسّيئة. أبنائهم، ويشّجعوهم عليها بداًل من الّتركيز عل
قد يتصّرف بعض األشخاص في حياتنا بطرٍق غريبٍة ال نستطيع فهمها أو تفسيرها، رّبما قد تكون الّنرجسّية  
وراء ذلك؛ فهي سمٌة شخصّيٌة معّقدٌة من الّصعب الّتعّرف إليها بسهولٍة. فبعض األشخاص عند إعطائهم  

الّتقليل من شأنك، وبعضهم ال يشعرون بالّتحّسن إاّل عند مالحظاتك عن أمٍر ما؛ يقومون بانتقادك ومحاولة  
جعل اآلخرين يشعرون بشكٍل سيء، وبعضهم يفتقرون إلى الّثقة في الّنفس وحّساسون للغاية في ما يتعّلق  
بالّنقد، كّل هذه األمور تنتج جّراء رهاب العاطفة الّنرجسّي؛ أي أّنهم يحاولون الّتخّلص من مشاعرهم الّسلبّية  

 يحاولون وضعها على اآلخرين. و 
والّتعبير عنها   المشاعر  الّنرجسّي؛ كإخفاء  الّشخص  إلى  الّتعّرف  تمّكننا من  اّلتي  المؤّشرات  هناك بعض 
بموجة غضٍب مفاجئٍة، ووضع المشاعر الّسلبّية على اآلخرين بداًل من الّشعور بها؛ مثل صّب غضبهم  

لغضب، وإخفاء طبيعة احتياجهم لآلخرين، ورفضهم طلب  على شخٍص ما، أورفضهم االعتراف بالّشعور با
 المساعدة منهم، إضافًة للبحث الّدائم عن أشخاٍص مثاليين ليتوافقوا مع معاييرهم العالية والمثالّية. 

وفي العمل من الممكن الّتعامل مع الّنرجسّي بطريقٍة إيجابّيٍة، فليس من الّضرورّي قطع عالقاتنا مع الّزميل 
ّيز بالّنرجسّية بدرجٍة عالية، ولكن يمكن أن نتعامل معه بكّل صدٍق وصراحة؛ فإذا شعرت بعدم  اّلذي يتم

الّرضا نتيجة موقٍف معّيٍن من شخٍص نرجسّي؛ يجب أن تقوم بشرح مشاعرك تجاه األمر له بشكٍل هادئ، 
الّتعاطف والحّب   دون الّشعور بالغضب أو اإلحباط، مع توضيح أّن رأّيه يهمك؛ مّما سيثير لديه مشاعر

 والّرحمة تجاهك، وستراه يتحّول أمامك إلى شخٍص غير نرجسّي. 
الّنرجسّية هي صفٌة اّتسمت بها البشرّية منذ العصور القديمة، تأتي بمختلف األشكال والمعايير؛ بعضها  

، وبعضها اآلخر على العكس تماًما، ويمكن رصد المستويات غير الّصحّية من الّنرجسّية م ن خالل  صحيٌّ
بعض المؤّشرات، كما يمكن مساعدة األشخاص اّلذين نحّبهم في كبح سلوكّياتهم الّنرجسّية من خالل إظهار 

 أّنك بحاجٍة إلى حّبهم ورعايتهم، والّتعامل معهم بصدٍق وإخالٍص.
 

 ريما آل كلزلي 
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 قراءة في شعر نزار بريك هنيدي

 
ورية غادة فطّ 83 اعرة الس   وم . الكاتبة والشَّ

 
)شجر يرتدي العاصفة(    و  سيرة زرقاء كسيرة الشاعر نزار بريك هنيدي يجد قلبه معلقا بين )الجداف (أ  من يقر 

  وهكذا تجد نفسك )نجمة تقتفي اثر البرق(   تداعبك في الطريق )همس النغم(  وحين تصلك )شهقات الحرف(
القلوب )أقفر الشاطىء األرجواني وانكسرت  ولكن إذا أقفرت على مساحة عمرك شاطئا أرجوانيا تتكسر دفات  

دفة القلب( لهذا ستعود الى طفولتك ,لتنسج ساعات عمرك بصنارتي شوق )فاني سانسج ساعات عمري  
بصنارتين من الشوق والذكريات( لكن هل تستطيع متابعة سفينة الشاعر أو مجاراته فتحليقه وطوفانه معا  

ك إال اإلنصات إلى صحراء الروح وخفقات الجناح )من ينصت  فلكي تستطيع التحليق أو الطوفان ما علي
في صحراء الروح الى خفقات الجناح ..يعبر فوهة البركان ( فإلى أي مدى يمكنك أن تجاري البركان في  

فتجد )ان الطريق يميل بك(لتمتد أشرعة    سلسلة من اجتيازات شاعرية حين تسعى )بالرحيل نحو الصفر (
  ن حمولتك التي تثقل ظهرك ،وتتحرر من كل عالئق هذا الكون في )الطوفان ( الروح بعد أن تتخلص م

لتستسلم في النهاية أو تتكلم أو تمحو كل ما كان ،لتعود وترفع رايات العصيان … وعلى .. على شرفة  
أم يجد طيف   هل ينهمر على )سجادة األيام ( لكن )أين ينهمر الركام ( )تبقى من عبق ( الصباح تنثر ما

لتتخلص    ه يحاوره رغم )الضباب وحين تخرج من نفسك إلى نفسك هل تجلس )على مقعد في حديقة(وج
لكن إلى أي تلة تريد   )على مقعد في حديقة رميت ثيابي العتيقة (,   من ماض كهل وتتملص من رداءته

ا من الصعود وأي األدوات تصطحب معك إلى ذاك المرتفع الذي من خالله تلتقي بالقمر ليسكب لك بعض
فضته وأي النجوم تسابق وتحاور لتوقد نورها بعد أن تجتاز كل قفار الليل:)وحدي أجوب قفار الليل. اصطاد  
النجوم المطفأة( لهذا ال تؤجل وعودك و ال تجتر أحالمك أيها الفارس الذي امتطى صهوة الشعر فحلق  

 وأبدع ..
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ل متوقدا  الفجر .. نعم الفجر الذي ظل أعود إلى روابيك ألجد الفجر قد احتضنته عيناك وظ  -وأعود  
وقف يصلي لقوافل ضوء الصباح وسماع صدى خطوات الحبيب )ترقبت   ينتظر هناك )على شرفة المطر (

 أن تصلي مع قوافل الصباح وتخيلت أني سمعت صدى خطواتك (... 
اق ( ولكن دون وبعد طول انتظار ..وأنفاس تشق صخر الحياة ،تطل من بعيد ومضة مبشرة )ببريق االلتص

فتغتسل وتعيد   أن تضل الطريق الن االلتصاق سيكون مجددا ألرواحنا المعلقة على )صفحة الكون اغسلها (
 لتصل إلى مدارات الوصل ..  تجد يد ) االلتصاق (

هناك تتحد مع الطبيعة وتجد أنها تمد ك بعبيرها وتعيد التصاقك  - وتعيد انتماءك وينتهي بأسطورة وهناك  
)فكيف أعيش بغير    لحبيب الذي كونك وكونته )ربما كان عشقك قبل الخليقة طينا تكونت منه (مجددا با

 الهوى وكياني إلى طينه ينتمي (.
وهاهي بحيرة الياسمين تمتع بها لكن دون ظالل ,فال وجود في هذه البحيرة لظالل الّغياب سوى ظلنا لهذا 

 نى أن ال يسرقنا الوقت عليك تجميع الظالل لنتفيء في غيابنا األخير وأتم
يضيع    وبلحظة من )الضياع (   )لملمي الظل ليس سوى ظلنا نتقيؤه في الغياب األخير ..كيف داهمنا الوقت(

الشاعر على شفاه الحبيب وتضيع الحبيبة بين ذراعي الشاعر ,وتظل بحيرة الياسمين تترقب ما يجري لتجد  
  تدنو   اع ليست هواجس من المستحيل و)من نافذة المقهى (فالضي   االثنين قد هاما ....)في المساء المطير ( 

فتسمع صدى قويا يزلزل من تحتك الكون محترقة الخطوات بأحالم وأعشاب    )خطوات الليل ( مبشرة )بأنواء(
 )األضمومة ( ....  محمومة وبعد هذا اإلعصار أقف ألجد انك افلتّ 

ارعت النجوم لتدخل غرفتي مختبئة من صقيع منه تس  )طرق الليل بابي ( ففتحت ألجد )مطر ا ليليا (-
كانت تهمس لي    يتربص وراء التالل ..)تسللت النجوم إلى غرفتي هاربة ،من الصقيع الرابض وراء التالل (

برنين قطرات ويطل صباح موشى بالندى ،فاشرب أيها الشاعر من نسغ الصباح وعطر شرايينك من شذا 
وتعبىء عروقك بشذا الياسمين(. لهذا ستذوب نواة الدنيا حين تسمع  الياسمين )بعد قليل تشرب نسغ الصباح  

وتردد: صباح الخير .. ونجد كل األشياء قد تعرت أمام قرص الشمس تستقبل الحب الصباحي لكن إطالق  
)البشارة( لهذا سارعت )أبثك  ـ  الرصاص يعكر هذا الصباح اإللهي . و)لن أموت ( وأرفض أن أنتهي إال ب

حفر في داخلي نشيدًا للفرح ,وأبعد كل األشباح عن منبع روحي سأرجمها بحرارة القبالت لتهرب وأ  البشارة(.
وتتالشى)إنها األشباح لم تتحمل حرارة القبالت , قبلة أخرى وتتالشى األشباح السوداء ( فمزيدًا شاعرنا الذي 

طيت قوس قزح ألوانه النقية  افترش بجسده ودمه الكون . و)رباعيات( الهوى ولون الطيف بدمه وربما ..أع
, فانثر ماء ورودك في جداول جراحي فمن يسفح أيامه على العتبات سيجد المفتاح , ولن يصعب عليه  

 إيجاده . 
)ما كنت وحدي(   وأغفو قلياًل وأشرع أبوابي لتخرج أجمل القصائد ف  من رباعياتك تلك سأغمض على )حلم(

همست في خواطر متمردة بدرجة تمردك على الحياة وبكل هذا التمرد   ) ومضة(  أعشق) الكتابة( وبريق
الذي يضيق بالحياة تبقى منسجم الذات والروح . . وبرغم السكون والصمت الذي أطبق جفونه على نافورة  
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وفي   الوجد فإن هذا الصمت يكون أبلغ حين تخطه ريشة الشاعر الملونة . وتطرح على )شرفات السؤال(
أين هربت أمسيات )شاعر يحاور الندى,وهل تناسته السنون كبحر( هربت أمامه نوارس    )حوار ( دافىء

الشاطىء وكل شيء ..ويتنهد شاعرنا تنهيدة تهد السماء . )لو كان لي أن أنفخ الريح فتنهد السماء ( . لو  
شيء يعيد كان لي إعادة تكوين كل شْي : الزمن  ,الوجود, التضاريس .. وجسد اإلنسان .. كل شيء وكل  

)لو كان لي أعيد تشكيل الوجود والزمن بلمسة من فن (. وها أنت شاعرنا تصر على الرسم    ترتيب ذاتي
)أسرار ( القلب حين يخفي    بريشة فنا ن أصيل يتقن كل مدارس وفنون الرسم ويترك لريشته محاورته ب 

ويبحث   لديه من أسرار (  دموعه على حلم طفولته )كان يداري حلم طفولته ويحاول أن يستبقي ما كان
المرسل )عندما ينغرس الصوت عميقا    في شكل )النبض(  ويفتش في )رائحة األيام عن الوصايا العشر(

)شارع    على جذع السنديانة وتكون للريح أغنيتي و)وشوشتني ديمة أرخت على نافذة القلب ستارة .( على
لموج (. ليجدها في )كوة في الجدار لكنك ))الزرقة(( و)حريق ا  ) الصورة ( بين  طال( وطال حتى ضاعت 

لن تصلها بعد أن نصبوا للورد كمين ( فاشتد اإلعصار وعلى حبال من مسد كانت الروح تراقص ذاك 
تحت الغيوم . بل هو صعود لو من    ) ندم (  فال  ) رسالة الينبوع معنونة إلى قلب الندى (   الجسد لتصلها

ح يهديها السكينة )البد أخيرا من عش للروح ( لهذا أرفض )هالك  خيوط الشرنقة . لتهدأ أخيرا في عش للرو 
) النهر( ليفيض ببوح ويصغي إلى نبضات علقت بين أوراق    روحي (. بل أهديها في لعبة ورقية تجوب 

الشاعر المنثورة . في تفاصيل سيرته الزرقاء ويجد مالذه بالشعر الذي يسمح له بأن يعبر نافذته ويشعر  
ه لن يمضي بل سيتابع و يتابع خلق صور غناءة )كسهم مضيء ( وجنة توعد بأنه آت ال  كل الحرائق لكن

محال . )هو الشعر هذا الذي قد يجيء وقد ال يجيء ( .  لكن من يحمل صفات شاعرنا البد وأنه يغتني  
شعرا ويتدفق شعره كسيل جارف لكنه يعمر ويبني . فيا شمس الوجود تغني بكلمات القصائد وتوشي من  
أشعة ترسل إليك من األرض لتزيد اشتعالك اشتعاال وتغذي بوقود ال تنتهي من اإلحساس المرهف , والعاطفة  

 والرقة توقدك على مر األيام . 
                                                                                           

 غادة فطوم
 كاتبة وشاعرة من سوريا 
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 ألغام وقنابل موقوتة وتماسيح في أحشاء مواقع التَّواصل االجتماعي 
 

             
 د. كريمة نور عيساوي . األديبة والباحثة المغربّية 84

 
 حول  مواقع التواصل االجتماعي والعبودية الرقمية بين حقيقة الواقع ومتاهات الخيال.

 
التواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة طفرًة نوعيًة تمثلت في إقبال جميع طبقات المجتمع  عرفت مواقع  

عليها بحيث لم تعد فقط حكرًا على الفئة المثقفة وجيل الشباب بجنسيه )الخشن واللطيف(،وإنما أصبحت  
بعُد، مرورًا بالشاب    مالذًا محبوبًا تتقاطر عليه كل الفئات العمرية بدءًا من الصغير الذي لم يتعلم المشي

 وبالكهل وانتهاء بالُمسن الذي قد تخونه قدماه إذا لم يتكئ على عكازه.
لقد أسهمت مجموعة من العوامل التي جعلت الناس وأنا أولهم يقعون في شباكها ويتعلقون بها، وال يستطيعون  

است أهمها سرعة وسهولة  لعل  اآلخرة.   الدار  إلى  بانتقالهم  إال  منها  بساطتها حيث  الفكاك  خدامها، وكذا 
( Twitter(. تويتر )Facebookأضحى الوصول إلى هذه الشبكات بمختلف أنواعها وُمسمياتها: فيسبوك )

(  Google Plus( جوجل بلس )Pinterest(. بنترإيست )Linked in( لينكد إن )YouTubeيوتيوب )
(.متاحا وفي متناول الجميع، وذلك Myspace( ماي سبيس )Instagram( إنستغرام )ب)Tumblrتمبلر )

فاألمر ال يتطلب في    ، بغض النظر عن مجمل الفروق التعليمية والفواصل المعرفية والتفاوت االجتماعي
نهاية المطاف سوى معرفة متواضعة بكيفية ولوج شبكة اإلنترنيت، وتقنيات سهلة جدا الستخدام الهواتف 

تواصل مع من يشاء، وفي أي وقت يشاء، وفي أي مكان شاء. فالعالم  الذكية التي ُتمكن المستخدم من ال
أصبح فعال عبارة عن قرية صغيرة يمكن ألي واحد منا، ودون جواز سفر ودون تأشيرة، التجول في مختلف  
شوارعها وأزقتها، بل تعدى األمر إلى درجة اقتحام كل بيوتها المشرعة أو الموصدة من دون رقيب أو حارس  

أفراد لق  ليلي. بين  التقريب  واستطاعت  إال من رحم ربك،  بيوتنا  ُجل  االجتماعي  التواصل  مواقع  د غزت 
عائالتنا المغتربين في شتى أصقاع العالم أو المغتربين داخل الوطن والروح، كما جعلتنا نعيش معهم مختلف  
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األحالم، إال أنها خلقت،  لحظات السعادة والفرح، ونتقاسم معهم مشاعر الحزن واأللم، ونحلق معهم في سماء  
في المقابل، نوعا جديدا غير مسبوق من التباعد بين أفراد األسرة الواحدة. وقد ال نبالغ إذا قلنا في الغرفة 
الواحدة، وأدت إلى خلق فجوة واسعة أو فجوات غير متناهية بينها، وكسرت ُلحمة العائلة وجمعها وغيبت 

الحوار اللقاء    ،األلفة، فاختفى  يعلم أين ذهب وكيف غاب  وأصبح  الروحي فاهلل وحده  اللقاء  أما  جسديا. 
 واختفى؟ 

إن المتتبع الواعي لهذه الظاهرة سيكتشف دون شك أن هذه المواقع أضحت صحيفة خاصة بالفرد ُأنشأت  
لكتابة المقاالت والخواطر والتدوينات، واإلخبار عن اإلصدارات، وهي بمثابة قناة للتعرف على األصدقاء،  

ر األنشطة واليوميات من صور وفيديوهات، والتي قد تتجاوز أحيانا عتبة الخصوصيات، كما أنها وسيلة  ونش
سهلة ومجانية )طبعا ننسى أننا نصرف جزءا من مالنا لالشتراك في األنترنيت، واقتناء مستلزمات الهاتف، 

لتقديم التهاني في المناسبات واألفراح أو واجبات العزاء والمواساة في    إلى غير ذلك من اإلكسسوارات،( 
األتراح هذا ناهيك عن تحيات الصباح والمساء وباقات الورود التي ال تذبل، والتي لو ُكتب لها أن تتحول  
إلى ورود حقيقية لكان كل واحد منا محاطا بجنة غناء. لكن أستبعد في هذه الحالة أن يكون أولئك الذين  

 اتمي.  يقدمون هذه الورود بكل هذا السخاء الح
إال أن الالفت للنظر هو بروز بعض الظواهر الجديدة التي بدأت تطفو تدريجيا على السطح لتؤسس لها   

مسارا موازيا مع هذا اإلقبال الكبير على مواقع التواصل االجتماعي، وتتمثل في مشاركة المعلومات الخاصة 
ما بصور واضحة فاضحة ُتكسر خصوصية  جدا والحميمية أحيانا، وحفالت أعياد الميالد واألفراح، وذلك إ

الشخص األسرية أو فيديوهات مباشرة ُتشرك اآلالف من الغرباء في كل أطوار تلك الحفالت. وغدا االطالع 
كانت   )وإن  والرفاهية  السعادة  إظهار  ومحترفوها،وصار  لها عشاقها  اآلخرين موضًة  وأسرار  أخبار  على 

صطفاف في طابور البرجوازية. وأصبح الكل يتنافس ويتهافت وهمية( من تجليات الرقي و ومن مظاهر اال
من أجل إظهار انتسابه إليها، حتى لو كلف األمر اقتراض الديون، والدخول في متاهات مالية من الممكن  
أن تتسبب في كوارث أسرية. فالتفاخر بشراء السيارات الفارهة، والسفر في أرجاء العالم تحول إلى لغة يتقنها 

وك واالنستغرام وأخواتهما.  غير أن بعض هذه المظاهر تراجعت بعد أن حطت  كورونا رحالها  الفيس ب
على كوكبنا الصغير، لتبرز للواجهة أشكال أخرى للوجاهة االجتماعية، ولكن هذه المرة  لالصطفاف إلى 

وحواسيبنا المكتبية  جانب الطبقة المثقفة، فنشطت الندوات والمؤتمرات عن بعد، وغزت شاشات هواتفنا الذكية  
والمحمولة،  ووجدنا أنفسنا أمام ظاهرة أحسبها صحية على الرغم مما تخفي خلفها من  قراءات، والتي   
تتمثل في وضع خلفية لرفوف مكتبات تغص بالكتب والموسوعات والمجلدات المنظمة بل المصنفة والمرتبة  

اركون في هذه الندوات حتى وإن كانت مواضيعها بعناية فائقة. كل ذلك وراء مكاتب فارهة يقتعدها ممن يش 
 مرتبطة بالديكور والموضة واألزياء والتغذية..  

ويا ليت األمر يقف عند هذا الحد وال يتعداه.  بل إن هذه المواقع طورت من نفسها، وحسنت من جودتها  
وضعتها بين يديك وفي  بعد جائحة كورونا، ونقلت إليك المحالت التجارية الكبرى، والماركات العالمية، و 
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عمق دارك، وبتسهيالت في األداء فيمكنك اقتناء ما تشتهيه نفسك في رمشة عين، وأنت مستلق  على  
سريرك كما لو أنها ُتهدى إليك مجانا.  عليك فقط تعبئة االستمارة، وتصلك البضاعة المشتهاة إلى البيت.  

غمسوا فيها، وقد ال يستفيقون من المقلب إال بعد انخرط بعض رواد هذه المواقع في مثل هذه العمليات، وان
فوات األوان، وبعد أن تتوالى االقتطاعات من الراتب الشهري، ويجد الشخص نفسه على حافة اإلفالس. 
فالسهولة في األداء، والسرعة في التوصيل، وكثرة التخفيضات الماكرة تجعل اإلنسان  لقمة سائغة في فكي 

 اإلشهار.
قتصادي البد من اإلقرار أن هذه المواقع كان لها دور ال يستهان به  في خلق فرص عمل  على المستوى اال

جديدة لبعض الشباب الذين انتهزوا الفرصة بشكل جيد، لكن  أسهمت كذلك في تحطيم القيم العليا وفي  
راب منه أو  تدمير األخالق داخل المجتمعات، وما كان إلى حدود األمس القريب حراما يأبى الكثيرون االقت

"إتكيت" حضاريا. ويتجلى هذا بوضوح في إنشاء مجموعة من   اليوم ُمستباحا و  عيبا تعافه األنفس غدا 
القنوات التي ُتقدم، طمعا في كسب المال، ما ُيعرف بروتيني اليومي، والتي تحولت بشكل فاضح إلى قنوات 

منها وما خفي. وقد ترتب عنها تزايد  للخالعة، وقلة األدب واالنحالل الخلقي، وعرض المفاتن ما ظهر  
الرواد المدمنين على متابعة صويحباتها،ُمتخلين عن مختلف واجباتهم األسرية، وقد حجزوا ألنفسهم مكانا  
إما داخل المنزل في ركن قصي بعيد عن األنظار أو في مقهى منزوين في ركن شبه مظلم ال ترصده أعين  

فيه األم في حديث أشبه باللغو أو في الثرثرة التي ال طائل من  الفضوليين، هذا في الوقت الذي تنخرط  
ورائها أو في النميمة الرقمية. وغالبا ما يحدث هذا األمر ضمن مجموعات رياضية أو مجموعات في العمل 
أو مجموعات أخرى للتبضع والشراء . وقد تتجول المرأة دون هدف محدد أو بوصلة في متاهات الفيس بوك 

ام إلى أن تتربص بها بعض "التماسيح" ) فليسمح األستاذ عبد اإلله بن كيران  رئيس الحكومة  أو االنستغر 
السابق أن أستعير منه هذا المصطلح وأضيف إليه داللة جديدة( التي تتحين فرصة الفراغ الذي تعانيه فتقع  

ها أو الدخول في  فريسة عالقات مشبوهة قد تكون سببا مباشرا في خراب عشها الزوجي، وفي تفكك أسرت
 مأزق ال يمكن الخروج منه إال بشق األنفس أو بعاهة نفسية مستديمة.  

فهذه الفئة من رواد مواقع التواصل االجتماعي ُأطلق عليهم مجازا اسم "التماسيح"،وهم في أغلب األحيان  
ق. قد  يتسترون خلف قناع يرسم مالمح رجل طيب وبشوش ومحب للحياة  ينحدر من مستوى اجتماعي را

ُأجبر على الزواج من إحدى قريباته التي لم تعد تمأل عينيه بسبب األلفة وطول العشرة، أو يتعلل بانشغال  
الزوجة عنه وإهمالها له.  أو يزعم أن المرض أقعد زوجته وأن مرضها قد طال. وفي جميع هذه الحاالت  

االنطباع أو ُيلمح بأنه يجد ويكد    التي قد تختلف فقط في بعض التفاصيل فإن هذا الرجل التمساح يعطي
ذلك سلسلة  بعد  لتبدأ  لمعاناته،  بالغ  باهتمام  وُتقدره، وُتصغي  تتفهمه،  امرأة جميلة وذات خلق  بحثا عن 
تتماهى األم المسكينة مع الشخصية   لفيلم خيالي ُيستعصى على التصوير. وحينما  متتابعة من الحلقات 

في عالم افتراضي، وتعيش عالما افتراضيا ورديا أشبه بالتخدير غير  المغلوبة على أمرها لتؤدي دور البطلة  
عابئة بأن هذه السويعات تقتات من وقت أطفالها و من أركان بيتها. في هذه اللحظات نفسها التي تتأجج  
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فيها المشاعر وتلتهب العواطف يكون األطفال قد حجزوا لهم مكانا في مجموعات لأللعاب اإللكترونية التي  
ذلك الفضاء الرحب بكل األنواع ولكل األعمار. وهكذا ُيصبح كل فرد يعيش عالمه الخاص، ويغوص    تغزو

في مشاعره الخاصة. كل ذلك يتم تحت غطاء ما ُيسمى باألسرة. هيهات هيهات لم يتبق من األسرة التي  
  ، بيته  فكم من رجل ناضج ضيع أمان  نتشدق بها صباح مساء غير اسمها الموروث من الزمن الماض.

انتحروا غبنا وكم من أسر   بعد فوات األوان وكم من أطفال  ندمت  وحطم أسرته وكم من سيدة محترمة 
وإذا ما سلم الفرد من شهوة التبضع اإللكتروني أو نجا من متاهات األلعاب المتقنة التي سلبت    تشردت.  

العفيف فإن هذا ال يعني بأي    ألباب الكبار قبل الصغار أو قاوم بشراسة إغراءات الغزل العفيف أو غير
حال من األحوال أنه قد نفذ بجلده،  فقد يقع دون أن يدري في أيدي فيالق إلكترونية مدربة ُتفتي دون علم،  

 و ُتحرض على  القتل، و على استباحة الدماء لمجرد اختالف  في الرأي أو في العقيدة.   
ق االجتماعي،   التواصل  فإن مواقع  الحاالت  الحسابات  وفي أحسن  لتصفية  إلى فضاء مفضل  تتحول  د 

المهنية أو العائلية عن طريق التشهير أو االنتقاص من شخصية المستهدف أو تحقيره ويدخل ذلك في إطار 
التوضيح وكشف المستور، وغدت وسيلة مناسبة لتكوين ُفتوات جدد، لكن هذه المرة ليس في حارات األفالم  

ظ وإنما هي ُفتوات افتراضية تصطف لمواجهة كل من يختلف معها  المصرية أو في روايات نجيب محفو 
في الفكر أو في التنظير. وقد ُتولد لدى الكثيرين مشاعر الحسد والضغينة وعدم الرضا عند النظر إلى حياة  

 اآلخرين التي تبدو مثالية على صفحات وسائل التواصل االجتماعي لكن الواقع يعلمه للا وحده. 
الوقت الثمين الذي يضيع سدى في هذه المواقع، إذ أننا نصرف دون وعي منا وقتا ممتدا   هذا ناهيك عن 

لو أحسنا استخدامه لما انتابنا اإلحساس أن اليوم ينفلت من بين أصابعنا مثل ماء زالل، والذي ال ندرك  
فاليوم ال يزال بعدد ساع تغير.  بالعطش في صحراء قاحلة. ال شيء  بعد شعورنا  اته، والشهر  قيمته إال 

بأيامه، والسنة بشهورها.  نحن من أصبحنا عاجزين عن تدبير الوقت، فالعبودية الرقمية هي الوجه القميء  
لضبع يزدرد الوقت دون أن يشبع كما أشار إلى ذلك أحد األساتذة ونحن نناقش اآلثار السلبية لهذه المواقع 

 على البحث العلمي. 
مواقع التواصل االجتماعي عن كثب جعلنا ُندرك جيدا مدى الخطورة التي ُتحدق  جملة القول إن التعاطي مع  

بنا، وتبين لنا حجم المشاكل التي من الممكن أن تترتب عنها إذا نحن لم نحسن استعمالها )قلما نحسن  
وال  استعمالها(. هي قنابل موقوتة تحيط بنا من كل جانب. ال أحد ُيمكن أن يتكهن متى تنفجر في وجوهنا،  

أحد يستطيع تقدير مقدار الخسائر التي قد تنجم عنها.  نجانا للا ونجاكم من الخسائر الفايسبوكية وأخواتها  
 من أنستغرام وتوك توك وغيرها.

 
 كريمة نور عيساوي  د.

 باحثة في علم مقارنة األديانأديبة و 
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 ومقاالت أخرى  اكرةسيان المبرَمج وطمس الذَّ النّ 

       
وائي واألديب الجزائري 85  واسيني األعرج . الرِّ

 
 النسيان المبرَمج وطمس الذاكرة 

 
الفن أقوى من الموت والجريمة السياسية المنظمة، وأكثر خلودًا وتعمقًا من أية قوة أخرى طبيعية أو غير  

رف ليونارد دا فانشي طبيعية، بل أقوى من الموت نفسه؛ ما يزال إلى اليوم فنانو العصور الغابرة بيننا، لم نع
لكنه جزء من حياتنا الثقافية بمكتشفاته ولوحاته، ولم نلتق بابن خلدون، لكنه قيمة عالمية متوغلة في ثقافتنا  
اإلنسانية، وحاضر في مكتباتنا الخاصة والعامة، ونحاوره من حين آلخر. مات غابرييل غارسيا ماركيز،  

وهايدن وشوبان، وغيرهم كثير، خلفوا لنا ميراثًا إنسانيًا عاليًا  ونيرود وكاتب ياسين، ونجيب محفوظ،وموتسات  
يذكرنا في كل مرة بالقدرة اإلنسانية الخالقة، بل ويدفعنا نحو الحياة باستمرار. يتعالى فوق كل شيء، التاريخ،  

روادها الموت   الحروب، األحقاد، والزمن، ألنه القيمة الخالدة التي ال يقهرها الوقت وال الموت أبدًا، وإن طال
الفيزيقي العادي. على الرغم من ذلك كله، ما تزال الكثير من الذهنيات في البالد العربية متحجرة وال تعرف 
قيمة الفن وخلوده واختراقه لدواخلنا من خالل بيت شعر، لوحة فنية، مقطوعة موسيقية، أوبرا أو غيرها، بل 

 وحاجتنا الوجودية إليه. 
د من الجيل الجديد من لم ير فيلمًا واحدًا في حياته في قاعات السينما، وال مسرحية  ال نستغرب اليوم أن نج

وال أوبرا، وال حضر معرضًا فنيًا. فقد رّبي في الرماد وعلى الخطابات المفرغة من أي حياة، وعلى االستهالك  
العالمي إسماعيل كداري   السهل الذي ال يدفع إلى أي تفكير. ال نعرف اليوم الكثير عن ألبانيا، لكن الكاتب 

حملها على ظهره وزج بها في الخرائط المغلقة. شكسبير وحده يكفي لتذكر إنجلترا التي كبرت به. بيكاسو  
حمل على عاتقه إسبانيا وحربها األهلية، واإلنسانية من خالل لوحة واحدة هي غيرنيكا التي خلدت قرية 

يشة بيكاسو نحو الخلود. ماذا تساوي اليابان دون كيروساوه، صغيرة لم تذكرها الجغرافيا إال عندما نقلتها ر 
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وكواباتا، وموراكامي وغيرهم اليوم؟ وهل لليونان قيمة وديمومة في غياب نيكوس كانتزاكي أو الموسيقي  
ميكيس تيودوراكسيس أبو رقصة زوربا الشهيرة “سيرتاكي”؟ كيف نستغرب اليوم ميل الكثير من الشباب 

ات العدمية والمتطرفة، في غياب التوازن الفني الداخلي الذي يشعر المرء بأن العالم جميل  العربي نحو الحرك
الحقبة   من  الجزائر  ورثت  وبصيرة؟  قوة  من  نملك  ما  بكل  عليه  نحافظ  أن  ويجب  يعاش،  أن  ويستحق 

د، بعد  قاعة سينما، وهي بنية هيكلية كان يستفيد منها المستعمرون بكل تأكي  400االستعمارية أكثر من  
االستقالل، وبدل حمايتها وتدعيمها وتوسيع شبكتها والعمل على تدعيمها بالوسائل الفنية المستجدة، تمت  
إبادتها ونهبها في صمت كلي، حتى اضمحلت نهائيًا وقتلت، ولم يبق منها إال أقل العشر بعد موت جمهور 

مليونًا. وتحولت القاعات    20ز عددهم  مليونًا من سكان لم يتجاو   40السينما الذي تخطى في السبعينيات  
 إلى صاالت لألعراس، ال روح فيها وال حياة. 

الشيء نفسه أو قريب منه نجده في معظم البلدان العربية المغاربية في المغرب عندما زرت مدينة وجدة 
أي وجود.    حكى لي األصدقاء أن هناك الوضعيات نفسها ، وأن الكثير من القاعات اندثرت كليًا ولم يعد لها

وتونس لم تشذ عن هذه الحالة مع أنها كانت قد بدأت في إنشاء صناعة سنيمائية في وقت مبكر سمح لها  
والمغاربيين   العرب  السينمائيين  نفسر هروب  كيف  حقيقية.  سينمائية  بنية  نحو  وقت سابق  في  باالرتقاء 

طني؟ وحتى نبني سينما حقيقية، كان  تحديدًا، نحو أوروبا إلنتاج أفالمهم في غياب كلي ألي تأطير فني و 
يفترض استرجاع القاعات من الذين نهبوها بال عقاب، وتخصيص ميزانية حقيقية لترميمها، وفتح السوق  
السنيمائية الوطنية والعربية على األفالم العالمية، للحقاق بالركب جمهورًا وإنتاجًا ومؤسسات، األمر الذي  

باع في السينما في وقت سابق يتخلفن، على العكس من السينما الهندية    جعل البالد العربية التي كان لها
مثاًل. ماذا يعني الميراث إذن في ثقافتنا؟ الميراث المنجز محليًا من خالل قرون من الجهد والتمايز والعبقرية؟ 

ه نظامًا  لقد تم تطوير عقلية عدمية ال ترفض فقط ما ال يروق لها، ولكن تطمسه وتقوم بمحوه كليًا بوصف
غربيًا طارئًا وغير مقبول محليًا. وبدل االحتفاظ بالذاكرة حية وتوريثها لألجيال الالحقة برؤية فنية وطنية  
متفتحة، راح سدنة العدمية يقومون بكنسها، وبغرس الرؤوس في الرمال كما يفعل النعام، حتى ال يرون شيئًا  

ياًل عن هذا الموت المبرمج في الجزائر مثاًل، صالة  من الخراب الذي صنعوه بأيديهم. قاعة واحدة شذت قل
سابقًا. تستحق هذه القاعة العظيمة أن نتحدث عنها اليوم في    Majestic” األطلس” الضخمة، ماجستيك  

ظل هذا االندثار المتسارع لكل ما كان يجعل السينما العربية في الواجهة الثقافية العالمية. أسسها صاحبها  
. فقد كان يملك قاعة عرض  1930)شايب الراس( ودشنها في    Joseph Seiberrasجوزيف سايبيراس  

صغيرة في عاصمة الجزائر في العشرينيات، قبل أن يقدم على المغامرة الكبرى. كان هذا الرجل العاشق  
 للسينما والمشبع بها حد الجنون يحلم بتشييد قاعة كبيرة، صالة عروض، تنافس القاعات العالمية المعروفة 

 في بدايات القرن العشرين. 
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في زمن قياسي، أنجز واحدة من أجمل وأوسع وأحدث وأرقى صالة سينما في العالم “ماجستيك”. ُصنفت 
وقتها واحدة من أكبر عشر صاالت عرض سينمائي في العالم. مع ثالثينيات القرن العشرين، نّفذ حلمه 

شخص، شيء ال    4000هذه القاعة التي تستوعب    المدهش الذي سكنه زمنًا طوياًل. ومنح مدينة الجزائر
يمكن تصوره في ذلك الوقت. لتنفيذ هذه الَمعلَمة العظيمة، استلف من البنك مااًل كبيرًا وباع قاعته الصغيرة،  

متر مربع من األرض في حي باب الوادي. وجاء باليد العاملة المحترفة من أقاصي    1500كما احتاج إلى  
نت النتيجة مذهلة، واحدة من أعظم وأجمل قاعة سينما في العالم. بتقنية غريبة وفريدة البالد وإيطاليا. فكا

في وقتها، أدهشت كل عشاق الفن السابع. ال يوجد بصالة العروض مثاًل أي سقف في بلد متوسطي عرضة  
شجار البرتقال.  لألمطار الموسمية والرياح. كان السقف مفتوحًا كليًا على الهواء، على السماء وعطر البحر وأ

بإمكانك لياًل أن ترى النجوم وأنت تتفرج في فيلم أو تشاهد مسرحية أو تسمع موسيقى. كان السقف بطول 
مترًا. في حالة األمطار والرياح، تكفي دقيقة واحدة لتلتقي القطعتان المعدنيتان بصمت،    13مترًا في    23

ة الصالة جهزت لتكون قادرة على استيعاب أكثر وتنغلقا بإحكام، دون حتى أن ينتبه الجمهور لذلك. منص
ممثل وفنان ومسرحي في اللحظة نفسها؟ قاعات السينما كانت مجهزة بأحدث الوسائل التي ال    400من  

يمكن تخيلها في وقتها. يتيمة هي اليوم، في فراغ ثقافي كبير، وفي ديكور مبهر يحده البحر والجبال، يمر 
لى الرغم من تسييسها، فقد أنقذت ماجستيك من الموت الذي طوى تاريخ  بصمت أمام أعين العابرين. وع

قاعة كانت حية، وصممت لتصبح قاعة متعددة الوظائف، من المهرجانات السياسية البائسة، إلى    400
العروض المسرحية الكبيرة، إلى النشاط الجمعوي الذي يستدرج جمهورًا متعدد االختصاصات والهوايات، 

 ك” فقدت بريقها الفني بوصفها أهم قاعة للعروض المسرحية والسينمائية والموسيقية. لكن “الماجستي
صحيح أن هناك صاالت المسرح الوطني واألوبرا الجديدة، لكنها كلها بال ذاكرة، وكثيرًا ما يخترقها التسطيع  

اسم وطنية مقصوصة  والسهولة. هل هو النسيان المبرمج الذي ال يريد للذاكرة المتعددة ثقافيًا أن تشع، ب 
الجناحين؟ أم هي عقلية الجفاف الفني والروحي، ورفض كل ما يمنح اإلنسان فرصة التصالح مع إنسانيته  

 العميقة؟ 
 

 واسيني األعرج 
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 »أّني إيرنو« من التخييل الّذاتي إلى نقد الهيمنة 
 

في تاريخ الفائزات بنوبل منذ تأسيسها   17)أول امرأة فرنسية، المرأة رقم   Annie Ernauxفازت آّني إيرنو 
فائزًا فرنسيًا بنوبل، كان آخرهم باتريك مانديانو( بجائزة نوبل »لشجاعتها ولدقتها    15، وسبقها  1901في  

« كما ورد التحليلية التي كشفت من خاللها عن جذور اإلبعاد والعوائق الجمعية التي تعطل الذاكرة الفردية
في تقرير جائزة نوبل. هذا الفوز »غير المنتظر« أثار زوبعة من التساؤالت، بين عبثية االختيار وشجاعته.  

 (  ( اليهودي  المنبر  الظلم   tribune juifوصل  تعادي  )بينما هي  السامية  بمعاداة  الكاتبة  اتهام  إلى حد 
تها شيء عن اليهود أو معاداة السامية(، واعتبر  اإلسرائيلي المسلط على الفلسطينيين، ولم يرد في كل كتابا

»المنبر اليهودي« منح الجائزة لها مزلقًا خطيرًا، وقد فتحت الجريدة حنفية الشتائم عن آخرها لمتابعيها، 
وكلها كانت في اتجاه واحد طبعًا. إيرنو من القلة القليلة في النخبة الفرنسية التي أعلنت موقفها بوضوح  

برفقة شخصيات فرنسية ثقافية    2018على العرائض المنددة بالظلم اإلسرائيلي. فقد وقعت في    كتابة وتوقيعاً 
اإلسرائيلي« ألنه يشكل واجهة إسرائيلية على حساب    – معروفة لمقاطعة »الموسم الثقافي المتقاطع الفرنسي  

ابقة أوروفيزيون  لمقاطعة »مس  Mediapartوقعت على نداء مع ميديا بارت    2019الشعب الفلسطيني. وفي  
 لألغنية« في تل أبيب، وغيرها من المواقف الواضحة من قضايا اإلنسان والعنصرية.

عربيًا، كان الموقف مرتبكًا جدًا بين مستغرب ومتسائل، مع غياب شبه كلي لقراءتها على الرغم من أن  
في ردة الفعل السريعة »منشورات الجمل« ترجمت لها عددًا من الروايات. لكن المشكلة ليست هنا، إنما  

التي ال تتأسس على أية قراءة حقيقية، وال على أي فضول معرفي طبيعي في اإلنسان. وكل السجال الذي  
تم على ما بناه سلطان الفوز وليس سلطان المنجز الروائي. هناك أواًل جْلد مجاني للّذات، وكأن العربي 

ن الفوز فرصة لتصفية الحساب مع المنجز الروائي ليس أكثر من كائن يساق من أنفه نحو المذبح، إذ كا
ليسقط   مرضي  حقد  إلى  األمر  يحتاج  موضوعاته؟  و«سخف«  الفارغة  و«بدانته«  و«ضحالته«  العربي 
اإلنسان في هذا »المحو« لكل جهد عربي عمره الرسمي اليوم أكثر من قرن. ثانيًا، اعتبار ما كتبته آّني  

لها« وأنه بمقدور أي فرد أن يأتي بمثلها أو أحسن؟ وال أعلم كيف    إيرنو مجرد »حدوتات سخيفة ال قيمة
يمكن اعتبار منجز ارتبط باإلنسان في مختلف تحوالته من خالل فعل الكتابة الحميمي والتخييل الذاتي، أو  
في صراعه مع زمنه الصعب الذي كثيرًا ما يفرض عليه فرضًا، بسبله القاسية والالإنسانية من عنصرية  

واحتالل، وأمراض العصر مثل الزهايمر الذي يسرق عبقرية اإلنسان، وحيرة االبنة أمام التدهور العقلي  وظلم  
ألمها الذي يحدث أمام عينيها دون أن تستطع فعل أي شيء، كما في رواية »امرأة«، وصورة األب الذي 

خالل عمله وزواجه، كما في يخون مرغمًا طبقته الفقيرة وينحت مكانة في طبقة أخرى، أي البورجوازية، من  
رواية »المكانة« والضياع والمخدرات، ومشكلة اإلجهاض التي تتحمل المرأة وحدها قسوتها أمام ذكورة ضحلة  
ونظام بشري شديد القسوة بقوانينه، كما في »الخزائن الفارغة« وكذلك في رواية »الحدث«، حيث أصبحت 

ن أيضًا إبداعيًا. هناك ظلم حتى في تقسيم العمل بين الرجل  مشكلة المرأة رهانًا ليس فقط اجتماعيًا، ولك
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والمرأة حتى في أبسط المهام اليومية التي كثيرًا ما تحبس المرأة وتقتلها في دائرة الشأن المنزلي، وتسرق منها  
حقها في االستمتاع بالوقت والحياة، كما في رواية »امرأة متجمدة«، التي أصبحت مرجعًا مهمًا في عمل 

سة  ا لحركة النسوية، في الستينيات. ثالثًا، اعتبار بعض النقاد العرب، إيرنو، بال أي مقياس علمي، مؤسِّّ
العالقة  من  أكثر  ليست  الذاتية  أن  النقاد  هؤالء  وتناسى  الحديث،  االلتزام  وسيدة  الذاتية،  السيرة  ومجددة 

سياسيًا بامتياز. تخييلها الذاتي يقودها  الحميمية مع المعطى الحياتي، أما موضوع الكتابة فيظل اجتماعيًا و 
نحو المجتمع وليس نحو الذات المتضخمة والمتقرحة. ال توجد في روايات إيرنو كلها ذاتية خارج تحليل  
معضالت العصر. التزامها ليس سياسيًا بالمعنى الحرفي كما افترضه سارتر، ولكنه ارتباط حميمي باألقدار  

ب وعنصرية واستعمارات وظلم اجتماعي، التي ال يمكن تفاديها أو  البشرية ومعضالت العصر من حرو 
وضع الرؤوس في الرمال كما لو أن الدنيا خلقت في األصل بهذه المظالم والمهالك. بين هذا الرأي وذاك  
غير المؤسسين على معرفة دقيقة بالكاتبة، تضيع الحقيقة التي يفترض أن ندافع عنها ونحميها، ال لكونها  

بالقضايا اإلنسانية الكبيرة، ولكن لكونها الصوت النادر في عالم أصبح الظلم هو حقيقته المسيطرة.  مرتبطة  
نحتاج إلى زمن قد يطول وقد يقصر، الستيعاب هذه التجربة اإلبداعية الفذة التي يقارب عمرها الكتابي  

يرة، هناك من يتساءل نصف قرن، وترتكز على أكثر من عشرين مؤلفًا. على الرغم من هذه الجهود الكب
بسخرية في عالمنا العربي: من أين خرجت لنا هذه الروائية المجهولة؟ مجرد صناعة غربية؟ ينطلق هذا  
الموقف من منطق مبطن: كل ما ال أعرفه، هو غير موجود. وكأن العيب دومًا في الفائز أو في المؤسسة 

أّني لم تنشر الكثير نسبيًا، على عكس ما يقوله  المانحة للجائزة، وليس في الذات غير المتابِّعة. مع أن  
بعض الذين ال يعرفون منجزها، حتى في جزئه المترجم إلى اللغة العربية، بينما حضورها الكتابي كبير في  
التي ُتعد، ليس فقط كأكبر دار نشر   فرنسا والعالم؛ أواًل كونها نشرت أغلب أعمالها في دار »غاليمار« 

كونها تملك أكثر من ألف نقطة توزيع وبيع وطنيًا. حقيقة، هي دار تصّنع الشهرة من  فرنسية، ولكن أيضًا ل
موقع االستحقاق. لم تعرِّف دور النشر التركية بأورهان باموق، ولكن غاليمار هي التي تبنته بقوة ونشرته  

بية. إضافة  « المخصصة لآلداب األجنle Monde entierوأذاعت صيته في سلسلتها العالمية »العالم كله  
»فوليو   الفرنسية  الجيب  سلسلة  في  منشورة  رواياتها  كل  أن  لـ Folioإلى  والتابعة  االنتشار  واسعة   »»

»غاليمار«. يمكننا أن نشير في هذا السياق، إلى االهتمام األكاديمي الفرنسي الذي صاحب منجزها المهم،  
م ُكتِّبت حول  التي  والرسائل  الجامعات  في  تدخالتها  فقد  ويكفي جرد  اإلنسانية.  وخياراتها  الروائي  نجزها 

أصدرت »جامعة السوربون الثالثة« كتابًا جماعيًا درس أعمالها الروائية وحواراتها ومراسالتها، وحاول أن  
يحدد مسلك الكتابة لديها. نشر الكتاب تحت عنوان: »أّني إيرنو، التزام الكتابة«، أعده الزميالن بيير لويس 

( لم تبق إيرنو متجمدة في رؤيتها الروائية  2015ميرو )مطبوعات السوربون الثالثة  فور وفيولين هودار  
األحادية، ولكنها ظلت برفقة اإلنسان في مواجهته لألقدار التي ُفرضت عليه. طورت أطروحاتها الروائية 

 ( السكين«  مثل  »الكتابة  الحواري:  كتابها  دافعت عنها في  أن   ( حيث ذكرت في آخر2011التي سبق 
الكتاب: »قناعتي العميقة هي أن الكتابة ليست بمعزل عن العالم االجتماعي والسياسي«، أكد على ذلك 
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دومينيك فيار حينما قال عنها: »إن الكاتبة أّني إيرنو أنتجت منجزًا متساوقًا مع عصرها وزمانها«، لهذا 
لعالقة مع الزمن الذي نعيشه. فقد موضوعها ليس ذاتيًا بالمعنى السطحي، ولكنه موضوع الذاكرة البشرية. ا

حّركت الروائية حدود األنواع، بل ومحْتها أحيانًا، بين السيرة والتاريخ والرواية والمذكرات والسياسة، لتبني  
شيئًا آخر أكثر قربًا من انشغاالت اإلنسان، وهو ما تؤكده: »ال أتصور نفسي أكتب كتًبا ال تعيد النظر فيما  

 ساؤل.«نعيشه وال تخضعه للت
أمام   التواضع  من  وشيء  اإلقصاء،  بدل  الفهم  محاولة  نحو  التساؤالت  مستوى  ورفع  القراءة،  من  الكثير 
التجارب البشرية التي ال نعرفها، ال تضر أحدًا. القراءة وحدها هي ما يجعلنا نقبل أو نرفض بكل حرية.  

عدا ذلك فهي أحكام جاهزة، إيجابًا أو  المحدد الرئيسي للقيمة هو لقاؤنا المباشر مع النصوص أساسًا، وما  
سلبًا، وال قيمة ثقافية لها. تستحق إيرنو كل االهتمام، موقفها من القضايا اإلنسانية الكبرى التي يتم طمسها، 
كالقضية الفلسطينية، يضعها على رأس المثقفين العالميين القليلين الذين يرفضون االستسالم لقدر األقوى، 

 لة البطش.وألوهام المسيطر بآ
 

 واسيني األعرج 
 

يقي اإلْنَساني  ُس الُموسِّ يد، َهاجِّ  إْدواْرد َسعِّ
 

تحل اليوم ذكرى وفاة أحد أهّم الشخصيات الثقافية العربية التي رفعت عاليا القيمة الفكرية واإلنسانية للمنطقة،  
الفاعلة حائط صد حقيقي  في المنفى األمريكي. فقد شّكل، ظاهرة متفردة لدرجة أن أصبحت كتاباته المتنورة و 

ضد التيارات التي اختزلت العربي في صفتى "المتوحش" و"اإلرهابي". ذكرى وفاة إدوارد سعيد األليمة تدفعنا  
إلى المزيد من التفكير والتأمل في االستراتيجيات الممكنة للدفاع عن أنفسنا. فهذا الصوت العربي الحي  

لة الجهنمية للّصهيونية، وال النقد غير الموضوعي الذي لم يخرج  الذي يصعب تعويضه اليوم، لم توقفه ال اآل
 عن االختزال السياسي واأليديولوجي.  

نيويورك،   2003سبتمبر    25القدس، توفي في     1935نوفمبر    1الكثيرون ال يعرفون إدوار سعيد ) ولد في  
إلى جانب عمله الثقافي والعلمي  ودفن رماده في لبنان( الموسيقي، الذي اختبر هذا الفن ممارسة وتنظيرا،  

والسياسي. فقد ساهم، من خالل الكثير من مقاالته المختصة موسيقيا، في الرفع من قيمة الموسيقى واعتبارها  
واحدة من أهم الحاجات اإلنسانية التي تفرض على األفراد والمجموعات البشرية، ضرورة تعلمها كما هي  

ومارس إدارة األوركسترا بتقاليدها اإليطالية واأللمانية، والعزف على    بقية مناحي الحياة األخرى. فقد تعلم
" مميزا. إلى جانب تعمق خطابه الموسيقي  Virtusoseالبيانو بحرفية لدرجة أن اعتبره الكثيرون "فيرتيوزا  

ه  من خالل كتاباته المميزة والمتخصصة، أّسس فرقة موسيقية بجهده الخاص وجهود بعض رفاقه الذين قاسمو 
التي رفعته في وقت من   القيم  فيه كل  انهارت  إنساني  نفسها في مجتمع  والثقافية  السياسية  االنشغاالت 
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األوقات. أطلق اسم "أوركسترا الديوان الغربي الشرقي" على الفرقة وكان الهدف من ورائها محاولة وصل  
 الغرب بالشرق في أفق إنساني خارج المسبقات والحروب المدمرة. 

وتفاصيل    الغالبية الجامعية،  النقدية  جهوده  على  اطلعوا  سعيد،  إدوارد  بمنجز  والمهتمين  المختصين  من 
اختصاصه في األدب المقارن الذي دشنه ببحث في الكاتب جوزيف كونراد، وعلى فكره السياسي ومنجزه  

ة، بوصفه مثقفا كبيرا  الثقافي الّسجالي مع الذين اختلفوا معه، وهو ما جعله يتبوأ أعالي سدة المراتب الثقافي
ال يمكن القفز على أعماله. ليصبح في وقت وجيز من خيرة مفكري العالم العربي الفعالين دوليا. كما اقتربوا 
نقديا من مقارباته "الحادة" والصادقة من القضية الفلسطينية بكل منجزاتها ومآسيها التاريخية المتالحقة، إذ 

ن الحق الفلسطيني الذي وضع الحركة الصهيونية والعالم "الحر" في كانت ميدانا خصبا لكتابات ودفاعه ع
دائرة االتهام. وبدل مناقشة أفكاره الحيوية، لم يجد من مخرج سوى اتهامه بمعاداة السامية، باالعتماد على 

ي  مواقفه تجاه شعبه الفلسطيني، واعتبار الصورة التي يظهر فيها ابنه وهو يرمي اإلسرائيليين بالحجارة ف 
بيروت، إبان أيام االجتياح، شكال من أشكال معاداة السامية. دافعت عنه جامعته باستماته بعدما طالب  
بعض المتطرفين بطرده منها. استطاع بجهوده العلمية والثقافية أن يخترق عالما أمريكيا مغلقا تجاه الغريب، 

ديلة ألطروحاتهم االستعمارية الجاهزة، ومنتصرا إلسرائيل في عمومه. فقد ناقش المختلفين معه بأطروحات ب
بعقلية المفكر الذي لم ينس أبدا أنه ولد بالقدس، وأنه يعيش بعيدا عن أرضه األولى التي سرقت منه ومن  
شعبه، ودفعت به نحو مغاور المنافي الذي عاشه كلحظة حارقة سيدها الفقد كما يسميه، ولكن عاشه أيضا  

عالم يكتشف  إنسانية جعلته  مبكر، كلحظة  وقت  في  والده  استقبلت  التي  األراضي  تلك  لوال  مغلقا  ا ظل 
واستقبلته. يلوم أهله أنهم لم يفتحوا عينيه على أرضه وشعبه منذ البدايات األولى، بالشكل الكافي. وقد ذكر  
ذلك في سيرته، "خارج المكان" إذ عتب عليهم "ألنهم لم يسمحوا له باالنخراط في مجتمعه الذي نشأ فيه،  
وبالتالي لم يتسّن له معرفته معرفًة وثيقة، وقد سّمى غربته بالمنفي."  الذي اعتبره قسوة قاتلة لإلنسان من  
الداخل. فهو فقد "هّوٌة قسريٌة ال تنجسر بين الكائن البشري وموطنه األصلي، وبين النفس ووطنها الحقيقي،  

 كانت إنجازات المنفي فإنها خاضعٌة على الدوام وال يمكن التغلب على الحزن الناجم عن هذا االنقطاع. وأّياً 
 إلحساس الفقد."

متذوق   ينتقل من مجرد  أن  استطاع  األحاسيس،  كبير، مرهف  موسيقي  يتخفى  كان  كله،  ذلك  وراء  من 
الموسيقى، إلى االنغماس فيها، لدرجة التأليف التخصصي. لم يكن هاويا موسميا كما يقال، ولكن كاتبا  

الفن الذي ال يمكن فصله عن المجتمع بما في ذلك نشاطه السياسي. كتبه التي ألفها    مرتبطا عضويا بهذا
دليل قاطع لما نقدمه في هذا السياق، فهي تبين قدراته على الفهم العميق للموسيقى وجورها في صناعة  

ه القدرات  اإلنسان الجديد. كتبه الثالثة الرصينة معرفيا بشهادة كبار المهتمين بالموسيقى، تكشف عن هذ 
(« كتاب »المتشابهات  1991االستثنائية الهائلة التي بنى عليها مشروعه الموسيقي: »متتاليات موسيقية ) 

(« باالشتراك مع دانييل بارينبويم، والعنوان الثالث  2002والمتناقضات: استكشافات في الموسيقا والمجتمع ) 
( التيار  الموسيقا واألدب ضد  األخير:  بشكل  («.  2006»النموذج  يهيئه هو  لم  كتاب رابع،  إلى  إضافة 
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مباشر، مجموعة من المقاالت كان قد كتبها عن الموسيقى ونشرها في العديد من المجالت منها المجلة 
المتخصصة "ذا نيشن". نشرت هذا المؤلف جامعته كولمبيا التي شكلت مساحته الثقافية والمعرفية، تحت  

( الموسيقى  الفني  (. جهد رو 2007عنوان: حدود  بين  فيها  التي ال يفصل  أعماله  بعمق في  يتجلى  حي 
والفكري والسياسي. فهي عبارة عن كل متكامل ومتناغم كما يقول. ال يمكن لإلنسان الطبيعي إال أن يعيش  
تحت سقف الموسيقى. فهي من أرقى األشكال الفنية التي تمس اإلنسان في داخله وتمنحه انسجاما روحيا  

ية القاسية على تفكيك عراه، تـأتي الموسيقى فتلحمه بقوة من جديد. الموسيقى ليست هواية  تعمل الحياة اليوم
 ولكنها غواية من أجمل الغوايات.  

أهم ما قام به في هذا السياق، ونظرا لرغبته الحميمية الكبيرة لجعل لغة الموسيقى، لغة للسالم وليس للحروب، 
ارينبويم، أوركسترا متكاملة أطلق عليها تسمية: "الديوان الغربي  ، برفقة صديقه دانييل ب 1999أنشأ في سنة 

الشرقي"، كما ذكرنا ذلك من قبل، تدمج األصول الفنية الشرقية والغربية في اآلن نفسه. وتتكون الفرقة من 
شبان من فلسطين ومن بعض البلدان العربية ومن إسرائيل. ولم يكن األمر سهال إذ كان عليه إقناع اآلخرين  
بأن ذلك ليس "تطبيعا" وال اعترافا مجانيا بإسرائيل، ألن القضية الفلسطينية تظل كبيرة وتظل قضية احتالل 
يجب أن يتوقف، ولكن خلق مساحة إنسانية حياتية ال يمكن االستهانة بجدواها، ألن الموسيقى نشاط إنساني  

ب، ومنح األجيال الجديدة من مختلف  قريب إلى القلب. ممارسة فنية عالية تستهدف فك عقدة الموت والحرو 
الشعوب، فرصا أخرى للحياة خارج منطق الموت والبحث عن سالم الروح.  وحتى يكون لألوركسترا وضعا  
اعتباريا،  فقد حوالها هو وصديقه الذي أسسها معه، إلى مؤسسة تخضع للقانون األمريكي أطلقا عليها اسم: 

يلية. وقد ارتحلت الفرقة عبر الكثير من العواصم العالمية بما فيها  سعيد"، ومقرها إشب   –"مؤسسة بارينبويم  
فلسطين وإسرائيل، حاملة رؤية أخرى لحياة ممكنة بين الشعوب، وقدمت رؤية أخرى للموسيقى في خدمة 
سالم كان صعبا وما يزال ألنه من طرف واحد هو الطرف الفلسطيني، بل ومستحيال أيضا لكن المحاولة  

 ر حتى ولو كان ذلك في ظروف قاسية   تستحق التقدي
إن خوض التجربة عن طريق الموسيقى كان مسألة حيوية بالنسبة إلدوارد سعيد، التي تمددت حتى في  
جانبها التعليمي، أي دعوة الناس إلى الموسيقى، الهدف األسمى، وضرورة تعلمها. وكتب مقاالت عديدة 

نت المؤسسة من وراء منجزات موسيقية مهمة منها تدعيم  تلح على ذلك: "التعليم من خالل الموسيقى" كا
مشروع "أكاديمية دراسات األوركسترا"، ومشروع "التربية الموسيقية في فلسطين" للمحرومين من كل إمكانية  
تفتحهم على العالم، إضافة إلى مشروع إنساني مهم "التعليم الموسيقي المبكر لألطفال في إشبيلية". لم يكن  

المدينة اعتباطا ولكن جزءا من االستراتيجية العامة للمصالحة مع الفن. إشبيلية في زمانها،   اختيار هذه
مساحة   فكانت  والعرقية،  والطائفية  الدينية  االختالفات  من  الرغم  على  اإلنساني  للتآخي  نموذجا  شكلت 

دان المغاربية من خالل فن  للموسيقى والحياة الفنية الراقية التي ما تزال تجلياتها إلى اليوم واضحة في البل
 المالوف والموسيقى األندلسية بمختلف مدراسها وطبوعها. 
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لم يمنح الزمن إلدوارد السعيد زمنا طويال لكي يستمر بفاعليته أكثر، ولكنه عاش عصره بامتالء كبير. 
الذي لم عن عمٍر ناهر السبعة والستين عامًا بعد أن أنهكه مرض اللوكيميا    2003سبتمبر    25توفي في  

يسعفه طويال على الرغم من كل المحاوالت الطبية. كانت وصيته األخيرة، أن ُتحرق جثته وُينثر رماده في 
األرض العربية، وهو ما قامت به عائلته المكونة من شقيقته روزماري وزوجته مريم وابنيه نجالء الممثلة  

سة المسرح العربي األمريكي "نبراس"، ووديع، إلى مقبرة    2003أكتوبر    30إذ نقل رماده في    المسرحية ومؤسِّّ
 برّمانا اإلنجيلية، ببيروت. 

أمران جعال من وجوده داعما موسيقيا حتى في غيابه وهو ما يؤكد التأثير الذي مارسه على المجتمعات  
الموسيقي محمد  بها  قام  إلى سيمفونية  المكان"  "خارج  تحويل سيرته  األول  األمر  العربية.   العربية وغير 

، سنة بعد وفاته، مدرستها الموسيقية باسم "معهد  2004فيروز. األمر الثاني، فقد سمَّت جامعة بيرزيت سنة  
إدوارد سعيد الوطني للموسيقا "تكريمًا له واعترافا بجهوده الموسيقية واإلنسانية. وسيستمر إشعاعه الكبير  

 ه القاسية. طويال في مجتمع عربي "ناشف" كم هو في حاجة إلى أنسنة يوميات
ويمكن اختزال هذه التجربة الفنية األنيقة في هذه المساجلة بين إدوارد ودرويش، إذ رفعا سلم المعرفة إلى  

 األعلى: 
قال ادوارد سعيد " أنا فلسطيني ولكني طردت منها منذ الطفولة, وأقمت في مصر دون أن أصبح مصريًا,  

 وتستانثي, واسمي األول "إدوارد" رغم أن كنيتي "سعيد"!" وأنا عربي ولكني لست مسلمًا, وأنا مسيحي ولكن بر 
 عندها كتب درويش ليصيغ ما قال ادوارد سعيد في قصيدته الرائعة )"طباق إلى إدوارد سعيد"(: 

 يقول: أنا من هناك. أنا من هنا 
 ولسُت هناك, ولسُت هنا. 

 لَِّي اسمان يلتقيان ويفترقان...
 بأيِّّهما ولي ُلَغتان, نسيُت 

 كنَت أحَلُم, 
 لي ُلغٌة انكليزّيٌة للكتابةِّ 

 طيِّعُة المفردات,
 ولي ُلَغٌة من حوار السماء

 مع القدس, فضيَُّة الَنْبرِّ 
 لكنها ال ُتطيع ُمَخّيلتي 

 والهويَُّة؟ ُقْلُت فقال: دفاٌع عن الذات... 
 إنَّ الهوية بنُت الوالدة لكنها 

 في النهاية إبداُع صاحبها, ال 
 ماٍض.وراثة 
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َد... في  أنا المتعدِّّ
ُد. لكنني  داخلي خارجي المتجدِّّ

 أنتمي لسؤال الضحية. لو لم أكن
ْبُت قلبي على أن   من هناك لدرَّ

 ُيَربي هناك غزال الكَِّنايةِّ...
 فاحمل بالدك أّنى ذهبَت وُكنْ 

 نرجسّيًا إذا لزم األمر.....
 
 

 د. واسيني األعرج 
 روائي وأديب جزائري 
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 ، ومقاالت أخرى عيون السماء ومرآة األرض 
 

       
 الياس خوري . الروائي اللبناني 86

 
 عيون السماء ومرآة األرض 

 
 .1970الزمان: 

 المكان: حي النبعة في ضاحية بيروت الشرقية.
النبعة،  في ذلك الزمان، أسسنا مع مجموعة صغيرة من الصديقات واألصدقاء مركزًا لمحو األمية في حي  

وهو حي عمالي يقيم فيه مهاجرون من الجنوب جاءوا للعمل في المصانع في المنطقة: مفروشات، شوكوالته،  
 أحذية، خياطة… 

في تلك التجربة القصيرة التي شاركت فيها، تعلمت الكثير. وقد جعلني كرم الطالب/ العمال وحماستهم  
 مائي إلى الطبقة الوسطى. للدراسة أتجاوز الَحَرج الذي كنت أشعر به بسبب انت

في النبعة، اكتشفت قعر بيروت، صحيح أنني كنت أعّلم طالبي القراءة والكتابة، لكنني كنت أتعلم منهم  
 أبجدية الحياة.

في ذلك الزمن كنا نحلم ببناء تحالف بين الطبقة العاملة والطالب من أجل الوصول إلى أفق ثوري لبناني، 
 للثورة الفلسطينية. اعتبرناه امتدادًا 

كانوا على مشارف  والشابات  الشبان  تعّبر عن طموحات جيل من  فهي  تروى،  أن  تستحق  التجربة  هذه 
 العشرين، وكان تشي غيفارا والفدائيون وثوار فيتنام مصادر إلهامهم.

 في ذلك المركز الصغير والمتواضع، تلقيت درسًا ال ينسى في البالغة وفي معنى الخيال. 
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قش في الصف الذي يضم مجموعة صغيرة من العمال/الطلبة، مسائل تتعلق بكروية األرض ودورانها  كنا ننا
 حول الشمس. وتحدثنا عن القمر الذي وطئته أقدام رواد الفضاء وعن النجوم، ودرب التبانة ونجمة الصبح. 

 أحد الطالب سأل، ما هي النجوم؟ 
اب اسمه أنيس وقال: »النجوم هي عيون السماء«، وشرح وقبل أن أبلور جوابًا علميًا عن المجّرات، وقف ش

 لنا أن السماء تنظر إلينا من خالل عدد ال يحصى من العيون. 
أنيس كان في العشرين، طويل ونحيل، يشتغل في معمل للمفروشات، وكان أحد أفضل الطلبة، بحيث صار 

 قادرًا بعد ستة أشهر من الدراسة على قراءة الجريدة. 
 ا أنيس«، قلت.»شو هالحكي ي 

 لكن الشاب كان جادًا، ولقي كالمه قبواًل من زميالته وزمالئه.
وبينما كنت أحاول أن أفكر بطريقة علمية تسمح لنا بالخروج من دائرة الخرافات الشعبية، تذكرت قصيدة 

 عبد الوهاب البياتي التي تصف عوالم الطفولة:
أنها كانْت عيوْن/ لألرض تنظُر في فتوْن/ حتى النجوْم/  »كّنا نقوُل كما نشاْء/ حتى النجوْم/ كنا نقول ب

 كانت عيوْن«. 
الفكرة األولى التي خطرت في بالي هي أن هذا العامل نصف األمي، طّور حساسية شعرية التقت مع رؤية 
أحد كبار الشعراء العرب. العمال الذين يناضلون من أجل حقوقهم يصيرون كالشعراء. هذه الفكرة دفعتني  

اللوح األسود أبيات إلى   صرف النظر عن متابعة النقاش، وجعلني طيش الشباب أكتب بالطبشورة على 
البياتي، وأطلب من الطالبات والطالب نسخها وحفظها. فكرة أن العامل وصل في خياله إلى مرتبة الشعراء  

اعرًا، ألن البياتي أصابتني بالذهول. لكن سرعان ما اكتشفت أنني كنت مخطئًا. االفتراض بأن أنيس صار ش
 كتب أبياتًا شبهت النجوم بالعيون، كان ساذجًا ومبالغًا فيه.

المثقف، بل على العكس. -يومها فهمت أن عليِّّ أن أقرأ األمور بطريقة مختلفة. العامل لم يقّلد الشاعر  
 كالم. البياتي أخذ استعارته من األدب الشعبي، وكشف لنا أن أحد أهم مصادر الخيال األدبي هو ال

اليوم لن نجد أحدًا يقول إن النجوم عيون، لكننا سوف نستمع في حياتنا اليومية إلى استعارة القمر لوجه  
الحبيبة بصفته طريقة مواربة لوصف األشياء من دون اللجوء إلى قاموس الصفات، وغيرها من االستعارات 

 التي تحتل مساحات كبيرة في كالمنا اليومي. 
مجرد استعارة شعرية، إنها جزء من بنية تخيلية تقع تحت اللغة، وعلينا أن نحفر في  النجوم/العيون ليست  

 أعماق اللغة كي نصل إلى اكتشاف الخيال كأفق تأويلي للحياة.
 هذا األفق التأويلي نجده أيضًا في حكاية بلقيس في القرآن، حيث قرأنا التباسات العالقة بين الخيال والحقيقة. 

لمرايا التي فرشها سليمان الحكيم، وهي تعتقد أنها تخوض في الماء، فرفعت ثوبها مشت ملكة سبأ على ا
 مخافة أن تبلل قدميها بماء العالقة بين الحكمة وسحر المجاز.

 بلقيس مشت على مرآة الحكاية. 
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 وأنيس لم يجد سوى استعارة العيون كي يفسر العالقة بين ضوء النجوم وعتمة الليل. 
 لقيس، وبلقيس أعادتني إلى بيروت.النجوم أخذتني إلى ب

 كيف نمّيز بين الحقيقة والمجاز، في مدينة مثقلة باحتماالت الموت، صار مجازها حقيقيًا بشكل مرعب؟ 
هل قفز الحاضر ليدخل في الخيال، فصارت حيواتنا مجازًا لحياة لم نعشها، أو عشناها كلحظات متقطعة  

ان بيروت مشوا كلهم على الزجاج، لكنهم كانوا عكس بلقيس  ال يمكن الركون إليها أو حتى تصديقها. سك
يعرفون أنهم يمشون على زجاج مدينتهم المطحون، ولم يلتبس زجاجهم بالماء. كان ذلك في الرابع من آب 

. كأن السماء أمطرت زجاجًا مطحونًا، وكان علينا أن نمشي كي نذهب إلى المستشفيات التي اكتظت  2020
ألحد أن مشى كما مشينا، ولم يسبق للسماء أن أمطرت هذه الكمية من الشظايا.   بالمصابين. لم يسبق

وفجأة رأينا ما ال يمكن تصديقه، إذ صار ما اعتقدناه حطام الزجاج سائاًل متخثرًا يمتزج فيه اللونان األحمر  
 واألسود. 

واالستعارة. وأصبنا  لم نكن نمشي على الزجاج، بل على برك من دمائنا. غصنا في الدم ونسينا المجاز  
بالخوف على عيوننا، صارت حقيقتنا مجازًا ومجازنا حقيقة، واحتلنا ُرهاب الكالم. لقد حطم خيال الجريمة  

 احتماالت التعبير وفقدنا ألسنتنا بسبب عجزنا عن التمييز بين الموت والبالغة.
شكاًل مأساويًا في مطر السياب، في القصيدة التي كتبها البياتي نعثر على جماليات الطفولة التي ستتخذ  

أما هنا في بيروت وبقية مدن العرب المستباحة، فنحن في حاجة إلى الهرب من االستعارة التي صارت  
 كابوسًا، والتوغل في النفق الذي حفره أسرى جلبوع، كي نستعيد قدرتنا على رؤية النجوم.

 
 الياس خوري 

 
 موسم الرقص في لبنان

 
حافظ، وهي ليست فنانة أو شاعرة، لكنها كتبت قصيدة بجسدها المنتصب، ويدها التي تحمل  اسمها سالي  

 مسدسًا، ووقفتها على أحد المكاتب في »بلوم بنك« في منطقة السوديكو في بيروت.
سالي حافظ قدمت عرضها الفني الجميل من دون أن تدري أن ما تقوم به كان فنًا، تمامًا مثلما كتب موليير  

 سيد جوردان بطل مسرحيته »البرجوازي النبيل« الذي اكتشف أن ما يحكيه ُيسمى في األدب نثرًا.عن ال
ما قامت به الصبية اللبنانية وهي تحاول استعادة مالها الذي صادره البنك من أجل معالجة شقيقتها المريضة، 

 كان استعراضًا فنيًا. 
استعادة المعاني وصناعتها هو جوهر الفن والشعر    الحياة تنتفض في وجه الموت العبثي وتستعيد معناها،

واإلبداع. نكتب أو نرقص ألننا أحياء ونريد أن نعطي لحياتنا معنى، وهذا ما قامت به سالي، فصارت فنانة 
 دون أن تدري، وتحولت خطواتها على أرض البنك إلى ُجمل إيقاعية تثير المخيلة وتستدعي التماهي. 
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ن موسيقى، رقصت على مسرح بال خشبة، ولم تكن تملك سوى أداة صغيرة هي  رقصت الصبية اللبنانية دو 
كناية عن مسدس بالستيكي. مسدسها الصغير الذي ال يطلق النار كان إدانة لزعماء الميليشيات المدججة 

 باألسلحة، الذين تحولوا إلى عصابات نهب ومافيات إجرامية. 
اقص، وإرادة حياة طالعة من بئر الموت اللبناني أخافت  مسدس يلهو به األطفال، صار إكسسوارًا لمشهد ر 

 الجميع، وأجبرت اللص على رد جزء من الوديعة المالية التي قالوا لنا إنها تبخرت!
تشرين، وابتلعت ما تيسر من    17سالي كغيرها من صبايا لبنان وشبابه، خرجت في مظاهرات انتفاضة  

 بالدهم في عيونهم، وواجهت القمع والرصاص المطاطي.  الغاز المسيل للدموع. وقفت مع الذين حملوا
إنها ابنة جيل الخيبة الذي رفض أن يخيب. السفاحون الذين سحلوا الشبان والصبايا لم يفهموا أن أبناء  

 االنتفاضة وبناتها سيحولون يأسهم وخيبتهم إلى صرخة حرية.
مفاصلها، فصارت بداية االقتحامات    وقفت الصبية فجاءها الفن من حيث ال تدري، وانتفضت الحياة في

 التي تسارعت على البنوك، وأعادت رسم الخط الفاصل بين النظام والناس.
ساذج من يعتقد أن حل مشكلة المودعين سوف يأتي من أعمال بطولية فردية، وأحمق من يصف العملية  

 بأنها سطو مسلح. 
»الزومبي البنوك  زمن  نهاية  أن  تعلن  حياة  مجرد صرخة  إفالسها  إنها  يعلن  أن  يجب  بنوك  أتت.  قد   »

 االحتيالي، وطبقة أوليغارشية حاكمة امتطت السلطة وقتلت لبنان. 
بينما كانت سالي ترقص بال إضاءة أو موسيقى، كانت فرقة »المّياس« بصباياها ومصمم رقصاتها نديم  

 شرفان تبهر الناس. 
وسط واألقصى، وقدم لحظات من السحر صنعت  عرٌض استخدم كل تقنيات ما بعد الحداثة، مزَج الشرقين األ

 المفاجأة وكانت تنبض غرابة وسحرًا.
اإلضاءة كانت ترقص مع الراقصات اللبنانيات وهن يشكلن لوحات مدهشة على المسرح، كأنهن أتين من  

 الحلم وليس من الواقع. 
ير، ولم يترك للجسد  افترس التعب  America’s Got Talentغير أن اإلبهار في عروض الفرقة في مسابقة  

الراقص مساحة كي يروي حكاياته، بحيث صرنا أمام عرض فيه الكثير من الميكانيكية، يشير إلى احتماالت  
 التعبير من دون أن يعطيها مساحة تحتاج إليها. 

صنعت »المّياس« مجموعة من أحالم اليقظة التي تتفوق على المنامات، كأنها أرادت لعروضها أن تكون  
 للواقع الذي أتت منه، وأن تبتعد عن يوميات األسى اللبناني عبر االرتماء في حضن التكنولوجيا. مفارِّقة 

 طرب العين الذي شاهدناه هو وليد ما بعد الحداثة وابن الثقافة التكنولوجية التي تهيمن على عالم اليوم. 
ه محواًل الرقص الجماعي لكن هذا الطرب ال ُيغني عن طرب القلب، بل عليه كي يستمر وينمو أن يستدعي

 إلى مزيج خالق من األفراد الذين يتواصلون بلغة الجسد كي يعبروا عما ال تستطيع اللغة التعبير عنه.
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في المقابل، وجد طرب القلب في سالي حافظ ورقصتها العفوية أداته التعبيرية، فأتى التزامن بين الرقصتين  
 اللبنانيتين كي تتكامل الصورة.

 بالشيء يذكر، فإن الكالم عن الرقص يأخذني إلى مذبحة شاتيال وصبرا، في ذكراها األربعين. وألن الشيء  
 فعاليات وأنشطة الذكرى صارت منبرًا يمتطيه الخطباء، واحتفاالت تحول المناسبة إلى نصب ال روح فيه. 

 المعنى. المذبحة ليست صورًا للضحايا نتفرج عليها، أو مكانًا الدعاءات البطولة الفارغة من 
 المجزرة هي بشر لهم أسماء وحكايات. 

 بدل كل هذا الكالم يجب وضع لوحة في المقبرة الجماعية تحمل أسماء الضحايا. 
هذه المقبرة التي جرى تحويلها خالل حرب المخيمات إلى مكب للنفايات، يجب أن ال نسمح بتحويلها إلى 

 الجريمة، يجب أن يصمت الجميع. مزبلة للكالم والخطب الرنانة. أمام هول 
في دراستها الموسوعية عن المذبحة، روت المؤرخة الفلسطينية بيان نويهض الحوت، كل الحكايات التي  

 استطاعت جمعها.
 حكايات تجعل القارئ يشعر بالخجل من حياته. 

با بنفسي  قمت  حين  إال  أصدقها  ولم  بالذهول،  أصابتني  الكتاب  رواها  واحدة  حكاية  أن  لبحث عن  غير 
 الناجيات والناجين الذين رووها لي. إنها حكاية الرقص.

السفاحون اللبنانييون الذين احتموا بظالل الجيش اإلسرائيلي الذي شارك في المذبحة تنظيمًا وتنفيذًا، صنعوا 
 من إحدى حلقات المجزرة احتفااًل همجيًا بالموت.

دينة الرياضية، وفي مسيرة الموت هذه أجبروهم على  أمروا مجموعات من سكان المخيم بالسير في اتجاه الم
 الرقص. 

 كان على الضحية أن ترقص قبل أن ُتقتل. 
 همجية ال تذّكر إال بممارسات النازييين. 

 رقصة الموت في شاتيال يجب أاّل تغيب عن بال كل من يرقص للحياة. 
ذاكرة بيروت من عار رقصة الموت نرقص كي نقاوم الخيال المريض للفاشيين والعنصريين، وكي نطّهر  

 في شاتيال. 
 

 الياس خوري 
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 األمل واأللم والحلم
 

كتبت لي صديقتي ل. رسالة صغيرة تعليقًا على مقالي »النعل الذهبي«، الذي ُنشر الثالثاء الماضي في  
أمل في  (، وختمت رسالتها قائلة: »لكن ما أدهشني هو أنه ال يزال لديك  2022- 1-31»القدس العربي« ) 

 دولة ديمقراطية علمانية في لبنان«! 
الثقافي   تقدم مساهمات كبرى على المستويين  صديقتي ل. امرأة خارقة الذكاء، ومناضلة قدمت وال تزال 
والسياسي في فلسطين. شعرت بأن أحرف رسالتها تحترق بالحزن على المآل الذي وصلنا إليه هنا في لبنان  

 يا. خريطة األلم العربي لم تعد تتسع لمزيد من األلم.وهناك في فلسطين وهنالك في سور 
 األمل صار ألمًا، والرجاء صار خيبة. 

 توقفت طوياًل عند كلمة أمل، ما معنى األمل؟ هل صحيح أن ما كتبته يحمل في ثناياه معنى األمل؟ 
ويًا وشبه قدري. سأبدأ من اآلخر، فأنا ال أحب كلمة أمل وال أستسيغها، ألنها تحمل في ثناياها معنى أخر 

 فاألمل يأتي من مفهومي النعمة والرجاء، أي أنه وعد انتظاري.
وعلى الرغم من شيوع كلمة أمل عبر استخداماتها األدبية المختلفة، من سعدللا ونوس: »نحن محكومون  

ر  باألمل«، إلى فواز طرابلسي: »عن أمل ال شفاء«، وصواًل إلى محمود درويش الذي واجه الحصار بالشع 
وتربية األمل: »نفعل ما يفعل السجناُء/ والعاطلون عن العمْل/ نربي األمْل«، فإن كلمة أمل هشة وسريعة 
العطب، ألنها مرتبطة باالنتظار. لذلك شاعت هذه الكلمة في األغاني من أم كلثوم: »أمل حياتي« إلى  

ما تفقد األمل يحتلنا اليأس،  فيروز »عندي أمل فيك« إلى آخره… األمل يستدعي نقيضه، أي اليأس، فعند 
واليأس كاألمل لحظة قدرية مليئة بالمعاني االنتظارية، فعلينا أن ال نيأس من رحمة للا، أو ال نحزن كباقي  

 الناس، على ما جاء في الكتب.
صديقتي ل. معها حق، فاألمل الذي عشناه ومات الكثير من رفيقاتنا ورفاقنا في مسيرة انتظاره تالشى. من  

الناصر إلى الثورة الفلسطينية، ومن وعد مجتمع المساواة إلى االنهيار السياسي واألخالقي للمعسكر    عبد 
أكتوبر في لبنان. آمال تحطمت وتناثرت. ما جعلنا  -تشرين   17االشتراكي، ومن ثورة يناير المصرية إلى  

 نشعر، وعن حق، ربما، بأن تاريخنا الحديث والمعاصر هو مجموعة من الخيانات.
 يجب أن أغير سؤال صديقتي، وبدل كلمة أمل استخدم نقيضها، وأسأل نفسي هل أنا يائس؟ 

 هل يستطيع اليائس أن يكتب؟
لقد شهدنا    فعل الكتابة، حتى لو نسبنا أدبنا ومقاالتنا إلى اليأس هو نقيض اليأس. فاليأس صمت وموت.

بعد حرب لبنان األهلية األولى في القرن التاسع  ، وشهدنا قبل ذلك خرسًا  1948صمتًا مدويًا بعد حرب نكبة  
عشر، وهناك أمثلة عربية ال تحصى عن الصمت الذي صاحب نكباتنا. هذا الصمت هو اليأس بعينه حتى  

 السكوت عن األلم وفي األلم هو اليأس.  ولو تغّطى بخطاب نهضوي أو حداثوي.
 يأس بنقيضه الطباقي أي باألمل، فلقد جربنا هذا الجواب لن يكون باستبدال ال  وسؤالي هل أنا وأنتم يائسون؟
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 الجواب أكثر من مرة، ووجدنا أنفسنا كمن يعّمق الحفرة التي سقط فيها، بداًل من أن يحاول الخروج منها. 
نحن في مرحلة أقترح أن نطلق عليها اسم »ما بعد اليأس واألمل«. الخروج من هاتين الكلمتين صار شرطًا  

 البقاء. للدفاع عن حقنا في 
التجربة التي عاشها الفلسطينيات والفلسطينيون في بالدهم المحتلة والممزقة تحت دولة إسرائيل تقدم نموذجًا  
لمعنى الدفاع عن البقاء، وهو نموذج بال أمل. فمن عاش النكبة ونجا من الطرد من بالده، كان يعلم أن  

 على كل المستويات.  األمل الكاذب في انتظار الجيوش العربية تحّول إلى كارثة
نحن اليوم، في لبنان وفلسطين والمشرق العربي، نعيش لحظة مشابهة. بالدنا تتآكل من داخلها، قيادات  
الطوائف اللبنانية كقيادات الفصائل الفلسطينية معنية ببقاء هيمنتها وتسلطها ولو اقتضى ذلك المزيد من  

 لحرب األهلية. اإلفقار والتهجير والخراب واالحتالل وصواًل إلى ا
حين نقول إننا في مرحلة ما بعد اليأس واألمل،   كيف نواجه هذه اللحظة على المستويين الثقافي والسياسي؟

 فهذا يعني أن علينا أن نجد كلمة مالئمة تعّبر عن توقنا إلى الحرية والعدالة. 
بصفتها كلمة مجازية، لكن الرجل لم يكن  وهذه الكلمة سبق لمارتن لوثر كينغ، أن استخدمها، فتعاملنا معها  

 يتكلم لغة مجازية، بل كان يصنع التاريخ. 
، أطلق مارتن لوثر كينغ شعاره: »أملك حلمًا«. جاء هذا الحلم من عمق 1972أغسطس  -آب   28في  

 األسى، ومن تجربة العبودية، وهي إحدى أعنف التجارب اإلنسانية وأكثرها وحشية وحقارة. 
ي احتشدت معلنة مقاومتها المدنية بأن األمل يأتي من الحلم اإلنساني. واجه العبيد شرائع  صرخ بالجموع الت 

 األرض والسماء بمقاومتهم الطويلة والعنيدة، كي يؤكدوا حقهم في إنسانيتهم. 
، قبل أن يتحقق الحلم. مات الحالم ولم يمت الحلم. ومرت سنوات  1968لكن الرجل قضى اغتيااًل عام  

 تظار خروج نيلسون مانديال من سجنه معلنًا نهاية نظام األبرتهايد في جنوب إفريقيا. طويلة في ان 
لكن األبارتهايد لم ينته، بل تناسل في فلسطين، وأسس منذ بداية النكبة نظام فصل عنصري، لم يبدأ العالم  

 يعي قسوته إال بعد سبعة عقود. 
وسوريين وعراقيين وهم يعلنون أننا ال نزال نملك  متى يعلو صوت مناضالت ومناضلين فلسطينيين ولبنانيين  

 حلمًا؟ قد يكون الصوت خافتًا اآلن، لكن الخفوت ال يعني الغياب. فالموت والهزائم والخيبات ال تقتل الحلم. 
 أفقنا اللبناني الوحيد هو أن نحلم بوطن ديمقراطي علماني. وحلمنا هو شرط بقاء وطننا ومقاومة اندثاره. 

 يقتي ليس ترفًا، أو مطلبًا، إنه شرطنا الوجودي. فالحلم يا صد 
 نحلم كي نقاوم، ونقاوم بالحلم، ونبدأ من األول.

 
 إلياس خوري  
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 إيتيل عدنان: امرأة األسئلة والبراءة
 

ماتت إيتيل عدنان في باريس، لكن موتها اتخذ إيقاعًا بيروتيًا خانقًا، فكل موت صار اليوم استعارة لموت 
 المدينة.
تطع الهجرات القسرية والمنافي تحرير الموت من رمزيته. فالموت هو حق الحياة علينا، لكنه يتخذ  لم تس

 اليوم وسط هذا األسى والشقاء شكل الجريمة.
الرثاء، ففي لوحاتها اجتمعت أرواحنا وقد تحررت من األجساد، كأن األرواح   بها  يليق  وإيتيل عدنان ال 

 قى الحب.عصافير من األلوان التي تعزف موسي
امرأة األسئلة والبراءة، عرفتها طفلة في الخمسين، حين كانت بيروت تواجه العنف بالشعر، وتصنع من  

 كوابيس الخراب حلمًا. 
وماتت إيتيل طفلة في السادسة والتسعين، نقرأ شعرها فنعثر على أول الشعر، ننظر إلى لوحاتها فنرى نوافذ 

روايتها فنعثر على الكلمات األولى التي تواجه عالم الوحشية بسذاجة ذكية، وحب الروح وبراءة األلوان، نقرأ  
 للحياة.

 سر هذه الفنانة المتعددة في اللغات واألشكال الفنية هو الدهشة.
أشعر كأنني لم أقرأ شعرها يومًا، فشعر إيتيل عدنان كان مكانًا نلتقي فيه بالقصيدة التي تقرؤنا ونحن نقرأ. 

ا األمور، خليط من اللغات والبالد، أب سوري وأم يونانية، وطفلة بيروتية. ننتقل من الفرنسية  فتلتبس علين
إلى اإلنكليزية إلى ترجمات فواز طرابلسي ألشعارها، وكأن اللغات كلها امتزجت في لغة واحدة ال اسم لها، 

 لغة شفافة كالماء، تعكس األعماق وتخاطب أرواحنا. 
وى األلوان، فإيتيل لم ترسم لوحات بل رسمت اللون، كأن األلوان تطير فوق القماش  نتأمل لوحاتها فال نرى س

 كي تلتقط عيوننا، فهذه المرأة لونت عيوننا، فصار عالمنا الوحشي مصبوغًا بالطفولة والدهشة والحب. 
. تقرأ  من الصعب القبض على شعرية إيتيل أو تصنيفها، فشعرها ملّون وألوانها شعر، ولغتها كل اللغات 

نصوصها فتشعر أنك ذهبت إلى ما بعد اللغة، وأن لحاقك بها من فيتنام إلى فلسطين ومن الهندي األحمر  
إلى بيروت، أخذك في رحلة ال تنتهي كي تقول لك إن الشغف بالحرية والعدالة هو مدى إنساني واحد ال  

 يتجزأ.
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مكنة، من كاليفورنيا إلى بيروت وباريس، لكنها عاشت إيتيل برفقة شريكتها الفنانة سيمون فتال في كل األ
 كانت أشبه بمدينة متعددة الشوارع والحارات، مدينة تحاكي بيروت وتحكي معها. 

تركية،    -يونانية   -كانت إيتيل بهوياتها المتعددة، فنانة بيروتية، فهي غريبة كبيروت وأليفة كبحرها، سورية
في إيقاع بيروتي عربي، بحيث صارت تخاطب فينا أعماقنا    إنكلوفونية، جمعت كل الهويات -فرانكوفونية 

 اإلنسانية التي تولد جديدة ومدهشة مع كل كلمة وكل ضربة ريشة وكل جناح يطير. 
كان منزلها هي وسيمون في بيروت فسحة حرية، هناك في أسفل »الجبل الصغير«، ومن شرفة تطل على  

جديد. وكانت هذه المرأة ال تشبه إال فنها وقصائدها. كنت أتساءل  مرفأ بيروت، كنا كمن يكتشف العالم من  
 ساعة في اليوم، أال تتعب؟   24دومًا كيف تستطيع إيتيل أن تكون فنانة  

الفن والشعر والكتابة كانت بالنسبة لها نمط حياة وليست وسيلة للتعبير عن الحياة. تعيش األلوان وتصنع  
 نت عادية، بصفتها قصيدة محتملة على وشك أن ُتكتب.الضوء وتتعامل مع الكلمات، مهما كا

 ال أدري لماذا فاجأني الحزن بسبب موت امرأة ال تموت. 
 هل يحق لنا أن ندخل إلى أعماق األسى، عندما يمضي من ال يمضي. 

 كيف يمضي من نرى لوحاته مرسومة في عيوننا، ونسمع صدى كلماته في أعماقنا؟ 
 . إنه حقيقي بقدر ما هو وهم أو اصطالح.الموت هو كذبة الحقيقة الكبرى 

ربما هبط علينا الحزن ألن إيتيل ماتت وسط موت بيروت الفاجع والوحشي. ماتت وهي تشهد كيف تموت  
 الكلمات في مدينة كان اسمها مرادفًا للكلمة.

الذين اختاروا  إيتيل عدنان الفنانة والشاعرة غير اللبنانية، صارت أحد أسماء بيروت. بيروت صنعها أمثالها  
الميناء المفتوح على أفق المجهول، كي يرسموا مدينة تحتضن األسى العربي كله، فتصير مدينة الشعراء 

 والفنانين والفقراء والالجئين. 
بيروت كانت دائمًا، منذ نشأتها كمدينة حديثة، مجبولة بالتناقضات، لكن نكهتها ومعناها تأسسا في المغامرة  

 والعربية، التي رسمت أفقًا للحرية. اإلبداعية اللبنانية
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نحزن بسبب موت امرأة ال تموت، ألننا نخاف على مدينتنا التي وقعت تحت رحمة من ال يرحم، والتي تتألم  
 وحيدة.

 إيتيل عدنان لم تغادر بيروت حين غادرتها. 
وتتحول الدهشة من دهشتنا بالبدايات التي حملت معها كل األلم ومزجته بالبراءة في زمن يقتل فيها األبرياء  

أمراء  وبوحشية عصابات  السلطة،  إلى  المفترسين  وبجوع  المريض،  المستبدين  بخيال  دهشتنا  إلى  تتفتح 
 الطوائف والمال. 

 أمسح الحزن عن عينّي فأرى غيمة تحمل رذاذ األلوان وإيقاع الكلمات الجديدة.
 هل يصير الشعراء سحابًا حين يموتون؟ 

 صير األلوان عصافير تخرج من اللوحة لتمأل فضاء حياتنا؟ هل ت
 هل الموت مجرد استعارة للحياة؟ 

 أسألك يا سيدتي، فلماذا ال تجيبين؟ 
 

 الياس خوري  
 روائي لبناني 
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راسات والبحوث  النَّقد والدِّ
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راسات والبحوث  المشاركون والمشاركات في الّنقد والدِّ
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 ومقاالت أخرى  الجزالُة معيارًا شعرّياً 

         
 محمد صابر عبيد ـ النَّاقد العراقي 1

 
اللغوّي المتمركز حول الذات لهذا الداّل  ينطلق مصطلح "الجزالة" في النقد العربّي القديم من فضاء المعنى  

في داللته على القّوة والمتانة والقطع، وحين انفتح المفهوم على عالم الشعر صار يعني ما يعنيه من تشّدٍد  
وتقّعٍر وتعقيٍد اعتمادًا على المرجع الداللّي اللغوّي المقّيد بالفصاحة والبالغة، وأصبح فيما بعد معيارًا شديد  

ل وفصاحتها  التعّصب  اللغوية  المتانة  لمعنى  القصيدة  استجابة  مدى  إلى  استنادًا  الجّيد؛  الشعر  وصف 
وبالغتها، وكأّن ذلك يمّثل لديهم الشعرّية المطلوبة إلجازة القول بصّحة انتمائه إلى الفّن الشعرّي وانتساب  

ن بهذا المصطلح وتشّبثوا بمعطياته  صاحبه إلى قبيلة الشعراء، ولهَج النّقاد التقليديون والدارسون الكالسيكّيو 
إلى درجة التقديس، حّتى صارت مفردة "الجزالة" الزمًة نقدّيًة يستخدمها كّل من يحاول أن يعاين قصيدًة أو  

  شعر. يصف شعرّيتها؛ على أساس أّنها الحّد الفاصل بين الشعر والالَّ 
اللغة الشعرّية من هذا البرج المرتفع أعلى كثيرًا من  طالت ثورة الحداثة أواًل هذا المصطلح ودحرته؛ وأنزلت  

هذا  فتوى  من  الشعر  إنقاذ  حول  يترّكز  الثورة  هذه  في  الحداثّي  الفعل  جوهر  ولعّل  الحّرة،  الذائقة  سقف 
المصطلح التي أوقَفت القصيدة العربّية في سجن انفرادّي، وحّولت الكالم الشعرّي إلى قول ملتزم بأكاديمّية  

لبيانّية القائمة على بهاء اللفظة وهالتها وفخامتها وسطوتها اإليقاعّية، وقد ُفرَِّغ من طاقته الشعرّية  المسطرة ا
وحساسّيته النوعّية الوجدانّية في اّتصالها بأفق التجربة المزدان بخضرة الشجر، وغناء الطيور، وتمّوج الهواء، 

ات الحّب التي تترّدد بموسيقى ُتطرُِّب كّل من يصغي  وطرافة التراب المبّلل بالمطر، وغنج األلوان، والتماع
 لها بال حدود وبال تعقيد وبال شروط.

المستوى   على  والشعر  النظم  بين  نظرّيًا  المعروف  التقليدّي  الصراع  طبيعة  إلى  عدنا  ما  إذا  لنا  يمكن 
كون ضّد شعرّية  االصطالحّي والمفهومّي أن نعاين الجزالة بوصفها قرينة الَنظم، وهي على هذا النحو ت

الشعر في سياق انهماك أدواتها بفخامة التعبير في منطقه الفوقّي، وإهمال سيولة التعبير المحتشدة بطاقة  
الحساسّية المرهفة الخاّصة بالتجربة وما ينطوي عليها من خصوصّيات تعبيرية تنشغل بالفضاء اللغوّي العام  

 تحتاج مطلقًا جزالة اللفظ المقترنة بالمرجع اللغوّي بل باللحظة  ال اللفظ اللغوّي الخاّص، ألّن شعرّية الشعر ال
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الشعرّية الفارقة، ويتّطلُب ذلك انتماء الشاعر في طاقته التعبيرّية والتشكيلّية إلى حيوية اللحظة الشعرّية؛  
 ضمن حركّية التوّغل في طراوة التجربة بزخمها الوجدانّي والعاطفّي واالنفعالّي الفريد.

الجزالة صفة شعرّية بعيٍن واحدٍة ال ترى أبعد من دائرتها الضّيقة القاسية؛ بينما القصيدة كائن فريد بثالثة  
عيون ترى في العين الثالثة اإلضافية ما ال تراه العينان التقليدّيتان داخل المدى الطبيعّي المتاح للرؤية، 

ضّيق جدًا؛ ال   -غ مريدوها في تصّور ترّفعها ووهمهاوال سّيما حين يبال-فالمحيط الذي تتحّرك فيه الجزالة  
بل هي أصاًل تقّشر طبقات هذه المحيط كي تصل إلى حّيز شديد الضيق يكاد يطبق عليها ويحرمها من  
التنّفس بحرّية، في اعتقاد سالب منها أّن الطبقات األخرى األبعد عن جسدها المتخّشب قد تسهم في تمييع  

وقسوتها دواّلها  الخواء   صالبة  في  حتمًا  تقع  لكّنها  المطلق  الصفاء  على  تراهن  معادلة  داخل  واكتئابها، 
 المطلق، من دون أن ترى ذاتها وقد استسلمت للفراغ وبقيت وحيدة في أرض ال يمكث فيها غيرها.

 فوق تعّد الجزالة داخل هذا المفهوم قرينة االفتعال الدائم خارج الحاجة، والسعي إلى تحميل المعنى الشعريّ 
ما يحتمل بال مراعاة لجوهر اللغة وطراوتها، فّثمة عناية قصوى بالصورة الشكلّية المجّردة للفظة وهيبتها  
اللغوّية وكالسيكّية نظامها اللسانّي الشائك، على النحو الذي يجعل انشغال الشاعر باالحتفاء بها منعكسًا  

ها للتجربة بحيوّيتها، وفطرتها، وعفوّيتها، وفرادتها،  على جمالّيات التعبير الشعرّي التي ينبغي أن ترهف سمع
فتعيق هذه العناية الشديدة بجزالة اللفظ كثيرًا من تجّلي الطراوة الشعرّية المطلوبة لصوغ قصيدة يمكن أن  

 تؤّثر عميقًا في وسط التلّقي. 
اف باآلخر، لذا فهي قليلة  ينطوي المفهوم الشديد للجزالة على اقتصاد كبير في الدينامّية والمرونة واالعتر 

لتبدو في   اللفظّي، حّتى  اللغوّي والترّفع  القائم على فكرة الغرور  الماء كثيرة الحطب في تكوينها األساس 
أحيان ليست قليلة وكأّنها تشتغل خارج المجال الجمالّي الطبيعّي المؤنسن لحركّية الدوال التي ُتشّيد الفضاء 

ا التعالي اللغوّي سرعان ما يصل إلى طبقة الغربة فتتقّطع أوصال التفاعل  النصّي، وال شّك في أّن مثل هذ 
مع حرارة المرجع الثقافّي للغة، وتتلكُأ سبل التلّقي والتداول المطلوب لتنكفئ الدوال على فراغ داللّي بال ماء، 

  أثر لحياٍة ما تشّع داخله. يكون قاباًل للتكّلس والقطيعة واالندثار داخل رداء يتبّدى جمياًل من الخارج لكّنه ال
تمّثل مغادرة مصطلح "الجزالة" وهجره وعزله خارج دائرة الشعرّية الخطوَة األولى لالقتراب من فضاء الشعر  
الحقيقّي، فحضور هذا المصطلح في الممارسة الشعرّية الحديثة يشّكل عبئًا كبيرًا صار اليوم من كالسيكّيات  

يدة الحداثة تذهب إلى أقصى البساطة وأقصى الهامش وأقصى المهمل وأقصى  القصيدة العربّية القديمة، فقص
الثانوّي؛ لتضّخها بطاقة شعرّية هائلة ترفعها إلى مقام الشعر، حيث تتجّلى اللغة الشعرّية بعيدًا عن المظهر  

أدوات اللغة    وقريبًا من الجوهر كي تفعل فعلها في فتح التجربة الشعرّية على آفاق ال حدود لها، إذ تتحّرك
بأعلى كفاءتها وحيوّيتها وطرافتها لتمأل شرايين القصيدة بما تحتاجه من دماء صافية حاّرة، تبعث الحياة في  

  نسق التواصل والتداخل والتداول الحّي بين النص والقارئ في التحام عشقّي ال يمكن فهمه بسهولة.
 

 محّمد صابر عبيد 
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 لكتابُة بوصفها حرفةً ا
  

الثقافة    تتردد جملة الكتابة األدبّية أتت عليها كثيٌر من أدبيات التوصيف والتمثيل في  أثيرة داخل فضاء 
العربية القديمة هي: »فالن أدركته حرفة األدب« تعبيرًا عن تحول الكتابة األدبّية لديه إلى حرفة أو مهنة 

ذو طابع سلبّي يشير إلى    -لعربّيةفي أغلب مرجعّياته التراثّية ا-يرتزق منها، على الرغم من أن هذا القول  
معنى الحرمان في هذه الحرفة الفقيرة، فهي تدرك صاحبها إدراكًا فال يجد بعد ذلك مناصًا للتخلص منها  

 ألنها ذات طابع سحري تتمكن ممن تدركه وتجعله أسيرها.
ن تركها والبحث عن حرفة ويبدو أّن التعّلق بالكتابة أشبه باللوثة التي ال تسمح لصاحبها بُفرصٍة تمّكنه م 

أخرى، فيمكث فيها ويتعّبد في محرابها مهما قسْت عليه وأذاقته صنوف المرارة والخذالن والحاجة والفقدان، 
 إذ ال سبيل إلى الخالص منها وهي تأخذ بُلّبه وتستعمره وتفرض عليه قوانينها وقواعدها.

الء الذين أدركتهم حرفة األدب وماتوا فقراء إاّل تحتشد كتب التراث العربّي بكثير من حكايات ومروّيات هؤ 
من المعرفة، وغالبًا ما تأتي هذه الحكايات على سرد محكّياتها بأسلوب ساخر يحّط كثيرًا من شأن الكتابة  
وأحوالها، على نحو يناقض تمامًا ما جاء في مدحها والثناء على صورتها في القرآن الكريم ضمن آياٍت  

ا جاء على ذكره األقدمون في هذا السياق ما ذكره الثعالبّي في كتابه »المبهج« وهو  ُكثٍر، ومن بالغة م
يصف حرفة األدب بأّنها »ُحرفة« والُحرفة بضّم الحاء تعني في معاجم اللغة »قّلة الحّظ«، بمعنى أّن من  

حيث يقضي حياته    تدركه حرفة األدب فلينتظر قّلة الحّظ ومرارة العيش وسوء العاقبة في حياة ظنكة قاسية،
بين الكتب فقيرًا قد ال يحصل على قوت يومه أحيانًا؛ وال يفيده ما يكسبه من معرفة يضعها في كتب أو  

 رسائل أو غيرها. 
يقترن مصطلح »الحرفة« بمصطلح »االحتراف« الذي يذهب بالحرفة إلى أقصى حدودها الممكنة، بحيث 

مُ  كيان  إلى  االحتراف  ميدان  في  الحرفة  اختراقها  تتحّول  يمكن  ال  وأعراف  وقواعد  أسس  على  يقوم  عتَمد 
بسهولة، وعندها تكون الحرفة شاهدًا وامتيازًا يحيل على دّقة العمل وكمال المعرفة والتفّنن في تطوير اإلنتاج  
وغير ذلك، وتنتقل الصورة المهنّية من مجال الهواية إلى مجال التخّصص الدقيق القادر على تفعيل المهارة  

على درجاتها، وبكفاءة مشهود لها على مستوى البراعة واالتقان والجدّية واالستمرارّية والمهنّية إلدراك في أ 
مرحلة يتسّمى فيها الحرفّي بحرفته، على النحو الذي تكون فيه الحرفة على الصعيد االجتماعّي بدياًل للنسب  

 فة الصلة نسبّيًا بالجذر العشائرّي.العائلّي أو الَقَبلّي؛ وال سّيما في المجتمعات المدنّية ضعي
يوصف من يمتهن العمل المكتبّي في الموروث الثقافّي العربّي بـ »الُكُتبّي« نسبة إلى الكتاب، وغالبًا ما  
يكون هذا الُكُتبّي حرفيًا في مجال صناعة الكتاب على مستوياته ومراحله المختلفة، فهو القارئ والكاتب  

بشؤون الكتابة من ألفها إلى يائها، على نحو احترافّي وتخصصّي متكامل ال    والمسّوق والوسيط والعارف
، وهنا تأخذ الحرفة شكاًل آخر أكثر سعة وانتماًء مّمن يمتهن  -كما يقولون -يخرج خارج هذه الدائرة قيد أنملة  

تجارّي لم تكن  الكتابة وهو غير كتبّي بالمعنى التجارّي للكلمة، على الرغم من أّن هذه الحرفة بوصفها ال
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للعيش غيرها ألّنه قد ال يجيد عماًل سواها، وثمة سّر   الُمبَتلى بها ال يجد سبياًل آخر  إّنما كان  ُمربِّحة؛ 
غامض فيها يلّوث المشتغل في حقلها بلوثة أشبه باإلدمان؛ فال يستطيع منها فكاكًا مهما حاول التخّلي عنها  

 وقَت الضيق.
دينّي والحضارّي الذي تعيشه األّمة من حيث عنايتها بالكتاب والمعرفة والعلم يتعّلق هذا الوضع بالمناخ الم

والثقافة، ففي العالم المتحّضر على سبيل المثال يمكن للكاتب، أّي كاتب، يكتب رواية واحدة ناجحة ليصير  
ت شهرته وقيمته  فيها مليونيرًا من عائدات بيع هذه الرواية فقط، في حين ال يمكن ألّي كاتب عربّي مهما بلغ

اإلبداعّية والمعرفّية أن يعيش عيشة كريمة من عائدات كتبه جميعًا، حّتى نجيب محفوظ الفائز بجائزة نوبل  
لآلداب على سبيل المثال ظّل موظفًا ثّم متقاعدًا يعيش من راتبه، ولم تتمّكن رواياته وأعماله األدبّية كّلها 

عيش بكرامة، فال بّد للكاتب مهما كان مهّمًا وشهيرًا من وسيلةِّ  أن تعفيه من االنتماء للوظيفة من أجل ال
عمٍل ذات مردود مادّي جّيد كي يعيش هو وأسرته ألّن الكتابة ال توّفر له ذلك، ورّبما صّرح نجيب محفوظ  

 وغيره من كبار الكّتاب العرب بهذه الحقيقة الصادمة في مناسبات كثيرة. 
رفة ذات طبيعة مهنّية توّفر مردودًا مادّيًا مناسبًا لصاحبها في ظّل تخّلف  وإذن، ال يمكن أن تكون الكتابة ح

كبير تعيشه مجتمعاتنا العربّية على نحو خاّص، وال سّيما في وضعنا الراهن الذي يشهد إهمااًل مريعًا للكتاب  
ى مستوى من التدّني  وتجاهاًل ال نظير له لفعل القراءة، فضاًل على وصول التعليم في معظم الدول العربّية إل

يندى له الجبين، إذ خرجت كثير منها خارج المعايير العالمّية التقليدّية لجودة التعليم؛ وخرجت معها كثير  
من جامعاتنا من سّلم تقويم الجامعات التي تتوّفر على الحّد األدنى من المعايير العلمّية والمعرفّية المتداولة 

ي يكون فيه من المستحيل توّقع انتشار القراءة وازدهار صناعة الكتاب، والمتعاَرف عليها، على النحو الذ 
»ُحرفة«   الحرفة  هذه  الثعالبي -لتبقى  قال  والفقدانات    -كما  الخسائر  من  مزيد  لصاحبها سوى  تجلب  ال 

 والمصائب.
 

 محّمد صابر عبيد  
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 سعدون جابر 
 

بعراقّيته النابعة من تاريخ حافل وجغرافيا ممتّدة في حضارتها إلى  سعدون جابر صوٌت غنائّي عراقّي مشبٌع  
أبعد ما يحتمله الزمن، حين يغّني بصوته الشجّي تنفتح مساحة وادي الرافدين بدجلة والفرات وبجباله وسهوله 

بأّن الغناء   وأهواره وباديته وربيعه وطبيعته وإنسانّيـه، كّلما تذكرُت أغنيته الشهيرة "يا طيور الطايره" أشعر 
العراقّي يحضر ببهائه ورونقه وسحره وانطالقه، فهذه األغنية تمّثل عندي ضمير األغنية العراقّية وهي تحّلق  
باألصول   وواٍع وأصيل وعارف  مثّقف  فهو صوٌت غنائيٌّ  َلحنّي ومحتوى جمالّي ال ُيضاهى،  في فضاء 

نّية ممّيزة، ورّبما هو الوحيد الذي استمّر من جيله بقدرة  الغنائّية والمرجعّيات الموسيقّية المقامّية وبشخصّية ف
فائقة على التجاوب واالنسجام مع كّل ما هو جديد وطريف وُمحتَرم، بما انطوى عليه صوته من شجن  

 وعمق ووعي وحساسّية طربّية هائلة.
تعاون مع مؤسسة البابطين الكويتّية  التقيته أّول مّرة في الندوة التكريمّية التي أقامتها وزارة الثقافة السورّية بال

في دمشق، إذ عّرفني عليه صديقنا المشترك الدكتور سليمان الصدي   2006للشاعر الراحل نزار قّباني عام  
نائب رئيس نقابة الصحفيين العرب في أميركا، وتحّدثنا حديثًا رحبًا عن القصيدة واألغنية والحّب والغربة 

و  كثيرة،  أخرى  وأشياء  ثقافته  والشتات  على  أحّبها فضاًل  التي  العفوّية  من  كثيرًا  في شخصّيته  قد وجدت 
وحيوّيته الذكّية المحّببة، ومن ثّم التقينا بعدها في نادي الصحفيين في منطقة الجسر األبيض طلعة العفيف  

لذيذ  بدمشق، وأذكر حين دخل إلى النادي مساء ليلة جميلة من تلك الليالي العابقات بكّل ما هو جميل و 
وممتع وأصيل، انطلقت من إذاعة النادي فورًا أغنية "يا طيور الطائرة" ترحيبًا به وابتهاجًا بحضوره في َرحبة  
تداولها  األدب والثقافة والفّن، فحّيانا وجلس ُقربي وتحدثت معه بشأن عراقّيةِّ هذه األغنية وشعبّيتها وقّوة 

مثااًل للتواضع والمعرفة وحّب األدب والثقافة واالطالع وحسن  وانتشارها وكأّنها ماركة عراقّية مسّجلة، فكان 
 اإلصغاء والرغبة في التواصل.

التقينا من جديد بعد ثالثة عشر عامًا تقريبًا في دمشق أيضًا إذ كنُت ضيفًا على مديرية الثقافة في الالذقّية 
صدقاء الدكتور نضال الصالح  مشاركًا في ندوة حول رواية "رائحة التفاصيل" لسليمان الصّدي، صحبة األ

والروائي والقاص حسن حميد والدكتورة سمر ديوب والدكتور هايل الطالب والشاعر توفيق أحمد، وكثير من  
الجميل   هناك لالحتفاء بصديقنا  احتشدنا  الالذقية،  تشرين في  وأساتذة جامعة  السوريين  والمثقفين  األدباء 

مّني اقتراح عنوانها فكان هذا العنوان "رائحة التفاصيل"، ولم أكن  سليمان الصدي وروايته الجديدة التي طلب  
قد زرت سوريا في السنوات األخيرات بسبب األوضاع التي عاشتها سوريا الشقيقة؛ فكانت هذه الزيارة الرائعة  

 مع سعدون جابر قد أعادت شيئًا من ألق ذلك الماضي الجميل.
"ميكروباص" وجلسنا أنا والفنان سعدون في المقعد األّول، وكّلما انتقلنا من دمشق إلى الالذقّية في سيارة  

وصلنا حاجز تفتيش وشاهَد العنصُر األمنّي سعدون جابر ينطلق مباشرة لتحيته وترديد أغنية من أغنياته  
الكثيرة، وكان عليه أن يهبط من السيارة اللتقاط الصور مع العناصر والضباط في بهجة حقيقّية للجميع، 
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وصلنا الالذقّية بعد رحلة استغرقت ما يقرب من سبع ساعات؛ أقمنا أربعة أيام في فندق ساحر وسط وحين  
غابات "مشقيتا"، وأسهمنا في الندوة التي أقيمت في قاعة كبيرة احتشدت بالحضور والحوار الثرّي على مدى 

غّنى فيها الفنان سعدون أجمل    أكثر من ساعَتين، وفي اليوم األخير أقيمت حفلة غنائّية رائعة تكريمًا لنا
 أغانية صحبة مطرب سوري شاب، ورقصنا جميعًا على أنغام الطرب الجميل في ليلة ال تُنسى. 

انزعج الفنان سعدون جابر بعض الشيء من الفرقة الموسيقية التي لم تكن ُتحسُن االستجابة لطلباته في  
إذ  أغانيه،  ألحان  تتناسب مع  ُمعّينة  مقامات  دون بروفات سابقة كما هو    العزف على  الحفلة من  كانت 

معروف ومتداول في الحفالت الغنائّية، وكان عليه أن يعتمد على قّوة صوته لتالفي هذا الخلل الكبير في 
التناسق الجمالّي المطلوب بين الصوت والموسيقى، وظّل حضوره ساحرًا وأصياًل على الرغم مّما حصل من 

ن كّلما ترك المسرح كي يستريح قلياًل ويأخذ مكانه المطرب السورّي الشاب التباس في هذا الموضوع، وكا
يقعد بجانبي ويشكو لي ذلك، لكّن الحفلة مضت على خير ولم يشعر أحد بهذه المفارقة فقد كان الجميع 

 مأخوذًا بصوت سعدون جابر وحضوره الشخصّي األسر.
صد حيث أمضيُت أنا ثالثة أيام بعدها في دمشق قبل عدنا إلى دمشق متفّرقين بسبب تعّدد الخيارات والمقا

أن أعود من مطار دمشق إلى أربيل، وكان الفنان سعدون جابر في طريقه إلى بيروت مع صديقه الدكتور 
سليمان الصدي فلديهما هناك مواعيد وأعمال، وقد أخبرني أّنه يقيم مع أسرته في أميركا وقد حصل على  

يتيح له التنقل بين بلدان العالم بسهولة، وحين أخبرته أّنني دفعت ثمانين دوالرًا    الجنسية األميركية على نحو 
لقاء حصولي على التأشيرة في مطار دمشق استغرب كثيرًا، فهو بجواز سفره األميركّي يدخل إلى أّي بلد  

ين البارودي" وهو  "فخري  يدفع دوالرًا واحدًا، ورحم للا  العربِّ  عربّي بحرّية كاملة ومن دون أن  "بالُد  شد 
"، ولم يتمّكن أن يشفع هذا النشيد   .. ومن نجٍد إلى يمٍن.. إلى مصر فتطوانِّ أوطاني.. من الشامِّ لبغدانِّ
للعربّي كي يدخل إلى بلد شقيقه العربّي اآلخر إال بشّق األنفس والجيوب، بحيث يضطّر مطرب كبير مثل 

يث للحصول على الجنسّية األميركّية؛ كي يتجّول  سعدون جابر وغيره كثير من المبدعين إلى السعي الحث 
 بحرّية في أنحاء الوطن العربّي من المحيط إلى الخليج بال منغّصات قومّية ُتذَكر.

 
 محمد صابر عبيد 
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 اإلطناُب السردي  
 

الغز  التنويعّي  الزخم  ظّل  في  "اإليجاز"  لمصطلح  نقيضًا  "اإلطناب"  مصطلح  العربّية  البالغُة  ير  عرفت 
لمصطلحات البالغة العربّية، وبما أّن "البالغة" في أبسط تعريفاتها لدى جمهور البالغيين تتمّثل بإيصال  
معنى الخطاب كاماًل إلى المتلّقي، فهذا يعني أّن "اإلطناب" هو أحد الوسائل البالغّية التي تسهم في إيصال  

 مّية ذلك على نحٍو من األنحاء. المعنى الكامل إلى مجتمع التلّقي حين تقتضي الضرورة الكال
أتى على تعريف "اإلطناب" كثير من علماء البالغة واللغة واألدب في سياق ال يبتعد فيه تعريف عن آخر  
كثيرًا، وقد عّرفه أبو هالل العسكرّي على سبيل المثال بقوله: "اإلطناُب بالغٌة" وفّرَق بينه وبين ما سّماه  

 َعيٌّ فليس له فائدة"، وأكمل تعريفه بالقول: "اإلطناُب بياٌن والبياُن ال يكوُن  "التطويل" حين أردف: "التطويلُ 
إال بإشباٍع وزيادة"، وال بّد في هذا المقام من استحضار مصطلح آخر عرفته البالغة العربّية يقترب كثيرًا  

سبات وضرورات بالغّية  من مصطلح اإلطناب هو "المبالغة"، وهو فنٌّ بديعيٌّ مستقلٌّ بذاته وله أقسام ومنا
 محّددة. 

"التسريد"،  يمكن في هذا المضمار معاينة مصطلح سردّي ذي طابع فلسفّي بعض الشيء هو مصطلح 
والمقصود منه لدى من تناوله هو في المقام األوضح بعُث أعلى وأوسعِّ طاقةِّ سرٍد ممكنٍة في الكالم، وتدعيم  

قادراً  بدياًل  سردًا  بوصفه  المقاومة  على  في  قدرته  الهائلة  والثقافّية  االجتماعّية  للتحّوالت  االستجابة  على   
المجتمعات الحديثة، بما يجعل السرد قيمة اعتبارّية تُقاُس درجُتها بما تؤّديه من وظيفة في إنتاج المعنى  
وتوصيله بقدٍر مناسٍب من اإلشباع السردّي، وقد يحتاج السارد إلى زيادة في الكالم لملء الثغرات التي  
ترافق المحكي بسبب عوائق قولّية ذات مرجعّية اجتماعّية أو ثقافّية، على النحو الذي يستلزم إطنابًا سردّيًا  

 يستهدف اإلشباع والزيادة لتأدية المحكي السردّي بأكمل صورِّ الخطاب وحاالته. 
ا حالة التفلسف عند نستطيع أن نصطلح على هذه الحالة السردّية بـ"الثرثرة السردّية" التي تشبه إلى حّد م 

الفيلسوف، فحين يتفلسف الفيلسوف ُينتِّج الفلسفة؛ وحين يثرثر الروائّي ُينتِّج رواية، وال شّك في أّن الثرثرة ال  
تعني هنا قواًل زائدًا ال فائدة منه؛ بل يعني فيما يعنيه زيادة تؤّدي وظيفة سردّية مهّمة تقود إلى "اإلشباع  

التلّقي، إذ تقوم هذه الثرثرة السردّية بَِّردٍم مجموعة من الفراغات في فضاء  السردّي" المطلوب في منطقة  
المحكي تتركها الحكاية أو الشخصّية أو الحدث، فتأتي الثرثرة كي تمأل هذه الشقوق أو الفراغات ليستوي  

ي لمعرفة مزيد المحكي وُيدَعم ويتسّلح بطاقة سردّية ُتشبِّع رغبة السارد بالحكي من جهة، وتروي ظمأ المتلقّ 
 من األشياء حول الحكاية أو الحدث أو الشخصّية أو عناصر التشكيل السردّي األخرى.

وال سّيما الرواية منه  -ال بّد من التفريق في هذا السياق بين "الثرثرة السردّية" الضرورّية في أّي عمل سردّي  
بين "اإلطناب" و"التطويل" في درجة  و"الفائض السردّي"، كما يحصل التفريق بالغّيًا    -على نحٍو خاّص 

نوعّية من درجاته، ففي حين يكون الفائض السردّي عبئًا على الجسد السردّي يقوده إلى بدانة ضاّرة تشّوه  
نضارته ورشاقته وتكوينه النموذجّي المطلوب، فإّن الثرثرة السردّية تسهم في إنتاج معرفة سردّية ال يمكن  
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عارٍف يدرك تمامًا كثافة المحكي المطلوبة في كّل صفحة من صفحات النّص  إغفالها أو تجاهلها لسارٍد  
السردّي، وحين يشعر هذا السارد بحاجته إلى توضيح فكرة سردّية وإشباعها عن طريق فتحها على مزيد من 

رؤية  التفاصيل الُمغنية، أو يحتاج إلى توكيد المعنى بدرجة عمٍق أكثر كثافة وإظهارًا وإشهارًا، أو تثبيت  
على نحٍو يحّقق إثارة مطلوبة للمتلّقي وتنبيهًا لمقتضيات إلفات نظر التلّقي نحو حالة مقصودة، فإّنه يسعى  
إلى استخدام آلّيات الثرثرة السردّية لبلوغ أمثل وضع سردّي ممكن يخّصب العملية السردّية، ويجعلها أكثر 

 الت مجتمع التلّقي. قّوة واستعدادًا للتفاعل والتواصل والتداول مع مستقبِّ 
يتحّرك في هذا المضمار االصطالحّي مصطلح قريب من هذه المداخلة هو مصطلح "اإلسهاب"، الذي يراه 
بعضهم قريبًا من فكرة التطويل أو الفائض القولّي حيث ال ينتهي إلى إضافة طريفة يمكن أن ُتلحَقُه بمصطلح  

هذه المناسبة أّن مصطلح "اإلسهاب" هو مصطلٌح َوَسٌط بين  "اإلطناب" أو "الثرثرة السردّية"، لكّننا نجد في  
اإلطناب والتطويل، أو بين الثرثرة السردّية والفائض السردّي، وبوسعنا توصيفه في مجال رغبة السارد في  
التوّسع لتحقيق نوع من اإلشباع القولّي الخاص به، بمعنى أّنه يشعر بحاجة نفسّية خاّصة لمزيٍد من القول  

 ق الشرح والتفصيل المعّبر عن رغبة عميقة في فرض وجهة النظر على نحٍو ما.في نطا
إّن خاصّية "اإلسهاب" في هذا السياق تتعّلق حصرًا بحالة السارد ومقصدّيته في التوّسع وحشد ما بوسعه 

يبّرره  من اإلضافة لتكريس المعنى الذي يريد في تلك اللحظة، وقد يعثر على متلقٍّ يستحسن هذا اإلسهاب و 
بناًء على لحظة تلقٍّ تتجّلى فيه صورة التوافق مع السارد، وفي الوقت نفسه قد يعثر على متلقٍّ آخر يفقد  
هذه اللحظة التفاعلّية مع السارد فال يرى في إسهابه ما يمكن تبريره، وعندها ُيدرُجُه المتلّقي األّول داخل 

لثاني داخل فضاء مصطلح "التطويل/الفائض السردّي"،  فضاء مصطلح "اإلطناب/الثرثرة السردّية"؛ ويدرجه ا
ويحصل المصطلح بحسب توجيهنا النظرّي هنا على حدوده االصطالحّية المعقولة؛ ورّبما يكتسب شرعّيته  

 إذا ما ُطّبَق إجرائيًا في مقاربة نماذج سردّية تؤّكد صّحته وصالحّيته وحضوره.
 

 محمد صابر عبيد 
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 الشعري  الغجُر 
 

وجه   على  البشرّية  المجتمعات  أغلب  في  التقليدّية  والثقافّية  االجتماعّية  الظواهر  من  "الغجر"  ظاهرة  تعدُّ 
األرض، وتمتاز بشبكة ممّيزات وخصائص تعّبر عن طبيعة حياة هذه الفئة من البشر بإيجابّياتها وسلبّياتها  

في أّن تشبيه حالة إبداعّية شعرّية بهم ال يعني قطعًا    حالها حال فئات البشر األخرى بال استثناء، وال شكّ 
االنتقاص منهم بقدر ما نريد تمثيل الفكرة وتوضيحها على نحو دقيق، والبشر أنواع وأشكال وألوان وأصناف  
ال حصر لها مثلما المبدعون أيضًا ومنهم الشعراء، والكّل فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم من يتوّسط بين  

 ك بقدٍر أو آخر، بما يؤّكد َقَدَر الحياة في التنّوع والتعّدد واالختالف والمغايرة.هذا وذا
وذلك   األرض،  معظم شعوب  ولدى  العصور  أقدم  منذ  الفنّي  اإلبداع  مراتب  أعلى  الشعرّي  اإلبداع  يرتقي 

لخصوص" تجعل ألسباب تاريخّية وإبداعّية ونفسّية كثيرة؛ رّبما يكون بعضها "ذا طبيعة عربّية على وجه ا
من الشعر في قّمة هرم الفعالّيات اإلبداعّية المعروفة والمتداَولة، وعلى الرغم مّما اكتنف مسيرة الشعرّية 
العربّية من تمّوجات وتشّظيات وانفالتات وتناقضات في بعض مراحلها وتجّلياتها، لكّن الشعر بوصفه نشاطًا  

تقاء ال يدانيه فّن آخر من فنون القول وحّتى الفنون الجميلة األخرى، إبداعّيًا وإنسانّيًا خالقًا ظّل في رفعة وار 
فالشعُر سموٌّ ورقيٌّ وأناقة وألٌق وكاريزما وإشعاٌع مستمرٌّ ال ينقطع، وإذا ما أردنا أن نمّثل لشخصّية شعرّية  

فورًا، وهي   أدونيس  الشاعر  بشخصّية  نحو غزير فسنستعين  كّلها على  المواصفات  بهذه  شخصية  تتمّيز 
بوسعها أن تكون مثااًل أصياًل للشاعر المثقف والمبدع والراقي متمثاًل مجموع الصفات األخرى الضرورّية  

 الالئقة بصفة شاعر، من دون التنازل عن أّي منها مطلقًا.
ال يمكن أن يكون كّل شعراء العربّية مثل أدونيس قطعًا لكّن من يمكن إدراجهم منهم في هذا الحقل كثيرون 

التأكيد على تباين مستوياتهم وطبقاتهم، ورّبما في كّل نشاط في الحياة ثّمة نموذج يمكن أن نصفه باألصيل ب
ونموذج آخر مناقض يمكن أن نصفه بالغجرّي، وقد ُيستدَعى في هذا المقام نموذج "الشاعر الصعلوك"  

النموذج   هذا  أّن  ما، غير  نحو  والغجرّي على  الشاعر  بين  يتوّسط  قد  يمكن مضاهاته  الذي  مختلف وال 
خاّصة، بما يدعونا إلى    -ورّبما أيديولوجّية -بالغجرّي ألّن فلسفة الصعلكة تنطوي على مرجعّيات فلسفّية  

النوعّي في تشكيله األصيل،   التأكيد على نموذج الشاعر  استبعاده من فضاء المقاربة هنا ونحن نحاول 
 رّي المناوئ للتشكيل األصيل. ونضع مقاباًل له الشاعر اآلخر في تشكيله الغج 

لم يعد بوسع الشاعر الحديث أن ينام ملء جفونه عن شواردها كما كان يفخر المتنبي بنفسه وشعره ومكانته  
الشعرية الفريدة، فالشاعر الحديث شاعر مثّقف ويحاول أن يحّمل شعره قدرًا مهّمًا من الفكر المناسب لعصره  

رّي، ومن ثّم يغادر منطقته الشعرّية ويتركها للمتلّقي يصول ويجول بها كما وال يكتفي بالتعبير الشعرّي الفِّط
يشاء، إّنما يبقى حاضرًا وفاعاًل على هوامش نّصه الشعرّي وتخومه وضفافه مدافعًا عن فلسفته الشعرّية  

ة فسرعان ما  كّلما كان ذلك مناسبًا وضرورّيًا، وإذا ما وجد نفسه شاعرًا فِّطرّيًا واكتفى بسحر هذه الفِّطريّ 
 يموت بموت الموجة الشعرّية التي يندفع معها مهما كان بريقها ساطعًا. 
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ال يبحث شاعر اليوم عن جمهور يصّفق له في القاعة ويثير فيها الهرج والمرج وهو يتلو شعره بطريقة  
قال، بل يحتاج  استعراضية ُمهينة للشعر، ثم ما يلبث هذا الجمهور المصفِّق بعد ذلك أن ينساه وينسى ما  

إلى قارئ نوعّي يغوص في طبقات النّص ويستلهم منه معرفة شعرّية ال يعثر عليها في أّي مكان آخر، 
وهو ما يتطّلب شخصّية شعرّية ذات كاريزما مزدانة بالرقّي والتوّقد واالحترام والكبرياء اإلنسانّي في السلوك  

لفعل التطريبّي والترقيصّي كما يفعل الغجرّي في المناسبات  والرؤية والتعامل والكالم، ال أن يهبط إلى درجة ا
 الخاصة والعامة.

إّن الشاعر الحديث الذي يقّدم نموذجه في صورة الغجرّي ال يمكن أن يكون شاعرًا أصياًل مهما طّبل له  
ّي ال يتقّصد  المطّبلون وزّمر له المزّمرون، ألّن الغجرّي بحكم طبيعة تكوينه اإلنسانّي واالجتماعّي والمهن

فعل الغناء والرقص بوصفه فنًا بل مهنة للعيش واالرتزاق، والشاعر الذي يقترب من هذا المناخ يتساوى مع  
الغجرّي في أّنه رّبما يقصد التهريج ال الشعر في نهاية المطاف، ولذا فهو خارج منطقة الشعر بحيث يسّوغ  

ر، وشخصية المعرفة، وعليه أن يعي أّن جمهور  لنفسه أن يسيء إلى شخصية الشاعر فيه، وشخصّية الشع
الُمطّبلين والمزّمرين من ورائه يضاعفون مستوى اإلساءة له ويضحكون على أفعاله بعيدًا عن دائرة اإلعجاب  
واالحترام، على النحو الذي يقوده إلى خسارة كّل شيء بفجائعّية عالية تتركه نهبًا للوهم والضياع والفقدان  

 اية المطاف. والتالشي في نه
ترتقي صفة احترام الذات عند الشاعر األصيل إلى مرتبة متفّوقة ال نقاش فيها وال جدال وال تساهل مطلقًا،  
فالشعر في أبسط تعريف له احترام للغة والمعرفة والفكر والجمال واإلدهاش والرقّي والفّن العميق، ويستحيل  

اقة الشعر وُتضعِّف من سطوعه ونقائه ورِّفعته في أعين  التهاون في هذه المكانة وتعرضها ألفعال تجرح أن
الجميع، وال مناص من الحفاظ على صورة الشاعر في شعره وفي حياته أمام نفسه وأمام اآلخرين، وإال فعلى  

 الشعر وعلى الشاعر السالم األخير الذي يلقى عليهما وقد توّسدا قبر التالشي والسقوط واالنتحار. 
 

 محمد صابر عبيد 
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 معرفُة المكان
 

والحيوي واألصيل   والشامل  الكامل  اإلدراك  إلى حالة  للوصول  المعرفة  اإلنسان في  المكان رغبة  يتحدى 
للمكان، بحيث تتحقق المعرفة المطلوبة للمكان بوصفها غاية أساسّية ومقصدًا محوريًا، وبما أّن المكان ال  

يحّرض رغبة اإلنسان وذكاءه وذوقه ومرجعّيته وفلسفته وحاجته  يمنح نفسه بسهولة على هذا الصعيد فهو  
لمزيٍد من الغوص في جوهر المكان بحثًا عن المعرفة، وهي معرفة شديدة التعقيد وااللتباس ألنها معرفة  
معنوية ال يمكن رصد تجلّياتها بيسر وسهولة، لما لها من امتدادات ومرجعّيات وصالت وطبقات وظالل  

 ت متوهجة يصعب التأكد منها في وقت قصير من النظر والرصد والمعاينة والمعالجة.وزوايا ودالال
تحّدد طبيعُة الصلة بالمكان حيوّيَة المعرفة المطلوب بلوغها من حيث القوة والضعف، والقرب والبعد، الثراء 

لها؛ وال    والفقر، فللمعرفة أدوات وصفات وخصائص وسمات وآلّيات وسبل وطرائق وحاالت وقيم ال حصر
يمكن لها أن تكون في حاالتها المثلى من غير سنٍد مكانّي شديد القّوة والبأس والحضور والتجّلي، بوسعه  

 أن يعطي لهذه العناصر المعرفّية كّلها فرصتها في الحركة والعمل واإلنتاج. 
ث تستثمر إمكاناته إلى تكون حيوّيُة المعرفة في طبقتها القوّية قادرًة على اإلفادة القصوى من المكان بحي

الحّد األعلى، وُيسّخر المكان فيها نحو إتاحة ما ينطوي عليه من ُفرص ظاهرة ومضَمرة لكي تكون المعرفة 
في أفضل حاالتها، بينما ال يتاح هذا حين تكون حيوّية المعرفة ضعيفة وبحاجة إلى طاقات مكانّية أكبر  

على ثنائّية القرب والبعد أو الغنى والفقر؛ إذ بوسع قرب حيوّية ال يمنحها المكان عادًة، واألمر نفسه ينطبق  
المعرفة من المكان التأثير البالغ القادر على بلوغ أعلى درجات االستثمار واإلفادة، في حين يستحيل أن  

 يحصل هذا في حالة البعد حيث تكون الصور مشّوشة وغير تاّمة الوضوح بما ال يناسب تأثيرًا أكيدًا. 
الهوية المركزّية للمكان بحراك المعنى والنشاط المستمّر والممارسة الحّية على طريق بلورة أفق داللّي   تتمّثل

متجوهر يعي قّوة الُهوّية ويعّبر عن قيمتها، وذلك حين يبلغ االنتماء أعلى طبقة من طبقات العالقة بين  
فمنطق الرؤية ال بّد أن يقوم على منهجّية  المكان والمعرفة حيث يكّون هذا االنتماء منطق الرؤية واتجاهها،  

علمّية قادرة على االحتواء والفهم والحجاج على النحو الذي يؤّهله البتكار االتجاه الخاص به، ويمّثل االتجاه  
طبيعة المقصد الذي تذهب الرؤية نحوه ألجل تحفيز سبل المعرفة وطرائقها المختلفة على تمّثل المكان  

ّي، إذ ال يمكن للمكان أن يغّذي المعرفة وال يمكن للمعرفة أن تحتوي المكان من دون  وتكريس وجوده المعرف
جدل أصيل بين الطَرَفين، ينهض على حساسّية االنتماء واالبتكار والحيازة والتمثيل للوصول بالرؤية إلى  

 أرفع درجات القدرة على الفعل والعمل واإلنتاج. 
معان من  جوهرّي  معنى  في  المكان  مع  ينطوي  عالقته  ترتيب  في  »الحيازة«  مفهوم  على  المعرفّية  يه 

الموجودات، فالمكان يحوز على ما يحويه ويمنحه قّوة مكانّية كثيفة تتدّخل في وجدانه وتستعمر مناطق  
أساسّية فيه، ويستجيب المحتوى أّيًا كان نوعه وجنسه ولونه وكتلته وحساسيته لفاعلّية هذا االستعمار المكانّي  

جاءت مقولة »مسقط الرأس« إذ يحتفي بها الناس    -رّبما –به ويدافع عن قيمة االنتماء فيه، ومن هنا    ويبتهج 



2384 
 

كثيرًا في أمكنة متنّوعة ومتعّددة في هذا العالم الفسيح، وهي تعني فيما تعنيه حالة االنتماء الجذرّي لمكان  
 مكانّية ذات السمة الوجدانّية.والدة اإلنسان وما يترّتب على ذلك من معطيات تتعّلق بالمعرفة ال

تتدّخل في إنتاج معرفة المكان أو المعنى المعرفّي للمكان جملة عوامل ومعطيات وقيم وأفكار، لعّل من 
أبرزها »ُهوّية المكان« إذ ال مكان بال ُهوّية تكّرس الوجه الحقيقّي الواضح والعملّي للمكان في الوجود،  

وّيٍة ما تجعل وجودها في الحياة ممكنًا وذا فاعلّيٍة وحضوٍر وتمّكٍن تجعلها  فاألشياء كّلها تبحث أواًل عن هُ 
 قابلة للتداول والبحث والصيرورة. 

يأتي ما يمكن أن نصطلح عليه »المحيط المكانّي« كي يرسم خريطة متجّلية للمكان تؤّسس له حدودًا تعّمق 
السبيل نحو تمثيل الرؤية المكانّية الخاّصة    وجوده على األرض، وتضاعف من طاقته المعرفّية الوجودّية في

بكّل مكان، ومن ثّم السعي نحو تثبيت ُهوّية المكان في تفاعل صميمّي ومنتِّج بين الهوّية والمحيط، بما  
يفتح السبيل أمام »الفعل المكانّي« لممارسة دوره في الميدان المعرفّي لبلوغ طبقة من طبقات الفضاء يكون  

 المعرفة وجذَرها ومرجعها، حين ينجح في توكيد صورة »المعنى المعرفّي المكانّي« على  المكاُن فيها موطنَ 
النحو الذي يقود إلى حالة أنموذجّية من التفاعل بين هذه العوامل والمعطيات المشتركة في إنشاء معرفّية 

 المكان.
ية« التي تسّلح المكان بكفاءة ترّسخ  تتدّخل في تكوين الهوّية المعرفّية للمكان قضايا أخرى مثل »الخبرة البيئ

تفاصيل المحتوى، وتسهم في صياغة الرؤية المكانّية بما يستجيب للخبرة ويوّسع من حجم المحتوى ونوعه  
الحراك  تصوير  في  تتلّخص  المكان  معرفّية  مقاربة  في  الجوهرّي  الصراع  ألّن  والمعنوّية،  المادّية  وقيمته 

ة والال مكانّية، فالال مكان هو األصل في هذه المعادلة حيث يخوض صراعًا  المعرفّي الباطنّي بين المكانيّ 
عنيفًا مع أطراف مختلفة ألجل االنتقال من الال مكان إلى المكان، وكّلما تخّلص المكان من زوائده الال  

تدعم  مكانّية يصير بوسعه السير نحو الجوهر المعرفّي للمكان بصالبة معرفّية تبّرر الحضور المكانّي و 
 صورته المطلوبة. 

 
 محمد صابر عبيد 
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 العاطفُة المكانيةُ 
 

تشترك الموجودات كّلها في الصفة العاطفّية التي ال بّد منها كي تكون الحياة قابلة للعيش وممكنة على  
ة الوجودّية  صعيد الفعل والمشاركة مع اآلخر، وإذا كانت الموجودات الحّية هي األكثر قربًا وتمّثاًل لهذه الحقيق

فإّن الموجودات غير الحّية تواجه إشكااًل فلسفّيًا كونّيًا على هذا النحو، إذ هل يمكن للجمادات التي هي في  
أساس وجودها أشياء تشغل أمكنة كثيرة على نحو ثابت ودائم أن يكون لها عاطفة من نوٍع ما؟ وهل بوسعنا  

 ا تحّسس لون عاطفّي معّين كامن في أعماقها؟  أن نقارب هذه الموجودات على النحو الذي يسّوغ لن
يتقّدم "الجبل" على سبيل المثال بوصفه كينونة وجودّية شديدة الثبات والوجود والحضور واالنتماء إلى األرض  
الشيء من   هذا  بالعاطفة على ما في  يأتي  أن  يمكن  أين  فمن  والدهور،  العصور  مّر  تحمله على  التي 

ل وآخر، وال سّيما أّن المكان الجبلّي بطبيعته مكان مرتفع ال يمكن للعين الرائية  اختالفات وتباينات بين جب
أن تحيط به ما لم ترفع خّطها الَبَصرّي نحو األعلى، لجعل حساسّية الرؤية قادرة على اإلحاطة بالموجود 

 المكانّي وهو يرتفع فوق مستوى النظر. 
مار واالستتار على الرغم من وضوحها عندما تفيض بها تنفرد العاطفة دائمًا بأعلى درجات الغموض واإلض

أدوات الجسد ألّي سبب فاعل، إذ ال أحد من علماء النفس أو االجتماع أو العلوم اإلنسانّية األخرى المشغولة  
بالنفس البشرّية وما يحيط بذاتها من إشكاالت؛ أفتى بمعرفة العاطفة وتحديد مفهومها على نحو واضح وجلّي  

قدرة   ويتعّلق  ذي  الغموض  بدرجة عميقة من  يتمّتع  داخلّي جّوانّي  إقناعّية حجاجّية أصيلة، ألّنها شعور 
بالروح اإلنسانّية والجسد اإلنسانّي في آن، ومن الصعب تشريح العاطفة وتحليل مستوياتها وإبراز طبقاتها  

ملتبِّسة ال يمكن ضبطها أو    على وفق أدوات علمّية داّلة وحاسمة لفرط اتصالها بمراكز ذاتّية وموضوعّية
 حصرها.

يتحّول المكان إلى منجم عاطفّي ال ينضب حين يزخر بعالقاته اإلنسانّية مع البشر بأسمى آيات الوجدان 
بّد ألحدهما أن يأخذ من   بالمكان على نحو أصيل وحيوّي ودائم فال  واالنتماء، وبما أّن اإلنسان لصيق 

األخذ وشكله وكّميته وطريقته وحالته وظرفه ومعادلته، إذ يتأنسن  اآلخر، بصرف النظر عن طبيعة هذا  
المكان على هذا النحو ويستعير كثيرًا من الصفات اإلنسانّية التي تتسّرب إليه عن طريق العاطفة، بحيث 
  تتكّون للمكان المؤنسن لغة وعاطفة وخيال ورؤيا يستعين بها اإلنسان بوصفها سندًا قوّيًا ال نظير له، فمن 

 ال مكان له ال أساس له وال حضور وال قيمة وال ُهوّية وال قدرة على التعبير عن ذاته بحرّية وإرادة.
يمكن معاينة العاطفة بوصفها دلياًل حّيًا على إيجابّية اإلنسان بشرط أن ال تتعّدى الحدود الطبيعّية وتصل  

 غير قادر على مجابهة الحياة والتفاعل معها  إلى درجة االنسياح، ألّنها في هذه الحالة ستنتج إنسانًا ضعيفاً 
بالقدر المطلوب من التوازن، وقد يلعب المكان دورًا بالغ األهمّية والخطورة في تمثيل العاطفة إنسانّيًا، فّثمة  
أمكنة ذات طبيعة قاسية تخلق إنسانًا في درجة عالية من التحّمل والمقاومة والصبر، كي تكون عاطفته  

لتي يعيشها بحيث ال تشتغل العاطفة التقليدّية عنده بأعلى درجات كفاءتها، بينما تراكم أمكنة  موازية للحال ا
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أخرى أكبر قدر من العاطفة في الذات اإلنسانّية بُِّحكمِّ طبيعتها االنسيابّية الميسورة، فيتحّول إنسانها إلى  
فات الصمود والصبر والمقاومة، فتتبُع  كيان عاطفّي شديد التأّثر بالمتغّيرات من حوله فاقدًا لجزء مهم من ص

 العاطفُة المكاَن وتتّزيا بأزيائه وتتلّون بألوانه لتصبح ضمير المكان ويصبح المكان ضميرها.
ك"، يجعل المريض يحّن  تصنع بعض األمكنة عاطفة مريضة تصل إلى درجة مرض نفسّي يدعى "هومسِّ

ه ولو لحظة واحدة، بحيث ال يسعه العيش بعيدًا عن مكانه  حنينًا استثنائّيًا للمكان على نحو ال يمكنه نسيان
النموذجّي المفّضل فيضطّر في األحوال كّلها إلى العودة إلى هذا المكان األم للشعور بالقدرة على االستمرار 
بالحياة، وقد تكون قضية "البكاء على األطالل" في الشعرّية العربّية القديمة صورة من صور التعّلق بالمكان  
الزائل، على الرغم من أّنه تحّول في هذه الشعرّية إلى موضوع شعرّي أصيل ال يمكن للشاعر العربّي القديم  

 تجاوزه. 
افتتاح    تنقلب على ضرورات الحنين وتتجاوزها في مسيرة نحو  تصنع أمكنة أخرى عاطفة قوّية وشرسة 

كشف المكانّي المتواصل بال توّقف وبقَدَمين  ، في ظّل رغبة عارمة لل-ورّبما التالعب بها–األماكن واختراقها  
عارفَتين قادرَتين على العبور من فوق العاطفة المكانّية، فثّمة من هو قادر على تغيير مصيره في الحياة  
بحيث يكون المكان أّول ضحّية من ضحايا هذا التغيير، حين يتمّكن من تفعيل طاقة النسيان بأعلى درجات 

 األمكنة الجديدة برغبة شديدة القصدّية للمضي ُقُدمًا نحو اآلتي والجديد دائمًا.كفاءتها وهو يمضي نحو 
يتجّلى المحتوى المكانّي على الصعيد العاطفّي في كثير من المفردات والتفاصيل والرؤيات، ويمكن تفكيك  

نقترح بعضًا منها   المفاهيم  هنا، مثل "نغمة  هذا المحتوى في منظوره العاطفّي بوساطة مقاربة شبكة من 
المكان" وما تعكسه من إيقاع خاّص يحوزه كّل مكان على نحو مختلف ومغاير، وثّمة "هواء المكان" المتغّير  
بين لحظة وأخرى على نحو له صلة وثيقة بالطبيعة والوجود اإلنسانّي النوعّي، وثّمة "لون المكان" وهو 

ها وصيرورتها، فللمكان هوية ومقصد؛ ومنهما  يتغّير بين حال وأخرى بحسب قّوة حضور العاطفة وحجم
 تتشّكل العاطفة المكانّية حتمًا.

 
 محّمد صابر عبيد 
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 الصوُت، الكتاُب، الصورةُ 
 

تجتمع هذه األدوات التواصلّية »الصوت، الكتاب، الصورة« في سياق نظري واحد كي تمثل العالقة الوطيدة  
ل والمرسل إليه،   بوصفها حلقة الوصل بينهما ألّن العملّية التواصلّية تقوم على ثالثة  الضرورّية بين المرسِّ

إلى أداة توصيل   -كما هو معروف-مرتكزات أساسّية هي: المرسل والمرسل إليه والرسالة، وتحتاج الرسالة  
تها  تحملها على وفق سياقات وتقاليد وأساليب متعددة، وتعتمد فرصة نجاح التوصيل على كفاءة األداة وديناميّ 

 وحراكها النوعّي في التوسط الثقافّي بين طرفي المعادلة على النحو الذي تصل الرسالة فيه كاملة ومكتملة. 
ُتعّد هذه الوسائط الثالثة »الصوت، الكتاب، الصورة« األكثر شهرة وتداواًل وحضورًا وتأثيرًا في هذا الميدان  

ردّية في الوجود بعاّمة، إذ ال يمكن ألّي إنسان على  بقّوةِّ تواصٍل كبيرٍة تكاد تختصر نشاطات اإلنسان الس
وجه البسيطة االستغناء عن أحد أدوات السرد هذه مهما حاول عزلها من دائرة انشغاالته، أو إهمالها، أو  
تجاهلها، واإلنسان بطبيعته الوجدانّية ال يسعه التنازل عن السرد في شكل من أشكاله المعروفة قطعًا وألي  

 سبب كان. 
يمن السرد الشفاهّي أواًل على العقل اإلنسانّي في العالم من دون وسائط أو مقّدمات حيث يكون بحاجة  يه

إلى قّوة سمعّية في أعلى درجات االنتباه، وال يوجد إنسان في الكون ال يملك هذه القدرة السردّية وال يمارسها  
ن يعّبر عّما يريد وال يرتاح قبل أن يوصل  باستمرار على نحو أو آخر، فهي الرغبة األولى لديه حين يريد أ 

رسالته السردّية إلى مقصدها، وهو يتطّلع إلى أن يكون اآلخر »الُمرَسل إليه« في درجة عالية من درجات  
إتقان ثقافة اإلصغاء، كي يتحّقق الهدف المرجو من هذا السرد الذي يحتاج إلى توافق شفاهّي سمعّي بين  

 ى حضور فعلّي يتمّكن بوساطته إيصال الصوت بأقّل الكالم. الطَرَفين، مثلما يحتاج إل
يقف السرد الكتابّي نقيضًا كاماًل للسرد الشفاهّي على مستوى الثقافة والرؤية والمنهج وطبقة التحّضر، ألّنه  
بحاجة إلى قّوة ذهنّية كلّية ومتكاملة وحيوّية تعمل بطريقة حضارّية هادئة ومناسبة، وتفترض في منطقة  

لّقي حضور ثقافة القراءة التي يكون بوسعها قراءة هذا السرد والتأّمل فيه وتأويله، على النحو يستجيب  الت
لفلسفة الكتابة وأسلوبّيتها واألطروحة التي يحملها النّص بما ينطوي عليه من تجربة إنسانّية كثيفة وثرّية،  

بة والقراءة، واإلبداع والتلّقي، ضمن رؤية سردّية تسهم في بناء العالقة المتوقََّعة بين النّص والقارئ، والكتا
 تحويها الكتابة كي تؤّدي وظيفة ثقافّية وإبداعّية معّينة لها شروطها وتقاليدها وظروفها.

يجنح السرد الفيلمّي نحو منطقة أخرى من مناطق السرد ذات القوة التداولّية الواسعة في المجتمعات المدنّية  
النوع   والتفاعل كي  المتحّضرة، وهذا  واالندماج  واالحتواء  المتابعة  َبَصرّية شديدة  قّوة  إلى  بحاجة  السردّي 

تتمّكن من التفاعل واالستجابة، ويحتاج تلّقي السرد الفيلمّي إلى ثقافة الُفرجة القائمة على خبرة َبَصرّية تعرف 
تتلّقى هذا الخطاب السردّي، وهو نوع سردّي متقّدم على صعيد حضارّي يع  ّبر عن بلوغ المجتمع  كيف 

مرحلة جديدة من التواصل، إذ يستحيل وجود سينما في مجتمع متخّلف ال يدرك قيمة هذا المعطى الحضارّي 
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الثقافّي وتجّلياته المعرفية، فهو قرين التمّدن والتحّضر ووصول اإلنسان إلى مرحلة من االكتفاء الَخَدمّي 
 فّي المناسب. التقليدّي كي يعبرها إلى مرحلة الترف الثقا

يؤّدي الصوت بوصفه أداة تواصلّية سردّية دورًا مشاركًا في بقّية أنواع السرود المختلفة إذ يحضر بأشكال  
وصيغ عديدة فيها، فقد بدأت عمليات تحويل النّص المكتوب إلى نّص صوتّي مرافق للكتابة يضاعف من 

ّي أو السرد الدرامّي المسرحّي يقوم أساسًا على فعالّية  قدرات تلّقيه واالستمتاع به، فضاًل على أّن السرد الفيلم
الصوت بدرجاته المختلفة، فالحكاية التي ُتروى شفاهًا في المرحلة الشفاهّية تتحّول إلى نّص مكتوب حين 
تكون عنصرًا من عناصر التشكيل القصصّي أو الروائّي سردّيًا، وتتحّول إلى مشهد تصويرّي تمثيلّي في 

 التلفاز حين تدخل عليها تقانات فيلمّية تجعلها صالحة للعرض.السينما أو 
تعمل األداة الصوتّية بوساطة الفم والحنجرة على تكييف الحكاية الواجب توصيلها إلى السامع بما يناسب 
طبيعة الحكاية وطبيعة السامع في آن، وفي هذه الحالة تسعى األداة إلى استثمار ممكناتها كّلها في أعلى  

يتوّفر على    درجات  الكفاءة إلنجاز عملّية التوصيل، وهي عملّية مرهونة بزمٍن صوتيٍّ مباشٍر ينبغي أن 
مستوى عاٍل من قّوة الحجاج واإلقناع، بعكس األداة الكتابّية البعيدة عن أّي ارتهانات معّينة، وتمنح المتلّقي  

ّنها تفترض فعالّية قرائّية تقوم على الهدوء  حرّية كبيرة في عملّية االستقبال والتلّقي والحوار مع النّص، أل
والتأّمل والحفر داخل طبقات المقروء على نحو يدفع باتجاه الكشف وتشييد الحلم، أّما األداة الصورّية فهي  
تجمع في آلّية تلّقيها مظاهر االستقبال كّلها لالرتقاء إلى منّصة فهم السرد الفيلمّي واستيعاب أطروحته،  

ماّسة إلى سرعة التقاط وتحليل من جهة؛ وإلى تمّثل الرؤية المنبثقة عن التشكيل الصورّي  ألّنها بحاجة  
 والتفاعل معها من جهة أخرى.

الكتابّية، ومرحلته الصورّية، على   النّص السردّي في مرحلته الشفوّية، ومرحلته  تبقى الحكاية هي جوهر 
تًا خاّصًا وتنطوي على حساسّية خاّصة، لذا ينبغي  الرغم من أّنها في كّل مرحلة من هذه المراحل تأخذ سم

التركيز على الجانب الحكائّي في كّل أنموذج من نماذج السرد التقليدّية هذه على مستوى التلّقي، بوصفها  
 العنصر المركزّي للسرد مهما كان نوعه وشكله وطبيعته ودرجة صلته بالتعبير والتشكيل معًا.

 
 

 محمد صابر عبيد د. 
 ناقد وشاعر من العراق
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 األجساد وظاللها .. أفق التجريب ما بعد الحداثي 

       
 د. خليل شكري هياسالنَّاقد العراقي . 2

 
الرواية القصيرة نوع روائي يشتغل بتوظيف روائي خاص للتقانات السردية، يختلف عن التوظيف السردي  

الروائي   التوظيف  مثلما يختلف عن  والحدث القصصي  الشخصية  الجيلية، من حيث  الرواية  أو  الطويل 
والزمكان والوصف والحوار وكيفية بأرنتها وسردنتها في المتن الخطابي الروائي القصير، ولم يعد تصنيف  
الرواية القصيرة في هذا النوع التجنيسي قائمًا على مسألة الكم المرتبط بعدد محدد من الكلمات كما كان  

يقوم عليه، ورواية "األجساد وظاللها" للروائي هيثم بهنام بردى جسدت على نحو واٍف هذا المفهوم السائد  
التمايز الدقيق بين الرواية القصيرة والرواية غير القصيرة من جهة، وبينها وبين القصة غير القصيرة من  

 جهة ثانية. 
لبًا ما يقود إلى التهجين األجناسي  ولعل من أهم ميزات هذا العمل اللعب على التالقحات االجناسية، الذي غا

بين األنواع أو األجناس األدبية، وهيثم في هذه الرواية، ال يكتفي عند هذا الحد، بل يعمد إلى خلخلة المفاهيم  
االجناسية، عندما يبدأ استهالله الروائي بسارد ذاتي مَقنَّع يبدو للوهلة األولى أّنُه يفضُّ الشراكة مع المؤلف  

ه الشخصي على لوحة الغالف، والذي يكتشف كنزًا جاثمًا في "زجاجة مطمورة في عسجد محيطي  القابع باسم
من رمل ثقيل" تمثل في لفائف أوراق مدسوسة في سيرة رجل يوجه خطابًا رسائليًا إلى الروائي المشهور عبد  

خطابه إلى عبد  الرحمن منيف، لكنه سرعان ما يتماهى معه ثانية عندما يكشف عبر النص أن الذي يوجه  
الرحمن منيف هو هيثم بهنام بردى الذي يتولى السرد بضمير الذات على طول مسار السرد في الرواية،  

 وهو بهذه اللعبة يضعنا في مفترق طرق ثالثة، تقود كل طريق منها إلى منطقة روائية مختلفة، هي: 
لقصيرة" وكذلك جل التقانات السردية التي قام  • الرواية: وهو ما يبوح به العنوان المذيل للمتن بـــ "الرواية ا

 عليها المتن الحكائي. 
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• الرواية الرسائلية: وهي عمل سردي روائي يستند في مدونته الروائية إلى سرد مخصوص آني يخاطب فيه  
الكاتبة،   األنا  لسلطة  كاماًل  ويخضع خضوعًا  قرائي رسائلي،  ميثاق  وبينهما  محددًا،  إليه  المرسل مرساًل 

بالكاتب، وس المحيطة  واالجتماعية  والنفسية  الزمكانية  الظروف  وسلطة  الكتابة،  لحظة  اآلني  الزمن  لطة 
ونرصدها من خالل طبيعة الخطاب الموجه إلى عبد الرحمن منيف والذي جاء على نحو واضح وصريح  

 في مستهل رواية هيثم المروية على لسانه: 
 "الدكتور عبد الرحمن منيف المحترم.

 أستاذي الروائي الذي ال يبارى.
 تحية ومحبة". 

 
سائلية تبوح بها الرسالة، بوصفها الجسر الخطابي بين   -إذ تكشف العتبة التوجيهية الرسائلية عن رؤية روا

الرئيس   المحور  الراوية بوصفها  الذات  فيها  له، وتقوم على منظور سردي بؤري تحضر  الراوي والمروي 
خاص أيضا هو عبد الرحمن منيف، الذي يأتي حضوره ليجنس على نحو  للسرد، كما يحضر مروي له  

 صريح الرواية بـــ "الرواية الرسائلية". 
• الرواية السير ذاتية: وهي أيضا عمل سردي روائي يستند في مدونته السردية إلى سيرة المؤلف الذاتية، 

ية مكتوبة بسرد روائي، وقد تمثل في وتختلف عن السيرة الذاتية الروائية التي تكون في األساس سيرة ذات 
هذا العمل على نحو خاص وشاخص في مواثيق قرائية متعددة، أبرزها حضور هيثم باسمه الشخصي في  
أكثر من مكان في المتن، كما يتمثل بحضور أخيه الشاعر المعروف زهير بهنام بردى الذي يحضر هو  

 أيضا باسمه الشخصي في أكثر من مكان في المتن. 
تقف الخلخلة القرائية االجناسية عند هذا الحد، بل تجاوزها إلى السرد اليومياتي الذي يعد أيضا نوعًا  وال  

أدبيًا سير ذاتيًا قائمًا على سرد آني حر غير مقيد بتحبيك الحدث بقدر ما هو معني بسرد إنثياالت الموقف 
ني المتسلسل أو المحكم، بقدر ما معني  الناجم من الحدث والذي يلح عليه ليكتبه، وغير خاضع للترتيب الزم

بتوصيف صورة معينة أو حدث ذي طبيعة عاطفية، وال تعمل فيها الذاكرة كما تعمل في السرد السير ذاتي،  
إذ إنها في المتن السير ذاتي معنية بإيجاد الروابط الزمنية والحدثية على طول مسار السرد في حين أنها  

 لك مطلقًا.في السرد اليومياتي ال تراعي ذ 
أخيرًا يمكنني القول وبكل ثقة: إن هذه الخلخلة القرائية لطبيعة التوظيف األجناسي للرواية والتي تقودها إلى  
منطقة التهجين والتالقح مع أكثر من نوع وجنس أدبيين، إنما تدفع بالرواية إلى منطقة تجريبية جديدة للرواية 

 ستحقاق عاليين. تجعلها تدخل حقل ما بعد الحداثة بجدارة وا
 

 د. خليل شكري هياس
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 شعرية المغامرة وجمالية البحث عن هوية 
 مزامير ضيعت فردوسها 

 
الشعُر هذا المكنوُن العميُق حد الغموض، النابض بالجمال شكاًل وتشكياًل، حسًا وداللًة وإيماًء وإيحاًء وتلميحًا  

وتنويرًا وكشفًا وإثارة وتمنعًا وإلهامًا ونشوًة ومتعًة وتخياًل وتخيياًل وترميزًا ومخاتلًة ومناورًة وتصريحًا وإدراكا  
وتصويرًا وتصورًا وشالاًل متدفقًا من المشاعر، يغريك دائمًا أن تخوضه بروح مغامرة تتشبث بخيط أمٍل وإن  

 أنه سيأتي بجواهر وآللئ لم تصلها يد غواٍص/ٍة ماهٍر/ٍة بعد. -أحيانا–كان ضعيفاً 
حية المغامرة تحاول ميديا شيخة ولوج مجموعتها الشعرية الجديدة )مزامير ضيعت فردوسها( عندما  بهذه الرو 

تختار هذه المرة منطقة شعرية جديدة لم تدخلها بعد على الرغم من معرفتها المسبقة بصعوبة الركوب في  
القبول به أو رفضه، ُعرَِّف هذا المركب الدخيل على الساحة الشعرية العربية، والموقف النقدي المتأرجح بين  

 هذا األمر بقصيدة الهايكو المنتمية أصاًل وشكاًل إلى الثقافة واألدب الياباني.
 

 إثبات وجود 
هذا األمر يشكل بحد ذاته إشكالية معادلية بين الذات الشاعرة وهي تحاول إثبات الوجود داخل نصها الجديد،  

الراصدة لهذا الوجود والباحثة عن جماليات   -اقدة أو الهاويةالن –وبين الذات القارئة الضمنية أو الصريحة 
هذا الوافد الجديد الذي يحاول أن يجد له مكانًا في الساحة الشعرية العربية بكل إرثها وعمقها وتنوعها والتي  
ال تعطي مكاًنا إال لمن يستطيع فعاًل أن يثبت له موطئ قدم فيها كما حصل سابًقا مع كل أنواع التجديد  
في القصيدة العربية، ومن ثم التنويع بدًءا بقصيدة الوزن مرورًا بقصيدة التفعيلة وصواًل إلى قصيدة النثر،  
والفنون   الشعر ومختلف األجناس األدبية  بين  التداخل األجناسي  تنويعات أخرى على صعيد  فضاًل عن 

َع من  السمعية والبصرية، فظهرت لنا القصيدة السردية والتشكيلية والفلمية وا لسيرية وغيرها، على نحو وسَّ
أفاق الشعر لتخلق معها فضاء رحبًا ال تؤمن باألسوار المغلقة أو السجن أو التقوقع داخل فن أو جنس  

 محدد. 
إن هذا المنحى الجديد في الشعر العربي بركوب قارب قصيدة الهايكو يجعلنا أمام تحٍد جديد على الصعيدين  

معه تساؤالت وتساؤالت، ما الجديد الذي تحويه هذه القصيدة لنضيفه إلى إرثنا    اإلبداعي والنقدي معًا، يفرز
الشعري الثر؟ وما الفارق بينها وبين القصيدة العربية القصيرة جدًا بمختلف مسمياتها    ) القصيرة جدا،  

ال الواحد، الصورة،  النفس  المفارقة،  اللمحة،  الومضة،  الدفقة،  التوقيعة، الضربة،  الخاطرة،  المركزة،  فكرة، 
البرقية وغيرها( كما يذكرها الناقد فيصل القصيري في كتابه بنية القصيدة في شعر    عز الدين المناصرة؟  
والذي يشير إلى مشتركها الرئيس في أنها تمتاز بالقصر الشديد، وبغض النظر عن الدخول في الفارق 

الت المهمة األخرى مدى استجابة هذا النوع  االصطالحي بين قصيدة وقصيدة من هذه األنواع. ومن التساؤ 
الشعري لتجربة الشاعر العربي الذي يختلف حتمًا عن تجربة الشاعر الياباني بيئة وفكرًا وحضارة وثقافة  
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ورؤية، ومدى قدرتها على استيعاب الذات الشاعرة العربية؟ هذه األسئلة وغيرها لسنا بصدد الوقوف عندها  
موعة آملين أن تسنح لنا فرصة في نقاشها في بحث مستقل عن قصيدة الهايكو  اآلن ونحن نتابع هذه المج

العربية، وما يهمنا طرحه اآلن هو شعرية وشاعرية ميديا شيخة في خوضها غمار هذه المغامرة الصعبة  
التي من شأنها منح الشاعرة هوية إبداعية جديدة تجعلها أكثر قوة ورسوخًا في الساحة الشعرية العربية،  

كثيرة هي األسماء الشعرية بكل أرثها الشعري، لكن الراسخة منها قليلة قياسًا بهذا الكم الكبير من األسماء  ف
المطروحة في العالم الورقي أو اإللكتروني بعد أن فعلت قنوات التواصل االجتماعي فعلها على نحو مخيف  

 ومهدد بسحب البساط من تحت عالم الكتابة الورقية. 
ة النص في هذه التجربة الشعرية الجديدة للشاعرة ميديا شيخة نحسب أنها أستطاعت على صعيد شعري

مجاراة قصيدة الهايكو ليس بثوبها الياباني الملتزم جدًا بتشكيلها اإليقاعي البنيوي المعتمد على توزيع صوتي  
اطع، والثاني  يشتمل على سبعة عشر مقطعًا صوتيًا، تتوزع على أسطر ثالثة: يتكون األول من خمسة مق

من سبعة مقاطع، واألخيرة من خمسة مقاطع، مجارية في ذلك أقرانها من شعراء الهايكو العربية الذين نسجوا  
ثواًبا آخر لهذه القصيدة ينسجم وطبيعة التعبير عن التجربة العربية للذات المختلفة حتًما عن الذات اليابانية  

لك قبل قليل، ولم تكتفِّ بذلك حسب وإنما تجاوزت ذلك إلى كسر حضارة وفكًرا وثقافة وبيئة كما أشرنا إلى ذ 
التشكيل الثالثي لألسطر إلى الرباعي وأحيانا الخماسي حسب مقتضيات اللقطة الشعرية اللحظوية إذا صح  
التعبير، مع الحفاظ على روح التشكيل الرؤيوي النابض من روح الطبيعة ومن فلسفة الشرق القديمة بكل  

الف الطبيعة  ترسباتها  التسامح والسالم والمحبة واحترام  إلى  الداعية  والثقافية كالبوذية والكونفوشيوسية  كرية 
ومظاهر الحياة واألشياء واستنطاق قدرتها على تشكيل االنسجام وسط التناقض، والمونتاج القائم على القطع  

الكثير واختصار األ يتم حذف  الداللي والذي من خاللهما  إيجازًا يضمر  التركيبي والوصل  كثر، ويحدُث 
اإليحاء لتكون الجملة الناتجة عن القطع والوصل قادرة على االنفتاح بين يدي المتلقي لمنحه الداللة المحذوفة 
وأكثر، واللغوي القائم على المقابلة والتوازي والمفارقات، وعلى لحظة جمالية يشتبك فيها الساكن بالمتحرك 

حيويتها من خالل مالمسة الوعي اإلنساني لها، وقدرتها على البث الداللي  وهما يالمسان فاعلية المادة و 
حال تشكيل العالمة، فالهايكو مشهد يبدو ساكنًا، لكنه يختزن طاقة حركية تكمن شعريتها في هذا اللبس  

 (الكامن بين الصمت الظاهر والحركية المضمرة، بين التعبير المقتصد لغويًا والداللة المطلقة ذهنيًا.)
ومن الشعريات المهمة في هذه المجموعة الصياغات العنوانية للنصوص، والتي تعد في غاية الصعوبة مع  
نص الهايكو المغتزل والمكثف بأعلى طاقات االختزال والتكثيف على نحو يتطلب ممن يتصدى الختيار  

اختيار العنوان، فالجهد المبذول هنا يفوق طبعًا  العنوان حسًا وذائقة وطاقًة ومعرفًة وخبرًة كبيرة ُتمكُِّنُه من  
العناوين مع األنواع اإلبداعية األخرى شعرًا وسردًا، هذه الصعوبة جعلت من  المبذول في اختيار  الجهد 

 البعض يتهرب من اختيار عنوان لكل قصيدة في مجموعة أو ديوان الهايكو. 
سها( بتركيبتها االسمية المتكونة من مبتدإ وخبر،  سأبدأ من عنوان المجموعة الشعرية )مزامير ضيعت فردو 

وما يتمخض عنها من دالالت لعل أولها رمزية المزمار الديني التي تحيل إلى مزامير داود، والذات الشاعرة 
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هنا تضفي على نصوصها داللة المزمار لتعطيها بعد داللي مشاعري توحي بتعلقها بهذه القصائد كتعلق  
هاجس الخوف من غوض غمار هذه التجربة كبير جدا فقد أخرجتها من فردوس الشعر  داود بمزاميره، وألن  

العربي والبحث عن فردوس آخر ال يعرف هل ستصل إليه أم ال، تاركة األمر إلى ما بعد القراءة من قبل  
 القراء.

جدا ال   وألن النص الهايكوي نص اختزالي قائم على التكثيف فقد جاءت عناوين النصوص مكثفة ومختزلة
تتجاوز المفردتين، وبعض النصوص توجت بعنوان حرفي مثل قصيدة )إلى( وبعض النصوص جاء العنوان 
فيها عالمة تشكيلية مثل قصيدة )؟!!( الحاوية لعالمة استفهام وتعجبين، وسنكتفي بتحليل عنوان قصيدة  

 )نكبة(: 
 سأخبُرَك بوطٍن ضيعني 

 أعتذُر !!!
 هل الزاَل السيابُ 

؟ يغني أنشو   دَة المطرِّ
العنوان المتسيد لهذه القصيدة بصيغته النكرة، عنوان صدامي يكشف منذ الوهلة األولى عن مكنون النص 
المؤلم من جهة، ويشير إلى عموميته التي تمنح النص داللة اإلطالق ليصلح تجسيده لكل نكبة حاضرة أو  

 ماضية أو مستقبلية/ ولكل ذات فاقدة للوطن. 
لشعرية تأتي هذه الصور في قصائد ميديا شيخة ذات طبيعة عالمية ضاغطة تقيم  على صعيد الصورة ا

جسرًا من التواصل العميق بين الدال والمدلول من جهة، وبين أقرانها من العالمات داخل فضاء الصورة من  
تكون  جهة ثانية، ثم التالحم والتعالق مع الصور داخل النص الهايكوي القائم في األساس على صور ثالث،  

الصورة الوسطى أشبه بحبة العقد الوسطية الجامعة لما قبلها بما بعدها، مع التنويه بالتضاد التي تحملها  
الصور إذا ما قرئت على نحو منعزل، وأما ما يجمعها فهي الصياغة الرؤيوية الشعرية التي تقرب البعيد، 

هاية بمداليل جديدة للدوال تغادر معها وتبعد القريب، وتعمل على تآلف المختلف مع بعضه، لتخرج في الن
 هذه الدوال معانيها المعجمية المباشرة إلى عالم الخيال. 

 
 قصيدة النكبة 

هذا الكالم يمكن أن نجد صداه في قصيدة النكبة التي حللنا عنوانها قبل أسطر، فالصورة األولى )سأخبُرَك 
رافها الحاوي لتهمة خطيرة تلصقها بالوطن، فتأتي  بوطٍن ضيعني( تقابلها صورة استدراكية تحاول استدراك اعت

بصورة اعتذارية مختزلة جدا، لتعبر منها الذات الشاعرة إلى صورة استذكارية صادمة )هل الزاَل السياُب/ 
؟( لتخلق مفارقة في منحى النص العتابي فتشير إلى حالة ضياع مماثلة للسياب وأن لم   يغني أنشودَة المطرِّ

الشاعرة صراحة لكننا نشم رائحتها من قراءة لما وراء اللغة، فوطن السياب لم ينصفه كما  تكشف عنها الذات  
 لم ينصف شعبه المسكين الذي ظل يرزح تحت وطأة الجوع والمرض، كما هي حال الشاعرة في وطنها. 
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ثل واحدة  المفارقة بوصفها تقانة شعرية مهمة في القصيدة الهايكوية هي األخرى حاضرة بقوة في شعرها، وتم
من فنون اللعب الشعرية التي كثيًرا ما تستهويها وهي تسعى للعب بأعصاب قارئها من خالل كسر أفق  
توقع هذا القارئ وزجه في مفاجآت كبيرة وقوية تحتاج إلى رؤية قرائية واعية بالمفارقة تشكياًل وتدلياًل والتي  

 ال تتأتى إال مع خزين معرفي وثقافي واسع: 
 الحرية
 نعمة 

 َأفرُش َأحالمي
 دبوٌس أحمٌق يثقُب بالوَن السعادةِّ.

 
خصوصية المفارقة في هذه القصيدة الهايكوية نابعة من سمتها البصرية )دبوٌس أحمٌق يثقُب بالوَن السعادةِّ.( 

ية( وطاقتها العالمية الكبيرة الحاملة للحظة التنوير الداللي المفاجئ التي تصيبك بالدهشة ألن العنوان )الحر 
وتجابه بصورة شعرية   )تفرش أحالمها(،  الشعرية  الذات  تجعل  )نعمة(  أنها  له من  تاله من وصف  وما 
صادمة ال تدع مجااًل للحرية أن تواصل فعلها المؤثر على الذات الشاعرة، بسبب هذا الدبوس األحمق التي  

 تفرغ بالون السعادة من محتواها. 
 

 د. خليل شكري هّياس
 ناقد وشاعر عراقي  
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: البساطة المخادعة   َشَغُب الَعالَماتِّ

     
وري الكردي3  خالد حسين  . الّناقد الس 

 
 حارٌّ َكَجْمرة »

ْيٌط َكالماء  َبسِّ
 واضٌح َكَطْلَقةِّ ُمَسدَّس 

 وُأرِّيُد أْن أحَيا
 أال يكفي هذا 

 «أيَُّتها األحجاُر التي الُتحِّبُّ الموسيقى؟ 
الح الحسين  :َهَكَذا ُيمكُِّن ترَتْيُب المْشهدِّ َمعِّ رياض الصَّ

، كما َيْسَتبْ  ، ذلك أنَّ الَحدَّ ِِّ هِّ ، فهو ليَس َمرُهوَنًا بموت ُمْنتِّجِّ ، حدِّّ الَموتِّ ْنَد َحدٍّ ُب الَيقُِّف عِّ ُر  النَّصُّ الُمَشاغِّ صِّ
اذج، الَحدُّ هو الذي ُيبِّ  ْيُح للشيء أْن َيْبدَأ حضوَرُه، ويؤثَِّّث كينونَتُه. وهذه َهيدغر، ليس َمْوَقَعًا للتَّوّقفِّ السَّ ِِّ

َصْمتِّ    ، المْوتِّ  / ْمتِّ الصَّ حدِّّ  َفاَضْت عن  التي  الحسين،  الح  الصَّ ُنُصوصِّ رياض   / ُمَشاَغَباتِّ َحاُل  هي 
رِّ الذي تَ  َها، َعْجَرَفَة الزََّمنِّ وسلطَتُه بالسِّّ َه، في ُشُرودِّ ،لُِّتَواجِّ ر الُمَبكِّرِّ اعِّ ْعرِّ ذاتِّهِّ، سرِّ  الشَّ ْحَتفُِّظ بِّهِّ، سرِّ الشِّّ

ْيَعًا َعنِّ الَعاَلمِّ، الذي َوَجَدُه ُمْزَدحِّ  هِّ، لَِّيْمَضَى، من َثمَّ، َسرِّ اعُر فيها، في ُنُصوصِّ َمًا،  الطفولة التي َأْوَدَعَها الشَّ
دِّ  َخًا، َمقِّْيَتًا وُمَحاَصرًا بالَهواءِّ الَفاسِّ  .ُمَتَفسِّّ

َتَها الُمْقلَِّقةِّ، ُنُصوٌص، أرب يُء َعَتَمَة الَعاَلم بَِّشَغبِّ َعالَماتِّها، وَبَساطِّ ْرَخة التي ُتضِّ عٌة  إنَّها النُُّصوُص ــ الصَّ
يُر َيو  َموّية«، »َأَساطِّ ةِّ التَّأويل ولِّذَّتِّهِّ: »َخَراُب الدَّورةِّ الدَّ وِّاَيةِّ وُتورُِّطَها في ُلجَّ ة«، »بسيٌط  ميّ َتْكُمُن للقراءةِّ بالغِّ

، واضٌح كطلقةِّ ُمَسدَّس«، و»َوْعٌل في الَغاَبةِّ«. هي، إذًا، عناويٌن، َمَصابِّْيُح في لْيلِّ الَعالَمات َتُقوُد   كالماءِّ
ْنَها النَّصُّ إلى الَعاَلم،  َيْدلُِّف مِّ ؛ ممراٌت  ؛ مناطٌق استراتيجيٌة للتَّفاوضِّ َمعِّ النَّصِّّ القارىَء إلى ُكُنوٍز النَّصِّّ

ْوءِّ لِّيْشَتبَِّك َمَع الَقارِّىءِّ تارًة، ويعانَقُه تارًة أخرى؛ فهي بَِّمْنزَِّلةِّ الثَّغرةِّ التي ُيْحدِّ ويَتقَ  َم إلى فِّْسَحةِّ الضَّ ُثَها النَّصُّ  دَّ
َها، َصْرَخُة النَّصِّّ في َوْجهِّ القَ  نوان، بضمِّ العين وَخْفضِّ ِِّ َشاءِّ الَعاَلم؛ لُِّيعلَن عن َكْيُنْوَنتِّهِّ. الُع ارىء أو في غِّ

https://www.medaratkurd.com/wp-content/uploads/3421578.jpg
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، والتَّ  ْشقِّ على َسريرِّ الَقراءة؛ َفَما الَّذي َسَتبوُحُه ــ هذه الَعَتَباُت/الَعَناويُن ــ للتَّأويلِّ أويُل بَِّم  نداؤه له لمَمارَسةِّ العِّ
 َسَيُبوُح َلَها؟ 

حُ  ُيفسِّ حيث  يَّة«،  َموِّ الدَّ الدَّورة  »َخَراب   : لِّ األوَّ نوانِّ  ِِّ الُع  / النَّداءِّ مع  الَبْدُء  المجاَل    فليكن  ُمْعَجمّيًا  التَّركيُب 
، َصَراٌع أَبديٌّ ال َيكُّفُّ عن التَّْكَرارِّ األبديِّّ دون َضَجٍر،   للُمَواَجهةِّ بين »الموت والحياة«، بين الخرابِّ والَكائِّنِّ

ْمتِّ الَقبِّيح، َيْسَتلذُّ بالَخَرابِّ الذي يُ  ي؛ فالموُت، َرُسْوُل الصَّ يج الَحَياة،  في لعبٍة مثيرٍة مَِّن التََّحدِّّ ُِ في َنسِّ ُثُه ْحدِّ
َفرَق وال  ولَذا ال  إليهِّ وعليهِّ،  إحالٌة  الموت،  ذلَك أنَّ »الَخَراَب« هو َعالمُة  ؛  والَكْيُنوَنةِّ والمكانِّ الَكائنِّ  في 

َيا َها في سِّ َتالَف بين الَعالمتين: الَموت ـ الَخَراب؛ فكلتاهما بمنزلة الَعالمة ذاتَِّها، والدَّاللةِّ َنَفسِّ ِِّ الُعنوان  اخِّ قِّ
َها وإْفَنائَِّها ؛ فـ»الَخَراُب  مِّْن حْيُث التَّدليُل على ُهوَّةِّ الَعَدم َعْبر الَفْتكِّ بالَكْينونةِّ)الدَّورة الدَّمويَّة( وامتَِّصاصِّ َنَسغِّ

م التي َتُمدُّ الكينون  عِّ في َمَسالِّك الدَّ ُن الموتِّ من الكائن بالتَّموضِّ دٍة، تمكُّ َة بأْسَبابِّ الَيْقَظةِّ، « هو، في َقوَلٍة واحِّ
النَّهاَيا  مسلسُل  لَِّيْبَدَأ  ؛  الَبْهَلَوانِّ برَشاقةِّ  ْمُت  الصَّ وَيْسَتيقُظ  الموُت،  ُيْشرُِّق  الدَّمويَّة«  الدَّورة  »َخَراب  تِّ  فمع 

، نهاية التَّشاُركِّ وجودًا مع/ وفي العالم، فالوجوُد اليكون   إال من خاللِّ  الكوميدّية:َنَهايُة الَكالم، نهايُة الَجَسدِّ
الَجَسدِّ الذي َيمَتدُّ بنا في الَعاَلم؛ أي الجسر الذي َيربُِّطنِّي بَِّعالقاٍت مَع الَكائناتِّ األخرى؛ َفالَجَسُد أصٌل في 
يَّة« سَيكفُّ الجسُد  َموِّ الوجودِّ َحيُث »وجوُدَك في الَعاَلم يعني أن يكوَن لك جسٌد«، لكن بـ »َخَرابِّ الدَّورة الدَّ

ُف كلَّ إمكانيٍة أخرى للتَّعايشِّ مَعُه  أن يكوَن وج ودًا في الَعالم حيُث تتالشى أيُة إمكانيٍة مع الموتِّ الذي َيْنسِّ
  .سوى إمكانيتِّهِّ هو ذاته في اإلعالن عن ُفَكاَهاتِّ الَعدم وقهقهاتِّهِّ 

نوان على أنَُّه بنيٌة مجازيٌة، بنيٌة ُمَسْمطَ  ِِّ ُب مع الُع يموطيقا( برسم التكثُّر  وفي َمنًحى آخر ُيْمكُِّن اللَّعِّ قة)من السِّّ
َموّية« َتَتَضاَعُف في اَلمَجاز؛ لَتَتَجاوَز »موَت الَكائن« إلى »َتْعطي :»َخَراب الدَّورةِّ الدَّ نوانِّ ِِّ لِّ  الدَّاللي، فَداللُة الُع

التَّ  َحافَّةِّ  إلى  القراءَة  َيُقوُد  الذي  األمُر  البالد«،…إلخ،   / المكانِّ فـ»نكبةِّ  َفَناُء  الَكْيُنوَنةِّ«،  هل  اآلتي:  َساؤل 
ُف بالكينونةِّ وَيْسَتلِّذُّ بفنائِّها؟  ِِّ َطبيعيٍّ في سَياقهِّ الزَّمنيِّّ أم ثّمَة فِّعٌل قصديٌّ َيْعصِّ   الكْينونةِّ َيْحُدُث على نحٍو

؛ ومن   نوان عن َمدِّّ الَقَراءةِّ بالمعلومة، لُيَمارَس لعبَة اإلرجاءِّ واالْخَتالفِّ ِِّ َثمَّ ليكوَن  هنا َيسُكُت َخَطاُب الُع
، َحْسُبُه التَّأشير واإليحاء والَغمز،  ، انزالقيٌّ ، سيميائيٌّ ؛ ذلك أنَّ العنواَن كائٌن إشاريٌّ فضاًء للُمْمكِّنِّ واالْحَتَمالِّ
نوانِّ والنُُّصوص التي   ِِّ وشّق الممراتِّ أمام التَّأويل. وإزاءِّ هذه الَحيرة التَّأويلّية البدَّ من َجْسرِّ الَعالقة بين الُع
وصِّ   نواُن نٍصّ من ُنصُّ ِِّ يَها، وهنا نقُع على تشابكاٍت غفيرٍة بين الَحّدين، إذ أنَّ العنواَن الَعاَم ما هو إال ُع َيَسمِّّ
المجموعة؛ ولهذا األمرِّ داللُتُه الُخطيرُة، بمعنى األهمية التي َيُحوُزَها هذا النَّصُّ بالنسبة لُنُصوص الَمجُموعة؛ 

ُم هذا النَّصِّّ  ْذراتِّهِّ التِّّسع كائناٍت/ َعالماٍت ُمْعَجمّيًة َتْحَتفي بالموتِّ والَخَراب َعَلى َنْحٍو واضٍح، َفْضاًل   إذ ُيقدِّّ بِّشِّ
: )فهو اآلَن ُمَتَهٌم ألنَُّه قتيٌل/ وُمَتَهٌم بَتْخريبِّ الدَّ  نوان في النَّصِّّ التَّمهيديِّّ لهذا النَّصِّّ ِِّ يغةِّ الُع ورة  عن ورودِّ صِّ

تمة، سهٌل    الدَّمويَّة( ، لكن لَِّنَتَمعََّن في هذهِّ الَعالماتِّ أيضًا: كوكٌب مذبوٌح، سماٌء منكسرٌة، محيٌط من العِّ
هواٌء   باردٌة،  شمٌس  موقوتٌة،  قنابُل  وط،  السَّ كآبٌة،  جرٌح،   ، َحزينتانِّ َعينانِّ  فريسٌة،  دخاٌن،  ُجّثة،  أجرد، 

ياقية  مختنٌق،…إلخ. فالَشكَّ أنَّ التَّناصَّ الَيحَتاُج إلى الَبحثِّ  نوان والدَّاللتين الُمعَجمّية والسِّّ ِِّ  عنه بين َداللةِّ الُع
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أو   َتَتَناَدى  التي  للنَّصِّّ  َنة  المكوَّ النَّصيَّة  ذَرات  الشَّ ذلَك على َصعيدِّ  َيَتَجاَوُز  بيَد أنَّ األمَر   ، الَعالماتِّ لهذه 
 :َتَتَناصُّ والعنواَن العاَم في َداللةِّ الموتِّ 

 لمصفََّحُة بالقمرِّ والرَّغبةِّ واألشجارِّ َأيَُّتّها الَبالُد ا
 ..!َأَما آَن لكِّ أْن َتجيئي؟ 
َعبة  مارِّ والُعْماَلتِّ الصَّ  َأيَُّتَها الَبالُد المعبَّأُة بالدَّ
َحاذين،   الممتلئُة بالُجَثثِّ والشَّ
  ..!أَما آَن لكِّ أن َترَحلي ؟ 
ذَرُة النَّصّية َتَتَحرَُّك دالليًا في َفَضاء ا  «  فالشَّ لتَّْمني: الرَّغبة بقدوم »الَبالد المصفََّحة بالقمرِّ والرَّغبةِّ واألْشَجارِّ

َحاذين«، أي   َعبة/ الممتلئة بالُجَثثِّ والشَّ مارِّ والُعْماَلتِّ الصَّ وفي الوقت ذاته الرَّغبة برحيل »الَبالد المعبَّأة بالدَّ
ُس لثتائّية َتَضادّية:الحياة/ الموت، ب ذرة ُتؤسِّّ يَد أنَّ َحدَّ )الَحياة( َيْسبُِّق نظيَرُه َحدَّ )الموت( َنصّيًا؛ ليؤكَِّد أنَّ الشَّ

ة رغبٍة َيائَِّسٍة، ومن َثمَّ انتصار الموتِّ  اعُر بذلك رُسوَخ الموتِّ وَتَعطَُّل الَحَياة، لُِّكونِّ الرَّغبَة األولى مجردَّ الشَّ
ُد بذل نوان َيْسَتْبعِّ ِِّ  .َك الَحَياَة َتْحَت وطأةِّ الَفناءأو َخَراب الدَّورة الدَّموّية؛ فالُع

ْيغَ  ير َيومّية«في صِّ نواُن الَمْجُموعة الثَّانية:»َأَساطِّ ِِّ َيْنبـثُِّق ُع َن الَغَراَبةِّ  ىٍء، وَعَلى َشيٍء مِّ َنْحٍو ُمَفاجِّ ةِّ  َعَلى 
ير، لكنَّ َما ُيثيُر االنتباَه ف نوانِّ َيَتمثَُّل في  َتْجَنُح إلى َجْمعِّ التَّكسير للدَّاللة على َوفَِّرةِّ األَساطِّ ِِّ يغةِّ الُع ي صِّ

َرًا ل ير وجْعلَِّها ُمْنَتَجًا ُمَعاصِّ َفُة َتُقوُم بَتْحيينِّ األَساطِّ َفةِّ هذه األَساطير، بوصفَِّها أَساطيَر »َيومّية«، فالصِّّ نا،  صِّ
َوَض »أسَ  َر ارَتَكَب خطًأ في الَعنَوَنةِّ؛ فأْوَرَد »أَساطير َيومّية« عِّ اعِّ اطير َقديمة«، فاألَساطيُر  َكَما لو أنَّ الشَّ

يَقةِّ لِّلطُّفولةِّ الَبَشرّيةِّ َحْسَب ُعُلومِّ النَّظر، وليَس لَِّعْصر التَّقنيـة، بيَد أنَّ األ حِّ مَر ليَس  َتْنَتمي إلى الَحافَّاتِّ السَّ
تـنَفكُّ   ما  فاألَساطيُر  يُلُه،  وأَباطِّ يُبُه  وأَكاذِّ وُخَراَفاُتُه  أَساطيُرُه  َعْصٍر  فلكلِّّ  الَيومّية، كذلك،  الَحياةِّ  في  ُتخَتَرُع 

يثًا وَراهِّنًا، ألنَّ األْسطرَة   ير َقديمًا وَحدِّ من َصمِّيمِّ  والَتَتوقَُّف عن االنَتَشار، فالَكْيُنوَنُة اإلْنسانّيُة ُملغََّمٌة باألَساطِّ
  ، َتْنَزُع إلى اْخَتالقِّ األوَهامِّ واألَباطيل والتَّْحريفاتِّ التي  الَبَشرّيـة  باللَُّغةِّ أو  اللَُّغةِّ  اْرتباُط اأُلسطورةِّ  ُهَنا  ومن 

 : االشتِّقاقِّ لمِّ  عِّ مع  َتماَمًا  يـتـفُِّق  يطًا  َبسِّ َجوابًا  ُمباشرًة  ي  سُأعطِّ َهذا؟  َنا  يومِّ في  اأُلْسطورُة  ماهي  الَكالمِّ:» 
/ اأُلْسُطورُة َكالٌم/ روالن بارت«؛ فمفردُة »كالم« الَوارَِّدة في تْعرِّبفِّ بارت لأُلْسطورةِّ ُتشيرُ   إلى الَجانِّبِّ اإلْبَداعيِّّ

هِّ آلياُت التَّحريف واالنزياح والَمَجاز؛ ليغدَو الُمْنَتُج   الَفرديِّّ من اللُّغة، هذا الَجانُب الذي َتَتَضاَفُر في إنتاجِّ
، ومن هنا  الَكالميُّ أساطيَر، أباطيَل، فكلُّ َشيٍء ُيْصبُِّح َتْحَت َطائلةِّ اأَلْسَطرةِّ عندما ُيْخَضُع للكالم/الَخطابِّ 

ُف إلى   عُر ليَس إال َتَجلٍّ من َتَجلياتِّ الَكالمِّ، َيهدِّ ير َيومّية«، فالشِّّ نوان الَمجُموعةِّ:»َأَساطِّ ِِّ يميائّية لُع القوُة السِّّ
يمَيائيُّ للعنو  ير َشْعَرَنةِّ/ َأْسَطَرةِّ أشياءِّ الَعاَلم بَِّهَدفِّ تقديمِّ َشْكٍل من َأْشكالِّ الَمْعَنى، وعليه فالُبعُد السِّّ ان »َأَساطِّ

يُلَنا إلى المنطقة الرَّطبة من َنشاطِّ المِّخَيال اإلنسانيِّّ في ُصورةِّ األكاذيب   َيومّية«، في صورتِّهِّ الَمَجازية ُيحِّ
؟ وبالتَّالي ما   عريُّ التي َيرَتكُِّبُها في عالقتِّهِّ بالَعالم، لكْن َما هي تِّلَك األساطيُر التي َيْحتفي بَِّها النَّصُّ الشِّّ

عُر وَيجعُلَها مادًة مفتوَحًة أمام القَِّراءة: َتَتجلَّى األْسطرُة في هذه الَمْجُموَعةِّ الموُض  َرَها الشِّّ وَعاُت التي ُيَؤْسطِّ
ْعرّية، وهذا ما ُيْمكُِّن أْن َنَتلمََّسُه في   من خِّاللِّ الَقراءة الفـْنَتازيـة لموُضوَعاتِّ الَعاَلم في إنتاجِّ الموضوعاتِّ الشِّّ
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: َحرْ  ٍع، الَوقُت/  ُنُصوصِّ ب.. َحْرب.. َحْرب، بعَد ثالثةِّ أّيام، نِّيَكاراغوا.. نِّيَكاراغوا، ذاَت َيوٍم فوَق َسريٍر َشاسِّ
 :«الُقبلة، الولُد/ التـَفاحة…إلخ، لِّنـْقَرَأ عن ُأْسُطورةِّ ــ َقصيدةِّ »ورق 

 َورَقٌة َبيَضاء َكانْت »
 ورقٌة َبيَضاء َكانْت   
ُق رَِّسالةً َلْم َيْكتْب َعليَها الَعا   شِّ
ولُة َقاُنوَناً    ولم َتطَبْع عليَها الدَّ
 ورقٌة َبيَضاء نقيـُة كالنَّبع  
ْكَها َيدٌ    لم تـْمـسِّ

 ولم ُتمزِّْقَها َأَصابِّع 
 ليسْت ُهوّية َشخصّية  
 وال بِّطاقٌة َمجانيٌة لزيارةِّ الُمعتقالت  
 ورقٌة بيضاء َفَقط  

 َقّدْمُتَها لَِّحبيبي 
ُم  َفَكَتَب    (/ ولم َيْستطْع أْن ُيقبـَلنِّي!« ال َشَك أنَّ هذا النَّصَّ َيخُلو من الفـنتازيا التي َتسِّ َعليَها َكلمَة )ُأحبُّكِّ

اعَر   فل ـ تلك المرأة«، بيد أنَّ الشَّ يدةِّ »ذلك الطِّّ ْعريِّّ كما في َقصِّ َن النُُّصوص َعبر َتْهويل الَحَدثِّ الشِّّ الكثيَر مِّ
ْسطرةِّ شيٍء هامشيٍّ وجعله مثيرًا لالهتمام؛ فكلُّ شيٍء، كما يقول بارت:» ُيمكُِّن أْن ُيصبَح َيْنَجُح، هنا، في أَ 

يٌن الُينضُب من اإليحاءت؛ َفُكلُّ موضوٍع من موضوَعاٍت الَعالـم   أسطورًة ؟ نعم أعتقُد هذا؛ ألنَّ الَعالـم َمعِّ
ٍة ُمنفتحٍة أَمام امتالكِّ الَمجتمع«، وبناًء على ذلك، ُيمكُنُه االنتقاَل من وجوٍد مغلٍق، أخرَس إلى َحالٍة َشفويـ

ُر من َسْمَطَقةِّ أو َتْشفِّير »الورقة البيضاء« َعبر َنقلَِّها من َفَضائِّها الَفيزيائيِّّ إلى َفَضائِّها الرَّ  اعِّ ،  َيَتَمكَُّن الشَّ مزيِّّ
ُل الورقُة ا عرّيًا ُيثيُر االنتباَه، هكذا َتَتحوَّ لبيضاُء إلى ُأسطورٍة َتفضُح الَقمَع السوسيو ـ الثقافيَّ  لَِّتْغُدَو َكائنًا شِّ

، لل ُر الَكيُنوَنَة من التَّواُصلِّ وتأسيسِّ األُلفةِّ، فالورقُة البيضاُء َتنَبثُق هنا لَِّتْرُمَز لِّْلُحبِّ الممنوعِّ حبِّ  الذي ُيَحاصِّ
ُر كينونَتُه مع كلِّّ زمن طِّ  .الذي ما َيْنـَفكُّ ُيَؤسِّ

، واضٌح كطلقةِّ ُمَسدَّس َعَتبٌة ُمْدهِّشةٌ  الُعنوان    ، عتبةٌ «تلَك المتمثِّّلُة بُعنوانِّ الَمجموعة الثالثة: »بسيٌط كالماءِّ
، كميٌن الُيمكُِّن   النَّصِّّ َحاَفةِّ  له على  َكميٍن  بتأسيسِّ  وذلك  بالَقارىء  اإليقاع  اعر في  الشَّ فُّ عن مهارةِّ  َتشِّ

ئة الَفريسة ــ    للَقارىء أْن َيُمرَّ بمحاذاتِّهِّ دون أن َيَقعَ  اخِّ ــ العتبُة منصوبٌة بعنايٍة فائقٍة لمفاجِّ هِّ، فالَفخِّ في فَِّخاخِّ
َتَطاُل الُعنواَن َنْحوًا وإيقاعًا وُمعجمًا وَمجازًا، فأمَّا على صعيد التَّركيب؛ فالُعنواُن    الَقارىء، العنايُة/ المَهارةُ 

ْعرّيَة للتوازي النَّْحوي في   انبنائه؛ وهذا ما ألمَح إليه رومان جاكبسون في دراستِّهِّ »شعر َيستثمُر الوظيفَة الشِّّ
عر«، وذلك بتكرار الفئاتِّ النَّْحوّية ذاتَِّها، األمُر الذي من َشأنـهِّ أن ُيَبـئَِّّر اإليقاَع والدَّاللَة،   النَّْحو وَنْحو الشِّّ

، واضح كطلقةِّ ُمَسدَّس « الذي َينبي تكرارًا وفق بنيةِّ: مبتدأ  كما في هذا العنوان ـ قيَد التأمُّل: »بسيط كالماءِّ
+ جار ومجرور/ مبتدأ + جار ومجرور + تكملة. بهذه الحيلةِّ النَّْحوّية َينأى العنواُن عن الَحيِّّز النَّثريِّّ الذي 
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؛ ليبدَأ وظيفَتُه اإلغو  عريِّّ ُم الَعناوين الثالثة األخرى، وَيَضَمُن لكينوَنتِّهِّ اإلقامَة في الحيِّّز الشِّّ ائيَة بإغراءِّ َيسِّ
 .القارىء لالنتقالِّ به من َمدار الَعالم إلى فضاء النَّصِّّ وُمَضاجعتِّهِّ بحثًا عن الّلذة المستحيلة

غبِّ والَهلوَسة    نوانِّ حيُث ال َتُكفُّ الَعالماُت عن الشَّ ِِّ في  وإذا كاَن اأَلْمُر كذلَك؛ َفْلتَـُقْدَنا الَقراءُة إلى َأْسرارِّ الُع
تَلـُج َعالَماُت الُعنوان في َعالقٍة َتضاٍد َقويٍة فيما بيَنَها للوهلة األولى أكثر من كونَِّها    إنتاج الدَّالالت؛ إذ 

ٍِ َيُمـسُّ حاّفَة الدَّاللةِّ المعقودةِّ بين عالمتْي »بسيط« و»واضح«   عالقَة ائتالٍف مع أنـنا ُيمكِّـُن ُمالَمسُة تماثٍل
نوان؛ إذ ُيحيُلنا الحدُّ  ولكنَُّه تماثٌل الُيعتدُّ به؛ وعليه، فَعالقَ  ِِّ اللّيةِّ للُع ُة االختالفِّ هي التي َتستبدُّ بالُبنيةِّ الدَّ

يُء الموصوُف: بسيٌط  » … الماء« إلى الَحياة، والحدُّ الثاني» …الطلقة« إلى الموت؛ فكيف يكوُن الشَّ األولُّ
يـة األرس الُهوِّ ، واضٌح كطلقةِّ ُمَسدَّس، في تحدٍّ سافٍر لمفهوم  التَّضاد كالماءِّ َيَتالَشى  ؟ في واقع الحال  طيِّّ

فةِّ »الموصوف الَغامض« من حيُث أنـُه ُيَبئـُر  نوان للتدليل على صِّ ِِّ انِّ في سياقِّ الُع المذكور ليتماثَل الحدَّ
، حبث الَتعقيَد فيهِّ، ووضوحِّ الّطلقةِّ في االنطالقِّ نحو هدفَِّها دوَن التواٍء، هكذا  في كينونتِّهِّ بين بساطةِّ الماءِّ
َفات   نوان للدَّاللةِّ على »استقاَمةِّ« الكائن الموصوف بذلك. ولكن َمـْن/مـا الموصوف بالصِّّ ِِّ َتأَتلـُف َعالَماُت الُع
نوان؟ ليَس لنا في هذه الُخْطوةِّ من التَّأويل سوى اللََّواذِّ بالَغالف ـ غالفِّ الكتاب ـ  ِِّ َعةِّ في خزائن الُع الُمودِّ

نوانُ  ِِّ الح الحسين وعالمة  لنتقرَّى عالماتِّهِّ؛ إذ الُع اعر: رياض الصَّ  يتموقع بين َعالَمتين سيميائيتين: اسم الشِّّ
، واضٌح كطلقةِّ ُمَسدَّس عُر بسيٌط كالماءِّ ُر/الشِّّ اعِّ  .تجنيس الكتاب: شعر، وهكذا يكون التأويل هو: الشَّ

، واضٌح كطلقةِّ ُمَسدَّس« في تضاريس النُُّصوصِّ ا عرية لفظًا وداللًة؛ ليحقَِّق  َيْحُضُر العنواُن »بسيٌط كالماءِّ لشِّّ
نواُن والنَّصُّ صيغَة التََّعاقد/ التََّعاهد بينهما من حبُث التزاُم كلٍّ منهما باآلخر داللًة ولفظًا؛ أما   ِِّ بذلك الُع

ذرة النَّصيَّة اآلتية  :لفظيًا؛ فُيْمكُِّن التَّدليُل عليه بالشَّ
 حارٌّ َكَجْمرة  

ْيٌط َكالماء  َبسِّ
 ْلَقةِّ ُمَسدَّس واضٌح َكطَ  
 وُأرِّيُد أْن أحَيا 
 أال يكفي هذا 
 «أيَُّتها األحجاُر التي الُتحِّبُّ الموسيقى؟  
اعر« أو المتكلم )ُأرِّيُد أْن أحَيا( هو الموصوُف   ُز احتماُل كون »الشَّ فمن خالل هذا المقطع النَّصيِّّ يتعزِّ

 .الَعالمببساطةِّ الماءِّ ووضوح الّطلقة في رؤيتِّهِّ تجاه 
َعابَِّها،   يها إذ تنتشُر دالالُتُه في شِّ نواُن أن ُيقيَم عالقاٍت متشّعبًة مع النُُّصوص التي ُيسمِّّ ِِّ دالليًا اليفتُأ الُع
وَتنتثُر النُُّصوُص في فضائِّهِّ، كلٌّ منهما َيشبُِّك اآلخَر تناصيًا، هذا ما يمكن الوقوع عليه في قصائد مثل:الشكَّ  

 بشوارب طويلة، أيـُتها األحجاُر استمعي إلى الموسيقى، …إلخ، حيث تأتي النُُّصوص  بذلك ياديكارت، كهنةٌ 
 .بسيطًة في لغتِّها، واضحًة في َصْرَختَِّها وفاًء لداللة العنوان وتأكيدًا عليها
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اعر األخيرة في َوْجهِّ الَعاَلم، ُهوّيةُ »   نوان األخيُر، َصْرَخُة الشَّ ِِّ وعة األخيرة  المجم   وعٌل في الَغابة«، الُع
نواٌن ُمَشفٌَّر، ُمْكَتنٌِّز بالدَّاللة، بسيُط   ِِّ اللِّ إلى َجَمالياتَِّها، ُع اعُر قبَل وفاتـهِّ وعتبُة االْنسِّ التَّركيبِّ التي َأنجَزَها الشَّ

بَ  اعر في التََّعاُمل مع اللُّغة، لكنََّها َبَساطٌة مراوغٌة ُتَخاتُِّل الَقارىَء وُتْوقُِّعُه في شِّ نواُن  كعادةِّ الشَّ ِِّ اكَِّها، فالُع
ي   الَغابة«. َعالَمَتانِّ َفَحسب: وعٌل وغابٌة؛ وَيمضِّ َفائٍق:»َوعٌل في  َيْعكُِّس َمْشهديَة الحيوان باقتصاٍد لغويٍّ 
اهَر على   ، الكائَن السَّ ى شؤوَن هذا الَكائَن في َفضائـهِّ الجبليِّّ الَقارىُء إلى مشارفِّ التَّخيُّل والتَّأويل، ليتقصَّ

َيْعشُق الحرية بامتياز؛  كينونتِّهِّ  ، الكائن الذي  ، عشيَق الرِّيح، وَصديَق الُعشبِّ ، التَّْيُس الجبليُّ هِّ ِِّ ، غريزتِّ
، والَغابـُة َدالُّ  بقِّ ُل هو َدالُّ الطَّبيعةِّ الَبريـة، َدالُّ الشَّ ،  ولهذا يختار ُقَلَل الَجبالِّ َمْسكنًا له، فالَوْعُل/ الَوعِّ رِّ  السِّّ

نواَن َيْعكُِّس  عذراُء الطَّبيعة ا ِِّ لَمْحُفوَفة بالَعتمة، هكذا َتَتَعاَنُق الذُّكورُة)وعل( مع األُنوثةِّ)الَغابة(، كما لو أنَّ الُع
َة  مجرياتِّ ُحلمِّ َيْحَتفُِّل بالذُّكورةِّ واألُُنوَثةِّ أو أنَّ الوعَل َيْرُمُز إلى الَحالـم الَباحثِّ عن َذاتـهِّ من حيُث إنَّ الغاب

ياةِّ الالشعوريـة، فالدُّخوُل إلى الَغابةِّ بُِّطرقاتَِّها وَمخاطرَِّها وُفرجاتَِّها إنـما هو االتِّّجاُه َنْحَو الذَّات: ُتَمثُِّّل رمَز الحَ 
ُه الَحالـُم في بْعضِّ األحيَ  َنا. َوَيتَّجِّ َدُه في َأْنُفسِّ انِّ »فما نبحُث َعْنُه في الَغابة ونحن َنْحُلُم، إنـَما ُنحاوُل أْن َنجِّ

/ بييرداكو«. بيَد  َصوَب َمَكا ٍن سريٍّ ُيْوَجُد فيه َكْنٌز. إنــُه، َعَلى َنْحٍو َبارٍز، ُصورُة َبْحٍث عن مركزِّهِّ الخاصِّّ
ْنَواَن الَيَعَدُم احتمااًل دالليًا آخَر، فــ»وعٌل في الغابة« َيْرُمُز إلى ُصْورةِّ الَكائنِّ اإلنسانيَّ الَهاربِّ من  ِِّ  َأنَّ الُع

/ الثـَقاف َفاءِّ الذي ُيْمكُِّن الَقْبُض عليه في َفَضاءِّ الغابة ومع َكائناتِّهاالتَّقنِّيِّّ ، َنْحَو الصَّ  .يِّّ باّتجاه الطَّبيعيِّّ
َب َأبَعادًا َداللّيًة أ نوان الَمجموعة في َنّصَيـتِّهِّ، في كونه َنَصًا، ُيْمكُِّن أْن َتْكَتسِّ ِِّ يَناميـة الدَّاللية لُع كثَر هذه الدِّّ

ْنواُن »وعٌل في الغابة«  من خالل استِّْجالءِّ ال ِِّ ؛ إذ ُيشكُِّل الُع نوانِّ والنـصِّّ ِِّ َعالقةِّ التَّنـاصيـة بيَن َكائناتِّ الُع
َتْنَدرُِّج بدورَِّها تحت ُعنوان عاٍم:  ماء/ َكَوْعٍل في الَغابة« التي  ُجَزْيَئًة من ُعنواٍن لَقصيدةِّ: »َكَنْجمٍة في السَّ

في الغابة« ليس إال تجلّيـًا للرَّْغبةِّ في الَخروج مْن َعالـم الثَّـَقاَفةِّ    »رغبات«، وعليه َفُعنواُن الَمجموعة »وعلٌ 
عرّيةِّ التي اقَتَطفـَها النَّاصُّ  ْذَرةِّ الشَّ اعرِّ  إلى َعالـم الطَّبيَعةِّ َحْيُث الُحريـُة المْنُشودُة، وهذا َما َنْلُمُسُه في الشَّ  من الشَّ

بها َد  وَمهَّ غيليفيك«،  يوجين   « بالطبيعيِّّ    الفرنسيِّّ  اإلنسانيِّّ  الَكائنِّ  َعالقَة  ُد  ُتمجِّّ التي  ذرة  الشَّ القصيدَة، 
يٍد/   / والرِّيُح َتْنَهُش ُجدراَنَنا الَعظيمة/ ُكـنَّا كأنـَما في عِّ :» عندما كان الُعصُفوُر ُيَصفُِّر في الُعْشبِّ والغريزيِّّ

بي  والتََّنادي  والتفاعل  ينهض  هنا  َيَتَحقـُق«،  شيٍء  كلُّ  )الُعصفور(  وكان  والحيوانيِّّ )كنَّا(  اإلنسانيِّّ ن 
)الرِّيح(، من حيُث امتداُد اإلنسانيِّّ في الطبيعيِّّ والحيوانيِّّ وامتداُدَهَما فيه، في حركٍة َمهرجانيٍة من   والطَّبيعيِّّ

بؤرُتُه الَجَسُد، التحاٌم  الَفرح والَغبَطةِّ. إنـها َحركُة ُحُضوٍر، ُحُضْوُرنـا في اآلخر، وُحُضوُرُه فينـا، َتواصٌل َعاشٌق،  
ٍة  بين َكائَِّناتِّ الَعالـم: الُعْصُفوُر والرِّيُح واإلْنساُن في َجَسٍد واحٍد، هو »َلْحـُم الَعالـم«، فثمََّة َتعويذٌة غيُر َقابل

»ضمير المتكلم«  للتَّفسير الَعقليِّّ بيَن هذه الكياناتِّ الثَّالثة، وَهـذا سرُّ َتَقاُطعِّ شذَرةِّ »غيليفيك« مع َرَغَباتِّ  
ماء/ كوعٍل في الَغابة  :«في َقصيدةِّ »كنجمٍة في السَّ

يه »  َأَمامِّي الَكثيُر أُلعطِّ
 وَخلفِّي الَكثيُر للَمَقابـر 

باح واألَغاني   َأَمامي النَّهُر ورائحُة الصَّ
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َفُر والَعَدالةُ    الَبشُر الرَّائُِّعون والسَّ
 وَخْلفِّي الَكثيُر الكثيرُ  
يوَها َأَنَذا َأمْ   ي وَأْمشِّ  شِّ
يرة واْنتَِّصاَراتِّي الُكْبَرى   غِّ  بين َهَزائِّمِّي الصَّ
ي  ي وَأْمشِّ  وَها َأَنَذا َأْمشِّ
ماء    ُمَتألِّـَقًا َكَنجمٍة في السَّ
 .«وُحرًَّا َكوْعٍل في الَغابة  
يدِّ ُحُضورِّ الَكائنِّ اإلنسانيِّّ ف  ْعريِّّ في تمجيد الرَّْغَبةِّ، َتْمجِّ ي الَعالـم، حضورِّ الَجَسد  هكذا يأتي المقطع الشِّّ

َيُكوَن جزءًا َفعَّاالً  َأْن  «، وَرْغبُة الَكائِّن في ُمَعاَنَقةِّ الَعالـم في  ْنُه  الحيِّّ »ألنَُّه اإلمكانّيُة الَحقيقيُة للتَّواُصلِّ  مِّ
هِّ الَعالَقة، فانفجرتِّ الرََّغبَاُت إل يَد  وفِّْيهِّ، َكَما لو أنَّ الثََّقاَفَة قد َفَصَمْت ُعَرى َهذِّ ؛ لَِّيْسَتعِّ قِّ َعادةِّ التََّواُصلِّ الَعاشِّ

: النَّ  ُفَنا إلى َقلبِّ الحِّسيِّّ جمة في  الَجَسُد َيْقَظَتُه، التي َفَقَدَها في َزْحَمةِّ الَحياةِّ ودْوَشتَِّها، فالمقطُع النَّصيُّ َيْقذِّ
باحِّ  ماء والوعُل في الَغابة، وبينهما َيْحَتفُِّل النَّْهُر وَرائَِّحُة الصَّ واألغاني بالكينونة. ثمة، إذًا، احتفاٌل بالعالـم    السَّ

 :واحتفاٌء به
هِّ َصخرٌة وَهاَتانِّ َعْيَنانِّ »  َهذِّ

 َهَذا َقمٌر وتلَك َأوزَّةٌ 
 :وَثمََّة أشياُء َكثيرٌة لـم َأُكْن َأَراها

 َأيدِّي األمََّهات  
 َأكياَس الطَّحينِّ  
 وطالَب المدارس 
 َكنبٍع َصغيٍر وأتحّرُك برَشاقةِّ الرَُّعاةِّ إنَّني َأْفَتُح عينيَّ  

رًا قلياًل ــ   فقَد بدأُت أَْعَلُم ــ وربـما ُمتأخِّ
 أنَّ آالَف الُحروبِّ وماليين الَجرائم  
 لم َتْسَتطْع َمْنَع القِّطََّة من الُمواء عندَما َتُجوعُ  
 والوردَة من أْن تَـَتَفتَّـحَ  
 …والمطَر من أْن َيْنَهمَِّر بَغزارة 
ي   ي وَأْمشِّ ي وَأْمشِّ  لذلَك َأْمشِّ

ماء   ُمَتألـَقًا َكنجمٍة في السَّ
  .«وحرًَّا َكوعٍل في الغابة  

اعر وقد َتَمْوَض  َع  لَكأنَّ األمَر التحاٌم بين الَكائنِّ والَعالـم، وإنـُه َلَكَذلَِّك، فـ»الوعُل في الَغابة« ليَس إال الكائن/ الشَّ
خرةِّ واألَوزَّةِّ والنَّبعِّ والقِّطَّةِّ والوردةِّ  في الَعالـم، تموضٌع قائٌم على التَّ  ُد نفَسُه في الصَّ بادليـة بينهما، فالكائُن َيجِّ
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،…إلخ. تبادٌل لذيٌذ بين الَجَسدِّ والَعاَلم يتنفَّسان من رئٍة واحدٍة؛ لتتالَشى الحدوُد بينهَما، حتىَّ َيْصُعُب   والمطرِّ
َداُء الَجَسدِّ وانتهاُء الَعالـم أو ابتَداُء الَعالـم وانتهاُء الَجَسد، فالتََّداُخُل/  التََّكُهُن بحدودِّ كلٍّ منهما من َحْيُث ابتِّ 

نواَن الَعاَم »وعٌل في الَغابة« صرخٌة ُتْرَتَكُب في الَمَجاز   ِِّ ْشُق بيَن الَحدين من االْحَتدامِّ بمكان. إنَّ الُع العِّ
َف هذا العشُق/ التواصل في ظلِّّ وبالَمَجاز إلَعادةِّ عشقِّ التَّواُصلِّ مَع الطَّبيعةِّ بأ شيائِّها وكائناتِّها، بعد أْن ُنسِّ

َجاَبًا/ سميكًا بين الَكائنِّ وَفَضائِّهِّ الذي َيْحَيا فيهِّ والَيَراهُ. إنَّها َصرخٌة شعريـٌة   التَّقنية الهوجاء التي شكَّلت حِّ
عا ُل به إلستعادة السَّ ؛ إلعادة االعتبار للَعالـم الذي يشكُِّلنا ونتشكَّ دة الَهاربة، إستعادة فضاءِّ الُحرية الحقيقيِّّ

ْسيِّّ بقوة: » وأنتظر/ عشب الطريق/…/ ولون  َفافِّ الحِّ هكذا يأخُذَنا التَّأويُل مَع »وعل مع الغابة« إلى ضِّ
باح الباكر/ الباكر/ الباكر ماء في الصَّ  .«السَّ

الح   ــ وهكذا ينتهي ترتيُب المشهدِّ )أو ربـما يبتدىء( مع رياض الصَّ الحسين في اشتباٍك لذيٍذ مع َعَتباتِّ 
اعر بَِّمَهارةِّ   َعة؛ فالشَّ هِّ. عتباٌت محفوفٌة باأللغاز واألْسَرارِّ على الرَّغم من َبَساَطتَِّها الُمَخادِّ َعناوين ُنُصوصِّ

يدةالعنكوبت َنَسَجَها، وَنَصَبَها في طريقِّ القِّراءة على أملِّ اْصطيادِّ َقارىء في طريقِّهِّ إلى ارتيادِّ جَ   .َسدِّ الَقصِّ
 

 خالد حسين 
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 الَبهيمّية...! تأويالٌت في سرٍد روائّي )َسَلطة أصابع نموذجًا(
 

ليس الهدُف من هذهِّ "العالمة" أَْعاله أن أرمَي بالقارىء إلى شباٍك ُلغٍز مع العلم أّنني بمواجهةِّ ما ُيْشبُه  
؛ فاألدُب في نهاية المطاف سرٌّ  وفق جاك دريدا؛ السرُّ الذي يجذبنا إليه، الّسرُّ المنطوي على إمكانيةِّ  الّسرَّ

ذاتِّهِّ، لذا البدَّ لي من أنَّ أدّشَن ممرًا َصْوَب   االْنكشافِّ وإمكانيةِّ االنسحاب من هذا االنبساطِّ في الوقتِّ 
ّية"؟  ْيمِّ  العالمةِّ ــ الغِّطاء: ما" الَبهِّ

          
وري ثائر الزعزوع                            وري الكردي خالد حسين               الروائي الس   الناقد الس 

  
بدايًة، وقبل ذلك، البدَّ من اإلشارةِّ إلى أنَّ الحقَل الفلسفيَّ العربَّي المعاصَر ُيعاني من ضحالٍة واضحٍة فيما  

ا الفلسفةِّ  "الموضوعة" بخالفِّ  ُتومىء به  يتعّلق بهذهِّ  بهِّ على نحو ما  تحيُط  َأحاطْت والتزاُل  التي  لغربيةِّ 
في   مؤلفاُت الفيلسوفِّ الفرنسّي جاك دريدا وتحتفي بها والسيما في المرحلةِّ المتأخرةِّ من اشتغالهِّ الفلسفيِّّ 

&    The Beast والبهيمة والسيادة The Animal That Therefore I Am([1]الحيوان) عن الحديث 
the Sovereign . 

المساحةِّ   محدودةِّ  مقاربٍة  في  ُر  َيْنَحصِّ هنا  العمُل  كان  لمفهوم   وإذا  باستثماٍر  سرديَتُه  ينجز  روائيٍّ  لنّصٍ 
وري  ([2]ية" َسَلطة أصابع")"اإلنسان ــ الحيوان"، وأقصد بذلك روا فإننا سنقتصُر   ثائر الزعزوع، للروائّي السُّ

 على معالجٍة مختزلٍة ومقتصدٍة للمفهوم تسمُح لنا باالنزالق إلى عالم الّرواية. 
 
 
 
 
 

https://www.raminanews.com/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/albhymy-taoylat-fy-srd-roay-slt-asabaa-nmothga?fbclid=IwAR0rXVhPxK41MawnzNzWilGcmTp6pCN554lXtVgdQhkcEMPAO2i1Oh2w_0E#_ftn1
https://www.raminanews.com/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/albhymy-taoylat-fy-srd-roay-slt-asabaa-nmothga?fbclid=IwAR0rXVhPxK41MawnzNzWilGcmTp6pCN554lXtVgdQhkcEMPAO2i1Oh2w_0E#_ftn2
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َيْشرُف على   ْيَمةِّ( ههنا  الَبهِّ ْيَمّيُة من  المستثمر هنا:)الَبهِّ الّصناعيَّ  المصدَر  َتْشَمُل إن  لغويٍة متنوعٍة  مادٍة 
المادُة المسالَك   لنا هذه  اللغوي )بهم( وبذلك يمكن أن توّضَح  يَء والَحَدَث من خالل الجذر  الكائَن، والشَّ
المعتمة: فعلى صعيدِّ الكائنية ]ُيقال للدواّب في البر والماء َبْهَمٌة: لكونها ُمْسَتْبَهَمًة عن الكالم أي ينغلُق  

ْيَمُة األنعام ألنَّ كّل حيٍّ ال يمّيُز فهو بهيمٌة،  عنها الكالُم   أو تتالشي قدرُتَها على التَّمييز. إنما قيَل لها َبهِّ
َم عن أن ُيمّيز. البهمُة اسم لألنثى )ابن األثير([ وفي سياق الَحَدثَِّيةِّ ]اْسَتْبَهَم عليهم: استعجَم فلم   ألنه ُأْبهِّ

كان ملتبسًا ال ُيعرف معناُه وال باُبُه. ليٌل بهيٌم: اسوداٌد ال ضوَء فيه[ واألمُر يْقدْر على الكالم. أمٌر ُمْبَهٌم إذا  
لدة: الملساء[.  خرة الصَّ  ذاته يستغرُق الّشيئية/ المكانية ]وطريٌق مبهٌم: إذا كان خفيًا ال يستبيُن. الُبهمة: الصَّ

يزاٍت ثقافيٍة لصالح الذُّكورة والبياض  الشّك أنَّ التأمَُّل في المساحةِّ المعجميةِّ للجذر سوف يكشُف عن تح
تعضُد ذلك في دالالتِّها ]بهيمٌة:   the beast كحدٍّ أسمى في الثنائية. وفي واقع الحالِّ فالكلمُة اإلنكليزية

شخٌص حقيٌر تتحّكُم به طبيعُتُه البهيمّيُة. وحٌش، فتاٌة. امرأةٌ. شابٌة[. كما ُيْلَحُظ فالعالمُة اللغويُة اسمًا، صفًة  
تستغرُق فئاتِّ الوجودِّ المشار إليها آنفًا. ويأتي المصدُر الّصَناعيُّ في العربيةِّ منها ليمركَز الدالالتِّ والّصفاتِّ  
الكائنةِّ في االسم أو الصفة ليؤّكدها من حيُث إنَّ البهيمّيَة إمعاٌن في الَغرابة واستغالٌق على الَفهم أو غيُر  

اإلحاطةِّ بها كتصرٍف أو حالٍة أو حدٍث، وهي بذلك ال تقتصُر على الكائن    متاحٍة للمعرفةِّ أو تثيُر الحيرَة في
ــ الحيوان/ الوحش وإنما تمتاز باالمتداد. البهيميُة، بوصفها انفالتًا، التخصُّ الحيوان ـ غير الناطق وإنما  

، "الوجود المنفتح"، حتى الطبيعة تتلّبسها البهيمّيُة حين  تخرُج عن أطوارَِّها .  تتجاوُزُه إلى الحّي اّلناطقِّ
وفي حالةِّ الكائن ــ اإلنسان المعاصر يشير التصّرف البهيمي إلى االختراق، اختراق ُعرٍف، قانون، ناموس.  
  ، ولذلك يمكُن القوُل إن تصّرف دونالد ترامب بدعوةِّ ُمناصريه إلى الهجوم على الكابيتول تصّرٌف بهيميٌّ

ّسلمي للّسلطة وتحكُمُها مؤسساٌت ديمقراطيٌة راسخٌة: أي محاولة فاضحة  وغبيٌّ في ظّل دولة تؤمُن باالنتقال ال
لتقويض ما ُاتفق عليه من قانون ديمقراطي باستغالل القانونِّ الديمقراطي ذاته! لكن سؤالنا المتحفِّز هو:  

عن الرُّشيماتِّ    كيف يعرُض الّسرُد األدبيُّ هذه الظاهرة التي يفيُض بها العالم راهنًا؟ وإذ يعرضها فإنه يكشفُ 
العميقةِّ التي تدير البهيمّيَة في تجلياتها على مستوى الكون الّروائي. ومن هنا يمكُن الحديُث عن أثر لألدب 

طابًا للّشر. هِّ بوصفهِّ خِّ  في تقويضِّ خِّطاب البهيمّيةِّ وفضحِّ
خلفية الجحيم الذي في أربعة فصول على   مها جاد الرمح(" شخصية مركزية )َسَلطة أصابعتقّدم رواية "

. مها الرابعة: 3درجة. مها الثالثة: المنفردة180ابتلع سوريا ]مها األولى: عوالم غير مرئية. مها الثانية:  
وجوه مستعارة[. واستنادًا إلى هذه التحوالت في كينونة )مها( وفي عالقتها بالعالم تتحّدُد أشكاُل البهيميةِّ التي  

ْولى أشكالِّ البهيمّية، تلك التي تّتصُل عن قرٍب بحياة الشخصية المركزية في  تشّكل ثيمًة هذه الّسردية، وأُ 
 الرواية:
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I اإلنسان ــ البهيم ـــ: 
( يضُعنا الكاتُب على حاّفةِّ حاّدٍة للبهيميةِّ كثيمٍة  مها األولى: عوالم غير مرئيةفي الفصل األول من الّروايةِّ )

أخبرها باألمر وكأنه يخبرها بأنه سيتأخر الّزوج أن يتزوَج امرأة ثانية "تكتسُح الّروايَة برمتها وذلك بعد قرار  
في العودة من البيت هذا المساء مثاًل...)...( قالت له: لسَت سوى حيوان ال تستطيُع أن تتحّكَم في  

م" في الغرائز لنفي البهيميةِّ 10ـ  9غرائزك. ص  عن  ". إّن المعيار الضابط بالنسبة لـ"مها" هنا هو "التحكُّ
"اإلنسان"، من حيث إّن البهيميَة خروٌج عن نواميس وأعراف تمّيز مؤسسة الّزواج في ثقافٍة ما، أي عبٌث 
َما في الكائنية، هو "التحّكم" في األهواءِّ والّرغباتِّ   بعرٍف محّدد فما يمّيز اإلنسان عن "الحيوان"، مع اشتراكِّهِّ

من أّي معيار في عالم الحيوان، فال فرَق لحظتئذ حين ينهاُر   ومن ثّم السيطرة على الغزيزة، المنفلتةِّ بدورها
معيار التحّكم في الغريزة بين اإلنسان والحيوان، فيغدو النَّوعان برسم البهيمّيةِّ، فكالَهما في َهذه الحال َضْرٌب  

ّيُز اإلنسان،  من الكائن الملقى به، المنغلق على نفسهِّ وفق هايدغر أي خارج مفهوم "الوجود المنفتح" الذي يم
والموت) المستقبل  الّزمن،  يعي  الذي  الكائن  اآلخر،  باتجاه  ذاته  عن  المتخارج  هذه [3]بوصفه  لكّن   .)

ة" التي عليها "الّزوج" أدركتها "مها" مبّكرًا حين تقّدم لخطبتها: فهو يتحّدث بطريقٍة متعالية، يلّوح  "الحيواني
الرمح"،  "سلوى  الّرسامة  أمها  وفاةِّ  بعد  به  القبول  إلى  لكّنها اضطرْت  بقبضته ويطلق ضحكاٍت همجية، 

ــ التي تزوجت أبيها"...! وفي القاهرة، حيثُ   شهُر العسل، وفي فندٍق فخم، لتتخّلص من صديقتها)ندى( 
 ستبدأ البهيميُة نفيَرها الحقيقي:

 
فور وصولهما، أغلق باب الغرفة وانقّض عليها مثل وحش، استغرق األمر أربع أو خمس دقائق  " ...

على األكثر، رأته واقفًا بالقرب من النافذة يدّخن سيجارًة، بينما كانت الفوضى قد دّمرت عالمها الجديد، 
لهاثه فوقها، وحركاته ال تستط إلى صوت  أن تصغي  تستطيع فقط  لها،  مما حدث  تتذكر شيئًا  أن  يع 

السريعة التي تشبه حركات الوحوش وهي تلتهم ضحاياها، استمر واقفًا قريبًا من النافذة ولم ينظر إليها، 
 ". 26. ص لكنها استطاعت أن تستشعر من خالل حركاته الهادئة أنه كان يشعر بانتصار

 
بين اإلنسان  ال شَ  تشاكٌل  الَبهْيمّية وحالتها؛ فثمة مضاهاٌة،  أبعاَد  لنا  ُتهيكل  ردية، هنا،  السَّ ورة  أّن الصُّ كَّ 

والوحش )هو... مثل وحش( في إتيان الفعل المتمثل بوجه الشبه بالغيًا: )حركات سريعة، التهام الضحّية،  
وج" ليس أ  مت(، ومن ثّم فـ"الزَّ ،  الّشعور باالنتصار، الصَّ ، العصيُّ ّي حيواٍن وإنما ذاَك "الَوْحُش"، الوحشيُّ

، الذي يثيُر الَهلَع والخوَف وهو بذلَك من   الّداشُر وهو "ما الُيستأنُس"، أي لم يمّر بحالةِّ األلفةِّ واالستئناسِّ
م"، حيث الّدناءُة والَخَساَسُة والّرداءُة في الَخْلقِّ والُخلُ  لهِّ  ق. "َوْحشِّ النَّاس"، أي من "َأَراذِّ

الثَّغرة التي   اللغَة بوصفها  يفتقُر  بلغٍة أنطولوجيٍة )هايدغرية تحديدًا(  ــ مغلٌق  الَوْحَش، وجوٌد  ــ  إن اإلنساَن 
تسمُح لإلنسان الحي العاقل باالنفتاح على اآلخر، حّتى وهو يمتلك اللغَة فهي ليسْت إمكانيًة لالنفتاح بل  

 : لهاٌث وهمهمٌة! تتكّرُر هذه الحالُة البهيميُة "في كّل مرة ينقضُّ عليها، تعبيٌر عن الَبهيمّية في حالةِّ التحقُّقِّ

https://www.raminanews.com/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/albhymy-taoylat-fy-srd-roay-slt-asabaa-nmothga?fbclid=IwAR0rXVhPxK41MawnzNzWilGcmTp6pCN554lXtVgdQhkcEMPAO2i1Oh2w_0E#_ftn3
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لوُك الوحشيُّ للحيوان بعد الفتكِّ بالفريسة على وجه  28وبعدها يقف بقرب النافذة يدّخن. ص  "، حيث السُّ
لوُك الينفكُّ يتكّرُر في سياق الفصل األول المشار إليه.  الدقة، هذا السُّ

دِّ المنغلقِّ َيقّدُم الّسرُد مباشرًة صورًة نقيضًة لما سبَق، صورة "مها" في حّبها األول حيث  وبمواجهة هذا الوجو 
  الوجوُد ــ المنفتُح أو الخروج عن الذات إلى اآلخر أو استضافة اآلخر في الذات:

 
رقصًة    واستطاع )حازم( أن يعرف أّن صوتها جميٌل، وأن مشيتها بتلَك الّطريقة على أطراف أصابعها تشبه"

لماذا هربت   أكثر منها مشيًة. وقال لها إن شعرها األسود يجعلها غجرية، وكأنها هربت من حكاية، )...(
من الحكاية سألها، فقالت له: كي أراك...عندها، في تلك اللحظة أدارها إليه بنعومة وقّبلها على خّدها  

 ".26األيمن قبلًة صغيرًة دافئًة...إلخ. ص
 

نا )لماذا هربتِّ من الحكاية سألها، فقالت له: كي أراَك(، شكٌل من الحوار، من حيث إّن  السؤال واإلجابة ه
مت،  الحوار خروج من الذات المغلقة على ذاتها، سؤال وإجابة، انفتاح صوب اآلخر، أنسنٌة لالنغالق والصَّ

نهُض عالٌم آخُر، أفق  السؤاُل يكمن لإلجابة التي بدورها ترمي بالسؤال إلى سؤال آخر. وهكذا في الحوار ي
الحب، تجاوٌز للبيهيمية لكنه تجاوٌز لم يكتمل كمشروع إذ سيختفي حازم بعد هذا أو باألحرى ًسُيْعتقل، وهذا 

 ما فتح كينتوتها صوب بهيميٍة كانت تنتظرها.
  التجد "مها" في مقاومة هذا االندفاع الوحشي سوى تصويره بكاميرا موضوعة في مكاٍن طارئ لترصد "هذا 

"، كائن  31التصرف الوحشي، الحيواني"، وفي هذا الّرصد "لم يظهر وجُهُه أبدًا، وكأنه بال وجه أصاًل. ص 
بال وجه، أي بال لغٍة، بال سمة مميزة، يفتقد "الهوية"، موجود فحسب داخل العالم كأّي شيٍء آخر ويقتصُر  

سان بوصفه "وجودًا في العالم" نتيجَة  على الكائنية، حي غير ناطق، وهذا هو الفارق حسب هايدغر بين اإلن
انفتاحه والشيء كـ"موجوٍد داخل العالم". ستصلها رسالٌة من صديقة أمها "صوالنج رحمة الناقدة الفنية" بعد 
مشاهدة ترصيدةِّ الكاميرا بأن "اتركيه"، الكلمة التي تأتيها مع سخونة األحداث في سوريا أو باألحرى بعد  

حيم، لكنها تضع الكلمة)اتركيه( موضع التنفيذ وتنجُح في مغادرة البيت لزيارة والدها إيقاد اشتداد سعيُر الج
 (. درجة180مها الثانية: في دمشق لتبدأ )

ستكتشف مها منذ أن وطأْت قدُمها منزل الطفولةِّ أّن زوجة األب ندى )صديقة مها ذاتها!( قد غّيرت في  
الّرمح" قد   ُأزيلت من على الجدران وتحّولت )غرفتها( إلى إسطبل حيث  كل شيٍء، فلوحاُت أمها "سلوى 

صوُر الخيول، وسرٌج وكؤوٌس وصوٌر تذكارية تخّص الفارسة ــ زوجة األب. حوار قصير وتغادر مها إلى  
بيت عّمتها الخرساء كنوع من االحتجاج على ما حصل إلرث األم؛ لبيدأ فصٌل جديٌد من الحياة الّصحفيةِّ  

لطة وكذلك بزوع حّب جديد "أنت تشبهين حبة الكرز" يقول  والمشاركةِّ في "ا ألحداث" والّتخفي عن أعين السُّ
لها يوسف ابن عمتها، "يوسف، لقد بعثرتني" ترّد عليه مها. لكنها سُتعتقل، لتكون شاهدًة على بهيميٍة من  

 (!3نوع آخر)مها الثالثة: المنفردة 
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II  :لطة ــ البهيمة  ــ الس 
لطة! فال يمكن للمرء َأْن يسنَد ممارسات  في النُّظم االس  لطة "بهيمية" و"البهيمية" هي السُّ تبدادية حيث السُّ

لطة أو تلك إال إلى حقل "التوحش"، الحقل الذي يتيح للبهيميةِّ أن تكون حدثًا اعتياديًا وشائعًا بل  هذه السُّ
المختلف". في ظّل هذه البهيمية الممتدة،   من غير من االعتيادّي أال تتجّسد "البهيميُة" كممارسٍة بحّق "اآلخر

؛ إذ يعوُد المكاُن  التي تفيُض َعلى ذاتَِّها يكتسُب "المكان" صفات البهيمية أيضًا ويتهيكُل في كائٍن بهيميٍّ
الزنزانة:" المكان  الوحشيَّة(، وهذا شأن  الحيوانات  فيه  المكاُن: كُثرت  َش  تقف]مها[ في   إلى وحشيتهِّ )ُوحِّ

بال   تختنق،  الزاوية  ليجعلها  يكفي  بما  ثقيل  تتنّفسه  الذي  الهواء  البرد،  الجوع،  بالخوف،  تشعر  حراك، 
الروائح التي تستنشقها قاتلة أيضًا، وتلك األصوات التي تصُل إلى مسامعها، كم هي مخيفٌة هل هي  

ثًا على وشك  ُيومىء بالّتهديد، يلّوح بأّن ثمة حد  هنا المكان  ".87نداءات استغاثة أم هو صوت الموت؟ ص
...أنت أيتها العاهرة...انزعي ثيابك )...( هيا   الوقوع، يمارس بهيميته، فجأًة تأتي األوامر: " انزعي ثيابكِّ

 ". 87،88قبل أن أحّطم عظامك)...( عاهرة...أنا ال ألعب معك، انزعي ثيابك، وإال مّزقتها تمزيقًا. ص
)ا قبيل  الّسلطة من  َطابِّ  الواردة في خِّ األفعال  البهيمية  إن  الممارسة  تكشف عن  مّزقتها(  ُأحّطم،  نزعي، 

المرتقبة وكلها تشير إلى ممارسة القوة بوصفها عنفًا فائضًا ضد "اآلخر"، وتؤّسس في الوقتِّ ذاته لمعجم 
البهيمية القائم على الّتدمير واإلسكات والتمزيق، فهنا البهيمية تستند إلى الّسلطة الكليانية، الّشمولية وليست  

ًة فرديًة منفلتًة يمكن التعامُل معها، أنها الّسلطة التي تشترُع للبهيمية قانونها وتبريرها، ومن ثّم فال قانوَن  حال
  يمنعها من العبث بقدسية الجسد اإلنساني:

 
" ...لكنها تتذكر جيدًا، كيف أحّست بأصابعه تتحسس جسدها، وهو يتمتم: شرموطة محترمة...ثّم تقترُب  

 ". 89، 88ونها الداخلّي، وتسمع صوته يقول ضاحكًا: وهذا أيضًا. ص أصابعه من كلس
 

"المختلف" من خالل تعرية الجسد،  "المكان السجن" لترويض  الّسلطة وقد تجلت في بهيمية  إنها بهيميٌة 
ثقافي مشرقّي، كلُّ ذلك  ــ  والسيما أّن الجسد األنثوي المعّرى هنا عنوًة له خصوصيُتُه في سياق سوسيو 

ادته إلى حالة اإلذعان والخضوع لمنطق الّصمت، لمنطق سيادة السلطة المنفلتة من كّل قانون وذلك إلع
لطة! تستمّر   لفرض قانون واحٍد هو قانون التماثل والتطابق، أن يصبَح الكائن نسخًة، سيموالكر عن كائن السُّ

ياشر  التتبولي  "قرصفي...)...(  آخر:  أمر  مقاصدها عبر  بإنجاز  مرة  البهيمية  وقرفصي  انهضي  موطة، 
"، سينتهي التحقيق مع مها وتستمر  89أخرى، نريد أن نتأكد إن كنتِّ قد أخفيت شيئًا في مؤخرتك. ص 

البهيمية في تدمير "المختلف"، وهو التدمير الذي تتقنه األنظمة الدكتاتورية "بدم بارد، تدمير كل شيٍء،  
ستبداد ومحاصرة به فإنَّ البهيمّية هي القانون المهيمن، هي  وترك البالد خرابًا". وهكذا في دولٍة متخمٍة باال

ائد، فالبهيمّية هي كينونتها/ خاصيتها المتالزمة معها.  القانون األسمى، وهي العرُف السَّ
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لطة، السيادة في حلٍّ من أي قانون أو دستور وهذا ما يجمع تمامًا الوحش )الحيوان  هذه البهيمية تمارسها السُّ
و  الوحش(  بعد ـ  "مها"  َسُيطلُق سراح  واأللم!  والتدمير  الّرعب  إحداث  الخاصية:  هذه  في  الّسيادة  صاحب 

الذي لم تلتق به أبدًا وها هي تعبر الحدود إلى لبنان ومن ثّم إلى مصر ليبدأ الفصُل  مساوماٍت مع والدها
 ".مها الرابعة: وجوه مستعارةاألخير " 

 
III :ـــ بهيمية المناكف  

القاهرة ستنضم "مها" إلى صحفيين وناشطين بقصد استمرار الكينونة فتمارس الكتابة المسرحية "وجوه  في  
مستعارة"، وبعد عرض المسرحية يكتُب الّصحفيُّ )مصطفى أمان( مقالًة، تكشف عن رؤية "مها" للنظام  

ارضة، ترى الطرفين مجرمين  والمعارضة: "التكتفي المؤلفُة بلعن النظام الديكتاتوري لكنها أيضًا تلعن المع
 ". 145بحّق الشعب الّسوري الذي ثاَر ألجل كرامته وحريته فصارْت قضيُته لعبة بأيدي السياسيين. ص 

تقوم رؤية "مها" على تجريم الّنظام والمعارضة، ولكن ينبغي علينا التمييز هنا بين "المعارضة" و"المناكفة" 
 واستراتيجياٍت في حين تفتقد "المناكفة" ألي برنامج سردي أو  من حيث إّن األولى تملك مشروعًا مستقبلياً 

ألي سردية مقنعة، ومن ثّم فإّن الوصَف المالئم للمعارضة هنا يكمن في مفهوم "المناكفة"، أي المعارض 
بوصفه مناكفًا ليس إال، بهيمية "المناكف" في مواجهة بهيمية الّسلطة! وقد عّبر "المناكف ــ المعارض" عن  

رساٍت سياسيٍة وقتاليٍة غاية في البهيمية كتلك التي طالت "المختلف" إثنيًا وطائفيًا"، بل إن المناكفين لم  مما
ُيظهروا أية أصالٍة وإنما فاشية ممزوجة بنكوص تاريخّي انتهت باستقدام الغزاة إلى عدة مدن سورية وارتكاب 

ان الفصل "وجوه مستعارة"، فهذه الوجوه المستعارة أفظع االنتهاكات فيها. وبهذا التفريق يمكن أن نفّسَر عنو 
 هي وجوه المناكفين، المتالعبين بمصائر البشر الذين ابتلعتهم البحار والمنافي وكوارث الطبيعة. 

في سياق الفصل يتصل بمها سياسيٌّ كهل عارضًا عليها أن تكون متحدثًة إعالمية باسم تجمعه السياسّي،  
المغريات المادية وتكشف في غضون الحديث مع الكهل السياسّي المستنقع  لكن "مها" ترفض العرض رغم  

الذي تغوُص فيه ما يسمى بالمعارضة)المناكفة( والسيما "الطبيب" الذي يدير مكتبًا مشبوهًا هناك في القاهرة. 
تأتيها رسالةٌ  التوبَة  يقّدم  النظام وهو  تلفاز  أحبته، على  الذي  يوسف  قصيرٌة    وبعد ظهور يوسف)الثائر(، 

 ". 163)خمس كلمات فقط كانت كفيلة بزلزلة كيانها: نحن نراقبك. وسوف نصل إليك. ص 
هكذا تجد مها نفسها مع صديقتها هدى الطريق إلى المنفى األوروبي. وبذلك ينتهي الفصُل األخيُر بشذرٍة  

تتغير دائمًا. ص  الت 169قصيرة: "يمكن للحياة أن  ي انتهى بها الفصل  " وهي تغيير بسيٌط للعبارة ذاتها 
". بين "إذًا" و"دائمًا" تتغيُر  132الثالث بعد إطالق سراحها من السجن: "يمكن للحياة أن تتغير إذًا...ص 

الحياُة وتتقّلُب، بين الحالتين ثمة "مكان" اليزال محاطًا بفاشيتين، وبين الفاشيتين ثمة أمٌل مستحيٌل لكنه  
ال بّد من التوقف إزاء أمور ثالثة في هذه الرواية الجريئة، األول في نهاية هذه القراءة    مستحيل ممكن...!

يخصُّ عنوان الّرواية، المستلَّ من المتن والمعّبر عن السلوك البهيمي بحذافيره: "قال لها مهددًا سأقطع هذه  
ة  ". لكّن العنوان على هذه الصياغ 112األصابع وُأطعمها للكالب...هل سمعتِّ سأجعلها سلطة للكالب. ص 
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منذ البداية يكشف عن أسراره مع العلم أّن الرواية تقّدم خيارات كثيرة وقوية للعنونة إذ كان من اإلمكانية  
 بمكان رفع تأويلية التسمية باختيار عنوان أكثر عتمًة ومجازفًة.

لكنني  ( 2030أما المالحظة األخرى فتتعلق بصفحاٍت طارئة أثبتها الروائيُّ في نهاية الرواية بعنوان)دمشق
من الوجهة البنائية لم أجد أية تسويغاٍت فنية لهذه الّشذرات في خدمة الفعل الروائي بل إنني عجزت عن  
الّربط بينها وبين جسد النص المكتمل. وتأتي المالحظة الثالثة لتتعلق بتقنيات الكتابة الّسردية إذ استغل 

و التوثيق بمهارٍة مع المحافظة على جماليات الّسرد الروائي تقنية اإليهام بأننا بمواجهة تقرير صحفي ينزع نح 
 الروائي وكذلك توظيف "الميتاسرد" كوعي بالعملية السردية ذاتها)ولذلك معالجة أخرى(.

 
[( ـــ أمدني الصديق إبراهيم محمود بترجمته المخطوطة عن كتابات جاك دريدا حول الحيوان والبهيمة  1)]

 والسيادة ..فجزيل الشكر له. 
ــــ ثائر الزعزوع: سلطة أصابع، ط2)] . )جرى التوثيق في  2018(   Pages، )د.م: منشورات بيجز  1[( 

 متن القراءة تحاشيًا للتكرار(.
(، 58[( ـــ ينظر كتاب الوجودية: جون ماكوري، إمام عبد الفتاح إمام)مترجمًا(، سلسلة عالم المعرفة ع)3)]

 .5و 4(. الفصالن 1982، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
 

 خالد حسين 
 ناقد سوري كردي مقيم في سويسرة
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 "العصفور والسكين": سيمياء التَّشكيل، مواجهة المرئيِّّ ومراكمة المعنى 
 

 
 

  عتبة مفاهيم:
عبدلكي) يوسف  المعروف  السوري  التشكيلي  لوحَة  تستضيف  إذ  المقاربة،  هذه  تندُّ  »العصفور (:[1]ال 

وتفكيكي، [2])«2007،والسكين وسيميائي  أنطولوجي   : المرئيِّّ مواجهة  في  ثالثة  أساسية  أبعاد  عن   ،)
ل) وتبعاً  التشكيليِّّ بوصفه حدثًا، َشْرخًا في صالبة   ([3]للبعد األوَّ القراءة مع المرئيِّّ في تجنيسه  تتعامل 

ائد كيما يكون شكاًل، كينونًة؛ إذ  دوَن إحداثه ثغرًة يفتقد المرئيُّ ـ البصريُّ إلى تسميته فنًا، فـ»شعرية«    السَّ
 ، المرئيِّّ رهٌن بانبثاقةِّ تخلخل سكوَن الفضاء الذي يحفُّ به؛ لينتقل الفضاء من طابع حياديٍّ إلى آخر دالٍّ

 ويحمُلُه على القول في وهذه االنتقالة في طبيعة الفضاء تترتَّب عن »الَعالم« الذي يفتتحه المرئيُّ وُيظهُرهُ 
عالقته بالفضاء، ذلك أنَّ المرئيَّ هو ثمرُة نزاع حادٍّ على حافة الوجود بين الظهور والخفاء، بين الفجوة التي 
يبزغ منها المرئيُّ ويضيُء ما حوله وبين الَحْجبِّ الذي يحاول طمَس إنارته؛ فأنطولوجيا المرئيِّّ تكمن في  

واالحتجاب من حيث إنَُّه موطن الحقيقة، بالمعنى الهيدغري، الحقيقة، حقيقة    هذا الصراع بين »الالحتجاب«
 العمل الفنيِّّ في كونها كشفًا عن َعاَلم هو عالم المرئيِّّ في شواش الوجود. 

د  َقة  ـ السيميا  ([4]البعد "الثاني) ويتحدَّ " على أنَّه جملُة عالماٍت ُمَسْمطِّ ئي" في النظر إلى "المرئيِّّ ـ التشكيليِّّ
)مشّفرة( تحت وطأة العالقات النَّصية التي تربط بين هذه الَعالمات، وتجعل من المرئيِّّ »نصًا بصريًا«  

على أنها نصٌّ يتمتع  قاباًل للقراءة والتأويل بغض النظر عن لغته، فالسيمياء تتعامل مع أيِّّ ممارسة دالَّة  
نصيته له  تحقق  داخلية  سtextuality بعالقات  تؤسِّّ خارجية  وأخرى  البنية   ،  مع  نصي  ـ  عبر  لتفاعٍل 

؛ لتنتهي بذلك سلطة البنية المغلقة.   ،الثقافية ، بذلك، على الَعاَلـم والَعاَلـم على المرئيِّّ لينفتح النَّصُّ المرئيُّ
الثالث أما دالليًا؛  [5])البعد  واإلستحالة  الممكن  بين  المرئيِّّ  للنَّّصِّ  اللّيَة  الدَّ الحركَة  فيخصُّ  التفكيكي؛  ـ   )

فالمرئيُّ وفق البعد التفكيكي كائٌن شرٌه اليمكن إشباعه بالمعنى؛ فهو الينفكُّ يطالُب القراءة بالمزيد من التَّأويل  
 ، أنه اليكفُّ عن مراكمة المعنى في سيرورة القراءة.والتَّأويل المضاعف
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  المرئّي والنَّص الموازي:
؛ لتبدأ بأنطولوجيا هذا النَّص البصرّي »العصفور والسكين«،   على هذا النَّحو تندفع القراءة لمواجهة المرئيِّّ

ضاءة« التي ُيحدثها في فضاء الكاوس  تتلمَّس وجوَدُه في الَعالم، تتقرَّى هويتَُّه، فوجوده يتمثَّل بهذه »الفجوة الم
كُل  ، فالشَّ الذي يحاوَل أن يطمسها ما أمكنه سبيال؛ فمن خالل هذه الَفْجوة يبزُغ َعاَلـُم العمل ويتثبَُّت في شكلٍّ
ُل  كَل الذي ُيَمْفصِّ يحفظ بزوَغ عالم المرئيِّّ من االختفاء تحت قوة الكاوس/ الفوضى المحدقة به، لكن الشَّ

ُز به النَّصُّ البصريُّ »العصفور والسكينوعالم المرئّي يمهد العتبة لفعل التَّسمية:  بين الكاوس « الذي ُيْنجِّ
العصفور أنطولوجيته؛ ليغدو المرئيُّ كائنًا يسعى إلى االختالف والمغايرة، فما طبيعة هذا الكائن البصري:»

 «؟.والسكين
ال )  ما يثير، اهتماَم ُمشاهد هذا النَّص البصرّي الدَّ الذي يرافقه،  paratext  The ([6]هو النَّصُّ الموازيُّ

وأقصد بذلك عنواَن اللوحة وإهداَءَها، ذلك أنَّهما من تلك العناصر المصاحبة للنص المرئيِّّ التي تكون بمنزلة  
: «، والسكين»العصفور   ممّرات يسلكها المتلقي إلى عالمه، فالعنوان يكثِّّف النَّصَّ البصريَّ في نّصِّ كتابيٍّ

أي الحياة في مواجهة الموت، الطراوة مقابل القسوة، الطبيعي ضدَّ الثقافي، اللحم إزاء المعدن، فكلُّها ثنائيات 
، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هنا، لماذا لم تأتِّ  تتناسل من بنية العنوان وترصد الكوَن الدَّالليَّ للمرئيِّّ

كين و  التَّسمية على نحو معاكس: لسبٍب وجيٍه، وهو أنَّ الهيمنَة من حيث االحتياز   وذلك العصفور«؟»السِّّ
كين« دون »العصفور«، بمعنى أن االحتمال الثاني لترتيب عالمتي العنوان   على الفضاء/ الفراغ تخصُّ »السِّّ
أمر وارد، لكنَّ الفنان ارتضى االحتمال المعاكس: »العصفور والسكين«، إذ يمكن تأويل ذلك على نحٍو  

نات/ مكا كين«، وبالتالي فانتظام المكوِّ م »السِّّ ٍن بصريٍّ ـ تشكيليٍّ يتقدَّ نيٍّ من حيث إن »العصفور« كمكوِّ
 الَعالمات البصريـّة ترتيبًا في فضاء اللوحة قد فرض إرادته على اختيار الفنان الحتمال: 
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فكُّ يشرع على ممكٍن تأويليٍّ آخر من حيث »العصفور والسكين«. بيد أن هذا الترتيب لعالمتي العنوان الين
إنَّ داللَة عالمٍة »ما« تتبع سيرورة القراءة وصيرورتها، ومن هنا، أليس من الممكن دالليًا القول إنَّ العنوان  
بتقديم عالمة »العصفور« على »السكين«؛ إنما يعكس انتصار الحياة على الموت مهما اجتاز الموت من  

ب واإلقصاء ؟ بل ربما يقودنا العنوان بصيغته الراهنة إلى صيرورة داللية أخرى وهي  أدوات القتل واإلرها
َم العصفور في صيغة العنوان كتمثيٍل لهذه الكينونة المرتعبة، ولفت  قوة الرُّعب المحدقة بالكينونة، لذا ُقدِّّ

 بين عالمتي العصفور  االنتباه للمأزق الذي هي فيه، وفي الحالين يضع العنوان القارىء على شرخ دالليٍّ 
 والسكين، لكن لنمضِّ خطوة أخرى: 

؛ فالسم »جميل حتمل« رنيُنُه في إلى جميل حتمليأتي نصُّ اإلهداء:» ع من الَعالم الدَّاللي للمرئيِّّ «؛ ليوسِّّ
ياق، إذ استنادًا إلى هذا اإلهداء يتجاوز المرئيُّ سياَقُه البنيوّي إلى سياقه الثقافّي عبر   تفاعل تناصيٍّ  هذا السِّّ

المجموعات  ذي منحدٍر شديٍد، فـ»يوسف عبدلكي« هو نفسه الذي أنجز لوحة غالف أعمال جميل حتمل:»
الخمس السيميائية  [7]«)1998 ،القصصية  بالعالمة  يتمثَّل  والغالف  اللوحة  بين  التالقي  وبؤرة   ،)

ن بجملة فضاء الغالف، فإنه يتشارك و »العالمة ـ السكين« في اجتياز  »العصفور«؛ ففيما يستفرد هذا المكوِّ
التَّناص  هذا  اللوحة،  إنَّ   intertextuality([8])فضاء  اآلتي:  التَّأّمل  إلى  القراءَة  يقوُد  العملين  بين 

»العصفور« ينطفىء رعبًا في كلتا اللوحتين وفي الوضعية ذاتها مع اختالف ضئيل في اللوحة قيد القراءة،  
كين«،  وبالنظر إلى تأريخْي إنجاز العملين، يمكننا التكهن بأن لوحة الغالف تمثِّّ  ل نواَة لوحةِّ »العصفور والسِّّ

ن »الّسكين« بعد أن كان غائبًا/حاضرًا بالقوة/ باإلمكان في   إذ تكتمل عناصُر اللوحة بالحضور الفعلي لمكوِّ
لوحة الغالف، ومن هنا االرتباط الدَّاللّي بين اسم العلم »جميل حتمل« وُجثَّة »العصفور« في اللوحتين،  

ق سوى ُجثَّة جميل حتمل نفسه، »ميل حتمل« القاص، الطائر األزرق الذي فتكت  التي ليست في هذا السيا
 فيه الغربة، فعاد جّثًة إلى بيته، لنقرأ ما كتبه حتمل قبل انطفائه بسنة في إحدى مشافي باريس: 

 »تعبت ياهلل. وأريد أن أعود إلى مدينتي، أو إلى بيتي القديم. 
اهم، وحريق القلب اآلخذ باإلنطفاء،تعبت من المترو واألنفاق والوحدة، وبر   د الشتاء الدَّ

 تعبت وأريد كلَّ مساء أن أهمس البني بمساء الخير. 
 تعبت من الصقيع. من سياط الوحشة. من برودة الرغبات.. 

 تعبت، فأعدني ياهلل 
 (. [9].«)1993/ 11/ 30ولو جثة، أعدني..جميل حتمل في 

ترمز   حيث  إضافيًة،  دالالٍت  و»الّسكين«  »العصفور«  عالمتا  َتْرُكُم  النصيِّّ  الموازي  هذا  إلى  واالستناد 
تعب   إلى  يرمز »العصفور«  والبرودة، في حين  والوحشة  والصقيع  والمنفى  الغربة  إلى سلطة  »السكين« 

 ي العودة و»لو ُجثَّة«!!. الكائن وانطفائه واستحالة مقاومة الموت، ولهذا نلمس هذه الرغبة الفادحة ف
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 استنطاق المرئي وتحريكه: 
انتباه   بلفت  ـ اإلطار  بالفجوة  تبدأ أولى مظاهره األنطولوجية متمثِّّاًل  ، حيث  لنأتِّ اآلن إلى صلب المرئيِّّ

يميائّية المت ؛سم 50.5×  190.5المتلقي؛ إذ تشقُّ الفجوُة خاصرَة الفراغ/ الكاوس ببعدين:   وخاة  فما الدَّاللة السِّّ
كل إال بضغوط فادحة من   من هذا اإلطار غير االعتيادي؟ الشك أن هذا اإلطار الفارع لم يكتسب هذا الشَّ
الة على شساعة مساحة الموت في  نة لعالم المرئّي والسيما »الّسكين«، العالمة الدَّ قوة داللة الَعالمات المكوَّ

ْيقِّ مساحة الحياة »العصفور«، فالمساحة المع طاة لتموضع »السكين« تشفُّ عن هيمنة الموت مواجهة ضِّ
وطغيانه وفوقانيته، قياسًا للمساحة التي يحتازها العصفور في قعر/ أسفل اإلطار حيث يتضاءل حيُِّّز الحياة،  
كما لو أنَّ اإلطار في داللته السيميائية ينبثق تمثياًل للحياة الراهنة حيث السكين، الموت، تنذر/ ينذر الكائن  

« بإخالء ما تبقَّى من المكان بوصفه حيِّّزًا لّما يستحوذ عليه بعد، هكذا يتساوق َفَراَعُة اإلطار مع  »العصفور
هي   القوة  تغدو  حيث  اآلخر،  وإقصاء  والحياة  المكان  على  االستحواذ  في  وسلطته  وامتداده،  الموت  قّوة 

يد في فضاء يتكّلم/تتكلم فيه »السكين« فحسب. ومن جهةٍ  لطان والسَّ كل الذي    السُّ أخرى ربما يمكن تأويل الشَّ
اتخذه إطاُر المرئيِّّ تبعًا لنزعٍة ما بعد حداثية يروم الفنان من خاللها إحداث طّية في عالقة التلقي بين  
النَّص البصري والمشاهد الذي اعتاد على إطار محّدٍد ُيسيُِّج األعمال الفنية عادًة؛ مما يفرض على المتلقي  

تغييرًا في اتجاه   «العصفور والسكينلنظر إليها قراءًة؛ ولهذا يحّتم اإلطار في لوحة:»طريقًة محددًة في ا
الفنان في   بتقنيات  الرؤية من األعلى إلى األسفل أو من األسفل إلى األعلى، وهذا يتعلق على األرجح 

ز هذا األ هِّ البصريِّّ عبر التَّفاعل مع التَّجارب الفنية األخرى، وما يعزِّ مر تلك اللوحات المنشورة  صناعة نصِّّ
في األلبوم المرافق لمعرض الفنان مؤخرًا في دمشق؛ فثمَّة لوحات عدة تنبىء بهذا المسعى في خرق عالقة  

.  التلقي المعتادة بين المشاهد والمرئيِّّ
ل ال سيميائية،  كيف لنا اآلن أن نقرأ البنية الداخلية أو المجال الحيوي السيميائي للمرئي؟. ليس أمامنا سوى توسُّ

كين«، وإْن كان تجسيدًا مكانيًا   ردي، فالمرئيُّ في حال لوحة »الُعصفور والسِّّ وعلى وجه التحديد في بعدها السَّ
لجملٍة من القوى الفاعلة؛ فإنه اليفتأ يسرد حكايًة »ما«، فثمَّة برامج سردية لكلِّّ قوٍة فاعلة على مسرح الفضاء  

القراءة أن تطا ، ومن واجب  القراءة هي الَبصريِّّ ، فمهمة  البرامج للكشف عن طبيعة َعاَلم المرئيِّّ رَد هذه 
تحريك الَعالمات السيميائية للمرئيِّّ في سكونها وإنطاقها: الفضاء، السكين، العصفور، فضاًل عن العناصر  

تبعًا ال يتضافر  الذي  الداللي  الكون  هذا  الداللّي،  للمرئيِّّ كونه  الحيوي  المجال  تمنح  التي  شتغال  الغائبة 
مجموعة من العوامل التي تعيننا على فكِّّ تشفير النَّظام السيميائيِّّ للنَّّصِّ البصريِّّ الذي يقتصر على تقديم  

 بعض العوامل، ويغيِّّب بعضها اآلخر. 
ردية القيم اآلتية) كين أواًل: حيث تتخذ العوامل السَّ  (: [10]وإذا كان األمر كذلك؛ لنتفحص البرنامج الّسردي للسِّّ

ل )الموت( ــــــ المرَسل إليه )المستفيد من موت العصفور(.: 1  المرسِّ
 : الفاعل )السكين( ــــــــ الموضوع )العصفور(. 2
 :المساعد )الذي ينتضي السكين( ـــــــ المضاد) المناهض لبرنامج السكين(.  3
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رد البصريُّ ابتداًء: بالشغب)افتراضًا( الذي تمارسه قوى الحيا ة متمثَّلة بـ»الفاعل ـ العصفور«،  هكذا يبدأ السَّ
ل( ُبّدًا من إرسال رسالة إلى المرَسل إليه )المستفيد من موت العصفور( بتجنيد فاعٍل   فال يجد الموت)المرسِّ
ردي في  كين«؛ لتقوم بمهمة الفاعل، فتبدأ برنامجها السَّ لوضع حدٍّ لقوى الحياة، فيقع االختياُر على »السِّّ

د بـ»العصفور« وفق عالقٍة رغبويٍة، الرغبة في إرهاب قوى الحياة، وبثِّّ  البحث عن موضوع لها؛ ل يتجسَّ
رد البصريِّّ عاملين   كين« يتعّقد بدخول فضاء السَّ الرعب في أوصالها، بيد أنَّ البرنامج السردي لـ»لفاعل ــ السِّّ

لسكين(، فيغدو البرنامج  اثنين موجودين بالقوة: المساعد)الذي ينتضي السكين( والمضاد )المناهض لبرنامج ا
ردي تحت طائلة عالقة صراعية بين هذين العاملين؛ لينتهي المشهد السردي بتنحية "العامل ـ المضاد"؛  السَّ
نظرًا لعدم تكافؤ القوى بين الموت والحياة، فينتصر مشروع الموت، وُيمنى البرنامج دي لقوى الحياة بالهزيمة  

رد البصريِّّ محكومًا بسيطرة الموت واإلرهاب والعنف، ومن هنا يمكن  والفشل واإلخفاق، ليغدو فضاُء السَّ 
، فحضوره   كين بنصلِّـها الهائل والحاد والالمع المغروز في أرضية المرئيِّّ تفسير الحضور العنيف والجذل للسِّّ

قافي/  وثباته يرمز إلى قوة سلطة الموت في اكتساح ممّثل الحياة، واالستحواذ على الفضاء السوسيو ــ الث 
السياسي، فالمشهُد البصريُّ يطيح بأية إمكانية لألمل، فالعصفور لم تنطفىء فيه الحياة بالذبح، وإنما إزاء  
كين وحدها كاّفية إلطفاء الحياة في جسد العصفور.   القوة الفادحة للهلع، فطاقُة الرُّعب الهائلة المبثوثة من السِّّ

اذا لو قرأنا العالقة بين العصفور والسكين في االتجاه المضاد،  لكن ماذا بشأن البرنامج الّسردي للعصفور؟ م
البرنامج   يبقى  ذلك  وبناًء على  بموته؟.  لإليحاء  تمويهًا  إال  ليس  العصفور على ظهره  ارتماء  أنَّ  بمعنى 

ردي لقوى الحياة )العصفور( قائمًا، كامنًا، بمعنى اإلطاحة بقوى الشر والموت »َوْعـٌد« مؤجَّل حالما تتوفَّر    السَّ
« تعاني من النقص وعدم االكتمال على مستوى المعنى والحدث،   رِّ الظروف المناسبة، أْي أنَّ هيمنة »الشَّ
كما أنَّ هزيمة »الخير« ليست بنهائية؛ ليتحرك، تبعًا لذلك، المرئيُّ من جهة »المعنى« على مسار غير 

، ليغدو ت رِّ اللة؛ فالنقص ينخر انتصار الشَّ حت طائلة هزيمة مرجئة، وفي الوقت ذاته يعصف  مشبَّع بالدِّّ
باكتمال   القطع  لتبقى منفتحًة على طيف انتصار مؤجَّل. ومن هنا، اليمكن  الحياة؛  بهزيمة قوى  النقص 
المعنى أليٍّ من البرنامجين السرديين، لُِّيقيَم المرئيُّ في َمهبِّ داللٍة اليمكن الحسم بشأنها، داللة متأرجحة  

وهزيمة غير مكتملة، فالنصُّ المرئيُّ ُيشتُِّّت المعنى في اتجاهين مانعًا إياه من االكتمال   بين انتصار ناقص 
التَّماثل، ويسكن َز على  لُِّيْجهِّ نفسه،  الذي  [11])االخـ)ت(ـالف والتطابق مع  التشتُّت هو  له، وهذا  ( مأوًى 

التطابق مع نفسه، كمعًنى وحيٍد  ُيهيكل المرئيَّ ويهيئه لتأجيل معنى الحدث البصريِّّ اكتمااًل، ومنعه من  
ونهائيٍّ للحدث وإال تغدو اللوحة تذكارًا أليمًا وساحقًا لهزيمة قوى الحياة أو تأريخًا بصريًا ساطعًا النتصار  
، فمعنى المرئيِّّ غير محسوم وال يسير في اتجاٍه واحٍد، فحضور »السكين« بهذه العنجهية   رِّ امبراطورية الشَّ

، جباٌن، ك ما أنَّ استسالم »العصفور« للهلع ليس أمرًا مؤكدًا، ففيه الكثير من المراوغة والتحايل،  حضور هشٌّ
ردي على نفسه لكلٍّ من قوى الخير)العصفور( والشر)السكين(،  ولذلك اليمكن الحسم في انغالق البرنامج السَّ

وى الحياة ملقَّمة بانتصار  حيث يبقى انتصار قوى الموت مشروخًا بهزيمٍة كامنة بالقوة، وكذا تغدو هزيمة ق
ممكن في المجال الحيوي لتصارع العالمات وتطاحنها، فقراءة العالمات في تعالقها السيميائي ينقذ الكون  
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الدالليَّ من تحّكم سلطة المعنى الواحد والحقيقة الواحدة، فاالختالف أصٌل في اشتغال المرئي على صعيد 
ُء السيطرة الكا ل هزيمة قوى الحياة، وعلى هذا األساس اليمكن  المعنى، اختالف ُيْرجىِّ ملة لقوى الموت، ويؤجِّّ

، فال االنتصاُر انتصاٌر، وال   الركون إلى استقرار البرنامج الّسردي للفاعلين المتضادين على معنى نهائيٍّ
كين والعصفور تتحدد بـ»ال ـ انتصار، ال ـ هزيمة « ؛ فثمة شرخ الهزيمُة هزيمٌة، كما لو أنَّ العالقة بين السِّّ

ردي ومدلوله، يمنع من التطابق بينهما، ليقَع الدالُّ البصريُّ في عماء  يضرب أطنابه بين دالِّّ البرنامج السَّ
، فال يجد السبيل إلى لالتصال بمدلوله البتة.   أبديٍّ

 المرئي في التناص: 
»غورنيكا« على مستوى الموضوع، ذلك من جهة أخرى تستدعي لوحة »العصفور والسكين« تناصيًا جداريَة  

َها، أو أنَّ   أنَّ أيَّ أثٍر الينفكُّ مدغومًا باآلثار األخرى، يحمل بقايا، شظايا منها بوعي أو بالوعي من ُمْنتِّجِّ
ابق عليه، هكذا ُيخيَُّل لقارىء هذه اللوحة أن ثمة  األمر يختلط على القارىء فيربط بين األثر الرَّاهن والسَّ

بين بلدة   تناٍد  أحداث  باستدعاء  القارىء  ذاكرة  الذاكرة،  يرهن  العملين  بين  التنادي/التفاعل  وهذا  العملين، 
 ( التي دمرتها الطائرات [12] »غورنيكا«)

 

 
 

النازية بطلب من فرانكو، لكن بابلو بيكاسو يردُّ على هذه الهمجية بجدارية تخلِّد ضحايا الهجوم البربري، 
وتفضح الوجه القبيح ألعداء الكينونة، هنا يسترجع يوسف عبدلكي عمل بابلو بيكاسو ويصوغه في عنصرين  

كين، فالعصفور عند عبدلكي يختزل كلَّ األلم ال ارخ في الغورنيكا: صراخ الصبي وألم  فقط: العصفور والسِّّ صَّ
كيُن« رمَز العنف المتمثَّل بالثور الهائج   الجواد وصرخة المرأة و سقوط الجندي المقاوم في حين يتقمَّص »السِّّ
دان   . لوحتان تجسِّّ كين داللة االنتشاء والنََّصاعة فرحًا بالدَّمار والموت كلٌّ في موقعه البصريِّّ الذي يتبادل والسِّّ

يثير االهتمام أنَّ جدارية    عنف الكينونة وتحجيمها، لكن ما  العنف في مسعى حثيث القتالع  القوة وقوة 
الة على األمل )السيما المصباح( والخروج من نفق الهمجية والبربرية في   بيكاسو التخلو من الَعالمات الدَّ
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رِّ   كين«؛ حيث السيادة للشَّ المطلق، إذ أنَّ الموت اليتمُّ هنا  مقابل تالشي ذلك في لوحة »العصفور والسِّّ
بالقتل كما في الغورنيكا، بقدر ما يتحقَّق، بإغراق الكينونة، بنفير الهلع والفزع، ولكنه موٌت مؤقٌت، موٌت لمَّا  

.  يتحقق، أو اليمكننا الجزم بتحققه وفق التأويل التفكيكي لهذا النص البصريِّّ
 المصادر والمراجع:

 المصادر:
جميل1 حتمل،  ط ــ  الخمس،  القصصية  المجموعات  والنشر، 1،  للدراسات  العربية  المؤسسة  )بيروت:   ،

1998.) 
 المراجع:

ـــ بييقي ــ غروس، ناتالي، مدخل إلى التناص، ترجمة: عبد الحميد بورايو، د، ط، )دمشق: دار نينوى،  1
2012.) 

، )دمشق، دار التكوين،  1العتبة النصية(، طــ حسين، خالد، في نظرية العنوان )مقاربة تأويلية في شؤون 2
2007.) 

 (.2000، )الدار البيضاء: دار توبقال،  2ــ دريدا، جاك، الكتابة واالختالف، ترجمة، كاظم جهاد، ط3
ــ علي جعفر، صفاء عبد السالم هيرمينوطيقا )تفسير ـــ األصل في العمل الفني(، دراسة في األنطولوجيا  4

 (.2003كندرية: منشأة المعارف، ، )اإلس 1المعاصرة، ط
ـ غريماس، أ.ج. )باالشتراك(، المنهج السيميائي )الخلفيات النظرية وآليات التطبيق(، ترجمة وتقديم، عبد   5

 (.2014، )الجزائر: دار التنوير، 1الحميد بورايو، ط 
،) 1محمد بريري، ط  ـ كالرك، تيموثي: المعتمد األدبي في التفكيك، ترجمة وتقديم، حسام نايل، مراجعة، 6

 (.2011القاهرة: المركز القومي للترجمة، 
 ( 3003، ) بيروت: دار الجمل، 1ــ هايدغر، مارتن: أصل العمل الفني، ترجمة: أبو العيد دودو، ط7
عبدلكي [(ـــ1)] تشكيلي ܥܒܕܠܟܗ  ܝܘܣܦ:  بالسريانية يوسف  في سوري  فنان    1951عام   القامشلي ولد 

كلية من  إجازة  على  الجميلة وحاصل  الوطنية   دبلوم وعلى  1976عام   بدمشق الفنون  المدرسة  حفر من 
الفردية عام   أول معارضه  أقام  الجميلة.  للفنون  المعارض  دمشق في  1973العليا  العديد من  أقام  ، كما 

في لندن أربعة أعمال له   المتحف البريطاني ...، ويقتنيودبي والشارقة وبيروت  واألردن والقاهرة تونس في
  1990عملين )  باريس في معهد العالم العربي ( ومتحف2004وعملين من عام    1993)عملين من عام  

كما   1986 عملين من عام بفرنسا (MuseumBains -Les-Digneدينه لي باين ) ومتحف (1995و
للفن الحديث عماًل   متحف عمان يقتني( في حين  2004أربعة من أعماله ) متحف الكويت الوطني ييقتن

م، وكان ذلك بتشجيع من    1966منذ سنة   الكاريكاتير ( بدأ عمله في2003ام  من أعماله الفنية )من ع
.  سياسية ال م بسبب مواقفه  1980م و   1978التي أدت العتقاله بين العامين   السياسي والده الذي أحبَّ العمل

 . الرسوم الكاريكاتورية كذلك رسم لألطفال في كتب لألطفال وفي مجالت لألطفال وشارك في عدة تظاهرات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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عبدلكي يعد  العالم يوسف  في  الحفر  فناني  أشهر  من  فنانيالعرب اليوم  وأبرز  وتصميم   الجرافيك ي، 
ة  كما صدرت له عد  الكاريكاتير  الملصقات واألغلفة، والشعارات، كما يعّد من الفنانين المهمين في مجال

 ويكيبيديا ــ الموسوعة الحرة بتصرف، شبكة اإلنترنيت(.دراسات في الكاريكاتير. )
ـــ يوسف عبدلكي، لوحة )العصفور والسكين،  2)] (،اللوحة منتشرة في مواقع عديدة على شبكة  2007[( 

 : صور لوحات يوسف عبدلكي االنترنيت، مثل:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01SI_JrXsZIiWjaV4uQK 

[( ـــ جرت االستفادة هنا من أفكار مارتن هايدغر المبثوثة في كتاب: أصل العمل الفني، ترجمة، أبو  3)]
ومابعد.   94(. القسم المعنون بالعمل الفني والحقيقة ص  3003، )بيروت: دار الجمل،  1العيد دودو، ط

وكذلك اعتمدنا على كتاب: هيرمينوطيقا )تفسيرـ ــ األصل في العمل الفني(، دراسة في األنطولوجيا المعاصرة، 
.(. الفصل األول )المفهوم 2003،  1، )اإلسكندرية: منشأة المعارف، ط1صفاء عبد السالم علي جعفر، ط

 .49ــ 37الهيرمينوطيقي للعمل الفني عند هايدجر(، ص 
ا إلى اللوحة التشكيلية هنا كممارسة مرئية دالة تستوجب القراءة السيميائية وتحديدًا في الحقل  [( ـــ نظرن4)]

النظرية   )الخلفيات  السيميائي  المنهج  للتفصيل:  السردية،  السيميائيات  على  االعتماد  هنا  ومن  السردي، 
، )الجزائر: 1يد بورايو، طوآليات التطبيق(، أ.ج. غريماس ــ ج. كورتيس وآخرون، ترجمة وتقديم، عبد الحم

 .49ــ 37( الفصل األول، ص  2014دار التنوير، 
[( ـــ التفكيك هنا منح القراءة حريًة في تحريك العمل المرصود القراءة كعالمٍة تمارس االنزالق الداللي، 5)]

وتكثُّر المعنى؛ فالعالمة الفنية في بعدها السيميائي ــ التفكيكي التقف عند حد داللي وإنما تعشق الحركة  
للتفصيل في فلسفة التفكيك: المعتمد األدبي في التفكيك، تيموثي كالرك، ترجمة وتقديم، حسام نايل، مراجعة،  

 ومابعدها.  37( مقدمة المؤلف ص  2011، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 1محمد بريري، ط
صوصًا قصيرة أو طويلة )مراجعات نقدية( أو [( ـــ جرت معالجة مسألة الموازيات النصية ـــ بوصفها ن6)]

مرئية تعمل على منح العمل الفني هوية الحضور والرسوخ في عملية التلقي ــ في كتاب: في نظرية العنوان)  
ط حسين،  خالد  النصية(،  العتبة  شؤون  في  تأويلية  التكوين،  1مقابة  دار  )دمشق:  القسم   2007،   ،)

 (.45ـــ35النظري)ص 
، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1ل حتمل، المجموعات القصصية الخمس، ط[( ــــ جمي7)]

1998) 
[( ـــ باتت الدراسات التناصية تقدم الكثير من اإلنجازات في إطار التعالقات بين النصوص واألعمال  8)]

بييقي ــ غروس،    الفنية وغيرها من النصوص وفي الحقول المختلفة للتفصيل: مدخل إلى التناص، ناتالي
.( القسم الثاني)تاريخ ونظريات التناص(، 2012ترجمة، عبد الحميد بورايو، د. ط، )دمشق: دار نينوى،  

 . 48ــ 7ص، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01SI_JrXsZIiWjaV4uQK4LuP4m98w:1588620979940&source=univ&tbm=isch&q=%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%83%D9%8A&sa=X&ved=2ahUKEwiGqMSp-prpAhWFwMQBHYSyBq0QsAR6BAgJEAE
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[( ـــ النص منشور على الغالف األخير ألعمال القاص جميل حتمل: المجموعات القصصية الخمس،  9)]
 مصدر مذكور.

ئيات أ. ج. غريماس اختصر عدد العوامل والوظائف لدى فالديمير [(ـــ من المعروف أن عالم السيميا 10)]
بروب) مورفولوجيا الحكاية( إلى ستة عوامل في أصناف متقابلة لقراءة المسارين الداللي والحدثي تمهيدًا 
لإلمساك بالمعنى القاّر أو العميق للنص....للتفصيل: المنهج السيميائي)الخلفيات النظرية وآليات التطبيق(،  
األول)  القسم  مذكور،  بورايو، مرجع  الحميد  عبد  وتقديم،  ترجمة  وآخرون،  كورتيس  ــ ج.  أ.ج. غريماس 

 . 89ــ  9الفواعل، الممثلون، الصور ــ المربع السيميائي( ص، 
)بمعنى التغاير والتباين(   االختالف الذي يتمفصل إلى معنيين: االخـ)ت(ـالف [( ـــ بخصوص مفهوم11)]
رجاء) تأجيل قدوم المعنى والحضور( للتفصيل: جاك دريدا، الكتابة واالختالف، ترجمة،  أي اإل االخالفو

 ومابعدها )مقدمة المترجم(.  23(، ص 2000، )الدار البيضاء: دار توبقال، 2كاظم جهاد، ط 
بيكاسو للفنان جدارية لوحة هي (Guernica :باإلسبانية )  )غرنيكا[(ـــ12)] من بابلو  قصف   استوحاها 

قامت طائرة حربية الباسك ،غرنيكا المدينة   وإيطالية  ألمانية حين  بقصف  اإلسبان  القوميين  لقوات  مساندة 
خالل 1937 أبريل  26 في الترويع  اإلسبانية بغرض  األهلية  حكومة [1]  الحرب  الجمهورية   وكانت 

( قد كلفت بابلو بيكاسو بابداع لوحة جدارية لتعرض في الجناح اإلسباني  1939- 1931) اإلسبانية الثانية
ition Internationale des Arts Expos" المعرض الدولي للتقنيات والفنون في الحياة المعاصرة في

et Techniques dans la Vie Moderneوكان بيكاسو قد انتهى  1937 عام باريس " الذي أقيم في .
. غرنيكا تعرض مأساة الحرب والمعاناة التي تسببها لألفراد، وقد صارت  1937من اللوحة في أواسط يونيو  

. بعد  للسالم جسيداً معلمًا أثريًا، لتصبح مذكرًا دائمًا بمآسي الحروب، إضافة العتبارها رمزا مضادًا للحرب وت
االنتهاء منها طافت اللوحة في جولة عالمية موجزة العالم لتصبح من اللوحات األكثر شهرة كما أن جولتها 

تتكون   التصوير الزيتي الم للحرب األهلية اإلسبانية. اللوحة تمت بأسلوب تلك ساهمت في لفت أنظار الع
أمتار. وهي معروضة    7.8أمتار وعرض يبلغ    3.5يبلغ  من األلوان األزرق الداكن، األسود واألبيض بطول  
" للفنون  الوطني  الملكة صوفيا  مركز  متحف   Museo Nacional Centro de Arte Reginaفي 

Sofiaعن موقع ويكيبيديا ـــ غوغل(.مدريد  " في (. 
 

 خالد حسين  
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_(%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9)#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_(1937)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 [(1شعرية المكان.. في"بحيرة من يديك" لمحمد عفيف الحسيني )] 
 

 "تحّدث معي قلياًل أيها الغريب"
 لو تحّدثنا معًا قلياًل أيها الغريب...! 

"  1993"بحيرة من يديك،  وقعت بين يدّي مجموعة محمد عفيف الناضجة والمتألقة شعرًا:  1999في عام  
. سنوات طويلة مضت  1999( في يناير  342فكانت هذه القراءة التي ُنشرت في مجلة البيان الكويتية، ع )

، ثم األعمال الشعرية: "تحدث معي قلياًل أيها الغريب" منذ  2021قبل أن أقرأ له بهارات هندو ــ أوروبية،  
 بغياٍب غريب اليوم...لروحك الّسالم محمد عفيف..  أسابيع قليلة ...لكن الشاعر "الغريب" فاجأنا

م الذي شهدته المقاربات  راسات النَّقدية المعاصرة بعد التقدُّ راسات المكانية تتمتع بموقع مركزيٍّ في الدِّّ باتت الدِّّ
السوسيولوجية واألنثروبولوجية والسيميائية للمكان وأبعاده؛ بل إن المكان ذاته غدا موضوعًة خاصة لعلم  
خاّصٍ هو"المكانية" والسيما بعد التنافذ المعرفي بين الحقل النقدي وما قدمه غاستون باشالر وإدوارد هال 
ويوري لوتمان من مقاربات تتضمن الكثير من المفهومات المكانية التي منحت الخطاب النقدي القدرة على 

ت األدبية، وتتنّزل هذه القراءة ضمن  اإلحاطة باألبعاد السطحية والعميقة لموضوعات "المكان" في الممارسا
عري.  هذا التوجه لدراسة المكان في النَّص الشَّ

 إشكالية المكان: 
راسات المشتغلة على مفهوم المكان وفي حقول متعددة، عن أهميته االستراتيجية في صوغ الكائن   تكشُف الدِّّ

يها في جوانب منها، على أنساق مكانية  البشري وتشكيله، حيث تقوم المنظومة الثقافية، التي ينتمي الفرد إل
خلف...إلخ(؛ فتستند رؤية العالم و/أو النسق التصوري لهذا الفرد أو    -يمين، أمام  -تحت، يسار   -)فوق 

تلك المجموعة االجتماعية إلى البنية المكانية المعاشة في تشكلها وَتَبْنُينِّها، وبذلك تتأثر بالفضاء المكاني  
س عبر فترة زمنية في الممارسة االجتماعية، فعلى سبيل المثال، يمكننا تفريع سلسلة  منظومة القيم التي تتأس

هناك( فكل ما يتصل بالـ"هنا" يمتاز بقيمة أثيرة    -من الثنائيات القيمية، انطالقًا من العالقة المكانية: )هنا 
  - يومية العالئق التالية: ) خير لدي، وكل ما يتصل بالـ"هناك" يفتقد إلى هذه الميزة، وعليه تتحكم في حياتنا ال

سيء...إلخ(، كما يتجلى االنحياز إلى المكان في األلعاب الرياضية، فأنا مع هذا الفريق أو    -شرير؛ حسن 
ذلك؛ لكونه ينتمي إلى آسيا أو افريقيا أو أوروبا...إلخ، فالمكان يشّكلنا أو يتشكَّل بنا، ويرحل معنا، ويحلم  

[(، ويكتسب المكان داللته وقيمته  2يش الفرد بداخلها ويحملها معه أينما ذهب" )]معنا، إنه "الفقاعة التي يع
من خالل دمجه في "نظام اللغة" وبالسيطرة على المكان لغويًا، يتم تحويله من الالتناهي و"الوحشية" إلى  

ُن المكان ليصبح مكانًا ثقافيًا خاضعًا لممارسات الكائن   البشري؛ حيث ُيختزن في  التناهي واأللفة، وعليه ُيَدجَّ
النَّسق التصويري للفرد عبر اللغة الطبيعية، ويتموضع في المنظومة الثقافية الكبرى لهذا المجتمع أو ذلك. 
ومن هنا تتنوع قيم المكان ودالالته تبعًا لتنوع المجتمعات اإلنسانية واختالفها، حيث لكل منها رؤية خاصة  

لدور الذي يشغله المكان نّصيًا؟ لقد ازداد االهتمام بالمكان كمكوِّن  للمكان، وإذا كان األمر كذلك؛ فما ا
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استراتيجي في البنى النّصية إلى جانب المكونات النّصية األخرى: الزمن، الحدث، الشخصية على صعيد  
النصية)] الفاعل3السرديات  للمكان بوصفه إطارًا لألحداث والقوى  التقليدي  المفهوم  الُكتَّاب  تجاوز  إذ  ة  [( 

الحزين   )مالك  السردية  الفاعلية  للقوى  محورًا  بوصفه  المكان  على  التركيز  إلى  إبراهيم    –)الشخصيات( 
البنائية،   الشعرية،  السردية : )الوظيفة  البنية  للمكان وتبلورت في  تعددت وظائف عديدة  أصالن(، حيث 

ة بنيوية وداللية في النَّص، لبدا األخير  السيميائية، الرمزية...إلخ( ويمكننا المجازفة بالقول: لوال المكان كقيم 
الفيزيائي   المكان  مع  الفني  المكان  لتقاطع  وذلك  بالعالم،  النَّص  يعضد من عالقة  فالمكان  عابرًا،  كالمًا 
)الموضوعي( في نقاط متعددة، األمر الذي عمِّّق من مستوى العالقة بين النَّص والقارئ على مستوى التلقي،  

عب الفضاء المكاني في رواية )الريش( لسليم بركات دورًا كبيرًا في تكثيف فرص تلقي  فعلى سبيل المثال، يل
النَّص وإنتاجه نقديًا، على الرغم من تعقيد التقنية الروائية، وكثافة االنزياحات اللغوية الغريبة في أسلوب  

ئ/ المتلقي إلى دواخل النَّص  الكاتب، ومهما يكن يعدُّ المكان عتبة من العتبات المتعددة التي يلج منها القار 
األدبي لفض أسراره والكشف عن البنية العميقة التي يشتغل النَّص بموجبها في البنية السطحية؛ إضافة إلى 
أن اإلمساك بجماليات النَّص يتم من خالل المعرفة بشعرية المكان النَّصي واستراتيجيته في بناء النُّصوص،  

مكان، فالنَّص الذي يفتقد إلى العنصر المكاني هو نص دون نسب،    وبناء على ما سبق، فال نصَّ دون 
دون أصل وجذر ونصٌّ عالق في الهواء، لهذا ربما تعود فجاجة الكثير من النُّصوص الشعرية المعاصرة 
أو   الفيزيائي  النَّص( في غيابه  فيه  نتج  وأشيائه )كفضاء  الفني  المكان  بشؤون  منتجيها  انعدام خبرة  إلى 

المكان يخترقنا دومًا لكونه امتدادًا ألجسادنا وذاكرتنا عبر الزمن، وللتدليل على أهمية المكان اتجه  حضوره، ف
االختيار نحو مجموعة الشاعر محمد عفيف الحسيني )بحيرة من يديك( كنموذج الستكناه المكان في النَّص 

 اص بالمكان في نصوصها. الشعري، بداللته وعالئقه المختلفة لما تمتاز به المجموعة من احتفاء خ
 تفاصيل المكان الشعري: 

تتوفر نصوص المجموعة على أشكال مكانية متنوعة، تتشابك فيما بينها لتشكِّل الفضاء العام، فثمة المكان  
ذلك  العام والخاص أيضًا. وعالوة على  بالحضور والمفقود والمكان  الموحش والممتلئ  المهجور والمكان 

لى تفاصيل صغيرة في فضاءاتها: )نافذة، عتبة، مقعد...( التي تضفي على المكان  تتوفر األمكنة الشعرية ع
  – كمكون شعري ـ دالالت إضافية وتكثِّّف الوظيفة الشعرية للنص، كما تسهم في استعادة ألفة المتلقي    -

غائرة في األعماق  القارئ مع المكان وشؤونه، فالكتابة ليست لعبًا لغويًا، وإنما آلية لتفجير الذكريات والرؤى ال
التي انطمست جراء اعتيادية الحياة اليومية بكل آلياتها المحاصرة للروح المبدعة. إلى ذلك يتصدر المكان  

 العام )المكان غير المحدد( بداية المجموعة الشعرية: 
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 "منذ زمن ماتت أميرة في الغابة 
الُل والزهوُر الصغيرة   غطتها الظِّّ

 ت وكذلك أمطار الزمن والحكايا 
 امتألت أصابعها بالريح والنعاس
 وبوداع قصير كأصوات الغرباء

 في الليل يقطفون الغابة يفتشون عن أميرة" 
 

العالمة اللغوية الدالة عليه أتت معرفة بأل التعريف    -إن المكان هنا يتسم بطابع عام، رغم أن اإلشارة  
عبية التي ترويها عري بحد ذاته شبيه    )الغابة(، إنه مثيل األمكنة في الخرافة الشَّ "الجدات" عادة، والنَّص الشِّّ

هنا ال يعكس لنا خبرة الشاعر الشخصية )العملية/ اليومية( به، لذلك جاءت   –بهذه الحكاية، أي أن المكان  
العالمات اللغوية المشكلة للمكان تحمل هذه الصفة العمومية: "غابة، ظالل، زهور، أمطار، حكايات، ريح، 

 .إلخ." ومع ذلك؛ فالنَّص يغري المتلقي بتفكيكه وتأويله:أميرة، مفتشون..
ينطوي النَّص على ثنائيات )متقابالت( عديدة، تمنح فرصة كافية للقراءة، الستغوار البينة النّصية، وأولى 
هذه الثنائيات التي يشتغل بموجبها النَّص: طبيعي/ ثقافي، فالغابة وفق هذه الثنائية، تنتهي إلى الطرف 

من التقطبية المذكورة )طبيعي( أي إلى المكان غير المألوف، الغريب، والبعيد عن الذاكرة، وبالتالي  األول  
الغابُة" نوعًا من المقابلة الضدية مع المكان الثقافي الخاضع لهيمنة الكائن البشري عبر    –يخلق "المكاُن  

فالغاب إذًا،  الشعائر...إلخ  الطقوس،  اللغة،  ومختلفة:  متنوعة  بالذاكرة آليات  مرتبطة  طبيعي،  كمكان  ة، 
وبالغموض والعداوة ومليئة باألسرار و الخوف )فهي ُسكنى الحيوانات المفترسة( فكل منا يحتفظ بتصور ما  
عن الغابة ويستمر هذا التَّصور باالشتغال في "أنساقنا التصويرية" وفي ال شعورنا، بيد أن كل هذه التَّصورات 

طواؤها على الخوف والحذر من الغابة، وهذا يعكس لنا ثنائية قيمية: الخوف/ تجمعها صفة مشتركة، وهي ان
األمان، فالبعيد والغامض يكون مصدرًا لالضطراب والتهديد على عكس المكان األليف والقريب الذي يوفر  

 لساكنه الطمأنينة واألمان.
يحدُّ   للغموض والرُّعب والرُّهبة، فهي مكان عاتٌم  الغابة سكنى  بمقتضى  إنَّ  البصرية وطاقتها  الرؤية  من 

الكثافة إاّل لمسافة قصيرة، فهي تعكس لنا جدلية أخرى: الخارج/ الداخل، وهذا يدفعنا إلى طرق مستًوى ثاٍن  
من القراءة وفق ترسيمة غريماس، حيث بإمكاننا االعتماد على العناصر المتوفرة في النَّص الستحضار  

 العناصر المغيبة:
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 المكان = الغابة. 
 الموضوع = أميرة ميتة. 

 الفاعلون = الباحثون)المفتشون( عن األميرة. 
 العائق = تصورات مخيفة عن الغابة في األنساق الذهنية للباحثين. 

 المساعد = إدارة الباحثين ومكانة األميرة لديهم. 
 

إلى   العناصر)العوامل( قرائيًا يدفعنا  "المساعد" ويحث  إن تحريك هذه  يندمج مع  "المرسل"  بأنَّ  االستنتاج 
هذان "العامالن" "المفتشين" على، ومن ثمَّ اختراق الحد الذي يفصل الغابة عن الالغابة، وبانتهاك الحد، 

 تتحول الغابة إلى مكان )فضاء( صراع ": 
 

 في الليل يقطعون الغابة/ يفتشون عن األميرة"، 
ورة التالية: [( ال 4وبذلك تتخذ الترسيمة)]  صُّ
 المرسل: مكانة األميرة 

 الموضوع: األميرة الميتة  
 الفاعلون: المفتشون  
 المساعد: محور الصراع العائق:  

 "إرادة الباحثين ومكانة األميرة "  "تصورات مخيفة عن الغابة" 
ه إلى مكان  الغابة، تمهيدًا لتحويل  -بمقتضى اختراق المكان، تتشّكل أرضية )قاعدة للسيطرة على المكان 

عرية تمارس المخادعة   مألوف، بيد أنَّ النَّص ال يبوح بهذا األمر، ويبقى ذلك رهين التخمين والظَّن، فاللغة الشِّّ
 دائمًا، البوح والسكوت والغياب، وتترك المتلقي في حالة قلق على تخوم اليقين والاليقين. 

لى مستوى أعمق من التحليل لوال ظواهر مكانية  وعالوة على هذا المستوى من القراءة، يمكن إخضاع النَّص إ
اآلخر(، فهذا النمط من المكان يسيطر على األفضية    –أخرى تستدعي التحليل والقراءة، ومن ذلك ) المكان  

الشعرية، وربما يكون مردُّ ذلك، االنفصال عن أماكن الطفولة والتشكُّل، فالشاعر يقيم منذ فترة طويلة في  
ان اآلخر، المكان الغامض والمقلق بالنسبة للذات، وبناء على ذلك، تزدحم هذه األمكنة  السويد، أي في المك

بالغياب والوحشة من جراء اإلقامة في هذه األمكنة الغريبة التي تفتقد إلى حميمية أماكن الطفولة األولى  
 المفعمة بحضور األم:

 حجرات معتمة بين عمرك
 يا أمي  
 (.39لألبواب دونك )ص  –أي وحشة  
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وكأن الشاعر هنا يقارن بين أماكن الطفولة الممتلئة بالوجود والدفء وحنان األم واألهل وبين المكان الراهن   
الذي يقيم فيه، فيكون القارئ بإزاء ثنائية ضدية عميقة في النَّص: المكان اآلخر = المكان األنا، لتتفرع عن  

 ذلك سلسلة من الثنائيات المغيبة: 
 األنا  ≠اآلخر

 الالوطن ≠طن الو  
 الغرباء  ≠األهل  
 الوحشة  ≠اإللفة  
 

فالنص يقوم دالليًا على التضاد بين المكان الموحش الغريب والمكان األليف الذي يستدعي هنا حضور  
األم، يستدعي صورة األم في فضاءات البيوت الكردية، فهي غالبًا ما تجلس بمحاذاة األبواب، والعتبات في  

الظهيرة تتأمل البعيد أو ترفو شيئًا ما؛ لذلك فهي أول من تقابلك في الدار، إّنها صورة  الصباحات، وبعد  
محفورة في تضاريس الذاكرة، صورة ناتجة عن تشابك الكائن البشري )= األم( وذوبانه بتفاصيل المكان، 

، فكثيرًا ما نقول:  هي والمكان مكانًا واحدًا، يتبادالن األدوار  -يندعك األخير بحنانها وحضورها، فتصبح  
)هذا المكان يبوح بحضور أمي أو )هذا المكان اعتادت أمي الجلوس فيه( ونشير عادة إلى العتبة قرب 

 الباب.
إنَّ صورة األم تتساوق مع أمكنة الطفولة وتتوطن الذاكرة وثنايا الروح من غير براح. إنها تظل محتفظة  

فثمة تضاد و / أو صراع بين الـ " هنا" والـ "هناك". والـ "  بحرارة الوجود الذي يرفض بهذا الشكل أو ذاك،  
هنا" يرافقك على الرغم من االنقطاع الفيزيائي، فالمكان الذي شّكلنا يسكننا بأشيائه ونكهته وسطوته وذكرياته  

ل  الحلوة والمّرة، فهو مترسٌب في قيعان النفس والالشعور بإيقاعه )السريع أو البطيء( يجذبنا إليه من خال
 مساحته، أشيائه، مدنه، ونوافذه:

 في كل مساء، عندما يتقوسون كظهيرة  
 ترقب أعينهم الجميلة األرض التي 
 افتقدوها 

 .. المشارف الحزينة
 والوردة التي تنظر إليهم كثيراً  
 صامتة ومخطئة  
 ترتاح على أسمائهم المتوقفة عن  
 الخفقان  
 تلمس حرارة جباههم  

 الطاوالت.ومدنهم الشاردة على 
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حينما تحدث قطيعة فيزيائية بين اإلنسان والمكان ألسباب إرادية أو غير إرادية، وينأى عن أمكنته وبيئته،  
فإّنه يكون محمَّاًل بالمكان، مغلقا )كما أسلفنا( فالغرفة بأثاثها، وباحة الدار بعريشة العنب وكائناتها وكذلك 

راسة، كلها تتكثَّف وتنتظم في الذاكرة في مواجهة المكان الجديد. الحي)الحارة(، القرية، المدينة، أماكن الد 
الـ"هنا" في مواجهة الـ"هناك"؛ لهذا ال ينفك المكان األول، الوطن ينبثق في همسات اللغة ويتحول إلى كائن  

 يجالس المغتربين في أمكنة الغربة، ويخفف عنهم االغتراب في تلك األمكنة البعيدة.
والمودة تتسم بالهيمنة على نصوص المجموعة الشعرية، فهي ال تنفكُّ تنهض من ركام    إنَّ أمكنة األلفة

 الماضي وتشعُّ في الزمن الراهن/ زمن النَّص عبر لغة شعرية ناضجة وممتلكة ألدواتها التشكيلية.
 

 هل تتذكر النافذة بزجاجها المكسور 
 كيف لفحها الهواء 
 وبقربها تعارك الصغار والغروب 
 كر أنها مهجورة هل تتذ  

 (. 57مألى بالكالم والغياب". ص )
 

فالنوافذ تمّثل انفتاحًا" هنا على العالم، منها نستقبل اإلشارات القادمة من العالم الخارجي )النور( وليس عبثًا  
ر  عندما يقال: البحر نافذة ُنطلُّ منها على العالم، ولهذا ُتجاهد الدول أن يكون لها منفذًا )نافذة( على البح 

بأي شكل كان، وفي الحقيقة فاألمر يتعلق بكون النافذة صلة االتصال بين العشاق، وكم من رسائل الحّب 
الجميلة كانت ُتهرَُّب منها وإليها، وكم من العشاق في أنصاف الليالي كانوا يلتفون ويتبادلون الشوق عبرها،  

حداث والوقائع، ومازال يرّدد أصداء الوجود  وهي بالتالي مكان ثقافي بامتياز، مكان متكّدس بالذكريات واأل
البشري، على عكس المكان الوحشي)الطبيعي( فالمكان الثقافي في غياب ساكنيه يحتفظ بحرارة الوجود "هل  
بكثافة   يمسك  أن  المكانية  في نصوصه  الشاعر  يحاول  والغياب".  بالكالم  و مألى  أنها مهجورة/  تتذكر 

ال في  المكان  امتصاص  عبر  أنسنة الوجود،  إلى  ذلك  ويتحقق  له،  المجانية  اإلشارة  وليس  الشعري  نَّص 
 المكان، ليتحول المكان إلى محور وثيمة رئيسة للكتابة الشعرية، إنه كائن يشعر بالبرد والوحشة األليمة:

 
 المقاعد بردانة في الخارج 
 ال العاشق يجلس عليها 

 وال الزهرة الناضجة تمرُّ بجانبها 
 بردانة في الشتاء إنها مقاعد 

 تعلم نفسها الصبر 
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 مثل الذكريات العتيقة للموتى 
 

فإذا كانت المقاعد كأمكنة ثقافية تنطوي على عالقات أليفة مع الكائنات البشرية؛ فإنها مع الفضاء الذي 
تتموج فيه: حدائق، مقاه، تصبح ذكريات ثانية لإلنسان، حيث تختزن جزءًا من أنشطته وفعاليته في عالقات  
بالمكان، لقاءات الحّب، األصدقاء...إلخ فهي أمكنة تفوح وتبوح بأكداس الذكريات، وكثافات الوجود اإلنساني  
فهي تمتزج اإلنسان وتتداخل بوصفها امتدادًا له في الفضاء، وإذا كان ذلك كذلك، فإنَّ امتياز الكتابة الشعرية  

عله واقعًا مرئيًا جديدًا من خالل رصد العالئق  يتمثل بهذه القدرة في القبض على الالمرئي في العالم وج
المخفية بين الكائن الحي والمكان الذي تحول إلى كائن يعاني من الوحشة والغياب؛ ولهذا فليس له سوى  

 إتقان الصبر، وفي الحقيقة فالغياب يعدُّ ثيمة داللية مهيمنة في نصوص الشاعر المكانية: 
 
   سالم للمغنين ينسحبون إلى أوتارهم 

 (. 4والشرود الباقي على تلك العتبات. )ص 
 

التصوري   النسق  في  بعنف  محفورة  وصورها  البيوت،  فضاء  من  أثيرة  تفاصيل  دائمًا  العتبات  كانت  لقد 
)المخيِّّلة( لإلنسان، فلكل عتبة وظيفة بنائية في بنية البيت، ووظيفة داللية/ رمزية، فحتى ُيستقبل الداخل؛ 

كعنصر    -ات الضرورية، على العتبة أواًل حتى يعبر إلى الداخل، فالعتبة تمثل  فعليه أن يبدي كل الضمان
حدًا لعملية اختراق الداخل نحو قلب الدار، ولن تحدث عملية االختراق إال باالتفاق بين    - من النسق البيتي  

المكان واإلنسان،    الطرفين، وبالعودة إلى داللتها في النَّص يتكشف للقارئ/ المتلقي عمق العالقة وزخمها بين
فالعالمة اللغوية "العتبات" تتجاوز الفعل اإلشاري كإشارة إلى المرجع المكاني( لتكتسب دالالت إضافية مع  

مكانيًا منزاحًا ومجسدًا للحظة وجودية كثيفة ليس من السهل    –السياق المتموضعة فيه، ولتشكل واقعًا شعريًا  
الزمنية "الشرود" كتابًة. فالمكان هنا لدى الشاعر ال ينفصل عن  القبض عليها ومن ثمَّ تخثير هذه اللحظة  

كائنه وإنما كالهما عالمة دالة على اآلخر، وبذلك يغدو النَّص نّصًا مكانيًا، فضاًل عن تعميقه للوظيفة  
الشعرية بإضافة آليات أخرى إلى آليات تشكيلها للنص الشعري، كما هي الحال في النَّص التالي المشبع  

 كانية: بالم
 

 مألت الغرفة بالتهور 
 وأنت بعيدة 

 وأنت خلف النافذة
 (. 96تتجعد المدينة بين يديك. ص )

 



2426 
 

 لغة المكان: 
سبق وأن أشرت إلى أن المكان ينتقل في الفضاء اللغوي، من وضع فيزيائي، موضوعي وحيادي إلى فضاء 

اإلنسانية المختلفة، على أن المكان  ثقافي رهين المخيِّّلة اإلنسانية في دالالته المتنوعة حسب المجتمعات  
يتجاوز هذه الموقعية في اللغة األدبية/ الشعرية ليتحول إلى كائن نصي يتنفس عبر أفضية النُّصوص ألن  

باستخدام النَّاص )شاعر، روائي، قاص(، آليات كتابية متنوعة لتحريك المكان    –يتعلق    -هنا    - األمر  
التي ينتجها كتقنية لغوية المتصاص المكان الفيزيائي وبنينة    وامتصاصه وموقعته ضمن سياق النُّصوص 

 المكان النصي )الشعري( وباالستعارة ينبثق الالمرئي كواقع مثير: 
 

 الوداع يخفق في زاوية المكان وتلك 
 المناديل الرومانسية... شاحبة

 ومتروكة على المشاجب 
داع يخفق، المناديل شاحبة(؛ فتنتقل هذه العالمات  فالناص يتوسل باالستعارة للتعبير عن المكان وأشيائه )الو 

اللغوية إلى حقول داللية مخالفة لحقولها األساسية، حيث االنزياحات الداللية في التراكيب اللغوية وتتخلَّق  
 بذلك لغة مكانية تتجاوز الوصف إلى تشكيل كائنات نصية تشاركنا األحاديث والموت واألنين. 

 
 أحاديثنا الجدار في صداقة 

 شارد يثير الغبار 
 ينطلق في أعمارنا 

 ويحمل إلينا االتجاهات 
 مكتنفًا في عويله 

 جداٌر أخضر مبلل بعطر ليالينا 
 ومسافة شفاهنا المتباعدة

 يتساقط عليه اندثارنا 
 فيموت كأمتنا 

 تضيع اتجاهاتنا 
 فال يحمل إلينا إال أنينًا منبعثًا من 

 (. 66صخبنا القديم. ص )
 

[( تكثيف النَّص في استعارة أساسية )قاعدية(: 5يمكن لنا حسب كتابات جورج اليكوف ومارك جونسون)]
الجدار الكائن = الجدار الحي، من هنا تتكشف مهارة االستعارة على التشكيل، فالجدار يحوز على الوحدات 
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ت هذه الوحدات الداللية من  الداللية التالية: شارد، ينطلق، يحمل، يكتنف، عويل، يموت، أنين، حيث نقل
اللغة الشعرية، وتشكل  الفيزيائي وُامتص في  الكائن الحي إلى فضاء المكان، وبذلك ذاَب المكان  فضاء 
المكان النَّصي وعليه يغدو المكان "بنية بالغية وجمالية وكتابية باالتكاء على االستعارة التي لها القوة في  

تظل "مشكلة المكان الفني" خارجة عن السيطرة النقدية في النَّص  [(. وفي الختام  6خلق حقيقة جديدة")]
األدبي ألن الثقافات اإلنسانية تفرز "أنسقة تصورية مختلفة" تبعًا الختالف البيئات المكانية والتي تسهم بهذا 

وتتبعثر في الشكل أو ذاك في تشكيل "رؤية العالم" لهذه المجموعة البشرية أو تلك، بيد أنَّ هذه الرؤية تتعقد  
ثنايا النَّص األدبي كما يتعقَّد الفضاء المكاني لنزوع الناص إلى آليات عديدة لنسج نصه، فينتج عن ذاك 

 لغة منزاحة ومنحرفة عن األسيقة األصلية في االستعمال العام للغة.
 
 .1993(، 1[( ـــ محمد عفيف الحسيني: بحيرة من يديك، عمان: دار أزمنة للنشر والتوزيع، ط )1)]
ــــ تقديم سيزا قاسم دراز لمقالة يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني، ضمن كتاب جماليات المكان، 2)]  )]

 .1988(، 2مجموعة من الباحثين، الدار البيضاء، عيون المقاالت، ط )
السردي ومالحظتها بسهولة، بعكس 3)] الخطاب  ت  التي مسَّ المكانية  التطورات  القبض على  يمكن  ـــ   )]  

الخطاب الشعري الذي يحتاج من المتلقي إلى جهد مضاعف في حفر النصوص للقبض على البنية المكانية  
 وآليات تشكلها في النص الشعري.

[( ـ يمكن الرجوع بشأن ترسيمة غريماس إلى مراجع عديدة: بنية النص السردي، حميد لحميداني و)في 4)]
 من قراءة ألبحاث غريماس في النقد الخطاب السردي( / محمد ناصر العجمي الذي يتض

[ــ انظر: جورج اليكون ومارك جونسون: االستعارات التي نحيا بها، ترجمة: عبد المجيد جحفة، الدار 5)]
 . 1996(،1البيضاء، دار توبقال، ط )

 . 150[( ـ االستعارات التي نحيا بها، ص 6)]
 

 خالد حسين 
 ناقد سوري كردي 
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 الجزء األول من "السماء شاغرة فوق أورشليم" لسليم بركاتقراءة موّسعة في 
 
 
 
 
 
 
 

وري الكردي خليل جابو4 وائي الس   . الكاتب والرِّ
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يكتب الروائي عماًل تاريخيًا ليس باألمر السهل، وأن يحاول تجسيد العمل لحقبة زمنية ما، يحتاج األمر  
ثقافية كبيرة ُمّلمة بالتاريخ والجغرافيا بشكٍل كبير، فالمهمة ال ترتكز على سرد إلى جهد كبير وشاق وخلفية  

األحداث فقط، بل في إحاطة العمل بكل التفاصيل التي تناسب تلك الحقبة من الزمن. ليس من السهل 
ن  إضافة عمل أدبي تاريخي لحقبة زمنية معروفة ألغلب الناس، وقديمة جدًا، يترتب على الكاتب أن يكو 

حاذقًا في التاريخ والجغرافية وكل تفاصيل الحروب التي كانت في الماضي، من عتاد وسالح ولباس وطعام  
الروائيين   من  قال  من  التحديد  وجه  على  أذكر  ال  البعض.  بعضهم  مع  البشر  تعامل  وأساليب  وشراب 

كه في أن يقع في مطبات المشهورين عالميًا بأنه ال يحب الكتابة في زمٍن ماضي لم يعشه، ألن الخوف يمتل
تضعه في خانٍة ال يحسد عليها. لكن ماذا لو كان العمل يعود إلى حقبة زمنية مرَّ عليها مئات األعوام  

  ومعروفة في أغلب تفاصيلها للناس؟
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الناصر صالح الدين األيوبي مؤسس الدولة األيوبية، القائد الذي فتح القدس واستعاد معظم األراضي         
ولبنان، ووحد مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية. وتعددت الكتب في فلسطين  

والروايات التي تروي عنه وعن حروبه ضد الفرنجة. وكعادة سليم في نحته بإزميله الخاص في عالم األدب، 
الماضي مئات   وسيره في طريقه الخاص الذي ال يشبه أي طريٍق آخر في عالم األدب، أراَد أن يعود إلى

األعوام، ويجسد رواية تاريخية تروي عن الحروب التي خاضها الناصر صالح الدين، عن طريق الجندي  
توران موسى شير ُمعتمد ُعشارية في إحدى السرايا التابعة لجيش الناصر؛ ليضيف لقائمة أعماله بشكٍل  

  يوبي.خاص ولألدب بشكٍل عام رواية تتكلم عن حروب الناصر صالح الدين األ 
الفيلسوف هايدن وايت في كتابه ما بعد التاريخ: »المؤرخ ال يمكن أن يكتفي بدقة التفاصيل          يقول 

الُمفَردة، بل يجب عليه أن ُيَرّتب وُيَنّظم مادته؛ بحيث يربط ويجمع السمات والوقائع واألفعال المفردة، بحيث 
باقتران هذه المحتويات مع صورة العرض التي تتجمع فيها  تقفز أمام أعيننا صورة واضحة ألمة أو لفترة.  

معا بشكل مناسب، يستطيع المؤرخ أن يبني سردًا يتقدم بفضل التوتر بين تجليَّْين عينيين لحياة إنسانية  
  تحديدًا. هذان التجليان جزئيان وعاّمان معًا«.

لها والبلدات والحيوانات والبشر والشجر ولم يكتفِّ سليم بذكر أدق التفاصيل عن المكان والزمان وأشكا     
والحجر، ولم يكتفِّ بترتيب وتنظيم مادته لربط وجمع السمات والوقائع واألفعال المفردة لتقفز أمام أعيننا  
صور واضحة لذاك الزمن، وإضافة الصفات بشكٍل جزئي وعام للمكان والشخصيات وكل المعدات، بل 

عة عشر فصاًل، وفيما يقارب من ثمانمائة وخمسين صفحة و أكثر من  أحاط الرواية المكونة من جزأين وأرب
سبعين شخصًا يقودون أحداث الرواية بشكٍل منتظم كما لو أنه كان حاضرًا في ذاك الزمان، وصورَّ األحداث 
بعدسة عينه وجسدها في رواية تتكلم عن ذاك الزمان بأسلوبه الخاص، مألها بالرموز واأللغاز التي تضع  

ئ في كل مرة في خانة الحيرة والدهشة من تلك األفكار واألساليب التي تنتهي بسؤاٍل واحد، وهو: من  القار 
 أين يستمد خياله هذا العبقري؟

يقال إن الجراد هو الحيوان الذي ينقاد لرئيسه، فيجتمع كالعسكري إذا ظعن أوله تتابع جميعه ظاعنًا،         
اتل، ال يقع على شيء منه إال أهلكه. وفي الجراد خلقة عشرة من  وإذا نزل أوله نزل جميعه، ولعابه سم ق

جبابرة الحيوان مع ضعفه، ففيه وجه فرس وعينا فيل، وعنق ثور، وقرنا أيل، وصدر أسد، وبطن عقرب، 
وجناحا نسٍر، وفخذا جمل، ورجال نعامة، وذنب حية. وإذا أردنا تفصيل خلقة الجراد أكثر، سنجد أن الفرس 

حيوانات اجتماعّية تعيش ضمن قطيع يحكمه ويقوده تسلسل هرمي فيما بينهم، ويمكن تمييز  يرمز بأنها  
الّتسلسل  ويساعد  لديها،  الجسد  ولغة  الخاضعة عن طريق مالحظة سلوكها  األفراد  المهيمنة عن  األفراد 

 الهرمي ومعرفة كل حصان رتبته ضمن القطيع على تقليل الّسلوك العدواني.
إلى الحكمة والمثابرة والتصميم والتضامن والتواصل االجتماعي، والصداقة الحميمة والذاكرة والفيل يرمز         

 وطول العمر والقوة. 
 ويرمز الثور بالطاقات الشمسية، والتصميم، والقوة، وبالطبع الفحولة. 
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 واأليائل حيوان الروح والرمزية والمعنى، ويعتبر أحد أقوى الحيوانات الروحية.
 حرب وسبب انتشار األوبئة واألمراض. واألسد إله ال

 وعند اليهود يرمز العقرب إلى رؤساء القبائل.
 والنسور ترمز إلى الحروب والقوى االمبريالية منذ العصر البابلي. 

 و صفات الجمل أنه يخزن الطاقة والماء، ال يلهث وذاكرته قوية، يغار ويبكي وينتقم. 
كم في    64.3يساعده على الركض بسرعة كبيرة تصل إلى    أرجل طائر النعامة طويلة، ورفيعة، وهو ما 

  الساعة، كما ُتساعد على حمل الجسم الكبير بتوازن.
ومن المعروف أن ذنب الجراد يستعمله للغرز كي يبيض، ولكن منحوا صفة ذنب الحية للجراد في         

 التفسير. وفي كتاب تفسير األحالم البن سيرين قال: 
د يطير في الحلم، فيشير األمر إلى عيش الرائي في بلد محفوفة بالمخاطر وله  »في حال كان الجرا      

سالمة   أجل  من  أرواحهم  يبذلون  الذين  الجنود  بسبب  السيطرة  تحت  األمر  ولكن  األعداء،  من  الكثير 
   المواطنين«.

ي تتكلم عن  »السماء شاغرة فوق أورشليم«: أراد سليم بركات أن يطلق هذا العنوان على روايته الت       
حروب الناصر في القدس، المدينة التي ُمنِّحت قدسية من السماء، وعلى مرَّ الزمان تناوبت األديان للسيطرة  
عليها بشكٍل أو بآخر، ورغم كل تلك الحروب والمصائب التي توالت على تلك المدينة، بقيت كما هي لم  

 : 225حة  يتغير فيها شيء من المقدسات الدينية، فيقول سليم في الصف
»هذه المدينة تحتمل إرثًا مجنونًا ال ُيحَتَمل. لم ُيحّمل للُا مدينًة، مذ خطر بباله الموحش بناُء المدن،        

ما َحمَّل هذه المدينة. لقد أكثر من الوعود أُلمم شتى، في اآلن ذاته، أن تكون لواحدة منها ال لأُلخريات. 
 ما الحكمة، يا رّب؟«. 

ير األحالم البن سيرين عن الجراد في الحلم، بأنه يرمز إلى العيش الرائي في بلد محفوفة  وإذا عدنا لتفس      
بالمخاطر وله الكثير من األعداء، سنجد أن اختيار سليم لبدء الرواية هذه بفصل يحمل عنوان »الرُُّسل 

 في الكتابة. الجراد« لم يأتِّ عن عبث، بل كان اختياره مبنيًا كالعادة على خطط أعدها قبل الخوض 
األيل، ورمزية          الثور، وروحية  وقوة  الفيل، وفحولة  ومثابرة وتصميم  الفرس، وحكمة  اجتماعية  وبين 

لُتوران موسى َشْير   العقرب في رئاسة القبيلة، وذاكرة وغيرة الجمل، وسرعة النعامة، منح سليم تلك الصفات  
ذ انه بدأ في مقدمة الرواية عن هذه الحشرة التي قيل عنها  ورجال ُعشاريَّته، وأراد أن يفتتح روايته بالجراد، إ

 في األديان أنها جند من جنود للا.
»نشر الجراُد أجنحًة شفيفًة، مائيَة اللون، من تحت األجنحة العليا الغمدية القاسية. نشر أجنحًة مراتب         

، مرتط  (.9مًا بكل شيء.« )ص ال ُتحصى في مراقي ألوانها، طائرًا طيراَنه الثقيَل، القويَّ
يبدأ الرواية في هذا الفصل من بحيرة طبرية، بدردشة بين رجال عشارية توران، الذين جاؤوا من أصقاع         

األرض لمساندة الناصر صالح الدين في حربه ضد الفرنجة، يتحدثون عن الجراد ونوعه وبجانبهم أربعة  
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رقوا من مؤن الجيش وباعوها للفرنجة. توران هو  أشخاص سيقوم الجند بقطع رؤوسهم بالسيوف، بعد أن س
 قائد العشارية، يروي سليم الرواية عن طريقه إلى النهاية )كما ذكرت سابقًا(.

بين كردي وفارسي وقوقازي وشركسي وقوميات أخرى يسرد سليم روايته، ويخصص الفصل هذا لرجال         
لمعسكر في شرق البحيرة لاللتحاق بجند الملك ُعشارية توران، وكيف يأتي األمر على لسان طغرل آمر ا

 الناصر صالح الدين.
»إحدى وعشرون ُعشارية ستلتحق بجند الملك الناصر صالح، من سريَّتنا. أنت منهم. قال طغرل         

واحدة  ُيبقى إصبعًا  ثم  أمام صدره،  العشر مرتين،  بأصابعه  الهواء  يدفع  الجدود من سنجار، وهو  سليُل 
 (. ١٧األخرى«. )ص مرفوعة ويطبق 

 ويرتبط هجرتهم من هناك لاللتحاق بجيش الناصر بهجرة الجراد:
 »فلحق به ُتوران، معتمُد الُعشارية: يا جناب طغرل. متى موعدنا للرحيل؟ 

 (.١٨)ص  سننتظر قلياًل. سننتظر أن يبدأ الجراد هجرَة العودة، ردَّ الرجل«.
بركات روايته بصورٍة تفصيلية كيف يقوم الجنود باألحاديث وبين بقائهم هناك إلى موعد الرحيل يسرد         

الجانبية وهم يملؤون أوقاتهم بين التحدث عن الحروب وعن الجراد، ويتهمون الفرنجة بأنهم أرسلوا الجراد  
إليهم، وعن نية كل شخص بما سيفعله حين ينتصر في الحرب، ويتساءلون فيما بينهم أن قام بقتل احد في  

 يف يقوم كل شخص بالصالة، وعن أشكال النساء اللواتي يتمنون أسرهم. معركة ما، وك
»إنه، يا جناب توران، إمام مسجدنا، الذي ال يترك خطبًة من غير وصف الحوريات، من أصابع         

أقدامهن إلى بطونهن البلور يرى الناظُر مسيل الماء في أحشائهن إذ يشربن، إلى شعورهن المسك. ويكرر،  
بالقطر    دائمًا، أن الُمحلَّى  الجوز، والسميّد  اللوَز  البندَق،  الفستَق،  إذا وصف فروَجهن  الّدين  ال حرَج في 

والعسل، يا جناب توران. ما يكاد ُينهي إماُم مسجد بلدتي خطبَته حتى يكاد الواحد منا أن ينكح أقرب رجل 
ليطرحها أرضًا وهو يصرخ:    إليه أن كان أعزب، أو يركض إلى زوجته حاماًل حذاءه بيده، من العجلة،

 (.146الجنة. الجنة«. )ص 
(، ليضيف حياة الجنود  ٤٢وفي فترة االنتظار، ُيدخل سليم قردة البابون إلى المعسكر في الصفحة )       

لوعًة وتسلية، لوعة من وجودها في المعسكر، وتسليٍة إضافية للجنود للحديث عنها؛ يطرأ على تلك الفترة  
( حين يقتل احد رجال عشارية توران  ٥٥يث الجنود والبابون وغيرها، إلى الصفحة )عدة أمور بين أحاد 

    (: »أكره ابتسامتك يا عزيز«. ٤٥عزيز أكبرهم سنًا، مدحت أصغرهم سنًا، ألنه قال له في الصفحة )
الخيمة  حاول عزيز معرفة السبب، فلم يحصل من مدحت على أي جواب، إلى أن استفرد به بجانب         

 وقطع رأسه. 
يقع توران ورجاله في حيرٍة من أمرهم في العقاب الذي يستحقه عزيز لقتله مدحت، ينتهي األمر بموت         

عزيز على يد نديم ُبراق قائد الكوكبة بعد أن رفض وصولهم وعرضه للقاضي ليحكم عليه، حين كانوا في 
يحدث   اليدين؛  مقيد  الناصر وهو  بجيش  لاللتحاق  قتل عزيز، طريقهم  نديم  وتوران الن  نديم  بين  شجار 
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وينتهي الشجار بينهم بتقييد نديم بعد ذلك ويأمر توران بفك قيده لدفن عزيز وإكمال مسيرهم لاللتحاق بجيش  
 الناصر.

يدخل بعدها سليم في بعض التفاصيل عن معركة بين الناصر و جيش دي لوسينيان من جيوش         
 الفرنجة:

الدين لم ُيْعفِّ البحَر من مساءالت الغضب فأهاَجه بأسطول يقوده أخوه الملك العادل،    »الناصر صالح       
متعّقبًا أسطول ربابنة رينالد. جعل في سالحه العرَّادات الصغيرة ترمي بحجارة مضرَّجة بالنفط المشتعل، 

وار. أحرقْت عرَّادات وعلَّق إلى حيازيم السفن أعمدة َصْدم ضخمة كالتي يهشم بها المحاربون بوابات األس
ْدم  التيوُس جوانَب بعٍض آخر من سفن رينالد. تنفَّس   -اللهب بعضًا من أسطول رينالد، وشقَّت أعمدُة الصَّ

البحُر عميقًا بعد هياج إْذ هدأ خيال الناصر صالح الدين رِّضًا، بعد مساءالته الغاضبةِّ الشكوكِّ للبحر عن  
 بتعادٍل من تسويات السماء، على قوله.(. وينهي المعركة ٦٩حياد البحر«. )ص 

يحط الجنود رحالهم عند مغيب الشمس للراحة، ويتسامرون فيما بينهم عن الجياد وقدوم المسيح، ينهي         
و    ٧٤سليم فترة استراحتهم بسرٍد روائي أقرب للشعر، كما لو أن األمور اختلطت لديه وهو يملئ صفحتين )

الر ٧٥ ليشحن  الجنود،  القارئ في خانٍة مذهلة.  ( عن سهرة  بينهم رموزًا تضع  التي جرت  بالمحادثة  واية 
 وأعتذر عن نشرها هنا لضيق المساحة ولكي ال تصبح القراءة طويلة. 

في طريقهم لاللتحاق بجيش الناصر، يسأل توران وبعض الجنود نديم عن عالمة اللقاء، يجيبهم أن         
اللقاء هي الطيور، بين حيرة ويقين   يلتقي نديم بالعالمة، وهم جنوٌد مثلهم، يرأسهم رجل المطرقة عالمة 

يدعى عقاب. حين يسألوه عن موعد التحاقهم بجيش الناصر يقول بأنهم لن يلتحقوا بجيش الناصر صالح  
الدين، يزفر الجنود لخيبة أملهم من سماع الكلمة، بعد أن مألوا خيالهم بالمعارك التي سيخوضونها مع  

 ين، ولكي يتدارك األمر يقول عقاب: »لدينا شيء آخر نفعله«.الناصر صالح الد 
يجلس الجميع للتحدث عن المعارك والجنود، ويقطع حديثهم صوٌت يأتي من مؤخرة السرية صارخًا:         

 »هناك من يتبعنا«. 
يقّسم    يستدير الجميع ليروا من الذي يتبعهم، كان سبعة فرسان من جنود حاميات الفرنجة بالقرب منهم،       

توران ونديم الجنود إلى مجموعات للحاق بهم وليتأكدوا أن كان هناك احد غيرهم، توقعوا أن يكون كمين،  
لكن بعد المطاردة وقتل فارس منهم لم يكونوا أكثر من جنود استطالع فروا هاربين. بقي رجال السرية حذرين  

 في مسيرتهم، وأرسلوا كشافين ليتفقدوا الطريق أثناءها. 
أدخل سبع          دجاج،  ففي كل عمل هناك  دجاج،  انه مدمن  لو  كالعادة دجاجاته، كما  ينَس سليم  لم 

دجاجات إلى الرواية حين أستقر الرجال في بيوٍت مهجورة داخل حصن وجدوها في طريقهم. نقنقة أصواتهم  
 ر بالدجاج. والطريقة التي تكلم فيها عنهم كانت برهانًا أن سليم كتب السطر ذاك وهو جائع و يفك

في اليوم الثالث عشر أثناء رحلتهم إلى شرق بحيرة طبرية، تصادف السرية دسكرة في طريقها، فيها         
كنيسة وبعض المنازل يتصاعد الدخان من فوهة المداخن على األسطح، يدخلون الدسكرة حذرين بمجموعات  
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جهة الكنيسة، يظهر ثالثين فارسًا    صغيرة من الجهات األربعة ، يسمعون وقع حوافر جياد على األرض من
فرنجيًا بلباسهم وعتادهم الكامل، تحدث معركة بينهم، تنتهي بانتصار رجال السرية، لكن يقتل خمسة منهم  
وبينهم نديم قائد الكوكبة، و يجرح آخرون من بينهم سور ميزون، وبينما كانوا يضمدون جرحه داخل الكنيسة، 

حمون الغرفة يجدون فيها امرأة مع طفٍل رضيع و قس، يقوم القس بخياطة  يسمع الرجال صوٌت من غرفة، يقت
جرح سور، ويتفق رجال السرية بإطالق سراحه وتزويده مؤنة تكفيه الى ان يصل الى الناصرة، بينما يقرر  
بعدها   الدسكرة  في  أيام  ثالثة  الرجال  يمكث  طبرية.  بحيرة  إلى  معهم  طفلها  مع  المرأة  اصطحاب  توران 

 نها بعد ان يحرقوا بيوتها و أشجارها وكل ما فيها كي ال يستفاد الفرنجة منها بشيء.يغادرو 
ينتهي الفصل بالتكلم عن توران وعائلته وكيف ماتت زوجته وأوصى أخته بالعناية باألوالد حين كان         

له ويده وهو يحاول  جنديًا في قلعة جعبر حينها، يعود للصفوف الخلفية ليتحدث مع المرأة الفرنجية بلسان خيا
أن يفهم منها أو يفهمها ما يريد، فتذكره المرأة بابنة صديقه في قريته حين ساعدها في ملئ دلو الماء،  
 وأوصى أخته بالفتاة كي يطلبها من والدها حين عودته، تاركًا لخياله يتذوق لوعة الحنين في وعاء الحرب.

  
 الفصل الثاني: َعَربات: 

ذا الفصل شريكين من الباعة الجوالة إلى الرواية، كرياكوس متَّى النصراني، وشريكه  ُيدخل سليم في ه     
اليهودي ساحاك بن عاميت؛ ال دور لهما في هذا الفصل سوى محادثات بينهم وبين رجال المحمية وبعٌض  

 ورشليم: من النقاشات التي تحدث بين تجار وجنود، في إحدى المحادثات يجري حوار بينهم عن فكرة مدينة أ
»متى تريد أن تستعيد أورشليم؟ قال ساحاك الشيخ المبتسم، ابن السابعة والخمسين عامًا. فوجئ طغرل.        

حمى   نزيل  سأسال  لكن  المقدس.  بيت  سنستعيد  متى  تعرفون  ال  أنكم  تتصنعوا  )ال  مجاورْيه:  إلى  تطلع 
نه الصوف السميك، معقود الخاصرة  معسكرنا عن األمر(، قال. حدَّق إلى ساحاك الممتلئ الجسم في قفطا

 بوشاح: 
 ما تظنُّ أنت؟ متى سنستعيد بيت المقدس؟ 

)حين تفكرون، بثقة مطلقة، أنكم استعدتموها(، ردَّ ساحاك المبتسم، ذو العينين الجاحظتين، واللحية المدبَّبة  
 من كثرة اعتصارها براحة اليد، واللمس عليها بأصابع مطبقة. 

لتاجر اليهودي. لكن توران تكلم واصاًل ما انقطَع برهًة: )ثم ماذا؟ أنكون استعدنا تفكَّر طغرل في جواب ا
 بيت المقدس إن فكَّرنا في ذلك بثقة مطلقة، أم سنستعيدها؟(، ساءله، فردَّ كرياكوس نيابة عن شريكه:

 أورشليم مدينة لم تعثر على نْفسها بعد. لن يعثر عليها أحد، بل ُتستعاد فكرًة. 
 بثقله على ساقه العرجاء قلياًل، كأنما يستعير منها صواب الفهم:  شدَّ طغرل

 لَِّم هذه الحرب كلها، إذًا؟ 
  (.131)لإللهاء عن التفكير في امتالك أورشليم((، ردَّ ساحاك«. )ص 
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إذ إن سليم يرمي بسهمه إلى فكرة لم يكررها أحد من األدباء سابقًا، فكرة إن أورشليم مدينة ال يملكها         
، بل هي فكرة، والحروب التي تتعرض لها هذه المدينة ما هي اال لصرف األنظار عن امتالكها، لو  أحد 

دققنا في األمر قلياًل لوجدنا أن الفكرة هذه تناسب تلك المدينة تمامًا، المدينة التي لم تهدأ من الحروب منذ 
  مئات السنين، والحروب ليست إال إلهاء البشر عن امتالكها.

الفصل أيضا يبدأ سليم بنسٍج تفاصيل صغيرة ألحداث كبيرة تنتهي بقطع أعناق رجال عشارية  في هذا   
 توران وطغرل ماعدا توران، ألنه كان في إجازة حينها. 

يرسل توران المرأة الفرنجية مع أبنها الرضيع برفقة كرياكوس البائع المتجول يصطحبها معه إلى الناصرة         
  بناءًا على طلب توران.

المكان في هذا          يدخل سليم في رسم  الرواية، حيث  الثالث من  الفصل  العسل« هو عنوان  »ظنوُن 
الفصل، عن طريق توزيع العسل للسرايا، مجاورًا فيها ألحاديث تتكلم عن القالع وأورشليم ورينالد دي شاتيون  

ار. ويتكلم عن كيفية  أمير كرك، وبعض األحاديث الجانبية التي تحدث بين توران وطغرل وبعض التج
  خطط صالح الدين في حروبه مع الفرنجة، وكيف حاصر قلعة الكرك مرتين دون ان يستطيع اقتحامها.

وادمِّ الخشبية األكباش، أو          »ال تبدأ الفتوح من ثغرة في جدار حصٍن، أو من خلع باب قلعة نْطَحًا بالصَّ
ْن َهْتك طليعة جيش، أو من َشّق صفوفه، من تمزيق الحجر األمين في األسوار بالعرَّادات و  المجانيق، أو مِّ

أو من تجويع محاَصرين، أو من رجم المتحصنين بجثث الكالب تتفسخ في ساحات القالع، والحصون، 
فيغّرقها الوباُء، أو من حيلة تستدرج األقوياء إلى كمين أخير، أو من سم يضع حدًا لعناد الحاكم المتأّبي  

 له، أو من قرابته، مِّْن يسلَّم المفاتيح إلى القاهرين طْوعًا فيأَمن. فيستخلُفه مِّْن نس
تبدأ الفتوح برصد الفاتح للصور في خياله. وهي صور ليست لقالع، أو أسوار، أو خنادق، أو جسور، أو  

بشخصه. قد ال  أبراج، أو مْنعة مِّْن سالح ومقاتلة، بل صور القائد الغريم، الُمجابه، الُمدافع، الضّد قوًَّة،  
يعرف الفاتح القائُد غريمُه القائد المجابه، وقد يعرفه. لكنه هناك بقدرة ممكناته خسارًة، أو مفاجأًة أيضًا.  
ممكناُته هي هناك كصورته في خيال القائد الفاتح، المتهيءِّ لقهره. المنازلة األصل، األولى، تجري متخيَّلًة  

ح بين األرواح. نزاٌل شطرنٌج، في المخيلة، بشاهاٍت، وفرازين، وفَيلة،  في أرض متخيَّلة، بأسلحة من َنْظم البو 
وأفراس، وبياذق، ورِّخاخ ال تطير. قْهُر الغريم َينضج خيااًل، في المتَّسع الممكن لخيال الفاتح. يكّبلَّ الفاتُح 

لُمدافَّع ضد الفاتح.  الغريم بتتابع مستحوٍذ من الصور، ضربُة الخيال تفتح، أخيرًا، ثغرًة في نظام الغريم ا
 (.158ينتصر الفاتح«. )ص 

  
 الفصل الرابع: إيزابيال:

في هذا الفصل يبدأ سليم بحبكة النهاية لطغرل والرجال الذين أوكلهم لنقل المؤنة إلى جنود أشباح من       
لمهمة الخامسة المسلمين المتنكرين داخل إمارات الفرنجة؛ يبدأ الفصل بحيرٍة تملئ طغرل آمر المعسكر، بعد ا

بنقل المؤنة إلى األشباح، بعد تلك المهمة لم يظهر الدليل الملثم في الموعد بينه وبين طغرل من أجل النقلة  
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السادسة من مؤنة الليل، ثمانية أيام مضت على الموعد ولم يظهر الملثم. يكتشف طغرل حينها بأن الملثم 
م لي  (.187الرجل اسم فرسه، ولم يقّدم نفسه باسم«. )ص  لم يقدم له اسمه ابدًا، »تمتم إيزابيال قدَّ

  
يرسل طغرل توران إلى الناصرة مع التاجران النصراني واليهودي، للبحث عن الملثم صاحب الجواد        

إيزابيال، بعد أن أخبر توران طغرل أن التاجر النصراني رأى وجهه؛ يمضي توران عدة أيام في الناصرة  
انة بعد إصرار من التاجران، وفي فضوٍل منه، دون الوقوع في الشرب خوفًا. يقيمون  يتردد أثناءها إلى الح

خاللها في نزٌل داخل المدينة، ليعودوا كل مساء إليها ثملين يتمددون في ساحة الُنزل فوق اُلُلبود ليثرثروا  
   إلى أن يسرقهم النوم.

أليام في سوق الناصرة، ويتردد توران فيما  يلتقي توران والتاجران بالملثم صاحب الفرس في إحدى ا       
 سيفعله معه، ويضيع بين الجموع بعدها، يحاول بعدها أن يجده مرة ثانية لكن دون جدوى.

ار يصادفهم في طريقه ينقلون مؤنة          بعد أحد عشر يومًا في الناصرة يعود توران ويخبر طغرل عن تجَّ
نجة، ولكي يبدد طغرل الشبهات من حوله وربما يستطيع  في الليل من نواحي بحر لوط إلى إمارات الفر 

اإليقاع بالملثم بطريقة ما، يرسل رسالة إلى سور ميزون أمين خزنة السالح والمؤن في قلعة عجلون،ليخبره  
عن سرقات من خزائن العسكر إلى الفرنجة، ليرد أمين الخزنة بعد اثنين وعشرين يومًا على طغرل. يرد  

رسالة مفادها، أنهم قبضوا على اللصوص، وتم قطع رؤوسهم، وُعلِّقت على الرماح، وهو  عليه أمين الخزنة ب
 ممتٌن جدًا لطغرل على تنبيهه بالسرقة.

  
عة«  عنوان الفصل الخامس. »قلوٌب متقاطِّ

بعد عودة توران من الناصرة، يطلب من طغرل إجازة ليزور بها أوالده في ضيعته جعبر. يرافق توران         
بيب ضيعته مراد، ليحّدثه في طريقه عن نيته في الزواج من أبنة صديقه في الضيعة، بعد أن  صديقه ور 

رآها في إجازته األخيرة، ويخفق قلبه حبًا بها، رغم إنها من عمر بناته، وتصغره بعشرين عامًا على األقل،  
كان يوصي بها أوالده    وينوي الزواج بها في اإلجازة التالية، ويوصي أخته توهين بها إلى أن يعود، كما

الثالثة في غيابه. يصل توران ومراد سالم باديدي إلى ضيعة جعبر، ليتصالب قلب توران مع قلب أبنه  
ُزْهراب في حبهم للفتاة ماسيني التي كان ينوي الزواج منها، بعد أن أفصحت توهين أخت توران عن نية أبنه  

ولم تغب عن خياله رغم قرع طبول الحرب واالنتقال هنا    ُزْهراب في الزواج من ماسيني، الفتاة التي احبها 
وهناك، ليسلم حبه إلى الريح، وينثرها بعيدًا عن عالمه، ليقضي إجازته في الكروم مع حصانه وهو يبوح له  

 عن جرٍح سيضمره في قلبه إلى األبد.
لمعسكر قبل أن يبدأ بعد إعالن الخطبة وتحديد موعد الزواج في الصيف، أعلن توران العودة إلى ا       

الطقس بالبرود، مصطحبًا معه أبنه ُزْهراب إلى المعسكر، مفاجئًا الجميع بقراره، وكانت نيته كي يشتد ساعده  
ويصبح رجاًل بعد أن أصبح عمره في السابعة عشرة، لينهي سليم الفصل بعودة توران إلى المعسكر مع أبنه  
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بنه الصغير معه إلى منطقٍة ال تضمن بقاءها لساعات  ليفاجئ طغرل آمر المعسكر أيضًا عن اصطحاب أ
إن قرعت طبول الحرب. ليخبره توران عن نيته في إرساله إلعداد وتوزيع الطعام للجنود ويكسب خبرٍة تضعه  

  موضع الرجال.
  

اء: الفصل السادس:  البريُد والَعدَّ
عسكر، اقتصرت مهمته في توزيع الطعام  ندٌم يكبر ويكبر داخل توران، ألنه جَلَب أبنه ُزهراب معه إلى الم

على الجنود، راكضًا به من المطبخ إلى الخيم؛ لم يذق توران طعم السكينة منُذ أن جلبه معه، فقرر ان يعيده 
في بداية الربيع، ليعود إلى خطيبته ماسيني. لكن تمشي الرياح بما ال تشتهي السفن، إلى ان حلَّ الربيع  

يرافق أبنه إلى جعبر، كان قد وقع االختيار على ُزهراب من قبل وكيل البريد  واستطاع توران ان يجد من  
كوتين، ليلة رحيل ُزهراب، ليعمل رسواًل وساعي بريد بين طبرية وصحراء التيه وبحر ُقْلزم. لم يستطع توران  

ى طغرل رفض الطلب بعد تدخٌل من طغرل. وبين حيرٍة في إرساله مع كوتين أو إلى جعبر قرر أن يعود إل
ويطلب منه إعفاء أبنه من المهمة، لكن ُزهراب رفض فكرة والده كي ال يحشرجه، موضحًا له ربما يكون  

  األمر خيرًا له. فيذوق توران طعم المرارة برحيل أبنه في تلك المهمة.
طلب  في نهاية الفصل يأتي تحّريان إلى المعسكر ليصطحبوا معهم الدفتردار إلى عجلون بناءًا على         

األمير عز الدين، ليسمع منه أحوال المؤن على حد قولهم، يستغرب طغرل من األمر ويحاول التملص من 
األمر بزعم انه يسمع من الدفتردار ويؤمن له كل ما يلزم، لكن التحّريان يحسموا الموضوع باصطحابه معهم  

عن أبنه ُزهراب، لكن يعود إلى   تنفيذًا ألوامر أمير عجلون. يحاول توران معرفة إي شيء من التحّريان
   خيمته خائبًا، منكسرًا النهم ال يعرفوا عنه شيء.

هو فصل المرارة، يقود فيه سليم لوعة األب وندمه على قراره في اصطحاب أبنه معه إلى المعسكر،         
لكن بال صوت    السير فيه كالسير في حقل ألغام، تنفجر الكثير منها أسفل أقدام توران، وتقطعه إلى شظايا،

 ودون أن يموت.
  

 »رنيٌن في األكياس الصغيرة«: الفصل السابع: 
م فرسان الهيكل في بيت المقدس صندوق عسل إلى األمير عز الدين، من التي وصلت إليه          يهدي مقدَّ

بجيش   الخاصة  المؤنة  بيت  من  أنها  الدين  األمير عز  ليكتشف  الفرنسيين،  حامية  آمر  من  أيضًا  هديٍة 
ناصر، بعد نقاٍش عن طريقة صنع الصندوق بينه وبين طبيبه، ليتساءل عن طريقة وصولها إليه، ليأتي  ال

الجواب من التحّريان بعد عملية بحٍث في المعسكرات، عن عمليات تسليم الصناديق الفارغة، أن معسكر  
ترف بأن طغرل طلب طغرل ينقصه ثالثة صناديق، وبعد استدعاء الدفتردار في معسكر طغرل وأستجوابه يع 

منه إرسال الصناديق بقيادة رجٍل ُملثم مع رجال عشارية توران إلى جنود مسلمين يختبئون في كمائن بين  
 الفرنجة، ومن خاللها يعترف الدفتردار أن المهمة لم تكن غايتها غير بيعها للفرنجة لينعم طغرل بالمال. 
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برية صوب الناصرة، وتتوالى األخبار في سقوطها  يعبر جيش الناصر صالح الدين حينها نواحي ط       

على يد الناصر، بعدها يأتي التأكيد أن الخطط الُمعلنة عن منازالت كبيرة ستحصل بين الناصرة وطبرية، 
وتقع القرعة من معسكر طغرل على توران لقيادة ُعشاريته لاللتحاق بجيش الناصر؛ هو خبٌر ذو حدين، 

نى فيه االلتحاق بجيش الناصر، ومن ناحية أخرى لم يأتي ُزهراب لينعم براحة  من ناحية جاء اليوم الذي تم 
البال، وبعد يومين من اختياره آمرًا، تفتح األرض قلبها بوصول ُزهراب إلى المعسكر مع سعاة البريد وصديق  

  توران ُمراد، ليصطحب األخير ُزهراب معه إلى جعبر، ويقود توران رجال عشاريته إلى الناصرة.
الدين          أياٍم قليلة يصل إلى معسكر طغرل أربعون فارسًا يقودهم صاحب المطرقة عقاب حميد  بعد 

خانجي، ومعهم الدفتردار في المعسكر، يقرأون على الجنود نبأ عزل طغرل عن قيادة المعسكر بأوامر من 
  األمير عز الدين، وتكليف عقاب بالوالية على سرية الجيش.

اليوم التالي بعد صالة الفجر، تجتمع السرية قرب السرادق بناًء على طلب عقاب، و ينادي بأسماء  في         
ثمانية أشخاص من بينهم اسم توران، هم نفس األشخاص الذين كانوا ينقلون المؤنة لياًل بقيادة الُملثم صاحب  

لجنود باصطحاب األشخاص  الجواد إيزابيال؛ يخبر طغرل عقاب أن توران ألتحق بجيش الناصر، ليأمر ا
السبعة ومعهم طغرل إلى خيمة يقف أمام مدخلها حارسان، ليتم تجريدهم من عماماتهم في غرفة الدفتردار 
واحدًا تلو اآلخر بعد أن يتم تسجيل األموال التي لديهم لتسليمها إلى أهاليهم، وبعدها يتم قطع رؤوسهم واحدًا 

ل باألول. »واحدًا واحدًا جيَء بالسبعة األعوان في نقل مؤن الليل  تلو اآلخر دون أن يدرك الثاني ماذا حص
إلى وسطاء الليل ُمقتَطَعًة غْدرًا من مؤن العسكر، إلى الجهة الغربية من الهرم، ثم ُنقلت جثثهم، واحدة بعد  

رض بركًة وروافد«.  واحدة، إلى الجهة الشمالية ال يلحظ القادُم، التالي، إلى نهايته من أثرها، إالَّ الدم على األ
      (.287)ص 

لكن كان لطغرل توصية خاصة من األمير عز الدين في قتله، أوصى بأن يتم خنقه بعمامته، إلهانة         
 العمامة التي خاضت معارك، بناءًا على قوله.

 بعد أن ينتهي عقاب من تنفيذ المهمة ينهي سليم الفصل على لسان عقاب وهو يقول: 
إلى األفق الغربي، أبعد من برزخه المتشّقق بين براثن األرض وبرائن السماء. تمتم بلسان »نظَر عقاب         

 (.295أعماقه: ال َتُعْد يا توران. ُمْت في معركة«. )ص 
  

 والفصل الثامن واألخير من الجزء األول. الَعَشاُء األخير:
بحسب األناجيل إن يهوذا اإلسخريوطي التلميذ الذي خان المسيح وسلمه لليهود بعد العشاء األخير، ندم  
بعد ذلك على فعلته، و أعاد المال لليهود وذهب وقتل نفسه. لكن يهوذا قام بفعلته تلك طمعًا بالمال لنفسه؛  

الضمير، بأنه كان جنديًا مأمورًا ولم    أّما ندم توران لم يكن مثل يهوذا، بل بقي هناك خيٌط رفيع من راحة
يقبض المال ثمن خيانته، لكنه ترجم الخيانة بأن الملثم هو كان الدليل بين جيوش الفرنجة ومستودعات 
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جيوش المسلمين، فأراد االنتقام لحظة لقاءه به، بعد أن ُعلم من آمر حاميٍة صغيرة يدعى نور بأنه تم قطع  
ر طغرل، أثناء عودته إلى المعسكر وفي نيته بأن يطلب من طغرل إجازة  أعناق سبعة رجال من جنود معسك

يزور بها أوالده. بعد أن يعلم باألمر يقرر أن يبتعد عن المكان ويغير وجهته إلى صور مع التاجر النصراني  
رة وبغال  وثالثة آخرون شركاءه. في تلك األثناء يلتقي توران بالُملثم صاحب الجواد إيزابيال، ومعه قافلة صغي 

ينقلون فيها أمتعة وأكياس، حين كانوا في استراحٍة في طريقهم إلى صور. يذهب توران إليه بعد أن يتأكد  
من أنه هو نفسه الدليل الذي كان يرشدهم لياًل في الطريق أثناء نقل المعونة، ليقوم توران بقطع يديه من  

  الرسغين، بعد معركة صغيرة تحصل بينهم.
اية بوصول توران إلى صور برفقة تاجران ميمو وماريو، تعرف عليهم من خالل التاجر  تنتهي الرو        

  النصراني.
 »مالك صامتًا؟ أخطفك تّنيُن البحر الليغورّي، يا حضرة توران؟      

 ساءله ميمو. 
لسانه  لم ُيجُب توران. حسَر خماَره عن شعره البني الطويل، المتماوج. ربت على عنق جواده: ميلينا، همَس ب

الثاني ــ لسان الحقائق المحتجبةِّ ــ لظاهر يقينه. ابتسم لنْفسه امتنانًا أنه لم يخطئ في لفظ اسمها بالحروف  
 المتكّتمة على منطق الصوت. أدار وجهه غربًا.
 عضَّ البحرُّ بأسنان الالنهائّي على خيال توران. 
  (.393عضَّ توران بأسنان بصره على البحر«. )ص 

اسم جواده ميليلنا، ولم يذكر سليم اسم جواد توران، لكنه أطلق على الجواد هذا االسم حين    لم يكن        
تذكر المرأة النصرانية التي أصطحبها معه أثناء اقتحامهم الدسكرة والتقوا فيها المرأة النصرانية ميلينا مع  

زوجها، وأرسلها مع التجار إلى طفلها الرضيع و القس. كما لو أن الندم عّض بخيال وذاكرة توران أنه لم يت
  الناصرة.

في مقابلة سليم مع محطة كوردسات قال: »لست ضد التكنولوجيا، لكن بقيت في زمان ومكان ما ولم       
  أستطع الخروج منها«.

هذا القول يجعلني أقف حائرًا حين اقرأ أعماله، بسبب القدرة التي يمتلكها في الدخول في تفاصيل        
بالحجم والشكل واللون عن الماضي، ال ينسى شيء، كما لو أنه ولَد في ذاك  األشياء و  ترتيبها وسردها 

  الزمان وبقي إلى يومنا هذا ليكتب لنا روايات عن ذاك الزمان.
وفي كتاب المحاورة بينه وبين الشاعر والروائي وليد هرمز »لوعة كالرياضّيات وحنين كالهندسة«،        

  السماء شاغرة فوق أورشليم: يقول بركات عن راويته
دقَّتها،   العربي على  النقد  باهتمام  الواسعة عْرضًا  الرواية  لم تحظ هذه  المرارة( كيف  )بقْدٍر من  أفهم  »لم 
َيت رواية »الصليبين« للبناني الفرنسي أمين معلوف بكل ذلك التقدير على   وصرامة بناء جزأيها، فيما حظِّ

تها )التجميعية(.   مادَّ
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ُكتِّب النقاد العرب  لو  باللغة اإلنكليزية، أو الفرنسية، أو اإلسبانية، أو األلمانية، الحترقت قلوب  ت روايتي 
  (.81و   80هيامًا بها«. )ص 

بعد قراءتي لهذه الرواية أستطيع أن أجزم أنه لو اكتشفها أحد النقاد أو المخرجين أو شركات اإلنتاج،         
درامي، ومن المؤكد إنها ستحصد الجوائز. ولكن لألسف مرَّ على  لوضع يده عليها، لتحويلها إلى عمٍل  

من   الكثير  أنني صادفت  قراءة، رغم  أو  عنها،  مقال  أجد حتى  ولم  اليوم  إلى  أحد عشر عامًا  صدورها 
األصدقاء قرؤوها، لكن لم يتجرأ أحد عن الكتابة عنها، لربما لمتانة وصرامة الرواية، والطريقة التي قام بها  

ضافة ميزات أخرى غير مود مشحون يتميز عن باقي األعمال بكثرة األشخاص واألماكن والقوميات  سليم بإ
وتفاصيل األشياء التي كانت ُتستخدم في ذاك الزمان، ساردًا عن طريق جندي من الجنود حكايات وأحداث  

  الحروب التي حصلت في ذاك الزمان.
يطة رسمها سليم بأسلوبه الخاص وخياله، ليدل القارئ  هي ليست رواية تتكلم عن الماضي فقط، هي خر        

إلى وجهة نظره عن الحياة في ذاك الزمان، عن تلك الحروب والحياة التي كان يعيشها البشر. تاركًا للقارئ  
أحداثًا مليئة بالتشويق، يسردها بطريقٍة ذكية، يضعنا في ركن التاريخ، على أننا نحن التاريخ، ولماذا ما نحن  

تاركًا أبواب التاريخ مفتوحة على مصراعيها لجميع الناس. يجيب فيها عن كل األسئلة التي تطرح في عليه.  
التاريخ. ليترك لألجيال مفتاح زمٍن ما ال يجب تجاهله. ألن الذي يتجاهل تاريخه ال ماضي له وال مستقبل.  

مس المدن التي خاض فيها صالح  وإذا أردنا أن نفهم اليوم، علينا أن نبحث عن األمس. وهذه الرواية عن أ
الدين حروبه. مزج فيها األحداث واألخطاء والمفاجآت، ليفرض فيها نظامه الخاص الذي يبني عليه خياله.  

 تاركًا لنا رواية ستبقى خالدة لألبد.
 السماء شاغرة فوق أورشليم وغير شاغرة فوق سليم.     
 

ال السوري؛ صدرت له روايتان هما: "السعادة مهنة  من مدينة عفرين في الشم  خليل جابو، كاتب وروائي
 شاقة" و"ُحفاة الديار".
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 قراءة في رواية ) صداع في رأس  الزمن (
 للكاتب السوري د.عواد جاسم الجدي 

 

 
ورية5  ريما آل كلزلي . الكاتبة الس 

 
 التاريخ الصادق الذي يسطره المثقفون األحرار.. الّتاريخ يكتبه األقوياء، والمنتصرون عادًة ،لكن األدب هو 

صداع في رأس الزمن، رواية تأريخية تخرجك عن الواقعية التخيلية والسحرية ، وهذا يؤدي الى ارتباط الرواية 
بتفاصيل الثورة وموقف المجتمع منها، جّسدت نوعًا جديدًا من الشيزوفرينيا اإلنسانية، إنها الواقع اآلثم حين  

 نتهى الشفافية مادار فيه.َيروي بم
ظهرت فيها هواجس كل شخصية واضحة المواقف والمشاهد وحركة البطل واألفعال تفاعلت فيما بينها لترسم  

 األبعاد الداخلية والخارجية للزمان والمكان. 
ي  إنها )الحالة( الروائية المتداخلة مع الذكريات، التي أرادها الكاتب د عواد حيث يجتمع ثالثة أشخاص ف

شخص، ) التربلفيرينيا ( التي يبقى الطفل األول جميل العينين رغم الحزن الذي يسكنهما فال يترك وطنه وال  
يرحل، ويهاجر أسامة ) الثاني( ابن الجرف مكرهًا يرافقه )البويهيمي الرمادي،  الثالث( وهو الرفيق المناضل  

 ذي الزال دافئًا.الذي يسدي للبطل النصح ويزين له العودة إلى أرض الوطن ال
كان الغضب سيد المشهد في رحلة عذاب التشبه حتى جهنم كما وصفت فبأي ذنٍب حكم عليهم بهذا الجحيم  

 ، بال ذنب ، أو محاكمة عادلة..
 كنُت اقرأ وأشعر بنار مضرمة في كبدي ، ولكن …. لكن هذه،  ال أعلم كيف أستدرِّك الحال بها؟ 

ه بين الظلم واالغتراب والتشرد والعذاب و إراقة الحقوق ، بين موت فاالضطراب سمة الموقف واأللم سّيد 
 الضمائر وغموض الحقيقة ، هناك ألف ألف سؤال!! 
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ففي زمان   وأنوثتها وعشقها..  ورقتها  وحبها  الّدائم سندس  وأمله  البطل  أن رفيقة  أقول  أن  مايمكن  أجمل 
 ب ليبقى الواجب.الحروب يكون الحّب أصدقه ، وبين الحب والواجب، يموت ألف ح

 وهذا الحب تخلله متعة أدبية وارفة بحضور أبيات شعر منتقاة بعناية من ذاكرة شاعر ..
قرأُت الرواية على مضض وأنا أدعو نفسي لالستمرار رغم صعوبة األمر ، من الصعب جدا أن تقرأ عن  

ع القول أن الكاتب أفلح  الموت ألجل الموت، اذ ال بد من أن ينفجر بركان حتى يعّم السكون، وقد أستطي 
بأن يجعل القارئ يتفاعل بمشاعره مع الحدث ليتألم وقت األلم ويبكي وقت الجوع، ويتوتر عند الخوف من 

 المجهول، و ليحّب البطلة مثله ، ويبكي على مصيرها بدموع حقيقية.
صها من حيرتها  هذه الرواية كانت ومازالت تواجه سؤال المصير، والبحث عن البديل السردي، الذي يخل

 وقلقها اإلبداعي، الذي ينقلها من مرحلة التأثر إلى مرحلة التجديد واإلبداع واإلضافة. 
حيث أثبتت الرواية الواقعية أنها االتجاه الجمالي األكثر ديمومة وانفتاحا على التجدد والتطور طوال ما يزيد 

 على ثالثة قرون من تاريخها الحافل. 
 هل يجب أن تكون الرواية نسخة عن الواقع؟ ولو تم طرح سؤال مهم،  

 قد يقول قائلهم:هذه رواية ممتازة ألنها وصفت الواقع وصفا دقيقا ونقلته نقال أمينا ! 
 ولكن إذا كانت الرواية الممتازة تنقل الواقع المجرد، فما الفائدة منها إذا كانت تعيد المشهد؟

التفكر إال في نطاق اإلعادة والتكرار. ومع ذلك ال يمكن ألي  إن مثل هذه اآلراء تعكس عقلية ماضوية  
رواية أن تعكس الواقع أبًدا .وقد يكون جوهر المشكل عند النقاد هو غياب الرؤية المعرفية الدقيقة في مجتمع  

 ثقافة المعرفة التي التهمل التفاصيل. 
مختلفة معاناة شعٍب، أشعلت وسائل  لكن، صداع في رأس الزمن تتخذ ُبعدا توثيقيا، إذ جسدت بأحداثها ال

التدمير النار فوق حياته وحضارته ال فرق بين مركز ثقافي أو مكتبة، فرن أو مدرسة، كنيسة أم مسجد.  
وأبرزت الرواية معاناة الهجرة والطريق الطويل بين األحقاف وميونيخ مرورًا بثالثيتها المقدسة )الليل، البلم،  

 البحر(.
أقول إن الرواية العربية بشكل عام،  محكومة بوعي الروائي العربي وهواجسه الفكرية والسياسية  في النهاية ،  

 واالجتماعية وظروفه، فقد ظلت وفية لالتجاه الواقعي في الغالب. 
 

 ريما آل كلزلي 
 كاتبة وروائية من سوريا  
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 السعودي حسن السنونة   قفزة غرائبية غلفتها تقنية التغريب السردي في “أقنعة من لحم” للقاص
  

والمفارقات  اليومية  الهموم  فيها  ليبث  قصصه  السنونة  حسن  تناول  المتهكم  الكاتب  وروح  الساخر  بقلمه 
االجتماعية، التي طالت كل شيء  حتى نفسه، و التي لم تنُج من سلطة قلمه فكان لها نصيب من تشذيب 

ان لي أن أشبهه بالكاتب محمد الماغوط لفعلت ، فبين  الوجع الذي أحالها إلى هذا القدر من التهكم، و لو ك
 شذرات السخرية الكثير من األمنيات المخبأة ، وبين ضحكة وأخرى ألٌم عظيم نخفيه بالقهقهات.

لعلي هنا أورد هذه اللقطة، كان ريتشارد شريدان من أبرع الكتاب الساخرين في المسرح اإلنجليزي، ، بيد أن  
، كسب منه كثيرًا مثلما خسر فيه كثيرًا، وكان من خسائره الجسيمة فيه الحريق  المسرح كان شغله الشاغل

الذي شب في مسرحه الذي أنفق على تشييده كثيرًا من ماله الخاص، وكانت أمام المسرح حانة »كوفنت  
غاردن« الشهيرة. أسرع إليها شريدان، وجاء بكرسي وطاولة على الرصيف المقابل، وأمر الخدم بإحضار 

ينة شراب وقدح مناسب. فتح القنينة وصب منها شيئًا إلى قدحه، وراح يحتسي ما شاء من الشراب؛ كان  قن
منظرًا غريبًا أمام هذا الحريق الفظيع! فقيل له: ما هذا؟ مسرحك تلتهمه النيران وأنت جالس تتفرج وتشرب 

ويحتسي النبيذ أمام نار موقده؟!«   النبيذ؟!«، فأجابه شريدان: »وماذا في ذلك؟ أفال يصح لرجل أن يدفئ نفسه
 قالها ودخلت كلماته في تاريخ األدب المسرحي لهذا الكاتب الساخر، وها أنا بدوري أستشهد بها. 

والمعاني اإلبد   من الكلمات  ويوظف  بالواقع،  وأفكار  خواطر  من  عقله  في  يجول  ما  الكاتب  يربط  أن  اع 
مبتغاه في رسم لوحاته بالحروف وتأطيرها بالمعاني، وجاءت ويستعين بالمفردات واإليحاءات للوصول إلى  

القصة في هذه المجموعة معتدلة في تقنيات السرد فكانت أقرب للواقعية،لم  تسهب في الوصف وعوالمه  
السحرية، فجاءت مّرة على لسان البطل ومّرات على لسان الراوي العليم الذي يعرف كل شيء، ويقول كل  

مع تمكن الكاتب من أدواته إلى حد بعيد، كما لفت القاص االنتباه إلى مصاف    شيء نيابة عن شخوصه،
الواقع االجتماعي واالنتماءات التغريبية التي تنتاب المجتمعات العربية، وتؤدي إلى التقسيم والعنف والتفتت  

 كما رسموه له،  االجتماعي، والعزلة الفكرية، ليفتح مخيلة االنسان بأن يتصور المستقبل كما يريده هو ، ال
االستغراب  ونقل شعور  الدهشة،  لصنع  السردية،  والحيل  األساليب  من  العديد  في قصصه  يستخدم  فهو 

 والفضول لدى القارئ من خالل لغة سردية صرفة.
في قصة ”أقنعة من لحم“، التي حملت عنوان المجموعة، فقد سخر الكاتب من اسمه وأحالمه وخياالته، 

لى وجه “كلب” في أول قصة ناقشت واقع الحياة اليومية ومتطلباتها، ليحيل السخرية  ومن وجهه الذي تحول إ
إلى لوحة جمالية وضرب من ضروب الفن، ثم يغوص في عوالم الوعي اإلنساني ، حين يثير االنتباه نحو  
  غرابة الحدث، ليصحو من نومه البطل فيرى وجهه قد تحول لوجه كلب، ال يرى ذلك سواه، وكأن الكاتب 
يريد حصر الفكرة  بهذا المضمون ، حيث قناعة اإلنسان هي هويته، ومعرفته التراكمية عن ذاته واألشياء  

 والعالم بأسره، فال ينجو أي شخص من تعارض قناعاته مع محيطه.
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إن تقنية التغريب السردي التي اتبعها السنونة، والفكرة برغم بساطتها ، حملت مشاعر متضاربة حول الحدث   
قفزة غرائبية أثارت الفضول للمزيد حول الحدث، وصنع النهاية بنفس القيمة من المراوغة، حيث عاد    لصنع

وجهه إلى طبيعته عندما رأته زوجته بوجه الكلب، فقد عكس القناعات كلها، ليمحو أثر ما كتب، كأنما رمى  
 حجًرا في بحيرة راكدة ، ثم مضى.

” رسم صورة متناهية الدقة لشيء ما أو حدث ما وأسماه مواطن،  وفي قصته الثالثة” ترانيم مواطن اليتحرك
هناك فعل يتصاعد منذ كلمة وقف دون حراك في مكان مرتفع، يثرثر، يصمت، يخاطب حينا… ثم تردد 
سيموت واقفا في مكانه ، ليشد القارئ ويلفت انتباهه إلى محاولة اعتصام واضحة المشهد ، و خفية المقصد، 

التي تجعل القارئ فاغًرا يود أن يعرف بفضوله ثم ماذا؟ بعد انتشار خبر وقوف هذا المشبه   ثم تزداد الحماسة
بالمواطن، وحضور الجهات العليا، الوفود العربية واألجنبية، مناديب العالم أجمع ، مع ذلك لم يتأثر المواطن  

لحكائين والرقص والغناء..  المقصود وظل مكانه، و محاوالت اغراءه  بالحيوانات والطيور والمهرجانات وا
كل ذلك لم يفلح في جعل المواطن المقصود يتحرك من مكانه. ال بل ابتسم ساخًرا من كل شي وظّل واقفا  

 في مكانه، برمزية عالية نجح في توصيل فكرته. 
وفي مشهد مونولوجي لقصة ”صرخة طينية“ سأستعير هذا االقتباس: ” مؤلم جًدا حتى ينطق األلم ، أن 

 بأنك غير مرغوب فيك، من العالم كله مع ذلك أنت محاصر و مطلوب ألداء فروض الحياة”تشعر 
من خالل هذه القصة أراد الكاتب أن يالمس مشاعر الضجر داخل اإلنسان ، ويثير بعًدا متعلًقا باإلرادة  

الحوار الذاتي   الشخصية، والهوية الذاتية، التي يفقدها المرء في ضجيج الحياة النمطية، واستخدم السنونة
ليكشف عن منطقة مظللة عند الكثيرين تقسمه نصفين بين الحق والواجب، ثم كتب: ”العالم مشغول بي، ال  
لشيء سوى أنني ال أقوى على أن أكون ما أريد أن أكون، كأنني مختلف عن اآلخرين، وهذا ليس صحيحا، 

 .  أريد أن أصرخ حتى يعود لي شيء من التوازن“. أدهشتنا النهاية
 

 ورد وماء 
ربما كانت محاولة من الكاتب  ليخبرنا أن الكلمة الطيبة هي سحر القلوب، والنوايا الطيبة هي مفتاح التوفيق  
دائًما، فقد تزوج هذا الرجل   ” كرم” زواًجا تقليدًيا ، ولم يكن يملك الكثير من المال وال المنصب، لكن لديه  

 كل يوم إثنين مع وردة بيضاء والكثير من الدعاء والماء. قلب ُمحب، وعندما توفت زوجته كان يزورها
حتى ذلك اإلثنين الذي ارتبط فيه بسفر و موعد هام للعمل ، لكن حصلت له سلسة من االرتباكات بسبب 
تأخره ، واصطدامه بالقبور وصوال الى قبر زوجته ، ثم راح يعود إلى كل قبر اصطدم به ليصب الماء ويتلو  

بار أن مثل هذه التجاوزات التصح ، و كانت المفاجأة بنفاذ الماء قبل وصوله إلى قبر  الدعاء، على اعت
 زوجته الحبيبة، ليكمل إدهاشنا بأن قبرها كان منعًما بالماء والورد الكثير حين وصل إليه .

 فأستيقظ«  للعناق و»أشتاق
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مرة قبل الساعة الثانية    تضمنت مونولوج داخلي عميق يحاكي هموم مجتمع من خالل حالة تأتيه كل سنة
عشرة وتستمر حتى الفجر، واستغراب زوجته من تأخر مرضه السنوي، وحواره مع زوجته ومناداته بما تحب  
 رغم أنه رومانسي لكنه بارد ومتبلد معها، لالعتراف بهوى النفس وأخطائها رغم أن اآلخر متفاني في العطاء.

  وحكم   طعام،  عن  بحثا   مكان  إلى  مكان   من  متنقل  لمشرد   فلسفية   بنظرة  وصف  جوع«،  »إشهار  في   وهناك 
في الشارع بعد نظره إلى »كيكة« وتأثيره على الذوق العام وسمعة الوطن،   الجوع   بإشهار  عليه  القاضي

  البيضاء«   »الوسادة  السنونة  اختار  وكيف  أشهر!  8وأوجعتنا سعادته بالحكم كونه لن يحمل هم األكل لـ  
  حقوق   عن  تدافع  دولة  إلى  عاصفة  حب   قصة  بعد   أهلها  من  الهاربة  والفتاة  ائحتها،ور   ونعومتها  رقتها  ليرى 

 الحب، إنها وسادة خاصة بالحيوانات األليفة!. 
بالنساء، وفتاة الطائرة وتأنيب جدته وفعل أي  وتأتي قصة »أنا وأمي..والمحرمات« والسؤال عن عالقته 

يسيء إليه أو لعائلته، فهناك »أسئلة.. بيضاء مجنونة«  شيء شرط أال يغضب الخالق أو يغيض المخلوق أو  
وعدم إيمانه بشؤم، ويوم أحضرت زوجته كفنا جاهزا، والقبلة المحرمة على خده من فتاة لغتها عربية ولونها  

 فرنسي، والهروب الكبير من ابنة عمه التي وعدها بالزواج.
لق منها متعة للقارئ الذي يغرس قلبه في آالم  أجاد الكاتب سرديته، وهو يقفز على الهموم المجتمعية، يخ

النص، فيسهم في تكوين قناعات مشتركة بينهما، وفي تقريب المواقف من قضايا الحياة، وتكوين الوعي  
 الذي هو غايته. 

 
 ريما آل كلزلي 

 كاتبة وروائية من سوريا 
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 للكاتب األردني )نصر أيوب( ة )حبوب زرقاء( ة في المجموعة القصصيَّ قراءة نقديَّ 
 

         
 . الّناقد األردني د. عاطف الّدرابسة6

 
المجموعُة القصصيُة الموسومُة ب )حبوب زرقاء( ، تحتوي على ثمانِّ عشرَة قصًة ، يخضُع بناؤها لسلطةِّ  

وهو الذي يدفُعُه نحو إنتاجِّ  الواقعِّ ، وتحديدًا للنَّسقِّ االجتماعي الذي ينتمي إليه الكاتُب ، وهو منبُع وعيهِّ ،  
ُد نماذَج سرديًَّة   رؤيته ، تلك الرؤيُة التي ُتشكُِّل عالمًا موازيًا لهذا الواقعِّ ، وهذه القصُص على اختالفِّها ُتجسِّّ

 توازي البِّنى الحقيقيَة للمجتمعِّ األردني ، والريفي تحديدًا.
قيقيٌّ من قصصه، ويكاُد يحتجُب خلَف شخصياتِّه، ليكشَف ولعلَّ األمَر الالفَت لالنتباهِّ أنَّ الكاتَب هو جزٌء ح 

ُتحاكي تلك األنساَق، وتكشُف لغُته   ُم لغًة  النَّاجمِّ عن األنساقِّ االجتماعيةِّ السائدةِّ؛ وُيقدِّّ عن أوجهِّ الخللِّ 
، وقيمِّه السائدةِّ   .خصوصًا في قصته )حبوب زرقاء(، عن أنَّ البِّنى اللغويَة هي انعكاٌس لبِّنى المجتمعِّ

لطةِّ ، الذي تمثََّل بشخصيةِّ المختارِّ العجوز   وتكشُف قصُة )حبوب زرقاء( عن نسٍق يحجُب خلَفه مفهوَم السُّ
اد الطالب أبو برجس( ، كما تعكُس شخصيُة )الحاج راشد أبو تيسير( مفهوَم الطبقةِّ المطحونةِّ ، فبين   )شدَّ

جتماعي ، وفَق مفهومِّ المعاييرِّ التقليديةِّ ، إذ تخضُع الطبقُة  هذينِّ المفهومينِّ يطرُح الكاتُب إشكاليََّة النِّّظامِّ اال 
اخليةِّ في المجتمعِّ ، فتكوُن )نرجس( الطَّالبُة العشرينيُة ضحيَة هذا النَّسقِّ غير   لطةِّ الدَّ المطحونُة لشروطِّ السُّ

رقاءِّ لُيثبَت قوتَ  ُه وجبروَته ، فتقهرُه تلك الحبوُب، المتوازنِّ ، فُتزفُّ عروسًا لرجٍل ثمانيني ، لجَأ إلى الحبوبِّ الزَّ
لطوي .  وُتسلِّمه للموتِّ ، لُتعيَد التَّوازَن لهذا النَّسقِّ السُّ

رقاُء هنا أخذت ُبعدًا رمزيًا ، غير ذلك الُبعدِّ الرَّاسخِّ في وعينا االجتماعي ، فبداًل من أن ُتساعَد  فالحبوُب الزَّ
اد الطالب( على التسلُّطِّ ، ثارت عليه ،  وأرَدْتُه قتياًل . )شدَّ

إنَّ العالَم الموازي للواقعِّ الذي أنتجه الكاتُب في قصةِّ )حبوب زرقاء( ، يعكُس رؤيَته الذَّاتيَة إزاَء مجتمعه ، 
بابِّ الذي يجُد في الهجرةِّ حاًل لمشكلته ، بعد أن عجَز الوطُن   فظهرْت شخصيُة )تيسير( ، رمزًا حقيقيًا للشَّ

يمكُن للُمتلقِّي أن يلتقَط إشاراٍت مرجعيًَّة ، ُتحيلَك إلى واقٍع اجتماعي مأزوٍم ، بل ربَّما عن حمايتِّه ، وهنا  
ياسيةِّ .  ً لمشكالتهِّ االقتصاديةِّ ، أو السِّّ  ُتحيلَك إلى وطٍن مأزوٍم ، ال يجُد حالَّ
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ثيمُة الواقعِّ الَمعيشِّ ، إالَّ أنَّه ُيمارُس  وعلى الرَّغمِّ من أنَّ الكاتَب يلتقُط صورًا واقعيًَّة مباشرًة ، تختبُئ خلفها 
عليها إسقاطاٍت رمزيًة ، كما في قصته )دروس خصوصية( ، فظاهُر القصةِّ معلٌِّم وطالبٌة ، غير أنَّها تنفُذ 

نا التعليمي الهشِّ ، فيتخُذ موقفًا من واقعِّ التعليمِّ ، وواقعِّ المعلِّمِّ ، الذي ُيدفُع إلى الهجرةِّ ، و  حين  إلى واقعِّ
 يعوُد يجُد طالبَته قد تزوَّجت من معلٍِّم آخَر ، أخذت عنده دروسًا خصوصيًة . 

إنَّ واقعيَة )نصر أيوب( هنا ، ُتقيُم صلًة خفيًَّة بين واقعينِّ : األوُل َمعيٌش ، واآلخُر مؤوٌل ، يأخذَك نحو  
البعيدة لمجتمعه ، ويمكُن أن نلمحَ   ذلك من خاللِّ قصته )مخدرات بعٍد آخَر ، تتجلَّى فيه نظرُة الكاتبِّ 

وحشيش( ، تلك القصُة التي يظهُر فيها الكاتُب نفُسه بطاًل ، ولن ُأمارَس هنا اللعَب على عتبةِّ العنوانِّ ،  
ٍه   ُة التي تبدو واقعيًَّة ، وحقيقيًة ، تأخذَك نحو توجُّ اٍت وريٍش ، فهذه القصَّ بين مخدراٍت وحشيٍش ، وبين مخدَّ

لكاتُب من واقعنا الثقافي ، ومن نظرتنا إلى الكتابِّ ، فالمعرفُة التي تحملها أهمُّ الكتبِّ تُباُع  آخَر ، إذ يسخُر ا
 بالوزنِّ )بالكيلو( ، وثمُن الكيلو ثلُث قرٍش ، يعني الرَّطُل بقرٍش ، كما يظهُر من قوله :

حٌد لكلِّّ ثالث كيلوغرام ، وكثيرًا ما )الجديُر بالذكرِّ أننا كنَّا نشتري هذه المجالتِّ وزنًا بالكيلوغرامِّ ، قرٌش وا
كنُت أشعُر بالغبطةِّ والفرحِّ ، عندما يرمي البائُع كتابًا أو كتابين ، من قصصِّ )أرسين لوبين( ، أو )شارلوك 

 هولمز( ، زيادة على الوزنِّ ، أو مجانًا( . 
نيةِّ العملِّ األدبي الظاهرةِّ،  إنَّ القارَئ هنا يجب أن ُيعيَد توجهه في قراءةِّ قصصِّ نصر أيوب ؛ فيفصُل بين ب 

ياقينِّ : الثقافي واالجتماعي ، وأن ال يخضَع للمعاييرِّ الكالسيكيةِّ   وما ُيضمرُه هذا العمُل من نقٍد قاٍس للسِّّ
في التأويلِّ ، فوراُء كلِّّ بِّنيٍة ظاهرٍة بنيٌة ُمحَتَجبٌة ، وهنا على الناقدِّ أن يسعى إلى قراءةِّ النَّصِّ وفَق تقنيةِّ  

، ليكشَف عن البِّنيةِّ الحقيقيةِّ للفهمِّ ، والقارىُء الحقيقيُّ ينبغي أن يكوَن قادرًا على كشفِّ التناقضاتِّ  الحفرِّ 
 الظاهريةِّ في هذه القصصِّ . 

وعلى العمومِّ ، فإنَّ هذه المجموعَة القصصيَة تنطوي على مجموعٍة من األنساقِّ : النَّسقِّ االجتماعي ، 
وجودي ، النَّسقِّ السيسيوثقافي ، النَّسقِّ االقتصادي ، والنَّسقِّ الديني ، وتكاُد  النَّسقِّ السياسي ، النَّسقِّ ال

ُر فيها الكاتُب واقَعَنا بطريقةِّ المفارقةِّ ،  تكوُن قصُته )فرنسية من داعش( ، من أعمقِّ القصصِّ التي ُيصوِّ
(   فديغول يقُف ُمصفِّقًا ألمِّ كلثوم وهي ُتغنِّّي األطالل ، حين وصلت إلى مقطعِّ  )أعطني حريَّتي ، أطلق يديَّ

، وحين تأتي فرنسيٌة لُتغنِّّي عن الحريةِّ أماَم كبارِّ القومِّ ، يحدُث التشويُش ، وكأنَّ الكاتَب ُيمارُس اللعَب  
، وكأنَّها   ينِّ ُل إلى رمٍز متحرٍِّك مفتوٍح ، ال ترتبُط باأُلصوليةِّ أو بالدِّّ على مفهومِّ داعش ، فالداعشيُة عنده تتحوَّ

رِّ هو داعشي، الش يُء ونقيضه ، وكأنَّ الكاتَب يجنُح نحو الفعلِّ وردِّّ الفعلِّ ، فكلُّ َمن ُيطالُب بالحريَّةِّ والتحرُّ
 حتى لو كان الدينيًَّا . 

، وإنَّما يترتَُّب عليها   إنَّ واقعيَة نصر أيوب في قصصهِّ تستحقُّ التَّأمَل، فهي واقعيٌَّة ال تستقلُّ عن المجتمعِّ
، وإنَّ عمليَّاتِّ فهمها ال  ردوُد أفعالٍ  ُل هذه القصُص إلى شيٍء تدرُكه الحواسُّ ، تلك الرُّدوُد هي التي ُتحوِّ

تتوقَُّف على البِّنى الفنيةِّ ، أو البنى الجماليةِّ وحسب ، وإنَّما على أهدافِّها، ورؤاها، وعلى قدرتِّها على التواصلِّ  
ردِّ هنا ُتغري القارَئ ب المشاركةِّ في بناءِّ المعنى، وفهمه، كما أنَّها تجعُل القارَئ جزءًا  مع القارىءِّ ، فلغُة السَّ
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، أو ُيحفُِّز القارَئ الكتشافِّ   َة فعٍل، أو يبني صورًة في ذهنِّ القارئِّ ُث ردَّ من التجربةِّ ، فأيُّ فعٍل لغويٍّ ال ُيحدِّ
ا أو من حمولتِّه  الرَّمزيةِّ،  قدرتِّه  من  كثيرًا  ُيفقُِّد   ، الُمضَمَرةِّ  : األنساقِّ  جانبانِّ له  لغويٍّ  فعٍل  وكلُّ  الليَّةِّ،  لدِّّ

 موضوعي وبنيوي . 
إنَّ التعالَق بين هذين الجانبينِّ هو الذي ُيبرُز رؤيَة نصر أيوب الكاملَة ، للواقعِّ وما وراء هذا الواقعِّ ، الذي 

تبدو شخصياتِّه  يكشُف عن عوامَل متصارعٍة ، أو متناقضٍة ، تعكُس موقَفه من الذاتِّ ، ومن المجتمعِّ ، وهنا  
رؤيويًَّة ، كما ظهرت شخصيُة المختارِّ ، وشخصيُة أبو راشد ، وشخصيُة )أبو بادي( وهو الكاتب نفسه ، 
َث عن راٍو ال يستخدُم ضميَر األنا أو ضميَر الغائبِّ ، وإنَّما عن راٍو ُمشارٍِّك في   وهنا يمكُن للناقدِّ أن يتحدَّ

 .  الَحدثِّ ، وفي بناءِّ الحدثِّ
ُم نفَسه الراوي البطل  وهنا ال بدَّ   أن أشيَر في النهايةِّ إلى أنَّ نصر أيوب يذهُب بعيدًا في واقعيته ، حينما ُيقدِّّ

 ، أو الراوي الُمشارك في التجربةِّ القصصيةِّ ، وفي بناءِّ الحدثِّ .. 
 
 

 د. عاطف الدرابسة
 ناقد وأكاديمي أردني 
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 أنثى الشعر في مهب العطر 
 قراءة في قصيدة "امرأة" للشاعرة غادة اليوسف 

       
وري 7  محمد رستم ـ الكاتب والناقد الس 

 
بري أنثى من بهاء وَعَبق ..  ُد حِّ  على ُبعد تفعيَلَتين وقافية راحت ُتراوِّ

تحتاج لتّفاحة وخلود كي ُتثبَت  ُأنثى غاويٌة تجول بين ضفاف القصيدة تلوُح في مرايا الكلمات .. أنثى ال  
ذاَتها .. وإذا كانت حّواُء قد أخرَجْت آدَمها من جّنة الروح  ، فإّن ُأنثى الّشعر هي َمن ُتعيٌده بكلِّّ أَلق الفِّتنة  

 إلى جنَّةِّ الَبوح .. ذاك العاَلم المليء بالنشوة .
 اق . إذ بَدت مثل »كاليبسو« .. ولكن ال  .. ولكن ال »يوليسيز« في اآلف

فعَصَف بروحي وهُج الكلمات .. وغدا ٌكلُّ همِّّي أن أفكَّ خَرَس التلميحات فأجلو ما تذهب إَليه الكنايات   
 وُمضَمر المجازات .

نها الشاعرة بـ »امرأة« .. والعنَونة  في ترنيمٍة يختلُط فيها األسى باإلقدام والُخسران بالّتحدِّّي والعنفوان ُتعنوِّ
والعَتبة التي نلُِّج من خاللها النص ، )امرأة( إشارة إلى األنثى .. وقد أوردتها الشاعرة هي البؤرة الُمكّثفة  

ُمجّردة من التعريف لتؤكِّد أّنها ال تعني امرأة بعينِّها .. بل كل النساء في هذا الشرق الغافي في مستنقع  
 اإلرث المريض .. 

يفاته بنكهته ذات المنحى السردي الحكائي  فجَسد النص اإلجمالي بروحه التي تمزج الخاص بالعام  ومضا
يخلق حالة من الجذب .. والشاعرة إذ تتحّدث بصيغة الـ"أنا: فإنها بالحقيقة تتقّصد صيغة الجمع الـ"نحن"  

 في ما يخصُّ عاَلَم النساء .. وذلك أنها الجزُء الذي ال يتجّزأ من هذا العالم .
 تقول :

  َمَخّدٍة خرساَء .." كّلما أصَغيُت لِّّليلِّ سمعُت أنينَ 
 تصرخ بي : أيا أختي 
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 أنا ديواُنكِّ المهجوُر في ُأميَّةِّ الُقرَّاء"
نالحظ كيف بدأت الشاعرة بوَحها بـ "كّلما " والتي تؤكِّد تكرار حدوث الحالة تحت ظرفيَّة الشرط . واختارت  

 الليل وقتًا حيُث يهدأ ضجيج الحياة ويخلو المرُء بِّنفيه وتبدأ المناجاة . 
ٍة .. والمخّدُة الخرساء يكوُن أنيُنها أشّد  ففي سكون الليل تغدو الهَمساُت مسموعًة والشاعرة تسمُع أنيَن مخدَّ
ح واألبكم ُيعبِّّر بالهمهمات .. وهذا ما يزيد حزن الّسامع إذ تختلُط الّشفقُة مع التعاطف   تأثيرًا .. فالناطق ُيفصِّ

الحال س أنا وأنت في  المخّدة :  لها  بهاء  وتقول  ُيعاني من جهالة اآلخرين في قراءة مكامن  واء ، كالنا 
حضورنا .. وكالنا يرخي اآلخرون همومهم على صدرنا دون االكتراث بأوجاعنا .. فأنا أختك في معاناة  
الغربة والوحدة والَهْجر .. وواضٌح هنا كيف تظلُّ األنثى تنوس بين بنفَسجِّ الحزن وياسمين الفرح .. كيف 

بينما ال يعير المجتمع أذنًا صاغية ألوجاعها .. هي «سيزيف«  ال والجما دات تحسُّ بآالمِّها ) المخّدة( 
 تواجه همَّ الحياة وتشابكات خيوط الضباب في عالقتها مع آدم .

وتقول الشاعرة: »والجراح نساء« هي مشابهة جميلة وصورة ساحرة .. فالجراح كثيرة النزف، رقيقة الحواشي 
 وتعيد :  اء .، .. وكذا النس

رِّ القمر اليتيم« .  »كّلما أيقظُت ليل األرجوان على احتماالت النجوم سمعُت صوَت تكسُّ
إذْن كّلما عقدتِّ األمل على انبالج فجٍر جديد تحّطمت آمالها ووجدت نفسها في العراء .. إنها تعيش الغربة  

ّي  تنهُشها مشاعر الخيبة الناكصة التي  عاريًة في مجتمٍع ال دفَء فيه .. ملّوٍث بتضّخمِّ الذكورة المرض
ُتهيِّج دبابير األَسى وبزخٍم شعوريٍّ عنيف وجامح وبأقوى صرخة للتمّرد تريد أن تؤّكَد ُبعَدها الرؤيوي من 
الفحولة  أذرت  كيف  وقد رأت  العبودّية  عالم  إلى  االنتماء  فترفض  الشعور  بماء  الُمغّمس  هاجسها  خالل 

 األنثى .المَرضّية للذكورة بمكانة 
منذ التفاحة وحّواُء عالقة في برزٍخ عجائبي من تيه العالقة مع آَدمِّها فُأنزَِّلت من عرش ألوهة إلى ف"ملكة"  

 فـ"أميرة" ثم "زوجة" فحسب .. أخير "الجارّية" واألَمة" .. لذا فهي ترفض االنتماء لعاَلمِّ كهذا :  
 يكلُِّل جبهتي شوكي المرّصُع بالنزيف« »أنا ال أحد .. أو رّبما ال إسم لي .. 

وهنا ُتجري تناّصًا ساحرًا خفّيًا إذ تبدو كالسيِّّد المسيح وقد ُصلَبت على خشبة التمّرد والجموح ، وعلى جبهتها  
إذن العالقة الملتبسة بين المرأة والرجل والُمسّورة بقيود اإلرث تبدو وكأّنها الالزمة   إكليل من شوكِّ الخسارات .

شيد الحياة الصاخِّب .. والشاعرة إذ تتمّرد تعتلي جواد العنفوان وترفع راية الّشموخِّ والكبرياء ، وحين في ن
تحاول تصحيح المسار وتتوق لتنظيف حياتها وترتيبها حسب رؤاها وطموحاتها يقف في وجهها الرجال 

اإلنصاف فحلُمها ال يتَعّد أن تجد والنساُء معًا : »ينَفضُّ من حولي الرجاُل كما النساء« مع أنها تسعى إلى  
اليد الحنون التي تمسح بعطر اإلنسانية غبار الضيق الذي هيََّجُه ُهوام الكائنات .. وطموحاُتها ال تتعّدى  
أن تحيا بفرٍح وحرّية كما الورود: » ما كان لي حلٌم سوى بربيع أن أحيا كما تحيا الورود« .. وُتبيِّّن رؤَيها 

 ة .. ال ُمتطرِّفة في الزهد كالبتول .. وال ماجنة كبائعات الهوى :  لألنثى فهي المعتدل
 »ما كنُت بائعة الهوى أبدُا .. وما كنُت البتول« 
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إنها ومضة نوٍر ضاقت ذرعًا بسجن مداراتها فتفّلتت تطوف في رحابات الكون دون أن تفارق اعتدال الطبيعة  
 زنها فبدون آَدمِّها تغدو كموجة تفّلتْت من قبضة الشطِّّ . البشرّية ، وترى نفسها قيثارًة تعزُف على أوتار ح

هي قيثارة تتوق ليٍد ماهرة تجيد العزف على أوتار إنسانّيتِّها لتزيَل عن روحها أوصاب الدرب ، تصبو إلى  
إيقاظِّ تائه الحلم من أنياب السيطرة والُغبن وعنجهّية الفحولة المَرضيَّة فترقص بخلخال المحبة على انغام  

 تقدير واالعتزاز .. تنطلق في براري الفرح كفرٍس جموح .ال
وكم بْدت في قمة الموضوعّية والوعي واالّتزان وهي تبحُث عن نصفها اآلخر .. وكيف ال واألنثى لم تكن  

 يومًا إال ثانَي اثَنين .. فتؤثِّّث مع آدمِّها الفضاَء اإلنسانّي : 
 »من لي بنقٍص ُيكمُِّل النقَص الجميل« 

ُدها السابق ليس طيشًا أو جهاًل بل هو قائٌم على ُأسِّّ العقل والموضوعّية .. فالتكامل الجميل هو إذن تم رُّ
َل نقطة في مرمى الذكورة ..  كيمياُء الفرح .. والّطمأنينة هاُل ُنكهتِّها .. وواضٌح هنا أن ليس همُّها أن ُتسجِّّ

ن احتجاجها في أرشيق الضمير اإلنساني الحي   بآدمِّها ويكَتمل بها تحت  بل أن ُتدوِّ أّنها تكتمل  إذ ترى 
شرطّية الجهة الواحدة ألنها وحدها مجّرة من عطر وتستحقُّ أن تكون النصف اآلخر للذكورة .. النصف 

 الجميل وليس ضلعًا ناقصًا هو َمكسر عصا . 
ّتجه إلى الرجل وهي ال تبني حياتها على َلْسع عقارب الكراهية .. بل تصبو للوداعة والسالمة واألمن فتَ 

األب لتؤّكد أن المرأة تظل أنثى تبحث عن جدار االستناد .. تبحث عن الحماية والحنان والعطف : »والعمُر  
يا أبتِّ ضنيْن« .. وواضح كيف حكمتن ثنائّية )ذكورة وأنوثة( الكوَن اإلبداعي للقصيدة .. فآدم هو الصندوق 

َة التي ال همَّ لها إال إفراُغ شحنات شبقِّها تحت حرمة صكِّّ الزواج وكم ُتسفُِّه الذكور   األسود لهذه الترنيمة .
.. إذ ال يتعّدى الجنس هنا لقاء انتشا الذكورة بفراغ األنوثة بعيدًا عن روح األنثى المعّطرة بأَلق النشوة ، 

شح .. وهنا  فالجنس خارَج روحانّية اإلنسان في نظرها عمليٌة مادّية إذ تغدو الذكورة مجّرد شٍيء مادي ير 
 تحطُّ من قدر من انفلتوا خراج مدارات اإلنسانية :  

 »امرأةٌ أنا راحت تُناهُش ثوَبها سوءاُت من رشحوا على صكِّّ الشرائع نزَوهم« 
هو آدُم الذي يقف في وجه ربيع الحياة كمسمار الوقت الصدئ يفقأ بإصبعه عين السعادة وُيلوِّث بسموم  

ع سمَت البوصلة فجاَءت    رعية صكِّّ الزواج .مفرداته شرشف اإلنسانّية تحت ش ونلحُظ أن الشاعرة لم ُتضِّ
ث ، منزَّهًة عن الخطوط الُحمر للوصايا التي  رؤيتها ناصعة إذ تريد للعالقة أن تكون مطّهرًة من براكين التلوُّ

 تشّكل أغالاًل : »ُتقيِّّدني بَِّفكِّّ القيد من ُقدسّية المبغى الًمسّيجِّ بالخراب« . 
تمنى لو تحّولت الخطوط الحمر التي رسمت أسواَرها رغبات الذكورة إلى صكوك ُغفران تمنحها األنثى  وكم ت

 آلدمها الّضاّل في بحور أنانّيته ورغباته : »كم أوفياُء ومخلصون لذئبِّهم« . 
ا في  وكم كانت خيبُتها كبيرة إذ سقطت أمانيها في بئر يوسف .. وال سيَّارة في األفق ، فباتت تقضي وقته

 انتظار "غودو" :  
 مثلما ضاعت ُخطاي«    ،بانتظار مسافٍر ضاعت ُخطاه  ،دربًا تكّور في حقيبة شاعر منسيَّةٍ   ،»ولم أكن إال أنا
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بل صحراء غزاها التصوُُّح واالصفرار حين يقع الخالف    ،هي تدرك أن الحياة تغدو غابة من اإلشارات التائهة
.. لذا تريد للعالقة أن تكون معّطرًة بألق فراشات الضوء، ال أن تزحف تحت لحاء الخداع والمكر، لذا فهي  
 ال تتقن أالعيب المرواغة التي تنتهجها بعض النسوة للفوز برضا الرجل: »ولم ُأتقْن مرواغة الطريق الملتوي«.

عرة توّظف خبرتها الثقافية وَحدسها الشعري المرتفع الوتيرة لتخرج بالمأ ساة من عصر الدرى واإلثم  هي شا 
 وذلك بدعوتها ألن تحّرر المرأة ذهنها من عنكبوت الوصايا .. وهذا فعٌل حضاري : 

 »ولم ُأتقْن مراوغة الطريق الملتوي ببين الغزالة والذئاب« 
وان وتمقت التطويَع : »طبعي العناُد وأمقُت التطويع« .. وتبرز "األنا" هنا  وتؤّكد أن طبعها العناُد والعنف

محورّية التمركز تصل حّد النرجسّية فهي تسرق النوَر وضوحًا وطهرًا ، بل إن روَح النور يتبُعها : »وروُح  
ي« وتمعن في  الّضوء يتبعني .. وتلك خطاه« وإمعانًا في النرجسّية تقول : »هل يستحقُّ أنوثتي أحٌد سوا

ذاتيتها فتوضح أنها من طّلقت الرجل :»أنا امرأةٌ ُمطلِّقٌة .. وُمطَلَقٌة بِّفتح الالم« .. وتؤّكد على أنها تشتعل  
أنوثة فهي ما تزال في منأًى من الشيخوخة : »والوعول تضجُّ بي .. ومجّرتي لم تنطفئ« .. وتوضح أن  

ثل مِّرآتها : »وأمام مِّرآتي أنا والحلم نضحك عارَيين« .. كل شيء واضح بالنسبة لها فهي صافية شّفافٌة م
وتختم بأنها تسكن القصيدة التي ال تعدوا كونها الرحّية والتأّلق والتطلُّع نحو المستقبل : »ُهدُب القصيدة  

 مسكني .. تأبى القصيدة أن تنام« . 
قة صاغتها شاعرٌة تمتلك أدواتها أخيرًا نقول : إن القصيدة زَخرت بمحموالت الوجع األنثوي .. فبدت كمعلّ 

الفنّية وتنأى عن كل ما ُيشوِّش سالسة االنثيال وسالمة االنهمار .. شاعرة تعرف كيف تقذف اللهب الشعري  
في أحشاء الجملة .. مع تنويٍع في أساليب اللغة : )النداء : أيا أختي( ، )النفي : أنا ال أحد( ، )االستفهام:  

وألنها تسرد واقع األنثى وُتخبر عنها جاءت معظم جملها خبرّية وفق رؤيا متوّهجة  هل كان هذا مستحيل( ..  
بالوعي .. لقد أشعلت الشاعرة النور في عتمة كهف الوجع ، وصاغت من األلم بهائّيًة جمالّية .. وأعطت  

حرة وفق أنساٍق متوّهجة  لألنا أنفَتها اإلنسانّية والشعرّية بتدفٍُّق عارم معتمدًة اإليحاءات والصور الشعري السا
العوالم   مع  متواشجة  الدخلية  العوالم  تدّفق  على  قائمًا  يكون  ألن  بالبوح  يدفع  ممنا  والتراكيب  االنسكابات 
الخارجية متّكئًة على غزارة خوابي الذاكرة والمخزون الثقافي في قصيدة ظّل األلم ينزُّ من حروفها على كل  

لشاعرة »غادة« تمثل روح الشاعر الحقيقي فقصيدتها َتشي بأن  وواضح كيف أن ا  خطوط الطول والعرض .
ليس شاعرًا من ال يعيش في المستقبل .. ليس شاعرًا من ال يحدو مواكب النور .. ليس شاعرًا من ال يكون  
مرجاًل يغلي بالقلق ، يؤرِّقُه َقيد مهما كان واهيًا .. لذا فقد بدت غادة في قصيدتها هذه مشاكسة متمّردًة 

 ايرًة ، فرسًا جموح ،  وشاعرة قلَّ مثيُلها . مغ
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 قراءة في رواية امرأة على الضفة  المقابلة للروائّية اليابانّية متسويو كاكوتا  
  

كطريدة برّية وحشّية المالمح  مجهولة الهيئة مراوغة بل  كفرس جموح  بدت لي رواية امرأة على الضفة  
 أن أجد مكمن استسالمها  فعجزت  وبعد مراودات  عدة استكانت  وأسلمتني قيادها   المقابلة  وكم مرة حاولت 

العنونة شاعرية  تصور لوحة تضج بالحياة   نهر  وعلى ضفته األخرى امرأة  مخالفة .مغايرة . وأبطال  
الم آخر   الرواية  مجموعة نساء  يرغبن أن يقفزن إلى الضفة  المقابلة   من نهر الحياة .واالنتقال إلى ع 

غير الواقع اّلذي  يتألمن منه .وحبذا لو كان العنوان ...نساءعلى الضفة المقابلة .ومن المالحظ أّن المختصر  
الذي تصدر المروّية ال يمت إلى عمق الرواية وهدفها اإلشاري بصلة .إذ يقدم فهما سطحّيًا لها ألّنها ال  

ت الرواية المرأة نموذجا  للمعاناة   فذلك ألّنها الخاصرة  تتوجه نحو مظلومّية المرأة  كما أشارت  وإن اعتمد 
والمنجز يضّج بنفور اإلنسان  من اآلخر  ففيه الكثير  من حاالت  مضايقات  اآلخر     الرخوة في المجتمع  

إشارة إلى مساوئ الحضارة الحديثة التي تنجب  مثل هذه النماذج  ذات المعايير اإلنسانّية الناقصة .حتى  
اللواتي يأتين الحديقة لإلشراف على أطفالهن  فهن يحملن الكراهية والحقد  على اآلخر )ال حظت  النساء  

أّن هناك جّوًا من التآمر بين بعض األمهات اللواتي يترددن على الحديقة العامة لإلشراف على أطفالهن  
يمة حرص األهل على تدريب   ونظرّا النتفاء العالقات اإلنسانّية السل  يحملن الكراهية والحقد على اآلخر (

ولعل    (  13أطفالهم  على صداقة  اآلخرين . )أرادت من أكاري أن تتعلم وحدها كيف تعقد الصداقات ص  
للحضارة   باإلدانة الصارخة  يتوجه  الذي  المروية    الهدف اإلشاري  من  الجانب يؤّكد  التركيز على هذا 
الحديثة  ألنها تجّرد الفرد من إنسانّيته  فيغدو أشبه بآلة يعيش بين قذارات الحياة)وهذه كلمة حق يراد بها 

سئلة الكبرى حول اإلنسان  والمصيروالكون   باطل (      والهدف البعيد لمثل هذه األعمال التي تطرح األ
والوجود والحضارة  هو التعمية على واقع الفرد بذاته  طبعّا  . فالحقيقة أّن مأساة اإلنسان هنا تكمن في 
طبيعة النظام الرأسمالي  وليس في اآللة  أو الحضارة الحديثة .فالمعاناة ال تشمل كل أفراد المجتمع إذ تنعم  

 بالرفاه  والبذخ والعالقات االجتماعية  الصاخبة              الطبقة الثرّية 
وتوكل لهم األعمال القذرة كي يكسبوا قوت يومهم.وتصهرهم حالة من االنكفاء   بينما يعمل الفقراء لياّل نهاراً 

ونسأل هنا هل يعاني  األغنياء  ما تعانيه شخصّيات الرواية من ضيق وقهر وإرهاق وذل    نحو الداخل.
)آوي    البحث عن لقمة العيش بكفاف.. طبعا أشارت المروية إلى النعيم الذي تستمع به الطبقة الغنّية ...

وكانتا تشاهدان شبانًا وشابات ال يزيدون عنهما في العمر   وناناكو تعمالن في خدمة أسرة لديها نزل )فندق(
السيارات   نوافذ  الشاطئ يبرزون من  بدوا وكأنهم  يتعانقون ويصخبون ويمرحون على  بالنسبة آلوي  ولكن 

 ينتمون إلى عالم آخر ...(  
إذن العالقات  االجتماعّية  الفاسدة القائمة على التنمر  والعداوة  وتشكيل عصابات عدوانّية في المدرسة  

 هي خاصة بالطبقة الفقيرة ..
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المشاعر  إنما تعبير  وكذلك تهميش الزوج )شوجي (  وجعله خارج دائرة االهتمام  فهو غير مبال  رمادي  
 (5عن انعزالّية الفرد )شوجي يهتم بالمباراة أكثر من اهتمامه بعودتي من العمل ص 

وواضح هنا كيف يوجه النظام الرأسمالي مشاعر الفرد نحو بهرجات ثانوّية فارغة  على حساب العالقات 
 األهم في الحياة فتغدو قدم رونالدو أثمن من رأس  أنشتاين وأرسطو معا 

لمح الرواية إلى المفارقة بين األثرياء والفقراء .والد أوى من الفقراء )سائق سيارة أجرة ( وابنته تخجل أن  وت
يعرف أحد ذلك )هي ابنة من يقود سيارة أجرة سوف تحقق التقدم  مع اؤالئي األميرات الراقيات المنحدرات 

طبقة المسحوقة  ووالد آوي مثاًل  يكدح  من عائالت كريمة كلهن( فالنظام الرأسمالي يستنفذ كل طاقات ال
لياًل نهارًا لتأمين لقمة العيش )اآلن أصبحوا محظوظين إذا رأوه على مائدة العشاء مّرة كل ثالثة أيام  (. 

 وكذلك أمها التي تبحث عن عمل بشكل دائم .
ح اإلنسان في هذه الرواية وهناك الكثير الكثير من األدلة  والتي تظهر الحالة النفسّية السّيئة التي تكبل رو 

 سببه النظام الرأسمالي .فالحضارة الحديثة بريئة  براءة الذئب من دم  يوسف  
األكل    بأن  يشي  بكثرة  وتفصيالتها  األطعمة  وحضور  المأكوالت   بأنواع  الرواية  اهتمام شخصيات  ولعل 

 والحصول عليه يشكل أولوية في اهتمامات الطبقة الفقيرة ..
كما أشارت المقدمة هو تبيان حالة والد )أوي ،   الرواية ال تنحو جهة مظلومّية المرأة وتهميشهاومما يؤّكد أنّ 

( الواقع تحت مطرقة الفقر وسندان الحاجة  وكذا التأكيد على موضوعة الصداقات الذي يشكل عنصرًا هامًا  
الرغبة في التوجه إلى الجيل في المنجز  ولعل التركيز على تنمية موهبة عقد الصداقات عند األطفال يؤكد  

الجديد في حل األزمة التي يعاني منها المجتمع الحضاري  وهي الميل إلى العزلة  )بما يشبه مرض التوحد 
(وعدم رغبة النساء بالزوج وتكوين أسرة هو من مفرزات  الميل إلى  االنعزالية والفردانية والوحدة )تستطيعين  

اضح كيف يبدو خطر العزلة لبطلة الرواية تقول )أريد البنتي أن تكون  أن تعتني بنفسك دون وجود رجل (وو 
أكثر ذكاًء وانطالقًاواجتماعّية (ويؤلمها أاًل تكّون ابنتها صداقات )تتردد ابنتي إلى المدرسة منذ شهر ولم  

أية صداقة( الفقراء  111ص   تعقد  عند  وبخاصة  الحضاري  المجتمع  في  ظاهرة  العزلة  إلى  الميل  إذن   )
 . (.ضت آوي األيام داخل فقاعتها فقاعة من الصمت )أم

)تقول آوي إيجاد أي شيء يزيل الخوف من الوحدة  113وفي ص    قالت سايوكو )خوفي مرضي من الوحدة( 
أهم من الحصول على عدد من األصدقاء بحيث ينتهي بك األمر إلى اإلحساس بالرعب من العزلة ولعل  

ب األوالد عند بلوغهم سن الرشد وهذا وارد كذلك في رواية )كافكا من مظاهر تفكك العالقات األسرّية هرو 
)فيعتقد   119وتكرار كلمة هروب في أكثر من مكان في المروية ص   لهاروكي موكورامي.  على الشاطئ(

صاحبة النزل تقول )نعم هربت وذهبت مع شاب إلى    )ال أظنكما هاربتان(  129ص   الناس أنكما هاربتان(
برنامج تلفزيوني المراهقات المتمّردات يؤّكد على تفّشي هذه الظاهرة وناناكو تقول ال    كما أّن عرض   طوكيو(

 أجابتها أوي أنا أيضًا ال أريد العودة إلى المنزل ال أريد ال أريد.142أريد العودة إلى المنزل ص 
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ا بالطبع وهي )تردد اللعنة على كل شيء  مع أنها غير غاضبة تردد باستمرار اللعنة على كل شيء (هذ 
 . 155يدل على الغضب الدفين على المجتمع ص 

وكما أسلفت اختارت الكاتبة إناثًا كبطالت لمنجزها باعتبار المرأة هي الضلع القاصر  والخاصرة الرخوة في  
مواجهة قهر النظام الرأسمالي لإلنسان تحت يافطة الزعم بأّنه القهر الحضاري .. وتحت سطوة هذا القهر  

لي المرء عن قيمه وأخالقياته  وذلك للحصول على المال بأّية وسيلة )آوي وناناكو تقومات ومن مفرزاته تخ
بسلب المال من )كوميكو (تحت سطوة التهديد بالسالح ..أو اللجوء إلى العمل كمومس وهي فكرة غير  

ة من الضياع  مقلقة وبخاصة ألّنها وناناكو مارستا الحب في بيوت الحب من أجل المال ..في مثل هذه الحال
والجو القاتم يصل المرء إلى طريق مسدود  يلفه قلق نفسي  مغمس بالسوداوّية تقول ناناكو )إننا ال نصل  
إلى غاية (لذا فإحساس آوي  وناناكو بالالجدوى من تراكم السنين  دفعهما إلى فكرة االنتحار قفزًامن فوق 

اطفة   تقول ناناكو ..إّن أسرتها لم تقدم بالغًا باختفائها  بناء وكمثال على تفكك العالقات األسرّية وانعدام الع
بعد مرور شهر على ذلك..فالعالقات اإلنسانّية سطحية  باهتة حتى بين الصديقتين آوي وسايكو  فعثرة  

 . صغيرة الصداقة كفيلة بانهاء  )إذا لم يعجبك هذا فال تكوني جزءًا منه األمر بهذه السهولة(
في واقع   لة الفرد الذي تطحنه ألة المكنة الرأسمالية )الحضارة الحديثة بحسب زعمهم(الرواية إذن تصور حا

كابوسي يعيش وحيدًا حائرا قلقًا يعاني من قحط المشاعر ألّنه مغسول  من دفء العالقات  األسرّية  فينحدر  
لضياع والقلق  ..ألّن  نحو قيعان الجفاف المادي  والتيه الالنهائي  الذي تخّب فيه البشرّية  في مدارات ا

الرأسمالية  وبخاصة بعد الثورة الصناعّية  الثالثة  ) العالم الرقمي ( برمجت اإلنسان المعاصر ليكون الفرد  
 االستهالكي بعيدًا عن الثقافة اإلنسانّية  التي تنطلق من قيم الروح والعقل والمشاعر النبيلة .. 

لتحويل أنكيدو من حالة التوحش إلى اإلنسانّية مستغاًل    وهنا أذكر بأسطورة جلجامش  الذي سلط عاهرة  
رقة   األنوثة  وما تقوم به النيو ليبرالّية هو إعادة اإلنسان إلى ماقبل الحالة الحيوانّية إلى التشّيؤ  إلى الحالة  

روي  المادّية التي أطلقت غربانها  وعزفت ألحانها القاتمة  وما هروب شخصّيات الرواية من الحضن األس
إاّل تعبير عن صقيع هذا الحضن إذ غدت  الحياة سديمّية عبثّية جوفاء  فيغرق الفرد  في السوداوّية حين 
تلسعه عقارب  الفردانية  واالنعزالّية لذا مضت الشخصّيات  على سراط التغرب من واقع جاف وكل ما  

ًا يبعدهم عن هذا الجحيم البارد يريدونه االنطالق إلى عالم آخر حتى لو كان االنتحارخشبة خالص وشراع
المنازل الطرقات     والبليد وهو الصندوق األسود في المروّية وبالتأكيد  وصف الطبيعة بجزئيات )المطر.

 غايتها تأكيد واقعية الرواية ودعوة للعودة إلى األم الطبيعة ردًا على صلف األلة.   الغابات السماء الحشرات(
آوي مع ناناكو مرحلة زمنّية  وآوي مع سايوكو    .و مرحلتنا من مراحل حياة آوي في الحقيقة الرواية قّصتان  أ 

مرحلة أخرى عمدت الكاتبة إلى الخلط بين المرحلتين لتكسر تراتبّية الزمن السردي لتبدو المروّية وكأّن تعتمد 
    .جمالّيةطبعا حقق المنجز اإلرضاء الجمالي حين أبدع من القتامة واأللم بهائّية ، الخطف خلفًا 

 
     محّمد رستم   
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 قراءة في رواية )كافكا على الشاطئ(   
 للكاتب الياباني هاروكي  موكارامي  

 
كحسناء  لعوب مخاتلة  ومحّيرة تجيد فن الغواية  بدت لي رواية )كافكا على الشاطئ (  وبخبرة المالوعة   

رغبتي الجامحة المتالكها   وفض ما خفي  وفن اإلغراء  كانت تكشف لي  بعضا من أسرار فتنتها  فتثير  
 من مضامينها , وكّلما ساورني  الملل أغرقتني بنفس من أوكسجين أنوثتها  ورمت بكفي شيئًا من عطرها . 
وكما ناكاتا  الالئب  في البحث عن نصف ظّله  والساعي وراء حجر المدخل ,صارت روحي ,بعد أن 

رب خياالتها أبحث عن مفاتيح أكوادها . كي أكشف الغامض  مّسني برق من سحرها الطافح  فتهت في مسا
الخفي منها  وال إخالها أخيرا إال أن ترمي لي بآخر غاللة كي تبدو عارية ألتقّرى مفاتن بهجتها سطرًا سطرًا   

 وحركة حركة .
 ومن العنونة التي تعتبر العتبة األساس نبدأ  

بما تشي هذه التسمية من سوداوية و تشاؤم . ومن هنا   كافكا تعني الغراب وكذا كرو  وهما اسمان للبطل 
 نلحظ كيف يقدم الكاتب منذ البسملة أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ل )فرانز كافكا( وللمدرسة السوداوّية 

( فيقول )قّصة كهذه ال يكتبها إاّل كافكا ( ويسمي بطله )كافكا  76فهو يشيد بتمّيز  )فرانز كافكا ( في ص)  
و ( التي تعني الغراب  .وهناك لوحة )كافكا على الشاطئ ( وأغنية )كافكا على الشاطئ (التي ألفتها , وكر 

 ساييكي .
ويتحدث عن آلة اإلعدام التي يصفها فرانز كافكا فبقول )إنها هنا بالفعل أشعر بها حولي( وهنا يشير إلى   

 ير آلة الحضارة الحديثة. الواقع السوداوي إذ فقدت البشرّية روحها اإلنسانّية تحت تأث 
 ( وهكذا يّتضح مدى اتكاء هاروكي  على منجزات كافكا .77ص)

لقد امتطى الكاتب سرج الروح  التي منحتها المعتقدات الشرقّية الكثير من الخيال   معتمدًا على ما ورد في  
كأّن االبن ما وجد إاّل  عقدة أوديب )كما يزعم علم النفس (من رغبة دفينة  في قتل األب  ورد في الرواية )و 

لينفي األب (.. لكن هاروكي  هنا أفرغ  عقدة أوديب من محتواها اإلنساني حين جعل تحقق النبوءة )والتي 
غرسها  األب النحات عمدًا في جينات كرو  لينتقم من زوجته وابنته (ال يفضي إلى حالة الحزن وااللم  

 أ عينيه انتقامًا من القدر . والسخط  والهياج النفسي  كما حدث ألوديب .ففق
 أما هنافكرو يمارس الجنس مع من يعرف بأنها أمه , وكذا أخته  دون أي انزعاج  أو ارتكاس . 

والرواية تنتمي للواقعّية السحرّية أدب ما بعد الحداثة  في تصويرها حالة الفرد  والمجتمع الذي تطحنه آلة  
 كابوسّياً الحضارة الحديثة . فغدا واقعًا 

)هوشينو يقول .أشعر أنني في كابوس ويقول ناكاتا.على األقل نحن معًا في كابوس.( فالفرد هنا وحيد حائر  
مهدد وقلق يعاني من قحط المشاعر. ألنه مغسول من العالقات األسرّية الدافئة فينحدر نحو قيعان الجفاف  

من تماثيله. شيئًا يمكن أن يصنعه أو يكسره .( المادي )يقول كرو عن أبيه، بالنسبة لي لم أكن سوى واحد  
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ونسأل . أين نبع المحبة  ودفء القلب الحنون هنا؟ لقد جّفت شرايين الروح ... وجون  ووكر يمّثل  الحضارة  
 الحديثة  التي تعرف  كّل شيء ,

 لكّنها تقتل  الروح اإلنسانّية )معادلها في الرواية  ,قتل القطط رمز الوداعة (
رى أّن الرواية  تتمطى على سرير الفانتازيا  وتتدثر بالموروث الديني الشرقي  واألساطير  والتحليل  وهكذا ن

النفسي  لتقدم والءها للرواية الواقعّية السحرّية  فالمروية ترسم التيه الالنهائي الذي تخّب فيه البشرّية  في 
 مدارات الضياع والقلق .

يتحّرك حّرا  وبال أقنعة مزّيفة ,لكّنه مصمت المشاعر ,مثكول بالدفء إّنه إنسان الحضارة  الحديثة الذي  
 األسرّي يعاني من متالزمة التوّحد.

كافكا يقول )كان أبي يحّبك لكّنه لم يستطع استعادتك  ولهذا أراد أن  يموت ,ولهذا أراد  من ابنه .ابنك أنت  
,تلك كانت  نبوءته  احتجاج ,,لعنته التي  أيضا أن يقتله ,بكالم آخر  أرادني أن أنام معك ,ومع أختي  

 برمجها في  داخلي (
إذًا الرواية  تشكل بصمة  وإدانة وإدانة  لواقع  سمج  ذوت فيه الروح  فلم يبدو منه إاّل جفاف اللحظة 

 المستقطعة  من واقع الحياة .
)الثورة الصناعّية الثالثة (مّرتين  وذلك لربط إّنه عالم ما بعد  الثورة الصناعّية  الثالثة  وقد  وردت عبارة  

 المروّية بزمنها  التاريخي ,, 
إّنها الحياة المادّية الجافة  وقد أطلقت غربانها  وعزفت ألحانها  الجنائزّية  القاتمة ,,)إّنه سيف ديموقليس  

 المسلط  على روح اإلنسانّية (
ثر صعوبة  والتي تتناول المصير  في هذا الكون ..ولم لذا فقد بات اإلنسان يطرح على نفسه  األسئلة األك 

 تخرج هذه الرواية  عن رقعة أدب ما بعد الحداثة  في اعتمادها الرمز المشّفر  في اسلوبها الحداثي  واستلهام  
الشيفرة السرّية  لخرائط الروح  وتنّقالتها  وترك مساحة ضبابّية  غائمة مجهولة في أحداث المروّية )اختفاء  

 سنة (واعدادها بحثًا عمن ضربتهم الصاعقة فهل تزوجت النحات في هذه الفترة ؟؟؟ 25ساييكي 
 وكذلك عندما سألها كافكا  هل لك أوالد ؟؟لم تجب .....

ماحدث للطالب من إغماءة ..أثناء رحلتهم إلى الغابة .ظهور ساييكي صبّية مّرة ومسّنة مّرة أخرى .السماء 
 تمطر سمكا  وعلق .وحشرات 

 كافكا وكيف وجد  نفسه في الحديقة قرب المعبد والدم على ثيابه .. 
والده النحات  وكيف اكتسب قوة كشف الغيب بعدما ضربته الصاعقة ...رحلة كافكا في الغابة  ومراوحته  
بين الحقيقة والخيال .. وهل هي رحلة إلى العالم  اآلخر ؟؟ ناكاتا   وما حدث له بعد أن ضربته المعّلمة   

فغدا  معاقا فكريا   لكّنه اكتسب قدرة محاورة القطط...الضابط ساندرس والصفات التي أطلقها على نفسه  ,
.. حجر المدخل  كموروث ورمز ..صورة الحالة التي سبقت فتح حجر المدخل  شيء خرافي يشبه األفعى  
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حقيقة  والخيال ,ويحيل المروية  ...كل هذه األشياء الغرائبية ويدخل القارئ في ضبابّية الرؤيا  فينوس بين ال
 إلى صنف  الفانتازيا  الغرائبية ..

والرواية تزخر بالمحموالت  الفكرّية من مثل الروح وانتقاالتها من وجهة نظر شرقّية , حالة الغربة والتوحد 
المروّية.مع  ,الفردانّية  والمشاعر المتجّمدة ,القدرّية الحاكمة لمصير اإلنسان .وهذه أهم مقولة تركز عليها  

فكرة انسحاق اإلنسان وغربته الروحّية جراء الحضارة المادّية وهذه المحموالت وبأشكالها الرمزّية تضع القارئ  
 أمام غابة من االحتماالت فيضرب في فضاءات التخمين .

ييكي  والخيط األساس للحدث بسيط .هروب كرو من بيته كي ال تتحقق نبوءة والده ,لكن القدر ساقه  إلى سا 
أّمه  وساكورا أخته ,حيث يمارس الجنس معهما  وهو مسلوب اإلرادة  )يذكرنا بعقدة أوديب (ويدخل إلى 
السياق ناكاتا الذي دفعه القدر ليبحث عن حجر المدخل ليكمل نصفه الثاني   وينتهي بالموت حين يلتقي  

ر المدخل . ولعل شبها كبيرا  ساييكي  التي كانت تنتظر وصوله كما تموت ساييكي حين يفتح هوشينو حج
 بين األحداث واألساطير .. 

وللحديث عن الروح وتنقالتها  وتناسخها  نبدأ من أسطورة يتكئ عليها  الكاتب )يقول ريستو فايس ..في  
الوليمة ألفالطون ..إن الناس في عالم األساطير  كانوا ثنائيات .أي يقسمون إلى )رجل ,رجل ...في الرواية 

و (ثم )رجل ,امرأة  ..في الرواية أوشيما حيث كان خنثى (ثم )امرأة ,امرأة  في الرواية ساييكي كافكا , كر 
الصبية  وساييكي المسنة (وتقول األسطورة كان كل شخص شخصين فقام الرب  وقسمهم بسّكين  فصاروا   

ر   وعند االكتمال   رجل وامرأة   وفي العلم  يقال أّن كل شخص يحمل في داخله  عناصر التأنيث  والتذكي
يتغلب عنصر على آخر... فكرو   يخاطب نفسه  وكأّنه يحاور شخصًا آخر .اسمه كافكا ..  وأوشيما  
جسده أنثوي عضويًا, وعقله ذكوري  وهو مخنث التكوين )هو أنثى لوطّية( وساييكي تظهر لكافكا صبّية  

 جون ووكر .. مّرة  ومسّنة مّرة أخرى .. وناكاتا قتل النحات الذي رأى فيه
يقول هوشيما ..كل من يعشق يكون في بحث عن أجزائه المفقودة من نفسه  وكأنه يقصد ساييكي التي    

 مات عشيقها وهي في مرحلة الشباب .
 وناكاتا يقول ..لوكنت ذاتي الحقيقّية كنت كبقّية الناس ..

الكثي الشرقّية   المعتقدات  منحتها  التي  الروح  الكاتب سرج  امتطى  )التقّمص  لقد  مثل  من  الخيال   من  ر 
,التمظهر , التبّدل ( متكأ على ما في عقدة أوديب  من رغبة دفينة  في قتل األب )كما يقول فرويد ( (  
ومضى يحوك خيوط مرويته  معتمدًا الضبابّية  التي تحيل الرواية إلى غابة من  اإلشكاليات  واألسئلة 

 المحّيرة  
ورد قوله ) إن األشياء  التي تحدث في حياتنا مكتوبة في حياتنا السابقة    ويشير المنجز إلى حياة سابقة  

.ال وجود للصدفة )طبعا هذا فقه التقمص ( وتتناول الرواية  خروج الروح من الجسد  مع بقاء الجسد حّيًا  
ة  إلى  ثم عودتها إليه  والتراث الياباني حافل  بمثل هذه الحكايا . فرحلة كرو في الغابة هي رحلة روحي

 العالم اآلخر , 
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كذلك حين استيقظ من إغماءته  ووجد نفسه في الغابة  وعليه دماء  تعبير عن مشاركة ناكاتا  في قتل أبيه 
يقول )بالتأكيد لم أذهب إلى طوكيو  قد أكون قتلته في الحلم ( و  لعل  المعلمة  التي جاءتها الدورة  في  

وكأن  روح زوجها  الحاضرة  من تسبب في ذلك  وأدت    غير موعدها وكانت في حالة شبق جنسي شديد 
انتقال   ناكاتا في حالة مرضّية .والنحات الذي ضربته الصاعقة أدت إلى  إلى إغماءة الطالب  .ودخول 
روحه إلى عوالم أخرى ,عاد منها فنانًا متألقًا واكتسب خاصّية معرفة المستقبل .وغدا شخصّية ذات خصوصّية  

عنه ) أشعر أّنه كان مّتصاًل بشيء ما غير عادي  شيء أبعد من الخير والشر )مصدر   شديدة .يقول  ابنه 
القّوة (يمكنك أن تسميه , وأوشيما يقول لكافكا )هناك عالم آخر مواز لعالمنا يمكنك أن تخطو إليه وتعود 

و كرو  وعن  وتسأله ساييكي  من أنت ؟؟ يقول أنا كافكا على الشاطئ حبيبك  وابنك الفتى المدع\منه (
انتقال الروح .ورد )ناكاتا الحقيقي غادر إلى مكان ما تاركًا  خلفه  وعاءه الفيزيائي  مؤقتا ... فهم يرون  
أن الروح  تتحّول مع األجيال  فمن يكون زوجًا قد يكون ابنا  في وقت آخر ..  كافكا يتجول في الزمن  

اإلنسان شبحًا وهو على قيد الحياة ؟؟؟ وفي فيرى ساييكي صبية  فيسأل أوشيما ,هل يمكن أن يصبح  
( ليس حلمًا هي روح ساييكي التي تمارس الجنس مع كافكا .. وطبعا كافكا هو الحبيب الذي    373ص 

كان مع ساييكي على الشاطئ قبل عشرين سنة )أكيد روحه ()وكيف تعرف  تسأل ؟؟؟ وهي تنظر في  
أنا كافكا  على الشاطئ  حبيبك  وابنك المدعو    ( 425عينيه  كنت هناك حينها  نعم كنت هناك ..ص)

كرو (هو بالتأكيد انتقال الروح  عبر الزمن ..ناكاتا  يقول ..)أستطيع جعل  أشياء تسقط من السماء ..يسأله  
هذا ألنك خرجت  وعدت ؟؟يجيب نعم  وبعد أن عدت لم أعد طبيعيًا ولم يعد لي سوى نصف ظل  واستطعت 

 التحدث إلى القطط.
يمكننا القول بأن الروح   والقدر هما الصندوق األسود في هذه المروّية وهذا ما جعل األحداث تدور في  لذا  

ساحة  رجراجة  وبرزخ بين الحلم والواقع  بين التخييل والحقيقة  في عالم يتمازج  فيه الواقعي بالمتخّيل   
ء الوهم  كل ذلك لخلق الحيرة وبالتالي  في إطار من الضبابّية السديمّية زئبقّية الدالالت تضرب في صحرا

الدهشة لدى القارئ والحيرة المغّمسة بالدهشة هي الضمير المستتر في أدب ما بعد الحداثة حيث تنفتح  
 أحداث المروّية على احتماالت  ال حصر لها  إثر ارتفاع  

 التأويل ....هرمون الغرابة .. في عالم سحري غرائبي  يحمل في ثناياه قّوة اإليحاء  وطاقة 
ولعل الغربة الروحّية  والميل إلى العزلة إحدى أهم أعراض ما نتج عن ضغط العالقات المادّية  في مجتمع  
الحضارة بعد الثورة الصناعّية الثالثة  حيث يغرق الفرد إلى مداه المجدي  في السوداوّية  فعقارب الفردانّية 

وحشة ..كيف ال والحياة جوفاء سديمّية  .عبثّية  ال معنى  تلسعه  فتهرب روحه إلى واد غير ذي قرار من ال
لها .فمضت روحه على سراط التغرب  والقتامة .لذا مالت الروح إلى العزلة .أوشيما يقول )كنت آتي إلى 

(لم أكن  332هنا كثيرًا ) أي إلى الغابة ( وأعيش وحدي ال أكلم أحدًا  وال أرى أحدًا( وساييكي تقول في ص)
نما كنت أشعر بوحدة رهيبة . وكافكا يريد أن يكون قويًا ألنه يشعر أّنه وحيد  وليس هناك من  بمفردي وإ
 يحميه . 
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وهذا الشعور بالوحدة  ال ينفي التمتع بالحرّية كافكا  يخاطب نفسه )هذه حياتك ولك أن تفعل بها ما تراه  
مناسبًا(ومع ذلك يشعر بالضياع طالما أّن اإلنسان عبارة عن سطور تتأرجح بين عبثّية القدر وزئبقّية الواقع 

الوجودي كما في ) الفكر  المروّية نحو  الغريب ( أللبير كامو .حيث تّوضب  .. ونلحظ هنا كيف تجنح 
المشاعر . في الحقيبة الخلفّية للسفر .فجون ووكر يطلب من ناكاتا أن يقتله ، فقد مّل الحياة إّنه العبث 
..كذلك  موت حبيب ساييكي جاء عبثًا وساييكي تؤّكد عبثّية الحياة )كنت أعرف أّن الحياة عديمة الجدوى  

ثر اّتضح له أكثر كم كانت  حياته عبثّية  وبال معنى .لذا فقد عّلقت (و هوشينو  كان كّلما تحّدث أك
شخصّيات الرواية آمالها  وأحالمها على أشرعة الرحيل  ومضت خبط عشواء  بعد أن رمت خلفها الركون 
إلى) انتظارغودو ( وواضح أّن الصراع مع القدر هو من يصنع الحكائّية في الرواية أوشيما يقول )المرء ال  

 تار قدره إنما القدر يختار المرء ( كافكا يقول )إنني انجرفت إلى هذه المكتبه كأّنما بفعل القدر   يخ
وهكذا ربط الكاتب شخصّياته بخيط القدر الذي يحركها كالدمى  وإذا كان كافكا قد هرب من قدره كي ال  

ة ساييكي تقول )كان علّي  تتحقق نبوءة والده  أي بحثًا عن خالصه  فإّن كل الشخصيات تنحو هذه الجه
 أن أرحل كي أنجو بنفسي ( 

وناكاتا يؤّكد رحيله يقول )كنت أعيش هنا ذات مّرة  وعدت مّرة أخرى (إّنه الرحيل إلى العالم اآلخر  وناكاتا  
وساييكي كانا على موعد  اللقاء تقول )ما لم أكن مخطئة أظن انني كنت في انتظارك (مع أنهما  متضادان   

الذكريات  وهو يعيش الحاضر وال ذكريات لديه  وكأنهما نصفان يكتمالن  ببعضهما  لذا كانت  فهي تعيش  
 نهايتهما عندما التقيا . 

والرواية تأخذ نموها  الدرامي  من خالل صراع الشخصيات مع مصيرها  وقدرها المرسوم سلفا    وكأّن لها 
كاتا .ال تعرف لماذا أنت ذاهب   ومع ذلك عليك عشاءها السري  مع دربها المرسوم  فهي تعرفه    يقول نا

الذهاب إلى شيكوكو .وساييكي  تقول ) كل ما أردته االنطالق إلى عالم آخر . وساكورا هي األخرى هربت   
 من البيت عندما بلغت الخامسة عشرة  

و وما حولها (  هذا وقد جهد الكاتب لتكون شخصّياته من لحم ودم  فغرسها في بيئة يابانّية معروفه )طوكي 
لكن بعض الشخصيات بقيت  مجرد فكرة  كما وصفت نفسها ..  وأبدع الكاتب حين رسمها كنماذج جهيرة  
لنقصان  البناء النفسي والفكري  فهي مصابة  بداء النقص  تنبئك بذلك قبل صياح الديك  إنها تعاني من  

أعمدة القدر  مستلبة من الداخل  يدفعها  فراغ داخلي مرده إلى نضوب العاطفة األسرّية فغدت مصلوبة على  
قلق نفسي  مغمس بالسوداوّية  .  فهو اليحب الكالم ,ليس له أصدقاء ,     كافكا )عيناه باردتان  كعيني  
سحلّية  تعبيرات وجهه جامدة  ال تنم عن شيء  يقول  ال أتذّكر متى كان آخر مّرة ضحكت فيها (على 

 . اعتبار الضحك من مظاهر السعادة 
وبدا منذ اللحظات األولى  يجر حقائب خيبته  هاربًا من نبوءة لعنة  يدفع أمامه )صخرة سيزيف( ال يملك   

أي هدف في حياته مذ فقد دفء أجنحة أمه وتعاليم حليبها  وبدا عاريًا بعد أن أدار أبوه ظهره له . وناكاتا   
( وقد ارتكب  441ق( وهو معّوق ذهنّيًا )ص هو اآلخر يعاني خواء داخليًا يقول )لست مّتصاًل على اإلطال
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بضمير الغائب يقول )ال يفهم ناكاتا شيئًا مما    جريمة قتل في حالة غيبوبة وهو يتحدث عن نفسه دائماً 
وساييكي  تعاني من عدم الرغبة في الحياة  وهي في حالة شرود دائم , تعيش الوحدة  والعزلة   .يحدث(

 عندها خيوط الحكاية ,,   (   وشكلت البؤرة التي تلتقي518)ص 
اوشيما ليس له أصدقاء  ومريض دم ..وهوشينو  يتصّفح مجالت الرسوم المتحّركة )أعماقه النفسّية ما تزال  

 طفلّية ( وقد حرم من حنان األبوين كذلك . 
حيادّية  وشخصيات الرواية بالكامل مغسولة من المشاعر العاطفّية العميقة  كرو مثال  يتلّقى نبأ مقتل والده  ب 

ولكن أسفي الحقيقي  فألّنه    ،يقول )ال أنا فعال حزين ,فهو أبي في نهاية األمر  .تامة  بل بعدائّية واضحة
عن   والحديث   .. األسري  بالرابط  الحس  وانتفاء  العدائّية  من  حالة  هي  طويل(  بوقت  هذا  قبل  يمت  لم 

لذا جاء مقتل )جون ووكروذاك   وكر.الشخصّيات الرمزّية )فساندرس  يمّثل الحضارة الحديثة هو وجون و 
الشيء الذي خرج من جوف ناكاتا(  إشارة إلى انتصار الروح اليابانّية على العولمة والعالقة الجنسّية التي 
 . وردت ثماني مرات والتي تخلو من التشاركّية والمشاعر اإلنسانّية وصورت بشكل مادي بعيدًا عن الروح

وحجر المدخل هو باب الدخول إلى العالم اآلخر    ة على روح اإلنسان. هي تحذير من طغيان مادّية الحيا
 والذي ال يفتحه إال من كان بريئًا لن تتلطخ يداه بآثام الحياة  لذا لم يفتحه ناكاتا بل اعتمد على هوشينو.

 هي روايه تعتمد الحداثة إّنها منجز إشكالي و مدهش في كل المقاييس ... 
 

  محّمد رستم 
 

 الشجرة وظّلها قراءة في رواية )عودة لوليتا( للروائي عبد الغني ملوك. 
 

يتكئ األديب عبد الغني مّلوك في عنونته على رواية )لوليتا ( للكاتب الروسي فالديمير نابوكوف , والتي 
أحدثت  ضّجة  كبيرة في منتصف القرن العشرين ,إذ تحكي قصة حب شاذ  لمسن في الخمسين يهيم  

ت المراهقات  ليعلق أخيرًا  بعشق فتاة في الثانية عشرة من عمرها )لوليتا (بعد أن تزّوج أّمها ,ويقوم بالفتيا
أخيرًا    بقتل من استمالها إليه وخطفها منه,  والمسن يعرض حكايته وهو  في قبضة العدالة ,و ألّن الرواية 

ك صارخ  لبراءة الطفولة   ثم ألغي المنع  . ولعل  )أيروتيكّية ( فقد منعت  في أمريكا  وبريطانيا ألّنها  انتها 
 نابكوف  استعار  فكرة روايته  من قصة قصيرة للكاتب  األلماني )ليشبرغ (

ويؤّكد الكاتب عبد الغني ملوك  على مرجعّية روايته وصلتها بالرواية العالمّية إذ حاول مقاربتها في الكثير  
داث قد تتكرر  مع تبّدل الشخصّيات ,ويكون بذلك قد ارتكب  معصية   الكثير من الجوانب  متذرعًا   بأّن األح

 إنها غلطت الشاطر ..  االقتباس وإثم التقليد ..
نابوكوف و  )عودة  الفارق  بين )لوليتا (  الفارق بين الشجرة وظّلها  بين الشيء ورماده جاء  وكما هو 

الجوكندا,أو يتشاطر نّحات فيقلد تمثال المفكر    لوليتا(لعبد الغني ,فمن التهور أصاًل أن يجرب رسام تقليد 



2462 
 

لرودان , وهذا بالطبع ال يعّتم صورة الجماليات  التي حفلت بها رواية  )عودة لوليتا (إذ تعد خطوة متقّدمة 
على خط رواياته السابقة ,وهنا ال يمكن إاّل أن نذّكر أّن األديب عبد الغني يأتي على رأس كتاب الرواية في  

يكون األغزر إنتاجًا على مستوى سورّية      في السنوات األخيرة  لكّني هنا أتناول روايته من    حمص ,وقد 
خالل منظار رؤيتي للرواية العالمية )لوليتا( ومقايستها بها ,لما بينهما من خيوط التقاء ,بدءًا من العنونة  

 ,كما أن الكاتب أشار إلى الرواية العالمّية ضمن سياقه السردي .  
ع أّن الكاتب بدا أكثر  تحررًا من قمقم الوصايا   وأكثر جرأة في طريقة تناوله للجنس إذ جعله جزرة وم

الفكري   والمؤدى  األساس  الموّجه  هي  بالمرصاد,بل  له  تقف  الحمر  الخطوط  أن  ,إاّل  منجزه  في  الغواية  
يبدو ذلك من المقّدمة .ومن  لمروّيته. فقد قارب حقل األلغام   )الدين ,السياسة,الجنس (بشكل موارب .و 

 مقاربته لمقولة ال فوازييه التي تؤّكد على أزلّية المادة  ومصونّيتها  
فاستبدل الكاتب    فقال )ال شيء يفقد,ال شيء يخلق, الكل يتحّول (  بعيدًا عن موضوعة )الخلق والخالق (

 كبير بين الجملتين . خوفًا من سيف الموروث,والفارق  )ال شيء يخلق( عبد الغني )ال شيء يولد( ب 
ومع اعتماد الكاتب هذا القانون الكوني مقدمة لروايته إال أنه يستنكره إذ وضع  تحوالت الشخصيات في سّلة  

 الخيانات.  
وال بّد من ذكر نقاط التشابه  في الحالة البنائّية للروايتين .فلعل  الكاتب استمد عنونته )عودة لوليتا (من  

 حياة آنا بيل في جسد لوليتا (الواردة في رواية لوليتا ,عبارة )يوم أعدت إلى ال
وفي المنجزين  هناك عشق مسن  لفتيات في مرحلة المراهقة .  وفي كليهما    وبسبب الغيرة  يضع المسن  
العاشق مخبرًا يراقب لوليتا . كما تعترف لوليتا  بوجود شخص تصف عالقتها به بالعالقة الممّيزة )دون 

( ولوليتا خائنة لمسّنها في الروايتين .إذ تستبدله بآخر .لذا يحاول ناصر بطل )عودة لوليتا (  عالقة جنسّية  
(   االنتحار بالسيارة من فوق جرف جبلي .وكال المسنين ينتقم    293( كما همبرت )لوليتا ص  173ص)

مس وثالثين سنة   من غريمه  فناصر انتقم من نادية عشقه األول  بممارسة الجنس مع صبايا روما  وبعد خ
وبعد أن عاش لحظات  تسمن تغني عن حب نادية عاد ليقول  ال أعرف غريمي  وأسعى لالنتقام منه  

 )وكأّنها حالة  شرقّية  لألخذ بالثأر( وبدل األخذ بالثأر انحرف ليعشق الصغيرات . 
 ضاربًا عرض الحائط بندمه  وتوبته .. 

ر لوليتا ,فهو زوج أّمها  بينما يقارب العاشق ناصر ذلك )والد  في لوليتا العاشق المسن همبرت يعتبر ولي أم
 قمر قال له أنت مثل والدها  أضعها أمانة في رقبتك  كن أباها الروحي (

همبرت حرم من حنان األم إذ ماتت أمه وهو طفل  يقابله عبد الغني بأّن بطله ناصر  ال أخت له  فظل  
 يحار في األنثى .

ن حرم من حنان األم والذي قد يسبب مرضًا نفسّيًا وبين من ال أخت له ,فالفارق وطبعا ال تكافؤ بين م  
 كبير من حيث األثر النفسي الذي يتركه هذا الحرمان ..
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وإذا كان فالدمير نابكوف  قد بنى روايته على أساس نفسي ,فجاءت ترجمة سيكولوجّية  لحالة مرضّية  أولم 
حمولها الشذوذ النفسي  الذي يقود إلى حالة مغايرة للطبيعة البشرية   الكاتب لها كل مسببات المرض .وجعل م

  .فإّن عبد الغني وللعرف االجتماعي.
فبدت على صغر حجمها كشجرة صغيرة    سياسّية انسانّية(  اجتماعّية,  أثقل روايته  بمحموالت متعددة )فلسفّية,

الرواية سمتها .لكن بالمقابل يجعلها مفتوحة على  مثقلة بثمار فوق طاقة احتمالها. فكثرة المحموالت يفقد  
 مسارب التأويالت واألسئلة المحّيرة. 

والنهج اإلرشادي هاجس الكاتب  يبدو واضحًا)وكان أول درس أتعلمه في الكذب والمراءاة ( ولعل المحمول  
عمري   زهرة  )أفنيت  المروية  في  األبرز  المؤّدى  باإليمان  المغّمس  األزّقة   األخالقي  في  متسّكعًا  وشبابي 

النساء  ومعاقرة الخمرة( القدم (يتنكر  ،  والبارات  مضاجعًا  فناصر هنا )والملّوث من رأسه حتى أخمص 
لسلوكه  المجافي لإليمان  والقيم االجتماعّية ويعلن ندمه. وإن جاء متأخرًا )ولعل صحوته جاءت بسبب 

فعه للصحوة (  ولكنه سرعان ما يعود إلى سيرته فعطر عودته إلى محيط أسرته  فخوفه من الفضيحة يد 
األنثى وعسل لّذتها نسغ حياته. فتكون قمر  لوليتا الدمشقّية )عادت حليمة لعادتها.( وهنا تشابه بين ناصر   

الفعل  ورفضه عقليًا ثم ممارسته عاطفياً  فاإليمان هو ميثاق الحكاية هنا   ،  وهمبرت  من حيث استنكار 
في  والتوبة بابها  ولعل ذلك ما دفع بناصر إلى الندم  وكأن االستهالل يشي بأًن من يترك  وقسطاسها الخ

 اإليمان ينتهي إلى الندم والضياع ..
وواضح المحمول االجتماعي  والوطني  من خالل الخيانات التي وّجه الكاتب منظاره نحوها فحفلت بها  

تخون ناصر , كما تخون لوليتا اإليطالّية همبرت  وقمر    المروّية , وكأّنها المؤدى الفكري األهم  فنادية
)لوليتا الدمشقّية (   تخون ناصر  يضاف لذلك خيانة أخوته له حين اختلسوا منه معظم حّصته من الميرث  
,ووالد ناصر يخون وطنه وكذا عبد الرحمن الدهري  حين يفتعالن التهّرب الضريبي وناصر يخون وطنه  

د الحاجة إليه  ويهرب بحجة الدراسة  وناصر يخون  قمر )لوليتا (حين يتجاهل  حين يتركه وهو في أش
الفارق العمري بينهما ويتعًشقها,وقمر تخون ثقة أهلها بها حين تخفي عنهم  حقيقة عالقتها بناصر .ويقول 

ّية واضحة   ناصر )ربما كان الجزاء من نوع العمل ,لذا أهملتني حبيبتي  ثم خانتني ( وخوابي الكاتب التراث
وهو مع ذلك يمّيز بين اإليمان الحقيقي والمزيف   في سردّياته )وإن قلياًل منهن صالحات قانتات مسترشدات (

)كان أبي متدينًا قلياًلبل لنقل متصوفًا( ومع ذلك فهو محب للمال يعرف كيف يخدع مأمور الضرائب  فهو  
ويعرض للفساد االجتماعي والسياسي     تناوله للواقع    برأيه ) متدين فاسد ( وهنا تتضح عقالنية الكاتب  وصدق 

في بلده من خالل شخصّية )عبد الرحمن الدهري (األول على دفعته ولكن الفساد حرمه من حّقه في البعثة   
وهو يمارس الفساد كذلك من خال ل تغطيته للتهرب الضريبي لوالد ناصر .ويوضح كيف يتهرب األغنياء  

 أبنائهم  إلى الخارج بحجة الدراسة . عن حماية الوطن  بتهريب 
فعلى حبل من وضوح سأنشر الغسيل    وبالمقارنة بين البطلين في الروايتين يظهر الفارق الكبير  بينهما  

الوسخ لكليهما  فكالهما مغسول من الطهارة ونظافة القلب ...فهامبرت  مصاب بحالة من الشذوذ الشبقي 
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سدها على أبواب اللذة الجنسّية (فنابكوف جعل بطله يلعب في الوقت  )عشق األنثى في مرحلة تفتح براعم ج
المستقطع  وفي مرحلة حرجة تراوح بين مرحلة الطفولة  وفترة فوران المراهقة  حيث الشبق أول تفجره  وبراعم  
الجسد أوان تفّتحها .وقد برع الكاتب في رسم صورة بطله بريشة  دقيقة  وبكل األلوان الساطعة  فجاءت  

شخصّيته واضحة المعالم إذ هّيأ له كل أسباب  الشخصّية المرضّية  وكّبله  بكّل سالسل الشذوذ فهو مأزوم  
يعاني من هوس جنسي  نحو )لوليتا (الطفلة وأعاد الكاتب ذلك إلى النشأة  المشبوهة لبطله إذ تجري في  

ي  والجدة نمسوية ( ويشير همبرت لذلك  )أبوه سويسري,أمه انكليزّية ,الجد فرنس  عروقه دماء كثير من األمم,
فيقول )أنا بيل مثلي ذات دم  خليط (كما أّنه حرم من حنان أّمه وهو طفل صغير  كما انصرف أبوه عن  
رعايته  ..ويشير إلى صدمة قد تكون سببًا في شذوذه.)الصدمة التي سببتها وفاة آنا بيل بالمرض  قد عززت 

لصيف المشؤوم المفعم بالكبت  وجعل ذلك التشتت عقبة دائمة أمام أي التشتت النفسي الذي أصابني ذلك ا
غرام صادفته في سنوات شبابي الباردة (إذن هو قضى سنوات شبابه خالية من دفء العشق .وكأن نمّوه  
العاطفي قد توقف عند مرحلة المراهقة  فعشقة للمراهقات ليس إال عشق مراهق لمراهقة و من العبارات التي  

النفسيين وعدوني  تؤّكد   شذوذه , )كان عقلي يرفض االستجابة لتوّسالت جسدي ,وإذا استشرت المحللين 
بالشفاء أما أنا فلم أكن أرى موضعا إلطفاء شبقي سوى نظيرات آنا بيل  في السن والمظهر  فكانت صورهن  

له المملوءة بالشذوذ  تتملك أحالم يقظتي كنذير بجنون وشيك (وبذلك يكون نابكوف قد فتح أمامنا حقائب بط
 وفرش طرقاته بقبح األفعال الذميمة .

التاسعة والرابعة   بين  الفتيات  بالشبق (ويحدد صفاتهن .نوع من  المسعورات  وهمبرت يسميهّن )الحوريات 
(سنة  مسافة تطرب العين  40عشرة ويجب أن يكون فارق السن بين الحورّية المسعورة  والمسن يقارب )

 هو يتحّرق المتالكها  وبقّية النسوة  في نظره وسائط مسّكتة ملّطفة .الباطنّية لقهرها ف
 ويصّرح كنت قادرًا على أن أقارب المرأة الناضجة  ولكن القاصرة الشهوانّية هي التي كنت أشتهيها  , 

  ويقول عن ممارسته مع لوليتا .كانت )الوصلة (أقل نجاحًا من سابقتها إذ خّيل إلي أّنها نمت بين عشّية 
 وضحاها وأصبحت امرأة محترفة أكثر منها طفلة جانحة .
 هنا تصريح واضح أّنه ال يلتذ إاّل بالجانحة من األطفال .

ويتابع )فضلت أن ترسخ في ذهني كحورية جانحة تتألق بالسعير الجنسي الطفولي عبر شخصّيتها كعاهرة   
 محترمة ( 

إلى فاليريا  كان قدرتها على أن تبدو بمظهر الفتاة  وكل طفلة  مراهقة جانحة تثيره )أّن ما جذبني حقًا  
 الصغيرة المراهقة (..

وهو مستعد لقتل صديقه تحت تأثير شبقه .)تذكرت مرحلة أن أقتل بمسّدسي رفيقًا لي  ألتمّتع بأخته فقد  
 كانت مراهقة  وحورّية مسعورة  أثارت الشيطان في جسدي .

إن معظم أصحاب الشذوذ الجنسي  يتلّمسون عالقات جسدّية   (  )97ويتابع في وصف الحالة المرضّية )ص 
 مبهورة  راعشة لذيذة  مع فتاة مراهقة هم من الشخصّيات الغريبة ...
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وما يؤّكد طغيان الحالة المرضّية لديه قوله )ندفع عمرنا ثمنًا لفرصة واحدة لمالمسة مراهقة قاصرة مسعورة  
 بالشغف (

( المراهقات  من  للكثير  يتوق  اعتبارهن  وكم  يمكن  مسعورات  حوريات  بلوليتا  تحيط  .أن  أعلقها  أهمّية  أّية 
احتياطي لها  أو بمثابة جوائز ترضية (.إّن مجرد رؤيتها تشعل فيه رغباته المستترة  فهي أرشيف سعادته  

تنتفي الجهات .فهي سمت بوصلته   اليومي  ومعها يغرق في بحر النشوة  والتيه والغيبوبة ..عند لوليتا 
للرغبة نحوها صهيل داخلي  ال يعترضه منطق  لحظة سيالن لعاب الشبق في الروح  وبها وحدها يكتمل  و 

 العشاء السري  لوجوده ... 
وبلسانه  ثّمة اعتراف ناصع بشذوذه يقول )أكون كاذبًا لو قلت بأّن صدمة فقدي للوليتا  قد شفتني من   

 نوازع شذوذي ..( 
بالمنحرف المهووس )من غير المهم اطالقًا أن تحرم طفلة مراهقة أمريكية هي لوليتا من    ويصف نفسه 

 طهارة طفولتها على يد منحرف مهووس (.
وهو نزيل دائم  في المصحات النفسّية فقد دخلها أكثر من مّرة )إن هذه الحالة سببت لي انهيارًا عصبّيًا   

عدت الستئناف عملي لم يطل  بي  أرسلني إلى مّصح األمراض النفسّية أمضيت فيه أكثر من سنة ,فلما  
 األمر حتى عدت إلى مصّح نفسي أمضيت فيه فصل الربيع .. 

ويصف نفسه بقوله ..)همبرت مخلوق جهّنمي ال أخالقي ,رمز االنحطاط النفسي الشاذ , يفتقر إلى الكياسة    
ات الجنسّية لألماكن  والشهامة  مهووس فاجر ..( وكي ال يقع الكاتب في االبتذال نراه يتجّنب وصف المالمس

الحساسة للوليتا  كما تجّنب أن يظهر أي انسجام أو تفاعل للوليتا أثناء الرحلة الجنسّية . لذا بدت وكأّنها  
غائبة عن مسرح التفاعل  اإليجابي  فبدت العملّية  وكأّنها عشق من طرف واحد  وعّبرت لوليتا عن ذلك 

(  وهو وصف  واقعي دقيق وسليم .فغياب الوعي واالدراك بقولها في اكثر من مكان بقولها )اغتصبتني  
لصغر السن عند لوليتا  يصنف العملية بأّنها اغتصاب ..فالجنس في مثل سن لوليتا  ال يعدو كونه تهيج  

عضوي خام  يفتقر لألبعاد النفسّية والروحّية .لذا فقد كان همبرت  يذهب إلى المدى المجدي  في نشوته  
للنظر هو الجمع بين الذهاب لآلخر في وصف المتعة  مع استهجان الفعلة بآن معًا. وهو  وحيدًا.والملفت  

 يشيطن نفسه  ويضعها في ثنائّية الخير والشر  .األبيض واألسود . 
والكاتب هنا يحرص على تحقيق تعادلية داللّية.فبطله يستنكر فعلته  بنفس الشدة  التي يعرب فيها  عن  

 ذ بلوليتا. شغفه  بما يحققه من تلذ 
)وكان شعرها الحريري  وشفتاها  المنفرجتان في متناول أنيابي  العارية (وفي مكان آخر يقول )فقد كانت  

 لوليتا آخر حورية يمكن أن تصل إليها مخالبي (
 إذن هو يرى نفسه وحشًا يفترس طفلة  ذات جسد غض طري .
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لكاتب بطله همبرت  فأخذ ينوس دون أن  وهكذا  وعلى مشنقة  المرض النفسي  وسارية الشذوذ  عّلق ا
يخرج عن المدى المجدي لهذه الحالة .وهو ما يخدم المؤّدى الفكري  والجو العام  والحدث الدرامي  في 

 المروّية . وأّما  ناصر بطل )عودة لوليتا ( 
ة الكتاب  فهو كأّي شرقي عالمه الداخلي منخور بسوس الشبق الجنسي , فالعشق  بسملته اليومّية  وفاتح 

والجنس ديوانه األبدي لذا فقلب ناصر بندول حياته ينوس حيث عطر األنثى  وألّن الجنس هاجسه فقد رأى  
في  ممارسته الالمتناهيه  مع صبايا روما انتقاما من خيانة نادية له ...وقد أراد عبد الغني  لبطله ناصر   

جعله مطعونًا بمسببات االنحراف...فهو قد أحب أن يشبه همبرت  لكّنه  لم يولم له كل الممكنات  التي ت 
مدرساته كعشيقات  يشبهن أمه  وتعّلق أخيرًا بمعلمة الرسم )نادية (ويقول عنها  لقد أصبحت أمي الثانية  

 ,بل حبيبتي .وهنا أشيرإلى أن فارقًا كبيرًا بين محّبة الشاب  ألمه  والوله بالحبيبة  . 
 النفسّية ,  وناصر عربي القلب عصي على األمراض 

يرد على الخيانة العشقّية  بأكثر منها )سأخونك مع كل صبايا روما (وكان في البداية يعشق الناضجات   
ثم تحّول بعد خيانة نادية له إلى عشق المراهقات ) وكان لخيانة نادية دور في انقالب أفكاري مائة وثمانين  

.ونسأل هنا .هل مثل هذه الصدمة العاطفّية كفيلة    درجة إلى الجهة المقابلة ..وهي عشق الفتيات الصغيرات 
بينما يهيم همبرت  بنوع محدد من   لتحّوله  إلى حب المراهقات . فناصر هنا  يعشق الصغيرات في السن ,

المراهقات أسماهّن)المسعورات ( في حين  ظل   ناصر الدرعاوي متفّلتًا ال يعاني إاّل من صحوة متأّخرة  
ونسأل هنا  هل أصيب ناصر الدرعاوي بلعنة تجاوز    لمتكئ على القيم الدينّية ..للضمير .األخالقي وا

والتوبة بعد أن أتخمت شرايينه من الولوغ    الخطوط الحمر  فلدغه عنكبوت الوصايا . وأفرغ فيه سم الندم.
كّلها     في خوابي اللذة والتمرغ بعسل الشهوة . يقول )هذا الحب هو نهاية المطاف  لرجل عرف الموبقات  

والموبقات الجنسّية شيء آخر. ويحيل الكاتب عبد      وفشل في الحب ( وهنا نقول للكاتب بأّن الحب شيء,
وحدودها القصوى  الحالل   الغني بطله الناشز إلى مرجعّية دينّية مساحتها االجتماعّية ) العيب والمقبول (

همبرت )ومع كل مرضه النفسي ( إلى مرجعّية  أما نابكوف  فيحيل بطله    والحرام  والعقاب عند مالك الملك.
الفارق سببه   قانونّية  فيقول مثاًل)إن قانون والية ...يعتبر القاصر من  لم تتجاوز الرابعة عشرة ( وهذا 
الفارق في الوعي االجتماعي بين المجتمع الشرقي  الغارق في اإليمانيات  والمجتمع الغربي  المتحضر ,  

تا (خالية من الحشو والزيادات  والشوائب .فإننا نلحظ بعض الحشو واالستطراد  في  وإذا جاءت رواية )لولي
 .)عودة  لوليتا (مثل ()وصف الرحلة لوادي جهّنم (

أخيرا هي مقارنة  فرضتها حاالت التشابه بين الروايتين مع مالحظة اختالف البيئة االجتماعية لكل من  
 الروايتين. العملين ... فظهر  الفارق الكبير بين 

 
 محّمد رستم 

 كاتب وناقد سوري  
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 دراسة نقدية لرواية دوامة األوغاد لألديب السوري: محمد فتحي المقداد. 

       
ورية د. ريمة الخاني 8  ـ الناقدة  الباحثة الس 

 
العميق  الكاتب األديب محمد فتحي المقداد ، كاتب  سوري مجّد، يجدف بقوة للوصول لشط األدب الحقيقي  

الغور والرسالة، عرفناه في منتدانا " فرسان الثقافة" متابعا وكاتبا ، وكان لي مغامرة نقدية في كتابه السابق:  
شاهد على العتمة، وألنه طلب  مني نقدا لروايته الجديدة بإلحاح ولي الشرف، آليت أال أخذله، رغم أن لي  

 وضوعية فيه. طقوسا واختيارات خاصة  في النقد، فأرجو أن أكون م
بصدق وتجرد أقول: نقدنا اليوم بات سطحيًّا، متوغال باالنطباعية ، دون عمق وال إبداع، ولو عرفنا حال  

 األدب اليوم، لعرفنا لماذا بات النقد على هذه الحال. 
يصنف الدكتور جورج زكي الحاج النقد:نقد إعالمي، نقد شارح، نقد أكاديمي ونقد إبداعي، فاألول يقوم على  

 المديح أو الهجاء ويفتقر غالبا للمرتكزات العلمية، والثاني يكون وسيطا بين المبدع والقارئ.
 أما األكاديمي فلديه نقاط ثابتة ومسلمات وهي مهنته وغالبا يقوم عليه األساتذة والمختصون. 

 على طريق األدب أما اإلبداعي فثقافته غنية، عميقة، هو قارئ شمولي، يعرف ماذا يريد من النقد، قد يكون  
 وقد يكون أديبا،  وقد تسبق واحدة االخرى، لكنها تصل للدرب ذاته، وهذا ما يكرس اإلبداع الذي ينشده. 

 العنوان الفت وقوي :  دوامة األوغاد.
 إذن نحن مقبلون على موضوع شر وأمر خطير. 

 معجميا: 
 ، وارِّ  وهو ُدواُر الرْأسدوَم ودوام: قال اأَلصمعي: أخذه ُدَواٌم في رْأسه مثل الدُّ

 لسان العرب 
 يقال: أخذه ُدواٌم بالضم، أي ُدواٌر، وهو ُدوار الرأس
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ْمُت القِّْدَر، إذا سّكنَت غلياَنها بالماء؛ ألنها من سرعة دورانها كأنَّها قد َسَكَنْت   يت الُدوَّاَمُة من قولهم: َدوَّ ُسمِّّ
 وهدأت. 

 الصحاح في اللغة  
 ورد في لسان العرب: 

 وغّد:
مْ  الَّئِّهِّ ْم. يقال: فالن من َأْوغادِّ القوم ومن وْغدانِّ القوم َووِّْغدانِّ القوم َأي من َأذِّ  وضُعفائِّهِّ

ُم القومِّ، وقيل: الذي َيْخدُم بطعام بطنه، تقول منه: وُغد الرجُل، بالضم، والجمع َأْوغاٌد وُوْغداٌن   والَوْغُد: خادِّ
 ووِّْغداٌن. 

 الوغد في القاموس المحيط:
ْسمًا.  عيُف جِّ نيُء، أو الضَّ ْذُل الدَّ عيُف، الرَّ  الَوْغُد: اأَلْحَمُق الضَّ

وعليه فمانعرفه عن األوغاد هم أراذل الناس وما يسعون إليه من دوامات الشر والسوء، هذا مانفهمه منه  
 مباشرة. 

 متن النص: 
م يتسرب..، تنسحب  يطالعنا نص تعبيري وصفي تصويري إبداعي يصف حركة الناس: ما إن بدأ الظال 

 آخر خيوط النهار..، متوارية هاربة من طغيان العتمة.. 
 نالحظ توازي المقدمة مع العنوان ليضعك الكاتب في جو الرواية  فورا بمشهد واقعي ُمعاش.

 لعبة شعبية سورية يغمض الطفل عينية، ويعد باألرقام، ويختبئ االوالد ليجدهم.- بينما يلعب االوالد )الطميمة 
 ر لنا الشخصية األولى: نمس بن قرهود، هل سمعنا بهذا االسم قبال؟ نظن ذلك...يظه

واصفا جلسته على سطح البيت مع إبريق الشاي الخ..وحديث الحي عن بطوالته مع الضباع، وحكايته عن  
 مغامراته لهم عصرا. 

 فعرف كذبه، وأفخاخه. ماجد الولد الذكي الذي فكر بالخروج باكرا لمعرفة قصته الحقيقية التي يشك بها،
 حيث بدأ الخبر بالتسرب.

 ويشتري النمس بارودة صيد من فليحان مضطرا، واشترى منه أرضا بثمن بخس. 
 حتى الناطور نواف بات يسخر منه كما النساء.

تستمر متابعة ماجد له بكلمة تتكرر على معظم مساحة الرواية: سجل عندك يا تاريخ..، وكأّن لسان حال  
لها، فما نعرفه عن أي مؤلف، أنه مهما حاول وضع قناع الشخوص، يبقى لسان الحال يتسلل  الكاتب يقو 

 بين الفينة والفينة. 
المشهد واقعي تصويري تشعر، وكأنك سمعت به من قبل، خاصة لما كانت األمهات قديما تخيف أطفالها  

 بقوله: 
 نام قبل أن ياتي البعبع..-
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 ت حاضرة في الريف؟، وهل النمس تطور، أم هي صورة عامة؟. ما الصلة هنا؟، هل تلك البيئة مازال
 : 16نهاية الصفحة  

 األيام التي تاتي بالجديد قليلة في الحياة..ربما لحظة ينتظرها الشخص مدى حياته، وربما ال تأت أبدا..
 وما أجملها إذا كانت رمية من غير راٍم وبال تعب.. 

 ة تمر بنا جملة:من النسخة اإللكتروني 17وفي  بداية الصفحة  
 الدّوامة عملّية بناء جديدة، هدمت نسيًجا اجتماعيًّا متماسًكا في عتمة ليل طويل......

جمل وعبارات فيها مغزى عميق، اليمكن إسقاطها على  المشهد لبساطته بشكل عام. حتى ويمكن للمؤلف 
 صياغته بطريقة أقرب للموقف:

 الكبار يكذبون أيضا..)مثال(. لقد كانت تجربة جديدة لألطفال، علمتهم أن 
ظهور شخصية موظف األمن رامز  الثالثيني، وضيافة النمس له ، وهمس ولمز أهل الحي، وبحث النمس 

 على كذبة جديدة، وحسدهم له.
 ظهور أبو ماجد سعفان تاجر القماش  الكبير في الرواية.

 صية شمسة الجميلة في القرية. يطرح قضية المعلمات، والتعليم في القرية، وظهور شخ  23في الصفحة 
النمس   الشكوى السم  ليحول  لفظا،  لها  تعرض  نفسها من شاب  دفاعا عن  األمن  للمفرزة  وبدأت شكواها 

 الجاهل، فيطالعنا مظهرها المستهتر وتنورتها المنحسرة عند جلوسها بانتظار انتهاء التقرير.
ومنهم من يقول كل حر بسلوكه كنظرية غربية،  كقارئ أقول أنها استفزت من حولها كما ورد في النص،  

ولكنني كقارئة أقول وبتجرد، معظم المواقف المفاجئة والسيئة التي تظهر في الروايات، أصلها سلوك غير 
 سوي، فلماذا نذرف الدموع، ونحزن على االبطال؟. 

 ، ظهور بطل جديد في الرواية "عريبي"وصفه المؤلف ب القميء:29ورد في الصفحة 
 في مقاييس اللغة: ورد 

 جدم :
 الجيم والدال والميم يدّل على القماءة والقَِّصر. رجل َجَدمٌة، أي قصير.

لٌَّة.  يئة.و الَقماءَة تعني الذِّ ّية الَقمِّ  والشاة الَجَدمة: الّردِّ
ويكمل وصفه بالبالدة والطيبة معا....فماذا يعني اقتران االسم بالصفة؟، أم هو اسم والسالم ، خاصة أن 

 االسم غير فصيح أبدا، وربما يخص المنطقة الخاصة بالرواية.
ويسخر منه األوالد بعد تعثره، وينصحه سليطين بالتجاهل، يهمنا هنا توظيف الشخصيات والحدث، هل  

 يقدم لنا صورة أوالد الحي الفوضويين، وتصرفاتهم غير المسؤولة؟ وعدم زجر المجتمع لهم؟. 
الخمس ورغبتها بإنجاب ولد ذكر،مشكلة مجتمع كامل، يمجد الذكورة الطاغية  أم شحدة الفلسطينية، وبناتها 

 فيه فكرا وسلوكا.
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ليدخل النص  في مجتمع موغل في الخرافات والشعوذة؛ بميالد شحدة أو المشورب، الذي يصبح شيخا،  
ء التي سطرت  هذه الصورة المكرورة في رواياتنا الواقعية، أليست تنفي نماذج ناصعة من المرجعية البيضا

للوطن خير النماذج مثل بدر الدين الَحَسنِّي القدوة العارف باهلل، وأبو حامد الغزالي مدرس المدرسة النورية 
بدمشق، وهناك في مناطق عدة من بالدنا أمثالهم،  فقد  قدم لنا  هؤالء مريدين، وطالبا قدوة تركوا لنا علما 

 وفيرا.
لنموذج الجيد  القريب من هؤالء، ثم نقارن حيث  تطفل بعضهم  على  لماذا النتكلم عنهم، ونقدم للقارئ ا

هذا المسار الحساس في األمة؟، ألنه علينا البحث عن توظيف لكل شخصية وموقف، ولكن أن نقحم كل  
سيء فيه على أنه القاعدة؟، ناهيكم على أن صنعة الرواية تقوم على حشد نماذج متفرقة في مشهد واحد،  

 ة يجمعها المكان واألحداث!.أو مشاهد متفرق
 وهذا الينفي مهارة المؤلف في بث روح التشويق في ثنايا السرد الروائي طبعا، ونجاحه في هذا.

التاجر عكاش، وصديقه فهيم، كنموذج إيجابي في المجتمع الشامي العريق.  ويدخل من جديد شخصية 
اء فضول القارئ، ولكن ألنه أدخله على  وكان يمكن للمؤلف التعريج عن أصولهم وليس بملزم، ولكن إلرو 

 المجتمع المختلف عنه.
 42هنا نرى عرضا لفقر أم شمسة األرملة، وتفكير رامز فيها عاطفيا.ص 

ويستعرض المؤلف بسرعة الواقع السياسي بين الحزبيين،  والمواطنين، قضية الوحدة بين مصر وسوريا  
اح، وانعكاس ذلك على المجتمع، حيث يعرض كيف غدا  والقضية الفلسطينية ومعاناتهم وإصرارهم على الكف

 محل عكاش مهوى المتناقشين والمتحاورين. 
 عن فريز المتملق، وهي شخصية منتشرة في مجتمعنا حقيقة، وصوليون عموما.   59يصف لنا في الصفحة  

رامز له   خيبة أمل النمس من سليطين، وتوقه لدخول الحزب بعرض من رامز، وأنانيته المفرطة، واستجابة
 62بتعيين ابنه فرج.. ص 

 بوصف لقرية أم الخنافس، كبيئة سورية واضحة المعالم، حميمية العالقات االجتماعية.  67تبدأ صفحة 
 واعتراف  رامز لشمسة بحبه.  69صفحة  

 بداية موفقة حيث قال: نطاق القرية ضيق ال يتسع لألسرار وكتمانها...   76ونطالع في الصفحة 
حميمي تطير أخباره على األثير...وصف حقيقي واقعي واضح، يكملها بأم ماجد وزوجها  فعال المجتمع ال

 سعفان وماتحدثه به عن أخبار القرية.
 األمثال الشعبية المعروضة واألقوال، تشعرنا، بأنه شعب مطلع على السجية. 

الحارة له، هل  ، ولقائه بشخوص القرية، وتقليد أوالد  79ظهور شخصية الشاعر أبو غليون في الصفحة  
 فعال للشعراء خصوصيتهم، وهناك من ال يفهمهم؟، أم هم بسطاء حد السذاجة؟.

الصفحة   من ضرورات    82تطالعنا  األمر  هذا  وكان  المحظور،  في  ورامز  شمسة  الرواية  بطلْي  بوقوع 
 السرد..الذي كنت أعتذر حقيقة عن نقد أي رواية ألنه يصبح محورا فيها، ونكمل: 
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 اّل بعد انتشار الخبر، وظهور خاتم ذهبي على إصبع شمسة، كتغطية وبال زواج...يجد النمس له ح
 87ظهور شخصية الشاب النشيط والموظف، الصفحة 

في الصفحات التالية تجسيد لتكوين الشعب النفسي، وخوفه من المخابرات والتقارير، والظروف العصيبة  
 المبنية على ذلك، من خالل شخصية فهيم ومن حوله.

باسم   أصها،  في  لفصول  الرواية  تقسيم  عدم  رغم  الفصول  معظم  في  البدء  الرواية  تكنيك  في  نالحظ 
 الشخصيات، ونرى أنها تسهل على القارئ حفظ شخوص السرد وأبطاله.

وما زال السرد يطرح إشارة استفهام: لماذا تكررت عبارة: سجل عندك يا تاريخ بغير موضع حساس كما في 
 . 99الصفحة :

 الفصل بنفس العبارة، ومالحقة ماجد لتحركات أم فرج.. فهل تلك كانت الغاية منها؟، نعتقد ذلك. ليختم
، وغرق ابنها فهد وبكائها عليه..هل يجهل أهل القرية  101تدخل إلينا شخصية أم مرعي في الصفحة : 

ع زوجهان كنموذج  ، وشرح لحياتها العاثرة م108السباحة؟، لم توضح الرواية ذلك، إال قليال في الصفحة  
 الستعباد المرأة، وقلة تفهم طبيعتها. 

ولقطة ماكرة لنساء الحي، وبكاءهم على أنفسهم ال على ما حصل ألم مرعي..، وهذا انعكاس صحيح،  
 فالبشر مهما تعاطفوا مع قضايا غيرهم، تبقى المقارنة حاضرة في أذهانهم بين متاعبهم، ومتاعب غيرهم. 

في  وظهور شخصية    111الصفحة   لتشابه  عليه  والقبض  ببروت،  القادم من مطار   المثقف  مصطفى 
 غرض الفت أناني.   131األسماء، ليتبين في الصفحة 

 يقدم لنا المؤلف مصطفى في مشهد السجن..قائال: في السجن تتضاءل األحالم...  18في الصفحة 
 نعم كما قال المؤلف تماما:

الحياة والمحبة..يصبح شيئا مركونا في زاوية الدنيا...ينتظر  تتضاءل األحالم...  ويتالشى الشعور بالوقت و 
 من يخرجه للنور...

يكرر المؤلف ذكر ماجد ومراقبته لألحداث، وكأنه عنى فيه  اإلشارة للجيل القادم الذي خبر    121الصفحة  
 ما حوله، و قادر على إيجاد حل..، باجتماعاته المتكّررة على حداثة سنه أصدقائه. 

 غليون يتكررحضوره في المشاهد فماذا قدم في مسيرة أحداث القرية من مهم؟.   ومازال أبو
 .  145خروج مصطفى في الصفحة 

تهجم  دموي على النمس ألن ابنه بات معينا لرامز، وكأنه عميل للمجتمع، عين    154يطالعنا في الصفحة  
 عليه، وبات لوطيا قوادا. 

 نة بين سلوك أفراد القرية وسلطتها، ومعركتنا الحقيقية. يمر ذكر إسرائيل ، وكأنه مقار  158في الصفحة 
اجتماع نسائي، ومقارنة أخرى في طرق التفكير والمداوالت، وكأن الجناح النسائي، أكثر    159الصفحة  
 إنسانية. 
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ومداوالت في محل عكاش، ورفض لسلوك النمس جملة وتفصياًل، تتلوها عرض حالة مرعي    160الصفحة  
 وشقائه. 

تذكر فاطمة تذمرها من النمس وما أحدثه في ضمائر أهل القرية، وهل هي الضمائر    173  في الصفحة
 فقط؟، جملة ثقافية ال تخرج من فرد بسيط هناك كما رأيت ..الخ. 

 ووقوع أم فرج، وإعادة اإلشارة لضعف المرأة في تلك البيئة، وأثرها الطيب الذكر.  183الصفحة 
 قل شمسة ورامز حتى التهتز هيبة الدولة.يظهر أبو غليون طالبا من الضابط ن 

تطالعنا جملة لفارس: حفلة قصقصة األجنحة..، عبارة موفقة..، فهي عقيدة عامة في    189في الصفحة  
  198انضباط الدول كما ورد، اليمكن ألحد أن يحلق عاليا..، فهم مربوطون بخيوط متينة..، في الصفحة 

البندقية، وكأنه أكثر إيذاًءا من يهودي ألنه يؤذي المجتمع من الداخل، يقارن ماجد النمس بشايلوك، تاجر  
 ويذكر بقضية الضبع الواهية.

 اختفاء النمس.. 
 واالهتمام باستخراج الكنز الذي حقق مع مصطفى ألجله.  204صفحة  

الصفحة   كما    216في  يذوبون  والصغار  األقطاب،  من  الكبار  بين  النفوذ  على  :صراع  عبارة  أعجبتني 
 لصابون.. ا

 أليس هو الواقع؟. 
 وحمل شمسة الحرام.  218الصفحة 
 واتهام رامز لشمسة بممارستها مع شباب الحي!. 220الصفحة 

 مقتل رامز. 
حقيقة، وبصرف النظر عن تفاصيل الرواية، فهي نسج محكم لواقع صّورُه المؤلف باحترافّية عالية، وكان  

 والتوسع فيه ألنه محور األوغاد عموًما لو جاز التعبير. يمكنه التركيز على نموذج كمصطفى 
 شكرا لك الختياري لهذا العمل النقدي.

 
 د. ريمه الخاني 

 ناقدة وكاتبة من سوريا  
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 قراءة في كتاب د. المتوكل طه:
 نصف قرن من الّدم والحبر" "أّيام خارج الّزمن،

       
 سعد  د. دورين نصرـ الّناقدة اللبنانية 9

 
 "أّيام خارج الّزمن، نصف قرن من الّدم والحبر"، عنوان يحيلني إلى بيت شعر عند الياس أبي شبكة: 

 
  فدم القلب خمرة األقالم   اجرح القلب واسقِّ شعرك منه

 
أعماق هذا الكتاب، بغية اكتشاف  إّن هذا العنوان غير المألوف "أّيام خارج الّزمن" شّكل حافًزا للغوص في  

 أبرز المحّطات في حياة الّشاعر، والتي كانت رافًدا إلبداعه. 
والواقع، إّن "فّن الّسيرة" في إطار التعريف األدبي هو نوع من األدب يجمع بين التحّري التاريخي واالّتباع  

 ه. القصصّي، وُيراد به درس حياة فرد من األفراد ورسم صورة دقيقة لشخصّيت
ويرى حاتم الّصكر أّنها "تقديم رواية الحياة منظومة شعًرا، بناًء على تشغيل الذاكرة بأقصى طاقاتها". ورّبما  

( في كتابه الميثاق  Philippe le jeuneكان أكثر التعريفات وضوًحا ودّقة لفّن السيرة الذاتّية هو تعريف )
به شخص واقعّي عن وجوده الخاّص، وذلك عندما األوطوبيوغرافي إذ يقول: هي حكي استعادّي نثري يقوم  

 يرّكز على حياته الفردّية أو على تاريخ شخصّيته بصفة خاّصة. 
أّما أنا فأقول، واستناًدا إلى ما قرأت، إّن سيرة المتوّكل الذاتّية هي هروب من الّزمن وإقامة في الذاكرة بغية  

 معرفة الذات بصورة أفضل.
وّكل، رغبة في الكتابة، وهذه الرغبة هي رغبة ذاتّية من جهة ،نابعة من صراع  والواقع، إّن في داخل المت

تقتضي   وثقافّية  فنّية  وأعراف  لدواٍع  استجابة  أتت  الخارجي، وخارجّية من جهة أخرى  وجودها  الذات مع 
تعّبر عن  الحضور اإلبداعي لدى المتلّقي. وتجدر اإلشارة بأّن المتكّلم عند الّشاعر هو الذات التي صنعها ل

التساؤل: ما هي هوّية هذه األنا؟ أهي النفس التّواقة إلى  تجارب حياتّية تحكيها الكلمات ،ما يدفعنا إلى 
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الماضي والطفولة المفعمة بالذكريات التي تحّن إلى حضن األّم والعائلة والطبيعة؟ أم هي العودة إلى الذات  
 في بداءتها قبل أن تندمج بأنا الجماعة؟ 

المتوّكل في كتابه يأخذنا برحلة في زمن كان مالًذا بالنسبة إليه على الرغم من الوجع الذي كان يعتريه في  
محّطات كثيرة من حياته. لكّن الثابت عنده وعلى الّرغم من تقّلبات الّزمن صورة الوطن الفردوس. فبالده  

ض بالًدا أخرى". فتصير الطبيعة في  هي "الفضاء غير المحدود"، هي "حاضرة وعميقة إلى حّد أّنها تفي
بالده جزًءا من كيانه وحياته، وعناصرها قضّية من قضاياه النفسّية والفكرّية، تعّبر عن شعوره هو، في آن.  
المتعّمقة   النظرة  إلى  ذلك  تعّدى  بل  الطبيعة،  إلى  العابرة  األفقّية  النظرة  عند  الّشاعر  يتوّقف  لم  بالتالي 

وما المناظر الخارجّية سوى حاالت نفسّية، فشّكلت الطبيعة بذلك صورة الوطن المحفورة  والمشاركة الوجدانّية.  
الحركة والروح  فيه  يبعث  الطبيعة تجسيًدا  بالوجدان، وجّسد  والفكر  بالذات،  الموضوع  إذ مزج  في كيانه، 

 والحياة، وهذا ما يغّذي النزعة الوطنّية انطالًقا من تحفيز العاطفة الريفّية. 
ّكل التقط البدايات، واستشرف المستقبل وهو يقف على أرض الحاضر. من هنا، الذات عنده هي ذات والمتو 

 عاّمة، ذات إنسان هذا العصر، تتجّول في الماضي منطلقة من الحاضر.
هذا  فترافق  والحواس،  واألحاسيس  المشاعر  المتناثرة من  ،الخيوط  المختلفة  الطفولة  نسجت محّطات  وقد 

لف المضامين، إذ رأينا المتكّلم ينتقل من الّلحظة اآلنية ليعود إلى مرحلة الطفولة، يستحضرها  الّشعور مع مخت
 ويبقى بابها موارًبا، يتلّصص عليه متى ألّحت عليه لحظة الكتابة. 

 
 د. دورين نصر سعد 

 ناقدة وشاعرة من لبنان
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 قراءة في مجموعة ميديا الشعرّية "باب موارب للصدى"
 

تقّدم لنا ميديا الشيخا في ديوانها "باب موارب للصدى"؛ نصوًصا شعرّية جّذابة بقدر ما هي محّيرة، َتزَخر  
باأللغاز والرموز والمقابالت، فيبدو المعنى في حّيز الخطر، يأُخُذنا إليه الُمنَزَلق الذي تؤّسس له الّشاعرة  

في الظّل وتأطير الغياب. وال بّد لنا في هذا الصدد من  في ُلْعبها البارع ودأبها للتواري، إلى درجة اإلقامة  
أن نسأل: أين هو الموضوع في نصوصها؟ والجواب في موكب التباسات جديدة، حّتى لتبدو الطريق، أو  

 أنقاض الّلعبة المسّماة األسلوب، أهّم من الموضوع. فيبدو األسلوب في نصوصها َنبًعا أساسيًّا للمعنى. 
منذ الّنّص األّول، الُمستهّل بنفي "لم يكن للّصباح جريدة"، كأّنه تعريف للتغييب، وتمويه   يتجّلى هذا الّلعب،

 الطريق. فنجُد أنفَسنا أمام أسئلة كيانّية، وكأّن األشياء مقيمٌة في غربة، عائدة من مكان ضائع، إذ تقول: 
 بدا ظّلي المحترق كالصّبار 

 غريًبا على غير عادته 
حوال الغياب الذي به وبحضوره يسطع كّل شيء. بالتالي، السؤال الذي ُيطرح على هذا إّنها أحوال الفراغ، أ

 الّنّص خاّصة، هو ما هذا التنسيق للمنفّيات؟ حيث يبدو الحضور ذريعة للنفي، إذ تقول الّشاعرة: 
 يعجُّ بروائحِّ الموت  -

 وأخباٍر مهترئٍة في األزمة 
 بال مالمح 

 جيفَتها لم يبَق من الحرب إاّل  -
 من قال: إّنني لن أرحل إليك -
 حين كنُت بال ذاكرة  -

يبدو المعنى في هذا الّنّص متروًكا لغربته، كأّن الحضور والكالم إثباٌت للنفي، لكّن طريق النفي هذه ستقود  
 إلى الرحيل. 

لًبا ما يكون الكالم  وتجدر اإلشارة بأّنه ال يتجّلى  المعنى عند ميديا الشيخا إاّل وقد استحضرت ظالاًل. وغا
مؤّشًرا إلى طريق ُمحتمل يفضي إلى حقول المعنى. فإذا بالّشاعرة ُتحّول تفاصيل التاريخ إلى صور تحُضر 
في مشاهدة درامّية أبطالها ُمْتخمون بالعويل والويالت. فيجد المتلّقي نفسه في نّص " قامات النار" يبحث 

قات بين كلمات تختلف في دالالتها. ونحن ندرك جّيًدا أّن الشيء  عن خلفّيات المعنى، إذ ُتقيم الّشاعرة عال
عشائر    –رماد البدء    – مع ما يناسبه أسهل حضوًرا منه مع ما ال يناسبه. واألمثلة كثيرة: حزني المتخّثر  

يغتصبون قرنفل الحّب، هكذا، فإّن المعنى ُيقيم في هندسة التعبير، وفي    –واباًل من الضحكات    –الغيم  
 اته. خلفيّ 

فبقدر ما يبدو التوالي الداللي منّظًما، نستشّف االستسالم للمصادفات، فتّتجه األفكار أحياًنا نحو أفق الّتيه  
 واألسى، إذ تقول:
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 وهنا بالد 
م والخيل   ورَثت ابتهاالتِّ الدَّ

 أبًّا عن جدّ 
 وويالت الحروب 

 وعار الّنساء 
 كأّنهم في الّشبه الّلعين 

 قطعاُن شاردةٌ 
 لى جيل من جيٍل إ

 
هكذا، أرادت الّشاعرة من خالل تصويرها لقامات النار والنكبات المتفاقمة أن ترسم ويالت الهزائم فخرجت  

 من دائرة الذات الضّيقة لتتحّسس وجع اإلنسانّية. 
وألّن وظيفة الّشعر تتجّلى في الكشف عن جوهر الروح المبدعة صاحبة البصمة الحقيقّية في خلق الّصور،  

وصفها انطباع الصورة الواقعّية في الّنفس، فإّن هذه الحالة من التمازج تدفع الّشاعرة أن تنشئ  حاملة في  
  Mallarméمجموعة من العالقات المتواشجة التي تربطها بالعالم الخارجي المحيط بها، وهذا ما ذهب إليه  

إل نصل  حّتى  َنهُتَكه  أن  يجب  ستاًرا  إاّل  ليس  الخارجي  العالم  بأّن  قوله  لألشياء. في  المحض  المعنى  ى 
والّشاعرة تحاول أن تستعيد توازَنها من خالل القصيدة بعد أن َكُثرت خيباُتها وصارت أحزانها كالتِّفلِّ في  
قعر فنجان القهوة. فتغّيرت في ذاكرتها َداللة البّن وصار لهيب الفنجان بارًدا، فكانت النتيجة: التحليق من  

لحظات خيبة َعَبرتها في الحياة. لقد خذلها الوطن، وخذلها الحبيب، ومع دون سماء، وكأّنها لم ُتشَف من  
 ذلك تتأّمل أن يزهَر دفتر مذّكراتها تحت المطر. 

ميديا في نصوصها ال َتغرق في الغنائّية، وال في الميوعة العاطفّية، فيأتي نّصها محكم البناء إلى درجة  
استحضرت ظالاًل للقول. فنلتمس المعاني في الُمشّتت من  عالية. وال يتجّلى المعنى في نصوصها إاّل وقد  

ها، بل   اإلشارات، والمفترِّق من الضمائر، والمضمَر من الَمقاصد. فليست األحوال ما تحُضر في قصائدِّ
 أطياُفها، أصداؤها، ما عّتَق ماضيها، وما أقام في الّذاكرة من أحداث.

 لمبنى، فتنقل المتلّقي إلى عالم ال يشبه إاّل عالمها. ميديا شاعرة محترفة، ُتحسن اإلمساك بالمعنى وا
 

 د. دورين نصر سعد
 ناقدة وشاعرة من لبنان
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 س في رؤى الشاعرة وفاء عبد الرزاقفلسفة المقدّ 
 الكرستال ( . رثى قاماتُ في قصيدتها ) قديسة الكرستال( من أعمالها الشعرية ) ال تُ 

 

    
 غالف ديوان الشاعرة العراقية د. وفاء عبدالّرزاق       رحيم الغرباوي  . الناقد العراقي الدكتور10   
 

لعل الشاعر حينما يعيش واقعًا مريرًا لما حوله ، يجعله يعبر عن المعاناة التي يراها ، فيحاول المقارنة بين  
ت الجمعية في أصل كل إنسان ، وهو عالم  عالمين : األول عالم الصفاء الذي يمثله الغاطس من الذكريا

النور واألسطورة األزلي ، واآلخر : العالم الفاحش الذي يراه في الواقع ممثَّاًل بعالم الظلمة والخداع والدنس  
ويبدو أنَّ مرسيا إلياد هو " خير من بحَث في العود األبدي وعالقته باألسطورة , وخير من فرَّق بين الزمن 

التاريخي ، فهو يرى أنَّ الزمان والمكان واألشياء يمكن أْن ُتصنَّف إلى نوعين أحدهما مقدس  األبدي والزمن  
أبدي , واآلخر مدنس تاريخي , والمنظومة المقدسة هي من صنع اآللهة ) أو اإلله الواحد ( ، أما المدنسة 

بفلسفة الشعر الذي يمكن    ( , واليمكن الوصول للمنطقة األولى داخل الذات إال1فهي مرتبطة باإلنسان " )
للشاعر أْن يرسي سفينة إبحاره في موانئها الصافية األمواه بوصف الشعر جمااًل يخلقه اإلنسان ؛ ليعبِّّر عن  
السيرورة األولى أمام منغصات الواقع ، ولعل الفن والفلسفة شكالن من أشكال الوعي اإلنساني الذي يمد  

هي " التفسير العقلي للظواهر ، وغاية الفن هي استبطان الشعور    جذوره عميقًا في الذاكرة بوصف الفلسفة
(  2الحي وتجسيمه والمشاركة الحيوية التي هي ضرب من التماس الوجدان والتفاعل مع الصورة الحيوية " )

وعلى الرغم من أنَّ أحكام الشعر مشتقة من العواطف والحواس , وأنَّ أحكام الفلسفة قائمة على التفكير إال  
 القصيدة الحداثية ، قد كسرت المفهوم القديم ومازجت بين الشعور والفلسفة فكليهما ُخلِّقا توأمًا في رحم  أنَّ 

الوجود اإلبداعي ، وكليهما يحاول أْن يظفر بحركة األشياء وأبعاد الزمن الكلي ، ويبدو أنَّ فلسفة الشعر  
وجَّه من خالل الدين ، فيحول دون أْن يكون  مرتبطة بالدين , فيرى أدونيس " أنَّ كلَّ ما يفعله الشعر م

الشعر موضوعًا يؤدي البحث فيه إلى الشك في المعرفة الدينية ، أو المروق إلى الزندقة , كل هذا أثَّر على 
مفاهيم كثيرة مثل الجميل والقبيح ، والحق والخير والشر ، فالشعر ليس ما يراه الشعر جمياًل ، بل ما يراه 

 ( 3الدين " )
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والشاعرة وفاء عبد الرزاق في أعمالها الشعرية ) الترثى قامات الكرستال ( التي تحمل فيها أوجاع الواقع 
أمام ذاتها الناصرة لكل ما هو مقدس بوصفها قامة من قامات الكريستال التي التصدأ ، بل تظل مزهوة  

ي أبناء شعبها العراقي ؛ بجمال الروح التي تؤسس الفعل الجميل من أجل المقدس الروحي ، وهي تواس
كونهم يعيشون محنة االستالب والفقر والفاقة ؛ لتجسد في أشعارها رحلتها بين الميتافيزيقيا والواقع ، ومن  
خاللهما تترجم فلسفتها للحياة شعرًا ؛ فنراها تمازج بين المتخيل والحقيقي ؛ لتدس الشروط التي بها نشعر  

مثاليون شروطًا معرفية " يتناغم فيها الحس مع مطلب كلي أال وهو  بالجميل ، الذي وضع له الفالسفة ال
الفكر ، فالفن اليتنكر إلى طبيعة الذات العارفة التي تشترط االستمتاع والتذوق والحكم التي لها وقع خاص 

م  على المتلقي يجعلنا نصفها بالجمال ، إذ يتفق العقل والحس ؛ لتحقيق وجودهما الفعلي وقيمتهما بما ينسج
والحاجات االجتماعية التي تدفعه فيما بعد إلصدار الحكم عليها , إذ هو اتساق داخلي نسحبه على مضمون  

ن معه وحدة فنية مرهونة فهمًا واستيعابًا بالخبرة " )  ( ؛ ذلك هو الشعر الجديد الذي يتعامل  4خارجي ؛ ليكوِّ
ما تلفَّعت به مما يحيطها من غوائل ؛ لتعود مع األفكار واألحاسيس بأساليب فنية تتعالق مع حقيقة الذات و 

 إلى حقيقتها الروحية , فتسكبها بذوق فكري يترجم حقيقة الوعي في ضوء المقدس الماكث بأعماق الذات .
 ولعل الشاعرة في قصيدتها 

 ) قديسة الكرستال( تمهر لنا شجنها للواقع الذي يعيشه أبناء بلدها , فنراها تقول : 
 نه ابن أمي .أقدِّّس الحزن ؛ أل

 أقدِّّس تدفق الحليب في دعائها
 أقدِّّس العراء 

 أبا الفقراء 
 ومالذ أطفال

 يمسحون األحذية 
 أقدس روحًا عفَّفتها الحاجةُ 

 وصارت قنديالً 
 بعَض ُسحٍب وأعناب 

ُس رحَم األرض   أقدِّّ
 فقد أنجَب رغم الشكِّ 

 أركاَن الخضرةِّ . 
 وقال اسجدوا للسدر 

 سفينة العابرين . 
الشاعرة القداسة في النص الشعري ؛ بوصفه إدراك لمعاني العالم , وإعادة تعريفه بصوره مثالية    فقد أشاعت 

، فالمقدس لدى الشاعرة هو تكوين أصيل يولد مع والدة اإلنسان ، ويكون المقدس جوهرًا له ... اسمه 
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واالعتقاد باألساطير    الشعور الديني الذي هو بنية أصيلة في اإلنسان والمجتمع ، لم تكن ممارسة الطقوس
( , فالحزن الذي دهم نبي للا يونس صار مقدسًا, ولعل الحليب حين يتدفق مع  5إال مرحلة من مراحلها " )

دعاء األم منحها القداسة ؛ بوصفها المعينة والمغذية والراعية لديمومة الحياة ، كما أنَّ العراء هو أبو األطفال  
ما اهتموا بالفقراء والطمأنينة على أحوالهم ، فهو يمثل الحنو والدفء ؛ بوصفه مثلما األنبياء والوالة الذين طال

الراعي لهم ؛ ليمنحهم الصبر والقوة والتجلد على تحملهم له , كما أنها تقدس األطفال وهم يمسحون األحذية  
أولئ بالدهم  خيرات  ينهبون  باتوا  الذين  باللصوص  مقارنًة   ، متعففة  كريمة  أسرهم  تعيش  كي  الذين  ؛  ك 

اليحترمون القانون األخالقي عن عمد . كما أنها تقدس الروح التي عففتها الحاجة من دون النظر إلى ما 
في أيدي اآلخرين ، فأصبحت قندياًل وبعض سحب وأعناب ؛ إشارة إلى خلودها بفعلها االستثنائي الذي 

ة ، ملمِّّحًة إلى الجشع والطمع والتهالك على يحولها من التاريخ القابل للنسيان واالندثار إلى األسطورة الخالد 
الغنائم التي تسود بالدها من قبل المتصارعين من أطراف شتى ، وجشعهم في أخذ مابيد اآلخر ولو تطلب 
سفك الدماء ، ثم هي تقدس رحم األرض التي تنجب أركان الخضرةِّ , فهي السومرية التي تعتقد " عمليات  

وب في األرض المعبرة عن موت اإلله ) ديموزي ( أماًل في نهوضه في البذار وكأنها طقوس دفن الحب
( ، فاألرض هي البطن التي تنجب الخضرة ؛ لذلك نرى شاعرتنا تمنح األرض والنبات 6الربيع القادم " )

القداسة بوصف األرض األم التي تبذر في أحشائها الحياة ، بينما الخضرة ممثَّلًة بالنباتات بوصفها تتمثل  
القرابين عند با لها  تُنحر  نراها  يومنا هذا  إلى  السدرة  والقوة . ولعل  للخلود  المانحة  لشفاء والطيبة ، وهي 

اقتالعها ، لما ورد بوصفها الشجرة الفارعة بجانب العرش وهي من تولد من أحشاء األرض ولعل إله الخضرة 
( ، لذا فالسدرة رمز  7يعة والخصب ) ) آبو ( أو ديموزي كان يجري االحتفال بزفافه من إنانا سيدة الطب

الخصب التي يمكن السجود تحت ظاللها ؛ لتكون سفينة لهم ؛ كي يعبروا إلى بر األمان في إشارة إلى من 
 ال يعمر األرض بل يسعى في خرابها ذلك هو من يظل أسيف التأريخ .

 ثم تقول :
ُس المزيد المزيد  أقدِّّ

 من العشاق 
سني ألنِّّي    تلوُت صالتي وأقدِّّ

 بطريقتي 
 ومددُت يديَّ 

 طليقًة بقبضةِّ الماء 
 ال فضَل ألحٍد عليها 

 من ذا الذي يشهُد اآلن
 بأنَّني في هذا الشهد 

 الذي قدَّستهُ 
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مَّةٍ   أقرُب من ألفِّ عِّ
مَّة إلى للا . ص   24 – 23وألفِّ عِّ

ن هم مراؤون ، أو ال يعنيهم  ثم هي تقدس المزيد من العشاق ممن أنصفوا أنفسهم وحقيقتهم المتجذرة ، ال مم 
شأن سوى أنفسهم ، كما أنَّها تقدس ذاتها ؛ ألنها أيقنت أنَّ فكرة وجود الحق ناضبة في كل ضمير حي  
يستشعر آآلم اآلخرين ويقدسها من خالل الحنو والعطف والوقوف أمامها باحترام ال بسخرية أو نفاق , ولعل  

إلنسانية هي أنصع بكثير من طرق المضللين والمرائين الذين ما  طريقتها بتأدية صالتها مع العمل بدواعي ا
فتئوا يتالعبون في مصائر البرايا من طريق إضفاء المقدس على أنفسهم ؛ ليستغلوا الناس الجهالء بتلك  
ت في عصرنا الحاضر , بينما تشير إلى الماء الذي يمثل أصل األشياء كما   المظاهر المقنعة التي تفشَّ

رمز التطهير ؛ لذلك أشارت له أنه حالٌّ في قبضتها ، فمن ذا يكون بهذا الشهد ؟ والشهد رمز  يمثل يعدُّ  
الحالوة والطعم الذي ال يدانيه في التذوق أيُّ طعم ؛ كونها اقتربت من المقدس رمز اإلنسانية , وذلك أقرب  

الصالح والضمير الحي الذي ما يكون إلى للا وليس مظهر القداسة هو ما ينمُّ عن المقدس ، إنما العمل  
ونقاء  النوايا  بصدق  وعشاق  وكادحين  فقراء  من  الجماعة  روح  المقدس  يالمس  حينما  اإلنسان  به  يرقى 

 الضمير.
 

 رحيم الغرباوي                
 ناقد وأكاديمي عراقي 

 
 المصادر

 ( العود األبدي , د. خزعل الماجدي , الدار العربية للموسوعات ,1)
 .  17م :   2011,   1لبنان , ط –بيروت 

 ( فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة , د. محمد علي ابو ريان الدار القومية 2)
 . 9:   1964،  1للطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، مصر ط

 75م : 2008,  1( محاضرات اإلسكندرية ، أدونيس ، دار التكوين ، لبنان ، ط 3)
,    1م والراجماتية , د. هيال شهيد , منشورات الرافدين ، بيروت , ط( الوعي الجمالي بين فلسفة العل4)

 229م:   2017
 52( العود األبدي : 5)
 36( المصدر نفسه : 6)
 ( ينظر : المصدر نفسة والصفحة نفسها .7)
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 ص الومضي ص والنَّ ما بين النّ 
 ..( ىحتّ  شك  أ ) في بداعي شاهداً كان اليقين اإل

 

       
      غالف ديوان الشاعرة العراقية د. وفاء عبدالّرزاق            لمانعلوان السَّ العراقي  اقدوالنَّ  اعرالشَّ . 11

 
الكتابة الشعرية..قيمة فكرية تجسد تجربة حسية باشكال تعبيرية خاضعة لمقاييس جمالية ومعرفية يحققها  

ية وتكويناته المتشكلة من المستويات  المنتج)الشاعر( بوعيه الكوني..لتحقيق نص لغته في وظيفته الجمال
الفنية التي تنراكب عضويا لتنتج الصورة الشعرية المحركة للذاكرة والموقظة لمكامن الشعور والباعثة للتوترات  
تقترن بمرجعيات   بلغة  الداخلية  المنبثقة من الذات الكاشفة عن جوهرها وبناها  السايكولوجية لحظة خلقه 

 وعية تسهم في تشكيل تجربة المنتج)الشاعر( وتترجم تصوراته واحاسيسه..فكرية وعوامل ذاتية وموض
والمجوعة الشعرية)حتى اشك...( بتنويعاته البنائية التي نسجتها انامل الشاعرة وفاء  عبدالرزاق وهي تخوض  

ا رؤيويا  عوالمها)النصية والنصية القصيرة جداـ الومضة ـ( المترجمة الحاسيسها وانفعاالتها الداخلية ابداع
عميقا..جرها لالندراج تحت باب السرد الوصفي تارة والمشهدي الدرامي تارة اخرى..فضال عن اعتمادها  
بنية جدلية قائمة على ثنائية ضدية كي تسهم في تعميق التحول منذ اللحظة االستهاللية)اشك..( التي تعتمد  

لنفسية للذات الشاعرة التي تكشف عن التفاعلية  الزمن الفعلي الدال على الحركة والقائم على انعكاس الحالة ا
العنوان  ابتداء من  باالغتراب..  تحمله من وجع واحساس  بما  الجمعي االخر  والذات  الذات  النص/  بين 
العالمة السيميائية  المتميزة بنهايتها المنقوطة الدالة على الحذف والتي تستدعي المستهلك ليسهم في بنائه  

ا لمختزلة للنص عبر التكثيف وااليحاء والترميز الذي يحقق وظيفتان متداخلتان  والكشف عن المستور.. 
اولهما: جمالية..وثانيهما تداولية تكمن في استقطاب المستهلك واستغوائه.. فاالهداء الذي شكل على مستوى 

ال تخلو من    البنية التركيبية والمعمارية نصا قصيرا متضمنا عناصر التواصل..باعتباره العتبة النصية التي
التقليد   انه  الذهني)التخييلي(والواقعي)الموضوعي(..  والكشف عن سياقه  النض  تتمثل في اضاءة  قصدية 
الثقافي والفني والمنهجي والوسيط بين االنا واالنا االخر في اطار تواصلي يشكل نصا موازيا وظاهرة فكرية  



2482 
 

لمنجز الشعري كونه معبأ بدالالت مكتنزة تكشف عن لها امتداداتها التاريخية..كونها ترتبط ارتباطا وثيقا وا
 عقد ضمني بين مضمون الخطاب الشعري واالخر..

 ) االبجدية.. مجرد حروف عاجزة على ان توصلني اليك.. 
 لكن النقاط لغة دوران كوني 

 ما زلت ادور حولك وال اصلك(
فهو نص قصير على مستوى البنية التركيبية والمعمارية التي شكلت شفرة بيولوجية تختزل هيكلية المتن  

 الشعري...  
 مررت بعشر من مراياك 

 فلم اجد غير كفني 
 كيف سيكون النواح اليوم؟ 

 وكيف ارحل عن نفسي 
 تاركة لها مرثية وجنازة 

 ساصرخ بك: يا ااااااااااادموز
 اكتنز بك تحول الى قطرات عطر و 
 سينتحر الجمال ان لم تمر 

 خط على النظرات ابتداع الصور 
 قد اشعة السحاب

 امطرها شمسا 
 عند النهر تنتظر انثى السعدة

 ارجوانك والياقوت
 حرك قمة الجبل والسهل 

 جل ما يدهشني صمتك المديد 
 والبقعة السوداء في ثوبك

 هل تعتقد حقا انك القادر على الحراك؟ 
 ايها االخرس 

 صرت اشك حتى في اقتدار السماء.. 
الوجدانية الثارتها  القوى  بواقعه وهي تخاطب  بنائي مغامر تحتك  باسلوب  التاريخ  ايقاظ  تحاول  فالشاعرة 
باعتمادها تقانة االسترجاع بصور مكثفة واختزال جملي  ورمزية لفظية مع انسياب متدفق لمشاهدها المتحلقة  

المتوالدة في ذاتيتها النصية المحققة للمعاني المعبرة عن مواقف انسانية.. بحكم طاقتها المكتظة بديناميتها و 
عبر نص يتميز بايحاء تصويري يشد المخيلة بصوره المشهدية ذات التعابير  المكتنزة بموسقة منبعثة من  
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رجم  بين ثنايا االلفاظ باجاز حكائي وعمق داللي يكشف عن مكنون الذات المشبعة بالجمال الروحي الذي يت
احاسيس وانفعاالت الشاعرة الداخلية بابداع رؤيوي عميق بتوظيف تقانات فنية كاالستفهام الباحث عن جواب  
الفاظه وعوالمه الصورية.. وتقنية التكرار الدالة على   يسهم في توسيع مديات النص ويكشف عما خلف 

 كبوتة لتعيد توازنها الوجودي.. التوكيد والمشكلة لنمط صوتي وداللة نفسية تسهم في تفريغ المشاعر الم
 االيام التي لست فيها 

 مقبرة صماء...
 الساعة غابة خربة 

 الدقائق فحيح 
 والثواني طفلة 

 طاف حولها كل هؤالء 
فالشاعرة تقدم نصا يعبر عن كيانها االنساني ومشاعرها لتعكس القيمة الجمالية الواعية النها تدرك هواجس 

لعاطفي فتحاول ترويضها لخلق التوازن عبر الصور التشبيهية الموروثة  نفسيتها المضطربة على المستوى ا
عن البيئة ببناء تاملي تفسيري عبر اللغة/الصورة.. لخلق الرؤية االبداعية..فضال عن معالجة المدلوالت 
بالحيوية   المكتظة  واالنساق  وتتفاعل  والرؤى  تتناغم  خيالية  مشاهد  وخلق  الواقع  مع  المتصارعه  الحسية 

التكثيف وااليجاز والتركيز على  بتو  لتحقيق المقطعية ونسق  باستخدام)الكتلة(  النثر  تقنيات قصيدة  ظيف 
 المشهدية التي تجمع ما بين الواقع والذاكرة التي تشكل حركية النص..

اما في ومضها الشعري الذي هو شكل من اشكال الحداثة التي تحالفت والتحوالت الفكرية والفنية لخلق عالم  
ير للعصر الذي وسم بعصر السرعة..لذا فالشاعرة تعبر من خالل نصوصها الومضية عن احساس  مسا

شعوري او مشهدي بلحظته البارقة المتجاوزة لمحطات الذاكرة والمبنى التقليدي لتحقق في المخيلة وجودها  
التركيب  بخصوصيته  بجمله..المتسم  والموجز  بالفاظه  المقتصد  لنصه  المنتج  لفكر  ووحدته  المستفز  ية 

 الموضوعية مع ايحاء  وتفرد في الصورة واللغة الرامزة والفكرة المنبثقة نت بين مقطعياتها الشعرية.. 
 االكثر حزنا من الليل 

 اناملك
 تنزهت بقوافل الحرير

 وارهفت السمع الضاءة مفاجئة 
 تخشى ان يسرقها قلبك القمر 

ي قادر على توليد المعاني من اجل توسيع الفضاء  فالشاعرة تحاول استنطاق اللحظة الشعورية عبر نسق لغو 
الداللي للجملة الشعرية المكثفة..الموجزة لخلق ومضتها الشعرية برؤية باصرة لوعي الفكرة وتحقيق اضاءتها  

 باعتماد اللفظة المركزة بااليحاء والتدفق الشعوري بوحدة فكرية وموضوعية مركزية يدور حولها المعنى..
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 وتعال افقا حرر نفسك 
 في عيني 

 ها هي المرايا تخلع ظنونها 
 وتعد 
 واحد
 انت 

 سيتكرر بك كل شيء
 كل شيء

 حتى السك السكون. 
 

لمان      علوان السَّ
 شاعر وناقد عراقي 
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 جرائم العصابات اإلرهابية وأهمية المنتج األدبي في الكشف عن خباياه الوحشية
 للروائية العراقية وفاء عبد الرزاق أنموذجاً  والنهر رواية رقصة الجديلة  

 

    
 العراقية د. وفاء عبدالّرزاق      روائيةال روايةغالف      الكاتب والّناقد العراقي سعدي عبد الكريم. 12

    
 

تتمظهر األخطار الحقيقة للتيارات الدينية اإلرهابية المتطرفة في نشر األفكار التسلطية، وتدعيم المفاهيم  
العدائية لآلخر، ليكون لها مبررًا أنموذجيًا في )تكفيره( وإخراجه من ملته أيما كانت، وقد تبلورت ظاهرة  

صب المذهبي أحيانًا، والمتطرف أحيانا كثيرة،   )التكفير( عبر مراحل عديدة مرَّ بها االجتهاد الديني، والتع
ولها جذورها التاريخية من مجمل المدون األرثي الديني، الذي يتبنى هذه الظاهرة، بل ويغذيها، والتي استندت  
عليها في استنباط جملة من الفتاوى القديمة، التي تحاول تلك األفكار الهجينة إسقاطها على الواقع المعاش، 

عصر الحديث، والواضح للعيان بان تلك الفتوى العدائية والمتطرفة، التي يطلقها بعض شيوخ  في حاضنة ال
الدين، راح بعضها ُيكفر )الطير الذي في السماء( ويبدو ان هذه المخاطر الجّمة، والمستحسنة لدى البعض  

رادة عقليًا، والمتعصبة عرقيًا،  قد ألقت بظاللها على العقول المتطرفة دينيًا، والمهووسة عقائديًا، والمستلبة اإل
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ومذهبيًا في العراق، والتي القت ترحيبا الفتًا في العقول العربية التي أصبحت حاضنة دافئة  لتفريخ الذواكر  
الخالفة   )دولة  المنشود  اإلسالمي  الحلم  تحقيق  سياق  في  ذلك  كل  ويأتي  العالم،  في  المتطرفة  الفردية 

دينية قد أنتجتها حقبة زمكانية محددة، ولضرورات ذات طابع قبائلي،   اإلسالمية( الذي هو باألصل مؤسسة
وانحيازات فكرية، وأطماع ذاتية محضة، ومالزم ذات محتضن بدائي، وقد اهملت فيها الضوابط التشاركية  
في االختيار، وقد انتفت الحاجة لها وسط هذا التطور التكنولوجي المهول الذي يشهده العالم، في المجاالت 

لعلمية، والفكرية، والفنية، واالبداعية، واالبتكارية، واتساع رقعة التفاوت الوعيوي بين األفراد والمجتمعات، ا
وألنه نظام كان قد حقق أهدافه في حينه، وربما فشل في تحقيها، اثر كل تلك الصراعات المذهبية والدينية  

التي أفرزتها، هي حكم الفرد، ونظام السمع    التي اتسمت بها تلك المرحلة، ولعل من أهم محاملها الخطيرة
 والطاعة. 

لقد ارتفعت في النصف األخير من القرن المنصرم األصوات الدينية المهيمنة على ذاكرة العقول الجمعية، 
إلعادة تأسيس ذلك الحلم الديني في إعادة إنتاج ذات المحفل الديني القديم )الخالفة اإلسالمية( والتي أنتجت 

فيما  والعباسية،    لنا  األموية،  الخالفة اإلسالمية  دولة  ابان حكم  بالتوريث،  الخالفة  األولى(  )الخالفة  بعد 
بأمر للا على   العهد حاكما  بـ)التوريث( وتنصيب ولي  الحكم  فيها نظام  العثمانية، وأصبح  للدولة  وصوال 

حديث، والنظام الديمقراطي  الرقاب، وهذا بطبيعة الحال ال ينسجم مع مستجدات العصر، ومنظومة الحكم ال
المعتمد بجّل دول العالم، في تداول السلطة، وفصل السلطات، ومن هنا علينا الوقوف إزاء هذا المظهر  
الرجعي المتخلف في اعتماد تلك األفكار الدينية المتطرفة، إلخضاعها الى صيرورة الحداثة التي قفز بها  

بالعلوم، ومرورا العقل البشري الى ابعد مراحل التطور، واإلبد  بدًء  اع، واالبتكار في كل مجاالت الحياة، 
 بالفنون، وانتهاء باآلداب.

تعطي   والفوقية، ألنها  بالعنصرية،  أتسمت  التي  المتطرفة  والنزعات  الحركات  تلك  أهم مظاهر  ولعل من 
من حقها أن تمتلك   لنفسها الحق في التمييز بين البشر، وبالتالي تربط ذاتها البشرية، بالذات العليا، ليصبح

السلطة اإللهية في إطالق أحكام )الكفر( و )اإليمان( على البشر، وبالتالي ليصبح بيدها وحدها، صكوك  
الغفران، وإدخال من تشاء النار، ومن تشاء الجنة، أنها )هرطقة( من الطراز المريب، والذي ال يمتلك أدى 

البشري الذي منحه له الخالق في حرية ما يعتقد،    فكرة عن األديان، وعن حقوق اإلنسان، وحقه الوجودي
العقول  المعاصر، وكأن هذه  الواقع  الوعي، وعدم استيعاب  ويعتنق، وهذه داللة واضحة من دالئل عدم 

 الخاوية الخرفة، تعيش في العصور الحجرية المظلمة. 
اقمت معاناة شعبه اإلنسانية  لقد عانى العراق من جراء وهم الخالفة الزائف، والتطرف الديني الحاد، حتى تف 

جراء الممارسات اإلجرامية الدموية التي قامت بها عصابات )داعش( ضد كل العراقيين دون تمييز بين  
ديانة وأخرى، أو مذهب وآخر، أو بين طيف اثني وآخر، مما استدعى لسحب تلك االنعكاسات الدموية 

الواحد، ومكامنها   الوطن  داخل  الناس  المؤمنة، حتى تالشت  الكبرى على حياة  اإلنسية اآلمنة، وفطرتها 
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أجساد أبناءه الطاهرة بإسفلت الشارع، وراح ضحية هذه الهجمات العدوانية الشرسة أرواح ماليين األبرياء،  
 واستمرت المأساة العراقية، حتى لجأت عائالت برمتها الى الهجرة من بطش تلك العصابات الهمجية.

توسيع رقعة المساحة التي تمارس فيها التنظيمات المتطرفة والعصابات   والالفت في رمة الموضوع، أن
اإلرهابية جرائمها البشعة في ارتكاب عمليات القتل، والسبي، واإلعدام الجماعي، وإخضاع الغير مسلمين  
العمليات  هذه  أن جميع  واألكثر خطورة،  الدين،  تتنافي مع صحيح  وكلها  بالجبر،  اعتناق االسالم  على 

امية مورست ضد األقليات العرقية التي عاشت مسالمة في العراق، ولها أثرها الفاعل والمتفاعل في  اإلجر 
تطوير حركة الحياة اليومية في المدن المنتشرة على خارطة الوطن، مثل المسيحية، وااليزيدية، والصابئة،  

اإلرهاب بصورة ندية وعنيفة   والشبك، مما اضطر هذه األقليات التي تنتمي الى ديانات مختلفة الى مواجهة
وحربية، أو اإلذعان ولو بشكل مؤقت لتلك العصابات، أو الهروب خفية من براثن جحيمها، أو طلب الهجرة 
اإلنسانية، أو الهروب من لهيب الحرب الى الخارج،  وقد تنوعت العمليات اإلجرامية التي يمارسها أزالم  

م الجماعي، والسبي، واالغتصاب، واالعتداء الجنسي على  عصابات )داعش( بين القتل الفردي، واالعدا
الفتيات الالتي لم يتجاوزن عمر الزهور، ونكاح الجهاد، وفتح أسواق النخاسة، وبيع الجواري، وبين عمليات  
الخطف والتفجيرات والذبح والتي طالت األبرياء والمدنيين العُّزل، ومما زاد من فاعلية هذه األعمال اإلرهابية  

د دول وتنظيمات ومؤسسات وشخصيات فاعلة ومساندة لهذه التنظيمات اإلرهابية، والتي تمدها باألموال  وجو 
والسالح، من اجل إدامة أزمنة إضعاف العراق، فقد وقعت هذه البقعة الشريفة من الكون، فريسة لجملة من  

رض أرباك الوضع االمني العراقي،  مظاهر التالقي والتقاطع العربية والدولية، والتي أفرزت هذه التنظيمات لغ
واالقتصادية   السياسية،  المصالح  وحرب  الدولية،  اللعبة  بها ضمن  التعامل  يتم  صفقة  او  ورقة  باعتباره 
والتصفيات الشخصية، والمتضرر الوحيد من تلك الصفقة الدولية المريضة والمريرة، هو المواطن العراقي 

 لها إال الصراع على الكراسي المتحركة، في لعبة المناصب. المغلوب على أمره، والمبتلى بحكومات ليس
وعلى ضوء هذه المقدمة التي تكشف لنا وبوضوح ما يولد من رحم تلك التنظيمات اإلرهابية المتطرفة من  
قيح عفن، وجرائم بشعة، ومذابح همجية، وسبي، وقتل، واغتصاب، وممارسة أبشع الطقوس الوحشية بحق  

قدسات، واألديان، واألعراف، وبحق أجمل ما خلق للا )المرأة( ذلك الكائن الشفيف، اإلنسانية، وبحق الم
الذي صوره للا بأحسن تصوير، ليكون إيقونة مشعة على الحياة، وإلضاءة ديمومتها األزلية، النه النور  

 لخالدة.البهي الذي يزاحم العتمة والظالم، بافق نوره اإللهي الوضاء،  وعطاءه اإلنساني، وجذوته ا
حينما ندلف الى بوابة صومعة الروائية العراقية )وفاء عبد الرزاق( وهي تمسك بتالبيب قلمها السحري لترصد  
حيث   اإلنصات  بدائرة  وترتقي  بروية خالبة،  التلقي  ذاكرة  إليها  وتسحب  الراقية،  التدوينية  إرهاصاتها  لنا 

مقصد  وتنفيذ  )الثيمة(  إحكام  منظومة  وفق  اإلبهار،  عبر  منصات  )الحبكة(  الصراع  ثنايا  في  النوعي  ها 
شخوص روايتها المخملية )رقصة الجديلة والنهر( التي دونتها بأسلوب سردي ممتع، وأفق جمالي رحب 
مبهر، يفضي بنا الى مناخات ذات طابع تأثيثي أنيق، ولغة شعرية ذات جرسية عالية، وإيفاع درامي يالمس  

ضوابط السردية الراقية، واالدوات الفنية الباهرة، مع اشتراطات تثوير  بحنكة أشتغالية محكمة، بجملة من ال
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مالمح التشويق، وترقب المفاجأة،  وتفجير مكامن االستشراف، وتحفيز التثويرات اآلنية داخل المجسات  
المخبوءة من الصور المرئية، التي تستدعي شرائط اإلثارة، والتعاطف الّلحظي مع الشخصيات، رغم أنها  

حكاية أبشع مأساة انسانية، تحدث في العصر الحديث، وتسطر لنا بإتقان متفرد لتبيان دموية األحداث،   تدون 
والحزن العميق الواضح على الكاتبة أوال، لينعكس بالتالي على شخوص روايتها الذين عاشوا تلك المحن  

ك الممارسات الوحشية، وأال  السوداء، وعاشوا من خاللها تحت وطأة ذلك األلم اليومي المرير، وهمجية تل
إنسانية، والتي تنتمي للتصحر، والبداوة، والتخلف، والتطرف الديني المقفر، والتعصب األعمى، وفهم الدين  

 بأبجديات رجعية، وفتوى لم ينزل بها للا من سلطان، وال فرمان.  
ة ذات نكهة تستفز بها مراصد وعينا  تأخذنا الروائية )وفاء عبد الرزاق( ومنذ البداية لتقدم لنا وجبة استهاللي

األنظمة،   وعلى  الذات،  على  والتمرد  الجمعي،  للعقل  اإلدانة  من  يخلو  ال  وبطابع  والّلحظوي،  التاريخي 
والمجتمع، لتسطر لنا قي مقدمتها جملة من التساؤالت الفلسفية التي ُتحال الى استنتاجات واعية، تستشرفها 

رة الفاحصة، لتلج الى معالم رواياتها المأساوية على نحو سردي ناهض، وفق تلك المداولة النقدية، والنظ
لتسجل لذاتها حضورًا ادبيًا مائزًا، ولتحصل على القدر الوافر والمهم من االستجابة الفضلى من لدن المتلقي،  

 - وجاءت تلك التساؤالت الفلسفية العميقة، على النحو التالي :
 • أنا أيضًا لديَّ تساؤالت. 

 ذا سيحدث بعد هذا الرأس المقطوع ؟ • ما
 • وأين تلك الكلمة، التي تهز السماء.

 • ما زال المساء غامضًا والنهايات مدخنة. 
 • موحشة زخات المطر، واللحظة بالكاد تستوعب التكهنات.

)وفاء   وتقع هذه التساؤالت اإلنسانية، والوجدانية، والفلسفية المشروعة تحت عنوان كبير، أرادت منه الروائية
عبد الرزاق( أن تضع القارئ ضمن دائرة البحث والتقصي لإلجابة المثلى عن تلك التساؤالت، قبل ان يلج  
الى مداخل الرواية، وبالتالي لتضعه أيضًا ضمن إطار ذات النزعة االستكشافية، واألستشرافية، التي من  

كانية النص، وإيقاع زمكانية التلقي،  شأنها ان تحفر )المدرك العقلي( و )المدرك الحسي( لضبط إيقاع زم
وهذا يجعلنا إزاء ظاهرة ذات طابع مرسوم بعناية فائقة تستهدف الكاتبة من خالله، الكشف عن المأساة  
الكبرى، والمجازر الحقيقية البشعة التي وقع تحت نيرها شخوص روايتها، ألنها شخوص تنبض بالحياة، 

وهمسات الروح، ولواعج النفس البشرية، لتستطيع من خالل   ومستلة من الواقع، وتالمس شغاف القلوب،
ذلك الحوار الداخلي الذي يربطها بشخوصها، وبالمتلقي، لتحقق أنموذجا من التالقي في المشاعر، وتحيقيق  
تلك المعادلة الصعبة، بين اإلرهاب وجرائمه البشعة التي مارسها في العراق، وبين ما يستطيع المنتج األدبي  

من مواقف ذات قيمة حقيقية فاعلة ومتفاعلة مع صيرورة االحتجاج، ونقله الى تحيقيف قدر من  ان يحقق
الرفض، وصوال لتثبيته فوق ناصية التغيير للواقع المأساوي القبيح، وضمان اتخاذ موقف ادانة فاعل ورافض 

حريض الوعي الجمعي، إزاء جرائم هذه العصابات اإلرهابية على المستوى النخبوي والشعبي، وبالتالي لت
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على التعاطف مع شخوص الرواية الذين يعيشون تحت كنف ذات المأساة وأبشع صور القسوة في فعل  
القتل، والذبح، والسبي، واالغتصاب، لتحيل مجمل االنطباعات اإلنسانية العالمية الى اتخاذ موقف إلنقاذ 

شية )اإلرهاب( التي تستشري في جسد الوطن، ما يمكن إنقاذه من الجنس البشري، من براثن تلك اآلفة الوح
 لتجد لها متنفسًا ثاٍن، في وطن آخر. 

في الفصل األول من الرواية تصرح الروائية )وفاء عبد الرزاق( عن ملمح مهم من مالمح والدة األشياء في  
تكسر السائد، حيث  الدواخل اإلنسانية، لتنسج منها حكمة ذات دالئل مشفرة )رمزية( لتستطيع وبجدارة، أن  

 - تقول :
 • من اجل ان يولد شيء ما في دواخلنا 

 سنقف كل يوم، دقيقة صمت واحدة. 
وفي مكان آخر من الرواية، تصف لنا إحدى شخصيات الرواية، لتوغل في جمالية الشكل الخارجي، والمعنى 

كثيرًا في تجسيد مالمحها حيث  المستتر في دواخل )ريحانة( تلك الشخصية المحورية التي اعتنت الكاتبة  
 - تقول :

• ريحانة .. شابة يمأل عينيها نعاس شمسّي، ويهفهف على ضفيرتها الشقراويتين هواء ندّي، هيفاء، فارعة،  
 بعينيها الواسعتين، ستجعل من العشاق عبيدًا. 

وين الصور المأساوية  وفي رأينا النقدي .. أن رواية )رقصة الجديلة( ُتعُد من أهم الروايات التي اعتنت بتد 
الواقعية التي أفرزتها مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحديث، لتسليط الضوء على الجرائم الوحشية البشعة 
التي جاءت من خلف حدود الوطن، وحدود العقل البشري، لترمي بتركتها الدينية المتطرفة بأحضان وطن  

ان وسالم، لتقلب تلك العصابات اإلجرامية هذه الفسحة  يعيش شعبه بكل أطيافه، وأديانه، ومذاهبه، بأمن وأم
الجمالية العراقية، الى حروب ال تحصد البشرية من وراءها إال شكل قبيح من أشكال الخرائبية التي استفحلت  

 في جسد الوطن. 
يمات )داعش( لقد صورت الروائية والشاعرة العراقية القديرة )وفاء عبد الرزاق( جميع الجرائم التي ارتكبتها تنظ

اإلرهابية ضد الشعب العراقي، بدء من الدخول الى القرى اآلمنة، وحرق الحرث والنسل فيها، ووصوال الى  
الظالم   قوى  وجه  ووقفتها في  مدى شجاعتها،  للتاريخ  المرأة  بها  التي سجلت  والبطولة  )سنجاري(  مأساة 

تصوير في  القدرة  فائقة  سردية  بفاعلية  أجادت  فقد  الزمر   واإلرهابية،  تلك  نفذتها  التي  )سبايكر(  جريمة 
اإلرهابية العفنة، التي ال دين لها، وال وطن، تلك الجريمة النكراء التي نفذتها بأبشع صور الغدر والخسة 

 والغلظة التي ال تنتمي الى العرف البشري، وال ألي مالمح إنسانية، أو أي دين سماوي.
الجديلة المطاف مع رواية )رقصة  بنا  نهاية  ينتهي  التي دونت في  الرزاق(  العراقية )وفاء عبد  للروائية   )

الرواية هذه السطور التي تبعث على اإلصرار في تحقيق األهداف اإلنسانية النبيلة السامية، في الحفاظ  
 - على الوطن، حيث تقول :

 لطويل.• سيسير الوطن باتجاه صوت الشرف، لقد بشرت السماء بالمعجزة، وسينهض العراق من نومه ا
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 )سبايكر( وشبابها سيلفظون الكلمة المفقودة، التي لن تجعل العيون بعد اآلن أسيرة الدموع ..
إذن .. هي دعوة للنهوض من جديد، واإلفاقة من السبات الذي دام طوياًل، ألن العيون سوف لن تبقى الى  

اًل من جرذان األرض، وهوامها،  األبد أسيرة للدموع، الن الوطن اكبر من يكون حزينًا، أو أسيرًا، او محت
 ألنه العراق. 

أنا أدعو شخصيًا .. لقراءة رواية )رقصة الجديلة( للروائية والشاعرة المبدعة الصديقة )وفاء عبد الرزاق(  
ألنها صورة حّية من صور الواقع التي استطاعت بمهارة روائية تعرف كيف تؤثث لمشهدها الروائي الواقعي 

الوصفية الجمالية الراقية التي أحكمت فيها ضوابط )ميزانسين( الرواية التي اعتمدها   المتاخم لتلك السردية
الكاتبة في رفد شكلنتها اإلبهارية، ورصدت مظاهر صورها )البيلوغرافية( المهمة التي سجلت ملمحًا مهمًا،  

 من تاريخ العراق الحديث. 
نتها الكاتبة بقدرة لغوية جمالية سحرية فائقة، رغم  هي دعوة لقراءة تلك المأساة التي عاشها العراق، والتي دو 

أنها مأساة دموية ارتكبتها بحق الوطن، حثاالت األرض، ودوابها، ورغم تلك المأساة، لكن الضوء سيدلف 
 حتمًا الى شرفات بيوتات الوطن، ألنها البقعة المعطاءة التي علمت البشرية، كيف يكتب الحرف. 

 
 سعدي عبد الكريم 

 عراقي  اقدكاتب ون
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 إضاءة على المجموعة القصصية )عندما تصبح الوحدة وطًنا( للكاتبة “د. ريمة الخاني”.
 

 
وري 13 وائي الس   د فتحي المقداد محمّ  . الرِّ

 
 مقدمة:  

الصعب قلياًل. الكتابة في الفّن القصصّي تحتاج لقدرات يتمّتع بها من يتصّدر الكتابة في هذا اللون األدبي،  
عوبة نابعة من إشكالّية إدارة الفكرة؛ إلخراجها من طابع الحكاية البسيطة المباشرة، الُمتناقلة   وبرأيي أّن الصُّ
والحّيز   الزمني،  الترابط  ومالحظة  الفنية،  والصور  األدبّي،  الخيال  عن  بعيًدا  ُمجّرد  بشكل  األلسنة  على 

 المكاني. 
اعية على األغلب، ورّبما سياسّية، التقطها الكاتب، واشتغل على إعادة النّص القصصّي حكاية لوحة اجتم

انتاجها وفق معايير وقواعد القصة القصيرة، وتبقى مساحة االختالف بين كاتب وآخر، فيما يتفاضلون به،  
كتسبة  وهي ما يمكن اإلشارة من خاللها للثقافة المختلفة بين كل منهم، وغنى مخزونه من الخبرات الذاتية والم

 والمتراكمة.
على ضوء ما تقّدم وباختصار، يمكن وصف تجربة “د. ريمة الخاني” القصصية في مجموعتها التي حملت  
عنوان “عندما تصبح الوحدة وطًنا”: بأنها تجربة ناضجة بما يلبي شروط القص، ونهم القارئ للنهل مما يقرأ  

يكتب، وبما يحمل من فكر ذي أهداف رساليَّة إيجابيَّة، لالستفادة، وهذا ال يتأتى إال بوعي الكاتب بطبيعة ما  
 بما تحمل من دالالت، ومعاني، وإشارات واضحة أز مضمرة، لما فيه الخير االجتماعي عموًما. 

كما أّن “د. ريمة الخاني” حاذقة بإشاراتها من خالل نصوصها، إلى الزوايا المعتمة في المجتمع؛ فحاولت 
شتها بعقالنيَّة الُمعلِّم والُمربِّي الحريص على صحَّة وعافية المجتمع، في وقت  تسليط الضوء عليها، ومناق 

الباحثون عن   التافهون  خلفها  يلهث  موضة،  والتربويَّة  والدينيَّة  االجتماعيَّة  واألعراف  القَِّيم  تعهير  أصبح 
هرة فقط.  الشُّ
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 إشكالّية العنوان: 
وطًنا”، أربع كلمات شكلت تعبيرا مفيًدا، ابتدأت بظرف   حملت المجموعة عنواًنا لها: “عندما تصبح الوحدة

زمني بصيغة الشرط )عندما(: هذه الكلمة تضع القارئ أمام تنبيه تحذيري؛ فعندما يحدث كذا؛ سيحدث الذي  
 أفظع منه، وهو مل يتعلق بمقدمات الحدث ونتائجه. 

الكلمة السابقة، تمهيًدا للفت االنتباه    باالنتقال إلى الكلمة الثانية: )تصبح( تتضح فكرة رسالة التحذير في
لشيء كبير وعظيم، يجب االنتباه له وأخذ الموضوع بعين الجدّية واالهتمام، التواني والتهاون حتى ولو كان  

 باإلغماضة عنه طرفة عين، وذلك لخطورته.
ونبذ الخالف، وإنما    و)الوحدة( مؤكد أنها ليست في وارد معنى الوحدة العربية أبًدا، وال الوحدة واالجتماع 

د، في ظل ظروف سيِّّئة على جميع   الداللة السياقّية من الكلمتين السابقتين، إنَّما هو بمعنى الُعزلة والتوحُّ
 األصعدة، وُمتغيِّّرات كونيَّة ُمتسارعة يصعب اللَّحاق بها أو متابعتها.
ي الكلمة المفتاحية لما سبق، وفّسرت  الكلمة الرابعة )وطًنا( وإن تربعت في آخر التعبير، إال أنها بقيت ه 

الغموض والحيرة المتولدة من قراءة العنوان، في ظل مخرجات الحرب القذرة، والتفّسخ االجتماعي والَقيمي  
غير المسبوق، وبذلك فللكلمة منحى تأويلًيا في اتجاه العزلة واعتزال الناس مع هكذا ظروف، للمحافظة الى 

حاالت التوحد واالنكفاء على النفس نتيجة الجحود والنكران من القريب والبعيد.   ما تبقى من ذات، أو أنها من
الواجهة  كان  فقد  الداللية  النص  ولقوة  الداخلية،  النصوص  ألحد  عنوان  هو  الرَّئيس  المجموعة  وعنوان 

نفس الُمتلقِّي.  األساسّية. بعد اإلطاللة التأصيلية التي توافر عليها التعبير األدبّي، الحاّد الواخز لضمير و 
بر على البلوى هو األصوب واألسلم.  فعندما تصبح الوحدة وطًنا، بحدوث الفتنة واعتزالها، والصَّ

يسهل علينا وصف العنوان بأنه المنزلة األولى للمجموعة القصصيَّة، والعتبة األولى الصالحة للولوج إلى 
ورسالة النصوص، ولعلي لن أكون ُمجانبا    نصوص المجموعة بيسر وسهولة، وللتدليل المنطقي لفهم طبيعة
 للصواب، إذا فهمت ذلك قبل قراءة جميع نصوص المجموعة.

 
 وصف الكتاب:

لوكيَّات البشرَية بين مِّطرَقتْي الواقع  والمجموعة “عندما تصبح الوحدة وطًنا” ذات الطابع االجتماعي، والسُّ
(، أّي أن انتاجها  2020- 2013ت ما بين أعوام ) والتربية في زمن الحرب. لوحظ أنَّ نصوص المجموعة ُكتب 

، بأن الفقر والخوف وعدم األمان   جاء في زمن الحرب في البلد عموًما. ومعلوم بما ال يدع مجاالًّ للشكِّّ
 واالطمئنان سمة من سمات أدب الحرب. 

لقلوب، وتتحجر  في زمن الحروب تنقلب الحياة، ولن تكون الحياة طبيعية بكلِّّ األحوال، وسيموت الحب في ا
. الفقر والحرب حاللتان متالزمتان   الدُّموع في العيون، فالجزئيَّات الكثيرة تحتاج للدموع، وينابيع الدموع تجفُّ

 ال تفترقان أبًدا. الفقر ثيمة يمكن تتبُّعها بين طيَّات النُّصوص بوضوح تام. 
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في اإلشارة لما حلَّ بالبالد، من قتل  الخوف مانع من التصريح الُمباح، ومع ذلك كان التلميح هو األبرز  
ودمار، والموت المجانّي. والفرار في دروب اللجوء والهجرة سعًيا لبالد فيها األمان والطمأنينة، ولقمة هانئة.  
مع كلِّّ ذلك يبقى الوطن الُمتخم بالمشاكل والحروب والدمار والفقر والخوف، هو الذي يعيش في دواخل 

 أينما حلُّوا في أيٍّ من بقاع الدنيا. المهاجرين ُمرتحاًل معهم
التساؤالت الكثيرة الُمثارة تتنازع العواطف والعقل، لخلق حالة صراع متأجج.. لماذا، ولماذا؟، وتبقى األسئلة  
ُمشرعة بانفتاحها في ساحات حياتنا عموًما، مطروحة بقوَّة، لنفاجأ بأّن جميعها يبقى وسيبقى بال إجابات  

 ي يستطيع أن يجيب بصدق وتجرُّد وصراحة..!!؟.حقيقيَّة، ومن الذ 
 

 خاتمة: 
ل، وفي فصل ثاٍن ُمعرَّف بأَنه: )فصل   ا قصصًيا جاءت كفصل أوَّ احتوت المجموعة على اثنين وعشرين نصًّ
ْين روائيَّْين قصيرْين. وبذلك جمعت “د. ريمة الخاني” في هذه  بالروايات الصغيرة( احتوى أيًضا على نصَّ
، في  المجموعة بين فنْين أدبّيْين، سطَّرت من خاللها خالصة رؤيتها الفكريَّة واألدبيَّة، ذات الُبعد اإلصالحيِّّ
وريِّين. بها أوقدت شمعة في ظروف   قد من حياة السُّ مقاومة اآلثار السيِّّئة للحرب الطويلة التي تجاوزت العِّ

وري، ووضعت لبنة صالحة ستبقى آثارها لقادم  العتمة القاتلة، وبذلك لكي ُتحيي قَِّيم وآداب المج تمع السُّ
ية في ضمير المستقبل الحيِّّ اليقظ.  األجيال. وصرخة ُمدوِّ

 
 األردنَ  –عمَّان 

 2022 \9 \23ــــا
 محّمد فتحي المقداد  
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 إضاءة على ديوان  “والشوق شأنك” للشاعرة ابتسام الصمادي
 

بطبيعتها؛  فإذا كانت شاعرة فهي وطٌن،  ابتسام الصمادي وطٌن تحكيه بكلمات موجوعة،  وعيون  المرأة أمٌّ  
مدموعة،  وقلب ُمدمًى على وقع لحن جنائزي أوجزته ببيت شعر.  وفي صفحة اإلهداء تتضح هوية ديوان  

ة،  ستٌر ال نهتكه  شعر “والشوق شأنك”؛  فتقول: “من يليق به الحزن،  يليُق به الفرح.  الحزن مادة ثمين
 .5مع أحد” ص 

وإذا سألوك عن الشعر، فهل هو تمحورات حول الذات وعواطفها ورغباتها فقط،  بينما عند “ابتسام الصمادي” 
هو حالة: نيرفانا الصعود لفضاءات واسعة من أغراض  الشعر المبتكرة  المتجددة على كاّفة األصعدة،  

 نونه. اعتباًرا من الموهبة، وإتقان صنعته وف
لتتواءم مع  هتافات الحرية آماًل  بالوصول من التغيير للسعادة  في مستقبل منشود،  والتحرر من براثن  
الدكتاتورية العسكرية الغشيمة المقيتة،  رغبة بالوصول إلى والدة حياة جديدة،  رغم مشّقة الطريق المليئة  

 االعتقال والتغييب في غياهب ظلمات السجون. بالعقبات والمثبطات والموت البطيء بالتجويع والتخويف،  و 
وعلى رأي الشاعر الفرنسي “جان كوكتو”: “الشاعر ال يطلب اإلعجاب أبدا، بل يود أن يصدقه اآلخرين”. 

 .10وبذلك تقول  “ابتسام الصمادي”: “ما نكتبه اليوم،  ونحن ندرك أنه زّلة قدم في عتمة الضمير” ص 
التوا النشر في وسائل   تتساءل  وفي زحمة  أنه شعر.  المنمق، على  الكالم  الجارف من  السيل  صل من 

 الشاعرة ابتسام الصمادي”  بشفافية مطلقة: 
“الشعر.. يا للشعر،  كيف يتربص بالصبايا على بوابات المدارس.  داخل الشعر تفتش البنات عن رجل  

 . 8قصيدة تشبه حبيبته” ص يكتب فيهن ما يتمنين سماعه، داخل الشعر يموت العاشق شوًقا،  عندما يلمح  
” داخل الشعر أنت على نقطة  ساكنة يسميها المتصوفة نفطة الصفر، التي تربط مبتداها بمنتهاها،  ربما  

 .9هو الزاوية الحادة من مثلث متوازي الحياة والموت”ص 
”    “أم هو نقطة الماء التي تفلق الصخر بهدوء شديد،  وتأن مزمن دون  ضجيج الضرب وقساوة الطرق!!

.  رؤية الشاعرة تنبثق من فلسفة عميقة لرؤية الحياة من زوايا مختلفة،  ومالحظة ماوراء الواقع بعين  9ص 
خبيرة،  تمتلك تفوذا سريا على محيطها، كل ذلك سعيا منها للتغيير،  أي أن سالح الكلمة أقوى ألف مرة  

 من قوة الرصاصة،  تذهب اليد الضاغطة على الزناد وتبقى الكلمة.
لمجموعة الشعرية “والشوق شأنك”  جاءت مقسمة إلى ثالثة أبواب. الباب ضم العديد من القصائد.  وكانت  ا

 إحداها ذات العنوان الذي احتل الصدارة عنواًنا رئيًسا للمجموعة. 
 جميع القصائد تتمحور حول الحب والوطن الموجوع بالخوف، وعلى لسان الشاعرة: 

 . 48حيطان لها آذان.  وطريدة،  وشريدة البلدان”  ص “أنا من بالد الخوف،  
 . 46“وأنا شآم للا ُفك رتاجها،  فاجتاحها النمل المميت يصول” ص 
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بناه األجداد،  تاربخ مجد  تستعيد  تفتأ  الكون بأجمعه، وال  فيه  يتمثل  “ابتسام الصمادي”  والشام في عيني 
 وبقولها:

فالشام بديل// لبني أمية في العروق صواهل..  عّدوا األصائل  “تتعّفن الدنيا بال شمس إذا.. انطفأت بيوم،  
 . 45فالدماء خيول” ص 

وبتتبع بسيط  لبعض مفردات متفرقة من  النصوص،  نقرأ هوية الديوان: )قاسيونك. أصفاد المنافي. دمعي  
الطاغوت. قطعت   افتش عن صباح.  الوحوش.  الحروب.  السجن.  أوجعني.  العواصف.  الدخيل.  همى. 
تختزنها   أنموذج من دالالت  المصير( هذا  أين  يداه. تهرب بسمتي.  تبت  ُيحطب.  الخفي.  يداي. اإلرث 

 الكلمات. 
وفي قصيدة “الغريب )أوباما(” تصب الشاعرة  جام غضبها على تردد العالم  الذي يدعي أنه حر.  في  

رغم هذا وذاك تصرخ: “أموية.. تجري االنحياز لإلنسان وقيم الحرية والعدالة،  بل انحاز للقتلة والمجرمين. و 
الخيول بدمعتي، شآمية..   جرح القطا ببسالتي//حزني الجميل برغم يتم نسيجه،  يبقى شفيفا ال يزعزع  

 . 27هامتي” ص 
 

 الباب الثاني )باب التغريد(
وبتعريف الشاعرة له: )قصائد قصيرة جدًا )ق ق ج( التغريد فن حديث كانت العرب تسمي أجمل بيت   
بيت القصيد( واليوم هو )التغريد( الفرق أن بيت القصيد يخرج من القصيدة ويعود إليها أما التغريد فإن )ب

 . 55القصيدة تخرج منه وال تعود إليه( ص 
 

 والباب الثالث واألخير:
ال أظنُّ إال أنها قصائد غاضبة  على غرار قصائد “نزار قباني”.” قصائد مغضوب عليها”،  مغضوب 

دكتاتور،  ولكنها تبث الغضب في وجهه،  وتقول له:”إرحل.. نحن  الباقون المتجذرون.. والوطن عليها من ال
 لنا..”.

)نصوص شعرية في زمن أغبر تطعن فيه المنظومة األخالقية الجمعية للبشرية، يخرج السؤال الكبير: هل  
رقى أن يكون إنسانيًا،  من إبداع يتخطى حدود الہم الخاص ويتمركز في البقاء األسمى لمخزون حضاري ي 

 وكونيًا؟! 
 . 79ال تعجبوا إذا شقت القصيدة ثوبها وخرجت للنثر حافية تدوس على زجاج القوافي والتفاعيل( ص  

والنص األخير في هذا الباب.  خاتمة المجموعة “والشوق شأنك”،  حمل عنوانا صادًما غاًصا بالغضب، 
 من الحرب والدمار والقتل والتشريد. وخيبة األمل للُمخرجات السيئة القذرة طيلة عقد 
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 )في البالد التي تضع صخرة في فمك وتقول: 
 عش 

 ونضع في عمرك صباها وتقول: مت
 فال أنت بحي وال أنت بميت 

 تعطيك المنافي ظلها 
 فتمنحها شجرًا من وجودك 

 فال وجود لزيتونك وال ضوء لزيتك… 
 خذني الى قارب نجوت فيه 

 ال شيء يشبهني سواه 
 يطفو كأنه حي 

 لكنه غير موصل للحرارة 
 وال موصل للحنين 

 أنا الممزوجة بطاقة من دفق الفراتين 
 .87من رحيق الياسمين( ص 

 
وختاًما.  يكبر الّشاعر في عيون الجماهير بانحيازه  لقضايا أمته،  ابتسام الصمادي سنديانة حورانّية إذا 

انحنت قلياًل كما انحنى اآلخرون،  لكانت تحت  أضواء   انحنت ُتكَسر، صلبة  بصالبة البازلت،  فلو أنها
 المناصب التي هجرتها من أجل أن تبقى إنسانة ُحّرة. 

 
 عّمان. األردنّ 

 محّمد فتحي المقداد 
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 القّصة المثّقفة عند القاص )علي الّسباعي( 
 )مسّلة األحزان(قراءة في نص )رحلة الّشاطر كلكامش إلى دار الّسالم( من مجموعته 

 
بالتوّقف أمام عنوان المجموعة، يقودنا للتساؤل: لماذا مفردة )مسّلة(؟ أعتقد أّنها عودة بنا إلى )حمورابي( 

( 60وقوانينه الّشهيرة التي دّونها على عمود أسطوانّي الّشكل وهو المسّلة. بطول يزيد عن المترين، وبقطر )
( ماّدة، تعالج مختلف شؤون الحياة االقتصادية واالجتماعية وهو  282سم. وهي أّول وثيقة قانونّية سّجلت )

على جانب كبير من الدقة لواجبات االفراد وحقوقهم في المجتمع، كل حسب وظيفته ومسؤوليته. لكّن مسّلة  
)علي السباعي( وّثقت أحزان العراقّيين، كما فّسره بمقولة شاعر سومرّي: )ُكتب على هذه األرض؛ أن ال 

طغيان  ُيقا من  عانى  الذي  الّسورّي،  جواره  أحزان  كما  العراق  وأحزان  والمناحات(.  المراثي  سوى  فيها  ل 
 الدكتاتورّية، وكأّن الهالل الخصيب، غاب نور القمر عنه، فتلّبسته ُحلل دياجير الّظالم.

لسومرّي  استحضار المِّسّلة جاء بذكر )حمورابي(، وبطل قّصته )كلكامش( استحضر بطوالت ذلك البطل ا
)كلكامش( الخارقة في مساعدة اإللهة )إنانا( بطرد المخلوقات التي ُتزعج شجرتها )الحلبو(. نستنتج منه أن  

 استعادة تاريخ بابل وسومر العريقين، و)أور( مدينة أبو األنبياء سّيدنا إبراهيم عليه الّسالم.
إلى دار الّسالم(، وكأنه يشير لطول    وفي عنوان نص القّصة ذات العنوان الطويل )رحلة الّشاطر كلكامش

اآلمال   فيها  تآكلت  ومظالم،  ومسّرات  ومالحم،  حروب  من  العراق،  على  المتعاقبة  التاريخّية  العهود 
والّطموحات، لتتقّزم الحياة بحجم شخص حمل اسًما عظيًما ببطوالته، شخص أصبح ضمن رقم في قطيع، 

تيار االسم القديم لبغداد )دار الّسالم(، وتطبيقه على الواقع بدل أن كان صانع األرقام والتواريخ. وجاء اخ
الُمحزن بحروبه ودماره، وكأّن النقيض بالّنقيض ُيقرن، وهذا التقابل في ذهن )علي الّسباعي( جاء على  
  محمل الكتابة االحتيالّية، الختراق حواجز الممنوع، والنجاة بالنفس والفكرة إلى عالم المسموح بأمان. وكأّني 

 بالّشاطر حسن الذي أعتقد أّن قّصته التي قرأناها أّيام صغرنا، قد كان في أحد أحياء بغداد.
أستطيع الجزم أن القاص )علي الّسباعي(، مازال في قماط الّتاريخ، في مهده األّول الممتد فيما بين الّنهرين، 

راهيم عليه الّسالم، ويونس عليه الّسالم  يتمّدد ُمتفّيًئا ظالل الّنخل الذي استظّل به حمورابي، وكلكامش، وإب
صاحب الحوت، ونبوخذ نصر، والحسين سّيد الّشهداء، والسّياب. شخص مثله ُمترٌع بهذه الُجرعة الّزائدة من  

 العراق، وهو يستعيدها الستحضار المجد والعزة، للخروج من الّنفق الُمظلم الطويل. 
الم ذاكرة  استنهض  الذي  القصصّي  النّص  هذا  العرض في  بطريقة  أدواته  ُمتمّكن من  كاتب  بحرفّية  كان 

الشّيقة، ورمزّية المكان ارتبطت بذهنه بأساطير قديمة، حينما قال: )كانت غلطتي بألف، حاولُت أن أحيط 
نفسي بالمجد مثل “إيروسترات”  الشّيقة، ورمزّية المكان ارتبطت بذهنه بأساطير قديمة، إذ دّمر  إحدى 

بع؛ بإحراق معبد “دلفي” في أثينا كي ُيخّلد اسمه(.  و )إيروس( في الميثولوجيا اإلغريقية،  عجائب الّدنيا السّ 
هو اإلله المسؤول عن الّرغبة، الحب والجنس، وتّمت عبادته كإله الّخصوبة، وهو من الشخصيات المحبوبة  

 في األدب والرسم والنحت والموسيقا. 
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الجنوبيَّة لجبل بارناسوس. وكان في هذه المدينة أقدم معبد ديني في  دلفي هي مدينة تقع على المنحدرات  
بالد اليونان القديمة. وكانت في مقاطعة فوكيس. كما اعتقد اإلغريق قداسته “دلفي” خاّصة في نظر اإلله  

دلفي  َأبولو. واكتسبت أهمية في وقت مبّكر يعود إلى القرن الثَّاني عشر قبل الميالد. وفيما بعد أصبح موقع  
 مزاًرا يونانًيا دولًيا. 

جاء هذا الكالم على لسان بطل النص، حيث قال قبل ذلك: )وألّول مّرة خالفُت حكمتي، وقصدُت دار  
الّسالم، واعلموا أّن بطبيعتي حمار، حماٌر ألّني أتعّثر باألشياء ذاتها مّرتْين، ولقد أنفقُت ُجّل وقتي، وإن في  

(. المفارقة في بطل )علي الّسباعي( في زمن انعدام الُبطوالت أمام بطولة القائد رّد الفعل، ولم أكن أبًدا فعاًل 
أمام صانع   ذاك  وما  ولهوهم،  نومهم وصحوهم، وعملهم  الّناس في  يعلو رأسه، شاغل  األوحد، فال رأس 

، على  المالحم األسطورية، هذا كلكامش، لو عاد سمّيه ذاك النتحر على أحد ُبّوابات بغداد قبل أن يدخلها
 مرأى مشهد من أهلها. 

معالم )دار الّسالم( أو )باغ داد(، أخذنا إليها القاّص علي الّسباعي مع بطله كلكامش، الذي كان كارًها  
لرحلته، بينما نتشّوق ُحبًّا إلى حواري وأزّقة مدينة المنصور التي ابتنها لتصبح عاصمة الّدنيا قاطبة ما بين  

األدب   العلم  محّجة  وغرب،  الفرس شرق  الّطامعين  أطماع  بها  كُثر  لذلك  واالقتصاد.  والسياسة  والّدين 
والّسلجوق والمستعربين والمستعمرين األوربيين وحديًثا األمريكيين. فيها تمازج الُعرب والعجم، وتنازعوا حكمها 

ي بغداد. لكن كّل ذلك تحت رمز الخالفة، حّتى أمير األندلس كان يؤّدي فروض الوالء والّطاعة للخليفة ف
حينهما حكمت العالم قديًما، وحديًثا العالم انتقم منها كما انتقم قبل ذلك )تيمورلنك(، فـ)ابن العلقمّي( فتح له  

 بابها آنذاك، وقد سّلم مفتاحها مؤّخًرا للمغول الُجدد. 
ة بغداد اصطحبنا )الّشاطر كلكامش( معه في رحلته التي ابتدأها من منطقة )الزوراء(، وهي موضع في مدين

في الجانب الشرقّي منها، وُسّمَيت بالزوراء؛ الزورار في قبلتها أي انحراف على االّتجاه األصلي لطبيعة  
موقعها. وسمة بغداد الحضارّية بإنسانّيتها المطلقة هي مكتباتها، دكاكين الوّراقين قديًما، وما ذاك إاّل حين  

كان    2004ها الُمفّكر، وأّول هدف للغزو األمريكي للعراق  تلّون نهرها باألسود أّياًما دليل على غزارة عقل
المتحف العراقي، ذاكرة العراق، وسرقوا الّنسخ األصلية لأللواح الّسومرّية، واالشتغال على محو الذاكرة: هو  

 المحور األقوى الذي يعمل عليه األعداء قديًما وحديًثا.
العراق، التقط بنظرته الّثاقبة مشاهد الخوف والبؤس والظلم واألدباء هم ذاكرة الّشعوب، وعلي الّسباعي ذاكرة  

والموت، وبفطنته أدرك معاناة ممن هم حوله من األهل والجيران وعاّمة الّناس، وأضفى على ذلك خصوصية  
ثقافته العميقة، بإسقاطات تاريخّية بُممازجة القديم مع الحديث، والخيال بالواقع، مما أنتج لنا لوحة تشكيلية  

 و الفّنان الذي تخّرج في كلية الفنون الجميلة في بغداد. على يد أستاذه )جواد سليم( و)فائق حسن(.وه
ويأخذنا برحلته في قطاره األدبّي، إلى ساحة الحرّية في بغداد، لنتوقف أمام جدارية )جواد سليم( وفيها تجسيد  

األّمة التي كانت حديقة الملك غازي قبل ثورة  لحضارة العراق العظيم، وفيها يتوّقف أمام تمثال األّم، وحديقة  
 تموز، وأمام نصب الحرّية. 
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توّقفُت تأّماًل من اختياره لساحة الحرّية، ونصب الحرّية، في بلد عّزت فيه الحرّية مع وجود الجندي األمريكي  
بنقل ُمشاهدات   الواقف ُقبالة الّنصب، وبيده سالحه الُمشهر في وجه أبناء العراق. لم يكتفِّ علي الّسباعي

الّسالم   مدينة  )بغداد  كتاب  ذكر  على  جاء  بل  بغداد،  مدينة  معالم  ألحد  الراقي  الفقيه  – الوصف  البن 
الهمداني(، ونقل شيًئا من الوصف المثير  للحياة في بغداد قديًما، وما فيها من جوانب مضيئة من علم  

 وثقافة وفنون، وأّبهة المدينة األولى في العالم. 
مطر مطًرا ُمرتًعا بشقائق الّنعمان، تلك هي دار الّسالم، بينما أسير فيها مثل سْير عقرب الّساعة  يقول: )ست

في ساحة الّتحرير، أمام نصب الحرّية وقفُت أتطّلُع مبهوًرا، كمن ُيشاهد نصب الحّرية ألّول مّرة في حياته(.  
واشتياق بغداد وأهلها لها، كما اشتياقهم انتظاًرا   بوضوح تاّم الكاتب ُمنحاٌز للقيمة اإلنسانّية الُعظمى الحرّية،

للمطر ُيعيد الحياة انتشاًء وارتواء بقيمتها الحقيقّية. من هناك ُيخاطب أستاذه )جواد سليم(: )إذا ُعدَت إلى 
الحياة ماذا سُتبدع؟(. اقترن خطابه هذا بقّصة شهيرة، أّيام احتالل الّنازي لفرنسا، عندما زار ضابط ألمانّي  
الفّنان )بيكاسو( أّيام الحرب العالمّية في منزله. نظر الّضابط للوحة الـ )الجرنيكا( فأعجِّب بها، وقال لبابلو  
بيكاسو: )أحسنَت صنع )الجرنيكا( يا سيد بيكاسو. أجابه بيكاسو بذكاء: )لم أصنعها يا سّيدي؛ بل أنتم  

 الذين قد صنعتموها…!!(.
ي(: )شاهدُت سّيارة “همفي” فوقها جندّي أمريكّي صّوب فّوهة قّناصته  بعد ذلك مباشرة يقول )علي الّسباع

إلى صدري فوق القلب؛ فاكتشفت بأّنني أكبر ُمغّفل على وجه األرض.. أعيش كالّنعامة(.  هنا يخرج الكاتب  
لوه استقبال  رؤيته الحقيقّية بعيًدا عّمن طّبل وزّمر للُمحتّل الغاصب ونثر عليه حّبات األرّز والّزهور، واستقب

الفاتحين.. وما كانوا يدرون…!! أي جريمة اقترفوا، وها هي إدانة األدب ستبقى لعنة عليهم. هذا االستحضار  
كان أمام نصب الحرّية في ساحة الحرّية، وهل جلب الُمحتّل الغاصب إاّل العبودّية والخراب والموت.  وجاء  

وا حسرتاه…!! على ما أصاب لكش، وكنزها، ما أشّد ما باستشهاد ذكي، للّشاعر الّسومرّي )دنجي رامو(: )
ُيعاني األطفال من البؤس، أي مدينتي: متى تستبدلين الوحشة بالفرح…!!؟(. وحال الّشاطر كلكامش في 
رحلته إلى دار الّسالم، َنَقل لنا بعين الّراصد ما شاهد ورأى، وهو ما زال ُيرّدد على مسامعنا: )موطني.. 

 موطني.. موطني(. 
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وفي خطابه األخير لزليخة التي ما فتِّئ علي الّسباعي يستعيد رمزّية المرأة والحب والحياة، وكأّنها هي مدينة  
دار الّسالم “بغداد”: )زليخة: كنُت غّض العود شابًّا ارتديُت الخاكي، وهناك.. هناك فقط في الحرب في 

أحزاني إلى الناصرّية(. هنا لم يكن الّنعامة التي دفنت  جبهة القتال أثناء الُمنازلة، واشتداد القصف تعود  
 رأسها عن الواقع، بل يذكر المقاومة ومعركة الناصرّية مفخرة العراقّيين. 

وفي إيراده لقصة تذّكرها أمام نصب الحرّية: )ذات يوم كنُت أتجّول في شوارع فيينا القديمة في النمسا، مّر 
في الّشارع لتحّيته. كان “بيتهوفن” على الّرصيف، كّل الّناس رفعوا أيديهم  موكب اإلمبراطور؛ فتوّقف كّل من  

احتراًما   ُقّبعتك  ترفع  لم  لماذا  بيتهوفن  سّيد  )يا  ُسئل:  لّما  “بيتهوفن”،  إاّل  لإلمبراطور  احتراًما  وُقّبعاتهم 
منهم واحد  كّل  يستطيع  رجل  ألف  فهناك  اإلمبراطور  مات  )إذا  أجابهم:  يكون   لإلمبراطور…!!؟(.  أن 

إمبراطور. لكن إذا مات بيتهوفن، فمن يستطيع أن يخُلفه من أبناء الجنس البشري…!!؟(. هنا تتجّلى حكمة  
الكاتب في أّن األوطان والّشعوب باقية، والُحّكام يذهبون ويأتي من يخلفهم. ومازال دجلة والفرات ينبضان  

الّنارّية والعمارة والبصرة ع  انتاج التمر، رغم الحرب واأللم والمآسي. والعراق بالحياة، ولم يتوّقف نخل  ن 
 ستبقى واّلدة أمثال المّثنى، ومحمد بن القاسم، وأبي نواس.

 
 محّمد فتحي المقداد 

 روائي وناقد سوري مقيم في األردن 
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 ثر .. وجنوح نحو قصيدة النَّ  سفر إبداعي

     
 مليكة بنضهر ـ الكاتبة المغربّية  14

 
قد نحلق أكثر في قصيدة النثر متـأثرين بما جادت به أشعار جبران خليل جبران وطه حسين والعقاد، أو  
حتى بما أتحفنا به محمود درويش وغسان الكنفاني ومحمد الفيتوري ومعين بسيسو ونزار قباني وأحمد مطر 

نلتهمها التهاما، فهل من الممكن اإلجابة على سؤال اإلبداع في  وأمل دنقل رصيد هائل من القصائد قد  
 القصيدة النثرية ؟ 

انها مكسورة شيئا ما ولكنها متجلية ومشحونة   للوهلة األولى  النثر هو مخاض وترجمة ربما تبدو  قصيد 
 المعاشة.بحرص المبدع على تأمين اإلحساس الصادق في التعبير  بلغة سلسة وفي ظل مساوقة للبيئة 

إن ما يثير في قصيدة النثرككتابة تحررية كما يقال من ضغط القوالب المعهودة ربما تجعل الناقد يدخل في 
سيكولوجية   اجتماعيه  تاريخية  بحموالت  ومفعمة  خفية  لعوالم  الولوج  يتطلب  األمر  ألن  مرهقة  عملية 

ؤية متطورة وحديثة تمنح النص تجليا  وسوسيولوجية وأدبية  متنوعة وبالتالي تجعل من الدواعي أن تجسد ر 
 وتحليا أكبر فأكبر. 

والنقاش الدائر حول قصيدة النثر وأحقيتها في التواجد تطرح خصوصية أن ما يعاب عليها أنها خالية من  
اإليقاع والوزن كما نظيرتها القصيدة العمودية وأي تجربة تتطلب ملمحا إبداعيا وجماليا حتى تعانق التواجد 

 لمجسد على مستوى الساحة اإلبداعية عموما. الفعال وا
إن قصيدة النثر عبر مدافعيها هي تماوج في رؤياها والواقع بلمسة من الجرأة وتدليل ماهو مدلول باألصل،  
هذا ما يطرح علينا سؤاال مهما وهو سؤال اإلبداع فيها ،وببساطة هل في  عناقها لذلك الدفق الجمالي في 

ن باإلبداع وهل مستويات التركيب الفني في المنجز النثري يشجع على سالسة  نقل شعور المبدع هو مقرو 
 التذوق بالنسبة للمتلقي. 

إن مع توافر وسائل التواصل االجتماعي المتنوعة والمختلفة ذات التأثير الكبير قد  يجعل االنفتاح أقوى  
تعهد به في كتابة الشعر حيث  وأعمق من حيث ممارسة كتابة النصوص النثرية كمتنفس مقاوم للكالسيك الم 
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أن المعالم تبدو واضحًة وتنبني على كثرة الحس الموظف مع الخيال والرمزية كأسلوب للتعبير وبالتالي  
 التمرد عن المألوف والحرص على خلخلة الجمهور وإدهاشه.

دى العربي والحديث عن قصيدة النثر يجرنا نحو الحديث عن شعراء لقصيدة النثر العربية في رحاب المنت
األوروبي للسينما والمسرح، حيث من الميزات التي تبدو واضحًة كثرة الحس الوطني في القصائد واالنتماء  
للوطن والغوص في الخيال وإعمال أسلوب التهكم والسخرية من الوقع احيانا واستخدام أسلوب الرمزية أي 

 . لهجة العامية فيهالتعبير عن شيٍء ما بالرمز تعبيرًا صريحًا. وتارة توظيف ال
ومن شعراء قصيدة النثر ، نذكر  الشاعرة لودي شمس الدين من لبنان وهي من األصوات الشعرية الشابة  
وكأنها عبر تنقالتها اإلبداعية تحاول أن تبعث لنا صورا ترسمها بعفوية بعيدا عن التكلف والصنعة التركيبية  

 حيث تقول:المعقدة لترسم عبر شعرها رسما مفعما باإلبداع، 
 

 تولد الفراشات من رماد وطين)نشيد للُقدس(
 عروق الغسق شمع أحمر يمضغ ُجرح الرمال...

 نفسًا نفسا تنجلي الشمس بالوحل،بالقمح والعروبة...
 وأضلع الفضاء تبقى ختمًا أبيض فوق جبين المسجد األقصى...

 فهي ترسم بالحلم قصيدة للوطن عبر تجليات القدس الشريف.
 

وأما الشاعرة الدكتورة عالية شعيب، ابنة الكويت، لمعت كأديبة في العديد من المجاالت الفنية؛ فارتبط اسمها  
 باألدب والقصة القصيرة، هي بارعة في قصيد النثر ومتميزة في التشكيل وفي السينما أيضا  

 التواصل اإلنساني عالية شعيب تطرح في “قلق غزالة” صورا وتفاصيل تجسد رؤيا إنسانية تفيد ذلك 
 والذي يقدم صورا مرهفة رقيقة تبرز حضور نون النسوة في بيان الشعر في الق وقلق أدبيا ماتع. 

 مع سلوك حياة مفعمة بتفاصيل موغلة في المشاعر، تستوجب الكشف واإلصرار 
 ففي مستهل ديوانها قالت : 

 
 إلى األماكن التي ارتشفتني 
 واألكواب التي احتضنتني 

 التي انسكبت فيها واألوراق 
 والكراسي التي أسندتني 

 وخشب الطاوالت الذي شهق بي 
 والفساتين التي أضاءت روحي

 والمرايا التي سكرت بها 
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 واألقالم التي صورتني 
 والمشاهد التي كتبتني 

 والمارة الذين أحببت دون علم 
 سالم... وأكثر وأكثر.

 
ة من مواليد القاهرة  من أصول صعيدية، حاصلة شاعرة و كاتبة مصري وأما الشاعرة مروة أبو ضيف وهي 

 على بكالوريوس كلية الطب جامعة عين شمس .
،  2008صدر لها حتى اآلن ثالث كتب ، األول نصوص حرة بعنوان )ذاكرة رحيل( عن دار اكتب للنشر 

الكتاب  ،و    2013الكتاب الثاني ديوان شعري بعنوان )أقص أيامي و انثرها في الهواء( عن دار شرقيات  
 . 2016الثالث ديوان مشترك مع الشاعرة سارة عابدين بعنوان )بيننا حديقة( عن دار روافد 

هي شاعرة متوجسة بامتياز تسعى للتحليق خارج المألوف في قصيدة النثر فهي إذن متمردة زفي نفس اآلن 
مروة أبو ضيف بالنضج  حريصة على أن تدهش وتخلخل أفق التوقعات لدى المتلقي ،إن كتابات تتميز  

 واالتزان وتحاول أن تخلق متنفسا للحياة وسط  هموم الحياة.، إنها شاعرة تجيد المناورات الدافئة والدافقة. 
 

 وإليكم نصها: 
 سمعت أشياء كثيرة في الخارج 

 كلها مخيفة ومرهقة 
 محصل الكهرباء الذي يهدد بقطع الدفء والنور 

 القتلة الذين ينذرون الجميع 
 سنخرج كل الجثث التي خبأناها  

 في شوارعكم النظيفة 
 والذئاب أيضا كانت تعوي 

 ولما قلت ألمي
 قالت "كابوس..تتفلي ونامي 
 لماذا لست مثل كل البنات"
 كان كالمها يتبخر سريعا 

 ينسل إلى الخارج أكثر رعبا  
 

.  2005ة عمر المختار سنة  ليبيا. ليسانس قانون من جامع-أما مفتاح سعد العلواني وهو مواليد البيضاء
. التحق بالمعهد العالي للقضاء في طرابلس لمدة سنتين  2009معيد ومساعد باحث بكلية القانون إلى سنة  
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العام   المحامي  بمكتب  نيابة  الحالي حيث يشتغل منصب وكيل  الوقت  إلى  العامة  للنيابة  وكياًل  ثم عّين 
واآلن بمرحلة كتابة الرسالة. يكتب الشعر منذ المرحلة    بالبيضاء متحصل على دبلوم في قسم القانون العام

 . 1998الثانوية 
توافر وسائل   دربه ومع  الشعر رفيق  يشكل  الصعبة وحيث  العائلية  الحياة  تعبيرا عن  كتاباته  تعد  حيث 

فرصة   منحنا  ،و  السردية  النصوص  كتابة  مارس  فقد  وأعمق  أقوى  االنفتاح  أصبح  االجتماعي  التواصل 
ممرات الجمال بعيدا عن القبح ألنه يؤمن أن في  الشعر دعوة للمحبة والتذوق والجمال في    الهروب صوب 

 تحليق نحو الدهشة والسالسة، إذ يقول:
 

 أسمي مفتاح..
 لسُت صالحًا ألي 

 باب..
 ومحاٌط بخمسةٍ 

 وثالثين سنًة من السير 
 بين أزقة األيام..

 وعندما أتعب.. أجلُس فوق 
 رصيف العمر..

 
مصري مؤمن سمير صاحب ديوان "بورتريه أخير لكونشرتو العتمة" نجده يسرد بطبع الومضة و  الشاعر ال

يعتبر كل الحدود هيا وهمية باألساس بين كل األشكال اإلبداعية عموما ،وهو مساند جدي لقصيدة النثر 
ألكثر إنتاًجا في  فالكتابة فيها تحيل فورا على الدهشة لتصدم القارئ عموما ،و حسب تعبيره ،فهي القصيدة ا

 العالم.
أسئلة   ويطرح  الفنية  القوالب  أغلب  فيها  يدمج  أن  يحاول  نجده  الشاعر مؤ من سمير  تجربة  ومن خالل 
وتطريزها   متميزة  إبداعية  ذائقة  تطوير  وبالتالي  المجتمعي  الثقافي  الوعي  لتشكيل  والتأويالت  االحتماالت 

 طرزا.
ب المتميزة في قصيدة النثر المصرية، ففي الكتابة يبحث يعتبر الشاعر المصري مؤمن سمير من التجار 

عن بهجة االحتضار وعن “تفكيك السعادة”، كما يقال ويتمنى فرصة واحدة الحتضان ذاته، ليعشقها أو  
 ليكرهها منفرًدا، بمعزل عن اآلخرين.

السهل   تشكل  لكنها  الُمَتَناَول،  في  أنها  تبدو  كتاباته  إبداع،  كل  وقود  الرؤيا  التجريب  حيث  من  الممتنع، 
 وتصوير كل ما هو معاش، وهو في ذلك يطرح شجون األلم والقلق في الكتابة والتعبير.
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يؤكد سمير مؤمن ، أن حال الجيل األخير في قصيدة النثر المصرية يختلف ويتباين تبايًنا شاسًعا عن  
السبعينات والثمانينات والتسعينات  وضعية األجيال أو الموجات الثالث الكبيرة السابقة عليه، وهي أجيال  

الشعرية، فهذا الجيل األحدث يتميز بالسيولة التامة كونه ال يخضع لفكرة التأطير الزمني كالسابق، وكذا 
 إمكانية انضمام شعراء جدد وشعريات جديدة كل لحظة إلى متنه المرن. 

 يقول: الشاعر المصري مؤمن سمير في "ذاكرة بيضاء" 
 

 وأنا صغير 
 غمُض عيني كنت أ 

 و أحاوُل اصطياَد لحظٍة سحريةٍ 
 أحملها بحرصٍ 

 وأخفيها تحت وسادتي 
 ألحُلَم بجارتنا التي سافرت بعيداً 

َيْت جديلًة شقراءَ   لكنها َنسِّ
 تهيُم فوق البيوت 

 وتندُه الغيمَة الباسمةَ 
 و قلوبها البيضاء..

 و عندما َكُبَرْت عظامي 
 كنُت أغمض عيني 

رَّة بنات القرية جميعاً و أدخُل   َأسِّ
 و أحاوُل صنَع حكاياٍت ملونةٍ 

 لكنَّ شياطينها 
 بيضاء..

 كذلك كلما كنُت أموتُ 
 كنُت ُأفِّتُش 

 عن روٍح ليست مراوغٍة.. 
 بيضاء..

 ألسنَِّد فزعي الباهتَ 
 وهروبي الذي بال لونٍ 

 وال بصيرٍة شفيفةٍ 
 و بيضاء.. 
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الشعر المدروس ال يخلوا من نفس ناظمه وال من وجود عاطفة ترنو على  الشاعر الليبي مفتاح العلواني، ان  
تذوق ما و قد ال تكون مدونة امام المتلقى.. وشاعرنا مفتاح العلواني  له من سطوة البالغة واللباقة ما  
يروض به الحرف ليلج مدار التذوق. وفي  قصيدته "لم أعد أنشر قصائدي“ قد شكل بنية مبيتة بإيماءات 

 عة تجسد المهارة والبناء الدرامي الذي من الممكن أن يعد القارئ باإلدهاش، يقول مفتاح العلواني: متنو 
 

 ”لم أعد أنشر قصائدي.. 
 قصائدي التي تشبه أياماً 

 سيئًة ال تنتهي..
 ممتلئة برغبٍة في التقيؤ.. 

 ومحاطة بأسيجٍة صدئٍة من  
 الكالم الميت.. 

 ومشاعر ممنوعة من الصرف..
 أمنح شعري لم أعد 

 القدرة على الضحك الكثير..
 ومواصلة التفاؤل

 بشكل يبدو مثيرًا لشفقةِّ 
 الوقت.. 

 ومحفزًا ألن تمد الرتابة يدها 
 القبيحة بصفعٍة جائرة.. 
 لم أعد أشعر بقصائدي 

 وهي تحاول خلق فراغات جديدة
 بذاكرتي المكدسة..

 وتفتح للقادمين الجدد ممرات 
 الراحلين.. آمنة وسط فوضى 

 تحرث روحي
 تأهبًا لموسم حصاد وفير 

 من الحب..
 وتشعل في بقاياها اليابسة النار..

 تغلق النوافذ في وجه األسئلة 
 المفخخة.. 
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 وتجلعني جمياًل مثل وصول 
 في الوقت المناسب...  

 
المولد والنشأة، حاصلة على  أما الشاعرة الفلسطينية ابتسام أبو سعدة، فلسطينية األب، مصرية األم، جزائرية  

بكالوريوس تجارة فى جامعة الجزائر، عملت لفترة في مجال الصحافة لها من العديد المقاالت والقصائد 
المنشورة على الصحف والمواقع االلكترونية، نشرت أول ديوان لها بعنوان ابتسامات تشرينية، عن دار إبداع  

 اوين منها "أنوثة مؤجلة"، و"قبيلة من تعب"، و"سر  كنعانية". للنشر بالقاهرة، وصدر لها بعد ذلك عدة دو 
أن تولد شاعرة في أرض محتلة و من رحم األدب العربي وأن ترسم  بابتسامات منعشة من القدس وتصقل  
موهبتها الجزائر حرفَا وسنبلة، وان بستقيم حرفها في كنف الحرف المصري نجدها قد غادت ثائرة فدائية  

أ تهوى  دفاتر  مناضلَة  بين  الصغر،  منذ  خبأتهما  ودفتر،  قلٍم  هاوية  "أنا  وتقول:  الحرف،  تكون شهيدة  ن 
والنشأة  المولد  جزائرية  والدم،  واألصل  الموطن  فلسطينية  المذاكرة،  القراءة..وضرورة  هوس  الدراسة..بين 

وراق..فأعترف  والهوى، مصرية األم وما أدراك ما األم..يتهموني بارتكاب الشعر عنوًة في وضح بياض األ
 على الفور وال أنكر. 

أول بوحها كان في المدرسة االبتدائية، حينما وجدت مجلة الحائط وأفصحت عن نيتها فكان أول ما كتبته  
خاطرة صغيرة تبوح بعنفوان طفلة تبتسم للحياة فرحا، واستمرت على ذلك ..وحزت على الجائزة األولى في  

لنشا تقديرية  المجلة ، وجائزة  أنا أحلق أكثر في  مسابقة  أتنفس،  أنا  أنا أكتب..إذن  تقول :  بالمجلة.  طي 
 قصيدة النثر عامة..ومتأثرة جدا بجبران خليل جبران وطه حسين والعقاد، الثالثة بالنسبة لي عباقرة.

صدر لك حديًثا ديوان باسم “ابتسامات تشرينية”، و المقصود بتشرين هنا هو شهر اكتوبر وبداية الخريف   
الذي يرتدي وجهه المصفّر ورياحه الباهتة..ففكرُت أن ُألبس تشرين لباس االبتسام قليال..حتى يتغير  الحزين  

وقعه الحزين على النفوس..فنحن البشر مزيج من تاريخ الحزن والفرح.. تماما كما االبتسامات التشرينية  
تبر الوطن العاشق المشتاق  ..مزيج الحزن والفرح الذي يسكنناو الديوان هو ابتسام إسم على مسمى ،وتع

 وهي المولعة  بشغف االرتماء بين احضانه..
قيل عنها انها ظاهرة فيسبوكية بداية  قبل تنشر الديوان، بعد أن قامت بلملمة قصائدها ونشرها ،إنه مخاض  
شاق خاضته صاحبة ديوان “ ابتسامات تشرينية “ إلى أن وصلت إلى االحتفاء بأول مولود مطبوع لها حمل  

 اسمها مرتين، قالت أنه عن تعمد، والسبب أنها لم تكتب الديوان، بل الديوان من كتبها إحساسًا. 
ا، في ) 53يتضمن ديوان:" ابتسامات تشرينية" )   ( صفحة ،به وهج الكثافة، واختزال الكلمات، 176( نصًّ

 وهو ما نراه منذ البدء في النص األول الذي يحمل الديوان عنوانه: 
 

 وى أنا تشرينية اله
 أشطب كل أيامه 
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 آلخر يوم فيه 
 أصل إلى بداية جديدة 

 7وعمر قادم جديد. / ص 
 

الشاعرة تجمل العبارات وتعطيها نوعا من الجمال الكامن بالطبيعة، أو باإلشراقات الرومانتيكية، وهو ما  
 الكلمات.يضفي عبقا جماليا قد يعيد لقصيدة النثر بعض الشرايين الجمالية المفتقدة وإن على نطاق 

 
 سأصلُب شعري 

 الذي استسلم سرًّا
 ألهزوجة الخريف 

 وأغاني فيروز الشتوية 
 سأقبل يد السماء
 كم كانت سخية 

 وأنت تختزل سنين الغياب 
 في قصيدة غزل 

 61وعلبة هدايا حمراء / ص 
 

ما إن الشاعرة ابتسام أبو سعدة ال تصبو إلى التجريب والتشكيل كما يتضح من نصوص الديوان، قدر  
تصبو إلى البوح والتعبير، واإلطاللة على أشواق الروح، والكتابة عما يجيش من رؤى أو آفاق وجدانية، قد  
يزفها الوعي إلى الكلمات، لتقدم صورة جمالية ما حتى ولو لواقع متخيل ما ، واستعادة لحظات الطفولة هي  

 األجواء التي تنتشي فيها تجربة الشاعرة في ديوانها. 
عالية محمد شعيب شاعرة وقاصة وفنانة تشكيلية. كما لها تجربة في مجال التمثيل , ولدت في الدكتورة  

وكان   األخالق،  فلسفة  في  بريطانيا  في  برمنغهام  جامعة  من  الماجستير  درجة  على  ،حصلت  الكويت 
  م وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة 1994موضوعها بعنوان )أخالقية الفعل اإلنساني(. في عام  

 برمنغهام في بريطانيا، وعنوان رسالتها )الهوية الجسدية للمرأة(.
 عالية شعيب تطرح أسئلتها الحائرة في “قلق غزالة” 

من نصوص ديوانها الشعري ك)الطاولة، عطر، أعالن، سياحة، توأم روحي، تحوالت، تمرد، مصارحة، أنا، 
مثلت تجربة الشاعرة وهذا اإلصدار حكاية، صغير، خيوط الضوء، خريطة، غربة، ليل، كوني(، نصوص  

هو نتاج لسفر أنثوي أخذ من سلوك الحياة الكثير من التفاصيل والرؤى، وهو امتداد فكري أدبي تفردت به  
الشاعرة الكويتية عالية شعيب، أهمها خصوصية بوح األنثى في سيرورتها الحياتية وفي سفرها وحضورها  
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هذا الديوان هو خالصة لما تقدمه الشاعرة األنثى وهي تجوب العالم  ووحدتها وانغماسها في واقعها المعاش، ف
من حولها تختزل ما في ذاتها ضمن قوالب إنسانية خالصة، كما أن هذا الديوان ومن خالل عناوينه الشعرية  
يالمس الوقائع بوجع الحرف وبوح صادق شفاف، خاصة إذا ما علمنا أن هناك التماسا واضحا لعناوينه  

ورقة من    225المتنوعة حيث الضوء والغربة والليل والحكايات الصغيرة المدهشة، اإلصدار يضم  الشعرية  
القطع المتوسط احتوى على قصائد يدخل بعضها في منظومة الومضة وبعضها اآلخر يستغرق بعضا من  

نينة،  الوقت من أجل الوصول إلى منتهاه، غير أن المعنى يظل متشبثا بروح اإلنسان الباحث عن الطمأ
 والحرية.

تمكنت عالية شعيب من الوصول إلى مناطق مفعمة بالمشاعر واألحاسيس، فيها الكثير من الدالالت التي  
تشير إلى حيويتها وتدفقها وتفاعلها مع قضايا تشغل الكون ومن خالل العنوان »قلق غزالة«، سيكون الذهن  

 ني وكثيفة المضامين والدالالت. متجها إلى صور خيالية مرهفة وفي الوقت نفسه غزيرة المعا
 وماضعته الشاعرة في مستهل ديوانها إهداء غير تقليدي:

 
 إلى األماكن التي ارتشفتني 
 واألكواب التي احتضنتني 

 واألوراق التي انسكبت فيها 
 والكراسي التي أسندتني 

 وخشب الطاوالت الذي شهق بي 
 والفساتين التي أضاءت روحي

 والمرايا التي سكرت بها 
 واألقالم التي صورتني 
 والمشاهد التي كتبتني 

 والمارة الذين أحببت دون علم 
 سالم... وأكثر وأكثر

 
ومن خالل الومضة الخاطفة تستطيع الشاعرة أن تصل إلى مبتغاها، وأن تبوح بتكثيف وإيحاء شديدين، ثم  

 يأتي التأمل كي يضيف إلى المعنى توهجه، تقول: 
 

 في عطش االنتظار 
 بمسامرين   صورتك معلقة

 واحد في قطرة ماء عنيدة
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 وآخر في قلبي
 االنتظار يجعلني كرسيا 
 واألشواق تجعلني شجرة 

 تعلق على بدنها األمنيات..
 

بارزة في  اللوحة  أن  إلى نصوصها من صور ومشاهد وخياالت، ستجد  ما تضيفه شعيب  وعلى أساس 
بسهولة تعليقها على حائط أحالمك، حيث العمق وجدانك، وقد اكتملت عناصرها، وتوهجت ألوانها، ويمكنك  

 لغة حية ومتحركة في أكثر من اتجاه. 
والفنون   الشعر  الفني واألدبي من خالل موهبتها في  الحس  بقدر كبير من  تتمتع  والدكتورة عالية شعيب 

الن  البشرية، وكتاباتها الصحافية  النفس  يبحث في  الذي  إلى جانب تخصصها األكاديمي،  اقدة التشكيلية، 
للمجتمع، فإن شعيب لديها قدرة شديدة على تكثيف الفكرة، وتشخيص المشكلة، ومن ثم محاولة معالجتها  

 بالكلمة. 
وبالتالي تبقى مع ذلك "قصيدة النثر" محط خالف دائم وكبير بين النقاد والباحثين والمهتمين، حيث باتوا ال 

عض يرى بأن هذا الجنس األدبي هو مختلف، وان يفرقون بينها وبين أصناف أخرى من الشعر، إال أّن الب
 قصيدة النثر هي  بمادتها وموضوعها، حيث تستمد هيئتها من بنية جملها. 

وهي شكل أدبي ومن محصالت الحداثة التي تسعى إلى خلق صور جديدة من التجديد والتحول، ويظهر 
اصر يقف في مواجهة الكالسيكي الذي ذلك من خالل القوالب الشعرية والقيمية المعبر عنها ، إنها لون مع

 ال يمكنه أن يتجاوز كل الثوابت المعهودة واألنماط التي اعتاد القارئ االستماع إليها  أو حتى قراءتها. 
 

 مليكة بنضهر 
 كاتبة وناقدة من المغرب 
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 مغامرة المعرفة 
 قراءة عند حافة الشاطئ في بحر قصائد د. عاطف الدرابسة 

       
ورّية 15  د. زرياف المقداد. الّناقدة الس 

 
تمنحك قراءة نصوص د. عاطف الدرابسة : ان تكون قارئا مميزا، لديك ضائقة الناقد والقارئ بنفس          

 الوقت  فهو ال يقبل بقارئ لنصه مع فنجان قهوة أو تسلية لهواية القراءة .
وبصراحة منذ عكفت على قراءة بعضا من نصوصه احتجت اكثر من رحلة في المعنى والداللة.  ففي  

 ءة األولى حالوة المشهد وفي الثانية عمق المعنى ، وربما الثالثة الغوص في الدالالت. القرا
ألكتشف ان نافذة المعنى ال تفتح باتجاه واحد بل بالجهات األربعة للمعنى . سواء على مستوى المعنى او   

 المبنى او الداللة أو الهدف من النص. 
األساسي تعطي أكثر من معنى وتفضي إلى أكثر من    وفي كل قراءة أشعر أن اللغة وهي حامل النص 

داللة . تاركا القارئ في حالة من القلق المعرفي والروحي. وفي حالة حرية فريدة ، وأنا اعتقد انها من أهم  
سمات الكاتب الشاعر فيغدو حرا ويمسك بيد قارئه نحو تلك الحرية ففي قصيدة النُّباح في سجن خمس  

 ية التي يشي بها العنوان والحرية التي يفضي اليها المعنى في المتن : نجوم تحتار بين العبود 
 النُّباُح في سجٍن خمسِّ نجوٍم 

 قلُت لها : 
 هذا الزَّمن لي وحدي  

 ُأحرِّكُه كيفما أشاء 
 مرًَّة أجعُله يميناً 

 ومرًَّة أجعُله يسارا 
 ...... 

 ........ 
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 ........ 
 وأُغيُِّّر أنظمةً 

رقِّ   وأُعيُد تقسيَم الشَّ
 على نحوِّ ما ُأريد ! 

ُل الزُّعماَء    ُأبدِّّ
ُل الثِّّياب   كما ُأبدِّّ

رقِّ   أسبُح في بحرِّ الشَّ
فنِّ الهوجاء    كالسُّ

 أترُك ورائي ألَف جرٍح عميق 
 وألَف عيٍن ُمطفَئةٍ 

 فأنا المِّخرُز 
كين ..   وأنا السِّّ

ُدها  حايا أنا جالَّ  كلُّ الضَّ
 وكلُّ الدُّموعِّ المالحةِّ 

 أنا َمن سيَّلها  
ماءِّ في بالدِّ العربِّ   وكلُّ الدِّّ

 أنا َمن أراَقها 
 وكلُّ العواصمِّ 

 أنا َمن أوقَد ناَرها  
 الفتنُة النَّائمُة  
 أنا َمن أيقظها 

 تأتوَن إليَّ شيوخاً 
 وتأتوَن إليَّ وجوهاً 
 فال تأخذوَن منِّّي  

فعات ..إال اللَّطَم   والصَّ
 أنا الدُّوالُر 

 اإللُه في األرض 
 وأنتم أتباعي 

 وعبيدي  
 متى أشاُء  
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 أجعُل صحراَءُكم جنَّةً 
 ومتى أشاُء  

 أجعُلها جحيمًا .....
 ........ 

 ...... 
 

 بتروُلكم لي  
 وأنا أجزي به 
 خيُركم لي  

 وأنا خيُركم لي ! 
 أنا الدُّوالرُ 

مُّ والعسل  أنا السُّ
مُع واألملُ أنا   الدَّ

 أنا العصا  
 وأنتُم الطَّبُل ! 

 أنا الدُّوالرُ 
 أنا َمن يحكُم عليكم  

 بالرَّحيلِّ أو البقاء 
 ....... 
 ....... 

 وهذه الرُّبوُع 
 الالتي تقتاتوَن على أعشابِّها 

 من أمالكي 
ُمها كيفما أشاء   ُأقسِّّ

 مرًَّة على طريقةِّ سايكس 
 ومرًَّة على طريقةِّ بيكو 

 منها ما أشاء وأهُب 
 على طريقةِّ شيخي بلفور ! 

 أنا الدُّوالرُ 
 وبيدي كلُّ شيءٍ 
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 وبأمري تصيُر أرُضكم 
 أكفانْ 

 وبأمري أخيُط لكم منها  
 الحريَر أثواْب ! 

 أنا الدُّوالرُ 
 أينما اتَّجهُت تتبعوني  

 كالكِّالْب 
 ال رأَي لكم 
 ال قراَر لكم 
 ال حقَّ لكم 
   سوى النُّباحْ 

 
 أقف مدهوشة كيف تحول هذا الصراخ واالعتراض الى نص شعري يسود ويحكم ويعطي قرارا  

 ويبحر الشاعر والقارئ معا في حرية قد تفضي يوما ما الى حقيقة..  
أو يجبره على البحث  القارئ  ثقافة  فقصيدة مثل  ،  إنه كاتب يحفر يرسم نصه ويحفر معانيه ويبحث في 

ر توحي لك أنَّ ميثولوجية غربّية تمتطي المعنى و حتى تفهم داللة ما أتى  بروميثوس:  ليتك ما سرقت النا
فيها عليك أن تقرأ الميثولوجيا الغربية حول قصة بروميثوس  لتعرف كيف وظفها الشاعر بمهارة القاص  

لة   لكنه ال يعتمد عليها كثقافة غربية دخيلة بل يجعلها وسيلة ودال،  والناقد والمفكر ولغة الشاعر البهية  
 معرفية  داخل المجتمع الذي ينتقده أو يسانده أو يقاوم بعضا من تخلفه وجوعه. 

 وفي والدة الفينيق يستعير منه ما تبقى من رماد كي تكون حياته القادمة 
 برموثيوس : 

 لماذا سرقت الّنار؟  
 أنت الذي عّلمهم فّن الشواء 

  ............. 
 بروميثوس : 

 الموقد أرجوك اخرج من 
 لقد هيئت لك سريرا لتقيم في الفرن.

 فقد حكمت عليك اآللهة  
 أن تبقى سجينا إلى األبد 

 ...... 
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 ...... 
 الفقير يموت 

 إذا استنشق رائحة اللَّحمِّ المشويِّ 
 الفقير يموت 

 إذا استنشق رائحة الرَّغيف  
 ... 

ى كي يترك القارئ متوثبا  هذا الشاعر يبدو في مفاصل قصائده كطفل يشاكس النص.. ويستتر في المعن
 وراءه.   

 ينتقل ببراعة الشاعر والناقد بين قصة قصيرة جدا داخل نص شعري مثل ورقة في فم الخريف :
 أنا مخلوق ال أحتمل تقلُّبات الطَّقس
 ألنَّني كائن متهالِّك منذ نصفِّ قرن 

 أعيش بصمت 
 أ حبُّ بصمت 

 أكره بصمت 
مس بصمت   أبحث عن الشَّ

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

 المدينة امرأة مغتصبة 
 المدينة امرأة ترقص في كأس الحليبِّ 
 واألطفال الذين يقطعون درب اللَّبانة 

 ال يجدون اللَّبن 
 و ال يجدون الحليب 

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

وفي بعض النصوص كان يّتخذ من    هامش : كلَّما تذكَّرت طفولتي أدرِّك أنَّني اآلن ورقة في فم الخريف  
لهامش األخير وكأنه معرفة : أو نتيجة حتمية للنص ومرة أو هامش: بدون تعريف وكانه مساحة  عالمة ا

 حرة أخرى لفضاء القارئ.كما جاء في هوامشه المتعبة:   
 هامش : كلَّما تذكَّرت طفولتي أدرِّك أنَّني اآلن ورقة في فم الخريف 

 هامش : 
 رفِّعت األقالم حين ابتسمت 
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هِّ   الرَّغيف . .وصر خ من جوعِّ
 خيانة العتبات :

 هنا أعتقد أن الشاعر  في ورطة العنوان  
من وجهة نظري وأرجو أن ال أكون مجحفة. بعض العناوين  خانت المعنى  وخففت من وهج الدخول إلى 

وأكاد  اعتقد شبه جازمة  أنَّ الشاعر الدرابسة   .  متن النصوص فكانت بوابة مغلقة أحيانا في وجه القارئ  
يحبُّ أن يضع عناوين لنصوصه / أنت شاعر  تعتقد انك تقيد فضاء الحرية الذي تنشده في النصوص ال 

 ألنه عالمك الرحب/  
 مثال :  نص بعنوان : كل شيء في هذا البلد يسير ضد أحالم البشر 

 بسهولة اعذرني هنا لم تترك للقارئ شيء ليبتهج به ليكتشفه في أثناء قراءة النص فأنت أعطيته المفتاح 
وهذا إلى حد ما يتعارض مع ما أفضيت إليه من قراءتي للنصوص هو شاعر يرغب بمعول يحمله معه  
 القارئ كي يبحث في اللغة والمعنى والداللة ؟ فكيف يشي بما في رحم أرضه قبل أن يغوص المطر فيها  

  و ماذا لو كان العنوان : حلٌم عصّي على التأويل وهذا العنوان من قلب النص. 
 وهذا مستل من قلب القصيدة التي عنونت : كل شيء في هذا البلد يسير ضد أحالم البشر 

عاطف الدرابسة : شاعر ينشد حريته ووجع شوارعه وجوع المارة وأنين األرصفة على متن القصيدة . فتغدو  
 مدينة  وتارة حبيبة وأخرى أرض  ومرة سجن وأخرى أمل ...  

والقصيدة هي نص أنثوي لم يخنه  بل كانت أمينة  للرّبان  فما خانته وسلمته شراع اللغة فغدا مبتهجا ومتألما  
 وحائرا في كل طقوسه على الورق 

جمال   ،وأعتقد انه تحرر لحد ما فهو الذي تحكم بسفينته فأتقن أن يحرك مشاعر القارئ أثناء قراءة الّنص  
 اللغة والمعنى : 

 
 تهجة أقف أمام ما يقوله الدرابسة:  حائرة ومب

 كلما تعبت روحي أعتزل في عينيك  
 يا آخر المراسي في عمري 

 وفي طقوسِّ عبوري 
وح نحو مراقِّي لغتي   يا معراج الرُّ

برِّ   يا وجع الحِّ
 في خاليا أوراقي 

 مهالَ 
 فأنتِّ البد ء في طوفانِّ أفكاري 
 وأنتِّ عطر لغتي في السماء 
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وى   كلَّما ضاقت علي الرُّ
 صفرَّ لونها على أغصاني وا

 يفيض دمع عينيكِّ كالنيلِّ العظيم 
 ليعيد الجمر الرَّامد 
 إلى مواقدِّ ناري . . 

 
 وقد حيرني بصراحة استخدامه عبارة قلت لها/ وهي الزمة في  معظم قصائده كما جاء في نصه التالي:  

 
 قلُت لها : 

 صباُح الخيرِّ  
 مساُء الخيرِّ 

 سالٌم لقهوٍة َبرَدْت 
 وامرأٍة عبرْت بخريفي وأيقظْت 

 آخَر قصائدي ورحلْت 
 وألقْت ببحرَي الميِّّتِّ قبلًة  
بيَع في خريفي   فأيقظْت الرَّ

 
 ومن خالل متابعتي لقصائد د. عاطف الدرابسة وجدت أنه أيضا انتقل إلى : قال لها  

 كما جاء في قصيدته : 
 قال لها 

 هل تعرفيَن ما تقولُه األحالُم ..
 وهل تعرفيَن أن األحالَم لغُة الحنين التي أقرأ فيها خفاياكِّ .. 

 أال تعلميَن أّنها همُس وجعِّ الفراق .. 
 ..  ورسائُل الّسماء

 وانفجاُر الّصمت .. 
 حيَن يجفُّ الكالم ..  

 
 في األولى هو القائل  

 وفي الثانية اآلخر هو القائل 
 فماذا يعني انتقال الغرض الداللي للجملة من أنا المخاطب إلى هو الغائب ؟ / السؤال هنا في نافذة الشاعر/  
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نى حيث اعتمد فيه أسلوب النداء الخفي  حسب قراءتي المتواضعة أعتقد انه غرض بالغي و داللته في المع
مضمر في الثنايا ما أرد له الشاعر بوحا. نداء  غير معرف وكأّنه / أي النداء/ موجه إلى كل من يسمع  
ويقرأ .  ليس من باب النكرة بل نكرة تفضي إلى معرفة في المعنى وإن كانت في اللغة القواعدية نكرة  وإنما  

ة وكأنه يسعى إلى إيقاظ المنادى من غفلته ومشاركته متن القصيدة مع الشاعر.  من  باب الداللة على الدهش
 اعترافا بهيا بمكانة القارئ عنه. 

 
 وأنا كقارئ اسمح لي بالسؤال :

 َمن هي تلك التي تقول لها : /أقول لها/  
 

 المقصود. أهي أرضك أم خيمتك أم نافذتك أم سيدة المعنى أم  ابهام تتعمده لتوقظ القارئ بحثا عن 
 ولكنني في حيرة مرة أخرى حين يقول :  

 
 ال تقرؤوا قصائدِّي

 بعينِّ النَّاقد 
 أخاف أن تكتشفوا 

م النَّازف من كأسِّ قلبِّها  أنَّ الدَّ
 حبر قصائدي 

 وما زلت أشعر أن النصوص ما زالت عصية على الدمع  
 ما زالت عصية على الحبر  

 ما زالت عصية على السيف 
 

 فال تسقطه يا سيدي فهو عصاك التي تتلمس بها مسيرتك في صحراء الوجع الذي يطوق اوطاننا . 
 

 د. زرياف المقداد
   اسوريوكاتبة من ناقدة 
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 الكينونة والوجود وعالم الكلمات: مقاربة تأويلية للعالقة الوجودية  
 بين المعنى واللغة في الشعر المعاصر:

 قراءة في نص : ها هي الكلمات لمحمود درويش 
 قراءة في نص األوائل ألدونيس

 

       
اعرة الجزائرّية 16  د. سليمة مسعودي ـ النَّاقدة والشَّ

 
 ملخص:

يقدم لنا الشعر أكثر األسئلة الوجودية حدة عن عالقة الكائن البشري بما يحيطه، ذلك أنه يطرح سؤال        
العالقة بين اإلنسان واللغة والوجود، وينفتح على أسئلة الذات والمعنى والعالم والواقع والروح والغيب، فكان 

ه والضياع، كلما أوغل البحث فيه، تعثر بمزيد  الدخول إلى عالمه مغامرة محفوفة بالحيرة و الدهشة و التي
من الغوامض والمجاهيل. و لعل أهم األسئلة التي تطرحها هذه المغامرة ما نجده لدى طائفة من الشعراء  
في   الشعرية  لرؤيتهم  مجاال  نفسه  الشعر  فيكون  شعريا،  ذاته  الشعر  يفلسفون  راحوا  الذي  المعاصرين 

 نصوصهم، من خالل تساؤلهم :
نقادا وقراء على حد    - أين تأتي لحظة الشعر؟ و إلى أين تأخذ الشاعر فيأخذنا معه نحن المتلقين  من  
اللغة   -سواء اللغة ) بكل طاقاتها و تماوجاتها و تخييالتها و انزياحاتها وإيقاعاتها(؟ و هل  عبر وسيط 

الشعر؟ و هل يعد واحدا  الشعرية هذا الوسيط كفيلة بأن تقول هذه اللحظة و تجليها؟ ما هو المعنى في  
الشعرو   في ضمير  الذات  و  العالم  يكمن  أين  إليه طريق وصول؟  الشعر  يؤدي  هل  و  وناجزا؟  ونهائيا 
مضماره؟ ماهي العالقة بين اللغة والعالم ؟ وهل يستطيع اإلنسان بواسطة اللغة أن يحقق كينونته كاملة ؟  

 الكلمات المفتاحية: 
 اللحظة الشعرية، الشعراء المعاصرون األسئلة الوجودية، المعنى ،  
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 مقدمة: 

إن هذه األسئلة التي راودت الشعراء أنفسهم كثيرا ما استفزت الفالسفة والنقاد وتستفزهم، وتدفع بهم إلى   
البحث في طبيعة الشعر وماهيته ومفهمته، وفي كيمياء اللحظة الشعرية وفيزيائها، ألنها اللحظة المختلفة  

الم و  والكائن  المتغايرة  العالم  بين  العالقة  تبدي عمق  التي  اللحظة  المتوقع،  و  المألوف  و  لألليف  فارقة 
البشري، وتسفر عن مداءات للروح اإلنسانية ال جالء لها إال بها. و على الناقد أن يستنفر كل حواسه و  

التي تجمع بين الذات    قواه الذهنية وإمكاناته حتى يستطيع قراءة هذه اللحظة في تجليها النصي، إنها اللحظة 
و العالم، و الواقع والميتافيزيقا في كيمياء واحدة، وتؤبدها عن طريق اللغة والنصوص التي تستمر عبر  
التاريخ، إنها لحظة المعنى، حيث الشعر بحث عن معنى، ومحاولة تسميته ومظهرته لغة؛ المعنى الواضح  

إنه البحث عن اكتمال المعنى الذي يبقى الشعر في الغامض، الظاهر المضمر، النهائي الالنهائي في آن.  
صوتا قويا يعبر ضباب    - نزال وجودي من أجله، و تأتي النصوص لتقوله و ال تقول، فتكون اللغة صمتا  

الضجيج الخارجي لينفذ لداخل الضوء، ليكون الشعر الصوت اآلخر الذي يرافق اإلنسان على هذه األرض: 
ف و الرؤى. إنه غيبي أخروي و من هذا العالم أيضا، ابن أيام غابرة و  "و صوته آخر ألنه صوت العواط
 ابن هذا اليوم، و قدم دون تاريخ  " 

والعالقة التي تربط اإلنسان بالشعر قديمة تاريخيا ، وتكاد تالمس البدايات األولى لوعي اإلنسان وجوده       
شياء، و بحثه عن جوهر الحقيقة وجماليات  وبحثه عن كينونته ، واكتشافه اللغة كتسمية لما يحيطه من أ

بين   العالقة   " والمحطات:  العصور  الشعر في مختلف  إلى  تعبر عن حاجته  لتستمر كمتالزمة  الوجود، 
بدأ البشر يصيرون بشرا، ذات يوم تطلع الصيادون   التاريخ، وقد بدأت حين  اإلنسان والشعر قديمة قدم 

هم بدهشة ، وللحظة مديدة في المياه الراكدة لقصيدة ما، ومنذ تلك  األوائل وجامعو الثمار األوائل إلى أنفس
اللحظة لم يتوقف الناس عن النظر إلى أنفسهم في المرايا، وكانوا يرون أنفسهم بوصفهم مبدعي الصور 
وصور اإلبداع في الوقت ذاته، ولهذا أستطيع أن أقول بالقليل من اليقين إنه طالما أن هنالك بشرا فسيكون  

الكائن    هناك حقيقة  في كشف  وسيلته  اإلنسان  اتخذها  التي  الرمزية  األشكال  أرقى  من  فالشعر   ." شعر 
البشري، إنه  كالفلسفة ما زال باحثا عن الحقيقة، في خضم محاولة لتحديد المفهومات األساسية للوجود 

لغة والكالم: " والوجود اإلنساني، بل إن فيلسوفا وجوديا كهايدغر يجعل من الشعر تأسيسا للوجود بواسطة ال
ليس هو الموجود على اإلطالق. ولكن بما أن الوجود وجوهر األشياء ال يمكن أن ينتجا عن حساب أو أن  
يتأتيا من الموجود المعطى، فهذا يعني أنهما يجب أن يتم خلقهما بحرية كاملة، وأن يتم وضعهما ليصبحا  

لوقت الذي تتم فيه اآللهة وينتقل جوهر األشياء إلى  معطيين. إن هذا العطاء الحر هو تأسيس. وفي نفس ا
الكالم لكي تبدأ األشياء بالتألق ، ويبدأ سياق التأرخ، يتوصل الوجود في العالم لإلنسان إلى عالقة وطيدة 
تقوم على قاعدة ثابتة. لذلك نستطيع أن نقول إن قول الشاعر تأسيس ، ليس فقط بمعنى العطاء الحر، بل 

ويضمن قيام الوجود في العالم لإلنسان على أساس ما هو عليه. " فالوجود والكينونة ما    بمعنى ما يوطد 
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يخلق اإلنسان من معطيات لذاته، والشعر أكثر الوسائط تأسيسا وخلقا، ألنه أقرب إلى جوهر الكينونة، وألنه  
شعريا في العالم تعني  تسمية لتمثالت هذا الجوهر في أقصى حاالت نقاوته وقربه من أصله األول، فاإلقامة  

العثور الدائم على هذا الجوهر اإللهي الموجود فيه، وتسميته: " لكن الشعر هنا يعني تسمية اآللهة وجوهر  
األشياء، وهي تسمية مؤسسة. "يقيم شعريا" تعني: المثول دائما في حضرة اآللهة واإلحساس بالقرب الجوهري 

فهذا يعني أيضا أن الوجود في العالم بما هو مؤسس ليس    لألشياء، أن تكون اإلقامة شعرية في العمق،
استحقاقا بل هبة . فإذا كانت مهمة اإلنسان في الوجود، هي اكتشاف نواحي كينونته باستمرار، وتشييد 
المعرفة حولها وحول كنه العالم ، فإن المعرفة الشعرية معرفة أصلية وأصيلة وأولية وبدئية، ألنها بحث دائم  

األولي، الجوهر الدائم الذي ال يزول، لذلك يبني هيدغر موقفه من الشعر انطالقا من شعر  عن الجوهر  
 هولدرلين حول مفهمة الشعر ذاته: 

 " غني بالمزايا اإلنسان 
 لكنه يحيا شعريا على هذه األرض "

 وأن " ما يدوم يؤسس له الشعراء " 
الوجود والعالم، نحو نظام اللغة والكالم والكتابة، هكذا يعني المعنى في النص انتقاال من معطيات الفكر و     

وهو ما يعني شعريا أن التمظهر الوجودي للكينونة كامن في مقدرة اللغة .وإذا كان المعنى يتحول في النص 
من طبيعته المجردة إلى اللغة، فال شك أن تحورات ستصيبه جراء ذلك، ألنه انتقال من معطيات العالم نحو  

 كالم . نظام اللغة وال
 اللغة والشعر والكينونة :                    
المحاكاة من عجز      يعتور مفهوم  الشعر عن حقيقته حين جعله محاكاة ، بكل ما  لقد حور أفالطون 

وقصور عن بلوغ األصل والحقيقة، مع أنه يؤمن بأن العالقة بين اللغة واألشياء هي عالقة أسماء بمسمياتها،  
مسمى وينبثق من طبيعته، وأن الدال يحاكي المدلول ويعبر عنه، فالعالقة بين األسماء  وأن اإلسم يعكس ال

واألشياء ليست عالقة عرف وعادة واتفاق، بل هي عالقة عضوية، فاألسماء تنبثق عن طبيعة مسمياتها  
عر في ،هذا المفهوم للغة يتجاوز العالقة المحاكاتية بين الدال والمدلول، خصوصا في الشعر، ألن الش

أصله تماه مع الحقيقة األولية لألشياء، وتجسيد هذا التماهي لغة، ليكون تسمية لألشياء، وتكون اللغة مسكن  
الكينونة وأساس الوجود الفكري الفلسفي، خصوصا عن طريق الشعر، فحسب هيدغر: " يجب أن ال نمارس  

 حقيقة التي تحجبها لغة األلفة والعادة.الفلسفة إال بشكل قصائد " باعتبار الشعر ولغته نفاذا إلى عمق ال
واإلنسان في انوجاده بالعالم ، مقيم لعالقات قوية به، إنه في احتكاك وتواصل دائم معه، وهو في حاجة     

إلى جميع حواسه وحدسه، وفي حاجة إلى اللغة التي تجعله مقيما لهذه الحوارية الدائمة، لذلك عد هيدغر  
وهبت لإلنسان: " قلنا إن تأسيس الوجود في العالم لإلنسان هو الحوار بوصفه  اللغة أخطر الملكات التي  

نمطا خاصا من تشكل اللغة، إال أن اللغة البدائية هي الشعر بوصفه تأسيسا للوجود. والحال أن اللغة هي  
شاغل  أخطر الملكات، إذن ال بد أن يكون الشعر هو العمل األكثر خطورة ، لكنه في الوقت نفسه أكثر الم
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براءة، ولن نستطيع أن نتخيل جوهرا كليا للشعر إال بالجمع بين هذين التعريفين في إطار فكرة واحدة " فاللغة  
وتتأسس   بل  الماهيات،  وتتمظهر  العالقات،  وتنسج من خاللها  الحوار،  هذا  تمكن من  التي  الملكة  هي 

ة تسمي الجوهر، وتجلي الفكر، بل إنها  وتخلق، ولم يكن الشعر تأسيسا للوجود إال انطالقا من اعتباره لغ
مسكن الكينونة ذاتها: " إن الكينونة تعبر عن الكينونة من خالل اللغة . اللغة مسكن الكينونة حيث يعيش  
اإلنسان في ملجئها، والمفكرون والشعراء هم حراس هذا الملجأ، فحراستهم إنجاز لفعل انكشاف الكينونة من  

اف ينفذ إلى اللغة عبر قولهم، إذ يحفظونه فيها أساسا " إن الكينونة لن تكون  حيث إنهم يجعلون هذا االنكش
إمكانا قابال للتحقق إال عن طريق اللغة، واللغة ما يضمن خروج الكينونة من حيز الميتافيزيقي إلى الواقعانية  

جوهر ، ففي والتحقق ، وهذا ما يعطي للغة بعدها الجوهري وعنصرها األولي، والشعر أقرب إلى هذا ال
الشعر وحده ال تغادر اللغة عنصرها، وتبقى ملتحمة به مقاومة لمختلف أشكال األفول التي تخضع فيها 
لرغبات اإلنسان في السيطرة على الموجودات عن طريق تفسير الواقع بمنطق األسباب والعلل والتفسيرات 

ابل للتفسير ، لذلك يرى هيدغر أن اللغة  العلمية والفلسفية التي تجعلها تتخلى عن بعدها الجوهري غير الق
ليست وعاء للفكر، وال وسيلة لالنوجاد في العالم، و:"اإلنسان ليس مجرد كائن حي بوسعه تملك اللغة عالوة  
على قدرات أخرى ، األحرى أن اللغة مسكن الكينونة ، فيها يقطن اإلنسان ، وبذلك يوجد منتميا على نحو  

التي يلتزم بحمايتها  " وهي الوظيفة التي تتحقق في أقصى مداءاتها عن طريق  منفتح إلى حقيقة الكينونة  
الشعر الذي يحفظ للغة ماهيتها التي هي نفسها ماهيته فال فرق بين ماهية اللغة ولغة الماهية،  وفي مقال  

إذ:"  له بعنوان" اإلنسان يسكن الشعر" يؤكد هيدغر أن اإلنسان ينصت لصوت الكينونة من خالل اللغة،  
ليس هنالك أية  سيادة بين اللغة واإلنسان، ألن في المعنى األصلي للكلمات اللغة هي التي تتكلم، أما  
اإلنسان فإنه يتكلم فحسب بقدر ما ينصت لما يقول " بل إن والشعر عند هيدغر أقوى العوالم والمجاالت 

أسيسا للوجود والكينونة باللغة التي تسمي  التي تتجلى فيها العالقة بين اللغة والكينونة، انطالقا من كونه ت 
الحاالت البدئية البكر الكامنة في األشياء كجوهر، ال يتوصل إليه إال عن طريق المعرفة الشعرية ، وعليه  
كان الكالم الشعري : " هو تلك اللحظة التي يحدث فيها االنفتاح على الكينونة في العالم، ألنه يجسد في  

 بناء األساس للدازاين "          بنيته الجوهرية ذلك ال
 المعنى _ العالم _ النص:   
النص كينونة قائمة بذاتها، معنى و مبنى، و هو من حيث المعنى طريقة وجودية في    -يشكل العالم      

رؤية العالم و التواجد فيه، وهو أوضح سبل المعرفة البشرية التي تقارب األعماق، وعليه كان العالم في  
ونة كلمات، حيث اللغة هي التمظهر الذي يؤنسنها و يشكلها كائنات حية بكامل فاعلية الحياة و  الشعر كين

أهلية الوجود، وهذا ما دفع الكان إلى اعتبار اللغة التمثيل الرمزي للتواجد في العالم : " إن ما يعين الوجود 
لم يوجد فيه شيء ما وجودا قبليا  البشري بالنسبة لالكان تعيينا أحسن من غيره هو أن الفرد يظهر ضمن عا

الكينونة   فاعلية  تخيل  الممكن  تواجده، ومن غير  الوجود اإلنساني و  فاللغة شرط    " اللغة  فيه  أي توجد 
 البشرية دون لغة تمظهرها و تبرزها متجلية مفعمة بحيوية الظهور ودينامية الحياة.
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له أن يتجلى إال بواسطة محمول يمظهره في    وعليه فإن العالم بشكل أو بآخر لغة، ألن الموضوع ال يمكن
ما   والعالقات، وهي مكونات  واألفعال والكائنات واألحداث  األشياء  تستطيع  والكينونة، وال  الوجود  منطق 
المادية وجودها  العالم، أن تكون إال عن طريق لغة تمظهر حاالتها وتحوالتها، فإذا كان لألشياء  ندعوه 

المنفصل بجسد فإن غي فلها طابعها المادي  أما األفعال واألحداث  اللغوي،  ابها ال يعوضه إال حضورها 
الفيزيقي المادي، لكنه ال يمكن أن يبقى حيا زمنيا إال عن طريق حضوره اللغوي، وأما األفكار والعالقات 

لعالم هذا ا  -فال تملك سوى جسد اللغة لتضمن فيه وبه كينونتها. وعليه فإنه : " ليس صعبا أن نقبل العالم  
فريد، وإن كان بإمكاننا أن نناقش ما يعنيه" العالم" في تأكيدنا هذا. إنه يتوفر بالطبع    -الذي نعيش فيه  

على بنية معينة، وعلى هذه األخيرة أن تنعكس في لغتنا. وتوافق البنية القضوية ) موضوع محمول(، التي 
لتي أسست وتؤسس لكل فكر، ال تخرج عن كون  أتى بها أرسطو، تمثيال معينا لبنية العالم "  هذه البنية ا 

العالم( التي تتأسس عليها كل المفهومات واألنساق   -اللغة كيانا مهما وأساسا في الدائرة الوجودية ) الذات 
الفكرية والفنون، وهو ما يفضي إلى كون اللغة كيانا كامال الحضور، بل هو أحد أهم طرق الذات اإلنسانية 

هذا األخير الذي يعد أبرز دواعي و أسباب الكينونة اإلنسانية ذاتها؛ معنى األشياء   في البحث عن المعنى، 
و جدواها، بل والذات وقيمها وقيمتها واإلحداثيات الفكرية والروحية لتواجدها، لذا : " كان بارت غير قادر  

اللعنة على الذ  ات و على بقدر ما كان غير راغب في التعبير عن الذات، و من هنا جاء عنده صب 
التعبير، صحيح أنه أدان التصور التقليدي عن وجود لغة مستقلة وتامة تنقل الذات بتماميتها، فاستبدل بها  
رؤية أكثر جدلية عن الذات والكالم بوصفهما قوتين تشيد إحداهما األخرى تبادليا ؛ غير أن هذه الضرورة  

تيفا في أواخر الستينيات ، لم تسد الفجوة التي  ودريدا وكريس  Lacanالنظرية التي تتقاطع جزئيا مع الكان  
يشير إليها بارت في مقاله األتوبيوجرافي حين يستحضر اإلحساس الداخلي الذي تنقطع صلته بكل تعبير 
أثناء طفولته "  إذ ال مفر في البحث عن الذات من البحث عن المعنى، حيث تضيق اللغة عن أداء أدوارها، 

تبنى  على االرتجاج  و تصبح غير ذات جدوى إزا ء المفهومات الكبرى، فالعالقة بين الكلمات والمعنى 
الدؤوب و انعدام الثبات، مما يؤسس لحركية الدوال في بحثها عن االقتراب من مدلوالتها كغاية من وجودها 

حتجاب في أصله، محاولة ما تصبو إليه اللغة من الكشف عن الوجود بكل معناه، و السعي إلى إزالة حالة اال
الحالة التي تزيح و تذيب الفوارق بين الدال و المدلول، و الوصول إلى هذه الحالة    -احتجاب المعنى    -

هو هدف الشعراء، كما أنه هدف كل المبدعين فالسفة و علماء و فنانين، إنه البحث عن المحتجب من  
يبد في حقيقته التي تبقى طي    المعنى و مالحقة اليقين ) المعنى(، وهو سر الشعر وجوهر معناه، وإن لم

((أي  etantكتمان الغيب، حتى وإن بدت مالمحه كحاالت وتجليات شعرية : " والمعنى الشعري موجود  
ضمير ينكشف و يحتجب في ذات اللحظة، يقال وينقال أو يقول أحيانا كي ال ينقال بشتى التحايل والمخاتلة 

وهذا ما يؤكد أن روح المعنى في الشعر تكمن في المنطقة  والظهور واالحتجاب بعفوية اللحظة الكاتبة  "،  
المشتركة بين الوجود )الحدس بوجود المعنى هو ما يستنفر رغبة العثور عليه، ومالحقته( والعدم ) استحالة  
لمسه و التماس معه و القبض عليه (، والذي يمظهره الشعر كموجود، ليبقى المعنى في الشعر، بل وفي 
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سفات والعلوم حالة من العدم غيبية محتجبة، غامضة وغير محددة أو نهائية، فيكون الشعر كل الفنون والفل
 متراوحا بين ممكن المعنى، وبين المساءلة المستمرة لهذا المحتجب البعيد.

و من بينها الشعر، من امتالكها القدرة على إضاءة الكثير من زوايا    -و تأتي خصوصية الفنون الجميلة     
ال بين  المعنى  وسطى  منطقة  في  تقيم  حاالت  بالغيب،  الواقع  وعي  فيها  يمتزج  حاالت  باعتبارها  خبيئة، 

الحقيقة، وإعادة تشكيلها، كل   -العالمين، إنها منطقة البرزخ القادرة على رؤية كثير من مالمح المعنى  
ال بالكلمات التي تخلق  رسومات والصور  وتقنياته في التشكيل، حيث يعتمد الشعر على الرسم و التوقيع 

 واإليقاع.
 الكينونة وعالم الكلمات في الشعر المعاصر: قراءة في نص"ها هي الكلمات"لمحمود درويش: 
خرج الشعر المعاصر من حدود القصيدة ذات المعاني المحددة الجاهزة سلقا، نحو البحث عن المعنى    

اللة ذات األفق الواسع، والتي تنأى عن  ومالحقة ظالله داخل الحالة الشعرية ، وهو ما جعله ينحو نحو الد 
أنطولوجي،   بعد كينوني  والتفسيري، نحو  الظاهر  القائمة على  البالغية األصولية  المعنى ونظريته  حدود 
تشتغل فيه اللغة على تشييد المعاني لهذا  الكائن الذي يبقى في بحث مستمر عن أشكال وتمظهرات لوجوده 

ا جعل المعنى أفقا غير محدود، يتمدد باستمرار ويتسع ، في حين  ما بقي حيا على سطح األرض، وهو م
أن ما يتجلى منه في النص الشعري هو أوجه من الداللة التي يتخذها له في لحظة معينة هي لحظة الكتابة  
ولحظة التلقي معا، بكل حموالتها الوجودية والمعرفية والثقافية، حيث وجد النص حريته وإرادته في مواجهة 

نى الوجودي ذاته كغاية ومقصدية شعرية  تبقى بعيدة المنال ، لكنها تبقى الغاية في اآلن نفسه، هذا المع
المعنى   تحوالت  التشكيلية في مظهرة  إمكاناته  ذاتها على  الحرية  بهذه  ينفتح  من جهة، ومن جهة أخرى 

أويل الذي يتلقف المعنى لغة  والداللة .وعليه فالداللة هي العالقة التي تجمع النص بالمتلقي وفق منطق الت
ويدرك جيدا طبيعتها ككلمات تشكل عالمات عن األشياء ترمز إليها وال تطابقها، وفي الشعر يبحث الشاعر  
عن إيجاد التناغم الحي بين الكلمات كأسماء، والمعنى كمسميات. إن العالقات بين الكلمات والمعنى غير  

باعتبارها عالمات رمزية تحيل على هذا الجوهر الكينوني المالحق  مباشرة، وال تتجلى إال من خالل التأويل،  
 باستمرار، لذلك نشأت عند اإلنسان منذ القديم فكرة تقديس الرموز، وتقديس األشياء من خالل رموزها. 

لقد أدرك محمود درويش الدور السحري الذي تؤديه الكلمات في الوجود، لذلك احتفى بها متنا شعريا     
ة بالمعنى في أكثر من نص،  بل في جملة نصوص تسعى لفلسفة الشعر شعرا، تخضع فيها  ورؤية عامر 

حالة المخاض الشعري ذاتها للكتابة،  وتطرح فيها المكونات الشعرية لالنكتاب الشعري، في فلسفة شعرية 
 .   تسعى لتفكيك عمق العالقة التي تجمع الشاعر بها، وهي فلسفة تتردد في أكثر من مجموعة شعرية

في نص"ها هي الكلمات" يسبر الشاعر غور الكينونة العميقة للكلمة، ويجلي أسرار الحالة الشعرية التي     
تأتي الكلمات لتؤديها، انطالقا من العنوان " ها هي الكلمات" الذي  يشير إليها ككائن مجسد قادم من بعيد  

توظيف ها التنبيه التي جعلت المتلقي ذاته في العنوان ذاته، وكأنه كان يرقب انتظارها بشغف، عن طريق 
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شريكا للمبدع في وضع الترقب واالنتظار، وقد أضمر الخبر في هذه الجملة العنوانية، ليظهر في أول سطر 
 شطري من المتن:  

 ها هي الكلمات ترفرف في البال 
 في البال أرض سماوية اإلسم تحملها الكلمات   

في هذين السطرين المفتاحيين تلمس مالمح المعنى الذي أرادته القصيدة، وقد استعار الشاعر للكلمات      
أجنحة وسماوات ، حينما جعلها ترفرف، ولفت انتباهنا إليها، مستعيرا لها هي جسد الفراشات والنحل، أما 

أفكاره وأحالمه وتأمالته، وخياالته، وهو  البال فهو فعالم الكلمات، إنه العالم النفسي والروحي للشاعر، عالم  
يطأه   معا، وكل عالم  والغيب  الشهود  إنه عالم  الشهود فحسب،  بالواقع وعالم  ليس عالما أرضيا مرتبطا 
اإلنسان وكلماته، حيث كوكب الشاعر عالم البال في قوله: "في البال أرض سماوية اإلسم"، وجعل ما يدور 

حيث يأخذ كينونته انطالقا من اإلسم كلغة، فالعالم هو كينونة كلمات    فيه هو كل ما في الكون والوجود،
في بدء األمر ومنتهاه، والشاعر هو سيد الكلمات ونزعة التسمية، ألنه يسمي ما ال اسم له، فيهبه الكينونة  

سماء كلها ثم  والحياة، والشاعر يعطي لهذا العالم طابعا إلهيا دينيا محيال على اآلية القرآنية: " وعلم آدم األ
( قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما   31عرضهم على المالئكة فقال أنبؤوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين )

من سورة البقرة  فالتسمية مقترنة بوظيفة الخلق، وكالهما    32/    31" اآليتان  32علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 
الشاعر هو من يعيد للكلمة دورها األول في الخلق والكينونة: وظيفة دينية، فالبدء الكينوني تشكل من كلمة، و 

 ( 82" إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون" ) يس آية 
 وجاء في إنجيل يوحنا: " في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند للا، وكان الكلمة للا ".   
إذا كان للا قد شكل الكون من كلمة الكينونة، فقد لنجد أن وظيفة التسمية ال تبتعد عن وظيفة الخلق، ف 

وهب اإلنسان مقدرة تسمية الكائنات والموجودات، لذا تضمر مقدرة الشاعر على التسمية مقدرته على الخلق.  
فالشاعر ال يؤدي بكلماته مألوف الداللة والمعاني الجاهزة، ألنه يعيش لحظة الشعر حياة أخرى مختلفة هي  

 م الغيب وعالم الشهود ، وهي التي استعار لها لحظة الموت والحلم كوضع غيبي في قوله: واسطة بين عال 
 وال يحلم الميتون كثيرا، وإن حلموا  
 ال يصدق أحالمهم أحد...   
فاستحضار حالة الموت ال يكني عن وضع النهاية والتوقف عن الحياة، ألن الميت في هذا النص كائن    

حي يمارس الحلم كداللة على نوع آخر من الحياة، وفي الحلم أيضا إشارة قوية على وضع الغيب الذي  
نوني مختلف،  يعيشه الشاعر وهو يكتب وينكتب عن طريق الكلمات، فسؤال الكلمات هو سؤال لوضع كي

يشبه فيه الشاعر وضع الميت في عالم الغيب، حيث ال موت هناك بمعناه الواقعي، وحيث يعقد الشاعر  
 صلة خفية بين الشعراء والموتى، تظهر مالمحها شيئا فشيئا مع توالي النص:  

 ها هي الكلمات ترفرف في جسدي نحلة 
 نحلة... لو كتبت على األزرق األزرق 
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 وعادت إلي الحياة  .اخضرت األغنيات  
فالشاعر هو المالبس لوضع الموت، حيث الروح حية تسبح في ملكوت الغيب حالمة، وال تحدث األحالم   

إال بتجليات لغوية) كلمات( ، تماما مثلما ال توصف حالة الروح إال شعرا، وأما الجسد فمقيد دون حراك،  
صورة التشبيه البليغ "ترفرف في جسدي نحلة نحلة" والكلمات هي التي تحيي فيه موته، عندما استعار لها  

بما توحي إليه كلمة النحلة من حركية وحيوية ونشاط وشفاء، اجتمعت هنا دفعة واحدة لتؤدي جامع داللتها،  
وتنقذ الشاعر من وضع السكون الجسدي الذي يشبه الموت، حيث تتسع مع الكلمات حيوات أخرى عميقة  

دالالت األزرق المتسع، الذي يتجاوز التقعيد والتحديد ، ويمتد باستمرار: " في   وأصيلة، استعار لها الشاعر 
الفرق بين القصيدة وقاعدتها فسحة من األزرق ال نستطيع اإلمساك بها أبدا. نحن فقط نقترب منها لننصت  

من    إلى ما استودعه الشاعر في الكلمات من مجهول ، له أن يبقى مجهوال، بل إن الشاعر األساسي هو
يحافظ للقصيدة على مجهولها، حقيقة تسكن ما يتعدى الكلمات." فمثلما تخضر األغاني بوضع الكتابة ، 
يستعيد الشاعر وضع الحياة، ليؤكد أن الكتابة والشعر حياة أخرى داخل الحياة ذاتها، ألنها تهب الشاعر  

درة على تسميتها، فنلمس مالمح وضع  المقدرة على النفاذية داخل الجوهر الكينوني لألشياء من حوله، والمق
كينوني آخر مضمر داخل هذا المقطع الشعري، هو أن وضع الموت يلحق البشر األحياء الذين يعيشون  
يلتفتون إلى المعنى   النفاذ إلى عمق األشياء والمعنى والحقيقة، إنهم هؤالء  الذين ال  بأرواح ال تستطيع 

ى الحقيقيون، لتبلد مشاعرهم وأرواحهم وفكرهم، ولعماء بصائرهم،  الكامن في العالم من حولهم، إنهم الموت
والشعراء هم وحدهم وسط هذا الوضع من يمتلكون القدرة على الحلم، ليستعيدوا بعض معنى الحياة فيهم؛  
الحياة التي تستعيد اخضرارها بالكلمات، رغم أن أحالمهم التي تجسد رؤاهم عن امتزاج عالم الشهود بعالم  

في كلمات، ال يصدقها هؤالء البشر الموتى، لنجد إحالة خفية وذكية من قبل الشاعر على وضع  الغيب  
الشعر في راهن هذا الوضع اإلنساني الذي ارتهن وجوده في بعد مادي استهالكي، فشتت اإلنسان عن  

 إنسانيته األولى، بكل قيمها وجمالياتها.    
مقطعية، رغم ريتم الجمل الشعرية التي حددها التدوير،  يستأنف الشاعر نصه إيقاعا واحدا دون فواصل  

 ليقول: 
 وبالكلمات وجدت الطريق إلى اإلسم  

 أقصر ... ال يفرح الشعراء كثيرا، وإن 
 فرحوا لن يصدقهم أحد... 

 قلت ما زلت حيا ألني أرى الكلمات  
 ترفرف في البال /

 في البال أغنية تتأرجح بين الحضور 
 تح الباب إال وبين الغياب، وال تف  
 لكي توصد الباب... أغنية عن   
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 حياة الضباب، ولكنها ال تطيع سوى ما   
 نسيت من الكلمات !  

يؤكد الشاعر في بداية هذه الجملة الشعرية على أن الشعر اكتشاف لجوهر الكينونة، وتسمية له، واإلسم     
ويرمز، محاوال االقتراب من مالمحه الخفية   هنا يبقى قريبا من روح المعنى، لكنه ال يطابقه، إنه يشير إليه

قدر ما يستطيع، لتكون الطريق إليه مرتهنة بالكلمات،  فعن طريق الكلمات ذاتها تكون الطريق أقصر إلى 
بالحديث مباشرة عن وضع   الشاعر  يفاجئنا  لذلك  الغيب،  المختفي في قلب  الحقيقي  المعنى واسمه  روح 

اولين العثور على اإلسم، من حيث فرح االكتشاف وخيبته في آن:" ال  الشعراء وهم يقاربون المعنى ، مح
يفرح الشعراء كثيرا" فحالة الفرح هي ذات إيقاع نسبي، توحي أن هؤالء قد أصابتهم نوبة فرح قصيرة، عندما  
ظنوا أن المعنى قد أشرق في لحظة غيب وشعر، لكنها لم تدم، ألن وميضه قد اختفى فيهم قبل أن يقتنصوا  

صورته اإلسمية المطابقة، فيستأنف الشاعر بجملته الشرطية : "إن فرحوا لن يصدقهم أحد.."  التي تحيل    له
على أن فرح الشعراء بالعثور على المعنى )على قلة هذا الفرح وحاالته( نوع من الحلم الذي ال يصدقه أحد  

وأنهكهم ماديا، وغطى على أبصارهم.  من البشر الموتى المحيطين بهم، البشر الذين استغرقهم عالم الواقع،  
إن فرح الشاعر كامن في أنه ما زال حيا، ما دام يستطيع التواصل مع أقاصي روحه، وما دام يستطيع رؤية  
المعنى الكامن في عمق الكون والكينونة، حياته هذه أكدتها كلماته التي ترفرف في باله لتتشكل أغنية تتأرجح  

داللة األغاني على الشعر، إذ يحاول الشعر فتح مغاليق المعنى وأسراره،    بين عالم الغيب والشهود، بكل
الشرح   المعنى متأبيا على  ليبقى  بدل ذلك يوصد األبواب دونه،  أنه  نفسه  بابا، وجد  أنه فتح  وكلما ظن 

ه  والوصف والتسمية ، يراوح دائما بين الظهور واالحتجاب، والحضور والغياب، إنه دائما بعيد المنال، ألن 
الحقيقة التي تبقى حتى وإن لم يفكر بها أحد، وما قدم لها من فكر هو حقائق فانية مجزءة محدودة، هي 

 أفكار الكائن البشري المحدود الفاني الذي يبقة وجوده مقترنا بالبحث الدائم عن الحقيقة المعنى. 
في قلب األشياء،  وروح الشاعر  إن الحالة الشعرية حالة غيبية حلمية ضبابية ، تالحق المعنى الكامن       

هي روح حية بالمعنى العميق للحياة،  والقريب من فطرية اإلنسان التي تحن لبراريها األولى، لذلك تكشف 
عنها الحجب في لحظة الشعر لتتواصل مع روح المعنى، وتحاول مظهرتها عن طريق " الكلمات"، التي 

لمعاني األشياء ، نحو استعادة أصالتها وبكارتها األولى : "    تخرج عن طبيعتها العادية التداولية المستهلكة
ولكنها ال تطيع سوى ما نسيت من الكلمات"، إذ على الشاعر نسيان هذه اللغة ذات اإليقاع الرتيب الذي 
أفقد المعاني بريقها وجوهرها، نحو اللغة الشعرية التي تستعيد فيها الكلمات دورها األول واألصلي في الخلق  

 تسمية. وال
 اللغة الشعرية و تسمية المعنى :قراءة في نص" األوائل" ألدونيس:  

إن الشعر محاولة وجودية مستمرة لتمثل المعنى وتسميته، حيث تكون اللغة أحد طرق النفاذية لعالمه    
هة وتشكيله، لذلك كان معرفة أولية باستمرار ، تتوصل بنا إلى جوهر الكينونة في األشياء، وطريقة لمواج

األسئلة الوجودية التي تفضي للبحث عن المعنى والحقيقة، إن الشعر:" شكل من أشكال التجابه الدائم بين  
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اإلنسان و مصيره، يتطلبها القول الشعري كفعل تسمية ال حد لمرونته، لدرم هوة الرعب الوجودي الفاصل 
ا لالعتيادي من األحاسيس، يحتاج كذات بين الكلمة والحقيقة، ويؤكد الشاعر امتالكه شعورا استثنائيا مفارق

يأتي هذا الرعب   تنم عن وعي شعري متجاوز  " و  ماكثة بين المفردات والصورة لطاقة لغوية قصوى، 
الحقيقة و فقده أيضا، ليكون الشعر أحد وسائل هذا   - الوجودي من وضع االفتقاد والفقد معا؛ افتقاد المعنى  

ا و الحدس التي ال يمتلكها الكثير من البشر، وبهما يتمكن من إزالة  البحث، إذ يمتلك الشاعر قدرة الرؤي
 بعض الغموض واالحتجاب، وإضاءة مالمح من هذه الحقيقة.

ويعد الشعر على وجه الخصوص وضعا استعاريا عن حالة كينونية معينة، يبرز ما ال يمكن له أن      
ق العالقات الداللية، و هو ما دعا دريدا إلى  يتظهر من معنى إال عن طريق اللغة الشعرية المتجاوزة ضي

اعتبار : "السؤال عن بالغة النص على صلة راسخة وعميقة بالكينونة ووضعها األنطولوجي العام، فعبره  
ينكشف وجود اإلنسان من حيث كونه حقيقة وحضورا ومعنى، ومن حيث كونه قد حد نفسه بكالمه"  واللغة 

لمتردد بين الوجود والعدم ، تتعالى لتبلغ معنى المسكن اإلنساني، بكل  في هذا الوضع الوجودي العميق ا
 دالالت المسكن من استقرار و مأوى و مالذ. 

و إذا كانت اللغة هي بيت الوجود بالمفهوم الفينومنولوجي الهيدغري فإنها تعني بشكل أو بآخر نوعا      
عاني( ، وهو ما يجعل من الشعر نزوعا نحو  من تخليق وضع وجودي فينومنولوجي للكائنات الشعرية ) الم

تسمية األشياء و المواقف و المشاعر و الحاالت و العالقات، حيث تعد نزعة التسمية خلقا و تخليقا لكائنات  
بعيدة قريبة، ومنحها كيانات جديدة في النصوص، لذا فإنه نوع من االقتراب كأكثر ما يكون االقتراب من  

مي ال يعني كما يؤكد هايدجر أن نوزع نعوتا وأن نستعمل كلمات، بل يعني أن  حقائق األشياء : " أن نس
ننادي بواسطة اإلسم، ففعل التسمية هو كناية عن نداء، ومن شأن النداء أن يجعل ما نناديه أقرب " وإذا  

وم إال  كانت اللغة كمفهوم كلي يعني نقل وقائع العالم المادي والمجرد من كيانات حسية أو تجريدية ال تق
بنفسها، إلى عالم حسي تجريدي آخر هو عالم الدالئل عن طريق تسميتها، فتتمكن الكائنات واألشياء المادية  
من الحياة بعيدا عن أجسادها المادية، وتتمكن المجردات من إيجاد صور محسوسة تنوب عنها كأجساد  

تسمية، وهي الوظيفة األولى األساسية  لها، فإن اللغة في الشعر ال تنفصل أبدا عن وظيفتها البدئية في ال
المنوطة  بها، لذلك يشكل الشعر عودة باللغة إلى أصلها األول، واستعادة لوظيفتها الجوهرية وهي التسمية:  
" إن اللغة بكل كثافتها ، وحتى أقدم األصوات التي انتزعتها من الصرخات تحافظ على وظيفتها التمثيلية، 

أ الزمان، وفي كل  ذاتها سوى حفيف هائل  ففي غابر  ليست في  إنها   الدوام تسمي.  لفاظها كانت على 
لتسميات تتلبد وتضيق وتختفي وتصمد مع ذلك لتتيح تحليل وتكوين التمثيالت األكثر تعقيدا. ففي داخل  
العبارات، حيث يبدو المعنى وكأنه يستند بصمت إلى مقاطع عديمة المعنى، هناك دوما تسمية راقدة وشكل 

ب  ين جدرانه المتصادية انعكاس تمثيل خفي، إنه ثابت ال يزول. "هذه الوظيفة التي تؤكد العالقة  يحبس 
اإلشارية بين الدال والمدلول ، واللغة والمعنى، وهي العالقة المفتوحة دائما، ألن اللغة ال تقارب المعنى إال 

ختلف عنه كاختالف اإلشارة عن  كتمثيل إشاري له، يسميه فيمنحه كينونته، لكنه يبقى على مسافة منه، ي
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ظمأ روحيا ومعرفيا    -كتابة و تلقيا    -الشيء المشار إليه. لذلك عادة ما يكون سبب الذهاب إلى الشعر  
حادا ، إنه االفتقاد إلى مقاربة هذا العالم في صورته الحقيقية وعالقاته التي تحجبها عنا األلفة والعادة، 

للغة، وها هنا ال بد من التركيز على خصوصية اللغة الشعرية كلغة عليا  لتكون تلبية هذا النداء عبر وسيط ا
تتجاوز لغة التواصل واالتصال واإلفهام، لتؤدي وظيفة الخلق والتسمية، عبر تعالي العالقات بين الدوال  -

ة  و المدلوالت عن مألوفها و عاديتها، نحو خلق آفاق جديدة بعالقات جديدة، تستطيع كشف المحتجب وتلبي
 النداء. 
إن نزعة التسمية هي وظيفة الشعر في بحثه عن تجسيد المعنى، حيث المعنى الطاقة الروحية الفكرية       

التي تحتاج إلى لغة تخرج بها من عالم الغيب والتجريد، إلى عالم الواقع والتجسيد، والشعر هو ما يفتح  
تطابق مسمياتها، إن اإلسم إعطاء معنى لشيء  إمكانات اللغة لتستوعب قدرة اإلسم، مهما كانت األسماء ال  

لم يكن موجودا، فيتأسس باللغة والكالم، لذلك يجنح الشعراء نحو تأسيس مستمر للوجود، ليبقى حيا في  
ضمير الوجود والتاريخ ، ولذلك أيضا كان الشعر هو األساس الذي يقوم عليه الوجود والتاريخ حسب الرؤية 

لهة ويسمي كل األشياء بما هي عليه. إن هذه التسمية ال تقتصر فقط على  الهيدغرية:" الشاعر يسمي اآل
منح اسم لشيء يفترض أن يكون معروفا من قبل. ولكن الشاعر في قوله الكالم الجوهري يدفع الموجود  
ألن يصبح مسمى، وبفعل هذه التسمية ألن يكون ما هو عليه، وبذلك يصبح معروفا بوصفه موجودا. الشعر  

س للوجود بواسطة الكالم. إذن ما يدوم ال يستولد من العابر إطالقا."   هكذا تشكل اللغة الشعرية هو تأسي
عودة إلى األصل في اكتشاف اللغة، واستعادة العتباطيتها التي ال تعنى سوى نزعة التسمية ذاتها، وفتح  

 احتبست فيها الدوال مدلوالتها.طاقات الدوال على أوسع إمكانات المدلوالت، وتجاوز الحدود التضييقية التي  
وألن المعنى الشعري معنى مخاتل ومراوغ، وال شكل له أو حدود بعينها، فإنه يبقى متأبيا على التسمية     

في حركة تنتج في مدها وجزرها النصوص، كل نص هو محاولة تأطير المعنى و القبض عليه في شكل  
 معين واسم معين، لكنه يبقى المراوغ البعيد . 

في نص أدونيس الكبير "األوائل"" والذي يتناسل عبر نصوص عديدة في نسيج رؤيوي واحد، نكتشف أن    
مركز الرؤية هو اإلسم باعتباره أول اللغة، وأول الوجود البشري الذي يمنحه اإلنسان لألشياء، إنه أول مقدرة  

طريق اللغة، إنه الوجود لغة على  اإلنسان على الخلق، وإعادة تخليق األشياء واستدعائها إلى الحضور عن  
القدرة التي تقترب من دور األلوهة بما بثه للا فيها.   سطح اإلرض بواسطة هذا الكائن الذي انفرد بهذه 

واستعادة جوهرها   األشياء،  األوائل واألصل من  إلى  التسمية ، وعودة  المقدرة على  هذة  استعادة  والشعر 
 لركامات المعرفية؛ يقول أدونيس في نص "أول الشيء" : ومعناها البدئي الذي محته العادة وا

 كيف أعطيك شكال
قلت : امتلكتك. لكنك اآلن تنفر، واسمك ينفر / ماذا   -أيها الصديق الذي ال يزال يعاند؟ سميتك الشيء  

 أسميك؟ هذا مكانك؟ غيرت نورك أم أنني 
 كاد الحريق -لست نفسي؟ أأنا أنت؟ لكن ضوءك ما زال يسطع  
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 مهال  -يجوس عروقي ملتهما كلماتي  أن 
 أين، أنى، وكيف أسميك، أعطيك شكال،

 أيهذا الصديق؟  
بالشعر ذاته عن عالقة الشاعر بالمعنى، و كيف يلجأ للغة      اإلسم في محاولة    -يكشف هذا النص 

ند، ما يجعل  المتالكه و إعطائه شكال يتجسد به، و بالمقابل كيف ينفر المعنى و يراوغ ويغير ألوانه و يعا
الشاعر يعاني حرائق الروح و عذاباتها، بين حالة إشراق المعنى فيها و تأججه داخلها، و بين عدم إمكانية  
العثور على اللغة التي تؤديه وتكشف عنه.إن القصيدة ركام الحرائق و صدى مستوحش ألثر المعنى في  

قول حقيقة المعنى ذاته، لتتوالى األسئلة روح الشاعر، هذا هو األثر البليغ لجرح نتج عن عدم الوصول ل
"أين ، أنى ، كيف أسميك ؟"وهي سؤاالت الزمان والمكان والكيفية والجوهر، تتضافر لتشكل أهم سؤاالت  
الكينونة والوجود، ذلك أن هذا الوجود في الشعر هو وجود قائم بذاته وصفاته، وله كامل كيانه وكينونته، 

أبية متمردة عن حدود التسمية التي تضيق عنها، وال تتمكن من اإلحاطة بها، لكنها تبقى كينونة متحولة مت 
وهو ما يفضي إلى قلق الشاعر، فالقصيدة هي ما يتبقى من هذه الحالة الوجودية الفريدة، وهي ما يشبه 

 الصدى لصوت المعنى الداخلي العميق : 
 لم يعد للقصيدة 

 - غير هذا الصدى 
 المدائن، مستوحشا،آتيا من ركام 

 أعيدي :
 " لم يعد للصدى 

 غير أن يتلبس نار الكالم..."
 من رآاك تجرين خطوك بين الحطام 

 أعيدي : -غير هذا الكالم 
 " لم يعد للصدى 

 غير هذي القصيدة  "
كل قصيدة هي صدى مستوحش لعبور المعنى أرض الروح و إقامته فيها، إنها ما تبقى من حطام مغامرة  

 في تملك حرائقه، النار المستحيلة العاشقة المعشوقة التي ال تخلف سوى رماد الكالم وحطام دامت طويال
الروح، حيث يدرك الشاعر أنه يعود ألول الحرف منها، كأن لم يقل شيئا. لتصحو الحرائق في روحه من 

 جديد، و ال تخبو.
بقى أوليا دائما، فالشاعر يسكنه طفل  في "األوائل" تتجلى نزعة التسمية كتهجية أولى للمعنى في كالم ي   

الكالم الذي يكتشفه جديدا باستمرار، و يرتد إلى بداياته باستمرار، كنهر دائم الجريان، يتجدد ماؤه غريبا كل  
 آن، فأنت " ال تقع في النهر ذاته مرتين"، ويكتشف في كل مرة أنه لم يقل شيئا : 
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 ذلك الطفل الذي كنت أتاني 
 مرة.. وجها غريبا. 

 لم يقل شيئا.. مشينا 
 و كالنا يرمق اآلخر في صمت.. خطانا 

 نهر يجري غريبا ."
والشعر منطقة البرزخ التي يجتمع فيها الصمت والكالم، الوضوح والغموض، النور والظالم، الحضور    

ثيث والغياب، الضياع والهدى، إنه خلخلة للعالقات المستهلكة في اللغة بين دوالها و مدلوالتها، وسعي ح
للعثور على المعنى. لذلك يكون الشعر مبتدأ الكالم ومنتهاه في آن، كلما خال أنه وصل حدود المعنى،  

 وجد نفسه في بداية الطريق، وهدفا مفترقا للصمت و الكالم ؛ يقول أدونيس في نصه " أول الشعر" : 
 أجمل ما تكون أن تخلخل المدى

 بعضهم يظنك الصدى. -و اآلخرون  
 ن أن تكون حجةأجمل ما تكو 

 للنور و الظالم 
 يكون فيك آخر الكالم أول الكالم 

 بعضهم يرى إليك زبدا -و اآلخرون  
 و بعضهم يرى إليك خالقا. 

 أجمل ما تكون أن تكون هدفا مفترقا 
 للصمت و الكالم ."

إن جمال الكينونة أن تكون شاعرا يستعيد وهج الحقائق ، فيخلخل ما تراكم حولها من ركام المعرفة،       
حيث الشعر عودة لبدايات البحث والسؤال والمعنى، عودة لألول واألولي من كل شيء، وهو ما يجعله في  

منطقة يراقب فيها المعنى مترددا  منطقة الحقيقة والظن، واليقين والشك واالرتياب، إنه المراوحة دائما في  
بين الحضور والغياب، وحيث الشعر تشكيل لغوي رؤيوي لحاالته، فيكون كل نص تسمية له في وضع  
كينوني واحد، هكذا ال تكرر اللغة الشعرية نفسها، وما يسمي الشعر به حالة ال ينطبق على حالة أخرى،  

ال يتكرر، وال يطابق غيره، ألنه رصد لحالة ال  فيكون كل نص هو أول الكالم وآخره في آن، وكل نص  
تتكرر أبدا، وال تحدث إال مرة واحدة، لذا تختلف المواقف الثقافية حول الشعر، فهناك من يراه الصدى الذي  
يتردد من عمق أصوات المعنى واألشياء، وهناك من يراه الصوت الذي تنطق به في الوجود، وهناك من يراه  

ورغوة لتالطم أمواج المعنى واحتدام قوته، وهناك على العكس من يراه خلقا للمعنى    حسب الشاعر مجرد زبد 
والحقيقة وإعطاء معاني جديدة وقيمة للوجود. إن أجمل الشعر وأكثره عمقا ذلك الذي يتعامل مع المستويات  

فالمعاني الكبرى    العليا من المعاني، فيكون جدال الختالف اآلراء ومفارقات المواقف، حول حقيقته هو ذاته،
 في الوجود ال يراها إال من أوتى البصيرة التي تخترق الظواهر نحو األعماق القصية .
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فالشعر خلخلة للثابت من المعنى والرؤية واللغة، إنه استعادة الجوهر األولي الذي ما زال كامنا في ثنايا     
اك والتماس مع هذا الجوهر الذي ال الوجود من كل شيء، الشعر وحده ما زال محافظا على قدرة االحتك

 ينطفئ، وإن خبا بعض بريقه بما حجبه من األلفة والعادة.
إن اللغة الشعرية توظيف فردي لطاقات اللغة، واستثمار في إمكاناتها، انطالقا من مستوى ما تقدمه      

نات داللية وتخييلية  الرؤية الشعرية من طاقات المعنى، وما ينعكس آليا على لغة الشعر والشاعر من ممك
وإيقاعية، تستهدف اإلفصاح عن هذه الطاقات الرؤيوية الكبرى، لتكون اللغة في حد ذاتها كائنا حيويا فاعال  
خصبا ومخصبا في آن، ألنها عالقة التمثيل الموجودة بين الكلمات و األشياء، لكن هذا التمثيل ال يعني  

ى : " إن التمثيالت ال تتجذر في عالم تستعير منه معانيها؛  العالقة التطابقية والنسخة المادية من المعن
وإنما تنفتح من تلقاء ذاتها على حيز خاص بها، و يتيح تشعبها الداخلي المجال للمعنى، واللغة هي هنا  
في هذا االبتعاد الذي يقيمه التمثيل نفسه ." فالمعنى هو سر الكينونة الكامنة في األشياء والعالم، وعالقة 

سان الحميمية بها. وليس العالم في حقيقته اإلنسانية القريبة إال المعنى الذي تمثله اللغة، بل تختزله اإلن
كتصور يقترب من المعنى وال يطابقه، وهذا ذاته ما يجعل اإلنسان في بحث دؤوب عن االكتمال والمكتمل، 

اليقين، اللغة الكلية الالنهائية.    -مل  فيكون الشعر سعيا وراء اللغة الكلية التي تمثل المعنى النهائي المكت
وإذا كانت اللغة هي بيت الوجود و مسكن الشاعر من منظور هايدغري، فإنها في حقيقة األمر اليوتوبيا  
بالنسبة للشعراء و غيرهم، فكل المرايا سراب كاذب، وتبقى مرآة الحقيقة بعيدة   المحلوم بها و المستحيلة 

إال المعنى  حقيقة  وما  أو    المنال.  معين  لشخص  بالنسبة  إال  يكون  ال  فالمعنى  ما،  بذات  اقتران  تحقيق 
لمجموعة أشخاص، ومهما كان ضيق ما يتحقق من داللته بالنسبة إليهم، وسيحافظ على خاصيته التجريدية  
حتى في بعده اإلنساني الضيق، مقارنة باإللهي المطلق، إال أنه في الحالتين ال يتبدى إال عن طريق اللغة، 

هو ما أفضى أن يكون الخطاب اإللهي لغة دون غيرها، فاللغة بالنسبة للبشر هي األداة األكثر قدرة على  و 
التواصل الذي ال يمثل في حقيقة أمره إال تأدية معنى ما وإيصاله. أما المعنى كخصوصية إنسانية فال  

 يخرج عن كونه أشكاال للكينونة والوجود. 
لة تحملها الكلمة، فال شك أن هذا التعامل سيرتبط بمجال األدب، والشعر وإذا تعاملنا مع المعنى كدال    

خصوصا، فالكلمات كدوال ال تخرج عن كينونة المعنى، وكل كلمة هي الجسد الذي يحمل أرواح المعنى، 
تملك   بذاتها،  قائمة  واحدة  كينونة  الكلمة  و  اللغة  من  يجعل  ما  يطقها،  لم  أم  أطاقها  سواء  يتحملها،  و 

يتها ككائن منفصل، له كامل أحقية الوجود، إتها تتحول في الشعر من مجرد الداللة واإلسمية إلى خصوص
أن تتخلق ككيان كامل ، منفصل، يقول شكلوفسكي  :"الكلمة ليست في الشعر دليال، بل هي شيء "  إن  

اخل الشعر، و فكرة الشيء في هذا القول تحيل على كائن مكتمل، كمخلوق شعري له تفاصيله الشخصية د 
 تخرج عن كونها التقاء دال بمدلول ينجم عنه دليل ضيق األفق محدود المعنى.

إن الكلمة في الشعر تسعى ألن تتخلق ككائن شعري حي وحيوي الوجود في النص، ألنها تسعى ألن    
المختلفة، تبني وجودها الخاص في سعيها لتجسيد المعنى الشعري في حاالته وتحوالته وارتحاالته وأسفاره  
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وهي في سعيها هذا ال تقدم من المعنى سوى ظالل شبيهة له، ودالالت تقترب من ضوئه كهاالت تنجم  
عنه، لكنها ال تصل حدود المعنى األولي البدئي واألصيل، بل تنفصل عنه باستقالليتها، عندما تستقيم نصا  

دائما أن نعود باللغة إلى أوليتها وبدئها،   قائما بذاته،  لذلك يؤكد أدونيس في نص" أول اللغة "  أننا نحتاج
أن نكتشفها باستمرار، لنكتشف من خاللها بعض مالمح المعنى، إنها ليست كائنا عاديا، ألنها ال تتعامل  

 مع الظواهر الخارجية العادية، إنها كائن يشبه الوحي، لذلك هي تأسيس دائم للغة: 
 لم تعد هذه المدينة   
 أفقا أو مدارا 

 أن نؤسس حتى نراها  ينبغي
 ونرى أننا نراها،  

 نظرا ال يزال جنينا 
 لغة ال تزال دفينه . . .  

فاللغة الشعرية كائن حي ينمو باستمرار ، ويتجاوز نفسه باستمرار، فال يبقى الشاعر محتبسا في أفق    
ضيق، صنعه لها، وال سجينا داخل مدار مغلق، سجنها هي ذاتها فيه، بل على العكس، إنها االتساع الدائم  

دها فما بالك باكتمالها، إنها اللغة  في أفق بال نهاية،  وكل عثور عليها يعد رؤية جنينية  لم تبلغ بعد تجس
الدفينة حيث تحيل صفة "الدفينة" على أسرار التخلق البدئي لألشياء، لهذا السبب يبقى الشاعر دائم الحفر 
بحثا عنها . تماما مثلما تبقى المعرفة بحثا دائما ودؤوبا عن أسرار الحقائق الكبرى التي يتشكل منها الكون  

 والوجود. 
الكتاب" محاورة ألسئلة من صميم عالقة الشعر بالمعنى والوجود؛  يتساءل أدونيس ببديهة    وفي نص " أول 

 الشاعر: هل الشاعر في لحظة الشعر هو الفاعل المتكلم ؟ أم أنه الضمير الذي تتكلم باسمه األشياء:
 فاعال أو ضميرا_     
 والزمان هو الوصف. ماذا ؟ تكلمت، أم يتكلم باسمك شيء؟    
لسؤال المضمر هنا هو سؤال عن حقيقة الشعر ذاته، هل هو الذي يخلق المعنى والحقيقة ويمنح  إن ا   

األشياء خصوصيات كينونية وكيانات؟ أم أنه يتوصل إلى  المعنى الموجود سلفا، فيكتشف له اإلسم واللغة  
مثلما يرى هولدرلين وكثير  التي تؤديه؟ وهل يهتدي لخلق المعنى بقدرة إنسانية ذاتية؟ أم بقدرة إلهية لدنية،  

من الشعراء والفالسفة ؟ هذا السؤال الذي ما فتئ يطرح نفسه، لتتداعى مع طرحه أسئلة المعنى ذاته في  
بميلها وانزياحها نحو كسر   والتواصلية  اللغة اإلفهامية  وتتغاير عن  تختلف  التي  الشعرية،  باللغة  عالقته 

ا فرضها  التي  المؤبدة   التالزمية  حقيقتها  العالقات  ليحجب  ومدلوالتها،  الدوال  بين  األزمنة  عبر  لتداول 
ووظيفتها، حيث يلجأ الشعر إلى المجاز الذي يجسد هذا االنزياح. إن المجاز استعارة لغة مختلفة  لتؤدي 
المعنى، لغة تمتلك مرونة وقدرة على توليد العالقات الداللية، حتى تستطيع أن تقترب من حقيقة المعنى  

الذي يبحث الشعر عنه ليجسده، فاللجوء إلى استعارة لغة المجاز هو طبيعة اللغة الشعرية وأصلها،  الكينوني  
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وال بد منه، ألن الشعر ال يتعامل مع المعنى الواضح الظاهر المحدد الجاهز، إنه يتعامل مع أسرار كونية  
لك البصيرة والحدس كموهبتين_   تتصل بجوهر الحقائق واألشياء، وال ترى بغير العين الثاقبة، هذه التي تمت

اختير لهما الشعراء والعارفون دون غيرهم _ وال توجد لها في معاجم اللغة العادية مرادفات ودوال لتؤديها،  
لذلك يبقى الشعر دائما تسمية ما ال اسم له، ويبقى المجاز نفسه غطاء يخفي الكثير من مالمح المعنى،  

فيما يريد أن يكشفه.  وألن الحقيقة في الشعر بعد النهائي وإمكان    ألن اإلسم يضيق عن المسمى ، ويحجبه
غير متحقق:"عالم حقيقة الشعر أوسع من المسافة التي تحتلها الكلمات على الصفحة، وأطول من الزمن  
الذي يستغرقه إنصاتنا لها، عالم زمن شخصي ينهض ، ومسافة متموجة تجري، مرة تلو مرة، حتى ال نهاية  

في القصيدة، حقيقة مجردة التكوين حتى ال مصب سواك، سواي، في منعرجات األسرار الكبرى." لما يبدأ  
وهو ما يدفع الشاعر إلى الشعور بالتيه داخل مغامرة كبرى ، فيزداد قلقا وظمأ، ، ويالزمه السؤال الملحاح 

 والبحث الدؤوب. 
رحا  نحو  والقواميس  المعاجم  ضيق  عن  تخرج  كلمات،  عالم  الشعر  الخلق  إن  في  اإلنسانية  القدرة  بة 

والتقعيدات ألجمتها، وسيجتها دوغمائيات التفكير   القواعد  القدرة التي ال حدود لها، لكن  واالكتشاف، هذه 
الضيق وأرثوذكسياته ، فأفقدتها الكثير من أوليتها وأصلها. ووظيفة الشاعر أن يحررها من هذه السجون  

قدراته استعادة  ويمرنها على  لغة  والقيود،  الشعرية  واللغة  المعرفة.  التخييل كسبيل من سبل  الكامنة في  ا 
تخييلية مجازية، ألنها تتجاوز العالقات السطحية بين األشياء، لتكتشف الطبقات العميقة من المعنى، فتجد  

ه نفسها لغة أسئلة وبحث، إنها ال تؤبد المعنى _ وهو المتحول الالنهائي وغير الثابت_  في أسماء، وتقولب
فيها بصفة نهائية، .إن اإلسم في الشعر وضع محايث وآني وليس وصفا ثابتا ونهائيا، ألنه يسعى وراء  
الحقيقة المجردة الالنهائية المتأبية على التجريب، ، من هذه الناحية ال يكون المجاز إال تيها في طريق  

            البحث عن أسماء بكر ، فتولد الكلمات بروح جديدة ال تشبها غيرها :  
 تستعير؟ المجاز غطاء  

 والغطاء هو التيه_  
 هذي حياتك تجتاحها كلمات 

 ال تقر المعاجم أسرارها/ كلمات  
 ال تجيب، ولكنها تتساءل _ تيه    
 والمجاز انتقال   
 بين نار ونار   
 بين موت وموت .  
وفي كل رحلة بحث، يعبر الشاعر روح المعنى، فيعود محمال ببعض أسراره التي تجسدها اللغة شعرا، ومع  

كل نص يظهر بريق ووميض مختلف وجديد كهاالت تنبثق عن نور المعنى الواسع الكبير، ليولد في كل 
الشعري كلما اخترقنا صعق هادئ يسري في الكالم  اقتربنا من  نار    نص معنى جديد:" كلما  األعضاء، 
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تضيء في كلمات كان الشعراء أدركوا طبقاتها السفلى ، وفيها أقاموا متمسكين بما يلقي بالنار والنور معا  
في جهاتنا المستورة . جهات الدخيلة وهي تلتئم في بذور القصيدة، كلما أقدم شاعر على النطق وأبصر  

ممكن المعنى ، بلغة تختلف عن مألوف اللغة   البعد المتخفي في الصمت البعيد."  فالقصيدة أحد تجليات 
 وعادي الكالم، لذلك يتولد المعنى جديدا مختلفا مع كل قصيدة، ويبقى الشاعر في عبور دائم للمعنى :   

 أنت هذا العبور الذي يتقرى، ويولد في كل معنى : 
 لن يكون لوجهك وصف  

األولى التي ترتد نحو استنطاق البدئي من  إنه أول الكتاب، واألول هو األصل من كل شيء، هو الفلسفة  
الكون ، إنه: " حدث فكري يختبر فيه الوعي االرتداد الالمتناهي للحقيقة، واالمتالء التام للماهية."   حيث 
تبقى ماهية الوجود بعيدا عن أية تحديدات ومقوالت نهائية، ألنها في منأى عن التحديدات التاريخية النفسية، 

 ليست المتحقق المرتبط بإحداثيات السياقات واألحداث العابرة.إنها الممكن ، و 
 خاتمة:  

تتوصل مقاربتنا لتجلي المعنى في عالقته باللغة في الشعر المعاصر، من خالل نصي محمود درويش  
وأدونيس نجد أن الشعر نوع من المعرفة اإلنسانية التي تستبطن روح العالم، و تجلو حقائقه الكامنة في  

يدة عمقا من الروح اإلنسانية، حيث حياة المعنى الالنهائي غير المكتمل، والتي ال تصل إليها يد  أصقاع بع
اللغة تقترب لتالمس ظالال   إنسان، وحدها الواسطة الذكية و المهمة ومركزية الحضور في الوجود وهي 

ى سديمي المعنى، هيولي  شفيفة منها، وإذا كان العالم مالزما كفكرة ووجود واقعي مادي لإلنسان، فإنه يبق 
األبعاد ما لم يؤثثه الوجود اللغوي ككيانات تتواصل بها ومعها الذات البشرية، و تقيم عالقاتها عبرها. إن  
العالم ال يتواجد مع اإلنسان إال بتأثيث لغوي، و لذلك تترافق المحموالت لتبني للموضوع )العالم : حدوده و 

عينا، وال يحقق انوجاده الكامل إال عن طريق اللغة، تماما كالعالقة بين  مالمحه(، وسيبقى العالم جوهرا المت
 الموضوع الذي يبدو غامضا هالميا نهائيا وعدميا ما لم يرفق بمحموالته. 
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 قراءة تأويلية في رواية )جروح غوتنبرغ الرقيقة( للروائي العراقي وليد هرمز 

         
 الناقد والكاتب العراقي صباح هرمز ـ 17

 
ال أعرف مدى مصداقية، تّعرض الكاتب الروائي، أي كاتب كان لسيرة حياته ، بوصفها أقرب تجربة له،  
في خضم محاولته األولى الكتابة في هذا الجنس األدبي، إآل أن الذي أعرفه وبالدليل القاطع، من خالل 

الساعي الى تصديه للهجرة    تعرضنا لهذه الرواية التي نحن بصددها لمؤلفها الشاعر والروائي )وليد هرمز(
التي أضطرته أن يغادر موطنه، كالجيء مضطهد، قاصدا مدينة )يوتبوري( الواقعة غرب السويد، عدم خلو  

 هذا التوجه من  مصداقية.   
ولكن هذا ال يعني أنه قد حّول روايته الى سيرة ذاتية، أو أن يتم تفسير عملية السرد الذاتي لهذه الرواية  
التي تعول على ضمير المتكلم )أنا( على هذا النحو. لسبب بسيط وواضح جدا، وهو وإن كان )المؤلف هو 

شخصيات الرواية(، أو هكذا  الشخصية المحورية للرواية(، أي أن صوته أكثر وضوحا عن بقية )أصوات  
يبدو، بحكم سرده لألحداث، والتعليق عليها أحيانا، مثل شخصية: )سرباز ومحيسن وسارا وأليسا(، غير أن  
صوت كل شخصية من هذه  الشخصيات اليقل أهمية وتأثيرا عن صوته، ال بل أحيانا تفوق نبرة أصواتها  

بطل الفردي، وتعتمد على البطل الجماعي، فالكل أبطال  على صوته. وبهذا المعنى، فإن الرواية تخلو من ال
 فيها. وهي بذلك تتخذ من منحى تقنية )تعدد األصوات( البوليفوني، نهجا لها.  

ويشي تعزيز الرواية بهذا المنحى، )البوليفوني( الى أن المؤلف، يكتب رواية فنية، تتوافر فيها كل الشروط   
وئه الى توظيف تقنات السرد الحديثة، كالتمويه والمقارنة والغموض  والمقومات الناجحة للرواية، ولعل لج

والتواتر والحوار الداخلي والمونتاج القاطع، تؤكد على أنها، تسير على هذا النهج. لذا سنحاول التعرض الى  
 بناء الجانب الفني فيها  فقط، إنطالقا من أن الرواية الحديثة ينبغي أن تعول على التقنية. 

ؤلف الراوي الى تمويه إحدى شخصيات الرواية التي هي )أليسيا(، بعكس ما هو معروف عنه، عن  عمد الم
)الروائيين(، إذ غالبا ما يقوم الراوي بتمويه المتلقي، عبر إنابة السارد الضمني بسرد األحداث بدال منه، إآل  

الحقيقة )هرمز( بقلب الحرف أن مؤلف هذه الرواية باإلعالن عن هويته، في كونها )هرمس(، بينما هي في  
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األخير من الزاء الى السين، إنما يلغي دور السارد الضمني في سرد أحداث الرواية، ليحل هو محله، ويقوم  
المجال ألليسيا   أبرزها، فسح  ولعل  وإنما مقرونا بمسوغات،  إعتباطا،  التمويه  هذا  يأت  ولم  الراوي.  بدور 

نة الثلج، ونصفها اآلخر غرق في بحر األغريق، أن تسرد  المشطورة الى نصفين، نصفها ضائع في مدي 
لهرمس حكاية إنتحار عشيقها على ضفاف إحدى السواحل اليونانية، أثر ممارسته لعملية الجنس معها. 
جاء هذا التمويه كذلك لعدم معرفتها أو جهلها بوجود أرض مرسومة على خارطة العالم التي هي العراق  

. ولربما ألول مرة تتناهى هذه المفردة الى سمعها. ولعل قول الراوي: )قد تصدم بأسم )موزوبوتاميا( أيضا
ربما إن أخبرتها عن أصل منبتي.(، أثبت دليل على ذلك. وبالعكس ليس في عدم إطالعها على حضارة  

وي  وتأريخ بالد األغريق فقط، بل لها ذكريات حزينة ومفرحة فيها. وبعبارة أوضح، أن أليسا ربطت أسم الرا
الذي هو هرمس ببالد األغريق، بإعتباره الوسيط الذي ينقل رسائل )زيوس( الذي هو كبير اآللهة الى البشر،  

 بحيث يقيم جسرا للتفاهم بينهما. 
كما أنه خالفا لمعظم الروايات البوليفونية التي تلجأ الى تكريس فصل خاص لكل شخصية، بهدف إتاحة  

ها من خالل سرد أحداث الرواية، كما مثال في روايات جبرا إبراهيم فرص أعم وأسع لها للتعبير عن آرائ
جبرا، فقد عمد الى تكوين عالقات الصداقة مع شخصيات الرواية، وهذه الطريقة أصعب من تكريس فصل  
خاص لكل شخصية، ذلك لتداخل أصواتها مع صوت المؤلف الراوي، وهيمنة صوته على أصواتهم، وبالتالي  

س منها. ولكن هذه الطريقة بالمقابل تصب لصالح هذه الشخصيات، ألنها تفسح المجال  غياب قسطا ال بأ
للراواي الحديث عنها، ومثل هذا المنحى، يضيف الى شخصيتها أبعادا أخرى، ضمن األبعاد التي وّلدتها 

في   عبر سير األحداث، من خالل  التعبير عن صوتها، وإبداء رأيها. ذلك أن سرد الراوي عن شخصية ما
 الرواية، له وقع وتأثير أعمق من سرد الشخصية عن ذاتها.       

تتمحور ثيمة الرواية إذن حول الهجرة، هجرة المضطهدين في بلدانهم والمعارضين للنظام الدكتاتوري        
الى دول األسكندناف المعاضدة لشعوب دول العالم الثالث التي تسعى الى العيش بحرية وكرامة، وبمنآى  

عبودية الفرد، شأنها شأن رواية )حارس في حقل الشوفان( لسالينجر التي تعالج قضايا معقدة مثل    عن 
الهوية واإلنتماء والخسارة والعالقات والعزلة، بدليل أن هذه الرواية ال تفارق بين يدي الراوي الى النهاية، 

 اد الرواية ألكثر من ثالث مرات. ألنها تتصدى لقسط من حياته في المنفى، وتتكرر مالزمته لها على إمتد 
وجور    ظلم  من  الفارين  من شخصياتها  أربع  حياة  على  الضوء  الجريحة(  غوتنبرغ  )جروح  رواية  تسلط 

حكامها، وتقارن بين الحياة التي عاشتها في بالدها، والحياة التي تعيشها حاليا في  السويد، أثر حصولها 
ت من العراق، وهي الراوي، وريباز، ومحيسن، وواحدة من  على اإلقامة والسكن. ثالث من هذه الشخصيا

 دول الشام أسمها )سارا(. عالوة على حياة أليسيا السويدية السكيرة والروائية.    
لباس ساندرا  الراوي، وهو يسلط الضوء على مظهر  للرواية، يكشف  وإبتداء من األسطر األربعة األولى 
الخارجي البسيط، وعدم إستخدامها للمساحيق، عن واحد من المنحى التقني الذي ينتهجه في الرواية ضمن  

 ة، أو السطحية التي قد ال مجموعة من التقنيات، وهو تقنية المقارنة، وذلك بالتركيز على األشياء الصغير 
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 تثير اإلنتباه، كالمقارنة بين المظهر الخارجي لنساء الغرب والمظهر الخارجي لنساء الشرق. 
يكشف عن هذه التقنية بصورة تدريجية، بادئا من الهوامش، صعودا نحو األشياء الكبيرة التي تلفت النظر، 

المطر، كما شاركت أليسيا الراوي مظلته. أي أن   كمشاركة إمرأة ال تعرفها مع مظلتك التي تقيك من بلل
هذه التقنية، تقنية المقارنة تتدرج صعودا، إذ كلما تقدمت أحداث الرواية الى أمام، أزدادت حدة هذا الصعود، 

 وصوال الى الصراع بين الشرق والغرب، بهدف سطوة األول على الثاني. التخلف على النحضر. 
 ة في بداية الرواية، فاألشياء الكبيرة تتمظهر في مطلعها كذلك، ولكن ليس مثلما تتمظهر األشياء الصغير 

بشكل مباشر، وإنما عن طريق الرمز. وإذا كانت األشياء الصغيرة تتمثل بالمقارنة بين المظهر الخارجي 
المل بين  الشرق.  وحكام  الغرب  ملوك  بين  بالمقارنة  تتمثل  الكبيرة  األشياء  فإن  والغرب،  الشرق  ك لنساء 

غوستاف والحاكم صدام، األول من خالل تأسيس مدينة يوتبوري التي تعشقها أليسيا، والديمقراطية التي  
يتحلى بها، هذه الديمقراطية التي بلغت حدا، أنه يسمح ألليسيا أن تضرط على قاعدة تمثاله. والثاني عبر  

بها صدام، هذه الدكتاتورية التي بلغت    تدمير مدينة بغداد التي يعشقها العراقيون، والدكتاتورية التي يتحلى
حدا: )وحتى من دون أن يقول فهو ليس بحاجة أن يقول، هو ينظر فقط، كأنه يقول: عليكم أن تتعودوا 

 علّي أن تتقبلوني كما أنا، إّما أن تتعودوا أو تموتوا.(.
زة القرف من جهة  ترتبط مفردة الدودة بصدام، لما تتصف به هذه الحشرة بميزة الزحف من جهة، ومي  

أخرى. الزحف بمعناه العسكرتاري، والقرف بأبعاده التدميرية. إذ تتكرر هذه المفردة  عشرات المرات في  
الرواية، في إشارة واضحة الى الدكتاتور العراقي صدام الذي جاء الى يوتبوري مطالبا غوستاف أن يحل  

المهاجرين، ومقايضة نظامه بعلب   الدفاع عن  بمسوغ  الناس  محله.  أن هؤالء  الناس. مع  مقابل  كبريت 
)المهاجرين(، ألتجأوا الى السويد هربا من بطشه وطغيانه. لذا فإن هذه الحشرة تتردد على لسان معظم  
شخصيات الرواية، وتعيش معها، وتالحقها حتى في منفاها، لتكدر صفو حياتها، وتهدد أمن ممالك الغرب.  

يدّله على المكان الذي يسكن فيه الراوي، ألنه يرغب بزيارته.   وها هو صدام يطلب من ملك السويد أن
 باألحرى ليعتقله، ويعود به الى بغداد، حيث تنتظره المشنقة.

وفي صدارة شخصيات الرواية التي تشعر بزحف صدام الى يوتبوري، هي أليسيا، ربما لوقوعها تحت تأثير  
رفاهة من حدس اإلنسان األعتيادي، بدليل أنها عندما    السكر، أو ربما لكونها روائية، لذا فإن حدسها أكثر

ص. إذا 20تهرس الدودة، يسألها الراوي: )ما الذي هرسته بكعب حذائك يا أليسيا بهذا العنفوان المرتعش.(  
كانت الدودة ترمز الى صدام، فإن طيور الشيطان التي تشير اليها أليسيا، والمستريحة خلف البازار، توحي 

م، بدليل أن الراوي لم يفهم قصدها الغامض الى هذه العبارة. ذلك أنها خوفا من أن تشمم  الى جنود صدا
 هذه الطيور للرائحة التي قد تنبعث من كحول قنينتها، بادرت الى إخبائها. 

إن نزوع الراوي الى الغموض في عملية تقديم المعلومة الى المتلقي، بحاجة الى اإللمام بتقنات السرد التي 
 مجموعة من األسئلة ببناء الشخصيات ولغة السرد ولعبة التمويه وتبنيها لمنحى الميتا سردي ومظهر تثير 

 البوليفونية،  وتتصدى لمختلف األنماط السردية المعروفة في الرواية الحديثة.
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لتمويه  أعتقد، ال بل أجزم، أن ما من تقنة من هذه التقنات، تخلو منها هذه الرواية، وعلى نحو خاص، لعبة ا
المقرونة بالغموض في زحف الدودة، وتشمم طيور الشيطان لرائحة الكحول. فإذا كان قد وظف كعب أليسيا 
في المرة االولى لتوطين نزعة الغموض، تشبيها بالغموض القائم في توجيه )باتريس( بسهامه نحو كعب  

هذا السم، وهي تقول: )شلة من    )أخيل(، فإنه في الثانية، يوظف أصدقاء أليسيا، خشية مشاركتهم لها في 
 الكحوليين يشاركونني هذا السم.(.  

 (، بتأن وروية، سنكتشف الطريقة التي يلجأ اليها  19لو تابعنا قراءة الجمل التي جاءت في الصفحة )    
 الراوي في عملية التمويه على المتلقي، بهدف عدم اللجوء الى المباشرة، وتوطين تقنية  الغموض. 

أليسيا الى النوارس الشرسة بزعيقها التي ستحوم حولهما، تنظر مباشرة نظرة رقيقة الى الراوي    أثر إشارة 
لتقول له: )ما أحالك(. وعقب هذه العبارة تقفز فجأة لتهرس بكعب حذائها الدودة الصفراء. موحيا الغموض  

ف، وتوحي العبارة الثانية األول الى الخوف من المجهول، أو القادم من خلف البازار الكبير المغلق المسق
التي أتسمت بالمباشرة الى دعوة السارد الى ممارسة العملية الجنسية معها. ولكن بوثوبها المباغت لهرس  
الدودة، وهي بين الخوف والسعادة، الخوف من صدام، والسعادة بعالقتها مع الراوي، إنما ترآى لها، إن شئنا  

وهي بهذا تضحك بجنون، ظنا منها أنها قد قتلته، عبر دهسها   التأويل، زحف صدام الى مدينة يوتبوري،
للدودة، أو ربما ألن الدودة = زحف صدام، لم يسمح لها أن تكمل سعادتها، لذلك فقد جاء رد فعلها بقوة 
وصورة غير طبيعية. أما الغموض الثاني المتمثل بطيور الشيطان بوصفها شلة من أصدقائها السكارى، 

لعبة ت يوتبوري،  هو اآلخر  الى مدينة  السكارى  القصد منه زحف جنود صدام  مويهية كالغموض األول، 
بإعتبارهم نوارس شرسة، تتعطش لسفك األرواح، وسلب ونهب ثروات البلد، مذكرة إيانا هذه الطيور، بزحف  

 صدام الى المدن المجاورة للعراق، كإيران والكويت.
ألليسيا، لتكدر عليها اللحظات السعيدة التي كانت فيها مع    إذا كانت الديدان في بداية الرواية قد ظهرت

، لتكدر صفو اللحظات التي  71الراوي، فإنها ظهرت للراوي بعد خمسين صفحة من ظهورها ألليسيا ص 
يقضيها في حوض الحمام المملوء بالماء الدافيء. كما لو كان الراوي يريد أن يقول للشعب العراقي: ما دام 

فلن تجدوا الراحة. في إشارة واضحة الى غزوه لدولة الكويت، عقب منحه للشعب العراقي  صدام في الحكم،  
فرصة إستعادة أنفاسه  لمدة عامين فقط، أثر خروجه المزعوم منتصرا على إيران بعد أن باع نصف شط  

 العرب لها، وجزر كثيرة أخرى.    
فها الغموض، كروايات جيمس جويس ووليم فوكنر  إن الراوي ال يلجأ الى الغموض إقتداء بالروايات التي يكتن

ومارسيل بروست وأمبرتو إيكو، وإنما لزخ روايته بالدالالت التي يفرزها الغموض األول والغموض الثاني، 
 األول من خالل تحول أصدقاء أليسيا السكارى الى النوارس الشرسة، والثاني عبر، تحول الخمر رمزا للوطن.   

 ة الكحول بالمقدسة، وإخبائها، إنما إستعارة إلخباء الوطن، خشية دنسه من قبل الوحوش إن نعت أليسيا لقنين
الكاسرة، ولعل تأكيدها على أن الكحول إستعارة، أثبت دليل على ذلك، وهذه الداللة، تثبت إستعارتها أكثر،  

أنها تشرب  الكحول    عندما تعزز أليسيا العبارة األولى، بعبارة أخرى وهي عبارة: ) حرية مستعارة(، أي



2541 
 

لتتحرر من خوفها وتدافع عن الوطن، وهي تقول: ) ال يقمع الخوف إآل الثمالة. عندها ال يعنيك اآلخر  
 29مهما فعلت. المهم أن تقمع خوفك بفعل الخمرة. الصحو رذيلة، والثمالة حرية.(.ص 

يال الرومانسي الذي يتمتع  إذا كان صراع الشرق مع الغرب، صراعا حادا وشرسا، متمثال بصدام، فإن الخ 
به شخصية )ريباز( الفدائي، بالتنقيب عن مواقع جبل )سكانديرنا( في السويد، بحثا عن عظام أسالفه الكرد 
النائمة بين شقوق هذا الجبل، والعيش في مدينة قريبة اليه، ألنه أعتاد أن يعيش في المناطق الباردة،  ال 

الحنين الى الوطن األم، ذلك أن هذه المدينة القريبة من هذا الجبل يرتقي الى مستوى الصراع، بقدر ما هو 
ستمنحه حرية إرتداء المالبس الكردية التي تتماهى مع الجبال، كما أن خطيبته )كالويز( قد أشترطت على  

 لحاقها به أن يكون بيتهما تحت جبل.  
، ذلك ألن التجربة الصعبة التي  يسعى الراوي الى إشاعة تقنية الغموض في أكثر من مكان في الرواية 

تمر بها شخصيات روايته هي التي تفرض عليه أن ينحو هذا المنحى. والغموض في مختلف الفنون األدبية، 
إذا ما وظف بشكل صائب وسليم، يؤدي الى إستعارة دالالت متعددة، وصور شعرية مكثفة. وأعتقد هذا ما  

تصوير أحداث الرواية، ورسم معالم وأبعاد شخصياتها، إتساقا    يروم الراوي بلوغه بإختياره سبيل الغموض في
 مع تعقيدات األول، وغرائبية الثاني.  

يستوحي الراوي الدالالت والصور الشعرية التي تفيض بها الرواية، بالتعويل على قدرته في وصف األحداث 
بأسلو  التي يمتلكها، وصياغتها  الثرية  اللغة  ب فني متماسك، بحيث تشد  والشخصيات، والتحكم بمفردات 

إنتباه المتلقي اليها، وتضطره ألن يواكب بشغف، لما يسفر عن هذا الوصف الذي ال يخلو من التهويل  
 األقرب الى شق األنفاس.   

تكاد معظم شخصيات الرواية، للتجربة الصعبة التي عاشتها، أن تقترن حياتها بالغموض، إبتداء من     
نتهاء بسارا وريباز ومحيسن. وإذا كان الغموض الذي واجه شخصيتي أليسيا والراوي، أليسيا، مرورا بالراوي، وإ

قد أقترن بحشرة الدودوة، فإن الغموض الذي واجه شخصية سارا، يقترن بالصليب المقلوب، والخرقة التي 
ير  تغطي جسد المسيح، مفضيا األول الى داللة التضحية وذلك من خالل تصميم الصليب بصورة غريبة وغ 

 مألوفة، والثاني الى الغواية، عبر التفاحة المقضومة في أسفل الصليب، وغسل الخرقة، وتعرية جسد المسيح. 
يذكرني الغموض الكامن في شخصية المسيح التي تجتمع فيها صفتان تناقض أحدهما اآلخر، وهما التضحية  

لكازانزاكي، ورواية )عزازيل ( ليوسف  والغواية، يذكرني بروايتين، وهما رواية )الوسوسة األخيرة للمسيح(  
نحن   التي  والرواية  رواية عزازيل،  من  كل  ثيمة  معالجة  في  األخيرة،  بالرواية  نحو خاص  وعلى  زيدان، 
بصددها، وهي اإلغواء ومدى إمكانية القديسين من أمثال المسيح في مواجهة هذه المسألة، في الوقت الذي  

 لتعذيب الذي هو الصلب.فيه هم قادرون على تحمل أصعب أنواع ا
إذا كان كازانزاكي يعتقد أن بمقدور القديسين قهر الغواية، فإن يوسف زيدان يرى العكس من ذلك تماما، 
وهو بذلك ينحو المنحى ذاته الذي أتبعه مؤلف هذه الرواية، ولعل إستسالم بطله )هيبا( في أول تجربة له  

ه على نفسه. وللتأكيد أكثر على هذا التناقض تقول سارا  مع )أوكتافيا( وقهر عزيمته في العهد الذي قطع
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: )ليسوع طبيعتان: إلهية وإنسانية. حين يتجلى إنسانا فهو مثلنا بحاجة الى عناية. وهذا 232في الصفحة  
 أعده حبا ال أثم فيه.(. 

قارنة، مركزا مثلما يلجأ الراوي الى إستخدام نزعة التناقض، لتفضي الى الغموض، كذلك يعمد الى تقنية الم
على األشياء التي تتمظهر فيها الفوارق بين الشرق والغرب، كأجرائه وجه المقارنة بين حكم غوستاف السويد  
الذي دام إحدى وعشرين سنة، حيث حقق خالل هذه الفترة منجزات كبيرة، حتى مقتله في معركة لوتزن مع  

بحثا عن معارضيه، ويطالب ملكها أن يتنازل   األلمان. بينما جاء صدام وبكل صالفة الى مدينة يوتبوري،
له عن حكمه، مع أنه قد خرج مهزوما في كل المعارك التي خاضها مع الدول المجاورة له، وّجوع شعبه، 

 وضحى بشباب العراق قربانا لعجرفته.
كان الشخص  وتمتد هذه المقارنة بين الشرق والغرب حتى على األشياء الصغيرة، كالقبلة مثال. ذلك أن الراوي  

الوحيد من بين الجالسين في مطعم محطة القطار، قد أنشغل بمشهد القبلة التي دارت بين شاب وشابة، هذا  
 المشهد الذي من غير الممكن، بل المستحيل أن يحدث في العراق.

أق في  تحديدا  والعراق،  السويد  في  المتبعة  الزواج  تقاليد  بين  إجرائها  الى  هذه  المقارنة  وجه  ليم  وتنسحب 
كردستان، وذلك من خالل عدم سماح القانون السويدي الزواج بالقاصرات، وبالمقابل مرور هذا القانون في  

 كردستان مرور الكرام، أي عدم المعارضة عليه من قبل الجهات المختصة بعقود الزواج. 
القانون السويدي    وألن كالويز خطيبة ريباز، وزوجته في المستقبل، في الخامسة عشر عاما، ال يسمح لهما

بالزواج، وأن التقاليد التي تربى عليها ريباز ال يمكن أن يتخلى عنها بسهولة، فهو يستميت بالدفاع عن  
التقاليد التي ورثها عن آبائه وأجداده، بمسوغ : )أن النساء يشخن قبل الرجال، لذا يجب أن ال يقل عمر  

يدور نقاش طويل بين الراوي وريباز حول  و   165الزوجة عن خمس عشرة عاما من عمر زوجها.(. ص  
 هذا الموضوع، الى أن بدأ األول يحس بأن قناعة ريباز تتسرب اليه. 

ال يكتفي المؤلف في إشاعة تقنية المقارنة في روايته هذه بين ملك السويد وصدام، وبين حالل القبلة أمام  
الناس في السويد، وتحريمها في العراق، وبين معارضة القانون السويدي على زواج القاصرين، وبالعكس  

حرص القانون السويدي على حياة  اإلنفتاح عليه في العراق، وإنما أمتدت هذه المقارنة الى إجرائها بين  
 الطيور خاصة، وكل الحيوانات عموما، والقضاء عليها بوحشية ودم بارد من قبل العراقيين.  

تتمثل هذه الوحشية في شخصية ريباز، عندما يقترح بإعدام النوارس، للتخلص من ذروقها المتعفنة على  
اسة، وهو يغازل خطيبته، ويحلم بجبال كردستان. جسد تمثال الملك. مع أن ريباز يتمتع بشخصية مرهفة وحس

وهنا يظهر التناقض في شخصيته، فهو من جهة رومانسي ألقصى الدرجات، ومن جهة أخرى ال يخلو من 
القساوة. والنزعة األخيرة، ربما واتته بفعل الحياة القاسية التي عاشها في، كردستان، تحديدا في جبالها، سواء 

 وات البيشمركة، أو عاش حياته الطبيعية مع أهله.كان مناضال بين صفوف ق
إن التصدي لموضوعة الصراع بين الشرق والغرب، ليس جديدا، سواء في األدب العالمي، أو العربي. وعلى  
ما أظن أن شكسبير هو أول من تعرض له في مسرحيته الموسومة )عطيل(. كما أن البير كامي هو اآلخر 
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في روايته )الغريب(. أما بالنسبة ألدباء العرب، ثمة أثنان منهما حسب  لجأ الى توظيف هذه الموضوعة  
علمي، تعرضا لهذا الصراع، وهما الطيب الصالح في رائعته )موسم الهجرة الى الشمال(، وعلي بدر في  
تحفته )ملوك الرمال (. وقد سبق أن تناولت في معرض حديثي عن هاتين الروايتين في كتابي الموسوم  

واية العربية.  حياكات ال  سرد في الرِّ
 

 صباح هرمز 
 ناقد وكاتب عراقي 

 
 بنيات السرد في روايات “محسن الرملي” 

 
 الشخصية:  -1

يقول روالن بارت معرفا الشخصية في الحكاية بأنها: )نتاج عمل تأليفي( كان يقصد أن هويتها موزعة في  
أسم علم   الى  تستند  التي  والخصائص  تعد النص عبر األوصاف  فالشخصية  الحكي.  يتكرر ظهوره في 

العمل   المحددة، وأن جوهر  نهايتها  السردية وتدفقها نحو  بمهمة األفعال  الذي يضطلع  العنصر األساس 
. أما توماشفسوكي: )فقد ذهب الى حد إنكار كل أهمية  1الروائي يقوم على خلق الشخصيات المتخيلة(

ا من وجهة نمطية، حوافز قارة، أما أفعال وتحركات  للشخصية قائال: يعتبر وصف الشخصيات وطبائعه
. بينما: )يميز الناقد االنكليزي فوستر الشخصية الرئيسية  2البطل فهي من نفس الوجه حوافز ميكانيكية( 

بحسب عمقها أو سطحيتها، أي شخصية مدورة أو شخصية مسطحة. ويشرح تودروف المصطلحين فيقول:  
بأن شخصية ما مدورة يكمن في موقف الشخصية. فإما أن تفاجئنا مقنعة  )إن المعيار الذي بواسطته نحكم  

إيانا فهي مدورة. وإما ان لم تفاجئنا فهي مسطحة. وهي شخصية ثالثية األبعاد تتميز بخصائص كثيرة بل  
ومتضاربة أحيانا. وتميل الشخصية المستديرة الى أن تتطور في سياق الفعل. إذ ال تستقر على حال وال  

على نار، وال يستطيع المتلقي أن يعرف مسبقا ماذا سيؤول اليه أمرها، فهي متغيرة األحوال ومتبدلة تصطلي  
العالقات  تقبل  العالية على  السردي، وقدرتها  العمل  داخل  الحركة  المواقف وغناء  بتغير  األطوار وتتميز 

بعد وال تستصعب أي صعب،   الشخصية األخرى والتأثير فيها، إذ هي تمأل الحياة بوجودها وال تستبعد أي
. أما الشخصية المسطحة: )فهي شخصية أحادية البعد تتميز  3أنها الشخصية المغامرة الشجاعة المعقدة(

بمدى ضيق ومقيد من أنماط الكالم والفعل والشخصية المسطحة أو المنطقية كما يطلق عليها وهي تدور  
ر عنها بجملة واحدة لكونها تبقى على وتيرة واحدة أما حول فكرة واحدة أو صفة واحدة يمكن إختزالها والتعبي

 يشرح الشيخ عبدللا البستاتي مصطلح الشخصية في معجمه )الوافي( على الوجه التالي:   .4شريرة وأما خيرة( 
الميت بصره رفعه الى السماء    –بصره فتح عينيه وجعل ال يطرف و    –شخص يشخص شخوصا أرتفع و  -

 من بلد ذهب . . . – الموت كذلك وهو مجاز و  ببصره عند  –فلم يطرف و  
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 شخص الرجل شخاصة فهو شخص بدن وضخم. -
شخص الشيء عينه وميزه عما سواه وشخصه لم يذكره أهل اللغة إآل أن الزمخشري أستعمله في مقاماته  -

 وقال سمعت مشخصة أي معينة. 
فالنا من المكان    –وصنا و  أشخص فالن حان سيره وذهابه يقال نحن على سفر قد أشخصنا أي حان شخ-

 5فالنا الى قومه أرجعه اليهم.  –أزعجه وأقلقه فذهب و  
يشتغل محسن الرملي في منجزه الروائي على عنصري التواتر والشخصية وتقنيتي اإليحاء والتناص، موليا  

الل إختالف أهمية أكبر لعنصري التواتر والشخصية قياسا بالتقنيتين األخريين اإليحاء والتناص. وذلك من خ
)تمر   روايته  في  األولى  بالدرجة  السمة  هذه  وتبرز  األخرى.  الشخصيات  ومع  نفسها  مع  الشخصيات 
األصابع(، وتليها بدرجة أقل في رواية ) أبناء وأحذية(. وذلك من خالل تمثيل كل شخصية من الشخصيات  

والتعويل على شخصية هاملت الثالث: الجد واألب والحفيد لجيل معين من األجيال في الرواية األولى،  
المركبة في قوتها وضعفها في اإلختالف بين السارد وزهراء في الرواية الثانية من جهة، وبين السارد ومانويل  

ذاتها إلختالف    من جهة أخرى. المبعثر( األهمية  السابقتين تولي رواية )الفتيت  الروايتين  ومثلهما. مثل 
شخصية فيها من األشقاء السبعة مع شقيقتهم ، تتشابه شخصياتهم  الشخصيات مع بعضها البعض، إذ ما من  

مع بعضها. بهدف أن يكسب المتلقي تصورا، أن كل فرد من أفراد عائلة عمة السارد تنتمي الى عائلة  
بين   التي تجمع  األلفة  بالرغم من  إذ  أيضا،  الرئيس(  ينطبق على رواية )حدائق  ما  عراقية معينة. وهذا 

ة، إآل أن كل واحد منهم يتمتع بمزايا تختلف عن شخصية مزايا صديقيه. فعبدللا كافكا واقع  األصدقاء الثالث
تحت تأثيرات الفكر الوجودي، وإبراهيم الذي بترت إحدى ساقيه في الحرب اإليرانية العراقية، أقواهم بدنا  

 وأكثرهم هدوء وطيبة، أما طارق فأكثرهم عناية بمظهره وشغفا بالقراءة والبنات. 
ما عدا في رواية )ذئبة الحب والكتب( يخرج الرملي عن إطار إختالف الشخصيات الذي أتخذه نهجا لرواياته  
األربع السابقة، متبعا نهجا معاكسا له تماما، أال وهو نهج تقارب الشخصيات مع بعضها البعض، وذلك 

ثنين بكتابة رسائل على شكل عبر التقارب القائم بين شخصيتي هيام والمعلم الرفاعي، من حيث رغبة األ
رواية لقراءتها من قبل الشخص الذي تحبه والفتاة التي يحبها. وهذا التقارب ال يقتصر بين هاتين الشخصيتين  
فقط وإنما يمتد الى الرملي والمرأة السريالنكية، وذلك من خالل هجرة األثنين من بلدهما والسكن في مكان  

شخصية بشعة تكاد أن تكون نسخة مطابقة لشخصية هيام، ليس ألن   أقرب الى السجن اإلنفرادي، كما أن
 جمالها يفوق الوصف بل ألن كلتيهما يشتركان معا في أكثر من صفة. 

في رواية أبناء وأحذية، كل الشخصيات من نمط الشخصيات المستديرة، ما عدا شخصية األم فقط شخصية  
مستديرة من بداية الرواية، وإنما في وسطها وصاعدا،  مسطحة. إن السارد )أمير(، ال يكسب نمط الشخصية ال

شروعا من رحلته الى كولومبيا، إلستسالمه لتقلبات زوجته المباغتة، ورضوخه لمطالب أبن خاله مانويل.  
وإنتهاء بعودته ثانية الى باريس، أثر أقترانه بسبع وعشرين زوجة، ولقائه باألطفال الذين أنجبهم من النسوة  

نتظام( شقيقة أمير، هي األخرى لم تمنح هذه النمطية  اأسمائهن ومالمح وجوههن. كما أن )اللواتي نسي  
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الى أن تتمرد على والدها وتلتحق بمانويل وتتزوجه في باريس. أما زهراء زوجة أمير فهي من نمط الشخصية  
يليا الرقيقة، مرورا المستديرة على إمتداد الرواية، تحديدا من لحظة تمنيها أداء دور هاملت وليس دور أوف

أميراب وجه  في  بزواجها    ،نفجارها  وانتهاء  تراها،  أن  دون  طفلتيهما  دفن  أنه  عندما عرفت  وتخليها عنه، 
أما رواية تمر األصابع، تخلو من نمط الشخصية المسطحة، لذلك فالشخصيات الثالث، الجد   بأستاذها.

ل تمرده على الحكومة وهجومه على مركز واألب والحفيد، من نمط الشخصيات المستديرة. الجد من خال
الشرطة مع جماعة من عشيرته إلخراج أبنه من السجن، وحث أهالي القرية للسكن في مكان آخر، واألبن  
لقريته قاصدا أسبانيا إلدخال   ثم مغادرته  الحكوميين،  المسؤولين  أبن أحد  إلدخاله رصاصتين في مؤخرة 

مؤخرة أبن الرئيس وفاء للعهد الذي قطعه على نفسه. والحفيد بتمرده   الرصاصة الثالثة المتبقية في جيبه في 
 على أبيه وجده، عبر مغادرة القرية قاصدا أسبانيا. 

إن الحفيد يبدو أحيانا من نمط الشخصية المسطحة بجنوحه الى العزلة، وأحيانا من نمط الشخصية المستديرة  
ي أسبانيا، ولكن شخصيته المستديرة هذه ال تستقر وال تبلغ  بإثارته للمشاكل ألهالي العمارة التي يسكن فيها ف

 ذروتها إآل في نهاية الرواية، عندما يثور بوجه والده بهدف تخليه عن المشروع الذي جاء من أجله. 
في رواية ) الفتيت المبعثر(، ما عدا شخصيتي سعدي وأحمد، كل الشخصيات األخرى من نمط الشخصية  

الل عدم تأثيرهما على أحداث الرواية وعلى الشخصيات أيضا. األول لسقطته في  المستديرة، كالهما من خ
اللواطة، وعدم معرفته للنطق في ماعدا بجملة )هذا شي حلو أو غير   أحضان النظام وممارسته لعملية 

يل  حلو(. والثاني لرحيله الى أسبانيا المنعزل فيها عن الناس. أما الشخصيات المستديرة فهي محمود وإسماع
الكذاب ووردة وعبود. األول عبر هجرته، والثاني بالتعهد لوردة برفض الحرب والثالث لزواج وردة بإسماعيل 

 تنفيذا لعهده، وعبود لتأثيره في التحوالت التي طرأت عليه بإنعكاسها على وردة.
 

fatit-cover 
شخصية واحدة، وهي شخصية طارق من  أما في رواية )حدائق الرئيس(، مثل رواية )أبناء وأحذية( ما عدا 

النظام.   مع  وتعاونه  اإليجاب  الى  السلب  من  الشخصيات  كبقية  تحوله  لعدم  المسطحة  الشخصية  نمط 
والشخصيات المستديرة هي: إسماعيل الراعي، لتجاوزه حالة الخرس التي أصابته لرؤيته للرؤوس البشرية  

ل مصرعه وسقوطه شهيدا لقيامه بتوثيق الضحايا في  المقطوعة دون جثث في صناديق الموز. وإبراهيم بفع
القبور التي دفنت فيها. وقسمة ال تتحول الى الشخصية المستديرة إآل بعد إطالعها على حقيقة طارق زوجها  
التي كانت معجبة به منذ صغرها، وحقيقة والدها بوصفه بطال، في نهاية الرواية. كما أن ظاهر هو اآلخر  

مستديرة بالرغم من كونه دجاال من الدرجة األولى، إآل أنه من خالل قدرته على أن  من نمط الشخصيات ال
لقراءته   أيضا  المستديرة  الشخصية  نمط  من  وسهيل  الناس.  أجبن  أنه  مع  األكابر  الرجال  بمظهر  يظهر 

ة  لشخصية ظاهر بشكل جيد، وأتفاقه معه على كتمان المواقف المحرجة التي واجهتهما في الحرب اإليراني 
 العراقية، ومثلهما عبدللا كافكا الذي يرافق إبراهيم في رحلته األخيرة الى بغداد.
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وإذا كان من  المسطحة،  الشخصية  نمط  تخلو من  والكتب( هي األخرى  الحب  )ذئبة  وشخصيات رواية 
ن  شخصية في هذه الرواية من نمط الشخصية المستديرة وبأمتياز فهي شخصية هيام، لتأرجحها بين ثالثا م 

أخطر النزعات التي تؤهلها أن تمنح بلقب الشخصية المركبة التي توازي الشخصية المستديرة، بإعتبارها  
 تتكون من التمرد والعبثية والتصوف.

 
 التناص: -2

)إن التناص هو كل عالقة تكون بين ملفوظين. إن عملين لفظيين أو ملفوظين أثنين، متجاورين الواحد مع  
خاص من العالقات الداللية ندعوها نحن عالقة حوارية. والعالقات الحوارية هي   اآلخر، يدخالن في نوع

عالقات داللية بين جميع الملفوظات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي. إن التناص ينتسب الى الخطاب  
كل    وال ينتسب الى اللغة، ولذا فإنه يقع ضمن مجال أختصاص عبر اللسانيات وال يخص اللسانيات. وعلى

 6حال فليست كل عالقة بين ملفوظات بالضرورة ذات طبيعة تناصية.(.
 ناص عنه ينوص نوصا تأخر قال أمرؤ القيس أمن ذكر ليلى إذ نأنك تنوص. -
 ناصه ليدركه بنوصه نوصا حركه.-
 أناصه إناصة أراده. –
مارسها وجاذبها وهو يضرب لمن  ناوصه مناصة ناوشة ومارسه . ومنه المثل ناوص الجرة ثم سالمها أي    –

 .7خالف ثم اضطر الى الوفاق
تخلو روايتا أبناء وأحذية والفتيت المبعثر من تقنية التناص، أما الروايات الثالث األخرى: )تمر األصابع  
وحدائق الرئيس وذئبة الحب والكتب(، تحتوي بقدر ال بأس به من هذه التقنية. ويأتي في مقدمتها تناص  

النبي نوح، وهجرة  مشهد هجرة   تمر األصابع، مع مشهد رحلة  الجد في  التي يحض عليها  القرية  أهالي 
الرسول من يثرب الى المدينة المنورة. فضال عن تناصها مع رواية آخر المالئكة لفاضل العزاوي، بتحويل  

في   حدث عادي الى حدث كبير بالهجوم على مركز الشرطة في كال الرواييتين. كما أن شخصية األب 
 تناقضه مع نفسه يكشف عن تناصه مع شخصية بونتيال في مسرحية بونتيال وتابعه ماتي لبريشت.

كما أن عملية الرجم بالحجارة ببطل حدائق الرئيس ) زكية( بتهمة الزنا، يكشف تناص هذه الرواية مع رواية  
ا. ولكن بقتل األولى وصعود مائة عام من العزلة من خالل بطلتها )ريميديوس( التي وجهت لها التهمة نفسه

الثانية الى السماء. والتناص الثاني في هذه الرواية، هو مع رواية مائة عام من العزلة أيضا لماركيز، عبر  
تأجيل جدة كافكا موتها لحين عودة حفيدها من األسر. تتناص مع هذه الرواية ال كحدث مستل منها ومشابه  

ه المتبع في الواقعية السحرية. ومن منطلق إستحالة تصديق توقيت  لها، بل بوصفها تعول على األسلوب نفس
التحكم بموت اإلنسان. وتناصها الثالث هو مع مسرحية )أنتيكونا( ألسخيلوس وسوفوكليس، لمطالبة قسمة  
 بدفن جثة والدها، مثلما طالبت أنتيكونا بدفن جثة شقيقها، وكلتاهما يواجهان العقبة ذاتها وهي عقبة السلطة. 
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ما رواية ) ذئبة الحب والكتب( تكشف التناص مع مسرحية )ست شخصيات تبحث عن مؤلف( لبيرانديلو،  أ
وذلك من خالل جعل هيام هي الراوية والمؤلف هو السارد الضمني، إتساقا مع الوثيقة الموظفة في إستهالل 

زيل ليوسف زيدان ورواية تل  الرواية وتوكيدا لمصداقية وحقيقة وقوعها. كما أنها في تناص مع روايتي العزا
المطران لعلي بدر، للجوء األول الى المقدمة التي كتبها باسم المترجم على أن عزازيل رواية سريانية، والثاني  
للمقدمة التي كتبها بوصف مدينة تل المطران مدينة تابعة لسهل نينوى، وذلك من خالل إستخدام الرملي  

 لشاشة الكومبيوتر. 
 
 اإليحاء: -3
  – بكذا ألهمه به و    -أشار كأومأ و   -فالن كتب و   –بعثه و    –وحى اليه إيحاء كلمة بكالم يخفيه و  أ  –

 العمل أسرع فيه.  –صار ملكا بعد فقر و   –كلم عبده بال رسول و  –نفسه وقع فيها خوف و  
 تواحى القوم توحيا وحى بعضهم بعضا. -
 دعاه ليرسله. فالنا –الشيء استفهمه و  –أستوحاه حركه وأستصرخه و  –
 الواحي أسم فاعل ج وحاة وواحون. –
كل ما ألقيته الى غيرك لتعلمه كيف كان ثم غلب في ما يلقى    – الرسالة و    –الوحي بالفتح مصدر و    –

الى األنبياء من عند عز وجل وقد يطلق ويراد به أسم أسم المفعول منه أي الموحى وفبل الوحي أعالم في  
 . 8عا كالم للا تعالى المنزل على نبي من االنبياء شر  –المكتوب و   –خفاء و  

التقنية فقط في روايتي أبناء وأحذية وحدائق الرئيس. وظف في األولى سبعة عشر  يوظف المؤلف هذه 
مجموع   وهي  ثماني صفحات،  بحدود  اإليحاء  فيها  وظف  التي  الصفحات  عدد  بلغ  الثانية  وفي  إيحاء، 

 الفرعي الموسوم )باقة ورد وبرتقال(. ، للعنوان20الصفحات المكرسة للرقم 
 
 التواتر:  -4
واتر الشيء مواترة ووتارا تابعة وال تكون المواترة بين األشياء إآل إذا وقعت بينها فترة وإآل فهي مداركة   –

 ومواصلة.
 توتر العصب أشتد فصار كالوتر. –
 تواترت األشياء تتابعت وقيل مع فترات. –
 . 9المداومة على الشيء وهو مأخوذ من التواتر والتتابعالوتيرة أيضا  –

)التواتر هو إعادة رواية المتن مما يؤدي الى ضمور حركة الزمان في الحركات الالحقة حيث تعاد الخلفية  
الزمانية والمكانية ذاتها، كما تتكرر الوقائع واألحداث والشخصيات، هذا النظام يعطي للرؤية السردية مكانة  

صوغ المتن. إن مستوى التواتر يرتبط بمستوى تكرار بعض األحداث من المتن الحكائي من مستوى  أولى في  
السرد. ويعده جيرار جينيت عنصرا من مقولة زمن القص، ويحدد التواتر حسب العالقة بين ما تكرر حدوثه  
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.في  10 (أو وقوعه من أحداث وأفعال على مستوى القصة من جهة وعلى مستوى الخطاب من جهة أخرى 
رواية أبناء وأحذية تتكرر مفردة )الحذاء( أربع عشرة مرة، ذلك إلحتواء هذه الفردة جثة طفلة السارد التي  
يحتضنها على صدره كما لو كانت دمية مهداة اليها، وهو في طريقه الى المقبرة وال يعرف كيف يتصرف 

عوزه المادي. ولعل تصرفه غير الحكيم    معها، ألنه ألول مرة يواجه في حياته مثل هذا الموقف، فضال عن
في دفنها )من وجهة نظر زهراء( قبل أن تشاهدها والدتها الراقدة في المشفى أدى به الى الهجرة الى أسبانيا  
لطالق زوجته منه. أي أن المتن الحكائي للسرد ينبني ويرتبط بمستوى تكرار مفردة الحذاء. ولتوظيفها على  

اية الى نهايتها، ال لتظهر بمستوى الرئيس لألحداث، بوصفها حبكة الرواية فحسب،  نطاق واسع من بداية الرو 
وإذا كانت من رواية يستخدم فيها الرملي من رواياته الخمس فيض من عناصر    وإنما عنوانا لها أيضا.

أ اإلحترام(  الذي يستحق  )الرجل  تكرار جملة  المبعثر(، وذلك من خالل  )الفتيت  ربع  التواتر، فهي رواية 
مرات، وهي حبكة الرواية، ومفردة القنفذ أثنتي عشرة مرة، واإلبرة ثالث مرات، والجرذ ستا، وبياض الذراع  

 عشرا، والقائد أثنتي عشرة، والعواء خمسا، واأللوان ست مرات. أي ما مجموعه ثمانية وخمسين تكرارا.
مس مرات، وذلك عبر إقتران مادة أما في رواية أصابع التمر، يتكرر عنصر التواتر بحدود أربع الى خ

التمر بالجنس، والمالحظ أنه ال يستخدم هذه المادة للفحولة بل للمتعة، وذلك من خالل تمريرها على راحة  
كما أن رواية ذئبة الحب والكتب يتكرر فيها عنصر التواتر لثماني مرات التي تدل   اليد واألصابع والصدر.

 على أن شخصية هيام ترمز للوطن.
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 قراءة لكتاب" النقد األدبي بين القديم والحديث"
 للدكتور/ " مدحت الجيار"

         
 المصرية د. أماني فؤاد. النَّاقدة 18

 
صدرت مؤخرًا الطبعة الثالثة من كتاب " النقد األدبي بين القديم والحديث" للدكتور : مدحت الجيار، ويعد 
هذا الكتاب ثمرة نضج لرؤية اتسعت في نظرية األدب، بعد قراءات وممارسات نقدية ، نظرية وتطبيقية  

ألكاديمي المتخصص ، وخوض في األنشطة النقدية واألدبية  متعددة ، كما أنه نتاج رحلة مع الفكر والدرس ا
 على نطاق متسع وعميق وذي فاعلية . 

تمحور الهدف من البحث قد تمحور في تتبع العالقة بين الشاعر والتراث في رحلة الحضارة البشرية ،  
نه غير معنى  وعرض المؤلف لذلك بالفعل في تصور بانورامي متسع ، ال يقف على التفاصيل الصغيرة ، أل 

سوى بالنقاط العامة والسمات الفارقة في كل مذهب أو نظرية أدبية فيما يتعلق بعالقة الشاعر بالتراث ومن 
هذه البانوراما العالمية التي شغلت بابين في المؤلف األول والثاني عرج المؤلف على عرض مفهوم التراث  

 شاعر العربي اإلسالمي بالتراث حتى العصر الحديث. في الحضارة العربية وحدد بداياته ، ثم تتبع عالقة ال
وتظل سمة هذا الكتاب الفارقة هذه العقلية الناقدة الموسوعية ، التي تتكامل فيها الظواهر وتتجادل وتنصهر  
لتستوي في النهاية رؤية بانورامية ، ترى الظواهر األدبية والنقدية في تطورها وحركيتها وتألقها وخفوتها ، ثم  

لما يتبقى منها من موروثات تظل عالقة بالتراث اإلنساني مشاركة في تشكله ، هذه العقلية التي ترصد  
تخطت كل العصبيات والنظرات الشوفونية إلى مفهوم وأفق إنساني عالمي أرحب وأوسع، عقلية ال تقف  

ونية ، وفي  على موروث فني أو علمي أو فلسفي لتميزه هذا غربي أو عربي ، بل تراه في منظومته الك
سياقه التطوري التاريخي في تعاٍل على العصبيات . لكن بإدراك واٍع للفروق بين الحضارات وإضافة كل  

 منها إلى األخرى. 
وهي    ، وتنظمها  مادته  تنسيق  على  المؤلف  بها  استعان   ، سابقة  دراسات ومصادر  البحث على  واعتمد 
دراسات لكبار المفكرين والنقاد العرب والغرب مثلت إضافات حقيقية وعميقة لتحديد السمات الجوهرية في  

رض إلى شخصية المؤلف نظرية األدب أو تفسير وتحليل الظواهر الفنية التاريخية ، وبرغم ذلك استند الع
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وفهمه الخاص لتطور الظاهرة الفنية تاريخيًا والذي عرض الستنتاجاته الخاصة في منظومة كلية تدلل على  
تكونَّ رؤية عميقة لديه استقرت ، وظلت تنفتح على ما يستجد من تطورات ، ولقد اتضح هذا في مثل تفسيره  

 اجتهادات. لنظرية المحاكاة وإن خالف فيها بعض ماتوافر من 
وهو إذ يعرض لكل ظاهرة أو نظرية أدبية يشير لكل تجلياتها وما يحيط بها، ويؤثر في تكونها في تتابع  
زمني ومنطقي في ذات الوقت مثل ماذكره عند حديثه عن تأثير الوضعية المنطقية وتسييدها لدور العقل  

سابقًا للمؤلف قدرة تسليط الضوء على  ( ، أو التجليات المختلفة للمدرسة الرومانسية ، وكما أشرت 88)ص 
نقاط اإلشعاع التي تبقى بالمدارس والتيارات األدبية مثل ما عرضه من تأثير الرومانسية في الصحوة التي  

 أيقظت ذات الشاعر والمبدع واستمرت حتى اللحظة اآلنية.
عرية وتجليها ضمن منظومة  تميز البحث بإشارة الكاتب وتأكيده المستمر على اجتماعية الظاهرة الفنية الش

إرهاصات  أو  التفعيلة  شعر  فيه  الذي ظهر  المناخ  إلى  إشاراته  مثل  اقتصادية  ثقافية  سياسية  اجتماعية 
 الرومانسية في مصر مع الترجمات أو العرب المهاجرين إلى أوروبا وأمريكا .

ابع المذاهب والتيارات الفنية  في ثنايا عرض المؤلف لعالقة الشاعر بالتراث على مر مراحله وتطوراته بتت  -
، ال يغفل عالقة النقد والنقاد بالنص الشعري وكيف يتناولونه بالتحليل ، وفي مستوى ثالث يعرض للتفاوت 
والفارق   للمغايرة  العربي ويشير دائمًا  النقد  الفكري، وبين  للنضج  للنص وسبقه  الغربي  النقدي  النظر  بين 

 وث الثقافي والديني وهو ما يضع الظاهرة في سياق مكتمل. الزمني والسياق االجتماعي ، والمور 
كما يبين الباحث المراحل المتتابعة للنظر النقدي العميق الذي يتسم باإلحاطة مع اختالف المذاهب ، ففي 
عرضه لنظرية الخلق يقول :" وبذلك فالبحث في جمال النص يعني التركيز على عالقاته اللغوية والتقنية  

 إلى معرفة عالقة هذا النص بتراثه الشعري الخاص". –بعد التحليل الجمالي  –وهنا نحتاج   واألسلوبية ،
تحرى الباحث في أبواب مؤلفه وفصولها أن يكون هناك ربط واتصال فيما بينها، إلحاطة القارئ بالتغيرات    -

عله مصاحبًا للباحث وتطوراتها ، دون قطع أو صدع بين تحول وآخر ، ليتوفر لقارئه سالسة الربط التي تج
 في هذه الرؤية البانورامية الواسعة التي يقدمها.

ويدلي د/ مدحت الجيار برأيه في بعض القضايا التي تثار من آن إلى آخر بخصوص تناولنا للتراث ،   -
وقضية األصالة والمعاصرة ، وفي إشارات ذكية ، غير مباشرة ، يعرَّج عليها ليدلي برأيه المنفتح والمعتدل 
، وأتصور رجوع ذلك إلى انشغاله بهذا الهم المقيم لدى المصريين التنويرين منذ عصر النهضة والتحديث 
الذي نأمل جميعًا في التمتع بتحلياته ، تنضغط االستفاضة في هذا الشأن بقيد المؤلف بطبيعة بحثه ذي 

يم وهل العودة إلى مرحلة بعينها هو  التوجه الفني األكاديمي المتسع ، يتمثل هذا في إشاراته لموقفنا من القد 
 ما قد يحقق النهوض المأمول لمصر والعرب ؟ ويناقش ذلك ويفنده سريعًا.

في األبواب الخاصة بموقف الشاعر العربي من التراث لم يقف الكاتب طوياًل أمام أثر الدين في الفن ،    -
الم ، وتمنيت أن يتناول ذلك بالتحليل ،  وثبات الشكل الفني للقصيدة العربية برغم تغير المضمون بعد اإلس

 وأتصور أنه تالفى الخوض في هذه القضية العنبارات دينية اجتماعية. 
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لم يشر المؤلف أيضًا إلى قضية مهمة وهي األثر اإلسالمي الواضح الذي أشار إليه الباخثون في كثير   -
الشعر الجاهلي ذي الطابع اإلسالمي الذي من القصائد الجاهلية ، تجنب د/ الجيار قضايا االنتحال في  

 (. 148  -145نلمس فيه التوحيد وطبائع األخالق اإلسالمية )ص 
وفي ظني تجنب د/ مدحت الجيار أيضًا إثارة سؤال يفرض نفسه لماذا لم يستمر تأثير تعاليم اإلسالم    -

العصر األموي   القصيدة منذ  العربي ، وحافظت  الشعر  الفتوح وشع  –على  الفرق والمذاهب في شعر  ر 
على انحيازها للنموذج العربي الجاهلي للقصيدة، كما لم تطور العلوم العقلية التي نشأت حول   – اإلسالمية 

 القرآن والسنة نظرًا نقديًا مغايرًا عن النقد الذي انطبع بالميل إلى الذوق الفردي والتوجه اللغوي .
المصطلح ، والتي ال وعورة بها ، بل هي لغة سهلة ال  تميز البحث باللغة العلمية النقدية ، المنضبطة  

تستعصى حتى على القارئ العادي ، واتسم العرض بطبيعة خاصة تضعه مع المؤلفات التي لها ميزة البقاء 
 والعطاء وإمكان فتح حوار ال ينتهي معه، فهو ليس كتابًا تعليميًا، قدر ما يقدم رؤية متسقة ومتكاملة. 

ي كل القضايا والمذاهب التي عرضها بمؤلفه أن يقدم المذهب أو التيار في النظرية  تحرى د/ الجيار ف  -
األدبية وتجلياته وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في المجتمع العربي والمصري، فكما تجلت في عينيه وعقله  

البانورامية َخصَّ مجنمعه بنظرة فاحصة ترصد وتحلل وتفسر الظاهرة   العالمية  األدبية في سياقها  الرؤية 
 االجتماعي الخاص ، هذا الضفر والتكامل والمقارنة بين الغرب والعرب أعطى هذا البحث طبيعته المميزة. 

تحرى الباحث في البابين الثالث والرابع إرفاق ظواهره وتياراته األدبية ، وتحليالته الفنية بالشاهد الشعري  -
التي الظاهرة  عن  في وضوح  ويعبر  يمثل  نماذجه    الذي  تكون  أن  الباحث  تخير  كما   ، الكاتب  يتناولها 

االستشهادية لكبار الشعراء في كل عصر وتيار، لتمثيلهم الصادق لهذه التغيرات المتتابعة وسأحاول تقديم  
إطاللة سريعة توجز أهم التحوالت التي تتابعت على عالقة الشاعر بالتراث والتي عرضها د/ الجيار في  

 حكم.مؤلفه الجاد والم
يعالج الكاتب في الباب األول والثاني عالقة الشاعر بالتراث في النظريات الشعرية األربع وهي : المحاكاة  
، التعبير ، الخْلق ، الواقعية ، وليحيط المؤلف بهذه النظريات عرض لكل نظرية على حدة في مفهومها  

العربي ، ورصد لالختالف الحادث    وخصائصها الغربية ، وتتبع كيف انتقلت إلى النص النقدي والشعري 
لها بعد االنتقال عن مصدرها الغربي إلى مستقرها العربي ، ثم تحولها في الباب الثالث والرابع إلى تراث 
عربي يحدد مفهوم الشعر والشاعر والتراث ، في سياق تاريخي محدد ، ثم التحوالت التي تطرأ على المجتمع  

ذاتها ، وخصوصية نظرة وتعامل الشاعر العربي مع التراث العربي    ومن ثم تحوالت األفكار والنظريات 
 والعالمي بمفهومه الواسع حتى نهاية القرن العشرين.

 يبدأ د/ الجيار عرضه ببعض المفاهيم األساسية العامة فيذكر:
ور هذه تبدأ عالقة الشاعر بالتراث منذ اللحظة األولى التي يجرب فيها قدراته المشكلة للنص الشعري وتتط

العالقة عدة مرات حسب عالقة الشاعر بنصه ، ووعيه بذاته الشعرية ، ووعيه بأدوات وماهية ومهمة النص  
 الشعري.
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وحين يعرض الكاتب لهذه العالقات يشير بإيجاز إلى الدوائر المتداخلة التي تتحكم في إخراج النص بشكله  
يخيًا باوإجر المادة التي تشكل بها هذه النصوص النهائي مثل اإلجبار االجتماعي ، تشابه المجتمعات تار 

 والوظائف التي تناط بها. 
الحيوية المدهشة التي نجدها عند انتقال فن يمثل نموذج تجربة إجتماعية إلى مجتمع آخر يخرج المؤلف 

 عالقة الشاعر بالتراث الذي يدين له بالوالء إلى أنواع أخرى ، وتراث آخر ، ولغة أخرى.
عن أهمية الشعر ووظيفته ودوره في الحياة البشرية وعالقته وحساسيته مع اللغة الوسيط بينه    يتحدث الكاتب 

وبين إبداعه ، ثم يشير إلى أن الشاعر عامل منتج لصناعته " الكلمة ، اإليقاع ، التصوير" كما أن الشاعر  
ى استخالص جوهر الشعر الحقيقي هو ما يملك تطور الوعي بالشعر وأدوات تشكيله ، والوعي هو القدرة عل 

، ويشير د/ مدحت الجيار إلى الجانب النفسي االجتماعي وأهميته برغم أن كثيرًا من مدارس النقد الحديثة  
 تعلن موت المؤلف .

ويقف المؤلف عند اللحظة اإلبداعية محاواًل اإلمساك بها ووصفها ويصفها بلحظة الحدس والنبوءة التي يرى  
نص واألدوات والتراث الشامل لكل ذلك وتقف الدائرة االجتماعية محيط عامًا تتجادل  فيها الشاعر والعالم وال

 فيه بقية الدوائر األخرى. 
 ويبقى اإلطار االجتماعي مفسرًا لعالقة الشاعر بالتراث ومفسرًا لوجود نظرية شعرية محددة. -

لتراث في نظرية المحاكاة يعرض د/ مدحت الجيار في الفصل الثاني من الباب األول لعالقة الشاعر با
 فيذكر:

أسس " أفالطون" أول قطيعة مع التراث داخل األمة الواحدة ذلك حين عرف الشاعر أنه صانع يحاكي  
األشياء واألحياء من زاوية رؤية خاصة حاولت اليونان الخروج من الخرافة والظن إلى العلم والحقيقة ولذا 

ث" وكان للحضارة أن تتخلص من تجليات الشفاهية لتصل إلى  كان " للمكتسب" اليد الطولى على " المورو 
انضباط وثبات الكتابية ذلك بتسجيل الموروث وجعله حقيقة واضحة ، لذا يزدري أفالطون هو ميروس في  

 حلمه ويخرجه من النفع المباشر للمدينة ، ألن الشاعر هنا تابع لمصلحة الدوائر المنفردة. 
التي اعتنقها أفالطون ، عالقة ثنائية مع التراث، عالقة تهدم في التراث ، فرضت نظريتا المحاكاة والمثل  

بقدر ما تبني فيه ، وتعدل من عناصره ، حتى يتالءم مع الواقع والنص واإلنسان اآلتي بعد عملية التصحيح  
 والبناء الجديدين. 

يشير في إطالع مثقف  يصحح د/ مدحت الجيار ويشير إلى ما شاع من فهم وتفسيرات مجافية للحقائق ، و 
إلى تفسيره للنظريات التاريخية ويعيد إليها أنظارنا لنراها في حركيتها، فشاعر المحاكاة ال يحاكي قديمه  

 وتراثه ، ولذا فهو يبتعد عن التراث.
 ويظل العقل في هذه النظرية قاهرًا ديكتاتورًا لكل ما يخالفه من سمات العقل المضاد .
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عالقة قوية ذلك ألنها تعتمد على تصرف الشاعر في كل    -عند أرسطو   –راثه  تبدو عالقة الشاعر بت  -
شيء ، يأتي من الماضي ، أو يرصده في الحاضر ، أو يصور احتماالته في المستقبل ، مع مالحظة أن  

 الشاعر ال يحاكي نفسه بل يحاكي ما هو خارجه أي أنه يتمثل الخارج داخله في هيئة صور. 
ت عالقة الشاعر بالتراث ألن الشاعر لم يعد يحاكي الطبيعة واإلنسان في الواقع في عصر النهضة زاد   -

الحضارة    –المؤلف في ربط غير قسري  -فقط ، بل أصبح يحاكي هذه النصوص األدبية الرفيعة أيضًا يدخل  
عرض لعالقة العربية لنظرية المحاكاة ويأتي عرضة متميزًا بالضفر والتوازي بين الحضارة الغربية والعربية في

الشاعر العربي بتراثه و يشير إلى نجاة الشاعر العربي من إلغاء ذاته كلية ، ومن تأثير أرسطو حتى القرن  
الثاني الهجري حين ترجم ألرسطو " فن الشعر" ، وكتابه " الخطابة" وظهور فكرة مقتضى الحال التي أحاط  

عكس   –ه من أحالم وتمرد وطموحات، وفض  بها فكر الشاعر العربي ، فكسرها وجاهر بما يعتور بداخل
 فكرة عمود الشعر العربي الموروث .  –الشاعر المحافظ 

في الفصل الثالث يعالج المؤلف عالقة الشاعر بالتراث في نظرية التعبير الرومانسي وفيه يشير إلى أن  
نية وثمار التجربة  األدب في عصر النهضة األوربية هو مايجمع تحقيق ودراسة النصوص اإلغريقية والالتي

اإلفريقية الكالسيكية عبر األدب السكندري ، وثقافة القبائل الغازية التي تحولت إلى فرق مسيحية بموروثاتها  
التي كانت مزيجًا من الخرافة واألسطورة ، واألشكال الشعبية البدائية من الفنون واألشكال األدبية ، كما كان 

 ها عن أسيا ، ومن أفريقيا عبر الترجمة.هناك تراث إنساني شرقي مهم أتى إلي
وهنا يشير المؤلف إلى أن عصر النهضة العباسية فعل ما صنعته النهضة األوربية عكس عصر اإلحياء  
الذي قصر األمر على الدائرة العباسية فقط ، إلى أن جاء التطور الحقيقي على يد المدرسة التالية كأحمد 

 ة الديوان وغيرهم. شوقي وحافظ إبراهيم والعقاد ومدرس
كما يناقش الكاتب قضية التبعية المزعومة في الحضارات ويدحضها بحديثه عن الدورات التاريخية ، كما 
أن التراث المنقول دون استئذان يخضع للتصفية والتوجيه ، ويوظف عادة لحل مشكلة أو إجابة على سؤال 

الحضارة األقل تقدمًا من الحضارة المتقدمة  معضلة ، فكل حضارة تعطي لغيرها في لحظة قوتها ، وتنقل  
للبشرية   إنساني ملك  نتاج  البشرية ، فهو  للحضارة  لتقدم شيئًا  الدور  يأتي عليها  باستمرار، لكن البد أن 

 جميعها. 
أعطت مفردات الحياة الكنسية وازدياد حركات التجارة والحياة العسكرية وإعداد الجيوش والرحلة والحكايات ،  

عبي في القصص الخيالية العجيبة فرصة لتنشيط العقل والخيال البشريين للظهور والفعل ، كما  والروح الش
 برزت رؤية نهضوية ، كان االختالف فيها تحرر العقل من كتب الكنيسة . 

ويشير الكاتب في ثنايا ضفره بين الحضارة الغربية وتحوالتها وتحوالت الحضارة العربية إلى تحوالت دور  
الحضارة العربية وتحوله من حكيم صاحب رسالة إلى شاعر ُمَسلٍّ نديم في العصر المملوكي  الشاعر في  

والعثماني ، وتأثير المنجز العربي على أعمال وشعراء ومفكري النهضة العربية ، ونضوج األنواع الشعبية  
 في العواصم العربية الكبرى ، كردة فعل عن تدني وهبوط مستوى األدب الرسمي.
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رومانسية حين يحاول اإلنسان بعد تجربته المادية فك حصار العقل والمادة ، والهروب منها إلى  تظهر ال
عوالم مريحة ، فأصبح الشاعر يعبر ويصور بداًل من أن يحاكي ، أصبح الداخل ذو الخصوصية المدهشة  

قط ما في الذات الساحرة هو ما يتغياه الشاعر دون أن يتخلى عن تراثه بعامة والشعري بخاصة ، لكنه أس
على العالم فأخذ منه حاجته، وأنسن ماهو غير إنساني ، ولجأ إلى لغة الحياة اليومية التي تدل على عصر  
 جديد ولغة جديدة ، كما برز مفهوم الوحدة العضوية وانصهار الحواس وتراسلها وانصهار الفنون مع الشعر. 

ر ، المصور ، وظهرت خصوصية األداء بداًل من  انصهر التراث اإلنساني والقومي في ذات الشاعر المعب
 عموميته ، فالشاعر الرومانسي ليس عبدا ناقاًل للتراث ، بل سيدًا يسخر التراث لخدمته. 

( عن هذه الرومانسية ترجمة وتقليدًا وإبداعًا ثم انتقى ماالءم  20،19ولقد نقل الشاعر العربي في القرن )
 العباسي العربي مع بعض التغيرات .هذه التوجهات من التراث 

يركز الكاتب على مفهوم نقدي تنويري منفتح على الحضارات اإلنسانية ، وينبذ المؤلف هذه الرؤى المتطرفة  
العصبية أو شوفونية التوجه ، وتظل تكامل الرؤية واإلحاطة بالظواهر ومسباباتها وأطرافها المختلفة التي 

شاغلة ليبرز رؤية عميقة للظواهر ، ومنها تطل قناعاته الخاصة وهو الذي تغذيها ومن ثم تشكلها هاجسة و 
يتضح في تقسيمه للتراث إلى محور أفقي ورأسي أفقي فيه التراكم المعرفي والتقني واألسلوبي واللغوي غذاء 
النص  فيه  المكتوب  األن  في  الفردة  والذات  العصر  مطالب  على  مركزًا  الرأسي  يطل  كما   ، الشعر  يمد 

 شعري.ال
ويرى المؤلف أن القطيعة من التراث مستحيلة وضرب من االنتحار الشعري ، كما أن جدل الحضور والغياب 
والتناص يلعب الدور الرئيسي في تشكيل النص اآلن الشعري ، فمجرد رفض الشكل السابق ، والبحث عن  

 شكل شعري جديد، يعني أنه أفاد وتناص مع السابق بالموارثة أو اإلهمال. 
 فبعد أن كان الشعر إلهامًا وفيضًا وشيطانًا أصبح تعبيرًا ورؤيا وخيرًا وجمااًل. 

وبعد أن كانت وظيفة الشاعر الترديد ، أصبح يخلق النص ويخترعه ويبتكره ، وتحول الشاعر الكاهن الحكيم  
العاطفة   إلى حركية  العقل  ثبات  وتبدل   ، األنبياء  المعبر عن رؤيا صادقة كرؤى  الشاعر  والوجدان إلى 

وبالتالي ليس هناك نص سابق نموذج ، وبعد أن كان النص يشاكل الواقع ، أصبح يشاكل كل نفس الشاعر 
 وصدقه الفني ، من أجل تغيير الواقع والنفس معًا.

 ولذلك تفتح الرومانسية الباب على مصراعيه على التراث اإلنساني بعامة. 
الموضوعي لعالقة الشاعر بالتراث في نظرية األدب" ويضع للفصل  ويعنون المؤلف الباب الثاني " بالنظر 

األول عنوان" توازن العالقة بين الشاعر والتراث في نظرية الخلق" وللمؤلف في عرضه القدرة على تبيان  
الفروق الدقيقة والمؤثرة بين المذاهب ، وقدرة التعبير عنها بسالسة ولغة ميسرة دون تعقيدات مثل عرضه  

بين محاكاة الحقيقة المجردة وإخضاع التراث لفكر الشاعر النظري وهنا يبدو دور الشاعر موضوعيًا  للفروق  
 وفكريًا.



2555 
 

وبين نظرية التعبير الرومانسية التي يتلون فيها التراث بمشاعر وعواطف الشاعر الخاصة كما يتلون التراث  
ص إلى وثيقة للتاريخ النفسي والذاتي بدوائر ثالث متصلة هي الجنس والبيئة والعصر . وبذلك يتحول الن

 للمبدع ، ووثيقة تاريخية ألمته ووطنه ودولته . 
مدحت الجيار عالقة الشاعر بالتراث فوق هذه الثنائيات ويرى أن عالقة الشاعر بالتراث بال حدود،   .يضع د 

برغم    ،كل شاعر  وال تقف عند مستوى من المستويات ألنها متشابكة، ومعقدة وتاريخية في الوقت نفسه. إذ 
مدحت    .صورة معدلة عن صورة الشاعر األول ولذا ينتفي القول بالشاعر النموذج، ومن هنا يرجع د ،  تميزه

قيام نظرية الخلق التي تصحح العالقة بين الشاعر والتراث والتي تستند في األساس على تقديم الدراسات  
ن الروس جماعة "أوباياز" وجماعة "براغ" حتى استواء اللغوية الحديثة بدءًا من سوسير مرورًا بجماعة الشكليي 

م( الذي قال بأن الكاتب عندما يكتب عمله يعدل  1965  –م  1888النظرية على يد )ت.اس. إليوت( )
التقاليد الموروثة نفسها، ويصبح كل نص نتاجًا طبيعيًا للتراث، ثم يتحول هو بدوره إلى رصيد هذا التراث  

 فيما بعد. 
قة الشاعر بالتراث في خلق التراث الخاص للشاعر ، واستكماله التراث السابق أي أن العالقة  وتبرز هنا عال

الناضجة بين الشاعر والتراث لدى إليوت في " أنه )الشاعر( يختزن الموروث الذي ظل من قبله معطاًل بل  
 أنه يعيد جدل أكبر عدد ممكن من طاقات الموروث المفككة" .

الشعري المحكوم على صدقه داخل عالقات النص ، وبذا تصبح عالقة الشاعر   وصلنا إلى مرحلة الصدق
 بالتراث عالقة موضوعية فنية في المقام األول ، وتتجدد بدون أفق من العوائق . 

ألول مرة يصبح النص الشعري كتابًا مستقاًل نسبيًا وتصبح الوظيفة الجمالية في المقام األول لتتراجع    -
 ، والنفسية واالجتماعية. الوظيفة األخالقية 

مع الوضعية المنطقية كانت هناك حرية االستدعاء واالستلهام ، واالختالف والتناقض مع التراث مثلما    -
 أعطت حرية االتفاق معه. 

وفي الفصل الثاني يعالج المؤلف نظرية االنعكاس فيذكر أن التراث خصيصة جوهرية في مفهوم نظرية  
ظرية من أساس مادي يرى " أن مادة الحياة هي التي تحدد صورة هذه الحياة  االنعكاس ، وتنطلق هذه الن 
وأن حقائق األساس المادي في المجتمع تفسر صور الثقافة في هذا المجتمع    –... أن الوجود يحدد الوعي  

 وتحددها . ومن األصول الجمالية ...إن مضامين الفنون تحدد أشكالها.
س في النظر النقدي واإلبداعي المصري العربي ألن الظرف االجتماعي  اختلفت الواقعية ونظرية االنعكا

 العربي ال يستطيع أن يتخلى عن األخالق والعقيدة واألشكال الفنية الموروثة . 
ويتهدم التصنيف اإليديولجي ويتحول إلى تصنيف فني مع ميراث الشكليين الروس وغيرهم، ولم يعد االنحياز  

 قدر ما تميزه المهارات الفنية واللغوية والتشكيلية الجمالية.الطبقي هو ما يميز الشاعر  
يتحول المؤلف في عرضه لنظرية االنعكاس إلى الواقع الثقافي والفني المصري ويعرض لمختلف الفنون  
المصرية في فترة الخمسينيات والستينيات ويشير إلى ازدهار اللغة الفصحى واللهجة العامية كل في إبداعاته،  
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أن انعطافة المؤلف ووقوفه على هذه الفترة يرجع الزدهار الفنون والحياة الثقافية واالجتماعية بمصر  وأتصور  
م(  1967، وما حدث بها من تحوالت دفعته إلى الوقوف عندها ورصد السمات الفنية فيها. بعد هزيمة )

دت تقنية اإلسقاط السياسي  ازدادت عالقة الشاعر العربي بالتراث توثيقًا ألنها مالذ من واقع مهزوم، وزا
والتراث في هذه الرؤية كان رافدًا مهمًا في األدب بعامة، ورافدًا جوهريًا في الشعر    على التراث في الشعر.

العربي ، ألنه يمثل جذور النوع األدبي وأصوله ، ومراحل تطوره وأشكاله ومعجمه وأساليبه ، وتمسك المبدع  
تاجه لمواجهة التغريب وإعطائه داللة جديدة دون استالب أو تشويه بل  بالتراث لتحديد الهوية ، فأعيد ان

 تعامل مع جوهر التراث.
كسرت حدة سيطرة االنعكاس وتجلياتها ومستوياتها المتعددة في تجليات متعددة للبنيوية الشكلية والتكوينية    -

م( ، األمر الذي جعل  1981والتوليدية ثم التفكيكية خاصة بعد صدور مجلة فصول النقدية في القاهرة )
الشاعر العربي يعيد صياغة مفهومه للنص الشعري وعالقته باألشكال الشعرية الموروثة ، مثل ظهور شعر  

 التفعيلة وتعامله مع جوهر الشعر العروضي .
ويفسر المؤلف ظهور التصنيف الجديد وهو أدب األجيال مع هيمنة نظرية االنعكاس فكل اتجاه فكري    -

 يقسم األجيال حسب مصالحه وانحيازه الطبقي والسياسي واألدبي. أو سياسي 
لقد أصبح دور التراث في تشكيل النص الشعري ضرورة لتعميقه وتواصله مع بنية الواقع المادية والثقافية  
األصوات  تعدد   ، زخرفية  وحدات  وليس  متشابكة  فاعلة  بوحدات  التراث  مع  التعامل  برز   ، والروحية 

 النص ، تشكيل أفق دراميي داخل النص الشعري باالستفادة من تقنيات النثر.  والمستويات داخل
وفي الفصل األول من الباب الثالث يتبحر المؤلف في تغطية مصطلح التراث ويعالج ويشير إلى محاوره  

(، ثم يتحدث عن خصوصية التراث الشعري العربي وأنه فن خالص للعرب لم 134،131المختلفة )ص  
حد ، ولذا ال يجوز الحديث عن قديم وجديد في الشعر الجاهلي فهو نموذج أصيل للعرب ،  يأخذوه عن أ

 تراث شفاهي صياغي متوارث.
يشير المؤلف إلى االضطراب العظيم الذي أصاب عالقة الشاعر العربي بتراثه الشعري بخاصة بعد ظهور  

الجديدة للحياة والموت واآلخرة وما   القرآن الكريم ، حدث تغير في استخدام األغراض الشعرية فالتصورات 
اعتمدت عليه من توحيد للا وإعطائه كل الصفات المطلقة واألزلية الالنهائية خالفت التصورات في الحياة  

 الجاهلية ، لكن بقيت التقاليد الفنية الخاصة بالوزن والقافية والسرد. 
وأحدث قطيعة مع التراث المناقض لإلسالم  انتقى الشاعر المسلم ما يتوافق من التراث الشعري مع اإلسالم

، واستغنى الشاعر عن تقاليد الجاهلية، كالمقدمة والخاتمة وتعدد الموضوعات ، مثل نماذج حسان بن ثابت 
( اختفت المقدمات الخمرية والغزلية والطللية وأدخل معجم جديد وتراكيب جديدة تأثرت بالقرآن  147)ص 

سنة النبوية وماتواتر عن الرسول من أحاديث نبوية ، وأصبح النص الجديد وعوالمه وأخالقه كما تأثرت بال
 مثل النظم الذي يحمل رسالة موجهة.
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يوضح المؤلف أن السياقات التي أطلقها القرآن الكريم على الشعر والشاعر قد باعدت بين الشاعر المسلم  
 والتراث الشعري الجاهلي.

بي مع مقتل الحسن والحسين وآالم الشيعة ، وكانت هذه الطوابع ويشير المؤلف إلى نمو النص الشعري الشع
الشعبية واألسطورية الشعبية بداية دخول الشعر العربي الحلقة الملحمية التمثيلية ألول مرة في تاريخه ، لكن  

،    السياسة والمذهبية وعائق اللغة الفارسية ، أجال الظهور ثم انقطع بعد سيطرة الدولة األموية على الحكم
 ويظل التراث عربيًا خالصًا حتى نهاية العصر األموي وهو ما سمى بعصر االحتجاج.

ويشير المؤلف إلى اتساع التراث بالنسبة للشاعر بعد أن وجدت علوم حول القرآن والسنة والحديث واللغة ،  
 اللغات غير العربية. كما ظهرت التوجهات العقالنية لبعض المذاهب العربية واإلسالمية والوافد من ثقافة عبر  

إن ثقافة العصر وإبداعه وتقاليده ، ينتجها أصحاب العصر ممن لديهم القدرة على ذلك وبهذا يتحدد دور 
 الفرد في جماعته ، ويعرف مصير النص في تراثه وعصره في وقت واحد . 

انتجته الحضارات األخرى  ثم يشير المؤلف إلى تسييد الدولة األموية لعمود الشعر العربي وتجاهلها كل ما  
في لغاتها األعجمية ، ظهر الضرر من خالل التثبيت وعدم التجديد ، ولذا كانت حركات المجددين منذ  

 سيطرت االتجاهات الشيعية والسنية التي اكتوت من تجميد أوضاع غير العرب المسلمين . 
نواس أبياتًا بال قافية ويتغزل    فيكتب ابن أبي ربيعة حوارات وينوع األصوات بداخل النص ، ويكتب أبو

بالخمر ، ويطيح بشار بالمقدمة الطللية ثم تتوالى تجديدات أبي تمام والمتنبي والمعري ، ويشير المؤلف إلى 
أن التجديد ال يرتبط بالشكل الثابت أو المتحرك ، بل يرتبط بقدرة الشاعر على توظيف لغته و أساليبه  

 وخياله وموروثاته وعصره اآلتي. 
 قد توالت على الحضارة العربية ثالثة مدارس في نظرة الشاعر للتراث:ل
 ( مدرسة التفكير بالتراث دون إلغاء الذات المبدعة .1)
( مدرسة التفكير بالتراث البديل أي إقامة الذات محل التراث الماضي دون الخروج من عباءة التراث  2)

 ومسئوليته. 
 ا لرفضه وإما بقبوله بشروط خاصة.( مدرسة الحوار والجدل مع التراث إم3)

قيم   يناقض  الذي  العباسي  العصر  التجديد في  المؤلف عن  يتحدث  الثالث  الباب  الثاني من  الفصل  في 
البداوة، لقد أصبح المثل األعلى هو الحياة نفسها، والذات التي تعيشها، وليس شعر البطولة وفحول الجاهلية،  

فيها العصبية ، وكثر الوافد غير العربي، فتحولت الذات من ناقلة كانت هناك حياة مدنية جديدة ، تفككت  
ثم يعرض المؤلف للتحوالت   إلى فاعلة، وتعرفت الحاضر وقارنته باألمس، إنه إعادة نظر في كل الموروث.

التي طرأت على القصيدة، المشهد اليومي التصويري المجاز في شكل االستعارة، التسلية، الجرس الصوتي  
لم يصنع أبو تمام قطيعة مع التراث، بقدر ما تواصل مع ما يتفق مزاجه ومذهبه من شعر    البديع.في صورة  

ويشير المؤلف إلى الظروف السياسية والثقافية واالجتماعية التي احتضنت هذه التغيرات ، وهو إذ   وحياة.
 (. 190:183يعرض لمقومات ثقافة أبي نواس ، ينتصر الناقد لهذه القيم العقلية المتحررة )ص 
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من   اإلقطاعي  االنتاج  نمط  لسيادة  البحتري  يد  على  المحافظ  الشعري  النمط  لسيادة  المؤلف  يعرض  ثم 
منتصف القن الثالث حتى منتصف القرن الثالث حتى منتصف القرن الرابع ، ثم يعرض لخصائص مذهب 

   البديع على يد أبي تمام.
  – الخروج على عمود الشعر بما ال يصدم العربية الفصحى  وأصبحت عالقة الشاعر المحدث تكمن في  

 ، بينما الشاعر المحافظ يحاول التجديد بداخل عمود الشعر دون خروج . -تحولت من مجاراة إلى مباراة 
هنا يدخل التراث اليوناني الفلسفي والنقدي والبالغي لينضم إلى التراث العربي ، هذا التغير لم يحدث مرة 

 ل مع نفسه ومع تراثه كثيرًا.واحدة بل تجاد 
ساوى المتنبي عالقته بالتراث مع عالقته بذاته ، ويعد هذا تطورًا في عالقة الشاعر العربي بالتراث الشعري 
والنقدي على السواء ، جعل المتنبي شعره ضمن شعر المحدثين المولدين لكنه بلفظ فصيح ، ويعد ذلك 

لتراث ثم يأتي أبو العالء ويعيد صياغة عالقة الشاعر بتراثه مرة  إضافة للمتنبي في ما يتعلق بالنظر إلى ا
أخرى حين يتزيد في التمسك بعمود الشعر ، بزيادة القيود في االلتزام بما ال يلزم ، قدم أبو العالء صياغة  

 يبه. جديدة لعالقة الشاعر بالتراث ، وهي قصائد فلسفية جديدة قوامها الواقع ، والرصد واستعمال العقل وتغل 
وفي الفصل الثالث من الباب الثالث يعالج المؤلف العصر المملوكي والعثماني فيذكر فترت عالقة الشاعر  
بالتراث في العصر المملوكي ، وأصبحت في أضيق حدودها ، فالتراث لم يعد مادة للكتابة بل أصبح يقوم  

ظفر النثر بدور جوهري في عصر  بوظيفة الزخرفة الشعرية عن طريق التضمين واالستشهاد واالقتباس ، و 
سيطر فيه الخطيب والمقاتل أمام العدو وفي فترة الحكم العثماني ازداد الشعر هبوطًا وأصبحت الهوة شاسعة 

 بين الشاعر والتراث ، واقتصر مفهوم التراث على التراث الديني والشعبي المتداول.
 راث في الفصل األول من الباب الرابع فيتابع: ثم ينتقل الباحث إلى الشاعر العربي الحديث وعالقته بالت 

كانت الحملة الفرنسية بمثابة الهزة التي ايقظت المصريين وأجبرتهم أن يبحثوا عن هويتهم لذا صار استدعاء  
التراث في لحظات انتصاره ومجده ضرورة وجود واستمرت جهود اإلحياء للتراث واالتصال باآلخر ألكثر  

اإلحياء للصالح من هذا التراث بجانب التكيف مع المتغيرات الجديدة ، وانقلبت من مائة وثالثين سنة من  
 الموازين وتغيرت عالقة الشاعر بتراثه مرة أخرى ، فقد استخدم التراث ووظف لخدمة النص .

ويشير د/ مدحت الجيار إلى دور قطب اإلحياء رفاعة رافع الطهطاوي في ربط كل الموضوعات التي تكلم  
بالتراث العربي في أوج ازدهاره ، ثم يشير إلى دور محمود سامي البارودي وتأكيده على إضافة    وكتب فيها

لقد أضاف   الشعر ،  إلى  ابن خلدون في مقدمته  تعريف  إلى  الشعر ، إستنادًا  إلى  المجاز والخيال  دور 
بق في عصور  البارودي أن سمح لذات الشاعر أن تتحرك مع خياله مع حوار جاد وعميق مع التراث السا

الثالثة على يد شوقي وحافظ واإلضافة التي تميزوا بها وهي االنفتاح على   ازدهاره ، ثم يعرض للموجه 
الغرب شاركهم في هذا رواد المذهب الرومانسي وكل منهم أخذ بقدر من االنفتاح على الغرب والمذاهب 

ي، وكتب شوقي المسرح الشعري ليقدم برهانًا  الفنية فيه ، أو أحياء التراث والتمسك بتقاليد عمود الشعر العرب
 على قدرة العربية والنص الشعري على مجاراة القديم والجديد معًا.
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ومع المد الرومانسي استخدمت عناصر التراث القديمة بعد أن تدخلت الذات الشاعرة لتحصل على وجودها  
ن قضايا العصر والمكان ، ولذا  وخصائصها ، المتوحدة المميزة وبعد أن عمدت تبيان خصوصية مصرية م 

وجدت نقلة شكلية مثلت انعكاسًا لمضمون جديد وحساسية جديدة تجاه الواقع والتراث ، و الذات في الشعر  
العربي الحديث ، فقرة نقلت الشعر من محاكاة األشكال إلى التعبير عن الذات الفردة ، ومن تراث ألناس  

ألطالل المادية إلى أطالل نفسية ، وحول الطلل الخالي إلى قصة ماتوا إلى تراث ألناس أحياء ، إذ حول ا
حب قديمة ، مألت نفسه حتى فاضت شعرًا ، وحول كل عناصر الحياة المادية والروحية إلى رموز وعناصر  
 شعرية ذات دالالت جديدة في نص شعري جديد، وكان ذلك تجاوبًا مع معطيات الواقع السياسي واالجتماعي. 

النم الوطنية  وينكسر  التحرر  مع حركات  التفعيلة  في شكل شعر  المتمرد  الهامش  ليبرز  الرومانسي  وذج 
 وحصول الدول العربية فيما بعد على استقاللها في الفصل الثاني. 

ويشير الكاتب إلى فضل الرومانسية في التخلص من التبعية العمياء للتراث وقتلت مقوالت الصدق والنبوة 
بالشعر عن الزيف والمباشرة والتصنع واالفتعال والركاكة ، وأخرجت الشعر إلى  والوحي والسحر ، وبعدت  

 تعمق النفس دون كذب كما نبهت الرومانسية الشاعر إلى ذاته وعصره وتراثه وتراث العالم كله.
تمثل ظاهرة شعر التفعيلة حلقة مهمة في سلسلة تطور عالقة الشاعر العربي الحديث والمعاصر بالتراث 

جزءًا من رؤية شعرية شاملة وأداه من أدوات التشكل الشعري من خالل رؤية جدلية يسيطر عليها  بصفته  
الشاعر ويخضعها لما يريده من خلق نسق عقلي وفكري وفني وجمالي ، لذا فهو يستدعى العنصر الذي 

المذاهب    يحقق له هذا الجدل الخالق فهي عالقة ناضجة استوعب فيها الشاعر كل العالقات السابقة في
 التقليدية واالحيائية والرومانسية. 

لقد أصبح النص الشعري نصًا مفتوحًا متجاداًل مع الذات التي تبدعه ومع الثقافة العالمية التراث والواقع  
أي أن العالقات    والنظريات ، مع الواقع ومع اللغة ومع الظرف التاريخي االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

 صلة الجمالية بتحديد أفاقها وأن الصلة الجمالية تنـزع نحو اإلفالت من هذا الحد والتحديد.االجتماعية تحد ال
خضعت القصيدة العربية إلى نوعين من التجديد أحدهما جوهري يدخل في تركيب القصيدة ويطورها وثانيها:  

ؤكد في نهاية  تطور وتجديد شكلي عرض لمن يستمر في تشكيل القصيدة كما يرى د/ مدحت الجيارالذي ي
مؤلفه على أن الحداثة نشاط عقلي فعال، البد أن يغذيه اتجاه عقلي أو ديمقراطي لتتوجه العناصر المتعددة 
إلى سياق الوحدة من خالل التعدد وحتى يعطي هذا االتجاه العقالني الديمقراطي..فرصة التساع األفق في  

ر الذي يرتبط بين التجديد وحركة العقل والواقع معًا النظر إلى التراث، وفي فهم المعاصرة والتحديث ، األم
 ويوظفهما في تشكيل استراتيجية للقول ، أو للخطاب العربي في كل تجلياته.

 
 د. أماني فؤاد

 ناقدة وأديبة مصرية 
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 .. ة نصطاد البلبل الفرعونيمن العائلة الكهنيّ 
 ة يميائيّ وملفوظاته السِّّ اعر شربل بعيني، الشّ 

       
 ار د. هدال القصَّ الّلبنانّية اقدة اعرة والنَّ الشَّ . 19

 
قال الشاعر التشيلي بابلو نيرودا، بكل اللغات لكل شعراء العالم، أن الشاعر الحقيقي ليس عابر سبيل، فال 

واألفكار والعواطف الزمنية…، مسلحا بد أن يصارع ويحفر بأظافره الصخر ليترك بصمته على األحداث  
 في معركته اإلنسانية باإلرادة، والموهبة الصلبة التي ال يمكن وصفها بالسهلة، وال البسيطة . 

لذا اتجهنا إلى تجربة األديب والشاعر اللبناني شربل بعيني، المقيم في استراليا، لنحيي جيوش المنحنى  
ف عاتق  على  تقع  التي  أعماله  في  المواضيع  اإلنساني  استلهام  على  القائمة  تجربته  في  الشاعر،  لسفة 

اللبنانية   بيئته  من  اآلتي  إيقاعه  في  البرغماتي،  التواصل  تحمل  التي  أعماله  تشكيالت  في   الديناميكية، 
العالم   بالجداول واألنهار والبساتين…. ليقدم نفسه قربانا لهم أينما وجد، حيث يستنهض ضمير  المطرزة 

 في المشهد األدبي . بأكثر من نداء 
هو كالمولد الكهربائي يوزع طاقته المتصلة بالصدر ويوزع ذبذباته الشاعرية على المتلقي المتصل بفروع  
القلب والرئتين، ليعبر حجاب غربته، كلما تنفس بإيقاعاته المهجرية، قبل أن يطلق العنان ألجنحة/ أحاسيسه/  

تي جعلته مميزًا في تجربته المهجرية، وارتباطه بتاريخ كل فرد،  وأفكاره المحلقة في فضاء مخيلته الواسعة، ال
األدبي،  نتاجه  في  إبداعي  ثقافي  هو معرفي  اإلنسانية، وما  الموضات  مع  المتفاعلة  البنيوية  وحدته  في 
العالمية، وما يشترك من   الثقافية  المؤسسات االجتماعية  بالسيسيوثقافي، وأشكال  المحيط  بالعالم  المرتبط 

ع اآلخرين، الذين يسكنون أوراق الشاعر، من مهجره الذي عمل على إعادة مكونات العالم  الخارجي  صفات م
في إدراكه الفكري، وطرحه إشكالية العالقة بين الشاعر والمتلقي من خالل مادة لغته اللسانية، باعتباره حالة  

عالقات الشخصية المرتبطة برهبة  ثقافية منتجة مهارة قصائده المحملة قضايا الحرب، وحقوق اإلنسان، وال
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الشعر المعبر عما يدور في الواقع الحياتي، بوسائله الفلسفية الرتقاء ما يبهر ثراءه الداللي والتأويلي…، 
 في شعره المتميز بموسيقى وتجديدات تتجاوز أشكال عروض القصائد التقليدية .

ؤاد.. غني بفرادة صوره.. مبحر في موسيقى  انه شاعر منظم في سيرته.. بسيط في بوحه المسكون بحنين الف
 عروضه.. سابح في موضوعات مسائل اإلنسان المرتبط بشرفه الوطني… 

ينسج رسائله الوجدانية بكل ما تحمله كهنة العبارات.. مبدع في مجال الشعور اإلنساني والوجداني.. يحمل 
الذي ال يهجره  في كل بقعة من بقاع   في كلمه رؤى ديناميكية شعرية محورية بارزة..  يزرع أشجان الشعر 

األرض، حيث  يسكن كينونته الساخنة، المتحدية األمل من منفاه الذي يحمل الجموع الواحد في تجربته،  
كما في تجربة الشاعر التشيلي أرياس مانثو،” الذي حول البنادق إلى أقالم تطلق رصاصات الرحمة على  

الوطن والروح الشاعرة على نطاق  عالمي،  ليقترب من الشاعر الجوال اإلنسان، وتلملم ما فرقته الحدود بين  
 “فرنسيس كومب” الذي يدمج الشعر بالشارع اإلنساني. 

إذًا، ال يمكننا أن نتجاهل مجهودات اهتمامه بالقضايا الوطنية والقومية، في  تجربته اإلبداعية المتنوعة، 
واع واالتجاهات،فالذات  الشاعرة تهجس الضمير واألحزان من  ونماذج كتاباته األدبية والفكرية المتعددة األن

شتى النوافذ المشرعة لديه، من خالل تجربته اإلنسانية التي استعرضها في كتاباته المحتفلة بالصدق كونها  
صدى لمعاناته الداخلية التي تحرض الذات على مقاومة لعنة المنافي، ليعيد لملمة أجزائه القادرة على تحويل  

غة اليومية العادية إلى موسيقى شعرية من خالل أسلوبه المونولوجي، ليبقى غناؤه المباشر، والساخر، الل
والهجومي الموجه، مدافعا  عن اإلنسان واإلنسانية واألمكنة التي فتحت له أبواب موسيقاه الخاصة  بلهجته  

على    العامية، المتحركة  الثقافية  مؤسسته  المعرفي،في  التطور  إطار  مكوناته  ضمن  في  األصعدة،  كافة 
التي   الفعلية في مفردات جمله  األديب  الشعرية، وشخصية  الحالة  ملفوظات  بين  الواقع  السيمائية، ودوره 
قطفت من أشجار رسائله صنوبرات الكلم والقلم، الموصل إلى ما يرمي إليه إلى المتلقي بجميع الوسائل  

 ره، و سردياته الموسيقية،  أو من خالل مقاالته الرؤيوية . األدبية بفصيح الشعر  وعاميته، وزجلياته، وينث
فهو  لم يترك قضية سياسية أو اجتماعية أو إنسانية أو فردية إال وطرح أسرار  سرائرها على أوراقه، التي  
تطلب الرحمة في ركعات وتراتيل صالته، وتواشيح شعره الغنائي المتسم ببساطة الصدق وحرارة العاطفة،التي  

سيكولوجية كتاباته بكثير من متع األدب المتنقل بين الواقع المكاني وبين اكتراث الذات، وانتمائه  دخلت  
الذي تعرض لهزات عميقة…، إلى أن بقي المعنى حائرا في قلب الشاعر !، كما لدى الشاعر التشيلي  

عبر عن كل المشاعر  هوغو، الذي تميزت كتاباته بالشعر الهجائي والسياسي إضافة إلى الشعر الغنائي الم 
 التي يعيشها البشر بعواطفهم وأحاسيسهم …. 

لذا نرى األديب والشاعر اللبناني شربل بعيني، يجري وراء المكان باعتباره وطنا تكرست فيه قضايا العالم  
من حوله ، فأكسبه ذلك أدبا إضافيا مختلفا، بغض النظر عن  فردية نصوصه المجتمعية، فالكل مشترك  

س الشعر ليتجسد الوطن أمامنا  لديه في نفس ترنيمة انتماء بيت القصيد، الذي نقله إلينا  بوسائله وبطقو 
بأسلوبه الفني، وتصوير صوته حيث نبت من بين أجمل الحناجر اللبنانية، لنتمسك بلمحات فرادة تجربته  
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الشرقية، العالمية في إبداعاته األدبية، وما تحمله أجواء تلك التجربة التي انطلقت من اللسانيات األنثروبولوجيا  
السري الشاعر  أعمال  باإلنسانية  المستلهمة  أعمالهما  أحيطت  اللذين  سوران،  وأميلي  هاريس،  ماكس  الي 

 والشاعرية، في رسائلهما الحياتية. 
إذا يعد الشاعر اللبناني، من ابرز وجوه المشهد اإلبداعي الثقافي اللبناني، ومعجمه الذي ال يشبه غيره…  

التي تبدو قضية وجدانية، إنسانية،    باشتغاالته  على هوية اإلنسان وانتمائه الذي يكشف عن كنوز تجربته
مجتمعية، منسجمة مع تجربته التي تمثل قلبه الذي  يضخ هموم المجتمع العربي فيما يطرحه الكلم المتمثل  
بأخالقيات الشاعر السامية التي ميزته عن كونه مجرد فرد بيولوجي يتلمس ويتحسس بالكتابة الستنجاد ملجأ  

ما في تجربة الشاعر  أوكونور مارك، الساعي لتوسيع الثقافات بين الدول،  لهجرته االنسانية والوطنية ، ك
في رؤيته الحكائية المشيرة إلى أسطورة يمثلها الشاعر   ليكشف لنا عن اقنعة وقناعات في تجربته الشعرية  

 المتجلية في أعماله بلغة أدبية راقية، مما زاد من أهمية هذا الجهد اإلبداعي واجتهاداته.  
نبذة قليلة عن تجربة الشاعر اللبناني شربل بعيني، الذي  نقلنا من لغته الحية الى الشعرية االبداعية    هذه

العالية ليعبئ سردياته “السيميوطيقية ” التي أسعفتنا في تحديد مستويات كتاباته المنظمة في مجمل  نصوصه  
ر الحداثة المليء بالرموز والدالالت، ولنتعرف  المعرفية ليتوالد نتاجه األدبي، وقدرته الفائقة على ابتداع  شع

المتلقي والمجتمع، ونفهم تجربته   تأثيرها على  على مضمون تجربته ومعاناته، وحيثيات رسائله، وتقنيات 
النموذجية، وشخصية ثقافته  الشاعرة، وتركيباته الكامنة وراء تأمالته الليسانية المنسجمة مع جميع الطاقات 

ل اإلنساني العالي  الذي تكور في شخصيته التي تعكس الكل الشامل في  البعد الذاتي،  المترابطة في المث
والبعد الوطني، اللذين ابرزا هويته الشعرية  التي ستحقق له عودة مجيدة من منفاه إلى قريته  “مجدليا” في 

 شمال لبنان . 
 

ار  د. هدال القصَّ
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 األخطاء المتوارثة واالقتباسات النتية؟ هل بإمكان النقد أن يوقف 
 

في البدء نسجل كلمة لصالح هدف ما سنقدمه من رؤى لما نريد إيصالها كي ال يفهمنا البعض خًطًا ، ألننا  
حينما نتناول النقد البناء للمنفعة والتصالح مع الذات ومن غيرتنا على من يهمنا أمره وهو الكاتب المثقف 

جالري غزة الثقافي" ومركز غزة للثقافة والفنون/ يوتوبيا " فمن البديهي أن ال يكون    وأعمدة منزله الثاني، "
نقدنا نابعًا من الكراهية، بل من الوعي واألمانة بالرؤيا األدبية الخالصة، لكي نخرج معا إلى الحقيقة، بما  

والمحسوبيات وأرصفة  أننا نحاول جاهدين أن نكون خارج ابتذال العالقات الشخصية واختالطها بالعاطفة  
 رفقاء الدرب وطاوالت المنازل وغيرهم من المحطات ....

وألننا ككتاب وشعرا ومثقفين نطمح أن نكون األفق السليم من خالل كلم الفكر، وقلم النزف" لنرتقي معا من  
ي ما زال اجل إبراز إبداعات توسع عناوين مجاالت المراكز الثقافية التي تثبت للعالم أن الشعب الفلسطين

 من مكانه ينتج إبداعا صادقا ..... 
وبالطبع هذا يعتمد على مراكزنا الثقافية الداعمة التي تحتضن المثقف عامة والجيل الشاب" الذين يخطون  
مواهبهم وأحالمهم وما سكن مخيلتهم من كوارث الحروب والقتل واإلبادة بأوراق معبرة يتوجب دعمها إلنارة  

 ... من خالل نقدنا وآرائنا المتكئة على الواعي والبناء الثقافي الخالي من الرتوش . تاريخ خطنا اإلبداعي .
وحتى كتابة هذه المقالة    2014لذا نعود إلى ما نرمي إليه فمنذ افتتاح "جالري غزة الثقافي " أواخر أكتوبر/

بع بمشاركة "مركز نظموا" ما يقارب تسعة فعاليات موزعة بين أمسيات شعرية وندوات أدبية ناجحة وبالط
غزة للثقافة والفنون "يوتوبيا" التي تبنت برنامج " تحت الطبع " فكان الجو العام ناجحا إلى حدا ما، من  
ناحية تفاعل المتلقي والحضور الذي تجاوز حدود المكان، حسب تتبعنا للحركة الثقافية التي ندعى إليها  

عم الحركة الثقافية التي ننتمي إليها ونتعامل معها كعائلة  للمشاركة كإعالميين وكتاب نقاد وشعراء مهتمين بد 
وزمالء مخلصين للكلمة والقلم لما يقدمه هاتين البيتين من إبداعات متنوعة تصب لمصلحة الكاتب المبدع  
ولكل من ينتمي لهذا المكان الدافئ .. لطالمة جمعنا بفعاليات عدة منها الشعر والرواية والقصة وإبداعات  

بمثابة حديقة  الفنون   الذي كان  المكان  هذا  يبيد  أن  الفوتوغرافي وغيره، قبل  والتصوير  الفنية  والمعارض 
 األدباء والمثقفين .....

والحديث يدور كذلك حول " مركز غزة للثقافة والفنون، التجمع الشبابي من أجل المعرفة " يوتوبيا" الذي 
ية والحضارية، المتأهبة لكل من يملك قريحة اإلبداع،  يركز على نهوض المجتمع الفلسطيني ورسائله اإلبداع 

ساعيين على مدار الوقت الرتقاء ودعم جيل الشباب والوقوف إلى جانبهم لرفع معنوياتهم ومساعدتهم من  
خالل برنامج "مبادرة تحت الطبع " الذي خصص لمنفعة الكاتب الذي يستحق طباعة إبداعه بعد وضعها  

قد البناء، واآلراء الصائبة، والمالحظات الموضوعية، لنقول للكاتب الناشئ أين  على طاولة المناقشة، والن
يجب أن يقف ومن يجب أين يستمر، ولما يجب أن يعيد النظر بأعماله مرات أخرى، بكل أمانة من اجل  
  أن يصبح لدينا جيل خالي من التملق والمجاملة وغيره من سلبيات المجتمع، من خالل هذا البرنامج الذي 
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فتح للمثقف أبواب انطالقته بطريقة حضارية ..... لوال بعض المتطفلين على األدب لتنصيب أنفسهم بتعقب  
مداخالت من سبقهم طرح رؤيته لعيد تكرارها بصياغة أخرى، وبالطبع تأتي تعليقاتهم حسب التبعية وما  

رقة رؤيوية جاهزة ومقتبسة  يريدون تنصيبه خصما أو صديقا " وبعضهم من يغني خارج السرب حين يأتون بو 
يناسب  بما ال  بالرؤى  والتيقن  المعرفة  يحملون بصمة  أنهم  للمتلقي على  ليبدوا  الكترونية  من عدة مواقع 
الموضوع المطروحة للمناقشة، على أساس أنها من تحليلهم األفالطوني ... محاولين استبدال النقد البناء  

 ائع . ومثل هذه األفعال تشوه الخط األدبي الناصح ....بالذم أو المدائح التي ال تغني وال تشبع ج
أن ما قصدناه هنا من تسجيل هذه المالحظات ليست أال من غيرتنا على مصلحة الكتاب ومنزلهم الثقافي،  
وان ما نقوله هنا ليس لغو إعالميا، بل لدينا ما يثبت حقيقة هؤالء األشخاص الذين يتقنون الكتابة بأعينهم  

إبداعات المثقف الحقيقي بطريقة "قص ولصق" موضوعات كتاب تعبوا إليصال ما ترمي إليه  التي تصطاد  
رؤيتهم بمجهداتهم الخاصة .... ودن أن يستعينوا بمقولة )الحاجة أم االختراع( أو يبعثرون أوقاتهم بالبحث 

 في المواقع االلكترونية ، بدل العمل على قراءات شخصية أو استنتاجات فردية .... 
ن هذه النقطة نسجل خطأ إدارة هذا المركز التي صاغت برنامج تحت الطبع" حيث ترك للكتاب الذي  وم

يراد مناقشة أوراقه المقدمة من هذا البرنامج الذي يعني ما قبل الطبع، أن يختار من سيقيم نصوصه بشكل  
ب أن يقدم تقيم أعمال  أولي بالتعريف المخلص لنتاجه األدبي... فهذا ال يجوز ألنه يجب أن يبقى من يج 

الكاتب للجموع أو المتلقي أن يبقى في البدء سرا بينه وبين المركز المعني أو أن يبقى بمثابة الملك أو 
الجندي المجهول، حتى حضور الجلسة الحوارية، التي ستناقش أعمال الكاتب بكل أمانة وتقنية وشفافية  

من هنا وهناك . وان يبرز رؤيته لخط الكاتب،   مطلقة، بعيدا عن التبعية أو الخصخصة أو أي وساطة
 وليتعرف على ما له وما عليه إلنجاح مستقبله دون نفاق أو ما شابه .

كما كان يجب أن يتم اختيار وضع الشخص أو الكاتب المناسب في المكان المناسب، وبهذا سيبعد تأثيرات 
 التي قد تؤذي الكاتب بطريقة أو بأخرى .  والعالقات الخاصة، والشللية، والتعاون، والمجامالت الفارغة

أن هذه المالحظات األخيرة لألسف إعادتنا أليام مؤتمر قصيدة النثر الفلسطينية " التي أقامها مركز غزة 
للثقافة والفنون" في مركز مسحال الثقافي " هذا المؤتمر العمالق الذي ضم مجموعة ال باس بها من األدباء  

لتقييمنا ككتاب اكبر من حجم غزة حسب التقدير من حيث البرنامج والرؤى والهدف،   والشعراء، كانت بالنسبة
 ومن حيث الكم الهائل من الحضور الذي أدهش اإلعالم والنقد وإربك توقعات البعض .

لكن لألسف لم تكتمل الصورة حين شوه هذا المشهد الحضاري... حين زج بعض من لم يمسهم االدب 
لمؤتمر الذي يخص الشعر وما تفرع منه ك " قصيدة النثر" التي ما زالت تنكر من  ليكونوا في مثل هذا ا

 قبل شعراء "العامودي" والموزون، والتفعيل وغيرهم من المتمردين على قصيدة النثر،
فكيف ألشخاص ال ينتمون للشعر!! أن يتواجد بعضهم على طاولة التعريف بقصيدة النثر تحديدًا، لطالمة  

لتأويل حولها ... ومن بينهم األديب والقاص محمد نصار" مع احترامنا وتقديرنا لشخصه  كثر الحديث وا
ومن معه، وهذا ما شعر الحضور أن أدارة "مركز الثقافة والفنون، كان ينقصها أن يمالء ما تبقى من وقت  



2566 
 

سير للشعراء   المؤتمر كيفما كان وإال لما تم حشو هذا المؤتمر القيم بأشخاص ال يمكن أن يكونوا إشارة
والشعر وتصنيفاته، هذا ما عدا ما قدمه البعض من أوراق مقتبسة من صفحات الحاسوب، وهي بالطبع لم  
تكن تمس قصيدة النثر بشكل خاص، وهذا يثبت لنا كنقاد أنهم بعيدون كل البعد عن البحوث األدبية كما  

 قدم البعض .
مكن من معرفة من اختار أسماء هؤالء ووضعها داخل لكن أن ما يبرر خطأ المركز الثقافي هو أننا لم نت

الئحة المؤتمر وكيف تم اختيارهم . والن كان األولى من يجب التعريف عن قصيدة النثر وروائعها ومهامها  
أن يكون شاعرا أو ناقدا أكاديمي، وهنا ال نعني ذاتنا بل هناك العديد من هم أولى بالحديث عن قصيدة  

 النثر خصيصا ...
 را ندلي برأينا انه يجب مواجهة هؤالء األشخاص باقتباساتهم ومستندات سرقات وروابط الكترونية الموقفة وأخي

بأوراق وبراهين وروابط موثقة لهؤالء األشخاص، ونشرها على صفحات االنترنت، لكي يتعظ السارق، ولكي 
يفيدوا الكاتب أو المتلقي أو حتى األجيال  يبقى األدب محاطا محصننًا وبعيدًا عن المساومات، بما أنهم لن  

التي ما زالت تحبوا على أبواب الشعر واألدب عامة، ويجب على اإلعالم والنقد مالحقة كتاباتهم المرسلة 
للمواقع االلكترونية، وأن نضع مثل هؤالء األشخاص تحت المجهر لعل يصلح ما أفسده المفسدون حفاظا 

 منا ..... على مجهودات أفكارنا وحبر أقال
 

 د. هدال القّصار 
 

 للشاعرة اللبنانية دالل يوسف غصين   -شمس الليل-أرصفة الذات بين االنكسار، وسراج العقل في ديوان  
 

ليس سرًا لو وضعنا ركن العشق في برده المحموم، وليس سرًا أن نعشق دون نزوات، أو نرفرف دون أجنحة، 
أو ُنجرح دون شظايا، وليس سرًا أن َنزرع أحالمنا في الوسائد،  وليس سرًا أن نخبئ سرنا في علبة األصابع،  

 وخيباتِّ شهوة العبور، وليس سرًا أن َنلَد ابتكاراتنا، أو نتوضأ دون غاية، أو تستهدفنا الحياُة دون متعة...
وليس سرا أن نكوَن حيُث تربعْت كاريزما الشاعرة اللبنانية دالل يوسف غصين، في قاعة عصام فارس في  

المحمل باثنتان و خمسين    2013امعة "سيدة اللويزة " التي احتفلت بتوقيع ديوانها الصادر في حزيران  ج
مقعد توج بنخبة من    300( قصيدة تحت اسم " شمس الليل" وهو الديوان األول، الذي احتل ما يفوق  52)

 الوجوه العامة واألدبية الشعرية الثقافية والفنية واإلعالمية والشعراء ... 
لنكوَن شاهدين على مسلكيات شعر دالل غصين، التي وزعت نصوصها الشعرية ما بين الصوفية والوجدانية، 
الوجدانية،   انكسار  وبين  والموت،  الحب  بين  ُحشر  الذي  والواقع  القدر،  ومحاورة  والرمزية،  الجدلية  وبين 

ما أبرزت تعددات صوت األنثى  االحتفالية بالفكر اإلنساني داخل المخيلة، التي دخلت مميزات نصوصها، م
من خالل رموزها بمختلف مفاهيم عشق الروح الناتجة من خريطة المرأة والعالم من حولها في ديوان شمس  
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الليل، لتبدو نصوُصها كحكايات شهرزاد ألف ليلة وليلة كما في نصها األول الذي وضعته أمام المتلقي  
والمحطات في " شهرزاد الحكاية" وحورية األساطير" و    لُتسهَل على القارئ وصول رسائل نسمات األمكنة

لقاء بعثرني" كما في نص بصمة" ومئوية العمر" الذي دمج بنص " اندماج" و وحيدة" كما في " األمل  
 المخدوع" و" سجينة" 

االجتماعي الثقافي  لذا اجتازت كالمطر خط المكان بتلقائيتها المبثوثة بلغة " شمس الليل، وما يتعلق بالبناء  
"الفيزيولوجي" باإلضافة للقيم اإلنسانية، وما لم يراه العقل الذي طوقته األخالق والقيم وإمكانية الحياة المتعلقة  
بإعادة النظر في عالقة اإلنسان بمسألة الوعي الذي حددته طبيعة الوحي عند الكاتبة، من زاوية االختالف  

التي تحاكي من خاللها شخصًا استدل على رسائل صمتها وقدرها الذي    البيولوجي لدي المرأة، في رسائلها
 نثرته في قصيدة : 

ال تتأخر" " رنة في عودك" "وحصاد المشاعر" التي وضعتها في قصيدة " تاج الكبرياء" وغجرية عاشقة"  
 ليل" .وانتصرت" " ومتى استرد روحي؟!" وأين أجدك " إلى أن وجدت الشاعرة نفسها في قصيدة " شمس ال

وبهذا المعنى أتت الشاعرية دالل غصين، كي ال تقف عند ما هو ظاهر في وجدان عشقها، المتجاوز  
الضمني، والتعبيري الموضوعي، لحممها الهادرة على عتمة البوح في تجربتها اإلنسانية المحملة بصنوج  

نتصار على العقل والمعرفة،  الروح...، وتقيدها بماء سجانها النفسي وعشقها الذي يسعي إلى التحرر واإل
 ورهبة الوجود الهارب من تعقيدات الروابط وتراجيديا الحياة .... الحاضرة بأوجاعها وابتسامتها النحيلة . 

لذا نجحت الشاعرة دالل غصين برسم سيرَتها الذاتية على مرآة ذاتيِّها لتبدَو الصور في ذاكرة ديمومة بوحها  
ديد الى الحياة الحاضرة بالالمرئي في جغرافية وجودها، تروي لنا  فوق صمت عقل الماضي، والنظر من ج

قصص الذات في سطور تحدد معالم الشاعرة المتجسدة خلف قصائدها وأرصفة تأمالتها الحضانة وجدانيات  
بالتصور   النجاح والخسارة ...  بين  الماواة  الخاصة، وبرسم عالمات  وتشظيات شواطئ موطن وكينونتها 

 واالستعارات وما يوجد بين التفكير باألفق ومناخات أدراج الوحدة الذهني والرموز
كما في قصيدة " حين ينتشي قلبي" وقدري أن التقيك" و" تعالى يا أملي"و " من أكون " ينبت الحب" و"عزف  

 ثالثي األبعاد" و " بيروت وجه المدائن ......
االستقرار اآلمن بدل أن تنخرط في معاناتها  من خالل هذه العناوين رأينا ذات الشاعرة ترغب في فضاءات 

مع الوجود والفناء في الزمان والمكان الذين اظهروا مالمحها وقسمات الكائن المخلص... وأهمية اإلنسانية  
ودور األنثى في مكاشفات شؤون الحياة والروح العاشقة لتحيي ما أتلفه الزمن بكأس جنون دهشة الدمع  

راره دون فائدة ، كما أوردت لنا في قصيدة " شريدة العشق" " قصيدتي أنت  والخوف من رئتي األلم واسم
يا...." وشهريار األساطير" وحقيبة الذكريات" كن غيمتي" "الضياء" " شكرا لعشقك " شوق قلبي" وصوال إلى 

 ." من أرسلك " و " ترانيم عشق "
رايين الكتابة التي امتصها صوت صدرها  هكذا نجد ذات الشاعرة تحمل فضائها الوطني واألنثوية كالدم في ش

المحلق في سماء العشق، كنورسٍة عائدة من الرحيل إلى حيث تهتدي عرائس طفولتها المغتربة في الركن 
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األنثوي، الذي اختلط بطبقات الجرح والغناء معًا، لينظموا ُنصوَصها المنتشية بهم حركة نزوح الذات السابحة 
الم وفواجعه  الجسد،  معاني  ومتطلبات في  الرمادي،  زمنها  تجادل  التي  السيمائية  روحها  فناء  من  نهكة 

الروحي  للغناء  العاشقة  الذات  أمام  التحدي األكبر  التي شكلت  تاهت في محيط كينونتها  التي  اإلنسانية 
  واإلنساني الذي انطلق من أزهار فرادتها المنسوجة بماء األلم واألمل والعشق والفرح على أوراق ديوانها " 
شمس الليل، الذي سلط الضوء على قناديل سطور قصائدها المتمايلة مع نسيم طموحاتها الذاهبة مع نسمات  
األثير، وخلجات النفس الخارجة من ظلمات الصمت الذي طمسته بالشجاعة،... ليسقط النص:من بين  

شاعرة، التي زرعت  أصابعها كوحدة المطر، حيث هول حبر القلم على الورق اللذان ال يكتمان خربشات ال
بذورها من نفحات سر البوح الذي أدركها. روحها المعانقة الحب في األفق بعيدا عن صخب الجراح، لتصبح  
كفطرة تحقق لذة الذات اإلنسانية في المعنى الشعوري والحسي والروح السامية لتتطهر من انفعاالت الخوف 

حنين الجسد و ما إلى ذلك من مشاعر مواجهة الحياة،  واالقتراب من الرحمة، والرأفة، والحب، وعشق الروح و 
 التي... كما في نص :

" قاهرة الحياة " "عرس البركة" " لحظة أبدية" و " ظلي " و" عناق األرواح " أيها الحزن ارحل" ورحل المارد" 
تقدم" إرث  إلى أن ذهبت صور تلك األلم إلى قصيدة " الذكرى الخامسة.. لحزني" و" عندما ينتحر الموت" "  

 النهار" " الربيع األسود "
بهذه الخاتمة رأينا دالل غصين، كيف انتصرت على حاالت الكآبة وجنون العزلة لتذكرنا بمقولة الفيلسوف  

من هذا   الدنماركي الالهوتي " كيرك جارد،" حين قال إن الرغبة في معرفة الحياة تعطينا معنى الوجود"،
الليل" الذي أيقظ الموقف تسعى الشاعرة المضي في   الباطن المتغلغل في أعماق سطور ديوانها "شمس 

بعض من كلماتها االيروتيكية، البسيطة الدافئة الصادقة التي تكفي إلثارة ذائقة الناقد والمتلقي... ولتبقى  
اللبنانية دالل   تنام عند شاعرتنا  مخيلة الشاعرة، في ركاض محموم وراء تدفق فكر، ورؤى ال تهدئ وال 

 سف غصين . يو 
 

 د. هدال القّصار 
 ناقدة وشاعرة لبنانّية 
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 المنهج االجتماعي في دراسة األدب 

         
وري حسين علي الهنداوي 20   . الكاتب الس 

 
يستمد األدب جانبه االجتماعي من كونه مؤسسة اجتماعية أداته اللغة التي هي نفسها من خلق المجتمع  

(1.) 
المجتمع ويكتب له ذلك أنه يمثل الحياة تمثياًل حقيقيًا والحياة هي الحقيقية االجتماعية  فاألدب ينبثق من  

 التي يمكن لنا أستيارها من خالل الفكر و األدب .
لقد كان األدب العربي شعرًا ونثرا يمثل الحياة االجتماعية العربية أصدق تمثيل في جميع جوانبها فقد رسم  

العادات والصور االجتماعية بشكل واضح حتى أنه يمكن القول إننا لم نتعرف على  لنا األدب الجاهلي  
صور المجتمع العربي الجاهلي إال من شعره والمتصفح لدواوين الشعراء الجاهليين يجد قيمًا وأنماطًا من  

يرها . مما  السلوك تتحدث عن الشجاعة والبطولة والكرم ونصرة المظلوم وحماية المرآة والثأر واالنتقام وغ
جعلهم يقولون بحق )الشعر ديوان العرب ( وهذا ينقض ما زعمه الدكتور طه حسين في كتابه ) في الشعر 
الجاهلي ( من أن الشعر الجاهلي ال يمثل الحياة الجاهلية . وكذلك كان األدب اإلسالمي والعباسي وأدب 

ن . لقد كان الشاعر العربي بصفته  عصر الدول المتتابعة مع تطور في الموضوعات واألغراض والمضامي 
عضوًا في مجتمعه منغمسًا في وضعه االجتماعي ويتلقى فيه نوعًا من االعتراف ، ألنه يخاطب جمهور  

 القبيلة .وفي المجتمع البدائي ال يمكن فصل الشعر عن اللهو والسحر والشعائر .
عض نشاط اإلنسان الجاهلي في مواجهة  لقد كان للشعر الجاهلي كما يقول الدكتور عبد المجيد رزاقط )) ب

الحياة ، فهو مرتبط بالدين والعمل والعالقة باآلخر والمحيط ، ولعل ارتباطه بالدين والعمل هو الذي جعله  
 نوعًا من الفناء فهو إنشاد وحداء وليس نظمًا أو قواًل (( .
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لجاهليين أن الشعر يصدر عن وحي  ويضيف الدكتور عبد المجيد قائاًل : )) لقد كان السائد لدى الشعراء ا

 أو عن إلهام شياطين تسكن وادي عبقر ومما قيل في هذا الصدد قول أحدهم :
 وقافية عجت بليل روية تلقيت من جو السماء نزولها 

 
 وقول اآلخر :

 ولي صاحب من بني الشيصبان فطورًا أقول وطورًا هوه
 ومن ذلك ما يقول امرؤ القيس :

 فما شئت من شعرهن اصطفيت تخبرني الجن أشعارها 
 أما عبد للا بن رواحة فقد كان يرى في الشعر أنه شيء يختلح في صدره فينطق به لسانه. 

 
ايحاءات شياطين رغم سذاجتها تدل على مفاهيم اجتماعية زرعها    –هذه النظرة إلى مصدر اإللهام الشعري  

الثقافية القائمة على التفسيرات الغيبية    المجتمع في فكر الشاعر فهي من صنع المجتمع وتعبر عن خليقته
الخيالية المسطحة ، إن الماركسيين رغم اعتمادهم على المحسوس والواقع في نظراتهم الفكرية إال أنهم ال  
يدرسون األدب وصالته في المجتمع من خالل الواقع وما يفرزه من الراهن وفي مجتمع المستقبل الخالي  

ونق يتخيلونه  كما  الطبقات  معاييرهم  من  بل  أدبية  غير  معايير  على  قائم  تقييمي  تقويمي  نقد  لألدب  دم 
إيديولوجية خلقية وهم بذلك ال يتصلون بالمجتمع المعاصر لهم بل بالمجتمع القائم في أفكارهم سواء تحقق  

 أم لم يتحقق واقعيًا . 
ينقل بالوثائق االجتماعية واألديب في هذه األعمال  تمدنا  الحقيقة ضمن إطارها    إن األعمال األدبية  لنا 

التاريخي االجتماعي يقول دي بونالد )) األدب تعبير عن المجتمع (( فهو يعكس الحياة بجميع صورها  
ويعبر عنها من جميع جوانبها واألصول االجتماعية لألديب تمارس دورًا رئيسيًا في المسائل التي يثيرها  

أو في فراغه االجتماعي حين يكون ممثاًل لصورة المجتمع  سواء أكان في مركزه االجتماعي /كخادم للبالط /  
التي ترتسم في أعماقه من خالل ممارساته وعالقاته البسيطة والمعقدة . إن والء األديب وعقيدته تمثالن  
المجتمع بأشكاله .سواء أكان والؤه حقيقيًا ودفاعًا عن قضايا اجتماعية أو كان صوريًا مدافعًا قيه عن البالط 

  لنظرته الحقيقية للوجه اآلخر للمجتمع . دافناً 
إن جميع األدباء على اإلطالق يستمدون تجاربهم من المجتمع متأثرين به وفي الوقت نفسه يفرغون هذه  
 التجارب في المجتمع ويؤثرون فيه ألنهم يعيدون صنع هذه الصورة االجتماعية بالشكل والوجه الذي يرغبون. 

مؤرخ حقيقي للشعر اإلنجليزي )) أن األدب فضيلة تخصه وهي التسجيل    ويعتقد / توماس وارثون / أول
المخلص لسمات العصر والحفاظ على أفضل تمثيل لألخالق و أفضل تعبير عنها (( لقد كان األدب العربي 

 رصيدًا حقيقيًا للحياة االجتماعية العربية بكل أبعادها و أشكالها .
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موقفًا أجماعيًا يحمل في طياته مضمونًا ما ويعتبر العالم )) أن الثورة  ما يقول محمود أمين . العالم ليس أال  
في األدب هي تنمية الرؤية الموضوعية للواقع اإلنساني وتوكيد لقيم الحرية والمساواة وإعالن إنسانية اإلنسان  

السعدي   عباس  يقول  كما  إننا   )) وتجديدها  الحياة  تغيير  في  للمشاركة  المبدعة  طاقاته  نفهم وتنمية   ((
إجتماعية مضمون األدب انطالقًا من اقتناعنا باجتماعية األديب (( . )) إن األدب إبداع ذاتي فردي ،  

 ولكن ذاتيته ال تنفي اجتماعيته (( .
ولطالما وقع البرجوازيين في مغالطة حين دعوا إلى / ال اجتماعية / لألدب زاعمين أن ذلك يلغي فردية 

ازي هو أدب اجتماعي بمعنى من المعاني ألنه يكرس سيطرة طبقة على حساب  األديب مع أن األدب البرجو 
 طبقات أخرى . 

إن صراع السلبي مع اإليجابي في األدب هو صراع اجتماعي بين المرفوض والمقبول وهو مضمون اجتماعي  
  يسعى األديب إلى إبرازه وهذا ال يعني وضع األدب ضمن خطوط مسيسة تلزم الخطوط الواضحة لصراع 
الحياة فاألدب ال يؤدي دوره االجتماعي إال حين يعكس بصدق الحياة في صالتها وعالقاتها الجوهرية ذلك 

 أن االلتزام نفسه في األدب ينبثق من الرؤية االجتماعية والتاريخية . 
ث  إن أية نظرة متفحصة لألدب بجميع أشكاله وقوالبه تعزز انتمائية هذا األدب للمجتمع الذي عاش فيه بحي

ال تخرج هذه النظرة األدبية عن القضايا التي عاشها األديب وتأثر بها ، وإن فهم األديب المتعمق للحياة  
 هو نوع من االدراك الحقيقي لقوانين الحياة والمجتمع.

إن واقعية األدب وإجتماعيته تأتي من خالل انخراط الشاعر أو الكاتب في قضايا أمته االجتماعية ولو أدى  
لى الصدام مع المفاهيم االجتماعية فاألدب كما يقول نزار قباني : )) عملية صدامية .... عملية  به ذلك إ

استشهاد على الورق والشعر هو الناس هو الشارع(( ثم يضيف قائاًل : )) القصيدة ليست مجرد عملية 
ووظيفة الشعر أن  تطريب أو تخدير يسمعها اإلنسان العربي في أمسيته ثم يعود إلى حالته األولى ....  

 ( (( . 2يحرض اإلنسان على نفسه وال شعر حقيقي دون تحريض )
)) لقد كانت المرآة كطرف اجتماعي عند نزار كما يقول )) المرآة أرض خصبة ووسيلة من وسائل التطوير  

 ( (( . 4والتحرير وأنا أربط قضيتها بقضية التحرير االجتماعي للرجل والمرآة على السواء )
ى أدونيس أن )) مدى حركة الشاعر العربي محدودًا جدًا . محدود بالسطح االجتماعي وبالسطح  بينما ير 

السياسي (( ألنه يعتقد أن )) الشعر نقيض للواقع المؤسس المجمد المباشر المبتذل المكرر الذي ال يساعد  
 ( (( .5في الكشف عن حقيقة العالم أو عن أسرار الحياة اإلنسانية )

صفحات المجالت والجرائد كما يقول إدونيس )) يرى في معظمها دماء المثقفين تسيل من كل  والناظر إلى  
جهة أي أنك لن تجد فيها سوى االهاجي والشتائم والنقد الجارح والتشويه بمختلف أنواعه (( . وهذا يعني أن  

القضية األدبية التي تستمد  األدباء والمثقفين بعيدون كل البعد عن المفرزات االجتماعية العربية التي هي لب  
منها المعاناة والتجربة. إن أي أدب ال ينتمي إلى معطيات مجتمعه محكوم عليه بالفشل سلفًا ألن مادة 
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األديب هي المجتمع منه يغرف وفيه يصب وحتى عند من ينظرون إلى األدب نظرة حداثية نجد كما يقول  
 ورة حتى تتجنب شر القتال (( . الدكتور غالي شكري أن )) النخبة تختار جزيرة مهج

وأي أدب يتجنب شر الصدام والقتال االجتماعي ليس إال أطرأ وهمية بل هو هذر كالم ال طائل تحته ألن  
األدب روحه المجتمع . وما تزال الفجوة كبيرة وخطيرة بين الحداثيات العربية والقاعدة العريضة من القراء  

 ( (( .7تماعية التي تتحدث عن قضاياهم العامة والخاصة )الذين لم يعودوا يجدون المضامين االج 
إن الحداثة الحقيقية كما يراها غالي شكري )) ثورة في المجتمع والفكر والفن ((. وليس المبدع فيها إال :  
)) إنسانًا ثوريًا ألنه يدرك أن الحداثة تجربة ورؤيا متناقصان مع الذوق السائد والوجدان السائد والعقلية 

 ( (( .8ائدة ويدرك أن الفكر ينفصل عن الجمال )الس
داعية غير مسؤول ) الكاتب  بلجيون : ))  داعية  9إن مقولة منتغمري  ( (( . غير صحيحة ألنه حقيقة 

واقع   تعيش  أو تجديد قضايا  أو تصويب  برفض  يقوم  المجتمع حيث  فهو يستمد من  يقوله  مسؤول عما 
ما إنما يكون من خالل قناعات قائمة على أسس عميقة يفهمها  اإلنسان فتبني الكاتب لرأي ما أو نظرية  

هذا الكاتب حق فهمها ويوضحها لقرائه من خالل شفافية أدبية واعية وال يحكم على مسؤولية الكاتب كما  
 ( (( .10يقول أليوت إال من ))خالل النية المعلنة والتأثير التاريخي لهذه النية المعلنة ) 

إن األدب كما يقول مندو )) ضرورة حياتية تشبع في حياة الناس حاجات ملحة ال تقل خطورة عن الحاجات  
 ( (( . ولذا كان من واجبات األديب أن يساهم في تنظيم اإلنتاج العام وتنمية وتحقيق العدالة(( 11المادية )

 
يفته الجمالية والحياتية ، وهل األدب لقد احتدم الصراع بين فردية األدب واجتماعيته عند البعض وبين وظ 

هروب وحياد أم هل هو رأي والتزام تجاه القضايا االجتماعية ؟ لقد قاد هذا الصراع أصحاب الشعر الغنائي  
للنظر إلى الفن على أنه المعبر عن النفس البشرية وما حديث األديب عن العالم الخارجي والطبيعة إال ألنه  

أما نسلم أن أحد جوانب األدب التعبير عن النفس البشرية فإننا نرى أن هذه  ينعكس ويتلون بألوان ومع  
 النفس نفسها تحفل بالموضوعات االجتماعية. 

 
 حسين علي الهنداوي 

 كاتب ومستشار أدبي سوري 
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 يعبرون الطريق”  وائي في “مشاة السق الرِّ اضطراب النَّ 
 

      
 . الّناقد األردني د. إبراهيم خليل                              غالف الرواية21

 
بروايته »حياة معلقة« التي تتلخص في    2019ذكرنا رواية عاطف أبو سيف »مشاة ال يعبرون الطريق«  ت

إبراهيم الورداني  أن الناس في غزة يقتلون في أي وقت وبأي وسيلة، فالقتل المفاجئ الذي أنهى حياة نعيم بن  
ال يختلف قطعا عن مصير الرجل العجوز   1948الذي كان قد نزح من يافا مع ذويه إلى مخيم في غزة عام  

الثمانيني الذي قيل إن شاحنة صدمته، فدخل على إثر ذلك في غيبوبة. وتطوع بعض األشخاص من المارة  
ع طريقه مسرعا في ما يبدو هروبا من المسؤولية  في المكان إلسعافه بنقله للمشفى. أما سائق الشاحنة فقد تاب 

 عن الحادث، في تصرف ال أخالقي، ينمُّ على االستهتار والالمباالة.
ومثلما عودنا عاطف أبو سيف في روايته تلك، يتوخى اإلفراط في التفاصيل تارة، وتارة يعزف عن ذلك  

وابنة المحرر والممرضة، والفتاة التي   عزوفا مخال بالغرض. فبعد أن تجمع األشخاص: الفاكهاني والسائق
تعنى بالمريض اآلخر، انضم إليهم الشرطي المسؤول عن ضبط الحوادث في الطوارئ، وأخذ إفادات الشهود،  
وكتابة التقارير، وإطالع المسؤولين. أما الصحافي فقد انضم إليهم متأخرا، وهو كما هي العادة مندوب جريدة  

 تعنى بأخبار الحوادث.
فت أنَّ المؤلف أبو سيف طرح على هذا التجّمع سؤاال، وهو ما اسم الرجل الذي صدمته الشاحنة؟ أين  والال

يقيم ومن هم أقاربه؟ ومن من الناس يمكن أن يتعرف عليه ويدلي بأي معلومات عنه؟ والجواب عن هذه 
تمضي على الحادث   التساؤالت يتلخص في أنه مقطوع من شجرة.. ال أقارب، ال معارف، ال جيران، وما إن 

ساعات حتى تساور الشرطي الشكوك في الحضور، أو في بعضهم على األقل، يرتاب في سائق سيارة  
على   االعتداء  بجريمة  السائق  هذا  لعالقة  مشيرا  الريبة،  يثير  أن  شأنه  من  ما  كل  عن  ويبحث  األجرة. 

ه أن ينّم على ضلوع الرجل في هذه الثمانيني، ثم يرتاب ببائع الفواكه ويحاول العثور على كل ما من شأن 
الجريمة، السيما أن دكانه يطل على موقع الحادثة، ويفترض أنه رأى السائق، ويتكتم مخفيا عالقته بالجريمة،  
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وال يخلو األمر من ريبة تالحق الصحافي، الذي يسعى هو اآلخر، من جهته، لمعرفة جليَّة األمر، والوصول 
تحرير. ولم يفت الشرطي أن يشك في أن تكون ابنة المحرر، التي وجدت  إلى الحقيقة، إرضاًء لرئيس ال

هذه  في  األخرى  المساعدة، ضالعة هي  تقديم  وأرادت  األرض،  على  الملقى  الرجل  أمام  نفسها مصادفة 
الجريمة التي ال يمكن أن تقيد ضد مجهول. ثم إنَّ كال منهم يستبعد التهمة عن نفسه، باتهام غيره، فهو  

لشك باآلخرين يقصي عن نفسه الريبة، فبائع الفاكهة يشك تارة بالصحافي، وطورا بسائق السيارة.  عن طريق ا
وهذا يشك ببائع الفاكهة تارة، وتارة بالفتاة التي َتبيََّن الحقا أنها ابنة المحّرر، وعلى عالقة بالصحافي ذي 

الدقيقة. وفي النهاية يقع القارئ ضحية  الخيال الخصيب الذي يؤلف األخبار تأليفا متقنا ال تعوزه التفاصيل 
بالضجر، ويضطره   القارئ  ُيشعر  التهم واألدوار، ما  تبادل  فيها األحاديث عن  تتكرر  التي  الفصول  تلك 
للمرور عن بعض الصفحات دون قراءة. ولعل المؤلف، بما عهد به إلى الصحافي من دور يقوم فيه مقام  

يخّفف من تأثير هذا التزيد المسبب للرتابة، المفضي إلى    –على رأي من يرى ذلك    –الكاتب الضمني  
 الشعور بالملل، وتكرار القفز عن الفصول من واحٍد آلخر.

 
 الصحافي

فهذا الصحافي ُيْدخُل على نسق الرواية تعديال يخالف فيه قواعد اللعبة السردية، فبدال من أن تعرف حكاية  
أو   أقاربه،  أحد  من  أو  منه،  الثمانيني  الوقائع  الرجل  وراء  يجري  أن  لخياله  سمح  )حبيب(  صديقه  من 

االفتراضية التي تهيأت له تهيؤا. فهو يتوقف إزاء الصورة التي عثروا عليها في محفظة الرجل فافترض أنها  
حبيبته التي عاش في انتظار أن يجتمع بها، وسماها الصحافي سلوى. كان الثمانيني، مثلما تهيأ للصحافي،  

وهو العام الذيُ ذكر على الوجه الخلفي للصورة. وفي تلك السنة    1946ها في يافا عام  قد وقع في غرام
، واستقر  1948َخَطب الفتاة. وفي التي تليها غادر إلى القدس للدراسة. الفتى )الثمانيني( لجأ إلى قطاع غزة  

ى( فلم يعرف الرجل فيه المقام في المخيم، فيما غادر أخوه األكبر للشمال واستقر في بيروت. أما )سلو 
الثمانيني عنها أّي شيء، وهكذا تنتهي الحكاية االفتراضية المتخيلة بعثورالثمانيني على عمل وهو ساعَي  
أْرضا،  بعد سقوطه  لثواٍن  يدور  دوالبها  الشاحنة، وظل  هوائية صدمتها  دراجة  المهمة  لهذه  واقتنى  بريٍد، 

الحقا )الموت السريري(. وال يكتفي الصحافي بهذه   وارتطام رأسه بالرصيف، ووقوعه في غيبوبة يسميها
الحكاية المتخيلة على سبيل االفتراض، إذ يخترع حكاية أخرى شبيهة بها للفتاة التي تعتني بالمريض اآلخر.  
وثمة حكاية أخرى يخترعها هذا الصحافي، وهي البنة المحرر ومحّبها الغيور المغرم بالشاعر أحمد دحبور.  

بكلمة    -ة ذات الجسم الُممتلئ. وجلها قصص حّب، وعشق، كأّن كل فلسطيني أو غزاوي وأخرى للممرِّض
 ال يخلو من أن يكون دون جوان، أو مجنون ليلى في زمان عصره.  –أدق 

يعاني النسق الروائي من اضطراب، ذلك أن المؤلف لجأ إلى تقسيم النص فصوال بعضها يحمل عنوانا داال  
الشرطي حول المريض، دعوة مشتركة على قهوة، التقرير األول للشرطي،   على الوقائع. مثل: مالحظات 
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مالحظات الصحافي على.. وبعضها يحمل عنوانا ال يدل على الوقائع، بل على أشخاص، منها: المحرر،  
 وسلوى عنوان فصل آخر، ونجاة.  –سلوى  –أو صورة 

 
القارئ، بيد أنها ال تساهم قطعا في الوقوف على تتواتر الحكايات في مسعى من المؤلف لدفع الضجر عن  

طرف خيط يقود المحققين لمعرفة جليَّة األمر، وهل كانت الحادثة جريمة، واعتداًء، أم أنها حادث عرضٌي 
ال أكثر. ويبدو أنَّ المؤلف بسبب هذا اإلفراط في الفرضيات، والخياالت التي تفنن في اختالقها الصحافي، 

ع الخضار، أو السائق أو ابنة المحرر، أو الممرضة، أو الفتاة التي غادر ابن عمها  أو الشرطي، أو بائ
للدراسة في تونس، لم يستطع الوصول بالنسق لخاتمة يرضى عنها هو، ويرضى بها القارئ، لذا نجده يختتم  

ل يتساءل: »ماذا  الشخوص  فأحد  بال رْيب.  القارئ  تثير شفقة  مفتعلة جدا،  بنهاية  الحكاية  و عادت  هذه 
سلوى.. وفتحت الباب ودخلت.. )على فرض أنها تعلم بوجود هذا الحبيب في هذه الغرفة من المستشفى(  

أسطر يقول الراوي: »عادت سلوى. فتحت الباب.   6ووضعت يدها على رأسه فأفاق من غيبوبته« وبعد  
أْن تصل. فتح عينيه،  ترجَّل ونهض عن السرير مثل شمس تشرق من بين الغيوم.. كأنه كان ينتظرها قبل 

ومألهما بحضورها في قلبه الثمانيني. عاد طفال يلهو في أزقة يافا« في هذه الخاتمة ال يجد القارئ إال ما  
 يذّكرُه بمسلسالت األطفال التلفزيونية التي تبدأ عادة، أو تنتهي، بعبارة »افتح يا سمسم«.

 
 وجهات النظر

الروائي م  تقسيم النص فصوال  عالوة على ما سبق يعاني النسق  إلى  المؤلف لجأ  ذلك أن  ن اضطراب، 
بعضها يحمل عنوانا داال على الوقائع. مثل: مالحظات الشرطي حول المريض، دعوة مشتركة على قهوة، 
التقرير األول للشرطي، مالحظات الصحافي على.. وبعضها يحمل عنوانا ال يدل على الوقائع، بل على  

وسلوى عنوان فصل آخر، ونجاة. وصاحب محل الفاكهة.   –سلوى    –ة  أشخاص، منها: المحرر، أو صور 
 pointوالسائق. وهذه العناوين ال ينتظمها نسق. وتنم على االرتباك؛ فهو يحاول اتباع تكنيك وجهات النظر  

of view    ،غير أنه حائر بين هذا التكنيك والبناء القائم على وحدة الراوي العليم، الذي يهيمن على الصحافي
وتقاريره، فقد أراد الكاتب أن يوحي لنا باستقالل شخصية الصحافي عنه، وأنه كاتب ضمني لكن ما يرويه  
الصحافي هو ما يسرده الراوي العليم. فكالمه ومحكياته عن سلوى أو نجاة أو أي مشبوه آخر من المشبوهين،  

ما يرويه، والدليل على هذا كثرة هو من مرويات السارد منسوبة للصحافي، وهي ال تجعل منه ساردا فعليا ل
التعليقات التي تعبر عن رأي المؤلف، وهي تعليقات تتضمن اإلمالءات التي يضعها أمام هذا الصحافي 
َكم الحياة وخبراتها األزلية أّن القلوب  لينتقي منها ما يريد، ويترك ما ال يريد. يقول مثال » تذكرون أن من حِّ

كم. ربما أن الشوق يجف من شدة الفراق. وأن القلوب ُتروَّض وأنَّ رياح  المجروحة ال تشفى. كنت أظن مثل
ن الروح. لكن صدقوني إنَّ شيئا من هذا لم يحدث.. ظل سنوات طواال، ذهب بذهابها   البعد اآلتية قد تدجِّّ
عمرُه، يحمل رسائل اآلخرين.. ينتظر لحظة مخبأة في جيوب القدر، تحمل رسالة له منها«. فمثل هذا ال  
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يمكن أن يذكرُه الصحافي المعنّي بما جرى فعال، ال بما لم يجر، وال بما هو متوقع، فهو كالٌم يتخذ صاحبه  
فيه مظهر الواعظين، ويفصح عن أنَّ الراوي، ال الصحافي، وال الشرطي، وال ابنة المحرر، وال الفاكهاني،  

يقات الراوي العليم، أكثر، وأوضح من أن  وال السائق هو الذي يتحدث. والتعليقات التي تؤكد هذا، نعني تعل
 تخفى على قارئ. 

 
 تداخل المرويات

تضاف إلى هذه اإلشكالية اضطراُب النسق نتيجة تداخل المرويات تداخال ال يفضي لشيء. فهو يقف بنا  
قليال عند شخصية نجاة، فما إن يروي عنها بعض المواقف التي ال تسهم بنمو الرواية حتى يتوقف، وال  

حشو ال أكثر، فلو حذف منها لما ترك حذفه   97و  94لذكرها قطًعا. كأن الفصل الذي يقع بين ص    يعود 
ثغرة أو نقصا ينتبه له القارئ. إلى ذلك أقحم المؤلف حكاية خميس، وتجارة األنفاق، وتحول الفقير البائس  

ا على المجريات لكن شيئا  في وقت قصير إلى مليونير، وقد غإلى في ذلك مغاالًة يتوقع منها القارئ تأثير 
من هذا لم يقع. وهذا ال يعني أنَّ الكاتب أخفق في تصوير المكان داخل المخيم، وما يعتريه من بؤس تارة  
ومن فساد تارة. وال تخلو »مشاة ال يعبرون الطريق« من مواقف يسلط فيها الكاتب الضوء على ديناميكية  

ما تخلفه فيه الحروب المتكررة من إراقة الدماء وقصف البيوت الحياة اليومية فيه، واإلشارة بصفة خاّصة ل
واألبراج كبرج الباشا، وهدم المنازل على رؤوس اآلمنين. وهذا هو الجانب الذي يجعل من قراءتها قراءة ال  

 يعقبها ندم، وال يخلو التأمل فيها من بعض األلم. 
 

 إبراهيم خليل 
 ناقد من األردن 
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 »النجدي« لطالب الرفاعي: الصراع بين اإلنسان والطبيعة رواية 
 د. إبراهيم خليل قراءة النَّاقد األردني 

    
 غالف الرواية            

 
( »أبو عجاج طال عملك«  منها  القصصية  األعمال  عليك«  1992بعد سلسلة من  و»أغمض روحي   )

  2012و»الكرسي«    2011و»سرقات صغيرة«    1999و»حكايات رملية«    1997و»مرآة الغبش«    1995
الشمس«   »ظل  منها:  البحر«    1998والروائية  الكلمات«    2002و»رائحة  و»الثوب«    2006و»سمر 

صدرت للكويتي طالب الرفاعي رواية أخرى تضاف لما ذكر من رواياته عن    2014و»في الُهنا«   2009
االسم الذي غلب على بطل الرواية علي    ( والنجدي هو2017دار السالسل بعنوان »النجدي« )الكويت:  

 النجدي.
وفي كلمة قصيرة على الغالف الخلفي كتب أحد أحفاد علي النجدي، قائال »النجدي رواية تستحضر بخيال  

إذ    –أي الرواية    -متوقد أحداث الساعات األخيرة من حياة جدي )النوخذة ( علي ناصر النجدي » وهي
خاتمة للحكاية،    1979كانون األول/ ديسمبر    19بحرية غادرة مساء االثنين  تتخذ من تعرضه لعاصفة  

تقدم رصدا داال لجزء من تاريخ أهل الكويت، وعالقتهم بالبحر، مثلما رواه القبطان األسترالي آلن فاليرز ،  
لكتاب.  وقد استفتح الرفاعي روايته بفقرة من ذلك ا  Sons of Sindibadفي كتابه المهم »أبناء السندباد«

تقول الفقرة » ال تبدو مدينة الكويت المسورة في أفضل حاالتها إذا نظر إليها المرء من الميناء، إال أن  
واجهتها البحرية التي تمتد مسافة ميلين اثنين من أكثر الواجهات البحرية إمتاعا في العالم« .« لما يراه  

ب الكبيرة والصغيرة، وهي تقف متالصقة على  الناظر في تلك الواجهة من أحواض لصناعة السفن، والقوار 
 طول تلك الواجهة البحرية الممتدة شرقا وغربا بمحاذاة الشاطئ الضحل المنبسط«. 

 
 
 



2578 
 

 الجزء األخير
ويبدو أّن المؤلف الرفاعي اكتفى من حديث األحفاد بالجزء األخير من الرواية، وهو الذي يقع في الصفحات  

ا السارد المشارك )النجدي( حكاية العاصفة التي أودت بحياة بعض التي يروي فيه  172إلى    111من  
األشخاص، وقد يكون النجدي أحد هؤالء، إذ يقول في نهاية المرويات »أنا ولدك يا بحر، نسبي إليك،  
نوخذة، السفينة ستأتي إلّي، بوْم بيان الحبيب، سأبقى في البحر لحين مجيئها، لن أفارق البحر«. وقد يجد 

في هذا ما يوحي بأن علي النجدي قد غرق فيمن غرق ذات ليلة من ليالي شهر ديسمبر الباردة من القارئ  
وقد يفهم من العبارة أن النجدي يتوقع قدوم السفينة بيان التي ستنقذه من البحر، لكنه، مع ذلك،   1979عام  

بحر، وإليه ينتمي، وينتسب.  يتمنى أن يبقى فيه حتى إن كان ذلك يعنى الغرق، فهو مثلما يسمي نفسه ابن ال
وتعود بنا الحكاية لطفولة النجدي، فعندما كان صبيا صغيرا تمنى أن يصطحبه أبوه في رحالته البحرية 
للصيد، لكن أمه التي تخشى عليه ما يحدث في البحر من كوارث يتناقل أخبارها الناس في الكويت من  

يقبلهما كي تسمح له بتحقيق ما يرغب فيه، وينشده،   حين آلخر، تمنعه من ذلك، بيد أنه ينكّب على يديها
وهو أن يكون بحارا. وبمرور الوقت النت عريكة األم، والنت قناة أبيه، فاقتنع بضرورة اصطحابه معه، 
والسماح له بالمشاركة في الرحالت البحرية، ليس للصيد وحسب، بل للغوص، والبحث عن المحار واللؤلؤ.  

ات حتى قلده قيادة المركب، واستحق بذلك لقب )نوخذة( االسم الذي يقابُل كلمة  وما هي إال سنوات معدود 
 القبطان في غير الكويت. 

 
 البطل هو الراوي 

وفي متتاليات الحكاية الكثير من التفاصيل التي يرويها المؤلف على لسان النجدي، إذ ال يفتأ يروي لنا ما  
الغوص. فهذا هو العمل الوحيد الذي أجاده الكويتيون  جرى له، ولمن معه من البحارة في رحالت الصيد و 

في ذلك الزمان قبل اكتشاف النفط. فكان أكثرهم يعيشون على الصيد البحري، واستخراج اللؤلؤ، وفي األثناء  
تزوج النجدي من )شّمة( التي أنجبت له ابناًء ربتهم قبل وفاتها التربية التقليدية الجيدة. على أّن النجدي 

أخر في زواجه، ذلك أنه اشترط قبل الزواج أن يرى الفتاة التي ُتخطب له رأَي العين قبل أن يوافق،  كان قد ت
نموذجا   لنا  يقدم  المؤلف  البتة. وفي هذا كأنَّ  النكاح، وإال فهو لن يتزوج  وقبل أن تجرى معامالت عقد 

رة. فاألم واألخت   واألب يحاولون إقناعه باستحالة ذلك، للشباب الكويتي الثائر على العادات والتقاليد المتحجِّّ
إال أنه يبدي عنادا. وقد أتيح له في خاتمة المطاف رؤية شمَّة قبل الزواج، لكن هذه الرؤية تبدو للقارئ  
مفتعلة، وليست كما ينبغي. ومهما يكن من أمر فقد استعاد النجدي تفاصيل الزفاف بعد أن بلغ من العمر 

)نوخذة( في البيت فيما هو )النوخذة( في المراكب، والسفن: »مأل الحزن  عتيا. وتوفيت شمَّة التي كانت  
قلبي يوم موتها، أداري دمعتي في وداعها.. همسُت لها ملفوفة بعباءة جنازتها السوداء: لماذا يا شّمة تركتني  

 وحيدا؟« 
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بين النجدي   ومما أنقذ رواية الرفاعي من الرتابة حديث السارد الشيق عن العاصفة، وصعوبة المواجهة
وصحبه سلمان، وعبد الوهاب، وغيرهما.. والطبيعة الغضبى التي تأتلف فيها قوى البحر الهائج، والرياح  

 العاتية المزمجرة، والبرد الشديد القارس.
 

 رتابة السرد 
عدا أحاديث الصيد، ومرويات الغوص، ورائحة السمك، وشميم فترة الروبيان، يجد القارئ نافذة أخرى كأّن  

مؤلف الرفاعي توقع فيها ما يدفع الملل عن القارئ، وهي زواجه مرة أخرى من نورة. عالوة على هذا ال
الجانب ثمة شيء آخر يدفع الملل عن القارئ الذي ال ُيظن أّن في تكرار الحديث عن الغوص في معظم  

ن عن تاريخ الغوص الحكاية ما يسليه، ويسره، ويبعث فيه الشعور بالترّقب. كاإلشارة لكتاب سيف الشمال
على اللؤلؤ في الكويت. واإلعالن عن قدوم القبطان األسترالي آلن فاليرز، أو الحديث عن إتمام بناء سفينة  

وهي السفينة التي كان النجدي يشير لقدومها إلنقاذه، متوقعا أن تخترق العاصفة    1937العائلة »بيان« في  
 البحرية، والرياح المزمجرة الغضبى. 

ره قد يكسر حدة الرتابة في محكيات الصيد والغوص، بما فيها من تفاصيل متكررة تثير الضجر  فهذا وغي
في بعض األحيان، إن لم يكن في كّل األحيان.وفي هذا السياق ثمة ما يلفت النظر، وهو سقوط طفل المرأة  

تارة، وشبه الفاشلة تاراٍت  من َشَحر ُعمان في البحر، وقد تطلب إنقاذه الكثير من الجهد، والمحاوالت الفاشلة  
ُأخر. يجري ذلك وسط هياج الحشد الهائل من أهل الشحر في المركب، وصياح األم وليدي.. وليدي..  
والخوف من أن تفترس أسماك القرش الطفل. ومما زاد هذا السرد توترا الحموالت الزائدة في المركب، وانتشار  

يجت الذي  والغضب  منه.  كثب  على  والصخور  المركب  الشعاب  يهّدد  الذي  والهياج  والحركة  الحشود  اح 
بالميالن، واالنقالب على أحد جانبيه بسبب الثقل الزائد، وفي هذا المناخ المتوتر يرتفع الصياح والصراخ  
بالحذر: عّلوا الشراع. ارفعوا العارضة. تفرَّقوا داخل المركب بدال من التجمع في ناحية واحدة. وقد تكون 

يز على هذا الجزء من حكاية النجدي لفَت النظر لما يتصف به النجدي من صالبة، وأنه  الغاية من الترك
والعزيمة، ال  الشكيمة،  ذلك قوي  الرغم من كل  إذ هو على  بحّق، وسيظل طوال حياته كذلك.  )نوخذة( 
يضُعف، وال يلين. »فتحت عينيَّ عاشق بحر، ولم أزل« و«ولدُت من خاصرة البحر« و«أصدقائي يأتون  

 للصيد في البحر.. وأنا أجيُء ألعيش ذكريات عمري«. 
 

 عاصفة في البحر 
ومما أنقذ رواية الرفاعي من الرتابة حديث السارد الشيق عن العاصفة، وصعوبة المواجهة بين النجدي 
وصحبه سلمان، وعبد الوهاب، وغيرهما.. والطبيعة الغضبى التي تأتلف فيها قوى البحر الهائج، والرياح  

ة المزمجرة، والبرد الشديد القارس. يستنفد النجدّي ورفيقاه ما لديهم من وسائل المقاومة، بعد ما ثبت  العاتي
إنقاذ أنفسهم، والعاصفة تبذل جل ما لديها من عناد، وتدفع بهم   لهم أال حول لهم وال قوة. هم يحاولون 
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البحر. وال شك في أن الخطر تزايد    وبمركبهم في حركة دائرية مثل دوامة تجذبهم، وتشد بهم شدًا إلى أعماق
باندفاع المياه داخل المركب، ما يؤدي إلى اليأس من النجاة، أو إلى ما يشبه اليأس، يقول عبد الوهاب: 
البرد والمطر يجّمدان كتفّي. قال النجدي ردا على تساؤل عبد الوهاب إنه يذكر يوم تعرض لما يشبه هذه  

جزيرة سالمة، يقول هذا بينما اآلخر، يتوسل: أرجوك.. سامحني..  العاصفة في مضيق هرمز على كثب من  
 سأموت.. ويهتف به النجدي ال تيأس.. سننجو. 

َظة الوحيدة التي يخلُص القارئ،   وهذا الصراع بين اإلنسان المستضعف، وقوى الطبيعة الغضبى، ربما هو العِّ
خمة متراكمة من )السواليف( عن الصيد ويفوز بها، من قراءته لهذ الرواية. ولوال ذلك لكانت مجموعة ض

والغوص، ال تخلو من تكرار، وال من رتابة مملة، وتفاصيل زائدة، ومفردات عن أسماء األسماك، وأدوات  
الصيد، وأجزاء المركب، وألقاب البحارة، ما يضيف لمعجم القارئ ألفاظا ال يعرف إال القليل، الذي ال يؤبه  

عما هو مألوف،   -باستثناءات نادرة  - تختلف تقنيات السرد في النجدي  له، من معانيها. عدا عن ذلك ال
ومعروف، في السرد التاريخي، أو شبه التاريخي، الذي يروي للقارئ ما تعرض له بّحار مغامر، أو قبطان  

 )نوخذة( من مجريات في البحر، وحوادث، بعضها حلوة، وبعضها مرة. 
 

 د. إبراهيم خليل
 األردن أكاديمي وناقد من 
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 حسب الشيخ جعفر: بعيدًا عن األيديولوجيا قريبًا من المونولوج الدرامي 
 

عن عمر يناهز الثمانين غيب الموت الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر، ولد في منطقة هور السالم في  
وعمل في    1970ودرس في معهد غوركي لآلداب في موسكو وتخرج فيه عام    1942مدينة العمارة سنة  

وفي جريدة »الثورة«. وأسهم في الكثير من الصحف    1974ـ    1970إذاعة بغداد رئيسا للقسم الثقافي من  
يسينين« وكتب رواية   أبرز ترجماته »مختارات من شعر  للعربية، ومن  والمجالت. وترجم أشعارا روسية 

الذاتية بعنوان »رماد الدرويش« وفيها   بعنوان »الريح تمحو والرمال تتذكر«. وكتب السيرة  1969واحدة سنة  
يروي وقائع من سيرته عن أيام الدراسة في موسكو. أما الشعر فهو عطاؤه الثر الذي يميزه من حيث هو  

و»زيارة السيدة    1972و»الطائر الخشبي« عام    1969أديب مبدع. فقد صدر ديوانه األول »نخلة للا« عام  
و»في مثل    1985و»أعمدة سمرقند« عام    1977ي المرآة« عام  و»عبر الحائط ف   1974السومرية« عام  

حنو الزوبعة« وحظَي لجودة شعره ومتانته بعدد من الجوائز التي تمنح عن جدارة ال تبعا للعالقات الشخصية، 
وجائزة سلطان العويس للشعر العربي    1983أو بتوصية من الناشرين، منها جائزة السالم السوفييتية سنة  

 .2003و  2002الثامنة عن سنتي في دورتها 
يقول خالد علي مصطفى في كتابه »شعراء خارج البيان الشعري« إن الحديث عن حسب الشيخ جعفر يظل  
حديثا ناقصا ما لم يراع المتحدث عنه ثالثة أمور؛ أولها عدم الخضوع ألي بعد أو أفق أيديولوجي، بحيث 

ا تركيزه في شعره على ثنائية القرية والمدينة تركيزا يفصح  يكون له أثره المتالمح على قصائده. والثاني منه 
عن تفاعل الذاتي بالموضوعي، وهو شيء شاع في الشعر العربي في ستينيات القرن الماضي. والثالث 
تنتهي   العروضية ال  التفعيلة  إذ  العربي،  الشعر  المدورة. وهي ظاهرة جديدة في  للقصيدة  الكلي  انصرافه 

يمكن أن يكون جزء منها في نهاية البيت، وتتمتها في أول البيت الذي يليه، ما يتيح  بانتهاء البيت، بل  
للشاعر أن ينظم قصيدته نظما يسمح بجريان المعنى في عدد من األبيات بال توقف، وبال فواصل وزنية 

القصيدة  خاضعة لترتيب مسبق، مثلما هي الحال في الشعر العربي القديم، أو ترتيب افتراضي يخضع لتقسيم  
لمقاطع، مثلما هي الحال في الشعر العربي المعاصر )الحر( أو أي نسق شعري آخر، كالذي عرف به  

 الرومانسيون؛ جبران، الشابي، ميخائيل نعيمه وآخرون..
وتعود هذه الظاهرة في شعره لما تراءى له من ابتكار فاتن في قصيدة »هذا هو اسمي« للشاعر أدونيس،  

ي بغداد أثناء الزيارة األولى التي قام بها أدونيس للمشاركة في مؤتمر األدباء العرب التي استمع إليها ف
 .1969من شهر إبريل/نيسان عام   28إلى  24المنعقد في األيام من 

ومع أن التدوير معروف على ندرة في الشعر القديم، وفي الحديث، إال أن حسبًا سحر به وفتن جراء تلك  
رها في قصيدته »قارة سابعة« التي نشرها في العام نفسه، ثم عاد ونشرها ثانية في  القصيدة التي تجلى تأثي 

. والتدوير في ذاته ليس شيئا الفتا إال إذا كان في ما يقوله الشاعر وفي  1972ديوان »الطائر الخشبي«  
تلك تبدو  ما ينظمه بعض التفنن على مستوى الصورة واللغة، فضال عن الرؤيا الشعرية. فقصيدته المبكرة  
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لنا أقل تمثيال لعبقرية هذا الشاعر من قصائد أخرى، السيما قصيدته )أوراسيا( التي يذكرنا النظم فيها بتعانق  
يتضمن   نفسه حديثا  إلى  المتكلم  فيه  يتحدث  الذي  الدرامي  المونولوج  قالب  تتخذ  والسردي. فهي  الغنائي 

 كأنها لقطاٌت ُترى على شاشة متحركة: مشهدا يقبع هو نفسه في بؤرته، فتتالمح أجزاء المشهد و 
 

 أرى الحافالت األخيرَة، تهجر موقفها
 أرتدي معطفي، وأغادر غرفتي

 البهُو منطفٌئ، والخفيرة تنصحني 
 ،  أْن أغطَي رأسَي خوفا من البردِّ

 اشكرها مسرعا 
 أتوقَّف عبر الحديقة 

 أسمع خطوا بطيئا ومقترباً 
 أتبّيُنها في الضباب الخريفي 

 
المقطُع من القصيدة يستوقف المتلقي بما فيه من تنضيد ألجزاء المشهد، مستخدما الفعل الدال على  هذا  

الذاتي.  السرد  في  الشخصية  تبئير  على  للداللة  المتكلم،  وضمير  الموقف،  زمنية  على  للداللة  الحاضر 
وهذه األماكن ليست   واألمكنة بتراصها في السياق: موقف الحافالت، غرفتَي، البهو المنطفئ، الحديقة..

بينها حركة المتكلم، وتنقالته. عالوة على ذلك، فإن تساوق هذه   منفصلة بعضها عن بعض، إذ تتصل 
األجزاء من المشهد وترابطها ترابطا شديدًا يذكرانا بما يقال عن تراسل المعاني. ونادرًا ما تخلو القصيدة لدى 

 ر الذي نجد في المثال اآلتي نموذجا منه مصغرًا: الشاعر، الذي يغلب على شعره هذا النسق من الحوا
 

 ـ أنشرب شيئا؟ 
 ـ ونسمع شيئا، أتعرف؟ شربي المفضل هذا النبيذ الجنوبي

 ـ لكنه قد تغير 
 ـ أعلُم، لن أتجرع إال قليال 
 وقد أتناول كوبًا من الشاي 

 ـ لكنني لم أرجل شعري 
 أتسمحُ 

 
وهذا حواٌر ال يفتقر للوزن، لكنه يوشك مع ذلك أن يكون نثرا أو كالنثر، لما فيه من العفوية، وما فيه من  
الفني   نسق يذكرنا بالحوار في القصة القصيرة، أو الرواية، وحتى في المسرحية. فالقصيدة بهذا التكوين 
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تداخال ال يسفر عنه شيوع ما يعرف    تتخطى جماليات الشعر التقليدي ألخرى تسمح بتداخل األجناس األدبية 
الدادائيين. والدليل على هذا أَن حَسبًا في قصيدة له أخرى بعنوان   بالفوضى الجمالية، التي ُعرفت لدى 

يطفو الطابع الغنائي على ما عداه، ويهيمن    –)جذور الريح( ـ وهي من ديوانه »زيارة السيدة السومرية«  
يستعين على   فهو  يظن سردا.  ما  النص، على  األنيق إلضفاء مسحة جمالية خالبة على  باإليقاع  ذلك 

 وبالمجازات المبتكرة التي تضفي عليه غاللة بيانية مفعمة بالسحر، واأللق: 
 

 عائٌد أنت إلينا 
 نخلًة فرعاء تمتد علينا 
 راية نجدية ملء يدينا 

 عائد أنت إلينا حيدرا أو عقبةً 
 تمتطي الريح خيوال متربة 

 يبرا قبضة تنزع يوما خ 
 تمتطي الريح إلى حطين مهرا أشقرا

 
فليس ثمة شك في أن تعبيرات من مثل نخلة فرعاء، وتمتطي الريح خيوال، وتمتطي الريح مهرا، تتضمن في  
نسيجها اللفظي صورة تتناسب مع الخطاب الجماعي، الذي ينم عنه ضمير الجمع في إلينا وعلينا ويدينا  

ع تطلع الجماهير لعودة القائد المنقذ الذي يذكرنا بحطين وبيوم خيبر.  إلخ.. ويتوافق هذا النسق الخطابي م
وها هنا تتغلب النبرة الغنائية، والتنغيم الذي يشي بحالوة الجرس، ووضوح الموسيقى، نتيجة التكرار، وتتابع  
القوافي، على الطابع السردي للقصيدة. والطريف أن الشاعر على الرغم من أنه ينجذب في شعره نحو 
التدوير، وهو مظهر يكاد يبدو فيه مترسال ال يعنى بالقوافي، إال أننا نجده في بعض شعره يتقيد بالقافية  
الروي. وهذا  يتخلى عن  الكالسيكي عندما ال  والحديث  القديم،  الشاعر  بَدْيدن  ليذكرنا  تقيدا شديدا، حتى 

رة السيدة السومرية«. ففيها يشدنا  واضٌح جلٌي في قصيدة »النداء والصوت« وهي من ديوانه المذكور »زيا
 النظم بموسيقاه المتوثبة، وإيقاعه الرنيم: 

 
 أيها العائد في ليل النهار 

 ال تدقِّ الباَب فالباُب جدار
 أيها القُش الذي ُبعثر في الوجه كذّرات ُغبار 

 إنه القّش المثار 
 ذلك العشب المنّدى بالمطر
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الشعر القديم ذي الشطرين، بما تتصف به القصيدة من علّو  وقد يشعر القارئ بشعور من يقرأ قصيدة من  
النغم، وقوة الجرس، والتدفق الغنائي. بيد أن في األبيات صورا تذكرنا باقتراب الشاعر من الحداثة، وتخليه  
البيِّّن عن التقاليد، ومن ذلك التناقض في »ليل النهار« و »الباب جدار« و«القش ذرات غبار« و«العشب  

بالم والروي مندى  الوزن  القصيدة على مستوى  تقاليد  لبعض  أن حسبًا مع محافظته، وصيانته  أي  طر« 
واالتساق الموسيقي يتجاوز تلك التقاليد بما يبتكرة من تأنُّق مجازٍي إذا جاَز التعبير. عالوة على هذا يتطلب  

ذات البناء الدرامي، وقد  اإلنصاف أن ننّوه لريادته التي ال خالف فيها لكتابة قصار القصائد، والقصيدة  
تكون قصيدة )خيط الفجر( من ديوانه »عبر الحائط في المرآة« خير مثال يشير لهذا النسق، بما عمد إليه  
فيه من تعدد األصوات. فهذا مقطع بصوت الرجل، وذاك مقطع بصوت المرأة إلخ.. أما المفارقة في اللفظ، 

 وفي الصورة، فتكثر في شعره كثرًة ال تخفى. 
 
 . إبراهيم خليلد

 أردني  ناقد
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 اق« لألردني جالل برجسغة في »دفاتر الورَّ تعثر الل  
 

 
 غالف الكتاب

 
إال أن عددا من الكتاب أشاروا لما فيها من تكلف في األداء   2021مع أن دفاتر الوراق فازت بالبوكر عام  

المشاهد التي يتخللها بعض الوصف، وممن لفتوا النظر لهذا اللغوي سواء في السرد أو في الحوار أو في  
 والقاص محمود الرحبي من ُعمان.  -من العراق –الروائي شاكر األنباري 

هذا التكلف والتصنع قد ال يكون مضرا في الشعر، أو في المقاالت والخواطر، أو حتى في القصة القصيرة، 
ة القراء ال النخبة، وبحكم كونها تروي حكاية يفترض أن  بيد أن الرواية بحكم كونها خطابا يستهدف عام

ذلك  وما شاكل  التشبيهات،  إلى  واللجوء  اللغة،  في  التصنع  فإن  بمحكيات مشوقة،  القارئ  لتسلية  تسعى 
وشابهه من محسنات، يعد من باب الترف اللغوي، الذي يرفع الحواجز بين الكاتب والقارئ. ففي »دفاتر  

لى لسان الراوي: تهاويُت على الصوفة مثل جهاز كهربائي نفدت طاقته، فهذا تشبيه  الوراق« يقول الكاتب ع
مفتعل، وغير موفق، أساسا، كون الجهاز إذا نفدت طاقته ال يتهاوى، وإنما يتوقف عن العمل وحسب. وكان  

انين  حريا بالراوي أن يقول تهاويت على الصوفة كشخص أعياه التعب. ويقول في موقع آخر عن اختالف مك
»كأنهما مكانين ألصقا عنوة ببعضهما« فهذا التشبيه كأنهما.. إلخ.. لم يضف لما سبق شيئا فهما على أي 
حال مختلفان كل االختالف، فال يقال كأنهما ألصقا عنوة، فهذه زيادة وتشبيه عالوة على ما فيه من االفتعال 

ا شيخ النحاة. ومن تشبيهاته الغريبة المفتعلة  فيه خطأ، إذ كان ينبغي أن يقال كأنهما مكانان، وإال غضب من
قوله: »ليل يؤدي إلى فرح طازج يعانق قلبي بسخاء الفرسان العائدين من معركة رابحة« و«يركل بقدمه  
ثعلب الموت، ويتبعها باحثا عنها بنهم أعمى رأى الضوء« فمثل هذه التشبيهات يعجز عن اختراعها بديع  

في التصّنع، والتكلف الذي ال ينّم عن معنى. ومن تشبيهاته المضحكة التي  الزمان الهمذاني، وهو من هو  
تثير السخرية تشبيهه البحر بأُذن كونية تصغي ألسرار ناردا الدفينة. كأن الكون، إذا صّح التشبيه، ال همَّ  

 لديه سوى أسرار ناردا الدفينة وغير الدفينة. 
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رآه الراوي في منامه »ما زال بي كشوٍك علَِّق بمالبس    ويقول في تشبيه آخر مفتعل عن أثر الكابوس الذي
شخص أخطأ طريقه، فمرَّ من حقل عشُبه يابٌس« هذا تشبيه، عالوة على أنه ُمضحك، نسي الراوي المتحّدث 
أنه ذكر الشوك، ثم عدل عنه إلى العشب، وثمة فرق بين الشوك والعشب اليابس. ويقول الراوي نفسه قبل  

َر »نظرت في المرآة، وأنا أغادر، وإذا لي وجهًا يخلو من بالهة  أن يغادر الفندق مت جها نحو البحر لينتحِّ
سئمتها« فعالوة على الخطأ في وجهًا إذ الصواب وجٌه، فإن الشبه بين البالهة، والحال التي يوشك أن  

التشبيه لتوضيح ما    يفارقها بانتحاره، تشبيه غير مفيد، وال يزيد العبارة وضوحا، فالكاتُب والشاعر يستخدمان
ُيظن أنه غْير واضح، وال يحتاج وضُع الوراق ما يوضحه في تشبيه كهذا التشبيه، إذ زاده لبسًا على لبس،  
وغموضًا على غموض. ومن تشبيهاته الطريفة المضحكة واستعاراته البعيدة قوله على لسان أحد الشخوص  

فرح استعارة تذكرنا بقول الشاعر »بّح صوُت  »كيف يأتي رغيف الفرح مقضومًا بهذا الشكل« فرغيف ال
 المالِّ مما.. منك يشكو ويصيح« وهو بيت ُضرَب مثال على رداءة االستعارة، وسماجة التشبيه. 

أما الغرابة فيشبُِّّهها المؤلف على لسان الوراق ببرادة الحديد التي تتجمَّع، وتلتصق به، كما لو أنها تلتصق  
 بقول الشاعر في تشبيه ينم على ذوق سقيم:بقطبي مغناطيس، وهذا يذكرنا 

 
 بحبكِّ أنى تنتحي عنه يذهبُ                كأنَّ فؤادي إبـرٌة قـْد تمغنطْت 

 
وفي موقع آخر يقول الكاتُب عن العتمة ما يأتي: »كأنَّ العتمة في سجن قصّي، وجاءت بها سفينة الليل  
تفرغ حمولتها البغيضة« فمثُل هذا لو جاَء في شعر الشعراء القدماء لكان مقبوال، أو شبه مقبول، مع أنه  

يتحول لكتابة الرواية، ال يستطيع    أدعى للشعور بالتكلف، لكنه في الرواية دليٌل ساطع على أن الشاعر حين
التخلي عن اللغة الشعرية، فيكتُب الرواية بإحساس الشاعر، ال الروائي. وهذا شيٌء ينسحب على كثير من  
الشعراء المتحّولين، المتجّولين بين فنون األدب، بحثا عن الجوائز، فإن لم ينفع هذا، قد ينفع ذاك. ومن 

نفسي كقميص معلق على حبل غسيل أمام امرأة تستعيد ذكرى ليلة جميلة«  تشبيهاته المستهجنة قوله »نسيت  
فأي شبه بين إبراهيم الوراق والقميص المعلق؟ ولم تنظر هذه المرأة في القميص مسترجعة ذكريات الليلة  

ر  الجميلة تلك. تشبيه أقّل ما يقال فيه إنه تشبيه سقيم. ال ينم عن ذوق رفيع، وال حتى عادي. وفي آخر أكث
سقما من سابقه يقول في وصف أبناء الملجأ وبناته: كأنهم ُبراز عصفور سقط على كتف سيد يرتدي بذلة  
فاخرة وراح يمَسُحها بعجالٍة وقرف«. فلو أن هذا السيد ال يرتدي بذلة فاخرة فهل يحتفظ بالبراز وال يمسحه،  

يد، والنفي، إذ لو كان يفرق بينهما لما جمع  غريب أمر هذا الكاتب. ويبدو لنا أنَّ المؤلف ال يفّرق بين التأك 
بين إّن المؤكدة، وما النافية، يقول على لسان الراوية )ناردا( تصُف أمها طّيبة القلب »امرأة مطيعة، وهادئة،  
حتى إنَّ ما من أحد سمع لها ذاَت يوم صوتا غاضبًا« وهذه العبارة كقول أحدهم ينفي وجود أحد في البيت:  

ي البيت. وكاَن األولى بالمؤلف أن يسبك هذه الجملة على لسان ناردا في دفترها بقوله »إن  إنَّ ال أحد ف
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أحدًا لم يسمع لها في يوم من األيام صوتا غاضبا« أو »ما من أحٍد سمع لها في يوم من األيام صوتا  
با«.   غاضِّ

 
مع أنها فازت بجائزة البوكر، َوَكتب  وربَّ قائٍل يقول: أال ترى أنَك تبالُغ في التقليل من جودة هذه الرواية،  

عنها كثيرون ممن استحوَذْت على إعجابهم، بل أثارْت لدى بعضهم اإلحساس بالدهشة؟ ردا على ذلك نقول: 
نعم، إّن الرواية فازت بالجائزة، لكننا ال نعّد الفوز بها معيارا موضوعيا يؤّكد الجودة، مثلما ال ُيعدُّ عدم الفوز  

عنها أو عن غيرها تلك الجودة، فقد علمتنا التجارب أّن الروايات التي تفوز بالجوائز غالبا  بها معيارا ينفى 
 هي الروايات السيئة. 

ويقول الكاتب رافًعا نعَت المنصوب: »وفي تلك األيام تداول مستخدمو فيسبوك تسجيال صوتيا للفتاة نفسها،  
ها هنا  –صحيح أْن يقال مرعبا، إال إذا كان الرفع  تتوسل شقيقها قبل أْن يرديها قتيلة، تسجيال مرعٌب« وال

من باب االنزياح النعتي على رأي أحد المعجبين بـ«دفاتر الوراق«. ويبدو أنَّ معرفة الكاتب بالعربية كغيره    –
من الروائيين )ُسكَّر وسط( بدليل استعماله كلمة )سويا( ها هنا بمعنى معًا. يقول على لسان سائق متحّرش  

سأوصلك أينما تريدين، ثم أنتظركِّ لنخرَج سويًا« ومع أن الكالم يصدر عن سائق تاكسي إال أن  بليلى »
التقّعر فرض على الكاتب استخدام كلمة سويا بدال من معًا، مع أن )سويا( ليست بهذا المعنى، وقد جاء  

( وقد قال المفسرون، 10ية:  في القرآن الكريم قوله تعإلى: )آيتك أال تكلم الناس ثالَث لياٍل سويا، مريم اآل
وعلماء اللغة، وحتى غير المتخصصين: إن سويا معناها من غير أن تكون مصابا بعلة تمنعك من الكالم،  
أْي وأنت بكامل صحتك. وقد شاع خطأ بين العامة الذين ال يكتبون الرواية، وال صلة لهم باألدب، نثره  

 في عنوان فيلم أجنبي )دعنا نرقُص سويا( وهو ترجمة  وشعره، أن كلمة سويا معناها معًا. وهذا ما جاءَ 
 . Let’s Dance to Gatherللعنوان األصلي  

وال ُيستغرب أن يقع كّتُاب الرواية في أخطاء كهذه، فمعظمهم بعيدون عن العربية بعدا كبيرا. فمما يقوله، 
ترها الذي وقع بين يدي الوراق،  مثبتا بعده عن العربية، على لسان ناردا التي تكتب في مذكراتها، أو في دف

ة، لست حزينا،   على عادة الشخوص في هذا الكتاب: »ها أنا اآلن وجها لوجه أمام سكاكين العراء الحادَّ
لست خائفا، لكني أحتاجَك جدا« فهل نسي المؤلف أن هذا الكالم منقول من دفتر سيِّّدة أنثى، ومن الضرورّي  

نا، وبين خائفة وخائفا، إال إذا كانت الفروق بين األنثى وغير األنثى  بين حزينة وحزي  – بسبب ذلك    - التفريق
قد تالشْت لدى ناردا، وأصبحت من الجنس الثالث. ومن جملة ما وقع فيه المؤلف من األخطاء في النحو  

 قوله »لم نكن نتوقع ونحن صغارا أنها هكذا« فالصحيح ونحن صغاٌر.
في التقليل من جودة هذه الرواية، مع أنها فازت بجائزة البوكر، َوَكتب    وربَّ قائٍل يقول: أال ترى أنَك تبالغُ 

عنها كثيرون ممن استحوَذْت على إعجابهم، بل أثارْت لدى بعضهم اإلحساس بالدهشة؟ ردا على ذلك نقول: 
ُيعدُّ عدم الفوز  نعم، إّن الرواية فازت بالجائزة، لكننا ال نعّد الفوز بها معيارا موضوعيا يؤّكد الجودة، مثلما ال  

بها معيارا ينفى عنها أو عن غيرها تلك الجودة، فقد علمتنا التجارب أّن الروايات التي تفوز بالجوائز غالبا  
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هي الروايات السيئة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نعلم أّن عددا من الكتاب، والمْستكَتبيَن، أفاضوا في  
را، ومن  هؤالء؛ محمد عبد الرحيم، ورفعت يونس، وعائشة سلطان، وبروين  تقريظها، والثناء عليها ثناًء َعطِّ

حبيب، ومحمد عبيد للا، ورمضان رواشدة، وعبد الرحيم التدالوي، وعماد الضمور، ومجدي دعيبس، وأحمد 
زهير رحاحلة، وطارق بو حالة، ومجيب الرحمن، ويوسف أبو لوز، وبديعة زيدان، وغيرهم. وال ريب في أّن  

التي تدفع بهؤالء لإلشادة بما ال يستحق اإلشادة، وتقريظ ما ليس خليقا بالتقريظ. وهذه هي   المجامالت هي
المثالُب التي أشرنا إلى شيٍء قليل منها، ونّبهنا إلى بعضها ال عليها كلها، وهي غيٌض من فيض، فمْن  

في أنَّ »دفاتر الوراق«٭٭ يغلب عليها  كان لديه ما يفّند به رأينا فلُيْدلِّ بدلوه، وليقْل بقوله، ولذلك نكّرر رأينا 
المتخيَّل العشوائي، والتلفيق، واعتماد المصادفات، وفساد الحبكة، وآلية الشخوص، واضطراب العالقات بين  
المْروّيات، واإلفراط في االعتماد على رواياٍت أخرى أفسَدتِّ النَسق، عالوة على اللغة المفتعلة في الَسْرد، 

كاتب على فكرٍة مستعارة من رواية أخرى هي رواية »أبناُء الريح«. لذا نعتقد، في غير والحوار، واعتماد ال
قليل من الجْزم، أال قيمة ـ علميًا ـ لما قيل فيها من تْقريظ، وما ُنشر عنها من مقاالٍت تغضُّ النظر عما فيها 

 ناس فيمكُث في األرض.من هناٍت ومن َثَغرات، فهي من زَبد المقاالتِّ الذي يْفنى، ال مما ينفع ال 
 
 

 د. إبراهيم خليل
 ناقد وأكاديمي من األردن 
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 بيعيالعتبات النّصية في شعر عبد الرزّاق الرّ 
 رسالة أكاديمية في جامعة ذي قار

 

         
 علي جبار عطية . الكاتب والناقد العراقي  22

 
األربعاء   طالب   ٧/  ١٤جرت صباح  رسالة  مناقشة  قار  ذي  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  التربية  كلية  في 

الماجستير ميثاق شاطي الهاللي الموسومة)العتبات النّصية في شعر عبد الرّزاق الربيعي(، وتألفت اللجنةمن:   
د علي حسين جلود ٠جي، اد أناهيد نا٠أ.د. مصطفى لطيف عارف )رئيسا(،وعضوية:د علي عبد الرحيم،

)عضوا ومشرفا(، وقال الباحث في بداية الجلسة” يتفّنُن النصُّ األدبّي شعًرا كان أم نثًرا في تقديمِّ تحدّياٍت  
ذلك  َتحُكُم على  تقّدمُه من معطياٍت حداثّيٍة  بما  التفسيرّيَة  التحليلّيَة  وتستنفُر طاقاتِّهِّ  المتلّقي  تستفزُّ  جّمٍة 

في رهاٍن مع النّص، فغدا تلقي األدبِّ المعاصرِّ يعتمُد العيَن المجّردَة واإلحساَس بما ُيرى  المتلّقي أن يكون 
ال بما ُيسمع، بِّعدِّّ الخطابِّ األدبي ليس كلماٍت وأفكاًرا فحسب، بل صارت تترادُف على تشكيلِّهِّ عناصُر  

، إذ إّن طريقَة إخراجِّ نّصٍ  ما واختيارِّ ما ُيصاحبُه من نصوٍص   أخرى ال يمكُن إدراُكها إال عن طريقِّ البصرِّ
وألواٍن، بدأْت تدخُل في تحديدِّ دالالتِّهِّ وتأطيرِّ مسارِّهِّ، فأخذْت تلك العناصُر تستثمُر قدراتِّ المتلّقي التحليليَة  
تاركًة لُه الخياَر في التأويلِّ وصناعةِّ نّصٍ جديٍد، حين تنقلُه من االعتناءِّ بشعرّيةِّ المسموعِّ والمقروءِّ إلى  

نشادِّ الذي يتكّفُلُه شاعُرها  شع رّيةِّ المرئي، فبعَد أن كانتِّ القصيدُة تشقُّ طريَقها نحو المتلّقي عن طريقِّ اإلِّ
أو من ينوُب عنُه، أصبحتِّ اآلن تتكّفُل ايصاَلها العديُد من العناصرِّ الخطّيةِّ والّصورّيةِّ التي تحمُل دالالٍت 

ها و  ها وتأطيرِّ حدودِّ تقديمِّها للمتلّقي على طبٍق من متعٍة وُيسٍر، وكانتِّ الدراساُت  عميقًة تدخُل في إخراجِّ
ها، فدخلْت عوالَمها كاشفًة جمالياتِّها ومظاهَر شعرّيتِّها، لكّنها   النقدّيُة قد عنيْت بالنصوصِّ األدبّيةِّ بكلِّّ أجناسِّ

خَر، بل عّدْتها زوائَد لم ُتعَن بما يحيُط الُمتوَن األصلّيَة من نصوٍص أو عتباٍت تتعاضُد معها بشكٍل أو بآ
وعناصَر ثانويًة ال تضيُف للمتنِّ شيًئا وال تشّكُل شيًئا يذكر، إاّل إنَّ الدراساتِّ الحديثَة التفتْت مؤّخًرا إلى تلك  
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؛ كاشفًة   /القارئِّ ، وتلك البواباتِّ التي تفتُح مصاريَعها أماَم الزائرِّ النوافذِّ التي تبعُث ضوَءها إلى عوالمِّ المتونِّ
خب وقد لُه  االستكشافّيةِّ/القرائّيةِّ،  سفرتِّهِّ  في  ُيعينُه  زاًدا  لُه  توّفَر  أن  بعد  ومكنوناتِّها،  األدبّيةِّ  النصوصِّ  ايا 

  ، ُه بالّدالالتِّ أفاضْت تلك الدراساُت األدبّيُة في مجالِّ االعتناءِّ بما ُيحيُط النصَّ من عالماٍت تتواشُج معُه وتمدُّ
ا النصّية،  )العتبات  عليها:  تحَتها  وأطلقْت  ويدخُل  المحيطة…(،  النصوص  الموازية،  النصوص  لمناص، 

)العنواُن وعالماُت األغلفةِّ واسُم المبدعِّ واإلهداءاُت والتصديراُت والهوامُش والمقّدماُت والكلماُت النقدّيُة…(، 
/المتَن، محاولًة فّك شفراتِّهِّ واماطَة اللث امِّ عمَّا يستعصي  وغيُرها من النصوصِّ التي ُتؤازُر النصَّ األصليَّ

منُه على الفهمِّ، وقد تتّوجْت هذهِّ الدراسات في النصفِّ الثاني من القرنِّ العشرين على يدِّ الفرنسي )جيرار  
جينيت( في كتابهِّ )عتبات(، الذي أصبح رائَدها األول، فعمَل على استنطاقِّها وتوضيحِّ وظائفِّها ودالالتِّها  

فِّ مقاصدِّ المؤّلفِّ والناشرِّ على حدٍّ سواء، فلم تعْد زوائَد جماليًة  وغاياتِّ ظهورِّها، لما لها من دوٍر في كش
بعُض  ُترجمْت  وقد  للقارئ،  وأظهرِّها  الكتابِّ  معالمِّ  أرفعِّ  بل أصبحْت من  لها،  أو هوامَش ال معنى  فقط 

اَد والّدارسيَن  الكتاباتِّ النقدّيةِّ كمؤّلفاتِّ )جينيت( )مدخل لجامع النص، وأطراس، وعتبات( األمُر الذي دفَع النقّ 
العرَب إلى تبّني جهٍد تأليفيٍّ في موضوعِّ العتباتِّ النّصّيةِّ، فظهرْت مؤّلفاٌت رفدت المكتبَة النقدّيَة العربّيَة،  
وكانْت الُمعيَن للباحثِّ في اخراجِّ بحثِّهِّ هذا على ما هو عليه اآلن، ويمكُن القوُل: إنَّ هذه الدراساتِّ وغيَرها  

، وإن كانْت قد استلهمت الشيَء اليسيَر كان اعتماُدها األكبرُ   على النظريةِّّ الغربّيةِّ الحديثةِّ في هذا المجالِّ
ه(،  335ه(، والصولّي )276ه(، وابنِّ قتيبة ) 255من التراثِّ العربيِّّ القديمِّ في العتباتِّ كما عنَد الجاحظِّ )

عتباتِّ النّصّية كان الرافَد األبرَز لتلك  ه( وغيرِّهم، إاّل إّن تنظيَر )جيرار جينيت( لموضوعِّ ال854والمقريزّي )
 الدراساتِّ العربّيةِّ الحديثةِّ. 

ولم يتوقفِّ االعتناُء بهذه العتباتِّ عند النّقادِّ فحسب، بل تجاوَزهم إلى المؤّلفيَن الذين باتوا يعتنوَن بإخراج  
ها وتصديراتِّها…، وكلُّ ذلك   يتمُّ عن وعٍي وقصٍد تاّمينِّ  كتبِّهم واختيارِّ عنواناتِّها، وتنميقِّ اهداءاتِّ نصوصِّ

، وهذا ما ظهَر   ها اآلخرِّ ها، وباتفاقِّهما مًعا في بعضِّ ، ودارِّ النشرِّ في بعضِّ من الكاتبِّ في بعضِّ العتباتِّ
جليًّا في دواوينِّ الشاعرِّ )عبد الّرّزاق الربيعّي( موضوع الدراسةِّ، إذ شّكَل اعتناؤُه بانتقاءِّ العتباتِّ النصّيةِّ  

ها ظاهرةً  ” وتنويعِّ  الفتًة في مدّونتِّهِّ الشعريِّةِّ، فكان ذلك من األسبابِّ التي دفعْت الختيارِّ هذا الموضوعِّ
وحول فصول الدراسة قال الهاللي” لقد ُشّيدْت هذه الّدراسُة على ثالثةِّ فصوٍل سبَقها تمهيٌد وتلتها خاتمٌة، إذ 

، وفكرَة العتباتِّ ف ، تناوَل التمهيُد العتبَة في اللغةِّ واالصطالحِّ ي الجهدِّ العربّي القديمِّ، والنقدِّ العربّي الحديثِّ
، ثّم تناوَل العتباتِّ في النقدِّ الغربّي، ليصَل إلى العتبةِّ عند )جيرار جينيت(، وختَم   وظاهرَة تعّددِّ المصطلحاتِّ

 بكلمٍة موجزٍة عن حياةِّ الشاعرِّ عبد الرّزاق الربيعّي وإنجازاتِّهِّ.
، ثّم ذهَب المبحُث في حين جاَء الفصُل األّوُل بعنو  انِّ )عتبات العنونة(، معالًجا العنواَن وتطّوَرُه بتقديٍم نظريٍّ

ا بالعنوانِّ الرئيسِّ الخارجّي، إذ درَس المطلُب األّوُل منُه )العنواَن الرئيَس الطويل(، في   األّوُل منُه مختصًّ
لبانِّ العنواَن تركيًبا وصوًتا وداللًة،  حين توّجه المطلُب الثاني نحو )العنوانِّ الرئيسِّ القصير( وتناوَل المط

ا بالعنواناتِّ   وأشارا إلى مدى تعالقِّهِّ مع المتنِّ ودالالتِّهِّ التي يقّدُمها للمتلّقي، ليأتي المبحُث الثاني مختصًّ
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الداخلّيةِّ، وقد ارتأى البحُث تقسيَمُه حسَب العّينةِّ المتوافرةِّ على ستة مطالَب هي: )العنوان اسًما، ونكرًة،  
ا، ومفارقًة، وانزياًحا، ومكاًنا( إذ درَس عّيناٍت محّددًة من تلك العنواناتِّ وعالقاتِّها بعنواناتِّ الدواوينِّ  و  تناصًّ

. ها من جهٍة أخرى، آخًذا بنظرِّ االعتبارِّ تاريَخ صدورِّ الديوانِّ  الرئيسةِّ من جهٍة ومع نصوصِّ
يهّية(، فتناوَل المبحُث األّوُل )اإلهداَء( كمفهوٍم  أما الفصُل الثاني فقد أشارْت بوصلُتُه نحو )العتبات التوج

ووظائَف وأنواٍع، وعالَج المطلُب األّوُل منُه )اإلهداء الخاص( وعالقَة ذلك اإلهداءِّ بالنصوصِّ الشعرّيةِّ وما 
َقُه مع  يمكُن أن يقّدَم للقارئ بوصفهِّ عتبًة نصّيًة، في حين درَس المطلُب الثاني )اإلهداء األدبي/الفّني( وتعال

النصوصِّ وعنواناتِّها، وما الغايُة من استحضارِّهِّ، ليأتي المبحُث الثاني متناواًل )التصدير( ومفهوَمُه ووظائَفُه،  
ُمقّسًما على ثالثةِّ مطالَب: )التصدير القرآني( و)التصدير الشعري( و)التصدير النثري(، وكيف استطاَع  

، وما الغاية من ا ستحضارِّها والدالالتِّ التي قّدمْتها للنّصِّ والقارئ، ويّتجُه المبحُث  الشاعُر توظيَفها في النّصِّ
 الثالُث نحو )الهامش( موّضًحا معناه ووظائَفُه وما يتغّيا الشاعُر منُه. 

ا بـ )الغالف األمامي(  واّتجه الفصُل الثالُث نحو )عتبات الغالف الخارجّي(، فذهَب المبحُث األّوُل منُه مختصًّ
ًة الغالَف وما يحتويه، وأهمَّ العناصرِّ المكّونة لُه، ثّم تناوَل األغلفَة األمامّية للدواوينِّ موضًحا  إذ عالَج بداي

الثاني   اللوحاُت وألواُنها، وباقي تشكيالتِّ الغالفِّ البصرّيةِّ والكتابيةِّ، في حين درَس المبحُث  بهِّ  تبوُح  ما 
: اخَتّص األّولُ   بما ُيقَتبُس من نصوصِّ الشاعرِّ ليوضَع على خلفيةِّ  )الغالف الخلفي( وتناوُلُه في مطلبينِّ

الناشريَن   كلماتِّ  أو  بالشاعرِّ وشعرِّهِّ،  النّقادِّ  آراءِّ  المقتبسةِّ من  بالنصوصِّ  الثاني  المطلُب  وانفرَد   ، الديوانِّ
 وتقديمِّهم للدواوينِّ الشعرّية. 

الن ، منها: )عتبات جيرار جينيت من  البحُث كثيًرا من المصادرِّ ص إلى المناص( عبد الحق وقد اعتمد 
بلعابد، و)هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل( شعيب حليفي، و)مدخل إلى عتبات النص( عبد الرّزاق 
بالل، و)عتبات الكتابة القصصّية، دراسة في بالغة التشكيل والتدليل( جميلة عبد للا العبيدي، و)العتبات  

م السامرائي، و)شعرّية النص الموازي في الخطاب الشعري المعاصر، النصّية في رواية األجيال العربية( سها 
 المقولة واإلجراء( صباح حسن التميمي، وغيُرها من المصادرِّ التي رفدْت البحَث وأعانتُه”. 

مناقشةِّ  وفي ختامِّ كالمه تقّدَم بالشكرِّ واالمتنانِّ الكبيرينِّ إلى َلجَنةِّ المناقشةِّ الموّقرةِّ التي تفّضلْت عليَّ بقبولِّ  
ها وتهذيبِّ نتوآتِّها واإلبانةِّ عن مواطنِّ القصورِّ فيها، لتخرَج بأبهى   هذه الرسالة، كما قال”  وتقويمِّ اعوجاجِّ
ُحّلٍة وأجوَد صورة، متمّثلًة بأستاذي المفضالِّ الدكتور مصطفى لطيف عارف رئيًسا، ومن تكّلَف وعثاَء السفرِّ  

اءِّ األستاذ الدكتور علي عبد المجيد عضًوا، واألستاذ المساعد قادًما من قلبِّ الجنوبِّ النابضِّ وسحرِّ الم
الدكتور أناهيد ناجي فيصل عضًوا، وإلى مشرفِّ البحثِّ أستاذي وشيخي المفضال الدكتور )علي حسين  
جلود(، الذي هّوَن عليَّ كثيًرا من الصعاب، إذ باَن أسلوُبُه العذُب في ثنّياتِّ البحثِّ فخرَج كما هو عليه  

هذا وسأكوُن مستمًعا مصغًيا لما تتفضلون بهِّ من مالحَظ ستثري البحَث وتقّوَمُه، وال يفوُتني أن أتقّدَم  اآلن،  
بالشكرِّ والتقديرِّ لرئاسةِّ قسمِّ الّلغةِّ العربيةِّ في جامعةِّ ذي قار، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، متمثلًة باألستاذِّ  

ال وأساتيذِّ  جساس  فرهود  الرحمن  عبد  مرحلةِّ  الدكتور  منُذ  كالمِّهم  َشهدِّ  من  نهلُت  الذين  األعالمِّ  قسمِّ 
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هِّ بهذه الصورة، فشكًرا بحجم   هم األثُر الكبيُر في دعمِّ العملِّ واخراجِّ البكالوريوس، إذ كان لنصحِّهم وارشادِّ
 ثرائِّهم وانسانيتِّهم” 

 وفي نهاية الجلسة اجتمعت اللجنة واعلنت قرارها بجازتها بتقدير إمتياز.
لباحث محمود يونس محمد نال درجة الماجستير بتقدير امتياز عن  رسالته الموسومة ” تمّثالت  يذكر أن ا

الفقد في شعر عبدالرزاق الربيعي”،التي نوقشت بكلية التربية بجامعة سامراء، الشهر الماضي، وسيناقش  
الربيعي ” شعر عبدالرزاق  الموسومة  الحمداوي رسالته   مانع  منتدى  الدكتوراه  األداء   -طالب  دراسة في 

آب  بجامعة القادسية، وتألفت اللجنة من كل من : األستاذ الدكتور علي عبد    ٤الشعري” يوم  األربعاء  
الرزاق السامرائي..جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد  رئيسا للجنة المناقشة،األستاذ الدكتور جاسم محمد 

الدكتور صباح عباس جودي عنوز  جلنار الكوفة،   الخالدي كلية التربية  جامعة واسط  عضوا، األستاذ 
األستاذ المساعد الدكتور  جامعة القادسية، حسام حمد الزيادي، األستاذ المساعد الدكتور جامعة القادسية 

 نهى حسين كندوح. 
 

 علي جبار عطية 
 كاتب وناقد عراقي  
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 سعد « شاعرُة القصيدة الُحلم  نصر » دورين
 

          
اعرة الّلبنانّية دورين نصر سعد 23  . الّناقدة الجزائرّية د. وافية حمالوي                           الشَّ

 
  – أم البواقي    -جامعة العربي بن مهيدي  -د. وافية حمالوي | أستاذ محاضر بقسم اللغة واألدب العربي

 .الجزائر
نكون أمام نٍص أنثوي، نكون أمام نٍص مختلف، نٌص يقف خلفه إنسان آخر، ذاٌت أخرى باختالفاتها  حين  

 وممّيزاتها، تجربة من أقاليم الكتابة الّنسوية الُمَمّيزة في الّتفكير والّشعور وإدراك الّذات والعالم الخارجي.
لمكتوب، وكأّن “شهرزاد” تعيش داخل  لُِّلغة األنثى ومعالمها سحر خاص، يتجّلى في المنطوق )الحكي( وا

كل أنثى، تضفي من سحرها وعبقها على الكلمات والمدلوالت، وكأنّها تتصّدى وبكّل قّوة ألولئك الّذين قالوا: 
 . -هذا في نظرهم طبعا - بأن ليس لألنثى أّي نصيب من همسات شيطان الّشعر، بوصفها كائنا ناقصا 

فضاءات تمتاز بالتعّدد والّتشابك الّداللي، حيث تختلق عالمها    تشتغل نصوص الّشاعرة “دورين سعد” على
الّشعري المشحون بالّرموز واإليحاءات، وأنت واقف أمام قصائدها تستشعر تلك الّرغبة المّلحة في البوح  
  بمكنوناتها ومحموالتها، وكأنّها جعبة تتخبط لتلقي بما فيها، مشكلة بذلك فضاءها الفّياض الّذي يتأرجح بين 

 الّرقة واألناقة والجمال.
عن   ذاتها،  عن  تفّتش  ظمأى  الّشاعرة  تسير  األرض،  على  تروى  وحكاية  الّسماء  في  معّلقة  نجمة  فبين 
القصيدة، هذه األخيرة التي تتشّكل داخلها تماما كما يتشّكل الجنين، تخلق ثم تنمو شيئا فشيئا إلى أن تصل  

الّشاعرة بلّذة قاتلة، فتتحّول القصيدة من مجّرد كلمات إلى   لحظة الوالدة، وكّلما دنت هذه اللحظة أحّست 
 كيان بأكمله، تلقي بظاللها على الّشاعرة، فتمنحها الّرغبة في الحياة. 

إّن أّية والدة مبّشرة ألّمة من األمم تأتي حين يصل الخراب فيها إلى أقصى مستوى، وهذه إحدى الّنواميس  
مستخلصة ومجّربة في هذا السياق، فكما قال هيجل: )إّن الحروب بقدر الكونية، ففي الّتاريخ عبر وتجارب  
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ما تخلفه من مآس تكون بمثابة محّرض باطني عنيف للّشعور، وإلعادة تصحيح المسار واإلبصار مجّددا(.  
 وهذا ما حاولت شاعرتنا فعله، محاولة االنبعاث من جديد من قلب الحطام.

ن يخفى عليه مدى اهتمامها بالّزمن الّذي يشّكل أحد األبعاد المهّمة في  إن المتمّعن فيما تكتبه الّشاعرة ل 
 حياتنا، فما قيمة ما نعيشه دون أن نربطه بالّزمن؟ 

بالّنسبة للّشاعرة يتلّخص الّزمن برّمته في تلك الّلحظة اآلسرة، أال وهي لحظة “الكتابة” فالّشاعرة هي خالقة  
ا، تعاني في معانيها وأخيلتها وصورها وإيقاعاتها، ذلك أن الّتجربة  تجربتها، تعاني إلى حين اكتمال قصائده 

 الّشعرية عبء ومشّقة وجهد، فهي ال تكتمل إال بتعّمق صاحبتها في الحياة وسبر أغوارها وأسرارها. 
يمكن تلخيص كتابات الّشاعرة في ثنائّية )القصيدة/الحلم(؛ فالقصيدة هي مرادف للحلم، عالم آخر ال يشبه  

نا، تتداخل فيه كل المفهومات، عالم ال يدرك كنهه إاّل من عايشه وفّك رموزه وملك عليه نفسه. الّلحظة  عالم
الهاربة هي تلك الّلحظة التي تكتب فيها القصيدة، هي لحظة التقاء الحلم بالحقيقة، لحظة تتجرد فيها الّشاعرة  

ابة، ال تشبه تلك التي عرفتها فلم تعد من كّل شيء إاّل من حروف أبجديتها، تبحث عن طقوس جديدة للكت
تستهويها القصائد المزّيفة المنّمقة، فالّصدق هو كل ما تبحث عنه، صدق الّصوفي وصفاء روحه وتدّفق 

 كلماته، تماما كالنّافورة التي تتدّفق بما يوضع فيها، فها هي تقول:
 

 )دعيني: 
 أمارس فنون الكتابة على طريقتي، 

 تعبت من تنميق العبارة  
 …  ومن دالل القصيدة

 تعبت من رعشة األنامل  
 ومن الّتفكير في الحروف

 أنا ال أريد قصيدة أرستقراطية
 تحلق فوق الغيوم… 
 أريدها بدوّية األلفاظ، 

 تهدهد حزنا يرافقني منذ الّطفولة،
 وتبحث معي عن ضحكة  

 معّلقة فوق الّسطوح(.
 

معجم الحلم الذي يقابل معجم “الواقع”، أولسنا نتدّثر بعباءة الحلم هروبا من    َبَنت الّشاعرة قصائدها على 
واقع مرير نعيشه؛ “لبنان” وطن الّشاعرة الجريح يئّن تحت وطء قسوة الّزمان، وطن )فرشوا صدره بالمسامير( 

وطن مجروح،    على حد قول الّشاعرة، ففي قصيدتها ” على ضوء الحلم” تغنّي الّشاعرة لحن الخلود على وقع
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ترقص جذلى كطائر نورس حطَّ على حطام مركب يشّق عباب البحر، بحثا عن الحرّية و االنعتاق، ففي  
اّتساع رقعة القلق في ذاكرة الّشاعرة و تنامي الفجيعة، تتفجر الّلغة و تتمخض عن معاناة مركّزة و كلمات  

صيدة مشروعا خصبا تتأّتى قوّته من معانيه و  ملّغمة، ذلك أن الّشعر يقوم على الّتكثيف مّما يجعل من الق
 أنسجته الّلغوية.

أصوات كثيرة تحاصر الّشاعرة: صوت الوطن، صوت الّذات، وخاّصة تلك األصوات المنفلتة من الماضي،  
 من طفولة متعبة مازالت إلى اليوم تترّدد في ذاكرتها وترسم لحظة حياتها. 

تي وشت لنا بذلك الحزن الذي يتمّلك الّشاعرة والّذي يأبى المغادرة،  “قصيدة )في عينيها(” من أكثر القصائد ال
 حنين إلى الماضي، وإلى أيام خلت، وإلى أشخاص شّدت روحها الّرحال إليهم تقول:

 
 )كنت أبحث عنه في عينيها 

 لعّلني أقع على آخر صورة له
 خّبأتها في غفلة عّني… 

 فيما كنت أتلعثم بأّول الكلمات…
)…( 

 أبحث عنه في عينيها 
 لعلّني أجد نثرة من ظله 

 أو قطرة من حنانه 
)…( 

 فأنا ال أريد أن أعانقه 
 وال أن أمسك بيديه 

 صدره الّدافئ ما عاد لي 
 وجهه ما عاد يوقظ حلمي(.

 
الّصور   من  وفسيفساء  فنية  لوحات  راسمة  األخرى،  تلو  دفقة  الّتدفق  “دورين سعد” عن  مشاعر  تكف  ال 

طف، لها قدرة عجيبة على تجاوز المألوف واإلنصات إلى الّصوت الّداخلي وإلى تحّوالت  واألخيلة والعوا
المفردة، حيث تنتج دالالت جديدة بمفردها أو بانسجامها مع مفردات أخرى في الّسياق ذاته، فالّشاعرة كفيلة  

 ز ومتفّرد.بالكشف عن أبعادها الخفّية وإضاءتها وإخراجها إلى الّنور في شكل منجز شعرّي مميّ 
ُدها كما يشاء، يناجيها وتناجيه إلى أن تولد قصيدتها، وقد صورت   ُتسلم الّشاعرة نفسها لموج اإللهام، ُيَهْدهِّ
الّشاعرة هذا المولود اإلبداعي بوصف في غاية الّدقة والبهاء، تقول: )الغراب هو من يكتب القصيدة فتساقطت 

 ظال كالتماعة برق في حضن المطر(
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رائع، صحيح أنه جمع بين متناقضات عّدة، لكّنه في قّمة االنسجام والّتناغم، وهذه هي فعال حقيقة  تصوير  
القصيدة، التي لطالما شّبهتها بكائن خرافّي، جمع بين مواصفات كائنات عديدة، لكن روحه هي روح الّشاعر  

 الذي يكتب بصدق.
اّص الّذي ُيسائل الجمال واإلنسان والوطن، تتقن  هذه هي إذن الّشاعرة “دورين سعد” شاعرة لها عالمها الخ

اإلخفاء أكثر من البوح، لها تقنية درامّية تجذبك إلى الاّلحق المتعّلق بالّسابق، واألجمل من هذا وذاك أنّها  
ال تتصّنع الّلغة، فهي أشبه ما تكون بطينة بين يديها، تشّكلها كيفما تشاء، وتبّث فيها من ذاتها ومشاعرها  

 ا.وصدقه
 

 د. وافية حمالوي 
 ناقدة من الجزائر  
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 اد جاسم الجدي وري د.عوّ للكاتب الس  " منصداع في رأس الزّ "قراءة في رواية 
وائّية والّشاعرة24  ريما آل كلزلي  . الرِّ

 
 
 
 
 
 
 
 

               
وري عّواد جاسم الجدي                 غالف الرواية               وائي الس   الرِّ

 
 الّتاريخ يكتبه األقوياء، والمنتصرون عادًة ،لكن األدب هو التاريخ الصادق الذي يسطره المثقفون األحرار.. 

والسحرية ، وهذا يؤدي الى ارتباط الرواية صداع في رأس الزمن، رواية تأريخية تخرجك عن الواقعية التخيلية  
بتفاصيل الثورة وموقف المجتمع منها، جّسدت نوعًا جديدًا من الشيزوفرينيا اإلنسانية، إنها الواقع اآلثم حين  

 َيروي بمنتهى الشفافية مادار فيه.
بينها لترسم    ظهرت فيها هواجس كل شخصية واضحة المواقف والمشاهد وحركة البطل واألفعال تفاعلت فيما

 األبعاد الداخلية والخارجية للزمان والمكان. 
إنها )الحالة( الروائية المتداخلة مع الذكريات، التي أرادها الكاتب د عواد حيث يجتمع ثالثة أشخاص في  
شخص، ) التربلفيرينيا ( التي يبقى الطفل األول جميل العينين رغم الحزن الذي يسكنهما فال يترك وطنه وال  

، ويهاجر أسامة ) الثاني( ابن الجرف مكرهًا يرافقه )البويهيمي الرمادي،  الثالث( وهو الرفيق المناضل  يرحل
 الذي يسدي للبطل النصح ويزين له العودة إلى أرض الوطن الذي الزال دافئًا.

يم  كان الغضب سيد المشهد في رحلة عذاب التشبه حتى جهنم كما وصفت فبأي ذنٍب حكم عليهم بهذا الجح
 ، بال ذنب ، أو محاكمة عادلة..

 كنُت اقرأ وأشعر بنار مضرمة في كبدي ، ولكن …. لكن هذه،  ال أعلم كيف أستدرِّك الحال بها؟ 
فاالضطراب سمة الموقف واأللم سّيده بين الظلم واالغتراب والتشرد والعذاب و إراقة الحقوق ، بين موت 

 ! الضمائر وغموض الحقيقة ، هناك ألف ألف سؤال!
ففي زمان   وأنوثتها وعشقها..  ورقتها  وحبها  الّدائم سندس  وأمله  البطل  أن رفيقة  أقول  أن  مايمكن  أجمل 

 الحروب يكون الحّب أصدقه ، وبين الحب والواجب، يموت ألف حب ليبقى الواجب.
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 وهذا الحب تخلله متعة أدبية وارفة بحضور أبيات شعر منتقاة بعناية من ذاكرة شاعر ..
واية على مضض وأنا أدعو نفسي لالستمرار رغم صعوبة األمر ، من الصعب جدا أن تقرأ عن  قرأُت الر 

الموت ألجل الموت، اذ ال بد من أن ينفجر بركان حتى يعّم السكون، وقد أستطيع القول أن الكاتب أفلح  
ند الخوف من بأن يجعل القارئ يتفاعل بمشاعره مع الحدث ليتألم وقت األلم ويبكي وقت الجوع، ويتوتر ع 

 المجهول، و ليحّب البطلة مثله ، ويبكي على مصيرها بدموع حقيقية.
هذه الرواية كانت ومازالت تواجه سؤال المصير، والبحث عن البديل السردي، الذي يخلصها من حيرتها  

 وقلقها اإلبداعي، الذي ينقلها من مرحلة التأثر إلى مرحلة التجديد واإلبداع واإلضافة. 
الرواية الواقعية أنها االتجاه الجمالي األكثر ديمومة وانفتاحا على التجدد والتطور طوال ما يزيد   حيث أثبتت 

 على ثالثة قرون من تاريخها الحافل. 
 ولو تم طرح سؤال مهم،  هل يجب أن تكون الرواية نسخة عن الواقع؟ 
 ه نقال أمينا ! قد يقول قائلهم:هذه رواية ممتازة ألنها وصفت الواقع وصفا دقيقا ونقلت

 ولكن إذا كانت الرواية الممتازة تنقل الواقع المجرد، فما الفائدة منها إذا كانت تعيد المشهد؟
إن مثل هذه اآلراء تعكس عقلية ماضوية التفكر إال في نطاق اإلعادة والتكرار. ومع ذلك ال يمكن ألي  

د هو غياب الرؤية المعرفية الدقيقة في مجتمع  رواية أن تعكس الواقع أبًدا .وقد يكون جوهر المشكل عند النقا
 ثقافة المعرفة التي التهمل التفاصيل. 

لكن، صداع في رأس الزمن تتخذ ُبعدا توثيقيا، إذ جسدت بأحداثها المختلفة معاناة شعٍب، أشعلت وسائل  
أم مسجد.    التدمير النار فوق حياته وحضارته ال فرق بين مركز ثقافي أو مكتبة، فرن أو مدرسة، كنيسة

وأبرزت الرواية معاناة الهجرة والطريق الطويل بين األحقاف وميونيخ مرورًا بثالثيتها المقدسة )الليل، البلم،  
 البحر(.

في النهاية ، أقول إن الرواية العربية بشكل عام،  محكومة بوعي الروائي العربي وهواجسه الفكرية والسياسية  
 لالتجاه الواقعي في الغالب. واالجتماعية وظروفه، فقد ظلت وفية 

 
 ريما آل كلزلي 

 روائّية وكاتبة من سوريا  
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 اإللتفات ولعبة الضمائر في شعر بهنام عطاهللا 

               
 غالف ديوان الشاعر بهنام عطاهللا         محمد مطلك صالح الجميليالعراقي اقد النّ . 25

 
من         مجموعة  بين  القاص...،  المبدع/  الشاعر/  يتحرك  إذ  االلتفات،  بظاهرة  العربية  اللغة  تمتاز 

الضمائر، وال سيما الضمائر الثالثة )أنت، أنا، نحن( بحرية أكثر لتكوين نصه، إال أن ظاهرة االلتفات، قد 
عض اآلخر يحاول تصنفيها في  تضيق أو تتوسع، فـ" البعض يجعلها مرتبطة بأنساق تركيبية عديدة، والب

 (، إذ يمثل استخدام الضمائر في النص عنصرًا أساسيًا في تكوين بناء النص. 1أطار الضمائر")
ومن البالغيين الذين  يظهر في تنظيرهم في توسيع االلتفات إلى أنساق عديدة، ابن األثير، إذ يقول:"      

واها يدندن، وإليها تستند البالغة، وعنها يعنعن، وحقيقة  هذا النوع وما يليه هو خالصة علم البيان، التي ح
مأخوذة من التفات اإلنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهة تارة كذا  وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع  
من الخطاب من الكالم خاصة، ألنه ينتقل فيها من صيغة إلى أخرى، كانتقال من خطاب حاضر إلى 

ائب إلى حاضر، أو من فعل ماٍض إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى ماٍض. غائب، أو من خطاب غ
(، ولعل من قول ابن األثير أن يميز اللغة العربية من دون سواها من  2شجاعة العربية")  -أيضاً   -ويسمِّّي

ماضي  اللغات فااللتفات لديه" ال يتعلق بالضمائر فقط، وإنما يأخذ أشكااًل أخرى، منها ما يتصل باألزمنة )ال
(، وتشترك هذه األشكال التي قدمها ابن األثير، كما يقول عز  3والمضارع واألمر(، ومدارات التحول بينها")

إلى   صيغة  من  عدول  على  ينطوي  فيها  الخطاب  أن  هي  واحدة  أساسية  خاصية  إسماعيل:"في  الدين 
اء الدين ابن األثير والتنوخي  (، لذا نادى بتوسيع مفهم االلتفات ليشمل صورًا عديدة من العدول، ضي4أخرى")

والطوفي، وابن النقيب، ونجم الدين ابن األثير، والعلوي، ويتسع االلتفات بهذا المفهوم لصور مخالفة مقتضى  
وفي  والجمع(،  والتثنية  )اإلفراد  العدد  وفي  والغائب(،  والمخاطب  الضمير)المتكلم  في  المطابقة  ظاهر 

ا وفي  واألمر(  والمضارع  والتأنيث(")الزمن)الماضي  )التذكير  الخاص 5لنوع  التصور  هذا  يقابل  ولكن   ،)
لاللتفات تصورًا خاصًا، يوسع دائرة االلتفات، مما قد يشير إلى تعدد مسمياته في كتب البالغيين "فقد ظهر 
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إلى جانب مصطلح االلتفات مصطلحان آخران له على األقل، فقد سّماه أسامة بن منقذ) االنصراف(، وذكره  
باسم  المجد   الكريم  القران  عليها  اشتمل  التي  والجوابات  الخطابات  أنواع  تصنيفه  في  آبادي  الفيروز 

(، ويتجلى هذا التصور في أن يرتبط االلتفات بالمغايرة الداللية من معنى إلى معنى، لدى ابن  6)التلون(")
ستدراك حكاه قدامة،  رشيق، إذ يقول في تعريف االلتفات: "وهو االعتراض عند قوم، وسّماه اآلخرون اال

وسبيله أن يكون الشاعر آخذًا في معنى ثم يعرض له غيره، فيعرض عن األول إلى الثاني، فيأتي به ثم  
التعليالت رأي الزمخشري، إذ 7يعود إلى األول") (، وتختلف اآلراء في تحديد حدود االلتفات، ومن أقدم 

ا فيه، ألن الكالم إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب يقول:" وذلك على عادة افتنان العرب في الكالم وتصرفه
واحد") أسلوب  إجرائه على  من  لإلصغاء  وإيقاظًا  السامع  لنشاط  تطرية  أحسن   ذلك  يربط  8كان  فهو   ،)

االلتفات بالسامع أو المتلقي، وجذبه نحو النص ليدفع عنه الضجر والسأم. والمتأمل لكالم الزمخشري "يدرك  
الزمخشري كان مشدودًا   كان  أن  التطبيق  ولكنه عند  االلتفات،  نظريًا عن  يتحدث  التعقيد حين  فكرة  إلى 

 (، وال يبتعد في إطار ذلك عن رأي ابن األثير.9مشدودًا إلى التفسير وإلى الفائدة الداللية")
جه  ال يخرج تناول ظاهرة االلتفات في الدراسات الحديثة، عن تأثره بالموقفين السابقين، ويتجلى هذا التو      

في دراسة عز الدين إسماعيل، إذ يقول:" االلتفات ليس حيلة من حيل جذب المتلقي وتشويقه، ألن ما يحدث 
من انحراف للنسق أو انتقال في اإليراد الكالمي من صيغة إلى صيغة، ليس انتقااًل استطراديًا، وليس تعليقًا  

ه ذلك من وسائل تطرية نفس المتلقي  على ما قيل أو ُحدث، وليس استشهادًا بطرفة أو ملحة، وما شاب 
(، ويرتبط التغير الحاصل في النسق اللغوي للخطاب، بالداللة المرصودة لذلك التحول  10والترويح عنه") 

"فانتقال منشئ الخطاب من صيغة إلى أخرى، إنما يحكمه المعنى المقصود المعنوي، الذي رتبه منشئ  
سياق ما رجحانًا على غيرها في تحقيق ذلك المقصد)...(    الخطاب في نفسه، والذي جعل إلحدى الصيغ في

 (. 11وعندئذ يصبح االنحراف عن النسق هو منتج الداللة المقصودة وحاملها")
ليس اختيار الشاعر بهنام عطاللا عنوانًا بهذه الصيغة )هكذا أنت وأنا وربما نحن(، من باب الصدفة،       

ردفًا بـ)كذا( ليتناسب مع الضمائر الثالثة التي تنطوي على تسويق  فاستخدام الشاعر ألداة التنبيه )ها( م
داللي، وانفتاح النص بحسب حركة المعنى النامية في النص، فاألصوات الثالثة ) أنت، أنا، نحن(، ال 
تمثل من وجهة نظره قيمة تعبيرية أو جمالية تظل مالزمة له في كل مرة يستخدم فيها، وإنما تتحدد الوظيفة  

بيرية أو الجمالية الستخدام أي صوت من هذه األصوات الثالثة، على وفق الموضع الذي ترد فيه،  التع
ويكون قادرًا هذا العنوان وما جاء من هذه الضمائر الثالثة في متن القصائد الشعرية، على تحريك الذهن  

مواصفة في لتسويغ الظاهرة  لدى المتلقي نحو استنباط المعنى المراد وهذا االنفتاح الداللي غير المحدود ب
يستند إلى منطق خاص يرى فيها أن األساليب الفنية ال تحمل قيمة محدودة ثابتة في ذاتها، إذ يحول هذا 

 الثبات النص الشعري إلى عمل آلي وجامد.
أنا ،نحن( من فكرة تمفصل النص إلى     ينطلق حرص الشاعر على استخدام الضمائر الثالثة )أنت، 

تشكل في النهاية التكوين النهائي للنص، وتغدو"الضمائر في ذلك السياق، وكأنها عروق    وحدات جزئية
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(، ولكن الحفاظ ثبات المرجعية للضمير 12مغذية لحركة المعنى، تتبدل هيئتها لضرورة داللية في كل جزء")
ا من مخالفة سطحية  في هيئته األولى والضمير في هيئته المنحرفة،" ألنه لكي تتحقق بنية االلتفات بما فيه

وتوافق عميق ال بد من وحدة السياق بين الملتفت عنه، والملتفت إليه، ألن السياق يزيل المخالفة السطحية،  
البنية مكوناتها") تفقد  ثم  التعامل مع  13ومن  في  واهتمامها  النص  الحديثة على  المناهج  انفتاح  ويفيد   ،)

(، إذ يثري الضمير السردي  14توازي حركة المبدع نفسه")  الضمائر في "في دفع المتلقي إلى حركة إيجابية
 النص الشعري.

 
 الضمير السردي في النص الشعري: 

الفاعلة في شعر بهنام عطاللا، أساسًا في البحث عن        يرتبط الكشف عن أنساق الضمائر السردية 
ت في إطار المتكلم، إذ الصوت الذي يحمل النص إلى المتلقي، ويمكن أن يكون الصوت منطلقًا من الذا

يعطي تعدد أشكال الضمير فاعلية بمعنى أن يكون الضمير هو المحرك األساسي للمعاني والدالالت، وليس  
الشاعر صوتًا فرديًا يضرب في فراغ، وإنما هو صوت مشدود إلى أصوات أخرى، يجب أن تحدده سمات 

ي/ هم..، والمتكلم أنا/ نحن..، والمخاطب أنت/أنتم  بعينها، وهذا االنتقال بين الضمائر الثالثة الغائب هو/ ه
...، وهذه "الطريقة تمنح الشاعر فرصة إقامة فاصل لغوي بينه وبين نفسه، فيبتعد عن أناه بمسافة تمكنه  

(، إذ  15من مخاطبتها بصورة أفضل، وربما بحرية أكثر لما في ذلك من تضليل فني في عملية التلقي")
 فسح المجال من كلها التقنيات:  توفر للشاعر اإلفادة من

 
 وأنا أحلم بالمستحيل

 أهرب من الدخان والحروب 
 والقال والقيل

 أشرب نخب ماء الفراتين 
 لم أعد أحاور ضياعي 

 خلسة من الغدر والذبح بالسكين 
 خلف ذاكرة بيضاء نمشي 

 هكذا تثرثر أخطائي 
 عند أول نافذة للضياع 

 عبر بريد األلم  
 فيهتدي الحلم بزرقة الغيم  

 يبتلعني الشيب في أول الطريق 
 حتى مطلع الموت الزؤام... 
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 .................. 
 ................. 

 تبعثرت أحالمنا في كل االتجاهات 
 (. 16كالبندول.. نتأرجح )

 
القصيدة،       بداية  )أنا( في  الضمير  أن وجود  إلى  السبق  النص  الضمائر في  نسق  التأمل في  يشير 

ويتكرر عبر األفعال )أهرب، أشرب، اعد، يبتلعني( ولكن سرعان ما تتغير الصورة، وينتج هذا من الرصيد  
ية جمعية، ومن ثم  المعرفي، فتجربة الشاعر المرتبطة بالوعي جعلت شعره في بعض االحيان تجربة صوت

نجد في شعره صدئ  للحكمة، إذ تختفي أنا الذات في نهاية المقطع وتتحول إلى )أنا المجموع( عبر)تبعثرت 
 أحالمنا.. وكالبندول نتأرجح(، وكأن األحكام التي يقدمها ال تخصه بوصفه واحدًا، وإنما تخص المجموع. 

تشابك     في  واضحة  السردي  الضمير  فاعلية  تبدو  والمتكلم،  لذا  الغياب  مثل  أخرى  بصور  وارتباطه  ه 
 وتتجّلى ديمومة الخطاب الذاتي بالعودة إلى ضمير المتكلم، لذا ينهي قصيدته الشعرية فيقول: 

 
 أنا الوحيد بال مسافة 

 أو مكاْن...  
 

باالرتباط       الذات مالمحها إال  تتحدد هذه  يمكن أن  الذات، وال  الذي يكشف عن  المتكلم هو  فضمير 
 اآلخر في تجلياته المختلفة. ب
 

 ضمير المتكلم:
ال تخرج القصائد المسرودة بهذا الضمير عن الذات، وتستقوي هذه الذات بنفسها مقابل اآلخر، لذا      

يأتي ضمير المتكلم " بوصفه وسيلة لالستقواء، ولجلب الصفات القياسية لمصلحة المتكلم أو للذات الشاعرة  
أتي بوصفه "معادال لتعرية النفس، ولكشف النوايا أمام القارئ، مما يجعله أشد  من جانب، ومن جانب آخر ي

(، إذ تسهم في إقناع المتلقي، وحضور ضمير المتكلم وفاعليته وثيق الصلة 17تعلقًا، وإليها أبعد تشوقًا")
لما فيه باألنا الشعرية وجدلها مع اآلخر، ويصطنع عبد الملك مرتاض ضمير المخاطب في كتاباته وذلك" 

 (،  من بدون أي شعور بالحرج.18من حميمية وقدرة على تعرية النفس من داخلها عبر خارجها")
 

 لك وحدك.. 
 أؤرُخ أسئلتي 

 وأعلن نهاية المطاف 
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 لك وحدك.. تنام العيون.. 
 شائخات .. حالماْت 

 لك وحدك.. أتمنى المستحيل..
 واشرب نخب المتاهات 
 اعشق ما تعشقه السنينْ 

 ضجيج األمطار اعشق 
 وتمتمات الراحلينْ  

 وما تحمله المراثي من أنين 
 (. 19لك وحدك.. )

 
يبين الشاعر في النص محاواًل تعرية الذات بضمير المتكلم لإلشارة إلى الذات الشاعرة والحبيبة، وتعطي       

الموجه ويجلى ذلك في )لك  إلى الخطاب  وانتقالها  الشاعرة  الذات  الخامس والسادس مؤشرات  البيت  في 
ربط القصيدة مع بعضها، إال أن    وحدك .. تنام العيون (، ويمكن مالحظة ذلك من تكرار لهذا المقطع الذي
 المفارقة الشعرية تكمن في تحول إيقاع القصيدة إلى أشبه بعقدة متأزمة.

الذات    النفسي، فال تظل  بالهدوء  أو االنتقال من مكان آلخر وثيق الصلة  المتكلم  إن استخدام ضمير 
 الشاعرة بمكان واحد.

 
 أفتح صفحة في السماء 

 وأخرى لمياه البحر 
 خبر السعيد ألوذ بال

 في البلد السعيد 
 في بلد ينهشه البارود والحديد 

 لنهار ائتلق تواً 
 (. 20مع صبية دمشقية)

 
يشير استخدام ضمير المتكلم في المقدمة، إلى جانب مهم، فهو يشد الذات إليه في إطار جدل العالقة،      

ر المتكلم لإلشارة إلى الذات  المشدودة إلى الداخل والخارج، فالنص الشعري إذ يبدأ النص الشعري بضمي
الشاعرة، ويخرج  البيت )في بلد ينهشه البرود والحديد، لنهار ائتلق توًا( عن ضمير المتكلم وفي هذا إزاحة،  
ولكن ال تتوقف حركة المعنى عند هذه اإلزاحة في االتكاء على ضمير المتكلم، لكي يضيف دالالت تضع  

 هذا التوجه في حيز التصديق.
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 غائب:الضمير ال
يلجأ السارد أو صوت الشاعر أن يتوارى خلف هذا الضمير، فأنه يستخدم ضمير الغائب ليفسح المجال       

للشخصية للتكلم عنها، لكي يقدم سردًا عن شخص معين لو أراد، ولذا يطلق عليه بعض الباحثين بـ" الضمير  
تمت، وأن ما يقدمه الشكل النهائي لما   (، ويجد ميشال بوتور" إلى أن الغربلة التاريخية قد 21الالشخصي")

 (.22يمكن أن يقال")
 

 أما هو... 
 فحلمه ارث لخاتم األبدية 

 القصائد عطر لسفٍر ملكوتي 
 يطلق آخر صيحة 
 نحو حدائق السماء

 يغرسها في عمق التجاعيد 
 ُحلمه يغسل قحط السموات 

 يشفط معلقاتها المركونة 
 في أزقة الرغبة وااليقونات 

 (. 23للمعنى) قيافًة 
 

يختبأ الشاعر ويتقمص في هذا المقطع الشعري، إذ يعرض األحداث ليتخذ من ضمير الغائب)هو(،        
وتعاونه في ذلك هاء الضمير )حلمه، يغرسها(، ويخرج السارد الفعلي في هذا النص في هذه الحالة من  

ون اقتراحًا، قد يالقي قبواًل أو ال  مصادرة الذات، ألن الذات تظل مرتبطة بوجهة نظر وحيدة، يمكن أن تك
يالقي أي قبول، ويظل مرتبطًا بالزمن اآلني، أما ضمير الغياب، "فيرتبط برؤية اتفق عليها الجميع، ويشير  

(، وفائدته وسيط "فاصطناع ضمير الغائب في السرد، يحمي السارد من إثم الكذب،  24إلى الزمن الماضي")
 (. 25أو مبدع يبدع، فهو مجرد وسيط أدبي، ينقل للقارئ ما علمه")  ويجعله حاك يحكي، ال مؤلف يؤلف،

 
 منذ ليلة مضْت..
 وعام يراوح مكانه 

 كما الجندي المستجد 
 في ساحة العرضات 

 هرع إلى نياشين الموت 
 أطلق ساقه الريح...
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 وهرول صوب المجهول  
 كان حزنه يغمر الوجوه

 يبرح من حلم صيفي 
 يتمطى آخر الليل الثقيل 
 يطلع من برج دبابة تائهة 

 تنحدر صوب الجنون 
 ملقية وراء سرفاتها 

 رعب الزمان 
 منذ انطالق اآلهات من جيوبنا 

 المتخمة بالفراغ 
 ترنح الجبل..

 سقطت اآلمال..
 (. 26تجاوزت مدى أعمارنا)

 
نهاية        في  المتكلم  ويتدخل ضمير  القصيدة،  من  األول  المقطع  في  الغائب  الشاعر ضمير  يستخدم 

لقصيدة مع ضمير الغائب في إطار واحد، إذ يتقاسمان الفاعلية السردية على حد سواء، لتسهم بإبراز أثر  ا
 الممدوح على الذات الشاعرة.

 
 وفي الختام نرصد:

ثالثة عشر ضميرًا موزعًا في الديوان، إذ تحتل )أنا( المتكلم الصدارة، ألنه أنا الشاعر الذي يعشق األرض 
واع بماضيه، وتشترك في زمرة الضمائر مع الضمير )أنت( نجد )هما( المجسدة المثنى  والوطن، شاعر  

 الغائب.
أما الضمير )نحن( فقد غلب على أمره وتعّرض لشكل آخر من أشكال المعاناة والقمع على لسان الشاعر  

 ويستجلى في الديوان من قوله:
 

 فرحلنا مرغمين 
 نحو أحداق المكائد 

 نمضغ اللعنات 
 داء التضاريس نرمق أث

 نلحس أصابعنا 
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 نشهد تداعياتنا   
  

 وتنشط هذه الضمائر في دائرة واحدة مع الضمير )هي( وقد تكون األم أو الحبيبة أو المدينة:
 

 وهي تهرول نحو مخابئها 
 نياسمها المؤثثة 

 بالشعر وحوافر الخيول
 مباضعها تجرجرني...  

 
يتبين في األخير، إن الضمائر قد أخذت منحيين لالختالف والتغاير، منحى تجّسم أنا /نحن والذي قومه   

الشاعر بااليجابي ألنه يترفع عن الماديات محافظًا على أصالته الموروثة عن أجداده، هو أنا واع بما ومن  
 حوله، ومنحى حكم عليها بالسلبي فمن جرائم وفظائع.

شاعر مجموعة الضمائر لتحدد تمظهرات نوعية الخطاب الشعري وهي من اصطناع ضمير  إذ استخدم ال   
المتكلم إلى استخدام الغائب، وكان الشاعر كّلي العلم ليتمكن ما يريد أن يعرضه عن شخصياته وسلوكها، 

 ليشرك المتلقي من حيث تعاطيه الحياة وإدراجه في تجربة الواقع المرير. 
لمخاطب على بقية الضمائر ومنها المتكلم لتجعل نصه الشعري يمتاز بالعموم  ويغلب توظيف ضمير ا   

 من دون الخصوص، ويكون المخاطب أوسع في الحوار ومن ثم الداللي في آن واحدة.
  

 محمد مطلك صالح الجميلي         
 ناقد عراقي  
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 مكتبة الدراسة:
 59م:2009، بيروت، 1الدار العربية للعلوم، ط( في تحليل النص الشعري، عادل ضرغام, 1)
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 . 883/ 1: ( جماليات االلتفات، قراءة جديدة لتراثنا النقدي، عز الدين إسماعيل, النادي األدبي، جدة4)
والتوزيع ط 5) والنشر  للطبع  الحضارة  دار  البحيري،  أسامة  والداللة،  البنية  تحوالت  م:  2000القاهرة،   1( 

299 . 
 . 884(جماليات االلتفات قراءة جديدة لتراثنا النقدي: 6)
ان  ( العمدة، ابن رشيق، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت، لبن7)

 .  45:  2ج/
( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، وعيون األقاويل في وجوه الـتأميل، الزمخشري, مطبعة االستقامة، 8)
 . 8:1963، القاهرة،  2ط
 . 66( في تحليل النص الشعري:9)
 . 67. وينظر: في تحليل النص الشعري:905(جماليات االلتفات، قراءة جديدة لتراثنا النقدي:10)
 .  907المصدر نفسه:( 11)
 .  69(في تحليل النص الشعري: 12)
 .299( تحوالت البنية والداللة : 13)
 .  300( المصدر نفسه:14)
(إيقاعية السرد في شعر محمود درويش: قاسم محمود محمد، أطروحة دكتوراه، بإشراف أ. م. د. أحمد 15)

 .  83: 2013جار للا ياسين، كلية اآلداب، جامعة الموصل،
- 46م:   2012دمشق 1هكذا أنت وأنا وربما نحن، بهنام عطاللا، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، ط (16)

47  . 
. وينظر أيظا: في تحليل النص  185م: 1998(في نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة،  17)

 .  93الشعري:
 . 93( في نظرية الرواية : 18)
 .  79-78(هكذا أنت وأنا وربما نحن: 19)
 .  107(  المصدر نفسه:20)
 . 47( التحليل السيميائي للخطاب، عبد المجيد نوسي، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء:21)
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( استخدام الضمائر في الرواية، ميشال بوتور، مجلة الثقافة األجنبية، وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، 22)
 59:   1989العدد األول، 

 .  63وأنا وربما نحن: ( هكذا أنت 23)
 .  98( في تحليل النص الشعري:24)
 . 178( في نظرية الرواية:25)
 .  84-83هكذا أنت وأنا وربما نحن: (26)
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 أساطير من ضياء ومجد 
 وسواحل من ذهب وياقوت 

 في مجموعة )سفر تحت أفياء الصمت(
 للشاعرة لودي جورج الحداد 

 

       
 غالف ديوان الشاعرة لودي جورج الحداد             العكيليطالب زعيان . النَّاقد العراقي 26

 
الشاعرة لودي جورج الحداد من لبنان، عضو في اتحاد الكتاب اللبنانيين، لديها ثالث مجاميع شعرية جميعها  

فياء الصمت( الصادرة من  صادرة من دار الفارابي ـ بيروت، مجموعتها الشعرية المرسومة بـ)سفر تحت أ
شعر، خواطر ونصوص، في مئة واثنتين وثالثين   2022دار الفارابي ـ بيروت ـ لبنان الطبعة األولى آذار  

صفحة, تحمل الشاعرة في مجموعتها مسحة من الحزن، وأحيانا يتصاعد ذلك الحزن، تشعر بغصة في  
اء ومجد وسواحل من ذهب وياقوت، صدرها على بلدها، الذي كان باألمس شيء من األساطير من ضي

 وتتساءل مع نفسها هل بيروت ستعود..!!! 
لكن هذا التساؤل فيه أمل عند الشاعرة، لو دققنا في العنوان الذي فيه سفر وصمت، ال بد أن هذا الصمت 
سيخرج عن صمته ويسير في المسار الصحيح، فضال عن غالف الكتاب بلونه األسود، مما يدل على  

قف الحياة، ولكن كل ما ُكتِّب على الغالف هو باللون األبيض، الذي يعني السالم والنقاء والتحدي  الظالم وتو 
 واإلصرار للخروج من هذه المحنة، فهذه رسالة ينبغي أن نفهمها. 

الشاعرة تشعر بثقة عالية بنفسها، والحماس من اجل إنقاذ بلدها، وكذلك اإلهداء كان عاما إلى كل امرأة بال  
تحررت من قضبان األقدار تبحث عن هويتها وعن وجهها ومالمحها.. أي بمعنى أن الشاعرة لم  تحديد،  

تكن أنانية مع نساء بلدها، بل هي دعوت للجميع نحو التحرر من القضبان. فالعنوان والغالف واإلهداء  
 من عتبات الكتاب المهمة، لهم دالالت وإشارات، تعطينا انطباعا أوليا عن مضمون الكتاب.
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  ، بالرغم من أنها استخدمت الضمير المتكلم )أنا( وهو من أقوى المعارف في اللغة العربية، مثل )أنا ال أعي

أنا لم أدرك، أنا ابحث عن أمي( لكن لم تقصد ذاتها فقط، بل تتحدث بلسان الجميع الذين لم يختلفوا عنها  
فهو الصادق،  الحقيقي  الشاعر  معاناتهم وأحالمهم، فهي رسالة  السراء   في  قومه وجلدته في  لسان حال 

الشاعرة تميل إلى الجملة االسمية التي تدل على االستمرارية والثبات في عناوين النصوص وهذا   والضراء.
الشيء جميل، عكس الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، فكان اختيارها موفقا، مثل )وطني الموجوع،  

 .الليالي، في يوم مولدي، إلى صغيرتي، وغيرها(  الغياب األرعن، لهب الفينيق، أرحام
االستفهام التصوري واضح في مجموعتها الذي يكون جوابه بالتعيين، فاستخدمت الهمزة أداة االستفهام مع  
)أم( المعادلة، وهذا استخدام صحيح، فالكثير يخطئ يستخدم أداة )هل( مع أم المعادلة وهذا الشيء ال يجوز  

لماذا استخدمْت االستفهام التصوري، يدل على أن األمور غير واضحة  في وطنها تسوده حالة  نحويا، أما 
 من الضبابية في مستقبل مجهول، كل ما يحدث أمامها يحتمل أكثر من إجابة.

 في نص )وطني الموجوع( 
 

 )أأرثيك يا وطني 
 أم أخاتل  الدمع  المتدفق من تألم الجلمد 

 ر السقمأأؤجج  الصبر بركانا في أغوا
 أم أحطم الوتد القابع على  فوهة الوجع 

 أيا عشقي( 
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لم تكتفِّ الشاعرة بسؤال واحد، في النص نفسه، بل تولدت لديها أسئلة عديدة باحثة عن الحقيقة، وربما ال  
قبلة تريد جوابا، بل تسأل من باب االستغراب والدهشة، الذي ال يستوعبه العقل اتجاه بلدها، الذي كان  

 للزائرين وقناديل فرح. 
 

 )لم ابتلع أتون الجشع دماء األبطال 
 من ّشوه آالء السحر في سحنة الخيال 

 من هدج اآلهات في مواويل السمر
 ومن هّشل األشرعة في أحداق األطفال 

 باعوك يا وطني وألهبوا حقول  الرمضاء
 أوقدوا الهم يعبث بزهوة  الصباح، وهدأت المساء،

  محالة( لكن الفجر آت ال
 

أسلوب النداء واضح في كتابات الشاعرة، مما يعطي لنا صورة، أنها تعيش في حالة ضيق ومحنة تريد 
 التخلص منها، فتنادي أي شيء تنادي نفسها أو آخرين تبحث عن نور يضيء في آخر المطاف.

 في نص ) الصهيل السماوي(
 

 )أيها األديم المبرقع 
 أيها المحفل المزيف

 لمدلهمأيها الليل ا
 لست منك ولم أكن...(

 
وفي نص )كتاب العناب( نرى أسلوب القسم مع النداء )باهلل( يوحي لنا أنها أكثر ضعف، وهنا الضعف 

 ليس عيبا بل دليل على أنوثتها ورقتها. 
 

 )باهلل عليك أيها الدمع 
 أيها شريان أيها النهر 

 كف عن الهدير والجريان 
 في ثواني أيامي( 
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المضارع له نصيب كبيير في المجموعة، أن الشاعرة تنقل الحاضر، وتحول القارئ إلى مشارك في الفعل  
النص، كأنه يشاهده اآلن، يدل على أنها قادرة في تصوير الواقع، ممزوجا بالخيال مع صدق المشاعر،  

 وتحوله إلى لوحة فنية، حالمة بمستقبل أفضل. 
 

 )ويهطل اللهب األسود مع السحاب(
 صوت أبي يتهدح( )أسمع 

 )يزهو اللوز( 
 )تشدو شقائق النعمان( 

 )ينثال بخار الثلج مطرا(
 

حالة التكرار ظاهرة قديمة، يقول علماء البالغة التكرار حالة مذمومة، تولد الملل لدى القارئ، لكن ليس 
التأكيد واالهتمام واألهمية... وغيرها، )من هنا،   يأتي إلغراض أخرى مثل  أحيانا  الثكلى(  دائما،  بيروت 

 فاستطاعت الشاعرة أن تأتي به بأسلوب جميل وغير ممل. في نص )مالك في السماء(
 )من هنا، ينثال  الثواب 

 ومن هنا، يصعق العقاب 
 من هنا، تمتعض الفصول(
 في نص )بيروت الثكلى( 

 )بيروت  الثكلى، أدمتها رائحة الموت 
 بيروت  الثكلى، تنتحب أشالء الكبد 

 غدرت بها(  بيروت  الثكلى،
 

كما ذكرنا أن المجموعة تضم قصائد وطنية وجدانية، كأنها تريد أن تخبرنا إن كل شيء مرتبط بالوطن، 
فهو بيتنا نحزن حين يحزن، فمشاعرنا مرتبطة به فتصف لنا حالها في نص )حرائق الجوى( والجوى شدة  

 ى ماذا حل بها.العشق وما يورثه من حزن، أي بمعنى وصلت أعلى درجات العشق، فيا تر 
 

 في نص)حرائق الجوى( 
 باألمس  سرينا معا(

 وأطفأنا أمواج الخيبات 
 أوقفنا العقارب، لننسج أعمارا من اللحظات 

 كان زادنا خبزا من قمح األحالم(
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تخبرنا أن األمس جميل أزلنا الخيبات والعقارب حين سرنا، وزادنا قمح األحالم، تصوير رائع، لكن في نهاية  
 تصدمنا الشاعرة العاشقة أن ذلك الزاد واألحالم والعشق لم يدم فوجب الرحيل النص 

 
 )وجب الرحيل

 ال...لم تكن يوما لي 
 تكفيني خمور ذاكرتي 

 أثمل بها، وأحاجيهاّ  ترويني 
 أسكتي اآلنّ أيتهاّ  الرعود 

 واندحريّ عنيّ أيتها العهود 
 لقد ُشحبت مالمح الليالي 
 انطفأت مصابيح األماسي 

 لت على مفارقّ  النوى واشتع
 حرائق الجوى( 

 
يبقى األمل عند الشاعرة، وأن غدا أفضل، وذلك جاءت بأسلوب الترجي )لعل( الذي ممكن حصوله وليس   

 مستحيال عكس أسلوب التمني...
 

 في نص )فوهة الصمت(
 )لعلي أتنشق عطر األماسي 

 عند مفارق الخيال،
 دعوني أرحل بعيدا

 أبحث عن فوهة  الصمت(
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حين غاب الوطن وتحول إلى شيء مجهول، تريد وطنا ودفئا، استذكرت والدها، كان بمثابة وطن، لكنها  
 اختصرت الكالم عنه بكلمات، تبين لنا مع رحيله رحلت الذكريات، فَمْن يدفئ ويسامر ويرمم؟ 

 
 جزء من نص )عندما رحل أبي( 

 )حمل حكايات ذاكرة الشتاء 
 في أعياد شهر شباط 

 أطفأ سراج الوقت.. وأفل... 
 من  يدفئ بعد اآلن، وجاق الحطب 

 من يسامر الوحدة بقوافل المطر
 من يرمم الوجد في ثمار التين(

 
 طالب زعيان العكيلي             

 اقد عراقي  كاتب ون
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 وائي داود سلمان عجاج  يضيء) العتمة( بسرد متقن ولغة راقية...الرِّ 
 

     
 وخي فهد عنتر الد  العراقي   . الكاتب والّناقد27

 
مازلت اتجول بروح المستكشف في أرض خصها للا بالنماء  وزين عقول أهلها بالعلم والمعرفة ورجاحة  
منطق الحق والثبات على قيم المدنية والتحضر وبساطة العيش, المدينة التي يجملها نهر دجلة ويخترق 

لذي يجعل ريفها مولعا بالشعر العامي)الزهيري, العتابا, المولية, الكصيد( غير أن  جسدها النحيل , األمر ا
المدينة لبست وشاح االبداع بوقت مبكر منذ سبعينيات القرن المرتحل باعمال خالدة تمثلت بكتابات الراحلين,  

د االخيرة حالها محمود جنداري, وحمد صالح ,في القصة والرواية  هذه المسميات توسعت وانتشرت في العقو 
حال مثيالتها من االجناس االدبية االخرى, , الشرقاط إنها العاصمة الثالثة الجنوبية للدولة األشورية)اشور  

 كات(, بعد النمرود) كالح( العاصمة الوسطى, ونينوى) خرسباد( األم. 
والروائي  زميل الدراسة الثانوية  احد فرسان حقبة االبداع والسرد والقص الجميل في هذه المدينة, األديب  

االستاذ)داود سلمان عجاج( في لقاء لنا في بغداد, بعد اربعة عقود من الزمن تقريبا , جرت مراجعة سريعة  
ألهم انجازاته وماخزنت ذاكرته من كتابات, حتى توج  لقاءنا بهدية ثمينة, ثالثة اصدرات كان قد انجزها في  

 عاد معتذرا؟( ومجموعة قصصية)فتاة التيه( ورواية) العتمة( موضوع بحثنا.آماد متفاوتة, رواية )ماذا لو 
 يوثق االستاذ داود في متصفحه فكرة تلخص فلسفة الحضور االدبي بايجاز,إذ يقول:

)في مجاهل التأريخ ال شيء يمكنه ان يتبدل ، والفكر غير قابل لالستبدال ، والمواقف قابلة للتكرار واالعادة  
يلة ونزوة االستبداد ، والنصر المؤزر على الجثامين الحالمة ، وكائن بأمكانه ان يحلم وان كان  ، القتل والغ

في اتون الحرب والموت االكيد ، فالكائن البشري جبل على ذلك ، يحاول ان يزيل من مخيلته كابوس اوهام  
كررة ، وانه يخضع بال ارادة الخرافة ، التقاليد ، وان ادرك بأن الحياة ماهي اال مجموعة من اللحظات المت
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لمسارات خاطئة ، في وطن استبدل القلم بالسيف والحضارة بالخيم والمحراث بالرمح واللحن الجميل وان  
 كان حزين الى نواح ثكالى يخلع نياط القلوب…(.

للعام تكريت,  العراق,  والتوزيع/  والنشر  للطباعة  االبداع  دار  عن  الصادرة   ب وتقع    2022رواية)العتمة( 
 (صفحة من القطع المتوسط.105)

االهداء,كان الفتا لرمزية واضحة تنقل القارئ ال عوالم تنذر بمعاناة وألم وشقاء, وظروف معاشية صعبة,  
)الى النفوس الحائرة القلقة, سعد الذي لم يهنأ في السعادة منذ الوالدة, موفق الذي لم يكن إسما على مسمى, 

 منير الذي لم ير النور(.
ء من تسجيل اسم الرواية في ذاكرة المكتبة العراقية فإن )العتمة(نذير شؤم لسنوات عجاف, كان قد وثق  ابتدا

فيها الروائي االستاذ)داود سلمان عجاج( آفة الحرب التي مزقت نسيج الوطن واالرض وتركت اثارها السلبية  
لثقيلة على حركة تطور المجتمع, من  المقيتة على البنى التحتية, وعلى النظم اإلجتماعية, وألقت بظاللها ا

تربية وتعليم, إذ انها عطلت المؤسسات البحثية والنظم االدارية والقانونية, األمر الذي يجعل توجه الدولة 
نحو تسخير كل  هذه النظم لخدمة آلة الحرب, حتى تتوقف عجلة النمو اإلقتصادي وبالتالي فإنها تستنزف 

والبشرية, المادية  البلد  هما    قدرات  ابطاله  لحركة  اوبيئتين  مكانين,  اختار  السارد  فان  الرواية,  هذه  في 
القرية,وجبهة القتال, كما هو متداول في األعراف العسكرية, ولكنه   شدد على اشكالية الصراع مع العدو  
الفناء واضمحالل  فرص الحياة المدنية,لقد ابدع الكاتب في   وماتفرزه الحرب من مآسي وويالت ,وشبح 

ناول مفردات المواجهة مع العدو والذي اتقن الوصف والسيناريو ووظفهما بلغة ادبية شاعرية عالية’ لقد ت
اخذت آلية السرد في تشكيل معالم العمل الروائي عناية فائقة, والحدث األكبر الذي يحتوي األحداث الصغيرة  

المحبوكة الممتعة الغزيرة بالمفردات لم يشكل أهمية بقدر رفعة وصف البيئة التي تحتضن االحداث, واللغة  
والمصطلحات واالفكار, وهذا مادأبت عليه الدراسات الحديثة,عند تناول اشكالية السرد الروائي وتطور ذائقة 
المتلقي وحرفة وتقويم الناقد, على ان تسمو الرواية بآفاق الحداثة وتترفع عن التقريرية والصحافية والخبر  

الكاتب سخر موروث مدينة الشرقاط الروائي القصصي’ تسعفه موهبة خاصة  المباشر,لذلك نكتشف أن  
وأرشيف مزين بثقافة سردية كنا قد اطلعنا وتأثرنا بها منذ عقود خلت,قصة الرواية برمتها ليست صعبة  
بيئة تشتمل على مجموعة صغيرة من االشخاص اليتعدا  بابداع الفت متفرد  الفهم,حتى أن الراوي صنع 

,ووزع االدوار عليهم, األمر الذي يحسب للروائي الذي استطاع ان يوكل االدوار لمجموعة صغيرة   اصابع اليد 
اخذت على عاتقها قضية التعبير عن الحال االجتماعي والعسكري والسياسي,وهومحاولة اقناع االخ العسكري  

الزوجية البنه الشهيد  أن يتزوج إمرأة اخيه الشهيد في الحرب بطلب من والده الذي حرص على ادامة بيت  
ورعاية المرأة واطفالها والحفاظ عليها من الضياع, األمر الذي حطم كل احالمه وتطلعاته التي رسمها وهو  
يترنح في دروب قريته, قبل ان تستعر نار الحرب, لذلك ظل هذا الهاجس ينقر في رأسه وهو في ثكنته  

ورية, ما نلحظة هنا هو أن الكاتب قد اخذ زمنا طويال  وعند عودته من جبهة القتال وعند انتهاء اجازته الد 
في تسجيل وقائع حرب طويلة قد عاشها فعال في الميدان لذلك فإن انعكاس توثيق  هذه المواقف ,جاء وفق  
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رؤى سردية غاية في التكنيك والدقة في تفصيل وتوصيف البيئة بشكل يبعث على المعرفة والدراية الكاملة  
 عسكرية وبأدق التفاصيل. بحيثيات الحياة ال

)إعترت موفق صدمة قوية وهو يسمع صوت مذياع منير, أسئلة كثيرة تخامره, ومقارنات ونتائج عديدة  
تخيفه, فالحرب التعطي فرصة للتفكير,فهي التحتاج كالثعبان الذي يتمدد ببطء,بل تثور كالعاصفة الهوجاء, 

نه مقتنع ويتصرف وفق تلك القناعة,أن يبتسم وهو يمتلك  والجنون اليستثني احدا,أن يسمع واليتكلم, يظهر بأ 
أحزانا التحملها الجبال, في رحلة الخوف الفردي أو الجماعي,إذ تطعنه عقم التجربة وليس هنالك من تعقل  
وفي قطار العمر الذي اليمكنه أن يتوقف, لذا اليمكنه ان يسلك اال دربا واحدا امامه, فيه رموز واشارات,  

الحيود عنه, وعليه أن يحفظ عن ظهر غيب, والبد للشك أن يزول, حتى وإن كانت جاذبية هبة  اذ اليمكنه 
 االرواح مهمتها تسليمهم الى حيث الفناء...(

 
 داود سلمان عجاج

 . رئيس جيولوجين اقدم في وزارة النفط، عضو اتحاد ادباء وكتاب العراق،  الشرقاط نينوى  1961تولد 
جيولوجيا  ابك  علوم  الموصل  لورويس  األدبية    ،جامعة  باألجناس  تعتني  التي  الكتب,  من  العديد  اصدر 

 .كالقصة والرواية والقصيدة الشعرية
 

وخي   فهد عنتر الد 
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 فاروق مصطفى مازال يطوف على اسوار كركوك بفيض من الحب.
 

لمدينة   الوفاء  من  صوفية  نفحات  روحه  تزين  الذي  مصطفى,  المدنية  فاروق  والقيم  والبساطة  الجمال 
والحضارية)كركوك(, مازال يشحن ذاكرة المدينة ,األدبية واالنسانية والتربوية  واإلجتماعية  بفيض من الحب 
والعرفان,وهويطوف عبر الزمن على اسوارها التي ميزتها عن المدن األحرى, بتلك اإللفة والتواصل الحي  

ها المشجرة بالليمون والدفلى والتوت, واألكاسيا, والنينيا, والمعطرة بشذا  الجميل المدهش مع أعتابها, شوارع
ويؤمها   ملكة الليل) الشبو الليلي(, المدينة التي تستظل برقة سحر تنثره فتيات بعمر الورد على ارصفة)عرفة(
تي يجبن  العشاق والدراويش عندما تتداعى شمس الخريف الغانية تطالعنا قصيدة من أحدى شواعرها الالو 

ملتقياتها الالفتة بالحب واالبداع والجمال , فاروق مصطفى الرجل الذي مهد لظهور الفراشات اليانعات في  
قواميسه والذي دأب على توثيق ذاكرة المدينة بها, الينسى صحبه وهو يجتاز منعطفات صعبة العبور,  

حبه, سير وكلمات وذاكرة طرية, نذهب وروده يديها الى ص   )ياورد من يشتريك, وللحبيب يهديك(  يدندن معهم
دفاترنا من مسوحات ورسوم وتجليات  ‘ معه   المتآلف وما ورثته  الحي  النسيج  المدينة هذا  لى أن مجتمع 

المجد واإلشادة, بالطيب والمحبة, يستحق  الذهبية لي   ولقاءات وايام موشحة  الحديث عن هديته    وبصدد 
آخر أضاف فيه أيامه في الوظيفة والمحلة ورحلته التربوية  وهو سجل    "عاشقة المطر تتصفح كتاب الشتاء"
لى أقاصي الكوكب وفيه الكثير الكثير, هذا الرجل الذي ًصور إلى الجزائر وماصدحت به اعوام السفر  إ

نقرأ من محتويات    والزمان بتقنيته اللغوية العالية وأسلوبه الباذخ بالكتابة لمدينة كركوك عشقه األزلي,  المكان  
)في احد االيام زارني الراحل )عدنان قطب( وقدم لي مجموعة شعرية اخبرني بأنها ستعجبني النها    اب:الكت

المجموعة   تلك  التي تستقطبني ولم تكن  المضامير  نفس  ابي  إتدور في  ال )مسارات كيرخو( ل )عدنان 
العالم في شركة نفط  اندلس( قرأتها وكتبت لها مقدمة وفيما بعد تعرفت صاحبها وعلمت انه يعمل في قسم ا 

الشمال وكان هذا بداية للتعرف على ادباء اخرين يعملون في الشركة نفسها وبتعرفي على بعضهم ومجالستهم  
وبتبادل االراء والكتب واهداء نتاجاتنا ببعضنا البعض وجدت انهم يشكلون تجمعآ ادبيآ من حيث انتسابهم  

بالفكرة والشركة تعني عند اهل مدينتنا شركة نفط الشمال  دباء الشركة( ورحبواأالى الشركة فاطلقت عليهم )
ن اعد اسماءهم حسب الترتيب  أ النها كانت الشركة الوحيدة التي عرفوها في السنوات المواضي واستطيع  

 االبجدي :
 
 ـ شاكر العاشور ) شاعر ومحقق ( 1
 ـ عدنان ابو اندلس ) شاعر وناقد (2
 ـ عامر صادق ) شاعر ( 3
 الدوخي ) روائي وناقد ( ـ فهد عنتر4
 ـ موشي بولص موشي ) كاتب قصص قصيرة ( 5
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 ـ دكتور يوخنا ميرزا الخامس ) ناقد ومحقق (6
 ـ يحيى نوح مجذاب ) شاعر وكاتب (7
 ـ يونس الحمداني ) روائي (8
 التجمع.(. ـ مها طارق الهاشمي )شاعرة وناثرة( وهي بانضمامها استطاعت ان تكسر الهيمنة الذكورية عن  9
 
يقع الكتاب بمائة وعشرين صفحة من القطع المتوسط, صدر عن االتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق,   

 . 2022للعام 
)عندما أخبرته أن قلبي من طين, سخر مني ألن قلبه من حديد. واآلن السماء تمطروسوف يخضر قلبي  

 الكتاب.ويصدأ قلبه... شمس التبريزي( من مقدمة 
األديب التربوي األستاذ فاروق مصطفى, يكتب بأجناس محددة في االدب رغم أمكانيته الهائلة في المعرفة  
واإلطالع على المنجز األدبي والثفافي اإلنساني, في ذاكرته اسماء وعناوين آالف الكتب العلمية والعربية 

لفاته فاقت الثالثين كتابا, فهو يعتني بالقصيدة  والمحلية, والتفارق حضوره محتويات هذه األصدارات,مع أن مؤ 
الحرة والمقال الذي يميز حضوره االبداعي, فهو يشكل المقال على هيئة حكاية, أو قصة قصيرة, حتى اعده  
يصنع جنسا أدبيا مستقال يقع بين المقال والقصة القصيرة, فهو بارع في وصف األماكن ومتخم بسرد الموقف  

نضوج االفكار والكتابات منذ ستينيات القرن المرتحل, إذ انه مازال يحتفظ بقطع ادبية الطريفة والتي تعكس  
زاخرة بالحس االدبي واالنساني ومحكمة بقواعد اللغة ومشتقاتها محبرة بخطه المميز بالحركات والتشكيل  

وهم) الناقد  الهندسي الجميل,وعندما نجالسه نحن صحبته  الذين تحدث عنهم عبر أوراقه في هذا المنجز  
السطور,تطوف  القاص والكاتب موشي بولص موشي, وكاتب هذه  اندلس,  ابو  والشاعر الصديق عدنان 
افكارنا نحو فضاءات ساحرة مدهشة بالكلمة الطيبة والمنطق والثقافة األدبية واإلجتماعية األنسانية العالية  

 التي عهدناه فيه. 
 

وخي   فهد عنتر الد 
 كاتب وناقد عراقي  

 
 
 
 
 
 
 



2620 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2621 
 

 قراءة في نص )الكون ظالم دامس( لألديبة نورما سلمان.. 
 

 ماجد الجاسم   والكاتب العراقياقد النّ . 28
 

أثرتني وأذهلتني تلك األفكار والجمل المتقنة ،  "الكون ظالم دامس"،  عندما قرأت نص األستاذة نورما سلمان
 بعناية تفوق الوصف.

 نفسي : سألت 
صح كل كاتب له شخصيته وبصمته الخاصة في الكتابة،  ولكن البد من تأثر منهجي وأدبي تحفز النفس  

 اإلبداعية..
 وعندما تمعنت جيدا بنصها اقتفيت أثر تلك الحروف ولمن تنتمي وألي مدرسة أدبية تأثرت..

والمدرسة الجبرانية الكاتب جبران خليل جبران  فلم أجد تلك الحروف قرابة وتأثرا اكثر من المنهج الجبراني  
 المتميز بحروفه األدبية الساحرة..

 ولقد صدق جبران إذا قال:
 "والذي أقوله اآلن بلسان واحد يقوله اآلتي بألسنة عديدة"

 فهاهم قّراؤه اليوم أضعاف أضعاف قرائه يوم أن كتب ذلك المقال منذ خمسة وثالثين من األعوام. 
ا ومن حّق أنفسنا علينا، أن نصون اإلرث الذي خّلفه لنا من عبث العابثين.. وبذلك اجد  فمن حّقه علين

األديبةالشابة نورما أنها أحبت حفظ هذا اإلرث الجبراني عن طريق خط خطته بلون خليلي الرفعة وشعاع 
 جبراني ..

نان مصادفة عمياء. بل  وجبران الذي كان يؤمن أوثق اإليمان بالتقّمص ماكان يحسب والدته في شمالي لب 
كان يعتقدها نتيجة ألزمة لحياة سابقة. ففي تلك البقعة الغنية بمفاتنها الطبيعية ثروة من الجمال الذي لم 

 يكن بّد لعين جبران ان تكتحل به ولروحه من أن تستحم في بهائه..
وينابيع مياهها العذب.   وكذلك بلدة جورين في سفح الجبل تلك المنطقة الساحرة بأشجارها وورودها وطيورها

كانت نورما تشب في هذا الجمال الطبيعي الساحر وتشرب من نقاء مياهها العذبة وتركض بين األشجار  
 والبساتين تالعب الفراشات والرياحين فامتأل قلبها حبا بالطبيعة والحياة وترعرت في بيئة ادبية والدتها 

 تراث.منصور عزف النايات 
الحروف الشجية تعزف بنايات جورية لها نكهتها الخاصة والجميلة وكذلك روح الفن الشاعرة الكبيرة صاحبة  

 واألدب عند أخوالها.. 
وعندما مزجت العلم التقني الجميل مع األدب بشكل هندسي متكامل أصبحت تمتلك رؤية واضحة متميزة  

شة ابداعية متطورة عندما  بكتاباتها فهي تحتضن الكون في قلبها وتخطه لونا جميال من يراعها وترسمه بري
 تقول:
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 )الكون ظالم دامس
 تخللته أشعة ذهبية أضاءت البقاع.. 

 الظالم في طياته يحمل رعبا النهاية له 
 يتجول الرعب بين سكينة وأخرى بين النجوم المظلمة والكواكب الحزينة
 وأشعة كةف القمر النائم،ويسري سنين ضوئية محتال الزمان والمكان( 

 
 جبران عن يوم مولده فيقول: وعندما يتحدث 

في مثل هذا اليوم منذ خمس وعشرين سنة وضعتني السكينة بين أيدي هذا الوجود المملوء بالصراخ والنزاع  
 والعراك. 

هاقد سرت خمسا وعشرين مرة حول الشمس، والأدري كم مرة سار القمر حولي لّكنني لم أدرك بعد سر النور  
 والخفايا الظالم. 
عشرين مرة مع األرض والقمر والشمس والكواكب حول الناموس الكلي األعلى،ولكن هوذا  قد سرت خمسًا و 

 نفسي تهمس اآلن أسماء ذلك الناموس مثلما ترجع الكهوف صدى أمواج البحر،
منذ خمس وعشرين سنة خطتني يد الزمان كلمة في كتاب هذا العالم الغريب الهائل، وهاءنذا كلمة مبهمة،  

 رمز إلى الشيء ، وطورًا إلى أشياء كثيرة.ملتبسة المعاني، ت
 اللغة األدبية وأسلوب التعبير تتشابه بين الرائع جبران واالديبة الشابة نورما 

في الفلسفة الكونية والسيبرانية والنظرة واحدة في تأمل الكواكب والنجوم والقمر والشمس واإلبحار بينهم وبين  
 المجرات..

 بينهما حول الرعب تحدثنا نورما :وتلك الفلسفة االدبية الخاصة 
 

 )الظالم يحمل في طياته رعبًا النهاية له 
 وبنفس الوقت تريحنا وتطمئننا بأن الرعب الشيء مخيفة( 

 
 وكأنها تلتقط كلمات األم حين تحتضنها في لحظات الخوف والرعب  

 وكذلك هنا الكاتب جبران في حكايته 
 األرملة وابنها: 

شمالي لبنان مستظهرا على نهار تساقطت في الثلوج على تلك القرى المحيطة جاعلة  هجم الليل مسرعا على  
تلك الحقول والهضاب صفحة بيضاء ترسم عليها الرياح خطوطا تمحوها الرياح وتتالعب بها العواصف 

 مازجة الجو الغضوب بالطبيعة الهائلة. 
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مته إلى صدرها وقبلته ثم أجلسته  فذعر الصبي واقترب من أمه محتميا بحنّوها من غضب العناصر، فض
 على ركبتيها وقالت له: 

ـ التجزع ياابني فالطبيعة تريد أن تعظ اإلنسان مظهرة عظمتها تجاه صغره، وقوتها تجاه ضعفه، التخف  
ياولدي، فمن وراء الثلوج المتساقطة والغيوم المتلبدة والرياح العاصفة روح قدوس كلي، التجزع يافلذة كبدي. 

 التي ابتسمت في الربيع وضحكت في الصيف وتأوهت في الخريف تريد أن تبكي اآلن. فالطبيعة 
نم ياولدي ففي الغد تستيقظ ةترى السماء صافية األديم والحقول البسة رداء الثلج الناصع مثلما ترتدي النفس  

 ثوب الطهر ُبعيد مصارعة الموت.. 
وابنها عظمة األم تراث الشاعرة الشجاعة والقوية عندما تحتضن  وكأنني أرى تلك القصة الجبرانية في األرملة  

ابنتها نورما وتهدهدها وتبعد عنها شبح الخوف والرعب من قذائف الرعب على أرض جورين وناسها الطيبين  
 وهي تقول البنتها نورما: 

 وألن للا معنا.. التخافي ياابنتي تلك القذائف التخيفنا والترعبنا نحن اقوى من قذائفهم ألننا على حق 
 ـ اضع نص األديبة الشابة 

 نورما سلمان بين أيديكم 
 وبالتوفيق والنجاح  
 

 الكوُن ظالٌم دامس
 تخّللتُه أشّعة ذهبّية أضاَءت البقاع.. 

 يمكننا أن نأخَذ بعين االعتبار أنَّ الكون أراَد البحث عن الّنور 
 رّبما شعَر بالوحدة والبرد.. 

 ُرعبًا ال نهايَة له  الّظالُم في طّياتهِّ يحملُ 
يتجّوُل الّرعُب بيَن سكينٍة وأخرى بين النجومِّ المظلمة والكواكب الحزينة وأشّعة كنفِّ القمر الّنائم، ويسري  

 سنيَن ضوئّية محتاّلً الّزمان والمكان، ُمجبِّرًا المسافات على التقّلص لُيكمَل سيرُه بهدوءْ 
 إّنه كتلة ال شيء مخيفة.. 

 بهِّ بكّل مكان  أنا أخافه.. وأشعر
في تلك الليلة قولَِّب ك هواء، ماء، شجر، ليل، كالم، ناس، غمغمة، أحالم، سكون أو حتى ضجيج، كّلها  

 رعٌب، رأيتُه ساَد فيها..لمحتُه يقينًا ال أنكر.. 
 الخوف ُمنهِّك لحّد الوقوف 

 تلك الليلة الغريبة التي نسَي بها الكون حاجتُه للنور 
  تفاصيلِّ الحياة أخَذ الّرعُب ينساُب بينَ 

 هْل ُيعَقُل أن أصبَح منسّية إلى هذا الحّد!! 
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أْن تكوَن لحظة عابرة ليست متوّقعة تعبُر بيَن أشواكِّ الواقعِّ دقائَق الّزمن كفيلة بأن تلفَت انتباهي إلى كّل  
 هذا الّرعب الموجود في هذا العالم.

 الكون ُمظلم وحيد وبارد 
 لكن ال شيَء يعلو دهاَئه 

 رحمِّ الّظالم يولد الّنور فمن 
 يبقى الّرعُب عنصرًا أساسّيًا من عناصرهِّ 

 كّل شيٍء ُيرى في هذا العالم محسوٌم من أمرهِّ 
 الّضعُف مولوٌد فينا بخفاء 

 تكمُن القّوة في الحفاظ على سّريتهِّ مدًا بعيد 
 هذهِّ األصداء ليست للبقاء 

 أنا سأواكب ما ال أفهم 
 سأذهب لحيث ال أدري 

 لي.. عبوركم ليَس بقليل.. فأنتم حروُف أبجدّيتيأنا في خيا
 

 ماجد الجاسم 
 اقد وكاتب عراقي  ن
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 أحالم عند شاطئ المتوسط 
 حالم وكلمات( األديب فهد عنتر الدوخي أقراءة في قصيدة )

 
 

 أحمد المال سطام الجميلي الّناقد والكاتب د.. 27
 

 أحالم عند شاطئ المتوسط 
 المتوسط كل ابداعاتك ويحيلها الى قصائد محملة باأللم والخيبات,هناك يعتصر 

الفراشات؛ مثل امسياٍت وارفة, ثم تمضي قريبا من سواحل المتوسط, لتشتم  هناك في االناضول تترعرع 
 زفرات االمواج التي ما برحت تتسامى غيضا منذ آالف السنين.....

القادمة, ثم المسافرة, ثم المزمجرة ثم  وانت تنظر من  شباك غرفتك المطلة على الساحل ح يث االمواج 
 الخائرة ... تتراءى لك الوالدات: والدة سعيدة بالقرب من جزر االميرات 

 واخرى تعيسة موجعة بالمرارات.
 ثم يوشك الليل ان يتداعى 

 فتهرب معه امنيات في طريقها الى الممات 
 ............................................. 

 عري محمل باأللم واألمل و بقايا الذكريات نص ش
 وروائح امواج البحر الهائمات 
 وتنوع الوالدات وفناء االمنيات 

 ورحيل البحر الى منفى االزقة الذابالت 
 حيث العالقات الرديئة والمشاعر الموبوءة بالخيبات 

 عند مربع الفقر المعشش في زوايا االمسيات 
 وبقايا االلم و الخيبات. 

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

ن دراسة تحليلية لهذا النص الشعري تحتاج الى وقت وجهد يتسامى خارج حدود هذا الفضاء االلكتروني  إ
 واالمنيات. ليتخذ لنفسه وجودا على الورق, يتحول الى تاريخ يشي باألحالم  واألمل 

النص هو انثيال ألفكار غنية, وهو عصارة تجربة ثرية؛ ادبية, وفنية, وواقعية, وتاريخية, وجمالية, ونفسية  
 أثارتها لحظة عاطفية جمالية تناغمت مع مشهد البحر وهمهمة امواجه الحائرات.
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النفسي لألحداث ومن زاوية الرؤي  -1 التداعي  بفلتر  ة الشخصية للمتحدث هي أفكار نفسية ألنها ُكتبت 
داخل الوعي  الصراع  افضلها من خالل  يجري حسم  متنوعة,  بين متضادات  يقارن  الذي   النص  داخل 
المتحدث الذي يقدم احداهما على األخرى. ومن االمثلة على فقرات التناقض في النص, هو مثال المقاربة  

مكان اخر وهي تعيسة. وهنا تكمن    بين والدتين: احدهما على ضفاف المتوسط وهي سعيدة, و االخرى, في
اهمية المقارنة... المتحدث في النص يبين تعاسة الوالدة في بلده وهو يرجو ان تكون هي االخرى سعيدة  

 ايضا مثل بقية الوالدات في اماكن اخرى.
 
لم( جمالية النص الشعري تكمن في االستخدام المتفرد للغة وشحن اشاريتها بمعاٍن متواصلة. مفردة)الح  -2
محملة بإشارات متواصلة تعبر عن مكنونات ما يريده المتحدث من خالل قيامه ب االشارة الى    -مثالً   –

الحلم الذي يعتمل في خاطرة والذي يتمنى ان يتحقق. و يتجلى حلم المتحدث بالحصول على )السعادة( 
لكن هدفه االساسي  ليس اكثر من ذلك. هو حصل على سعادة مؤقته من خالل مروره بطرقات )جورين(  

 هو السعادة الدائمة في بلده: 
 

 "أمامك... 
 افرش لك ذاك الحلم البعيد أمامك ،

 ألقي في دورب )جورين( القديمة، 
 قصة غامضة،

 تتوسد حانات البلدة،
 التي يلفها أثر الضباب، 

 وهي تختلس النظر لحظة، 
 لتبعد  وخزة األلم، 

 التي تطارد نوم الكاهن ،
 ل،وهو يعمد صغار النح

 في فناء الكنيسة."
 

من وجهة نظر المتكلم في النص الشعري فان السعادة تكمن في االبتعاد عن األلم. وهو هنا يصرح بذلك  
علنا عندما يتمنى ان تبتعد عنه )وخزة األلم( ليشتكي قصته الغامضة للمدن الغريبة وللمدن القديمة وللمدن 

 علها تضفي على بلده مثلها. السعيدة: هو يشحذ جمالها وعراقتها وسعادتها ل
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 ويستمر الحلم ليرتسم على هيئة ملكة توزع الشهد االخير على الهائمين:  -3
 

 "يرتسم الضوء بصورة ملكة،
 توزع  الشهد األخير بجنون،

 مع صورة لمعبد،
 تتساقط منه، 

 كلمات األمس،
 التي محتها تعاسة السنين" 

 
النص الشعري؛ فتصبح تارة اشارة متعددة المعاني, وتارة اخرى  تهيمن صورة البحر المتوسط على فكرة    -4

رمزا للعطاء, وثالثة عالمة على الحنين والنماء. المتحدُث مبهوٌر بالمتوسط. اسالفه كانوا ايضا به مبهورين  
وبسواحله مولعين. كانوا يركبون امواجه في رحالتهم فطمرت امواجه اعداد هائلة منهم, فاخذوا ال يخشونه  

لرغم من انهم اسموه ب )بحر الظلمات( واستمروا يركبونه. هناك تشتغل مفردة البحر كعالمة. ثم تغدو  با
رمزا للحنين والشوق والحلم عندما يشعر المتحدث بالسعادة عند شواطئه الحنينة. ومفردة البحر هي اشارة 

 ب ورودها في النص.متعددة المعاني فهي تارة تشير الى السعادة, او الجمال, او العطاء, و حس
 
النص يعبر عن افكار متعددة تتراوح بين الشغف بجمال المتوسط وعذوبة الحياة عند سواحله االليفة    -5

... والتي قد تكون مخيفة؛ عندما يثور فتتالطم امواجه المزمجرة ... وبين الرؤية الثاقبة للمستقبل التي تمر  
فة والمتعددة. لذلك فان النص يشي بنظرة ثاقبة وواضحة  من خالل التناقض والتضاد بين الحاالت المختل 

 للمستقبل ال تبشر بأي أمل: 
 

 "تهز الفراشة خصرها الوثير، 
 تبتهج بهذا السحر القادم،
 من كوكب تتناثر حوله،

 امنيات في طريقها للفناء."
 قد تنتهي األمنية عند مغادرة شواطئ المتوسط

 بذكريات محددة او عند ترك مدينة ارتبطت 
 او عند تالشي الحلم 

 او عند هروب الفراشات 
 او عندما تبدد كلمات القصيدة
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 ثم يأتي الذبول, الذي قد يهيمن 
 اذا لم يجري االشتغال على حلم آخر جديد!

 القصيدة بحاجة الى عنوان وانا اقترح احد العنوانات االتية: -6
 

 " احالم وفراشات"
 " احالم وكلمات"

   ة الوثير""سحر الفراش
 

 أحمد المال سطام الجميلي د. 
 كاتب وناقد عراقي 
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 خامات النابضة في ملهاة الوقت( ؤى: )الرّ تقاسيم الر  

        
 كريم إينا  . الكاتب والّناقد العراقي30

 
ياكو مجموعة شعرية عن سلسلة نون رقم ) للشاعر رمزي هرمز  بعنوان: )هذا    1996( سنة  30صدر 

رخامي ملهاة للوقت( ضّمت المجموعة على أربع عشرة قصيدة مملوءة بنبض الرمزية ورؤى الخيال الواسع.  
 ( في  الكتاب  وتضمن  40يقع  أيوب  إبراهيم  خلوق  الطباعة  تنفيذ  المتوسط.  القطع  من  غالف  ( صفحة 

المجموعة لوحة رسمت بأنامل الفنان عماد بدر والجدير بالذكر أن الشاعر رمزي هرمز ياكو له العديد من  
دبلوم إدارة وغيرها. حاصل على العديد من الجوائز منها الجائزة   -الشهادات منها دبلوم مكائن ومعدات 

والجائزة الثالثة في مسابقة أصوات ،  1989  –   1988األولى مناصفة في مسابقة جريدة الطلبة والشباب عام  
فرع نينوى    - ، الجائزة األولى في مسابقة منتدى األدباء والكتاب الشباب 1990الكبرى في جريدة الجمهورية  

، وآخر الجوائز كانت الجائزة الثانية في مسابقة شمشا األدبية في الشعر العربي لموقع عنكاوا دوت  1991
حيث يقول: / يقضمني الوقت /ويلهو في   3جموعة بعنوان: يقظة ص تبدأ أول قصيدة في الم  2005كوم  

ذاكرتي/ يسحبني صمت مساءات خجلى في ترتيب تأللئها / فهو ما زال يقضم أخطاءه المدفونة في ألواح 
الغابات. أما قصيدة فصول اآلتي في   الطين. نرى شاعرنا يتسلل نحو وجوه عّودت نفسها لإلختفاء في 

لشاعر قد تالعب باللغة من خالل تعابيره القوية كما تالعب بالوزن، فالقصيدة هي  نرى بأن ا  5الوقت ص 
من البحر المتدارك ولكن الفصول الثالثة وهي )المقّدمة، فصل خاص، الخاتمة( هي من البحر المشتق من  

خل المتدارك )الخبب( يظهر الفصل األول بطرقه على أردية الصحو حيث يقول: /أطرق أردية الصحو/ وأد 
  – حيث األشياء بألوان المقتولين/. أما في الفصل الثاني تتضح الرؤية عنده ألنه يبوح عن كلمات: أطياف  

يقول:/ أختار   7نفايات، وهي كلها ترجع لتكمل قصة التكوين. أما الفصل الثالث ص   –الحجر    –موسيقى  
فصل الرابع والخامس نراه  الوقت األبيض / كي أعلن صلحي مع ضوء ذاب بريقه في بؤرة أيامي/. ثم ال

يركب باخرة في بحر هائج تسحبه األمواج إلى قّداس الحب. إلى أن يصل إلى الفصل الخامس نراه يطلق  



2630 
 

كل الصور وينفخ بأبواقه ليل نهار لكي ترجع القصائد المشرعة عنده كرذاذ الحلم مملوءة بالخبز والخمر. 
: / يأخذني صوت الشعر إلى 11صوقة في التاريخ ص أما الفصل السادس والسابع يعبر حاجز أيامه المل

ملكوت الكلمات/ يعطرني بحروف من ضوء/  و /سألملم أشالئي المتناثرة / في قلب القاع/ وغيرها من  
الصور التي ينسجها الشاعر ويرّسخ فيها فكرة مفادها في نهاية القصيدة حيث يقول: /أن كّل فصول اآلتي  

ا في الفصل األبدي/. ثم تأتي قصيدة إغتراب الطعنة في أشرعة الجسد في الوقت يحررها الرب ويجمعه
التي تتكّون من ثالثة أجزاء ففي طعنة يقول: /ثقبوا أذرعي النائية / يشهد الحاضرون سهادي األخير/ صور  
جميلة يكمن فيها صخب مجلجل يقسم الرؤى إلى فنون التضاد والنقائض. ثم تظهر قصيدة اإلختيار وقصيدة  

يقول: /تحت القصف األسود/ كان الطفل يعلق ناقوسًا/ في باب الدار/ سقط الدار/ وصار   18ن ص رني
تظهر قصيدة سيكارة يقول: /تمضغني برماد موانئها الرثة/ وبحوافرها    29الناقوس يرّن إلى األبد/. أما ص 

عن حطام    والبحث   -والوصول  -ترسيني /في آخر ضياء يختاره صمتي/ وتظهر قصائد: نشيد الحجارة 
والمارة. مملوءة بالنبض األدونيسي وثمة كنية نحن الشعراء فيما بيننا قد أطلقناها    -والمتفّرجون   -الصورة 

على الشاعر رمزي هرمز ياكو بـ )أدونيس( كنظيره الشاعر السوري )علي أحمد سعيد( المّلقب بـ )أدونيس(، 
الدخول إلى مفهوم تحديث الشعر وهو نص   أما في نص )هذا رخامي ملهاة للوقت( فقد أبدع الشاعر في

ينبض كّل مقطع منه بشعرية خالصة يفتقر إليها العديد من الشعراء الحاليين. يبدأ النص بوصف شعري 
توضيحي عام يسوده الحزن المفعم بالفرح، وال بّد أن تكون الحياة هكذا حيث يقول: /مدن تنهض من ركامها  

متأخرة عن آخر نبوءة/ عاريات يخلعن أطرافهن / ويقترحن ألنقاضهن    تبحث عن أحيائها / وأجنتها تصفح  /
متاحف/ ثّم تمتد خيوط األمل من خالل المخّلص اآلتي فيقول / العجوز يعّطر رائحة صبي يتهيأ للبزوغ /  
ويفتح دهاليزًا تحت األنقاض / قد يأتي من أعماق األرض ويوقظ حشدًا من الحاملين لميراثنا/  ورغم األمل  

لذي يعلنه الشاعر فإنه ما زال متشائمًا يحاول التغّلب على آالم العالم ومعاناته حيث يقول: /حضارة تشّيع  ا
تماثيلها / وتبتكر رغوة نفاثًة تتبّخر في متاحفها المؤّجلة/ إنه يبكي على هذه الحضارة العظيمة التي تركت 

لماضي بالحاضر جعله يخّطط للمستقبل فيقول: بأياد ملوك ورؤساء لم يعرفوا قيمتها، كما أن ربط الشاعر ا
أصابعك الرخوة نهشها قطيع النسيان من ثدي عشتار / حين إبتعد مردوخ خارج المسرح متشّبثًا بخرافٍة   /

أربكته طوياًل / حينها قّرر مغادرة وقته / فحمل قدميه نحو الضوء/  وأخيرأ يعلن الشاعر إنتصاره من خالل  
هلكت في البحر حيث يقول: / الحشود تقترب من البحر / قد تتصّدأ مسالكها / ولكن  قطعان الخنازير التي أ 

الشياطين مفتونة بإهالك قطيع الخنازير / تلك حكمة للا في إيقاظ صوت خبأته الطبيعة بتلّذذ /  إن للا 
ن الخير ال بّد  أدخل الشياطين في قطعان الخنازير لتهلك في البحر، ولتأخذ المالئكة دورها في العالم، أل

أن ينتصر على الشر حيث يقول في نهاية النص: /هكذا كانت أيامك تتمّوج وتخرج من شواطٍئ محشوٍة  
بالرماد الصدأ، وأفواج الساروفيم المسدسوا األجنحة / مضوا بسرعٍة وهم يرّتلون )هاليلويا، هاليلويا، هاليلويا(/  

كي ينهي التماثيل ترتيب رمادهم/ ويعلو رخام الدفىء   /فإرم صورتك في القاع وإلحق بهم/ الرياح تتباطأ  
في مداخنهم/ كي تتفّتح تفاحة آدم../ من خالل هذا نجد بأن الشاعر في هذه المجموعة يبحث عن الخالص  
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األبدي للعالم أجمع وهي التي تجعله المنقذ لمعاناة اآلخرين، وهي مهّمة كبيرة حملها الشاعر في أغلب 
دائماً  فهو  دور  قصائده،  يتقّمص  وأحيانًا  بها،  يتمّيز  رائعة  األخر من خالل شعرية  آالم  يحاول معالجة   

المخّلص للقضاء على هذه اآلالم ونشر الخصب والعطاء من خالل رمز وّظفه في أحسن الصور وفي  
أغلب قصائد المجموعة مثل )يسوع، تموز، عماذ، كأس، عطاء، خالص، اآلتي، الوقت، يقظة، غفران(  

من الرموز األخرى، كما إستطاع الشاعر توظيف الرموز التي تعكس حضارة العراق، والتي ما   وعشرات 
زال يأمل بأن يكون وطننا الحبيب شعاعًا يتعّلم منه جميع شعوب العالم، ووطنية الشاعر وحّبه ألرضه  

حيث ندري  نالحظها في أغلب قصائد هذه المجموعة إن شعرية الشاعر رمزي هرمز ياكو فهو يقودنا من  
وال ندري إلى شعر إبداعي مرهف ال تشوبه شائبة. والسبب يرجع إلى قدراته التخييلية التي قد وّظفها في 
شعره والمحسنات البديعية والجمل المنفية والمثبتة التي دائمًا يستند عليها كونها عكازته. وكل ما يتطّلبه  

يوّسع دائرة المعرفة في إطراد مستمر. يرى علماء اللغة أنه  النقد هو نقدًا دقيقًا نزيهًا صريحًا مرنًا متحمسًا  
من المحال أن نصدر أحكامًا على فلسفة أو آراء شاعر ما وبعبارة أخرى يتعين على الناقد أن يختار تلك  
المالمح النحوية التي تمّيز الكاتب عن غيره من األساليب. يظهر من خالل شعر رمزي هرمز ياكو الجمل 

إستخدم شاعرنا تراكيب معينة في التعبير دخلت في مجال الحزن والفرح والحب واليأس...إلخ.   الفعلية. وقد 
وأحيانًا أخرى يلجأ إلى اإلستفهام البالغي الذي ال يتوقع إجابة من المخاطب. وفي أغلب األحايين يلجأ إلى 

با  تأثر  الحبيبة مجهولة. وبدون تحّيز وإفتئات ودون  دائمًا  الشخصية والتعّرض الحب األفالطوني  ألهواء 
للتفسيرات القائمة على الحدس والتخمين حتى تسود القيم الموضوعية. وتظهر مصاحبات إعتيادية في شعره  
تجمع بين الزمكانية.أخيرًا نقول بأن الشاعر رمزي هرمز ياكو إستطاع أن يقّدم لنا نموذجًا شعريًا خاصًا  

اللغة واأللفاظ، فهو يرمي مفتاح نصوصه وقصائده إلى القارئ يتمّيز به وحده، من خالل التالعب بمفردات  
للدخول إليها من خالل تعّدد القراءات، فهو يثير القارئ ويشّده إلى نصوصه المبدعة أتمّنى له التوفيق في  

 مجال الشعر والحركة األدبية الحديثة )الحداثة(.
 

 كريم إينا
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 حكايات لبدتها الغيومالحدث الساخن لطفولة مغتالة في 
 الكاتب والناقد العراقي كريم إينا

 

 
 غالف كتاب سامر الياس سعيد

 
صدر للكاتب والصحفي سامر الياس سعيد من الموصل كتاب بعنوان: حكايات لبدتها الغيوم من منشورات 

دهوك   اآلشوري/  الثقافي  الق  2015المركز  من  الكتاب  نزار.  ويعقوب  عصام  أبي  الغالف  طع  تصميم 
( صفحة يضّم في طياته على فهرست يحوي إحدى عشرة حكاية عن بلدته الموصل 104المتوسط يقع في )

ّمما أشار بها بمقدمة تركزت على عالمات لسقوط مدينة الموصل بدأ بالحكاية األولى ليلة نجومها رصاص 
حزيران    15لخميس في  والتي عنوانها كاد يسبق مضمونها إلثارة القارىء. سعى الياس نحو ظهيرة يوم ا

التي كانت تنذره بالشؤم من قبل غراب أسود ماكر بدأ يتجول كعادته في أزقة الموصل وهو يشّم رائحة  
التعب والحزن وهو يتأمل تفاصيل لوحة لم تكتمل بعد لمداواة جراح أبناء جلدته. كان ذلك في شهر حزيران 

سامراء ثّمة أفكار ترافقه كمنع التجوال وحزم الحقائب  القاسي ألّن ثّمة خطب ما يقلق بلدته إثر غزو لقضاء  
للمغادرة قاصدًا األمان واإلبتعاد عن المواجهات. كان الصمت عنوانًا عندما أذاعت قناة )سما الموصل(  
الفضائية والمملوكة لمحافظة نينوى قبيل سقوط الموصل تدعو ضباط ومراتب الجيش العراقي السابق للتوجه 

رض التطوع والدفاع عن المدينة. كانت رؤية الكاتب سامر قد أفرزت عالمات اإلستفهام  إلى المحافظة لغ
حول لجوء المحافظ لهذه الدعوة. وفعاًل خبر الصدمة أعلن سقوط المدينة بيد التنظيم ما يسمى داعش على  

ما بين    الجانب األيسر بعد مقاومة ضعيفة من قبل الجيش والشرطة. وظّل سامر يسرد الحدث كحلقة وصل
النفق وجامع هيبة خاتون ولحد محطة تعبئة الثقافة لتلك الجثة الهامدة التي ينساُل منها اللون األسود من  
الدم داللة على تحول تاريخ المدينة إلى األسود. ويؤكد الكاتب بأّن عجلة الهمر التي كانت ترابط في حي  

مها وهروب العسكريين بسرعة تلقيهم األمر  المهندسين قرب كنيسة مار بولص والتي إختفت بإختفاء طاق
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الدشداشة  العسكرية وإرتداء  المالبس  تبّين هو التخلي عن  الذي  الغريب  والشيء  النداء  لذلك  وإستجابتهم 
لغرض التخفي والهروب من أجل الخالص بأنفسهم. وقتها أزمة الوقود كانت تزداد بطوابير ال تعرف بداية  

وح الطارئة للعوائل ويصف هنا الصحفي سامر جشع السواق ومقاالتهم في  وال نهاية لها بسبب حركة النز 
إستثمار األزمة لصالحهم. والذي أزاد في الطين بّلة هو هروب مجاميع من السجناء من سجن بادوش حيث 
بدأت عمليات نهب المصارف والمؤسسات الحكومية وإضرام النار فيها وتحويلها إلى ركام مّما حدا بأهالي  

ل أن يندبوا حظهم لضحاياهم لمشروع صمت غريب من قبل الدولة حيث الال أمان والداء قد إستفحل الموص
بالجسد الموصلي. اإلعتقاالت بدأت بشكل يومي تطال المئات من األشخاص وسقوط شهداء مثل رئيس  

برية التي  طائفة الكلدان مار بولص فرج رحو. لقد تفّنن الكاتب والصحفي سامر سعيد الياس بالقصة الخ
وإقصاءات  خبرية  وتحليالت  معاناة  من  حملته  لما  نينوى  سهل  منطقة  في  نوعها  من  فريدة  حالة  تكاد 
وإعتراضات. أّما حكايته الثانية وصايا لزمن قادم بدأت الرحلة إلى قضاء الحمدانية حيث األمان والسالم  

ت عناصر الجيش تمنع مرور المارة  كونها كانت تتمسك بسلطة الحكومة وقوات البيشمركة، وأضاف بأن بدأ
من أمام الكنائس والحواضر التي كانت تعيش حالة إنذار دائمية ودور الشباب العاطلين عن العمل الذين  
إنظموا وبايعوا نظام داعش إلستعراض العضالت والتفتيش عن المطلوبين في الموصل. أّما الحكاية الثالثة  

ع درجة الحرارة وسوء الخدمات المقدمة داللة على بدايات نفوذ التنظيم  التي إّتسمت بتوتر الحياة بسبب إرتفا
داخل البلدة بعد غياب الحكومة. تم فقدان الكهرباء والماء واإلنترنيت وعلى حّد قوله تم فقدان التواصل مع  

ت  شركات محددة ومأساة نزع الصليب من الكنائس حيث بقيت الدوائر الحكومية مغلقة وعليها عبارات كتب
على مداخلها ممنوع الدخول بأمر الدولة اإلسالمية حيث تحولت الموصل إلى بؤرة لتجّمع النفايات بعدها  
الحواجز  من  التخلص  مرحلة  وهي  يرغمك  الذي  ما  فحواها  ما  في  التي  الرابعة  للحكاية  الكاتب  تطرق 

ة بقيت تحمُل نفسًا  الكونكريتية التي كانت جاثمة على صدور الموصليين ورغم ذلك الشخصية الموصلي
إقتصاديًا لتخفيض تعريفة النقل مقارنة بالمساحة القصيرة وبعدها تنطلق الحكاية الخامسة لتماثيل تغادُر  
مستقّرها وهي تبُث اإلطمئنان في نشر األخبار لغرض إيجاد بصيص أمل ألزمة المدينة وهي بنفس الخط  

لتنظيم وما جرى لتمثال الشاعر )أبي تمام( الذي لما جرى لبعض المدن السورية التي كانت تحت سيطرة ا
تنقل عبر العديد من المواقع في المدينة وشاخص قبر البنت الذي تساوى مع األرض وتدمير تمثال سيدة  
دجلة وتمثال المال عثمان الموصلي وتفجير جامع النبي يونس وجامع النبي جرجيس والنبي شيت وتمثال  

مادة البرونز في الدير.أّما عن الحكاية السادسة أطلق عليها الكاتب    القديس مار كوركيس المصنوع من
طفولة تغادُر أعشاشها وهنا بّين بأّن مرحلة الطفولة والبراءة تكاد تغتال أي بمعنى الطفولة بدأت تضيع وسط  

لما  جهل اآلخرين. لذا وجد المستقبل نفسه أمام منعطفات خطيرة تكاد هذه الحكاية مختلفة عن مثيالتها  
تصّور من جّز الرؤوس والرجم وإلقاء األشخاص من المباني العالية وبدأت مرحلة الحكاية السابعة المراقبة  
والتواري لما أفرزت من مناخات وأجواء ما كانت تعيشه الموصل ورغبة داعش في إثارة الرأي العام وتحشيد 

عبد الرحمن البيالوي ومسألة   الغضب ضد الحكومة بعد إلصاق عبارات حيث المجاهدين ومعسكر أبي
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قصف الطائرة الحربية المحالت القديمة القريبة من الجسر القديم. أّما الحكاية الثامنة إستكشاف آخر لمدينة  
العمر ما جرى لمدينة الموصل من تغيير جعلها بعيدة عن التمدن والتطور بسبب غياب األمن فبدأ اإلغتيال  

وس اآلخرين وإستثمار اإلزدحام من أجل التواري واإلختباء. وتظهر  لبعض األشخاص وإثارة الذعر في نف
الحكاية التاسعة ليلة قبل الترحيل التي تحمُل الكثير من المالمح حيث كان هدف عناصر التنظيم الضغط  
على رؤساء الطوائف المسيحية من أجل الرضوخ لشروط قياديي التنظيم لتحديد مبلغ الجزية وهكذا إستمرت  

ة بأهالي الموصل بسقوط العبوات والسيارات المفخخة على األبرياء. فإندمجت الحكاية العاشرة كتلويحة  المعانا
لحياة مضت هنا سيطر التنظيم على جانبي الموصل األيسر بصورة كاملة حيث عشرات السيارات قرب 

ؤشر عن فرج قريب فندق الموصل تحولت إلى ركام ومن هنا بدأ نفق األزمات المتتالية. ليس من بوادر ت
ينتظرُه أبناؤها واليأس بدأ يتسّرب إلى أغلب القلوب وما زال المستقبل يلتمع في حدقات عيون األطفال. وتلينا  
الحكاية الحادية عشر للصحفي سامر تحمُل عنوان أفكار في مواجهة المحنة. إّن سيطرة داعش كان لها  

يطر على الكنائس والمؤسسات الثقافية حيث حزمت القابليات  أثرًا ملموسًا على واقع الثقافة السريانية لما س
الثقافية حقائبها للسفر خارج البلد وبعد إقرار قانون اللغة السريانية حدث العجب بظهور جماعات متشددة 
لم تتقبل فكرة التعايش مع اآلخر ال بل العمل على طرده ومهما إزدادت التضحيات سوف يعّبد الدرب أمام 

الحقة وبهذا األمل الضعيف يؤكد الكاتب بأّن ثقافتنا السريانية تبدو على مفترق طرق وقد زّين األجيال ال
الكاتب حكاياته بصور وملحق خاص يوثق عمليات إستهداف الكنائس واألديرة في نينوى إّنه لجهد خير 

ة التي تركض لكشف ووصف مدى بشاعة الظلم من قبل تنظيم مقيت حّل بأرض األنبياء ومدى نزاهة الحري
الموصل فكان هذا  المدّنسة وما شاهدُه وكتبُه وسط أحوال خطرة في  لتطهيره من معتقداته  التنظيم  وراء 

 المولود ثمرة جهده الطيب أتمنى له الموفقية والعطاء المزدهر لخدمة الثقافة األدبية واإلنسانية جمعاء.   
 

 كريم إينا
 كاتب وناقد عراقي 
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 يسافِّر في مقاماٍت ُروحانيةٍ  لطويهري ٱعماد  غيوي تكتب:سعيدة الرِّ المغربّية اقدة النّ . 31
 ونفحاٍت ربانيٍة عطرٍة ُمَباركة َزكيـةٍ 

 
 

؛ٱإِّنَّ َأْجَمَل   " ُمحّمٌد " سيُِّّد  أْلنامِّ،ٱعلى َخْيرِّ    لّصالةِّ ٱنفحاُت    لّنفَحات ٱوأطيَب وأْزكى    لّذْكرِّ ٱمقاماُت    ْلَمقاَماتِّ
تْصُفو    ْلخلقِّ ٱو   ْلبراياٱوصفوة   كرهِّ  ..َفَبذِّ وَخْيُر    أْلْنُفُس ٱأْجمعيَن  يحِّ ٱو   لّذْكرِّ ٱَمَجالُس    ْلَمجالسِّ ٱَوَتُروُق،   ْلمدِّ

ُب  ْلَغَمامِّ،ٱب ْلُمَظلَّلِّ ٱ ْلعْدنانِّ ٱ لّنبِّيٱعَلى  لّصاّلةِّ ٱو   يما ... عليه وسّلم تسل هللّ ٱصّلى  لّنوَرانِّيٱ ْلمقامِّ ٱصاحِّ
أْصَحاُب أْرواٍح َسنّيٍة َجلُسوا في حضَرةِّ ُشيوٍخ وأساتذة أجالء َكْي تصدح أصواتهم    أْلنقياءُ ٱ   أْلْصفِّياءُ ٱ   ُهم

ليكون نافذة أرواحهم ،   لّسماعِّ ٱو   لّنبوي ٱ  ْلمديحٱدرَب    ختاُرواٱ..  أْلنبياءِّ ٱومْدحِّ خير    هللّ ٱوتلهَج ألسنتهم بذكر  
 ..  ْلكرامِّ ٱعليه وعلى آله  هللّ ٱصلوات  هلّلِّ ٱومسلكا للعبور نْحو عّشاقِّ َوُمحّبي رُسولِّ 

وتشّبَع من أنوارهِّ وفْيضِّ مناهلهِّ ليسافِّر في مقاماٍت ُروحانيٍة    ْلقرآنِّ ٱ"؛ شابٌّ َترّبى في أفياءِّ  لطويهري ٱ"عماد  
 يـٍة ..ونفحاٍت ربانيٍة عطرٍة ُمَباركة َزك

وحاني،ٱ  لّتوجهٱعلى هذا    حرَِّص  "  لنبوي ٱ  ْلمديحٱ" للّسماع و   ْلفنٱفأبدع رفقة شباب آخرين ليترأس" فرقة أهل    لرُّ
 .. ْلكريمٱ ْلقرآنٱإلى أسرة تازية تربت في كنفِّ  ينتمي بتازا .

  ْلجائزة ٱإذ حصد    لكريم؛ٱ  ْلقرآنٱبفضل تميُّزِّه في مواهب تجويدِّ    ْلمجال ٱفي هذا    أْلضواءٱأن يخطف    ستطاع ٱ
 م. 2011سنة   أْلولىٱ

 أو في مهرجانات وطنية ودولية..  لدينيةٱ ْلمناسبات ٱمن  ْلعديدِّ ٱفي  ْلفنٱرفقة رّواد هذا  يحضرُ 
و مدن أخرى: ) أصيلة،  سواء بتازا أ  لّدينية،ٱو   لّرمضانيةٱ  لّلياليٱو   أْلماسيٱو   لّسهرات ٱمن    ْلعديد ٱأحيا    كما

 مراكش ، أكادير ...(..  لناظور،ٱسال ، مكناس ، إفران، وجدة ، جرسيف ، 
ّبي هذا    ْلحْجرِّ ٱفترة    في رٍة    بتَهاالتٍ ٱومن خاللِّ  ،  بوصالت ومواويل  لّلون ٱأطّل على ُجمهورهِّ وُمحِّ ّيٍة مطِّ ندِّ

 . ْلَجميلِّ ٱبصوته 
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ّن  تَمّيزَ    أْلندلسية ٱ  ْلمغربيةٱ لّطريقةٱعشرة في برنامج " مواهب قرآنية"  من خالل تالوته على   لسابعةٱفي سِّ
دُ ٱ  هو  ..  ْلفنٱو   لّذكرٱ..ال يتوانى عن حضور مجالس   رُ ٱ  ْلمنشِّ أن َيُشّق طريَقُه ويلتحَق    ستطاعَ ٱ  ّلذيٱ  ْلُمقتدِّ

،ٱو  لّسماعٱفي فنِّّ  ْلمتميزةٱ ْلمجموعات ٱمن  ْلعديدِّ ٱب  إذ يحضُر في عدة برامج تلفزية وإذاعية منها :  ْلمديحِّ
 ".. لرياحيٱعلي    لوزانيٱ"    ْلفّنانٱو   أْلستاذ ٱيشرف عليها    ّلتيٱ"؛  ْلمحمديةٱ  لّذات ٱعلى    لّنديةٱ  لّصلوات ٱ"    سلسلة
 ..ْلبريةٱبرامج أخرى منها : قبٌس في مدح خيرِّ  وفي
كٌر َو ُمذاكرٌة" ؛ وهي فقرة ُتَسلُِّط  لطويهري ٱ" عزوز    لّدكتورٱ  أْلكبرٱ يحضر بمعية أخيه    كما " في فقرة " ذِّ

فقرة تعبُق    لّنبوي،ٱ  لّسماعٱو   ْلمديحٱإلى جانبِّ إثرائها بوصالت في فّن    ْلحنيفِّ ٱعلى نفحات من ديننا    لّضْوءَ ٱ
ي    إلْبَحارِّ ٱو   لّذكرٱب وجماليته، وتخشُع    لّصوت ٱبُحْسنِّ    ْلمتلقيٱفي ماهو ُروحانِّي ُنوَرانِّي عْرفانِّي..حيُث يْنَتشِّ
ْكرِّ ٱلسماعِّ آياٍت عطرٍة من  أْلفئدةُ ٱ  . ْلحكيمِّ ٱ لذِّّ

 .. لّرجاءِّ ٱو  ْلُمنىٱمحقق  ْلحياةِّ ٱباعث  لّزللِّ ٱو  لّذْنبِّ ٱغافرِّ  إْللهِّ ٱ إلى  اْلبتهالُ ٱ ُيْرفعُ 
 ". ْلجغرافياٱُمجاٌز في شعبة " لسماعِّ ٱو  لمديحٱو  لذكرٱإلى جانب شغفهِّ بحلقات ومجالس  "،لطويهري ٱ"عماد 

في برامج تلفزية على    ستضافته ٱ،كما تمت    ْلمغرب ٱب  لسماعٱمشاركات عديدة كما أسلفت رفقة رواد فّن    له
 .. لثانيةٱ ْلقناةٱوكذلك  أْلولىٱ لمغربيةٱ لقناةٱ
لجاللة    لّساميةٱتحت الرعاية    لرباطٱعشر بمدينة    ْلحاديةٱفي دورته    لرباطٱشارك في مهرجان سماع    -
  ْلمغربية؛ ٱلألغنية    ْلوطنيٱلمهرجان تازة    أْلولىٱ  لّدورةٱ..وكان حضوره بهيا مشرفا في  لّسادسٱمحمد    ْلملكٱ
أصيلة"     ذابتازا..ه  ْلمهنيينٱللموسيقيين    ْلمغربيةٱ  ْلجمعيةٱنظمتها    لتِّيٱ  " ملتقى  في  جانب مشاركته  إلى 
 ..لّسماعِّ ٱللمديحِّ و  لّتاسعِّ ٱ ْلوطنيٱ

..ولينثر    ْلبديعةٱبوصالته    ْلحضورٱليشنف أسماع    أْلخوينٱ " إفران" ؛ يحضر بجامعة    ْلبهيةٱأفياء    وفي
 .. ْلبياضِّ ٱفي  لّسابحةٱ ْلمدينةِّ ٱعطر مواويله في سماء هذه  

  ْلعلمِّ ٱو   أْلخالقٱمتى تَجّملْت أرواحهم بأنوارِّ    لّراقي،ٱ  ْلجميلِّ ٱ  ْلفنّ ٱو   ْلعلمٱا تثريٍب حملة مشعل  ُدونم  لّشبابَ ٱ  إن
لُّوا سبيَل  ْلمعرفةِّ ٱو  اّلحِّ ٱمتى جَنُحوا نحو   ْلفاَلحِّ ٱ..إنهم لْن يضِّ  .لصَّ

درب    هكذا لكل    لنُُّبوةِّ ٱهو  و لّظمآىٱمنير  شرب  ينبوعه    غترفَ ٱ ..من  على    لّسالمُ ٱو   لّصالةُ ٱو   كتفىٱمن 
 .. ْلمباركةٱ لرمضانيةٱ لليلةٱفي هاته  ْلمصطفىٱ

  أْلغنية ٱيبدع في ألوان فنية أخرى ..)    ّلذيٱ  ْلفنانٱ   ْلمبدعٱ  لشاب ٱهاته ورقة متواضعة في حق هذا    كانت 
"، رغم  لطويهري ٱ" عماد    ستطاعٱ  (..ْلخاص ٱبلونه    لتفرد ٱ..إلى جانب محاولته    لطربيةٱو   ْلمغربيةٱ  لشبابيةٱ

 أو خارجه بفضل صوته وتميز أدائهِّ ...  ْلمغرب ٱسواء  داخل  ْلفنٱحداثةِّ سنِّّهِّ أن يفرض وجوده في هذا 
 

 سعيدة الّرغيوي 
 كاتبة وناقدة من المغرب 
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 أ.د. مصطفى الضبع: بالغة النص في “خطوات فوق جسد الصحراء”
 للشاعر وهيب وهبة . 

 

          
بع . 32 كتور مصطفى الضَّ  النَّاقد المصري الد 

 
 المدخل: 

مسرحة القصيدة العربية” فاقت كل التوقعات في االنتشار واإلصدارات   – رائعة “خطوات فوق جسد الصحراء  
 والكتابات النقدية والترجمة.

وانتشار هذه الطبعة  بعد صدور الطبعة الثامنة عن )دار النشر العربية( لألديب الصديق سهيل عيساوي  
التي تحتوي على بعض المقاالت لألساتذة من الداخل واألساتذة من العالم العربي… الدراسات والمقاالت 

 مستمرة تواكب هذا اإلبداع باالهتمام والنشر والكتابة. 
 مقدمة هنا دراسة في البالغة لهذه الرائعة اإلبداعية األدبية.

الضبع   ابراهيم  الفيوم،    /)البروفيسور مصطفى  جامعة  العلوم  دار  كلية  في  األدبي  والنقد  البالغة  أستاذ 
 .جمهورية مصر العربية. وأستاذ البالغة والنقد األدبي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في السعودية(

“تجنب المصادرة على القارئ” يكون المحظور األول الذي يتحاشاه مقدم أي كتاب، كاتب التقديم، متوخيا  
الحرص على أن يفتح طرقا للعبور دون المصادرة على ما يمكن للمتلقي أن يكاشفه في النص، وما يمكن 
للنص أن يطرحه على متلقيه، لذا يكون عليه البدء من العمق دون السطح ومن العالمات المتفرقة جامعا  

ن المعاني، وفي الوقت الذي شتاتها، ومن المساحات المغطاة بالمعاني التي قد تخفي وراءها أنساقا غائرة م
قد ينشغل فيه المتلقي بما هو منفرد من العالمات يستهدف الناقد الربط بين أشتات من العالمات المختلفة  

 والمتنوعة في النص، وينشغل بما هو كائن وراء ما هو ظاهر. 
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عة من مداخله،  تستهدف هذه السطور أن تحقق غرضا فنيا في المقام األول: أن تشتبك مع النص عبر مجمو 
مداخل القراءة المتنوعة التي تفرض نفسها على المتلقي طارحة مجموعة من الخيارات: قراءة النص وفق 

 معطياته، قراءة النص وفق عالماته.
فكما أن البالغة ليست بالغة القصيدة بقدر ما هي بالغة النص على تعدد أشكاله )الصورة، الموسيقى،  

ألغنية ….إلخ( فإن البالغة ليست واحدة، وليست قديمة وإنما هي انفتاح يوازي  الرسم التشكيلي، النكتة، ا
 انفتاح العالم وتعدد نصوصه: المقروءة والمسموعة والمرئية. 

طوال الوقت تنتمي الصحراء إلى الجغرافيا، لكن الصحراء العربية تنتمي إلى الثقافة منطلقة من كونها لم  
بقدر   ثقافة اإلنسان العربي األول في شبه  تتوقف عن كونها مساحة عبور  ما هي مساحة إقامة شكلت 

الجزيرة العربية، وحتى العربي الذي عاش قريبا من األنهار )في مصر والعراق واليمن( فإنه لم يبتعد كثيرا  
عن الصحراء وإنما كانت المياه وسيلته للتغلب على الصحراء بوصفها قوة لها جانبها السلبي على اإلنسان  

المهلكة(، والماء طاقة مقاومة لهذا الجانب السلبي، مما يجعل من الصحراء فعال حياتيا، ومفردة   –يداء  )الب
 من مفردات الكون اإلنساني تجتمع مع غيرها لتشكل عالم النص الشعري.  

بينها وبين األجناس األدبية، جامعا بين   الكون مما هيا  الشاعر الصحراء مع غيرها من مفردات  يجمع 
 فردات النصية واألجناس المعرفية:الم

ُد في اآْلخرِّ حتَّى ضاَعتِّ اْلُفروُق بيَن   َدَخَل اْلواحِّ ْمَل والّصحراَء والّتاريَخ وَقْد  ُد اْلقمَر واْلبحَر والرَّ “ُهنا َتجِّ
عرِّ والّنثرِّ َبْيَن الّتاريخِّ واْلُجغرافيا، َبْيَن اْلَمسرحِّ واْلقّصةِّ وَبْيَن  ” الشِّّ  اْلواقعِّ واْلخيالِّ

والجمع يمثل عالمة أولى على االتساع، اتساع يسمح باستيعاب المفردات المتعددة فالصحراء جغرافيا تطرح  
  – مفهوم االتساع على عالم التلقي مفسحة المجال لتصور قادر على جمع كل المفردات الكونية: القمر  

 يا ….إلخ.الجغراف –النثر   –الشعر   –التاريخ  –البحر  –الرمل 
النص على طوله يمنح متلقيه روحا ملحمية تتناسب مع االتساع النصي عبر مساحات التخييل المطروحة 
على الوعي، والروح الملحمية تتناسب مع تعدد المفردات من جهة ومع تنوعها من جهة أخرى للدرجة التي  

وعة من التفاعالت القائمة على  تكون فيها مساحة النص منطقة تالقح بين هذه المفردات ينتج عنها مجم
الصحراء   بين  والصحراء، ومرة  الشمس  بين  العالقة  التفاعل على  يعتمد  فمرة  بينها،  العالقات  شبكة من 
والقمر، ومرة بين البحر والصحراء، ومرة بين البحر والقمر وهكذا في مجموعة من المتواليات التفاعلية غير  

 عددة ال حصر لها تعتمد على صيغتين أساسيتين:النهائية، وهو ما يعتمد على قراءات مت
التجاور: حيث الصورة أو السطر أو الجملة تجمع مجموعة من العناصر المتجاورة في سياق الفضاء، ومن  

 ذلك قوله: 
 
 “وَيسُقُط َرْمُل اْلخليجِّ عْن َجسدي 

 تحَت َبَصري َتسيُر اْلَيمامةُ 
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ُن ُبرَج اْلَحمامِّ   وَتسَتوطِّ
 ها وتفُرُش ريَشها تخلُع قميَص نومِّ 
 وتناُم بِّسالٍم…” 

 
حيث الجملة النصية تتشكل من مجموعة من العالمات التي تجمعها صورة واحدة تترابط تفاصيلها بوصفها  
جملة واحدة، فالجملة التي تبدأ بالفعل “يسقط” ال تنتهي إال مع شبه الجملة “بسالم”، و يتحقق الترابط بين  

القميص …..إلخ منتجة قراءة لها طابعها الخاص   – اليمامة    –الجسد    –الخليج    –المفردات المختلفة: الرمل  
المنتجة   الروابط  القائمة على  الصغرى  النصية  الجملة  النصية على مستوى  المفردات  تجاور  القائم على 

 تماسكها النصي، 
ة المفردات النصية التباعد: وهي قراءة قائمة على الجمع بين المتباعدات حيث يمكن للمتلقي التقاط مجموع

 المتواترة عبر النص، ومنها على سبيل المثال: 
 البحر: بوصفه مفردة تتكرر سبعا وعشرين مرة.

 الصحراء: بوصفها مفردة تتكرر ثالث عشرة مرة بعد العنوان.
 الماء: يتكرر ثالث عشرة مرة.
 الشمس: تتكرر عشر مرات.

 بدورها قراءتين: وغيرها من المفردات التي تشكل معجما نصيا، وتنتج 
 قراءة قائمة على تتبع المفردة نفسها عبر تواترها في النص.

قراءة قائمة على الجمع بين مجموعة مفردات أو مفردتين منها ربطا بينهما ومقارنة بين حضورهما، والطاقات 
 النصية التي تطرحها كل منها.

الغات النصية فكل مفردة تنتج بالغتها  إن المفردات على تعددها، واتساع مساحاتها تشكل مجموعة من الب
هذه   مثل  من  وصورة  أيضا،  الخاصة  بالغتها  تنتج  المفردات  من  مترابطة  من  مجموعة  وكل  الخاصة، 

 الصورة: 
 

 “كاَن اْلقمُر يتنزَُّه في ُبستانِّ اأْلرضِّ 
 ُيْصغي إلى أصواتِّ أُغنياتِّ اْلَماءِّ 

 بةِّ َتموُج َتندفُِّع تتدّفُق في أبراجِّ َفَلكِّ الرَّغ
 وُيَدْحرُِّج نِّصَف الّضْوءِّ 

 فوَق غاباتِّ الّشجرِّ اْلعالي 
 نِّصُف دوائرِّ أشكالِّ ألواٍن لقوسِّ ُقَزح

 تدوُر في نفسِّ اْلمكانِّ 
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…  َترُسُم َشكَل اْلوَطنِّ اْلقائمِّ بيَن اْلبحرِّ وبيَن الّرملِّ
ّكينٍ   َترُسُم خارِّطًة على َشكلِّ سِّ

 َصَنَعْت ذاَت َزَمٍن َمسكوٍن بِّاْلَمْجدِّ 
 إمبراطورّيًة عربّيًة” 

 
 تنطلق من مفردة تعتمد عليها اعتمادا كليا “القمر”، اعتماد يشكل مستويين من البالغة:

 
بالغة الصورة البالغية التقليدية “االستعارة” وهي استعارة ممتدة عبر مجموعة األفعال التي يكون القمر  

يدحرج …إلخ، وتتولد منها صور أخرى تستمر على امتداد الصور المتداخلة   –يصغي    –ه  فاعلها: يتنز 
 ترسم(. –التالية للصورة المؤسسة على القمر )تدور 

بالغة االتصال عبر ما تنتجه الصور في تراكمها والمفردات في تواليها والعالمات في العالقات القائمة  
المتلقي   القمر من معان  بينها وقدرتها على تشكيل وعي  تأسيسا على ما يطرحه  تحققه من دالالت  بما 

ودالالت سواء ما تعمد فيه الداللة على مرجعية القمر الثقافية في التراث العربي، أو ما يحققه من داللة  
خاصة بالنص ال تبتعد كثيرا عن المرجعية وإنما تنضاف لها، فالقمر في طرحه معنى الجمال وداللة التنويع  

ال تنتفي هذه المعاني وينضاف لها داللة القمر الزمنية المطروحة في النص وكذلك داللة االستعارة  الزمني 
التي تعد توظيفا خاصا بالنص، حيث القمر خارج النص ال يمتلك الطاقة االستعارية الكائنة في النص  

ظيفه الطاقة  وليس كل قمر في النص استعارة، كما أن كل قمر خارج النص ليس كذلك، والنص في تو 
الداللية للقمر يعتمده وسيلة إضاءة للعالم المتخيل وهو ما يمكن إدراكه حين تخلو الصورة منه )القمر( أو 

 تبقى هناك في عمق الصورة قائمة بوظائفها الداللية. 
 

 السردية: 
ردية قريبا من الروح الملحمية، وتشكيال لنسيج النص فيما يطرحه من عالقات بين تفاصيله، تفرض الس

وجودها النصي، دخوال في إنتاج الداللة النصية، وتدشينا لبالغة التلقي القائمة على روح السرد سواء في  
معناها القصصي في ارتباطه بأحداث ووقائع تشكل مجموعة من اللوحات السردية المتضمنة عناصر السرد 

ث السرد يعني اإلحكام وهي  شخصية(، أو في معناها اإلحكامي حي  –مكان    –زمان    –التقليدية )حدث  
سمة نصية من سمات جودة النص وقدرته على تشكيل جماليات والتأثير في متلقيه عبر بالغة االتصال  

 تلك التي تمنح النص مساحات من التشويق المتجدد بتجدد الصور وتواليها عبر النص في امتداده. 
عالمات المتصلة بالوقائع التاريخي خارج  لقد استثمر النص طاقات السرد حيث يؤسسها على مجموعة من ال

النص، والنص حين يستقطب هذه العالمات يقيم سرديته عبر أسئلة منطقية يتساءلها المتلقي عن منطقية  
 حلول العالمات في النص، تلك العالمات التي تنطلق من أول ظهور لها في النص: 
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، في  َمْوقدِّ الّشمسِّ اْلحارقةِّ الّساقطةِّ، فوَق أرضِّ اْلجزيرةِّ اْلعربّيةِّ”   “َبْيَن يدْيَك اآْلَن… حريٌق مِّْن َحَطبِّ اْلكلماتِّ
 

فتكون “الجزيرة العربية” العالمة األولى ذات الصلة بواقع متحقق خارج النص يفرض وجوده النصي حين  
 يحل فيه، وتتبعه عالمات أخرى شبيهة تتوالى عبر النص وتتشكل من خمسة تصنيفات: 

 
 –خليج العرب    –المحيط الهادي    –البحر األحمر    –اليمن    –[(  1صر غمدان )]ق  –األمكنة: صنعاء  

 –الجنة    –ديار نجد    –طريق الهند    –خليج عدن    –العراق    –بئر زمزم    –مكة    –الفرات    –خليج العقبة  
  – وادي النيل   – الرافدين    –الصين   –المحيط األطلسي   – اليمامة    –الربع الخالي   – سد مأرب    –البحرين 

بادية الشام    –العراق    –فارس    –عدن   –الصحراء الغربية    –إسبانيا    –الداخلة    –المغرب العربي    –دين  م
 الحرم الشريف. –عرفات   –منى   –يثرب   –الدار البيضاء  –بيت المقدس  –بحر الروم   –

 ة. يوم الجمع –عام الهجرة    –ليلة اإلسراء  –السابع والعشرين من رمضان  –األزمنة: الجاهلية 
 السفر. –التكوين   –حرب البسوس  –داحس والغبراء  –األحداث: حجة الوداع 

 نحاس.  –الكيمياء   –الزئبق   –الزعفران   –المسك  –اللؤلؤ   –قرنفلة   – سفر التكوين  – األشياء: قوس قزح 
  – النبي شعيب    –أفالطون    –أرسطو    –سقراط    –تأبط شرا    –طرفة بن العبد    –األشخاص: امرؤ القيس  

 إسماعيل.  -هاجر –قيس   –سلمان الفارسي  –بطليموس    –الشنفرى  –ديُّ بُن ربيعةِّ الّتغلبيُّ  عُ 
وهي عناصر تحقق عددا من الدالالت وتشارك في تقديم عدد من التأويالت التي تقوم بدورها على عدد من 

 األسس، التي تمثل فعلها النصي وتؤكد وظائفها في سياق النص:
 

تضع كل منها متلقيها في موقف من موقفين: معرفة العالمة ومرجعيتها وتاريخها    مجرد ظهور العالمات 
فينطلق إلى داللة وجودها النصي، عدم معرفة العالمة مما يعني توقف إدراك الداللة المشروط بالمعرفة 

قي في وهو ما يعني حركة واسعة للعالمة في دائرة التخيل تمنح النص قدرا كبيرا من حيويته وتجعل المتل
 حالة من الحركة المستمرة حال التلقي. 

العالقات القائمة بين العناصر تمثل مساحة من القراءة التي تمثل مستوى أعمق من مجرد ظهورها محتفظة  
 بمرجعيتها المشار إليها سابقا والتي تمثل سببا من أسباب حلولها في النص.

مختلفة فمجرد الجمع بين امرئ القيس ممثال للثقافة العربية  إحالتها إلى مرجعيات ثقافية زمانية ومكانية  
وأرسطو أو أفالطون ممثال للثقافة اليونانية فإنه تمثيل لعدد من الثقافات التي تنصهر في سياق النص الذي  

 يكون بمثابة البوتقة التي تصلح لجمع هذه الرموز والعالمات المتعددة على اختالف مرجعياتها. 
ة في النص فإنها ال تحل منسلخة من مرجعيتها أو من سياقها الواقعي السابق وجودا  حين تحل الشخصي

على وجود النص وإنما هي تحل محملة بمجالها الحيوي فال يمكنك الفصل بين قيس وليلى أو بين قيس  
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الحيوي ذي  بمجاله  النص  السابقة وحاال في  بوظيفته  يجعله محتفظا  وبين شعره مما  بينه  أو  وشاعريته 
 الصبغة الواقعية. 

حين تحل األحداث فإنها ال تنسلخ من زمانها ومكانها وارتباطها بثقافتها األصيلة، حرب البسوس على سبيل 
المثال ال تنفصل على سياقها الزمني والمكاني والثقافي بوصفها حدثا ينتمي إلى الثقافة العربية وهو ما  

 حملة بمجالها الحيوي األصيل.ينطبق على بقية األحداث في كونها تحل في النص م
كما أنها وسعت من أفق التلقي فإنها حققت قدرا من التحديد المانع لخروج النص إلى مساحة من التهويم  
في الخيال دون تحديد من شأنه أن يمد أفق التلقي إلى منطقة الوعي باألشياء وليس لمجرد االنطالق في  

تتأسس أو تعتمد على عالمة واقعية من شأنها أن تحقق قدرا الخيال المفضي إلى التيه، فإن الصورة حين  
ثابتة تحميه من  تأمين التنظيم الستيعاب الصورة ممهدة الطريق للمتلقي إلى الوقوف على عالمات  من 
االنزالق إلى ما هو أبعد من مقصدية النص أو مستهدفات المبدع وما يتغياه من إنتاج الصورة معتمدا هذه 

 ها. العناصر دون غير 
تحقق األشياء في اقترابها من حقل داللي واحد أو وقوعها في مرجعية واحدة مساحة من مراعاة النظير  
بالمعنى البالغي المعروف وهو ما يطرح مستوى جديدا من التلقي للعناصر في تجاورها وترابطها وطرحها  

 للمزيد من دالالتها.
ات التاريخية واألشخاص القادمين من أزمنة سابقة، وهو  إعادة إنتاج المعرفة النصية عبر إعادة طرح المفرد 

ما يوسع المجال الزمني للنص ويؤكد روح الملحمية فيه، ويتيح لمتلقيه فرصة التحرك عبر الزمن عبر عدد 
من زواياه، واحداثه ومقومات تقديمه وجمالياته سواء ما يخص عنصرا واحدا أو يخص مجموعة من العناصر  

 ختلفة وأمكنة متنوعة. المنتمية ألزمنة م 
 

 الشمس
تمثل الشمس ركنا من أركان الصحراء، كما تمثل واحدة من التيمات المكررة في األدب الفلسطيني على  

[(، ال تغيب عن اإلنتاج السردي كما ال تغيب عن اإلنتاج الشعري على حد سواء، تتجدد 2مدار تاريخه )]
 . وظيفتها عبر نصوص األدب الفلسطيني شعره ونثره

مؤكدا على ارتباط النص بمحيطه الثقافي والجمالي تأخذ الشمس موضعها من النص مشاركة في تشكيل 
جمالياته ووضع نظام بالغته والكشف عن آفاقه المعرفية، وال تكتفي العالمة اللغوية على الظهور مرة واحدة 

 في بداية النص موصوفة بواحدة من صفاتها المؤثرة في البشر:
، في َمْوقدِّ الّشمسِّ اْلحارقةِّ الّساقطةِّ، فوَق أرضِّ اْلجزيرةِّ اْلعربّيةِّ“.   ،َك اآْلنَ “َبْيَن يديْ   حريٌق مِّْن َحَطبِّ اْلكلماتِّ

وإنما يتكرر ظهورها في سياق النص عشر مرات تتخذ فيها عددا من المواضع ويترتب عليها عدد من  
الوظائف الداللية، يغلب عليها وضعية الدخول في سبيكة المضاف والمضاف إليه فتكون مضافا إليه في  

ن الشمس  غص   –مجد الشمس    –موسم الشمس    –معابد الشمس    –ثمانية مواضع من العشرة: موقد الشمس  
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قرص الشمس، وتتخذ موضع الخبر مرة )عباءتي الشمس(، وموضع   –غضب الشمس    –آلهة الشمس    –
”(، وفي كل مرة تفرض الشمس حضورها الجمالي والداللي   االبتداء مرة )الّشمُس هناك َموقٌِّد “لْلخبزِّ اْلعربيِّّ

انتهاء أو هدف في حد ذاته   ففي الوضع المتكرر، وضع سبيكة المضاف والمضاف إليه تمثل الشمس نقطة
 كأن الرحلة تفضي إلى مكان محدد: 

 
 “صحراُء… 

 امرأةٌ كالّريحِّ مكشوفُة اْلوجهِّ 
دْت إلى َمعابدِّ الّشمسِّ   َصعِّ

عرِّ واْلَحنينِّ   حّتى احترقْت في مواقِّدِّ الشِّّ
 وانخفضْت حّتى الَمَسْت جدائَل اّلليلِّ 

 وَمغيَب اأْلُُفقِّ…”
 

كان متحرك إليه تفضي إليه حركة الصعود بوصفها حركة لتجاوز المستوى  حيث المكان “معابد الشمس” م
العادي لحياة البشر وهي حركة في حد ذاتها تمثل حدثا ومكانا يكمالن منظومة السرد بما يتطلب اكتمالها  

 من عناصر ال قيام للسرد دونها مما يؤكد السردية أوال ويعمل على تمديد أفق التلقي ثانيا. 
 

لشمس دورها في إطار الملحمية فالشمس باتساعها وغمرها الكون ملحمة كونية نشطة تفرض  لقد لعبت ا
نفسها ال بوصفها عالمة زمنية وإنما بوصفها حدثا متكررا تقوم عليه الحياة، ويقوم عليه إدراك النص بصورة  

التفاصيل الدقيقة  لها طبيعتها الخاصة حيث الشمس تمنح متلقي النص مساحة من اإلضاءة للعالم المسرود و 
 التي ما كان لها أن تتضح دونها.

 
نحن إزاء نص ثري بتفاصيله، متقن بقدرة كاتبه على إدارة مجرياته، وقدرة اللغة على التعبير عن مضامينه 
متعددة المستويات، نص لم يكتب بسهولة لذا فهو في حاجة لقدرات خاصة لمتلق يدرك أن الكتابة ليست 

 قدر ما هي تشغيل للوعي لتجاوز الفراغ.إزجاء لوقت الفراغ ب
 

الفيوم،   جامعة  العلوم  دار  كلية  في  األدبي  والنقد  البالغة  أستاذ   / الضبع  ابراهيم  )البروفيسور مصطفى 
 (.جمهورية مصر العربية. وأستاذ البالغة والنقد األدبي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في السعودية

صنعاء اليمينة عده المؤرخون من عجائب الهندسة المعمارية ومن أقدم القصور  قصر في مدينة    –[  1]
 الضخمة في العالم، توالي على سكناه عدد من الملوك من أبرزهم سيف بن ذي يزن. 
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على مستويي العنوان والمتن تحقق الشمس لشمس حضورها الواسع في األدب الفلسطيني، ويكفي    –[  2]
 لروائية، منها على سبيل المثال:اإلشارة لعدد من النصوص ا 

 
)صدرت في طبعتها  1980،  2ط  -بيروت   –المركز الثقافي العربي    –غسان كنفاني: رجال في الشمس  –

 (. 1963األولى عام 
 . 1979القدس  –وكالة أبو عرفة  –عبد للا التايه: الذين يبحثون عن الشمس  –
 . 1979د بيروت دار ابن رش –ليانة بدر: بوصلة من أجل عباد الشمس  –
 . 1979بيروت  –نواف أبو الهيجاء: شمس الكرمل  –
 . 1980القدس  –بير زيت   –لجنة األبحاث  –سحر خليفة: عباد الشمس  –
. وللكاتبة رواية أخرى: أنشودة  2008القاهرة    –الهيئة المصرية العامة للكتاب    –بشرى أبو شرار: شمس    –

 .2009ع ثقافة اإلسكندرية فر  –الهيئة العامة لقصور الثقافة  –شمس 
 

 د. مصطفى الضبع 
 ناقد مصري 
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 مارسيل بروست: صاحب أطول رواية في العالم 

         
 . الكاتب والناقد الجزائري مولولد بن زادي 33

 
الشهير مارسيل  فقدت الساحة األدبية الفرنسية الروائي والناقد    1922نوفمبر/ تشرين الثاني    18في يوم   

سنة. لم يكن مارسيل في أي حال من األحوال كاتبا عاديا، فقد انفرد عن أبناء    51بروست عن عمر يناهز  
عصره باختياره الرواية الطويلة. فبينما اختارت مواطنته آني إرنو الفائزة بجائزة نوبل لآلداب هذه السنة كتابة  

صفحة، ها هو مارسيل    45مئة صفحة، وبعضها ال يفوق  الرواية القصيرة حيث ال يتجاوز جل أعمالها ال
  1.267.069بروست يخلف لنا أطول رواية في تاريخ البشريةـ  رواية »البحث عن الزمن المفقود« مؤلفة من  

كلمة. فمن يكون مارسيل بروست؟ وهل روايته هذه حقا أطول رواية في عالمنا من غير منازع؟ وكيف  
 عمال الضخمة في عصر مواقع التواصل ومنصات الترفيه والسرعة؟ ينظر عالمنا إلى مثل هذه األ

 
 من يكون مارسيل بروست 

.  1871يوليو/تموز    10ُولِّد مارسيل بروست في منطقة أوتويل في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس في  
فرنسي. وكانت والدته كان والده الدكتور أدريان بروست، طبيبا مختصا في علم األوبئة، من أصل كاثوليكي  

جين ويل، ابنة سمسار بورصة كبير، من أصول يهودية. عانى مارسيل منذ حداثة سنه من مرض الربو، 
حيث تعرض لنوبات مؤلمة خطيرة، لكّن ذلك لم يكن حجر عثرة في طريق نجاحه وتفوقه. ورغم معاناته  

بة ُترجم بتأليف أطول رواية في الدنيا.  من ضيق في التنفس إالَّ أنه كان يملك نفسا طويال في حقل الكتا 
وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية، تمكن من أداء واجب الخدمة العسكرية في منطقة أورليان لمدة سنة  

 (. كما درس القانون والعلوم السياسية. 90- 1889)
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 نبذ المجتمع األرستقراطي 
و من أمضى سنوات من عمره بمنأى عن  كان من مبادئ مارسيل بروست تجنب القضايا السياسية، وه

العالم، عاكفا على كتابة روايته. امتنع عن السياسة، ولم يتدخل فيها طيلة حياته، إذا ما استثنينا تورطه في  
قضية ضابط الجيش اليهودي الكابتن الفريد دريفوس، عندما أوقف وُزّج به في السجن من غير حق في  

لتجسس. عندئذ تعالى صوت مارسيل بروست داعيا إلى إطالق  ، بتهمة ا1899- 1897جزيرة الشيطان  
سراحه. استمات الكاتب في الدفاع عنه، متحديا كل المصاعب واألخطار، حيث ساهم في إعداد العرائض 
المنددة باالعتقال الظالم والمطالبة بإحالل العدل وإخالء سبيله. ولم يتردد مارسيل بروست في تقديم المساعدة  

ي دريفوس. وقد ساهمت هذه التجربة الطويلة الشائكة في شعوره بخيبة األمل وفقدان الثقة  ألبوري محام
بالمجتمع األرستقراطي الفرنسي. تتجلى تأثيرات هذه التجربة المريرة ونبذ النظام األرستقراطي بشكل كبير  

 في كتابه الشهير »بحثا عن الزمن المفقود«.
 

 البحث عن الزمن المفقود 
على أّن رواية »البحث عن الزمن المفقود« أعظم تحفة في سجل األدب الفرنسي في القرن    يتفق كثيرون 

، 1909العشرين. إنها التحفة التي تطلب تصميمها سنوات من التفكير والجهد الدؤوب. ففي شهر يوليو  
سبتمبر/أيلول انعزل الكاتب عن العالم وعكف على الكتابة. ولم يفرغ من تأليف المسودة األولى إال في شهر  

. لم ُيكتب لهذا المجلد النجاح في بداية األمر، إذ أنه لم يلق استحسان الناشرين. وبعد محاوالت  1912
متعددة ورفض متكرر، اضطر مارسيل بروست في آخر المطاف إلى نشره على حسابه الخاص في شهر 

ألخرى المؤلفة لهذا العمل، وهو . بعد ذلك مباشرة، شرع في كتابة المجلدات ا1913نوفمبر/تشرين الثاني  
ال يدري أّن كتابه العمالق هذا سيكلل يوما بنجاح ال يوصف وسيرتقي ليكون أعظم رواية يصورها الخيال 
البشري. نجاح مارسيل بروست لم يكن سريعا وال هينا. إذ لم يحقق هذا الرجل شهرته إالَّ في ديسمبر/كانون  

المرموقة، عندئذ، التفتت نحوه كل األنظار وارتقى أخيرا إلى منصة    ، بعد فوزه بجائزة غونكور1919األول  
 الشهرة والعالمية.

 
من الصعوبات األخرى التي تعترض طريق القارئ هذه الجمل الطويلة المعقدة غير المعتادة، التي تطبع  

ألن تمتد عبر فقرات  عمله والتي يستطيع أن يتوه فيها أي قارئ وإن كان محترفا، متقنا للغة. إنها جمل قابلة  
 كاملة، بل صفحات!

 
 جدلية أطول رواية في الدنيا 

إذا بحثنا في محرك غوغل باللغة اإلنكليزية عن أطول رواية تكتب في عالمنا، لن نجد صعوبة في معرفتها. 
فنتائج البحث من مصادر موثوقة في العالم األزرق ستوجهنا حتما نحو رواية »البحث عن الزمن المفقود«  
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كاتب الفرنسي مارسيل بروست. وتبدو النتائج منطقية، وكيف ال والمؤلف أفنى عمره في كتابتها؟ وكيف  لل
ال أيضا والرواية مكّونة من ثمانية مجلدات سميكة؟ وكيف ال أخيرا وموسوعة غينيس لألرقام القياسية نفسها  

ألة تحديد أطول رواية في العالم،  تعّدها الرواية األطول في العالم؟ لكن، إن نظرنا بعمق، أدركنا أن مس
ليست في واقع األمر بمثل هذه البساطة. فعلى الرغم من هذا االعتراف العالمي يظل الجدل قائما إلى يومنا 
هذا في الرواية األحق بهذه اللقب. إذ أّن فريقا من النقاد والباحثين يستشهدون برواية هنري دارجر بعنوان  

صفحة، والواقعة في خمسة عشر مجلدا    15145توبة بخط اليد، والمحتوية على  »في عوالم الالواقعية« المك
ضخما. جدير بالذكر أن هذا العمل تم تأليفه عبر حقبة ال تقل عن ستة عقود. لكن اختيار هذا الفريق ال  
يبدو صائبا، بحكم أن العمل لم يطبع بعد ويبقى إلى يومنا هذا مخطوطة وحبرا على ورق مفرق، في حين 

تاب مارسيل بروست مطبوع ومدرج في موسوعة غينيس. وبينما يستمر االختالف، ثمة رواية أخرى عمالقة  ك
في طريقها إلى النشر قد تحسم هذا الجدل لألبد محطمة رقما قياسيا جديدا. إنها رواية الكاتب األمريكي  

! وُيرّجح أن يتجاوز عدد ماليين صفحة  3ريتشارد غروسمان بعنوان »شارع نسيم« تتألف هذه الرواية من  
 كلماتها مليار كلمة!

 
 صعوبة قراءة بروست 

كتابات مارسيل بروست من أعظم ما جاد به خيال اإلنسان، إالَّ أنها ليست من المؤلفات التي تسهل قراءتها.  
أول ما يصطدم به القارئ المتعطش لقراءة بروست حجم أعماله المذهل. فإن كان المرء يحتاج عادة إلى  
فترة تتراوح بين ساعات وأيام لقراءة رواية من الحجم المتوسط، فإنه بال ريب سيحتاج إلى أشهر طويلة من 
القراءة المتواصلة لبلوغ خاتمة رواية »بحثا عن الزمن المفقود« وهو ما أكده الكاتب ومصمم البرامج أالن  

لكامل لمارسيل بروست( حيث يقول،  راي في مقال بعنوان )عند قراءة كتاب »البحث عن الزمن الضائع« با
المفقود   الزمن  البحث عن  قراءة رواية  من  أخيرا  اليومية، فرغت  القراءة  من  أشهر  ثالثة  يناهز  ما  »بعد 

 لمارسيل بروست«.
من الصعوبات األخرى التي تعترض طريق القارئ هذه الجمل الطويلة المعقدة غير المعتادة، التي تطبع  

وه فيها أي قارئ وإن كان محترفا، متقنا للغة. إنها جمل قابلة ألن تمتد عبر فقرات  عمله والتي يستطيع أن يت
كاملة، بل صفحات! الباحث األمريكي ناثان بريكسيوس المتخصص في الكتابة عن التعلم اآللي وعلوم  
 البيانات وهندسة البرمجيات والرياضة، يعرض علينا بعض هذه الجمل في مقال بعنوان )أطول خمس جمل

كلمة! إنها من   599كلمة! تليها أخرى مؤلفة من  958كتبها بروست(. تأتي في مقدمتها جملة مكونة من  
العوامل التي تستطيع أن تشعر القارئ بالملل، وتفقده الرغبة في مواصلة القراءة في زمن السوشيال ميديا  

حف ناطقة باللغة اإلنكليزية، وفي  ونتفليكس. إنها حقيقة يؤكدها كثير ممن حاولوا قراءة هذه الرواية في ص
 منصات متعددة بالفضاء األزرق. 
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صحيفة »الغارديان« البريطانية تعرض تجارب عدد من الكتاب والقراء المشاركين في برنامجها المعروف 
التي كتبت »شرعت في قراءة   42باسم )مجموعة قراءة( عبر اإلنترنت على منوال المشاركة باسم جولياسي  

 ( في إحدى المرات، غير أني صرفت وقتا طوياًل في قراءة الفصل األول، وبعدها تخليت عنه«. )المونكريف
 

 تظل تحفة أدبية نادرة 
تاركا خلفه إحدى    51وهو لم يتعد سن الـ  1922نوفمبر   18شاءت األقدار أن يرحل مارسيل بروست يوم 

ر قرن على وفاته، تحتفظ رواية »البحث عن  أعظم التحف األدبية النادرة في تاريخ البشرية. واليوم وبعد مرو 
الزمن المفقود« بالمرتبة األولى في قائمة أطول رواية في العالم، وإن كانت مهددة بالسقوط من هذا المركز 

ماليين    3في أي لحظة مع نشر رواية الكاتب األمريكي ريتشارد غروسمان »شارع نسيم«. المؤلفة من  
 صفحة وما يناهز مليار كلمة.

تحفا  وإ تبقى  أنها  نادرة مثيرة لالهتمام، إالَّ  أدبية  تحفا  تعد  الطويلة  المؤلفات الضخمة  ن كانت مثل هذه 
للمشاهدة أكثر منه للقراءة. إذ أنها ال تخلو من السلبيات، ففي عالم سريع الوتيرة يطبعه االنشغال بوسائل  

قراءة أعمال أدبية طويلة ومعقدة أمثال  التواصل االجتماعي ومنصات الترفيه الرقمي، يصعب حتما التفرغ ل
رواية »البحث عن الزمن المفقود« وهو ما أكدته صحيفة »الغارديان« في تقييمها لهذه الرواية عندما أشارت 
إلى المشاكل التي قد تسببها ومن جملتها »أسلوب النثر، الجمل الطويلة واألكوام الضخمة من الجمل الثانوية  

 نهر المسيسيبي والمسار البطيء للسرد«.  والتعرجات الواسعة سعة
 

 مولود بن زادي
 جزائري وناقد كاتب 
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 سائل سائل وأدب الرِّ في األصل والفصل، الرّ 
 

         
بع 34  . النَّاقد المصري د. محمود الضَّ

 
اختراع اللغة وتحويلها إلى حاجة اإلنسان إلى االتصال والتواصل قديمة، بدأت بلغة اإلشارة، ثم الهمهمة، ثم  

المباشر حال  التواصل  للغة.. غير أن ذلك كان يحقق  البنية األساسية  أصوات وحروف شفاهية شكلت 
حضور األطراف في مكان واحد، وحينها ظهرت أمام البشرية مشكلة جديدة، فكيف يمكن التواصل في حالة  

ج اإلنسان لالنتقال واالبتعاد عن موطنه بحثا  وجود مساحات مكانية بعيدة تفصل بينهم، وبخاصة مع احتيا 
 وراء أسباب العيش واستمرار الحياة.

ظلت البشرية قروًنا تعيش حالة من الُعزلة بسبب عدم وجود وسائل تواصل تتجاوز حدود الزمان والمكان، 
بها  وهنا ظهرت الحاجة الختراع شكل جديد من التواصل، هو الرسالة الشفاهية التي يتم تحميل شخص  

 لتوصيلها إلى شخص آخر، قد تفصل بينهما أيام ولياٍل ومساحات شاسعة. 
بدأ   الكتابة، حيث  وبمرور الزمن ظهر االختراع الذي أحدث تحواًل جذرًيا في مفاهيم الحياة، وهو اختراع 

اآلن من  استخدامها أواًل في تسجيل الخبرات البشرية لنقلها إلى األجيال القادمة، مثل ما نجده حاضًرا حتى 
النقوش على األحجار )حجر رشيد، ونقش النمارة(، وعلى الجدران والمعابد الفرعونية، وغيرها مما حمل  

 رسالة من األجيال األولى التي أنتجته إلى األجيال التالية المتعاقبة عبر العصور.
قيس ملكة سبأ، والتي  لعل أقدم رسالة يذكرها التاريخ في ذلك هي رسالة النبي سليمان عليه السالم إلى بل

 حفظ القرآن الكريم نصها 
كانت هذه هي األشكال األولى للرسائل، لكنها كانت نادرة وقليلة، ألن الكتابة ذاتها لم تكن منتشرة بين   

الجميع كما هو حادث اآلن، وإنما كانت ُمقتصرة على الدين والدولة بمفهومنا المعاصر )الكهنة والمعابد،  
ل أقدم رسالة يذكرها التاريخ في ذلك هي رسالة النبي سليمان عليه السالم إلى بلقيس  وبالط الحكم(.. ولع
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يمِّ، َأالَّ َتعْ  ِّ الرَّْحَمنِّ الرَّحِّ ُلوْا َعليَّ ملكة سبأ، والتي حفظ القرآن الكريم نصها: “إِّنَُّه مِّن ُسَلْيَماَن َوإِّنَُّه بِّْسمِّ لّلاَّ
 َوْأُتونِّي ُمْسلِّمِّين”. 
الرسائل عبر التاريخ لثالثة أنواع فقط، هي الرسالة اإلشارية، والرسالة الكالمية الشفاهية،  يمكن إذن تقسيم  
 والرسالة المكتوبة.

وقد بدأت الرسائل اإلشارية )بالرأس واليد والعين والحاجب( مع األشكال األولى للحياة، حين اخترعت كل  
للغة المعاصرين( يشير كل رمز أو عالمة منها  جماعة بشرية نظاًما من الرموز والعالمات )بتعبير علماء ا

إلى مفهوم أو معنى محدد، وإن كان في نهاية األمر يظل هذا النظام في إجماله محدوًدا، ألن العالمة تدل 
على مفهوم واحد وليس مفاهيم متعددة )الرفض، القبول، السعادة، الحزن، الحب، الُكره(، وهو ما يشير إليه  

 يقول:الشعر العربي عندما 
الحب، وأبعاد هذه  التعبير عن تفاصيل هذا  التوسع في  بمدلول ُمحدد، ولم تستطع  فهنا اإلشارة مرتبطة 
العالقة، وقصة هذا الغرام، وهو ما تستطيع اللغة التعبير عنه بأشكال متعددة من خالل الرسائل الكالمية  

 الشفاهية والمكتوبة. 
 

 ل العربي؟ ومتى تحولت إلى فن له ُأسسه وقواعده؟فمتى بدأ استخدام مصطلح “رسالة”في التداو 
معروف أن الشعر كان ديوان العرب الذي يحتل عندهم المكانة األولى، فُيعّبرون به عن أفراحهم وأحزانهم  
وأيامهم وأحداث حياتهم، وأكثر ما وصلنا عن العرب الجاهلية هو ذلك الشعر، أما النثر فكان أقل بكثير  

نه بين الخطابة والحكم واألمثال والقصص، وكان كله شفاهًيا غير مكتوب، سجلته  من الشعر وتنوعت فنو 
 مصادر األدب في العصور التالية بعد ظهور اإلسالم وانتشار الكتابة. 

 
 فهل عرف عرب الجاهلية فن الرسائل من بين هذه الفنون؟ 

رتباط الرسائل بالكتابة وانتشارها(، ترتبط اإلجابة عن هذا السؤال دائما بموضوع آخر وهو “الكتابة” )نظًرا ال
بينهم، وعليه فإن الرسائل لم تكن   الكتابة لم تكن منتشرة  الباحثين ومؤرخي األدب أن  فيرى البعض من 
منتشرة إال في حدود ضّيقة جًدا، وتكاد تكون نادرة، ويرى آخرون أن الكتابة كانت معروفة ويستشهدون على  

الخط والكتابة، وبالتالي يثبتون معرفة الجاهليين لهذا الفن، وهو ما تم  ذلك بإشارات وردت في الشعر حول  
 جمعه في كتاب “جمهرة خطب العرب”، والتي بلغت اثنتي عشرة رسالة، منها أربع شعرية، وثمان نثرية. 

مع ظهور اإلسالم، بدأ فن الرسائل يظهر في صورة أخرى، خصوًصا مع بداية بناء الدولة اإلسالمية في 
لكن مع ظهور اإلسالم، بدأ فن الرسائل يظهر في صورة  ،  لنبي عليه الصالة والسالم والعهود التالية لهعهد ا

أخرى، خصوصا مع بداية بناء الدولة اإلسالمية في عهد النبي عليه الصالة والسالم والعهود التالية له مع  
من النجاشي ملك الحبشة، وكسرى    الخلفاء الراشدين، حين ظهر االحتياج إلى المراسالت مع الملوك بدًءا
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ملك الفرس، والمقوقس عظيم قبط مصر، وهرقل ملك الروم، وكذلك مع القبائل العربية التي كان االحتياج  
 إلى مكاتبتها لعقد صلح معها أو االتفاق معها على إدارة الحروب. 

الناس من بعده،   اتبعه  النبي عليه السالم منهًجا في صياغة رسائله،  وتحول إلى نموذج في  وقد وضع 
ل واسم  الكتابة ظل مستمًرا حتى نهاية العصر األموي، حيث كانت كل الرسائل تبدأ بـ: البسملة، واسم المرسِّ
التخُلص أو فصل   تعالى وتوحيده، وذكر صيغة  التحية، وتحميد للا  أو  إليه، والسالم االفتتاحي  المرَسل 

الم الختامي. ثم يثبت الكاتب، بعد الفراغ من كل ذلك،  الخطاب )أما بعد(، ومضمون الرسالة، وصيغة الس
عدًدا من المعلومات المعروفة بذيول الرسالة، ومهمتها التوثيق وهي: تاريخ كتابة الرسالة، وختمها، واسم  

رها.   محرِّ
ل  ثم حدث تطور مهم في كتابة الرسائل على عهد الخلفاء الراشدين، عندما بدأ االحتياج إلى الرد على الرسائ

وهو ما أنشأ فن التوقيعات، وهنا بدأت فكرة ديوان اإلنشاء أو ديوان الرسائل، وكانت فكرة بسيطة تعتمد على  
تخصيص فرد أو أكثر تكون مهمتهم كتابة الرسائل وتنظيم المراسالت التي احتاجتها الدولة الناشئة، ثم  

واتساع حدودها، وهو ما جعل اإلنشاء  تطورت الفكرة في العصر األموي مع تزايد أطراف الدولة اإلسالمية
يتحول إلى مهنة أو منصب أو وظيفة من وظائف الدولة، وبدأت الرسائل تأخذ شكاًل جديًدا، وظهر فيها 
التأثر بلغة القرآن الكريم، والمعاني والتراكيب اللغوية الجديدة التي أوجدها اإلسالم، وكثر فيها تضمين بعض  

 وزادت نسبة انتشارها بين الناس على نحو أكبر.   اآليات، واألحاديث النبوية،
ويمكن اعتبار التطور األهم في هذه المرحلة هو ما طرأ على حجم وبنية الرسائل ذاتها، فاتسع حجم المكتوب  
األمور   بينها  من  عديدة،  أموًرا  لتعالج  موضوعاتها  واتسعت  فقرتين،  أو  فقرة  عند  يتوقف  يعد  ولم  فيها، 

 والمشاعر واألوضاع واألحوال، وهو ما ُأطلق عليه الرسائل األدبية.  الشخصية واالنطباعات 
وفي العصر العباسي تطور ديوان اإلنشاء وتوسع، وتفرعت عنه وظائف واختصاصات مثل “التوقيع”، الذي  
اتخذ أشكااًل متعددة، فهو إما أن يكون مختصًرا لما هو مكتوب في الرسالة الواردة، أو أن يكون رسالة  
قصيرة مرسلة إلى أصحاب المكانة السياسية أو االجتماعية أو األدبية، ويتم فيها إيجاز الفكرة أو الموضوع،  
وقد يكون بعضها عبارة عن قرارات وأوامر لها عالقة بأمور الحكم يصدرها الخليفة أو الحاكم، ويقوم الكاتب  

 سن البيان. بصياغتها في عبارات بحيث يجعلها تتميز بالبالغة والفصاحة وحُ 
تطور فن الرسائل في العصر العباسي، وانقسم إلى ثالثة أنواع: الرسائل العامة )الديوانية(، والرسائل اإلخوانية  

 )الخاصة أو الشخصية(، والرسائل األدبية 
ومواصفاته   قواعده  له  بذاته،  قائًما  مستقاًل  فًنا  لتصبح  تطورت  قد  العصر  هذا  في  التوقيعات  كانت  وإن 

ديوان   الخاصة، “ُكّتاب اإلنشاء”وكبيرهم يسمى “رئيس  للقيام بها، وأطلق عليهم  الوزراء  تكليف غير  وتم 
اإلنشاء أو كاتب السر”، وكان أشهر ُكتاب التوقيعات: جعفر بن يحيى البرمكي، والفضل بن سهل، وسيف  

 الدولة الحمداني، والصاحب بن عباد، والمعتمد بن عباد.
 ، فمتى وكيف بدأت “الرسائل األدبية/ الشخصية”في التراث العربي؟هذا عن فن الرسائل عموًما
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تعود بداية هذا الفن إلى الجاحظ في رسائله )النصف األول من القرن الثالث الهجري(، حيث تحولت الرسائل  
على يديه إلى فن، ظهر عبر تضمينه لـ “رسائل أدبية”في ثنايا ُكتبه، ومنها رسالة بشر بن المعتمر عن  
الخطابة، الواردة في كتابه “البيان والتبيين”، ثم رسالة التربيع والتدوير في الهجاء والسخرية من غريمه أحمد 
بن عبدالوهاب، والتي يرسم عنه بالكلمات صورة ساخرة تشبه الرسوم الكاريكاتورية في عصرنا، عندما يقول 

ُفه لإلبانة عنها، على قدر غباوته عنها، وكان  عنه: )وكان ادعاُؤه ألصناف العلم على َقْدر جهله بها، وتكلُّ 
كثير االعتراض لهًجا بالمراء، شديد الخالف، كلًِّفا بالمجاذبة، ُمتتايًِّعا في الُعنود، مؤثًرا للمغالبة، مع إضالل 

بهة، والخطرفة عند قصر الزاد والعجز عند التوقُّف(.  ة، والجهل بموضع الشُّ  الُحجَّ
قد اتسع مفهومها فلم تعد توقيًعا أو ترساًل أو مكاتبات رسمية لتنظيم شؤون الحكم،  هنا سُنالحظ أن الرسائل  

إلى   تعد مرسلة من شخص  تنفيذها، ولم  ينبغي  أوامر  أو  بأمر حدث،  تعد فقط لإلخبار أو اإلعالم  ولم 
لة  شخص )بين أفراد العائلة واألقارب( أو مرسلة من فرد حاكم إلى جماعة محكومة، وإنما صارت الرسا

نوًعا من أنواع التأليف، وصار المرسل )المؤلف( يرسلها إلى أي مستقبل/ قارئ، في عصره أو في العصور  
الالحقة.. وهو ما تم تطويره في مرحلة تالية لتنفصل الرسالة من كونها متضمنة في سياق كتاب، إلى أن  

 سيتنوع ويتعدد الحًقا. تكون في صيغة كتاب صغير الحجم يدور حول موضوع واحد، وهو األمر الذي 
تبًعا لمجاالت   أنواع  إلى ثالثة  بعده، وانقسم  العباسي وما  العصر  الرسائل في  أية حال، تطور فن  على 
االستخدام، وهي: الرسائل العامة )الديوانية(، والرسائل اإلخوانية )الخاصة أو الشخصية(، والرسائل األدبية.  

تتبع أحد الدواوين الكثيرة التي أنشأتها الحضارة اإلسالمية )ديوان  وكانت األولى تمثل الرسائل الرسمية التي  
الجند، ديوان الخراج، ديوان اإلنشاء …(، وهي في اإلجمال، الرسائل التي تكون مختومة بختم الخليفة أو  
الملك أو األمير، وتتضمن أموًرا سياسية وتجارية لها عالقة بتسيير أمور الحكم، في حين تختص الثانية  

الرسائل اإلخوانية( بالعالقات الخاصة أو الشخصية، والتي تنوعت موضوعاتها بين التهنئة في المناسبات  )
االجتماعية، وشكوى األحوال االقتصادية والنفسية، والتعزية في حوادث الموت، واالعتذار والتشفع، والعتاب 

 والرثاء، وغيرها.والتناصح بين األصدقاء، والشكر علي الجميل أو المعروف، والهجاء، 
حدث تطور مهم في الكتابة، عندما بدأ االحتياج إلى الرد على الرسائل وهو ما أنشأ فن التوقيعات، وهنا  

 .بدأت فكرة ديوان اإلنشاء أو ديوان الرسائل
أما الرسائل األدبية فكان يشترط فيها أن تعتمد على األساليب األدبية في الكتابة من خيال وتصوير وتشبيه  

 جاز، ألنها لو كانت كتابة عادية تعرض الحقائق فقط، فإنها ال يتم اعتبارها من فن الرسائل األدبية. وم
وهنا يمكن الوقوف أمام محطة مهمة في تاريخ فن الرسائل العربية، وهي مرحلة التنظير والتقعيد له، إذ من 

ًما بذاته، وصار له أدباء متخصصون،  المعروف أن هذا الفن قد تطور بدًءا من العصر األموي، وصار فًنا قائ
ذاعت شهرتهم، وكان على رأسهم عبد الحميد الكاتب، وابن العميد، والقاضي الفاضل، والصاحب بن عباد، 
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وغيرهم كثير، وإن كانت قد شاعت في التراث العربي مقولة: “ُفتِّحت الرسائل بعبد الحميد، وُختِّمت بابن  
 العميد”.

د الحميد الكاتب”يضع مؤلًفا كاماًل )كتاًبا( في ضوابط الكتابة، والواجبات الخلقية  هذا التطور هو ما جعل “عب
القلقشندي في  تناوله أو االبتعاد عنه، وهو ما جعل  ينبغي عليه إعداده وما يجب  والثقافية للكاتب، وما 

بوعها الذي “صبح األعشى”يرى “رسالة عبد الحميد الكاتب”تلك: “أصل هذه اآلداب الذي ترجع إليه، وين
هـ(، ثم “صبح األعشى في  ٢٧٦تفجرت منه”، ثم يأتي بعدها مؤلف أو كتاب “أدب الكاتب”البن قتيبة )ت 

 هـ(.٨٢١”للقلقشندي )ت  صناعة اإلنشا
ولعل “رسالة عبد الحميد الكاتب”هي التي فتحت الباب لظهور النوع الرابع من كتابة الرسائل، والذي يعتبر 

ثقافة العربية، وهو الرسائل العلمية التي تتناول موضوًعا واحًدا وتفصل القول حتى اليوم من خصائص ال
فيه وتبحثه من كل جوانبه )والتي تشبه الكتاب صغير الحجم، وبعضه يشبه الدراسة أو البحث العلمي في  

ا الجد والهزل، ورسالة  الترجيح والتفضيل، ورسالة  الجاحظ، ومنها: رسالة في  لمعاد  زمننا(، ومنه رسائل 
الصداقة  ورسالة  اللسان،  وحفظ  السر  كتمان  ورسالة  والحسد،  العداوة  بين  ما  فصل  ورسالة  والمعاش، 
والصديق، ورسائل محيي الدين بن عربي، ومنها: رسالة القسم اإللهي، ورسالة األنوار، ورسالة االنتصار، 

الغمة في اختصاص اإلسالم  ورسالة ال يعول عليه، ورسائل جالل الدين السيوطي، ومنها: رسالة كشف  
بهذه األمة، ورسالة طي اللسان عن ذم الطيلسان، ورسالة وصول األماني بأصول التهاني، ورسالة قطع  

 المجادلة عند تغيير المعاملة… وغيرهم كثير ممن ترك ُكتًبا يبدأ عنوانها بكلمة “رسالة”.
هي مرحلة التنظير والتقعيد له، إذ من  يمكن الوقوف أمام محطة مهمة في تاريخ فن الرسائل العربية، و 

 . المعروف أن هذا الفن قد تطور بدًءا من العصر األموي 
 

 وأخيرا، كيف تطور هذا الفن ليصل إلى ما ُسمي “أدب الرسائل”في العصر الحديث؟
الطباعة وتطور   التاريخ، والتي ساعدت  المعروفة عبر  الرسائل  الحديث، تحققت كل أشكال  في العصر 

التصال على انتشارها وظهورها إلى الناس، وظهرت أشكال جديدة منها، وهي الرسائل الخاصة، وسائل ا
التي يكتبها شخص إلى آخر )أب إلى ابنه، زوج إلى زوجته، عاشق إلى معشوقه، أديب إلى كاتب(، وغيرها  

اتهم.. وظهر  من الرسائل التي نشرها بعض أصحابها في حياتهم، وبعضها اآلخر لم يتم نشره إال بعد وف
أيًضا نوع من الرسائل ُيمثل مساجالت األدباء؛ مثل كتابات )مصطفى الرافعي والمنفلوطي واإلمام محمد 

 عبده وعبد للا النديم(.
وهي رسائل اعتمدت على الخيال والبيان التصويري، وناقشت قضايا أدبية وفكرية ونقدية أثرت بشكل كبير  

الرسائل الُمتبادلة بين األصدقاء، وقد اشتهرت في ذلك: الرسائل بين  في حركة األدب العربي، إضافة إلى  
القادر  لعبد  الديوان إضافة  لوا جماعة  الذين شكَّ الرحمن شكري )وهم  العقاد وصديقه عبد  عباس محمود 
المازني(، والرسائل المتبادلة بين مصطفى صادق الرافعي ومحمود أبو رية، وبين مي زيادة وجبران خليل  
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إضافة لرسائل أمين الريحاني، والعقاد، وطه حسين … وغيرها كثير يمثل اليوم تصيًفا كاماًل في    جبران،
 التأليف ينتمي إلى هذا النوع من الكتابة. 

الطباعة وتطور   التاريخ، والتي ساعدت  المعروفة عبر  الرسائل  الحديث، تحققت كل أشكال  في العصر 
 . الناسوسائل االتصال على انتشارها وظهورها إلى 

وهناك نوع آخر من الرسائل ظهر في العصر الحديث، وهو الرسائل المفتوحة، أو الرسائل المتخلية، ومنها 
ولد” ألحمد عوض… وكتاب   إلى  والد  أمين، و”من  ولدي” ألحمد  “إلى  اليازجي، ورسالة  إبراهيم  رسائل 

رسائل يحيى الجمل، ورسائل  “ولدي” لمحمد حسين هيكل، ورسالة الشيخ علي يوسف إلى روح ولده عمر، و 
األمير شكيب أرسالن “رسائل علمية وأدبية” بينه وأعالم عصره وفيها مناقشة لقضايا الوطن العربي في 
سورية ومصر والمغرب، وهي أيضا شهادة تاريخية على مؤلفاته التي يتحدث عنها كثيًرا في رسائله، إضافة  

 من الباحثين مصدًرا مهًما للدراسات بأشكال مختلفة.  إلى رسائل جبران، والرافعي، والتي يعدها كثير
 

 د. مصطفى الّضبع
 ناقد مصري  
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 قراءة في رواية "وقت للحب"، للكاتبة جمانة طه... 

           
ورية 35  جمانة طه. األديبة الس 

 
 قراءة في رواية "وقت للحب"، للكاتبة جمانة طه...

قبل   ما  والمتعة منذ  الحب  وقتا مع  بأننا سنقضي  الحكاية، نحصل على وعد  وقبل  المقدمة  البداية، في 
 والمعرفة، وعد التزمه خيال الكاتبة وأقوال زافون ودوستويفسكي ولورانس، وكان وعدا صادقا...

احد    تقول الحكاية، إن لقاء عابرا بين ندى الموظفة في احدى الشركات في دمشق، وبين عابد، القادم من
البلدان البعيدة، والذي كان يزور صديقه، مدير الشركة التي تعمل فيها ندى، حيث التقى ندى لمدة قصيرة،  

 ثم تطور هذا اللقاء ليتحول الى قصة حب عبر صفحات الفيسبوك...
  كيف تحولت هذه الحكاية البسيطة، الى عالم ملون، زاخر بالحركة والمعرفة، فهذا سر الكاتبة، التي نسجت 

 وحاكت خيوط الحكاية...
الزوج،   واهل  المجتمع  ومحاصرة  انجابها،  عدم  ولكن  زوجها،  مع  حب  قصة  عاشت  مطلقة،  امرأة  ندى 
أوصالهما للطالق، يا لظلم المجتمع الذي يبرر للرجل الطالق في هذه الحالة، ويطلب من المرأة االلتزام  

 بزوجها العاقر...
قه، وكان اعجابهما متبادال بعد لقائهما، فهي مثقفة وكاتبة وهو  كان عابد قد عرف هذه التفاصيل من صدي 

 فنان وكاتب، ولكن..
أثناء تواصلهما عبر الماسنجر، يبرز بوضوح أنه ال شيء يجمعهما اال الحب، ال حديث مشترك بينهما، وال  

عن ماضيه    تعرف مواقفه االجتماعية والسياسية مما يجري على امتداد الساحة العربية، وال تعرف شيئا
ومعاناته، ارادت أن تحدثه عن معاناة أبناء بلدها جراء حرب طويلة أكلت األخضر واليابس، عن أبرياء  
يموتون كل يوم، ولكن هذه األمور لم تكن تشغله، كان يشغله فقط حبه لها وحبها له، حبهما، ولكن، حتى  

، وهو يريده حبا جسديا، أخبرها بأنه  هذا الحب الذي يجمعهما كانا مختلفان حوله، هي تريده حبا روحيا
يستحضر جسدها بأحالمه ويمارس العادة السرية وهو يحتضنها ويداعبها، في كل محادثة معها يخترع خياله 
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لقاء جسديا بينهما ينتهي بممارسته للعادة السرية، هي ترفض هذه التخيالت السباب اجتماعية ودينية، ولكنه  
  ويحلم بحبيبته ويعيش معها بجسده وأحاسيسه...يصر على أنه ما من رجل يحب اال

تقترب الكاتبة هنا من الخطوط الحمراء ببراعة تشهد لها، تجعل بطلتها تعيش حالة صراع حقيقي، بينها  
وبين قلقها ونفسها، جعلت القلق والنفس كائنين مستقلين يحاوران ندى، فالعادة السرية محرمة دينيا، رغم  

جل أو امرأة، شرط عدم االفراط، ولكن ندى ترى في حواراتها مع قلقها ونفسها أنها  أنها مفيدة لالنسان، ر 
 تتعرض لالغتصاب عندما يستحضر عابد جسدها وينتهكه في خياله دون رغبة منها ودون علمها...

شبع  كان عابد يمتنع عن مراسلتها احيانا مثيرا قلقها، دون مبرر مقنع، مما جعلها تشعر بأنه يتواصل معها لي 
رغبته الجنسية، ويتركها ليعود عندما يشعر بحاجته، حبه جسدي بحت بينما الحب في نظر ندى، تلخصه  
هذه الكلمات المعبرة "اما انا فقد حددت حلمي عند لقائك، بكتف وعناق، عناق الخص فيه حبي لك، وكتف  

 ب في نهر محبتك"...اسند رأسي عليها، أضحك، أبكي، أشكو، اعتب واثرثر، حاالت على تباينها، تص
حب واحد بنظرتين مختلفتين، فتقرر ندى انهاء هذه العالقة، تحبه ولكن بطريقتها، تتردد بالكتابة له، ثم  

 تقرر عدم الكتابة، احتفظت بالحب وتخلت عن المحبوب... 
سيثقلون الرواية لو أن  أدارت الكاتبة ابطالها بحرفية وحب، زخرت الرواية بأسماء أدباء وكتاب كثر، كانوا  

 الكاتبة لم تخبرنا بأن ندى قارئة نهمة تمتلك مكتبة زاخرة بالكتب...
كقارئ الحظت أن عابد متطرف في اصراره على العالقة الجنسية، وكذلك ندى متطرفة في اصرارها على  

وأشير الى أن الكاتب    االكتفاء بالعالقة الروحية، كما أني أحيي جرأة الكاتبة في االقتراب من هذا الموضوع،
القدير أومبرتو ايكو قد أشار على لسان أحد ابطاله في روايته االخيرة، منتقدا، تحريم العادة السرية، حيث 

 انه كان قبيحا ال يمكن المرأة ان تقيم معه عالقة جسدية، فكيف تحرم عليه هذه المتعة...
طنجة، طنجة التي تقع أقصى المغرب العربي، عندما حدث تفجير دمشق، ارسل عابد يطمئن على ندى من  

بقفزة نهرب الى الغرب، منها عبر عبد الرحمن الداخل الى االندلس، هل كانت الكاتبة تشير الى محاولة  
هروب فاشلة لندى، مجسدة بحبها الفاشل لعابد، هل هو مقدمة للهروب الناجح الذي قامت به بطلتها ماغي  

من جحيم الى حب في بيروت ثم الى حب في النروج، حب كانت نتيجته  في قصتها الثانية، التي هربت  
 االستقرار والسعادة... 

 كانت رحلة ممتعة ومفيدة مع االديبة والكاتبة جمانة طه، ووقت للحب. 
 

 جمانة طه 
  اسوريوكاتبة من أديبة  
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 أبواب "جمانه طه" في الركام

     
وري 36 اعر الس   مفيد خنسة . النَّاقد والشَّ

 
أستطيع أن أعرف النقد بأنه )علم إنشاء الحكم( . فهل يمكن لنا أن نجد تعريفا بالمعنى االصطالحي الشائع  
للنقد ال ينطوي تحت هذا التعريف ؟! . ال أظن . وطالما عرفنا النقد بأنه علم ؛ فذلك يعني كل ما ينطوي  

التفسير والتحليل والتركيب والدراسة للبنى والعالقات الداخلية والخارجية على اختالف  عليه من منهجية في 
المدارس والمناهج واالتجاهات . ويأتي النقد األدبي كفرع من فروع النقد في نظرية المعرفة والفن ؛ وهنا 

ي الركام ( وهو عنوان  أتوقف عند كتاب جديد للقاصة الكاتبة السورية المعروفة جمانة طه بعنوان ) أبواب ف
 القصة األخيرة في مجموعتها القصصية الصادرة حديثا عن اتحاد الكتاب العرب .

  الكتاب مؤلف من عشرين قصة قصيرة وكل قصة يكون بطلها باب من األبواب في البيت أوالطائرة أو 
من أحداث وحكايات  العاصمة دمشق أوفي المؤسسة أوالمصعد أوالحديقة.. إلخ؛ والباب يروي لنا ما يسمع  

ومفارقات بين شخوص القصص التي تتسم في غالبيتها بالواقع المعاش والمعاناة التي يعاني منها العامة  
من الناس؛ وبشكل خاص المنعكسات التي عانى منها المواطن السوري من محنة الحرب المدمرة للبنى  

 التحتية في المستويات كافة.
ن هذا الكائن المرافق لإلنسان في رحلة العمران ؛ فالباب لديها يحس ويرى  الكاتبة جمانه طه تحاول أن تؤنس 

.. وهنا تحضرني مقولة من الذاكرة البن سينا )إن النجوم تحس وتتخيل( . للوهلة األولى تكون الفكرة صادمة  
شياء من  وتدعو إلى التحفز وسرعان ما تجد نفسك أنك مدعو للتامل والمحاكاة والقراءة المتأنية .. إن األ

حولنا تشاركنا.. تشاركنا ماذا ؟ هذا ما تحاول أن تجيب عليه القصص العشرون .. إن الباب يشاركنا حياتنا  
التواصل  شبكات  بفعل  حياتنا  يصيب  الذي  األسري  الخرس  يالحظ  من  الباب  أليس   .. تفاصيلها  بكل 

القينات عل دار  الشاهد في  الهائلة.. وهو  الماجن والجارية  االجتماعي وثورة االتصاالت  بين  ى ما جرى 
سالمة الزرقاء وقصة الؤلؤتين بينهما.. وهو الشاهد على هجرة ايهاب وريم من حلب بسبب الحرب وويالتها 
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وما القياه معا من معاناة ومشقة وتعب.. وهو الشاهد على محنة السيدة الدمشقية أم سعيد بعد زواج زوجها  
ساس في القصص جميعها . لكأن الكاتبة بحسها األنثوي المرهف..  من نهى.. باختصار الباب هو البطل األ

اإلنسانية  المسؤولية  أمام  قارئها  تضع  أن  أرادت  الغنية  اإلنسانية  وتجربتها   .. المميزة  األدبية  وموهبتها 
مجموعتها   مستهل  في  تقدمه  كما  األبواب  أليست  الباب..  ومنها  مرافقة  أشياء  من  حوله  لما  واألخالقية 

.. )لألبواب دور كبير في حياتنا ؛ يشكل لنا خط الدفاع األول ؛ وتحمي مدننا وبيوتنا ومكاتبنا    القصصية
وأمكنة أعمالنا من اللصوص والدخالء؛ وقوفها أمام غرفنا وبيوتنا يشعرنا بالراحة واألمان؛ ويسهل عبورنا  

م ؛ نعشق التلصص ونهوى تتبع  إلى خارج المكان وإلى الدخول إليه(.. )مساماتنا ممتلئة بقصصكم وحكاياتك
األخبار برغبتنا حينا وبغيرها حينا آخر؛ فنحن ال نملك وسيلة تمنع آذاننا من االستماع ألحاديثكم وأعيننا  

 من مشاهدة ما تفعلون( .
القصص بعمومها تعتمد على االسلوب الكالسيكي في طرح المواضيع المختلفة .. الحب .. الزواج .. حياة 

سفر.. الغربة.. الحرب.. الخ وتقدمها من خالل ما يسمع الباب من قصص شتى وحكايات المتقاعد.. ال
وأحاديث.. من دون أن تعمل الكاتبة حاسة النظر لدى الباب.. وألن الكاتبة بطبيعتها شخصية متحصنة  

اقها  باألصالة واألخالق فبقيت خالل قصصها تقدم العام منها فلم نسمع حديثا خاصا يهز الشخصية من أعم
في ارتكاب حماقة أو معصية أوجناية أو شيء من المحرمات التي ترفضها األخالق العامة.. لم نر صورا 
التقطها هذا الباب أو ذلك لم يستطع أحد أن يلتقطها غيره بسبب تفرده في تلك األمكنه المصاحبة لتحقق  

للقضايا االجتماعية التي تعاني منها  الكاتبة عامل اإلثارة واإلدهاش والتفرد.. بل بقيت في اإلطار العام  
شخوصها .. والكاتبة جمانه طه تحافظ على اسلوبها في السرد القصصي الذي يعتمد على الجمل القصيرة  
اللغة الشعرية على حساب الموضوعات  .. وعلى البساطة والوضوح في لغة القص وال تقع في مصيدة 

ة جمانه طه هو باب عربي القلب والهوية.. هكذا تنهي واألحداث . بقي أن نقول : إن الباب لدى الكاتب
قصتها )المدينة المعجزة( وتقصد مدينة دبي في اإلمارات العربية المتحدة . على لسان باب المدينة الكبير  
)رأيت ما أيقظني وفتح عيني.. صبية في ريعانها تسير برفقة سيدة أحسب أنها جدتها في البداية ظننتهما  

ى أن سمعت الجدة تلوم حفيدتها على تحدثها باإلنكليزية وهي عربية.. استيقظت حواسي  أوروبيتين ؛ إل
 وانتشت نفسي؛ تمنيت أن أشكر الجدة وأقبل يدها .

 ألم أقل لكم: إني عربي القلب والهوية . 
انما  إن ما تقدم ال يرقى إلى مستوى النقد؛ ألن النقد أساسا يتناول الظواهر في مختلف مناحي الحياة ..  

 هي قراءة لمجموعة قصصية تستحق االهتمام والدراسة .
 

 مفيد خنسة 
 ناقد وشاعر سوري 
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 مختارات شعرّية للشاعر المصري د. منير فوزي قراءة نقدية ل
 

         
 صبري يوسف وري س  والتَّشكيلي الديب  . األ37

 
المختارات تعجُّ بالمواضيعِّ واألفكارِّ  قرأُت مختارات شعرّية للشاعر المصري د. منير فوزي، فوجدُت هذه  

القصائد كتبها منذ قرابة   أّن أغلب  دة، َرغم  المتجدِّّ الخصبة  الكلمة  الّرهيفة، شاعر  والّتامُّالت والجموحاتِّ 
أربعين عاما حيث كتب معظمها في عقد الثمانينات من القرن الماضي، مع هذا نجُد جموحًا حداثوّيًا وبناًء 

 الكثيرِّ من عوالمِّهِّ الّشعرّية الّشفيفة. فنِّّيًا شاهقًا في 
اعُر بلغٍة مكّثفٍة عميقٍة، تحمُل قصائُدُه في فضاءاتِّها مدلوالٍت معبِّّرًة بغناها الفكري والفّني، ويغوُص  يتميَّز الشَّ

فافّية  الشاعُر في تأمُّالتِّهِّ في مرامي عوالمِّهِّ، وال يتوانى أن ينتقدَّ واقع الحال العربي، أو المصري بكلِّّ ش
دًا   عرّية من وقائعِّ الحياةِّ، ومن تدفُّقاتِّ أحالمِّهِّ وطموحاتِّهِّ، مجسِّّ ووضوٍح من دونِّ مواربة. يصوغ جملته الشِّّ
رؤاه وأفكاره بطريقٍة سلسٍة وواضحة، بعيدًا عن األلغازِّ والرُّموزِّ المبهمة، فهو يميُل إلى تقديمِّ آفاقِّهِّ الّشعرّية  

حبورِّ الحرفِّ وهو ينضُح ألقًا وبهاًء في رسمِّ تجّلياتِّهِّ، وما يعتمُل في لواعجِّ    بسالسٍة ورهافٍة متماهيٍة معَ 
ًا دافئًا رهيفًا عن الّطفولةِّ تحَت   صدرِّهِّ من براءةِّ الطُّفولةِّ وعوالمِّ الطُّفولةِّ بكلِّّ براَءتها وجمالها، فيكتُب لنا نصَّ

، وكأّنُه يقّدُم لنا حبوَر الّطفولة بكلِّّ  عنوان: هدى، ففي هذه القصيدة نتلّمُس كم يحنُّ إلى هذه الفض اءاتِّ
َم لنا رؤيًة بديعًة عن   ، وكأّن ما يرسُمُه منبعٌث من واقعِّ الحالِّ حالِّهِّ، أو يريُد أن يقدِّّ براءةِّ هذا العالمِّ الفسيحِّ

ننثُر فوَق فضائِّهِّ أزا  اّلذي يبني الجماَل عندما  العالم هو  الّطفولة لعّله يرمي إلى أن هذا  هيَر الفرحِّ  عالم 
والحبِّ والعطاءِّ ألّنُه على ما يبدو يستعيُض مافاته من انكساراٍت عبَر عوالَم طفولته، أقول رّبما، ولهذا يريُد 
َم أجمل ما لديه لألطفالِّ عبر القصيدة وعبر الحياة أيضًا، ألّن النََّص يحمُل بين ثناياه رؤية عميقة   أن يقدِّّ

ية هذا العمر في حياة اإل  نسان ألّن كل آفاق المستقبل تنبُع من هدهدات الّطفولة بكلِّّ رحابها وبهائها. في أهمِّّ



2660 
 

وفي قصيدة “من أسفار الهزيمة”، مرثية أهداها للشاعر أمل دنقل، قصيدة تحمل مضامين راقية، وتحتفي  
عر؟، كما تنتقد الواقع المّر في الكثير ممَّا يتراءى له تصدُّعات صارخة، وتوغَّ  ل عميقًا في مقاطع  بالبالد والشِّّ

( وقد جمَح في هذه المقاطع الرَّهيفة في فضاءِّ المناجاةِّ، والتَّأمُّلِّ  9  –  1شعرّية حملت عنوان اإلصحاح )
، وكينونةِّ الحياةِّ، وكأّنُه في سياقِّ تقديم مشاعر متالطمة   ، وطرَح الكثير من الّتساؤالت عن الوجودِّ الفيَّاضِّ

عرّية، اّلتي حلَّق في فضاءاتها عاليًا،    في فضائه الّضمني، كاشفًا الكثير ممَّا يراوده عبر هذه المقاطع الشِّّ
ووجدُت أّنه كان بإمكانه أن يكتَب لنا مئة اصحاٍح على اإليقاع اّلذي قرأته عبر هذه اإلصحاحات الّتسعة،  

بداع ألّن ما  وأتساءل هل أستوحى “عبارة” اإلصحاح من الكتاب المقّدس، أم جاءت عفوّية اإلنسيابّية واإل
عرّية الّرهيفة؟!   جاء في اإلصاحات مسارات روحّية وقصصّية في بعضِّ المقاطع، ومتناغمة في الّصور الشِّّ
تحمل فضاءات قصائده لغًة عاليًة محتبكًة بخياٍل مجّنٍح نحَو الّصفاء وروحانّية صوفية وديعة متناغمة مع  

َم أجمل ما لديه  رؤاه الفكرّية وجمال الحياة، وكأّنه يرمي إلى   ضرورة أن يتطّهَر اإلنساُن من أعماقهِّ ويقدِّّ
 للحياة، ألّن الجمال ينبثُق مّما نقّدمه من عطاءات صافية صفاَء الماءِّ والّطفولة ورهافة الّطبيعة الممراحة.

ُمه عبر قصائده، مبتهاًل لجمال األ ، والّطبيعة  تتنوَُّع مواضيع الّشاعر، ويتمّيز بغزارة وبهاء رؤاه بما يقدِّّ رضِّ
وروعةِّ الّنيل، محلِّقًا بسالسٍة خاّلقٍة في موشور صورهِّ، ونراه يستخدم لغة الحوار كما في قصيدة: “اّلذي  
ؤال عبر إيقاع الحوار،   قالت الّريح”، وكأّنه ينسُج لنا نّصًا مسريحًا شعريًَّا، فيه من جمالية وعمق بوح السُّ

 بأزاهيرها الجميلة وبهاء جمالها، وكّل هذا ناجٌم عن زخمِّ مخياله الّشعري!  بلغٍة صافية، وكأّنه يخاطب الطَّبيعة
، فينساُب حرفه فوَق مرامي الحياة،   ونراه في قصيدة: الجسد، ينسج هذه القصيدة وكأّنه في حالةِّ تأمُّل وتجلٍّ

 ه الّشعري!منتقاًل من فكرٍة إلى أخرى، ومن حالٍة إلى أخرى وكأّنه في تهاطالت حلمّية عبر انسياب
، وزقزقات شدوها الجميل، وكأنه يريد أن   ونراه في قصيدةِّ “العصافير” يواصُل مع رفرفات أجنحةِّ العصافيرِّ
ماء بكلِّّ سمّوهِّ ونقائِّهِّ ورهافةِّ حبِّهِّ وعطائِّهِّ   يقول للقارئ كم سيبدو اإلنساُن جمياًل لو حّلَق عاليًا في فضاء السَّ

نيا. مثلما تحّلُق العصافيُر عاليًا و   تشدو بكلِّّ فرٍح على وجه الدُّ
اعر بكلِّّ رهافته يكتُب قصيدًة بعنوان: حصار، واصفًا االنكسارات اّلتي تحوُم فوَق صدغِّ البالد،  وذهَب الشَّ
وال يتوانى عن ترجمة هذه المشاعر المصطبغة باألنين والمرارات، راغبًا من كلِّّ أعماقِّهِّ أن تسوَد األفراَح  

 ، كي يعيَش المرُء في حالةِّ وئاٍم مَع أحّبائِّهِّ فوَق ترابِّ وطنه! فوَق جبينِّ البالدِّ 
ونراه في قصيدة البحر، يغوص في لبِّ الحياة، بحثًا عن نضارةِّ القصيدة والحياة الهانئة، بعيدًا عمَّا يمكُن  

ردِّ في اعر منير فوزي بوهجِّ السَّ هِّ،   أن يصادفنا من منغِّّصاتِّ الحياة. ويحفُل شعُر األديب والشَّ بعضِّ قصائدِّ
ردية القصصّية، بشاعرّيٍة   ”، لكّنه يصوغ هذه الفضاءات السَّ كما في قصيدةِّ: “القطاة الَّتي احترفت مهنة الموتِّ

ُه في متونِّهِّ، فتأتي القصيدُة منبعثة بتفرُّعات رحابةِّ الحياةِّ.  ردِّ اّلذي ينسُج نصَّ  حيٍَّة على إيقاعِّ فضاءِّ السَّ
 

 صبري يوسف 
 سوري مقيم في ستوكهولم  أديب وتشكيلي
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 الرمز األسطوري وداللته في القص المضمر المجموعة القصصية “نهر ُمستعار” لـ خالد علي العبيدي 
 ” أسطورة بابلية “. ” هللِّ في تلك األزمان األولى ، لم يكن  سوى المياه هللِّ ….

 

          
 غالف الديوان                 عدنان أبو أندلس. الكاتب والّناقد العراقي 38       

 
أهداني القاص ”خالد ” نسخة من مجموعتهِّ القصصية المعنونة بـ نهر مستعار، والصادرة عن دار النوارس 

” نصًا    24صفحة بضمنها الفهرس، وقد ضمت في متنها ”    10اإلسكندرية، والتي تقع في    –في مصر  
وج بانسياب واقعي بدفقتهِّ التعبيرية وبعفويته دون رتوش، موازيًا ”النهر” بين الدفقة والسرعة والجريان  يتما

تقابله رؤى الومضة والضربة واللمعة، وكأنُه ينقش أسطرتهِّ السردية على صفحة الماء العاكسة. أراهُ يستبطن  
حافلة بالخفاء أكثر من العلن، فالذي نذخرُه  فيها معالجات لما مضى من قسوة الحياة ولذائذها في مسيرتها ال

آٍت عن طريق الروي والنقل الشفاهي ممن عاصر الحدث ونقلُه الينا، أما المتبقي من تلك المسيرة فقد يقع  
 على عاتقنا لنقلهِّ ألجيالنا الالحقة، وهكذا هي دورة أو مسيرة الحياة المشهودة بالمتغيرات المنقولة.

لواقع بمخيلة ” طفل ” ُيمثل البطل في المنظور العياني لزمٍن يتسربل بالعفوية  كان التصوير من مسرح ا
بكل حريتهِّ ، تلك المكاشفات التي نقلها لنا من القص والحكي هي من أسطرة الحياة بوصفها سردًا ومن 

ساؤالت مخزونات ذاكرتهِّ الطازجة والَطرية بشكل شفاهي من زمن معاصر ، لقد دون كلما خزنت ذاكرتهِّ من ت
بروح لحوحة كي يكشف اسرارها اأُلخرى . ذلك الصبي الذي يذرع الفلوات بنفسهِّ القصير؛ وبنفسهِّ الملتاعة  
الكتشاف الجديد من مشاهد حياتية ، وكأنُه مصور يحمل آلة التصوير بعبث معقول ، المكان محبب لديهِّ 

بتصويرهِّ عبر مواسم قد رواها في المتن    لذلك نقل األمكنة بتسميتها ، والزمان هو اآلخر أكثر دقة ، قام 
القصصي : ” الزمان والمكان من أركان وركائز العملِّ الروائيِّّ ، وأيًضا هما بمثابةِّ الخريطة التوضيحيَّة لما  
يتناوُله أو يتحدَّث فيه، بل نقول: إنه ُمْجبر جبًرا على تحديد األزمنة واألمكنة قدَر المستطاع ؛ ألن القارئ  

. حيث إنُه سطر سيرة حياتهِّ    \1ك، ويدخل معك، ويتوغَّل معك، فمتى َضللَت به ضلَّ عنك ”  كَمن يتبع
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بهذه الحكايات والتي سمعناها ومثلت على حيز التطبيق التي دخلت وترعرعت في النفس عبر تنامي التقبل  
رأت المجموعة ُكلها  والتكرار مما ترسخت في المعتقد الجمعي وكأنها طقوس ال ُيحيد عنها البشر . حقيقة ق

يوم ذبحت النخلة    -الجار  – يوم في بيت جدي    –النهر المستعار    – لمراتِّ عدة من استهالل قصتهِّ ” امرأة  
…….. وحتى األخيرة ” كبرياء عصفور ”    – ، بقوع ، اللوحة المائية    1،2،3،4–ابي في محطات كنفه    –

تكوينًا وبناًء واشتغاال وحبكة من ح  البرية والصيد والقنص وقد وجدتها متشابه  الترحال والسياحة في  يث 
 والتفقد الميداني ، هي أصاًل لمحات من حياة الريف .

على ما يبدو قد أثارتني خاتمة أكثر قصصه بالمفاجأة المجلجلة والتي لم أتطرق لها ، بل اكتفيُت بما اخترُت 
لذين أعطاهم الدور الالئق تسمية وفعل والتي تغنيني عما بوسعي أن اذكرُه ، وكذلك الشخوص ” األبطال ” ا

نهر مستعار ” للعنوان والذي جاء بصيغة ” نكرة ” وقد يدخل من    –وريادة ، لكن قْد اخترت منها ´الثريا  
باب االستعارة القصدية ” التمثيلية ” إلكمال الحدث والمعالج ، والذي ال ُيعمم حصرًا أي نهر ، بل ذكرُه 

صر ، ربما لكل منطقة لها نهر يتوجب التطبيق بهِّ ، لكن ذكرُه في المتن  على صيغة الُمطلق ؛ ال الح
القص  لحبك  بعينهِّ ومراعاة  ما  نهر  ُتعمم على  التي  الحادثة  ُهنا شمولية  يقصد  وقد   ” تعريف   ” بصيغة 

مضمرة ، لذا ركزُت على مقتنياته    \مبطنة    \الحكائي ، وكذلك غرابة تسميتهِّ التي تفضي إلى أحداث غائرة  
 اثرًا بعد اثر، برمزيتها التي أغرتني صدقًا بفك رموزها . 

إن الختيار ثريا المجموعة ” نهر ُمستعار ” التي أعجبتني توظيفًا بعنونتها ، لم يكن مرورًا عابرًا بذلك ، بل 
ن تفحصُت المجموعة بترٍو ودراية ، وقد تحسستها مليًا ؛ بأنها حقًا تحمُل رؤًى ودالالت راسخة ُعمقًا ، م

مستهلها الذي طغى على سير السرد والتجاذب والمحرك األساسي لكل القصة : ” للمرة الثالثة .. ينطقها  
وسحبت خلفها خيطًا ممدودَا تسحبُه    \1أنتِّ طالق .. أنتِّ طالق .. أنتِّ طالق .. ”    – .. ويكررها ثالثًا :  

” الُمحببة ” جذبتني لدراستها ؛ حقًا  بخيبة أمل . لذا التقطتها من بين قصص المجموعة ، فكانت عنونتها  
، لم تكن افضل من بقية القصص ؛ ال ، بل لغرابة حبكتها وتأويلها المفضي لتساؤالت عدة بدءًا من فضول  
التلقي وحتى إزاحة المبهم منها ، لذا كان اختياري لها ، حيُث لم أجدها هينة بتوظيفها وحبكتها ، بل كانت  

نتها بمفارقة رائعة ، لم ُتفصح عن تأويلها بلحظتها ، وتعطي نفسها بسهولة ،  تحمُل نزعة مجتمعية من عنو 
بل خلقْت لها من المصدات التي تكفي وتفي من عدم اختراقها بسهولة ، ومن الدعامات ما يكفي أن تصدك 

صة سيالة ؛ كلما ولجت ألسوارها ، ومتنها ؛ هو اآلخر الراسخ ُعمقًا في مناورة اللغة ومراوغتها .. رؤى الق
لكن تكتنز رمزية باذخة ، بدءًا من جريان النهر ” وحتى استمرارية الحياة ، فالنهر هو : ” الماء كما هو 
معروف داللة على الحياة ، وهذا متعارٌف عليهِّ كظاهرة نفسية واجتماعية وجنسية يمنح الُقدرة على الخلق  

العتبة األمامية واجهة ” الكتاب ” لرمزيتها والتي رأيتها    . ، لذا ولجُت ، أواُل .\2والوجود الفاعل في الواقع ”  
فـ صورة الغالف تشوبها عتمة متعمدة ؛ ربما ال تكشف   –عنونة    –قد غطت جسد المجموعة تصويرًا  

المستور ؛ لكن تكاد أن تكون هادئة غير أنها مقصودة بـ المواربة رغم المضمر الذي يموء من بين سطح  
مكان ” النهر ” والزمان وقت ” العصر ” ساعة الزخم البشري الذي يرى ويالحظ عن  الماء الشفيف ، هو ال
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موعد ُمعلن ؛ ربما ، وقد نبوح أكثر من أن الفصل هو ” الصيف ” لمواءمة الحدث ومراعاة الحالة في 
هو الرجل  االقتحام للسباحة والغطس ، ولو كان الفصل ” شتاًء ” لكانت العقوبة الموجبة قْد ُتطال الُمسبب و 

على احسن تقدير . لكن الرجل ُمحصن ومحمي كون المجتمع ذكوريًا لذا وقع على كاهل المرأة التي تطفو  
ترقب ووجل وعتاب من نتاج حيلة مقبولة    \هدوء وسكينة    \على سطح الماء بروية تعتريها حالة من الندم  

 مشرعنة في ذلك العصر .
المؤلف ” بلقطة ُمحيرة يسودها الصمت لما حدث من فتوى ” أما ظهر غالف المجموعة فتظهر صورة ”  

عابد ” وكأنُه غير مصدق لهذه الميثولوجيا الوافدة عبر الموروث الجمعي وبهذا االستخفاف من    –الُمال  
لحل تلك المعضلة اآلنية من حدوثها ، وقد    \المرضي    \عقلية اإلنسان ، لذا دون تحتها النص الخادع  

يقول : ” كاد أن يطير فرحًا حين أخبرُه ) الُمال ( بان يصطحب زوجه بعد صالة ”    14سطرها بالنص ص 
العصر ” إلى النهر الذي يخترق الوهاد ويلف القرية من جانبها الغربي ثم يجعل المرأة تخوض النهر ماشية  

ل له ”   فحل ( على    ، فالنهر )\3عكس التيار حتى يمر الماء من بين ساقيها فيقضي النهر منها وطره فتحِّ
رأي الُمال ” ” عابد ” وفي الحاشية تعريفات للدعاية والمنشور عبر ايقونات مثبتة .فكان ” للنهر ” دالالت  

الحياة ، فالنهر يمنح قدرات وقيمة في التعبير من الجانب الجنسي    –كامنة في النفس من خالل حركة المياه  
ر ، اذ يشكل مصدر اخصاب الفحولة لألنوثة واكتمالها  اذا يشكل في المعادل الموضوعي كمقارنة كونُه ” ذك

لدى الجنسين ، فالنهر يستر جسد المرأة حين الغطس ومعاكسة التيار الذي هو كل الفتوى من ذلك التماثل 
  – النهر فائض    –الرجل = مذكر ، الرجل شبق    \النهر = مذكر  \اللقاح ” ، كما هو الرجل    –” الوطر  

 يدان الرغبة والتوازن الداخلي لألنثى . دافق ، كذلك الرجل ، يع
إن المشهد درامي التطبيق مباشر الرؤية كونُه ُيمثل لحظتها أمام المأل ربما ، يستبطن اسطورة خصب ومسرة  
غامضة من التلقيح المفتعل بحيلة شرعية . هذا ما يلبي طلب اإلنسان الذي يتشبث بقشة بشان الخالص  

كر الشرقي والمخيلة الشعبية الموروثة بإقناع النفس ولو لحظة ، رغم هذا والرغبة ، من ُهنا يظهر في الف
كانت فتوة رجولية لكن تطبيقها أنثوي .. يالحظ من كثر هذه الممارسات وتقبلها سابقًا ، قد شكل اعتياد  
اكثر   في  وشيوعها  الفعلي  والمحمول  التسمية  من  في شخصياتهِّ  جدًا  وفق  فالقاص   . للمعتقدات رسوخًا 

مناطق واختفائهم تحت ستارتها ، مثل الُمال ” عابد ” تحمل صفة مؤتمن للطقوس ، لكن مردوده ال يتالءم  ال
مع الفعل ، كذلك ” عبد للا ” هو اآلخر مألوف في تلك الديار وقد كان البطل في أكثر قصصهِّ . ُهنا نجد  

شرع التقليدي ” الُمال ” الى ابتكار هذا التفاعل المنوه عنُه جاء بصيغة الجذب الجنسي ، وهذا ما دفع المُ 
هذه الحيلة والطريقة المقبولة التي كانت رائجة حينها والمنقولة بحكايات دينية بصيغة مقدسة وطقوس وافدة 
وخاطئة بتطبيقها من زمن بعيد ” إن التوظيف السحري الذي يبتكرُه إنسان الريف لُه قيمة طقسية وشعائرية  

 التقديس  باب   في  المتكرر  االعتياد   نتيجة  يدخل  وقد   \  ″4مت في آفاقه األسطورية ”  بتلك المعتقدات التي تراك
  ُمحدق   خطر  أو  كاذب   يمين  أو  لخطيئة  درءأً   ملموس  وباقتناع  تقبلها   بالشعوب   حدا  مما.    منهُ   مناص   ال  الذي

 . الجميع يرضي وسطي كـَحل ،
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لكنُه متفاعل بعكس أقرانه كونُه متواصل  وبما أن القاص قد نشأ وترعرع وشب ومازال في كنف الريف  
بإحساس رصين من المتابعة الميدانية لمجريات األحداث التي حصلت وتحصل ُهناك ، رسم تفاصيل الحياة  
التي عاشها مع عائلتهِّ في تلك البحبوحة الحميمة من مرتكزات الخير، نقل بما سمع أو شاهد عيانًا كانعكاس  

ة بسرديتها وتمثالت الذاكرة الشعبية ، وكما يالحظ من التالقح لمكان شرقي حياتي أو ُقل سيرة حياة حافل
ما : ” والتمثل هو عملية استرجاع ذهني لموقف أو ظاهرة مؤثرة في حياة الفرد بواسطة صورة أو رمز أو  

لجماعية  عالمة، وبالنسبة لقاموس علم االجتماع تعد التمثالت االجتماعية شكال من أشكال المعرفة الفردية وا
التفكير   من  نمط  هي  االجتماعي  المنظور  االجتماعية حسب  فالتمثالت   ، العلمية  المعرفة  عن  المتميزة 
التعميمي والوظيفي من طرف جماعة اجتماعية بهدف التواصل مع محيطها االجتماعي وبتأثير منه، بغية  

 الدت هذا االعتبار الحياتي . تلك الفضاءات األسطورية تو  \ 5فهم هذا المحيط ومحاولة التحكم فيه. ”  
القصة القصيرة ” لما لُه من باع   -يتبين من ذلك بأن للقاص اجادة تامة في هذا الفن ” القص والحكي

مسيطر في حبكتها ، وقد بنى رؤاهُ القصصية من تلك البؤرة ” الريف ” الكنز المملوء باألساطير من التقاط  
رؤية على سطح األرض وحتى تالقيها باألُفق ، جَل قصصهِّ هي  الواقع بعين كان يحدق بها على انبساط ال

التشبث بها كونها اأُلم الرؤوم التي منحتُه الدفء واألمان واألصالة ن كان البطل ” عبدللا ” هو المحرك 
اللوحة المائية ” لكن كم كان    –األساسي بدوره الفاعل اسمًا ورسمًا . لم يذهب بعيدًا عنها سوى قصة “امرأة  

ودي لو أن المجموعة ُسميت بغير هذا العنوان الذي ال يغطي جسدها بل قصة واحدة أجاد فيها التسمية  ب
انعكاسات الحياة   – موفقًا بذلك ” النهر الُمستعار ” أتمنى لو كانت تسمية المجموعة ” حياة عابرة ـ مرتحلة 

تس  الراسخة عمقًا ، من  المسميات  الحياة  ” وغيرها . ألن تضمن متنها من هذه  المثابة من  لتلك  طيرها 
المرتحلة والنزوج الجمعي ، رغم هذا كانت رؤاهُ ومخيلته حركية بفعل االندفاع والتواصل المعرفي ، نالحظها 

 أشبه بغيوم الربيع تتقاطر وتقبل األرض لحظات ثم تغادر وتتالشى تدريجيًا . 
 

 عدنان أبو أندلس
 كاتب وناقد عراقي 
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 ظاهرة الَتحوالت الُمستلة من رواية “آخر المالئكة” 
 قراءة في” الَنص الثاني “الميتا الواقعية الًسحرية” و“روايات عشُت معها” لـ صباح هرمز 

 
روايات التي تعايش معها المؤلف ” صباح هرمز ” عدا رواية ” آخر المالئكة ـــــــ في البدء ، لم أطلُع على ال

، لـ فاضل العزاوي ” والتي قْد ذكرها في فهرس كتابه المعنون بـ ” روايات عشُت معها ” الصادر عن مطبعة  
  المتوسط   الحجم  من  صفحة  ″98، ويقع في ”  2018نوهران للطبع واإلعالنات ، بطبعتها األولى في العام  

  المؤلف  من  كهدية  وردني  الكتاب   ولكون .    بالنقد   وأجتبيه  ،  عربيه  ،  عراقيه  ،  رواياتٍ   ″9  ”  فيه  تناول  وقدْ   ،
حبًا بالَتطرق عن تلك الرواية أي ” آخر المالئكة ” والتي تناولتها نقدًا ، كإعجاب وم ُملزماُ  نفسي أرى  لذا ،

انيًا ، وألني قرأُتها مّنذ مدٍة ؛ كانت الذاكرة لم تتسلسل بتراتيبيتها  ث   \أواًل ؛ وكَرد للجميل بما أهدى    \بما كتب  
فنتازيًا ، فـ قراءة المؤلف أعادة لي    –غرائبيًا    –سحريًا    –وفق األحداث المروية وبشكلها المطلوب واقعيًا  

أكتب انطباعاتي    مواصلة ما تقطع أو ُمسح منها ذاكراتيًا ،هي إستعادة ما ُخفي عني اللحظة ، لهذا وَددُت أن
الميتا الواقعية الًسحرية ” بصيغة    –المتيسرة عن قِّراءة الناقد وكا ُيسمى بـ ” اَلنص الثاني ” آخر المالئكة  

قراءة القِّراءة أو نقد النقد كما في قول د. جابر ُعصفور:” بأنُه قول آخر في النقد حول مراجعة القول النقدي 
فسيرية وأدواته اإلجرائية ” أي هو إنتاج نقدي ثاني متمم لألول بالتحاور  ذاتُه وفحصُه ومراجعة مصطلحاته الت

والتحميص ، ولِّما لمستُه من التركيز األكثر حضورًا لـ ظاهرة التحوالت والنقالت فيها ، يالحظ عند التمعن 
ئكة ” والذي  آخر المال  –أو الًسماع ” آخر المالئكة ” يتبادر ذهنيًا وألول وهلة للمتلقي بأنُه ” عزرائيل  

 قصصيًا .  – دينيًا   –حكائيًا    –موروثًا  –سيبقى آخر األحياء وفق المعتقدات والروايات المروية 
حقيقًة كانت تنقالت المؤلف الثاني في استالله للفصول عن تمعن وتحري ، فتركيزُه على ” ظاهرة التحوالت  

وملموسة في المتن الَنصي قاطبًة ، والتي أختارها  ” منُذ البدء كجوانب متحركة بفعل األحداث كـ ظاهرة ُمبانة  
الَتحول ، وغيرها من مستلزمات خلخلة    –إإلنتفاضة    –من بين فقرات المتن والتي تنحو نحو المشاكسة  

الركود في متن الرواية ، كان نشاطه المتحفز بنقل الواقعة وكأنُه مؤلفها األصلي بسرديته التراتيبية وصياغة  
فنتازي ، فكان للفاعل القرائي   \خيالي    \واقعي    \فقات الخيال الناتج عن النَص المزواج  تأويله لها ، ود 

بصفتهِّ متلقي ” ناقد ” للَنص األول بداية موفقة من إستمكانهِّ الغوص في دهاليز الرواية ونشل منها بشكل  
ا ، وقد أكون قد غطيُت  دهشات القراء وتفاعالتها ونقل األحداث” الُمستلة ” بصيغة تحليل لفصوله  –متدرج  

دراستُه بإنطباعاتي ” ظاهرة التحوالت الُمستلة ؛ حصريًا ” وذهبُت بإثارة الحدث الصغير كما أستله هو من  
 بحسب إشتغالهِّ بـ الميتا الواقعي الًسحري .  –الَتحول والَنقل  –مصدرهِّ األصلي لكن بأسلوب 

بإظهار   جديرًا  فكان  تحليله  حبكة  تكتمل  كي  والحلول  والًسحر  والخرافات  األساطير  إستذكار  لُه  أضاف 
المستبطن للمتلقي بذكر الشخوص الفاعلة في محورية المتن القرائي ،) وقْد شَذب بعض الَتقوالت والعبارات 

األول ” وكانت هفوات قد وقع بها المذكورة ُهنا وُهناك في متن الرواية التي رأيتها وخاصًة في ” الفصل  
مؤلفها ” األصلي ” في توظيفهِّ الالذع على البعض من عباراتهِّ التهكمية الَساخرة والتجني الَسافر قْد يحسبها  
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المتلقي بإشتغالهِّ عن قصدية واضحة لتأثرهِّ بالبيئة بالحقبة الخمسينية من القرن الفارط والصراعات الدائرة  
واقعية الطرح ومحلية المكان التي ُتشجعُه لذكر المثالب ، لكنها غير مالئمة وغير حينها ، أال أنُه رغم  

الئقة البتة لنسبهِّ واصلهِّ ، حيُث يحُس القارئ من أنُه أراد منها التشهير والَدس والمجاملة على حساب ذائقة  
سية وتلفع بـ األنا الزائدة  المحلة التي يسكنها غير آبٍه بما قد يغيض أرومتهِّ من بغض لذكرها، فتبرقع بالنرج

دون إكتراث لمشاعر احد ، كان عليهِّ أن يجد عبارة أفضل من التي ذكرها ويكيلها في ميزانهِّ قبل التسرع  
بتوظيفها ( ..المهم ليس بصدد هنا تقصي الًسردية فيها ، بل يهمنا من أن ناقد الَنص ” صباح ” أختار  

ال ُيفيد بغية الوصول إلى تأويالت تفيد المتلقي . يالحظ أنُه   األفضل عن دراية وإستمكان وأزاح وأهمل ما
حدث صغير توالد   \ركز على بؤرة مكانية هي محلة ” جقور ” وقد ذكرها وتطرق لها : كظاهرة تحول من 

إلى احداٍث متسلسلة محورها فصل ” حميد نايلون ” من وظيفتهِّ ، حيُث نتج من وراء ذلك”  \منُه متواليات 
” خروج أهل المحلة في مظاهرة صاخبة ” صوتًا ، تسليحًا ” ومؤازرتهم لُه حتى دون معرفة السبب    الَشرارة

جمعيًا    \ربما . هذا المتوالد كان معضلة في البدء ، تحول إلى انتفاضة مموهة ، وقد اتخذت طابعًا قدسيًا  
 في صالة االستسقاء لهطول المطر ، هذا الذي ال خالف عليهِّ بين العامة . 

  \ منذ الوهلة األولى في اختياره حتى أضحى فضاء الرواية بسقفها العمودي    –حدث بحدث    –قد زاوج  
األرض ” دون أن تطال   \تالقحُا خياليًا ما بينهما ” السماء    –ارضي    \الثاني    –سماوي  \األول    –األفقي  

ناور بقراءتهِّ    –الَشر    \للخير    -الَتحشد موروثًا شرقياً   –يٌد أخرى بذلك ، حيُث رأى استغالل فكرة التجمهر  
األحداث الضدية = عوامل خارجية = عوامل تدخالت خارجية للتأثير .    \جقور = الوطن    – وعَيًا جمعيًا  

جمع شتات أنفاسه كي يلج في معترك المشهدية بـ تدرج من الشخوص وصواًل لألحداث ، إنُه مسك خيط 
 لحدث والمسبب .الرواية قاطبة من فصولها والتي مَر عليها با

” هارون وإحسان ده لي ” المتحوالن من    \هنا يالحظ من أنُه بصَدد إظهار التحوالت من ذكرهِّ للرجلين  
لول جسدية بما يشبه التناسخ . ولكون نخوض في موضوع التحوالت التي   قطتين في توليد وتهويمات وحِّ

الخشبي وال غرابة بصفتهِّ مكان سحري  الالوعي الَشرقي من أن الصندوق  –نتحسسها في الشعور الجمعي 
لول في االنتقال من   –وجسدي  \تحولي يخرُج منُه الشيوخ الثالثة … هو تحول مكاني  كما هي طبيعة الحِّ

 جسد واإلستقرار بجسد آخر؛ لغرض التطهير .هذه األحداث 
 

 عدنان أبو أندلس
 كاتب وناقد عراقي 
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 »القصيدة المائية« في شعر المرأة العربية سلمى الخضراء الجيوسي: رائدة 

       
 سمير حاج  . النَّاقد والكاتب الفلسطيني39

 
ْفرِّها الشعري الجديد »َصَفْونا مع الدهر« الصادر عن األهلية   ، تعود الكاتبة الفلسطينية األردنية  2021في سِّ

، 1960ديوانها األول »العْوَدة من النبع الحالم«  إلى مرفئها القديم.. الشعر، ُمختزلة مسيرتها الشعرية بين  
قصيدة من ديوانها األول، كما أن   20صفحة، والُمذيل بـ  237وهذا المزمور الطويل السافح قصائده على  

 صورة الشاعرة الزاهية الباسمة الُملونة ُتهدهُد الغالف.
الثانية  عاما، من نشر أناشيدها ومز   61سلمى الجيوسي تعود للشعر بعد قطيعة   اميرها. وُتمخُر سفينتها 

)صَفْونا مع الدهر( طافحة بالشعر المائي الشفاف والُمفردات الجمالية الُمَموسقة، وصور النقاء واالنتماء  
اإلنساني الَكوني والحب الصوفي، ُمتماهية بَِّعنَوَنة الديوان مع السموأل بقوله: »َصَفْونا فلم نكدر وأخلَص 

 حملنا وُفحوُل«.سرنا / إناٌث أطاَبْت 
سلمى الجيوسي كما في قصائدها الدائرية، بدأت شاعرة وعادت شاعرة إلى نبعها الحالم، ُرغم انشغالها ُعقودا 
شرينيتها الخامسة، تشكل  بالترجمة والدراسة والبحث. هذه القامة الثقافية الشامخة، الُمحتفية قريبا بإتمام عِّ

بشك الفلسطيني  لألدب  ورافعة  النهضوي  أيقونة عصر  الريادي  بمشروعها  عام،  بشكل  والعربي  ل خاص 
الذي أبدع بترجمة ونشر رموز وأصوات الثقافة العربية إلى اإلنكليزية، عدا عن    PROTAالحداثي »بروتا«  

 إبداعاتها الملونة من بحث أكاديمي رصين وشعر وفن عمراني. 
»مجلة شعر« اللبنانية التي أسسها يوسف الخال عام  والشاعرة من رواد القصيدة النثرية الحداثية مع أعضاء  

، وضمت في بداياتها أدونيس وخليل حاوي ونذير العظمة. كما أنها شاعرة تموزية، ويتجلى ذلك في 1957
لمجلة »شعر« الُمترعة بلوعة الفراق والحزن    1957قصيدتها )تموز( المنشورة في عدد تشرين األول/أكتوبر  

وز ودعنا ومات وخّلف الذكرى لنا / أيقظت يا تموز نجوانا ولم ترفق بنا / واصطدت والذكرى، إذ تقول: »تم
 من دنيا الكواكب حلمنا«.
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 مانفستو الدفاع عن الشعراء الحديثين وإدانة طفيليي الشعر
إبان الصخب والجدل حول حركة الشعر العربي الحديث، نشرت سلمى الجيوسي   1960في آذار/مارس  

مقاال جريئا بعنوان »قضية الشعر العربي الحديث« دافعت فيه وسط أصوات الهجوم   في مجلة »اآلداب«
والرفض عن الشعر الحديث، وأبدت تأييدها للحداثة الشعرية العربية واستشرفت بعين الرائية نجاحها »لكننا،  

لمن يؤمن    نحن الشعراء الحديثين، أصحاب قضية نؤمن بها إيمانا عميقا.. عليه فإنه ال يسعني أن أقول
بالحركة الحديثة إال أن يصبر ويترفق في حكمه، فأنا مؤمنة في الشعر الحديث وفي مستقبله، وأجد لزاما 
علّي أن أدعو له وأدافع عنه وألح على مزاياه وشروطه وأصالته«. وفي المقال نفسه أدانت ما تفرع عن هذه 

لعمق، في فهم ومواكبة هذه الحداثة، كما رأت الحركة من محاوالت شعرية، لطفيليين ال يملكون المواهب وا
 فيهم ظاهرة طبيعية لكل حركة جديدة.

 بين مدينة لويس ممفورد ومدينة سلمى الجيوسي 
شاركت بورقة في مؤتمر »األدب الفلسطيني في الشتات« في جامعة بيت لحم، وهناك    2007في عام  

ذا المؤتمر. في لقائنا تحدثنا عن المدينة  حظيت بلقاء الشاعرة سلمى الجيوسي التي جرى تكريمها في ه
 Theوصورها في الشعر العربي، وقد أبدت غضبها على المؤرخ األمريكي لويس ممفورد صاحب مؤلف  

City in History   ،المترجم تحت عنوان »المدينة على مّر العصور« فرغم شمولية وأهمية كتاب ممفورد
ية واحدة، وفق ما وصفت الجيوسي »كما لو أن المدن اإلسالمية  إال أنه لم ُيدخل في عمله وال مدينة إسالم

تأسست وسكنت خارج العمران البشري، بل خارج التاريخ البشري نفسه« وصّرحت أمامي بأنها تعد مؤلفا  
باإلنكليزية حول المدينة اإلسالمية للرد على كتاب ممفورد، وقد استقطبت في مشروعها هذا كبار المؤرخين  

 The City inباللغة اإلنكليزية، تحت عنوان    2008وصدر المجلد األول منه بتحريرها عام  والباحثين،  
the Islamic World  عن مركز دراسات الوحدة العربية بُعنوان  2014، كما ُترجم وصدر بالعربية عام ،

 »المدينة في العالم اإلسالمي« .
 

 ب الشعر األكاديمية العائدة من المهجر والشتات إلى الوطن ومحرا
ُمَموَسق، »وما شربتُه  دائري  بمزموٍر شعري  والُمستَهٌل  البجعة وجمالها،  نقاَء  الحامل  الجديد  الديوان  هذا 
السماُء أعادْتُه« والمنثور بالصور والرسومات الشعرية الجميلة، دون أن يشي بتواريخ كتابة القصائد، يؤرُخ  

الفلسطينية الحزينة، الحاملة صوت الذاكرة الجمعية في صيرورة الحياة بوجعها ومآسيها، وسيرورة الشاعرة  
« لكنُه  1967التغريبة الفلسطينية الوجيعة، وفي النكبات عبر السنين الطويلة، كما في قصيدة »حزيران  

كلماتها   وترسُم  تومُئ  العمر، وكما  تجاعيد  ُرغم  والحنين،  النور  واستشراف  والصفاء  والهوى  بالشذا  عابٌق 
ُمعرفة داللة العنوان: »َصَفْونا مع الدهر، كالبحر مّرت علينا الرياح/ وهبت علينا العواصف لم    الُمَمْوَسَقة،

نا/ ولم تنتقص من هوانا السنيْن/ وما شربتُه السماء أعادتُه/ حتى النهاية يبقى الحنيْن/ إلى نكهة لم   َتغوِّ
ُنمارس ضناها/ إلى نجمة خارج األفق لم نكتشف م رتقاها/ إلى بسمة من إله بديع  نذقها/ إلى رحلة لم 
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يضيء الحنايا سناها / صفونا مع الدهر/ لم تنتقص من هوانا السنيْن/ وهذي التجاعيد حول الجفون شذاها«  
 فهوى الشاعرة وحنينها خالٌد وسرمدي، يكبُر معها وينثر عطره مع تجاعيد الجسد.

 
 سلمى الجيوسي شاعرة مائية 

 
الجيوسي شاعرة مائي السياب صاحب  سلمى الخضرا  ابن جيلها بدر شاكر  بامتياز، على غرار زميلها  ة 

»أنشودة المطر« فالنبع في ديوانها األول أصبح بحرا تمخُر فيها ُسفُنها، بدءا من »السفينة العاشقة« بوابة  
الديوان، المحملة بالشوق والعشق والحب، الفائض على الجميع، وصوت الشاعرة مختال بماضي شعبها  

غم أنُه أضحى من التائهين والناعسين، لكنها تستشرف األمل والنهوض في نهاية القصيدة »غطني  وذراه، رُ 
يا حبيب بصدرك تاَهْت هنا أعين اآلخريْن/ آٍه كيَف تشُق السفينة موج البحاْر/ تتهادى على منكبيها األميرْين،  

هادى تطوف على الموج/ تغرق في  أي انسياب/ وحدها، وحدها، مع هدير الُمحيط، مع المد/ ال تستفيْق/ تت
عتمات القرار/ اعتقوني / دنا النجُم / إني على الريح، أمسك سر الرؤى والجمال« وهي في »السفينة الغارقة 
»بترميزها تعّبر عن عذابات األم األنثى الفلسطينية المنكوبة، المحرومة من الحب والوطن والدار، »هل  

 ال حب/ وأمس قضيت من عاري/ بال قلب، بال وطن، بال دار«.جاءتك أخباري؟/ أنا أم، أنا أنثى ب
أن   كما  أخيل،  وأسطورة  والنبع  والماء  البحر  مرادفات  مثل،  المائي  القاموس  استخدام  في  الشاعرة  تكثف 

 عناوين قصائدها مغمورة بالماء رمز الطهارة والُعماد والخصوبة والنسغ. 
تحمل في أفيائها موناليزا األدب العربي الحداثي قاطبة، وصوت    هذه السمفونية الفلسطينية الجميلة الحزينة..

المرأة الُمرهفة والُمرهقة.. إنها المرأة التنويرية الموسوعية المبدعة، الرائدة في نقل أصوات المبدعين العرب 
»العودة من    للقراء األجانب، وهي الشاعرة المائية الصافية اللغة الدائرية الشعر المسكونة بالينابيع، بدءا من

النبع الحالم« وُرجوعا إليه في »العودة إلى النبع« من ديوانها الجديد. وهي رحالة سندبادية التغريبة، حروفها 
نازفة وجعا »لقد ُجبُت في الكون، يا منهل العمر، ضعُت/ وعرْيُت قلبي لعصف الرياْح / وعانقت مأساة  

 الصبر واليأس لكن رجعت«.  شعبي، عشقُت حنين الجراح / وسالْت دمائي دمعا من
 

 سمير حاج 
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 »الست زبيدة« لنوال حالوة: البحث عن الطفولة المتروكة في يافا 
 
َن أفواه النساء اللواتي اكتَوْيَن بنارها، وتدوينها في قالب حكايات ومذكرات   استغوار وقائع النكبة الفلسطينّية، مِّ

الرواية الشفوية، من بؤرة المرأة الُمغّيبة في مجتمعها الذكوري. وهو يندرج  طفولية، هو مشروع مهم في كتابة  
( لغادة الكرمي. هذا 2000ضمن االحتفاء بسرديات المرأة الفلسطينية على غرار »البحث عن فاطمة« ) 

عاشتها    الصوت الجديد المشروخ بوجع التغريبة الفلسطينية، يحمل رؤية المرأة ومفهومها الكارثّي للنكبة، التي
احتكرها   التي  األكاديمية،  التأريخّية  الكتابة  رؤية  عن  بعيدا  الالمتناهية،  وتداعياتها  الصغيرة  بتفاصيلها 

ـ المؤّلفة من  2015أكاديميون وسياسيون يحملون رؤية ذكورية. و»الست ُزبيدة« )  صفحة، ذات    365( 
سطينّي جميل بدوان، صاحب أكبر لوحة زيتية  الغالف المزّين بصورة امرأة فلسطينية )اليافاوية( للفنان الفل

في العالم، هي سيرة ذاتية لنوال حالوة، كما أّنها سيرة مكان لمدينتْين، يافا ونابلس قبل وإبان النكبة، يافا  
، وهي سيرة جمعية للفلسطينيين الذين اقتلعوا  1948التي ولدت فيها الكاتبة ونابلس التي انتقلت إليها عام  

 من وطنهم. 
ئ هذه السردية، على استقراء حكايات أّمها المنهالة من ذاكرة خصبة، والمسكونة بالحسرة واأللم لفقدان  تتك

  – البيت وخرابه، كما أّنها مفعمة بحنين رومانسّي وبلوحات شاعرية إلى الطفولة المتروكة، في مدينة يافا  
»أصبحت مدمنة على سماع أمي التي كان  المكان الذي ُسلخت عنه. الّسرد ُمترع بالنوستالجيا والمرارة معا  

يحلو لها سرد ذكرياتها الجميلة، والمثخنة بالجراح وهي تصف مدينة يافا، المدينة التي عاشت فيها أسعد 
 أيام حياتها، كنت أحث أمي على المزيد منه، فيمتد بنا الوقت دون أن نشعر«.

الذاتية الفلسطينية، بشغف ودوافع ذاتية وبأصوات   هذا التهافت في السنوات األخيرة، في كتابة وأرشفة السيرة
زانة ثقافية في الحفاظ على الهوية ولملمة الذاكرة الجمعية والشهادات،  نسوية، ُتسرد من ُغرف مغلقة، يشّكل خِّ
خوفا من المحو والتالشي واالندثار »كنت أشاركها الحديث، وأسمع ذكرياتها الساحرة التي كانت تعيدني إلى 

ولتي الغضة في يافا الحبيبة، كنت أتمتع بمخزونها الهائل وأسجله في عقلي، وأحيانا على شريط  مرابع طف
 كاسيت«. 

إّن أحداث هذه السيرة، تنهال من مخزون ذاكرة الطفولة، حيثُ  تعود الّساردة إلى بيتها في يافا مرتْين، قبل  
بعقود، فور حصولها على الجواز األجنبي،  النكبة حين كان عامرا بأهله، ومرة أخرى حين زارته بعد النكبة 

فوجدته خرابا »كل ما رأيته عن بعد كان صمتا وخواء وخرابا، بيتي الجميل أصبح متآكال، نوافذه مغلقة 
وشرفته التي نمت فيها مع إخوتي لنشاهد المسحراتي وهو يطرق بطبلته ويصيح بصوته الجهوري: اصحى  

 يا نايم.. وحد الدايم«.
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سردية، على استقراء حكايات أّمها المنهالة من ذاكرة خصبة، والمسكونة بالحسرة واأللم لفقدان  تتكئ هذه ال
  – البيت وخرابه، كما أّنها مفعمة بحنين رومانسّي وبلوحات شاعرية إلى الطفولة المتروكة، في مدينة يافا  

 . المكان الذي ُسلخت عنه
 

 سرابية المنفى والتعّلق بالمكان
والنفي  السردية مسكونة   االقتالع  الوطن، رغم  الخروج من  بفعل  الذات  تدين  والشتات، فهي  النفي  بوجع 

القسرّي، وتمّجد الباقين في ديارهم »أيقنت منذ الصغر أن نكبتنا كانت في خروجنا من ديارنا، وكنت دائما  
عضهم  وما أزال أحيي من أعماق فؤادي من بقي صامدا على أرض فلسطين، خاصة بعد أن تعرفت على ب

عن قرب، وجدت فيهم من افتقدته خالل سنوات الشتات، لم يتخلوا عن فلسطينيتهم، وعاداتهم التي بقيت 
حية بتراثها الغني واألصيل«. مع أّن الكاتبة تشير إلى سلخ وقلع وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم بالسالح  

أسهمت في تفريغ البالد من أكثر    1948إبريل/نيسان    9والترهيب والذبح، فمجزرة دير ياسين »المذبحة في  
 ألف عربي«. 650من 

لقد كتب إدوارد سعيد في »تأمالت حول المنفى« عن حياة المنفى: »غير أّن من المنطقي القول إنَّ عالم 
المنفي الجديد هو عالم غير طبيعّي يشبه الالواقعية التي يّتسم بها عالم القّص والتخييل« ووفق منظوره  

إلى خراب«.. إنَّ نفس الكاتبة مصّدعة ومشروخة، رغم اغترابها عقودا، ما زالت متعّلقة روحًيا  »النفي يجّر 
 ببيتها، مستودع أحالم طفولتها وذكرياتها. 

 
ع هذه السردية تحت جانر رواية بالمفهوم الفنّي   إنَّ الجانر »رواية« المنقوش على صورة الغالف، ال ُيَموضِّ

 نسحب عليها توصيف »سيرة«.المعمارّي الروائّي، إّنما ي
 

هذا التعّلق تنسحب عليه نظرية غاستون باشالر في جماليات المكان وسيكولوجيته، ألّنه ارتسم في مخيلتها  
بيت الطفولة الهانئة. وهي تتذّكره بتفاصيله، كما تتذّكر رموًزا يافية مثل مطعم »أبو العافية« و»الكلحة«  

 و»حي النزهة« 
إنَّ التعّلق بالمكان المسروق، موصوف بخلجات عاطفية، فالكاتبة تستذكر عشق    و»موسم النبي روبين«.

أّمها ليافا. »ولم تنس أمي يافا وكانت تذكرها باستمرار، وكانت عاشقة للبحر مثلي، تغني له أغنية ليلى  
يافا،  مراد الشهيرة: »أحب اتنين سوى المي والهوا… يا هناي بحبهم«. وهي كذلك تحمل حنينا لمدينتها  

»رغم سلخي عن حبيبتي يافا، منذ النكبة الفلسطينية، فإنني ما زلت أحن إلى بحرها وسمائها وياسمينها  
وليمونها وبرتقالها الشهير. ورغم تراكم السنوات على ذاكرتي، وابتعادي الساحق عن مرتع طفولتي، ورغم  

ذكر بأدق التفاصيل بيارة البرتقال المهجورة،  تنقلي الدائم بعيدا عن محيطها وهوائها وفضائها، فإنني ما زلت أت
 التي كانت تقع أمام بيتنا الجديد في حي النزهة«. 
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ع هذه السردية تحت جانر رواية بالمفهوم الفنّي   إنَّ الجانر »رواية« المنقوش على صورة الغالف، ال ُيَموضِّ
سردا يخرج من دائرة السيرة إلى    المعمارّي الروائّي، إّنما ينسحب عليها توصيف »سيرة«. كما أّنها تحوي 

النقد والحشو االجتماعّي، مثل آراء في نقد عادات وتقاليد ذكورية في الزواج، وإقصاء المرأة والبنت عن  
التعليم، والزج بهّن في أعمال الخدمة وتصوير تعالي المجتمع المدني على المجتمع القروّي قبل النكبة،  

إبر  الفلسطينّي  للكاتبة وزيارات األكاديمي  فيها، وإدراج خواطر شعرية  يافا ودفنه  إلى مدينته  لغد  أبو  اهيم 
ومواضيع حميمية خاّصة بالكاتبة، ُرغم ما تحمله هذه الموضوعات، من فكر تنويرّي ونقد الذع للمجتمع  

خلخل  وتمّرد، من حيث انعدام الوعي والتثقيف الجنسّي، إال أّنها تشّكل إقحاما لسردية هذه السيرة ذاتية وت
بنيانها. كما تنعدم فيها التراتبية وتطغى عليها الوجدانية والرومانسية الحالمة، مثل زّج رسالة شوق إلى يافا  
داخل قنينة ورميها في البحر لتصل يافا. ُرغم هذه الهنات التكنيكية، تشّكل هذه السردية مِّدماكا في بنيان  

إنّ  وفجائعيتها..  بفرحها  الفلسطينية  الذاكرة  المكان  أرشفة  ومخاطبة  استنطاق  في  المنفى  وجع  ها صوت 
 المسروق.. كما تحمل سمات أدب المنفى عامًة المسكون بسيمفونية التغريبة المترعة بالحنين والوجع.

 
 سمير حاج 
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 سعاد الصباح في الشعر العربي الحديث: صوُت نون النِّسَوة في ُمواجهة واو الجماعة
 

، الرافض الشعر   اندهاٌش في جماليته وعبق معانيه، الخالُد فيه هو المسكون بالهم اإلنساني، الُمشاكُس للواقعِّ
النِّْسَوة« كما   نون  المرأة و»فيتو على  تفتيت  الناهية عن  بـ»ال«. ال  والمشحون  وتابوهاته،  َسْطَوَة شهريار 

ة أنثى واألنثى قصيدة« و»فتافيت امرأة«  تصدُح قصائُد ُسعاد الصباح صاحبة »امرأة بال سواحل« و»القصيد 
التي رسمت صورة المرأة الشرقية بهيًة في خريطة الشعر العربي الحديث، وحملت صوتها الجريء الواعي، 
القبيلة غير آبٍه باآلتي. »وإن َصلبوني.. فُشْكًرا لهم/ لقد جعلوني بصف   وجعلته يصدح في آذانِّ شيوخ 

 المسيح«. 
وعات مثل سيمفونية متنوعة عن قضايا المرأة وُهموم اإلنسان العربي عامة. شكَلْت أشعاُرها ُقزحية الموض

النساء الغاضب، فاختارت »نون   قصيدُتها مثلًثا أضالُعُه الوطن، الحب، الحرية. رفَعْت أشعاُرها صوت 
َوَض »تاء التأنيث« الساكنة و  الُمقصاة عن أي النسوة« الُمتحركة، الفعالة والفاعلة في وظيفتها النحوية، عِّ

وظيفة نحوية، لُمحاورة الرجل الشرقي المتخلف وشيوخ البادية في نظرتهم الدونية للشاعرات، في زمن البدء..  
البادَيه«.  ترُفُضُه   .. العشبِّ َن  مِّ نوٌع غريٌب/  األديبات  »إن  سالم  مذكر  أيقونة جمع  القصيدة  كانتِّ  حين 

عة مثل، شهريار، هوالكو، زير نساء، متخلف، استعمار  ويتمظهر الرجُل الشرقي في شعرها بتوصيفات قام
 قديم، ذئب مشتعل العينين، وحش، قرصان، سمك متوحش.

هذه الشاعرة التي ضمخت القصيدة برحيق فكر األنثى الواعية والذكية، نشَدت من الرجل الشرقي الُمضمَر  
ء الصغيرة، كما في )ُكْن صديقي( التي  والغائَب فيه، الكالم الجميل والعاطفة والصداقَة واالهتمام باألشيا

َغنْتها الُمطربة ماجدة الرومي، »إن ُكل امرأٍة تحتاُج أحياًنا إلى كف صديٍق وكالٍم طيٍب تسمعُه/ وإلى خيمةِّ  
دفٍء ُصنَِّعْت ٍمْن كلمات/ال إلى عاصفٍة ٍمْن ُقُبالْت«. كما رأت أن الرجل الشرقي لم يخلُع أفكار شهريار  

واْر/    القامع والقاطف ثمار النساء »إنني أحتاُج كاألرضِّ إلى ماءِّ الحواْر/ فلماذا ال ترى في مِّْعَصمي إال السِّ
ْن بقايا َشْهَريار«. ٌب، ثائٌر، ورافٌض للثابتِّ كما في قصيدة »ُأنثى    ولماذا فيك شْيٌء مِّ «  2000شعُرها غاضِّ

أقلَم مْثَل جميعِّ المسجونات«. قصائدها الَومضية  »قد كان بوسعي/ أْن ال أبتلع الدمَع/ وأن أبتلَع القمَع/ وأن أت
وخزاٌت ولسعاٌت اجتماعية كما في )ُفضول( »في المقاهي األوروبية/ أقرأ جريدتي َوحدي/ وفي المقاهي  
العربية/ يقرُا كل الجالسين جريدتي معي«. كما أنها حاذقٌة في رسم صورة الرجل الشرقي الالهث وراء النساء 

رهن »لماذا الرجُل الشرقي َيْنسى/ حيَن يْلقى امرأًة، نصَف الكالمْ ؟ / ولماذا ال يرى فيها  والمتلعثم في حضو 
سوى قطعة َحْلَوى/ وزغاليَل حمام/ ولماذا يقُطُف التفاَح من أشجارِّها ؟ ُثم يناْم« وتتقاطع أشعارها في الحب 

إليروتيكية والذكاء في إبراز روح شهريار  والجنس مع الشاعرة العراقية الراحلة لميعة عباس عمارة، في الجرأة ا
في حبيبها الشرقي، وكشف خيانته وتسامحها اتجاهه »رجٌل أنت ُمكتٌظ بالنساءِّ حتى التخمْه/ وحين تأتيني  
راحَك بماء الورْد/ وأتوسُل إلْيَك أن تخلَع َخْوَذَتْك/ وترمي  مساًء/ ُمثَخًنا بالُكحلِّ والعطرِّ واألظافْر/ أمسُح جِّ

 على األرْض/ وتجعلني/ معركَتَك األخيرْة«. سيَفَك 
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قصائدها الواخزة للرجل الشرقي، حينا تسيُر َخَببا، وأحيانا تثوُر وتسرع، في األولى ال تخرج عن دائرة الُمحاورة  
والطلب والبقاء في فلك الحبيب وتحت سمائه، »أنت كاالستعمار القديْم/ تضُع يدَك على مناجمي/ وقمحي.  

َنْوًعا مِّْن أنواع الحكم الذاتي«.    /-َوَلو على سبيل التجربة    –ادني/… لكنني أريد أن تمنحني/  وفاكهتي.. ومع
فالرجل الشرقي في عالمها الشعري مسكون بعقلية شهريار »ُمشكلتك الُكبرى/ أن جميَع معلوماتك عن الحب/  

ستحالة تهشيم أصنام القبيلة، مأخوذة من كتاب )ألف ليلة وليلة(«. والشاعرة في عْين الرائية، تستشرُف ا
وتغيير موقف الرجل من الحب فتلجُأ إلى الوخز والهمز والسخرية السوداء في نيازكها الشعرية »َلو كنُت 
أعرُف أنَك تهوى الكتب/ إلى هذا الحد/ الشترْيُت أثوابي من المكتبات«. كما أنها تروض حبيبها الشرقي 

اقتناص بعض الحقوق، وهي العارفة بازدواجية مواقفه ورجعيته، كما    بالُمناغاة واإلطراء والمديح. أمال في
بليٌغ ومتدفٌق / عندما تتحدث /َعْن مأزق المرأة العربيْه/ وضرورة فك الحصار   في )ازدواجية( »َكْم أنَت 

ُع  التاريخي /َعْن فمها../ وعقلها../ وجسدها المطمور تحت الرمْل/ لكن ما يدهشني/ أنَك عندما تكُتْب /تض 
المرأَة دائما/ » َبْيَن َقْوَسْين«. هذه الثيمة تكررت كثيرا في شعرها في درجات حرارة ُمختلفة، فهي تنعُتُه بثنائية  
الحضاري على الورق، والعدواني للنساء أي المتخلف عن ركب الحضارة. ويزداد غضُبها الشعري في تعرية  

عقُدَك انتصاراتي/ وتكرُه أْن ترى حولي / ُألوَف الُمعجبيْن/ ُعقدة حبيبها الشرقي وخوفه من نجاحاتها »يا َمْن تُ 
بأسئلتها   وغليانها  الجريء  غضبها  يتواتر  كما  الياسميْن«.  عطَر  وتخاُف  وتألقي/  َتفوقي/  تخاُف  َمْن  يا 
وأي  هذي..  ثقافٍة  فأي   /.. النساءِّ وأد  في  ويقوُل  »أُمثقٌف؟  ثقافته  دحض  في  بغزارة  الُمنهالة  االستنكارية 

 ثقفين؟/ أُمثقٌف؟/ ويريُد أْن ُيبقي حبيبَتُه بسرداب السنيْن؟«.مُ 
وتسير قصيدُتها بانسياب وشموٍخ وتحد مثل ُمهرٍة حرون، ُمستشرفًة الغد األجمل للمرأة الشرقية » ما تعوْدُت 

ا كعَب حذائي/ لن /َلْن ُيطالوا أبد   –على كثرتهم  -بأْن أْنُظَر يوًما للوراء/ فأنا أعرُف دربي جيًدا/ والصعاليك  
ينالوا شجرًة واحدًة من كبريائي«. هذه السفينة الشعرية المحمولة بالشعر المنثور وشعر التفعيلة والموزون ال  
تهاب العاصفة، كما أنها تحمل رؤية كونية في نزعتها اإلنسانية الشمولية وانتمائها للحب »انتمائي هو  

فلسفة صوفية نحتها ُمحيي الدين بن عربي بقوله »أديُن بدينِّ   للحب / وما لي لسوى الحب انتماْء« ُمجسَدةً 
الحب أنى توجَهْت/ ركائُِّبُه فالُحب ديني وإيماني«. قصيدتها عصرية ُمواكبة للحداثة، مجبولة بالوجع ومعاناة  

وري المرأة واإلنسان، تتشُح باألسود من وجع الفراق وتعاسة الواقع وتهميش وتفتيت المرأة في المجتمع الذك
لكنها تستشرُف   امرأْة«  فتافيُت  فأنا اآلن  يدْيْك/  بين  الهوى  ألقاني  ُثم  لؤلؤْة /  »إني كنُت في بحر بالدي 

 الصحوة والنهوض. 
سعاُد الصباح كما تزدهي بأشعارها، نخلة شامخة، في روضة الشعر العربي الحديث، بلسَمت الشعر بعرار  

 مرأة الشاعرة الجريئة في تعرية شهريار الُمعاصر.نْجٍد، وَلونت القصيدة بقوس قزح المزدهي بال
 

 سمير حاج 
 كاتب وناقد فلسطيني 
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 قراءة في حروفّياته التأريخّية  المؤّرخ سعيد البهالي أو الفتى المحترق ..

       
 . أسماء غريب . األديبة والناقدة والمترجمة د40

 
(، والثاني  1من بابِّ الُفُتوَّة عرفُتُهَما معًا؛ سعيد البهالي وإبراهيم كريدّية، كالُهما فتيان، األّوُل ُيوَشعِّيُّ الهوى )

(. وإذ أصُف المريَد سعيد البهالي بالفتى، فإّني أعني  3(. األّوُل مريد والّثاني شيٌخ أو ُمَعّلم ) 2إبراهيميُُّه )
م به العديُد من العرفاء واألنبياء واألولياء، والحال وأّنني أؤّكُد على هذا بذلَك الّرمَز العرفانّي ال كبير الذي ُوسِّ

األمر فذلك لما رأيُت في هذا الباحث من أوصاف تنطبُق على الفتيان األحّقاء أهل العلم والّتحقيق في كّل  
وثالثُ  األخالق،  مكارم  ُمالزمة  وثانيها  الّطاعة،  ُحسُن  أولها  ومكان؛  واألقارب زمان  األهل  مساعدة  ها 

واألصدقاء، ورابُعها استجالب محّبة للا بالتحّببِّ إلى أوليائه، وخامسها الوفاء بالعهد وحفظ الوّد، وسادُسها  
محّبة البالد والوطن وخدمتُهما بالفكر والبدن، وسابُعها التصّرف بالّستر والحجب وإعطاء لكّل موجوٍد ماله  

، وهو ما يقوم به عادة كّل الفتيان ألّنُهم زيُت من ال زيَت له، وُهُم الّدهن اّلذي ُتْمأُل به القناديل    مِّن حقٍّ
(. ولمن ال يستوعُب فتّوة سعيد البهالي، أُقْل لُه اّطلع على كتاباته وستجُد كيف أّنه تصّدى بكّل شجاعٍة  4)

ًا بوجدانه هي قضايا مدينته التي رأى  ونبل إلى القضاَيا التي طالها اإلهماُل والنسيان ، ولعّل أكثرها التصاق
(. وألجل هذا تجده وقد شّمر عن ساعد الجّد ليتجّشم عناء الكتابة واالحتفاء بهذه المدينة 5فيها الّنور: آسفي)

ورجاالتها من األولياء والعلماء والشرفاء بقلم التوثيق والتأريخ في كافة ميادين العلم والعطاء الفكرّي والفّني 
( وأّلف عنه كتابًا كاماًل بعنوان ))إضاءات 6، فكان أن بدأ بشيخه الّروحّي األستاذ إبراهيم كريدية )واإلبداعيّ 

حول الكتابة التاريخّية عند األستاذ الباحث إبراهيم كريدية مؤّرخ مدينة آسفي ومنهجيته في البحث والتنقيب(( 
شرين صفحة، وبدا فيها واضحًا تأّثر  ( وقد صدر هذا الكتاب بمدينة آسفي، وجاء في مئة وثمان وع7)

الكاتب بأستاذه سواء من حيث المنهج واألسلوب، وكذا من حيث تواضعه الجّم، إذ أنه ال يّدعي أبدا اإلحاطة  
الكاملة بماّدة بحثه بحيث وسمه بـ”اإلضاءات” ليترك المجال مفتوحًا أمام َمن سيأتي مِّن بعده ويدلي بدلوه 

فسه. هذا من جهة، أّما من جهة أخرى فقد جاء الكتاب بأسلوب سلس وواضح،  في الكتابة عن الموضوع ن 
تحّدث فيه بشكل أكثر تركيزًا عن منهجّية المؤّرخ إبراهيم كريدية في كتاباته ومعظم مؤّلفاته عن مدينة آسفي  
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ومهتّم مهما    باعتباره أنزل المحلّي واإلقليمي والجهوي من برجه العالي والعاجي وجعله في متناول كّل راغب 
(. إضافة إلى هذا فالباحث سعيد البهالي يرى أّن المؤّرخ إبراهيم كريدية قد 8كان مستوى تكوينه ومعرفته )

ُعرف عنه اعتماد مصادر متنوعة بما فيها الوثيقة المكتوبة سواء كانت محلية أو وطنية أو مخطوطة قديمة  
والتقا الملكية  وشواهد  والشخصية  المخزنية  واألزجال كالرسائل  واألشعار  والجفريات  والفتاوي  والظهائر  ليد 

(، مع الحرص على توظيف الصورة التاريخية كما جاء  9وكتب الفقه دون إغفال كتب المناقب والصوفية )
في العديد من مؤّلفاته بما فيها سلسلة “آسفي ذاكرة وتاريخ” والتي جاءت في عشر ألبومات تشتمل على 

حث سعيد وإن كان قد أولى عناية خاّصة ألستاذه إبراهيم كريدية ولمساره العلمّي، صور قديمة آلسفي. والبا
فهذا لم يثنه عن صون الوّد والعهد لمن سبقه من مؤّرخي مسقط رأسه من أعالم مادام يرى في الكتابة عنهم  

ة أّنه اختار الفقيه  وعن جليل أعمالهم التزاما حضاريًا ووطنيًا تبنى به األمم والّشعوب والثقافات، وال غراب 
( باعتباره أحد أهّم الّسلف 10المؤرخ الكانوني العبدي وخّصه بكتاب كامل جاء في اثني وثمانين صفحة ) 

اّلذين مّروا بآسفي في القرن العشرين، ولم توفه أقالُم المؤّرخين حّقه في االهتمام بمؤّلفاته ومخطوطاته التي  
وذلك بفعل احتكار هذه المخطوطات والضّن بها على أهل العلم  لم يطبع منها لحّد اآلن سوى عشرة كتب  

(. ويرى سعيد البهالي أّن الفقيه المؤرخ الكانوني العبدي 11من الطلبة والباحثين وعموم القراء والمهتمين ) 
قد كان على قدر عال من االنفتاح في الرؤية والتفكير وتجاوز في كتاباته المنهج التقليدي الذي كان يعرف 

ه بعض مؤرخي المدن حيث أنه لم يقتصر على التأريخ لألعالم من أدباء وعلماء وأولياء وإنما تجاوز ذلك  ب
إلى التأريخ للقضايا واألحداث السياسية بهدف إبراز الدور الريادي للمغاربة في مختلف العلوم والمجاالت  

ة متمّيزة في التاريخ المغربي الحديث،  (، ولعّل هذا ما يجعل من هذا المؤّرخ ظاهرة علمية وأدبية وفقهي12)
بحيُث ُعرف بحّسه الوطنّي الكبير لدرجة أّن محكمة العدل الدولية بالهاي اعتمدت كتابة ))آسفي وما إليه  
تاريخ   كتابة  متكاماًل إلعادة  كتاباته مشروعًا  بذلك  فكانت  الصحراء  قديمًا وحديثًا( كوثيقة إلثبات مغربية 

المغربّي خاّصة المغرب عاّمة. )  الجنوب  المغرب 13وتاريخ  بقضايا  الكانوني  الفقيه  قديمًا  اهتّم  (، وكما 
الوطنية فإّن سعيد البهالي سار على الّنهج ذاته، فكتب عن الحركة الوطنّية بمدينة آسفي وعن الّنخبة التي  

ء في المجال السياسّي  صنعت فيها الوعي الوطني وقادته إلى أعلى مدارج السمو والّرقّي بكاّفة تجّلياتها سوا
 (.14أو الّنقابي والتعليمي أو الثقافي واإلصالح االجتماعي ) 

 
( هذه تجّلت أيضًا في  15وألّنني وصفُت منذ البداية الباحث سعيدًا بالفتى، فإّني أرى أن فتّوته الصوفية ) 

( باحثًا عن  16الغنيمية ) اعتنائه بأشراف المغرب وأوليائه، وال أدّل على ذلك من كتابه الجديد عن الزاوية  
أصلها ونسب رجالها وصلتهم الوطيدة بجدهم الولّي الكامل المجاهد السيد الحسن بن رحو الذي جاء مهاجرًا 
من الساقية الحمراء ليستقّر في منطقة عبدة، وعن هذه الهجرة يقول سعيد: ))…وال تمكننا هذه المصادر 

ه يختار منطقة عبدة دون سواها من المناطق باستثناء عبارة  من اإلفصاح عن األسباب الحقيقّية التي جعلت 
تحمل أكثر من تفسير أوردها صاحب موسوعة “مصابيح البشرية في أبناء خير البرية” وهي أّن سيدي 
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الحسن بن رحو “ورد من الساقية الحمراء كثائر على الكفار قرب المحيط األطلسي” ولعل هذا ما جعل  
أرمان أطونا يعترف بأّن عددًا كبيرًا من أولياء آسفي وعبدة هم من المجاهدين الذين    المراقب المدني الفرنسيّ 

حاربوا البرتغال ودافعوا عن إسالمّية المنطقة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهذا ما يجعلنا نعتقد  
بدة، ومنها طبعا  أن هناك أسبابًا عّدة جعلت سيدي الحسن بن رحو يغادر الساقية الحمراء نحو منطقة ع

الرغبة األكيدة في جهاد المحتل البرتغالي …. وإذا كان هذا هو السبب الرئيس فإّن هناك أسبابًا أخرى منها  
لصالحم،   الذهب  لطريق  البرتغاليين  تحويل  بفعل  القوافل  تجارة  تدهور  بعد  الصحراء  في  العيش  صعوبة 

(. والزاوية 17فاء المنتمين آلل بيت النبوة األطهار(( )وطبيعة منطقة عبدة المعروفة تاريخيًا باحتضانها للشر 
الغنيمية لم تكن مجّرد رباط للعبادة وإنما كانت شأنها شأن العديد من زوايا المغرب تستعمل كمدرسة للتعليم 
ومكان لالستشفاء ومالذًا للمحرومين والمضطهدين، وكونها جعلت من مدينة آسفي مركزًا لها، فذلك أمر  

الرحمة  تحّكمت في بنبّي  المتصل  الشريف  البهالي: األصل  أهّمها كما يقول سعيد  المقّومات  العديد من  ه 
بالمنطقة وتوّفر  ثّم وجود تراث روحّي وصوفّي  محمد صلى للا عليه وسلم وعلى آله الطّيبين األطهار، 

في هم أهل صوفية  (، وألجل هذا أقول إّن معظم رجال آس18مظاهر التقوى والعلم في المؤسسين للزاوية )
ومذهب روحّي على قدر كبير من العمق والّصفاء والجالل، ألّن الّسير إلى للا بالنسبة لهم إدراٌك في أسراره، 
لم في معرفته يشيد بأهل العلوم والكتب والحكمة المتعالية وهو   وعقٌل في إشراقه، ولّذة روحية في تجربته، وعِّ

دعّية أو ملجأ ُيرتكُز فيه على الوهم، وال هو بعزلة عن الحياة وال بموقف ليس بطريق للّدروشة في تجّلياتها الب
ضّد العقل وإاّل لما كان ظهر بينهم العديد من العلماء واألطّباء واألساتذة الكبار في شتى مجاالت العطاء  

ل اإلحاطة بما لم  الفكرّي، وهاهو الفتى المحترق بأنوار المعرفة سعيد البهالي يشّق طريقة بتأّن وتؤّدة من أج
يحط به ُخبرا قبله من البّحاثة والّدارسين في مجال بحثه الذي يحتضُن مدينة آسفي بكّل محّبة وحّس وطنّي  
َيرهم الشريفة في كّل مكان   كبير، ألّنها أرض األجداد واألبدال، وأرض األقطاب واألوتاد اّلذين فاح عطر سِّ

 في كّل قطر ومكان.  وأصبحْت شعلته تجذب المريدين من أهل العلم
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 الهوامش:
 ( نسبة إلى يوشع فتى موسى )عليهما السالم(.1
يُم((.60( من وحي سورة األنبياء: اآلية  2 ْعَنا َفًتى َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُه إِّْبَراهِّ  . ))سمِّ
ُد بُعمٍر وال بجنٍس وال بزمان أو مكاٍن  ( اعلم يا أّيدَك للُا بنوره وعلمِّه ومحّبتِّه، أّن الُمَعّلَم أو الّشيخ ال ُيَحدَّ 3

أو ديٍن، فقد يكوُن أصغَر من الُمريد بسنوات عّدة، وقد يكون طفاًل، وقد يكوُن من رجالِّ الّزمن الماضي، 
، وقد تكون امرأًة بصفة معّلٍم لرجل أكبر منها بكثير في   أو من أهل الحاضر، أو من صْحب الّزمن الُمقبلِّ

 وواقفًا عند باب الّرجاء والّدعاء والحضرة. لكن عليك أن تعرف أيضًا أّنه مهما اختلف  الّسّن يكوُن سالكاً 
ه   ” الّصفةِّ من حيُث َفْيضِّ ُعمُر أو جنُس الُمعلِّم ذكرًا كاَن أم أنثى، فإّنه يبقى على خالف الُمريدِّ “ذكوريَّ

 تفيُض فيه بالمطر، واإلناء هو الُمريد اّلذي أو )ألّنها( غيمٌة حبلى تبحُث عن إناءٍ   –وعطائِّه الُمْسَتمّر، ألّنُه  
” الّصفة ألّنُه   أو )ألّنَها( الّرحُم المستقبُل لفْيضِّ الُمَعّلم. واعلم أّن الُمعلَِّم دائُم البحث عن    –يكوُن “أنثويَّ

أُن نفسه بالّنسبة للمريد تجاه معّلمه، وال بّد لالثنْين أن يل تقيا، ليس جسدّيًا  ُمريده يسعى نحوه باستمراٍر، والشَّ
بالّضرورة وإّنما روحّيًا قبل كّل شيٍء ليتحّقَق االنصهار بينُهما. و”العالقة” السّليمة بين االثنْين هي تلك اّلتي  
ُد فيها المعّلُم بشيء، إّنما يحدث الفيض واالستقبال لوحدهما ومن ذاتهما،   ال يطلُب فيها الُمريُد شيئًا، وال َيعِّ

َطٌش وفي المعّلم فيٌض. وال أحد في هذه “العالقة” أفضل أو أهمَّ أو أكبَر من أحد. وعليَك  مادام في الُمريد ع
أن تتذّكر جّيدًا أّيها القارئ أّنه ثّمة فرق كبير بين الُمريد والّتلميذ، وبين المعّلم واألستاذ. فالُمريد من أهل  

لوَم الّدنيوّية الجاهزة، واألستاُذ قد درس طوياًل في حياته  العلم الّلدنّي، والمعّلم حاضُنه، أّما التَّلميُذ فيطلُب الع
من أجلِّ أن يحصل عليها في المدارس والجامعات، فيعطيها لتلميذه من باب الّثقافة والمؤّسسة والمجتمع، 
الّدنيوّي  العلم  إلى  وباإلضافة  حين  في  والّظالم،  الغفلة  في  غارقًا  األحيان  من  كثير  في  يكون  قد  بقلٍب 

اديمّي، فإّنُه من الممكن جّدًا أن يكون ُمعّلُمك طفاًل وهو ال يدري أّنُه معّلُمَك، أو طفلًة، أو شيخًا عجوزًا  واألك
ٌر من أهل   لُم اّلذي في قلبه أكبر بكثير مّما قد يتوقَُّعُه فيلسوف أو ُمَنظِّّ لم يسبق له أْن دخل إلى مدرسة، والعِّ

 الّثقافة والعلوم.
شمعٌة ُمشتعلة، والُمريُد كذلك، وحينما يقُع الّلقاء بينهما تتوّحُد الّشعلتان وال يهّم إذا ظّل  المعّلُم أو الّشيُخ  

 الجسدان منفصالن بُحكم الّزمان والمكان والّتاريخ والجغرافيا.
المعّلُم أن  حينما يلتقي الُمريد بمعلِّمه يقُع العشُق، لذا، عليَك أّيها الُمريُد أْن تعرَف هذا جّيدًا، وعليَك أّيها  

تعرَف متى تنفصُل عن مريدِّك وتَدَعه ُيكمُِّل الّطريق لوحده حينما ترى أّنه قد أصبح ُهو أيضًا بدوره معّلمًا  
أو شيخًا كبيرًا، رّبما أفضل منَك بكثيٍر. )انظر في هذا الصدد، كتابنا )رحلة السالم الروحي من الفحم إلى  

لم األديب والتشكيلّي صبري يوسف(، دار الفرات للثقافة األلماس، حوار أجراه صبري يوسف من ستوكهو 
 . 2019واإلعالم، العراق،  

( وهذه الّصفات وإن أشرُت إليها بشكل شديد اإليجاز، تجد ما يؤّكدها ويوّثُق لها في اإلهداء اّلذي افتتح 4
به األستاذ إبراهيم كريدية كتابه الجديد الموسوم بـ )عالقات حاضرة آسفي وجمهورية جنوة اإليطالية في العهد 
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لن تنسى، في بعث قيم الشكران والعرفان من الوسيط(، واّلذي يقول فيه: ))إلى: من كانت له يد بيضاء  
رماد الجحود والكنود، وزاد بطيبته في إنضاجها وبلورتها وإفشائها، وعمل وألح على تجسيدها فعال حسنا  
راقيا بهذه البلدة الطيبة. // إلى: من أحيا في سويداء قلبي ووجداني تلك القيمة الكبيرة وذلك الشعور النبيل 

بعيد وبعيد. // إلى: من فرط إقباله وحبه وتقديره لكتاباتي وتدويناتي، يزعم تواضعا، أنه  المفتقدين منذ زمن  
تلميذي ومريدي وخلفي. // إلى: الشاب اآلسفي األصيل الوسيم الخلوق الوديع الودود. // إلى: الباحث 

النفّ  الفاضل  العزيز  الخّير  اإلنسان  إلى:   // الواعد.  المعطاء  الطموح  الرصين  إلى : سعيد المثابر  اع.// 
البهالي “شكرا لك بعد للا، وتقّبل للا مني ومنك مزيدا من صالح األعمال لهذه المدينة الغالية آسفي”((. 
وهو إهداء عرفانّي محض، وردت فيه ألهل الّنهى كّل الّصفات التي تقود إلى مقام الفتّوة والفتيان. وهو  

ترجمُت كتاب األستاذ إبراهيم كريدية إلى اللغة اإليطالية،    اإلهداء اّلذي وجدُت فيه صعوبات جّمة عندما
بحيث كنُت أحرص كّل الحرص على تفادي أن يسقط المتلّقي في ازدواجية المضمون ال سيما إذا كان مّمن  
َب بالّظلمات الّنفسانية عن معاني وإشارات أهل للا، فكان الحّل أن سلكُت في ترجمة هذا الجزء طريق   ُحجِّ

 وتركُت مسلَك العبارة مع الحفاظ على المعاني كاملة يتذّوقها أهل المحّبة والحرف الحّق.  اإلشارة
( انظر في هذا الّصدد مقاالته التي كتبها عن العديد من القضايا المنسية أو المهملة والخاّصة بمدينة  5

هذا   في  مقاالته  أعمق  من  ولعّل  واليهودية،  األمازيغية  القضيتان  فيها  بما  المسألة  آسفي  نجد:  المجال 
األمازيغية في خطاب الحركة اإلسالمية، ثم أمازيغ خدموا العربية: محمد المختار السوسي نموذجا، وأمازيغ 
في خدمة العروبة: محمد عبد الكريم الخطابي نموذجًا. أّما بالنسبة للقضية اليهودية فمقاالته في هذا الباب  

لحصر: االسم الشخصي والعائلي ليهود مدينة آسفي: قراءة في  كثيرة ونذكر منها على سبيل المثال ال ا
المغرب من   إنسانية، وهل كان يهود  نماذج  الخمسينيات:  يهود آسفي في  المدنية، ثم مهن  الحالة  وقائع 
الدرجة الثانية: يهود مدينة آسفي نموذجا. ثم معطيات جديدة حول مقبرة أوالد بن جميرو بآسفي. وهي كّلها  

في العديد من الجرائد والصحف الوطنية والمحلية كجريدة العصر، وجريدة لواء آسفي وجريدة   مقاالت نشرت 
 الموقف. 

آسفي  6 حاضرة  )عالقات  كريدية  إبراهيم  األستاذ  كتاب  إهداء  في  جاءت  التي  التالية  العبارات  انظر   )
يره لكتاباتي وتدويناتي، يزعم  وجمهورية جنوة اإليطالية في العهد الوسيط(: ))إلى: من فرط إقباله وحّبه وتقد 

 تواضعًا، أنه تلميذي ومريدي وخلفي.((.
( سعيد البهالي، إضاءات حول الكتابة التاريخية عند األستاذ الباحث إبراهيم كريدية مؤّرخ مدينة آسفي  7

 . 2019،  1، طSafigrapheومنهجيته في البحث والتنقيب، 
 . 62- 61( المصدر نفسه، صص  8
 .68 ( المصدر نفسه ص،9

ط 10 العطرة،  لذكراه  مقاالت  العبدي،  الكانوني  أحمد  بن  محمد  الفقيه  آسفي  مؤرخ  البهالي،  سعيد   )1  ،
Safigraphe  ،2019 . 
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 . 7( المصدر نفسه ص 11
 .18( المصدر نفسه ص 12
 .22( المصدر نفسه ص 13
آسفي، مظاهرها وقضاياها  ( انظر في هذا الصدد جديد إصدارات سعيد البهالي: الحركة الوطنية بمدينة  14

 وانشغاالت روادها.
( أمّيز هنا بين الصوفية والتصّوف، فاألولى طريق أولها إيمان ثّم علم ثّم ذوق، والثانية طريق مراقبة. 15

لذا تجد الصوفي في مقاومة الّروح صاحب مشاهدة والمتصّوف في مقاومة القلب صاحب مراقبة، وهناك  
 ا فيكون في مقاومة الّنفس صاحب مجاهدة ومحاسبة. ثالث يحاول التشّبه بهما مع

 . Safigraphe  ،2020( سعيد البهالي، الزاوية الغنيمية ببادية آسفي، )تاريخها، أدوارها ورجالها(، 16
 .23( المصدر نفسه ص، 17
 .26( المصدر نفسه، ص 18

 
 د. أسماء غريب

 أديبة وناقدة ومترجمة مغربّية مقيمة في إيطاليا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2681 
 

 الخليفة العادل والتاجر العاشق: انقالب األدوار في المدينة العربية الوسيطة 

 
وري محّمد تركي الربيعو 41  . الكاتب والّناقد الس 

 
غالبا ما بدأت قصص ألف ليلة وليلة بشخصية شهرزاد، وهي تروي للحاكم شهريار قصصا عن الحب 

والعجيب   والعفاريت  بقصة أخرى.  والمجون  التالي  اليوم  لتعود في  الصباح،  والغريب من كل عالم حتى 
وهكذا، ال تتوقف القصص، وتبقى شهرزاد بطلة هذا العالم وساردته. لكن في مقابل هذه الحكاية التقليدية،  
الحظ بعض الباحثين في الليالي العربية، أّن شهرزاد لم تكن هي الوحيدة التي اختصت بالسرد والقص، 

 ما هناك رجال شاركوها في هذا الجانب.وإن
وهذا ما تكشف عنه مخطوطات عديدة ُحقِّقت في السنوات األخيرة. ومن األمثلة على ذلك، مخطوطة »الزهر 
األنيق ومطاوعة العشيق« التي حّققت في السنوات األخيرة وصدرت عن دار الجمل بعنوان »الماجريات:  

القاهرة  خمس وعشرون حكاية عمن القرن الرابع ع شر« ويروي فيها عدد من الرجال قصصًا عن نساء 
القصص رجاال  يتبعنها لخيانة أزواجهن. ونرى في هذه  التي  الزمن، واألساليب  ذاك  وبغداد ودمشق في 
مسنين يسيرون في شوارع دمشق خلف العصرونية بحثا عن مدّون هذه المخطوطة ليرووا له قصصا عن  

، ألنهم من خالل فعل السرد يعيدون ما فعلته شهرزاد، التي ضمنت لنفسها  غراميات النساء في هذه المدينة
 الحياة عبر تكرار وسرد القصص.

فسرد الحكايا والذكريات، كما يرى البير سويل، ال يتحول إلى مقبرة واعتراف بعبرات آخر العمر، وإنما إلى  
 ينبوع الستعادة الشباب وتبديل الحال.

وربما هذا البحث عن شراء الزمن )الحياة( ألصحابه، في القرن الثامن عشر، هو ما دفع الشاب الحلبي حنا  
دياب إلى مرافقة أنطوان غاالن إلى باريس. وهناك أخذ المفسرون يروون لنا الحيلة التي قام بها غاالن مع  

ما كان يسعى فقط إلى سرقة قصصه  دياب، فهو لم يكن يرمي من خالل أخذ دياب، نقله إلى عالم آخر، وإن



2682 
 

عن مصباح عالء الدين واألربعين حرامي )التي يقال أّن غاالن نقلها عنه(. لكن ما يغيب عن هذه القصة  
هي دوافع دياب بالمقابل، والتي يبدو أنها لن تقتصر على رؤية أجزاء أخرى من العالم، من أجل المتعة 

ئس حلب، بل ربما ليزيد ويكتسب صورا جديدة تتيح له المزيد  والهروب من أن يكون رجل دين في إحدى كنا
من السرد، ما يضمن له عدم الخروج من الحياة والعيش لزمن طويل. وهذا ما حدث بالفعل، فمن خالل  
رحلته تلك، استطاع دياب، بعد خمسين سنة تقريبا، تدوين ذكرياته عنها وعن طقوس أهالي باريس في  

وهذا ما ضمن له البقاء إلى يومنا هذا، بينما غاب كثيرون ممن كانوا يعيشون في    التعذيب والطعام وغيرها.
 زمنه.

 
 عامة وتجار وبنات الخليفة 

الطريف أيضا في سرد الرجال أحيانا، أنه كان يأتي بقصص مختلفة بعض الشيء عن القصص المكررة  
لتجار، ليسيروا في شوارع  حول عشق الخلفاء لبعض الجواري )قصص هارون الرشيد( أو تنكرهم بزي ا

المدينة، حيث نرى قصصًا تنفتح على مشهد آخر مختلف، يظهر فيه العامة والتجار يتنكرون هذه المرة 
ليتلّصصوا على قصر الخليفة، أو ليصلوا إلى أحد جواريه. كما نرى الخليفة نفسه ينقلب دوره أحيانا، فيظهر  

العاشقين. ونعثر على هذا الجانب من القصص وغيرها    في بعض هذه الليالي الرجل الحالم الواصل بين
بعنوان »نزهة األشواق في   الغانمي  الليالي العربية سعيد  العراقي في  الباحث  التي حّققها  المخطوطة  في 
أخبار المتيمين والعشاق«. وقد عثر المؤلف على هذه المخطوطة في برلين، ويعود تاريخ كتابتها إلى سنة  

طة مجموعة من الحكايا عن مدينة بغداد، وبعض هذه الحكايا قد تكّرر ذكرها في  . وتضّم المخطو 1079
 أماكن أخرى.

 
ويبدو أّن كاتبها مجهول الهوية، كحال العديد من مخطوطات الليالي العربية، ومما يالحظ في هذه القصص  

لبية الحكايا يسير  أّن هناك قاسما مشتركا يجمعها وهو الخليفة العباسي هارون الرشيد. إذ يظهر في غا
خارج قصره بحثا عن عاشقين قد جار عليهم الزمن، فتاهوا في شوارع وأزقة بغداد. وهذا ما نراه في أول  
حكاية )عاشق البيمارستان( عندما قرر الرشيد النزول للمدينة متنكرا بزي تاجر مع معاونه جعفر البرمكي  

فى المجانين( فما كان منه إال أن دخل باحثا عن  وحارسهم. وفي المدينة وجد نفسه أمام بيمارستان )مش
فقدانه   أمام حكاية تاجر شاب وقد غدا مجنونًا بعد  بهم  فإذا  تذهب عنه بعض الضجر،  متعة وقصص 
لحبيبته. فطلب منه الرشيد قّص حكايته، وهنا سيروي لنا الشاب حكاية إحدى النساء التي كانت تختطفه  

إلى منزلها، وهناك كان ينقلب دوره من أحد تجار المدينة ليصبح الرشيد كل أسبوع عبر امرأة عجوز )قوادة(  
بذاته، وكل ذلك بشرط أن يبقى زوجا مخلصا ال يقترب من أي جارية أو سيدة أخرى في السوق، لكن الشاب  
سيتعّرض في أحد األيام لمكيدة إحدى الجواري، فما كان من زوجته إال أن أسقته خمرا، ليستفيق بعدها في  
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حدى المقابر دون أن يدري كيف يصل إلى طريق منزلها مرة أخرى، فكان الجنون طريقه اآلخر بعد أن  إ
 يئس من البحث عنها. 

والمفاجئ في القصة، أن الرشيد لن يكتفي بسماعها كما كان يفعل شهريار، وإنما سيقرر أيضا أن يلعب  
يقرر الرشيد فتح نص الحكاية مرة أخرى  دورا في القصة، فهي التي تضمن له الحياة كما قلنا. ولذلك س

ليساهم في إكمالها، وهذه المرة من خالل إعالم الشاب المجنون أّن الفتاة التي يبحث عنها هي ابنة عم  
الخليفة، وأنه سيتكفل بتزويجه إياها. وهنا يصبح الخليفة سببا في إنقاذ الشاب من الجنون، وبالتالي في هذه  

)نسبة لميشيل فوكو( فهو ال يرى أّن علة الشاب صحية، بل هي ناجمة عن عالم  القصة نرى الرشيد فوكويا  
رمزي آخر)الحب(. والغريب في القصة، موافقة الخليفة على تزويج واحدة من األسرة الحاكمة إلى تاجر  
 بسيط. كما نشهد هذا التحول في عالقة الخليفة بالعامة والتجار في قصة أخرى )حكاية ابن غياث الجوهري 
مع نزهة القلوب جارية الرشيد(. ففي هذه الحكاية سيكتشف الرشيد أّن قلب جاريته قد توّلع برجل تاجر يعمل  
في الجواهر، فغضب لبرهة من الوقت قبل أن يتمالك أعصابه ويطلب لقاء الشاب المعشوق ليحاكمه ربما، 

ي، ألنه كان قد توفي جراء عذابات  فكيف يتجرأ على االقتراب بأحالمه من قصر الخليفة. لكن الشاب لن يأت 
عشق الجارية، وهنا نرى رشيدا آخر، فهو لن يشمت بجاريته، بل سيبدو رجال يدرك معنى الحب والفناء 
ألجله. لذلك أخذ، كما تروي القصة، يبكي على الشاب، ثم طلب من جاريته أن تقوم بزيارة حبيبها. وهذا  

 بقى من العامة.تنازل من الخليفة لصالح رجل تاجر، لكنه ي
هذه  جامع  يدعو  الذي  بما  وتتعلق  عليها.  الضوء  تسليط  من  بد  ال  الرشيد،  في صورة  نقطة  هنا  تبقى 
المخطوطة إلى التركيز على صورة الرشيد )الحازم والقاطع للرؤوس وفي الوقت ذاته الجامع بين العشاق(؟  

 هل ألّن تركيزه جاء فقط على قصص العشاق؟ 
الحبيبة شهقة عظيمة قبل أن تفارق الحياة، فأمر الخليفة بدفنها إلى جانب حبيبها،    وخالل الزيارة ستشهق

وبناء قبة )مزار( عليهما. وهكذا أصبح هذا المزار دليال على انتصار عشق العامة على عشق الخليفة.  
قلو  الخليفة في ساحة  يغلب  أن  والذي سيتمكن من  باألخص،  التاجر  االنقالب، في مكانة  هذا  ب ولعل 

الجاريات والجميالت، قد ال يعكس أمرا يتعلق بعالم العشق حسب، وإنما أيضا قد يرمز إلى تغير عالقات 
السلطة وبروز دور التجار بشكل أوسع في القرون العباسية المتأخرة. فاالقتراب من قصر السلطان والهيام  

في الزمن العباسي الذهبي، إال أّن  بإحدى فتياته، ال يعّد أمرا بسيطا، بل مغامرة قد تكون شبه مستحيلة  
تغير الظروف ربما ساهم في اقتراب التجار أكثر من القصور ليلعبوا أدوارا أكثر فعالية مع انهيار خزائن  
الدولة. وهذا ما نراه في حكاية »عالء الدين )تاجر( وجارية المتوكل« الذي سيتنكر بزي الخليفة، ليتمكن  

غرفة شجرة الدر )الجارية( »قالت: قد صرت تلبس ملبوس الخلفاء«.  من الدخول للقصر، وعند وصوله ل
وفي هذا القصة الرمزية، نرى انقالب األدوار، فيصبح التاجر/ابن السوق هو الحاكم المعشوق في قصره.  
وهو انقالب وإن بدا مؤقتا، لكنه ربما يحمل مالمح واقعية عن ذاك الزمن، فابن الجصاص الحسين بن عبد  

هري كان يقدر على انتشال الدولة من اإلفالس. وينقل أبي بكر بن يحيى الصولي في كتابه األوراق،  للا الجو 
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( نعى على عصره غياب أمثال ابن الجصاص ممن يلجأ إليهم عند 940ـ  934أّن الخليفة الراضي باهلل )
 األزمات.

 
 الرشيد الرقيق 

تسليط   من  بد  ال  الرشيد،  في صورة  نقطة  هنا  هذه تبقى  جامع  يدعو  الذي  بما  وتتعلق  عليها.  الضوء 
المخطوطة إلى التركيز على صورة الرشيد )الحازم والقاطع للرؤوس وفي الوقت ذاته الجامع بين العشاق(؟  
هل ألّن تركيزه جاء فقط على قصص العشاق؟ أم أن هناك أيضا رغبة في التركيز على صورة ما. فخالل  

ة متوعدًا جعفر البرمكي بقطع رأسه إن لم يرو لهم قصة أو حكاية ما تسليه،  القصص، يبدو الرشيد في البداي
لكن ومع دخوله أسواق المدينة وسماعه لقصص العشق، يختفي سيفه وحراسه )حارس واحد فقط( ويظهر 
لنا رشيدا آخر. يحاول هذا الرشيد اآلخر الوقوف إلى جانب العامة وتجار المدينة، حتى لو كان األمر على  

 اب التقاليد )تزويجهم من بنات القصر(. حس
والالفت أّن هذه المخطوطة بنسختها الموجودة قد جمعت في فترة سيطر فيها السالجقة على الخالفة وبغداد،  
وهي فترة ستترافق، كما سيالحظ الباحث األلماني كرستيان النغ في كتابه »العدالة والعقاب في المتخيل  

بات والحكم. ولذلك يخيل لنا أن استرجاع قصص الرشيد بين العامة من  اإلسالمي« مع نظام آخر للعقو 
خالل ليالي ألف ليلة وليلة وكأنه يأتي في سياق ما دعاه األنثربولوجي أرجون أبادوراي باستعادة الحق في 
الخيال. ففي ظل السالجقة وتأسيسهم إلجراءات قمعية جديدة في فضاء بغداد، يبدو أن كاتب المخطوطة  

يكون تاجرا( حاول من خالل تركيزه على صورة الرشيد قاطع الرؤوس من جانب، ورقيق القلب من  )قد  
طرف آخر مع التجار، أن يعتمد الحكاية لمقاومة واقعه آنذاك. ففي ذلك الواقع، كانت شخصية المحتسب  

رية، نحو التشهير  في أسواق بغداد قد تضخمت في زمن السالجقة بعد أن تجاوز دوره مراقبة المعامالت التجا
أحيانا بالتجار ومعاقبتهم، في الوقت الذي كان الرشيد يلبي مطالبهم، حتى إن طالت أسوار قصره وهيبته.  
ولذلك تبدو نصوص هذه المخطوطة وغيرها من نصوص الليالي العربية تحمل على عاتقها مهمة الحفاظ  

 ر استمرارها وحملها للجديد إلى يومنا هذا.على خيال العامة وشحنه دائما بصور أخرى، وربما هذا ما يفس
 

بيعو   محّمد تركي الرَّ
 سوري وناقد كاتب 
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تِّس«   »عّش القراصنة« الذي أنقذ سرفان 

   
وائي الجزائري واسيني األعرج 42  . الكاتب والرِّ

 
قاتلة، الواحدة عود على بدء. هل كان سرفاْنتِّس رجاًل محظوظًا؟ دون شك، نعم. لقد خرج من دوامات  ص

أسوأ من األخرى. صدف الحياة تكاثرت معه حتى أصبحت قانونًا. فقد نجا بأعجوبة من حرب »ليبانت«  
حيث فقد ذراعه اليسرى. شارك في الهروب باتجاه ورهان مع مجموعة من أصدقاء، لكن يلقى القبض عليهم  

ي من الحاكم حسن فينيزيانو. كان  ويعدمون كلهم، سرفانتس وحده من نجا من مجزرة اإلعدام بتدخل شخص
سرفانتس في حروبه الدينية ضد الدولة العثمانية تحديدًا، ينتظر متى يتم الهجوم على الجزائر إلبادتها، فهي  
»عش للقراصنة«. الذي حدث هو العكس، فقد وجد الكثير من حريته وهو سجين في الجزائر العاصمة،  

وفي »سج كيخوتي«  »دون  كتبه:  في  قصصه  بتعبيره  وفي  الجزائر«،  مدينة  في  و»الحياة  الجزائر«  ون 
القصيرة: »قصص نموذجية« التي جسدت عالقته بقوة مع الجزائر »العثمانية«، في تناقضها وترددها. فقد 
كان سجينًا، ويسمح له بالخروج في أوقات فسحته، وعندما اشتراه حاكم الجزائر، حسن باشا، أصبح سيد  

 بفدية.   القصر إلى أن تم تحريره
هناك صدف غريبة حكمت حياة سرفانتس، قلياًل ما تحدث عنها المؤرخون، وهي التي ستسمح له بالعودة 

يصل األخ خوان جيل إلى الجزائر    1580ماي    29إلى إسبانيا، وكتابة نصه االستثنائي: دون كيخوتي. في  
ائن. وجدا مدينة تستيقظ  بهدف إنقاذ الره  Fray Anton de la bellaبصحبة األخ أنطون دي ال بال  

شخص في شتاء واحد. وبدأ    5000بصعوبة من مأساة المجاعة التي أصابتها، والتي حصدت أكثر من  
رجال الدين الحوار واالتصاالت مع البحارة وحسن باشا، ولكن بدون جدوى؛ ألن الحروب البحرية ضد السفن  

هة. استطاع الرجالن أن يشتريا أكثر من مئة  الغربية المسيحية كانت طاحنة وعادت من جديد لتحتل الواج
رهينة، ولكن سرفانتس لم يكن في حسابهم. وكان الوقت ضيقًا ألن حسن باشا المتعاطف مع سرفانتس جدًا،  
ويعرف خبايا كل المفاوضات، كان بدوره يستعد للعودة إلى تركيا بعد انتهاء مهمته كحاكم للجزائر، ومعه 

أوقية ذهب،   500حسن باشا استرجاع نقوده فقط التي اشترى بها سرفانتس، أي   رهينته المقربة منه. اقترح
. ونظرًا لعدم توفر السيولة Jeronimo de Palafoxأوقية على جيرونيمو دي باالفوكس    1000وطلب  
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أوقية   200أوقية ذهب، أضاف عليها   280الكافية، قرر األخ خوان جيل شراء سرفانتس. كان في حوزته  
عها من مخزون التثليثيين بعد استشارات معقدة، ثم ذهب مباشرة نحو قصر الباشا الذي كان قد أخرى انتز 

عندما كان الباشا   1580سبتمبر    19غادر باتجاه ميناء الجزائر استعدادًا للعودة إلى القسطنطينية. في  
لذي لم يكن في يستعد لمغادرة الجزائر في صحبة رهينته وصديقه، وينتظر تحول اتجاه الرياح، حدث ا

أوقية    500الحسبان. في تلك اللحظة بالضبط، يصل األخ خوان جيل، ويوقف السفينة ويضع في يد الباشا  
ذهب التي طالب بها مقابل التخلي عن سرفانتس. وينزله من السفينة لتبدأ رحلة حياة أخرى لم تكن أقل 

قافية عالمية. محاكم التفتيش لم تكن تنظر  شططًا، لكنها فتحت بوابات النجاح أمام سرفانتس ليصبح قيمة ث
بعين الرضى إلى عالقات سرفانتس مع الجزائريين ومع الحكام العثمانيين في الجزائر. فكان على سرفانتس  
حل مشكلته مع بالنكو دي باث، مفوض محاكم التفتيش المقدس، الذي اتهمه تهمًا خطيرة أقلها يقوده مباشرة  

الباشا، واعتناق اإلسالم، والعالقة المثلية مع حسن باشا، والتعاون المشبوه مع   إلى المحرقة، كالتعاون مع
أكتوبر/    10حاجي موراتو )حاج مراد(. حتى يحمي نفسه من غطرسة بالنكو دي باث، طلب سرفانتس في  

  تشرين األول، بإجراء تحقيق حول وضعيته، حتى يتمكن من العودة إلى إسبانيا بال تهم على عاتقه. وقد 
شخصًا، بحضور األخ خوان جيل، دافعوا عن حسن سلوكه في السجن أو خارجه،   12شهد في صالحه  

وانضباطه وحبه لدينه وملكه. الوثائق المتبقية من هذه المرافعات مهمة، ألنها تظهر لنا بالفعل جزءًا من 
النفالت من مخالب حياة سرفانتس الصعبة في الجزائر. كانت هذه الشهادات وسيلته للدفاع عن نفسه وا

 Maes Antonأكتوبر يستقل سرفانتس سفينة مايس أنطون فرانسيس    24محاكم التفتيش المقدس. في  
Francès  من الشهر نفسه، تظهر    27، باتجاه إسبانيا بعد خمس سنوات غياب في الجزائر. وفي فجر

كبيرًا في استعادة حياته األولى.  عالمات األراضي اإلسبانية في األفق، وشمال أليكانت، واضعة أمامه أماًل  
لمدة ثالثة أيام، واصل سرفانتس الرحلة باتجاه فالنسيا، ثم مدريد. وقد منح لهذه    Deniaبعد نزوله في دينيا  

 الرحلة مساحة عريضة في مسرحيته: »الحياة في الجزائر«.
م يتلقه إال من الدعاية الدينية  الجزائر )عش القراصنة( لم تفتح لسرفانتيس فقط اآلفاق الواسعة لمعرفة بلد ل

المسيحية، ولكن سمحت له أيضًا بالذهاب بعيدًا فيما سيصبح الحقًا مشروعه الحياتي: »دون كيخوتي دي  
المانشا«. لم يخل نص من نصوصه من عالمات هذا المصير االستثنائي الذي سيحوله إلى أهّم كاتب  

 عرفته البشرية. 
سجنه بالجزائر يومًا بيوم، يصدر سرفانتس نصه الخالد »دون كيخوتي  ، أي بعد ثالثين سنة من  1605في  

دي المانشا«، الذي لم يؤسس فقط لجنس سيصبح بعد قرون سيد األجناس األدبية كلها، الرواية، ولكنه 
أسس كذلك للسيرة الذاتية كفّن مستقل في الكتابة، إذ نجد في رواية دون كيخوتي الشعبية صدى كبيرًا لحياته  

اصة في جزائر نهايات القرن السادس عشر، إذ خصص لذلك العديد من الفصول التي يتماهى فيها مع  الخ
تجربته التي حولته وأعادت بناءه، من متطرف ديني مناصر للحروب الدينية، إلى رجل متعقل في كل شيء  

 ومتسامح إلى حد كبير. وسيلته المدمرة ضد أعدائه: السخرية والتهكم. 
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صوص سرفانتس العظيمة إلى إعادة قراءة وتأمل دقيق، تضع الجهد العربي الذي استفاد منه تحتاج اليوم ن
هذا الكاتب العبقري باعترافه هو نفسه، في المكان الذي يليق به. لكن هذا ال يكفي، فهناك عالمات وظالل  

ي أو ما نسميه  تستحق المعالجة. صدى النصوص السردية العربية واضح ويستحق االهتمام. هناك نظام أدب
اليوم شعرية خاصة في الكتابة األدبية السردية، في العنونة، وفي العتبات، وفي الخواتيم، والجمل البدئية  
والختمية، والتخييل، نجدها في أغلب النصوص السردية، ابتدعه العرب القدامى من خالل تجاربهم المميزة  

عثماني واالستعمارات الحديثة، وكتبوا نصوصهم على  منذ القرن العاشر حتى بداية االنهيار المملوكي وال
منواله. ال يمكن أن يكون ذلك كله محض وقوع الحافر على الحافر، وصدفة عابرة. العودة إلى النصوص 
العربية المؤسسة يضعنها أمام السؤال المقلق والمحرج: ماذا فعلنا بذلك الميراث العربي واإلنساني العظيم؟  

وركبنا القاطرة الغربية السهلة وافترضناها مركز المعارف الثقافية والحضارية كلها،  ال شيء، بل طمسناه  
على العكس من اآلسيويين واألمريكيين الجنوبيين الذين عادوا إلى ثقافتهم الهندية )الهنود الحمر( ونهلوا  

قائمة بذاتها هي الواقعية  منها مخيالهم الغني والعظيم الذي ارتفع بالرواية إلى مصاف العالمية وخلقوا مدرسة  
السحرية إلى جانب الواقعية األوروبية، الذي لم تمحه ال الكنيسة التي جردت الشعب الهندي من تاريخه  
وأديانه، وال ثقافة التمسيح القسري وفرض النموذج الغربي الذي حاول محو كل المعالم التاريخية والحضارية  

 السابقة له. 
 

 واسيني األعرج 
 وروائي جزائري كاتب 
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 اإلنسان حيوان غبّي؟ 
 

عالم اليوم في حيرة، معلق في الفراغ، طبول الحرب تقرع في كل مكان، من أكرانيا إلى جزيرة تايوان إلى  
احتماالت االصطدام بين روسيا والصين من جهة وأوروبا وأمريكا من جهة ثانية. إفريقيا والعالم العربي  

الجنوبية تحت مجهر النهب. يتم تقسيم العالم علنًا وجهرًا، بعد أن أظهرت األقمار االصطناعية  وأمريكا  
 مغارات علي بابا السحرية من نفط وغاز ويورانيوم وذهب ومعادن ثمينة، ومياه جوفية. 

يد وحدها الدول المالكة للتكنولوجيات الحديثة تعرف من أين تؤكل الكتف. الرأسمال العالمي أصبح في  
حفنة من البشر، والباقي كومبارس، ورماد يخفي الحروب الحقيقية. كل الحقائق المرة التي نعيشها تؤكد أن  
اإلنسان حيوان غبي. كل الحروب التي خاضها لن تفيده في شيء. عشرات الماليين التي ماتت بسبب  

 العبودية والحروب لم تفتح عينيه. 
أن يتخلى عنه حتى ولو أدى ذلك إلى إبادته. يبقى السؤال الذي   اإلنسان األبيض تعود على رفاه ال يمكنه 

نخاف من إجاباته قائمًا: أي عالم ينتظرنا بعد فيروس كورونا الذي ال نعرف عنه سوى أنه فتك بالماليين  
  عبر الكرة األرضية كلها؟ أي موت ينتظرنا بعد ثانية في عالم أخيرًا ظننا أنه حفظ الدرس المر، واقتنعنا أنه 
الهيمنة   الذي انحصر في اآلني والعسكري ومنطق  البشرية ضعف نظمها وحتى مخيالها  هش، أظهرت 
والقوة؟ العسكرة الفائقة ال تنشئ مجتمعات حية، لكنها تدمر الحضارات التي أسستها البشرية باآلالم والدموع 

 والكثير من التضحيات والجهود. 
قوى؟ هل ستستفيد البشرية من هذا الضعف اليوم إلنشاء مجتمع  تعيد اإلنسان إلى لغته البدائية البقاء لأل

الخير الرومانسي المنتظر الذي حلم به الفنانون والعلماء على حد سواء؟ مجتمع ال يوجد اليوم إال في أذهاننا  
وإبداعاتنا؟ نعيش زمنًا شديد الغرابة والشراسة؛ الناس يموتون بالمئات، بل باآلالف في ساعات معدودات،  

طشًا وجوعًا وبالحروب في خرائط غير مسماة، ومع ذلك تجد من يبرر ذلك بمختلف الحجج والمؤامرات  ع
ضد العرب، وكأن العرب اليوم قوة يحسب حسابها في النقاشات الدولية، لقد نزعوا منهم أسلحتهم االستراتيجية  

لقد بينت الحداثة في ن البنيية، ضد بعضهم البعض.  الفتك  اليقينية،  وعوضوها بأسلحة  موذجيتها الغربية 
حدوده  اإلنسان،  لسعادة  كرهان  التجارة  تحرير  افترض  الذي  السوق  عالم  وبّين  أيضًا.  ومآزقها  حدودها 
وانكساراته بل وانهياره. هذا العالم المرتبط في خياراته، هذه القرية الصغيرة التي صّنعوها وسوقوها ومحوا  

وانتشاء باألرباح الخيالية فقط، لكنها أيضًا قرية أمراض وأوبئة    كل حدودها، ليست قرية سلع وتحرر جمركي 
خطيرة، أصبحت تسافر بال حدود، حيث ال قوة تمنع الفيروسات المخبرية أو الطبيعية من أن تعبر الحدود  
عبر الطائرات، عبر التجارة الحرة نفسها، عبر السلع التي ال تضبطها حدود، عبر الهواتف الذكية والشاشات 

لمسية، عبر العالقات الدولية المستجدة التي دمرت الكيانات التاريخية والحضارية وعوضتها بكيان هو  ال
كلها   القطاعات  اإلنسانية،  وعسكرة  السالح  وتسويق  السريع  والربح  التجارة  سيده  جسد ضخم  عن  عبارة 

 خوصصت وأصبح رأس المال هو المتحكم ليس فقط في الحاضر لكن أيضًا في المستقبل. 
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عندما نتأمل ما حدث قبل سنة من حولنا في أوروبا تحديدًا، نرى إيطاليا وإسبانيا، وبدرجة أقل فرنسا، قد  
عاشوا تراجيدية غير مسبوقة، كل بلد واجه قدرًا قاتاًل وحده، وكأنه ال وجود لشيء اسمه االتحاد األوروبي  

األوربية ذاتها ثقافيًا وحضاريًا، وقبل  في صيغه التضامنية الدنيا. هل نحن بصدد تحول عميق في البنية  
ذلك تنظيميًا؟ أمريكا بكل سلطانها تحولت إلى سارق للكمامات الصينية في المطارات الدولية والموجهة إلى 
أوروبا. فيروس مجهري قاتل، ال يهم من أين أتى وال مصدره، أعاد هيكلة العالم كليًا بما في ذلك النظم  

. قلياًل ما ننتبه لما يحدث في العمق وال نعرف إال الناتج الخارجي، هناك تغول  المستقرة والخاصة بكل بلد 
كل   البداية محررًا من  في  الدولة، ظهر  نظام  الذي صنع شبكة عالقاته خارج  العالمي  الخاص  القطاع 

ا بعد الحداثة بيروقراطية منتصرًا للمبادرة الفردية، وطرح نفسه بوصفه المنقذ للحياة الجديدة، معبرًا عن عالم م
االستراتيجية،   النشاطات  ذلك  في  بما  الحياة،  مناحي  نحو كل  وتمدده  القديمة،  الروابط  كل  المتحلل من 
العسكرية والمدنية، وتراجع نظام الدولة كفاعلية، السكك الحديدية، شركات الطيران، مؤسسات إنتاج الطاقة،  

دمة اليوم على حالة إفالس أكيد وكلي إذا لم تتدخل  األمن الغذائي، الحق االستشفائي، وهي كلها قطاعات مق 
الدولة، وال حق للدولة في التدخل وفق قوانين االتحاد األوروبي والسوق العالمية الحرة. الذي يفلس يترك  
المكان لغيره، يباع أو يموت، هو منطق السوق. لن تقبل بروكسيل بغير قوانينها. ستحدث اضطرابات في  

قد  األوروبي  فشله    النظام  أظهر  الذي  اليوم  به  المعمول  أخر غير  نظام  والتفكير في  إلى خلخلته  تؤّدي 
وإخفاقه في مسألة بسيطة هي التضامن. ال تضامن أوروبي. العالم يستدعي اليوم العقل لحل أكبر معضلة  

من الخراب    القرن التي جعلت الحلم األوروبي والعالمي ينهار كليًا، ويرسم أفقًا مستقبليًا أسود. ال مهرب 
الكلي، إّما تغيير النظم كليًا ألنها أثبتت فشلها، كل ما كان من ادعاءات حضارية والتبشير بوصول البشرية  
إلى النموذج االستثنائي، مجرد خطابات متعاقبة فارغة من الداخل، وال حل سوى التوجه نحو أنظمة جديدة 

الرهان األسمى. وهذا ليس أمرًا هينًا، إذ يستوجب  يكون فيها اإلنسان، كل اإلنسان، وسعادته وراحته، هو  
تصحيح مسارات الحداثة التي أصبحت وحشًا ضاريًا معاديًا لإلنسان، فبعد أن جاءت إلسعاده سرقت منه  
أمنه وعوضته باألسلحة الفتاكة وبالحروب المصلحية التي يموت فيها اإلنسان مثل الحشرة، مقابل الذهب 

األرض التي تعبت من انتهاك اإلنسان المتوحش لحميميتها. فقد منحت اإلنسان  وبراميل النفط ومخزونات  
 كل سبل الحياة والسعادة.

وتسونامي،   الشمالي،  القطب  ثلوج  وذوبان  البحار  منسوب  وارتفاع  وعواصف  من زالزل  اليوم  يحدث  ما 
نتفض إال الستعادة  وعواصف، وفيضانات، كلها من أعمال اإلنسان المتوحش وليس الطبيعة. الطبيعة ال ت 

توازنها المسروق. فهل سُيستمع للعلماء والفنانين والمبدعين في عالم نسي جوهره وطفولته؟ وإما، الحل الثاني 
المتضررة،   المتقدمة  الدول  اقتصادات  لرفع  األمم  خيرات  نهب  في  االستمرار  أي  اإلنسان،  أمام  المتوفر 

ألقرب. فقوى الهيمنة والتسلط ال ذاكرة لها إال النهب واالستعباد. واستعادة توازناتها وربما كان ذلك االحتمال ا
تظل البشرية في جزئها اإلنساني، األكثر ضعفًا تحلم بعالم آخر. مجرد يوتيوبيا؟ نعم. وإال كيف سيكون  

لتي  العالم بال يوتوبيات افتراضية؟ بناء عالم جميل وعادل ليس أمرًا مستحياًل. ربما كانت هذه مهمة الفنون ا
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ستخرج جريحة من هذه التجربة القاسية، لكن أيضًا مسلحة بإنسانيتها العظيمة التي دافعت عنها باستماتة. 
سُتكَتب الروايات وُتنَجز التماثل والموسيقى واأللوان، فقدر الفن في النهاية، بكل تنوعاته، االنتصار للحياة  

يشه، لكن يجد فيه أحفادنا ما ناضل من أجله  ولإلنسان. نحتاج في عصرنا إلى أن نحلم بعالم قد ال نع
آباؤهم ولم يوفقوا دائمًا. استمرار الجشع يعني بالضرورة األوبئة القاتلة والحروب المدمرة، كالحروب الباكتيرية،  
والنووية التي لم يعد اليوم ممكنًا إيقاف احتماالتها القريبة في عالم بدأت مصالحه تتضارب بشكل عنيف  

سبوق. هل سيتخلى الفن عن حلمه الكبير بحثًا عن إنسانية أخرى أنشأها دومًا من عنفوان  مع جشع غير م
هوميروس، وتماثيل رافاييلو، ونوتات بيتهوفن، فاغنر، وباخ، وحساسية فيرمر، ويأس فان غوخ، وكسورات 

 ظ؟ بيكاسو، ومعارج دانتي، وسخرية سيرفانتس، ووجودية المعري، وسحر ماركيز، واجتماعية محفو 
 

 واسيني األعرج 
 كاتب وروائي جزائري 
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 منصة تشكيل السرد في قصص »ألوفيليا جسد األرض« 
 

           
 غالف الكتاب          . الكاتب والّناقد محّمد خضير سلطان       43            

 
العشرين، من أن تشير ولو بشيء ما نقدي الى المجموعة جّفت النقدية العراقية أيام السبعينيات من القرن  

 القصصية »ألوفيليا جسد األرض« للقاص الراحل عبد اإلله عبد الرزاق، ربما إال ما ندر.
لقد غاض نبعا النقدية العراقية بشقيهما » القومي والتقدمي« آنذاك، لينحسرا أمام قراءة تحليلية أوعرض  

د أكثر نقاد وجمهور تلك األيام ومن بعدهم، زعمهم الغامض، بأنها إحدى صحافي بسيط في الوقت الذي يرد 
المجاميع القصصية المهمة المتزامنة مع صدور مجاميع أخرى، كانت قد حققت دفعة واحدة نقلة فنية واسعة  
في القص العراقي لما يسمونه جيل الستينيات، لكن ما أن تستوضح عن ما هي أهمية هذه المجموعة،  

المجموعة من جانب، عندها،   قبيل حساب وتأكيد أهمية هذه  تأتي اإلجابة متوارية وراء إشاعة هي من 
 وحجب قراءتها وتحليلها من جانب آخر. 

تفتقد كليًا في نسيجها   المذكورة،  المجموعة  النقدي متأت من أن قصص  الحجب  الواضح، أن هذا  ومن 
لتي كانت سائدة حينذاك، وتعد أحد اشتراطات وبنائها القصصي إلى شخصية »البطل اإليجابي« الزائف ا

المؤسسة األدبية الحاكمة للقبول والكتابة النقدية في العموم، لكن من الغامض قلياًل، هو كيف مّوه الرقيب 
عملية تمريره هذه المجموعة القصصية، دون أن يتم تمرير استكمال قراءتها من جانب آخر من قبل النقاد 

الثقافية، فضاًل عن أن    ومستعرضي الكتب، الذين النقدية المستحكمة لدى المؤسسة  يؤطرون الموجهات 
الرقيب، يخشى عدم تمرير المجموعة، ألن عددًا من قصصها، كانت قد طّلت على نافذة عربية ال يمكن  
تجاهلها عبر نشرها في مجلة »اآلداب« البيروتية؟ ولعل هذه العملية لم تجر إال على نحو اتجاهين من  

 مال المقصود، إذ لم تكن عجزًا فنيًا عن القراءة والتحليل النقدي، وهذا ليس مجال نقاشه اآلن. اإله
هـ عن وزارة اإلعالم ـ الجمهورية  1396م،  1976صدرت المجموعة القصصية »ألوفيليا جسد األرض« عام  

ف  –العراقية   القصصية  التجربة  تتفرد  والمسرحية.  القصة  للطباعة، سلسلة  الحرية  المجموعة دار  هذه  ي 
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للقاص الراحل عبد اإلله عبد الرزاق بتقديم مستوى من التعبير القصصي، تشترك فيه جميع القصص االثنتي  
الفنية مثل تشكيل الحروف نفسها في كلمات جديدة  عشرة ما يشبه متوالية تعبيرية، تعيد توزيع األدوات 

ى آخر، تبعًا لشكل فني، يبدو متشابهًا مثل  »ثيمات« متنوعة، ويتأكد هذا المستوى التعبيري من نص إل
تشكيل بصري ونغمي »صوتي« مستعاد، يتم بناؤه لغويًا وفنيًا باستمرار وباألدوات نفسها التي تتوزع بعناية  
ودقة في خرائط القصص، لكي تحقق قدرًا مناسبًا ومنسجمًا مع موضوع واحد وثابت، يظهر عبره محتوى  

عرفانية وعبثية، فيما تستبطن ثيمات ثانوية من عبث االنتظار وسط الصخب،    نزعات وجودية وفردية، وربما 
وتضاؤل أجساد وجثث داخل ممرات ضيقة، واليقظة األولى لألرض واألشياء، والخوف من المجهول، وهناك  
بالدم، ونهايات وشيكة للمصائر مهما كانت ضعيفة أو   شرعات من االنقضاض بمخالب ضارية متوجة 

 تحد وتطلع لشيء ما لن يحدث.  قوية، مقابل
إن الشكل الفني لدى القاص الراحل عبد اإلله عبد الرزاق في مجموعته »ألوفيليا جسد األرض« سواء في 
بناء الحدث، أو في معالجة الشخصيات وعرض األمكنة واألزمنة، ينطلق من تشكيل المستوى التعبيري  

ن عام غير محدد، ال يحمل إال صفة وجوده من  اآلنف ذكره، على أكثر من وجه لغوي وبصري، فالمكا 
خالل الشكل الطبيعي له مثل، مستنقع وخنزير بري، نهر وحصان، منحدر وغراب، وتجري عملية إحيائه  
وتوجيه هدفيته عبر لغة الظالل واألضواء واألصوات، وبقية األشياء المحيطة وإيحاءات رمزيتها اللغوية 

وى ذلك، أما الزمان فهو محصلة حركة الشخصيات في فضاء المكان،  مثل، نخلة عجفاء، شجرة مجذورة وس
 ويحسب باللحظات وأحيانًا بأدق منها، فيما ال يتعدى السويعات بين ارتفاع ضحى أو عتمة غروب.

تشترك األرض في جميع القصص بوصفها معاداًل رمزيًا للجسد واليقظة البكر للوجود، فالموت هو غياب  
وعودتها الثانية إلى الجسد األمومي األكبر، غير أن هذا الرمز، يسعى إلى أن يكون رئيسًا في قصة  الحياة  

»ألوفيليا جسد األرض« فالحدث له مرجعياته الدرامية الشكسبيرية المعروفة، التي تؤكد الرمز في مسرحية 
 »هاملت« من أن موت أوفيليا عودة ثانية إلى جسد األرض.

الباث  وهذا   الوسط  يجعل  المجموعة،  لجميع قصص  تشكيل سردية  منصة  بوصفه  التعبيري    – المستوى 
داخل السرد، أي لبدايات ونهايات القصص، مطاًل دائمًا، إما على شريط الصحراء أو    –لعناصر البيئة  

األساسية  مساحات الماء ومجرى نهر وغابات النخيل والَغرب وسوى ذلك. من هنا، نصل إلى السمة التقنية  
في تعبيرية القاص الراحل عبدالرزاق، التي تفّرد بها بين مجايليه من القاصين، وهي كيف يستخدم عناصر  
البيئة في الزمان والمكان والشخصيات، ويعيد تشكيلها في نصه إلى الدرجة التي يحجب عنها فضاءها  

يمتلك القدرة الفنية والبراعة اللغوية  االجتماعي المتضمن في النص، وقل الواقعي أيضًا لكنه في المقابل،  
ألن يستعيض عنها بالفضاء اإلنساني المجرد، ويضفي عليها مرجعيات واقعية واجتماعية ووجودية مختزلة  

 في محوره اإلنساني المجرد، كأنه الوجه اآلخر الفني للصيرورة والتشكل؟ 
القوة نمو  الواقعي في  أو  للفضاء االجتماعي،  الوجه اآلخر  المخبوءة كصهيل هائل لدى    يتأكد  الكاسحة 

الحصان المضطرب، الذي كان في هيئة من ينتظر أن يجيء صاحبه ليفك رباطه المحكم، لكن لم يحدث 
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شيء من ذلك كما في »قصة السيف« أو الصبي الذي يواجه حالة غريبة هي مزيج من الرغبة والفعل 
لصبي« ويتواصل أيضًا في قصص »الفأر« الحائر.. ومن الرعب والتطلع إلى المجهول! مثل »قصة ا

و»الكالب« وحتى قصة »القاع الطيني« وقصة »في مكان ما« في شرعات االنقضاض المسعور، التي  
 تعيد تشكيل عناصر البيئة القصصية الستكمال المأساة. 

جود، في السياق نفسه، تشترك األرض في جميع القصص بوصفها معاداًل رمزيًا للجسد واليقظة البكر للو 
فالموت هو غياب الحياة وعودتها الثانية إلى الجسد األمومي األكبر، غير أن هذا الرمز، يسعى إلى أن  
يكون رئيسًا في قصة »ألوفيليا جسد األرض« فالحدث له مرجعياته الدرامية الشكسبيرية المعروفة، التي 

سد األرض، واقترن تفسير هذا  تؤكد الرمز في مسرحية »هاملت« من أن موت أوفيليا عودة ثانية إلى ج
الرمز أيضًا في قصيدة المعري التي تقول‘ إن هذه األرض من أديم هذه األجساد، فيما أضاف لها القاص  

 الراحل عبد الرزاق مقتبسًا جديدًا من الشاعر ويتمان ليعيد تشكيل الحدث في متوالية تعبيرية جديدة. 
ببطء، حتى تبدأ الكتلة اإلشارية من الضوء والضباب والظالل  وما أن يتحرك جسد أوفيليا ليالمس قاع الماء  

واألغصان بمرافقة الحدث وتشكيل السرد القصصي، وتظهر عناصر البيئة السردية بين الظالل المموهة،  
والكبو  واالستدارة،  والهبوط  الصعود  مسارات  وتشكل  وتحتوي  لتضم  مهزومة،  ريح  وذيول  الماء  وعتمة 

والطين، لكي يعود الجسد إلى يقظته األخيرة، ولم تمر لحظات حتى ينشر غراب    واالستطالة بين الماء
 جناحيه وينعب في األنحاء فيندفع الجسد المسجى مع تيار الماء ليندمج مع األرض المجهولة وراء األشجار. 

 
 ان              طمحّمد خضير سل
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 لغرائبي والواقعي بين االستعارة والصرخةرواية »مصل الجمال« لعبدالزهرة علي: تناوب ا
 

       
 

في إحدى رسائله المنشورة الى صديقته ميلينيا، يوصم كافكا ذاته بالقذارة التي بال حدود، وهو وصف على  
الرغم صراحته، لكنه مضّلل تماما إذا ما أدركنا أن ذاك الكاتب ال يقصد ذاته اعتباطا، بمعزل عن عالمه،  

إلى معاناته العميقة، واغترابه اإلنساني وسط معاناة تاريخية ومجتمعية ولغوية عامة قبل أن تكون  بل يشير  
خاصة، حتى تغدو ذاته الموصومة استعارة فنية فائقة الدقة، ألن تكون حافزًا إبداعيًا، يعكس نقاء شاغله 

استعارة فنية الستخراج تلك    الكتابي، الذي يثير وينقل لدى اآلخر مشاعر الخوف واالشمئزاز واالضطراب،
المشاعر الكابوسية من قرارها المعتم المكبوت إلى شدة النور الساطع، ولذلك نجده يكمل في جزء آخر من 
الرسالة نفسها قائال »أصرخ كثيرا بشأن الطهارة«، لتصبح صرخته عمال ادبيًا إلحساس المذنب الذي ال  

 ويحاكمه.  يرتكب جريمة، ولكنه يشير بقوة إلى من يجرمه
كافكا، صارتا جزءا من األعمال   لدى  األدبي  العمل  والصرخة« في  االستخدامين »االستعارة  لعل هذين 
العالمية التي كتبها كّتاب كبار في ما بعد عند مطلع القرن العشرين، وتكرس منهجا لدراسة آثارها في أعمال  

 روائية حتى اآلن.
 استدعاء 

القبيل  يشبه االستدعاء واالستذكار، أو شيء من هذا  بما  المقدمة عن »االستعارة والصرخة«  تقف هذه 
لكاتب هذه السطور عند قراءة رواية الروائي عبد الزهرة علي »مصل الجمال ـ أوالد كلب« الجديدة، خاصة 

محاولة فنية للخالص    في فصلها االفتتاحي األول، فاالسم األول هو صرخة على نحو ما، حتى لو كانت 
من بؤس مطبق، صرخة مخبوءة لشخصية قطيع اللسان، ثائر، وحيرة كاتب الرواية كونها صوت الكتابة  
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بيان   هو  الثاني  واالسم  »حسّنه«،  لشخصية  المكبوت  والعزم  الموت،  على  ردا  الغناء  ومحاولة  الخفي، 
نحطة، قد ال تنطبق عليه تبعا للبيئة  استعاري، على الرغم من أن المستعار له، يحمل رمزية ومجازية م

 الثقافية والشعبية من مكان آلخر.
 هنا صار هناك 

على هذا النسق حاول الروائي عبد الزهرة علي في روايته »مصل الجمال ـ أوالد كلب« أن يبني استعارته  
احية من الرواية الروائية بواسطة خالئق مشوهة وأشالء مسوخ ومباءة لمكب نفايات، يبتدئ بها جملته االفتت

في الفصل األول، إذ يخوض في األسفل كلب رمادي في برك الوحول أمام هجوم شبحي كاسح لقردة وكالب  
مسعورة، وتتناثر في األعلى سحب ساكنة تحت سماء هي األخرى رمادية مثل، لون الكالب الغريبة الخلق 

النهش واالغ الطرقات وشيوع  بعد خواء  المدينة  كابوسية،  التي قضمت أحالم  والعوق في مشاهد  تصاب 
يّساقط على رعبها بعض من بقايا قطرات مطر منقطع لتوه، وخيط ضوء شمس وحيد، متسلل إلى األمكنة،  
وسحب عابرة تحيل الى ذكرى إنسان عاش هنا وصار يروى هناك، تتعقب الذكرى تاريخا مرويًا منشطرا  

قاومة منشودة على نحو معين، وال تعبر عنها إال المسوخ  إلى أجزاء متناثرة ال تجمعها إال رغبة أولية في م 
الجديدة التي تبحث من خاللها إنشائية السرد عن صرخة وجودية مخبوءة بين الكائنات الخائضة في الحمأ  

 هنا، وشرعة التغيير كاإلكسير المعلق هناك بين الكلمات، تحت سماء رمادية.
الزهرة علي مغاليق ومفاتيح عمله متجاورين في إطار واحد،   وبهذا المشهد االستهاللي للرواية، يضع عبد 

مثل ايقونة استهاللية مجردة، يمعن الغرائبي فيها ليكون مهادا لما سيكشف عنه الواقعي في الفصول األخرى  
وربما يكون العكس صحيحا، وربما في األقل كما تقصره هذه القراءة على صورة الخراب الهائلة، بوصفها  

حقيقية التي تعقبها السرد بدقة، بين تناوب الغرائبي والواقعي، وليس المعيارية الفنية التي تقود إلى الرواية ال
الجمال، وكان حريَا   القراءة  –تلفيق حل مصل  هذه  ترى  المسخ،   - كما  الصورة  بهذه  الرواية  تكتفي  أن 

و هذا النقاء تنويرًا ومعمارًا جديدًا بوصفها استغراقًا وصفيًا وكتابيا، يفضي إلى أصالة ونقاء الكتابة، إذ يغد 
ضد الخراب والعبث، ضد الكالب المسعورة القديمة والجديدة، تكتفي بذلك مثل أناشيد األم التي سترد حتما 
على الموت، مثل غرائبية وشرود كاتب الرواية ومشاهداته في الزقاق والسوق للفقراء، وتقاطعاته الوهمية،  

 ء.كتعقيب مقاوم للبؤس والشقا
كان الفصل االفتتاحي هو مؤشر البناء الفني للرواية ومؤدى صيغتها السردية، فما هو غرائبي وتجريدي في 
العمل كله، يمنح تصورًا يبدو عبثيا ألول وهلة غير أن ترابطه الواقعي مع العناصر القصصية األخرى،  

بالمعالجة الواقعية، والعكس بالعكس  يجعل المسار الفني للرواية متنقال بين المنحى الغرائبي الذي يختتم  
مثل التشخيص المفاجئ في غمرة التدفق التجريدي، أو التصريح الحاد في سريان التلميح، وحفل العمل 
النمو، عبر رؤى وصور سرعان ما تغيب، واستنطاق   المتالحقة  التقنية الرائعة في فصوله المرقمة  بهذه 

تصل إلى ما يشبه النهاية، والتوقف الحاد عند تسريب أشياء   كائنات أخرى ستختفي في محيط الوقائع، لكي
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من عالم المسخ اآلخر »عديد من األوراق مشبكة بدبوس أسود من شدة الصدأ«، ستغدو إكسيرًا بعد فك 
 الطالسم والرسوم الغريبة.

نمو أحداثة وعلى الرغم من أن العمل، سواء في مشهده االفتتاحي، أو بقية المشاهد قد أتقن تسلسل بناء و 
وشخصياته قبل أن يتخلخل في الحل المعياري األخير، إال إنه لم يسلم من تضحيات فنية وأسلوبية ال  
تستطيع الصيغة السردية الدقيقة تجاوزها، منها ما أظهره السرد لشخصيات مثل )حسّنه وثائر وبدرية( كونهم  

وظيفيًا مع البناء الروائي، غير أن ما يكشفه  من شرائح فقيرة جدًا وهذا المستوى الطبقي، يؤهلهم التساوق  
موقع وشخصية الراوي كاتب الرواية عن هؤالء بأنهم قريبون من مشاغل القراءة والكتابة، وعلى جانب عميق  

 منها، يخالف حتما وظيفتهم القصصية كما أظهرها السرد.
ورواية مهمة تعيد تركيب حطامنا  آمل ان تكون هذه القراءة إصرارًا على كاتب حقيقي مثل عبد الزهرة علي  

 بأبهاء الكتابة، ليغدو نص »أوالد الكلب« فقط بوصفيته وتقنيته هو الجمال.
 

 محّمد خضير سلطان              
 عراقي وناقد كاتب 
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 عر القديم و»تحقيقه« في إعادة »تخريج« الشّ 

         
 الت ونسي منصف الوهايبي . الكاتب والّناقد 44

 
في إعادة »تخريج« ديوان أبي تمام، أو »تحقيقه«؛ مستأنسا بالمنشور منه،   2006كنت قد شرعت منذ  

البابطين عام   ؛ وقد توصلت في »تخريج«  2014وآخره الطبعة الصادرة عن مؤسسة عبد العزيز سعود 
المئة. وكانت المصادر التي اعتمدتها، أن تخريج  بعض القصائد إلى أن نسبة التغيير تتجاوز الثالثين في  

الشعر القديم، وإعادة ترتيب العالقة به، هو أشبه بعلم اآلثار الذي ُيعنى من بين ما ُيعنى به؛ ترميم الماضي  
وما فسد من آثاره وتفّرق؛ بعالجها وصيانتها. وفي هذا المقال أسوق بعض األمثلة، من بعض القصائد التي  

عديدة؛ وقد حاولت أن أفرز المنحوالت، وأن أسترد الصورة األصلية. ومثال ذلك قوله على    ُتروى روايات 
 البحر الكامل:

 
 أضحت حبال قطينهن رثاثا           قف بالديار الدارسات عالثا  

 
وهذه رواية ابن المستوفي »بالديار« مكان »بالطلول« المعتمدة في سائر النسخ. وأقدر أنها األنسب إذا 

ا باالعتبار ما في الكلمتين )ديار/ دارسات( من بعض تماثل صوتي أو إيقاعي مثل تكرار الدال والراء.  أخذن
البيت  إصالح  في  القدامى  اعتمده  ما  وكثيرا  الطائي،  تمام  أبي  مذهب  في  تخفى  ال  سمة  التماثل  وهذا 

 المصحف.
عري أنه كان ألبي تمام غالم يسمى  أما »عالثا« بضم العين، فهو ترخيم »عالثة«. وقد ذكر أبو العالء الم

بهذا االسم، ومن الجائز في نظره أن يخاطبه. وأشار إلى تقليد شعري متعارف، فـ«قد يحتمل أن يفتعل  
الشاعر أسماء لغير موجودين فيستعين بها في القافية وحشو البيت« وأحال على ثالثة مطالع من شعر  

ماء النساء فيها »أسماء نساء موجودات، وال يمتنع أن يكن  النابغة، ليستنتج أنه من المحتمل أن تكون أس
في العدم، ألن الشعر بني على ذلك«. وهذا هو التخريج األرجح، وإن كنا نتحفظ من قوله إن هذه األسماء  
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مما يستعين به الشاعر في القافية وحشو البيت، وكأنها عنده من »اإللجاء«. واألمر في تقديرنا أعمق من  
جاء أو ضرورة شعرية، إذ يحيل على ضرب من المشاركة الوجدانية، التي كان ينشدها الشاعر  أن يفسر بإل

القديم. على أن أبا العالء لم يفته أن ينبه إلى رواية »رديئة جدا » بعبارته، وهي رواية »عالثا« بكسر  
إن حاصل المعنى  العين، وقال إن المراد بها »العلث« من علثث الشعير بالحنطة أي خلطه بها؛ وعليه ف

أو الخطاب »اخلط في أفعالك وقوفك بهذه المنازل«. ورد عليه ابن المستوفي بأن هذا القول »ال معنى له  
يدل عليه اللفظ« وأضاف »وكيف رويت لفظة »عالثا« فهي رديئة، ولو أن عالثة غالمه على الحقيقة، 

ذا الرد ألن أبا العالء ذكر منذ البداية أنها لوجب عليه تجنب هذه اللفظة واطراحها لغرابتها«. وال مسوغ له
 رواية رديئة جدا. وقوله على البحر الخفيف: 

 قْف نؤبْن كِّناَس هذا الغزالِّ إن فيه لمسرحا للمقالِّ 
فقد ذكر محمد محيي الدين عبد الحميد محقق الموازنة أن هذا البيت ال يوجد في ديوانه المطبوع. وهو  

النسخ. واألرجح بعد أن نظرت في القصائد التي جاءت على قافية الالم    كذلك. ولم نقف عليه في أي من
 من البحر الخفيف، أن هذا البيت قد يكون مطلع قصيدته على البحر الخفيف: 

 
 شد ما استنزلتَك عن دمعك األظـــــــــعاُن حين استهل دمُع الغزالِّ 

 
ث جاء »حتى استهل سح العزالي« مكان  لكن شريطة أن نقرأ هذا البيت برواية الصولي )نسخة ليدن( حي

»حين استهل دمع الغزال«؛ حتى ال يكون في هذه القصيدة ذات األبيات الستة برواية الصولي والتبريزي، 
 واألبيات السبعة بـ»روايتي« إيطاء. وعليه يمكن أن تروى هذه الغزلية كما يأتي: 

 
 ـرحا للمقالِّ إن فيه لمســـ          قْف نؤبْن كِّناَس هذا الغزالِّ 

 شد ما استنزلتك عن دمعك األظعاُن حتى استهل سح العزالي
 

كما يمكن أن يروى بيتها الثاني )وهو األول في الديوان( بالصيغة التي جاء عليها عند الصولي والتبريزي؛ 
راد ألنه »إذا كرر الشاعر قافية التصريع في البيت الثاني، لم يكن عيبا« على ما يقول ابن رشيق. والم

بـ«الكناس« الخيمة أو البيت من بيوتهم، سماه كناسا ألنه جعل المرأة غزاال على عادة القدماء في تشبيه  
 المعشوقة. 

 وقوله على الكامل:
 َواْبُلْل َغليلَك بالمدامعِّ َتْبلل        ليس الوقوُف بُِّكْفءِّ شوقَك فانزلِّ 
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الصولي والتبريزي »بُكْفء« بدل »يكف شوقك« ورواية المعري وهذه »رواية« لي، جمعت فيها بين روايتْي  
« بفتح التاء، بدل »ُتبلل« بضم التاء، و»ُيبلل« بالياء المضمومة. وأقدر أن رواية الصولي والتبريزي   »تْبللِّ
هي األرجح، لصلتها بمذهب أبي تمام في الدفع بالمعنى إلى منتهاه، كما في هذا البيت حيث يقارن الشاعر  

 الوقوف والشوق، ويجعل الثاني أعظم من أن يكون كفؤا لألول.  بين
أما أبو العالء فقد ذكر أن قوله »ُتبلل« بضم التاء، من أبل المريض إذا برأ، فإن رويت« َتبلل« بفتح التاء، 
فهذا في تقديره حسن، ألنه يحمل على بّل. وواضح أن المعنى يتغير تماما ويختلف. وهذا من شأنه أن  

أينا في أن إدراك المتناظرات ال يستند إلى مقتطعات من التجربة المعيشة أو المتخيلة وحسب، وإنما  يعزز ر 
إلى سمات متماثلة بين ذاتين: ذات الشاعر وذات القارئ. من ذلك قول اآلمدي، بعد أن استفاض في ذكر 

من األشعار ما هو  التصرف في وصف الطلول: »وهذه طريقة القوم في الوقوف على الديار، ولهم فيها  
أشهر وأكثر من أن أحتاج إلى ذكره، وتلك سبيل سائر المحدثين، وطريقة الطائيين )أبو تمام والبحتري( ما 

 عدال عنها، وال خرجا إلى غيرها«. وقوله على الكامل: 
 

 شَعًفا ولم نندب لهن صعيدا     أمواطن الفتيان نطوي لم نزر 
 

ة »لم نزْر شوقا« والمعنى هو كيف نطوي الرسوم والدمن التي هي ورواية »شعفا« أقوى وأرجح من رواي
مواقف أهل الفتوة، يريد الكرام، ولم نزر حَزًنا لها وال سهال، ألنه أراد بالشعف ما ارتفع من األرض وسفل،  
والصعيد إنما هو وجه األرض الذي فيه التراب، وأكثر ما يكون في ما اطمأن من األرض، ال في ما عال، 

نوا يرون الوقوف على الديار من الفتوة والمروءة، وأن طيها عند االجتياز بها من النذالة وقبيح الرعاية  فكا
 وسوء العهد، بعبارة اآلمدي في الموازنة. وقوله على الطويل:

 
 لقد أدركت فيك النوى ما تحاوُلهْ         أجل أيها الربع الذي بان آهلْه 

 
واية الصولي والتبريزي »خّف« مكان »بان« ورواية الصولي »أنجزْت«  و«روايتي« وقد جمعت فيها بين ر 

بدل »أدركت«. والبيت مبني على كالم متقدم، لكنه غير مذكور في النص؛ ألن »أجل« في معنى نعم.  
وحاصل هذا الصمت الذي نبه إليه أبو العالء أن المتكلم »كأنه ادعى أن الربع كلمه وشكا إليه فقال له: 

لربع«. أما تفضيلي »خف« فمرده إلى أنها مستخدمة في الشعر األقدم وفي القرآن، وهما من  أجل أيها ا
أبرز مراجع أبي تمام. والمقصود في اآلية »انفروا خفافًا وثقااًل« أو من مقاصدها »ركبانًا ومشاًة« وهذا 

ف عن صهواته…«  يناسب القوم المترحلين. وفي الشعر، أشير إلى بيت امرئ القيس: »يزل الغالُم الخِّ 
والخِّف هو كل شيء خف محمله. ومن كالم العرب أيضا »خرج في خِّف من أصحابه« أي في جماعة  
قليلة. وأما »أنجزت« فألن هذا الفعل »حمال أوُجه« وهو ما يناسب أكثر شعر أبي تمام، إذ يمكن أن يحمل  
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اها؛ وأن يومئ إلى »َنجِّز« بكسر  البيت على »نَجَز« بفتح الجيم أي قضى حاجته، ووفى أو أوفى بها وقض
 الجيم، بمعنى فني وانقضى. 

ما إلى ذلك من أمثلة كثيرة جدا، إذ لم تسلم قصيدة من تصحيف أو تحريف أو من تعدد رواياتها واختالفها.  
وهي تصدر عن ذات الرؤية النقدية في أن من الشعر مطبوعا ومصنوعا، وأن المطبوع هو السمح المنقاد، 

العصي المستكره؛ واألول سماحة ويسر، والثاني توعر وابتداع. والشعراء إنما تتفاوت حظوظهم    والمصنوع هو
من هذين »النوعين«. وبسبب من هذا التفاوت، تباينت روايات شراح الشعر ودارسيه، فكانوا من »النوعين«  

وس ألفاظه وقريب  على طرفي نقيض: طائفة لم تكن تتقبل إال المطبوع، وكان مثاله شعر البحتري، لمأن
استعاراته، وطائفة كانت ترضى عن المصنوع أو مذهب البديع، وال تنكر انفالته من عمود الصياغة العربية  
الموروثة في بناء األساليب البيانية. وعلى قدر ما سار أصحاب هذا النوع من الشعر، بظاهرة البديع إلى  

ن تحتمله تقليبات اللغة؛ سار بها النقاد والشراح، على  غايتها، وربما شارفوا بها تخومها، وأقصى ما يمكن أ
اختالف مواقفهم وتباينها، إلى مسألة نقدية فكرية أداروها أساسا على سمت تفسير المعنى الشعري الخاص  

 في »تمفصله« مع المعنى العام أو المشترك الذي كانوا يعدونه من المركوز عاريا في الطبع. 
 

 منصف الوهايبي 
 وشاعر تونسي  ناقد
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 جنوبا..هي تلك المدينة..تلك األناشيد )الشاعر عبد الكريم هداد(

      
 ّية نوميديا جروفي  ة الجزائر شكيليّ تَّ . األديبة والّناقدة وال45                     

 
المدينة العريقة السماوة التي فتح  عنوان الديوان يحمل في طّياته الكثير من الحنين للوطن األم العراق و تلك  

عيونه فيها و أمضى طفولته و شبابه و أجمل الذكريات من ذلك الزمن الجميل و أحزن ذكريات أخرجته 
 قسرا منها فحملها معه و هو بعيد في منفاه. 

ذي كتب  الشاعر في كتابته و إبداعه الواسع عاد بنا للتأريخ العريق لبابل وملوك سومر بنبيذهم التاريخي ال
 عنه الكثيرون و كلكامش و الزقورة التي ما تزال شامخة ليومنا هذا. 

 لو أردنا أن ُنحّلل عنوان الديوان يكون كما يلي: 
 جنوبا هي تلك المدينة ، و المقصود هنا مدبنة السماوة. 

حقبتها التاريخية العريقة تلك األناشيد، المقصود بها الوطن األّم العراق و بغداد بنسيمها  و زمنها الجميل و  
 بكّل ما جادت به من ثقافة وأدب و فّن.

السماوة مدينة عراقية تقع جنوب العراق على ضفاف نهر الفرات هي مركز محافظة المثنى،تبعد بمسافة  
 كم جنوب غرب بغداد. 280

يرة. و يتأّلف القسم تقع مدينة السماوة على نهر الفرات و تمتّد على ضّفتي الّنهر في جهتي الشامية و الجز 
القديم من المدينة من عّدة مناطق و أسواق مثل سوق المسقوف و عكد اليهود، و تحيط بمدينة السماوة  
مساحة كبيرة من مزارع النخيل التي اشتهرت في العراق حّتى أّنه توجد أغنية شعبية عراقية بعنوان )نخل  

 ياه تدعى بحيرة ساوة. السماوة(، وتقع قرب المدينة بحيرة ملحية عميقة الم
م إّنما ُسّميت بالسماوة ألّنها  1429ولقد أورد الحسني عن ياقوت الحموي في كتابهِّ )معجم البلدان( عام  

أرض مستوية ال حجر فيها، و أّما المنجد فيورد أّن كلمة سماوة فلك البروج، وسما معناه في اللغة على    
 معجم اللغة أّن سماوة: الشئ العالي لذا طرفها عالي. و أرتفع. ويوضح الشيخ أحمد رضا في كتابهِّ 
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السماوة مدينة خّطت على مدى التاريخ مالمح خالدة من حضارة عريقة امتدت لقرون عديدة ،وحينما نتحدث 
ق. م، وذلك إلّتصال هذه المدينة    5000سنة و منها   7000عن السماوة، هذا يعني أّنه حديث يعود إلى  

، مدينة االكتشافات األولى و الحرف األول و العجلة   و تاريخ الّتمّدن لإلنسان األّول  بمدينة أوروك األثرية
 على هذه األرض بعد الطوفان.

و بعد أن زحف نهر »إنليل« المقدس عن محيط أوروك عن شرق المدينة، إلى غربها ظهر نهر الفرات  
 ض العالية المستوية القريبة من السماء.فتشكلت السماوة، ومن نافلة القول إّن تسمية السماوة تعني االر 

السماوة متخمة بالتاريخ وضاربة بالعمق، في صحرائها دفن السموأل بن عادياء الشاعر اليهودي، و أيضا  
في صحرائها تعلم المتنبي الفصاحة والبالغة، وكانت إحدى محطات عمر بن أبي ربيعة حيث كتب قصيدته  

 لوادي حّتى اللحظة يحتفظ بتضاريسه األولى رغم تقادم الّسنين عليه . الشهيرة »وادي الغضا« ومازال هذا ا
  كتب عنها الشاعر كاظم الجابر السماوي قصيدة بالشعر الشعبي العراقي عنوانها )السماوه(.

وعن مدينة السماوة العريقة كتب الشاعر عبد الكريم هداد ديوانا عنوانه )جنوبا هي ..تلك المدينة.. تلك  
 األناشيد(

عبد الكريم هّداد شاعر يحتفظ بالحزن في أعماقه و يصيغه في كلمات تكشف عّما بصدره ، كما قال نزار  
 قباني ذات يوم: " كّل شيء نستطيع أن ُنمّزقه إاّل الّذكريات هي الّتي ُتمّزقنا".

 فالحياة تجربة جّد صعبة و ما الّذكرى إاّل ورقة خريف، و ما الّدنيا إاّل وجهات نظر. 
ما نقرأ الديوان نغوص فيه عميقا لنستخلص رسالة الشاعر لنا في كتابته عن مدينته الحبيبة التي فتح  عند 

عيونه فيها وترّبى فيها وأمضى معظم شبابه فيها ثّم ُيغادرها قسرا لبالد المهجر، فيجد نفسه بعيدا عنها، 
لة فيها وكّل ظّل نخلة باسقة في  لكن روحه فيها وقلبه نابض بها دائما يحّن لها ويشتاق لكّل نسمة علي

 صيفها. 
 في قصيدته )صندوق الحزن( قال: 

 
 وطني فقد الذاكرة

 و ما عاد يذكر أغنّيات الطفولة
 و ما عاد يذكرني..

 و أنا أقف قبالته في المرآة. 
 ألمس سنيه المتخثرة 
 بالخيبة و الحسرات 

 يصرُخ في وجهي متوترا: 
 من أنت..؟؟ 

 بكيت..؟؟ لماذا حين رأيتني  



2703 
 

 ماذا تريد مّني..؟ 
 وأنا المحاصر بالموت. 

 
 مقطع يختزل هول الحزن و الفقدان و الحنين و األلم لعراق األمس الذي لم يعد هو نفسه في يومنا هذا.

 حزن لوطن فقد نفسه و ما عاد هو  و كأّنه مصاب بالزهايمر ليفقد ذاكرته. 
 سنين مضت )من أنتم؟(  وطن فقد ذاكرته و ال يتذّكر أبناءه ليسألهم بعد 

 و كما قال الشاعر هنا) لماذا حين رأيتني بكيت؟(.
 الّنسيان جزيرة أضاعت خريطتها الّذكريات.

البكاء للخراب الذي وصل إليه عراق اليوم من دمار بعد أن كان سّيد الثقافة  و الفّن و المعمار و اآلثار،  
 ن المعنى. هو ذا مغزى الشاعر بين سطوره التي اختزلت الكثير م 

 و هل ينفع الّدمع بعد اليوم في وطن من حرقة الّدمع ما عادت له ُمقل؟ 
 

 و في الشاعر قوله أيضا: 
 

 ها هو.. الّشتاء يطرُق بابي،
 و صيف السماوة 

 بعيد 
 بعيد..

 هو وطني، 
 صندوق الحزن 

 يؤّطرني 
 على حائط الغربة. 

 
 أستاذ آخر كيف أكتُب اسم الوطن على سّبورة الّليل. كما قيل يوما: قد عّلمني المدعو غربة أكثر من أّي 

هكذا شاعرنا يحّن لصيف السماوة بحرارته و هو يعيش في بالد الغرب والغربة و المنفى الذي يمتاز ببرده 
 و صقيعه و درجاته المنخفضة، عكس بالد الشرق الذي يمتاز بالحرارة و مناخه الدافئ حّتى في شتائه. 

ق للهيب صيف الّسماوة وهو في منفاه حيث تنعدم حرارة مدينته السماوة وال يهّب حتى  لكن الشاعر هنا اشتا
 وكأّنه يقول: ما زلنا نحمُل جزءا من الوطن ال ُيفارقنا في الُبعد و ُيؤّرقنا حزنا في الباليا.  نسيمها حيث هو. 

 
 و في قصيدته ) أرخبيل منفاك( يقول:
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 ما ذاك العطُر الذي ترتديه

 ّلقاء..؟؟في صدفة ال
 ماذا تترُك لي

 أمام باب الحنين؟؟ 
 و قد أثقل قميصي ُتراُب الّطريق

 حينما. 
 ضّيعت منفاي

 في أرخبيل منفاك. 
 

 عن حنين شاعرنا تذّكرُت حوارا،
 ُسئل أحدهم : أتشتاق إلى وطنك؟ 

 قال: كيف ال أشتاق إلى رمله؟ و قد كنُت جنين ُركامه، و رضيع ُغمامه.
 

 للا( يقول:و في قصيدته )نشيُد 
 

 تمّنت..
 أن أكون لها سند 

 في ُدنياها،
 و في دهرها األشدّ 

 هي أّمي.. 
 كما األّمهات،

 أرضعتني العراق األحد 
 و حين عصف الّدمار

 تركتها  
 من دون ولد 

 
كتابة تختزل الكثير بين سطورها، ألم فقدان في غربة، حنين لزمن الّطفولة، حنين لحضن األّم الدافئ الذي  

غربة، حزن لفراق قسري و إجباري هربا في ذلك الّزمن الظالم حين عصف الّدمار بعيدا عن تلك غاب في  
 األّم الحنونة ليتركها و يهاجر بعيدا عنها. 
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 و في قوله:
 

 نهران شوقها،
 و من صوبها  

 يأتي مدد 
 

نهري دجلة و الفرات   نهران شوقها هما عيناها الّدامعتان لولدها البعيد، شّبه دمعها الغزير بنهرين قصد بهما 
لمن يتمّعن في مقصوده الواسع بتعبيره المجازي و خياله الّشعري الواسع، لُيعّبر هنا عن كثرة بكائها عنه   

 و هو هناك في غربته و منفاه بعيدا عنها. 
 و في قوله: 
 

 قسما
 بلحدك

 أّماه
 أنت العراق
 جّلى البلد 

 
 الوطن ال ُيمكُن المزاح فيهما. قول الشاعر هنا هو نفس قول: األّم و 

 رحمها للا و أسكنها فسيح جنانه.  أقسم بقبرها أّنها هي الوطن الحقيقي و هي العراق.هي األّم و الوطن.
 

 و في قصيدته ) رّبما، يبدو األمر عادّيا( يقول: 
 

 من صمتك.. 
 حامال صليبك 

 و اآللهة في معبدها البابليّ 
 نائمة.

 
 أّيها المحاصر 

 الجدار و الّرصاصة بين 
 عّودتني.. 
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 أن أستفرد الوحشة،
 مثلك..

 - لحزني  –و أترك على بابي 
 حزنك..

 ريثما تُنهي تيه المسافة 
 ألكتب لك عنواني الجديد 

 أّيها الجميل..؟ 
 أّيها البعيد..؟ 

 
 يمكن القول هنا من خالل كتابة شاعرنا: 

 
 شيء غيره. ال يسكُن المرء بالدا، بل يسكن لغة، ذلك هو الوطن و ال 

سافر بنا الشاعر للزمن البابلّي بآلهة سومر و أور حيث كانت نانا في معبدها هانئة و مرتاحة و نائمة ال  
 يرعبها خوف أو كابوس.

ليأخذنا مباشرة لزمن البعث والخوف بين الجدار والّرصاصة، أعادنا لزمن الحزن و األلم و الّدمار وكوابيس 
 كان شاعرنا في تيهه بعيدا في مسافات ال يعرف أين يستقّر به المقام هربا. الموت العبثّي دون رحمة، حيث  

 
 و في قصيدته ) لم يبق من الوقت الكثير( يقول:

 
 لم يبق من الوقت 

 الكثير..
 كي أعاند الّدنيا 

 بما عاندتني 
 و قد رشفُت الّتيه ُمرغما 

 و ما من خطى 
 تكفي 

 ألختار ما يؤنسني.. أو.. 
 أحزم حقيبتي، 

 مّرة أخرى 
 بعيدا..
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شاعرنا سبح بعيدا خارج مياهه اإلقليمية الدافئة و في ظّل ما ُيشبه الّتشّرد و الّنفي تحت وطأة قهر و ظلم  

 ُمبّين و محنة. 
كان في تيه يبحُث عن وطن ليستقّر فيه بعيدا عن بالد القهر والكتمان، حزم حقيبته من بلد آلخر ليستقّر  

 وأخيرا بعيدا في منفاه وغربته.
 

 و في قوله:
 

 هناك.. 
 هي الّنخلة الّسمراء 

 تبقى..
 و نايات المساء 

 على مشارف األهوار 
 جنوبا..  

 
هي السماوة الشامخة بنخيلها الباسقة الشامخة و نايات األهوار بتراثها العالمي و تأريخها العريق منذ بدا 

 تأريخ بالد الرافدين. 
 درك تأريخ مدينته العريقة و ُندرك الجنوب و تراثه وتاريخه وتقاليده التي ُتمّيزه. جعلنا الشاعر نُ 

 
 في قصيدته التي وسم بها ديوانه بعنوانها )جنوبا..هي تلك المدينة..تلك األناشيد..( يقول:

 
 بقدر 

 ما تنسى الّذاكرة أوهام الماضي 
 أهملّت األشياء المثقلة 

 برعب الكوابيس 
 الّنكبات المتكّررة، و 

 و هي تبدو حاّدة الّزوايا
 خشنة، 

 و صعبة اإلقناع 
 مثلما الغربة المزروعة 
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 و على بعد الّسنين من وطني..
 أشياء..

 لم ُيصّقلها مجرى الّضياع 
 و العناوين المتغّيرة. 

 
 كما قال أحد شعراء العرب يوما:

 
 أنا أنت يــــا وطني ::: كالنا واحٌد ُرهـن اإلّتفاق 

 ا إن ذهبُت فأنت ::: يا وطني على األّيام باق أن
 

فبعض الّذكريات يصُعُب علينا نسيانها، ألّنها ذات يوم أمتعتنا، لكن شاعرنا في غربته، يحمل من ذكريات 
الماضي الكوابيس الكثيرة الالمنسية على مّر الّسنين ما هو  مرعب منها و رهيب في زمن البعث و الّظلم  

 أّيام الدكتاتور. 
في ي منقوشة  لكّنها   ، بعيد  أّنه  من  بالّرغم  أبدا  الّذاكرة  تمحيها  ال  نكبات  و  أحزانا  قلبه  في  حمل شاعرنا 

 أعماقه.إّنه الّزمن المحفور في أوراق التاريخ من قتل و إبادة جماعّية و دفن جماعي.
 . إّنه الّزمن الذي ذهب ضحّيته الماليين من خيرة شّبان العراق بسبب الجور  و الّظلم 

الّزمن الذي عانى فيه الّشيوعي الويالت من سجن وتعذيب وإهانة وموت في السجون تحت وطأة التعذيب 
 وعن ذلك الّزمن الحديث يطول ألّننا لو خّصصنا له الكالم لن ننتهي منه آلخر عمرنا.  واإلعدام وغيرها،

 وفي قوله: 
 

 و الجنوب جنوبا..
 يأخذ بيدي..

 كما يودعه الفرات 
 مالمسا غابات القصب 
 و رماد حكايات الطين 

 المفخور 
 قريبا من فضاء الزقورة

 من المطر..
 و بيت أبي.. 

 من مدار الّنور 



2709 
 

 جنوبا.. 
 هي تلك المدينة 

 هي تلك األناشيد.
 

رحل بنا الشاعر بعيدا جدا للفرات و الزقورة الشامخة الباقية من حضارة سومر التأريخية ليومنا هذا، أخذنا  
لقصب في الزمن الجميل،  و تراث الطين المفخور و فخاره العريق لألجداد في تلك األيام الجميلة،  لغابات ا

 أخذنا بكّل بساطة جنوبا للسماوة.   
 وفي قصيدته ) تفاصيل خارج الّتقويم العادي( يقول:

 
 أشهدُ 

 أّن الشهر الثالث عشر 
 ُيؤّرُخ الموت 

 و حكاية الخبز الحزين 
 ُيؤّرُخ خجل الشهداء
 في دقيقة الّصمت 

 و األغنية 
 تفقُد هاجسها 

 في الحروب الخاطئة
 

 و في قوله: 
 

 آه.. لو تمّر علينا 
 طارقا أسوار جند الغنيمة 

 محتشدا بالجوع الكافر، صيحة..
 لك الحق.. 

 أن تشهر الّسيف و الرّاية الحزينة 
 حيث ينتظرك فقراء المدينة 

 
 الشهداء هي التي ترسُم حدود الوطن" قال تشي جيفارا: "عّلمني وطني بأّن دماء 
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وفي هذا الّصد يقول نيكوس كازانتزاكيس: "عليك أن تموت كّل يوم وأن تولد كّل يوم و أن ترفض ما عندك  
 كّل يوم..

 فالفضيلة الكبرى ليست في أن تكون حّرا و إّنما في أن تناضل من أجل الحرّية..
بل حارب و في كّل لحظة من حياتك اجعل من مغامرة  ال تتواضع و ال تساءل: هل سننتصر؟ هل سنهزم؟  

 العالم مغامرتك" 
أخذنا الشاعر لشهر خارج التقويم للثمانينات، شهر الموت و الحزن ، أّيام االستشهاد لخيرة أبناء الوطن  
الذين ذهبوا دون عودة، سافر بنا بعيدا حيث حرب الخليج حينها، في حروب على حدود الوطن و إجبار 

بان لاللتحاق بالحرب .. تلك األّيام التي ال تُنسى حيث بات الجنود الشبان جوعا و عطشا و خوفا  كّل الش
 في البراري، ناهيك عن التفجيرات غير المتوقّعة      و الصواريخ و غيرها. 

 دورتها العادّية.أجل إّنه تقويم غير عادي، ألنها أيام و أشهر ال تنتمي لتلك الّسنة أصال وخارج تقويمها و 
 

 و في قصيدته )ُكنت العراق( يقول:
 

 ُكنت الحزين في حفلهم 
 ُكنت الجنوب في تيههم 
 ُكنت العنيد في صمتهم 
 ُكنت الجميل في قبحهم 
 ُكنت الحسين في حّجهم 
 ُكنت اليسار في يمينهم 

 ُكنت الّنخيل حين حاصروك 
 ُكنت الفتى حين ضّيعوك 

 ُكنت الحّي حين قتلوك 
 العراق حين خانوكُكنت 

 
 لو نتمّعن كثيرا و نغوص في أسطر كّل بيت لكتبنا الكثير من مغزى كّل كلمة. 

 
 كنت الحزين في حفلهم،أي كنت الحزين و هم يحتفلون بانتصارهم في انقالبهم على الحكم و الشعب.

كثيرين،حيث تاهوا كنت الجنوب في تيههم ،ُيقصد هنا تيه الشبان العائدين من الحرب التي ذهب ضحيتها ال
 في الصحراء عودة لديارهم    و ما القوه من صعوبة مشيا على االقدام. 

 كنت العنيد في صمتهم، هنا عناد الشيوعي و نضاله في الدفاع عن حقوق الشعب و إعالء كلمة الحّق.
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 كنت الجميل في قبحهم، أي كنت جميل األخالق دوما في دماثة أخالق سراق المناصب.
ن في حجهم، أي أنت تحتضن في تربتك دما طاهرا و شهيد الحق الذي يحج إليه اآلالف من  كنت الحسي

 كل أنحاء العالم و يتبركون بتربته الطاهرة المقدسة،و يبكونه كل عام و يرتدون ثوب الحداد. 
 كنت اليسار في يمينهم،أي كنت و مازلت يساريا تدافع عن يساريتك و مبادئك و لن تنزاح لهم أبدا. 

 نت النخيل حين حاصروك،أي حصار البعث حينها و الحرب،حينما دخلوا بدباباتهم و جيشهم. ك
كنت الفتى حين ضّيعوك،أي ضياع خيرة شبان العراق في الزمن الكابوسي،و ذهاب بال عودة حينها،و  

 أو هروب إلى المنافي دون رجعة. انتظار دون رجعة إلى السجون و موت تحت وطأة التعذيب،
الح قتلوك،كنت  البعث   ي حين  أيام  الكثيرين أحياًء في مقابر جماعية  إبادة جماعية ودفن  كتابة تختزل 
 الظالم.

كنت العراق حين خانوك،خيانة منذ القائد الذي أحب شعبه،لخيانة شعب و اإلستيالء على أموال الحكومة  
 ياة لمن تنادي.و النصب على المناصب ليومنا هذا و وحده الشعب يدفع الثمن و يعاني و ال ح

كل سطر في القصيدة يحمل في طياته آالمه الخاصة و أحزانه وأسبابه و قصته.فنحمل أحزانا ال تنتهي  
 لما آل إليه العراق في زمن لم يعد فيه عراق األمس في زمنه و زمانه الجميلين. 

 
 وصف والّتعبير. شّبه الشاعر هنا العراق بشخص جمع كّل الصفات فيه بشاعريته وخياله الواسع في ال

العراق حزين منذ بدأ التأريخ، موسوم بذلك الحزن الرابض في أعماقه منذ بدأ التأسيس، يحمل حزنه قبل  
 عهد كلكامش ليومنا هذا. ذرف دموعا كثيرة وما يزال. 

بكّل بساطة كّل سطر من القصيدة يحمل في طّياته آالمه الخاّصة وأحزانه، وأسبابه وقّصته التي تجعلنا  
 رف دموع األسى لما آل إليه العراق في زمن لم يعد عراق األمس بزمنه و زمانه الجميلين. نذ 

 ســُــئل الشــاعر الكبير محمد مهدي الجواهري:
لماذا عندما تقول عراق تلفظها بـ ضّم العين )الـعــُــراق( فقــال: "ألنُه ال يعّز على الجواهري أن يكسر عين  

 العراق"
 

 يعّز على المواطن العراقي الغّيور أن يكّسر العراق.وأنا أقول: ال 
 وفي قصيدته ) إرتسامات لظالل قمر بغدادي( يقول: 

 
 أين أنت..؟ 
 يا جذوري 

 حدائق روحي خائفة 
 و أنا.. 
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 خافت الظّل أعود 
 للكأس

 الذي يهامُس الّليل
 بإرتسامات وجهك 

 قمرا بغداديا.
 

حنين لنسمة ليل الوطن، حنين لجذور الوطن و شوق لكّل ما  هنا حنين لقمر بغداد، حنين ألرض الوطن،  
 يلمس صميمنا للوطن األّم. 

ذكريات لزمن ال ينسى وال ُيمحى من عقولنا، فالّذكريات ال تعيش إاّل مع الّنسيان، والتأريخ ال يستقيُم بدون 
 وشاعرنا لم ينس يوما قمر بغداد في لياليه.  ما أهمله الّزمن.

 
 في األخيــر:

األخير أقول عن الشاعر عبد الكريم هداد أّنه شاعر ذو خيال واسع ألّنه سافر بنا ألزمنة عديدة من  في  
 التاريخ بين الّصفحات، من حانة ملوك بابل  و سومر و نبيذهم لزقورة أور و زمن البعث ليومنا هذا.

 شاعر يحمل في قلبه من حّب وطنه و حنينه له الكثير في أعماقه. 
 إّنه الوطن الذي نقول عنه: ، ون يوما: "نحن لم نولد من أجل أنفسنا، بل من أجل أوطاننا"كما قال أفالط

 
 وطني لو ُشغلُت بالخلد عنه 
 نازعتني إليه بالخلد نفسي. 

 
إّنه الشاعر الذي عانى الكثير في شبابه، وهو اليسارّي الذي دافع وما يزال عن حّق غيره، رغم بعده القسرّي  

 ا عن وطنه إاّل أّن العراق يسري في شرايينه و ينبض فيه ُحّبا و شوقا و حنينا. في أرض المهجر بعيد 
رائع  وخاّص حيث يختزل لنا سرد قّصة   الشاعر المبدع عبد الكريم هداد له أسلوب كتابة شعري سحري،

 في جملة من ثالث إلى أربع كلمات تحكي الكثير .
ورها مغزى عميق جّدا عندما نتوّغل فيها فُنبحُر عميقا  كتاباته واضحة جّدا لكّنها تحمل في أحرفها و سط 

 ونسافر بعيدا عبر التأريخ. 
 

 نوميديا جروفي 
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 إستراحة مفيستو 
 

 )ُبرهان شاوي( 
 

)إستراحة مفيستو( هي رواية سينمائية وفلسفية في نفس الوقت، جمعت بين الشّك واليقين، الحياة والموت،  
واقعّية ووهمّية، هلوسات، أماكن تظهر وتختفي، أشخاص كثيرون بوجه  الخيال والواقع، خوف وقلق، حياة  

واحد و كأّنهم يرتدون قناع موحد و إن اختلفت قامتهم و أعمارهم،  ودراما، وكأّن المرأ يشاهد فيلم رعب  
ُكتبت في مّدة زمنية    ،في بعض الفصول فيها كشوفات وتوّغالت عميقة في الّنفس البشرّية وفلسفة الحياة. 

 مقارنة بالروايات العالمية التي يستغرق الكاتب فيها سنة أو أكثر. -شهر واحد  –صيرة  ق
فكرة إستراحة مفيستو وحبكتها جديدة عن المتاهات السّت ومشرحة بغداد والجحيم المقّدس.فيها فنتازيا وجرأة  

 اجآت ما يثير القارئ. كما و مبنّية بصرامة و كثافة ورؤية خارج أساليب الكتابة.فيها من التداخل  والمف
كعادة الروائي ُبرهان شاوي في اختيار أسماء شخصياته حيث تبقى بين آدم وحواء وقابيل وهابيل مع إضافة  

 النعت.
تبدأ بالتلفون الذي يرّن في بيت آدم المسكين بطل الرواية ذو شخصية انطوائية يعيش وحيدا بعد أن فقد  

السفاح ألجل مراسيم الدفن ومجلس العزاء ولم يستطع أن يعيد   والديه في حادث واستدان المال من هابيل
المال في الوقت المحدد، فبقي ينتظر موته على يده. و كانت جارته صديقة أمه حواء الدلو هي من تهتم  
به فتأتيه بالطعام بين الفينة واألخرى بعد موت والديه وتحاول التقرب منه ألنه كان يروقها لكنه كان منكمشا  

نفسه وال يفسح لها المجال. حتى جاء اليوم الذي اقتربا من بعضهما أكثر من الالزم وحدث ما حدث  على  
لكن و بعد هربه من البيت في ذلك اليوم المشؤوم لينجو بحياته من موته المحتوم توجه لفندق اسمه    بينهما.

م للتوجه إلى المقبرة ألنه ال  )إستراحة مفيستو( ومفيستو هو أحد أسماء الشيطان فدله مدير الفندق آدم آد 
والمقبرة أكثر مكان آمن في المدينة.. وهناك عثر على حقيبة مليئة    مكان له في الفندق وهو غير شاغر..

برزم الدوالرات و بعض الهويات لخمسة أوادم مع وجود جثة مقطوعة الرأس هناك.. ومن ذلك الحين بدأبحثه  
 ل السفاح. عن صاحب الحقيبة بعد أن سدد دينه لهابي

لكن الغريب في الرواية هو أّن كل األوادم متشابهون بنفس القناع )آدم آدم مدير فندق إستراحة مفيستو،آدم  
المدفون تشبه أمه و  -الضائع، و كل األوادم العاملون في الفندق(  و كذلك بالنسبة للحواءات فحواء الدلو

، حواء نمرود، حواء المسافر، حواء األعمى،  كل الحواءات التي التقاها في فندق مفيستو )حواء صوفي
 حواء األبيض، حواء األسود(

 ما تحمله استراحة مفيستو في طّياتها: 
 الوهم و الخيال. *. 
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ارتطم رأسه و كامل جسده بجدار غير مرئي.أراد أن يمشي لكنه لم يستطع. لم يكن هناك أّي    في قوله :
 ك حاجزا غير مرئي يقف أمامه. شيء أمامه.كان المدى مفتوحا أمامه..لكن هنا

و في قوله: لكن ال إراديا نظر إلى المرآة الكبيرة فانتبه إلى أّن رزم النقود غير موجودة فيها و ال يمكن  
 رؤيتها، على الرغم من وجود الكثير منها على الطاولة بعد. 

 نظر أمامه فوجد الرزم المالية موجودة. نظر إلى المرآة فلم ير الرزم.
 

 يرة. الح*. 
على ضوء الغرفة الباهر تفّحص البطاقات الشخصّية.. و هاله أّن جميع الصور الشخصّية لحاملي الهويات  
هي صورة شخص واحد للشخص نفسه..الذي هو الشخص الذي قابله عند باب الفندق قبل أن يّتجه إلى  

ا األوصاف و الطول و العالمات  المقبرة.. أّما األشخاص فكّلهم يحملون اسم "آدم" و يختلفون في األلقاب، أمّ 
 الفارقة فهي نفسها..اإلختالف في الحالة االجتماعية  و في المهنة فقط..

واحد منهم محام، واآلخر موّظف في األرشيف بإحدى الدوائر، وثالث يعمل موظفا كبيرا في أحد البنوك، و 
امعة لكّنه عاطل عن العمل، ال  رابع سياسي معروف يعمل موظفا في مالية إحدى الدوائر وخامس خّريج ج

 مهنة محّددة له.
في قوله:ظّل آدم المسكين حائرا بين هذه الشخصيات.. فالصورة في جميع البطاقات الشخصية هي لشخص 
  واحد، و هي نفسها صورة مدير فندق )استراحة مفيستو(. لكن كيف يمكن قبول هذا األمر؟ هو رأى جثته.. 

موظف االستعالمات اليوم صدمه ودّمر يقينه. و دفعه إلى موضع الاليقين.فإذا و لم يشك في ذلك، لكن  
أحّس آدم المسكين و كأّنه في كابوس.فهذه   كانت الجثة ال تعود لمدير الفندق فلمن من بين هؤالء تعود؟

 فيها؟  ما هذه المتاهة التي وجد نفسه. التمثيلية غامضة جّدا وهو ُيحّس بالضياع وسط هكذا أسرار وألغاز
 

 أسئلة ال متناهية. *. 
في قوله: ظّل آدم المسكين جامدا في جلسته.ال يعرف ماذا عليه أن يفعل..هل عليه أخذ الحقيبة و الهرب 
من المقبرة؟.هل عليه إبالغ الشرطة؟ و هل إذا ما أبلغ عن الجثة سيمّر األمر بسالم معه دون تحقيق معه  

الشخص؟.. وكيف كان عند الفندق و كيف ُقتل هنا؟..و من قطع    أو شبهة اتهامه بالجريمة؟.و من هو هذا
رأسه. و لماذا؟ ومتى؟ و لماذا يحمل هويات و استمارات عديدة؟ و السؤال األكبر هو: لماذا لم يأخذ القاتل 

 .حقيبة النقود؟ أليس هناك سّر في هذا األمر؟(
أّن ما جرى قد جرى في الواقع؟.. رّبما كانت األسئلة تطارده مثل قطيع من الذئاب.. هل هو في حلم أم  

هو اآلن في فراشه يحلم و أّن ما يجري هنا هو ضمن أحداث الحلم؟..و إاّل كيف كانت المدينة مهجورة  
 حينما عبر شوارعها ماشيا.. ثم من أين ظهر له هذا الرجل عند باب الفندق لينصحه بالذهاب إلى المقبرة؟ 



2715 
 

عديدة ال متناهية بال أجوبة ليفّك لغز ما هو فيه ذّكرنا بفتية الكهف ما حدث آلدم المسكين من تساؤالت  
عندما تفاجؤوا من تغير حال المدينة التي كانوا فيها عندما هربوا بحياتهم من الملك دقيانوس الوثني لينجوا 

م األمر  من موتهم المحتوم عندما اكتشف أنهم يؤمنون بالسيد المسيح  وديانتهم المسيحية، كما اختلط عليه
بعد استيقاظهم من نومهم بعد ثالثمائة عام و تسعة اندهشوا من حال مدينة فيالدلفيا التي تغيرت في أيام  
و ظنوا أّنهم لبثوا نياما لثالثة أيام أو أسبوع كأقصى حّد و لم يفهموا ما يجري حولهم أو هل هم في حلم أم  

المسكين الذي لم يعرف هل هو يحلم أم أّن ما    أّن ما هم فيه جزء من حلمهم..نفس الحال بالنسبة آلدم
 يجري معه جزء من حلمه و هو نائم..

في قوله: فإذا كانت الجثة ال تعود لمدير الفندق فلمن من بين هؤالء تعود؟؟ ولمن من بين هؤالء تعود حقيبة  
ي؟ أم تعود آلدم اآلدمي  الّنقود؟ أتعود آلدم ذو النون باعتباره موظفا في البنك؟ أم تعود آلدم الطيار المحام

وفي سؤاله مع نفسه: من هو هذا الشخص القتيل؟ من قتله؟ و متى؟    الغامض الشخصيات والمعلومات؟
 ألم يره في غرفته واقفا عند النافذة؟ كيف تّم قتله و حمل جّثته إلى هنا؟ 

 
 تناقض في المشاعر. *. 

إذا ما اتصل بالشرطة سيصمت بالكامل عن  في قوله: أحّس بمشاعر متناقضة ألقت به في الحيرة: هل  
وهي نسبة معروفة تمنح لمن يعيد مبلغا    الحقيبة الجلدية المليئة بالنقود أو يخبرهم بها و يأخذ حصته كهدية

 ضائعا؟ 
 

 رهبة و خوف و غرابة. *. 
الطابق  و كأن القارئ يشاهد أحد أفالم الرعب في قوله:حين خرج آدم المسكين من غرفته وجد نفسه ليس في  

الذي هو فيه فهذا طابق مختلف جدا عن الطابق الذي يعرفه منذ البارحة.هنا يبدو الطابق بممّرات عريضة    
و مفروشة بالسجاد األحمر. و الغرف الموجودة تبدو  و كأنها أجنحة كبيرة أو شقق واسعة و كأنه في فندق  

 .كبير كان يراه في األفالم..(
قال له موظف الفندق: هذا هو مديرنا السيد آدم آدم.. وهو يعرفك .. وقد   نشعر بخوف آدم المسكين عندما

قابلك كما قال لنا.. وهو الذي أخبرنا بأّنك ستأتي في وقت الحق إلى فندقنا..و قد أّكد علينا بأّنك ستأتي  
ندق إذن؟  للمبيت في فندقنا .. هنا سرت رجفة في جسد آدم المسكين فقد كان الرجل الذي قابله هو مدير الف

وزادت دهشته حين قال له موظف الفندق هو أخبرنا    لكنه تخّيله ُقتل، فهو لم يشك بأّن الجثة كانت جّثته.
 لكّنه كاني ينتظرك بعد عودتك من المقبرة. ، بذلك أيضا

 فقال آدم المسكين: ماذا؟ 
ة مسّلما نفسه لّليل و  و في قوله: هبط السّلم المظلم و الضّيق بسرعة و كأّنه مطارد من أشباح سود مرئي

 الّظالم.
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 الغموض.*. 
حيث شعر آدم المسكين بأّنه ُيشارك في تمثيلية    في قوله: فّكر مع نفسه بأّنه يّتجه نحو الجنون بالتأكيد. 

غامضة..لكن بما أّنه صار بإمكانه التحّرر من تهديدات هابيل السفاح فال مانع لديه من أن ُيواصل دوره  
 يلّية الغامضة. الغامض في هذه التمث

في قوله:و للتأكد من واقعية ما يراه التفت إلى باب شقته فوجده مثل بقية األبواب وليس الباب الذي يعرفه،  
والذي خرج منه قبل قليل.. لكنه كان قد وطن نفسه على أنه يشارك في قصة غامضة كل شيء فيها غير  

 معقول.
 

 غرابة كبيرة في الفندق 
جانبا.. فرأى مكانا غريبا أشبه بأطالل لبناء قديم مجهول الهوية، فال هو بالقصر و ال  في قوله: التفت  

بالقلعة..أعمدة و واجهة عالية        و مدخل ضّيق..   و أشجار خضراء جميلة تحّف به.. لكن كّل ذلك  
سيكي في البناء اختفى بلمح البصر.. و رأى أمامه الفتة ضوئية كبيرة تمتّد على واجهة فندق من طراز كال

اسمه "استراحة مفيستو"..استغرب من نفسه..فقد رأى أطالال قبل لحظة، فكيف لم ير الفندق.. بل و استغرب  
 السم الفندق الذي يحمل أحد أسماء إبليس..

وكذلك في قوله :نظر إلى شاشة أرقام الطوابق التي تتبدل بسرعة فوجد أنها تشير إلى الطابق التاسع.. 
و التي يفترض أن        777لك؟ غرفته في الطابق الثالث على الرغم من أنها تحمل الرقم  ذهل.. كيف ذ 

 تكون في الطابق السابع، لكنه تقبل فكرة غرابة هذا الفندق فربما لديهم أسلوبهم في التنظيم. 
 

 الدهشة.*. 
لتي كانت مقبلة  في قوله :فجأة فّز من سرحانه على صوت صافرة سيارة اإلسعاف. مّرت سيارة اإلسعاف ا

من الجهة التي يمشي نحوها تتبعها سيارتان للشرطة من أمامه و اختفت السيارات في أعماق الّظالم من  
 الجهة األخرى.

في قوله: ذهل  آدم  المسكين لرؤية السيدة حواء النمرود، ألناقتها و شكلها المثير، و شبهها الكبير بحواء   
ي كان يشبهه هو.. بل كان االبن في عمر قريب منه     و ربما يصغره  الصوفيو بحواء الدلو.. و ابنها الذ 

 .بعامين أو ثالثة
 

 هلوسة من ظهور و ال ظهور.*. 
في قوله: لكن ال إراديا نظر إلى المرآة الكبيرة، فانتبه إلى أّن رزم النقود غير موجودة فيها و ال ُيمكن رؤيتها،  

 اوية بعد..على الّرغم من ُوجود الكثير منها على الط
 ثّم نظر أمامه فوجد الرزم المالية موجودة، نظر إلى المرآة فلم ير الرزم. 
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 وصف دقيق لبعض المشاهد.*. 
في قوله:المساء كان معتما على غير العادة في مثل هذا الوقت، ال قمر و ال نجوم في السماء،غيوم سوداء 

راياتها السود و تلتف لتحاصر المدينة و البالد  تثقل على المدينة و كأنها جيش من األشباح المظلمة تحمل  
كّلها، الشوارع مقفرة إاّل من سّيارات تمّر بين فترة وأخرى مسرعة سرعة جنونية و كأنها مطاردة من قبل  

 كائنات ال مرئية مرعبة.
المضاء   و في قوله: أزّقة فارغة معتمة، و كأنه يمشي في مدينة مهجورة من السكان، التفت إلى الشارع العام

بمصابيح أعمدة الكهرباء.. الطريق الطويل العريض الذي يقود إلى خارج المدينة حيث على جانب منها  
تمتّد مقبرة المدينة حيث دفن والديه.كانت هناك حانات مفتوحة لكنها خالية من الّرواد، و فنادق ال يقف  

 ا.أمامها أحد لكّنها مفتوحة األبواب  و ال يبدو أّي شخص في داخله
و في قوله: نظر إلى سقف الغرفة العالي، و الذي بدا له كقطعة جبسية فنية لما فيه من نقوش و تداخل  

 في المستتطيالت الملونة بالبرتقالي الفسفوري و بتدّرجات اللون البني. 
 

 مرآة الرغبة. *. 
المسكين و أّن ابنيها قابيل و هابيل  عالم المرئي في الرواية حيث نكتشف أّن حواء المسافر هي والدة آدم  

هما أخويه ماتا في طفولتهما، قابيل في السابعة و هابيل في الثالثة حينما اجتاحت الكوليرا "استراحة مفيستو"  
و نواحيها بالكامل.. تركت المقبرة و عادت للبيت، حيث جاء زوجها آدم المسكين أي والد آدم المسكين من  

ليعيدها حيث ينتمون إلى عالمهم في المقبرة، فهم موتى أشباح. و من خالل حديث    المقبرة أيضا بحثا عنها
يقبل الزواج منها   نفهم أّن آدم المسافر كان حبيبها الذي هجرها و لم  ثّم  الوالد معها يختلط األمر قليال 

 فتزوجته هو  و وافقت عليه. 
ي قول الروائي برهان: ".. استدار هو مّد يده  و في مغادرتهما الغرفة نتأكد من أنهما من العالم الالمرئي ف

 إليها..اقتربت منه.. وضع يده على كتفها.. و غادرا الشّقة مخترقين الباب" 
 إّنه سحر خيال الكاتب في استحضار العالم الالمرئي الذي له دور فّعال في الرواية. 

فيها حين قالت له: "سأعترف لك كما و أّن الجارة فيما يبدو هي أيضا شبح حيث جعلت آدم المسكين يشّك  
 بشيء.. أنا لست أنا..مثلما أنت لست أنت.." 

 فيها كشوفات نفسية كثيرة للحواءات و جرأة كبيرة. 
 و الرواية كلها هي محاولة حّل لغز الحقيبة آلدم المسكين منذ بداية الرواية للنهاية. 
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 شخصيات الرواية:-
ما فجأة بعد وصول حادث اصطدام السيارة التي تقّل والديه، لم تكن آدم المسكين:بطل الرواية وجد نفسه يتي

حياته سهل، فهو من أسرة فقيرة ليس مقامرا و ال من رّواد بيوت المسّرات العابرة المدفوعة الثمن، جامعي  
و انطوائي على نفسه، و هو قارئ نهم للكتب و مثقف.والده كان يعمل موظف بسيط جدا، بدرجة مستخدم، 

توزيع القهوة و الشاي على الموظفين في دائرة حكومية من دوائر البالد، أما أّمه فكانت ابنة وحيدة   مهمته
لموّظف عجوز يعمل في تلك الدائرة التي كان األب يعمل فيها، و لكي يضمن األب مستقبل ابنته زّوجها  

 الخامسة من عمره. لهذا العامل البسيط.ال يذكر من طفولتهو منصورة جّده سوى ذكرياته وهو في 
يستدين المال من هابيل السفاح ألجل مراسيم الدفن و العزاء لوالديه، ويهرب بحياته لينجو من قتلة السفاح 
لعدم تسديد الدين، فيذهب لفندق استراحة مفيستو كي ال يجده القتلة لكن مدير الفندق آدم آدم يدله على  

الجثة المقطوعة الرأس و حقيبة المال برزم من الدوالرات قدرها ستمائة  المقبرة ليختبئ من البشر و هناك يجد  
ألف دوالر و هويات ألربع شخصيات تحمل نفس الوجه بأسماء مختلفةو عناوين مختلفة و منها يبدأ بحثه  
عن صاحب الحقيبة المملوءة برزم الدوالرات حيث يأخذ رزمة و يسدد بها دينه لهابيل السفاح فينقذ نفسه  

الموت لكنه يعيش بعدها أسئلة   و حيرة و بحث ال ينتهي فيدخل في متاهة حقيقية يأخذنا معه فيها و  من  
نتوغل معه في فندق استراحة مفيستو حيث كل شيء غريب   و عجيب و ال جواب لألسئلة هناك .. يرى  

ال جواب لها    و يعيش و ليس عليه االستفسار فكل شيء موجود      و مباح و ال مجال لألسئلة التي
فالطوابق تتغير من لحظة ألخرى و الممرات تظهرو تختفي و العاملين في الفندق يحملون نفس الوجه و  
كأنه قناع و إن كانت قاماتهم تختلف من طوبل لقصير لبدين لنحيف من عامل االستقبال لمدير الفندق و  

المدفون  للحواءات الالتي التقى   -الدلونفس الشيء بالنسبة للحواءات من أمه حواء المسكين لجارته حواء 
بهّن في الفندق حيث لعب دور الصحفي )حواء صوفي،حواء نمرود،حواء السافر،حواء األعمى(مع الحواءت 

 الالتي اختطف أزواجهن إلى حواء األبيض و حواء األسود. 
و تفاجأ عندما   المدفون االتصال باإلسعاف لحمل زوجها للمستشفى  -و هو من ساعد جارته حواء الدلو

سمعها تقول اسم زوجها للطبيب )آدم المدفون( أحد أسماء الهويات التي عثر عليها مع الحقيبة. كما ساعد 
 جارته بأن أعطاها رزمة من المال ألجل مراسيم الدفن و الهزاء ألنها لم تكن تملك شيئا. 

 
المشبوهة مع شخصيات مهّمة  هابيل السفاح:معروف في بعض أوساط المدينة بجشعه و عنفه وعالقاته  

ُتؤّمن له الحماية، ال أحد يسخر منه بأن يأخذ دينا و ال يرجعه، ال يمزح في أقواله و ال يطلق التهديدات 
عبثا، و هو مجرم مّيت القلب، ال يرحم أّيا كان مّمن عليهم تسديد ديونهم في الوقت الذي يقرره هو، يقتل  

إذا ما أشفق على أحد ما، و ليس في قاموسه كلمة مرادفة للشرف   بال خوف و بال ترّدد، يصنع العاهات  
أو التسامح أبدا و كما ُيشاع عنه أّنه أخذ ابنة أحدهم تعويضا عن خسارته مبلغا كبيرا في القمار و عجز 

 عن سداده فحول ابنته إلى محظية ثم نادلة ثم عاهرة في البيوتات الكثيرة التي يملكها.
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ستراحة مفيستو:كما وصفه آدم المسكين )رجل وسيم الشكل، يبدو و كأّنه في األربعين  آدم آدم مدير فندق ا
 من العمر، يلبس بدلة سوداء.. وحذاء جلديا أبيض بحيث يشّكل تنافرا وتناغما مع مالبسه في الوقت نفسه(.

ن من  آدم الضائع: الصحفي في فندق استراحة مفيستو الذي كان يجري الحوارات مع زوجات المخطوفي
 األوادم في نشرة أخبار خاصة باسم قناة "استراحة مفيستو".

المدفون:جارة آدم المسكين، امرأة في الخمسين من العمر، و متزوجة تعيش مع زوجها الذي    -حواء الدلو
لم يره أو يتعرف عليه يوما حتى يوم وفاته حيث شاهده جثة هامدة في غرفته و صدمه لشدة الشبه به هو،  

هو يراه للمرة األولى و هو في لحظة موته..فقد كان نسخة طبق األصل، لكن كبير السن من    حيث ذعر و
 هيئة مدير فندق استراحة مفيستو.

صحيح أّن عالقتها لم يعد عالقة زوجية حقيقية..لكّنها وفق األعراف اإلجتماعية متزّوجة..وهي تشعر أّن   
به و ستحميه من نفسه و من طيبة قلبه التي تصل إلى    آدم المسكين دخل حياتها بقّوة   و قررت أن تعتني

حّد السذاجة، لكنها باتت تقترب منه بالتدريج و تتحّين الفرص حتى سنحت لها الفرصة و اقتربت أكثر حتى  
 منحته نفسها بالكامل   و حدث ما حدث. 

ط أخباره و تتعّرف على  كانت حواء الدلو تشبه أمه و كأنها أختها التوأم الصغرى، من خالل أمه كانت تتسق
شخصيته ، فعرفت أنه طالب جامعي يدرس األدب اإلنكليزي، و أنه يقرأ كثيرا و من خالل أمه عرفت أنه  
بال صداقات نسوية و ال عالقات غرامية، و بعد وفاة والديه تقوقع داخل نفسه لكنها لم تيأس في التقرب  

 أو الحلوى أو اختالق مناسبات من أجل ذلك.منه إذ ظلت تسعى لالهتمام به بأن تقدم له الطعام 
 

حواء صوفي:زوجة آدم ذو النون المختطف،ُتشبه حواء الدلو شكال و قامة و تفاصيل جسدّية، لكّنها مختلفة  
في األناقة و المكياج و الثقافة و هي زوجة آدم ذو النون و صاحبة رواية "مرايا حواء المحدبة" التي تتحدث 

ت سّني عمرها مع زوجها دون أن تشعر مرة باللذة الجنسية، و أّنها بعد انفصالها  عن امرأة متزوجة عاش
التي   القيم  على  الشخصي  تمّردها  عاشت  ذلك  بعد  سنة،  باثنتي عشرة  يصغرها  فتى  مع  لذتها  اكتشفت 

 حاصرتها طول حياتها، و قد أشار النقاد إلى أّن أحداث الرواية لها عالقة بسيرتها الشخصّية. 
دم المسكين عندما اكتشف أّنها ليست كاتبة رواية "مرايا حواء المحدبة" التي نالت بها شهرة و إنما  فاجأت آ

حبيبها األول و الوحيد الذي كان قد دخل عالم األدب والصحافة وكتب قّصتها، وذات يوم جاءها بالمخطوطة  
للحياة منطق غريب و غامض، حيث تعّرض لحادث مع عائلته و   أفراد لقراءتها، لكن  مات هو و كّل 

عائلته.. وجد لها زوجها ناشرا بعد أن وضعت اسمها عليها وبيعت منها عشرات اآلالف من النسخ  وهي  
 ليست الكاتبة، إّنما الكاتبة المزّيفة التي ُحضيت بشهرة بارقة عن رواية لم تكتبها و لم تقرأها حتى. 

 مال في يده. كما أّكدت آلدم المسكين أّن زوجها لم يكن يملك حقيبة
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حواء النمرود:اسمهامرتبط بالّطغيان و هي زوجة آدم الطيار المحامي المختطف، تشبه حواء الصوفي و  
 حواء الدلو و ابنها الذي كان يشبهه هو، بل كان في عمر قريب منه و رّبما يصغره بعلمين أو ثالثة. 

وتفاجأ من أّنه هو اآلخر ليس صاحب حقيبة  في قّصة اختطاف زوجها سّر اكتشفه بعد أن قّصته هي عليه  
 المال و أّن االبن قابيل ليس ابنها بل ابن زوجها و هي ليست أّمه.

فاجأت آدم المسكين حين قالت:" أنا يا صديقي امرأة مغامرة، لكن مغامراتي قليلة،لكّنها برغم ذلك مغامرات 
ا أية مغامرة، حينما تعتاد عليها تتحّول إلى  جّبارة، و معظم مغامراتي تدور في رأسي، لكن المغامرة نفسه

 روتين ممل و ضجر قاتل.. حتى تلك المغامرات التي تجري في الرأس"
اكتشف من خالل اعترافها أّنها انتقمت من زوجها ألنه أقام عالقة مع غيرها بأن أقامت عالقة مع ابنه  

سافرت مع قابيل لمنطقة جبلية بإلحاح من    قابيل التي رّبته منذ طفولته ومنذ كان في عمر الثالثة بعد أن
إلى أن حدثت الكارثة يوم     زوجها وهو شاب مراهق  وشربا النبيذ وسكرا معا ورقصا وحدث ما حدث بينهما.

شاهدهما زوجها معا في المطبخ بعد أن نسي شيئا وعاد ألخذه فوجدهما في وضع جعله منذهال بسبب 
وطلب منهما أن ُيرّتبا تنفيذ خّطة ُمحكمة له وهي أن يرسل هو    ماعالقتهما التي لم يكتشفها، ثّم قايضه

مجموعة ممن يعرفهم و كأّنهم يختطفونه وأّن عليها االّدعاء بأّن الخاطفين طلبوا مبلغا ما كفدية من أجل 
تحريره  و هو نفسه حّدد المبلغ.. وهو في حقيقة األمر لم ُيختطف، ثّم قابيل هو من سيذهب لقتل أبيه و  

 ستولي  على زوجته. ي
 فهي كبش فداء، بريئة و مذنبة في اللحظة نفسها. 

ارتبك آدم المسكين مّما سمع و كيفية انهاء حديثها معه و نبرتها المليئة باالستهانة و اإلستخفاف... عندما  
 خرج من عندها و أغلق الباب خلفه شعر أّنه تخّلص من شبكة عنكبوت.. لكّنه تأكد أّن زوجها ليس صاحب 

 الجثة مقطوعة الرأس و ال صاحب حقيبة المال. 
 كانت تظّن أّنها انتقمت من زوجها، لكن قابيل هو اآلخر انتقم من والده ألنه طلق أّمه بأن أقام عالقة معها. 
حواء المسافر:في منتصف الثالثين زوجة آدم المسافر المختطف ال مهنة محّددة لديه، أقنعها آدم المسكين 

شاشة استراحة مفيستو اإلخبارية كما أخبره آدم الضائع بطلب من مدير الفندق آدم آدم .  بعدم الظهور في 
و في مكاشفتها آلدم المسكين بحكايتها علم أّنها   و زوجها فقيرين و لهما طفلين قابيل و هابيل عاشوا  

ير لقمة العيش حياة بائسة حيث سجن آدم المسافر مرة بتهمة باطلة و بعدها عمل في نزح المراحيض لتوف
لهم.. ففي تلك الجيفة وجد نفسه عالقا و مضطرا لتنظيف المرافق، حيث قالت: ".. لكن هذه المهنة حّولت 
حياتنا إلى جيفة.. فقد كان المسكين يتحّمم يوميا..لكن رائحة الغائط ظّلت عالقة به..فلم يستحمل العمل في  

ليه بأن وجد وظيفة محاسب عند تاجر بالجملة..تاجر  هذه المهنة أكثر من ستة أشهر ..إلى أن فتح للا ع
استيراد و تصدير للسجائر و التبوغ.." و منها اعتقل بسبب سرقة مبلغ من المال لُيّتهم   و هو برئ.. هنا  
لم يجد آدم المسكين عالقة بين حكايتها و االختطاف أو الجثة المقطوعة الرأس و حقيبة المال فأشفق عليها  
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ال مكان لديها لتعيش فيه مع ابنيها فأعطاها مفتاح شقته و دّون لها العنوان و أعطاها مبلغ    ألنها معدمة و
 أربعمائة دوالر لتسدد ما عليها من ديون و لتطعم نفسها   و ابنيها لحين يجد لها حّل.

نسائية وحقوقية، سخرت من   الحياة،لها نشاطات مدنية وندوات  المختطف آدم عين  حواء األعمى:زوجة 
اسمه آدم المسكين فكان جوابه لها كضربة قاضية على عجرفتها وشراستها وتنّمرها عليها حين قال: "أن  

حينها    أكون مسكينا خير لي من أن أكون أعمى.. أليس كذلك.. أم أّن لديك رايا آخر؟" صعقها جوابه..
المسكين: من أنت.. أيها  طلبت من الصحفي آدم الضائع أن يتركهما لوحدهما ومن ثّم وّجهت سؤالها آلدم 

 المسكين آدم ؟ 
 فأجابها: من أنا؟..أنا ظّل يمشي.. أنا لست أنا.. فهل أنت أنت؟

و من خالل حديث معها شعر بأّنها امرأة مسكينة و مليئة بالوحشة و العزلة برغم الضجيج الذي يحيطها.. 
امرأة محبطة ووحيدة.  وأحّس فهي تبحث عن أنوثتها الضائعة وسط الشعارات التي حجبت الحياة عنها،  

 أّنما رّبما ألول مّرة تواجه نفسها.
استنتج منها في األخير أّن زوجها المختطف ليس صاحب الحقيبة برزم الدوالرات... و في األخير شكرته  
حيث قالت له: " .. ال أريد أّي تصريح صحفي و ال مقابالت...شكرا لك.. اآلن فتحت عيني على نفسي..  

 لنفسي..كنت عمياء.."لم أنتبه 
 

  نهاية إستراحة مفيستو: 
آدم المسكين لم يمت ألّنه رفض صفقة مدير فندق مفيستو آدم آدم و رفض أن يكون نسخة   - 

 منه، كما و إّنه اختلط عليه األمر فلم يعد يعرف هل هو نفسه آدم المسكين أو إّنه آدم آدم.
الفندق عندما التقاه         و دار بينهما حوار و ذهل يكتشف أّن الجثة هي آلدم آدم مدير   - 

 حينما رآه يجلس إلى جانبه و هو بدون رأس و حّل لغز الحقيبة و رزم الدوالرات. 
 عندما ينظر آدم المسكين لنفسه في المرآة، مّرة يرى نفسه برأس  و مّرة أخرى من دون رأس. - 
الرواية -  من  األخير  الّسطر  في  الغامضة  في   الضربة  معه  المسكين  آدم  فيها  يدخلنا 

الحقيبة   لعنة  من  تخّلص  و  بالمال..  العمر  مقايضة  اإلتفاق حول  تخّفف من عبء  أّنه  متاهته..)أحّس 
 الجلدّية..لكّنه لم يعد يعرف من هو بالّذات..(

 
 استراحة مفيستو: 

ّل بقناع واحد بالنسبة لألوادم  هي مدينة بأكملها و كّل من فيها موتى أي أّنها مدينة األشباح  و الموتى الك
 و نفس القناع تحمله الحواءات.

أدخلنا الروائي ُبرهان متاهة جديدة مليئة بالمشاعر و الهواجسو الخوف و الرهبة و كأننا نشاهد رواية رعب  
 بكل ما تحمله كلمة رعب في طياتها، هي تحليل في فلسفة النفس البشرية و فلسفة الموت و الحياة. 
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 نى في قصائد الّشاعر نعمه جابر عوض عمق المع
، ابن السماوة العريقة بأدبائها و شعرائها و فّنانيها، 1953الشاعر المرحوم نعمه جابر عوض من مواليد  

 هو شاعر و فّنان له عّدة كتابات شعرّية متنّوعة، بين العمودي و الحّر بنوعيه الشعبي و العربي بالفصحى. 
ياب الشعرّية، عاصر العديد من شعراء جيله و مّمن سبقوه في هذا المجال يميل بكتاباته إلى مدرسة الس

مثل: األديب الراحل عبد الحسين السماوي، الشاعر صاحب الزعيري، و من أصدقائه المقّربين: الشاعر  
 سعد سباهي، الشاعر إياد أحمد هاشم، الشاعر رعد حميد محمد صالح، هاشم جعاز و آخرون. 

 المهجورة(، كما مّثل في مجموعة من المسرحّيات: له ديوان )المحطات 
)مسرحية رحلة  الدربونه(،  )مسرحية  السماوي،  األمير  عبد  الراحل  للمخرج  الّزمان(  ذاك  أعيان  )مسرحية 
ُنشرت قصائده في عّدة صحف عراقية   السوري عبد للا ونوس، كما  للكاتب  واليقظة(  الحلم  بين  حنظلة 

 الجمهورية وغيرها.كالوركاء و 
 و قيد دراستي هما اخترُت قصيدتين رائعتين: )مالءة( و )صاالت للبيع(.

 في قصيدة )مالءة(:
الشاعر "نعمه جابر عوض" كمن ُيحّدث المالءة و يبّثها شكواه وألمه وكّل ما يعتريه من مشاعر في أعماقه  

إّنه كمن يبحث عن    حزنه العميق و غربته.  المالءة هنا بمثابة شخص عزيز عليه يبّثه اعترافه و  العميقة.
 مرفأ جديد لقّصة جديدة لقصيدة جديدة تحكي اغترابه في قوله:

 
 و رحت يا مالءتي 

 أبحث عن موانيء جديدة 
 و شاطئ تناثرت رماله
 و لؤلؤا و أحرفا لقّصة

 جديدة
 أكتبها قصيدة

 و لوحة.. و ريشة.. و لون 
 أرسمها أضمها لقلبي 

 يلّفها الحنين هدّية 
 ألمسي الحزين 

 لغرفتي
 لقّصة اغترابي و السنين 

 لحفلة الوداع و األنين 
 



2723 
 

ثّم ينتقل بنا و هو ُيحّدث المالءة إلى الحبيبة و صاحبة الّنبض   و اإللهام األّول، فبأدبه و إبداعه و سحر  
ر األعوام و ما حملته من  خياله الواسع وصف عينيها بتلك الّصورة التي مازالت محفورة في ذاكرته رغم مرو 

 هموم و لوعة و حزن في قوله:
 

 فأين يا مالءتي 
 خرائطي التي مشيت؟ 
 قصائدي التي كتبت 

 و قلبي الندّي أوهنه جنونه 
 و اين يا مالءتي 

 تغيرين مثلما عيونها 
 تغّيرت و حملت سنينها 

 همومها.. الثقال 
 أتذكرين يا مالءتي 
 ما خّط في المقال 

 
وما عاشه  بعدها بصيغة   الغربة  الكثيرة في  المواسم  وتلك  وترحاله  بحّله  الشاعر  بنا  أدبّية شاعرّية سافر 

وعايشه في أماكن مختلفة لكن هي وحدها مالءته من رافقته وحملْت أحزانه ودموعه وأنينه وهي الوحيدة 
م تتغّير منذ سنين  التي تضّمه كّل ليلة وتحّن عليه بإحساس عميق ومشاعر ال متناهية ال تتغّير أبدا ول

 طويلة في قوله:
 

 وكنُت يا مالءتي مسافرا 
 أجوب في مواسم

 أنت ولم يحن لها أوان 
 أطبع األثر في أماكن 

 يعثر الزمان 
 أخاف.. و أروي حكاية 

 ترّملت 
 و ارتجلت بكاءها 

 سألتها 
 أجابني.. أنينها 
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 و حاجب تغمز لي 
 وشفة مبتسمة 

 أحبها.. أجّن في جنونها 
 مالءتي للا يا 

 سادية الشعور و المشاعر 
 

 في قصيدة )صاالت للبيع(: 
 يقول الّثائر و المناضل الخالد جيفارا: 

 " ال تعشقي يساريا، سينساك 
 و ُيفّكر بالعّمال و الكادحين.. سُيحّدثك في ليالي الرومانسّية عن األرض و الخبز و الّسالم ".

 الحّب الحقيقي بكّل ما تعنيه الكلمة.و ما أرروع عشق اليسار و النضال، وحده 
هذا ما حاول أن يوّصله لنا الّشاعر جابر نعمة عوض عن الخبز   و القرطاس الثائر و الّصارخ في وجه 

 الّظلم في قوله:
 

 تعالي 
 نشتري صالة 

 و جمهورا و شعرا
 قيل في مأتم 

 و حّب عاش في ماض 
 له وشم و خبز.. لونه من دم 

 و رّف قد حوى كتبا 
 قرأت.. فحرف لغاتها ُمبهم  فما
 

 و في قول الشاعر: 
 

 تعالي 
 عندنا صالة 

 لك أنت 
 و فيها منبر حجري.. و أوراق
 و قيتار.. ُيدندن نوتة الّصمت 
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 و كرسي.. بزاوية.. يمازح 
 كّل ما قلت 
 عن الحبّ 
 عن الّدنيا 
 عن الّناس 

 و عن هوس، و خمر دونما كأس
 فال تبكين في خجل 

 فمل الشيب في رأسي 
 

 تذّكرت قول جيفارا حين قال: 
 " من يقتلك ليس من ُيطلق عليك رصاصة، بل من يقتل أحالمك".

ففي هذه الشذرة الرائعة جعل الشاعر المنبر حجري، نوتة الّصمت، هوس، خمر دون كأس، بكاء في خجل.. 
ّمق أكثر و الغوص في  إّنها تعابير مجازية بخيال أدبي واسع، لكّنها ترمي في ُبعدها للكثير لو حاولنا الّتع

 المعنى الحقيقّي. 
فموسيقى بنوتة الّصمت ال وجد لها أصاًل لكّنه رّبما يقصد كبت المشاعر المخفّية التي ال يمكن اإلفصاح  

وكالهما يظّن أّنه له رفيقا ُيعّبر عن خلجات    عنها فتبقى دفينة القلب كالّناي الذي يشدو للبائسين والّسعداء
 إحساسه.

 فموسيقى الّصمت هي موسيقى الحزن، موسيقى األلم، موسيقى الّلون األسود دون قوس قزح وألوان البهجة. 
وعن خمر دونما كأس هو سكر دون ُشرب، خمر يأتي من العقل و كثرة الّتفكير والهموم الكثيرة التي يحملها  

 وفي قوله: جسد وفاق ُعمره بكثير.المرء في أعماقه العميقة منذ دهر حّتى شاب الرأس قبل األوان فكبر ال
 

 تعالي 
 و اجلسي قربي 

 سأروي قّصة الحبّ 
 فأنت منذ أزمنة 

 تقّمصت حكاياتي 
 و ُكنتِّ أّول امرأة 

 ُتزّيف بداياتي 
 و صرتِّ آخر امرأة 
 ُتبعثر في وريقاتي 



2726 
 

   لتأتي ثالث امرأة 
 تهرول بضع أشبار 
 لتنقص في مسافاتي 

 فأمتّد على الّرمل
 فأمسك في يدي عودا

 فأكتب ما تريدين 
 و أمسح ما تريدين 
 فأنهض دونما ظّلي 

 ألّن الّليل يطويني مع الّليل 
 

عاد الّشاعر هنا بالّزمن للوراء فعاد بالتأريخ حيث الّزمن الجميل حيث الحّب و الرومانسّية، حيث الحبيبة  
ُيمكن العودة إليه و هي  األولى و أّول نبض عرفه حينها، و رواية قّصة حّبه لكّنها باتت ماضي بعيد ال  

تعيش في أوراق طواها الّزمان في صفحات مألها الغبار ألّنها ماضي و الصفحة المطوية لألبد حيث ال  
 عودة لها.

 هي ماضي ال عالقة لها بمستقبله الذي يعيشه و ال يمكنه الوصل أو اللقاء بها ألّن هذا مستحيل. 
ا و حّب شباب ومراهقة عاشها حينها ألّنه بعدها عرف الحّب فذلك الحّب األول بالنسبة له اآلن بات مزّيف 

الحقيقي و شعربه من خلجاته األولى التي حّركت مشاعره لُيصبح حّبه للحبيبة الجديدة وحده الخالد واألزلّي  
واألولى ذكرى من ذكريات الماضي البعيد يخطر على باله أحيانا فيتذّكر جمال تلك الحقبة الزمنية لكن  

 وعن الّليل و الحبيبة يقول محمود درويش:  عر لها فقط ذكرى. دون مشا
."  " الّساعة اآلن.. أنا إاّل أنتِّ

 وحدها من تملك تلك النبضات كما عقربا الّساعة الّلذين ال ينفصالن أبدا و لألبد. 
 

 في األخير: 
المرحوم   والفّنان  والمسرحي  المتألق  المبدع  الشاعر  األدبية  للقامة  المعروف  أنحني  جابر عوض"  "نعمه 

بالشاعر "نعمه السماوي" وما قّدمه لنا في القصيدتين الرائعتين من حزن وحّب من ألم وسعادة من ماضي  
ومستقبل وواقع معاش من زمننا وما يحدث في العراق من مآسي يصوغها بإبداعه بطريقة كتاباته جّد راقية  

 كلماتها. تحمل في طّياتها مغزى من واقعنا المعاش بكّل 
 

 نوميديا جروفي 
 أديبة وناقدة وتشكيلّية جزائرّية 
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 قراءة نقدية في المجموعة القصصية )من عبق الماضي(
 للقاّص السوري "جورج عازار".

 

 
 غالف المجموعة القصصية 

 
هناك ذكريات حلوة في ذاكرة كل منا من أيام الطفولة أو الشباب  أو المرحلة الجامعية ال نستطيع نسيانها  
وكلما كبرنا لمرحلة أكبر من التي كنا فيها تزيد أحزاننا أحيانا، فكثيرون يندمون على كثرة أحزانهم على  

 بعض األشياء في الماضي التي من الممكن أن تمّر دون أن ُتؤّثر فينا بشكل سلبي.
الذي قمنا وقد تبدو بعض المواقف التي قمنا باتخاذها في الماضي ُتجاه أمور عادية هي أكثر المواقف  

بالّندم عليها وتمّنينا أن تعود األيام مّرة أخرى حّتى نستطيع أن نستمتع بالّلحظة تاركين كّل األفكار السلبية  
جانبا حيث أنها مّرْت وأصبحت ذكرى فعلينا أن نعي أّن كّل األشياء تمّر وُتصبح ماضي سواء أليم أو  

 ماضي يحمل ذكريات نتمّنى عودتها. 
الشتياق أليام مضت نتمّنى عودتها فهناك من يتحّسر علي أيام شبابه أو طفولته متمنيا  نشعر بالحنين وا

عودته يومًا حّتى يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في الماضي ولكن ليت الزمان يعود يومًا لنفعل ما عجزنا  
 عن فعله اآلن. 
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ا في المجموعة القصصية للقاّص  و الشيء الجميل هو تلك الذاكرة القوية التي يملكها البعض كما الحظته
الّسوري )جورج عازار( فليس الماضي إاّل كنزا من المهارات و الخبرات و الّتجارب، بدونها يتخّبط اإلنسان 

 في الّظالم.
 حيث يقول )جورج إليوت( بهذا الّصدد: " ال أريد ُمستقبال يفصلني عن الماضي".

 نتوّغل قليال في قصصه و نتحّدث عنها.. 
 قّصة ) إرادة الحياة(: ففي 

نعيش ُمعاناة أّم راشد بعد وفاة زوجها، حيث قامت باألعمال المنزلية لقاء أجر زهيد عند أصحاب البيوت  
الُمترفة لُتعيل أطفالها اليتامى، حّتى حّل ذلك اليوم الذي ُبترت فيه ساقها بسبب حادث السيارة الذي تعّرضت  

 ى أطفالها ذلك المساء.له و هي تُهّم بقطع الّطريق عائدة إل
و بعد ُمضّي أّيام من فترة العالج و الّنقاهة خطرت لها فكرة بيع سندويتشات لطلبة المدارس بعربة صغيرة  

 لُتطعم صغارها، حيث كان ُيساعدها ابنها و هو في طريقه للمدرسة.
 و هكذا نسيت مرارة ما عاشته و هي ترى االبتسامة في عيون أطفالها. 

 فبعزيمتها و قّوتها و صالبة إرادتها و تحّديها استطاعت أن تتخّطى كّل األهوال و المصاعب. 
 و في قّصة )تأّوهات الحنين(: 

القّصة هنا جعلها الكاتب )جورج عازار( على لسان األّم التي أحزنها ُفقدان بيت العائلة و اإلبتعاد القهري  
 عنه. 

 ل، إّنه المكان الذي عشقْت فيه روح الحياة. إّنه البيت العتيق الذي احتضن األطفا
 لم تستطع نسيان زهور حديقتها التي زرعتها بنفسها، و ال عبير الريحان،   

 و ال تلك الّصباحات المشمسة التي اشتاقت لها. 
جلست و هي في منفاها البعيد و ُغربتها ُتحّدث ابنها عن شجرة الّتوت العجوز التي كانت في باحة المنزل، 

 ثته عن تسّلقه جذعها فترة شقاوته و هو طفل ليقطف ثمارها. حدّ 
 ذّكرته بليالي الّصيف و رعد الخريف.

 شكْت له عن حنينها لمدفأتها القديمة و صوت زقزقة العصافير. 
 و في تأّوه عميق أخبرته عن حنينها الكبير لتلك الّدار و صخب الجيران  و صياح الّصبية.

ك البيت، فبين جنباته عاشت مسّراتها و اختبأت أحزانها، فألجله تبكي  بصراحة يصعب عليها نسيان ذل
 ذكريات عمر و أشواق و حنين. 

هي األّم التي أحّبت المطر فوق بيتها العتيق و لون شمس وطنها و نسمة الهواء التي ُتداعب براعم زهراتها  
 الجميلة.

تي تاه منها العمر ذات يوم في المنفى بعيدة عن  ففي كّل ليلة كانت ُتبّلل وسادتها بدموع األشواق لذاتها ال
 بيتها العتيق.
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 نتحّدث عن قّصة ) من عبق الماضي(:
 إّنه العنوان الذي َوَسَم به الكاتب )جورج عازار( عنوان المجموعة القصصّية. 

ل كّل  و يتحّدث الكاتب هنا عنه هو ألّنه بطل القّصة، حيث عاد إلى موطنه ُمشتاقا لبيتهم العائلي، و دخ
الُغرف واحدة تلو األخرى ُمستعيدا كّل الّذكريات هناك.ليعود ُمجّددا إلى موطن اغترابه ُموّدعا بيتهم العتيق  

 بصمت.
لكن عندما وصل اكتشف و هو يفتُح حقيبته لُيرّتب حاجياته أّن الحزن قد غافله و تسّلل إلى جميع أشيائه  

 من سنوات عمره الكئيبة. فعّطرها بلونه لُيصبح شريكا دائما لما تبّقى 
 و في قّصة )غريبة(:  

 قّصة بلسان األّم تتحّدث فيها عن الّدنيا التي تراها غريبة      و ُتناديها بــ: " يا أّيتها الغريبة".
تبقى ُتكّلمها و ُتحّدثها ة تُبّثها شكواها و مناجاتها و ألمها و أمنيتها شبه المستحيلة بالعودة لوطنها األّم حيث 

 ت: "آه لو أعود إلى ضيعتي".قال
 حزينة جّدا هي في غربتها تلك ألّنها في عالم ال تنتمي إليه و لم تتمّكن من التأقلم فيه.

 ثّم نرى أّن الكاتب جعل غريبة في نهاية القّصة هي األّم نفسها حين قال:  
 "ترحل غريبة عن عالٍم صارت فيه األحاسيس عملة ُمندثرة، ترحل راضية زاهدة". 

راه هنا يتحّدث عن رحيل والدته عن العالم و يتكّلم بتفاصيل شبه دقيقة عن ما حدث يومها في ألم جعلنا  فن
 نعيشه معه. ثّم ختم القّصة بميالد الحفيدة.

 غريبة هي الحياة، فهناك من يأتي إليها في الوقت الذي ُيغادرها البعض لتستمّر الحياة الغريبة.
 الّسماء(: نتحّدث عن قّصة )موعد مع 

ُمحتم بسبب   ابنهما و وحيدهما من موت  بنجاة  الغربة بعد أن فرحا  والَدْينِّ في بالد  قّصة تحكي معاناة 
الحرب، ليموت المسكين غرقا بقارب في نزهة في غربته قبل أن يلتّم شمل عائلتهما الصغيرة الذي كاد أن  

 يحصل. 
ُيحّدثنا عن معاناة الغريبة في بالد الغر  بة دوما في حياته اليومية، حيث عليه أن يدفع ثمنا  الكاتب هنا 

باهضا ألجل الحفرة التي ُتوارى فيها ُجّثته حيث الحظنا هذا من خالل ما عاناه الوالدين ألجل دفن ابنهما  
 الوحيد و فلذة كبدهما.

 و في قّصة )كان جّدي(:
زمن مضى، كما وصفه لنا وصفا  يعود بنا الكاتب إلى مرحلة طفولته و يحكي لنا عن جّده األسطورة في   

 دقيقا جعلنا نتخّيله و كأّننا نراه بمالمحه كّلها  و عن مسبحته تلك التي لم تكن ُتفارقه. 
حّدثنا عن جّده الذي كان يحكي لألحفاد حكايات ال تُنسى ،   و منها نستنتج أّن الكاتب جورج عازار ورث 

 الّسرد و القّصة من جّده الّنابغة و األسطورة. 
 توّغل قليال في قّصة )شجرة تتحّدث عن موتها(: ن
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تكّلم الكاتب هنا بلسان الّشجرة و هي تحتضر في ُسويعاتها األخيرة قبل أن ُتوّدع العالم القاسي الذي اجثّتها   
 من جذورها بعد أن كانت شتلة خضراء يانعة لغاية ما أصبحت شجرة كبيرة. 

يليا أبو ماضي( عن التينة الحمقاء التي قتلت نفسها بنفسها  قّصة الّشجرة هنا ذّكرتني بقصيدة الشاعر )إ
 حتى اقتلعوها. 

لكن هنا الشجرة في قّصة الكاتب )جورج عازار( مختلفة جّدا ألّنها تتحّدث عن حياتها و سعادتها لغاية  
 رؤيتها شبح الموت يتسّلل رويدا رويدا و يقترب منها، حتى انتهى بالمسكينة و هي تقول:

ا ألفظ أنفاسي األخيرة، فيما صورة رفيقاتي تتراءى لي هناك في البعيد و المنشار الكهربائي ال  " و ما أنذ 
 يترك لي فرصة التقاط األنفاس".

 و ألّن الكاتب جورج عازار مسرحي فقد أبدع كثيرا في قّصة الشجرة. 
 نسافر لقّصة )في رحلة اإلغتراب(:

عندما يصل إلى بالد الغربة و معاناته الكبيرة في اإلغتراب بعيدا يحكي الكاتب هنا عن معاناة المغترب  
 عن وطنه. 

ذّكرني بقوارب الموت التي ُيهاجر فيها الّشبان بلدانهم هربا من المعاناة ظّنا منهم أّنهم سيجدون الّسعادة 
من قال:" إّن الّسماء  تنتظرهم أّول ما تطأ أقدامهم ُبلدان الغربة، حيث يعتقدون أّنهم سيجدون العمل و المال ك

 ال ُتمطر ذهبا و ال فّضة" و إّنما تنتظرهم معاناة كبيرة حّتى يتأقلموا مع تلك الحياة الجديدة.
 في قّصة )سّيارة جديدة(:

الكاتب هنا حّدثنا عن قّصة حقيقية حدثْت معه بفقدان سيارته الجديدة التي ُسرقت منه ذات يوم و مفاجأته  
مكان ركنها، و بعد ُمخابرته قسم الّشرطة و الّتبليغ عن سرقتها تفاجأ من الرّد البارد   الكبرى بعدم إيجادها في 

من قبلهم في أّنها ستظهر الحقا بعد أن ينتهي منها الوقود في مكان ما و أّنها قد تكون  ُسرقت من قبل 
غوه بالمكان الذي ُوجدْت بعض المراهقين، و هكذا كان، فبعد حوالْي أسبوع اّتصلوا به من إدارة الشرطة و أبل

 فيه و أّنه بإمكانه الّذهاب هناك لجلبها.
لكن بمجّرد وصوله هناك وجد سيارته في حالة ُيرثى لها، حيث ُكّسر زجاج النافذة و ُخّرب موضع تشغيل  
السّيارة، باإلضافة إلى الّضربات التي كانت موجودة على هيكل السّيارة من الخارج، و بعد إصالحها و في 

 ّول يوم لها تعّرضت لحادث اصطدام لها في مقّر عمله. أ
 لتذهب السّيارة مجّددا إلى ورشة اإلصالح و يضطّر هو لركوب الحافلة من جديد في الّصباح للتوّجه للعمل.

 و في الحديث عن قّصة )المكان األخير(: 
قلق، حياة واقعّية ووهمّية، هي قّصة جمعْت بين الشّك و اليقين، الحياة والموت، الخيال والواقع، خوف و  

هلوسات، أماكن تظهر و تختفي، و كّل هذا حدث و هو في الحافلة في طريقه للعمل. و بعد أن انتهى 
 دوامه و في طريق العودة للبيت ظهرت الهواجس من جديد بمجّرد االقتراب من المكان نفسه. 
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ما كتبه من خالل وصفه بعد أن وجد نفسه  لنكتشف بالّتدريج أّن ذلك المكان هو المقبرة و نحن نتوّغل في
 وجها لوجه أمام ذلك المكان و توّجهه بأقدام مرتعشة ُمجتازا بّوابة الّدخول.

و من خالل بعض الجمل التي كتبها الكاتب مثل:) الكلمات المكتوبة فوق األلواح الّرخامية( و ) أخذ يغرق  
 لوا(في حسابات األرقام متى جاؤوا لهذا العالم  و متى رح

لتنقضي ساعات كثيرة له هناك و ُيغادر المكان في منتصف الليل عائدا إلى بيته حيث وجد زوجته قلقة 
 لغيابه و تأّخره في العودة.

و في اليوم التالي و هو ماّر بنفس المكان و هو في الحافلة ينظر بإمعان  و يندهش من اختفاء األلواح  
 المدافن اختفْت تماًما. الرخامية و ال حّتى أثر لمقبرة، و حّتى

 ففي هذه القّصة أدخلنا الكاتب في متاهة  مليئة بالمشاعر و الهواجس  و الخوف و الرهبة.
 و القّصة هنا  هي تحليل في فلسفة النفس البشرية و فلسفة الموت  و الحياة. 

 ننتقل لقّصة )مشاعر في غيبوبة(: 
فقام بتوبيخ والده العجوز الذي كان في أمّس الحاجة البنه  هي قّصة االبن العاّق الذي استمع لرأي زوجته  

في ذلك العمر الكبير و كيف قام بطرده بطريقة غير مباشرة فهمها األب المسكين و اختفى من حياة ابنه  
 دون مقّدمات.

بها له ككّل  الزوجة الشريرة فرحت بانقطاع الزيارات فيما الحفيد تكّدر ألنه ُيحّب جّده  و الهدايا التي كان يجل 
 جّد ُيسعد أحفاده و لو بقطع شوكوالطة أو حلوى. 

و بعد ثالث سنوات يمرض األب المسكين بمرض ألزمه الفراش، و عندما وصل الخبر إلى االبن صحا من  
نوم الغفلة الذي كان فيه و شعر بتأنيب الّضمير ليسافر مسرعا إلى أبيه بعد أن أحّس أنه على وشك أن 

 ينفع الّندم هنا؟ لكن ماذا  يفقده.
وبعد الكلمات التي سمعها من والده دمعت عيناه و هو ُيدرك مدى األلم الذي سّببه لوالده من معاملته القاسية  

 لكن هل تكفي الّدموع لُتداوي جراح القلب الغائرة والّدامية؟  له.
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 في األخير: 
سافر بنا تارة إلى الماضي الجميل في  قّصة تُ   24المجموعة القصصّية )من عبق الماضي( تحتوي على  

البيوت الدمشقية بباحاتها الجميلة بحديث األّم و قصص الجّد الرائعة، و تارة إلى مرحلة الّطفولة و الّشباب 
للكاتب نفسه و تارة أخرى إلى هناك حيث ُغربته في بالد الّثلج فيسرد علينا ُمعاناة المغترب، و أحيانا أخرى  

، كما جعلنا نعيش حزن األّم في غربتها و حنينها لبيتها العتيق أو كما فعل مع الّشجرة، يتحّدث بلسان غيره
و قّصة ندم اإلبن العاّق بعد فوات األوان لما فعله مع والده أو مأساة سوسن في قّصة )همسات الّنفس  

 الجريحة( التي اختتم بها مجموعته القصصّية. 
في أّول إصدار قصصي له ألّن القارئ يقرأ القصص بعاطفته و    بصراحة الكاتب )جورج عازار( أبدع كثيرا

يتأّثر كثيرا بما جاد به قلم الكاتب من إبداع رصين يجعلنا نعيش كّل قّصة ألنها تحكي الحقيقة اإلجتماعية  
 الُمعاشة حولنا   و فينا و بيننا كّل يوم  في حياتنا اليومية.

 
 نوميديا جروفي 

 وتشكيلّية جزائرّية أديبة وناقدة  
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 سحر الحكاية الشعبية 

         
اعرة 46  ندى الدانا . الكاتبة والشَّ

 
) احك لي حكاية (...كانت عبارتي المفضلة حين كنت طفلة صغيرة ألوذ بجدتي كل مساء قبل النوم مطالبة  
بحكايتي اليومية ، وكانت جدتي تحكي لي الحكايات ، وحين انتهت الحكايات التي تعرفها ، صارت تخترع  

لي وتشوقي لكل جديد  حكايات جديدة ، أو تجري بعض التعديالت على الحكايات القديمة كي ترضي فضو 
.كنت أعيش أجواء الحكايات بين الجن والغيالن ، وبالد الواق الواق ، وسيف الملوك وبديعة الجمال ، 
وعلي الزيبق المصري ، والزير أبو ليلى المهلهل ...حين كبرت وقرأت اكتشفت مصادر جدتي للحكايات ، 

ضي شغفي الطفولي ، بدأت أغرق في عوالم واكتشفت خيال جدتي وحكاياتها التي كانت ترتجلها  كي تر 
الحكايات الشعبية ، والسير الشعبية ، وحكايات ألف ليلة وليلة.. التي سحرتني ، وكم طرت على البساط  
السحري ، ورحلت إلى الجزر البعيدة مع السندباد البحري ، وصادقت الجان ، وتعوذت باهلل من الشيطان ،  

بحث عن عوالم جديدة من خالل قراءة القصص والروايات المتنوعة ،  ولم يعد الواقع يرضيني ، فصرت أ
فتحت لي جدتي نافذة إلى عالم الخيال ، وصرت أفتح نوافذ أخرى بعد ذلك ، وأغوص في الواقع ثم أهرب 

 إلى الخيال ، وكانت أول مجموعة قصصية لي بعنوان : عند النافذة 
 وسحرتني ، وأسرت األطفال والكبار أيضا ؟! ما سر الحكايات الشعبية  التي أسرتني 

 ما هي الحكاية الشعبية ؟ : 
هي الحكاية التي يتناقلها الناس شفويا، ويلعب الخيال الشعبي لدى الرواة دورا كبيرا في صياغتها ، وسرد 

، وتعالج    أحداثها ، والتعديل والتحوير فيها حسب البيئة ، وقد يكون أبطالها من البشر أو الجن أو الحيوانات 
موضوعات اجتماعية متنوعة ، وتعبر عن أحوال الناس وآمالهم وطموحاتهم . والحكاية مزيج من الواقع  
والخيال . قد تعبر عن ظلم الخالة زوجة األب ، أو عن طموحات الفقير بحياة أفضل ، او عن صراع  
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تهتم بالتعبير عن الخير والشر االخوة مع بعضهم ، أو عن عدم الوفاء في الصداقة ، اوعن كيد النساء ، و 
 وصراعهما األزلي ، وتنحاز إلى الخير . وكل حكاية تنتهي بمغزى وحكمة . 

تنتقل الحكاية بين الناس من جيل إلى جيل ، وتحمل قيما أخالقية ، مثل البطولة والشهامة والشجاعة والكرم  
ابي في الحكاية ، ويتغلب على األشرار  والدفاع عن الوطن وحماية الضعيف ، هذه القيم يحملها البطل اإليج

للتغيير حسب المكان والزمان والراوي . في عالم الحكاية يلغى الزمان والمكان ،   . والحكاية مرنة قابلة 
 وتظهر حكمة الشعوب ، وحلمها بعالم مثالي يهرب إليه الناس من واقعهم األليم ، إلى مالذ آمن 

 : جمع وتدوين الحكايات الشعبية في سوريا
بدأت أقرأ الحكايات الشعبية في حلب وحمص ودمشق والالذقية والبادية والسويداء ، اكتشفت مالمح مشتركة  
بين تلك الحكايات ، وحين قرأت حكايات الشعوب األخرى وجدت بها سمات مشتركة تجمعها مع حكاياتنا  

بر الحكايات في تفاصيلها عن  رغم اختالف البيئة ، فاإلنسان بجوهره ال يتغير في كل زمان ومكان ، وتع
البيئة التي انطلقت منها . الحكايات الشعبية في حلب قسم منها يعبر عن البيئة الحلبية ، وقسم منها يعبر  
عن الريف أو البادية ، أو بلدان أخرى ، وهذا يدل أن الحكايات تنتقل من مكان إلى آخر ، يحفظونها  

 ويغيرون في أسلوبها  ويروونها ، ويضيفون لها تنويعات جديدة ،
وحين بدأ األدباء يجمعون الحكايات الشعبية من العجائز الذين يحفظونها كتبوها بأساليبهم األدبية ، ونشروها   
باللغة الفصحى غالبا ، بهدف االنتشار في كل الدول العربية وفهمها من جميع القراء ، كما نجد لدى القاص  

  1999حلب الذي أصدر كتابا بعنوان : الحكايات الشعبية  عام    والباحث  الدكتور أحمد زياد محبك من
عن اتحاد الكتاب العرب ، جمع فيه أكثر من مائة وخمسين حكاية  مشوقة  تتفاوت في طولها ، سمعها 
في مدينة حلب وريفها ، كتب حكاياته بأسلوب قصصي جميل ، وأوضح في نهاية كل حكاية مغزاها ورموزها  

 صائص الحكاية الشعبية .  ، وقدم دراسة عن خ 
عن    2001ونشر الباحث محمد ماجد عتر من حلب كتابه : أمتع القصص من الحكايات  الشعبية عام  

دار النهج في حلب ، جمع فيها أربعين حكاية من العجائز في مدينة حلب ، كتب حكاياته باللغة الفصحى  
اعية واقعية وساخرة ، وحكايات على لسان  ، وبأسلوب جميل ومشوق ، وتراوحت حكاياته بين حكايات اجتم

 الحيوان فيها حكمة . 
ونشر األديب سمير طحان من حلب كتابه :) الحكواتي السوري( بأسلوبه األدبي المميز  ، جمع فيه عشرين  

عن دار كنعان في دمشق مع ترجمة مرافقة للحكايات إلى اللغة االنجليزية     2008حكاية من حلب عام  
 دريا روف  للمترجم  د أن

  96جمع فيه    1985وصدر للباحث نزار األسود من دمشق كتاب : )الحكايات الشعبية  الشامية (عام  
حكاية شعبية  متنوعة من حارات دمشق وريفها ، وكتبها باللغة الفصحى المبسطة، وحافظ على روح الحكاية  

 ات قصيرة ـ  ونسغها، وجوها الشعبي ، تراوحت الحكايات بين حكايات طويلة ، وحكاي
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وصدر للباحث منير كيال من دمشق كتاب : )حكايات دمشقية (   مع دراسة عن الحكاية  وخصائصها،   
عن دار الكاتب العربي في دمشق . ضم كتابه أربعة عشر حكاية وثالثة دهاليز كتبت باللهجة    1987عام  

ولوحا ، وصور  الصعبة  العامية  للمفردات  مع شرح   ، مشوق  وبأسلوب   ، الشامية  معبرة عن  العامية  ت 
 الحكايات .

في دمشق    2012ونشرت الكاتبة سناء فوزي الموالدي من دمشق كتابها : حكايات حارات شامية  عام  
حكاية من دمشق بأسلوب طريف فيه  سجع  ، وجمعت الحكايات  31عن وزارة الثقافة السورية ، ، كتبت 

 من سيدات دمشق .
    1974كتابه : الحكايات الشعبية في الالذقية عام  ونشر الباحث أحمد بسام الساعي من الالذقية

حكاية  من ريف    48ونشرت الباحثة سلمى سلمان  من الالذقية كتابها : في ليالي كانون ، جمعت فيه  
وجبال الالذقية ، وكتبتها باللغة الثالثة التي تجمع بين الفصحى والعامية ، مع مقدمة عن أهمية الحكايات  

خالقي واالجتماعي والروحي ، وقربها من وجدان الشعب وروحه، والمعبرة عن لهجته  لغناها بمحتواها األ 
العامية ،ونوهت بوجود روايات مختلفة  لنفس الحكاية ، وضم كتابها أربعة أقسام : حكايات الخوارق ،  

ية عام  وحكايات دينية ، وحكايات اجتماعية ، وحكايات الحيوانات . صدر الكتاب عن وزارة الثقافة السور 
1986 

السوري  الساحل  الشائعة في  الشعبية  :الحكايات  بعنوان  كتابا  نزيه عبدالحميد من صافيتا  الباحث  ونشر 
ومنطقة صافيتا خصوصا .ونشر حديثا كتابا بعنوان : تسالي وطرائف وأحاجي تراثية من منطقة صافيتا .  

 وقد كتب حكاياته باللهجة العامية . 
الثقافة السورية ثالثة مجلدات تضم األعمال الكاملة للباحث التراثي المرحوم    عن وزارة  2007وقد صدر عام  

عبد القادر عياش الذي وثق تراث دير الزور بكل مظاهره ومنه الحكايات الشعبية واألساطير ، وقد نشر 
   1974أبحاثه خالل حياته في مجلته صوت الفرات وغيرها وتوفي عام 

ن وفوزات  رزق من السويداء كتابا بعنوان :حكايات تروى في جبل العرب ،  ونشر الباحثان د ثائر زين الدي
حكاية    89وضم مجموعة من الحكايات الطويلة والقصيرة عددها     2012صدر عن دار نون في حلب عام  

بينما تراوحت حكايات فوزات رزق بين   باللغة الفصحى المبسطة  ثائر زين الدين حكاياته  ، وقد كتب د 
سطة والعامية بلهجة جبل العرب  ، وقدم الباحثان دراسة مختصرة عن الحكاية في بداية البحث  الفصحى المب

ونشر األديب والباحث مصطفى الصوفي كتاب : حكايات شعبية من ذاكرة حمص ..صدر عن وزارة الثقافة  
    2007السورية 

 يزال هناك كنوز من التراث كانت هذه لمحة موجزة عن بعض الحكايات الشعبية التي دونت في سوريا ، وال
 الشفوي مخزنة في ذاكرة الشعب السوري تنتظر تدوينها كي ال تندثر .  

 جمع و تدوين الحكايات الشعبية في البلدان العربية   



2736 
 

اهتم الباحثون والكتاب في الدول العربية األخرى بدراسة الحكايات الشعبية وتدوينها سواء باللهجة العامية أو 
دروا بعض الكتب الهامة في هذا المجال ، وكانت  البداية من مصر ، حيث اشتهر األديب  الفصحى ، وأص

والباحث شوقي عبد الحكيم بجمعه للتراث  العربي ،وأبحاثه الهامة فيه ، ومن كتبه : مدخل لدراسة الفولكلور 
الفولكلور واألساطير العربية    2012واألساطير العربية   الشعبية العربية  ، الحكايات  1999، و موسوعة 

حيث قدم دراسة هامة عن الحكايات الشعبية  وأصولها وبنيتها ومغزاها ، و دون في نهاية الكتاب    2017
 مجموعة من الحكايات الشعبية المصرية باللهجة العامية المصرية .

مة : أشكال واشتهرت الباحثة الدكتورة  نبيلة ابراهيم من مصر بكتبها في هذا المجال ، ومن كتبها الها 
التعبير في األدب الشعبي ، البطولة في األدب الشعبي ، من نماذج البطولة الشعبية في الوعي العربي ، 
البطوالت العربية والذاكرة التاريخية ،  الكون واالنسان في التعبير الشعبي . ومن ترجماتها : الفولكلور في  

 لفريدريش فون ديرالين .  ، الحكاية الخرافية 1972العهد القديم لجيمس فريزر 
للمستشرق     2013وصدرت كتب عديدة تجمع الحكايات الشعبية المصرية منها : حكايات شعبية مصرية  

األلماني فيلهلم شيبتا الذي جمع الحكايات من المصريين باللهجة العامية المصرية وترجمها إلى الفرنسية ،   
ا، وكتب دراسة نقدية عن الحكاية ، والحكايات  في  وترجمها الدكتور مصطفى ماهر عن الفرنسية وحققه 

 الكتاب باللهجة العامية المصرية . 
، وحكاية الحكايات  2012وصدر للكاتبة المصرية أماني العشماوي كتاب : حكايات شعبية من مصر   

  . وقد استلهمت الكاتبة كثيرا من قصصها لألطفال من   2014، ، وحكايات الحكيم لقمان  2011وبناتها  
 الحكايات الشعبية .

عن    2019وصدر للباحث حسين منصور من مصر كتاب: حكايات شعبية من محافظة المنوفية عام  
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وضم الكتاب مجموعة من الحكايات المتوارثة عن األجداد ، جمعها ووثقها 

ارنة بينها وبين حكايات أخرى من األدب من كبار السن ، وقدم للحكايات بدراسة عن الحكايات ، ودراسة مق
 العالمي .

حيث كتب    1994وصدر لألديب سالم الراسي من لبنان كتاب : حكايات أدبية من الذاكرة الشعبية  عام  
 بعض الحكايات الشعبية بأسلوبه الشيق وحسه الساخر . 

،  2014أين عن دار اآلداب  وصدر للكاتبة اللبنانية نجال جريصاتي خوري كتابها : حكايات وحكايات من جز 
وفد جمعت تلك الحكايات على مدى ثالثين عاما من مدن وقرى لبنان ، وتنوعت الحكايات في الكتاب ، 

 وحملت مغزى وحكمة ، وقدمت الكاتبة دراسة للحكايات في المجموعة . 
السيد من قطر كتابه قصص وحكايات شعبية عام   فيه     2002وأصدر خليفة  ية  حكاية شعب  32جمع 

 متنوعة ، ولها مغزى أخالقي واجتماعي من تراث منطقته .
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وأصدر الكاتب  صالح زبادنة من مدينة رهط في صحراء النقب التابعة لجزيرة سيناء كتابه: حكايات من  
حكاية مع دراسة عن الحكايات الشعبية في منطقته ، وكتب   60،  ويتألف من    2003الصحراء عام  

 لمبسطة ، وبأسلوب سلس ومشوق .الحكايات باللغة الفصحى ا
 ونشر الكاتب السعودي عبدالكريم الجهيمان كتابه : أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب ،  

بأربعة أجزاء ، جمع فيه عددا كبيرا من حكايات وأساطير المنطقة بأسلوب مشوق وسلس ، مع مقدمة وافية 
 عن الحكاية الشعبية وأهميتها.

  2018ضياء عبدللا خميس الكعبي من البحرين كتابها : الف حكاية وحكاية  عام    ونشرت الباحثة الدكتورة
، ويعتبر هذا الكتاب أول بحث ميداني موسع على مستوى الوطن العربي ، فقد كان لديها فريق بحث عن  

من    وتدوينها  والدراسات   100الحكايات  العربية  اللغة  _قسم  البحرين  وطالبة من طالب جامعة  طالب 
في  اال مختلفة  مناطق  من  الحكايات  وجمعوا   ، والتدوين  الجمع  في  الحديثة  الطرق  واستخدموا   ، سالمية 

البحرين بلهجات مختلفة ، وكان للحكاية مرويات عديدة حسب الراوي ، ودام جمع الحكايات عشر سنوات  
زراعية وبحرية ، وقد  ، وهناك تنوع مذهل في تلك الحكايات  نظرا للتنوع في بيئة البحرين بين صحراوية و 

نشرت الحكايات باللهجات المحلية ، وصدر الكتاب في خمسة مجلدات من القطع الكبير ، وعدد صفحات 
 صفحة  2500

أردنية   : حكايا شعبية  كتاب  األردن  الزعبي من  أحمد شريف  الدكتور  فيه    2012وأصدر  ، جمع  عام 
ظ على الهوية  الوطنية  واستخالص العبر مجموعة من الحكايات الشعبية في األردن تهدف الى الحفا

 وترسيخ القيم والعادات اإليجابية 
وصدر لألديب تحسين يحي أبو عاصي من  غزة كتاب: حكايات شعبية فلسطينية ، جمع فيه عددا كبيرا  

 من الحكايات الشعبية ، ونشر بعض حكاياته على مواقع االنترنت .
لسطين كتاب : قصص من التراث الشعبي الفلسطيني عام  وصدر للباحث البروفسور شريف كناعنة من ف

، وصدر له كتاب : قول يا طير ، بالتعاون مع إبراهيم مهّوي ، وهو مجموعة حكايات لألطفال     2008
حكاية بلغة سهلة قريبة من اللهجة العامية ، مع رسوم    12من التراث الشعبي الفلسطيني ، عدد الحكايات   

   2010ب عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية  مناسبة لها ، صدر الكتا
حكاية جمعتها من النساء العراقيات وترجمتها    48ستيفنر (  -س   –وفي العراق دونت الباحثة االنجليزية  ) ي  

، وقام بترجمة الحكايات إلى اللغة العربية الدكتور    1931إلى اللغة االنجليزية ، وأخرجتها في كتاب عام  
بعنوان : قصص شعبية عراقية    1983الدكتور داود سلوم ونشرت في الكويت عام  عبدللا أحمد المهنا ، و 

. وألف األب أنستاس الكرملي كتابا بعنوان ) ديوان التفتاف أو حكايات بغدادية (، وهو كتاب مخطوط حققه  
ة عددها  . وتميزت الحكايات الشعبية العراقية بكثر   2003فيما بعد الباحث عامر رشيد السامرائي ونشره عام  

، وتنوع بيئاتها ، وتعدد روافدها ، وضاع الكثير منها . ومن أهم الباحثين في الحكاية الشعبية العراقية  
ضم مجموعة من الحكايات   1963الدكتور الراحل داود سلوم الذي أصدر كتاب : قصص بغدادية عام  
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دون    1970اية واإلنسان عام  الشعبية من مدينة بغداد . وأصدر يوسف أمين قصير كتابا بعنوان : الحك
كتابا آخر بعنوان : حكاية وفلسفة، دون فيه حكايات    1976فيه عددا كبيرا من الحكايات ، وأصدر عام  

صدر للباحث كاظم سعد الدين كتاب بعنوان : الحكاية الشعبية العراقية    1979شعبية أخرى . وفي عام  
 فصحى مع دراسات عن الحكاية .  دراسات ونصوص . ضم الكتاب عشرين حكاية باللغة ال/
 كانت هذه لمحة موجزة عن تدوين الحكايات في بعض الدول العربية .   

أخيرا أنوه أن معظم محاوالت التدوين للحكايات في سوريا والدول العربية  عبارة عن جهود فردية من باحثين  
وفريق عمل مختص ، كما في تجربة  يهتمون بهذا المجال ، رغم أن التراث الشعبي يحتاج إلى جهود أكبر ،  

 البحرين ، وعسى أن يكون المستقبل واعدا في هذا المجال .  
 
  

انا    ندى الدَّ
 كاتبة وشاعرة من سوريا 
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 الهوية واالختالف عند هايدغر: تاريخ المنسي والمحتجب في الفكر اإلنساني 

       
 العراقي أوس حسن. الكاتب والّناقد 47

 
قبل الخوض في مسألة الهوية واالختالف عند مارتن هايدغر، علينا أن نكّون فكرة بسيطة عن مفهوم الهوية  
بمعناها الفلسفي، فالهوية موضوع جدلي تناوله العديد من الفالسفة بالدراسة، انطالقًا من الوجود وعالقته  

الشيء   الهوية هي حقيقة  لذاته، ولعل  باإلنسان.  المطلقة وما يحويه من عناصر تجعله مطابقًا ومماثاًل 
الفيلسوف وعالم الرياضيات غوتفريد اليبنتز، تطرق إلى نظرية وجودية في الهوية، عندما قال إنه ال يوجد 
شيئان مختلفان ومنفصالن، يشتركان مع بعضهما بالخصائص والصفات نفسها. هوية اإلنسان تتحدد بما  

أشياء في العالم الخارجي، وبما يملكه من وعي وإدراك يجعالن تلك األشياء سمة بارزة ومميزة    يعرفه من
في كينونته التي تعطي لهويته ذلك الثبات واالستمرارية في الزمن، وتجعل الذات متطابقة مع الموضوع.  

فناء، واإلنسان ليس ذاته عندما  لكن كينونة اإلنسان ليست ثابتة، فاألشياء في العالم قابلة للتغّير والتحول وال
 ينطلق من مرحلة زمنية إلى أخرى، وما يطرأ على تلك المرحلة من تحوالت جديدة. 

يرى هايدغر أّن الكينونة واإلنسان يتطابقان مع بعضهما بعضا، والهوية عبارة عن ذلك االنتماء مشتركًا  
ر وهو في عالقة استجابة لنداء الكينونة، فالكينونة  بين التفكير والكينونة، فاإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يفك 

 هي ذلك الحضور الذي يطلب من اإلنسان االهتمام بالنداء الذي توجهه إليه.
 

 بًم ينشغل التفكير؟ وأين تكمن قوة التفكير؟ 
حسب هايدغر، عند التفكير في شيء يسترعي االهتمام، فإّن ذلك التفكير يحدث لكي يحدث التغيير في  

ما يفكر فيه، لذلك يجب أن تتوجه عناية الفكر نحو مسار الفكر بداًل من التفكير في مضمونه. لقد    طريقة
تم التفكير بالهوية منذ انبثاق الفلسفة الغربية بوصفها وحدة، أي وحدة الشيء مع ذاته، لكنها وحدة تمتاز  

 والكثرة تحتجب في أعماق الواحد   بفراغ هزيل لذلك الشيء في حد ذاته. إّن االختالف يكمن في تلك الوحدة،
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ومن هنا يبدأ بحث هايدغر عبر إثارة سؤال الهوية بوصفها مبدأ التفكير، ومن هنا يتجه هايدغر صوب 
الشيء الذي تم التفكير فيه في التراث التاريخي والفلسفي، لكنه يؤسس لذلك االختالف عندما ينحرف بمساره  

الظاهرة للفكر، التي تخفي تحتها المنسي والمهمش. يعود هايدغر إلى  صوب الالمفكر فيه، خلف تلك القوة  
تلك العبارة التي صاغها الفيلسوف اليوناني بارمنيدس »الفكر والكينونة هما الشيء ذاته«. ويفسر هايدغر  

اصل  تلك العبارة خارج شروط التمثل الميتافيزيقي، فبارمنيدس أراد أن يقول إّن الهوية أو ذاتية الشيء هي ح
ذلك االنتماء المشترك بين الكينونة والفكر.. وهذا هو معنى الهوية ذاتها المحتجبة عنا في التفكير، والتي  
انبثقت قبل ذلك النمط الميتافيزيقي لفهم معنى الكينونة. هكذا يطرح هايدغر مسألة االختالف التي تقودنا  

إلى ذلك النسيان الذي ينتمي إلى االختالف ويكون  إلى الالمفكر فيه بوصفه اختالفًا بين الكينونة والكائن. 
هي   فالميتافيزيقيا  اإلنساني،  التفكير  لنسيان  نتيجة  متأخرًا  يحدث  االختالف  وهذا  جديد،  من  له  خالقًا 
األنطولوجيا التي تفكر بالكينونة بوصفها األساس الكوني.. وعلى هذا فإّن التفكير يجب أن ينشغل بالكينونة  

 باالختالف مع الكائن.من جهة عالقتها  
الكينونة البشرية وتكون   العالم وتشكالته، التي تقطن  يطلق هايدغر مفهوم اإلطار الذي يشير إلى نسق 
سابقة على وجودها، لذلك فهو يرى أّن العالم التكنولوجي هو اإلطار الذي يحدد طريقة الكينونة البشرية في  

 هذا العالم.
 

 الميتافيزيقيا واالختالف 
ميتافيزيقيا عند هايدغر لها مفهوم خارج ميدان الدين والالهوت واألساطير؛ فالميتافيزيقيا تكشف عن  إّن ال

جوهرها المجرد من العلة األولى للكائن، وترسم لنا مسارًا يوجه تفكيرنا ونمط كينونتنا. فالفلسفة هي البحث  
المدرك اإلنساني  الكائن  هو  الموجود  وهذا  هو موجود،  بما  الوجود  بوصفها    في  ولكينونته  لذاته  والواعي 

حضورًا في الزمن، لذلك فإّن الميتافيزيقيا تفكر في كينونة الكائن وتتحدد بوصفها السؤال عن الكائن في  
ويقصد   األنطوثيولوجيا،  هي  الغربية  الفلسفة  عرفتها  كما  للميتافيزيقيا،  األساسية  الميزة  إّن  كليته. 

الميتافيزيقيا تلك  أولى، أو علة عليا تسمو فوق  باألنطوثيولوجيا  الكائن بوصفها علة  التي تحدد كينونة   ،
الكائن وتؤسس حقيقته. لكن علينا أن نفكر كيف دخل مبحث األلوهية إلى الفلسفة؟ يعتبر االختالف غير  
تعرض  عندما  ذلك  ويحدث  الميتافيزيقيا،  ماهية  في  األساس  البنية  والكائن هو  الكينونة  بين  فيه  المفكر 

ونة ذاتها في عملية االنكشاف الذي يتهيأ للحضور ويسمح ألي شيء بالقدوم واالنتشار أمامه بوصفه  الكين
أيضًا بدورها تتأسس وتؤثر في   الكائنات  إّن  الكائن.  فيها جذب  يتم  التي  المتعددة  الكيفيات  األساس في 

الكائن، وبو  الكينونة حاضرة بوصفها كينونة  الوجود. تصبح  الكينونة في  صفها اختالفًا وقرارًا، أو  طريقة 
انفصااًل، يتكلمان بلغة االختالف التي تسمح بدورانهما حول بعضهما بعضا، لذلك فإّن كينونة الكائن يجري  
تمثيلها في األساس بمعنى العلة األولى، وهذه العلة األولى هي المفهوم الميتافيزيقي هلل، ألّن الميتافيزيقيا  

بوساطة الكينونة عبر طرائق مختلفة ومتعددة.. كالجوهر والذات والمادة، إلخ.  يجب أن تفكر باتجاه األلوهية  
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الكينونات اإلنسانية وتاريخ لالختالف   تاريخ  أنطولوجيا، وهي  فالميتافيزيقيا عند هايدغر هي  وبناء عليه 
تية وال من  والمحتجب من التفكير. إّن التكوين األساس للميتافيزيقيا ال يمكن أن يفسر من الناحية الالهو 

األنطوثيولوجي   التحديد  من  الميتافيزيقيا  تتحرر  أن  يجب  المنطلق  هذا  ومن  األنطوثيولوجية،  الناحية 
والالهوتي. عندما تبحث عما هو أصيل في وحدتها، وفي اختالفها الذي يحدث فارقًا في تلك الوحدة ويؤثر  

على التفكير بالكينونة بوصفها أساسا، أو   فيه. وهذا يتطلب منا مغادرة التفكير الميتافيزيقي الذي يقتصر 
 سببا للكائن. 

 
 اإلنسان والتكنولوجيا 

الكينونة البشرية وتكون   العالم وتشكالته، التي تقطن  يطلق هايدغر مفهوم اإلطار الذي يشير إلى نسق 
البشرية في  سابقة على وجودها، لذلك فهو يرى أّن العالم التكنولوجي هو اإلطار الذي يحدد طريقة الكينونة  

هذا العالم. هذه التكنولوجيا ليست من فعل اإلنسان وال تخضع لسيطرة كينونته، لذلك فعلى الكائن البشري  
لكي يتفادى مخاطر التكنولوجيا التي تؤثر في طريقة وجوده في العالم وتشكل طبيعته هي أن يغّير من  

يه هايدغر، وهو العالم الذي يوصل فيه  طريقة فهمه للكينونة، ويتم ذلك عن طريق حدث التملك كما يسم 
اإلنسان والكينونة بعضهما ببعض. وحدث التملك هو أّن الكينونة تعي وجودها الخاص بما في ذلك الوجود  

 الذي يكشف دائمًا عن حدث أصيل ومتميز. 
 

 كيف من الممكن أن نحيا وجودًا أصياًل في عالم التكنولوجيا؟ 
ا من أوسع معانيها وانكشافاتها المتعددة ستفشل في اإلصغاء لنداء الكينونة  إّن التكنولوجيا التي يتم إدراكه

التي تتحدث عن ماهية التكنولوجيا، وهي مأخوذة من الخطة التي يخطط لها اإلنسان بوصفه مشروع وجود، 
 الخطة التي ستجبر اإلنسان على تقرير ما إذا سيصبح خادمًا للتكنولوجيا أو سيدًا لها. 

األ بادئ  عالم  في  في  لكينونتنا  المحدد  اإلطار  والكينونة ضمن  الكائن  بين  االتحاد  نختبر  أن  علينا  مر 
التكنولوجيا، وفي حالة حدوث التملك المشترك تنشأ اإلمكانات األصيلة التي من الممكن أن تقّوض هيمنة  

 اإلطار. 
 

 كيف تنشأ اإلمكانات األصيلة؟ 
نولوجيا أيضًا، في ما لم يتم التفكير فيه في الماهية الفاعلة  ما ينطبق على الميتافيزيقيا ينطبق على التك

لبنية بين الكينونة والكائن، تستجيب الهوية بما تحويه من فكر وكينونة لذلك الصوت المنبثق من ماهيتها  
 الفاعلة، فتصبح حاملة لمبدأ القفزة بانحراف الكينونة نحو الهاوية، لكن هذه الهاوية ليست سقوطًا وال عدماً 
محضًا، بل هي حدوث التملك المشترك الذي يتيح لنا اإلمكانات األصيلة. هذه القفزة يجب أن تأخذ زمنها 
في التفكير، وهي قفزة نحو األصل الماهوي الذي يجعل التفكير يخضع إلى التحول ومن ثم النظر نحو  
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ات التي تسوده في عصر  الحاضر وفي ما وراء موقف اإلنسان. ينظر هايدغر إلى نظام تفكيرنا والعالق
التكنولوجيا، ويرى أنها ليست ضرورية، على الرغم من أهميتها التقنية، فمهما حاولنا التفكير، فإّن تفكيرنا  
ما زال بدائيًا، ولم يخرج من نطاق عالم التراث والتقليد، فالتراث يمكن أن يسود، شرط أن يحررنا من التفكير 

دائمًا. إّن إقامتنا في حدث التملك يكون بقدراالنسجام والتوازن بين الكينونة    المسبق، ويجعلنا نتقدم إلى األمام
والكائن في أصالتهما، وبقدر ماهيتنا المعطاة للغة، فعندما نوجه اهتمامنا نحو ما سبق التفكير فيه، سوف  

 نتجه ونتحول إلى استعمال ما ينبغي للفكر أن يفكر فيه.
 

 أوس حسن
 عراقي وناقد كاتب 
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 الرؤى األسطورية وتنوع الدالالت في أعمال إسماعيل خياط

       
 . الكاتب والنَّاقد العراقي جاسم عاصي48

 
تنوع اشتغال الفنان إسماعيل خياط عبر تجربته الطويلة ومنها التخطيطات، الرموز، األقنعة، محاولة لتداول  

الوجود، مختارًا لها كفضاء للعرض )المقبرة( وهي تجربة تنطوي على  حراك األزمنة ضمن جدلية حراك  
 معاٍن تتركز في جدلية الوجود والموت، كظاهرة تحتفظ بعناصر االنبعاث.

ولعل اختيار المكان هنا منبعث من نظرة الفنان الداعية إلى إعادة شكل الحياة وسط كون يحتوي االنغالق  
عاث حيوات الوجود من جديد، فالتجربة توحي باإليمان المطلق بموت والمحو. إن إعادة الحياة يعني انب

الكائنات من جهة، وانبعاثها من جهة أخرى. بمعنى تحقيق حراك أسطوري رافق اإلنسان منذ األزل، ابتداء 
من دفن األخ ألخيه، تمثاًل لفعل الغراب. غير أن موت الكائنات آنذاك لم يوقف حركة الوجود. والدليل  

الحياة وتواصلها مع الخلق الجديد، فالفنان بتجربته هذا يؤاخي بين رموز الموت، وبالمقابل يقترب   امتداد 
 من رموز االنبعاث والتجدد.. ضمن دائرة زمنية مستمرة في اإللغاء والتجديد.

إن تجدد مسعى الفنان؛ هو فعل عكس اإليمان بجدلية الحياة. فاختياره المكان ضمن موضعين أساسيين  
)مقبرة في السليمانية وأخرى في خانقين( دليل على تواصله لتقديم خطاب فيه تنوع، وإن تواصل مع    هما

رموز قارة كالطير والسمكة. إال أنه يضع مثل هذه الرموز ضمن موقعها الدال على فعالية فنية أواًل، ثم  
صص حيزًا رمزيًا، تموضع  فعالية فكرية ثانيًا. إنه فنان مزحوم بحراك فكري. صحيح يمكن افتراض أنه خ

ضمن مكان ثابت بالصورة والداللة، إال أننا نرى في مثل هذا الحراك الجمالي، نوعا من استدراج الحياة  
والوجود اإلنساني إلى حقيقة فلسفية، تموضع معها وفق رؤى مكشوفة من الخارج، لكنها مضمرة في متنها  

في تموضعها، أي توظيفها. وهذه سمة شملت تشكيالته  األسطوري أي الداللي. إن رموز خياط أكثر حيوية  
السابقة والالحقة، سواء في التخطيطات أو األقنعة، يبدو لي أنه بصدد استكمال محيط الدائرة الفنية الحتواء 

 المنطق الفلسفي. 
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في اللوحات ثمة نشاط تخيلي، استطاع خالله أن يستنبط األسود عبر وجود األبيض والعكس صحيح. فهو 
كفنان كثير التداعيات الذهنية، قادر على صياغة متنه الفني عبر أشكال هي مندمجة بالرؤى األسطورية.  
فالمخيال الفني دفعه وبحراك فكري ذهني إلى وطء المناطق غير المحسوبة. وتلك منطقة العمق المحققة  

ت فعل التجدد في االختيار، ما  بفعل العفوية الفنية. ألنها أساسًا معتمدة على رؤى قارة. وهذه الرؤى مارس
توفر على المنبعث وليس المتكرر. إن صياغة العالقات بين األشكال؛ ُتعد من أصعب المهام الفنية، ألنها  
تترك أثرها الدال على النمطية. غير أن ما نالحظه، السيما في تفاصيل القراءة للوحاته؛ أنه قادر على  

دة. ففي هذا يتبع الفنان حيوية الذهن المرتبطة بالعقل. والعقل الصياغة الجديدة عبر رموز وداالت معدو 
 من قاد اإلنسان األول إلى جدار الكهف. فهي بالمعنى العام للوجود، البحث عن المالذ. 

 
 إسماعيل خياط 

وجدار خياط يتمثل هذه الحقيقة. الفنان إسماعيل خياط ذو نظرة متجددة وجدلية للظواهر. لعل ظاهرة الموت  
اء أهمها في تشكله المعرفي اإلنتاجي الفني. فهو ذو عالقة بالظاهرة، من منطلق الحيوية في النظرة، والفن

والصفاء الروحي الذي يمتلكه المتصوف وهو ُيدير عجلة بنيته الفكرية الميثولوجية. فالتوحد مع الموت عند  
بها من منطلق   بقدر ما أخذ  أسطوري عرفاني خالص. أسس الفنان، ال يعني تحقيق النظرة السوداوية، 

وحداته على أسس ميثولوجية خالصة. فهو فنان يمتلك قدرة التكيف مع النوع والرمز، هذه القدرة استطاعت  
أن تؤسس للتنوع واالبتكار الخاضع للتداعي الذهني، الذي يثري الداللة، بما يضمره الرمز من فيوض يخص  

فهو كفنان لم يقدم للموتى مراثي، بل قدم فيضًا صوفيًا،    جدلية الحياة من جهة، وصوفيتها من جهة أخرى.
كان رائدها رمز )الطير( الذي استطاع أن يوزع مناحي اللوحات بخصوصية فنية وداللية. فعلى الرغم من  
المنفتحة على وحدات معرفية   الفكرية  والحدود  الرؤية.  للتنوع في  ذكرنا خضع  اللوحة وكما  المتكرر في 

 ها في معارضه ضمن محتواها الفني والموضوعي.راسخة، كما وجدنا 
لعل األسود واألبيض في خلق األشكال أنتج التنوع؛ هو االستخدام المتجدد والمنبعث من النظرة إلى كال  
الرؤى   واستثمار  استغالل  يعمل على  )المكون(  الثاني  )التنوع( على  األول  أن حراك  نرى  لذا  المكونين. 

بحيث تتحول فضاءات اللوحة بأشكالها المتظافرة، عبارة عن تخيالت، وهي    الموسيقية في حركة األشياء،
العرض، وطبيعة  اختيار مكان  هذا كون  ودليلنا على  واقعيتها.  نابع من صلب  تخييلها  أن  كذلك، غير 

 مكونات اللوحات فيه قوة جدلية، ويقين فكري ثابت بمعنى مستقر ومتحول بمعنى ديالكتيكي الحرك. 
وعات النصية التي وجد فيها الفنان نوعًا من االنتهاك للجسد. ليس من باب رثاء الجسد، بقدر  ومن هذه التن

المدفن. هذه  تحت  بدعة  واستقراره  المادي،  الوجود  االنتهاك في  هذا  تنوع مصادر  الضرب على  ما هو 
ليها الوعي العام ما  المعادلة التي قد تتحول إلى الفلسفة في الرؤى، إال أنها تشمل النظرة الهيولية التي ع

بعد الموت والفناء. فرؤية الفنان هنا ُتزاوج بين المعتقدات والرؤى الميثولوجية، لغرض عكس النفس البشرية  
ما بعد الفناء الجسدي. فهو يمعن النظر في معتقد وجود الحياة األخرى ما بعد الموت، لذا نجده ُيسفر عن  
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، الذي هو من بناة فكره ونظرته الميثولوجية للوجود والالوجود،  توظيفات متعددة من أجل بلورة هذا المعتقد 
 أي الوجود في الوجود المفترض.

كما أن االطمئنان على هذا العالم المفترض، وضع له دالة مهيمنة هي مجموع الطيور، مستثمرًا دالالتها  
تي تتخذ لها أشكااًل  األسطورية، إذ يضعها ضمن حراك متباين، لكنه يصب في داللة موحدة. فالطيور ال

من الحراك، هي نوع من خلق االطمئنان الدالة عليه صورة الطائر الجاثم، ومن حوله مجموع الطيور. إن  
الفنان ُيفيض في توظيفه لصورة الطير، ألنه ومن منطلق الحس الصوفي يدرك الداللة أواًل، ثم يسبر متن  

حة أخرى محققًا لصراع فلسفي واضح، عبر تنوع أشكال المعنى من خالل المالحقة ثانيًا. بينما نجده في لو 
الطير، كذلك قدرته على احتواء للحيوات األخرى. فالرؤى بدت متمكنة من اإلمساك بأطراف جدلية وجود 
الموجودات، ورسم حراك لها يصب في المنحى ذاته الذي يؤكد رؤيته. إن األشكال هذه دليل على تداول 

 الفناء، وجدلية االنبعاث.األفكار ذات التماس بفكرة 
وقد نجدها في أكثر من لوحة؛ يعتمد التداعي الذهني، المعبر عنه بتعدد هيئات وأشكال وحراك الطائر،  
ضمن تحقيقات براءة الطير ونقاء سريرته، فاالشتباك بين األشكال دليل على قدرة الطير كرمز أسطوري  

 ن كادر اللوحة. قادر على توليد الدالالت المتنوعة وفق وجودها ضم
ولعل تشابك الرؤى قد تكرر في لوحات أخرى، لكن على أنماط متباينة، وال نقول مختلفة. ألن االختالف  
يعني االستقالل في التوظيف، بينما ما نجده في لوحات إسماعيل نوع من تعدد التوظيفات، وتغير نمط  

دا النوع. فاالشتباك هنا  بداللة حركته بين مجموع حراك  أو  الرمز  بفكرة،  المندمجة  الرؤى  ل على حيوية 
ظاهرة الفناء، والطير دال على البشارة. تمامًا كما فعل في كشف اليابسة لـ)نوح( ولمن في السفينة. فهم  
رعايا شكلوا األنواع في نوع واحد متوحد هو االنبعاث من بعد هيمنة شبح الفناء. فالطير رمز متعدد الدالالت، 

التلقائية في الوجود التي ُترحلها إلى المنظور الفلسفي لجدية الوجود، باعتباره رمز    لعل أكثرها داللة؛ هي
 الحرية.

 رحل إسماعيل خياط مؤخرا.. فهل نقول وداعًا؟.. ال وداع لمن هو باق بيننا، 
 ستذكرك األجيال أيها المبدع المرهف… فعطاؤك شاهد على وجودك.

 
 جاسم عاصي
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 اور األسطوري والمعرفي التج  قصص جليل القيسي
 

القاص )جليل القيسي( ممن كان له ولع الدخول إلى الموروث األسطوري والروائي من أجل التوظيف،  
ويكون هذا عبر ما عرف عن األساطير والمالحم، ثم ما أفرزته قراءاته المعمقة والحّسية لكتابات )فيدور  

ري من خالل تنشيط الذاكرة المحاوِّرة. فهو يتعامل  دستويفسكي(. لذلك أتت كتاباته على منطلق تفعيل الشع
دالالت   تحمل  التي  شخوصه  السّيما  نصوصه،  على  الحظناه  ما  وهذا  شعريتها،  باب  من  المعرفة  مع 
إجتماسياسية وفلسفية خالصة. وقد كان هذا واضحاً  ومجّسداً  أثناء تعامله مع مفردة األسطورة أو نموذج  

د أيضاً  كنموذج واضح مع شخصية إلهة الماء والقصب والبردي السومرية أبطال )دستويفسكي(، وهذا تجسّ 
)نيدابا( مثالً  وطريقة تعامله مع هذا النموذج، وكيف أستطاع أن يعّصرن الشخصية ويعبر بدالالتها وبالغة  
وجودها األسطوري، كذلك بدت مجموعة النماذج من اآللهة عبارة عن مؤثرات أثرت النص عند القيسي  

ضجت أنساقه ومعارفه. فالشعرية في السرد طاغية على بنية النص الذي يكتبه. وفعل هذا أيضاً  مع وأن
ــ وناتاشا وسميرداكوف(. األمر  ــ األمير ميشكين  ــ راسكولنيكوف  شخصيات )دستويفسكي(، مثل )اليوشا 

الذي يعيشون ضمنه، وبذلك الذي دفعه إلى التماهي مع تراجيدية حياتهم مجّسداً  الحقل االجتماعي القاسي  
حقق معادالً  موضوعياً  بين الثيمة الُمستدعاة من الموروث وبين الواقع المعاش ببالغة سردية فائقة القوة.  
فــ )القيسي( أتخذ من الموروث البعيد والقريب قناعا للتعبير عن الرؤى أو وجهة النظر وهذا االستخدام تجّسد  

لموروث األسطوري لوادي الرافدين وثانيهما : توظيف الموروث القرائي  على مستويين، أولهما : توظيف ا
 ومحاكاة مفرداته، وحَصَر التناص مع أجواء شخصيات روايات )دستويفسكي(. 

ولم يكن ليختار هذا العالم لوال أن أدب الكاتب يبهر النفس والذائقة، ويستفز الوعي بما ينطوي عليه من  
ري واألخالقي. ففي المجال األول نجده يخلق مشهداً  يندمج فيه الحاضر  تمّيز في البالغة والعمق الفك

بة معرفياً ، تعتمد المعرفة بخصائص  بالماضي، عبر رؤية منفتحة ومخلِّقة. مسايراً  مخّيلة مخًصبة ومخصِّّ
  الموروث األسطوري، وتمثلها إنما يعني فهم حركة الواقع للوصول إلى ما يقّرب ذاك من هذا. وبذلك تم 
التأكيد على خصوصية   الحاضر مرة أخرى، مع  إلى  الماضي، واستقدامهما  إلى  الحاضر  الوعي  ترحيل 
المكان والزمان و خلق معرفة متصلة بين االثنين. أما في مجال التناص مع محتوى روايات )دستويفسكي(،  

قراءة الشعرية ــ إن جاز فهو نوع من التالقح المعرفي أيضاً  والدال على قراءة معمقة وحسية، بمعنى ــ ال
بين   يقيم مقارنة ومقاربة  الغرض منها عكس خصائص الشخصيات وأثرها على األمكنة، لكي  ــ  التعبير 
بالقّيم   المتمثلة  اإلنسانية  القّيم  إلى  الهيبة  إعادة  منه  الغرض   ، والنمط  والفكر  المفهوم  حيث  من  زمنين 

 سي( عبر رؤية )إليوشا( مثالً  في رواية )األخوة كارامازوف(. األخالقية. تلك المنظومة التي ينظر إليها )القي
وفي كل هذه األنماط نجد أن البطل هو )جليل القيسي(، وهو من يقيم مثل هذه العالقات أو الجدليات،  
لعكس خصائصه الفكرية والمعرفية، وصلته بمكانه )أرابخا ، أرانجا(. فالنصوص تلك عبارة عن أسفار عبر  

المعرفة   تخلقها ضغوط  الماضي. وهي حاالت  اتجاه  السردية في  والمخيلة  ويزيدها في الحلم  المتحركة، 
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الترحيل ضغوط الحاضر ومجرياته. فالموروث هنا بمثابة موقظ لمعرفة كامنة. إذ من المالحظ على هذه  
النصوص طغيان مبدأ الحقيقة أو الحقيقي البديل فكريًا وأخالقيًا. فالنص عندما يحيل مصادفة نصـّية في  

قة مع الحاضر. فالتناص يضعنا أمام نص متكامل،  اتجاه الماضي، ويقيم عالقة صلة معه، ال يقطع العال
مكتف بذاته، يلعب فيه المخيـّال دورًا ال يقتصر على كونه مذكِّراً  ــ بكسر الكاف ــ، وإنما يقيم عالقة دمج  
مع الشخصيات وتماهي الحدود بين األزمنة. فالرابط الحّسي متوفر عليه بين السارد وبين من يلتقي بهم  

وفي كل هذه األنماط نجد أن البطل هو )جليل القيسي(، وهو من    سردي عالي األداء.  على وفق استدراج
يقيم مثل هذه العالقات أو الجدليات، لعكس خصائصه الفكرية والمعرفية، وصلته بمكانه )أرابخا ، أرانجا(. 

 فالنصوص تلك عبارة عن أسفار عبر الحلم والمخيلة السردية في اتجاه الماضي.
 ري البعد الحضا

إن الرحالت التي عكستها القصص كشفت لنا وعياً  بالموروث، ذلك من خالل الصيغة الداللية القائمة بين  
القيسي راويًا ومشاركا وبين الرموز التي التقى بها ضمن مسار الحياة من خالل المخّيال السردي. إن مجمل 

األخالقية المؤشرة للبعد الحضاري عبر  التوظيفات عند القاص، تتمركز في الخالصات الفكرية واالعتبارات  
إحداث مزاوجة ومقارنة بين خصائص العصر والماضي، ثم بلورة موقف واضح، هو في مجمله أسطوري ــ 

 مثيولوجي، ذو معبر نحو المستوى الحضاري ومركزة اإلنسان ووجوده الحرج جّراء الصادم الحضاري. 
بنى فكرية تتعلق بمعنى الوجود أو عدمه. فالقيسي حين   إن رؤى نموذجه ترشح بـُعداً  أخالقياً ، أساسه 

يعبـّر عن هذه الثيمات، ال يبتعد عن الواقع بكل دالالته وتفاصيله، بل هو حريص على تشكـّل منطلقه هذا.  
إذ تـُحركه قوى دينية، ترتكز على البنى األخالقية للنموذج المثال، وهو الناسك الذي يبحث عن وجود حقيقي  

فع عن كل ما يشوب الواقع. وهو بذلك يقترب كثيراً  من رؤية )أليوشا( الذي خرج من معطف  نقي، متر 
عائلة كارامازوف، بسبب تأثيرات الراهب )زوسيما(. وهذا البحث الذي تجريه الشخصية المحورية دائماً ،  

الذي يتعمد على سواء عبر األسطورة أم من خالل النماذج الروائية، يصب في ذات تصعيد الجانب النقدي،  
خلق نوع من البانوراما التي استلزمت حواراً  دائماً  إلنضاج معرفة سداها عرض األفكار. إذ يجري من 

 خاللها عرض الخصائص للوضع المعاش على مستوى فكري ــ أخالقي. 
تسترسل قصص )جليل القيسي( على نحو متتابع ومتوال في نسج حدثها، بعيداً  عن افتعال الشكل الفني،  
وحدة   يمتلك  عنده  النص  أن  القول  ويمكن  الحقيقية.  بؤرته  عن  النص  تـُبعد  قد  التي  الثيمات  إقحام  أو 

ينضج من خالله حدث    الموضوع. فالنسيج المختلفة أرساالته ومنابعه ومبرراته، غدا يصب في مصب واحد 
النص. لعل ما يلفت النظر في سرديات )القيسي( هي المخيلة السردية المحتشدة بالمعرفة، والمعرفة المتَمثلة 
ــ بفتح الميم الثانية ــ ، والسارد عنده أكثر ميالً  إلى المحاّجة وفرز األفكار، أو عبر قراءته لمتن التأريخ.  

لذا نجده ــ أي السارد ــ مشارك تارة في النص عبر الثيمة التاريخية  إذ أستطاع أن يؤسس وجهة النظر.  
واألسطورية، معتمداً  حالة االنزياح في تفاصيل المتن، لدرجة إنشاء فضاءات جديدة ال تبتعد عن طبيعة  

في ما كان ، لكنها تستقل عنه بالداللة. ويبقى الحدث فيه متمثالً  للواقع وتبقى انطالقته األساسية هنا،  
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عدم االنسجام مع الواقع اآلني، وعدم تقبل ما هو شائع ومتحكم في المصائر األساسية. وكل هذا تؤدي فيه  
المخّيلة السردية دوراً  مخلـّقاً  وبانياً . مما يدفع بعض النصوص إلى العبور من المنحى الفلسفي واالجتماعي  

مباشر، بل يضمر ويوحي بذلك. وأبرز مثل على  إلى السياسي. لكن )القيسي( يبتعد كثيراً  عن المعلن وال 
 هذا قصتين هما )نيدابا وأمسية قصيرة مع األمير(. 

 التناص واألسطورة 
إن ما يتهيأ داخل النص عنده، ومن خالل المخيـّال، هو خاصية تشكـّل الزمان في نصه، فهو يحيله إلى  

وري مثالً ، بل هما وحدتان متالزمتان سلسلة متصلة ال فواصل بينها بين الزمان الواقعي واآلخر األسط
ترشحان أمكنة تستقبل اإلنسان لُتشّيد معالم جديدة تقّرب المناخ األسطوري من الزمن الحالي، وتقلل كثيراً   
من النظرة المزاحمة من خارج المشهد لمجريات واقع النص. فـ )القيسي( يمتلك عدة فنية مصحوبة بفطنة  

رية. وحصراً  بنية فكرية ــ أخالقية، حاول من خاللها أن يعكس النقيض بتوالي  تحكمها حالة تؤسسها بنية فك 
األمثلة، سواء من خالل التأريخ األسطوري، أم عبر ثيمات روايات )دستويفسكي(، التي بدت هيمنتها عليه  

 ص.واضحة . فكان مثل )دستويفسكي( مسكوناً  بالبعد األخالقي ودافعه في ذلك المستوى الفكري الخال
في مجال التناص واألسطورة، ال يضع )القيسي( حدوداً  لما يرفد أحدهما اآلخر، وإنما نجدهما ينفتحان  
على بعضهما. ونعني به ؛ أن التناص يشّرع أبوابه للثيمات المتعددة. الغرض منها التعبير عما ُيصلح  

الة مفارقة خفية ليس إالّ ،  الخطأ والخلل في الواقع، على الرغم من أن النص بطرحه هذا إنما يؤسس ح
باعتماد الصورة وظهيرها. إذ من المالحظ في هذا الصدد أن )القيسي( يمتلك قدرة فائقة بخصوص المخّيلة، 
واستقرار منظوماتها المعرفية والحّسية. واألمثلة كثيرة على ذلك، السّيما في قصصه التي ضمتها مجموعته  

ه التناصـّات تتأصل وترسخ في النص من خالل وجهات النظر ( . وهذ 2)مملكة االنعكاسات الضوئية( )
الرصينة. فالمخّيلة هنا تخلق الحال ونقيضها تماماً . لذا فميدانها اإلنتاجي معقد، ألنه قد يعتمد على شذرات 
ما هو متوفر في المتن األسطوري أو الروائي. إالّ  أن له مستويات من التغيير واالنزياح، ومن ثم التأسيس  

لجديد. إن نص )جليل القيسي( يزخر بالتنوع، على الرغم من أنه يتناول معلمين أساسيين هما : األساطير ا
وعالم دستويفسكي الروائي، ألجل الضرب في التنوع المحصور في الرؤى المدعومة بالمعرفة، سواء بما 

التناص هي ظواه ومفردات  فاألساطير  الواقع،  بمجريات  أو  العالمين  فكري  يمثل هذين  ــ  ثقافي  ر حراك 
أخالقي، يتخذه المبدع هنا للتعبير وعكس الكثير من المفاهيم واألفكار. وللوهلة األولى نرى أن القاص ال  
تأخذه صيرورة مثل هذه االتجاهات بحيث تضيـّعه داخل جاهز األفكار ومحتوى األساطير ومعانيها، بسبب  

العالمة البارزة ثانياً  إذ يترشح من خالل النص المعرفة وصفاء ثراء المخيلة أوالً ، وثراء لغته التي تشكـّل  
 الرؤية وقوة طرح وجهات النظر وحيويتها، ثم القناعة في مستوى المعالجة.

 
 جاسم عاصي 

 عراقي  وناقد كاتب
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 ة من عبق الماضي ات واآلخر في المجموعة القصصيّ سق .. الذّ تمظهرات النّ 
وري جورج عازار   للقاص الس 

         
 د. رائدة العامري النَّاقدة العراقّية . 49

 
إن البنية القصصية للنص جاءت لتكثيف المعنى ومشاركة المتلقي الفاعلة في القراءة التأويلية لتكشف اللغة 

الثقافية الواقعية  بإمكاناتها الداللية بقوة سردية وحركية التعبير واالنفتاح، لتحقيق معادلة تقوم على المنظومة  
(، بدءًا من العنونة التي  1المعرفية المتضافرة ))تضافرًا حميمًا ومتكافئًا وحرًا مع التمظهرات الشخصية(( )

 تتبادر إلى الذهن حالة استرجاع إلى الماضي، خطاب يترك للمتلقي مهمة التأويل في البحث عن الحدث.
ير فنلمح القفزات الزمانية والمكانية في القصة معًا على  إن توقف الزمان وتحديد المكان قد تغير بشكل كب

الفضاء   تعتمد على  الراوي  أمنيات في ذهن  تتحقق وتبقى مجرد  يمكن أن  القفزات ال  الرغم من أنَّ تلك 
 الخيالي )من عبق الماضي( مع اختالف آلياتها التي اقتربت من الحلم.  

عا مميزا وبنى عميقة بين الذات واآلخر، وإيقونة  تحمل هذه المجموعة القصصية )من عبق الماضي( طاب
لها امتدادها وسيرورتها وفق سياق التمظهرات والدالالت. فضال عن حركتها الداخلية في الظهور والتخفي  
لتمرير الرؤى. إذ حظيت حموالت فكريَّة سار عليها خطى السرد, وذلك بتتبعِّ الثيمة الُمحوريَّة التي تحركت 

 داخل المجموعة, إِّذ تنتقل من موقٍع آلخر ُمغاير للموقعِّ اأَلول مثل :  فيها الشخصيَّة 
)تأوهات الحنين، ترنيمة الشوق، ذكريات الروح، موعد مع السماء، السيارة الجديدة ، عربة األطفال،  المكان  

 األخير( وذلك  بدافعِّ الوصولِّ إِّلى غايتِّها المنشودة. 
ن  أ عة نجد حضور ثيمة الغربة واالغتراب حضورًا طاغيًا. إذ  فلو تتبعنا قراءة جميع قصص هذه المجمو 

ر النص، والنص الحاضر يخفي  النص الغائب يلقي الضوء على النص الحاضر لفهمه وتأويله والنص يفسّ 
(. قد يكون غياب الذات/ الحضور في النص مأخوذا من الحاضر. الذي  2تحته خطابات غائبة تناصيا )
ًا من العنوان ثيمة "العدم والوجود" وذلك كون مسار النص يعطي  ءاآلفاق بد حمل بين طياته الكثير من  

 وظيفة ثقافية اجتماعية ماتعة حاملة إطار جمالي نقدي. 
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تتوارى شخصية الذات خلف الستار ونسقها التكويني القار في العاطفة الحقيقية التي وفرته عنونة القصة  
القراءة حال دخولها ميدان اإلجراء القرائي ، ومفتاحًا مركزيًا من  بوصفها ))مدخاًل عتباتيًا تصطدم به آليات  

 (. 3مفاتيحها مشرعًا للعمل دائمًا ، لما تحتويه من شحنة بنائية وتركيبية وسيميائية((  )
إذ إن األيقونة الرسمية أكثر األيقونات استعدادًا لقبول التأويل الذي يتمثل بالفراغ الكتابي وفاعليته القصدية،  

الصمت أعلى درجات اإلفصاحية ، إن ما وفرته )من عبق الماضي( في عنونتها هو ذاته الذي وفره البناء  ف
التركيبي في القراءة الجديدة فضاًل عن الرسوم المتوافرة ما هي إال ثقافة سيميولوجية تأويلية توفر أكثر من  

 ليوفر خطابًا جديدًا. خطاب في آن ، ومشاركة فاعلة من متلق له القدرة على قراءة الخطاب 
يتجلى العنوان كون له رؤية وداللة وإشارات لتلقي النص والتلذذ به والتفاعل معه ، فنقرأ " من عبق الماضي"   

   نجده يرادف بصورة أو بأخرى "حضور الغياب".
ا،  فتسمية المجموعة القصصية تعكس المشاعر المتخفية خلف االستعارات الرؤيوية التي تكون أكثر تعقيدً 

 حيث تتضمن رفضا للواقع وربَّما يكون نقدا قاسيا لها وذلك عن طريق إِّظهار نسقين: 
 اأَلول: النسُق الظاهر الذي وقعت به الشخصيَّة ومثلت دورها في الحياةِّ داخل النص. 

لهذه والثاني: نسٌق ُمضمر كان دافعا للشخصيَّةِّ وذلك للتنقلِّ من موقع آلخر, بحسبِّ الهدف المنشود بلوغهِّ  
الشخصيَّة. وفي الوقت نفسه تروي الكثير من خالل تلك الثيمة وهذه الثنائية الرجراجة هي ثنائية قابلة للنمو  

 والتمدد داخل السرد، كما أنها قابلة للتخفي واالنفالت من المعنى والهروب من أعين الرقباء. 
الذي أعرب عنه   الغياب"  إلى"  القصصية موجهة  المجموعة  داخل  والصور في  أن اإلهداء  نجد  والسيما 

الذي امتأل أسئلة ولم   الحياة    يحظَ حضور ما. يهدي للصامت  إلى من تصارع مع  يهدي  بجواٍب واحد، 
 انتهاء(. حلق بهما إلى فضاءات بال أخرا، يقول: ) إلى جناحي اللذين آبكتاباته حتى أصبح شخصًا 

ي ما يظهره من رمز  أفالعنوان واإلهداء والصور ما هو إال تأكيد الكاتب على ثيمتي )الحضور والغياب( .  
وما يغيبه من تأويل ممكن. ليكشف عن تجلي واضح للذات واآلخر، إذ يختفي الجواب ليكشف عن حضور  

مية كبرى خالف ما تطرحه في الحضور.  الغياب فيكون مركزيًا في النص كثنائيَّة تولي الغائب من خاللها أه
فالقاص يعطِّ األهمية الكبرى للجواب على السؤال والغياب على الحضور، في ابسط المفاهيم كون الحضور  

ي إنها انفعاالت  أي صورة الشيء موجود في الذهن.  أ(.  4)  حضور مادي والغياب هو حضور معنوي 
خر، وأن النص يمنح فاعلية التأويل وفي الحقيقة هو  آعة. قد يسرد شيء ويريد شيء  وإيديولوجيات متنوِّ 

 مفعم بالداللة.  
إذ أنها عتبة نصية قائمة بذاتها تشكل قيمة فنية ونصا موازيا ال يقل أهمية عن النص نفسه، باعتباره ملفوظا  

( ويرسم رؤية داللية ذا احتماالت ومفاتيح  5يشكل حضورا أو يمارس غيابا يستوجب حضور النص فيه.)
(. ويتضح ذلك شيئًا  6فك رموز النص، واإلبحار في سبر أغواره، )كبنية مكثفة تعمل كأداة لتعديل القراءة()ل

دوار الشخوص يأتي من غنى التجريب وعدم االرتكان إِّلى التنميط  أفشيئًا عند القراءة فضاًل عن َأن تنوع  
لذي يتقارب مع طموح الُمخّيلة, ويلتقي في جوانب َأو الَتكرار, الشيء الذي يدعو إِّلى رؤيٍة ُمغايرة لهذا النوع ا
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أخرى مع كيانات هذا الواقع, وهمومه التي ال تلجأ الشخصّية إِّلى تسطيحها بفيض ذاتيتها وَأشياء ُمكررة, 
(. التي تقوم بتحوالت وتقلبات عن طريق وطأة وتأثير ُمؤثرات 7وإِّضاءتها بطريقٍة الحيرة في نفسِّ الُمتلقي )

ضمرة تمثلت في أسطورتِّها الشخصيَّة, إذ َأنَّ قدرة الشخصيَّة على تقمص اأَلدوار الُمختلفة التي نساق مُ أَأو  
لها  الكاتب يجعلها في وضٍع فعال, بحيث بواسطتِّها يمكن تعرية َأي نقص وإِّظهار َأي عيب يعيشُه   ُيحمِّّ

من وجوهِّها بدورِّ )النقد( الذي يؤشر (, فمن هنا يتضُح لنا إِّنَّ الشخصّيةِّ تقوم في وجٍه  8َأفراد المجتمع )
, وهذه اأَلدوار ُتسلط بعَض اأَلضواء على ُعمقِّ التنشئة االجتماعيَّة.   عيوَب ومحاسَن اأَلفراد في المجتمعِّ

إذ تقترب إِّلى حٍد ما من مفهومِّ الهويات الُمتحّولة َأو الُمتعارضة في السرد, والذي هو إِّسقاٌط استباقي لم  
الشخصّية في العالمِّ الُمتخّيل, وليس ثمَّة مستندات سردّية تحيل عليه, إِّنَّما جرى وضع    ُيبرهِّن عليه نمو 

 ( .  9الشخصّية في إِّطاٍر جاهز لتبرهن عليه, وذلك ما ُيسمح به ويحرص على إِّنتاج إثبات الذات )
حقيق ذلك النسق الُمضمر, إذ إن لكلِّّ تقلب َأنساق تحثُّ الشخصيََّة إِّلى االنتقال من موقٍع لموقٍع آخر بغية ت 

وال تخلو شخصية من ذلك في ملعبِّ الحياة الواسع, سواء كانت شخصيَّة حقيقيَّة )واقعيَّة( َأو شخصية  
  ة خياليَّة. فُمنذ قراءتنا األولى للمجموعة القصصية من عبق الماضي تبّين لنا الكثير من اإلشارات النسقي 

ركز على الظاهرةِّ اأَلبرز, حيث قامت هذه الشخصّية باالنتقال  هنا وهناك بين صفحات المجموعة, ولكن أن نُ 
بدافعِّ   بالحضور أألكثر من موقٍع وموقع  الدقة  تمثلت على وجه  التي  الشخصيَّة،  ذات  كامنة في  نساق 

 نساٍق واقعيَّة ظاهرة.أ والغياب التي تعكس األشياء, وتصارعها مع 
تلك األسطورة للوصول لهدفها المنشود في الحياةِّ .    هذا الصراع دفع شخصيَّة تقلب ظاهري بغية تحقيق

حيث تنطلق الشخصّية ُمتنقلة بلعٍب موقعي من التحريك والمضي في التحديق إِّلى البحث عن المجهول,  
ثم ُمغامرة للبحثِّ عن تاريخ برؤية تعكس صورة من عبق الماضي إذ يقول: )دفع باب البيت فانفتح بهدوء 

لته أكوام من أوراق  صفر، شكَّ أولج إلى صحن الدار فاسترعى انتباهه بساطا  وهو يصدر صريرا حزينا،  
س منه نسمات الماضي لم  ة أخرى يتنفَّ رت تحت أقدامه.... عاد مرّ خذ يسير فوقها فتكسَّ أاألشجار اليابسة، 

 ن يمسح عن وجه األمس ذكريات الصبا(.أيمنع الغبار المتراكم فوق النوافذ القديمة من 
ويقول: ) يرحل الصيف ذات يوم ومن غير ميعاد، يكفهر وجه السماء ويبتل ذيل أيلول وتتوالى صفحات  

 الزمان ويكبر الصغار ويرحل كل منهم إلى مكان...(
صفة األبرز في النص وأن إمكانية القراءة مفتوحة في خطاب يناظر نفسه بخطاب آخر،  إن التكثيف كان ال

إذ تستحضر الشخصيات واألحداث بجرأة كبيرة ويضع ذاته في الجانب الرئيس من القصة التي يتحدث بها،  
ويضع    وكأننا أمام تماثل لشخوص القصة تنم عن جرأة الذات في مواجهة اآلخر يعتمد الواقعة الحقيقية ،

 ية ، وقد يبوح قليل منها. ي أمام أكثر من قراءة نصِّّ المتلقِّ 
نه قصد تلك الرسالة التواصلية المستثمر بأدواته الداللية للوصول على وفق تلك الرؤيا مع احتفاظ الذات.  إ

ذاتها   اللغة وتجد  تتموضع في  إذ  الذات  النص مكان  القارئ وتأويالته. ويمثل  أفق  ذلك فتح  والغاية من 
بوحداته المختلفة المختزنة في الذاكرة الثقافية التي تظهر على شكل عالمات سيميولوجية لتشكيل النص إنَّ  
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تلك التقنية في استثمار القصص بوساطة أسطره القصة أو حلميتها أصبح إحدى التقنيات التي لجأ إليها  
ية الخطاب حتى وإن اجتمعت التقريرية  بغية إقناع المتلقي ُيعّد حجة ودلياًل في عملية اإلقناع وإيصال شعر 

 والوصفية والمباشرة فيه. 
لت في الحلمِّ والطموحِّ والذهاب نحو تحقيقها كون مسار النص يعطي  فكّل هذا االنتقال كان بدافع انساق تمثّ 

وظيفة ثقافية اجتماعية ماتعه تحمل إطار جمالي نقدي يوثر في فكر ونفس المتلقي. ويشكل عتبة نصية  
ائمة على مفارقة تدل على غياب اآلخر، فقد أبدع في استثمار النص فنيا عبر النصوص المتوالية. مضمرة ق

إذ أن له رؤية وداللة ثقافية لتلقي النص والتلذذ به والتفاعل معه، وهذا ما نجده يرادف بصورة أو بأخرى  
رؤية الكاتب اتجاه المجتمع    الذات واآلخر. فجعل من ذلك الدور الرئيس الذي  يلعب دور الناقد الذي يعكس

 .  والبيئة التي جسدها في نصه كي يؤشر عيوب المجتمع ويكشف عمق تأثير التنشئة االجتماعية
سوف نتناول هنا بشيٍء من اإليجاز عن قصة )قطار الصباح(, التي تمثلها اللعب الموقعي للمكان الذي  

 الثقافي. يضمَّنه النسق المهيمِّن ليكشف عن األنساق المضر بالنسق 
إذ يعد النّص بناء استثنائي يحمل رؤية التجديد وذلك لتمرير أفكار وأيدلوجيات  لآلخر يبتغي الراوي عن  
كإيقونة متكررة   )القطار(  استخدام  إلى  القصة  هذه  إذ ذهب في   . الفكرية  القيود  النص كسر كل  طريق 

إ لفظي  حضور  لتسجل  وثابتة  مختلفة،  ثقافية  حموالت  تحمل  عنه  ومتجددة،  مسكوت  تستدعي  يقوني 
 إيديولوجي/ اجتماعي. 

وظفت هذه اإليقونة كداللة نسقية ثقافية اتخذت منه إطار نقدي )السلطة والمجتمع(، لتكشف اإليقونة عن  
 انفعاالت اآلخر الرافضة، التي تكسر الحواجز والرغبة في الهروب من الصورة النمطية. 

ن الليل كان  أن تطلق سراح الصباح رغم أمة الضياء رافضة يقول: )كانت السماء ما تزال قابضة على حز 
ا لحظات احتضاره معلنا الرضوخ واإلذعان لمشيئة الفجر القادم بال هوادة من بوابات الفضاء( . إلى  د قد ب

صواتا تشبه حشرجة المخنوق حينا وحينا  أ) تتسارع األقدام تهرول منزلقة فوق طبقات الثلج فتصدر    ن يقولأ
ى تمتد األيادي إلى أكداس من صحف المترو الصباحية المجانية المصفوفة فوق الرفوف أمام أشياء أخر 

 تلك البوابة(.
يحمل النص جدلية الصراع لألنساق االجتماعية التي تحاول تهميش ذات اآلخر في تحقيق أهدافه، مما  

ته. قد أبدع الكاتب عن طريق  دفع بالشخصية القيام للعب باألدوار واالنتقال من موضع إلى أخر لتحقيق ذا
هذه الثيمة تنزيل الفكر إذ جعلت لها أبعاد داللية استخدمها كآلية نسقيه لكشف المضمر كفكرة تعود إلى  

 العبثية في التفكير التي ال تعير أهمية إلى األفكار المنطقية، فكل شي هو عبث. 
ة الصامتة،  لكن األمر ال يخلو من  يقول: )ورغم إن بعض العربات توحي للمرء بأنه في قاعة المطالع

بضعة نقاشات تدور هنا وهناك بين الناس ... أحاديث هنا وضحكات هناك تنبعث وسط عملية سرٍد لحادثة  
حداهن وهي تتحدث لرفيقتها والناس هنا في الغالب ماهرون في إضفاء  إما عبر أداء حركي وهزلي تبرع فيه  

 اديثهم(.مسحة تمثيلية إذا ما سمح الوقت على أح
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في الحقيقة النص بناء استثنائي يحمل رؤية التجديد وذلك لتمرير أفكار وأيدلوجيات  لآلخر متجاوز القاص 
ة محوريَّة َأو إطار حضوري الذات واآلخر كرمزيّ   ثيمة القاص وبل اختار    ىكل قيد يقيد الفكر. إذ استدع

عي. فقد وظفها بأشكال ذا رؤية مختلفة، وذلك تخفي وتروي وتقول وراءُه الكثير من النقد السلطوي والمجتم
اآلخر   انفعاالت  اللفظ  بذلك  ليحمل  انساق وسياقات متجددة.  يبحث عن  انطباعا جاهزا بل  يقدم  كي ال 

 الرافضة، التي تكسر الحواجز والرغبة في الهروب من الصورة النمطية. 
الم إلى  السائل  موقعِّ  من  القلقة  االضطرابية  الشخصية  هنا  اآل انتقلت  لفتح  نحو  سؤول,  العالمِّ  على  فاق 

تي ال تخلو من الحموالت الفكريَّة العميقة لتجعل األفق مفتوحا وممكنا, إذ نلمح الصراع بيَن الحلمِّ  َأسطورته الّ 
بدافع نسق اأَلسطورة   لعبةِّ االنتقال  بارتيادِّ  تحقيقه  إِّلى  التي تتجه  الحلمِّ،  الواقع االجتماعي لرغبةِّ  ونظرة 

   الشخصيَّة .
لن يستسلم للحياةِّ وبدافٍع من نسقِّ )األسطورة الشخصيَّة( الكامنة بداخلهِّ والتي باتت هي أسطورُة الصبر,    

راح يصارع الحياة ُبغية الحصول على المبتغى لتحقيق مسيرته نحو تحقيق ذاته. فتنتقل الشخصيَّة بدافعِّ  
رادة الكامنة في الذاتِّ الباحثة عن الذات واآلخر.   فجاء القاص بمعادل موضوعي مهيمن ينم عن  نسق اإلِّ

غصب فكري اجتماعي وسياسي وإيديولوجي معاش لوضع مهيمن بمقابل موضوعي ضدي، إضاءة مقرونة 
بعدم االستقرار سرعان ما يرمي ما في داخله ليؤدي حالة انعكاس الشخصية إلى حالة نفسية اضطرارية  

المه للمهيمن ألنه كان يوما من األيام وهو من أوصله إلى  قلقة، وبالتالي مهما تكلم ال يستطيع أن يوصل ك
 االنتهاك لكن سوف يواصل طريقة. 

لنقل الحدث بلغةِّ أو داللة نسقية ندرك الفرق لتحقيقِّ حلَمه وطموَحه وأسطورَته المنشودة في الحياةِّ، فيجتاز  
 الصعاب تلو الصعاب ليصل إِّليها. 

لنسق الحقيقي الكامن في الذات ليعود النص باالنتقال وبلعٍب فالكاتب بذكاء الفت في بيان ضغط دافع ا
نساٍق ثانوية ُمضمرة التي كانت قابعة تحت وطأة النسق أموقعي َأخير ُمنتقاًل من موقعِّ التردد يكشف لنا عن  

  الرئيس كـ )نسقِّ النظرة االجتماعيَّة واإلرادة والطموح والحب وغيرها(. ما ُيضمر من األنساق والكشف عنه 
 هو السبيُل للخالصِّ والنجاح, إِّذ أحيانا يكون الُمضمر والمهمش والمحظور مهم جًدا وواجب تعريته وكشفه. 
ثيمة تحمل  ثيمة وكل  الماضي( في أعماقها أربع وعشرين  القصصية  )من عبق  المجموعة  تحمل هذه 

الكاتب يملك أسلوب جميل أي انه  محاور عدة ذا عمق ورؤية نسقية داللية محورية, لكن البد من القول أن  
أسلوب حرفي فوق الواقع حركي ذو ثقافة وفن يعبر عن العقل الباطن بصورة يعوزها النظام والمنطق، وهو  

 أيضا آلية نفسية خاصة قد تحدى العقل.
 

 د. رائدة العامري  
 ناقدة وأكاديمّية عراقّية  
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 مقدمة 
 

     
وري اسحق قومي   الكاتب والباحث الس 

 
إذا كانتِّ الغايُة من الكتابةِّ مجرَد فنتازيا، فاألمُر مختلٌف عنُه فيما إذا كانْت هّمًا وجسرًا تعبُر من عليهِّ  
مالييُن األفكارِّ التي ُتشكُل وزنًا نوعيًا لمادٍة بحثيٍة هي في غايةِّ األهميةِّ بالنسبةِّ أقَل ما يمكُن للشخصِّ  

ها. وبعُضهم لم يكلْف نفَسُه أن يفكَر  الكاتبِّ نفسهِّ لكونُه ال يراها بعيٍن كما ب  قيُة من مروا على تلَك الفكرةِّ نفسِّ
بجديٍة حوَل حقيقةِّ أمرِّ لغٍة هامٍة بالنسبةِّ لُه، ولمستقبلِّ األجيالِّ التي تتحدُث بها وتسمُع عبَرها. مع العلمِّ  

ةِّ والمستقبليةِّ ألجياٍل نثُق أنها  ما لهذا األمرِّ من مؤثراٍت في الواقعِّ االجتماعّي والذاكرةِّ الجمعيةِّ والتاريخي 
بحاجٍة إلى من ُيضيء لها الدروَب. وإذا لم نضْعها أماَم أبحاٍث رصينٍة في أموٍر عديدٍة فأعتقُد أنها ستعيُش  

 أقسى رحلٍة جماعيٍة تشبُه في الحقيقةِّ ذاَك التيَه الذي عاشُه موسى وشعُب بني إسرائيَل.  
التفكيرِّ في  اللغةِّ السريانيةِّ أو اآلراميةِّ التي نتحدُث بها لهجاٍت    من هنا تكمُن أهميُة  بحٍث حوَل جوهرِّ 

شرقيٍة وغربيٍة، سوريٍة وعراقيٍة وطورعبدينيٍة وفي معلوال وجبعدين. نكتبها بأبجديٍة واحدٍة وبخطوٍط معينٍة.  
نا، سفينٌة تجمُعنا مع لغ نا، ومعبرٌة عن أحالمِّ اٍت محليٍة وعالميٍة، وإنساُنها  أجل هي مبتدُأ تفكيرنا، وحقيقُة واقعِّ

مفكٌر وشاعٌر وعبقريٌّ ومنُه فالٌح مجٌد ومزارٌع حصَد بيادَر العمرِّ ولم يكّل. ومن خاللِّ لهجاتِّها نرى التباعَد  
 بيَن اإلخوةِّ وأوالدِّ العمومةِّ. من هنا يتبيُن لنا خطورُة الفكرةِّ التي ُنحاوُل البحَث والنبَش بها وعنها. 

يرًا ما ترددُت في أن أكتَب في هذا البحثِّ الشائكِّ والمليء بالمتفجراتِّ والقنابلِّ الموقوتةِّ وغيرِّ  في الحقيقةِّ كث
  .  الموقوتةِّـ واألسالُك الشائكُة التي أراها موجودٌة على أرضِّ الواقعِّ

التي ُطرحْت   واألفكارِّ  اآلراءِّ  أّن جميَع  التأكيدِّ  مع  القولِّ  لهذا  تدفعني  أسباٍب  جملُة  ن خاللِّ م  -وهناك 
حتى اليوَم حوَل اللغةِّ السريانيةِّ اآلراميةِّ اآلشوريةِّ كلِّها ال تؤسُس لمدرسٍة    -محاضراٍت وأبحاٍث وربما ُكتٍب  

 شاملٍة جامعٍة مانعٍة تقتنُع بها أغلُب مكّوناتِّ شعبنا.  
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لسريانيَة التي هي في  ومن جملةِّ األسبابِّ والدواعي التي كانْت دافعًا لهذا البحثِّ هو أنني وجدُت أّن اللغَة ا
حقيقتها آراميٌة في أبجديتِّها وتطورِّها لدى أهلِّها والناطقين بها. كانوا قد َقبِّلوا بأن ُتسمى السريانيَة بحسبِّ ما  

. وأما ما وجدتُه لدى    312أطلقُه عليهم وعلى لغتهم المحتُل اإلغريقي ذاَت يوٍم ويعوُد األمُر إلى   قبَل الميالدِّ
 شعبِّنا فهذهِّ اللغُة متغربٌة في االسمِّ والهويةِّ عندهم. ال يعترفون بهويتِّها وال تسميتِّها بل  الشرقيين من أبناءِّ 

ألفين   أكثَر من  قبَل  )لهجَة آشور(  األكاديَة  اللغَة  يتحدثون  كانوا  الذين  هم اآلشوريين  أجدادِّ بلغةِّ  ُيسمونها 
َة الكبرى وبالدِّ ما بيَن النهرين وأخصُّ أرَض آشور  وخمسمئةِّ سنٍةـ. وهذا الخالُف الكبيُر بيَن أهلِّها أبناءِّ سوري

، بيَن المثقفين أو َمن يدعون   يتجذُر بيَن العامةِّ والخاصةِّ، بيَن الكنائسِّ بتسمياتِّها الطائفيةِّ وما بيَن الشعبِّ
 بالثقافةِّ، وبيَن الباحثين.  

ظهرْت جليًة واضحًة لي عندما تمَّ    أقوُل هذا من خاللِّ خبرٍة حقيقيٍة عرفتها منُذ أن كنُت في سوريَة ولكنها
قبولي كباحٍث في المؤتمرِّ العالمي الثاني للغةِّ اآلراميةِّ السريانيةِّ الذي دعْت إليهِّ جامعُة القاهرةِّ كليُة اآلدابِّ 

م. والدعوُة كانْت مقدمًة من عميدِّ كليةِّ اآلدابِّ األستاذِّ الدكتورِّ معتز سيد عبدللا، ومع العلمِّ 2016عاَم  
منهجيتي في البحثِّ عن الموضوعِّ الذي تمَّ تعيينُه ويخصني، وعلّي أن أبحَث بهِّ وهو الترجمُة في    أعرفُ 

العصرِّ العباسي الثاني. وألنني أريُد أن أحيَط بمعلوماٍت واقعيٍة من خاللِّ أشخاٍص وأكثَر من فضاءِّ الباحثِّ  
برٍة في شأنِّ اللغةِّ اآلراميةِّ السريانيةِّ بلهجتيها  ككلٍّ فقد ارتأيُت أن أتواصَل مع ثلٍة مَمن أثُق بأنهم أصحاُب خ

الشرقيةِّ والغربيةِّ. ولكن في الحقيقةِّ ُصدمُت من أحدهم وأّي صدمٍة على الرغمِّ من االحترامِّ الذي يجمُعنا  
سويًة منُذ عشراٍت من السنين. وصرَخ قائاًل ومنفعاًل عن أّي لغٍة تتحدُث. أجل قلُت لُه عن اللغةِّ التي هي  

ميٌة أو سريانيٌة. فأقاَم الدنيا ولم ُيقعدها. ومثُل هذا النموذجِّ هناَك المئاُت مَمن يدعون بالثقافةِّ فهذهِّ النماذُج آرا
بالحقيقةِّ ال يمكُن إقناُعها، إال إذا تمْت دراساٌت حقيقيٌة ضمَن مؤتمٍر عاٍم وشامٍل يسوي هذهِّ المعضلَة ليَس  

نطلُقُه على شعبِّنا ومن خاللِّ هذا الهاجسِّ كنُت قد دعيُت قبَل أشهٍر  في اسمِّ اللغةِّ وحقيقتِّها بل في اسٍم  
 إلى مؤتمٍر عاٍم هدفُه التوصُل إلى تسميٍة موحدٍة ولغٍة واحدٍة في اسمِّها. 

لهذا نرى أهميَة الدوافعِّ التي كانْت سببًا في أن ُأنجَز هذا البحَث، ولنا أن نتصوَر مدى الخالفاتِّ إذا بقينا  
 حلٍّ للمعضلةِّ. وأعتقُد أّن الجماعاتِّ الحكيمةِّ هي التي تُبادُر لحلِّّ مشاكلِّها العالقةِّ أفضَل من  هكذا من دونِّ 

داٍء وتفرقٍة وتباعٍد.   أن تورَث ألبنائها محطاتِّ عِّ
أما َمن سيتهمني ومنهم َمن سُيهاجمني، ومنهم َمن سيثيُر الغباَر علّي. كّل هؤالءِّ ومعهم بعُض المتفلسفين  

دون لغَتنا ) شرقيًة كانْت أم غربيًة( فهؤالءِّ أعدُّهم أصحاَب عواطَف غيرِّ ناضجٍة في حكمِّهم علّي  مَمن ُيجي
بعَد قراءتِّهم لبحثِّي هذا. ومهما كاَن لن يشكلوا عقبًة أماَم الحقيقةِّ الواقعيةِّ والموضوعيةِّ التي ُنحيُط بها حتى  

 نيٌة أم سريانيٌة أم آراميٌة؟!!اليوَم بالنسبةِّ لموضوعِّ لغتِّنا هل هي آشوريٌة أم كلدا
فاللغُة فيما توصلُت إليهِّ آراميٌة، سريانيٌة، آشوريٌة وعلينا أن نتفهَم أثَر التاريخِّ والجغرافيا والسياسةِّ في هذهِّ  
التسمياتِّ كافًة. وأرى أن أرسَخ هنا فكرًة تقوُل: إّن الدليَل المادّي على أّي حضارٍة يكمُن في أبجديتِّها عنَد  
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لقومِّ أو ذاَك وما ُتخلفُه من آثاٍر وعمراٍن وعلوٍم وثقافٍة ال يمكن أن ُتخفى عن أعينِّ التاريخِّ مهما حاوَل هذا ا
 أعداؤها أن ُيغيبوها ولو بأن يردموا عليها ُتراَب الدنيا فستظهُر ذاَت يوٍم. 

تأتي من   بحٍث علمّي  أّي  أن شرعيَة  تقوُم على  البحثيَة  منهجيَتنا  بأّن  نذكُر  خاللِّ مراجَع ومصادَر  كما 
مختلفٍة، وهذا األمُر ال يختلُف عليهِّ اثنان. ولكن لنوضَح نقاطًا مهمًة في موضوعِّ المصادرِّ التاريخيةِّ التي  

 نستمُد منها مادَة توثيقِّنا فقد تكوُن على أنواٍع مختلفٍة فمنها أواًل:
: ونعني بها الكتَب واألبحاَث واألوابَد ال  -آ حضاريَة ونتائَج التنقيباتِّ األثريةِّ وحتى ما  ما ُيسمى بالمراجعِّ

ُينشُر في اليوتوب أو من خاللِّ محاضرٍة متلفزٍة وجميُع ما يمكُن أن نسمَيُه مادًة حسيًة أو بصريًة أو مسموعًة  
 والتي ُتقدُم لنا مادًة علميًة لتشكيلِّ بحٍث علمّي. 

مادُتُه العلميُة من نتائجِّ الدراساتِّ التنقيبيةِّ وقراءاتِّ اللغاتِّ المصادُر: ليَس كّل بحثٍّ يمكُن أن ُتستمَد    -ب 
القديمةِّ وفكِّّ أسرارِّها وطالسمِّها. فهناَك مواضيُع تدخُل في الجانبِّ العلمّي من خاللِّ عمليةِّ التوثيقِّ عندما 

زئيُة ظاهرًة طبيعيًة  يكوُن أكثُر من شاهدِّ عّياٍن ُيحيطون بمعرفٍة تؤدي غرضًا توثيقيًا سواًء أكانْت تلَك الج
أو اجتماعيًة أو تاريخيًة أو تنقيبيًة أو عاداٍت أو تقاليَد أو تواريَخ شفهيًة فكلُّها ُتشكُل مادًة علميًة لبحٍث 
رصيٍن وتتوقُف علميُتُه على المنهجِّ الذي يتبعُه الباحُث. ففي حالةِّ شهودِّ العّيانِّ إذا التقْت أفكاُر أكثَر من 

حوَل هذهِّ الفكرةِّ أو تلَك فيكوُن التوثيُق هنا في حدودِّ العلميةِّ والواقعيةِّ، ألّن هناَك جوانَب  واحٍد من الشهوٍد  
عديدًة تخصُّ التوثيَق العلمّي ولكننا لسنا بحاجٍة إلى علماءِّ آثاٍر أو أكاديميين ُيقدمون لنا خبراتِّهم وأبحاثِّهم  

يجُب أن ينطلَق من العلماءِّ والباحثين، وَمن لهم معرفٌة لنعتمَدها. لهذا نقوُل لَمن يظنُّ أّن أّي بحٍث علمّي  
حقيقيٌة باللغاتِّ القديمةِّ وغيرِّ القديمةِّ ـــ مع عدمِّ نكرانِّنا ألهميةِّ تلَك المعرفةِّ ـــ لكونِّها تزيُد من مشروعيتِّها  

 األمورِّ التوثيقيةِّ ُتقاُس  وأهليتِّها عندما يكوُن كاتُبها وموثُقها يعرُف عدَة لغاٍت فهذهِّ فضيلٌة أجل. لكن ليَس كلُّ 
بهذا المقياسِّ فهناَك مواضيُع بحثيٌة ُتعدُّ بكرًا لم يسبْقَك إليها أّي باحٍث. لهذا عليَك أن تفتَش عنها بيَن عدةِّ  

 مراجَع ومصادَر. 
 ومن تلَك المراجعِّ والمصادرِّ سيكوُن التوثيُق الذي بدورهِّ سُيشكُل مادًة علميًة لغيركِّ من باحٍث.

ختامِّ هذهِّ المقدمةِّ أقوُل إّن أهميَة البحثِّ الذي بيَن أيدينا هو محطٌة لحلَّ خالفاٍت تاريخيٍة ووجدانيٍة  في  
وقوميٍة علينا أن نسعى إلى حّلها بشكٍل علميٍّ وموضوعيٍّ معتمدًا المناهَج التاليَة في دراستنا هذهِّ، أوُل تلَك 

، كما  المناهجِّ هو المنهُج التاريخيُّ والمنهُج التحل يليُّ الذي من خاللهِّ نستخرُج مادَة بحثِّنا، والمنهُج الوصفيُّ
الحكماءِّ   بمنهجيةِّ  بمنهجيٍة هوجاَء،  وليَس  األماكنِّ  بعضِّ  والمقارَن في  النقديَّ  المنهَج  أستخدَم  أن  ورأيُت 

وستضُعنا في مواقَف والمثقفين والعارفين وليسْت تلَك التي لدى العامةِّ، وإن بقيْت من دونِّ حلٍّ فإنها ستتأزُم  
 ال نريُدها إنما هي الحقيقُة. 
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 تمهيد:
 وألّن عنواَن البحثِّ يدوُر حوَل اللغاتِّ القديمةِّ إلى اللغةِّ السريانيةِّ فالبدايُة ستكوُن من كلمةِّ اللغةِّ:

، وبها نقيُس م ، والحاجُة للتواصلِّ دى قدرةِّ العقلِّ اللغُة كما نعلُم جميعًا هي وسيلٌة للتعبيرِّ عن مكنوناتِّ العقلِّ
، لُه  على استهالكِّ العالمِّ معرفيًا، كما أنها كائٌن اجتماعّي عرقّي بيئيٌّ ينمو ويتطوُر، وهي نظاٌم صوتيٌّ
دالالتُه، ورموزُه، وتقنيتُه، تنمو في محيٍط اجتماعّي وتكوُن أداًة للتفاهمِّ والقدرةِّ على الحكمِّ والتحكمِّ في سياقاتِّ 

، وكما قيَل لكلِّّ قوٍم لغتُه. النشاطاتِّ اإلنسانيةِّ ال  مفيدةِّ. وقد نشأتِّ اللغُة وتطوَّرْت من خاللِّ عمليةِّ العملِّ
، واللغا: الصوُت،   أّما لغويًا فتعني: لغى ولغو والهاُء عوٌض، وجمعها لغى ولغاٌت أيضًا، والنسبُة إليها لغويٌّ

 ويقاُل أيضًا لغى بهِّ: أي لهَج بهِّ.  
لغوُت: أي تكلمُت، أصُلها لغوٌة والجمُع لغاٌت ولغون. وقد أشاَر ابُن خلدوَن  وهي األلسُن، وهي فعلٌة من  

إليها بأنَّها:)عبارُة المتكلمِّ عن مقصودٍة، وتلَك العبارُة فعٌل لسانيٌّ يشيٌء عن القصدِّ إلفادةِّ الكالمِّ، فال بدَّ أن  
 ها).  تصيَر ملكًة متفردًة لها وهي اللساُن. وهو لكلِّّ أمٍة حسَب اصطالحاتِّ 

 أما ابُن سناَن الخفاجي فيذكُر أن اللغَة هي: " ما تواضَع القوُم عليهِّ من الكالمِّ ". 
. تختلُف باختالفِّ األمةِّ، وهذهِّ األصواُت يستخدُمها كلُّ قوٍم للتعبيرِّ    واللغُة هي أصواٌت أو ملكاٌت في اللسانِّ

هم ومعانِّيهم، وهي ليسْت مجرَد وسيلٍة بحسبِّ تعبيرِّ  ) مالينوفسكي( بل هي وسيلٌة لتنفيذِّ األعمالِّ   عن أغراضِّ
، فالكلمُة من وجهةِّ نظرهِّ إنما تستعمُل في أداءِّ األعمالِّ وإنجازِّها ال لوصفِّ األشياءِّ  وقضاءِّ حاجاتِّ اإلنسانِّ

.  أو ترجمةِّ األفكارِّ
اللغَة والفكَر توءمان. وهي الوعاُء الذي يحفُظ فكَر األمةِّ وع إّن  واطَفها، وتاريَخها  وقلنا في موضٍع آخَر 

ها ولجماعٍة عرقيٍة معينٍة. مثاُلنا هذا نجدُه   وأمجاَدها. وعلينا أن نميَز ما بيَن لغٍة محكيٍة بقيْت حبيسَة مجتمعِّ
 في القارةِّ اإلفريقيةِّ حيُث هناَك لغاٌت عدٌة ال يفهمها سوى أهلِّها. 

الحاضرِّ من أهمِّ لغاتِّ الشرقِّ األوسطِّ وإْن ليسْت بينما هناَك لغاٌت كانْت عالميًة ذاَت يوٍم وُتعدُّ في الوقتِّ  
رسميًة لكنها محوريٌة في كثيرِّ من القراءاتِّ الروحيةِّ والتاريخيةِّ واللغويةِّ. ولها أبجديٌة واضحُة المعالمِّ منُذ ما 

ّي والتطورِّ  يزيُد على ثالثةِّ آالفِّ عاٍم على أن نقرَّ بتطورِّها من خاللِّ احتكاكِّها بالواقعِّ المادّي واالجتماع
التاريخّي والسياسّي للمنطقةِّ برمتِّها ولكنِّها بالمحصلةِّ أنتجْت منظومًة حضاريًة )القراءَة والكتابَة ( تتطوُر  
تبعًا لقدرةِّ هذا المجتمعِّ أو ذاَك على استخدامِّها كوسيلٍة ليَس للتفاهمِّ وحسبِّ بْل لتكثيفِّ الجانبِّ المعرفّي 

 واألدبّي والعلمّي أيضًا.  
 جديُة اللغويُة مرحلٌة حضاريٌة تدُل على مدى التقدمِّ العقلّي واالجتماعّي لهذهِّ الجماعةِّ أو تلَك.  فاألب

وأّما عن موضوعِّ النشأةِّ األولى للغةِّ اإلنسانيةِّ. فنحن أماَم عدةِّ آراٍء تختلُف فيما بينها. وليَس هناَك من رأّي 
. إنما الزمُن ك فيٌل بالكشفِّ عن حقائَق لنشأةِّ اللغةِّ اإلنسانيةِّ األولى.  إال ويختلُف عن غيرهِّ في هذا الجانبِّ

وهذا لن يتمَّ إال عندما نتوصُل للكنوزِّ التي ُتخفِّيها المدُن األولى. تلَك التي غطاها الفيضاُن العاُم )الطوفاُن  
 (. فأرُض العراقِّ الجنوبي محطاٌت لكشفِّ وفكِّّ أسرارِّ نشأةِّ اللغةِّ اإلنسانيةِّ األولى.  
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بعَضهم يعدُّ اللغَة كانْت منُذ أن وجَد اإلنساُن وبهذا نرى أزليَتها وأنها هبٌة خلقيٌة وتتميُز مع اإلنسانِّ  ولكّن  
فالحيواناُت أيضًا لها لغاٌت إنما اإلنساُن بحسبِّ قدراتهِّ العقليةِّ، وتختلُف لدى األقوامِّ البشريةِّ حيُث أنها تعبُر  

رِّ والعالمِّ، وهذا ما سميناُه استهالَك العالمِّ، كما أنها ُتعتبُر عنَد  عن مدى قدرةِّ كّل منهم على تفسيرِّ الظواه
علماءِّ األنثروبولوجيا إحدى المدارسِّ السيكولوجيةِّ للشعوبِّ التي تتحدُث بها. وهناَك نظرياٌت عدٌة ومنها تلَك  

 اإلنسانِّ إلى التفاهمِّ مع  التي ترى بأّن اللغَة اللغُة كظاهرٍة اجتماعيٍة، ويعني هذا القوُل إّنها ضرورُة وحاجةُ 
. وفي ذلَك تأكيٌد على ما  أبناءِّ جنسهِّ. فمقتضياُت الحياةِّ االجتماعيةِّ ُتفترُض لغًة يتفاهُم بها أبناُء المجتمعِّ
قاَلُه: دى سوسير )) بأّن اللغَة أساسًا ظاهرٌة اجتماعيٌة ينبغي دراسُتها في ضوءِّ عالقتِّها بالمتحدثين بها  

، وأّنها دائرٌة تشمُل المسموَع والملفوَظ والمتصدَر، وهي تحّرُك قسمًا نفسيًا وآخَر وظيفيًا.  ومشاعرِّهم النفسيةِّ 
 تستمُد قاعدَتها من ذاتِّها، وجميُع المؤثراتِّ في اللغةِّ ترجُع إلى المجتمعِّ والظواهرِّ االجتماعيةِّ )).  

، ونظريُة ) يوهي هو( التي تقوُل إّن  وهناَك نظريُة النظرياتِّ العلميةِّ لنشأةِّ اللغةِّ، ونظريُة المحاكاةِّ   والتقليدِّ
اللغَة بدأْت بمقاطَع غيَر مفهومٍة وغيَر مقصودٍة، ولكّنها أصبحْت فيما بعُد مصطلحاٍت، كما تعترُضنا نظريُة  

اللغةِّ   )بوهووه (التي تقوُل إّن الدوافَع الغريزيَة هي أساُس اللغةِّ ـ للتعبيرِّ عن انفعاالتِّنا. وهناَك نظريُة نشوءِّ 
.  والتناسلِّ

النظريةِّ أربعُة محاوَر.   التوالُد والتكاثُر. ولهذهِّ  ثّم أعقَب نشأَتها  اللغُة كاملًة  لقْد وجدتِّ  تقوُل  هذهِّ النظريُة 
 ونظرياٌت فلسفيٌة في نشأةِّ اللغةِّ. 

فسيراٌت اجتماعيٌة بعُضها  ونظريُة الغريزةِّ المتكاملةِّ. ونجُد َمن يرى بأّن نشوَء اللغةِّ هو هبٌة من للاِّ. وهناَك ت 
يقوُل :إّن اللغَة دليُل أصالةِّ اإلنسانِّ وقدرتهِّ االبتكاريةِّ. والحقيقُة لم نورْد شرحًا عن كّل نظرية ألننا نراها  
يها وغايتُنا من إيرادِّ عناويَن تلَك النظرياتِّ لنرى كم هي تلَك اآلراُء والعناويُن حوَل  تختلُف بحسبِّ آراءِّ مؤسسِّ

.نشأةِّ اللغ  اتِّ
ها. وإنما   ها وجديدِّ والحقيقُة نحن ال ُنريُد تأسيَس بحٍث لغويٍّ عاٍم وشامٍل لكّل اللغاتِّ العالميةِّ قديمِّها ووسيطِّ
ها االجتماعّي والتاريخّي موضوعًا   موضوُعنا هو تأسيُس بحٍث عن اللغةِّ السريانيةِّ التي ُتشكُل في حقيقةِّ وجودِّ

نا حوَل حلَّ إشكاليةِّ التسميةِّ بيَن أبناءِّ شعبِّنا، وألّن هناَك يستحُق الوقوَف عليهِّ أقُل ما يمكُن   من خاللِّ هاجسِّ
عدَة أسباٍب جوهريٍة أراها ذاَت تأثيٍر سلبّي على وحدتِّنا بيَن مكّوناتِّنا الشرقيةِّ والغربيةِّ وبيَن مذاهبِّنا الدينيةِّ،  

 مكّوناتِّ شعبِّنا المناطقيةِّ والطائفيةِّ بتسميٍة  وغايُتنا الوحيدُة هي أن نتوصَل إلى قاعدٍة أساسيٍة تقتنُع بها كلُّ 
واحدٍة. مع العلمِّ أّن اللغَة التي يكتبون بها ويقرؤون هي اآلراميُة السريانيُة.وال نقوُل باللهجاتِّ التي يتحدثون  

 بها. 
. وبعضهم يقوُل إنه ا كلدانيٌة. فمنهم من ُيسّميها باآلشوريةِّ، وخاصًة أهَلنا الذين ينحدرون من شمالِّ العراقِّ

والقسُم اآلخُر يقوُل إنها آراميٌة. وهناَك َمن يقوُل إنها فينيقيٌة أو كنعانيٌة. وضمَن هذا الصراعِّ الفكرّي، اللغوّي 
 كيَف نستطيُع أن نؤسَس قاعدًة تجمُع هؤالءِّ على تسميٍة واحدٍة ؟!! 

 لإلجابةِّ عن هذا السؤالِّ بعلميٍة وواقعيٍة وتاريخيٍة وبحثيٍة نقوُل :
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لو ذهْبنا إلى متاحفِّ العالمِّ في برليَن وباريَس ولندَن، ودخْلنا جناَح اآلشورياتِّ وأرْدنا أن نقرأ كلمًة واحدًة من  
تلَك اللغةِّ المكتوبةِّ على مسلةِّ حمورابي مثاًل، فأنا على يقيٍن بعدمِّ قدرةِّ أّي من الموجودين أن يقرأ كلمًة  

تلَك اللغُة التي تفترُق عن اللغةِّ التي نكتُب ونقرأ بها ويريدون أن نسّميها    واحدًة إال َمن يعرُف اللغَة األكاديَة.
 باللغةِّ اآلشوريةِّ.  

ومن تجربٍة حقيقيٍة حدثْت معي عنَدما زرُت متحَف برليَن وجناَح اآلشورياتِّ في الربعِّ األولِّ من تسعينياتِّ  
النقلِّ ) الباص( حافلٍة  القرنِّ العشرين الماضي وبعَد مسيرٍة طالَت حوالي سبَع ساعاٍت   من خاللِّ وسيلةِّ 

كبيرٍة. كاَن من جملةِّ الحضورِّ أن حضَر شاٌب يدرُس يوَمها اللغاتِّ الشرقيَة في الجامعةِّ فقاَل: هذهِّ اللغُة  
هم تقدمُت إليهِّ وقلُت لُه: هل ما تقولُه تقتنُع بهِّ؟!! قاَل: لم أفهْمَك.  اآلشوريُة وعنَدما سمعْتُه يتحدُث مع أحدِّ

لُت: هذهِّ ليستِّ اللغَة اآلشوريَة بل هي اللغُة اآلشوريُة األكاديُة التي كاَن أجداُدنا اآلشوريون قبَل أكثَر من  ق
ألفين وخمسمئةِّ سنٍة بها يتحدثون. علينا أن نميَز في حديثِّنا بيَن اليومِّ وقبَل ألفي عاٍم. سكَت ويبدو أنُه لم  

 مع ولدي البكرِّ وابنتي الذين كانوا ُيشاركونني الرحلَة.يرْق لُه حضوري وبعَدها التزمُت التجواَل 
لهذا أدعوكم للواقعيةِّ والعلميةِّ والموضوعيةِّ. في أّن كّل ما نتداولُه من مثاقفاٍت لغويٍة في هذا الجانبِّ يعوُد  

اللغويين، وعلماُء اآلثارِّ اعتمدوا في آرائِّه نتائجِّ  أغلُبها إلى آراٍء ظهرْت منُذ مئةِّ عاٍم خلْت لكبارِّ  م على 
أبحاٍث تنقيبيٍة، ولكن هناَك آراٌء لكّتاٍب أو َمن يدعون بالثقافةِّ نلحُظ في سياقِّ كتاباتِّهم التعصَب الذي وال  
يمُت بصلٍة للعلميةِّ والواقعيةِّ وحقيقةِّ اللغةِّ وتطورِّها. وأعني أغلُب آرائِّنا تتلبُسها العاطفُة ألننا نتمسُك بتسميٍة 

 نحُن عليهِّ من لغٍة.   ُتخالُف في جوهرِّها ما
ومع جّل تقديري إذا ما أردنا أن نؤسَس لبحٍث في هذا الجانبِّ وننتهي إلى قناعٍة راسخٍة تقوُم على العلمِّ،  
وليَس على العاطفةِّ. علينا أن نجتهَد في البحثِّ عن حقيقةِّ اللغةِّ التي نتكاتُب بها وال ضيَر إن أشرْكنا في  

. لكونِّ اللغةِّ المحكيةِّ تختزُن الكثيَر من مفرداٍت ومعاٍن للغاتِّ التي  بحثِّنا موضوَع اللهجاتِّ في هذا   السياقِّ
 سبقتِّ اللغَة التي نكتُب بها اليوَم. وإذا كانتِّ المفاهيُم القوميُة ترتكُز على مقوماٍت )ثقافيٍة وجغرافيٍة وتاريخيٍة). 

روُث الشعبّي الذي استمَر عبَر أجياٍل مَع هذا  فالثقافُة بشكٍل عاٍم يدخُل بها اللغُة والعاداُت والتقاليُد والمو 
القومِّ أو ذاَك. وكما أّن الهويَة القوميَة ألّي أمٍة أو شعٍب هي األرُض) الجغرافيا(. فـالهويُة التاريخيُة للشعبِّ 

 هو اسمُه وهو الحكُم الفيصُل في هذا الموضوعِّ مع ما سبَق من مقوماٍت.
كما وعلينا أن نميَز ما بيَن االسمِّ والتسميةِّ، فاالسُم يكوُن مبتكرًا ذاتيًا متولدًا من خاللِّ أنساٍق تاريخيٍة للشعبِّ  
.أّما التسميُة قد تأتي من اآلخرين وبحسبِّ لغتِّهم وعلينا أن نميَز بيَن هويةِّ الشعبِّ وهويةِّ   وحركتِّهِّ عبَر الزمنِّ

  اسمِّ اللغةِّ التي نكتُب ونقرأ بها  اللغةِّ. والسؤاُل الشرعّي هنا حولَ 
 هل نسّميها باللغةِّ اآلراميةِّ أو السريانيةِّ أم اآلشوريةِّ أم الكلدانيةِّ؟!! 
 فإذا ُكنا ُننسُب اللغَة إلى قوٍم فالتسميةِّ ستتغيُر بحسبِّ اسمِّ القومِّ.  

 أّما إن نسبنا القوَم للغةِّ فعندها أيضًا سيتمُّ تغييٌر في المفاهيمِّ السائدةِّ. 
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وألّن دراسَتنا هذهِّ تعتمُد العلميَة والموضوعيَة بحسبِّ ما هو متوفٌر لدينا من أفكاٍر وآراٍء وال ندعي بأننا نقُف  
 على الحقيقةِّ كلِّها. إنما هو اجتهاٌد واستنتاٌج واستقراٌء من خاللِّ مصادَر مختلفٍة توصلنا إلى هذا الرأي.
نا واسمِّ قوميتِّنا.    ونحُن نسجلُه في ذاكرتِّنا الجمعيةِّ في وقٍت تزداُد خالفاُتنا من خاللِّ تسميةِّ لغتِّنا وتاريخِّ

فالتسلسُل المنطقّي لألحداثِّ التاريخيةِّ وتاريخِّ المنطقةِّ بشكّل عاٍم واللغوّي منه بشكٍل خاٍص بعيدًا عن اآلراءِّ  
والمثاق والطائفيةِّ  والكنسيةِّ  يعوُد في السياسيةِّ  بأّن شعَبنا  اليوَم  وندعيهِّ  يه  نسمِّّ ما  :إّن  نقوُل  المتداولةِّ  فاتِّ 

 أصولهِّ إلى أرومٍة واحدٍة هذا كالٌم غيُر علمّي وال يقبلُه الجاهُل. 
فشعُبنا في الحقيقةِّ يعوُد في أصولهِّ من خاللِّ الجنسِّ إلى شعٍب آشورّي وكلدانّي في الشرقِّ خالطتُه شعوٌب  

يرتهِّ آرية وغيرِّ آريٍة. كالعيالميين والسومريين وكالفرسِّ والميديين واألرمنِّ والحثيين وغيرِّهم،  مختلفٌة عبَر مس
وألّن اإلمبراطوريَة اآلشوريَة ضمْت تحَت أجنحتِّها أقوامًا عرقيًة عديدًة لم تغادْر أرَضها وأغلُبها ذابْت في  

، كما ولدينا في الغربِّ   من بالدِّ آشور وما بيَن النهرين الشعُب اآلرامّي،  بوتقةِّ هذا الشعبِّ اآلشورّي العريقِّ
الفينيقّي والعمورّي وهو اآلخُر تزاوَج عبَر التاريخِّ مَع بعضِّ مكّوناتهِّ المحليةِّ ومَع اليونانِّ والرومانِّ والحثيين  

من هناَك  وليَس  وهناَك،  هنا  تطوُل  والقائمُة  والعرِّب  والعبرانيين  والمؤآبيين  والكنعانيين  شعٍب   والهكسوسِّ 
. إنما الحقيقُة هناَك شعٌب آشورّي وهناَك   ويستطيُع أن يدعي بصفاءِّ عرقهِّ خاصًة منطقةِّ الشرقِّ األوسطِّ

 شعٌب آرامّي )عرقيًا). 
ومن جهٍة ثانيٍة أرى أنُه ال يمكُن أن نبني آراَءنا وُنسجُل ذاكرَتنا بناًء على ما أطلقُه الغرباُء علينا من اسٍم  

اٍب مختلفٍة كانْت في حينها لها قوُة التاريخِّ فهذا منقصٌة إذا لم نستيقْظ لشخصيتِّنا الحقيقيةِّ  تبنيناه ُجزافًا ألسب
أبناءِّ شعبِّنا. وجوهُر ما  والمنقبون من  والمثقفون  والمفكرون  العلماُء  لنا  يقدُمها  بحثيٍة  ونعتمُد على جهوٍد 

و آرامّي من خاللِّ أرومتهِّ العرقيةِّ. دمشقّي  نقصدُه هنا هو حوَل االسمِّ الحقيقّي لشعبِّ بالدِّ الشمسِّ الذي ه
أوالُد عمومتهِّ على   وإدلَب وحلَب حتى شمأل، ومعُه  والغابِّ  بحمَص وحماَة  وما جاورها مرورًا  الجغرافيا 
، من الفينيقيين الذين هْم باألساسِّ أوالُد عمومةِّ اآلراميين ومعهم في الجنوبِّ الكنعانيون ومن األنباط   الساحلِّ

 . وعلينا أن نميَز بيَن الفكرِّ السياسّي واألجندةِّ السياسيةِّ والحزبيةِّ والحقائقِّ العلميةِّ والتاريخيةِّ. والعموريين
الجانبِّ   هذا  مّنا في  العارفين  أغلُب  التي سايَرها  الحقيقةِّ  أجلِّ  وإنما من  التفرقةِّ  أجلِّ  ليَس من  هذا  أقوُل 

 لعالمِّ. منساقين بالعواطفِّ التي طالما دمرْت إمبراطورياٍت في ا
أعيُد صياغَة القولِّ في موضوعِّ اللغةِّ وتسميتِّها الحقيقيةِّ. التي نكتُب بها وال أقصُد اللهجاتِّ التي يتحدُث  

بها أهُل آشور وال أهُل طور عبدين وغيُرهم. إن اللغَة التي نكتُب بها هي اللغُة اآلراميُة مع أخذنا بأسبابِّ 
والبشريةِّ السكانيةِّ. وإن سموها بالسريانيةِّ نسبًة إلى الجنسِّ وهذا منطقي    تطورِّها وتأثرِّها بالطبيعتين الجغرافيةِّ 

أيضًا في علمِّ القياسِّ ــ لكنني أراهُ ُيغبُن الحقيقَة العلميَة والوجوديَة لتسميتِّنا التي جاءْت من خاللِّ ما أطلقُه  
 اإلغريُق على شعبِّنا في بالدِّ الشمسِّ ) سورية(.

لمنطقِّ والقياسِّ وجهاُت نظٍر ُتساعُدنا في التوصلِّ لثوابَت حوَل اسمِّ لغتِّنا ومثاُلنا  ويمكنني القوَل هناَك في ا
 هنا.أواًل إّن اللغةِّ اإلنكليزيةِّ : 
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، وال في أمريكا، وال كندا وال غيرِّها من مكاٍن. وكّلنا يعلُم أنها تعوُد باألصلِّ إلى   لم يتغيرِّ اسُمها ال في الهندِّ
جلَبها المستوطنون األنكلوساكسون إلى إنكلترا )بريطانيا(. وتأثرْت بعدةِّ لهجاٍت    أنها لغٌة جرمانيٌة كاَن قد 

منها اللهجُة النورمانيُة ) اإلنكليز والفرنسيين( كما وتأثرْت بلغةِّ النوارسِّ القديمةِّ من قبلِّ الغزاةِّ الفايكنك ومَع  
ووسيطٍة وحديثٍة( وتأثرْت بالمتغيراتِّ    أنها من أصوٍل جرمانيٍة ونشأْت في إنكلترا ومرْت في مراحَل )قديمةٍ 

 إنما الشعوُب التي تتحدُث بها ال تُنسُب لها، وال هي تُنسُب إليهم. 
لهذا أرى أن نتبنى هذا القياَس المهَم أيضًا في موضوعِّ تسميةِّ لغتنا. وإذا ما تبنينا قياَسنا على اللغةِّ اإلنكليزيةِّ  

 إلى آراَم بنِّ ساٍم بنِّ نوٍح. وكّل الشعوبِّ التي تتحدُث بها عليها أن  لصحَّ قوُلنا إّن اللغَة هي آراميٌة نسبةَ 
 تسّميها باآلراميةِّ كلغٍة وافدٍة إليها ماعدا اآلراميين في ما سّمي فيما بعد بالسوريين. 

الكتابيَة    فاالستنتاُج واالستقراُء الحقيقّي يبدأ من هنا. فمن الطبيعّي أّن أهل آشور الذين كانوا قد غّيروا لغَتهم 
من اللغةِّ اآلشوريةِّ) األكاديةِّ( إلى اآلراميةِّ وراحوا يتحدثون باآلراميةِّ المحكيةِّ وإن حملْت معها ألفاظًا وكلماٍت  
هم هي   وجماًل أكاديًة وفارسيًة وفينيقيًة آنذاَك. ولكن األبجديَة التي بها يكتبون ويقرؤون حتى اليوَم في كنائسِّ

ريانيةِّ. وأّما بشأنِّ كلمةِّ سرياَن وسريانّي وتعني آشور وآشورّي فهناَك عدُة شواهَد  اآلراميُة التي سّموها بالس
ومراجَع نرى أنها تقوُل وما لفظُة سرياَن إال نحٌت من األصلِّ )آسور(.فعندما نتوصُل إلى أّن كلمَة سرياَن  

لَك ننتهي إلى أّن السريانّي  تعني آشور آسورية أو آسوري نسبًة إلى شعٍب أو قوٍم وال تعني اللغَة. فإننا بذ 
 يعني اآلشورّي وأّن اللغَة السريانيَة تعني اللغَة اآلشوريَة والعكُس صحيٌح. 

 وهذا ما ذهَب إليهِّ المفكُر الفرنسّي رينان. 
وهناَك رهٌط من الباحثين ُيجمعون على أنها تنسُب في األصلِّ إلى آشور بنِّ ساٍم بنِّ نوٍح. وعلى األرجحِّ أن  

ف إلى سرياَن على أنُه لفٌظ يونانّي أطلُق على شعوبِّ المنطقةِّ قبَل الميالدِّ ببضعةِّ قروٍن )تعريُب االسمِّ تحرّ 
آسوَر( السيُن والشيُن تتبادالن كما هو معلوٌم ومنُه سمّيتِّ البالُد المعروفُة اليوَم بسوريَة، وهناَك آراٌء تدعي  

 سيروس.  بأّن التسميَة جاءْت من باني مدينةِّ أنطاكيَة الملكُ 
أّما المطراُن يوحنا إبراهيم )الغائُب الحاضُر(.حيُث يدحُض هذهِّ المصادَر بقولهِّ :) إن أمًة عظيمًة كاألمةِّ   

السريانيةِّ ال يمكُن أن تترَك اسَم لسانِّها وتستبدلُه باسٍم آخَر أعجمّي وضعتُه أمٌة غريبٌة. وهنا يقدُم دلياًل على  
القديمةِّ الذين ليسوا بآراميين يسّمون ذواتِّهم منُذ القديمِّ سريانيين مع العلمِّ أن هذهِّ  أّن جميَع األقوامِّ السريانيةِّ  

التسميَة ظهرْت في عهدِّ نبوخذ نصر. والنتيجُة نقوُل إّن السرياَن هْم أهُل سورية وبالدِّ ما بيَن النهرين منُذ 
(. وهذا الرأّي على الرغمِّ من أنني أحترمُه في بعضِّ أ جزائهِّ إاّل أنني ال أتبناُه لكونهِّ يعتمُد على  أقدمِّ األجيالِّ

أّن اللغَة ُتعطي اسَمها للشعبِّ وُيسمى الشعُب باسمِّ لغتهِّ. فقد اعتمَد على أّن اللغَة اآلراميَة استطاعْت أن  
القو  فبهذا  الميالدِّ  قبَل  السادسِّ  القرنِّ  بلهجتيها في آشور وبابَل وحلْت محَلها منُذ  اللغَة األكاديَة  لِّ  تدحَر 

يؤكُد رأّيًا يقوُل إّن الشعَب يتغيُر اسمُه بحسبِّ اللغةِّ وهذا ما ال أوافقُه فيهِّ وإال لكاَن أهُل  واالستنتاجِّ نراهُ 
هم الشعَب اإلنكليزّي أو الشعوَب اإلنكليزيَة.  أميركا أطلقوا على أنفسِّ
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عرَج على ما جاَء لدى الباحثِّ وقبَل أن ندخَل إلى عالمِّ اللغاتِّ التي سادتِّ الحضاراتِّ القديمَة أرى أن ن
 الدكتورِّ خزعل الماجدي بشأنِّ األقوامِّ أواًل واللغاتِّ ثانيًا ولنا بعَد ذلَك رأّي فيما نراهُ. 

فقبَل أن نطلَع على محاضراٍت للدكتورِّ خزعل الماجدي حوَل الشعوبِّ الساميةِّ واللغاتِّ التي تحدثْت بها تلَك 
والجغرافيا. كانْت لنا قبَل هذا عدُة تحفظاٍت حوَل العديدِّ من االجتهاداتِّ   الشعوُب، وكيَف تداخلْت في التاريخِّ 

.  مما يخصُّ الجنَس واللغاتِّ ونعني تلَك التي تخصُّ الجانَب العرقيَّ أو اللغويَّ لتلَك الشعوبِّ
كتملٍة ومثبتٍة نهائيًا  ورأينا أّن كّل ما قرأناُه وسمعناُه هو مجرُد اجتهاداٍت ليَس إاّل وستبقى هذهِّ األبحاُث غيَر م

. ألننا أماَم مفاهيَم متحركٍة لهذهِّ األمورِّ ولربما ظهرْت فيما بعُد  بل هي تشبُه الرماَل المتحركَة في الصحراءِّ
آراٌء من خاللِّ األبحاثِّ والتنقيباتِّ الجديدةِّ التي تدحُض جميَع األبحاثِّ القديمةِّ. لهذا النجزُم في رأينا ونتبناُه  

 يٍة مكتملٍة وكاملٍة. على أساسِّ نظر 
وأهمُّها ما يتعلُق بالشعوبِّ الساميةِّ واللغاتِّ الساميةِّ. والنظرياتِّ الغربيةِّ التي تجاوزتِّ العشَر نظرياٍت التي   

تخصُّ نشأَة الشعوبِّ الساميةِّ. ومن الجديرِّ ذكرُه أن تلَك النظرياتِّ ال تثبُت أماَم األبحاثِّ العلميةِّ التي تقوُم  
وعلمِّ اآلثارِّ أو على المقارناتِّ اللغويةِّ المكتوبةِّ بل كانْت اجتهاداٍت واستنتاجاٍت من خاللِّ  على الحفرياتِّ  

تحتوي على   أنها  . ونرى  األماكنِّ بعَد جوالٍت في  قراءاٍت خاصًة  أو  المكتوبِّ عبَر عدةِّ مصادَر  التاريخِّ 
المنهجيةِّ البحثيةِّ المتسمةِّ بالعلميةِّ   مغالطاٍت تاريخيٍة وجغرافيٍة وبعُضها جاءْت من خاللِّ فكٍر ال يقوُم على

. وبعَد   والموضوعيةِّ. كما يوجُد تخبٌط وقَع بهِّ بعُض هؤالءِّ العلماءِّ من حيُث التفسيُر لنشأةِّ تلَك الشعوبِّ
جهوٍد واضحٍة ُتحسُب للدكتورِّ خزعل الماجدي حيُث ينقُلنا إلى ما يتبناُه من أفكاٍر والتي ُيسّميها فرضيَة  

ها على علمِّ اآلثارِّ واالستنتاجاتِّ العقليةِّ.  Sar Hypothesisسار   ويعتمُد في تأسيسِّ
واآلري   السماَء(.  تعني  الساُر  الساري)  إلى  الساميةِّ  الشعوبِّ  بتقسيمِّ  اللغةِّ    فيقوُم  في  األرَض  تعني  )آر 

 (.السومريةِّ 
لِّ الهاللِّ الخصيبِّ وكما هو معروٌف فقد تشكلْت هذهِّ الشعوُب منُذ العصرِّ الحجرّي، النحاسّي في شما 

 وتعوُد في ثقافتِّها إلى :
).    4300إلى    4900ثقافةِّ تلِّ حلٍف: التي تقُع غربي رأسِّ العينِّ السوريةِّ. وُتسّمى غويزانا )    - 1  قبَل الميالدِّ
( من   -2 .  4000إلى   3400ثقافةِّ أريدو: ) أبو شهرين في جنوبِّ العراقِّ  قبَل الميالدِّ
. وبعُضهم ُيعيُد هذهِّ الثقافةِّ إلى ما قبَل هذا التاريخِّ   3500إلى    4000ثقافةِّ الُعبيد: من    -3 قبَل الميالدِّ

قبَل الميالدِّ    6500حيُث يقوُل إنُه قبَل الُعبيدِّ كانْت ُتسّمى بثقافةِّ عويلي نسبًة إلى التلِّّ الذي ظهَر منُذ  
بدايةِّ العصرِّ النحاسّي. ويقُع هذا التلُّ  وفي زمنِّ تلِّّ عويلي يتمُّ اختراُع العجلةِّ الفخاريةِّ و   5400واستمَر إلى  

 غربي مدينةِّ أريدو. 
قبَل الميالدِّ وأخيرًا ثقافُة جمدت نصر التي تبدأ من    3100إلى    3500ثقافةِّ الوركاءِّ األولى: وتبدأ من    -4

 قبَل الميالدِّ.3100
 التاليَة:ونميُز في موضوعِّ الشعوبِّ الساميةِّ األولى واألساسيةِّ التسمياتِّ 
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الشعَب السوباري ) وهنا قرأُت كتابًا لمكس فون أوبنهايم الرحالةِّ وعالمِّ اآلثارِّ والدبلوماسّي األلماني الذي -1
جاَء إلى سورية، رأسِّ العينِّ وتلِّّ حلف بالذاتِّ وكتَب جملَة ُكتٍب من بينها كتابُه الموسوُم بعنوانِّ )حضارة  

اُد الشعبِّ السوباري(.وأرُض الشعبِّ السوباري هي أرُض آشور ولكلمةِّ تل حلف( يقوُل) إن اآلشوريين هْم أحف 
  .  سوبارتو عالقٌة مع الشمسِّ

 الشعَب سونارتو )شنعار( شعَب سهلِّ شنعار في بالدِّ ما بيَن النهرين. -2
 الشعَب سومارتو ) الشعَب األموري أو العموري ).   -3

 سنٍة قبَل الميالدِّ.4000الشعُب في حوالي وهو أكبُر الشعوبِّ الساميةِّ قاطبًة. وقد ظهَر هذا 
 
 وُيقسُم إلى شعوٍب متعددٍة أهم ها: 
. واآلشوريون يقولون على َمن يسكُن المرتفعاتِّ آرا رمتا    -آ آرام: أي المرتفُع أو الذين يعيشون في المرتفعاتِّ

 . () أبناُء المرتفعاتِّ 
 كلدو. شعُب السهولِّ وهو أمورو أيضًا.   -ب 
عرُب الصحراءِّ وهم بقايا األموريين الذين ظلوا على ثقافتِّهم الصحراويةِّ. والحقيقُة أساُسهم غربي الفراتِّ    -ت 

ن  والبالدِّ الشاميةِّ. وأقدُم ظهوٍر لهم ال يتجاوُز بيَن القرنين الثاني والسابعِّ الميالدّي. وهؤالءِّ العرُب لم يأتوا م
الجزيرةِّ العربيةِّ بل ذهَب قسٌم منهم من بالدِّ الشامِّ والعراقِّ للجزيرةِّ العربيةِّ فيما بعد. وينسُب الدكتوُر خزعل  
الماجدي ممالَك عديدًة للعربِّ فيقوُل عن) الّرها والحضرِّ وميساَن والحيرةِّ هذهِّ يعتبُرها تعوُد إلى الممالكِّ 

الُك العربيُة في األراضي الشاميةِّ فيقوُل ) تدمُر والرستُن والغساسنُة والجابيُة  العربيةِّ العراقيةِّ بتعبيرهِّ، وأّما المم
والرصافُة واليطروُن في لبناَن(.وهنا أتحفُظ على أفكارهِّ في هذا الجانبِّ وبشدٍة وخاصًة ما يخصُّ الّرها وتدمَر  

 واليطروَن. 
 
 اليمن في الجنوب.  -ث

: القسُم الثاني من الشعوبِّ الساريةِّ أو   الساميةِّ هم 
شعٌب سامّي يرجُع إلى كنعاَن بنِّ حاٍم بنِّ نوٍح : فسّمي الكنعانيون نسبُة إليهِّ ونرى بأّن  الكنعانيون:    -1

األوراَق تختلُط في موضوعِّ التسميةِّ وأصلِّها. فبعُضهم يرى بأن االسَم الكنعانّي منسوٌب إلى المعنيين في  
جغرافّي اليونانّي سترابو أو إسطرابون. وبعُض المؤرخين العربِّ القدماءِّ اليمنِّ حيُث أيَّد هذا القوَل المؤرُخ وال

. وهناَك قوٌل يرى أنهم تسموا بكنعاَن نسبًة للونِّ األرجوانّي األحمرِّ   ُينسبون أصَل الكنعانيين إلى العماليقِّ
نيقيةِّ أو الكنعانيةِّ وهي  كانوا يقومون بإنتاجهِّ، وبعُضهم أرجَع كلمَة كنعاَن إلى أصلِّها في لغةِّ الحضارةِّ الفي

َي الكنعانيون بهذا االسمِّ؛ ألنهم سكنوا  من كلمةِّ كنع وتعني انخفَض، وكنعاُن هي المنطقُة المنخفضُة، وسمِّّ
المناطَق المنخفضَة في بالدِّ الشامِّ وبسطوا سيطرَتهم عليها، وبعُضهم يقوُل إن شعوبًا أخرى أطلقْت عليهم  

روا على موقٍع هاٍم من سوريَة ولبناَن وفلسطيَن واألردنِّ ومنُذ العصرِّ البرونزّي هذا االسَم ومهما يكْن فقد سيط
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خاصًة عهَد العمارنةِّ ولمكانتِّهم الجغرافيةِّ التي شكلْت نزاعًا دائمًا بيَن اآلشوريين والمصريين. كما ونرى ذكرًا 
تمَّ است يقوُل  البرونزّي، وبعُضهم  اثنيٍة من العهدِّ  بداُل اسمِّهم باسمِّ سوريَة بعَد سيطرةِّ  للكنعانيين كجماعٍة 

. . إال أنهم مكّوٌن أصيٌل من مكّوناتِّ الشعوبِّ التي سكنْت منطقَة الشرقِّ األوسطِّ  الرومانِّ
 
 العبرانيون:  -2
وهم آموريون في أصولِّهم وكانوا في حالةِّ البداوةِّ. وهنا أقُف قلياًل حتى أذكَر بأّن إبراهيَم الخليَل الذي خرَج  

الكلدانيةِّ كاَن كلدانيًا أكادّي الحضارةِّ واللغةِّ وعنَد عبورهِّ نهَر الفراتِّ إلى حاران سّمي هو وَمن معُه  من أور 
 بالعبرانيين مع تحفظي على ألقاٍب نطرُحها على أموٍر ال تتماشى مع سياقاتِّها التاريخيةِّ. 

 .( واآلدوميين )شعوٍب كالعموريين والمؤآبيين وفي األردنِّ نستطيُع أن نميّز ما بينَ  -3
ونستخلُص مما سبَق بوجودِّ ثمانيةِّ شعوٍب ظهرْت في المنطقةِّ يعودون إلى الشعبِّ األمورّي ولكن أعظَم  
هؤالءِّ وَمن شغَل التاريَخ هُم الشعُب اآلرامّي الذي ظهَر بشكٍل واضحِّ المعالمِّ منُذ األلفِّ الثالثةِّ قبَل الميالدِّ 

ا خمٌس وعشرون مملكًة في بالدِّ ما بيَن النهرين )العراقِّ الحالي( وُيساويها  وقد أقاَم خمسيَن مملكًة آراميًة منه
 في العددِّ في البالدِّ الشاميةِّ. وعلينا بعَد هذا أن نقَف على محطاٍت للغاتِّ الساميةِّ القديمةِّـ
سومَر والحضارةِّ   مع تحفظي ـ على تسميتِّها كلِّها بالساميةِّ. ألّن هناَك في بحثِّنا نتعرُض للغةِّ السومريةِّ )لغةِّ 

السومريةِّ(. فهي ليسْت بالحقيقةِّ بساميٍة. لهذا من الخطأ أن ندعوها باللغاتِّ الساميةِّ. لما للغةِّ السومريةِّ من  
دوٍر حضارّي وعلمّي وما حدَث من تالقٍح وتقارٍض بينها وبيَن اللغةِّ األكاديةِّ التي منها اللغُة البابليُة واللغُة  

 قوُل:اآلشوريُة. وبعَد هذا ن 
.في حصافتهِّ. وأريُد أن أطمئَن   ال يوجُد لدينا رأّي واحٌد موحٌد في موضوعِّ اللغاتِّ القديمةِّ وال يرتقي إليه الشكُّ
اإلخوَة القّراَء إلى أننا ونحُن في القرنِّ الحادي والعشرين. النزاَل نختلُف على أموٍر عديدٍة في موضوعِّ اللغاتِّ  

موضوَع تسميةِّ اللغةِّ التي نتحدُث بها مَع عدمِّ قبولِّنا بأنها في الحقيقةِّ تحمُل  القديمةِّ. سواًء أكاَن ما يخصُّ 
اسمًا آخَر. واالسُم الذي ندعي بأّن لغَتنا تنتسُب إليهِّ ُيخالُف جوهَر التسميةِّ الحقيقيةِّ للغتِّنا التي نكتُب بها.  

سْت عليها إمبراطوريتُنا العظيمُة التي كانْت  دافُعنا لذاَك هو أننا نعتمُد على اسمِّ المنطقةِّ الجغرافيةِّ التي تأس
 لنا على أرضِّ آشور.  

 
 الحقُب التاريخيُة للغاتِّ القديمةِّ: 

في هذا المحورِّ الهامِّ الذي ُيعدُّ بوابًة لمعرفةِّ اللغاتِّ القديمةِّ علينا أن نعتمَد في دراستِّنا واستنتاجاتِّنا على   
. وُأجيُز لنفسي بال قولِّ : إننا نرتكُب خطأ علميًا في موضوعِّ التسميةِّ للغةِّ السريانيةِّ  الحقبِّ التاريخيةِّ للغاتِّ

نا أساسُه العاطفُة والحنيُن لماٍض لم يعْد. كما أننا   اآلراميةِّ على أنها غيُر ذلّك، وهذا التبني من قبلِّ بعضِّ
نا القومّي. وأقصُد  في الحقيقةِّ أهمَلنا إحياءُه ردحًا من الزمنِّ والزلنا نختلُف على كثيٍر من أبجدياتِّ مشر  وعِّ

أهمَّ دعائمهِّ تسميُتنا القوميُة واللغويُة والعلُم الواحُد والخطاُب السياسّي الموحُد وتوحيُد حالتِّنا الطائفيةِّ، وهذا 
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التي   اللغَة  أّن  قبَل غيرِّهم ال يعفينا من  المثقفين  تقُع على  التي  التاريخيةِّ  التراكماتِّ والمسؤوليةِّ  الكمُّ من 
للغاٍت قديمٍة كاألكاديةِّ التي تختزُنها ذاكرَتنا الجمعيَة    يتحدُث بها اليوَم تحمُل مفرداٍت لغويٍة  بعُض أهلِّنا 

ومثاقفاتِّنا التراثيَة وسلوَكنا اليومّي. وإْن كاَن هناَك أقُل ما يمكُن لغٌة من تلَك اللغاتِّ باقيًة نتحدُث ونكتُب  
 يانيَة: ونقرأ بها حتى اليوَم نعني بتلَك اللغةِّ هي السر 

التي هي في حقيقتِّها امتداٌد تاريخّي للغةِّ اآلراميةِّ. حيُث إّن اللغَة اآلراميَة تشكُل العموَد الفقرّي لما نكتبُه   
في جميعِّ المجاالتِّ الروحيةِّ والعلميةِّ واألدبيةِّ والتاريخيةِّ والطقوسِّ الكنسيةِّ كافًة. وُيشارُكنا فيها حتى اليوَم  

 .  الصابئة المندائيون أيضاً 
ومن المعروفِّ بأّن اللغَة اآلراميَة، السريانيَة التي هي موضوُعنا كانْت قد استقلْت بأبجديٍة معروفٍة منُذ ما 
الكشفِّ عن جوهرِّها   ُنبقيها دوَن  لنا أن  اللغويُة ال يمكُن  الشخصيُة  . فهذهِّ  الميالدِّ قبَل  العاشرِّ  القرنِّ  قبَل 

لهذا سنبحُث في هذهِّ اللغةِّ، وأيَن نشأْت ومتى تّم تغييُبها ولماذا؟   وحقيقتِّها التي ولدْت وتشكلْت من خاللِّها،
ها ؟!!    وَمن هُم الشعُب المنتُج لها ومتى تمَّ تغييُر اسمِّها واسمِّ منتجِّ

ولكي نعوَد لما بعَد الجذورِّ األولى للغةِّ اإلنسانيةِّ. علينا أن نتحاوَر مع أولِّ اللغاتِّ التي تسبُق لغَتنا اآلراميَة  
 السريانيَة اآلشوريَة أاّل وهي اللغةُ السومريُة. 

 
 اللغُة السومريُة أو الشومريُة :  -أواًل 

 وكانْت قد ظهرْت منُذ القرنِّ الرابعِّ قبَل الميالدِّ لغُة حضارةِّ سومَر التي نشأْت في جنوبِّ العراقِّ الحاليّ 
قبَل الميالدِّ وكانْت ُتكتُب بخطٍّ سموُه بالمسمارّي. ويمكُن لنا أن نقسَم    1800واستمرْت حتى انقرضْت عاَم  

.   2600إلى  3100تاريخيةِّ اللغةِّ السومريةِّ إلى خمسِّ مراحَل: المرحلةِّ األولى : وتبدُأ منُذ   قبَل الميالدِّ
قبَل الميالدِّ ووجدْت في لغش وهنا في هذهِّ المرحلةِّ   2150إلى    2600أما المرحلةِّ الثانيةِّ: فتبدأ من عامِّ  

 ق(. 2200– 2350نجُد مؤشراٍت على قواعدِّ اللغةِّ بعَد سيطرةِّ اإلمبراطوريةِّ األكاديةِّ ) 
 ق. 2000– 2150ثّم يأتي عصُر النهضُة السومريُة. وتشمُل مساحًة زمنيًة تبدُأ من  

 وهناَك المرحلُة التي ُيسّميها علماُء اللغاتِّ والتاريخِّ  
. كما ُكتبْت في هذهِّ الفترةِّ ملحمُة جلجامش    1700إلى    2000المرحلَة المتأخرَة: وتبدأ من عامِّ   قبَل الميالدِّ

. وهنا نجُد أن اللغةَ   100إلى    1700وتلي الفترَة المتأخرَة فترٌة تبدأ من   السومريَة تخبو كليًا.    قبَل الميالدِّ
ولكونِّها ليسْت موضوَع بحثِّنا فنحُن ال نريُد إاّل أن ُنشيَر إلى المراحلِّ التي مرْت بها لغُة سومَر على الرغمِّ  
من أننا ُنكرُر بأن أصَل السومريين دوَن أدنى شكٍّ أنهم غيُر ساميين. وإنما إليهم يعوُد الفضُل في المخترعاتِّ  

توارث التي  نرى  القديمةِّ  السياسّي  والتطورِّ  التاريخيةِّ  الحقبِّ  توالي  ومع  لهم.  جارٌة  أخرى  عنهم شعوٌب  ْتها 
الشعَب السومرّي يمتزُج عبَر الزمنِّ مَع األقوامِّ األخرى التي كانْت على مقربٍة منُه كالعيالميين والبابليين  

 لُه فيما بعُد. كاآلشوريين واآلراميين ـ واألكاديين واآلشوريين والعموريين وذاَب بتلَك األقوامِّ ولم نجْد من ذكرٍ 
  .  السريانِّ ـ والعربِّ والفرسِّ
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وقبَل أن ندخَل إلى ملفِّ اللغةِّ األكاديةِّ أرى أن نؤكَد ظاهرًة هامًة بيَن لغةِّ سومَر وأكاديةِّ. فقد ظهَر تكافؤ 
نفسهِّ  الزمانِّ  وُكتبتا في  انتشرتا  وُيقاُل إن األكاديَة والسومريَة  بينهما.  السومريُة مالئمًة لغويٌّ   البل كانتِّ 

 للكتابةِّ عندِّ األكاديين الساميين. 
 

 فما هي أوُل اللغاتِّ الساميةِّ القديمةِّ ؟! : 
م. أطلقُه تالميُذ مدرسةِّ غوتنغن أو كوتنكن المتخصصةِّ في التاريخِّ  1770إّن مصطلَح الساميةِّ نشأ عاَم  

هذهِّ المدرسةِّ بأن الشعوَب التي يمكُن أن ُنسّميها بالساميةِّ  وقد اشتقوُه من اسمِّ ساَم الذي هو ابُن نوٍح. وترى  
الفينقيون )الكنعانيون (، العبرانيون العموريون، اآلدوميون،  البابليون، اآلشوريون، اآلراميون،  التاليُة:  هي 

سميَة هو العالُم  والمؤآبيون والعرُب. وأصُل التسميةِّ مستمدٌة من العهدِّ القديمِّ )التوراةِّ ( وأوُل من استخدَم الت
 . ()األلماني شلوتزر

 
 وُتقسُم اللغاُت الساميُة بحسبِّ ظهورِّها في بالدِّ ما بيَن النهرين إلى مجموعتين: 

 وساميٍة شماليٍة غربيٍة.   -ساميٍة شماليٍة شرقيٍة. ب  -آ
 والشماليُة: هي األخرى ُتقسُم إلى مجموعتين شرقيٍة وغربيٍة.  
 الشماليُة الشرقيُة:  -1

اللغَة األكاديَة. واللغَة البابليَة واللغَة اآلشوريَة. واللغَة اآلموريَة، وهذهِّ اللغاُت هي أقدُم اللغاتِّ الساميةِّ  تضُم  
 القديمةِّ كما قلنا سابقًا.  

 أما الساميُة الشماليُة الغربيُة تتكوُن من اللغاتِّ التاليةِّ:  -2
 ةِّ.  اللغةِّ اآلراميةِّ)السريانيةِّ(. والنبطيةِّ. والمندائي 

 أما على الساحلِّ السورّي فنجُد:
 اللغَة الكنعانيَة وتنقسُم إلى :أوغاريتيةِّ )فينيقيةِّ (.وعبريةِّ وعمونيةِّ ومؤآبيةِّ  -3
 . (الجنوبيَة: وتضُم اللغَة األثيوبية والعربيَة بفرعيها )الشمالي والجنوبي  -4

وألّن موضوَعنا ليَس كّل اللغاتِّ    أما اللغُة العربيُة الشماليُة فتقسُم إلى قسمين شماليٍة بائدةٍ  وشماليٍة باقيٍة. ِّ
 إنما اللغُة التي نسّميها بالسريانيةِّ نقوُل:

 
 ماذا لو أعدنا قراءَة التاريخِّ اللغوّي للغاتِّ الساميةِّ القديمةِّ. ولنبدأ من اللغةِّ األكاديةِّ؟! 

 اللغُة األكاديُة:  -2
ها الذي كانْت ُتكتُب بهِّ. وقد ظهرْت حوالي   سنٍة  3000لغٌة ساميٌة في جوهرها. تأثرْت باللغةِّ السومريةِّ وخطِّّ

. وقد تراجعْت أماَم اللغةِّ اآلراميةِّ منُذ القرنِّ   قبَل الميالدِّ وبعُضهم يثبُتها في أواسطِّ األلفِّ الثالثِّ قبَل الميالدِّ
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. وإن ظلْت هناَك بعُض كلماتِّها في لغتِّنا ولهجاتِّنا    100يًا عاَم  الخامسِّ قبَل الميالدِّ وانقرضْت نهائ للميالدِّ
 المحكيةِّ منها والمكتوبةِّ. 

ورغَم هذا تبقى اللغُة األكاديُة النبَع الذي سقى األدَب اآلشورّي والبابلّي حتى أزمنٍة متأخرٍة. وعلينا أن نميُز  
 فيها ثالَث مراحَل:  

 
 ثانيَة: العهَد السرجوني. والثالثَة: عهَد ساللةِّ أور. األولى : ما قبَل سرجون. وال

 وقد انقسمْت إلى لهجتين : وبعُضهم يسّميها لغتين أكاديتين. 
 اللغُة اآلشوريُة في شمالِّ بالدِّ ما بيَن النهرين ونميُز فيها : -آ
. 1500إلى   2000اآلشوريَة القديمَة : وتبدأ من  -1  قبَل الميالدِّ
.  1000إلى   1500اآلشوريَة الوسيطَة: وتبدأ من  -2  قبَل الميالدِّ
من    - 3 وتبدأ  المتأخرَة:  عاصمةِّ    600إلى    1000اآلشوريَة  نينوى  بسقوطِّ  تنتهي  أنها  أي  الميالدِّ  قبَل 

 قبَل الميالدِّ على يدِّ الميديين. 612اإلمبراطوريةِّ اآلشوريةِّ  
 
 اللغُة البابليُة وُتقسُم إلى: -ب
. 1500إلى  2000لبابليةِّ القديمةِّ: وتبدأ من اللغةِّ ا-1  قبَل الميالدِّ
. 1000إلى   1500البابليةِّ الوسطى : وتعوُد للفترةِّ ما بيَن  -2  قبَل الميالدِّ
 قبَل الميالدِّ وإلى القرنِّ األولِّ الميالدّي.  1000البابليةِّ المحدثةِّ أو المتأخرةِّ: وتعوُد إلى  -3

. وكما نعلُم فإّن   وكانتِّ الحضارُة البابليُة قد  ظهرْت ما بيَن القرنين الثامنِّ عشَر والسادسِّ عشَر قبَل الميالدِّ
. كانتِّ البابليُة هي   بابَل أوُل مراكَز للحضاراتِّ القديمةِّ. وُتشيُر الوثائُق إلى أنُه في العصرِّ اآلشورّي األخيرِّ

. المستعملَة حيُث سادتِّ الشرَق حتى وصلْت إلى الصينِّ وغربًا إلى مصرَ    وعيالَم واألناضولِّ
ومع تأسيسِّ اإلمبراطوريةِّ البابليةِّ الحديثةِّ أي الكلدانيةِّ تبدأ اللغُة اآلراميُة لتحلَّ محلَّ اللغةِّ األكاديةِّ منُذ عامِّ  

. أي في القرنِّ السادسِّ قبَل الميالَد. 539  قبَل الميالدِّ
ْت إلى وسطهِّ وشمالهِّ والعالمِّ، فإّن اللغَة التي وإذا كانتِّ اللغُة األكاديُة قد نشأْت في جنوبِّ العراقِّ وامتد 

 نشأْت في الساحلِّ السورّي وفي المنطقةِّ الشماليةِّ الغربيةِّ فهي الكنعانيُة ونستطيُع تقسيُمها إلى فرعين : 
 
 سنٍة قبَل الميالدِّ.2000الكنعانيةِّ البدائيةِّ أو األمِّ: وتبدأ قبَل  -آ

 غاُت التاليُة:ويتفرُع عن الكنعانيةِّ البدائيةِّ الل
. 1400إلى   2000الكنعانيُة الشرقيُة : والمقصوُد بها هنا لغُة األموريين وقد ظهرْت منُذ -1  قبَل الميالدِّ
. 1450إلى   1500اللغُة الكنعانيُة السينائيُة البدائيُة : وتبدأ من  -2  قبَل الميالدِّ
 اللغُة الكنعانيُة الجنوبيُة :ولها فرعان هما:  -3
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. وتتفرُع عنها لغُة الفونيك. 700لوس )ُجبيل( وقد وجدْت حوالي لغُة بيب -  قبَل الميالدِّ
. 50سنٍة قبَل الميالدِّ إلى  1000اللغُة الفينيقيُة وتستمُر من  -  سنًة قبَل الميالدِّ

 وأما الفرُع الثاني للكنعانيةِّ الجنوبيةِّ: 
قبَل الميالدِّ إلى    1400أ هذهِّ الفترةِّ من  تتضمُن لغَة جاءْت من خاللِّ )رسائلِّ تل العمارنة( بمصَر. وتبد 

1300 .  قبَل الميالدِّ
 وهنا يبدأ الظهوُر األوُل للغةِّ العبريةِّ البدائيةِّ األمِّ : 

 وتبدأ هذهِّ الفترُة من القرنِّ الثالثِّ عشَر والثاني عشَر قبَل الميالدِّ 
 ويتفرُع عن العبريةِّ البدائيةِّ اللغاُت التاليُة: 

1-   .) لغُة مملكةِّ يهوذا.)وهنا   -4لغُة المؤآبيين.   -3لغُة اآلدوميين. -2لغُة العمونيين )وهم شعٌب كنعانيٌّ
هِّ القديمِّ وُتدعى بالعبريةِّ الكالسيكيةِّ ويعوُد تاريُخها إلى القرنِّ العاشرِّ  نقصُد عبريَة الكتابِّ المقدسِّ في عهد 

  .(قبَل الميالدِّ 
 
 لغُة إسرائيَل أو مملكُة إسرائيَل. -5

واللغُة الكنعانيُة هي لغُة أهلِّ الساحلِّ السورّي وموطُنها رأُس شمرا. وكانْت قد ظهرْت وانتشرْت منُذ القرنِّ 
. وُتقسُم اللغُة الكنعانيُة) الفينيقيُة( بحسبِّ تطورِّها   الحادي عشَر قبَل الميالدِّ وحتى القرنِّ الخامسِّ قبَل الميالدِّ

  22لةِّ القديمةِّ. والمتوسطةِّ، والحديثةِّ(.وتتألُف األبجديُة الفينيقيُة من  واستمرارِّها إلى ثالثِّ مراحَل: ) المرح
حرفًا أبجديًا. مع أهميةِّ اإلشارةِّ إلى تأثرِّ )األوغاريتيةِّ( بما اكتسَبُه أوالُد عمومتِّهم من الكنعانيين أثناَء عملِّهم  

اللغويةِّ ما ال ُيستهاُن بهِّ. ألن الفراعنَة كانوا في كتابةِّ اللغةِّ القبطيةِّ ) الهيروغليفيةِّ(.والذين نقلوا من المعانّي  
 يستقدمون أيدَي عاملًة ـ المهرَة من الكنعانيين ـ لرسمِّ الرموزِّ في اللغةِّ الهيروغليفيةِّ.  

يُة  وهناَك صلُة قرابٍة حقيقيٍة بيَن الكنعانيةِّ وبيَن العبريةِّ والفلسطينيةِّ والموآبيةِّ والعمونيةِّ واآلراميةِّ وتفترُق الكنعان 
الخطِّّ   سجينَة  الكنعانيةِّ(   ( الفينيقيةِّ  اللغةِّ  بقيتِّ  وإن  واحدًة  ليسْت  األبجديةِّ  كوَن  األكاديةِّ  عن  )الفينيقيُة( 

 المسمارّي حتى اندثرْت في القرنِّ األولِّ الميالدّي.
 ُه منها.  إنما ما قّدمتُه للعالمِّ الغربّي آنذاَك من أبجديٍة تمّكُن أهَلُه من توليدِّ أبجدياٍت مختلفٍة ل

وأما عن قرابةِّ اآلراميين من الفينيقيين فهم بالحقيقةِّ أوالُد عمومٍة وال شكَّ في هذا القولِّ من خاللِّ استنتاجاٍت  
 عدٍة وقراءاٍت تاريخيٍة وعرقيٍة ولغويٍة. 

 
 أما الفرُع الثاني للمنطقةِّ الشماليةِّ الغربيةِّ للغاتِّ الساميةِّ فتتضمَن :

 قبَل الميالدِّ.1000إلى  1400 :وتبدأ من اآلراميَة البدائيةَ  -آ
.  وعنها تأتي اآلراميُة القديمُة. التي تبدأ من القرنِّ العاشرِّ إلى القرنِّ الثامنِّ قبَل الميالدِّ
 ثم تليها اآلراميُة الرسميُة :التي استخدمتها اإلمبراطورياُت كاآلشوريةِّ والبابليةِّ والفارسيةِّ.
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. قبَل المي 300إلى   700وتبدأ من    الدِّ
 ومن هذهِّ اللغةِّ انطلقْت عدُة لهجاٍت حسَب ظهورِّها وأماكنِّها منها:

آراميُة زنجرلي، وآراميُة مصَر، وآراميُة الكتابِّ ) سفر عزرا(، وآراميُة بالدِّ موزوبوتاميا ) ما بيَن النهرين(.  
  باكستان. وآراميُة المنطقةِّ العربيةِّ، وآراميُة بالدِّ فارَس، وآراميُة أفغانستان، وآراميةُ 

 ومن اآلراميةِّ الرسميةِّ: 
 يظهُر لدينا اآلراميةالوسطى: 
 بعَد الميالدِّ وهي التي تحدَث بها السيُد المسيحُ  200قبَل الميالدِّ إلى  300والتي تبدأ من   

 ويتفرُع عن اللغةِّ اآلراميةِّ الوسطى اللغاتُ اآلراميُة التاليُة:
 
 بيُة وتشمُل : اآلراميُة الفلسطينيُة والمنطقُة العر  -آ
 آراميَة سفر دانيال.  -1
 .(آراميَة األنباطِّ )البتراء سلع -2
 آراميَة مخطوطاتِّ قمران. -3
4-   .  آراميَة المربعاتِّ
(.وكتاباتِّ المؤرخِّ اليهودّي يوسيفوس فالفيوس المولودِّ في  -5 آراميَة العهدِّ الجديدِّ )الكتابِّ المقدسِّ ـ اإلنجيلِّ

 ميالديًة.  38أورشليم عاَم  
آراميَة ُكتبِّ الربانيين اليهودِّ المبكرَة) وكلمُة الربانيين جمٌع لكلمةِّ رابي وهو حاخاٌم يهوديٌّ معلٌم ومفسٌر -6

 للشريعةِّ ).
 آراميَة سوريَة وما بيَن النهرين ) موزوبوتاميا(.وتشمُل على: -ب
 آراميةِّ حضارةِّ تدمَر. -1
.آراميةِّ الحضرِّ جنوبِّ غربي -2  مدينةِّ نينوى أو الموصلِّ
 البابليةِّ المبكرةِّ.  -3
 ميالديٍة. 700إلى  200اآلراميَة الوسطى وعنها نشأتِّ اآلراميُة المتأخرةِّ ما بيَن  -ج

 وتفرَع عنها عدُة لغاٍت آراميٍة:
اميةِّ السامريةِّ )  اآلراميةِّ السوريةِّ )كلُّ ما ُكتَب ويخصُّ المسيحيَة في سوريَة(. اآلراميةِّ الفلسطينيةِّ. اآلر -  1

 السامرة(.واآلراميةِّ الفلسطينيةِّ اليهوديةِّ.أي لغةِّ الترجومِّ الفلسطينّي. 
 اآلراميةِّ الشرقيةِّ: -2 

وتشمُل السريانيَة المستخدمَة في الكنيستين. اليعقوبيةِّ ويقصدون بها الكنيسَة السريانيَة اإلنطاكيَة. والكنيسَة  
 .(قيةَ النسطوريَة ) الكنيسَة اآلشوريَة الشر 
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اآلراميةِّ المتأخرةِّ :ويعنون بها اآلراميُة الحديثُة فقد وجدْت في سوريَة والزالْت هي لغُة أهلِّنا في بلداتِّ   -3
ومدنِّ القلمونِّ ) معلوال وجبعدين، وبقعا(. وفي جبالِّ طورعبدين وكردستان وأذربيجان) طورابورا( وفي سهلِّ  

 نينوى بالعراق.  
الجنوبيَة الغربيَة والتي تنشأ عنها اللغُة العربيُة البدائيُة ولها فرعان:العربيُة الشماليُة    ونذكُر هنا اللغَة الساميةَ 

 للميالدِّ وتشمُل اللغاتِّ )الثموديَة واللحيانيَة ).  300سنٍة قبَل الميالدِّ إلى  500والتي تبدأ من  
 يمِّ وعنها نشأتِّ اللهجاُت العربيُة الحديثُة. للميالدِّ وفيها ّدوَن القرآُن الكر   400والعربيَة الكالسيكيَة وتظهُر من  

الجنوبيةِّ حوالي   العربيةِّ  الشرقيُة: فنجَد ظهوَر  الجنوبيُة  الساميُة  الميالدِّ وحتى    800وأما  قبَل    600سنٍة 
ميالديٍة، وتشمُل لغاتِّ سبأ وقتبان وحضرموتِّ ومعيَن وأوسان، ويتفرُع عنها أيضًا العربيُة الجنوبيُة الحديثُة  

سوقطرَة والمهرة وشاور.وعن العربيةِّ الجنوبيةِّ تنشأ اللغُة األثيوبيُة حوالي القرنِّ األولِّ الميالدي وعنها  في  
 تأتي اللهجاُت األثيوبيُة تغرينا وتغري واألمهرية وهراري وغوراغي وغفتا وأرغوبا. 

 فنقوُل : وبعَد هذهِّ المنهجيةِّ من التقسيماتِّ اإلداريةِّ للغاتِّ نبدأ باللغةِّ اآلراميةِّ 
ها اللغوّي.   كاَن لآلراميين في دمشَق لغٌة محكيٌة قبَل اختراعِّ أبجديتِّهم ولم تكْن بعيدُة عن محيطِّ

وبعَد أن استنبَط أهُلها أبجديَتهم وأضحْت لغُتهم لغًة مكتوبًة. في ذلَك الفضاَء الواسَع الذي يبدأ من دمشَق  
ّر بأّن األبجديةِّ اآلراميةِّ كانْت نتيجَة جهٍد بشرّي دمشقّي المنبتِّ  ويمتُد إلى الصينِّ والهندِّ والعالمِّ. علينا أن نق

والهوى ولكنُه لم يأتِّ من فراٍغ بل من تجربٍة لغويٍة بشريٍة تمتُد عبَر األزمنةِّ والجغرافيا. من حضارةِّ سومَر 
،  في الشرقِّ وإلى أهلِّ رأسِّ شمرا في الشمالِّ الغربي من دمشَق. إلى سيناَء ورسائلِّ تل الع مارنة في الغربِّ

كلُّ هذا اإلرثِّ اللغوّي تّم استنساُخ خالصتهِّ من خاللِّ األبجديةِّ اآلراميةِّ التي تسمْت فيما بعُد بالسريانيةِّ  
 اآلشوريةِّ. ونستطيُع أن نميَز في اللغةِّ اآلراميةِّ مايلي: 

 بعُد.  أنها ُتكتُب من اليمينِّ إلى الشمالِّ كما الكنعانيةِّ والعبريةِّ والعربيةِّ فيما-1
 واآلراميُة لم تحْد عن سياقِّ ترتيبِّ أبجديتِّها عن أبجدياتِّ اللغاتِّ التي سبقتها - 2
 (وإّن كانْت أبجديُتها ُتختصُر بـ) أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفس، قرشت  
 . (واآلراميُة أقرُب للكنعانيةِّ ) األوغاريتيةِّ من غيرِّها 3.

.  300يالدِّ وحتى وتبدأ كما قلنا منُذ القرنِّ العاشرِّ قبَل الم  سنٍة بعَد الميالدِّ
 .(ولكنها هي األخرى مرْت بمراحَل ثالٍث:) اآلراميةِّ الرسميةِّ والمتوسطةِّ واآلراميةِّ المتأخرةِّ 

وتلتقي اآلراميُة تاريخيًا وجغرافيًا مع اللغاتِّ الساميةِّ وغيرِّ الساميةِّ القديمةِّ من حيُث الوظيفُة والمهاُم والتقنياُت  
 شكلْت مداميَكها األولى. ففي الشرقِّ اللغاُت. السومريُة واألكاديُة والبابليُة واآلشوريُة.التي 

والجنوبيةِّ   الغربيةِّ  مع  وتلتقي  كما  العربيةِّ.  الجزيرةِّ  جنوبِّ  ولغةِّ  الحبشةِّ  لغَة  نجُد  اإلفريقي  الجنوبِّ  وفي 
 والفصحى وبقيةِّ اللهجاتِّ العربيةِّ.  
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فالسريانيُة هي حصيلُة تطورِّ للغةِّ اآلراميةِّ وال خالَف بينهما ما دامتِّ األبجديُة واحدًة. الخالُف الوحيُد هو 
في رسمِّ الكلمةِّ بينِّ آراميٍة وسريانيٍة.وما أصاَب المجتمعاتِّ من تغيراٍت سياسيٍة وقَع على تسمياتِّ اللغاتِّ 

 التي كانْت تتحدُث بها تلَك الشعوُب.  
 أن نقوَل إّن السريانيَة لهجٌة من لهجاتِّ اللغةِّ اآلراميةِّ. سيما في موضوعِّ الكتابةِّ وكما بّينا سابقًا.  وال يجوزُ 

ها وتاريخِّ نشأتِّها. هكذا للسريانيةِّ لهجاٌت. والخالُف المثاُر والمتداوُل   وكما لآلراميةِّ لهجاٌت في أرضِّ أجدادِّ
منها السريانيُة. ينكُر بعُضهم أن تكوَن الّسريانيُة واآلراميُة واحدًة ممن يدرسون تاريَخ اللغاتِّ الساميةِّ القديمةِّ و 

  .  متناسين أن األبجديَة واحدٌة. وهذا معياٌر علمّي في هذا الشأنِّ والسياقِّ
 ونحسُم القوَل إّن السريانيَة ليسْت لهجًة من لهجاتِّ اآلراميةِّ.  

يتحدُث بها أهُلنا في العراقِّ ويكتبون بها ـ والدليُل هنا  كما ينكُر بعُضهم أن تكوَن السريانيُة هي اللغَة التي  
هو في موضوعِّ األبجديةِّ والخطِّّ اإلسطرنجيلي ـوأتحفُظ على َمْن يقوُل إّن لغَة أهلِّنا في آشور و)نينوى (.  

لكنيسةِّ الشرقيةِّ  وما ُيحيُط بها بأنها لغٌة آشوريٌة. بمعنى اللهجةِّ الشماليةِّ للغةِّ األكاديةِّ قديمًا. إّن أهَلنا في ا
أو المسيحيين العراقيين اليوَم كمكّوٍن قومّي في الحقيقةِّ ال يكتبون وال يتحدثون بأبجديٍة أكاديٍة أو لغٍة آشورية  
كما يزعمون. بل بأبجديٍة آراميٍة سريانيٍة. فاللغُة السريانيُة ــ التي يتحدُث بها شعُبنا الممتُد في الزمنِّ والتاريخِّ  

ـ. في جوهرِّها هي لغٌة آراميٌة ُسميْت بالسريانيةِّ فيما بعُد سنأتي على إيضاحاٍت حوَل التسميةِّ  والجغرافيةِّ ــ
 من اآلراميةِّ إلى السريانيةِّ أو اآلشوريةِّ.  

 
 فما هي اللغةُ الّسريانيُة ؟! 

تاريخًا   ولحمًا،  اآلراميُة عظمًا  الّساميةِّ وهي  اللغاتِّ  دوحٌة من أصلِّ  الّسريانيُة، هي  أبجديٌة  اللغُة  وعلمًا. 
اآلرامّيةِّ   جوهرِّ  بيَن  الفصُل  يمكُن  وال  واحدٌة  اللغويُة  اشتقاقاُتها  وحتى  الزمنِّ  مرورِّ  مع  تتغيْر  لم  محكمٌة 
. ألّن األبجديَة هي واحدٌة وموحدٌة كما قلنا. إنما الفصُل يكوُن فقط برسمِّ الكلمةِّ،   والّسريانّيةِّ على اإلطالقِّ

 لمتغيراُت اإليجابيُة. وليَس في المعنى والجوهرِّ والوظيفةِّ.  والتقنّيةِّ التي اعترْتَها ا
وأما العصُر الذهبّي للغةِّ السريانيةِّ فقد كاَن ما بيَن القرنين الرابعِّ والقرنِّ السادسِّ الميالديين حيُث تميَز هذا 

،  العصُر بوفرةِّ اإلنتاجِّ األدبّي والعلمّي وبرَز عدٌد كبيٌر من األعالمِّ خصوصًا في مجالِّ   األدبِّ والشعرِّ والفلكِّ
م ويسمى  373وأحُد روادِّ تطورِّ اللغةِّ السريانيةِّ هو القديُس أفراُم واسمُه الحقيقّي هو مردوخ. المتوفى في عامِّ  

، وقبَل أن يذهَب إلى الرها قاَم بتعميدهِّ خالُه مار يعقوب النصيبيني واسُم أّمهِّ لمار أفرام   بكنارةِّ الروحِّ القدسِّ
من مؤسسي مدرسةِّ نصيبين. وال يفوتنا الشاُعر برديصان في مدرسةِّ الُرها الذي سبَق الشاعَر  نحشيرتا وكاَن  

 ميالديًة.225ميالديًة وتوفى 154مار أفرام مردوخ في الشعرِّ واألدبِّ وكاَن قد ولَد عاَم 
 والسؤال كيَف تكّونتِّ األبجديُة اآلرامّيُة التي هي أساُس الّسريانيُة ؟!!

اللغاتِّ التي سبقْتها كاَن خالَل القرنِّ الرابعِّ عشَر إلى القرنِّ   إن موعَد نشوءِّ  اللغةِّ اآلراميةِّ المتطورةِّ عن 
العاشرِّ قبَل الميالدِّ وكاَن اختراُع األبجديةِّ اآلراميةِّ قفزًة نوعيًة في عالمِّ اللغةِّ واأللسنِّ القديمةِّ ما جعلها لغَة  
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وسادْت وزاحمتِّ اللغَة األكاديَة حتى أسقطتها منُذ نهايةِّ القرنِّ الخامسِّ  العلمِّ والتجارةِّ العالميةِّ والدوليةِّ آنذاَك.  
وبدايةِّ القرنِّ السادسِّ قبَل الميالدِّ كما أسلفنا سابقًا. وانتشرتِّ األبجديُة اآلراميُة كالنارِّ في الهشيمِّ في الشرقِّ 

لم تعرْفها الشعوُب في المنطقةِّ من القديمِّ. لسهولتِّها لفظًا وكتابًة. وكانْت تؤدي القصَد والمقصوَد بسهولٍة  
 قبُل مع لغاتِّها القديمةِّ.  

وفي القرنِّ الرابعِّ قبَل الميالدِّ كانتِّ اآلراميُة قد غدتِّ اللغَة الرسميَة والوحيدَة في المنطقةِّ من إيراَن وأرمينيا  
بتطورِّ  اآلراميُة  وتميزتِّ  المتوسطِّ  والبحرِّ  األردنِّ وسيناَء جنوبًا  إلى  الصغرى  التاليين  وآسيا  القرنين  ها في 

النهرين وأرضِّ آشور )بالعراقِّ   بلهجتين شرقيٍة انتشرْت في بالدِّ  الثالثِّ والثاني قبَل الميالدِّ حيُث تميزْت 
الحالي( وفي الغربِّ في بالدِّ دمشَق التي ُسميْت فيما بعُد ببالدِّ الشامِّ فكاَن هذا التميُز طريقًا إلى ظهورِّ  

 التسميةِّ السريانيةِّ. 
التسميةِّ هناَك عدُة آراٍء: فبعُضهم افترَض أنُه مصطلٌح يونانّي معتمدين على فتحِّ االسكندرِّ المقدوني   وفي 

. وأّن اإلغريَق هم    312لبالدِّ الشمسِّ أو عبادةِّ الشمسِّ ) سوريَة( في القرنِّ الرابعِّ قبَل الميالدِّ   قبَل الميالدِّ
ولغتِّهم ألننا لم نجْد للفظةِّ سريانيةِّ أن وردْت في العهدِّ   من أطلقوا كلمَة سرياَن أو سيريا على سكانِّ سوريةَ 

م  1896القديمِّ بل كانتِّ اآلراميَة. ويتفُق مع هذا القولِّ ما جاَء في كتاٍب للمطرانِّ اقليمس يوسف داود عاَم 
نفُسها سورّي  ) اللمعُة الشهيُة في نحو اللغةِّ السريانيةِّ(. كما ويتفُق أكثُر العلماءِّ على أن لفظَة سريانّي هي 

حيُث كاَن اإلغريُق قد أطلقوها على اآلشوريين ولكونهم أسقطوا األلَف في كلمةِّ آشور ـ آسورية ـ لتصبَح  
 سورية واستعمَل هيرودتوس لفظَة سورية أو سيريا لإلشارةِّ إلى األجزاءِّ الغربيةِّ من اإلمبراطوريةِّ اآلشوريةِّ.  

ن ثيودور  السامياتِّ األلمانّي  إلى اآلشوريين سنَة  ولكّن عالَم  إلى رجوعِّ كلمةِّ سرياَن  أوُل من أشاَر  ولدكه 
م. وقد تمَّ اإلثباُت من خاللِّ نقوشِّ )جينكوي( في  1617م حيُث استشهَد بأعمالِّ جون سلدون سنَة  1881

 جنوبِّ شرقي تركيا حيُث ظهرْت ترجمُة لفظةِّ آشور بالفينيقيةِّ بكلمةِّ سورية.  
قد   الغربِّ  كاَن علماُء  للقسين شليمون خوشابا  وإذا  قاموسِّ زهيرا ) عربّي سريانّي(  فإّن في  بدلوهم  أدلوا 

وعمانوئيل بيتو يوخنا يذكُر القاموُس أن تسميَة السريانِّ والسريانيةِّ هي تحريٌف فارسّي يونانّي لالسمِّ آثور  
شرقيةِّ والغربيةِّ ولو  أو آشور مستندين إلى ظاهرةِّ تبادلِّ األصواتِّ ) ش ـ س( أو ) ت ـ ث( بيَن اللهجتين ال

سلمنا بهذا فتكوُن السريانيُة واآلشوريُة ذاَت داللٍة واحدٍة وكلمتين مترادفتين في جوهرهما. والجميُع يتفُق على  
 أّن اسَم سرياَن ولغًة سريانيًة قد حّل محلَّ اسمِّ آراَم ولغًة آراميًة.  

ي تذكُر مصطلَح اللغةِّ السريانيةِّ بداًل من اللغةِّ اآلراميةِّ تعوُد وهذا تمَّ بعَد الميالدِّ وليَس قبَلُه وأقدُم الوثائقِّ الت 
لها. ولكن  132إلى عامِّ   لغًة رسميًة  السريانيَة  تعتبُر  أوَل مملكٍة  الرها  الّرها. وكانْت مملكُة  م في مملكةِّ 

ن فسرياُن القرون الثالثةِّ  السريانيَة المكتملَة اليوَم نضجْت حرفًا وقواعَد بعَد القرنين الرابعِّ والخامسِّ الميالديي 
 األولى أشبُه باآلراميةِّ. وهنا يرى العلماُء بأن السريانيَة هي تطوٌر طبيعّي للغةِّ اآلراميةِّ.
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وممن أدلى بدلوهِّ في هذا الجانبِّ ما جاَء في قولِّ المطرانِّ الكاتبِّ والشاعرِّ اسحق ساكا يقوُل إنما سميْت  
ريوس(. وغيرِّها من آراٍء. وأميُل إلى التحليلِّ الذي يعتمُد على تقنيةِّ  بالسريانيةِّ :) نسبًة إلى شخٍص ُيدعى سو 

 .(اللغةِّ اليونانيةِّ ومجيء اليونانِّ إلى بالدِّ الشمسِّ ) سوريةَ 
ومهما كاَن فقد أصبحتِّ اللغُة اآلراميُة ُتدعى بالّسريانيةِّ وتجاوزْت ديمومُتها أكثَر من ألٍف ومئةِّ عاٍم وحلْت  

القديمةِّ السائدةِّ. وذلَك لعدةِّ أسباٍب أهمُّها سهولُة أبجديتِّها حيُث انتشرْت في بابَل وسومَر   محلَّ بقيةِّ اللغاتِّ 
وبالدِّ آشور وبالدِّ ما بيَن النهرين العليا والوسطى، وفارَس والهندِّ والسندِّ وبالدِّ سوريَة الطبيعيةِّ التي تقُع  

 . (رموَت والبحرين)دلمنشرقي البحرِّ المتوسطِّ وسيناَء وبالدِّ الحجازِّ واليمنِّ وحض
واستمرْت في نفسِّ التسميةِّ اآلرامّيةِّ حتى القرنين السادسِّ والسابعِّ الميالديين عنَد الكثيرِّ من القبائلِّ التي لم  
تدخلِّ المسيحيَة وانحسَر وجوُدها أثناَء الغزوِّ العربّي اإلسالمّي للديارِّ الشاميةِّ وبالدِّ ما بيَن النهرين حوالي 

 م وما بعَد.  644إلى   633عامِّ  
وتتكّوُن اللغُة اآلراميُة ـ السريانيُة ـ من اثنين وعشرين حرفًا صامتًا وثالثةِّ حروفِّ علٍة. وتتفُق السريانيُة مع  

 حرفًا صامتًا دوَن حروفِّ العلةِّ.   22الكنعانيةِّ أو األوغاريتيةِّ الفينيقيةِّ بـ 
لذي قبَلها، وثمانيةُ حروٍف تدعى بالواقفةِّ ال تقبُل االتصاَل وجميعُ الحروفِّ الّسريانّيةِّ تقبُل االتصاَل بالحرفِّ ا

 بما بعَدها.. 
 والّسريانيُة على لهجتين: الشرقيةِّ وهي الكلدانيُة واآلثوريُة وتنتشُر في العراقِّ وإيراَن وجبالِّ زغاروس. 

والغربيةِّ في سوريَة ولبناَن. والفرُق بين اللهجتين هو في نقاطِّ بعضِّ الحركاتِّ والحروفِّ وفي رسمِّ الخطِّّ  
 ليَس إاّل. 

فالشرقيُة: لها سبُع حركاٍت هي:تباخا وُيقاُل لها سقابا وتقابُل الفتحَة بالعربيةِّ ورباصا ُتقابُل الضمَة، وارواصا  
، زالما قشيا وتقابُل كسرًة مائلًة  عبارٌة عن ضمٍة مائلٍة إلى الفتحِّ  ، وزالما بثيقا عبارٌة عن كسرةِّ مائلةِّ للفتحِّ

، وحباصا أو خواصا تُقابُل الكسرَة بالعربّي.   للفتحِّ
 أما اللهجُة الغربيُة:

. وربوصو    لها خمُس حركاٍت وهي: فتوحو تُقابُل الفتحَة بالعربّي وسقوفو ُتقابُل الضمَة المائلَة إلى الفتحِّ
، وعصوصو ُتقابُل الضمَة بالعربيةِّ، وحبوصو وتقابُل الكسرَة بالعربيةِّ.  وهي  كسرٌة مائلٌة إلى الفتحِّ

اثنان وعشرون حرفًا، مثُل األحرفِّ الفينيقيةِّ. بينما نجُد أّن الحروَف    22ويالحُظ أّن حروَف الهجاءِّ الّسريانيةِّ  
 عن ترتيبِّ األبجديةِّ الّسريانيةِّ، ولدى السرياُن حروٌف  حرفًا )تسعٌة وعشروَن حرفًا(وترتيُبها يختلفُ   29العربيَة  

ها في سياقِّ الجملةِّ. وهي الحروُف التاليُة:   مضاعفٌة يختلُف فيها اللفُظ حسَب وقوعِّ
ها في الكلمةِّ...  التاُء وتلفُظ ثاًء أحيانًا...  الجيُم وتلفُظ بالجيمِّ المصريةِّ  vالباُء وتلفُظ باًء أو ) ( حسَب وقوعِّ

...  الداُل وتلفُظ دااًل و ذااًل...  الحاُء وتلفُظ خاًء في الّسريانيةِّ الشرقيةِّ...  الكاُف وتلفُظ كافًا  أو بل  فظِّ الغينِّ
 عربيًة وخاًء...  
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، وفي الكلماتِّ رغَم تغييرِّ حرٍف  وهناَك تقارُب لغويُّ بيَن الّسريانيةِّ والعربيةِّ، يتوزُع بيَن اللفظّي، وعبرِّ األعدادِّ
 واحٍد بيَن اللغتينِّ أحيانًا وفي األلفاظِّ المتباعدةِّ التي تمتلُك رسوباتِّها في العربيةِّ !

كلماٌت عربيٌةـ  سريانيٌة متشابهٌة، وهنالَك ما ال يحصى من الكلماتِّ المتشابهةِّ بيَن اللغتينِّ العربيةِّ والسريانيةِّ،  
ب .نماذَج كلماٍت متشابهٍة  سواًء بصورٍة مباشرٍة أو غيرِّ مباشرٍة. هنا نسجُل عينًة  المثالِّ سيطًة على سبيلِّ 

(    -ليمونوا // حصان     - بهيمة // برتقالي     -بعيرو  Lبصورٍة غيرِّ مباشرٍة   سسيو )بالعربّي ساَس الخيلِّ
 تورتو )مؤنُث ثوٍر).  -بقرة   //

ننا نشيُر بعجالٍة إلى أّن  أما الخالفاُت اللغويُة بيَن لهجاتِّ اآلراميةِّ فليَس بوسعنا الحديُث المسهُب عنها لك
تلَك الخالفاتِّ كانْت منُذ نشأتِّها ما بيَن بالدِّ آشور وآراَم ويزداُد الخالُف في الفترةِّ المسيحيةِّ واالنقساماتِّ 

 التي حدثْت ما بيَن النساطرةِّ واليعاقبةِّ.  
، فبعَد مراجعتِّنا لعدٍد من المقاالتِّ التي   تخصُّ هذا الجانَب تبيَن لنا  وأما عن اللغةِّ التي يسمونها بالسورتِّ

بأنُه ليَس هناَك دراساٌت علميٌة إنما هناَك استنتاجاٌت تقوُل: إّن اللغَة التي يتحدُث بها أهُلنا في شمالِّ العراقِّ  
. هذهِّ اللغُة كانْت قد ولدْت منُذ القرنِّ الثامنِّ أو العاشرِّ قبَل   اليوَم وجنوبِّ شرقي تركيا يسمونها بالسورثِّ

ي بالدِّ موزوبوتاميا نتيجَة اختالطِّ اللغةِّ األكاديةِّ باآلراميةِّ. وهذا التالقُح اللغويُّ بينهما حدَث عندما  الميالدِّ ف
قلبِّ   إلى  الحاليةِّ  سوريَة  وغربِّ  شمالِّ  مناطقِّ  من  آراميٍّ  ماليين  أربعةِّ  من  يقارُب  ما  اآلشوريون  جلَب 

 في جنوبِّ ووسطِّ العراقِّ اليوَم أدى إلى تزاوٍج لغويٍّ اإلمبراطوريةِّ اآلشوريةِّ.وأكثُر من ذلَك الوجودِّ اآلراميّ 
ها عن لغةِّ أهلِّ المنطقةِّ برمتِّها وباتتِّ اللغَة المحكيَة لكّل من آشور وبابَل   وأنتَج لغًة مشتركًة ومستقلًة بنفسِّ

. أما نحُن اليمكُن أن نجزَم باألمرِّ على أنها هذهِّ هي الحقيق ُة مالم يكْن هناَك  منُذ القرنِّ الثامنِّ قبَل الميالدِّ
قبًا تاريخيًة   دراساٌت فائضٌة حوَل هذهِّ اللغةِّ سيما هناَك أدٌب شعبيٌّ شفهيٌّ يمثُل الثقافَة الشعبيَة التي تختزُن حِّ

 واجتماعيًة. وما لم يتوفْر مرجٌع مؤكٌد عن هذهِّ اللغةِّ.
 ْت مع : ومَمن َعمِّلَ  في المجالِّ اللغوّي نستطيُع أن نتلمَس البداياتِّ التي كان

 م.580يوسف األهوزي نسبًة إلى األهوازِّ وكاَن أستاذًا في مدرسةِّ نصيبين وتوفى في    -1
، اشتغَل بآدابِّ اللغةِّ الّسريانّيةِّ وأّلَف فيها كتابًا كاَن عمدًة  710، وقيلِّ  708ويعقوب الرهاوي، المتوفى  -2

 وسندًا ُيرجُع إليهِّ. 
) يشوع دناح( المت-3 .  وأشهُر نحاةِّ السريانِّ  وفَّى في القرنِّ الثامنِّ
 . 873حنين بن اسحاق  -4
وقد نهَج في اللغةِّ السريانيةِّ منهَج نحاةِّ العربِّ وغيرِّهم. وقاَل صاحُب )اللباب(:    1049والياس الطيرهالي  -5

، وصيغُة الجمعِّ تتبُع الفع َل  )إن الحروف الهجائيَة في اللغةِّ السامّيةِّ ُتبدُل من حروٍف أخرى وتبدُأ بالساكنِّ
 إذا ُأسنَد إلى فاعلِّ جمٍع بخالفِّ العربّيةِّ(:

وال نريُد أن ندخَل في جوانَب لغويٍة ومقارناٍت بيَن الضمائرِّ في اللغاتِّ الساميةِّ بل نكتفي إلى أّن هناَك تقاربًا  
.  واضحًا في هذا المجالِّ
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. والخصوصيُة الثانيُة هي وجوُد ولكن من خصائصِّ الّسريانيةِّ أن ليَس للّسانِّ الّسريانّي أداةُ تعريٍف لألسماءِّ 
أداٍة خصوصّيٍة إلضافةِّ االسمِّ إلى اسمِّ آخَر، وهي الداُل تدخُل على المضافِّ إليهِّ. وأّن ميَم الجمعِّ ُتقلُب  

 فيهِّ إلى نوٍن. والمثّنى لم يبَق منُه أثُر في اللّسانِّ الّسريانّي.
ٌد أو حرفٌ  ساكٌن تسقُط دائمًا في اللفظِّ السريانّي إالَّ إذا أوجَب   والحركُة التي ال يعقُبها مدٌّ أو حرٌف مشدَّ

إبقاؤها صعوبة.والحروُف الهجائيُة في اللغةِّ السامّيةِّ األصلّيةِّ تُبدُل من حروٍف ألخرى.واالسُم المفرُد وجمُع 
ل . والنوُن في بعضِّ األسماءِّ األوَّ ّيةِّ ُتقلُب إلى  المؤنثِّ السالمِّ إذا لم يلحْق بهما شيٌء يطلُق آخرهما باأللفِّ

 راٍء.
 كما نجُد صيغتين ُفقدتا من اللغاتِّ الساميةِّ وبقيتا في اللغةِّ الّسريانيةِّ وهما سفعل وشفعل.

. )الكتاب : ْخثوبا(. )الخبز: لِّْحما)   كذلَك وفي الّسريانيةِّ يصيُر آخُر االسمِّ )آ( وهو أداةُ التعريفِّ
 ثُل: )سأقتل: ْنكوتيل) كما يبدُأ الفعُل بالنونِّ في صيغةِّ المستقبلِّ م  

أصوُل الكلماتِّ في الّسريانيةِّ ثالثيٌة كما في اللغاتِّ الساميةِّ. وهي الفاُء والعيُن والالُم، وما عداها زائٌد إذا 
تغيَّرتِّ الحركاُت في وسطِّ الكلمةِّ تغيَّر المعنى وال يوجُد باللغةِّ الّسريانّيةِّ تضعيٌف،وال مثنى وإن وجْدنا بعَض  

 . وتبدُل النوُن راًء في بعضِّ األسماءِّ )ابن: إبرا(، )ابنة، برجا). اآلثارِّ لذلكَ 
وقْد ظلتِّ السريانّيُة لغًة أدبّيًة حّيًة حتى القرنِّ الرابعِّ عشَرولم تزْل لغًة طقسّيًة لدى الكنائسِّ الّسريانيةِّ الشرقّيةِّ  

 والغربّيةِّ حتى اليوم. 
 وأما عن الخطوطِّ في اللغةِّ السريانيةِّ بلهجتيها: 

. وُيسمى بالتقليدي. وبالسريانيةِّ    -1 الخطُّ األسرنجيلي: ويعني المدوَر نسبًة إلى شكلهِّ أو نسميهِّ خطَّ اإلنجيلِّ
) سرطوأيونَكليو(. وهو أقدُم الخطوطِّ وأكثُرها شيوعًا في القرونِّ المسيحيةِّ األولى وقد ُيسمى بالغربّي. وُيعرُف 

 ا الخطُّ على خمسِّ حركاٍت. بالبسيطِّ واليعقوبّي والمارونّي ويحتوي هذ 
خطُّ مدنحايا أي الشرقّي.وُيسمى أحيانًا سوادايا ومعناُه الشائُع. وتكتُب به ) كنيسُة المشرقِّ اآلشوريُة    -2

 (. والكنيسُة الكلدانيةُ 
 .(سرطو)غربي -3

الخطوَط   هذهِّ  يختصُر  َمن  وهناَك  والمنكاري.  والمارديني  األورشليمي  منها  أخرى  خطوٌط    فيقوُل: وهناَك 
وهناَك كتابٌة كرشونيٌة   )شرطو أو سرطو. غربي، مدنحايا شرقي وأسطرنكيال أو أسطرنجيلي أي تقليدي(.

 ومعناها أن ُيكتَب بالسريانيةِّ معاني اللغةِّ التي ُتترجُم إليها كالعربيةِّ أو التركيةِّ أو الفارسيةِّ.  
، إّن اللغَة اآلراميَة التي اخترَعها اآلراميون األوائُل أصبحْت مصدرًا لمعظمِّ الكتاباتِّ الحاليةِّ   خالصةُ القولِّ

 في العالم. 
من أبناءِّ السريانيةِّ يكتبون باللغةِّ العربيةِّ أبحاَثهم وكتاباتِّهم فقد وجْدنا أن ُنقدَم في هذا السياقِّ   وألّن الكثيرَ 

 ما الصالُت الحضارّيُة واللغوّيُة بيَن الّسريانّيةِّ والعربّيةِّ. 
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حٍد مَمن قرَأ التاريَخ ليتبيَن  ُهناَك عالقٌة وثيقٌة ما بيَن الّسريانّيةِّ والعربّيةِّ قبَل اإلسالمِّ وبعَدُه، وال ُيخفى على أ
( الكبيَر على العربِّ والعربيةِّ. ولوالهم ما كاَن للعربِّ تلَك المعرفُة في اللغةِّ والخطِّّ والترجمةِّ  فضَل )السريانِّ
وغيرِّها. وهنا نقُف عندِّ الخطِّّ العربّي الذي تمَّ اشتقاقُه من الخطِّّ االسطرنجيليِّّ حيُث تّم أواًل اشتقاُق الخطِّّ  

كوفّي من الخطِّّ االسطرنجيلي وكاَن ذلَك في القرنِّ األّولِّ قبَل اإلسالمِّ حيُث كاَن السرياُن األوائَل الذين  ال
 عّلموا العرَب القراءَة والكتابَة.

، ومن   كما نتَج عن إحدى حاالتِّ اآلراميةِّ ) السريانيةِّ( الكتابُة العربيُة المربعُة والخطان التدمريُّ والنبطيُّ
 رِّ جاَء الخطُّ العربّي بأشكالهِّ العديدةِّ.  هذا األخي

وقد جاَء في العقدِّ الفريدِّ البن عبدِّ ربُه وفي الجزءِّ الثاني.. أّن ثالثًة من طيء اجتمعوا ببقعٍة )وهم مراُر بُن  
السريانيةِّ.فتعلمُه قوٌم  مرة. وأسلُم بُن سعدة.وعامُر بُن جدره( فوضعوا الخطَّ وقاسوا هجاَء العربيةِّ على هجاءِّ 

. وجاَء اإلسالُم وليَس أحٌد يكتُب بالعربيةِّ غيُر بضعةِّ عشَر إنسانًا. وهكذا قاَل: السيوطي في  من األنبارِّ
.كما روى البالذري   40.وصاحُب الفهرستِّ ص 1المزهر ج  نقاًل عن ابنِّ عباٍس ما يشبُه قوَل صاحبِّ العقدِّ

، مفادُه أن اللغَة السريانيَة أساُس العربيةِّ.وقاَل: اآلثرّي كالمًا مطواًل  471في فتوحِّ البلدان ص  على هذا النحوِّ
. ما تعريبُه )أّن الكتابَة العربيَة وجدْت.وكانْت 287الشهُير فيليب برجه في كتابهِّ عن أصولِّ الكتابةِّ ص 

نيًة. فالفضُل الكبيُر إذًا في نصرانيًة قبَل أن تتحوَل إلى إسالميٍة(.وإذا قْلنا نصرانيًة فنقوُل بذاتِّ الفعلِّ سريا
ونحن   تعلمِّ الكتابةِّ للعربِّ يرجُع لنصارى السريانِّ الذين عّلموها لنصارى العربِّ حيُث كانوا وحيُث بشروا.

.وال نعني مطلقًا سكاَن سوريَة من الذين يتكلمون بما   إن قْلنا عرٌب ال نقصَد إاّل سكاَن شبهِّ جزيرةِّ العربِّ
اليومَ  تسميَتُه  الغزو    يريدون  عندِّ  أسلَم  َمن  منهم  أقحاٌح  سرياٌن  مسيحيون  هْم  هؤالءِّ  بالعربيةِّ.ألّن 

 اإلسالمي.ومنهم َمن بقَي على دينهِّ.  
هذا بالنسبةِّ للخطِّّ ومعرفةِّ اللغةِّ. أعتقُد أّن قراءاتي التاريخيَة في هذا الجانبِّ كاَن للسريانِّ دوٌر اليتوقُف عنَد  

. بل هُم الذين أغنوا   مسيرَة النهضةِّ العلميةِّ عنَد العربِّ وهْم َمن عّلمهُم القراءَة والكتابَة. وقاَس العرُب  هذا الحدِّّ
هجاَء العربيةِّ على هجاءِّ السريانيةِّ. ومن قبُل نجُد أثَر السريانيةِّ في بالدِّ الحجازِّ ومكَة والمدينةِّ. وجاَء أن 

 أتجيُد السريانيَة قال ال؟! قاَل اذهْب وتعلْمها ألنها  الرسوَل العربّي محمدًا بَن عبدِّ للاِّ :يقوُل لحساَن بنِّ ثابتٍ 
لغُة المالئكةِّ. هذا ما جاَء في كتابِّ صبح األعشى للقلقشندي.فقد روى محمٌد بُن عمرِّ المدائني. في كتابه  

 .  القلم والمداواة.قوَل الرسولِّ والذي يقطُع الشكَّ باليقينِّ
 .(ال..قاَل.تعلْمها ألنها لغُة المالئكةِّ لزيٍد بنِّ ثابٍت َأتحسُن السريانيَة؟! قاَل.)

ويقوُل صاحُب صبح األعشى.أّن حساَن ذهَب وتعلَمها في سبعَة عشَر يومًا.وإذا سألنا أنفَسنا ما الذي تعلَمُه  
حساُن في هذهِّ المدةِّ القصيرةِّ وهل كاَن عبقريَّ زمانهِّ…؟ لقد تعلَمها نحوًا وصرفًا )قراءًة وكتابًة(.ألنُه كاَن  

 ُث بها كالمًا.سيما وأن محمدًا بَن عمرِّ المدائني. يعدُّ كالَم الرسولِّ من األقوالِّ المسندةِّ ال الضعيفةِّ؟. يتحد 
ولماذا لم يحضَّ الرسوُل زيدًا بَن ثابٍت على تعّلمِّ اللغةِّ العربيةِّ؟!! أواًل لم تكنِّ اللغُة العربيُة قد وجدْت آنذاَك.  

رِّ ــ بأّن اللغَة السريانيَة هي لغُة المالئكةِّ وآدَم ــ.أجل كاَن يسمُع كلَّ هذهِّ  وثانيًا هو كاَن قد سمَع عن هذا األم
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المعارفِّ في ديرِّ حراءِّ الذي كاَن ديرًا للرهبان. وُنشيُر إلى أن زوجَة الرسولِّ األولى خديجَة ابنَة عمِّ المطرانِّ  
رةِّ. كانْت لغُتها سريانيَة اللهجةِّ اآلشوريةِّ  ورقةِّ بنِّ نوفٍل)مطرانِّ مكَة أو بكَة(. الذي كاَن على مذهبِّ النساط

الشرقيةِّ، النسطوريةِّ. ولم يذكرِّ التاريُخ أنهما كاَنا على خالٍف لغوّي ألنهما كانا يتحدثان اآلراميَة ) السريانيَة(  
 .(المستعملَة هناَك...ونعني )اللهجَة الشرقيَة اآلشوريةَ 

.إنّ اللغتين العربيَة والسريانيَة تنتميان إلى دوحٍة  1ةِّ الشرقيةِّ( ج ويقوُل البير أبونا في كتابهِّ )تاريُخ الكنيس
واحدٍة هي اآلراميُة.وهنا أتحفُظ على ماجاَء في قولِّ البير أبونا من أن السريانيَة والعربيَة تنتميان إلى دوحٍة 

نما أرى أّن العربيَة من خاللِّ  واحدٍة.وتحفظي يشمُل السريانيَة ألنها واآلراميَة ذاُت الدوحةِّ) الشجرُة الوارفُة(.إ
ماسبَق فهي غصٌن من أغصانِّ اآلراميةِّ )السريانيةِّ(.وهنا نتحدُث علميًا عن العربيةِّ المكتوبةِّ وليستِّ العربيُة  

 التي كاَن يتحدُث بها عدٌد من القبائلِّ ولكلٍّ منهم لهجتُه الخاصُة بهِّ. 
ع ذلَك  أقّر  فقد  العربيةِّ  على  السريانيةِّ  أثُر  اللغةِّ  وأّما  على  السريانيةِّ  وأثَر  التأثيَر  هذا  الباحثين  من  دٌد 

، قامْت دولُة األنباطِّ   العربيةِّ.وأهمُّ هؤالءِّ )بروكلمان ومجموعٌة من الباحثين (، إذ " في القرنِّ الرابعِّ قبَل الميالدِّ
، وكا نْت عاصمُتها سلَع  العربيةِّ، وامتدْت من خليجِّ العقبةِّ إلى دمشَق، وشملْت معظَم شمالي جزيرةِّ العربِّ

يسّمونها عربيًة   التي  باللهجةِّ  يتحدثون  كانوا  بينما  كتاباتِّهم  اآلراميَة في  استعملوا  البتراءِّ  البتراَء.وعرُب  أو 
(، تدلُّ على أن األنباَط قد استعملوا  ويقول بروكلمان : إن الكتاباتِّ المختلفَة التي نقشْت على قبورِّ سلَع)البتراءِّ

ال النقوشِّ  هذهِّ  الحروَف  في  أجل ألّن  األخمينيين".  الرسميَة حتى في ظلِّّ  لغَتهم  كانْت  التي  اآلراميَة  لغَة 
الهجائيَة لم تكْن قد استنبطْت عنَد عربِّ الشمالِّ وحيَن ظهرتِّ الحاجُة للكتابةِّ كاَن من الطبيعي أن يأخذوا 

   أبجديَتهم التي كتَب بها القرآُن من اآلراميةِّ التي استعمَلها األنباُط.
وبعَد اإلسالمِّ : تبدأ عمليُة التالقحِّ الثقافّي بيَن الّسريانيةِّ والعربيةِّ في عهدِّ األمويين بشكٍل واضَح المعالمِّ  
وتبلُغ أوجَها مع الفترةِّ العباسيةِّ، ما كاَن له األثُر البالُغ في النهضةِّ العلميةِّ التي عرفتها الحضارُة اإلسالميُة 

 في هذهِّ الفترةِّ.  
التساعِّ دولةِّ اإلسالمِّ، وحاجةِّ العربِّ إلى ما عنَد األممِّ من العلومِّ أقوى البواعثِّ على طلبِّ الفلسفةِّ    لقد " كانَ 

والعلومِّ، ونقلِّ تلَك العلومِّ إلى اللغةِّ العربيةِّ، وبما أن الطابَع العربّي هو الذي ميَز الدولَة اإلسالميَة في عهدِّ 
يبتعدِّ الخلفاُء م، بقيتِّ  749  –  661هـ /    132  –  41األمويين   ، كما لم  الدولُة األمويُة عربيَة المظهرِّ

األمويون عن هذا الطابعِّ إال في المجاالتِّ التي دفعُتهُم الظروُف إليها دفعًا، لقد كانوا بصددِّ إرساءِّ أسٍس  
ماتِّها، ولم  جديدٍة لدولٍة ناشئٍة على نهٍج لم يكْن للعربِّ بهِّ عهٌد من قبُل، وكاَن بوّدهم أن يستكملوا كلَّ مقو 

يكْن بدٌّ من أن تواجههم مشكالٌت نتيجَة لما يمارسون من نشاٍط جديٍد، كلُّ ذلَك جعلهم يلجؤون إلى ذوي  
الخبرةِّ فيما جدَّ من أموٍر، فهم لم يناقضوا أنفَسهم حين استمدوا العوَن من كلِّّ قادٍر عليهِّ من أهلِّ الثقافاتِّ  

يةِّ العربيةِّ أن ُتلقَح بلقاٍح علمّي جديٍد حملُه إليها الّسرياُن على وجهِّ التحديد  اليونانيةِّ والسريانيةِّ، ما أتاَح للعقل
." 
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العباسيين   زمَن  بغداَد  في  الفكريةِّ  ونهضتِّهم  العامةِّ،  العربِّ  يقظةِّ  في  الفضُل  بالّسريانيةِّ  للناطقين  "وكاَن 
َة العصرِّ العباسي القديمِّ، فقد كاَن  خاصًة، ما لم يكْن مثلُه ألمٍة، تلَك النهضةِّ التي غدْت وال تزاُل مفخر 

م مسرحًا لحركٍة من أبرزِّ الحركاتِّ    850  –   750هـ /    236  –  133العالُم العربّي اإلسالمّي ما بيَن  
 …  وأخطرِّها في تاريخِّ الفكرِّ

العربِّ    فكاَن الّسرياُن هُم العقَل والروَح والوعَي والتحقَق والتجسَد الذي عبرْت عليهِّ هذهِّ العلومِّ لتصَل إلى
ها ونسُغها، وهْم ولوالهْم ما وجدنا تلَك العلوَم اليونانيَة محمولًة في الفكرِّ العربّي فيما   ،البل هْم أسُّ المسلمينِّ
بعُد وكاَن أن استفاَد العرُب من وجودِّ السريانِّ التراجمةِّ وأصحابِّ المدارسِّ الذين مكّنوا العرَب من التعرفِّ 

يةِّ، وفي جهٍة ثانيٍة البّد من اإلشارةِّ إلى رغبةِّ الحاكمِّ العربّي في تطويرِّ آلياتِّ  إلى األنشطةِّ الثقافيةِّ اليونان 
  .  الفكرِّ عَبر هؤالءِّ الجهابذةِّ السريانِّ

والحقُّ ُيقاُل، إنَّ شغَف بعضِّ الخلفاءِّ بالعلمِّ وتعلقهْم بالمعرفةِّ كاَن لهما الفضُل في بروزِّ هذهِّ الناحيةِّ، ولقد   
من الخلفاءِّ ورجاالتِّ البالطِّ إسناَد هذهِّ المهمةِّ الساميةِّ والضروريةِّ إلى علماءِّ الّسريانِّ    وجَد هؤالءِّ المثقفون 

ليكونوا واسطَة العقدِّ في حركةِّ الترجمةِّ والنقلِّ التي نشطْت على أيديهْم أكثَر من سائرِّ األممِّ، إيمانًا منهم  
القيامِّ بهذهِّ المهمةِّ الشاقةِّ، وقد ساعدَ  هْم في ذلَك مرونُة لغتِّهُم السريانيةِّ وإحاطُة هؤالءِّ  بقدرةِّ هؤالءِّ على 

اللغتين العربيةِّ   هم العميقِّ فيها، باإلضافةِّ إلى تعمقهْم في آدبِّ  بالعلومِّ التي ترجموها مع تضلعِّ التراجمةِّ 
 واليونانيةِّ. 

و   ، األولِّ وتشكلِّها  الّسريانّيةِّ اآلشوريةِّ،  اآلراميةِّ  اللغةِّ  مَرْرنا على  فقد  هذا  وأثرْت في  وبعَد  َرْت،  تطوَّ كيَف 
رْتها، وأغنْت بحرفِّها اآلراميِّّ السريانيِّّ المتطورِّ أصاًل   مختلفِّ اللغاتِّ السابقةِّ لها، فاستوعبْتها وهضمْتها وطوَّ
المشرقّي وحتى مصَر والبالدِّ  عن األبجديةِّ الفينيقّيةِّ التي كانت ــ أحَد أغصانِّ اآلراميةِّ ــ ورأينا أثَرها في العالم ِّ

لتي سيسكُنها العرُب الذين كانوا يتحدثون إحدى لهجاتِّ اللغةِّ اآلراميةِّ وكيَف سيأتي اليوُم ليستعيروا ويقيسوا  ا
هم من اللغةِّ السريانّيةِّ، كلُّ هذا وتأثيُر السريانّيةِّ على اللغةِّ العربّيةِّ فيما بعُد وتقارُضهما   أبجديََّتهم بعَد خطِّّ

 لصيغةِّ النحوّيةِّ والصرفّيةِّ. في العديدِّ من الكلماتِّ وحتى في ا
إّن اللغَة السريانيَة )اآلراميَة ( اليمكُن أن تكوَن اللغَة األكاديَة ولهجتيها. واليمكن أن تكوَن اللغَة الكنعانيَة  

ها الفينيقيَة األوغاريتيَة وال السينائيَة وال لغَة بيبلوس وال تَل العمارنةِّ في مصَر بل هي لغٌة مستقلٌة أثبتْت جدارتَ 
.  وهي التي نكتُب بها كما أسلفنا. مع اإلشارةِّ ونكررِّ

إن اللغَة السريانيَة المحكيًة ليستِّ اللغَة السريانيَة المكتوبَة.ونعوُد مرًة ثانيًة لنؤكَد لإلخوةِّ أّن علينا أن نميَز  
 علميٍة، وهو أن اللغَة بيَن األسلوبِّ السياسّي الدبلوماسّي والمنطقِّ العلمي المبني على وثائَق تاريخيٍة وأبحاثٍ 

التي يتحدُث بها اآلشورّي والطوعبدينّي والسورّي الجزرّي وأبناُء شعبِّنا أينما وجدوا في المغترباتِّ ومن الذين  
ولدوا في بيوٍت تتحدُث اللهجَة الشرقيَة )لهجَة آشور( أو ممن ولدوا وأهُلهْم يتحدثون اللهجَة الغربيةِّ، لهجَة  

ن السريانيَة المحكيَة. فإذا ُكّنا نقّر من خاللِّ الوقائعِّ التاريخيةِّ بأّن اإلمبراطوريةِّ اآلشوريةِّ  الّرها.فإنهْم يتحدثو 
هي إمبراطوريتنا. فإن اللغَة التي نتحدُث بها اليوَم هي اللغُة اآلراميُة، السريانيُة والتي سادْت على اإلمبراطوريةِّ  
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. ــ إال إذا أخذنا اسَم    اآلشوريةِّ وتحدثْت بها وليسْت باللغةِّ اآلشوريةِّ  التي كانْت لهجًة أكاديًة على اإلطالقِّ
اللغةِّ من خاللِّ الشعبِّ الذي يتحدُث بها وهو ليَس بالشعبِّ الذي أنتَجها في شكلِّها األبجدّي أقَل ما يمكُن ـــ 

 ما قبَل الميالدِّ بسنواٍت وكما سبَق وقلنا اللغُة اآلشوريُة )اللهجُة الشماليُة للغةِّ األكاديةِّ( كانْت قد انتهْت منذُ 
واٍل.    طِّ

هذا القوُل الذي نتبناه ال نتبناه إال من خاللِّ المعطياتِّ التاريخيةِّ والبحثيةِّ وال نتبنى رأيًا مزاجّيًا أو شوفينيًا.فإذا 
أن ُيلغي    كاَن لنا إمبراطوريٌة آشوريٌة. وعرفنا العالم في المحافلِّ الدوليةِّ باسمِّ القضيةِّ اآلشوريةِّ فهذا اليمكنُ 

 أّن اللغَة التي نكتُب ونقرأ بها ومن خاللِّها هي اللغُة اآلراميُة التي ُسميْت بالسريانيةِّ.  
نا للغتِّنا نأخُذ بقياسِّ لغتين األولى هي اللغُة العربيُة:   ونحُن في قياسِّ

اميَة ) السريانيَة( والتي  التي ُسميْت بالعربيةِّ نسبًة إلى يعرَب بنِّ قحطاَن. فإننا نقيُس عليها وبها اللغَة اآلر  
 ُتنسُب إلى آراَم بنِّ ساٍم بنِّ نوٍح.

 أو قياُسنا الثاني :كما في موضوعِّ وحقيقةِّ اللغةِّ اإلنكليزيةِّ:
 التي ظلْت تسميُتها مستقلًة عن األقوامِّ التي تتحدُث بها.  
ميةِّ واإلبداعيةِّ. هو في حالةِّ مثاقفٍة دائمٍة إّن التاريَخ البشريَّ بجميعِّ محموالتهِّ ومنتجاتهِّ الفكريةِّ والثقافيةِّ والعل 

واليمكُن أن تكوَن المجتمعاُت البشريُة عبارًة عن سجوٍن مغلقٍة بل هي في حالةِّ تواصٍل وتأثيٍر وتأثٍر، تأخُذ  
القوانينِّ االجتماعيةِّ   لهذهِّ  السريانيُة حالًة التخضُع  تكوَن  اللغاُت بشكٍل عاٍم. واليمكُن أن  وتعطي، وهكذا 

 لصيرورةِّ التاريخيةِّ.  وا
فالسريانيُة هي نتاُج تجربٍة بشريٍة تمتُد منُذ ما قبَل سومَر وأكاَد وبابَل وآشور وآراَم ودمشَق وفينيقيَة وسيناَء  
والحبشةِّ. إنها تمثُل كّل الفكرِّ اللغوّي لشعوٍب سبقتِّ اآلراميين في مكتشفِّهم الجديدِّ الذي هو أبجديٌة آراميٌة  

  ُسميْت بالسريانيةِّ. ومع تطورِّ الزمنِّ 
والسؤاُل الهاُم جدًا هل اللغُة اإلنكليزيُة في كندا ُتسمى باللغةِّ الكنديةِّ؟ أو في أمريكا ُتسمى باللغةِّ األمريكيةِّ،  

 هل في الهندِّ اللغُة اإلنكليزيُة ُتسمى الهنديَة؟!! 
 ا لغُتنا.  إّن اللغَة اإلنكليزيَة هي إنكليزيٌة أينما وجدْت أو َمن تحدَث بها. هكذ 

ندعوها   لغًة  لدينا  أّن  فإننا نقُف على  التي طرحناها  لماسبَق، لمجموعةِّ األفكارِّ  البحثِّ ونتيجًة  وخالصُة 
 بالسريانيةِّ.وبعُضنا يقوُل عنها إنها آشوريٌة وربما قاَل إخوتنا كلدانيٌة. 

كلِّه منُذ القرنِّ السادسِّ قبَل الميالدِّ بدأ ظهوُرها قبَل الميالدِّ وأصبحْت لغًة للتخاطبِّ في بالدِّ ما بيَن النهرين  
. ورأينا كيَف بدأْت تخبو عندما زاحمْتها اللغُة العربيُة. وإذا ما وقفنا على محصلٍة لنتائَج   وحتى ما بعَد الميالدِّ

 بحثيٍة في تاريخِّ اللغاتِّ الساميةِّ. علينا أن نقرَّ بـ: 
ا.هي لغةٌ -1   آراميٌة وليسْت سريانيًة وال آشوريًة؟! أن اللغَة التي نكتُب ونقرأ بها ومن خاللهِّ
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إْذ لم تكنِّ اللغُة اآلراميُة محَض مصادفٍة أو على شكلِّ برٍق واختفْت سريعًا ـ نعني بهذا أنها بقيْت أكثَر من  
ألفين وسبعمئةِّ سنٍة ُتسمى باآلراميةِّ وُسميْت بالسريانيةِّ ألسباٍب متعددٍة منها ما أطلقُه اإلغريُق على شعبِّ 

 سوريَة.  
لِّ هذهِّ المغالطةِّ التاريخيةِّ والمنطقيةِّ والواقعيةِّ والعلميةِّ بالنسبةِّ للغةِّ.  فالسؤاُل المنطقّي يطرُح نفسُه من خال

. أو باآلشوريين(.   اليونانيون أطلقوا التسميَة على شعوبِّ المنطقةِّ تسهياًل لهم في التعاملِّ مع االسمِّ. )السريانِّ
قَة العرقيَة واللغويَة لتلَك الشعوبِّ كما  لكّن هذهِّ التسميَة تسميٌة غُير صحيحٍة وغيُر علميٍة ألنها ُتخالُف الحقي 

قلنا وبّينا سابقًا، أي أنهم ظلموا اآلراميين ولغَتهم بالتسميةِّ. وعلينا أن نتفهَم هذا اإلجحاَف بحقِّّ اآلراميةِّ  
)بحرِّ الرومِّ( وحت ى مَع  واآلراميين هذا أقُل ما يمكُن في البالدِّ والممالكِّ اآلراميةِّ الواقعةِّ شرقي البحرِّ المتوسطِّ

 الممالكِّ التي بناها وأسّسها اآلراميون في شرقي الفراتِّ والتي تزيُد على خمسِّ وعشرين مملكًة آراميًة.. 
ثانيًا :إذا كاَن األمُر كما يطرحُه المثقفون والكتبُة السرياُن أمثاُل المطرانِّ الشاعرِّ والباحثِّ المرحومِّ اسحق  

الخابورِّ   لمدرسةِّ  مديرًا  الذي عرفتُه  القرنِّ  ساكا  من  الخمسينياتِّ  نهايةِّ  منُذ  بالحسكةِّ  األرثوذكسِّ  للسريانِّ 
العشرين، والتقينا في هولندا وألمانيا بمطلعِّ التسعينياتِّ من القرنِّ العشرين الماضي حيّث يقوُل في كتابهِّ  

ن )كورش إّن السريانيَة ليسْت متأتيًة كما قاَل بعُض الباحثين م  23و   22)كنيستي السريانية(. وفي الصفحة  
)مار  أمثالِّ  علماٍء  أقوالِّ  جاءْت من خاللِّ  برأيهِّ  والصحيُح  آثوّر  السياسيةِّ  التسميةِّ  من  وال   ) الفرسِّ ملكِّ 

(. والمؤرخِّ الكبيرِّ مار ميخائيل البطريرك  1171ديونيسيوس يعقوب بن صليبي مطران آمد) ديار بكر)  
الملكِّ كنسبٍة إليهِّ)وهو ليَس بسورس أو قورش .فقد قاال إّن السريانيَة متأتيٌة من سيروس  1199األنطاكي  

الفارسي(.. وهذا كاَن قد ظهَر ُقبيَل النبي موسى وجنسُه آرامّي وقد استولى على بالدِّ سوريَة وما بيَن النهرين  
يْت قيلقيَة نسبًة إلى قيليوس أخيه لسيرو  يْت سورية وأهَلها بالسوريين وعلى القياسِّ نفسهِّ فقد ُسمِّّ س  وباسمهِّ سمِّّ

 ويتابُع المطراُن اسحق ساكا فيقوُل:
وُيعيُد موضوَع كلمةِّ  السلوقيين اإلغريقِّ  بعَد مجيء  . أي  المسيحِّ السيدِّ  قبَل  بالسريانِّ  السرياُن  تسّمى  لقد 

قبَل الميالدِّ حيُث ُترجمُة لفظةِّ آراَم بكلمةِّ    280سورّي أو سريانّي إلى الترجمةِّ السبعينيةِّ التي حدثْت عاَم  
. ويأتي أخيرًا ليؤكَد أّن السريانيَة أو السرياَن  سورّي. وه كذا حّل االسُم السريانيُّ السوريُّ محلَّ االسمِّ اآلراميِّّ

حّلْت محلَّ اآلراميةِّ بفضلِّ المسيحيةِّ، وأّن االسَم يأخُذ جانبًا دينيًا ال سياسيًا. وقاَل المطراُن كما غيرُه إّن  
 اآلراميين للمسيحيةِّ فأراَد اآلراميُّ المسيحيُّ أن يتميَز عن اآلراميِّّ  االسَم السريانيَّ جاَء من خاللِّ اعتناقِّ 

الوثنيِّّ فقاّل بالسريانيِّّ اسمًا والسريانيةِّ لغًة. أو أنهم َقبِّلوا بالتسميةِّ اليونانيةِّ أن ُتطلَق عليهم. على الرغمِّ من  
، وهكذا ( سينمحي لألبدِّ القوميَّ )اآلراميَّ بأّن اسَمهم  يعلمون  لغتِّهم. فهل كانوا على وعي مما   أنهم  اسَم 

يفعلون ؟! أم أنهم أماَم مجدِّ المسيحيةِّ وتعاليمِّها كلُّ شيٍء اليستحُق الوقوَف عليهِّ وعنَدُه؟!! كما فعَل أهُل 
الرها في مؤلفاتِّ الفيلسوفِّ والشاعرِّ والمفكرِّ برديصان حيُث حرقوا ومزقوا وأتلفوا كلَّ ما كتبُه هذا العبقريُّ  

 ٍة هوجاَء لدى أهلِّ زمانهِّ الحمقى. لعاطف
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( للخوري شابو الخوري. حيُث نجدُه يؤكُد َمن سبقُه بأّن   ومما جاَء في كتابِّ )السرياُن اآلراميون عبَر التاريخِّ
، وكاَن ُيطلُق عليهُم   اآلراميَة لغٌة لجميعِّ اآلراميين المنتشرين في بالدِّ آراَم ومن فارَس إلى البحرِّ المتوسطِّ

قبَل الميالدِّ أطلقوا على األرضِّ اسَم   312راميين لكن عندما استولى اليوناُن على هذهِّ المنطقةِّ عاَم اسَم اآل 
سورية ُمحرفًا عن آشور ثّم اختصروها إلى سورية مَع أن شاعَرهْم هوميروس دعا سكاَنها باآلراميين ويقوُل  

موجوٌد في اآلثارِّ المصريةِّ قبَل علماءِّ اإلغريقِّ  : إّن العالمَة األَب) دي كارا ( كاَن قد قاَل إّن اسَم سورية  
البل قبَل استيالءِّ اآلشوريين على سوريَة، وكاَن ذلَك مكتوبًا باللغاتِّ الثالثِّ الهيروغلوفيةِّ والمصريةِّ واليونانيةِّ 

( تعدَد اللهجاتِّ اآلراميةِّ ف  . ويورُد الخوري في كتابهِّ ) السرياُن واآلراميون عبَر التاريخِّ  يقوُل :بقرونِّ
الفينيقيُة، الرهاويُة، الفلسطينيُة، التدمريُة، النبطيُة، السامريُة، المندائيُة ولكن أفصَحها هي اللهجُة الرهاويُة  

 وبها تمْت كتابُة األسفارِّ اإللهيةِّ. 
يعيروا   ومهما يكْن ومهما طالْت مناكفتُنا لألفكارِّ البّد أن ننتهي إلى أّن هؤالءِّ اآلراميين السرياَن الذين لم

أهميًة إلى اسمِّهم القومّي أوقعونا في ورطٍة حقيقيٍة دامْت أكثَر من ألفي عاٍم. وهي سبُب خالفاتِّنا اليوَم  
حيُث تظهُر توابُعها االرتداديُة وأعني بتلكِّ الخالفاتِّ الواقعةِّ اليوَم المؤيَد لالسمِّ السريانّي والمعارَض وبيَن  

 انيٍة. لغٍة سريانيٍة وتلَك آشوريٍة أو كلد 
 ومن أجل هذا نأتي وُنعيد : 
 الحقيقُة أّن اللغَة التي نكتُب ونقرأ بها هي آراميٌة وليسْت بسريانيٍة أو آشوريٍة.   -آ

 ألّن )السريانيَة تعني حقيقًة آشوريًة بحسبِّ ما أطلقُه اإلغريُق علينا ). 
الحقيقّي    والتسميةِّ(.فاالسُم  )االسمِّ  مفهومي  بيَن  نميَز  أن  وجودهِّ وعلينا  مبدأ  من  المتأتي  ذاَك  للشعبِّ 

وصيرورتهِّ التاريخيةِّ والجغرافيةِّ والثقافيةِّ. وما بيَن التسميةِّ التي ُيطلُقها الغرباُء على هذا الشعبِّ أو ذاَك  
وخاصًة تلَك التي ال تكوُن مطابقًة لحقيقةِّ اسمهِّ ولغتهِّ. فما أطلقُه اإلغريُق من تسميةِّ سرياَن على جنٍس هو  

 فهو واليمثُل اآلراميين. آرامّي 
لكّن المعضلَة تكمُن في عدمِّ قبولِّ اآلشورّي للغةِّ التي دخلْت على حياتهِّ منُذ ستمئةِّ عاٍم قبَل الميالدِّ وهي  
اللغُة اآلراميُة، فهو اليقبُل إال وأن ُيسّميها باآلشوريةِّ. على الرغمِّ من أّن اللغَة التي يكتُب ويقرأ بها اآلشوريون  

ن في نينوى وما جاوَرها من أرضِّ آشور هي آراميٌة وليسْت كما يقولون إنها لغٌة آشوريٌة ويعنون  والكلدانيو 
 بما ُعرفْت تاريخيًا والتي كانْت إحدى لهجاتِّ اللغةِّ األكاديةِّ.

نا  لنستقْر على أمٍر علمّي يتمثُل في أن ُنعيَد ترتيَب حقائقِّنا اللغويةِّ بتاريخيتِّها وما أتاها عَبر مسيرتِّ   -ب 
 فنقوُل:

 إّن اللغَة التي نقرأ بها ونكتُب هي آراميٌة وليسْت بسريانيٍة وال آشوريٍة وال كلدانيٍة.
ألّن الفضيلَة تقتضي أْن نصوَب خطأ تاريخيًا أفضَل من البقاءِّ عليهِّ. مع العلمِّ نقرُّ على ما في هذا األمرِّ 

إلى أننا سنبقى نتوهُم بحقائَق ليسْت هي الصحيحَة    من صعوبٍة تفوُق صعوبَة بناءِّ مدينةِّ في الهواءِّ ـ وننبهُ 
  .  وال تحمُل النتائَج العلميَة ألبحاٍث لغويٍة ولها مفاعالٌت سلبيٌة ومناكفاٌت فكريٌة ستؤدي لمزيٍد من االنشقاقاتِّ
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قد استقَر  أجل. وبلى ونعم. نعلُم علَم اليقينِّ من دونِّ أدنى شكِّّ بأنُه أماَمنا أكثَر من ألفي عاٍم حيُث كاَن  
االسُم السريانّي سواًء أكاَن على اللغةِّ أو الشعوبِّ في المنطقةِّ. )اللغُة السريانيُة، الشعُب السريانّي وهو في  

 حقيقتهِّ آراميٌّ وفينيقيٌّ في سوريَة، وآشوريٌّ في العراقِّ الحالي ). 
اليقبلون البل يرفضون أن نسّمي    نحن نعلُم بأّن أهَلنا الذين ينحدرون من بالدِّ آشور وأرضِّ نينوى التاريخِّ 

 لغَتنا بالسريانيةِّ. فهذا الكالُم مرفوٌض جملًة وتفصياًل عندهم .  
من هنا تأتي أهميُة المشروعاتِّ العلميةِّ لترسيخِّ قناعاٍت واقعيٍة وعلميٍة من خاللِّ الصيرورةِّ التاريخيةِّ النتشارِّ  

ميالدِّ ألنُه اليمكُن لعاقٍل ويرفضها. إنما يمكُننا أن نقرَّ في وتبني اآلراميةِّ بيَن أهلِّنا في آشور منُذ ما قبَل ال
سياقِّ العلميةِّ والتاريخيةِّ بأنُه الضيَر من قولِّنا إّن اللغَة اآلراميَة لغُة شعبِّنا المنحدرِّ من آشور ونينوى وسوريَة  

). الداخليةِّ، وأّن اللغَة السريانيَة )اآلشوريَة( لغُة قومين ) آرامّي في الغربِّ وآش  ورّي في الشرقِّ
ونحُن على قناعٍة هناَك العديُد ممن ال ولن يقبَل بهذا الرأّي. بل سيبقى متمسكًا برأيهِّ المؤلهِّ والمقدسِّ على 
الرغمِّ من أن أغلَب أمثالِّ هؤالءِّ ليسوا بأكثَر من مستهترين. فهْم في الحقيقةِّ معوقاٌت أماَم وحدةِّ شعبِّنا أينما 

 وجدوا. 
نتبناُه بالمطلقِّ مع تأكيدنا أّن هذا الملَف وأعني ملَف اللغةِّ وتسميتِّها ليَس مكتماًل وال    هذا هو رأينا الذي

أفرُض رأيًا على أحٍد، وأكرُر نحن بحاجٍة إلى نتائَج بحثيٍة أوسَع وأكثَر ُقربًا من الحقيقةِّ التاريخيةِّ، وأريُد أن 
تستلزُم الدعوَة إلى عقدِّ مؤتمٍر عاٍم وشامٍل كتبنا في هذا تمثَل تلَك األبحاُث طيوَفنا كافًة.وأّن هذهِّ اإلشكاليةِّ  

 الصددِّ من قبُل وهاكم ما كتبناُه وطالبنا بهِّ : 
.رأّي   . والخطابِّ السياسّي الواحدِّ الدعوُة إلى مؤتمٍر لحلِّّ إشكاليةِّ التسميةِّ الواحدةِّ، واللغةِّ الواحدةِّ، والعلمِّ الواحدِّ

والمعنيين من أبناءِّ شعبِّنا على مختلفِّ تسمياتهِّ المناطقيةِّ والهجويةِّ    حرٌّ غيُر ملزٍم موجٌه إلى الحريصين
 والطائفيةِّ والقبليةِّ. 

نا وحضارتِّنا التي كانْت قبَل   إذا أردنا أن ننقَذ ما بقَي لنا من وجوٍد على أرضِّ أوطانِّنا، وُنحيَي عظمَة تاريخِّ
نا. آالفِّ السنين. وإذا أردنا أن نوقَف الزمَن ليسمَع لنا، ولقض   يٍتنا العادلةِّ، وحقوقِّنا المشروعةِّ على ترابِّ أجدادِّ

فال يتمُّ ذلَك ال بالدعاءِّ إلى للاِّ وال بكثرةِّ القديسين، وال بجهودِّ أحزاٍب مضى على نضاالتِّها أكثُر من سبعين  
 عامًا ولم تفعْل شيئًا.لنتوحَد أماَم رؤيٍة واحدٍة تقوُم على األسسِّ التاليةِّ: 

 ُن عن مؤتمٍر شامٍل وجامٍع ومانٍع عنوانُه :يتمُّ اإلعال  -1
؟(.   )كيَف نحلُّ إشكاليَة التسميةِّ واللغةِّ والعلمِّ الواحدِّ والخطابِّ السياسّي الواحدِّ

تتبنى    . أبناءِّ شعبِّنا نسّميها لجنَة المؤتمرِّ والبدايُة أراها أن تتشكَل لجنٌة من مجموعةِّ مثقفين مهتمين من 
ّي بإشراكِّ علماءِّ لغٍة عالميين ممن لهم اهتماماٌت لغويٌة وتاريخيٌة.وبعَد أن تستقَر  مشروَع إقامةِّ مؤتمٍر عالم

اللجنُة على مجموعةِّ محاوَر تقوُم باإلعالنِّ عن المؤتمرِّ وذلَك بتوجيهِّ دعوٍة إلى صفوةِّ المثقفين والباحثين  
وحتى والسياسيين  التشكيليين  والفنانين  والمفكرين  واإلعالميين  وإلى    والتاريخيين  نا  كنائسِّ رجاالتِّ  خيرةِّ 

 الشخصياتِّ المستقلةِّ المثقفةِّ أصاًل من أبناءِّ مكّوناتِّنا العرقيةِّ والطائفيةِّ.  
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إخطاُرهم بأّن َمن يودُّ أن يكوَن مشاركًا ومحاضرًا في هذا المؤتمرِّ عليه أن ُيسجَل اسَمُه لدى لجنٍة    - 2
. بعَد أن تكوَن   اللجنُة قد كتبْت ونشرتِّ التعليماتِّ التاليَة: ُنسّميها لجنَة المؤتمرِّ

كّل من يودُّ حضوَر المؤتمرِّ كمشارٍك فّعاٍل )محاضٍر( عليهِّ أن ُيقدَم بحثًا علميًا. وبمنهجيٍة بحثيٍة تقوُم    -آ
لمعال  ،) المقارنِّ والمنهجِّ  التحليّلي  والمنهج  الوصفّي،  المنهجِّ  التاريخّي،  المنهجِّ  التاليةِّ:)  المناهجِّ  جةِّ  على 

 اإلشكاليةِّ التي دعا إليها المؤتمُر.نكرُرها هنا لئال يقوَل أحٌد إنني لم أفهْم قصَدكم. 
كيَف نتوصُل إلى تسميٍة جامعٍة مانعٍة يعتمُدها شعُبنا أماَم المحافلِّ الدوليةِّ، وكذلَك بالنسبةِّ للغتِّنا. وهكذا 

 للعلمِّ الواحدِّ كي يمثَلنا؟!! 
ثِّ من قِّبلِّ الباحثين:ُتحدُد بثالثةِّ أشهٍر ُتقدُم إلى لجنةِّ المؤتمرِّ ـــ التي أرى مدُة تحضيرِّ وتقديمِّ األبحا  -ب 

أن تتشكَل من أطيافِّنا جميعًا وبالتساوي ـــ ويتمُّ اعتماُد كّل األبحاثِّ المقدمةِّ دوَن استثناٍء أو إقصاٍء ألحٍد  
ثُل أحَد أطيافِّنا حتى لو كاَن ممن يتحدُث ماداَم هذا الباحُث كاَن قد سجَل اسَمُه لدى اللجنةِّ المعتمدةِّ وُيم

 العربيةِّ أو التركيةِّ أو الفارسيةِّ أو الكرديةِّ أو اإلنكليزيةِّ أو الفرنسيةِّ أو األلمانيةِّ وغيرِّها. 
يتمُّ تحديُد مكانِّ المؤتمرِّ ومدتهِّ. وذلَك بحسبِّ أعدادِّ المحاضرين على أال يزيَد عدُد األبحاثِّ المقدمةِّ    -ت 

ربعِّ محاضراتِّ )صباحيًة ومسائيًة(.يتلوها مناقشٌة مسجلٌة بالصوتِّ والصورةِّ وأكثُر من ُمْحضٍر  يوميًا على أ
(. وتتخلُلها فتراُت استراحٍة. )قاعُة المؤتمرِّ تكوُن مزودًة باألجهزةِّ البصريةِّ ووسائلِّ الترجمةِّ).   ) كاتبِّ جلساتِّ

 تشكيُل لجنةِّ تقييٍم لألبحاثِّ المقدمةِّ. -ث 
اللجنُة من أساتذٍة وأئمةِّ اللغةِّ والتاريخِّ وعلمِّ النفسِّ والتربيةِّ والقانونِّ والسياسةِّ والدبلوماسيةِّ. )لجنٌة  تتكّوُن هذهِّ  

مستقلٌة تعمُل بسريٍة كاملٍة على متابعةِّ األبحاثِّ أثناءِّ اإللقاءِّ والمناقشاتِّ وتختاُر بحثًا من األبحاثِّ األربعةِّ  
 .(قٍة تصفويٍة لكاملِّ األبحاثِّ التي ستُقدُم في المؤتمرِّ المقدمةِّ يوميًا ليوضَع كبحٍث في مساب

. يقوُل : إن حضوَر هذا المؤتمرِّ المزمعِّ عقدُه. أن تكوَن أعداُد الحضورِّ بالتساوي    -ج شرٌط غيُر قابٍل للنقاشِّ
 بيَن جميعِّ التسمياتِّ التاليةِّ ألنها تمثُل أبناَء شعبِّنا.  

والموارنة()مع تحفظي بأن السريانيَة  -5اآلراميون ,  -4انيون،  السري  -3الكلدانيون،  -2)اآلشوريون،    -1
 . (هي امتداٌد لآلراميةِّ(.. مع حضورِّ نخبٍة من كلِّّ الطوائفِّ الكنسيةِّ )تكوُن قد سجلْت اسَمها سابقاً 

والمشاركَة أمٌر شرٌط أساسّي حضوُر كّل هؤالءِّ إلقرارِّ نجاحِّ هذا المؤتمرِّ فوجوُد كّل َمن يستحُق الحضوَر  
 . هاٌم.على أن يكوَن هناَك أكثُر من خمسِّ شخصياٍت من كّل التسمياتِّ السابقةِّ كمراقبين أيضًا في المؤتمرِّ
 عمُلهم ينحصُر في التنبيهِّ ألّي خطأ قد يحدُث سهوًا من قبلِّ اللجانِّ المعنيةِّ بالمؤتمرِّ من خاللِّ مناقشاتِّها. 

النه  -ح الجلساتِّ  من  االنتهاءِّ  وتحديدِّ بعَد  المستبعدةِّ  لألبحاثِّ  قراءٍة  عمليُة  تتمُّ   . األبحاثِّ لمناقشةِّ  ائيةِّ 
األسبابِّ ) التعليُل المنطقّي والعلمّي ( وُيمكُن هنا تقديُم اعتراضاٍت جديدٍة قْد يؤخُذ بها أو ال تأخُذ بها اللجنُة  

.كما ويتمُّ تسميُة األبحاثِّ التي أجمعْت عل . فيتمُّ قراءُة عناوينِّ  المقيمُة للمؤتمرِّ واألبحاثِّ يها لجنُة االختيارِّ
 األبحاثِّ وأسماءِّ الباحثين. وتعليلِّ أسبابِّ قبولِّها في سياقِّ المسابقةِّ النهائيةِّ.  
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. تتمُّ عمليُة تحضيرِّ العناوينِّ لألبحاثِّ التي تمَّ اختياُرها    -خ عندِّ اكتمالِّ قراءةِّ األبحاثِّ المستبعدةِّ واألسبابِّ
دقائق فقط لكلِّّ   3 معمقٍة من قبلِّ المجتمعين كافًة بمشاركٍة لكّل َمن يودُّ المشاركَة  لتكوَن عناصَر دراسةٍ 

ثالثة أبحاٍث نهائيٍة. وهنا يتمُّ اختياُر أفضَل األبحاثِّ التي   3متداخٍل.وبعَدها تتمُّ تصفياٌت حتى يبقى معنا  
. حددتِّ التسميَة بتعليالٍت علميٍة وموضوعيٍة وتاريخيٍة وكذلك اسَم ا  للغةِّ واختياَر العلمِّ الواحدِّ

قبَل االنتهاءِّ من المؤتمرِّ تتمُّ عمليُة استراحٍة لمدةِّ يوٍم كامٍل وبعَدُه تتمُّ قراءُة اإلقرارِّ النهائي للمؤتمرين    -د 
  .  على أن تكوَن التسميُة لشعبِّنا قد ُأنجزت بكّل موضوعيٍة وعلميةِّ غيَر قابلٍة للنقاشِّ أو الرفضِّ

 .؟!!! اسُم اللغةِّ……..؟!!شكُل ولوُن العلمِّ الواحدِّ…. اسُم الشعبِّ ……
استدراٌك في السياقِّ نفسهِّ :يمكُن أن ُيكلَف المؤتمُر منُذ اليومِّ األولِّ الكّتاَب والّشعراَء والفّنانين التّشكيليين    -ذ 

. وكذلك األمُر بالنسبةِّ للوغو ُيم  ثُل أطياَفنا وكذلك علمًا  بكتابةِّ أناشيَد يتمُّ اختياُر أفضلِّها من قبلِّ المؤتمرِّ
 موحدًا لنا. 

ثم أرى أن يكوَن ما أقرُه هذا المؤتمُر ملزمًا لكّل أطيافِّ شعبِّنا سياسيًا، واجتماعيًا وكنسيًا.وعليهِّ نبدأ فعليًا  
أعماَل نضالِّنا بأن يتبنى المؤتمُر عمليًة تقوُم على التوصلِّ لقناعٍة مطلقٍة بأن النضاَل القومّي يجُب أن تتَم  
  فيهِّ عمليُة خصخصٍة ألحزابِّنا ومنظماتِّنا وهيئاتِّنا وقنواتِّنا التلفزيونيةِّ واإلذاعيةِّ والصحفيةِّ )لتوحيدِّ خطابِّها( 
فيها حقُّنا   بما  المغتصبةِّ  تمثُل نضاَلنا السترجاعِّ حقوقِّنا  أحزاٍب الغيَر  تشكيلِّ أربعةِّ  ُيعتمَد على  وأن   ..

نا ولو على جزءٍ    منها.  التاريخيُّ في أرضِّ أجدادِّ
وأن نعتمَد الواقعيَة السياسيَة والموضوعيَة ونبتعَد عن كّل ما ُيسيء إلينا وإلى حضارتِّنا وإنجازاتِّنا الحضاريةِّ  

 واإلنسانيةِّ.والذي نستنتجُه ونستخلصُه مما سبَق هو التالي :
 إّن لغَة أّي شعٍب كان ليسْت دلياًل ومؤشرًا على عرقهِّ وانتمائهِّ الدموّي. 

فإّن لغَة الشعبِّ اآلشورّي الذي تكّوَن هو اآلخُر عبَر الزمنِّ من شعوٍب عديدٍة وإن كاَن أكثُر من    ومن هنا
% منه ينتمي إلى أرومةِّ آشور. فإّن لغُتَه التي كاَن يتحدُث بها وكانتِّ األكاديَة لم تعْد هي هي لغَة  73

 قد سيطرْت على اإلمبراطوريةِّ اآلشوريةِّ والبابليةِّ  القراءةِّ والكتابةِّ.بل حلْت محلَّها اللغُة اآلراميُة التي كانْت 
 .  األكاديةِّ الكلدانيةِّ وأصبحتِّ اللغَة المحكيَة والرسميَة لتلكِّ الشعوبِّ

 أسجُل خالَل هذا البحثِّ المقتضبِّ أمرين اثنين هما: 
 بناًء على ما أطلقُه اإلغريُق  إّن اللغَة السريانيَة التي هي بالحقيقةِّ لغٌة آراميُة وإن َقبلنا بتسميتها بالسريانيةِّ   -1

عليها وعلى بني آراَم فعلينا أن نقبَل إضافةِّ كلمةِّ آشوريٍة إليها ألّن كلمَة سرياَن تعني آشورّي والعكُس صحيٌح  
 بمعنى أنها لغٌة آراميٌة في األصل تطورت تسميتها إلى السريانية التي تتضمن أيضًا خصائص كلمة آشورية. 

ديدِّ من اآلراءِّ التي كانْت قد ُطرحْت منُذ أكثَر من ألفِّ عاٍم وما تالها والتي تبّيَن  وعلينا تصويَب الع  -2
خطؤها من خاللِّ التنقيباتِّ األثريةِّ والدراساتِّ العلميةِّ التي تمَّ طرُحها مؤخرًا. فإذا أبقينا تلَك اآلراَء القديمَة  

نعيُش في حالٍة كارثيٍة حقيقيٍة ألّن األجياَل الحاليَة  في سلوكيتِّنا وتكوينِّنا العقلّي والمعرفّي ومثاقفاتِّنا فنحن  
والقادمَة ستتبناها وستكوُن أحَد األسبابِّ اإلضافيةِّ في عدمِّ تحقيقِّ الوحدةِّ بيَن مكّوناتِّنا. كما وأتبنى رأيًا يقوُم  
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. لهذا علينا    في جوهرهِّ على العلمِّ ومنتجاتهِّ ومثاقفاتهِّ وليَس على المزاجيةِّ والرغباتِّ الهوجاءِّ في هذهِّ  المسائلِّ
تقُع المسؤوليُة التاريخيُة واألخالقيُة إن لم ُنعْد ترتيَب منتجاتِّ أفكارِّنا في مثلِّ هذهِّ القضايا وغيرِّها، ونتبنى  
إعادَة كتابةِّ التاريخِّ ومحموالتهِّ بأدواٍت علميٍة وموضوعيٍة في كلِّّ جوانبهِّ التي تهمُّ المجتمَع المشرقّي قبَل  

أبناَء شعبِّنا اآلرامّي السريانّي اآلشورّي الكلدانّي المارونّي. فإننا نسيُر إلى منطقٍة مظلمٍة من    غيرهِّ، وتهمُّ 
. وأخصُّ هنا الحديَث عن اللغةِّ وعلينا أن نثَق بعَد هذا الجهدِّ المتواضعِّ   توثيقِّنا ومثاقفاتِّنا على مختلفِّ الصعدِّ

ال نفسهِّ  بالقدرِّ  آشوريًة  لغًة  نسميها  أن  المنهجيةِّ  بإمكانِّنا  نتخلى عن  لغٌة سريانيٌة.وأْن  إنها  فيهِّ  نقوُل  ذي 
الشوفينيةِّ والتعصبِّ ونحن نجهُل الحقائَق. وأال نرفَض الحواَر الجاَد في أّي فكرٍة خاصًة تلَك التي نعتبُرها  

لُمهم فالوسائُل العلميُة  تمسُّ ثوابتِّنا ــ قد تكوُن تلَك الثوابُت قد بناها أسالُفنا على غيرِّ حقيقتِّها وواقعيتِّها. والنظ
لم تكْن بهذا القدرِّ كما أن ظروَفهم وما عانوه من مذابَح واضطهاداٍت كلِّها كانْت عوامَل ضاغطًة على كّل  
مايطرحونه خاصًة عندما تشتتوا وعاشوا من دونِّ إرادتِّهم السياسيةِّ وكلِّّ مايتعلُق بمنتجاتِّ الحياةِّ وصيرورتِّهم  

ي البحَث عن الحقيقةِّ علينا أن نتبنى مناهَج الحقيقةِّ العلميةِّ وليَس حتى المتواتَر  التاريخيةِّ. وما دمنا ندع
من مثاقفاتِّنا علينا أن نتخلَص من المرحلةِّ التي سبقْت وكانْت أغلُب محطاتِّها في هذا الجانبِّ غيَر علميٍة  

بمحموالتهِّ أماَم االكتشافاتِّ    ألننا على ثقٍة بأّن طمَس الحقائقِّ سيأتي الوقُت لتنفضَح كلُّ أسرارِّ الماضي
 والتنقيباتِّ القادمةِّ. 

وأودُّ أن أرسَخ فيما قبَل النهايةِّ هذهِّ المعلوماتِّ عساها تكوُن مقنعًة، لهذا علينا أن نتأكَد من معلومٍة تقوُل  
من   آشوريَتهم  يكتسبون  كانوا  بل  بآشوريين  جميعًا  ليسوا  اآلشوريةِّ  اإلمبراطوريةِّ  رعايا  إلى  خاللِّ  بالنسبةِّ 

المواطنةِّ. إْذ كاَن هناَك أكثُر من عشرين قوميًة دخلْت في بوتقةِّ المواطنةِّ اآلشوريةِّ ولكنها حافظْت بالوقتِّ 
والحثيون   األرمن(   ( واآلرارتو  الفينيقيون(.   ( والكنعانيون  اآلراميون  مثال:  قوميتِّها  اسمِّ  على  نفسهِّ 

دّي )البابلّي( في بوتقةِّ اإلمبراطوريةِّ اآلشوريةِّ التي غلَب والفلسطينيون. ومع هذا وجدنا ذوباَن العنصرِّ األكا
عليها العنصُر اآلرامّي واللغُة اآلراميُة قبَل سقوطها بحوالي مئةِّ عاٍم وأكثَر.وكانْت قوميُة األمةِّ اآلشوريةِّ  

نها كانْت تعامُل الكلَّ  آنذاَك تقوُم على هويةِّ الدولةِّ السياسيةِّ واإلداريةِّ. ومن عدالةِّ اإلمبراطوريةِّ اآلشوريةِّ أ 
ضمَن حدودِّ المواطنةِّ. ولكن اآلراميين كانوا قد أحاطوا بنينوى وكالح ودورشاروكين من كلِّّ أطرافِّها كما  
األراضي الواقعةِّ ما بيّن دجلَة والزابين وتلَك األرُض كانْت مثلثًا آشوريًا، وعلينا أن نعلَم بأّن بعَض الملوكِّ  

زاكوتو زوجةِّ سنحاريب ووالدةِّ - من نساٍء آرامياٍت، مثَل الملكةِّ اآلراميةِّ القديرةِّ ناقيةاآلشوريين كاَن قد تزوَج  
الملوك  إلى قصور  اللغةِّ اآلراميةِّ أن تشقَّ طريَقها  أسرحدون وجدةِّ آشوربانيبال،وكلُّ هذا ساهَم في حملِّ 

 اآلشوريين.  
أفكارٍ  مجموعَة  قدمُت  قد  أكوَن  أن  أتمنى  آخرًا  وليَس  العلميَة    وأخيرًا  تعتمُد  التي  األبحاثِّ  على  بنيُتها 

. كما وال أدعي بأنني وقفُت   والموضوعيَة والتاريخيَة والتنقيبيَة وليسْت تلَك التي ُغررنا بها لعقوٍد من الزمنِّ
على كّل الحقائقِّ بل هو مشروٌع سيتنامى إذا ما حققنا دعوًة دعونا إليها. وأقصُد دعوًة إلى عقدِّ مؤتمٍر عاٍم  
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امٍل لكّل الباحثين والعارفين والمهتمين بشأنِّ اللغةِّ اآلراميةِّ السريانيةِّ اآلشوريةِّ وغيرِّها من أموٍر تهمُّ شعَبنا  وش
 بالدرجةِّ األولى وتهمُّ األجياَل الحاليَة والقادمَة. 

. المجُد هللِّ ولشعٍب يؤمُن بحقهِّ في الحياةِّ ويناضُل م  ن أجلهِّ. والخلوُد لشهداءِّ شعبِّنا عبَر التاريخِّ
   ISHAK ALKOMIالمدّرس. اسحق قومي.
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 اإلهداء
نا المغتصبةِّ   إلى جهابذةِّ الّسريانِّ األوائلِّ المعلميَن والمترجميَن، الذيَن سطروا مالحَم اإلبداعِّ على مساحةِّ أرضِّ

 النهرينِّ وسوريا اآلراميةِّ السريانيةِّ الفينيقية . أرضِّ آشوَر وبالدِّ ما بينَ 
ُأولئَك المشاعُل الذيَن أضاءوا ظلماتِّ الكونِّ وأنتجوا ثماَر الفكرِّ وخالصَة التأملِّ فكاَن أن أصبحْت العلوُم  

 طوَع بنانهْم معتمديَن مناهَج العلومِّ من استنتاٍج واستقراٍء وتحليل. 
النجوَم وسجلوا مبادئ وأبجديَة العلومِّ واألدبِّ والثقافةِّ في كّل ميادينِّها من فلٍك وطّب هؤالءِّ الذيَن اكتشفوا  

. وأنشأوا مدارَس وأكاديمياٍت كانت مناراٍت أهدت الكثيريَن   وجغرافيا وتاريٍخ وزراعٍة وتربيٍة للحيوانِّ واإلنسانِّ
 إلى ساحاتها. 

 أجدادهْم والتي تعوُد إلى سبعةِّ آالفِّ عاٍم. لقد أصبحوا هؤالءِّ الذيَن مّثلوا الحضاراتِّ المتعاقبَة على أرضِّ 
 مشاعَل للعطاءِّ واإلنسانيةِّ ومنحوا العرَب القادميَن إليهْم خالصَة الفكر.

 لهْم وإلى طالبِّهم ومن حافظَ على األمانةِّ العلميةِّ بنقلِّ نتاجاتهْم وَذكرهم أتقدُم بوافرِّ تقديري.
الجامعاتِّ التي ُتّدرُس الّسريانّيَة كلغٍة من أجلِّ طلبةِّ التاريخ. وهنا أودُّ أن أؤكد ضرورةِّ تّدريسِّ وأخصُّ بالذكرِّ  

الّسريانيةِّ في المناهجِّ التعليميةِّ من المرحلةِّ األساسيةِّ للبالدِّ التي تكوُن لغة الضاد لُغتها. لكونِّ الّسريانية  
نِّ الكريم. كما وأتمنى أن تكوَن هناَك لِّجاٌن نقديٌة لكّل نتاجاتِّنا  ُتشكُل مفتاحًا لمعرفةِّ مئاتِّ الكلماتِّ في القرآ

على ساحةِّ الوطن العربي لكي يتمَّ وضُع كلِّّ النتاجِّ البحثيِّّ على محكِّ العمليةِّ النقديةِّ وإاّل نحُن أماَم مأزقِّ 
كتُب على هواه وبحسبِّ كبيٍر وخطيٍر في شأنِّ البحوثِّ التي ينُتجها الكّتاُب هنا وهناك. وأرى أّن كّل منا ي

 مقاصدهِّ متغاضيًا عن حقائَق ال يمكُن َتجاُهُلها. 
شكري وتقديري إلى جامعةِّ القاهرة. لرعايتِّها مثُل هذه المؤتمراتِّ التي تشكُل محطاٍت هامًة وأبجديًة للنورِّ  

، وأخصُّ بالذكرِّ عميَد كليةِّ اآلدابِّ  األستاَذ الدكتور معتز سيد   والمعرفةِّ واإلنسانيةِّ، والتالقحِّ الحضاري المفيدِّ
عبد للا، وشكري موصوٌل إلى األستاذ الدكتور جمال الشاذلي رئيس المؤتمر، وإلى األستاذ الدكتور صالح  
. وإلى أخواتي وإخوتي الذيَن   محجوب، مقرر المؤتمر، وإلى جميعِّ العامليَن والساهريَن على هذا المؤتمرِّ

. تحيتي وتقديري ومعي جاليتنا الّسريانية في أوروبا وجميع أعضاء الرابطة  شّكلوا نواتُه وجاؤوا من كلِّّ البالدِّ 
 المهجرية لإلبداع المشرقي في ألمانيا.

 اسحق قومي ...شاعر وكاتب وباحث سوري مقيم في ألمانيا.
 رئيس الرابطة المهجرية لإلبداع المشرقي.

 انية والمارونية. سابقاً مدير المعهد االستراتيجي للدراسات السريانية، اآلشورية الكلد 
 مدير ورئيس تحرير موقع اللوتس المهاجر. عضو الكتاب العربي في ألمانيا. 

 
 م 14/8/2016ألمانيا 
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 المقدمة: 
نا ))حركُة الترجمةِّ الّسريانيةِّ(( وكأيِّّ باحٍث بعَد أْن اخترُت موضوعي رِّحُت أبحُث  قبَل الدخولِّ إلى موضوعِّ

هِّ .ثَم بدأُت بجمعِّ كّل ما يتعلُق بهِّ من معلوماٍت لكي ال أعيُد اجتراَر  األفكارِّ  َعمَّْن تطرََّق إلى الموضوعِّ   نفسِّ
، وتراوحْت أبحاُثهْم بيَن البحثِّ العلميِّّ  ولهذا وجدُت عشراتِّ الكّتابِّ الذيَن غامُروا في مثلِّ هذا الموضوعِّ

، وبيَن َمْن يفتقُر للموضوعيةِّ، والعلميةِّ وبعُضها وجدناهُ  ُمشبعًا بروٍح إقصائية غير موضوعية وال    الرصيِّّنِّ
تحمُل في أروقتِّها صفَة البحثِّ النزيهِّ لخلوِّها من العلميةِّ، والمنهجيةِّ الوصفية والتاريخية. فالعديُد من هؤالءِّ  
  الباحثيَن َعَمَد إلى تغييبِّ الّسريانِّ ودورهِّم في الترجمةِّ وبعُضهْم جاَء على ذكرِّهم بخجٍل ورّكزوا على طالبهمْ 
ونَسوا المعلَم األول والمحرك األول ونعني جهابذَة الّسريانِّ الذيَن كانوا معلميَن ومترجميَن ونقلًة، وكانْت لهم 
مدارُِّسهْم التي خّرَجْت أجيااًل على طولِّ بالدِّ ما بين النهريْن. في بغداَد والموصلِّ ونصيبيَن والّرها وحّراَن  

َم إشكاٍل علمٍي البدَّ من اإلشارةِّ إليه، وهو أنَّ أغلَب الكتبةِّ يتعاملون مع  وبالدِّ آراَم ودمشَق وغيرِّها. إننا أما
 موضوعاتهم بروٍح فيها من النرجسيةِّ والزهوِّ والتعصبِّ …

إّن أجدادنا األوائَل في بالدِّ ما بين النهرينِّ ـ بيث نهرين ـ وسوريا، كانوا مشاعَل نوٍر وحضارٍة للعالمِّ قاطبًة. 
العالَم من علومِّهم وثقافتِّهمْ وعبقريتهم الكثيَر، والشيُء الذي لْم ُيصدق، وهنا أتوقُف حتى   فقد أعَطوا ومنحوا

أؤكَد متسائاًل متى بدأْت عمليُة الترجمة ؟!! البّد أن أردَّ معترضًا على رأي الكثيريَن الذيَن ربطوا عمليَة  
دةَ في عمليةِّ الترجمة وأغدقوا عليهم األموال وأنه لوال  الترجمةِّ برغبةِّ الخلفاءِّ الذيَن منحوا هؤالءِّ  الّسريانِّ القيا

هؤالءِّ الخلفاءِّ وكرمهم لما كانْت تثمُر جهوُد هؤالء الجهابذة من السريان .أقوُل إنَّ أجدادي الّسرياَن مشارقًة  
لبال اإلسالمّية  الفتوحات  وبعَد  أثناء  اإلبداعيُة  الصنعُة  هذهِّ  لديهم  تبدْأ  لْم  مغاربًة  أْم  ،فالترجمُة  كانوا  دهْم 

م للغةِّ اليونانيةِّ والفارسيةِّ والهنديةِّ التي بّزوا بها   ازدهرْت لديهم قبَل ذلَك بسنيَن والدليُل على معرفتهم وإجادتهِّ
اليوناَن أنفسهم ساعدهم على ذلَك التالقُح الحضاريُّ بيَن اليونانِّ والسريانِّ وخاصًة بعدما جاَء االسكندُر  

معرفَتُهم بالفارسيةِّ فكاَن السبُب الرئيسيُّ قربهم لبالدِّ فارس . وبهذا المعنى يكوُن المقدوني أرضهْم، وأما  
، وقبل   الّسرياُن قد مارسوا طقوسهْم في الترجمةِّ من اليونانية والفارسية والهندية قبَل مجيءِّ العصرِّ العباسيِّّ

سفيةِّ، واضطالعهم على ثقافاتِّ العالمِّ  الفتح العربي لبالدهم وعلى أكتافهم ومن خاللِّ قدراتهم المعرفيةِّ والفل
 قامت الحضارُة والثقافُة التي ُسميْت فيما بعُد بالعربيةِّ..

كما ونوُد أْن نؤكَد على أّن هؤالءِّ الّسريانِّ قد تعرضوا أثناَء الفتوحات اإلسالمية لبالدهم إلى حرقِّ ُكتبهم  
تٌب بكاملها تم السطو عليها وُنسبت لمؤلفين غير  ومؤلفاتِّهم، ومنها التي كانوا قد ترجموها سابقًا، وهناك كُ 

مؤلفيها األساسيِّين، تلك الكتُب شملت كّل أنواعِّ العلومِّ والثقافةِّ والحكمةِّ والفلسفةِّ وغيرها، ألّن قوَة الفاتحين  
وتهديدهم لشعب أعزَل، مع منحهم حق الحياة والمال كفيٌل بأن يقوَم هؤالء بشطبِّ اسمِّ المؤلفِّ الحقيقي، 

 ضع اسم آخر مكانه وهكذا ُنسبْت العديُد من الكتبِّ لغيرِّ مؤلفيها الحقيقيين. وو 
أجل بجهودِّ هؤالء القادة للفكرِّ والثقافةِّ ٠ويبقى السرياُن يشكلون المحرَك الرئيسيَّ في صنعِّ الحضارةِّ العربيةِّ  

عالمِّ في الثقافةِّ والعلوم وأشتهر والعلومِّ تزدهُر المكتباُت، ولوالهم ما كان لبغداَن أن تزدهَر وتصبَح قبلَة ال
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فيها العلماء، وطالبهم عبَر دارِّ الحكمة، حيُث وفدها الطالُب مِّْن كّل حدٍب وصوٍب، ولوال أجدادي الّسرياُن  
سواَء أكانوا شرقييَن أم غربيين ما فاخَر العرُب قديمًا أو حديثًا بأّن لهْم حضارًة في كّل الميادينِّ والثقافةِّ  

، والفلك، والتنجيم والطب  والعلومِّ وال فلسفةِّ ذاتها التي تُنسْب لليونانيين. حيُث انتقلْت الفلسفُة وعلوُم الرياضياتِّ
 إلى مِّْصَر، وبعدها من مِّْصَر إلى اليونان. 

أخذْت  أن  بعَد  ونراها  هوميروس(  للشاعر  واألوديسا  )اإللياذة  والمالحم  للشعر  أمًة  كانْت  سابقًا  فاليوناُن 
 دُع وُتصبُح قبلًة للعالمِّ في هذا المجال. حيُث يتفاعُل الفكُر في أبهى صورهِّ وُيبدع . بالفلسفةِّ ُتب

ودليلنا :أّن طاليس الملطي)من جزيرة مالطا( ذهَب إلى مصَر وتعلَم الرياضياتِّ والفلسفَة وحيَن ذهَب إليهِّ  
إلى مصَر وخاصًة إلى علماءِّ فيثاغور ليتعلم على يديهِّ الرياضيات أشاَر  طاليس الملطي عليهِّ أْن يذهَب  

)ممفيس والديوسبوليس( حيُث مكَث عندهم يتعلُم مدةَ اثنينِّ وعشريَن عامًا! وكانت الفلسفُة قد جاءت مصَر  
من بالدِّ ما بيَن النهرينِّ لكون الحضارة كانت قد بدأت منُذ أمٍد بعيٍد من خاللِّ الحضاراتِّ التالية)السومرية،  

رية (وكانْت هذه الحضاراُت تتفاعُل مَع محيطها، وتشكلْت فيها أولى المعارفِّ العلمية األكادية، البابلية، اآلشو 
 ، والثقافية وهناَك الكثيُر مما نودُّ قوله، لكنَّ تحديَد البحثِّ يحتُم علينا أن نتوقَف عند هذا القدرِّ من التمهيِّدِّ

ا محوُر وجوهُر بحثنا وهي المحموُل الذي أو المقدمةِّ، ولننتقَل  إلى موضوعنا بفاتحٍة عن أهميةِّ اللغة ألنه 
 تّم من خاللهِّ نقُل علوم اآلخرين إلى اللغةِّ العربية. 

فاللغُة كما نعلُم جميعًا هي وسيلٌة للتعبير عن مكنونات العقل والحاجة للتواصلِّ مع غيرهِّ، وبها نقيُس مدى  
عيٌّ عرقيٌّ بيئيٌّ ينمو ويتطور، وهي نظاٌم  قدرةِّ العقلِّ على استهالك العالمِّ معرفيًا.، كما أنها كائٌن اجتما

للتفاهمِّ، والقدرةِّ على الحكمِّ،  ، له دالالتُه، ورموزُه، وتقنيتُة، تنمو في محيٍط اجتماعي وتكوُن أداةٌ  صوتيٌّ
، وكما  رْت اللغُة من خاللِّ عمليةِّ العملِّ والتحكمِّ في سياقاتِّ النشاطاتِّ اإلنسانيةِّ المفيدة، وقد نشأْت وتطوَّ

 َل لكلِّّ قوٍم لغتُه . قي
أّما لغويًا تعني: لغى، ولغو، والهاُء عوٌض، وجمعها لغى، ولغات أيضًا، والنسبة إليها لغوي، واللغا: الصوُت،  
ويقال أيضًا لغى به: أي لهج به. وهي األلسن، وهي فعلة من لغوت : أي تكلمت، أصلها لغوة، و الجمع 

ا بأّنها: ) عبارة المتكلم عن مقصودة، وتلك العبارُة فعٌل لسانيٌّ وقد أشار ابن خلدون إليه  ٠لغات و لغون  
وهو في كّل أمٍة حسب   ٠لشيء عن القصد، إلفادة الكالم، فال بدَّ أن تصيَر ملكًة متفردًة َلَها، وهي اللسانُ 

واللغُة هي  ٠أّما ابن سنان الخفاجي فيذكر أنَّ اللغَة هي:) ما تواضَع القوُم عليه من الكالم(٠اصطالحاتهم(  
عن   للتعبيرِّ  قوم  كلُّ  يستخدمها  األصواُت  وهذه  األمة،  باختالفِّ  تختلُف  اللسان  في  ملكاٌت  أو  أصواٌت 
لتنفيذِّ األعمالِّ   ) مالينوفسكي( بل هي وسيلٌة  أغراضهم ومعانيهم، وهي ليست مجرُد وسيلًة بحسب تعبيرِّ

تعمُل في أداءِّ األعمالِّ وإنجازها ال لوصف األشياءِّ  وقضاءِّ حاجاتِّ اإلنسان، فالكلمُة من وجهةِّ نظرهِّ، إنما تس 
وكما قلنا فاللغُة والفكُر توءمان ،وهي الوعاء الذي يحفظ فكَر األمةِّ وعواطفها، وحين  ٠أو ترجمةِّ األفكار 

ومًة  تصُل اللغُة مرحلَة الكتابةِّ والقراءةِّ، َتُكوُن قد أنتجت من خاللِّ احتكاكها بالواقعِّ الماديِّّ واالجتماعي منظ
حضاريًة تتطّور تبعًا لقدرةِّ هذا المجتمعِّ أو ذاك على استخدامها كوسيلة، ليس للتفاهمِّ وحسب بل لتكثيفِّ  
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واللغُة ظاهرٌة  ٠وقد اختلَف الباحثون قديمًا وحديثًا في موضوعِّ نشأةِّ اللغةِّ اإلنسانيةِّ األولى ٠الجانبِّ المعرفيِّّ 
وفي ذلك تأكيٌد على ما قاله دي سوسير))بأنِّّ   ٠همِّ مع أبناءِّ جنسهِّ اجتماعيٌة، تقتضيها حاجة اإلنسانِّ إلى التفا

اللغَة أساسًا ظاهرٌة اجتماعيٌة ينبغي دراستها في ضوءِّ عالقتها بالمتحدثين بها ومشاعرهم النفسيةِّ، وأّنها دائرٌة  
دتها من ذاتها، وجميع  تستمُد قاع٠تشمل المسموَع والملفوَظ والمتصدَر، وهي تحّرك قسمًا نفسيًا، وآخَر وظيفياً 

 ٠المؤثرات في اللغةِّ ترجُع إلى المجتمعِّ والظواهرِّ االجتماعية((
واللغة التي نتناوُلها هنا هي اللغُة السريانية ال بل نؤّكد على أنَّها اآلراميُة بعد تطورها ألّن الّسريانّيَة هي  

يةِّ الفينيقيةِّ التي كانت بدورها أحد  وأطوُر  امتداٌد لآلرامية ولهجاتها المختلفة، والتي نتجت عن تفعيل األبجد 
الفينيقية كأبجدية ليكوَن دورها فيما بعد أقوى   اللهجاتِّ اآلرامية .لهذا جاء اآلراميون أهُل دمشق وطوروا 
وأكثر تأثيرًا. والبدَّ لنا من أن نتحدَث عن أهمّيةِّ تطور اللغةِّ اآلرامية، ولماذا ُسّميْت بالّسريانية وهل تحتوي 

العصرِّ    في في  وخاصًة  اإلسالمّي  العربيَّ  العهد  في  دورها  هو  وما  والفينيقّية  وآلشورّية  األكادّية  طياتها 
 العباسي الثاني. وسنترُك المقدمة المتواضعة لنبدأ في. 

 :ما هي اللغُة الّسريانيُة ؟! 1
كُن الفصُل بين جوهرِّ اآلرامّية  اللغُة الّسريانيُة، ال بل اآلراميُة هي دوحٌة من أصل اللغاتِّ الّسامية. وال يم

التي   والتقنّية  الجوهر والمعنى  الكلمة، وليس في  يكون فقط برسم  الفصُل  إنما  والسريانية على اإلطالق. 
اعترْتَها المتغيراتُ اإليجابيةُ .. والسؤاُل كيف تكّونت األبجديُة اآلرامّيُة التي هي أساُس الّسريانية؟!! لقد ساد  

ها المسماري   الوهُن لهجَة أهلِّ  فينيقيَةــ والتي هي باألساس أحُد اللهجات اآلرامّية المشبعة باللغة األكادّيةِّ، وخطِّّ
وحين نقوُل: اللغُة األكادّيُة نعني بها أيضًا اللغة اآلشورّيَة الشماليَة لبالدِّ النهرين ـــ فبادَر أوالُد عمومتِّهم من  

تختزُن باألصلِّ خالصة اللغة األكادّية )البابلّية واآلشورّية ( .إذًا  اآلرامييَن في دمشَق لتطوير  األبجديةِّ التي  
اللغُة البابليُة اآلشوريُة األكاديُة، تلَك التي  ترعرعْت في بالدِّ ما بين النهرين وامتَد تأثيرها إلى فينيقيَة على  

الة السيد المسيح قبل ألفي  الساحلِّ السوري، هي اللغُة التي سيكوُن لها شأٌن كبيٌر فيما بعد، وحين جاءْت رس
عام سمي اآلراميون بالسريان ـ وهناك عدُة آراٍء بشأن التسميةِّ الّسريانيةِّ، فالمطراُن الكاتُب اسحق ساكا يقول  
:)نسبًة إلى شخٍص ُيدعى سوريوس( ومنهم من يقول عندما دخل اليونان إلى سورية ُسمِّي الشعب باألسيرين  

هكذا أصبحتِّ اللغُة ُتدعى بالّسريانية نسبًة للشعب وقد تجاوزْت ديمومتها    )اآلشوري ( وغيرهما من آراء ــ
أكثَر من ألف ومئة عام وحلْت محلَّ بقية اللغات وذلك لعدة أسباب أهمُّها سهولُة أبجديتها، وانتشرْت في  

َد وبالدِّ سوريَة الطبيعيةِّ  بابَل وسومَر  وبالدِّ آشوَر وبالدِّ ما بين النهرينِّ العليا والوسطى، وفارَس والهنَد والسن
التي تقُع شرقي البحر المتوسط وسيناء وبالد الحجاز واليمن وحضرموت والبحرين)دلمن(،لنصَل إلى بالد  
فارس .وقد استمرْت في نفس التسميةِّ اآلرامّية حتى القرنين السادس والسابع عند الكثيرِّ من القبائل التي لم  

 اَء الغزو العربي اإلسالمي للديار الشامية وبالد ما بين النهرين ...تدخل المسيحية، وانحسَر وجودها أثن
الّسريانية: من   األبجدية  وتجمُع    22وتتكّون  اليسار  إلى  اليمين  تكتب من  ـ  اثنان وعشروَن حرفًا  ـ  حرفًا 

 بالعبارات اآلتية)):أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت ثخذ ضظغ((
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بُل االتصاَل بالحرف الذي قبلها، وثمانيُة حروف تدعى بالواقفةِّ ال تقبل االتصال  وجميُع الحروفِّ الّسريانّيةِّ تق
العراق وإيران وجبال  الكلدانية واآلثورية وتنتشر في  الشرقية وهي  بما بعدها. .والّسريانية على لهجتين : 

اتِّ والحروف، وفي  اللهجتين ـ هو في نقاطِّ بعضِّ الحرك  –زغاروس، والغربية في سورية ولبنان. والفرق بين  
 رسم الخط ليس إاّل. 

الضمة،  تُقابل  بالعربية، ورباصا  الفتحَة  وتقابُل  لها سقابا  وُيقال  تباخا   لها سبُع حركاٍت هي:  فالشرقية: 
وارواصا عبارة عن ضمٍة مائلٍة إلى الفتح، وزالما بثيقا عبارة عن كسرٍة مائلة للفتح، زالما قشيا وتقابل كسرًة  

 وحباصا أو خواصا ُتقابُل الكسرَة بالعربي. مائلًة للفتح، 
أما الّسريانية الغربية: فلهاخمُس حركات. وهي :فتوحو ُتقابل الفتحة بالعربي وسقوفو ُتقابل الضمة المائلة 
إلى الفتح.وربوصو وهي كسرة مائلة إلى الفتح، وعصوصو ُتقابل الضمة بالعربية ،وحبوصو، وتقابل الكسرة  

 بالعربية.
اثنان وعشرون حرفًا، مثل األحرف الفينيقية. بينما نجد إن الحروف    22حروف الهجاء الّسريانية    ويالحظ إن

السريان    29العربية   ولدى  الّسريانية،.  األبجدية  ترتيب  عن  يختلف  وعشروَن حرفًا(وترتيبها  )تسعٌة  حرفًا 
الية: الباء وتلفظ باء  حروف مضاعفة يختلف فيها اللفظ حسب وقوعها في سياق الجملة. وهي الحروف الت

( حسب وقوعها في الكلمة ... التاء وتلفظ ثاء أحيانًا ... الجيم وتلفظ بالجيم المصرية أو بلفظ الغاء  vأو )
... الدال وتلفظ دااًل و ذااًل ... الحاء وتلفظ خاء في الّسريانية الشرقية ... الكاف وتلفظ كافًا عربية وخاء  

  ... 
، رغم تغيير  .وهناك تقارٌب   لغويٌّ بين الّسريانيةِّ والعربية، يتوزع بين اللفظي، وعبر األعداد، وفي الكلماتِّ

 حرف واحد بين اللغتين أحيانًا وفي األلفاظ المتباعدة التي تمتلك رسوباتها في العربية، !
العربية والسريانية،    كلمات عربية ـ سريانية متشابهة وهنالك ما ال يحصى من الكلماتِّ المتشابهةِّ بين اللغتين

سواء بصورٍة مباشرٍة أو غير مباشرة. هنا نسجُل عينًة بسيطًة على َسبِّيلِّ المثال. نماذج كلمات متشابهة  
بصورة غير مباشرة: بعيرو = بهيمة // برتقالي = ليمونوا // حصان = سسيو )بالعربي ساس الخيل( //  

 بقرة = تورتو )مؤنث ثور( 
بين لهجاتِّ اآلراميةِّ فليس بوسعنا الحديُث المسهُب، لكننا نشيُر بعجالٍة إلى أن تلك  أما الخالفاُت اللغوية  

الخالفاتِّ كانت منذ نشأتها ما بين بالدِّ آشوَر وأرام ويزداد الخالُف في الفترة المسيحيةِّ، واالنقساماُت التي  
 حدثت ما بين النساطرة واليعاقبة . 

  أن نتلمس البدايات التي كانت مع : وممن َعمَِّل في المجال اللغويِّّ نستطيعُ 
 م.580يوسف األهوزي نسبًة إلى األهواز وكان أستاذًا في مدرسة نصيبين وتوفى في    -1
، اشتغل بآداب اللغة الّسريانّية وأّلف فيها كتابًا كان عمدة  710، وقيل  708ويعقوب الرهاوي، المتوفى  -2

 وسندًا ُيرجع إليه.  
   873حنين بن اسحاق  -4وع دناح( المتوفَّى في القرن الثامن . وأشهُر نحاة السريان) يش-3
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وقد نهج في اللغة السريانية منهج نحاة العرب وغيرهم. وقال صاحب )اللباب(:    1049والياس الطيرهالي  -5
  )إنَّ الحروَف الهجائيَة في اللغةِّ السامّية ُتبدل من حروف أخرى وتبدُأ بالساكن، وصيغة الجمعِّ تتبُع الفعلَ 

 إذا ُأسند إلى فاعل جمٍع بخالف العربّية(: 
وال نريُد أن ندخَل في جوانب لغويٍة، ومقارناٍت بين الضمائرِّ في اللغاتِّ الساميةِّ بل نكتفي إلى أّن هناك  
 تقاربًا واضحًا في هذا المجال. ولكن من خصائص الّسريانية أن ليس للّسان الّسرياني أداةُ تعريف لألسماء. 

لثانيُة هي وجوُد أداة خصوصّية إلضافة االسم إلى اسم آخر، وهي الدال تدخل على المضاف  والخصوصية ا 
 إليه. وأّن ميم الجمع تُقلب فيه إلى نون. والمثّنى لم يبَق منه أثر في اللّسان الّسرياني.

د أو حرٌف ساكن تسقُط دائمًا في اللفظ السرياني إ الَّ إذا أوجب والحركة التي ال يعقبها مّد أو حرفٌ مشدَّ
المفرُد  تُبدل من حروف ألخرى. واالسُم  السامّية األصلّيةِّ،  اللغةِّ  الهجائيُة في  إبقاؤها صعوبة. والحروف 
لّيةِّ  وجمع المؤنثِّ السالم، إذا لم يلحق بهما شيٌء، يطلق آخرهما باأللف. والنوُن في بعض األسماءِّ األوَّ

 ُتقلب إلى راء.
 للغات السامية، وبقيتا في اللغة السريانية وهما سفعل وشفعل.كما نجُد صيغتان ُفقدتا من ا 

كذلك وفي الّسريانيةِّ، يصير آخر االسم )آ( وهو أداة التعريف. )الكتاب : ْخثوبا(. )الخبز: لِّْحما( كما يبدأ  
  الفعُل بالنون في صيغة المستقبل مثل: )سأقتل: ْنكوتيل(• أصول الكلمات في الّسريانية: ثالثية كما في 
  ٠اللغاتِّ السامية. وهي الفاء والعين والالم، وما عداها زائدٌ إذا تغيَّرت الحركاُت في وسطِّ الكلمة، تغيَّر المعنى 

وال يوجد في اللغةِّ الّسريانّية تضعيفٌ ،وال مثنى وإن وجدنا بعَض اآلثار لذلك. وتبدل النون راًء في بعض  
اآلرا برجا(.وترقى  )ابنة،  إبرا(،  )ابن:  إلى  األسماء  وتقسم  الميالد،  قبل  التاسع  العاشر و  القرنين  إلى  مية 

 لهجتين كبيرتين: شرقّيُة وغربّيُة،وقد نّميُز فيهما التسميات والمراحل التالية : 
 اآلرامّية القديمة، والرسمّية، والغربّية، والشرقّية.

آلراميون عن اللهجةِّ الفينيقية، و شرعوا  فالقديمُة: ُترقى إلى القرنين العاشرِّ والثامنِّ قبل الميالد حينما تخّلى ا
نجُد في  بينما  والتطور،  التقدم  تكتمل مع  الفينيقية، وراحت  لألبجديةِّ  المطورَة  المحليَة  لهجَتهم  يستعملون 

 الكتابةِّ تطّوَر اآلراميةِّ التي ُتسمى بالرسميةِّ ومنشُؤها  
الوثائُق الرسميةُ في مخت لف المناطق اآلشورية. ففي العهد اآلشوري الشمال السوري، وهي التي تداولْتَها 

 ق.م( تبّنت الدولُة اللغَة اآلراميَة، وأصبَح المشرفوَن على   612-   1100)
الشؤونِّ اإلداريةِّ يتقنونها أكثر من األكادية، ال سّيما في المناطق النائية حيث استعملوا للمراسالت نموذجًا  

جداولَ آرامية باأللواح المسمارّية، أخذت تزداُد منذ ذلك التاريخ   من اآلرامّية المبسطَّة. كما أن عادَة إرفاقِّ 
واستمّرت  ٠حّتى في قلبِّ اإلمبراطورية. و قد انتشرت اآلرامّية الرسمّية انتشارًا واسعًا في العهد اآلشوري  

(   - 538سي )ق.م( وفي العهدِّ الفار   538 -626اآلرامّية تشغُل مكانتها المرموقَة في العهدِّ البابليِّ الحديثِّ
ق.م( حيث أخذت اللغة    64  -312ق.م(. و قد مرت هذه اللغُة بفترٍة عصيبة في العهد اليوناني )  330

اليونانية تفرُض نفوذها على المناطق الهلنستية، غير أنها قاومت هذا النفوذ، وظّلت سائدة في "الحضر" 
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اللها. و عّوضت اآلرامية عما فقدته في  ...مثاًل رغم مظاهر الحضارة اليونانية الرومانية البادية في أط1
العهد اليوناني، إذ بسطت نفوذها في البالد العربية حيث تداولها األنباُط والتدمريون حتى العهد المسيحي،  

 و في فلسطيَن حيث تمسكت بها الجماعاُت التي ناهضت الثقافة اليونانية.
والف دجلة  انتشارها في منطقة  نجد  الغربية  اآلرامية  )أما  السامرة  وبعد سقوط  وفلسطين  ق.م(،    721رات 

انتشرت اآلرامية فيها بواسطة الجاليات التي حّل اآلشوريون فيها. كما ونميز اآلرامية اليهودية الفلسطينية:  
 سامرية وآرامية مسيحية في فلسطين  

مسيحيي مصر  و تدعى هذه اللهجة باإلجماع " آرامية فلسطين المسيحية" التي كانت مستعملة كذلك لدى  
 الناطقين باآلرامية. 

أما اآلرامية الغربية الحديثة، فهي ال تزال لغًة لمنطقٍة تتكوُن من قرى واقعة في الشمال الشرقي من دمشق  
وهي: معلوال وبخعا وجبعدين، و قد عانت تغييرًا كبيرًا، و تأثرت إلى حد بعيد في نحوها، و ألفاظها باللغات  

 لكنها تعتبر بقية حية لآلرامية الغربية،.  التي سادت تلك المنطقة، و
أما اآلرامّيُة الشرقّيُة فجاءت نتيجًة للغزو اآلرامي لمنطقة دجلَة والفراَت حيُث كانت لهم لهجاتهم المحلية  
الخاصة المختلفة عن اآلرامية الرسمية. وقد أصبح بعض هذه اللهجات مكتوبًا ومستعماًل لألغراض األدبية  

هذه اللهجاُت المحليُة حتى في جبالِّ أرمينيا وجبال شمال العراق ويمكننا أن نمّيَز في هذه أيضًا، وانتشرت  
 اآلرامّية الشرقّية أربع فئات أيضًا. 

اآلرامية اليهوديُة البابليُة، و هي ظاهرٌة في التلمود البابلي،و في وثائَق ترقى إلى ما بين القرنين الثاني  -1
 اللهجُة موحدًة، ويبدو اختالف صيغها حتى في التلمود نفسه.  والسابع للميالد. ولم تكن هذه

وهناك اآلرامية المندائيُة في العراق، فقد كتب المندائيون أدبهم بهذه اآلرامية الشرقية. فهناك وثائق لهذه -2
لشرقية  الديانة المستقلة كتبت بلغة تطورت محليًا من اآلرامية القديمة، قد تكون صيغًة صافيًة من اآلرامية ا

غير المتأثرة بالعبرانية، كاللهجة اليهودية، أو باليونانية، كما هي الحال مع السريانية. ولكن الوثائق التي  
وصلتنا بهذه اللهجة، ترقى جميعها إلى حقبة متأخرة، وقد طرَأ عليها تغيير لفظي كبير، وتأثرت كثيرًا باللغة  

 العربية.
ية، بأنها اللهجُة المسيحيُة لآلرامية الشرقية فقد كانت مستعملًة كلغٍة  وُيطالعنا في بحثنا عن اللغة السريان

أدبيٍة قبل العهد المسيحي. وأما في الحضر: أو مملكة عربايا، فهي أقدُم مملكٍة عربية مركزها مدينُة الحضر  
كلم  70يمة  كلم وتبعد عن مدينة آشور القد 110الواقعُة إلى الجنوبِّ الغربي من مدينةِّ الموصلِّ على مسافة

 .وقد ظهرْت مملكُة الحضرِّ في القرنِّ الثالثِّ الميالدي، وحكمها أربعُة ملوٍك استمرَّ حكمهم قرابَة المئة عام.  
أما في منطقة الّرها اآلرامّيةِّ، فقد حّلت فيها مدرسٌة مسيحيٌة  محلَّ المركزِّ الوثني، وتطّورْت اآلراميُة الشرقية  

يث ارتفَع شأُنها عاليًا ،ال سّيما بعد أن اتخذتَّها المسيحيُة لغَة الدينِّ واآلدابِّ  فيها إلى لغٍة أدبية مزدهرٍة ح
لها. وفي القرن الخامس عندما ثارت الجداالُت العقائدّيُة في الشرق، استفادتِّ اللغُة من ذلك فائدة عظمى،  

لى التعبيرِّ عن حاجاتِّ إذ راحْت كّل فئٍة تعمل على صقلها، وإغناء مفرداتها، و ضبطها لتكوَن قادرًة ع
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الناس سواء، الالهوتيةِّ أو الفلسفيةِّ أو العلمّيةِّ أو الطبّيةِّ والفلكّيةِّ والحاجاتِّ اليوميةِّ. و كان لالنعزالِّ الذي 
سبَّبْتُه هذهِّ الجداالُت أثَرُه العميق أيضًا في كلتا الفئتين الشرقية والغربيةِّ، و في تطّورِّ اللغة فيها، إذ أخذت 

وهكذا انقسمتِّ اللغُة اآلراميُة  ٠ُت اللفظّيُة و الكتابّيُة تبرُز واضحًة منذ نهايةِّ القرن السادس الميالدياالختالفا
من حيث اللفظِّ والخطِّّ إلى آرامية شرقية، وآرامية غربية وجاءت جهوُد أَْهلِّ اللغةِّ بنتائج مرضيٍة ضدَّ الغزوِّ  

سيةِّ ومنها إلى البلدانِّ الشرقية، ثم إلى الشرقِّ األقصى، البزنطي، بل استطاعوا نشر لغتهم في البالدِّ الفار 
 إلى الصين والهند. ومازالت متداولًة في الهندِّ لدى السريانِّ الملباريين والملنكاريين كلغٍة طقسية. 

أما في المنقطةِّ الغربّيةِّ فقد امتّدت إلى آسيا الصغرى وسوريَة وفلسطيَن، و دخلتِّ البالَد العربيَة ومصَر .  
كان تأثيُرها كبيرًا على لغاٍت كثيرٍة كالعربّيةِّ و األمنّية واإليرانّية، حتى استعمَلها الوثنيون ومنهم الصابئُة  و 

 والمانويون أنفُسهم ألغراٍض دينيٍة. ثم تقّلَص نفوُذها بعَد الغزو اإلسالمي لتلك البالد.
شَر ولم تزل لغًة طقسّيًة لدى الكنائسِّ الّسريانيةِّ الشرقّيةِّ  وقْد ظلت السريانّيُة لغًة أدبّيًة حّيًة حتى القرنِّ الرابَع ع
 والغربّيةِّ حتى اليوم، وقبَل أن نغادَر هذه الفكرَة نقوُل:

هناك سريانّيٌة حديثٌة ُنسميها) السورت( وهي المحكيُة لدى الجماعاتِّ المسيحّيةِّ القاطنةِّ في جبال وقرى   
يتخّل عنها   ولم  أورمية، وجبال طورعبدين.  بحيرةِّ  الشرقّيةِّ من  الضفافِّ  على  العراقِّ و  واقعٍة في شمالِّ 

ل البعيدة. إال أنَُّه قد طرَأ عليها بعُض التغييرِّ  أصحاُبها الذين نزحوا إلى أمريكا أو أوروبا أو غيرهما من الدو 
، وباللغاتِّ المجاورة كالعربية والتركّيةِّ   على غرارِّ اآلراميةِّ الغربّيةِّ، تغييٌر كبيٌر في اللفظ وتأّثَرْت بالظروفِّ

َع عشَر، تحت  والفارسّيةِّ والكردّية، وأخذ المتحدثون بها يستعملوَنها لألغراضِّ األدبية أيضًا منُذ القرنِّ الساب 
تأثيرِّ المبّشريَن الغربييَن، فينشروَن بها صحَفهم ومجالتِّهم وكتَبهم، فسادت في هذا المضمار اللهجُة األورميُة  
)نسبة إلى منطقة أورميا ( خالصة القول : إّن الخّط واللهجَة التي اقتبَسها اآلراميون األوائُل من جيرانِّهم  

 ين(،أصبَح مصدرًا لمعظمِّ الكتاباتِّ الحالية. أوالد عمومتهم الكنعانيين)الفينيقي
اليونانّية   اليونان حيث أعطت األبجديَة  انتقلت إلى بالدِّ  ه في آسيا الصغرى ومنها  فانتشرت إحدى صيغِّ
األحرف التي أصبحت بدورِّها مصدَر الالتينّية الغوطّية واألبجدية القورلية المستعملة في أوروبا والكتابات 

وهناك صيغٌة أخرى انبثقتْ منها الكتابُة البهلويُة في إيراَن الوسطى،ومن خاللها األفستيُة  القبطّية في مصر.  
والسغديُة واألبجديُة المانويُة التي منها أتت الكتاباُت الويغوريُة و المغولية والمانشؤية والكالموكية واليورياتية.  

من خاللها الكتاباُت التيبتيُة، وكتاباٌت مستعملٌة  وأعطت صيغًة أخرى منها الكتاباُت الخروشتية،و البرهمانية،و 
للكتابة األرمنّيةِّ التي منها   الهندِّ والجنوب الشرقي من آسيا واندونيسيا. وإحدى صيغها كانت مصدرًا  في 
جاءت الكتاباُت الجيورجيُة، والقفقاسيُة. كما نتَج عن إحدى حالتها الكتابَة العربيَة المربعَة والخطين التدمريُّ 
والنبطّي، ومن هذا األخيرِّ جاَء الخطُّ العربي بأشكالهِّ العديدةِّ في الفارسّية،  والتركّية، واألوردّية، والمالوّية.  

 وقد تفّرَعت الكتابُة الماندّيُة الغربّيُة أيضًا من إحدى صيغِّ الكتابةِّ اآلراميةِّ.
 ***الصالُت الحضارّيُة واللغوّيُة بيَن الّسريانّيةِّ والعربّية :
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ُهناَك عالقٌة وثيقٌة ما بين الّسريانّيةِّ والعربّية، فالصالُت الحضارّيُة واللغوّيُة بيَن  الّسريانِّ والعربِّ قبَل اإلسالمِّ 
وبعده وال ُيخفى على أحد ممن قرَأ التاريخ ليتبيَن فضل ) السريان(الكبير ومجموعة فضائل كبرى، فلوالهم  

لخطِّّ والترجمة وغيرها وهنا نقُف عند الخّط العربي الذي تّم اشتقاقُه  ما كان للعرب تلك المعرفة في اللغة وا
من الخطِّّ االسطرنجيليِّ حيُث تّم أواًل اشتقاُق الخطِّ الكوفي من الخط االسطرنجيلي، وكاَن ذلَك في القرن 

 ا رعاك للا: األّولِّ قبَل اإلسالم حيث كان السرياُن األوائُل الذين علموا العرب القراءة والكتابة، انظر ي
جاء في العقد الفريد البن عبد ربُه وفي الجزء الثاني: أّن ثالثًة من طيٍء اجتمعوا ببقعة )وهم مرار بن مرة.  

جدره( فوضعوا الخطَّ، وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية. فتعلمُه قوم  -وأسلم بن سعدة. وعامر بن 
بالعربية غير بضعَة َعَشَر إنسانًا. وهكذا قال السيوطي في  من األنبار, وجاء اإلسالُم وليس أحٌد يكتُب  

نقاًل عن بن عباس ما يشبه قول صاحب العقد. كما روى البالذري    40وصاحب الفهرست ص   1المزهر، ج:
كالمًا مطواًل على هذا النحو، مفاده أّن اللغة السريانية أساس العربية. وقال األثري 471في فتوح البلدان ص 

. ما تعريبه: )أّن الكتابَة العربيَة وجدت…وكانت  287ب برجه في كتابه عن أصول الكتابة ص الشهير فيلي
 نصرانيًة قبل أن تتحوَل إلى إسالمية(. وإذا قلنا نصرانيًة، فنقول بذات الفعل سريانية. 

رب حيث  فالفضُل الكبير إذن في تعلم الكتابة للعرب يرجع للمسيحيين السريان الذين علموها المسيحيين الع
كانوا، وحيُث بشروا، ونحن إن قلنا: عرب، ال نقصُد إاّل سكان شبه جزيرة العرب. وال نعني مطلقًا سكاَن  
سورية من الذين يتكلمون بما يريدون تسميته اليوم بالعربية. ألّن هؤالء هم مسيحيون سريان أقحاح منهم من  

بالنسبةِّ للخطِّ ومعرفةِّ اللغةِّ، لكنَّ دور السريانِّ   هذا  ٠أسلَم عند الغزو اإلسالمي. ومنهم من بقي على دينهِّ 
القراءَة   العلميةِّ عند العرب فهم من علموهم  الذين أغنوا مسيرَة النهضةِّ  يتوقُف عند هذا الحد، بل هم  ال 
  والكتابَة، وقاس العربُ هجاَء العربيةِّ على هجاء السريانية ومن قبل نجُد أثر الّسريانيةِّ في بالدِّ الحجاز ومكة 

والمدينة، وجاَء أن الرسول محمد :يقول لحسان بن ثابت: أتجيُد السريانية؟ قال ال .!!قال اذهب وتعلمها  
ألنها لغُة المالئكةِّ فيقول: ذهب زيٌد وتعلمها في سبعَة َعَشَر يومًا، والسؤال: ما الذي تعلمه منها ؟لقد تعلمها  

 ..نحوًا وصرفًا ألنها كانت لغُة القومِّ في تلك الديار.
كتابهِّ)القلم   في  المدائني.  عمر  بن  محمد  روى  فقد  للقلقشندي.  األعشى(  )صبح  كتابِّ  في  َجاَء  ما  هذا 

قال:تعلمها ٠والمداواة(.قول الرسول والذي يقطع الشك باليقين )لزيد بن ثابت(: َأتحسن السريانية؟! قال : ال
علمها في سبعة عشر يومًا. وإذا ألنها لغة المالئكة…(.ويقول صاحب صبح األعشى: إنَّ حسان ذهب وت

سألنا أنفسنا ما الذي تعلمُه حسان في هذه المدة القصيرة وهل كان عبقري زمانه…؟ لقد تعلمها نحوًا وصرفًا 
)قراءة وكتابة(.ألنُه كان يتحدث بها كالما.سيما وأن محمد بن عمر المدائني. يعد كالَم الرسولِّ من األقوال 

أّن زوجَة الرسولِّ األولى خديجُة ابنُة عمِّ المطران ورقة بن نوفل الذي كان على   المسندة، ال الضعيفة.؟.كما
مذهب النساطرة،كانت لغتها آرامية شرقية. ولم يذكرِّ التاريُخ أنهما كانا على خالف لغوي،ألنهما كانا يتحدثان  

نا في كتابه تاريخ الكنيسة  اآلرامية) السريانية( المستعملة هناك...ونعني )اللهجة الشرقية(.ويقول البير أبو 
َدٍة هي اآلرامية.وقد أقرَّ العديُد من الباحثين  1الشرقية ج :إّن اللغتين العربية والسريانية تنتميان إلى دوحٍة َواحِّ
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أثَر السريانية على العربية كما نجُد ما أقره بروكلمان ومجموعة من الباحثين، إذ " في القرن الرابع قبل 
دولةُ  قامت  دمشَق، وشملت معظم شمالي جزيرة    الميالد،  إلى  العقبةِّ  وامتدْت من خليجِّ  العربية،  األنباطِّ 

 . (العرب، وكانت عاصمتها) سلع( أو )البتراء
وعرُب البتراءِّ استعملوا اآلراميَة في كتاباتهم بينما كانوا يتحدثون باللهجةِّ التي يسمونها عربيًة ،يقول بروكلمان  

المختلفَة التي نقشت على قبور سلع، تدلُّ على أن األنباَط قد استعملوا في هذه النقوشِّ اللغَة : إن الكتابات  
قد  لم تكن  الهجائيَة،  الحروَف  ". أجل ألن  الرسمية حتى في ظل األخمينيين  لغتهم  التي كانت  اآلراميَة 

أخذوا أبجديتهم التي كتب  استنبطت عند عرب الشمال، وحين ظهرتِّ الحاجُة للكتابة، كان من الطبيعي أن ي 
 بها القرآن من اآلرامية التي استعملها األنباط . 

وبعد اإلسالم : تبدُأ عملية التالقحِّ الثقافيِّّ بين الّسريانيةِّ والعربيةِّ في عهد األمويين بشكٍل واضحِّ المعالم  
ةِّ التي عرفتها الحضارة اإلسالمية  وتبلُغ أوجها مع الفترة العباسية، مما كاَن له األثُر البالُغ في النهضةِّ العلمي

 في هذه الفترة . 
البواعثِّ على طلبِّ   العلومِّ، أقوى  لقد " كان التساع دولة اإلسالم، وحاجة العرب إلى ما عند األممِّ من 

ية الفلسفة والعلوم، ونقُل كتبِّ العلمِّ إلى اللغةِّ العربية، وبما أنَّ الطابَع العربيَّ هو الذي مّيَز الدولَة اإلسالم
، كما لم يبعدِّ  749  –  661هـ /    132  –  41في عهد األمويين   م، بقيت الدولُة األمويُة عربيَة المظهرِّ

الخلفاُء األمويون عن هذا الطابعِّ إال في المجاالتِّ التي دفعتهم الظروف إليها دفعًا، لقد كانوا بصددِّ إرساءِّ 
ن قبل، وكان بودهم أن يستكملوا كّل مقوماتها، أسس جديدة لدولٍة ناشئٍة على نهٍج لم يكن للعرب به عهٌد م

ولم يكْن بدٌّ إذن من أن تواجههم مشكالٌت نتيجةً لما يمارسون من نشاط جديد، كّل ذلك جعلهم يلجؤون إلى  
ذوي الخبرةِّ فيما جدَّ من أموٍر، فهم لم يناقضوا أنفسهم حين استمدوا العوَن من كلِّّ قادٍر عليه من أهل  

نية والسريانية، ما أتاَح للعقلية العربية أن تلقح بلقاح علمي جديد حمله إليها الّسريان على  الثقافات اليونا 
 وجه التحديد "

***" وكان للناطقين بالّسريانية الفضُل في يقظةِّ العربِّ العامة، ونهضتهم الفكرية في بغداَد زمن العباسيين  
 تزاُل مفخرَة العصر العباسي القديم، فقد كان  خاصًة، ما لم يكن مثله ألمة، تلك النهضُة التي غدت وال

م مسرحًا لحركة من أبرز الحركاتِّ    850  –   750هـ /    236  –  133العالُم العربيُّ اإلسالميُّ ما بين  
وأخطرها في تاريخ الفكر ... فكان الّسرياُن هم العقُل والروُح والوعي والتحقق والتجسد الذي عبرْت عليه هذه  

ى العربِّ المسلمين،البل هم أسها ونسغها، ولوالهم،ما وجدنا تلك العلوَم اليونانية محمولًة  العلوم، لتصَل إل
في الفكر العربي فيما بعد، وكان أن استفاد العرُب من وجودِّ السريان التراجمةِّ وأصحابِّ المدارس الذين 

بّد من اإلشارةِّ إلى رغبة الحاكمِّ  مكّنوا العرب من التعرف إلى األنشطة الثقافية اليونانية، وفي جهٍة ثانيٍة،ال
 العربي في تطوير آليات الفكر عبر هؤالء الجهابذة السريان .  

والحّق ُيقال، إنَّ شغَف بعَض الخلفاءِّ بالعلمِّ، وتعلقهم بالمعرفة كان لهما الفضُل في بروزِّ هذه الناحية، ولقد  
ه المهمة الساميةِّ والضروريةِّ إلى علماءِّ الّسريان  وجَد هؤالء المثقفون من الخلفاءِّ ورجاالتِّ البالطِّ إسناَد هذ 
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ليكونوا واسطَة العقدِّ في حركةِّ الترجمة والنقل التي نشطت على أيديهم أكثر من سائر األمم، إيمانًا منهم  
وإحاطَة هؤالء    –السريانية    –بقدرةِّ هؤالء على القيام بهذه المهمة الشاقة، وقد ساعَدهم في ذلك مرونة لغتهم  

اللغتين العربية  التر  بالعلوم التي ترجموها مع تضلعهم العميق فيها، باإلضافةِّ إلى تعمقهم في آدبِّ  اجمةِّ 
 واليونانية .وألنهم مارسوا الترجمة قبل هذه المدة بزمان. 

َرْت، وانقسمت إلى لهجات وأثرت ف ي وبعَد هذا فقد مَرْرنا على اللغةِّ الّسريانّيةِّ، وتشكلِّها األول، وكيَف تطوَّ
رتها، وأغنت بحرفها اآلراميِّّ السريانيِّ المتطورِّ أصاًل   مختلف اللغات السابقة لها،فاستوعبتها وهضمتها وطوَّ
عن األبجدية الفينيقّيةِّ التي كانت أحَد أغصانِّ اآلراميةِّ ورأينا أثَرها في العالمِّ المشرقي،وحتى مصَر  والبالدِّ  

حدى لهجاتِّ اللغةِّ اآلراميةِّ وكيَف سيأتي اليوُم ليستعيروا ويقيسوا  التي سيسكُنها العرُب الذين كانوا يتحدثون إ
أبجديَّتهم بعد خطهم من اللغة السريانّية، كلُّ هذا وتأثيُر السريانّية على اللغة العربّية فيما بعد وتقارُضهما  

 في العديدِّ من الكلماتِّ وحتى في الصيغةِّ النحوّيةِّ والصرفّية، والبدَّ أن نتوقَف : 
نَد دورِّ السريانّيةِّ في تطورِّ الّلغةِّالعربّية، والثقافةِّ العربيةِّ اإلسالمّيةِّ حيَن كانت الواسطَة في نقلِّ العلومِّ  **ع

الغربّيةِّ اليونانّيةِّ إلى العربّية، وحققت اللغُة العربّيةِّ ما أرادت من السريانّيةِّ وكاَن الّسرياُن هم سداها ولحمُتها  
 الحركةِّ فلنرى ماذا حدْث؟!! وهم المعنى والمبنى في هذهِّ 
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 الفصل الثاني:
 
 إسهام الّسريان في الحضارة العربية على مرحلتين.  -1
 أولى المدارس اليونانية التي تأثََّر بها الّسريان وأسسوا على شاكلتها.  -2
 المدارُس الّسريانيُة وأماكُن توزعها وتأثيرها. -3
 التراجمة الّسريان الجهابذة؟! أسماُء أهم  -4
 أولُّ الخلفاءِّ الذين شجعوا على الترجمةِّ والنقل؟! -5
 بواعُث النقلِّ والترجمة و أهمُّ المصنفات التي نقلها الّسرياُن عن اليونانيةِّ إلى السريانية فالعربية؟!   -6
 طرائُق المترجمين وأثُر النقلِّ في الحضارةِّ العربية. -7
 

 الّسريان في إغناءِّ الحضارةِّ العربيةِّ، وكان ذلك عبر مرحلتين:لقد أسهَم جهابذُة 
 األولى :

 تتمثُل في ما قبل ظهور اإلسالم .
نجدها واضحًة،حيث يتعلم بعُض العربِّ اللغَة السريانّية، وخاصة عبَر المذهب النسطوري الذي مثََّل محوره  

الذي كان ديرًا للرهبان، وغيره من مكاٍن، حيُث كانت  المطراُن ورقة بن نوفل مطران بكة.)مكة( .وغار حّراء  
أماكن تشبُه لحد ما المدارَس التي يتلقى فيها النَّاُس العلَم والمعارَف، وإن كانت بأسلوب حكواتي. ونجُد في  

 السيرة النبويةِّ ما يثبُت هذا حيث كان ُيفسر )جبر النصراني( االنجيل والتوراة. 
 والمرحلة الثانية : 

البدَّ لمن قرَأ التاريَخ بشكل جادٍّ وجاَء على حيثياته أن يعترَف ٠بعَد  نشوءِّ الدولةِّ األموية في دمشَق  تتمثُل  
بدورِّ هؤالء السريان في تشكيلِّ الدائرة األولى من المؤسسة المعارفية، والتي تشّكُل أَس الفكرِّ وتنطحه للعديد  

و  األخرى،  واإلبداعية  والطبية،  الفكرية،  المسائل  أتباع  من  على  كان  حيث  اإلسالم  ظهور  َقْبَل  تمَّ  هذا 
المسيحيةِّ، وللخالفات الفكرية بينهم التي كانت ناشئة أصاًل من الخالفات الفكرية، والجغرافية، والعرقية، وقد  
سميت تلك الخالفاُت بالبدع والهرطقات التي بسببها انعقدت المجامُع المسكونية، لمناقشةِّ اآلثار السلبيةِّ  

تركها أصحاُب هذه البدع، ثم لوضعِّ حدٍّ لها بسنِّّ قوانين، وأنظمة ودستور لإليمان، وهذا ما حدَث في  التي  
م(، 431م(، وأفسس )381م(، ومجمع القسطنطينية )325المجامَع األربعةِّ األولى المنعقدةِّ في مجمع نيقية )

 م(، 451وخلقيدونية ) 
المنطقة مدارسَ فكريًة متعددًة تخّرَج منها عدٌد كبيٌر من  ورغم كلِّّ ذلك استطاع الّسريان أن يؤسُسوا في  

العلماء، واألدباء، وبسبب ظهورِّ البدعِّ التفَت المفكرون السريان إلى الفلسفةِّ، وتعّمقوا فيها فكاَن لهم شأٌن  
: ق.م(. والفلسفة بالنسبة للرواقيين هي264ـ    335)   Zenoكبيٌر  في المدرسة الرواقية، التي أسسها زينون  

محبُة الحكمةِّ ومزاولتها، هي العلُم باألمورِّ اإللهّيةِّ واإلنسانّيةِّ والسعي وراء الفضيلة، والعلم ليس الغايُة، إّنما  



2807 
 

الفضيلُة التي نتوّصُل إليها بالعلم. صحيٌح أّن الرواقيَة ظهرت قبل الميالدِّ وازدهرْت في العصرِّ الروماني  
 ق.م). 51ـ  Posidonios (153على يد سرياني هو بوزيدونيوس األفامي 

ويحيى   األفروديسي،  اسكندر  أرسطو مثل:  والمسلمين عن طريقِّ شّراح  العربِّ  إلى  الرواقيُة  وقد وصلت 
النحوي، ويرّجُح عدد من الدارسين أن الديصانيَة التي كانت منتشرًة في حران، ومؤسسها برديصان الرهاوي،  

الفيلسوُف الذي ظهَر في النصفِّ األخيرِّ من الجيل الثاني  كانت السبيَل في وصولها إلى العرب. وبرديصان  
بصمًة في تاريخ الفكر النهريني، وتحديدًا في الرها عاصمة اآلداب - بعلمه الواسع - للميالد في الرها، ترَك 

بحْت  السريانية، رغم أّن الكنيسَة نبذته، فلقد أصبَح أساسًا للمدرسةِّ الفكريةِّ التي نشأْت في مدينةِّ الرها، وأص
من أهمِّ المراكز والمعاقلِّ األدبيةِّ فيما بعد. وقد تركت الرواقيُة األثَر على الفكرِّ في بالد الشام، والعالم، 

 ويظهُر ذلك حتى في كتابِّ الفارابي )آراء أهل المدينة الفاضلة). 
ُر بأنَّ هذا الفكَر الجديَد  والمدرسُة الثانيُة والمهمُة لدى السريان هي : )األفالطونية الُمحدثة( وهنا أيضًا نذك

 Numenius ofأفلوطين، وكان مصريًا ولكن من زرَع بذورها هو نومينيوس األفامي    Plotinusأسسه  
Apamea  الذي اشتهَر في منتصف القرن الثاني للميالد، وفورفوريوس ،Porphry    َوَكاَن أيضًا من بالد

الس أفالطون  )مذاهب  كتاب  صاحُب  هو  ونومينيوس  أسَس الشام.  وضَع  قد  نومينيوس  كان  وإذا  رية(، 
األفالطونية الُمحدثة، فإن شارَحها األفضَل أيضًا كان من السريان، ونعني به فورفوريوس الصوري توفى  

م(. وهو صاحُب كتاب )المدخل إلى المقوالت(، بل هو أوُل من وضَع حجَر الزاويةِّ في الفلسفةِّ  304سنة )
أثارَ  فقد  اإلسالميةِّ،  هذه العربيةِّ  خارجَ العقل؟.  بنفسها  تقوُم  حقائق  هي  وهل   ، واألنواعِّ األجناسِّ  مشكلَة   

المحاوالُت الفلسفيُة ذات الخطِّّ غيرِّ المسيحي، أدت إلى ظهورِّ مدارَس ذاتِّ اتجاهاٍت فكريٍة ضمَن الخط 
 المسيحي.ومنها نذكُر المدارَس التالية : 

حران، قنسرين،ومدرسُة بيت الفات في جندي سابور  قيصرية، وغزة، وبصرى اسكي شام، بيروت، أنطاكية،  
التي هدمها العرُب مع مدرسةِّ حّران. ومدرسُة الرها، التي لعبت دورًا مهمًا في انتشارِّ الفكرِّ الفلسفي، ليس  

م(، وأَفَل نجمها  290فقط في بالدِّ الشامِّ، بل في كلِّّ أنحاءِّ العالم وقتئٍذ. ومدرسُة أنطاكية التي تأسسْت سنة )
الطبيعي، 430حدودِّ سنة )ب القديمةِّ نظرًا ألهميةِّ موقعها  الشرقِّ  أنطاكيُة عاصمَة  بعد أن أصبحْت  م(.َ  

ومركزها الجغرافي من جهة، وانتقاُل الرسلِّ من أورشليَم إليها، وتأسيُس الكرسيِّّ األنطاكيِّّ فيها من جهة 
يومئٍذ، وك المسيحيةِّ  المراكزِّ  أهمِّ  أنطاكيُة من  المدينُة  أخرى، أصبحْت  هذه  تحتضَن  أن  الطبيعيِّّ  ان من 

مدرسًة َتْجَمُع فيها عددًا كبيرًا من طالبِّ العلم لتنافَس المدارَس التي كانت معروفًة في: أثينا، واالسكندرية،  
 وطرسوس.  

 تأسسْت هذه المدرسُة بفضل العالمين القسيسين: 
المسيحيين منهم: أوسابيوس أبو التاريخ الكنسي،   لوقيانوس ودورثاووس، وانضمَّ إليها عددًا كبيرًا من علماءِّ 

 والقس آريوس وأوسطاثاوس أسقف أنطاكية. 
 م، تبدُأ الحقبُة الثانيُة:370ومع عام 
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حين ظهَر ديودوروس ويوحنا الذهبيُّ الفمِّ ،وثاودوريطوس ونسطور وغيرهم ُكثْر. وأهم ما امتازْت به المدرسُة 
،مقاومًة الطريقَة الرمزيَة التي انتشرْت في مدرسةِّ اإلسكندرية. التي كانت بمثابةِّ جامعٍة، أو   مجمع علميٍّ

، أو العلمِّ   وفي كّل األحوالِّ كاَن من أهمِّ اهتماماتِّ الفكرِّ في هذه المدرسةِّ، هو التوفيُق بين العقلِّ واإليمانِّ
 والدين.

لعامود بالقرب من رأسِّ العينِّ في  ومدرسُة نصيبين، ومدرسُة دير زوقنين، ومدرسُة قرتمين، ومدرسُة ديرِّ ا
الجزيـرةِّ الّسوريةِّ، ومدرسُة دير قرقفتا، بين رأسِّ العين والحسكةِّ اليوم، ودير مار حنانيا، وهو ديُر الزعفران،  
ومدرسُة دير مار برصوم القريب من مالطية، وقد اكتشَف بعُض اآلثاريين مكاَن هذا الديرِّ التاريخي المهم  

، ومدرسٌة أخرى في واليةِّ مالطية ُعرفت بمدرسةِّ دير »إيليا ابن جاجي«، ومدرسُة 2004في مطلع العام  
دير »البارد«، ومدرسُة دير »سرجيسيا« أيضًا في أطرافِّ مالطية. ودير »أوسيبونا« القريب من قريةِّ »تل  

ي« ويقُع بين  كم( عن ديرِّ »أوسيبونا«، ومدرسُة »دير الجب الخارج  2عادة«، ودير »تلعدا« ويبعُد بحدود )
حلَب وسميساط، ومدرسُة ديرِّ »مار زكا« بجوارِّ مدينةِّ الرقة، وكّلها من المدارسِّ الفكرية المهمة التي تركْت 

، واألقوام التي عاشْت في منطقتنا،   أثرًا كبيرًا في موضوعِّ التالحمِّ الحضاري بين الشعوبِّ
اُل في بقيةِّ المدارسِّ التي جمعت بين الفكرِّ اليونانيِّّ  وقد أسهمْت بنشرِّ الفكرِّ في كلِّّ بالدِّ الشامِّ، وهكذا الح

َقْبَل المسيحية، واآلخُر الذي اصطبَغ بالمسيحيةِّ، وبعضُ هذه المدارسِّ الفكريةِّ، أصبحت مراكَز علميًة مهمًة  
 مثاًل:

دٌد كبيٌر من  مدرسُة مدينةِّ حّران،القريبُة من الرها وكان أهلها من عبدةِّ النجومِّ )الصابئة(، عاَش فيها ع  -1
الصابئةِّ حتى في أيامِّ الخليفةِّ العباسي المأمون، وعرفْت المدينُة إلى جانبِّ السريانِّ من السكانِّ األصليين، 
عددًا من المقدونيين،واليونان والعرب، وتفاعلْت ثقافاُت هذه األممِّ مع بعضها بعضًا، وازدهَر فيها الفكُر 

) ث ، وكان لكتاباتِّ ابت بن قرة(، و)سنان بن ثابت(، و)جابر بن حيان(، األثُر الكبيُر  حتى العصرِّ العباسيِّّ
الذي ُيـقال: إنَّ بعَض المعتزلةِّ من إخوانِّ الصفا، والفيلسوَف الشهيَر الكندي، قد ُأخذوا من الفكرِّ الحّراني. 

 . ، هنالك األسلوُب اإلداري، والتنظيُم في هذه المدارسِّ  وإلى جانبِّ الفكرِّ
مثاًل عرفْت نظامًا فريدًا من نوعه، ودخلْت قوانينها إلى بقيةِّ المدارسِّ الفكريةِّ. فكان  مدرسة نصيبين :  - 2

ئ مقريونو    Rabanفي المدرسةِّ رئيٌس يدعى )ربان (ربن   أي معلم، ومفسر مفشقونو مــَفشُقُنا، وُمَقرِّئ وُمَهجِّّ
، واأللحانِّ الكنائسية، أّما  ومهجينونو مَقرُيُنا ومَؤجـــــُيُنا، ووظيفُة المقرئِّ كانْت أْن يعلِّّ  َم الطالَب صناعة النحوِّ

المهّجُئ فكاَن يعلِّم التهجئَة، والقراءَة الفصيحَة، والوكيُل) راب بيتو( أي رّب بيتا رئيس البيت. وفي قوانين  
كانت  المدرسةِّ يأتي اسم )سوفرو( الكاتب ُسفرا، واألخ المعروُف، )آحا يديعا( ،والمفتش )بودوقو( ُبٌدوُقا، و 

األمكنةِّ   في  بالسكنى  يلتزَم  وأن  قوانينها،  على  يوافَق  أن  منها  المدرسةِّ،  هذه  إلى  لالنتسابِّ  أسٌس  هناك 
، وطريقٌة خاصة أيضًا لشعرِّ رؤوسهم، هذا النظاُم كاَن له   المخصصةِّ للطالب. وللطالبِّ زّي خصوصيٌّ

 المنطقةِّ. دوٌر كبيٌر في التربيةِّ المدرسيةِّ التي انتشرت في أكثرِّ مدارسِّ 
 ونذكُر من أهمِّ المدارس الفكريةِّ المعروفةِّ أيضًا :
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م(، وأصبحْت بعَد القرنِّ السابعِّ للميالدِّ من أهمِّ المراكزِّ  530مدرسُة قنسرين: وقد تأسسْت حوالي سنة ) - 3
ْنَد السريان، واستطاع طالبها أن يخوضوا موضوعاٍت مهمًة، أثَّرْت كثيرًا في المسيرةِّ   الفكريةِّ التي  الفكريةِّ عِّ

 هي جزٌء من الحضارةِّ العربيةِّ لمنطقتنا. 
العلوَم   الذي خاَض في كتاباته  الرياضيُّ  والعالُم  الفيلسوُف  المدرسةِّ )ساويرا سابوخت(،  ومن طالبِّ هذه 
الفلكيَة والطبيعيَة، فهو من طالبها، ومن ثمَّ أصبَح من أساتذتها، وقد دلت كتاباته على باعهِّ الطويلِّ في  

، وشرَح بعَض  العل ، وهو الذي كتَب في )األنالوطيقا(، أّي تحليُل القياسِّ ومِّ، والفلسفةِّ، والفلكِّ والرياضياتِّ
، والموسيقى،  ، والمساحةِّ، والفلكِّ نقاط من كتاب: )الفصاحة( ألرسطو، وله أيضًا شرٌح للعبارةِّ، والحسابِّ

، وفي مسائَل ف لكيٍة ورياضيٍة، وكرونولوجية أي )علم الزمن  ومقالٌة مهمٌة في االصطرالب، وفي صورِّ البروجِّ
(،وجاءْت من الكلمةِّ اليونانية) خرنوس (، وإلى جانبِّ مؤلفاتهِّ، تّخرج على يديه عدٌد كبيٌر من التالمذة، 
) أنطون بومشترك( على تفوقهِّ في علمِّ   ، وقد شهَد المستشرُق األلمانيُّ وبعضهم خدَم الحضارَة بعلمهِّ الواسعِّ

هم، ومن أشهرِّ الذين ارتووا من منهلهِّ، البطريرُك مار أثناسيوس الثاني البلدي الفلكِّ على ا ليونانيين أنفسِّ
م( الذي أخَذ عنه كثيرًا، ونسَج على منوالهِّ في العلومِّ الفلسفيةِّ، ومار يعقوب الرهاوي،   686المتوفى سنة ) 

) انشريدون( المختص ُر في العباراتِّ الفلسفية، الجوهُر، أحُد علماءِّ السريانِّ السوريين، وهو صاحُب كتابِّ
م(، في قريةِّ) عين دابا(، 633والذاُت،  والطبيعُة، واألقنوُم والشخُص وهذا العاّلمُة، ولَد في نحو سنة ) 

ومعناها عين الذئب، القريبةِّ من بلدةِّ عفرين، ومازالْت هذه القريُة قائمٌة، وكانْت قديمًا تابعًة لواليةِّ أنطاكية، 
،   وفي ريعانِّ  ه إلى ديرِّ قنسرين ،أي عّش النسور، حيث تابَع دراساتهِّ العاليَة على يدِّ أساتذةِّ الديرِّ شبابهِّ توجَّ

وخاصًة الفيلسوُف والعالُم) مار ساويرا سابوخت(. ولمار يعقوب الرهاوي،فضٌل كبيٌر على األدبِّ السريانيِّّ 
 الذي هو جزٌء من هذا الفكرِّ الذي نتحدُث عنه، . 

، الذي من خالله وضعْت القواعُد، والضوابُط و )مار يعقو  ْنَد السريانِّ ب الرهاوي (.ُيعتبُر أولُّ مؤلٍف للنحوِّ عِّ
ٍ ٌ  (، وُيقاُل:   ِِّ للغةِّ السريانيةِّ، وإليه ُتنسُب الحركاُت الخمُس المعبَُّر عنها بأحرٍف يونانيٍة صغيرٍة وهي )َ ُ 

 ةِّ، ولكن محاولته باءْت بالفشلِّ بعد موته.إنه حاول إدخال أحرٍف جديدٍة على اللغةِّ الّسرياني 
  688ورّبما إليه ُيشيُر بعض المؤرخين العرُب بقولهم: والغالُب في ظننا أن أبا األسود الدؤلي،المتوفى سنة 

ميالدية، لم يضعِّ النحو والتنقيَط من ذاتِّ نفسه وإنشائه، وإنما ُيظنُّ أنَّه ألمَّ بالسريانيةِّ، أو اتصَل بقساوستها  
حبارها، فساعده ذلك على وضعِّ ما وضع.وهذا سليم فيما ذهبوا إليه حقًا، لقد قاَس هجاء العربيةِّ على  وأ

هجاءِّ الّسريانيةِّ، ولوال األخيرُة ما كان لهذا الرجلِّ أن يؤلَف كتبًا وال طرقًا وال مناهَج في العربية.. ويؤسفنا  
م(، ولكن لم  692لعشرين لقسطنطين الملك وحتى سنة )أن نقوَل: إنَُّه وضَع كتابًا في التاريخِّ من السنةِّ ا

الغزو   عن  تتحدُث  هامًة  وثيقًة  لبقَي   ، اليدِّ متناولِّ  في  كان  ولو  وأربعين صفحًة.  منه سوى ست  يفضْل 
، وال سيما أنَُّه كان شاهَد عيان. ومؤلفاتُه كثيرٌة، وهي تفسيريٌة للكتابِّ المقدس ،والهوتيٌة،   اإلسالمي لهذه البالدِّ

ْنَد السريان وتا ريخيٌة،ونحويٌة،وقانونيٌة، وفلسفيٌة. وكتاُب األيامِّ الستةِّ يعتبُر أعظُم كتاباته، وُيعدُّ أوّل محاولٍة عِّ
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لوصفِّ العالمِّ، وظواهرهِّ الطبيعيةِّ في إطارِّ قصةِّ الخليقةِّ بحسبِّ ما ورَد في التوراةِّ، يقُع في سبعةِّ أبواٍب  
 وهي: 

َماءِّ واألرضِّ وما فيهما في الخلقةِّ األولى العقليةِّ وغ يرِّ الجسديةِّ للقوات السماويةِّ المالئكيةِّ، في تكوينِّ السَّ
، في   ِّ لسكنى البشرِّ وما معهما، في األرضِّ الظاهرةِّ بفضلِّ انحسارها عن المياه،وظهورها يابسًة بأمرِّ لّلاَّ

َر لّلّاُ أن تحركها المياه،وفي الطيور األنوارِّ التي خلقها لّلّاُ في فلكِّ السماء، في الحيوانات والزحافاتِّ التي أم
التي أمَر فخلقت هي األخرى من طبيعةِّ المياهِّ، في البهائمِّ والوحوشِّ وكلِّّ زحافات األرض، في اإلنسانِّ  
. وفي الفصلِّ السابعِّ وقبل   الذي خلقُه لّلّاُ على صورتهِّ ووضعه كعالٍم كبيٍر وعجيٌب وسَط هذا العالمِّ الصغيرِّ

نونةِّ فاجَأ الموُت مار يعقوب. وقد نشَر هذا الكتاَب في سلسلةِّ التراثِّ السرياني تحَت رقمِّ  الحديُث عن الدي 
 ). 1990( باللغةِّ العربيةِّ التي تصدرِّ عن دارِّ  الرها بحلب )4)

ونعود لنذكَر بأّن أهَم معالمِّ هذه المدارسِّ الفكريةِّ هو الدوُر الذي قامْت به من خاللِّ حركةِّ الترجمةِّ والنقلِّ  
التي بدأْت على يدِّ خالدِّ بنِّ معاوية، ومّرْت في كل العصرِّ األموي، إال أنها نشطْت نشـاطًا واسعًا في أيامِّ  
، وبهمتهما أنشئت المدارس والمكتباُت، ومراكُز الثقافةِّ، وقلَّد النَّاُس رؤساءهم فشاَع حبُّ  الرشيدِّ والمأمونِّ

 العلمِّ، وأخَذ الناس يقتنون الكتب، ويقرؤونها.
+( عن هذه المرحلةِّ إنَّ المأموَن كان  1286ويقوُل أحُد علمائنا الّسريان وهو العاّلمُة يوحنا ابن العبري )

، تمَّت ترجمُة كتبِّ   يحبُّ العلماَء والفالسفَة، ويرعاهم ويأنُس مجالستهم ومذاكرتهم، وفي زمنِّ أولئك الخلفاءِّ
الينوس الطبية، و يرهم من علماءِّ الرياضيين والفلكيين،  أرسطو وأفالطون والفالسفة اآلخرين، وكتبِّ ابقراط وج

وحكماءِّ اليونان، والحكمة الفارسيةِّ والهندية.وُيعتقُد بأّن أوَل خليفٍة أمَر بترجمةِّ الكتبِّ إلى العربيةِّ، هو أبو  
م ،أوَل من أرسى 774  -  753هـ /    158  -  136جعفر المنصور.وُيَعدُّ أبو جعفر المنصور العباسي ،

وَل األولى المنظمةِّ لحركةِّ الترجمةِّ.ويروى أنَّه طلَب إلى إمبراطورِّ الرومِّ أن يرسَل إليه مخطوطاٍت في  األص
العلومِّ الرياضيةِّ، كما أمَر أحَد علماءِّ الهنودِّ بترجمةِّ كتاب في الفلكِّ عن الهنديةِّ، وباستخراجِّ كتاٍب تتخذُه 

، وما يتعلَّ  ق به من األعمال  ويذكُر المؤرخون أنَّ الخليفَة المنصوَر،  العرُب أصاًل في حسابِّ حركاتِّ الكواكبِّ
بختيشوع   بن  الطبيَب جورجيوس  فاستقدَم  شفاؤه،  األطباءِّ  على  المعدةِّ،واستعصى  في  ألم  من  يشكو  كان 
النسطوري الذي نجَح في عالجِّ الخليفةِّ وشفائهِّ من آالمهِّ، وكاَن هذا سببًا في إبقاءِّ ذلك الطبيب قريبًا منه،  

لذي أشاَر على الخليفةِّ المنصورِّ بضرورةِّ الحصولِّ على كتٍب للطب متوفرٍة بأماكَن متعددٍة، والعمُل على وا
ترجمتها لإلفادةِّ منها، فوافَق الخليفُة على احضار  تلك الكتبِّ الطبيةِّ، وتولَّى جورجيوس نقَل كتبِّ الطبِّ  

عمليةِّ ترجمةِّ الكتبِّ الطبيةِّ إلى اللغة العربية. ولكن    إلى العربيةِّ، َوَكاَن عمله هذا نقطَة االنطالقِّ في بدءِّ 
هناك تأكيد على أن السريان كانوا قد ألفوا بالسريانية ومن خالل ثقافتهم الطبيه ُكتبًا عدة في الطب والصيدلة 

 والشفاء نقلوها إلى العربية فيما بعد . 
فاحتاَج   فتيٌة،  دولٌة  األول  في طورها  العباسيَة  الدولَة  ويضبُط  إنَّ  الماليَة،  األمور  ينظُم  من  إلى  الخلفاُء 

الّسريان، وتشجيعهم على ترجمةِّ كتبِّ  حساباتِّ الدولةِّ، األمُر الذي تطلَّب تقريَب علماءِّ الرياضيات من 
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  -   786هـ/    193  -  170الحسابِّ عن الهنديةِّ، واليونانيةِّ، إلى العربيةِّ، وعني الخليفُة، هارون الرشيد  
مِّ، فأمَر بترجمةِّ كتابِّ المجسطي للعالمِّ اليونانيِّّ بطليموس، وغيره من الكتبِّ التي ُتعنى  م بعلمِّ النجو 809

بهذا العلم، ومن غير السريان يعرف بهذه العلوم يومها؟!!وعطف على األطباء،فقرََّب كبارهم، وأغدَق عليهم  
ة الكتبِّ اليونانيةِّ التي وقعت  عطاياه َوَكاَن معظمهم من آلِّ بختيشوع، وعهَد إلى يوحنا ابن ماسويه بترجم

 بأيدي العربِّ في أنقرةَ وعمورية.
ويعوُد الفضُل في إنشاءِّ وتأسيسِّ بيتِّ الحكمةِّ إلى الخليفةِّ) هارون الرشيد (،والذي سيكوُن له الدوُر الكبيُر  

الواسعَة ببغداد    في ازدهارِّ حركةِّ الترجمةِّ في العصرِّ العباسي ببغداد. ومن الجدير بالذكرِّ أّن حركَة العمرانِّ 
، جعلهم يحتاجون إلى الهندسةِّ:  وإقامَة المنشآتِّ الكثيرةِّ، ومنها الجسوُر، والسدوُد، وشقُّ الطرقِّ

األمواَل   وشجعوهم،ومنحوهم  رجالها  وعّززوا  اليونانيةِّ،  عن  كتبها  بترجمة  العباسيون  الخلفاُء  فأمر 
لميةِّ بشكٍل سليٍم. وانتشرت العلوُم، وازدهرْت ببغداَد،  السخيَة،وتأمين كّل ما يحتاجون إليه ألداءِّ مهمتهم الع

وبلغْت من الرقيِّّ المكانَة المرموقَة وبخاصٍة في عصرِّ هارون الرشيد، وبلغْت الثقافة أوجها ببغداَد على عهدِّ  
، فأكر  ، بعيَد النظرِّ ُمحبًا للعلومِّ، سخيَّ اليدِّ َم العلماَء،  الخليفة المأمون العباسي .الذي كان واسَع االّطالعِّ

، وأحبَّ الفلسفَة، وأصرَّ على نقلِّ كتبها إلى العربيةِّ، باذاًل األمواَل الكبيرَة في َسبِّيلِّ ذلك،   َز رجاَل الفكرِّ وعزَّ
كما أوفَد العلماء إلى الهندِّ وفارَس واليونانِّ وغيرها من الممالكِّ لالطالع على الكتبِّ العلميةِّ المهمة وشرائها  

عَل المأموُن الحصوَل على الكتبِّ الفلسفيةِّ،والعلوم األخرى في حروبه، وانتصاراته،شرطًا  مهما كان ثمُنها، وج
، كما فعَل ذلك سنة   ، وجزءًا أساسيًا من غنائمِّ الحربِّ م بعد انتصارهِّ    830هـ/   215من شروطِّ وقفِّ القتالِّ
وجاَء بخمسةِّ أحماٍل منها، ولما  على )نيوفيل( ملكِّ الرومِّ، فأرسَل وفدًا اختاَر ما شاَء من كتبِّ الفلسفةِّ،  

هادَن المأموُن صاحَب قبرص طلَب منه )خزانة كتب اليونان( التي في قبرص فأرسلها إليه، وعيَّن سهَل بن  
 هارون خازنًا لها.للا حتى العلوم والكتب كانت من ضمن الغنائم وشروط الحروب ووقفها؟ 

كبي بعدٍد  الحكمةِّ، وجاَء  ببيتِّ  المأموُن  الّسريانّيَة  واهتمَّ  أو  اليونانيَة،والعربيَة،  اللغتين  يتقنون  كانوا  ٍر ممن 
لهم   وأجزَل  بالترجمةِّ،  إليهم  هذا؟!!وعهَد  كّل  ُيجيُد  السريان  والعلومِّ، ومن غير  بالفلسفةِّ  ويلّمون  والعربّيَة، 

لْت في عهده كتٌب متعددٌة  العطاَء حتى أنه قيَل: كان يدفُع لحنيَن بَن اسحَق زنَة الكتابِّ المترجمِّ ذهبًا، فُنقِّ 
عن اليونانيةِّ مباشرًة، أو عن الترجماتِّ الّسريانيةِّ، وعن لغاٍت مختلفٍة كالفارسيةِّ والهنديةِّ، وبذلك أصبحْت 

 بغداُد مركزًا مهمًا من مراكزِّ العلمِّ في العالمِّ.
 ومن بين المترجمين المهمين نقرأ: 
 أواًل / أبو يعقوب حنين بن إسحق 

م ( : ُولَِّد في الحيرةِّ، ودرس الطبَّ في مدرسةِّ) جند يسابور(، وانتقَل إلى    873ـ    809ـ /  ه  260ـ    194)  
، ثم رجَع إلى العراقِّ في عهدِّ الخليفةِّ المأمون حيث واله رياسَة "   بالدِّ الرومِّ، وتعلََّم هناك اللساَن اليونانيَّ

الذي يترجمه ذهبًا، ولذلك يقاُل :إن حنينًا هذا    بيت الحكمة " واختصُه بمنٍح كثيرٍة، فكان يعطيه زنَة الكتابِّ 
كان يكتُب الترجمَة بأحرٍف غليظٍة، وأسطر متفرغٍة، وعلى ورٍق غليٍظ جدًا لتعظيمِّ حجم الكتاب، وتكبيرِّ  



2812 
 

، أجاَد أربَع لغات هي : العربيُة، والسريانيُة، والفارسيُة، واليونانيُة، وُتنَسُب  وزنه، وهو رجٌل مسيحي نسطوريٌّ
ليه ترجمُة خمسة وتسعين كتابًا للسريانية، وتسعٍة وثالثين للعربيةِّ، فضاًل عن تأليفاته العديَد في الطب .  إ

ترجَم ألرسطو وبعضِّ كتب أفالطون، ونقَل عددًا من الكتبِّ الطبيةِّ، السيما كتب جالينوس إلى السريانية  
ن وكتَب رسالًة  الفلسفيةِّ،  الكتبِّ  بعَض  ترجَم  كتابًا عظيمًا في رقمِّ  والعربيةِّ، كما  وأّلَف  الترجمةِّ،  قدية في 

، وله كتاٌب " المسائل في العين " على صورةِّ أسئلٍة وأجوبٍة، كما وضَع كتابًا ثالثًا، لقَي انتشارًا كبيرًا   العيونِّ
وأرخميدَس، وأصلح  ترجمةَ  أيضًا إلقليدَس،  . ترجَم   " الطيبة  المسائل   " كتاُب  العالمِّ اإلسالميِّّ هو    في 
بن مطر " للمجسطي " وقد تلقى معظُم مترجمي الجيلِّ الثاني تدريَبهم على يديه، حتى ليمكَن أن   الحجاجِّ

 ُيقاَل: إنَّه رائُد حركةِّ الترجمةِّ العلميةِّ الدقيقةِّ، وقد اُشتهَر ابنُه إسحاق ابن حنين كشهرته.  
 ثانيًا / ثابت بن قرة الحراني 

نين في الشهرةِّ، وهو من صابئةِّ مدينةِّ حراَن، انتقَل إلى بغداَد، م ( : ويلي ح 901ـ  863/   288ـ  211) 
وأقاَم فيها، واشُتهَر بعلمِّ النجومِّ، والطبِّ والفلسفةِّ  وهو من هؤالء الذين رجعوا وصححوا الترجماتِّ السابقَة،  

ربّيَة، وألََّف بالعربيَّة حوالي فضاًل عن ترجماتهِّ التي قاَم بها، إذ كان هو اآلخُر يجيُد اليونانيَة،والّسريانّيَة، والع
، وألََّف في الّسريانّيَة خمسَة عشَر كتابًا آخر . ، والطبِّ ،والفلكِّ ، والرياضياتِّ  مئة وخمسين كتابًا في المنطقِّ

 ، ، فقد استخرَج حركَة الشمسِّ أتقن ثابُت الحراني ما يسمى بالهندسةِّ التحليليةِّ، وكانت له جهوٌد في الفلكِّ
يومًا، وست ساعاٍت، وتسَع دقائق، وعشَر ثواٍن . ترجَم إلقليدَس،    365السنةِّ النجميةِّ، فكاَن  وحسَب طوَل  

وأرخميدَس، وبطليموَس، وأصلَح الترجمَة العربيَة لكتابِّ " المجسطي " كما نقَل كتاَب بطليموس في الجغرافيا،  
 وله مؤلفاٌت كثيرٌة لم يبَق منها سوى القليل . 

 لبطريق ثالثًا / يوحنا بن ا
م ( : كان من أوائلِّ المترجمين، استخدمه الخليفُة المنصور، ترجَم مقاالتِّ بطليموس    805هـ /  200)  

العلومِّ،لنقلها،  كتبِّ  الختيارِّ  الرومِّ  بالدِّ  إلى  مطر(  بنِّ  )الحجاجِّ  مع  المأموُن  أرسله   ، الفلكِّ عن  األربعَة 
يحيى البطريق( والذي يقاُل إنه كاَن يعرُف الالتينيَة،  وترجمتها إلى اللغةِّ العربيةِّ، وله ابٌن هو )أبو زكريا  

، وقد ترجَم العديَد من الكتبِّ ألطباءِّ اليونانِّ وفالسفتهم، وإليه ُتنَسُب ترجمُة كتابِّ   وهو أمٌر نادٌر عند العربِّ
، واألوهامِّ  اللغةِّ العربيةِّ، ويحتوي على مزيٍج من القصصِّ ،  " سر األسرار " المنسوب إلى )أرسطو( إلى 

، وعلى قواعد صحيٍة، ومالحظاٍت فيزيولوجية .   والخوارقِّ
م،  847رابعًا / الحجاُج بُن يوسف بُن مطَر: وهو الذي ترجَم كتاَب " المجسطي " لبطليموَس حوالي عام  

والترجمة   الهارونية،  الترجمة   : الهندسة  في   " األصول   "  " إلقليدس   " كتاب  ترجمتي  أيضًا  إليه  وُتنَسُب 
َل أكثُر المترجمين فيما بعد .  المأمونية،  وعليه عوَّ

 خامسًا / قسطا بن لوقا البعلبكي
( : هو من أصٍل يونانيٍّ مسيحيٍّ ُولَِّد في بعلبك . أتقَن العربيَة، واليونانيَة    900ـ    820هـ /    288ـ    205)  

الطبيةِّ،  الكتبِّ  نقلِّ  برَع في  ينقُل ويترجُم،  بغداَد  وأقاَم في  الرومِّ،  والسريانيَة، أحضَر كتبًا كثيرًة من بالدِّ 
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أرسطو، كما أنَّه ترجَم إلى الّسريانيةِّ عددًا من كتبِّ جالينوَس في  والرياضيةِّ والفلكيةِّ، وترجَم ألفالطوَن، و 
، ودقةِّ العبارةِّ، ووضوحها،   الطبِّ . وكان ال يقلُّ مكانًة عن حنين بن إسحاق، وقد ُعرَِّف برشاقةِّ األسلوبِّ

 وله مؤلفاٌت ورسائُل في الطبِّ . 
:  وهناك عدٌد آخُر من المترجمين السريانِّ وغيرهم، من أمثالِّ

يونس )-6 بن  متى  بشر  تتلمَذ  328أبو  وعليه   ، بالمنطقِّ واشُتهَر  بغداَد،  في  عاَش  نسطوريٌّ  وهو   ، هـ( 
 الفارابي، وهو الذي ترجَم كتاب " البرهان " ألرسطو ، كما نقَل كتبًا أخرى إلى الّسريانيةِّ . .

، أقاَم في  م ( ، وهو رجٌل يعقو   974ـ    896هـ ـ    364ـ    286أبو زكريا يحيى بن عدي )    - 7 بيُّ المذهبِّ
، َوَكاَن يترجُم من الّسريانيةِّ إلى العربيةِّ،   بغداَد وقرَأ على أبي بشر بن متى، وعلى الفارابي، وبرَع في المنطقِّ

 وقد سبَق لنا ذكره 
 َعْبُد للا بن إبراهيم بن حبيب الفزاري وهو الذي ترجَم للخليفةِّ المنصورِّ كتاب " السند هند " في الفلك .  - 8

 حركُة الترجمةِّ والنقلِّ وأهمُّ المنقولِّ بين القرنين الثامن والعاشر:
بعدما انتشَر اإلسالُم في الجزيرةِّ العربيةِّ، وتوسعْت بالغزواتِّ أركاُن الدولةِّ، وأصبحْت الدولُة اإلسالميُة تضمُّ  

ٍز، ال سّيما في مجالِّ العلومِّ، شعوبًا وحضاراٍت مختلفًة؛ وكانت هذه البلداُن تتمّتُع بمستوى ثقافيٍّ رفيٍع ومميّ 
 والفلسفةِّ اليونانية.  

هذه الحياُة العلمّيُة المتطّورُة، أصبحْت برّمتها، داخَل حدودِّ الدولةِّ العربيةِّ اإلسالميةِّ الناشئةِّ التي قامْت في 
، وبخاصٍة   عن طريقِّ  كنفها أكبُر عمليةِّ مثاقفٍة بيَن هذه الحضاراتِّ العريقةِّ عن طريق االتصالِّ المباشرِّ

الترجمةِّ، أّدْت إلى نشوءِّ ثقافٍة عربّيٍة غنّيٍة، تعاظمْت على مدى القرونِّ األربعةِّ الالحقةِّ، لتغدَو خاللها أزهى  
 الثقافاتِّ العالمّيةِّ من غيرِّ منازع.  

 بواعُث النقلِّ وظروفه :  -1
، أما أهمُّ العواملِّ  فالترجمُة، أو النقُل من لغٍة ألخرى، هي تواصٌل ثقافيٌّ بالمعنى الواسعِّ بين األفرادِّ والنخبِّ

 التي أسهمْت في انتشارِّ حركةِّ الترجمةِّ هذه فهي التالية: 
 حاجُة العربِّ إلى علومِّ الفلسفة:  -أ 

،والرياضيات، واإللهيات. فكانتِّ الحاجُة إلى طبِّ   القديم، مختلُف علومِّ الطبيعّياتِّ الفلسفُة بمعناها  كانتِّ 
 مراٍض عدٍة ناجمٍة عن التنوعِّ باألطعمة.  متطوٍر بسببِّ انتشارِّ أ

 والحاجُة إلى رياضيات متقّدمٍة، كانْت لها أسبابها العامة: 
،وتنظيمِّ موازناتِّ   - فالحساُب المتطّوُر أصبح ضرورًة ملّحًة في التجارةِّ، وفي معامالتِّ الجبايةِّ، وتوزيعِّ اإلرثِّ

 الدولةِّ، ودفع رواتب الجنود والعمال. 
ل  - الري،  والهندسُة  وقنواتِّ   ، والمساجدِّ  ، والجسورِّ  ، والقصورِّ  ، والحصونِّ  ، كالقالعِّ الكبرى:  األبنيةِّ  تشييدِّ 

 والمنازلِّ وتنظيمِّ المدن، وتوزيع األراضي ...  
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، لضبطِّ مواعيدِّ األعيادِّ الدينيةِّ كصيامِّ رمضان، وبدايةِّ عيدِّ الفطر، واتجاهِّ القبلة.   - . وكانت   -وعلُم الفلكِّ
، من أجلِّ استخدامها في الجدلِّ الديني عمومًا، وكان   الحاجُة إلى بعض  علومِّ الفلسفةِّ: كالمنطقِّ واإللهياتِّ

 ... ْلُم الكالمِّ،أكثُر العلومِّ الدينيةِّ تأثرًا بالفلسفة والتصّوفِّ  عِّ
 تشجيُع الخلفاءِّ والوزراءِّ واألمراءِّ على الترجمةِّ:   -ب 

على مبادراٍت فرديٍة نادرٍة. إاّل أّن نقَل العلومِّ والفلسفةِّ إلى في العصرِّ األمويِّّ كانت الترجمُة ضعيفًة قائمًة  
العربيةِّ، لن يبلَغ أوجُه إاّل في العصور العباسية األولى. وفي عهدِّ المنصورِّ دخلت "األرقاُم الهنديُة" إلى  

 الثقافةِّ العربيةِّ.  
و المأموُن، الذي َأّسَس "بيت الحكمة"  أّما الخليفُة الذي ُيعتَبُر نموذجًا في تشجيعِّ الترجمة والمترجمين، فه 

، ومرصدًا للبحوثِّ الفلكيةِّ.   وضّم مكتبًة كبرى، ودارًا لنسخ المخطوطاتِّ
 ثقافُة المترجمين:   –ج 

 حظيْت الترجمُة العربيُة بعدٍد من المترجمين من أهل االختصاص.  
اليونانيةَ   -  ١ الكتب  التي ُعربت كانْت  الكتبِّ  أكثُر  السريان:  لغتها  ثقافُة  اليونانّيةِّ  إما من  ُعربْت،  ، وقد 

األصليةِّ، وإما من الّسريانيةِّ المنقولةِّ إليها َقْبَل ذلك. وكان المترجمون الّسرياُن وحدهم القادرين على القيام  
ريانيةِّ  بهذه المهمة، ونظرًا إلى انتمائهم إلى تراٍث ثقافيٍّ عريٍق في العلومِّ والفلسفةِّ اليونانيةِّ، تمثل بالمدارس السّ 

 وأشهرها: مدرسُة انطاكيا، مدرسة الرها، مدرسة نصيبين، مدرسة قنسرين. 
: لقد عرفت اإلمبراطوريُة الفارسّيُة مستوى علميًا رفيعًا، التقْت فيه الثقافتان الهندية واليونانيُة.    –  ٢ ثقافُة الفرسِّ

، وقيَل :إنَّ هذه الكتَب في الفلسفةِّ اليون  انيةِّ المنقولةِّ إلى الفارسيةِّ، ومنها كتب  تّمْت ترجمُة بعض الكتبِّ
الفارسيةِّ المعربةِّ،  أرسطو، قام بنقلها إلى العربيةِّ، عبد للا بن المقفع؛ على أيِّّ حال، فإنَّ أغلبيَة الكتبِّ 

 . ، والحكمِّ السياسيةِّ، وبعضِّ كتبِّ الفلكِّ ، وأخبارِّ الملوكِّ  اقتصرْت على مجالِّ األدبِّ
 : انتشاُر اللغةِّ العربية –د 

الدينِّ   ولغُة  الرسمية،  الدولةِّ  لغُة  بوصفها  العربيةِّ اإلسالميةِّ  الدولةِّ  كّل أصقاعِّ  العربّيُة في  اللغُة  انتشرتِّ 
. فغدْت بعَد أقلِّّ من قرنين على الفتحِّ اإلسالميِّّ لغًة عالميًة اّتخذتها شعوب لغتها الشعبّيُة،مستبدلةً بها   الجديدِّ

 لغاتها األصلّية.  
:  النقُل وأه  -2  مُّ المنقولِّ

ُيْمكُِّن إحصاُء أسماءِّ جميع النقلة المعربين. ولكن ال يمكن الكالُم على حركةِّ ترجمٍة وتعريٍب إال في   ال 
َدٍة، وبالزخمِّ نفسهِّ،  القرونِّ الثالثةِّ األولى من الخالفةِّ العباسيةِّ، وبما أنَّ هذه الحركَة لم تستمْر بوتيرٍة َواحِّ

 احَل رئيسة  فيمكُن قسمتها إلى ثالثِّ مر 
. أشهُر النقلةِّ في هذه المرحلةِّ هم:   المرحلة األولى: وتمتدُّ من زمن خالفةِّ المأمونِّ

 إبراهيم الفزاري، البطريق ، الحجاج بن مطر.  
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عبد للا بن المقفع: نقَل بتصرف، كتاب "كليلة ودمنة" عن الفارسية، المنقوُل أصاًل عن الهندية! بطلٍب   -
 من الخليفةِّ المنصور.  

يوحنا بن ماسويه: كان طبيبًا مشهورًا، خدَم يوحنا ستَة خلفاٍء عباسيين. شهرُة يوحنا كطبيٍب، فاقْت شهرته    -
. كاَن من أو  ؛ كاَن أوَل رئيٍس أوكلُه المأموُن على "بيت الحكمة".  كمترجٍم لكتبِّ الطبِّ  ائلِّ أطباءِّ العيونِّ

 المرحلة الثانية  
 وتالمذتهِّ ومعاصريهم، وتمّثُل "العصر الذهبي" للترجمةِّ.  حنين بن إسحق ( ) هي مرحلةُ 

حنين: َوَكاَن من السريانِّ النساطرةِّ. كاَن يتقُن أربَع لغاٍت: السريانّيُة، والعربيُة، واليونانيُة، والفارسية. كاَن    -
مْت إلى الالتينيةِّ، ونالْت شهرًة واسعًة في  )حنيُن (طبيبًا بارعًا، وقد اشتهرْت مؤلفاته في طبِّ العيون، وُترجِّ

الترجماتِّ الطبيَّةِّ، ومؤسسًا للمصطلح الطبيِّّ في اللغةِّ العربيةِّ. كان )حنين(  أوروبا. ُيعتبر )حنين( مرجعًا في  
 أغزَر مترجٍم إلى العربيةِّ.  

والترجمة. ولكّنه فاَق والده في أمرين: فصاحتُه    - ، واللغات ،ِّ إسحق بن حنين: درَس على أبيهِّ) حنين( الطبَّ
 ًا.  بالعربيةِّ، وانصرافُه إلى ترجمةِّ كتبِّ الفلسفةِّ خصوص

، والطب .   - ، والفلكِّ ، وأكثرهم ابتكارًا في الرياضياتِّ  ثابت بن قرة: ُيعتبُر) ثابت (واحدًا من أبرع العلماءِّ
بارًعا في مختلفِّ علومِّ    - فيلسوًفا  بعلبك. كاَن) قسطا(  البعلبكي: ولد )قسطا( في مدينةِّ  لوقا  بن  قسطا 

. الحكمةِّ، ويعتبُر) قسطا( أحَد المؤسسين لعلمِّ البصر   ياتِّ العربيِّّ
 المرحلة الثالثة:  

هي المرحلُة األخيرُة من حركةِّ الترجمةِّ. عرفْت هذه المرحلُة نقلًة كثيرين أشهرهم اثنان: أبو بشر متى بن  
 يونس، ويحيى بن عدي . 

 أبو بشر متى بن يونس: كاَن من أبرزِّ علماءِّ المنطقِّ في عصره .  -
 يحيى بن عدي: كاَن تلميَذ أبي بشر.   -
3-    :  أهمُّ المنقولِّ
 في الطبيعيات:  -في الفلسفة: كتب أرسطو ، وكتب أفالطون . في العلوم: أ  -
 في الطبِّ : كتب أبقراط وجالينوس. .في البصريات: كتاب "المناظر" لبطليموس.   -
 في الرياضيات:  –في الحيوان: كتاب الحيوان ألرسطو...  -
 الحساب: "رسالة السندهند"  في  -في الهندسة: األصول القليدس.  -
 في الجبر: كتاب صناعة الجبر لذيوفانطوس اإلسكندراني.   -
 مناهُج وطرُق المترجمين: الترجمُة هي نقٌل، وهي واسطٌة، نتعرَُّف من خاللها على ثقافةِّ اللغةِّ المترجمةِّ،    -4

ممكن حصرها بثالث: األولى:  وقد كاَن لمترجمين في العصر العباسي، طرائق وأساليب مختلفٌة في الترجمةِّ  
التامةِّ في   ابتغاَء األمانةِّ  إليها بعض المترجمين متوّهمين  يلجُأ  الترجمُة الحرفيُة، أو الترجمُة كلمًة كلمًة. 
النقل. إال أّن مردودها غالبًا ما يكون معكوسًا: فليس في اللغةِّ كلماٌت، بل عباراٌت تتجاوُز كلماتها معناها  
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لترجمُة بتصرفٍ ،وهي أسوُأ أنواعِّ الترجمةِّ، إذ إّن المترجَم يقوُم بحذفِّ بعض المقاطع،  الثانية: ا  ٠المعجمي
 ... ، وحتى بنسبةِّ الكتابِّ المنقولِّ إلى غيرِّ مؤلفهِّ الحقيقيِّّ  وزيادةِّ مقاطع أخرى، وبتعديلِّ األفكارِّ

،  الثالثة: ترجمة المعنى، وهي الترجمُة التي اتبعها كباُر المترجمين، وتقوُم عل ى فهم معنى النصِّّ األصليِّّ
 ونقلهِّ باألسلوبِّ المناسبِّ إلى لغٍة أخرى. وهذه الطريقُة هي أكثُر أمانًة في الترجمة.  

 أثُر النقلِّ في الحضارةِّ العربيةِّ:  -5
عرفتها   التي  المثاقفةِّ  عملياتِّ  أوسعِّ  من  واحدًة  األوُل،  العباسيُّ  العصُر  شهدها  التي  النقلِّ  حركُة  ُتعتبُر 

 وُر القديمُة، فما كان دوُر الترجمةِّ في النهضةِّ الفكريةِّ العربية التي حدثت في المرحلةِّ الالحقةِّ؟  العص
الركيكةِّ،    - الحرفيةِّ  الترجمةِّ  على  البعض  واعتماُد  أصحابها،  لغيرِّ  الكتبِّ  بعُض  نسبُة  السلبيُة:  اآلثاُر 

  بالترجمةِّ الخ...  والغامضةِّ، والبعيدةِّ عن المعنى األصلي، أو المبالغةِّ بالتصرفِّ 
 اآلثاُر اإليجابيُة: لم يكتفِّ المترجمون بقبولِّ الترجمات كما هي، بل قاموا بإصالحها.  -

في الفلسفة: نجُد الفالسفَة العربَ الكباَر أمثاَل الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد يصّرحون بفضلِّ أرسطو  
أعداء الفلسفةِّ، والفالسفةِّ، كالغزالي مثاًل، لم يكونوا بمأمٍن من  والفالسفةِّ اليونان، على مؤلفاتهم. حتى أّن  

 آثارِّ كتبِّ الفلسفةِّ المترجمةِّ، 
كما البّد أن نمرَّ على ما أدلى به )أحمد أمين( في كتابهِّ ضحى اإلسالم، لعلنا نجُد فيه ما يغني بحثنا حوَل 

، ، والسريانيةِّ في الترجمةِّ، والنقلِّ والتعليم والتدريسِّ فقد قال:»كان في األديارِّ الّسريانيةِّ    الدورِّ الهامِّ للسريانِّ
شيٌء كثيٌر من الكتبِّ المترجمةِّ في اآلدابِّ النصرانيةِّ وحدها، بل من الكتبِّ المترجمةِّ من مؤلفاتِّ أرسطو 

، وكان الّسرياُن نقلَة الث قافةِّ اليونانيةِّ  وجالينوس وأبقراط، ألنَّ هؤالء كانوا محوَر الدائرةِّ العلميةِّ في ذلك العصرِّ
إلى اإلمبراطوريةِّ الفارسيةِّ«. وهذا يعني أن العلماَء السرياَن، اهتموا بالفلسفةِّ اليونانيةِّ وأدخلوها كمادٍة مهمٍة  
  ، ، والفلسفةِّ، والطبِّ في مدارسهم، وصفوُة القولِّ إنهم نقلوا إلى الّسريانيةِّ أماتِّ الكتبِّ اليونانيةِّ في المنطقِّ

، والفل كِّ وما إليها، مما فاضْت به قرائُح أفالطون، وأرسطو ، وبرفيريوس، وأبقراط ،وجالينوس،  والرياضياتِّ
السياسيَة،  كَم  والحِّ الصوفيَة،  والمبادَئ  األدبيَة،  العباراتِّ  نقلوا  كما  وارشميدس.  وبطليموس،  واقليدس، 

اتِّ فيثاغورس وسقراط وبلوترخس،  واالجتماعيَة المأثورَة عن رجالِّ الفيثاغوريةِّ، واألفالطونيةِّ الحديثةِّ، ومؤلف
وكتاب   التياني  وأبولونيوس  )لقمان(  أوزيب  وأمثال  مناندرس وسكسطس،  وحكم  تيانو،  الفيلسوفة  ونصائح 

 التاريخ لبرفيريوس.
ولم يكتفِّ الّسرياُن بنقل هذه العلومِّ الفلسفيةِّ إلى اللغةِّ الّسريانيةِّ، بل نقلوها إلى العربيةِّ، فالفيلسوُف حبيب  

، وتشهُد له بذلك مقاالتُه العربيُة  828ائطة التكريتي )أبو ر  م( كان له باٌع طويٌل في العلومِّ الفلسفيةِّ، والمنطقِّ
التي ُتعتَبُر من أقدمِّ النصوصِّ العربيةِّ ألحدِّ علمائنا السريان، وال غرَو فإنَّ العصر العباسي األول، ُيَعدُّ 

هـ(، وكما َيُقوُل محمد لطفي جمعة: )وكانت 232ـ    132سنة )  العصَر الذهبيَّ لإلسالمِّ، وقد داَم مئة عام من
  ، ، واألطباءِّ بغداُد في ذلك العهدِّ أشبَه بباريَس في عهدِّ لويس الرابع عشر( فكانت قصوُر الخليفةِّ آهلًة بالعلماءِّ

 والسفراء.
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بن بختيشوع وتل  العباسيين جورجيوس بن جبرائيل  أيامِّ  السريانِّ في  ميذه عيسى بن  ومن أشهرِّ األطباءِّ 
شهالثا اللذان خدما المنصوَر في صدرِّ خالفتهِّ عندما اختط بغداد، وتاوفيل بن توما ناقلُ اإللياذةِّ الذي  
أقامه المهدي بن منصور رئيسًا على منجميه، وبختيشوع بن جورجيوس الذي جعله الرشيُد رئيسَ األطباءِّ  

ه، وأبو زكريا يوحنا بن ماسويه الذي واله الرشيُد نفسه  في بدءِّ خالفتهِّ وقد آثر ابنه جبرائيل الذي ذاَع صيت
، وكان معظَّمًا ببغداد، جليل القدر، وله   هِّ إلى أيامِّ المتوكلِّ ترجمةَ الكتبِّ الطبيةِّ القديمةِّ، فخدمه ومن َبْعدِّ

 . تصانيف جليلة. وُيؤَثُر عنه أنَُّه فتَح أعظَم مدرسٍة في بغداَد، حيُث ازدحمَ الطالُب على أبوابها
، ويجري فيه من كلِّّ نوٍع من العلومِّ   وكان )حنين بن اسحق (الشهيُر ممن قرأ عليه. وكان يعقُد مجلسًا للنظرِّ
القديمةِّ بأحسَن عبارة. أما )سلمويه( طبيُب المعتصمِّ فقد عاده المعتصُم في مرضه وبكى عنده ،ولما ماَت 

شوع بن جبرائيل طبيُب المتوكل،كانْت له منزلًة لطيفًة  امتنَع عن األكلِّ في َذلَِّك اليومِّ، وحضَر جنازته. وبختي
+( فقد انتدبه المأموُن 845عنده حتى أضافه. وأما البطريرُك الحكيُم المؤرُِّخ مار ديونيسيوس التلمحري )

 إلى مهمٍة سياسيٍة كبرى نظرًا إلى مقدرتهِّ وسمو منزلته. 
 ومن التراجمةِّ السريانِّ إلى العربيةِّ في هذه الفترةِّ. 

اسطاث -6وابنه اسحق. .-5حنين.  -4قسطا بن لوقا .-3اسطيفان بن باسيل .-2يوحنا بن البطريق .    -1
 وابنه علي .-9وإبراهيم بن بكوس . -8عبد المسيح بن عبد للا بن ناعمة الحمصي  - 7.

، منهم الراهبان السريانيان، روبيل وبني  امين، اللذان وبعُض علماءِّ السريانِّ أصبحوا أساتذًة للعلماءِّ العربِّ
تصدَّرا للتعليمِّ في بغداَد، حيُث قرَأ عليهما المنطَق بشر بن متى بن يونس، الذي قرَأ أيضًا على الطبيبِّ أبي  

 يحيى المروزي السرياني، وإليه انتهْت رئاسُة علماءِّ المنطقِّ في عصره. 
، وكالهما من    فجاَء أبو نصر الفارابي يدرُس عليه الفلسفَة، ويتمرَُّس على يدِّ )يوحنا بن حيالن ( بالمنطقِّ

علماءِّ العصرِّ البارزين. فألّم الفارابي بالسريانيةِّ، وبّرز على أقرانه، وأظهَر الغوامَض المنطقيَة في كتٍب  
، فقرَأ عليه، وعلى بشَر ابن متى يحيى   صحيحةِّ العبارةِّ، منبهًا على ما أغفله الكندي من صناعةِّ التحليلِّ

ني نزيل بغداد، الذي انتهْت إليه رئاسُة أَْهلِّ المنطقِّ في زمانه، وكان أوحَد دهره،  ابن عدي التكريتي السريا 
أخَذ عنه في بغداَد أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي، كما قرَأ عليه الحكمَة، الشيخ  

يين، ووصَل بالطبِّ  أبو الخير الحسن بن سوار السرياني، المعروف بابن الخمار، وكان من أفاضل المنطق
إلى أن قّبل له محموُد الملُك األرض، وكان اْلَملُِّك محمود عظيمًا جدًا. وعن ابنِّ الخمار أخَذ الفيلسوُف 
اإلماُم العالُم أبو الفرج عبد للا بن الطيب، وأبو الفرج علي بن الحسين بن هند والذي ضرَب في اآلدابِّ  

 ،والعلومِّ بالسهامِّ الفائزة. 
نقلةِّ الكتبِّ الفلسفيةِّ، والطبيةِّ، من السريانية إلى العربية في القرن العاشر، الفالسفُة الّسرياُن    ومن أشهرِّ 

ُل النّظار ) +( وأبو  974م( ويحيى بن عدي اآلنف الذكر )925البغداديون والتكريتيون، أبو زكريا دنحا الَجدِّ
 ( البغدادي، أحُد المتقدمين في علومِّ 1008علي عيسى بن زرعة )+ 

، والفلسفةِّ، وأبو الخير الحسن ابن الخمار، وإسحق بن زرعة )   +(. 1056المنطقِّ
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هذا غيٌض من فيٍض ،ولوال أننا أمام حكمِّ المحدودية ـ أي أننا مقيدون ـ بعددِّ الصفحاتِّ التي ال تتجاوُز  
جمة الّسريانيةِّ  الثالثين لكنا وضّحنا وأفصحنا عن العديد من األمورِّ في هذا البحثِّ السريع حول حركةِّ التر 

 إلى العربية.
العربيَة   الثقافَة  السريان،  الجهابذةِّ  بجهودِّ هؤالءِّ  أغنت،  التي  التي سبَق وذكرناها هي  العواملِّ  اكتماَل  إّن 
لنقرَأ عن حركةِّ   لم يكْن  فيما بعد، ولوالهم  الثقافةِّ  إيجابًا في حركةِّ  َجَعَل مجهوداتهم تؤّثُر  اإلسالميَة، ما 

َع على هذه الغايةِّ الفريدة.ترجمٍة، كما أنَّ    الخلفاَء، هم من شجَّ
عبر  إنَّ اللغَة التي كانت سببًا في عمليةِّ الترجمةِّ، ونعني بها الّسريانّيَة التي تشكلْت من خاللِّ إرٍثٍ لغوي ٍ،ّ

إعادةِّ ترتيبِّ األبجديةِّ  مراحَل تاريخية بدءًا من األكادّيةِّ اآلشورية الفينيقية حتى َجاَء أهُل دمشَق، وأبدعوا في  
الفينيقيةِّ، لتغدَو األبجديَة اآلراميَة الّسريانّيَة فيما بعد.ورأينا كيف تطّورْت، وكيف انقسمْت إلى شرقيٍة، وغربيٍة،  
وعددِّ األحرفِّ الهجائيةِّ والحركات بالنسبةِّ للشرقيةِّ والغربيةِّ، وكيف تقارضْت السريانّيُة مع انتشارِّ العربيةِّ  

نا إلى مدارَس كان يملكها الّسرياُن في بالدهم الواسعة، وجئنا على أغلبها، ووزعناها بحسبِّ إلى أن وصل
أنظمتها، وطرقها، ومناهجها التربوية والتعليميةِّ، وما خلَّفته، وأثّرْت في تالميذها، وعددناهم بحسبِّ فتراٍت  

 تاريخيٍة قدر اإلمكان.. 
، كلُّ هذا حتى وصلنا إلى هذه الخاتمةِّ، وعلى الرغمِّ من أننا  وجئنا إلى أهمِّ التراجمةِّ، وأهمِّ الكتبِّ و  المكتباتِّ

كنا نتمنى أن يسمَح لنا المجاُل لالستفاضةِّ، والتحقيقِّ في بعضِّ ترتيبِّ المترجمين وتالميذهم إال أننا نلتزم  
 في شروط البحث .

ه بشكري وامتناني لجامعة القاهرة ـ كلية اآلداب وإ لى عميدها األستاذ الدكتور معتز سيد في الختامِّ إْذ أتوجَّ
صالح   الدكتور  األستاذ  المؤتمر  ومقرر  الشاذلي  جمال  الدكتور  األستاذ  المؤتمر  رئيس  وإلى  للا  عبد 

، والتعليميِّّ في جامعةِّ القاهرة.   محجوب.وإلى جميعِّ العاملين في الحقلِّ الثقافيِّّ
ه لكم أيتها السيدات،والسادة بجزيل شكري، وا متناني على تجثمكم عناَء االستماعِّ لي، وأرجو أن  كما أتوجَّ

أكوَن قد وفقُت إلى غايٍة رأيُت فيها فائدًة لنشرِّ معلوماٍت عن أهمِّ محطٍة من محطاتِّ الثقافةِّ العربية.وللا  
 من وراء القصد والغاية. 

 
 م   2/9/2016: ألمانيا

   اسحق قومي
 مقيم في ألمانيا باحث سوري أديب و 

 
 ة بالقاهرة. رجمة الّسريانيّ ة حول حركة التّ ندوة العالميّ مشاركتي في ال
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 ملخص البحث.
إلى السادة المسؤولين عن هذا المهرجان الثقافي الدكتور األستاذ جمال الشاذلي رئيس المؤتمر واألستاذ  

 الدكتور صالح محجوب مقرر المؤتمر.
الترجمة والتراجم السريان الذين لعبوا دورًا هامًا في نقل  من بعد السالم والرحمة والبركات :لقد اخترنا بحث  

التراث اليوناني إلى العربية عن طريق اللغة السريانية وقد وقع اختيارنا على هذا البحث ألننا وجدناه أكثر  
إشراقا في تاريخ التالقح الحضاري بين الحضارة اإلغريقية اليونانية وما تحتويه من مخزون يتفرد عن غيره  

 ُيضاف إلى الحضارة العربية.ل
وقسمنا بحثنا إلى جزأين األول تناول اللغة السريانية وتطورها لكونها اللغة التي تمت بواسطتها نقل ذاك 
التراث فجئنا على اللغة السريانية وامتداداتها التاريخية والتقنية وأسهبنا في ذلك إيمانًا منا بأن معرفتها تؤدي 

 ادي والحضاري.إلى تثمينٍ  لدورها الري
وانتقلنا بعد ذلك إلى الجزء الثاني لنتعرف إلى إسهام السريان في نقل العلوم والحضارة اليونانية على مرحلتين  
فكان البد أن نمهد للمدارس التي كانت منتشرة في األرض السريانية وعددنا أغلب تلك المدارس ثم كان البّد  

السري المترجمين  أهم  أسماء  إلى  التعرف  هي  من  وما  تالميذهم  أهم  هم  ومن  شغلوها  التي  والمدارس  ان 
المواضيع التي ترجموها وأهم تلك الكتب لكبار فالسفة اليونان.كما تعرضنا إلى تالميذ هؤالء الجهابذة من 

 األقوام المختلفة التي تعلموا على أيدي هؤالء سواء في بيت الحكمة ببغداد أو غيره من مدرسة .
أول الخلفاء الذين شجعوا على الترجمة وبواعث النقل والترجمة وطرائقهم في ذلك كما وكان البد أن نذكر  

 جئنا على أهمية المدارس وأهمها بيت الحكمة.
في بغداد وغيره من مدارس.وأرفقنا خاتمة متواضعة مع المراجع التي استقينا بحثنا منها.في الختام إذ نوجه  

الشاذلي والدكتور األستاذ صالح محجوب.ألنهما كانا سببًا فيما جئنا عليه شكرنا وامتناننا للدكتورين :جمال  
العربية   اللغة  في  األمور  الكثير من  والمحورية في معرفة  الهامة  اللغة  بهذه  االهتمام  الرائد في  ولدورهما 

الكث تبيان  في  الفريد  العقد  محور  تشكل  سادتي  يا  تطرحونها  التي  المشاريع  الدينية.وهذه  من  والكتب  ير 
الحقائق. شكرًا لكما ولكّل من ُيساهم في بناء الصرح الثقافي المحلي والعالمي.الباحث الّسوري اسحق قومي  

 م 2016/ 10/7.ألمانيا. 
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My participation in Symposium on the Syriac translation movement in Cairo 
Syrian researcher ISHAK ALKOMI 2106 

Research Summary 
To the gentlemen responsible for this cultural festival professor Dr.Jamal Chadli 
and the professor Dr.Salah Mahjoub , After the peace, mercy and blessing, We 
chose Search translator biographies and Syriacs who played an important role 
In the transfer of Greek heritage into Arabic by the Syriac language, We have 
chose for this research because we found it much brighter in the history of Greek 
cultural cross-fertilization between the Greek civilization and the content of the 
inventory is unique from others to be added to the Arab civilization.  And we 
divided our research  into two parts, the first intake of the Syriac language and 
its evolution to being a language that has through which the transfer of that 
heritage suddenly on the Syriac language, technical and historical extensions 
and We looked at it as we believe that knowledge leads to the discovery of its 
leading role in  civilization. And then we moved to the second part to recognize 
the contribution of Syriacs in the transfer of science and Greek civilization in two 
phases , It is inevitable that the paving of the schools that were scattered in the 
earth Syriac then counted the majority of those schools It was it was necessary 
to identify the names of the most important interpreters and the schools they 
occupied, and  the most important of their pupils and what are the threads that 
translate them and the most important works of great philosophers of Greece . 
We also offered the most important student philosophers who have learned on 
their hands in the House of Wisdom in Baghdad or other,  And had to be 
reminded that the first caliphs who encouraged the translation and modalities in 
the rules of engagement as we came on the importance of schools and the most 
important of the House of Wisdom in Baghdad . And we put a modest conclusion 

with references that helped us in our research . 
In conclusion we draw our thanks and gratitude  to the two doctor research ; 
Jamal Chadli and Salah Mahjoub Because they were the reason for the success 
of the research and their role is important in the interest in this pivotal language 
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to know ordination of things in the Arabic language and religious books , The 
projects presented by these circumstances, my gentlemen, are the focus of a 

unique contract In showing a lot of facts . 
Thank you and all those who contributed in building a purely scientific 

Syrian Researcher  ISHAK ALKOMI, Germany ,10/07/2016 
 

 اسحق قومي   
 م 17/7/2016ألمانيا في 
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 حركة الترجمة السريانية 
 المخطط الذي اعتمدته 

 إلى السيدين  .أ.د. جمال الشاذلي   و   أ.د. صالح محجوب. 
 من بعد التحية واألماني 

 أبعث لكم بمخطط شبه نهائي لبحث 
 حركة الترجمة السريانية 

 عناوين البحث الجزئية.  -اإلهداء. -مقدمة. -
 ماهي اللغة السريانية ؟!  -1الفصل األول:

 اللغة السريانية وتطورها التاريخي. -2
 اللغة السريانية.  لهجات -3
 أثر السريانية في اللغات السامية. -4
 الصالت الحضارية واللغوية بين السريانية والعربية. -5
 اآلثار اإليجابية للغة السريانية على الحضارة العربية اإلسالمية.  -6
 تقارض العربية والسريانية.  -7
 

 الفصل الثاني:
الترجمة في العصر الذهبي للحضارة العربية من اليونانية والفارسية  حركة    -2تاريخ الترجمة عند العرب.  -1

 إلى العربية ودور السريانية . 
 حركة الترجمة ودورها في إثراء الحياة العلمية في الحضارة العربية.  -3
 دور اللغة السريانية في فهم العديد من الكلمات القرآنية .؟؟  -4
 الخاتمة.  -
 نية واألجنبية. المراجع العربية والسريا -
 كلمة شكر.  -

 الفهرست. 
 م. 2016/ 21/6يقدم هذا البحث اسحق قومي .ألمانيا في  
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 المراجع:
 من إعداد الطلبة الباحثين : رشيد لولو ـ كمال حمان ـ ثريا أيت وعراب / إشراف الدكتور م .مأمون المريني 

   3لعربية اإلسالمية  ص : ـ  د. أحمد محمد علي الجمل ، أثر جهود السريان على الحضارة ا
 12ـ أغناطيوس يعقوب الثالث ، البراهين الحسية في تقارض السريانية والعربية ، ص :  
 91ـ الشحات سيد زغلول ، السريان والحضارة اإلسالمية ، النهضة المصرية العامة للكتاب ، ص :  
 93ـ   92ـ انظر المرجع نفسه ص :   
لعربية ، ترجمة بدوي ، نقاًل عن " أثر جهود السريان في الثقافة العربية  ـ هانز شيدر ، روح الحضارة  ا 

   11اإلسالمية " . د. أحمد محمد علي الجمل ، ص : 
 12ـ أنظر  أحمد محمد علي الجمل ، أثر جهود السريان في الحضارة العربية اإلسالمية ص :  

االستشراق الفرنسي "ارنست رنان"الذي اعتبر في كتابه  اخدت فكرة التقسيم هذه أبعادا أخرى أكثر سلبية مع  
أن الساللة السامية أدنى مستوى في تفكيرها وإنتاجها    1878"التاريخ العام للغات السامية"الذي نشر سنة  

 األدبي والحضاري. 
 

Louis Hjelmslev « le langage »les éditions de minuit paris 1966 p : 30 
Ferdinand de Saussure »cours de linguistique générale » grande bibliothèque 

Payot paris 1995 p :14 
Louis Hjelmslev « le langage » p : 30 

Ibid p :30 
 

ـ إبراهيم السامرائي"دراسات في اللغتين العربية و السريانية"دار الجيل بيروت ومكتبة المحتسب عمان الطبعة  
 .  88ص  1985األولى 

إبراهيم السامرائي"دراسات في اللغتين العربية والسريانية „دار الجيل بيروت ومكتبة المحتسب عمان الطبعة  
 88ص  1985األولى 

وكالة   السامية  واللغات  الثراث  في ضوء  مقارن  تاريخي  مدخل  العربية  اللغة  فهمي حجازي"علم  محمود 
 199المطبوعات الكويت ص 

 199نفسه ص   
 198زي "علم اللغة العربية" ص محمود فهمي حجا 
 201نفسه ص   

 142ـ محمود فهمي حجازي " علم اللغة العربية " ص : 
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ـ األباتي جبرائيل القرداحي ، المناهج في النحو والمعاني عند السريان ، تقديم األب جوزيف شابو  ، دار  
 3، ص :  2008المكتبة السريانية ـ حلب ، 

 .  11،  10سريانية والعربية ، ص : ـ البراهين الحسية في تقارض ال
 10ـ البراهين الحسية في تقارض السريانية والعربية ، ص : 

 ص  5:45مرسلة بواسطة رشيد لولو في 
  87عدد    -سلسلة عالم المعرفة بالكويت    -د. توفيق الطويل    -في تراثنا العربي واإلسالمي           -

 م 1985مارس 
د.   -د في الثقافة العربية واإلسالمية وتواصلها مع الثقافة اإلسبانية  الترجمة وسيلة بناء وتجدي         -

أبحاث المؤتمر الثالث عشر    - محمد عبد للا الجعيدي أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة مدريد  
 م 2002 -هـ 1423القاهرة  -للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 

 م. 1965 –بيروت  -دار اآلداب  -عبد الرحمن بدوي  -وربي  دور العرب في تكوين الفكر األ         -
كتاب المجلة العربية    - د. محمد بن عبد للا العبد اللطيف    -الترجمة رؤية في الواقع العربي           -

 م.2007ديسمبر  131عدد  -بالسعودية  
 م. 1997  -القاهرة  -المكتبة التوفيقية   -مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي         -
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 (  3من  1دونيس ) أحوار غير منشور مع 
 2010عام  Suzanne Ibrahimة وائيّ اعرة الرِّ حاورته الشَّ 

 ل  . الحوار على ثالثة اجزاء ، وهذا هو الجزء األوّ 
 

    
اعر والمفكِّر الكبير أدونيس     أجرت الحوار الّشاعرة الّسورّية سوزان ابراهيم  حوار مع الشَّ

 
الممنوعات التي تتوقع أن تمارسها  سوزان : أجري معك هذا الحوار لصحيفة الثورة السورية الرسمية، ما  

 )الثورة( على حديثنا هذا؟ أين سقفها؟ 
 أدونيس: هذا سؤال جوابه لديك! فأنت من يعرف سقف الصحيفة!

 
 سوزان : وماذا لو أنجزنا اختراقًا للسقف المعتاد؟

وتأّصل الحرية! لكن أنا ال أدونيس  : سيكون أمرًا جمياًل، وشهادة على تقدير اآلراء المختلفة وسعة النظر 
 أعرف ما السقف الذي قد يحد كالمنا، أو يتيح كالمًا دون آخر. أنت تعرفين. 

 
 سوزان : لك ذكريات مع، وفي صحيفة الثورة، كم الفترة التي عملت فيها معها؟ 

 أدونيس : كنت أعمل معهم من الخارج 
 

 سوزان : أكان إشرافًا على ملحق الثورة الثقافي آنذاك؟ 
 ونيس : لم يكن إشرافًا، بل نوع من المساعدة أو المؤازرة لألستاذين علي سليمان ومحمد عمران. أد 
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 سوزان : سمعتك تتحدث عن الملحق وتألقه آنذاك، وأنه لم يصل ذاك المستوى بعد ذلك؟
 أدونيس: أتصور! هل هناك أفضل منه اآلن!؟ 

 
 سوزان : لماذا برأيك؟ 

األعمال أو ال تنجح وفقًا لمسألتين، تتعلق األولى بالشخص الذي يشرف على العمل،  ادونيس :  تنجح  
وتتعلق الثانية بالرؤية التي توّجه هذا الشخص، وقد صادف توفر هذين األمرين في العمل مع األستاذ علي  

 سليمان وال أعرف أين هو اليوم!
 

نيس ال يجري حوارات مع الصحافة المحلية سوزان : كم كنت غائبًا عن الصحافة السورية؟ أشيع أن أدو 
 السورية؟

السورية وبقرار رسمي حتى من ذكر اسمي، فكان من  ُمنِّعْت خاللها الصحافُة  أدونيس  : مرت فترات 
 الطبيعي أن اقول ال لمن يطلب حديثًا، إنه رد التحية بمثلها!

 
 سوزان : هل يخطر لك االطالع على الصحافة السورية؟

 األسف، حتى لو خطر لي ذلك، فاألمر شبه مستحيل، ألنها غير متوفرة!أدونيس : مع 
 

 سوزان : يمكنك ذلك عبر شبكة االنترنيت! 
 .أدونيس : ال أتعامل معها

 
سوزان : أال تتواجد الصحف السورية في بيروت أو في باريس؟! ثمة جالية سورية كبيرة في فرنسا أال 

 عن ذلك؟ يّطلعون على صحافة بلدهم؟ ومن المسؤول 
أدونيس : حسب علمي هي غير متوفرة، ويجب عليك أن تثيري هذه المسألة باعتبارك تعملين في جريدة  

 الثورة، وأسأل: لم ال تتوفر الصحف السورية في لبنان على األقل!
 في البداية 

 
تسجيل  وأعني  لتنفيذه،  خصيصًا  بيروت  أتيت  الذي  األخير  مشروعك  من  اآلن  حوارنا  لنبدأ   :  سوزان 

 أشعارك، أهو مشروع حديث العهد، أم فكرة قديمة تأخر تنفيذها؟ 
واألفالم   بالفيديو  تهتم  أي  للكلمة،  الحديث  بالمعنى  فنانة  وهي  نينار"   " البنتي  الفكرة  : خطرت  أدونيس 

 الوثائقية، وقد خطر لها إنجاز هذا التسجيل بإخراجها وإشرافها هي. 
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 اقتصادي رابح!سوزان : ثمة من يغمز إلى أن هذا مشروع 
أدونيس : لم نتصل بأي شركة وهذا عمل فني بحت، يتم تنفيذه في استديو فني، طبعًا من المستحيل تسجيل  
كل الشعر، ففي بعضه قصائد مسرحية يصعب تسجيلها، سجلنا مختارات هامة وواسعة من شعري، وأنا من  

 يات المونتاج والتصنيع كفيديو. ( ساعة، وبدأت اآلن عمل 70جهتي أنهيت ما علّي، سجلنا أكثر من ) 
 

 سوزان : ما مصير هذا المشروع، أهو لألرشيف فحسب؟ 
 أدونيس : ال أعرف، يجب أن نسأل " نينار" 

 
 في البحث عن هوية 

 سوزان : بدأَت الخروج من هويتك الموروثة، فاخترت اسمًا للتخلص منها، هل تخلصت من تبعاتها حقًا؟ 
عندنا مشكلة ملتبسة من جهة، وواضحة وبسيطة ومباشرة من جهة أخرى. اإلنسان  أدونيس : مشكلة الهوية  

فيولد اإلنسان البسًا هويته بشكل   الهوية أمر جاهز مسبقًا،  بيئته وأمه وأبيه، وعائلته وشعبه، فكأن  ابن 
نيس" فتح لي  مكتمل، هذا هو المفهوم الشائع إجمااًل في البلدان العربية واإلسالمية. لعل اتخاذي اسم " أدو 

بنفسه، إنما يرثها أو تفرض عليه بحكم   الهوية المسبقة التي ال يختارها اإلنسان  للتساؤل حول هذه  أفقًا 
الطبيعة، لكن في الحقيقة لم أدرك هذا البعد في تغيير االسم، أو في اتخاذ اسم فني جديد إال بعد وقت من 

أدونيس" نقلني من أفق ثقافي إلى أفق ثقافي أوسع،    ذلك! كان نوعًا من المصادفة البحتة، فرأيت أن اسم " 
تعد مسألة   ولم  لي،  بالنسبة  تغير معناها  إذ  الهوية،  بمسألة  أفكر  القديم، هذا جعلني  األفق  ومن ضمنه 
مسبقة، بل صارت مفتوحة، واإلنسان يبتكر هويته فيما يبتكر فكره وعمله، هذا ما يميز الكائن العاقل عن  

لة، فالكائن العاقل يبتكر نفسه، فيما يبتكر فنه والعالم حوله، لذلك فهويته دائمًا مفتوحة،  الكائنات غير العاق
وكأنها تجيء باستمرار من المستقبل وكأنها ال تكتمل أبدًا. وهذا يناقض ويعاكس تمامًا الهويات الجاهزة  

 المسبقة التي يكون فيها اإلنسان مجرد اسم ال أكثر .
 

 سمه نصيب، إلى أي حد ينطبق ذلك على أدونيس؟ سوزان : لكل امرئ من ا
وقد أدركت   –أدونيس : حين ابتكرت هذا االسم، أتاح لي بدوره أن أبتكر نفسي أيضًا، مع أن اسم " علي" 

ما هو إال االسم المعّرب لكلمة " إيل " التي صارت " إيلي" بالمسيحية أو بالكنعانية )أو إيليا(   –ذلك أخيرًا 
إلى " علي"، و" إيل، إيليا، إيلي، وعلي " هذه األسماء بمعناها ال بصورتها هي " أدونيس"    ثم تحولت عربياً 

فثمة خيط متكامل وواحد بينها، لكني لم أدرك هذا إال مؤخرًا، فحين اتخذت لنفسي اسم " أدونيس" لم أكن  
 أفكر بهذا الموضوع، بل جاء بالمصادفة.
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 ال حيًا؟ سوزان : " علي أحمد سعيد إسبر " أما ز 
 الهوية!  –ادونيس : ما زال حياًّ ألني أحمله في بطاقتي الشخصية 

 
 سوزان : هل ينحصر وجوده إذًا في الهوية! أال يحيا في إطار العائلة واألصدقاء؟

أدونيس" لكن بعض األشخاص واألصدقاء    " العائلة هو  أفراد  الغالب على مناداتي حتى بين  أدونيس : 
 عض األصدقاء العرب يحبون مناداتي باسمي " علي" وهذا يسعدني.البعيدين عن العائلة وب

 
 سوزان : ما قصتك مع )قصابين( كيف تركتها، وكيف تجدها اليوم؟ 

أدونيس : )قصابين( قرية فقيرة جدًا باألساس، وال تزال كذلك مقارنة بالقرى المجاورة لها، وكانت مهملة جدًا. 
البسطاء عن السبب أجابوا: ليس لدينا ضباطًا كبارًا كما في القرى األخرى،  عندما سألت بعض الفالحين  

 لذلك بقيت قريتنا فقيرة، ونسبيًا هي ما تزال بين أكثر القرى فقرًا اليوم.
 

 سوزان : فلَِّم العودة إليها؟
لقديم، أدونيس: هي العودة إلى األمومة ورحم األرض التي )مس جلدي ترابها( كما قال الشاعر العربي ا

فالخطوات األولى هي دائمًا مكان حنين ومكان عودة، ولو على المستوى العاطفي أو الذكرى، فكأنما كلما 
عدت إلى )قصابين( أرى نفسي ذلك الطفل الذي كان يلعب في حقولها، ويمارس العمل، فيشارك في شتل  

 األولى ومن المستحيل االنقطاع عنها! الدخان، والحصاد وقطاف الزيتون واللعب مع أبناء القرية. إنها الرحم  
 

 سوزان : أبقيت إذًا على الحبل السري بينكما؟ 
نشوة  ازددت  أنني  وأشعر  جدًا،  وغالية  حميمة  أشياء  أستعيد  )قصابين(  إلى  وكلما عدت  بلى،  أدونيس: 

نظر    وارتباطًا بهذه األرض، هذا على الصعيد الحياتي الحميمي، لكن حينما ننظر إلى القرية من وجهة
ثقافية تختلف األمور كليًا! القرية ثقافيًا غير موجودة في الثقافة السائدة في سورية، وهي كذلك في أي بلد  
عربي، ال مكان للقرية بوصفها قرية! فقدرها دومًا أن تنزح باستمرار إلى المدينة، بدل أن نجعل الناس يحبون  

لهم كل ما يحتاجونه من المدينة وهو قليل )المدرسة، بيوتهم األولى وأرضهم األولى، ويرتبطون بها، ونوفر 
 المشفى، وبعض تنظيمات الحياة اليومية من ماء وكهرباء وهاتف...( فيزداد الفالح تمسكًا بأرضه وبيته! 

 
 سوزان : لكن القرية السورية أنجزت نقلة نوعية مهمة للغاية على هذا الصعيد، وتوفر لها كل ما ذكرت! 

ة شكلية، تطوير الطرق وغيرها موجود وهذا صحيح، لكن الحياة االجتماعية في القرية لم  أدونيس : إنها نقل
ال يرافقه تطور عقلي وثقافي وروحي، ولذا فالقرية تضيع، وتفقد    –إذا شئت    –تتطور، هناك تطور بالتقنية  

لمة، وال قرية، ألن  هويتها، والمدينة )تتريف( ولم تعد مدينة أيضًا، ليس هناك مدينة بالمعنى العميق للك
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 –هناك تفاوتًا بالتطورات والحياة، واألعمال، هناك انشقاقات أكثر مما هناك تكامل ووحدة، هذا التطور  
يزيد القرى وفق شعوري ومعلوماتي تفككًا، فالحياة االجتماعية تتراجع نحو التكتالت العشائرية    –على العكس  

م ثمة دائرة مغلقة يتحرك فيها الناس، ما األسباب؟ ال أدري! في  والطائفية! في جيلنا نحن لم نشعر بها، اليو 
 أيامنا كان ثمة طريق وأفق ومشروع وأحالم.

 
 سوزان : لعلها ضريبة المدينية واالستهالك! 

والكراهيات، أدونيس: هذه أشياء تتوجب دراستها سوسيولوجيًا وسياسيًا وثقافيًا، لقد ازداد الحس الفردي والفساد  
 والمجتمع يتفكك بدل أن يزداد تالحمًا.في عالقة الريف بالمدينة . 

 
سوزان : يقال إن شعراء الريف أّثروا وأثروا الحياة الثقافية واألدبية في المدينة )محمد الماغوط، أدونيس، 

 ممدوح عدوان...(
أدونيس: الحقيقة هي أن ابن المدينة مشغول أو مأخوذ بعالم بعيد نسبيًا عن عالم الثقافة، هو مأخوذ بالتجارة  
في المقام األول ثم بالسياسة، ابن الريف ال يملك شيئًا، ولديه طموحات كثيرة، وال يجد ما يحققها له، أو ما  

مأخوذة    –احة المدينة ألن المدينة فارغة إجمااًل  يحقق ذاتيته إال الكتابة، فيكتب، وبوصفه كاتبًا يمأل س
هذا شيء، ولكن إن كان شعراء الريف أثروا في المدينة أو أغنوها فهذا أمر آخر! ال أرى    –بأشياء أخرى  

أن الشعر العربي أغنى المدينة العربية، بماذا أغناها! المدينة ال تزال مغلقة أمام اإلبداعات وبخاصة أمام  
بيرة، ألن المدينة لدينا تقليدية بعاداتها وتقاليدها وثقافتها الموروثة. ال أظن أن أولئك استطاعوا  اإلبداعات الك

لثقافتها   وأخضعتهم  رّوضتهم  أقول  ال  حتى  ووّطنتهم،  امتصتهم  المدينة  أن  أعتقد  العكس  على  بل  شيئًا 
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غامرات والتجارب الكبرى وتقاليدها! من يأتي من الريف يجب أن تنهض كتابته على أنواع عميقة من الم
 حتى يهز بنية المدينة التقليدية، وهذا ال نراه في الكتابات السورية وال في الكتابات العربية أيضًا! 

 
سوزان : في دمشق اليوم جيل جديد يقيم نشاطات ثقافية أهلية، وثمة مبادرات فردية تحاول االبتعاد عن  

ال أدري إن كنت مطلعًا عليها، فهناك العديد من األمسيات    الثقافة الرسمية، ولعلها أنجزت اختراقًا ما،
 تعقد في أماكن غير اعتيادية لمثل هذه النشاطات، وهناك صاالت عرض خاصة.. أال تراها بدايات مبشرة؟ 

  – واألمر نفسه في البالد العربية عامة  -أدونيس: الحراك األساسي اليوم في سورية والذي قد يلفت النظر
بين الرواية   –شكيلي وإلى حد ما الفن السينمائي، رغم أن األخير يحتاج إلى ميزانيات ضخمة  هو الحراك الت

والشعر والفن التشكيلي أرى أن المنجزات الحقيقية في اإلطار الذي أتحدث عنه هي في الفن التشكيلي أكثر  
مع وجود    –ابة أو لمنع  مما هي في الفنون األدبية! لعل الفنون الكتابية القائمة على الكلمة تتعرض لرق

بينما في الفن التشكيلي قد تكون الحدود أقل، أو ال حدود تقريبًا، فليس لهذا الفن تراث، وال  -معايير تقليدية  
أصول في تاريخنا، لذا يجد الفنان نفسه حرًا في أرض بكر، أما في الشعر أو المسرح فلهذين المجالين  

ة، ولذا نرى الكاتب بشعوره أو بال شعوره يراعي مثل هذه األمور تاريخ طويل وسلطة وتقاليد وقيم اجتماعي
وهكذا تكون تجربته أو مغامرته أقل بكثير مما لدى الفنان التشكيلي. في الكتابة العربية نحن بحاجة إلى  

 كتابة. المغامرات الكبرى الكيانية التي تّرج التراث بكامله، والحياة االجتماعية بكاملها وتفتح أفقًا جديدًا لل
 

سوزان : يأخذنا هذا للحديث عن الصورة وأهميتها في التواصل، خاصة وأنها مرفوضة في تراثنا العربي  
 )إذ ينظر إليها باعتبارها صنمًا أو تمثااًل( مع أن اإلنسان مفطور على الفهم من خالل الصورة؟

في الفن التشكيلي انتهت   أدونيس: هذا جزء من الحدود المفروضة على المبدع أو الكاتب، لكن الصورة
تقريبًا، هناك لوحة قد تكون تجريدية أو بال صورة، وحين ذاك تزول الحدود، ولكن هناك صورًا معنوية غير  
مرئية، وهي ما يرتبط بالحالل والحرام، ليس في الدين فقط، وإنما في السياسة أيضًا، فهذه الصور الالمرئية  

وجب علينا التحرر منها، كيف ذلك؟ هذا يحتاج إلى مغامرات. والبد تهيمن على وعينا والوعينا، وهي ما يت
 من دفع الثمن، فالحرية ال تأتي وأنت تجلسين في بيتك! ال بد من خلقها أيضًا! 

 
 سوزان : على صعيد العالم العربي أليس هناك مغامرة كتابية بالمعنى الذي تقوله؟ 

سّبق: إذا قلت إن المرأة اآلن تكتب، وأن هناك نهضة  أدونيس: كل الكتابة خاضعة بشكل أو بآخر لما هو م
في الرواية والشعر! ونحن نشكو إجمااًل من مجتمع األبوة   –وكلمة نهضة بين هاللين    – كتابية نسوية  

والذكورة، وإذًا أبسط األشياء التي ننتظرها من هذه الكتابة أال تكون انقالبًا على الكتابة الذكورية، لتحل سلطة 
حل سلطة ذكورية! هذا ال يعني شيئًا! البد للمرأة أن تزلزل األسس التي نهض عليها النظام األبوي.  أنثوية م
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ليس لدي تعليمات بالطبع، فالكاتب هو من يوجدها، قد تتحدث رواية ما عن حرية الجسد، حسن. ففي 
 النهاية الجسد وحريته مشروطة بمجتمع وثقافة؟ 

 
 أدونيس والشعر الجماهيري 

سوزان : ثمة غضبة على أدونيس حاليًا بعد وصفه الشعر الجماهيري بالسطحية، ألم يكن نيرودا شاعرًا 
 جماهيريًا؟ ورسول حمزاتوف و..و.. وما معنى السطحية الذي تقصده تمامًا؟ 

أدونيس: كل مشَترٍك سطحي! عندما نتحدث بقضايا عقلية ويشارك في فهمها ومعرفتها الجميع، فهذا ال 
إال أن يكون سطحيًا! كل ما هو سياسي )بالمعنى السياسي العملي( سطحي بالضرورة، كل ما هو  يمكن  

استنهاضي وتحريضي وحماسي ال يمكن أن يكون إال سطحيًا! ألن ما نسميه بالجماهير هي مجموعة من  
فإن كل فرد يختلف   األفراد، ولكل فرد فيها انتماؤه وثقافته ومخيلته الخاصة، وعندما يؤخذ الكل فردًا فردًا، 

فالكل ضده، هذه    –ضد االستعمار مثاًل    –عن اآلخر بهويته العميقة، لكن عندما يوضعون في قضية ما  
الضدية على هذا المستوى سطحية كليًا، فهو ضد االستعمار على هذا المستوى، لكنه في حياته العميقة ال  

يد النظر بثقافته وعقله وتربيته! فرد كهذا يكون مع  يعيد النظر في قيمه وعالقته بالمرأة ومع اآلخر، وال يع 
االستعمار. فهو ضده شكليًا ولكن موضوعيًا هو معه! إذًا البد من التمييز، والكتابة إن لم تفتح آفاقًا جديدة  
للتساؤل، وأبوابًا جديدة لزلزلة هذه القيم كلها والحياة االجتماعية فهي كتابة سطحية، إن كنت أنا كشاعر قد 

 ت لك األشياء التي تريدينها فماذا فعلت؟! قل
 

 سوزان : لعلك أرضيتني أو أبقيتني على ما أنا عليه!
أدونيس: أرضيتك. ثمة صبية تقرأ قصيدة غزلية لنزار مثاًل، إنها تشعر بالتحرر وتسعد وتتوهم أنها عاشت  

ألن القصيدة لم تخلخلها من   حريتها عبر القصيدة لفترة ما، لكن مع انتهاء مفعول القراءة، ينتهي كل شيء
الداخل، لم تغيرها، هذه بالطبع مسائل صعبة جدًا، فهي مرتبطة بتغير مجتمع ومشروعات. ما أقوله ليس 
سهاًل في الحقيقة. بهذا المعنى أقول إن على الشاعر أن يتوغل في مشكالته العميقة الذاتية، أما الشاعر  

ية المشتركة أيًا كان الشاعر، وأيًا كانت القضية! لو قرأت  الجماهيري فال يفصح إال عن القضايا السطح
اآلن الشعر الذي كتب بالثورة الجزائرية مثاًل، ماذا يعطيك؟ هل يمكنك إعادة قراءته اليوم؟ اقرئي ما كتب  

 ماذا يقدم هذا الشعر؟ –وقضيتها مازالت ماثلة -عن فلسطين  
 

 سوزان : إنه تأريخ آخر لتلك المراحل النضالية! 
 أدونيس: الشعر ليس تاريخًا، التاريخ ُيقرأ في ضوء الشعر وليس الشعر يؤرخ. 
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 سوزان : ولكن أال تواكب األحداث تلك؟
عامًا تدمر فيها حياة  50أدونيس: المواكبة عليها أن تخترق الحدث، وتحوله إلى رمز، فلسطين التي ومنذ 

تنقلب الكتابة بكل معطياتها وأشكالها إلى مستوى ما فعلته  الفلسطينيين والحياة العربية بكاملها، وبدل أن  
القضية الفلسطينية، بقيت الكتابة وكأنها مرآة تعكس فلسطين! لم يحدث في العقل والوعي والكتابة وأشكالها  

هل في التاريخ كله مأساة مستمرة كمأساة فلسطين؟! في كل يوم يقتلع بشر من    –ما حدث على األرض  
عامًا! مع ذلك تحولت القضية إلى   50ن وتهدم بيوتهم ويتوسع العدو كل يوم وعلى مدى  بيوتهم، يقتلو 

موضوع إنشاء! هذا ما أقصده. ال وجود لثورة في العقل والوعي والتعبير تواكب أو تخترق فيما تواكب ما 
 يحدث على األرض! 

 
يمنح الخالد  الشعر  إن  جونز  وليم  المستشرق  يقول  أخرى  زاوية  من   : على  سوزان  قادرًا  تكون  أن  ك 

 الوصول إلى جمالياته بالفطرة واالتصال المباشر. هل هذا مع أو ضد الشعر الجماهيري؟
أدونيس: تصوري جمهورًا وخذي شخصًا أو اثنين منه، وأعطه قصيدة، هل يعرف أن يقرأها حتى لو كان  

وصفه معيارًا للشعر! اعملي جلسة طالبًا جامعيًا؟! إنسان ال يعرف قراءة قصيدة كيف يمكن أن نعتمد عليه ب
شعرية في أي قاعة من قاعات أي جامعة سورية. ثمة من يحضرون وليس في مكتبتهم ديوان شعر واحد. 
لم يقرأ ديوانًا واحدًا! كيف يكون مثل هذا معيارًا للشعر! الشعر عملية خاصة فردية قائمة على ثقافة معينة  

ءات شعرية متنوعة ومتواصلة. ماركس كتب للشغيلة والفقراء، فهل وجمالية معينة، وعلى تراكم معرفي وقرا
قرأ هؤالء ماركس؟! مسألة الجمهور مسألة إيديولوجية سياسية بحتة لتوجيه البشر باتجاه السلطة ولتوجيه  
الثقافة لدفع هذا الجمهور باتجاه السلطة، لذلك كل شعر جماهيري شعر سياسي سلطوي، وشعر مصالحات 

 ة له أبدًا!ال قيمة فني
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 سوزان : هكذا نرى أنفسنا أمام سؤال النخب والرواد والجمهور والعالقة بينهم. 
أدونيس: النخبة اختراع سخيف، مثل اختراع الجمهور، كالهما اختراع سياسي، لدى السياسيين من الحنكة  

ملحق بالسياسة، وبدل أن تكون  والمراس أكثر بكثير مما لدى الكتاب واألدباء، يريدون تحويل كل شيء إلى  
السياسة جزء من الثقافة، يناضلون لتصير الثقافة جزء من السياسة وخادمة لها. في الواقع جميع السياسيين  
العرب ال يقرؤون، وأنا ال أتصور وجود سياسي ال مكتبة في بيته، إن كان السياسي ال يجيد القراءة، إن لم  

إلقاء خطاب دون أخطاء،  يكن مثقفًا كيف سيسوس البالد والب شر؟! بعض الحكام العرب ال يجيد حتى 
 فكيف يمكنهم التفكير بطريقة صحيحة!؟ 

 
 سوزان : الكاتبات أنجزن اختراقًا!

أدونيس : إنه اختراق لفظي فحسب! أما البنية العميقة فما زالت قائمة، لماذا ال نجرؤ على زلزلة األسس  
 ت ضد الذكورة مثاًل، فليزلزلنها! ليحررن الذكر أو ليساعدنه على ذلك!التي ذكرتها آنفًا؟! إن كانت الكاتبا
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 (  3من  2دونيس ) أحوار غير منشور مع 
 2010عام  Suzanne Ibrahim سوزان ابراهيم ةوائيّ حاورته الشاعرة الرِّ 

 

 
 

 أدونيس والرقيب 
 الذي يمنع أدونيس من ذلك؟ سوزان : قلَت: أوه. لو كنت أكتب كل ما أعرف، ما 

أدونيس : في عمق كل منا رقيب، وهو أحيانًا رقيب غير سياسي، وقد يكون الرقيب السياسي ألطف منه  
وأرق قياسًا به، هذا الرقيب الداخلي له عالقة بأعمق ما لدى اإلنسان من حميمية وأشياء شخصية وعالقات  

 وتجرأ على الكالم، فسوف يسيء لآلخر.باآلخر، لو افترضنا أن الفرد منا اخترق 
 

 سوزان : الرقيب هنا تحول إذًا إلى معنى احترام اآلخر واحترام حريته! 
أدونيس: هناك دومًا حدود، والشيء العميق العميق غير سياسي، السياسة مراقبة سطحية بالقياس إليه، هنا  

اته وبهذا المعنى يستحيل أن  يصعب البوح ألنه ال يمس الشخص وحده، بل يمس محيطه بأدق خصوصي 
نكتب كل ما نعرف، حتى في المجتمعات الغربية التي حققت خطوات كبيرة في مجال التحرر ال يمكن قول  

 كل شيء، وثمة كتب تراقب وتمنع وتصادر! 
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 سوزان : فيما عدا هذا، ألديك أي رقيب آخر؟ 
كن أقول كل ما قد يعتبر إساءة لآلخر  أدونيس: ال. إطالقًا، أقول كل ما ال يسيء لآلخر في حميميته، ول

بأفكاره، كل ما يتعلق باألفكار العامة، والثقافة العامة، واآلراء السياسية، والعالقة مع اآلخر، كل ما أؤمن  
 به أقوله.

 
 في مشكلة القراءة

 سوزان : لماذا يساء فهم أدونيس غالبًا؟ هل األمر مقصود، أم أنها مشكلة القراءة كما تقول؟ 
يس : إنها مشكلة القراءة والوعي، يعمدون إلى إخراج الكالم من سياقه، ومتى أخرج الكالم من سياقه،  أدون

 يصبح شيئًا آخر. أنا ُأَقّوُل أشياء كثيرة لم أقلها أبدًا!
 

 سوزان : هل يشبه ذلك )مانشيتات( حوارك في الحياة التي احتاجت تاليًا للتوضيح؟ 
ايا معينة، ربما يحب الناس أن يقّولوني أشياء كامنة في نفوسهم وال يجرؤون  ادونيس : مثل تلك نعم، ربما لنو 

 على قولها فينسبونها إلي!
أدونيس : ولكن أينما حّل أدونيس تبعه هجوم واألسباب مختلفة بطبيعة الحال: ما حدث في المكتبة الوطنية  

 وسطحيته( أهي مشكلة القراءة ثانية؟! في الجزائر، في أربيل، ومؤخرًا في حمص )الشعر الجماهيري 
أدونيس: أتصور ذلك، إنها مشكلة قراءة، لكن ال تنسي أمرًا. صحيح أن هناك من يهاجم أدونيس، ولكن  
هناك من يحبه ويدافع عنه أيضًا، أم أننا ال نرى إال الجانب السلبي! يسعدني أال يكون هناك إجماع حولي، 

! ولقلت إن هناك خطأ ما، إذ يستحيل اإلجماع على شيء، إال إذا لو أن الجميع أحبني لشككت في نفسي
كان مصطنعًا، كل إجماع اصطناع بشكل أو بآخر، تلفيق ألسباب أو ألخرى. ال يهمني اإلجماع على  

 اإلطالق ويسعدني أن يختصم الناس فّي. 
 

 سوزان : فهل يعجبك أن يقال أدونيس مالئ الدنيا وشاغل الناس؟
ني أبدًا! أتمنى أن أشغل عقول الناس ال مساحة اإلشاعات والصحافة والحياة الجارية، لو  أدونيس: ال يعجب 

 كان األمر يهمني لسلكت سلوكًا آخر.
 

 في الفكر التنويري 
 سوزان : الفكر التنويري أو الفكر الحر هل سيبقى طارئًا على الثقافة العربية؟ 

وسّموه تطويرًا ونهضة وغير ذلك، لم يفعل شيئًا تنويريًا،  أدونيس : كل ما كتب خالل السنوات المئة األخيرة،  
لسبب أساس هو أنه ال يمكننا إنجاز فكر جديد، نحن ننطلق من مسّبقات ال ُيطرح عليها أي سؤال! فكيف  
أخلق فكرًا جديدًا؟ الفكر العربي ينطلق دومًا من مسّبقات يؤمن بها، وهي دينية أو قومية، أو حضارية، أو  
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الفكر الحقيقي يبدأ من نقد هذه المسلمات، وما لم نفعل ذلك، فلن ننجز تنويرًا وال فكرًا حرًا، ويجب إنسانية،  
أن نفيد من خبراتنا التاريخية، مع ذلك ال نفعل، ألننا ال نقرأ منذ مئة سنة وحتى اآلن، منذ محمد عبده وحتى  

. هذه أشياء واضحة وال أعرف لم ال يراها  اآلن! بقي محمد عبده أكثر تقدمًا من جميع شيوخ المسلمين اليوم
 العرب! 

 
 سوزان : أال يعتبر فكر أدونيس طارئًا على ثقافتنا العربية؟ 

أدونيس : هذا دليل آخر على عدم وجود فكر عربي أو عقل عربي. ثمة مسّبقات يحاكم من خاللها فكر  
 أدونيس وغيره، وأنا ضد كل المسّبقات.

 
 رك مجرد بقع ضوئية في مكان وزمان ما ليس إال!؟سوزان : ستبقى إذًا أنت وغي

دونيس : ثقافتنا هي الدين وكل ما بني حوله، وما عدا ذلك كله طارئ وليس أدونيس فقط، جميع اآلخرين  أ
طارئين! لننظر إلى التاريخ ولنرى أعظم من أضاء الفكر العربي. ال وجود لهم وال ُيقرؤون، شاعر عظيم  

إال كشاعر خمريات، بينما هو واحد من كبار شعراء العالم ال العرب فقط! حتى المتنبي  كأبي النواس ال يقرأ  
ال يقرأ إال من خالل عالقته بكافور أو بسيف الدولة، ال يرونه في ذاته، في عذاباته، في ابتكاراته العظيمة  

باسي، ومنذ ذلك الحين التي قام بها. العقل العربي مريض. وما زلنا مجرد قبائل! كان األوج في العصر الع
ونحن نتقهقر! كل ما هو غربي من اإلبرة وحتى الصاروخ غربي ويأخذه العرب مسرورين. ناقشت أحدهم  
مرة: إن كان كل شيء موجودًا في القرآن، فلماذا وأنتم المؤمنون لم تبدعوه؟  أين أنتم؟ فأجابني: ليس مطلوبًا  

 لنا! .منا أن نبدع، كل ما يفعله اآلخرون سخره للا 
 

سوزان : في عالقة العربي بالتاريخ ثمة من دعا بعد دخول ما أسموه )األغيار( إلى تنقية اللغة العربية  
 .عبر مشروع )البداوة النقية( 

أدونيس : أعظم كتاب في اللغة العربية واسمه )الكتاب( أنجزه " سيبويه" وهو غير عربي، كل علماء اللغة  
ه العقلية ما زالت قائمة عند بعضهم، وهي عقلية فاشية بهذا المعنى، لم  كانوا من أصول غير عربية، هذ 

 تجذبني الدعوات القومية العربية اإليديولوجية على اإلطالق ألن في بنيتها العميقة ثمة عنصرية. 
 

سوزان : في السياق نفسه ثمة من قال: إن العربي فوق التاريخ، وثمة من قال: العربي دون التاريخ  
 هم آرنست رينان!وعلى رأس

أدونيس: ال. ال هذا وال ذاك. أتكلم هنا عن العرب بوصفهم لغة وثقافة، ال بوصفهم عنصرًا أو قومية، ألن  
هذا ما عاد موجودًا، فالمجتمع مزيج بشري من جميع العناصر واإلثنيات، ولذا يجب أن نأخذ المجتمع  

افي، والعرب بهذا المعنى أنتجوا أشياء عظيمة جدًا، بوصفه كاًل وإذا أسميناه عربيًا فبالمعنى اللغوي والثق
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ومعظم الفالسفة لدينا حاولوا أن يبنوا باإلفادة من اآلخر، فكان اآلخر عنصرًا تكوينيًا في ثقافتهم وحياتهم، 
وقد قلت هذا مرات عدة، مهمة العرب اليوم هي الخالص من أي عنصرية تطرح باسم القومية العربية.بين  

 .لالنص والتأوي
 

سوزان : القراءة بين النفق واألفق، يتحول النص من وجود ذاتي إلى وجود تأويلي، أين يكون النص 
 الحقيقي، بالذات الطازجة أم بالتأويل والمآل؟ 

أدونيس : القراءة دومًا تأويل، ويستحيل أن تكون غير ذلك، النص تابع للقارئ، وهكذا يتبع مستوى النص  
تقرئين نصًا يفتح لك أفقًا ويطرح عليك أسئلة، وأحيانًا يقرأه آخر فال يرى فيه شيئًا،  لمستوى القراءة، أحيانًا  

أو قد يرى عكس ما رأيت! وهذا باعتقادي دليل على غنى النص، النص البسيط هو الذي ال يختلف فيه  
ابن   أحد، ومن أجل ذلك دعا المذهب الظاهري في اإلسالم إلى إلغاء ومنع التأويل، حيث سادت مدرسة

حزم، أي هناك تفسير واحد للقرآن في مستوى الحرف الظاهر، وهذا يمنع من التفكير، إذ البد من اإليمان  
 بالحرف، ال وجود لقراءة مختلفة كما قرأه المتصوفون أو بعض فرق الباطنة! 

 
 سوزان : ال وجود لنص حقيقي إذًا؟! وهل هو عند الكاتب فقط؟ 

بقارئه غير عالقة النص بكاتبه، الكاتب يعتقد أنه قال في هذا النص ما كان لديه  أدونيس  : عالقة النص 
أن يقوله، قال خطأ أو صوابًا؟ بمستوى عاٍل أو بمستوى متدٍن؟ هذا يحكم عليه القارئ، أما عالقة النص  

الثقافة العربية  بالقارئ فمختلفة كليًا، لذا النص قراءة، فإما أن تكون عالية، أو أن تكون غير ذلك، ومشكلة 
 األولى اليوم، ليست مشكلة كتابة بل مشكلة قراءة. 

 
سوزان : قلت في حمص: أنجز أسالفنا ما لم ننجزه حتى اليوم، فهل نعيش نحن وقتًا مستقطعًا، هل  

 يذهب كل هذا الوقت سدى؟ أال يلوح في األفق أي شيء؟ 
 أدونيس : قولي لي أنت إن كان في األفق شيء ما؟ وما هو؟ 

 
 سوزان : أال تتفاءل بالغد؟

أدونيس  : ال. كل شخص يتفاءل استنادًا إلى حاضر، ما هي هذه األشياء في حاضرنا: في االقتصاد، في  
التربية، في العلوم، في المكتشفات، في الكتابات... والتي تبشر بمستقبل زاهر للعرب! ما هي؟ قولوا لي!  

ال يجوز أن    –كما يقول صديقنا سعد للا    –باألمل    ومع ذلك يجب أن نتفاءل دون أن نكون محكومين
يحكم اإلنسان بأي شيء حتى باألمل! يجب أن يكون خارج جميع األحكام، إال األحكام التي يمليها العقل  

 والتأمل والحرية.
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 تصنيفات 
 العاطفة، ما رأيك بمثل هذه التصنيفات؟ سوزان : يرمز للذكر بالشمس، ويرمز للمرأة بالقمر، هو العقل وهي  

أدونيس  : هذه لغة فقط، وهي لغة ذكورية، إن كان هناك شمس فهي موجودة بالتساوي في األنثى والذكر،  
كل شيء موجود في الكون هو لهذا المثنى الذي ال انفصال له إال لكي يزداد تكاماًل، بالنسبة لي ال فرق 

كما هو الفرق بين رجل وآخر، أو بين امرأة وأخرى! إنها فروقات خاصة    بين الذكر واألنثى إطالقًا، إال
 وطبيعية، أما بالمعنى الكياني اإلنساني العميق اإلبداعي فال فرق، وقد تكون المرأة أعظم من الرجل.

 
 سوزان : تصنيف آخر يقول إن الشرق روحاني والغرب مادي.

 يقاطعني ويقول: 
على  واحد  والغرب  فالشرق  أيضًا، ال شرق وال غرب،  تصنيف سطحي  هذا  الشرق روحاني!   : أدونيس 
المستوى اإلنساني، الشرق والغرب تصنيف استعماري وحديث، وتصنيف اقتصادي ليظهروا الشرق بمظهر 

د بالنسبة لهم.  األدنى والغرب هو المتفوق! ما هو الشرق والغرب عند رامبو، أو دانتي، أو غوته، إنهما واح
إن كان الغرب ماديًا كما يقولون فهناك مادية في الشرق، وكما أن في الشرق روحانية ففي الغرب روحانية!  
أال يبحث الغربي عن خالص فردي! لكن الغربي صار حرًا بحيث يبحث عن خالصه خارج جميع مسبقاته.  

يتحرك جماعيًا فيما يتعلق ببناء الدولة، من هنا  الغرب يتحرك فرديًا فيما يتعلق بخالصه، بثقافته، بحريته، و 
أي فصل الكنيسة  -تأتي الديمقراطية، وهذه هي الثورة الحقيقية التي أنجزها الغرب، فصل الدين عن الدولة
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وأنجز دولة باختيار األفراد ولذلك يتحرك األفراد جماعيًا فقط في إطار بناء الدولة والديمقراطية، وما عدا   –
 د حر يكتب، يبحث، يفكر بكل ما يشاء حتى في اختيار دينه.ذلك، فكل فر 

 
 العلمانية -الدولة  –الوطن 

 سوزان : هل ترى أن خالصنا يكمن في فصل الدين عن الدولة إذًا؟
ادونيس : هذه خطوة فقط، بقدر ما يكون لدى اإلنسان طاقة الستكمال هذه الخطوة، بقدر ما يكون خالصه، 

ال يمكن أن تكوني ديمقراطية إال إذا اعترفت بحقي المختلف عنك، الديمقراطية فكل شيء بناء وممارسة،  
سنة، ال تزال الديمقراطية فيها    200ممارسة، وتربية وحرية وعقل، حتى الدول التي حققت الديمقراطية منذ  

 مجال اختبار ولم تكتمل بعد!
 

ليست دينية فيما عدا قانون األحوال سوزان: سورية دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة، وتشريعاتها 
 الشخصية!

أدونيس  : إال في األحوال الشخصية! ما دام هذا القانون غير مدني، إذًا هي غير علمانية رغم كل شيء، 
 فأهم ما في حياة اإلنسان هي أحواله الشخصية وهكذا تبقى الديمقراطية هنا شكلية. 

 
 الديمقراطية في لبنان، بعضنا يعتبره نموذجًا للديمقراطية العربية! سوزان : اطلعت على ما قلته بشأن 

أدونيس : ال يمكن ألي ديمقراطية عربية أن توجد ما دامت هذه األسس الدينية قائمة، في لبنان يوجد شراكة  
 طائفية، وألنه كذلك يبدو أن له شكاًل ديمقراطيًا، ولذا يسمونها ديمقراطية توافقية. 

 
الوطن يتمثل في الحرية، ال في المكان حيث يقيم اإلنسان، وحيث يفكر ويكتب  -إن البيت سوزان : تقول  

 وطنك؟- ويعبر بحرية، هذا هو بيته ووطنه، مع هذه الحرية هل أسألك ما حدود بيتك
أدونيس  : بهذا المعنى ال مكان لي، أنا حر حيث يتاح لي أن أكون حرًا، أو أن وطني هو المكان الذي 

أكون حرًا بكامل المعنى، بهذا المعنى ال يمكن أن تري مكانًا! وإذًا إنه الالمكان، نحن نسكن    يتيح لي أن
 الالمكان!

 
سوزان : "أعيش في هذا المجتمع كما لو كنت أعيش في الدرجة صفر اجتماعيًا وسياسيًا! كل شيء  

 ل شيء في درجة الصفر!؟ يحتاج إلى إعادة تحديد وإعادة نظر وإعادة عمل!" هذا ما قلته أنت، أحقًا ك
 أدونيس : صحيح. يعني ما هو قائم أنا شخصيًا ال أقبله إطالقًا!
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 سوزان : كل ما هو قائم؟ 
أدونيس : كل ما هو قائم، بدءًا من العائلة وانتهاء بالجامعة كأعلى سلطة معرفية، وإذن يجب إعادة النظر  

 فيه وتحديده من جديد.
 

 سوزان : هل لديك بدائل؟ 
بين وقت وآخر     أدونيس وأستظل  الشعر، وصداقات شخصية،  أكتب  بدائل.  أو في معظم   –: عندي 

 بالحب!  –األحيان  
 

 عصر الصورة 
 سوزان: نعيش اليوم ثقافة العين واألذن، وقد ألغيت ثقافة القراءة في عصر الصورة، كيف تحلل األمر؟ 

الرؤية والسماع، كانت ثقافة شفوية ولم تأخذ الكتابة  أدونيس  : نعم. الثقافة القديمة قامت على البصر وعلى  
وقتها مكانًا لها، اليوم وبفضل التقنية، والصورة التي تعتبر جزًء بسيطًا من االنقالب الحضاري القائم اآلن،  
البصر   ُذّوبت في  أو  بين هاللين  البصيرة  واألذن، ووضعت  العين  ثقافة  القديمة  الثقافة  إلى  هناك عودة 

لذا هناك أزمة قراءة وأزمة كتاب وتحول حتى في المجتمع الغربي، فقد بدأ التحول يفعل فعله، والسمع، و 
وهكذا ترين أن ثالثة أرباع النشاط البشري في الغرب اليوم هو الرياضة بجميع أنواعها، وتنشب حروب 

ثقافة اليونانية، وصار مركزها  بسببها! كانت الثقافة األوربية ثقافة قائمة على الثقافة اليونانية، اآلن انتهت ال
فقط في التاريخ، وبعض الجامعات والمراكز، وحلت محلها في الحياة اليومية أشياء أخرى. نحن وصلنا هذه 
المرحلة، لكن وصلناها بالقفز، دون أن نجرب كما جرب الغرب، ودون أن نعاني كما عانى، نحن نقفز من  

 مرحلة إلى مرحلة محمولين على أجنحة غربية! 
 

 سوزان: أال يمكننا استغالل موضوع الصورة اليوم وتوجيهه لمصلحتنا؟ 
أدونيس: األنظمة السياسية تستغله! حين ترين دولة أو دولتين تتحكمان باإلعالم العربي من المحيط إلى  
 الخليج ماذا يعني ذلك؟ هذا معناه أن السياسة تستفيد من الصورة ومن وسائل التقنية اإلعالمية إلى أبعد 
التقنية   وأثر  الصورة  بأثر  منها  وعيًا  تراقب  الدولة  والصحف!  اإلعالم  على  الرقابة  توجد  لماذا  وإال  حد، 

 اإلعالمية. 
 

 سوزان: أي سلطة مهما كانت ستعمد إلى تسويق مبادئها ومفاهيمها وأفكارها؟!
ي يقف الكل ضده  أدونيس : ال. في الغرب هذا غير موجود! في فرنسا مثاًل هناك )لوبين( اليميني الذ 

% فقط من مجموع الشعب الفرنسي، لكن حين تبدأ االنتخابات يصبح )لوبين( الذي يكرهه الجميع  8ويحوز  
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جزء من المؤسسة وله الحق في استخدام تلفزيونات الدولة كما يستخدمها أي شخص آخر، يصبح مواطنًا  
 ك كاٍف!وله حقوق كاملة، بينما هنا عند العرب. ما من داٍع للكالم وفهم

 
 سوزان: أال يمكننا توليف ثقافة الصورة لمصلحة الكتاب؟

أدونيس  : إن حررتها من سلطة الدولة تستطيعين ذلك، هل يمكنك تحرير التقنية اإلعالمية ووسائلها من  
 تلك السلطة؟ حرريها ثم اسأليني مثل هذا السؤال!

 
 سوزان : ولكن في حالة كهذه أال نصل إلى الفوضى؟

الفوضى أقل سوءًا من القيد، مهما كان القيد مصحوبًا بشعارات تحررية أو مؤقتة. الفوضى أكثر    ادونيس :
 إنسانية وأقل ضررًا من القيد.

 
سوزان: نتابع القنوات اللبنانية فنرى لكل زعيم حزب، أو طائفة قناته الخاصة، حين نرى كل تلك الفوضى  

 نفضل قيودنا!
ليست في اآللة بل في كيفية استخدامها، وكما  أدونيس : هذه ليست فوضى، هذه م  المشكلة  ستويات، 

تستخدم الدولة هذه األجهزة لمصلحتها ولمصلحة سياستها، تأتي فئات أخرى لتستخدم اآللة ذاتها لمصلحتها  
هي. هذه ليست فوضى، بل انعكاس لمستوى الحياة السياسية، ومستوى حياة البشر ومستوى القيم واألخالق. 

 ف عن الحقائق التي نعيشها. إنها كاش
 

 أدونيس وسلطة المال 
 سوزان : أقرأ رواية جديدة لباولو كويلو عنوانها )الرابح يبقى وحيدًا( من هو الرابح وهل يبقى وحيدًا برأيك؟ 

أدونيس : هل هناك ربح أواًل؟ أنا ال أعرف ما معنى الربح! هل هو الربح المالي التجاري، أم!! ال وجود إال  
للربح بالمعنى العادي البشع وهو الربح المالي. في الثقافة ال وجود للربح. الثقافة خسارة دائمة، خسارة بمعنى  
أنه بقدر ما يوغل الكاتب في طريق الكشف، يشعر أنه خاسر ومقصر، وعليه أن يتوغل أكثر، وبهذا المعنى 

 الكتابة دائمًا خسارة، دائمًا تشعرك بأنك لم تنجز ما تريد.
 

 سوزان : ما عالقتك بالمال والثروة والملكية؟ 
أدونيس  : فقط لتسيير الحياة. أحب أال أضيع وقتي كله في البحث عن كيفية دفع فواتير الكهرباء والماء  
والهاتف واألكل. وقتي هو رأسمالي الوحيد ويجب أن أعرف كيف أنفقه فيما يفصح عن هويتي وحياتي،  

 تكون لي حياة مستقلة، أتمكن فيها من كتابة ما أشاء.المال فقط ألنفقه في سبيل أن 
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 سوزان: هل خضعت يومًا لسلطة المال؟
أدونيس: ال أقول خضعت لسلطة مال، أقول إن الحاجة اضطرتني أحيانًا أن أقوم بأعمال كتابية ال أحبها  

 كثيرًا.
 

 سوزان: الصحافة مثاًل؟ 
لرقابة على اإلطالق. أبدًا. حتى لو وضعت أمام خيار  أدونيس  : الصحافة مثاًل. لكن وال مرة خضعت  

 مثل الكتابة برقابة ووظيفة، أم تجوع؟ فسأفضل الجوع. 
 

 سوزان: أعتقد أن كتبك تباع بشكل جيد بل كبير، أال توفر لك الكفاية؟ 
راحة أكبر  أدونيس  : بلى أنا أعيش من عائدات كتبي بكل سهولة وبارتياح، لكن كان من الممكن أن أعيش  

لو كانت كتبي متوفرة في البلدان العربية، فأنا مراقب في معظم هذه البلدان، وقبل فترة وجيزة كنت مراقبًا  
 حتى في بلدي سورية، فكيف بالبلدان األخرى! 

 
 سوزان : كعرب نؤمن أن علينا العمل لتوفير حياة أفضل ألوالدنا، ما رأيك باإلرث، هل تفكر بهذه الطريقة؟ 

: ال. عشت مع أوالدي كما يعيش صديق مع صديقه، أتيح المجال لهم وأساعدهم بقدر اإلمكان،    أدونيس
لكنهم ليسوا ورثتي أبدًا. هم أصدقاء ولكل واحد منهم حياته المستقلة عني تمامًا، وال أريد توجيههم أبدًا، إنما  

 ية األخذ به أو ال!أعرض عليهم المشورة أو الرأي في مشكلة تصادفهم إن أحبوا ذلك، ولهم حر 
 

 والعالقة مع أوالده 
ه أوالدك حتى لو رأيتهم ذاهبين إلى الخطأ؟!  سوزان : أال توجِّّ

أدونيس : سأروي لك قصة: جاءتني ابنتي "أرواد" يومًا، وكانت طالبة في قسم اللغة الفرنسية، وقالت: أريد  
قترح عليك أن تعاشري هؤالء عن قرب االنضمام إلى الحزب الشيوعي! قلت لها حسنًا القرار سهل، ولكن أ

وتتعرفي إلى سلوكهم وأفكارهم، وما عالقة ذلك بممارساتهم العملية، وبعد ذلك قرري! بعد بضعة أشهر  
جاءتني غاضبة لتقول: ما عدت أريد االنضمام إليهم، وقلت: ال عالقة لي. خذي القرار بنفسك! ألوالدي 

ناصح، وال أتدخل مطلقًا. على الولد أيضًا أن يخطئ ويتعلم من  الحرية الكاملة بالتصرف وأنا مجرد صديق  
أخطائه، وأن يواجه الحياة بمفرده، ويتعذب ويجوع حتى يبني حياته، بعض اآلباء أفسدوا أبناءهم بالموافقة  
  الدائمة، على الطفل أن يتعلم أن هناك ال أيضًا. سألوا لبنانيًا مرة: ماذا تعمل؟ فقال: أخي في المهجر! في 
الشخصية   يقتل  لكنه  وتضامن  تكافل  لدينا  طبعًا  المهجر.  في  أخوة  جميعًا  لنا  أن  يبدو  العربية  بالدنا 

 واالستقاللية، وال يخل األمر من جانب جيد.
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 أدونيس والدين واإليمان 
الدين   يشكل  أن  يمكن  أال  أخالقي،  واألحزاب و.. كحامل  والجامعة  المدرسة  غياب  في  حاماًل  سوزان: 

 أخالقيَا؟
أدونيس : هذا السؤال قائم في مجتمع مضطرب أصاًل، متخلف, ولذا فالشارع متخلف وممارسة الدين فيه  
أيضًا متخلفة، الدين نفسه بحاجة إلى إعادة نظر في سلوكه وقيمه، بتلك المقولة أنت تلغي الحياة المدنية،  

فرض أنها موجودة، فعلى الدين نفسه أن  على كل حال هي فرضية تجريدية وغير صحيحة، ولكن على  
يتكيف، الدين في سورية أكثر تخلفًا منه في تركيا، أو في ماليزيا، الدين في ماليزيا دعم الثورة االقتصادية  
والتغيير، وفي تركيا يجري حوارًا مع العلمانية ويتعايش معها، المجتمع المتخلف تغدو ممارسة الدين فيه  

هم أنني ضد الدين كحالة شخصية، ال إطالقًا فهذه حاجة طبيعية كالحاجة إلى الحب متخلفة، وأرجو أال ُيف
 والشعر والجمال ويجب أن نحترمها. الدين في األساس حرية، فإن لم يعطك الدين حرية فماذا سيعطيك! 

 
 سوزان : أال تؤمن بإله، ثم أال يصبح فكرك نفسه في مرحلة ما إلهًا؟

أننا نعيش في كون مليء باألسرار، وفي كل يوم يثبت العلم نفسه أن ليس هناك سر  أدونيس  : أنا أؤمن  
بل أسرار، فإذا كان هناك سر فوراءه سر آخر، وهذا وراءه آخر وهكذا... إلى ما ال نهاية. ليست القضية  

غير ذلك، قضية إيمان، أنا أرى أن في هذا الكون أسرارًا، ومهمتي ال أن أعبدها، سواء سّميتها آلهة أو  
  مهمتي هي اكتشافها. ليست عالقتي بالعالم عالقة عبادة بل عالقة اكتشاف.

 
 سوزان : الكتابة والجنس أين يتشابهان؟ 

أدونيس  : الكتابة نوع من ممارسة جنسية عليا مع اللغة، الكلمة كائن حي، وفي معظم األحيان تكون أنثى،  
الجنس بالمعنى المعروف، بل بمعنى االلتحام العضوي بين األشياء وأحيانًا تكون طبيعة، هنا ال يمارس  

ال يعرف فيها اإلنسان نفسه أهو حي أم ميت! في لحظة النشوة تلك   –وإن كانت عابرة    –الذي يولد حالة  
   موت في نفس اللحظة، والكتابة شيء من هذا النوع.  –حياة  –حياة  - هناك موت 
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 (  3ن م 3حوار غير منشور مع أدونيس  ) 

 2010عام  Suzanne Ibrahimحاورته الشاعرة الروائية  
 ____________________________ 

 

 
 

 ما هو الموت؟ 
سوزان: في الحياة تجرى عمليات نقل دم إلنسان يحتاجه في حالة إسعافية، لو تخيلنا أن هناك عمليات  

 نقل روح، أدونيس أتعطي أحدًا من روحك؟
الشخص؟ )يضحك(. إن كان امرأة أحبها، فسأعطيها بالتأكيد، فرضيًا هذا غير ممكن،  أدونيس: من هو هذا  

لكن حين تعطي امرأة حياتها لرجل فإنها تعطيه ضمنًا روحها، الحياة مسيرة والحب ذروة من ذرواتها التي 
موت فينا  ال يمكن تخطيها كما الموت، فالموت ذروة من ذروات الحياة وهو ليس نقطة نسافر ثم نصلها، ال

دائم، ونحن اآلن نحيا فيما نموت، الموت جزء ال يتجزأ منا، وكذلك الحب، لكن في ذروة الحب ثمة نوافذ، 
 أما في الموت فال نوافذ. 
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 سوزان : هل تفكر بالموت الفيزيولوجي الذي نعرفه جميعًا؟
الشعر الجماهيري، الكائنات  أدونيس : ال يهمني الموت إطالقًا. ما يشغلني ليس الموت، فهو ظاهرة مبتذلة ك

ستموت ألن الموت جزء من الحياة، ولواله لما كانت. مشكلتي هي الحياة وكيف أحيا بحرية، هذا الكائن  
والذين  -بجميع أشكالهم –الذي أعطي الحياة مرة واحدة وأخيرة مشكلته هي كيف يعيش، ولذلك فإن الطغاة 

 غير إنسانية، ليس هناك أقدس من اإلنسان والحياة اإلنسانية.   يحتقرون اإلنسان ويعتقلوه ويعذبوه، هم كائنات 
 . الشعر العربي والترجمة

 
 سوزان : قرأت قواًل للفرنسي "سيوران" مفاده: الطغاة وإن كنت أمقتهم هم من يصنعون نسيج التاريخ!

ات من شعر أبي  أدونيس  : هذه نظرية، أنا أعرف سيوران شخصيًا وأحبه كثيرًا. عندما أنجزنا كتاب مختار 
العالء المعري وطبع بالفرنسية، أعطيته نسخة منه. بعد أن قرأه قال لي: أدونيس لماذا لم تخبرني بوجود  
شاعر عظيم عندكم كالمعري؟ فقلت: ولماذا؟ قال: ما كنت ألكتب، ألن كل ما أكتبه قاله المعري! هذا ما  

بينما إذا سألنا جامعاتنا، أو مدارسنا، أو مؤسساتنا  يقوله أحد كبار المفكرين في القرن العشرين عن المعري،  
العربية، فلن يروا فيه شاعرًا! هذا دليل آخر على العقل الصغير وكيف يصغر النص العظيم. هكذا رأى 

 سيوران المعري وبالترجمة وليس باللغة األصلية!
 

جمة وعلى غرار ما أنجزتم من شعر  سوزان: الغرب ال يعرفنا جيدًا والبد أن نسعى لتعريفه بنا، بالنسبة للتر 
 المعري! مسؤولية من تلك؟!

أدونيس : ما قمنا به كان تبرعًا. هذه مهمة صعبة جدًا يجب أن تقوم بها الدول! ينبغي أن تكون الثقافة  
ركنًا أساسيًا من أركان أي دولة، ويكون لديها مشروع تقدمي وحضاري، لكن الواقع الثقافي العربي ليس  

مؤسساتنا الثقافية العربية مؤسسات وظيفية ملحقة بالمؤسسة السياسية، لو كان لدى الدولة هم ثقافي  كذلك.  
عظيم، لكانت فكرت بأن تلك القضايا تحتاج إلى مخططات وميزانيات وجهود جبارة. ما أنجزناه هو نوع  

من الشعر العربي،    من التعب ألجل شاعر عظيم ومضطهد وغير معروف ودفاعًا عنه، كما أنجزنا مختارات 
وطبعنا الكتاب في أهم دار نشر فرنسية )غاليمار( لنقول للغربيين إننا آتون من تراث عظيم، أعظم من  

نحن ال نملك ما   –تراثكم. الشعر العربي أعظم شعر في العالم، والبد من االهتمام به ورصد الميزانيات له  
 ار آخر. لكن ال أحد يهتم أبدًا!هو أفضل من الشعر، وليس لدينا إال الشعر وحتى إشع

 
سوزان: فكيف ترى احتفالية عاصمة الثقافة العربية التي تنتقل من عاصمة عربية إلى أخرى. ألم تفعل 

 شيئًا؟ 
 أدونيس : احكي لنا أنت ماذا فعلتم في احتفالية دمشق!
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 سوزان : ألم تنجز هذه االحتفاليات أي شيء على الصعيد الثقافي؟ 
 ال أعرف، فأنا لم أتابعها. أدونيس  : 

 
 سوزان : ثمة نهضة ثقافية تبدو هامة في دول الخليج العربي ما رأيك؟ 

المفيدة   الثقافة مسألة نوعية، بمعنى يجب أن نختار األشياء  أدونيس : هذا كله جهد مشكور جدًا، لكن 
بالثقافة كما نأتي بالسيارة    لتطوير حياتنا، والمفيدة على صعيد طرح أسئلة على ثقافتنا، لكن إن كنا سنأتي

أو بأثاث المنزل والطيارة، فهذا ال يعني شيئًا، للثقافة عالقة بالكيان الحي لإلنسان، ولذلك أقول إنهم يقومون  
بجهود مشكورة جدًا، وقد بحثت معهم عدة أمور، لكن طرق التنفيذ بحاجة لتساؤالت كثيرة، المهم في الثقافة 

اذا نفعل وكيف نفعل؟ وأظن أن هذا السؤال ال ًيطرح غالبًا، فيكتفى بالمظهر  هو النوعية وليس الكمية، م 
 والنشاط المادي الظاهر.

 
 في العالقة مع سورية 

 سوزان : خالل حديثنا كررت قول )أنتم في البالد العربية( ألسَت مّنا؟!  
 أدونيس  : أعني أنتم في سورية. وأنا منكم!

 
 مقصرًا تجاه سورية، أم أن المجال لم يتح لك؟سوزان : هل ترى نفسك 

أدونيس  : أنا أنتمي للثقافة العربية، وأينما ذهبت، فعملي من أجل الثقافة العربية، ومن أجل الشعر العربي  
بشكل خاص. كتبت عن الشعر العربي بالفرنسية، ما لم يكتبه أحد بالعصر الراهن أبدًا، فأنا أقوم بعملي وال 

 شكورًا. على كل حال لم يأت أي منهما!  أريد جزاء وال
 

 سوزان : في عالقتك مع سورية، هل أنت مهاجر أم مغادر؟ 
أدونيس  : أنا مغادر. أنا أحب سورية جدًا، ثمة سوء تفاهم بيننا، بالنسبة لي ال أجد نفسي مضطرًا إلزالته،  

 غني وجميل!أو توضيحه، وال بأس أن يكون هناك سوء تفاهم بين اإلنسان وبلده، هذا م
 

 سوزان : أنت حر في السفر والتنقل في أرجاء سورية بكل حرية! 
لم تطأ قدماي    1976وحتى   1956سنة منذ    20أدونيس : أنا حر وأمارس حريتي حتى اآلن، لكن بقيت  

 سورية. 
 

 سوزان: أظنك ال تحب دمشق!
 مدينة بدوية!أدونيس :  ولكن ألسباب أخرى، فدمشق كمدينة، مركبة بشكل بدوي، إنها 
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 سوزان : سوف تثير البدو ضدك غدًا! 
أدونيس: ال. هذا ليس ضد البدو، وال ضد المدينة، لكن النقيضين ال يلتقيان! البداوة بحد ذاتها جميلة،  

 والمدينة إن كانت مدينة جميلة أيضًا، لكن بهذا المزيج تصبح مهجنة، ال هي هذه، وال تلك! 
 

 زرتها أجمل وتولدت بينك وبينها عالقة حميمة غير باريس؟سوزان : فأي المدن التي 
 أدونيس  : مدن إيطالية ومدن إسبانية.

 
 سوزان : إنها مدن في حوض البحر األبيض المتوسط، أي تشبه سورية! 

أدونيس : )يضحك ويقول(: بلى أنا أحب سورية كثيرًا. )يصمت قلياًل ثم يقول(: لدي أشياء كثيرة ألحكيها  
 لن أحكيها اآلن. فيما بعد. سأقولها لنفسي أنا!  عن سورية،

 
 سوزان : هل هي أشياء في حّب سورية؟ 

أدونيس  : في حبها ونقدها! ال يمكنك أن تحبي شيئًا دون أن تنتقديه! هذا ما عليكم تعلمه أنتم الجيل 
زء من الحب، وإن الجديد! وحتى تحبي بلدًا يجب أن تعرفي أن تنتقديه، وإال ما معنى هذا الحب؟! النقد ج

لم تنتقدي من تحبينه، فذاك يعني أنه ال يهمك وال يعني لك شيئًا! ما يعنيك حقيقة يجب أن يكون ما يجعلك 
تكتشفيه، فتصححي ما هو غير صحيح. مهنة الكاتب والمفكر أن يحكي، مهنته الكالم وجوهر هذا الكالم  

العالم حولك، وتأمله والتعرف عليه، وكشف ما    ال هو مديح، وال هو هجاء! بل هو النقد بمعنى النظر في
فيه من جمال وما فيه من قبح يعرقل سيرورة هذا الجمال! هذا ما يجب القيام به، وهذا ما يجب التشجيع  
عليه، وعلى السلطة أواًل وقبل غيرها أن تشجع على ذلك، سلطة بال نقد خطأ، فكأنها غير موجودة إال في  

 مكاتبها!
 

 ماكن التي تحب زيارتها في سورية؟ سوزان : ما األ
أدونيس  : أحب األماكن القديمة. كل ما هو قديم: أسواق. بيوت. صناعات يدوية قديمة، وبالمناسبة اليد  
العربية مظلومة جدًا، هذه اليد التي أنتجت أشياء عظيمة، مالحم من النسيج والبسط والطاوالت القديمة ... 

الء وقالوا: لم يعد بإمكاننا القيام بمثل هذه األشياء، فهذا يتطلب شهورًا آيات من الفن. تحدثت إلى بعض هؤ 
 أو سنوات أحيانًا، والدولة ال تساعدنا, نحن نريد العيش. 

 
 سوزان : ما رأيك بتحويل البيوت العربية العتيقة إلى مقاه ومطاعم؟! 

 أدونيس  : إنها التجارة ... الشطارة الدمشقية! 
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  ثمة مالجئ من الحرب العالمية الثانية يعاد تأهيلها لتغدو مراكز أنشطة ثقافية! سوزان : في دمشق أيضاً 
أدونيس: جميل. المهم أن تكون دمشق عاصمة ثقافية كبرى ليس عند العرب، بل في العالم، هل هذا نقد 
أم حب! أخجل عندما أرى أن هناك عاصمة في العالم أهم من العاصمة دمشق، أحزن. عاصمة مسكونة  

سنة، يجب أن تكون ذروة من ذروات الثقافة في الشرق العربي، بينما هي في   25000ل دمشق عمرها مث
الواقع عاصمة عادية، وال عذر لدمشق في ذلك، ألن فيها الكثير من األغنياء! لو أن كل واحد منهم اعتنى  

! يجب أن تكون مدينة ثقافية  بالثقافة، المتألت بالمنحوتات والمسارح ودور السينما ودور األوبرا والموسيقا
لكنها ليست كذلك، وقد تكون حلب مدينة ثقافية أكثر من دمشق. ممكن. من خبرتي المحدودة أحس أنني  
عندما أذهب إلى حلب، أشم رائحة الثقافة، أكثر مما أفعل في دمشق، وإن كان متحفها بحاجة إلعادة النظر 

 جدًا! فيه، فهو مهترئ، بينما يضم قطعًا أثرية جميلة
 

 العزلة والكاتب
سوزان : )عزلتي حديقتي( عنوان الكتاب الذي صدر باللغة الصينية لمختارات من شعرك، وقد نلت جائزة 

 هامة هناك، كيف كانت زيارتك للصين، وهل تعتقد أن عزلة الكاتب منتجة؟ 
عنوان )عزلتي حديقتي( وخالل ادونيس : طبع كتاب مختارات من شعري باللغة الصينية، واختار له المترجم  

وقت قصير أصبحت مشهورًا في أرجاء الصين، وأعطيت بعدئذ الجائزة، ونال الكتاب اهتمامًا كبيرًا، وما من 
شاعر صيني اآلن إال ويعرفني، وقرأ لي، وقد أعيد طبع الكتاب بناء على أهميته وتأثيره )هكذا قالوا. يعلق  

يء المنتج غيرها! خارج العزلة يصبح الشخص منَتجًا، بينما في داخلها  أدونيس( بالنسبة للعزلة، ما هو الش
 يكون منتِّجًا! 

 
 سوزان : لكنك تعزل نفسك عن اآلخرين بمعنى أو بآخر!

أدونيس  : قلت لك إن رأسمالي الوحيد هو الوقت، ورأسمال الكاتب أساسًا هو وقته، وكيف يستخدمه، فطرق  
ة لي ما يجعلني مرتاحًا حتى اآلن في الغرب، هو أنني حّر حرية كاملة  استخدامه مسألة ليست سهلة، بالنسب

في طرق استخدام وقتي، إذ ال يتوفر ذلك في البالد العربية ألن العالقات والناس تجعل اإلنسان أقل مقدرة  
 على حسن استخدامه. 

 
 خصوصيات 

 سوزان : حدثني عن يوم نموذجي يعيشه أدونيس؟ 
ال    –إن كانت لدي    –أدونيس : خلقت ضد النمذجة، ال نمذجة عندي على اإلطالق، وهذا سر حيويتي  

يمكنني الجلوس وراء الطاولة ألكتب قصيدة مثاًل. ال أقدر. ال يمكنني كغيري من الكتاب أن أجلس في  
نًا يعارضني عقلي  التاسعة صباحًا، وأشرب القهوة وأكتب. مستحيل! في هذا أنا أطيع جسدي وحواسي، أحيا
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فأمشي معه، وأحيانًا أختلف معه وهكذا. هناك دومًا حوار داخل جسمي، الجسد هام جدًا بالنسبة لي. لو  
 نمت مثاًل أقل من حاجتي للنوم بعشر دقائق، يضطرب يومي كله، وال أتمكن من العمل.

 
 ؟ سوزان : كم ساعة تنام؟ هل تنهض باكرًا؟ أي الفصول تحب؟ هل عرفت الكآبة

ساعات، وغالبًا أنهض باكرًا، الفصول عندي داخلية ال خارجية، الخارج    7  –  6أدونيس  : أنام على األقل  
عندي منظور إليه باستمرار من داخلي، إذا كان داخلي متفتحًا، أرى كل شيء متفتح. ال لست كئيبًا. ولكني 

 اإلنسان. فحزني اجتماعي، وليس شخصيًا.   أحزن أحيانًا، ولست فرحًا كثيرًا. يحزنني الظلم والكذب، واحتقار
 

 سوزان : واألصدقاء!
أدونيس  : األصدقاء ثروة كبرى في الحياة، والصداقة بمستوى الحب، وأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول: حتى 
الحب بين شخصين إذا لم تحتضنه صداقة بينهما، يكون أقل توهجًا وعمقًا، لذا يجب أن يكون العاشقان  

صديقين. بالنسبة ألصدقائي، كلما ذهبت إلى القرية أرى أولئك األوالد الذين كنت ألعب معهم )بالشركيك( أواًل  
وهي لعبة انتهت اآلن لألسف، ولعلها الصورة األولى للعبة الكرة، اللقاء بأصدقاء ذلك الزمن، من أسعد 

نهاجم بعضنا بعضًا وكان بيننا  لحظاتي، عندما أراهم وأجالسهم نتذكر الماضي، وكيف كنا نشكل فرقًا، و 
تقاعدوا، وبقي   بنات. إنها قصص القرية. معظم أصدقائي كانوا إما مزارعين، أو دخلوا سلك الجيش ثم 

 معظمهم كما كان. مع هؤالء أنسى كل شيء وأعود إلى الضيعة. 
 

 سوزان : تتحدث معهم باللهجة القروية!؟ 
 السورية الجميلة!أدونيس : لهجتي لم تتغير أبدًا. إنها اللهجة 

 
 سوزان : وطعام القرية؟!

أدونيس: غّربت وشّرقت ولم أجد أطيب منه طعامًا في العالم! هناك )السلْيَقة( هل تعرفينها! مزيج من جميع  
)القمحية(،  والهريسة  والمجدرة،  الخروف(،  إذا طبخ معه )رأس  الحمص خاصة  البرغل مع  ثم  الحبوب، 

 ق ولسان الثور... والهندباء والقرص عّنة، والسل
 

سوزان : في حمص جمعتنا فسحة وقت، ورأيتك تتعاطى النرجيلة، وقلَت هذه من بقية المتع، وحين  
 سألتك ما هي هذه البقية؟ قلت: اللعب! 

أدونيس : اللعب هو المجال الذي يأخذ فيه الجسد حريته كاملة، فهو يحرره بشكل عظيم، والرقص مهم جدًا  
انًا، ألنه يحرر الطاقة، فيشعر المرء أنه متفتح ليس عقليًا فقط، بل جسديًا. مشكلة  أيضًا! أذهب للرقص أحي
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الجسد لدينا يجب أن يعاد النظر فيها من جديد، فالعقل الديني قتله وجعله موضع الخطيئة والدنس والنبذ، 
 هو وسيلتنا للتواصل مع العالم. الرقص لعب فني جميل هائل!- وحواسه  –بينما الجسد 

 
 زان : هل تهتم بالصور؟ سو 

أدونيس: نعم كأرشيف. ألن الصورة تلتقط لحظة معينة فقط، من الجميل أن ينظر الشخص بين وقت وآخر  
في معجم يصنعه للحظات حياته التي يمر بها، لكن في النهاية الصورة تختزل، فبقدر ما تكشف عن لحظة  

 معينة، بقدر ما تحجب أشياء أخرى.
 

 ألبوماتك؟ وهل تحمل معك كاميرا؟ سوزان : هل تعود إلى
ادونيس : أحيانًا أعود إلى أرشيفي. أما الكاميرا فأنا عادة ال أحملها، ومؤخرًا أفعل ذلك، ألنني أنجز بعض  
الكوالجات، فقد أرى بعض األشياء في الطبيعة، في الحياة، في الشارع، وهي تخدمني فأصورها، أحمل  

 ر منطقة ما للمرة األولى ال أعرفها، قد أحملها معي.الكاميرا لكن ليس كمحترف، وحين أزو 
 

سوزان : ثمة بعد أنثوي في الرجل )يسمونه البعد الملعون( يحاول دومًا نفيه أو إخفاءه، أعلم أنك تهتم 
 بهذا الجانب فيك، كم يحميك من ذكوريتك؟ 

أنثى حقيقية يجب أن يكون  أدونيس : كل ذكر حقيقي يجب أن يكون فيه جانب حقيقي من األنوثة، وكل  
 فيها جانب حقيقي من الذكورة. هذا جوابي.

 
 سوزان : فأين يتجلى فيك البعد األنثوي؟ 

 أدونيس : ال أعلم يجب أن أسألك أنت!
 

 سوزان : أنت تحب السفر، هل تسافر من أجل مواعيد عمل أم للمتعة؟ 
مكان الذي تحدثنا عنه. لألسف ليس لدي أدونيس : أحب السفر جدًا، أنا مسافر دائم وهذا يربطني بالال

القدرة للسفر من أجل المتعة، لكنني مدعو من جميع أنحاء العالم، فأنتقل وأختار، ولو أردت تلبية الدعوات  
 لما وضعت حقيبتي! 

 
 سوزان: لديك إذًا ترف االختيار!

القدرة على متعة السفر  أدونيس: عندي ترف االختيار بالكامل، وأرفض كثيرًا من الدعوات، ولكن ليت لي  
 الحر.
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 سوزان : هل تسمع الموسيقا؟
العربي   الغناء  وأحيانًا  الكالسيكية،  الموسيقا  أسمع  وفيروز    – أدونيس:  كلثوم  الغناء    – أم  إلى  باإلضافة 

 – جاك بريل   –األجنبي  
 

 سوزان : أي لون تفضل؟ 
األسود دائمًا، وأحيانًا أرتدي قمصانًا غير    أدونيس  : لوني الذي ليس لونًا، وفيه كل األلوان، األسود، أرتدي 

 ال غالبًا أحمر.سوداء للتلقيح، والشَّ 
 

 مساحة إضافية للحرية 
 سوزان : لماذا الرسم؟ أهو مساحة حرية إضافية؟ 

اليدين   بالنسبة لي في الرسم والتشكيل، ألن هناك مجااًل للعب ولحرية  ادونيس :  ثمة حرية كبرى جدًا 
واألصابع! أحيانًا ستقفين متعجبة أمام لوحة وقد غيرت )لطشة( لون شخصية هذه اللوحة تمامًا في مكان  
معين! في الرسم مجال كبير للعب الحر، وإذًا هناك مجال كبير لالبتكار وذلك بعكس اللغة، فاللغة عندنا  

! فكأن الشخص يستخدم آالت أو  تعبت كثيرًا، صارت الكلمة مهترئة لكثرة ما استخدمت، والواقع ال يتغير
عناصر أو أشياء ميتة. لذلك إذا أراد الشاعر كتابة قصيدة عظيمة يتعب جدًا، فهي ليست مجرد جمل،  
واليوم ليس هناك أصعب من الكتابة على اإلطالق! الفن كله صعب بالطبع، لكن حين تدخل اليد واللون 

ب لتشكل في النهاية مادة كأنها جديدة، هنا أكون كعناصر خارجية، ويدخل الكوالج، وأشياء مهملة تترك
أقدر على اللعب وابتكار أشياء أكثر مما في الكالم. إذا أراد الشاعر كتابة قصيدة عظيمة فعليه أن يصعد 
التراث خلف   هذا  في ضوء  القصيدة  وكتابة  ألفي سنة،  من  أكثر  اآلن  العربي  الشعر  عاليًا. عمر  جباًل 

التي كتب بها أول شاعر، تشكل عبئًا كبيرًا فكيف له أن يتحرر منه! يظن بعض  الشاعر، وباللغة نفسها  
الشعراء أنه يتحرر إن كتب قصيدة النثر، وهذا خطأ كبير، فالعقلية ما زالت نفسها، ولذا ال نجد شعرًا فيه  

 مغامرات تشكيلية وتعبيرية ورؤيوية على مستوى كبير. شعرنا عاقل متصالح ولطيف!
 

 كاتب والفنان خالق!سوزان : فال
أدونيس : إذا لم يفعل ذلك فما عساه يفعل! هل يصور األشياء؟ هل يعيد إنتاجها؟ الفن ليس إعادة إنتاج  

 للواقع، إنه إعادة تركيب له، وإعطاؤه صورة جديدة بعالقات جديدة بينه وبين اإلنسان!
 

 سوزان : تمارس الرسم غريزيًا وليس أكاديميًا؟! 
 أسميه رسمًا، بل رقيمة. فكلمة َرَقَم أو َرَقَن باللغة العربية تفيد التشكيل والتلوين بآن واحد، أدونيس: ال أنا ال

 فاستخدمتها. 
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 سوزان : القناعات سجون وفق نيتشه، هل تشكل قناعاتك سجنًا لك؟
لدي حقائق  أدونيس: ليس لدي قناعات، لذلك قلت ال وجود لحقائق! القناعات مرتبطة بالحقيقة، وإن لم تكن  

فليس لدي قناعات. أنا رجل بحث وتساؤل واكتشاف، البحث يقودني إلى بحث آخر، والسؤال يقودني إلى  
 سؤال آخر! 

 
 أنت قلت 

سوزان: كتبت في مجلة دبي الثقافية: ذاٌت ال عصر لها. اآلخر عصرها. هذه العبارة الضيقة هل تفرد لنا  
 مساحتها!

ال تتغير وال تتطور، إنما تأخذ هذا   –كالذات العربية    –العالم الذي تعيش فيه  أدونيس : أي ذاٍت ال تبدع  
كله من اآلخر المبدع، بهذا المعنى الذات العربية ال عصر لها وإنما اآلخر الذي يغزوها بمنتجاته وإبداعه  

 يتحول إلى عصر لها! 
 

 ا ال يكبر عندنا إال بعد أن يموت! سوزان: وكتبت أيضًا: بلى يلد التاريخ على سرير أبجديتنا، لكن لماذ
أدونيس : نعم. بلد كسورية ابتكر الوسيلة األولى لعالقة اإلنسان بالحياة كتابيًا )األبجدية( كيف يمكن لبلد  
كهذا أال يبقى في طليعة الشعوب، وهي التي اخترعت الصورة األولى في العالم للعالقة بين اإلنسان والكون  

ا الذي اخترع هذا الشيء الهائل وأخذه العالم عنه، كيف يحدث أال يكون في مستوى  عبر الكلمة والكتابة، هذ 
 اختراعه! كيف! 

 
سوزان: في حمص قلت: هل ثمة حلم يتحقق! هل ثمة حقيقة نقبض عليها! إذًا هل الشوق إلى الحلم  

 والحقيقة هما المقصود!؟ 
ية، هذا الشغف المتواصل والسير المتواصل  أدونيس  : قد يكون الطريق إلى الحقيقة، هو الشيء األكثر أهم 

 نحو اكتشاف ما نسميه الحقيقة، يجب أن يستمرا. 
 

 سوزان : عبر رحلتك في الحياة، هل توصلت إلى حقائق؟ 
أدونيس : ال، ال حقائق! الحقيقة كلمة تحتاج إلى تحديد أواًل، ماذا نقصد بها؟ هناك حقيقة علمية، وأخرى 

ناك أنواع عدة منها. الحقيقة إن كانت علمية فمن الممكن أن أقول لك إن نفسية، أو شعرية، أو ... ه
األوكسجين والهيدروجين يشكالن الماء وإليك البرهان. هذه حقيقة يمكن القبض عليها والوصول إليها، ولكن 

سن  إن حدثتك عن حقيقة شعرية أو فنية أو حقيقة سياسية.... الحقائق ال يمكن تحديدها والوصول إليها لح
السياسي(،  )الدين  المغلق  اتجاهين: اإليديولوجي  المستويات إال  بحقائق على جميع  يقول  الحظ! ال أحد 
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واالتجاه الديني، فالحقيقة بالنسبة إليهما مطلقة، نهائية وثابتة، وفي هذا اإلطار هما يشكالن العدو األول  
 للبحث والحرية واإلنسان.

 
 الدين -األم  –الطبيعة 

يقول   وفقيرة  سوزان:  صعبة  طفولة  اختبروا  الذين  الكّتاب  إن  "الجوع"  رواية  صاحب  هامسون"  "كنوت 
 يفخرون بجذورهم القروية. إنهم يبتكرون " الرومانسية الزراعية" هل عالقتك باألرض بهذا المستوى؟! 

عالقتي بها صارت  أدونيس: ما يقوله هامسون جميل ومقبول، لكن عالقتي أنا بالطبيعة مختلفة، مع األسف  
ثقافية وليس طبيعية، عالقتي بها أمَيل إلى أن تكون ثقافة، منها طبيعة. ثمة صراع كما تعلمين بين ما هو  

أحترم    –ثقافي وما هو طبيعي، ودائمًا هناك وجهة نظر بأن الحياة والفكر يجب أن يكونا أقرب للطبيعة  
ة على اإلنسان، وهي المهيمنة وعليه أن يدخل فيها،  لكن معناه أن الطبيعة ستكون هي الغالب  – هذا الرأي  

يقولون ال. فوجود اإلنسان    –وأنا منهم    –كما لو أنه يدخل في رحم أخرى غير رحم الوالدة، وثمة بشر  
َي   أساسًا وجود متمايز عن الطبيعة، اإلنسان كائن آخر إلى جانب الطبيعة، التي تشكل كائنًا آخر، وقد أُعطِّ

ه عن الحيوان، وهو ليس النطق، فالحيوان ال يستطيع أن يغير الطبيعة، بل يتقبلها كما هي  اإلنسان ما يميز 
ويدخل فيها كما هي، ولذلك ال تاريخ للحيوان أو للكائنات غير العاقلة، بينما يستطيع اإلنسان أن ينفصل  

وي الطبيعة  اإلنسان خاّلق يستخدم  أن  أي  تاريخ،  له  ولذلك  يغيرها،  وأن  الطبيعة  أشياء  عن  إليها  ضيف 
التقنية عقلية أخرى إلى جانب الطبيعة الحية  التقنية، فهي ضد الطبيعة تمامًا.  خالقة، ومن هنا جاءت 
الحياتية األولى، واآلن ثمة شكوى من أننا أفرطنا في التقنية إلى درجة أننا محونا الطبيعة بدل أن نبقى في  

ة. في البلدان العربية ال أعلم إن كنا وصلنا إلى هذه  حوار معها، وهذه واحدة من أزمات الحضارة الغربي
 المرحلة، فهذا يتطلب الوصول إلى تلك الدرجة من التقنية العالية، والتي لم نصلها بعد. 

 
 سوزان: ثمة من يدعو اآلن إلى دين جديد يقدس األرض، أو "أمنا األرض" كرد فعل على اإلساءة لها! 

لكن ليس إلى درجة أن يصبح األمر نوعًا من الدين، ألن اإلنسان هو  أدونيس : هذا رأي أحترمه وأقدره،  
المدار، ويجب أن يكون نقطة االرتكاز في الكون، والهم األساسي وليس األرض، كي تقولي أمي األرض  
يجب ان تكوني ولدًا عظيمًا، أما أن تقولي أمي األرض كأي كائن آخر! المهم كيف نجعل اإلنسان هذا  

ل إنسانًا مستقاًل حرًا وعظيمًا وسيد مصيره وسيد إرادته ونفسه، هذا هو عملي، وهّمي، وليس  المخلوق الهائ
 الطبيعة كطبيعة!

 
 سوزان : ما سر هذه العالقة الحميمة بين الدين واإلنسان، أألنه يقدم له طريقًا للخالص؟!

اوية، فليس لديها عالقة بالطبيعة،  أدونيس : ثمة أديان كثيرة ومختلفة بالطبع, أما فيما يتعلق باألديان السم
عالم روحي، وهذا   –وهو ضد الطبيعة ومن ضمنها الجسد    –يوجد فيها عالم آخر غير طبيعي، هذا العالم  
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يغري اإلنسان ألنه يقدم له حلواًل ال يراها في الحياة الواقعية، وال يراها في الكتابة أو في الثقافة، واإلنسان  
جوبة، فالدين جواب ألشياء ال يمكن أن يجيب عنها ال العلم وال الشعر وال أي  يطمئن ويرتاح للحلول واأل

شيء آخر، وبهذا المعنى يطمئن اإلنسان إلى الدين، ولذا نراه منتشرًا أكثر ما يمكن في الطبقات البسيطة  
 الفقيرة الشعبية التي ليس لها قدرة عقلية لالنتصار على الطبيعة وإعادة خلق العالم. 

 
 : هل فكرت يومًا بمفردة )الدين( وتحوالتها؟ جذرها )ّدي ن(. فهل هو نوع من الَدي ن؟!سوزان 

أدونيس: الدين هو نوع من الّدْين للخالق، الّدْين على المخلوق إزاء الخالق، لكن هذا الّدْين نفيه باالستسالم  
 للخالق!

 
 سوزان : هل تستسلم أنت؟!

 عندي إيمان ديني، لكنني أحترم المتدينين. أدونيس : ال. أنا ال أستسلم، ليس 
 

 موت المؤلف 
والمترجم  والناقد  كالقارئ  ظالله  بانبعاث  يقول  من  ثمة  لكن  المؤلف،  موت  نظرية  عن  قالوا  سوزان: 

 والمعّلق!
أدونيس : موت المؤلف أطروحة، تقول إن اإلنسان أو الكاتب ليس هو من يفكر، وإنما اللغة التي يتكلمها  

كر، وهو مجرد حامل وناقل، وما تنقله اللغة تنقله عن كتاب آخرين. وصلت األمور مع بورخيس  هي التي تف
للقول: ليس هناك مؤلفون وال كتاب! هناك كتاب واحد يعيد كل واحد من الكتاب كتابته على طريقته إلى ما  

مع جميع النصوص  النهاية، وهو ما يسمونه التناص، فالعالم عالم تناص، وإذًا هناك نص واحد يتناّص  
التي تخرج منه، وبهذا المعنى قالوا بموت المؤلف، وقد اختبرته بنفسي، وسأروي لك القصة: دعيت مرة إلى  
جامعة السوربون إللقاء دروس لمدة سنة، وكانت موضة )موت المؤلف( سائدة، فخطر لي أن أقدم عدة 

ال بن عبد  لماذا؟! ألن محمد  الوهاب".  بن عبد  " محمد  دولة نصوص عن  قيام  إلى  أدت  وهاب ظاهرة 
)الوهابية( وكان لها تأثير مباشر وفعال في جميع الدول العربية واإلسالمية، وهي بذلك تمسنا جميعًا، والبد  
من دراستها لنعرف ماهية هذه الظاهرة! لم يكن لدي أي كتاب عن الوهابية، فاتصلت بأحد األصدقاء حيث  

كتابًا( من كتب بن عبد الوهاب بين رسالة وشرح   70  –  60سعودية )أرسل لي جميع الكتب الوهابية من ال
وتعليق وغير ذلك. قرأت هذه الكتب، وتبين لي أن أطروحة موت المؤلف قائمة فعليًا لديه، فلم يكن لدى  

كتابًا جملة واحدة له هو! إذ يبدأ كتبه بمثل: قال رسول للا )ص( أن.... أو: جاء   70عبد الوهاب في ال 
كت قيل وتصنيفه  في  ما  الموضوع بجمع  كتابة  ويعيد  تأليفه،  ويعيد  قيل  ما  ثم يسرد   ،... أن:  العزيز  ابه 

وتبويبه! إذًا ليس هناك مؤلف! فالتاريخ أو الدين هو المؤلف، أو أن اللغة هي المؤلف! فقلت لدينا مثال  
تب سابقًا. ينطبق هذا قلياًل  حي على موت المؤلف في كل الفكر اإلسالمي، فهو في كليته إعادة كتابة لما ك
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أو كثيرًا على الكتابات اإلبداعية، ألن الكتابة ال تخلق من عدم، فكل كاتب مخَترق بكّتاب آخرين سبقوه، أو  
يعاصرونه، لكن ال أحد يبدع شيئًا من العدم أبدًا! ال أحد يستطيع أن يبدع الحب، أو الموت، أو البطولة،  

هذا موجود وكتبت فيه آالف الكتب، لكن الكاتب الحقيقي هو من يخترق أو الحزن، أو أي شيء آخر، فكل  
هذه النصوص كلها، ويعطي لكل موضوع أو قضية مسارًا أو سياقًا آخر مستندًا إلى تجربته هو، وهذا سر 
المؤلف! ليس المهم أن يكتب الكاتب عن الحب، المهم كيف يكتب عنه! حين يكتب أحدنا عن الحب، عليه  

والته هو، ال أن يحدثنا عن الحب في الكتب، بل عن تحوالت حياته هو في تجربة الحب،  أن يصف تح
وعندها يضيف لمعلوماتنا شيئًا! في جميع الحاالت إذًا ليس هناك مؤلف. المؤلف مات، لكن هناك موتًا 

عن موت وموتًا آخر، ال موت بالمطلق، كيف يموت المؤلف وكيف يعيش وكيف يخلق لموته سياقًا مختلفًا  
 اآلخرين. 

 
 سوزان : فماذا عن الناقد؟ 

أدونيس  : أتمنى من الناقد أن يكون مبدعًا أو خالقًا آخر، فيكتب نصًا كبيرًا على نص كبير، لكن الواقع 
لألسف ليس كذلك. النقد الموجود هو نوع من الشرح للموضوعات التي كتب عنها الشاعر أو الروائي، لكنه  

تفاصيل العملية الجمالية التي نقلت ما يتحدث عنه، ال يدخل في بناء الصورة، والعالقات بين  ال يدخل في  
 الكلمة والكلمة، باختصار ال يدخل إلى جمالية النص، وهي ما يجعل النص نصًا!

 
 أدونيس والحب 

 سوزان : يتكرر الحب في كالمك، فهل يختصر الحب الوجود؟ 
 ولي لي ما معناه!أدونيس: ما معنى الوجود بال حب! ق

 
 سوزان : ثمة قول البن عربي عن دائرة الحق التي تبدأ بالحب وتنتهي بالفراق. هل الحب بداية؟ 

أدونيس : الحب بداية، لكن وألنه هش وجميل ال يدوم، لكنه يتجدد. كل ما هو عظيم وجميل، سريع الزوال  
 إنما يتجدد ويتجلى بأشكال أخرى. 

 
 تلفزيوني أنك تحب فتاة في العشرين من عمرها؟ سوزان : هل صرحت ذات لقاء 

أدونيس : لم أصرح بذلك، لكن أنا ال أمانع ذلك، فالحب ال عمر له، لعلي رويت رواية في ذلك الحديث  
وكنت في محاضرة أو أمسية، وكان عمري حينها خمسين    –عن صبية أو طالبة في العشرين جاءتني  

عبة، فأجابت: أنت شاعر وتتحدث عن العمر في الحب! أجبت:  عامًا، فقلت لها: بيننا مسافة كبيرة وص
 معك حق وسأطيعك )هكذا بهذا المعنى قلت( فانظري كيف تحور الكالم! 
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 سوزان : ما قولك بنموذج حب قيس وليلى الذي عبر التاريخ. ماذا لو تزوجا؟
المرأة، أو لكائن يحبه.   أدونيس : هذه أسطورة ومع ذلك تبقى جميلة، أن ينذر شخص عمره كله، وشعره كله

 هذا جميل بحد ذاته بغض النظر عن النتائج. 
 

سوزان : ثمة ثنائيات حب في الغرب مثل سيمون دوبوفوار وسارتر، أو أراغون وإلزا, أثرت في الحياة 
 األدبية هل انتهت مثل هذه الثنائيات وكان لها عصرها فحسب؟ 

نها عملية، تعرفين أن دو بوفوار كانت تحب بالطريقة التي  أدونيس : ال أعرف. هذه الثنائيات نظرية أكثر م
تريدها، ولها عشاقها، كما كان لسارتر عشيقاته، فكان ما بينهما رفقة ثقافية، أو رفقة )صداقية( واألمر ذاته  

 عن أراغون وإلزا، كل ما كتبه أراغون عن إلزا هو كتابة نظرية بحتة ال عالقة لها بالواقع.
 

 ذلك الحب نظري!! سوزان : كل 
أدونيس  : كله نظري، كل ذلك كان ليكمل تجربته هو كإنسان، أما في الواقع فكان ثمة شيء آخر! )أراغون  

 كان مثليًا( وفي آخر حياته وهب كل كتبه وثروته لرجل أحبه واسمه )جان ريستا(!
 

 ون إلزا؟!سوزان : أي كذبة كبيرة تلك! أتعلم كم من األجيال تأثروا بعيون إلزا، ومجن
أدونيس : هذه ليست كذبة! هذا هو الفن القائم بذاته، وال عالقة له بالواقع حتى يعطي صورة أخرى للعالم  
الذي نعيشه، صورة كانت في كل األحوال ليست بشعة، إنه يوسع حدود المخيلة، والتجارب واللغة الجمالية 

 أيضًا وهذا مهم جدًا بحد ذاته.
 

 ي المرأة؟ سوزان : هل كتبت قصائد ف 
أدونيس : المرأة بالنسبة لي ليست موضع إنشاء! المرأة كالهواء، والضوء. هي حياة كاملة، لذلك تذوب )ليس 
بمعنى الذوبان( إنها حاضرة في كتابتي كلها باستمرار، لكنها ليست موضوعًا أنظر إليه وأصفه، وأكتبه.بين  

 . اللغة العربية والفرنسية
 

 ى جانب اللغة العربية بالطبع، هل تفكر بطريقة فرنسية؟ سوزان : تتقن الفرنسية إل
 ادونيس :  ال. إال في النثر.

 
 سوزان : حتى وأنت هناك في باريس؟ 

أدونيس : حتى هناك! وذلك لسبب أساسي هو أن اللغة العربية تمّلكتني وهي تغار فعاًل! وال أستطيع تعلم  
الفرنسية هي لغة األب الثقافي، أما اللغة العربية فهي   وإتقان لغة أخرى، فكل اللغات التي نقرأ بها وخاصة
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لغة األم، ولإلنسان أم واحدة فقط! حين تريد الوصول إلى نفسك، أو تحاول السفر نحو نفسك، وتخرج منها، 
 فالبد أن تستخدم لغة رحم األمومة، وهي بالنسبة لي اللغة العربية! 

 
 سوزان : ألم تحلم بالفرنسية أيضًا؟

 أدونيس : ال أبدًا. هناك شعراء حاولوا الكتابة بلغتين شعرًا، لكن تجربتهم فشلت، كتبت النثر بالفرنسية فقط! 
 

 سوزان : فلماذا صدر كتابك )غابة الحب( بالفرنسية؟ 
  أدونيس  : هذا الكتاب كتبته بالعربية أواًل، ثم ترجم إلى الفرنسية. ال أكتب الشعر إال بالعربية. وهذا الكتاب 

 نشر بالفرنسية قبل نشره بالعربية فقط؟ 
 

 سوزان : ما قولك في ترجمة الشعر؟ 
أدونيس : ثمة مثل شائع يقول الترجمة خيانة! والكتابة كلها ترجمة بمعنى ما، فالكاتب يترجم مشاعره والعالم  

مستحيل! الترجمة  والطبيعة. لكن نقل لغة بعالقاتها وتراكيبها وصورها وإيقاعاتها إلى لغة ثانية غير ممكن و 
تفكيك لبيت اللغة األصلي، ألن بناء اللغة المنقول إليها مختلف كليًا، بناء الجملة، وعالقة الكلمة بالكلمة، 
بالنسبة   المعنى!  لغة بهذا  إلى  لغة  نقل  بالعالم. لكل لغة قوانينها وعبقريتها، وإذًا يستحيل  الكلمة  وعالقة 

لموسيقا، فمن المستحيل نقلها إلى لغة أخرى، وال يمكن نقل عالقة  للعربية أول ما تخسره في الترجمة هو ا
بالعالم   اللغة العربية، وعالقة الكلمة العربية  بالكلمة ألن مثل هذه العالقة تشكل جزء من جمالية  الكلمة 

 مختلفة كليًا عن عالقة الفرنسية أو غيرها بالعالم واالشياء!
 

 .علم فقه اللغةسوزان : أنت ترى أن جامعاتنا مقصرة في 
 أدونيس : بلى. اللغة العربية في جامعاتنا تتراجع كما تتراجع في الحياة. 

 
 سوزان : ما السبب؟ وهل تشعر بمسؤولية تجاه ذلك؟ 

أدونيس : ال أعرف ما السبب. السبب هو حياتنا، واللغة ال ذنب لها، إنه ذنب العقل الذي يستخدمها. العقل  
خاّلق، ولذا البد أن تكون اللغة التي يستخدمها لغة غير خالقة! هذا ليس ذنب  العربي السائد عقل غير  

 اللغة، فاللغة العربية لغة هائلة جدًا بل هو ذنب أبنائها؟ 
 

 الثابت والمتحول 
 سوزان : ثمة من يقول: الثوابت في هذه األمة أقوى من المتغيرات في العالم، ما قولك؟ 

 أدونيس : ما هي الثوابت؟ هل هناك في تاريخ إنساني حي ثابت! الثابت وحده هو اإلنسان وليست األفكار،  
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إن كانت األفكار ثابتة فهي أفكار جامدة، فال ثابت غير الحجر! أما اآلراء والنظريات وحتى اإليمانات، 
( هذا ثابت 4=  2+  2الرياضيات )فهذه كلها متغيرة باستمرار، وتغيرها هو سر حيويتها! هناك ثوابت في  

 علمي، أما المعرفة فال ثبات فيها، المعرفة اليوم غيرها في الماضي، وغدًا ستكون غيرها اليوم. 
 

 سوزان : فما هو الثابت وما هو المتحول عند أدونيس؟ 
وجية التي  أدونيس  : الثابت والمتحول عندي مجرد مصطلحين، لدراسة الثقافة العربية خارج األطر اإليديول

كانت سائدة )الماركسية، الليبرالية، البنيوية...( حتى أدرس التراث العربي بأدواته ومن داخله، حتى أفهمه  
بشكل موضوعي أكبر، ألن اإليديولوجية هي كمن يضع على عينيه )غماّشة( ويمشي في خط مستقيم ويرى  

لم من جميع الجهات ومفتوحة على جميع  العالم كله من خاللها. أنا أحببت أن أكون كما شجرة ترى العا
األنحاء، ومع ذلك لم يكن الثابت إال مصطلحًا وكذلك المتحول، وما أسميته الثابت، هو ما كان بعض  
المسلمين يسميه ثابتًا، أنا لم أخترعه إذًا! والمتحول هو ما كان يجري في الحياة العربية معارضًا للثابت أو  

يغيره هنا وهناك، لكن تاريخيًا حتى الثابت لم يكن ثابتًا في كل األحيان، وحتى    متحاورًا معه، لكي يعّدله أو
 المتحول لم يكن متحواًل دائمًا حسب التطورات التاريخية. 

 
 سوزان : بعضهم يقول: إن التجربة الكتابية اإلبداعية عند أدونيس اكتملت وأغلق الدائرة!؟ 

لكن ضمن هذه الدائرة، أدونيس ينّوع ويعيد ويكرر. الكتابة    أدونيس : لكل إنسان الحق بأن يقول ما يشاء،
عندنا سجينة تقليدين: إذا كتبت شيئًا يجب أال تغّيره، وإذا قلت شيئًا يجب أال تتراجع عنه! في ذهننا الثقافة  
عنه،  تراجع  وال  ثابت  وهو  شيئًا  تقول  التي  النبوة  النبوة،  يكون صورة عن  أن  إنسان  كل  وعلى  النبوية، 

)الناسخ  وي اسمه  كامل  ولدينا علم  أيضًا،  بعضه  النبوي نسخ  والكالم  ناسخًا ومنسوخًا،  هناك  أن  تناسون 
والمنسوخ( وإذًا فالتغيير ممكن، أما الشيء الثاني فهو التنويعات والفروقات، بمعنى إذا صنعت كرسيًا، فإن 

ها السابق، ويقول: ما زال يصنع  اآلخر ال يرى إال الكرسي ككل، وال يرى شكلها الجديد المختلف عن شكل
كراٍس! ثمة فنانون كبار في العالم رسموا وجهًا واحدًا. )ديا كومتي( لديه تمثال واحد ينوعه إلى ما النهاية.  
إن حس الفروقات لدينا غائب والشيء العميق في الكتابة يتجلى في هذه الفروقات، لو نظرنا إلى البحر  

  – والذي كتب به أبو نواس، والذي كتب به المتنبي سنرى أن الموسيقا    الطويل الذي كتب به امرؤ القيس،
والجو الذي خلقه كل شاعر منهم، مختلف كليًا عن بعضه. الناس ال يرون هذه    –في البحر الطويل الواحد  

 الفروقات!العولمة والقومية .
 

بشرعية كبيرة في عصرنا،   سوزان : يبشر بعضهم بانتهاء عصر القومية، لكن االنتماء ألمة ما زال يحظى
 كيف تنظر إلى التناقض بين العولمة التي توحد كل شيء، وبين النكوص إلى القوميات والهويات الوطنية؟ 
 أدونيس : القومية مفهوم جديد وحديث في التاريخ العربي، والقومية نظرية إيديولوجية، وإذا كان هناك تحول  
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شعب، وإلى لغة معينة. لنأخذ القومية العربية، القومية السورية، عنها، فهذا ال يعني عدم االنتماء إلى ال
القومية الفرعونية.... هذه نظريات إيديولوجية ال يعتد بها إال بقدر تطابقها مع الواقع المتحرك، وذلك بوصفها 
نظريات يجب أن تتطور أيضًا. القومية العربية في مرحلة من مراحل الراهن وكما طرحت، كانت قومية 

منفصالن عن  ع هما  آخر،  العربية شيء  والقومية  فالعرب شيء،  كذلك،  كانت  إيديولوجيًا  ألنها  نصرية 
، وهذا هو المهم وليس   بعضهما، وهكذا إذا تغيرت النظريات القومية، فالشعب باٍق وحياته وتراثه وتاريخه باقِّ

 النظريات.
 

 سوزان : وماذا عن العولمة والهويات الوطنية! 
بدأ العولمة أساسًا هم العرب، األندلس كانت عولمة، وبغداد كانت عاصمة عولمة. العولمة أدونيس : من  

هي جعل العالم كله ميدانًا واحدًا، وهكذا يجب أال نخاف منها، وال يخافها إال الشعب الذي ليس لديه ما  
بل يسعون إليها، أما  يقوله! هل يخاف المتنبي أو المعري أو أبو نواس من العولمة؟! العظام ال يخافونها  

من ال يملك نتاجًا، والمتقوقع على ذاته، والثابت الذي يكره التغيير هو من يخاف العولمة ألنه يتزعزع،  
وتجرفه التيارات، ال يخشى العولمة إال الشعوب الضعيفة، وأصحاب النظريات القومية العنصرية ليبقوا على  

 سلطتهم! 
 

 ء الثقافي ردًا على العولمة! سوزان : لكن فرنسا ابتدعت االستثنا
أدونيس : ال، هناك صراع أمريكي فرنسي وصراع فرنسي أوربي، ليس ضد العولمة، بل هناك تيار كبير  
ضد التأثير األمريكي في فرنسا، ففرنسا تتأمرك، وثمة من يقول )ال( لذلك، وأنا معهم، وهذا ال عالقة له 

ية. نحن ال نرد على العولمة بسورية الثقافة، أو بمصر الثقافة،  بالقومية والعنصرية، له عالقة بفرنسا الثقاف
بل نرد بسورية القومية العربية! ثمة تناقضات كبيرة في ذلك، كيف نقول بقومية عربية ونصف الشعب من  
إثنيات غير عربية! في هذا المجال وفي سورية كان أفضل شيء هو القومية السورية. لقد ابتكر أنطون  

الساللة التاريخية، وقال إن من نسميهم العرب والسريان واآلشورين واألكراد و.... ويعيشون  سعادة مفهوم  
على هذه األرض الواحدة، هم شعب واحد ولذلك نسميهم سوريين، وهكذا حّل مشكلة اإلثنيات والصراع بينها،  

 أما األطروحات القومية العربية فال تزال تلغي كل هذه العناصر فيها.
 

 كن أنطون سعادة قال بالسوريين ال بالعرب!سوزان : ل
ادونيس :  ال، قال إن السورية أمة عربية ولكن ال يقرؤونها! لكن بالمعنى القومي ال أفهم ذلك أبدًا! العرب  
قوميات، وليسوا قومية واحدة، ففي المغرب مثاًل نصف المغربيين من األمازيغ، وفي مصر ماليين من  

في العراق. النزعات القومية القائمة على العنصرية، هي أحد العناصر التي  األقباط وغيرهم في سورية،  
دمرت حياتنا االجتماعية. قلت مرة لألستاذ أنطون مقدسي وكان أستاذي، كيف يمكنكم أن تقولوا الشعب 
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ى؟!  العربي في سورية؟! سورية بالنسبة لكم ما هي إال إناء، وهذا يعني بشكل أكبر أنكم تلغون الشعوب األخر 
قلتم نعني   لو  للتفكير!  آفاقًا أخرى  النظر في موروثاتهم، ويكتسبون  يعيدون  العرب ممن  ثم هناك بعض 
بالعروبة اللغة والثقافة لكان ذلك ممكنًا، لكنكم قلتم ذلك بالمعنى القومي العنصري! فقال لي: أرأيت كم كنا  

 مجانين وال نفهم! 
فة العربية، وآنذاك ال نسميها قومية، أما فيما يتعلق بإقامة وحدة أنا مع القومية العربية بمعنى اللغة والثقا

مركزية، ودولة مركزية واحدة، فأنا ضد هذه الوحدة، وبهذا المعنى أنا ضد القومية التي تقوم على مفهوم 
 كهذا، هذا شيء والعروبة واللغة والثقافة شيء آخر. 

 
 أدب المرأة

 أجنبيات؟ سوزان : هل تقرأ ألديبات 
 أدونيس : أحب بين الروائيات األجنبيات فيرجينيا وولف، ألن كتابتها قائمة أواًل على تجربة شخصية عظيمة  

 وعالمها شعري. 
 

 سوزان : هل ثمة تمييز بين ما يكتبه الرجل وما تكتبه المرأة؟
ب، هكذا يكون الفرق بين  ادونيس :  ال. المرأة كالرجل، الكتابة واحدة، وكما يتواجد الفرق بين كاتب وكات

 الكاتب والكاتبة، ال وجود لكتابة نسوية! 
 

 سوزان : هل ثمة فرق بين ما تكتبه المرأة العربية والمرأة األجنبية؟ 
 ادونيس  :  المقارنة تكون بين كاتب وآخر، وليس بين أدب عربي وأدب فرنسي!

 
ي نتاج كل هذا الوضع، أما المرأة الغربية سوزان : أقصد نحن نتاج مجتمع له قيم محددة، والمرأة عندنا ه

 فهي نتاج مجتمع آخر وقيم أخرى؟! 
أدونيس : إذا كان لدى المرأة أدب من الممكن أن يكون نتاج وضع اجتماعي، فهذا األدب غير جيد، وال  

يخترق يقارن بغيره، وهو بحد ذاته ال يساوي شيئًا! هذا ال يكون أدبًا بل ظاهرة اجتماعية! األدب هو الذي  
 المجتمع، ويبني عالمًا آخر! سّم لي كاتبة من هذا النوع اخترقت المجتمع وبنت عالمًا آخر!

 
 ..  سوزان : ماذا عن نوال السعداوي، غادة السمان، سعاد الصباح، ليلى العثمان

دونيس : هنا أنا ال أريد االنتقاد، فالنقد ال قيمة وال معنى له، ثمة أديبتان عربيتان ذكرتهما في مقالة لي أ
هما رجاء عالم وسلوى بكر )وهي من أهم الروائيات وال أحد يذكرها!( هاتان تنجزان بحثًا في عالم الرواية، 

تمع وعاداته وتقاليده، وتحاوالن إنجاز شيء  وليس مجرد سرد حكائي لقصة، وبهذا المعنى هما تخترقان المج



2864 
 

مختلف. القصة السردية أو السرد القصصي الحكائي، أنا شخصيًا ال يستهويني. إنها مسألة ذوق! ال يمكنني  
بالمعنى القصصي ألنها تدخلني فورًا في زمن رخو ال أطيقه، فأنا أبحث عن زمن متوتر   أن أقرأ قصة 

 خيط!قبل النهاية انفجاري. ال أستطيع المشي على 
 

 سوزان : وأنت الباحث دومًا عن األسئلة، قل لي أيهما قبل: العقل أم السؤال؟ 
 ادونيس :  العقل طبعًا، دون العقل ال وجود لسؤال، واألسئلة وعظمتها تابعة لعظمة العقل!

 
 سوزان : أال يمكن أن يكون السؤال قبل العقل؟ أقصد في المطلق؟ 

أواًل. السؤال يأتي نتيجة تأمل في العالم، هذا هو السؤال، والتأمل يلزمه وحي. أي أدونيس  : هناك قبول به  
 عقل! وإذًا األسئلة يطرحها العقل!

 
 سوزان : هناك من يبشر بموت القصيدة وبوالدة كتابة هي أقرب إلى الكتابة األدبية الصحفية؟! 

بي محاوالت لتغييرات متواصلة، أول من أدونيس : هناك دومًا أشكال جديدة وباستمرار، كل التاريخ العر 
كتب عن أشياء الحياة اليومية ومفرداتها هم العرب، وهم أول من استخدم اللغة الدارجة وكتب بها. هناك ما  
هو مكتوب باللغة الدارجة بديع جدًا، لكن العرب ال يتحدثون عنه، ثمة شعراء من حماه وحلب ودمشق كتبوا 

الموشح والزجل( وهذه كلها رأيتها في مخطوطات منذ زمن، لكن ال أحد ينتبه إليها  باللغة الدارجة )الموالية و 
 باعتبارها ضد اللغة العربية، واللغة العربية تموت يوميًا في الجامعات والمدارس. 

 
 سوزان : لن تموت القصيدة إذًا! 

 أدونيس  : ال أظن. ال أظن.
 

 سوزان : لماذا تكتب؟!
فهمًا لنفسي وللعالم. ال أكتب للعالم. ال أكتب لآلخر. إذا تقاطع معي اآلخر فهذا جيد،  أدونيس : ألزداد  

لكي أزداد فهمًا لنفسي ولوجودي -أكرر  –وإن لم يفعل ال أحزن. ال أنتظر من الكتابة شيئًا خارجيًا. أكتب  
 في العالم، وللعالم!

 
 أخيراً 

قلت  - نسيت اسمه  -سر قبل أن يغطوا بردى سألت أدونيس عن ذكرياته مع بردى، فقال: وقفت على ج
له: لعله جسر فكتوريا قرب المرجة! قال: نعم. وقفت على ذلك الجسر، ومزقت رسالة حب، ورميتها في  

 ماء بردى! 
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واآلن أدونيس، ممن كانت رسالة الحب تلك؟ أي رسالة حب تعني؟ لماذا مزقتها؟ لماذا رميتها في بردى؟ 
مستنفرًا في عقلي وروحي ونفسي، رغم أربع ساعات متواصلة من الحديث معك!  حشد من ال )لماذا؟( بقي  

قل لي أدونيس: أي رسالة تريد توجيهها اآلن من سرد تلك الذكرى مع بردى، ولمن توجهها! آمل أن يكون 
 لحديثنا دومًا بقية! 

 _________________________________________ 
   2010ي بيروت ربيع عام أجريُت الحوار مع أدونيس في بيته ف

 
قصة غريبة قد أحكيها أو أكتبها يومًا ما. لم ُينشر    2010لحواري مع أدونيس هذا والذي أجريته ربيع عام 

الحوار رغم أني أطلعت رئيس التحرير آنذاك على عزمي ذلك واعتبر مبادرتي هامة جدًا اذ لم يكن أدونيس 
ة قبلي. تدّخل وزير اإلعالم في حينه وأوقف نشر الحوار. قد أجرى أي حوار مع أي وسيلة إعالمية سوري

 لم ُينشر الحوار ولم أعرف سببًا حقيقيًا وُمقنعًا حتى اآلن.
 

 الصورة في بيت أدونيس ببيروت .
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اعر سعيد عقل  اعر إسماعيل فقيهحوار الشَّ   مع الشَّ
 

               
اعر الّلبناني سعيد عقل2  . الّشاعر الّلبناني اسماعيل فقيه                           الشَّ
 
 

علمُت    –أنا أول الشعراء )القلة( في العالم    –كثيرون اعترفوا )بعظمتي( للشعر.  -الحياة أمامي    لن أموت..
شعري يتفوق على شعر المتنبي )وغيره( وهو أعمق منه. عاش القرن كّله ويعلن    –الشعراء الكبار الشعر  

 . استعداده لعيش قرن آخر
 

   2010 أكتوبر
 

الوصول إليه ليس سهاًل، انه فوق، يجلس ويرتاح هناك، في األعالي، في جبل لبنان، بين الزهور الشاهقة  
لجدران واألبنية المكدسة بوجه البصر مثل قيود والناطقة.. خرج من المدينة إلى الجبل، ليرتاح من عناء ا

يمكنه من خالله   الذي  المكان  بالحيوية.اختار  المشبع  الصمت  إلى  األصل،  إلى  العودة  اختار  محكمة. 
 مواصلة العمر بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في العمر.

 
.. هذا ما يمكن   1902وثمة من يقول انه من مواليد  1912سعيد عقل شاعر عاش الدهر كّله، ولد سنة  

شرحه واستخالصه بعد جلسة طويلة معه استمرت لساعات، شرح فيها، وإن بصعوبة، تفاصيل الحياة التي  
عاشها وصنعها وقرن سعيد عقل أمضى كل أيامه في حديقة الشعر، وما زال إلى اليوم، يقطف وردًا من 

 هذه الحديقة. وكأن الحياة مسافة مفتوحة إلى األبد امامه.
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ثق من العيش والحياة، وهو على أمل كبير بأنه سيتحدث مع زواره بعد أكثر من ثالثين سنة.. وثقته  انه وا
بالشعر وبنفسه تتعدى كل ثقة.إنه من أعظم شعراء العالم، بشهادة نفسه، وال يمكن لمن يستمع اليه اال أن  

 يوافق على هذا التصنيف!؟ 
 

عر الواثق، القابض على الحياة والشعر، وحين كنت اسأله،  التقيته كثيرًا، وفي كل لقاء كان كما هو، الشا
 في كل مرة عن مصدر هذا الشعور، كان يسبقني، فورًا، إلى الجواب: الشعر هو األمان الداخلي لي.

سرد سعيد عقل الكثير في حواري معه، نبش الذاكرة، وإن من دون تناسق زمني، لكنه استحضر ما كنا  
ا إلى ملكوت الذاكرة ولى فرح الماضي، بكل ما يعني هذا الفرح من حياة  نرغب بسماعه ومعرفته، أخذن

 ساهمت بوجودنا اإلنساني والثقالفي .. 
حملتها بيدي كي ال تفلت مني في مكان ما، وحين التقيت به شعرت   ذهبت إلى سعيد عقل وبيدي قبلة!

 بانني مجددًا امام ذلك الحضور الهائل، أمام سعيد عقل الجالس بنظره اآلفل وجسده العمالق والذي بدا  
 بفمي. يعطي إشارات التعب ينتظر من يحب اللقاء به دائمًا. سّلمت عليه، قبلته بيدي اواًل، ثم بنظراتي، ثم 

حاولت أن أعرف سّر صموده الجسدي في الحياة من خالل أسئلة عن طبيعة أيامه، كيف يعيشها وماذا  
ياكل ويشرب ، فاكتشفت أن سعيد عقل لم يشرب المنبهات وال الكحول طيلة حياته.انه يشرب الماء فقط  

 وبغزارة ولكنه يتناول جميع أنواع األطعمة. 
اء، وكذلك سترته فهي أيضًا حمراء، وحين سألته عن اللون الحمر قال:  وكالعادة ربطة العنق دائمًا حمر 

وكان واثقًا، يحاول شحذ الذاكرة    اللون األحمر هو لون التاريخـ جلست معه طوياًل وكثيرًا ، سألته وأجاب.
كن  ولم ي   وفي كل جواب، كان قلبي يتسع، وذاكرتي تتسع وعمري يتسع.  ذاكرته التي أمست ال تجاريه كثيرًا.

 ال تدوين الكالم، كما قاله وكما لفظه، بالنبرة الخاصة التي يتمتع بها شاعرنا الكبير.إ باستطاعتي 
 من ينسى سعيد عقل صاحب ومطلق النظريات الكبيرة؟ 

صحته جيدة وأفكاره نابضة. شارفت سنوات عمره على إتمام القرن كله ولكن ما   ما زال سعيد عقل بيننا.
بض بالحياة والحرية وبوعي مميز وما زال جسده محافظًا على حيويته، وما زالت زالت روحه الشاعرية تن 

 خطواته تتجه صوب الجمال بفرح كبير. 
بعد هذا العمر الطويل وبعد هذه التجربة الشعرية الهامة ذهبت إلى سعيد عقل ، فاستقبلني خير استقبال،  

لكثيرة. شعرت بأنني مع شاعر شاب ، فروحه  ولم أصدق أن الذي يستقبلني هو سعيد عقل أو ابن السنوات ا
 المرحة كانت كافية إلدخال البهجة إلى روحي. 

 تحدثت إلى الشاعر بحذر ثم زال هذا الحذر ودخلنا في نقاش حميم. 
 

سألته كثيرًا وحاولت امتالك الوقت كله في ذلك المساء الهادئ، في صالونه الجميل، على يمينه »البيانو«  
 ت الفنية المميزة.جلست إلى جانبه، نظر الّي فشّدني اليه وبدأنا الكالم:وعلى شماله اللوحا
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ابن   أو  يستقبلني هو سعيد عقل  الذي  فاستقبلني خير استقبال، ولم أصدق أن  إلى سعيد عقل ،  ذهبت 

 . السنوات الكثيرة. شعرت بأنني مع شاعر شاب ، فروحه المرحة كانت كافية إلدخال البهجة إلى روحي
 

اآلن من شعراء الماضي، من يعجبك من الشعراء بدءًا من العصر الجاهلي مرورًا بالعصور   من تذكر
 األخرى وتحديدًا العصر العباسيوصواًل إلى حاضرنا؟ 

بيت من الشعر يمكن أن نجد فيها الشعر والشاعرية واللغة الشيقة    200يوجد في الشعر العربي كله حوالي  
كن أن نتحدث أكثر… هناك شعراء كبار ولكن ال يمكن وصفهم بانهم  والرشيقة. وخارج هذا اإلطار ال يم

 من الكبار الكبار. 
هناك كالم كثير أو قصائد طويلة لكنها أقرب إلى   لم أعثر في الشعر العربي على قصيدة كاملة متكاملة. 

باقي الكالم    الحشو الكالمي واإليقاعي، وال يخلو األمر من التماعات شعرية قد تبرز في بيت أو بيتين أما 
فهو زوائد ال تفي بغرض الشعر والشاعرية وتجعل القصيدة مخترقة وغير قابلة للفعل الشعري وغير فاعلة  

 أبدًا.
 

 هل ينطبق هذا الرأي على أبي الطيب المتنبي؟ 
 المتنبي شاعر كبير ومهم ولكن عنده هفوات وكان يسعى إلى السلطة على حساب الشعر.

 
 كيف تشرح ذلك؟ 

كان يمدح سيف الدولة.والشاعرالمهم ال يحتاج إلى السلطة والعكس هو الصحيح.الشاعر يرفع    يكفي انه
 قيمة السلطة ألنه هو صانع المجد. 

 
 أكرر سؤالي هل ينطبق رأيك على كل الشعراء، أال يوجد استثناء؟ 

 اليوم. أغلبهم ينطبق عليهم هذا الرأي. لقد قرأتهم وال يمكنني العودة إلى قراءتهم 
 

أال ترى معي أن هناك بعض الشعراء الكبار الذين استمر حضورهم إلى اليوم.وما زالت قصائدهم في ذاكرة 
 األجيال؟ 

 من تقصد يا إسماعيل يا فقيه يضحك كثيرًا؟ 
أقصد المتنبي، أبو العالء المعري، أبو نواس، عمر بن ربيعة، الكندي، امرؤ القيس، ابن الفارض، السموأل،  

 طرفة بن العبد… وهناك الكثير الكثير من األسماء األخرى ال استطيع تذكرها اآلن؟ 
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أكرر لك ما أسلفته واذا أردت بشكل آخر أقول: أغلب هؤالء ذاع صيتهم وشهرتهم من خالل بعض األبيات 
ينام    وكل جميل ال  المكتوبة والمرددة في مناسبات معينة. هناك بعض أبيات توفقوا بنظمها فذاع صيتها.

 يبقى في الساحة النابضة.
 

 ماذا يخبرنا سعيد عقل عن بداياته، وأترك لك سرد المرحلة التي تريد؟ 
يتأمل كثيرًا ويتذكر ويقول: في بداية عهدي مع الحياة والوجود لم أكن اعتقد أنني ساكون شاعرًا كبيرًا. وكل  

أكون مهندسًا أو مخترعًا، وال أزال حتى    من عرفني أيام الدراسة لم يتوقع لي ذلك. كانوا يتوقعون لي أن
 اليوم أقرأ العلوم وأتابعها بشغف. صحيح انني أكتب الشعر ولكني أتابع العلم عن كثب.

 
 كيف تحولت إلى الشعر؟

في طفولتي وأثناء الدراسة كنت أذهب إلى النهر بصحبة جمهرة من األوالد وكنا نحضر الحفالت التي تقام  
زحلة.لم أكن يومها على معرفة بما يجول في تخوم ذاتي.لم أحلم يومًا انني سأصبح  في المنشية في مدينة  

 مثل أولئك الخطباء الذين استمع إليهم بإصغاء.كنت أرغب أن أصبح عالمًا. 
 

 أفهم من كالمك أن العلم والعلوم تحتل المرتبة األساسية في حياتك؟ 
 ا كانت محاطة بعلوم ضخمة.كل قصيدة كتبته  كل ما أكتبه نابع من العلم والعلوم.

 
 هل للشعر عالقة بالعلوم، هل تتفق العلوم مع الشعر؟ 

ثمة عالقة وثيقة بين الشعر والعلوم، وأتوقف كثيرًا عند الرياضيات. هذا النوع من العلوم هو األساس في  
 .تركيز اللغة وبسطها في إطار القصيدة. انني أتصور بل أوكد أن كل شاعر يجب أن يكون عالماً 

 
 كيف ذلك ، ماذا تقصد؟ 

ولو كنت حاكمًا لفرضت على كل الصفوف الدراسية تعلم مادة الرياضيات بشكل مضاعف ومكّثف ومستمر.  
حتى في صفوف األدب، ال اعتبر ان متفوقًا في أي فرع من فروع المعرفة يتحقق له ذلك اال اذا كان متفوقًا 

العلم هو الرئة النظيفة للقصيدة، يجعلها أكثر قدرة على    في العلوم وخاصة علوم الرياضيات. وأنا اقول ان
 تفسير المعنى والوجود. العلوم هو قصيدة العصر. 

 
 ماذا تخبرنا عن الخطوات األولى لسعيد عقل في الحياة والدراسة؟ 

ن كانت في مدينة زحلة مدرسة ـ الفرير مارست وكنت متفوقًا في مادة الرياضيات، وكان مقررًا حينها أن أكو 
مهندسًا .كان والدي من األغنياء الكبار، وقد ورث عن أبيه الكثير من األراضي.كان كريمًا وحين يسأله  



2871 
 

أحدهم مساعدة ما كان يتردد بمنحه قطعة أرض.ويدفع له ثمن تسجيلها، إلى أن خسر أمالكه.وهذا ما 
العاصمة إلى  النزول  باستطاعتي  يكن  لم  اذ  لي  مرضية  غير  حالة  في  أعيش  لدراسة    جعلني  بيروت 

 الهندسة.وهكذا لم أستطع التخصص في مجال الهندسة. 
 

 ماذا تذكر من شخصية والدك؟
كانت األخالق بالنسبة له هي األهم واألساس الذي ينطلق منه إلى الحياة. كان عنيف الشخصية، صادقًا 

 مع نفسه ومع الناس. تأثرت بوالدي كثيرًا وتعلمت منه األخالق والشهامة. 
 

 تذكر والدتك؟ لم 
القيم العليا أخذتها من والدتي.تاثرت بها كثيرًا وتعلمت منها الكثير وال أنسى الحكايات التي كانت تقصها  

 علي. 
 

 ماذا تخبرنا عن بداياتك، هل من حادثة معينة ما زالت ماثلة في ذهنك؟ 
أوالد األغنياء. اعترضت  أذكر من طفولتي، وكنت في الرابعة من العمر. كنت في مدرسة ال تستقبل سوى  

أمام معلمة اللغة الفرنسية على لفظة من حرفين، ولم تستطع المعلمة إقناعي وقلت لها بأنني سأخبر أبي  
كي يضغط على المعلمة الكبيرة لحذف هذه اللفظة من القاموس.. اجتمعت يومها بالمعلمة التي حاولت  

يخ القديم قررت في داخلي بان أصحح كل الحروف اقناعي بضرورة هذه اللفظة فلم أقنع… منذ ذلك التار 
والمصطلحات التي تحتوي الغلط…هذا األمر قادني فيما بعد إلى صرامة مع اللغة، فصارت عادتي ترتكز  
إلى تصحيح كتبي بين طبعة وأخرى. عندي مرض اسمه التصحيح..أذكر أن الشاعر شفيق المعلوف رأى  

. وحين شاهد طبعتها الثانية مصححة المني بعد عودته من  مجموعتي »رندلى« مطبوعة فقرأها وحفظها
 البرازيل محتجًا. فقلت له انها أشعاري وأنا أغير فيها كما أشاء.

 
 ذكرت كتابك »رندلى« وهو من الكتب الهامة في تجربتك، ماذا تخبرنا عن هذا الكتاب تحديدًا؟ 

الكمال للتفاصيل، الجمال للكل.. وعندما   لكل شيء كمال وجمال وبهاء.للكتابة للحب، للقصيدة لإلنسان..
أنشر كتابًا أتعمد فيه الجمال ثم أعود للتصحيح فيه ألتعمد الكمال وألتقطه بكل تفاصيله، و»رندلي« هو  

 من الكتب التي ينطبق عليها هذا النظام. 
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 كتابك »لبنان ان حكى« له خصوصية في حياتك، أليس كذلك؟
الكثير. ونصف مدخولي من هذا الكتاب، فقد تم طبعه عدة مرات ويعلم في  يمثل لي هذا الكتاب الكثير  

المدارس ألنه يصور شخصيات شهمة، وهذا كله نابع من تأثير شخصية والدي علي.كذلك نابع من تأثير  
 شخصية أمي وشهامتها ونظافتها وطهارتها. 

 
 »بنت يفتاح«كتابك األول، أليس كذلك؟

 نعم انه باكورة أعمالي. 
 

 ومتى تكونت فكرة اخراج الكتاب إلى النور؟كيف 
هذا الكتاب له قصة… كتبتها أول أيام نزولي إلى بيروت. كانت هناك جمعية اسمها »الجامعة األدبية«  
ومقر الجمعية تحول اليوم إلى قصر وزارة الخارجية، وأقيمت في وقتها مسابقة ألفضل عمل روائي جائزتها  

كفي اإلنسان للعيش عامًا كاماًل.. تقدمت شخصيات أدبية كبيرة إلى المسابقة  ليرة.ووقتها الخمسون ليرة ت  50
التقديم. بالصدفة تعرفت على األديب صالح لبكي في مدينة   فرفضت الجمعية نصوصهم، وانتهت مدة 
زحلة، فحدثني عن المسابقة وطلب مني االشتراك وكنت قد كتبت من »بنت يفتاح« فصال واحدا قرأه وفرح 

ممت الفصل الثاني خالل أسبوعين.. فازت الرواية وضوعف مبلغ الجائزة إلى مائة ليرة، هذا المبلغ  به، وأت
 جمعوه وقتها من األغنياء. والرواية أخذتها الجامعة اليسوعية وطبعتها وقبضت ثمنها سلفًا.

 لعلني أتفرد بانني حين أطبع كتابًا أو مجموعة أقبض من دار النشر حقوقي سلفًا . 
 

 تشرح لنا مسيرة تكون شخصيتك الثقافية؟ كيف 
القناعة   العالمية كلها.وهذه  الثقافة  تقول ان على األديب أن يكون مطلعًا على  تنطلق من معرفة  ثقافتي 
قادتني إلى ضابط فرنسي يمتلك مكتبة مكتظة بالكتب، كتب من اليونان والصين والهند فقررت أن أخلد إلى  

إلى بيروت. قررت دراسة األدب في العالم، فبدأت باألدب الصيني، أقدم   هذه المكتبة قبل نزولي من زحلة
اآلداب، ثم باألدب السنسكريتي، ثم باألدب الزندي ، أدب الفرس قبل اإلسالم، األدب الذي أخرج زرادشت،  

داب ثم تابعت باألدب الفينيقي والمصري ثم انتقلت إلى آداب أوروبا التي ألهبت عقلي والتي أعتبرها من اآل
الحقيقية. أدب اليونان العظيم واألدب الفرنسي . قرأت كل اآلداب عدا األدب الروسي الذي ال أعرف منه  
سوى عمالقين كبيرين هما تولستوي وديستوفسكي، وكنت أحب شولوخوف وقد كتبت عنه قصيدة ألقيتها في  

 بيروت في حفل لمناسبة نيل جائزة نوبل. 
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سعيد عقل، كيف يتحرك الوقت في مساحة حضورك.حياتك اليوم كيف كيف تعيش اليوم، كيف يتحرك  
 ترسم معالمها، أما زال سعيد عقل هو هو؟ 

بالتأكيد سعيد عقل هو هو.انه الشاعر الذي ما زال في عهدة الشعر، ولغته نابضة بالفرح العظيم. أما كيف  
اة أنصفتني وللا أعطاني كل الحب، أعيش، فإنني أقول، أعيش كما أريد، ان حياتي ما زالت على حالها.الحي 
 وسيعطيني بعد، وأنا على ثقة كبيرة بان الحياة ما زالت واسعة أمامي.

 
شارفت على اتمام القرن من العمر وما زلت تعيش ثقة الشباب بمستقبلهم، كيف تفسر هذا الشعور  

 المتعاظم في نفسك وكيانك الوجودي؟
 كثيرًا، وهو كريم عزيز وسيعطيني المزيد .إن للا امدني بالحياة، أحبني 

 
 أقول لك، إن شاء هللا سنزورك بعد خمس سنوات…؟ 

 ستزورني كثيرًا أكثر من مائة مرة، ستزورني بعد أكثر من ثالثين سنة. 
 هذا إذا عشت أنا إلى ذلك الوقت. 

 الشعراء أصدقاء للا.
معك ولك، وأرى فيك اآلن شعور الشباب الطامح  تحمل في جعبة حياتك قرنًا من الحياة.كأن الدهر كله  

 إلى تحقيق المزيد من الحياة والعمل؟ 
 نعم انك تقول كالمًا حقيقيًا .

 
 هل للشعر كل هذا الفضل في بناء هذا اإلشراق في حياتك وأيامك؟ 

أنا سعيد عقل ولست سواي، وعندما أقول سعيد عقل يعني ذلك أن الحياة معي ولي.نعم الشعر هو مجد  
وخلود. الشاعر الكبير الذي يجسده سعيد عقل هو الثقة الكبيرة وهو الطاقة الهائلة التي تبث الحياة دائمًا  
وبلغة متجددة، عابقة، تساهم في توليد النبض الذي يغذي مفهوم الجمال .الشعر وسعيد عقل هما العظمة  

ما اعطيتها، أعطتني العمر المديد،  والجمال، فهل تنتهي العظمة؟ وهل ينتهي الجمال؟؟ لقد أعطتني الحياة
 وأعطيتها الجمال والشعر والعظمة .

 
 أنت أعظم الشعراء؟ 

 كثيرون اعترفوا بهذه العظمة؟
 من قال أنك أعظم الشعراء، طبعًا غير سعيد عقل؟ 

 اذا العرب أعطوا كل مائة سنة سعيد عقل يعيشون مليار سنة .  الشاعر السوري سليمان العيسى قال:
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 ، طاغور، لوركا، شكسبير، ..وكثر هم من العظماء؟  المتنبي
المتنبي شاعر كبير ولكن كان عليه أن يشعر أكثر، ويتعمق أكثر   سؤالك الطويل العريض أرد عليه كاآلتي:

مما تعمق، كان عليه أن يستعمل اللغة أكثر مما استعملها!؟ أنا هالسعيد عقل كتبت وشعرت واستعملت  
ن شعري يتفوق على شعر المتنبي وهو أعمق منه بكثير.. أما العظماء الذين ذكرتهم اللغة أكثر من المتنبي.ا

في سؤالك، فإنني أقول انهم من الكبار أيضًا، وفق موازاة هذا الكالم أقول: في اشعاري جمال متفوق وغير  
 موجود في الشعر األوروبي كله.

 
 وباقي الشعر العالمي؟ 

 ليس في العالم شعراء كبار سوى قلة.
 

 وأنت منهم؟ 
 أنا أولهم .

 
 هل كتبت وصيتك؟ 

شعري هو وصيتي، فيه كل الكالم وكل األسئلة وكل األجوبة.قلت في شعري كل شيء، حاورت الجمال  
وابتدعته وابتكرته. أليست هذه وصية؟رسمت معنى اإلنسان وحددت له مفهوم اإلقامة في الوجود، أليست 

الشعر، أليست هذه وصية؟؟؟ كلهم ساروا على خطى سعيد عقل، من  هذه وصية؟؟ علمت الشعراء الكبار  
 كل األجيال، أليست هذه وصية كافية؟ 

 
 هل من زيادة على هذه الوصية أو الوصايا؟ 

 وصيتي أن يبقى الجمال في مأمن، أن يحافظ اإلنسان على مرتبته اإلنسانية .
 

 هل أنت خائف على لبنان؟ 
عليه. انه تاريخ العالم. أنا سعيد جدًا اليوم وربما أكثر من الماضي، ألن  لبنان مثل سعيد عقل، ال خوف  

 لبنان قوي جدًا .
 

 ما سبب هذا التفاؤل؟ 
أنت صغير في العمر وال تعرف ما هو لبنان، واذا عرفت ستشعر بالعظمة ألنك لبناني. يقول بول موران،  

الم«! هل تعرف معنى هذا الكالم؟مدينتان  وهو مؤرخ فرنسي كبير »صور وصيدون كانتا ذات يوم تاريخ الع
 صغيرتان من لبنان تختصران العالم. 
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 ولكن هذا الكالم ينتمي إلى الماضي، اين نحن منه اليوم؟
 انه كالم مستمر ويسري على كل العصور.

 حتى العصور القادمة؟ 
 بالتأكيد وبثقة وعنفوان أقول: نعم. 

 
 ة العالم؟أال ترى في كالمك ما يوحي باإلنتقاص من بقي 

 أحيلك إلى ما قاله المؤرخ الفرنسي اآلخر أنتون . 
 

 ماذا قال؟ 
 ال يجوز أن ال تعرف ماذا قال!.

 
 أعتذر ألنني ال أعرف وأريد ان اعرف، ماذا قال؟ 

 هل قيل عن بالد أخرى مثل هذا الكالم!؟  لبنان أعلى قمة في التاريخ. قال أنتون:
 

 بنان غيرت مجرى هذا الكالم؟ لكن الحاضر مختلف، السياسة اليوم في ل
أنا اليوم مرتاح وقلبي مطمئن على لبنان..السياسة اليوم ال تهمني كثيرًا وأسيادها إلى زوال، ال يهمني اذا 
كان هذا السياسي أو ذاك يغتصب مال الخزينة، هذه تفاصيل يمكن حذفها.أنا دائمًا مستقو بلبنان.ومهما 

شيء، وال يمكن ألحد زعزعة مكانته.أهل السياسة يشوهون الحياة  كانت الحروب حوله، فهو أكبر من كل  
 وألفضل أن ال نتحدث عن هذا القبح. 

 
 والكتابة اليوم؟  كيفك أنت والقراءة

ال أخفي عليك انني ال اتمتع اليوم بنظر فعال كما في السابق، هناك من يقرأ لي وأملي عليه ليكتب ما  
 ابتكره. 

 
 أشعارك اليوم؟ ماذا تشعر عندما تسمع 

عندما أستمع إلى أشعاري يقف شعر راسي، أطرب لها يجتاحني األمل وأتساءل:من هو هالسعيد عقل الذي  
 كتب كل هذا الجمال والعظمة.

 
كالمك عن تفوق أشعارك على أعظم شعراء العالم، أليس فيه شيء من اإلعتداد بالنفس، وقد يلقى ردودًا  

 عليه؟ 
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  وبالتأكيد كالم صحيح وله خصوصيته الملزمة .صحيح ما تقوله، لكنه حتماً 
 

 هل تعرف شعر علي أحمد سعيد؟ 
 طبعًا أعرف شعره، ولكن لماذا سألتني عنه؟ 

 
رأيك   ما  الشعرية.  الساحة  على  اليوم  األكبر  الحاضر  وهو  أدونيس  هو  سعيد  أحمد  علي  ألن  سألتك 

 بأدونيس وأشعاره؟
الشعرية. وأدونيس خرج من اسمه إلى اسم مستعار وهذا ال أحب شعره ، وال طريقة حضوره في الساحة  

 يتنافى مع رسالة الشعر الخالدة. 
 

 يبدو أنك صاحب نظرية معينة حول هوية الشاعر؟
 نظريتي تقول، أكتب الشعر وال »تحرتق«على الشعراء . 

 
 تقصد أدونيس بهذا الكالم؟

 والشعراء. أدونيس وسواه، أدونيس حرتقجي كبير وهذا ما يتنافى مع الشعر 
 

 هل تعجبك أشعار محمد مهدي الجواهري؟
 أشعاره مرت في أشعاري. كيف ال تعجبني وهي تقاطعت مع أشعاري.

 
 نزار قباني؟ 

 شاعر خفيف الظل، شهرته نابعة من تغزله بالمرأة . 
 

 سليمان العيسى؟
 أكبر شاعر في سوريا. 

 
 ميشال طراد؟ 
 شاعر كبير. 

 
 العرب؟ من يعجبك من الشعراء 

 قلة.
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 مثل من؟ 
 ال أذكر األسماء.

 
 من يعجبك من الشعراء المحدثين؟ 

 أقل من القّله )يضحك بغزارة( .
 

نعود إلى شعرك، سعيد عقل متهم بأن أدواته الشعرية محصورة بأقل من ستمائة كلمة، كيف ترد على  
 هذا الكالم؟

رية كانت كافية في شعري لتفي بغرض ستمائة كلمة كافية إلنتاج وقول كل الجمال. هذه األدوات الشع
الشعر كله، ولتؤكد ان الثرثرة الشعرية ال قيمة لها، وهذا حال أغلب شعراء كل العصور.. كانط استعمل  

 أسلوبي، قدم كل فلسفته بخمسمائة كلمة. 
 

 ما الذي ذّكرك بكانط؟
 أنا قارئ للعلم والفلسفة والرياضيات. 

 
 م؟ كيف تقرأ صيحات العلم المدوية اليو 

العلم هو القصيدة الجديدة للبشرية، وسوف يأتي اليوم الذي يصير فيه العلم هو الجواب على كل سؤال في  
 الحياة.

 
 هل تعرفت على الكومبيتر؟ 
 حسب قدرة نظري وصحتي. 

 
 المرأة في حياة سعيد عقل كيف كانت وما هي؟ 

 واألخالق، وهذه المرأة توحي بالشعر العظيم. كانت وما زالت كما هي، المرأة الشريفة التي تتمتع بالنبل 
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 تغزلت بالمرأة، من هي المرأة التي تغزلت بها؟ 
انها المرأة النبيلة التي تحافظ على جمالها وروحها، المرأة التي تستحق الشعر، تغزلت بالمرأة الشريفة التي  

 كالم خارج الغزل والشعر.الغزل الذي ال ينطلق من القداسة هو  تحترم زوجها وعائلتها.
 

 بالنهاية دعني أصارحك بأنك تبدو معجب بشخص واحد اسمه سعيد عقل؟ 
أنا معجبًا باإلمام علي ودانتي ونوفالس وفاليري وسواهم من الشعراء والفالسفة الذين أغنوا التاريخ بأفكارهم.  

 لكني بالمقابل أجاهر بعدم اعجابي بافالطون وسقراط .
 

 اعر اللبناني اسماعيل فقيه أجرى الحوار الش 
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 كتور حاتم الصكرالكبير، الد  العراقي اقد حوار مع النَّ 
 

               
ورّية نجاح ابراهيم. 3 كر             األديبة الس   الّناقد العراقي الدكتور حاتم الصَّ

         
الفور   الكتابة سيعرُف على  يحترُف  األدبية  من  الساحة  يشغل  الذي  الصكر،  الدكتور حاتم  الكبير  الناقد 

 العربية بمقاالته وكتبه النقدية الكثيرة، حتى صارت كتبه العديدة مرجعًا لكلِّّ مهتم في المشهد النقدي األدبي. 
حداثية،  هو الذي مدَّ أصابعه في موقد الشعر، وأشعل آراءه فيه، فكان له الصوت المدوي في قراءة القصيدة ال

 وكان لنا هذا الحوار معه.
 
 من أين أتيَت إلى النقد؟ وهل أغلقَت الباَب خلفك؟   -1س 

أتيُت إلى الكتابة النقدية بمركبِّ الشعر السكران  كما يصُف رامبو. لكنني صحوُت من خياالته على شواطئه  
األوديسية حين يجذبن البحارة والركاب متلمسًا فضاًء آخر، جذبني هواؤه كما تفعل السيرينيات في الرحلة  

بغنائهن إلى جزيرتهن . لم أبتعد عن مياه الشعر، وظلَّ يغمر روحي بلغته ورؤاه، بل صار حقل كتابتي  
األول. ولربما كان النبهاري بالشعر نفسه : بنيته وخياالته وتشكالته المختلفة، ما دفعني لتأمل ذلك والبحث 

 ء النقدي أكثر اإلجابات مالءمة لما أريد.عن سرِّ ما فيه، وكان الندا
 ولم أكن غريبًا عن  أغلب كتاب جيلي، حيث أوصلتهم كتابة الشعرمبكرًا  إلى قراءته واإلنشغال به عنه. 

 
 ما الذي دفعَك إلى النقد؟  -2س  

إحساس داخلي أو فضول معرفي للوقوف على جوهر الشعر من خالل كتابته ودوافعها وتشكالت الملفوظ 
لشعري.هي متعة  الكالم على الكالم التي رآها التوحيدي أكثر صعوبة من الكالم ذاته؛ألنها تريد التخلص  ا

من أْسره وتبني كيانها على مفارقة خطابه ..أسئلة محيرة تجعلني أفكُر في هذا اإلستثنائي الذي يوقع الشاعر  
وأخيلة وصور ولغة وإيقاع.وال شك أنَّ ثمة  في كمائنه، فيرى األشياء التي يراها اآلخرون بعينين من كلمات  
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محّركات ومشّغالت معرفية مصاحبة لذلك؛ قراءة الكتب النقدية ومتابعة الزوايا واألبواب المتعلة بمراجعة  
الشعر، وفي مقدمتها زاوية حرصت على قراءتها شهريًا ،هي ) قرأت العدد الماضي( الذي فتحته بتقليد  

للبنانية منذ صدورها .وزاد الفضول النقدي حماسًة ما درسنا في مواد النقد حضاري جميل مجلة )اآلداب( ا
 األدبي وتحليل النصوص الشعرية في الجامعة . 

 
كتابك " الثمرة المحرمة" تلقي فيه الضوَء على بعضِّ التجارب الحداثية ، وعلى قصيدة النثر وما     -3س

 اإلشكاالت؟ يحيط بها من إشكاالت وطروحات ، ماهي هذه 
في ) الثمرة المحرمة ( موقٌف يفصح عنه العنوان .أحسُب  أنَّ شجرة الشعر تحمل لغرابتها ثمارًا متنوعة؛ 
شجرة سحرية فيها  الكثير من اسم الشعر ودالالته.تثمر بال جفاف ، وتتنوع على نفسها بنفسها في تربة  

ن الثمرة المحرمة.هذه اإلحالة إلى أمثولة هبوط  ثرية العناصر.من بين ثمارها كان قدر قصيدة النثر أن تكو 
بيان الموقف من قصيدة النثر، فهي ملعونة ال يجب   آدم وطرده من الفردوس لتذوقه الثمرة، تساعد في 

 اإلقتراب منها فضاًل عن تذوقها.
ب القراء  يغّير  القراءة.لم  مستوى  على  واإلستقبال  التلقي  النثر.مشكلة  قصيدة  إشكاالت  أولى  مختلف  وهذه 

مستوياتهم موقعهم من الشعر وقراءة القصيدة.استمرت اإلشتراطات ذاتها نظرًا لصالبة الجسم الشعري العربي 
وتراُكم نصوصه عبر تاريخه. وأية زحزحة شكلية أو جذرية تلقى صّدًا عنيفًا يصل أحيانًا كثيرة إلى التخوين  

 اهية الجديد كالعادة.وسوق اإلتهامات غير المقنعة ألنَّ أغلبها ال يبحث في م 
وقد أّخر ذلك الرفض الصارم وتيرة كتابة قصيدة النثر ، وهو مالم تشهده عند ظهورها في اآلداب األخرى.  
لنا مفارقة نموذجه الذي ال   الجسم الشعري في العربية متين ،ومتمترس خلف ما ترك من منجز ال يراد 

ط وثقافة تغيرت في أوجه كثيرة، وهو مالم يرض نختلف حول قيمته وجمالياته، لكنه منتج في ظرف وشرو 
 به الرافضون. وساهموا في إقصائها من الدرس الجامعي والنقدي والنشر أحيانًا. 

وال يمكن في عجالة كهذه أن نتجاهل، أو نغفل ما كانت تعانيه قصيدة النثر ذاتها، من ضعف كثير من  
ر كما يوحي اسمها غير الدقيق.، وأنَّ سهولة كتابتها  نماذجها المنشورة وتوهُّم أنها في موقع ضدي مع الشع

المتحمسة،  الردود  يتعدَّ  مالم  ، وهو  والدفاع عنها  لها  التنظير  لذلك ضعف  نثر! ويضاف  ممكنة ألنها  
والترجمات المبتسرة لكالسيكيات النقد الذي تناولها.وأطروحة سوزان برنار خاصة ، حيث تمَّ تداول ملخصها 

 كتابة قصيدة النثر، وتمسكوا بتوصالتها كدستور جمالي. كما فهمها رواد 
 
ما زالت قصيدة النثر متهمة وغير شرعية في نظر الكثيرين، ما رأيك بهذا وأنت الناقد صاحب    -4س 

 خبرة وعلى تماس بحركة الشعر العربي الحديث وتياراته الفنية الجديدة؟ 
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ها من الجيل األول بكتابتها.انتفحت اآلن كثير من  ال أجد الموقف من قصيدة النثر هو ذاته عند بدء رواد 
األبواب المغلقة بوجه نشرها وقراءتها ودراستها وبحثها أكاديميًا. وتضاعف عدد كتابها وكاتباتها بشكل كبير  
 قياسًا لعمرها. ربما ظلت بعض التحفظات هنا وهناك وبدوافع مختلفة ،  ومنها ما ينشر من نصوص ضعيفة  

 النثر،وغياب الفحص المنهجي والفني آللياتها وتنوعاتها الممكنة أسلوبيًا.  تحت مسمى قصيدة
 
 مم تعاني قصيدة النثر؟ ما يثقلها؟ وماهو مستقبلها؟    -5س 

يبدو السؤال بصيغته هذه عالجيًا، بمعنى أنه يفترض مرضًا  تعاني منه قصيدة النثر ،وعالجًا بمواجهته،  
الكتا ثمة أزمة في  العربية: ما يضّخ زمننا من  واألمر عندي أن   الكتابة  تلح على  بة عامة.أسئلة كثيرة 

الكتابة   وسائط  تغّير  للشعر،  المجاورة  الفنون  في  األسلوبية   التبدالت  والفّن،  الحياة  في  متنوعة  حداثات 
الشعر.تلك  قراءة  في  الحديثة  المنهجيات  تقترحه  ما  والشبكي...وكذلك  الرقمي  التواصل  وظهور  الشعرية 

 أسباب تشكل أزمات الكتابة  ،وهي بالمناسبة صحية ، ألنها تدفع للبحث عن إجابات وطرق جديدة. بعض  
لكن بعض خيوط أزمة قصيدة النثر يمكن معاينتها لنلتقط أبرزها، وهي عندي مشكلة التلقي حيث لم يغير  

يتهم الشعرية من نماذج  القراء مواقع وكيفيات تلقيهم لها.وظلوا يبحثون فيها عما عهدوه في قراءاتهم وترب 
تقليدية، وكذلك من فهم مغلوط لشعريتها، فيتصور بعض الكّتاب أوهامًا كما سماها أدونيس ، ومن أشدها  

 خطرًا توهم نثريتها بمعنى ضدية الشعر واإلنتساب للنثر بنوعه المعروف.
 

عصر ، أم أنَّ قصيدة النثر اهتممَت كثيرًا بقصيدة النثر ووضعت كتبًا فيها، هل هذا يعد  مسايرة لل -6س
 بحدِّ ذاتها مشاغبة ولفتت شغفك؟

ليس األمر ) مسايرًة للعصر( بقدر الحماسة للتحديث ذاته داخل عصرنا الشعري.إحساس بأنَّ القصيدة   
المشاغبة كما وصف   التجدد ولو بواسطة اقتراح   العربية  ذات غنى لغوي وداللي وإيقاعي يمّكنها من 

لها )هي( مسايرة لما في الزمن الشعري من تبدالت في القراءة والكتابة.لم يكن معقواًل أن  السؤال، وهذا يجع
تتجدد الحياة من حولنا وال ينال الفنُّ شيء منه.وال شكَّ أن قراءة نصوص قصيدة النثر في فترة روادها ومن 

 الفني . تالهم عززت رؤيتي لضرورة التحديث ، ومشروع قصيدة النثر وبرنامجها الجمالي و 
 

ذكرت أنَّ الغموض في قصيدة النثر يختلُف عن غموض الجرجاني في الغوص والبحث عن الدرر،    -7س
  " وصفها  كما  نفسها  على  والدالة  داخلها  إلى  المتجهة  الغامضة  الرسائل  من  نوع  أنه  يعني  هذا  هل 

 جاكوبسون" بالرسالة االنطوائية؟ 
يرد ذلك لدى نقاد موطنها األصلي.ولدى جاكوبسون خاصة.    قصيدة النثر قصيدة داللية في المقام األول. 

وتؤكد ذلك قراءة نصوصها برؤية نقدية، وهذا مافات كثير من كتابها لألسف. فشاع التحديث األول من  
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للداللة   المفضي  أو غير  المتعمد  الغموض  فيها ، وكذلك  العالقات  اللغة وغرائبية  بالتركيز على  خاللها 
 ئ وذخيرته.باستفزاز قدرة القار 

النظم أو شعريته  الشعري ووصف لطبيعته.ونظريته في  للنّصِّ  الجرجاني سمة  الغموض لدى عبدالقاهر 
تركزت حول معنى المعنى، وضرورة الغوص الكتشاف درر النص ، والمتعة التي يجنيها المتلقي من ذلك، 

ليًا في المقام األول ،فإنه يسمها  وتشبيهها بمتعة الغواص بعد معاناته . ولكن غموض قصيدة النثر بكونه دال
بذلك الغموض الذي يحل إشكاالته صبر القارئ وتفهمه لدور السرد فيها ،وإيقاعاتها المقترحة داخليًا، وليس  

 عبر استعانات خارجية كالقافية والموسيقى الوزنية.   
 
، هل هذه دعوة إلى تخطي أشار النقاُد إلى المزج والخلط ، وإلى وحدة الفنون في النّصِّ الحداثوي   -8س 

 حدود األجناس واألنواع األدبية ؟ 
نعم. هي كذلك، فالحدود بين األجناس لم تعد جّدّية كما كانت حسب النظريات النقدية والجمالية القديمة.ليس   
من )مجال( خاص بتعبير ليسنج ، بل تعدى كّل فّن أسواره المفترضة، واقترض من سواه. يحدث هذا في 

 واإلستعانة بالبصريات ، وفي الرسم وظهور الحروفية مثاًل و اللوحة الرقمية والرسم المفاهيمي،  المسرح مثالً 
أو التركيبي و التجريد .وتلك المجاورات اإلجناسية  يجب أن تتم دون أن يفقد النوع سمته الفارقة، وأن يجري  

قصيدة النثر بوجه خاص، كي ال تتحول اإلنفتاح من مركزه أواًل.وهذا ما نراه ضروريًا لفهم دور السرد في  
 النصوص الشعرية قصصًا قصيرة. 

 
 أتراها خلخلة أم ثورة الستقبال المولود المهجن كي يحمَل سمات من أنواع مختلفة؟  -9س
التهجين كمصطلح جيني يناسب كثيرًا من الفنون اليوم، وهو صحي كما جرى في تهجين النوع النباتي   

وأعتقد بأن  تهجين القصيدة بعوامل وعناصر من    وإن اختلف شكله عن المألوف.واستيالد نوع مطور منه،  
 نوع مجاور أغنت القصيدة . 

 
 ما الذي يدفعك كي تنقد نصًا ما ، هل ثمة إشارة تتلقاها منه؟  -10س
المتلقي وكأنها مرسلة له وحده.وهذه إحدى متع قراءة    يلتقطها  النص  بالضبط..ثمة إشارة أو رسالة في 

الشعر وجمالياته، فللذوق إذًا دور في ذلك دون شك. لكنه يقوم من بعد على التعليل، وليس كما جرى في  
القديم السيما في المرحلة أحيانًا ألغراض    الشفاهية.  نقد النصوص الشعرية األولى دون تعليل في نقدنا 

بحثية صرف قد ترد بعض النصوص كعّينات أو أسانيد لتعضيد أطروحة الدراسة، وال يعني اختيارها تزكية  
 لها .في النقد الحديث ثمة إضافة في القراءة النقدية تفترض الحياد في اإلختيار والوصف دون الحكم . 
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بإبداعها؟  أم ألنك ظللت مدة طويلة تدّرس مادة    للمرأة قسم كبير من اهتمامك ، هل تؤمن   -11س
 األدب والمرأة في الجامعة؟  

تدريسي لمادة المرأة في األدب، وأدب المرأة أضاف لي كثيرًا من القناعات حول الموضوع؛ أسهم طالب  
 وطالباتي عبر بحوثهم ومناقشاتهم في ترسيخها.
 و هو ما    -بحت لديَّ قناعة بأن  ما تسلط على المرأة لكنني نقديًا وبعيدًا عن المتطلبات األكاديمية أص

له دور كبير في تشكل نصوصها .ال يعني ذلك أنها تنتج نصوصًا مختلفة    -أبرزته الدراسات الجندرية   
عن النوع األدبي، لكنها  في ما تكتب تعكس بوعيها النوعي مشكالت جنسها وما تعانيه. ليس للدرجة التي 

ت األوائل مثل هيلين ساكس التي ترى أنَّ المرأة محتلة كالبلدان المستعَمرة، ولكن بقياس  وصفتها بها النسويا
 وعيها بذاتها وما تحس به . 

النسوية المتطرفة ال تؤمن حتى بوجود نّصِّ نسوي ،بوهم أن ذلك يميزها عن كتابة الرجل. والهروب إلى  
ومبالغات . فكثير من اللغات لها قاموس جندر   األدلة اللغوية المميزة للمرأة عن سواها يشوبه غلو كبير 

 ذكوري ، لكن الوعي بالنوع النسوي يحرر آليات الكتابة ومضامينها. 
نص المرأة اليوم مواكب لمستجدات األسلوب الحداثي .هنا يخصني الشعر، وإن كانت المساهمة قليلة قياسًا  

ر نازك المالئكة ومقدمتها لديوانها) شظايا  لما فعلت كاتبات وشاعرات في فترة التجديد.أشير هنا إلى دو 
 ورماد( من دعوة ريادية للتجديد.

 
كتبت نقدًا في شعر الشباب، وكتابك " مواجهات الصوت القادم" يوضح ذلك ، هل كان ظنك    -12  س 

 في محله حيث أضأت فيه مناطق تجاوزهم للشعرية المتوارثة وأجيال الريادة في العراق؟ 
ي عن قصيدة السبعينيين الشبان حينها مواجهات نصية ، فمن إيماني بأن قصيدة  كانت مواجهات كتاب 

الشباب هي قصيدة المستقبل ، واجهت نصوصهم ،وكان موقفي ضديًا في كثير من فصول كتابي الذي 
كان مبكرًا في مراجعة تجاربهم . كثير منهم تطوروا ونضجت تجاربهم .لكن الكتاب يرصد التقليد الجديد 

 ب إلى اللغة والتماثل الصوتي بينهم وتأثراتهم التي تبرز واضجة في نصوصهم.والهرو 
لكنني بصراحة شديدة أقول: إنني كنت أعّول علي كتابتهم أكثر مما حصل اليوم ، فلم يستطيعوا أن يؤثروا  

 عبر تجاربهم في المشهد الشعري لقصيدة النثر خاصة.  
الستينيون ما رسخ تجاربهم ونشر تأثيرهم في الكتابة الشعرية محليًا  وظلَّ الجيل األول مدويًا ومؤثرًا.وأضاف  

وعربيًا، وكذلك فعل الرواد حيث بدأوا شبانًا لكنهم تقدموا إلى المشهد بثبات أكثر وبرز أثرهم سريعًا.ذلك لم  
التي  التجارب  تلك  تعثر  إعالنًا عن  بالصمت  والذوا  جلهم  وانزوى  لألسف،  العراق  سبعينيي  مع  يحصل 

 صاحبها كثير من التتشويش السياسي، والمناحرات لنظرية الجيلية، ولكن خارج النصوص غالبًا. 
 - وتعداهم جيل الستينيات الشعري وعَبر فضائهم الزمني.  ودليل ذلك ما أضاف شعراء جماعة كركوك   

 .  -سركون بولص وصالح فايق وفاضلٍ العزاوي مثالً 
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ن تختار العنوان هل تختزل األفكار التي ستأتي فيه ، أم تلجأ  عناوين كتبك داهشة والفتة ، حي -13س

إلى مقولة ملخصة ألحدهم وتبني عليها كما في كتاب " قصيدة النثر وحجاب التلقي" إذ هي مقولة ل  
 جبرا ابراهيم جبرا: " ثمة حجاب بيننا وبين وعينا"؟ 

 أتبنى تركيز نظريات القراءة والتلقي على  كثيرًا ما الحظ القراء والنقاد اهتمامي بالعنونة ،حتى قبل أن  
العتبات النصية ،وموّجهات القراء من عناوين وأغلفة وإهداءات ومقتبسات ومقدمات وسواها.كنُت وما زلُت 
أعتقد بأن األغلفة والعناوين في مقدمتها تمثل مصافحة أولى مع القارئ، وتعبر عن شخصية الكاتب ذاته  

وى المقروء، أو جماليات العنونة التي تصل أحيانًا حدَّ استعارة أليغورة أو مثل  ،وتعمل على ربط القارئ بمحت
.فعلت هذا في كتابي )ماال تؤديه الصفة ( حول اإليقاع في قصيد ة النثر ،مستعيرًا قول إسحاق الموصلي 

الصفة(.وفي     حين ُسئل عن تعريف النغم ووصفِّه فقال )إن من األشياء أشياَء تحيط بها المعرفة وال تدركها
كتابي  حلم الفراشة ( استعرت مأثورًا صينيًا عن فتاة حلمت بأنها فراشة وحين استيقظت لم تعد تعرف إن  
كانت فتاة حلمت بأنها فراشة، أو فراشة حلمت بأنها فتاة، وقد استعارها أنسي الحاج في قصيدته التي حللتها  

 بهذه االستعارة عن كون النثر دخل حلمًا في متن فتاة( مع تحوير في الخاتمة، وكنيتُ   -فراشة -) فتاة  
 القصيدة فلم تعد تعرف جذؤرها.

نقاد   فيها  وساهم  أبو ظبي  في  عقدت  ندوة  شعار  الحقيقة  في  فهو   ، التلقي  حجاب  عن  مالحظتك  أما 
 وشعراء.واستعرت الشعار لداللته وإحالته إلى المعضلة المتمثلة في تلقي قصيدة النثر .

 
 هل ثّمة حجب أخرى يمكنك أن تضيفها؟   -14س 
نعم ..ثمة.ُحجب أخرى منها ما يمسُّ كيان قصيدة النثر، وتخلصها من التطويل والثرثرة ،وتركيز شعريتها   

 في الداللة المرسلة عبر عناصر نصية أخرى.
قنيًا ، وأال تنزلق إنَّ أهم الحجب اليوم يكمن في التكيف المطلوب لتعيش قصيدة النثر عصرها االنفجاري ت

الفضاء  ذو مهمة   ذلك  التقني.أرى شخصيًا أن  الفضاء  التفاعل واستثمار  إلى رقميات تشاركية بدعاوى 
هي قصيدة شاعر    تواصلية فقط، وال يجب أن يغير من ماهية الشعرية الالزمة لقصيدة النثر والشعر عامة.

 والتفاعل ليكون النص مسخًا ذا آباء كثر.  واحد وقارئ مقابل له.وال يمكن إتاحتها ألالعيب التشارك
 

تحمُل هاجس االشتغال على اللغة في نقدك حتى يصبح قاباًل للقراءة ، أي للغتك النقدية بعٌد    -15س
 جمالي، بينما لغة النقد جافة وصعبة كونها تستخدم مصطلحات ومفاهيم! 

راقية ما رصده سؤالك حول لغة النقد في  يعلل بعض الزمالء الذي أّرخوا، أو راجعوا الحركة النقدية الع 
األولى شأن جل  النقدية  كتابتي  بها في مراحل  التي مررت  اإلنطباعية  النشأة  إنه من  بالقول   ، كتاباتي 
زمالئي. لكنني في منحى اهتمامي بلغة النقد وعرض الفكرة أدبيًا وبالغيًا ، أؤكد أدبية النقد. إن خطاب 
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والكالم على كالم الشعراء خاصة ،والملفوظ النصي عامة، يجب أن يرقى إلى    النقد أدبي في المقام األول ، 
شكل الرسالة الشعرية ومضمونها وجمالياتها.وللقارئ مكانة هنا ليستلم رسالة أدبية، فيها تجليات لغوية ليست  

 باروكات أو زينة فوقية ، بل هي من صلب الخطاب األدبي.
على أدبية    -في نسخته العربية طبعًا!   -اليوم يزداد دفاعي عن أدبية النقد حماسة وسط هجمة النقد الثقافي  

النقد والزعم بموت النقد األدبي وانتفاء الحاجة للنقد كممارسة جمالية؛ بحجة أو وهم أن النص نفسه لم يعد  
كين في كشف األنساق الفاعلة في إنتاجه،  يعني جماليًا أي شيء.هذا في خطاب نقاد الثقافة العرب المنهم

وكأنهم بادلوا مواقعهم مع السوسيولوجيين. لغة النقد األدبي جزء مهم من عناصر الخطاب النقدي، وال يمكن  
تصور الممارسة النقدية بعيدًا عن جماليات اللغة .وعكس ذلك يسهل مهمة من اليملكون ناصية اللغة، وال  

ية والتركيبية والداللية ما يضيفونه لكتاباتهم الشاحبة والخالية من مهارات اللغة  يجدون في تجلياتها القاموس
التي بها تكتب النصوص،  ويكون عداًل أن تنهض اللغة لتكافئ الملفوظ النصي وتوازيه. يترتب على دعوة  

مكتفي موت النقد األدبي إهمال النصوص ذاتها، وتلك مشكلة معرفية هي من مشكالت الخطاب النقدي ال
 بالوصف المنهجي، والمصطلحات المجردة دون إجرائها نصيًا في الدراسات.  

 
 اشتغلَت على نقد الحداثة كما أسلفنا ، ما مالمح هوية قصيدة النثر؟  -16س
تطول اإلجابة على هذ ا السؤال وتستدعي أدلة وحججًا، بّينُت أغلبها في ما نشرُت وما نشر الزمالء الشعراء   

 راسات ورؤى.والنقاد من د 
لكنني مختصرًا أقول إن ) نقد الحداثة ( في أطروحة كتابي بالعنوان نفسه، إنما ينبني على ما واكب التحديث  
الشعري من مهاد نقدي معضد له، وفيه رجعت لبعض تلك الممهدات الفاعلة في التحديث ، ولكن هوية  

يات النصوص.وكذلك تتكون تلك الهوية  قصية النثر تشغل المهتمين بحداثة الخطاب األدبي عامة وجمال
من عناصرها المقترحة والمتغيرة نسبيًا من نّصٍ آلخر.هي قصيدة شاعر كما أسلفت، لذا فلكل شاعر قصيدة 
نثره ،إالَّ من سلك طريق اإلحتذاء والتغذي من نصوص سائدة أو موضات أسلوبية شائعة، وليس بمثل هذا 

 ثرة. الصنيع تتخلُق النصوص المغيرة والمؤ 
 

 ماهي األسباب وراء ضعف تلقي قصيدة النثر؟   -17س
أظن أنني قدمت في جواب سابق بعض تلك األسباب ، وفي مقدمتها الوقوع في أسر النموذج والبحث عن 
نسخ مقلدة له ،لكي تتطابق مع أفق قراءة المتلقي.هذا األفق يتكون بفعل التربية األولى والمدرسة، وموقع  

وال شكَّ   نظرتنا اإلجتماعية للتغيير وللفن بوجه خاص.أعني لجمالياته ومفرداته وعناصره.الشعر في حياتنا و 
أنَّ األمية وتدني التعليم والهفو نحو التقليد والفهم القاصر للحفاظ على التراث والتمسك بالماضي كصفقة  

يدة النثر. وال شك أن  واحدة هي نقاط جديرة بالتأمل في مسألة سوء القراءة، وصلة المتلقي السلبية بقص 
 يها. ر التنظير لها أسهم في تلك القطيعة والتخلف في تلقّ ضعف بعض نصوص قصيدة النثر وتباطؤ أو تأخّ 
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 هل تعترف بأنَّ النقد في أزمة؟   -18س  
ليست المسألة اعترافًا .األمر بحاجة لتبين المقصود أواًل باألزمة؛ هل هي منهجية أم جمالية ؟ لوجستية أم   

 واصلية؟ وانقطاع نظري أم غياب التطبيق والتحليل النصي أحيانًا؟ هي ت
 أعتقد أنَّ األزمة إن وجدت بهذا المعنى، فهي في المنهجيات أواًل ،ومحاولة تبنيها دون تدقيق أو رفضها 

بالحجج المعهودة ذاتها ، كلما يرد ضخ معرفي أو منهجي جديد يرفضه الجسم اإلجتماعي ،ويتمدد ذلك 
وأعتقد أنَّ قلة ما يترجم في الجماليات النصية وقراءة النصوص هي من أسباب ما    رؤى النقدية.على  ال

ال أتفق مع من يثبت وجود األزمة بحجة عدم مالحقة النقد للنصوص بما    يبدو أزمة في المشهد النقدي.
تابع )كل( ماينشر، بل  يكافئ عددها وتنوعها.وهذا ليس نقصًا في الفاعلية النقدية التي ال يجب عليها أن ت 

لقد كان نقد السرد أكثر اتزانًا واستحابة لما يقوي الخطاب النقدي، وتقدمت   تتقصى اإلضافة والتنوع والتجدد.
دراسات السرد وتطبيقاته غيرمتخوفة من تغذية النقد األدبي بنظريات السرد الحديثة،  وأسقطتها على المتون  

 لنقد الشعري. بال موقف مسبق، وهذا ما يعوزنا في ا
 

 هل يتطور الشعر بعيدًا عن النقد؟  -19س 
ليس النقد مرشدًا يقود سفينة الكتابة الشعرية إلى برٍّ آمن. إنه يضيء عبر التنظير والممارسة طرق الكتابة   

وتضيف   أسلوبية،  مبترحات  من  النصوص  تقدم  ما  استقراء  وأحيانًا عبر  متقدمًا،  أو  مواكبًا   ، ويفحصها 
وهي عالقة جدلية في ظني ، يتعهد المنهج   وتوصالته.  ر، فتبدو وكأنها تقود كشوفات النقد لخطاب الشع

 والقراءة في تعديلها وبلورتها، وصواًل إلى متلقي القصيدة و متقصي جمالياتها. 
 

 ما هي المعوقات والتحديات التي يواجهها النقد العراقي؟ وهل ثّمة أسماء نقدية في الساحة؟  -20س
النقد العراقي يعاني ما يعانيه النقد األدبي العربي عامة؛ لكنه كسب رهان اقتحام أسوار التلقي الرسمي   

ممثاًل بمنابر النشر، والدراسات الجامعية. صحيح أنه لم تتم قراءته عربيًا بشكٍل كاٍف كما حصل مع الشعر 
يقربه من متلقيه وكتابة القصيدة أيضًا.لقد العراقي، لكنه حاضر في المنهجيات والتلقي . ويضيف الكثير مما  

خف العداء للنقد والنقاد الذي كان في عقود سابقة، وكثير من الشعراء يتولون اليوم مهمات نقدية وأكاديمية  
الثقافي العربي على وجوده ، والخطر   النقد  النقد األدبي وتقاليده .ويردون هجمة  تخدم التحديث وترسيخ 

 التقني الداهم أيضًا. 
والواضح في اإلصطفاف النقدي العراقي اليوم تنوعه بين نقد السرد ونقد القصيدة،  وبين الدراسات األكاديمية  

 والنقد المنهجي، وحضور أجيال من النقاد تتعايش وتتحاور وتكمل مهمة بعضها البعض.
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 هل تمتلُك الحرية الكافية لتقوم بعملية النقد؟  -21س
ليوم توسعت مفرداته. كان الرقيب السياسي يحدُّ  من الحرية، لكن الجمهور الغريب أن مطلب الحرية ا  

والتلقي النسقي هما من يخيف الكاتب اليوم؛ فضاًل عن بعض الترتيبات االجتماعية التي ال تغيب لألسف، 
لى النشر  وتمثل أحيانًا محددات لحرية الكتابة.وال شك أنَّ اإلنقسامات السياسية شعبية ورسمية ،بدأت تؤثر ع

 والتواصل وتبادل خبرات الكتابة. 
  *** 
 

ورية د. نجاح ابراهيم  أجرت الحوار األديبة والّناقدة الس 
ورّية نجاح ابراهيم تحاور  األديبة والفنانة التشكيلية الكويتية بزة الباطني  األديبة الس 

 

             
ورّية . 4       ة الباطنية بزّ شكيلية الكويتيّ األديبة والتَّ             نجاح ابراهيمد. األديبة الس 
 

مبدعٌة في مجاالٍت مختلفة، فإن شئَت، فهي قاصة وروائية، تكتُب للمسرح وأدب األطفال، كاتبة سيناريو  
 مسلسالت، ودراما تلفزيونية، باحثة في التراث الشعبي، وفنانة تشكيلية، وصانعة دمى العرائس. 

بكلِّّ  الزاخرة  المرأة  مؤلفًا،  هذه  بعشرين  نحيُط  ؟ كيف  يحدُّ الال  انجازاتها  فر  ندخُل سِّ اإلبداعات كيف   هذه 
وعشرين في طور االنتظار؟ وكيف نثّمن جوائزها الكثيرة، وأهمها مسابقة تنظمها دول مجلس التعاون في  

 الرياض عن قصة " البيت الكبير" وهل نستطيع مواكبة مسيرتها في الضوء ؟ 
 يتية الشاملة بزة الباطني.  إنها األديبة الكو  
 
 من هي بّزة الباطني؟ ـ 1

مواطنة عربية خليجية كويتية. أم وجدة وأخت وعمة وخالة وصديقة. كاتبة محترفة، روائية، باحثة في التراث  
 الشعبي، فنانة تشكيلية وصانعة دمى ألعاب. 
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في العام الثاني من عمري.  . توفي والدي بالشيخوخة، وأنا  1954ولدت في الكويت منطقة المرقاب عام  
كان لي أخوة وأخوات من األب وأخت واحدة من األم حفظها للا، ونعيش كلنا في بيت واحد برعاية أخي  

 الكبير رحمه للا.  
. جاء ذلك بطريق الصدفة. كنت كثيرة البكاء  1957دخلت الصف األول اإلبتدائي وأنا في الثالثة من عمري 

أو للمدرسة. اصطحبتني أختي معها مرة الى المدرسة. قدرتي على الحديث حين يغادر أخوتي إلى العمل  
والغناء ورواية الحكايات وأخبار البيت أدهشت المدرسات، فاستدعت ناظرة المدرسة أمي وأصرت على أن  

 تسجلني كتلميذة رغم أن العام الدراسي كان قد بدأ منذ مدة. صارت المدرسة هي العالم الذي أعشقه. 
اللغة الفرنسية في كلية   الثانوية من القسم األدبي في الكويت وحصلت على بعثة لدراسة  أنهيت دراستي 

في بيروت  وتخرجت من جامعة جرونوبل بفرنسا عام    Ecole supérieure des lettres  اآلداب العليا
  1983وحتى عام    1977. بدأت حياتي العملية كمدرسة للغة الفرنسية في المرحلة الثانوية عام  1976

نهاية   منذ  يدرس  زال  ما  والذي  الثانوية  للمرحلة  الفرنسية  اللغة  منهج  كتب  تأليف  في  خاللها  شاركت 
 السبعينيات.  

 
حرُت وهللا من أين أبدأ بعد هذه اللوحة التعريفية ، فهل أبدأ من سردك، أم من كتابتك عن الدراما،    -2

 ميل؟ أم من أبحاثك في  التراث، أم من تشكيلك الج
الكتابة   إلى  الشعبي  التراث  البحث في  إلى  المدرسة،  اإلنشاء في  دفاتر  تطورًا طبيعيًا من  ذلك كان  كل 
اإلبداعية والسيناريو والحوار، ومن الرسوم الطفولية إلى الفن التشكيلي. أول قصة متكاملة كتبتها كنت في 

اء: )كنت مسافرة في دولة أجنبية  الصف األول المتوسط. كنت في العاشرة من العمر. كان موضوع إنش
وأنت تسيرين في شوارعها ، لمحت علم بالدك. صفي شعورك( قلت في القصة بعد مقدمة عن أسباب 
السفر، أنني حين رأيت علم الكويت على أحد المباني غمرني حنين للوطن ورحت أتخيل البيوت والناس  

اق سيارات ألكتشف أني صرت بوسط الشارع.  والبحر والسفن واألغاني وتنبهت من شرودي على صوت  أبو 
كنت أتحرك وأنا أتخيل أنني أمشي في شوارع الوطن. اشتهرت هذه القصة في المدرسة وفي وزارة التربية.  
رحُت أكتب لإلذاعة المدرسية، ومسرحيات وخواطر أدبية أثناء الدراسة الجامعية لكن لم أتعجل في النشر  

شعبي في سن الثالثين بعد أن انتهيت من المراحل األولى لتكوين أسرة، ثم  بدأت بنشر الكتب عن التراث ال
التأليف ونشر األعمال اإلبداعية في سن األربعين منها مجموعتان قصصيتان ورواية تخلل ذلك كتابات  

فال، لألطفال. أما الرسم فربما بدأ قبل الكتابة وأنا في المرحلة االبتدائية. كنت أرسم منذ طفولتي ككل األط
لكن أول لوحة مهمة وكاملة لي كانت حين كنت في الصف الرابع االبتدائي. نقلت رسمًا من كتاب الدين 
لإلمام والمصلين خلفه في مسجد. عرضتها على مدرسة الرسم فلم تصدق أنني من رسمها، فطلبت مني  

ي. شاركت مدرستي القادسية إعادة رسم اللوحة في المدرسة بإشرافها ففعلت، ومن ذلك اليوم زاد اهتمامها ب 
وتسلمنا جوائز وشهادات تقديرية  1965المتوسطة للبنات بلوحاتي في أول معرض تقيمه اليونسكو لألطفال  
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قدمها لنا وزير التربية آنذاك المرحوم صالح عبد الملك الصالح وصارت لوحاتي تزين حجرة الناظرة وجدران  
 المدارس التي درست بها. 

يحية وصممت أغلفة كل كتبي لكن التفرغ التام للفن التشكيلي حدث متأخرًا في عام  رسمت اللوحات التوض
. حين غادر األوالد للدراسة في الخارج غادرت معهم إلى بريطانيا وهناك كان كلُّ الوقت لي وكانت 2000

عرضًا في  عامًا كانت شبه مدينة فنون. أقمت م  15كلُّ اإلمكانيات متاحة حيث أن المدينة اللي عشت بها 
بعنوان ) لحظات ثمينة( ومعرض خاص في البحرين عرضت فيه لوحات عن منطقة    2005لندن عام  

 الحاالت في عراد في البحرين.
مثلت الكويت في ورشة مشاهير الفنانين العرب في الصين بعنوان ) الصين في عيون عربية( كنت أول  

يوميا    21ة بين عشرة فنانين من الوطن العربي. قضينا امرأة عربية تشارك بهذه الورشة وأيضا المرأة الوحيد 
الشرقي من الصين   الشمال  العمل في  الشعبية. كان موقع  الثقافة في جمهورية الصين  في ضيافة وزارة 
وقضينا تلك األيام في الباص يتوقف الباص كّل عدة أميال وننزل لنرسم الطبيعة حتى وصلنا إلى حدود 

يوشين للرسم في المركز الثقافي بعدها أقيم معرض وتم استالم لوحاتنا واستالمنا    روسيا، ثم عدنا إلى مدينة 
 لشهادات ملكية الصين لهذه اللوحات. 

 
في    -3 محاضرة  ، وقد حضرُت لك  أبحاثك  أو  الشعبي الفت، سواء في محاضراتك،  بالتراث  اشتغالك 

 ، وما أهميته؟  الشارقة عن " الحكايات التراكمية" كيف علينا الحفاظ على تراثنا
كلُّ مجتمع يمرُّ بفترة من العودة إلى الماضي سببها الحنين والسعي إلى حفظ الهوية وظهور رؤية حديثة  
للقديم وتقدير جديد لقيمته النفعية والجمالية فيسعى إلحيائه ولتوظيفه لينتعش ويشع مرة أخرى من خالل كلِّّ  

ا والفنون  والموسيقية  األدبية  اإلبداعات  مما  أنواع  األخرى،  والعلمية  الطبية  المجاالت  في  وحتى  لتشكيلية 
 يساعد على تحقيق التوازن الثقافي للمجتمع. 

غرُس التراث الثقافي غير المادي في سن صغيرة يضمن تواصله إلى أجيال الحقة ويقدم أسسًا ثابتة       
يل ثقافة الطفل وربطه بثقافة  تبنى عليها إبداعات ال حصر لها في كثير من المجاالت كما يساعد على تأص

بالده   بتاريخ  ولتعريفه  اإلبداعية  وقدراته  الطفل  خيال  ولتنمية  للترفيه  وأيضًا  الحميدة  القيم  وغرس  بالده 
كانت األسرة هي الناقل األول للتراث الثقافي غير المادي   وجغرافيتها وواقعها االجتماعي وعاداتها وتقاليدها.

ية واالقتصادية قلصت إن لم تكن قد قضت على هذا الدور مما حدانا اليوم إلى  إالَّ أن التغيرات االجتماع 
التفكير في تعليم التراث الثقافي غير المادي ضمن المناهج واألنشطة المدرسية وعبر وسائل اإلعالم من  

باتا  صحافة وتلفاز وإذاعة ومسرح وحتى وسائل التواصل االجتماعي اليوم مما سيمنحه تأثيرا أكثر قوة وث
األصالة دون   وامتدادا وخاصة حين يراعى تقديمه للطفل المعاصر بشكل يجمع بين األصالة والمعاصرة،

 جمود والمعاصرة دون تجاوز وهذا ما حرصت على تقديمه.
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 كيف وظفتِّ الحكاية الشعبية، هل من خالل كتابتك لها، أم من خالل القيام بورش لجمعها وتدوينها؟   -4
توظيفي للحكاية الشعبية جاء بعد سنوات طويلة من بداية الجمع والتدوين والنشر وبعد أن شعرت بأنني  
قد ثبت الحكاية األصلية في األذهان كمًا، أو تقريبًا كما وردت إلينا عن طريق البرامج اإلذاعية والتلفزيونية  

 والمحاضرات والجوالت المدرسية.  
 

أصدرته من كتب مهد لي الطريق لتقديم إبداعاتنا الشعبية لجماهير أوسع عن طريق  النجاح الجماهيري لما  
اإلذاعة ورواية الحكايات باللهجة المحلية من خالل عدة برامج قمت فيها بدور الراوي وتخللتها فقرات درامية  

العر  والمغرب  اليمن  وحتى  الخليج  من  مستمعين  اجتذبت  الكويت  في  التمثيل  نجوم  فيها  بدليل  شارك  بي 
الرسائل التي كانت ترد إلذاعة الكويت والتجاوب الكبير من قبل المواطنين .دعمت ذلك بمشاركاتي في  

 مهرجانات التراث والمحاضرات وإقامة ورش للتدريب على الجمع الميداني والتدوين في الكويت وخارجها.
 
قة، هل اكتملتِّ دائرة التعريف، أم عّرفتِّ الوطن العربي والعالم على حكايات خليجية في ثالثين حل  -5

 أن الدائرة من الصعب أن يلتقي طرفاها؟ 
كتبت برنامج )حكايات خليجية( اإلذاعي باللغة الفصحى بناء على تكليف من مؤسسة اإلنتاج البرامجي  

يونية في  المشترك وفازت الحلقة الرائدة من هذا البرنامج بالجائزة األولى في مهرجان البرامج اإلذاعية والتلفز 
. كتابة الحكايات الشعبية الخليجية باللغة الفصحى كانت مهمة صعبة وتحد كبير حيث 2008تونس عام  

صار علي أن أحول حتى األبيات الشعرية أو الكالم المسجوع باللهجة الخليجية إلى أبيات باللغة الفصحى  
 ال تبعدها عن أصالتها لكن أظنني كسبت هذا التحدي والحمد هلل. 

ل بسيط: في حكاية لعيبة الصبر ) لعيبة تصغير لعبة( تتحدث الدمية للبنت التي تشتكي لها من سوء مثا
 حظها حيث تزوجت امرأة ماكرة حبيبها األمير بخدعة. تقول الدمية باللهجة الشعبية: 

 ) إنتي البيبي ، أم الخدم والعبيدي، اسمع يا قرنفل حجايا البيبي( 
قرنفل اسم األمير الذي كان مختبئًا ليستمع وعرفت   -حجايا تعني كالم وحكايات   –البيبي هي السيدة الثرية  

 حولتها في هذا البرنامج إلى: الدمية بوجوده.
 كنت السيدة أمينة، صرت للماكرة رهينة، اسمع يا قرنفل قصتها الحزينة.

ي ليتعرف عليها المهتمون  أتمنى أن تتسع الدائرة وأن أكتب دراميًا وباللغة الفصحى حكايات من الوطن العرب
ممن يجيدون العربية في أنحاء العالم. وقد وصلني طلب لنصوص بعض حكايات هذا البرنامج من طالبة  

 من الصين تدرس اللغة العربية لتكون ضمن رسالتها للماجستير مما يدل على متابعتهم إلنتاجنا العربي. 
 
 ، كيف تلقى هذا؟ عّرفت المجتمع االنكليزي على الفلكلور الكويتي  -6

 نشرت إبداعاتنا الشعبية باللغة اإلنجليزية في كتاب  
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Traditions. The folklore of women and children in Kuwait    
فولكلور النساء واألطفال في الكويت. الطبعة األولى والثانية. اقتنت منه وزارة الخارجية ووزارة اإلعالم وصار  

وأيضا كتابتي إلبداعاتنا الشعبية بالفرنسية واأللمانية   سفارات الكويت في الخارج.يهدى لزوار الكويت أو  
أوصلها إلى متلقين من ثقافات وجنسيات مختلفة لم يخطر ببال كثيرين منهم أن أوطاننا تزخر بمثل ذلك 

ثيق صلة  اإلبداع الشعبي الجميل وخاصة األمهات األجنبيات المتزوجات من كويتيين. كانت فرصة لهن لتو 
أوالدهن بتراثهم الوطني كما صرحن لي. قدمت محاضرات عن التراث الشعبي في الكويت باللغة الفرنسية  

 في الكويت وباللغة اإلنجليزية في السويد نالت أعجابا كبيرا. 
تضمنت هذه الكتب عدة فصول ذكرت فيها تاريخ الكويت ونشأتها وجغرافيتها، وأنواع الحرف والمهن التي 

ا الكويتيون، وأنواع األسواق والزراعة ثم تناولت حياة البحر وكل ما يتعلق بمهنة السفر و الغوص مارسه
على اللؤلؤ من أنواع السفن والرتب على السفينة واألدوات وحياة البحارة ووصف لمدينة الكويت وأحيائها  

الميالد والوفاة وغيرها وما يتعلق بها  وبيوتها وأزقتها والحياة والمناسبات الدينية واالجتماعية وطقوس الزواج و 
من أغاني وأمثال ثم فصل عن البيت الكويتي من طراز ومتاع ومقتنيات وفصل عن فولكلور النساء وكل  
ما يتعلق بحياة المرأة من عادات وتقاليد وأزياء وأدوات زينة وأغاني وحكايات وفصل عن فولكلور األطفال  

 تعليم وأزياء وحكايات وألغاز الشعبية وأمثال. وما يتعلق بهم من ألعاب وأهازيج و 
أفادت ترجمة حكاياتنا الشعبية بأسلوب مبسط إلى إضافتها ضمن المناهج التعليمية ليتعلم الطالب الكويتي  
اللغة األجنبية عن طريق إبداعاته الشعبية المحلية إلى جانب غيرها مما أبدع أصال في تلك اللغات. كثير  

با وكندا قد تبنت ما نشرت من حكايات وأغان شعبية لتقديمها خاصة للطلبة المنحدرين  من المدارس في أورو 
 من أصول عربية وإسالمية ولالستفادة منها في مهرجانات التراث الثقافي غير المادي. 

  ما أمتع المتلقين األجانب هو أنني كتبت األغاني واألمثال واأللغاز كما تنطق باللهجة الكويتية لكن بحروف 
الشعبية   الحكاية أو االهازيج  الشعرية في  أداء األبيات  الترجمة حيث مكنهم ذلك من  إلى جانب  التينية 

 بالعربية: مثال: أهزوجة االستسقاء في الكويت 
 "يا أم الغيث غيثينا 

 خلي المطر ايينا 
 خلي عشيبتنا تنبت  

 يرعاها طليينا 
 يا ربي شيله شيله 
 يطق مطر الليلة 
 خيله وحمني* يسقي 

 على درب الشامية* " 
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 حمني تصغير السم عبدالرحمن  *
 الشامية منطقة خصبة كانت خارج أسوار مدينة الكويت ثم منطقة سكنية *
 

Ya um el ghaith ghitheena 
Khalli el mutar eyeena 

Khalli ea’ashaibatna tanbit 
Yira’aaha  etalyeena 

ya rabi shailah shailah 
yitig mutar elailah 

O hammani yasgi khailah 
a’ala darb eshamiyah 

في ترجمة األهازيج واألغاني واألشعار خاصة إلى اللغة الفرنسية حرصت قدر امكانياتي وإجادتي للغة أن  
 تكون أيضا مقفاة وبأوزان أو إيقاع موسيقي حتى أنها لتبدو وكأنها ابدعت أصال بالفرنسية. 

 
شعبية، نلمح الطيبة ، ونقبض على رائحة الليالي القديمة في صوتك وايماءاتك،  حين تروين حكاية    -7

 أنت تتقمصين الحكاية، أم هي في دمك تحكي حالها؟ 
يسعدني اعجابك في أسلوبي في رواية الحكايات. ربما الحكاية في دمي تحكي حالها وربما أنا حكاية تروي 

 حكايات.  
بيئة من كبار السن وعلى قدر الثقافة الشعبية. كانت الحكايات واألمثال واألهازيج    نشأت في  كبير من 

واأللغاز جزء من حياتنا. نهلت منهم وبدأت منذ السنوات األولى من طفولتي كراوية. كنت أروي ما أسمعه 
الحكايات  ألروي  وكبرت  والمدرسات  واألصدقاء  األقارب  لباقي  العائلي  ومحيطنا  بيتنا  في  حكايات  من 

لكل أبناء الوطن ودول مجلس التعاون والوطن العربي ثم ألكتبها وإن كانت مؤلفاتي األدبية  ألطفالي، ثم  
أبعد ما تكون عن شعبية أو خرافية فهي عن اإلنسان المعاصر لكنه بالتأكيد تطور طبيعي. كنت أحفظ عن  

أقرأها جهرا لألقارب  ظهر قلب ما أقرأ من سير مثل سيرة عنترة بن شداد وسيف بن ذي يزن والسيرة الهاللية و 
 وخاصة كبيرات السن من سيدات العائلة والجيران. 

رواية الحكايات لها أصول وقواعد تتطلب أن يتمتع الراوي بمواصفات بدنية وذهنية ومعنوية عالية المستوى  
وأن يكون له قدرة األداء والتمثيل وتقمص الشخصيات وعلى التواصل مع الجمهور خاصة األطفال فالحكاية  
تعتمد اعتمادًا يكاد يكون كليا على الراوي ففي مهارة أداء الرواي يكمن سحر اإلمتاع وسر العبرة والحكمة  

 من الحكاية. 
 



2893 
 

الجّدات،   -8 ترويها  التي  الُطرف  كذلك  األمثال،  تضّمن  عقودًا  عليه  اشتغلتِّ  الذي  الشعبي  الموروث 
 واألغاني، والمالبس، كيف أحطت بكلِّّ ذلك؟ 

بمهنة التدريس إالَّ أنني كنت أشعر في قرارة نفسي بأنني لست في المجال الذي يمكن أن    رغم استمتاعي
أمسكت بدفة حياتي وأدرتها نحو وجهة ال أعرف    1983أسخر فيه كل علمي وثقافتي ومواهبي. في عام  

 عنها شيئا سوى أنها حيث أحب أن أكون. 
طلبا بإجازة أمومة غير مدفوعة األجر لمدة  وقدمت  1983انتهزت فرصة وضعي لطفلتي الرابعة في مايو  

عام كامل رغم الصعوبات المادية كان القصد هو التفرغ لتربية األوالد وكانت أعمارهم متقاربة. جاءت أمي  
رحمها للا لتقضي معي فترة النفاس كعادتها فكنا نجلس لنعتني باألطفال معا ونغني لهم. ظهرت أغان  

أمي فبدأت بتدوينها ألحفظها. كانت تلك اللحظة المشعة التي أضاءت لي  جديدة لم أسمعها من قبل من  
البداية الجديدة واالنطالقة إلى عالم البحث   الطريق الذي كنت أعلم بوجوده ولم أستدل عليه بعد فكانت 

 والكتابة والتأليف والفن التشكيلي. 
تنا الشعبية وفي نهاية إجازة األمومة  بدأت بعمل ميداني مكثف لجمع األغاني والحكايات وغيرها من إبداعا 

بعد عام كان بين يدي أول كتاب " من أغاني المهد في الكويت " عن األغنيات التي تغنيها األم للطفل.  
أغنية. ما عدت للتدريس وانتقلت للعمل في مركز الفنون الشعبية التابع لوزارة اإلعالم في    285جمعت فيه  

 ية المكثفة التي تبعها التصنيف والتحليل والنشر وإعداد الرسوم التوضيحية. الكويت. استمرت أعمالي الميدان
عملي الميداني في جمع التراث الثقافي غير المادي كان جهدا فرديا فلم يتم تكليفي من أية جهة رسمية.  

ر والموزع.  ظهرت في الميدان كباحثة وككاتبة وكنت الباحث الميداني والمدون والكاتب والرسام والطباع والناش
 دعمت ذلك بقراءات مكثفة عن كل ما وقعت عليه يدي من كتب مختصة بعلم الفولكلور. 

 
المثل الشعبي ال ينفصُل عما تبحثين عنه، إنه خالصة حكاية، أو حكاية مختزلة، هل لك أن توردي   -9

 بعض األمثال الشعبية الكويتية وقصتها؟ 
إنسانية تتفاوت في طولها ومدى تعقيدها، تناقلتها األلسن من زمان  األمثال الشعبية خالصة تجارب ومواقف  

 بعيد، فغدت ناحلة مختصرة شكال غنية سمينة مضمونًا دون أن تفقد سحرها وجاذبيتها.
 كثير من هذه األمثال له حكاية منها: 

 بنقالة هو بالد البنغال.  -"َعَماْر َبْيت وال ُسَفْر َبنـْقـاَله" 
 ي: حكاية هذا المثل ه

سافر ثالثة أخوة في تجارة لهم، وتركوا وراءهم ثالث زوجات وعيال، وقد أعطى كل منهم لزوجته مقدارًا من  
 المال ال يزيد وال ينقص عما أعطى األخوة لزوجاتهم إلنفاقه على البيت واألوالد لحين عودتهم. 
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ى لها من الفقر والعوز، ووجد الثاني  بعد عّدة أشهر عاد األخوة الثالثة فوجد األول بيته وأوالده في حالة يرث
صفوف الدائنين أمام باب بيته، أما الثالث فقد دخل بيته فإذا به بفرش جديد وأطفال كأنهم األقمار بأثواب  

 جديدة، ووجه صبيح يستقبله بأبهى حلة وزينة. 
واه لزوجتيهما،  ساور نفس الشك الرجل في زوجته، فما أعطاه لها من مال ال يقل وال يزيد عما أعطاه أخ 

فما بال حالهما مغاير لحال زوجته. أمسك بخناق زوجته وسل خنجره وسألها إن كان هذا الخير من منكر.  
روت المرأة لزوجها أن زوَجتى أخويه إنما أنفقتا المال دون تبصر وال روية ، أما هي فاشترت به بقرة وشاء  

ًا وصارت المرأة تحلبها كلَّ يوم وتصنع من حليبها الزبد للا أن تكون هذه البقرة حاماًل، فأنجبت عجاًل صغير 
والجبن واللبن الرائب واللبنة والسمن، فتأكل وتطعم أطفالها وتبيع الفائض، ومن المكسب تشتري ما يلزم  
للبيت ولألطفال وعلفًا للبقرة، وتدخر الباقي ، وأن كلَّ ما يراه الزوج اليوم من فرش جديد ومالبس جديدة  

 أصحاء إنما هو من حسن تدبيرها. وأطفال 
قام إليها زوجها وقبل رأسها واعتذر لها لما بدر منه ودعا للا أن يبارك فيها ولها ثم قال هذا الرجل كلمة      

 سارت مثاًل من بعده: 
 " عمار بيت وال سفر بنقاله"  أي أن طلب الرزق في الوطن قرب األهل خير من تكبد عناء السفر. 

 
 الشعبي سمعتك تلفظين كلمة " الغطاوي" ما معناها؟  من التراث  -10

 غطاوي من غطى وحجب الشيء. كلمة غطاوي تعني ) ألغاز( أو أحاجي. 
الغطاية هي معلومة تقّدم على هيئة سؤال، أو أبيات من الشعر، أو جمل مسجوعة يقصد بها شيء محدد 

يدل عليه مباشرة أي   أو  إليه،  يشير  التفاصيل ومعروف دون ذكر ما  ببعض  المعلومة وإخفاءها  تغطية 
المضللة حتى ال يتوصل السامع الى اإلجابة الصحيحة بسهولة فتقل المتعة. جمع غطاية "غطاوي" والفعل 

 " يغاطي". 
لغزًا، اخترتها من بين مئات لتناسب األطفال وهو الكتاب    139يضم كتاب الغطاوي الشعبية الكويتية   

الشعبي لألطفال التي أقوم على أصدارها. سبقة من السلسلة ذاتها كتاب الحكايات الثالث من سلسلة التراث  
برسوم من  الكويتية" وكلها مزودة  الشعبية  "األزياء  الثاني  الكتاب  ثم  األول  الكتاب  الشعبية وهو  الخرافية 

 أعمالي. 
اء القدرة على التفكير وفي  الغطاوي تمرين جيد للعقل مثل التمارين البدنية للجسم وتفيد في تقوية وتحسين أد 

اختبار الذكاء والفطنة وقضاء وقت ممتع مع األهل واألصدقاء.  نستفيد منها اليوم في التعرف على بعض 
 المقتنيات والمفردات القديمة التي كانت موجودة في الماضي واختفت لعدم حاجتنا إليها في الوقت الحاضر. 

 من الغطاوي الشعبية:  
ي  ــــــببا ســإلك يــا ذِّ

 َعن شٍي فِّـيْه اتَّعاجْيْب      
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 ال لـزغـــــيـَرْه  تِــّكـــبـر      
 و ال لِـّْكبـيـرْه تـِــّشـيـب      

 ما هي؟ 
 الجواب: الصخور 

 ومنها: 
 َشــٍي غـالــي

 َصـْعب اْلَمنالي      
 تِّلقاه في اْلَبَحرْ      
 لـوَنـه  ْيـاللــي       

 ما هو؟ 
 اللؤلؤالجواب: 

 
 
 
 

لو نظرنا إلى ما قّدمته في التراث الشعبي ، نجد أنفسنا أمام منجم ثرٍّ ، هل تطمحين إلى وضع    - 11
 معجم خاص بالتراث الكويتي؟ 

المعاجم أو الموسوعات لها نظام خاص وتحتاج لمادة شاملة تقريبا وفريق عمل لكن شاركت في كتابة   
 بحوث لموسوعات منها:   

مسح    -موسوعة الثقافة في الكويت منذ بداياتها حتى اآلن   -بحث عن الحرف الشعبية والصناعات التقليدية  
   1997الجزء الثاني 25بحث رقم  -الناشر دار سعاد الصباح للنشر -علمي شامل  

األكالت الشعبية  -األعياد والمناسبات -العادات والتقاليد -البيت الكويتي-مجموعة بحوث عن الفريج الكويتي 
   1997األمثال للديوان األميري )اللجنة العليا لتنفيذ مشروع موسوعة الكويت الشاملة( .-األزياء الشعبية  –

كتشاف النفط باللغة اإلنجليزية لمحطة الديوان األميري على  بحثان عن الكويت قبل النفط والكويت بعد ا
 1997–شبكة اإلنترنت  

ربما في يوم ما أضم ما جمعته من حكايات في كتاب واحد خاصة الحكايات الموجهة للبالغين مثل كتاب  
المرحة  "طرائف وحكايات نسائية من التراث الشعبي الكويتي" الجزء األول والجزء الثاني وكتاب الحكايات  

 وكتاب حكايات من الكويت. 
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 ؟ اً كنت وما زلتِّ تنقبين عن التراث الشعبي وتبرزينه، هل ثّمة تراث شعبي مازال مخبوء -12
الشعبية يصعب على حتى   اإلبداعات  بكلِّّ  واإلحاطة  فرديًا  وما زال جهدًا  الميداني كان  بالتأكيد. عملي 

لي والحمد هلل الذي سخرني لهذا العمل في الوقت    مجموعات فما بالك بشخص واحد. لكن جمعت ما قدر 
 المناسب.

في البدايات كانت أمي رحمها للا وأختي حفظها للا أول الراويات ثم أعلنت حالة االستنفار في إطار العائلة  
ثم بدأت تنهال علي االتصاالت الهاتفية والقصاصات واألشرطة السمعية من بعض األصدقاء والصديقات 

الدائرة بعد انتشار خبر اهتمامي بالجمع وصرت أتلقى دعوات من أسر خارج نطاق العائلة ثم  ثم اتسعت  
دقت ساعة العمل الميداني األصعب واألكبر فحملت جهاز التسجيل والمذكرة ورحت أدق األبواب لجمع 

 المزيد وللتحقق مما تم جمعه.
. بعد ذلك بدأ عدد الرواة  2000رحمها في عام  كل ذلك كان في الثمانينيات و التسعينيات حتى وفاة الوالدة  

يتناقص رحمهم للا جميعا وأسكنهم فسيح جناته وبفقدهم اختفت كنوز بشرية للتراث. أحاول اآلن التعاون  
مع الجيل التالي من أبنائهم لكن العطاء أقل ومختلف جدا كما أن ظروف حياتي تغيرت بعد الهجرة إلى  

 .2010بريطانيا مع األوالد حتى عام 
قمت بعمل ميداني لجمع أغاني المهد في البحرين بتكليف من  مجلة الثقافة الشعبية التي تصدر   2010في  

السنة   -عن الديوان الملكي في البحرين . نشر بحث أغاني المهد بمملكة البحرين في مجلة الثقافة الشعبية
 2010ربيع   –الثالثة العدد التاسع 

الجمع الميداني المكثف اتجهت إلى البحث عن أصول وتاريخ بعض العادات بعد أن انتهت تقريبا مرحلة  
هذه   نتائج  نشرت  مبهرة.  اكتشافات  إلى  والبحوث  الدراسات  هذه  قادتني  والحكايات.  والمعتقدات  والتقاليد 
الدراسات في مجالت علمية محكمة تزيد عن خمسين بحثا تحول بعضها إلى كتب مثل كتاب " الحكاية  

" وقد أكون أول من طرح هذا المصطلح لهذا النوع من الحكايات وكتاب " لفريسه، تاريخ وأساطير"  التراكمية
وهو عن لفريسه في الكويت والخليج. فريسه تصغير فرس وهو الحصان الخشبي. هذا أيضًا أول كتاب عن  

 هذه الفن الذي هي أصاًل دراما شعبية وليست رقصة كما يعرف عنها.
المنظمة الدولية للفن الشعبي    -البحرين   -مجلة الثقافة الشعبية   –)السدرة، من تكون؟(   بحث    -منها أيضًا  

IOV -  24العدد 2014شتاء  -السنة السابعة   
المنظمة الدولية   -البحرين   -مجلة الثقافة الشعبية  -بحث بعنوان ) حكاية عشبة( عن المشموم أو الريحان    -

 2016شتاء   32العدد  –  IOVللفن الشعبي 
المنظمة الدولية للفن الشعبي    -البحرين  -2011  –  15العدد   -مجلة الثقافة الشعبية  -بحث ) الدموع واللؤلؤ(

IOV 
العالم  بحث بعنوان ) درو    -   –مجلة بحوث سيميائية    –ب لفريسة( عن فن لفريسه  في الكويت وفي 

ص    –  2017مايو    - 12-11العدد المزدوج    –تلمسان    –جامعة أبو بكر بلقايد    –الجمهورية الجزائرية  
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وهو أول بحث عن رقصة لفريسة في الوطن العربي. البحث عن تتبع طريق انتشار فن لفريسه    210  -161
 ألقصى إلى األندلس حتى األمريكيتين. من الشرق ا

 
 أقمت مسرحًا للعرائس بمهرجان عن الطفولة ، ما أهمية هذا المسرح وما هي جمالياته؟  -13

كنت حينها طالبة في الكلية. أثناء إحدى العطل صنعت العرائس،   1975بدأت مسرح العرائس في عام  
وكتبت المسرحيات وقمت بتحريك العرائس، وأداء األصوات مع مجموعة من أطفال العائلة في أول مهرجان  

ائية في الكويت والخليج  للطفل الذي أقامته في ذلك الوقت جمعية النهضة األسرية بقيادة رائدة الحركة النس
 األستاذة نورية السداني.  

ما زلت أصنع العرائس والدمى واللعب وأجد في صناعتها وخياطة ثيابها وتزيينها متعة ال تعادلها متعة 
وراحة نفسية بين حاالت الكتابة والرسم. ظهرت مجموعة من العرائس التي أصنعها في مقدمة برنامج )  

كايات الذي أديت به دور الراوية مع مجموعة من األطفال. كما عرضت مجموعة  بيت الحزاوي( أي بيت الح
من العرائس بالثياب الكويتية التقليدية في معرض ) قصة الكويت ( في لندن. قدت ورشة لصناعة الدمى 
في الشارقة، وتلقيت دعوات لورش مماثلة كما أعددت كتابًا أتمنى نشره قريبًا عن تاريخ وصناعة الدمى 

خياطة ثيابها مع العلم أنني نشرت فصاًل بالرسوم عن ذلك في كتاب " األزياء الشعبية الكويتية" لتعليم  و 
هذا  أنقل  وأن  الفعلي  العرائس  يعود مسرح  أن  كثيرًا  أتمنى  مبسط.  بأسلوب  الشعبية  الدمى  ثياب  خياطة 

   االهتمام ألحفادي وأبناء الوطن لكن األجيال الجديدة لها اهتمامات أخرى.
 

 لك بحوث في األدب المقارن ، كلمينا عنها.  -14
الفرنسية   اللغة  ومترجمة عن  مقارنة  بحوثًا  منها  نشرت  الشعبي  التراث  في مجال  أكثرها  المقارنة  بحوثي 

- "القواقع واألصداف"  -"تاريخ العصا "  -واإلنجليزية في مجلة الكويت منها: "الدمى في تاريخ الشعوب "  
ال  - "سبأ" الشعبية  "المجوهرات  تراثنا  من  جوانب  على  الضوء  سلطت  البحوث  هذه  من خالل   .  " عرقية 

 ومثيالتها عند الشعوب األخرى لتوضيح نقاط التشابه واالختالف والتطور الذي لحقها وأسبابه. 
أتطلع لالنتهاء من بحوثي المقارنة عن الحكايات والذي بدأته بكتاب ) الحكاية التراكمية( وكتاب فن )لفريسه(  
و بدأت بالبحث عن تنويعات الحكايات الشعبية ومنها حكاية سندريال في الوطن العربي التي يجهل العالم  

 وجودها عندنا. 
 

 لك مسيرة أدبية تحفر في المشهد الثقافي العربي، ما ركائزها؟ كيف رعيتها لتصل حدود الشمس؟  -15
العمل المخلص الدؤوب هو ركيزة، وسّر الوصول رغم العقبات. مسيرتي رغم ثرائها ما كانت سهلة لزوجة 
وأم ألربعة أطفال في مراحل عمرية متقاربة وموظفة. كانت حياتي تسير على خطين متوازيين: خط البيت  



2898 
 

ب وأظل أحيانا دون والعائلة وخط العمل وجهد مضني لحفظ التوازن. كنت أسترق من ساعات النوم ألكت
 نوم ليومين.  

األنشطة االجتماعية ما كان لها وجود في حياتي وتقتصر على زيارات األهل وصديقات الدراسة وأعترف  
 أنني مقلة ومقصرة حتى في ذلك والجميع يعتب. 

ال  . نالت هذه المجموعة تقب  1998نشرت مجموعتان قصصيتان؛ المجموعة األولى بعنوان ) السيدة كاَنْت(  
العربي والهند وأمريكا ونشرت عنها   الوطن  نقاد من  النقاد ألعوام. كتب عنها  القراء وشغلت  مدهشا من 
دراسات ومقاالت نشر بعضها في مجلة البيان التي تصدر عن رابطة األدباء في الكويت ومجلة الكويت  

برت نقطة تحول  ومجلة العربي وبعضها في دراسات خاصة نشرت في مصر والمغرب العربي حيث واعت
 في األدب النسائي إن صح التعبير.  

. كان حظ هذه المجموعة أقل من   2011المجموعة القصصية الثانية بعنوان ) هذا ( صدرت في عام  
 سابقتها في النقد والدراسة واالنتشار نظرا للظروف التي كان يمر عالمنا العربي في ذلك العام. 

وأيضا كان عام زحف وباء الكورونا و لم تحظ الرواية    2019ام  نشرت رواية ) النقطة األضعف ( في ع
 باالنتشار المرجو والنقد والتحليل المأمول لكنها نالت إعجاب القراء.

 
 حّدثينا عن تجربتك في كتابة السيناريوهات، هل كانت للكبار أم للصغار؟ -16

ة التي أكلف بها سواء لشركات ومؤسسات  أكتب قصة وسيناريو وحوارًا، وأحيانًا أغاني، كل األعمال الدرامي
اإلنتاج، أو المدارس حسب الفئة العمرية الموجه إليها العمل. هذا ما يعرف بالكتابة االحترافية. أكتب في  

 كلِّّ مجال أكلف به حتى المجاالت العلمية والقانونية. 
البر  الكرتوني ) زعتور(  تم تكليفي من مؤسسة اإلنتاج  المسلسل  الخليج  منها مثاًل  المشترك لدول  امجي 

حلقة، فابتكرت شخصية زعتور وهو حمار بعقلية طفل. االسم ابتكرته    15العربية بكتابة مسلسل كرتوني من  
 من معلومة تفيد بأن الحمار يحب أكل الزعتر البري وكتبت قصص وسيناريو وحوار وأغاني المسلسل كله. 

حلقة؛ كل حلقة قصة منفردة من التراث الشعبي 15من    كما كتبت سيناريو وحوار مسلسل )حكايات كويتية(
 مما نشرته في كتاب ) طرائف وحكايات نسائية( الجزء األول والثاني.  

األعمال   خاصة  له  رؤيتي  متكاماًل حسب  العمل  ليظهر  وحوار قصصي  سيناريو  أكتب  أن  دائمًا  أصر 
يل بعض قصصي األدبية إلى أعمال  الدرامية عن التراث الشعبي حرصًا على الدقة. تلقيت طلبات لتحو 

درامية من شركات إنتاج ولم يتم ذلك بسبب الخالف على كتابة السيناريو والحوار ونعرف ما يلحق باألعمال  
 األدبية من تحريف عند استبعاد الكاتب.

 
 كيف جاءت بصمتك في مسلسل" افتح يا سمسم"؟ -17

 ي المشترك لدول الخليج العربية ومقرها الكويت تلقيت دعوة من مؤسسة اإلنتاج البرامج   1988في عام 
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للمشاركة في كتابة حلقات لبرنامج )افتح يا سمسم( الجزأين الثاني وهو موجه ألطفال ما قبل المدرسة. كانت  
هذه بداية تعاوني مع المؤسسة التي شاركت بعدها في كتابة معظم البرامج التربوية والتوعية والدرامية التي  

 سسة.  أنتجتها المؤ 
للكتابة   انتظرتها  التي  العمر  العمر كان فرصة  المرحلة من  لهذه  يا سمسم وخاصة  افتح  لبرنامج  الكتابة 

 لألطفال. كتبت كثيرا من المشاهد واألغاني التربوية. ثم شاركت في كتابة مشاهد وأغاني الجزء الثالث.  
بعدها شاركت في كتابة مشاهد وأغاني لبرنامج "افتح يا وطني أبوابك" البديل لبرنامج افتح يا سمسم وهو  
إنتاج عربي خليجي مائة بالمائة يسلط الضوء أكثر على ربط الطفل العربي بأوطانه. هذا النوع من األعمال  

لف بالكتابة عن بلد معين مشاهد  أعمال جماعية يشارك فيها كتاب من كل الوطن العربي. كان كل كاتب يك
 وأغاني وكثير من األغاني كان يعهد بها لي حين يصعب على بعضهم كتابتها.  

الكتابة الفتح يا سمسم ومعظم برامج مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية كتابة موجهة  
 ة من التربويين األكاديميين. والكتاب عليهم االلتزام بأهداف وشروط وأحكام صارمة وضعها مجموع

  
 لك الكثير من المؤلفات في أدب االطفال، حدثينا عن تجربتك هذه.  -18

حكاية ألفت كثيرًا    30باإلضافة إلى كتاب " الحكايات الخرافية الشعبية" الذي كتبته باللغة الفصحى وضم  
 من قصص األطفال التي نشر بعضها في مجالت خاصة بالطفل وبعضها في كتب. 

حصلت على الجائزة األولى والوحيدة لقصص األطفال على مستوى الوطن العربي التي نضمها    1997
دول مجلس التعاون ومقرة الرياض  عن قصة ) البيت الكبير(. جاءت النتيجة    -العربي للتربية  المكتب  

 باإلجماع وحجبت الجائزة الثانية والثالثة في ذلك العام. 
كتبت أيضا قصصًا أدبية مع الرسوم بتكليف من جهات معينة مثل جمعية حماية البيئة في الكويت قصة 

كليف من بيت الزكاة في الكويت للترويج لكفالة اليتيم وتمت ترجمة  قصص بت  4) األرض الخضراء( و  
هذه القصص إلى عدة لغات لدول إسالمية غير عربية كما تم إدراجها باللغة العربية ضمن المناهج المدرسية 

 في هذه الدول. 
قصص جديدة مصورة من رسومي لألطفال ) بيت الضب( ) العنزة سمحة( ) عندي   4وعندي مجموعة  

 لس( و )النملة(. قصة النملة كتبتها بالعربية واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية وهي من الحكايات التراكمية.ف
نشرت أيضا مسرحيات وأوبريتات لطلبة المدارس من الروضة إلى المرحلة الثانوية في كتاب ) كلنا اليوم 

 م باللغة الفصحى.   كبرنا( الكتاب مقسم إلى قسمين قسم كتابات باللهجة المحلية وقس
معد للطبع كتاب أشعار وأناشيد لألطفال بعنوان ) نحو الفرح( جمعت فيه بعض األناشيد واألشعار واألغاني  
التي كتبتها لبرنامج افتح يا سمسم ومسلسل زعتور والمدارس في الكويت. عهدت وزارة التربية في الكويت  

ها. كانت تحدد المقطوعات الموسيقية العالمية من قبل  على إقامة مسابقات موسيقية للمدارس بجميع مراحل
 الوزارة وتتوجه المدارس لي لكتابة كلمات لهذه المقطوعات. 
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سنوات في مجلة العربي الصغير بعنوان )مغامرات العنزة سمحة(    9-6ُينشر لي حاليًا قصٌص لألطفال من  
ية وكتبتها بأسلوب مبسط لمبتدئي  مغامرة نشر منها تسع مغامرات حتى اآلن. ابتكرت هذه الشخص  12

القراءة حسب ما اقترحته على المجلة. حيث أن كل مواد المجلة لألطفال الذين يجيدون القراءة. نشر لي  
قبلها قصة بعنوان )ثوب أحمد( ونعرف أن مجلة العربي ومجلة العربي الصغير لها انتشار واسع في الوطن 

متناثرة    العربي. إلى قصص  باإلضافة  الخليج. ترجمت بعض  هذا  لألطفال نشرت في عدة مجالت في 
الحكايات الشعبية في البحرين إلى اإلنجليزية بناء على تكليف من إدارة التراث في متحف البحرين الوطني 

 .  2012عام  
 

 في فرنسا درست آدابها الشعبية، هل لتراث المجتمعات الغربية نقاط تالق وتقارب مع موروثنا؟  - 19
يد. هناك نقاط تقارب مدهشة خاصة في الحكايات الشعبية مما يؤكد نظرية أن كثير من الحكايات  نعم بالتأك 

في العالم هي ثمار شجرة واحدة جذورها في الهند. هناك تشابه أيضا في األمثال فالتجارب اإلنسانية ال  
 تختلف كثيرا. 

الذي ذكرته وهو فن الحصان الخشبي  باإلضافة إلى الحكايات هناك أيضا بعض الفنون مثل فن ) لفريسه (  
وهي دراما شعبية. اكتشفت أنها تؤدى في فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى ولها تاريخ وحكايات. هذا 
الفن ال يوجد في الوطن العربي إال في الكويت والبحرين وقطر والمنطقة الشرقية وجدة في السعودية رغم  

 ما.أنه انتقل من بغداد إلى األندلس قدي
أثناء دراستي للغة الفرنسية وجدت أن دراسة آدابهم الشعبية من حكايات وأغاني وأمثال إجبارية وضمن  
المنهج وفي الكتب المقررة وعلينا أن نحفظها عن ظهر غيب ونؤديها فرديا وجماعيا خاصة في السنوات 

نا البحث الميداني فكنا ننزل  األولى. ما زلت أذكرها وأغنيها ألحفادي. في مراحل دراسية الحقة فرض علي
إلى الشوارع ونجري بحوثًا ميدانية مع مواطنين فرنسيين من جميع الفئات، من المثقفين إلى العمال وسائقي  
الشاحنات وحراس المباني فلكل فئة لهجة ومفردات مختلفة تمامًا وأحيانًا بعيدة عن اللغة الرسمية األم التي  

بتحويل ما جمع نكلف  ثم  الفرنسية ندرسها.  اللغة  إلى  والمفردات  اللهجات  بتلك  الحكايات  ميدانيًا من  ناه 
 األدبية الراقية.  

 هذا بصراحة ما نبهني الحًقا إلى جمال إبداعاتنا الشعبية ودفعني إلى جمعها وتدوينها وإحيائها وتوظيفها. 
 

 ؟أنت قاصة وروائية، مجموعتك " هذا" حول ماذا تدوُر أفكار قصصها القصيرة -20
 عنوان المجموعة )هذا( هو عنوان آخر قصة في الكتاب. 

 القصة عبارة عن لقاء وحوار بين روائي مسن وشاعرة مغتربة.  
 )باختصار( في نهاية الحكاية يقول الروائي المسن: أتعلمين؟ هذا ما كنت أحلم به كل حياتي.

 سألت: ماذا؟
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 قال: هـذا. 
 ولوح بذراعيه حوله. نظرت حولها ولم تفهم.  
 قال: هـذا اللقاء، هـذا الحوار وهـذا الشعور.  

 قالت: روائي كبير مثلك ال بد وأنه قد نعم بكثير وربما بأفضل من كل... هـذا.  
، وإما   قال: من التقيت بهن من مبدعات ونساء بشكل عام كن إما يحاولن فرض أنوثتهن أو أعمالهن عليَّ

 يتحدين رجولتي أو كتاباتي وإما يلهين بهما أو كل ذلك معًا. 
 قالت: لكنك وصلت. 

 قال: وصلت ...دون هـذا !  
الحياة   تواجهه في  لما  تنويرية واعية  للنفس اإلنسانية وطرح لحلول  تحليلية  قصص مجموعة )هذا( رؤى 
اليومية بأسلوب قيل عنه أنه يتمتع بخفة الظل وروح الدعابة. الشخوص ناس عاديون من متوسطي العمر 

ة حافلة أو في مطعم  نراهم كل يوم في أماكن العمل وفي البيت وفي الشارع ونلتقي ببعضهم صدفة في محط
 أو فندق أو في ناد أدبي. 

المرأة في قصصي قوية عصرية تعتمد على ذاتها في المعيشة وفي اتخاذ القرارات التي ترفعها وتدفعها  
لألفضل دون تمرد ودون صراع، محافظة على وئامها مع المجتمع ومع الرجل مهما تعقدت األمور. الرجل  

 را كأنه أمام ظاهرة عجيبة تحمله إلى عوالم يجهلها. في هذه المجموعة ربما يبدو حائ
والمرأة   السياسي  الكاتب  الحكاية  راوي  بين شخصية  المقابلة  أو  المفاضلة  نجد  شيئًا(،  )لتقول  قصة  في 
المحامية التي تعرف إليها، وتعرض لنا مواجهة صريحة مع الذات فيقول عنها )هي تعشق كل جديد وتتمنى  

. جديدًا  وجها  يوم  هذه كل  على  نتعرف  المقدمة،  وبهذه  جديدة(  لغة   .. جديدة  أفكارًا   .. جديدًا  مزاجًا   .
الشخصية المتفتحة والمتجددة والتي ساقتها الصدفة اليه وعلى الرغم من االعجاب اال انه يبعدها عن طريقه  

بنفسي كوطن ذي حضارة عريقة لكن........معزول وو  فيقول: )استعدت حياتي واعتدادي  حيد(،  وحياته 
يخسرها بسبب الجمود الذي يسيطر عليه بكل ما أوتي من قوة العنت واالنغالق الفكري والروحي. قصة  
)حين يحتار( تبدأ من النهاية )جعله خبر محاولتها الفاشلة لالنتحار يتوقف لحظات عن الحياة( ثم تنكشف 

ات التي ترتكبها......وحدها تسقط االسرار الخفية وراء الحدث ووراء عنوان القصة )وحدها ترعبه بالحماق
في الشرك ذاته ألف مرة دون ان تتعلم وحين يحتار كيف يخلصها يشتمها(، قصة)صغيرة وتوافقني( بطل 
القصة يعشق السينما التي تخلق الشخصيات المتكاملة المبهرة ويصف نفسه )تعودت على مجموعة النساء 

رأة سلبية هي التي يبحثن عنها اآلن من اجلي( وهنا يظهر  السلبيات الالتي يشاركنني حياتي منذ ولدت وام
دور الحوار الذي بدا في القصة هو نقطة الصراع والعقدة وأيضا الحل حين ينطلق الحوار محمال باألفكار 
الطليعية على لسان المرأة التي تقدم وأهله لخطبتها وسألها عن رأيها بفيلم جديد لكنها لم تسكت أو تبدي 

ا بالصمت ومن خالل الحوار وضعت أفكارها ورأيها معيارا للمشاركة الزوجية فقالت )انا وجدت في قبوال زائف
ذلك الدور استهزاء بالمرأة قوية العزيمة .. ما كان يجب ان يظهروها بتلك االسمال لمجرد أنها متمردة على  
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حريضا على هدم السلبية  واقع غير مناسب وتسعى الى األفضل في حدود امكاناتها(. وهكذا نجد القصة ت
وتغيير فكرة المرأة الدمية. في قصة )ثم ينهي اللقاء( الشخصية المحورية شابة تعمل في صفحة إعالنات 
في جريدة يومية معروفة ولكن بكفاءة ضعيفة ترتكب كثيرا من األخطاء وأثناء  اجتماع مع جميع العاملين  

ة وطنية كانت تشغل الناس وهي التي لم تتعود على  طلب منها رئيس التحرير ان تعبر عن رأيها في قضي
ابداء رأيها في أي شيء فتقول )أهلي يتبادلون اآلراء في أمور كثيرة حتى الوجبات اال معي أنا(. ولكن  
الكشف الذي ينير الطريق ويعبر بها الى ذروة الفعل والوجود والتحقق هو ابداء رأيها كمواطنة عادية فيطلب 

 ر كتابته لينشر ويتكرر ذلك لتتحول إلى صحافية مرموقة. منها رئيس التحري
 في قصصي كل عقدة ولها حل. وكل عقبة ومشكلة درس جديد.

 
أنت تختلفين عن الكثير من المبدعات، تؤمنين بدعم المرأة بشكل عام، تعطين، تهبين دون مقابل،    - 21

 كيف نسجت خيوط هذا العطاء؟ 
المرأة سر   إذن؟   المرأة  والبشرية. مخلوق جميل، ذكي، قوي، صلب حنون، عطوف  من سيدعم  الوجود 

 معطاء أوهموه بالضعف فصدقه ونصبوه له الشراك فوقع فيها. 
مالحظتك هذه وردت أيضا في دراسة نقدية عن المرأة في مجموعة قصصي االولى بعنوان )السيدة كانت(  

 Arabاب بعنوان ) كاتبات عربيات(  في كتاب صدر باإلنجليزية عن الجامعة األمريكية في مصر. الكت
women writers . A critical Reference Guide 1873-1999   من الكتاب. 265ص 

ورد في الدراسة باختصار شديد أن قصصي تعكس صورة المرأة التي تنبع سعادتها من االشياء في الحياة  
 ا حتى وإن لم تكن ثرية أو فائقة الجمال.  وال تنبع من الرجل وما يمكن أن يقدمه لها وأنها تعيش سعيدة بذاته

وجدت منذ صغري أن صورة المرأة في اآلداب العربية وغير العربية بشكل عام محبطة خاصة روايات ما  
بعد الحرب العالمية الثانية الخمسينيات والستينيات التي استمرت مع األسف وكان التركيز فيها على جسد  

ة أي منها حتى تلك التي نالت شهرة واسعة أو كسبت جوائز عالمية. كانت  المرأة. لم أتمكن من تكملة قراء
من الصعب أن نفصل الكاتب عن كتاباته. وجهة نظر الكاتب وآراؤه هي ثيابه وربما جلده ومساماته    تغيظني.

وإن كساها لشخوص قصصه. كنت أصغر عضوة في جمعية النهضة األسرية في الكويت وتعد جمعية  
تغير اسمها ليشارك فيها الرجل أيضا. كان عمري أربعة عشر عاما وكان عضويتي صورية لصغر  نسائية  

تتلمذت على يد رائدة الحركة النسائية في الكويت والخليج   سني في ذلك الوقت لكن كنت عضوة فاعلة 
فة إلى ما المعروفة على مستوى الوطن العربي األستاذة نورية السداني التي دعمتني منذ طفولتي باإلضا

نشأت عليه مع أخي الكبير رحمه للا وكان شعاره ) انطلقي( ويحذرني من كل ما وكل من يحاول أن يعرقل  
مسيرتي في طريق التقدم المهني واالرتقاء الروحي. أدركت أن الطريق لن يكون سهال وميسرا للمرأة وأن  

 فتها لتصل إلى ما تصبو إليه.على المرأة أن تتسلح بإيمانها باهلل ثم بذاتها وبعلمها وبثقا
ورّية د. نجاح ابراهيم  أجرت الحوار األديبة والّناقدة الس 
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 األديب و التشكيلي صبري يوسف 
 غادرت المالكية بحثًا عن منافذ تتيح اإلطاللة على الكون 

 

       
 األديب التشكيلي صبري يوسف               سامر الياس سعيد ـ الكاتب العراقي5
 

اعر   دة من خالل مزج  الكاتب والشَّ شكيلي صبري يوسف بكونها تجربة متفرّ ان التَّ ديب والفنّ تجربة األ  تتمثل
عالمي من  الشتغاله اإل   ضافةً إ  ،ة في بوتقة واحدة مع الفن عبر مضامين ودالالت ذات قيمةبداعيّ لذائقته اإل
جل التنوير في  أصها من  تي يخصُّ وقناته الّ ة المختلفة  بداعيّ تي تستقطب الفنون اإلم الّ الته السَّ خالل مجلّ 
وء على ط الّض مان( التقت يوسف في لقاء سلّ بداعية المختلفة .. )الزَّ خب اإلوء على تجارب النّ تسليط الضَّ 

 تي جال فيها يوسف وكانت هذه الحصيلة: ة الَّ بداعيّ ات اإلالمحطّ 
 

  ك تركتَ نّ أة، هل تعني  عريفيّ اقتبستها من بطاقتك التَّ بداع( عبارة  ات جديدة لإلبجديّ أعن    )بحثاً   /1س
 ! بداع؟الطالق شرارة اإل كثر توافقاً أخرى أ  ئبداع نحو مراف مالئمة لإل ن  تي لم تكُ ولى الَّ األ  بيئتكَ 

ؤال أقول، ورَد في بطاقة تعريفي ما يلي: "  عامًا في إعداديات   13في سلكِّ الّتعليم    اشتغلَ لدقَّةِّ اإلجابة عن السُّ
مَ   المسافات بعد أنْ   وثانويَّات المالكّية، ثمَّ عبرَ  استقالته من الّتعليم، واضعًا في االعتبار عبور البحار    قدَّ

باب، مضّحيًا باألهل واألصدقاء ومسقط الرَّأس   ".  .بحثًا عن أبجديَّاٍت جديدة لإلبداعوالضَّ
باب  ، ، مضّحيًا باألهل واألصدقاء ومسقط الرَّأس بحثًا عن أبجديَّاٍت جديدة لإلبداع."نعم، "عبرُت البحاَر والضَّ

ْك بيئتي األولى ألّنها ما كانت مالئمة لإلبداع بحسب سؤالَك، بل أّنني أحمُل فوَق أجنحتي طموحاٍت  ولم أتر 
بعيدة عن   بلدة  رقي من سوريا،  الشَّ مالِّ  الشَّ تقُع في أقصى  بلدٍة صغيرٍة  تكوَن محصورًة في  أبعد من أن 

، مثل باريس، العاصمة وبعيدة عن الحركة الثَّقافّية، وأحببُت أن أعيَش/ وُأقيَم ف ي عاصمة من عواصمِّ الّنورِّ
ولندن وستوكهولم وبرلين، وأطلَّ من عاصمة من هذهِّ العواصمِّ على العالم، كي أقوَل كلمتي بعيدًا عن كلِّّ  
ما يمكُن أْن يعيَق إبداعي، وألنَّ هذهِّ النَّوافذ تتيُح لي وللمبدعِّ أْن نطلَّ على آفاقِّ الكونِّ برمَّتِّهِّ، فلماذا ال  
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َش في أعماقي هو اّلذي دفعني    أخطو هذه الخطوة؟! وهذا ما حصل، ولهذا أستطيُع القوَل أنَّ طموحَي المعشَّ
ًا هناك فارٌق كبيٌر بيَن أن يقيَم   ، ومن البديهي جدَّ التخاذِّ هذا القرارِّ وليَس ألنَّ البيئَة ما كانْت مالئمًة لإلبداعِّ

، لكنِّّي كاتٌب ما في عاصمٍة من أْن يقيَم في بلدٍة صغي رقِّ رٍة ونائيٍة حّتى وإن كانتِّ العاصمة في دنيا الشَّ
حسبُت حسابي بأنَّني لو عشُت في ربوعِّ دمشَق آنذاك، ما كنُت قادرًا على أْن أحقَِّق توازنًا في مصاريفي، 

في حيُث غالء المعيشة ما كان يساعدني أْن أعيَش في دمشَق ككاتٍب وأتفّرَغ للكتابةِّ، حّتى وإن اشتغلُت  
سلكِّ التَّعليمِّ ألنَّ كل مردودي ما كاَن يكفي إلعالتي وإيجارِّ شقٍَّة أو غرفٍة يتيمٍة ومصاريف أخرى، لهذا جاء 
قرار الهجرة وعبور البحار بحثًا عن أبجدياٍت جديدٍة لإلبداعِّ صائبًا في أكثر من جانٍب، وفعاًل لو ظلْلُت في 

نُت أن أ بالمئة مّما أنتجُتُه في سماءِّ ستوكهولم والغرب، أللفِّ   10نتَج  ربوعِّ ديريك أو حّتى دمشق لما تمكَّ
، ألنَُّه ال مجاَل للمقارنةِّ أصاًل، وتأكيدًا على أنَّ لديريك دوٌر   سبٍب وسبٍب، ولسُت هنا في واردِّ المقارناتِّ

أنَّ  إاّل  ، ستوكهولم،  ويدِّ السُّ في  معظَمها  كتبُت  أّنني  إلى  أشيُر  كتاباتي،  انبعاثِّ  في  من  كبيٌر  ها مستوحاة 
فضاءاتِّ ذكرياتي وعالمي اّلذي عشُتُه في ديريك، فديريك كانْت وستبقى الخزِّين اإلبداعي األعمق اّلذي  
، مَع أنَُّه كاَن يفصُلني بحاٌر وقارَّاٌت، ولكن لديريك فضٌل كبيٌر علّي   انطلقُت منه إلى أعمقِّ مرافئِّ اإلبداعِّ

وح"،  في تشكيلِّ إبداعي بمختلفِّ األجناسِّ األ دبّيةِّ والفّنّيةِّ! وأصدرُت كتابًا بعنوان: "ديريك معراج حنين الرُّ
والعديد من الكتبِّ انبعَثْت فضاءاُتها من عوالم ديريك، فتحّية لديريك مسقط رأسي ولكلِّّ شعبِّ ديريك ولكلِّّ 

 اتِّ رحلتي في الحياة. اّلذين صادفُتهم وعرفُتهم في ديريك وخارج ديرك وكل َمن تعرَّفُت عليهم عبَر كاّفةِّ محطَّ 
 

الختياره كيوم ميالدي بديل وفي هذا الخصوص يتوارد في ذهني    1987تحيط يوم ربيعي من عام    /2س
خرى أ  النطالقةٍ   منعطفاً   لَ ان لكي تشكِّ ة يتبعها الكاتب والفنّ ات تقليديّ أي عن سلوكيّ سؤال حول مدى النَّ 

 ها يوم والدة جديد؟ يعتبرُ 
شًا للقارئ/ والقارئة، ولهذا أودُّ توضيح سياق وجوهر ما جاء في بطاقة تعريفي: يأتي هذا السؤُّال مش  وَّ

يجارة ليلة    أعدمَ " كل عام    إعدامًا صوريًَّا، معتبرًا هذا اليوم وكأّنه عيد ميالده، ويحتفلُ   1987.  3.  25السِّّ
يجارة، ألّنهُ  بيومِّ   ". هذا اليوم يومًا مهّمًا ومنعطفًا طّيبًا في حياته. يعتبرُ   ميالد موت السِّّ

نعم، هذه هي القّصة وليس شيئًا آخر، وال يوجُد أي تفاسير ومدلوالت أخرى في اعتبار هذا اليوم بمثابةِّ عيد  
يجارة يوم   ، إعدامًا صورّيًا، وكان هذا اليوم بمثابةِّ عيد ميالدي 1987.  3.  25ميالدي، حيُث أعدمُت السِّّ

لقتلي وإعدامي بطريقتِّها  ومن لدودًا وهي في طريقِّها  يجارَة عدوًَّا  السِّّ عطف مهم في حياتي، ألّنني اعتبرُت 
الحارقة، ولهذا خّطْطُت باالحتيال عليها وإعدامها بطريقٍة ُصْورّية رمزّية وعّلقتها من عنقِّها وأعدْدُت مشنقًة  

يجارة مشنوقًة حّتى تا ؤية أنَّني  حقيقّيًة لها وظّلْت هذه السِّّ ريخه رمزّيًا وحقيقًة، والمقصود من كلِّّ هذهِّ الرُّ
ية في حياتي، أكثر من يوم ميالدي، ألنَّني   أعدمُتها قبَل أن تقتَلني بسمومِّها، ولهذه المناسبة حّتى اليوم أهمِّّ

، ال أحتفُل بهذا اليوم ألنَّني ال أعتبره يو  مًا مفرحًا بقدرِّ ما  ال أحتفُل بعيدِّ ميالدي، وقلُت في أكثر من لقاءِّ
غيرةِّ سنًة، وهكذا هو مفهومي لعيدِّ ميالدي، رّبما   اعتبُرُه يومًا محزنًا، ألنَّني أكَبر سنًة وأقترب عن الحفرةِّ الصَّ
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يخالُف رأيي ماليين بل مليارات البشر، .. مع أنَُّه يتمُّ معايدتي في صفحتي على "الفيس بوك" ويتمًّ تقديم  
ديقاتِّ التَّهاني فأضطرُّ اإل جابَة عن الّتهاني ولكن هذه المعايدة تتمُّ بشكٍل أوتوماتيكي من األصدقاءِّ والصَّ

يجارةِّ   وليس منِّّي، بدليل أنَّني ال أحتفُل بعيدِّ الميالدِّ كاحتفاٍل، بينما أحتفل حّتى اآلن بيومِّ ميالدِّ موتِّ السِّّ
  66عًة، وقد احتلفلُت في يومِّ ميالدي  حّتى وإْن كان بطريقٍة مصغَّرٍة وأشعُل شم  1987.  3.  25بتاريخ  

أكثر من   الّتسعين  بإصداراتي  االحتفال  واعتبرُت  الّتسعين،  أو إصداراتي  الّتسعين  كتابي  بإصدار  األخير 
َم   ابقة وماذا يمكُن أن أقدِّّ نة السَّ مُتُه في السَّ احتفالي بعيدِّ ميالدي، وهكذا عيد ميالدي ُيقاس عندي بما قدَّ

يجارة هو أرقى وأهم يوم في حياتي وسيبقى، لمجّرد أنَّني  مستقباًل، وبهذا   أخرُج بجواٍب أنَّ يوَم إعدام السِّّ
نوّية"   ًة قصيرًة بعنوان: "الّذكرى السَّ يجارة إعدامًا صوريًَّا وعملّيًا وتركتها من دون رجعة، وكتْبُت قصَّ أعدْمُت السِّّ

 ونشرُتها ضمن مجموعتي القصصّية الثَّانية: ترتيلة الّرحيل! تتمحوُر حوَل كيفّيةِّ إعدامها واحتفالي بهذا اليومِّ،  
  

  اً دالليَّ   عداً بُ   ن تمنحَ أدة يمكن  ة، هل هنالك قواسم محدّ وريّ ة وديريك الس  ويديّ / بين ستوكهولم الس  3س
 !ان والكاتب صبري يوسف؟ة الفنّ شخصيّ  وبلورةِّ  لوالدةِّ 

بال شك لهذين المكانين، ديريك وستوكهولم دوٌر كبيٌر في تشكيلِّ فضائي اإلبداعي والفكري والفّني، وللمدينَتين  
ُبْعٌد محوري في تطويرِّ شخصّيتي وصقلِّها في الكثيرِّ من الجوانبِّ اإلبداعّيةِّ والفكرّيةِّ والحياتّيةِّ، ففي ستوكهولم  

دبِّ والفنِّّ واإلبداعِّ سنينًا طويلة، وقرأُت مئاتِّ الكتبِّ وكتبُت آالَف  كتبُت تسعيَن كتابًا، واشتغلُت في فضاءِّ األ
المِّ  ، وأصدْرُت مجّلَة السَّ راساتِّ النُّصوصِّ والمقاالتِّ والقصائدِّ والكتاباتِّ والحواراتِّ والنُّصوصِّ األدبّيةِّ والدِّّ

المِّ الدَّ  ْسُت قناَة السَّ ولّية، وأسَّ المِّ الدَّ "، ثمَّ أصبَحْت مجّلَة السَّ ُم برنامج "من أجلِّ التَّنويرِّ ولّية ومنها وعبَرها أقدِّّ
قةِّ،   وقّدْمُت عشراتِّ المشاريعِّ اإلبداعّيةِّ الفنِّّّيةِّ في ستوكهولم، ولها دوٌر كبيٌر في انبعاثِّ حرفي وتجلِّياتِّهِّ الخالَّ

 ستوكهولم، لكن ولكن ديريك كانت وستبقى الحضَن والمنبَع األصفى إلبداعي حتَّى وإْن انبعَث في ربوعِّ 
ديريك هي المنبُع الَّذي أستوحيُت منه الكثيَر من تجّلياتي اإلبداعّيةِّ الفكرّيةِّ واألدبّيةِّ والفنِّّّيةِّ ولوال ديريك لما  
مُتُه   أمسكُت قلمي، فهي الّتي أوَحْت لي بما كتبُتُه، وكأنَّها هي الكتابُة بعينِّها، وأنا مجّرد كائن مطيع لما قدَّ

ُمُه   فيف الستقبالِّ هذهِّ  وتقدِّّ لي من آفاٍق خاّلقٍة على كاّفةِّ المستوياتِّ اإلبداعّيةِّ، وكانْت ستوكهولم الّرافد الشَّ
  ! َنْتُه الذَّاكرَة وجموحاتِّ الخيالِّ  التَّجلياتِّ المنبعثةِّ من فضاءاتِّ ديريك بمختلفِّ انبعاثِّ عوالمِّها بكلِّّ ما خزَّ

 
الفنِّ ة عشرات  االبداعيّ   كَ تبرز في سيرتِّ   /4س الّ يّ المعارض  تلك    ن تكونَ أ  ها، هل يمكنُ قمتَ أتي  ة  مثل 

و  أ فرزها    شكيلي وهل يمكنُ التَّ   الفنِّ   ة معَ خصيّ بها تجربتك الشَّ   ت  ة مرّ يّ و حقب فنِّ أمراحل    المعارض بمثابةِّ 
 ! مر؟هذا األ تصنيفها في ضوءِّ 

  2014و    2004لم أقّدْم عشرات المعارض لكنِّّي قّدْمُت عّدة معارض فردّية وجماعّية، ورسمُت خالل العام  
مُتها بمثابةِّ    300ما يقارب من   اّلتي قدَّ تُكنِّ المعارُض  الفّنية، ولم  التَّخطيطاتِّ  لوحة وعشرات بل مئات 

التَّشكيلي كما جاَء في سياقِّ سؤالَِّك، ألّنني أرسُم  مراحل أو حقب فنِّّّية مّرْت بها تجربتي الّشخصّية في الفنِّّ 
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أعمالي من دونِّ االنطالقِّ أو االعتمادِّ على أّيةِّ مدرسٍة فّنّيٍة ومن دونِّ أّيةِّ تخطيطاٍت ألسلوٍب معّيٍن. أسلوبي  
، األ ، في الرَّسم بسيط وفي غاية العفوّية، وُيشبُِّه شخصيَّتي األدبّية، أرسُم بطريقةِّ وشغفِّ األطفالِّ طفالِّ الكبارِّ

أشتغُل   المفاهيمِّ،  هذهِّ  يتفرَُّع عن  وما  الم،  والسَّ والحبِّ  الفرحِّ  تتمحوُر حوَل  أعمالي  كلُّ  وبحساسّيةِّ طفٍل. 
الزُّهورِّ   برسمِّ  غيرةِّ  الصَّ المنمنمات  على  مركِّزًا  النَّاعمةِّ،  بالفرشاةِّ  أشتغُل  كما   ، الّتجريدِّ أسلوَب  بالّسكينِّ 

، وكل هدف ، والتَّرميزاتِّ الم والحبِّ والفرحِّ ، وأترجُم شغفي في نشرِّ ثقافةِّ السَّ ي من الرَّسمِّ، تقديُم متعة للمشاهدِّ
عرّية تتعانُق بصيغٍة ما مَع فضاءاتِّ التَّشكيلِّ الفنِّّي!   وُتشبُِّه لوحاتي قصائد شعرّية، كما أنَّ قصائدي الشِّّ

 
الشِّّ   5س والقّص بين  التّ عر  والفن  الي  أشكيلي،  ة  تلك  اإلهويّ هما من  عن صبري يوسف    رُ عبِّ تة  بداعيّ ات 
 نسان؟اإل 

عَر، قصيدَة النَّثر، واشتغلُت على مدى أكثر من عقدين من الزَّمنِّ على كتابةِّ نّصٍ مفتوٍح: أنشودة   أكتُب الشِّّ
للُّغة اإليطالّية،  الحياة، وتمَّ ترجمة المجلَّد األّول بأجزائِّهِّ العشرة األولى إلى الّلغةِّ اإلنكليزّية، وأحد أجزائه إلى ا

ويدّية، ولدي أكثر من   ديوان شعر بالعربّية، وخمس    25كما ترجمُت بنفسي ديوانين من دواويني إلى اللُّغة السُّ
راسات الّنقدّية والّتحليلّية،   مجموعات قصصّية، وثالث روايات، وثالثة كتب نصوص أدبّية، وعّدة كتب في الدِّّ

ورسمُت العديد من اللَّوحات، ولكلِّّ هذه اإلبداعات واألجناس األدبّية    والعديد من الكتب في أدبِّ الحوار،
يمثُِّّلني بطريقٍة أو  والفنِّّّية، خصوصّيتها في عالمي األدبي والفّني، وكل جنس من اإلبداعِّ األدبي والفنِّّي 

ُل أي جنس أدبي أو فنِّّي على آخر. تولُد القصيدُة عندي بانسيابّية، وهي تأتيني وتعانقني،    بأخرى، وال أفضِّّ
ًا والّرواية والنُّص األدبي، واللَّوحة. ولدي كتاب بعنوان: مئة لوحة ومئة   ة والقّصة القصيرة جدَّ وكذلك القصَّ
هِّ   قصيدة، استوحيُت من اللَّوحةِّ قصيدًة ومن القصيدةِّ لوحًة، وهكذا يتماهى ويتعانُق عندي اإلبداُع مَع بعضِّ

ُقُه تمامًا، وهذهِّ االنشغاالت المتنوِّعة  بعضًا، وغزارُة انتاجي األدبي   والفنِّّي ال تؤثُِّّر على إبداعي سلبًا، بل تعمِّّ
ها، وهذا ما قاله وأكََّدُه  ُن من أدواتي الفنِّّّية بمختلفِّ أجناسِّ عمَّقْت تجربتي األدبّية والفنَّّية كثيرًا، وجعلتني أتمكَّ

ّيةِّ كل جنس أدبي  النُّقاُد، حيُث هناك سبع كتب نقدّية عن تجربتي األ ؤية النَّقدّية للنقَّادِّ على أهمِّّ دبّية تؤكُِّد الرُّ
ُد على خصوصّية وأهّمية كل جنس أدبي!   شعرًا كان أم سردًا أو نصوصًا أدبّية أو دراسات، أو رسوم، وتؤكَّ

 
ثره  أهو    لصبري يوسف وماكريم  ل التَّ ة كثيرة، ماذا يشكِّ ات تكريميّ ة محطَّ بداعيّ تحمل ثنايا سيرتك اإل   /6س

 ! ؟كريمِّعلى التّ  هِّ حصولِّ  عليه قبلَ  ا كانَ كبر ممَّ أة مسؤوليّ  هِّ بداعي وهل يلقي على عاتقِّ اإل على الواقعِّ 
ال يوجُد محّطات تكريمّية كثيرة في رحلتي اإلبداعّية، وأفضل وأهم وأكبر تكريم لي هم قّرائي وقارئاتي. هؤالء  

والمتابعات ألدبي وفّني هم الَّذين يكرِّموني، وقد حصلُت على تكريمات متفرِّقة  هم أكبر تكريم لي. المتابعون  
لني أّية مسؤولّية جديدة، ألّنني لسُت من هواةِّ   هنا وهناك، ولم أتوقَّف عنَد هذه التَّكريمات سم واحد، ولم تحمِّّ

ًة عندما  التَّكريمات، ولكن عندما يردني تكريم ما، من جهٍة رسمّيٍة ومحفٍل أدبيٍّ وف ُب بِّهِّ خاصَّ ّنيٍّ رصيٍن، أرحِّّ
يكوُن الّتكريُم غير مشروٍط. وال أطيُق التَّكريمات الَّتي انتشَرْت في اآلونةِّ األخيرةِّ من جهاٍت غير معروفة 



2907 
 

ها، كمنحِّ شهادات الدُّكتوراه وشهادات تقدير وهي  ومشكوك في رصانتِّها، وهي تكرِّم المبدُع من أجلِّ نفسِّ
ة لمئات المكرَّمين وهذه التَّكريمات برأيي هي إهانة للُمَكرَّمِّ، ألّنها ليسْت أكثر من "كراتين"  شهادات مماثل

الدُّكتوراه   باآلالف، وتضحُكني شهادات  يمنحها  َمن  أنَّ هناَك  فيها، خاّصًة  المكرَّم  اسم  تدوين  يتمُّ  جاهزة 
لتراكتوراه"، أي شهادة سائق جّرار! ألنَّ سائق الجّرار  الفخرّية الَّتي ُتمنُح على هذهِّ الّشاكلة، وأعتبرها شهادة "ا

ال يحتاج إلى شهادة سواقة، خاّصًة عندما يقوُد جرَّاَرُه في البراري الفسيحة، بعيدًا عن عيونِّ شرطةِّ المرورِّ  
ها! هاهاهاهاها .. وأنا من طبعي أنحاُز إلى اإلبداعِّ وليس إلى هكذا جهاٍت تكريمّية، مشكوك فيها وفي تكريمِّ 

ُمُه المبدع من إبداٍع خاّلٍق ورصيٍن!   والتَّكريماُت الحقيقّيُة الرَّصينُة، تأتي عاجاًل أو آجاًل من خاللِّ ما يقدِّّ
  

  ، ها بتنوير المجتمع بتجاربِّ   ت  اسهمَ   ،نخب  محاولة الستقطابِّ   يعد    لنوير( هجل التَّ أ)من    برنامجك  /7س
 !  عالمي؟البرنامج اإلثيرات مثل هذا أفاق وتآهي  وما

ؤال في سياقه   البرنامج، ولكي يأتي السُّ اُه من  ؤال جاء ناقصًا، وبعيدًا عن جوهرِّ وعمق ما أتوخَّ هذا السُّ
ولّية، ثمَّ انبثق   الم الدَّ المِّ، ثمَّ أصبحْت في العددِّ الخامسِّ مجلَّة السَّ الّصحيح، ال بدَّ من الوقوفِّ عنَد مجّلةِّ السَّ

ولّية ومن  منها قناُة السّ  المِّ الدَّ "، ألنَّ هدفي من مجّلةِّ السَّ ولّية ومنهما انبثق برنامج "من أجلِّ التَّنويرِّ المِّ الدَّ
ولّية هو نشُر ثقافة الّسالم والوئام بين البشرِّ ونشُر ثقافة المحّبة والفرح وثقافةِّ العطاءاتِّ   المِّ الدَّ ثمَّ قناةِّ السَّ

" كتحصيل حاصل لما أتوّخاُه من  الخاّلقة في شّتى أصقاعِّ العالم، و  بالتَّالي يأتي برنامج "من أجلِّ التَّنويرِّ
ولّية، ولهذا فإنَّ برنامج: "من أجل التَّنوير" هو رديٌف للمجّلةِّ والقناةِّ معًا، وجوابًا على   المِّ الدَّ مجّلةِّ وقناةِّ السَّ

وما هي آفاق وتأثيرات   ،المجتمعِّ   تنويرِّ محاولة الستقطاب نخب، اسهمت بتجاربها بسؤالَِّك: "هل يعدُّ البرنامج  
اإلعالمي؟! البرنامج  هذا  محاولة  مثل  يعدُّ  البرنامج ال  ال،  اسهمَ بٍ خَ نُ   الستقطابِّ "،  بتنويرِّ بتجاربِّ   ْت ،    ها 

َل لدي آالُف  المجتمعِّ  ولّية تشكَّ المِّ الدَّ ولّية ومن خاللِّ مجّلةِّ السَّ المِّ الدَّ ، ألنَّ البرنامَج ُولَِّد من رحمِّ مجلَّةِّ السَّ
يديهِّ وفي   ُولَِّد وبيَن   " التَّنويرِّ ، ولهذا "من أجلِّ  والفّناناتِّ والفنَّانين  والكاتباتِّ والمبدعيَن والمبدعاتِّ  الكتَّابِّ 

الك الّتنويرِّ  فضاءاتِّهِّ آالُف  ولّية وتصبُّ رؤاهم في منارةِّ  الدَّ المِّ  السَّ يكتبوَن في مجّلةِّ  الَّذين  والكاتباتِّ  ّتابِّ 
، وأمَّا آفاُق وتأثيراُت هذا البرنامج والمنبر اإلعالمي، فَلُه تأثيٌر فعاًل، ألنَّ   المِّ والوئامِّ اإلنسانيِّّ والتَّطويرِّ والسَّ

هاتي اإلبداعّية ه هاٌت إنسانّية إبداعّية وتنويرّية وسالمّية وئامّية، بعيدة كلَّ البعدِّ برنامجي وكّل توجُّ ي توجُّ
ّيٍة أو أهداٍف سياسّيٍة أو جهاٍت مشكوٍك فيها، ألنَّ كل هذهِّ التَّوجهات تنبُع منِّّي وتصبُّ   عن أيَّةِّ أهداٍف مادِّّ

ّيٍة إقليمّيٍة إلخ، ولهذا أستطيُع القوَل أّنني  بي من حيُث القرار، لهذا ال يوجُد أّية خلفّياٍت سياسيٍَّة دينّيٍة دول
، وإْن كاَن على نطاٍق متواضع.   المِّ والّتنويرِّ ياقِّ األهداَف المطلوبَة في نشرِّ ثقافة السَّ  حقَّقُت في هذا السِّّ
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واالنتقادات  جربة الملتبسة  اتية من جانب الكاتب باشكاليات البيئة والتَّ يرة الذَّ حاط كتابة السِّّ ما تُ   دائماً   /8س
حوار مع  "  :برزها مشروعك الحواري المعنون أتي  ثيرات الّ أفما هي التَّ   ،تي من خارج محيط الكاتبأتي تالَّ 

 ! ؟"لف سؤال وسؤالأ  ،اتالذَّ 
"حوار مع الذَّات، ألف سؤال وسؤال" ليَس سيرًة ذاتّيًة! بل هو حواٌر موسوعيٌّ تضمََّن ألَف سؤاٍل وسؤاٍل،  

ّيةِّ ما جاَء في هذا وقد أجَرْت   ولّية لقاًء معي وتوقَفْت عنَد هذا الكتابِّ تحديدًا، ألهمِّّ إذاعُة مونتي كارلو الدَّ
حواٍر  ُل  أوَّ المتابعيَن  من  الكثير  ورأي  رأيي  بحسبِّ  فهو   ، الحوارِّ في  أعدْدُتها  اّلتي  الفكرة  وتفرُّد   ، الكتابِّ

هِّ وأجاَب عنُه، وإنَّ   شكَّ هذا وذاك، فليدخل شبكة غوغل ويقوُم ببحٍث عن  موسوعيٍّ أجراهُ كاتٌب مَع نفسِّ
هِّ! وجاَء في استهاللِّ سؤالَِّك: " يرة  أطولِّ حواٍر أجراهُ كاتٌب ومفكٌِّر وباحٌث مَع نفسِّ دائمًا ما ُتحاط كتابة السِّّ

"،  يط الكاتب تي تأتي من خارج مح الذَّاتية من جانب الكاتب باشكاليات البيئة والتجربة الملتبسة واالنتقادات الّ 
ليس لهذا التَّنويه أّية عالقة ال من قريب أو بعيد في جوهر ما جاء في حوار مع الذَّات، ألف سؤال وسؤال،  
ألنَّ هذا الحوار ليس سيرًة ذاتّيًة بالمفهومِّ العميقِّ لكلمةِّ سيرٍة ذاتّيٍة، وال يوجد اشكاالت في سياقاتِّ الحوارِّ  

، وال التباس أصاًل في الحوارِّ سواًء كانْت بالّتجريةِّ كما لم أتوقْف عنَد االنتقاداتِّ  بالبيئةِّ وال بالّتجربةِّ الملتسبةِّ 
ُل لو جاَء سؤالك عن حوار مع الذات، ألف سؤال وسؤال   ، لهذا كنُت أفضِّّ اّلتي تأتي من خارجِّ محيطِّ الكاتبِّ

هِّ بهذا االستهالل، ألنَّ الحواَر هو عبارة عن مجّلد من   في أدبِّ الحوار؟! كلُّ جزء هو أجزاء    10دوَن ربطِّ
  1360بمثابةِّ كتاب مستقل ومرتبط مع الجزء اّلذي يليه بصيغٍة ما، ويمكنُّنا أن ندرجه في مجّلد كبير من  

 صفحة من الحجم الكبير. تناولت في هذا الحوار ما ال يخطر على بالِّ ألف صحافي وصحافي يحاوُرني!  
 

 حوار سامر ألياس سعيد 
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 اد ناصراعر عوَّ مع الشَّ  هادي الحسيني حوار                     
 من أجل الفرح أعلن كآبته                               

 

      
اعر العراقي ناصر عّواد 6  ـ الّشاعر العراقي هادي الحسيني               الشَّ
 

 اد ناصر :اعر عوّ الشَّ 
 أنا شاعر ال يثق بنصه 

 تنبثق من الالمكان مثل شرارة البرق القصيدة  
 اتساع ظاهرة كتابة الشعر ال ينم بالضرورة عن اتساع فسحة الجمال 

 عدد الشعراء العرب يفوق عدد نقادهم بنسبة مهولة 
 منفاي أتاح لي مجاراة فضاءات ثقافية واجتماعية متنوعة وجديدة

 
 أوسلو  -أجرى الحوار : هادي الحسيني 

وخارطته المترامية األطراف  منجم كبير لرفد الشعرية العربية في العديد من الشعراء ، ولعلَّ  الشعر العراقي  
أغلب الثورات الشعرية في التجديد والتطور اللغوي كان العراقيون َمْن  يفجرها في محاولة لتغيير الذائقة عند  

توى الشعر داخل الوطن العربي  المتلقي، وبروز مدارس شعرية من شأنها عكس التطورات اإليجابية على مس
. العراق بلد الشعر ومهده األول حين ُكتبت فيه أول قصيدة في التاريخ عبر ملحمة جلجامش ملك أور ،  
ثم توالت عصور وحقب كثيرة تطور فيها الشعر وتطور أسلوبه حتى وقت قريب لتنقلب الذائقة الشعرية من 

جديدة وكتابة مغايرة وأسلوب مختلف بعيدًا عن القصيدة    خالل ثورة الشعر العربي الحديث وتؤسس لمبادئ
 الكالسيكية التي ختمها محمد مهدي  الجواهري شاعر العرب األكبر .

هذه المقدمة البسيطة ندخل من خاللها إلى عوالم شاعر أخلص للشعر أيما إخالص طوال مسيرته الشعرية  
 روب والخوف والقمع والهجرة وكتابة الشعر.التي تخللتها الكثير من المآسي واآلالم والنضال واله
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إنَّه الشاعر عواد ناصر الذي غادر العراق في أواخر سبعينيات القرن الماضي بعد سلسلة طويلة عريضة 
من القمع الذي تعرض له على يد السلطات الحاكمة آنذاك، لمجرد أنَّه كان يحلم أحالمًا بسيطة أال وهي  

بسيطة لشاعر همه األوحد االرتقاء بالجمال والحب واإلخالص . لكن  العيش بسالم . أحالم مشروعة و 
الظروف السياسية وتقلباتها كانت تسير عكس االتجاه حتى اضطر الشاعر لمغادرة وطنه مرغمًا . أقام في 
سوريا وبيروت لسنوات وعمل في الصحافة الثقافية، وكتب الكثير من القصائد الجميلة التي أهلته ألن يكون  

  في سماء الشعر العربي، وليس العراقي فحسب.اسماً 
عواد ناصر ال يخاف من أحد ، لكن أكثر ما يخيفه هو كتابة الشعر ونشره، وهو المتمكن من أدواته الشعرية 
واللغوية، لكنه يعتقد أنَّ الشعر مسؤولية كبيرة وخطيرة ، وهو كذلك ، فالشعر مسؤولية مهمة تقع على عاتق  

لفقراء والمظلومين في األرض وإظهار الجانب الجمالي المشع لإلنسان بعيدًا عن الحقد  الشاعر في إنصاف ا
والقبح في هذه األرض ، الشعر كائن خفّي ال يفهمه وال يعرف معناه سوى الشاعر وحده ، الشعر علو 
 وسمو فوق كل األشياء دون مسميات، ودائما ما يكون الشاعر هو المنتصر رغم ما يتعرض له من أذى
الحياة وخبرها بقساوتها ومراراتها  الشاعر وشعره. عواد ناصر شاعر عرف  يبق سوى صوت  فلم  وموت 
وصعوباتها ومآسيها وآالمها ولوعاتها ودمارها وغربته الطويلة عن الوطن األم إال أنه ظل يحمل في قلبه  

 الحب واإلخالص لوطنه وألهله وناسه ولتلك األرض التي أنجبته. 
لشعر هو في الواقع من سمات الشاعر الحقيقي، الشاعر الذي اختار الطريق الصعب المملوء إنَّ اإلخالص ل

باألشواك والطرق الموحلة، لكن في قرارة نفسه هو من يمتلك مفاتيح السعادة وحده، كان من الممكن أن  
اختار له طريق الشعر يكون عواد ناصر مهندسًا أو معلمًا أو عاماًل ويحيا حياته كسائر البشر إال أنَّ القدر  

وما أصعبه .. في هذا الحوار المطول نسبيا يبوح ناصر بأشياء كثيرة عن الشعر وأجياله ومدارسه القديمة 
والحديثة وتطوراته المستمرة، كذلك يتحدث عن الخطاب النقدي العربي الذي يشوبه التراجع المستمر في  

المه فقد تحدث عنهما بكل صراحة ال ينقصها الحب ظل المحاباة في نقد النصوص األدبية، أما الوطن وآ
وال تنقصها الطروحات والمعالجات لألزمات المتالحقة التي يرزح تحتها الوطن العراق منذ عقود وما زال، 
العصر   ومتطلبات  الحداثة  انتكاساته. وعن  أو  بنجاحاته  برمته سواء  العربي  الثقافي  المشهد  تحدث عن 

 جديدة وحياة أخرى بعيدًا عن الدكتاتوريين واألنظمة الشمولية.الحديث التي تؤسس ألوطان 
، وفي السنة الثالثة من عمره انتقل  1950ولد الشاعر عواد ناصر في محافظة ميسان جنوب العراق عام  

مع أبويه إلى العاصمة بغداد ليواصل دراسته ويتخرج في معهد إعداد المعلمين، وفي بداية العقد السبعيني  
ه األولى في الصحافة الثقافية في بغداد، وعمل في بيروت ودمشق كاتبًا ومحررًا، وفي العديد نشر قصائد 

  1992من الصفحات الثقافية في كبريات الصحف العربية التي تصدر في لندن وما زال حيث يقيم منذ عام  
لك المنفى الذي أقضى داخل العاصمة البريطانية. وعن تجربته الشعرية والمحور األدبي العربي والعراقي وكذ 

 فيه  نصف عمره  كان معه هذا الحوار... 
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* من خالل قراءة التاريخ يصح القول: إنَّ تطورات األمم تعكس تطوراتها الفكرية والفنية وترقى بذائقتها  
في الفنون واآلداب إلى مستويات غاية في الجمال والرقة، وخالل التطور اإلنساني عبر حضارات اليونان 

لرافدين ومصر والصين وحضارة أوروبا الحديثة، كانت المعادلة صحيحة والسؤال هنا : هل األمة  وبالد ا
العربية اآلن في بدايات القرن الحادي والعشرين في نهوض شامل أم تراجع شامل، وإذا كانت الحالة  

 ا وراء الرواية؟سلبية فكيف تفسرون الدعوات المستمرة للحداثة والتجريب في قصيدة النثر والرواية أو م
السؤال صعب ومركب ومعقد.. أشكرك.. التعقيد ينشأ من خالل االنقطاعات الحضارية للشعوب التي   -

ذكرتها. مصر، مثاًل، ال عالقة لها اليوم، بالحضارة الفرعونية، وكذلك اليونان وبالد الرافدين، وسواها، فإذا 
زيس، أو كليوباترا )ربما سيعرفها من أغنية محمد  سألت مصريًا، اليوم، عن أجداده الفراعنة لن يعرف إي

عبدالوهاب فقط(، وإذا سألت عراقيًا من األهوار عن أجداده السومريين سيضحك منك. بالمقابل: سار التطور  
مرورًا  الدولة  عن  الدين  فصل  إلى  النهضة وصواًل  منذ عصر  انقطاعات  بال  أوروبا  في  والفني  العلمي 

والتكنولوجيا لدى شعوب راكمت منتوجاتها العلمية والفنية واألدبية، في سياق معرفي بالمنجزات الكبرى للعلم  
يقوم على سؤال الفلسفة أواًل، ثمَّ على أسئلة جوهرية بشأن الوجود والكون والحياة.وجوهر ذلك كله هو الحرية، 

في عالمنا العربي. وما تنتظمه من حقوق مكفولة بما فيها حق البحث والكالم والحلم، وهي حقوق غائبة  
مفاهيم معاصرة على وفق سياقات   إلى  به  لتنتقل  األساس  تشتغل على منجزها  لم  برأيي،  العربية،  أمتنا 
مثاُل،   )الجاهلي(،  العصر  إلى  فالمدخل  ناقدًا،  أو  باحثًا  ولست  وألنني شاعر  المستقبل.  باتجاه  الحاضر 

 إعمال العقل والخيال، معًا، من العصر اإلسالمي.   يكشف لنا أن الحضارة الجاهلية كانت أكثر انفتاحًا على
إنَّ المعلقات السبع أو التسع، أو مهما كان عددها، أعمال فنية عظيمة اكتنزت تجربة عصرها روحيًا وعقليًا  
وخياليًا )باستثناء معلقة عمرو بن كلثوم(، وفي سياقها أمية بن أبي الصلت الذي سبق النبي بادعاء  النبوة  

يني أو تجاري أو آيديولوجي، بل بسبب ما كان يتعاطاه خياليًا مع األشباح والمالئكة وسكنة  ال بسبب د 
 الكهوف. 

بعد كل هذا الموجز أعود ألقول: إنَّ أمتنا، اليوم، في تراجٍع مريٍع، بل ليس ثمة نقطة ما في تراجعها لتتراجع  
وثورة المعلومات والتقدم الطبي والعمراني   نحوها، وال آتي بجديد، إنما أقترح عليك أن ترى مجهودات العلم،

العالم   العربي،  عالمنا  عليها  التي  الصفر  نقطة  لتبلغ  الشرق طبعًا(  في  )حتى  العالم  في  واألدبي  والفني 
العالم متحول .ليست، ثمة دعوات للحداثة والتجريب في  االستهالكي، الطفيلي، السكوني، الثابت، بينما 

وراءها. من دعا إلى هذا ؟ األمر باختصار ال يعدو تأثرًا بترجمات مبتسرة وتنطعًا  قصيدة النثر والرواية وما  
نقديًا وانقيادًا خارجيًا خلف الموضة األدبية. من قرأ من شعراء قصيدة النثر الشبان في أصولها التأسيسية: 

جلة )شعر( اللبنانية التي  لوتريامون ورامبو وبودلير )مثاًل(. إنَّها تنويع على تنويع، مع األسف، بعد رواج م
كان أفضل شعرائها محمد الماغوط. وهنا أود أن أطرح أنا السؤال: هل لك أن تذكرني بشاعر عربي مهم،  
مؤثر وليس نجمًا متداواًل، غير صالح عبد الصبور وبعده، بسنوات، محمود درويش الذي قال: )كن عراقيًا  

لعربية بدأت عراقية ولكنها لم تنته كذلك. لماذا؟ ألنَّ اإلبداع  لتصبح شاعرًا( .. أعني أنَّ الحداثة الشعرية ا
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والتجديد يحتاجان مكانًا وزمانًا إبداعيين، حيث الفن ال ينطلق من العتمة إنَّما من الضوء، ونحن نعيش في  
 بحر الظلمات، مع األسف. 

 
هي ترف فكري شكلي ال * هل تعني أنَّ الحداثة حاجة ملحة، ووجه آخر من وجوه متغيرات األمة ؟ أم  

عالقة له بما يحدث في النسيج العربي من تمزقات هائلة على مستوى حريات اإلنسان وأنظمة الحكم 
 الدكتاتورية الشاملة وضياع المواهب واندثارها ؟ 

سؤالك يتضمن شيئًا من اإلجابة. الحداثة ليست حاجة ملحة، إنَّها واقع ماثل على صعيد العالم. لكنَّ    -
)حسب تعبيرك( خارج الحداثة. الحداثة كما أفهمها هي انتقال الحياة من حال قديمة، ساكنة، إلى  األمة  

حال حديثة، متفاعلة، متطورة.. يعني االنتماء إلى العصر بكل مكوناته العلمية والفنية واالجتماعية، بل  
. الحداثة، كما فهمت من  حتى على صعيد العالقات العاطفية بين البشر.. األزياء أيضًا تغيرت حداثوياً 

سؤالك، ال تتعلق بالفن والشعر، حسب، إّنما هي نتاج تراكم كمي يؤدي إلى تغيير نوعي على مستويات  
متعددة تشكل حياة أمة من األمم، وال أرى أنَّ أمتنا سوى مستهلكة لمنجزات الحداثة، وليست مساهمة بأدنى  

إال في مستوى االستهالك  فمن يملك المال حداثوي، وَمْن ال  المقاييس في هذه الحداثة. أمتنا خارج الحداثة  
 يملكه يقيم في الفقر والجوع واالنقطاع عن المعرفة.

 
* االغتراب الذي يتمثل في المنفى، كان قاب قوسين أو أدنى منك نهاية السبعينيات، غادرت العراق  

عترضًا على ما يدور داخل العراق  نتيجة للعصف السياسي واإلنكسار الثقافي واألجتماعي وألنك كنت م
آنذاك، وخاصة سلوك السلطة، قررت اللحاق بعربة االغتراب أو المنفى، ما هي العالقة بين االغتراب  
والمنجز األدبي، وهل كان االغتراب مفهوما تجريبيا أو عرفانيا أو كخط فلسفي، وهل تحول االغتراب أو  

 ؟  2003ول الدراماتيكي في العراق عام ما يماثله من منفى الى سلم مهترئ بعد التح
هناك فرق بين االغتراب والمنفى، فلسفيًا ومكانيًا، االغتراب يتنوع حتى سيكولوجيًا )اغتراب العامل عن    -

كارل ماركس( اغتراب اإلنسان في وطنه عندما يفترق الفكر والوطن، وقد تساهم األحالم المفرطة    –اآللة  
 نفى موقف قد يبدو اختياريًا، بينما هو اضطراري. في االنشقاق عن المكان. الم

 كتبت مرة: الوطن ستر والمنفى فضيحة.
المنفى، في معنى من المعاني، حرية اصطناعية. ألن المكان ال يحرر اإلنسان قدر ما تحرره أفكاره وإدراكه  

 لضرورات وجوده.. حريته الداخلية.
والديمقراطيين   اليسار  على  الفاشية  الهجمة  مئات كانت  مثل  فقررت،  الشراسة،  غاية  على  والمستقلين 

ببيروت، إبان    1979الشخصيات الثقافية والفنية والسياسية، مغادرة العراق وااللتحاق بالثورة الفلسطينية عام  
 الحرب األهلية اللبنانية. كانت تجربة فريدة للحرية، إذ كان هناك منفيون عرب من كل البلدان العربية تقريبًا. 
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عملي في الصحافة الفلسطينية ونشرت الكثير من نصوصي في الصحافة اللبنانية ووجد المكان   واصلت 
الجديد أثره الواضح على تهذيب عراقيتي الخشنة ولغتي الشعرية حتى، وطبعت هناك أول مجموعة شعرية 

التوزيع حيث  بعنوان )من أجل الفرح أعلن كآبتي( التي لم توزع بشكل طبيعي بسبب التباسات النشر وسوء  
ثقافية   منفاي، عمومًا، مجاراة فضاءات  لي  أتاح  هناك.  العامة  الحياة  األهلية واضطراب  الحرب  توترات 
واجتماعية متنوعة وجديدة، واكتشفت مكتبات لبنانية ممتازة حصلت منها على خيرة األعمال األدبية، العربية  

تعرض أحدث األشرطة السينمائية، مما أغنى ثقافتي    والمترجمة إلى العربية، وكانت صاالت السينما اللبنانية
 وأمدني بجدوى التنوع الثقافي، واختالف مصادر الفن.

لنصل إلى لندن، عاصمة منفاي األخيرة، ومنها تجحفلت جيوش صاحبة    –سيرة طويلة ومعقدة    –لنقفز قلياًل  
زوجتي وابنتاي.. وبما إنني ال أملك  الجاللة لتحتل بغداد . كنت أتابع الحرب، دقيقة بدقيقة، حتى ملت مني  

أي وسيلة لوقف الحرب أو تغيير مسارها، كان سقوط نظام صدام حسين الوجه اآلخر للحرب بعد أن عجز  
في  سيكون  التغيير  هذا  مثل  أنَّ  أتوقع  المطلوب.لم  التغيير  إحداث  عن  وخارجه  العراق  داخل  الجميع، 

ء الحرب ال يلقم أسلحته بحمامات السالم التي ستطير  صالحي، وصالح من يشبهونني، ألًن من يقف ورا
في سماء بغدادية زرقاء.. وهكذا أنا ، عندما بقي سلم المنفى قائما، ولم يهترئ، كما قلت أنت، ألنَّ ستراتيج  

 المثقف المستقل ال يتغير بتكتيكات السياسي. 
 

ا حركة أدبية وفنية متنوعة في  * كيف تنظر الى الحركة الشعرية  في العراق  والعالم العربي بوصفه
األشكال والمضامين والحركات اإليقاعية والموسيقية والوزنية، من خالل متابعتك للمشهد، خاصة كنت 

 تشرف على صفحات ثقافية يومية لصحف عربية مهمة حيث تقيم في لندن ؟ 
وآخرون يصدقونهم فال يقدمون لهم  الحركة الثقافية في كل بلد هي سوق. لكن ثمة باعة يغشون مشتريهم    -

 بضاعة مغشوشة . وألن الثقافة سوق فالذهب نادر وغال في كل زمان ومكان. 
أمران عبثا بالحركة الثقافية هما السياسة والجهل . ما زال كثيرون ال يفرقون بين شخصية الشاعر ومواقفه  

مئات السنين وهو عبد القادر الجرجاني بقوله: اآليديولوجية ونصه، بينما حسمها أحد أجدادنا القدماء منذ  
 اإليمان ال يرفع قصيدة والكفر ال يخفض القصيدة. 

تتلبسها عبر أكثر من طريق:   التي  الثقافية عمومًا، والشعر منها، لم تتحرر من سطوة السياسة  الحركة 
طريق اآليديولوجيا التي يركبها    االرتباط بالنظام السياسي الحاكم طلبًا للحماية أو الوجاهة أو الغنيمة، أو من

النبيلة كافية لجعل النص إبداعيًا، في حين هناك أعمال   بأنَّ القضية  بعض الشعراء، ال كلهم، معتقدين 
خالدة، عبر العالم، كتبها قساوسة أو يمينيون )الساعة الخامسة والعشرون( رواية الروماني كوستنتان جورجيو  

. إليوت، )مثاًل(. عدم االستقرار السياسي يولد الالاستقرار على جميع وأعمال األمريكي البريطاني ت. س
الجبهات. االنقالبات العسكرية والحروب والقمع في العراق، مثاًل آخر، ضربت الحراك الثقافي واإلبداعي  
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القلب، لنرى إلى تلك االنقطاعات الخطيرة واالنبتارات المؤلمة في جميع مشاريعنا اإلبداعية التي   لم  في 
 تكتمل، ألنها لم تنُم نموًا طبيعيًا في أجواء سياسية اقتصادية أخالقية طبيعية. 

من خالل متابعتي للشعر العربي، والعراقي منه، ال أستطيع أن أقول فيه رأيًا متوازنًا ألنَّه مشهد غير متوازن،  
رين.. ندرة الذهب ألّننا في بل إنه متذبذب حتى في تجربة الشاعر الواحد. لكن ثمة تجارب رائعة لشعراء ناد 

سوق تعرض األصيل والمغشوش. الجهل مرض يفتك بثقافتنا ليحولها إلى تنويعات على أصول مهمة، حتى  
أن بعض الكتاب والشعراء يكتبون أكثر مما يقرأون ! كثيرًا ما سألت نفسي: لماذا تكتب، أو تنشر كتابك،  

 لجمهور يعاني أغلبه األمية؟ 
 ية فقط يدفع الشاعر مااًل ليطبع مجموعته الشعرية!وفي البلدان العرب

 في الغرب قد يحول كتاب واحد كاتبه من متسول إلى مليونير. 
طبعًا، ثمة شعراء ال يزيدون على أصابع اليد نجحوا في االنتشار وحققوا جماهيرية عظيمة، لكن هذا يقع  

 في باب )لكل قاعدة شواذ(. 
بنسبة مهولة... من يقّيم إذن، ومن يمّيز لنا الذهب من التراب ؟    يفوق عدد الشعراء العرب عدد نقادهم 

الكالم متشعب، ويدعو لأللم عندما نأتي على ذكر دور الصفحات الثقافية والمنافع المتبادلة بين اإلعالم  
 والفن، ولعبة اإلخوانيات واالرتياحات الشخصية واالنقسامات السياسية والطائفية )اليوم(.

 
ابك السابق حول المشهد الشعري العراقي والعربي يبدو لي أنك منزعج من حركة النقد  * من خالل جو 

األدبي داخل الوطن العربي والتي هي في تراجع مستمر ولم تستطع السيطرة على المشهد األدبي ومواكبة  
ذات تطوراته ! ترى أين يكمن الخلل في هذا التراجع النقدي الذي هو المكمل والموجه للنص األدبي  

 القيمة االبداعية العالية ؟ 
الكل يريدون أن يصبحوا شعراء!! وال أدري لماذا؟ لكن إشارتي العابرة حول النقاد ال تعني أنني منزعج    -

أبدًا، إنها توصيف لظاهرة حقيقية.. ألن الشعر )كما يعتقد الكثيرون( أسهل من النقد! وأنا أرى أن الناقد 
واسع وقراءة  كبيرة  معرفة  واإلحساس  يحتاج  الشخصية  الذائقة  عدا  ملزمة،  نقدية  أدوات  إلى  يتوفر  وأن  ة 

بجمالية الكلمة والقدرة على التأويل والغور تحت سطح النص، وهذه عناصر ضرورية ألي ناقد، وبتعبير 
آخر: كالهما صعب في ميدان اشتغاله، لكن اتساع ظاهرة كتابة الشعر ال ينم بالضرورة عن اتساع فسحة  

 الجمال.
تراجع النقد جزء أساس من تراجع منظومة القيم الثقافية/ المعرفية في المجتمع. المجتمعات المتخلفة ال  
التعبير   حرية  يقوم على  سليم  واجتماعي  معرفي  وليدة حراك  النقدية  الحركة  مهمين.  نقاد  بظهور  تسمح 

ثله مثل أي إبداع آخر، يحتاج  والتخلص من العقد المرضية والتقدم الصناعي واالقتصادي، أي أنَّ النقد، م
إلى أرض خصبة وهواء نقي وحياة اجتماعية تتيح له التنفس الطبيعي ككائن حي واالسترخاء الكافي للتأمل  
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والقمع   بالحروب  ومحكوم  طويلة  لعقود  األفواه  مكمم  بلد  في  اإلبداع  يولد  كيف  واإلنتاج.  والكتابة  للقراءة 
 وع والمرض، كما هو حال شعوبنا العربية.ومصادرة الحريات واألمية والفقر والج

 
* الشعُر طاقة وعناصر تلك الطاقة قد دارت حول مدارات متباينة ومتناسبة ومتوازية ومتوازنة بل  جرت 
معها نبوءات وايحاءات مكنت موضوعة الجذب بالنسبة الى التجربة الشعرية من أن تكون  تجريبية في  

الشعر. هل ُبنيت هذه الموضوعة في تجربتك الشعرية خاصة  منذ الشعر، حيث التجريب منفذ ذاتي لفن  
 مطلع السبعينيات ،حيث قصيدة النثر والشعر الحر والتفعيلة ذات الوقت ؟ 

الشاعر الجيد كائن تجريبي على مدار الساعة. إذا اتفقنا على أنَّ الشاعر يواصل كتابة الشعر ليكتب    -
قة التجريب لديه وصواًل إلى نص مختلف. من ناحيتي لم أدخل قصيدة مختلفة عما سبقتها، فإنه يفجر طا

حلبة سباق مع آخرين، إّنما كنت أواصل تحديًا ذاتيًا ألكون أحسن مني، حسب، حيال الوقوف عند كل  
 قصيدة جديدة، ألنَّ كل قصيدة جديدة هي تجربة جديدة من حيث البنية والفكرة واألداء اللغوي . 

تجربت في  تدخل  أن  أوائل  البدَّ  في  بداياتي  ومنذ  هذا،  يومنا  القيس حتى  أمرئ  منذ  ي مكونات خارجية، 
فيه، حسب   تجديدية  نماذج  وتوقفت عند  العربي  الشعر  تمثلت جميع عصور  الماضي،  القرن  سبعينيات 
رؤيتي النقدية الشخصية، وقرأت أغلب تجارب الشعر وأشكاله في قصيدة التفعيلة والنثر )والمشترك فيها بين  

ثر والشعر( ولم أفضل شكاًل شعريًا على آخر إال بما يمدني بحساسية شعرية تنفذ إلى وعيي والوعيي،  الن
 في الوقت نفسه، لتكون ضمن ذخري الخفي، في مكان ما من أرشيفي الروحي.

طاقة قصيدتي تستمد حركتها وفعلها من جميع التجارب الشعرية التي تسنى لي االطالع عليها، وال أتردد 
لقول: إنني ابن الشعر اإلنساني كله، من جميع األجيال والمدارس والتجارب، بمن في ذلك أبناء جيلي في ا

 نفسه واألجيال التي تلت أيضَا.
 

تحت عنوان )أحاديث المارة( وفي مقدمته    2011* قرأت كتابك المختارات الشعرية والذي صدر عام  
اثنين، كتابة الشعر ونشره ( حيث انتظرت ألكثر من عقدين  كتبت تقول: ) لم تخف شيئًا في حياتك إال  

ونيف من الزمان، ولم تطبع كتابًا حتى جاء ) أحاديث المارة ( الذي أستمتعُت شخصيًا في قراءته حيث  
طقوس الشعراء والنساء واألمكنة والحنين الى الماضي وبلغة شعرية رائعة وأنت تنتقل في القصيدة وتنوع  

نثر بحرفة عالية، هل أن الشاعر فيك الذي عاش الخوف والحياة القاسية منذ طفولته ظل  في التفعيلة وال
 على خوفه حتى في طباعة شعره؟

أنا سعيد ألنَّ مختاراتي أعجبتك. األمر ال يتعلق بمخاوف الطفولة ، رغم أنها قد تكون سجية ألننا أبناء    -
اية الصعوبة، بل القسوة، وجّدنا الفرزدق قال قبلي: ثقافة الخوف. خوفي هنا نقدي. كتابة الشعر أمر على غ 

) كتابة بيت واحد من الشعر أشق علّي من قلع الضرس ( وتعرف ما يعني قلع الضرس في تلك الفترة ،  
 أي بال مخدر.
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عندما تحدثنا عن التباس النقد والنص، قبل قليل، واضطراب المشهد النقدي، سيضطرب لدي شعوري إزاء  
شاعر ال يثق بنصه. عندما يثق الشاعر بنصه سيكف عن القلق وإذا كف عن القلق توقف. ما أكتب. أنا  

 القلق هو الحاضنة الضرورية للشعر. من هنا ينبثق خوفي.
خوفي يطلق سؤالي الشخصي لنفسي: ما الذي ستقوله للعالم؟ ما جديدك بعد أن لم يترك األولون لآلخرين  

رأ؟ شاعر من الدرجة الثانية، نّظام، ال أكثر مثل نزار قباني يقرأه  شيئًا؟ من يقرؤك في عالم عربي ال يق
الماليين. شاعر حليف األنظمة. صديق أحمد حسن البكر وجماعته. خوفي نشأ من حرصي على صيانة  
نفسي مما يدنس نفسي. هو خوف على مصير الكتاب الذي أمضيت أكثر من عقدين في كتابته. وأنا شاعر  

وليست لي عالقات وثيقة بوسائل اإلعالم، وال عالقات شخصية بالنقاد والشعراء   غشيم في تسويق نفسي
راديكالية   يعرفون  وسخريتي.  مشاكستي  مدى  يعرفون  األقل،  على  أصدقائي،  الساحة.  على  المتداولين 
  قصيدتي. أنا سعيد بهم طبعًا ، وهذا يكفيني، لكن نشر قصيدة، أو ديوان، أو مختارات شعرية يعني أن تقف 

 عاريًا أمام الجميع وهي حالة، البدَّ تدعو إلى الخوف.. إنَّه خوف ذو طابٍع نقدي يا صديقي. 
 

* إذن، الخوف من النقد الذي جعلك تخاف الكتابة والنشر، لكن بالمقابل أنت شاعر من شعراء النخبة  
شاعر كبير  ، تجربتك الشعرية تجربة رصينة وكبيرة حسب المعطيات التي أمامي، خاصة حين يتحدث  

عنك مثل سعدي يوسف أو مثل جواد الحطاب وآخرين، وأنا أؤمن بنظرة الشاعر أكثر من الناقد ، ومرة 
سمعت البياتي الذي كان يقول : أن نزار قباني شاعر بسيط بلغته يناجي المراهقات ! أعتقد بأن  لغتك  

أال تعتقد أن سبب الشهرة وبخاصة  الشعرية تتفوق على لغة نزار بالرغم من شهرته الواسعة، السؤال هنا  
لجيل الرواد التي اكتسبوها وهم بأعمار شابة، نتيجة النتماءاتهم السياسية في ذلك الوقت ؟ أم كانوا 

 يستحقونها فعال ؟ 
كال، ليس خوفًا من النقد، بل الخوف من نفسي، أنا الناقد األول لنصي. أشعر أثناء كتابة القصيدة كأنني    -

دود وتحتي حقل من األلغام. تفزعني عشرات األسئلة وأنا أكتب قصيدتي : هل هو  أسير على حبل مش
هذا  في  العنوان..  هذا  في  ما جديدك  ما محوته؟  أم  الشعر  هو  الورقة  أثبته على  ما  ؟ هل  حقًا  شعر، 

 المستهل.. في هذه الصورة.. في هذا الهذيان؟ 
ألنَّ نزار شق طريقًا في أرض الشعر لم يسبقه إليها    ال أتفق مع رأي البياتي بنزار قباني ألنه عداوة شعراء،

شاعر، لكنه صار نظامًا يكرر نفسه، وتحولت مغامرته الشعرية األولى إلى موضوعات وأساليب مكررة. 
شخصيًا أحببت نزار في مراهقتي مثل أي مراهق عربي آخر، لكنني غيرت رأيي فيما بعد، خصوصًا بعد  

 لم.أن اطلعت على تجارب شعر العا
أشكرك ألنك تعّدني بأنني شاعر من شعراء النخبة ، وشكرا لك ثانية ألنك وجدت في "لغتي تتفوق بكثير  

 على لغة نزار" رغم أنني ال أحب مقارنتي بأية شاعر آخر.. لكل شاعر مراجعه وتجربته ولغته ورؤيته.
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ألنني أعد امرأالقيس شاعرًا رائدًا فهمت مما قصدته أنت بـ "شعر الرواد" بأنهم رواد ما يسمى بالشعر الحر،  
 للشعر العربي كله، وكذلك الجواهري. 

السياب   المختلفة..  إلى آخر، لكن لكل منهم إسهامته  نقلوا شعرنا من مستوى  فقد  الحر  الشعر  أما رواد 
مشروع ريادي لم يكتمل بسبب انقالباته السياسية ومن ثم رحيله المبكر، والبياتي شاعر مهم في بعض  
قصائده، ال كلها، وإذا راجعت تجربة الشعر العربي المعاصرة، ما بعد البياتي، لن تجد من استلهمه وسار 
على خطاه، أما الشهرة فأسبابها كثيرة، وهي قضية مثيرة للجدل والدجل معًا. لكن األحزاب والسياسة قد 

ئة الثقافية والسياسية، في مرحلة  يسهمان في ترويج شاعر ولكن لفترة محددة، لكنها ال تصنع شاعرًا. البي
ما، أو ما نسميه بـ )الظروف الموضوعية( تساعد أيضًا لكن عندما تلتقي تلك الظروف مع الشرط الذاتي  

 للشاعر.
 

* في ) أحاديث المارة ( مختاراتك الشعرية تحتشد بوجوه الغربة والمكان، شعراء، أصدقاء، نساء،وأحيانا 
ة وأنت تتحدث عن اآلخر،الحظت ذلك في قصيدتك عن سعدي يوسف أو  ترسم لوحة فنية داخل القصيد

حسب الشيخ جعفر وفي قصائد أخرى تتحدث عن االعتكاف على الغربة ومن جهة ثانية تأنس للوحشة، 
وكأنك تتأمل تفاصيل الحياة اليومية وتتعامل معها بدقة، كيف تحدثنا عن "أحاديث المارة" تلك المختارات  

 ت؟   وهي آخر ما أصدر 
قررت نشر قصائدي على شكل مختارات، منها ما هو منشور وبعضها غير منشور في كتاب في محاولة    -

المختارات   تلك  نشر  في  أخيرًا  أفلحت  عامًا  دام ألكثر من عشرين  تردد  بعد  نفسي شعريًا.  لتوثيق  مني 
قال معرفًا الشعر: "الشعر )أحاديث المارة( والعنوان متجزأ للصوفي العرفاني محيي الدين بن عربي عندما  

تكثيف ألحاديث المارة" وهو تعريف صاحبني سنين طوااًل ألنه يتالءم مع فهمي الخاص للقصيدة اليومية..  
 أو قصيدة الحياة اليومية. 

وألنني في المنفى منذ خمسة وثالثين عامًا فال بد من أن تكون الغربة، المكان، الشعراء، األصدقاء، النساء، 
قي الشعرية، وكل مفردة من تلك المفردات تحتاج حديثًا منفصاًل نظرًا اللتباساتها وقسوتها ودالالتها  ثيمات أورا

 لدي. 
 ال أعرف كيف أتحدث عن )أحاديث المارة( األمر أتركه للقارئ.

ال سبب للقصيدة وال مبرر. إنها تنبثق من الالمكان مثل شرارة البرق التي ال نتوقع مكانها وزمانها، حتى  
فاصيل الحياة اليومية ال يمكن رصدها كما في كتابة اليوميات أو عدسة السينما. ثمة في الحياة اليومية  ت

"أحداث" تكاد ال ترى بالعين المجردة، وال العين العادية، ثمة مشهد يومي سرعان ما يتحول إلى هالم أو  
تبدد، لكن الشاعر، الشاعر وحده، مثل تلك الغيوم البيضاء التي تتخذ أشكاال نرسمها نحن ثم سرعان ما ت 

 هو من يلم شتات الصورة قبل أن تتبدد ليضعها على الورقة. 
 أو هو من "يمسك بتالبيبها" قبل أن تهرب. لكن ثمة الكثير من ما يفلت ويتبدد في زحمة السماء واألرض. 
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 أنا شاعر مقل. نعم، لكن من قال بجودة الشاعر المكثر؟
يتركوا سوى مجموعة شعرية واحدة أو مجموعتين، بل لدينا في تاريخ الشعر  ثمة معلمون في الشعر لم  

 العربي شعراء الواحدة، وشعراء البيت الوحيد.
أؤمن، بشدة، بأن بيتًا واحدًا من الشعر يبرر شاعرًا. فلو تركت بعدي بيتًا واحدًا من الشعر في ذاكرة قارئ  

 واحد فقط لكفاني هذا. 
دن الرصاص والظالم والصمت: الحرب األهلية ببيروت وكردستان مقاتاًل  عشت نصف سنوات منفاي في م

مع األنصار الشيوعيين، ونصف الحرية في سوريا. وخالل تلك السنوات كتبت الكثير من الشعر الذي ال  
يعرفه القارئ العراقي بسبب الحصار والمنع ومصادرة الكتب الممنوعة. وحتى أقل من عقد السنوات الذي  

بغداد السبعينات أمضيت نصفه جنديًا إجباريًا في الجيش معرضًا لإلعدام في أية لحظة بسبب  عشته في  
 انتمائي السياسي، في ذلك الوقت. 

( ألبدأ من  2011  –  1972هكذا عاشت قصائدي في الخوف والحصار والدخان سنوات مديدة )من عام  
ات، رغم أنني لم أضع قصائدي القديمة جديد، انطالقًا من لندن أنشر )أحاديث المارة( على شكل مختار 

 كاملة في هذه المختارات بل اخترت "عينات" بسيطة من أجل التوثيق حسب. 
 

* إن  بيتا واحدًا من الشعر يبرر شاعرًا كما تقول، ألهذا الحد يبدو الشعر معقدا وصعبًا ! إذن لماذا 
يام والكثير منها أصبح في طي النسيان ، يتسابق الشعراء على اإلفتخار بكثرة دواوينهم الشعرية هذه األ

 كيف تفسر هذه الظاهرة المنتشرة في هذا الزمن تحديدا؟
نعم، كتابة بيت واحد من الشعر مشقة وعذاب ومعصية. ثمة شعراء يكدسون كتبهم، والمضحك إنهم    -

 يدفعون أموااًل لنشر دواوينهم!!
 رًا. لو عادت بي الحياة إلى صباي لما اخترت أن أكون شاع

سأختار أي )وظيفة( أخرى من الوظائف التي تنتهي بانتهاء الدوام.. أو صاحب دكان يغلق دكانه مساء  
 ويتفرغ لزوجته. 

 إنه ألمر مريع أن يعمل الشاعر ألربع وعشرين ساعة، سواء كان يكتب أو يحلم أو يفكر. 
 ى الشاعرية. كثير من شعراء اليوم يعتقدون بأن عدد الدواوين التي ينشرونها دليل عل

 محمود درويش قال: لو عادت بي الحياة لحذفت نصف شعري!
 سعدي يوسف قال: لو بقي من شعري بضعة أبيات لكفتني! 

 
 سؤال: لماذا تخلد شعراء المعلقات بمعلقة واحدة لكل شاعر حتى يومنا ؟ 

كل هذه القرون * أعتقد أن الشكل الفني المتكامل والصور المبهرة في شعر المعلقات هو الذي خلدها  
من الزمن. لكن أال تعتقد أستاذ عواد أن المهمة الصعبة الملقاة على الشاعر، وخاصة حين يكتب شعرًا 
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رائعًا، يكون في غاية السعادة التي ال توصف وكأنه أمسك بالعالم برمته، كيف يكون شعورك حين تكتب  
 القصيدة؟

الشكل نقص الشعر. الشكل جزء من بحث متواصل بدءًا، ال شكل متكاماًل في أي قصيدة. إذا اكتمل    -
وصواًل إلى الالاكتمال. ما خلد المعلقات هو الحرية. أعني أن حرية الشاعر أتاحت له التعبير جماليًا عن  
تقارن قصيدة   اليومية واشتباكاتها مع الطبيعة واآللهة والرسوم والحب والهجران والغزل. يمكنك أن  حياته 

 ا المحافظة في األلفية الثالثة. امرئ القيس مع قصيدتن 
بالعودة إلى سؤالك : مهمة الشاعر صعبة حقًا. بل تكون مستحيلة أحيانًا. عندما يصبح األلم، مثاًل أكبر  

 من اللغة، أو حيث تكون األرض أثقل مني ألنقلها إلى مكان آمن. كيف لي أن أكتب قصيدة؟
برمته، حسب قولك، لكنها سعادة سرعان ما تتالشى إزاء  نعم، قد أشعر بالسعادة وكأنني أمسكت العالم  

 أحزان أزلية تجلس في غرفة االنتظار لمعالجتها شعريًا. 
 شعور الشاعر بالسعادة يشبه شعور نيزك تحرر من مداره لكنه ال يعرف متى سيصطدم ليتحطم. 

لكنه   اليومية، صغيرة وبسيطة، مثل سعادات األطفال،  الشاعر، في حياته  الستراتيج  سعادات  في لحظة 
القصوى غير سعيد بالمرة حتى لو كتب أعظم قصيدة في التاريخ.. ألن كتابة القصيدة ال تدخل في مقاييس  

 العاطفة اليومية إنما في قياسات المستقبل البعيد للعالم. 
نفسي، قد تنتابني حالة رضا مؤقتة عندما أنجز قصيدة أحسبها... ماذا اقول: جميلة، موفقة، كفتني شر  

نقلتني من حال إلى حال، ربما هذا أو سواه، على وفق مذاقي النقدي، لكن دعنا نشبه كتابة قصيدة جميلة،  
نحو   مؤقت  نجاح  إنه  المدرسي.  االمتحان  في  تلميذ  نجاح  مثل  لنفسي(  النقدي  مذاقي  )وفق  ناجحة  أو 

 المستقبل.. المستقبل الغامض.
منها ويسب نفسه، على الطريقة العراقية، وهو يقصد المديح:    كان الجواهري يعجب بقصيدته فور االنتهاء

 "خرب عرضك شلون قصيدة"؟
مستقبل  الغامض..  مستقبله  نحو  يركض  تلميذ  كما  الشعر  كتابة  يواصل  إنه  يتوقف.  لن  الجواهري  لكن 

 القصيدة، بانتظار القصيدة المقبلة التي لن تكون هي األخرى قصيدته النهائية.
 القصيدة" أفهم قولك على أنه "أثناء كتابة القصيدة" إذا لم أكن مخطئًا. تقول: "حين تكتب 

حين أكتب القصيدة أكون في حلٍّ عن أي انتماء للواقع اليومي. وال أرى غير عالم غائم بال مالمح سوى  
 من معالم تتعلق بمناخ القصيدة وحلمها وصورها وإيماءاتها،    -وهي في لحظة تشّكل    –ما تتيحه القصيدة  

 وال شي خارج هذا المناخ.
أكتب وكأن العالم فارغ من حولي سوى عالم القصيدة نفسها. عالم يكاد يكون في حال إظالم تام.. عدا 

 إضاءات الكلمات وهي تركض في حقل ألغام يمكن أن تقتلها في أي لحظة..
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د من الترجمات عن اللغة * جوابك أكثر من رائع. لننتقل اآلن من الشعر وكتابته إلى ترجمته، لديك العدي
االنكليزية التي تتقنها، خاصة وأنت تعيش في لندن منبع تلك اللغة، هل تؤمن بأنَّ الترجمة خيانة للنص  
كما أشيع في السابق ، أم أنَّ الشاعر وحده من يتمكن من ترجمة الشعر من لغة الى أخرى لمعرفته  

 الدقيقة به ؟ كيف تفسر لنا ذلك؟
محترفًا. ما ترجمته هو مقاالت وحوارات مع كتاب وشعراء أجانب لنقل تجاربهم إلى    أنا لست مترجماً   -

القارئ العراقي والعربي. وال يخرج عن اإلسهامات الصحفية في عدد من الصحف ال أكثر، حتى أنني ال  
وفره تلك أفكر في نشرها بكتاب مستقل. ما أترجمه هو تمارين لغوية فقط لتطوير لغتي اإلنكليزية، عدا ما ت

 المقاالت والحوارات ومراجعات الكتب لي شخصيًا من متعة ومعرفة.
لم أقرب ترجمة الشعر أبدًا ألنني أخشى هذه المحاولة. ترجمة الشعر تشترط معرفة دقيقة بالنص الشعري  
وشاعره وتقتضي الكثير من البحث ألن القصيدة تتكون من طبقات لغوية أو ما يمكن تسميته )نص تحت  

( وكل ترجمة للشعر هي نص آخر مختلف مهما اجتهد المترجم، من هنا شاعت العبارة المعروفة  النص 
)أيها المترجم.. أيها الخائن(، لكن للترجمة، عبر تاريخ الشعوب وحضاراتها فضل كبير في تبادل الثقافات  

 وحوار األفكار.
اصة، لكن ثمة مترجمون رائعون  يفترض أن الشاعر أقدر من غيره على ترجمة الشعر بسبب حساسيته الخ

 للشعر من غير الشعراء.
 مهما قيل تبقى ترجمة الشعر كما قال الراحل شيركو بيكه س: )ترجمة القصيدة مثل قبلة من وراء الزجاج(. 

 
، أكثر  2003* لقد ظهر جيل جديد من الشعراء الشباب داخل العراق  بعد سقوط النظام العراقي عام  

ائدهم ال تخلو منها صحيفة عراقية في كل يوم، هل لك أن تقّيم لنا المشهد من عقد من الزمان وقص
 الشعري الجديد داخل العراق والى أين ذاهب ؟

أتابع، جزءًا من واجبي كشاعر، أغلب ما ينشر من شعر عراقي شاب، وما وصلني، أو وصلته، هو أن   -
طب أمر  شاملة، وهذا  ثقافية  فوضى  الجديد ضحية  الشعري  المشهد  المشهد  إلى  نظرنا  ما  إذا  برأيي  يعي 

الثقافي/ االجتماعي في عموم البالد الذي يؤثر، بالتأكيد، على طرق التعبير الفني والفكري، وثمة عدم سوية  
 شعرية بين صعود وهبوط. 

ثمة شبان عجولون لم يتدبروا أمر قصائدهم عبر َجَلد الشاعر المتبصر، الحريص على صيانة نصه من  
نفراط. وثمة من لم يزل يكتب القصيدة العمودية على شيء من التحديث اللغوي، الخارجي، ال  التعثر واال 
 المفصلي.

إال بعض النصوص المتناثرة في تجارب لم تستقم بعد،    2003لم أَر الكثير من الوعود الشعرية بعد عام  
 ربما ستستقيم الحقًا. 

 ، وهذا يمثل نقصًا في العدة وكثرة في العدد..الشعراء الشبان اليوم يكتبون أكثر مما يقرأون، لألسف
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* بمناسبة القراءة، أعتقد على الشاعر متابعة ما ينجز من إبداع على مستوى الشعر والنثر والرواية  
بداياتك األولى ومالذي شد   للكتب في  قراءاتك  للعقل ، كيف تحدثنا عن  والفن، والقراءة عامل منشط 

 زلت في نفس الحماس للقراءة ؟ انتباهك أكثر، قبل واآلن وهل ما
القراءة ليست متابعة ما ينجز.. إنها قراءة ما أنجز وما لم ينجز. والقراءة ليست عامل منشط للعقل،   -

حسب، إنها إعادة انتاج العقل. الكتب هي الوجه اآلخر للكتابة. الكتاب األول الذي دسه بيدي صديق أكبر 
 م المعري : جيم جنة.. جيم جحيم. مني سنًا كان بمثابة مفترق طرق مثل جي 

 وال أدري، حتى اللحظة ما هي الكتب التي أدخلتني الجنة وما هي التي شوتني في الجحيم. 
الكتب سلسلة مترابطة من التحريض والتحدي واالكتشاف.. كل كتاب يمسك بتالبيب ما سبقه وما لحقه..  

 ي خلد أي قارئ. الكتب حلقة مفرغة من الدوران األبدي للبحث عن كلمة ما ف
العراقيون من بين أكثر الشعوب التي ابتليت بالكتب ألنها دليل ثبوتي على جنحة مخلة بالشرف، فاأللمان  
الكتب  إحراق  العراقيين في  يجربوا طريقة  لم  العامة،  الساحات  الممنوعة في  الكتب  الذين شهدوا محارق 

 بالتنور أو ردمها في اآلبار والحفر.
ألمانيا النازية هي التي أحرقت الكتب علنًا، بينما الناس، في العراق، هم الذين أحرقوا الكتب  السلطة في  

 سرًا.
أما كتبي فهي هدايا أصدقائي من كتاب ومبدعي العالم. قد ال تصدق بأنني أشعل المدفأة في كوخي البارد  

يصطفون على رفوف مكتبتي يعانون البرد  حتى لو لم أكن موجودا به لكي ال أترك أولئك األصدقاء الذين  
 في شتاء لندن القاسي. 

بصراحة، ليس لدي برنامج دائم للقراءة، لكنني أضع برنامجًا جزئيًا، ألسبوع أو شهر، وقد أخرق برنامجي  
 بسبب كتاب جديد، طارئ.

لصحف، ومن ليس بمقدوري أن أثبت الئحة للكتب التي قرأتها، أو المجالت، أو النصوص المتناثرة في ا
 ثم في المواقع اإللكترونية التي أتيحت لنا الحقًا. 

 أنا مدين للكتب بأنني لم أزل على قيد الحياة حتى تلك الكتب التي خيبت أملي. 
ال أكتمك سرًا بأنني أقرأ أنواعًا من الكتب ال تخطر على بال البعض مثل: التاريخ الطبيعي والثقافي للثعلب  

غفت، سنوات مديدة في شبابي، بقراءة كتب الفضاء الخارجي وخرائط السماء  وحيوانات أخرى، بعد أن ش 
 حتى عدلت عنها ألعرف خارطة األرض.

الروايات تستهويني أكثر من دواوين الشعر. لكن الشعر عاصمتي، حيث أقيم، والروايات هي المدن التي 
 والفكر وعلم االجتماع والنقد وغيرها.   أحلم بزيارتها.. وهكذا أروح وأجيء، وما بينهما كتب أخرى في الفلسفة

في لندن تمكنت من الحصول على كاتولوغات ثمينة في الفن التشكيلي العالمي وهو ما لم يتح لي في  
 بغداد. 
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وفي لندن، أيضًا، التي هي مكتبة هائلة ومتنوعة، اغتنت مكتبتي بالكثير من الكتب، إضافة إلى األدب:  
 طبخ وتعليم الرسم والسياحة وغيرها. مثل كتب الحديقة والدراجات وال

صفحة خالل    300في الطريق إلى عملي في الجريدة يتيح مترو األنفاق فرصة كبيرة لكي أنهي كتابًا من  
 ثالثة أيام، ذهابا وإيابًا. 

لم أسرق كتبًا في بغداد لكنني سرقتها ببيروت خالل الحرب األهلية بعد أن اكتشفت قبوًا هائاًل ألمهات كتب  
 الم مترجمة إلى العربية. في لندن سرقة الكتب مستحيلة.الع

تذكرت صديقًا في بغداد السبعينيات كان يقتني كتبًا ممتازة لكنه ال يكتفي بمنعنا من لمسها )كان يرينا إياها  
 عن بعد!( بل كان هو ال يلمسها أيضَا مخافة تشويه أوراقها. كان يقتني وال يقرأ. 

ميل الذي عرفت اسمه األول فقط )علي( ولن أنساه. هو أمين مكتبة المركز تذكرت هنا ذلك اإلنسان الج 
بداية السبعينيات . كان يبدي استغرابه علنا   –الثقافي السوفييتي، بغداد/ شارع أبو نواس، نهاية الستينات  

 ! من مجموعة الكتب التي أستعيرها: األرض الكوكب/ الدولة والثورة/ أنا كارنينا/ رأس المال/ األم
وال أكتمك، أخيرًا، إنني أصاب بوعكة نفسية، من درجات الكآبة، عندما أفكر بآالف الكتب التي تصدر في  
عواصم العالم والتي لم يتسن لي الحصول عليها، بل حتى بعض الكتب التي قرأتها بعيون صباي سابقا  

 وليس بعيون عقلي حاليًا، وأفكر في إعادة قراءتها.. 
 

الغر  المثقف  يرتبط  أو *  الموسيقى والرسم، وال يمكن أن يؤشر حضوره الشعري  ارتباطًا وثيقًا مع  بي 
األمر   األحيان،  من  الكثير  في  يكتبه  ما  على  لتنعكس  الموسيقية  ذائقته  تتبلور  أن  دون  من  الروائي 
بالنسبة للمثقف العربي بشكل عام والشاعر بشكل خاص يبدو مختلفا، كيف تحدثنا عن ذائقتك الموسيقية  

 لتشكيلية وأنت تعيش في مدينة الفنون لندن، وهل لها التأثير الفعلي في تطور حركة الشعر؟ وا
تتكون ذاكرة القصيدة من جميع المعارف المتاحة، والفنون عامة هي نتاج معارف مبدعيها، عبر حواسهم     -

عر العربي قد  الست. من الطبيعي أن تدخل الموسيقى والتشكيل وغيرهما في ال وعي الشاعر، حتى الشا
يجد الموسيقى خارج شكلها المألوف، سمعيًا، فالطبيعة تمتلئ بالموسيقى وكذلك التشكيل، لكن في البلدان  
المتقدمة، مثل بريطانيا يذهب الناس لحضور حفل موسيقى مثلما يذهبون إلى السينما، أي أن الموسيقى  

الموسيقى والشعر والتشكيل فنون تقوم على  متاحة اجتماعيا. يصح الكالم عن المعارض التشكيلية أيضًا.  
اإليقاع والمنظور والفكرة، وكل فن من هذه الفنون يعلم اآلخر ويأخذ منه ويعطيه. أعرف الكثير من الشعراء 
 العراقيين والعرب يختزلون تجاربهم اإلبداعية إلى كتابة الشعر فقط، وهذا نوع من اإلخصاء المعرفي للذات.

بأنني متابع مثابر لحفالت الموسيقى والمعارض التشكيلية لكنني أحاول حضور هذه  من ناحيتي، ال أزعم  
الموسيقى   تأثير  أما  والمهم.  منها  االستثنائي  والفرصة، خصوصًا  والمزاج  الوقت  الفنية حسب  النشاطات 
  والتشكيل فهو كبير جدًا على النص الشعري، حتى التجريدي منهما، بل أن الموسيقى تجريد محض، مثل
اللغة  بناء  حيث  من  الخارجي  شكلها  هي  األولى  جهتين:  من  القصائد  بعض  يدخل  الرسم  الرياضيات. 
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وحكمتها وصعودها نحو أقصى الحالة الشعورية، والثانية هي تكوين الصورة الشعرية واقتصادياتها وضبط  
 دالالتها المقصودة كي ال تأتي مجانية. 

ة النثر، ويفترض بالشاعر أن ال يترهل مقطع على حساب  الموسيقى عنصر أساس في القصيدة، حتى قصيد 
 آخر، وأن ال يزيد من جرعة اإليحاء في موضع وضعفها في موضع آخر. 

لوال الحس الموسيقى لدى الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري األزدي لما توصل إلى ما توصل إليه من  
عروض مقياسًا مهما لقياس صحيح الشعر بحور الشعر، رغم أنها موجودة قبله، وحتى وقت قريب كان ال

من سقيمه. وأحد الشعراء المتصوفة رقص في سوق صفافير بغداد بعد أن غمرته النشوة الروحية إثر سماعه  
 إيقاعات الصفارين. 

 
 هادي الحسيني

 شاعر وكاتب عراقي مقيم في أوسلو  
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ورية فاديه عريج                               حوار مع الشاعرة الس 
 

         
ورية فاديه عريج         حمد الجنديل  أ العراقي القاص والروائيـ 7 اعرة الس   الشَّ
 
 كيف تتجلى صورة المرأة في قصائدك؟ -١

األنوثة أعظم عبقريات التكوين من حيث هي األّم والحبيبة  المرأةُ هي الرَّمُز الحقيقي ألنوثةِّ الوجود، فعبقريُة  
 واالبنة واألخت، إّنها تكمُل ما نقص في الّرجل والرجل يكمل ما نقص فيها. 

تتجلى صورتها في قصائدي كحمامة سالم تؤمن أن الحّب يحقُق المعجزات، تؤمن بالّسالم دربا، وباإلخالص  
 منهجا للحياة، تتطلع إلى واقع 

 سانية وأكثر عدال وأكثر إنصافا لحقوقها.أكثر إن
 
 ماهي وظيفة الثقافة اليوم في تصورك؟   -2

الثقافة، بنية ُمتحولة باستمرار، ُمرتبطة باإلنسان وبجوهر كينونته. وهي أحد المكتسبات األساسية للبشرية  
 المجتمع، والعقالنية. جمعاء، فضاء لالبتكار واإلبداع، ووعي نقدي، تسنده قيم الحرية والمساواة في 

الثقافية    الهيمنة  أحادية  وتيرة  لتزايد  بالنظر  المعرفة،  يومي إلنتاج  فعل  إلى مستوى  الرقي  الثقافة  وظيفة 
والتأثير الكبير للمؤسسات الكبرى المتحكمة في وسائل اإلعالم ذات االنتشار الجماهيري الواسع، التي تعمل 

رطة المشهد الثقافي العالمي، وجعله مجرد آلة، يراد لها إنتاج  على إلغاء دور المثقف ومحو أثره من خا
خطاب تبريري لما يقع من تحوالت في عصرنا هذا.وعلى رأس قائمة الشروط الواجب توفرها في االرتقاء  
بالحياة الثقافية، بلورة سياسة ثقافية جديدة، تأخذ بعين االعتبار كافة المتغيرات التي حملتها رياح األلفية  

مبدأ االختالف الث وقبول  البشري،  العقل  واحترام  الثقافي  التنوع  تعزيز  الثقافي، مع محاولة  الثة في شقها 
كقانون طبيعي منظم للكون برمته، وعلى المثقفين اليوم يقع العاتق في إخصاب الحقل الثقافي واإلصغاء  

سعة األطراف. ويجب أن لنبضات المجتمع والتأثير فيه في ظل عصر رقمي مفتوح، وشبكة عنكبوتية مت
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يكون للثقافة أدوار طالئعية والتزام وجودي وفكري بمصالح الشعوب وحقها في الكرامة والمواطنة والعيش  
 الكريم، من خالل األساليب واألفكار التنويرية والتوعوية. 

 أشواطا وأشواط. ال نريد أن نهرول في ذات المكان، أو نعود إلى الوراء والعالم يندفع إلى األمام 
 
 كيف تنظرين إلى العالقة بين الناقد والمؤلف؟  -3

من المفترض أن تكون العالقة بين التأليف والنقد إبداعية تكاملية اشتباكية، فالتأليف بحاجة للنقد والنقد 
بحاجة للمؤلف، فال يمكن أن َيثمر إحداهما بمعزل عن اآلخر. فالتأليف صنعة إبداعية والنقد هو الذوق 
لذلك اإلبداع؛ واألديب ُمطالب بالتعبير اإلبداعي والناقد ُمطالب بنقد ذلك التعبير بموضوعية وحيادية، بعيدا  
عن المجاملة والتحامل والتجاهل والتضاد، وبما أن األدب إبداع فيفترض أن يكون النقد إبداعًا هو اآلخر؛  

ة التأليف نحو التجديد، ولدينا في ذلك أمثلة لما للحركة النقدية من دور تأسيسي فاعل يسهم في قيادة حرك
مهمة، فالناقد المسرحي البولوني/ يان كوت/ حينما أصدر كتابه الشهير )شكسبير معاصرنا(، ألم يؤثر في  
أجيال من النقاد والمؤلفين؟ ألم يغير مسارات الرؤية لدى كثير من الباحثين والنقاد الذين اختصوا في الكتابة  

 شكسبير؟  والبحث في عالم 
 
 في ظل هذا الخراب الذي يعم العالم هل ما زالت القصيدة تحقق الحضور المطلوب؟  - 4

القيم   السياسات واألوضاع االقتصادية، وانهيار  القصيدة بين مد وجزر بفعل  من وجهة نظري، إن دور 
عمل، والمتطلبات اليومية، الثورية واستشراء الفقر والبطالة والفساد، لتصبح مطالب متعلقة بالغذاء والمعاش وال

أما الحاجات الجمالية والفنية والفلسفية فقد أصبحت في االهتمامات الفردية الخاصة، وليس في اهتمامات  
الجماعة، رغم أن شرائح كثيرة ما زالت تعتبر الشعر في اهتماماتها وتتبادله في منتديات واقعية والكترونية  

طلعات الجماعية الكبرى، بحيث شعر الناس أن الشعر غير قادر على  إال أن توظيفه لم يعد مطلوبًا في الت
 التغيير المنشود كما كان في العصور الماضية. 

لكن ال بد للقصائد الملتزمة بقضايا اإلنسان أن تترك أثرًا فعااًل في المستوى البعيد، وسيبقى الشعر السراج   
 من والعدل والحب والسالم.الوهاج الذي ينير الدروب أمام جحافل الباحثين عن األ

 
 أحمد الجنديل          حوار 

 قاص وروائي عراقي 
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 هالة فغرور الجزائرّية اعرة الشّ مع  جـمال بوزيانحوار الكاتب 
 

 
 الشاعرة الجزائرّية هالة فغرور . 8

 
 أدعو وزارة الثقافة إلى إنشاء جائزة كي ال ُينَعت الكاتب الجزائري بالـمتسول 

 نملك نقادًا بمفهوم عدم االنحياز فيخدمون الشعر وتعم الـمنفعة ال 
 عازمة على التجديد في الشعر وبعث النقد من السبات  

 أعمل على تغيير النظرة الدونية للمرأة واعتبارها أداة في يد الرجل 
 أسعى إلى تحرير الفكر العربي من الجمود واإليمان بمسلمات بعيدة عن ديننا 

 رى أن األدب للجميع ذكورا وإناثا إذا ما أقر الرجل بفضل الـمرأة وبراعتها في الكتابة  حركات نسوية ت 
 

 هالة فغرور 
 

 الشاعرة هالة فغرور
من والية ميلة..أستاذة لغة عربية بطور التعليم الـمتوسط باحثة في اللسانيات    1991أوت عام    11من مواليد  

القانون..نظمت الشعر العمودي في مرحلة التعليم المتوسطولـم تكن تملك حينذاك دكتوراه في    والقانون وطالبة
 مكتبة ولـم تعرف الوزن إنما بالسليقة والـموهبة ويمتد مدادها إلى الكتابة في فن الرواية.

حاصلة على  شهادات وجوائز من عدة نواد أدبية أيام الجامعةوخالل مسابقات وطنية في الشعر العربي  
مى شعر التفعيلة .. كما شاركت في مسابقات وطنية دينية منها تاج القرآن و فرسان القرآن .. هي  وما يس

 ُمجازة في حفظ القرآن الكريم مجودا بسند متصل إلى رسول للا ـ صلى للا عليه وسلم ـ.
والثقافة  نشرت بعض إبداعاتهافي صحيفة الديوان وشاركت بآرائها في قضايا متنوعة ال سيمامجالي األدب  

عبر صحيفة الـمغرب األوسط وغيرها.. كما ساهمت بقراءات انطباعية لـمجموعة من الُكتاب الـجزائريين  
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والعرب في أجناس أدبية متنوعة لتشجيع الـمواهب التي لقت تهميشاوإقصاء.. ودعمت نوادَي أدبية في مدينة  
تجيب الشاعرة والروائية والكاتبة هالة فغرور  ميلة وخارجها من أجل االرتقاء باألدب. في هذا الـجزء األول  

 عن جـملة من األسئلة حول األدب والنقد وغيرهما.
 

ا.. كي ف اقتحمتِّ َمجاله؟ ن جدًّ عر العربيِّّ ُمحصَّ ياج الشِّّ  سِّ
هو   الشعر  يصنع  ما  أحاسيسنا..إنما  داخلها  نطبع  التي  القوالب  إال  هو  ما  العموديين  نظر  في  الشعر 

عاطفة ما على ُرَبـى وتالل النفسفيستوي ينبوعا تفجر منه األنهار ومنها نهر الشعر..فهو اإلحساس..انفجار  
يقتحمنا..وليس نحن من نقتحمه..ووجدته وسيلة لتقريب صورة داخلية..وحرقة جارفة..البد أن تتهاطل بعد 

ـَيـم الـمعنى.    أن تكونت غِّ
 

عًرا ونثًرا؟   َمن أثَّر في رحلتكِّ اإلبداعيَّة شِّ
بامتياز..  تكوي دعمتني  األسرة  األول  الـُمعلِّم  من  َقبول  وعدم  عنفا  تلقيت  المدرسة  في  األول  ني 

خاصةشقيقاتي..هناك من تأخذ القصائد وتشارك لي بها فنفوز وهناك من أتاحت لي مكتبة المتوسطةفنهلت 
عبد عمار ولم يبخل  ..في تلك السنة وجهتني شقيقتي الكبرى إلى الكاتب بن  -جزاهن للا خيرا-ما لذ وطاب  

عليَّ بالتوجيهات وكان يشجعني على المطالعة لشعراء التفعيلة منهم عبد الوهاب البياتي ونازك المالئكة 
وبدر شاكر السياب وغيرهم كثير..فوجدت راحتي في شعر التفعيلة ألن الحرية التي منحتني إياهاتناسبت  

المعنى..كما ال أنسى وسيلة لـخن وعبد الـمجيد بن  والحرية التي أبحث عنها..الحرية داخل اللفظ وخارج  
خليفة فقد أتاحا لي قراءة شعري في نهاية كل حصة.. أما في الثانوية اتضحت لي الرؤية والرؤيا أكثر..لما 
فقد أبي نور عينه كي يرى بي وأصيبت أمي من يديها فتأزمت..كمن تعلق.. يحلم بمعانقة السماء.. كي  

ن عادت على الورق..فانتبهت لها أستاذة اللغة العربية هبة قارة ـ لحد اآلن ـ تحتفظ  تعود  ذاته..عادت ولك
 بالتعبير وقالت إني أملك موهبة..وجـمال بوشقوف أستاذ مادة اللغة الفرنسية..وبرعت في مواد كثيرة.  

 
 هل  شاركتِّ في ُمناَفسات أدبيَّة؟ 

.. ومنافسات إلكترونية  2016ش بمدينة جيجل عام  شاركت في ملتقيات شعرية ومنافسات منها شاعر الكورني 
 عديدة. 

 
عريَّة الَّتي َتكتبين فيها؟    مااألغراض الشِّّ

 كتبت في الفخر والـهجاء والغزل بنوعيه..وهناك تجديد على مستوى المواضيع. 
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ورة الفنِّيَّة في القصيدة؟   ماذا تعني لكِّ الص 
الصورة الفنية هي عمدة الشعر..فأغلب شعراء اليوم صورهم غير مكتملة أو غيرناضجة مما يذهب بحياة  
الشعر وفقدان رونقه..فيهتمون بإقامة الوزن ممن يعتقدون أن الشعر وزن وقافية فتأتي خاوية المعنى..ونصبوا 

 .وحق مشاع.  أنفسهم أوصياء على العمودي منه.. الشعر مثل جبة الـحالج تسع الجميع.
 

؟  عر العربيِّّ َسماًعا وكتابة؟ وما تفسيركِّ ظين ابتعاد فئات واسعة عنِّ الشِّّ  أال ُتالحِّ
الفراهيدي..كأننا   أحـمد  الخليل بن  قاله  الشعرية والمواضيع..بقينا نجتر ما  البحور  السبب هو عدم تجديد 

رنا تحسب نفسها وصية على الشعر  معجبونبما قدمه السلفأو أنه سر مقدس أو تعويذة..مما تكونت فئة فيعص
العمودي منه أو على تراث الخليل..وما دمنا لم نقم بثورة على التقليد األعمىفلن نغرف من الـَحداثة رحيقا  

 ُيـحيي مواتا. 
 
؟    عر الـهايكو العربيِّّ  ما رأيكِّ في شِّ

لما هو   تجديد  العمودي وهو  أكثر تحررا من  لكنه  الموزون  النمط  يعتمد  قديمموضوعاته كثيرة..  الـهايكو 
 ويعتمد على اإليحاء والدقة والصورة المكثفة. 

 
 ما دفعكِّ للكتابة فيه؟ 

عركِّ للقرَّاء.   ما دفعني الكتابة فيه هو حب التجريب ألن األدب حق مشاع. لطًفا اختاري مِّن شِّ
 

 في العتمة 
 

 أجادل الكذب فتنهار الحقيقة 
 من شرفة الشفة..معلنة انتصارها األبدي 

 ا انكسر ضوء الحقيقة..غاب نور الحديقة.. كلم
 والطابور الذي يتسع في الظالم..

 ويتقلص في الغياب..
 في العتمة 

 تنصهر الصور المبعثرة من قمة األصابع..
 فتختزلها األكف في ثوب اليقين..  

 الشيء يمهلنا..ال الوقت..وال الريح التي 
 تحتضن الشجر المكتظ بالحياة..  
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 قمة ما تطل على الجحيم.. الثلج أحمر  
 من الكذب..يتفحص المعاني..

 هل للحقيقة فم 
 البياض..؟ 

 في العتمة..
 األماكن معدمة..الوجوه ال ُترى..الغيم الكثيف 

 ملتف مثل أغصان المصير..كالنا
 ماض في عرف الحقيقة بحثا عن 

 ضياء..
 في العتمة  

 القصيدة العمياء ترى..  
 مثل ثقب اإلبرة ترى 

 ترى العالم المضاد .. السفن الغارقة.. 
 واألزل الباقي..فلِّم الكذب..؟ 

 في العتمة نكذب لنحتال 
 على الصدق..نكذب..ألنا نحب 

 حنظل الكذب..تمر الحقيقة تمازح وجه الخيال 
 الذي ينصحنا بالكذب..

 الخيال مادة الشعر..وأعذب الشعر 
 ..فلِّم نجادل أحـمق..؟أكذبه

 فنزداد حمقا..دعنا للحقيقة ثوب الكذب. 
 

؟   ما َمنشوراتكِّ
 مجموعة شعرية شملها ديواني قوس قزح . 

 
 كي ف َتمَّ العقد مع النَّاشر؟ 

 تعاملت مع دار ومضة للنشر والتوزيع بـجيجل..تم العقد بالتيسير في حقوق النشر والمعاملة اللطيفة..
 
؟    وَمخطوطاتكِّ

 حاليا لي خمسة عشر مخطوطا. 
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؟  عريَّة ُمقتَبسها جـميل ومكتوبهااآلخر قبيح. ما رأيكِّ اد: ُتنَشر على َعَجل ما ُتسمَّى دواوين شِّ  يقول أحد الن قَّ
جمالية القبح في المقتبس الجميل..فقد تخلى النقاد عن مكانتهم في نقد الشعر..فوقعنا في المهازل األدبية 
عامة. فكانت هناك ما أسميه نظرية الغاب. بعض الكتاب يتحفزون للطباعة أو نجد عندهم التجربة الشعرية  

.والشاذ يؤخذ وال يقاس عليه..وفكرة غير ناضجة. كما أن المقولة تنطبق على ُكتاب وال تنطبق على آخرين.
العنوان ركزت عليه نظرية الغابات التي أثرت على النقاد والُكتاب بأن كل عنوان جـميل يحتوي  فحوى  

 أجـمل.  
 

حافة وحسابات إلكترونيَّة.. ؟  اُد واإلعالم والصِّّ عراء َيصنعهُم الن قَّ  ما رأيكِّ في مقولة: .. بعض الش 
 مقولة تجانب الصواب. 

 
؟ اد عن أشعاركِّ  ماذا قال الن قَّ

النملك نقادا بمفهوم عدم االنحياز فيخدمون الشعر وتعم الفائدة..غياب علمية النقد واالحترافية لدى الدكاترة  
 وأيضا الباحثين. 

 قيل عما أكتب: .. أداء ُمحَكم في اللغة وفي التفعيلة تظهر مهاراتك في التالعب باللغة قاهرة لها..تجديد   مـما
على مستوى الصور الفنية..نضج التجربة الشعرية والصورالشعرية الطاغية والطافحة على كتاباتك..كلمة  

 موهوبة.. . 
 

َأم   َأم  أشعاًرا  أكانت روايات  النَّقد سواء  مَِّن  ة كبيرة  َتنال حصَّ اللَّطيف  الـجنس  َيَرى كثيرون أنَّ كتابات 
؟  قصًصا... ما رأيكِّ

 نقدية إال في المسابقات.لم تقدم لي القراءات ال
واية وال َيحُدث العكس إالَّ ما ندر.. ما األسباب؟  عراء كتابة الرِّ  كثيًرا ما ُيجرِّب الش 

 لغة الشعر اإليجاز ولغة الرواية التفصيل..فاالنتقال من فن إلى فن يتطلب وقتا ومحاوالت. 
 

؟  ماذا َتناولتِّ   في ُأولى رواياتكِّ
تاريخية عن حنبعل قمت بتخيل أحداث لنهايته وحولتها من الهزيمة إلى النصر والرواية هي رواية ثالثية  

 الثانية في األنطولوجيا..الوحدة أو الوجود والعدم.
ثينا عن اختيار أسماء شخصيَّاتها.   َحدِّّ

وهناك عربية   بطل الرواية الثانية كان يمثل دورا ثانويا في الرواية التاريخية األولى.. أسماء رومانية قديمة 
 وهناك اللحم وتمازج مع طاغوروالنفريوالسكندري وكونفوشيوس. 
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 هل  شردت  مِّنكِّ أفكاٌر وَتمنَّيتِّ لو قيَّدتِّ صوًرا فنِّيَّة َجميلة؟ 
 ال ما دمت أمارس الكتابة.  

 
 ًيا؟ ما الـمشروعات الثَّقافيَّة الكبرى الَّتي َترينها جديرة باهتمام حكومات العاَلم العربيِّّ حال

نقدية   تأسيس لجنة نقدية عربية للنهوض بالشعر وتمويل الكتاب الموهوبين ودعمهم ووضع لجنة علمية 
بعيدة عن المحسوبية في إدراج األسماء الشعرية لدى موسوعات جزائرية وعربية..فمن قرأ شعرا رديئا فيها  

شاعر الحقيقي ُمقَصى ومغمور..فهذه ال نلومه على الـُحكم في حق الشعر الجزائريوالعربي. ما معناه أن ال
هِّي رسالة إلى وزراء الثَّقافة العرب.  السطحية جعلت الشعر يطفو. لطًفا وجِّّ

رسالتي أن يهتموا ويقوموا باألدوار الموكلة إليهم بكل مصداقية بعيدا عن األمور الـمعولبة..وإال فليتركوا أمر 
لوزار  جائزة  تخصيص  من  أجدر..البد  هو  لمن  الكاتب الثقافة  الينعت  باالعتبارحتى  تؤخذ  الثقافة  ة 

ئْت مسابقات وهمية للتالعب  الجزائريبالمتسول والطامع عند مشاركته في جوائز أخرى خارج بلده..حتى ُأنشِّ
 بنا مثل جائزة الشيخة آل مكتوم المزعومة ووزارة الثقافة لم تحرك ساكنا.  

 
؟ َيَرى ُمتابِّعون أنَّ بعض َمواقِّفكِّ في كثير   ة وليست  جدليَّة فـحسب.. ما رأيكِّ  مَِّن القضايا حادَّ

ماأقدمه هو نقد المجتمع وأعمل على تغيير النظرة الدونيةللمرأة واعتبارها أداة في يد الرجل..وأعمل على 
تحريره من عقائده الجاهلية والعادات التي النفع فيها.. وتحرير الفكر العربي من الجمود واإليمان بمسلمات  

مم إلعادة القِّيم..فال هو بالـحاد وال بالـجدل.  بعيدة  عن ديننا..هو فكر ثوري يستنهض الـهِّ
 

د األنثوي  كما   ماذا عن ما ُيسمَّى االستبداد الذ كوري  الَّذي ُيثار مِّن حين إلى آخر وعن ما ُيسمَّى التَّمر 
 ُيوَصفان؟  

ف الغريب..  األدب  في  حتى  موجودة  واألنوثة  الذكورة  صيت  فكرة  على  سيطر  شكسبير  نجد  مثال 
أخته..فالمجتمعذكوري بامتياز وألن الـمرأة جبلت على الحرية..وعليه صنعت لها عالما..لكن الرجل يصر  
على أنه تمرد.. ولكن الـمرأة تبحث عن طبيعتها ومكانتها التي مهرها عليه..ويعتقد الكاتب الرجل أن األدب  

فكانت هناك حركات نسوية كي تقول الـمرأة أن األدب للجميع إذا ما أقر    مِّلكه ومِّلك أبيه وأن الـمرأة دخيلة
 الرجل بفضل الـمرأة وبراعتها في الكتابة وأنه ليس تـمردا إنما هي ثورة من أجل استعادة جزئها المفقود. 

 
؟  ر التَّاريخ َتستهويكِّ  أي  نساء العاَلم عب 

األمريكية   والـممثلة  وولف  فيرجينيا  اإلنكليزية  والكاتبة  سيمونديبوفوار  الفرنسية  والكاتبة  والمفكرة  الفيلسوفة 
 مارلين مونرو والكاتبة والروائية األلمانية كريستا فولف.  
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؟   ما ُطموحاتكِّ
 ى جنب الشعر.  عازمة على التجديد في الشعر من كل النواحي وبعث النقد من السبات وجعله يعمل جنبا إل

 
؟   ما َمشروعاتكِّ

اللسانيات   في  وطنية  جمعية  وإنشاء  المخطوطات  وطباعة  المكانة  جـمالية  إلى  العزلة  من  الخروج 
ناد عربي...و   وتأسيس  والمترجمين  المحامين  من  مع مجموعة  قانوني  ـ  لساني  معجم  القانونية..وتأليف 

 صالون أدبي بمعايير عالمية وإعادة قولبة الشعر. 
 
حافة واألدب والثَّقافة ل  ه  والفنِّ وغيرها؟  َتذكرين َموقًفا حدث لكِّ مع أه ل الفكر والتَّاريخ واإلعالم والصِّّ

تـم التحايل بشأن الـمسابقة    2016أجل كثيرة هي المواقف منها: في شاعر الكورنيش بمدينة جيجل عام  
 لثالثة. ومنح الـمرتبة األولى لـمن ال يستحقها وتحصلت على الـمرتبة ا

   
 ما عنوان الكِّتاب الَّذي قرأتِّه كاماًل أكثر مِّن َمرَّة؟ 

أما في األدب رواية مغامرة حب في بالد ممزقة للكاتبة الكردية جين ساسون ورواية نظافة    القرآن الكريم.
 نوثومب.  القاتل لـإيميلي

 
 كِّتاب قرأتِّه أو َتقرئينه حالًيا؟ ما آخرُ 

صانع الـمرايا لـخوان مانويلروكا و التجربة النهضوية األلـمانية لـعبد الـجليل أميم و  سونيتات لـماريا ريلكه و  
 حياتي العزيزة لـأليس مونرو. سعيٌد بكِّ اليوَم كرًما ال أمًرا اختمِّي الـحوار.

 شكرا لكم على إعطائي فسحة للحديث ومساحة أوسع كي يقرأني الناس قراءة شهية وماتعة للقراء. 
 

 بوزيان   حوار جـمال
 اعرة الجزائرّية هالة فغرور مع الشَّ 
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 مع الّروائي العراقي علي لفتة سعيد حوار إلهام عيسى 
 

              
وائي العراقي علي لفتة سعيد9 ورّية الهام عيسى               الرِّ  . الكاتبة والشاعرة الس 
 

الكتاب العرب إعالميا وروائيا  إنسان ابن بيئة عرفت األدب علي لفته سعيد كاتب عراقي يعد أحد كبار  
والحكايات والشعر كتب القصة و الرواية والشعر والمسرح والمقال ولم يفضل اي جنس منها على اآلخر  
ويعتبرها جني المخيلة واإلبداع تعددت في روياته األماكن والشخوص والزمن فوصف الواقع العراقي بحرفية 

درامي مشوق يعتبر علي لفته الرواية بان الرواية تقرا من قبل الكاتب اكثر من أي قراءة   عالية وفق فعل
اخرى كما يعتبر الكتابة بحد ذاتها شيءروحي يصنع من الوهم حقيقة ومن الحقيقة وهم ويرى بأن الحياة  

ى الواقع فهو يحاول عبارة عن مجموعة اسئلة تمتد من الوالدة إلى الممات وان اإلبداع جهد مخيالي يعتمد عل
رواية منها حب عتيق  12أن يجعل المتلقي يفكر معه ومايقراه هو الحقيقة في الواقع له عدة مؤلفات منها:

ومزامير المدينة  واربعة  دواوين شعريةاختفي بالضوء كما الف مسرحيتين  وست كتب في النقد األدبي  
ق والوطن العربي كما حصل على عدة  وسبع مجموعات قصصية حضر عدة ملتقيات على مستوى العرا

 .  جوائز قيمة
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 * من هو علي لفتة سعيد اإلنسان والكاتب، كيف تعّرف بنفسك للقّراء والمتابعين والمهتّمين؟ 
أنا إنسان من بيئة لم تكن تعرف الغنى.. لكنها عرفت األدب والحكايات والشعر.. من بيئة اودعت نقصها    -

بانتمائها االجتماعي المضطرب، فكونت في داخلي ذاك الطفل الذي يبحث عن حضن ليودع فيه  الحياتي  
البكاء أكثر مما يودع فيه االحالم.. من بيئة إذا صرخ  قال شعرا.. وان عشق غنى.. وإن احتّج هتف.. 

تنتهي في جلسة ليل وإن حلم ال يفقد بوصلة الواقع.. أنا إنسان ولد وفي أذنه حكايات أبيه الطويلة التي ال 
والطناطل   الحيوانات  يتخّيل  تجعله  التي  القصص  حكايات  سماعها..  من  أحدهم  يمّل  ال  واحدة،  شتائي 
والسعالي وعلي بابا والجن وقصص الحكمة المغلقة بحكايا درامية، زرعت فيه نقطة االحتجاج على الواقع 

الخامسة والعشرين من العمر ليعيش وحيًدا مع  الذي سرق منه أّمه قبل أن يبلغ الحولين، وقبل أن تبلغ هي  
المخيلة.. فكان يكتب أحالمه وما يتخّيله على تراب المدرسة حيث يعمل األب.. أنا ابن بيئة جنوبية اسهمت 
في )خلق( المعادل الكوني.. إن االنتماء الى الحياة يعني الصراع وإثبات الوجود.. ويعني الطيبة حتى مع  

  عصيا على الفهم. الحرف ليكون جميال ال
 

 *  كتبت في الرواية والقصة والشعر والمسرح والمقال... أي األجناس األدبية أقرب اليك؟ 
ال تفضيل وال قرب بين جنس أدبي وآخر.. هي كلها تنتمي الى جني المخّيلة واإلبداع.. أنا كما ذكرت    -

المعاني وأثر الغناء ولوعة الكتابة.. لذا فأنا ابن بيئة تلوك الحرف مثلما تلوك الخبز، وتطعم أطفالها حلوى 
وقلت في أكثر من مّرة أنا خّياط ماهر، والقماش هو الفكرة التي    -هكذا أتخّيل ذاتي   -ولدت ألكون أديبا

علّي خياطتها. فكيفما يأتي القماش تكون الخياطة. بمعنى ال يمكن لقماش قميٍص أن يكون بدلة زفاف..  
فأّي إنتاج لي يصب في ذات المكان ألن المنبع واحد هو الحرف والمخيلة.. ومن  وأنا اتعامل مع الحرف، 

يجد الصعوبة في ذلك ينتقد من ال يجد في األمر صعوبة.. في الماضي الذي نتمنى أن نكون بمثله، لم  
آلة   له اختصاص محّدد، فهو عالم فيزياء ورياضات وهو شاعر أو محّقق أو حتى عازف  المبدع  يكن 

.. اإلبداع ليس له حدود، فمن عرف السباحة في المحيط ال تصعب عليه األنهر.. ومن ال يعرف موسيقية
العوم إاّل في المياه البسيطة فإنه يرى األنهر أكثر اّتساًعا من مخّيلته، لذا فهو يعتقد أن التعدد مضيعة 

 للوقت وتفتيت للجهد.
 

تقنية االس تنتهج  تطراد من جزء أو فصل آلخر وكأننا امام *  في بعض رواياتك ومنها "حب عتيق" 
 مجموعة قصصية، هل هذا بوعي منكم أن القارئ المعاصر ينفر من النصوص الطويلة كما الرواية؟ 

الرواية تختلف اختالفا جذرًيا عن القصة القصيرة، ليس هنا مجال التفريق، ولذا فان التقنية في الرواية   -
وأجواء من الشخصيات تترابط مع بعضها. لذا يكون التنّقل    هي عبارة عن مجموعة  قصص قصيرة لحياة

بين هذه )القصص(. في هذه الرواية تعّددت األماكن مثلما تعّددت الشخوص وبالتالي تعّدد الزمن.. فهي 
حيث تاريخ انتهاء الحقبة الملكية العراقية،    1958تحكي عن واقع عراقي منذ مطلع القرن الماضي حتى عام  
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ى فعل درامي والى تشويق وحكاية وأفعال وبالتالي الى تقنية )القصص( وال أعتقد أن هناك  وهو يحتاج ال
نفوًرا من الروايات الطويلة.. كون الرواية لم تزل متسّيدة على وعي القارئ.. بل أن األديب ذاته يقرأ الرواية 

ة مساء.. الرواية الجيدة هي التي  أكثر من أية قراءة أخرى، بمعنى أن الشاعر يكتب الشعر نهاًرا ويقرأ الرواي
تسحب المتلّقي الى منطقته، وعلى الكاتب/ المنتج أن يكون واعًيا لفن الكتابة.. ولهذا انتهبت مبّكًرا الى  
األسلوب واجترحت مصطلحا نقديا أسمته )بنية الكتابة( وهو ما يعني كيفية تدوين النّص األدبي، ولي فيه  

لنص الجيد هو الذي يسحب المتلّقي الى منطقته وال يجعله ممالًّ ونافًرا،  ثالثة كتب نقدية.. بمعنى أن ا
 والعكس صحيح.. النّص غير الجيد حتى لو بضعة أسطر فإن المتلّقي سيصاب بالملل.

 
 * ما الذي يعنيه فعل الكتابة االبداعية  شعًرا ونثًرا بالنسبة لكم؟ 

ة الحقيقة من الوهم وصناعة الوهم من الحقيقة.. الكتابة بحّد ذاتها شيء روحي.. خلق جديد.. صناع   -
اللعبة الكتابية التي ال يمكن أن تكون إاّل بفعٍل من تمّرن واستطاع وتمّكن من الكتابة.. الكتابة أيضا جسد، 
ننفخ في داخلها من أرواحنا ما هو غير مقدور عليه من اآلخرين، لذا فإنها أّي الكتابة اإلبداعية أكثر الفنون  

وإرهاقا وخسارة مادية، كل الفنون األخرى لها مردود مادي، إاّل من يمتهن األدب ألنه ينفخ من روحه    تعًبا
الى ما ال نهاية من العمر وال يتقاعد عنه إاّل بتقاعده من الحياة كلها. لذا فأنا حقا أعد الكتابة فعاًل إنتاجًيا  

ية األخيرة.. ألن من يفهم سبيل اللعبة يدرك طريق كما أسّميه، وأيضا أطلق عليه )اللعبة( في كتاباتي النقد 
االنتاج.. ومن يدرك أين يضع الحرف بحسب الفكرة سواء كانت شعًرا أم نثًرا وحتى مقااًل صحفًيا أم حوارا،  

 فهو قادر على إنتاج المعنى.. الكتابة روح وجسد وكالهما يعيشان في داخل رأس المبدع. 
 

 ؤال" وأنت تتساءل عن مغزى الحياة من المهد الى اللحد؟* ما الذي تعنيه بـ "تشّظي الس
السؤال هو الحقيقة التي نبحث عنها، وما يأتي بعد السؤال طريقة طرح السؤال. إن المشكلة ليست في    -

اإلجابة ألنها موجودة، ولكن من يخرجها من عمقها واختفائها وغرقها وغيابها هو السؤال.. لذا فإن السؤال  
قة. وقلت في مقال.. من األسئلة نصنع اإلجابات.. لذا فإن الحياة عبارة عن مجموعة أسئٍلة  هو لّب الحقي

تمتّد من الوالدة الى الممات. حين تغيب روح السؤال.. فال معنى لإلجابة حنها.. وألن السؤال ليس واحًدا 
 ما في الكون.. جمود  على خارطة الحياة، فإن التشّظي فيه هو األساس إلدراك معنى الحياة والوجود وكلّ 

السؤال يعني جمود اإلجابة.. والسؤال هو الفلسفة األولى التي بدأت فيها الحياة والوجود.. السؤال هو الروح 
وهو الدين وهو العالقة ما بين السماء واألرض.. مثلما هو أّس المعرفة اإلبداعية لسؤال.. ماذا سأكتب، أو 

 بماذا أفكر.
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ّكر بالمسافر الباحث عن الحقيقة، لكنك كتبت في إحدى رواياتك بأنك "لست  *  غالبا ما يوصف المف
آخر  عالما  لتصنع  نظرك  في  الكاتب  يقترحها  حقيقة  المتخّيلة"  بالحقيقة  بل  المطلقة،  بالحقيقة  معنيا 
تتصالح فيه كل مكونات المجتمع العراقي وتتعايش في ظل السلم والتسامح؛ تعددية األديان والمذاهب  

 وحدة منسجمة... كيف يمكن للخيال أن يصنع هذه الحقيقة في نظرك؟ داخل 
اإلبداع جهٌد مخيالي يعتمد على الواقع.. هذا ما وجهة نظري سواء تطابقت مع من يعتقد ذلك أو لم    -

تتطابق، ولذا فإن نقل الواقع كما هو بحّجة أنك كاتٌب واقعي هذه ال تعني شيئا للمتلّقي في زمن إصدار 
التي تتحّدث عن واقعه.. إاّل في النص الذي يتحّدث عن فترة زمنية ماضية لم يعشها متلّقي اليوم،  الرواية  

ولكن كيف لي أن أنقل موضوعة الحرب مثال بواقعها الى المتلّقي الذي هو مشارك في الحرب؟ لذا ففي 
اقعًيا لكي أجعل المتلّقي  أغلب رواياتي أحاول أن أصنع مخيالي من الواقع، مثلما أحاول أن أجعل المخيال و 

يفّكر معي هل ما يقرأه هو الحقيقة في الواقع؟ ألن عملية نقل الواقع كما هو يعني اجترار األمر وجعله بداًل  
من يكون كتابة فكرة رواية الى كتابة حكاية ال تختلف عن الحدوتة.. الكتابة اإلبداعية اختلفت اآلن، ألن  

طع  وتنافر وتباعد.. ولذا فالبد أن تكون الكتابة مغذية ألشياٍء جديدٍة ال  الواقع اختلف وتشّظى وتمّدد وتقا 
تنقل الواقع كما هو، بل تجعل المتلّقي يفّكر معه. ولذا كتبت مّرة مقاال )الرواية بين الحكاية والسرد( توصلت 

ية. وهي اللعبة التي  فيه الى أن الكتابة السردية ليست نقل حكاية بطريقٍة بسيطة، بل نقَل فكرٍة بلعبٍة سرد 
نريدها أن تتعايش مع الواقع والمحيط لنجعل العالم متوّحًدا منسجًما مع فعل التلّقي، وهو ما يمكن أن يتساوى  

 فيه طرفا الواقع والخيال لصناعة الحقيقة.
 

* ماذا تقصد بـ "كل مثّقف ساكت على الدم وينتظر كيف ستكون األمور هو مثّقف انتهازي، وما عالقة  
 ؟ 2003لك  بأحداث ذ
هذه مقولة كتبتها على صفحتي وهي عملية نقد لما يقوم به بعض المثّقفين الذين يتحّدثون بالظالم عن    -

هموم المجتمع ويختفون خلف الجدران التي تصنعها مؤّثرات السلطة ويبقى مراقًبا للحدث، فإن حصل التغيير 
. وإن فشلت عملية التغيير يخرج من الجدران ليكون  كان هو معه باعتباره كان يتحّدث أمام فالن وفالن.

وما تالها من متغّيرات، وهذا   2003مع السلطة.. وهذا ما وجدناه مع بعض مثقفي االنتهازيات بعد عام  
يتفّرج عليها   انتهازيا يصنع المشكلة وينتظر حّلها أو  أمّض وأكثر إيالما من السلطة نفسها، كونه مثّقفا 

 .وينتظر حصد النتائج
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الذي   "ليس الخوف من السالح  بـ  المدينة" ماذا تقصدون  * في سياق مشابه، واحيلكم على "مزامير 
 سيذهب لتحرير الموصل بل الخوف الذي سيعود بعد التحرير ألن السالح ال يحب أن يكون صامتا"؟ 

صناعة المخلية، صناعة إنتاج  الكاتب الذي ال يتمّتع ببصيرٍة تستكشف المستقبل ال أعتقد أنه قادر على    -
نص مخيالي يرتبط بالواقع، بمعنى أن الكاتب رجل متنّبئ، والرواية المذكورة كانت تتحّدث عن فترة  مواجهة  
داعش، لذا كنت أتّنبأ بأن السالح الذي سيحارب هذه العصابات سينتقل الى الداخل ألنه ال يحب الصمت  

مواسم االسطرالب( حين تنّبأت أن ما سيحصل بعد مقتل )الطاغية(  وال يحب السالم.. كما فعلت في روايتي )
هو الخراب.. ولهذا قلت أن الرواية لم تعد حكاية مجّردة، بل هي فكرة أو تناقش فكرة أو تستحضر فكرة  

 لكي تصنع مخيلة لدى المتلّقي.
 

، وأن في ثناياه المفبركة  * أال يكون تاريخنا العريق الذي نتبّجح به مجّرد كذبة نحن إليها كما االطالل
 الكثير من التضليل لتأجيج الصراعات بين مكونات األمة الواحدة؟

التاريخ وقائع حصلت.. هذا أمر مؤّكد، لكن المشكلة في نقل هذه الوقائع واألحداث وما جرى.. ولذا ففي    -
حداث ينقلها بعيٍن  إحدى رواياتي قلت أن التاريخ رجٌل أعور وصاحب فتنة.. بمعنى أن من ينقل هذه األ

واحدٍة هي عين السلطة، وكيف يراد لهذه األحداث أن تكون من وجهة نظر واحدة.. أّي حدث في التاريخ  
المعاصر فيه العديد من وجهات النظر مثلما فيه العديد من زوايا األحداث، فكيف بالتاريخ القديم التابع  

ويناتها.. أعتقد أن التاريخ حقيقة لكن التضليل في نقله  للقرون الماضية أو األقدم فيما يتعّلق بالحياة وتك
 والنّقالون يتحّملون وزر أمٍم وأجياٍل صّدقت بمقولٍة تاريخية هي مزّيفة. 
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*  الكثير من الروائيين يعبرون عن آرائهم خلف ستار شخصياتهم، هل علي لفتة سعيد موجود في  
 المسؤولية لشخصيات من ورق؟ رواياته كشاهد على عصر، أم يحمل 

قرأنا هذه المقولة التي تعّددت مصادرها مثل تعّدد مصادر التاريخ.. والحقيقة أن الروائي يصنع عالًما    -
من أفكار، يريد أن ينجح في عمله، ولذا فهو قائد يوّزع األفكار وحيثياتها على الشخصيات والوقائع واألماكن  

معروف وله آراؤه كإنسان في بلد ما، يعيش واقًعا سياسًيا ما، فإن أّية    وحتى األزمنة.. وألن الروائي شخص 
فكرٍة يطرحها تكون قريبة من آرائه المعروفة يقال عنه أنه يخفي آراءه ويودعها لدى إحدى الشخصيات.. 
  واعتقد وإن كان في بعضها يحمل جزًءا من المقولة، لكن الحقيقة الكلّية أن الشخصيات متعّددة والصراع 
متعّدد وال يمكن للعمل الروائي أن يكون إاّل كذلك بتعّدد مصاد وأفكار الشخصيات.. وهوم ا يعني اختالف 
الرؤى والمصادر والصراع والفعل الدرامي.. ومن يديرها هو الروائي الذي ينيب عنه الراوي في تعّدد المتون.. 

 ة الصحفية والمقال الصحفي.هذا األمر ال ينطبق كلًيا بمثل هذه المقولة، إال على الكتاب
 

 أجرت الحوار الكاتبة الهام عيسى 
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 صفاء الصالحي مع الكاتب والشاعر عدنان حسين أحمد الكاتب والّناقد حوار 
 

       
الحي 10  . الكاتب والّناقد العراقي صفاء الصَّ

 
 األكبر .. سأعود للسرد ألن الرواية حلمي : عدنان حسين أحمد

 
،  ١٩٥٧عدنان حسين أحمد قاص ومترجم وصحفي وناقد عراقي مقيم في لندن من مواليد مدينة جلوالء عام  

على   بروزه  قبل  المختلفة،  المعرفة  حقول  من  العديد  بين  اإلبداعي  االهتمامات شق طريقه  متعدد  كاتب 
با إليه  يشار  وفوتوغرافي  وتشكيلي  وسينمائي  أدبي  كناقد  العربي  شهادة  المستوى  على  حاصل  لبنان، 

، والماجستير في النقد األدبي  ١٩٨١البكالوريوس في اللغة اإلنكليزية من كلية اآلداب، جامعة بغداد عام  
، ولديه أكثر من دبلوم في السيناريو، والصحافة  ٢٠٠٧من الجامعة العالمية للعلوم اإلسالمية في لندن عام  

ي الصحافة العربية ألكثر من أربعين عاًما في العراق واألردن  االستقصائية، والكتابة اإلبداعية،  عمل ف
 وهولندا والمملكة المتحدة. 

عند الحديث عن فخامة التجربة اإلبداعية المتنوعة لدى عدنان حسين، ال بّد من العودة إلى ما قبل الهجرة 
والمنفى، فقد كان منذ مطلع شبابه ذا نزعة يسارية، نشأ قريبًا من شخصيات سياسية وفكرية يسارية ساهمت  

على القراءة والكتابة، حتى شكلت بتحريك الوضع الثقافي في المدينة، وحرضت بشكٍل مباشر وغير مباشر  
الحًقا طابًعا شخصيًا قاده إلى عالمه اإلبداعي، وبالرغم من قراءاته الماركسية الُمبكرة، فقد طوع عقله المتمتع  
بآلية مرنة إلى النهل من مشارب ثقافية، وفنية مختلفة. ومع مفتتح سبعينات القرن الماضي سجل أول انقالبًا  

لغلت القصة في وحدات دمه بعد قراءته المجموعات القصصية لنجيب محفوظ، كان  في تالفيف ذهنه، وتغ
قد اقتناها من مكتبة »الحاج أبو كامل« في المدينة، فقد حركت هذه القراءة مخيلته وشكلت عنده القاعدة  

    القصصية الرصينة التي انطلق منها إلى الكتابة القصصية، وانبثق منها رصيده في السرد القصصي  . 
ولم تنبثق عالقته مع النقد السينمائي والتشكيلي من فراغ، فلهذه العالقة جذور تمتّد إلى أيام الصبا، والشباب  
فقد كان متلقي عاشقًا للسينما، مواظب على السفر من مدينة جلوالء إلى خانقين، كي يشاهد فيلمًا إيرانيًا  
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ياته الرئيسة، كما كان أسير شراهته البصرية  كّل أسبوع، ويحرص على تدوين أحداث الفلم، ومسار شخص
 التي كانت دائمًا ما تقوده الى تفحص غالبية المعارض التشكيلية  في ديالى، وبغداد والكتابة عنها.   

ومع التحاقه بقسم اللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب، تنازعت لغتان في االستحواذ على عقله وروحه، وانصب 
دب اإلنجليزي، وبدافع ُحب اللغة اإلنجليزية، والولع باآلداب العالمية، ترجم عشرات  اهتمامه على اكتشاف األ

القصص، والمقاالت األجنبية، فتتلمذ على ترجمات األستاذ جبرا إبراهيم جبرا حينئذ، وكان لجبرا إبراهيم جبرا  
رجمته لواحدة من قصص  دورًا في تشجيعه على مواصلة الترجمة، واالنقطاع إليها، حينما وقعت يداه على ت

 جيمس جويس كان قد نشرها في مجلة " الطليعة األدبية" فقال له  " أنَت مترجم ناجح ". 
وسجل عدنان حسين االنقالب الثاني في تالفيف عقله، بعد ما استمد األدب والعلم والمعرفة من مرحلة  

في التفكير، فاكتشف أن الحرية واإلبداع    الحياة الجامعية ، التي زادت من روافده الثقافية، وغيرت من طريقته
صنوان ال يفترقان، ولم يجد أمامه خيارًا سوى الهجرة واالغتراب في المنافي البعيدة، بحثًا عن الحرية، وتنقيبًا  
عن بيئة يعبر بها عن ذاته، وتحفزه على اإلبداع، فشكلت المنافي إحدى أهم المحطات في تجربته اإلبداعية، 

نبض الكتابة واإلبداع، فأسهم في إثراء المكتبة العربية، بسبعة كتب في حقوٍل أدبية متعددة التي ضخت فيه  
أصدرها خالل سنوات إقامته في عمان وهولندا ولندن، كما أنجز عددا مماثال من الكتب المخطوطة تنتظر  

ر مجلتي )أحداق( و النشر، باإلضافة إلى حضوره المميز في المؤتمرات الثقافية واألدبية، ورئاسته تحري 
 )عالمات( الثقافيتين في هولندا.

دخل عدنان حسين ميدان النقد مزودًا بمواهب في فروع مختلفة من األدب، وثقافة سينمائية رصينة، ُتلم  
بعملية صناعة الفيلم من األلف إلى الياء، باإلضافة إلى ذائقة أدبية مدربة بالقراءة والمتابعة، انعكست بشكل 

تاجه في مجال النقد، الذي عكف على الكتابة فيه منذ أربعة عقود، ولديه كم كبير من المقاالت كبير على ن 
في صحف "الزمان" و "الشرق األوسط" و "القدس العربي" و "الحياة" و "العرب" و "المدى" وبعض الصحف  

االته السينمائية بشكل منتظم،  والمجالت والمواقع الخليجية المحترفة مثل "الجزيرة الوثائقية" التي ينشر فيها مق
 وله عدة مؤلفات في النقد السينمائي، والتشكيلي، واألدبي.

قبل أن نعرج للحوار ال يسعني  في هذا المقام أال أن اقدم شكري وتقديري على إتاحة لنا هذه الفرصة   
 للتواصل، والتعرف على شذرات من فيض السيرة واآلراء واألفكار.

 
 الحوار : 

تى يكبر، كيف شّكلت البيئة التي عشتها  وح  والدته  منذ  فلسفته  تصنع  التي  بيئته  ابن  إلنسانا  إن  يقال
 في جلوالء مالمحك الفنية واألدبية؟ 

دعني أستعين بالشاعر المتوهج أبي َتّمام الذي قال ذات مرة بيتين من الشعر فذهبا َمثاًل لما ينطويان    -
 عليه من فلسفة أنيقة، وحكمة دقيقة: 

لِّ "َنقِّ  َن الَهَوى / مالُحبُّ إاّل للَحبيبِّ األوَّ ْئَت مِّ  ْل ُفَؤاَدك َحْيُث شِّ
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" لِّ َمنزلِّ  َكْم َمنزٍل في األرضِّ َيأَلُفُه الَفَتى  /  وَحنِّيُنُه أَبًدا ألوَّ
نُّ إلى المنزلِّ األول، والمدينة األولى، ومسقط   القلب، إن وعلى وفق هذا التصوِّر الَتّمامّي فإننا جميًعا َنحِّّ

شئَت، فثمة عالقة سّرّية ُمبَهمة ال ُتَفّسر بيننا وبين المكان األّول لعّلي أسّميها اإليقاع الجغرافي أو النبض 
المكاني الذي ينتظم فقط عندما تستلقي على فراش ُمالصق لألرض وُتصغي إلى ذلك اإليقاع العجيب الذي 

دّقات قلب األم، وكّلما نأينا واشتط بنا الَمزار تالشى ذلك تسمعُه كما يسمع الجنين المرتبط بحبل الُسرَّة  
 النبض وأصبح أثًرا بعد عين.

ال ينفع المكان لوحده من دون وجود الكائنات البشرية، وخاصة الموهوبيَن والمثّقفيَن والمتعلِّميَن، فهم ملُح  
فيذهبون، مع األسف الشديد،   األرض في كل زماٍن ومكان. وهؤالء هم األوفر حًظا في الخلود أما العاّمة

إلى مدارج النسيان حيث يأكلهم الصدأ، وتلفظهم الذاكرة الجمعية. هناك عدد غير قليل من المثقفين مّروا 
بهذه المدينة أمثال اإلعالمية غالديس يوسف، ومقداد عبد الرضا، وجمال نوري، وصالح زنكنة لكّن ُكتابها  

نوري، وتحسين َكرمياني، وجالل جميل الخالدي، وسعد محمد رحيم، األساسيين هم جالل زنَكابادي، وشاكر  
وعدنان حسين أحمد، ومجموعة من الفنانين في المسرح والتشكيل والصحافة والغناء أبرزهم د. محمد صبري، 
والنّحات حميد شكر، والفنان عادل أصغر، والصحفي خميس سبع، والفنان علي قادر، والمسرحي والي  

والتش مواهبهم  العزاوي،  اكتشاف  في طور  كانوا  وآخرين  العلي  عامر  والمطرب  كيلي محمد شوقي حقي، 
بُت فيها عن الوطن مثل صفاء  األدبية والفنية ولعل بعضهم ظهر في السنوات الخمس والعشرين التي غِّ
الصالحي، علي حمد الصوفي، أحمد المرواني، حسام الدين مصطفى، وحيد يوسف ولي وآخرين ال يسع  

 ل لذكرهم جميًعا. المجا
نى مدينة جلوالء وثرائها الثقافي إاّل أنه ليس كافًيا لوحده فالبّد من توابل السياسة التي   على الرغم من غِّ
تعطي المدينة المهّجنة بعربها وكوردها وتركمانها وفيليها نكهة خاصة حتى وإن كانت مؤلمة في كثير من  

الشيوعي العراقي الذي حّرك الوضع الثقافي في المدينة،    األحيان. وربما يعود الفضل األكبر إلى الحزب 
وبثَّ فيها حياة من نوع آخر والبد من اإلشارة إلى أبرز الشخصيات السياسية اليسارية أمثال الرفيق محمد 
أحمد إسماعيل "أبو جيفارا"، واألستاذ خير الدين، وحسن ميرزا، وعبد اللطيف عبد الوهاب، وما سواهم من  

اسية وفكرية حّرضونا بشكٍل مباشر وغير مباشر على القراءة والكتابة التي أخذت الحًقا طابًعا  شخصيات سي
شخصًيا يقود كل واحد مّنا إلى عالمه اإلبداعي الذي يخّفف عنا وطأة الحياة في تلك المدينة النائية التي  

 السنوات األخيرة.  تسترخي على ضفة نهرها الناعس الذي ُيقال إّن مياهه الفضّية قد انحسرت في
 

مهنتيك العالية في االشتغال السردي، لم تصدر إال مجموعتين  و  موهبتك رغم  القصصية تجربتك  إطار في
قصصيتين باللغة العربية )جولة في مملكة السيدة هاء، وأقواس المتاهة( وّظفت فيها ممكنات ذاكرة معّتقة  

 ومخزونها الحكائي أم هي انعطافه لطرق أبواب تعبير أدبية مغايرة؟ برائحة الماضي، هل ذبلت تلك الذاكرة  
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تنازعني منذ سنوات الصبا والشباب أربعة هموم ثقافّية وفنّية تبدأ بالتوق لمعرفة اللغة اإلنَكليزية، وتمّر    -
وتنتهي نقدها،  في  والتخصص  السينمائية  األفالم  وُمشاهدة  والرواية الحًقا،  القصيرة  القصة  بالنقد   بكتابة 

بأشكاله المتعددة، كالنقد األدبي، والسينمائي، والتشكيلي، والفوتوغرافي. وبما أّن خلفّيتي الفكرّية يسارية أميُل  
فيها إلى العّمال والفالحين وبقية الشرائح الفقيرة في المجتمع العراقي فقد وجدُت نفسي وأنا أكتب المقالة 

ها المقالة الفكرية الت نظيرية إن شئت، وهكذا بدأ التشّظي الذي لم يكن صحيًّا بالتأكيد ولكنه  السياسية أو سمِّّ
أخذ مني جهًدا ووقًتا كبيرين. ومما زاد الطين بّلة أن المذيع العراقي المشهور مشتاق طالب سمعني ذات 
ا يوم ونحن نعمل في إذاعة "المستقبل" المعارضة لنظام صّدام حسين في عّمان وقال بأّن "صوتك جميل جدً 

وخامته مميزة، وأنك تصلح ألن تقرأ نشرَتّي األخبار الطويلة والقصيرة" وبين ليلة وضحاها أصبحُت مذيًعا.  
إن التنّقل بين مِّهٍن واختصاصات وهوايات متعددة بعَثر اهتمامي السردي وفّرقني أيدي سبأ! وال تنسى، أخي 

تريده من المِّهن. لقد عملُت في الصحافة الفنّية  صفاء، أن الحاجة المادية وأنَت في المنفى تدفعك إلى ما ال  
واالستقصائية لسنوات طوااًل من أجل أن نصمد، أنا وعائلتي الصغيرة، لتلبية المتطلبات األساسية للعيش  
الكريم، ولكنني دفعُت الثمن غالًيا على الصعيد األدبي. وفيما يتعّلق بذاكرتي الشخصّية فال أظن أنها ذبلت 

تراجعت إلى حدودها الدنيا، فأنا أكتب القصة القصيرة بين أواٍن وآخر وأنشرها في بعض أو انكمشت أو  
الصحف العربية أو المهجرية ولدّي مشاريع مؤجلة في الرواية أو "النوفيال" التي أحّبذها أكثر من الرواية  

ات والمناهج األوروبية  ألنها مكّثفة وتخلو من الترّهل واإلطناب. لعل اهتمامي النقدي واطالعي على النظري 
الحديثة قد حّدد من "تهّوري" في الكتابة السردية التي تحتاج إلى إلمام كبير، وتقنيات تتجّدد كل عام تقريًبا.  

  - ولو وضعنا كل هذه االمتيازات جانًبا فأنا أتوفر على خزين هائل من الذكريات القاسية للحرب العراقية  
اللذين  اإليرانية التي شاركُت فيها لثمان  الُمتحارَبين  "البشري" بين الطرفين  ي سنوات مليئة باأللم والتوّحش 

ُيلبيان أوامر النظامين المتخلَفين في العراق وإيران مًعا. وإضافة إلى هذا الخزين الذي ال ينضب فأنا أمتلك  
نات العراقية وأنا لم أكتب   لحد اآلن إاّل عن  باقة نادرة من القصص العاطفية التي تكاد تكون بعدد المكوِّ

اثنتين فقط؛ واحدة عربية من بغداد، والثانية تركمانية من جلوالء وتركت الباقيات للسنوات القادمة. أما الشق  
األخير من السؤال فيتعّلق بطرائق التعبير األخرى التي سلكتها وهي كثيرة لكنني لست نادًما عليها ألنها  

ن قبل. فحينما أتحدث عن الفن التشكيلي البد من القول بأنني رأيت  فتحت لي آفاًقا كبيرة لم أكن أحلم بها م
بتمعنِّ شديد غالبية المتاحف الفنية في أمستردام ولندن وبعض العواصم األوروبية التي أزورها بدعوات أدبية  

ع  دولة حتى اآلن وبعضها لسب   36وفنية وسينمائية مجانية تخفِّف عني تكاليفها الباهظة علًما بأنني زرت  
 مرات أو أكثر بسبب تكرار الفعالية األدبية أو المهرجان السينمائي.  

 
"  الليل  منتصف  كوابيس"  القصصية  مجموعتك  أصدرتَ   إذ  القصصية،  تجربتك  إطار  في  بعد  قليالً   لنبقَ 

 ثقافة  إلى  تنتمي  أنها  أم  باإلنجليزية  مكتوب  عراقي  أدب  هي  هل المجموعة؟  هذه  ُهوية  ما  ،(باإلنَكليزية)
 هذه المجموعة؟  صورة في تضعنا أن لك وهل وعوالمها، موضوعاتها وما بها، كتبت التي اللغة
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هذه ليست مجموعة قصصية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ إنها قصتان طويلتان بعض الشيء يصل طولهما    -
سة البريطانية المعروفة مًعا إلى أربعة آالف كلمة تقريًبا مع مقدمة مكثفة كتْبُتها بنفسي على وفق طلب المؤس

وقامت بترجمتهما الشاعرة األردنية فتحية سعودي فيما راجعت   Exiled Writers Inkبـ "ُكّتاب المنفى"  
النصوص المترَجَمة الشاعرة البريطانية سالي ثومبسون. أما المشروع األساسي الذي كنت ُمنهمًكا به فيعود 
إلى ُمفتتح األلفية الثالثة الذي كنت منشغاًل فيه بكتابة مجموعة قصصية تحمل عنوان "كوابيس منتصف  

تتألف المجموعة من عشر قصص أنجزُت أربًعا منها وتركُت المشروع معّلًقا في الهواء. ما يمّيز  الليل".  
هذه القصص أن البطلة واحدة وهي المرأة الهولندية ليليان، والراوي العليم هو أنا شخصًيا الذي أسرد األحداث  

أكثر من خيط تنتظم فيه هذه    بضمير المتكلم. وهذه القصص يمكن أن ُتقرأ منفردة أو ُمجتمعة ألن فيها 
القصص العشر التي َرسمُت المخططات العامة ألحداثها والفضاءات التي تدور فيها وأّن مْن يقرأها متصلة  
يشعر بأنه يقرأ "نوفيال" قصيرة وال يشعر بالملل أو التذّمر خصوًصا وأّن الَحبكات تنطوي على مفاجآت 

 الُدعابة. كثيرة، ونهايات تنويرية ال تخلو من روح 
القول إنها قصص عراقية   تناَصف الشخصيتان الرئيستان؛ الراوي والمروي لها أحداث القصص، ويمكن 
وهولندية في الوقت ذاته وإن كانت الهيمنة للراوي العراقي. فهي ليست قصص عراقية خالصة، كما أنها  

تجمع بين ما هو عراقي وما هو    ليست قصًصا هولندية بالكامل، ويمكن أن نسّميها بالقصص الُمهجّنة التي
 هولندي أيًضا، مع األخذ بعين االعتبار أننا نتحدث عن أدب السجون وهم يتحدثون عن أدب الحرّيات.

ال أحبِّّذ الحديث عن قصصي شخصًيا ولعلي أشبه الرّسام الذي ينجز لوحته ويترك تفسيرها للمتلقين الذين  
لهم لالستمت  اع بالعمل الفني. فالقصة مثل اللوحة ما إن ينتهي منها القاص حتى  يتوّفرون على ذائقة فنية تؤهِّّ

ُتصبح مِّلك الجمهور الذي يملك الحق في تفسيرها مثلما يشاء شرط أن ال يشطح كثيًرا في االبتعاد عن  
تيمتها ومضمونها المركزي. ومع ذلك دعني أحيطك علًما ببعض التفاصيل المفيدة في هذا الصدد. فالقصة  

لمعنونة "كوابيس منتصف الليل" التي كتبتها عن شخص ال أعرفه وإن أسميتُه في القصة للضرورة  األولى ا
العراقية   للحرب  الثماني  السنوات  فخالل  وتعاطف معه.  وحنّو  محبة  كدليل  إحسان"  "ابن عمي    - الفنية 

الجباه، وصلم الجزء  اإليرانية برزت إلى السطح عقوبات "قره قوشية" ما أنزل للا بها من سلطان مثل وْسم  
العلوي من صيوان األذن، وقّص طرف اللسان لمن يشتم الرئيس أو يتطاول على مقامه "الرفيع". لقد شاهدت 
بعينّي حادثة قّص األذن في المتنّزه المقابل لمركز شرطة مدينة جلوالء وقد استغرق عرضها المسرحي قرابة  

ما تزل تترّدد في أذنّي حتى ساعة اإلجابة على هذه  نصف الساعة وسمعُت صرخة الضحية الحاّدة التي ل
 األسئلة ولعلها ستمتّد معي إلى الساعات من حياتي. 

أما قصة "متوالية الفزع" فهي تدور حول مقتل اللواء الطبيب راجي التكريتي "طاب مثوًى". فقد قرأت لصديقي 
تي قتَل فيها صدام حسين قريبُه راجي  الكاتب والصحفي هارون محمد مقااًل يصوِّر فيه الطريقة البشعة ال

التكريتي لكنني أدخلت الحادثة في مختبر فني ينحرف بالحدث صوب امرأة هولندية سوف ُتصاب بالفزع  
 حتى من الكالب المدّجنة.
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 معنيين   كانوا(  فيتزجيرالد  رامي،  أحمد  المنفلوطي،)  أمثال  المترجمين  من  األول  الرعيل  أنّ   إلى  مرة  أشرتَ 
المترجمون المحدثون فهم معنيون بنقل التقنية التي ُكتب فيها النص، فما هي    أما  فقط،  نىالمع   بنقل

 استراتيجيتك التي تنتهجها لترجمة نص معين؟ 
قيل قديًما أن "الترجمة خيانة" وهذا التوصيف صحيح لكنه يجب أال يقف عائًقا أبدًيا أمام المترجمين    -

الدؤوبين. كان الرعيل األول وحتى الثاني الذي امتّد حضوره حتى نهاية األلفية الثانية َمعنًيا بترجمة المعنى  
ترجمة شكل ومضمون في آٍن مًعا، وفي حال  من دون العناية بالشكل، وكلنا يعرف أن الترجمة األمينة هي  

م البارع مع وجود استثناءات  ترجمة الشعر البد من إدخال اإليقاع الموسيقي الذي يضّحي به حتى الُمترجِّ
قليلة في ثقافات الشعوب. التقنية التي أقصدها هنا هي: كيف نترجم النص كوحدة متضامه، ال كمقاطع  

تماًدا على الُبعد المنظوري للمترجم الذي يضع في حسابه النسق السردي متناثرة كما يذهب صالح نيازي، اع
الذي يترجمه كما فعل في ترجماته لـ "هاملت" و "ماكبث" و "الملك لير" وغيرها من تراجيديات شكسبير. في  

حّركات  السابق لم تتوفر هذه التقنيات والكّم الكبير من المعلومات التي يمكن أن تجدها على شبكة النت، ومُ 
البحث المتعددة، والكتب والمصادر اإلليكترونية المتاحة للجميع مجاًنا األمر الذي سّهل عمليات الترجمة  
في مختلف أرجاء العالم الذي تحّول إلى قرية كونية فعاًل تزّودك بالكثير من المراجع والمعلومات التي تعينك  

 على ترجمة أي كتاب مهما بلغت صعوبته. 
عيد الشخصي، لدّي تجربة متواضعة في الترجمة توقفت عنها بسبب التشّظي الذي ذكرته في  أنا، على الص

إجابتي السابقة، فقد ترجمُت "دبلنيون" ونشرتها حينما كنت في العراق في عدة صحف ومجالت عراقية  
صص لكنني اكتشفت أنها مترجمة غير مرة فلم أنشر المجموعة في كتاب. ولعل هذا األمر ينسحب على ق

المتقدمة   البلدان  الذين يعيشون في أوروبا وأميركا وبقية  أّن المترجمين  التنويه إلى  متفرقة أخرى. ويجب 
يتوفرون على مصادر كثيرة تعينهم في فكِّّ أسرار وطالسم عديدة وجدت طريقها إلى كتب نعُّدها عسيرة  

ناك كتًبا توضيحية لكل اإلشكاالت  وصعبة الفهم مثل قصص وروايات جيمس جويس التي اكتشفنا الحًقا أّن ه 
التي كانت تعيق المترجم العربي وتمنعه من ترجمة النصوص المعقدة التي كتبها جيمس جويس وأقرانه من  

 الروائيين الحداثيين الذين غّيروا ذائقة القارئ في كل مكان من كوكبنا األرضي. 
 

 الفنان   تجربة  عن"  اللون   ورنين  لحركةا  غواية  التعبيرية   أطياف"  مهم  نقدي  كتاب  منفاكَ   من  أصدرتَ 
  جديدة   فكرية  بوالدات  المهجر  محطات  أسهمت  حد  أي  إلى  كاووش،  ستار  المغترب  العراقي  التشكيلي
لفنان التشكيلي العراقي المغترب وتعزيز مكانة الفن التشكيلي العراقي وتأهيله للمنافسة  ل  أسلوبية  وتحوالت
 عالميًا؟

تعود معرفتي بالفنان سّتار كاووش إلى أواسط الثمانينات من القرن الماضي يوم كان طالًبا في أكاديمية   -
الفنون الجميلة ببغداد وإثر تخرجه فيها، ولعله الفنان التشكيلي العراقي الوحيد الذي حّقق نجومية تضارع  

فصار معروًفا وهو في ذروة شبابه، وربما    نجومية المطربين والفنانين السينمائيين والمسرحيين العراقيين،
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أقرانه   من  العديد  بخالف  وسّتار  التسعينات.  أوائل  العراقية خالل  الصحافة  في  عمله  الشهرة  هذه  عّزز 
ومجايليه كان صاحب مشاريع فنية تبدأ بالمدينة واألرصفة، وتمّر بالسيارات الُحمر الفاقعة اللون، وتنتهي  

فا  والمرأة.  الرجل  بالتقنيات  بثنائية  إياه  ًزا  ُمعزِّ لديه  األثير  الموضوع  هو  امرأة  أم  أكان رجاًل  إلنسان سواء 
واألساليب األوروبية الحديثة كالتشخيصية، والتعبيرية األلمانية، والتنقيطية، واليوغند ستيل وما سواها من  

ند أول فرصة ليأتي إلى أساليب وتيارات فنية معروفة. عاش ستار في أوكرانيا، وحسًنا فعل حينما غادرها ع
هولندا التي منحته الكثير كما منحت العديد من الفنانين العراقيين الذي الذوا بهذا المنتجع الفني وتوزعوا  
بين جنباته الوثيرة ويكفي أن نشير هنا إلى عدد من الفنانين من بينهم سعد علي، وقاسم الساعدي، وزياد 

ن البصري، وتركي عبد األمير، وإسماعيل زاير، وناصر مؤنس،  حيدر، وعفيفة العيبي، وعلي طالب، وسلما
ورملة الجاسم، وإيمان علي، وبشير مهدي، ويوسف غاطي، وقرني، وآراس كريم، وجالل علوان، وحسام  
الدين العقيقي، وحسن عبود وغيرهم من األسماء الفنية الكثيرة التي قدِّمت إلى هولندا واستقرت في مدنها  

ة. ولعل ستار يشبه في دأبه ونشاطه سعد علي حيث انتظم في عمله اليومي وقّدم العشرات  الرئيسة والثانوي
من المعارض الفنية الشخصية والمشتركة وكتب عنه العديد من النقاد العراقيين والهولنديين ولعل آخر كتاب  

ن. ُيعّد ستار كاووش  صدر عن تجربته الفنية هو "نساء التركواز" للناقدة التشكيلية الهولندية شارلوت هاو  خِّ
من الفنانين العراقيين القالئل القادرين على االندماج مع المدارس والتيارات األوروبية الحديثة وامتصاصها،  
نهاية   في  لنا  ليقّدم  معها  ويتناهل  منتظم،  بشكل  والعالمية  المحلية  الفنية  والمتاحف  المعارض  يزور  فهو 

ص المنبع والمصّب في آٍن واحد. لقد تقصيُت في كتابي "أطياف  المطاف أعمااًل ُمهّجنة تجمع بين خصائ
أثر المدرسة    2005التعبيرية. . غواية الحركة ورنين اللون في تجربة ستار كاووش الفنية" الذي صدر عام  

التعبيرية األلمانية، إضافة إلى التيارات األوروبية األخرى التي نهل منها ليخلق ُهويته الفنية الخاصة به  
لتي تحمل بصمتُه التي ال ُتخطئها العين الخبيرة. لوحات ستار كاووش عالم من الجمال الُمبهر، ومنجٌم  وا

 من الموضوعات التي ال تنضب.
 

(  2" الفلم الوثائقي العراقي في المنافي األوروبية "، حّللت فيه )   بعنوان  كتاًبا  أصدرتَ   السينمائي  النقد  في
ين العراقيين الذين ينتمون إلى أجيال مختلفة، ما المعايير التي اعتمدتها  فيلًما وثائقًيا لعدد من المخرج

 في اختيار هذه األفالم، وما المنطلقات المنهجية والمعرفية التي أّسست مسار هذا المنجز؟ 
ال يحتاج الناقد الُمحترِّف الذي ينغمس ألربعة عقود في مشاهد األفالم السينمائية وتحليلها إلى معايير    -

ددة وإنما يضع ثقته في ذائقته الشخصية المدّربة التي تستطيع أن تستشعر نجاح الفيلم أو فشله من  ُمح
د  اللقطات والَمشاهِّد األولى ألي فيلم روائي أو وثائقي أو قصير. أنا ال أنكر أهمية المعايير الفنّية التي نحدِّّ

في دمائي ولم أعد بحاجة لوضعها على    بواسطتها جودة الفيلم أو رداءته ولكن هذه المعايير باتت تسري 
الورق. وال أخفيك سًرا إن قلت بأنني أشاهد أحياًنا خمسة أفالم في اليوم الواحد، وبمعدل ثماني إلى عشر  
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ساعات مشاهدة يومًيا وخاصة في المهرجانات الدولية أو حتى في بعض األيام العادية التي أكّرسها لألفالم 
 َهد ألهميتها الفنية العالية وما تنطوي عليه من تقنيات حديثة وُمبهرة. العالمية التي يجب أن ُتشا

في هذا الكتاب المعنون بـ "الفيلم الوثائقي في المنافي األوروبية" هو حصيلة مشاهدة عدد كبير من األفالم  
أن أدرسها    الوثائقية التي أنجزها مخرجون عراقيون يتوزعون في عدد كبير من البلدان األوروبية وقد ارتأيت 

وأحللها نقدًيا اعتماًدا على الرؤيتين الفرنسية والبريطانية وطريقة تعامل المخرج الفرنسي الذي يريد أن يالمس 
الحقيقة من دون أن يتدخل هو شخصًيا وال يسمح للمصوِّر وحتى كاتب السيناريو فيما بعد من إضفاء  

البر  المخرج  من  العكس  الفيلم على  على  الشخصية  ُيقحم رأيه  لمساته  أن  في  يجد ضيًرا  الذي ال  يطاني 
 الشخصي في الفيلم الذي يسعى إلنجازه. 

أثارت انتباهي وهّزتني من األعماق فكتبُت عنها، فتارة أرّكز على قصة الفيلم أو ثيمته    27هذه األفالم الـ  
ا أتناول نمّو الشخصيات، وتارة ثالثة أسّلط الضوء على الرؤية  إلخراجية. فالكتاب،  الرئيسة، وتارة أخرى 

عموًما، ليس تخصصًيا وإنما هو مكتوب للقارئ العادي أيًضا الذي يقرأ ويستمتع ويستفيد. كما أوثِّّق فيه  
للمنجز السينمائي ألصدقائي المخرجين الذين تربطني بهم عالقة شخصية وفنية وإبداعية، وأحياًنا اساهم  

ة هنا أو هناك يأخذها البعض على محمل الجد أو ينفر  في ترجمة هذا السيناريو أو ذاك، أو أقّدم ملحوظ
ح سبب هذا النفور.   منها من دون أن يفلح في تقديم األسباب أو األعذار المنطقية التي توضِّّ

أنا سعيد ألنني قّدمُت في هذا الكتاب ثالث مخرجات عراقيات وهّن ميسون الباجه جي، ورانيا توفيق، وعايدة  
اقيات مثل الُعملة النادرة التي يجب أن نحتفي بها، ونضعها في المكان الصحيح  شليبفر، فالُمخرجات العر 

 ضمن الَمشهد السينمائي العراقي.
أمحض بعض الُمخرجين ُحًبا من نوع خاص مثل المخرج المتألق محمد توفيق الذي كتبت عنه مقاالت  

فثمة شيء جديد ومميز في كل فيلم    كثيرة تصلح أن تكون كتاًبا كاماًل يوّثق تجربته اإلخراجية المتفردة،
 ينجزه. وهذا األمر ينسحب على مخرجين آخرين ولكن ليس كلهم بالتأكيد.

 
قف كل الجهات السينمائية الرسمية عن اإلنتاج ظّل المنجز السينمائي العراقي متعثًرا لسنوات، لكن تو   مع

السينمائي مفارقة إنتاجية مدهشة كًما ونوًعا، ففي عام في اآلونة األخيرة أحدثت حماسة وإرادة الشباب  
( دولة في مختلف القارات، 52( مهرجاًنا عربًيا ودولًيا، في)  170شاركت السينما العراقية في )  ٢٠١٩

( جائزة، هل السينما العراقية على أعتاب عصر االنبعاث والنهضة؟  43وفازت أفالم عديدة مشاركة فيها بـ )
 مستقبلها؟ وما هي رؤيتك ل

دعنا نعترف بشجاعة ونقول ليست هناك سينما عراقية وإنما هناك محاوالت فردية لمخرجين عراقيين    -
مجتهدين يعملون في غياب أي برنامج حكومي أو مؤسساتي. وكل األفالم التي ُأنجِّزت منذ أواخر األربعينات 

فالم إقليم كردستان. ربما انتظمت السينما  من القرن الماضي وحتى اآلن لم تتجاوز المئتين فيلم بما فيها أ
العراقية خالل سنوات الحكم الدكتاتوري السابق "وتأدلجت" ألّن بعضها كان يمجد "القائد" وبعضها اآلخر  
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د فكر البعث وخطابه السياسي ويمكن القول إن السينما العراقية في غالبيتها أخذت طابًعا "بعثًيا" أو   يمجِّّ
 " أفقدها حالوتها الفنية. "تعبوًيا" أو "قومًيا

ال نريد أن ُنحبط المخرجين الشباب وال نقلِّل من أهمية الجوائز التي حصلوا عليها ولكنها تظل جوائز ثانوية  
فهي ليست األوسكار أو السعفة الذهبية وما سواهما من جوائز تمنحها مهرجانات معروفة مثل برلين وفينيسيا  

 وقرطاج ومراكش والجونة. وكارلو فيفاري وروتردام والقاهرة
السينما الحقيقية تحتاج إلى أموال طائلة تقّدر بمئات الماليين وهذا األمر لن يحصل حتى في السنوات 
العشرين القادمة ألن الحكومات العراقية المتعاقبة ال تعرف أهمية السينما ودورها في بناء المجتمع لذلك 

 التي ال تصنع تّياًرا سينمائًيا محدًدا.سيظل اإلنتاج مقصوًرا على الجهود الفردية 
تحتاج السينما، أواًل وقبل كل شيء، إلى فضاء الحرية الكامل، ثم تأتي المتطلبات األخرى تباًعا كالطاقات  
والكوادر الفنية، وُكّتاب السيناريو، والمخرجين النوعيين، وحضور المرأة، والتمويل وما إلى ذلك. عند ذلك  

هضة سينمائية. فقطار السينما ما يزال على الرصيف ويحتاج إلى قوة جّبارة كي نضعه  نستطيع أن نفّكر بن
 على السكة، ونشهد انطالقته الحقيقية صوب اإلبداع والجمال والمتعة البصرية. 

تبدأ السينما، من وجهة نظري المتواضعة، إذا ما جاءت حكومة ديمقراطية، حرة، وغير متدّينة تخصص  
والتعليم والفنون نصف ميزانيتها وتعيد الجمهور إلى الصاالت السينمائية وتغريه مع كل فيلم  للثقافة والتربية  

جديد إلى ارتيادها واالكتظاظ أمام شاشاتها البيضاء عندها نشعر أن الرهان على الخطاب البصري قد بدأ 
 قواًل وفعاًل.

 
 والحجب   نصوصهم،  وتسويق   ائيينالرو   من  البعض  أعمال  تناول  في  بالمزاجية  النقاد  من  البعض  ُيتهم
 االتهام  هذا  حد  أي  إلى  الفكرية،  أو  الجهوية،  أو  للفئوية،  يخضع  قد  المزاج  وهذا  االخر،  البعض  عن

 واقعي؟ وما هي محفِّزات تذوقك األدبي والفني للنص لتقّصي نواحي الجمال واإلبداع فيه والكتابة عنه؟ 
لسنا أنبياء، كما تعرف، وكلنا مزاجيون بقْدٍر أو بآخر، ولكنني أعّول على ذائقة النّقاد الحقيقيين الذين ال    -

راك الوهم التي ال  يجاملون في األقل، ألن المجاملة قد ال تضّر بالناقد فقط و  المنقود في شِّ لكنها ُتسقط 
يستطيع أن يتخّلص منها طوال حياته. أنا، من جهتي، تفاديت هذا اإلشكال منذ سنوات طويلة وعاهدُت 
نفسي أال أكتب عن أي نص ضعيف ال يتوفر على االشتراطات اإلبداعية المقبولة. ومع هذا لم تنتهِّ المشكلة  

وأعمال أدبية )بيَن بين( تحضُّ الناقد على أن يرتدي وجًها صارًما، ثقيل  عند هذا الحّد فهناك نصوص  
المالمح، وأن يبدي بعض القسوة النقدية المطلوبة ألنك ال تستطيع أن تتساهَل مع أي أديب وتختلق له 

 رحة. األعذار خصوًصا إذا كان قد تجاوز مرحلة البدايات، وعليه أن يستقبل القراءات النقدية بروح رياضية م
انتمائي   نفسي تخّلصُت حتى من  فأنا  "فئوية وجهوية وفكرية"  بدوافع  نقد مكتوب  إذا كان هناك  ال أدري 
القومي، أما الفئة والطائفة والعِّرق وغيرها من التوصيفات فهي ال تحتل في نفسي أي مكانة. وعلى الرغم  

ديين والفيليين يفوق ما كتبته عن األدب  من أنني عربي بالوالدة لكّن ما كتبته عن الكرد والتركمان واإليزي
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العراقي أو العربي حتى ظّنني البعض أنني كوردي أو تركماني! مع أنني كوردي الهوى، وتركماني الزوجة،  
رقيين، وإن تواجدوا فأقرأ على نقودهم  وإنسانّي التوّجه والنزعات. أستغرب وجود نقاد فئويين أو جهويين أو عِّ

 مقاالتهم بعين حوالء في أقل تقدير.السالم ألنهم سيكتبون 
أعتمِّد، يا صديقي، على ذائقتي األدبية التي دّربتها بالقراءة والمتابعة والمِّران وهي البوصلة التي ال ُتخطئ  
االتجاه وتقود صاحبها إلى الهدف المنشود. أما النّقاد الفئويون فستقودهم بوصالتهم الصدئة العاطلة إلى 

أحقاًدا دفينة قد تأكل األخضر واليابس في آٍن مًعا. في أوروبا والغرب عموًما يعّلمون    فئاتهم، وتستثير فيهم 
اإلنسان أن يتخلص من "أناه" ويخاطب اآلخرين بصيغة الجمع "نحن" التي تشير إلى التواضع، وتحّرض 

 اإلنسان، شيًئا فشيًئا، للقضاء على جرثومة التعالي ولعنة الغرور.
 

مجموعة من االتجاهات والمناهج ولكل منهج إطار علمي يسترشد به الناقد في    ةالنقدي   الساحة  شهدت
 محاكمة النص و تأويله ما المنهج النقدي الذي تسترشد به في مقارباتك النقدية؟ 

أنا أعتقد، وبتواضع شديد، أّن النّص المنقود، سواء أكان قصة أم قصيدة أم رواية، هو الذي ُيحّدد طبيعة    -
ي الذي نتوسلُه في دراساتنا وأبحاثنا النقدية. ومعطيات النص هي التي تأخذَك للمنهج الواقعي المنهج النقد 

أو النفسي أو التاريخي أو البنيوي أو الحداثي أو المابعد حداثي. المشكلة أن السرد يتطور بشكل محموم  
قدم على النصوص اإلبداعية  والبد لألدوات والمناهج النقدية أن تتطور أيًضا، وفي بعض األحيان يجب أن تت 

الجديدة. أنا، قدَر تعّلق األمر بي، أركِّز على بعض الُمعطيات األساسية التي ترصد المبنى والمعنى في 
آٍن واحد. وألتفت إلى الروايات التي ُتحدِّث قطيعة مع السردية الروائية الماضية مثل رواية "يوليسيس" لجيمس  

نر، و "األمواج" لفرجينيا وولف وما سواها من اآلثار األدبية التي  جويس، و "الصخب والعنف" لوليم فوك
استقرت في المخّيلة الجمعية للقّراء الدؤوبين. فعندما ُيمسك الناقد بالثيمة الرئيسة عليه أن يلتفت إلى أصدائها  

الشكل والمضمون  في ثنايا الرواية، فهي أشبه بالخيط الذي تنتظم فيه َخَرزات المسبحة. هذا التزاوج بين رصد  
هو الذي يجعل الناقد ممسًكا بأطراف النص. وعلى الناقد أحياًنا، مع فارق التشبيه، أن يكون مثل العب  
السيرك الماهر الذي ُيمسك العصا من منتصفها، ويظل ُمحافًِّظا على توازنه وهو يعبر المسافة الخطرة بين  

ع األنفاس. ناطحتي سحاب بينما يتسّمر الجمهور على األرض مبهورً   ا، متقطِّّ
أركِّز في دراساتي النقدية على الميتاسرد ولدّي كتاب لم ُينجز بعد في هذا الخصوص أوّضح فيه أهمية ما  
وراء السرد والتعالقات النصية التي يعقِّدها الروائي مع أنساقه السردية ضمن وحدات مدروسة بعناية فائقة  

اتون بغداد" و "طائر القشلة". ولكي ال أطيل في اإلجابة أرّكز  كما فعل شاكر نوري في روايتيه األخيرتين "خ
أيًضا على اللغة السردية وضرورة توهجها الدائم، كما أمنح فسحة لدراسة الشخصيات التي تتحرك على  
 مسرح األحداث من دون أن أغفل الزمان والمكان ودورهما المهم في بنية النص المعماري ألي عمل أدبي. 
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الذين تعرضوا للقرن التاسع عشر إلى روايات تشارلز ديكنز كمرجٍع هام من مراجع التأريخ   خون المؤر   لجأ
اإلنجليزي، وفي فرنسا أصبحت قصص بلزاك وثيقة مهـمة لمن يريد أن يدرس فرنسا في القرن التاسع  

حد كان هذا  حراكا ثقافًيا وتراكًما غزيًرا في اإلنتاج السردي، إلى أي    ٢٠٠٣عشر، لقد شهد العراق بعد  
 اإلنتاج أميًنا في نقله وثميًنا للمؤرخين، وهل بلغ من األهمية كمرجع تاريخي سيلجأ له المؤرخون؟

ثمة فرق كبير بين الرواية والتاريخ، فالرواية يجب أن ترصد ما أهمله المؤرخون. وإذا كان التاريخ يوثِّّق    -
مة، وتحّرك مشاعر الجماهير، وتستفز أشواقهم  للوقائع واألحداث فإن الرواية ينبغي أن تالمس وجدان األ

الالعجة. ويبدو أنك سّهلت علّي الَمهمة عندما أوردَت هذين المثالين الرائعين، فلقد درسُت بعض روايات 
واستشعرُت مثل طلبة آخرين    1982  - 1978تشارلز ديكنز حين كنُت طالًبا بكلية اآلداب، جامعة بغداد  

ما هو إاّل رجل قد استعار من الكاميرا عدستها السينمائية التي تستطيع أن تلّم    أن هذا الروائي البريطاني
بلقطاتها البعيدة والقريبة مساحات شاسعة من أحياء لندن القديمة بحيث تبدو بالنتيجة وكأنه يوّثق لكل شيء 

تهم الُموجعة  ولكنه كان يهدف لشيء آخر هو رصد مشاعر الناس، ومالمسة عواطفهم الداخلية، ورسم معانا 
إذا ما أخذنا بنظر االعتبار أنه كان يكتب عن الفقراء والمعوزين واأليتام بأسلوب تهكمي الذع يقترب كثيًرا  
من السخرية السوداء كما هو الحال في روايات "أوليفر تويست"، و "قصة مدينتين" و "أوقات عصيبة". أما  

لفرنسي في عصره، ورسم األمكنة بما تنطوي عليها من  بلزاك فهو اآلخر نقَل إلى القّراء روحّية الشعب ا
أحداث واقعية. وكلما ملَّ من الواقع جنَح صوب الفلسفة والخيال والشاعرية. كان بلزاك مدمَن أدب فال غرابة  
أن يكون غزير اإلنتاج متنوعُه ُتوحي كتاباته بالتوثيق لكنها تحّلق أبعَد من ذلك بكثير ألنها ال تستهدف  

 حد ذاته وإنما تتوق لمالمسة الحلم.الواقع ب
ال يمكن مقارنة العراق ببلَدين متطوِّرين جًدا مثل المملكة المتحدة وفرنسا ألن هذه المقارنة ستكون ظالمة  

ولحد اآلن    2003وغير متوازنة، لكنني سآخذ بطرف سؤالك عن التراكم الكّمي والنوعي الذي بدأ منذ عام  
  700رواية نفترض أن    1000العراقيون في الداخل وفي المنافي العالمية أكثر من  حيث أنجز الروائيون  

منها ناجحة فنًيا بحسب المراجعات النقدية الكثيرة، ولعلي أكون واحًدا من بين ثالثين ناقًدا يقومون بهذا  
اريخية التي قد يلجأ  الفعل التقييمي بشكل منتظم وال أجد حرًجا في القول بأننا بتّنا نؤسس لهذه المرجعية الت

إليها الباحثون والمؤرخون سواء من جهة استثمار األحداث السياسية واالجتماعية والثقافية أو رصد األمكنة  
وتوظيفها في النصوص السردية والدليل على ذلك أن ُمدًنا مثل جلوالء والسعدية وخانقين صارت تشتمل  

اقي، لكننا لم نصل بعد إلى مستوى الفرنسيين واإلنَكليز  على أسماء روائية معروفة في المشهد السردي العر 
 الذين ال تفلت منهم شاردة أو واردة. 

 
 هناك   أن  إلى  يؤشر  من   هناك  الثقافية  والمؤسسة  األكاديمية  المؤسسة  بين  النقدي  الخطاب  إشكالية  في

ذا تقترح لتضّييق  وما  النقدية،  الحركة  على  تضّييقها  أو  الفجوة  هذه   اتساع  انعكاس  مدى  ما  بينهما،  فجوة
 هذه الفجوة؟ 
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البّد من االعتراف بالفجوة بين الخطاب النقدي الذي ُينجزه نّقاد المؤسسة األكاديمية وبين الخطاب النقدي   -
الذي ينجزه نّقاد المؤسسة الثقافية. وعلى الرغم من رصانة النوع األول إاّل أن القارئ يجد صعوبة في قراءته،  

ط الدراسة واستساغة  من  تجعل  التي  والمراجع  المصادر  على  االعتماد  إلى  تميل  التي  النقدية  روحاته 
األكاديمية وكأنها عمٌل جماعي تضيع فيه فردية الناقد وخصوصيته. أما المقال النقدي الذي يكتبه الناقد أو  

طوي على ُحفنة من اآلراء األديب الذي ينتمي إلى الوسط الثقافي فسوف تجده سلًسا، ونابًضا بالحياة ألنه ين 
واألفكار النقدية التي تعود لكاتب المقالة وُمبدعها من دون االستعانة بآراء اآلخرين. وهناك نمط ثالث يمكن  
أن نضعهم في منتصف المسافة بين األكاديميين والذين ينتمون إلى الوسط الثقافي مثل الدكتور محسن  

والدكتور صالح هويدي، والدكتور سلمان كاصد، وفاضل ثامر،    جاسم الموسوي، والدكتور عبدللا إبراهيم،
وسعيد الغانمي وغيرهم من أساتذة الجامعات. وفي الوسط الثقافي هناك العديد من األدباء الذين يكتبون هذا 
  النمط السلس والمقروء من المقاالت األدبية التي ال تتعالى على القارئ، وال تلوذ بالنظريات النقدية الحديثة 
والمعقدة ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى كتابات فاضل العزاوي، وعبدالرحمن مجيد الربيعي، ومحمد  
خضّير، وسامي مهدي، وياسين النصير، ووارد بدر السالم، وإبراهيم أحمد، ونجم والي وعشرات األسماء 

 األخرى التي يزخر بها الوسط الثقافي العراقي. 
مكان، ردم هذه الهّوة تماًما ولكن ذلك ال يمنع من "تجّسيرها" برفد الطرفين، أنا أعتقد، أنه من الصعوبة ب

واإلطاللة بين أواٍن وآخر، بمقالة تعّزز هذه المنطقة الوسطى التي يرتادها الطرفان كلما شعر أحدهم بالحنين  
ديقة الغّناء التي  إلى هذه المنطقة اللّينة التي تخلو من وعورة الطرق، ووحشتها. فهذه المنطقة أشبه بالح

 تفصل بين األحراش المتهالكة والغابة اللّفاء.
 

 مع  وانساق  شكلًيا  نقًدا  وأصبح  أصالته  فقدَ   العربي  النقد  إن  يقول  من  هناك  والمعاصرة  األصالة  جدلية  في
  القول؟   هذا  مع  تتفق  مدى  أي  إلى  المعاصرة،  العالمية   الثقافة  في  الشكالنية   أو  والشكلية  البنيوية  التيارات

 قف عدنان حسين من دعوات موت النقد األدبي وإحالل النقد الثقافي مكانه؟ي وأين
تقترن األصالة بعدد من النّقاد العرب أمثال ابن ساّلم الجمحي، والجاحظ، وَقدامة بن جعفر، وأبو هالل    -

د آخرين كانوا بمستوى  العسكري، وابن قتيبة، وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم وهؤالء جميًعا إضافة إلى نّقا
الشعراء العرب الذين عاصروهم، وحّللوا قصائدهم، وهذا األمر ينطبق على الشعر الجاهلي الذي سبقهم  
بحقبة زمنية معينة كان فيها الشعر واألدب يحتالن منزلة كبيرة لدى خاصة الناس وعامتهم. والمتتبع لتلك 

حيث انتقل شيًئا فشيًئا من أدب البادية إلى أدب القرية  الحقب يكتشف أن األدب العربي كان في ذروة تألقه  
والمدينة حتى ظهر شعراء مدن بامتياز مثل أبي نواس ومن درَج على منواله في العصر العباسي الذي تألق 

 على مدى خمسة قرون أو يزيد.
قدية تتطور وتغادر وبما أّن الحياة متطورة بطبيعتها وال تستقر عند حال معّينة فإن األجناس األدبية والن

أنماطها القديمة. فليس من المستغرب يا صديقي أن يتطّور النقد ويغادر طرقه ووسائله القديمة التي ال  
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تتماشى مع النصوص الحديثة، وال تستطيع أن تسبر أغوارها. وعلى الرغم من ازدهار األدب في العصر  
ى أيدي المغول ودخلت في سبات عميق لم تفِّق  العباسي إاّل أّن بغداد، حاضرة الدنيا آنذاك قد سقطت عل 

منه إال بانهيار الدولة العثمانية ومجيء االستعمار الحديث الذي أعاد إيقاع الحياة إلى طبيعته األولى وبدأت 
الثقافة تنتعش من جديد مع ظهور األدب الُمترَجم عن لغات أوروبية حّية كاإلنَكليزية والفرنسية واأللمانية  

والروسية واإليطالية، إضافة إلى لغات شرقية كالتركية والكردية والفارسية والهندية التي بعثت في  واإلسبانية  
القارئ العربي دماًء جديدة، وكانت حصة النقد كبيرة ومن بينها هذه التيارات والمدارس النقدية التي أشرَت  

ترى أمامك تياراٍت نقديًة عظيمة   إليها في متن سؤالك. فهذه المدارس ال غنى عنها، ومن غير المعقول أن
وتغضُّ عنها الطرف، فالثقافات ُتشبه إلى حٍد كبير األواني الُمستطرقة التي تغّذي بعضها بعًضا ويستوي  

 عند سطحها الماء. 
هناك شعور بأّن الثقافة األوروبية أو الغربية عموًما هي ثقافة مركز، وبقية العالم هي ثقافات أطراف، وهذا  

نلتمسه كمثقفين عرًبا وإسالميين لكن دورة الحضارة البد أن تمّر بعد الوالدة والشباب والنضج بمرحلتّي  ما كنا  
 الشيخوخة والموت. 

النقدية الغربية وال أجد ضيًرا في ذلك فمثلما هم أفادوا من   النقاد العرب إلى استعمال األساليب  لقد لجأ 
خمسة قرون نستفيد منهم اآلن. أنا، على الصعيد الشخصي، أساليبنا النقدية والفكرية والعلمية على مدى  

أمارس النقد مستفيًدا من معرفتي المهّجنة التي ال تنتمي كليًة إلى العالم العربي، وإنما هي خليط معرفي 
متجانس من ثقافات ومنابع متعددة ال تفّرق بين الجهات األربع. أطمئنَك، يا صديقي، بأن النقد األدبي لن  

 أّن النقد الثقافي هو صّنوه الموازي الذي يحمل نكهة مختلفة قد تجذب البعض وتنفِّر البعض اآلخر. يموت، و 
 

ه  يزعج  ما  كتابة  من  حذرين  الكّتاب  أغلب   الجوائز   قولبت  قدر  أي  إلى  للجوائز،  المانحة  الجهات  توج 
طور  الت  نحو  العربية  الرواية   فن  دفع  في  مشاركتها  مدى  وما  منها؟  الروائية   خاصة   األدبية  النصوص
 والتجديد؟ 

العالمية للرواية    - هناك مجموعة من الجوائز العربية التي ال تتجاوز عدد أصابع اليدين أبرزها الجائزة 
العربية "ُبوَكر"، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كتارا للرواية العربية، وجائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة  

جائزة الطيب صالح، وجائزة الملتقى الثقافي للقصة القصيرة العربية في الكويت، إضافة نجيب محفوظ، و 
إلى جوائز عربية أخرى هنا وهناك. أنا شخصًيا أكتب عن بعض الروايات الفائزة بجائزة الُبوكر العربية إن  

ن الزمالء الذين  لم أقل أغلبها بموضوعية ال تخلو من قسوة نقدية كما يتصورها البعض، وأعرف العديد م
كتبوا عن الروايات الفائزة بطريقة جارحة ال أحبِّّذها أنا. وفي حاالت نادرة فازت الروايات التي تستحق الفوز  
بينما ذهبت الجوائز في دورات الحقة إلى آخرين ال يستحقونها من وجهة نظرنا. ومع ذلك أنا أقول إن لجنة  

لى لمن تريد شرط أن تتحمل، في خاتمة المطاف، المسؤولية  التحكيم لها الحق في أن تسند الجائزة األو 
 التاريخية واألخالقية في حال إبعاد مواهب حقيقية ال ُغبار على تجربتها الروائية الفّذة.
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عدد   أن  بل  الرواية،  كتابة  على  أنها شجعت  منها،  الخليجية  وخاصة  الجوائز،  هذه  إيجابيات  أبرز  من 
رواية أو أكثر، وهذا يعني أن    200إلى    150بقة خليجية تتراوح بين  الروايات التي تصل إلى أي مسا

رواية ومجموعة قصصية بهدف المشاركة في هذه الجوائز    500روائيي العالم العربي صاروا ينجزون قرابة  
الُمعّززة بمبالغ مادية كبيرة تصل إلى ستين ألف دوالر أمريكي وهو مبلغ كبير في العديد من بلدان العالم 

البريطانية  ال البوكر  الكبير قد أفرز فعاًل روايات عربية جيدة وصل بعضها إلى  الكّم  عربي. كما أّن هذا 
وتنافس على الجائزة األولى مثل رواية "فرانكشتاين في بغداد" ألحمد سعداوي، بينما فازت الروائية الُعمانية  

صريح بموهبة الروائيين العرب وقدرتهم جوخة الحارثي عن روايتها المعنونة "سيدات القمر" وهذا اعتراف  
على منافسة الشعوب األخرى. وال أخفيك سًرا إن قلت بأنني أتمنى أن تكون هناك جائزة ُبوَكر كوردية على  
غرار شقيقاتها العربية والروسية واإلفريقية كي نكتشف بعض المواهب الكوردية المخبأة في المدن واألقاليم  

 ألطراف.الكوردستانية المترامية ا
 

 وأن   التكنولوجي  التطور  هذا  مواكبة   المطبوعة  الصحف  ألزمت  اإللكترونية  الصحافة   وسمات  خصائص
ور اإلنترنت الذي يتزايد بصورة مذهلة عالمًيا، من خالل  جمه  بها  تخاطب  إلكترونية  مواقع  لنفسها  تنشئ

الحوار المتمدن، وقد بلغ  ( مادة صحفية منشورة في    1070متابعتي لمتطلبات محاورتك رصدت لك )  
(، كيف تنظر إلى ظاهرة الصحافة اإللكترونية الحديثة وتقيمها؟ ولماذا   3801861عدد زوار موقعك  )  

 خصصَت الحوار المتمدن بالنشر اإللكتروني؟ 
أنا أُعّد الصحافة اإلليكترونية نعمة هبطت من السماء ألنها أصبحت منصة للحرية، ورئة يتنفس من    -

لجميع. قد تنطوي هذه الصحافة على العديد من السلبيات لكن إيجابياتها أكثر بكثير مما نتوقعه،  خاللها ا
 إذ أصبح بإمكان الكاتب أن ينشر ما يشاء من دون وصاية أو رقيب. 

اقتنيت من فوري جهاز كومبيوتر وأتقنت استعماله بمساعدة بعض    1996حين وصلت إلى هولندا عام  
صرُت أكتب مقاالتي على الشاشة مباشرة، وأرسلها بواسطة البريد اإلليكتروني إلى  األصدقاء المقّربين، و 

الصحف والمجالت وبعض المواقع التي وجدت طريقها إلى هذا الفضاء األزرق، وكان "الحوار المتمدن"  
ق العا م للموقع هو الفضاء األول الذي أغراني فواظبُت على مراسلتهم بعد أن لمست ترحيًبا حاًرا من المنسِّّ

السيد رزكار رشيد عقراوي الذي يقيم في الدنمارك، وكنُت في حينه ُمراساًل لصحيفة "الزمان" في أمستردام، 
زانة أمينة أحفظ بها غالبية ما أكتبه   وقد دأبت على إعادة نشر مقاالتي الكثيرة في هذا الموقع الذي أصبح خِّ

، وديمقراطي، ينادي بحقوق المرأة، والطفل، واإلنسان  من مقاالت وتغطيات ودراسات. كما أّن الموقع يساري 
بشكل عام. وبالفعل ازدادت نسبة القّراء وأخذت تتضاعف يوًما بعد يوم حتى قاربت األربعة ماليين وهو 
لون الموضوعات التي   رقم كبير حًقا، بعضهم يحّب لغتي، وبعضهم يحب مقارباتي النقدية، وآخرين يفضِّّ

رأة، أعني المقاالت السياسية التي كنت أكتبها في أكثر من صحيفة ورقّية أتهجُم فيها  أتناولها بشيء من الج
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على السياسيين العراقيين الذين حملوا راية اللصوصية ونهبوا حاضرنا ومستقبلنا، وتركونا ُعراة في الحّر  
 والقّر. 

ى أشخاص عديدين يديرون مثل هذه  ونظًرا لعالقاتي االجتماعية الواسعة نسبًيا بالثقافة والمثقفين تعّرفت إل
والناقد  سدني،  في  اإلليكترونية  "المثقف"  في صحيفة  المقاالت  بعض  أنشر  فصرًت  اإلليكترونية  المواقع 
العراقي في بغداد وهكذا دواليك توسعت دوائر النشر حتى أصبحْت أكثر من حاجتي الفعلية. لدّي كم كبير 

ألوسط" و "القدس العربي" و "الحياة" و "العرب" و "المدى"  من المقاالت في صحف "الزمان" و "الشرق ا
مقاالتي   فيها  أنشر  التي  الوثائقية"  "الجزيرة  مثل  المحترفة  الخليجية  والمواقع  والمجالت  الصحف  وبعض 

 السينمائية بشكل منتظم، وأتقاضى عنها أجوًرا ُمجزية تؤمِّّن لنا بعض الهواجس اليومية الُملّحة.
 

  وأحداثاً   وقائعَ   والثقافية  والفكرية  والسياسية  االجتماعية  أبعادها  جميع  في  الحياتية  ربتكتج  مسارات  تكتنف
ابته منك لَم ال يوظف عدنان حسين ما يملك  إج  أعرف  أن  وددت  سؤال  خلدي  في  يدور  عديدًة،  وصراعاتٍ 

 التجربة بقالب روائي؟ من الحرفنة السردية والمهارة اللغوية والبالغة األسلوبية، في تصوير هذه 
شكًرا جزياًل على هذا اإلطراء الكبير الذي يعّزز الثقة بالنفس، ويدفعها لخوض مغامرات عديدة قادمة.   -

وهذا السؤال المنطقي يطرحه علّي العشرات من األصدقاء والقّراء الذين يتابعون ما أكتب ويتمنون لو أنني  
َرف بدروبها ودهاليزها السرّية والعلنية كتابة ونقًدا وتنظيًرا. وأعدَك أشرع فعاًل بكتابة الرواية خصوًصا وأنا أع

مثلما وعدت الكثيرين بأنني سأعود إلى السرد ثانية وأكتب ما أراه مناسًبا لهذه الحقبة الزمنية العسيرة التي  
 يكاد فيها اإلنسان يفقد أي أمل في هذه الحياة العصيبة المشحونة بالخوف والقلق والترّقب. 

الرواية هي حلمي الكبير ولعل هذا التأخر في كتابتها سيكون واعًزا ألن أقّدم شيًئا لم يطرقُه أحد من قبل  
من   بالكثير  محتشدة  المتحدة  المملكة  في  أو  العراق  في  سواء  حياتنا  وأن  خاصة  المحلي  الصعيد  على 

ذا الجنس األدبي الذي أصبح  الموضوعات اإلشكالية التي تصلح ألن تكون مادة خصبة ومثيرة للرواية، ه
 ديوان األمم برمتها. 

لقد تأخرت كثيًرا وال أريد أن أختلق األعذار للظروف الحياتية التي جعلتني أكّرس حياتي للصحافة والنقد 
بأنواعه المختلفة وأعرِّض عن هذا العالم المكتظ بالُحب والُدعابة والفلسفة والجمال. وفي الختام دعني أشكرك 

 نك جعلتني أبوح بكل هذا الكالم الذي كان ُمخبًئا في تضاعيف القلب، وتالفيف الدماغ. من القلب أل
 

 النتاجات األدبية:
 في القصة القصيرة: •
 دار أزمنة  -1996جولة في مملكة السيدة هاء   - 1
 دار أزمنة -1998أقواس المتاهة  - 2
 كوابيس منتصف الليل )باإلنجليزية (   - 3
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 في الترجمة إلى العربية:  •
 ترجم )دبلنيون( للكاتب جيمس جويس ونشرها في صحف ومجالت عراقية.  - 1
 ترجم )هدية المجوس( للكاتب أو. هنري ونشرها في عدة صحف ومجالت عراقية.  - 2
 في النقد التشكيلي:   •
اللون في تجربة ستار كاووش الفنية. سيصدر له الحقًا كتاب      أطياف التعبيرية: غواية الحركة ورنين  -1

 مؤسسة أقواس -2005)تشكيليات عراقيات في المنفى(
 سيصدر له الحقًا في التشكيل ) تشكيليات عراقيات في المنفى ( .  - 2
 في النقد الروائي: •
 . 2014العراقي في لندن ودار الحكمة عام الرواية العراقية الُمغترِّبة الصادر عن المركز الثقافي  -1
2-  ( العراق  في  الدكتاتوري  الحكم  سنوات  خالل  السجون  تطبيقية  2003  -1963أدب  نقدية  دراسة   )

 دار الحكمة لندن.  -2014
 في النقد السينمائي:  •
 دار الحكمة لندن .  -2114لفيلم الوثائقي العراقي في المنافي األوروبية  - 1
 سينما :سيصدر له في ال - 2

 السينما التركية المستقلة  
 الذاكرة المرئية العراقية )استفتاء ألكثر من ثالثين مخرجًا وناقدًا سينمائيًا عراقيًا(.  

 منهمك في كتابة رواية )الرحيل تحت جنح الظالم( منذ سنوات طويلة. •
النقد األدبي والتشكيلي والسينمائي ويحاول جمعها   • َبغية  نشر مئات المقاالت في  وتبويبها 

مقالة في موقع الحوار المتمدن وهي منشورة سلًفا في    1000إصدارها في كتب تخصصية. هناك أكثر من  
 صحف عربية مثل الحياة والشرق األوسط، والقدس العربي، والعرب اللندنية، والمدى العراقية. 

 الجوائز : •
 . 1993عام   الجائزة الثانية في القصة القصيرة عن قصة "كوة الخالص"-1
الجائزة الثانية عن أدب االستذكارات من اتحاد األدباء والكتاب العراقيين عن ثالثية " األخيذ، الديماس، -2

 .1995وأسير حرب" عام  
 . 1998الجائزة األولى في القصة القصيرة من مؤسسة الهجرة في أمستردام عن قصة "خرقة سوداء" عام  -3
عن مؤسسة    2009رة في لندن عن قصة "كوابيس منتصف الليل" عام الجائزة األولى في القصة القصي-4

 الُكّتاب المنفيين. 
 

 أجرى اللقاء الكاتب والناقد العراقي صفاء الصالحي
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وري جان استيفو  ليالس زرزورحوار   مع الفنَّان التَّشكيلي الس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وري جان استيفو. 11  أمام بعض لوحاته الفنَّان التَّشكيلي الس 
 
  ؟للقّراء ف عن نفسككيف تعرِّ  جان استيفوشكيلي ان التَّ الفنّ  -1

، دخلت فضاء الفن التَّشكيلي من خالل  1964أنا الفنَّان التَّشكيلي، جان استيفو، مواليد المالكّية )ديريك(  
، وعضو نقابة  1990دراسات خاّصة في مجال الّتشكيل على الّنحاس. مصّمم غرافيك وإعالن وطباعة  

. قمت بعّدة معارض فردّية ومشتركة. معرض فردي في  2011الفّنانين الّتشكيليين في محافظة الحسكة  
الة الخاّصة بالفنون الجميلة في 1996صالة تشرين للفنون الجميلة في حلب   ، ومعرض مشترك في الصَّ

ويد بالمركز الثَّقافي الّسرياني  1998حلب   ، ومعرض مشترك في المركز 2000، معرض مشترك في السُّ
وسي بدمشق   ، ومعرض 2011، ومعرض مشترك في صالة نقابة الفّنانين في مدينة الّرقة  2011الثَّقافي الرُّ

،  2016مشترك في نقابة الفّنانين في محافظة الّسويداء. مقيم في ألمانيا، مدينة غروناو فيستفالن منذ عام  
  التَّواصل معي، بامكانه التواصل عبر المنابر الّتالية: وأشتغل على أعمالي الفنِّّيِّة. َمن يودُّ 

 
Facebook, Jean Stephow- Jean Stephow Arts  

Instagram, Jean Stephow Arts  
jstephow1964@gmail.comGmail:  

 

mailto:jstephow1964@gmail.com
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عوبات وما هي الص    ،شكيليالتَّ   كانت بداياتك مع الفنِّ   كيفَ   ،عظيمةفّنّية  موهبة جميلة وحرفة   تملكُ  -2
 !  تي واجهتك؟الّ 

نعم، لدي موهبة في الفن منُذ أن كنُت طفاًل وفي بداية يفاعتي، وكنُت أهوى الخطَّ العربي والخط بشكل عام  
سم أيضًا، ألّننا من أسرة فنِّّّية، وقد تأثَّرتث بأخويَّ الكبيَرين فقد كانا يتقنان كل أنواع الخطِّّ العربي، فتأّثرُت والرّ 

التَّشكيلي ورويدًا رويدًا أحببُت  الفن  بهما، وأخي األصغر مّني هو عازف أورغ وأوكورديون، وأنا أحبْبُت 
ْبُت   أسلوب التَّشكيل الفّني على الّنحاس، وهو من الفنون التَّشكيلّية الّدقيقة وكان لدي محترف في حلب، وتدرَّ

الفنِّّي يتطّلب مهارات فنِّّّية عالية،   التَّشكيلِّ  النَّوع من  الفنَّان رضوان عازري في حلب، وهذا  في محترف 
 ويتطّلب الكثير من الّدّقةِّ والحرفّيةِّ في كيفّية انجازِّ الّلوحة الفّنّية! 

 
   ؟رتَ ة تأثَّ يّ المدارس الفنِّ من   مدرسةبأيِّّ  -3

الخاص في  الفّنّيةِّ واتبعُت أسلوبي  المدارسِّ  الكثيرِّ من  لكّني اطلعُت على  فّنَية معيَّنة،  أتأّثْر بمدرسة  لم 
الّنهاية، وأشتغل في مجالِّ الّتصميم الفنِّّي، تصميم أغلفة كتب، وتصميم دروع ثقافّية، وتصميم آرمات بما  

هِّ وبمختلفِّ الّتقنياتِّ وبعّدةِّ لغات، كما أشتغُل على التَّشكيل الفّني على الّنحاسِّ  فيها الخّط بمخ تلفِّ أنواعِّ
بدقٍَّة عاليٍة، وأعرُف سرَّ هذا الفّن اّلذي يتطّلب الكثير من الدّقة والحرفّية في الّتشكيل الفّني على الّنحاس،  

 الّنحاسِّ بتشكيالٍت فّنّيٍة متنّوعة!  وهناَك قّلٌة قليلٌة ممَّن يشتغلون في مجالِّ الّضغط على
 
 ها تحتاج إلى دراسة وصقل؟ هل الموهبة وحدها تكفي وهي العنصر األساسي لإلبداع أم أنّ  -4

الموهبة مهّمة جّدًا، لكّنها ال تكفي، وتتطّلب الكثير من المِّرانِّ والمطالعةِّ والمعرفةِّ والتَّدريبِّ على صقلها.  
، لهذا فإنَّ الموهبَة هي عنصٌر  وأي موهبة ما لم ُتصَقْل، س رعاَن ما تضمُر وتخفُّ وتخفُت مَع مرورِّ الزَّمنِّ

، إلى أن يصَل الفّناُن   أساسيٌّ في الفنِّّ وفي أيِّّ مجاٍل إبداعي، وبذرٌة مهمٌَّة لإلنطالقِّ إلى معرفةِّ أسرارِّ الفنِّّ
رفّية واإلبداعِّ الّراقي.  إلى فضاءِّ الحِّ

 
  مواضيع لوحاتك؟من أين تستوحي    -5

أستوحي مواضيع لوحاتي من الحضارة اآلشورّية واآلرامّية الّسريانّية والمشرقّية أيضًا، كما أّنني أستوحيُت  
الكثيَر من لوحاتي من الواقعِّ اّلذي عشُتُه. مثاًل لدي لوحة حمامة الّسالم، ولوحات عديدة مستوحاة من عوالمِّ 

، واأل بواُب اّلتي فيها نقوٌش جميلٌة، ومن الطَّبيعةِّ واآلثارِّ اّلتي أشاهُدها والتَّصاميمِّ  المرأةِّ، والورودِّ واألزاهيرِّ
أيضًا،   والاّلتيني  رياني والعربي  السِّّ الخطِّّ  المعاصرةِّ، كما أستوحي لوحاتي من  الفّنّيةِّ والمواضيعِّ  والنُّقوشِّ 

َدٍة، ولدي أسلوبي ُم لوحاٍت وأعمااًل في الخطِّّ بلغاٍت متعدِّّ  الخاص في أعمالي الفّنّيةِّ.  وأصمِّّ
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   ؟ةِّ اإلبداعيّ  كَ ها "الخطوة الفاصلة" في حياتِّ تي تعتبرُ وحة الَّ ما هي اللَّ   -6
لدي الكثير من األعمالِّ الفّنّية الَّتي أعتزُّ بها، مثاًل لوحة "الثَّور المجّنح"، ولوحة "جلجامش" وعشراتِّ األعمالِّ  

الحضارةِّ اآلشوريَّةِّ واآلرامّيةِّ الّسريانّيةِّ والّسومرّية والبابلّيةِّ، واستوحيُت من عوالمِّ هذهِّ الفنِّّّيةِّ اّلتي ترمُز إلى  
 الحضارةِّ والحضارةِّ المشرقّيةِّ الكثيَر مَِّن األعمالِّ الفّنيَّةِّ اّلتي أنجزُتها وأعتزُّ بها! 

 
 ؟ عندكَ  عملِّ الفّني لل دٌ محدّ   وهل هناك وقتٌ  نجَز عماًل فنِّيًا على الّنحاسأن ت متى تحب    -7

ٌد عندما أشتغُل على إنجاز لوحٍة ما، وال بّد من أن يتوفََّر لدّي الوقُت المناسُب كي أنجَز   ال يوجد وقٌت محدَّ
لوحًة، ألنَّ هذا النَّوَع من الفنِّّ يتطلَُّب الّدقَة ويتمُّ إنجاُز اللَّوحَة على عّدةِّ مراحَل، وكلُّ مرحلٍة تتطلَُّب وقتًا  

، ولهذا وهد  وءًا ودقًَّة وتركيزًا، ولها خصوصّيتها، فمنها ما فيها تفاصيل عديدة والكثير من األفكارِّ والتَّشكيالتِّ
ل عندما أشتغُل لوحًة ما، أكوُن في حالةِّ صفاٍء   يتوقَُّف إنجاُزها بحسبِّ تفاصيلها وموضوعها وعوالمها. وأفضِّّ

، والوقُت يكو  جيجِّ  ُن معي مفتوحًا كي أشتغَل عملي الفنِّّيِّّ بكلِّّ رهافٍة ودّقٍة!ذهني وهدوٍء، بعيدًا عن الضَّ
 
 غيير؟  اإلبداع وتأثيره في التَّ  ةِّ هل تؤمن بقوَّ  - 8

، وكم مَِّن األعمالِّ الفنِّّيَّةِّ سواًء في التَّشكيلِّ الفنِّّيِّّ أو في أيِّّ ع مٍل  طبعًا، أؤمُن بقوَّةِّ اإلبداعِّ ودورِّهِّ في التَّغييرِّ
ُيقاُس بمدى  إبداعيٍّ آخر،   ، وأصاًل مقياُس أيَّة دولة أو مجتمع  كاَن لُه دوُرُه الفعَّالِّ في التَّغييرِّ والتَّطويرِّ

رِّها وبمدى توّفرِّ ووجودِّ الحاالتِّ اإلبداعّيةِّ المتنوِّعةِّ، ابتداًء من الفنونِّ واألدبِّ بمختلفِّ األجناسِّ   مِّها وتطوُّ تقدُّ
ينما  والفكرِّ القويمِّ والعمران، وكل ما يتعلَُّق باإلبداع الّراقي.  األدبّية، والموسيقى والمسرح والسِّّ

 
 لم والفقر والحروب؟  ل في الظّ هل يمكن لجمال الفن أن يهزم أو يواجه قبح العالم المتمثّ  - 9

ُل ا ي في العالمِّ، وَمْن ال يعشُق الجماَل، ويفضِّّ لجماَل بال شك، إنَّ جماَل الفنِّّ يستطيُع أن يهزَم القبَح المتفشِّّ
، وهكذا فإنَّ   م عن الفقرِّ ، والغنى يتقدَّ الم يتقدُم عن الحربِّ . والسَّ الفّنيَّ وأي نوع من أنواعِّ الجمالِّ على القبحِّ
، له تأثيٌر على مواجهةِّ القبحِّ ولكن هذا يتوقَّف على   الجماَل الفنِّّيَّ والجماَل اإلبداعيَّ في كلِّّ صنوفِّ اإلبداعِّ

. مدى تبّني الحكومات والمؤ   ّسسات لهذا الجمالِّ ولدورِّهِّ القويمِّ في الوقوفِّ في وجهِّ الّظلم والفقرِّ والحروبِّ
 

 ؟  يِّّ الفنِّ  هِّ نتاجِّ  عن عرضِّ  انَ الفنَّ  تي تعيقُ الَّ  األمورُ هي وما  ةٍ يّ فنّ  هل اشتركت بمعارَض   - 10
ُط إلقامةِّ معرٍض في ألمانيا، لكنِّّي أحتاُج   ة معارَض فنِّّّيٍة عندما كنُت في حلَب، واآلَن أخطِّّ نعم، اشترْكُت بعدَّ
إلى جهاٍت ترعى الفنَّ والفنانيَن، وهذا يتطلَُّب بعَض الوقتِّ والَّذي يعيُق إقامَة المعرضِّ هو عدُم معرفتِّنا  

يتبنّ  َمن  إلى  تقوُدنا  الَّتي  أماَمهم، إلعدادِّ وعرضِّ باألبوابِّ  الطَّريقِّ  تسهيلِّ  في  ويساهُم  الفّنانيَن  ويدعُم  ى 
األعمالِّ وذلَك من خاللِّ توفيرِّ صالةِّ عرٍض، والقيامِّ بكلِّّ ما يحتاُجُه الفنَّاُن، ألنَّ مهّمَة الفنَّانِّ هي إنجاُز  
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كما قلُت من خاللِّ جهاٍت مختّصٍة  العملِّ الفنِّّيِّّ ويأتي بعَدها إقامُة المعرضِّ الحقًا كتحصيٍل حاصٍل، لكن  
 تتبّنى الوقوَف مَع المبدعيَن والمبدعاتِّ سواًء في الفنِّّ أو في أيِّّ مجاٍل إبداعيٍّ آخر. 

 
 ؟  ةِّ اإلبداعيّ  الحالةِّ  أم هو نتاجُ  ةِّ األكاديميّ  راسةِّ الدِّ  ان هو نتاجُ يك الفنّ أهل بر   - 11

راسة األكاديمّية مهّمة وتصقُل الَّذي   لديه موهبة، وتعّمق موهبته، ولكن األكاديمي غير الموهوب سيبقى  الدِّّ
غير قادر على تطوير نفسه حتى وإْن كان أكاديمّيًا، ألّنُه سيكون قادرًا على اإللمام بالمعلومات والّثقافةِّ  

دع بكلِّّ تأكيٍد بشكٍل بديٍع، الفّنّيةِّ، لكّنه سيكوُن فنِّّيًَّا غيُر متمكٍِّن، ولكنَُّه عندما يكون موهوبًا وأكاديميًَّا سيب
وهناك َمْن ليسوا أكاديمّيين ولهم باع طويل وثقافة عالية وإطالع، ويمارسون الفنَّ كموهبة ويطّوروها من  
م منهم على األكاديمّيين، وهكذا فالقضّية تتوّقف على موهبةِّ   خصي، وهناك َمن يتقدِّّ هم الشَّ خالل إطالعِّ

هِّ سواًء كاَن أك  اديمّيًا أو ال! الفّنان وجهودِّ
 

غفِّ ال  دائرةِّ   خارجَ   ة قيودٍ بأيّ   دُ يتقيَّ   الّ ان أأم على الفنّ   نظرية اإللتزام في الفنِّ   هل أنت معَ   -  12  ؟ اإلبداعيِّّ   شَّ
، ولكن إْن كاَن االلتزاُم في الفنِّّ   هو  أنا مع حّريةِّ الفّنان، ألنَّ الفنَّ يتطلَُّب الحّرّية، وااللتزام هو نوٌع من التَّقيُّدِّ

ُر ثقافَة الفّنان، ولكن إن كاَن قصُدَك  الغوص في أعماقِّ الفنِّّ ومعرفة خفاياه وأسراره، فهذا االلتزام الفنِّّي يطوُّ
ياقاتِّ فال يفيُد   هو االلتزاُم في منحى إيدلويوجي أو فكري أو سياسي أو أيِّّ نوٍع من أنواعِّ االلتزامِّ في هذهِّ السِّّ

! الفنَّاَن بقدرِّ ما يفيُدُه اإل  هِّ بما يجوُل في مخيالِّهِّ وعالمِّهِّ اإلبداعيِّّ  نطالَق بكلِّّ حرِّيٍَّة نحَو فضاءِّ التَّعبيرِّ عن نفسِّ
 

 . ينئانين المبتدتوجيهها للفنّ  كلمة تحب   - 13
َن الفنَّانيَن ويتدرَّبو  الع على تجاربِّ الكثيرِّ مِّ  ا ويشقُّوا  أودُّ أن أقوَل للفنانيَن المبتدئيَن بأن يصقلوا مواهَبهم باالطِّّ

هم على تجارب الكثير من فّناني العالمِّ إلى    طريَقهم خطوًة خطوًة، ويطّوورا أدواتهم الفنِّّّية من خاللِّ اّطالعِّ
 أن يصلوا إلى أسلوب خاص بهم، يميُزهم عن غيرِّهم وأن ال يكونوا مقلَّديَن وال بأس في البدايةِّ أن يتدرَّبوا، 
ًا بهم ويخرجوا من عباَءةِّ َمْن تأثَّروا بهم في البدايةِّ!    ولكن مَع الزَّمنِّ عليهم ان يخلقوا ألنفسهم أسلوبًا خاصَّ

 
 .للقّراء في نهايةِّ الحوارِّ  كلمة أخيرة تحب أن تقولها –  14

على إجراء هذا الحوار معي، وأشكر المجّلة ... على إتاحةِّ هذه  ليالس زرزور أشكرك جزيل الّشكر استاذ  
،  الفرصة للتعبير عن وجهاتِّ نظري في الكثيرِّ من القضايا الفنِّّّية، ألطلَّ عبر هذا المنبر على القرَّاءِّ والقارئاتِّ 

 آماًل أن يستمتعوا بقراءة هذا الحوار ويجدوا ما يفيُدهم بيَن دفَّتيه!
 

 حوار ليالس زرزور
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 بعض أعمال الفنَّان الّتشكيلي جان استيفو 
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اعر المصري أحمد فضل شبلول مصطفى عبدهللا حوار  واي والشَّ  مع الرِّ
 

       
 مصطفى عبدهللا . الكاتب المصري 12

 
المتابع لمسيرته األدبية التي بدأت مع منتصف السبعينيات من القرن الفائت، وتستمر حتى اليوم من دون  
توقف، يدرك أن الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول وزَّع اهتماماته األدبية والبحثية على عديد من المجاالت؛  

قصة للناشئة واألطفال، والرواية للكبار، والمقال الصحفي، والدراسات حول  القصيدة لألطفال والكبار، وال
االتجاهات والظواهر األدبية في الثقافة العربية، وصناعة المعاجم األدبية، واإلشراف على األقسام الثقافية  

الكويتية،   في مواقع وشبكات إلكترونية في أورّبا، واإلسهام في تحرير مجالت عربية عريقة، مثل »العربي«
وإدارة محطات تلفزيونية في المجال الثقافي، مثل قناة »البوادي«، ومراجعة وتدقيق مراجع علمية صادرة  
عن دور نشر جامعية أو أكاديمية، واإلسهام في إنشاء كيانات واتحادات أدبية في مجاالت جديدة، مثل 

دارته، بعد أن أسهم في تأسيسه وإعطائه  »اتحاد كّتاب اإلنترنت العرب«، الذي كان نائًبا لرئيس مجلس إ
شرعية الوجود على أرض الواقع، رغم أنه كيان افتراضي، ولذلك كان من الطبيعي أن يظفر باثنتين من  

، ومن قبلها جائزة الدولة التشجيعية  2019جوائز الدولة في بلده مصر؛ جائزة التفوق عن مجمل أعمال دورة  
 ه بقسط وافر من القصائد والدواوين.في مجال شعر الطفل، الذي أسهم في

 من هنا كان هذا الحوار... 
 

 ما تقييمك لحصاد رحلتك التي بدأت من اإلسكندرية وجابت اآلفاق حتى كوريا الجنوبية؟ 
سنة عن    45الحمد هلل... كان حصاًدا جيًدا ومثمًرا، فأنا لم أتوقف في يوم من األيام طوال أكثر من    -

أكتوبر عام   كتبته عن حرب  الذي  المسرح  األدبية، حتى  المجاالت  مختلف  في  واإلبداع  والكتابة  القراءة 
وحواء  1973 »آدم  بعنوان  وكانت  الحرب،  وقت  كتبتها  التي  المسرحية  وحصلت  حرب ،  عن  يتحدثان 

أكتوبر«، على إحدى جوائز هيئة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية باإلسكندرية، وكانت الجائزة عبارة عن  
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مجموعة من الكتب األدبية لبعض كتَّاب اإلسكندرية، وكان الشاعر د. عمر الجارم )ابن شقيق الشاعر علي  
حت عضًوا فيها، ثم انُتخبت بعد ذلك عضًوا في مجلس الجارم( وقتها رئيًسا لهذه الهيئة، ومن وقتها أصب 

 إدارتها.
ومنذ ذلك الوقت وأنا لم أنقطع عن القراءة والكتابة، حيث بدأت أنتظم في نوادي األدب بقصر ثقافة الحرّية  

تتفّجر  باإلسكندرية؛ ونادي الشعر، ونادي القصة، ونادي المسرح، ونادي السينما، وإذا بالموهبة الشعرية  
أكثر، فأنقطع للكتابة الشعرية، لكن أظل على تواصل مع بقية األندية األدبية والفنّية األخرى، وأجد في  
عوالم الفنون التشكيلية مصدًرا آخر للمتعة والتذوق والجمال، فأحرص على حضور المعارض الفنية التي  

 تقام بإحدى قاعات ذلك القصر العريق.
في إحدى المسابقات األدبية، وهي مسابقة المسرح، كما سبق القول، فإنني لم    وألنني بدأت حياتي فائًزا

أتنازل عن الفوز في مسابقات شعرية أخرى على مستوى محافظة اإلسكندرية. وأتذكر أن قيمة إحدى الجوائز  
 للشباب كانت خمسة جنيهات مصرية، وفي حفل توزيع الجوائز قرر محافظ اإلسكندرية وقتها، عبدالتواب 

 هديب، مضاعفة قيمة الجائزة لتكون عشرة جنيهات، وكانت مبلًغا كبيًرا حينذاك.
كنت أيًضا أكتب في المجالت األدبية عند منتصف سبعينيات القرن الماضي، مثل مجلة الجديد، التي كان 

التي   يرأس تحريرها د. رشاد رشدي، وكانت المكافأة أيًضا خمسة جنيهات، ثم بدأت أنشر في مجلة الكاتب،
كان يرأس تحريرها الشاعر الكبير صالح عبدالصبور. وغيرها من المجالت مثل: مجلة الكلمة، ومجلة 
أمواج، السكندريتين، إلى أن صدرت مجلة إبداع، التي رأس تحريرها الناقد د. عبدالقادر القط، فصرت أنشر 

س تحريرها الشاعر د. عبده بدوي،  فيها بصفة شبه منتظمة، كما كنت أنشر كثيًرا في مجلة الّشعر التي رأ
 وغيرها من المجالت المصرية والعربية.

وكانت لزيارات كّتاب القاهرة لإلسكندرية، وخصوًصا خالل فصل الصيف تأثيًرا مهًما، حيث نلتقي معظمهم  
إما في قصور الثقافة أو على المقاهي والكافيتيريات، وأتذكر أنني حضرت جانًبا من جلسات نجيب محفوظ  
وتوفيق الحكيم وثروت أباظة في مقهى الشانزليزيه بلوران على كورنيش اإلسكندرية، وكنت وقتها أقرأ بعمق 
ما يكتبه الحكيم، ألن كتاباته تبعث على التفكير والتأمل إلى جانب المتعة، أما محفوظ فكنت قد قرأت معظم  

ثروت أباظة، فقط شاهدت فيلم »شيء من  رواياته قبل أن ألتقيه أكثر من مرة، بينما لم أكن قرأت شيًئا ل 
 الخوف« المأخوذ عن روايته.

هذه بدايات مهمة ألن أنشغل طوال عمري باألدب والقراءة والفكر والكتابة، خاصة أنني لمست أثناء جلوسي  
 مع محفوظ والحكيم أن قضية الكتابة هي قضية حياة، فإما تكون أو ال تكون، وقد اخترت أن أكون. 

حياتي كلها بين القراءة والكتابة ومشاهدة األفالم السينمائية وزيارة معارض الفنون التشكيلية، لذا، أمضيت  
كان الذهاب إلى متحف اللوفر، وهو ما    2002وأتذكر أن أول شيء فعلته في زيارتي األولى لباريس عام  
 أسهم في تشكيل مالمح روايتي »اللون العاشق« فيما بعد. 
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في الحياة الثقافية واألدبية، ومضت السنون إلى أن وجهت لي دعوة في عام  هكذا أسهمُت بشكل كبير  
للمشاركة في افتتاح المركز الكوري للثقافة العربية واإلسالمية في مدينة انتشون الكورية المجاورة    2007

بين عالم  للعاصمة سيول، فكان انفتاًحا آخر على الثقافة واألدب الكوريين، وكتبت وقتها دراسة أقارن فيها  
السيرك في رواية »العشب العائم« للكاتب الكوري الشهير سو سان، وعالم السيرك من خالل القصيدة الرائعة  

، وترجمت الدراسة للغة  1966»مرثية العب سيرك« للشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، التي كتبها عام  
مصطفى أنك كنت معنا في هذه الرحلة  الكورية وقتها، ثم ُنشرت في مجلة إبداع المصرية. وأتذكر يا أستاذ 

المهمة، وأنك نشرت عن هذه المناسبة مقااًل على صفحات جريدة األخبار المصرية تحت عنوان »مرثية  
 العب سيرك... جسر للتواصل مع الثقافة الكورية«. 

 
لشاعرة  إلى أّي مدى تستطيع أن تقول إنك أخلصت للشعر في خضّم أنواء هذه الرحلة الصعبة، على رأي ا

 الفلسطينية الكبيرة فدوى طوقان؟
الشعر كان منطلقي األساسي، رغم أنني بدأت بكتابة المسرح عن طريق تلك المسرحية التي ضاعت    -

مّني، لكنني وجدت في الشعر رحابة أكبر وقدرة أوسع ومجاًزا أرفع، كما أنني وجدت أن من السهولة نشر  
جالت الجديد والكاتب وصباح الخير )وبمناسبة صباح الخير،  قصائد الشعر، فكانت قصائدي األولى في م

كنت أراسل باب »قال الشاعر«، الذي كان يشرف عليه وقتذاك الشاعر الكبير فؤاد حداد، وكان يرد على 
رسائلي في بريد المجلة، ببعض النصائح، مشيًرا إلى بعض األبيات أو السطور الشعرية، إلى أن فوجئت 

كاملة، مثلي في ذلك مثل كبار الشعراء الذين ينشرون في المجلة رائجة االنتشار    بأنه ينشر لي قصيدة
 وقتها. فتأكدت أنني أسير على النهج الصحيح(.  

عندئذ ُولدت فكرة جمع ما كتبته لُينشر بين دفتي أول ديوان يحمل اسمي؛ فكان »مسافر إلى للا«، الذي 
ُعرفت باسم    1979نا بتكوينها في اإلسكندرية عام  عن طريق جماعة أدبية وفنّية قم  1980صدر عام  

»جماعة فاروس لآلداب والفنون«، كما كانت هناك مجلة ثقافية للجماعة تحمل اسم مجلة فاروس، كنت 
 رئيًسا لتحريرها، وكانت تطبع بطريقة الماستر. 

المركز   في سلسلة »كتاب المواهب« عن  1985بعد ذلك أصدرت ديواني الثاني »ويضيع البحر« عام  
القومي للفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية، تاله ديوان »عصفوران في البحر يحترقان« )باالشتراك مع  

 .  1986الشاعر السكندري عبدالرحمن عبدالمولى( عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام  
دته الغربة برؤى جديدة وأفكار  ثم ذهبت للعمل في المملكة العربية السعودية، لكن الشعر لم ينقطع، بل أم

مغايرة ومفردات لم تكن موجودة في عاَلمي الشعري قبل السفر للعمل بالرياض، فكتبت في أثناء عملي  
هناك قصائد ديوان »اإلسكندرية المهاجرة«، وقصائد ديوان »شمس أخرى بحر آخر«، ثم كانت قصائد  

ا، حيث انغمسُت في عالم الكمبيوتر ودخلت عالم  ديوان »تغريد الطائر اآللي«، وهي تجربة مختلفة تمامً 
 اإلنترنت وقت أن كان عالًما بكًرا. 
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في الرياض أيًضا. ونشرت    1996بل إنني كتبت مقاالت كتابي »أدباء اإلنترنت أدباء المستقبل« عام  
القط،   قصيدتي »عتاب من سوالب األسالك« في مجلة إبداع عندما كان يرأس تحريرها الناقد د. عبدالقادر

الذي اختار تلك القصيدة ضمن اختياراته ألهم قصائد القرن العشرين في مصر في كتابه عن »شعر القرن  
 العشرين«، الذي صدر عن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري. 

 
 وبعد عودتك من الغربة؟ 

قايا من زوايا شمعتك«، و»بين نهرين  توالت دواوين: »الطائر والشباك المفتوح،« و»الماء لنا والورد«، و»ب  -
 يمشي«، و»امرأة من خشخاش«، و»اختبئي في صدري«، وغيرها. 

 
هل يمكن القول إن الشاعر أحمد فضل شبلول تحّول تماًما للرواية عبر هذا الحضور الكبير الذي حققه 

أعظم من  واحد  سيرة  فيها  استبطن  التي  العاشق«،  »اللون  بروايته  السردية  الساحة  الرسامين    في 
السكندريين على مستوى العالم، ليهدي القارئ هذا العمل عن محمود سعيد، صاحب العديد من اللوحات 

 الخالدة، وفي المقدمة منها »بنات بحري«؟ 
في حقيقة األمر أنا لم أتحّول تماًما إلى الرواية، لكن الرواية فرضت نفسها علّي منذ أصدرت روايتي   -

.. أهواء السيرة الذاتية«، حيث رأيت في كتابة العمل الروائي مساحة أكبر للفضفضة، األولى »رئيس التحرير.
ومساحة أعظم الكتشاف العالم والشخصيات من حولنا، وجدت في الرواية دوًرا أكبر للزمن، وأهمية أعظم  

 للمكان، إلى جانب تقنيات كتابية ال يستطيع أن يحملها الشعر على عاتقه.
تستطيع أن تستوعب الشعر بداخلها، إلى جانب أشكال أدبية أخرى، ولذا جاءت روايتي  ووجدت أن الرواية 

الواقعية   جانب  إلى  والعجائبية  الغرائبية  وتحمل  السرد،  جانب  إلى  الشعر  تحمل  العاشق«  »الماء  الثانية 
 والرمزية. 

يد، بدأت أكتب وعندما جاءتني فكرة الكتابة عن شخصية تشكيلية معروفة هي شخصية الفنان محمود سع
عنها متأثًرا بزياراتي لمعارض الفنون التشكيلية، ومشاهدة اللوحات والتماثيل والبورتريهات والمنحوتات وأشغال 
الفريسك، والعكوف على قراءة موسوعة »العين تسمع واألذن ترى« للدكتور ثروت عكاشة، فضاًل عن أنني  

، وكان  1964ب عن هذا الفنان الذي رحل عام  شاهدت معظم لوحات محمود سعيد، وقرأت معظم ما ُكت
  1960سنة، فلم أحظ بلقائه. وعندما عرفت أنه نال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام   11عمري وقتها 

وسام   عن  فضاًل  عبدالناصر،  جمال  الرئيس  من  الجائزة  تسّلم  وأنه  عليها،  يحصل  تشكيلي  فنان  كأول 
الوقت نفسه كان الفنان خال الملكة فريدة )زوجة الملك فاروق(، وجدت    االستحقاق من الدرجة األولى، وفي

ساعتها أن شخصية محمود سعيد تحمل جوانب درامية كثيرة، وأنه يستحق التوقف عنده وعند أعماله الفنية  
 التي كان أشهرها »بنات بحري«.
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ة على منحة تفرُّغ من المجلس  غير أن هذا السعي نحو الرواية لم ُينسني الشعر، فقد حصلت منذ شهور قليل
األعلى للثقافة بالقاهرة إلنجاز ديوان شعر جديد في بابه يحمل عنواًنا مؤقًتا هو »هوامش على دفتر العقل«،  
وأعتقد أن قصائده تأتي مكملة لتجربتي في ديواني األسبق »تغريد الطائر اآللي«، كما أنني على وشك 

نوان »السايكو السكندري«، الذي أحاول فيه المضّي على نهج  االنتهاء من تجرية شعرية أخرى تحمل ع
الهايكو الياباني، لكن بطريقة أكثر مالءمة للذائقة العربية، حيث تختلف الطبيعة المصرية أو السكندرية  
تماًما عن الطبيعة اليابانية التي هي عماد قصيدة الهايكو، فال توجد لدينا غابات وال محيطات وال أعاصير  

آالف جزيرة(،    3فجارات بركانية أو زالزل، وال توجد لدينا مئات الجزر البحرية )يوجد باليابان أكثر من  أو ان
كما ال توجد لدينا عقيدة بوذا أو غيرها من االختالفات الحادة بين األدب الياباني واألدب المصري، وأيًضا 

 االختالفات في العقائد الدينية. 
يعتمد على األنسنة أو المجاز، وأعتقد أن المجاز واألنسنة من أساسيات األدب كما أن الهايكو الياباني ال  

العربي، لذا جاء »السايكو السكندري«، ليحتفل بأشياء غير موجودة في الهايكو الياباني، بما فيها طول 
لمات  القصيدة، فالهايكو الياباني عدد سطوره ثالثة أسطر، وقد تجاوزت عن هذا الطول وعن قّلة عدد الك

في السايكو السكندري، حيث يتحكم في هذا الطول تماُسك القصيدة وعناصرها البنائية، وليس عدد أبيات 
ذاب الّركابي كتبوا ما  أو أسطر محددة سلًفا، وإن كان هناك بعض الشعراء العرب، مثل الصديق الشاعر عِّ

 يسمى »الهايكو العربي«، محاولين اقتفاء أثر الهايكو الياباني. 
السعي الشعري موجود مع السعي الروائي، المهم أن أواصل الطريق فوق درب األدب المليء بالمفاجآت   إذن

 األدبية الساّرة، مثل حصولي على جائزة الدولة للتفوق في اآلداب هذا العام، وغيرها من األنباء. 
 

د تراجًعا عن مشروع  أال تعتبر أن نشرك أكثر من رواية ورقّية هنا في مصر، أو هناك في األردن، ُيع
 الرواية الرقمية الذي كنت أحد المدافعين بقوة عن حق وجوده؟ 

بالفعل كنت أحد المدافعين عن مشروع الرواية الرقمية أو األدب الرقمي عموًما، بل ومن المبّشرين به    -
األطفال«،   أدب  و»تكنولوجيا  المستقبل«  أدباء  اإلنترنت...  »أدباء  كتبي  خالل  النشر  من  و»ثورة 

اإللكتروني«، ومشاركتي في ملتقيات وندوات ومؤتمرات مصرية وعربية ودولية في هذا الموضوع، ولكنني 
لم أمارس كتابة الرواية الرقمية، ألن الكتابة الورقية بالنسبة إلّي هي التي تسعفني في الوقت   –حقيقة    –

ية التي أشجعها وأدعمها متى كانت كتابة حقيقية،  الحالي، وهناك َمن هم أقدر مني في مشروع الرواية الرقم
 ال مجرد ادعاء أو موضة. 

 
بالشبكة  الثقافي  القسم  على  إشرافك  خالل  من  الثقافية  الصحافة  مجال  في  للعمل  اليومية  ممارستك 

 العمالقة »ميدل إيست أونالين« في لندن، هل تؤثر سلًبا على تفّرغك لإلبداع الشعري أو الروائي؟ 
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أونالين«، ألنها    - إيست  »ميدل  مثل  في شبكة عمالقة  الصحفي  العمل  من  األول  المستفيد  أنا  حقيقة 
على المستجدات العربية والعالمية في كل المجاالت، وأعتقد أن على الكاتب  -بل لحظيًّا   -تطلعني يومًيا  

سيرة البشرية، بالتأكيد  أو األديب أن يكون على اّطالع مستمر بما يطرأ حوله من أحداث قد تؤثر على م
هذه األحداث ستنعكس على كتاباته وأدبه بشكل أو آخر، حتى لو كان يكتب الرواية التاريخية أو قصيدة  

 عن الطبيعة. 
لذا أرى أن عملي الصحفي في مجال الصحافة الرقمية مفيد جًدا لي، فضاًل عن مواكبتي ألحدث تقنيات  

رة على كل ما هو جديد في هذا المجال، بما يجعلنا في مجال  النشر الرقمي من خالل تدريباتنا المستم
 المنافسة المستمرة مع بقية المواقـــع األخرى العمالقة؛ سواء العربية أو األجنبية. 

ومع ذلك، أحاول الفصل بين عملي كمحرر رقمي، وكتاباتي األدبية واإلبداعية، سواء من ناحية إدارة الوقت، 
 الندوات والملتقيات والمؤتمرات. أو مشاركاتي المستمرة في

 
ما تعليقك على حصولك في االنتخابات األخيرة للتجديد النصفي لمجلس نقابة اتحاد كّتاب مصر على 

 أعلى عدد من أصوات الناخبين؟ 
الحمد هلل، تربطني صالت جيدة بمعظم أدباء مصر، سواء الكبار منهم أو الشباب، وهم يعرفون جّديتي    -

النقابي والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم في اتحاد الكّتاب، سواء الرعاية الصحية أو المعاشات    ويثقون بأدائي
واإلعانات، أو األنشطة الثقافية وخالفه مما تقدمه نقابة االتحاد، فضاًل عن أنني أرأس حالًيا لجنة العالقات  

 أو الزائرين لها.العربية، وعقدنا أكثر من ندوة لبعض الكّتاب العرب المقيمين في مصر، 
لذا، فعندما رّشحت نفسي لمجلس إدارة نقابة االتحاد، حصلت على أعلى األصوات، وهو ما حدث من قبل  

عندما رشحت نفسي ألول مرة لمجلس إدارة االتحاد، كان ترتيبي الثاني بعد الكاتب الراحل   2001عام  
االتحاد وقتها، وكان الكاتب الكبير فاروق عبدالعال الحمامصي، الذي أحرز المركز األول، مما أزعج رئيس  

خورشيد، الذي أدلى بتصريح صحفي يعّبر فيه عن رفضه ألن يكون رئيس االتحاد هو َمن يحصل على  
أعلى األصوات، وقال )وكان يقصدني(: كيف يحصل أحد الشباب على أصوات عالية فيصير بعدها رئيًسا  

 خبرة ثقافية وإدارية، وهو ما يمّثل كارثة لالتحاد؟! أو نائًبا لرئيس االتحاد دون أن تكون لديه 
 

تفكر في تحديثه    1998لديك كتاب أصدرته عام   القصيرة«، أال  القصة  بعنوان »أصوات سعودية في 
 ليشمل المستجدات في الساحة السردية السعودية حتى اليوم وإصداره في طبعة جديدة؟ 

سعودية، وكنت أتابع ما ينشر في صحفها اليومية ومجالتها  عملت لعدد من السنوات في المملكة العربية ال  -
األسبوعية والشهرية، وأتلّقى الكتب والمؤلفات من الكّتاب السعوديين، ال سيما أنني كنت من مرتادي النادي 
وقرأت عدًدا من   »الجزيرة« ومجالت أخرى،  أكتب في جريدة  الملز، وكنت  بالرياض في منطقة  األدبي 
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ة، كتبت عنها في بعض المجالت الخليجية، ثم جّمعتها في كتاب حمل عنوان »أصوات المجاميع القصصي 
 سعودية فــــي القصة القصيرة«. 

لكن منذ عودتي إلى مصر لم أتمكن من متابعة اإلنتاج األدبي السعودي بالقدر الذي يجعلني أعكف على  
عة بعض األعمال الروائية للكّتاب  وضع كتاب جديد أو تحديث لكتاب قديم، وإن كنت لم أتوقف عن متاب

السعوديين، فعلى سبيل المثال قرأت رواية »بنات الرياض« لرجاء الصانع، وقرأت روايات لغازي القصيبي  
وعبده خال ويوسف المحيميد وأميمة الخميس ورجاء عالم وحسين علي حسين، وأعمااًل لخالد أحمد اليوسف  

 وعبدالعزيز الصقعبي وغيرهم.
 

روعك الشاغل اآلن بعد نيل جائزة الدولة للتفوق في اآلداب، التي تنافس عليها أمامك نحو  وما هو مش
 اسًما، أكثرهم من الالمعين؟  50
مشروعي الذي أعكف عليه يأتي على محورين؛ األول إنجاز الجزء الثاني من رواية »اللون العاشق«،   -

وهو العام الذي كان الفنان    1935قفت عند عام  التي كتبتها عن محمود سعيد. وكنت في الجزء األول قد تو 
يرسم فيه لوحته الشهيرة »بنات بحري«، وفي الجزء الثاني أحاول أن أتناول مجمل حياته عن طريق تقنية  

 . 1964أبريل عام  8الـ »فالش باك«، أو الرجوع إلى الوراء في أثناء لحظة احتضاره واقتراب وفاته في  
عمل الشعري وإنجاز ديوان »هوامش على دفتر العقل«، وعكوفي على الخروج أما المحور الثاني، فهو ال

 بقصائد جديدة عن »السايكو السكنـــدري«، الذي تحدثت عنه معك منذ قليل.
 

المستويين:  أفاداك على  والفنادق، كيف  للسياحة  المصرية  الشركة  في  إدارة األعمال، وعملك  دراستك 
 اإلبداعي واإلنساني؟ 

كلية التجارة شعبة إدارة األعمال، ودرست مواد لم أكن ألدرسها لو أنني التحقت بقسم اللغة تخرجت في    -
البحتة،   العربية بكلية اآلداب، وهذا األمر قّربني من الحياة المعاصرة أكثر مما لو درست المواد األدبية 

ت المملوكة للدولة( عملت وعندما ُعّينت في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق )وهي إحدى الشركا
في إدارة شؤون العاملين، مما قرَّبني أكثر من مشاكل العاملين اليومية، سواء مشاكلهم مع اإلدارات المختلفة، 
أو مشاكلهم الحياتية وظروفهم المعيشية المتفاوتة، وقد استفدت بما عايشته في عملي أثناء كتابتي لرواية 

 الماء العاشق.
شروع رواية جديدة عن مشاكل العاملين في الجهاز اإلداري بالدولة، لقد وجدت عناصر  وحالًيا أفكر في م

 . درامية رائعة في أثناء عملي بالشركة تصلح لكتابة رواية واقعّية، لكن المشكلة: من أين أبدأ؟
 

 مصطفى عبدهللا  
 



2968 
 

اعر فاروق شوشة   حوار مصطفى عبدهللا مع الشَّ
 

الراحل فاروق شوشة في عضوية عدد من اللجان االستشارية في مكتبة اإلسكندرية  زاملت الشاعر الكبير  
وفي المجلس األعلى للثقافة بالقاهرة، الذي كان عضوًا بلجنة الشعر فيه لشخصه، كما كان عضوًا في لجنة  

الخالدين، ومعًا سافرنا شرقًا وغرباً  لمجمع  كأمين عام  بحكم منصبه  واللغوية  األدبية  في مهام    الدراسات 
ثقافة عصرية   القول الفصل في أي مناقشة؛ لما تمتع به من  ثقافية، ودائمًا كان فاروق شوشة صاحب 

 وتراثية عميقة، وما تميز به من لباقة ومنطقية في الطرح.
وقد حرصُت في أيامه األخيرة على أن أتوجه إلى زيارته في مكتبه بمجمع اللغة العربية في حي الزمالك، 
ألسجل بعض المحطات المهمة في حياته المهنية والفكرية واإلبداعية، فضاًل عن حياته الشخصية، واهتمامه  
بكتابة شعر األطفال، بعد أن أصبح أبًا ثم جدًا، وتوزعه بين العمل اإلذاعي والتلفزيوني، وخدمة لغة الضاد  

 من خالل العمل المجمعي، من ناحية، وكتابة القصيدة من جهة أخرى. 
 

 كان أول موضوع نتطرق للحديث فيه هو جهود المجمع مع الطفل العربي، فقال فاروق:
نعكف حاليًا على إعداد معــــجم للطـــــفـــل يضم المفردات األساسية التـــــي يجـــــب أن يتعلمها في بداية لقائه    -

ــــفردات منطـــــوقة حتــــى يدرك الطفـــــل، منذ نشأتـه مع لغـــــته العربـــــية، ونحـــن نحرص على أن تكـــــون هذه المـ
 األولى، كيف ينطقها، ونسعى إلى أن تكون مصحوبة بالرسم أو التصوير حتى يعرف شكلها.

 قلت له: فاروق شوشة مهتم بالطفل منذ سنين، ومازلت أذكر أول قصيدة كتبها البنته الكبرى يارا.
ل، آخرها كتاب »حمزة« ألصغر األحفاد، وهو ابن ابنتي الصغرى،  نعم... أعددت سبعة كتب لألطفا  -

واألحفاد أربعة؛ اثنتان من يارا ابنتي الكبرى، وهما: حبيبة وملك، ولكل منهما مجموعة شعرية، واثنان من 
رنا، هما: عزالدين وحمزة، وصنعت لهما مجموعتين أخريين؛ األولى باسم »األمير الباسم«، والثانية باسم  

ة«، نشرتهما الدار المصرية اللبنانية، وكتبت في العام الماضي قصصًا شعرية لألطفال؛ واحدة اسمها  »حمز 
 »الطائر الصغير«، واألخرى تسعى إلى تعميق انتماء الطفل لوطنه وأرضه التي أنجبته. 

 وهنا طرحت عليه هذا السؤال: 
 لطفل إال بعد أن يصبحوا آباء. يتهم كبار المبدعين العرب بأنهم ال يرسون على شاطئ الكتابة ل

 فيجيب: أنا، عن نفسي، أعترف بأنه لوال قدوم أول حفيدة لي ما كتبت للطفل. 
فقد كنت أتابع »حبيبة« منذ ولدت، وأرقبها بعد أن صار عمرها شهورًا، وأرى كيف كانت تحرك رجليها  

لنافذة صوب القمر، فإذا بها تصاب عندما تسمع نغمًا، تعبيرًا عن تأثرها به، ثم عندما حملتها لتنظر من ا
 بالرعب وهي تتخيل هذا المصباح المنير هالة من النار! 

وربما يفسر لك ذلك سر تسميتي ديوانها بهذا االسم »حبيبة والقمر«؛ في هذا الديوان أرصد بالشعر تطور 
 إدراكها، فأكتب »حبيبة والماء« عندما يالمس الماء جسدها وهي تستحم ألول مرة. 
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اذ فاروق: أال توافقني على أن ما بذلته من جهد في خدمة اللغة العربية، من خالل عملك المجمعي  أست
 واإلذاعي والتلفزيوني وفي مجال التدريس الجامعي وما قبله، أثر على مشروعك الشعري؟

«،  صدقني، كل هذه األدوار التي لعبتها صبت في مصلحة الشعر؛ فالبرنامج اإلذاعي »لغتنا الجميلة  -
مثاًل، جعلني أقرأ الشعر العربي من الجاهلية إلى اليوم، عشر مرات، ألقدمه بهذا المستوى الذي أرضى  

نصف قرن    2017المستمعين، وفي هذا المقام أود اإلشارة إلى أن هذا البرنامج يكمل في سبتمبر من عام 
ستاذ محمد محمود شعبان )بابا  من عمره، فقد بدأ بثه بعد نكسة يونيو بثالثة أشهر، عندئٍذ، قال لي األ

شارو(، رئيس اإلذاعة المصرية آنذاك: »لقد ُهزِّمنا ألننا ابتعدنا عن قيمنا وأصولنا، وعلينا أن نعود إليها،  
ولتكن البداية من خالل اللغة والحكمة والقصيدة والمثل العربي«، فكان هذا البرنامج الذي استمر بثه يوميًا  

 عامًا.  50على امتداد 
ذا بكل تأكيد كان في خدمة الشعر، ألنني طوال الوقت أعيش في جو مفعم بالشعر. وكي يبدع الشاعر وه

أو   ناجي  ديوانًا إلبراهيم  أقرأ  وأنا عندما  يأتي من فراغ؛  فالشعر ال  الجو،  إلى هذا  بالضرورة  يحتاج  فإنه 
تمع إلى قصيدة سيمفونية  لمحمود حسن إسماعيل أو لمحمود درويش أدخل في حالة شعرية، تمامًا كمن يس

 أو »سوناتا« أو ألغنية فتدخله في حالة موسيقية.  
من هذا كله أود أن أخلص إلى أن تقديمي لـ »األمسية الثقافية« على شاشة التلفزيون، أو لبرنامج »لغتنا  

ًا لجائزة محمد الجميلة« عبر أثير اإلذاعة، إضافة إلى عملي أمينًا عامًا لمجمع اللغة العربية، أو أمينًا عام
بن راشد لخدمة اللغة العربية في دبي، ومقاالتي في مجلة العربي العريقة، هذا كله كان في مصلحة مسيرتي  

 الشعرية وليس ضدها. 
وعلى فكرة، عندما كنت رئيسًا لإلذاعة المصرية أصدرت ثمانية دواوين، وهو عدد يفوق كل ما أصدرت من  

 عمري.    دواوين شعرية في أي مرحلة أخرى من
 

وأجدها فرصة لسؤاله عن »لجنة االستماع«، و»لجنة النصوص« باإلذاعة المصرية اللتين كان عضوًا  
 فيهما لسنوات، فيجيب قائاًل:

ذلك  بلجنة »نصوص األغاني« عندما كان عضواها أحمد رامي، ومحمود حسن إسماعيل. في  التحقت 
الثمانين، ومحمود حسن إسم أنا في  الوقت كان رامي قد تجاوز  الستين، وكنت  اعيل كان على مشارف 

الثالثين، وكان الهدف أن تمثل اللجنة أذواقًا شتى من خالل هذه التركيبة: رامي يمثل العامية المصرية في  
تقديرهم أمّثل جيل الشباب. وكنا  البليغة، وأنا في  أوّجها، ومحمود حسن إسماعيل يمثل الشعرية العربية 

 صوص المقدمة إلينا خالية من أسماء مؤلفيها. نختلف ونتفق في تلك الن
إنتاج األغاني، وكان أعضاء   قادرة على  لها دور عندما كانت اإلذاعة  و»لجنة نصوص األغاني« كان 
اللجنة ال يكتفون بما يصلهم من نصوص لهواة عبر البريد، فكانوا يبادرون بإعداد ما كان يسمى بـ »مختارات 

شعراء بالكتابة في المناسبات الوطنية والدينية، عندئٍذ كان لإلذاعة دور في اإلذاعة«، أو يكلفون كبار ال
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الحفاظ على الذوق العام، أما اآلن فقد توقفت تمامًا عن إنتاج األغنية أو األوبريت، أو الصورة الغنائية التي  
 برعت فيها، ولحق بها التلفزيون بجميع قنواته!.

ن يعتمد على بث ما تنتجه شركات اإلنتاج الفني الخاصة القادرة على  واليوم أصبح كل من اإلذاعة والتلفزيو 
 دفع األجور التي لم تعد اإلذاعة قــــادرة على دفعهــا للمؤلفين أو للمطربين أو للفرق الموسيقية! 

 وُفرَِّض على اإلذاعة أن تختار من إنتاج هذه الشركات األقل سوءًا لتبثه للمستمعين! 
 اإلذاعة كمنتج لألغنية. وهكذا تقلص دور 

وقد أصبحت رئيسًا لهذه اللجنة بعد رحيل رامي ومحمود إسماعيل، وكانت اللجنة تضم، فضاًل عن رئيس  
اإلذاعة، هؤالء الشعراء: طاهر أبوفاشا، صالح جودت، محمد التهامي، أحمد عبدالمجيد، ومحمد إبراهيم  

 أبوســــنة، وغــيرهم. 
هذه اللجنة ما تنظر فيه سوى إجازة مقطع سيغنى داخل عمل إذاعي درامي،  ومع األسف، لم يعد أمام  

 فتحكم عليه من ناحية الصور والتعابير. 
أما اللجنة األخرى، فهي »لجنة االستماع« ومهمتها الحكم على العمل بعد تسجيله لتقر بصالحيته لإلذاعة 

 من الناحيتين: الفنية والهندسية.  
أول لجنة استماع في اإلذاعة كانت تضم كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار    وهنا تجدر اإلشارة إلى أن 

األجيال محمد عبدالوهاب، ومحمد حسن الشجاعي، وهذه اللجنة هي التي أجازت صوت عبدالحليم حافظ،  
 وشادية للغناء أمام ميكروفون اإلذاعة.  

 اإلذاعة أنفسهم.   لكن سرعان ما ترك هؤالء العمالقة الثالثة اللجنة، فآلت إلى موظفي
 

 قلت له: أود أن أقترب من جذورك، حدثني عن القرية والُكتًّاب.
ولدت في مركز »الشعراء« بمحافظة دمياط في دلتا مصر، وكنت االبن األول لوالدي، وتفصل سنوات   -

ست بيني وبين شقيقي فخري الذي سبقني في الرحيل، وقد ترددت على ثالثة كتاتيب في القرية، وكنت  
أصغر زمالئي سنًا، ولم يضربني أحد مشايخ الكتاب، وذلك ألكثر من سبب، لعل أهمها أنني كنت ابنًا  

 لزميل هؤالء المشايخ، فقد كان أبي معلمًا.  
ومفردة   لكل صوت،  المنضبط  الصحيح  النطق  فقد علمني  مذيعًا،  أن أصبح  للكّتاب في  الفضل  ويرجع 

 عربية، وكان أول معهد صوتي تعلمت فيه.
 
 هل تذكر لنا من تعلمت عليهم في تلك الكتاتيب؟  -
 الشيخ عماشة، والشيخ رجب، والشيخ القاضي.  -
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 َمن كان أفضلهم؟  -
 الشيخ عماشة.  -
 
 وأقساهم؟  -
 أنا كنت معفيًا من »الفلقة«. -
 لشطارتك وذكائك؟  -
سنًا؛ فقد تجاوز بعض زمالئي  ال.. ال، ألنني ابن صاحبهم. وربما ألنني كنت أصغر من في الكّتاب    -

عامهم العشرين، بينما كنت أنا في السادسة، وكان معظمهم من فاقدي البصر، وألحقتهم أسرهم بالُكَتاب كي  
 يمتهنوا عماًل؛ فيقرأون القرآن الكريم في المناسبات وفي الجنازات وفي األعياد بالمقابر.

ن الكّتاب صوت أجمل كان مستقبله أكثر سعادة، فمن  وكان دخول الكّتاب هو السبيل لذلك. وكلما كان الب 
الممكن له أن يصبح مقرئ القرية أو يذيع صيته ويصل إلى القرى المجاورة، وربما أسعده الحظ في يوم من 

 األيام وأصبح قارئًا معتمدًا في اإلذاعة. 
وكان يلقي على أهل القرية    وبالفعل، قام أحد هؤالء الذين تخرجوا في الُكَتاب بعمل إذاعة خاصة في قريتنا،

 من خاللها أخبار المتوفين، ويقدم نشرة أخبار محلية وسياسية أيضًا، ويختتم اإلرسال بتالوة القرآن الكريم.  
وشيوخ الكّتاب هم أصحاب الفضل في أن أصبح »أشطر« التالميذ في المدرسة االبتدائية في القراءة، وهو  

العربية   اللغة  انتباه أستاذ  لفت  بدواوين  ما  المكتنزة  لعبته مكتبة والدي،  الذي  إلّي، هذا فضاًل عن الدور 
الشعر، وكتب التراث العربي القديم، في تأسيسي شعريًا، وأذكر أنني قرأت في سن الثامنة الطبعة األولى  
من ديوان »الشوقيات«، وكنت أعتمد عليه في كتابة موضوعات اإلنشاء، مما جعل أستاذي يعجب لذلك، 

ني: من أين لك بهذه األبيات؟ فأرد عليه: من »الشوقيات«، ومن شدة إعجاب هذا المدرس بي كان  ويسأل
 يشتري لي، كل شهر، كتابًا جديدًا يهديه إلّي. 

 وهل التزال تذكر اسمه؟  -
نعم، األستاذ أحمد عبد اللطيف الشنهابي، وقد كان شاعرًا، وهو ابن قرية مجاورة لقريتنا اسمها »البستان«،    -

 وأخيرًا علمت من الدكتورة درية شرف الدين، أنه من عائلتها. 
 فاروق شوشة واحد من أشهر من تخرجوا في »دار العلوم«? -
لقد التحقت بقسم اللغة العربية في كلية اآلداب، حيث كان طه حسين يقوم بالتدريس، وكانت كافتيريا    -

كلية اآلداب تزدان بأجمل بنات مصر، في ذلك الوقت، ممن كن يدرسن بقسمي اللغتين الفرنسية واإلنجليزية،  
أرسل لي والدي برقية من دمياط يقول وقد كنت زمياًل لرجاء النقاش، لكنني تركت الكلية وأنا أبكي، بعد أن  

فيها: »اسحب أوراقك فورًا من كلية اآلداب وتوجه إلى دار العلوم«، وذلك بمجرد أن قرأ في الصحف اليومية  
إعالنًا صغيرًا تطلب فيه دار العلوم قبول أول دفعة من الحاصلين على شهادة التوجيهية في هذا العام، بعد 

الدفعة تضم  أن كان االلتحاق بهذه الكل ية مقصورًا على خريجي المدارس األزهرية فقط، وقد كانت هذه 
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أربعين طالبًا فقط، والحقيقة أنني تغلبت على مأساة االبتعاد عن محاضرات طه حسين بالتسلل إلى الجامعة  
من في مواعيد محاضراته لالستمتاع بها، وبعد ذلك بدأت أتوجه إلى الجامعة األمريكية التي كانت قريبة  

كليتي ألحضر ألساتذتها الذين أصبحت زمياًل لهم بعد ذلك، فقد قمت بالتدريس لطلبتها ألكثر من عشرين  
 عامًا.  

 
 وبعد تخرجك في »دار العلوم«؟  -
عملت مدرسًا للغة العربية لمدة عام، فقد كان خريج كلية دار العلوم هو األكثر كفاءة في تدريس العربية،   -

هر، ثم خريج اآلداب، لكنني سرعان ما التحقت بكلية المعلمين ألتخصص في التربية  وبعده يأتي خريج األز 
وعلم النفس، وتخرجت فيها، وكان ترتيبي األول على دفعتي، ورشحت لبعثة لدراسة علم التربية المقارن في  

كثيرًا، فقد    الواليات المتحدة األمريكية. وألن البعثات في عهد عبدالناصر كانت شحيحة وتتأخر إجراءاتها
في   المذيعين  قبول  نتقدم المتحان  بأن  الثانوية  النقراشي  بمدرسة  المدرسين  أحد زمالئي  لمقترح  استجبت 
اإلذاعة المصرية في ذلك الوقت، وكان هذا المدرس هو االحتياطي لي في البعثة، فنجحت أنا في اختبارات  

 وهكذا تغير المسار وأصبحت مذيعًا.المذيعين، بينما سافر هو إلى أمريكا للدراسة بداًل مني!  
طوال مشوار العمر، من هي أقرب الشخصيات إليك؟ هل هو الدكتور محمود الربيعي الذي تزاملت معه   -

 في التدريس لطالب الجامعة األمريكية بعد أن تزاملت معه في »دار العلوم«؟ 
 عتين. طبعًا هو من أقرب الناس إلى نفسي، لكنه أصغر مني في الدراسة بدف -

ومن الذين كانوا قريبين من نفسي كثيرًا الدكتور السعيد بدوي، الذي رحل منذ عامين، وكذلك الدكتور محمد 
حماسة عبداللطيف، الذي توفاه للا هو اآلخر قبل شهور، فضاًل عن صديقي وصهري األديب سليمان  

ريس روايته »أصوات« لطالبي في  فياض الذي فارقني هو اآلخر، تاركًا ألمًا شديدًا لفقده، وقد قمت بتد 
الجامعة األمريكية، كما درست لهم: الشعر القديم واألدب العربي الحديث على امتداد سنوات طوال، وكان 
من بين ما درسته لهم الشعر الجاهلي والمعلقات، جنبًا إلى جنب مع قصص يوسف إدريس وروايات نجيب  

الصدمة تناولت  التي  األدبية  واألعمال  والطيب   محفوظ،  يحيى حقي،  الغرب:  مع  اللقاء  عند  الحضارية 
 صالح، وسهيل إدريس وغيرهم.   

ومن أصدقائي األحياء: الروائي البارز بهاء طاهر الذي تزاملت معه في اإلذاعة، وقد سبقني هو بعام، إذ  
مج العام  في البرنا  1958، وعينت أنا عام  1957التحق بإذاعة »البرنامج الثاني« عند تأسيسها في عام  

الثاني« متطوعًا،   العمل مع »البرنامج  لم يمنعني من  للبرامج، وإن كان هذا  لنشرة األخبار ومقدمًا  قارئًا 
فقدمت عبر أثيره العديد من البرامج مثل: »مع النقاد«، »مع األدباء«، »كتابات جديدة«، »شاعر وديوان«،  

 »زهور وبراعم«.
 ويت؟ سافرت للعمل بإذاعة الك 1963في عام  -
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نعم أمضيت فيها عامًا كاماًل معارًا كخبير، وكان معي المخرج إسالم فارس، وقد تركت الكويت في نفسي    -
أثرًا جمياًل تجدد بانضمامي إلى مجلس أمناء مؤسسة البابطين التي أتاحت لي فرصة زيارة العديد من مدن 

 . العالم من أجل عيون القصيدة وخدمة لفن العربية األول
 

اعر فاروق شوشة  لحوارأجرى ا  مصطفى عبدهللا مع الشَّ
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 مع الّشاعر الّسورّي المغترب القس جوزيف إيليا الكاتب نصر محّمد حوار
 

         
وري القس جوزيف إيليا13 اعر الس   . الشَّ

 
 الّشاعر القس جوزيف إيلّيا: 
تبلى ثمارها وجذورها ممتّدٌة عميًقا في تربة اإلبداع الخصبة وعصّيٌة  أوراقها وال    )شجرٌة قديمٌة جديدٌة ال تشيخ 

عر والقصيد ونهل من اّللغة أعذبها ومن   على هجمات القحط وضربات الجفاف( سوريٌّ ترّبى على وقع الشِّّ
نجيلّية  وقد كان رئيًسا للّطائفة اإل  ١٩٦٤الكلمات أجملها من مدينة المالكّية الّتابعة لمحافظة الحسكة توّلد  

 قرابة خمسة وعشرين عاًما حّتى نزوحه إلى بالد االغتراب في ألمانيا. 
عر العمودّي والّتفعيلة وأناشيد لألطفال، وقد تم تكريمه من قبل بعض المحافل األدبّية في   إّنه يكتب الشِّّ

 سوريا والوطن العربّي والعالم.
هي الّتبشير باإلنسانّية داعًيا اإلنسان للعودة إلى إّن القضّية اّلتي حملها على كاهله وجعلها محور قصائده  

الّديني والمذهبّي والفكرّي والقومّي والّسياسّي والّدينيّ  الّتطرف  ولقد صدر له عّدة   إنسانّيته بعيًدا عن لغة 
عرّيٍة منها:   مجموعاٍت شِّ

الّطبع و ) أنا لغٌة أخرى( ) امرأةٌ من بنفسٍج ( و ) نمضي وال نمضي ( و ) ديوان خاص باألطفال ( قيد  
عرّية الكاملة   و ) أحّبَك حّتى وإْن ( و ) إّني هنا ( و الجزء األّول من مؤّلفاته الشِّّ
 كما أّنه قد شارك بنصوٍص له في دواويَن مشتركٍة مع كبار الّشعراء والّشاعرات.

 
عرّية اّلتي ينتمي إليها شاعرنا القس جوزيف إيلّيا-  ١  ؟ ما هي الّشجرة الشِّّ
إّنها شجرٌة قديمٌة جديدٌة ال تشيخ أوراقها وال تبلى ثمارها وجذورها ممتّدٌة عميًقا في تربة اإلبداع الخصبة    –

وعصّيٌة على هجمات القحط وضربات الجفاف ألّنها أصيلٌة أصالة الّتاريخ وثابتٌة ثبات الجبال وتحمل في  
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عرّية   عر الموزون المقّفى ذات الّشطرين أو الّتفعيلة داخلها عوامل بقائها وخلودها وهذه الّشجرة الشِّّ هي الشِّّ
 تحت ظّل هذه الّشجرة الوارف أجد مسّرتي وعناصر وجودي ووالدة أناشيدي.

 
يقال: لكي تكون شاعًرا ينبغي أن تحافظ على طفولة الّدهشة في عينيك وقلبك مهما امتّدت بك  -  ٢

 الّسنوات
اع أن يبقى طفاًل. ماذا يقول شاعرنا القس جوزيف؟ وهل مازال  ويقول إنشتاين: إّن العبقرّي هو من استط

 الّطفل الّسورّي ينبض فيه إلى اآلن؟
هذا القول ال يجانبه الّصواب وهو حقٌّ كّله لهذا ال أخجل من كوني ما زلت طفاًل أمرح وألعب وأتعّلم   –

اء والجمال وتدهش ألشياء كثيرٍة  وأسقط وأقوم  وأتطّلع إلى هضاب المستقبل بعيون طفٍل ال ترى إاّل الّنق 
 تصطدم بها، ولقد دعوت يوًما في نّصٍ لي للعودة إلى الّطفولة قائاًل: 

 
 “ولنرجْع أطفاالً 

 من أقداس الّدنيا نولدْ 
 كي مّنا يقترَب الجبُل األبعدْ 

 ولكي نبقى دوًما أسعْد”
 
مرور كّل هذه األعوام الطوال في مسيرة  بعد كّل هذا العمر األدبّي للّشاعر القس جوزيف إيليا ومع  –  ٣

عر ما زلَت حاماًل قلمك وتكتب، فإلى أين يا ترى وصل شاعرنا؟ وماهو دور المثّقف اليوم؟   الشِّّ
مع كّل نّصٍ جديٍد أنتهي من كتابته أرى أّنني معه قد بدأت مسيرتي وأمامي بعد المسير طويٌل متعٌِّب   –

: إّنني لم أزل في بداية الّطريق وأحاول جاهًدا قطع معظمه من غير    وعٌر  شاقٌّ لذلك فإّنه يمكنني القول
 أن أتعّثر بحفر الملل وصخور الّضحالة وأشواك الّنمطّية

لقد كتبت آالف القصائد وفي شّتى القضايا والمواضيع وما زلت أعتبر نفسي مبتدًئا باحًثا عّما يجعلني أكفأ  
 ا واالستحسان وأقدر ويوّلد عندي إحساًسا قويًّا بالّرض

إّن الّشاعر اّلذي يتوّهم بأّنه قد وصل إلى نهاية الّطريق وابتدأ بالّتصفيق لنفسه يحفر قبره بيديه ليدَفنه غيره  
 به. 

أّما عن دور المثّقف اليوم ال أظّنه مختلًفا عن دور من سبقوه في الماضي فهو اّلذي بما يمتلكه من وسائل  
رس البطل المرتجى في الحروب ضّد الجهل والماضوّية وجميع أشكال  المعرفة والوعي عليه أن يكون الفا

الّتطّرف والّتعصب متجّنًبا إغراءات المال والّسلطة ودائًسا على أفاعي الخوف وهارًبا من قفر إرضاء العاّمة 
دران على حساب الحقيقة والحّق ولينظر إلى ذاته على أّنه حامل رسالٍة أخالقّيٍة ساميٍة هدفها إسقاط الج
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بوق   في  نافًخا  وال  طّبااًل  وليس  ومستقباًل  الّشعوب حاضًرا  في صالح  يكون  ما  وبناء  المتصّدعة  المائلة 
 اآلخرين 

إّنه المسؤول عن نهضة الّشعوب وتقّدمها وتحّضرها ولنا أن نعلم أّن األمم قبل سقوطها عسكريًّا تسقط ذهنيًّا  
همًّا للمحافظة على قّوة المجتمع وثباته وديمومة تحّضره والّتصّدي  ومعرفيًّا وأخالقيًّا وهنا يأتي دور المثّقف م

 لزوابع الّتخّلف والّرجعّية. 
 
في ظّل هذا الخراب اّلذي بات يعّم العالم. برأي شاعرنا هل مازالت القصيدة تحّقق الحضور المطلوب  -   ٤

 منها؟ 
ا  وتضاءل واحتّلت مكانها وسائل أخرى  ال أكتمك أّن القصيدة وهذا مّما يحَزن له قد تراجع حضورها كثيرً   –

خاّصًة ما اصطلح على تسميته بوسائل الّتواصل االجتماعّي والفضائّيات والّدراما ولكّنها لم تضمحّل تماًما  
وأنا مّمن يدعون باستمراٍر إلى إعادة القصيدة إلى سابق عهدها الّذهبّي  لتقوم بدورها بأحسن ما يكون الّدور  

ت كانت  ما  وينخرطوا وتفعل  المعتمة  المغلقة  يخرجوا من غرفهم  أن  الّشعراء  لهذا على  الماضي  فعله في 
بشعرهم في كّل مناحي الحياة وقضاياها ويتخّلوا عن ذاتّيتهم المفرطة ويتناولوا ما ينبغي تناوله من األمور  

عر مخالبه وتحليقه وهذا ما أ حاول أنا أن أقوم به عبر ما  الفكرّية واالجتماعّية والسياسّية ويعيدوا لنسر الشِّّ
عري من هموٍم حّتى أّنني ال أترك حدًثا مهمًّا يفوتني   أعرض له في شِّ

 يجب أن ينطلق لسان القصيدة ويكفيه هذا الّصمت اّلذي شّله وأضعفه وقّربه من الموت.
 
عر الحديث أن يثبت حضوره بقّوٍة. وخاّص -   5 ًة أّننا شعوٌب  برأي شاعرنا القس جوزيف إيليا هل استطاع الشِّّ

 يستهويها كّل ما هو قديٌم وال نتقّبل الجديد بسهولٍة؟ 
عر أفلح وتمّكن من الوقوف على قدميه بثباٍت ورسوٍخ بل وصار يجري ويثب بعنفواٍن    – نعم الجّيد من الشِّّ

عرّية فمن ش الّساحة الشِّّ الّشعراء قياًسا للعدد الّضخم من الّشعراء على  قّلٍة قليلٍة من  ّكلوا ظواهر  لكن مع 
عرّيًة في عصرنا الحديث غّيبهم الموت ولسنا نجد اآلن من الّشعراء إاّل قّلًة قليلًة ال ُتذكر من يملك كاريزما  شِّ
الستقطاب ما كان يستقطبه الجواهري ونزار ودرويش والّنّواب على سبيل المثال من الجماهير  وال أدري  

 لهذا سبًبا 
عر مرغوًبا ومطلوًبا ومحبوًبا ولم ُيدفن بعد وال بّد من عودته أقوى يوًما  مع ذلك أنا من المتفائلين فما زا ل الشِّّ

 مع شعراء يتقنون مخاطبة الجمهور ويعرفون ماذا يرجوه منهم ويبتغيه. 
  

 ،عندما يركب القارئ قارب حرف الّشاعر القس جوزيف إيليا- ٦
 يقف عندها؟ هل تثق فيه كموّجٍه جّيد له. وهل تهتّم بالمحّطات التي  
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كّل االهتمام وأحاول أن أتفّهم ماذا يريد القارئ ويتمّناه من قصيدتي واثًقا من أحكامه فحذار من االستخفاف    –
بقدرته ووعيه وذوقه فكثيٌر من القّراء في مقدورهم الّتمييز بين الحنطة والّزوان في حقل اإلبداع ومن الّصعب  

اعر أن يقول ما هو مقتنٌع به بصرف الّنظر أأرضى ذلك من يقرؤه  خداعهم والّتحايل عليهم مع هذا على الشّ 
 أم ال . 

 
 يقول المعّلم الّروحاني الهندّي )غوتاما بوذا(:- ٧

 “ال تبَق في الماضي وال تحلم في المستقبل . بل وّجه عقلك نحو اآلن”. 
 

 بالغًة؟ كيف يجادل شاعرنا القس جوزيف إيليا هذه المقولة؟ وهل يرى في مفهومها 
إّني ألرى فيها كّل البالغة والجمال  كما أرى فيها كذلك منتهى الحكمة والّتبّصر والفهم فالماضي ارتحل    –

 وغاب وما حدث فيه قد حدث وال يمكن استعادته وال الّتغيير فيه 
 والمستقبل أمره ليس في اليد وال ُيعرف ماذا يمكن أن يحمل في طّياته وقد ال ُيرى 

اّللحظة أو الحاضر وهو ما يمكن أن ُيصَنع فيه ما ُيبتغى ويراد لهذا يستحسن استغالله كّل  فما يعاش هو  
 االستغالل لخلق حياٍة أفضل وأسعد وأكثر ثمًرا ومعنى 

 وعليه فأنا مّتفٌق تمام االّتفاق مع “بوذا” في هذا الموضوع وفي غيره من المواضيع الفكرّية والفلسفّية والّروحّية. 
 
 القّس جوزيف إيلّيا كيف يمكنه الّتوفيق بين كونه رجل ديٍن ورجل أدٍب والجمع بينهما؟  الّشاعر- ٨
لم أجد من جهتي أّية صعوبٍة في هذا األمر ألّنني كنت مهّتًما بقضايا األدب ومنخرًطا فيها بعمٍق وحبٍّ   –

فترٍة طويلٍة واستمّر ذلك من دون شديدين قبل دراستي للعلوم اّلالهوتّية الّدينّية وانخراطي في العمل الكنسّي ب 
ين وإن   تنافٍر أو تعارض بين االثنين فلألدب رسالٌة أخالقّيٌة ال تقّل في سمّوها وقّوتها وتأثيرها عن رسالة الدِّّ

 اختلفا في الّشكل واألسلوب ويظّل مضمونهما وهدفهما واحًدا
صوص في معظمها مصوغٌة بأسلوٍب أدبٍي  وال تنَس أّن األديان جميعها لها نصوٌص قائمٌة عليها وهذه النّ 

 رفيٍع ولغٍة شعرّيٍة واضحةٍ 
عر وضوابطه في اّللغة األصلّية  بل لدينا نحن في الكتاب المقّدس نصوٌص شعرّيٌة صريحٌة حسب قواعد الشِّّ

 اّلتي تّم كتابتها بها كالمزامير ونشيد األنشاد والجامعة وغيرها. 
 لّدين وال رجل الّدين منفصٌل وفي عداٍء مع رجل األدب. فال رجل األدب غريٌب بعيٌد عن رجل ا

  
 ، إلى عمق القاّرة األوروبّية العجوز من سهول “ديريك” ومن ضفاف نهر “دجلة” العظيم–  ٩

عرّية الخاّصة به؟  عرّية؟ وهل لكّل مكاٍن لغته الشِّّ  هل تغّيرت اآللّيات الّسردّية في لغتكم الشِّّ
عًرا؟وكيف يتنّفس الّشاعر القّس ج  وزيف إيليا الغربة شِّ
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بالّنسبة إلّي فاإلجابة هي : نعم فلقد أصاب لغتي الّتغيير الكبير  فما كنت أقوله في الوطن ما عدت   –
أقوله في مغتربي وما أقوله في مغتربي ما كنت ألقوله لو كنت بعد في أحضان الوطن فإّن الغربة فعلت 

ا على بقائها غاية الحرص ووهبتني أشياء ما كنت أتصّور  بي فعلها وسرقت مّني أشياء كثيرًة كنت حريًص 
 أّنها ستدخل إلى عالمي يوًما وابتدأت أتقّبل وجودها مع عدم انسجامي معها وحّبي لها

عر فانهمرت غزيرًة   ولعّل الّشيء الوحيد اّلذي علّي شكر الغربة من أجله هو أّنها فّتحت في داخلي ينابيع الشِّّ
إيقاظ مش بعد  الورق طعامي  قوّيًة  القلم وسجين  أسير  أعماقي وصرُت  الحنين في  وأحاسيس  الّشوق  اعر 

عر   وشرابي الشِّّ
 وما زلت مخاطًبا الغربة كما خاطبتها يوًما: 

 
 أّيتها الغربةُ 

 آهٍ 
 فإلى متى 

 تنامين على صدورنا 
 وتسرقين صوتنا 

 وأغنياتنا القديمة اّلتي كانت على إيقاعها ترقص أشجار الّطرْب 
 وتصفعين وجه خيلنا 

 فتكبو فوق عشٍب من رصاٍص وخشْب؟
 

منها ديوان باسم )امرأٌة من بنفسٍج( ،  صدر لشاعرنا القس جوزيف إيليا عّدة دواوين لحّد اآلن–  ١٠
 فليتك تحّدثنا عن هذا الّديوان؟  ماذا يحوي بين دّفتيه؟ ومن هذه المرأة؟ وماهي حكايتها؟ 

القريبة إلى نفسي ألّنه صدر في القاهرة اّلتي أحّبها كثيًرا وقد قضيت فيها من األعوام  إّنه من الدواوين    –
وألنه مهًدى لسّيدة أعماٍل مصرّيٍة في منتهى الّنبل والّسمّو والكرم خّصصت الكثير من وقتها ومالها    أجملها

ئل الّتواصل االجتماعّي  وقد جمعتني بها من خالل وسا   للفقراء والمحتاجين وتذهب هي إليهم وتبحث عنهم
صداقٌة فريدٌة وموّدٌة صادقٌة وتعاوٌن في مجال بّث روح المحّبة والّتسامح ونبذ الحقد والتّطرف ونشر ثقافة  

لها عّدة قصائد منها  ،  قبول اآلخر كما هو المجال اإلنساني كتبت  المتمّيزة في  وتقديًرا وتثميًنا لجهودها 
نونت بها الّديوان وهذه الّسّيدة األصيلة تدعى “عّزة محمود” وهي معروفٌة قصيدة “امرأةٌ من بنفسٍج” اّلتي ع

وألّنه يتضّمن مجموعًة من القصائد اّلتي لها مكانٌة خاّصٌة عندي ويحتوي على المفاتيح    بلقب “ماما زوزو” 
عر العربّي تسهياًل لمعرفتها وحفظها.   الجديدة اّلتي أعتّز بأّنني قد صغتها لبحور الشِّّ
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 كتب الّشاعر الفلسطينّي الّراحل محمود درويش قصيدة “ليس للكردّي إاّل الّريح ”–  ١١
 وحضرتكم كتبتم قصيدة “آن للكردّي”

 تقولون فيها:
 

 “آَن للكردّي أن ينسى الجبالْ 
 ورياًحا حملت شوًكا إليه ورمالْ 

 آَن أن ينسى 
 ويعدْو مْثَل ظبٍي قافًزا 

 ليس يخاف األسرَ 
 النِّّباْل.” أو ضرَب 

 
 كيف تقرؤون نّص درويش؟ 

 وماذا أردتم قوله في “آن للكردّي”؟ 
عره الحاذقة الّرشيقة رسم لوحٍة لتاريخ الكرد وحاضرهم مبّيًنا    – أظّن أّن درويش شاعرنا الخالد أراد بريشة شِّ

الّريح والجبال  ما عانوه ويعانونه من الّظلم والقهر والّتهميش حّتى وجدوا أنفسهم معزولين ليس لهم سوى  
 والبراري وأنا أردت أن أقول في قصيدتي : 

القفار وتغيير هذا الواقع المرير لشعٍب مبدٍع منفتٍح على الحضارة ولغيره من   ينبغي أن يعودوا من هذه 
أّما كيفّية فعل هذا الّتغيير فمتروٌك لذوي الّشأن واالختصاص القادرين على ما ال يقدر ،  الّشعوب المقهورة

الّشعراء اّلذين رّبما اقتصر دورهم هنا على الّنطق بلسان المعذَّبين في األرض والمهمَّشين والمظلومين  عليه 
 والعاجزين عن إطالق صرخاتهم. 

  
لك قصيدٌة أخرى بعنوان )أنا ابن الّشرق( متى كتبت هذه القصيدة؟ وما هي مناسبة كتابتها؟ وإلى -  ١٢

 دة؟ أين يريد أن يصل شاعرنا في هذه القصي
لي أكثر من قصيدٍة عن الّشرق لكن لعّل هذه اّلتي ذكرتها في سياق سؤالك واّلتي كتبُتها في الّرابع من    –

الّشامي من ألحان   ٢٠١٨شباط   بإنشادها المطرب األستاذ بشير  هي األشهر بسبب ذيوعها كأغنيٍة قام 
لحضارة العظيمة المذهلة على كّل األصعدة  الّدكتور الفّنان عبد للا المصارع وقد أردت من ذلك اإلشارة إلى ا

وتوقي وتوق    اّلتي كانت لشرقنا قبل اضمحاللها لألسف لعوامَل كثيرٍة ال مجال للخوض في تفاصيلها اآلن
كثيرين لعودة هذه الحضارة بمختلف صورها لتأخذ مكانها المرموق وسط غيرها من الحضارات وال سّيما  

 . الغربّية منها
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ًقا؟ فهل سنرى هذا يو   ًما محقَّ
 إّني ألتمّنى وأرجو ذلك بشّدٍة.

 
شاعرنا القس جوزيف إيليا كيف يجد حركة الّنقد األدبي؟ أهي مواكبٌة للّتجارب الجديدة؟ وما هي  -  ١٣

 أسباب تدهور الحالة الّنقدّية برأيك؟ 
حيوّيتها ونشاطها الّسقم وطعن في ال أرى هذه الحركة إاّل ثقيلة الخطو بطيئًة أضعفها الهرم وحدَّ من    –

مصداقّيتها ودورها قّلة الموهبة والّثقافة لدى أصحابها وغلبة األهواء واألغراض غير الّنزيهة على معظم  
ساحتها فقّلما تجد اآلن نّقاًدا يعتّد برأيهم كما كان في الّسابق مع طه حسين والعّقاد ونعيمة والمازنّي ومارون  

انوا على درايٍة وعلٍم واسعين بخفايا الّنّص األدبّي ومكنوناته وأسسه لهذا أستطيع القول:  عّبود وغيرهم مّمن ك
 إّن الحالة النقدّية في عمومها مزريٌة فقيرٌة وأثوابها مهترئٌة باليٌة وضررها على واقع األدب أكثر من نفعها. 

 
ا  -األب القس جوزيف إيليا أنتم  -  ١٤ عر الموزون ومن أتباعها،    من أنصار مدرسة- وهذا واضٌح جدًّ الشِّّ

فهل تواجهون صعوبًة في الوزن ووحدة القافية، وهل ذلك الّشغف بوحدة الوزن والقافية واإليقاع يمنحكم  
 قدًرا كافًيا من الحرّية؟  وأين تجد شاعرّيتك الحقيقّية أفي القصيدة الكالسيكّية أم في قصيدة الّنثر؟ 

 
ذا وقصيدتي غالًبا ما تأتيني عفو الخاطر طّيعًة سهلًة مفعمًة بالموسيقى  ال أجد أّية صعوبٍة ُتذَكر في ه  –

 والمعنى
فلرّبما كان هذا راجًعا إلى عشقي للموسيقى واستيعابي لمقاماتها ومحاولتي في صباي المبّكر االنخراط في  

عر اّلذي وجدت فيه نف سي أكثر مّما وجدتها  أجوائها عبر العزف على آلة العود إاّل أّنني تركتها لصالح الشِّّ
في العزف وشاعرّيتي أجدها أكثر وضوًحا وتأّجًجا وعذوبًة في قصيدة الّتفعيلة منها من قصيدة العمود ذات  

 الّشطرين اّلتي ال تعطي المساحة الواسعة اّلتي تعطيها قصيدة الّتفعيلة.
 

الّذاكرة أنتج العديد من الّنصوص،   للّذاكرة لديكم وفي أغلب قصائدكم مكانٌة عاليٌة، وحّبكم إلعادة تلك-  ١٥
عًرا   بل إّنكم قد ذهبتم إلى كتابة سيرتكم الّذاتّية شِّ

 كيف تحّدثنا عن عالقتك بالّذاكرة وباألمكنة؟ 
عركم؟   وهل المكان “األوروّبي” استطاع أن يؤّسس لذاكرته في وجدانكم وفي شِّ

كاستعادٍة لبعض صور األحداث اّلتي مررت بها وعاصرتها لقد فعلت ذلك لكن ليس كسيرٍة ذاتّيٍة وإّنما    –
عًرا في  ورأيتها رؤية العين ووجدت فيها ما يمكن أن يكون وعًظا وإرشاًدا وتعليًما لألجيال القادمة فنظمتها شِّ

 ألف بيٍت وهي ما أطلقت عليها “ألفّية القس جوزيف إيليا 
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ع رّية حّتى اآلن إذ نظمتها على بحٍر واحٍد وهو الّرجز  صوٌر ومشاهُد من حياتي” وهي من أهّم أعمالي الشِّّ
الّتام ونّوعت فيها القوافي بحسب تسلسل حروف األبجدّية لّلغة العربّية مبتدًئا باأللف ومنتهًيا بالياء مروًرا  

 بالهمزة 
اكرة وإن كان ثّمة ما يعّزيني لفقدي المكان اّلذي ولدت فيه وقضيت أجمل أعوامي في رحابه فهو خصب الذّ 

ولجوئي إليها للّتخّلص من مرارة الواقع اّلذي ُأجبرُت على تذّوقها بسبب الحرب اّلتي لّوثت مكاني األّول أّما  
مكاني الجديد مع حسنه وجماله لم أستطع مصادقته وال أظّن أّنه سيتمّكن يوًما ما من تأسيس ذاكرته في  

 وجداني وقد أشرت إلى هذا في إحدى قصائدي قائاًل: 
 
 تَك كنَت ها هنا “لي

 حّتى ترى 
 كيف أصافح تالالً 

 ال تريد صحبتي 
 وال تحّبها 

 وكيف أرتدي حزني
 فخبز حنطتي يأكله وحٌش غريبٌ 
 وأنا هنا على موائد الغريب ُأرمى

 وبداخلي انتهى رحيقي 
 تصفعني كّف المساء 

 وْهو بالّصمت يطارد ظباء بهجتي 
 ويوقد الجحيَم في ذاكرتي 

 يقول لي: 
 

 كنَت أنتَ هناك 
 أّما ها هنا فلسَت أنتَ 

 وجميع ما ترى ليس لكَ 
 الّنهر اّلذي يجري 

 وال األشجاُر أشجارك
 حّتى هذه القبوُر لن تكون بيتَك األخيَر فيه تلتقي بأجدادكَ 

 فانهْض ال تنمْ 
 واتُل مزاميرَك فوق مذبحي. 
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 أنهُض 

 أمشي شارًدا في غرفتي 
 أتابُع الّتلفازَ 

 حريقي يحكي عن لظى 
 آٍه صديقي 

 كم أنا لست أنا 
 ولسُت مثلما أحبُّ 

 قد تكّسرت أصابعي 
 وأقالمي انتهت أّيامها 
 وكتبي تبعثرت أوراقها 

 وفي ضبابها ارتمت طريقي ”
 

يٍن له كّل هذا الّتواصل عبر الفضاء اإللكتروني كشخصّيٍة أدبّيٍة وشاعٍر،  -  ١٦ من الّنادر أن نجد رجل دِّ
 راَء من كّل أنحاء العالم، فكيف تجدون تجربتكم هذه؟ وتتواصل مع شاعراٍت وشع

وأليس غريًبا بعض الّشيء أّنكم ال تنشرون مواعظ دينّيًة أو مقتطفاٍت من اإلنجيل المقّدس، وال تعملون على  
 نشر الفكر الّديني اّلذي يجده الكثيرون أّنه من صلب عملك

 
 االستفسارات أو لنقل: كيف لك أن تشبع فضولهم؟ وماذا يمكنكم أن ترّدوا على هذه 

إّنني وجدتها وأجدها تجربًة مهّمًة غنية نافعة مفيدًة قّربت ما هو بعيٌد وسّهلت ما هو صعٌب وعّرفتني    –
برائعين ورائعاٍت في مجال اإلبداع والفكر واألدب وعملْت على ذيوع اسمي وانتشاره في العالم أجمع وأنقذتنا  

شر وصعوباته فمتى كان يحلم المبدع أّنه بضغطة زرٍّ واحدٍة وفي لحظٍة يمكن أن ينتشر  من مشاكل النّ 
لهذا فأنا من أشّد داعمي هذه الّتجربة ،  إبداعه في مغارب األرض ومشارقها ويّطلع عليه القاصي والّداني

فّكًرا وشاعًرا ومثّقًفا تارًكا  ومشّجعيها ولقد أردت من خالل هذا المنبر االفتراضّي أن أطّل على الّناس أديًبا وم
موقعي الّديني لمنبر الكنيسة فقط وإن كنت أنشر بين الحين واآلخر بعض القصائد المستوحاة من الّنص  

فهذه في رأيي مكانها  .  الّديني كعمٍل أدبٍي بحٍت ال أهدف من ورائه نشر قناعاتي الّدينّية وثوابتي اإليمانّية
ئل الّتواصل االجتماعي والفضائّيات وأنا مع نشر الفكر اإلنساني المستنير  دور العبادة والبيوت وليس وسا

غير المتطّرف وتنشيط الوعي وتعميم ثقافة االختالف والحّب في مواجهة إلغاء فكر اآلخر والكراهية وهذا 
الفكر واالعتقاد والّتجديد   اّلذي غالًبا ما يكون في حرٍب مع حرّية  الّديني  الفكر  يتيحه  وقد انتقدت ما ال 

 مظاهر الّتدين في وسائل الّتواصل حيث قلت: 
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يُن ال  ”   الدِّّ  موقُعهُ   في” الفِّْيسِّ

 موضُعهُ    لكْن   بقلبِّ   المرءِّ 
 كنائَس أو  أو  مساجَد   أو في

ُعهُ   ُدْوٍر     بها   اإليماُن  ُنودِّ
 يؤلُمُه      تظاهُرنا     ولّلّاُ   
 يوجُعهُ    الّزهدِّ   في    ورياؤنا
 الّصالَة   لُه   مقدَّسةً    يبغي

 وُمهيُنها     بالّشرِّ     يوقُعهُ 
 حقًّا   عبادُتهُ  وَمنِّ   ارتقْت 

ُعهُ   فإلُهُه      بالخيرِّ   ُموسِّ
 

 كلمٌة أخيرٌة رّبما غفلنا عن قضّيٍة ما- ١٧
 فهل يمكنك إضافة شيٍء آخر؟ 

 العجالة واألحاديث ال نهاية لها إّن القضايا كثيرٌة ال يمكن تناولها في هذه  –
 وألّنه ال مندوحة عن الّتوقف هنا عن الحوار 
 فإّنني في نهايته لن أنسى مصافحتك بحرارةٍ 

 شاكًرا لك هذه الفرصة الّطيبة الجميلة 
 راجًيا أن أكون قد أفلحت وأفدت وأجبت على أسئلتك كما ينبغي أن يجاب بكّل أمانٍة وصدٍق ووضوحٍ 

 الحّب للقارئ العزيز وأكثر من تحّية ودٍّ وتقديٍر. مع كّل 
 

 المانيا -أجرى الحوار: نصر محمد  
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ورّية   باغغادة الصَّ حوار الكاتب نصر محّمد مع الشاعرة الس 
 (Nour Al Shams الشعر ب :)ختصار هو مظلة عارية في طقس ماطر ا 

 

         
ورّية غادة 14  الصّباغ . الّشاعرة الس 

 
 ) الحلم كان صديقي المخلص منذ طفولة بعيدة، وأحيانا كثيرة اشعر انني مازلت طفلة ( 
) إن من يتابع نصوصي سيالحظ أن الشام كان لها النصيب األوفر من مساحات السرد، فهي المكان بكل  

 عظمة التاريخ،( 
 لف رغيفها وأمنها، () شام اليوم فهي امرأة جميلة جريحة مكسورة القلب، جائعة تهرول خ

) عالقتي مع النصوص عالقة فراشات في حضرة الريح تموج مع الحرية، تعشق بحرية وتعبر عن رأيها  
 بحرية ( 

 ) الشعر هو صديقي القديم المتجدد دومًا والذي يمنحني قدرًا كبيرًا من التأمل في مصائر الحياة ( 
علم العزف على آلة الكمان، وربما أفكر أن امارس  ) لو عاد بي الزمن الى مرحلة الشباب سأحاول ان ات

 رياضة السباحة ( 
 

 غادة الصباغ : 
 لم تكمل تعليمها الجامعي الرسمي لظروف قاهرة . 1974من مواليد دمشق  سورية،-
بدأت عالقتها بالكتابة منذ شبابها المبكر ،حيث كونت قراءتها للكتب المتنوعة في األدب و الفن و الفلسفة  -

 ذخيرة أساسية لها،  
 نشئت في بيئة دمشقية منفتحة على العلم و األدب ،-
 نشرت نصوصها الشعرية في العديد من الصحف و المجالت العربية .-
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 الكترونية في إيصال نتاجاتها األدبية   تعتمد على المنصات و المواقع -
 ترجمت بعض نصوصها للغات االنكليزية و األسبانية و الفرنسية و الكردية . -

 2022صدر لها عن دار األيقونة بالتعاون مع دار كيوان كتابها الشعري األول بعنوان "حارسة الريح" عام  
 وحاليًا تعد ألصدار كتابها الشعري الثاني "أناشيد امرأة صوفية"  -

 _تعتمد القصيدة النثرية اداة تعبير عن احالمها ورؤاها الفلسفية في الحياة واألنسان.  
 تجد مساحة من الحرية في كتابة قصيدة النثر . -
 متزوجة و لها أربعة أبناء وتقيم بدمشق -
 

 ى بدأتِّ بكتابة الشعر ومن هو المحفز االول لك ؟  * الشاعرة غادة الصباع منذ مت
الشعر مفردة جميلة، كان لرنين الكلمة وقعها الطيب وكان لنا في البيت أهتمام بالقراءة والكتابة، بيتنا كان  
له اكثر من نافذة، كان يدخل من احدى نوافذ بيتنا الكبير ضوء القمر، ومن نافذة ثانية كان الفرح ومن نافذة 

ى جهة القلب كان الشعر ضيفًا مرحبًا به كما النسيم وكما ضوء القمر، فاض الشعر في غرفنا،  تطل عل
 كان يندلق من دفاترنا، ننام مع الشعر ونستيقظ على حلم، فنكتب في المساء قصيدة.. 

 منذ الطفولة كان الخيال صديقي وكان الحلم صديقي وكانت الكتابة صديقتي ابث اسراري ورغباتي وأحالمي
 الصغيرة، هكذا نمت القصيدة معي وكبرنا سوية ولم نفترق قراءة وكتابة..  

 كان عشقي للقراءة هو ما خلق شغف الكتابة لدي ليستمر وإلى اليوم.. 
 

 * ماهي طقوس غادة الصباغ كي تكتب شعرًا . من يراود األخر.. انت ام القصيدة ؟ 
، فقط أوراق بيضاء وقلم انيق وسجائر.. والكثير  ليست لدي طقوس بمعنى طقوس او مراسيم خاصة للكتابة

 من الهدوء الخارجي والكثير من الصخب الداخلي فتشتعل القصيدة على بياض الصفحة... 
يراودني البياض فأتوغل به، وربما أشطب كلمة هنا أأضيف أخرى، أو أمزق الورقة و أعود إلى ترتيب آخر 

خاض عسير، لذلك تكون الوالدة صعبة وشاقة، فأمنحها  فتولد قصيدة جديدة، كل نصوصي تمر بحالة م
 أسمًا وأطلقها في دفاتري أو على صفحتي عبر الفيس فتحلق نحو القراء والمتابعين.. 
 هكذا هي العالقة بيني وبين الكتابة ومنذ زمن مرهق.. لم أعد اراه جمياًل كما كان... 

 
 اإللهام صديقك تستدعيه وقتما تشائين ؟  * الشعر هو حالة نتلبسها نستسلم فيها لإللهام . هل

صديقي، اخبرتك أن الحلم كان صديقي المخلص منذ طفولة بعيدة، وأحيانا كثيرة اشعر انني مازلت طفلة 
لكن بفارق بسيط فأحالمي لم تعد بسيطة، وصغيرة، احالمي باتت أكبر، وحتى أستطيع أن أتنفس الشعر  

ني الحياة بتفاصيلها فرص ألهام قصوى، فأطفالي هم ألهامي  كان ال بد من ملهم، وفي كل مرحلة تمنح
واشيائي المركونة في البيت وخزنة ثيابي وكتبي واشخاص أكن لهم التقدير هم من كانوا على الدوام مصدر 
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الهام، كان أبطال الحكايات والروايات و المسرحيات واألساطير.. مصدرًا ومنبعًا ثريًا لأللهام الشعري والمحفز  
كانوا    الكتابة، كان لي على الدوام رؤيتي الخاصة في تحليل الشخصيات ومصائرها الدراماتيكية..    على

 دومًا بالقرب مني استشيرهم واعود إليهم واكتب أفكارهم من جديد وحسب رؤياي، وتوجهي.. 
لمختلف فالمطر الهامي األول والطبيعة كمادة والرجل ا ،الشعر بأختصار هو مظلة عارية في طقس ماطر

كلها محفزات وعناصر الهام دائمة..   الذي يتماهى مع الطبيعة و المرأة هي عالمي الثري الذي ال ينضب،  
 وال فكاك منها  

 
* بين ثنايا نصوص غادة الصباغ تفوح رائحة الشام وحاراتها وازقتها وياسمينها وشوارعها . كيف تنظرين  

 الى دمشق اآلن؟
سيالحظ أن الشام كان لها النصيب األوفر من مساحات السرد، فهي المكان بكل  إن من يتابع نصوصي  

عظمة التاريخ، بكل األسرار الغامضة، الشخصيات التي مشيت على حجارة طرقاتها، النساء الالتي منحن  
د ايقاع خطواتهن ألرصفة دمشق الطافحة بأزهار الياسمين التي تهاطلت كأقمار بيضاء، تلك الحالة من الوج

والتصوف، الذي كان يمكن ألي شخص ان يعيشها ويشعر بها وهو يتجول في حارات دمشق القديمة او 
اسواقها، اما شام اليوم فهي امرأة جميلة جريحة مكسورة القلب، جائعة تهرول خلف رغيفها وأمنها، لم تعد 

ال درويش  تعبير محمود  بحسب  هكذا  على ظله..  فيها  الغريب  ينام  كان  التي  بهذه  دمشق  اكتفي  كثيف 
 جابة. اإل
  
عن دار األيقونة للنشر، بالتعاون مع دار    * صدر لك مؤخرا مجموعة شعرية بعنوان "حارسة الريح" 

 حدثينا بإيجاز عن هذه المجموعة وعن سر هذا العنوان الساحر؟  كيوان العريقة في النشر..
ي التي كتبتها في فترات متفرقة، العامل حارسة الريح هو كتابي الشعري األول ويضم مختارات من كتابات

والجمال   األنسان  حول  مواضيعها  تدور  نثر  قصائد  هي  النثرية،  الكتابة  حقل  إلى  تنتمي  انها  المشترك 
واالخالق، في مدارات العشق التي من الصعوبة القبض عليها، فجمر العشق وخيباته وسرابه من األستحالة  

عبر الحدود و السهول والمدن دون أن يستطيع أحد القبض عليها، هي  القبض عليها وهكذا هي الريح التي ت
 ممارسة حرية من جهة ما.  

كانت عالقتي مع النصوص عالقة فراشات في حضرة الريح تموج مع الحرية، تعشق بحرية وتعبر عن رأيها  
حرية وأعمل بحرية، فنصبت ذاتي الشاعرية حارسة للمدى للريح، احمي فراشاتي والحقول وأمنح نفسي ال

 على حماية الحرية ككائن يتنفس معنا ونتنفس معه.. كما هي حالتي حينما اكتب القصيدة أو الشعر. 
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* الكثير من قصائد النثر غامضة على نحو ما.. نقرأ القصيدة فنغرق في عتمة المعاني فنعجز عن 
رؤية اية صورة في هذه القصيدة أو تلك، هل العيب في قصيدة النثر أم في الطارئين عليها ممن اليتقنون  

 أسلوبية بناءها وأصول تكوين جسدها الشعري؟.  
ة الشعر بحديث يومي سطحي القصد منه إيصال تعابير واضحة  الشعر غموض، فال يمكن ان تبوح لغ

داخل مفرداته وتراكيبه   انه يحمل في  بسيطًا إال  فالشعر مختلف، ومهما كان  يومية،  محددة كلغة حوار 
غموضًا ما، يمارس رسم الغموض في الصورة الشعرية، الغموض ليس بالضرورة ممارسة الرمزية، وليس 

او قصيدة الكالسيك اي مقاربة أو مباعدة مع موضوعة الغموض، فكل االشكال   لقصيدة النثر اوالتفعيلة
الشعرية الكالسيكية أو الحداثوية تعتمد الغموض لغتها ومتنفسًا لتحميل العديد من المعاني والصور لبناء  

ى  قصيدة شعر مترفعة عن الحديث العادي.. وممارسة الغموض أو بناء القصيدة دون دراية كافية بالمبن 
 وأكرر مرة ثانية بأن الشعر هو ممارسة للغموض.   الشعري يعرضها حتمًا لخلل في معناها وتوجهها.. 

 
 **أيها البعيد* .. عنوان قصيدة لك من المجموعة الشعرية 

 ) اناشيد صوفية ( تقولين فيها 
            

 أيها البعيد .. 
 ما زلت تنازع جمجمتك  
 يقتلك الضجيج البعيد  

 تحاور ومضات ذاكرتك تذهب 
 للبعيد  

 تتقد فيك هواجس السفر  
 و تهب بروحك عواصف التجلي ..

 
 كيف تحدثينا بإيجاز عن مجموعتك الشعرية ) اناشيد صوفية ( وماذا تضم بين دفتيها ؟  

ى قراءاتي في الفلسفة،  هي مجموعة قصائد نثر أمتازت بروحها الصوفية وتوجهاتها الفكرية، وأعتمدت عل 
مجموعة مو الحاالت الشعرية عشتها في فترة من حياتي، ورغم انني كتبت بعض السرديات النثرية إال أنني  
وجدت أن الشعر هو األقدر على تضمين ما أريد البوح به أشراقات الروح وفيض الفكر، ومضات الذاكرة،  

هكذا ولدت أناشيدي الصوفية و منحتها لروح امرأة    .كل ذلك كان يعصف بروحي فتتجلى القصيدة.. وأكتبها
 هي انا..  
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تترك   بالكلمات وحتمت عليها الظروف ان  الكتابة والرسم  * لو لم يعد بإمكان شاعرتنا غادة الصباغ 
 الشعر مالذي ستفعله حيال هذه الحالة األفتراضية ؟ 

في بداية شبابي كنت أعشق    .  محددة  الحياة تضعنا دوما في مفترق طرق، الخيارات متعددة، واألمكانيات 
الفلسفَة واألدب، وفي فترات الحقة شعرت برغبة قوية نحو الموسيقا وخاصة تعلم العزف على الة وترية  
كالكمان أو العود، لكنها تالشت مع ازدياد مسؤلياتي كأم، فكان الشعر هو صديقي القديم المتجدد دومًا  

 في مصائر الحياة.   والذي يمنحني قدرًا كبيرًا من التأمل
 وكان هو البديل عن الفلسفة وعن الموسيقا، فالشعر فلسفة وموسيقا من نوع خاص.. 

 ال أستطيع ان أستوعب كيف يمكنني األستمرار في الحياة دون كتابة الشعر.. 
 

* يذهب بعض النقاد إلى ان) قصيدة النثر ( أمتداد طبيعي لتطور الشعر خاصة بعد مرحلة السبعينيات  
الذي تمرد به اصحابه عن الشعر العمودي، وأنهم أوجدوا حلقة جديدة من تطور الشعر العربي ولكن ثمة  
أنها ال  تركيز على عدم اإلعتراف بقصيدة النثر كحلقة حقيقية من حلقات تطور الشعر العربي.. اي 

 تمتلك شرعية الشعر!!.
 هل كل هذا يعد من الصواب ؟ 

اللغة التي تصنع أجنحتها من خيال وأحالم بعيدة المنال، وتلونها بالصور فتعبر عن عمق حاالت األنسان 
هي تأكيدًا لغة شعر، وقصيدة النثر شعر وهذا الجدل ورغم مرور أكثر من نصف قرن عليه وبروز أسماء  

جديدة، لكن ورغم مظاهر  كبيرة فرضت هذا الشكل من الشعر وكل شكل البد وان يتطور وأن يتخذ اشكااًل 
التحديث والتغيير في بنية الكتابة الشعرية النثرية اال أنها مازالت مخلصة لشكلها الذي بدأ مع انسي الحاج 

 والماغوط وأدونيس وسنية صالح.. وغيرهم.. 
د  كل األشكال الجديدة من األدب تقابل بالرفض من قبل حراس األدب القديم وهو امر متعارف عليه، فالجدي

يجابه بالرفض إال من قبل قلة وهم الذين يركبون موجة التمرد ويرفعون لواء الهاجس الجديد والكلمة الجديدة  
 ويحلقون مع الصور الشعرية الجديدة و يرتكبون حاالت شعرية مبتكرة..  

 ل...  وال يهم الشكل في المحصلة، وأنما الدفق والروح األنسانية التي تعلن عن شاعريتها بكل ألق وجما
 

 * براي شاعرتنا إلى أي مدى فقدت القصيدة فعاليتها في هذا الزمن المعلب ؟ 
ربما هو زمن لوال وسائل التواصل األجتماعي كان علينا ان نمشي بجنازة العالقات األجتماعية، وندق في  
نعشها المسمار األخير، فالشعر ال يموت وال يمكن أن ينتهي من حياتنا، لكن األهتمام به بدأ يخبو وخاصة  

الشعرية تتم عبر الشبكة وهناك تتم    فيما يتعلق باألقبال على متابعة األصدارات الشعرية، فمعظم القراءات 
 عملية التواصل بين الشعر والمتلقي، وربما هذه العالقة العريضة تنفلت من التعليب ومن التالشي التواصلي.. 
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الشعر حقل بالغي له تاريخه وجذوره في األدب والدين واألسطورة وهو أدب قديم سيستمر والقصيدة لم تفقد  
 دت جمهورها.. وهنا تبدأ خطورة األنحسار عن الشعر. فعاليتها وانما القصيدة فق

 
 * هل كان للفيس بوك من تأثير على النتاج اإلبداعي واتساع الرقعة اإلعالمية لـ غادة الصباغ ؟.  

 نعم.. الفيس بوك ذاك الفضاء األزرق األفتراضي الذي بات عمليًا وحقيقيًا أكثر من أي وقت مضى، وبات 
ساس في التواصل مع العالم، ووضعني شخصيًا أمام تحدي هو ان أستطيع تقديم  هو الجسر والوسيلة األ

هذا  هنا كان لظالل زرقة  يتابعني بشغف، ومن  الذي  القارئ  احترام  بمدى  تليق  ناضجة مكتملة  قصيدة 
الفضاء تأثير على نتاجي الشعري وهذا العالم األزرق وجمهوره هو من طلب مني توثيق نصوصي وضرورة  

ومازلت أعتبره نافذتي الصغيرة    من كتب، ذاك هو جزء من األهتمام الذي قابلني به الفيس بوك..  نشرها ض
 التي أطل منها على شساعة هذا العالم الكبير والممتد بعيدا.. بعيدًا في االفق نحو المدى.. 

 
ا بهموم  كإنسانة  عالقتها  تتجاهل  وان  محايدة  تكون  ان  تستطيع  هل  كشاعرة  الصباغ  غادة  لناس  * 

 ومشاكلهم وباألشياء والتفاصيل المحيطة بهم ؟ 
وكيف يمكن للشاعر أن يتنصل من جرحه، ان يأكل وحده، ان ينام وحده، وأن يقيم في برجه العاجي كما  

 يقولون،  
الشاعر او الشاعرة الحقيقية هي التي تتنفس حاالت انسانية، هي التي تسرد افراح ومسرات وخيبات االنسان،  

 وجعه وبؤسه، وتعبر عن عشقه وفرحه..   هي من تروي 
الشعر وجدان للفرد وللشعب و من هنا كانت قصائدي عن الحرب والنزوح والهجرة وعن فلسطين وقضايا  

 االنسان من أنعزال وأهمال.. 
 كتبت عن الفقر والجوع بمستويات الحاجة لألهتمام األجتماعي أو االهتمام والرعاية المادية، 

 أن اقف محايدة حيال قضايا تهم االنسان..  ابدًا ال يمكن لي
انتهاك   ازاء  وصامتة  متفرجة  اقف  ان  يمكن  وال  بيئية  قضية  وهي  والحقول  الشجر  مع  عالقتي  لي 
البيئة..واالنسان هو محور االهتمام ألنه هو الفكر والوعي والروح التي تتقن العيش والمشاركة والتفاعل ومن  

 ت االجتماعية االنسانية ويكون لغة وصوت الكائن الحقيقي في هذه الحياة.  هنا على الشعر ان يتنفس العالقا
 

 * النسوية كمفهوم نضالي من اجل تحقيق المساواة الفعلية الحقيقية بين المراة والرجل.. 
 كيف تنظر غادة الصباع إلى موضوع ادب المرأة..

 فع به عن قضاياها النسائية الخاصة؟ وهل الشعر يحقق للمراة امتيازا ما، او سالحًا ...قادرًا ان تدا
النسوية والقضايا الجندرية ليست امور متعلقة بالمرأة وحدها، فهناك الكثير من الرجال يساندون حركات 
المراة في تحصيل حقوقها.. لكنني امقت تلك النظرة الدونية للمرأة.. وال اتفق ابدا مع مفهوم ان يكون للمراة  
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لغة الشعر هي ذاتها التي .  ة جنسية فقط على مستوى الجنس البشري خصوصية ادبية، تلك الخصوصي
يكتب بها الرجل او تلك التي تكتبها المرأة.. الشعر وجهة نظر وموقف وسالح وهو يمنح المرأة صفة أضافية  

 وأمتيازًا جمياًل.. فهذه السيدة فنانة.. وهذه الشابة شاعرة.. انه ألمر جميل و شيق،  
الفكرية هي القوة وهي الوسيلة االنجع للدفاع عن قضايا المرأة.. والمرأة الشاعرة بتميزها    أعتقد أن المجابهات 

 تخلق قوة وطاقة مساندة ومثااًل ألبداع المرأة ومقدرتها ان تكون صاحبة موقف وشخصية وفكر.. 
 وفية" * غادة الصباغ ايضا لها : "سرديات أنثى" و"مجموعة فلسطينيات" و مخطوط " أناشيد امرأة ص

 لو تحدثينا بإيجاز عن هذه المجموهات الثالث وماذا تحوي بين دفتي كل واحدة ؟  
هذه مخطرطات معدة للنشر قريبا، وهي تشكل جزء من خماسية شعرية ارغب في استكمالها طباعيا خالل  

ومن عناوينها يمكن لنا ان نمضي من عتبة سرديات أنثى إلى عالم امرأة تبوح بخصوصياتها    .اقرب وقت
في  القطيع  حياة  لشروط  المستسلمة  أو  والمقاومة  الُمَجابهة  هي  لتكون  امامها  الحياة  وضعتها  ومآزق 

 مجتمعها..  
المالحم واألساطير أما كتاب "فلسطينات" فيضم نصوص خاصة عن فلسطين وشعبها وعن التراب و الطين و 

وفلسفة الصلصال المجبول بالتراب والدم الدافق الحار الذي يتم هرقه ببرود في كل مكان من العالم، وخاصة  
 في فلسطين وسوريا وعموم جغرافية الشرق األوسط..  

،  وسبق لي أن تحدثت عن أحالم تلك المرأة الصوفية التي تنشد الحب والحياة في عوالم اناشيدها الصوفية
تي هذه الكتب باالضافة الى كتابي السابق  أفترتل العشق العذب في نصوص مترعة بالغياب والقهر، وت

 سلسلة في الكشف عن العمق الروحي لالنسانية،وترتياًل متواصاًل ورسالة في العشق والتجلي إلى العالم.. 
 

* كيف تجدين انه يمكن تصنيف الكتابات االدبية الحالية والمنشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 بأنها شاعرية، وإلى اي درجة بنات جيلك الشاعرات يقتربن من تخوم الشعر؟  

 تنوعت األشكال الكتابية وتعددت التجارب وكثرت االسماء، وأجد أن الكم يطرح نوعًا مميزا،  
دًا مشرقة ورائعة تعرفت عليها عبر الفيس بوك تمتلك طاقات ابداعية وقدرات كتابة عالية  هناك اسماء ج

والالفت ان اغلبهن سوريات خرجن من رحم الحرب الثقيلة التي سيطرت على كتابات جيل كامل    ومدهشة،  
الحنين  من شاعرات سوريا، ونجد ان شاعرات أستطعن أن يمارسن الكتابة في بالد األغتراب بكثير من  

والحب وهو ما شكل انتاج لغة جميلة، لغة تستند على الذاكرة في البوح والسرد، كما ان شاعرات الداخل 
 متعبات بالبحث عن مفردات الفرح واألمان، ولهن أبداعهن الخاص والجميل جدا.. 

 
  عري مميز، * انت ومن خالل متابعتنا لمشوارك األدبي شاعرة تمتلكين القوة واألصرار في كتابة نص ش

ومن هنا يمكننا ان نسئل هل من الضرورة ان تتفرغ الشاعرة للكتابة كما تعاملت الكثيرات من الشاعرات  
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وهل هذا االمر قادر ان يصنع شعراء   او الشعراء مع ذلك و لم يمارسن اي مهنة او عمل سوى الشعر.. 
 بالطريقة التي ينبغي لها ان يكون الشعر؟  

ق تعمل على اكثر من جبهة، هناك الدراسة والعمل والبيت وتربية االبناء ورعاية  المرأة في مجتنعات الشر 
الزوج والقيام باعباء الحياة وتغطية شبكة معقدة من األعمال والواجبات األجتماعية.. إلى جانب أهتمامها  

 بمظهرها وصحتها.. 
 ذخ هو ذاك..  تصور لو أن كل شاعرة مفرغة، حيث ال عمل لديها سوى كتابة الشعر.. اي ب

ربما كانت مهمة األديب اوالمفكر او الشاعر قديما كانت ضمن هذا التوصيف، فالشعراء كانوا شعراء، لم 
يكن ُيسئل الشاعر عن عمله، اي عمل تمارسه ايها الشاعر؟!. ، فالشاعر شاعر، هذه مهنته وهذا عمله  

 وهو متفرغ له تماما..  
رات و شعراء كثر فيما لو اسقطنا او رفعنا عن كاهله ثقل العمل  اعتقد ان الشعر كان سيربح اديبات وشاع

 في مجاالت ثانية... 
وهنا اتذكر حادثة حدثت مع نزار قباني حينما قال له احد معجبيه:" هناك من يستطيع العمل مكانك قنصاًل  

ده، ألن الشاعر  لكن ال يمكن ألحد ان يأخذ مكانك كشاعر".. وطلب منه ان يكون شاعرا ال قنصاًل يمثل بال
 سفير الشعوب في كل البالد.. 

 
* اخيرًا لو عاد بك الزمن إلى فترة الشباب األول، ماهو الطريق الذي ستسلكينه.... هكذا هو سؤال في  

 العموم ؟  
سأحاول ان اتعلم العزف على آلة الكمان، وربما أفكر أن امارس رياضة السباحة، وان اهتم بصحتي اكثر  

 وان انشيء عالقات جيدة مع اصدقائي..  
 وسأعود لحضن العائلة، فاألسرة حضن أجتماعي ال يمكن ايجاد بديل عنه..  

 واالقالم االنيقة...   وطبعا كنت سأقتني مجموعة كبيرة من كتب الشعر، والكثير من الورق 
   محبتي واحترامي لكم..

 
 أجرى الحوار : نصر محمد . المانيا
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 خضر أالشاعرة وفاء حوار الكاتب محّمد نصر مع الشاعرة اللبنانّية 
"نحن في لبنان في متاهة، رجااًل ونساًء... لّما يشغل المواطن الحصول على الرغيف، هذا يعني أن 

 " .شكل ورطة، واقعنا طوابير، طوابير أمام محّطات الوقود وطوابير أمام األفران..الوطن أصبح على 
 

     
 . الّشاعرة اللبنانّية وفاء محمود أخضر 15

 
 المانيا  -جرى الحوار : نصر محمد  أ
 

شاعرة وروائية تحمل همومها وهموم اآلخرين في قلب يتسع للجميع، وانت تنظر إليها تجد مالمح القصيدة 
مرسومة على وجهها، حيث البراءة، واالبتسامة، ولعل أهم سمة من سماتها ابتعادها عن األضواء والعمل 

 لمشروعها الشعري ومشاريعها األخرى في كتابة الرواية.. 
شاعرة تمتاز بدماثة اخالق عالية، وكياسة ال يعرفها إال الذي يتعامل معها، وتظهر تجليات تلك الخصلتين  

 في أغلب قصائدها التي تبتعد عن اإلنفعال والغضب.. 
 قصائدها تشبه هدوئها وتتمثل روحها المفعمة بمحبة األخرين . 

 هذا الحوار : إنها الشاعرة والروائية اللبنانية وفاء اخضر ضيفتنا في 
 

 _وفاء محمود أخضر، تحيا في ورطة جميلة اسمها لبنان. 
 _ولدت ونشأت في الزرارية وتقيم، وتعيش في أنصار  

 سنوات. ٥_تكتب منذ أّول الوعي، لكنها لم تنشر إاّل منذ 
 2017_كانت مجموعتها األولى أشبه بصرخة: "لست بخير أبدا" ، وهوذا عنوانها، صدرت عن دار النهضة.

 2018ومع دار الفارابي: "في فمي بريق" 
 2021وعن دار دلمون: "أنا ألقي عليك الّشهوة" 
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 وقريبا تصدر مجموعتها الرابعة: "كافرة وال أعتذر" 
 وكذلك روايتها األولى، لو يصح أن نسميها رواية: "أنا أخطئ كثيرا" . 

 _مجازة في علم النفس العيادي وفي آداب اللغة الفرنسية. 
 ي كلية التربية: تعليم الفلسفة ._درست ف

 تعمل حاليًا مرشدة تربوية في مادة الفلسفة
 _ تدّرس كذلك المادة عينها في الصفوف الثانوية. 

 
 * البدايات هي اللبنة األولى التي نبدأ منها إلى ما ال نهاية، ماذا عن بدايات وفاء اخضر ؟  

البداية... تستدعي النهاية... أتخّيل أّننا كّلنا شعراء وفنانون بالفطرة.. منذ كنت طفلة، كنت أحّدث  -**  
ما الكتابة هي فعل جنون،  نفسي بصوت عال، وكنت أسمع أّن الكبار ينعتون من يفعل هذا : مجنونا! ربّ 

أو خلق، أو اعتراض، أو فعل حب، أو فعل أمل...لسنا مجّرد كائنات غارقة في كينونتها الحيوانية... قلت 
الكثير ولم أقل ما تنتظر مّني أن أقوله... ببساطة، أنا عاشقة حياة، والحياة تستدعي معرفة، وهذه األخيرة  

.. ولّما ال تجد عالما حولك يوازي عشقك، تبتدع عالما بالكتابة، هذا ما أداتها القراءة، لذا أنا عاشقة قراءة.
 حاولت فعله منذ أول وعيي... 

 
* برأي الكاتبة وفاء اخضر... المكان هل هو حاجة ضرورية للروائي حتى يتأمل ويستعيد الشخوص 

 واألحداث وتحليلها وتركيبها ومن ثم ضخها على الورق ؟ 
في مكان وفي زمان وفي جسد... أحيانا أغبط السلحفاة على بيتها الذي   نحن كائنات متموضعة-**  

تحمله... المكان أمان، المكان بيت، المكان حرب... المكان أرض... ونحن نحيا على األرض. بالتأكيد 
 األماكن تطبعنا..حقيقة! والكاتب يلتقط بعض حقيقتنا على الورق. 

 
والكاتبة وفاء اخضر في كتاباتها، هل تقترب من المسائل الحساسة    * مامقدار الجرأة التي تمتلكها الشاعرة

 ) الثالوث المحرم ( وهل تحسب حسابًا للرقيب ؟ 
 كتبت في مقّدمة روايتي: " إن لم تكن حّيا حّرا كإله، ال تكتب" -**  

 ما يصل إليه  الكاتب الحقيقي... يذهب أبعد من ذاته، الفنون بمجملها تجاوز المتوقع والعادي والواقعي. كلّ 
ذهني هو مجال للبحث والتفكير... الثالوث المحّرم، تكريس للخوف، والخوف وحده عدّونا الحقيقي... أّما 

 عن الرقيب، فأنا لحظة الكتابة أطأ أرض الحّرية المشتهاة... 
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* اقتحمت عالم الرواية برواية ) انا اخطئ كثيرا ( عبارة عن حكايات شهرزادية عن األنثى والجنس 
وعالقة المراة بجسدها. الرواية فيها الكثير من الجرأة هل تتوقعين ان يكون القارىء على مستوى هذه 

 الجرأة وهذا الوعي ؟ 
ينتظره منه... رّبما ما نحتاجه هو مساحات جرأة    ليس على الكاتب أن يكتب ما يتوّقعه القارئ ، أو ما-**  

أوسع ووعي أكثر وضوحا ونقاء... ألّنني أثق أن الحّق والخير هما األصل، لذا أبحث وأحفر بعيدا عّلي 
 أطأ أرض الحّق، أو أعيد اكتشاف أرض للا...

 
 * كيف تصفين المشهد الثقافي العربي بشكل عام واللبناني بشكل خاص ؟ 

بين هامش  نحن    -**   ما  تائه،  والجحيم...المثّقف حائر،  اليقين  بين  ما  واإليمان،  الشك  بين  ما  ندور 
وصعلكة موعود بهما لو أصّر على الّصدق وعدم النفاق، وما بين منّصة شرف مزعوم... نحن في حال 

ي هو يوهان  من التيه...المبدع الحقيقي أكبر من أطر، والكاتب انسان يحتاج أن يكون، كأن المثّقف العرب
 فاوست غوته، يحاول أال يبرم عقدا مع الشيطان ويفشل...

 
 * وفاء اخضر متعددة المواهب تكتبين الشعر والرواية، ايهما يشدك اكثر ولماذا ؟  

الّشعر والرواية كينونة واحدة، كما الجسد -**   أنا أكتب وحسب.. لكّني أزعم أن  أنا نفسي ال أعرف.. 
وح، والرواية هي مساحات تموضع تلك الروح... لذا أحيانا أشعر أّني أحتاج بشّدة والروح.. الّشعر هو الرّ 

أن أدخل أحداثا وأماكن وشخصيات وقُصة .. وأحيانا أخرى أشعر أّني بحاجة لذاك التحليق الالمتناهي  
 داخل قصيدة ... 

 
 ضية على ما قدمته؟ * وفاء اخضر كيف تختار عناوين أعمالها األدبية ومجموعاتها الشعرية، هل هي را 

أحيانا كثيرة أشعر أن عناوين أعمالنا مّدونة في لوح محفوظ، وأّننا نحتاج صفاء استثنائيا لنجد ذاك  -**  
اللوح... أنا أزعم أّن عناوين أعمالي إشراقات: " لست بخير أبدا" مجموعتيىالّشعرية األولى. " في فمي بريق"  

 هوة" المجموعة الثالثة. المجموعة الثانية؛ " أنا ألقي عليك الشّ 
 " كافرة وال أعتذر" هي مجموعتي الرابعة والتي هي قيد النشر. 

 روايتي األولى: " أنا أخطئ كثيرا" ...
 

 * على الغالف األخير لمجموعتك "انا ألقي عليك الشهوة" قرأت هذه القصيدة 
 أغمض عينيك  

 وقل انا ... انا فعاًل أحبها 
 احبها وأحبني اكثر مما احب تفاصيلنا 
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 اآليلة حتمًا للسقوط ... 
 اكملي لنا هذه القصيدة من فضلك، ومن خاللها حدثينا بإيجاز عن هذه المجموعة ؟

 ** _ هو المقطع األخير من قصيدة عنوانها: " أنا تافهة" 
 أقول فيها: 

 أنا تافهة 
 ماذا في هذا؟ 

 ل تحّبني؟  ه
 هل تراني جميلة؟  

 هل أستطيع أن أبتسم؟  
 هل أستطيع أن أحّبك؟  

 هل أستطيع أن أنظر من النافذة إلى للا قبل أن تدعوني إلى الّسرير؟ 
 هل أستطيع أن أموت وأن تغمض عينّي وتحتفظ بي في عينيك؟  

 هل تستطيع فعل شيء آخر أفضل من كّل هذا؟  
 مفاتيح اللحظة... في مكان ما في جسدي

 كيف ال أغمض عينّي؟ 
 أنا فعال سارقة الّنار!

 أنا امرأتك وامرأة الوعي واالبتسام 
 لّما أقول كلمتي 

 أو أنجب قصيدتي 
 أو أرى وجه للا  
 سأموت هانئة...
 أغمض عينيك 

 اوقل: " أنا... أنا فعال أحّبه
 أحّبها وأحّبني أكثر مّما أحّب تفاصيلنا اآليلة حتما للّسقوط

 ال شيء يستحّق أن نخشاه 
 أبتسُم لصورتي الجديدة 

 وأبتسم لمرآتي  
 وأبتسم ألّنني أستطيع كسرها في أّي وقت
 لن أذهب إلى الحرب ألغّير وجه العالم 

 عليك اآلن وفورا وللتّو أن تحتضني 
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 وتكون رجال... "
هي مجموعة قصائد وومضات تحتفي باألنثى وبالّشهوة كثورة على الموت والعبث واألسى .. هي دعوة  

 لكينونة وجودية تحتفي بالحياة والرغبات والجسد الذي هو أداتنا للحياة في هذا العالم.  
 

غالف، *" في فمي بريق" عنوان مجموعة شعرية لك، من اي أرض جئٍت بهذا العنوان المعلق في سقف ال
 ماذا يضم بين دفتيه؟  

في البدء كانت الكلمة... نحن موجودون ها هنا، وتأويالتنا لمعنى وجودنا أو تحملنا على الّشكر أو   -**  
على الكفر.. نحن كائنات لغوية... ولذا ارتأيت بعد " لست بخير أبدا" أن أحّول وعيي إلشكاليات ثقافتنا  

 د ! هو الفن وحده طوق نجاة..  وطرق عيشنا إلى " بريق" على شكل قصائ
 

 * العطاء اإلبداعي متى يتوقف بشتى صوره لدى المبدع .وهل يشيخ اإلبداع كصاحبه عند سن معين؟ 
** _ عندما يدخل اإلنسان في الضرورة، والواقع، والمتوّقع، والنمط، والزمن والجسد... يتوّقف اإلبداع..  

 المبدع يرعى بذار للا فيه... 
 

 وبرت ) الشعر علم دقيق شأنه شأن الهندسة تماما (* يقول فال 
 علمًا ان الشعر ينحى للمجال العاطفي على عكس الهندسة ومجالها العلمي .؟  

 ** يقول كيتس: " إذا لم يجئ الّشعر طبيعيا كما تنمو األوراق على األشجار فخير له أن ال يجيء"  
ويقول بوكوفسكي: "إياك أن تكتب ! إذا لم تخرج منفجرًة منك برغم كل شيء فال تفعلها ، إذا لم تخرج منك  

 دون سؤال، من قلبك ومن عقلك ومن فمك ومن أحشائك فال تفعلها." 
كقماش أّولي    ،إذ القصيدة غالبا ما تولد على مرحلتين: مرحلة االنفجار  ،وأنا أوأفقهما كما اوافق فالوبرت 

للقصيدة ومرحلة الهندسة لحظة إخراجها إلى العلن. قال لي يوما الشاعر بول شاوول: أّن الّشعر هو فن 
 الحذف. 

 
* هناك استسهال في مجال قصيدة النثر شعراء الفيس بوك . ماهي رؤية الشاعرة وفاء خضر لما ينشر 

 من قصائد النثر في مواقع التواصل اإلجتماعي وبطريقة استسهالية ؟  
يذهب    ** "الّزبد  ببساطة أن  النشر وهذا حميد وجليل.. أعتقد  التواصل االجتماعي سهلت عملية  مواقع 

 جفاء، وأّن ما ينفع الناس يمكث في األرض" ... والقارئ ذكي.. والفقاعات ستتالشى سريعا..  
 

ول الشاعر وفاء  * المراة اللبنانية المبدعة هل حققت كل ماتريد ؟ ام مازال ينقصها الكثير ؟ وماذا تق
 اخضر للذين يدعون الى تحجيم دور المرأة في المجتمع ؟ 
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** نحن في لبنان في متاهة، رجاال ونساء... لّما يشغل المواطن الحصول على الرغيف، هذا يعني أن  
 الوطن أصبح على شكل ورطة، واقعنا طوابير، طوابير أمام محّطات الوقود وطوابير أمام األفران..

نانية تحتاج قوانين مواطنة عادلة كحالنا في الوطن العربي عموما... وإن كانت أفضل حال نسبيا.. المرأة اللب
أّما عن تحجيم دور المرأة في المجتمع، فأنا أعتقد أّننا تجاوزنا هذه الرؤيا بالرغم من التخّبط في مفاهيم  

 التحّرر والحّرية واألنوثة والرجولة والجندر.... 
 

* مدام وفاء لعلك تتفقين معي بأن اعداء النجاح منتشرون في الوسط الفني بشكل كبير، هل بنفس  
 المنطق ينطبق على الوسط الثقافي، وخاصة بين الشعراء، بمعنى اخر هل تواجهين اعداء النجاح ؟ 

ختلف  ** أعتقد أن المبدع يوّجه وعيه حيث يتوق أن يصل وحسب.. ال أنكر أن البعض يسخر من الم
والمغاير وحّتى يسّفه ما يصدر عنه... وال أنكر كذلك وجود الشلل والمحسوبيات في الوسط الثقافي.. وفي  

 دور النشر... لكن ال يشغلني هذا... 
 

 * الشاعرة وفاء اخضر هل للعامل األقتصادي تأثير على إبداع الشاعر ونفسيته وأداؤه وانتاجه ؟ 
لسف" العامل االقتصادي يؤثر... لكن ال عامل حاسم بما يخص اإلبداع..  ** هنالك قول شائع: "اشبع ثّم تف

 كافكا الذي عجز عن النشر في حياته طالت ابداعاته العالم بأسره بعد موته...
 الكاتب يتوق ألن ُيقرأ، والنشر أحيانا يتعّذر بسبب العامل االقتصادي... 

 
كل نبضة حرف مدهشة وهديل حمامة وانت    * الشاعرة الرائعة وفاء اخضر سعدت بالحوار معك ومع

 بخير . اخيرا ماذا اعطاك الشعر وماذا اخذ منك، ام ان الشعر دائما يعطي وال يأخذ ؟
** أنا سعدت بهذا الحوار الذي أخذني بعيدا وعاليا... وسعدت بأسئلتك غير النمطية... كّل الخير لقلمك 

طي نبضا ويعطي صدقا ويعطي معنى حّتى لالمعنى...  ونبضك... أّما عن الّشعر فأعتقد أنه يعطي... يع
 ولو هو يأخذ فهو أخذ مّني الكذب والنفاق... 

 
 المانيا -أجرى الحوار : نصر محمد  
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 مع الشاعر السوري المغترب فواز قادري الكاتب نصر محّمد حوار 
 

     
 الشاعر السوري المغترب فواز قادري . 16

 
الشعرية نصوصه منسوجة من وحي   الروح  فيها  خيال خصب وتجربة فريدة ال تعرف االستقرار وتتجدد 

بأستمرار . يمكن للقارئ ان يعيش حالة اإلغتراب والتنقل من لون شعري الى اخر . قصائده تخلق في  
   .داخلنا احساسنا بالرغبة الفارغة المفرطة . انه الشاعر فواز قادري 

الشاعر ابن عا  يعد  فيها سنواته  السوري فواز قادري  ديرالزور ليمضي  النور في مدينة  الذي أبصر  مودا 
األولى، تنضج رؤاه ويتفتح وعيه ويتخذ موقفه الحياتي ليحوز على احترام جمهوره الواسع كأحد أهم األسماء  

 الشعرية في ديرالزور وعموم سوريا.. 
راء الوطن وخارجه، ويحوز  كتب أولى قصائده على ضفاف الفرات  ويتعرف على كثيرين من أقرانه من شع

الوطن، واقام  إلى خارج  للهجرة  التي ُمورست ضده  ثم أضطر بسبب الضغوط  على احترامهم وتقديرهم، 
بالمدينة األلمانية ميونخ، وأستمر في الكتابة الشعرية ناشرًا العديد من الكتب والمجاميع الشعرية عبر دور  

 والدراسة.. نشر راقية حيث تلقت قصائده العناية والقراءة 
 

 وهذه قائمة بأصداراته األدبية، والشعرية المنشورة : 
 _  وعول الدم / طبع في سوريا   1
 _ بصمات جديدة ألصابع المطر / طبع في سورية   2
 _ ال يكفي الذي يكفي /دار شمس.. مصر    3
 _  نهر بضفة واحدة.. /دار التالقي. مصر 4
/ دار  5  الغاوون.. لبنان _ لم تأت الطيور كما وعدتكِّ
 _في الهواء الطلق /الغاوون لبنان   6
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 _قيامة الدم السوري. /دار نون األمارات    7
 _ أزهار القيامة /دار الحضارة _مصر   8
 _ كتاب النشور الحضارة /مصر  9

 _ مزامير العشق والثورة /دار الف ليلة وليلة _مصر   10
 _ شرفات /دار أوراق _مصر  11
 خ المؤجلة/ دار الدراويش _ بلغاريا   _ أناشيد ميوني   12
 _ مختارات شعرية تفّتح قرنفل في ليل شعرها.    13
 _ شاعر يقف في الشارع   14
 _ آيات الحب العظمى  15
 _العالم واقف على بابي   16
 _ بيتها على النهر    17
 _ شوق خفيف    18
 _معجزات صغيرة    19
 _أحد العصاة المبشرين بالجنة    20
 _ قبل الحريق كانت األشجار تثق بالمطر..    21
 

وحول تجربته الطويلة، والمحطات الهامة في حياته طرحنا عليه هذه األسئلة خالل زيارته إلى مدينة كولن  
 األلمانية وأستكملنا الجزء األخير من الحوار بمدينة أبسن.. 

 قادري القدير...   تعالوا معنا إلى أجواء الحوار مع الشاعر السوري المغترب فواز
 

 *لتكن البداية بتعريف القراء بكم وسرد أهم المحطات البارزة في مسيرتكم األدبية ؟
 و لنبدأ من الطفولة ماذا عن طفولة فواز قادري؟ 

** طفولة األحالم التي ال تتحق، األعياد التي التفرح، الكدح المبكر لطفل ساحر صنع المعجزات من  
بأشقى معانيه، الشقاوات الحب العكاز أسقف مثقوبة تطل عل أجمل سماء، التقاط  القهر والعوز.. شقاء  

 األحرف من الحارات كالطيور.. كتابة الشعر بال مدرسة، ال عصا المعلم وال أسوار الدين.
 

 * لو تحدثنا عن أهم محطات شبابكم؟ 
حزب سري، رؤية العالم بألوانه    ** استمرارًا لشقاء الطفولة مع خيارات واعية؛ إلى جانب الشعر، العمل في

المتعددة، االصطفاف إلى جانب الخير والجمال والعدل، الوقوف ضد الطغاة والقتلة مع قضايا اإلنسان  
 وحريته بال تردد مهما كان الثمن. 
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 * بداية تشكل الوعي لديكم كيف بدأت؟ 

يدخل المدرسة العادية، كما يجب  ** كان ال بد لطفل مثلي، خرج من رحم الحارات الفقيرة إلى العمل، ولم  
ان يكون عادة، إنما دخل مدرس الحياة بمعناها الشامل والواسع، ومدرسة العمل هذه مدرسة الشحم والزيت،  
سجن الطفولة، قمع حرّية الصغير، وصلب جسده المليء بالحيوية والحركة، على أعمدة الملل والتثاؤب 

احت لي أن أقرأ بعض الشعر الجاهلي والتاريخ وحتى الشعر  الموجع، مدرسة لم تعلمني القراءة فقط، أت
واألدب العالمي المترجم، هذا ما جعلني أتقدم خطوات على مجايلي من األوالد. ساعدتني الصدفة في محل  
لصيانة األجهزة االلكترونية، كان صاحب المحل "أحمد كرماني" رسامًا مهتمًا بالتمثيل وينتسب إلى: "نادي  

ي يظم مجموعة من المثقفين والفنانين في مدينة دير الزور، هذ ما أتاح لي أن أعرف عن الشعر  الفنون" الذ 
والمسرح والفن بشكل عام ما ال يعرفه إاّل القليل ممن هم في عمري، وكنت أستعذب سماع حواراتهم وأصغي 

لصغير من حبسها، كل  بكل حواسي لهذا العالم السحري الجديد!. فصرت مذهواًل بالكالم الذي انتشل روح ا
 اجتماع للمجموعة أو لقاء في محل الصيانة هذا، عيد وفرح، أجنحة ترفرف ووعي يتسع.

هذه بداية تشكل وعي الشاب الذي تعّلم القراءة من ال فتات الطريق، إلى أن سرقته جنّية الشعر الفاتنة!  
 وظّن أنه يشارك بتغّيير العالم حتى يصبح كقصيدة حب!.

 
 ء الذين أثروا في تجربتكم؟  * من الشعرا

** في البدايات، جذبتني قصيدة التفعيلة، برموزها المعروفين: السّياب، نازك، بلند، البياتي، عبد الصبور،  
 الحجازي، نزار قباني يوسف الخال، أدونيس وبعض الشعراء اللبنانيين والسوريين، آلى آخره. 

حصلت النقلة النوعية في تجربتي، بعد أن قرأت بحذر،  هذا قبل أن يتاح لي أن أقرأ قصيدة النثر، وهنا  
أغلب شعراء قصيدة النثر المكتوبة بالعربية، من بول شاوول، إلى أدونيس، سليم بركات أنسي الحاج، وليس  
انتهاء سليمان عواد محمد الماغوط، رياض صالح الحسين. لألسف لم يتح لي أن أقرأ سوى القليل من  

العربي وش المغرب  تأثرت من هؤالء، ولكني  شعراء  دقيق، بمن  أقول بشكل  الخليج، ال أستطيع أن  عراء 
أستطيع أن أقول: في بداياتي تأثرت بشعراء عالميين: "والت وايتمان" "يانيس ريتسوس" مع انبهاري بكثير  
من تجارب الشعر العالمي المترجم، على األخص الشعر الفرنسي, وأكيد هناك الكثير من أسماء الشعراء 

 الذين يستحقون الذكر. 
 

 * هل يمكن القول أن لفواز قادري مدرسته الشعرية؟ 
 

** أنا ال يمكنني أن أقول ذلك، ولكنني أنّوه بعد عشرين كتابًا مطبوعًا، والتي لم تقرأ ولم يكتب عنها الذي 
خ يوسف"د.  "إبراهيم  تجاربهم:  أحترم  وشعراء  نقاد  من  منجزي،  عن  كتابة  مشاريع  هناك  الد تستحق، 
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حسين"وآخرين، عشرون كتابًا تشكل أقل من الثلث، ثلثا منجزي الشعري مازال طي الحسرة! وهذا تصريحي  
 األول عن المخطوات النائمة.

 
 * ماسر هذه الغزارة في نتاجاتكم منذ بدايات الثورة؟

هناك في روحي    ** هذا حصل فعاًل، الثورة حلمي الدائم، كانت وما زالت، على "وزن الثورة الدائمة"* كأن 
عشرات السدود، وجاء طوفان الثورة وحطمها، وصرت أكتب العيش: القصيدة هي الشاعر، والشاعر هو  
القصيدة )العيش أن تمأل حيزك الزمني والمكاني بمعناك( كأنني على بحيرة من الشعر تلتف حولي، أينما  

تي تحلق والتي تنهمر، ومنذ وقت استدرت، غرفُت حفنة من القصائد، بين موجة سائلة وأخرى هادرة، ال
 أحاول أن أتوقف وال أستطيع، عندي مشروع كتابة مختلفة. 

 
 * لماذا قصيدة النثر؟  

** ألنها تشبهني.. حرية وحب، شوارع وبيوت، ناس وثورات، طيور وسماوات، قلق مزمن يتقاسمه الشاعر  
بلة أولى، شهوة عاشق خجول.. زفاف مع الخسائر، شتائم أنيقة تبلل وجه كل الطغاة بالبصاق، سهلة كق

بمزامير شعبية، رقص في العرصات، شاعر ضال يستدَل على نهر، يد تقطف النجوم وتوزعها على ليل  
 البشر وعلى األبد. 

 
 * ما رأيكم بقصيدتي التفعيلة والعمود ؟ 

ك أن تستنج يا  ** توقفت عن كتاب التفعيلة منذ زمن طويل، ولم أكتب القصيدة العامودية مطلقًا، وعلي
 عزيزي! لدي وجهة نظر قاسية، ال أريد أن أقولها لكل شاعر حرية اختيار الشكل الذي يكتب به!.   

 
 * كيف تتشكل القصيدة لدى فواز قادري . انفعال .عزلة . انكسار أم لحظات صفاء ؟  

** لكل قصيدة زلزالها، أكتبه في كل الحاالت التي ذكرت، هي قصيدة العيش عندي، قصيدة الزمن المائل، 
قصيد األعمدة التي تحمل هواء، قصيدة الضجيج والزحام، قصيدة التوتر والهدير الداخلي، قصيدة الصفاء  

 على الفناء المثابر.  والسكينة، عزلة بأجراس توقظ الظالل من نومها.. هي بالمحصلة فوز القصيدة
 

* ماذا يعني لك الشعر في الوقت الراهن ؟ ماذا أعطاك ؟ وهل عبرت قصائدك عبر اعمالك الشعرية عن  
 شخصيتك وتجربتك ورؤيتك اإلبداعية ؟  

** كل شي، حياتي واأليام التي تعاندني.. حزني اآلفل، حدودي التي تقفز من فوقها أرانب الخيال، قصيدة 
 ن، وتخفي كنوزها في الشمس.يداها فارغتا 
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* صياغة اآلداب التأتي من فراغ بل البد من وجود محركات زمانية ومكانية . حدثنا عن ديوانك )   
 أناشيد ميونخ المؤجلة( وعن ظروف كتابته؟.  

** عشرين وهمًا حتى اكتشف الشاعر دين ميونيخ عليه، يستطيع الشاعر أن يعشق أكثر من مدينة في  
ا يعني نهر يفتتح نهرًا مع كل نفس، ليس هناك من ضرائر، آن، هذا ال يبخس عشقه األول، عشق آخر هذ 

عالقات حرة وأوالد شرعيون يتراكضون في الشارع، كتبت: "أناشيد ميونيخ المؤجلة" حتى أسجل دين الحب  
 على الغياب. 

  
 * كيف ترى تجربة النشر في مواقع التواصل االجتماعي ؟  

 ل القصائد إلى مبتغاها. **جميلة كل وسيلة ال تشبه العتمة وتقوم بايصا
 

 * ماذا كنت ستغير من حياتك لو أتيحت لك فرصة البدء من جديد ؟ 
** لن أغير شيئًا، ولكني سأدل الولد الذي كنت، على أمكنة تتكرر فيها الفصول مرتين في العام الواحد.وفيها  

 حصاد الحب وفيرًا.
 

 اخل وطنه ؟ * هل يعيش الوطن داخل المبدع المغترب أم يعيش بأحالمه د
 ** مرة هكذا ومرة أخرى بشكل آخر.

 
 * العنوان عتبة النص كيف يكتشف فواز قادري عتباته النصية ؟  
 ** يأتي في سياق القصيدة ويجد مكانه بنفسه ويجلس على العرش.

 
 تقول فيها :   ،) بيتها على النهر (  ،* قصيدة ) خراب في خارطة النهر ( من مجموعتك الشعرية

 
 خارطة النهر  خراب في 

 خراب في سماء البيت  
 خراب في اعشاش الحمام  

 في األجنحة والمدى 
 كسور في خط سير المطر  
 جنوح في دم الكالم .. الخ 

 
 تكمل لنا هذه القصيدة وتحدثنا بإيجاز عن مجموعتك الشعرية هذه ؟  لو
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 ** أترك لك حرية اختيار بقية القصيدة يا صديقي.
قصيدة حبيبتي وقصيدة بيتها وقصيدة النهر الغّيار الذي أحبه كثيرًا، والذي سرق خاتم  القصيدة الديوان هي  
 عرسي ولم أزعل منه.

 
 * من سهول دير الزور ، من ضفاف نهر الفرات العظيم..

 إلى عمق القارة األوربية العجوز ..
 هل تتغير األليات السردية، هل لكل مكان لغته الشعرية..؟

 فواز قادري الغربة شعرًا؟وكيف يتنفس الشاعر 
 ** نعم تتغير، سيطرأ الكثير على لغة الشاعر، ستصبح أكثر ثراء وأكثر شاعرية. 

 
يمكن   أية درجة  وإلى  العربي،؟  والشعر  الكردي  الشعر  بين  المسافة  يقيم  قادري كيف  فواز  الشاعر   *

قة الشعر؟ وهل تؤمن  للترجمة األدبية أن تمارس دورها كجسر بين ضفتي لغتين جارتين في نقل حقي 
 بترجمة الشعر؟ 

** لألسف أنا ال أملك اإلجابة، لألسف مرة أخرى، ال أعرف إاّل العربية، ولكن أظن ينطبق على المسافة  
 بين اللغتين، ما ينطبق على جميع اللغات.

 و الترجمة توأمة الشعر بين لغتين، مهمة بقدر أهمية الشعر نفسه. 
 
 بين أروقة صفحة الشاعر فواز قادري وأنا أتابع من هنا وهناك وجدت * دفعني فضولي أن أبحث قليال 

 قصيدة بعنوان ) إلى سعاد ( 
 

 يداها نهران يلتقيان ويصبان علي  
 انا عطش مترحل والصحراء أمامي 

 عيناها واحتاٍن حنونتان تلحقاني  
 خارج حساب الهزائم والذاكرة 
 وأنا على ذمة الرحيل والحب 

 
 نا القصيدة وتحدثنا عن مناسبة هذه القصيدة ومتى كتبت ؟ حبذا لو تكمل ل

 
 ** من الصعب أن أجيب على سؤالك الجميل هذا، بعد أن أكتب القصيدة، أنسى فعال أنني كتبتها. 
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* كثيرون كتبوا الشعر . لكن هذا ليس،كافيًا لوالدة شاعر، من هو الشاعر برأي فواز القادري وهل يولد 
 اإلنسان شاعرا ؟ 

 ** الشاعر هو الذي يكتب الشعر ويعيش كشاعر 
 ال أظنه يولد شاعرًا. 

 
 * الشاعر فواز قادري له مكانته وموقعه في الساحة الثقافية . 

 كيف يقرأ المشهد الثقافي في سوريا بشكل عام وفي دير الزور بشكل خاص ؟ 
** هذا السؤال يحتاج إلى لقاء آخر، هو ملتبس إلى درجة كبيرة، الطاغية محى المدن من الوجود، فمن 

 لحديث عن مشاهد القبور الصعب الحديث عن مشاهد ثقافية، األسهل ا
 وأماكن دفن ضحايا المجازر !

 أشكرك يا صديقي بالحديث عن مكانتي في الساحة الثقافية 
ما زلنا نحتاج إلى الكثير من أرواح الحّية حتى يستقيم أمر اهتمامنا بمن يستحق االهتمام! مازلنا نستعير  

 أدوات الطاغية بالتعبير عن من يستحق التقدير ولو بكلمة. 
 

 * الشاعر فواز قادري كثر الحديث وطال عن قصيدة النثر.. 
 ماهي رؤيتك لاللتباس الحاصل في هذا المجال ؟ أم أن المثابرة على النهل من بحر الشعر تصنع شاعرًا؟ 
**هذا هو األمر الطبيعي، إذا كان المقصود الكالم الكاشف المحّفز على معرفة ما يطرأ على قصيدة  

 النثر.
 

 قصيدتك القادمة؟* ماذا عن 
 ** الصعب القول كيف يتكّون الشاعر، أرى االحتماالت مفتوحة، ما دمنا ال نعرف كيف يتكّون. 

 
 * كلمة أخيرة تقولونها ؟ 

 ** الكثير من الجمال المحّفز في أسئلتك يا صديقي المبدع أتعبتني وأخرجتني من كسلي.. تقدير ومحبة. 
 

 المانيا -د  أجرى الحوار:  نصر محمّ 
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ورّية نصر محّمد الكاتب حوار   سوسن منذر مع الشاعرة الس 
 مدينة سلمية بمحافظة حماه ،  1977سة من مواليد عام شاعرة ومدرِّ 

 

     
ورّية سوسن منذر 17 اعرة الس   . الشَّ

 
 *درست في مدارسها وحصلت على شهادة اهلية تعليم اعدادي معهد اعداد مدرسين بحماه لغة فرنسية.  

*حصلت على اجازة في الترجمة كلية اآلداب و العلوم االنسانية بجامعة البعث قسم اللغة الفرنسية بعام  
2020   

 ة.  *كانت االولى على دفعتها و اآلن تحضر رسالة ماجستير بالترجمة الفرنسي
   2017*صدر لها ديوان جسد الكالم عن مؤسسة سوريانا لالعالم عام  

 2018وصدر لها كتاب الكتروني خاص بنصوص الهايكو تحت اسم اتنفس البحر عام  
 *شاركت في عدة مهرجانات شعرية وكرمت لقاء مشاركاتها 

 *نشرت العديد من الصحف والمجالت نصوصها في سوريا والعالم العربي 
 صوصها إلى لغات متعددة كالفرنسية و االنكليزية و االمازيغية و غيرها.. *ترجمت ن 

 *تدير حاليا اللجنة الثقافية واالعالمية بجمعية سلمية للمسنين.  
 *عملت في الحقل التعليمي  

 *اجرت العديد من الحوارات و الندوات حول االدب والثقافة.
غيد طالب في كلية الطب البشري و أية بكلية الهندسة الزراعية  *تقيم مع عائلتها بـ سلمية ولديها ثالث ابناء أ 
 و عبد السالم طالب في المرحلة األعدادية.  

 
 
 



3006 
 

 * في البداية نود ان نعرف نبذة عن حياة سوسن شتيان الشاعرة واالنسانة؟  
وارتجاف القصب، واحتراق  * مابين عتم الليل واالرق، ونور النهار وما يغلفه من تعب ..مابين ثلج كانون 

 الزيت والورق رماد الحطب، وما ينشره من دخان واختناق ..
 ولدت فمنحني الثلج بياض القلب ونقاء الروح و وهبني الحطب رقصة احتراقه وهسيس النار ..

ككل األزهار البرية التي تنمو بين الصخور حفرت طريقي نحو النور أقاوم رياح التصحر وانثر غبار الطلع  
 على أجنحة الفراشات  

والنني من فصيلة الزنبق اتكور على عطري وأجمع دمع الندى بأكمامي ..أسكب رحيقي فقط لنحل يقيم  
فظ بعطري في قارورة الحبر الروحي ألسكبه مطرا  خلية عسله في قلبي ..وألن أبلغ المقال ما لم يقال أحت 

الحروف موجا يحمل األشرعة نحو جزر   والغابات وتصير  البحر  بلون  لتورق الصفحات  الفكر  تربة  في 
 الشعر التي دقت مسامير جبالها في عمق المحيط ولم تغادرها يوما نوارس الدهشة وعصافير المحبة ..  

.. أنا .. هكذا تكونت على هيئة بيت و دخلت بقدمي اليمين بابه .. نصف امرأة وثالثة أوالد ورجل يتيم  
على أرضه العارية تمددت كسجادة ألواري خجل األرض المعقورة .. فتحت بابي للناس لم ينتبهوا للوردة 
المرسومة على صدري فداسوها .. سكبوا فناجينهم علي تبللت بفألهم السيء .. كي ال تالزم جسدي البقع  

عاما استعرت مجموعة شعرية بادلتها بمحبسي ..حين دخلت   23ي بالمطر والندى تشمست  غسلت صوف
المدرسة وقفت كسارية علم أنشد الجميع حماة الديار وألقوا التحية .. لم ينتبه احدهم لخفقات قلبي .. في  

لباحة كنت  الصف المغلق كنت النافذة وعلى الجدار األمامي سبورة بيضاء وقلما ملونا وقصيدة .. في ا
المرمى الذي يدخل فيه كل األطفال كأهداف لصالحي ويسجلون أسماءهم على لوح روحي ويطيرون الى  
بيوتهم مسرورين .. هكذا بنصف امرأة و ثالثة أوالد و رجل يتيم وسجادة وسارية ولوح وتلوين وقصيدة أكمل  

 حياتي كعكاز لعمر يعرج ..!
 النتماء سوسن شتيان  انا الكاتبة السورية الهوية العربية ا

متزوجة وأم لثالثة أوالد )أغيد وآية وعبد السالم ( وهم ثروتي ..اعمل في مجال التربية والتعليم و درست 
لتقديم رسالة   دفعتي و استعد  البعث بحمص وكنت االولى على  الفرنسية في جامعة  اللغة  الترجمة قسم 

 ماجستير في الترجمة للغة الفرنسية  
ادارة مجلس  واالهلي    عضو  الطوعي  للعمل  ميول  ولي  بالمسنين  تعنى  سلمية  بمدينة  اهلية  جمعية  في 

 وخصوصا االطفال وكبار السن وانا رئيسة اللجنة الثقافية فيها ...
وككل ابنائها احمل بداخلي طفلة بكامل براءتها وصدقها و فضولها ..احب الحياة رغم قسوتها ..واكافح  

 وقد تركت على صفحتها بصمة على هيئة انسان ..   لكسب الثقافة والعلم ألتركها
طبعا لن انسى في معرض حديثي عن نفسي من كان سندا لي في ترك مساحة النثر شعري بحرية و احقق  
نجاحا في دراستي الجامعية و هم افراد اسرتي زوجي وأوالدي حيث شجعوني بعد ان لمسوا عندي خيوط  

 االبداع والطموح ..
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 ي من مراحل ذات االهمية في حياة االنسان .. من هنا حدثينا عن مرحلة طفولتك؟ * مرحلة الطفولة ه
* بين الليل والنهار وعلى برزخ يشبه خيط حرير كنت امشي بحذر فراشة تطوف حول قنديل عتيق من  
ضوء ودخان مر بقربي رف عصافير مهاجر ركضت خلفه اريد اللحاق به فزلقت قدمي و سقطت على  

ن البرد اتيت في كانون الثاني نزلت مع الثلج ككرة حرير بيضاء من رحم جنية شقراء تغزل يدين ترتجفان م
ابتسامتها البكر وتصرخ من شدة األلم ..اتيت كحلم متعسر الوالدة طال انتظاره جميلة كالحلم بيضاء كالثلج  

و عالج و ترقب   و مشاغبة كفراشة تالحق سرب عصافير .. كنت فرح االمنية التي تحققت بعد طول عناء
ولهفة لعائلة تبني من الفاكهة والخضار بيوتا للفرح و الشعر وتعمر حواكيره باألغنيات و الرقص و السهر  
..تحت اشجار التين والرمان واالكة دنيا كنت االحق سرب النمل في رحلة جمع القمح و ما هر من غربال  

ن طين الحديقة كراة شوكوال وقوالب حلوى جدتي من برغل وحنطة ..أكبر مع عجينها و خبزها واكور م
وافرم العشب الحضر طبقا من التبولة الناعمة كذلك الذي تزينه امي بشرائح البندورة الحمراء و الليمون  
الحامض كأيام مدينتنا المغبرة في صيف الشقاء على تخوم البادية الجافة التي تلفح نهاراتها الصيفية بالحر  

 م باردة الندى عطرية االنسام .. والغبار ولياليها بنسائ 
أبي ذاك الرجل الوحيد القادر ان يحول اشواك السلبين لريش نعام يحشو به وسائدنا للننعم بنوم شهي و  
هادئ ..كان معلم يوزع حنطة روحه بالمجان علينا وعلى كل اطفال المدينة وينتظر ان نحلق بعالمات  

كتب الفلسفة أما عن امي التي ما تزال تداعب دميتها اتخذتني    دهشة كاملة كان قارئا شرها لدواوين الشعر و
دمية لها تسرح شعري بمشط من عاج و تزينه بشرائط ملونة و تبكي معي حين أبكي تسهر تغنج سريري 
تهزه يمنة وشماال سريري الذي كان وسادة من قطن خفيف تشكل مع ساقيها الممتدين كنهرين من حنان  

 ودم ممتد بين الجنة والنار يتأرجح فوق عتبة باردة و تنز منه التراتيل  .. كصليب من لحم Tحرف 
كانت تضحك حين أبادلها اللعب والفكاهات تضحك حتى تدوخ و تغفو فوق صفحة كتاب شعر استعارته  

 من رف مليء بالقصص والروايات و دواوين الشعر ..
ونج الشعر وياسمين القصص وزيت وسكر كنت البنت البكر لعروسين من زعتر القصائد بري وسلبين و باب

 الروايات وملح الناهايات فوق طبق من حنطة وخبر وتين وزيتون .. 
 

* الشعر موهبة تحتاج لمن يكتشفها وينميها .. كيف اكتشفت هذه الموهبة ..أكانت لك ميول طبيعية  
 جار شالل الموهبة؟  تلقائية أم كان للمدرسة تأثير في صقلها ام هناك اشخاص او شخص له دور في انف

* الشعر كان عالمي الذي اسكنه ويسكنني في عائلة كلها تعرف كيف تغزل بيوت الشعر من خيطان القنب  
 التي تحتوي حنطة القلب ..

 كان شرنقة الحرير التي تغلف قلبي لينمو بداخلها على هيئة فراشة .. 
 تناديني فاحلق اليها فاردة جناحين من بنفسج و ارجوان .. االزهار ورحيقها.. عطرها والوانها الجذابة كانت  
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ليالي الصيف الحالمة و ألحان االغنيات و زقة عصافير   االشجار .المطر..الشمس ..القمر .النجوم و 
 الدوري في صباحات تحمل رائحة الخبز وحالوة الزبيب و هدل الحمام 

كانت تجعلني احلق فاردة جناحا من شعر منثور  فوق سطوح مشرعة للبرد والمطر والريح كل تلك التفاصيل  
تلعب بخصالته العاصفة حاملة معها اوراقا عطرية العبق مما خطته الطبيعة، والمدينة القروية الطباع وتكوم  

 فوقها غبارًا، وبتالت أزهار ياسمين جافة بقلمي الناشف الريق ..
في كل حصة موضوعا ينال عالمة تامة    ففي المدرسة كان لحصة التعبير حصة األسد من حبي حيث أتلو

مع تصفيق حار من رفيقاتي ورفاقي و دمعة فخر واعجاب من معلمتي التي تشجعني وتثني على سعة  
 مخيلتي وحسن اختياري للمفردات وكيفية ربط االفكار بعفوية طفلة حالمة تشاغب اللغة 

ري حب فراخ الدجاج المهم القرقة، وأبيهم  تعيش ككل اطفال سلمية حالة من البراءة و البساطة و الحب الفط
الديك الذي يصارع الكالب ليدافع بريشه المنفوش ومنقاره الحاد الطباع عن صيصانه كي ال تمزقهم انياب  
متوحشة ..هكذا كبرت مع القصيدة التي كانت في البداية خواطرا سردية مكسوة بوبر الشعر و زغب القصائد  

ر وهو متجه الى عمله في مدرسة جميلة الجزائرية عشت حالة فقد كبير  وبعد ان توفي والدي بحادث سي
البذور  وحزن وألم احاطني بالوجع و اللوعة فرحت اخط معاناتي، و ابث الورق فجيعتي و فقدي وككل 
الفقد  ابي وحالة  لتنمو و تصير شجرة . ..موت  بذرة الشعر بحاجة لمطر من دمع غزير  الجافة كانت 

والمعاناة هي من اكتشفتني و اخذت بيدي في دروب الشعر فلم اكن اكتب الشعر ترفا  والحرمان والفقر  
 بالحروف ..كنت فقط ارمم قلبي !

 
* شاعرتنا من مدينة "سلمية" مدينة األدب والشعر مدينة الماغوط كيف تنظرين الى نتاجات الشعراء  

 المعاصرين في الـ سلمية وهل من اسماء مميزة؟  
التي ذرف الرومان دموعهم حين  و الجبل حليبه في عبها فسالت مئة عين على جسدها    * سلمية  ذرف 

تلك الغزالة الشاردة من جبل البلعاس نحو بادية للا إلى جبل عين الزرقاء والملك شمس تركض  .  غادروها
عطشى لترضع من نهد الجبل وخلفها قطعان ومواشي ترتشف المطر و تلوك شيحها و قندريسها والدردار  

بع من الغبار و من رائحة الحبر و البارود المولية و رعيان العوجة و )سلمية يا ست البالدي فيكي وتش
عين فوق العين وادي ( سلمية يا ام العبية الذهبية و الزنار العشبي كل ذلك جعل منها قارورة تضوع بعاطر  

السعال و لم ينتهي دخان الشعر،  الفكر والشعر واألدب فمنها خرج الماغوط بسيجارة ال تنطفىء والكثير من  
   .ولم تترمد منفضة التبغ و كأس العرق البلدي يطرق كأس الشعر بصحة الوطن

كان الماغوط رائدا حداثويا وصرخة انتقادية لكل مسوخ الحياة، انتقد ذاته وامه واهله، كان صارما فكاهيا  
عامله مع عدة قضايا اجتماعية، اال انه مثل  صلبا رقيقا.. هالميا وربما كان ذكوريا في ذهنيته، ورجعيا في ت

تقدمية الشعر واهتم بصياغات ادبية جديدة وفرضها على الذوق العام وعلى النقاد وباتت مدرسة و كان 
 لمجلة "شعر" صداها وكان حينها ادونيس وانسي الحاج وسنية صالح و غيرهم...  
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هنا ترعرع فايز خضور كأهم محدث للشاعرية فقد منح القصيدة كل ما يملك من جهد وارسى قواعد جديدة،  
قواعد ال تملك من االسم اال الحرية في البوح والكتابة فعمليا ال "قواعد" فحينما نقول قواعد فذلك يدعونا إلى 

 تصور اشكال ونمطيات وقوالب جامدة وان كانت جديدة.. 
يل العامود ريادة قصيدة التفعيلة للعالم الشعري العربي وأشرقت السيدة األديبة بشرى بدر والشاعر  ومنح اسماع

حسين الحموي وأيضا ظهر الشاعر انور الجندي، وغيرهم كثر ال يكاد يخلو بيت من بيوتها من شاعر او  
فانا منهم و ال يحق لي    قاص او مسرحي او فنان تشكيلي ..اما بالنسبة للنتاج الشعري للشعراء المعاصرين

ان اقيم هذا النتاج واترك هذه المهمة للنقاد و اصحاب الخبرة والشان لكن بتصوري ما يزال النتاج الشعري 
يحبو على ارض القصائد المفروشة بشظايا الهموم اليومية والحاالت الفردية و لم يرق بعد لشعر له رؤيا 

لنهضة ثقافية وفكرية ترتقي بالمجتمع كنخبة واعية تحمل    واضحة كالنبوءات وهدف عام يستشرف المستقبل
 رسالة األبداع ..  

نعم هي سلمية ذلك المكان الذي تفتحت عيناي فيه على النور، هي المدينة الوادعة التي تشتهر ببساتينها  
السلموني شهرته  وللبصل  البصل،  انتاج  انها عاصمة  يعلمون  السوريين  اغلب  ولعل  وحقولها وشجرها.. 

 المحلية على الصعيد السوري و العالمي أيضًا..  
ربما كانت هذه المعلومة بعيدة كليًا عن مرمى السؤال، ولكن ال اعلم ربما كان علي ان اعرف لكم المدينة  

 بطريقتي..  
هذه المدينة التي عاش بها فقراء كثر، كان لهم مستقباًل دور أساسي في نهوض حركة الحداثة الشعرية عبر 

أنبثقت كالضوء في العتمة ومنحت الشعر روحا جديدة عبر تحررها من قوالب محكمة وقيود  شخصيات  
 وأوزان وقوافِّ مرهقة ارهقت ظهر الشعر او القصيدة العربية..  

ظهر في سلمية شعراء وشاعرات، ادباء واديبات وشكلوا حركة ادبية نشطة استطاعت ان تجتاز المحيط  
إلى   يتحولوا  وان  الضيق  واكثر المكاني  ليحلقوا في فضاءات ارحب  المدينة  فراشات خرجوا من شرنقات 

 شساعة..  
في سلمية ملتقيات وجمعيات وشعراء وشاعرات جدد يملكون اسس األبداع وقد انطلقوا يبحثون عن مكانتهم  

 الشعرية التي تليق بهم او بهن، 
عل مني من قد يغيب عن ذهني  ولن اذكر اي اسم من اسماء شعراء سلمية المعاصرين فهم كثر كي ال يز 

 اسمه ..
 

* يقول الشاعر لويس اراغون .. لوال الشعر ألصبنا جميعا بالسكتة القلبية .. مارأيك بهذا القول .. اليس 
 العالم بدون شعر خراب وخواء ؟ 

* نعم اعتقد انني عبرت في سؤال سابق عن سبب كتابتي للشعر فقلت انني حين كتبت الشعر لم اكتبه  
 رف في الحروف كنت فقط ارمم قلبي !  عن ت
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 فالشعر هو ذاك الخيط الحريري الذي يرتق القلب المضنى فيفصل النبض على مقاس اآله  
 وقد تكون اآله وليدة فرح او حزن فعندما تنتشي الروح نردد صدى آهاتها مع المواويل واالغنيات  

تقلباتها العاطفية والوجدانية و االنسانية قد    الشعر هو المرآة التي تعكس جمال الصورة والوان الحياة بكل
 يكون صرخة لخالص  

 او دمعة ضلت طريقها او ضحكة تختبىء في كاتم صوت او دهشة طفل او حكمة عجوز  
 الشعر هو الجناح الذي يجعلنا نحلق فوق الواقع على اطراف الحلم لنجمل القبيح  

 و نضيف للجمال الوان قوس قزح . الشعر هو النفس المخنوق في حنجرتي ذات سعال ..!
النور الذي يومض في نهاية النفق القنديل الذي يراوغ العتم بين جدران توسع مساحة الظل ..النفس الذي  

فنزفره حياة ..اإلبرة والخيط الذي يرتق جراح القلب .المرايا التي تضم الصورة من جهة الروح  نشهقه موتا  
الى اقصى جهة الخيال فتكثف الضوء على صفحة الجمال ..و ترمم شروخا في جدار الذاكرة العتيق بمالط  

 . كي ال نسقط في نهر التيه والضياع ، يمتد كجسر نحو االتي 
 من عدة حدائق معلقة بأرض تهتز فتصير ثابة القاع متسعة االمتدار  الشعر هو عطر مستخلص  

 الشعر رفة فراشة لها اثر عاصفة و جوقة عصافير تغرد في عش الرؤى ذات فجر او نهار 
 

وديوان    2017* صدر لك ديوان بعنوان ) جسد الكالم ( صادر عن مؤسسة سوريانا لالعالم والنشر بعام  
. لو    2018بعنوان ) اتنفس البحر ( عن مجموعة الهايكو العربي بعام    الكتروني خاص بشعر الهايكو

 تحدثينا بإيجاز عنهما . ماذا يضم بين دفتيهما ؟  
نص شعري منثور من القطع القصير و المتوسط من بدايات كتابتي    100* جسد الكالم يضم بين ذراعيه  

 للشعر 
مل المالمح والواضح المعالم واتجه نحو قصيدة النثر  وقبل ان تتبلور تجربتي الشعرية بشكلها الحالي المكت

بخطى واثقة ورؤيا محددة السير في دروبها المحفوفة بالدهشة والجمال و الغوص في العمق والتحليق في  
 الخيال  

نصوص جسد الكالم امتازت بتنوعها وجرأتها بين العاطفية والوجدانية والوطنية، حملتها عواطفي ومشاعري  
من روحي وافكاري وفلسفتي حول قضايا متنوعة منها ما يخصني ومنها ما اوجهه للقارئ كرسائل  وبثثت فيها  

معطرة بسكر العاطفة وملح المعاناة كانت ارغفة خبز اوزعها للقراء ليصير بيننا ملح وخبز ولنتقاسم معا  
 يوان اقول فيه: اذكر من هذا الديوان نص تعنون به الد  سكر الشعر على مائدة الحياة واالنسانية ..

 
 حين يموت الكالم  

 ويصير العمر ضيقا كمالوريد .. 
 فلنهجر معا فضاء االمنيات ..
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 نضع وردة على نعش القصيد .. 
 هات صوتك قبل ان يغتصب 

 ولنذهب معا لموتنا المشتهى الوحيد 
 نمدد جسد الكالم في قبر من حناجر ..

 نمطر كل ما فيها من حبال بحت من صراخ  
 وننام ملء الموت ونحلم بحياة ..

 
الهايكو يضم   بقصائد  ديوان خاص  فهو  العربي  الهايكو  نادي  الصادر عن  البحر  اتنفس  ديوان  اما عن 

نحلها و قرصة   خمسين قصيدة هايكو فراشاتها وعصافيرها بطنين  اجنحة  الطبيعة بجمالها ورفة  تحاكي 
بساطة البرية وكثافة اعشابها، وسمو  ،  وحة بحرها وعذوبة نبعها بسواد ليلها و نور اشراقة شمسها  عسلها، بمل

اشجارها و عمق مغاورها وتناقضات دروبها و مسالكها وعورة صخرها، وجبالها، وتعرجات وديانها وتبدالت  
 فصولها، ودهشة خواتيمها ..

 اذكر هنا صورة هايكوية وردت في هذا الديوان :  
 

 حبل غسيل  
 غصن الياسمين ينشر  

 العبق ! 
 حبل غسيل  

 ترتدي الريح ثوبا  
 وتطير!  

 
 * كيف تنظر سوسن شتيان الى الهايكو ؟

* كان ظهور الشعر ظاهرة لغوية، وكان ضرورة حياتية، ولكل لغة او شعب او جغرافية شعرها، ولكل نمط  
 شعري تسميته،  

قصى في اليابان تحديدا، وكان األباطرة اليابانيين رواده، و كان  والهايكو نمط ادبي مميز، بدأ في الشرق األ
الفالح الياباني منتج ابداعي ايضا، وكان الرعاة ايضًا.. وفيَ ابداع نصوص الهايكو تساوى االمبراطور مع  

 الفالح او الراعي..!!. 
لتكنولوجيا اليابانية العالم، الشعب الياباني احترَم نصوص الهايكو، و منحوا التقدير لشعرائها ومثلما غزت ا

 غزت قصيدة الهايكو العالم، فظهرت بلغات العالم و احتفظت بالتسمية اليابانية الجميلة.. 
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هو ميدان للتحدي، مارست كتابة الهايكو كتحد في البداية، ثم عشقت هذا النمط لما يملك من قدرة تكثيف  
 وتأمل وخيال وحيوية وبساطة وشفافية ..  

للهايكو نظرة اجالل و اعتبره فنا و اسلوبا شعريا راقيا، وقويا رغم جمله ومفرداته القليلة جدا    مازلت انظر
 والتي تختزل القصيدة بصورة ..

 
ضمن هذا اإلطار وهل إلحساس المرأة    تكتبين يقع  * يتحدثون عن الشعر النسوي .. هل تعتقدين ان ما

 الشاعر الرجل ؟  الشاعرة مايميزها عن
 * مصطلح النسوية يرد ذكره كثيرا في غير مواضعه، فالنسوية ال تعني النسائية، هذا بداية.. 

فالنسوية حركة تدعو او تعمل على تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وهناك نسويون ذكور يقفون  
في الصف االول في هذه الحركات، اما في االدب او الشعر تحديدا فال اعتقد ان الشعر الذي تكتبه انثى  

ا كتابات المرأة لها نكهة خاصة  سيكون له مقاييس نقدية خاصة مختلفة عن مقاييس الكتابة عند الرجل، ربم
 لكن عموما يبقى االبداع انسانيا شاماًل فال يمكن الحديث عن فروقات الكتابة من زاوية جنس كاتبها.. 

 النص اوال واخيرًا هو صاحب السطوة و السلطة..  
 

 يتم   * هل الشاعر يحتاج الى التنوع في قصائده من حيث محاكاة طبيعية بسيطة ومتنوعة ونخبوية لكي
 انتشاره في الساحة الشعرية وايصال قصائده ألكبر قدر ممكن من المتذوقين ؟ 

* بداية دعني اتحدث لك عن عملية التواصل بين الشاعر او بين النص ومتلقيه، عملية األنتقال من النص  
ة او الكتاب  الشعري ككائن تتعلق بعدة امور مادية كتوفر الجمهور او الشارع األدبي وتوفر الوسيلة كالصحيف

اوالقناة االعالمية،او وفرة الجمهور المباشر ومن هنا تأتي شبكة االنترنت وعبر الفيس بوك القناة التفاعلية  
المباشرة التي نستطيع من خاللها التعرف على اراء وحجم المتلقين واجراء المقارنات ومعرفة مدى الرفض  

ال يمنحنا الحقيقة دوما، فهناك المجامالت والمحسوبيات   او القبول ولو بدرجات متفاوتة كون جمهور االنترنت 
باتت تشكل   وعدة امور تتعلق بعالقة الشاعر او الشاعرة مع الوسط، كما ان الصورة للشاعر اوالشاعرة 

 عوامل جذب وانتشار وهو امر ليس للشعر دور في ذلك.. 
لحقيقي، واعتقد ان للنفد و المتابعة  المهرجانات والمسابقات ربما هي من تحقق جزء من معادلة التواصل ا

 االعالمية دوره في ايضاح صورة البنية الشعرية.. 
كان فيما مضى قصيدة واحدة ترفع من شأن اديب و تجعله يشع في االفاق ولكننا في عصر الكثرة وتعدد  

لفرادة، وال اعتقد المشارب واالهتمامات لم تعد القضية تقاس هكذا، ومن هنا تبرز اهمية االبداع والتميز و ا
بوجود تخصصات للشعر فالشعر لغة كونية تعبر عن االنسان بكل عمقه وسجاياه واحالمه وخياالته و  

 غرامياته وبؤسه وخيبته ونجاحه.. 
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التنوع هو تنوع اتجاهات الفكر، وتعدد مسارات الحياة، والتنوع ليس معناه ان نعرض او نكتب لنعرض جميع  
ض وانما التنوع حاجة ابداعية تفرضها الحالة االنسانية وهو ليس خيار وانما ممارسة  أصناف الكتابة و االغرا

ونحت في جسد الحياة و الكالم للحصول على جسد قصيدة بكر، عذراء قادرة على الجذب عبر اغواء اللغة  
وتعدد   واستخدام هسيسها في عمق مفرداتها ذات العالقة بالوجود ككائن شعري له آفاقه و تنوع مساراته
 درجات صهيله في رحلة يجوب فيها الحصان الشعري مجاهل البراري القصية في النفس األنسانية.  

 
.. هل   الموت  القتل  الدمار  الحرب   .. السورية  األزمة   .. العربية  الثورات  األخيرة  الفترة  * تشغلنا في 

الواقع تربة خصبة ليكون    هذا استطاع الشاعر ان يكون مؤثرا في تلك الثورات قبلها وبعدها .. وهل كان  
 الشعر هو اللغة الكاملة التي تساعد في النجاة من اليوميات المدماة ؟  

* ما سمي بالربيع العربي وما نتج عنها من دمار وتفكيك و تشتيت لألسرة والعائلة وكل ما راففها من  
ق وتدني مستوى الخدمات عذابات ونزوح وتهجير وايضا الفقر والجوع و المرض و التعب النفسي واالرها

العامة و استشراء الفساد كل ذلك كان من شأنه خلق بؤر فساد وافساد وكان للفن و لالدب رؤيته و تأثره،  
 ودوما الشاعر يجد مواضيعه ويعثر على الحاالت التي تلهمه للكتابة،  

 تدون قصائد ونصوص،  ليتها لم تكن الحرب، و لم يكن السجل الشعري بحاجة لكل هذه الدماء والدموع كي  
فالشعراء في العالم المتحضر يكتبون عن ضوء القمر وحفيف الورق، والعشق وعن البحر والقوارب وعن 

 الجمال.. ويبدعون ،فهل نحن بحاجة للمآسي كي نكتب ادب الحرب وادب الهجرة، 
 ليتها لم تكن هناك حروب في العالم، و ليتها لم تكن تلك القصائد.. 

 
النشر واالنتشار عبر فضاء االنترنيت    الفضاء االلكتروني وتعدد المنابر األدبية وسهولة  * مع اننشار

 .. اين انت من كل هذا ؟ 
وهل ترين بأنه قد يأتي وقت تتغلب فيه القراءة والكتابة االلكترونية على القراءة والكتابة الورقية .. وهل تمنح  

 المسافات ؟   الوسيلة للتواصل عبراكبر للوصول للقارئ الذي يؤثر هذه  مجاال
 

* هي قضية تتعلق بالتطور العلمي، وهي قضية واقعية، فالتطور يطرح نفسه ومفاهيمه ووسائله، ويفرض  
ايقاعه أيضًا، وال يمكن الوقوف بمعزل عن كل التطورات التي تحدث في هذا العالم الذي بات بحق قرية 

بيوتها، الفضاء االلكتروني علم وحضارة، بل وثورة في مجال صغيرة نتجول في دروبها ونتسكع عند نوافذ  
عمليات االتصال والتواصل المجتمعي، ورغم انتماءنا إلى عصر الورق والقلم والحبر، ورغم كل الرومانسية  
التي نشعر بها او التي تمنحنا أياها حالة التواصل مع الورق اال ان ايقاع الحداثة والتطور التكنولوجي دفع  

 لم باتجاه الكونية والعولمة حيث ال حدود، ال حواجز وال ضرورة للزمن أو اهمية ألحداث حالة التواصل،  العا
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الكتاب االكتروني او الصحيفة االلكترونية او االعالم االلكتروني بات متاحًا وبات ألي كان أن ينشر وان  
سرع نحو المتلقي أو القارئ، وأنا ال  يصدر كتب الكترونية وربما هذا الشيء يخلق تواصاًل اسرع ووصواًل ا

يهمني طريقة اإليصال وانما نوعية النتاج األدبي، وهنا النقطة األهم، فمهما كانت وسائل التواصل متاحة  
وسريعة اال انها حتما لن تستطيع تسويق الرديء، ويبقى ان نعرف ان كل االداب العالمية استطاعت ان  

الكتاب الورقي كونها كانت نصوص وسرديات ابداعية، فالمشكلة    تصل لجميع انحاء المعمورة عن طريق
 او القضية ليست في الطريق وانما في المحتوى،  

هناك عشرات آالف من الكتاب، والشعراء على صفحات االنترنت، فهل سيصبحون يوما نجوم تتألأل في  
 فضاءات الكتابة واألبداع.. ؟ 

 
النقاد والشارع العام .. شاعرتنا سوسن   لهجوم من قبل* كل انسان ناجح ومتميز ال بد ان يتعرض  

 شتيان هل تعرضت لمثل هذه األمور ؟  
* ثمة فروقات جوهرية وبنيوية بين االنتقاد او ممارسة حق النقد والهجوم او التهجم و الذي يختلف عن  

ه البنائي، التهجم  النقد بشكله اداة او ممارسة فنية ادبية في حفر وقراءة عمق النص ولغته، وصوره وشكل
حالة همجية ال أدب فيها وال تمتلك اي اساس علمي للدخول في مدارات وقنايا النص الشعري، وقد شهد  
الكثير بل يمكن القول ان اغلب الشعراء العالميين تعرضوا لهجمات شرسة من قبل القراء وجمهور الغوغاء  

النتاج االدبي كما حدث مع نزار قباني بسبب  لدوافع سياسية او اجتماعية و ليست بسبب جودة او رداءة  
مواقفه من التخلف والرجعية، والمتأسلمين واألنظمة السياسية ومن االحداث المصيرية التي شاركها بشعره،  
ولعل االبرز للجميع مهاجمته بسبب اقترابه من تابو المرأة وموقفه منها ومن المجتمع الذي يهيمن عليه  

 لذكورية.. غريزة القطيع والذهنية ا
وكانت المرأة الشاعرة عرضة للهجوم فقط لكونها شاعرة وكأنها تمارس موبقة او فعال شائنا تستحق عليه  

 العقاب. 
على المستوى الشخصي ال يخلو االمر من بعض التهجمات والقيود، واشعر انني فيما لو اوغلت بلغتي  

 الشعرية نحو مرام اكثر حساسية فأعتقد ان الهجوم سيستعر اواره اكثر.. 
ان ما حدث مع الشاعرة التونسية وفاء بوعتور عالمة بارزة بان المجتمع في العالم العربي جسد ذكوري 

 ريزته فقط..  تحكمه غ
 

 العربي لها ؟ وهل تخشين منافسة الرجال ؟  * مارأيك في الكتابة النسائية ؟ ومارأيك في رؤية العالم
* في البدء كان الطين من تراب و ماء حرقته النار فصار صلصاال نفخت فيه الريح روحها فصارا بشرا  

كانت العصافير و االشجار ال فرق بين حفيف    سويا وكانت الكلمة فكان االنسان ..في البدء كانت برية للا  
  .شجرة انثى وشجرة ذكر ..ال فرق بين تغريد عصفور انثى وعصفور ذكر
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لماذا نحن اذا نفرق بين كلماتنا لماذا نتوه في دهاليز ضيقة نطلق عليها تصنيفات ضيقة، ونميز ما بين  
ى اسماعنا وعقولنا وليس من قاله ان  انسان ذكر وانسان انثى جمال الصوت وقوته هو من يفرض وقعه عل

ال اخشى منافسة الجمال ان كان صادرا عن انسان رجل كان او امرأة بل اسعى    كان ذكرا او انثى ..
   .الصوغ من حروفي خواتما للغة، واساور من حروف الدهشة بنكهة سوسن االنسان

السابقة.. وهنا امور ينبغي لنا    هو سؤال ال يختلف كثيرا عن سياق ما اتيت على ذكره في معرض اجابتي 
  .ان نتوقف عندها

 
 هل الكتابة النسائية تهمة ام مصطلح او فرز جنسي بين اجناس الكتابة، واألدب ام انه تصنيف دوني؟ 

 ومن هنا البداية... أليس كذلك؟!. 
 

 * يقال ان االبداع وليد المعاناة وااللم وال يوجد شاعر واديب 
 في تجارب كثيرة وذاق االمعاناة وااللم او فنان مبدع إال ومر 

 هذا مما صقل موهبته وفجر عنده طاقات االبداع .. هل هذا 
 صحيح .. مارأيك ؟ 

 
* على المستوى الشخصي تجرعت الكثير من المرارة، وعشت اوقاتًا صعبة وظروف قاهرة، وكتبت نصوص 

دة نقاط ذات عالقة َشديدة بنتاجي  من عمق مأساتي الشخصية، وخالل أجوبتي في بداية الحوار اوضحت ع
الشعري، استطيع القول ان اغلب كتاباتي كانت تنفيسا عن قهر اجتماعي ذاتي و مازالت نصوصي تعبر  
عن حاالت اشعر بها واعيشها او تعيشها امرأة غيري، و لكن سجل تاريخ االدب حاالت ابداعية لكّتاب  

سعيدة، فليس كل مبدع بالنتيجة "معتر" وليس االدب عاشوا في بحبوحة من العيش الرغيد وقضوا اوقات  
اال نتاج ثقافة عالية وذوق رفيع والمام عال بعلوم اللغة، باالضافة الى بعدها االساسي الموهبة الفطرية،  
 العشق، القدرة على مداومة الكتابة، ذاك الجانب الذي ال يمكن لالنسان ان يتعلمه في اكاديميات األدب،  

 يل وقدير، والحزن أستاذ وقور، ومنهما تعلمنا الكثير... و كتبنا كثيرا دموعنا ونحيبنا.. األلم معلم نب 
المترعة   ليالينا  النحيب سردية مؤثرة في عتمة  انشودة وكان  العويل  الدمع قصيدة شعر حرى وكان  كان 

 بالشقاء والبؤس.. و ماأكثر شقاءنا نحن السوريين في هذا الزمن الصعب.  
 

رفد جمعية السلمية للمسنين بنشاطات أدبية وفنية مو شأنها ربط حركة األدب بالمجتمع،    * تساهمون في
 فماهي مقومات االستمرارية للمرأة المثقفة كي تستمر في اداء رسالتها االجتماعية؟. 

ب * في جمعية سلمية للمسنين أحاول أنا ولجنتي الثقافية ان نزرع الورد وننثر العطر ان نهدي الورود لقلو 
اتعبتها الحياة و استهلكت عمرها لوجوه حفر فيها الزمن اخاديده و تجاعيده العميقة في جمعيتنا نحاول ان  
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نضيء على جمال هذه القامات و ما قدموه من قمح لحقول سلمية لتفيض بيادرها بالغالل ..كل ثالثاء  
تها في الحياة ولها بصمتها  هناك برنامج ثقافي وفني منوع وضيف شرف من شخصيات سلمية التي لها تجرب 

المميزة وهناك مشاركات الصوات شعرية و ادبية هناك فسحة للفن للموسيقى للمسرح و السينما ..وتعاون  
التجارب  على  نضيء  ان  نحاول  كما  مميزة  لقامات سورية  مشاركات  هناك  و  سلمية  فعاليات  باقي  مع 

 مة والبراءة و االندفاع و الحلم و الواقعية .. االبداعية من جيل الشباب، والطفولة لندمج ما بين الحك 
للمسنين اضافت لي و لسلمية فسحة من نور، ومحبة   الثقافية في جمعية سلمية  للجنة  تجربتي كرئيسة 

 وعطاء وتميز .. 
 

 * النقد الفيسبوكي عملة رائجة، تتراوح بين الدراسات الجادة وبين المجامالت الشللية.. 
 لنوعين من النقد ؟ مارأي شاعرتنا في هذين ا

 و كيف تنظرين للعالقة القائمة بين القصيدة والنقد في مشهدنا الشعري الراهن ؟ 
* النقد حالة تكاملية وان كان للشعر استقالليته الكتابية التعبيرية، النقد وفي كل مستويات العمل واألداء 

 أمر له اهميته ودوره التشجيعي او التحفيزي  
اكتب خارج السياق النقدي، ال افكر اال بإنجاز النص، فأنا شاعرة أكتب مشاعري وأعبر عن حاالت انسانية  

حسب فهمي وارتياحي، وضمن التفاعلية التي تريح هاجسي، تماما مثل المغني الذي    اشعر بها، وادونها
يغني مواله، ال أفكر بتبعات النقد، كوني شاعرة، اما النقد اوالناقد فله ساحته ومختبره اللغوي ومساطره وعدة  

رف كيف شغله، وهو حقل ادبي اخر متاخم لحقولنا، وهو حسب خبرته يعرف الحنطة من الشوفان، ويع
 يزيل او يحدد الشوك او الزهر في الحقل.. 

القراءات النقدية الحقيقية لها اعتبارها واهميتها في رفد الثقافة بطرائق رؤية متعددة، وهناك تعليقات سريعة،  
لكنها تترك اثرًا ومغزى وتمنح النص دالالت معرفية اعمق، اما تلك التعليقات التي ترد من اصدقاء فهي  

 لة ان كانت ال تنفع فهي ال تضر ايضًا..  تعابير جمي
اما التدخالت النقدية التي تجامل وتضخم من قيمة نص ال يستحق فقط ألجل عالقات الصداقة او مداراة  
للشللية فإنها تضر اشد الضرر بالشعر واالدب عامة، هكذا قراءات من شأنها رفع الوضيع على حساب  

 االلتفات اكثر من سواه..  اهمال النص الجميل والمبدع الذي يستحق
عموما اجد النقد الحقيقي غائبًا اال ما ندر والناقد الحقيقي ال يقل ابداعا عن أي شاعر او اديب، وتروق  
لي متابعته واألستفادة منه والذهاب معه إلى اقاصي الدالالت و األستدالل و اكتشاف سر وكنه الكلمة  

من بوح وعمق، اما كل ذاك األزدحام من التعليقات او المواد   المفردة بكل حساسيتها اللغوية وبما تمتلك
 النقدية المبثوثة هكذا على وجه السرعة فأنها ليست اال صرخة في واد ليس لها اال صدى باهت.. 
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* قصيدة النثر قصيدة مشاغبة في مسار تطور القصيدة العربية. لكنها تقع بين حدي سيف قاطع، حد 
شعري، وحد تمييع المتطفلين عليها من المتشاعرين. مارد شاعرتنا على   تهجم الرافضين لها كجنس 

 هذين اإلكراهين ؟ 
* قصيدة النثر كانت طائرًا اراد يوما ما ان يحلق خارج السرب، كانت زهرة برية نمت خارج سياج الحقل، 

 فأصبح الطائر الحر المحلق سربأ وتحولت الزهرة المتمردة إلى حقل كامل..
الجدل طوياًل، وهو جدل لن يستطيع ان يوقف الشعراء عن كتابة قصائدهم اكانت نثرًا ام سيستمر هذا  

 موزونة.. 
قصيدة النثر ليست من األستسهال ان يراودها اي مغامر مبتدئ، كما هي حال قصيدة الوزن او التفعيلة  

 التي لكل منها روادها ومبدعيها،  
اكثر عمقًا وتعبيرًا، وربما ألنها تشبهنا في طريقة العيش التي  ربما كانت قصيدة النثر اكثر ممارسة للحرية،  

نأملها، او انها من مفرزات التطور، فاالشكال واالنماط الشعرية عاشت تبدالت وحاالت تمرد كثيرة، فالموشح  
 األندلسي الم يكن نمطًا مغايرًا للشعر العربي؟. 

مبنى الشكلي، واعتقد ان قصيدة النثر ليست نصا  و اعود ألقول ان المحتوى االبداعي هو المهم، وليس ال
 مختلفا بالمبنى فقط وانما هو مختلف في الخاطفة هنا وهناك..

  *** 
 

 ألمانيا  -حوار نصر محّمد  
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 د مع الكاتب والمخرج المسرحي السوري عمران يوسفنصر محمّ الكاتب  حوار
 

         
 وري عمران يوسف المسرحي الس  الكاتب والمخرج . 18

 
الفن المسرحي فن جدلي له قدرة فائقة على اإلستفادة من كل األجناس اإلبداعية بحثًا عن صيغ مثلى في  

 طرح مشاغل العصر ونقدها بأساليب مختلفة .  
المسر  القديم مقترنًا بواقعه اإلجتماعي والسياسي ويعبر عنه باشكال مختلفة، فأصول  المسرح منذ  ح  كان 

اليوناني كانت مرتبطة بالطقوس الخاصة باأللهة، وفي روما القديمة كانت األعياد الرسمية تحتوي على  
 عروض مسرحية وتجلب جمهورًا هائجًا وصاخبًا .

اما المسرح الكالسيكي الفرنسي فقد تمكن من ابتكار مبدأ الركح على الطريقة اإليطالية، اما المسارح التي  
والتجريبي والوثائقي    ،العشرين من مسرح العبث والخام ومسرح اإلثارة والتحريض   ظهرت في بداية القرن 

 والمسرح الفقير، فتهدف كلها الى مخاطبة حواس الجمهور وهدم الحدود بين الحياة واإلبداع .  
 وللحديث عن المسرح سيكون معنا اليوم الكاتب والمخرج المسرحي السوري عمران يوسف في حوار مطول: 

 
 * لتكن البداية بتعريف القراء بكم، وسرد اهم النقاط في مسيرتكم الفنية واألدبية والثقافية ؟  

 عمران يوسف كاتب و مخرج مسرحي  
، ١٩٩٢، تخرجت من معهد التربية الفنية التشكيلية و التطبيقية عام  ١٩٧٢ولدت في مدينة الحسكة عام  
الم في جامعة دمشق )تعليم مفتوح( لكن لم اتمم الدراسة  عاما، درست اإلع  ٢٥عملت كمدرس للتربية الفنية  

 بسبب ظروف خارجة عن إرادتي. 
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ظهرت ميولي الفنية واألدبية منذ الطفولة، كانت آلة الطنبور التي صنعتها بيدي من علبة الحالوة وخشبة  
توعب كل ذاك الجموح  ملساء بداية شغفي بالفن، لكن يبدو أن أوتار تلك اآللة التي أعشقها لم تكن كافية لتس 

 الذي كان يكبر في داخلي، ومع اتساع دائرة قراآتي، ومطالعاتي بدأت محاوالتي األولى في الكتابة ... 
ال   القصص   ١٤في عمر  و  األشعار  بعض  بكتابة  معها  وبدات  الكردية  باللغة  والقراءة  الكتابة  تعلمت 

بي ووجداني و تحرمني لذة النوم، ومع كل والخواطر، أسكب من خاللها فيض المشاعر التي كانت تثقل قل
كتابة كنت أشعر بأن عبئا ثقيال قد انزاح عن كاهل روحي فتغمرني السعادة وأشعر بأن روحي هذه عادت  

 تحلق عاليا. 
الفن الساحر الذي   الثمانينيات حضرت عرضا مسرحيا ، كان ذلك العرض مفتاح انبهاري بهذا  في فترة 

م المسرح و التعرف على خفاياه و الغوص في دهاليزه و العمل فيه ممثال  سيجذبني إلى الخوض في عوال
 كتبت العديد من القصص القصيرة و النصوص المسرحية . كاتبا و مخرجا.

حصلت على جائزة أفضل قصة في المهرجان األول للقصة الكردية و الذي أقامه اتحاد   ٢٠١٤في عام  
 سوريا في مدينة القامشلي.  -الكتاب الكرد 

حصلت على جائزة عبد الرحيم رحمي للنص المسرحي في مسابقة النصوص المسرحية   ٢٠١٧في عام  
 التي نظمها "مسرح المدينة" في مدينة ديار بكر. 
 حتى اآلن لدي كتابان مطبوعان باللغة الكردية : 

 "الذئب المسكين و الثعلب الشرير" مسرحية للصغار 
 "فناسين" مسرحية للكبار.  

رح الكردي كاتبا و مخرجا مع العديد من الفرق الفلكلورية الكردية في فترة التسعينيات و حتى  عملت في المس
 و قدمت عدة عروض مسرحية للصغار و الكبار. ٢٠٠٨

سنوات اتولى رئاسة تحرير مجلة والت    ٥عملت في مجال اإلعالم و نشرت العديد من المقاالت ..و منذ  
 ة و العربية. الشهرية التي تصدر باللغتين الكردي

 
* يعتبر النص اللبنة اساسية في بناء العرض المسرحي، برأي عمران يوسف هل يجب ان يكون معبرا 

يعرض مشاكل المواطن البسيط، أم ان يقدم صورة مثالية لما يجب على الواقع ان    عن الواقع المعاش. 
 تكون عليه؟ 

النص هو قائد العرض المسرحي .. الفن بشكل عام و األدب بشكل خاص يعنيان "االنطالق من الواقع *
و إعادة صياغته بما يتالئم مع رؤية الفنان أو الكاتب"، هذا تعريف مبسط لماهية الفن لكنه معبر و صريح  

اول ذلك ..فالبيئة التي  و واضح ... كل فنان و كاتب هو ابن بيئته ال يستطيع اإلنفصام عنها حتى لو ح
يترعرع فيها الفنان و يعيش فيها تساهم بنسبة كبيرة في تشكيل شخصيتة و قد تمتزج مع الدم الذي يجري  
في عروقه ... معنى الكالم هو مدخل للجواب عن سؤالكم حول النص المسرحي ... هناك ثالث مصادر  
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ا الكاتب موضوعات كتاباته ...المصدر  الشفاهي  أساسية يستمد منها  الشعبي و األدب  التراث  ألول هو 
"الفلكلور" للشعب و المجتمع الذي ينتمي إليه الكاتب ...الثاني هو المخزون المتشكل من قراءات و مطالعات 

 الكاتب ، أما المصدر الثالث فهو التجارب و الخبرة الحياتية للكاتب .
لقضايا المجتمع و حاجاته و قد يكون هذا الموضوع من  إذا البد أن يكون موضوع النص األدبي مالمسا  

االتساع ما يجعله أكثر شموال بحيث يجد اي قارئ في اية بقعة جغرافية من هذا العالم في هذا النص جزءا 
 من نفسه . 

النص المسرحي أيضا هو نص أدبي كتب لكي يقرأ. و ألن التكوين الفيزيولوجي و السيكولوجي لجميع  
بغض النظر عن البقعة الجغرافية التي يعيشون فيها فأن النص المسرحي الذي يعبر عن  البشر متشابه  

النفس البشرية و ارهاصاتها يصلح ايضا لكل البشر في كل مكان و زمان ... نحن نقرأ نصوص شكسبير  
خصياته  و نستمتع بقرائتها ألن فيها ما يالمس أرواحنا و يعبر عن ارهاصات النفس البشرية رغم أن أسماء ش

 و أمكنته و البيئة التي تجري فيها أحداث حكايته غريبة عنا . 
األدب بشكل عام و المسرح بشكل خاص هو مرآة الواقع بال أدنى شك .. اي نص ال يالمس حياتنا و ال  
نجد فيه جزءا من نفسنا هو مجرد هراء فارغ .. السحر و الجمال يكمنان في الطريقة التي يتناول فيها األدب  

 واقع المعاشال
 

التيارات   احد  الى  يميل  هل  يتبعه،  معين  منهج  ثمة  هل  مسرحي  نص  يوسف  عمران  يكتب  عندما   *
 اإلبداعية المعروفة، الواقعية ام السريالية ام الرمزية .. الخ ؟ 

عندما أكتب نصا مسرحيا أنطلق من الواقع الذي اعيش فيه بال شك .. اللحظة الحاسمة عندي هي لحظة *
ى الفكرة و الموضوع .. إنها الومضة التي تحفزني للمضي قدما في تشكيل النص و بنائه ..  القبض عل

تقديم   ليست  القضية  برأيي وظيفة اإلعالم و ليس األدب ...كما أن  للواقع، فهذا  ليست توصيفا  القضية 
تماع و غيرهم و  الحلول لمشاكل المجتمع ، فهذا أيضا دور المثقفين و المحللين و السياسيين و علماء اإلج

 ليست الوظيفة األساسية لألدب ...وظيفة األدب أكثر شموال و ابعد تأثيرا ... 
كل ما أفكر فيه عند كتابتي للنص هو أن يؤثر هذا النص على القارئ ... على روحه و فكره و وجدانه   

كتابة النص المسرحي  ، بقدر هذا التأثير قد يحدث تغييرا من نوع ما. اما عن اإلسلوب الذي يستهويني في  
 فانا ال احبذ الواقعية الكالسيكية و قيودها التقليدية بل اجنح إلى الرمزية التي ترتقي بفكر القارئ.

 
ال ترى أن المخرجين بإنصرافهم إلى اخراج نصوصهم حرموا الكثير من النصوص التي كتبها ادباء أ*  

 نص المسرحي ؟  من خارج الوسط األخراجي على الرف مما فاقم من ازمة ال
المخرج المسرحي يبحث دوما عن نص يعجبه ليصنع منه عرضا مسرحيا، و القراءة اإلخراجية للنص  *

يتناول مخرجان نصا مسرحيا واحدا، لكن سنجد انفسنا أمام عرضين   تختلف من مخرج إلى آخر ...قد 
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 اعتدي على حق مخرج  مسرحيين مختلفين ... بمعنى عندما اقوم بإخراج نص مسرحي من تأليفي فأنا ال
آخر او احرم هذا المخرج من إخراج نصي، فقد يرى هذا المخرج أشياء و افكارا جديدة في النص غابت  
عني أنا مؤلف النص ...إذا القضية ليست احتكارا للنص، فأي نص مسرحي منشور يصبح متاحا ألي 

م المؤلف بإخراج نصه المسرحي  مخرج يريد تحويله إلى عرض مسرحي. كما أنه ليس من الضرورة أن يقو 
بنفسه. على العموم النص المسرحي الجيد يحفز المخرجين لإلقبال على إخراجه ..أما النصوص الرديئة 

 فستبقى على الرفوف.
 

 هي فضاءات الحكاية لدى عمران يوسف في نصوصه المسرحية ؟  * ما
ة .... في المسرح الفكرة هي محور  #تناول الحكاية في المسرح يختلف عن تناولها في القصة و الرواي

النص و كل ما في الحكاية من أحداث و صراعات يجب أن يتم توظيفها دراميا من اجل تشكيل و توصيل  
هذه الفكرة ... و فضاء الحكاية في المسرح يجب ان ال يخرج أو يتجاوز فضاء الفكرة ..اي ان الحكاية  

 ككل يجب أن تدور في فضاءات الفكرة المحورية.
 

* هل استطاع عمران يوسف ان يجمع بين عنصري اإلمتاع والتشويق من جهة والنقد الصريح للواقع 
 في نصوصه المسرحية من جهة اخرى، وهل لديه نص معين حقق هذه المعادلة ؟ 

  #لكي يستطيع النص المسرحي التأثير في القارئ او المتلقي يجب أن يتوفر فيه عنصرا المتعة والفائدة .. 
ارتباط عضوي بين العنصرين في بناء النص المسرحي. لذلك عند كتابة نص مسرحي يجب ان يراعي  هناك  

 الكاتب تحقيق هذين العنصرين. أما هل تحقق ذلك في النصوص التي كتبتها ؟ اإلجابة عند القارئ بالطبع. 
 

يمكننا اعادة * ماهي افضل مرحلة زمنية ثقافية وسياسية انتعش فيها المسرح السوري برأيك ؟وكيف  
 ذلك األلق إلى المسرح؟  

#يمكنني القول بأن المسرح السوري في الفترة ما بين نهاية ثمانينيات القرن المنصرم و بدايات القرن الحالي 
كان يشهد عصره الذهبي، لكن توجه الممثلين الذين تخرجوا من المعهد العالي للمسرح نحو العمل في الدراما 

ذلك على العمل في المسرح أثر سلبا على الحركة المسرحية رغم أنه ساهم في انتعاش    التلفزيونية و تفضيلهم
الدراما السورية التي أصبحت تنافس الدراما المصرية كما و نوعا ... بروز و انتشار الدراما التلفزيونية و  

 السينما أدى إلى تراجع المسرح ليس فقط في سوريا بل في العالم ... 
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يرى   في  * كيف  المسرحي  الفن  تطوير  الى  السبيل  الحسكة، وما  في  المسرح  مستوى  عمران يوسف 
 الجزيرة ككل؟

كما قلت سابقا الحركة المسرحية شهدت تراجعا كبيرا في العقدين األخيرين، وقد ألقت الحرب و حالة عدم  *  
قة الجزيرة كانت هناك  اإلستقرار التي سادت في سوريا عموما بظاللها القاتمة على المسرح أيضا. في منط 

محاوالت إلعادة إحياء هذا الفن و إعادة األلق له وقد أقيمت عدة مهرجانات مسرحية في المنطقة مما ساهم  
لكن العوائق أمام تطور هذا الفن مازالت قائمة. هناك مسرحيون باستطاعتهم   ،في تنشيط الحركة المسرحية 

مكانيات الالزمة بعيدا عن البيروقراطية ومحاوالت وضع  النهوض بهذا الفن إذا ما حصلوا على الدعم واإل
 العصي في العجالت من قبل بعض المتطفلين على هذا الفن والمتنفذين الذين يريدون التحكم بمساره. 

 
* ماهو برأيك مدى تدخل الكاتب المسرحي في بناء شخصياته الدرامية وهل شخصياتك حرة طليقة ام  

 الكتابة ؟ مقيدة بنوايا 
الشخصيات في المسرحية يخلقها الكاتب بما يخدم الموضوع و الفكرة التي يريد إيصالها للمتلقي و دائرة  *

الحرية و التحكم بحياة و سلوك و أقوال و أفعال شخصيات المسرح تتسع و تضيق بقدر ما يخدم الموضوع  
وصه بحيث يحافظ على استقاللية  و الفكرة، و هنا البد للكاتب أن يفصل بين شخصيته و شخصيات شخ

هذه الشخوص التي تختلف في تكوينها الفيزيولوجي و السيكولوجي و السوسيولوجي عن شخصية الكاتب 
..بمعنى ان سلوكيات هذه الشخوص و افعالها و اقوالها يجب أن تنسجم مع تكويناتها الثالثة اآلنفة الذكر 

 اتب.و ال تخرج عن إطار الموضوع الذي يتناوله الك
 

* من خالل تجربتكم في الكتابة ماذا يحتاج الكاتب ليؤلف للمسرح في سوريا بشكل عام وفي الجزيرة 
 بشكل خاص؟ 

واقع المسرح في منطقة الجزيرة لألسف في تراجع مستمر و الحركة المسرحية تكاد تكون مشلولة ..بالتأكيد *
البد من إيجاد آليات مستدامة من أجل النهوض هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في هذا التراجع ...  

جديدة   دور  بناء  و  العرض  دور  تأهيل  من  البد  ..بداية  اإلستمراية  مسار  على  وضعه  و  المسرح  بفن 
بمواصفات تلبي شروط العرض المسرحي ...كما يجب دعم المسرحيين و الفرق المسرحية ماديا و معنويا  

قدنا لقاءات مع القائمين على الشأن الثقافي و طرحنا مجموعة من  من اجل االرتقاء بهذا الفن العظيم ...ع
المقترحات من أجل تنشيط الحركة المسرحية في المنطقة و مازلنا ننتظر الرد منهم على امل يتم اإلستجابة  

 للخروج من عنق الزجاجة. 
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التر  الترجمة، كيف تجد مستوى  لديكم تجربة مميزة في  المسرح وهمومه،  بعيدا عن  اللغَة *  جمة من 
 الكردية إلى جارتها العربية، وأيضا في االتجاه االخر هل هناك رضا عن الترجمة من العربية الى الكردية؟  
لخلق   الترجمة  جسر  اشادة  معايير  ماهي  و  انجزتموها  التي  الترجمات  اهم  عن  الحديث  يمكنكم  وهل 

 التواصل بين ضفاف اللغات وخاصة في هذه المرحلة الراهنة؟  
الترجمة عملية إبداعية مقدسة تتطلب الكثير من المعرفة و األمانة ... بالنسبة للشعب الكردي الذي عانى *

من حرمان الكتابة و النشر بلغته األم عقودا من الزمن فأن الترجمة حاجة ملحة من أجل االرتقاء باألدب 
يحتاج إلى قراءة أمهات الكتب و المؤلفات    و الثقافة الكردية .. هناك جيل يتعلم اآلن بلغته األم ، هذا الجيل

بلغته ليطلع على ثقافات الشعوب و علومها و ينهل منها ما يزيد من معارفه و يشكل اساسا راسخا لحركة  
التأليف .. نحن بأمس الحاجة إلى حركة ترجمة كبيرة و نشطة كي نأسس بالمقابل لحركة تأليف و ابداع  

لشعب الكردي هو الشعب العربي، و زد على ذلك انهما شركاء في  كردي نشط ... أقرب الشعوب إلى ا
وطن واحد . من أجل بناء جسور تواصل ثقافي و إنساني بين الشعبين البد ان يتطلع كل طرف على ثقافة  
اآلخر انطالقا من مبدأ " إذا أردت أن تعرف شعبا فاقرأ أدبه" .. بحكم أن أجياال من الكرد درسوا باللغة 

قد نهلوا من ينابيع الثقافة العربية الكثير و ألفوا بهذه اللغة مئات الكتب و ساهموا في إغناء المكتبة  العربية ف
العربية .. لكن اغلبية األخوة العرب ال يعرفون شيئا عن الكرد و ثقافتهم و ذلك بسبب قلة الكتب المترجمة  

صورة نمطية سلبية عن الكرد... لذلك  عن الكردية او بسبب األحكام المسبقة المسيسة التي كونت لديهم  
 البد من ردم هذه الهوة المصطنعة و أفضل وسيلة لذلك هي الترجمة ... 

أستطيع القول بأنه في السنوات األخيرة بدأت حركة الترجمة تنشط و لكن بخطوات خجولة و مبادرات فردية  
د   ... و  بالترجمة  بناء مؤسسات مختصة  ..يجب  كافيا  ليس  هذا  تفعيل حركة  باعتقادي  اجل  عمها من 

 الترجمة وتحسينها كما و نوعا.  
ترجمت العديد من النصوص األدبية من وإلى اللغتين منها نصوص لكتاب سوريين لهم بصمات في األدب 
 السوري أمثال زكريا تامر ومحمد الماغوط وأعمل حاليا على ترجمة مسرحيات الكاتب الراحل سعدللا ونوس.

 
كيف يمكن لكم ان تحدثونا عن المجلة واهتماماتها وتوجهاتها   WELATمجلة  * عملكم في تحرير  

 كمجلة مستقلة وكمشروع ثقافي؟  
مجلة والت هي مجلة ثقافية عامة مستقلة تتميز بتنوع مواضيعها .. حاولت خالل تراسي لتحريرها أن  *

بكل جوانبه، هي منبر لكل  أحافظ على هذا الخط و أحرص على تقديم كل ما هو مفيد و يخدم الشأن العام  
الكتاب السوريين باختالف ثقافاتهم و مشاربهم لنبذ الكراهية و الفرقة و التعصب بكل اشكاله. نحاول من  
خاللها بناء جسور المحبة و نشر ثقافة التعايش السلمي و العيش المشترك و نقل آالم و أوجاع و مآسي  

 الشعب بصورة أدبية راقية.  
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ان تتحدث فيها عن قضية ما، ربما غابت عن اذهاننا حول قضايا االدب والفن خالل   * كلمة اخيرة تود
 العقد االخير من هذا القرن بما شهده من متغيرات واحداث؟

واالدباء  *أ المثقفون  ويساهم  لألفضل  الثقافي  المشهد  يتغير  أن  وأتمنى  الحوار  هذا  على  أشكركم  أن  ود 
مشهد قائم على المحبة والحوار   ر حقيقة عن روح الشعوب وحضارتها.والفنانون بخلق مشهد ثقافي جديد يعب

 البناء واإلبداع الذي ينطلق من إنسانية اإلنسان ويعكس القيم اإلنسانية النبيلة؛ الحق، الحب، الجمال والحرية.
 *** 

 ألمانيا -  أجرى الحوار: نصر محمد
 
 
 

وري ع  جمعة الكعودلي حوار الكاتب نصر محّمد مع الّشاعر الس 
 وري يالمس الوجع الس   ديواني الجديد ) لسُت نبّيًا (

 

     
وري علي جمعة الكعود 19 اعر الس   . الشَّ

 
) الشعراء هم كائنات منقرضة رغم وجودها ، على األقل في ذهنية البشر الذين تدهشهم شرارة الحرب وال  

 يلتفتون لبرق القصيدة . ( 
 

) انا حفيد الشاعر التاريخي عمرو بن معد يكرب الزبيدي وأحمل جيناته الشعرية كزبيدي أمه عراقية قد  
 لمحلى بتمر النخيل ، (  أرضعته حليب الشعر المضمخ بعطر شط العرب وا

 )الشعر العربي والشعر الكردي يغلفهما الطابع اإلنساني ألنهما ولدا من معاناة واحدة في هذا الشرق الحزين،(  
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) قرأت ألغلب الشعراء الكورد بدءًا بفقي طيران ومرورًا بتيريج ومال جزيري وأحمد الخاني وعبدللا بشيو  
 اري وشيركوه بيكس (ولطيف هملت ورفيق صابر و صالح برو 

الشاعر علي جمعة الكعود ابن مدينة القامشلي ابن البيئة الريفية ، يبحر بعيدا في عالم الحرف والكلمة ، 
مرهف اإلحساس والشعور ، قلبه يحمل قيمًا انسانية راقية ،يحتفي بالقصيدة على طريقته ،فهي عنده تراكمات  

وانش ومفاهيم  ومقترحات  وتصورات  اقرانه  وحياة ورؤيا  من  الكثير  ، كما  الشعر  كتابة  في  ابدع   ، غاالت 
 المبدعين اللذين يزاحمون ليجدوا ألقالمهم موطىء قدم في عالم الشعر واالدب .

 
* بداية أرحب بك أستاذ علي وأود ان تصمم بطاقة شخصية تخصك وتضع فيها ما تحب أن يعرفه عنك  

 القراء ؟
 

 وري يعشق الشعر والجمال ويحبذ التجديد في الشعر.@ علي جمعة الكعود شاعر ورجل قانون س 
 

* الشاعر علي جمعة الكعود منذ متى عهد الوفاء قائم بينك وبين القلم . متى كان التوقيع األول بحروف  
 ثائرة ؟

@ منذ المرحلة اإلعدادية وأول قصيدة نشرتها في جريدة البعث كنت طالبًا في الصف الثاني الثانوي ،  
 شعرية صدرت لي كانت )أجراس الحب( وعمري واحد وعشرون عامًا.وأول مجموعة 

 
* الشاعر علي جمعة الكعود هل تباغت القصيدة في وكرها وتذهب اليها ؟ ام تنتظرها حتى تأتي . ماهي  

 طقوسك في كتابة القصيدة ؟
ه مشاطرًا ألمه  @ الطقوَس لدّي وال يهم من يباغت اآلخر بل المهم هو أن يعثر أحدنا على الثاني ويعانق

وفرحه في ظل حياة ظالمة الترحم أصحاب األحاسيس الجياشة ، بل تطرد الشعراء تيمنًا بجمهورية أفالطون  
، فالشعراء هم كائنات منقرضة رغم وجودها ، على األقل في ذهنية البشر الذين تدهشهم شرارة الحرب وال 

 يلتفتون لبرق القصيدة .   
 

ابن القامشلي وابن البيئة الريفية والتي هي امتداد لمرحلة البداوة . ماهي * الشاعر علي جمعة الكعود 
 تأثير المكان عليك ؟  

@ قلتها في أكثر من لقاء أنني حفيد الشاعر التاريخي عمرو بن معد يكرب الزبيدي وأحمل جيناته الشعرية  
بتمر النخيل ، شاعر  كزبيدي أمه عراقية قد أرضعته حليب الشعر المضمخ بعطر شط العرب والمحلى  

ريفي وبدوي يسمع ثغاء الخروف ويقرأ في ترانيمه أوزانًا نسي الفراهيدي تدوينها ، ويراقب اللقاء العظيم بين  
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النعاج العائدة من المراعي وبين خرافها الجائعات فيبدع لهفة شعرية جديدة وترتيلة لحب التصفه القصائد  
 المتداولة . 

 
 
 
 
 
 

 * في احد حوارتك التلفزيونية شاهدتك تلقي قصيدة بعنوان ) قيس يبكي (  
 وقصة الحب امست قصة ثكلى   \ال تبكِّ قيس فليلى لم تعد ليلى 
 ياقيس عذرًا فما عاد الهوى سهال ..الخ \بات الجنون بداء العشق مهزلًة 

 كتبت ؟ لو تكمل لنا هذه القصيدة ؟ وتحدثنا عن مناسبة القصيدة ؟ ومتى 
 @ قيــــس يبكــي

 
 ال تبكِّ قيُس فليلى لم تعْد ليلى

 ..........وقّصُة الحّب أمسْت قّصًة ثكلى 
 بات الجنوُن بداء العشقِّ مهزلةً 

 .......يا قيُس عذرًا فما عاَد الهوى سْهال
 وعامرّية هذا العصرِّ كاذبةٌ 

 ........وكذبُة الحبِّ ليسْت كذبًة ...إاّل!
 ا ومن عشقوافأنت آخر من جّنو 

 ........وأنَت آخر من كالوا الهوى كْيال 
 قصائُد العشقِّ ما عادت بمجديةٍ 

 ....عصُر الوقوفِّ على األطالل قد وّلى 
 

كتبت هذه القصيدة في بداياتي الشعرية ، أيام البراءة األولى عندما كنا نؤمن بالعشق والبكاء على األطالل  
 فكان قيس بريئًا قبل اتهامه بالنكران والجحود.قبل غزو العصر المدّمر لكل شيء جميل ، 

 
 * ماهي المواضيع التي يعالجها الشاعر علي جمعة الكعود في قصائده ؟ 
 @ كتبت في كافة المواضيع دون استثناء وأغلبها الموضوعات الوجدانية .
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 * نعيش في عصر الرواية . هل توافق على هذه المقولة ؟  

 وهل تعتقد ان الشعر فقد بريقه ام انه منافس قوي يقف بصالبة امام انواع االدب االخرى ؟ 
@ ال يمكن للرواية أن تحل مكان الشعر والدليل أن أغلب الشعراء الذين يكتبون الرواية هم الذين يحصدون  

 عادي وممل . جوائز هامة في الرواية ألنهم يكتبون الرواية بأسلوبهم الشعري وليس بأسلوب سردي
 

* هل يرى الشاعر علي جمعة الكعود ان المواقع اإللكترونية واإلجتماعية والمشاركات عن بعد لها مزايا  
 على الساحة الثقافية وانه بإمكانه التعويض عن الورق والواقع ؟ 

 @ نعم ، ولكن تبقى رائحة الورق تالمس األنوف وتحمل معها عبق الماضي الجميل.
 

 وان قصيدة لك في مجموعتك الشعرية ) وشوم الظل ( تقول فيها : * ) إيفا ( عن
 

 إيفا التي رسمْت 
 على أطراف  

 دفترها 
 حمامًا ثّم طار 

 
 ماعاَد بعد رحيلها 

 الشّباُك يعنيني 
 وقد غّطاُه بالحزن الستار 

 
لوتحدثنا عن لو تكمل لنا هذه القصيدة وتحدثنا عن مناسبة كتابة هذه القصيدة ومتى كتبت ؟ وايضا  

 الديوان وماذا يحتوي بين دفتيها ؟ 
 @ قصيدة : ) إيفا ( كتبتها عن فتاة جميلة هاجرت أثناء الحرب تاركة غصة كبيرة وها هي كاملة :   

 إيفا       
 التي رسمْت 

 على أطراف دفترها 
 حمامًا ثّم طارْ 

 ماعاَد بعد رحيلها 
 الشّباُك يعنيني 
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 وقد غّطاُه بالحزن الستارْ 
  عن الشّباكِّ غابْت 

 صورُتها 
 وظّل الدمُع مسفوحاً 

 على وجع اإلطارْ 
 رحلْت 

 ومازال المكانُ 
 يغاُر من أنفاسها 
 واّلليُل يقتُلُه أساهُ 
 كّلما طلَع النهارْ 

 من رقعة األفراح  
 كّشْت بيدَق األمل الوحيدِّ 

 بال خيارْ 
 إيفا التي ماغادرْت يوماً 

 رسائُلها حقيَبتها 
 الحزنِّ دعْتني في مهّب 

 مفترشًا رصيَف االنتظارْ 
 ماذا عساي 

 أقوُل إْن سأَل السنونو 
 عن برائتها وعن سْحر ابتسامتها 

 وعن نظراتها المألى بأسرارِّ البحاْر ؟ 
 أْلقْت بنفسَجها 

 على روحي وبعَض الجّلنارْ 
 ومضْت 

 إلى األفق البعيدِّ 
 كغيمٍة سكرى 

 تناُم على ذراعِّ الريحِّ 
 تحُلُم أْن ترّش الحبَّ 

 في األرض البوارْ 
 إيفا التي 
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عْتني   ماودَّ
 أثخنْت بجراحها روحي 

 وماتركْت 
 سبياًل للحواْر .

  
* كيف يقيم الشاعر علي جمعة الكعود المسافة بين الشعر الكردي و الشعر العربي،؟ والى اي درجة 

لغتين جارتين دورها في نقل حقيقة الشعر ؟  يمكن للترجمة األدبية ان تمارس دورها كجسر بين ضفتي  
 وهل تؤمن بترجمة الشعر ؟ 

@ الشعر العربي والشعر الكردي يغلفهما الطابع اإلنساني ألنهما ولدا من معاناة واحدة في هذا الشرق 
 الحزين ، أما الترجمة فالأراها مجدية في الشعر وأنا أؤكد مقولة أن ترجمة الشعر خيانة له .  

 
علي جمعة الكعود حصد جوائز عديدة . لو تحدثنا عن هذه الجوائز وما اضافت هذه الجوائز * الشاعر  

 الى تجربتك االدبية ؟  
 

 @• الجوائز الشعرية التي فزُت بها :
    2005عن قصيدتي : صرخة عربية   \• جائزة الزّباء في تدمر 

 2007عن ديواني : آزخ  \• جائزة وزارة الثقافة السورية  
 2010عن قصيدتي : مدينة عشق  \ سفنكس في مصر • جائزة 

 2013• جائزة عمر أبي ريشة في السويداء عن قصيدتي : فراشة الوقت 
 2015عن قصيدتي : نازحون  \• جائزة غسان كنفاني في رام للا

 2017عن قصيدتي : منسّيون على قارعة الحرب   \• قالدة الجواهري الذهبية في استراليا
 2017عن قصيدتي: مهاجر غير شرعي   \بري في القامشلي • جائزة أوصمان ص

 2021عن ديواني : الُمستثنى بحّبها   \• جائزة مانديال العالمية لآلداب في تشاد 
 2020• جائزة االتحاد العربي للثقافة عن كامل تجربتي الشعرية 

  2016ة حروف منثورة  وجائز   2021وجائزة واحة األدب الكويتية    2019• كما فزت بجائزة دار الفراعنة  
   .وهذه الجوائز كانت الحافز على االستمرار واعتراف واضح وصريح على عمق التجربة الشعرية وغيرها.
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* هناك مقولة تؤكد وجود عداء بين الكاتب والناقد . مارأي علي جمعة الكعود بهذا القول ؟ والناقد العربي  
 كيف تعامل مع نتاجاتك ؟  

نقد كتابات أنصاف الموهوبين ، وينطبق هذا  نقد المجامالت الذي نراه اليوم في  @ الشيء المؤكد هو 
بهم بالنقد ، وجاؤوا إليه من باب الدراسة األكاديمية أو من باب  الكالم على النقاد العرب الذين العالقة ألغل

 التحرير في الزوايا الثقافية الخاصة بالصحف والمجالت .
 

* صدر لك ديوان مؤخرًا بأسم ) لسُت نبيًا (...عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع في مصر . لو تحدثنا  
 بإيجاز عن هذا الديوان ؟ 
عن ثنائية الحب   2019ما ديواني السابق ) يكفي( الصادر عن دار الفراعنة  @ يتحدث هذا الديوان ك

والحرب ، وعن مأساة اإلنسان السوري بكل تفاصيلها ، عن الموت واللجوء بلغة جديدة تعتمد أسلوب الومضة 
د الشعرية والقصيدة القصيرة المعبرة دون رتوش . صدر عن دار ببلومانيا وهو الديوان الثاني بعد قصائ

 متوجة عن هذه الدار وعلى نفقتها . 
 

* ) يحق للشاعر ما ال يحق لغيره ( هذا القول على ما اعتقد ألجدادنا . هل غرد بعض الشعراء خارج  
 السرب كثيرًا بناًء على هذه المقولة برأيك ؟  

 
ب بضع قصائد  @ هذه المقولة تنطبق على الشعراء الرواد الذين بلغوا من الشعر عتّيا ، وال يحق لشاعر كت

 أن يتمسك بهذه المقولة,
 

 * الشاعر علي جمعة الكعود اين يضع نفسه بين شعراء جيله ؟  
 @ أنا شاعر مهم وشاعر مجدد في الشعر العربي الحديث واليمكن ألحد تجاهل ماأكتب .
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عر  * قبل اسدال الستار عن هذا الحوار الشيق . مارأي شاعرنا بالشاعر الكردي شيركو بي كس والشا
 والكاتب سليم بركات وماذا قرأ لهما ؟

@ فرأت ألغلب الشعراء الكورد بدءًا بفقي طيران ومرورًا بتيريج ومال جزيري وأحمد الخاني وعبدللا بشيو  
ولطيف هملت ورفيق صابر و صالح برواري وشيركوه بيكس باإلضافة إلى الشعراء الكورد الذين يكتبون  

يكس قصائد متفرقة مترجمة كانت تنشرها مجلة كوالن العربي في فترة ئهبية  بالعربية / ومما قرأت لشيركو ب
، حيث التجديد الشعري في قصائده ، أما سليم بركات فلدّي أعماله الشعرية الكاملة وهو من أهم الشعراء 

 في العالم بلغته المعجمية وطريقته الصعبة في الكتابة والعصية على التقليد . 
 

الكعود شكرا لتفاعلك معنا ولردودك الذكية على هذه األسئلة ولن نختم حوارنا معك * الشاعر علي جمعة  
 قبل اإلستفسار عن مشاريعك األدبية القادمة. 

 @ المشاريع كثيرة ولكنها تحتاج إلى رأسمال فكري .
 

 . الشاعر علي جمعة الكعود لك كل الشكر على هذا الحوار القيم الماتع ولردودك الذكية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجرى هذه الحوارات الّشاعر والكاتب نصر محّمد 
 شاعر وكاتب سوري كردي مقيم في المانيا 

 
 
 
 
 



3032 
 

وري الكردي جان دوست  وائي الس   حوار الكاتبة رشا أحمد مع الرِّ

 
وري الكردي جان دوست. 20 وائي الس   الرِّ

 
 جان دوست: كتاباتي مزيج لخيالين وثقافتين منفتحتين بعضهما على بعض

 الروائي السوري الكردي يرى في تعدد الهويات قربًا من النزعة اإلنسانية 
 

يشكل سؤال الهوية مرتكزا أساسيا للصراع في أغلب أعمال الروائي السوري الكردي جان دوست، فهو يعتبر  
أن إحدى مهامه كمبدع البحث عن حلول جمالية ترد االعتبار لقضية مهمشة تواطأ كثيرون ضدها هي  

ألكراد. في ظالل هذا الصراع جاءت روايته »كوباني« مثل صرخة ضد الدم والمجازر، أما أحدث  قضية ا
رواياته »مخطوط بطرسبرغ« فتقتفي أثر مخطوط حقيقي يلقي الضوء على تاريخ مسكوت عنه لألكراد عبر  

بين الثقافتين الكردية دهاليز التاريخ ومسارات الجغرافيا. هنا حوار معه حول هذه القضايا وكتاباته التي تمزج  
 والعربية.

 
في روايتك األخيرة »مخطوط بطرسبرغ«، يبحث الراوي في إحدى المكتبات بمدينة موسكو عن مخطوط  
بالكردية لكاتب مجهول... فاتحًا أفق السرد على عالم األكراد في القرن التاسع عشر... هل هو نص  

 فكرة البحث أو العثور على مخطوط نادر أصبحت مستهلكة؟ عن التاريخ أم الحنين والهوية؟ أال ترى أن 
أعتبر هذا العمل محاولة للخوض في التاريخ الذي رسم للُكرد أقدارهم السوداء. وظل يحاصرهم ويالحقهم    -

حتى جردهم من عباءة الحرية. في هذه الرواية يمكن االهتداء إلى بعض الخيوط التي تؤدي بالقارئ إلى  
صحيح أن فكرة البحث عن مخطوط أو كتاب    الكامنة التي جعلت الكرد خارج التاريخ.  العثور على العلة

غابر أصبحت ثيمة أثيرة لدى العديد من مشاهير الرواية في العالم، إال أن روايتي تتحدث عن مخطوط  
تتقاطع بعض األفكار  التاريخ الكردي. ربما    حقيقي ضاع أثره، مخطوط جمع بين دفتيه جزءًا مهمًا من 
وأساليب السرد بين رواية وأخرى، لكنني في الحقيقة لست مهتمًا بالسير وراء »الموضة األدبية«. عالقتي  

 بالتاريخ عالقة قديمة، وقد كتبت أولى رواياتي الشعرية وأنا شاب صغير وكانت رواية تنهل من التاريخ. 



3033 
 

شافاك الشهيرة »قواعد العشق في روايتك »عشيق المترجم«، بدا للبعض أنك متأثر بأجواء رواية إليف  
 األربعون«، كيف ترى األمر؟

أرى األمر مختلفا كليًا. »عشيق المترجم« رواية ال تشبه »قواعد العشق« إطالقا، ربما كانت روايتي   -
»ميرنامه« أقرب إلى رواية إليف شافاك المذكورة، فبينهما خطوط مشتركة كثيرة، وللعلم صدرت »ميرنامه«  

 د العشق األربعون«. قبل صدور »قواع
 

وصفت كتابة روايتك »كوباني« التي تتناول مأساة تلك المدينة السورية على يد »تنظيم داعش« بأنها  
كانت حتمية، وإال لكان البديل االنتحار أو الجنون... هل تعتبر الكتابة نوعًا من أنواع العالج النفسي  

 للمؤلف أحيانًا؟ 
ن مأساة النزوح ثم خراب المدينة بعد تحريرها ثم المجزرة، رأيت أنني  بعد معركة »كوباني« وما تالها م   -

بحاجة إلى صرخة عالية أفرغ بها كل الغضب والحزن الذي أحاط بي وأنا أشاهد مدينتي تتعرض لكل ذلك  
المحو. جاءت تلك الصرخة على شكل رواية من خمسمائة صفحة. وبالفعل شعرت براحة عميقة بعد أن  

في الرواية. الكتابة نوع من العالج الروحي. هذا صحيح. كما أنها تحرير للعقل الباطن  كتبت آخر كلمة  
 الذي يسبب بقاؤه سجينًا مقيدًا آالمًا نفسية عميقة. 

 
 لكن بدا صادمًا للبعض في تلك الرواية وصفك لإلرهابي الداعشي بأنه ضحية... كيف ترى األمر؟ 

بغير   - مدفوعة  إلى »داعش«  انضمت  فئة  التنظيم  هناك  هذا  الفئة حقيقة  هذه  تميز  لم  الدين.  تها على 
اإلرهابي األسود. شخصية الداعشي زياد في رواية كوباني تنتمي إلى هذه الفئة. وقد فصلت في خلفية هذه 
الشخصية، وكيف أن العنف المنزلي وغياب التربية الصحيحة منذ الطفولة تخلق تشوهات كبيرة في النفس  

 لمتطرفة لصالحها، إذ تجذب أصحاب األرواح المهزوزة إليها بسهولة.تستغلها المنظمات ا
 

 بعد كتابة أربع روايات بالكردية اتجهت للكتابة باللغة العربية... كيف كانت المبررات؟ 
المبررات كتبتها في مقدمة رواية »دم على المئذنة«، وعموما أنا أتقن العربية تمامًا مثل لغتي الكردية،   -

ر منها، فهي تجذبني بقوة إلى ملكوتها الواسع، لكنني كنت أصدها، أقاوم إغراءها الكبير خشية  بل ربما أكث
الغرق في لذائذ عمقها الالنهائي. اللغة العربية حسناء خارقة الجمال تراودني عن نفسي وتسحرني بفتنتها.  

لوعي، لكن لغتي الكردية  كلما اشتد علي الكرب وشعرت بعجز لغتي في التعبير عن النار التي تتقد بين ض
التي شغفت بها وعملت على النبش في طبقاتها تاللها والغوص في أعماقها كانت تمنعني كل مرة من  
االفتتان بالعربية والوقوع في أحابيلها فأصدها وأكبت ما بداخلي في أتون قلبي. لقد وقعت في حقل جاذبية  

رابي في مالعب الطفولة وعلى مقاعد الدرس، لغة أول  لغتين مختلفتين، إحداهما لغة أبي وأمي وإخوتي وأت 
فتاة أحببتها، لغة قلبي وأحالمي وكوابيسي وهذياناتي ورواياتي وأشعاري. والثانية لغة كتبي األولى ويومي  
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األول في المدرسة، لغة ديني وقرآني الذي كانت أمي تتنسم بحروفه المقدسة البلسم والشفاء، لغة الكتب  
كتبة جدي وأعمامي وأبي الشيخ فكانت أول ما تراه عيناي في هذه الدنيا من كائنات ورقية.  التي عجت بها م

كان السؤال الذي يؤرقني هو ماذا أفعل بمخزوني من هذه اللغة الفاتنة، الضرة القوية للغتي؟ ماذا أصنع بما  
جوفية تننظر أن تشق  تراكم لدي من عشرات آالف الجمل والعبارات التي ترسبت في قاع خيالي مثل مياه 

طريقًا لألعلى لتنفجر كينبوع مقدس؟ أال أخونها وأخون من يتكلم ويقرأ بها حين أضن بما عندي من فيضها  
 وأحبسها في قعر الذاكرة العميق؟ 

 
 - على حد تعبيرهم    – هذا الخيار جعل بعض المثقفين األكراد يتهمونك بخيانة قوميتك حين »تنكرت«  

 ضلت« العربية عليها؟ للكتابة بالكردية و»ف
الفكر القومي الضيق ال يمكن أن يأتي بمعرفة حقيقية. وال ينتج عنه سوى االنغالق على الذات والمزيد    -

من التقوقع الذي يمنع أي تقدم. واللغة ليست سوى وسيلة للتعبير تمامًا مثل العزف. يمكن للعازف أن يختار  
للغتي بل ما زلت أكتب بها وأعتبر الكتابة بها قضية مركزية    اآللة التي تناسبه. وبطبيعة الحال لم أتنكر

لحماية الذات واألنا المهددة. كنت أكتب بالعربية كتبي البحثية وترجماتي، لكني نأيت بنفسي عن اإلبداع  
بالعربية أي كتابة الشعر والرواية وأي جنس أدبي آخر. لم أفعل شيئا سوى أنني وسعت األفق الذي كنت  

 ، وصار مجال الرؤية عندي أكبر.أرنو إليه
 

 ما الفرق بين إبداعك بالكردية ونظيره بالعربية؟ 
وأقولها   -هناك فرق بال شك من ناحية القاموس والمفردات والخيال والتراكيب والمنابع التي أنهل منها. لكني  

ثقافتي  -بفخر   ن ولغتين  نجحت في توليد مناخات روائية خاصة هي مزيج خيالين كردي وعربي، مزيج 
وفضاءين معرفيين مختلفين. ما جرى لي أشبه بعملية تطعيم األشجار التي يقوم بها مزارع خبير، وتأتي  

 النتيجة على شكل أشجار تثمر أنواعًا عديدة من الثمار. 
 

على ضوء ذلك كيف ترى سؤال »الهوية«؟ وهل تعيش أحيانًا نوعًا من الصراع معه، ككردي يكتب بالعربية  
 ويعيش مغتربًا في ألمانيا منذ نحو عشرين عامًا؟ 

 بالنسبة لي فإن سؤال الهوية محوري جدًا سواء في حياتي أو كتاباتي. فأنا ابن هوية مسحوقة مهمشة   -
تكافح منذ قرون في سبيل الحرية. ولعل أغلب رواياتي تتمحور حول هذه القضية الجوهرية. فأنا مهتم جدًا  

ة الكردية التي أريد لها أن تبقى هوية دنيا في كل دولة يعيش فيها قسم من الشعب  بمعرفة إشكاالت الهوي
الكردي. صحيح أن السياسة تدخلت وطغى البعد السياسي على الكفاح الكردي الذي هو في األصل إنساني،  

ؤرقني سؤال لكن يبقى أن الكرد يستحقون التمتع مع جيرانهم في التاريخ والجغرافيا بشمس الحرية. لقد كان ي 
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التاريخ   التاريخ لعلي أحظى بأجوبة شافية. كتبت عدة روايات تتكئ على  البداية فلجأت إلى  الهوية منذ 
 الكردي البعيد والقريب ألحيط بإشكاليات الهوية الكردية المتنحية عن المشهد العام. 
ثراء وحيوية وقرب من لكن، وبعيدًا عن موضوع الكفاح والنضال القومي أرى أن تعدد الهويات أمر فيه  

النزعة اإلنسانية أكثر من االكتفاء بهوية واحدة والدوران حولها. يجب أن نشيع روح التسامح والمحبة وننبذ  
 الكراهية، وهذا ما فعلته في »عشيق المترجم« و»ميرنامه« و»نواقيس روما« وغيرها. 

 
الرواية... هل بريق الرواية وفرص الشهرة هناك تحول في مسيرتك رافق الشعر بداياتك ثم وقعت في غرام  

 واالنتشار والجوائز وراء ذلك التحول؟ 
لم أكن بعيدًا عن الرواية حتى في بداياتي. كتبت في التاسعة عشرة ملحمة شعرية من ألف وثمانمائة    -

ة كبيرة،  بيت شعري. وهي رواية في األصل لكنها مكتوبة شعرًا بوزن وقافية. نالت ملحمتي الشعرية تلك شهر 
لكني لم ألتفت إلى كتابة المزيد من القصص والروايات، واتجهت إلى الترجمة والبحث األدبي. ثم كتبت  

باللغة الكردية حيث ال جوائز. لقد استنفدت اللغة    2004أولى رواياتي في نهاية التسعينيات وصدرت في  
، فكان ال بد من البحث عن جنس  الشعرية ووجدت أنها ال تكفيني. مناخات الشعر لم تعد ترضي غروري 

أدبي آخر أبسط من خالله أفكاري وقناعاتي. صدرت روايتي األولى وأنا في عمر األربعين تقريبًا. وشعرت  
أن لدي تراكمًا في المعلومات واألفكار والرؤى ال يمكن أن يبقى الشعر حامله األساسي، وال بد من لغة  

 نثرية تستوعب الحمولة الثقيلة.
 .. كيف ترى تفاعل النقاد مع تجربتك وإبداعك؟ أخيرًا.

النقد العربي يعاني آفة الدوران في فلك المكرس. هناك أسماء تم تكريسها ألسباب عدة. وهناك نقد )شللي(   -
فالكاتب له شلته من النقاد الذين يحتفون بأعماله ويسعون إلى تكريس اسمه وال يقتربون من عوالم الكتاب  

لذي أعنيه هنا هو ما يتم نشره من مقاالت انطباعية تحتفي بصدور الرواية وتكتب »تقريظًا«  اآلخرين. والنقد ا
 صحافيًا تحت اسم النقد. إنه نقد استهالكي إن صحت العبارة. 

أما النقد الحقيقي، األكاديمي، والذي يحفر في طبقات النص سعيًا الكتشاف العوالم السرية فهو نادر جدًا.  
أن رواياتي بدأت تلفت أنظار األكاديميين العرب بسبب ما يجدون فيه من موضوعات  بالنسبة لي سعيد ب

العربفوني«   بالعربية »األدب  المكتوب  الكردي  المجاورة. هذا األدب  بالهويات  الهوية وعالقاتها  تهم أزمة 
هم مشترك يستحق اهتمامًا أكبر في خضم الصراعات السياسية الكبرى الحالية. فالكرد جيران العرب ومصير 

 وتربط بعضهم ببعض أواصر تاريخية قوية ولم يشهد التاريخ حروبًا عربية كردية. 
 

 أجرت الحوار الكاتبة والصحافية المصرّية رشا أحمد 
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 جراه االستاذ الكاتب عذاب الركابي ..أ هادي الحسيني  حوار مع
 هو سيد اإلبداع األول دون منازع  الحسيني الشعر عند

 

              
 هادي الُحسيني  العراقي األديب . الكاتب العراقي عذاب الرِّكابي                     21

 
 الشاعر هادي الحسيني: 

 بعد سنوات من التجريب في الكتابة وجدت ضالتي في قصيدة النثر 
 الشاعر محمد مهدي الجواهري عندما رحل عن الدنيا ختم الشعر العمودي 

 عزلة مع ذاتي بعيدًا عن الناس الكتابة تجعلني في 
 الشعر هو الحلم والحرية وهو الكائن غير المرئي الذي يأخذ بأيدينا الى بر األمان 

 
ذاب الركابيّ  –حاورُه   عِّ

كاتٌب وشاعٌر مثقٌل ، بهمومِّ حقٍب وأزماٍن مريرة ، دخَل في التجربة بروٍح وجسٍد مضنينِّ ، وهَو نهب عواصفِّ 
قلٍب متشٍظ بيَن طربِّ الشعر  حزٍن مزمٍن ، وفرٍح ُمر  الُحلم ، وألم النثر    –اوٍغ مؤّجل إلى الالزمان .. ووجع ِّ

 الخيال والفانتازي السريالي في آٍن .. تجربة حياة ال ُتشبُه الحياة .! – السردّي الخليط من الواقع 
الُحلم لحظُة    -ش ..!! والشعرهادي الُحسيني والكتابُة عزلٌة تامٌة .. والرهاُن على حياٍة ثانيٍة تستحُق أْن تعا

خصاٍم واختالٍف دائٍم مع الواقع ، ال لتغييرهِّ ، بْل تغيير العيون اّلتي تراهُ .. فقط للعيش في الُحلم ، منطاُد  
 النجاة ، ومصدُر رقّي اإلنسان ، وأقصى درجاتِّ الُحرّية.

 مبدٌع من طراز رفيع ، الشعُر لديه ال زمني ..!!
وتٌر يعزُف أغنياتِّ الحنين إلى بغداَد ، وتارًة أخرى أغنياٌت من نوٍع آخر أكثَر ُجرحًا وألمًا ،  والقصائد تارًة  

 وهي في إيقاعاٍت ُتفّتت ثلَج غربةِّ المكانِّ والزمنِّ والوجودِّ معًا ..!! 
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يز ، ولكّنها برؤى مارك  –الشعُر لديهِّ عوالُم فانتازّية .. قوٌة على األرضِّ لُنصرة العدالةِّ اّلتي بدْت عرجاَء  
 بتعبير غاستون باشالر.  –ستصُل عبَر قوافي القصائدِّ ونزيفِّ الشعراء "مبدعي الحلم اإلنسانّي المتألليء" 

  – واقُع الوطنِّ برؤاه خليٌط من الرسالّي والفانتازّي والاّلمعقول ، وال سبيَل لترميمِّ ما تشّظى منُه إاّل الكتابة  
 الُحلم .. -الحياة ، والشعر

 والشاعر هادي الُحسيني في غرفةِّ عقلهِّ السرّية الكثير مّما يقوُل : الكاتب 
 

  . الكتابُة من أصعب وأعقد المهن .
 

* تتعّدُد فنوُن الكتابة لديك: شعر، نقد، سرد روائي، يوميات ثقافية وحوارات .. لماذا الكتابة؟ أهي الباقية  
 لمقاومة الوحيدة التي يصعب هزيمتها؟ أم ماذا؟ وحدها؟ أم الرهان الوحيد على صنع حياة الحياة؟ وأداة ا

كل ما ذكرته في سؤالك المهم هو حقيقة يحّسها ويشعر بها كل كاتب يحرص على صنع حياته من    -
خالل الكتابة التي تجعلُه يتنفُس الحياة برمتها ليعيش في عوالم ومديات أخرى ، بالنسبة لي الكتابة تجعلني  

الناس ولم يبق للكاتب سوى ما يتركه من أثر إبداعي . الكتابة هي فعال الرهان  في عزلة مع ذاتي بعيدًا عن  
الوحيد على صنع حياة ثانية وتحديدًا في الشعر ،كما وأن الحروب التي عشتها كجندي ومشاهداتي للموت  

العاصمة والتدمير مرات عديدة، وحياة الفقراء وبؤسهم الذين كنت أراهم في بعض المدن العراقية وحتى داخل  
بغداد، كل تلك المعطيات جعلتني أمتلك خزينا كبيرا من الجراح المثخنة التي عّبرت عنها من خالل الكتابة  
والتي هي تفريغ لهذا الخزين المملوء باآلالم والوحشة والخوف من المصير المجهول ، ومن خالل القراءات  

شغفا بالكتابة، بالرغم من أن الكتابة هي واحدة وتعرفّي إلى الكثير من األدباء أصبح اندفاعي يزداد حبا و 
من أصعب وأعقد المهن. أن تكتب يعني عليك أن تتهيأ نفسيا عندما يداهمك شبح اإللهام في كتابة الشعر 
، وكما تعلم فإن الشعر هو أصعب أنواع الكتابة وأشدها وقعا على الروح .. وحين يتقدم الشاعر بالعمر  

عوبة والمعاناة والظلم والدكتاتورية ومن ثم يجد نفسه في المنفى بعيدا عن وطنه  ويمّر بظروف غاية في الص 
تتجمع في داخله كل هذه األحداث التي كان شاهدا عليها ، فيبدأ بكتابتها بعد أن تمضي عليها سنوات 

ر من  وتصبح ذكريات ، لكنها ذكريات تؤّرخ لمراحل مهمة من تاريخنا الحديث وبنفس أدبي يضيف لها الكثي
متعة الكتابة والقراءة ، لهذا ومنذ سنوات طويلة وضمن عملي الثقافي في بعض الصحف بدأت بكتابة العديد 
من األحداث التي كنُت شاهدًا فيها على القمع والخوف والموت ، فكتبت ثالثة كتب في السرد .، وكنُت  

ص والتي تجعلني أكتب عنها بعد استمتع حين أقرأ مجموعة شعرية لشاعر ما ثم أجدني أمام جمال النصو 
ان توجه لي لكمات شعرية أثناء قرأتها ، وقد سمحت لي ظروف المنفى سواء كانت داخل العاصمة األردنية  
عّمان التي عشُت فيها قرابة الخمس سنوات أو في النرويج التي قضيت فيها أكثر من عشرين سنة بأن  

نت أتمنى رؤيتهم يوما من األيام وأحاورهم ألجمع كتابا ضخمًا  ألتقي بالعديد من المبدعين العراقيين الذين ك 
في الكشف عن أسرار الكتابة لديهم وطقوسهم التي تختلف من شاعر الى آخر ، وقبل فترة قصيرة تمت  
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طباعته في دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد تحت عنوان ) قناديل الشعر ( ويعتبر الكتاب مرجعًا مهما  
ن والباحثين في الشعر بشكل خاص ألن كّل حواٍر في الكتاب يحيط بتجربة الشاعر من كافة  لبعض الدارسي

جوانبها باإلضافة الى تسليط الضوء على تجربته الحياتية . لهذا فإن الكتابة بصنوفها هي رهاننا الوحيد في 
 هذا العالم ، وهي الرهان الذي ال يهزم في هذا الزمن المّر ..

 
 لُم والحرية .. وكائٌن غير مرئّي .. الشعر هَو الحُ 

 
* الشعُر قِّبلتك التي ال ُيمكُن تغييرها ، كما الُحرية ، كما الُحلم .. ُقل لي ما الجدوى من الشعر في عالٍم  

 وواقٍع لم  يُعد شعريًا ؟ 
قعه تختلف كتابة الشعر كليًا عن أي كتابة إبداعية أخرى ففي الشعر تحديدًا نجد أن الشاعر يخاصم وا  -

المرير ليعيش في الحلم ، يعيش في الحرية المطلقة التي تطمح لها القصيدة وفي الجمال والتحرر من القيود  
بعيدًا عن عالم القبح والظلم والحروب وغياب العدالة األجتماعية .الشاعر دائمًا يطمح بالتجديد واإلرتقاء 

تختلف عن أي مبدع آخر في الكتابة . وفي باإلنسان الى أعلى درجات الرقي ، الشاعر له سمات وميزات  
أغلب المجتمعات الغربية ينظر الى الشاعر بإعتباره مؤشرا من مؤشرات الثقافة العالية ، الشعر هو الحلم  
والحرية وهو الكائن غير المرئي الذي يأخذ بأيدينا الى بر األمان ، الشعر له فعله داخل المجتمعات منذ  

ر المميز والفاعل بإستثناءات قليلة . وفي كل أنواع الكتابة يدخل الشعر كعامل  القدم ومازال له نفس الدو 
رئيس فنجده في الرواية والمسرح وحتى في الصحافة . وحين تكون ثمة جملة باهرة بجمالها تنبثق في سطر  

بدهشة .   من أسطر الرواية أو المقالة يتوقف أمامها القاريء منبهرًا ودون إرادة يعلن عن إعجابه الشديد 
ولعل واقعنا العربي برمته بالفعل لم يكن شعريا بسبب الحروب العبثية واالقتصادية والسياسية التي استفحلت 
فيها األنظمة الدكتاتورية التي حولت العالم إلى شركات مضاربة تتبع مصالحها فقط ، لكن بالمقابل فإن  

اة ال يعرفون معنى الشعر، فبينهم وبينه مسافات  الشعر باٍق وال أحد يستطيع محو دوره مستقبال . إن الطغ
شاسعة ، وكثيرًا ما يواجهون الشعر ألنهم يجهلون طبيعته وربما كان الشعراء أنفسهم سيحتقرون الطغاة  
عندما يالحقونهم باألذى . ومن المفارقات بأن يتحد الطغاة والحكماء في خصومة الشاعر ألخفاقهم في  

طون مدينة فاضلة ليتباهى بطرد الشعراء منها بحجج حاقدة ، كونهم كما زعم  إدراك معناه . لقد أسس أفال 
يصفون أشياء دنيا وليست سامية ، إن السمع عند أفالطون ، مرحلة اخترعها هو، وصدق بها ، وحاكم  

مش(  الشعراء بها ، إنه سلطة دنيوية من خلقه ، ولذلك أحبه الطغاة وقبلوا بتنصيبه معلمًا أول .. وكان )جلجا
ملك أور طاغية أراد أن يكون إلها ، فاعترضته صاحبة الحانة ) الحرية ( فنصحته بترك طريق الطغيان ،  
أي الرغبة في الخلود ، بأن يكون للا أو شريكًا له والعودة الى الحرية فعاد خائبًا لم يأخذ بنصيحتها فعاد 

هون الحرية ، الشعر.. يكفي الشعر أنه  الى ملكه ، عاد إلى طاغية أو نصفه . إن الطغاة والحكام يكر 
 المّسكن آلالم الفقراء والمظلومين في هذا العالم.



3039 
 

 . الشعُر فنٌّ ال زمنّي . 
 

* نكتُب الشعَر لنخّفف من هجير االغتراب الروحي والوجودي ، وعقارب ساعة الكتابة تدور باتجاه النثر  
في الصقيع والمطر على أبواب الناشرين .. أليس  ، والزمن يوصُف بزمن الرواية ، ودواوين الشعر تنتظُر  

للشعر زمٌن ؟ وهو البوابة التي تمّر من خاللها كّل الفنون ! هل يتنازُل الشعُر عن كرسيه الوثير بهذهِّ  
 السهولة؟ حدثني!! 

ال بالرغم من أن بعض النقاد يعتقدون هذا هو زمن الرواية ال زمن الشعر ، إال أننّي مازلُت أعتقد انه    -
يمكن بأية حال من األحوال انحسار دور الشعر في كل المجتمعات فمن خالل الشعر أصبحت كتابة الرواية  
ترتكز على الشعر في الكثير من المقاطع ، ال بل إن ُكتاب الرواية بدأوا يبتعدون عن السرد الكالسيكي  

من   االقتراب  ويحاولون من خالله  أحيانا  المركز  النثر  يكتبون  يربطون  وأصبحوا  ثم  ومن  الشعر  منطقة 
األحداث والرؤى داخل أحداث الرواية .ليس للشعر زمن معّين ، الشعر خارج نطاق الزمن ، الشعر يخترق 
كل األزمان وكل األمكنة ويحلق عاليًا في فضاءات العالم الرحب ، مازلنا ننبهر حتى اليوم حين نقرأ قصائد 

بأكثر من ألف عاٍم، وبالمقابل ثمة العديد من  المتنبي وأبي نؤاس وامرىء القيس وشعراء   آخرين سبقونا 
الشعراء الشباب يتفوقون اليوم بنصوصهم الباهرة بجمالها . . أما بالنسبة لبعض دواوين الشعر التي تنتظر 
في الصقيع والمطر عند أبواب الناشرين فأعتقد الشعر الجيد ال يمكن له أن ينتظر الفرج من أصحاب دور  

ذين اتخذوا نشر اإلبداع الحقيقي كتجارة لألسف الشديد ، األمر الذي ساهمت بعض دور النشر النشر ال
بطباعة الكتب الرديئة الخالية من أي قيمة أدبية مقابل أن يدفع لهم الكاتب ! وأنت تعرف جيدًا كم كاتب  

لموضوع .. لم يحدث  وقع ضحية لهذه التصرفات مع دور النشر ، لم يخُل حديث األدباء والكتاب من هذا ا 
يومًا في تاريخ الشعر أن تنازل الشعُر عن كرسيه وعرشه إلى جنس أدبي آخر ، دائما الشعر هو سيد 
اإلبداع األول دون منازع ألن الشعَر ببساطة كائن غير مرئي، لكننا جميعًا نشعر بجماله وهو يتفوُق على  

 مة دومًا .!! كّل أنواع فنون الكتابة األخرى ، ولهذا يبقى في المقد 
 

 .بغداد طائُر العنقاء الذي ينهُض من تحت الرماد .
 

* بعيدًا عن زرقة سماء بغداد ، وعلى ضفاف شواطىء الغرب وثلجها الزاحف إلرباك نبض القلب ..  
 كيف هو نوع ولون عبث القصيدة في وجدانك الذي ال يخلو من نوبات تشٍظ أليم ؟ 

اإلنسان وبخاصة حين يكون ذلك اإلنسان شاعرا ، الشاعر وحده الغربة لها سلبيات كثيرة على قلب    -
قوة  من  وبالرغم  األسرار  تلك  الى  ترشده  قلبه  داخل  مجسات  وله  الكون  أسرار  من  الكثير  يعرف 
الحنين)النستولوجيا( التي تسحبني دون إرادة و باستمرار إلى مسقط رأسي األول في مدينتي الحبيبة بغداد 

أكتب عنها وصورتها ال تفارق خيالي على اإلطالق ، بغداد دائمًا حاضرة في أغلب   أجدني ومن دون إرادة
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قصائدي ، بغداد أمُّنا التي ثكلت لكنها ومنذ عصور بعيدة دائما تنهض مثل طائر العنقاء من تحت الرماد 
دما تدخل  لتنثر الحب والسالم .. القصيدة بالنسبة للشاعر الذي يعيش المنفى تصبح غريبة بعض الشيء عن

عليها مفردات جديدة لم تكن متداولة في الشعر داخل العراق أو في وطننا العربي ، ففي العراق كنا نكتب  
عن النخيل واألنهار والشمس والمطر والحب والحروب التي ظلت تتناسل باستمرار ، ثم الطبيعة إختلفت  

اشجار مختلفة وظالم وسماء رصاصية  في المنفى وأصبحنا نعيش أجواء جديدة فيها ثلج وبحار ومحيطات و 
، لقد إختلفت روح القصيدة في الظاهر لكن في جوهرها يبقى الشاعر تحديدا مرتبط بجذوره ، ونجد الكثير  
من القصائد ال تخلو من ربط ما بين البلد األم وبلد المهجر الذي نعيش فيه . أعتقد أنَّ الشعر في المنفى  

ة إلى الشعر العربي ، وأضاف الكثير من الموضوعات الجديدة التي لم أضاف الكثير من المفردات الحديث
نكن نعرفها من قبل إال من خالل قراءاتنا لما قدمته لنا الترجمات في الشعر والرواية والقصة وحتى الرسم  

لعالم  والموسيقا التي ال تحتاج إلى ترجمات لكنَّ الترجمة عرفتنا إلى العديد من الرسامين والموسيقيين في ا
العالم . ومن خالل  الغربي بعد أن ابهرتنا أعمالهم التي ما زالت مصدر إلهام للكثير من المبدعين في 
القصيدة التي نكتبها في أوروبا أو أمريكا استطعنا أن نعمل مسحًا كامال للجغرافية التي بال حدود تذكر  

ا الخط األبيض المتوج بالورد والزهور ، سوى أن هذه الدولة األوربية وجارتها الدولة األخرى يفصلهما هذ 
ليس ثمة أسالك شائكة وسواتر وموانع وعسس وأسلحة ثقيلة وقوات شرطة وجيش كما نراه في دولنا العربية 

 .بالرغم من كل ذلك تبقى القصيدة خارج الوطن األم غريبة وأليمة لكنها قدمت الكثير لمجتمعاتنا . 
 

 تحُق هذهِّ المآسي المؤلمة .. بالُدنا في األمسِّ واليوم ال تس
 

* لو  ُمنحَت فرشاة وألوان ، وُطلب منك رسم بورتريه لعراق األمس القاسي ، وعراق اليوم األقسى تحت  
 زالزل مخططات الهيمنة والمليشيات المتعددة .. ماذا ترسم ؟ أي األلوان األقرب لخيالك الشعرّي؟

سؤال مهم حقًا ، وبالرغم من أني أعشق الرسم واللوحة التي هي قصيدة صامتة لكنها تستنطق الناظر    -
إليها ، ليس أمامي حين أعيد شريط الذكريات الطويل العريض والمليء بالحروب والحصار والموت والظلم 

ذا فإن الفرشاة التي سوف واالضطهاد والقسوة ومصادرة الرأي والمقابر التي تنتشر في عموم البالد . له
أمسك بها لرسم البورتريه لم تعرف سوى اللون األسود الذي خّيم على بالد السواد في عراق األمس الذي 
يصعب تسميته بسبب شدة الظلم الذي وقع على المجتمع العراقي برمته، وكذلك اللون األحمر الذي يمثل  

واإلعدامات  الحروب  في ساحات  المراق  العراقي  ويصعب    الدم  داميًا  كان عراق األمس  لقد   ، والسجون 
توصيفه لكثرة الجرائم التي إرتكبتها االنظمة الشمولية المستبدة . وبعد أن كان لنا دكتاتور واحد ذهب بالبالد 
الى أبعد نقطة في الموت جاءت معارضته التي كانت تختبأ في دول الجوار لتزيد الطين بلة ومنذ عام  

نذ قرابة العقدين من الزمن المّر جاء األميون والمتخلفون فوق الدبابات األمريكية  وحتى اليوم وم   2003
ليحكموا البالد بطريقة سوريالية ، لم يكن هؤالء يمثلون أحزابا سياسية إنما عبارة عن عصابات قتل وميليشيات  
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كتاتور ! لهذا فان منفلتة وسرقات ال توصف ، لقد كان لنا دكتاتور واحد وفي رمشة عين أصبح لنا ألف د 
البورتريه الذي أرسمه هو بلونين فقط األسود واألحمر وبانتظار قذف هذه الحثاالت إلى مزابل التاريخ لنرسم  
 اللون األبيض واألخضر عن قريب ليعم األمن والسالم على بالدنا التي لم تستحق كل هذه المآسي المؤلمة.

 
 . موضوعاُت الشعرِّ والفلسفة واحدة . 

 
الغتياله ؟ أهو    -مهما كانت ظامئة   –عُر سؤاٌل ميتافيزيقي ..! أي سؤاٍل هذا الذي ال تقوى اإلجابة  * الش

 حياتي ؟ وجودي ؟ كوني؟ ذاتي؟ أم ماذا ؟ 
يقول فيلسوف ألمانيا مارتن هيدغر : ) إن سؤال الخالص من قبضة التقنية كوضع انطلوجي عام هو    -

مع الكلمة الشعرية من أجل جعل الفكر يستذكر منحدره الشعري  ما يفرض على الفلسفة بأن تعقد حوارات  
( .. لهذا غالبًا ما تكون موضوعات الشعر والفلسفة واحدة أو قريبة من بعضها ، فالفلسفة تبحث وتنقب في  
الوجود والمعرفة والقيم وكذلك الشعر ، بينما في الغاية يشترك الشعر مع الفلسفة في غاية واحدة أال وهي 

فة والكشف عن الحقيقة . ولهذا يصعب توصيف الشعر أو تعريفه ، وأي تعريف للشعر سيكون بمثابة  المعر 
العالم دون تحضيرات مسبقة ، إنهما انغماس في   االنتقاص من هيبته ، إن الشاعر والشعر هما عيش 

وه بمقتل أبيه ، األشياء وغرق فيها . وعن أمرىء القيس تقول إحدى الروايات إنه كان سكرانًا عندما أخبر 
فلم يرم الكأس بل أكده بقوله : ) اليوم خمر وغدًا أمر( . فهل ندرك جيدًا معنى هذا الخيار ، أنه يعني  
رفضًا لقوانين العالم كلها التي تنظمه بطريقة تستحق حرية الوجود ، لقد أّجل امرؤ القيس ثأره ، أي أخّرُه ،  

عر ، والدخول الى عوالمه الفنتازية والتي ال يعرفها وال يدركها استبعده إلى غد ليس مضمونًا ، وذلك هو الش
سوى الشاعر وحده .. أستطيع أن أُغير العالم كما أشاء وبالطريقة التي تعجبني، وأحاول أن أبعد الظلم عن  
الفقراء والمحرومين وأسكنهم في منازل فارهة وجميلة وأؤمن لهم حياة سعيدة ، وكذلك أستطيع االنتقام من  
القتلة والمجرمين ومسببي الحروب وويالتها، أستطيع أن أفعل أي شيء ولكن في الشعر فقط! الشعر هو  
الحلم الذي ال ينتهي لدى اإلنسان، الشعر هو زاد العالم وهو الدافع القوي للحب واإلخالص، الشعر والشاعر 

نية عالية ومهمة يسجلها ويضغطها  هما قوة المظلومين والفقراء على هذه األرض . الشعر يتبنى أفكارا إنسا 
ومن ثم يقدمها للناس بطريقة سهلة وممتعة، ولو تحدثت عن جماليات الشعر وروحه العذبة في هذا العالم  

 لسنوات فهي ال تكفي وال تفي حقه في النبل..
 

 . الجواهري آخر شعراء القريض .
 

وهاب البياتي في حديث دافىء بغاليري * قال لي صديقنا المشترك شاعر الحداثة الكبير الراحل عبد ال
صيف   بعمان  أن 1995الفينيق  وجدت  العربي  الهايكو  في  تجربتي  خالل  ومن  للقصيدة(  شكل  )ال   :
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القصيدة أكبر من كّل األشكال ، وتتسع لكل األشكال .. فلماذا يزعج هذا شعراء القريض والعمود ؟ وال  
 غير موزون؟ ماذا تضيف ؟ زالوا مصرين على )الشعر موزون ومقفى( في زمٍن 

بعد سنوات من التجريب في الكتابة وجدت ضالتي في قصيدة النثر التي من خاللها أستطيع أن أعّبر    -
عن الكثير من التراكمات والمآسي في داخلي من خالل المساحة الواسعة والحرية التي يتمتع بها الشاعر  

ة وتجمد حركتها، وبالرغم من استسهال البعض لكتابة  بعيدا عن أحكام بحور الفراهيدي التي ُترّهل القصيد 
قصيدة النثر لكنهم لم يفهموا أنها أشد صعوبة من القصيدة العمودية. وحدهم كتاب القصيدة الحديثة يعرفون  

عندما رحل الجواهري    1997سّرها، والمهم ليس شكل القصيدة إنما روح الشعر فيها .أتذكر جيدًا في عام  
شاعر الكبير عبد الوهاب البياتي قصيدة رثاء عنه على الرغم من ان البياتي هو أحد رواد عن الدنيا كتب ال

القصيدة الحرة أو قصيدة التفعيلة مع نازك والسياب، لكنه كتب مرثيته على الطريقة الكالسيكية والتي يقول  
 في مطلعها مخاطبا الجواهري :

 في سنوات الضوء والبؤسِّ 
 وجدُت في مرآته نفسي 

  من معطفهِّ يافعاً خرجتُ 
 ألحمَل الشمَس إلى الشمسِّ 

كنُت أجلس مع البياتي حين سلمني أوراق القصيدة التي كتبها في الليلة الثانية لرحيل الجواهري وحين قرأتها  
سألته لماذا القصيدة عمودية ؟ فقال إنه الجواهري والبد أن نرثيه بقصيدة عمودية هرمية فهو هرم الشعر 

ض األحيان حين نقرأ الشعر العمودي أو الموزون نجد ال معنى في القصيدة وال ثمة صور  العربي . وفي بع
تجعل القارىء ينبهر بما يقرأ أو يسمع وكأنَّ الشعَر هنا عبارة عن قافية ووزن فقط ، أعتقد لقد ذهب زمن  

لشاعر محمد مهدي  القافية والوزن وأصبحتا عبارة عن تقليد لما كتب في السابق ، وبإمكاني أن أقول إن ا
الجواهري عندما رحل عن الدنيا قد ختم الشعر العمودي وما يأتي بعده هو تقليد أو إعادة صياغة من جديد 
باستثناءات قليلة جدا قد أثبتت حضورا شعريًا مميزا وغيرت من شكل كتابة القصيدة إال انها أبقت على روح  

لعالم على جميع األصعدة كان للشعر أيضا تطوره في القصيدة الكالسيكية .,وضمن التطورات التي سادت ا
مراحل عدة منذ قصيدة ) الكوليرا( لنازك المالئكة وقصائد السياب التي غيرت مسار الشعر العربي على 
الرغم من اإلعتراضات التي واجهتها قصيدتهم في أواخر عقد األربعينيات من القرن العشرين ، وبعد جيل  

لذين انتقل بعضهم من التفعيلة لقصيدة النثر وأيضا تمت محاربة قصيدة النثر في الرواد جاء الستينيون ا
السبعينيات والثمانينيات لكنها فرضت نفسها على الواقع األدبي . وبعد قصيدة النثر جاء النص المفتوح 

ا ، كل وقصيدة )الهايكو( التي أصبحت لها جمهور واسع وكتب عنها الكثير من الدراسات وأنَت أحد كتابه
تلك الفتوحات في القصيدة العربية الحديثة منذ الرواد وحتى اليوم لم تغير من جوهر الشعر داخل القصيدة 
بإبداعها بعيدًا عن الوزن والقافية . لقد   ولهذا فإن الشكل ال يؤثر على القصيدة وروحها التي تبقى ُتشع 

يدة أصبحت مختلفة هي األخرى .. لقد كانت اختلف الزمن واختلفت أدواته ، وكذلك الروح المتلقية للقص
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آراء صديقنا الراحل الكبير عبد الوهاب البياتي في الغالب صحيحة وواقعية حين يتحدث عن القصيدة التي  
 ال شكل لها .. !

 
 . حسب الشيخ جعفر الُمجّدد في القصيدة العربية بامتياز.

 
ل بال أساتذة( لدى عديد الكّتاب والمبدعين الكبار  * كثيرا ما تسقط مقولة ) نحُن بال آباء( أو ) نحن جي

في تواضٍع خجول ، هذا نجيب محفوظ يعترُف بفضل سالمة موسى عليه ، و همنغواي يعترف بفضل  
كنوت هامسون عليه في بساطة وشاعرية الكتابة ، ولورانس داريل يعترف بفضل هنري ميللر عليه أيضًا  

 وجك ، بل وترتيب وجدانك الشعري؟ .. ُترى َمن لُه الفضل األكبر في نض
كل جيل أدبي يتأثر باألجيال التي سبقته ولم تختصر التأثيرات على جنس أدبي بحد ذاته ، في الشعر    -

على سبيل المثال التأثيرات تكون أكثر وضوحًا وخاصة في القصيدة العمودية بسبب تقارب البحور واألوزان  
تقِّ بالقصيدة العربية من دون التأثر بالمنتج األدبي لمن سبقونا ، على العكس من القصيدة الحديثة . لم نر 

شخصيًا تأثرت في بداياتي األولى عندما كنت صبيًا في العديد من الشعراء أذكر منهم الجواهري ومظفر  
النواب والسياب والبياتي وسعدي يوسف ومحمود درويش وحسب الشيخ جعفر وفوزي كريم وسركون بولص  

السعادة الغامرة عندما أقرأ وأحفظ قصائد هؤالء الشعراء الذين قدموا للقصيدة العربية الكثير  ، كنُت أشعر ب
لكن بعد مرور سنوات وجدت ظالتي في شعر "سعدي يوسف" الذي كنُت أحّس أنه األقرب إلى وجداني  

) األخضر  الشعري .. في السبعينيات أحدَث سعدي انعطافة جديدة في الشعر العربي عندما نشر ديوانه  
بن يوسف ومشاغله ( وكان "حسب الشيخ جعفر" قد جدد لنا في القصيدة العربية من خالل التدوير الذي  
قلده الكثير من الشعراء العرب، وكان لديوان "مظفر النواب" ) للريل وحمد ( الذي كتبه باللهجة العامية  

السياب والبياتي وأسماء كثيرة أخرى لها الفضل   العراقية التأثير الكبير على بداياتي األولى ، وقبل هؤالء كان
الكبير في تطور القصيدة العربية ولعل طروحاتهم الجريئة داخل القصيدة مكنتهم ليحتلوا مكانة مرموقة في 

 خارطة الشعر العربي .!
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 . الكتابُة هبُة للاِّ لإلنسانِّ . 
واألهمية .. ُقل  لي لو لم نكن شعراء وكّتابًا كيف كّنا نتقّبل  )اإلبداع مواٍز للحياة( مقولة شديدة الدقة  
 الُحلم هبة هللا لنا ؟ ماذا تقول؟  –الغربة في األوطان والحياة؟ أليستِّ الكتابة 

الحقيقة أن أصعب شعور لدى اإلنسان هو حين يكون غريبًا عن وطنه واإلبتعاد عن أهله وأصدقائه ،    -
حكمت العراق منذ عقود من الزمن ومازالت ، كان الشاعر العراقي ينتابه    وبسبب األنظمة المستبدة التي

شعور الغربة وهو داخل وطنه بسبب الحروب والفقر ومالحقات األنظمة الشمولية له ، وهنا استذكر مقولة  
  للشاعر "عبد الوهاب البياتي" الذي قضى أكثر من نصف عمره منفيًا فيقول : )ان الشعراء يتعرضون دائماً 
لألذى والوشاية والحسد والمطاردة والقتل على أيدي الغوغاء والمأجورين لبعض الحكام الذين فاتهم المجد 
الحقيقي فأرادوا أن يعوضوه بقتل الشعراء، ألنهم يعرفون أكثر مما ينبغي أو أنهم بوصلة أزمانهم ( . ما قاله  

جراء الحزن والحنين والظلم الذي وقع عليه .    البياتي يختصُر الكثير . ان تركيبة االنسان العراقي مختلفة
الكتابة بالنسبة للشاعر او الكاتب هي المصّبر الوحيد عن آالم وأمراض الغربة وكوابيسها التي تالحقه في  
كل األوقات ، لهذا عندما انجز كتابة قصيدة أو كتابة مقال أو فصل من رواية ينتابني شعور جميل يشعرني  

على الغربة وتذليلها من خالل الكتابة . نعم الكتابة هبة من للا للمبدعين بشتى صنوف  بالسعادة واالنتصار  
 اإلبداع الذين يعملون بإخالص وجد .. 

 
 . الشعُر والكتابة محاولة ترميم وطننا الجريح . 

 
األضرحة ضباب   ( ديوان  من  ابتداًء  قصب2000*  من  بـ)رجال  ومرورًا  رحيل  2007(  و)   )

 هل  لحياة مسرح الالمعقول في عراق اليوم ذكر في القادمِّ من القصائد ؟ .. ( .. 2019المالئكة
في كتابي الشعري األول ) ضباب األضرحة ( الذي ُطبع في أسبانيا عن دار )ألواح( كانت أغلب قصائده   -

ا . كنت قد كتبت في عّمان وبغداد وأنا استذكر شريط الحرب العراقية اإليرانية التي أخذت الكثير من أعمارن
في ضبابِّ األضرحة أصور الموت بكل صوره الغريبة التي رأيته أثناء كل هجوم كان يشن ضد الجيش  
العراقي في تلك الحرب اللعينة التي لم تخلف لنا سوى الرماد ، حرب عبثية لم تشبع نزوات الحكام الذين  

النساء الثكالى واأليتام . أما في    حكمونا بالحديد والنار ، ولهذا كانت األضرحة وضبابها تخّيم فوق رؤوس
مجموعتي الشعرية الثانية ) رجال من قصب ( التي كتبتها في )أوسلو( فكلما أبتعد فيها عن العراق أجده  
داخل قلبي ، شرياني األبهر هو ، العراق مثل الحبيبة ال بل هو الحب األول ، العراق هو األب الحنون  

ة كثيرا عن )ضباب األضرحة( لكن العراق كان حاضرًا أيضًا وبكامل  على أبنائه . لقد كانت تجربة مختلف
طيبته .. وفي مجموعتي الثالثة ) رحيل المالئكة ( كان العراق حاضرا بقوة بعد احتالله من قبل قوى الظالم  
بكل مسمياتهم ، وبالتأكيد هو كبلد غارق في الالمعقول منذ عقود من الزمن ، لكن في العقدين األخيرين  

جاوز كثيرا مسرح الالمعقول ودخل في فنتازيا الالمعقول .. في البالد التي أعيش فيها وهي )النرويج( حين  ت
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تكتب الصحافة عن خطأ غير مقصود لوزير أو أي مسؤول في الدولة صرف سهوًا مبلغا لشرب القهوة في 
يقدم تبليغه من قبل حزبه أن  يتم  أمام    كافتريا وتم تسجيلها ضمن مشتريات وزارته  استقالته من منصبه 

اإلعالم والفضائيات في الوقت نفسهِّ . أما في العراق حين يهرب مسؤول خارج البالد ومعه مبلغ مليار  
دوالر ! وتتحدث عنه الصحافة دون أن ينتبه لها أحد !. لهذا فإن العراق هو عبارة عن مسرح تكثر فيه  

الشعر والكتابة نحاول ترميم وطننا الجريح الذي ال يستحق    الفنتازيا التي تجاوزت الزمن والخيال . ومن خالل
 كل هذا الظلم ، إنه العراق الذي نحب ، وال حب يعلو عليه ..

 
 . مشاريعي القادمة خليط من الشعري والسردّي . 

 * ما مشاريعك القادمة على صعيد الكتابة ؟ 
) قصائد أوسلو ( والثاني رواية عن   أنتظر صدور ثالثة كتب جديدة لي ، األول مجموعة شعرية بعنوان -

الحرب العراقية اإليرانية التي عشُت فيها كجندي لمدة سبع سنوات وقابلت الموَت مراٍت عدًة ، لكني كنُت  
أتمرد على الحرب وأرفضها ، ومنذ فترة انجزت القسم األكبر من الرواية وانتظر الفرصة ألضع اللمسات  

شعراء العراق الذين رحلوا بظروف قاسية وفي فترات مختلفة ، منهم تم  األخيرة لها . وثمة كتاب آخر عن  
تصفيته الجسدية في سجون وزنزانات األنظمة الشمولية التي ذهبت بالبالد الى قعر الهاوية ، ومنهم من  
مات على أرصفة شوارع بغداد بسبب الخمرة والجوع ، ومنهم من مات في المنفى بعيدًا عن الوطن األم  

، أغلب هؤالء الشعراء والكتاب لم يأخذوا حظهم من الشهرة في نصوصهم اإلبداعية لكنهم كبار في  العراق  
 سماء الشعر العراقي . ولدّي مشاريع أخرى أتمنى يسعفني الوقت النجازها في القادم من األيام .. 

 
 حوار الكاتب عذاب الركابي 

 مع الشاعر واألديب العراقي هادي الحسيني
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 الشاعرة السورية فاديه عريج حوار مع 
 

                 
       ورية فاديه عريجاعرة الس  الشَّ            شاكر فريد حسن . الكاتب والناقد الفلسطيني22   

 
 إحساسي يكتبني ولكني ما زلت عاجزة عن التعبير عما يجول في أعماقي بالصورة والمشهد الذي أحب

 
ل الريان ، سويداء الكرم، شاعرة مبدعة أنيقة الحرف والحضور، تتعربش كلماتها على  فاديه عريج، ابنة جب

قلب المتلقي وأفكاره، ولطالما خبأ حرفها في عمق الروح ليستحوذ قلمها على شفرة البوح، وحين تقرأ نصوصها  
 تقف مندهشا أمام فعل الحلم والحس والتأمل والخيال.

 
 من هي فاديه عريج؟ 

ابنة الطبقة الكادحة المثقفة المتعلمة، مربية أجيال، نهمة للمطالعة متذوقة للفن واإلبداع والجمال الروحي أنا  -
أينما وجد، يعتصر قلبي حزنا لمشهد طفل متسول وام ثكلى وكل أنواع المعاناة اإلنسانية على وجه األرض، 

 ال فرق عندي بين عربي او غربي اإلنسان هو اإلنسان أينما كان. 
 

أنا عضو في منتديات أدبية وثقافية في المحافظة، عضو في الرابطة العربية لآلداب والثقافة، عضو في  
المركز العراقي لألدباء والفنانين الشباب وفي الكثير من المنتديات الثقافية واألدبية االلكترونية على مساحة  

 الوطن العربي.
وان )قلبي يحدثني( ونصوصه تتغنى لإلنسانية والوطن  لي مؤلفان مطبوعان صدرا هذا العام أحدهما بعن 

بعنوان )عارية الحواس( ونصوصه تتغنى للحب والمحبة  :  والسالم وغيرها من المواضيع االجتماعية، والثاني
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لذاك الذي تصنعه المخيلة، وقد نشرت جريدة الدستور في العراق قراءة نقدية لمؤلفي عارية الحواس بقلم  
 وهي قراءة موثقة في ديواني المطبوع. 20/12/2017ديب وجدان عبد العزيز بتاريخ الناقد العراقي األ

وهناك ديوان ثالث صدر الكترونيا بعنوان )يشبهك هذا المطر( مترجم في الجزائر الشقيق الى اللغة األمازيغية  
ترونية ضمن  وقد تمت ترجمته على يد األديب الجزائري مازيغ يدار وموثق في دار كتابات جديدة االلك

 سلسلة دواوين مترجمة شرق أوسطية وسيصدر قريبا ورقيا.
 

نشرت لي العديد من المجالت األدبية والثقافية الورقية في سورية والعراق واألردن ومجلة السالم الدولية في 
 السويد وغيرها. 

 كما أن معظم نصوصي موثقة الكترونيا في الكثير من المواقع األدبية. 
 

العرب.   تم تكريمي من الكتاب واألدباء والمثقفين  جهات ومنتديات كثيرة ال مجال لذكرها وأهمها مجلس 
 وجمعية أصدقاء مرضى السرطان الذي كان ريع حفل توقيع ديوانّي لصالح عملها الخيري في محافظتي. 

جارب القديمة ولي بعض الت  هواياتي المطالعة والكتابة مذ كنت في المرحلة اإلعدادية وأحب الرسم والموسيقى
في الرسم، يسمونني شاعرة وال أجد نفسي استحق هذا اللقب بعد. إحساسي يكتبني ولكني مازلت عاجزة عن  

 التعبير عما يجول في أعماقي بالصورة والمشهد الذي أحب.
 

 ماذا يعني لك الشعر؟ 
هم من الوحدة والتناهي  الشعر هو هذه المعجزة التي تسمح للناس بالمشاركة فيما يوحد بينهم رمزيا وينقذ   -

أحيانا، هو ذاك الجمال الذي يتجلى ويؤثر فينا حيث يّون سعادة دائمة للروح، يعبر عن أحزاننا أتراحنا  
وأفراحنا وما يعتري القلوب واألرواح، يعبر بنا حدود الخيال يأخذنا الى عوالم ال حدود لها يصور همومنا  

عن أي فعل خاّلق، هو ضوء نقرا بفضله العالم ويقرأنا.البعض  وهموم الوطن فالشعر والقصيدة ليسا غريبين  
 ينظر للشعراء على أنهم يمثلون اإلنسانية. 

 
 كيف ترين قصيدتك عند كتابتها، بعد كتابتها، وبعد مرور فترة عليها؟ 

سكبُت ما  أرى قصيدتي عند كتابتها كمن تنتظر مولودا جديد وبعد كتابتها ينتابني شعور باالرتياح كوني    -
يخالجني من شعور فوق الورق ولكني ال البث أن أعود إليها بعد فترة من الزمن وأراني أعدل فيها الكثير  
من التعبير والصور، مع بقاء ذاك المعنى الموجود فيها سابقا، ولو سألتني عن قصائدي المطبوعة في  

 عضها الكثير، لكني أحبها جدا. الديوانين خاصتي لقلت لك ربما لو تركتها الى اليوم لعدلت على ب
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 كيف ترين الوطن من خالل فاديه عريج؟ 
الوطن هو األم انتمائي له كانتمائي ألمي، نحيا فوق ترابه ونحمله في القلب أينما حللنا ورحلنا، هو الشجرة  -

المعطاء التي تثمر بتضحيات شعبه، ال أجمل من أن يجاهد المرء في سبيل الوطن ويعمل على بنائه  
 وتطوره فكريا وحضاريا وماديا واألجمل أن يدافع عنه بكل ما أوتي من وسيلة والقلم هو وسيلتي. 

 وقد كتبت عدة نصوص للوطن وأنا التي قلُت فيه:
 

 أنينك هويتي 
 انتصارك أنشودتي 

 ياسمينك يزهر بدمي أنجما 
 ال وطن غيرك يعمر ذاكرتي 

 
 وقلُت في نص آخر:

 
 وطني..
 الّسواقي الحزينة يا طعم 

 وغربة األيام 
 كم َعذَبْت شجونك دمي 

 ورقَص فوق جراحك
 الخونة واللئام 

 دروبك مقفرٌة عتيقة 
 تموت فيها األماني 

 وتغرق األحالم 
 هل لي من نبيذ شمسك

 رشفٌة أصحو بها 
 تبدُد عتمَة األيام 

 ومن ضجيج قهرك بلسما 
 يبرُد الجراح واآلالم 

 انهض 
 انفض عنك غبار الظلم 

 تجرأ عليك كائن من كان إن 
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 عّلم الغزاة أّنا متجذرون في األرض 
 ونحن أسياد الزمان والمكان 

 هلل درك ...كلنا أملٌ 
 سيورق فيك العود األخضر 

 ويعود الحمام ينشد أهازيج السالم 
 فوق سطوح الشام 

 
 هل تملكين السيطرة على قصيدتك؟ 

ن عندما تشعرانك وهو روحا واحدة ستترك له  عندما تعتلي صهوة الجواد يجب أن تحكم سيطرتك عليه، لك-
العنان بأن يأخذك حيث يشاء وتستمتع برحلته، هي القصيدة في كثير من األحيان ال تمتلك القدرة على  

 السيطرة عليها تكتبك ترسمك تأخذك الى عوالم ليس لها حدود بال إذن منك وتحلق معها بال إجنحة.
 

 ما هي مصادر اإللهام لفاديه عريج؟ 
ألما لمآسي    - ُيبكي قلمي مشهد طفل متشرد أو متسول وتنزف حروفي  مصادر إلهامي وبوحي متعددة 

شعبي والوطن ومعاناة اإلنسانية المصلوبة على أبواب الريح، وتزغرد كرامة وكبرياء وشمم النتصار الحق  
لهم األجمل للبوح...البحر  ويرقص الحرف نشوانا ينثر العبير للمحبة والسالم والطفولة كما أن الطبيعة هي الم

والسماء والنجوم والقمر...المطر...والطبيعة صديقة بوحي تتغلغل في ثنايا حرفي فأنا كتبُت وهذا مقطع من 
 نص أنتظر: 

 
 أنتظرُ 

 كعصفوٍر مبللِّ بالمطر 
 الدفء من عينيك 

 أنتظُر...طلوع شمسك 
 كي تتالشى غيوم أحزاني 

 
 وقلت في نص آخر:

 
 أنا والبحر 
 فيروز.. وطيفكوصوت 

 ال صوت اال صوتك 
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 كل الغيم يرقص حالما بالمطر
 يغار البحر من طيفك يا حبيبي! 

 يطوف الشاطئ.. يعانقه 
 يمسح مرور العابرين 

 وكأنه يقول: الشاطئ لي وحدي 
 ويشرب قهوته على نوافذ 
 ذكرياتي المعتقة بالرحيق 

 
 هل تعتمدين شكال شعريا واحدا؟

يخالج الوجدان بصور أكثر تنوعا وبه تكون أقرب لروح القارىء، بما كي تسكب عواطفك ومشاعرك وما  
تحققه من مداعبة فكرية لألحاسيس والمشاعر اإلنسانية، وهو ما يتماشى مع روح العصر والتفكير اإلنساني  
 اليوم، فانا ال أستطيع متابعة القصائد الموزونة دائما ألني اشعر أحيانا انها تقيد روحي، عن نفسي اتحدث 

 وربما يخالفني الراي كثيرون، وأحترم ذائقة القارىء ورأيه أبدا.
مع إيماني العميق أن القصائد الموزونة تمتلك المقومات اإلبداعية بما يكفي كي ترسو بالقارىء على شواطئ  

 األلق.
بين  أول قصيدة كتبتها كنت في المرحلة اإلعدادية وكانت محاولة جميلة في التعبير عن الخداع والظلم  

البشر، حيث كان الثعلب والحمل شخوصا في قصيدتي، وكنت سعيدة عندما أثنى عليها مدرسي في اللغة  
العربية آنذاك، مع أنها كانت محاولة خجولة ولكني كنت سعيدة بها. وأول قصيدة غزلية كانت وأنا في  

فظ بكتاباتي في مدونات مرحلة التعليم الثانوي، ولم أنشر ما أكتب ألني كنت ومازلت أكتب لنفسي واحت
قديمة حديثة، لكن وسائل التواصل االجتماعي هي التي ساهمت بنشر كتاباتنا وتشجيع ممن هم حولنا، 
العالم  هذا  وفي  محيطنا  في  وثقافية  أدبية  نخب  هم  ممن  والكثير  للشعر  المتذوقين  األصدقاء  وتشجيع 

 االلكتروني كأمثالك أستاذ شاكر فريد حسن إغبارية مشكورا.
وعن سؤالك أي قصيدة أحببت أكثر.. أنا يا سيدي أعتبر نصوصي أبناء لي وال يمكن ألم أن تحب ولد 
أكثر من اآلخر، ألن كل قصيدة لها مضمون خاص بها ولها حالة وجدانية في روحي ساهمت بوالدتها،  

لك التي تتحدث  ولكل قصيدة وقعها الخاص في قلبي، ولكن لو سألتني أي القصائد أقرب للقلب أقول هي ت
عن الحب والمحبة، نعم ألن المحبة وحدها قادرة على خلق اإلبداع والتعبير عن كل القضايا البشرية وأجدها  

  األقرب لروحي، وألنها تجعلني أحلق بال أجنحة.
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 هل هنالك طقوس معينة للكتابة لديك ؟ 
أو زمان محدد لها، أحيانا الوحدة والتأمل  طقوس الكتابة التي تساهم في انهمار حرفي متعددة وال مكان    -

وأحيانا الطبيعة بجمالها وثورتها، وربما وأنا أحتسي قهوتي وأتصفح في كتاب، ولن تصدق إن قلت لك أنني  
أكثر مرة وأنا أقود سيارتي تعصف بمخيلتي ذكريات فيبدأ الحرف ينهمر انهمار الضوء أركن سيارتي جانبا 

رة جوالي ألنني أنساها إن لم أدونها ،وأحيانا عندما أخلد للنوم ليال...أتقلب وأقوم بتدوين حروفي في مذك
على هسيس الحرف أنهض وتراني أكتب ما يجول في خاطري وأشعر وكأني مسلوبة اإلرادة بال شعور مني  
أدون على الورق وربما تكون خاطرة أو غيرها وفي أحيان كثيرة سماعي ألغنية يثير بي الشجن ينهمر  

 ي وأسافر معه حدود الخيال .بوح
 

 ما هو طموحك على المستوى العام؟ 
طموحي على المستوى العام األمن واألمان والسالم لوطني وأبناء وطني سوريا أوال، وللعالم واإلنسانية    -

مع    كافة، والتحرر من كافة أشكال التخلف والجهل التي تقيد الفكر اإلنساني والسمو بأفعالنا وأقوالنا وتعاملنا
 ذواتنا ومع اآلخرين بما يليق بنا كبشر، وعدم التفريق بين إنسان وآخر اال بالعلم والعمل.

 
 حيث قلت في هذا:

 أحلُم باإلنسانية ينصهرُ 
 في داخلها اإلنسان 

 ويولُد من جديدٍ 
 إنسانًا يحُب أخاه اإلنسان 

 وتهدُل أنفاسه هديل الحمام واليمام 
 السالم سجعًا من أجلِّ المحبة 

 
المجاالت ألنهم   الموهوبين في كل  تبني األطفال  العالمية لحقوق اإلنسان  المنظمات  أتمنى من كل  كما 
الصراع   مسرح  في  المتواجدين  األطفال  وخاصة  الواعد  اإلنسانية  غد  ألنهم  واالهتمام،  بالعناية  األجدر 

 والحروب. 
 

 ما هي مشاريعك األدبية الحالية؟ 
األدبية بسيطة خجولة، لي محاولة في كتابة القصص القصيرة الموجهة لألطفال، وأتمنى أن  مشاريعي    -

تجد النور بطباعتها ولو بعد حين، أرغب بإنشاء منتدى ثقافي صغير يساهم فيه عدد من األقالم الواعدة 
 وخاصة جيل الشباب.
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 هل حقا حقل األدب يتسع لجميع األزهار؟ 

ر ولكن األزهار تفنى ولن يبقى في الذاكرة إال األزهار التي تحمل العطر الذي األدب يتسع لجميع األزها  -
 يترك بصمته في القلوب والعقول واألرواح، وبعض األزهار في الطبيعة كما األدب ال تمتلك عطرا. 

 
 كيف ترين حركة اإلبداع والنشر في سورية حاليا؟ 

بداعية في سوريا، لكني أقول إن سوريا مهد الحضارة  لست في موقع يخولني تقييم حركة النشر والحركة اإل  -
 وموطن اإلبداع والمبدعين كانت وما زالت وستبقى مدرسة لكل شعوب األرض. 

 
 

 هل كتابتك التزام إبداعي أم طرح سياسي؟ 
الكتابة التزام إبداعي، ويجب أن ال تخلو من الطرح السياسي ألن الكتابة وليدة الواقع الذي يحياه الكاتب  -

وال يمكن أن ينفصل عن واقعه ابدا، ولكني لم أكتب في السياسة أبدا، كتبت للوطن وصورت همومه ومعاناته  
 وهموم المواطن، إليماني بأن السياسة ذات معطيات متغيرة أبدا.

 
 هل تناولك النقاد بالنقد؟وهل أنصفوك؟ 

منهم الناقد العراقي األديب وجدان   تناول نصوصي بعض النقاد وأظنهم أغدقوا الكثير مما أفخر وأعتز به،  -
عبد العزيز والناقد الفلسطيني الشاعر وليد دويكات وصديقتي الناقدة الكردية المقيمة في باريس نجاح هوفاك  
وغيرهم ال مجال لذكر أسماء. وأنت أستاذ شاكر فريد حسن إغبارية كان لك اضاءة نقدية أفخر بها جدا، 

تي تناولت نتاجي األدبي وساما على صدري. وإذ سألتني هل أنصفوني  وأعتبر كل اإلضاءات النقدية ال
 بالنقد أقول: أغدقوا الكثير مما أعتز به، مع إيماني أنني مازلت طفلة أحبو في ميدان الشعر والشعراء.
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 الكلمة األخيرة التي توجهيها للقراء؟
وترقى كتاباتي لمستوى الذائقة األدبية لك، كما كلمتي األخيرة للقارىء: أتمنى أن أكون عند حسن ظنك    -

أتمنى من كل قارىء أن يوجه النقد البناء لكل عمل أدبي مما يساهم في تطوير النتاج الفكري أدبيا وصقل  
موهبة الكاتب بطرق وأساليب حضارية بّناءة تعزز ثقته بنفسه ومحيطه ونتاجه ال أساليب هدامة الهدف من  

يح ألن كل منا يمتلك الروح الخالقة التي تسمو بالتعزيز اإليجابي والعمل اإلنساني  خلفها التحطيم والتجر 
 الخير.

أخيرا: كل التقدير واالحترام األديب الصديق شاكر فريد حسن إغبارية هل هذا اللقاء الممتع.. دمتم بكل 
 األلق.

 
 شاكر فريد حسن     
 كاتب وناقد فلسطيني 
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 حوار الكاتبة سلمى البكري مع الشاعر والناقد بهنام عطاهلل . 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أعمالي المترجمة القت إقبااًل من قبل القراء والنقاد  -
في بداية الحوار نرحب بك د. بهنام عطاللا في صحيفة إنسان  ونشكرك على إتاحة الفرصة لنا إلجراء   

 هذا الحوار معك. 
 

 ي عن التعريف، ولكن هاّل تخبرنا من هو بهنام عطاهللا؟ * دكتور بهنام، وإن كنت غن
بهنام عطاللا شاعر عراقي من مواليد مدينة نينوى التاريخية بالعراق، كتبت الشعر ونشرته في مفتتح    - 

السبعينيات من القرن المنصرم . كتبت الشعر بأنواعه العمودي والحر وأخيرًا قصيدة النثر التي كتبت بها  
ي الشعرية الست الصادرة . وأيضا أمارس النقد األدبي ولي العديد من الكتب في هذا المجال  أغلب مجاميع

 فضاًل عن كتب أكاديمية ضمن التخصص العلمي. كما أصدرت كتبًا في المسرح والتاريخ والثقافة. 
لباحث سامر  ونوقشت عن تجربته الشعرية رسالة ماجستير في األدب العربي بجامعة بوترا الماليزية من قبل ا

 ٢٠١٨جبير الحديثي عام  
 

 * حدثنا عن نتاجاتك األدبية المنشور منها؟ وماهو مخطوط والذي لم ينشر بعد؟ 
نشرت نصوصي الشعرية منذ بداياتي األولى في أغلب الصحف العراقية وبعض الصحف الكويتية ومنها     -

( كتب نقدية كان  ٤يع شعرية و )( مجام٦مجالت: اليقظة  وصوت الخليج والمجالس المصورة. وأصدرت )
( كتب في مجال  ٣آخرها كتاب )بنية الخطاب النصي جمالية الصورة وفضاءات الداللة(. كما أصدرت )

 تخصصي األكاديمي )علم الخرائط(. فضاًل عن كتب أخرى في المسرح والتاريخ. 
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( تضمن نصوصي القديمة  أما مشاريعي المستقبلية في إصدار مجموعة شعرية بعنوان )حوار في آخر الليل
التي لم تنشر سابقا في أية مجموعة شعرية ورواية أعمل على كتابتها منذ أعوام فضال عن طبع األعمال  

 الشعرية الكاملة ومذكراتي في الصحافة واإلعالم. 
 

 * أسلوبك  في الكتابة يشد القاري فما هو اإلصدار الذي الذي صنفوه القراء أنه األجمل ؟ 
 جذب المتلقي وجعله يتمتع بلذة القراءة ال بد للشاعر من إستخدام أدواته وتقنياته اللغوية. بغية   -

ولعل اإلصدار الشعري الذي صنفه النقاد والقراء هو األجمل كان مجموعتي الشعرية )هكذا أنَت وأنا وربما 
د  فطبعت بطبعتين عن دار نحن( حيث قوبلت بالقراءة المكثفة والمتابعة واالهتمام من قبل المتلقي والناق

ديموزي للطباعة والنشر في دمشق .كما أن هذه المجموعة قد القت قبواًل بارزًا من لدن النقاد فنشرت عنها  
العشرات من الدراسات واإلنطباعات النقدية وصدر عنها ثالثة كتب هي : الوصف بين تشكيل الصورة  

لنص وتمظهرات المعنى للناقد زياد عبدللا العساف وكتاب  ورؤيا الذات للناقد لؤي ذنون الحاصود وجماليات ا
 الرؤيا والمخيلة للناقد بشير احمد سوادي . 

 
* بخصوص أعمالكم المترجمة، فقد الحظت أن بعض أعمالكم قد ترجمت إلى لغات أخرى، هل وجدت  

 ار ؟ فارقًا مثاًل بين نشر أعمالكم باللغة العربية ونشرها بالغات األخرى من حيث االنتش
لقد تم ترجمة مجموعتي الشعرؤة األخيرة ) مرَّ الظالم من هنا( وهي تدخل ضمن أدب  النزوح والتهجير    -

القسري، حيث ترجمت إلى اللغة السريانية )اآلرامية( من قبل المترجم أكرم بهجت، وطبعت من قبل دار  
 قاد.المشرق الثقافية والقت إقبااًل كبيرا من قبل الكتاب واألدباء والن

 
 *  من كان له الفضل في إكتشاف موهبتك الشعرية؟ وما نوع الشعر المفضل لديك؟

إن من إكتشف موهبتي الشعرية هو مدرس اللغة العربية في المرحلة المتوسطة الشاعر العراقي الكبير    -
التي  معد الجبوري وهو من شجعني وساعدني على النشر في الصحف والمجالت آنذاك. اما نوع القصيدة  

 اكتبها فهي قصيدة النثر. 
 

*  من هو الشاعر المفضل الذي تعجبك أفكاره أو تقرأ له؟ و هل تحّبذ أن يكون الشعر واضحا يسهل 
 فهمه بالنسبة للقارىء؟

اقرأ لجميع الشعراء ولكن أعطي إهتمامًا ووقتًا كبيرًا وقراءات مستمرة ومنذ البواكير وما زلت للشاعر    -
 در شاكر السياب وهو شاعر محدث ومتفرد رحل عنا مبكرًا. العراقي الكبير ب
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أما هل أحبذ ان يكون الشعر واضحا للقارئ فهذا ما ال أهتم به ألنني أكتب للجميع وليس ألشخاص او  
قارئ معين ..فلو أن الشاعر كتب بوضوح وبساطة لتحولت القصيدة إلى نوع من السرد العادي ..وهذا ماال 

 .رية أحبذه في نصوصي الشع
 

 *  كيف يستطيع الشاعر بهنام عطا هللا التنسيق بين العمل اإلعالمي  والكتابة؟ 
ببساطة ان حبي للشعر والصحافة معًا جعلني ألم باإلثنين معًا، فبعد أن كتبُت الشعر منذ الصغر كان   -

بخديدا  لي إهتماما بالصحافة فعملت على إصدار عدد من الصحف وترأست تحريرها ومنها: جريدة صوت 
ومجلة اإلبداع السرياني وجريدة صدى السريان وكنت اهتم من خاللها بالثقافة عموما والشعر خصوصًا وهذا 

 مما جعلني أبدع في المجالين .
 

 *  هال تتحفنـا بنموذج بقصيدة من شعرك في هذه الفسحة الحوارية ؟ 
 
  خرائب الشهرة  -
 

 أمضغ السراب بإرتجاج النوائب 
 حيث الكآبات 

 رفوف معلقة بهواء األضرحة
 وفخاخ تنصب لي 

 شباك الخرائب بالتورية 
 أتوضأ بالدقائق المتعثرة حولي
 أسرق خيبة النائمين بالشواهد 

 حيث جامعو النفايات  
 يبزغون مع الفجر 

 بوابل الفضائل 
 األزمنة شرائط مبتورة  

 يكتمل الدفء فيها 
 وثمة مطلقات  

 فقدن بريقهن على اإليقاع 
 إلرتداد الفراغ تدافعن 

 والركض وراء الضياع 
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 إنهن رقعاٌت مبعثرات 
 مقاصل خضراء مهيبة باللوعة 

 أعشاب تزعزع الورعين  
 بتصاعد البكاء 

 وربما يكتبون براءتهم فوق 
 أبجدية الثلج 
 كي تدفع ...

 أرصفة المجون خرائب الشهرة
 

 * كلمة أخيرة لصحيفة إنسان؟
ة إنسان الغراء وهيئة تحريرها واإلعالمية سلمى البكري شكري وتقديري واخيرًا ال يسعني إال أن أقدم لصحيف  -

 وخالص احترامي متمنيًا للصحيفة الموفقية والنجاح واإلزدهار واإلنتشار . 
* وبدورنا نشـكر شاعرنا وأديبنا الكبير على سعة صدركم ، وحسن أخالقكم، وألف شكر على ما نثر خاطركم  

 ي نسـأل للا أن يمتع بهـا القراء كما تمتعنـا بها نحن. عبر هذه الرحلة الحوارية الت
 
 

 حوار الكاتبة سلمى البكري أجرت ال
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 يهومأميلة النَّ  اللِّيبّية اعرةريم العبدلي مع الشّ الكاتبة حوار . 24
 
 
 
 
 
 
 

 ليبيا -حاورتها: ريم العبدلي 
 

 تطّلعاتِّ قلمي ليهّز جذع اللغة  فيتساقط قصيد الروحالشاعرة الليبية ُأَمْيَلة النيهوم: اتسعت 
 

ُأَمْيَلة النيهوم شاعرة وساردة ليبية درست األدب اإلنجليزي، ومتفرغة للكتابة والتربية، ولها نصوص موغلة 
في بحر اللغة، تمزج بين السرد والشعر وتضّفر قصائدها في نسيج إنساني مثير وجذاب.. ولنتعرَّف عليها  

 كان لنا معها هذا الحوار…أكثر 
 

 في ضوء ما تشهده بالدنا العربية من أحداث أين وصلت فكرة تقّبل اآلخر في األدب العربي؟ 
يؤسفني ويحزنني كثيرا ما شهدته بالدنا العربية من أحداث مؤلمة وحروب وتطرف إعالمي وهنا يبرز دور  

ويجمع القلوب وُيرّسخ فكرة تقّبل الرأي اآلخر وُينهي  األدب بمختلف أصنافه في أن ينثر الجمال والمحبة  
 التشظي بخطاب معتدل عميق شفاف ُيعيد للحرف مجدُه  ولألدب مكانته الرفيعة.

 
 هل قّصر األدب في إرسال قيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد؟

من قنوات التواصل االعالمية لألسف التقصير واضٌح شديد التأثير ولكنه ليس من األدب في حد ذاته بل  
التي تبّنت نهجا ُأحاديا وتوجهات محصورة في مسار منغلق على ذاته ال يجد الرأي اآلخر له مكانا فيه،  
وقلة المطبوعات من صحف ومجالت التي ُتتيح لألدباء الكتابة بحرية ونشر القيم الرفيعة من خالل خطاب  

 قّدمه.الموّدة والتسامح والتعاضد لبناء الوطن وت 
 

 لمن تكتب الشاعرة أميلة؟ 
ّن صغيرة جدا تعّلمُت ُحّب الحرف والقلم من أبي ، وكنُت أكتُب له حيث ُيعطيني كلمة   بدأُت الكتابة في سِّ
أو بيتا ويطلب مني إكماله وعادة تكون بيتين أو رباعية، ويكافُئني بمنحي كتابا قّيما من مكتبته: رواية أو  
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َن  ديوان شعر أو مجموعة قصصي ة أو كتاب نحو أو نقد أدبي أو علوم شرعية أو موسوعة علمية ألكوَّ
لغتكِّ وطوِّري فكركِّ ومدارككِّ   الكتب وحّسني  أنواع  اقرئي كل  يقول لي  الخاصة، كان رحمه للا  مكتبتي 
 الوجدانية ثم انسِّ كل ما قرأتِّ واكتبي روحكِّ الخالصة.. ثم كانت مرحلة ثانية  أكتب فيها لنفسي  أتواصل 
من خالل القلم والورق بعوالم روحي الُمحّلقة الشغوفة، أتحسس دروبا لتوّهج حروف أثيرة أعّبُر فيها عن  
مساربها وتعرجاتها في أعماقي  وأراقب انسكاب محابري بهطوٍل وامٍض يغمُرني راحًة وبهجًة عندما يتلّون  

وتغمرني مواكب غرق لذيذ في قطوف    على أوراقي البيضاء مساكَب زهٍر لخلجاتي المنتناثرة شعورا شفيفا
قلمي   تطّلعاتِّ  اتساع  وهي  الثالثة  المرحلة  كانت  ثم  دفاتري..  قلب  في  المرسومة روحا  وتنّهداتها  يراعي 
وحاجته ليرى أثر هدير سواقي حبره فيمن حوله  وتلّقف وجيب حروفه في عبوٍر دافٍق ليصل القلوب ويسكن  

أفئدة القّراء برائحة البرق الُمبهر وحنين المطر الوادع  يهز جذع    أعماقها بانهمار دافئ ُمرهف  يضوع في
 اللغة  فيتساقط قصيد الروح. 

 
 هل هناك كتب معينة أسرتك أكثر من غيرها؟ 

حيُث الكتب  دائما تكون روحي ُمحّلقة متوّثبة لمناهلها بشغف؛ ال أود الخروج من جّناتها البديعة  أجرؤ أن  
فير بمصادقة الكتب والتجّول في أكبر قدر منها ونهلُت مكتبة أبي الضخمة قبل  أقول أنه كان لي الحظ الو 

أن أكمل المرحلة اإلعدادية، وكان لي شغف بكل كتاب قرأته ؛ لكن هناك كتب كان لها تأثير وشغف خاص 
وهي كثيرة لكن علي سبيل المثال : قصص األطفال ألستاذنا وأديبنا الكبير يوسف الشريف التي عّلمني  
المصورة،   والشباب  األطفال  ومعاجم  القصصية  مجموعاته  ثم  الذهبية  السمكة  خاصة  القراءة  أبي  منها 
والمعلقات الشعرية وديوان المتنبي ورسالة الغفران للمعري ورباعيات عمر الخّيام  ومن مكة إلى هنا لعمي  

ت تشارلز ديكنز ومسرحيات صادق النيهوم  وكل مؤلفاته وموسوعاته، والشيخ والبحر لهمنغواي وكل مؤلفا
شكسبير  وكتب طه حسين والعقاد  وكل مؤلفات ابراهيم الكوني وعبدللا القويري وعبدللا الغزال  ود. عبد 
للا مليطان ومحمد المفتي  وعلي مصطفى المصراتي ود. علي فهمي خشيم وخليفة الفاخري وأحمد نصر   

القاسم الشابي وجبران ونزار قباني ومؤلفات غادة السمان  وأحمد يوسف عقيلة  ودواوين شعراء المهجر  وأبو 
ومحمد الفيتوري وعلي الفزاني  وديوان األخطل الصغير وعلي الرقيعي والسياب والجواهري والبياتي ومحمود  
درويش وسميح القاسم ومنصف المزغّني والوهايبي  والصغّير أوالد حمد ود. خليفة التليسي وخاصة كتابه  

ان” ال أمّل قراءته..استطرد قلمي ولم أذكر كل ما أحببت من كتب ؛ عموما أحّب وأتابع كل  “الشابي وجبر 
 األدباء والُكّتاب والشعراء وخاصة الليبيين. 

 
 أحالمك وطموحاتك التي تسعين لتحقيقها ؟ 

تفّوق ألوالدي طبعا أتمنى السالم واالستقرار ولمَّ الشمل والتقدم لبلدي ليبيا وأسعى جاهدة لمواكبة النجاح وال
القّيمة وتنمية مواهبهم في مختلف   المؤلفات والمطبوعات  الدائم على  فيهم واالّطالع  القراءة  وغرس حّب 
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المجاالت ؛ واالستمرار في نشر نصوصي وُمتابعة ردود الفعل حولها واالستفادة من ذلك في تحسين وتطوير  
 أدواتي الفنّية وُلغتي وُمفرداتي الخاصة. 

 
 جاتك األدبية؟ ماذا عن نتا

نتاجي األدبي بعد قيامي بالنشر في مدونات وصحف ومنّصاتإلكترونية ليبية وعربية وكردية أنا اآلن في  
انتظار ُقرب صدور  أنطولوجيا متمّيزة هي الديوان المشترك “صهيل األخيلة”، وأيضا ديواني الخاص الذي 

 آمل أن يصدر في القريب العاجل.
 

 يات شعرّية؟ بَم تخّصنا أميلة من أب
 أخصكم بقصيدتي األخيرة : ” بْوصلة ُنعاس الّصحو “ 

 
 صباحك يسيل   
 غرقا في تفاصيل   
 هبوب القرنفل   
 األثير   
 فتَوّد تقشيرُه وُيْثنيك الوجل  
 ونبوءة الغياب الُمبّلل   
 بلهفة البوح   
 وبْوصلة الّصحو   
 ورْونق ُنعاس األفق   
 َيحتويك على مهل   
 وقطوف ُمتنائية   
 تدور في   
 أروقة   
 الضباب   
 الشاحب   
 حتى ُيَبحُّ   
 الموج  
 بزفرة الغسق   
 وشهيق    
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 الغناء   
 البهيّ    
 دون ملل   
 وتشتعل الرؤى   
 ُتلوُِّح بتالحين   
 سمفونية   
 بقايا   
 بهجةٍ   
 تأخذنا لمطلع   
 الشموس  
 وأريكة  
 ُمتكأ القمر   
 وترمينا   
 على عجل  
 فكيف ُتغادرُ   
 أعاصيُرك   
 أمواجي؟!  
 وأنا  
 االّتجاه   
 والّدفة   
 والقرار  
 والفِّرار  
 والمالذ  
 والمرفأ   
 وكّل األمل  
 

في الختام أتقدم بأصدق التقدير لهذه اللمسة المرهفة للتواصل معي وتعريف القراء األعزاء بحروفي وأخلص 
 التمنيات بالغد المشرق الواعد لبالدنا ليبيا الحبيبة. 

 
 ليبيا -ريم العبدلي  أجرت الحوار الكاتبة
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وري خالد حسين  حوار الكاتبة مثال سليمان مع الّناقد الس 
 لم يبَق لنا سوى الكتابة، سأبدأ بكتابة صمتي! 

 

          
ور يالكردي خالد حسين     . الكاتبة مثال سليمان                           25  الناقد الس 

 
  تقديم

  
  ”الكتابة هي لغة الصمت بما هي الالتحديد والمعنى الذي ال يني يتسرب من بين أصابع القارئ “
 

في الحوار الطويل الجاري هنا الذي أجريته مؤخرًا معه )في نهايات الشهر السادس وبدايات الشهر الراهن(؛  
الكتابة، الّشعر، األدب، عالقة النقد بالفلسفة ومحاور عّدة عنها باستفاضة وإسهاب؛ يحّدثنا د. خالد عن  

 .ليتيح لنا فرصة التعرُّف على تجربته النقدية واألدبية مشكوراً 
خالد حسين: كاتب وناقد كردي سوري مقيم في سويسرا، حائز على شهادة الدكتوراه في اآلداب/قسم اللغة  

( عمل مدّرسًا لألدب العربي الحديث سردًا وشعرًا، وكذلك االتجاهات النقدية الغربية في  2005)العربية عام  
 .(2014ــ 2013السويداء.. ودّرس المواد ذاتها في جامعة زاخو، إقليم كردستان ــ العراق )-جامعة دمشق

ة العنوان، دمشق (، في نظري2000صدر له من األعمال: شعرية المكان في الرواية الجديدة، الرياض  
(،  2009( نزار قباني: قنديل أخضر على باب دمشق ، دمشق  2008(، شؤون العالمات، دمشق  2007

( وقريبًا قيد النشر ترجمات بعنوان ) الحقيقة  20015اقترافات التأويل، دار جميرة للنشر والتوزيع، العين  
 .مخطوطات قيد التنسيق واإلعداد للطباعةالتي تجرح عن دار التكوين بدمشق(.. كما أنه أنجز عددًا من ال

 
 سليمان  ثالم                                                                                   
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 هوية/ هويات النص 

 )يتعلم المرء االنكسار بلغٍة غريبة أسرع من لغته األم(؟ :م. سليمان
كان لكم رأي على الدوام وهو: النظر في ُهوّية النص ال اللغة    في إشكالية الكتابة بلغٍة غير لغة األم،

التي ُكتبت به. هل تحّدثنا عن مفهوم ” هوية النص”؟ سمات هوية النص؟ من يحدد هوية النص األدبي  
وماذا عن البنية التي تتم عليه؟ األسباب والدوافع التي تؤدي لألدب أّن ُيكتب بلغة غير لغة األم؟ ماذا  

 الهويات وهندستها؟ مدى انفتاح النص على العالم إن ُكتب بلغة اآلخر؟عن تداخل 
دعيني في البداية أن أدع العبارة، في حوزة الّتنصيص إلى نهاية المضاف من حدود اإلجابة   :خ. حسين

َمْن   النص”،  في  وتداخلها  “سماتها  النص”،  فـ”هويـ)ــة(ـات  ذلك:  إلى  في سؤالك.  المتراكمة  األسئلة  على 
المحدد لهوية النص األدبي، األسباب التي تمضي بالمرء إلى لغة أخرى للتعبير؟ النص والعالم…لنقل ثمة  
أبعاد عديدة تهيكُل هويـ)ــة(ـات الّنص، إذا كان المقصود بذلك، االنتماء إلى ثقافٍة محّددة، هل يمكن التعويل  

؟ في واقع الحال نحن إزاء معضلة في هذا على لغة الكتابة، ومن ثم لغة النص في تسوير هذا “االنتماء” 
السياق حينما تدفع ظروف قاهرة إلى الكتابة باللغة المهيمنة في سياق تغييب اللغة ــ األم من محفل المشهد  
العام. والمثال األشد بروزًا هنا يتمّثل بالكّتاب الكرد، الذين، وبفعل وطأة محاصرة لغتهم ــ األم أو محاولة  

وا لإلقامة في اللغات المهيمنة أي التركية والفارسية والعربية لجعلها تتكّلم بلسانهم. هذا التورُّط،  إبادتها، تحّرك
أو بمجّرد التورط في استعمال هذه اللغة أو تلك، تتلّوث هوية النص األحادية المزعومة وتنفتح على التعّدد 

كتوب باللغة ــ األم؛ فالتشطي والتعّدد  وينتقل النصُّ من الهوية إلى الهويات. ولكّن حتى ضمن النص الم
الهوياتي والفيض يعصف بالنص ذاته، هنا أشير إلى الصعيد األجناسي للنص، فكلُّ نص يمتصُّ عوالّم  
وموادَّ كثيرة تجعل من الهوية الواحدة: قصيدة، رواية، قصة، فيلم…. ضربًا من االستحالة. من هنا أقول إن 

لنتقّدم إلى الضفة األخرى ونوّضح أكثر؛ كيف يمكن تحديد هوية    استعصاء.الهوية الواحدة تغدو في حالة  
أعمال سليم بركات أو الكّتاب والشعراء الكرد اآلخرين. وأعتقد أنك تومئين إلى ذلك بشكل غير مباشر في  

مال تنتمي  سؤالك؟ ال شك بأننا إذا اتكأنا على معيار “اللغة”، اللغة التي يكتب بها بركات أعماله، فهذه األع
إلى األدب العربي لكننا سنجد هنا أن “العربية” لها وضعية مختلفة عن كّتاب عرب آخرين، فالعوالم الكردية 
ُتَهْسهُس من خاللها   تتكلم الكردية أو أن الكردية  بلغٍة أخرى،  تتكلم  اللغة  تتوّغل فيها إلى درجة أن هذه 

غدو كينونًة مغايرة في مرمى قارىء العربية ذاته، فالقوى  بمسكوتها، تحضر، تجلُب عوالمها إلى “العربية”، لت 
فما   الكردية،  تتنفس  هناك  كلها  التراثية…إلخ،  النصوص  مع  والتناصات  والحلم  والزمن  والمكان  الفاعلة، 
الجدوى من إبقاءِّ هذه األعمال في نطاق الهوية الواحدة؟ أليس من األصوب أن نزحزحها إلى هوية ثنائية،  

               األدبين العربي والكردي في الوقت ذاته؟ أن تنتمي إلى
المستثمرة في   اللغة  كانت  لغة أخرى؟ مهما  ُكتب  إن  العالم  النص على  انفتاح  ما مدى  من جهة أخرى 
الّصوغ؛ فهي تلعب مع العالم لعبتها في اختالقه وإبداعه، اللغة ال تعكس وإنما تختلق “العالم” من مواد 
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ن يمكن الحديث عن انتشار أشّد شساعة من لغٍة إلى ُأخرى فيما ُيكتب باالنكليزية يمتد  وأغبرة متنوعة. لك
  .أكثر وهذا يرتبط بأبعاد الهيمنة واالقتصاد واجتياح هذه اللغة للعالم

القهقرى، اآلن، نحو البداية، نحو العبارة المنّصصة أعاله، التي تبعثَر منها سؤالك: )يتعلم المرء   يمكننا 
ر بلغة غريبة أسرع من لغته األم(، من دون ريب يستمد الكائن القوة من اللغة ــ األم، اللغة التي  االنكسا

تجعل “العالم” قاب قوسين أو أدنى من االحتياز، من التملك وإن كان امتالكًا مزيفًا، اإلقامة في اللغة ــ األم  
لذلك فثمة أرضية صلبة، قاسية في  حدثت وتحُدث من دون وعي، أّنى يمضي الكائن يأخذ عوالمه معه؛ و 

اإلحاطة بالعالم، ال خوف من المساجلة والجدال طالما الوسيط يتمّثل باللغة األم، التي تمّد الكائن بالقوة.  
وبخالف ذلك يحدث االنكسار: كم تعذّبنا إلى أن أتقّنا “العربية” وكم انكسرنا فيها وكم تلعثمنا حين خاننا  

صاريف العربية. واألمر ذاته مع األلمانية راهنًا…والشك تخفُّ وطأة االنكسار مع  التعبير بشكل سليم وفق ت
   …محاصرة اللغة وانتهاكها والكشف عن أسرارها تعلُّمًا ومعاشرةً 

 
العلمية  :م. سليمان والتيارات  المعاصرة  بالفلسفات  األدبي  الثقافي  النقد  تربط نظريات  التي  العالقة  ما 

الماركسية بالتيارات  )الوجودية،  األدبي  والنَّقد  األدب  عالقة  بمعنى،  أو  االختالف..(  فلسفات   ،
 الفكرية/الصناعية /الفلسفية…؟ 

سبق لكم أن ذكرتم في أكثر من مناسبة، أسباب الكسل النقدي في سوريا عمومًا واألدب الكردي على 
ورية   التي دفعت بالكثير  وجه الخصوص، لكن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على عمر األزمة الس 

من األدباء والنقاد إلى الهجرة خارج البالد، كيف لعبت الهجرة في تنشيط حركتي األدب والنقد والسيما  
 النظريات البنيوية والتفكيكية منابعها باألصل من الغرب؟

الحقل النقدي  لو أزحنا جانبًا الممارسات االنطباعية والصحفية المسماة تجاوزًا بـ”النقد” وتأملنا   :خ. حسين
في شساعة تضاريسه تنوعًا وإجراًء واختالفًا ومناهج واستراتيجياٍت فثمة عالقة متينة بين الفلسفة والنقد؛ إذ  
تشّكل الفلسفة البنية التحتية )باستعارة المصطلح الماركسي( للفكر النقدي. ومن هنا؛ فالفلسفة، باستمرار 

راته المختلفة بالنسغ والرؤية والمفاهيم التي تأتلف في العملية النقدية  وعبر تاريخ الفكر، تمدُّ النقد األدبي بتيا 
للتموضع في النُّصوص لالشتباك واللعب التأويلي معها. وبإلقاء نظرة خاطفة على التأثير العاصف لفلسفات  

بي إزاء الفكر  االختالف والتأويليات والفكر الماركسي…إلخ يمكننا أن ندرك المديونية التي يتحّملها النقد األد 
الفلسفي. لكن هذا ال يعني أن الفعل النقدي يسّلم باألمر ويخضع للفكر الفلسفي لُتسلب منه خصوصيته في  
االقتراب والنهج واإلحاطة بالنصوص المستهدفة بالقراءة. فالنقد كذلك يلجأ إلى التقليم والتعديل واإلضافة  

بهت يهّم  وهو  النقدي  اإلجراء  على  الفرادة  المقوالت وإضفاء  استثمروا  الذين  األمريكيون  فالنقاد  الّنص،  ك 
التقويضية لجاك دريدا ومفهوماته وعملوا على تبييئها في الثقافة األمريكية أعلنوا بوضوح أّن: التقويضية هي  
م بأّن العالقة بين الفلسفة والنقد، وهذا أمر مهم، تمنح الناقد   شأٌن أمريكٌي…! يمكن أن ُأضيف إلى ما تقدَّ
)القارىء،  على صعيد  تحوالت  وإحداث  األدبي  للعمل  األنطولوجي  بالبعد  واإلمساك  التحرُّك  على  القدرة 
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فلوال  ذلك.  إلى  وما  المعنى…  وتعّدد  القراءة  مفاهيم  في  التمثيل(  سبيل  على  المؤلف  التناص،  النص، 
بمحاوالٍت كسيحٍة على النقد أشبه  الفلسفي لظّل  الفكر  الممرات الخارجية للعمل   االنعطافات المذهلة في 

     .األدبي
ؤال المتمحور حول أسباب الكسل النقدي وأثر “الهجرة” في تفعيل حركتي   وبااللتفات إلى الجزء الثاني من السُّ
َكَمَثلِّ   َمَثُلُهْم  قلة،  ندرة،  الكبار  النقاد  أن  إلى  أشرت  أن  سبق  الحديثة.  تجلياته  في  والسيما  والنقد  األدب 

فالسفة والشعراء والروائيين والفيزيائيين..إلخ. والندرة أصل في اإلبداع والخلق لكن نمّو الفعل  المبدعين من ال
والمواطنة  والمعتقد  التعبير  يتيح وحده حرية  الذي  الديمقراطي،  ثقافي  ــ  السوسيو  بالفضاء  النقدي مرهون 

قدي ذي الصلة بالمجتمع والثقافة  وفصل الدولة عن الدين، فالفضاُء الديمقراطيُّ شرٌط لفعٍل مثل الفعل الن
لطة والدين…إلخ، فكلُّ ما ُأشيَر إليه تفتقده سوريا الغارقة في مستنقع الدكتاتورية في   والسياسات ونقد السُّ
للفعل   ـ اإلجرامية، فكيف يمكن  أبشع تجلياتها، وراهنًا، الحركات الراديكالية في أقبح ممارساتها الالثورية 

ن ينبثق ومن ثمَّ يظهر النقاد الكبار الذين يمكن أن ُيحدثوا انعطافات في نظريات النقدي برؤى متغايرة أ
القراءة واإلجراء النقدي وفي رؤى األدباء أنفسهم لنصوصهم ومن ثم تطويرها…فطبيعة الّسلطة ومحاصرة  

العربي. من    الفكر الديني للمجتمع تقتل أي إمكانيٍة لإلبداع النقدي ليس في سوريا وإنما في عموم العالم
جهة أخرى اليزال الوقت مبكرًا للحديث عن تأثير “الهجرة” على األدب والنقد. نعم ربما تحّرر الجسد بعض  
الصغيرة   األجيال  إلى  بالنسبة  وسيتسع  المحدقين  والخوف  الرُّعب  من  ما  حد  إلى  الفكر  ثم  ومن  الشيء 

عيد النقدي فاألمر يحتاج إلى جيل أو جيلين،  مستقباًل. وثمة منجزات أدبية كثيرة ُتنشر اآلن لكن على الص
فنحن النزال نعتمد على مصادرنا ومراجعنا في التسعينيات وبدايات األلفية الثالثة…إّن الفعل النقدي يحتاج  

     …إلى الكثير لإلسهام في حركة النقد العالمي
 
يسون”؛ بدا جليًا تأثر النقد من خالل قراءة كتاب النظريات النقدية المعاصرة ل “لويس تا :م. سليمان 

في   انعطافات  أحدثت  النظريات  هذه  كل  النسوية….(  النفسي،  التحليل  نظرية  )الماركسية،  بالنظريات 
المجتمعات التي انبثقت منها حتى أّنها تجاوزت حدود إقامتها.. السؤال: هل للناقد الحق مثل الفيلسوف  

ى سبيل المثال تشومسكي ورؤاه حول التدخل األميركي  في إحداث التغيير على صعٍد أخرى غير األدب؟ عل
 .في سوريا وعالقة األميركان مع الكورد.. سالڤوي وموقفه من بوتين في أوكرائينا

الكتب المؤّلفة عن النظريات النقدية ومجاالتها وأمدائها وتأثيراتها كثيرة في الواقع وربما من  :خ. حسين 
الصعوبة بمكان السيطرة عليها…ومنها هذا الكتابـ ـ الدليل الذي أشرتِّ إليه فقد صدر بترجمتين إلى العربية. 

رات عنيفة وجلية في طرائق الرؤية  وحّتى نكون بمحاذاة الواقع الفعلي لهذه الّنظريات فهي قد أحدثت تغيي
والقراءة على صعيد الممارسات ـــ الخطابية أما على صعيد البنى الكلية، أي المجتمعات فال أتجرأ الخوَض  
في ذلك…من جهة أخرى وقد أشرُت إلى أن “الناقد” منغمر بالمجال أو الفضاء العام الذي تحّدث عنه  

يا األدب والمجتمع، متوّرط فيها شاء ذلك أم أبى )ويمكن نقّدم  يورغن هبرماس، أي هو على تماٍس مع قضا
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هنا اسمي تيري إيغلتون، إدوارد سعيد وغيرهما على سبيل التمثيل(. أما إشارتك إلى تشومسكي وجيجك  
المتورطين في السياسة حتى أذنيهما فهما مفّكران وليس بناقدين في األدب، األول لساني ومفكر سياسي  

يالٍت سياسية رثة في كهولته والثاني فيلسوف يقّدم خطابات طريفة )لسُت مطلعًا على مجمل بات يقّدم تحل 
الذي يحاول  الروسي  الشديدة للضبع  العربية…لكن أعجبتني مناهضته  إلى  ما جرى من ترجمٍة ألعماله 

المفكر” وهو األكثر ابتالع أوكرايينا، فبوتين صورة مرعبة للشر تحدق بالبشرية(. بالطبع إذا استعملنا مفهوم “
 داللة، فال مفّكر بعيٌد عن المجال العام 

.    
 !…“ Helbest الضيف الغريب: “الّشعر

وهل حقًا فقد الشعر هويته بعد أن استوطن    كيف تنظر للّشعر؟ أ صحيح لم يعد هناك شعراء؟ :م. سليمان
مدى افتقاد الدهشة في      ”؟الرواية والقصة القصيرة، مما أدى لظهور مفهوم “فوبيا التجنيس األدبي

بالواقع وتسارع الحياة؟ أين تكمن أهمية القصيدة؟ هل حقًا فقدت   الكتابة الشعرية الحديثة وربط ذلك 
 شاعريتها؟

 :لنخطو في متاهة هذه األسئلة :خ. حسين 
الفاشلة في اعتقال الّشعر  النَّظر إلى الّشعر يستعيد، هنا، تاريخ االشتباك مع الّشعر، تاريخ كّل المحاوالت  

ضمن تخوم فسحٍة تعريفية. مع ذلك كان واليزال الّشعر يلتفُّ على تلك العقول الفلسفية والنقدية ويضع  
الفخاخ   من  يفرُّ  متى  تمامًا  ويدرك  التملُّص  يتقن  منيٌع،  كائن  عر  الشِّّ “الفشل”،  وطأة  تحت  مقارباتها 

السؤال، ــ  للّشعر؟”  تنظر  “كيف  بأّي جسارٍة    والتسييجات:  أتمّتع  ال  الّشعر؟ شخصيًا  ما  أي  أي سؤالك، 
لالشتراع إحاطًة بهذا الّسؤال الذي اليزال يربُك ترسيمات المفكرين الذين انشغلوا والمشغولين بمواجهة “الكلمة 
الذي   الرّحال،  “الفكر  “الّطريد”،  “الغريب”،  بروح  يعيش  الّشعر  أّن  الّشعرية”، وهي مواجهة خاسرة طالما 
يستقرُّ في الحركة، السفر واالنتقال، الليل والّنهار في تعاقبهما األبدي، كائن ال يعرف الهمود والّسكون،  
“كائن ــ قنفذ”، يحاكي الليل والنهار…أفّكر جديًا، أيضًا، أن أسأل اآلخرين: ما الّشعر؟ ترى كيف تنظرون  

يماءٍة سلبيٍة من أكتافهم. سأختصر إجابتي بَدْوري  إلى الّشعر؟ … وكوني لم أتلَق، سابقًا واآلن ــ هنا، سوى إ 
 !“  Helbest في هذه “الشظية”: “الّشعر

عراء هم بمنزلة ــ الممر الذي يعبره الّشعر إلى العالم، القصيدة  طالما ثمة شعر، ثمة قصيدة، فثمة شعراء، الشُّ
تصل ضفاف العالم…في هذه اللحظة،  عمياء في كنفها، لذلك الّشعراء/ الّشواعر ممراٌت ــ ضرورٌة للقصيدة ل

 !…في حدث الوصول تبدأ القصيدة بالكالم وتوّدع َمْن أوصلها
سبيل   على  النقدي  الخطاب  اقتحم  لو  حتى  بل  المسرح،  أو  القصة  أو  الرواية  الّشعر  استوطن  لو  حتى 

هذا الفضاء ــ  المشاكسة بمواجهة العقل األكاديمي فال ذوبان، ليس شرطًا أن يقتصر الشعر على القصيدة،
شقوق  في  والتخفي  االنتشار  على  هائلة  طاقة  لديه  الشعر  الحقيقة  في  للشعر.  كمأوى  عليه  المتعارف 

 .الخطابات وتضاريسها…سمة الشعر أنه هنا، هناك، حضوره ــ مرتقب مع حضور اللغة
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غم من انفتاح األنواع  ينبغي أن ننتبه، وهذا من جهٍة أخرى، أن سؤالك يمّس قضية “النوع األدبي”، فعلى الر 
القادم، فمهما جرى تطعيم   ــ  النوع تفرض سلطتها على الضيف الغريب  على بعضها بعضًا، فإّن حدود 
امبريالية في   بطريقة  يتوّغل  بات  الذي  للّسرد  والّسيادة هي  الهيمنة  فإن  عرية،  الشِّّ والكلمة  عر  بالشِّّ الّرواية 

عن الرواية بوصفها قصيدة. سوف نتحدث عن هذه “الرواية”  الممارسات الخطابية كافة ــ ال يمكن الحديث 
الّشعر   يتدّخل “الّسرد” في “العمل الشعري” لكن  بأنها رواية فحسب أو أنها رواية شعرية. وبخالف ذلك 
االنهيار   إلحاق  دون  تفيض  ترثي،  ُتغني،  هنا  انفتاحها…فالضيافة  في  هوياته  هويته/  على  يحافظ 

ني البتة أن “النوع األدبي” صنف من الميتافيزيقا، ثابت عبر التاريخ. وفي الواقع  بالمستضيف..لكن هذا اليع 
واالجتماعية   الثقافية  السياقات  في  يعتمل  ما  مع  تتساوق  وهي  تتالشى  تتعثر،  تنهض،  فاألنواع 

ي  واالقتصادية…والدة “النوع”، هنا واآلن تحتاج إلى كثير من المطاردة واإلحاطة، ربما سنتحدث عن ذلك ف
   .سياق آخر

ال يمكن للّشعر أن يصل إلى ضفاف اآللهة، ضفاف العالم إال من خالل ما يمّيزه، وما يمّيزه هو صدٌع من  
الدهشة والغرابة، الشعر شعر بغرابته، بالغريب الذي يوّلد فيه أوراق االفتجاء واالنتباه وأمداء شاسعة تحت 

افتقاد الدهشة يعّد افتقادًا للشعر ذاته، ولذلك أظّن أن قوة الطاقة المتخيلة للعقل الشعري… والحديث عن  
الشعر يتنكب غرابته أنّى ظهر. بيد أن ما نشاهده هو الكثرة غير الحميدة لجحافل من البشر ينشرون في  
بالشعر، “كتابات” من دون كتابٍة، من دون شعر   له  الذي ال صلة  الشعر  الميديا ما يحمل اسم  وسائل 

 .بالطبع
 
ورد لكم في أكثر من مقبوس مصطلح “الكلمة الشعرية” هل تعني بها المفردة الشعرية   :نم. سليما 

 المستقلة أم النص الشعري؟ 
ــ الشّك أنني أستخدم الكناية أو المجاز المرسل في ضرب من االختزال لإلشارة إلى كلية الشعر،  خ. حسين

ــ العالم، الّشعري في اللغة، الشعري بوصفه شعرًا، الذي يتخّلق   لدى الّشاعر على أنه تلبية للنداء، نداء 
النداء الذي ينهمر إليه من قطائع العالم: األشجار، الغيوم، األنهارـ الكائنات…إلخ…كما لو أنَّ القصيدة  

    .…تنبثُق من اللغة َجّراء هذه الوطأةِّ الّساحقة لنداء الكينونة بوصفها العالم
 

 .لكتابة، سأبدأ بكتابة صمتي(م. سليمان: )لم يبق لنا سوى ا
 الّصمت لسان الغياب 

مت والالــ شيء؟  مت غير الصَّ  ماذا تعني لكم الكتابة؟ وهل كتابة الصَّ
ــ سيرة سردية( هل سيكشف لنا كاتبها عوالم د. خالد طفولته/صباه؟ أم ستكون سيرة  )حقل الكلندور 

 متخيلة؟ متى سيرى النور؟ 
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حديد أين قلُت أو كتبُت هذا القول المقتبس هنا، والمرمي على حاّفة هذا  ال أدري على وجه التّ  :خ. حسين
مت،   السؤال بقصدية واضحة، وفي أّي سياق؟! في الحقيقة الكائن اإلنساني، في الختام، مشروٌع منذوٌر للصَّ

لسان حال الموت. الموت حدٌث يحدُث، ولكن ُيمتحن من خالل  ،الّصمُت بوصفه لساَن الغياب المطلق
مُت هنا  أ مرين: موت “اآلخر”، ومن اللغة التي يتقنها بطريقٍة متقنٍة، أي من الّصمت الذي يبوح به. الصَّ

لغٌة بكامل أسرارها ُيشهرها الموُت، بعد أن َيْحُدَث بالمهابة التي ندركها، ُيشهرها للتواصل مع الكائن في  
فالّصمت ليس بالال ــ شيء وإنما هو لغة   وضعيةِّ إنذاٍر وتحذيٍر وتهديٍد له؛ ليكون من ضمن ممتلكاته…!

مكتنفٌة بالداللة، بل برواسب منها، متخم بالمعنى، فالّصمُت مطعوٌن بالثقافةِّ التي تجري فيه تحوياًل مريعًا  
مُت على حقٍل ثريٍّ من المعنى: الرفض، الالتحديد،   بنقله من داللته الفيزيائية إلى داللته الثقافية، لينفتَح الصَّ

 .ار، انفساح المعنى، المعنى الهارب والمتوارى في خرائط النَّص…إلخاإلنذ 
ــ في مهّب هذا الجنون الذي يعصف بالعالم   ــ الصامتين  الشّك بأن “الكتابَة” هي ما تّبقى لنا، لنا نحن 

المفكَّر والجغرافيا التي تحيط بنا. لم تبق لنا سوى “الكتابة”، هذه الكتابة، كفسحٍة للحرية والجسد والفكر و 
والالــ مفكر به، هي الفسحة المتاحة لكي نكتب خسارتنا ورعبنا وهذا الذي يتعالى على القبض أي الّصمت  

ضمن هذا السياق أنظر إلى     الذي يقول ما ال يمكن قوله أو أنه غير قابل للتعبير عنه باللغة التداولية.
: “ماذا تعني لك الكتابة؟” الكتابة بوصفها هذا الت وغل الجسور في الذات والعالم لإلمساك بالالمرئي، سؤالكِّ

مت، لغة الالمرئي الذي يحدُث وال ُيرى، غير القابل لالصطياد بالكالم التداولي/الكتابة القائمة. الكتابة  بالصَّ
هي هذه العالمة الخطيرة: المأوى الذي يتيح لالمرئي أو الّصمت أن يمتلك لسانًا ليتكلم. الكتابة هي لغة 

ت بما هي الالتحديد والمعنى الذي اليني يتسّرب من بين أصابع القارىء…في الكتابة ُأحاوُل االقتراَب  الّصم
من مهابةِّ الّصمت لكنني ال أستطيع طوياًل التحديق في مساحته الهائلة والمريعة، ال سبيل سوى اصطياد  

    .القليل من رغوته المتاحة
ي الّسيرة المرتقبة فهي مشروُع كتابٍة قائمة، كتابة تلك األشياء  حول “شجيرات الكلندور أو سحر البعيد”، أ

واألحداث التي جرت يومًا وأودعْت نفسها في كنف الّصمت، السيرة سوف تكون ابتكارًا أو إعادة اختراٍع لهذه 
  !الفسحة بزمنها وأمكنتها وكائناتها، سيرة لّما تنته بعدُ 

 
 طيف دريدا، تجربة القراءة

سليمان: عند القراءة، يبدو طيف جاك دريدا يجول في أعمالكم النقدية ال سيما “نظرية العنوان”  م.  
وبعض المفاهيم التي تعمقتم فيها وتقديمها بأسلوٍب جديٍد مثل مفهومي  االختالف الزمكاني واألثر؛ إنه  

 نقد الميتافيزيقا في األدب؟ 
القارىء :حسين   خ. القارىء، وتحديدًا  أّن  المهمة لمطاردة    أعتقد  بهذه  القيام  النقدي، هو األقدر على  ــ 

أطياف جاك دريدا في كتاباتي الضئيلة والمتواضعة. ومن دون ريب أشعر بمديونية تجاه فلسفة جاك دريدا 
ومفاهيمه المبدعة، ذات الطابع اإلجرائي والمالئمة لطبيعة العالمة األدبية. منذ فترة باكرة من انتسابي )لقسم  
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العربية بجامعة دمشق(. وجدُت النقد األدبي األكاديمي الذي اّطلعُت عليه سقيمًا لغًة واستراتيجياٍت   اللغة
ومفاهيَم، بل حتى على مستوى ترسيمات القراءة وخرائطها ولذلك كان البّد من أرضية مختلفة، مرجعية  

األفق الذي يمكنني من النظر برؤية  مفارقة تحّرر الفكر من االفتراضات المسبقة والقراءات المتكلسة، لتشّكل  
مغايرة إلى األعمال األدبية. ومن هنا كان االنخراط في قراءة دريدا وفوكو ودولوز وبارت وكرستيفا و…و…  
وتبييء أفكارهم في الكتابة النقدية. وهنا ل ال مندوحة من االعتراف بالتأثير القوي للتقويض أو التفكيك في  

“نظرية العنوان” من خالل استثمار مفاهيم دريدا عن الالحسم واألثر والنصية  تحريك القراءة النقدية في  
ومفهوم االخـ)تـــ(ـالف ]الرسم األخير بصياغة كاظم جهاد[. إّن قوة التقويض تكمن بالدرجة األولى في أنه  

لب، يمكن   التحّرك بها  ليس منهجًا، مسطرًة، خطواٍت يمكن حفظها وإنما استراتيجية قراءة، قائمة على السَّ
في تضاريس النصوص واألخذ بالحسبان التغييرات الطارئة التي تواجه المسافر في ليل الّنص. وفي واقع  
الحال فإّن التقويض يتيح للقارىء بمفاهيمه االشتغال بصورة مزدوجة: توصيف العمل األدبي وتبيان مدى  

و  متكّثرة وعشوائية  بصورة  الداللة  توليد  األثر  قدرته من عدمها على  مفهوم  التاريخ من خالل  مع  اللعب 
والتناص من جهة أولى، ثّم التعامل الذكي مع العمل األدبي بوصفه بنيًة ممتصة لإلطار السوسيو ــ ثقافي  
ومن ثم فهو عرضة لمخاتالت األنساق الثقافية المضمرة والظاهرة من جهة ثانية. في الواقع؛ األمر متروك  

فشلي في استثماري لمقوالت التقويض من أجل تغذية القراءة النقدية وإثرائها.    للقارىء للحكم على نجاحي أو
وأوّد أن أشير في ختام هذه اإلجابة أن أهمية فكر دريدا تتزايد والسيما في مرحلته األخيرة حيث االهتمام  

العالم ذاته   بموضوعات سياسية وأخالقية، األمر الذي كان كفياًل بإخراج التقويض من عالم النص إلى عالم
  .واالنخراط في مشكالته وانسداداته

 
ؤال.. د. خالد، كناقد، هل يفرض موضوع /فكرة   م. سليمان: سؤال جانبي لو سمحتم بما يخص هذا الس 
الرواية على اهتمامه، أم العمل مجماًل يدفعه للقيام بالعمل النقدي؟ وكذلك المقاالت التي تترجم نها، هل 

 امكم بالموضوع أم كاتبها؟ لها حيز خاص من اهتم
حتى الّدراسات أو المقاالت التي ًأكّلف بكتابتها أتركها للحظة المفارقة، اللحظةـ ـ الحدث، اللحظة  :خ. حسين

ــ األفق التي ستحضن “الجملة األولى”، إذ أُعدها الحدَّ بين النص النقدي والالــ نص. ومتى ارتضيت عن  
ــ   أمضي  فإنني  األولى:”  الترسيمات  “الجملة  أضع  ريٍب  دون  من  البياض.  في جسد  ــ  بخوف  كان  وإن 

والخطط لكنها وتحت ضغوط اللغة النقدية وبخاصة تحت وطأة طابعها االستعاري واألفكار الجانبية التي  
تندلع على خطوط التماس مع النص قيد القراءة تتعّدل، تتغّير، تغيب وتحضر. لكن الفكرة تتسع وتنتهك 

تضاريسها بشراسة. من جهٍة أخرى ثمة “نداء” في العمل األدبي: رواية، سيرة ذاتية، قصيدة،  الفراغ وترسم  
المختلف   الجسد…العمل  أو  الخاتمة  من  أو  العنوان  من  ينطلُق  قد  ينادي،  نداٌء  شعرية…إلخ.  مجموعة 

عادة ابتكار النَّص قيد ــ والمغاير يترك دمغته، باستمرار، في جسدِّ قارئِّهِّ، الّدمغة ــ النَّداء هي التي تفرُض إ 
َنداٌء في  التقويضي هو  بالمعنى  “االختالف”  بنعمةِّ  اللغة  المندفع في  النص  واختراعه من جديد:  القراءة 
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انتظار االستجابة النقدية. كلُّ نداٍء مختلف هو مشروع قراءة في طريق االرتسام. وبخصوص جملة المقاالت  
من اإلنكليزية إلى العربية، فكما تالحظين فهي تمسُّ الوضعية  التي حاولت ترجمتها، واألصوب تحويلها،  

األدبية ــ النقدية التي تشغل تفكيري وتتمحور حول اقترابات ــ بعض الفالسفة: بالنشو، دريدا، زونتاگ وقريبًا  
  فوكو وكذلك بعض شّراح الفكر المعاصر في الفكر األوروبي واألمريكي، بمعنى أن التحويل هنا يّتجه نحو 
للفعل األدبي وآليات تفسيره وتأويله. وفي   ما يهّمني، أي ما يمكن أن ُيسهم في تطوير إدراكي شخصيًا 
ــ المتناول   الحقيقة؛ فإّن صعوبة هذه المقاالت هي التي تدفعني إلى الترجمة لمحاصرتها ضمن لغٍة قيد 

  .بقصد الفهم أواًل وقبل كلِّّ شيء
 

قراء؟ حين تبدأ بخوض مغامرة الكتابة هل تفّكر بقارٍئ حقيقي أم م. سليمان: كيف تقيم تجربتك مع ال
 افتراضي؟ أم تهتم بالنص أكثر؟ 

ال أبحث عن   أيُّ محاولٍة في الكتابة ترتقي أن تكوَن في مدارج المغامرة وممراتها ودهاليزها، :خ. حسين
الكتابة   بعد قراءتها، في  إلى كتابٍة ُترمى  هولة والمجانية، ال أسعى  القارىء في   بقدر ،النقديةالسُّ ما آخذ 

الّنص النقدي الذي أقّدمه له، فهو ليس بتقرير صحفّي أو   حسباني على القارىء كذلك أن يأخذ بحسبانه
عرض لعمل أدبي ما. إن نصيَّ النقدي، وهذا زعٌم فحسب، يحافظ بعمٍق على الخطوات المنهجية دون  

النقدية من جفاف الكتابة األكاديمية والّرهان على التأويل    اإلفراط بالعمق بأّي شكل كان، مع تحرير اللغة
ومضاعفة التأويل وفق التقاليد الهرمينوطيقية والتقويضية بما يلتزم مع الّسياق النَّصي للعمل األدبي. إن  
بين  بتدرُّجها  النقدي  الفعل  إزاء  القراء  أفعال  بتفحُّص ردود  النقدي  ــ  للقارىء  تسمح  الميديا  وسائل    وجود 
اإلعجاب والّسخط أو الجهل بالمرجعية النقدية التي أنطلق منها في اقتراباتي النقدية. لذلك من الصعوبة  
بمكان الخروج بنتيجة عامة أو محددة لتقبُّالت القراء السيما أن النقد لم يتجّذر بعُد في مشهديات القراءة 

ا الفعل  إلى  ُينظر  يقيني اليزال  المشهد األكاديمي. وفي  بارتياب  خارج  أو  بدائية  أو  بنظرٍة بسيطة  لنقدي 
واليزال فعل االستقبال النقدي رهين الثنائية التقاطبية: معي أو ضّدي في عالقته بمنتج النص. من جهٍة  
ُأخرى فأطراف الفعل النقدي: القارىء ــ النقدي، القارىء ــ المستقبل )واآلن القارىء االفتراضي ضرورًة( ثم  

فعل فعلها في تحديد أبعاد الفعل النقدي لكن دعيني أقول إّن كينونة الفعل النقدي، تنظيرًا  النص قيد القراءة ت
وممارسًة بما يتضمن من منهجية ومفاهيم نقدية وخطوات إلدارة فعل القراءة في صياغة أسلوبية محددة  

     .تأتي لدّي في الدرجة األولى
 

 سليم بركات: الال ــ مألوفية في تضاعف 
الذي يتميز بطريقة خروجه عن المألوف، وخياله الفذ؛ ليطال الوصف   م.سليمان: عن أدب سليم بركاتــ 

عصبي بتوتٍر  تشع  مألوف  غير  نحٍو  على  ُتقدم  مجزأة  جمٌل  أنها  على   …قصائده 
ة  برأيكم؛ ما التقنية التي اتبعها بركات في فرادته وقدرته المذهلة على اإلدهاش؟ حيال أدبه المغلف بلغ 
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معجمية ال تحتمل الوضوح؛ أنا كقارئة علي أن أعود للقاموس مرارًا حتى أتمكن من فهم وعيش التجربة  
اإلنسانية في أي عمٍل له.. د. خالد كناقد كيف يفسر أدب بركات؟ وهل من مناهج خاصة يتبعها في  

  مقاربة نصوص بركات؟
بركات )على :خ. حسين الكبير سليم  والروائي  اعر  الشَّ هذا   أدُب  يخرج في  نظري( ال  األقل من وجهة 

يسعى   أو  مغاير  خطاب  هو  حيث  من  فاألدب  عامة،  األدبيبصورة  الفعل(  )أو  المسار  عن  التوصيف 
حدٌث غريٌب وغير مألوٌف، سوف ينتهي األدب حينمايسعى األديب   ،[بدمغة كاظم جهاد ] االخـ]تـ[ـالف إلى

إلى المألوف واالعتيادي من الخطاب المنسوج حول العالم. بناًء على هذه الفكرة البسيطة فالال ــ ألفة والغرابة  
 ذلك  وااللتباس واإلبهام وغير المحسوم، أقصد تلك العتمة الداللية التي ترافق الخطاب األدبي عادًة، كلُّ 

أصٌل فيه، محايث له وليس باألمر الطارئ…لكن ما يمّيز الخطاب األدبي لدى بركات هو الالــ مألوفية  
المضاعفة فيه، االشتداد المريع للعتمة التي ترافقه، اللعب، فضاء من اللغة يعبث فيه الخيال بنظام وبترتيٍب  

يؤّسس البَِّنى األدبية وكيف تنمو بمهارٍة  مشرق وقلق… بركات متمكن من لعبة الخيال ويدرك تمامًا كيف  
وحذاقة لكنه ال ينسى العالم، ال ينسى األواصر التي تربط األدب مع هذا العالم. أدب بركات يقيم في أرض  
الال ــ مألوف، حيث العسر واالعتياص، لكنه يدفع القارىء أن يغّير عالقته مع اللغة في ارتباطاتها مع  

إ التأويل في تضاعفات  العالم والنوع األدبي،  يفتح شهية  ّنه األدب )وقد أكون مخطئًا في توصيفي(الذي 
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالتقنية التي يتبعها بركات في التأسيس للغرابة     غريبة ومتكثرة، هذا من جهة.

ات على  األدبية يمكنني القول…بداية ليس هناك من أقوال مجّزأة في أدب بركات…وقد ذكرت آنفًا أن برك
ــ  القارىء والقارىء  اللذين يمنحان  بالبنى األدبية ونصه يكشف عن الكثير من االنسجام والتماسك  وعٍي 
النقدي الكثير من السهولة في اإلحاطة بنصوصه التي تحتاج إلى مهارة التلقي والتحّرر من االفتراضاتالمسبقة  

عن أمر هام يتمحور حول تحرير اللغة وذلك بزّج    لألدب والتلقي. أعتقد أن لعبَة الكتابةِّ لدى بركات تكشف 
العالمات اللغوية في سياقاٍت من االنحراف واالنزياح تكاد أحيانًا تخون إرثها الداللي مما يقود النص تمامًا  
إلى عوالم الصمت، الصمت المخيف، لغٌة ــ صمٌت أو لغٌة من الصمت بشكل أصوب، كما لو أن العالمة  

ا وكفاءتها على الكالم والتدالل…وهذا ليس بشكل دائم وإنما في النُّصوص الّشعرية أو  األدبية تفقد قدرته
بعضها على األرجح )عجرفة المتجانس، شعر( لكن الحدث سوف يختلف في النصوص الروائية والصعوبات  

الحرية    تتدرج من رواية إلى أخرى. لكّن هذا الّصمت الذي يحفُّ بالنُّصوص أيضًا يدع للقارىء فسحًة من
من   القارىء  ُيخرج  أراه صحيحًا،  وهذا  بركات،  أن نصَّ  أي  النصي.  الصمت  فجوات  ملء  في  التأويلية 
وضعية البالدة الّذهنية إلى فضاٍء مشتعٍل بالتأويل واالحتمال واللعب في الكتابة ذاتها، نصٌّ اليكفُّ عن  

بة اللغة وتوصيفها بالطابع المعجمي فال توليد المعنى المحتمل والممكن.أما ثالُث األنحاء هنا، وهو صعو 
أرى في ذلك من رؤيٍة واقعيٍة لمواجهة نصوص بركات، فال عالمة لغوية تلج فضاء النص األدبي وتبقى  
على إرثها الداللي الثابت، فالسمة الخاصة بالمعجم هو تثبيت الداللة )أو تدرُّج الداللة( للكلمة في استعماالتها  

نة وهذا بخالف العالمة اللغوية في وضعيتها الّسياقية في النص األدبي حيث أفق في مرحلة تاريخية معي
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المعنى مفتوح وغير متناٍه. وينبغي أال ننسى أن الّشعر يُحيي اللغة، من خالل إيقاظ اللغة الراقدة في بطون 
بأسب ذاتها  اللغة  تمّد  العودة  هذه  اللغة،  تاريخ  إلى  بنا  يعود  أن  الّشعر  والجمال  الكتب، وظيفة  الحياة  اب 

بخصوص التساؤل األخير حول تقنيات التفسير لدّي كقارىء ــ نقدي )أو هكذا   .المرتقب في لعبة األدب 
بركات  سليم  والروائي  الشاعر  أعمال  فهم  أفترض(في  أن  فإننييمكن  الطابع  ،  باكرًا  وجدت  الواقع  في 

النفتاح على المحتمل من الداللة و)المعنى(، “التقويضي” لكتابة بركات من حيث تمتُّع العالمة األدبية با 
وهروبها من القطع الداللي أي أنها تعتاش على “الالــ حسم” ومفارقات التناص والكفاءة على َبْنَيَنةِّ النصية  
المغايرة …إلخ، ولذلك ففي القليل جدًا الذي كتبته عنه استثمرت مفاهيم الفيلسوف الفرنسي/ الجزائري جاك 

ع الحال ليس ثمة من وصفة جاهزة لتطبيق اإلجراء النقدي على أعمال الكاتب… وأحاول أن دريدا. في واق
النقدية   الثقافة  من  نقدية مستمدة  بأدوات  بركات  الكشف عن شعرية نصوص  في  ــ  اآلخرين  مثل  أجتهد 

ــ اللذيذة التي تحيط بنصوص الكاتب. ولذلك ال أظّن أن المح اوالت  المعاصرة لعلها تضيء تلك العتمة 
يتعلق   فيما  تأتي بجديٍد  يمكن أن  الوجود،  الكامل في  الحق  لها  بالطبع  المستهلكةـ  النقدية  أو  االنطباعية 
بالمردود الجمالي لهذه األعمال كونها تتعامل مع نصوص مختلفة من موقع المألوف من المعرفة النقدية، 

الياته اإلحالية على األدوات النقدية المستثمرة  وهنا المفارقة حينما يتفوق النص في بنائه وأسراره ولغته وإشك
  .في المعالجة

 
للغموض واستخدام  يلجأ  الشاعر  نجد  ما  كثيرًا  النثري  النص  أو  النثر  م. سليمان: حديثًا، في قصيدة 
مفردات ال تخدم الداللة الّشعرية في أحايين كثيرة.. كيف يمارس الفعل النقدي على تلك النصوص؟ هل  

ُيشاع نصوٌص مكتوبة لقارئ المستقبل؟ هل يمكن أن يتعاضد هذا المفهوم بما يجري راهنَا  هي حقًا كما  
 في العالم من خراب وتدمير شامل لمعظم المنظومات على كافة الصعد؟

من البداية أقول إن “الغموض” هو سرُّ الشعر وقدره، ال شعر من دون غموض، من حيث إن  :خ. حسين
تبت  اللذيذة التي تختبىء فيها “الكلمة الشعرية” وتحفظ ذاتها من  الغموض هو اآللية التي  كر هذه العتمة 

االستهالك، ولذلك فالوضوح بذاته هو األمر العارض والطارىء، أشبه بفيروس خبيث، الذي يتسّلل إلى 
يي ضفاف الّشعر لإليقاع به وتعريضه للفقر، والقفر، الداللي. وعن طريق هذه اآللية ــ أي الغموض ــ ُيح

الّشعر اللغة من مواتها بإزاحة ما هو في طور الموت واالستهالك من المجازات وإحالل المتألق من الكالم  
المعتم محلها، أو العتمة المتألقة التي تهب اللغة فسحًة جديدة من االستمرار ومواكبة العالم والكينونة. أما 

الشاعر   نجد  النثر” )كثيرًا ما  ــ  بإنه في “قصيدة  الداللة  القول  للغموض واستخدام مفردات ال تخدم  يلجأ 
النثر  قصيدة  في  الشعري  للفعل  والهابط  الفاشل  التوصيف  من  فهذا ضرٌب  كثيرة(،  أحايين  في  الشعرية 
المفتوحة على أشكال متنوعة من الكتابة. ثم إن الداللة الّشعرية ليست بالكائن المستقل أو المتعالي على  

عري وإ نما هي تتمّخض عن التفاعل بين القصيدة والقارىء، وقصيدة النثر بأشكالها العديدة  فعالية الحدث الشِّّ
)والسيما على مستوى هندسة الكتابة وتقنيات السرد المستثمرة( على عكس ما سبقها من أصناف شعرية، 
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أدواٍت نقدية   أقول قصيدة النثر تقتضي “فهومًا” جديدة تخصُّ النوع واللغة وكيفية تشكيل الداللة، عالوة على
من جهٍة ُأخرى عالقة الشعر بالمستقبل أراها قيمة محايثة/    مغايرة وأساليب مبتكرة من المقاربات النقدية.

مالزمة للّشعر وال تنفصل عنه، الّشعر بما يمتلكه من سرٍّ هو الذي يمنح الطاقة الهائلة للعالمة الشعرية 
البتة مع الوسم التاريخي للكلمة الشعرية وإن لم يكن األمر    الختراق زمنها إلى زمن مرتقب، وهذا ال يتناقض 

شعر أبي تمام وأدب شكسبير وسعدي وحافظ    كذلك؛ فما الذي يجعل اإللياذة واألوديسة والمعلقات وكذلك
وخاني والجزري ..إلخ، أن يحضر في العصور الالحقة بكل هذا األلق والبعد الحداثي..؟ إن “المستقبل”،  

مرتقبًا، يكمن في القصيدة ذاتها، كما لو أن القصيدة، القصيدة حقًا، ُتكتب ليس في لحظتها  بوصفه زمنًا  
 .الراهنة لها وإنما في المستقبل ذاته

من جهة ثالثة الرّبط بين “قصيدة النثر” بعوالمها الغامضة والخراب الذي يعمُّ العالم لهو ربط ميكانيكي يفتقد  
شكَّ   الكثيفة…ال  والرؤية  التحوالت  للتأمل  تعكس  عرية  الشِّّ األصناف  بينها  ومن  األدبية  األشكال  بأّن 

والمنعطفات التي تصيب الثقافات العالمية بطرائق غير مباشرة ولكنها أيضًا تتمّثل تلك التغيرات التي تصيُب 
مطلقة في  الرؤيَة الفلسفية للغة والمعنى في عالقتهما بالعالم، وتوازيًا مع تقويض مفاهيم الهوية والذات ال

الفلسفة والمفاهيم التي شاعت مع الفيزياء الكالسيكية وصواًل إلى فلسفات “االختالف” وقبلها فيزياء النسبية  
ومفاهيم االحتمال لدى هايزنبيرغ )على ما أعتقد(…إلخ. إن “قصيدة النثر” تمارس تقويضًا مذهاًل لألشكال  

ة الّشعرية والشكل الهندسي للكتابة الشعرية …إنها النوع التي سبقتها بنسف أشكال اإليقاع المتوارثة والّصور 
   .…األكثر انفتاحًا على االحتمال الداللي والتشّكل

 
 الشعر والفلسفة

الشعر   عالقة  سؤااًل:  سأشّيد  الشعري؟(  إلى  الفالسفة  يجنح  )لماذا  أطروحتكم  وحي  من  سليمان:  م. 
ما يسعى للقبض على ماهية الكينونة؟ أيهما يسعى لفهم  بالفلسفة؟ ماذا كان أواًل الشعر أم الفلسفة؟ أي ه

 سر الوجود؟ 
بدايًة، )وأنا أشكركِّ على هذه المتابعة الدقيقة لكتاباتي المتواضعة( ينبغي أن أشيَر إلى أّن هذه   :خ. حسين

يان  “األطروحة” ])لماذا يجنح الفالسفة إلى الّشعري؟([ تشّكل تعدياًل على عنوان المؤّلف الفرنسي كريست
، الترجمة العربية(، والكتاب بمجمله يرصد هذه العالقة، العالقة بين 2016دوميه )جنوح الفالسفة الشعري،  

عر. كيف يستميت الفالسفة على تقديم خطاٍب نقّي، خالٍّ من التلّوث، وتحديدًا من المجاز،   الفالسفة والشِّّ
ٍف قائٍظ، فالّشعر ال يفارق اللغة، يتغلغل في لكن األمر ال يتجاوز أن يكون زعمًا، مجرد إدعاء، سحابة صي

أوصالها، كما لو أنه ]في البدء كان الّشعر[، إذ يكتشف الفالسفة أّن ممارساتهم الخطابية مطعونة بالمجاز  
ثّم فالخطاب يتشّكل تحت ضغوط   الّشعرية ومن  ومدموغة به، ال خطاب بشري بمنأى عن أثر العالمة 

الّصراعات واألهواء والجسد…هذه العالقة تقتضي في الواقع الكثير من اإلحاطة،  المجاز بما يعكس الّرغبات و 
ولكْن لنتذكر أن منظومات الفالسفة ماقبل سقراط، والسيما     فربما يصعب علّي هنا أن أؤدّي حّقها الكامل.



3074 
 

لك  ق.م( منسوج شعرًا بل إنه يغوص في عتمات الشعر ولذاته، ولذ  480  –ق.م    540قصيُد بارمينيدس)
سيعود مارتن هايدغر بحّسه الفلسفّي العميق ]على الرغم من انزالقاته النازية يومًا ما[ إلى هذه الفترة ليبلغ  
نقطًة خطيرًة وهو أن الشعر هو الفلسفة الحّقة. وعلى الرغم من هذه المبالغة في قولة هايدغر فإّن الّشعر  

لبشرية في عالقتها بالعالم بكّل أسراره وظواهره:  بخاصٍة والفن بعامٍة يضرب بجذوره في تضاريس الخبرة ا
عر   نعم؛ الكلمة الّشعر ضرورة كونها تسكن اللغة ذاتها، ال مأوى للّشعر سوى اللغة ذاتها. لنقل تكثيفُا: الشِّّ
هو تلبيٌة لنداء “الَعالم”، ]أستعمل العالم، هنا بداًل من مقولة )الكينونة( لدى هايدغر التي تعاني من مأزق  

جر والكائن والعمران لنكون هنا في هذا الَعالم، الم يتافيزيقا بصورة حادة([. ثمة نداٌء يأتينا من الحجر والشُّ
 .في هذه األرض النبيلة، الكلمة الّشعرية تضيء الممر إلى العالم

 
م. سليمان: هل تمكن األدب” أدب األزمات” من رصد المأساة السورية كما توجب؟ كيف تقرأ النتاج  

 بي من هذا النوع؟ وهل تتأمل المزيد أم سيبقى في ذات الدائرة بالفكرة ذاتها؟األد
 مدى تأثر الفكر األدبي بـ)الهجرة/االغتراب/المهجر/المنفى(؟ وهو الذي عانى من االستبداد لعقوٍد طويلة؟ 

مأساة الّسورية  سؤاٌل يتشّظى عن أسئلة عدة وأعتقد أنه يحتاج إلى الكثير لمقاربته واستيفائه فال :خ. حسين
هي بمنأى عن المفهمة، كما أنني ال أستطيع الزعم بأنني أسير بتواٍز مع   التي غدت رهين تقوب سوداء

النتاج األدبي. ومثل كل أزمة ضاريٍة وضاربٍة في االنسحاق وانسداد اآلفاق قد أنتجت الكثير من الممارسات  
والكثير يتدفق إلينا وال أظن أن قارئًا ــ نقديًا وحده بقادر   الخطابية، أحطُت نقديًا بالقليل منها لكن ثمة الكثير

على محاصرة هذا النتاج ولذلك ليس بإمكاني إعطاء أي حكم نقدّي على عمومية هذه الممارسات األدبية 
إال في حدود النصوص التي قاربتها وهي قراءات منشورة في مواقع إلكترونية عدة. في العموم األعمال 

تألقة ال ُتنتج في غضون األزمات العاصفة، علينا أن ننتظر بعض الوقت…من ناحية أخرى  العظيمة والم
أشرُت أن الفكر األدبي، ودعيني أرّكز على “الفعل النقدي”، يرتبط بالفضاء الذي يتهيكُل فيه، فهذا الفعل  

اآلخر، المكان ــ المختلف،  الذي كان رهين فضاٍء مغلٍق ومحاصٍر بثقافٍة استبدايٍة، شموليٍة وجد في المكان ــ  
أوروبا في صيغتها الديمقراطية وليس أوروبا “بوتين”، وعلى الرغم من قسوة المهجر واالغتراب والمنفى فقد 
وجد هذا الفعل في فضاء الحرية القدرة على القول، القدرة على ممارسة الفعل ذاته. لكن الفعل النقدي بحاجٍة  

ى بعض الزمن واالطالع على الممارسات النقدية هنا وهضمها، وذلك أعمق إلنتاج المنعطفات النصية إل
مرهون بإتقان اللغات األساسية: اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية…سأنتظر مثلك ومثل أّي قارىء مهتم بالعمل  

  .…األدبي ذلك الفعل النقدي الجديد والمغاير من نّقاد المستقبل أو نّقاد في طور القدوم
 
: مّرت على العالم ثوراٌت عديدة وآخرها ثورة التكنولوجيا والمعرفة والتي أدت إلى تنامي الوعي م. سليمان 

العام/الجمعي، بأي عيٍن تترقب الجيل الجديد في مجالي األدب والفكر، وهو المقموع من األجيال السابقة؟  
 ؟ هل سيخلق مفاهيم فكرية أو فلسفية مغايرة/جديدة
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حسين أو لألسف؛ ال   :خ.  الفكر  تفاجىء حركة  التي  المنعطفات  لمتابعة  وجلده  المؤرخ  إمكانيات  أملك 
االقتصاد أو األنحاء األخرى. ومن ثم فاآلراء في هذا المحفل ال تخرج عن مسار االنطباع الّشخصي. إلى  

ارتكب  قد  الدرجة  أئلى هذه  المشهد،  بعيدًا عن  دفعني  قد  الزَّمن  بأن  الّسؤال شعرت  أقرأ  وأنا  الزمن   ذلك 
تجاعيده في الروح؟ وبعبارة أخرى قد أخرجني سؤالك من مشهد الكتابة أدبًا وفكرًا؛ ألتولى مهام “العين التي  
ترقب”، هذا المهام التي ال تالئم طبيعتي مطلقًا، فأنا ال أتقن المراقبة، ال أتقن األرخنة، ال أريد أن أغادر  

كنت أحلُم بكتاباٍت أكثر قوًة وحضورًا واختالفًا لكن فترة النضج  المشهد ألّن ما أنتجته ال يمّثل شيئًا مهمًا،  
تعّرضْت إلى زلزال عصف بكّل سوريا، عصف بكل المخططات والخطط، ليبتلعنا عراء مرعب! ونجد ذواتنا  

ال شك بأن أّي حقبة ترمي بعقولها في المشهد والحقبة الّراهنة    على أقواس متاهة ال أمل للخروج منها قريبًا.
ال تخرج عن عجرفة المعيار في هذا الّشأن في الدفع بعقولها. وإذا كان المقصود بالجيل )األجيال( الراهنـ)ـة( 
التي تعيش نعمة التكنولوجيا وبؤسها فليس بمستطاعي التأريخ لها لكّن الفكر واألدب الّسائد اليزال مكتنفًا  

ة لدّي عن مفاهيمه الفكرية أو الفلسفية  بالصدى، صدى األجيال األقدم وصدى اآلخر العاصف…ال إجاب
ومدى إنجازه لها من عدمه…لربما ثمة…. ثمة مفاجآت…. بخصوص الجيل الذي أنتمي إليه، فاألمر ال  
فعل  األكثر سحرًا:  األشد حضورًا،  مفاجآتها…الشيء  َترتكُب  دروب  اآلخر…ال  أفكار  َتبيِّْيىء  يحيد عن 

ما هي استضافة لآلخر، بما هي إحداث جرح في اللغة ــ المنقولة الترجمة…الترجمة بما هي عبور للحدود، ب
إليها والمنقولة عنها، أعني الترجمة بماهي إخصاب للغة وللفكر وتقويض لألصالة المزعومة للغة ما…دعينا  
نقول: ثمة شعرية للترجمة تتبلور في المشهد الثقافي…تأخذني السعادة كذلك أن اللغة الكردية أيضًا باتت  

لُم اللغات األخرى في خضّم أفعال الترجمة وممارساتها… هل األجيال الجديدة مقموعة؟ العالم برمته  تتك
 …محاَصر بالقمع والرُّعب والجوع اآلن

  في النهاية مع جزيل الشكر                                                              
 

 أجرت الحوار مثال سليمان
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 ة ريما آل كلزلي وريّ الس   ةالكاتبمع رضوان بن شيكار الكاتب حوار . 26
 " ..المساواة في نظري ظلم للمرأة، المرأة خلقت لتؤّدي دورًا عظيمًا ال يمكن مساواته بنظير،"

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . كيف تعرفين نفسك للقراء في سطرين؟ 1

زلت أتعّرف إلّي وأحيانًا أكاد ال أعرفني، وأكتشفني في كّل  في البدء أرّحب بك وباألصدقاء المتابعين .. ما 
مّرة أحاول فيها فّك الحروف حين تتسّرب من شفة اللغة بانزياٍح شقّي… أنا امرأة تتجّدد مع كل شروق، 
جوهري األصالة مع اختالف الشكل والمسّمى، أرفض الكلمات كّلما جاءتني بإنتاجها القديم، حتى فساتينها  

 أحتاج أن أعيد تشكيلها دائمًا لتليق بي من جديد، فهي نّدي الوحيد.  الجميلة،
 
 . ماذا تقرئين اآلن؟ وما هو أجمل كتاب قرأته؟ 2

أقرأ كتاب ) نظرّيات السرد الحديثة( واالس مارتن. و ليس هناك أجمل كتاب في نظري، فالجمال نسبي ما  
 لمية، وكتب الفلسفة والنقد. يجعل التفاضل فقط بين النوعّية .. أميل للروايات العا

 
 . متى بدأت الكتابة؟ ولماذا تكتبين؟ 3

الكتابة تبدعنا وال نبدأها فهي حّية تولد بوالدتنا، وتنمو كّلما قرأنا أكثر، كنت في المرحلة االبتدائية دائمة  
 حتى ختمت الحضور في مسابقات الموهوبين في مجال القّصة والتعبير، وفي المرحلة التي بعدها قرأت كثيراً 

برواية الحب والحرب قبل البداية بالكتابة. أّما لماذا أكتب فهذا السؤال األهّم في نظري، أكتب ألّن الكتابة  
صنعتني.. شّكلتني، وأحيتني بعد أن أماتتني ألًفا، الكتابة أنقذتني من الغرق في الوحدة والعجز والنقص 

لحلول، وعّلمتني أّن للحروف أرواًحا تعرف كيف تضّمد  فرأيت األمل.. أنقذتني من االستسالم فكتبت عن ا
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جراح نازفها، وتتقن لعبة اإلغواء، وفي الوقت نفسه تعرف كيف تتحّول إلى رصاص متفّجر يتشّظى ويخترق 
 جلد الكاتب حّد الهالك. 

 
 . ما هي المدينة التي تسكنك ويجتاحك الحنين إلى التسّكع في أزقتها وبين دروبها؟4

 مدينتي الخالدة في روحي )حمص( حتى بعد أنينها وألمها باتت ُأّمًا وعلّي االهتمام بها.
 
 . هل أنت راضية على إنتاجاتك وما هي أعمالك المقبلة؟ 5

الرضى غرور تام ونحن في طريق اإلبداع نتعّلم كل يوم أكثر حتى تتقّزم أعمالنا القديمة في أعيننا لذلك  
 الرضى.  هناك توافق معها في طريق

 
 . متى ستحرقين أوراقك اإلبداعية وتعتزلين الكتابة؟ 6

ليست مهّمتي الحرق أنا أبذر الكلمات حّتى تنمو حقواًل وارفة تغّذي العين والفكر . واالعتزال كلمة ممحّوة 
 من قاموسي. 

 
 . ما هو العمل الذي تمّنيتِّ أن تكون كاتبته؟ وهل لك طقوس خاصة للكتابة؟ 7

ما أن أكتب مثل دوستوفسكي في الجريمة والعقاب، ومثل اورهان باموق لكّني اآلن أطمح  رّبما تمنيت يو 
ألن أكون مثاًل يحتذى. أّما عن الطقوس فأنا طقس للكتابة حين تحضرني، أصبح في حالة خاصة تنتابني، 

 خارج المنزل.  قد أحضر وسيلة ألكتب بها أينما كنت، وقد يفي الهاتف المحمول بالمهمة أحيانًا عندما أكون 
 
. هل للمبدع والمثقف دور فعلي ومؤثر في المنظومة االجتماعية التي يعيش فيها ويتفاعل معها أم 8

 هو مجرد مغرد خارج السرب؟
لم تعد الثقافة حكرًا كما في السابق حيث كانت تخّص النخبة، فالتكنولوجيا ووسائل التواصل صنعت مثقفين  

أهمية وجود المثقف في المنظومة االجتماعّية إذا لم يكن له دوٌر مؤثر؟ في  جددًا تختلف رؤاهم، ولكن ما  
 رأيي إّن كل من يتقن عمله مثقف في مجاله.. 

 
 . ماذا يعني لك العيش في عزلة إجبارية وربما حرية أقل؟ 9

المحن  وهل العزلة قيد أم حرية بالنسبة للكاتب؟ عندما يتصالح اإلنسان مع كل تناقضات الحياة، ويتجاوز  
بحيث يتنقل بين ضّفتي األلم والسرور بكّل ُيسر وسهولة تكون العزلة خيارًا مرغوبًا به، وبهذا يبلغ الحرية  

 الكاملة.
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 . شخصية في الماضي ترغبين لقاءها ولماذا؟ 10
كنت سأحب أن أرى جالل الدين الرومي وأسأله عن التصوف من منظوره الخاص، فما معنى أن يتصّوف  

يكون صوفيًا هل يستغرق ذاك الفرُد في التحرر ليحرر جسَده من االرتباطات المثقلة بالواجبات   المرء؟ وأن
 أو ليمنح الراحَة للنفس بفك ارتباطها من االلتزامات القهرية للشرائع الدنيوّية التي ُسجلْت على أقوام األرض؟.

 
 ولماذا؟ . ماذا كنت ستغيرين في حياتك لو أتيحت لك فرصة البدء من جديد 11

جميع األمور التي حدثت لي في حياتي ساهمت في صنع شخصّيتي كما أنا اآلن كاتبة روائية تعشق الشعر  
والحياة، أخوض تجارب نقدية واعية بالصورة التي ترضيني، لذلك كنت سأتمّنى أن تتكرر بالصورة نفسها  

 دون أي تغيير. 
 

 اغ؟ . ماذا يبقى حين نفقد األشياء؟ الذكريات أم الفر 12
 تبقى الذكريات وما أجمل أن تكون الذكريات صادقة أمينة ال تطالها يد العبث والزيف!. 

 
. صياغة اآلداب ال تأتي من فراغ بل البّد من وجود محّركات مكانّية وزمانية، حدثينا عن روايتك  13

 الصادرة مؤّخرًا )في فم الذئب( كيف كتبت وفي أي ظرف؟ 
الذئب( تجربة تقارب النضج في علم النفس الحديث حيث حاولت أن تحيط بما  روايتي األخيرة )في فم  

 يحدث في المجتمع الخليجي عاّمة والسعودي خاّصة من تحوالت جّسدها أبطال الرواية، والتي تتجّلى في: 
 
يد الصراع الصامت والصاخب بين األجيال المختلفة من خالل رمزّية )األب( وما تعنيه من التزام بالتقال   ١

 القديمة ومحاولة االنفالت منها.
 
المشكالت الناتجة عن االنفتاح والتي تجّلت في ضياع الشخصّيتين األساسيتين بأشكال مختلفة؛ االنغماس    ٢

في الملّذات والمخّدرات ء تعّدد العالقات الصراع النفسي مع الذات ء استجداء الماضي من خالل الرغبة  
ل المالذ اآلمن والسكينة. لكّن ذلك ال يعني أّنني ضّد االنفتاح، فالبدايات  العميقة في عودة األب الذي يمثّ 

دائمًا تكون قلقًة وفيها اهتزازات عنيفة، وال بّد أن تأخذ مسارها حين تصبح أكثر مصالحًة مع الذات والعصر، 
 ولّية الذاتّية.وحين تتكاتف الجهود في سبيل نقل المجتمع إلى طوٍر أكثر حداثًة، مع ترسيخ مفهوم المسؤ 

 
تسليط الضوء على الفوارق االجتماعّية وما تعكسه من تناقضات وازدواجّية؛ فللشخصّيات وجوه متعّددة؛  ٣

 وكأّن الحقيقة ستظل ضائعة مهما حاولنا إيجادها. 
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الدعوة بشكل غير مباشر إلى تطوير المفاهيم من خالل: التركيز ولو بصورة سريعة على الحاجة إلى    ٤
العميق تطوير   إنسانية اإلحساس  أكثر  إلى أطوار  النفسي لالنتقال بالمجتمع  القوانين وتفعيل دور الطب 

بمسؤولية الكاتب والمؤّسسات الثقافية عن التغيير اإليجابي وردم الهّوة العميقة بين المعاصرة والتقاليد من  
إلى معاصرة متوازنة ال تحدث شروًخا شاسعة   السلس واآلمن  الدعوة غير أجل االنتقال  الفرد.  ذات  في 

المباشرة لآلباء إلى تقبل الجيل بأفكاره الجديدة والسير معه إلى حياة لم يعد االبتعاد عنها ممكًنا. أخيًرا :  
 الرواية بوصفها حدًثا أدبيًّا تترك المتلّقي أمام أسئلة وجودية ليساهم بدوره في صنع النهايات. 

 
نا لتصل الى مرحلة المساواة مع الرجل في مجتمعاتنا الذكورية . إلى ماذا تحتاج المرأة في أوطان14

 بامتياز. إلى دهاء وحكمة بلقيس أم إلى جرأة وشجاعة نوال السعداوي؟
المساواة في نظري ظلم للمرأة، المرأة خلقت لتؤّدي دورًا عظيمًا ال يمكن مساواته بنظير، والقوانين فرضت 

العوائق المجتمعية المتمثلة باألعراف والتقاليد والتي هي سبب في  كثيرًا من الحقوق لصالحها اآلن، لكن  
 فرض القيود، مازالت تعيق نتاج المرأة.

 
. ما جدوى هذه الكتابات اإلبداعية وما عالقتها بالواقع الذي نعيشه؟ وهل يحتاج اإلنسان إلى الكتابات  15

 اإلبداعية ليسكن األرض؟ 
ألدبية الخالدة حيث اإلبداع هو الكشف عن إنسانيتنا وهو في الوقت الكتابة اإلبداعية هي أساس األعمال ا 

ذاته تعميق وتجذير لهذه االنسانية.. تهدف بشكل أساسي إلى مشاركة التجارب اإلنسانية، حيث يسعى  
الكاتب اإلبداعي من خالل أعماله إلى الوصول إلى الحقائق اإلنسانية بطريقة أدبية. فالكتابات اإلبداعية أو  

ردّية ليست مجرد بديٍل انطباعيٍّ عن الواقع، إّنما هي طريقة لفهم الماضي، لها أساسها المنطقي، حيث  الس
تطّور   في شرح  الكّمي  القياس  أهمّية  مهّمة  المحاكاة  القائم على  السلوك  دراسة  أّن  إلى  الباحثون  خلص 

هما مظاهر من التخيل، حتى يشغال  التفاعل االجتماعي، لتعود المحاكاة والسرد من وضعّيتهما الثانوية بوصف
 مركز حقول المعرفة األخرى بوصفهما صيَغ شرٍح ضرورية لفهم الحياة. 

 
 . كيف ترين تجربة النشر في مواقع التواصل االجتماعي؟ 16

 النشر في مواقع التواصل يتيح معرفة رأي القارئ مباشرة وال ألّذ من رغيف عندما يكون حارًا. 
 

 تعتبرين نفسك مقروءة؟  . من هو قارئك؟ وهل17
به   تلتقي  من  تألفه وهناك  من  وهناك  تعرفه  هناك من  أراهم،  الحقيقّية هكذا  النصوص  هم صانو  القراء 
مصادفة وهناك من ال تعرفه. وفي كل الحاالت فالقارئ يصنع كاتبه، والقارئ الجيد هو من يقرأ كاتبه من  

 الذي يقرأني ويعرفني ويفهمني. خالل كتاباته. أحب كل قرائي، وأستمتع كثيرًا بذلك 
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 ذكرى في حياتك؟  أ. أجمل وأسو 18
األجمل ستجعلني أبتسم ألكتب ما يدعو للفرح حيث السيمائيات الداللية والجمالية لأللفاظ تكون مدفوعة من  

األسوأ منها  خالل فّك الشفرة الرمزية للولوج الى محّددات األمكنة وامتداد الزمن والحدث الذي يعبره. بينما  
 ستمنحني األمل ألكتب عنه بكثافة. 

 
 . كلمة أخيرة أو شيء ترغبين الحديث عنه ؟ 19

ما أحب أن اختم به حديثي هو أّنني صاحبة مشروع يرصد حركة األدب العربي معنّيًا بالتجديد، فإذا كنت 
هوم الحداثي للسرد، لها معاٍن ماهرًا في الكتابة، عليَك القول إّنه ليس لدّي وقت للملل، ألّن الكتابة بالمف

أخرى بعيدًا عن الرتابة والكالسيكّية، حيث الخلق مهّمة الحّكائين العظام، للتمّتع بالجمال األدبي بخبرة التمّرد 
على الواقع المألوف. محّلقًا بين رفض التنازل عن القيم، وعدم تشويه القواعد المجتمعّية األسرّية الثابتة، 

ة الرصينة الخالية من التكلف واالبتذال، إلضافة محاوالت واقعّية في العثور على معنى  رافعًا علم الحريّ 
لعشوائّية هذا العالم الفوضوي. الكتابة نوع من التكامل الذي يشّكل النواة االيديولوجّية األخالقية التي يجب  

أن تكون حاضرة في ذهن    إضافتها بوعي إلى الرواية أو القصة. ومراعاة الفجوة بين األجيال مهّمة يجب 
الكاتب، ألّن إلقاء المواعظ فّن يبغضه الشباب، حّتى النصائح واالقتراحات غير ُمحبَّبة، ومن ثّم فإّنه ال  

 يملك أّي صالحية لذلك. في النهاية أكّرر الشكر لهذا الحوار الثري واألسئلة القيمة .
 

 حوار الكاتب رضوان بن شيكار أجرى ال
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ورّية وائية  اعرة والرِّ الشَّ حوار الكاتب عبدالناصر العبيدي مع   ل كلزلي آريما الس 
 )العالم بال شعر كالجسد بال روح.(

             
 . الكاتب والّصحافي العراقي عبدالّناصر العبيدي 27

 
العلمية حصولها على شهادة   الجميلة. ومن مؤهالتها  البكلوريوس من  ولدت في مدينة  حمص السورية 

جامعة االمام محمد في تخصص اصول الدين مع مرتبة الشرف االولى اضافة الى حصولها على شهادة 
الماجستير في علم النفس بدرجة امتياز .لها حضور كبير ومشاركات  في مهرجانات ومناسبات في مختلف  

لمناسبات فهي تعتبر الحب كالحرية  البرامج الثقافية واالدبية القت الكثير من قصائدها الشعرية في تلك ا
 يولد دفعة واحدة واليغتصب احدا . ريما

شاعرة وروائية تعتبر الحرف وسيلة مهمة لنقل الفكر لالخر لكونه يحمل في طياته الرؤى المتنوعة .كتاباتها  
قلبا مفرط  تتصف  بالجمال الباذخ  شخصيتها  تتمتع بذكاء راقي .حروفها في القصيدة ممتعة وشيقة تحمل  

في   تتصنع  وال  التتكلف  ابداع.  من  وماكتبته  حروفها  على  انعكس  جميل  انثوي  إحساس  ذات  الشفافية 
نصوصها. تكتب بكل ماتحمله من  مشاعر سكنت  في روحها اإلنسانية الباذخة .التقيت الشاعرة والروائية  

 ريما ال كلزلي  واليكم ماانتج هذا الحوار . 
 

 ولى في عالم الرواية .وهل هذه المغامرة كانت صعبة بعض الشيء؟ متى كانت االنطالقة اال  .20
  مرحلة   بعد   ربما  أو  متأخرة  بدأت   ،  الحياة  و  والقراءة  الدراسة  من  سنوات   بعد   إالّ   تتأتى  لم  الرائعة  التجربة  هذه

روحية  ور اللغة المعّتقة. فيما نحب اليوجد أية صعوبة ألن كل عمل يصنعه الشغف هو متعة  وحض  النضج
 نرى أثرها على أرض الواقع بأشكال إيجابية . 
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الروابات ٢ الى  تميلين  المتلقي؟ ولماذا  المغامرة لحسابه من دون  الكاتب يخوض  .  وهل صحيح ان 
 ؟العالمية وماالذي يميزها عن الروايات العربي

 ة، دعني أخبرك أن•• الحرف وسيلة مهمة لنقل الفكر لآلخر يحمل في طياته الرؤى المتنوع 
و الكاتب يتمثل من خالل نّصه بجميع صوره ، جزء من الخطاب السردي، حيث المتلقي والناقد أضالع  

 المثلث ، فالكاتب والمتلقي متكامالن ، يكمل بعضهما اآلخر. أما عن العالمية فقد 
 استطاع الروائيون العرب الوصول للعالمية  

ائي من إزالة القدسية عن التاريخ،  وهيمنته وإخضاعه  إذ إن في رواية التاريخ ما بعد الحداثي تمكن الرو 
للواقع الحاضر واستدعائه للحادثة التاريخية مجردٍا إياها قدسيتها ومحاكمة بما يتوافق مع الواقع، مستشفا  
ذلك المستقبل بما أحدثته تلك الروايات من إحداث وقعت بعدها، فاثبتت الرواية العربية حضور على مستوى  

مستوى المضمون مضاهية بذلك الرواية العالمية، ولذلك نجد إن الرواية العربية حاضرة في    الشكل وعلى
 جميع الجوائز العالمية  وحاضرة في جميع المحافل الدولية.

 
 ؟ .  ومتى يكون الروائي مدركا  وواعيا بطرق السرد من خالل رؤية مبصرة للعالم من حوله ٣

اصلي، ناتج عن عالقة الوعي بالوجود، على وفق صيغ وأنساق, التي  في الحقيقة العملية اإلبداعية حقل تو 
تنتظم داخل فضاءات فكرية وأدبية وثقافية، وتتجّسد على نحو متحّول في األشكال المتمثلة للشكل الظاهري  
في الفن بحقوله المختلفة، ويشكل الشعر حقل من ذلك.  إذ أن الحديث عن مفهوم الخطاب مغامرة كبيرة،  

شوبه نوع من الغموض, وقد أثار الكثير من اللبس، الذي ال يخفى على الدارسين والمتذوقين، المتأتي  كونه ي
 من هالميته و صعوبة تحديده واإلحاطة بكل جوانبه، برؤية المحاور الثقافية والفكرية، واألدبية، واالجتماعية 

يوان الشاعر وغزارة إنتاجه وتنوع  والشك ان من الجوانب التي أسهمت في صعوبة هذه الدراسة ضخامة د    
أفكاره ورؤيته، مما يجعل الدارس يتوجس في سبر أغوار عالمه الداخلي، كونه عالمًا محفوفًا بالمخاطر، فال 

 يسلم فيه الدارس من التوجس والحيرة، 
 
   ؟. كيف تقيمين مستوى النقد االدبي العربي وهل اثر هذا  النقد وماكتبه النقاد عنك  في لحظات٤

»نقد مواطن الجمال«، ما جعله يتنحى    -حسب شاتوبريان نفسه - أصبح  النقد في هذه النهضة الموضوعية  
السياسية واالجتماعية في خلق وضع  التحوالت  السائدة، وقد أسهمت  الكالسيكية  النظرة  شيًئا فشيًئا عن 

الشروع في عصر حرية    حقيقي له، إذ أصبح مهنة ازدادت أهميتها بفضل جحافل الصحفيين واألساتذة؛ و
النقد. عدا بعض المجامالت التي تسيء للخطاب ، وأرى النقاد في انسجام تام مع نصوصي بشكل عام.  
بل في انبهار أحيانا وثناء على صوري الشعرية المبتكرة.، ولكني أفرح بالتركيز على أي نقطة سلبية أكثر  

 من الثناء.
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 . متى سكنت هواجسك القصيدة .5
  التعبيرية   موضوعاتي  وبعدها  ،  الفتة  االنشائية  جملي  المبكرة  المراحل  في  كانت   فّي،  اللغة  براعم  تفتح  منذ 

 ..  معلماتي اعجاب  محط
 
 ؟ . ماهي قصيدة النثر 6

لتي التلتزم بالوزن و بالقافية. وهي الصورة األكثر حضورا  ا  النثرية  القطعة  أنها  على  ،  النثر  قصيدة  تعرف
الشعر .كما كان لي مقال هول أهميتها نشر على موقع المثقف واالبداع الفكري وبعض االن في منصات  

 المجالت. 
 
 ؟ولماذا اخترت  قصيدة النثر دون غيرها . 7

تجّليات العمل األدبي، فإنها اليوم هي    أغلب   في  الوجداني  االحتراق  أو  الَشَغف  من  نوعاً   النثر  قصيدة  اعتبر
 المعنى في ظل الحداثة التي تعُثر على ما يمكن أن تحفر أفكارها عليه. 

 
 ؟خرى . وبماذا تتميز قصيدة النثر عن غيرها من االجناس الشعرية األ8

  الصوت   فأصبح  ،  بالذاتّية  النثر  قصيدة  شاعر  استغراق  هو  والسبب   فيه،  ولدت   الذي  العصر  تشبه  أنها  ميزتها
  الشارع  نبض   في يؤثر الشعر يعد   لم حيث  الواقع،  تواكب  عصرّية  ألسباب  يعود   وهذا نفسه،  الشاعر صوت 

 .عصره،  كبار من  غيره  و الجواهري، أيام كما
 
  ؟سباب . ولماذا يشكك البعض في قصيدة النثر واليعتبرها البعض شعرا .ماهي األ9

القدرة على أن يتلّون ويتكّيف وفق التطور الحداثي. وقد يختلف المعنى من حيث الصفات في  أراها نًصا له  
 المجاز واالنزياحات. 

 
الكتابة 10 تغيير مجرى  القيمة .مارايك .وهل استطاعت  قليل  ابداعها  النثر  البعض يرى ان قصيدة   .

 ؟الشعرية حسب مايتداوله شعراء
 حي مستقل، مادتها النثر وغايتها الشعر، والنثر المادة التكوينية  قصيدة النثر هي قصيدة مكتملة وكائنٌ  

َيت قصيدًة للتأكيد على أنَّ النثر يمكن أن يكون   فيها، لذلك ألحق باسمها كلمة النثر لتبيان منشأها، وسمِّّ
 . شعًرا دون التزامه ببحور

ن القصدية التي يروم فيها الشاعر  هنا نضع األشياء في محلها وحين نطلق عليها ) قصيدة النثر( المتأتية م
تلك االنفعاالت النفسية والوجدانية لطرحا ضمن تركيبة متقنة من حيث الرؤية العميقة في إيصال الفكرة  
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المضيئة داخل النص واالعتماد على الحس الداخلي وااليقاع ضمن جمل شعرية ترتقي لمستوى االهتمام  
 .الضروري للوصول إلى الهدف المرجو

 
 ؟ ل ان قصيدة النثر ترينها اكثر ارتباطا بالحداثة وانها انتقالة من الكالسيكية القديمة الى الحداثوية. ه11

نعم ، ضمن أفاق متعددة الرؤى واألفكار الذاتية بأسلوب حداثوي يمتاز بجزالة اللفظ وحالوة المعنى الحقيقي  
على عتبة نهاية العقد الرابع من اإلبداع    ...فالنثر هو بعيد عن الجمل التقريرية والخبرية . واآلن، ونحن

الشعري الذي تال تاريخ المقدمة، وبعد أن بدا جليا أن قصيدة التفعيلة تواجه مشاكل إبداعية حقيقية، باعتراف  
شعرائها، أصبحت قصيدة النثر بمختلف أصنافها وروافدها، أكثر شيوعا في التعبير الشعري العربي الحديث، 

 أنسي الحاج وجدت أخيرا وبال منازع مصداقيتها. لنقول إن )نبوءة ( 
 

   ؟برز عيوب قصيدة النثر .ولماذا يرفض البعض انتماء قصيدة النثر لعالم الشعرأ .ما12
لو أحلنا االجابة لما ذهبت إليه خالدة سعيد ، يقدم سامي سويدان دراسة تحليلية لديوان )لن( يتتبع فيها  

 يلي   ما أبرزها ومن دار اللغة.مظاهر تمرد وثورة أنسي الحاج على ج
 وإعادة المألوف  قلب  –  ج .بالفصيح العامي مزج – ب  تحطيم قواعد اللغة العربية في نحوها وصرفها. –أ 

المكثفة  الصو   من  اإلكثار  -هـ   .العربية  في  معهودة  غير  أمس   على  جديدة  ألفاظ   اشتقاق  –   د   .تأليفه ر 
 .المتكلمة األصوات  تداخل  –  و المتوترة.

وتغدو القصيدة بتضافر هذه االختيارات األسلوبية، ضربا من العبثية أو المجانية التي ال يحيل مستواها  
السطحي سوء على اللعب اللغوي، أو ما سمته خالدة سعيد )ما يشبا الكتابة األوتوماتيكية أو الهذيان لتيار  

 الكلمات ذات التوالد الذاتي(. 
 

 ؟ شعراء كيف سيكون .كيف تصفينه. عالم بال 13
يستدعي الشعر استنفار الحواس، والشعور بالدهشة ،  أرى العالم ال يصبح أكثر أهمية إال عندما يكون  

 بمقدور الشعر التعبير عن مكنونات ذاته، واختالجاتها. 
 العالم بال شعر كالجسد بال روح.

 
   ؟. متى يكون الشاعر ساردا ومتى يكون دائم االبتكار14

 الشاعر..
 عند غياب أمرين:

أولهما غياب تراكم نقدي عربي في الموضوع، وثانيهما غياب تراكم إبداعي عربي لتلك القصيدة يهيئ أرضا 
 للمالحظة واالستنتاج. 
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  ؟. اي خدش على جدار القلب15
 ما أكثرها..

 فقد ُيخدش القلب أمام الكثير من الاّل انسانية. 
 

 ؟ يهزك .  اي حزن يبكيك واي انين 16
•• تجليات الحزن في الشعر العربي المتضمن الحزن واأللم، وهن من الصفات اإلنسانية المتجذرة في   

تتمثل في   والموت  والعدمية  والطبيعية.  اإلنسان  بين  قامت  التي  المتوترة هي  فالعالقة  البشرية،  الطبيعية 
ليّكون   والمحفز  الدافع  مثلت  التي  والمرجعية،  الرافد  يشكل  الذي  المعادل الغياب  أو  المقابل  هو  الحزن 

 الموضوعي له، والذي انطوى على تجليات في مضامين الشعر، 
 يحزنني ككل البشر مظاهر العنف والحروب والغدر. 

 
 ؟. متى يفنى العالم في داخلك 17

 مادمت أكتب فأنا في بناء دائم ، يمثل معمارية العقل والنص والحياة.
 

   ؟. اي شوق يهزك 18
 للفكرة .. للحقيقة.. للوطن .. وأمي.الشوق 

 
   ؟. ماذا تقولين للماضي19

 شكًرا لكل خبرة سجلتها في سجل حياتي، بناء على تجارب الماضي.
 

 ؟ . ومتى تحاورين المستقبل20
 أنا في حوار دائم مع الغد.

 اليسعني في النهاية اال ان أشكركم على هذه األسئلة ، بارككم للا. 
 

 ب عبدالناصر العبيديحوار الكاتأجرى ال
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 مع الشاعر الناقد جميل داري الكاتبة دينا سليم  حوار 
 

          
وري الكردي جميل داري            دينا سليم  . الكاتبة الفلسطينّية28  الشاعر الس 

 
 كم انتظرت مجيء الغيم فانتظري                  بيني وبينك ميعاد مع المطر 

 فرّوضي القمر المجنون يا قمري                  ما بيننا قمر إن الجنون الذي 
 

أستهل بداية الحوار بهذين البيتين من صفحة الشاعر جميل داري في الفيس بوك، ذلك الفيس الذي يضع  
أمامنا العديد من الخيارات، النكشاف العالم األدبي والفني علينا، فبات الوصول لما نريده سهال وفي متناول  
اليد، لكن نبقى حذري االنتقاء طبعا، لما تسوده الصفحات من أقالم افتراضية تفترض الشعر بل وتتعلق 

 بمتن القصيدة التي هي براء منهم. 
األستاذ جميل داري، شاعر سوري مغترب، عندما وقعت عيني على هذه الكلمات التي نظمها، )أنا لن  

 ة..كي تكون...وال تكون...(.أموت.. وهل يموت الميتون.. اخفض جناحك للقصيد 
 قررت محاورته، وكان لنا معه هذا الحوار: 

 
: بداية، أرجو من حضرتك أن تتحدث قليال عن مولدك، نشأتك، وكيف بدأت الكتابة ومتى، وما هي  1

 الصعوبات والمعوقات التي واجهتك في البدايات؟ 
ي مدينة حزينة اسمها عامودا، سكانها  . لبست ثوب العيش لم أستشر ..كان ميالدي منذ دهر وثانيتين ف1

  1960أكراد يحبون الخبز والورد والشعر والسياسة، وقدمت قرابة ثالثمئة طفل قربانا للثورة الجزائرية في  
كما قدمت الكثير من الشعراء والمجانين، وصّدرت أكثرهم إلى المنافي والموت، وهي التي وهبتني آالمها  
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في حلي وترحالي من مكان لمكان، ومن زمان لزمان، وقد بدأت الكتابة    وآمالها التي أحملها على ظهري 
في المرحلة الثانوية شعرا محاكيا، ما علق بقلبي من شعر كنا ندرسه على مقاعد الدرس ولم تكن ثمة وسائل  

دها  ثقافية إال الجهود الفردية في البحث عن كتاب أو مجلة، ولم تتسع اآلفاق إال في مرحلة الجامعة وما بع
حيث تعرفت إلى بعض الصحف ونشرت فيها نصوصا نثرية وشعرية متواضعة، ولكنها كانت أساسا للمراحل 
التالية وقد ظللت طول الوقت قارئا جيدا ولم أكن إال كاتبا له محبوه، وله مبغضوه في مجال شكل القصيدة، 

ل قصيدة أكتبها ال تنال رضاي، وطبيعة األفكار المعاكسة للتيار، وما زلت أعتبر نفسي في البدايات وك
 ولذلك أظل أكتب وأكتب سعيا للوصول إلى القصيدة الحلم ولكنها تبقى نجمة بعيدة عصية المنال...

 
 : كيف لمست اقتناع القراء بكتاباتك وتقبلهم لرؤيتك الشعرية؟ 2
 . انقسم القراء وما زالوا إلى فريقين : 2

صور والموهبة، وفريق يطردني من جنة الشعر ويعتبرني تقليديا  فريق يراني شاعرا حقيقيا غنيا باللغة وال
عازفا على دربكة الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولكن لم أتأثر بأي من آراء الفريقين ألني أكتب الشعر إرضاء  
لنفسي وليس حبا في الظهور والشهرة، وفي المحصلة لم أستطع إرضاء نفسي وال غيري، فالشعر في نظري  

ا لجريح في برية خالية من العصافير، وهمه أن يحول الصحراء إلى حديقة يرتادها األطفال  هو صوتك 
والمجانين والمهمشون الذين ال ظّل لهم أي ثمة معادلة خاطئة في الكون والشعر هدفه تصويب الخطأ وما 

 أعوج من نور في وسط هذا الديجور الكوني الالهب والساقط على القلب كصخرة نارية ..
 
ما يؤرق الشاعر هو الوصول للحظة انعدام األفق وانعدام الرؤية وعدم القدرة على إلتقاط الصورة  :  3

 الشعرية، وأكثر ما يقلق ويؤرق الشاعر هو أن يصل لحد تكرير نفسه بنفسه، ماذا تقول بهذا؟ 
ميتا إلثبات    . هذه حالة أعانيها حيث أجدني راكضا محاوال القبض على األفق الشعري والمجيء به حيا أو3

مقدرتي على المستحيل قبل الممكن، ولكن ما يحدث هو خيبة كبيرة لألمل الذي أتشبث به في الشعر والحياة  
ولم يقدم لي "إال المزيد من الوعود الخلبية على المستويين الشعري والحياتي، فما زال شعري في تمارينه  

كأنهما وجهان لعملة واحدة، فالشر الذي حاولت  األولى وما زالت الحياة تكرر مباركة الموت نفسه حتى  
التصدي له بالشعر ما زال حرا طليقا صفيقا، وبين الحين واآلخر يمط شفاهه ويمدها مخرجا لسانه لي  

 قائال: تبا لك أيها الشاعر الذي يمشي بين الوردة والسكين .. بين الحلم والوهم ..بين الموت والحياة .. 
 
   مصير اللغة العربية، والخوف من إندثار الثقافة، وما هو همك في الحياة؟  : كم هو نسبة تخوفك على4
. خوفي ليس على اللغة فقط، بل على كل ما هو معرض لالنقراض في حياتنا السوداء، وأهم ذلك هو  4

اإلنسان الذي قال فيه ميخائيل نعيمة :" كل ما في الحياة ثمين وجميل وشريق ولكن أجمله وأشرفه هو 
ن". فما قيمة الكائن الحي في بيئة تفتقر إلى اكسجين الحرية والكرامة والجلهما ضحى الكثير من  اإلنسا 
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الشعراء بالغالي والنفيس ويبقى همي في الحياة هو محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه من من المطر الذي دون 
 األرض يباب والرجال جوف كما يقال 

 
 ماذا؟: ما القصيدة التي تمنيت أن تكون لك ول5
. هناك الكثير من القصائد التي تمنيتها لي لعرب وغير عرب لذلك أحفظ ببعضها بسبب عودتي الدائمة  5

لها وشعوري أنها زادي ومائي في رحلة الحياة ومن ذلك: تنويمة الجياع للجواهري، ورثاء البشرية للمعري،  
للمتنبي، والكثير من شعر محم الوقت ألدونيس، وهجاء كافور  أبيات وقصيدة  إلى  باإلضافة  ود درويش 

 متفرقة أعد كل بيت قصيدة كاملة ..إلخ
 
 : هل تعتقد أن أنثى اليوم تقتنع بقصيدة شاعر بقدر اقتناعها بأغنية حديثة؟ 6
. األنثى التي تقتنع بالقصيدة غير التي تقتنع بأغنية حديثة، وأعتقد أنك تقصدين باألغنية هنا ما ال يمت  6

الجميل كلمة ولحنا وصوتا وأداء، فأنا شخصيا ال أستطيع سماع هكذا أغان إال من باب  إلى عالم الفن  
الطرفة والفكاهة، أما أنثى القصيدة فهي تلك المرأة الناضجة التي تهز سرير الجمال الحقيقي ألن القصيدة  

 معيار للتمييز بين الثرا والثريا وبين التبر والتراب.
 
 ماذا تتمنى أن تكون؟  : لو لم تكن شاعرا ..7
. لو لم أكن شاعرا طبعا لتمنيت أن أكون شاعرا، فالشعر نعمة على القلب وعالج للروح التواقة إلى اجتراح  7

المستحيل، والشاعرية درجات وال يمكن بلوغها إال من جاهد في الحياة واللغة ألن الشعر األقوى هو الذي 
 ينبع من عقل راجح وقلب واسع ..

 
 ر قوي للشعر الموزون في الساحة الشعرية، هل هو انبعاث جمالي أم ردة برأيك، ولماذا؟ : ثمة حضو 8
. الشعر شعر سواء أكان نثريا أو موزونا، وكال النمطين يكتسحان الساحة اآلن، وليس هناك أي ارتداد 8

د نفسي استمرارا  إنما هي مسألة ثقافات وبيئات ومواهب، فأنا مثال أكتب الكالسيكي إلى جانب التفعيلي وأع
لمن قبلي وليس ردة وارتدادا، وهناك أصدقاء كثيرون يكتبون قصيدة النثر التي أحبها عندما تتشح باللغة  
الطازجة والصور المبتكرة، دون ادعاء وافتعال، كما أن جماليات الحياة تكمن في المختلف ال المؤتلف، ألن  

األجمل في كل مناحي الحياة، غير أني ال أجد االختالف يؤدي في المحصلة إلى البحث عن األفضل و 
الروح الديمقراطية والصدر الرحب عند غالبية الشعراء والنقاد الذين يشنون على بعضهم معارك كالمية ال 
تبقي وال تذر، وياما تعرضت إلى سهام الحداثيين ولم أكترث بها ولم أحاول االنتقام منها فكل الدروب تؤدي  

 إلى روما القصيدة.
 جرت الحوار الكاتبة دينا سليمأ
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 الشاعر جميل داري . حوار الكاتب عبدالرحمن محّمد مع 29
 الّشعر أكبر مّني 

       
اعر والكاتب وري جميل داري                 عبدالرحمن محمد  الشَّ  الّشاعر الس 

 
ي أعلنت بداية رحلة  ، وكانت صرخته الت 1953  الشاعر القدير ابن مدينة عامودا التي شهدت والدته عام 

الوجع في دنيا منحته الكثير من األلم والقليل من الفرح، “جميل داري” الُمضمَّخ بعطر صباحات الجزيرة،  
 م. 1979، ومن ثم نال شهادته الجامعية في حلب عام 1974نال فيها شهادة الثانوية عام  

 
الجراحات التي ُمني بِّها، ومنها نكسة حزيران التي  الشاعر اإلنسان الذي ما زال يحمل الكثير من ُندوب  

بداية من خالل شرائه   له  أتيحت  التي  القراءات  والكثير من  قرأها،  التي  الريب  بن  مالك  عاشها، ومرثية 
 مجموعة من المجالت والكتب التي كانت مكومة لدى بائع السمانة بعد أن منحه بعضًا منها كهدية.

 يات البكر التي كتبها بعد قراءة المرثية لمرات ومرات:جميل داري ما زال يذكر األب 
 

 “كأّن دياري أصبَحْت بعد حّبيًا          سواَد لياٍل أو خطوَب العواديا 
 دعوُتَك يا رّبي نهارًا لياليا               لترحَم أشجاني ومأساَة حاليا”.

 
ري، فهو ما زال يتذكر مشاهد وداع وتأبين  صور األحبة وأبيات الشعر الكثيرة ما تزال محفوظة في ذاكرة دا

“محمود درويش” عبر التلفاز، وما زال يرى رفيق دربه سميح القاسم وهو يوّدعه، ويرى السيدة “حورية” والدة  
 درويش التي  بات رغيف خبزها زوادة الثوار في كّل أنحاء العالم:

 “أحّن إلى خبزِّ أّمي 
 وقهوةِّ أّمي
 ولمسةِّ أّمي
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 عمري وأعشُق 
 ألّني إذا متُّ  

 أخجُل من دمعِّ أّمي” 
 

وقد كتب مجموعة قصائد في رثاء محمود درويش، ُنشر بعضها في الصحافة الورقية واإللكترونية، ونضجت  
موهبته الشعرية والكتابية في المرحلة الجامعية، إذ كان يعمل مدّرسًا خارج المالك في مدارس عامودا منذ  

1975. 
تجمعه الهموم المشتركة مع مجموعة من الشباب المتحمسين للحّب والشعر والثورة،   في تلك الفترة كانت 

ومن اتجاهات فكرية وثقافية مختلفة، وكانت هناك ظاهرة المنتديات الثقافية التي تتّم في البيوت، وُيدعى  
 إليها مجموعة من المهتّمين بالشأن الثقافي، والحوار في الشعر والرواية وغير ذلك.

 نلقي من خالل هذا الحوار بعض الضوء على جوانب من شعر الشاعر جميل داري:  لعلنا
 

 ـ الشعر هذا العالم الالمتناهي، كيف ُيعّرفه الشاعر جميل داري، وما عالقته به؟ 
 لو استطعت تعرّيفه لعرفتُّه منذ دهر وثانيتين، هو أكبر مني ومن أن أقزِّمه بتعريفات مدرسية وغير مدرسية.

ّد من توضيح عالقتي به، فمنذ يفاعتي تعلقت به وبالغناء والموسيقا، كنت أجد في ذلك العالم لكن ال ب
الفردوسّي المفقود الذي أعوض به عن واقعي الذي لم أشعر باالنتماء إلى قوانينه المعادية لإلنسان وأنياره  

 التي توضع في الرقاب، حتى تنحني الرؤوس صاغرة. 
رفض واإلباء واالنتماء، لذلك ظللت حريصًا عليه، واثقًا أنه لن يطير من يدي، وجدت مع الشعر نوعًا من ال 

الشعر هو هذا النبّي الحقيقّي الذي ال يؤمن به إال المجانين، وال    وإذا طار فسيعود كما الحمام إلى عشه.
  المجاز. أعرف من أول من قال عن عامودا: إّنها مدينة الشعراء والمجانين، وهذا على سبيل الحقيقة ال

منذ خمسين عامًا وأنا في خضّم الشعر ال أغرقه وال يغرقني، فبيننا صداقة لدودة، ألننا أحيانًا نختلف ونهجر  
 بعضنا، لكن في األخير نتصالح، ونتفق على مواجهة الظالم بما تبّقى لنا من بصيص نوٍر خافت.

 
، أهو رغبة في التعّمق أم أّن لكّل قصيدة لونًا ـ قاربت ألوان الشعر كّلها، لَم هذا التنقل بين ألوان الشعر

 تفرضه؟ 
منذ شبابي كنت مولعًا بقراءة كّل ما يقع بين يدّي، وما زلت أذكر حتى اآلن جبران خليل جبران والمنفلوطي  
ثّم الجواهري ودرويش والماغوط. كنت كمن يدخل حقاًل مليئًا بأنواع الشجر والنبات والطير من كّل جنس،  

أ هنا  خالل  من  من  والنثرّي  درويش،  خالل  من  والتفعيلّي  الجواهري،  خالل  من  العمودّي  الشعر  حببت 
الماغوط، وعندما كتبت؛ كتبت بكّل هذه األشكال، وما زلت حتى هذه اللحظة. أنا ال أفرق بين األنماط  
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كثير. هو هذا الثالثة، فليس الشعر هو الكالم الموزون المقفى، وال هو تكسير الوزن، هو أعمق من ذلك ب
 النبع الفياض الذي يغذي ما حوله من يباب، فإذا هو حقل أخضر ممتدٌّ ال نهائّي. 

فهناك الشجر األخضر والطائر األخضر والقلب األخضر والقصيدة الخضراء، لذلك ال تسألني أّي واحد  
 بهج النفس. من هؤالء أحّب. أحّب كّل األخضر وكّل األزرق وكّل األلوان طالما هي تسّر النظر وت

 
ـ الشعر أول أجناس األدب وأكثرها تداواًل، غير أّن الكثيرين يظهرون ويختفون عن ساحة األدب سريعًا،  

وأنا أقول: الشعر هو الغناء، وقد رافق  اإلنسان منذ فجر التاريخ ال بل الحيوان،  ..    ما مرّد ذلك برأيكم؟
 أال ترى في أصوات الحيوانات موسيقا؟. 

نعم تختلف الموهبة من شخص آلخر، فهناك العميقة، وهناك السطحية، كما أّن للموهبة عمٌر محدد، لذلك   
ترى من يبتعد عن الساحة سريعًا، وترى من يبقى فيها حتى أرذل العمر. هذا ال يعني أّن كّل من استمّر  

 لسابقة. مبدع، فالكثير انتهت صالحيتهم اإلبداعية، لكنهم يّتكئون على األمجاد ا
 
ـ جميل داري شاعر مِّعطاء ومسيرة شعرية، أّي رصيد منشور بين يديك اآلن، وهل الكّم يؤّثر على الكيف   

 في أعمالك؟ 
لدّي سبع مجموعات شعرية ُطبعت في فترات متباعدة، ديوانان من طباعة اتحاد الكّتاب العرب في دمشق 

، ثّم توقفت عن نشر الدواوين حتى  1995“وظالل الكالم” عام    1993“إّن القرى لم تنتظر شهداءها” عام  
“حرائق” ثّم تلتها بعض الدواوين األخرى. ولدّي من الشعر غير المطبوع ورقّيًا الكثير، أحاول    2014عام  

أما مسألة الكّم والكيف فهي نسبية ومدرسية، ولو أني مع فكرة أّن    أن أختار منه للطباعة في قادم األيام.
ال يعني شيئًا إذا لم يكن الشعر بكيفية جيدة، بشكل عام كثر أو قّل شعر الشاعر، فدائمًا هناك قصائد   الكمّ 

مميزة قليلة. ومن هنا قال ابن المعتّز عن شعر البحتري: لو لم يكن للبحتري إال قصيدتان في البركة وإيوان  
ضل من جيدي ورديئي أفضل من  جيده أف"كسرى لكان أشعر الناس، كذلك قال البحتري عن أبي تمام:  

القريحة عن طوفان من    ."رديئه تفجرت  الشعرية، وبعدها  الكتابة  الخانقة كنت مقالًّ في  قبل عام األزمة 
الشعر، وال أظنه على سوية فنية واحدة، فهناك المباشرة التي تطلبتها المرحلة، وهناك ما يمكن أن نسميه  

 ال يمكن لي أن أقّوم شعري بموضوعية، فهذه مسؤولية الناقد والقارئ. شعرًا ذا فنية مقبولة. وفي كّل األحوال  
 

ـ الشعراء ضمير الثورات وجندها المجهولون، هل أوصل الشعراء واألدباء صوت شعوبهم في سوريا إلى 
 العالم، وماذا قدموا لها؟ 

قيم إلى  الشعر دومًا يسعى ويدعو  العالم ألعارض”.  إلى هذا  الحّق والخير   قال مكسيم غوركي :”جئت 
والجمال، وهذه القيم ُتسحق وُتمحق هنا وهنا، فالشعراء األصيلون هم في ثورة دائمة على مستوى المجتمع  
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ومستوى القصيدة، والشاعر الحّق يشعر أنه مسؤول عن تغيير العالم كله، وفي التاريخ شعراء كثر دافعوا  
 عن اإلنسانية المعذبة دون تمييز. 

ي فقد وصل إلى العالم قبل الشعر من خالل المجازر التي ارتكبت ضده طوال  أما صوت الشعب السور 
ثماني سنوات، والحبل على الجّرار، ومن خالل النزوح الكبير، والغرق في أعماق البحار والمنافي، بحيث  

 صار نصفه نازحًا، ونصفه مقيما على الذل والجوع والتشرد، وقد عّبرت عن هذه الحالة ببيتين :
 ٌة مواالُة   “معارض

 على الفضالتِّ تقتاتُ 
 فنصُف الّشعبِّ منفيٌّ   

 ونصُف الّشعبِّ قد ماُتوا”.
 لقد كان صراخ هذا الشعب أعلى وأقوى من صراخ الشعراء.

 
 ـ المرأة والثورة والحّب ثالوث أركان الشعر، أين هي في شعر جميل داري؟  

بعيد   الثالوث، وشعر  أْولى  ما من شاعر إال كان جوهر شعره هذا  والثورة جّثة  المرأة والحّب  عن شؤون 
يخّيل لي أّني عّبرت عن ذلك منذ أول قصيدة كتبتها، وقد ظهر ذلك جلّيًا في ديواني األول والثاني.    بالدفن.

 معظم شعري يدور حول هذه القضايا، إضافة إلى القضايا الوطنية واإلنسانية عامة. 
 
ُيسمون باألدباء والشعراء، كيف تنظرون إلى الساحة األدبية ـ الساحة األدبية في روج آفا تعّج بمن   

 فيها؟ 
في منطقة الجزيرة أسماء شعرية مهّمة، وأخّص عامودا بلد الجنون والشعر، ومن الطبيعي أن يكون هناك 
نفسها على   الشعرية وضعفها، ولكن هناك أسماء فرضت  بين هذا وذاك من حيث قوة  تفاوت واختالف 

األدبية منذ سبعينيات القرن الماضي. أما األسماء الجديدة فليس لي اطالع عليها إال من خالل  الساحة  
هذه األسماء الشعرية في منطقتنا    الفيس، وهي تحفر لنفسها مسارًا، ومنهم من يكمل، ومنهم من ينتظر.

  تسمن. على حّد علمي لم ُتدرس دراسة موضوعية حتى اآلن ما عدا دراسات متفرقة ال تغني وال
 

 ـ الشعر عالمك الرحب وفضاء روحك، من منكما اختار اآلخر، وكيف، ولماذا؟ 
بيني وبين الشعر حّب متبادل، وليس من طرف واحد، وال أعتقد أّن المسألة اختيار بقدر ما هو قدر، فهل  

 نختار نغمة صوتنا أو لون أعيننا أو فصيلة دمنا؟ هكذا الشعر قدر وموهبة.
شعر خاصة وأنا على مقاعد اإلعدادية، وكنت واحدًا بين مئات الطالب الذين ال عالقة  أحببت األدب وال

لهم بالشعر إال ما يفرض عليهم للدراسة والحفظ. وحدي رأيتني أحمل رايته، ولقد بدأت بواكيره الناضجة في  
 المرحلة الثانوية. حيث قّلدُت رثاء مالك بن الريب، وقصيدة لسميح القاسم.
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شهد لها في عالم الشعر وصاحب تجربة، ماذا تقول لمن يقاربون ساحة األدب والشعر بوجه  ـ كقامة يُ 
 خاّص؟

في بدايات تدريس العربية في عامودا كنت أعمل شيخًا للشعر، ولي مريدون من الطالب، وبعضهم تمّرد 
 علّي وذهب إلى الشعر النثري مّتهما إياي بالشيخ المحافظ على األصول والتقليد.

 مجموعة من الشعراء نلتقي بشكل شبه يومي في البيوت والمقاهي واألمسيات مثل: كنا 
محمد نور الحسيني ومحمد عفيف الحسيني ويونس الحكيم ومنير دباغ ودحام عبدالفتاح ، وكنا من مدارس 

أما    مختلفة،  فمحمد نور ميال للتفعيلة والنثر معًا، ومحمد عفيف إلى النثر وحده، وكذلك يونس الحكيم،
منير فقد كان أكثر تمردًا على النظم والنثر معًا، بمعنى أّن لغته سريالية، ويكتب الشعر أينما كان،  في 

 ودحام هجر الشعر العربي إلى الشعر الكردي والدراسات الكردية. الشارع والبيت والحمام حتى وهو نائم.
 راح قسم في مهّب النسيان. أما الجيل الذي أتى بعدنا فظهر قسم استطاع أن يؤكد ذاته، و  

نصيحتي الوحيدة لكّل شاعر ناشئ أن يقرأ كثيًر، ويكتب قلياًل، وال ينبهر أو ينخدع بثناء شلته عليه في  
عصر الفيس بوك، حيث التقويم الشعري يعتمد على عدد الاليكات، ولألسف ترى أحيانًا بعض الشعراء 

 المسّنين يتباهون بعدد الاليكات.
عليه أن يكتب بروح الشعر، وبالطريقة التي يريد نظمًا أكان أو نثرًا، فأنا ال أفرق بين هذه األنماط،  أقول:  

 ولكن أحكم على النص أنه شعر أو ال من خالل ثقافتي الشعرية وتجربتي.
 

 أجرى الحوار الشاعر عبدالرحمن محمد 
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 نوميديا جروفي مع الموسيقار والمايسترو خليل بابا أحمدة . حوار األديبة والّتشكيلّية الجزائريّ 30

 
 

المعّلم الموسيقي   ابن جوهرة المغربي العربي تلمسان، المايسترو الذي صنع عالمه الخاّص بإبداعه وفّنه.
بآلته  الذي فتح ورشة الموسيقى لكّل األعمار بدون استثناء، يتعّلمون قراءة النوتة الموسيقية وكذا العزف كّل  

أوقات الدرس تمضي دوما جميلة تغمرها    التي يختارها. له طريقة خاّصة في التعليم. إّنه صديق لتالميذه.
 إّنه الموسيقار خليل بابا أحمد، فلنتعّرف عليه عن قرب. البهجة بين الجميع.

 
 س: من هو خليل بابا أحمد؟

لّحن    و مايسترو،قام بإعداد الكثير من ، فّنان موسيقي، مؤّلف، م1983ج: خليل باب أحمد، من مواليد 
 Mystic  2017،وصالت الصداقة  2013المشاريع الموسيقية و العالمية على غرار موسيقى و سالم  

Muse 2006، حكاية إلهام على مّر الزمان كما كان قائد مجموعة )جركا( عام 
 

القرابة بينك وبين المرحوم رشيد  س: بصفتك من عائلة موسيقية معروفة في والية تلمسان، ما هي صلة  
 بابا أحمد؟ 

بابا أحمد من مواليد   ، كان مغّني  وموسيقي وملّحن وناشر جزائري  1946أوت    20ج: المرحوم رشيد 
وأيضا منتج للفيديو كليب والحصص التلفزيونية في ذلك الوقت وصاحب أستوديو فخم بكل ما يتطّلب من  

مد و فخر لمدينة تلمسان والجزائر والفن الجزائري في الثمانينات لغاية  أجهزة متطّورة،هو فخر لعائلة بابا أح
 حيث أغتيل، وهو من أعطى االنطالقة للشاب أنور، الشابة فضيلة والشاب صحراوي. 1995فبراير   15

 وأنا بدوري أفتخر أنني دخلت أستوديو رشيد بابا أحمد و أنا في بدايتي في نهاية التسعينات. 
 

 ك الموهبة الموسيقية؟ س: من اكتشف في
 ج: عالقتي مع الموسيقى هي موهبة فطرية بكوني من عائلة ُتحّب الموسيقى. 
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 س: متى بدأت العزف؟ 
ج: بدأت مشواري الموسيقي في عمر العاشرة في )جمعية غرناطة( ثّم غادرتها إلى ورشة الموسيقى بدار 

 الثقافة )عبد القادر علولة(
 

 ن ملهمك األول؟ س: من هو معلمك الموسيقي؟ و م
 ج: معّلمي و ملهمي كان األستاذ شافع بلعيد، معّلمي في الصولفاج  و كذا العزف على آلة الكمان. 

 
 س: ما هي أقرب اآلالت الموسيقية إليك؟ 

 ج: آلة الكمان. 
 

 س: حّدثنا قليال عن المهرجانات الموسيقية التي شاركت فيها كمايسترو و عازف؟
 المهرجانات الوطنية وكذا الدولية منها: ج: شاركت في العديد من 

 المهرجانات األندلسية في تلمسان 
 نشاطات على هامش تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية 

 - القليعة  –المهرجانات الموسيقية المغاربية  
 مستغانم.  – جميلة   –مهرجانات تيمقاد  

 سهرات و مشاريع فنية و وطنية. 
 بانيا، فرنسا، بلجيكا، اليابان  و كوريا الجنوبية.مهرجانات الموسيقى بتونس،المغرب، إس

 المهرجان الدولي للموسيقى األندلسية و الموسيقى العتيقة.
 ( CCFتبادالت موسيقية مع معاهد فرنسية بالجزائر )

La citée de la musique (Paris) 
L’année de l’Algérie en France 

 
 الموسيقية التي ترافقك دائما؟ س: كيف و متى أّسست فرقتك 

ج: تأسست الفرقة من طرف عشرة عازفين مخلصين و هي في طريق التطّور، و هم عازفين تتوّفر فيهم  
 الشروط و المعايير الالزمة و كّل ما يتوافق مع اللمسة الخاصة لفرقة )مجموعة خليل بابا أحمد(. 

 
ن ُيتقنون قراءة الصولفاج الموسيقي، متى بدأت  س: أنت مفخرة لوالية تلمسان، و ُتعتبر من ضمن الذي 

 تعليم الموسيقى؟ 
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ج: لي الشرف و الفخر أن أكون معّلما للصولفاج في واليتي و مسقط رأسي تلمسان، و قد بدأت بتعليم  
 للعازفين  و من يحّبون الموسيقى.  2002الموسيقى سنة 

 
 س: كيف خطرت لك فكرة تأسيس ورشة تعليم الموسيقى؟

الورشة    الفكرة لتطوير معرفة الموسيقيين و العازفين الذين تسري الموسيقى في دمهم و روحهم.   ج: جاءت 
والورشة تعمل لمساعدة   مفتوحة لكل العازفين من كل األعمار ألنه ليس لتعّلم الموسيقى عمر محّدد أبدا.
اصة وأّن هناك عازفين  العازف إتقان العلوم الموسيقية من صولفاج  وعزف وغيرهما، وتشهد إقبال كبير خ

من الجمعيات لتطوير معرفتهم وإبداعهم أكثر، وأنا أعمل على تعليم الشباب والصغار فخّصصت فوجين،  
 أحدهما للشباب والثاني للصغار.

 
 س: كيف رّحب أبناء و بنات مدينة تلمسان بالفكرة؟

 سعادة وفرح وهذا ُيشجعني أكثر. ج: الورشة شهدت إقباال من كل الفئات لتعلم الموسيقى والعزف بكل حّب و 
 

 س: هل القيت صعوبة في تعليم الشباب و خاصة الصغار؟ 
ج: هناك صعوبات في كّل شيء، لكن على المعلم أن يمتلك تقنيات خاصة للتعليم، خاصة لو كان التعليم  

 عن حّب و شغف. 
 

 س: بصفتك عازف كمان، هل هناك إقبال على تعلم العزف على آلة الكمان؟ 
ناك إقبال كبير على تعّلم العزف على الكمان، إنه اآللة الوجدانية   و الروحية التي لها عالقة خاصة  ج: ه

 واستثنائية بينها و بين عازفها.
 

 س: ما هي اآلالت الموسيقية التي يميل إليها تالميذك؟
 ين.الكمان، الغيتار، البيانو، العود،المندول ج: من بين اآلالت التي يختارها تالميذي:

 
 س: بصفتك مايسترو،هل تالقي صعوبات في تحضير الفرقة لجولة موسيقية أو حفلة؟ 

صعوبات كبيرة في اإلنتاج الفني    ج: الصعوبات هي العوائق أحيانا التي نالقيها في التحضير و تكمن في:
 ان.انعدام الدعم في أغلب األحي، و البرمجة غير البناءة، و خاّصة في نطاق إبداع و إنتاج جديد 

 ال ننسى أنه على الفنان أن يفرض نفسه في الساحة الفنية و يبرز مهاراته. 
 إهمال السلطات للفانين لإلنتاج الفّني القّيم و ارتكازهم على سياسة األرقام في إطار. 
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 س: متى بدأت قيادة الفرقة الموسيقية كمايسترو؟ 
الموسيقية كمايسترو سنة   الفرقة  قيادة  بدأت  الكالسيكية مع    2014ج:  الموسيقى  ثقافية لمزج  إقامة  في 

اعتبر هذا عمل فريد من نوعه الذي    الفرنسية.  Lilleمن مدينة    music and peaceاألندلسية مع فرقة  
 ألولى جامعة تلمسان. كان تحت اإلدارة الفنّية لألستاذ توفيق بن غبريط حيث أشرفت عليه في طبعته ا

كنت حينها    وألول مرة في تلمسان رفقة عازفين فرنسيين بتناسق كبير تحت قيادتي كمايسترو وقائد فرقة.
كمدير فّني للمشروع وأشرفت على كتابة النوتة الموسيقية للعازفين الفرنسيين. وهذا العمل كّلفني بحث لسنة  

التي لّقنتني    Anne Leridanإشراف المايسترو الفرنسية  ألحسن طريقة لكتابة الموسيقى األندلسية تحت  
قى  الدروس وتقنيات في إدارة الجوقة الموسيقية والكتابة لعازفين أجانب ال عالقة لهم بالموسيقى األندلسية. و 

إبراهيم حاج قاسم، كريم بوغازي، أ.توفيق    المشروع مشاركة موسيقيين وفنانين من كل أنحاء الوطن منهم:
الدين سعودي، مبارك دخلة.بن غبريط نور  أ.  ديدي،  المشروع    ،ليلى بورصلي، نسرين غنيم، فؤاد  شهد 

 Lilleنجاحا باهرا في الجزائر العاصمة و كذا في مدينة تلمسان، كما شهد حفال كبيرا بعدها في مدينة  
 فاءات عالية. الفرنسية حيث تمّرن فيها العازفين التلمسانيين على يد مؤطرين و أساتذة فرنسيين ذوي ك

 
 س: هل ُتفكر في إنشاء فرقة أوركسترا موسيقية من تالميذك؟ و هل تراهم عازفين في المستقبل؟ 

ج: هذا الموضوع في طريق اإلنتاج و هو ضمن مشاريعي و أهداف الورشة، انطالقته األولى ستكون بدءا 
لفا عن هذه السنة من حيث  حيث ستنّظم الورشة حفل موسيقي بهيج الختتام السنة و مخت  2019من صيف  

 المضمون و اإلبداع، فيكون أّول إطاللة لجوقة موسيقية كبيرة متكّونة من تالميذ الورشة.
 

 س: ما هي أمنيتك كعازف كمان و مايسترو؟ 
ج: الموسيقى لغة الروح تبّث الجمال للحياة بألوانها الجميلة، ُتبهج القلب و ُتريح النفس الحزينة لُتخّلصها  

فلنعّلم أجيالنا و أبناءنا    كّلما استمعنا للموسيقى نتماهى معها فنشعر بالسعادة لسبب ال نعرفه.  ها.من كآبت
 لغة المحبة و الّسالم التي تجمع الجميع دون استثناء. 

 
 س: كلمة أخيرة

 ج: أنا في خدمة الوطن و تطوير الموسيقى و إحياء تراثنا العريق بطريقتي الخاصة. 
الموسيقى الجزائرية على الطريقة التقليدية و قمت بأدائها بطرق عصرية، و أنا متيّقن بضرورة  ُقمت بأداء  

الحفاظ على كلتا الطريقتين، و هذا االختالف ال بّد أن ننظر له نظرة براغماتيكية و إجمالية لنجعل منه قّوة 
 لنا للترقية و اإلعالء بالثقافة الجزائرية إلى أعلى المناصب.

 
 حوار األديبة والتشكيلية الجزائرية نوميديا جروفي أجرت ال
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 ة نوميديا جروفي مع الفّنان الّتشكيلي مهدي السماوي األديبة والتشكيلية الجزائريّ  حوار. 31
 

 
 

إّنه   السحرّية،  بريشته  وجوها سماوّية  وُيجّسد  جّسد  الذي  السماوي  مهدي  المبدع  والرسام  التشكيلي  الفّنان 
 لعريقة وأحد أبناء السماوة المعروفة بأدبائها وشعرائها وفّنانيها  ورساميها. المبدع ابن أوروك ا

مهدي السماوي الذي صنع لنفسه عالما خاّصا وسط مرسمه، وله بصمة خاّصة ُتمّيزه من خالل رسوماته  
 فس الوقت.التي توحي بالجمال والروعة وتلك الُمعّبرة عن واقع تحمل في ثناياها عمقا إنسانيا و جمالّيا في ن

متابعاتي للوحاته ونشاطاته الفنّية ومبادراته التي أحّييه عليها، جعلتني أحاوره ليعرفه القارئ أكثر ويغوص 
 في عالمه و ألوانه.

 
 الفّنان التشكيلي مهدي السماوي، حّدثنا قليال عن نفسك، كيف ُتعّرف نفسك للقارئ؟

ل للكتابة بالّتحديد من السماوة،عشقت الّرسم من  ج: مهدي صالح معلة من العراق من مدينة الحرف األوّ 
الطفولة وبقي هذا الحلم معّلقا في مخّيلتي أن أصبح فّنانا تشكيلّيا أحمل هموم ومعاناة شعبي من خالل  

 لوحاتي وأسّلط الّضوء على همومهم، وحّققت ذلك الحلم بإصراري على المواصلة دون توّقف. 
 

 أّول رسوماتك؟ متى بدأت الرسم؟ و ما هي 
ج:بدأُت الرسم من أّيام الّطفولة من خالل تعّرفي على صديق في المدرسة عائلته رّسامون ماهرون تأّثرت 

 بهم وكنت أمّني الّنفس بأن أصل إلى مستواهم في يوم من األّيام.  
رسوماتي كانت مجّرد  أّول    وبالفعل تخّطيت تلك األمنّية ووجدت نفسي في المقّدمة بأعمالي الفنية المتنّوعة.

 محاوالت خجولة على الورق لكّني أميل إلى البورتريه من خالل رسم األشخاص من حولي.
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 متى اكتشفت موهبتك؟ و من اكتشف ميوالتك الفنية األولى؟ 
 ج:اكتشفت موهبتي في مرحلة الدراسة المتوسطة لكن لم أحصل على فرصة في ذلك الوقت بسبب أحداث

 بعدها الحصار االقتصادي الذي كان حاجزا بيني وبين موهبتي، لم أشارك في أّي    وحرب الخليج و  1991
الّسلع   2003نشاط لحين عام   العالم الخارجي وانتعاش الوضع االقتصادي ودخول  وانفتاح العراق على 

  التجارّية ومن بينها متطّلبات الّرسم التي كانت تشّكل عائقا كبيرا لدّي.
قرب الناس لدّي كنت أسير بخطوات بطيئة جّدا بحيث ال ينته لها أّي أحد لحين  لم يكتشفني أحد حّتى أ

 . 2014إعالن أّول معرض شخصي لي عام 
 

 من شّجعك و قّدم لك يد المساعدة لتطوير فّنك في البداية ومواصلة إبداعك؟
التشكيلي   أستاذي  تنقصني  كانت  التي  المعلومات  بكّل  ومّدني  إلى جانبي  إياد فيصل  ج:شّجعني ووقف 

الظاهر، رافقته إلى مرسمه ورأيت لوحاته سحرتني من الوهلة األولى ولم أترّدد في طرح األسئلة ولم يتهاون  
 أستاذي عن اإلجابة، على العكس كان ناقدا ومحّلال لكّل أعمالي الفنّية لحّد اآلن. 

 
 من ملهمك األّول في الرسم؟

 أّن أسلوبه قريب مّني.ألّنه يرسم بالفطرة،رسم الحياة العراقية  ج:ملهمي األّول الفنان الّراحل فائق حسن أحسُّ 
 بمختلف ألوانها، و الخيول العربية التي تكاد تنطلق صاهله تمأل فضاء لوحاته. 

 
 من بين الرسامين العالمّيين و الرسامين التشكيلّيين العراقّيين، من ُتعجبك لوحاتهم و رسوماتهم؟ 

ين الذين أعجبني أسلوبهم و لوحاتهم: الرسام ليوناردو دافنشي والرسام فينست  ج:من بين الّرسامين العالميّ 
 فان جوخ و الرسام بابلو بيكاسو و الرسام رامبرانت فان رين. 

 أّما التشكيلّيين العراقّيين: فائق حسن و حافظ الدروبي و إسماعيل الشيخلي و فرج عبو. 
 

 متى أّسست مرسمك؟ 
 . 2017أّسسُت مرسمي عام   ج:
 

 و هي خطوة جّد رائعة أحّييك عليها. كيف خطرت لك فكرة ورشات تعليم األطفال الرسم؟
أّوال شكرا على مشاعركم الطيبة، أساس فكرة إنشاء المرسم لغرض تطوير المواهب الفنّية في مدينتي،ففي  

للتطوير مواهبهم   للّصغار  بالّنسبة  للّرسم  أقيم دورات مجانّية  الثاني هو إهمال  كّل عطلة صيفية  والّسبب 
 جانب الرسم من قبل المدارس.
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 ماذا ُتفّضل و ما األحّب إليك؟ الّرسم بقلم الّرصاص، أم بالسوفت باستيل، أم استخدام األلوان المائّية؟ 
 أجد  ج: أنا رسمت بكّل الخامات حّتى بالقهوة، ألّني أحّب أن أجّرب لكن األقرب إلّي هي األلوان المائية،

 فيها حّيزا واسعا لإلبداع من خالل شفافية األلوان وامتزاجها مع بعضها. 
 

 هل تميل للسريالية؟ كيف تراها؟
ج:أنا بصراحة بدأُت بالواقعية، لكن الفّنان ال يقف على أسلوب واحد يجب أن يجّرب كّل المدارس ومن ثّم 

 يقّرر ماذا يختار رّبما يستطيع أن يخرج بحصيلة و أسلوب منفرد.
جّربُت السريالية و أجدها معّبرة و فيها الكثير من األلغاز يغوص بها المتلّقي، شفرتها بيد الفّنان فقط، أجدها  

 بعض األحيان أحالم وتارة كوابيس. 
 

من خالل مالحظاتي أنا، أنت تميل كثيرا للبورتريه و تجسيد وجوه سماوية، هل يأتيك إلهام رسمهم لوحده  
 أم ُيطلب منك ذلك؟

م األقرب إلّي هي الواقعية و خصوصا البورتريه وتكاد تكون أغلب أعمالي الفنّية بورتريه، و رسمي  ج:نع
 للشخصيات السماوية تكون حسب اختياري دون طلب منهم، وقد يسأل السائل لماذا؟ 

به  ألّن رسمي للشخصّية بمثابة تكريم لفّنه و إسعاده بنفس الوقت لكي يحّس أّن هناك من يخّلده ويعتّز  
يجب علينا كفّنانين أن ندّعم بعضنا البعض، فالّشاعر يكتب عن الرّسام    بالوقت الذي هّمشته الحكومة.

 والرسام يرسم الّشاعر و هكذا باقي الفنون األخرى. 
 

الفنانة   بمشاركة  األبعاد  الثالثي  بالرسم  المثنى  في  العلوم  كلية  في  رائعة  ثقافية  مبادرات  في  شاركَت 
بد الكريم ومحمد الربيعي، حّدثنا قليال عن فكرة الّرسم هذه؟ وكيف كان رّد الطلبة في  الصاعدة جمانة ع

 الكلّية؟ وهل أعجبتهم الّتصاميم؟ 
نعم كانت مشاركتي لغرض ترك بصمة فنّية مع أصدقائي جمانة ومحمد في كلّية العلوم، وكانت التجربة    ج:

 فريدة من نوعها أبهرت الحاضرين. 
 

 بادرة في عرض الّلوحات في شارع ساوة الثقافي؟ وكيف تفاعل الجمهور مع العرض؟ كيف جاءت فكرة الم
الّلوحات في شارع ساوه لم تكن األولى ففي عام   أقمت في نفس المكان معرض    2014ج:فكرة عرض 

بيني وبين   بادرت بعرض لوحاتي وكانت حلقة وصل  العام  تأّسس شارع ساوة في هذا  تشكيلي، وعندما 
تعّم هذه الثقافة الجميلة التي تكاد تكون مغيبة خصوصا في الّسنوات األخيرة، وأّما الشّق الجمهور لكي  

الّثاني من الّسؤال فيما يخّص الجمهور، بصراحة أرى البسمة والفرحة في وجوههم ألّنهم يريدون أن يخرجوا 
 من هذا الّظالم الدامس المخّيم عليهم.



3101 
 

 
ا آلن؟ هل هناك تطّور و مبادرات شبابّية جديدة؟ و هل هناك كيف ترى المشهد الثقافي في السماوة 

 فّنانين شباب ال تعرفهم الّساحة الثقافية و الفنّية؟ 
 ج:المشهد الّثقافي سّيء من ناحية الحكومة المحلّية وجّيد من ناحية الفّنانين سواء الّرواد أو الّشباب. هناك  
حراك جّيد ومستمّر بالّرغم من اإلهمال المتعّمد من قبل الّدولة، لكي يجعلوا الفّن والفّنانين بحاجة إليهم و  

ن وانجرف العديد من الفّنانين إلى األحزاب لكي يطرحوا بالّتالي يستغّلونه لحزبهم، هذه خّطة مدروسة بتمعّ 
 مشاريعهم الفنّية لكن عن الحزب فقط؟ وليس ما يختاره الفّنان. 

 
 كيف كان معرضك في جامعة المثنى )كلية العلوم(؟ حّدثنا قليال عن المعرض.

عرض هي أن يطلع  لوحه فنّية في مختلف المدارس الفنية فكرتي من إقامة الم  30معرضي ضّم أكثر من  
 الطلبة على تجربتي و في نفس الوقت إتاحة الفرصة لطرح األسئلة وتبادل األفكار. 

 
 أعجبتني عبارتك: )أنا أرسم.. أنا موجود( ماذا تقصد بها؟

ج: نعم اليوم الذي ال تشاهدوا فيه لوحة لي... فاعتبروني غير موجود ألّن الرسم هو امتدادي بالحياة، أنا  
العالم الذي يخّفف عّني ما يمّر به بلدي من محن ومن خالل فّني أجد نفسي في عالم آخر  أعيش في ذلك  

 بعيد عن الّظالم والّظالمّيين. 
 

 من كان المشّجع األّول للفّنانات التشكيلّيات السماويات بافتتاح معرض )لمسات عراقية( في شارع ساوة؟ 
مبادرتي كانت بجمعهّن في معرض واحد وتنظيمه وفي بداية  ج: بصراحة الفّنانات السماويات مبدعات لكن  

 األمر كانت مجّرد فكرة طرحتها على رسامة فقّررت أن أجمعهّن في كروب خاّص و أعلن عن المبادرة. 
بالفعل نجحت بذلك و ما زلت أتواصل معهّن لغرض إقامة معرض شخصي لكّل فتاة تستطيع أن تنجز  

 نفس الوقت بّث روح المنافسة بينهّن. لوحة تشكيلية، وفي  20أكثر من  
 كلمتك عن شارع ساوة الثقافي و شارع الرميثة الثقافي. 

كلمتي باختصار )توّحدوا( فقط و ال تتفّرقوا بسبب تفاصيل صغيرة أو تدّخالت خارجّية أو هجمات باسم  
 الدين.

 
أخرى عن واقع معاش، هل هي  لديك بعض الّلوحات تتكّلم عن تأريخ العراق، و أخرى تتكّلم عن المرأة، و  

 رساالت يقرؤها المشاهد؟ كيف ُتقّدمها لنا أنت؟ 
ج: نعم باإلضافة إلى عرضها بالقاعات أعرضها بمواقع التواصل االجتماعي لكي تأخذ صدى أوسع و 
 رسالتي بصورة عاّمة تحمل طابع إنساني عن العدل والمساواة و نبذ الظلم واالضطهاد وتهميش دور المرأة. 
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 يأتيك إلهام الرسم؟ و ما أحّب األوقات إليك للّرسم صباحا أم مساءا؟ متى
ج: أجمل األوقات التي أرسم فيها صباحا ألّن اإلنسان يكون بذلك الوقت نشيطا، ويوم جديد فيه طاقة  

 وحيوية، و أّما المساء فيكون مخّصصا للقاء األصدقاء بالمرسم وسماع أعذب األلحان.
 

المشهد الثقافي في المثنى و تهميش الفّن و الفنانين، وما هي أمنّيتك؟ وكيف  حّدثنا قليال بخصوص  
 ُتشّجع أنت الفنانين الشباب الموهوبين؟ 

المشهد الثقافي يكاد يكون منعدما وكما ذكرُت آنفا هذا األمر مقصود بحيث ال يوجد أكاديمية الفنون الجميلة 
الثقافي في المثنى بناية صغيرة مؤّجرة بحيث ال تعود وال قاعات مخّصصة لعرض األعمال الفنية، والبيت  

 ملكيتها إلى وزارة الثقافة، و نقابة الفنانين ال تمتلك مكانا كي تجمع فيه الفّنانين، أّي واقع هذا؟؟ 
 بالرغم من ذلك هناك شباب واعد يقّدم وما زال يقّدم كّل شيء جميل ويحصدون الجوائز في كاّفة المجاالت. 

وب أن يستمّر فالّنجاح ال يتوّقف على حكومة أو على شخص، الكثير من الفنانين الكبار  أنصح كّل موه
 عانوا في بدايتهم و أصبحوا في يوم من األيام أيقونة للعالم أجمع. 

 
 كلمة أخيرة.

ج: جزيل الّشكر والّتقدير لألخت نوميديا جروفي على هذا الحوار الجميل، إن شاء للا أكون تحت حسن  
 أقّدم كّل شيء جديد وجميل بنفس الوقت. ظّنكم و

 
 األديبة والتشكيلية الجزائرية نوميديا أجرت الحوار 
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 مع الشاعر محمد حلمي الريشةالكاتب أيهم أبو غوش حوار 

             
 الشاعر الفلسطيني محمد حلمي الريشة             أيهم أبو غوش . الكاتب الفلسطيني32

 
محّمد حلمي الّريشة شاعٌر يشتغُل على القصيدةِّ منُذ أكثَر مِّن ثالثةِّ عقوٍد، يعمُل بهدوٍء وعزلٍة كي ُيتقَن  

، لهذا فهو يحتمُل العزلَة كشاعٍر، لكّنهُ   ال يحتمُل قصيدَتُه كّلما جاءْتُه مّرًة، حيُث ُيؤمُن أّن اإلبداَع عمٌل فرديٌّ
ربِّ مهما كانتِّ الّظروُف، ألّنُه دائَم القلقِّ على قصيدتِّهِّ   . كاَن منُذ بداياتِّهِّ ولم يزْل خارَج السِّّ عرِّ عزلَة الشِّّ
الّتأّملِّ   هذا ضدُّ  ألّن  األلمِّ،  زمَن  يكتُب  ال   ، الّشاعرِّ على  الّشعَر  ُيفّضُل  ألّنُه  الّظهوَر،  ُيحبُّ  ال  الّتاليةِّ، 

. شخصيّ  ٌة متفّردٌة متمّردٌة بصمٍت وحكمٍة، فال صخَب لها وال ضجيَج، ال يحتمُل الّتأطيَر الّثقافيَّ  اإلبداعيِّّ
هِّ. حياُته شعُرُه اّلذي يكتُبُه،   ُل اإلبداع وُيضعُفُه، وُيلهي المبدَع عن إبداعِّ مهما كاَن نوُعُه، ألّنُه يعتقُد أّنُه ُيعطِّّ

. أفضُل صفٍة تناسُبُه أّنُه ناسُك شعٍر بامتياٍز، رغَم أّنُه لم    منطلًقا مِّن ذاتِّهِّ، حيُث يؤمُن أّنها مركزُ  اإلبداعِّ
 يزْل يحلُم أن يكوَن شاعًرا! 

 
عر. – .. الّطيُف للشِّّ  الّسيُف للّشرِّ
 فأنا أتعايُش مَع الّنّصِّ اّلذي أقرُؤُه كأّني كاتُبُه، وهذهِّ الحالُة تمنُحني متعًة كبيرًة.  –
قصيدةِّ، بل هي اّلتي تأتيهِّ بإشراقتِّها، لهذا عليه أن يكوَن منتبًها وحاضًرا لها، وإاّل  الّشاعَر ال يذهُب إلى ال  –

 خسَر تلَك الّلحظةِّ اّلتي قد تكوُن قصيدًة. 
أحلُم أن أرى فلسطيَن دولًة حّرًة، وذاَت أنموذٍج ثقافيٍّ يسطُع على األخرياتِّ عربيًّا وعالميًّا، و.... لم أزْل   –

 ًرا.أحلُم أن أكوَن شاع 
 
 تعمُل بهدوٍء دائًما وبعيًدا عن األضواءِّ لماذا؟ هل تكرُه األضواَء والّضوضاَء؟  –
، وبْرقِّ المخيلةِّ، وشعاعِّ الّذاكرةِّ.. كلُّ هذهِّ بحاجٍة إلى الهدوءِّ اّلذي    – عًرا تحَت ضوءِّ القلبِّ أنا أشتغُل شِّ

، بل   ، لهذا أنا ال أكتُب لتظهَرني كتاباتي، ولسُت أريُد هذا الّظهوَر الّشكليَّ يحتضُن الّتأّمَل مِّن أجلِّ اإلبداعِّ
َر كتاباتي، ألّنها وسي لُة الهدفِّ مِّن الكتابةِّ. فعال أنا أكرُه الّصخَب واألضواَء، ألّنها ُتعتُم الّنتاَج  أريُد أن ُأظهِّ
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 ، األضواءِّ وزجاَج  المصوِّريَن،  كتاباتِّهم عدساتِّ  بأوراقِّ  يمسحوَن  الكذبةِّ  الكتبةِّ  من  كثيٌر  المنتَِّج!  وُتظهُر 
هم أّواًل وآخ ًرا، لهذا فهدُف الكتابةِّ وهي في غالبِّها مكّررٌة  وُيديروَنها نحَوهم بشكٍل مفتَعٍل، فُهم معنّيوَن بُشخوصِّ

أو ممجوجٌة، هو في جْعلِّها ُسّلًما نحَو الّظهور، قد يسحروَن اآلذاَن واألعيَن في البدايةِّ، لكّنهم ال يستطيعوَن  
هم، ألّن اإلبداَع أعلى مِّن أضوائِّهم الّشخصّيةِّ  لوا القلَب ُمطلًقا، لهذا ما مِّن إبداٍع في نِّتاجِّ ، وأقرُب إلى أن يصِّ

 الحقيقةِّ والجمالِّ واإلنسانِّ اإلنسان! 
 
هناَك َمن َوَصفَك أّنَك نوستالجي ُمتمرٌِّد على العالمِّ، لماذا أنَت كذلَك؟ وعلى ماذا وَمن تتمّرُد في هذا   –

 العالمِّ؟ 
، فالخنوُع والّرضا كلُّ إنساٍن يجُب أن يكوَن متمرًِّدا، ويجُب عدمِّ تعطيلِّ هذهِّ الّصفةِّ في الّنفسِّ البشرّيةِّ   –

يًّا، وهو ليَس كذلَك طبًعا؛ ألنَّ للَا سبحاَنُه وتعالى   والقناعُة الّسلبّيُة، كلُّها وغيُرها، تجعُل اإلنساَن كائًنا عَرضِّ
كّرَم آدم، وخلَقُه على أحسنِّ صورٍة، وشّكَلُه أجمَل تشكيٍل، وقّوَمُه أحسَن تقويٍم، كذلَك كي ال يكوَن ُعرضًة  

،    النتهاكِّ  ُد اإليجابيُّ ضرورٌة بشرّيٌة دائًما، فما باُلَك بالّشاعرِّ إنسانّيتِّهِّ مِّن كائٍن بشريٍّ فَقَد إنسانّيَتُه، لهذا، فالّتمرُّ
ُد الّصدَق   أو المبدعِّ عموًما؟ ال بدَّ مِّن تفعيلِّ هذهِّ الحالةِّ باستمراٍر، لتقويمِّ ما ينحرُف مِّن الحياةِّ، وما ُيبعِّ

والُحبَّ عن عًرا  والجماَل  الحياةِّ، شِّ الّتمرُّدِّ على سلبّياتِّ  دائُم  أنا  لي،  بالّنسبةِّ  بحتٍة.  ها، ألغراٍض شخصّيٍة 
وشاعًرا، وأدعو لإلبداعِّ في كلِّّ شيٍء يكوُن لصالحِّ الحياةِّ، كي تبدو أصدَق وأجمَل وأنقى، لهذا أتمّرُد بِّدًءا 

 . /الّتأمُّلِّ / الكالمِّ، وليَس انتهاًء بالّصمتِّ  مِّن الّصوتِّ
 
، ُأطلُِّقها مِّن عزلةِّ القلبِّ   – ُد لَمن أكتُب، أشعاري طيوري المريضُة بالُحبِّّ قلَت في حواٍر سابٍق: لسُت ُأحدِّ

! أليَس غريًبا أن ال يعرَف   َدها بوحشةِّ الحنينِّ ، خشيَة أن ُأفسِّ ، ال ُأريُدها أن تعوَد إليَّ إلى فضاءِّ الفراغِّ
 الّشاعُر لمن يكتُب؟ 

َد لمن تكت  – ُل والُمستقبُِّل في آن، أو أن تكوَن صدى الّرسالةِّ! بمعنى؛ أن  أن ُتحدِّّ ُب، يعني أن تكوَن الُمرسِّ
عُر والكتابُة عموًما، هي   تعرَف الجهَة اّلتي تكتُب لها، لن يعدو هذا خطاًبا شخصيًّا ولو كان إبداًعا. الشِّّ

، لهذا فهي إلنساٍن  طيوٌر )ليسْت حماًما زاجاًل كما يريُدها الكثيرون(، ُتطَلُق في فضاءاتِّ   الّروحِّ والقلبِّ والعقلِّ
في هذه الحياةِّ، وليسْت تخصيًصا إلنساٍن، أو جهٍة معّينٍة، أو ما شابَه ذلَك، وخشيتي عليها نابعٌة مِّن أّنني  
عرِّ   لسُت أريُدها أن تعوَد إلى عزلتي اّلتي انطلقْت منها؛ أنا أحتمُل العزلَة شاعًرا، لكن ال أحتمُل عزلَة الشِّّ

 ُمطلًقا.
 
عُر الّنابُع مَِّن   – عَر مِّن ألٍم، وال ُتحب  أن ُتقّدَس األلَم وتتغّنى بهِّ، لكن، أليَس الشِّّ قلَت إّنَك ال تكتُب الشِّّ

 األلمِّ والقلبِّ يكوُن أصدَق؟ 
عُر في وقٍت كهذا، خصوًصا،   –  ال أكتُب في وقتِّ األلمِّ، ألّنُه مدى لحظاٍت ساخنٍة وكاويٍة، فكيَف ُيمكُن الشِّّ
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، وبالّتالي خارَج نطاقِّ اإلبداعِّ وديمومتِّهِّ؟! ما ُيكتب فيه يكون   عريِّّ وأّن ذلَك الوقَت خارَج نطاقِّ التأمُّلِّ الشِّّ
.. الّطيُف  تسجياًل وتصويًرا فوتوغرافيًّا، أقرُب   . أنا قلُت وأقوُل: )الّسيُف للّشرِّ إلى الّتأريخِّ منُه إلى اإلبداعِّ

، ألنَّ الكتابَة وغيَرها مِّن الفنونِّ اإلبداعّيةِّ، ما عادْت  عر(، أي يجُب مقاومُة الّشرِّ بالفِّعلِّ وليَس بالقولِّ للشِّّ
 لهم في أدنى هدفِّها.ُتوقُِّف األشراَر في هذا العالمِّ، أو حّتى تُحّك ضمائَرهم، أو ُتخجِّ 

 
عَر؟ – عرِّ زماًنا ومكاًنا؛ بمعنى هل يوجُد وقٌت ومكاٌن تكتُب فيهِّ الشِّّ  هل تعتقُد أّن للشِّّ
عٌر، وألّنُه يختلُف عن كاّفةِّ الفنونِّ الكتابّيةِّ وغيرِّ الكتابّيةِّ    – ، هذا ألّنُه شِّ عرِّ ما مِّن زماٍن وال مكاٍن لكتابةِّ الشِّّ

عُر َيحضرُ  هِّ، وال ُيخبُر عن موعٍد، لهذا على الّشاعرِّ أن يكوَن عالَي االنتباهِّ لُه،   األخرى. الشِّّ مِّن تلقاءِّ نفسِّ
ا لها، وإاّل انطفأْت أماَم عينْيهِّ. بالّنسبةِّ لي، فأنا ضمَن هذه  دًّ إذ لُه إشراقٌة أولى، على الّشاعرِّ أن يكوَن ُمستعِّ

، لكن   عرِّ لي الّليُل كي ُأراجَع ما كتْبُتُه، أي حيَن يمنُحني الّليُل الوعَي  الفكرةِّ، فال مكاَن وال زماَن لكتابةِّ الشِّّ
ُل صَوَرُه على الورقِّ األصفرِّ بمداٍد أزرق.  عُر ُيهطِّ  اّلذي غاَب، حيَن كاَن الشِّّ

 
؟ ولماذا تميُل باألكثر إلى   – عريِّّ َك الشِّّ لماذا دائًما تنحى إلى صياغةِّ تشكيالٍت مختلفٍة في إخراجِّ نصِّّ

؟   الغموضِّ
عريِّّ له عالقٌة مهّمٌة   – ، لهذا فإّن الّشكَل الَبَصريَّ في الّنّصِّ الشِّّ عَر الّتشكيليِّّ عًرا ُأسّميهِّ الشِّّ أنا ال أكتُب شِّ

عرِّ والّرسمِّ  ، إذ ثّمَة عالقٌة وطيدٌة بيَن الشِّّ ، فهو كتابٌة بالّصورِّ جمالّيٌة، أي إبداعّيٌة أيًضا، ألّنُه ُمتعلٌِّق بالّصَورِّ
(، الّتشكيليِّّ  ، لهذا تأتي صياغُة الّتشكيالتِّ الفّنّيةِّ ُمتعلِّقًة بحركٍة)حركاتِّ المقطعِّ عرِّ الحداثيِّّ ، خصوًصا في الشِّّ

ا سماعيًّا، وبالّتالي مِّن الّصعبِّ متابعُة   عريَّ الحداثيَّ نصٌّ قرائيٌّ وليَس نصًّ أو القصيدةِّ كّلّيًة، ألنَّ الّنصَّ الشِّّ
ورِّ المُ  عرَيَة فيها الكثيُر مِّن  حركةِّ تشكيالتِّ الصُّ تخّيلةِّ والُمتوالدةِّ والُمتناميةِّ، لهذا َيعتقُد الكثيروَن أّن لغتي الشِّّ

لمِّ أّنها لغُة رسٍم، أي لغٌة بَصرّيٌة، بحاجٍة إلى قارٍئ مبدٍع أيًضا، كي يشتغَل عليها مِّن   ، مَع العِّ الغموضِّ
، وإعادةِّ تركيبِّ الّنّصِّ ُمج ، لكن بأسلوبِّهِّ الخاّص. حيُث الّتأويلِّ والّتفكيكِّ  ّدًدا، كأّنه ُيعيُد تمثيَل دْورِّ الّشاعرِّ

 
َك إلى تجويدِّ لغتَِّك الّشعرّية.. كيَف ذلك؟ وهل هناَك أهّمّيٌة بمكاٍن، أن    – قلَت بأّن القراءَة الّشاعرَة َتُشد 

 يتمّكَن الّشاعُر العربي  مِّن القرآنِّ الكريمِّ؟
، ف  – عريِّّ بالعودةِّ إلى كالمي الّسابقِّ إّن ما عَنْيُتُه هو القراءُة الّشاعرُة، إذ ال بدَّ منها في قراءةِّ الّنّصِّ الشِّّ

ا، كذلَك فأنا أتعايُش مَع   عريَّ جدًّ ُتثري نّصَي الشِّّ اّلتي  الّطريقةِّ  ، وأنا كقارٍئ، كشاعٍر، أقرُأ بهذهِّ  اإلبداعيِّّ
ي متعًة كبيرًة، خصوًصا إذا كانْت درجُة االندهاشِّ عاليًة  الّنّصِّ اّلذي أقرُؤُه كأّني كاتُبُه، وهذهِّ الحالُة تمنُحن 

دَة االّتجاهاتِّ   ومتشاسعًة في مخّيلتي. بخصوصِّ الجانبِّ اآلخرِّ مِّن سؤالَِّك، فإنَّ قراءَة القرآنِّ الكريمِّ قراءًة ُمتعدِّّ
عرّيةِّ،  ُتثري كلَّ مبدٍع، وليَس الّشاعَر فقط، ولقدِّ انتبهُت إلى هذا مِّن خاللِّ قراءتي، في بدا يةِّ تجرَبتي الشِّّ
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عرّيةِّ، وحّتى غيرِّ   إلى كتاب سّيد قطب، )الّتصويُر الفّنيُّ في القرآنِّ الكريم(، ومنُه اشتغلُت على لغتي الشِّّ
عَر لغٌة؛ هذا ليَس أحُد تعريفاتِّهِّ، بل مِّن تكوينِّ  عَر غيُر الّلغةِّ العادّيةِّ، ومبدئيًّا، فإّن الشِّّ عرّيةِّ، ألّن لغَة الشِّّ  هِّ. الشِّّ

 
عُر في   – ل  إجابتِّهِّ(. ما هَي األسئلُة اّلتي أجاَب عنها الشِّّ عرِّ هي شمُس الّسؤالِّ وظِّ تقوُل: )كتابُة الشِّّ

 زمانِّنا؟ وماذا كانتِّ اإلجاباُت؟
ّمةِّ، األسئلَة اّلتي أجوبُتها تكُمُن في أداءِّ )الفِّ   – عرِّ أن َيطرَح نوعْينِّ مَِّن األسئلةِّ الُمهِّ ، إحدى وظائفِّ الشِّّ علِّ

(، أي أّنها أسئلٌة تعمُل على الّتحريضِّ مِّن أجلِّ الّتغييرِّ نحَو األفضلِّ واألجملِّ واألنقى، والنوَع اآلخَر   األفعالِّ
ُم إجاباٍت عن أسئلتِّهِّ،   عُر ال ُيقدِّّ دقِّ والحقيقةِّ. إًذا، فالشِّّ مِّن األسئلةِّ ُتثيُر الّتأمَُّل في كلِّّ شيٍء مِّن أجلِّ الصِّّ

أيّ  ُيجيُب عن  عَر ُمساءلٌة للماهّيةِّ ال تعبيٌر  وال  ةِّ أسئلٍة أخرى، فهذا ليَس مِّن أدوارِّهِّ أو مهّماتِّهِّ، ألّن )الشِّّ
 عنها(، كما قاَل مارك دوتي. 

 
 أنَت ترى أّن القصيدَة تكتمُل بنقصانِّها. كيف؟  –
َن الموهبةِّ والّثقافةِّ وأدواتِّ الشِّّ   – ، َيعجُز عنِّ اإلحاطةِّ  ما مِّن قصيدٍة كاملٍة، ألّن الّشاعَر مهما بلَغ مِّ عرِّ

عرِّ لديهِّ، حّتى لو كاَن الموضوُع )المضموُن صغيًرا(، ألّن عمَل الّشاعرِّ   الكّلّيةِّ بالموضوعِّ اّلذي ُيثيُر شهوَة الشِّّ
الاّلوعَي الُمبدعِّ كَمْن ُيحاوُل نْسَج سّجادٍة مِّن خيوٍط متناثرٍة، متطايرٍة، متشابكٍة، أي أن المخّيلَة والّثقافَة والّلغَة و 

، وبالّتالي فإّن قدرَة الّشاعرِّ   عريِّّ ، ألّنها عوامُل تلقيٍح للّنّصِّ الشِّّ عريِّّ و...، َتنشُط حركاُتها أثناَء الفِّعلِّ الشِّّ
/كتابةِّ كلِّّ ما ُيحاوُل أن يجعَلُه في قصيدتِّهِّ. هنا يكوُن اكتماُل القصيدةِّ بنقصانِّها، أي  تعجُز عن تحقيقِّ

القصيدَة ال تكتمُل لكّنها تنتهي. االنتهاُء هو إحساُس الّشاعرِّ بعدمِّ قدرتِّهِّ، بعَد محاوالٍت  بانتهائِّها، بمعنى أّن  
َيها القصيدَة الجاهزَة، وهي اّلتي بإمكانِّ الّشاعرِّ   عّدٍة، على فِّعلِّ أيِّّ شيٍء أخَر للقصيدةِّ، وهنا ُيمكُن أن ُنسمِّّ

ا أن َيُحطَّ على يدِّ قارٍئ ُيشيُر إليهِّ بعينِّهِّ الّثالثة. أن َينشَرها، لَتخرَج مِّن بينِّ احتراقاتِّهِّ طائًرا مُ  دًّ  ستعِّ
 
عرّيةِّ أَحب  إليَك؟ ولماذا؟ –  أّيُة مجموعٍة مِّن مجموعاتَِّك الشِّّ
وال    – لهذا ال قصيدٌة  آَنها،  احترقُت ألجلِّها  ما  أقصى  كانْت  بها،  الخاّصِّ  زمنِّها  في  كتبُتها  كلُّ قصيدٍة 

مفّضلًة   أو  مجموعٌة شعرّيٌة  لهم،  سابقٍة  على قصائَد  َيندموَن  اّلذيَن  الّشعراءِّ  َن  مِّ لسُت  غيرِّها.  على  لديَّ 
عرِّ كما َيزعموَن، ألنَّ الفّنّيَة متعلِّقٌة   يعدموَنها في طبعٍة تاليٍة بُحجٍج ما، حّتى لو كانْت حّجًة تتعّلُق بفّنّيةِّ الشِّّ

فعلوَن هذا، هم شعراُء ُمتقلِّبوَن كّلما تقّلبتِّ المواقُف، وأعرُف  بزمنِّ القصيدةِّ كما ذكرُت. أولئَك الّشعراُء اّلذيَن يَ 
شعراَء معروفيَن ومشهوريَن فعلوها. المفروُض أّن للّشاعرِّ مواقٌف أبدّيٌة، وبالّتالي َيكتُب قصائَد دائمَة الخضرةِّ، 

 وليَس قصائَد تتلّوُن بألوانِّ الفصولِّ الّشخصّيةِّ. 
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عٍر قياٍسا لمفهومِّ الّشاعرّيةِّ أنَت ترى أّن كثيًرا مَِّن ا  – عرِّ العربيِّّ هو في نطاقِّ الّنظمِّ، أي ليَس بشِّ لشِّّ
؟  عرِّ العربيِّّ ، أال تعتقُد بأنَّ ذلَك َتَجنٍّ على مسيرةِّ الشِّّ عرِّ  والشِّّ

عرِّ العربيِّّ قديُمُه وحديُثُه واقٌع في مجالِّ الّنظمِّ والّلغةِّ العادّيةِّ الخاليةِّ مِّن أّيةِّ م  – خيلٍة، رَبما ألّنُه  معظُم الشِّّ
عُر أثرُة لغًة، وأعلى فضاًء، وأكثُر شساعًة مِّن هذهِّ الّرؤيةِّ.   أقرُب إلى الّشفاهةِّ واالستماعِّ منُه إلى القراءةِّ. الشِّّ

(؟ ثّم وإذا لم   : )ألقاُه في اليمِّ مكتوًفا وقاَل لُه، إّياَك إّياَك أن تبتلَّ بالماءِّ عُر في هذا البيتِّ يكْن  قْل لي أيَن الشِّّ
مكتوًفا، أال يبتلُّ أيًضا؟ قياًسا لهذْينِّ البيتْين: )ولقد ذكرُتكِّ والّرماُح نواهٌل، مّني وبيُض الهندِّ تقطُر مِّن دمي،  
عرِّ  مِّ(! هذا ما أعنيهِّ في رأيي، أعني الفارَق بيَن الشِّّ فودْدُت تقبيَل الّسيوفِّ ألّنها، لمعْت كبارقِّ ثغرِّكِّ المبتسِّ

عرُ  . الشِّّ ُل مِّن خاللِّ لغةِّ الّشاعرِّ الفارَق    والاّلشعرِّ ، أو ال ُتشكَّ أكثُر مِّن كلماٍت مصفوفٍة لحاجةِّ العروضِّ
. ما زاَل كثيٌر مِّن الّناسِّ يبحثوَن عنِّ الموضوعِّ المباشرِّ مِّن أجلِّ  بيَن الواقعيِّّ المحسوسِّ والُمتخيَّلِّ المبَدعِّ

َيعزفوَن عن قراءتِّهِّ بحجّ  ، لهذا ما زالوا  َيختلُف عن كلِّّ  الفهمِّ المباشرِّ عُر  ةِّ الغموضِّ والاّلفهمِّ وهكذا. الشِّّ
 الفنونِّ الكتابّيةِّ األخرى، وال بدَّ مَِّن ارتقاءِّ القّراءِّ إلى لغتِّهِّ أّواًل.

 
–   ، عرِّ الفلسطينيِّّ على هامشِّ )فعالّياتِّ أسبوع حسين البرغوثي للّثقافةِّ الفلسطينّيةِّ( اّلذي نّظَمُه بيُت الشِّّ

م جرى تكريُمَك.. خالَل تكريمَِّك انهمَرت  دموُعَك كطفٍل.. لماذا كل  هذا االنفعالِّ بسببِّ  2008منتصَف العامِّ  
 تكريٍم بسيٍط؟ 

لم تكْن بسببِّ الّتكريمِّ، لقد حبسُت دموعي قبَل أن تسبَق كلماتِّ كلمتي، وحاولُت الّتماُسَك جّيًدا، لكّنها   –
عر( منُذ انتفاضةِّ األقصى،  انهمرْت حيَن وصلُت إلى الحديثِّ عنِّ   المعاناةِّ المريرةِّ اّلتي عشناها في )بيتِّ الشِّّ

، حيُث آثْرنا البقاَء هنا نعمُل، على أن َيظلَّ هذا البيُت مفتوًحا وفاعاًل، وأن تظلَّ   ومرحلةِّ االجتياحِّ الّدمويِّّ
ّصدُق وأداُء األمانةِّ، على حسابِّ  هوّيُتُه األولى )مجّلة الّشعراء( تصدُر كلَّ فصٍل، حيُث كاَن اإلخالُص وال

، بسببِّ حواجزِّ االحتاللِّ  عائالتِّنا اّلتي تركناها وحَدها ونحُن بعيدوَن عنها، مسافَة ما بينِّ األرضِّ والقمرِّ
اّلتي كانْت أكثَر مِّن عددِّ خطواتِّنا، لدرجٍة كْدنا أن ننسى عائالتِّنا اّلتي تحتاُجنا، ونحُن في خِّضمِّ األحداثِّ 

.الخارجّيةِّ    والعملِّ الّدؤوبِّ الّداخليِّّ
 
 ما اّلذي تعنيهِّ لَك المرأُة؟ ولماذا تميُل إلى الّتأنيثِّ في كثيٍر مِّن أشعارَِّك؟  –
كشاعٍر، فإّن المرأَة هي الّضلُع الّرئيُس للحياةِّ اّلتي تُبرعُم أزهاَرها شعًرا يتجّمُل بها، أّما الّتأنيُث في شعري    –

فهو ظاهرٌة لم أنتبْه إلى أّنني أشتغُل عليها، رغَم أّنها كانْت منُذ بداياتي، فقد لَفَت انتباهي إلى أّنها ظاهرٌة  
، مثَل ظاهرةِّ ال سطوُة الّلحظةِّ    -ّتأنيسِّ واألنسنةِّ، هو د.خليل حّسونة في كتابِّهِّ )ضفاف األنثى شعرّيٌة لديَّ

الّنّصِّ  سنة    - وطقوُس  الّصادر  الّريشة،  حلمي  محّمد  عرِّ  شِّ في  مِّن  2005مقارباٌت  َعشًرا  تناوَل  حيُث   ،
عرّيةِّ، رغَم الاّلوعيِّ حيَن كتابةِّ القصيدةِّ، وبرزْت هذهِّ الّظاهرُة أكثرَ  عرّيةِّ( مجموعاتي الشِّّ  في المجموعاتِّ الشِّّ

" 2003هاوياٌت مَخّصبٌة"  " 2004، و"أطلُس الغبارِّ ( 2007، و"معَجٌم بِّكِّ ، و)كأعًمى تقوُدني قصبُة الّنأيِّ
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عريًّا أوسَع، وفضاًء أبعَد مًدى، ُمنطلًِّقا مِّن بؤرةِّ الّتأنيثِّ في أغلبِّ 2008 ، لقد منحْتني هذهِّ الّظاهرُة أفًقا شِّ
 . أشياءِّ الحياةِّ 

 
مُِّن بأنَّ الُمبدَع يجُب أاّل يكتفَي بقراءةِّ نتاجِّ ُأّمتِّهِّ.. إلى أيِّّ الّثقافاتِّ تميُل في قراءتَِّك؟ وما هي    – أنَت ُتؤ 

 الفوائُد الَمرُجّوُة مِّن أن َيّطلَع الُمبدُع العربي  على ثقافةِّ اآلخريَن؟
ي العالمِّ، فهذهِّ الحركُة ُتثري الّتجارَب الّثقافّيَة بيَن  بالّضرورةِّ أن تتقاطَع وتتالقَح الّثقافاُت على اختالفِّها ف  –

َل بأفكاٍر سلبّيٍة عّنا، وما زلنا   ، وحّتى اآلخر الّنقيض، فاآلخُر ُحمِّّ األممِّ، وتُقّرُب المعرفَة نحَو فْهمِّ اآلخرِّ
، وأن نسُبَر أغواَر  ُنعاني منها حّتى اآلن، لهذا علينا أن نشتغَل على إيصالِّ ثقافتِّنا المتمّيزةِّ بشّتى الوس ائلِّ

الّثقافاتِّ األخرى، كي َيْسُهَل علينا أن نعرَف كيَف ُيفكِّروَن، خصوًصا تجاَهنا، وبالّنسبةِّ لي، فأنا ال أميُل  
إلى ثقافٍة معّينٍة، بل إلى كلِّّ ما يمكُن الوصوُل إليهِّ منها، ليَس لغرٍض شخصيٍّ إبداعيٍّ فقط، بل لهدٍف 

جُّ منها صورتُنا. أسمى َيكُمُن في مْسحِّ  ، ومعالجةِّ الخدوشِّ اّلتي َتضِّ  الغبارِّ
 
 كيَف ُتَقيُِّم حركَة الّنقدِّ األدبيِّّ في فلسطين؟ وأي  الّنّقادِّ تتوّسُم فيهم خيًرا؟  –
ما مِّن حركٍة نقدّيٍة أدبّيٍة هنا يمكُن اإلشارَة إليها حّتى بنِّصفِّ إصبٍع، أو نظرةِّ عيٍن عابرٍة. ثّمَة إبداعاٌت   –
هم والمتخّصصيَن في قراءتِّها ودراستِّها، وكلُّ ما نراهُ ونقرُؤُه  تمُ  رُّ دوَن أن َيلتفَت إليها حّتى المبدعيَن أنفسِّ

مجّرَد دراساٍت أكاديمّيٍة جامعّيٍة لنْيلِّ درجاٍت عليا، وبالّتالي تكوُن ضْمَن إطاٍر محدوٍد، ومنهٍج ال ُيطلُق الّنقَد 
، أو أّن اّلذيَن يشت غلوَن على هذا ليسوا مبدعيَن أصاًل، كما أّنها غالًبا ما تكوُن دراساٍت أو أشباَه  اإلبداعيَّ

، أو يتمُّ الّتركيُز على بضعةِّ مبدعيَن، دوَن متابعٍة لِّما ُينَتُج كلَّ   نا الفلسطينيِّّ دراساٍت، غيَر متعلِّقٍة بإبداعِّ
. هذا ما الحظُتهُ  منُذ متابعاتي للّنقدِّ األدبيِّّ لسنواٍت طويلٍة، مَع    وقٍت مِّن إبداعاٍت تستحقُّ االهتماَم النقديَّ

ًعا، حّتى ولو كاَن نقًدا إبداعيًّا. الفكرُة األفضُل برأيي هي، أن ال حاجَة  الّتأكيدِّ بأّن النقَد عموًما ال يصنُع مبدِّ
الَفهِّ، وإن حاوَل أن َيسُبَر أغ ، ألّنُه ال يستطيُع أن يتحّسَس غِّ واَرُه، فإّنُه ال يستطيع سوى  لنقدِّ الّشعرِّ اإلبداعيِّّ

 خْدشِّ الجمالِّ فيهِّ.
 
.. ما اّلذي َيعنيهِّ أن ال يكوَن    – هناَك الكثيُر مِّن المجاّلتِّ األدبّيةِّ في فلسطين اّلتي احتجبت  عنِّ الّصدورِّ

 هناَك وال مجّلٌة أدبّيٌة واحدٌة في فلسطين؟ 
، وكذلَك المثقَّفوَن  ثّمة مسألُة القراءةِّ عموًما، فالقّراُء يتناقصوَن بشكلٍ   –  مستمرٍّ أماَم اجتياحِّ المرئيِّّ الُمدّمرِّ

م، وحّتى األدباءِّ وهنا األسُف األكبُر، فال أحَد يقرُأ ألحٍد،  وُهم الّشريحُة األهمُّ، إذ ما عادْت أهّمّيُة القراءةِّ َتعنيهِّ
تعنيهم شخصيًّ  ثّمَة مسائُل خارَج نطاقِّ اإلبداعِّ  أحٍد!  ينادي على  أحَد  لهذا وال  بينهم،  العالقاتِّ  وَتْحُكُم  ا، 

. هذهِّ هي حالُة   فالكثيروَن منهم ال يقرؤوَن بعَضهم بعًضا، وإْن فعلوا فال يتعّدى اسَم الكتابِّ على األغلبِّ
ا، كذلَك فإّن الّتمويَل  ، وهذا انعكَس على المجاّلتِّ األدبّيةِّ أيًضا، فال قّراَء لها، وهذا ُمحبٌِّط جدًّ معظمِّ الكّتابِّ



3109 
 

(، وكاَن محمود درويش قد  ت عرِّ الفلسطينيِّّ ها، مثَل مجّلةِّ "الّشعراء" اّلتي ُيصدُرها )بيُت الشِّّ وّقَف عن بعضِّ
الّتمويلِّ لكّنها كانْت بال قّراء. هاتانِّ المجّلتانِّ كانتا   ، رغَم توفُّرِّ  أوقَف مجّلَة )الكرمل( قبَل رحيلِّهِّ بسنَتْينِّ

قبَل جهاتِّ الّتمويلِّ الّرسمّيةِّ، اّلذيَن لم ُيحافظوا بإمكاناٍت بسيطٍة منهم على    األبرَز، وإّنني أعتُب على األدباءِّ 
 مثلِّ تلَك المجاّلتِّ الُمهّمةِّ، وبِّْتنا هنا بال أّيةِّ مجّلٍة أدبّيٍة لغايةِّ اآلن. 

 
.. إلى أيَن تّتجُه األموُر بهذا الخصوص – ؟ وما هي  اّتحاُد الكّتابِّ الفلسطينّييَن دخَل في مرحلةِّ المجهولِّ

هم؟   األسباُب اّلتي َتُحوُل دوَن ترتيبِّ األدباءِّ والُكّتابِّ ألوضاعِّ
َن اّلذيَن َيعتقدوَن بأهّمّيةِّ أّيةِّ ُأُطٍر ثقافّيٍة مهما كانْت، ألّنها لم ُتثبِّْت حّتى اآلَن فاعلّيًة حقيقّيًة    – لسُت مِّ

. لقد جّرَب الُكّتاُب االّتحاَد أكثَر مِّن مّرٍة، وك لمِّ أّنُه يجُب للُكّتابِّ اَن كلَّ مّرٍة يتمّيُز بالّتسييسِّ والفردّيةِّ، مَع العِّ
، دوَن حساباٍت فصائلّيٍة أو حزبّيٍة أو تنظيمّيٍة، حيُث كانْت تصيُبُه كلَّ مّرٍة في   أن يتمّيَز بدْورِّهِّ في اإلبداعِّ

َن الجهةِّ الّرسمّيةِّ.َمقتٍل، لكنَّ الحاَل هو هكذا دائًما، لهذا كاَن بفشٍل كلَّ مّرٍة، حّتى بوج  ودِّ الُموازناتِّ مِّ
 
.. كيَف ُتقيُِّم العالقَة بيَن األدباءِّ    – أنَت تتمّتُع بعالقاٍت جّيدٍة مع الُكّتابِّ الفلسطينّييَن داخَل الخطِّّ األخضرِّ

؟ ي الخطِّّ األخضرِّ َِ  على طرَف
ا   ليَس ثّمَة تواصٌل وتفاعٌل بيَنهم! لقد سعْيُت بشكٍل شخصيٍّ منُذ مّدةٍ   – طويلٍة، كي يبقى الجسُر الّثقافيُّ ممتدًّ

، بيَن الجزءِّ الفلسطينيِّّ المحتلِّّ سنة   وكذلَك   1967، والجزءِّ الفلسطينيِّّ المحتلِّّ سنة  1948بيَننا بشكٍل دائريٍّ
القبوَل بتجزئتِّها استنا ُيمكُن  ثقافُة شعٍب واحٍد، ال  الفلسطينّيَة هي  الّثقافَة  أّن  ، على اعتبار  ًدا إلى الّشتاتِّ

. لقد أصدْرنا الّسنَة الماضيَة كتاًبا بعنوان: )نوارُس مِّن البحرِّ البعيدِّ القريبِّ   عريُّ   -مقياٍس جغرافيٍّ المشهُد الشِّّ
(، كي ُنبرَز هذا المشهَد وُنخرَجُه مِّن عزلتِّهِّ اّلتي ُتضعُف هوّيَتُه، وَنسحَبُه  1948الجديُد في فلسطين المحتّلةِّ  

هِّ جغرافيًّا. لقد قلنا في تقديمِّ الكتابِّ ما  باّتجاهِّ فلسطين كلِّ  ها، وذلَك بتركيزِّ الّضوءِّ عليهِّ، وليَس لتخصيصِّ
، وغيُرنا مَِّن المبدعيَن   َن الّشعراءِّ نا الّدائمِّ: )لم نشعْر أو نؤمْن نحُن الكثيروَن مِّ يوضُح وجهَة نظرِّنا واعتقادِّ

، بأفعالِّ  على اختالفِّ نتاجاتِّهم، وغيُرنا الكثيرون أيًضا، أّن ف لسطيَن الّتاريخّيَة باتْت أكثَر مِّن كياٍن جغرافيٍّ
الّسياسيِّّ المزمنةِّ مِّن أيِّّ طرٍف، إذ إّنها ال تحتمُل بل وال ُتطيُق غيَر أهلِّها األصلِّ في حضنِّها، وإنَّ ما  

ها المشروخِّ مِّن أكثرِّ مِّن جهٍة فيهِّ وعليهِّ، لن يمحَو أّنه ها  حدَث ويحدُث، أو سوَف يحدُث لجسدِّ ا واحدٌة بأرضِّ
وبحرِّها ونهرِّها وسمائِّها.. هي فلسطيُن كانْت مْذ يوَم ُوجدْت، وستبقى بهذا ابتداًء مَِّن اسمِّها، وليَس انتهاًء  
بأيِّّ شيٍء ينتمي لها، إلى أن يرَث للُا األرَض وما عليها(، وكذلَك أَشْرنا بوضوٍح إلى أّن: "ثّمَة تقصيٌر  

، مِّن قَِّبلِّ المؤّسسةِّ  1948مشهدِّ الّثقافيِّّ في الجزءِّ الفلسطينيِّّ المحتلِّّ سنة واضٌح فاضٌح بخصوصِّ تبّني ال
كانتِّ   وإذا   ، واإلهمالِّ للّتهميشِّ  ُعرضًة  وتْركِّها  اإلبداعّيةِّ،  الّطاقاتِّ  اجتذابِّ  في  وغيرِّها،  الّرسمّيةِّ  الّثقافّيةِّ 

، فإّننا به ذا العملِّ ُنضيُء ونجمُع وُنعيُد المشهَد الجزئيَّ  الحواجُز المصطنَعُة َتحوُل دوَن الّتواصلِّ الجغرافيِّّ
 إلى كّلّيتِّهِّ، وُنعيُد حّتى الولَد الّضاّل والُمضلََّل بالقذى، إلى حاضنِّتِّهِّ األّم". 
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في مقالٍة لَك في ذكرى استشهادِّ غّسان كنفاني تقوُل: )في ذكرى الموتِّ َيذكُر الفلسطيني  الوالدَة، لهذا    –

، لكّني  ال أخشى الموَت حتّ  ى وإن لّوح لي بعذاباتِّهِّ مراًرا.. ال أخفي أّنني لسُت شجاًعا إلى درجةِّ االنتحارِّ
(. أما زلَت تعتقُد  أحاوُل البطولَة بتفاؤٍل ألنتصَر في يوٍم ما، فُهم ال يستطيعوَن أن يقتلوا الّنصَّ الفلسطينيَّ

الّ  العاتيةِّ  العواصفِّ  أماَم كلِّّ  َحنِّ  ين  لم  الفلسطينيَّ  الوالدَة ويؤمُن  أنَّ  يتذّكُر  تُهب  عليهِّ. وهل ما زاَل  تي 
؟   بحتمّيةِّ االنتصارِّ

كلِّّ    – بعَد  ينهُض  تراهُ  ما  سرعاَن  لهذا   ، الفينيقِّ أو  بالعنقاءِّ  أشبَه  الفلسطينيَّ  اإلنساَن  أّن  شكَّ  ال 
ُيثيُر دهشَة وحيرَة العدوِّ قبَل األ ، لهذا فإنَّ موَتُه  مأساٍة/مجزرٍة/محرقٍة مِّن رماٍد كمارٍد معَجٍز،  خِّ الّصديقِّ

، وبحقِّهِّ في األرضِّ والماءِّ والهواءِّ والحياةِّ،  هِّ اإلنسانيِّّ َر هو والدٌة متجّددٌة دائًما، ألّنُه مؤمٌن بوجودِّ المتكرِّ
 لهذا عجَز اآلخُر الّنقيُض عن محوِّهِّ وإفنائِّهِّ، أو تذويبِّ هوّيتِّهِّ، أو حّتى سْلبِّهِّ إيماَنُه بها.

 
 قُد أّن أبناَء جيلَِّك مَِّن الّشعراءِّ واألدباءِّ الفلسطينّييَن قد تعّرضوا لُظلمِّ ذوي القربى؟ كيف؟ هل تعت –
، فإّنني أعتقُد أّن ثّمَة    – ، وكذلَك إيماني بأنَّ اإلبداَع عمٌل فرديٌّ رغَم عدمِّ قبولي لفكرةِّ )الُمجايلةِّ( في اإلبداعِّ

، حاولْت وما زالْت تحاوُل أن تمُحَو  ظلًما بيًِّّنا وإنكاًرا دائًما، مع سْبقِّ اإل صرارِّ لغرٍض مريٍض في الّنفوسِّ
ها في   المبدعيَن في فلسطين الّتاريخّيَة، ليَس مِّن جيلِّنا فقط، بل مِّن كلِّّ األجيالِّ اّلتي غرسْت أصابَع يدِّ

، كي ت ها الُمعذَّبِّ ْلدِّ ها األخرى في رقاعِّ جِّ كتَب ديمومَة هوّيتِّها  الّترابِّ الممزوجِّ بدمِّها، وغرسْت أصابَع يدِّ
عرّيٍة، عمَل واضعوها بكلِّّ سوءِّ نوايا   ها على أرضِّ وطنِّها. لقد صدرْت عّدُة أنطولوجّياٍت ومختاراٍت شِّ ووجودِّ
العتبِّ   لرفعِّ  إّما  فهي  بعُضها،  ُذكَِّر  وإن  األسماءِّ  الّتعتيمِّ على معظمِّ  والعتباراٍت شخصّيٍة مريضٍة، على 

( عّدَة أنطولوجّياٍت ومختاراٍت  المشبوهِّ، أو لها مصالُح شخص عرِّ الفلسطينيِّّ ّيٌة، مع أّننا أنجزنا في )بيتِّ الشِّّ
قرن   نصف  في  فلسطين  )شعراء  مثل:  عرّيٍة،  بّرّيةٌ 2000-1950شِّ و)إيقاعاٌت  فلسطينّيٌة    -(،  شعرّياٌت 

َن البحرِّ البعيدِّ القريبِّ  عريُّ الجديُد في فلسطي  -مختارة(، و)نوارُس مِّ (، وكاَن  1948َن المحتّلة  المشهُد الشِّّ
الوجوَد   تستحقُّ  اّلتي  عرّيةِّ  الشِّّ األسماءِّ  مَِّن  كثيٍر  عن  الّثقيَل،  لَّ  الظِّّ أو  العتمَة  ُنزيَل  أن  األساُس  شعاُرنا 
، ولم يكْن في نوايانا أيَّ غرٍض شخصيٍّ تجاَه شاعٍر دوَن آخر،   عريِّّ الفلسطينيِّّ والحضوَر في المشهدِّ الشِّّ

لّشعرّيةِّ وإن تعّددْت مستوياُتها. ال بأس، ألّن ما مِّن أحٍد يستطيُع أن يمُحَو أحًدا مبدًعا، مهما  سوى الفّنّيةِّ ا
.  َكُبَر حجُم غربالِّهِّ تحَت الّشمسِّ

 
لطةِّ.. هل تعتقُد أّن قرَب المثّقفِّ مَِّن    – هناَك َمن يتحّفُظ أو حّتى يرفُض أن يكوَن المثّقُف قريًبا مَِّن الس 

لطةِّ َيدفعُ   ُه إلى الّتنازلِّ عن كثيٍر مِّن مبادئِّهِّ؟ الس 
لطةِّ، كي يتمّتَع بمساحةِّ حّرّيٍة لرأيِّهِّ اآلخر، واّلذي هو بالّضرورةِّ    – ال بدَّ أن يكوَن المثّقُف خارَج نطاقِّ السُّ

رأٌي مغايٌر، ألّن الّسياسيَّ محكوٌم بالواقعِّ ولُه اعتباراُتُه الّدنيا، بينما المثّقُف الوطنيُّ الحقيقيُّ ُيؤمُن باألفكارِّ  
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ُم بها، حارًسا لها، قارًعا أجراَس اإلنذارِّ حيَن يستشعُر أمًرا يخرُج عن إطارِّ األهدافِّ الوطنّيةِّ، الكّلّيةِّ اّلتي يلتز 
لطةِّ أو قريًبا منها،   مهما كانْت مِّن سياسّيةِّ ،اجتماعّيٍة، اقتصادّيٍة،...، لهذا ال يمكُن أن يكوَن المثّقُف في السُّ

،  ألّنُه سيقُع في إحدى حالتين: إّما أن يقَع في   ، وإّما أن يقَع في النِّّفاقِّ الّتناقضِّ في مواقفِّهِّ بيَن الفِّعلِّ والقْولِّ
وكلتا الحالتانِّ أكذوبٌة مهما كاَن لوُنها وشكُلها وحجُمها، ألّنُه غيُر مقنٍع مهما قّدَم مِّن دفاعاٍت أو اّدعى مِّن  

( موجوًدا، بل ويتكاثُر العتب اراٍت أنانّيٍة وفردّيٍة وتمركزّيٍة، لهذا هو ثقافٍة، ولألسفِّ ما يزاُل مثُل هذا )المثّقفِّ
 خارُج نطاقِّ الحقيقةِّ مهما حاوَل إثباَتها. 

 
 هل هناّك ثّمَة شيٌء تندُم عليهِّ في مسيرتَِّك األدبّيةِّ؟  –
، أّن الكتابَة عبٌث. لقد كتبُت عن هذا أكثَر    – ! ثّمَة شعوٌر تكّرَر لديَّ ليس بمعنى الّندمِّ، إّنما بمعنى العبثِّ

عرِّ وبي رغبٌة أن ال أعوَد إليهِّ، لكّنُه َظلَّ    مِّن َن الشِّّ عرّيةِّ، وأكثَر مِّن مّرٍة هربُت مِّ مّرٍة خالَل مسيرتي الشِّّ
يأتيني، وهذا أّكَد لي أّن الّشاعَر ال يذهُب إلى القصيدةِّ، بل هي اّلتي تأتيهِّ بإشراقتِّها، لهذا عليه أن يكوَن  

 الّلحظةِّ اّلتي قد تكوُن قصيدًة. منتبًها وحاضًرا لها، وإاّل خسَر تلكَ 
 
 ما اّلذي يحلُم به الّشاعُر محّمد حلمي الّريشة؟  –
، وأحلُم بجريدٍة    – عرِّ عٍر يعشقوَن لغَتهم العربّيَة، كي يرتقوا بها إلى لغةِّ الشِّّ أحلُم بأشياَء كثيرٍة، أحلُم بقّراَء شِّ

طباعٍة ونشٍر وتوزيٍع، وأحلُم بإلغاءِّ وزارةِّ الّثقافةِّ أسوًة بالّدولِّ   أدبّيٍة يومّيٍة، وأحلُم بمجّلٍة أسبوعّيٍة، وأحلُم بدارِّ 
اّلتي فعلْتها، ألنَّ الّثقافَة يجُب أن تكوَن خارَج المؤّسسةِّ الّرسمّيةِّ، حيُث الّثقافُة عمٌل فرديٍّ يؤّدي إلى عمٍل  

موذٍج ثقافيٍّ يسطُع على األخرياتِّ  جماعيٍّ حرٍّ ومسؤوٍل في آن، وأحلُم أن أرى فلسطيَن دولًة حّرًة، وذاَت أن
 عربيًّا وعالميًّا، و.... لم أزْل أحلُم أن أكوَن شاعًرا.

 
 أجرى الحوار: أيهم أبو غوش
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 محمد حلمي الريشة: حوار الكاتب عاطف عبدالمجيد مع الشاعر 
 ترجمُت قصائد، اشتهيُت َلو َأنِّي مبدُعها

 

     
 . الكاتب الفلسطيني عاطف عبدالمجيد                  الشاعر والمترجم محمد حلمي الريشة  33

 
نجليزيَّةِّ   : اإلِّ ُترجمْت نصوص الشاعر والمترجم الفلسطينّي محمد حلمي الريشة )مواليد نابلس( إِّلى اللُّغاتِّ

يطاليَّةِّ   واإلِّ والبلغاريَّةِّ  رفيعة  والفرنسيَّةِّ  وتكريمات  جوائز  عّدة  على  واألَلمانيَّةِّ. حصل  والفارسيَّةِّ  سبانيَّةِّ  واإلِّ
المستوى. له العديد من اإلبداعات؛ شعًرا وترجمًة. من أعماله الشعرية: الخيل واألنثى، ثالثية القلق، كتاب 

)مخ ثانيًة؟«  العشب  همس  »لماذا  ترجماته:  ومن  النأي.  قصبة  تقودني  كأعمى  شعرية  المناَدى،  تارات 
كماٌن   »الخريف  العالم(،  من  لشاعرات  )مختارات شعرية  ثوبي«  أزرار  تمضغ  »مرآة  ميريل(،  لكريستوفر 
إلّي«   تنظر  ألنك  جمااًل  األكثر  »أنت  الصيني«،  الحب  »شعر  العالم(،  من  مختارة  )شعرّيات  ينتحب« 

لريشة عن رحلته مع الشعر والترجمة  في هذا الحوار، يتحّدث ا )شعرّيات نسوية مختارة من العالم(، وغيرها.
 والحياة.

 
باللغة؛ وهو ما   ُيترجم من إحداهما إلى األخرى.. ثّمة إحساس  ليس كّل من عرف لغَتي ن يستطيع أن 

دث الفارق بين ترجمة وأخرى.. ما رأيك؟  ُيح 
ٍة؛ لِّهذا    – عريَّةِّ بخاصَّ العامَّةِّ، والشِّّ الثَّقافةِّ  ،  اللُّغُة مِّن َأساساتِّ  النَّصِّّ اأَلدبيِّّ اللُّغُة هَي بطلُة  دائًما:  َأقوُل 

لةِّ في عريِّّ بالذَّات. فالنَّصُّ المترَجُم َيستقي وينهُل جماليًَّة مضافًة إِّلى جماليَّتهِّ اأَلصليَّةِّ المتَأصِّّ هِّ  والنَّصِّّ الشِّّ
متمكِّّ  المترجُم  كاَن  فمَتى  مخّيلتِّهما،  ومِّن  مًعا،  اللُّغَتْينِّ  تفاصيلِّ  وعٍي، مِّن  بكلِّّ  ومدرًِّكا  وثقافيًّا،  لغويًّا  ًنا 

، لغويًّا وشعريًّا، تُكنِّ التَّرجمُة بجرعٍة زائدٍة مَن الدَّهشةِّ المتولَّدةِّ. ًرا َما يستجدُّ   ومستحضِّ
بداع  حساُس باللُّغَتْينِّ فِّي التَّرجمةِّ، وليَس بلغٍة واحدٍة، ضرورٌة استثنائيٌَّة فِّي هذهِّ الحالةِّ اإلِّ   يَّةِّ َأْيًضا.نعْم؛ اإلِّ
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 لك باع طويل في ترجمة الشعر. هل كونك شاعًرا، باألساس، هو ما قّوى قلبك، ودفعك إلى هذا؟
العامِّ )  – بهِّ. كنُت قرْأُت فِّي  ُأفكِّْر  لْم  بْل  ؤاَل،  السُّ هَذا  اعرَة  الشَّ َذاتي  َأسَأْل  ( قصيدَة »اأَلرُض  1978لْم 

اعرِّ )ت. س. إِّليوت( مترَجم ، اليباُب« للشَّ اعرِّ تني إِّلى البحثِّ عْن قصائَد لِّهذا الشَّ عر«. شدَّ ًة فِّي مجلَّةِّ » شِّ
نجليزيَّةِّ، جرَّبُت ترجمَتها إِّلى اللُّغةِّ العربيَّةِّ، ولْم َأكنْ  فوَن« باللُّغةِّ اإلِّ قرْأُتها    وحيَن قرْأُت قصيدَتُه »الرِّجاُل المجوَّ

َل تجربٍة فِّي تر  حفِّ المحليَّةِّ.مترَجمًة آنذاَك. كانْت هذهِّ َأوَّ ، وتمَّ نشُرها فِّي إحدى الصُّ عرِّ   جمةِّ الشِّّ
بلغٍة   للقصيدةِّ،  ثانيٍة  بوالدٍة  غُف  فالشَّ لترجمةِّ نصوٍص شعريٍَّة ُأخرى كثيرٍة،  دافًعا  التَّرجمُة  ربَّما كانْت هذهِّ 

يجابيِّّ معْ  ٍة، َدفعني إِّلى التَّماهي اإلِّ كلِّّ َما يشدُّ انتباهَة ذائقتِّي وَبصيرتي    ُأخرى، بعامٍَّة، وُلغتي العربيَّةِّ، بخاصَّ
، شعريًّا. كلُّ النُّصوصِّ التَّي ترجمُتها، بتنوُّعِّ مشاربِّها الكينونيَّةِّ، مَ  العِّ عَلى إِّبداعِّ اآلخرِّ عريَّةِّ إِّلى االطِّّ ا  الشِّّ

نسانيَّتي؛ قارًئا نهًما، َأوَّاًل، وذاًتا شاعرًة، ثانيًّا، فِّي مَ  ًدى شاسٍع غيرِّ مغلٍق واَل مقيٍَّد فكريًّا،  هَي إِّالَّ امتداٌد إلِّ
  وتخيُّاًل.

 
َمن يتصّدى لترجمة الشعر يجد صعوبات، على الرغم من المتعة التي قد يعيشها في أثناء الترجمة.. 

 ّحدثني عن صعوبات ترجمة الشعر، ولّذتها.
ٍة فِّي التَّرجمةِّ إِّلى اللُّغةِّ العربيَّ   – ا معجميًّا. وحيَن ُأترجُم،  َما مِّن صعوباٍت تذَكُر، بخاصَّ ةِّ؛ فهَي لغٌة ثريٌَّة جدًّ

عريَّةِّ.   َأنتقِّي األفعاَل والكلماتِّ اأَلقرَب كثيًرا إِّلى اللُّغةِّ الشِّّ
هِّ اللُّغويَّةِّ، وآسًرا بصورهِّ المتخيَّلةِّ، وناطًقا بِّما يضجُّ بهِّ، فإِّنَّ شا  اًذا بمالمحِّ عريُّ َأخَّ   عَرهُ حيَن يكوُن النَّصُّ الشِّّ

وهموَمَك  نسانيََّة،  واإلِّ الكينونيََّة  الهموَم  معَك  ويتقاسُم  عنَك،  نقطٍة  بَأبعَد  ربَّما،  آخَر،  بلٍد  مِّن  فيهِّ  يشارُكَك 
بداعيََّة والثَّقافيََّة، ليقوَل، بشعرِّهِّ، َما تودُّ قوَلُه، كَأنَُّه مرآُتَك، وانعكاٌس لفكرَِّك بطريقٍة لغويٍَّة ُأخرى جذَّ  ابٍة  اإلِّ

 فهَي تظلُّ إِّنسانيَُّة بالدَّرجةِّ اأُلولى واأَلْولى. بشغٍف،
عرِّ لغًة واحدًة َلما احتْجنا إلى ترجمتهِّ!.  تمنَّيُت: لْو َأنَّ للشِّّ

 
 هل أّثر انشغالك بترجمة الشعر سلًبا أم إيجاًبا في إبداعك؟

، وهَو يْأخُذ منِّّي وقًتا كثيًرا، أَعيُش  التَّرجمُة اَل تقلُّ َأثًرا عنِّ الكتابةِّ والقراَءةِّ؛ فحيَن اَل يشغُلني نصٌّ  –  شعريٌّ
بداعيَّةِّ، وإِّذا جذَبني نصٌّ شعريٌّ مدهٌش ُيشعرني، بعَد ترجمتهِّ، بَأنِّّي  بداعيَّةِّ، وحالَة التَّرجمةِّ اإلِّ   حالَة القراَءةِّ اإلِّ

 َمن َأنجَبُه، حيَن تتراَءى لِّي كلماُتُه باللُّغةِّ العربيَّةِّ. 
قط، ما يْأخُذ من جهدِّي ووقتِّي، بلِّ العمُل اأَلدبيُّ َأيًضا؛ الذي كان )واَل يزاُل( اَل يشبُع  ليستِّ التَّرجمُة، ف

ٍت َأدبيٍَّة وثقافيٍَّة، وَأرَأُس،   ةِّ مجالَّ حافةِّ اأَلدبيَّةِّ؛ كنُت رئسُت تحريَر عدَّ مِّنهما. َأضْف إِّلى هَذا العمَل فِّي الصَّ
 دب الحديث«.مجلَّة األَ   -اآلَن، تحريَر »ديوان اآلنَ 
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َلْم تجْدني جاهًزا   اَل َأخفي َأنَّ كثيًرا مَن القصائَد، حيَن َأتتني، وهَي تْأتِّي بِّال موعٍد، زماًنا ومكاًنا وحالًة، 
َلني،   الستقبالِّها؛ أَلنِّّي َأكوُن مشغواًل بشيٍء َما، اَل يمكُنني ترُكُه، وهَي اَل تنتظُر، فتتُركنِّي مِّن دونِّ َأْن تحتمِّ

  ي َأدري كيَف تشعُر هَي بعَد هَذا.وليَت َأنِّّ 
دى العميقِّ بداخلِّي، كانْت التَّرجمُة لِّي )واَل تزاُل( تمنُحني   ، والصَّ يجابيَّةِّ الجديدةِّ، واأَلثرِّ الثَّريِّّ لكْن، بكلِّّ اإلِّ

قافةِّ، والكتابةِّ. صحيٌح َأنَّ التَّرجمَة  َأنفاًسا إِّضافيًَّة أُلحقَِّق ذاتِّي؛ قارًئا وشاعًرا، للتَّعاملِّ مَع اللُّغةِّ، والقراَءةِّ، والثَّ 
الٍع، وأدخَلْتني عالَم   ، منحَتْني شساعَة اطِّّ ، إِّالَّ َأنَّها، بالمقابلِّ َأخذْت منِّّي سنين عديدًة مَن الممارسةِّ والتَّمرُّسِّ

بداعيِّّ العالميِّّ مِّن َأبوابهِّ الكثيرةِّ، والمختلفةِّ، والمتنوِّعةِّ. عرِّ اإلِّ  الشِّّ
 

 قول إنه من األفضل أاّل ُيترجم الشعَر غيُر الشعراء.. هل تروق لك هذه الرؤية، أم أنت ضّدها؟هناك رأي ي
؛ لغًة وإِّحساًسا وت  – اعرِّ ماهًيا  ُأَؤيُِّد هَذا الرَّْأَي، وُأسانُدُه، بشرطِّ القدرةِّ عَلى فعلِّ التَّرجمةِّ، إِّبداعيًّا، مِّن قَِّبلِّ الشَّ

.   وتمثُّاًل مَع النَّصِّّ الّشعريِّّ
ا  العي المبكَّرِّ جدًّ ، مِّن حيُث قوَّةِّ اللُّغةِّ، مديٌن لُه الطِّّ عريِّّ ، المتجلِّيُة مالمُحُه بُأسلوبي الشِّّ ُأسلوبي القرائيُّ
. وَلْوال َسعيي الحثيُث لشحنِّ مخيَّلتي وذاكِّرتي لَما كنُت شاعًرا؛ فإِّضافٍة إِّلى الموهبةِّ، اَل بدَّ مِّن  عرِّ عَلى الشِّّ

؛ هَو  ركائَز قويمٍة و  عبِّ عرِّ الطَّويلِّ والصَّ اعُر، َأوَّاًل، لنهجِّ طريٍق لُه على دربِّ الشَّ رصينٍة يرتكُز عَلْيها الشَّ
  الثَّقافُة.

 
عوا التَّرجمَة، بل  َأبعَد مِّن ذلَك َأقوُل: هل  اَل يزاُل لصيتِّ   ، هل  ذاَع صيُت َمن ادَّ كثيرٌة هَي التَّرجماُت، ولكن 

كٌر؟ ترجماتِّهم َما يسمُع لهُ   ، اآلَن، ذِّ
عريَّ َمن اَل يكوُن قادًرا عَلى ولوجِّ عالمِّ التَّخيُّلِّ والمخّيلةِّ. –  اَل يمكُن َأْن يفهَم النَّصَّ الشِّّ
 

 هل رأيت ذاتك الشاعرة في أشعار َمن ترجمَت لهم؟ 
بالغيًَّة شعريًَّة إِّنسانيًَّة، مْع ملحوظٍة  النَّصُّ الجيُِّّد، حيَن يقنُع المترجَم، يدفُعُه إِّلى محاورتِّهِّ بلغتهِّ محاورًة    –

بلَغ النَّصُّ اآلخُر مِّن جماليٍَّة شعريٍَّة، فإِّنِّّي، حيَن أَترجم، ُأحافُظ عَلى   بِّها: مهَما  البوح  مهمٍَّة، َأرغُب في 
عريَّةِّ، وعَلى خصوصيَّةِّ مخّيلةِّ شاعرِّ النَّصِّّ اأَلصليِّّ   اعريَّةِّ، والشِّّ كلوحٍة تسرُّ َبصري  خصوصيَّةِّ ُلغتي الشَّ

وَبص يرتي، لكني ُأميِّّزها، ترجمًة، بتلَك البصمةِّ اللُّغويَّةِّ الَّتي ُأضيُفها إلى اللَّوحةِّ ليكتمَل رونُقها وبهاُؤها، 
هَذا اَل َيعني َأنَّ النَّصَّ اأَلصليَّ ينقُصُه شيٌء؛ بلِّ القصُد مِّن َقولي هَو َأنِّّي ُأضفِّي عليهِّ جماليًَّة َأقتنُصها 

بداع.   مِّن نور اللُّغةِّ العربيَّةِّ وبهائها، مِّن خصائصِّ اإلِّ
ي فِّي َأشعارِّ َمن ترجمُت لُهم؛ هذهِّ مسَألٌة نسبيٌَّة، ربَّما ُيضيئها ناقٌد شعٍر مقاَرٍن متمكٍِّن؛  لِّذا، َأْن َأرى َنْفسِّ

  شعًرا ونقَد شعٍر.
 َثمَّ قصائُد ترجمُتها، واشتهيُت َلو َأنِّّي مبدُعها! 
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د  صياغة السؤال السابق هكذا: هل صادفك شاعر مّمن ترجمت لهم، وقلت في نفسك إنه النسخة   دعني أعِّ
 الُمترَجمة منك؟ 

جابةِّ َأقوُل: إَِّلى حدٍّ َما »ُأكتافيو باْث«؛ هَذا المبدُع الَّذي َأسَر   – اَل َأستطيُع تقديَر هَذا، ولكْن لضرورةِّ اإلِّ
عريَّةِّ منُذ العامِّ  م(، وهَو العاُم الَّذي حصَل فيه عَلى »جائزةِّ نوبل«، وكنُت، فِّي َأوائلِّ العامِّ 1990 )ذائَقتي الشِّّ

«،    -وهذهِّ المرَُّة اأُلولى الَّتي َأقرُأ لهُ   -ذاتِّهِّ، قْد قرْأتُ  اعرِّ فِّي مجلَّةِّ »كتاباٌت معاصرٌة« ترجمًة لمقالتِّهِّ »عمُل الشَّ
  نثُرُه، فكيَف هو شعُرُه!؟فقلُت فِّي َنْفسي، آنذاَك: إِّذا كان هَذا هَو 

: »ُأوكتافيو باْث.. كاَن   ، بعنوانِّ ترجمُت لُه نصوًصا شعريًَّة جذَبْتني، وكنُت كتبُت مقالًة بعَد رحيلهِّ الجسديِّّ
 جديًرا بِّما حلُم بهِّ«، ألَنَُّه القائُل: »كْن جديًرا بِّما تحلُم بهِّ«.

عراءِّ إِّدها رةِّ والواعيةِّ باستشرافهِّ للغٍة لقْد كاَن )واَل يزاُل( مِّن َأكثر الشُّ عريِّّ بلغتهِّ المتحرِّ غفِّ الشِّّ ًشا لِّي حدَّ الشَّ
عُر   اعُر )والكاتُب والباحُث( الجديُر بَأْن ُيقرَأ بكلِّّ قراَءٍة واثقٍة من َأْن هكَذا هَو الشِّّ متخيَّلٍة رهيبٍة، وهَو الشَّ

 الخالُد. 
 

ّلقة / بعد أن هوت الشجرة / بفعل الحطاب الوطني«. تقول في إحدى قصائدك: »أنا الثمرة التي ظّلت مع
 حّدثني عن عذاباتك وآالمك؛ شاعًرا، وإنساًنا فلسطينيًّا. 

ي، واَل قبول لُه. وهَذا الحاضُر هَو امتداٌد لُه، بكلِّّ الهزائمِّ والنَّكساتِّ والنَّكباتِّ الَّتي    – اَل تصاُلح مَع الماضِّ
  ا / تطبيًعا / خيانًة…، واَل نزاُل نجرُّ َأذياَلها جياًل بعَد جيٍل.توالدْت مْنها جبًنا / ضعًفا / نفاقً 

، بْل عَلى   ، فهَي نتيجُة اتِّّكائِّهِّ واتِّّكالِّهِّ عَلى اآلخرِّ َعذاباتي؛ إِّنساًنا فلسطينيًّا، هَي َعذاباُت َأيِّّ فلسطينيٍّ حرٍّ
!   اآلخرِّ النِّّقيضِّ

 
َلى انتصاٍر قادٍم لَنا بعَد كلِّّ هَذا وذاَك وقد  َأتت  عَلى كلِّّ جميٍل  هل  َترى فِّي ُأفقِّنا َما يدل  عَلى / يشيُر إِّ 

ًضا؟!   َأرًضا وبشًرا وإِّنسانيًَّة َأي 
َعذاباتي؛ شاعًرا، سبَّبْتها خياناٌت ودماراٌت وَأنانيَّاٌت ونرجسيَّاٌت ثقافيٌَّة؛ هدمْت )وماتزال تهدُم( كلَّ إِّبداٍع    –

ٍة، وأَعماٍل   ، بخاصَّ ثقافيٍَّة، بعامٍَّة، بَأفعالِّ وإِّيحاَءاتِّ رموٍز َأدبيٍَّة وثقافيٍَّة َيراها العالُم غيَر َما َنراها فِّي َأدبيٍّ
وَأكثَر مِّن   قَِّبلهم،  َأو هدُمُه مِّن  تمَّ محوُه  َأدبيٍّ  َأكثَر مِّن مشروٍع   ! بالمحتلِّّ اإلحالليِّّ الَّذي ُأصيَب  نا  عالمِّ

طعِّ الدَّعمِّ َأوِّ بخضوعِّ ُلعابِّ شخوصهِّ أَلالعيبِّهم الوضيعة! حتَّى الجوائُز  إِّصداٍر ناجٍح منتشٍر تمَّ وْأدُه بق
 اأَلدبيَُّة والثَّقافيَُّة، ُهنا، ينطبُق عَلْيها: »جحا أحضره.. جحا أكله«!.

يٍَّة، قْد َيراها  كثيٌر مِّن قصائدِّي، اَل َأزاُل ُأحاوُل بِّها َأْن أصَل الَّذي كاَن بِّما هَو كائٌن، بلغٍة حديثٍة ورؤيٍَّة شعر 
 . نسانيِّّ  البعُض نشيًدا خياليًّا، مع َأنَّها صرخاٌت هادئٌة فِّي وجهِّ العتوِّ والجورِّ وغيرِّ اإلَِّّ
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 ما هي طموحاتك وآمالك؛ شعريًّا وإنسانيًّا؟ 
تعبُت حتَّى ضاَق    بعَد هذهِّ الخطواتِّ / الرِّحلةِّ الّشعريَّةِّ الكثيرة / الطَّويلة، لْم أَعْد ُأفكُِّر بطموحاٍت؛ لقدْ   –

يءِّ َأبَقى   لُتني غارًقا فِّي بحيرٍة! حيَن رَأيُت َأنَّ صورَة الشَّ التَّعُب بِّي، ولقْد نزفُت عرًقا، لِّي وآلخريَن، حتَّى خِّ
عريَّةِّ ومواهبِّي اأُلخر  ينها، مبكًِّرا، اشتغلُت عَلى موهبتِّي الشِّّ ! حِّ يءِّ / صورَة الميِّّتِّ َأبَقى مَن الميَّتِّ ى، مَن الشَّ

هُر َأيًضا(، بْل أَلتُرَك َأثًرا، قْد ينفُع النَّاَس، قبَل َأْن َأختفي مِّ  هرةِّ الَّتي لْم َأنزْل إِّليها )الفضيحُة تشِّ ن  ليَس للشُّ
ئُت! نيا، َأْن كَأنِّّي َما جِّ يَء بِّي إِّلى هذهِّ الدُّ   ظلِّّ / مِّن تحتِّ شجرةِّ الحياةِّ، أَلنِّّي لْم َأقبْل، وقْد جِّ

 
لشاعرة اليابانية »ماسايو كويكي«، عنوانها »بحماسة أنتظر شيًئا يع بر من خاللي«..  ترجمت قصيدة ل

 ماذا عن انتظارك الخاّص؟ 
انتظرُت َأشياَء كثيرًة؛ قليٌل مِّنها َأَتى بَأسنانِّ إِّصراري، وقليٌل آخُر ذهبُت إِّليهِّ حافَي الذَّاتِّ مِّن َأجلِّهِّ، واأَلقلُّ   –

!    –  سيْأتي، وَما مِّن محطٍَّة َأصاًل؛ اكتشفُت  حيَن عرفُت َأْن َما مِّن قطارٍ  وَيا للمفاجَأةِّ الُمرَّةِّ، فِّي هَذا اأَلقلِّّ
 َأنِّّي كنُت االنتظار.  –
 

اسمح لي أن أنهي حواري معك بسؤال، كان علّي أن أبدأ به: إن طلبت منك أن تحّدثني عنك، فماذا 
 ى؟تقول، شرط أن يكون ما تقوله، هنا، مقواًل للمّرة األول

لُتُه إِّلى نهايتِّهِّ. لقْد نظرُت فيهِّ مطوَّاًل وَأنا ُأحاوُل َأْن َأفِّي    – ؤاُل فِّي بدايةِّ هَذا الحوارِّ أَلجَّ لْو كاَن هَذا السُّ
َأو   سياسيٍَّة  َأو  اجتماعيٍَّة  َأوِّ  عقديٍَّة  أَلسباٍب  َأقوَلها  َأْن  َأستطْع، شخًصا،  لْم  َأشياُء  َثمَّ   ، بالتَّْأكيدِّ َك.  بشرطِّ

ُة بهِّ شيَئْين: َأْن تبوَح  شخ عرِّ الخاصَّ ، لكنِّّي استطعُتها شاعًرا، إِّْذ تمنُحَك لغُة الشِّّ صيٍَّة تتعلَُّق بِّي َأو بالغيرِّ
 اآلخروَن اَل يقرؤوَن َأصاًل، وَأْن يكوَن شعًرا إِّبداعيًّا فِّي آن مًعا.  –بِّما تريُد  

يُت َأْن لْو كنُت   َما َأرغُب في قولهِّ، للمرَّةِّ اأُلولى، وهَذا متعلِّقٌ  ابقةِّ: كْم تمنَّيُت/ تشهَّ بما جاَء فِّي الفقرةِّ السَّ
ُر المبدُع، لكنُت كتبُت شعًرا آخَر غيَر الَّذي كتبُتُه فِّي سبَع   نساُن، وُيقدَّ مقيًما فِّي مكاٍن َما، ُيحتَرُم فيهِّ اإلِّ

 عشرَة مجموعًة شعريًَّة. 
 

 الكاتب عاطف عبدالمجيد                  أجرى الحوار 
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  مع الشاعر البحريني قاسم حداد  نعيم عبد مهلهل حوار             
 

         
 . الكاتب العراقي نعيم عبد مهلهل            الشاعر البحريني قاسم حداد34

 
مشتركة أللهة صنعتها الرغبات وأحالم تستيقظ دلمون في كل صباح ليقابلها ضوء زمنين تتداخل فيهما رؤى  

قصائد العشاق. ضوء أور السومرية وضوء البحرين دانة الشاطئ الخليجي وبين البقعتين تخطط األساطير  
مشاريع الوصول الى ظل التأريخ بأقل عذاب ممكن، وتلك المهمة اليتحمل مشقتها سوى الشعراء وربما  

ث شعري مكنه ليكون في مقدمة نساجي معطف دلمون الذي  يكون الشاعر قاسم حداد من أولئك بفضل ترا
أرتداه في القرن العشرين وسط تداخالت البدء للعولمة والحروب واالحتالالت وقفزت معه الى القرن الحادي  
والعشرين . وهو شاعر الجملة الواعية التي كانت ثوريتها مميزة بحدة الصوت وكثافة الصورة ، وهو أيضًا  

وا في الشعر كينونتهم الوطنية وجعلوه شكاًل من أشكال المقاومة الحضارية والثقافية ، والذي من الذين افترض
يقرأ قاسم حداد يكتشف مراحل التحصى من نضوج الحلم الدلموني وتحوالته الفكرية التي ولدت من مخاضات 

تمثل دراما وعي  التحصى في معركة أثبات الوجود ، وهو شاعر يضج بمعجميات األمكنة وتأريخها فيما  
القصيدة عنده رائية الكتشاف أكثر من هاجس ويصعب جدًا أن ترى في شعر قاسم حداد تالقيات هشه أو  

 مديح لمن اليستحق المديح حتى لو كان نسرًا على جبل .
هذا شاعر تتوضح خطاه في قيمة ماينتج ، وتراثه عبارة عن أهرامات من قصائد أزمنته هو بكل ماملكت  

وعسر ومرح ولقد شكل مع مجايله وعيًا جديدًا وحداثويًا للحركة الشعرية في مملكة البحرين بل  من قساوة  
وجعلوا هذا الحركة عالمة فارقة في تطور الجملة الشعرية وقوتها في زمن كانت شواطئ الخليج تبحث عن  

هي والتخلص من  السيادة  البحث عن  وهموم  النفط  ناقالت  تدفق  الوجود وسط جنون  الشركات ذاكرة  منة 
 الكبرى. 

 في المنامة حيث ركن قاسم حداد مع روحة الرائية لظالل األشياء الالمعة حتى ببعد سنوات 
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ضوئية ، هدأت الرجل وركنت الى صوفية حاذقة وتبشرية ذهنية تداف بشئ من حداثة الفلسفة األثينية  
ؤلؤ الذي شد به قاسم وجع قصائده  المعمولة بخلطة رمل سواحل جزر بالده المتناثرة في ذاكرته كحبات الل

األولى وصنع منها إشراقات واقعية البدء وجدية تعاملها مع الموجود الذي كانت تهيمن عليه عادات الشرق  
وتقاليده التي التحصى والخاضعة أصاًل الى موروث االستالب وثورات الحلم منذ مقتل الحسين ومرورًا  

 ن والتاسع عشر وانتهاءًا بعصر التمدن .بالقرامطة والزنج وعصيانات القرن الثام
ويبدو أن خيار هذه الصوفية قد خلقت كونية واعية لنمط الحداثة الشعرية لقاسم حداد لهذا واستباقًا لكل هذا  
المجد الشعري الواعي وما أقل الواعين من صاحبي موهبة الشعر كان الحوار معه أشبه بمن يغامر ويصنع  

ينة لم تصنع بعد . وألني صنعت أسئلتي من خالل جهد قراءة مركز لتراث قاسم في ذاكرته حلم سندباد لسف
حداد عبر معرفة ثقافية تعود الى سبعينيات القرن الماضي حملت أسئلتي على أكتاف ذاكرتي وبسطتها  

 أمامه كمن يبسط بضاعة الريش في نهار ال تهدأ الريح فيه . 
 

ًا في قدرية االمتالك. وكأن هذا وصف سريالي .ولكنك حتمًا الشاعر قاسم حداد أنت وكما أراك حسًا عائم
ستجد جوابًا لمشفرتي.أي أريد منك أن تضع حدود الفهم لقصيدة تولد في رأسك، وأفضل أن تكون من 

 البدايات ؟
الشاعر ال يستطيع الزعم باقتراح حدود )لفهم( قصيدته. ليس ألنه ال يريد أن يفسد حرية قصيدته، ولكن  

ه ليس من الحكمة المجازفة في )إفساد( القارئ. فالعطب سرعان ما ينال من حرية مخيلة القارئ، األهم أن
 ليس إزاء قصيدة بعينها، ولكن العالقة الحرة مع الشعر سوف تتعرض للتنكيل.

فالشعر هو حرية بالدرجة األولى. وعندما أكتب نصًا ما ليس في برنامجي معنى )مسبقًا( ناجزًا يمكن أن  
 حه )لئال أقول أفرضه( على القارئ، مطلق قارئ.أقتر 

بقي أن تدرب )مشفرتك( على تفادي توجيه مثل هذا السؤال للشاعر، فربما ساعدك القارئ على ما تريد 
أكثر مما تتوقع من الشاعر. وبالمناسبة فنحن عندما نكتب القصيدة أو الشعر فإنما نكتبه للقارئ العاري 

 س للناقد المدجج بها. والمتحرر من )المشافر( ولي
 

ثقافة مميزة  قارئ . كيف نصنع  أنه  بالضبط سوى  الى آخر ال نعرف مالمحه  بنا  الشعرهو ما يذهب 
لقصيدتنا ؟ هل نرمي الطعم لذاكرة اآلخر ونشيد له وعيًا ال يمتلكه هو أصاًل ؟ هل نحتفي معه بسعادة  

 الغارب؟نصنعها من أجله ؟ أم أننا نبدع القصيدة ونترك الحبل على 
 كيف تجرؤ ؟ أنا شخصيًا ال أجرؤ القول عن القارئ أنه )ال يمتلك الوعي أصاًل(. هذا قول غليظ يا نعيم. 

ليس من الحكمة الزعم بهذا كما لو أن القارئ هو جاهل مسبقًا. علينا أن نتميز بوعي يمنحنا الثقة في وعي  
القارئ. أكثر من هذا، فإنني من الذين ال يثقون في ثقافة ومعرفة القارئ فحسب، ولكنني أشعر دائمًا في 

أش هذه طبيعة  الشاعر.  من  أكثر  والمعرفة  بالوعي  يتميز  قارئ  ثمة  قادر  أن  الشاعر  فكوني  الحياة.  ياء 
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)بموهبته( أن يكتب القصيدة فان هذا ال يعني على اإلطالق أنه يمتلك المعرفة والثقافة أكثر من سواه، وربما  
أكثر من القارئ خصوصًا. وال ينبغي الصدور أبدا عن هذا الوهم لئال نسهم في تكريس الفجوة بين النص  

 اآلخرين. 
يليق بمن يضع أدواته النقدية الجديدة في موضع الصقل والتجربة الجديدة. مما  في سؤالك ثمة تعال ال  

يستدعي الصدق و المسؤولية التنبيه برصانة حميمة الى أننا غير مهيئين الى خذالن إضافي ونحن نأمل  
 في األصوات النقدية الشابة وهي تقترح علينا حوارها المختلف.

 
لقاتلة من بين أخطرها تلك النظرة الدونية للقارئ، الى حد أن ثمة  لقد عانت تجاربنا من بعض األوهام ا

من تلقى فكرة )موت( القارئ لكي يؤثث موقفه الفض تجاه اآلخر، مبالغًا في الوهم بأن الشاعر هو نبي  
تقود  أية روح يمكن أن  ثقافته.  يمتلك  القراء من  بين  المعرفة و الوعي ال يستطيع أحد فهمه وليس 

 ثقف الى هذه النظرة ؟الشاعر و الم
شخصيًا، اشعر بالقلق الكبير تجاه أجيال الشباب وهي تستورد مثل هذه المنظورات من أسالفهم المعاصرين،  
وتواصل المزاعم نفسها مكرسة القطيعة )المتوهمة( ذاتها. البد لكم أن تكترثوا جيدا وعميقًا بما يصادفكم في  

 التراث القديم. التراث المعاصر أكثر من اكتراثكم بتركة 
 

غاستون بالشار يقول : المكان هو من يصنع مادة الذهن . ماذا يفعل الزمان للذهن إذن ؟ ولكي أقربك  
. أنا   1970من وعي العبارة سنأخذ قصيدتك } ماتيسر من سورة الخليج والدماء { وهي كتبت عام  

لبالد وبعض شخوص لكن الزمن  درست رائية الثورة في هذه القصيدة وكان صوتها يتحدث عن مكان هو ا
 ينفلت الى أكثر من مكان . ماذا تقول ؟ 

تلك القصيدة ليست نص مكان فقط ، ولكنه خصوصًا نص زمان. وربما هذا السبب هو ما جعلها أقل قدرة 
على االستمرار )النوعي( في تجربتي الفنية. ها أنت تتشبث بالنص بوصفه )ذاكرة(، في حين ينبغي لك، 

أواًل وكنزوع نقدي ثانيًا( أن تتصل بالنص بوصفه )مخيلة( بالدرجة األولى. في الشعر، تظل )كقارئ خاص  
 الذاكرة هي العنصر األكثر قدرة على العبور العميق 

فنية، هي   يتضمنها أي كتاب شعري لي ألسباب  لم  التي  النصوص  بالمناسبة من  للزمان والمكان وهي 
النصوص التي )تحلم(. وها أنت تقول أنك درست فيها رائية  بالضبط من النصوص التي )تقول( وليس من  

 الثورة. 
 إنني مدين لتلك القصيدة ومرحلتها بالكثير من دروس الثورة على غير صعيد. 
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أعمالك األولى } البشارة ، خروج رأس الحسين ، قلب الحب.. { تميزت بمرحلة االنفالت الذي ال يخشى.  
البًا في المتوسطة. خلتك تدعو الى ثورة جديدة وتشهر استالب  أنا قرأت خروج رأس الحسين وكنت ط

 الذات العربية بجرأة قد تحسد عليها . هل بقيت تلك الجذوة موجودة كما في كتب السبعينيات ؟ 
 عليك أن تسال النص دائمًا، ألن الشخص مشحون بالمزاعم التي ليست فوق مستوى الشك. 

األحالم واألوهام بصورة غاية في الخطورة. وأخشى أنه كلما كثرت  الشعر يمنح اإلنسان مشاعر تتراوح بين  
المزاعم ندرت األشعار. بالطبع ال اخفي أنني تواق للمغامرة ال أزال، دون أن يكون هذا التوق ناجحًا على  
الدوام، ألن احتماالت الفشل تكون أكثر كلما تقدم الكائن في السن والتجربة. لكن من المؤكد أنني سوف 

ذا كانت جذوة الحب ال تزال ،  أتذ  ليلى صاحبة قيس عندما سألوها في عمر متقدم، ما  قالتها  كر كلما 
فأجابتهم: إن الشهوة موجودة ولكن اآللة تقصر عن ذلك . علينا أن نسال النصوص دائما عن تلك الشهوة  

 األسطورية. 
 

ألنهم كانوا يستشعرون في القصيدة  يقول المتصوفة. ذهن المتعبد محراب متهدم . لماذا قالوا هكذا ؟ هل  
هدمًا ما لكياناتهم؟ أنت وصلت الى مرحلة من نضوج مثل هذا الوعي. أنا أراه في قصائدك المتأخرة. 

 تبحث في دالية المعنى بحداثة كونية وفضاءات غير تلك التي كانت تتعلق في دلمون فقط ؟ السر ؟ 
أنا أيضا، يذهب إلى أن الصوفية هي، في العمق،   ثمة تأويل للمعنى الجوهري للتصوف ، أحب أن أراه 

 ضرٌب من النقض الحصري لفكرة العبودية بمعناها الديني المتداول، أي أنها بشكل ما، هدم للداللة والمدلول. 
 وتحرير الدال من دوال العامة وإطالقه في أفق الدالالت الالمتناهية من المعرفة والرؤى.

الم ذهن  سيكون  الشرفة،  هذه  العميق  من  لإلصغاء  استسلم  كلما  دائمًا،  )النوعي(  لالنهدام  عرضة  تعبد 
 والتحديق في جواهر األشياء وعدم التوقف عند حدود أصدافها الفجة.

في الشعر، لن يختف األمر إال في النوع فقط ، أما درجة النقض المستمر في جمود المواد وثوابت الحياة، 
ت لكونها )حياة(، أي أنها نقيض الموت، حيث أن الجثث هي فقط ما أو ما يسعى لتثبيتها وهي التي ال تثب

يتفق عليها، أما الحياة ، الكائن الحي، فهو المتغير الدائم. درجة النقض هي ذاتها التي يصدر منها ويذهب  
إليها الشاعر، ربما ألنه كائن ال يقنع وال يستقر وال يرى في األجوبة إال شرفة على سرب أسئلة وشيكة 

 شتعال. الشاعر هو الذي يتعلم في كل ساعة .اال
 

عملت مشروع كتاب أنت والفنان العراقي المغترب ضياء العزاوي . والعزاوي من الذين يبحثون في اللون  
حكاية ما . ما الذي فعله الواحد لآلخر ؟ هل اشتركتما في صناعة مروية ما من الرسم والشعر ؟ تحدث  

 ك ؟بمساحة واسعة عن تجربة مثل تل
كل منا جاء من تجربة ذاتية )ثقافيًا وابداعيًا( لديها    كنا نسعى النجاز نص يشرح الرسم وال رسم يزين النص.

ما يكفي من التعبير عن كينونتها االنسانية من خالل المعنى الجوهري للحب. ولم تكن قصة المجنون حبا  
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بداعي بأدوات وآليات مختلفة من حيث سوى ذريعة ألن نعبر عن ذاتين تقدران على االنبثاق في حوار إ
التقنية، غير أننا كنا متقاطعين بصورة لم تكن تحتاج للمزيد من الحوار و النقاش. من معرفتي في تجارب 
فنية مشتركة، كلما كنا في غنى عن النقاش والتخطيط الذهني للعمل، صارت التجربة أكثر جمااًل ومغامرة  

د في العمل، ليس قبله وال بعده، وعندما تشعر أنك بحاجة للمزيد لالتفاق  ومكتشفات. فالحوار ينبغي أن يتجس
 والشرح والتوضيح والتخطيط، عليك أن تنصرف عن التجربة.

، وكنا  1995مع ضياء العزاوي كانت التجربة مشوقة بصورة تستعصي على الوصف. جاء البحرين عام  
للمرة األولى فقط . كان كل منا يعرف اآلخر منذ  ألوانه ومغامراته،    نلتقي  قرون، يعرف شعري وأعشق 

صعقني بالفكرة وسافر، بعد سبعة شهور تقريبًا بدأت في الكتابة، كان هو قد بدأ في العمل، بعثت له النص،  
فقال لي أن حريقه زاد في االشتعال. لم نكن نحتاج أكثر من هذا. كتبت عن الحب بوصفي قاسم حداد ولم 

قيس وليلى في التراث، كانا الى األسطورة أقرب من الحقيقة، هذا فتح لتجربتي  تكن تعنيني تفاصيل حكاية  
األفق رحبُا، فكتبت أسطورتي الجديدة عن : الجنون و الحب والشعر. هذه هي االقانيم الثالثة التي أعدت 

أخالقيات  صياغتها على طريقتي. في ما كتبت ستصادف حبًا يتجاوز الطهرانية )الدينية( الفجة التي كرستها  
التقليد الذي سيرى الحب دائما بوصفه سلوكًا مشوبًا بالخطأ والخطيئة. هذه الخطيئة هي ذاتها التي سوف  
القبيلة. ضياء   قانون  في  األخالقي  وبالتالي  واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  )الخروج(  بمفهوم  تتصل 

ء اجتاز تجربة وعي ضرورة الحب في  العزاوي خرج على طريقته باإلبداع التشكيلي. أصل الفكرة أن ضيا
حياتنا العربية، وهو الفنان الذي لم يفلت من الحروب العربية المعاصرة جميعها، وقد خاضها بفنونه كلها  
مناضال بشروطه، حتى توقف أمام حقيقة ما يفتقده اإلنسان العربي في فنونه: أنه الحب، فبدأ سلسلة تجارب  

ة )أخبار مجنون ليلي(. وهي بالمناسبة قد طبعت في مطبوعات وكتب  عن الحب، وكان ما أبدعه في تجرب 
إبداعي مشترك من   أما أي مشروع  يجعلني ضعيفًا  ما  البصرية هو  بالطاقة  ولعي  فنية مختلفة.  وأعمال 
 الفنانين من األصدقاء، ففي مثل هذه التجارب أتعلم األشياء التي فاتني إدراكها واصقل ذائقتي الشعرية بها. 

 
المستحيل االزرق تحولت الى رائية العدسة. أي أنك بدأت تكثر من التجريب وبدأت تميل الى نمط  في  

ذهني وحضاري يمتد الى تمدن خارج أقليمية القصيدة رغم أن األمكنة هي ذاتها تلك التي صنعت أخيلة 
الضوء في الصورة أن تتشارك مع عدسة في تحليل كشوفات    اإلبداعات األولى. كيف ترى هكذا حس.

 والقصيدة؟ 
هو ذاته الولع بالصورة، في تقديري أن الذائقة البصرية في الثقافة العربية عضو مهمل حتى أوشك على 
الضمور والعجز. ولعل هذا ما يفسر لنا تخلف الفنون البصرية عندنا. أكثر من هذا، فإن انقطاع الشاعر  

رفة وممارسة( هو ما أدى إلى ضعف نمو )الصورة( الفنية  واألديب العربي عن الفنون البصرية )ثقافة ومع
في األدب العربي بشكل عام، إال ما ندر، وخصوصا في الكتابة الشعرية ألن المخيلة الفنية لدينا فقيرة وذات 



3122 
 

ثروة وسليقة محدودة النشاط والحريات. هذا بالضبط ما أشعر به طوال الوقت، وربما لهذا أشعر بميل دائم 
 التجارب المختلفة التي تمنحني نعمة المتعة البصرية، فهي نعمة ال يجوز أن نحرم أنفسنا منها. ألن أخوض  

في كتاب )المستحيل أألزرق( مع صديق الفنان صالح العزاز رحمه للا‘ هي من بين التجارب المختلفة عن  
 غيرها. وقد أضافت لي نوعا جديدا من المتعة التي ال تزال حاضرة في كياني.

 
 يولد حلم صناعة نص عند قاسم حداد ؟ وهل تخيلت نصًا ليصير رواية مثاًل ؟  متى

أعرف شيئًا عما يحدث غدًا، فكيف لي أن أتوقع النصوص القادمة؟ ناهيك عن التخطيط ألشكال تلك   ال
النصوص. الكتابة تأتي في وقتها وبالشكل الذي تحب هي. أكثر من هذا، فإنني لم أعد أتوقف عند حدود  

 ع في الكتابة. النو 
عبر هذا العمر الطويل من صناعة القصيدة وأكتشافات إشراقتها. هل أنت مع مقولة النفري كلما اتسعت  

 الرؤيا ضاقت العبارة ؟ 
 

 أظن أنه نعم . 
 

 نعيم عبد مهلهل أجرى الحوار 
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 . حوار الكاتب جاسم سليمان مع الشاعرة الجزائرية زينب لعوج 35
 

الشاعرة واألكاديمية الجزائرية المعروفة " زينب األعوج " الكثير من القواسم المشتركة مع زوجها األديب تملك  
 المعروف "واسيني األعرج .. كدماثة الخلق .. والقدرة على اإلدهاش، واألكثر من ذلك اإلبداع .. واالختالف.

هي تأخذنا إلى أبعد من عالم الكالم .. والشعر  لذلك يكون اللقاء معها مختلفًا .. ومثيرًا للجدل الجميل .. ف
.. والرواية .. والثقافة .. وتحّمل طاقاتنا الروحية الكثير من التعب ، بحزن شاعريتها، وكمية الفواجع واألخذ 

 .  بنا إلى المأساة بجرة قلم
زواجها وحبها ..    وفي هذا الحوار معها .. أخذتنا أيضا إلى الكثير من األسرار والقضايا المخفية .. كقصة

 وكتاباتها ... والكثير الكثير ... 
 
في البدء الشاعرة زينب األعوج .. هل نبدأ من آخر إصداراتك الشعرية .. ولماذا كل هذا التوغل باأللم   -

 اإلنساني في نصوصك واألخذ على عاتق شاعريتك التعمق باآلالم واآلمال ؟ 
 

اإلصدارات، مرثية لقارئ بغداد والتي هي عبارة عن قصيدة واحدة موزعة على  أكيد، يستحسن البداية بآخر  
صفحة تقريبا صدرت هذه السنة بدار الفضاء الحر بالجزائر، وستصدر قريبا عن دار   300مقطعا،   117

الجمل في لبنان ورباعيات " نوارة لهبيلة "، والتي هي أيضا عبارة عن قصيدة واحدة في حدود المائة صفحة  
يضا صدرت هذه السنة عن دار الجمل في لبنان وبعدها في دار الفضاء الحر في الجزائر. هذا في ما  أ

وهنا أعود لفكرة التوغل في عمق األلم اإلنساني. طبعا هي الحياة، والحياة فيها وعليها    يخص عملية النشر.
الفردي والجما المستوى  بحلوها ومرها على  نعيشها  الشعبي.  المثل  يقول  عي. والكتابة أوال وقبل كل  كما 

شيء، هي نحن بكل تفاصيلنا المرئية والخفية، بكل تفاصيلنا مهما كان حجمها وميزانها، ثقلها وخفتها .ال  
يمكن أن نكتب بمعزل عما يسكننا من هواجس ومن حاالت ومن أمزجة وأهواء وشطحات روحية خاصة.  

س في الكون وفي الطبيعة، وهو الفصل الذي  في إحساسي الداخلي أشعر أن اإلنسان هو الفصل الخام
تقلباتها. اإلنسان هو الفصول كلها في وقت واحد. مزاجي ومتقلب ومشكل ومعقد،  يحتوي الطبيعة بكل 
وصادق وكاذب، ومجامل ومنافق، وحليم وغاضب، وطيب وحنون وقاسي.. هو باألساس كتلة معقدة تفكك  

 فة .الكتابة جزءا من تشابكاتها الداخلية الشفا
 

وأنا من الناس وفيهم وبهم، ال أعيش بمعزل عنهم وبالتالي أنا قريبة مما يفرحهم ومما يحزنهم، أنا قريبة من  
العالم من زمان أصبح قرية صغيرة، وال شيء   العالم دون استثناء .  ينزف في كل  الذي  اليومي  الجرح 

عاموا على ما يحدث. ما يحدث، أنا متخفي، كل شيء مرئي للعيان ومفضوح إال على الذين يريدون أن يت
ألتقطه بطريقتي الخاصة كإنسانة وكامرأة وكشاعرة، واآلخر يلتقطه من زاوية النظرة الصحفية، وآخر من  
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زاوية الصورة بكل أنواعها الصحفية والتلفزيونية والسينمائية وآخر من زاوية التحليل السياسي وآخر من زاوية  
من ,, ومن الخ,, هناك من يرى العالم بعين متفتحة ومتبصرة وهناك من  المصلحة الضيقة أو العامة ..و 

يسجن ذاته رؤيته في خرم إبرة.. أحاول دوما أن أكون من الذين يرون العالم بعين متفتحة ومتبصرة وبحس  
 إبداعي مرهف وشفاف. 

 
 الديوان ؟ \هل عبرت عما بداخلك أو أوصلت ما جعلك تطرحين هذا النص -

ل الكتابة أن أغوص في عمق اإلنسان وأن أبحث عما هو جميل وشفاف فيه ، في داخلنا  أحاول من خال
يتصارع الجمال والقبح الخير والشر.. وعلينا أن نروض ذلك بما هو جميل ومبهج وممتع من فن وموسيقى  

ر الذي  وشعر لينكمش القبح في داخلنا ويتوارى، ويفسح الطريق لما هو جميل فينا من أجل الحب لنا ولآلخ
يشبها قليال أو كثيرا أو ربما ال يشبهنا.. وأنا أرى في الشعر تلك الطاقة الخالقة واألسطورية التي يمكنها أن  
تحرك اإلنسان وتغير دواخله. أرى في الشعر تلك األرض المعطاء التي تحتوي الجميع وتلك المدينة التي  

الحياة يحميها من العفن. الكتابة بالنسبة لي    ترفض الحواجز واألسوار. ولم يخطئ من قال أن الشعر ملح
هي طموح جميل أريد أن أصل إلى جزء منه وأن أصعد إلى قليل من روابيه. الكتابة مثل النور بالنسبة لي  

 وأنا أجتهد وأعمل ألكون في مستوى قامة هذا النور فقط.
 
ان مرثية لقارىء بغداد ؟ صفحة ، وديو   300هل استطعت رثاء بغداد وبقية العواصم الموجوعة في    -

 أم ما زال هناك رثاء في ذمة آخر المستقبل؟ 
مرثية لقارئ بغداد ليست مرتبطة بعاصمة من العواصم كما يمكن أن يفهم مباشرة من العنوان، وال هي  
مرتبطة بالعراق وحده. قارئ بغداد عندي، وكيف شكلته وصغته، وكيف نحته، هو الذاكرة الجمعية والحوصلة  

جمعت الكارثة اإلنسانية في أبشع صورة من صور الحقد األعمى، ال مثيل لها، على األقل في عصرنا  التي  
الحالي، صورة فيها من البدائية والتوحش، ما يكفي، لنهش اإلنسان وتاريخه واستباحة أرضه وعرضه، في  

إلعالم والكتب وتقارير  فلسطين والعراق وأفغانستان وأماكن أخرى كثيرة عشنا مآسيها وما زلنا عن طريق ا 
 الهيئات اإلنسانية الخ.... 

 
 كيف جاءت لك الفكرة لكتابة ديوان شعري لقارئ بغداد ؟ -

أخذت العنوان من صديق، هو كاتب عراقي معروف اسمه جبار ياسين، كانت في ذهني عشرات العناوين،  
القة بذهني منذ قرأتها أول مرة. قبل أن أنتهي من العمل وبعد أن انتهيت منه، إال أن قارئ بغداد بقيت ع

وبعدها سكنتني من جديد مع الغزو األمريكي للعراق. خاصة الصورة التي سقطت بها بغداد. حينها كنت 
أتعاون مع صحيفة جزائرية باللغة الفرنسية وأنجز برنامجيين إذاعيين لإلذاعة الجزائرية برنامج عنوانه آخر  

رية من الشعر العربي والعالمي، وفيه خصصت حينها حصصا كثيرة  دقيقة كلها قراءات شع 20الليل مدته  
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للشعر العراقي والفلسطيني. والبرنامج الثاني الذي كانت مدته ساعة كان عبارة عن حوارات مع مفكرين  
وفنانين ومبدعين من الوطن العربي والعالم أيضا، كنت أينما سافرت أحمل جهاز التسجيل معي وأستغل  

ذا البلد أو ذاك في أي تظاهرة ثقافية أكون من بين مدعويها وضيوفها. فخصصت فرصة وجودي في ه
جزءا منه لقول فلسطين وقول العراق عن طرق الفن والثقافة والفكر دون السقوط في السياسي المباشر فقمت  

ممدوح    بمجموعة من الحوارات من بينها حوار مع الفنان التشكيلي والخطاط الكبير الصكار والكاتبة عالية
والكاتبة والصحفية إنعام كشاشي.. والكاتب جبار ياسين صاحب قارئ بغداد، وغيرهم كثير. لما استقريت  
على العنوان طلبت من الصديق جبار ياسين اإلذن فقبل بكل طيبة ومحبة . في األول كان العنوان مرثيتي 

األولى والتي منها تناسلت كل الفواجع فغيرته إلى مرثية لقارئ بغداد, ألنني رأيت أنه يعبر على الفجيعة  
الذاكرة والتاريخ والجهد اإلنساني   األخرى، وهي تدمير واستباحة مكتبة بغداد والمتحف الوطني. استباحة 

 العتيق والكبير المتراكم عبر العصور من شريعة حمو رابي وما قبلها إلى اآلن. 
وال زالت متواصلة تنهشنا في العمق والرثاء ليس بمعنى    ،طبعا الزال الرثاء متواصال ألن الفجائع لم تنته بعد 

الندب والبكاء والحسرة فقط. الرثاء هنا صرخة لدق ناقوس الخطر على كل المستويات وتنبيه العقل ألن  
العقل هو رسول الحق كما قال التوحيدي. والخطر ال يتمثل فقط في ما يمسنا من اآلخر )العدو أو من  

ولكن أيضا ما ُنفجُع به نحن أنفسنا، وما نضر به أنفسنا نحن داخل مجتمعاتنا وداخل نعتبره أخا أو صديقا(  
 أوطاننا. 

 
شاركت قبل حوالي الشهر في مهرجان سوق عكاظ بالسعودية .. وطالبت بإلقاء قصائدك من على   -

 ًا لك ؟ المنصة ، وتم منعك من ذلك ، فهل كنت متوقعة لهذا األمر منذ أن تمت دعوتك ؟ أم كان مفاجئ
قبل أن أجيب على السؤال، وجميل أنك أثرته. اسمح لي أن أقول أن تجربة سوق عكاظ كانت تجربة متميزة 
ومتفردة ومثمرة وجّد غنية بالنسبة لي. وقد سعدت وأنا أتلقى الدعوة الكريمة للمشاركة في فعاليات سوق 

الت على  القائمين  كل  القلب  من  أشكر  وهنا  جزائرية.  كشاعرة  النجاح عكاظ  كل  لها  أتمنى  التي  ظاهرة 
واالستمرارية ودائما بشكل أجمل وأرقى وأوسع، أشكرهم على الترحاب واالحتفاء الجميلين بي وعلى الحفاوة  
المنصوري  الجريدي  الدكتور  بها وبشكل متميز كشاعرة وكامرأة وكجزائرية ، وعلى رأسهم  التي استقبلت 

احا لي فرصة التعرف عن قرب على مجموعة كبيرة من المثقفين  والدكتور عبد الرحمن الطلحي اللذان أت
والمبدعين السعوديين نساء ورجاال، اكتشفتهم عن قرب بجمالية وحميمية راقية وتبادل ثقافي وإنساني جميل  
 وشفاف. كثيرين سعدت بلقائهم والتعرف عليهم. وسمحوا لي باكتشاف تلك المناطق المعتقة بالتاريخ والقداسة. 

بالزيارة والمشاركة في سوق عكاظ لكوني أيضا أشتغل على كاتبات منطقة الخليج والجزيرة العربية سعدت  
 سنوات مع معهد الدراسات العليا في باريس، فكانت هذه الفرصة جميلة وجميلة جدا بالنسبة لي.  6منذ 
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 وماذا عن اإلشكالية التي حصلت ؟ -
الشعرية، فكانت مفاجئة قليال بالنسبة لي، إذ لم أخبر من أقبل كوني  أما بالنسبة لقصة المنصة والقراءة  

سأقرأ شعري جالسة وفي مكاني في الجهة المخصصة للنساء، وليس على المنصة كباقي الشعراء. طبعا  
كان هناك احتجاج وردة فعل ليس فقط من طرف الشاعرات الموجودات بما فيهم أنا، ولكن حتى من طرف 

فين والشعراء السعوديين الموجودين. وهناك حتى من أردن مقاطعة التظاهرة لكن كانت مجموعة من المثق 
الحكمة والرزانة والتبصر أحسن حل. لم أرد أن أجعل منها ضجة إعالمية أو استغاللها بشكل أو بآخر. 

سالمية,  هو حدث عابر بالنسبة لي، يمكن أن يحدث مثله أو أسوا منه في أي بلد من البلدان العربية واإل
أنا أريد أن أنظر إلى ما هو إيجابي وأنعت وأنتقد ما هو سلبي بطبيعة الحال للذهاب نحو األجمل واألرقى 
دائما. المسألة مرت وانتهت بالنسبة لي، الشيء األهم والجميل هو أن تستمر تظاهرة سوق عكاظ وأن تنفتح  

يمة ولها وزنها الكبير في الساحة الفنية والثقافية.  على العالم العربي واإلسالمي والعالم ككل، ألنها تظاهرة ق
وهي ليست أقل قيمة مما هو موجود في العالم الغربي، بل أتوقع أنها ستكون ربما أكبر من التظاهرات 
العالمية على مستوى الشعر مثل أسواق أو مهرجانات الشعر في العالم. ألنها مشروع مدينة ثقافية وفنية  

ن من معنى. ربما ستكون البوابة الجميلة التي ستفتح األبواب السرية والسحرية للرمل بكل ما تحمل الكلمتي 
هناك، تلك األبواب المغلقة على كنوز البشرية واإلنسانية. كنوز إذا توصلنا إليها ستنبئ بأشياء كبيرة عن  

 مهد الحضارات واإلنسان وتقلب الكثير من موازين في العلم.
 
ار انطولوجيا عن السرد النسائي ، فلماذا انحزت لنون النسوة لترصدي الكاتبات أعلنت أنك تعدين إلصد  -

 والروائيات دون الرجال ، رغم أن ال جنس لإلبداع ؟
هي فكرة كثيرا ما راودتني لكن وقتي وانشغاالتي وإمكانات دار النشر "الفضاء الحر" التي أشرف عليها لم  

طويلة أشتغل على كتابات المرأة في الوطن العربي، وأردت أن أتوج  يسمحوا بإنجازها من قبل . فأنا من فترة  
عملي ومجهودي بهذه االنطولوجيا والتي هي شبه منجزة، أنا اآلن مع التصحيحات والرتوشات األخيرة.  
عمل أردت أن أفيد به طالبنا على مستوى الجزائر, ألنه كما تعرف الكتاب مشكلة المشاكل في الوطن  

 يسافر إال في المعارض. العربي فهو ال  
هذه األنطولوجيا أردتها تقريبا تمثيلية لرواية المرأة في الوطن العربي ، ولذلك اشتغلت عليها أيضا من الجانب  
التأسيسي، ألنني من خالل قراءاتي لكتب النقد في الوطن العربي أحسست أن المرأة المبدعة عموما لم تأخذ 

 ب النقد التي خصصت لألدب العربي.حقها في الدراسات العربية أو في كت
هناك نوع من اإلجحاف بالرغم من أن أول رواية عربية ربما على سذاجتها وبساطتها كتبتها امرأة، طبعا أنا  
لم أتناول العملية انطالقا من فكرة تنافسية ومن األسبق فقط أردت أن أعطي مادة يمكن أن تفتح بعض  

ى كتابة المرأة. أنطلوجيا يمكننا إدراجها في إطار تأريخ األدب. أيضا اآلفاق لطلبتنا ومن يريد اإلطالع عل
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أردت أن أبين من خالل هذا العمل أن المرأة في الوطن العربي كتبت بعدة لغات وليس اللغة العربية فقط,  
 هذا ما أبينه في مقدمة الكتاب.

 
" فهل تسردين لنا قصة ارتباطكما  من المعروف أن زوجك هو األديب والروائي الكبير " واسيني األعرج    -

 ، وكل منكما يمتلك موهبة أدبية مختلفة عن اآلخر ؟ وما مدى التشابه بينكما ؟ 
طبعا ما يجمعني بواسيني أشياء كثيرة وكبيرة. أوال هناك الحب وهناك الصداقة وهناك الود واالحترام وهناك  

ر للحفاظ على هذه العالقة بجمالية. وواسيني  األوالد باسم وريم، وهناك عشرة عمر، وهناك العمل المستم
اليوم ليس الزوج والحبيب والمبدع فقط على مستوى عالمنا الصغير، الذي هو األسرة. هو اآلن كاتب كبير 
ومعروف عربيا وعالميا وله وزنه األدبي الكبير وثقله، وبالتالي أنا اآلن أحس بمسؤولية أخرى على عاتقي  

يف أحافظ عليه وأحميه لي وألوالدي أوال ولكل محبيه وعشاقه. مهمة ليست سهلة  ثقيلة وثقيلة جدا وهي ك 
 أتمنى أن أوفق فيها وبكل قوة.

تعارفنا ونحن طلبة في قسم األدب العربي في وهران بالجزائر ، بعدها تزوجنا وذهبنا طلبة إلى سورية بمنحة  
العزيزة جدا على قلبي والتي أقمنا فيها عشر سنوات، من الدولة الجزائرية. درسنا بجامعة دمشق، المدينة  

أنجبت فيها باسم وريم وتحصلنا خاللها واسيني وأنا على ماجستير ودكتوراه دولة. واسيني اشتغل على المتن  
الروائي وأنا اشتغلت على المتن الشعري الجزائري والمغاربي بإشراف الدكتور حسام الخطيب الذي أتمنى له  

 الصحة والعافية وطول العمر بجمال.  من عمق القلب 
واسيني عالمه الرواية وأنا عالمي الشعر على مستوى العملية اإلبداعية، لكن المكتبة التي تأثث ذاكرتنا في  
معظمها واحدة، كالنا يقرأ الشعر والرواية والقصة والفلسفة والتاريخ والسياسة والكتب المقدسة. بمعنى أن  

أما التشابه بيننا فهو في عشق اللغة وأسرارها وفي العطاء    راءة في أغلبه واحد.النبع الذي يروي عطش الق
 والسخاء ومحبة اآلخر وتقاسم ما نملك من معرفة متواضعة معهم. 

 
نالحظ في كتابات واسيني األعرج شاعرية بالرواية ، وفي شعرك سرد الرواية والمأساة ، فهل فكرت    -

 أن تكتبي أو تصدري رواية ؟
   ؤال يكمل ما سبقه وقد أجبت على جزء منه.هذا س

الكتابة مثل األلوان أو الموسيقى هي عوالم خاصة بكل مبدع وهي داخلية وحميمية جدا. وما هو ذاتي  
عميق هو ملكية أنانية سخية في عطائها، لكن ما يؤثث هذه الذاتية من معارف ومخزون ثقافي وفكري هو  

فيه عوالم كل واحد فينا من محيط وتربية وطفولة والجوانب والراثية  مشترك، يغرف منه كالنا، طبعا تدخل  
والتجربة، وما نطلع عليه من كتب الخ، ومرتبط أيضا بالطريقة والوسائل التي يستعملها كل مبدع في التقاط  

ية  ولمس ما يستثيره على مستوى الكتابة. وبما أن الكتابة هي أيضا العالقة مع اللغة ومدى استنطاقها وكيف
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تلمسها فإن اللغة تطاوع كل مبدع حسب طريقته في تعامله معها. اللغة حب وعشق وتشوق، ال بد أن  
 تراودها باستمرار دون تعب أو ملل إذا أردتها أن تفتح لك أبواب أسرارها. 

  في ما يخص النوع، أنا أقول أنه اآلن أصبحت أنواع الكتابة تستعير من بعضها البعض، وكأننا نعود بالشعر 
والرواية إلى األصل األول الذي هو الملحمة، هناك روايات نقرأها من أولها إلى آخرها كأننا نقرأ قصيدة  
طويلة جميلة وملحمة راقية، وهناك قصائد تمكنت من استعمال الجانب السردي بجمالية مفرطة وصور  

 شعرية فيها المتعة واإلغراء والعالقة الشفيفة مع اللغة. 
ة، لست أدري، ربما هي جزء مني وأنا ال أدري ذلك، كل كتاباتي فيها نبرة الفجيعة  في ما يخص المأسا

والمأساة. لم أفلح إلى حد اآلن في كتابة قصيدة في الحب مثال أو قصيدة أحكي فيها ذاتي الحميمة، طبعا  
رباعيات   أشتهي ذلك لكن كلما بدأت نصا أجده يختار مجراه وأجدني أطاوعه إلى النهاية مثل ما حدث مع

أما الرواية فقصتها قصة ، ربما ألنني أرى نفسي شاعرة قبل كل شيء    نوارة لهبيلة ومرثية لقارئ بغداد.
وربما ألنني أريد أن أصل بتجربتي في الشعر إلى شيء مغاير ومتميز. لم أفكر إلى حد اآلن وبشكل جدي 

منذ سنوات وه عائلتي  بدأت رواية عن  أنني  الرواية رغم  كتابة  العطلة في  األدراج. في  ي في درج من 
الصيفية الماضية، هكذا وعلى حين غفلة زارتني جدتي التي توفيت قبل أكثر من ثالثين سنة، لتحرك ذاكرتي 
معها وتنفض عنها بعض الغبار. فبدأت أكتب قصصا قصيرة وقصيرة جدا مستوحاة كلها من ذاكرتي مع 

وأيضا في نظري أي عملية إبداعية، هي ليست    ة وفقط.جدتي . ربما أنشرها وربما ال. هي تجربة جديد 
بالضرورة محطة للوصول إلى عملية إبداعية أخرى أهم, هناك من يكتب القصة والشعر والرواية وهو مرتاح  
وناجح بشكل جميل في كل هذه األنواع, وهناك من يكتب القصة فقط أو الرواية فقط أو الشعر، ويحاول أن  

يد والمتميز والممتع من خالل ما يكتب. كل عملية إبداعية هي محطة في حد ذاتها  يعمل بجد إلعطاء الجد 
وليست جسرا للعبور إلى محطة أخرى.,, ال أشعر بأي نقص كوني لم أكتب رواية إلى حد اآلن، أنا مرتاحة  

 جدا في عوالمي الشعرية وأتمناها أن تكون راضية عني ما تبقى من العمر.
 
اسيني على مسودات كتاباته قبل إرسال أي عمل روائي للمطبعة ؟ وهل يحدث  هل يطلعك األستاذ و   -

 العكس في كتاباتك ، وهل يتدخل أي منكما بأعمال اآلخر ؟ 
أكيد منذ تعارفنا وحتى قبل أن نتزوج ونحن نستأنس برأي بعضنا البعض على مستوى كتاباتنا. نتناقش  

مستوى الكتابة. كثيرا ما نناقش العناوين وحتى كيفية    ونتبادل اآلراء في قضية معينة طرحناها مثال على
صناعة الكتاب. طبعا ال أحد فينا يتخذ دور الرقيب في عمق ما يكتب اآلخر. فكالنا حر في كتاباته لكن  
كالنا يمكن أن يعطي وجهة نظره. مثال مجموعتي األولى، "يا أنت من منا يكره" الشمس كنت كتبتا وأنا  

( أعطيته لواسيني حتى يقرأه ويعطيني رأيه، تصادف أن ذهب  1979- 1974ان )  طالبة في جامعة وهر 
واسيني قبلي إلى دمشق، فقدم المجموعة إلى اتحاد الكتاب العرب فزكتها األديبة قمر كيالني أطال للا في 

هي  عمرها. لم يخبرني بها إال بعد أشهر بعد أن ذهبنا زوجين شابين إلى دمشق، فكانت مجموعتي األولى 
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هدية زواجنا. بالنسبة للمجموعة الثانية "أرفض أن يدجن األطفال" نفس الشيء لما انتهيت منها قرأها كاملة  
بعد أن كان قد قرأها على مراحل، فقدمها لوزارة الثقافة واإلرشاد القومي فقبلت وكانت مفاجأتي الثانية في  

أول من يقرأها وأشعاري هو أول من يقرأها    روايات واسيني، طبعا، أنا..    .1980واألولى كانت في    1981
أيضا. قبل أن تسافر إلى أي دار نشر ليس للمراقبة كما أوضحت ذلك سابقا، لكن للمتعة واالستئناس  
بالرأي، واسيني يشركنا كلنا أنا واألوالد باسم وريم في رواياته وهو يكتبها .. واسيني حكاء جميل وممتع،  

 حكيه ويكتبه في نفس الوقت .. يتقاسمه بسخاء وبمتعة مفرطة..وهو يكتب أي عمل من أعماله ي
 
أصدرت ديوانًا صوتيًا رغم أنها سابقة فريدة في عالم النشر العربي على األقل ، فكيف طرأت لك الفكرة    -

 ، وما الذي جعلك لم تصدريه مطبوعًا ، وكيف وجدت التجربة ؟ 
عي مرات أن أكتب بالفرنسية، لكنني قبل سنوات دخلت بداية، أنا أكتب باللغة العربية الفصحى ويحدث م

تجربة الشعر الشعبي، ما تسمونه في منطقة الخليج بالشعر النبطي. ربما ما وصلك هو فقط القرص. كتبت  
قصيدة نشرتها في مجموعة، أي في كتاب مع قرص    12قصيدة في هذا النوع اخترت منها    50أكثر من  

قة للعزف على العود، وكانت حينها تجربة متفردة ومتميزة، ألنها كانت مضغوط وشريط من قراءتي مع مراف
مع مجموعة أخرى بعنوان "راقصة    2002جديدة على الساحة. والمجموعة هي "نوارة لهبيلة" نشرت في  

المعبد" لكن هذه األخيرة باللغة الفصحى. كانت تلك القصائد جد مطلوبة ألنها تعبر عن مشاكل حميمة  
ا العنف  وأيضا هي قصائد  وعن  واإلرهاب  والتطرف  القتل  مع  الجزائريين  معاناة  المرأة وعن  لمسلط ضد 

مشغول عليها جماليا بشكل كبير، إذ كتبت القصيدة الشعبية التي لها أيضا طقوسها وقوانينها بشكل جديد 
أنني غيرت في قوالبها وفي أساليبها وطريقة كتابتها. ولذلك  بمعنى  الحديثة،  القصيدة  كانت تجربة    مثل 

جديدة، والتي فتحت األبواب بشكل جميل، لتجارب أخرى متميزة جدا اآلن في الساحة الجزائرية، خاصة في  
 أوساط المبدعات وفي مختلف المناطق الجزائرية. 

 
 أنت أستاذة جامعية بباريس، كيف تجدين تدريس األدب، ومدى إقبال جيل الشباب على األدب والثقافة؟   -

الثامنة قسم األدب   2004استقريت في باريس في  أول ما   اشتغلت مدة أربع سنوات في جامعة باريس 
العربي. بعدها انتسبت إلى مركز األبحاث في مجال األدب واألنطروبولوجيا، وأيضا حصلت على دبلوم  

لذي ترجم ألف الدراسات العليا في باريس الرابعة، بإشراف المرحوم الباحث والمبدع جمال الدين بن الشيخ، ا
ليلة وليلة إلى الفرنسية واشتغل كثيرا على الموروث الثقافي واإلبداعي العربي واإلسالمي، وتقريبه من المتلقي  
الفرنكوفوني. بعدها أقمنا سنة في أمريكا ب "لوس انجلس" بدعوة من مركز األبحاث والفنون )القيتي سانتر( 

"ليو  األلماني  الكاتب  مؤسسة  أورورا(  في و)فيال  وتوفي  النازية  ويالت  من  عانى  الذي   ، فوشتفانجر"  ن 
 الخمسينات وبقي بيته مكانا مفتوحا للمبدعين والفنانين من مختلف أنحاء العلم. 
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تجربتي في التعليم والعالقة مع الطلبة، بينت لي أن هناك نوع من اإلقبال على الثقافة العربية واإلسالمية،  
ناء الجالية العربية والسالمية المتواجدة بقوة في الجامعات الفرنسية ،  خاصة من طرف الجيل الثالث من أب

هناك نوع من الفضول أيضا لدى بعض الطلبة الفرنسيين واألجانب المتواجدين في الجامعة الفرنسية الذين  
العربية  الطلبة ذوي األصول  ليسوا معزولين، هم يدرسون مع  اكتشاف عالمنا وثقافتنا ألنهم  يرغبون في 

 سبتمبر نما نوع من الفضول لثقافتنا وأدبنا.  11واإلسالمية. أيضا منذ أحداث 
 
لك   - وأن  خاصة  العرب،  واألدباء  للشعراء  القراءة  على  والغرب  الفرنسي  الجمهور  إقبال  ترين  كيف 

 إصدارات بالفرنسية ، وتعيشين بأوروبا؟
فئات المثقفة عموما عندها نوع من الفضول  الجمهور الغربي فئات مختلفة بطبيعة الحال وليس فئة واحدة، ال

تركي أو إيراني أو أفغاني إلى غير ذلك من  -ونوع من اإلقبال على الكتاب العربي أو الشرقي بشكل عام  
المترجم إلى اللغة الفرنسية، نالحظ ذلك في معارض الكتاب مثال وفي مكتبة معهد العالم  -اللغات الشرقية

ية. هناك أيضا معرض سنوي للكتاب المغاربي الذي نرى فيه إقباال كبيرا على  العربي وبعض المكتبات العرب
باي  فاروق مردم  الصديق  به  يقوم  الذي  الجبار  بالمجهود  أنوه  أن  يجب  وأيضا  المترجم،  العربي   الكتاب 

)أكت سود( في فرنسا    )والذي يستحق في نظري تكريما خاصا( نظرا لما يقوم به على مستوى دار النشر
ور الكبير الذي يلعبه في الترويج للكتاب العربي المتميز والمترجم إلى الفرنسية وما له عالقة طبعا بما  والد 

يكتب من طرف العرب سواء باللغة الفرنسية مباشرة أم مترجم من اللغة العربية. هناك ايضا سوق الشعر  
هم أو من يكتبون مباشرة باللغة  وربيع الشعر الذي نجد فيه تواجد بعض الكتاب العرب سواء من ترجمت كتب

يبقى السؤال المطروح كيف نروج نحن، وكيف نسّوق لثقافتنا ولكتابنا انطالقا من بلداننا إلى  ..    الفرنسية.
 العالم الغربي عن طريق الترجمة والتبادل الثقافي المثمر.

 
 أجرى الحوار جاسم سليمان
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 اعر موسى حوامدةرشا حسني مع الشَّ الكاتبة حوار . 36
 متشبٌث بلغتي وهويتي ألنهما جداري األخير

 

 
اعر   موسى حوامدة الفلسطيني الشَّ

 
يعترف الشاعر موسى حوامدة إال بعروبته واليميل للتصنيفات القطرية، لكنه يبدو في عيني من يراه للوهلة    ال

الذي اليغادر المستمع دون أن يغير شيئا في  األولى، ماردا كنعانيا بهيئته وصوته وشعره الملحمي المتدفق،  
 وعيه ودون أن يثير عقله ويفتح مسام وجدانه.

ولد ببلدة   -كما يحب أن يصف نفسه   -موسى حوامدة؛ شاعر فلسطيني النشأة أردني الجنسية مصري الهوى 
ل تعليمه االعدادي وا 1959فبراير عام    25الَسموع التابعة لمدينة الخليل في   لثانوي ، وتخرج  ، وهناك حصَّ

؛ اعتقله جيش االحتالل اإلسرائيلي أكثر من مرة ، وتم إبعاده  1982في الجامعة األردنية عام   1982عام  
وفصل من الجامعة لمدة عام واحد، ثم عاد  1979عن مدينة الخليل. سجن ألسباب سياسية في األردن عام  

بدأت رحلته مع    ؛1989مل والسفر حتى عام  وأكمل دراسته بقرار من المحكمة العليا. ظل ممنوًعا من الع
، ثم توالت إصداراته: “تزدادين  1988الشعر مبكرا لكنه أصدر أولى مجموعاته الشعرية “شغب” في عام  

، “من جهة البحر”  2002، “أسفار موسى العهد األخير”  1999، “شجري أعلى”  1998سماًء وبساتين”  
ون السماء”    2007يليق بطير طائش”  ، “ساللتي الريح عنواني المطر” و “كما  2004   2012، “موتى َيجرُّ

 . 2020، “تجبر خاطر الغريب.. وردة”  2017“سأمضي إلى العدم”    2015، “جسد للبحر رداء للقصيدة”  
 Grand” )الريشة( وهي الجائزة الكبرى  La Plumeنال “حوامدة” عددا من االجوائز العالمية منها جائزة “

Prix  “ والتي تمنحها مؤسسة اوريانيFondation Oriani    وجائزة مهرجان تيرانوفا    2006” الفرنسية عام ،
 م.2011الفرنسي. ، جائزة المهاجر األسترالية للشعر لعام  
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بيرا في شخصيته ومسار  حياة صاخبة مشبعة بالتجارب المؤثرة عاشها “موسى ” منذ طفولته تركت أثرا ك 
حياته المهنية واإلبداعية فصار بحق نموذجا لشعرية التمرد وكان له دور كبير في االنتقال بالشعر الفلسطيني  
نحو الحداثة وتحطيم األطر التي فرضها الظرف الوطني الخاص على بالده ليعبر عن القضية الوطنية 

 بحس انساني بعيدا عن الشعارات .
ر موسى” حاليا محطات من سيرته الذاتية الثرية استعدادا إلصدارها في كتاب ..سيرة  يسجل صاحب”أسفا

 بطعم الموت لكنها مملوءة بالحياة .. يقول حوامدة في ديوانه “سأمضي إلى العدم” 
 

 لست حزينا، لكن قلبي طري 
 صيرتني أمي شاعًرا وما بيدي

 أنقى من النقاء جئت 
 ومن البياض كنت 

 ي ويدي ومن الندى رسمت وجه
ريَرةِّ   وَحمََّلتني ما ال ُأطيُق من َنقاء السَّ

 ومن رائَِّحةِّ الُعشبِّ في َقريتي 
 ومن رِّضا الوالِّدين

الةِّ على النَّبي   والصَّ
 ومن حبِّ فَلسطين 

 َأورثتني الَهَشاَشَة والُدموع 
 ومن حبِّ َبغداد حتَّى َطْنجة 

لوع   أْوَرثَّتني َخْفَق الضُّ
 ى َعليّ وحّب الُحسين والتَّرضي َعل

 لْست َيتيما 
 لكنَّ ُحزني َقصيّ 

 وبالدي صاَرْت قِّطَعةً 
 َتذوُب في الَحنين إلى َشَفتيّ 

 لْسُت حزينا يا بالدي
 إال.. علي 

 
عبر هذا الحوار شاركنا الشاعر الكبير موسى حوامدة وقفات تأملية حول مشروعه الشعري المغاير والمحطات 

 اإلنسانية التي تركت أثرا فيه.
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عشت طفولة بال أحالم لم يخفف من وطأتها سوى حكايات األم التي أضاءت ظلمة الليالي بما روته  .  1

، والفدائيين من بعدهم وغزلت وجدانك بأغنيات تمجدهم وتفخر ببطوالتهم ..    1936لك عن أبطال ثورة  
 عن نفسه؟  ونبهك صلف االحتالل مبكرا لعالقة اللغة بالهوية الوطنية . فمتى أعلن الشاعر داخلك

األمر صعب صعوبة تخليص  ،  * كان من الصعب عليَّ حتى هذه اللحظة أن اكتشف متى ظهر الشاعر فيَّ 
قطرات ماء عذبة من بحر كبير. إذا كنا نحكي عن الكتابة عموما فقد بدأت أكتب نصوصا أدبية منذ كنت  

األهم    ي الكافي ألدرك أنني شاعرفي الصف الثاني االعدادي ثم في المرحلة الثانوية لكني لم أكن من الوع 
المهمة سواء  األشياء  هذه  مثل  تسجل  كانت  والتي  كانت موجودة  التي  الشعرية  الروح  الكتابة  تأريخ  من 

 حكايات الوالدة او المرويات أو المالحظات التي كنت أالحظها في الحياة. 
ل االسرائيلي بجنوده ودباباته  أصعب شيء في مرحلة الطفولة أنني رأيت قبل أن يتفتح وعيي جيش االحتال

 وهي تجثم على الربوات والطرق وتحتل األرض والفضاء والروح أيضا.
أول ما بدأت أسمع جنود االحتالل يتحدثون العبرية تلك اللغة الغريبة، أدركت قيمة اللغة التي أتحدث بها  

 . صبحت شاعراوصارت اللغة بالنسبة لي هي الهوية . ربما لو لم تكن فلسطين محتلة لما أ
. كنت مقتنعا أن الشعر سيوصلني إلى تحرير فلسطين. ربما لو نشأت في ظروف أخرى لتأخرت شاعريتي  

 ألكثر من ذلك أو التجهت لفن آخر أو كتابة من نوع آخر.
 كان إيماني أن القصيدة عبارة عن بندقية ستساعدني في رفع الظلم وتحرير البالد لذلك ذهبت الى الشعر.

لكن هذا ماكنت مقتنعا به في طفولتي. تلك    -ربما هي فكرة رومانسية  -ا أن الكلمة رصاصةكنت موقن
 الطفولة التي ُحشد فيها كثير من األحداث والذكريات والمعاناة وفقدان األحالم وملعب الطفولة .

 هذه كلها احتشدت دفعة واحدة في ذلك الصبي الذي كنته وفعلت مفاعيلها فيما بعد. 
 
ات المحفورة في ذاكرتك منذ نشأت ببلدة” السموع” بالخليل حتى تم احتاللها وهدمها على يد  . الذكري2

الصهاينة ،التزال تحتفظ بطزاجة طعم المرارة ولون الدماء الطاهرة التي سالت على أرضها..كيف يمكن  
يفعل عادة الكتاب أن تكون السيرة الذاتية مرادفة لسيرة الوطن. وهل تمارس الحذف واالنتقاء متعمدا كما  

 العرب حين يروي أي منهم سيرته الشخصية؟ 
*السيرة الذاتية لن تكون سيرة الوطن بشكل كامل وإنما سيرة انسان عاش في وطن ما ربما تضيء بعضا  
 من جوانب هذا الوطن ولكنها ليست سيرة كاملة وكما قال ادوارد سعيد كل فلسطيني يحمل روايته الخاصة 

والسرديات الخاصة عن معاناة الفلسطيني في كل منطقة وكل ظرف فأدركت أن لكل    كنت اسمع المرويات 
الظروف . هناك من عاش تحت االحتالل في فلسطين   الخاصة مع اختالف    1948فلسطيني حكايته 

كثير من الفلسطينيين كتبوا سيرهم الذاتية وهي  ،  وهناك من عاش في غزة او الضفة أو القدس أو في المنفى
ة مثل سيرة احسان عباس ، وليد سيف، ادوارد سعيد، جبرا إبراهيم جبرا، خيري منصور، محمد  سير جيد 
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القيسي وغيرهم. لكن كل سيرة تظل ناقصة ألنها تتحدث عن فرد وتقدم نظرة أحادية لالحداث لو تقدمت او  
لسلسة    تأخرت في العمر لكانت السيرة مختلفة . لو عشت في مكان غير الذي عشت فيه والذي تعرض 

أما عن مسألة الحذف فهناك بعض األشياء .  اعتداءات اسرائيلية وشهدت النكسة ربما كانت الظروف مختلفة
التي التستحق أن تروى أبادر باستبعادها وهناك أيضا بعض األشياء المؤلمة التي تخص بعض الشخصيات 

 تعمدت أال أرويها ألنها تسبب حرجا ألبناء وأحفاد هذه الشخصيات. 
يمكن أن تكون السيرة دقيقة أو حقيقية مائة بالمائة لكني أحاول أن أكون أقرب إلى الحقيقة في سرد ال  

لمرحلة  ،  التفاصيل ذلك حتى أصل  استكمل  والذكريات، وسوف  الطفولة  هذه  إحياء  إعادة  وهدفي  غايتي 
 ناك.الكتابة ثم فترة االعتقال سواء في األرض المحتلة أو في االردن ودراستي وحياتي ه 

 
كيف تصالحت مع مفهومه إلى هذا الحد وأنت  . للموت حضور طاغ في قصائدك وعناوين دواوينك ..3

 الذي فجعت به مبكرا منذ الطفولة بعد وفاة صديقك صالح؟
*يبدو أني تجاوزت الموت في بعض المراحل أو ذهبت لما هو أبعد منه. لم يكن فقط صديقي صالح الذي 

يابه وتكرر سؤالي عنه فقد رأيت جنازات كثيرة في طفولتي؛ كنت أدرك في ال  عرفت انه مات حين طال غ
وعيي ان الموت بالنسبة للفلسطيني أمر حتمي، صار الموت بالنسبة لي موت مكاني؛ انتفاء وجودي، سلب  

 حريتي، عدم سيادتي ؛ شعرت انها جميعا أشكال مختلفة للموت . 
الفيزيائي إلى الموت المعنوي وأصبح بالنسبة لي الموت الفيزيائي أمرا  من هذا المنطلق تجاوزت فكرة الموت  

عاديا باردا اليشكل الصدمة المتوقعة وحتى هذه اللحظة ولكثرة ما عرفت من أصدقاء غادروا الحياة ..صار  
ي  بالنسبة لي الموت مألوفا، لم أتصالح معه بشكل كامل لكن فكرة الموت شغلتني كثيرا ليس فقط في مجموعت 

“موتى يجرون السماء ولكن في قصائدي بعد ذلك. وال أدري لماذا يحضر الموت في القصيدة حتى في 
أسباب  لذلك  ربما  الحياة  عن  بعيدا  ليس  الموت  ان  أشعر  أكتبها  التي  أوااليروتيك  الحب  قصائد  بعض 

 سيكولوجية أخرى لم أتوصل إليها.
 
، سجلتها في بداية رحلتك االبداعية لماذا لم . ” خباص الضايع” تجربة قصصية تحمل روح السخرية4

 تستكمل مشوارك القصصي رغم ما تحمله أشعارك ومقاالتك من حس سردي بارز؟ 
* هذا الكتاب طبعه المرحوم إلياس فركوح وكتب على غالفه كالما جميال.. وعندي كتابان أيضا فيهما  

الساخرة ألني وجدتها الت  الكتابة  ابتعدت عن  إلى مستوى شعبي  ادب ساخر لكني  مثلني وربما تأخذ بي 
مسطح بينما الشعر هو ما أفكر فيه وأحلم به ؛ الشعر ُيثور اللغة أكثر لذا تمسكت بالشعر لما به من فلسفة 

 وعمق وصراع وجودي يمكن يكون قريبا من روحي الداخلية عن شخصيتي الظاهرة. 
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دأت رحلتك الشعرية بديوان “شغب”  . “لحمنا األرض .. وإن األرض أوسع من رصاص ومصانع”… ب5
عن  وانبلجت  الغاضبة  المتمردة  روحك  فيه  تجلت  الشعري،  مشروعك  لطبيعة  مؤشر  بمثابة  كان  الذي 
تساؤالت وجودية عميقة ال تترك القاريء يهنأ بهدوئه وانما تثير داخله مزيدا من التساؤالت. هل تعتبر  

 القاريء شريكا في العملية اإلبداعية؟ 
ليس شريكا فقط وانما هو صانع العملية االبداعية؛ بدون المتلقي ماقيمة ما أكتب؟..صحيح أني    * القاريء

 ال أكتب السترضاء القارئ مباشرة لكن لدي قارئي المتخيل، المتلقي الذي يسهم في صناعة النص. 
 فالتفاعل اليعني أن يصعد الشاعر على منبر ويلقي شعره ليصفق له الجمهور.

ي صانع هذه الدهشة الشعرية صانع القصيدة بشكل أو بآخر وكما يقال ان بعض القصائد أرى أن المتلق
معلقة في السماء إلى أن تصادفها روح الشاعر؛ فيأتي الشعر على لسانه، لكن ايضا هناك عوامل كثيرة  

 تسهم في العملية االبداعية؛ الطبيعة والظروف والمتلقي كلها تشارك في صناعة النص.
قناعتي أن األدب ليس  ،  رة الشاعر الواحد األحد الذي يلقي قصائده على مجموعة من الجماجمانا ضد فك

ربما الحظتِّ اختالف  ،  صناعة فردية لكن هذا اليعني الخضوع لمنطق الجمهور والذهاب للشعر المباشر
لت كتابة  قصيدتي من البداية ومرورها بمراحل مختلفة، لم اعد اخضع لمعايير جماهيرية واال لكنت واص

الساخر للمنطق  ،  السرد  اخضع  ال  لكني  أعرفه،  واع  كمتلق  الصناعة  في  شريك  المتلقي  ان  مؤمن  انا 
الجماهيري او انتظر التصفيق او اعتمد على ذكر اسم فلسطين.. هذه الشعارات والمباشرة الفجة أنفر منها  

داول بعض الفيديوهات لقصائد ركيكة  كثيرا واستغرب ان ذائقة الناس التزال بسيطة وتقليدية حينما االحظ ت
 أنا أحترم المتلقي الواعي الذي يشبهني. ، تتحدث عن شعارات سياسية 

 
عنوان مفارق لديوان يمثل نسيجا وحدة في مكتبتك الشعرية..اقتربت  1998. “تزدادين سماء وبساتين”  6

التكثيف والقصر على غناها  في بعض نصوصه من “الهايكو” الياباني واستطعت كتابة نصوص شديدة 
 بالصور الجمالية. كيف جاءت تلك التجربة ولماذا لم تكررها؟

* فعال كانت تلك المجموعة مستقلة عن تجربتي وجاءت دون هدف ان اكتب مجموعة شعرية كنت في 
عالقة حب مع فتاة واكتب لها بعض الكلمات وارسلها إليها وفي احيان اخرى كنت انشر بعضها في بعض  

حينما طلب مني صديقي الشاعر    1998لصحف ولم يخطر لي ان اجمعها في مجموعة شعرية حتى عام  ا
 أن أقدم له مجموعة شعرية تصلح للنشر .  -مدير الثقافة فيأمانة عمان الكبرى -الراحل عبد للا رضوان  

ض  فجمعت بع   قدمت له مجموعتي “شجري أعلى” لكنه رفضها وطلب القصائد التي نشرت في الصحف
 تلك النصوص وسلمتها له وظهرت على هذا النحو ولم افكران اكرر التجربة. 

في كل محطات العمر اذهب نحو التجديد وأرفض أن أتوقف عند نمط معين من الكتابة. أفعل ذلك دائما 
االبتعاد عنها وعدم  ميتة وعليَّ  وكأنها صارت  لي  ليست  أنها  واعتبر  أنشرها  ابتعد عن كل مجموعة  إذ 

لذا كتبت في مجموعتي” موتى يجرون السماء “.. ” ليست ميتة هذه القصيدة” ما يعني أن سواها    ها.تكرار 
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ميت.. اعتبر ان القصيدة بعدما اكتبها لم تعد لي، تذهب إلى القارئ، إلى الكتاب، إلى المكتبة، تخرج مني؛  
 أتخلص منها و تتحرك روحي باتجاه آخر. 

 
 لم يسقط يوسف في الُجبّ 

 الذئب  لم يأكله
 ولم تنقص من خزنة مصر الغلة

 لم تكذب 
 تلك الملكة

 وزليخة لم تر يوسف أصال 
 من يوسف هذا؟

 ولُد مطرود يعمل خباًزا أو ناطوًرا 
 يتخيل أن تصدفه الملكة

 يتوهم أن تعشقه الملكة… 
 
التجربة  قراءة مغايرة للنص المقدس وكلفتك تلك    1999قدمت في ديوانك الثاني “شجري أعلى”  .  7

سنوات من القلق فاستدعيت للمحاكمة ثماني مرات وكنت كما وصفتك إحدى الصحف اللبنانية “طريد  
الدين والدولة” واتهمت بالخروج عن الملة كما حاول المتطرفون التفريق بينك وبين زوجتك.. وهي المحنة 

ورغم مرارة    رسيل خليفة..التي واجهها من قبلك مفكرين ومبدعين أبرزهم د. نصر ابوزيد و الفنان ما
هل اعتدت على ،  لمصادرة ديوانك “جسد للبحر رداء للقصيدة”  2015التجربة تعرضت مرة أخرى عام  

 تلك المعارك؟
*لم أكتب بقصد أن أذهب إلى المحاكم لكن طبيعتي منذ الصغر أني ال أؤمن بالميثولوجيات وال اؤمن  

المنطق  لدي  دائما  المستقرة،  الثابتة  حياتي..  باألشياء  بتابوهات    الديكارتي في كل  أفكر  ال  اكتب  حينما 
سياسية وال غيره لذلك اكتب كما أفكر أو كما أحلم للمتلقي المتخيل، ربما أكتب أحيانا لنفسي كما قال وكتب  
الى هذه  المتخيل وال أذهب  لقارئي أو شريكي  أكتب  الريح” ربما  المدهون عن مجموعتي “ساللتي  راسم 

تفكيك شفرات الموروثات سواء الدينية او االجتماعية او التراثية لكن ال أستطيع أن أتناول  المغامرات في  
 األشياء كما هي. 

وكما قال الشاعر اللبناني الكبير محمد علي شمس الدين عن استخدامي لرمز “يوسف” بأنه أكثر أثرا وأبعد 
 لقرآنية نفسها في القصيدة.تأويال عن محمود درويش رحمة للا عليه ألن درويش أتى بالقصة ا

نصي ينبع من    أنا ال أفكر في أن أقوي نصي بشيء آخر سواء كان نصا دينيا أو ملحميا أو أسطوريا.
 داخله من ذاته وهو حر فيما يشاء وهو يريد أن يفكك هذه األساطير. 
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نا ال  أهم.  هذا أسلوب وليس تحرشا كما فعل غيري حين كتب بعض النصوص الستفزاز االسالميين أو غير 
 أسعى لذلك وال أحب أن أستفز أحدا لكن في الكتابة هكذا تظهر األشياء.

ال أريد ان اظهر في تلك القضية بدور بطل او دور الضحية ولم أحاول ان احقق أي مكاسب من ورائها  
هذه   ألنها جاءت بالصدفة وال يجب ان احتقل بها رغم أن آثارها ترسبت بداخلي بشكل أو بآخر وربما ظلت 

اللعنة تالحقني حتى تمت مصادرة مجموعتي “جسد للبحر رداء للقصيدة” ولم يكتب عنها على اإلطالق  
 . وربما أفكر في إعادة طباعتها في دار نشر جديدة ألن هذه المجموعة ظلمت تماما

 
ن  . في قصائدك ثمة جمع متفرد بين الغوص في تراث متنوع ممتد الجذورعربيا اغريقيا وعالميا وبي8

 حداثة الشكل الشعري ..كيف تزاوج بين االتجاهين على ما يبدو من تناقضهما؟ 
*أنا متشبث بلغتي ومتشبث بهويتي وكذلك معجب بقول الشاعر البرتغالي فرناندو بيساوا انه اذا احتلت 

 البرتغال لن اقلق ولكن اذا مست اللغة البرتغالية سأقلق”. 
جداري األخير أو حصني األخير ..إذا السمح للا فقدت هويتي أو  انا متشبث بهويتي ولغتي ألني أعتبرها  

فقدت لغتي انتهى وجودي، ليس األمر فقط في أن فلسطين محتلة وتحريرها صعب؛ أنا اريد تحرير فلسطين  
من باب لغتي وهويتي من باب عروبتي اريد فلسطين ان تكون عربية وان تظل عربية؛ من هنا أنا متمسك  

ن أيضا أتطلع ألساليب الكتابة الحديثة؛ أحب مواكبة الحياة المعاصرة ، لست رجعيا بمعنى  جدا بالتراث لك
الوقوف عند الماضي.. أريد لهذا التراث أال يتجمد في المكتبة وفي عقول البعض الماضويين أريد من هذا 

 التراث ان يتحول.. أن يذهب معي إلى األمام أن يكون معاصرا دون أن افقد هويتي.
ربما يكون االمر صعبا .انا ضد القطيعة الكاملة الناجزة مع التراث السابق. صحيح هناك أشياء غيبية قد 
تبدو مضحكة في تراثنا لكن هناك أشياء عظيمة ومفكرين كبار؛ مثال الجاحظ كاتب عمالق لم يدرس بشكل  

وصدر االسالم حتى في كتب    جيد، كتابات عبد الجبار النفري، السهروردي، الشعراء الكبار في الجاهلية
الثقافة العربية غنية بأشياء متنوعة تم تجاهلها، هناك مثال كتاب  ،  الفقه والتشريع و علم الفلك والعلوم االخرى 

ابن وحشي مثال الذي يكشف أنه فك شفرات الهيروغليفية في حجر رشيد وان الفرنسييين اخذوه عنه واعادوا 
 ترجمته. 

مفكرون وفالسفة كبار مثل بن رشد والفارابي والكندي وغيرهم ، كل هذ اليجوز غض النظر  لدينا في تراثنا  
 عنه وتجاهله أو استبدال تراث المفكرين الغربيين به..

أنا ابن ثقافتي ومع احترام هذه الثقافة، مع احترام الجمال الموجود في هذا التراث ورفض األشياء السلبية 
 . المنطقية فيهالضعيفة او الركيكة او غير 

من هذا المنطلق أحاول دائما الذهاب للغد والمضي لألمام حتى في الكتابة انا مؤمن ان الحياة تتطور  
 وتذهب دائما لألمام دون التخلي عن الماضي. 
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. ترجمة بعض قصائدك ألكثر من عشر لغات أجنبية، وما َحظيَت به من جوائز عالمية مع غياب 9
يحمالن أكثر من داللة أهمها البعد اإلنساني الوجودي لمشروعك الشعري وقدرته  مثيالتها العربية أمران 

على مخاطبة اإلنسان أينما كان.. كيف استطعت االحتفاظ بتلك الروح الشعرية المتجددة المتقدة رغم 
 القيود والمعارك التي فرضت عليك في محيطك العربي؟ 
ربما ما ساعدني كثيرا أنني لم أترك نفسي حبيس  *لم أخطط على االطالق لترجمة أي قصيدة لي، لكن  

فلسطينيتي ولم تحد عروبتي من نظرتي للبشرية ككل. أنا أنظر لإلنسان بشكل عام بدون اطار قومي او  
 ديني واذهب البعد من ذلك إذ أحس بإنسانية البشر جميعا.

ي عانيته والظلم الذي لمست  هذه ليست مزايدة لكنها طبيعتي ربما نتيجة الظروف التي عشتها واأللم الذ 
اثاره مبكرا، بقيت هكذا أنظر لإلنسانية بشكل آخر مختلف وأنظر حتى إلى العدو بالمنطق نفسه لكن في  

 وقت الهزيمة ليس لدي الترف أن أأنسن العدو كما فعل غيري . 
أشعر   لغتي وهويتيالترجمات جاءت بالصدفة فأنا لست معجبا بالثقافة الغربية وال منسحقا تحتها أنا معتز ب

أني إنسان مكتمل؛ صحيح هناك إحباطات كثيرة في محيط الوطن العربي وصحيح أن هناك تغول لالنظمة  
وتغييب لالنسان وغياب للمشروع الديمقراطي لكن لدي ثقة في مجتمعي؛ في قيمته وانسانيته وبساطته .  

ك مثقفون واعون في كل العالم العربي. هناك قوي موجودة في هذا الواقع رغم الظلم ومحاوالت الطمس هنا
 هناك قامات ادبية كبيرة. ربما هذا االمر جعلني اكتب بحس انساني اكثر منه ذاتي بدون تنظير. 

مرحبا اذا اتت الجوائز لكنها ليست مهمة في المدى البعيد متعتي الحقيقة في الكتابة نفسها فأنا عندما اكتب  
 وهذه هي متعتي الكبرى.. ال افكر في مكاسب للنشر او مرابح مادية.  القصيدة افرغ طاقة مكبوتة داخلي..

مازلت ذلك الطفل الذي كان يكتب الشعر في كراساته المدرسية وعلى أغلفة كتب زميله في الصف مازلت  
 ذلك الطقل لم اتغير اال ببعض الشيب الذي غزا فوديه.

 
عام  10 في  وج  2007.  طائش”  بطير  يليق  “كما  كتابك  تعددت  أصدرت  أدبية  نصوصا  فيه  معت 

موضوعاتها دون أن تفقد شاعريتها وتدفقها..تميزت النصوص بحس صوفي ال يبدو واضحا في كثير  
من كتبك األخرى:”إلهي أعرنيَ  منك لي, أريد استعارة يدي لكتفي, أريد بصيرة عيني لمحجري، أبحث 

سدي في بوتقة الوعي المفقود, من بهـاء  عن كناية َّ تـزرع أصـابعي فيّ  راحتـي, قلبي بين ضلوعي, ج
نورك الالمحدود. أعرنيً  طفال كنتـه يمـشي إلى صـالة العـشاء, يرجـف مـع صوت المؤذن, ينهض من 

 دفئه مع صوت الفجر الطالع, مثل أنين المقتول,من بين ركام القرى المهدم.” 
 داعي؟ ما طبيعة الظروف المحيطة بتلك التجربة المميزة في مشوارك االب

* هذا الكتاب كان عبارة عن نصوص شعرية نية، لم تصل الى مرحلة القصيدة الكاملة، هي أعلى من  
الكتابة النثرية واقل من مستوى الشعرية وجدتها مجرد نصوص. ولم أواصل هذه التجربة أيضا صحيح في  

ي األعماق هناك  الكتاب هناك نصوص صوفية كتبتها بمحبة شديدة، ال أدعي أنني متصوف لكن ربما ف
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لذلك غصت عميقا في بعض  ، بذرة من التصوف، ألن التصوف العربي اقرب ما يكون من الشعر الحديث 
 كتب المتصوفة رغم أني لست متدينا. 

يمكن أن تسقط مطرها في أي مكان   فالغيمة متحركة  تقيم فوق غيمة؛  المعنى غيمة، واليمكن أن  أرى 
 تشبث بها. والخاسر من يعتقد ان الغيمة صخرة وي 

 أعتقد ان كل األفكار في الحياة تشبه الغيوم حتى اإلنسان نفسه ربما يكون مجرد ظالل تتداعى خلف ظالل. 
كتبت شيئا من التصوف في هذا الكتاب بمحبة شديدة وجدتني ذاهب الى مناطق لم اكتب فيها من قبل الى  

لكتاب لكني لم اكرر التجربة ، دائما  مناطق جديدة من التفكير الصوفي، وخرجت النصوص كما رأيتِّ في ا
 هرب الى مناطق ثم أعود وليس شرطا أن أعود للمنطقة نفسها. أ 

أما الظروف التي أحاطت  ،  ال أتشبث بنمط كتابي أو شعري معين لذلك تختلف الكتابة بين كتاب وآخر
حرك لكتابتها  بكتابة هذه النصوص فقد جاءت نتيجة تجربة شخصية حين زرت مكة المكرمة والدافع الم

 ارتبط بتجربة خاصة فكما يقال “فتش عن المرأة” حتى في النصوص الصوفية. 
 

. في ديوانك “سأمضي إلى العدم” تأكيد لشعرية التمرد التي الزمت مشروعك االبداعي منذ البداية  11
عدم بديال عن  وتراكم التساؤالت واألزمات الوجودية ..هل رفعت في هذ الديوان الراية البيضاء مستقبال ال

 األحالم التي لم تتحقق؟ 
* لم أرفع الراية البيضاء أبدا لكن هذه نظرة ربما شعرية أو فلسفية للوجود وكثير من النقاد قالوا إن فيها  
حس مقاوم مختلف حتى عن العنوان .. أنا لست خاضعا ألي شعار ولست تحت سطوة أي حزب ولست 

 نا أكتب ما يمليه حسي االنساني.مطالبا بالمثول امام اي محكمة ثورية. أ
المجموعة فيها نوع من التشاؤم او النظرة السوداوية التي تجمل الهزيمة لكن أيضا تظل التجربة واحدة من  
تلك الغيمات التي أذهب إليها ثم ال أقيم عندها ثم أعود لها أتفيأ بظاللها، استحلب وتقها وماءها ومطرها  

 ة. هكذا األشياء عندي غير ثابت ..
“سامضي الى العدم”ربما هو مضي الى حياة أخرى، أو حياة جديدة ربما سخط على الواقع الذي أعيش  

  ربما انتظار لميالد جديد.
هناك دراسات تحدثت عن تلك المجموعة وكيف أنظر الى العدم بصورة فلسفية . ربما بعد هذه التجربة 

الهروب إلى العدم أفضل من الواقع الذي أعيشه.. وهي كلها وهذا العمر رأيت في لحظة كتابة القصيدة أن  
 مجرد اجتهادات ال أكثر وال أقل. 

 
. أحدث دواوينك “تجبر خاطر الغريب.. وردة” يتضمن قصائد في الحب وااليروتيك.. لكنها أيضا ال  12

استطعت    تترك التاريخ دون أن تستدعي شخوصه وتسائلها وال الموروث دون أن تكشف تناقضاته .. هل
 أن تبوح بكل ما تريد في هذا الديوان أم أن ثمة قيود ذاتية تكبل خيالك وقلمك؟ 
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 * كتبت في هذه المجموعة عن االيروتيك ثم وجدت انه اليستحق مجموعة كاملة واستنفذت ما أردت قوله. 
الحظتِّ بعض هذه االيروتيك في النهاية يظل محدودا ، لم استطع أن أذهب البعد مما كتبت حتى انه كما  
 النصوص االيروتيكية فيها استرجاع للوطن استرجاع للذاكرة المهزومة استرجاع لطفولتي 

ويبدو انه حتى في هذه اللحظات من النشوة والمتعة كأن روحي التفقد تلك المعاني العميقة المترسبة فيها  
ف نوعا من البهجة تسترجع الذاكرة  صاد أمن الذاكرة والطفولة والحياة وهذه ربما تالزم شخصيتي حتى عندما  

 .. ان الحياة التي عشتها كانت قاسية وان هذا الترف اليليق بي وهذه المتعة قد التليق بي
 سئلة كثيرة تخطر على بالي اثناء الكتابة وبعدها. أ

 
 الكاتبة رشا حسني أجَرت   الحوار 
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 الشاعر العراقي عدنان الصائغحوار الكاتب عالء المفرجي مع 

عر مغامرة وثورة وتغيير في شكل العالم    عدنان الصائغ: الشِّ
 

                   
ائغ                               عالء المفرجي . الكاتب العراقي37 اعر العراقي عدنان الصَّ  الشَّ

 
بناقد   لست  جيله،  بعض شعراء  مع  اردد قصائده،  تجربته  هذا شاعر  وأقيم  للشعر.. وال شاعر ألتحدث 

 الشعرية.. لكني اردد شعره عفوًا.؟. كيف ال أهيم بمن كتب:
  الحروب )الطيوب(   الطغاة )الغزاة(  »عندما االرض كّورها الرب بين يديه/ ووزع فيها../ اللغات )النبات(

فيها( )وقّسم  والفراق  )الحظوظ(اللقاء../  )العباد(  الخطوط  )الوصايا(  السواد  )الجناس(   البالد   الحواس 
 العراق.«  الطباق../ اعتصرت )روحه(غصة )فكان(

عام الذي  الصائغ  عدنان  الكوفي  الشاعر  اإلعدادية    1955ولد  الشهادة  على  الكوفة. وحصل  مدينة  في 
منها    الزراعية. التحق بمدرسة أبن حيان االبتدائية. وقد عمل في عدة أعمال أثناء دراسته لمساعدة عائلته

بائع رقي، عامل في   بائع مرطبات،  المجاري،  بناء، عامل في  بائع سجائر، عامل  ندافًا,  عامل مقهى، 
تصليح الراديوات. انتقل بعد االبتدائية إلى متوسطة أبن عقيل. توفي والده وهو طالب. حصل على الشهادة  

 ًرا ومسؤواًل ثقافيًا، ثم رئيس تحرير. اإلعدادية الزراعية. عمل في الصحف والمجالت العراقية والعربية. محر 
وتم تنظيمه ضمن الجيش العراقي في الحرب العراقية اإليرانية، وقد عانى في فترة خدمته العسكرية بسبب  

، إال أنه هرب من  1991. وتم استدعاؤه للجيش عام  1989كتاباته الشعرية. استمر في الجيش إلى عام  
مع عدد من االدباء والكتاب العراقيين بالمرتد. غادر العراق صيف وصفته جريدة بابل العراقية    الخدمة.
، حتى  1996اثناء مشاركته في مهرجان جرش في عمان، وأقام فيها، ثم انتقل إلى بيروت عام    1993

 استقر في السويد.
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من مؤلفاته: انتظريني تحت نصب الحرية، أغنيات على جسر الكوفة، العصافير ال تحب الرصاص، سماء  
خوذة، مرايا لشعرها الطويل، غيمة الصمغ، تحت سماء غريبة، خرجٌت من الحرب سهوًا، تكوينات،    في

 بداعه في هذا الحوار: إهم محطات أ  صراخ بحجم وطن، تأبط منفى. و..،
 

من الكوفة، التاريخ، واالبداع، كانت النشأة.. هل كان لهذه المدينة بثقلها التاريخي واللغوي والشعري    
 في نشأتك؟ وما هي بالضبط مرجعيات عدنان الصائغ في الشعر؟ أثر ما 

في مدينٍة يحّدها المتنبي ونهر الفرات والجواهري وعلي الرماحي وبساتين النخيل والكسائي وجابر بن    -
حّيان وأخوان الصفا وعكد الّلوي وصعصعة بن صوحان ومكتبة السّباك وسالم يووي ومسجدها العتيق والخ.. 

 يمكنك أن تعيش فيها بدون أن تتمّوج حياتك شعرًا وحبًا ورفضًا. كيف 
عري وحياتي. فكلُّ الجسور التي عبرتها واألنهار والمفازات  هذهِّ البيئة السحرية تركْت بصماتها لليوم على شِّ

ويجات  والمحيطات، لْم تبعدني عنها وعن تلك الينابيع األولى واألوراق األولى وجسر الكوفة، وايقاع تلك الم
وقد عمَّقْت هذي المدينُة جذوري    الخافتة والهادرة حينًا وحينًا، بْل وأحّسها تجري تحت جلدي وسطوري لآلن.

 بالتراث بكل تصانيفه )دون الخضوع له(، ثمَّ لتحمَلني وُتحلَِّق بي بعيدًا في أفقِّ الحداثة وتخومِّ العالم. 
 

ا   مرة  مرتين،  الغربة  وعانيت  المنفى(  »الغربة  )تأبَّطَت  باسترناك  يسميها  التي  تلك  البلد  داخل  لغربة 
الصعبة«، ومرة خارجه.. ما تأثير الغربة أو قل النفي على نتاجك الشعري؟ في رؤيتك كشاعر ورؤيتك  
لقضايا الوطن بشكل أكثر اتساعًا وعمقًا بسبب اتساع زاوية الرؤية، والحرية المتاحة، وأيضًا االنفتاح  

 على ثقافة جديدة؟ 
لغربُة؛ التي عانيناها ونحُن داخل أوطاننا، ال تقلُّ عن غربتنا ونفينا خارجه. وما ذاك إال ألنَّ شرَط الحرية  ا  -

هو أساٌس لوجودك كإنسان أواًل، وكشاعٍر باألخّصِّ في أي بقعٍة تكون فيها. لذا كان اإلغتراب بكل تالوينه  
 فًة.هو السمة الرئيسية لنصوصنا في الداخل على المستويات كا

في المنفى وقد حققنا إلى حد كبير شرط الحرية، اتسعْت الرؤية أكثر للمشهد من كل أطرافه، وهذا بالتأكيد  
 زاد ويزيد الكاتب وعيًا وتفّحصًا وتفّتحًا واطالعًا.

 يقول الشاعر سيرجي يسينين:
 »ماذا يعني أن تكون شاعراً 

 أنها تعني: فهمًا لألمور بتعمق كامل
 بالرقة والحساسية وتسليحًا لذاتك 

 وأن يعيش الناس في دمائك، يغتسلون في عروقك«..
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تساءلت مرة )أين هو الشعر الحقيقي؟( وسط هذه الفوضى الشعرية التي تعّج بها مكتباتنا وصحفنا   
خاصة ما عرف عنك خوضك للتجريب،    ،ومهرجاناتنا كل يوم. هل أنت ضد الثبات والتحجر في القصيدة

في جسد النص  وفي كتابة المطوالت الشعرية، والقصيدة السريعة؟ أم أنك تسعى إلضافة اشارات ابداعية  
 الشعري؟ 

عر! وهذا األمُر ال ينحصر في بلٍد أو عصٍر دون غيره قديمًا أو حديثًا شرقًا   - نعم ما أكثر الشعراء وأقل الشِّ
غرباً  والروح    ،أو  الحقيقي  والفن  الحقيقي  الشعر  وكذلك  الحصول  نادرَة  تكون  ما  غالبًا  الثمينة  فالمعادن 

عر مغامرة وثورة وتغيي  الحقيقية. ر في شكل العالم، فما بالك في شكل القصيدة. فمنذ فجر اإلنسانية  الشِّ
والقصيدة في تحّوالت كبرى من التراتيل في المعابد وأغاني الصيد والحقل، إلى المالحم الكبرى، الى الشعر 
العمودي )بموضوعات الطلل والنسيب والحماسة والهجاء والمديح والخ(، إلى الموشحات، إلى السونيتات  

روبادور، والبند والدوبيت، والكان كان، وصواًل الى قصيدة التفعيلة والقصيدة المدورة وقصيدة النثر والنّص والت
والبوران   والتنترا  التانغ  وأغاني  الصينية،  والتشي  واللوشيه  والكوشيه  اليابانية،  والتاناكا  والهايكو،  المفتوح، 

لقصيدة الميكانيكية، والكونكريتية، والتماعات السريالية،  الهندية، والموشحات والدوبيت واشراقات المتصّوفة، ا
 .. وقصيدة البياض إلى إلى

 من يدري أو من يمكنه أن يتصّور كيف سيكون شكل القصيدة وكذا موضوعاتها بعد مائة عام أو ألف.
عر، مبنًى ومعنًى ولحنا، وعلى الشاعر دائمًا أن يجدد في شكله وايقاعاته وموض وعاته، ال  ال ثبات في الشِّ

لمجرد التغيير بل لضروراٍت ومخاضاٍت وتحوالٍت فنيٍة وابداعيٍة ملّحٍة يفرضها العصر والموضوع وأمور  
بالنسبة لي أستطيُع القوَل إنني جربُت األنواع الشعرية: من القصيدة العمودية إلى قصيدة التفعيلة،    أخرى.

النثر، إلى القصيدة الطويلة جدًا )والتي تربو على  إلى القصيدة المدّورة، إلى النّص المفتوح، إلى قصيدة  
 كلمات، أو سطرين(.   6صفحة( إلى النصوص القصيرة جدًا: التكوينات والتوقيعات )والتي ال تتجاوز    550

 
و     سهوًا(،  الحربِّ  من  )خرجُت  الشعرية  مجموعاتك  عناوين  وحملت  بالحروب،  تلظى  جيل  من  أنت 

بأي اتجاه أثرت الحرب )الحروب( في تشكل وصياغة هذا الجيل، ومدى  )العصافيُر ال تحب  الرصاص(.. 
تأثر نتاجكم الشعري فيها؟ وما االثر الذي تركه جيلكم والذي قلت عنه مرة »في تجربته اختصارًا وتكثيفًا 

 لكل ما مر في تاريخ العراق المعاصر«؟ 
جنوٍد الى جبهاتِّ الموت ال لشيء إاّل  في أخصب سنوات عمرنا ساقتنا الحرُب وجنراالُتها عنوًة قطعاَن    -

لحماقة قائدين غبيين جّرا بلدين وشعبين عريقين الى حرٍب تافهٍة أغرقتنا في دّوامة من العنف لْم نستفْق منها  
 لليوم، وأنهكتنا بنيًة وروحًا وثقافًة واقتصادًا وآمااًل وإلى.. وال تزال.

حرٍب أخرى وأخرى. كأن قادة الحرب ال يرون في الحياة إال  وإذا خرجنا منها سهوًا، فسرعان ما أدخلونا في  
 غرضًا عابرًا بينما الموت هو العنوان األبقى. وهكذا ظلْت طاحونة الموت والظالم تهرس ما تبقى من األمل. 
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إلى أصقاع منافينا، فأن كوابيسها ال تزال تالحقنا:   –كما عّبرُت في قصيدة لي    –وإذا خرجنا منها سهوًا  
 وأصداء قذائف وجثثًا وأسرى ومفقودين وخرابًا عميمًا.. صوراً 

نعم، كان تأثير الحرب وضغطها كبيرًا على جيلنا واألجيال التي سبقتنا ولحقتنا. وما الكاتب إاّل ابن بيئته  
في تلك الحقبة المريرة كانت نصوٌص   ومحيطه وعصره.. لهذا اصطبغت نصوصنا برمادها ودّخانها لليوم.

باتجاهين متناقضين ال يلتقيان. القصيدة المباشرة والتعبوية، والقصيدة الغامضة العمياء، ولكل كثيرة تمضي  
أن القصيدة    –منهما رؤيته ومصلحته وتبريراته بل وتنظيراته. وبين هذين االتجاهين وجدُت ومعي قلٌة رائعة  

المستتر إلى األبهى واألعمق    الحّقة أعلى وأسمى من أن تسير في أيٍّ منهما، لذا ذهبت قصائدنا بخطابها
فنيًا وانسانيًا واألكثر أمانًا وأمانًة في التعبير عن دمار الحرب والبؤس اإلنساني والتطلع إلى الحرية والسالم  

 واألمل. فهي ال تهبط الى الواقع باللغة السطحية وال تتعالى عليه بلغة التهويمات.
 

في إطار التجييل قال لي الشاعر خزعل الماجدي في حوار معه: إن للجيل السبعيني شرف في الحفاظ   
على الشعر العراقي في ظرف صعب من ظرف الدكتاتورية، ما الذي يحظى به جيلكم جيل الثمانينيات من  

 هذا الشرف؟ 
عري وكذلك تقسيم شعراء الداخل و   - الخارج، لكن يمكن القول إنَّ هنالَك رغم عدم قناعتي بمسألة التجييل الشِّ

انجازًا مهمًا فرديًا أو جماعات، يمكنه أن يشّكل ظاهرة أو اتجاهًا كما حدث في جماعة كركوك وقبلهم شعراء  
المهجر. وهذه االنفالتات الرائعة هنا أو هناك هي التي حافظْت على الشعر العراقي في تلك الفترة الدكتاتورية  

 ألمر أتفق مع صديقي الشاعر المبدع د. خزعل الماجدي.الطاحنة. وفي هذا ا
 

أرى أنك في )نشيد أوروك(، تستعيد كل ما حصل وأثر فيك وفي بلدك، من أماكن، وأحالم، وحروب،   
 وحيوات، وكأنها مانيفستو خاص بك، توثق فيه تاريخك وتاريخ الوطن؟ 

قوله في تلك الفترة من ناحية المضمون،    قصيدة الهذيانات أو نشيد أوروك ضّمت الكثير مما ال يمكن  -
ومضت بالتجريب الى مدًى بعيد من ناحية أخرى.. ألنها باألساس كانْت مسوّدة طويلة مخفية اشتغلُت 

ثمَّ خرجْت معي الى المنفى حتى صدورها في بيروت عام    1984عليها أثناء وجودي في العراق منذ عام  
م منها المخرج غانم حميد مسرحيتيه  . لْم يكن بإمكاني نشر أي شيٍء من1996 ها في العراق )عدا ما قدَّ

 ( والتي بسبب األخيرة غادرت العراق. 1993و »الذي ظل في هذيانه يقضًا«    1989»هذيان الذاكرة المّر«  
إنَّ بقاءها كمسوّدات ليسْت للنشر، مخفية في أدراجي كل تلك الفترة منحني حرية التنفس وتدوين أحداث 

لمّرة بصدٍق ونبٍض: سنوات الحرب العراقية اإليرانية، ثم غزو الكويت، ثم حرب الخليج الثانية، ثم  السنوات ا
انتفاضة آذار، ثم ما بعدها، ثم الحصار، ثم خروجي من الوطن، والمتاعب والمخاطر التي تعرضت لها  

 وعائلتي مرورًا بعّمان وصنعاء وعدن والخرطوم ودمشق وبيروت.
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الويلزية    Seren Booksدرت أول ترجمة لها بكتاب باللغة اإلنكليزية عن دار سيرين  وقبل أشهر قليلة ص
 “اتركوني أقصُّ لكم ما رأيُت”.  Let Me Tell You What I Sawالبريطانية بعنوان  

 The Desertعلى عمل بعنوان    Peter Sturmكما يعمل المخرج المخرج األلماني البريطاني بيتر ستورم  
Projectلقة امرئ القيس و”نشيد أوروك”، على مسرح  ، عن معCompany Splitmoon Theater  .

عرضًا مسرحيًا شعريًا بعنوان “َمْن يستطيُع تسّلَق    Yasmin Sidhwaكما قدمْت المخرجة ياسمين سيدوا  
لويس  Who Can Climb the Skyالسماء؟”   جني  البريطانية  للشاعرة  وقصائد  أوروك  نشيد  عن   ?

Jenny Lewis.   وكان المخرج حسن هادي قد قّدم في السويد ومصر والمغرب أعمااًل مسرحية عن “نشيد
   Tomas Tranströmerأوروك ونصوص الشاعر توماس ترانسترومر 

 
 بين لغة الناس ولغة الشعر الكثير من االنقطاع.. كيف السبيل إلى التواصل برأيك؟ 
عر عن لغة النا  -برأيي    -ال تتقاطُع    - س أبدًا. فاذا قال أرسطو: يولد االنسان سياسيًا. فأنا يمكنني  لغُة الشِّ

القول بثقٍة: يولد االنسان شاعرًا. ولهذا فأغلب المحاوالت األولى لكل مبدع في شؤون الحياة والعلوم واآلداب 
 تبدأ بقصيدة أو حلم. و«الشعر هو حلم مكتوب« كما يقول غاستون باشالر. 

والتأمل الشعر.  الحب هو  يكون االحتجاُج والرفُض والموسيقى والرقُص والرسُم   فيكون  الشعر. وكذا  هو 
عٍر بأشكال وصوٍر وايقاعاٍت شتى. وكانت ابتهاالت األنسان البدائي    والمسرُح بل الحياة نفسها تغدو ديواَن شِّ

ٍة أو  األول هي قصائد صوتية. وكركرات األطفال وبكاؤهم هي محاولة لقول الشعر تعبيرًا عن شيء أو حاج
أما االنقطاع الذي تعنيه فهو ماديٌّ بحت. سببه عوامل أخرى خارج الشعر    رفض أو قبوٍل أو مفارقة ما.

تحصُل لكل أمٍر وفي كل زماٍن ومكان. منها مثاًل شيوُع كتاباٍت نثريٍة سطحيٍة عبر محطات التواصل أو 
ين أو محترفين، على أنها شعر. وهي  المنابر والمهرجانات بل حتى الصحف والكتب، من قبل هواٍة أو طارئ

ال عالقة لها بالشعر أبدًا. ومنها أيضًا فرُض خطابات إعالمية )حزبية أو سياسية أو دينية والخ والخ( على  
أنها شعر. وهي مجرد بيانات أو كتب ال فائدة منها سوى الفائدة التي عناها مدني صالح ذات يوٍم بقوله  

ل بها َمي   َل المبرِّدة”. الساخر: “كتب أُعدِّّ
 

ت  الثورة الرقمية وتكنولوجيا االتصال على اإلبداع في الشعر؟ هل مارست تأثيرها في     بأي شكل أثرَّ
بنيته أم إن هذا التأثير كان مجرد وسائل فنية في النشر وتداول النص االبداعي؟ وهو ما منح فرصة  

 ة في كتابة النص؟لنشر نصوص شعرية بال رقيب فني أو غير محتكمة للشروط الفني
مستويات   - كافة  في  واالنعطافات  االنجازات  من  الكثير  له  جديد،  معطًى حضاري  كأي  الرقمي  العالم 

نقد  وشيوع  االستسهال  منها  سلبيات  وأيضًا  أيضًا  ولها  الشعر.  ومنها  واآلداب  والفنون  والعلوم  المعارف 
 شيوع الموضات السريعة واالشاعات والفقاعات. المجامالت على حساب الجدية والمسؤولية الفنية، وكذا 
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وقد وجد فيه العاطلون عن االبداع فرصتهم الكبيرة بل الوحيدة للوصول الى ما عجزوا عنه. لهذا تجد اليوَم  
طوفانًا هائاًل غير مسبوق من نقد المجامالت الزائفة ونصوص المناسبات العابرة، هذا يعّلي من شأن هذا  

"اليك" أو متابعة، بينما ترى أن خاطرة   50تتفاجأ حين ترى نصًا مهما قد ال يحظى بـ    أو تلك وبالعكس. فال
عديمة اللون والطعم والرائحة تتصدرها صورة مثيرة، أو نصًا فضائحيًا سطحيًا تقفز فيه المشاركات الى ألف  

قافة لدى المتلقي،  أو مليون. وهذا أمر ال يأكل من جرف االبداع ربما بقدر ما يأكل من جرف الوعي والث
 لتعلو األشنات على مجرى نهر اإلبداع. 

 
في »صعاليك حسن عجمي أيضًا« قصيدتك، ما الذي تعنيه لك حسن عجمي كمكان، وتكثيف للحالة   

 االدبية في العراق؟ 
 ، وقد تغّطت المدينة بالثلج رنَّ  2001لهذه القصيدة قصة: في أحد أيام الشتاء القارصة في السويد عام   -

هاتفي وكان على الخط من عّمان الصديق الشاعر علي عبد األمير ومعه حشد من األصدقاء العراقيين  
في جلسة حميمة دار الهاتف بينهم: الفنان مقداد عبد الرضا، الناقد محمد مبارك وآخرين كثر. ووجدتني  

مقهى حسن عجمي ليلمَّ كل  بعد ذاك الحديث الحار أستعيد تلك األيام التي جمعتنا في بغداد ولم أجْد غير 
 تلك الوجوه والذكريات.

 
االستاذ حاتم الصكر في حوار لي معه قال: ال أود أن يصطف الشعراء خلف متراس حرب وهمية مع    

النقد وتسفيه خطابه. ولست هنا بمعرض بيان منجزات النقد الشعري، ولكن يكفي أن نذّكر بمنافحته  
جهازها المفهومي في التلقي والقراءة..« وأرى أن النقد احتفى   النظرية عن الحداثة ومشروعها، وضبط
 كثيرًا بشعرك.. هل ترى أن النقد أنصفك؟ 

الخطاب النقدي الجاد مهٌم جدًا، للمنجز اإلبداعي بكل تشكالته، مواكبًا، فاحصًا، ومستشرفًا. ورغم شكوى    -
 غاء دور لناقد والنقد.الكثير من الشعراء والكّتاب، إاّل أن أّيًا منهم ال يمكنُه إل

بالنسبة لي قد أكون محظوظًا قياسًا للكثير من الشعراء في وقوف النقد طوياًل أمام تجربتي من ديواني األول  
»انتظريني تحت نصب الحرية« وحتى ديواني األخير »و...« وباألخّص عملي الطويل »نشيد أوروك«. 

سّلط الضوء كثيرًا على تجربتي الشعرية أمام المتلقي من    يمكنها أن تشّكل حصيلة كبيرة الفتة.. وهذا األمر
جهٍة، ومن جهٍة آخرى أثار حفيظة البعض. غيَر أنني أراه بعيدًا عن هذا وذاك قد زادني إحساسًا بالمسؤولية  

لن يستطيع أبدًا أن يصنَع    -برأيي    –وعدا ذلك فالنقُد    واالشتغال والتواصل والبحث والتجريب والحرص.
كما ال يستطيع بالمقابلِّ أيضًا أن يحبط أو يقّلل من شأن مبدع. وقد ذكرُت في كتابي "اشتراطات   مبدعًا،

" أمثلة على ذلك عربيًا وأجنبيًا، أذكر من ذلك موقف النقد وقتها من   النّص الجديد، ويليه في حديقة النّصِّ
اليوم فإنَّ هذه الرواية تحظى   رواية "يوليسيس" لجيمس جويس التي وصفها بأنها من "أدب المراحيض". أما

 باهتمام ودراسات وترجمات على امتداد العالم حتى ُعّدت بأنها رواية القرن العشرين.
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وفي دراسة عن »فهم الرواية« كتبها جون كرو راتسوم عن »الحرب والسلم« رأى أن تولستوي ال يملك تكنيكًا  
نز كافكا من روايته »القضية«، وال شارل بودلير من ديوانه ولْم يبْع فرا  في االسلوب وأنه ليس روائيًا جيدًا!..

ومثل هذا حصل أيضًا لـ هرمان ملفيل في روايته    »أزهار الشر« سوى نسٍخ ال تتجاوز الثالثين لكليهما. 
»موبي ديك« حين رأى نّقاد عصره بأنها مليئة بالتفاصيل المملة عن كيفية استخراج الزيوت من أجساد  

وصناعة   محتشدة  الحيتان  فصواًل  دستوفسكي  رواية  في  النقاد  رأى  مثلما  ذلك.  وغير  والصيد  التحويت 
بالمحاضرات والبحوث في األمراض النفيسة والمرافعات في قانون األحوال الشخصية. وتعرض شكسبير 
طوياًل إلى لوم نقاد عصره لخروجه على قواعد المسرح اإلغريقي في مسرحياته التي كان يكتبها في ذلك  

 .. لخإلخ، إلوقت. وصّفر الجمهور والنقاد غاضبين حين عزف بتهوفن سيمفونيته الثالثة »هيروييكا«. و ا
 

 عالء المفرجي                              أجرى الحوار 
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وائي  اعر العراقي  معنطوان  أسنان حوار الرِّ  مظفر النواب الشَّ
 الجزء األول

 

          
 . الّروائي العراقي سنان أنطون                الشاعر العراقي مظفر الّنواب38       

 
إذا كان نزار قباني قد ألبس القصيدة الغنائية قميصا وبنطلونا وجعلها تتجّول في االسواق، فإن شاعر العراق  

بين قلب اإلنسان العربي    القصيدة السياسية شريانا يمتد   –أّواًل    –والعرب الكبير مظفر النواب قد جعل  
وقضيته. كان أشرس من مّرغ أنوف الملوك والرؤساء المتخاذلين بال هوادة. وثانيًا فإن ثورة النواب العامية  
هي ثورة إبداعية كبرى لم تبزها حتى اليوم أي ثورة أخرى في الوطن العربي. وثالثا، فإن النواب هو األنموذج 

ائر الذي حمل قضية أمته من العراق إلى ظفار فأرتيريا ففلسطين حيث  العملي الجسور للشاعر الشجاع الث 
َقْلب القضية. أعاد مظفر للشعر كرامته النضالية المهدورة. فتحية له في محنته. تدعو اسرة موقع الناقد  
والصور  والبحوث  بالدراسات  زمنيا  المفتوح  الملف  هذا  في  المساهمة  إلى  والقّراء  الكتاب  األحبة  العراقي 

 والوثائق.
 

 الجزء األول –حوار مع المبدع الكبير مظفر النواب 
 

 مالحظة: 
ر هذا الحوار الذي أجراه سنان أنطون مع مظّفر النّواب في »مجلة الدراسات العربية« ، خريف ٢)العدد    ُنشِّ

 « نشره هنا بأجزاء مع المقّدمة.مجلة السالم الدولية( بنسختها الورقّية. وتعيد »٢٦- ٣، ص. ١٩٩٦



3149 
 

والتي ساهمت    ١٩٩٦أيار،    ١٩]بعد األمسية الشعرية التي أحياها مظّفر النواب في جامعة جورجتاون في  
»مجلة الدراسات العربّية« بالتحضير لها، وكان لي شرف تقديمه فيها، كان الشاعر يقف خارج القاعة يتلّقى  

بإمكانّية إجراء حوا ر معه، طلب مّني أحد الالجئين التهاني من الجمهور. وقبل أن أقترب منه ألفاتحة 
العراقّيين الذين قدموا من معسكر رفحة في السعودّية ، من الذين يعيشون في واشنطن، أن أسأل النّواب إذا 
كان يمانع في أن يلتقط صورة معه. وسألته تلقائيًا لماذا ال يسأله هو مباشرة، فارتسمت على وجهه ابتسامة  

رت كيف شعرت أنا نفسي بالرهبة أول مرة التقيت فيها بالنّواب قبل عام  وقال: »ما أعرف. أرجوك!« وتذكّ 
في بوسطن. بعد أن التقطت لهما الصورة، شكرني الرجل وقال: »إنت تعرف شگد نحّبه«. عندما حّدثت  

 النّواب عن المجلة وعن رغبتي بإجراء حوار معه، قال بعراقّية صميمة: »إي، ليش ال؟«.
 

، في دار مضيفه، السيد محي الدين الخطيب، في ضواحي  ١٩٩٦أيار،    ٢٢ار يوم  واتفقنا أن يكون الحو 
واشنطن. في طريقي إلى اللقاء، قّلبت األسئلة التي سهرت أفّكر بها وغمرني الشعور الذي يكتسحني حين  
 أكون في طريقي إلى موعد عشق. هذا هو التفسير الوحيد. كالم كثير وأسئلة أكثر وشعور بالرهبة. أحسست 
أّنني أحمل معي حب الكثيرين ممن كان يجمعني حب مظفر بهم. تذّكرت كيف كّنا نتبادل شرائط أشعاره  
بالسر في كلّية اآلداب بجامعة بغداد. وكيف كّنا نجتمع في بيت أحد األصدقاء لنستمع إلى »وترّيات ليلية«.  

صد، ولكن عن حب. تذّكرت، أيضًا، كنا نتسّكع في شوارع بغداد لياًل ونحن نردد مقاطع حفظناها عن دون ق
. كانت الفّنانة نضال األشقر تلقي كوالجًا شعريًا  ١٩٨٩واحدة من الجلسات الشعرية لمهرجان المربد عام  

جمعت فيه عدة نصوص من شعراء كثيرين. وحين ألقت مقطعًا من إحدى قصائد مظّفر، وشعره كان ممنوعًا  
ميع يهمس ويهمهم: مظّفر! تذّكرت صديقي البصري، إحسان،  في العراق، تهّشم الصمت السائد وأخذ الج

الذي كان دائمًا يرّدد مع مظّفر: »أين البصرة؟ أين البصرة؟ بوصلتي تزعم عّدة بصرات.« وكيف أنني  
عشقت البصرة من شعر السياب والنواب ولم أرها قط. وكيف أرّدد كل يوم بصوٍت عال: »في تلك الساعة،  

 ًء مطلق.«حين تكون األشياء بكا
تذّكرت كيف أن جريدة »الثورة«، الناطقة بلسان حزب البعث، قامت بنشر قصيدة »األساطيل« قبل أسابيع  

( مرفقة بصورة النواب. وكانت تلك أول مرة نتعرف فيها في الداخل على تقاطيع  ١٩٩١من حرب الخليج )
 وجهه ونربطها بصوته.

عر الذي يتفّجر غضبًا في قصائده هادئ هدوء الطفل حين قابلته في بوسطن قبل سنة فوجئت بأن الشا
 ويقطر رّقة حين يتكّلم. 

ما أغرب هذا العصر؟ المرة الوحيدة التي يتسنى لي فيها أن أحضر أمسية يلقي فيه مظفر شعره، أو أن  
أحظى بفرصة إجراء حوار معه، ليست في بغداد أو البصرة، بل في واشنطن، على بعد نصف ساعة من  

 ن؟ البنتاغو 
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بالرغم من متاعبه الصحّية كان مظّفر كريمًا معي بوقته. دار الحوار ونحن نتناول الباگلِّّة ونشرب الشاي 
في فطور عراقّي وكان مظّفر يرتدي بلوزة عليها اسم أحد فرق كرة القدم األمريكّية. استرسل مجيبًا على  

لقاء عشق، مر الموعد بسرعة قاسية.    بعض األسئلة، ولم يعجبه واحد أو أكثر فاعتذر عن اإلجابة. وكأي
 تبادلنا بعض األحاديث والطرف قبل أن أوّدعه وبي عطش وأسئلة كثيرة. س أ[ *** 

 
س: يحفظ الناس شعرك عن ظهر قلب، لكن تفاصيل حياتك مجهولة لدى الغالبية العظمى. هل يمكن أن 

 أّثرت عليك منذ الصغر؟ تتحّدث عن تكوينك، شاعرًا وإنسانًا؟ ما هي األشياء التي 
مظّفر النّواب: القضايا التي أثرتها يصعب الحديث عنها بإسهاب، ربما باختصار. هناك شيء أساسي وهو 
تاريخ العائلة. خرجت العائلة من الجزيرة إلى العراق، وفي أيام اضطهاد العّباسيين رحلت إلى منطقة كشمير  

عد دخول البريطانيين، كانت هناك مقاومة وتم نفيهم. وخيروهم  في الهند وحكمت جانبًا من المنطقة. بعدئذ، ب
فعادوا إلى العراق لوجود العتبات المقّدسة وألنهم قدموا من العراق أصاًل. فمنذ الصغر ونحن نسمع عن هذا 
التاريخ: االنتقال والرحيل والنفي. وجئنا نحن لنكمل )يضحك(. طبعًا، كل هذا له تأثير. وكان هناك كره 

بداية تشكيل السلطة ورفضوا. وهناك للبر  إّنه طلب منهم المشاركة في  يقال أيضًا  بالذات. ومما  يطانيين 
طقس يقام سنويًا هو مواكب كربالء وعاشوراء. كانت هذه المواكب تأتي إلى البيت. كنا نمتلك بيتين كبيرين،  

 . . .   بيت جدي وبيت أخيه، مفتوحين على بعضهما البعض وكانت هناك أبواب ضخمة
 

 س: في أي منطقة في بغداد؟
م ن: في الكرخ، مقابل سراي بغداد والساعة. فكانت المواكب تأتي وتدخل البيت بمشاعلها والخيل وماء  
الزهر واألعالم والسالسل التي يضربون أنفسهم بها. كنت صغيرًا وقسم من هذا ال أعيه لكنه يحكى أمامي.  

بشكل   أعيه  األخير  شرقيًا  والقسم  بيتًا  كان  الزهر.  وماء  للعطور  تأثير  هناك  كان  البداية  فمنذ  ضبابي. 
والطوابق العليا مليئة بالنساء. ال ترى حولك إال كتاًل سوداء. وعيون ودموع، طبعًا، وبكاء. وفي الداخل  

أيضًا إّنه  األلوان واألعالم والصناجات التي يضربوها. وكانوا يقومون بتمثيل معركة كربالء. ويقولون لي  
كان هناك طفل يقتل في المعركة وهو عبد للا الرضيع، وكنت أنا الشبيه وكانوا ينزلونني ألمثل دوره. طبعًا  
ال أتذّكر ألنني كنت طفاًل صغيرًا. لكن هذه األشياء لعبت، بشكل غير واع، دورًا أساسيًا في التلوين واإليقاع  

موسقته. إلى جانب هذا، هناك جو خاص في العائلة. كانت والشعر، أو فلنقل التنغيم، تنغيم اإلنسان و 
العوائل مغلقة عادة. في طفولتي، مثاًل، لم يكونوا يسمحون لي بالخروج من البيت إال للذهاب إلى المدرسة. 
كانوا يخافون علينا. كان أصدقاؤنا يأتون إلى البيت ليلعبوا معنا وكان البيت ضخمًا جدًا. وكان عدد كبير  

د العائلة يجتمع كل أسبوعين في سهرة. فيعزف واحد على القانون وآخر على العود وآخر على من أفرا
 الكمان. كانت هناك أصوات جميلة جدًا في العائلة، سواء نسائية أو رجالية وكانوا يغّنون. 
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 س: أقرباؤك كانوا يعزفون على هذه اآلالت؟
والدة كانت تعزف على البيانو، ووالدي على العود،  م ن: نعم، جدي كان يعزف على القانون والبيانو، وال

وخالي على الكمان. فكل هذا لعب دورًا. جدي لوالدي شاعر بالعربية وبالفارسية. وهناك تركيبة عاطفية  
حادة في العائلة. هناك الكثير من الحوادث التي تدّلل على هذه الحّدة العاطفّية. فمثاًل عندما كنت أسافر 

سفرة طاّلبية إلى مناطق الشمال مثاًل، كانت الوالدة تودعنا وهي تبكي، ونعود وهي تبكي. داخل العراق في  
 يظهر إن المرء يرث هذا بتركيبه العصبي. 

 
 س: ما هو تسلسلك بين اإلخوة واألخوات؟ 

الشرفة، وتدخل في دجلة وفي وقت   المسّناية، وهي  بيتنا على دجلة وكانت هناك  ثم كان  م ن: األول. 
يحيط بها الماء من الجهتين وهي ممتدة داخل النهر وكبيرة. وأذكر صوت الهدير والفيضان. كانت   الفيضان

هناك عدة حوادث غرق في المنطقة. أذكر صورة األم التي تظل تنتظر ابنها الغريق طوال الليل وتظل 
ف التي غرق  الشريعة  تجلس في  مبكرة في ذهني.  أيضًا. هذه صورة  هناك شموع  كانت  ابنها  تندب.  يها 

وينتظرون أن تطفو الجثة. . . إلخ، فهو جو مشحون جدًا. ال يستطيع المرء أن ينام. كل هذا أعطاني  
مساحة. ألن بيتنا كان وحده داخل النهر ولم يكن أمامه أي بناء. هذا، كما أعتقد، لعب دورًا أيضًا، فهو 

، ساعة بغداد، لعبت دورها أيضًا. ما زالت يعطي مساحات واسعة للكتابة وما شابه. الساعة التي أمام بيتنا
دقاتها في أذني. من الصعب أن ينساها المرء. لديها خصوصية معينة. وألن السراي أمامنا كانت بعض  
األحداث السياسية تقع هناك. عندما قتل ياسين الهاشمي، مثاًل، قتل في السراي وسمعنا صوت الطلقات. 

بالتحفيات  كان البيت ملتقى لكثير من الناس. ه ناك صالونان، واحد صيفي واالخر شتوي. كانا مليئين 
واللوحات من أماكن عديدة في العالم. وكان عدد من السفراء يزورون البيت. مثاًل هناك هدايا من السفير 
الروسي ومن أماكن أخرى. كانت هناك أنواع من المنحوتات العاجية والكثير من التحفيات الهندية التي  

جاؤوا بها معهم عندما عادوا. فهذا كله، كلون ورسم، أّثر علي بشكل كبير. عندما كنت أعود   يظهر أنهم
من المدرسة كان والدي يطلب مني أن أقرأ له األناشيد وهو يعزف العود. فكّون لي أذنًا مدوزنة. اآلن ال  

ًا، لكّني لم أكن أحب  أعود إلى التفعيالت الشعرّية والعروض. بل أكتب على السليقة. درسنا العروض طبع 
 الدرس. كنت أهرب منه. هذا جزء من المكّونات األولى. 

 
 س: متى بدأت عندك الكلمة أو الشعر؟ 

م ن: وللا مبكرًا. في الطفولة، باللهجة العامّية وبسبب »السبايات« تكّون اإليقاع. وهناك األعياد الموجودة  
 ي يمرجح األطفال يغّني والذي يبيع »جقجه قدر« يغّني في المنطقة. فالذي يدّور دوالب الهواء يغني والذ 
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س: متى بدأت تكتب الشعر، بالعامّية أو بالفصحى؟ متى أحسست أنك شاعر أو أيقنت بأنك تريد أن 
 تكون شاعرًا؟

م ن: ال أذكر بالضبط. لكّني أذكر أن جّدي لوالدي كان يجلسني في حضنه وكان شكله يشبه طاغور  
ن يقرأ لي. من أول ما حفظته منه مثاًل: »ال تسقني كأس الحياة بذّلة/بل فاسقني بالعّز  بلحيته البيضاء، كا

كأس الحنظل/كأس الحياة بذّلة كجهّنم/وجهّنم بالعّز أفضل منزل«. هذه حفظتها منه. كان يطلب مّني أن  
دور  لعب  هذا  كل  والملحمة.  والقصة  الحسين  عزاء  في  القّراء  إلى  باإلضافة  وراءه.  تركيبتي،  أرّدد  في  ه 

وخصوصًا القصة نفسها، أي المقتل. الجو الدرامي الذي فتحت عيني عليه لم يكن جوًا عاديًا. في المدرسة 
االبتدائية بدأت بكتابات بسيطة وهي بدأت بحادثة. عندما كنت صغيرًا كنت خجواًل جدًا وبقيت كذلك إلى 

لفصل إذا كان المدّرس قد وصل. رّبما هذا أيام الجامعة. وكان أصعب شيء بالنسبة لي هو أن أدخل ا
بسبب جو البيت. كان المدرسون كلهم يعرفون الوالد. درس اإلنشاء كان آخر درس والمدرس، اسمه حميدي،  
وكان من تكريت. كان يعرف أنني قوي باإلنشاء فكان يسمح لي بالذهاب إلى البيت. كنت أفرح ألنني أذهب 

كنا صغارًا وكان هناك طالب شرسون. مثاًل طالب الصف السادس    إلى البيت قبل بقية الطالب. نحن
كانوا رجااًل بشوارب وكنا نخاف منهم. ذات مرة تغير الجدول وأصبح درس النحو آخر درس. طبعًا الكل  
كان نعسانًا وكان أكثر ما يربكني هو أن يطلب مني المدرس أن أقف وأقول أو أعمل شيئًا. كنت أخجل  

 للقواعد وكنا ندرس اإلعراب. كان ذلك في الصف الثالث االبتدائي وكان هناك الشطر  كثيرًا. كان درساً 
األول من بيت شعر هو: قضينا ليلة في حفل عرس. فقال لي المدرس: قم يا نّواب. وارتبكت فعاًل. قال  

ذلك. وأنا،    لي: إذا ما أكملت النصف الثاني لهذا البيت سأسمح لك بالعودة إلى بيتكم. ال أدري لماذا فعل 
ال ألني أعرف الشعر جيدًا، ولكن الرتباكي وخجلي وألني أردت التخّلص من الموقف بسرعة، قلت بدون  
تفكير: كأّنا نجلس بقرص شمس. بهت المدّرس وأنهى الدرس قائاًل للطالب: اجلسوا. ونزل إلى المدير ودّقوا  

قط، فتّصور الموقف مع المدرسة كلها. تكّلم  الجرس وجمعوا المدرسة كّلها. أنا كنت خائفًا من صف واحد ف
المدرس مع المدير وقال له إن الوزن مضبوط والقافية كذلك. وهناك ضوء في العرس وكذلك في الشمس. 
طبعًا أنا كنت مرتبكًا ولم أفهم ما كان يقوله. أعطوني هدية هي عبارة عن مجموعة كتب من مكتبة المدرسة. 

 في ذهني أن الشعر سهل وليس صعبًا. فبدأت أكتب وكان المدّرس يشجعني. بعد أن ذهبت إلى البيت أصبح  
 

 س: في أي مدرسة كنت؟ 
م ن: الفيصلّية االبتدائية. ثم تنّمت هذه المسألة في المتوسطة والثانوية. لم يكن الصف كبيرًا مثل اآلن.  

وكانوا يهتمون بالطالب إذا   كان عدد الطالب صغيرًا فكان لدى المدرس الوقت لالعتناء بالطالب وكتاباته.
 كانت لديه إمكانية. اآلن ال يهتمون كثيرًا. 
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 س: متى وكيف بدأ عندك الوعي السياسي؟ 
م ن: كما قلت لك، الجو العائلي كان فيه كالم كثير عن النفي وعن اإلنكليز. أول مشاركة لي كانت في 

طة وخرجنا في مظاهرات. لم نكن نفهم  ضد معاهدة بورتسموث. كنا طالبًا في المتوس  ١٩٤٨وثبة كانون  
معنى المعاهدة. لكننا كنا نخرج مع الكبار الذين كانوا في المقدمة. هم كانوا يحدثوننا عن الموضوع. طبعًا  
أهلي كانوا يخافون علي كثيرًا وكنت أسبب لهم الكثير من المشاكل. كنت أهرب من المدرسة للمشاركة في  

في المخافر والمستشفيات خوفًا من أن أكون قد أصبت. كان بيتنا في   المظاهرات. وكانوا يبحثون عني
الكرخ التي كانت مكانًا النطالق المظاهرات. بعد االنتفاضة كانت هناك انتخابات التحاد الطلبة. وانتخبت،  

دي ليس ألني واع سياسيًا، بل ألنني كنت هادئًا وساكتًا. فكنت أحضر االجتماعات وأناقش. وهكذًا تنمى عن
الجو السياسي. طبعًا كان االتجاه قوميًا آنذاك. يعني حزب االستقالل. . . صديق شنشل ومحمد مهدي 
كبة. وأغلقت الحكومة المدرسة لكي ال تخرج المظاهرات فبدأنا نجتمع في بيتنا. ولم يكن والدي يقول شيئًا.  

صديق أو إثنان يأتيان معي إلى كان قد ترك لي حرية التصرف. أما أمي فكنت تخاف كثيرًا. وكان عندي 
البيت وكنا نلعب وندرس معًا. وفي أحد االجتماعات في اتحاد الطلبة قيل هناك إثنان أو ثالثة من الشيوعيين  
في المدرسة وبأننا يجب أن نضربهم. فاستغربت أنا وسألت: لماذا نضربهم؟ فقالوا هؤالء شيوعيون كّفار.  

االتحاد وكذلك حارث طه الراوي وال أذكر البقية. سألت عن هوالء    كان هناك شخص من عائلة الفكيكي في
الشيوعيين فإذا بأحدهم من الذين يدرسون معي في البيت وكان صديقًا عزيزًا. فكنت ضد أن نضربهم وهم  
ومضروب.   وضارب  الطلبة  اتحاد  من  دعك  فقال:  الموضوع  عن  والدي  كلمت  وطنيون.  طالب  مثلنا 

رات زرنا مقر حزب االستقالل عندما كنا صغارًا. تحّدث إلينا صديق شنشل وكان فانسحبت. وفي إحدي الم
 حديثة غريبًا بالنسبة لي ولم أستسغ جوه. 

 
 س: متى ارتبطت بالحزب الشيوعي؟ 

م ن: في كلية اآلداب في الجامعة. كنا أول دورة في دار المعلمين وكان فيها جو يساري. وكان القبول، 
ة، تحدده لجنة فيها اتجاه طائفي. حاولوا أن يكّونوا كلية ألوالد الذوات يكون فيها بخالف استثناءات معين

طابع طائفي معّين. أبناء العوائل كانوا شيوعيين ويساريين. ولم نكن نعرف بشيئ اسمه حزب البعث. عند 
ة الملكة  خرجنا في مظاهرات. كانت كليتنا في باب المعظم أمام كلي  ١٩٥٢إعالن األحكام العرفية سنة  

عالية للبنات. وكانت كلية الهندسة بالقرب منها. انشق عن المظاهرة خمسة أو ستة برددون شعار: وحدة،  
حرية، اشتراكية. تلك كانت أول مرة نسمع فيها بالبعثيين. هم انشقوا عن المظاهرة ألن عددهم كان ضئياًل  

الذين كانوا معنا وأصبحوا فيما بعد من القادة:    جدًا. لم يكن لديهم أي نفوذ في عموم الكلّيات. من البعثيين
ستار الدوري، وهو اآلن في صفوف المعارضة في لندن. وكذلك حامد حمادي، وزير اإلعالم حاليًا. علي  
صالح السعدي كان في كلية التجارة وكنت أعرفه من خالل النضال الطالبي. في تلك الفترة تمت مفاتحتي  

 ى الحزب الشيوعي. فاعتذرت منهم ألنني لم أكن أمتلك الوقت الكافي للتفرغ  وطرح على موضوع االنتماء إل



3154 
 

 بسبب الدراسة وأشياء أخرى. لكننا كنا نشارك وأحيانًا أكثر من الملتزمين. 
عملوا دورتين للضباط االحتياط وكانت حجة إلبعادنا عن بغداد. واحدة كانت في السعدية    ١٩٥٦وفي  

ات ولم يتعينوا. المجموعة الثانية، غير المتخرجين، أخذوهم إلى الشعيبة. كان  للمفصولين الذين أنهوا الكلي
الوضع متوترًا داخل بغداد، خصوصًا أثناء أحداث مصر وضرب بورسعيد. تعرفت على الكثيرين، طبعًا،  
ومنهم صالح خالص وإيراهيم كبة ويوسف العاني ويوسف الدرة، وكان علي صالح السعدي معنا أيضًا. 

هناك فعاليات كثيرة ضمن الدورة: مسرح وغناء وغيرها. قام أحد الضباط بضرب أحد رفاقنا ألنه تأخر  كانت  
على التدريب فأعلّنا اإلضراب داخل الجيش. وكانت عقوبة اإلضراب اإلعدام. أضربنا داخل الثكنات ليومين  

لمحاكمتهم عسكريًا. حكموا عليهم    أو ثالثة فتوّتر الجو وطوقوا المعسكر وأخذوا حوالي عشرين مّنا إلى بغداد 
بين خمس إلى عشرين سنة وكان يوسف العاني من بينهم. لكن نوري السعيد أطلق سراحهم بعد أربعة  
أشهر. كانت مسألة تخويف. فخّرجونا دون أن نصبح ضباطًا إال أن الدورة كانت مفيدة ألنني تعرفت على  

أمين وعدد من ضباط الثورة قد دّرسونا فيها. كنا نسمع    أناس كثيرين. وكان عبد السالم عارف وماجد محمد 
بوجود نوع من التململ في المعسكرات القريبة منا. فهذا ينّمي وعيًا جيدًا من خالل االحتكاك بين البعثيين  
والشيوعيين. كان هناك تعاون في تلك الفترة ضد السلطة. وهناك كانت أول موافقة على االنتماء إلى الحزب 

)أثناء الدورة(. وبسرعة أصبحت عضوًا في لجنة المثقفين وكان فيها أسماء أصبحت معروفة. لكن    الشيوعي
اجتماعاتها كانت متباعدة. مرة كل أربعة أو خمسة زشهر. وكان الجو مكهربًا، كما قلت، بسبب أحداث  

إلعالم يسمع بوضوح  مصر. فبعد ثورة يوليو كان الجو في العراق يغلي. وعند إعالن الوحدة مع سوريا كان ا
وكانوا يقبضون على كل من يستمع إلى صوت العربويحكمون عليه بستة أشهر. وألقي القبض علي في  
أيام، خصوصًا في الكاظمية. كانت لديهم   الفترة عدة مرات ولنشاطات مختلفة. وكانوا يوقفوننا عدة  تلك 

. فمثاًل عندما جاء سليمان ديميريل جاءوا أسماء معينة وكانوا يلقون القبض علينا كلما تكون هناك مناسبة
وأخذونا. وكلما كان حلف بغداد يجتمع كنا نستعد ألننا كنا نعرف بأننا سنؤخذ إلى الموقف في الكاظمية.  
تعرفت في الموقف على كبابجية وأصبحوا أصدقائي. وأحدهم، وكان اسمه حميد وهو من عفج، قتل أيام  

ثورة تموز أيضًا السيد لطيف الوردي. كان هناك جهاز خاص لتصفيتهم.  ثورة تّموز. ومن التضحيات أثناء  
كانت مدينة الكاظمية تكاد تكون مقفلة للشيوعيين. هناك أحداث يصعب الحديث عنها بسبب التفاصيل.  
مثاًل السيد لطيف الوردي لم يكن شيوعيًا. كان رجل دين يلبس عمامة ويقرأ عزاء الحسين. واعتقل زوج ابنته  

ركته في نشاط ما ولم يكن شيوعيًا هو اآلخر. وكوّنا لجنة في المدينة وكنت أنا ممثاًل للحزب وفاتحناهم.  لمشا
كانوا كبار السن لكنهم كانوا يتعاطفون مع الشيوعيين. وفاتحنا السيد لطيف وكان مستعدًا للتعاون. كان  

اًل من عزاء إلى آخر، وحين كان  ودودًا جدًا ولديه وعي عال، رغم أنه متدين. قد يكون في موكب متنق
إلى   به  الفجر. عندما جاءوا  العزاء كله ويسلم علينا. قتل وهو في طريقه إلى صالة  يالقينا كان يوقف 
المستشفى وأرادوا أن يعطوه الماء. رفض وقال: أموت عطشانًا كجدي الحسين. كان رجاًل متدينًا لكنه شعر 

شيوعيون أم ال، لم يكن يهم. بعكس التزّمت الموجود اآلن. أن هناك قضية عادلة ويجب الدفاع عنها.  
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وكانت هناك رحابة صدر. الماشطة، مثاًل كان رجل دين ولكنه كان من »أنصار السالم«. . . الشبيبي. . 
. إلخ. هذا كله أثر علي. وكانت هناك أيضًا لقاءات بيتية لعدد من األدباء وتحصل نقاشات وهذا مهم 

ع انتهى اآلن. سهرات تجمع شعراء وأطباء ورسامين مع زوجاتهم. مثاًل سلمان شكر، أيضًا. وهذا الطاب
عازف العود، وخالد الرحال وبلند الحيدري وأنا. وكان الحديث يدور من زوايا عديدة وهذا يعطيك مخيلة  

لة في جريدة أكبر. لقد قضي علي هذا كله. كان هناك تركيبة معينة في العراق وأريد لها أن تدّمر. قرأت مقا
بريطانية منذ زمن تتحدث عن وجود جناحين للوطن العربي فيهما تماسك وهما العراق والسودان وقد قصصنا 
أجنة العراق. السودان نّكلوا به أيضًا ولكن لم يكن التنكيل دمويًا. تاريخ العراق دموي. السودانيون مسالمون  

قفين في البلدين. في العراق أكثر، ربما بسبب اإلمكانيات  لكن البلد تحول إلى حجيم. هناك فئة كبيرة من المث
 المادية والعمق التاريخي من حيث تطور الحركات الثورية.

 
 س: كيف تري إلى تجربة السجن؟

م ن:بمقدار ما هي غنية فهي مريرة جدًا ألنها سلسلة حرمانات. بالرغم من وجود رفاقك وأصدقائك معك،  
يختلفون. هناك عقليات مختلفة وهناك من هو ضيق األفق ويتخاصم من أجل لحمة. كنا نأكل إال أن الناس  

سوية ويكون هو واع سياسيًا لكنه يختلف معك من أجل قطعة لحم. فال يمكن أن تتحمل هذا الجو. وأنت 
عك على  مجبر أن تكون مع أناس ال تريد أن تراهم. قد تتحمله في الحياة العادية ولكن في السجن هو م

مدار الساعة. حرمان ألنك ال تختار ما تأكله وتشربه. حرمان جنسي أيضًا فأنت بين أربعة جدران في  
 الصحراء.

 
 س: أنت تتحدث عن سجن »نگرة السلمان« 

 م ن: نعم. 
 

 س: ومتى دخلت السجن أول مرة؟ 
ات حول االنتفاضة فأخذوني  م ن: أول مرة تم توقيفي فيها كانت أيام نوري السعيد. داهموا البيت ووجدوا نشر 

إلى مديرية األمن العامة. كنت خائفًا ألنني كنت أعيش في بيتنا في جو عناية رهيب لكوني اإلبن األول. 
وكنت أسمع عن التعذيب. كان معي إثنان من كبار الشيوعيين في التوقيف. أحدهم شامل النهر هو اآلن  

. سألوني: لماذا أنت شيوعي وأنت من عائلة غنّية؟ كانت  في لندن. لم يضربونني فقد كانوا يعرفون عائلتي
محاضرة.. وفي المرة الثانية كان ناجي العطية في الغرفة ورأيت والدي. فقال لي العطية: ما الذي أتى بك  
إلى الشيوعية وأهلك عندهم خيول تتنافس في الريسز )السباق( وأموالكم ما شاء للا؟ فقال ألبي: تكّلم معه.  

ي: هذه حياته وهو الذي يقّرر، كان موقفه جيدًا جدًا. فقال له: خذ ابنك واذهب. كانت القضايا تحل  فقال أب
 ***   ببساطة.
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 سنان أنطوان في حوار مع مظفر النواب 
 الجزء الثاني واألخير. 

 
 س: متى كانت أول مرة سجنت فيها لمدة طويلة؟ 

ن في الكاظمية وذهبنا لننتخب. وقتل مدرس شيوعي م ن: بعد ثورة تموز كانت هناك انتخابات نقابة المعلمي 
من األعظمية. كان البعثيون هم الذين قتلوه ولكنهم اتهمونا. وبالرغم من وجود عبد الكريم قاسم فإن جانبًا  
من القضاء كان معهم، خصوصًا الشرطة. اتهموني بالقتل وأنا لم أكن موجودًا هناك أساسًا. كان المقتول  

ني في موقف السراي لمدة أربعة أشهر. والموقف أصعب من السجن. كل يوم كانوا يأتون  واحدًا منا. وضعو 
بأناس حشاشين ومجانين. ثم هو ضيق جدًا. وأذكر في فترة ما بدأوا باحتجاز صباغي األحذية األكراد 

المرء    وغيرهم. واكتظ الموقف تمامًا. كانت هناك ردهات وساحة. ولكثرة ما كان هناك ناس لم يكن بإمكان
أن يمشي. كان ذلك في الصيف. فوق المحل أسالك شائكة وال يمكنك رؤية السماء بسبب بخار األنفاس  
المتصاعد. كنا ننام على جنب لعدم وجود مكان طبعًا. فلكي تتقلب كان ينبغي أن تقف وتدور لتنام على  

السياسيين. كن لم أجلس مع  بالنسبة لي.  الناس  الجانب االخر. كانت تجربة مثيرة  ت أذهب وأجلس مع 
العاديين وأستمع إلى قصصهم. حين تتكلم مع السياسي تراه يرتدي قناعًا أيديولوجيًا وال تراه على حقيقته. ال  
يريك الجانب اإلنساني. أما اإلنسان العادي فيفتح لك قلبه. حتى لو كان حشاشًا مثاًل، يقول لك أنا كذا وكذا  

شاشًا. يحدثك عن أزقة بغداد القديمة وأشياء كثيرة. كتبت مسرحية عن  وكل شيء عن حياته ولماذا أصبح ح
هذا قدمناها في دمشق. بطل المسرحية شخص اسمه »أبو سكيو« وهو أحد الحشاشين الكبار الذين قابلتهم  

كانت    ١٩٦٣في السجن وقصته بديعة جدًا. هذا عالم ُيكتب عنه الكثير، عالم الناس العاديين. بعد انقالب  
 مقاومة في الشوارع بالحجارة.  هناك

 
   كيف هربت؟

بدون تفكير واع. أحيانًا يقودك عقلك الالواعي. اختبأت في بيت ثم انتقلت إلى بيت آخر. والذي خبأني كان  
مصلح سيارات ال أعرفه. وهناك قصص طويلة حول البيت وأهله. ذات يوم ُطّوق البيت بالرغم من أنني لم  

سبب ما، بوجود شخص في البيت. لم أكن أترك الغرفة لكي ال يراني األطفال  أكن أخرج أبدًا. شعروا، ل
ويخبرون زمالءهم في المدرسة. كنت أقضي حاجتي في حاوية. ال أدري كيف عرفوا يومها. كان البيت  
خاليًا إذ كان أهل البيت قد خرجوا في زيارة. سمعت صوت سيارات، وعندما نظرت من النافذة شاهدت تسع  

تابعة للحرس القومي وقد طوقت البيت. كنت أسمع حوارهم وهم يتباحثون حول كسر باب الحديقة.  سيارات  
له   أبي فالن وال عالقة  بيت  للمنطقة. وقال لهم هذا  القومي  الحرس  الچرخچي وكان أخو رئيس  ثم مر 

هوية. ولكن  بالسياسة. ولوال مرور هذا الرجل أللقي القبض علي. بعدها حاولت أن أخرج وقمت بتزوير ال
تقليدية   مالبس  الچرخچي  ذات  من  فطلبوا  المصور.  عند  الصورة  آلخذ  البيت  من  أخرج  أن  يجب  كان 
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وارتديتها. وبينما أنا أتهيأ للخروج رآني هو مرتديًا مالبسه. أخذت الصورة وأعدنا له مالبسه ثم خرجت إلى 
 البصرة. بعدها عرفت أنه كان على علم بوجودي طوال الوقت. 

 
 ذا عن قصة الهرب الشهيرة؟س: ما

م ن: في البداية حاولنا الهرب من سجن نگرة السلمان. كانت بداية تفكير ألن الوضع السياسي كان يدل 
على أن الموضوع سيطول لسنة أو أكثر. الوضع كان سيئًا ولم تكن هناك، بتقديري طبعًا، بوادر نهوض 

ن الموصل ألنه كان ضابطًا مهددًا باإلعدام. كان  جماهيري للتغيير. كانت هناك محاولة اتهريب سجين م 
هناك بئر يتم حفره خارج السجن فكانوا يستعينون بالسجناء في الحفر. وقام هؤالء بتغطية الضابط بالشواالت  
وأنزلوه إلى البئر كي يهرب في الليل. ومر الشرطي ورأى الحبل وسحبه، فبقي السجين طوال الليل في 

البرد أ التالي. وكان موعد المحاكمة البئر. وبسبب  الكليتين. أخرجه العمال في اليوم  بالتهاب في  صيب 
خالل عدة أيام فأخرجناه مرة ثانية ونجح. كان هناك بئر بين نگرة السلمان وبين السماوة اسمه »سلحوبية«  

يف، ويبدو  كان من المفترض أن يكون عالمة له على الطريق لكنه زل قلياًل. والنهار، طبعًا، حار في الص
أن الحّمى تفاقمت عنده ولم يبق عنده من ماء القناني التي كانت معه. كان من المفترض أن يبعث لنا خبرًا  
من السماوة وحين تأخر اضطررنا للتبليغ عنه. قلنا على األقل سيبحثون عنه فلربما كان تائهًا. كان اسمه  

ئاب قد نهشته. بعدها توقفت عمليات التهريب  صالح ووجدوا جثته وكانت صورة ابنته في يده. وكانت الذِّ 
 من نگرة السلمان لخطورتها. 

في سجن الحلة تم انتخابي ألترأس هيئة إدارية من قبل السجناء. وهذا مكنني من الحركة ألنه كان هناك  
إشراف على الغرف والطبخ والصيدلية. كل هذه األشياء كانت لدينا. فبدأنا نفكر بعملية حفر نفق. وهي  

 صة طويلة يمكن أن تحول إلى فلم ممتع. ق
 

 س: هل كانت فكرتك أنت؟ 
م ن: كنا أربعة نفكر فيها سوية. أنا كنت أرسم، ولذلك كنت مكلفًا بالتخطيط. خرجت إلى السطح ألرى ما 
كان موجودًا حولنا. كان التفكير في البداية أن نخرج من الجهة الخلفية. حيث كان أحد األزقة ينتهي إلى  

ولم تكن به أي حركة في الليل. لكن بعض السجناء أحس بالموضوع وكانت هناك صراعات بين    السجن
القيادة المركزية واللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وحدثت شبه وشوشة كادت تشي بالموضوع. فبدأنا نفكر  

قًا طوله ثالثة  بموضع ثان من الجهة التي تؤدي إلى كراج الحلة. وسارت العملية بصورة جيدة. حفرنا نف 
وعشرين إلى خمسة وعشرين مترًا. كانت هناك مشكلة التخلص من التراب واستخدمنا طرقًا عديدة. الذين 
خرجوا كانوا أكثر من عشرين شخصًا. كنا قد اتفقنا على إبقاء النفق مفتوحًا لكي يخرج كل من يريد. لكن 

د واختبأت فيها لفترة ثم بدأ التخطيط لموضوع  كان هناك صراخ وانتبه الشرطة بعد خروجنا. وصلت إلى بغدا
الكفاح المسّلح. وكان االتفاق هو أن يعقد مؤتمر للكفاح المسلح في الجنوب قبل الشروع بأي عمل. وال  
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أدري لماذا كان هناك استعجال ولم يعقد المؤتمر. البؤرة األولى كانت في األهوار ولم نكن هناك. كنا في  
اف. وكانت مهمتنا هي التحضير للمؤتمر الذي لم يعقد. وهذه هي أحد أسباب ريف الحلة على نهر الغرّ 

االنتكاسة التي حدثت. ذهب الشهيد خالد أحمد زكي وشخص آخر لكي يقودوا العمل هناك. الحياة في  
األهوار كانت في غاية الصعوبة وتتطلب من يمكنه أن يتعود عليها. كان الفالحون متحمسين ولديهم بنادق. 

تسلحنا ببنادق عادية وبعد ذلك، من خالل التبرعات، اشترينا رشاشات كالشنكوف. إلى أن طوقت    نحن 
البؤرة الثورية وتم ضربها في األهوار. كانت األخبار متضاربة فمنهم من يقول انتصارات ومنهم من يقول  

انت هناك إمكانية  هزيمة. ُقتل خالد أحمد زكي وقسم ممن كانوا معه وألقي القبض على قسم آخر. لكن ك
عمل واسعة في األهوار. كان عملنا هو أن نكون نقطة اتصال بين بغداد وبين األهوار وتجميع السالح  
وحفر مخازن له وضم الفالحين للحركة. وهذا كان تنظيمًا عسكريًا يختلف عن التنظيم المدني. وفي تلك  

الجنوب. ألن    (. ويبدو أن أحد ١٩٦٨تموز،  ١٧الفترة وقع االنقالب األخير ) التحرك في  األسباب كان 
البيان األول الذي أذاعوه قال إن األمور في عهد عبد الرحمن عارف وصلت من السوء بحيث أن التحرك 
لم يكن في الشمال فقط، بل تفشت االضطرابات في الجنوب. وهذا هو األخطر، ألنه طوال تاريخ العراق  

لوضع داخل بغداد على اإلطالق. بعكس التحرك في الجنوب.  لم يتمكن أي تحرك في الشمال من أن يحسم ا
أرعبها أن يحدث شيء في الجنوب، أي االنتفاضة. ولذك   ١٩٩١والدليل أن الدول التي ضربت العراق عام  

ساعدت في القضاء على االنتفاضة تحت غطاء تهم وأمور عديدة. لديهم خوف من الجنوب لقدرته على 
الوضع أن يحسم في بغداد. هنلك أخطاء عند المعارضة في الخارج. كان    حسم األمور في بغداد. وكاد 

تقييمها للوضع خاطئًا وكذلك شعاراتها ومؤتمراتها. كانت تشكو من أخطاء كبيرة. في الداخل ربما كانت 
 هناك اندساسات وتم رفع بعض الشعارات الخاطئة. 

 
 س: تقصد شعارات دينية؟ 

طابعًا طائفيًا وهي لم تكن كذلك. كانت الحركة ضد السلطة. الجيش الذي م ن: شعارات أعطت للحركة  
انسحب مذلواًل هو الذي كان شرارة البداية وهو الذي فتح النار ضد السلطة. وقعت أخطاء كثيرة. أعتقد أنا  

هو   ما يخدم الوضع في العراق هو أن ال تلعب األقطار المحاذية دورًا في إرباك وضعنا الداخلي. المطلوب
 اإلسناد فقط. أما التدخل والكالم واإلذاعات فهذا ال يخدم الوضع كثيرًا.

 
يتم دعمها لتحقيق   المعارضة  لكل من سوريا وإيران وتركيا خطوطًا معينة داخل  الواضح أن  س: من 
أهداف معينة. ال أطلب منك التكهن بالمستقبل طبعًا، ولكن من قراءتك للوضع وآخذين بنظر االعتبار كل  

 ا ذكرت من ظروف، هل ترى احتماالت نشوب انتفاضة ثانية؟ م
م ن: أعتقد بأن الوضع في العراق مهيأ لالشتعال في أي لحظة. اإلشكال هو في القيادات السياسية. عندما  
نتحدث عن الدول المجاورة نعرف أنها ال يمكن أن تعمل بدون قيادات موجودة أساسًا داخل الحركة السياسية 
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لمطلوب من القيادات السياسية هو أن تبني عالقاتها على أساس مصلحة العراق قبل كل شيء. العراقية. ا
وهي مصلحة األمة العربية والمنطقة كلها والعالم الثالث. إذا ما تحرر أي بلد فسيكون ذلك في مصلحة 

أن تثق بها إطالقًا. الكل. اإلشكال هو دائمًا في القيادات السياسية. عدد كبير منها ال يساعد تاريخها على  
هو تاريخ ملئ باإلشكاالت وليس فيه أي شيء يدل على حب الشعب العراقي. ثم ترى هذا التكالب على 
األموال كأنما األمر مصدر ثراء. لقد أصبح وجود بعض القيادات في المعارضة مصدر ثراء لها. أذكر مرة  

ا أحد قادة المعارضة. وتوالت وراءها ست  كنت جالسًا في مقهى وتوقفت سيارة مرسيدس سوداء ونزل منه
 سيارات. كانوا يلتقون على موعد غداء.

 
 س: في دمشق؟ 

م ن: ال يهم أين. فرآني أحدهم وكان يعرفني. ارتبك وقال: لدينا اجتماع. هذا وضع غير معقول. الناس  
طبعًا نقول إن البلد الفالني  تتضور جوعًا سواء في الداخل أو في الخارج. وضع العراقيين ال يحسد عليه.  

أساسًا صعب   البلدان  هذه  ووضع  وضعهم صعب  لكن  إلخ.  فيه.  بالبقاء  للعراقيين  يسمح  ألنه  مشكور 
 اقتصاديًا. 

 
س: يقال الكثير عن عدم وجود قيادات ورموز لها مصداقية، فماهو السبب؟ هذا الشعب المعطاء. . .  

 ؟هل هي االغتياالت والتصفيات، أم ماذا برأيك
م ن: طبعًا التصفيات لعبت دورًا مهمًا. عدد كبير من الكادر السياسي الجيد تمت تصفيته وصار هناك  
فراغ كبير. والمفروض أن يسد هذا الفراغ من قبل أناس آخرين. إن تمكن بعض القيادات غير الجديرة من  

يرها، لسبب ما. وهذا يمكنهم  قيادة العمل جاء سبب الوضع المادي. هناك إسناد من دول أجنبية، أمريكا وغ
من الحركة أكثر من آخرين لديهم تاريخ جيد ومشرف ولكن ليست لديهم إمكانية. ثم القيادي النزيه والجيد  
ليس مستعدًا ألن يساوم و»يمسح جوخ«. أما اآلخرون فمستعدون ألي شيء. أذكر مرة كنت أزور إحدى 

أطلع على تجربة فصيل من فصائلهم. وأحد القادة كان   حركات التحرر وفيها قيادات متعددة. كنت أريد أن
في زيارة إلى السعودية. وعند وصوله إلى السعودية بدأ يتكلم مثل السعوديين بالضبط. ذهب إلى الصين  
وأخذ يتكلم مثل الصينيين بالضبط. هذه كارثة طبعًا. ولذلك عندما حدث التغيير في هذا البلد كان لصالح  

أنا أتحدث عن أرتريا وهو وضع غير جيد. جاء شخص لم يكن مرشحًا    فئات أخرى ولم يحدث  شيء. 
 إطالقًا ولديه عالقات مع إسرائيل أيضًا. 

 
 س: هل حاربت في إرتريا؟ 

 م ن: حملت السالح معهم لمدة ثالثة أو أربعة أشهر.
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 س: في أي فترة؟ 
 . وفي ظفار بعدها بفترة وجيزة. ١٩٧٠١٩٧١م ن:  

 
 ى؟س: ماذا عن مناطق أخر 

مع   كانت  فترة  أطول  فقط.  أرى  لكي  األغوار  في  واحدة  هناك عملية  كانت  فلسطين.  إلى  ذهبت  ن:  م 
اإلرتريين. ليس القصد حمل السالح معهم. فهم لديهم من يقاتل وال يشكون من نقص عددي. الهدف هو 

شكاليات ومقارنتها مع  دراسة التجربة ومعرفة أبعادها والتقاطعات الدولية لكل تجربة. وكذلك التعرف على اإل
الكفاح المسلح في جنوب العراق، مثاًل، أو الثورة الفلسطينية. باإلضافة إلى البعد السياسي والنضالي، هناك  
َِ عند الذهاب إلى هذه المناطق. أواًل، تلتقي مع الطبيعة وجهًا  بعد جمالي بالنسبة لي أيضًا. كنت أفرح جدًا

الخطر ألنك معرض للقصف في أي لحظة من قبل قوات هيال سيالسي  لوجه. وتلتقي معها وأنت على حافة  
مثاًل. كانت هناك دوريات تمر ومعك كالشنكوف وعدد من الثوار. وجودك على حافة الخطر يجعل الجسم  
مثل جهاز رادار تختلف استقباالته. دستيوفسكي يتحدث عن هذا بشكل جميل. يتعرض لحكم اإلعدام ولكن  

ه جاء العفو فيتحدث عن حسه بالحياة في تلك اللحظة. وأنا عشتها في إرتريا ألن الخطر قبل دقائق من تنفيذ 
كان ممكنًا في أي لحظة وهناك طائرات ودوريات. فتشعر بوجود حوار مع األشجار والصخور ومع كل 
شيء. حوار حقيقي وليس مجازًا. تشعر بأحاسيس كل ما هو حولك. كل هذا عنده حس ويشكل نسيجًا  

يًا واحدًا وأنت جزء منه. ليس هذا بالشيء القليل. إن تجربة من هذا النوع تعطيك الشمول الذي يكون حيات 
عند الصوفية الكبار مثل ابن عربي والحالج ورابعة. أنا أعتقد بأن ما لم يكتب عنهم هو أنهم بالتأكيد شعروا 

ذا أخطر ما في التجربة الصوفية ولم  أنهم جزء من هذا النسيج الحي الكبير الذي هو الحياة، أو الكون. ه
 تتم اإلشارة إليه إلى اآلن. 

 
س: مع شعرك يحس المتلقي بأنك في حالة طرب مع الكون. وأنت تقول في إحدى قصائدك »طرٌب 

 بالكون وغبّي من ال يطرب.« فما الذي يطربك؟ 
و  كل  إلى  وأنظر  أخرج صباحًا ألتمشى  أنا  مثاًل،  وجميل.  حقيقي  هو  ما  كل  ن:  وأسمع أصوات م  رقة 

الحيوانات أو النسيم. كل هذه أنتبه إليها. هذه كلها مهمة في التجربة الشعرية. هناك تجربة بسيطة ولكنها  
هائلة. خرج أحد المتصوفة إلى نيل واسط. كان هناك نهر في العراق اسمه النيل ولكنه جف. وفي زرقة 

ن للا يا لغفلة العباد. صار عنده حس جمالي  الصباح رأى طائرًا أبيض على المياه. فشهق وقال: سبحا
هائل لكي يشهق وينتبه إلى غفلة الناس عن كل هذا الجمال. هذا أكبر من أي صالة أو عبادة، حسك  
بالوجود بهذا الشكل. القرآن يقول إن للا أودع شيئًا من األلوهة في اإلنسان. هذا هو حس األلوهة. هنا  

 يل.تشعرأنك جزء من هذا الكون الجم
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 س: تأثير الماركسية واضح على حياتك وشعرك. أين تقف منها اآلن؟
م ن: كنت عضوًا في الحزب الشيوعي لفترة طويلة. ومن البداية كنت أعتبر أن الماركسية مهمة جدًا، ال 
سيما في جانبها االقتصادي. لكني أختلف معها في قضايا معينة. وكنت أقول هذا من البداية حتى عندما  

 في الحزب. كنت 
 

 س: مثاًل؟ 
 م ن: قضايا كثيرة.

 
 س: ما هو موقفك من قضية اإلله؟ 

 م ن: هذه هي إحدى اإلشكاالت. أقول في القصيدة »سّماره كّنا وكان األرقا«.
 

 س: هناك منحى صوفي في أعمالك األخيرة. 
 م ن: هو موجود منذ البداية ولكن لم ينتبه إليه. 

 
 أكثر. س: صحيح، ولكن مؤخرًا 

م ن: هو عامل السن الذي يجعلك تركز تجربتك أكثر. فيكون حسك الجمالي أعمق. بخالف ما يقال عن  
أن الشباب أكثر حساسية للجنال. أنا أعتقد بأن هذا يعتمد على بنية اإلنسان، ال كونه شابًا أو كهاًل. ويعتمد  

 على كيفية استقبال العالم.
 

  يبدأ إال بعد السّتين.س: يقول ماركيز إن الحب الحقيقي ال
 م ن: هذا يعتمد. هناك من ال يستوعب الحب حتى لو صار عمره مئتي سنة. 

 
 س: إذا أنت لست ملحدًا؟

أنا لم أشرك« أقول في القصيدة. لكن هذا ليس متأتيًا من قناعات دينية ولكن بسبب تجربتي.  م ن: » 
 عفويًا أو. . . إلخ. التجارب التي مررت بها تدل على أن الكون ليس عبثيًا أو

 
 س: أنت ال ترى الموضوع ضمن السياقات التقليدية. كيف تراه إذًا؟ 

م ن: أنا لست طقوسيًا. في القرآن قوانين عامة، كونية ووجودية. وهناك ما هو لمخاطبة أناس من ذلك 
الزمان. لقد جاء هذا بلغتهم، لغة قريش، كي يستوعبه الناس ويعوه. مثاًل، الخمرة حرمت تدريجيًا ألنهم كانوا 

ألن اإلنسان، وبالرغم من كل    يصلون وهم سكارى. ربما كان هناك جانب بشري هام عمومًا في الطقوس.
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تطوره، فمازالت قشرة خفيفة فقط من دماغه هي المتحضرة . وفي لحظة واحدة يمكن أن تطير هذه القشرة  
ويصبح متوحشًا. فربما تساعد الطقوسية، من هذه الزاوية، في تهذيب اإلنسان. لكن عندما يكون لديك حس 

 في قصيدة »جسر المباهج« »كّل حسب طريقته يصّلي.«  عال بالوجود والكون، تشعر أنك. . . كما أقول
 

س: هذا يقودنا إلى الظاهرة الدينية وتسييس الدين. ما هو رأيك بالموضوع؟ إلى أين تقودنا وما هي  
 تحفظاتك عليها؟

م ن: إذا ما كان هناك تحفظ فهو أن يكون التيار الديني أكثر تسامحًا وأكثر انفتاحًا. يجب أن تكون هناك 
ية منفتحة على العصر كله. أنا أعتقد أن هذه حركات مهمة جدًا. خذ لبنان، مثاًل، الجزء النابض من  عقل

المقاومة ضد الصهيونية هو حزب للا. طبعًا هناك المقاومة الوطنية لكن حزب للا هو رأس الرمح فيها.  
همة من هذه الزاوية فقط. الحياة لقد دوخ إسرائىل بقتاله وهو يقدم ضحايا بشرية هائلة. ليست هذه الحركات م

دائمًا بحاجة إلى توازن بين ما هو مادي وبين ما هو روحي. لكن ليس من الروحي أن تقتل شرطيًا أو  
المساكين؟ هوالء جزء من مقاومة أوضاع معينة من   الجزائر. ما هو ذنب هؤالء  معلمة أو صحفيًا في 

قول عنه. هل تسقط النظام بقتل شرطي؟ كال، إطالقًا. استعمار وما شابه. هذا شيء غريب ال أدري ماذا أ
 الشرطي مجبر ومسكين.

 
 س: انتقدت اليسار العربي في شعرك. ما هو تعليقك على وضعه الحالي وهل له مستقبل؟ 

م ن: هناك مقولة لهوتشي منه وهي »إن قضية الشعب الفيتنامي هي قضية الحزب الشيوعي الفيتنامي.  
رى أن تتبع رأي الحزب الشيوعي الفيتنامي.« أي أن ال يتدخلوا ومن هنا كان نقدي. وعلى كل األحزاب األخ 

إن العراق قضيتنا نحن وليس قضية االتحاد السوفيتي أو المعسكر االشتراكي أو الرأسمالي. هذه مصالح  
ر، فهذا هو دولية أثبتت األيام أنها موجودة ولم تزل. وإذا ما كان هناك لوم وعتاب وتجريح بالنسبة لليسا

أحد الموضوعات. الشيء اآلخر الذي يجب أن يفهم الجماهير وحسها ونبضها بشكل جيد. أن يفهم تاريخها  
وأن ال ينعزل عنه وأن ال يهمل الجماهير مهما كانت متخلفة. مثاًل، عندما قتل السادات، ومهما قيل عن 

رائيل. نفذت العملية من قبل مجموعة  القضية، فهي كانت رد فعل على توجهات السادات واندفاعه نحو إس
من الجنود ومن ضمنهم خالد اإلسالمبولي. أو حادث جهيمان وموضوع الحرم. ظل اليسار ساكتًا وكذلك 
قواه السياسية. وكان اليمين هو الذي يطبل ويزمر. هذا الرجل هو دم اليسار وقام بحركة ضد وضع تعيس  

 في السعودية.
لم في العقد األخير، هل ترى إمكانية لصعود التيار الماركسي أو حركات  س: بعد كل الذي حدث في العا

 متأثرة به من جديد؟ 
م ن: اإلنسان يتعّلم من التجارب. فيمكن تعلم الكثير إذا ما تمت االستفادة من مشاق التجربة ومتاعبها  
أوليات   وهذه  جيد  بشكل  الجماهير  إلى  اإلنصات  يجب  كما  هائلة.  بيروقراطية  هناك  كانت  ونواقصها. 
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اجة بشرية كبيرة لهذا. الماركسية. وأن يكون هناك توازن، كما ذكرت، بين المادي وبين الروحي. هناك ح
فنحن نعيش اآلن تيارات عبثية فظيعة وجرائم غريبة. شخص يدخل إلى مطعم ويقتل أناسًا بدون سبب. 
وهناك االنتحارات الجماعية أيضًا. وهذه أزمة روحية عند الناس. إن التطور المادي والوصول إلى القمر  

ة الداخلية، التي ربطها بشكل من األشكال بهذه والكواكب كلها أمور مهمة. لكن قناعات اإلنسان الروحي 
 القضايا، وهذا خطأ، بدأت تهشم. الجانب الروحي ال عالقة له بالوصول إلى القمر.

 
وائي سنان أنطون   أجرى الحوار الرِّ
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وائي سنان أنطون   سبرإأسامة حوار الكاتب   مع الرِّ
 اإلبداعي مكان االلتقاء مع جمهوري ص سنان أنطون: النّ 

 

       
وري أسامة إسبر                          الروائي العراقي سنان أنطون 39  . الكاتب الس 

 
في رواياته كما في حياته يتنقل الروائي العراقي سنان أنطون بين عالمين ثقافيين مختلفين ال ينظران إلى  

وأحيانًا ذات طبيعة إلغائية، فاآلخر في عين االتجاه السائد األميركي مؤطر  بعضهما إال عبر لغة ضدية  
في صور معينة، كما أن أميركا في العين العامة العربية شرٌّ ليبرالي واستعماري وبؤرة للفساد. لكن سنان  

أعمق عبر   أنطون يتحرك خارج هذه النظرة المقولبة بأداة هي السرد، ورواية قادرة على التغلغل إلى طبقات 
قراءة عمودية، فاإلنسان في النهاية قادر على أن يتجاوز الحدود اللغوية والثقافية، والكتابة في لغة ال يعني  
أنك أسيرها أو أسير نظرة اآلخر إلى منتجها اإلبداعي والثقافي، بل يعني أنك تتوهج في هذه اللغة إبداعيًا  

القارئ، في أي لغة أو مكان، فما يهم في النهاية هو النص ثم يأتي دور المترجم كي ينقل هذا التوهج إلى 
وثيقة   إلى  تحوله  أو  اختزالية  اآلخر  أدب  إلى  النظرة  كانت  وإذا  فنيًا.  تميزه  التي  اإلبداعية  واإلضافة 
أنثروبولوجية فإن النص األدبي اإلبداعي يفلت من هذا التأطير ألنه يحمل في طياته ما يجعله يتجاوز هذه 

لضيقة نحو قراءات منفتحة على الفني والجمالي، وهذا ما أثبتته رواية سنان أنطون "فهرس" في القراءة ا
حلتها الجديدة باللغة اإلنكليزية بعد أن صدرت بترجمة لجوناثان رايت مؤخرًا عن مطبعة جامعة ييل األميركية  

كيين الذين يبحثون عن روايات  ضمن سلسلة األدب العالمي، ولقيت إقبااًل واهتمامًا من قبل القراء األمير 
تقدم لهم شيئًا جديدًا وتساعدهم على تذوق الجمال األدبي المتولد من التعبير عن واقع مختلف. ونجحت  
رواية سنان أنطون في أن تكون رواية فنية قبل أي شيء آخر، وهنا سر نجاحها وحضورها عربيًا وفي اللغة  

 اإلنكليزية.
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يزية لهذه الرواية أجريُت هذا الحوار مع الروائي العراقي المقيم في أميركا  بمناسبة صدور الترجمة اإلنكل
، ويعمل محاضرًا في جامعة  1991(. هاجر إلي أميركا في  1967سنان أنطون. وأنطون من مواليد بغداد )

م".  نيويورك. وهو شاعر وروائي وصدرت له عدة أعمال روائية منها "إعجام"، "وحدها شجرة الرمان" و"يا مري 
( و"ليل واحد في  2004كما صدر له ديوانان شعريان هما "موشور مبلل بالحروب" عن دار ميريت القاهرة )

 (. 2010كل المدن"، دار الجمل )
ري موقع "جدلية" و"مجلة الوضع الصوتية" و"تدوين للنشر" ومن كتاب  سي ومحرِّ أنطون هو أيضًا من مؤسِّّ 

 األحداث التي تدور على الساحة العربية.  المقالة التي تعكس اهتمامه بالقضايا و 
 

)*( صدرت رواية "فهرس" في ترجمة باللغة اإلنكليزية عن سلسلة األدب العالمي في دار نشر جامعة  
ييل وبترجمة لجوناثان رايت، بعنوان "كتاب الخسائر الثانوية"، لماذا اختار المترجم هذا العنوان، وما صلته  

 بالعنوان األصلي بالعربية؟ 
بدون ترجمة، ألن     Fihrisكنت آمل وأفّضل اإلبقاء على »فهرس« عنوانًا، وأن ُيكتب بأحرف إنكليزية  -

مدلوالت المفردة الغنية وساللتها وإحاالتها في العربية ال يمكن أن تجد مقاباًل مناسبًا باإلنكليزية تُبلوره مفردة 
عناوين الكتب المترجمة شائك ومزعج. فالعنوان    واحدة. وهذا ما طلبته من دار النشر، لكنهم رفضوا. موضوع

دائمًا موضع جدال وصراع بين المترجمين وبين الناشرين والمحّررين ألسباب عديدة. ومعظمهم يصّر على  
خياراته المبنية على اعتبارات تجارّية، أو تحّفظات وتخّوفات ألن سوق األدب المترجم ضّيقة في الواليات 

ل أّننا  وبما  أنا شخصيًا،  المتحدة.  اقترحُت  فقد  هي،  كما  »فهرس«  إبقاء  في  ننجح   The Book ofم 
Collateral Damage    وأفضل ترجمة له هي »كتاب الخسائر الثانوية«. فهو يعّبر عن مشروع ودود

تكون   أن  على  ويحرص  بدقيقة،  دقيقة  الحرب،  تاريخ  فيها  يكتب  أن  يريد  التي  ومخطوطته  )المستحيل( 
 سجاًل للخسارات، ال من منظار البشر، بل من منظار الشجر والحجر والحيوان.موسوعة للخراب و 

 
)*( هل ينظر القراء في أميركا بعامة إلى األدب العربي المترجم كأدب إبداعي؟ هل ستتحرر روايتك من  

 النظرة المرتبطة بطبيعة العالقة األميركية مع العراق وُينظر إليها كفن روائي قائم بذاته؟ 
، بالطبع، شرائح مختلفة من القّراء، وبخلفيات وتوجّهات وأذواق متنّوعة. هناك من يحرص على  هناك  -

قراءة األدب المترجم، ألنه أدب أواًل، بغض النظر عن العواصف السياسية والمناخ السائد. وهناك من يملك 
راقي الذي ما زال يهيمن، حّسًا نقديًا وخبرة وتجربة تساعده/ا في التخّلص أو التمّلص من اإلطار االستش

عمومًا، على منظومة استقبال وتفسير ما يكتبه هذا »اآلخر« أو ما ُيكتب عنه. تحدثت في أكثر من موضع 
ومناسبة عن إشكالية النظر إلى النصوص األدبية المترجمة عن العربية وكأنها دراسات علم إنسان أو علم  

الغريبة(، ال كأعمال فنّية تستحق وقفة لتأمل جمالياتها  اجتماع، أي مصادر معلومات عن هذه المجتمعات )
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أيلول/سبتمبر والحروب الكارثية وعودة   تفاقم هذا األمر بالطبع بعد الحادي عشر من  وأسلوبها وأدواتها. 
 خطاب صدام الحضارات بقوة من جديد.

هذا ال يكفي ألن تكون    "نمير البغدادي هو شخصّية متخّيلة. هناك أوجه شبه في بعض التفاصيل بيننا. لكن
 الرواية سيرّية" 

هناك استثناءات، بالطبع، في دور النشر الصغيرة، هنا وهناك، وفي بعض المواقع والدوريات. أّما األدب  
العراقي المترجم فتتم غربلته هو اآلخر بحسب الخطاب الثقافي السائد حول العراق في الواليات المتحدة. 

النسيان واإلنكار، أو اختزال كارثة الغزو إلى خطأ، أو التركيز على  ويتراوح هذا الخطاب بين سردي ات 
معاناة الجنود األميركان الذين يحتّلون مسرح الذاكرة كضحايا، فيختفي المدنيون العراقيون. وهذا جنس أدبي  
سائد منذ سنوات. وإذا ظهر العراقيون في نصوص مترجمة فيفّضل هذا الخطاب النصوص التي تصور  

اق على أنه مجتمع بال تاريخ منطقي، يحكمه عنف متأّصل. »فهرس«، كما ذكرْت المراجعات التي العر 
لقد  القومّية.  القراء من أساطيرهم  بتحرير  المعاكس. لست معنيًا  الترجمة، تسير في االتجاه  بعد  صدرت 

ول، هم القراء في ذكرت أكثر من مرة بأنني سعيد، بالطبع بالترجمات، لكن ما ومن يهمني، في المقام األ
 العراق والمنطقة. فهم جمهور الصف األول بالنسبة لي. 

 
)*( في أحد المقاالت التي كتبت عن الرواية باإلنكليزية يقول المراجع إن الرواية تمتح من سيرة المؤلف  
 وحياته، إلى أي درجة نمير هو سنان أنطون؟ وهل توافق على قراءة الكاتب األميركي ويل بريستون أن 

 "فهرس" هي رواية سيرية إلى حد ما؟
نمير البغدادي هو شخصّية متخّيلة. هناك أوجه شبه في بعض التفاصيل بيننا. لكن هذا ال يكفي ألن    -

قد   تفاصيل  أدبية معروفة ومقصودة. وهناك  لعبة  الكاتب  وبين  السارد  بين  التشابه  الرواية سيرّية.  تكون 
ة، لكنها ليست كذلك البتة. فشل نمير في كتابة رواية عن »المغسلچي«  يفترض القارئ )أو الناقد( أنها سيريّ 

وظلت مسودة، بينما نشرُت أنا رواية »وحدها شجرة الرّمان«. وهناك أمثلة أخرى. يبدو أن الطريق األقصر 
 ص.   واألسهل للناقد أو المراجع هو أن يركز علي هذا التفصيل بداًل من االلتفات إلى أمور أهم بكثير في الن
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)*( أنت تعيش حياة مزدوجة، فحياتك العملية تدور في فلك اللغة اإلنكليزية، بينما حياتك اإلبداعية  
تدور في فلك اللغة العربية، كيف تؤثر هذه الحياة في تجربتك ككاتب، وهل تشعر داخليًا أنك تعيش حالة 

 المنفى بعيدًا عن سياق اللغة األم؟ 
اللغة العربية كثيرًا. كان ذلك قبل   1991العراق إلى الواليات المتحدة عام  حين هاجرت من    - افتقدت 

عصر اإلنترنت والفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي التي تختزل األبعاد والمحيطات. وكنت أشعر 
بة تبيع  باغتراب لغوي شديد، بالرغم من تمكّني من اإلنكليزية. كان علّي أن أسافر لساعة كي أصل إلى مكت

 جرائد عربّية. 
 "ما ومن يهمني، في المقام األول، هم القراء في العراق والمنطقة. فهم جمهور الصف األول بالنسبة لي" 

تغّير العالم مّذاك. لحسن حظي أتحدث اللغة العربية بشكل يومي في البيت، مع زوجتي، وهي روائية عربية. 
ت أنها  الحديثة  التكنولوجيا  افتراضي في مكانين وفي كما أن من محاسن  سمح لإلنسان أن يعيش بشكل 

سياقين. لكن اللغة اإلنكليزية تظل لغة العمل األكاديمي والتعامل اليومي خارج البيت. في زيارتي األخيرة  
إلى بغداد في كانون الثاني/يناير فرحت أيّما فرح ألن المحكّية العراقية كانت حولي في كل مكان. االبتعاد  

لغة األم قد يجعلك أكثر حساسية لجماليات اللغة وخصوصياتها. أنا بعيد عن جمهوري جغرافيًا، عن محيط ال
 لكن النص اإلبداعي هو المكان الذي نلتقي فيه. 

 
 أسامة إسبر 

 صحافي سوري مقيم في أميركا
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 مع الفنانة التشكيلية فاطمة إسبر  علي حسين عبيدالكاتب  حوار
 التشكيلية فاطمة أسبر: كثيرًا ما أشعر بأن جغرافيا الوجه تشبه جغرافيا األرضالفنانة 

 

 
ورّية ةشكيليّ انة التَّ الفنَّ . 40  فاطمة إسبر  الس 

 
كيف يمكن أن نعثر على سمات ومؤشرات اإلبداع لدى هذا اإلنسان أو ذاك، بغض النظر عن التخصص 
اإلبداعي الذي ينشغل فيه، إن هذه المهمة قد تكون صعبة عند غالبية الناس، ولكنها ليست كذلك عندما  

عليه مهمة اكتشاف    تنطلق المعرفة من مجسات النقد بمختلف مذاهبه ومدارسه، فالناقد األدبي مثاًل تسهل
اإلبداع الشعري أو السردي أكثر من غيره ممن ال يتحّصل على الخبرة الكافية للحفر في التجربة الشعرية  
أو السردية، وكذا الحال بالنسبة للناقد التشكيلي، فهو أيضًا يتمكن بقدرة أكبر من غيره على الدخول في 

مكنه وضع النقاط على حروفها المناسبة فيما يتعلق بتجربة  أعماق التجربة التشكيلية ألي فنان تشكيلي، ثم ي
هذا الفنان أو ذاك، وفي زيارتي للمعرض التشكيلي الذي أقيم مؤخرًا للفنانة )فاطمة أسبر(، ورؤيتي إلى  
لوحاتها متعددة الرؤى واألفكار والمضامين واألشكال واألدوات واأللوان، جلب انتباهي بقوة ذلك االشتغال  

المتميز على الوجوه، فقلما تمر بلوحة من لوحات الفنانة )أسبر( وال تجد وجهًا بارزًا في مساحة  المكثر و 
اللوحة أو هاربًا الئذًا في إحدى زواياها، ولعل هذا الشغف الفني برسم الوجوه في لوحاتها التشكيلية يعود 

رى وتؤمن بأن الوجه له تضاريسه  إلى رؤيتها الخاصة وتفسيرها الخاص أيضًا لما تمثله الوجوه لها، فهي ت
الخاصة في كل مرحلة، وتعتقد )اسبر( أن مراحل الحياة على اختالفها تلقي بظاللها على الوجوه وتترك  
بصماتها فيها، ولعل التعبير األجمل لها واألكثر دقة حول األسباب التي حدت بها لالنشغال بالوجوه إلى  

ه وجغرافيته الخاصة، أما مصدر هذه التضاريس ومؤثِّّث هذه  هذا الحد، حين قالت: إن لكل وجه تضاريس
الجغرافية، فإنها تعزو ذلك إلى ما يمر به اإلنسان في رحلة حياته من محتوى حياتي مختلف بين إنسان  
وآخر، فهناك من يواجه أقسى العقبات وهو يمضي في المسار الزمني ُقُدما، وهذا السير الحثيث )الطوعي  

سوف يعكس المواقف والمشاعر واآلالم واألفراح وسوى ذلك على شاشة الوجه، لهذا كان  والقسري في آن(  
انشغال )أسبر( بالوجوه يطغي على مساحتها الفنية تشكيليا، ومن الجوانب الرائعة التي سيجدها قارئ هذا  
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ا الرسم بسبب الحوار، هي صراحة الفنانة )فاطمة أسبر( في جميع إجاباتها، فهي لم تخَش ذكرها عدم قدرته
العمل واالنشغال بأمور الحياة، كذلك هي لم تخفِّ رغبتها في الرسم وتوّقده الدائم في خيالها، وإلحاح الزمالء  
الفنانين على أهمية دخولها في المعترك الفعلي للفن، بداًل من الرسم للنفس أو الذات، ومما يلفت النظر أن  

فّضل أن يختار إحدى لوحات الفنانة )اسبر( كي يكون غالفًا  عددًا من الكتاب واألدباء شعراء أو غيرهم  
وواجهة لمؤلَّفه الشعري أو سواه، وهذا لوحده شهادة على التمّيز واإلبداع، واألهم في ذلك أن هؤالء المبدعين  
لهم حضورهم الفاعل في المشهد األدبي العربي، وليس ذلك بكثير على فنانة مبدعة تنتمي إلى شجرة اإلبداع  

لعربي، فالفنانة )فاطمة أسبر( انشغلت في إحدى دراساتها الشعرية بالشاعر العربي المعروف )أدونيس( ا
ولعل هذا االنتماء الجميل يؤكد قيمتها اإلبداعية، لكن يبقى األمر المميز في ذلك ما تقدمُه أعمالها ولوحاتها  

مستخدمة، أو مساحات الرسم وكيفية التعامل من قيمة فنية عالية، إن كان على مستوى األفكار، أو األلوان ال
معها، وفي الخالصة أجد أنني كمحب لإلبداع بصورة عامة، ومهتم بالفن التشكيلي العراقي والسوري والعربي 
عموما، ملزمًا بمحاورة هذه التجربة التشكيلية المائزة، ومعرفة شيء من خصوصيتها، وخطوط تعاملها مع 

عمومًا، لذا كان لنا مع الفنانة التشكيلية )فاطمة اسبر( هذا الحوار الذي يسلط الرسم، ومع الفن واإلبداع  
 بعض الضوء على تجربتها الفنية، وقد بدأنا معها بالسؤال التالي:

 
 * حبذا لو نحصل على نبذة مختصرة عن رحلتك منذ نقطة االنطالق حتى اللحظة.

وجوهًا أجد فيها ما يجذبني من دون التفكير بما أقوم به،  من صغري أحب الرسم، وأذكر أنني كنت أرسم    -
كانت رغبًة داخلية.. وتعبر مثل أي حدث عادي.. وحين دخلت المدرسة كانوا يوظفون ساعة الرسم لدراسة 
مادة أخرى، فكنت أشعر بالقهر كما لو أنني فقدت شيئًا غاليًا ومهّمًا ولن أجده ثانيًة، ومع المرحلة الثانوية  

دراسة فرض الواقع اتجاهًا مختلفًا، فدخلت دار المعلمات وتابعت دراستي الجامعية متخصصة بعلوم  من ال
اللغة العربية، وكانت رسالتي في نيل الدكتوراه بعنوان )ظاهرة الرفض في شعر أدونيس(.. ومارست تدريس  

رسم الذي لم يغادر خيالي.. اللغة العربية.. كنت سعيدة بعملي.. وبين البيت والتعليم لم يكن هناك وقت لل
ومازلت أمنح الرسم الوقت   2008ثم جاءت الفرصة.. وبدأت أمارس الرسم بشكل جدي ومتواصل منذ العام  

 الذي يتيسر لي والذي أسعى لتوفيره. 
 

 * يتراءى لي أنك مغرمة في التعامل الفني مع الوجوه، ما السر في ذلك؟ 
ح الفنان القدرة على قراءة تعابيره سلبًا وإيجابًا وكأنه جغرافيا تظهر  الوجه مرآة الداخل اإلنساني.. وهو يمن  -

عليها أفعال الزمن وتقلبات المشاعر.. وكثيرًا ما أشعر بأن جغرافيا الوجه تشبه جغرافيا األرض.. فكما تفعل 
.. وحين  عوامل الطبيعة باألرض من حتٍّ وانهدام وتغيير في طبيعتها كذلك تفعل أحداث الحياة في الوجوه

النظر فيها نشاهد ذلك االنشطار الروحي.. والحزن وتغّير المالمح.. كما نرى سلبياٍت مختلفة مثل الرؤية  
 بعين واحدة.. أو أن العين في غير مكانها فهي ال ترى الرؤية الكاملة.. وفي المحصلة، الوجه كتاب.
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 * ما هي أبرز المحطات في رحلتك مع الفن التشكيلي؟
القول بأن لي محطات فيما يتعلق بالرسم.. فأنا هاوية ولم أدرس الرسم.. كنت أرسم لنفسي،   ال أستطيع  -

ولم أفكر يومٌا بأن أعرض أعمالي.. لكن األهل وبعض األصدقاء من الوسط الفني وبعض المتذوقين حين  
ض لوحاتي  رأوا أعمالي صاروا يوجهون اللوم لتقصيري بحق هذه األعمال.. وبحق نفسي.. وبخاصة أن بع

وهي تقريبًا تتجاوز ثمانية أعمال قد اختارها شعراء وأدباء ونقاد كي تكون أغلفة لكتبهم.. بعضها لسوريين  
ثم  وثقة..  سعادة  االختيارات  هذه  منحتني  وقد  ولبنان،  وتركيا  والجزائر  ألمانيا  في  سوريا،  خارج  وأكثرها 

نحات السوري الكبير )مصطفى علي(، كما  رضخت لغواية المحبين وأقمت معرضًا في محترف وجالري ال
شاركت في معرض جماعي في جالري ومرسم الفنان الكبير التشكيلي أسعد سموقان.. ويبدو أن أمامي  

 ثالثة معارض خالل الصيف وأوائل الخريف إن شاء للا.
 

 * لماذا بدأت فاطمة أسبر متأخرة مع الفن، وكيف أبدعت؟ 
ي الفرصة في وقتها.. لكنها تعطيها في وقت ما.. أنا من جيل كان عليه  أشرت إلى أن الحياة قد ال تعط  -

أن يبني حياته عن طريق الدراسة وتأمين العمل.. ولم تكن كلية الفنون ظاهرة على خارطة مخيلتي.. بل 
كان التحصيل الدراسي هو الهدف.. لذلك تابعت في دراسة اللغة العربية ومارست التدريس.. ثم فجأة أجد 

أعود للرسم بشغف كبير.. وأنا اآلن أشعر بالغبن والقهر حين يمر يوم ال أمارس فيه الرسم.. أما فيما    نفسي
 يتعلق باإلبداع فأعمالي يقّيمها المتلقي أو الناقد.. ومما آمله أن ينظر إليها على أنها جميلة. 

 
 ية؟ * هل ثمة أثر للشعر في لوحاتك، السيما أنك تنتمين إلى شجرة أدونيس الشعر 

بالتأكيد.. وأنا أحب الشعر.. قديَمه.. وحديَثه وأبحث دائمًا عن الصور الفنية في القصيدة.. وبخاصة أنني  -
قرأت المتنبي وأبا تمام والمعري.. وقرأت أدونيس بشكل موسع.. وشعره مملوء بالصور.. مما يشكل مخزونًا 

القص يعني أن مختزن الصور يرسمها كما في  بتفاعلها الضمني  ال ينضب.. وهذا ال  لكنها  تمامًا..  يدة 
واختزانها في الوعي والالوعي تظهر بروح تتالءم وروح القصيدة وتظهر تلك العوامل التي تجمع، في مناخ  

 واحد حتى ولو كانوا متفرقين في بلدان مختلفة.
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ب الفنانين وأنت * هل هناك تكرار وتناسخ في انتاج اللوحات التشكيلية؟ وما سبب هذا التقارب في تجار 
 منهم بالطبع؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
من متابعاتي للمعارض الفنية السورية والتي أراها غير كافية كي أحكم على اإلنتاج الفني بعين ناقدة.. -

لكن أستطيع القول إن هناك تمايزًا كبيرًا بين الفنانين في سوريا ولكل واحد منهم سمته الخاصة به.. ويمكنك  
الفنان من رؤية بعض أعماله.. وإطالق األحكام النقدية الصارمة على الفنانين كقولهم: يكرر نفسه.. معرفة  

أو يشبه فالنًا من الفنانين.. أو يقلده.. وما شابه من توصيفات نقدية .. والحقيقة إن هذه الكلمات فيها تسرع  
البيئية والثقافية والتي ال بد أن تظهر عند  من قائلها وفيها ظلم للفنان.. فما يشير إلى التشابه هو الخلفيات 

بعض الفنانين كونهم يخضعون لهذه المؤثرات.. لكن على أن ال تكون سمة ثابتة.. ولو أنك طلبت من عدد  
من الفنانين أن يرسموا قمرًا لكان لكل فنان قمره الخاص به.. وعملية التكرار قد تكون في كثير من األحيان  

لعمل لم يقتنع الفنان بعد بأنه قد أكمله تمامًا كم يريد.. أيضًا بشرط أن يكون مقبواًل    إعادة نظر.. أو تكملة
   وليس سمة دائمة.

 
 الكاتب علي حسين عبيدأجرى الحوار  
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اعر حوار   بيعي مع الروائي والكاتب العراقي عبدالرحمن مجيد الربيعي عبدالرزاق الرّ الشَّ
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 

وائي العراقي عبدالرحمن مجيد الّربيعي . الشاعر 41 بيعي           الرِّ  والمسرحي عبداّلزاق الرَّ
 

 صراعاتنا وجه من وجوه الفساد األدبي 
 مدونتنا الروائية ما زالت فتية ولم تصل إلى شيخوختها بعد 

 عندما أكتب ال أضع أي محذور أمامي
 والمنتمين إلى أنفسهم وإلى همومهم.  أنا من الكتاب الخارجين على التبويب تحت عناوين معينة

  هناك دائما ما هو صعب وعصي في شخصي، وهذا لم يعرفه إال أولئك الذين عايشوني عن قرب 
 

  بعد أن اكتشفت أن هناك من قرأها دون علم مني   1987أحرقت مذكراتي التي فاقت األلف صفحة عام  
إعتاد أن يثير الزوابع والمعارك األدبية على صفحات  رغم أن الكاتب العراقي عبدالرحمن مجيد الربيعي  

الصحف اال أنه يتمتع بدفء إنساني نادر , وحميمية جعلت حتى خصومه يحبونه ويحتفظون بعالقة ودية  
معه , وهو يرى أن هذه الخالفات هي ثقافية بحتة وال يمكن لخالفات كهذه أن تفسد الود بينه وبين اآلخرين  

ينت مي لجيل الستينيات القصصي في العراق يعد من المجددين في فن القصة القصيرة  , والربيعي الذي 
العراقية, وهو أكثر كاتب عراقي تواجه أعماله إقباال من قبل القراء وتعاد طباعتها , حيث طبع من روايته  

 العديدة.   “الوشم ” ,على سبيل المثال, أكثر من ثمان طبعات إضافة الى رواياته ومجاميعه القصصية األخرى 
وهو جريء في طروحاته خصوصا في روايته”خطوط الطول ..خطوط العرض”التي صودرت من األسواق 
في بعض العواصم العربية وكتاب مذكراته”أية حياة هذي؟” و”وجوه مرت” الذي وصفته الكاتبة غادة السمان  

عي في إبراز عنصر الطرافة  بقولها إنه كتاب “خفيف الظل ينتمي ألدب السخرية المتعاطفة وقد نجح الربي
البشرية )الدونكيشوتية( وكتب المآسي دونما )دراما( وببعض السخرية ولكن غير المتعالية وبمهارة أدبية  
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حيث يتحول مجنون األبجدية الموهوب أو المزعوم الى لحظة فنية راقية ومخلوق كله عيوب مثلنا ,ولكن  
 ق حياتنا األدبية ” الربيعي شرس حين يتعلق األمر بتعرية بعض حقائ

 
* في سيرتك الموسومة ” أية حياة هي؟ شحنة عالية من الجرأة. هل أن فضاء الحرية الذي وجدته في  
المغرب العربي األكثر قربا” ألوروبا من الشرق العربي هو الذي منحك هذه الجرأة؟ أم أنك تريد أن تتحرر  

 من الماضي قبل أن يفلت من ذاكرتك؟ 
أور   – ما  والجزائر من  ربما كان  تونس والمغرب  ينشر في  ما  لو قرأت  أنك  إذ  دته في سؤالك صحيحا، 

نصوص روائية وقصصية تتأكد بأن ما كتب فيها من المتعذر جدا أن ينشر في العراق مثال إذ كان السائد 
ء  أولى عليك أن تحمل على موافقة الرقابة أوال، أما في المغرب العربي فال شي  أنك لو أردت طباعة عمل

من هذا تستطيع أن تقدم كتابك للناشر. وإذا كان هناك من شكل يثيره الكتاب الكتاب فقد يقاضي. ولكن 
هذه حاالت نادرة، وليس أمامي مثال: أستطيع أن أسوقه. في العراق عانينا طويال من الرقابة، كما عانى  

كلمة، وأحيانا تذهب المبالغة لقراءة   جيلكم التالي لنا، كانت هناك هيئة كاملة للرقابة. تقرأ ما تكتبه كلمة
النوايا. وقد أدركت هذا مبكرا. ومنذ كتابي األول الذي أصدرت طبعته األولى في العراق عامدا وهو مجموعتي  

. بعد هذا الكتاب جعلت كتبي تهاجر راضية إلى لبنان الذي اتسع  1996” السيف والفنية” وذلك في عام  
هما كنت و أي موقف انطلقت هناك من ينشر لك. ومع هذا فقد كنت: نشر صدره لكل التجارب الكتابية، من

روايتي  حذ  واردة.  كانت  العراق  خارج  منها  أخرى  طبعات  اصدار  فكرة  أن  مع  العراق  في  كتبي  بعض 
“……..األسوار” مثال فبعد طبعة بغداد: أصدرتها في طبعات أخرى بيروت وتونس )وهذا قبل أن أتحول 

. كما أن  1976نشرت، الطبعة األولى من مجموعتي “الخيول” ف تونس كذلك عام    إليها( ومع الرواية
روايتي “الوشم” التي صدرت في سبع طبعات ليس بينها طبعة عراقية واحدة وقد تمنيت هذا، وكذلك األمر 
مع روايتي “خطوط الطول.. العرض” التي أترقب صدور طبعتها المغربية لها وهي الرابعة بعد طبعات 

 ت وتونس ودمشق. بيرو 
 

 * هل تشغلك قضية نشر الكتاب؟ 
أنني ال أفكر كيف أنشر كتابا أنجزته، بل المهم أن أفكر كيف أكتبه، وعندما أكتب ال أضع أي محذور   –

أو مخطور أمامي، بل أكتب ما أريده وبالشكل الذي أريده، ال تملق ” لجهة وال خضوعا البتزاز ما. وعندما  
ال وفق رؤيتي أفكر في طباعته وألي دار أقدمه لينشر بالشكل الذي كتبته فيه. خذ يصبح الكتاب منجزا كام

مثال سيرتي التي ذكرتها في سؤالك “أية حياة هي ؟ ” التي كتبتها كاملة بتونس حيث أقيم منذ عشرين عام،  
بواكير  إدريس راعي  د. سهيل  وأستاذي  ذهني صديقي  إلى  تبادر  من  أول  كان  الخطوط  قرأت  أن  نا  بعد 

المخلص فأرسلتها له ليقرأها فقط خاصة وأنه قدم الجزء األول من سيرته في كتاب على قدر كبير من  
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الجرأة. توقعت أن تكون قراءته لكتابي قراءة منصفة، ولم يضل الوقت عندما وصلتني كلمة منه على الفاكس  
 مطبوعا”.تمتدح هذه السيرة وهي الكلمة نفسها التي ظهرت على خالف الكتاب األخير 

وهنا أقول لعل خروجي المبكر من العراق، بنصوصي أوال ومن ثم بجسدي قد جعلني أتشبه بأولئك الكتاب  
 الخارجين على التبويب تحت عناوين معينة والمنتمين إلى أنفسهم وإلى همومهم. 

مدن وأسواق إنني يا عبد الرزاق وحتى اللحظة هذه ما زالت مسكونا بذلك الماضي الذي يجرني إلى وجوه و 
كانت بكل ما فيها من ألم وخوف ونكوص أثرى منهل أعود إليه ألغترف منه فال ينضب. ورغم كثرة كتاباتي  

 عن )الناصرية( مدينتي األم فإنها تجدد في ذاكرتي وكأنها الدنيا كلها فأكتب عنها.
 

ع وتدخالته أمور لن  * حذف من روايتك “الوكر” بطبعتها األولى الكثير وقلت لي إن “التباسات الواق
 يستطيع الكاتب العربي أن يتخطاها ويتجاوزها أبدا ” هل ضغطت عليك هذه االلتباسات كثيرا؟ 

، 1980جدا، يومها كنت أدير المركز الثقافي العراقي بيروت وأستعد للتحول إلى تونس، كان هذا عام    –
وني إلى بغداد في تلك السنوات المنذرة  وكان بقائي خارج العراق مهما ” لي وأخشى ما كنت: أخشاه أن يعيد 

بحرب لعينة فأخضعتها للتشطيبات، ال تذكرني في هذا ألنني ال أسامح تعبي عليه، ولكنني عندما بدأت 
كتابة روايتي التالية لها مباشرة ” خطوط الطول.. خطوط العرض، تحدثت على الروائي الذي نزل شطبا 

كنت  وإنما  لها  تدجين  في عملية  دار   بروايته  الطول..” عن  وعندما صدرت..خطوط  نفسي،  أجلد  بذلك 
الطليعة ببيروت أرسلت الدار عشرين نسخة منها إلى معرض الكتاب ببغداد وصادف أن كنت هناك، ولكن  
النسخ العشرين رفعت لترمى في مخزن الممنوعات لحرقها، ولكن الصديق ماجد السامرائي أدى لي خدمة  

النسخ العشرين من ذلك المخزن اللعين حيث كان المسؤول عنه صديقا لنا نحن  كبيرة وقتها عندما جاءني ب
 اإلثنين وإشترط أن ال نتحدث باألمر. 

لكن هذا النوع من الكبوات تعترض الكاتب سرعان ما يتجاوزها أو أن هناك من يتفهمها، وعندما تحولت  
معارف التونسية، وبعدها صدرت أخرجت المخطوطة األصلية لتنشر عن دار ال  1989إلقامة بتونس عام 

 منها طبعة مغربية بعد صدور ترجمتها اإليطالية في نابولي.
 

 * أية حياة هي؟ سؤال ينطوي على سخرية مرة، هل أنت راض عن حياتك إجماال؟
لو أنك أعدت قراءة روايتي المنشورة لوجدت أن السخرية حاضرة بشكل قوي فيها. أتتذكر صوت السلمان    –

” مثال؟ وقد انتبه عدد من النقاد إلى هذه المسألة أذكر منهم د. محسن الموسوي بعد قراءته في ” الوشم
بورتريهات    -الدقيقة لروايتي “األنهار” وكذلك الصديق الناقد د. حاتم الصكر بالنسبة لكتابي ” وجوه مرت 

ي غطته مأساوية ما  عراقية ” حيث قدمت نماذج تمثل الجانب الساخر في الشخصية الشعبية العراقية الذ 
مّر بنا من أحداث، هنا أذكر أن الصديق الشاعر صالح نيازي حدثني في مكالمة هاتفية كيف أنه وبعد 
تذكرا شخصية من   كلما  بالضحك  ينطلقان  المانع أصبحا  الروائية سميرة  وقرينته  الكتاب هو  لهذا  قراءته 
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ى في روايتي الجديدة ” نحيب الرافدين” شخصيات هذا الكتاب، وقد دفعت بهذه السخرية إلى أقاصي أخر 
حيث السخرية التي ما بعدها سخرية، من النفس ومن اآلخر ومن فداحة األحداث التي عصفت في عراق  
ثمانينات القرن الماضي. لكن يبقى الجانب الثاني من سؤالك بشأن إن كنت راضيا عن حياتي إجماال ؟  

قوال ألحدهم قرأته منذ سنوات لكنه لم يغادر ذاكرتي بل أنني    فماذا أقول لك ؟ وبماذا أجيب ؟ وأتذكر هنا
أردده بيني وبين نفسي في لحظات احتدامي وما أكثرها هذه األيام. جاء في القول )كم كنت أخشى أن تكون  
حياتي على خطأ في النهاية(: فلماذا أردده ؟ هل ألنني أدركت بأنني سكبت سنواتي في قنوات الخطأ ؟  

أعرف جيدا بأنني ال أعرف الندم المحض، وما مّر ال يمكن إعادته ألوجهه وجهة أخرى، كما    ربما، لكنني
أن العمر لم يعد فيه متسع، والسنوات تقضمنا بشره عجيب، كيف أقترب من السبعين وأنا الفتى الذي مأل 

اتي بكثير من  ستينات القرن الماضي بجنونه الجنوبي وأحالمه الصعبة ؟ ومع هذا أقول لك: لقد عشت حي
الصدق والصفاء بعيدا عن اإلذعان والرضوخ واالمتثال. لذا لم يستوعبني أحد بشكل كامل، هناك دائما ما 
هو صعب وعصي في شخصي، وهذا لم يعرفه إال أولئك الذين عايشوني عن قرب رغم أنني محب، ال أكره  

 م ذلك وليكن ما يكون. أحد، ولكنني قد أحتقر الكثيرين، وإن حصلت لحظة مواجهة سأقول له
ربما أنا غير راض عن الحال التي أنا عليها ألنني لم أساير بل، احتفظت بنقائي الوطني، لذا فعندما أمرض 
مثال ستكون المشكلة ألنني ال أعرف كيف أعالج نفسي. ذات يوم كنت في كابوس مرضي شفيت منه  

ولمحني فتى ذكي وأنا واقف في الطابور وقد والحمد للا حضرني للذهاب إلى المستشفى الحكومي العام،  
جاء بوالده المسن للعالج وعرفني، آنذاك تقدم مني وسّلم علي، ثم قال بتأثر: عندما رأيتك لم أصدق عيني، 
لقد بكيت وفرحت في اآلن نفسه، بكيت ألنك بعد كل هذا العمر والعطاء ال تعرف كيف تعالج نفسك وتلك 

 لي بأنك نظيف اليد، ولو لم تكن هكذا لكنت تعالج في المصحات الخاصة.   مأساة لكنني فرحت ألنك أكدت 
 مع هذا يا عزيزي عبد الرزاق فإن ما عشته بكل ما فيه قد كّونني، صّبني في هذا الكيان الذي تعرفه.

 
 * هل يشكل الماضي أزمة بالنسبة لك كما هو الحال بالنسبة لشاعر عراقي معروف هو سعدي يوسف؟ 

أستطيع أن أجيب نيابة عن األخ سعدي يوسف، وال أدري أي ماض شكل له أزمة، فلكل واحد منا ال    –
 أكثر من ماض. 

أنا ال أرى الماضي عنوانا وال سببا ألي أزمة بل أراه االسترجاع الجميل حيث تبدو لي حياتي كوابيه مهما  
ي ما أوردته ألوالدي الثالثة فهو  هو لمعدني الخاص، الماضي طيب وجميل، ليس فيه ما يشين. وإذا كان ل

 نقائي، ونصاعة مواقفي. 
 

 * اإلنسان صنيعة الماضي، إلى أي مدى ساهم الماضي في تشكلك اإلبداعي ؟ 
ربما كان الماضي المادة التي أشتغل عليها، فبعد تلك السنوات الطويلة أستطيع أن أرى األشياء بوضوح    –

مع أحد، رغم أن هناك في أي عمل سواء كان سرديا أم شعريا  كبير بحيث ال يبدو ما أكتبه تصفية حساب  
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عملية تصفية حساب، لكنها من باب وضع كل شيء في مكانه. أنا دائما أكتب الماضي والفارق هو أنني  
أكتبه بعين الحاضر ليكون نصي معاصرا، ولذا ما زالت رواياتي وقصصي مقروءة وبلغ عدد طباعتها رقما  

 لرواية في العراق، وأقول هذا بال ادعاء ولكن بمفاخرة. لم تعرفه القصة وال ا
إن الماضي يعيش فينا بالمقدرة على المواصلة ولم يكن يوما محبطا لنا، ألنه الماضي الذي نجدده بكتاباتنا  

 وبرؤيتنا المعاصرة التي تشحن وال تنضب. 
لذاكرتنا. أتصدق أنني أتذكر تلك الماضي منذ الطفولة، والتعرف على األشياء من حولنا هو اليقظة األبدية  

السنوات بكثير من التفاصيل وهو لم يحصل مع أحداث قريبة لم ىتردمها السنوات. كأن الماضي آثارنا التي  
 تحتاج إلى المزيد من التنقيب.

 
* قبل “أية حياة هي؟” دونت سيرتك األدبية في كتاب ” من ذاكرة تلك األيام ” قدمت فيه شهادتك على  

 الحركة األدبية واألدباء الذين عرفتهم، لماذا هذا الرجوع إلى الذكرة؟ 
ألن هناك أحداثا وسير وأشخاص تكاد تندثر إن لم أوثقها بكتاباتي أو كتابات آخرين جايلوها وعرفوها    –

عن قرب، أستطيع القول أنني عرفت عن قرب أسماء أدبية وفكرية وتنقلت بين أكثر من عاصمة، وقد غادر 
هم عالمنا، فماذا كان انطباعي عنهم؟ وكيف عرفت الحركة األدبية في البحرين أو في مصر أو في  جل

المغرب على سبيل المثال. وهكذا كتبت وال تظن أن ما كتبته مر بسالم. كما أنني لم أكتب كل شيء 
ور ال يمكننا كبشر  عرفته، ففي األدب كما في الحياة هناك دائما أشياء مسكوت عنها ال خوفا بل مراعاة ألم

 أن نتجاوزها، وربما يستطيع الكاتب األوروبي أن يتجاوزها.
وقد وجدت متعة كبيرة في انجاز هذا الكتاب إذ أنني كتبته ونشرته فصوال متعاقبة قبل أن أجمعه في كتاب.  

التي    وكنت ألجأ إلى ما تبقى في أرشيفي من صور أو رسائل إذ انني فقدت جل أوراقي، وأحرقت مذكراتي
 بعد أن اكتشفت أن هناك من قرأها دون علم مني.   1987فاقت األلف صفحة عام  

بدمشق ” وجوه مرت” توقفت عند وجوه من ذلك الماضي الجميل    2008وفي كتابي الجديد الصادر عام  
ليس  ألكتب عن كل وجه بوتريها “خاصا” به. تلك الوجوه لم يعد أحد من الناصرية يتذكرها إال جيل اآلباء، و 

 بينهم من يتذكر أحدها دون أن يبتسم إذ أنها كانت عناوين ضاجة ألفراح الناس البيضاء.
 

* يختلط في سيرتك صوت السارد والحكّاء مع صوت المدون والموثق: هل لجأت إلى جماليات السرد 
 يستحوذ على القارئ؟

ند الكتابة عنها إلى أسلوبه كتابة السيرة هي عمل أولي شأنه شأن الرواية وكل كاتب يخضع سيرته ع  –
الذي عرف به. وعندما كتبت ” أية حياة هي؟” كنت فيها حّكاء، ولكن الفرق إنني لم أرو سيرة آخرين بل  
سيرتي أنا، ولم أكن مدونا فقط، بل وموثقا أيضا. ومن قرأوا هذه السيرة أوتناولوها بالنقد كلهم، اختصوا بها.  
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يد، د. حاتم الصكر، د. علي القاكي، د. عبد للا ابراهيم، د. جليلة أذكر هنا ما كتبه د. محمد صابر عب
 الطريطر، د. زهور كرام، عبد الرحيم العالم، عبد الجبار العش، عبد القادر ناصر وغيرهم.

أما العنوان فهو تركيب فصيح لمقولة دارجة عراقية “شنو هالحياة؟ ” أو ما شابه ذلك. أردت العنوان سؤاال 
 ا ضم الكتاب.وجوابه في م

 
 * ما نصيب الخيال القصصي من كل ذلك؟ 

نصيبه كبير، فأي كتابة قصصية يتداخل فيها الواقع بالخيال. وترجح كفة أحدهما على اآلخر في هذا    –
العمل أو ذاك، ولكن كتابة السيرة فيها الخيال الذي يتأتى من إيصال ما هو واقعي، حقيقي بكتابة أدبية في  

 السردية التي تقدمها السيرة. جزء من المقاربة 
رغم أن المحلية سمة واضحة في كتاباتك الروائية والقصصية، أنت من أكثر الكتاب العراقيين الذين تعاد   *

 طباعة كتبهم خارج العراق، كيف يستطيع الكاتب أن يصل إلى القراء العرب ودون التفريط بخصوصيته؟ 
العربي الشمال أفريقي كما هي حالتي وبين خصوصيتي  هذه هي المعادلة الصعبة، كيف نصل للقارئ    –

العراقية، وكان لي اجتهادي الذي استطعت به أن أوصل نصوصي، وأعترف لك بأنني تعبت في كتابّي ”  
أية حياة هي؟” و ” وجوه مرت ” كل التعب، إذ أنني أدركت أثناء كتابتهما أنه ال بد من الدارجة العراقية 

ت الدارجة المقفلة على نفسها، كما فعل كتاب الخمسينات في العراق، بل هي وال مفر منها. ولكن ليس
الدارجة المتحررة التي تصل وال تتعثر، وإذا كان ال بد من شرح لمفردة ففي المتن وليس في الهامش بأن  

 أضع بين قوسين وبعد الكلمة مباشرة المعنى الفصيح لها، وقد حقق هذا تواصال وانسيابا عند القراءة.
 
لماذا معظم أبطال رواياتك من المثقفين الذين أنجبتهم مرحلة الستينات مثل كريم الناصري في “الوشم”  *

 و ” غيات داود” في خطوط الطول ..خطوط العرض؟
أنا معك، لقد تحدثت عن هذا في أكثر من مناسبة. ربما ألن جيل الستينات كان خليطا من كل اإلتجاهات   –

ي لم تختلف فقط ويا ليت األمر وقف عند هذا الحد بل تقاتلت. وسجن من في الحكم  واألحزاب السياسية الت 
الكتابة والتجديد والسفر  الذين عارضوهم. ومع هذا كله كان هناك فيض ال يحد من األحالم. في  منها 

فاصيله، واكتشاف المعالم، هو جيل على قدر كبير من الحيوية االبداعية والحياتية، وألنني كنت فيه وعرفت ت 
استأثر باهتمامي فكتبت عنه في “األنهار” كتبت عن حيوية الحياة الجامعية أواخر الستينات واالنخراط في  
عالم األهوار بثورة مسلحة تتمثل ما كان يحصل في كوبا برمزيها كاسترو وجيفارا. وفي “الوكر” كتبت عن  

 عالم الصحافة وأصحابها.
طوط العرض” كأنني كنت أرسم خارطة بانارومية لما يجري من  وعن تونس ولبنان في ” خطوط الطول خ

 خالل نخبة من المثقفين النادرين الذين اختاروا أن يكونوا في الخضم محركين ال متفرجين. 
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غيري كتب عن أناس آخرين وهم أحرار في هذا ونحن ال نبحث في المحصلة األخيرة إال عن الروايات 
تداخل السياسي باإلبداعي أفسد هذا وفق منطق هذا معنا فلننفخ فيه ، وذلك والقصص المتفوقة رغم أن  

ليس معنا فلنصغر من دوره، وهكذا، علما أنني موقن بأن الحركة األدبية العربية مخطوفة. والخاطفون أخذوا 
شياء  كل شيء، المال، الجوائز، اإلعالم، المهرجانات، تأمل ما يجري لتتأكد مما أقوله دون أن أسمي األ

 بأسمائها فكلنا نعرف ذلك. 
 

 بدأت صيحات النقاد الغربيين تروج لموت الرواية كيف تنظر إلى هذه الصيحات؟* 
هذه مسألة غربية وقد حددتها في سؤالك، أما في األدب العربي فليس األمر هكذا، ومدونتنا الروائية ما    –

يستطيع البعض منا الحديث عن موقع الشعر اليوم،  زالت فتية ولم تصل إلى شيخوختها بعد. عربيا ربما  
وأي مآل ينتظره بعد طغيان أشكال محددة على حاضره وغياب األسماء األساسية التي يحتاج الشعر العربي  

 إلى أكثر من معجزة حتى ينجب أمثالها.
 فال عبد الوهاب البياتي وال محمود درويش وال السياب أو نازك أو عبد الصبور مثال.

 
خلت في ” مماحكات” مع أدباء عديدين رغم أنك تحتفظ بعالقات حميمة جدا مع الكثير من األدباء  د*

 العراقيين والعرب، كيف تنظر للصراعات األدبية في ساحتنا الثقافية العربية؟ 
كل كاتب له خالفاته مع كتاب آخرين، ليس بالمعنى الشخصي بل بالمعنى اإلبداعي أيضا، والصراعات  -

دليل حيوية في الساحة الثقافية العربية، لكن من المؤسف أن جل صراعاتنا األدبية هي وجه من    األدبية
وجوه الفساد األدبي وما سميته في جواب سابق اختطاف الحركة األدبية، هناك من يقفون بوجهك، هكذا وال 

عطاه كتابي ” أية  سبب في األمر، مرة أخبرني صديق أحبه وهو شاعر محترم بأن محررا لجريدة كبيرة أ 
حياة هي؟ ” وهو يقول له : أريدك أن تشتمه بهذا الوضوح، ولكن بعد أن قرأه وجد الكتاب أهال للتحية وليس 
للشتيمة. وهذه حالة واحدة من عشرات الحاالت، وأنا ال أستاء من أمور كهذه بل أشعر بصغر ودونية من  

 ون أينما ذهبت. يقدمون عليها، وهم مع األسف الشديد موجودون ومتوفر 
 
 تونس، ماذا تمثل لك؟ هل يمكن أن نعتبرها وطنا بديال؟*
تمثل تونس بالنسبة لي عشرين عاما من اإلقامة والعمل والصداقات والمحبة، تونس تمثل لي ولدي سومر  -

 الذي احتفلنا أخيرا بعيد ميالده الخامس عشر. وأعتبر تونس وطنا، وال أقول وطنا بديال. وقبل أيام كنت 
أراجع سنوات عمري فاكتشفت أنني عشت في تونس أكثر مما عشت في بغداد، وأنت تعرف ما معنى  
عشرين عاما من الحياة المتواصلة في مدينة واحدة حتى إذا ما غادرتها في زيارة لبلد عربي آخر فإن حنيني  

 يكبر لها، لقد ألفتها وألفتني، وتناغمنا كأنني ابنها الذي ولد فيها.
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 واضح من اإلحتالل األمريكي، هل تؤمن بوجود أدب مقاومة عراقي؟   موقفك *
ال أظن أن هناك مبدعا مهما كان رأيه في نظام الحكم القائم ببالده يرتضي أن يتم إسقاط هذا النظام    –

بغزو خارجي، فهذا معناه أن هذا الغزو سرق من الوطنيين شرف إسقاط هذا النظام، ووفقا لهذا التوصيف 
ناقدا ينساق مع خطاب الغزاة ويحوله إلى خطابه. ولكن من الصعوبة أن  ال أعرف   روائيا أو شاعرا أو 

أستعمل مصطلح أدب مقاومة عراقي كما هو حال أدب المقاومة الفلسطينية والجزائرية مثال، لكن هناك 
، وال أريد بدايات أو ما يشبهها في الشعر بشكل خاص، وفيها رفض لإلحتالل وإدانة له وتشهير بما فعل

أن أذكر األسماء فبعضها ما زال موجودا في العراق وهناك أيضا روايات قليلة فيها هذا النفس المقاوم، مثل  
الحالة   المارينز” لعواد علي و”الحفيدة األمريكية” إلنعام كاججي، إن أخشى ما أخشاه في  رواية “حليب 

السياسيين فهذا معنا أدبي  العراقية هو سير بعض األدباء وراء  الكارثة بكل معناها، معناه خيانة تراث  ه 
عراقي مقاوم من معروف الرصافي والجواهري وذو النون أيوب وعبد المجيد لطفي والبياتي وبلند الحيدري  
والسياب وغائب طعمة فرمان وشاذل طاقة وشفيق الكمالي ومهدي عيسى الصقر ونازك المالئكة، وصوال  

و  يوسف  أمثال سعدي  األحياء  الرزاق عبد  إلى  أبو خالد عبد  العراق  سامي مهدي وحميد سعيد وصوت 
 الواحد. 

 
 هل لك أعمال تنجرد ضمن هذا اإلطار؟ *
كتبت مئات المقاالت منذ تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم وفيها رصدت كل ما يجري في العراق   –

وواصلت بعد ضرب لعراق    ودافعي غيرة وطنية، زعل مني أكثر من سفير بتونس لصراحتي، ولم أتوقف،
واحتالله. وكنت في كل هذه الكتابات واضحا ومتجانسا مع نفسي، ولم أهرع كما هرع آخرون طلبا للثمن  

 من الحكام الجدد.
والحديث طويل، ولك أن تعود إلى أرشيف عريض في الصحافة التونسية أو تلك التي تصدر في أوروبا  

 إذ لم أظهر على أية فضائية لها عالقة باإلحتالل. مثل “القدس العربي”، حتى في الفضائيات 
 

اعر عبدالَّرزاق الّربيعي   أجرى الحوار الشَّ
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 حوار الكاتب أنس إبراهيم مع الّروائي الفلسطيني إبراهيم نصرهللا              
 

         
وائي 42  الفلسطيني إبراهيم نصرهللا. الكاتب الفلسطيني أنس إبراهيم            الرِّ

 
 .الرواية المستقبلّية رواية تاريخّية، لكّنه تاريخ عكسيّ  *
 .فتح مشروع »الملهاة« أبواب الذاكرةالفلسطينّية للجيل الجديد *
 .كّل مشروع روائّي اختبار لمناطق جديدة في العقل *
 .كّل ما أتمّناه أن أقّدم شيًئا جمياًل للحياة ولشعبي *
 .هو َمن  يثور من مهاّم الروائّي، لكّن القارئ  التغيير ليس *
  

، كتب الروائّي الفلسطينّي إبراهيم نصر للا روايته األولى »براري الحّمى«، لتكون الحًقا  1985في عام  
ا  إحدى الروايات المؤلِّفة لمشروعه األدبّي »الشرفات«، الموازي والاّلحق على مشروعه األدبّي األكثر انتشارً 

 .«وحضوًرا في الرواية العربّية، وهو مشروع »الملهاة الفلسطينّية
ما بين الرواية، والشعر، والسيرة الذاتّية، والصورة الفوتوغرافّية، والعمل الثقافّي والمعرفّي، أمكن نصر للا  

الفلسطين  القضّية  بين  ما  والموازاة  المزج  سماتها  أهّم  تكون  قد  فريدة،  ثقافّية  حالة  ّية  تشكيل 
وحاضرها في مشروع »الملهاة الفلسطينّية«، وما بين الواقع العربّي المتأّزم في   وماضيها  وطموحاتها بآالمها

 .«مشروع »الشرفات 
ثقافّية فلسطينّية، عن بداياته الروائّية، وعن مشروع   –نتحّدث مع نصر للا، في الحوار اّلذي تجريه ُفْسَحة  

الفلسطينّية، و  الجمعّية  المتخّيلة، وعن  الذاكرة  الروائّية وتلك  التاريخّية  الشخصّية  الّروائّي، وعن  عن مهنة 
 .الجائزة األدبّية العربّية وموقعها من خطاب حركة المقاطعة اليوم

  
عند إبراهيم   ُيَعّد مشروع »الملهاة الفلسطينّية« جزًءا أساسيًّا من مشروع »الذاكرة الجمعّية الفلسطينّية«

بدأ من نهايات القرن السابع عشر حّتى اليوم من الصراع الفلسطينّي الصهيونّي. لكّل ي نصر هللا، وهو  
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َمُل أو ُتن سى قصًدا،  ُد عليها وأخرى ُته  آلّية تذّكر ثّمة آلّية نسيان؛ ثّمة عناصر هوّياتّية وتاريخّية ُيَشدَّ
»المله مشروع  يتذّكره  اّلذي  فما  أو هوّيات على حساب أخرى.  أو  لتثبيت حقائق  ينساه  اّلذي  اة« وما 

 يهمله؟ 
تعرف أّن مشروع »الملهاة الفلسطينّية« مشروع كبير وواسع، فلو سألتني هذا السؤال قبل عشرين    :إبراهيم

عاًما مثاًل، وكان ثّمة رواية أو اثنتان، لقلت إّن ثّمة الكثير من األشياء اّلتي يجب أن يقولها المشروع. أّما  
الروايات المؤلِّفة للمشروع إلى اثني عشر رواية، وثّمة أخرى قادمة في ظّني العاّم  اآلن، فقد وصل عدد  

المقبل. نحن نتحّدث عن ثالث عشرة رواية، ُيضاف إليها كتب أخرى ليست ُمْدَرَجة تحت عنوان »الملهاة  
الطائرة« »السيرة  مثل  فكتاب  الفلسطينّية«.2006)  الفلسطينّية«؛  »الملهاة  تحت  ُيْدَرج  أّن    (،  ظّني  وفي 

مشروعي الشعرّي في جزء كبير منه يدرج ضمن »الملهاة الفلسطينّية«. في النهاية، أعتقد أّن ثّمة ثالث  
(، وهو سيرة متخّيلة للشهيدة الطفلة 2001) عشرة رواية إضافة إلى أعمال شعرّية مثل »مرايا المالئكة«

ي، تشّكل جزًءا من المشروع. لكن، في ظّني دائًما  (، وهو سيرة أمّ 1999إيمان حّجو، و»بسم األّم واالبن« ) 
من   امتلكت  مهما  شيء  كّل  كتابة  تستطيع  ال  أنت  لوحده،  شيء  كّل  يقول  أن  يستطيع  ال  اإلنسان  أّن 

لذلك أدرك أّن الطاقات متفاوتة دائًما، وكّل كاتب فلسطينّي يحاول بقدر استطاعته أن يقّدم ما لديه.   قدرات؛
»الملهاة الفلسطينّية«، أنا سعيد ألّنني أمضيت العمر في العمل عليه دون أن يذهب  في ما يتعّلق بمشروع

العمر والعمل هباًء؛ بمعنى أّنه كان مؤّثًرا، وفتح مجااًل واسًعا للقّراء الشباب، وجذب القارئات والقّراء في  
ذا المشروع أبواب الذاكرة ليطّل  فلسطين وفي كّل أنحاء العالم، بصورة أعتقد أّنها كانت استثنائّية. لقد فتح ه

إلى العديد من   في فلسطين وتفاصيلها، إضافة هذا الجيل منها على فلسطين وقضّيتها، وأن يتوّرط عاطفًيا
الدراسات األكاديمّية حوله من خالل رسائل الماجستير والدكتوراه في كّل أنحاء العالم. ولذلك، حينما يتوازن  

اء واألكاديمّيين في اآلن ذاته، فمعنى ذلك أّنه يشّق أكثر من طريق نحو الصورة  العمل في أعين النّقاد والقرّ 
األجمل واألروع لفلسطين اّلتي نتمّناها. لكن، هل عّبر المشروع عن كّل شيء؟ بالتأكيد ال، فالرواية القادمة  

( السابقة؛ »ثالثية األجراس«  الروايات  التجربة2019تقول شيًئا مختلًفا عن  تناولت  والنضالّية    (  الثقافّية 
( أو »زمن الخيول البيضاء«  2012المسيحّية الفلسطينّية، واّلتي لم تكن قد تناولتها »قناديل ملك الجليل« )

(. مشروع »الملهاة« بانوراما واسعة للقضّية الفلسطينّية، وآمل أن تكون ثّمة مساحة من الزمن كافية  2007)
 .ألعّبر عّما لم أعّبر عنه من قبل

  
 من بين العائلة، األفراد، الجماعة؛ ما هي العناصر الحاملة للسردّية الفلسطينّية في مشروع »الملهاة«؟ 

جميعهم؛ فعندما ذهبْت رواية مثل »قناديل ملك الجليل« إلى القرن الثامن عشر وعّبرت عن   أعتقد  :إبراهيم
وقّدمت ذلك المشروع اّلذي يغّطي حوالي    هذا القرن، ذهبْت إلى منطقة لألسف مهملة في الكتابة الفلسطينّية،

خمسة وثمانين عاًما لتجربة فلسطينّية رائدة ومذهلة، ومن المحزن أّننا، الفلسطينّيين، قفزنا عنها لزمن طويل  
ا. حينما كنت أفّكر في أواسط الثمانينّيات في كتابة »زمن الخيول البيضاء«، كنت مشغواًل قبل كتابتها   جدًّ
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عن رواية تقول لي ما اّلذي حدث في فلسطين فعاًل، كيف ضاعت وكيف اْحُتلَّْت وُسلَِّبْت، قارًئا، بالبحث  
المدى   ذلك  أّنها حّققت  الحّظ  أّواًل، ومن حسن  قارًئا  إليها  فذهبت وكتبتها لحاجتي  الرواية،  ولم أجد هذه 

طبعة حّتى اآلن(.   25ّية )االستثنائّي، سواًء على صعيد الترجمة أو عدد طبعاتها النادر في الكتابة العرب
وحينما ذهبت إلى مشروع »ثالثّية األجراس«، كنت أتطّرق إلى موضوع مختلف لم ُيلَتَفْت إليه كما يجب في  
الكتابة الفلسطينّية، وهو الدور المسيحّي نضاليًّا ووطنيًّا، وأيًضا إلى شخصّية فلسطينّية مذهلة ومهملة بطريقة  

ّول مصّورة فوتوغرافّية عربّية(. تذهب أّواًل عندما تشعر بأّنك تستطيع التعبير  أو بأخرى، هي كريمة عّبود )أ
بصورة جّيدة عن شيء تحّبه؛ فحين ذهبت إلى كريمة عّبود، ذهبت ألّنني متوّرط في التصوير أيًضا، فقد  

( 2019أقمت أربعة معارض من قبل، ولدّي تجربة واسعة مع الصورة، ولذلك كانت رواية »سيرة عين« ) 
مساحة كبرى لتأّمل ذاتي وتجربتي في التصوير، ولإلفادة من هذه التجربة أدبيًّا. كّل مشروع روائّي اختبار  
لمناطق جديدة في العقل لم يسبق اختبارها، وذلك أمر في منتهى األهمّية بالنسبة إلّي؛ أنت تذهب لتقّدم  

ّدم فكرة وتخترع شكاًل فّنيًّا، وتقّدم مساهمة أو  اقتراحك الفّنّي في هذا المشروع أو ذاك المشروع، وتذهب لتق
كاتًبا، وتهّمك إنساًنا قبل   تحاول تقديم مساهمة في الرواية التاريخّية والنفسّية مثاًل، وتلك مساحات تسعدك

أن تحّب كتابك، وإذا لم تستطع أن تحّبه وتتأّثر به لن     الكتاب إلى المطبعة. أنت تعرف أّن األساس إرسال
أن يؤّثر في الناس؛ فالمشاهد اّلتي أّثرت بي بقّوة أثناء الكتابة هي نفسها المشاهد اّلتي كانت قارئاتي    تستطيع 

وقّرائي يحّدثونني عنها. دائًما أقول: اْكُتْب بنصف قلبك، سُتقَرُأ بنصف قلب، واكُتْب بقلبك كّله، ستُقَرُأ بقلب  
ي؛ أن تذهب للتنّوع وأن تحرص  في مشروع كهذا على أاّل تتكّرر، ومشروع القضّية    كامل. هذا هو التحدِّّ

الفلسطينّية يوحي أحياًنا بأّنه مؤّطر وثابت تماًما، وفي هذا اإلطار ثّمة منطقة صغيرة يمكن للكاتب التحّرك  
فيها وإدارة شخوصه داخلها. القضّية الفلسطينّية قضّية شعب له تجاربه، وفي كّل منطقة من مناطق عيشه  

ة تجارب مختلفة، وهذا التنّوع يفرض عليك أن تكون متنّوًعا؛ فثّمة التاريخ، بناء الشخصّيات،  ومنافيه ثمّ 
أّنه   العالقات االجتماعّية واألبعاد النفسّية. وكما تعرف، فإّن من المسائل المؤّرقة في الكتابة العربّية عموًما

المؤّرخ اّلذي يعرف، والقادر على قراءة هذا يتحّتم عليك قبل الشروع في الكتابة التاريخّية مثاًل، أن تكون  
ما فيه. وعليك أن تكون الباحث في الهندسة، األسلحة،  رؤية ك الروائّي، وتقديمطّ التاريخ من خالل نص

ُم هذه الخدمات للروائّي،  الطبوغرافيا، الصحافة والحركة العّمالّية وكّل شيٍء آخر. في عالم آخر ثّمة َمْن ُيَقدِّّ
تي تستنزف الزمن وتجعل وقت الكتابة مضاعًفا مّرات ومّرات. لك أن تتخّيل أّن رواية مثل »زمن  الخدمات الّ 

العمل عليها   ، »ثالثية األجراس« بدأت 2007وصدرت عام  1985الخيول البيضاء« بدأ اإلعداد لها عام  
من    ، فما2012وصدرت عام    1998، و»قناديل ملك الجليل« في عام 2019وصدرت عام   1990عام  

 .رواية كتبتها لم يستغرق التحضير لها على األقّل خمس سنوات 
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 " الملهاة الفلسطينّية"مؤّلفات من مشروع 
  

 ما الفرق بين بناء الشخصّية التاريخّية وتلك المتخّيلة؟ 
والواقعّية اّلتي رسمها من المؤّكد أّنه عند الذهاب إلى شخصّية تاريخّية، فإّن لها حدودها المعروفة  :إبراهيم

التاريخ، أو الواقع، أو الذاكرة، لكّن المسألة كيف تذهب إليها وتخرجها من هذا اإلطار لتوّسع مداها وترى  
اإلنسانّي داخلها، ذلك اإلنسانّي اّلذي أَْهَمَلُه التاريخ بالمطلق؛ فالتاريخ لم يذهب إلى ذاكرتها، أو أحاسيسها،  

اّلتي خاضتها. ثّمة دائًما إطار للشخصّية التاريخّية يتوّجب عليك عند الذهاب إليها بل إلى أفعالها والمعارك  
أن تحّررها منه، أو يمكن القول إّنك تذهب إليها كهيكل عظمّي مسبوك بصالبة، وعليك العمل على أن 

ّية المتخّيلة  يكون لها لحم وفكر وقلب وأحاسيس وطموحات ال يرينا التاريخ إّياها، وهو ما تفعله مع الشخص
في الوقت نفسه. لكّنك كثيًرا ما تذهب إلى التاريخ وتكتشف أّنك كنت مخدوًعا بشخصّية تاريخّية ما، ودائًما 
إلى شخصّية   ذهبت  البيضاء«. عندما  الخيول  القاوقجي في رواية »زمن  بشخصّية فوزي  المثل  أضرب 

إلى صورة جاهزة، لكن، عندما بدأت بالقراءة    القاوقجي، ذهبت إليه بوصفه قائًدا وطنيًّا؛ أي أّنني ذهبت 
في الجيش العثمانّي، حّتى قيادته لجيوش   والبحث وتتّبع مساره منذ بداياته في الحرب العالمّية األولى ضابًطا

، كتبت عنه بصفته شخصّيًة متآمرة، وإحدى القيادات العربّية اّلتي ساهمت في ضياع  1948اإلنقاذ عام  
ا كبيًرا من نكبتنا. الكتابة عن شخصّية مثل هذه، مّتفق عليها، تحتاج إلى جرأة كبيرة،  فلسطين وتتحّمل جزءً 

ولو لم أكتب عنها بتلك الطريقة ألخَفَقْت »زمن الخيول البيضاء« إخفاًقا مذهاًل؛ ألّن أّي اهتزاز في أّي  
ى التاريخ أو الحاضر  عنصر من عناصر العمل اإلبداعّي سينسحب على العمل بأكمله. لذلك حينما تذهب إل

اّلذي سيصبح تاريًخا، أو حّتى المستقبل اّلذي سيصبح جزًءا من التاريخ أيًضا، تذهب ال لتحكي الخراريف،  
فالخراريف ال تقول شيًئا، بل تذهب لتقول شيًئا عبر تلك الحكايات والقصص، وإن لم تقل شيًئا في التاريخ  

 .في ظّني أّن عملك لن يقول أّي شيءمتخّيلة كانت أم حقيقّية، ف وفي شخصّياته،
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(  2005بالتوازي مع مشروع »الملهاة«، ثّمة مشروع »الشرفات«، اّلذي بدأ برواية »شرفة الهذيان« )
َمُل بــ »مأساة كاتب القّصة القصيرة« ) َتك  (، وعادة ما ُيقَرُأ المشروع على أّنه نوع من 2021واآلن ُيس 

الشعور بالعبث إزاء أزمات الواقع العربّي؛ فهل هو العبث الالمبالي   أنواع أدب السخرية المتمحور حول
والغارق بالالجدوى، أم هو العبث المحدق المحّفز على التغيير، مع أّن مهّمة الّروائي، في رأيي، ليست  

 الكتابة؟  التغيير بالدرجة األولى، بل
، لكّن َمْن يقرأ هو َمْن يثور. مهّمة الكاتب ذلك صحيح، الثورة، أو التغيير ليست من مهاّم الروائيّ  :إبراهيم

التأثير، وإذا لم يؤّثر فنحن نتحّدث عن ثورات جاهلة، وأّي ثورة جاهلة سُتْبَتلُع بسهولة. رّبما هذه إحدى  
المشاكل اّلتي تواجهنا اليوم في العالم العربّي وفي العالم بأكمله. نحن اليوم في فلسطين، إذا أردنا الحديث  

هّبة شباب وشاّبات يقرأون جّيًدا، ومن حسن حّظي أّنني أعرف الكثير منهم وعلى   ة القدس«، فهيعن »هبّ 
اّتصال معهم. هؤالء يقرأون، يتأّثرون، وهؤالء يستطيعون رؤية ما وراء أفعالهم، ومن دون ذلك ما كان ممكًنا  

تي لو لم تكن جزًءا مّني، لما كنت  أن يقوموا بما قاموا به. وهنا يأتي دور القراءة اّلتي تزرع الوعي، والّ 
بالنسبة لمشروع   أّما  بها من قبل.  تأّثرت  اّلتي  الرائعة  الكتابات  أمامك اآلن؛ ألّنني محّصلة كّل  سأجلس 
»الشرفات«، فبالتأكيد ثّمة بعض الروايات اّلتي تحمل حّس العبث، وشخصيًّا لست من الكّتاب اّلذين يعتبرون  

ذي أريده في كتابتي. أنت تكتب عن العبث وما يبدو لك وللبشر عبثيًّا لتغّير  العبث النتيجة والحصاد الّ 
الصورة وتهّز الواقع اّلذي تعيش فيه. مشروع »الشرفات« سبع روايات، ولفرط ما ُسئِّْلُت من األكاديمّيين 

 ( الضائعة«  المدينة  الباحثين، عن رواية »حارس  أساسّي، ومن  الحمّ 2006بشكل  ى«  (، ورواية »براري 
(؛ لماذا ال تكون ضمن المشروع مع أّنها في صلبه؟ بدأت أفّكر بها جزًءا 1990(، ورواية »َعْو« )1985)

من هذا المشروع، وسأضّمها إليه. وغير ذلك، أنا أعيش في عّمان، وأعاني في عّمان مع كّل البشر في  
مصادفة أّن أّول رواية كتبتها  األردّن، ومصر، وسوريا، والسعودّية، وفي أّي مكان عربّي آخر، وليست  

كانت عن عذابات البشر في تلك الصحراء السعودّية المليئة بالمالريا والسّل، وكّل تلك األمراض المرعبة. 
الفلسطينّية، وال أعتبر ذلك مصادفة؛ ألّن  وقد عّبرت روائيًّا عن تلك المعاناة قبل أن أكتب عن القضّية 

اآلخرين بصورة أفضل وأعمق وأكثر إنسانّية. أّي إنسان يتعّذب جزء    يفهم ويعي عذابه، سيعي عذاب  َمنْ 
الشرف في   إنسان لديه قضّية حقيقّية جزء مّني. وهكذا يتحّرك مشروع »الشرفات« من جرائم  مّني، أّي 

(، إلى تلك الطاّمة الكبرى اّلتي ألّمت بنا في »شرفة الهذيان« المتمّثلة في احتالل 2010»شرفة العار« )
في   اد وتدمير العراق، إلى ذلك الخوف من المستقبل اّلذي أصابني على مستوى وجودّي وإنسانّي، وكاتًبا،بغد 

(؛ تلك المصائب والحروب اّلتي اندلعت في العالم العربّي والموت المّجانّي، 2016»حرب الكلب الثانية« ) 
يؤّرقني وكان السؤال:  ّل ذلك كانك والتطّرف المرعب اّلذي جعلك غير قادر على تعّرف صديقك من قاتلك،

إذا واصلنا في هذه الطريق فإلى أين سنصل؟ فجاءت »حرب الكلب الثانية« لتتحّدث عن المستقبل. ومع  
ذلك، حّتى الرواية المستقبلّية أعتبرها رواية تاريخّية، لكّنه تاريخ عكسّي. ثّمة مساحات واسعة تؤّرقني في 

شرفات« هو الوجه اآلخر لمشروع »الملهاة«، وفي ظّني، كان من الصعب  العالم العربّي، لذلك فمشروع »ال
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أن يكون مشروع »الملهاة« وحيًدا، ألّنه لو كان وحيًدا لصار لدّي نوع من الفصام، كنهر بضّفة واحدة وذلك  
أمر مستحيل. نحن كفلسطينيين، في اعتقادي، لنا ضفاف كثيرة، ونهرنا بضفاف كثيرة، وعلينا أن نعي هذا  
المتناسلين من رحم عدّونا وهمجّيته أو من رحم   بنا سواًء من أعدائنا  يلّم  اّلذي  التعدد ونعي هذا المأزق 

 .أصدقائنا اّلذين يتكاثرون بصورة رائعة في العالم
  

ما بين المشروعين ثّمة شخصّيتان؛ ثّمة شخصّية فلسطينّية في »الملهاة« متأّزمة، لكّن شعورها باألزمة  
واضح، وثّمة شخصّية مشروع »الشرفات«، اّلتي في بعضها هي فلسطينّية أيًضا، لكّنها   محكوم بمعنى

تحمل شعورها بالعبث في ظّل شعورها باالنسحاق سياسيًّا واجتماعيًّا؛ فما الفرق بين شخصّية »الملهاة«  
 وشخصّية »الشرفات«؟ 

ا، وثّمة تعّدد في شخصّيات »الملهاة«  أعتقد أّن ثّمة تعّدد في نمط شخصّيات »الشرفات« وأنواعه :إبراهيم
أيًضا، وإاّل سنقول إّن كّل شخصّيات »زمن الخيول البيضاء« هي شخصّية الحّج خالد، وذلك غير صحيح؛ 
ألّن ثّمة شخصّيات أخرى متآمرة، وأخرى ال تعيش حياة تستحّق العيش كالحّج خالد، وأخرى متمّردة، وأخرى 

ت الحيوانّية في رواياتي أعتبرها شخصّيات حقيقّية ومؤّثرة، ويندر أن يكون  تسعى إلى التغيير، حّتى الكائنا
ثّمة رواية بال كائن حيوانّي مركزّي كالحصان، أو الكلب، أو الذئب، أو الطيور. مشروع »الشرفات« كذلك،  

لرئيسّية  فشخصّياته متنّوعة. وثّمة مسألة أخرى هي أّن الشخصّيات الفاعلة في »الملهاة« هي الشخصّيات ا
عموًما، لكّن الشخصّيات الفاعلة في »الشرفات« هي الشخصّيات الثانوّية والهامشّية، وهذه مفارقة تحتاج  
إلى تأّمل. لكن، في العموم، ال أستطيع القول إّن ثّمة شخصّية ثانوّية في أّي من رواياتي، فما دمت تضعها  

ضرورّية فهي إذن شخصّية رئيسّية؛ لذلك أحّب   في الرواية فهي إذن شخصّية ضرورّية، وما دامت شخصّية
ا، وقد تستغرب أّنني قد أحّبها أكثر بكثير من الشخصّيات الرئيسّية. كّل ذلك في   شخصّياتي »الثانوّية« جدًّ
»الملهاة« و»الشرفات« يحّتم عليك تنّوًعا واسًعا في أنماط الشخصّيات، لكن رّبما تكون المساحات اّلتي 

»الشرفات« أوسع على مستويات متعّددة، كالمستقبل مثاًل اّلذي ذهبت إليه في »حرب   يمكن تناولها في
الكلب الثانّية« ولم أذهب إليه بعد في مشروع »الملهاة الفلسطينّية«. ما يهّمني وما يؤّرقني في أّي كتابة  

 .، وكذلك في الفترات الزمنّيةشعرّية أو روائّية هو ذلك التنّوع؛ التنّوع الفّنّي، والتنّوع في أنماط الشخصّيات 
 

 
 "الشرفات"مؤّلفات من مشروع 
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تتقاطع إجابتك مع سؤالي اآلتي، حول إذا ما كان يشّكل العمل داخل مشروع أدبّي، مثل »الشرفات« أو  
 »الملهاة«، تقييًدا وضغًطا على مخّيلة الروائّي؟ 

بدأت مشروع   :إبراهيم فيه عندما  فّكرت  ما  أّول  الرباعّيات،  كان  فكرة  من  التحّرر  الفلسطينّية«  »الملهاة 
فذلك  اثنّي عشر جزًءا،  من  واحدة  مكّوًنا من رواية  »الملهاة«  كان مشروع  فلو  والثالثّيات،  والخماسّيات 
سيكون كارثة على القارئ وعلّي شخصًيا. لماذا؟ ألّنك تكون قد وضعت لنفسك بناًء فّنيًّا مسبًقا وُمحاَصًرا،  

ن تسكنه طوال هذه السنوات. لقد منحني قراري بأن يكون لكّل رواية جوهرها وبناؤها الفّنّي الخاّص  وعليك أ
وشخصّياتها الخاّصة، منحني إمكانّية التجّدد والتجديد بين الرواية واألخرى والقدرة على التنويع الفّنّي، وذلك 

فّنّية متنّوعة في كّل رواية، ألّن ذلك يمنح  أكثر ما يسعدني في الكتابة، أن تكون قادًرا على تقديم أشكال  
القارئ حّرّية أيًضا في قراءة مشروعك األدبّي؛ فقد يقرأ هذه الرواية أو األخرى، ولن تحبسه في رواية مكّونة  
 .من اثنّي عشر جزًءا، وذلك كان وعًيا مبّكًرا لدّي في أن يكون التنّوع أساس هذا المسار الطويل للمشروعين

  
 كّتاب اّلذين أّثروا فيك روائيًّا وشعريًّا؟ َمن  ال

الحقيقة أّن السينما هي اّلتي أّثرت فّي في بداياتي، وهي اّلتي فتحت عينّي على الكتابة، بمعنى   :إبراهيم
أّنني بدأت أالحظ األفالم المقتبسة عن روايات معّينة فأذهب لقراءتها. عادة ما كنت أذهب خالل الفترة  

ستي من مخّيم الوحدات إلى وسط البلد في عّمان، سيًرا على قدمّي، ألقرأ الكتب داخل  اإلعدادّية من درا
مكتبة أمانة العاصمة؛ فألّنني كنت صغيًرا بال بطاقة هوّية لم يكن مسموًحا لي استعارة الكتب وكان علّي  

رض« للروائّي الفرنسّي قراءتها داخل المكتبة. من بين األعمال اّلتي أّثرت بي إلى حّد كبير كانت رواية »األ
(، وكذلك روايته »التحفة«، وأعترف أّن تأثير الروايات العالمّية جاء أّواًل، من  1902- 1840إميل زوال )

 ( ديكنز  تشارلز  ليوهان غوته )1870- 1812كّتاب مثل  فارتر«  (،  1832-1749(، وكتب مثل »آالم 
القصصّية »الجدار«  بول سارتر ) ومجموعة  النرويجّي    (،1980-1905لجان  للروائّي  »الجوع«  ورواية 

ا علّي إلى درجة أّنني ال زلت أحتفظ  1952-1859كنوت همسون ) (، واألخيرة كان لها تأثير كبير جدًّ
( مؤّلف رواية 2012-1920بأعمال األميركّي راي برادبري ) بنسختي القديمة منها حّتى اليوم. كذلك تأّثرت 

( وأنا  1972- 1936رى كانت عندما قرأت مجّلدات غّسان كنفاني )فهرنهايت«. لكّن أّول هّزة كب  451»
ُأَدرُِّس في السعودّية؛ فعندما قرأت »رجال في الشمس«، أحسست أّنني كنت في الخّزان، ولسبب ما رفضت  
البقاء فيه وُدْرُت حول مركز الحدود ونجوت، نجوت لكّنني وجدت نفسي في الصحراء مصاًبا بالمالريا وعلى  

الم وأنت مصاب وشك  فعاًل،  الشمس  تحت  الشمس«  أو »رجال في  مكانه،  الكتاب في  تقرأ  وت. حينما 
بالمرض فعاًل، وتشعر أّنك على وشك الموت، يتغّير المعنى تماًما، كأّي شخص يقرأ رواية عن الحّرّية وهو  

 .في السجن
(، اْفُتتِّْنُت به ألّن كثيًرا من قصائده  1941- 1905واْفُتتِّْنُت بإبراهيم طوقان ) شعريًّا، تأّثرت وأنا في المدرسة

ا وانسحب التأثير على نتاجي   تنطوي على قّصة، دائًما ثّمة سرد في قصائده، وذلك أّثر بي إلى حّد كبير جدًّ
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ثّمة قصيدة من قصائدي ال تحتوي على شكل من أشكال السرد. أعتقد أّن   يكاد ال يكون  الشعرّي، بحيث 
ل عاّم، وبالمناسبة، إبراهيم طوقان هو السبب األساسّي في كتابة روايتي القادمة،  هؤالء َمْن أّثروا فّي بشك

 .(2003-1917) بفدوى طوقان واّلتي تضّم تجربتي مع إبراهيم طوقان ومعرفتي ولقائي الحًقا
  

 هل الرواية عنهما؟ 
عن العالقة االستثنائّية  هم جزء أساسّي منها باعتبارهم محّرضين على الجمال، الشعر والوطنّية، و  :إبراهيم

 .أيًضا اّلتي جمعت بيني وفدوى طوقان؛ ألّن الرواية تستند كثيًرا على سيرتي الذاتّية
  

 وَمن  هي الشخصّية الروائّية الهاجس، أو اّلتي َغَلبت َك روائيًّا والزمتك لوقت طويل؟ 
دائًما، والرواية تغلب أيًضا، فأحياًنا :إبراهيم %، لكن  200تحّضر للرواية بنسبة    ثّمة شخصّيات تغلبني 

ألّن العمل اإلبداعّي يأخذ مساره خارج   % مّما حّضرت؛20حينما تبدأ الكتابة تكتشف أّنك استخدمَت فقط  
اإلطار اّلذي كنَت قد فّكرَت فيه من قبل. بمعنى أّنه يبدأ حياته الحقيقّية وتبدأ الشخصّيات بالتوالد؛ ففي 

(، لم أكن قد فّكرت في شخصّية سالمة، لكّنه ظهر في لحظة ما  2019د« )»دّبابة تحت شجرة عيد الميال
أّنني شعرت  اّلذي لم أستطع السيطرة عليه بالمطلق، ورغم أّنه شخصّية ثانوّية، إالّ  وكان كالولد ‘اْلَغَلباوّي‘ 

وتبتلع المساحات   أّنه ابتلع بقّية الشخصّيات األخرى. في الرواية الجديدة ثّمة شخصّية »العّمة« اّلتي تظهر
أي أّن الشخصّيات تتحّرك ضمن منطقها الخاّص، وإذا لم تفعل ذلك فلن   من حولها، ودائًما ما يحدث هذا؛

 .تصل بصفتك كاتًبا إلى النتيجة المرجّوة منها
  

رواياته  ( القول إّن رواية »مدام بوفاري« قتلت  1880-1821) اعتاد الروائّي الفرنسّي غوستاف فلوبير  
 األخرى لشهرتها الواسعة؛ فما الرواية اّلتي تعتقد أّنها تغّلبت وقتلت أخواتها؟ 

 .إّنها مشكلة كبيرة أن تكون بال رواية قاتلة :إبراهيم
  

 ومشكلة أن تكون برواية قاتلة؟ 
ومشكلة أن تكون، هذه هي المفارقة الرهيبة، أن تعيش حياتك كاتًبا دون عالمة فارقة مشكلة، وأن   م:إبراهي

تكون لك عالمة فارقة تبتلع بقّية األعمال مشكلة أيًضا؛ ففي هذا بعض الحزن والغبن. لكن، رّبما تكون  
ُع ذلك إ  لى الفترة الزمنّية الطويلة منذ نشرها،  »زمن الخيول البيضاء« قد نالت مًدى واسًعا، لكّني دائًما ما ُأْرجِّ

وعندما جاءت »قناديل ملك الجليل«، أخذت تتحّرك بسرعة ال تقّل عن سرعة »زمن الخيول البيضاء«، 
، وأراها تتقّدم  2019وشعرت أّنها حّققت ما حّققته األولى. »ثالثّية األجراس« أيًضا حديثة الصدور عام  

ألولى، »براري الحّمى«، ونحن نتحّدث عن رواية ُكتَِّبت منذ ما يزيد على  بصورة استثنائّية. حّتى الرواية ا
واحد وأربعين عاًما، لكّنها ال تزال حاضرة على مستوى الدراسات والتقدير العالمّي لها. أيًضا »طيور الحذر«،  
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اآلن،  طبعة شرعّية حّتى    15، رغم صغر حجمها، لكّن حجم تقديرها الفت؛ فقد صدرت في  "أعراس آمنة"و
غير الطبعات المزّورة واإللكترونّية. بشكل عاّم، من المؤّكد أّن »الملهاة« حّققت مًدى أوسع من مشروع  
الفلسطينّية منذ ما يزيد على مئة عام، لكّن مشروع »الشرفات«   بالنظر إلى مركزّية القضّية  »الشرفات« 

ير الكبير. بالنسبة لي، أنا راٍض بما حدث  على مستوى االنتشار والدراسات األكاديمّية والتقد  حاضر أيًضا
حّتى اآلن؛ أن يكون ثّمة أكثر من رواية مركزّية، فلن تكون كّل الروايات مركزّية ألّي كاتب في العالم. من 
الجميل أن يكون لديك مجموعة من األعمال المركزّية، وإذا كان لديك عمل واحد فأنت محظوظ للغاية، وإن  

ت محظوظ أكثر وأكثر، وإذا كان الناس ينتظرون عماًل جديًدا منك باستمرار فأنت  كانت لديك مجموعة فأن
أكثر حظًّا. ليس ثّمة رواية بإمكانها قول كّل شيء وليس ثّمة كاتب قادر على قول كّل شيء. كما أشرت 

مختلف فتجاربنا  أيًضا،  وتجربته  وموهبته  وثقافته،  طاقته،  يعمل ضمن  مّنا  واحد  كّل  البداية،  كّتاًبا،  في  ة 
ومنسوب الحياة في داخلنا، ووعينا الفّنّي بما حولنا يختلف بين الكاتب واآلخر. كّل ما أتمّناه أن أقّدم شيًئا  

ناقده األهّم، وهو أصعب   جمياًل للحياة ولشعبي، ولألدب، شيًئا راسًخا قادًرا على العيش بعدنا، ويكون الزمن
 .فّنّي الصمود أمام الزمن، على كاتبه أن يكون سعيًدا بذلك يستطيع أّي عمل النّقاد وأقساهم؛ فعندما

  
  2018لقد حصلت من قبل على عدد من الجوائز األدبّية العربّية المهّمة، ومن بينها جائزة »البوكر« عام  

  2020عن رواية »أرواح كليمنجارو«، و  2016عن رواية »حرب الكلب الثانية«، وجائزة »كتارا« عامّي  
الثّية األجراس: دبابة تحت شجرة عيد الميالد«، إضافة إلى جوائز أخرى. لكّن َحَدَث التطبيع عن رواية »ث

شّكل لحظة فارقة في تاريخ جائزة »البوكر«، اّلتي َدَعت  عديُد الجهات    2020اإلماراتّي الصهيونّي عام  
التط اّتفاقّيات  إعالن  بعد  مقاطعتها،  إلى  والعربّية  الفلسطينّية  العداء والشخصّيات  حّدة  وتصاعد  بيع 

اإلماراتّي الرسمّي وغير الرسمّي للشعب الفلسطينّي ولقضّيته؛ فما تقييمك لتجربة الجائزة األدبّية عربيًّا،  
 اإلماراتّية؟  وما هو الموقف اآلن من جائزة »البوكر«

أعتقد أّن الجائزة األدبّية أضّرت بكّل كاتب كتب عماًل وفي ذهنه الجائزة ومعاييرها، لكّن الكاتب م:  إبراهي
ما يريد متمّرًدا، وقّدرْت هذه الجائزة أو لجنة التحكيم كتابته، فذلك ُيعّد تقديًرا لعمله أيًّا كان محتواه.   اّلذي كتب 

قبل عشرين أو خمسة وعشرين عاًما من إنشاء   "يالد دّبابة تحت شجرة عيد الم "لقد بدأت التحضير لرواية  
َرت، وأنا سعيد أن ُتَقدَّر هذه الرواية الفلسطينّية من بين   رواية تقّدمت    930جائزة »كتارا«، لكن حدث أّنها ُقدِّّ

ا. كذلك كنت سعيًدا بفوز »أرواح كليمنجارو« وأن تكون من  2020لهذه الجائزة عام   ؛ فهذا رقم مهول جدًّ
ثال عام  بين  الجائزة  بهذه  تفوز  فلسطين  عن  أو  فلسطينّية  روايات  للشعب 2016ث  ُيْنَتَزع  إنجاز  ذلك   .

الفلسطينّي اّلذي من حّقه أن ُيَقدَّر، ومن حّق األدب الفلسطينّي أن يكون قادًرا على إثبات الوجود؛ فالكتابة،  
ل: لو كان الفلسطينّيون شعًبا لكان لهم  فعل وجود بالدرجة األولى. اعتادت غولدا مائير القو  بالنسبة إلينا،

وحفل    "كان"أدب. ونحن لنا أدبنا، وسينمانا، وفنوننا المتنّوعة، ونصل إلى المهرجانات العالمّية كمهرجان  
 .".األوسكار"
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لقد كنت سعيًدا بفوزي بجائزة »البوكر«، وأّن »حركة المقاطعة« كانت أّول من هّنأني بالجائزة. لكن، حينما  
حركة المقاطعة« من الكّتاب والكاتبات في الدورة األخيرة مقاطعة الجائزة، وسأكون صريًحا هنا،  تطلب »

ومع ذلك يذهب بعضهم ويستلم الجائزة، فذلك عيب وعيب كبير. أنت تكتب لتعّبر عن نفسك وقضّيتك  
لذلك وّقعنا البيان  بشكل أساسّي، لكّنني ضّد أّي جائزة تمنحها دولة معادية لطموحات الشعب الفلسطينّي؛ و 

اّلذي شارك في صياغته وتوقيعه عدد من الفائزين بالجائزة وأعضاء لجان تحكيم سابقين، حّتى أعضاء إدارة  
هذه الدولة شيء  سابقين في الجائزة، واّلذي طالبنا فيه بتحرير »البوكر« من التمويل اإلماراتّي، ألّن ما تفعله

عله، حّتى تلك اّلتي وّقعت اّتفاقّيات سالم من قبل. من المستحيل  مرعب ولم تجرؤ أّي دولة عربّية على ف
أن يقبل أّي كاتب، إذا كان فعاًل كاتًبا مخلًصا لضميره ومبادئه ولنفسه أن يذهب ويأخذ جائزة إماراتّية اليوم.  

از  في زمن ما كان من الممكن استالم الجائزة، ومن قبل فاز محمود درويش بجائزة »سلطان العويس«، وف
. هذه اإلنجازات، 1998بها جبرا إبراهيم جبرا، وفدوى طوقان، وإدوارد سعيد، وغيرهم، وفزت بها أيًضا عام  

أعتبرها، ليست فردّية أو شخصّية بل هي إنجازات جمعّية؛ فما يحّققه كاتب، مبدع، مدّرس، فّنان فلسطينّي،  
ر على انتزاع تقدير العالم به وبشعبه. لكن  في أّي مكان في العالم، هو داللة على أّن ثّمة شعب حّي قاد 

حينما يكون ثّمة دولة معادية للشعب الفلسطينّي وتتفّوق أو تكاد تتفّوق في عدائها للشعب الفلسطينّي على  
 .العدّو الصهيونّي، فعليك أن تقف وتقول ال، وأن تكتب أيًضا ضّدها، وبوضوح شديد 

  
 أجرى الحوار الكاتب أنس إبراهيم  
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 كتورة أماني فؤاد اقدة الد  النّ حوار طارق الّطاهر مع 
 ةاريخيّ مّرد على الحقائق التَّ ية حاولت التَّ ئواالرّ 

 

 
 . النَّاقدة المصرّية د. أماني فؤاد43

 
عالقة الرواية بالتاريخ عالقة ملتبسة، بمعنى هل يجب على الروائي االلتزام بالوقائع التاريخية أم يحق له  
أن يتخذ من التاريخ مجرد مادة يخضعها لخياله؟ هذا السؤال أّرق الدكتورة أماني فؤاد، أستاذة مساعدة النقد 
في أكاديمية الفنون، التي أصدرت أخيرًا كتابًا بعنوان »الرواية وتحرير المجتمع«... لالقتراب من أفكارها  

 كان لـ »لها« معها هذا الحوار.
 
 قة بين المادة التاريخية وخيال الروائي؟ بداية، كيف ترصدين العال -

من وجهة نظري، أرى أن هناك الكثير من المعارف والعلوم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجدل مع التاريخ.  
والرواية كفن سردي تخييلي حاولت التمرد على الحقائق المقررة تاريخيًا. فالرواية تنطلق وفقًا ألدواتها مما 

»تاريخ تخيلي«، يتحرك داخل دائرة الحقيقة التاريخية، أو بمعنى آخر هي تاريخ رمزي يتشكل  أطلق عليه  
من رحم تاريخ موضوعي حقيقي. فاألدب يتحرك دائمًا في المسافة ما بين االفتراضي والموجود بالفعل، 

وتطل الوجودي  طموحه  عن  يعبر  بما  تاريخية،  حادثة  توجيه  بإعادة  الروائي  يقوم  اإلنسانية  وأحيانًا  عاته 
 المشروعة.

 
 ما األعمال الروائية التي توقفت عندها وقدمت من خاللها قراءة الروائي للتاريخ؟ -
توقفت عند أربع روايات هي: »الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس« لطارق إمام، »باب الخروج« لعز الدين   

 دري.شكري، »تلك األيام« لفتحي غانم، و»مطر على بغداد« لهالة الب
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 ما الفارق بين الروايات األربع في استخدام الروائي للتاريخ؟ -
التاريخية وأضاف أخرى بما يوائم ذاتيته. أما في »باب   في »كفافيس« حذف طارق إمام بعض الوقائع 
الخروج« لعز الدين شكري فقد تبنى رؤية استشرافية تتطلع إلى المأمول به أو التنبؤ بما سيكون. و »في  

يام« لفتحي غانم، جنح إلى تحقيق فردية الذات الكاتبة بإنتاج تاريخ تصوري فردي، استثمارًا للحظة  تلك األ
التاريخي،   تبني واقعة الحدث  البدري في »مطر على بغداد« على  تاريخية معينة، في حين ركزت هالة 

وا القيمة  وتحطيمها  اإلنساني،  للكيان  التشويهي  وأثرها  الحربية  مراهناته  األهل  وخطورة  وجود  في  لجمال 
 واألحباب واألوطان.

 
 تطرقت في الكتاب الى موضوعات وروائيين آخرين، أليس كذلك؟ -

من   يقرب  ما  كيفية    16درست  عند  وتوقفت  الرئيسة  أفكارهم  حّللت  مختلفة،  أجيال  من  لمبدعين  رواية 
 استخدامهم الفن الروائي للوصول إلى رؤاهم. 

 
 طارق الّطاهرأجرى الحوار 
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 مع القاص والروائي العراقي هيثم بهنام بردى الّدكتور عامر ملوكا حوار       
 

          
وائي العراقي هيثم بهنام بردى             عامر ملوكا . الكاتب العراقي د.44  الرِّ

 
عندما تجري حوارًا مع مثقف مهنته التالعب بالحروف وصياغة الكلمات حيث تكون الفلسفة والحكمة من   

أهم ما يميز نتاجه االدبي، حيث الكتابة عنده لم تعد ترفًا أو سعيًا لنيل شهرة أو مكاسب مادية، بل تعتبر  
ل من خاللها إلى الحق والحقيقة، وال بد  مسؤولية وأمانة و تفاعاًل حياتيًا متكاماًل مع كل ما يدور حوله ليص

من أن يكون هناك هدف ورسالة نبيلة يحاول هيثم بردى أن يوصلها من خالل كتاباته وترسم خارطًة للمحبة  
أشبه بسياحة للعالم ألن ما يخلفه الكاتب من نتاج فكري هو بمثابة صحيفة األعمال أو السيرة الذاتية التي  

البد للكاتب أن يحمل عنصر الدهشة واالنبهار في كل ما يجده حوله كي ال تظل تالحق الكاتب كظله، و 
 يكرر نفسه ومواضيعه ويصبح نتاجه مماًل للقارئ والمتلقي.

وجدت في أعمال صديقي الروائي هيثم بردى أنها ممتلئة بمحبة الوطن وبمحبة االنسان الذي ينتمي له، 
بقائها وتتألق كتاباته التي تسمو فيها األلفة السمحة على  والمتمسك بالقيم، والمجاهد من أجل ديمومتها و 

الذاتية الضيقة، فكلما حاولنا الغوص في عمق معانيها وهي تشبه تقطير الزهور بهدف الوصول إلى العطر  
الثمين، راسمًا خارطة للمحبة تنقلنا لعوالم مليئة بالروعة والجمال، فالكتابة هي تفريغ لما يحمله الكاتب على  

وى ما يعيشه وما يعانيه أو ما يختزنه في الذاكرة، وتأخذك كتاباته إلى عوالم الحقيقة والخيال المبدع  مست
لينقلنا إلى عوالم الجمال واأللق بأبهى صوره، وكما يقول ريك مودي: أظن أنني عندما أكتب وبشكل أدق  

انسانًا فاضاًل وأكثر سالمًا وعندما    متى ما كتبت, سأكون انسانًا أفضل وأكثر سالمًا، فوجدت الروائي هيثم  –
تلتقيه كأنك تعرفه منذ زمن سحيق بقدم الحرف المكتشف في حضارة ما بين النهرين، وقبل أن نبدأ الحوار 

 هذه بعض السطور للتعريف بالروائي هيثم بردى. 
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 هيثم بهنام بردى في سطور 
المجلس المركزي والمكتب التنفيذي هيثم بهنام بردى، قاص وروائي وكاتب أدب طفل من العراق. عضو  

-   2011ونائب األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق عن الثقافة السريانية  للفترة من  
. أصدر أكثر من أربعين كتابًا موزعًا بين القصة القصيرة جدًا والقصة القصيرة والرواية والرواية 2013

ة مبدعون عراقيون سريان. صدر عن أدبه خمسة عشر كتابًا. تناولت القصيرة والنقد وأدب الطفل وسلسل
أدبه سبع رسائل ماجستير وأطروحة دكتوراه واحدة داخل وخارج العراق. شارك في مؤتمرات ومهرجانات  
وملتقيات عديدة داخل وخارج العراق. كتب عن أدبة العشرات من النقاد العراقيين والعرب. ورد اسمه في 

العراق في القرن العشرين وكذلك في موسوعة أعالم الموصل. حائز على العديد من الجوائز   موسوعة أعالم
 العراقية والعربية منها جائزة كتارا للرواية. ترجمت قصصه إلى العديد من اللغات الحية.

 
 ويسعدنا أن نلتقيه بهذا الحوار.

واألم واألسالف وصقلت شخصيتك من تجارب  د. عامر: أنت أخذت الكثير من الصفات الوراثية من األب  
 الحياة، كيف لك أن توضح لنا ذلك؟. 

هيثم: هي متسلسلة متناغمة، جدي جرجيس كان طوطمي السردي الذي نهلت من فيوض مناهله القطاف  
 توارثها عن والده، وهكذا كانت السجية   -حسبما أسر لي مرة–الكثير من الحكايا التي توارثها عن والده ووالده  

التي كان   الحكايات  فالكثير من  السومري األول  الجد  بحلقة سابقة وحتى حلقة  تتعشق  مثل حلقة الحقة 
يسردها اكتشفت بعد اطالعي على بطون الكتب واألحاجي والمالحم الرافدينية القديمة األثيلة بعد سنوات 

ا للذاكرة  الوارفة  الشجرة  ومن  الحكايا  لتلك  األول  الجذر  كانت  أنها  تناثرت  عديدة  النهرينية  البين  لسردية 
الحكايات وبمرور الزمن تالقحت وتماهت مع أحاجي أخرى، فكنت أرى المالمح المضببة للحكاية تتوضح  
وأدرانها الغريبة العالقة تنضى عن أبدانها وتتبدى الحكاية عائدة إلى جذرها البهي الناصع األول، فإن كان  

كان دلوا كبيرًا من طيبة ال تنضب وهو يهبط إلى اعماق بئر العائلة  الوالد قد ورث عن والده ووالدته فإنه  
ليفيض لمن حوله بالطيبة والهدوء حد ان الهدوء كان يغبطه على هدوءه والطيبة كانت تتوارى أمام طيبته، 
وتأسيسًا على هذا توارثنا من األب والجد ووالد الجد وجد الجد سجاياهم وشمائلهم وتوزعت علينا بحسب 

وع فزهير شاعر وأنا قاص ورعد رسول الشهامة والرجولة والغيرة ونادية تنقطر منها العفوية وسعد رياضي  الن
كانتا   ونادية  الشخصية فضاًل عن كونها  قوة  تمتلك  النسوية، وشذى  الطائرة  للكرة  مثابر ومدرب مرموق 

، وجوزيف نجل ابن عمي  رياضيتين، وما ينطبق علينا انطبق على أوالد عمي يشوع، فلويس فنان تشكيلي
حنا كاتب قصصي ومسرحي معروف….. إلخ، وال أنسى أرومتي من والدتي فوالدها يوسف قاشا من أعيان  
كرمليس كان يمتلك الشجاعة والجسارة والشهادة وجده الخوري بطرس ججو خزيمي تمتد جذوره إلى عائلة  

بديعًا، و  يمتلك خطًا  الخوري  األلقوشية، وكان جد جدي  السجايا  خزيمي  أن  أقول  أن  أستطيع  بناء عليه 
 والسمات والصفات التي كان يمتلكها السلف من الجهتين تشظت وبشكل نوعي في الَخَلف..
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 د. عامر: هل هناك عالقة بين المهنة أو الدراسة األكاديمية للكاتب وابداعه األدبي؟.

 هيثم: سؤال يحتمل ثالث إجابات. 
أساتذة الجامعات المحصنين بشهادات أكاديمية فخمة، وفي عين الوقت يمتهن حرفة األولى: نجد الكثير من  

األدب، وفي حالة كون ابداعه شعرًا أم سردًا أم كتابة مسرحية، تجده أمام خيارين، إما تطبيق النظم االكاديمية  
ل بأصفاد الصارمة على أدبه فتحول النص إلى بضاعة مدججة بمدلوالت نقدية صارمة، وكأن النص مكب

تمنعه من التحرك ضمن مسافة ال تحدها حدود فيتقولب النص ويصير حاله حال الديد الذي حاول أن يقلد 
الغراب في مشيته فبدا مضحكًا وعندما أراد العودة إلى مشيته الحقيقية نساها فاختلطت عنده معايير المشي  

 فتهالك محاواًل تذكر حقيقته المفتقدة. 
لذي يحاول، في حالة تملكه الذات االبداعية، أن يبعد أكاديميته عن نصه االبداعي،  الثانية: االكاديمي ا

بنيته من جانب   إلى االحتكامات األكاديمية فبقص من  يحيله  يحاول أن  الكتابة،  يفرغ من  ولكنه عندما 
ممهد   ويماهي بين الروح االبداعية للنص وبعض المسلمات النقدية القارة، فيجعل من نصه شبيهًا بطريق

 في حالة ممتازة وفجأة تعترض القارئ مطبات تجعله يزور عنه. 
الثالثة: وهناك المبدع غير األكاديمي، ويجهل ما في داخل أسوار النقد االكاديمي، ومعها النقد االنطباعي،  
ويجترح ابداعه وفي باله فقط أن يمشي في طريق النص حتى اكتماله وحين يصير شائعًا منشورًا يكون  

 عند الناقد االكاديمي أو االنطباعي بحسب مستواه االبداعي. حظه 
 

د. عامر: سالمة موسى نادى بالكتابة بالعامية على اعتبار أنها أقرب للوجدان مثال ذلك الشعر الشعبي 
 مقارنة بالشعر المقفى، أنتم ماذا تقولون؟. 

امتداد األرض   الثقافات على  العامية وعلى مر العصور وفي كافة  المتيسرة  هيثم:  الوسيلة  واألزمنة هي 
لمخاطبة شعوب األرض ضمن رقع جغرافية متعددة، وهي ضمير الشعب البسيط بكافة طبقاته، وهي األقرب 
إلى الذائقة الوضعية المكرسة، ولربما قصيدة مكتوبة باللغة العامية ضمن مشاربها المختلفة إن كانت عن  

بمثابة الشرارة التي تشتعل في حشايا العاشق والمتغرب    العشق أو الغربة أو عن شحذ الهمم في الحروب
والشعب الذي يشعر أن لوطنه الحق عليه أن يبذل الغالي والرخيص من أجل اعالء شأنه ولنا نحن في 
العراق الكثير من الشواهد ولنا رموز شعرية تناطح السحاب فمن ال يذكر بفخر الشعراء الشعبيين مظفر  

ف وكاظم اسماعيل الكاطع وكريم العراقي وغيرهم، ولكن لنتعمق قلياًل وندخل في  النواب وعريان السيد خل
أغوار الماضي ونتناول اللغة العربية وما كتب باللغة العربية من شعر ونثر، ونتوغل أكثر في اللهجات  

المنتشرة على المتعددة  الكثيرة  اللهجات  لوجدنا شواهد عديدة على  ونيف  قرنًا  رقعة    العربية عبر عشرين 
الجزيرة العربية حتى أن ” تعدد اللهجات كان موجوًدا عند العرب من أيام الجاهلية، حيث كانت هناك لهجة  
لكل قبيلة من القبائل” وتبعًا لهذه البدهية فأن لهجة قبيلة تسكن في الشمال كانت تختلف عن لهجة القبيلة  
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نثر المكتوب باللهجة الشعبية في عصر ما قبل  التي تسكن في الجنوب، ولنا أن نتسائل أين هو الشعر أو ال
االسالم، وفي المقابل نجد أن القصيدة المكتوبة باللغة العربية الفصحى تحتل موقعها المتميز والدافق بالحياة  
حتى عصرنا الراهن فلو عدنا إلى خمسة عشر قرنًا لوجدنا الشعر العربي الفصيح يحتل مكانته النيرة في  

ربية، ولنأخذ مثاًل شعراء المعلقات: “أمرؤ القيس، طرفة بن العبد، زهير بن أبي سلمى، وجدان الذاكرة الع
لبيد بن ربيعة، عمرو بن كلثوم، عنترة بن شداد، الحارث بن حلزة اليشكري” وشعراء آخرين كثار، لم يكتبوا 

تى قرون قادمة، ولكن  قصائدهم أو ينشدوها بالهجة العامية بل بلغة عربية فصحى مكينة تستذوقها الذائقة ح
ما كتب من شعر عامي حينها ذهب أدراج الرياح، والفهم والتلقي من مشارب اللغة الفصيحة لم يتأت من  
فراغ بل بتدريب الذائقة المتلقية وتقبلها اللغة األنيقة الفصيحة، ورغم أنني أرفع قبعتي احترامًا وتوقيرًا للمفكر  

 لى جانب طرحه هذا.التنويري سالمة موسى ولكنني لن أقف إ
 

د. عامر: بيتر هاندكة يقول: أن األدب ال يغّير الحياة بل يقوّضها… بينما ماريو فارغاس يقول: أن 
 األدب فعل قادر على تغيير الحياة…، أنتم ماذا تقولون؟.

كاتب  هيثم: ما بين الرسالة التي يحملها المبدع النمساوي بيتر هاينكة المتعدد  المواهب “كاتب، مترجم،  
، واألخرى المناقضة لها تمامًا التي  2009سيناريو، كاتب مسرحي”، والحائز على جائزة نوبل لآلداب عام 

نوبل لآلداب عام   الروائي والصحفي ماريو فارغاس يوسا من بيرو والحائز على جائزة  ، 2010يحملها 
باطني منها والظاهري، فلكل منهما تتوامض الكثير من االشارات والدالالت والسقوف قبل األسانيد والهيكل ال

قناعاته التي تسند قوله الذي هو انعكاس لمسيرته الحياتية واالبداعية والتي انعكست على رؤيته لوظيفة  
هاندكة من حياة عريضة زاخرة   به  فما مر  االرهاصات،  الكثير من  القناعات على  هذه  وتعتمد  األدب، 

تفترق مع قناعات فارغاس بحسب مسيرته الحياتية وانعكاساتها على  بالمتناقضات والتوافقات بالتأكيد تلتقي و 
ابداعه االنساني، وتبعًا لهذا تتشيد االقوال بحسب القناعات، والقناعتان التي يؤمن بها المبدعان موضع  

 د. تقدير واحترام بالتأكيد ألنها متأتية من تجربة حياتية وابداعية ثرة، وأنا أنحاز إلى قناعة يوسا بالتأكي
 

 د. عامر: ما هي أهم المعوقات التي واجهتك في بداية مشوارك وماذا تنصح الشباب في بداية مشوارهم؟. 
هيثم: البدايات في االبداع ال تكون على األعم األغلب مفروشة بالورود وال حتى طرقاتها ممهدة يمشي عليها  

رة بعضها عميقة جدًا تقتضي منه أن  األديب الناشئ الشاب الواعد بيسر وسالسة، بل تتخللها مطبات كثي 
يخوض غمارها ويخبر مجاهلها متسلحًا بالعزيمة واالصرار، ومن بعد المطبات األخرى من المحتمل أن  
يجد الحسك واألشواق والعوسج والصبار فعليه أن ينتعل اشارات تحّمل األلم والضنك وعينه على األفق  

ا يودي إلى التيه واآلخر يودي إلى الال جدوى والثالث وحين تصل اليه تجده تتفرع منه عدة طرق بعضه
يودي إلى غابة من متاهة حالما يلجها يضيع في دروبها والحاذق من يسلك الطريق الصواب ويمسك ناصية  

 البداية الحقيقية….
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وأنني حاولت أن أسلك الطريق الوعر المليء بالمصاعب التي ما اخترتها أنا بمحض إرادتي لكي أتفلسف  
.. وتغلبت، بل أنني نقلت    . وحاولت . .. وفعلت   . وأن.  وأن  ..  لسفة رواقية حالي حال السفسطائيين بأنبف

حتى وصلت إلى الطريق الصحيح الذي يعقب    -ولم تكن قليلة قط–خطواتي المتأنية ألجتاز بها المثبطات  
أنصح أبدًا الشباب وهم ولن    .راألفق” ثم تابعت خطوي حتى المرتجي بأقل ما يكون من الخسائ  -“األمل

في نقطة البداية في االنطالق نحو المأمول، بل آسر في آذانهم وحواسهم الست أن يتجببوا برداء المطاولة 
وبدنهم   عودهم  يقوى  كي  واألنواع  األجناس  كافة  في  والكتاب  والجملة  الحرف  بغذاء  يتغذوا  وأن  والَجَلد 

 . ا ألنفسهم بعد كل هذا العناء اسمًا في قرطاس االبداعويستطيعوا أن يصلوا إلى الهدف المنشود ويسجلو 
د. عامر: أيهما أكثر قدره على التعبير والتواصل مع القارئ الرواية أم القصة القصيرة، وهل انتهى زمن 

 القصة القصيرة؟.
من   الكثير  تحتمل  فهي  االطالق…….  وليس  النسبية  يتطلب  االشكالي  السؤال  ها  على  االجابة  هيثم: 

نتاجات والرؤى واألحكام وتختلف بعضها عن البعض اآلخر وفق ما تختزنه أخيالت الكتاب والقراء االست
على السواء، فمنهم من يرى أن الزمن الحالي هو زمن الرواية واآلخرين يقفون على الجانب المقابل يناصرون  

الكم الكبير من الكتب    -ةبكثر – القصة القصيرة، وتبقى االجابات على هذه الوتيرة ما دامت المطابع تضخ  
اليسير جدًا من المجموعات القصصية،    -بقلة قليلة– التي تتوسم أغلفتها مصطلح “رواية”، وتضخ   الكم 

ويتأتى السؤال المشروع الذي طرحته ويأتي بالعديد من األجوبة، هذا الزمن للرواية أم للقصة القصيرة؟،  
لماهية ومدى مالئمتها للعصر الذي نمر فيه، فنجد أن النفس  والبد لنا أن نقوم في البدء بدراسة الكينونة وا

بقدر ما نعيشه هذا العصر من زمن متسارع مجنون ينبغي أن نختصر فيه الكثير من الحيوات تجنح النفس  
والروح والمهجة إلى االفاضة واالسترسال كتنفيس موضوعي لتينك الحالة التي تجعل حتى أنفاسه المتالحقة  

ل إلى معطيات العصر الجنونية في سرعتها وإرهاصاتها، فباتت الروح تواقة إلى اإلطالة  تعجز عن الوصو 
   .فتلوي عنان أفراس ذائقتها نحو الرواية تاركين محطة القصة تعاني من االهمال والنسيان

ولكوني غضت غمار الجنسين معًا وبمرجعة وجدانية معمقة أسانيدها العقالنية واالنصاف والوقوف على  
مسار واحد ودون انحياز لطرف على حساب الطرف اآلخر أستطيع أن أقول وبثقة: أنهما يتواصالن مع  
الذراعين صار من العسير على الجسد أن يقوم   المتلقي كذراعين أو ساقين لجسد واحد إن بترت إحدى 

بد من تعاضدهما    بأفعاله الحيوية، وكذلك األمر بالنسبة لمن فقد إحدى ساقيه فيبقى الجسد أعرَج…. فال
وتآصرهما وتماهيهما، كي يكون ذات الجنس “السرد” معافي متألقًا سرمديًا… ورغم تألق الرواية ورواجها  
في الوقت الحاضر وربما المستقبلي وعلى المدى البعيد غير المنظور ولكن القصة تبقى رغم قلة من صاروا  

 يتعاطوها الرديفة والصنو والرفيقة والخدين… 
 

 ي أن أنقل لكم أقوال عباقرة القصة والرواية وهم يتكلمون عن القصة بمحبة الحبيب لحبيبته األزلية.  ويطيب ل
 يقول أنطون تشيخوف: القصة هي القطعة من الحياة. 
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 تقول إيزابيل أليندي: القصة القصيرة كالسهم، تنطلق مرة واحدة لتصيب الهدف. 
 وتترك تأثيرها العميق بسرعة. يقول يوسف ادريس: القصة القصيرة خاطفة وسريعة 

 
د. عامر: هل ظهور النسخ االلكترونية سوف يعزز انتشار النتاجات األدبية ويلغي الورقية أم هو مكمل  

 كما أكمل التلفزيون وجود جهاز الراديو ولم يلغه؟. 
تقف إلى الجانب  هيثم: تمتاز الكتب المنشورة الكترونيا بسمات عديدة توفرها تقنية الشبكة العنكبوتية والتي  

الذي يحاول أن يسحب البساط من المطبوع الورقي منها على سبيل المثال: رخص الثمن قياسًا لثمن المطبوع  
الورقي، إضافة إلى ما يسرته الثورة المعلوماتية بتقنياتها المتطورة المذهلة للمطبوع االلكتروني ال يتوافر في 

وعه وما وفرته التقنية االلكترونية من سهولة اختيار الخط الذي  المطبوع الورقي وخاصة فيما يتعلق بالخط ون
القارئ   تحتاجها  التي  المهمة  الجملة  وتلوين  وتظليل  وتصغير  بتكبير  والتحكم  والبصيرة  البصر  يريح 
والباحث….. والكثير من الخدمات التي يوفرها المنشور االلكتروني والتي ال مجال لذكرها حاليًا…. وضمن  

أجد أن     googleخصية في هذا المجال لي كتب الكترونية في المواقع االلكترونية وفي تطبيق  تجربتي الش
بعض كتبي المنشورة في المواقع تجاوزت عدد من قام بتجميلها بحدود ألفين ويزيد  بينما العدد المطبوع  

ع لسؤالك هل ألغى ورقيًا ال يتجاوز األلف في أفضل األحوال، ولكن السؤال يبقى في حدود الطرح المشرو 
المطبوع الورقي…. وأستطيع أن أقول وبكل ثقة، أن ثمة العديد من القراء يرسلونني على الخاص وخصوصًا 

بصيغة   بإرسالها  طلبهم  ألبي  وعندما  كتبي  عن  والدكتوراه  الماجستير  ألنهم    pdfطالب  ورقية  يطلبونها 
يفتقدون مؤلفاتي يشيرون أن لقراءة  يرتاحون للورقية أكثر من االلكترونية وكذلك العديد من ا الذين  لقراء 

المطبوع الورقي سحر خاص ال يقاوم، ويبقى حال الكتب بنسخها االلكترونية تدور في عين الفلك الذي دار 
فيه التلفاز الذي بقي مسجاًل كتقنية متقدمة ظن الكثيرون أنه سيلغي المذياع ولكن واقع الحال بقي كما هو  

ًا وتكاتف مع التلفاز في تشابك جميل والعيون مصوبة نحو الفضاء حيث المعرفة بكل  المذياع بقي مذياع
 زهوها…. 

 
د. عامر: أنت دخلت عقدك السابع عمرًا، لو أرجعنا الزمن خمسة عقود أو أكثر هل سوف تضيف أو 

 تحذف أو تغّير من مسيرة حياتك؟.
هيثم: مسألة االضافة والحذف، إن جاز لنا أن نمنطقها ضمن المفهوم الحياتي، وهذا األمر يدخل من باب  
المحال، ألن الزمن لو عاد إلى الوراء فستظهر، شأنها شأن فيلم سينمي، كل الحيوات التي عاشها المرء، 

روسة ضمن الفترة والمرحلة الزمنية  وجّلها، وخاصة القرارات التي تكون نابعة من قناعات قارة في حينها، ومد 
التي عاشها والتي اتخذها ضمن قناعة تامة مجبولة ما بين المكان والزمان والحدث، فستدخل عند دراستها  
ضمن الممكن والمنطقي الصحيح، لذا فأن الحذف واالضافة تكون أشبه بلعبة ورق تتشكل كيفما شاءت ثم  

كلي والعددي، وإن قررنا أن نشرعن هذا السؤال فإن إجابتي ستكون تعود األوراق ضمن مواقعها وتراتبها الش
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بالتأكيد أنني لن أحذف أو أضيف أية نقطة أو فارزة أو شارحة أو عالمة استفهام وتعجب في نهاية كل 
 سطر ينهي مرحلة من مراحل حياتي السالفة. 

 
 هال حدثتنا عنه؟ د. عامر: تبنيت مشروع تدوين القديسين روائيًا ومار كوركيس آخرها…. 

خطرت لي فكرة تدوين سير قديسين شهداء روائيًا، أي أن أكتب روايات معاصرة تتحدث    2007عام    هيثم:
عن سيرهم العطرة المشبعة بالقداسة والتي توجوها باستشهادهم في سبيل ترسيخ االيمان المسيحي في أرض 

يحي رغم المخاطر الّجمة اتي كانت تصادفهم  ما بين النهرين وسائر الشرق الذي شهد انتشار األيمان المس
من قبل ساسة الشعوب التي قيض لهم أن يجاهدوا فه وقدموا فيها دمائهم المقدسة الطاهرة في سبيل نشر  

 االيمان المسيحي.
 

رواية )مار بهنام وأخته سارة( مزينة بأكثر من أربعين لوحة للفنان الراحل لوثر ايشو   2007فأصدرت عام 
روايتي الثانية )قديسو حدياب( ومزينة بأكثر من ستين لوحة للفنان نفسه،    2008ثم أصدرت عام  آدم، ومن  

والتي تتمحور حول حياة ثالثة قديسين هم )ربن بويا، مار عوديشو، مار قرداغ( وما القوه من االضطهاد 
القراء،… وهذا ما    المتواصل لمدة أربعين عامًا على يد شابور ذو األكتاف، فوجدتا صدى واسعًا من قبل

دفعني أن أكتب روايتي الجديدة )مار كوركيس( التي تتحدث عن المسيرة االيمانية الظافرة للقديس الشاب 
)جاورجيوس الروماني( واستشهاده البطولي في سبيل ايمانه المسيحي في عهد دقلديانوس الروماني حين  

ي التي أدت إلى استشهاد اآلالف من المؤمنين  تحدى القوانين التي سنها االمبراطور ضد االيمان المسيح
حين قام بتمزيق المنشور رغم كونه قائدًا رومانيًا وما تحمّله من عذاب وما أتى من أسانيد تعزز االيمان  
الظفر   بالالبس  اسمه  وتكريس  البطولي  ثم استشهاده  المسيحي  لإليمان  الرعايا  الكثير من  واعتناق  الحق 

 والقاب كثيرة أخرى. 
أكتب عن قديسين آخرين مثل مار متى والقديسة بربارة والقديسة يزداندوخت ومار قرياقوس ومارت وقد  

 .. وسواهم.  شموني
 

 عامر ملوكا  د.حوار أجرى ال
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 مع األكاديمي د. عامر حنا فتوحي   الدكتور عامر ملوكاحوار              
 

      
 الكاتب والباحث العراقي د. عامر حنا فتوحي        د. عامر ملوكا. الكاتب العراقي 45

 
د. عامر فتوحي شخصية كلدانية تمتد جذورها الى عمق تاريخ حضارة مابين النهرين فهو فنان تشكيلي  
وكاتب وأكاديمي مختص في تاريخ وحضارة وادي الرافدين.الثقافة لديه لم تكن ترفا فكريا بل تفاعال حياتيا  

ر حوله ليصل من خاللها الى الحقيقة وقلمه المبري هو سالحه عندما يكون الهدف متكامال مع كل مايدو 
بناء أفكار وثقافة .ُعرف في العراق في الساحة الثقافية منذ مطلع عقد ثمانينات القرن المنصرم وفي الواليات  

 المتحدة منذ منتصف عقد التسعينات. 
 

للقارئ الكريم ان يتعرف على شخص عامر المثقف واالكاديمي  * دكتور عامر حنا فتوحي، هل من الممكن  
 وايضا االنسان؟

ولدت ونشأت في بغداد ما بين منطقتي العلوية والكرادة الشرقية مع فترة بضع سنوات قضيتها في منطقة    –
ن بأنني  بغداد الجديدة في منزل أبتناه والدي قبل أن نعود إلى منطقة سكننا في الكرادة، وكما يعرف المقربو 

قد قضيت سنوات من مرحلة شبابي مطاردًا أو مكرهًا للعيش بعيدًا عن بغداد بسبب تعاطفي مع قوى اليسار  
العراقي رغم أن مواقفي من النظام البائد كانت تنبع من رؤية معنية بالفكر اإلنساني ودعم الثقافة العراقية،  

بابل والنجف   والسماوة والعمارة والناصرية )أور( والبصرة، حيث قضيت القسم األكبر من هذه الفترة في 
وبرغم عميق محبتي لهذه المدن إال أنني أشعر بمحبة غامرة وأرتباط وجداني مع مدينتي بابل وأور اللتين  

 أعتبرهما مدينتي الحلم والمعرفة!
دتها للعديد من  في طفولتي كنت شغوفًا بالرسم والقراءة وكانت مكتبة الوالدة التي كانت شخصيًا معروفة بإجا

 اللغات وكنا ننظر إليها بمثابة موسوعة متحركة، حيث كانت كتبها تنتشر على رفوف تتوزع جميع 
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أرجاء البيت والسرداب، فنهلت من معارفها وتعلمت القراءة في الصف األول اإلبتدائي بتعليم مباشر من  

 ة واحدة تغنينا عن ألف معسكر!والدتي التي كانت تحثنا على التعلم وكان شعارها في الحياة مدرس
في الصف الثاني إبتدائي فزت بجائزة الرسم للواء بغداد / الرصافة )محافظة بغداد( وكانت جائزتي مجموعة  
فرش رسم وعلبة ألوان زيتية وثالثة كتب عن الفن ال زلت أحتفظ بواحد منها هو كتاب مباديء الرسم والفن 

كنت أتابع برنامجي األستاذ الفنان نوري الراوي آفاق الفن وعالم الفنون  الحديث لألستاذ صادق العاني، كما  
من أجل تطوير أمكاناتي في مجال الرسم. في الصف الرابع اإلبتدائي كنت أقرأ كتب أخوتي الكبار دون  
معرفتهم وذات يوم كنت أقرأ في كتاب أخي الكبير رياض )التاريخ القديم( للصف األول المتوسط فقرأت عن  

لحمة كلكامش فسحرتني بموضوعها، في ذلك اليوم ذهبت إلى الباب الشرقي مشيًا على األقدام وبحثت  م
في المكتبات حتى وجدت كتاب األستاذ طه باقر فأشتريته وعدت إلى البيت، وأذكر أنني كنت أقرأه في اليوم  

 الواحد مرتين أو أكثر على مدى شهر كامل حتى حفظت محتواه عن ظهر قلب.
لرابعة عشر من عمري كنت مهوسًا بالمتحف العراقي وأقضي جّل وقتي بين قاعاته أستنسخ المعروضات في ا

التاريخية وأسعى إلى فك طالسم الكتابة المسمارية، وأذكر بأنني يومًا وقفت أمام تمثال )أسد أريدو( الساحر، 
ن العالم كله لمسته بكفي الصغيرة فأنتابني شعور ال يمكن وصفه، يوم ذاك عهدت على  فسي أن أجعل 
 يتعرف إلى تاريخ وطني األم وأعتقد بأنني ملتزم حتى هذه اللحظة بذلك القسم.

أذكر أيضًا، بأنني في مرحلة اإلبتدائية كنت نشيطًا جدًا، فعالوة على مساعدتي لمعلم الفنون في ترتيب  
ت كنت كابتن فريق كرة القدم وقائد فريق المرسم ومراقبته وهو يرسم باأللوان الزيتية أو يقوم بعمل قوالب النح

الكشافة. وفي المرحلة المتوسطة أشرفت على مرسم المدرسة وأنجزت وأنا في مرحلة األول متوسط أول 
عمل نحتي كبير )الجندي( وضع في واجهة المدرسة لسنوات حتى أنني خالل زيارة للمدرسة بعد تخرجي 

 درسين. من الجامعة شاهدته منتصبًا أمام غرفة الم
والتاريخ والرافدي وتدربت لموسمين في مختبر   التشكيلي  الهندسة والفن  على الصعيد األكاديمي، درست 
المسماريات في المتحف العراقي على يدي أستاذتي الفاضلة د. بهيجة خليل إسماعيل كما تتلمذت على يد 

الكتابة الصورية وأيضًا مساعدته    هامة العراق الشامخة أستاذي وأبي الروحي د. فوزي رشيد بخاصة في حقل
األبوية لي عند كتابتي لرسالة الماجستير. وفي مجال الفن التشكيلي تتلمذت على يد النحات الكبير عيدان  
الشيخلي، وفي مجال الرسم والتصميم كانت لخبرة الفنانين الكبيرين علي طالب ومحمد مهر الدين تأثيركبير  

ا ال أنسى الخبرة التقنية التي أكتسبتها من األستاذين الفنانين البولونيين  في رسم مالمح شخصيتي الفنية، كم
كاتشبشاك )رسم( والفنان ديدي )طباعة / زنكوكراف(، كما أرتبطت بصداقات مع رواد الفن الحديث    يوترپ

وجون في العراق ومنهم شيخ الرسامين الفنان الراحل عيسى حنا دابش والنحات الكبير إسماعيل فتاح الترك  
وآخرون. أما في مجال العلوم التكنولوجية وهندسة الطيران فقد درست على يد العالم يحيى المشد    اشياننق

الذي صمم المفاعل النووي العراقي وهشام الشيباني الذي يعد أحد النوابغ في هندسة الطيران، وفي مجال  
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الذي شاركت معه في    ركوكليطالب ك  قيادة الطائرات الصغيرة ذات المحرك الواحد تدربت على يد الطيار
التحليق بطائرة البرافو قبل إبعادي من دورة الطيران ونقلي إلى الجبهة قبل حصولي على إجازة الطيران  

 وذلك لعدم إنتمائي للحزب الحاكم. 
العالميين عام    على النقاد  بجائزة  وفزت  الجماعية  المعارض  من  عدد  في  والنحت شاركت  الرسم  صعيد 

م )تم  2003لوحة )شرق( التي تم نهبها مع عدد آخر من لوحاتي من المتحف بعد تغيير عام  م عن  1984
عام   وفي  منها(،  الع  1985إستعادة عملين  المحافظات  وأعالم  تصميم شعارات  بمسابقة  عن    راقية فزت 

للفنانين    م تم منحي رسميًا هوية الرابطة العالمية1986محافظات )بابل ونينوى وميسان والبصرة(، وفي عام  
الجنون(  أنجزت أربع معارض شخصية هّي )الزمن الصعب( و )بيت  لليونسكو، وقد  التابعة  المحترفين 

)حصار( مع الفنان برهان صالح،    نو)الحجرة( و)البحث عن فردوس آخر( كما قدمت معرضًا مشتركًا بعنوا 
 كتروني أدناه:يمكنكم اإلطالع عليها وعلى التفاصيل األخرى من خالل زيارة موقعي اإلل

 
www.AmerFatuhiArt.com 

 
قمت مع مجموعة من الفنانين المحترفين الشباب بتأسيس )آخر جماعة فنية عراقية( هّي جماعة )أفق(   كما

التي كتبت لها بيانها التأسيسي )أتبع حلمك( الذي نشر بمناسبة إقامة معرضنا األول في قاعتي الرواق 
بالجرأة حالة من القلق لدى    مت وجمعية التشكيليين العراقيين وقد أثار البيان ومحتويات المعرض التي أتس

زبانية النظام والسيما المتزمتين حيث تم إعتقالي والتحقيق معي، بخاصة بعدما قام التلفزيون العراقي بتسجيل  
حلقة عن المعرض مدتها ساعة كاملة، كما كنت المسؤول األول عن إزالة النافورة )المسخ( التي وضعتها  

عليها )نفذ هذا النصب في عهد القائد صدام( بأكثر من لغة،   ب وكتأمانة العاصمة أمام )نصب الحرية(  
حيث كتبت موضوعًا بعنوان )أفكار حول قاعات العرض التشكيلية( نشر في جريدة الجمهورية طالبت فيه  
بإزالة هذه النافورة المسخ وبناء متحف للفنان الخالد جواد سليم، وأثر نشر المقال تم التحقيق معي من قبل  

وزارة الثقافة واإلعالم برئاسة وكيل الوزارة نوري المرسومي الذي أمر بمنعي من كتابة عمودي   في لجنة  
األسبوعي في الجريدة ومنعي من الكتابة والنشر وكافة النشاطات الثقافية والفنية األخرى لمدة نصف عام، 

في عمان الذي كان    اصركما قمت رغم معارضتي للنظام البائد باإلشراف على معرض الفن العراقي المع
ريعه مخصص لمساعدة أطفال العراق وقد قمت أيضًا بتصميم بوستر المعرض، علمًا بأن المعرض ضم  
المعارضين ومنهم أخي   اليساريين  الفنانين  بينهم عدد كبير من  العراقي وكان من  التشكيلي  الفن  عمالقة 

الذي زار معرضي وأقتنى عملي    يابانم تشرفت بلقاء ملك أس1994الروحي زياد مجيد حيدر. وفي عام  
المعنون )حصار( ، كما أقتنى متحف ثيرفانتث للفن الحديث في مدريد عماًل آخر بعنوان )ال أحد يجيب(،  
أثر تلك المقابلة تمت دعوتي لحضور اليوم الوطني األسباني الذي كان مناسبة طيبة لبناء صداقات في  

 مجال العمل اإلبداعي. 
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ى الصعيد الفني، فوزي لمرتين بمسابقتين عالميتين لتصميم )علم العراق الوطني( عام  أهم منجزاتي عل  ومن

م وقد تم في كلتا المسابقتين حرماني من فرحة الفوز بسبب رفض صدام المصادقة  2008م وعام  1986
م  اإلحتفاظ بالعل   حجةم بسبب تواجدي رهن اإلعتقال آنذاك فألغى المسابقة ب1986على إقرار تصميم عام  

)اإلسالموي(   الديني  العلم  ذلك  بأن  علمًا  سنوات،  الثمان  حرب  أجساد ضحايا  به  لفت  الذي  المستخدم 
م ، يتعارض مع 1917شباط عام    22الشوفيني الذي صمم نسخته االولى البريطاني مارك سايكس في  
اب اإلسالمية  م بسبب تدخل األحز 2008القيم الوطنية العراقية، كما تم حرماني من فوزي بمسابقة عام  

 والعروبية التي عارضت فوز )مسيحي كلداني( بالمسابقة!
م بإبطال إستخدام العلم )المستخدم حاليًا(  2008أن رئاسة الجمهورية كانت قد أصدرت مرسومًا عام    علماً 

 والعروبية   م، لكن هذا لم يتحقق بسبب ضغوط األحزاب اإلسالمية2009وإعتماد العلم الفائز مع مطلع عام  
 لتي سوفت الموضوع وتجاوزت حقيقة فوزي بالمسابقة ومن ثم فرضت إستخدام )العلم الملغي( دستوريًا. ا

م )وسام فخر على صدري( ألنني من  1985أعتبرفكرة تصميم العلم القومي الكلداني التي نفذتها عام    كما
اص أساسه النسبة الهندسية  خالل هذا العلم المتميز عن كل أعالم العالم من خالل إعتمادي إلنشاء بنائي خ

اللونية األساسية عالوة على   عناصرالماسية وإعتمادي للخطوط العمودية بداًل من المستطيالت التقليدية وال
تبني الشمس الكلدانية البابلية بعد تحديثها، إنما يعد واحدًا من أهم األعالم المتميزة في العالم. ناهيكم عن  

 ّي وحدة صف الكلدان على تنوع مكوناتهم الدينية والطائفية. أن غايته األساسية والنبيلة ه 
م معرضي الفني )العراق … حب وموت وما بعد( والذي 2009كان من المفترض أن أقدم في عام   الحق،

م، 2011يتضمن عالوة على أعمالي الفنية األخيرة ثالثة كتب شعر هّي: )كتاب الحب / حديقة شذى( طبعة  
من تقديمه في نيويورك،   ي(، وكتاب )ما بعد / ضربة فرشاة( لكن ظروفًا إستثنائية منعت ازوزوپكتاب الزوال /  

م وفق رؤية جديدة. 2009برغم ذلك فأنني أعمل اليوم في مرسمي )آتليه أي( من أجل تحقيق معرض عام  
فنية، كما أن من بين مشاريعي الفنية تحويل عدد من قصائد كتابي الشعري الصوتي )دندنة( إلى أعمال  

المعروف جان رومي، يقوم ومنذ أكثر من عامين    ونيعلمًا بأن الفنان التشكيلي والمخرج اإلذاعي والتلفزي
ببث عدد من قصائد المجموعة الشعرية )دندنة( بصوتي عبر )راديو بغداد أونالين( و موقع )مجلة أور(  

 األلكترونية على الرابطين أدناه:
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الجدير بالذكر هنا، أن أول قصيدة نشرت لي كانت بدعم شخصي مباشر من أستاذتي الرائعة الشاعرة   من
الكبيرة وواحدة من أعمدة الحداثة في العراق لميعة عباس عمارة، التي نشرتها لي أواخر عقد السبعينات 
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)أوهام شاعر( التي    لمعنونةائها لوحتي اوذلك بعد أن توطدت صداقتنا رغم فارق العمر والتجربة أثر إقتن
 أثارت إعجابها.

الجدير بالذكر أيضًا إختياري بين أهم عشرة مبدعين في العالم ممن واجهوا دكتاتوريات قادة بلدانهم وتم    من
تعذيبهم وحكمهم باإلعدام وذلك في عدد تشرين الثاني / كانون أول من المجلة األكاديمية )وورد لترجير  

م، كما قامت المجلة الدولية )ملتي كلجرال ريفيو( بأختيار ونشر عملي )البحث عن  2009ام  تودي( لع
 فردوس آخر( على صدر غالفها الرئيس وهو شرف لم يحظ به إال عدد قليل من الفنانين الدوليين.

 
بالوطن االم العراق * د. عامر، لديك الكثير من االصدارات الخاصة بالقومية الكلدانية واصدارات خاصة  

 هل يمكننا أن نتعرف عليها؟
م أجري اإلحصاء السكاني، وكان ما أثار إستغرابي أن أبي اإلنسان البسيط الذي لم يكمل  1977عام    في

تعليمه والذي كان مالحظًا فنيًا بدرجة )فورمن( في شركة الكهرباء الوطنية أن يدرج في إستمارة اإلحصاء  
أن يكتب )عربي أو    بين (، وعندما إعترض مدونو اإلحصاء على ذلك، خيروه  في حقل القومية )كلداني

كردي( إال أنه رفض وبعناد أهل بخديدا المعروف )على الحق( لم يغير حرفًا واحدًا، وعندما أخبروه بأنهم  
ما  عندما سيخرجون من بيتنا سيبدلون كلمة كلداني بكلمة عربي، قال لهم أنا كتبت ما أريد وأنتم أفعلوا  

سريان؟ فضحك وقال أبني )أبري( السريانية كنيسة لكننا    سناتريدون! عندما خرجوا من بيتنا سألت أبي أل
كلدان، أنت مهتم بالتاريخ أذهب وأبحث وستتأكد من كالمي، بعد أكثر من عامين من البحث والتمحيص 

 اإلنعطافة الكبيرة األخرى في مسيرة  تأكد لي بما ال يقبل الجدال بأننا جميعًا )كلدان( قوميًا، وكانت تلك هيّ 
دفعتني للكتابة من أجل التعريف بقوميتنا الكلدانية التي تجمعنا على تنوع طوائف كنائسنا    حيث حياتي،  
 الرافدية.

ما وضعنا جانبًا عددًا من مقاالتي ولقاءاتي المنشورة في الصحف العراقية والعربية منذ مطلع ثمانينات    إذا
التي أؤكد فيها على هويتي القومية الكلدانية قبل نشوء أية حركة أو حزب سياسي كلداني، القرن المنصرم و 

م، آلهة وشياطين  1988رؤية عراقية    …فأن أهم كتبي ودراساتي المنشورة بهذا الصدد هّي: أور الكلدان  
تنطفيء  1989 الكلدان … شمس ال  أم قومية  1997م،  ، وكتاب  2001م، اآلشوريون … سكان دولة 

م. كما أصدرت  2008م وطبعة العراق لعام  2004الكلدان منذ بدء الزمان في طبعة الواليات المتحدة لعام  
م، وأيضًا ساهمت في إعادة  2002يعقوب يسو عام    ألب كتابًا لغويًا هو قاموس كلداني إنكليزي عربي مع ا

م،  2003يعقوب يسو عام    إصدار كتاب القراءة الكلدانية للمبتدئين للشماس يوسف ميري بدعم من األب 
والصديق العزيز وضاح دلو وعبر واجهة مؤسسة ستارس   موگم وبطلب من األخوين سام  2013وفي عام  

تم تبنيها من قبل دائرة الهجرة األسترالية واإلعتراف بالهوية القومية    كلدانيةكتبت دراسة تؤكد الهوية القومية ال
م، كما أن لدي ما يزيد على مائة مقال  2015ن أميل نونا عام الكلدانية في إحتفالية حضرها سيادة المطرا

ثالثية    مجالت ودراسة في الجانب القومي الكلداني، إضافة إلى كوني أحد اإلعالميين الكلدان الذين أصدروا  
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اللغة تعنى بالشأن القومي الكلداني منذ منتصف تسعينات القرن المنصرم إما شخصيًا أو عبر واجهة المركز 
في الكلداني األمريكي، هّي الحارس الكلداني / بابل اليوم / كلدو / ومجلة المطرقة، كما أصدرت باللغة  الثقا

 . اإلنكليزية مجلة )أور( اإللكترونية ومجلة )جيني(
بشكل ينافس أشهر المطبوعات األمريكية، كما أنني صاحب فكرة ومصمم ومنفذ )التقويم القومي    المطبوعة

م وصدرت نسخته األولى  2000ا العمل به في المركزالثقافي الكلداني األمريكي عام  الكلداني( الذي بدأن
اإلجتماعي )نبوخذنصر(    لم، وما زلت أواصل نشر التقويم ألكترونيًا عبر واجهة صفحة التواص2001عام  

 التي أطلقها مجموعة من الناشطين الشباب الكلدان.
في المرحلة اإلبتدائية عندما كنت أصمم وأرسم وأنفذ عددًا  عن عملي في مجال الصحافة فقد بدأته وأنا أما

صفحة، أصممها وأرسمها وأنفذها بأقالم الحبر واأللوان المائية ويقرأها    21محدودًا من نسخ مجالت من  
لقاء أجر محدود ومن بين تلك المجالت )األبط ( و)المغامرون( و)طرزان(  الأخوتي وأقاربي وأصدقائي 

ألغاز ومغامرات بوليسية(، أما عملي محترفًا في مجال الصحافة فقد بدأ أبان دراستي    –ة  و)األصدقاء الخمس
الجامعية بصحبة زميلي وأخي الروحي عالء الدين محسن جودي التميمي، حيث عملنا بمساعدة الكاتبين  

ية تحت ثم في الملحق األسبوعي لجريدة الجمهور   لعراقالصحفيين سعيد القدسي وجهاد زاير في جريدة ا
إشراف الصحفي المخضرم محمد الجزائري كما ساهمنا في نشر أول ملحق لألطفال هو )مجلة تموز(، قبل  
أن يعهد إلّي وأنا في مطلع العشرينات من عمري برئاسة قسم الفنون التشكيلية والعمارة والتاريخ في مجلة  

تحريرها األستاذ الصديق محمد شمسي. األستاذ محمد الجزائري وكان سكرتير    تحريرها فنون التي كان يرأس  
في مجلة فنون ترسخت أواصر صداقتي مع د. صفاء صنكور ود. إرادة الجبوري ود. خزعل الماجدي و  
د. علي عبد األمير وغيرهم كما عمل معنا قسم من الشباب الذين لمعت أسماء بعضهم ومنهم الشاعر كريم  

م، علمًا بأنها  1981ُمنحت أيضًا فرصة تصميم المجلة عام  الذي كان يعد صفحة بريد القراء. وقد  لعراقيا
 كانت تصدر ملونة وبربع مليون نسخة أسبوعيًا. 

قمت برئاسة تحرير وتصميم مجلة )الرسام الصغير( في األردن ومن ثم تحرير وتصميم وإخراج مجلة    كما
)النورس( التي كانت تصدر بالتعاون ما بين وزارة السياحة األردنية ومؤسسة األفيوني، وذلك في عهد الفنان  

هو أحد ثالثة أحكام إعدام موثقة  و   ي الوزير محمد رفيق اللحام. وبعد إلغاء حكم اإلعدام الغيابي الصادر بحق
الدولية، قمت بدعم من الصديق الشاعر )فارق سلوم( الذي أدين له بنجاتي من حكم   في منظمة العفو 
اإلعدام في العراق بالعمل بصفة مساعد مدير النشر ومسؤول قسم التصميم في دار ثقافة األطفال، التي  

ضت وقتذاك عرضًا شخصيًا من رئيس تحرير جريدة الجمهورية  كان األستاذ فاروق سلوم مديرها العام، وقد رف
سعد البزاز باألشراف على القسم الثقافي للجريدة وبينت له بأنني في صدد إعتزال العمل الصحافي والتفرغ  

 للرسم والكتابة لألطفال. 
ذ عام  أن سؤالك كان عن اإلصدارات القومية، إال أنني أحب أن أضيف بأنني كنت أول من فكر من  مع

م عبر واجهة  2000م بأنجاز أول متحف قومي تاريخي كلداني، وهو ما تمكنت من تحقيقه عام  1997
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المركز الثقافي الكلداني األمريكي، ويمكن لمن يشاء اإلطالع على هذا المتحف )بابل( الذي تمت محاربته  
يكمل العام األول من عمره. بضراوة من قبل بعض رئاسات الجالية في والية ميشيغان حتى تم غلقه قبل أن  

هذا اإلنجاز الذي لم يكتب له اإلستمرار كان نواة قاعة العرض التاريخية التي أفتتحتها في قاعة )ميسوبوتاميا  
 للثقافة والفنون( في مدينة فرينديل.

 
للكلدان  هم الكتب التي وثقت الكثير من التاريخ المشرق  أ* كتابكم الكلدان منذ بدء الزمان واحد من  

وبشكل اكاديمي كيف ترون استقبال ابناء شعبنا بشكل خاص والمثقفين بشكل عام وتفاعلهم مع هذا  
 الكتاب؟

كتاب الكلدان منذ بدء الزمان كان خالصة جهد متواصل أستمر لما يقرب من ربع قرن. أكدت مادة    –
بالكلدان قوميًا كما فندت وبشكل حاسم أربعة عشر   التعريف  إدعاًء مزيفًا أشاعته األحزاب الكتاب على 

حيث سهل آلية    الكلدانيالسياسية المعادية للكلدان. يمثل الكتاب إنعطافة حاسمة في مجال العمل القومي  
مواجهة الكلدان لمن ال يحب الخير لنا ولقوميتنا المباركة، السيما وأن مادته العلمية الرصينة ساعدت على  

هجوم الكاسح للواجهات السياسية التي كانت تراهن على تشويه وإحتواء نقلنا من موقع الدفاع إلى موقع ال
الكلدان الحقيقيون وعلى رأسهم سيادة المطران د. سرهد جمو    القوميون هويتنا القومية الكلدانية، لذلك أستقبله  

األب والمرحوم د. حبيب تومي واألستاذ أبلحد أفرام ساوا و د. نزار مالخا و الشماس د. كوركيس مردو و 
 انالفاضل نوئيل كوركيس مدير المركز اإلعالمي الحقًا واألحبة في أستراليا وكندا وغيرهم من القوميين الكلد 

بالفرح واإلستبشار بيوم مشرق جديد، فيما أستقبله اإلنبطاحيون واإلنتهازيون وأعداء الكلدان ما بين الوجوم  
ولة. شخصيًا أعتقد بأنني قد أديت جزءًا بسيطًا من  وإنعقاد اللسان وما بين التهجم بأساليب معدومة الرج

منذ القدم( و )الكلدان هم سكان العراق    ية واجبي نحو أمتي ووضعت النقاط على الحروف )الكلدان أمة قوم
األصليين( ولو أنطبقت السماء على األرض فلن يستطيع الكارهون أن يفندوا هاتين الحقيقتين الناصعتين  

 بغدادية في منتصف شهر تموز!اللتان هما مثل شمس  
صفحة، حيث وصلت   550م باللغة األنكليزية منقحًا ومزيدًا في  2012من هذا وذاك كان صدوره عام    األهم 

رسالة الكتاب إلى صناع القرار الغربيين وهذا ما أجج كراهية الحاقدين على الكلدان ضدي حتى تجاوز  
بالتصفية الجسدية،    يلطعن الشخصي إلى مرحلة تهديد األمر مرحلة اإلتهامات غير األخالقية وحمالت ا

 متناسين هؤالء الفاشلين بأن تصفية الجسد مسألة واردة لكن تصفية األفكار الصحيحة هّي مسألة مستحيلة! 
يهمني أن أتقدم بشكري الجزيل ألخي الوفي الفنان المهندس الكلداني جون رومي وهو من أبناء الديانة    هنا

 األخوين المهندسين العزين توماس الكاتب ورائد ميري لمساعدتهم التقنية في دعم الكتاب. الصابئية وأيضًا 
 

* كونكم احد المهتمين والمدافعين عن القومية الكلدانية كيف تقيمون الوعي الكلداني االن وهل هو  
 بمستوى الطموح؟ 
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أمام الكلدان، لكنني أنظر في  قد ينظر اآلخرون إلى نصف القدح الفارغ ويعتقدون بأن ليس ثمة من أمل    –
الفناء على مواصلة مشوار اإلبداع  أبناء هذه األمة العصية على  بقدرة  العادة إلى النصف المملوء وأثق 

الموسومة )المبادرة القومية    2000والعطاء. المصاعب والعراقيل كثيرة، ولكنني كما أوردت في دراستي لعام  
البيت الكلداني( التي أعدت نشر آخر تحديث لها في موقع كلدايا لحل األزمة الكلدانية … إعادة ترتيب  

الحضارة   الكلدان هو عمر  الكلدان( ال جدال عليها ألن عمر  تم غلقه مؤخرًا، فأن حتمية )نهضة  الذي 
 ننهض   قد نكبو مرة وقد نخبو مرة أخرى، لكننا قدرنا أن  لبشراإلنسانية ذاتها، نعم نحن مثل غيرنا من ا

ونمضي قدمًا أكثر إشراقًا وأشد تأثيرًا كما في كل مرة يواجه الكلدان فيها قوى الشر وعواصف المتغيرات  
 الجيوسياسية. 

قدر الكلدان أن يكونوا دائمًا، طالئعيين في مجال العمل الحضاري، وسواء كان الوعي القومي الكلداني  أن
ري حي( عركته التجارب ونحن قادرون والسيما األجيال  مترديًا أو مشجعًا فأننا في حقيقة األمرة )شعب حضا

للكلدان جميعًا،   تضيعوا طاقتكم اإليجابية في    الالجديدة من مواصلة مشوار الرقي والتحضر. نصحيتي 
المهاترات ومحاولة إثبات ما هو ثابت، وإنما ركزوا على المبادرات اإليجابية ألن القافلة مقدر لها أن تسير،  

 البعض بأنهم يستطيعون أن يحجبوا الشمس بأصبع ولكن الشمس تبقى شمسًا واألصبع أصبع! نعم قد يتوهم  
 

* في ظل العولمة وانحسار الكثير من المفاهيم المتعلقة بمفهوم الكيانات ضمن الوطن او االقاليم هل  
 مفهوم القومية الزال مؤثرا ويلعب دور في حياة الفرد والمجموع؟ 

زاوية نظر مفردة ورؤية أحادية، أما الحياة فأنها ال يمكن أن تتطور إال من خالل  العولمة ليست أكثر من    –
الرؤية البانورامية المتعددة الزوايا لشتى مناحي الحياة. الكثير من النظريات والرؤى األحادية قامت ثم تالشت  

اإلنساني. أن ما    وتوارت في غياهب النسيان، فيما بقي الكلدان محافظون على هويتهم القومية وطموحهم
الحضاري   أرثهم  عن  التنازل  )دون  المتغيرات  مع  التكيف  على  قدرتهم  هو  الزمان  عبر  الكلدان  يميز 
واإلنساني(. القومية عامل مهم في الحفاظ على هويتنا من الذوبان في المجتمعات الحديثة وال يمكن ألي  

 نا الحضارية. اإلنساني أو ريادت ضورنانظرية سابقة أو الحقة أن تنال من ح
 

* كيف تقيم عالقة ودور الكنيسة في دعم وترسيخ االيمان القومي لشعبنا وماهية العالقة االمثل لكال 
 الطرفين؟ 

إبتداء للكنيسة مفهومان، كتابي بمعنى شعب المسيح ومؤسساتي وهو ما يخص المؤسسة الكنسية التي    –
الدينية الطقوس  بإداء  اإلهتمام  حدود  يتعدى  ال  أعضاء    واجبها  للمؤمنين.  الروحية  الحصانات  وصيانة 

المؤسسة الكنسية )األكليروس( هم جزء من الشعب الكلداني لهم حقوق وعليهم واجبات ال تتعارض مع إداء  
رسالتهم الروحية. أعتقد أن مباركة المؤسسة الكنسية للعمل القومي ال يتعارض على اإلطالق مع الرسالة  
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اركتهم ولكن من دون تدخل في التفاصيل التقنية للعمل القومي، وكما قيل في  الروحية لألكليروس، نريد مب
 َوَقاَل َلُهْم: أَْعُطوا َما لَِّقْيَصَر لَِّقْيَصَر َوَما هللِّ هللِّ. ، َفَأَجاَب َيُسوعُ 17:  12الكتاب في أنجيل مرقس 

لداني يمكن أن يكون منتم طائفيًا  أن مفهوم الكلدان قوميًا يتجاوز الحدود الضيقة لإلنتماء الديني، فالك  ذلك
ألحدى الكنائس الرافدية، وعلى سبيل المثال: الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية أو الكنيسة السريانية العراقية، كما  

مندائيًا أو شيعيًا )ضمن مكون مستعربة العراق من    كونايمكن أن يكون أنجليًا وحتى ملحدًا، كما يمكن أن ي
ديدًا، علمًا أن لكل من ذكرت تفاصيل تحدد بكل وضوح تفاصيل إنتمائه القومي التي  المذهب الجعفري( تح

ال جدال عليها. األهم من هذا وذاك أن مفهوم ووالء الكلدان قوميًا كان قبل نشوء المسيحية بما يقرب من  
 عام، وهم باقون ما قدر لهم ذلك. تصوري المتواضع هو أن تلعب المؤسسة الكنسية  5300
الروحي المناط بها وأن يلعب العلمانيون الكلدان الدور القومي المناط بهم بتضامن ومحبة ولكن من    الدور

 دون أن يتدخل طرف ما في عمل الطرف اآلخر.
 

* د. عامر، نسمع ونقرأ منذ فترة عن كتاب )مآثر الكلدان( باللغة اإلنكليزية، فهل لك أن تعطينا فكرة  
 عن الكتاب ومتى تتوقع نشره؟

صبح  -يتميز كتابي الجديد الذي سيكون بحجم يزيد قلياًل عن  200من القطع الدولي بتجاوزه حدود    فحةص
حقيقة مفروغ منها إلى التأكيد على طرح التعريف التقليدي بالكلدان )سكان العراق األصليين( الذي أحقائق  

بأن بعضًا من هذه الحقائق   ،يجهلها عامة القراء بل أن بعض ثقاة المتخصصين ال يلمون بمعظمها. علماً 
دعت كبار األكاديميين إلى تعريف وادي الرافدين بأنه )مهد الحضارة البشرية( كما أن بعض الباحثين ومنهم  

وصامويل نوح كريمر قد دعت المنجزات التي أشار إليها عدد من المؤسسات األكاديمية إلى    رگالندز بير 
ومآثر  90إذا ما أطلع العالم اليوم على منجزات % من القسم  إطالق صفة )بلد أولى األشياء( فما بالك  

الكلدان التي ال يلم بها الغالب األعم من المتخصصين، ذلك أن نسبة أكثر من يحتوي على معلومات نادرة  
بالمنجزات الكتاب الجديد على رسوم   ثقاة المتخصصين، كما يحتوي الخاص  أو غير معروفة حتى بين 

نشرها، ألنها من بين مجموعة جديدة من تصميمي وهذه التصاميم الفريدة هّي   سبقيومصورات مبتكرة لم  
نتاج دراسة وتمحيص أستمر لمدة سنوات طويلة زاخرة بالبحث والتنقيب. من حري بالذكر هنا، أن القسم  

سكان   نهماألول من الكتاب يتناول وبأسلوب فريد وعميق حقيقة أن الكلدان هم رواد االلمعرفة اإلنسانية وبأ
 العراق األصليين. 

أشكر مجلة بابلون على إستضافتي متمنيًا ألسرة التحرير وأبناء األمة الكلدانية وأصدقاءنا وكل  الخير   أخيراً 
 . الطيبين في العالملكلِّّ  والمحبة والسالم والعافية

 
 أجرى الحوار د. عامر ملوكا 
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 مع الشاعرة العراقية سعاد نعيم المقيمة في باريس   بهنام عطاهللد.  حوار. 46
 

           
اعرة العراقّية سعاد نعيم                 اعر والكاتب العراقي د. بهنام عطاهلل         الشَّ  الشَّ

 
تتمرد نصوصي على الواقع ألنني أعشق التمرد بكل أشكاله، فنصوصي هي حالة من التمرد مغلفة    -

 بالجرأة والمغايرة في الطرح.
 أهذي به لتخرج مع أفكاري نصوص مخفية في داخلي. ، الشعر بالنسبة لي هو حالة جنون  -
 قبل أشهر طلب مني المخرج الفرنسي بيرنارد اساكو المشاركة في فلم سينمائي جديد عنوانه )أمبريز(.   -
   

الشعر وقيثارة الحب السومري، ولدت في بغداد    شاعرة عراقية ترسل حروفها وكلماتها وتراتيلها على وتر
 ورحلت الى فرنسا منذ وقت مبكر ومازالت تقيم هناك ..التقيناها فدار بيننا هذا الحوار الجميل .

 
 * في مفتتح الحوار البد من أن تنوري القارئ وتتحدثي له بإيجاز  شيئًا عن سيرتك الذاتية واإلبداعية؟ 

من مواليد بغداد، عائلتي رحلت من سهل نينوى الى العاصمة، بدأت الكتابة منذ المرحلة الثانوية، حيث    -
ل: عمر بن أبي ربيعة والمتنبي  كنت أعشق الكتابة والقراءة وخاصة قراءة وحفظ الشعر لشعراء عرب مث

وأبي نوأس وغيرهم ومن الشعراء المعاصرين: الرصافي ونزار القباني وبدر شاكر السياب والبياتي وسعدي 
 يوسف وغيرهم. 
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* للطفولة مذاقها الخاص، هل لك ان تحدثي القارئ ماذا تركت هذه المرحلة الندية عليك وعلى بدايات 
 حياتك في بغداد ؟  

طفولتي في بغداد جميلة جدًا تمثلت بعالقات مع صديقاتي ومع عائلتي وإخوتي ووالدي وجميع   كانت   -
 األحباء وخاصة زميالتي اللواتي إحتلن ذاكرتي الى اآلن ومن المستحيل أن يمحيها الزمان والمكان والمسافة. 

 
هي بغداد بالنسبة لك، * بغداد وكل أمكنتها الجميلة عالمات فارقة في حياة الشاعرة سعاد نعيم، ما  

 وخاصة وأنت ودعت بغداد في وقت مبكر من حياتك، وهل تتوقين وتتمنين الرجوع اليها اآلن؟ 
بغداد هي كل كتاباتي، لها عشقي وعشق الطفولة، والحب األول والنخيل وأجدادي الذين أعشقهم، وأتمنى   -

 ان أرجع أعيش فيها في يوم من األيام بسالم وأمان.  
 

 ر دائما يفتخر بكتاباته األولى ما هي ذكرياتك حولها وعن ماذا كانت تدور محتواها؟  * الشاع
كنت أكتب في مواضيع مختلفة حياتية وذاتية وعن الوطن، وكنت أهديها الى أصدقائي وصديقاتي والى    -

كتابة النص المطلوب اآلن يحتفظون بها، كما كنت أساعد زميالتي في الثانوية في درس اللغة العربية على  
 منهم في دروس اإلنشاء والتعبير او النشرات الجدارية أو التهيئة لالمتحان. 

 
 
 
 
 
 
 

* كانت مجلة الف باء من المجالت الراقية في السبعينيات من القرن الماضي، وقد كان معك مقابلة  
 فيها، فهل لك أن تنوري القارئ حول ماذا كان يتمحور هذا اللقاء؟ 

لك عندما جاءت مراسلة مجلة الف باء الى ثانوية المنصور  وطلبت مني إجراء لقاء لصالح  حدث ذ   -
المجلة اتحدث فيه عن فيلم مشهور أنذاك إسمه )أريد حاًل( حيث كان وقتها يعرض في دور السينما في 

كتب الكاتبة   بغداد، حيث كنت مهتمة جدًا بمشاهدة باألفالم ومتابعتها كما كنت أقرأ لكتاب كثيرين وخاصة
 الكبيرة نوال السعداوي. 

كما يجب أن أذكر أنه كان لي لقاء خاص مع إذاعة مونتي كارلو الدولية كان في نفس الوقت وكان لقاًء  
 ناجحًا ايضًا، ومن التجارب المبكرة التي أسعدتني الى اآلن. 
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 * ماذا يعني الشعر عند المبدعة سعاد نعيم ؟  
 جنون   الشعر بالنسبة لي هو حالة -

أهذي به لتخرج مع افكاري نصوص مخفية في داخلي، أعبر فيها عن ألم أو حب أو فراق أو حياة وهي  
 حالة أخفف فيها عن نفسي من الضغوط والحياة اليومية.

 
* كتبت الشعر في وقت مبكر وفي المرحلة الثانوية، ولكن صدور مجموعتك الشعرية األولى )نصوص  

 ًا، ماذا سبب ذلك؟على ضفاف السين( صدر مؤخر 
وذلك بسبب إنشغالي بحياتي الخاصة ومسؤولياتي في بداية وصولي الى باريس، حيث بدأت بالدراسة   -

لى أن جاء الوقت المناسب ألصدر مجموعتي  إوالعمل معًا وهذه كانت مسؤولية كبيرة وثقيلة جدًا علي،  
 الشعرية األولى هذه. 

 
 
 
 
 
 

بالجرأة في طرح المواضيع واألفكار المغايرة وغير المألوف، فضاًل عن إنزياحاتها  * تتسم أغلب نصوصك  
الباذخة المثيرة، والتي تتعلق بجسد المرأة والرجل معا، من أين أتيت بهذه الجرأة وهل هناك أسباب معينة  

 لذلك؟
د تكون شدية  حدث هذا في حياتي منذ صغري وأنا أعيش في مجتمع محافظ ومقيد بتعاليم وشروط تكا  -

جدًا، من خالل ذلك ومن شدة خجلي أحيانا كنت اطلق هذا التمرد، ومع خروجي من هذا المجتمع الى عالم  
أرحب ومفتوح حيث مازلت أعبر بجراة قوية أو أحيانًا أتمرد على الواقع ألنني أعشق التمرد بكل أشكاله.. 

 رد مغلفة بالجرأة والمغايرة في الطرح.  أتمرد على كل شي يقلقني فتأتي نصوصي وكأنها حالة من التم
 

* في باريس وكما عرفنا أنك قد شاركت في التمثيل ضمن أفالم فرنسية، هل لك أن تحدثي المتلقي عن 
 ذلك، وما هو آخر عمل سينمائي شاركت فيه مؤخرًا، وماذا كان وقع الجمهور على تجربتك هذه؟ 

 نعم لقد شاركت في العديد من األفالم السينمائية كممثلة حيث إختارني المخرج الفرنسي   -
من بين مجموعة من النساء عندما كنا نتحدث عن الفن والمسرح بصورة عامة، فرشحني ألداء أدوار تمثيلية  

ي شاركت فيه قبل  في أفالم ومسرحيات فرنسية تدور حول أحداث تاريخية وحياتية آنية، ومنها فلم سينمائ
 ثالثة أعوام تدور أحداثه حول قصة بيع النساء واإلتجار بهن. وقبل أشهر كذلك طلب مني المخرج  الفرنسي  
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بيرنارد اساكو  المشاركة في فلم سينمائي جديد عنوانه )أمبريز( اي ومعناه الذهب الخالص والفيلم يطرح  
إحدى المناطق ضمن ضواحي باريس الراقية في    عملية إصالح وضع المراة بصورة عامة. صور الفلم في 

 الدائرة السادسة عشرة، علمًا أن هذا المخرج بيرنارد اساكو قد حصل سابقًا  على جوائز فنية عديدة. 
هذه المشاركات كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، الى جانب كتابة الشعر حيث كان للجمهور دور كبير في  

 ل.التشجيع والدعم لالستمرار بالعم
 

* )نصوص على ضفاف السين( مجموعتك الشعرية األولى ماذا تريدين ان تقولي فيها وتقول فيك، وهل  
 نجحت في إختراق قلوب القراء ؟

بالنسبة لمجموعتي الشعرية هذه والتي تعد أول مجموعة شعرية تصدر لي في بغداد، نعم انا فخورة بها    -
 عنها والنقاد كثيرا بالتحليل والبحث والتقصي.  ألنها صدرت بطبعتين خالل قصيرة وكتبت الصحف

 
 أجرى الحوار مع الّشاعرة سعاد نعيم 

 د. بهنام عطاهلل            
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 . حوار الكاتبة رنا أشرف مع الروائي المصري سمير الفيل 47
 سمير الفيل: أكتب وعيني على الواقع وأرفض ما حدث لـ سلمان رشدي

 
 الكاتبة المصرية رنا أشرف 

 
حياة أدبية ممتدة عاشها الروائي والقاص الكبير سمير الفيل، الذي بدأ الكتابة منذ ستينيات القرن العشرين،  

بمدينة دمياط، وبدأ كتابة شعر العامية لقرابة ثالثين عاًما، قبل أن يتجه بدًءا   1951فقد ولد في يناير عام  
ئي والقصصي فبرع فيه، وخاصة في أدب المقاومة، وتميز بغزارة إنتاجه  إلى السرد الروا  2001من عام  

 . األدبي، حيث صدر له الكثير من األعمال األدبية
حصل سمير الفيل على العديد من الجوائز ومنها: جائزة الدولة التشجيعية للتفوق في اآلداب في فرع القصة  

لى جائزة يوسف أبو رية من اتحاد كّتاب القصيرة  عن مجموعته القصصية »جبل النرجس«، و حصل ع
عام   مجموعة    2017مصر  الثقافية ألفضل  ساويرس  وجائزة  يطير«،  »حمام  القصصية  مجموعته  عن 

 «.77في فرع كبار األدباء عن مجموعته القصصية »أتوبيس خط   2020قصصية عام  
و إيضاح رؤيته حول الواقع  وكان هذا الحوار مع الكاتب سمير الفيل محاولة لالقتراب أكثر من عالمه،  

 الثقافي خالل الوقت الراهن.
 

 من هم الكتاب الذين تأثرت بهم في حياتك؟  
العنتيل،  وفوزي  الصبور،  مثل صالح عبد  كثيرين  بشعراء  وتأثرت  الشعر،  قراءة  بدأت  حياتي  بداية  في 

لك اتجهت، لكتابة ومحمود حسن إسماعيل، وعلّي محمود طه فهم من الشعراء الكالسيكين، لكني  بعد ذ 
القصة القصيرة، فقرأت لنجيب محفوظ، وصبري موسى، ولطيفة الزيات، وقرأت لعبدالحكيم قاسم  سعيد  
الكفراوي، فقد تحدثوا عن حياتهم داخل القرية المصرية. و تأثرت أيًضا بالكتاب الروس، مثل ديستويفسكي   

شكسبير ومسرحياته التي كتبها، وهناك كاتب آخر بوشكين، و تأثرت أيًضا بالكاتب اإلنجليزي العظيم وليام  
وهو نيكوس كازانتزاكيس، وهناك رواية جعلتنى أقف أمامها كثيًرا وهي رواية “الغريب” للكاتب ألبير كامو  
وهناك رواية الكاتب الجزائري التي كتبها بالفرنسية وهي "ليس على رصيف األزهار من يجيب" و هى أخر  

اك أيًضا عملين مهمين جًدا في حياتي لسيد حجاب "الصياد والجنيه" وعمل آخر  وهن  ما كتبه مالك حداد.
 لعبد الرحمن األبنودي وهو: "في األرض والعيال".

 
 وما هي أعمالك الروائية والقصصية  خالل الفترة المقبلة؟  

قدي المجموعة األولى هي “أرصفة  دار نشر،  مة”، أنهيت مجموعتين قصصيتين مًعا، وأبحث حالًيا عن 
قصة، وهناك المجموعة األخرى، بعنوان "شارع التبليطة"، وهي مستوحاه من ذاك الشارع الموازي    ٢١وتضم  
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لكورنيش دمياط، ألني دائًما أكتب وعيني على الواقع، فأكتب أحداث مررت بها، وأكتب عن شخصيات  
اليوم أجلس على إحدى الم قاهي الشعبية في مدينة  قابلتها فعاًل خاصًة أنني خالل  النصف األول من 

 دمياط، وأقابل أصدقائي من الكتاب ونستعرض أعمالنا. 
 
 أًيا من الكتاب الجدد أعجبتك كتاباتهم؟ -

أعجبت بدعاء البطراوي، وهبة عادل السويسي وشاب صغير اسمه يوسف عدلي، وقد حصل على جائزة  
عزب وكاتب صحفي قدم مجموعة    من الجامعة وهو في عامه األول، وهناك شاعر عامية ممتع اسمه يوسف 

قصصية اسمه محمد إبراهيم دردر، فهؤالء يمدوني بثقة كبيرة في أن األجيال القادمة لديها أعمال مبهرة  
لكن الذي  أتعجب منه هو أن بعض الكتاب يقدمون أعمال كبيرة ومهمة،   ومشاريع خاصة وإمكانيات كبيرة.

والناقدة مها الخواجة ورشا عبادة، والتي تكتب في األدب  لكنهم ينسحبون بعدها، مثل الكاتبة منى قطب  
 الساخر، فهذا النوع من الكتابة مهم جًدا.

 
  هل تهتم بالجوائز األدبية بشكل عام؟- 

التكريم و الجوائز شئ جميل ومهم، ولكنه في الحقيقة يخضع للجنة التحكيم، وكل لجنة تحكيم لها ذوق  
الفكرية ورؤيتها الجمالية، لكني أستطيع القول أن رواية شخض ما أفضل من شخص خاص بها واتجاهاتها  

آخر. لكن بشكل عام أحب تجربة محمد المنسي قنديل في الرواية والقصة القصيرة، وهناك جيل جديد بدأ 
مواقع يقدم أعمال جديدة أخرى مثل مي التلمساني وريم بسيوني، وصفاء النجار فهذا الجيل بدأ في احتالل ال

األولية، ولكن بحكم خبرتي أستطيع القول أنني منحاز لألدب الجميل الجاد، مهما كان كاتبه فالجوائز إشارة  
إلى أن شخص معين قد أقام جهد يستحق التهنئة عليه، وهي ليست معيارا للقيمة تماًما، فليس من المفترض 

 أن الشخص الذي حصل على جوائز، يكون عمله هو األفضل.
 
 لننتقل إلى سؤال آخر.. كيف تقيم أغلفة نجيب محفوظ األخيرة والتي صدرت عن دار ديوان للنشر؟ -

أحب أغلفة مكتبة مصر بشكل عام،  وبعدها أغلفة دار الشروق. أما أعمال دار ديوان فهي لم تلفت  نظري، 
وقال أنه  قرأ أعمال    وقد شعرت   بالحزن جًدا خاصًة  عندما قدم  الفنان الذي رسم أغلفة نجيب محفوظ 

نجيب باإلنجليزية، فهذا ما يتماشى مع جيل الشباب وهو بالمناسبة عنده حق، ولكنى يحق لي أن أقول أنني 
لم أتقبل هذه التغيرات ولم تعجبني، ولم أرتح لها مطلًقا، فقد كان نجيب محفوظ نفسه يتأمل الحياة وينظر  

 أغلفة نجيب محفوظ بمثل هذا التأمل.  للحياة باحترام شديد؛ لذلك كان البد من رسم
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 وماذا تقرأ خالل الفترة الحالية؟ -
أقوم حالًيأ بإعادة قراءة، "فساد األمكنة" للكاتب صبري موسى، ألني من وقت آلخر أقوم بمراجعة أعمال  

اريخ  قمت بقراءتها، من قبل،  وصبري موسي كاتب هام وهناك كتاب آخر أقرأه حالًيا بعنوان "دفاًعا عن ت 
المسرح المصري" وهو كتاب للكاتب ألحمد عبد الرازق أبو العال، والكتاب يتناول مجهودات عدد من كتاب 

 المسرح المصري ويتناول أيًضا أعمال الرقصات األولى للمسرح الشعبي. 
أما عن أفضل الكتب التي قرأتها خالل هذا العام  فهو مسرحية  “ابن دانيال واألمير وصال" و"جهاد   
لفواحش" لمحمد أبو العال، ألنه يقدم كوميديا شعبية، كما أرشح  رواية طارق إمام  “ماكيت القاهرة”، ومحمد  ا

 إبراهيم طه الذي له أكثر من مجموعة قصصية مهمة. 
 
 كيف استقبلت نبأ طعن الكاتب سلمان رشدي؟ -

جيب محفوظ من قبل  أرى أن هذه الطعنة التي سددت لـ سلمان رشدي هي نفس الطعنة، التي وجهت لن 
شخصين متشددين ديًنيا ورأيي أن اختالف وجهات النظر الثقافية والمعرفية،  أو حتى في مجال الرواية ال  
يجب أن تقابل بالعنف، لكن يجب أن تواجه  بالرأي االخر، فالرواية بها جزء خيالي قائم على افتراضات و  

غير مقبول وقد يكون سلمان رشدي أساء التعبير ولكن  ليست جزء من الحقيقة وهذا نوع من أنواع التشدد ال
هذه كتابة  في نهاي األمر، والكتابة البد أن تقابل بكتابة أخرى موازية، فقد مررنا بأزمات كثيرة ومختلفة،  
بدًءا بمحاولة محاكمة طه حسين في كتاب "الشعر الجاهلي" مروًرا بنص حامد أبو زيد، وسعيد العشماوي 

وا أن يجتهدوا و قدموا أطروحات خاصة بهم وصواًل إلى الدكتور خالد منتص، فهناك رؤية  فكل هؤالء حاول
للواقع والحياة، وهي رؤية معاصرة تختلف رؤى البعض، فاجتهاد الشاعر والكاتب أو الروائي، هو اجتهاد 

مراد”   مقبول،  أتذكر أنهم في إحدى المرات حاكموا حلمي سالم على جزء من قصيدة “على شرفة ليلي
فاألدب والفن ال يجب أن يواجهوا بعنف، وكذلك الفن التشكيلي، ال يقابل  بعنف بل يواجه برأي والحجة،   
فرواية سلمان رشدي مضت سنوات طويلة والناس نسوا الرواية أصاًل؛ لذلك سيتم إعادة قراءة الرواية مرة 

 ين النسخ من تلك الرواية. أخرى  بسبب حادث الطعن الذي تعرض له مؤخًرا وسيتم طباعة مالي 
 

 أجرت الحوار رنا أشرف 
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 حوار الكاتب ميرزا الخويلدي مع الّشاعر العراقي عبدالرزاق الربيعي 
 

 عبد الرزاق الربيعي: ال أتوقع أن يرى العالم نفسه بدون شعر … لكن ليس كل الشعر شعر 
 إنه ال يشارك الصياب في اغترابها في الخليج شاعر عراقي عماني يقول 

 

         
  الّشاعر العراقي عبدالرزاق الربيعيالخويلدي            ميرزا . الكاتب العماني 48

 
رحلة طويلة قطعها الشاعر العراقي العماني عبد الرزاق الربيعي متنقاًل بين العواصم العربية من بغداد إلى 

له إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط … الشاعر ينظر ويعبر الخليج إلى مسقط  عمان وصنعاء حتى وصو 
رأسه في العراق بكل الحنين الذي دمه بدر شاكر السياب: “البحر عريض كما هو وأنت األبعد / البحر 
بدونك يا العراق”. .. قدم الربيعي العديد من األعمال الشعرية والسردية والمسرح وأدب األطفال ، باإلضافة  
إلى كتاباته في صفحات الثقافة العربية. وهو اآلن نائب رئيس الجمعية العمانية للكتاب والكتاب في سلطنة  
عمان ، وفي الشعر والسفر والنفي يجري الحوار التالي مع الشاعر الربيعي من العاصمة العمانية مسقط  

 بائس وجاف للغاية” .. حيث يقيم. يقول الدكتور عبد العزيز المقالح: “عالم بال شعر هو عالم  
 

 لك: ماذا يعني لك الشعر ..؟ كيف ترون اهمية الشعر في حياتنا؟ 
اوافق على قول الشاعر المقالح النني مثله ال اتوقع الدنيا بدون شعر. الشعر له دور مهم في حياتنا.    – 

من المرجع هنا ، أعني الشعر الحقيقي الذي “ينسجم مع الخطأ ويحرك السماوات واألرض واألرواح” كما  
 هو الشعر. يقول الحكيم الصيني ، وبالطبع ليس كل الشعر يفعل ذلك ، وليس كل الشعر 
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 تقصد الشعر الحقيقي؟ يعني متى يصبح الشعر حقيقيا؟ 
عندما يخترق العمق ويحدث ارتعاشًا في اإلحساس ، وصفته بأنه “حقيقي” لتمييزه عن الشعر البارد الذي   –

ال يحتوي على ماء وال يتعدى التعويذات. والزينة اللغوية. الشعر الحقيقي هو فضاء من الجمال يجدد الروح 
ويجلب السعادة والسرور ويغير معنى الحياة. يقول ديالن توماس ، “العالم ال يبقى على حاله بعد إضافة  
قصيدة جيدة إليه.” الجودة هي شرط أساسي. حتى ال يختلط ما هو غير شعري وال عالقة له بالشعر. 

م أجمل ، ويحدث فرًقا  ويصبح الشعر حقيقة عندما يتعلق األمر بالوجود البشري ، وتطلعات اإلنسان لعال
في حياتك. يقول أراغون: “الشعر هو الدليل الملموس الوحيد على الوجود البشري”.< من تجربتك األولى ؛  
لقد تلقيت عناية خاصة من شعراء العراق الالمعين مثل عبد الرزاق عبد الواحد ، ثم الشاعر عدنان الصايغ  

 .وآخرين 
 

 .. ما هو تأثير هؤالء عليك؟ 
عبد للا القاسمي المتقزم: “الموهبة بدون تعلم تبقى نظرية رائعة بدون تطبيق”. ابن الوليد الملقب سريع  يقول  

الغواني. يقول لي: أبق هذا السر حتى قلت: أين الشباب؟ وأي كابل؟ ال ، أين هو مطلوب؟ لقد ضاع ، 
ندما غنيت هذه القصيدة بل هلك. أنا مندهش يا سالم الرجل أشيب الشعر الذي ضحك في رأسه وبكى. ع 

 . لها قالت: اذهبي اآلن وأظهري لشعرك كيف تريدين من تريدين
 

والصحافة الشعر  ودبي    ،بين  وصنعاء  وعمان  بغداد  في  الثقافية  الصحافة  في  عديدة  لسنوات  عملت 
 ومسقط. ماذا أعطتك الصحافة؟  

ان من أهم األشياء التي قدمتها  أعطتني الكثير رغم أن “مهنة المشكلة” أكلت من منحدر القصيدة ، وك  –
لي هو تقديمي إلى الدوائر الثقافية ، فقد قربني من نبض الشارع الثقافي ، ويكفي بالنسبة لي أن تصل  
الكتب الجديدة بمجرد وصولها يخرجون من رحم المطابع بالنسبة لي ، تلقيت دعوات لمهرجانات وندوات ، 

المبدعين   من  كبير  عدد  مع  مقابالت  كتابين جاهزين  وأجريت  في  الحوارات  ، وجمعت  العرب  والفنانين 
للطباعة. الشاعر وسام العاني لم نتوقف عن نشاطنا الصحفي اليوم. عندي مقال أسبوعي في جريدة عمان  

 ومقال شهري في مجلة القوافي. 
.. كن هل ارض العراق خصبة لنمو الشعراء ..؟ يقول درويش: “السياب أورثنا؛ الشعر يولد في العراق  

 عراقيا لتصبح شاعرا! لماذا ا؟ 
تاريخيًا ، ازدهر الشعر العربي الذي نشأ في شبه الجزيرة العربية في عصور الحضارة اإلسالمية المزدهرة    –

، وكانت بغداد والبصرة والكوفة مراكز تجمع اللغويين والنحاة والشعراء العرب لقرون. توج الحضور الشعري  
يث في الخمسينيات من القرن الماضي على يد آل السياب ونازك المالئكة وعبد بانطالق حركة الشعر الحد 

الوهاب البياتي العرب ، وكانت بغداد محطة يجب أن يمر من خاللها كل شاعر ، والمكان الذي يتواجد 
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فيه الشعراء العرب. يجدون جمهوًرا يتفاعل مع نصوصهم ، بسبب الخبرات المتراكمة وحب الشعر ودور 
فة ، مما رفع أذواقهم ، والذوق الذي رفع مكانة كثير من الشعراء العرب ، أبرزهم البردوني المعروف العاط

 م.   1971باسم العربي بعد مشاركته في مهرجان أبو تمام بالموصل عام  
 

 في موطنك الجديد )سلطنة عمان( ؛ هل تشعر بما شعر به الصياب في قصيدته “غريب في الخليج” 
ح تصرخ علي يا عراق / واألمواج تعتمد علي العراق ، العراق ليس إال العراق / البحر  حيث غنى: “الري 

موجود واسعة كما هي وأنت األبعد عنها / والبحر بدونك يا عراق. بينما كان يستمتع بأشياء طيبة عن  
يره وأبدى  العراق وألمه ، وكان عنوانًا لعالقة الرجل بوطنه وذاكرته ، وقد المس السياب في قصيدته ضم 

مشاعر االغتراب ، وهو يحرق نيرانه وذكرياته. كنت أتوق إلى أوطان تتحقق فيها الحرية والسالم واالزدهار 
وحيث يتمتع الفرد بالحقوق واألمن ، وبعد أكثر من عقدين من إقامتي في السلطنة ، أصبحت جزًءا من  

السياب زائر ليس ساكن مثلي اال )العراق( المكان ، ولم أعد أنا الغريب عن الخليج الذي جلس على شاطئه  
ال يزال في وعيه.< ما يوجهك أنت وجميع الشعراء للعراق .. هل هو حب الوطن فقط نسمعك تقول في 
قصيدتك “يا عراق”: “يا عراق / كل مرة نهرب من بلدك األخضر”. اآلالم / نرى رياح السائل المنوي / 

احتلتها في ذاكرتي وكياني تجتذبني إليها ، ولعل آيات الجواهري   المساحة التي  – الجري / نحو العراق “…؟  
تعبر عن هذا المعنى بشكل أدق: يا شباب الغد : هذا وطن / كل شيء نعمة وخير ومن / ال نعرف اسرار  
سحره / بصرف النظر عن الحالوة واألحالم التي تراها / ما أروع هذا الرجل الغني الذي تعرفه / ألهم شيء  

يها شوق / اجعل الحياة بها جحيما / الجنة عدن. وبعيًدا عن مشاعر الحنين إلى الماضي ، فإن  موجود ف
العراق هو ذاكرة ثقافية وحضارية للبشرية جمعاء. ، وما زال امتداًدا ثقافًيا وحضارًيا وإبداعًيا لجميع الدول 

واألساطير ومشاعل التوضيح عبر  العربية ، ومنه جاء الشعراء والمفكرون والفالسفة والمبدعون والمالحم  
 التاريخ. 

 
ملحمة الحزن العراقية لوقت طويل وصعود حضاراته وسقوط دوله عاش العراق تحت وطأة تقلبات ظروف  
الطبيعة بمختلف أشكالها وأنظمتها االستبدادية. والحزن ، ووجد الرجل العراقي متنفسا في الفنون واألدب 

ألمه وكسر   ، رثاء  ينقل من خالله  انكيدو  ابتداء من موت   ، الحزن  غلفها  التي  كلكامش  بملحمة  قلبه. 
هبت   عندما   ، السومرية  نانجال  مرثيات  وكذلك   ، للخلود  وسعيه  الموت  ارتباكه حول   ، عليه  جلجامش 
العاصفة فوق أور و دمرته ، ومنه حصلت على مسرحيتي “آه ، عاصفة” ، وضربت الكوارث العراق.  

 حروب تودع فيها الحزن في نفوس الرجل العراقي ، وأصبح الحزن توأمه.فيضانات وأوبئة و 
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انتقلت إلى عواصم مختلفة: عمان وصنعاء حتى استقرت في قلب مسقط … فماذا؟ هذه المدينة الدافئة  
 تجلب لك في مياه الخليج …؟ 

التعرف على نفسي بهذه  أينما ذهبت أصبحت حاماًل هناك العديد من األشياء التي جذبتني ودفعتني إلى    –
المدينة ذات اآلفاق الواسعة والمكونات التي تجعلها احتضان طالب الراحة واالستقرار والهدوء والتأمل في 
والتعبير عن جمالها كما   للتفاعل مع مفرداتها  الروح تشجيًعا  التي تحيي  المتنوعة والجميلة  الطبيعة  هذه 

 . يظهر لي كل يوم بطريقة جديدة
 

  قافة المشهد في سلطنة عمان أثناء توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي؟ كيف ترى ث
التفاعل مع المجتمع الثقافي العماني ليس باألمر السهل ، حيث يتطلب معرفة الثقافة العمانية ومراجعها   –

لمساهمة في الحركة التي  االجتماعية والنفسية والتاريخية واالقتصادية ، من أجل التعرف على هذه الثقافة وا
بدأت تتطور. كثيًرا في بداية القرن الحادي والعشرين ، فقد حقق المبدع العماني حضوًرا على الساحة العربية  
والدولية ، فأصبحت عمان مقصدًا للمبدعين من الشعراء والكتاب والنقاد والفنانين ، إلخ. لقد فتح النشاط في  

اسعة ، ليكون حلقة وصل بين الثقافتين العمانية والعربية ، ولدينا في النادي المجتمع الثقافي العماني آفاقا و 
الثقافي الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور محمود السليمي ويشرف عليه األستاذ ذي يزن. بن هيثم بن طارق  

ن مؤتمرات  وزير الثقافة والرياضة والشباب برنامج سنوي نعده وننشر مفرداته ونقوم بتنفيذه أسبوعيا ويتضم 
وندوات ومعارض تشكيلية وجلسات حوارية وورش عمل تقام داخل وخارج مسقط ، و للنادي فرع في محافظة 

 . مسندم
 

 هل استفدت من فترة العزلة التي فرضها وباء “كورونا” .. ما الذي حققته خالل هذه الفترة؟ ..؟
بالطبع وفرت لي الجائحة بيئة مثالية مؤاتية للقراءة والكتابة ، مستمتعة بالعزلة القسرية المفروضة ، لذلك    – 

قمت بالكثير من األعمال التي تم تأجيلها ، بسبب الروابط الوظيفية واالجتماعية والسفر ، فكتبت العديد  
ابي “النفوس الحزينة على كوكب مريض:  من الشعرية والشعرية. نصوص مسرحية ، وكرست نفسي لكتابة كت

مقاطع متقاطعة لذاكرة الوباء” الصادر عن الدار األردنية “العان ناشرون وموزعون” ، والجمعية العمانية.  
للكتاب والكتاب والذي قدمته قمت خالله بكتابة مدونة شعرية وسردية عن الوباء تضمنت نصوًصا ومذكرات 

 صفحة. «في بغداد.  350من  ووقائع ووثائق ورسائل في أكثر 
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نراكم ناشطا عبر اإلعالم ، وباستخدام التقنيات الحديثة .. هل» القصيدة الرقمية «وسيلة نشر أم مضمون  
 ثقافي مختلف؟  

القصيدة الرقمية محتوى ثقافي ، فهي نتاج ثقافة جديدة ، والرقمنة هي الواجهة األهم ، أما بالنسبة لوسائل    –
تمد على طبيعة النص وتفاعل المستلمين معه ، حيث يمكن أن يختفي الرقم الرقمي بعد النشر ، فهذا يع

يوم أو يومين من واجهات الوسائط دون ترك أثر في ذاكرة المستلمين ، ويمكن أن يحدث العكس ، لذلك  
 يظل موجوًدا في الفضاء الرقمي وفي ذاكرتهم.

 
ذهبت للمسرح وكتبت العديد من النصوص المسرحية  على عكس الكثيرين الشعراء الذين كتبوا الرواية  

 فزت عنها بجوائز. لماذا المسرح؟  
ألنني وجدت فيه نشاطا موازيا لنشاطي الشعري ، ألنه أقرب ما يكون إليه ، وهما متشابهان بالنسبة    –

بداية ظ إلى  بين الشعر والمسرح قديمة ، وتعود  والعالقة  الوقت ،  نفس  يتفاعل معه في  هور للجمهور. 
المسرح اليوناني مع إسخيلوس ، وسوفوكليس ويوربيديس ، وجميعهم من الشعراء. ارتباك ، عجب ، نظرة 

 بريئة إلى العالم وأسئلة محيرة. يقول بيكاسو: “العبقري ال يترك الطفولة”.
 

 أجرى الحوار ميرزا الخويلدي
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 ة مفيدة بلحودي ونسيّ اعرة التَّ الشَّ مع  اصر العبيديحوار الكاتب عبدالنَّ                

        
اعرة التَّونسّية مفيدة بلحودي                     اصر العبيديعبدالنَّ  العراقي الكاتب. 49  الشَّ

  
 والمعالج الروحي لمعاناتي ومكابداتي(والقصيدة تشكل المتنفس الكبير  عر حريتي ومملكتي وعالمي)الشِّّ 

 
هي  من تونس الخضراء وبالتحديد من عين جلولة هذه المدينة الجميلة التي تنتج المشمش والعسل .شاعرة  
تتنفس الحروف تعيش الكتابة وتبحث عن ارواح تحمل معاني اإلنسانية.أطلت مواهبها الشعرية مبكرا  في 

الثانوية. قصائدها   حملت كغيرها من الشعراء العرب اوجاع وهموم وآالم المواطن العربي  مرحلة الدراسة 
وقضيته الكبرى . انغمست في عالم الشعر  حتى منحته من فيض وجدانها و نبع ملكتها واضحت واحدة  
من أالسماء الشعرية المهمة في تونس الخضراء  لها عدة دواوين شعر مطبوعة واخرها صدر وحمل عنوان  

..شاركت في مهرجانات  2021ن دار نون للطباعة والنشر والتوزيع في الموصل سنة  )عبير الغمام (ع 
شعرية تونسية   وحصلت على تكريمات عديدة ..  التقيت مع الشاعرة مفيدة بلحودي واليكم مادار في هذا 

 الحوار: 
 

 متى تشكل وعيك االدبي؟ وماذا عن اول قصيدة كتبتها ؟
 الدراسة  الثانوي. بدايتي عندما كنت تلميذة  في 

كانت نفسي تتوق لدرس األدب   انذاك كنت اذهب الى مكتبة المعهد  الستعير دواوين أبو القاسم الشابي  
والسياب ونازك المالئكة، وصالح عبدالصبور، وروايات حنا مينة وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ  واقاصيص  

اء ورحت في كتابة عددا من القصائد ولكني  علي الدعاجي ومصطفى الفارسي وغيرهم من الشعراء واالدب
كنت امزقها بعد مدة وجيزة العتقادي أنني بحاجة لمزيد من المطالعة، ولكن بعد أن انهيت الثانوية، كتبت  
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قصيدة على خلفية حدث دامي حصل في فلسطين  قلب العروبة النابض ـ فكتبت قصيدة أشاد بها عدد من  
صائد  وحتى وصلت ألربع دواوين صدر منها ثالثة، والرابع في الطريق  الشعراء والشاعرات، ثم توالت الق

 بإذن للا تعالى.. 
 

 ومتى ينحني قلمك كشاعرة ليقبل الورق االبيض لينتج حروفا من ذهب؟  
أنت هنا ربما تسأل عن الحدث الذي يستحثني لكتابة قصيدة، أو اكثر، ولكن دعني أقول لك مسألة هو أننا  

اسا بالفجيعة من غيرنا، ونحن نعيش في امة كثرت فواجعها في الفترة األخيرة ، فرحت الشعراء أكثر احس
أكمل ما بدأه السياب والشابي من تعبير عن اوجاع وهموم وآالم المواطن العربي بصورة شعرية نجد فيها ، 

 وكذلك يجد القارئ وصفا لمعاناته وربما أكثر لتعبر عن آماله وأحالمه وتطلعاته الضائعة. 
 

 اللحظة  الشعرية عندما تقترب من ضفافك كيف تصفينها؟  وكيف تدخلين اليها وكيف تخرجين منها؟ 
هي فعال لحظة شعرية كما تسميها حضرتك، وعلي اصطيادها ما استطعت إلى ذلك سبيال، ولكن يجب 

وعملية الكتابة هي مجرد  ادراك حقيقة أن الشاعر لديه القدرة على خلق صورة ذهنية يحفظها في ذاكرته،  
نقل الصورة الذهنية الخيالية إلى صورة شعرية على الورق على تعبير الناقد أحمد الحاج ، ولكني كشاعرة  
دائما أجد ما يستحثني على الكتابة في الحياة اليومية والتي أجدها مزدحمة بالصور الشعرية والتي غالبا ما  

اة النفسية والجسدية للمواطن العربي، كذلك ال تنسى الفضائيات  تتيح لي الكتابة عن موضوعات مثل المعان
 وما تنقله لنا من حوادث دامية باتت تؤرق حتى المواطن البسيط، فما بالك بالشاعر...

 
 عندما تكتبين قصيدة لمن تنحازين لحالتك الوجدانية؟ أم لصدى افكارك؟ أم لتجربتك اليومية؟ 

حضر مرة واحدة عند كتابة كل قصيدة، ولكن في كل مرة أكتب فيها  ال أستطيع القول أن جميع ماذكرت ت
هناك حالة شعورية تفرض نفسها علي وتكون هي الغالبة على بقية العناصر التي ذكرتها، ولكن في األخير  
التجربة   أم  األفكار،  أم صدى  الشعورية،  الحالة  كانت  سواء  الكل  بين  الجمع  حاصل  الناتج  يكون  ربما 

األخذ بنظر االعتبار الثقافة الموسوعية والمخزون هو اللغوي والمعرفي الذي أمتلكه كي تساهم  الشعرية، مع  
 كلها مجتمعة في صناعة نص رصين يصلح للنشر والقراءة والتلقي.  

 
 هل برايك تراجع الشعر اليوم بشكل تدريجي؟ وهل اختفت رغبة المتلقي نكاية بالشاعر وقصائده؟ 

و سؤاال نقديا اكثر منه ابداعيا، كون الناقد هو من يستطيع اإلجابة عليه بشكل  لعل هذا السؤال بشقيه ه 
أدق ، ولكني كشاعرة أستطيع أن أقول لك ليس المسالة متعلقة بالشعر والشاعر بقدر ماهي متعلقة بثقافة  

الرواية والقصة   المجتمع بشكل عام، فقد تراجعت في اآلونة األخيرة الرغبة في قراءة كل االنواع االبداعية مثل
والمسرح، ويكاد ينسحب األمر حتى على الكتب الثقافية والمقاالت الصحفية، وشهد العالم تراجعا في المنتج  
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االبداعي لحساب تقنيات وسائل االتصال والسوشيال ميديا، إذن الشاعر ال عالقة له بالموضوع، ولكننا  
ين لتعلق على رفوف المكتبات في ظل غياب شبه  على الرغم من ذلك مازلنا نكتب القصيدة ونطبع الدواو 
 تام للمتلقي سواء كان هذا المتلقي مثقفا أم قارئا عاديا. 

 
 لكل عصر همومه وقضاياه، برأيك ماذا عالجت القصيدة من هموم وقضايا المتلقي؟ 

الشاعر كانت ومازالت القصيدة هي المعبر الرئيسي عن هموم وقضايا الناس بكل اشكالها، لذلك من مهام 
اليومية والقرب من معاناتهم ، وكل شاعر ابتعد عن ناسه وانزوى في   الناس  هي اإلرتباط الوثيق بحياة 
صومعة لم يكتب له الشهرة وال حضي بمستوى عال من التلقي، لذلك مهمة الشاعر ربما اصعب من غيره  

 مقارنة بالسارد والناثر .
 

 اردك؟هل صحيح ان الحداثة في الشعر اصبحت فوضى؟ م
ال أبدا ، وهي في مضمونها، أي الحداثة، وليدة العصر الراهن وقد تزامنت مع التقدم العلمي والمعرفي في  
كافة المجاالت، ولكن يجب التفريق بين الكتابة الجادة من غيرها، فليس كل ما يكتب يعد شعرا وال كل ما  

محدداته وثوابته ومؤثراته االبداعية وفق نظام    ينشر يعد ابداعُا ، فالحداثة هي مرحلة تاريخية وتيار فني له
فكري قائم بحد ذاته، أما ما تثار من زوابع حولها في أنها قد احدثت فوضى فال عالقة لها بالموضوع وانما 

 الفوضى جاءت ممن ركبوا الموجة دون دراية وال سابق معرفة بمحدداتها وعواملها وثوابتها. 
 

 عر والمتلقي؟ وهل للشعر ضرورة في حياتنا اليوم ؟متى يكون الشعر موجعا على الشا
الشعر الذي يبتعد عن حياة الناس سوف لن يكتب له الخلود، وكل ما كانت القصيدة موجعة اكثر، كلما  
كانت معبرة عن هموم الناس وتطلعاتهم بصورة أعمق ، لذلك نحن مازلنا نقرا أبي تمام والمتنبي، كما نقرأ  

 وهاب البياتي وامل دنقل وصالح عبدالصبور.  السياب والشابي وعبدال
 

الصراع بين الشعر الكالسيكي الذي ال يريد ان يختفي من المشهد والحداثوي الذي لم يتمكن من الهيمنة  
 على المشهد الشعري ؟هل هو صراعا برأيك ؟

القديم والحديث، وكل نوع له مريدوه ومؤيدوه، وال يم   كن احراز نصرا  إن كان البد فهو يعد صراعا بين 
الحدهما على حساب اآلخر ، وأنا كشاعرة انتمي للحداثة مازلت اقرأ شعر عنترة وجميل وأبي تمام والمتنبي  

 . كما اسلفت، وبرأيي سوف يستمر الوضع على ما هو عليه دون هيمنة لنوع منهما على اآلخر
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 حياتنا اليوم ؟متى يكون الشعر موجعا على الشاعر والمتلقي؟ وهل للشعر ضرورة في 
الشعر الذي يبتعد عن حياة الناس سوف لن يكتب له الخلود، وكل ما كانت القصيدة موجعة اكثر، كلما  
كانت معبرة عن هموم الناس وتطلعاتهم بصورة أعمق ، لذلك نحن مازلنا نقرا أبي تمام والمتنبي، كما نقرأ  

 السياب والشابي وعبدالوهاب البياتي وامل دنقل وصالح عبدالصبور.  
 
؟ وماذا عن اليوم؟ وهل مايزال االنسان هو السؤال االبرز  يك ماهو السؤال الذي تطرحه الثقافة سابقاً أبر 

 في الثقافة الحديثة؟ وماالسؤال الذي تجيب عنه الراهنة؟
الثقافة بحد ذاتها تعيش صراعا هي األخرى بين دعاة القديم وضرورة التمسك بالعادات والقيم الموروثة،  

ديد ونبذ القديم، ولكن مع األخذ بنظر االعتبار التطور الهائل في مجال الصناعة ووسائل وبين دعاة التج
االتصال في العصر الراهن، وهذا ماوضع اإلنسان في موضع البحث عن الهوية والذات والوجود، وبالتالي  

االرتباك الوجودي حصلت هوة كبيرة بين اإلثنين، اقصد القديم ومؤيدوه، والحديث ودعاته، نتج عنه حالة من  
 .ربما تجدها السمة البارزة في شعر المرحلة الراهنة

 
 خرى؟أكيف تصفين وتقيمين عالقة الناقد بالشاعر والقصيدة من جهة والناقد والمتلقي من جهة 

أنا عندما اكتب قصيدة أعتمد على موهبتي وخيالي   القصيدة،  بالناقد في لحظة كتابة  للشاعر  ال عالقة 
ي والمعرفي، أي أني أعي ما أريد قوله بعيدًا عن النقد، ولكن الناقد لديه مهمة من زاوية أخرى  وخزيني اللغو 

، هي محاولة االقتراب من قصدية الشاعر وقد ال يوفق في كثير من األحيان ، والمهمة الثانية هي تفسير  
معناه، فالناقد يقف بين  النص وتفكيك مفرداته بما يسهل على المتلقي فك شفراته واالقتراب من مضمونه و 

 الشاعر والمتلقي في عملية تشكيل الوعي الجمعي. 
 

 متى تكون القصيدة في خطر؟ 
القصيدة عندنا دائما في خطر في العصر الراهن، فهي في خطر عندما يكتب شاعر مبتدئ نصوص مبعثرة  

لك السوشيال  وتنشر في صحف ومجالت بل وحتى دواوي ن ويروج له على أنه شاعر مجيد، أضف إلى ذ 
ميديا والتي اتاحت لكل من يبعثر عدد من الكلمات والعبارات ويصفها بالقصيدة، واالدهى من ذلك، هو أنه  

 يتلقى االعجابات والتهاني والتبريكات عشرة أضعاف ما يتلقاه شاعر معروف. 
 

 ومتى يكون الشعر حرية لك ؟
ل المتنفس الكبير والمعالج الروحي لمعاناتي  الشعر هو لحد ذاته حريتي ومملكتي وعالمي، والقصيدة تشك

ومكابداتي، وهي رفيقة دربي في البحث عن وطن اثير وحياة سعيدة وأحالم ال تجد لها تفسيرا سوى عبر  
 لفافة ورق وقلم ينزف حبرا كلما دعت الضرورة لذلك.
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 متى يثار الشغب في روحك ؟
ني، بينما هناك من يحللها ويهتم بها ويفك شفراتها  عندما ال أجد أحدا يفهم كلماتي ممن يعيشون بالقرب م

 وهو أبعد ما يكون عني.  
 

 قلبي مثقل بذكريات مؤلمة لمن تقوليها ؟ 
اقولها لقلمي وحده، فهو الوحيد القادر على ترجمة معاناتي وهمومي واوجاعي على الورق، وربما هذه الميزة  

لوقت الحاضر، لذلك راح النقاد يجدون سمة االغتراب ال انفرد بها وحدي، فمعظم شعرائنا هذا ديدنهم في ا
 واضحة في شعرنا. 

 
 سؤال عذبك منذ الطفولة ؟ 

 لماذا السياب كان ينشد المطر؟ ولماذا الشابي كان ينشد الحرية؟ ولماذا أمل دنقل يرفض الصلح؟
 متى تزدهر روحك؟ 

والشيوخ، عندما أشعر بأن لي وطن يحتويني ويحتوي عندما أجد الفرحة ترتسم على وجوه األطفال والنساء  
كينونتي، أشعر بفرح وسعادة عندما يترامى إلى سمعي وبصري عبر شاشة التلفاز بأن وطني يعيش في  

 رخاء وازدهار. 
 

 !خيرةأكلمة 
في الختام ال يسعني إال أن اشكرك أستاذ عبدالناصر العبيدي على سعة صدرك ورصانة حوارك الذي ينم  

قافة موسوعية عالية وسعة اطالع للمشهد الثقافي العربي، كما انتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر من  عن ث
"عبير   الثالث  ديواني  تبنيهم إصدار  الحدباء على  الموصل  مدينتك  نركال في  نون ومطبعة  لدار  خاللك 

ن للديوان، وقد وقع  الغمام" ، وشكر خاص للشاعر والناقد البارع األستاذ أحمد الحاج على تقديمه الرصي
علي دين أن أزور الموصل والتي أصبح لي قراء فيها  وكم أنا متشوقة ألن اتجول بين شوارعها وانشد  

 الشعر في ملتقياتها ونواديها األدبية والثقافية. 
 

 حوار الكاتب عبدالنَّاصر العبيدي أجرى ال
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 مع الشاعرة فاطمة ناعوت   الكاتبة كريمة الربيعيحوار . 50
 

 
 الشاعرة المصرية فاطمة ناعوت 

 
عر.. وال الشعُر يملُّ منها. جاءت فاطمة ناعوت إلى   تحلُم بعالم ال ظُلم فيه وال ظالم. لكّنها ال تملُّ من الشِّّ

األدب والترجمات والفكر والنقد الثقافي  "واحة الشعر" من "حقل" الهندسة المعمارية ثم ألقت بنفسها في معترك  
والمجتمعي وقضايا العدالة والمواطنة. وأجادت فنون المصارعة الفكرية الرصينة في ملعب قضايا التنوير، 
الليل، حاملة مصباح   تتنقل بين »الحقول« المختلفة، كفراشة هائمة في دهشة الضوء، أو عتمة  وراحت 

 الحقيقة.
قريُن حياتها، والتنوير مصباح دروبها. وهي امرأة »متوازنة« ال تطغى مصريُتها  الهندسة عشُقها، والشعر  

على عروبتها، وال تستلُب عروبيُتها من مصريتها. ال يصعب استخراج عناوين صحفية من كالمها فهي  
هندسة  بليغة كسقراط. وليست مشغولة بالـ »أنا« قدر انشغالها بالـ »اآلخر«.. مسكونة بفّن عمارة المباني و 

 المعاني، ولعلها مصابة »بوسواس الجمال القهري« إذا جاز التعبير.
 
. من هي الشاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت؟ وهل جازفتِّ الشاعرُة بطهارة الشعر حين دخلت في معترك  1

 ؟   dirty Game-السياسة المعروفة اصطالحا باللعبة القذرة 
تب ، منذ عقدين، أعمدة رأي أسبوعية ثابتة في صحف  *** ال أعتبر نفسي كاتبًة سياسية رغم أنني أك

شهيرة ومجالت ذائعة الصيت. القارئ المتابع سيلمح فوًرا عدة سمات تنأى بي عن الكتابة السياسية. بدًءا 
وغ؛ حيث تنحو الجملُة عندي المنحى األدبي أكثر مما تقع في خانة الكتابة الصحفية السّيارة والتعليق   بالصَّ

الذين خافوا على قلمي السياسي. وا لحق أن هذه السّمة أدين بها آلبائي من كبار أدباء مصر ونقادها، 
أكثر من كونها   -وحذروني    -الشعري   لغة "فصيحة"  السيارة، وهي  اليومية  الجرائد  لغة  الوقوع في  من 
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وهو د.  "فصحى". فأخذُت الحذَر صنًوا دائًما لي، واضعة صوب عيني النموذج األجمل لألديب الصحفي  
طه حسين، الذي لم ُتفقده الكتابُة الصحفية أدبيَة جملته ورشاقتها. فحاولت أن أحذو حذوه قدر طاقتي. أذكر  
من أولئك اآلباء “الُمحّذرين” الناقد الكبير رجاء النقاش، والمفّكر الكبير محمود أمين العالم، وأقول لهما اآلن  

ا عن المضمون، فأيًضا ال أعّد نفسي كاتبة سياسية، بل شاعرٌة  حيثما يكونان: أنا َمدينُة لكما بالكثير. أم
تبحث عن الجمال والعدل وتطاردهما حيثما يكونان. تماًما مثلما ظل الفيلسوف اإلغريقي األعمى “ديوجين”  

 يسير في وضح النهار حامال مصباحه باحثا عن الحقيقة.
وأنا أكتب مقاال يبدو للوهلة األولى أنه منتٍم   لهذا فإجابتي عن سؤالك تتلخص في أن طهارة الشعر تسكنني

 »للعبة القذرة« أو السياسية، إنما في واقع الحال هو مقال أدبي جمالي فني يطارد الجمال.
 
. الشاعر هو المتحدث الرسمي باسم أمته .. ماذا تقول فاطمة ناعوت من منطوق الشعر عن المشهد  2

 العربي الراهن؟
وليمب ، لم يعد دور الشاعر تبشيريا رسوليا كما في المدارس القديمة، لم يعد  *** هبط الشعراء من األ

يدعي امتالك اليقين، بل أصبح يشارك البشر في سؤال الوجود الدائم. تنازل الشاعُر قانًعا عن تلك المكانة  
م. هذا  الرفيعة التي كانت تفصله عن الناس وانخرط في الكتلة البشرية يتفاعل معهم ويشتجر مع همومه 

أدى أول ما أدى إلى انخفاض نبرة صوته المميزة للشعر الكالسيكي والتي كانت تتسم بالنصح و التوجيه؛  
وكأن الشاعر يعرف ما ال يعرفه البشر بما أن رّبات الشعر والحكمة اختصصنه بالمعرفة دون العامة!، 

الشعراء بشر والقارئ أن  الشاعر  انتبه  إذ  الحداثة.  أكثر ضعًفا عمن    انتهى هذا بظهور  بسطاء. بل هم 
سواهم. ألن الشعر وإن كان يضفي على قائله بريقا لكنه يشي في ذات الوقت بظالل من االنهزام أمام  
الواقع. فالشعر يبدأ حين يرفض المرء واقعه أو لنقل حين يفشل في التفاعل معه بشكل سلس. ولهذا كانت 

ي أدرك الشاعر فيه أنه يجب أن يبدأ برؤية نفسه من الداخل الحداثة وما بعد الحداثة هي بداية الدرب الذ 
يقدمها   التي  البشر. والرسالة  الخطائين ككل  لتنقية الذات من الخطيئة بوصفه أحد  في محاولة تطهيرية 
للقارئ هنا تكون أكثر صدقا ألنها تقوم على القياس ال على المباشرة. عودة لسؤالك أقول إن الشاعر بوصفه  

لمجتمع يحيا همومه ويحزن لهزائمه. تجد تلك اآلالم تطلُّ بين كلماته ولو تعمد إخفاءها. وأنا بشكل  فرًدا في ا
خاص ال أميل للقول المباشر مثل: قوموا وهّبوا وقاتلوا. بل أجنح إلى الدخول للقضايا الكبرى من أركانها  

نحو أفضل مما لو جاءته كبيان    الصغيرة الخبيئة. والقارئ ذكي دوما. يلتقط اإلشارة ويتعامل معها على 
سياسي حنجوري. المشهد العربي الراهن ُمحزن وأرى ظالله القاتمة تدثر كل شيء. ولكنني أيضا أراه رسالة  
حادة وأخيرة يجب أال نغفل عنها. ألم يحن الوقت بعد لنصنع ما أسميناه "أمة عربية"؟ كلمة اخترقت مكونّنا  

بت إلينا عبر كتب المدرسة مئات المرات ولكن ال داللة حقيقية عليها  المعرفي والوجداني منذ الصغر وتسر 
حتى اآلن. ألم يحن الوقت لخلق سوق عربية مشتركة؟ ألم يحن الوقت لتكتيل االقتصاد العربي وتفعيله كقوة 

ة ضاغطة في مواجهة البرابرة؟ هل أقول إن استعمار أمريكا للعراق سبقه استعمار أخطر لمعظم الدول العربي



3231 
 

وهو الذي أطلقت عليه في إحدى قصائدي: "استعمار ما بعد حداثي" أي استعمار متفق عليه لكونه استعمارا  
غير عسكرّي يمكن رؤيته والتعامل معه، لكنه أخطر وأعمق وأخفى و أنكى و أطول أمًدا، بل ومشّرع له 

مأسورون بكامل إرادتهم. فهو  من قِّبل مجلس األمن، وال بنود في معاهدة جنيف تقتص منه، إذ إن األسرى  
آالف   ألن  الدامي  الهم  هذا  من  يا صديقتي  دعينا  كلٍّ  على  أيضا.  وسياسي  اقتصادي  ذهني  استعمار 

 الصفحات لن تفي بالكتابة فيه ،وعودي بنا إلى الشعر فهو لون من الحرب وهو انتصار للحياة. 
 
جماتك. كذلك اللغة التي لم تتنازلي حتى  . الحظت جملتك األنيقة المستفيدة من قراءاتك األجنبية وتر 3

 اللحظة عن االعتناء بها.
*** أشكرك على رأيك الطيب الذي أعتزُّ به. على أنني ال أظن أن مرجع ذلك، لو صح، سببه ترجمتي  
أو تعاملي مع اإلنجليزية بشكل مباشر، بل يعود إلى افتتاني باللغة العربية التي أراها موسيقا صافيًة في  

اللغة العربية شديدة االختالف عن كل اللغات األخرى من حيث التراكيب اللغوية والصوغ والمعمار   ذاتها.
واألجرومية النحوية والصرفية، كذلك من حيث حقولها المجازية والداللية على النحو الذي يصعب معها أن  

ة يعود إلى أمرين: القرآن وجبران.  ُتفيد معرفة لغة أخرى طرائَق تكوين الجملة العربية. وربما افتتاني بالعربي
ثنايا   بين  الكامن جبّلًة وفطرًة  الشجي  واإليقاع  الحروف،  المخبوءة في  الموسيقى  إلى  فنبهني  القرآن  فأما 
تراكيب اللغة العربية، قبل الحاجة للفراهيدي وتفعيالته. يكفي وحسب أال تلحني في صوغ جملة عربية وأن  

ها الموسيقى واإليقاع. كذلك عبقرية صوغ التراكيب والجمل في القرآن  تضبطيها نحويا وصرفيا لتطفر من
ا فغرقت في غرام هذه اللغة منذ طفولتي. وأما جبران فقد ُغرمت به في صباي   أدهشتني بحق مبكرا جدًّ
تعامل   وكما  والظل،  والضوء  والريشة  اللون  مع  "جويا"  تعامل  كما  اللغة  مع  تعامل  الذي  هو  األول، 

مع النغم والصوت ليخرج من الكمان زقزقَة العصفور بكل جمالها وعمقها. أسرني جبران حتى  تشايكوفسكي  
كنت أظن في طفولتي أن جناحين ينبثقان في الليل من منبت كتفيه فيطير إلى السماء، ثم يعود إلينا عند  

 الصبح! 
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الشعر األلماني من دون االنتقاص  . الحظت كذلك استغراقك في إعمال الفكر في القصائد, على غرار  4
من الشاعرية. مازال شعرك بعيًدا عن تناول اليوميات كما هو حال أغلب الشعر اآلن. أشعارك فيها تأمل  

 وأسئلة. 
*** تمرُّ بنا أحداٌث كثيرة في حياتنا وخالل يومنا. لكننا ال نكتب حياَتنا في الشعر، بل نكتب ما يمكن أن  

للنفس اإلنسانية وللجغرافيا وللظرف والزمان إن أمكن. يتصيد الشاعُر من الوجود ومن حياته ومما  ُيعدُّ عابًرا  
يتقاطع مع كل "اآلخر" اإلنسانّي على اتساعه وشموليته. هنا تغدو القصيدُة عابرًة الذات، غير  يرى ما 

ر، وصحيٌح أن الشعَر ليس مسّورٍة بالطوق الضيق للشخصانية. صحيٌح أن الفكر لم يبدأ بعد كما قال هيدج
فكًرا، لكن عقَل اإلنسان بطبيعته يعمل طوال الوقت. بل أظن أن عقَل كّل كائن حي ال يتوقف عن العمل  
لما  وإال  وتمكُر،  تفّكر  أيًضا  الجوامَد  إن  وأقول  المبالغة  بل سيأخذني هوُس  والتبّصر،  والتحليل  والتفكير 

الذَ  في  والبروتوناُت  اإللكترونات  تشتت تضاّمت  وما  البرودة،  وقت  بعًضا  بعضها  إلى جوار  الصغيرة  ّرة 
وتباعدت وتفارقْت وقت الحرارة. والشاعُر إنسان. يفّكر أيًضا. يبصر األشياَء وُينصُت إلى العالم. سوى أنه  
ينظر "داخل" األشياء ال "إليها"، يبحُث عن جوهرِّها النشط المشتعل المّوار، وغالًبا هنالك يكمن الشعر. 

المنطَق ويكسر  ا فيّطرح  الشاعر  أما  والقانون،  بالمنطق  لكنه يصبغ رؤاه  يفعل هذا طبعا  أيًضا  لفيلسوف 
القانون، ثم يفّعل الخيال. القصيدة التي هي شعوٌر في شعوٍر ونجوى في نجوى وخياٌل في خياٍل وعاطفٌة  

ري الخاصة تصيب أو  شيٌء مسّطح أفقّي أقرُب للخاطرة. وتظل هذه وجهة نظ  -بظني  -في عاطفة، هي
 تخطئ. نحن نكتب في قصائدنا كل ما )لم( يحدث في الواقع.

 
 . ماذا قال عنك الناقد الكبير الدكتور صالح فضل؟ 5

*** أعتزُّ كثيًرا بما كتب عني في بداية مشواري األدبي منذ عشرين عاًما. ومما قال عني: )شاعرٌة شابة  
لعربية واإلنكليزية، فتخترق حواجز اللغات والثقافات، كي تتواصل تحترف الهندسة المعمارية، وتكتب الشعر با

مع ذاتها في لحظات صدق حميم وموجع. تترجم رؤيتها إلى كلماٍت لم يسبق لها الدخول في قاموس الشعر  
من قبل، تطمح إلى أن تتحقق فيه وتبطل المطمور المخزون في ذواكر األسالف. ترقص على الحافة 

االئتالف واالختالف، وتلعب في تلك المسافة الحرجة بين حرية اإلبداع وعقوبات التلقي.  الخطرة بين شعرية  
إذا عدنا إلى قصائد شاعرتنا فاطمة ناعوت وجدنا عوامل كثيرة تميز تجربتها في الحياة والشعر، وتشّف عن  

ال لتيار االنقطاع عن  تفعيلة يخالف ما  قدراتها في صناعة األوزان والخروج عليها، وأدركنا أن خضوعها 
فطرت عليه من هذا الحس الموسيقي الرائق الذي يتجلى في شكل خجول في كثير من قصائدها. لكنها  
تحرص في مقابل ذلك على تمثيل جيلها من الشباب المثقف في خصوصية تجربتهم في أشد اللحظات توترًا 

عن    -ي يجمع بين األلفة والغرابة  كما يشّف اسمها الذ   - وتكييفًا للمستقبل. تشّف قصائد فاطمة ناعوت  
عالم فتاه مصرية، ترّبت في مدارس الراهبات، وتمثلت ثقافة المزج الجميل بين األديان واللغات في اتساق  



3233 
 

وجداني ملحوظ. ورماها الذكاء والتفوق إلى الكليات العملية التي تحتكر النوابغ مهما كانت مواهبهم، ثم  
 لته فأخذت تسترجع صوره.( غلبتها توهمات الشعر وأطياف أخي

 
 في رأيك هل مازال للرومانسية وجود اآلن؟ ، . الرومانسية كانت فاتحة كتاب الشعر عند العرب6

*** ظهرت الرومانسية كمدرسة شعرية في منتصف القرن الماضي مع جماعتّي الديوان و أبولو. ومبدأها  
عية والحداثة إلى توسيع الرؤية ومحاولة الخروج محاكاة العالم والطبيعة من خالل الذات. بينما جنحت الواق

إلى البحث "عن  -كما أفهمها    -من قوقعة النفس الضيقة، نحو الواقع الحي. فيما اتجهت ما بعد الحداثة  
الخارج" "داخل الذات «. فالعالم والكون كله موجود داخلك. اإلنسان مؤسسة كونية كاملة بكل خيرها وشرها،  

مالها وقبحها. وما عليك كشاعر إاّل الغوص داخلك لحظة االنصهار الستخراج الآللئ  فضائلها ونقائصها، ج
والخبث. وفي عملية الرصد هذه يكمن أجمل الشعر وأصفاه. عندما قال سقراط : "أعرف نفسك" كان يعلم  

ست فقط  أنه يطلب المستحيل وكان يقولها ساخرا ألن التشريح الذاتي هو أقسى المهام البشرية. وصعوبته لي
في طبيعة المهمة ولكن ألنها تنطوي على مقاومة ذاتية. فالجّراُح )الُمشرِّح( والمريض )المطلوب تشريحه( 
هما ذات واحدة وهنا تكمن الصعوبة. بدأ الشعر القديم ببدايات كالسيكية منها النسيب والطللية والخمرية 

الخيوط في سجادة الشعر والفخر والمديح والهجاء والغزل و الوصف وغيرها. واليوم ا تلك  ختفى سطوع 
الحديث ولكن بعضها قد يظهر برهافة هنا وهناك كملمح غزلي أو رومانتيكي أو غيره. ولكن الفارق في  
الشعر الحديث هو محاولة تبني الحياد أو الموضوعية، وعدم إسقاط وجهة نظر الشاعر على الفكرة. وهو  

ضلع في النص بنفسه ونجبره على التورط في وشيجة القصيدة،  األمر الذي يفتح مساحًة أرحب للقارئ لي
 وهو ما نسميه في الشعر بسياسة الحذف أو المسكوت عنه وهو أخطر من المكتوب وأشد عمًقا وتأثيرا. 

 
،  . تقولين في أحد دواوينك الشعرية إن لك مساحتك الخاصة التي عشقتِّها و صاغتها حروفك الشاعرة7

 المساحة ومعالمها؟  ما هي قسمات وخيوط تلك
أقول: األول حيث  الديوان  إهداء  إلى  تشيرين  أنتِّ  كتاب، فعشقت    ***  دفتي  بين  أودعتني  أمي،  )إلى 

مساحتي الخاصة حيث ال بديل.( كنت أشير هنا إلى سياسة أمي في تنشئتي وأخي. حيث زرعت داخلنا  
لى ذلك ولكن باإلهداء ظالَل عتاب خفيف أن الحياة تبدأ وتنتهي عند الكتاب. فعشقت القراءة وأنا أشكرها ع

ألنها نسيت أن تخبرني أن بشًرا هناك وحياة ونبًضا وألًما خارج الكتاب. لم أكتشف كلَّ هذا إال بعد أن كبرت 
جدا فغمرتني الدهشة وفاتني الكثير ألتعلمه. أما مساحتي في الكتابة فهي المعادل للحياة، ففي قلمي ودفتري  

ة التي عشتها والتي لم أعشها، ولوال الشعر لمت وكانت نهايتي. الشعر يجعلك تتسق مع  تكمن حياتي الكامل
ذاتك ومع الدنيا ويرأب صدوعا وشروًخا نجمت عن رفضك لكل قبيح، وعن بحثك اليائس عن الجمال. في  

ا أقتص  ورقتي يمكنني أن أخلق يوتوبيا خاصة بي. أشّيدها، أدخلها وأحياها. ويمكنني أيضا أن أصنع جحيم
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فيه من نفسي حين أغضب عليها. وهكذا أشكل عالما كامال فوق ورقتي البيضاء: دنيا وبشر حياة وموت 
 جنة ونار …أليس في هذا بديل واٍف عن الحياة؟ 

 
 . إلى من تدين فاطمة ناعوت بداية تكوينها الشعري؟8

اني" وأنا بعد صغيرة أتعّلم  *** سؤال صعب! هل أقول أديُن لجدي الذي دفعني لقراءة "األغاني لألصفه
بدايات القراءة؟ أم أقول ألبي الذي قرأ لي قصص األنبياء والقرآن كامال وأنا في الرابعة من عمري حتى  
تشربت ذناي حالوة اللغة العربية وامتصت نفسي موسيقاها؟ هل أقول ألمي التي علمتني أن ال بديل عن  

الشخصية؟ السؤال على هذا النحو يبدو ُمربًِّكا. لكنني أقترح سؤاال  القراءة والمعرفة وبناء العقل من أجل بناء  
أيسر مثل: لمن تدينين باقتناعك بنشر شعرك وتجميعه في كتب ودواوين؟أجيبك فورا أني أدين لخالي الذي 
فاجئني قبل عشرين عاًما بقصيدة عمودية لي كنت قد كتبتها فيه وقت كنت طفلة. فوجئت بها وُدهشت  

وة بيانها وسالمتها العروضية إلى حد بعيد، في الوقت الذي لم أكن أفكر إطالقا في نشر أعمالي  لجمالها وق
حيث كنت مستغرقة تماما بالعمل الهندسي ولكن زوجي المهندس المعماري الجميل، نبيل، حين قرأ تلك  

 ة لكل هؤالء.القصيدة أقنعني بضرورة أن أسترد مشروعي األدبي وأكتب وأنشر وقد كان، أنا إذن مدين
 
 . هل شاركت في مهرجانات ومؤتمرات وامسيات كثيرة 9

العربي.   والوطن  وأوروبا  الالتينية  أمريكا  في  الشهيرة  الشعرية  العالم  مهرجانات  في معظم  *** شاركت 
مهرجان برلين بألمانيا، مهرجان المتنبي في سويسرا، مهرجان كوزموبوتيكا في أسبانيا، مهرجان روتردام في 

دا، مهرجان المربد في العراق، مهرجان ربيع الشعراء في باريس الفرنسية، مهرجان فيلينسيا في فنزويال،  هولن
مهرجان ربيع الشعر في البحرين، مهرجان سوق عكاظ الشعري بالسعودية، مهرجان ربيع الشعراء في صنعاء  

العراقية، مهرجان جرش في باليمن، مهرجان أدنبره الشعري في اسكوتلندا، مهرجان نوروز في كردستان  
األردن، مهرجان السنديان في سورية، مهرجان بابل بالعراق، مهرجان الزيتونة في تونس، مهرجان فيينا في  

 النمسا، مهرجان القرين في الكويت، وغيرها الكثير مما يضيق الحوار عن ذكره.
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 كلمة أخيرة تقولينها!
للعراق وشعبها النبيل المثقف. تحية احترام لشعب العراق صّناع الحضارة في  *** كلمتي األخيرة ستكون  

العريق،  العراق  والفنانين والقراء، في دولة  التاريخ. تحية احترام ألصدقائي من األدباء والموسيقيين  فجر 
النبالء،   وقلبي معهم في ثورتهم الشريفة من أجل استرداد الوطن الُمختَطف. حفظ للا جميع ثّوار العراق

 وطوبى لألرواح الطاهرة التي افتدت الوطن بدمائها الشريفة. 
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 . حوار الكاتب كيالن محّمد مع الروائية لينا هويان الحسن 51
 الروائية لينا هويان الحسن: دائمًا ما أختار قصصًا حقيقية وأبني النص وفق شخصية أختارها

 

 
ورّية ة وائيّ الرِّ   لينا هويان الحسن الس 

 
بنفس   معبقة  الروائية  فأعمالها  بها،  أسلوب خاص  الحسن من نحت  لينا هويان  السورية  الروائية  تمكنت 
ُأنثوي، إذ أن المرأة ليست مجرَد عنصرِّ مكمٍل في عالم اآلخر، بل هي من تؤثث فضاءها، وترتاُد دروبا 

ة »بنات نعش« يدرُك أّن المبدُأ المحرك وراءها، هو أن السرد ملغمة بتابوهات، لذلك فمن يقرُأ أعمال مؤلف 
الذي ال يؤنُث ال يعوُل عليه. كما أن ميثولوجيا الصحراءِّ تطعم بنية رواياتها بفانتازية شفيفة. يذكر أن آخر  

 إصداراتها »بنت الباشا« أثارت ردود فعل متباينة بين مرحب بها ومنتقد لها..
 

 بة »نازك هانم« حول تجربتها الروائية والمصادر التي تستمُد منها الخصوصية..وكان هذا الحوار مع صاح
 

* معظم أعمالك تحمُل عناوين ُتحيُل إلى فضاءات ُأنثوية، هل أردت بذلك إنصاف المرأة التي ظل وجهها  
 مغمورا في سجل التاريخ الرسمي؟ 

لطالما قّدم األدب العربي نساء هّشات يتوقفن عند جرح الحب األول، يغدين محطمات مع أّول قصة   -
حّب. وغالبا ما ارُتكِّبت هذه الحماقة بأقالم نسائية. على مدى نصف قرن من اإلبداع »النسوي« العربي، 

»الرجل الظالم الغاشم الذي  غالبا ما ُقّدمت كشخصية متفانية، منهكة، تحمل شعارات كثيرة لحياتها، أهمها
ال يعرف الحب بقدر ما يعرف الخيانة«. بطالت كهؤالء كن مفضالت دائما لدى أديباتنا، تحديدا الجيل  
الذي سبقنا، وما زلت أقرأ لكاتبات من جيلي، األنماط ذاتها، لم تتغير. بالنسبة لي، عمدت الختيار »أنثى  

خفي، تفعل كّل ما تريده عبر الحيلة، ربما يسوء نساء هذا الزمن الضفة األخرى« المرأة المستبّدة على نحو  
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تربيهم بدون أن تزور عيادة   قبيلة من األوالد  تنجب  المرأة  أذكى منهن، كانت  االعتراف بأن جداتنا كن 
الطبيب النفسي مثال. نساء هذا الزمن معطوبات، أنظر مواقع التواصل االجتماعي وانظر حجم الحمق في  

الحب  اللعوبات«.   تسّول  الشريرات،  »المحتاالت،  نسائي  اخترت  لهذا  المراهقات.  واالهتمام، على طريقة 
أردت تسريب بعض العدوى للقارئات. ولألسف تتعرض رواياتي لحرب دائمة من قبل الناقدات والكاتبات  

اآلراء  والصحافيات، ألن بطالتي، سّيدات قوّيات يصعب تقليدهن. وهذا سبب لي عداوات كثيرة ومعظم  
النقدية التي تعرضت لها هي بأقالم »نسوية« أقالم تكّرس المرأة »المراهقة«. إنهن يرفضن فكرة النضج على  
طريقة »برلنت« في »الماس ونساء«، أو فكرة التمّسك »األنا« على طريقة نازك خانم، أو القدرة على تغيير  

ين وقت وآخر تنتقدني إحدى الكاتبات بسبب الحياة، رغم أنف الكل مثل بطالتي في »سلطانات الرمل«. وب
ما تسميه »الجنس الصريح« في روايتي »بنت الباشا«. ال أعرف كيف سنتطور ولدينا داعيات الثقافة اللواتي  
يتربصن بما ُكتب عن عالقة حب بين بطلة وحبيبها، كيف لي أن أكتب نّصا منقوصا؟ أحدهم وصف  

ب تركها في البيت، بسبب احتوائها على مقاطع جنسية فاضحة؟  »بنت الباشا« على اإلنستغرام بأنه يصع
الثقافي؟ احدى   التناقض والغباء  بينما هو نفسه يروج على صفحته لكتب هنري ميللر؟ من يفهمني هذا 
الكاتبات وصفت روايتي »الماس ونساء« أنها ترّوج للعهر؟ بينما تستشهد بمقاالتها بأقوال لفرجينيا وولف 

ذن مسموح ألناييس نين أن تكتب عن الجنس، لكن ليس مسموحا لي أن أكتب شيئا من  وأناييس نين، ا
 ذلك. من يفسر لي هذا المأزق السخيف، الذي ال أتوقف عنده إال على سبيل المزاح واالستهزاء؟ 

 
* في روايتك األخيرة »بنت الباشا« تبدو مدينة دمشق فضاء ُمنفتحا على التنوع الديني، كما أن هناك  

فاء بالتراث الصوفي الذي يزخُر بنزعات إنسانية ُمناقضة الصطفافات مذهبية، هل تعتقدين أنَّ استعادة احت
 هذه الصورة روائيا يساهم في تكريس وعي مضاد للتزمت؟ 

دائما ما أختار قصصا حقيقية وأبني النص وفق شخصية اختارها، عشت جزءا كبيرا من حياتي في    -
، تعرفت على الشام من خالل نسائها، لطالما سمعت الحكايا تخرج من أفواه منطقة »ركن الدين« في دمشق

نساء ُتّلقب الواحدة منهن بـ»اآلغاية«، أي مؤنث »آغا«. يتكلمن بينما أناملهن االرستقراطية مزينة بخواتم  
ورثنها عن جداتهن. فمعظم أمهات وجدات دمشق القديمة هن من »الكرجيات« أي الجواري الروسيات، 

التاسع عشر، وكثير من  و  القرن  أواخر  التي ظلت مزدهرة حتى  النخاسة  صلن دمشق من خالل أسواق 
صديقاتي كن يحتفظن بصكوك العتق لجداتهن. وقد زودت الرواية بأحد تلك النصوص القضائية التي تشبه  

قات الجوار الرائعة  حكــــاية خيالية أكثر من أن تكون حكما قضائيا يعتق عبدة أو جارية. كن يتحدثن عن عال
بين األديان الثالثة الرئيسة التي تعايشت في دمشق لقرون طويلة: »إسالم، ومسيحية ويهود« إضافة إلى  
أذريين   وأكراد،  وتركمان  وأرمن  من شركس  القرون،  مّر  على  دمشق  سكان  كّونت  التي  الغريبة  العجينة 

 وداغستانيين وتتار وأتراك.  
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ى رواياتك وأن الشخصيات األساسية دائما مسكونُة برغبة االنتقال من مكان  * بنية الرحلة ُمهيمنُة عل
إلى آخر، هل يمكُن تفسير ذلك بأنَّه مجرد عامل إلضفاء مزيد من التشويق إلى بناء العمل، أو إضافة 

 إلى ذلك يوجد ما هو مضمر وراء هذه الرغبة؟ 
نتقال« إذا لم يعجبك المكان، غّيره، لم ال؟ أشجع  أركز دائما على فكرة »التغيير، التجدد، االنبعاث، اال   -

دائما على هذه الفكرة التي ركزت عليها من خالل الحديث عن ذكاء »األفعى وهي تجدد جلدها وتخلع ثوبها  
القديم لتنمو« فالمرأة عليها أن تكون جريئة بخطواتها، أحاول تقديم ذلك النموذج بدون ملل، ألنه نموذج  

مة لدى النساء الخانعات، وقد يكرهن »بطالتي« لكنني أثق بأن ذلك كفيل بزعزعة  مستفز وقد يحدث صد 
 قناعاتهن. ال، لحياة المستنقعات التي تشجع عليها تقاليدنا البالية. 

 
* ُيحّمل الروائيون شخصياتهم جزءا من تجاربهم الحياتية وُينطقونها بأفكارهم ورؤاهم هل هناك شخصية  

 التي نحتَّها ُتمثلك أكثر من غيرها؟بعينها من بين الشخصيات 
ال أنكر أننا نكتب »مذكرات، خفّية« نضمنها ألعمالنا، وكّل بطالتي هن جزء من أبعادي الكثيرة فال   -

أعرف حقا كم أنثى في داخلي، كلما أعتقد أّني كتبت عن األنثى األخيرة لدّي، أكتشف أنها جزء من قبيلة  
مستفّزات، لديَّ الكثير منهن. وفي كّل مرة تتبدى سيدة جديدة لم أحدس  نساء متباينات، غريبات، محّيرات،

أنها موجودة مختبئة في غابتي. فالكاتب يحمل غابة سحرية في داخله وكلما هزها أخرجت كائنات سريالية  
 غريبة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3239 
 

 * على ماذا تراهن األعمال لكي ُتقرأ في المستقبل؟ 
»الذئاب ال تنسى« كانت جزءا من مذكراتي، لم تكن إال مدة خمسين يوما تقريبا، إنها نص  عندما كتبُت  -

إنما شهادة شخصية   يكن رؤية،  لم  كتبته  ما  اليومية،  السورية  الفجيعة  بأحداث  لكنها مطعمة  »السيرة«، 
كثر بؤسا من  تتخللها الكثير من الذكريات عن البادية الشامية التي عرفتها خالل طفولتي، ليس هنالك أ

تدوين األحزان الشخصية المتمثلة بمصرع أحد أفراد العائلة. كتبتها ألشفى قليال من حزني، لم ُأَحْملها رؤية  
سياسية محددة لكي ال أغامر بتصنيف نصي أو قلمي ألحد األطراف المتصارعة في سوريا لكي أتجنب  

 مكان. سمة: »مع، أو، ضد« أردت المحافظة على استقالل قلمي قدر اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للمادة األدبية، بل أتاحت له الوسائط   ُمتلٍق  التواصل اإلجتماعي مجّرد  القارىء في عصر شبكة  لم يعد 
الجديدة فرصة التعبير عن آرائه بشأن النصوص والمنجزات األدبية من دون المواربة، وذلك ما َحدا بالمبدع  

لتواصل اإلجتماعي بداًل من متابعة ومراقبة ما يقوله  في العالم اليوم أن يراهن على ما ينشر في صفحات ا
النّقاد في الصحف والمجالت، ما يعني أّن ثمة واقعًا مختلفًا على المستوى الثقافي يفرُض َنحت مفاهيم  

 جديدة لمقاربته. 
ية بدأت مصطلحات تنتمي إلى العالم السيبراني تدخل إلى المعجم األدبي والثقافي، كما أّن الشبكات الرقم

التواصل اإلجتماعي وتفاعل المبدع مع   بنية العمل األدبي. عن دور وسائل  أصبحت عنصرًا مهّمًا في 
 متابعيه في نشوء شكل مختلف من التلّقي، كان لنا حوار مع الكاتبة السورية »لينا هويان الحسن«. 

آرائهم على حسابها الخاص، ُيذكر أّن مؤلفة »سلطانات الرمل« تتواصل مع جمهورها حيث ُتعيد مشاركة  
 كما تشارك متابعيها مقاطع من الكتب التي تقرأها.

تعتقد لينا أّن أسلوب حياتنا هو انعكاس لطريقة تفكيرنا، لذلك ال مانع من معرفة القارئ باهتمامات كاتبه  
رد  أثار  ما  وهذا  مجتمعاتنا،  في  للكاتبة  النمطية  الصورة  لينا  كسرت  وهندامه.  وشكله  الفعل  المفّضل  ود 

 المتراوحة بين الترحيب والنقد.
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• يقول »موباسان« إّن حياة اإلنسان وصورته ال تخّصان الجمهور. هل يمكن للكاتب أن يفّكر وفق هذا  
 المنطق في عصٍر عنوانه الشفافية والثورة في وسائل التواصل؟ 

، ألم يدّون تلميذه أفالطون  ال أعتقد أّن ذلك كان صحيحًا في أي عصر من العصور. مثاًل منذ زمن سقراط
الكثير والمثير عن عالقة أستاذه بزوجته »زانبيث«؟ لم يكن أفالطون ليفعل ذلك لوال اهتمام الناس بما يجري 
وراء جدران سقراط. هنالك يقين ال يمكن تجاهله بشأن تأثير الحياة الشخصية على الكاتب، وما ينتجه،  

اليومية لكاتبه المفّضل. هذا أمر ال يمكن تجاهله في هذا الزمن المتعب  فالقارئ يتأثر، ويتابع تفاصيل الحياة  
 بمتطلبات االستهالك اليومي، وُينتظر أن يكون ظهور الكاتب محّفزًا ومؤثرًا. 

أيضًا، في وسط هذا الَتشابه البائس، ليس من السهل أن تحرر نفسك من التشابه عبر االختالف. مثاًل  
صورة نمطية لألدبيات، فلم يكن من السهل إحراز صورة جديدة للمرأة الكاتبة  اعتادت المجتمعات العربية  

القهوة الصباحي أمور استهجنها   الشعر وحتى فنجان  بالهندام، وتسريحة  والمثقفة واألنيقة. مثاًل االهتمام 
لثقافي  مجتمعنا. لألسف، حدثت ردة الفعل هذه من قبل أهل الثقافة؟! ال تستغرب اذا قلت لك اّن الوسط ا

هو حارس َشرس للنمطيات. غالبًا ما قرأت وسمعت االنتقادات على ظهوري مع قططي مثاًل من قبل زمالء  
وساهمت  المعتاد.  كسرت  التي  بَصوري  رّحبوا  ومتابعين  قّراء  من  ميديا  السوشيال  جمهور  بينما  المهنة، 

 بتحريك الفضول الذي هو عتبة حقيقية لالهتمام والمتابعة.
  

وسائل التواصل اإلجتماعي فضاًء للتفاعل المباشر بين المبدع والجمهور. هل ما َينشره القّراء   • َوّفرت
 عن المؤلفات األدبية يعّوض ركود الحراك النقدي؟

سؤالك َذّكرني بعبارة أوسكار وايلد: »إّن أعلى أنواع النقد ال يختلف عن أحّطها، في أنها جميعًا تراجم لحياة  
ما«. أي ما أردت قوله انه قّلما ينجو النقد من َفخ المضمون الشخصي للناقد وموقفه منك. الناقد على نحو  

سأتكلم عن تجربتي، ويبدو كالمي هنا خاصًا، وليس عامًا، ومتعلقًا بتجربتي اليومية وتحديدًا على انستغرام،  
تجاه   نقدية  »نظافة«  أثبتوا  الذين  القراء،  مع  فيه  للتواصل  المفضل  موقعي  أدوات  فهو  كذلك  نكتب.  ما 

»االنستا« تتيح تواصاًل مباشرًا مع القراء. هنالك صفحات خاصة بمراجعات الكتب ولسوّيات ذهنية وفكرية  
 وعمرية مختلفة، وعادة ما أقوم بإعادة نشر منشوراتهم حتى لو تضّمنت بعض المالحظات السلبية. 

 
مدى يضيُف لك التفاعل مع جمهورك على • هل يمكن للكاتب أن يستفيد من آراء ُمتابعيه وإلى أي  

 المستوى اإلبداعي؟ 
َغدا التفاعل اليومي: »ريبوست، والستوري« من هواياتي، وأمنحها من وقتي بشغف. فالسوشيال ميديا أتاحت  
لنا عالقات حّرة وحقيقية مع القّراء، عالقة مباشرة ال تدخل فيها أمراض النقد وال حسد واستذئاب الزمالء.  

في مواقع »غود ريدز« معظم المالحظات السلبية، والتي تجنح إلى اإلساءة الشخصية، َدّونها زمالء مثاًل، 
أدباء، وتحديدًا الكاتبات. أو مثقفات لديهّن مشاريع أدبية لم تر النور! ال أتصور نفسي أكتب وجهة نظر  
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بساطة ووضوح من دون فذلكات سلبية علنًا بعمل كاتبة أخرى؟! مواقع القراءة تثبت حضورك ورأي القّراء ب
 نقدية، أي على طريقة شوبنهاور: )الفكرة الواضحة سرعان ما تجد الكلمة المناسبة(. 

 
• مع تواصل فن الروائي مع المعطيات الحياتية المتنوعة وتناول األزمات المعاصرة في اإلطار األدبي،  

 هل يمكن مقاربة المنجزات اإلبداعية بأدوات نقدية تقليدية؟ 
يعد ذلك مهمًا أو مجديًا إاّل في الدراسات األكاديمية المختصة، كرسائل الماجستير والدكتوراه والكتب   لم

المختصة. بينما السوشيال ميديا وصفحات القراءة، هي التي تنقل عدوى اإلقبال على أعمال أدبية بعينها. 
د كتبي سواء بنقل اقتباسات من  قّلما يمّر يوم من دون أن يكون هنالك هاشتاغ على اسمي أو عنوان أح

منشوراتي أو تقييمات ألحد أعمالي. وكل ذلك حالة صحية. باختصار: الهاشتاغ اليومي على اسمك أو أحد 
 أعمالك هو أمر في غاية األهمية في الحياة األدبية المعاصرة. 

 
عن َمكنون فؤاده  • تقول الكاتبة األميركية جويس كارول أوتس إّن المبدع يجب أن يعلن في نتاجاته  

 ويكتب ما يفّكر فيه. ماذا عنك، هل تكتبين فعاًل ما يشّكل هاجسًا بالنسبة إليك؟ 
 

يصعب علّي التمّلص مما تقوله جويس كارول أوتس. فكل ما نكتبه يتغذى من نهر جوفي من األفكار يهدر 
 في أعماقنا. ُتصاغ أعمالنا وفقًا لشكل تفكيرنا، ورؤيتنا الشخصية للحياة. 

 
 • الكتابة برأي فلوبير هي طريقة الحياة. هل تحّول فعل الكتابة طريقة للحياة لدى لينا هويان الحسن؟

إّن شكل تفكيرنا يتوافق مع مالمحنا وتفاصيل حياتنا اليومية. فالكاتب هو أسلوب قبل كل شيء. أسلوبك  
امتك وشكل التقاطك لصورة  الذي يدّل على تقاطيع ذهنك، ومالمح تفكيرك. هندامك وحضورك وطريقة ابتس

شخصية، كلها أمور َتشي بمضمونك، ألم يقل تولستوي: »ينصاع الشكل للمضمون«؟! نعم، نحن نشبه ما  
 نكتب. والبوست الذي تكتبه والصورة المرافقة هي منفذ رمزي إلى شخصيتك.

 
 أجرى الحوار كيالن محّمد 
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 ارهدال القّص الّلبنانّية اعرة حوار الكاتب أيهم غوش مع الشّ . 52
 

 أيهم أبوغوش  الحوارأجرى 
 

االنزواء   إلى  المبدعين  العديد من  دفع  االنقسام  إن  المقيمة في قطاع غزة  القصار  الشاعرة هدالء  قالت 
 والصمت أو الخوف من التعبير في كتاباتهم، مشيرة إلى أن االنقسام تسبب بكارثة إبداعية مزرية. 

لقاء مع "الحياة الثقافية " إلى أن يوجد في قطاع غزة طاقات شبابية متميزة يمكنها أن ونوهت القصار في  
 تصل إلى العالمية، مؤكدة أن الجيل الشاب في القصة أكثر قدرة وتعبيرا عن ذاته.

الثقافة إلى إصدار قانون يلزم المطابع ودور النشر بعدم السماح ألي كاتب ناشئ بطباعة   ودعت وزارة 
السوق مشاعا لكل ما هو غث  إصداره ق الالزمة، حتى ال يصبح  الموافقات  بل تحكيمه والحصول على 
 وسمين. 

 
 كارثة إبداعية  االنقسام...

 
خالل أكثر من عقد من االنقسام، كيف تقيمين انعكاس هذا الواقع السياسي على حياة المثقفين   -  1

 وإبداعهم؟ 
كاسه على الثقافة واإلبداع من الناحية المعنوية واالجتماعية  بالطبع ال يمكن أن نتجاهل أضرار االنقسام وانع

والسياسية وما يترتب عليهم من ثغرات دفع العديد من المبدعين إلى االنزواء و الصمت أو الخوف من 
التعبير في كتاباتهم/هن ما أدى إلى كارثة إبداعية مزرية . لذا ظل األديب او الشاعر يجتر نفسه او يكتب 

قط دون نشر ، وأننا على يقين لو حصل الكاتب على حرية التعبير ستخرج كتاباتهم/هن من اإلدراج  للتفريغ ف
 مدونة بطريقة جميلة محملة باإللهام والطبعة الشعورية والبوح الصادق ....

الومضات  الى  اللجوء  المبدعين  الشعراء  دفعت بعض  التي  االنقسام وسلبياته  أحدى مؤثرات  وكذلك من 
لى عالقات نتية لقتل الوقت والملل على شبكات التواصل التي تسببت بقتل والدة اإلبداع ... إلى  المبنية ع

أن أصبح عبارة عن تلقيح صناعي خالي من الموضوعية والسبك والموسيقى الداخلية التي تمثل الطبعة  
 الشعورية لدي المبدع .

التي ما زالت لم تبرح ركنها النضالي واالحتاللي  أما بالنسبة للقصة فهي األكثر حظا، واقل ضررا من الرواية  
النها لم تعد تمت بصلة لواقع الجيل الجديد الذي يعيش منغصات الحياة المليئة باآلهات واأللم    اال بما ندر

 والمعاناة والحصار الناتج عن السياسية واالغالقات ..... اثنتي عشر عاما . 
جيل اليوم او أنهم يهربون من الحديث عن الواقع واللجوء إلى  وكأن الرواية لدي بعض األدباء ال تعترف ب

التاريخ وسياسات االحتالل التي تحولت أوراقه لموائد الطعام ..... بما انه لم يعد يهم الجيل الشاب الذي 
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اإلنسانية   بالذات  الشعور  وعدم  الكبت  به  يفيض  وما  ومعاناتهم  آالمهم  عن  األحاديث  سوا  لديه  يعد  لم 
عية الخالية من التفكير بمستقبل لم يعد يرسم في المخيلة .... لذا نرى الجيل الشاب في القصة  واالجتما 

 أكثر قدرة وتعبيرا عن ذاته حتى من خلف قضبان االنقسام .
والجار    هناك من الجيل الشاب من كتب عن معاناته وما يراه في الحياة والجامعة والعمل والشارع والبائع

 ين ....... والصديق واألخ السج
ولهذه األسباب لم يعد على الساحة الفلسطينية من الشعراء واألدباء إال القليل القليل، وال بد من ذكر بعض  
جيوشي/واألديب   زياد  والشاعر  األديب  منهم  المتنوع  الطابع  ذات  أقالمهم/هن  حنكة  نقدر  التي  األسماء 

والشاعر عبدالسالم العطاري/والشاعرة والقاصة  /المهاجر خليل إبراهيم خليل/ واألديب الشاعر حسين حجازي  
سماح المزين/ والشاعر شجاع الصفدي/ والشاعر ماهر المقوسي/ والشاعر أكرم الصوراني/ والشاعر ياسر  
الوقاد/الشاعرة والقاصة أسماء العزايزة/ والقاصة نهيل مهنا /والشاعرة رجاء غانم/ آسيا شلبي/الشاعرة رجاء 

 مما يصعب علينا استحضار ما ظل حاضرا في ورقة تضيق بأسمائهم/هن. غانم وغيرهم العديد 
 
 ( ما هو حجم ظاهرة هجرة المثقفين من قطاع غزة في ظل ما يعانيه من قهر وظروف حياتية صعبة؟ 2

الفلسطيني، وبشكل خاص لمدينة غزة،   بالنسبة للهجرة هي مسألة عالمية طبيعية، وخاصة لدي الشعب 
إحصاء من هاجر منها من األدباء المثقفين لسبب عدم توفر السفر او الهجرة القسرية ولكن لألسف ال يمكن  

منذ ما يقارب اثني عشر عام الخروج من غزة أال ما يعد على أصابع اليد تحديدا بسبب عدم توفير سيل  
ئل السفر  أما من الضفة الغربية فالوضع يختلف لسبب توفير وسا  السفر إال ما ندر ، بالنسبة لمدينة غزة.

لديهم عبر المطار اإلسرائيلي او جسر األردن. لكن إذ أردنا ذكر فيما مضى؟! هناك من هاجر بسبب  
اليأس واإلحباط المدمر فكل منهم حسب أعماله منهم من سافر للدراسة ومنهم للتجارة ومنهم من هرب من  

وهذا ،  ات والقتل والتعاطي الممنوعالحروب واالنقسام الذي خلف الحصار والفقر والبطالة واالختناق والسرق
 أيضا أدى الى تدهور أوضاع المجتمع الفلسطيني بمجمل ثقافته .

أن عدد المهاجرين تخطى الخمسة ألف    2007اما بالنسبة للمهاجرين عامة نعتقد حسب إحصائية عام  
الفكرية والكفاءات التي تعتمد مهاجر، ما جعل الساحة اإلبداعية الفلسطينية تعاني من تغيب هجرة األدمغة 

 على توريد التربية الثقافية المتمثلة بثقافة أبناء الوطن . 
فبرأينا من الضروري محاربة آفة الهجرة للخارج من خالل دمج فئة الشباب وإجبارها على البقاء، ومساندتها  

 طني لعالمه ....لتطوير الفكري اإلبداعي واالجتماعي والوطني الذي يقوي الشعور باالنتماء الو 
وأيضا من خالل توفير الجو النفسي المريح خاصة من الجيل الصاعد الذي يطالب بإنهاء االنقسام المنعكس  
سلبًا على هذه الفئة، وكما يجب العمل على إصالح ما أفسده االنقسام واالهم العامل السياسي السيكولوجي  

 بر أوال وأخير .المؤثر على المجتمع الغزي، و االقتصادي وفتح المعا
 



3244 
 

( كيف تقيمن تجربة األدباء الشباب في قطاع غزة، وهل هناك نماذج يمكن له أن تصل إلى العالمية 3
 في فنون الشعر والقصة والرواية تحديدا؟ 

بالنسبة لمواهب المبدعين يمكنني القول حسب تقييمي وبعد خوضي بإقامة برنامج رعاية المواهب الشابة  
تخللت دورات عديدة لجميع أجناس األدب والفنون وجدت أن هناك طاقات فوق المتوقع يمكنك لفترات طويلة  

أن تراهن علهم/هن من الجيل الشاب الذي يبشر بالوصول إلى العالمية دون سواهم، وألنهم/هن فهم األقدر 
يش بما يحاصرهم بين  وألنهم يملكون جرأة التعبير عما يعانيه جيلهم من تأثيرات المجتمع الضيق األفق، والع

أعمدة المنازل وعلب غرفهم التي يختلون بها للكتابة عن مشكالتهم/هن التي يفرغونها على أوراقهم اإلبداعية  
 ... فعلى سبيل المثال يحضرني أسماء بعضهم/ هم منهم:

حمد  المبدع حامد رضوان عاشور / عبد للا نسمان/ حنان ابو عجوة / سماح خليفة/ أالء القطراوي/ وم
الزقزوق /محمد ابو عساكر/ احمد القريناوي / غادة ستيفان القصاص / مصلح أبو غالي / حليمة أبو  

 حجير / وهناك العديد من المواهب 
 
( يعاني األدباء الفلسطينيون عموما من معضلة تمويل نشر إنتاجهم األدبي...إلى أي حد تؤثر هذه  4

 سطين؟ ما الحل برأيكم؟الظاهرة على اإلنتاج الثقافي واألدبي في فل
هناك تمويل ال يعد وال يحصى للمؤسسات الثقافية والمنتديات لكنهم ال يلعبون دورا رياديا في الحركة الثقافية  
الفلسطينية واالستفادة من هذا الدعم ، ال بل يتعاملون به للمتاجرة بمستقبل األدباء والمبدعين ... قد نجد 

 في هذا السوق الغث والسمين.
هناك من ال يهتم سوى تشغيل مشاريع مؤسسته التي تورد لهم مكاسب مالية جمة تأتي من الخارج    الن

 لتصدير فعالياتهم وندواتهم الغير مجدية .....
متناسيين أن هناك مواهب شابة بحاجة إلى رعاية ودوارات فعلية كي تكتمل ثقافة إبداعهم او تهيئهم الن  

الجيل القادم لكن ما يحصل في مدينة غزة تحديدا فيقدمون بشكل   يكون شعراء مبدعين يتكلم عنهم/هن
عشوائي أطفال من السن العاشرة حتى العشرين أو الخامسة والعشرين من العمر على أنهم شعراء ء أدباء،  
من هنا يحضرنا سؤال منذ متى أصبح هذا الطفل أديبا؟! أن كلمة أديب كلمة واسعة كالبحر .... فمن له 

وتقديم هذا الجيل على أنهم شعراء أدباء، ومن قيم أعمالهم؟ وحتى لو قيمت من الخطاء أن  الحق تصنيف
يقدم على أساس شاعر وهو في مراحله األولى ، ان مثل هذه التجاوزات تؤثر سلبا على المبدع والساحة  

مشار  تشغل  بهمها سوى  التي ال  الثقافية  المؤسسات  تالعب  فيها  كثر  التي  في غزة.  بطرق  األدبية  يعها 
ولم يقتصر على المواهب هذا التصنيف المضاف    عشوائية، وهذا ما جعل لدينا مطبوعات بطرق عشوائية.

الثقافة وضع قانون للمطابع و دور النشر بعدم  ،  إلى العديد كبار السن يستنسخون  لذا يجب على وزارة 
ديوان شعري او كتاب قصصي    طباعة أي جنس أدبي لكاتب أو مبدع حديث او ناشئ يريد أن يطبع له أول

 أو رواية إال بموافقتها او يدفع صاحب المطبعة او دار النشر غرامة مالية ... 
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إال في حال إحضار ورقة بموافقة وزارة الثقافة التي يجب أن تحول المادة التي يراد طباعتها للمرة األولى 
شرط أن تكون غير مشروط بنوع شعري  إلى لجنة تحكيم نزيه ومتنوعة حسب تنوع الكتابات المقدمة لهم ب

 معين، او لجنة تابعة للوزارة ليتم تقييم ما سيورد إلى المتلقي بطريقة متقنة لحماية النتاج األدبي تحديدا .
بدل أن تترك دور النشر والمطابع مفتوحة على مصراعيها دون ربط وحزم... ، فلو كان هناك متابعات  

رت اإلصدارات العشوائية المربكة للناقد جراء هذا الكم الهائل الذي يزخ  نقدية ولجان للتحكيم... لما انتش
المطبوعات التي أصبحت كسوق " فراس الشعبي" في مدينة غزة ، التي فتحت التسوق لكل من أراد أن 
يصبح كاتبا او شاعرا كيفما كان ، ولن بعضهم قد يكون شاعر .... من وراء سرقة إبداعات أدبية ليست 

الفعل أصبح موضة اليوم بسبب الشبكة العنكبوتية التي يسيء استخدامها ولو أراد أن نذكر سرقات   لهم وهذا
شعراء ومواهب من صفحات النت سنجد أن الثقافة الفلسطينية أصبحت عبارة عن تصنيع وليس إبداع ونحن  

 اخات أبداع اآلخرين. لدينا مقاالت ودراسات نشرت عن السرقات األدبية باالسم والروابط التي تثبت استنس
وهذا أيضا يلعب دور في كثافة المطبوعات التي تطبع على نفقة المبدعين الذين ينتجون إصدارتهم بعيدا 
عن محكمين نقاد او مرجع للموافقة على إصدار ديوانا شعريا او قصص او رواية اال من خالل بعض 

 . اد اكادميين او محكمين حقوقيينكثر فيها النقاد ليسوا بنق 2017المنظرين ولألسف خالل سنة 
ان تعرض على   التي يجب  المطبوعات  الثقافة تشديد على مثل هذه  المنطلق يجب على وزارة  هذا  من 

لكي يتثنى لهذا المطبوعات أن   المراقبة والموافقة على نشر ما يصلح او يصدر من منافع أدبية ثقافية طيبة
موافقة وزارة الثقافة الفلسطينية التي يجب أن تكون أكثر  تشارك بعد ذلك بمعارض لمطبوعاتها الصادرة ب

 .ثقافة الشعب الفلسطيني بأكمله  حرصا واهتماما في الشأن األدبي بأجمعه ألنها تثمل
لذا نطالب بإجراءات قانونية للحد من هذه الفوضى الظاهرة، وعدم قبول طباعة او نشر أي مادة حديثة 

من قبل، ويجب ان نكون الوزارة أكثر حرصا ألي مادة تقدم من حديثي    لكاتب ما لم سبق له او لها ان نشر
التعاطي األدبي ووضعه على طاولة لجنة تحكيم متنوعة وملمة بأجناس األدب عامة لحماية المصنفات  
اإلبداعية، كما يجب ان يكون هناك عدم محسوبية او محاباة فاألدب بعيد كل البعد عن هذا وذاك . )وإيقاف 

 . ا تم إصدار ما لم يحمل رسالة إبداعية(توزيع م
أما بالنسبة لنشر انتاجات أدبية فنحن كأدباء ومثقفين لم نشعر بأي مساهمة بالنشر عن طريق وزارة الثقافة  

الفلسطينيين، الكتاب  اتحاد  نفقته    او حتى  الطباعة على  لخلقه وكرامته  أكراما  الشاعر األديب  يلجا  لهذا 
 ارة حتى حفل توقيع كتابه. الخاصة وال يجني من الوز 

لهذا نقول ليس هناك تنظيم وضبط الحالة الثقافية واإلبداعية على الساحة األدبية وخاصة في مدينة غزة  
 تحديدا بسبب تشتت الحاصل جراء االنقسام . 

 
 أيهم أبوغوش  الحوارأجرى 

 



3246 
 

 ار مع األديبة والناقدة هدال القّص  لحسين علي الهنداوي شعري ونقدي  حوار. 53
 

 
 المستشار األدبي حسين علي الهنداوي الكاتب و 

 
بين الشعر والنقد حبل سري يغذي كالهما اآلخر...فالنقد يتنسم روائح األدب، واألدب يعطر النقد بروائحه 

بعلم من أعالم األدب الفواحة، وكالهما سند لآلخر فال أدب بال نقد، وال نقد بال أدب...ونحن اليوم نلتقي  
 .والنقد نتحاور معه حول إشكاليات األدب وتوقعات النقد 

 
_الشاعرة والناقدة هدال القصار قارئنا المعاصر يحب أن يتعرف أوال على مسيرة الطفولة والشباب  1س

 من خالل مذكراتك الشخصية .
يبدو أن على الكاتب أن يبحث دائمًا في دفاتر طفولته وبداياته محاوال استذكار الجانب الخفي في شخصيته  
... لكن أسلوب المحاور المتمكن يجعلنا نستحضر آخر ما لدينا ... لتعترف هدال القصار أنها لم تعش  

كان اهتمامها أكثر حبا  طفولتها، كما يجب كفتيات جيلها، بل تختلف عنهن.... ، ليست أفضلهن، بل  
وتفرغا لسماع الموسيقى والقراءة والكتابة التي كانت تعتقد أنها مجرد مذكرات شخصية، الكتشف بعد ذلك 
أنها نصوص أدبية بدأت كتاباتها منذ الصفوف االبتدائية، لترافقني عزلتي التي اخترتها مع الكتاب والقلم، 

لسياسة المسيطرة في ذلك الوقت على أحاديث العامة ووسائل  بعد أن وجدت بين األسرة من ال يهتم بغير ا
اإلعالم. وكثيرًا ما أهرب من هذه النوافذ إلى نافذة القراءة، ألختلي بشخصية شاعر أو شاعرة والحالة التي 
كتبت فيها القصيدة، بغض النظر عن قوة النص أو عدمها، ألن مفهومي لألدب في ذلك الوقت كان بحجم  
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رية لدي، فيما تستحضرني تلك الدهشة التي لطالما دعتني للتفكير العميق بما يتملكني بعد المعرفة العم 
قراءة قصة أو رواية، اعتقادا مني ما هي إال قصة الكاتب/تبة، إلى أن أدركت فيما بعد، أن تلك القصص 

... هذا ما كان من  والروايات كانت تجعل القارئ يعيش داخلها بكل ما فيها من ألم وهزات نفسية وإنسانية 
تفكير طفلة لم تتجاوز الخامسة عشر ة من العمر ... إن مثل هذا التصور كثيرا ما كان يدفعني للتساؤالت  

مجالت وصحف محلية ... إلى أن انتقلت قراءاتي من األدب العربي، إلى األدب الغربي، 6المتكررة، ما ج
بعد أن شبعت من رجات الروح، وشد األعصاب، تاركة ورائي ما قرأته من حركة الروايات وقصص الشرق  

ورسم صور االضطهاد المجتمعي، واأللم، والصراخ والنواح .... ومن الموضوعات التي نقرأ عنها دون أن  
نجد نقطة ضوء للخروج من الحزن ومآسي المجتمع .... ومن العنصرية الذكورية، والدونية التي شاعت  

م . وعلى ما يبدو كانت شخصيتي تحمل هرمون وراثة قوة اإلرادة وأبحرت في المجتمع العربي حتى اليو 
والتصميم ألصل إلى ما أريد الوصول إليه، لذا بقيت كالنحلةفي الحروب التي كانت بالنسبة لي كما قال  
المتنبي : "مصائُب َقوٍم عنَد قوم فوائُد " ألنها منحتني الوقت الكافي أثناء إغالق الجامعات والمؤسسات  

ت متباعدة ، التخصص بـ " سيكولوجية اإلنسان المقهور " والوصول للعقل البشري .... بعد الهدنة لفترا
الموقوتة . ومن خالل هذه المادة أدركت أن ما كان لدي ليس إال موهبة فطرية دفعتني للتمرد على ما ال  

ي الفكرية المرتبطة بهذه العلوم أرغبه والتعاطي مع ما يحثني لتوسيع المعرفة والعلوم التي تمثل مربع اتجاهات 
الثالثة . وهذا ما كان يجول في ذائقتي باالستدراج التلقائي، إلى أن حققت الوصول لتركيبات الفكر والمجتمع  
في   النشر  أوراق  على  .....وصياغته  النقد  مع  التعاطي  مميزة  لي  أضاف  ما  "دياليكتية"  عملية  بطريقة 

عد إلى الكترونية. في النهاية يمكنني القول أن شخصية هدال القصار  الصفحات الورقية التي تحولت فيما ب
تجاوزت حدود حاضرها منذ الصغر إلى أن أعلنت ذاتيتها وخاصيتها واستقرارها الفكري إلى حد ما . بهذه  
بتفاصيل العزلة التي نقلتني من إلهام الشعر إلى اإلعالم المجتمعي... إلى   بداياتي المخبأة  السيرة أختم 

إلبحار بما يكمل استقرائي النقدي وتحليل الخطاب األدبي وما يندرج من منابع األدب والغوص في مناهج ا
 علم النفس. 

 
ما رؤيتك لمستقبل الشعر    _الشعر بالرغم من سوقه الراكدة هذه األيام إال أنه يبقى الطفل المدلل ..2س

 بين الفنون األدبية األخرى؟ 
كان الشعر وما زال علما من أعالم تاريخ األدب عامة ، واألكثر حضورا بين الكتابات األدبية األخرى، ما  
دامت الكرة األرضية والمجتمعات في حراك دائم.. .. وما دام هناك استمرار للظلم واأللم النفسي والمعنوي،  

وتغيير المجتمعات،  شرائح  وتوتر  البيئة....  وتقلبات  والثقافي،    والهزائم...  واالجتماعي  الجغرافي  المناخ 
والهجرة وتغيير المكان، باعتباره أهم عوامل ارتقاء لغة الشاعر . خاصة بعد أن خرج الشعر من الصحراء  
إلى الحياة والطبيعة ... واتجه نحو البحث في القيمة الوجودية واإلنسانية التي هي مصدر حركة الواقع 

تطرق   الذي  والمجتمعي  تماشى مع سجية  الثقافي  بما  الشعوري  باإللهام  الحديث،  العصر  الشعر في  له 
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الشاعر واستجابته ألهواء المخيلة التي دفعته لتوثيق أيديولوجية حركة المجتمع الذي عزز مكانة الشعر  
المعاصر، و تبادل ثقافات الشعوب وغيره من عوامل الحياة، دون اإلغفال عن العامل التاريخي، وارتباطه  

ث الحياة، من خالل أدوات الشاعر وثقافته ولغته، وتصويره المعبر عن المحسوس والملموس الذي  بأحدا
أثقل موهبته ومسار قلمه إلحياء ما عجز عنه البعض. ولنرى العالم من خالل هذا الطفل الذي يعيش في  

مهما إلفراغ هذا   داخلنا، ويكبر مع الزمن... بكل ما يحمل من ألم وظلم وكبت المشاعر، التي لعبت دورا
المخزون من خالل الشعر، وبالتالي نقل الصور الحية للمتلقي، بكل ما فيه من شريان الطبعة الشعورية.... 
فمن الطبيعي أن يبقى الشعر المخلوق األجمل واألنقى هذا إذا ابتعد بعض الشعراء عن تراكيب الكلمات، 

والصور المجانية المبالغة ... كالتي يتبعها بعض المتطفلين    والرتوش، والفبركة اللغوية ... والفذلكة الشعورية،
على الساحة الشعرية ...الذين تسببوا باالختالف بين الشعر االلكتروني، والشعر الورقي. لهذا ننصح بعدم  
خروج أوراق القصائد من حضن الشاعر إال لطباعتها... ليبقى الشعر الحقيقي إلى حد ما بأمان، في ظل 

كتروني. أما بالنسبة للمسرح المرتبط منذ البدايات بدواخل الذات اإلنسانية التي صاغت لغة العالم  الشعر االل
بطرق متعددة... ما دفعنا القول " تعددت المدارس والمذاهب" والجوكر واحد " وحده الذي سبق وأجاد اللعب  

سرح الحر" ، الذي ال يتبع  على جوهر اإلبداع خاصة في "المسرح المجتمعي الحر" وأشدد على كلمة "الم
بالط الملك، ألن مثل هذا الفن مرتبط بنتاج جماعي جدلي متنقاًل من دالالت الممارسة اإلبداعية، إلى 
ممارسة اجتماعية معرفية .. ليكون بريد المجتمع لعمليات اإلرسال والتلقي ... ووسيلة تلقين ونقل المعرفة  

ة واستمرارها ... وألنه يبقى الحوار الدائم والثابت والمتغير، الذي  " البيولوجيا " من أجل رسم ديمومة الحيا
يعيد إنتاج الحياة بصور مستمدة من مسرح العقل وحوار المجتمع والفئات والطبقات المتعددة .. بوصفه أحد 
ما  والمؤيد . وهذا  المعارض  المتفاعل مع  الجسد  والبصر وحركة  السمع  تستنطق  التي  األدبية  األجناس 

اهتمام بدراسة اإلنسان في الحاضر والماضي(، المبني  6نا في زاوية تضيق بشرح ما لم تسعه مساحة  يضع
على العلوم الحياتية و المعرفة واالجتماعية .... لكن اليوم لنا مآخذ على المسرح العربي المحلي الذي بات 

.... كما في دور المسرح الكوميدي  يمثل طبقات معينة أو فئات تمثل تسييس السياسة التابعة لقناعات فردية .
والمفتعل، إلضحاك   المبالغ  بالضحك  بهلوانية مصحوبة  إلى حركات  تحول من سخرية موضوعية  الذي 
الجمهور إلى أن ينسى الموضوع الذي يجب أن يمثل أدوار المجتمع وما لها وما عليها بطريقة كوميدية .  

المتسمة باالنفعاالت في تعبير العواطف المبالغة في حركة   وأيضا مسرح "الدراما " الزاخر بالحوادث المثيرة
الممثل، إلى أن تحول المسرح الدرامي إلى " ميلودراما" ناتج من الصراخ والنواح أكثر مما يتحمل الدور أو 
الموقف المراد إيصاله بطريقة موضوعية كوميدية مؤثرة.... ويعتمد على صوت الممثل وليس على مدى  

على المتلقي، خاصة المسرح المصري رغم عراقته ... أما مسرح الطفل الذي لم نعد نقرأ    تأثير الموضوع
ي" )الذي يعتني بفنون تربية الطفل وعنايته( .... على خالف ما يجب أن يكون في   عن مساره " البيداُغوجِّ

ف الحركة المقدمة، بما أن الطفل يمثل هرم المجتمع على المسرح الذي كان فيما مضى يحقق له أهدا
الفكرية والوجدانية والمعارف التعليمية والتربوية بوسائل إبداعية تعني بتنميته من خالل المسرح الذي يجمع 
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بين العلم والتطبيق .... لنتعرف على إنتاج عقل الطفل وحتى الجيل الشاب، الذي يجب أن تعرض أدواره 
ية والتربوية وبلورة شخصيته .... لكن لألسف مثل  على مسرح الحياة بما يفيد تطور ذائقته الفنية واالجتماع 

هذا المسرح لم نعد نراه إال في مدارس مسرح الغرب . أما فيما يخص مطاعم القصص والروايات، التي 
انقسم مؤلفوها إلى أقسام منهم من يزاحم اآلخر لتكديس منشوراتهم وكأنهم في سباق مع الزمالء الكتاب، 

جهة نظر منفردة،... ومنهم من وثق قصص رواياته الشخصية بشكل فردي،  ومنهم من سجل التاريخ من و 
والبعض اآلخر قد ينقصهم معرفة فنيات النص األدبي المميز قبل أن يسردوا روايات القصص دون أن  
يمرر استنتاج الكاتب ورؤيته، من خالل إحدى الشخصيات المطروحة في القصة أو الرواية بطريقة أو 

يطلق عليه "الجندي المجهول" أو "الملك " الذي يبحث عنه المتلقي في قصة الرواية من بأخرى . وهذا ما  
خالل النقاش والحوار داخل القصة... للخروج من مأزق الحالة التي تمثل الحاضر والجرائم التي ترتكب  

الحاضر أو  بحق المجتمع واإلنسانية ... خاصة في هذا العصر المتوتر ، ليبدو لنا أن الكاتب ال يهتم ب
إلى أن أصبحت القصة والرواية في    taek awayالمستقبل... وهذا ما يسجله النقد بأدب التايك اواي "  

الوطن العربي أقل حظا من الناحية التفاعلية مع المجتمع....... بالطبع هذا الرأي ال يشمل الجميع وال  
النبط. ومنهم من يؤلف رواياته وقصصه  ينفي كتاب أبدعوا بدمج هذه العوامل المخالفة لتوثيق غير هذا  

بدافع الحشد وكأن الكاتب أو المؤلف يحسب بالكمية وليس بالنوعية ، والبعض اآلخر انفرد بمؤلفاته للحديث  
عن تاريخ قراه أو بلداته او مدائنه ... ومنهم ما زال يوثق أسباب الحروب واالحتالالت والثورات، و غيرها  

تعش الحياة بما فيها . علما أنه من السهل المؤكد أن نعرف أسباب الحروب من قصص الروايات التي لم  
واالحتالالت والثورات التي نريد ، من خالل عالم التكنولوجيا الحديث، لكن من الصعب أن نحدد خصائص 
أو مزايا المجتمع وتحركاته معرفة صحيحة إال عن قرب، أو من خالل كتاب تدفعهم أمور الحياة الكشف  

ألحداث الكامنة بالمفاجآت والمجاهل التي نتعرض لها في حياتنا العادية، مستذكرين الواقع اإلنساني  عن ا
معبرين عن   الواقع،  تفاصيل  له  ناقلين  األدبي،  عالمنا  الفرد من خالل  مخاطبين  المجتمع،  وتأثيره على 

عرضها على المتلقي،    لحظات أوجاعنا من خالل القصص والروايات، ليتسنى لنا تعديل عروض سيرها بعد 
أو  والموضة،  اللغات  كتعدد  والموروثات،  الظواهر  فيها  تتعدد  مجتمعات  على  الشاهد  والمبدع  والناقد، 
كاألنظمة التي تعكس اتجاهات شأنها شأن المؤلف، الذي لم يعد يتابع حيثيات الحداثة، بطريقة ايجابية  

العصر وتطور اإلبداع، في قصص وروايات تحمل  لتنعكس على مستقبلنا األدبي.. ولالستفادة من تقنيات  
فلسفة العالم، بصور "فوتوغرافية" لداعم القلم الذي يجلس ملكا على أوراقنا المتعبة من التاريخ وروايات واقع 
الحياة ، ألجل أن نجد لنا قلمًا يراهن على جمالية أوراقنا األدبية العربية، فالعالم يعيش في عصر السرعة  

ال الروائية    والحداثة،  الكتابات  أن  على  نتفق  أن  بعد  المجتمعات  في  يجري  ما  متابعة  من  للمؤلف  بد 
والقصصية األدبية، هي العماد الذي تعتمد عليه أهمية الموضوعات في منطقتنا التي ال تخلو من التطورات  

مار  الكندية  والروائية  ساغان،  فرانسو  الفرنسية  األديبة  إليه  وصلت  ما  إلى  نصل  لعلنا  أتوود، .  جريت 
وغيرهم/هن من أدباء الغرب، الذين اشتغلوا على ترميم الجراحات اإلنسانية، والقضايا االجتماعية ..... من  
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خلف جدران تابوهات الجماعة والمجتمعات . بدل أن تتكاثر مؤلفات كتب الشعوذة التي انتشرت فجأة بشكل 
كأن الحياة ليس فيها سوى " الجسد " الذي يشغل  الفت ،و الكتابات عن الجسد... وهي األكثر رواجا ... و 

المجتمعات المليئة بالمشكالت السياسية واالقتصادية والمهنية وما يلحق بهم من أمراض نفسية ومعنوية  
.... بخالف روايات الغرب كرواية " األمير" للمؤلف ميكافيلي، التي أخذت بعين المعرفة لما تحتويه الرواية  

مع واقع المجتمعات من الناحية الجنسية و السياسة ، والدين والمجتمع والعالقات  من موضوعات منسجمة 
اإلنسانية والبيئة وغيرهم بسبك إبداعي نوعي دون تحديد ألي هدف مما رواه المؤلف، بعد أن منعت روايته  

ال الغائبة عن  المجتمعية والسياسية  التعسفات  ايطاليا بحجة كشف أوراق  مجتمع  من نشر من قبل دولته 
االيطالي... كما في " كتاب الملكية والنخبة السياسية في المغرب" الذي أعتمد كمرجع لفهم تاريخ السياسة  
والحياة في المغرب، " . وكذلك رواية "األم" للمؤلف "مكسيم جوركي" التي تدفع الفرد للمطالبة بالديمقراطية  

ص السياسة واألحزاب وأفكارهم، وعن المبادئ و حقوق الفرد في الحياة، ومحاربة الفساد، كما طرحت قص
االجتماعية .... أنها قصة عالمية شاملة . أما رواية أو مسرحية " احدب نوتردام " التي طرحت الحلول  
المرأة   البشرية ، وعن  يمثل مبادئ  الذي  الكاهن  بالحرية والمساواة ... وعن ازدواجية  للمطالبة  بالتصميم 

كان يحاول اصطياد الرجل لجسدها لكنها لم تكن ألحدهم ولم يكن هدفها سوى    الغجرية "البوهيمية" التي
الحرية والتعامل معها إنسانيا وليس جنسيا .... وكذلك "مسرحية الملك" للمؤلف وليم شكسبير، التي ترجمها  

لها، وكذلك في كتا المجتمع اال وتطرقت  المسرحية آفة في مصير  تترك هذه  لم  إبراهيم جبرا ،  ب جبرا 
"غراميات مضحكة " للمؤلف ميالن كونديرا، القصة تدور حول العالقات اإلنسانية وخاصة بين الزوجين  
وما يدخلهما من مواقف وأفكار سلبية وكيفية معالجتها عبر التفكير المنطقي والهادئ والصراخ الداخلي  

. لنسال اليوم أين كتابنا من  وليس بالصوت الذي يخرم االذان ويبعثر الموضوع أو ينفر ذائقة المتلقي....
هؤالء الروائيين الحقيقيين كـ ) هوميروس وفرجيل، في ثالثية االوذيسة واإللياذة الذين حولوا عصور اآللهة  
إلى عامل أنساني اجتماعي يحمل عبر ما زالت سارية حتى هذا التاريخ ، كما في " تراجيديا سوفقليس " 

قصص الحياة للخروج المؤقت عن الواقع بطريقة تفيد عقل الفرد   هل قال أحد أن هذه المجموعة ال تعالج
في مجتمعة ؟! بيد أننا أردنا أن نضع مرآة الفكر ومقارنته بين قصص وروايات الغرب الذين كانوا يحاولون  
البحث في قصصهم عن الموضوعات اإلنسانية وشروط التربية الصحيحة فكريا واجتماعيا وعمليا ... كما 

كيفية العالج النفسي وارتفاع المعنويات ... وعلى أهمية العالقات اإلنسانية بين الرجل والمرأة،    يركزون على
والوطن  والجغرافيا واألساطير...   ... والتاريخ  األنظمة  وعلى   .... النفس  يهذب  الذي  المتبادل  واالحترام 

لموساد... واألفالم البوليسية التي وسياسيات الدول و العالقات االجتماعية والعنصرية الفردية ، والحروب وا
تحرك المشاهد او المتلقي للبحث عن الفاعل قبل أن يكشفه المخرج عبر الممثل للجمهور ليستفيد المتلقي  
طاقتهم   إلفراغ  للمراهقين  الرعب  أفالم  من  العديد  وهناك   .... عقالنية  بطريقة  وتنميتها  المخيلة  بتوسيع 

الوعي إضافة إلى األفالم المخصصة لألطفال وتنمية تصوريهم لمن يمثل  االنفعالية ... وغيرها من أشكال  
فكر الطفل الذي ال يعرف سوى التأمل بالصوت والصورة. ولن يفوتنا أن هناك روايات ال بد من االستشهاد 
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بها كرواية ) الوطن كمرادف للفراغ أو الموت( للروائي باسم سليمان، الذي وضع موت الحياة واليأس في  
ي رواية مليئة بالمشاعر الحقيقية التي قد يعيشها البعض في واقع يحكمه الكبت االجتماعي والوجداني تجل

...... برواية شملت المستوى الموضوعي والواقعي والنفسي والمعنوي ... ووضعهم بمحاولة التغلب عليهم  
انية واجتماعية إلى الهجرة  بشتى الطرق . قبل أن يستسلم الكاتب ويفكر بالهروب بما يحمل من مبادئ إنس

أو اللجوء إلى أي مكان آخر . وما زال كتابنا غافلين عن توثيق إيديولوجيا الحياة" وسيكولوجية المجتمع"  
ومعاناة الجيل الجديد الذي نشأ مع الحروب المؤثرة على تنمية الفرد في مجتمعه، هذا الجيل الذي لم يعد  

اه، وأهمها: التعليم والزواج والعنوسة وغالء المهور والعيش برفاهية  يهتم سوى بترتيب أعمدة مستقبله وقضاي 
والعمل ... وما يعيق احتياجاته المادية والعاطفية واإلنسانية والنفسية ... ونموه الوجداني الذي ينبثق من  
 مستجدات العصر الذي يبحث فيه الفرد عن استقراره والعيش بسالم . واآلن بعد هذا الشرح أود تعريف
العالم أن لدينا من كتابات الجيل الشاب ما يغني ويثمر في المجتمع العربي على الساحة األدبية ، واعتقد 

 انه يجب أن نسلط الضوء على كتابات الجيل الشاب ومؤلفاته األقدر على توثيق حاالته. 
 

الغربي ....ما _الشعر في عصرنا الحاضر يتشكل بأشكال متعددة خلع عباءته الخيالية وإرتدى الزي  3س
 شعر النص المفتوح ..  الشعر المنثور..  الشعر التفعيلي..   موقفك من الشعر العمودي

عامة احترم كل من يحمل صوته وأنفاسه.. وعبق المخيلة والطبعة الشعورية... من جميع األنماط الشعرية،  
الشكل والطعم واللون...، ما على  وأجناسها، وميادينها... ألنها عبارة عن طاولة مملوءة بالفاكهة المتنوعة  

المتلقي سوى أن يختار ما يرغب تناوله، ألنهه بمثابة دواء لكل داء . لكن علينا قبل أن نفكك عناصر  
السؤال و نرمي نرد الرؤية، يجب أن نفهم دراسة الحياة وتأثير دورتها وتطورها على الفرد،ألننا لوعدنا إلى 

ن، لوجدنا أن اإلبداع الحقيقي سيظل يثير جدال ال ينتهي كالسؤال حول الوراء، ونظرنا لتاريخ األدب والف
"ارتداء الشعر الزى الغربي" أو الشعر العمودي وموقفنا من أجناس الشعر النثر والحر والشعر المفتوح . 
وبما إننا لسنا من أنصار أسلوب التنظير، سأبسط التعبير والشرح ببساطة اإلجابة عن الشعر الذي خلع  

اءته الخيالية وارتدى الزى الغربي" لكن قبل اإلجابة أريد أن اسأل: أليس األدب الغربي أدبًا ؟! ولم ندرس عب
المواد االنجليزية والفرنسية كلغة إجبارية في المدارس منذ االبتدائية؟ ولماذا نلهث وراء أسماء أدباء الغرب،  

نا العامة والخاصة بالعديد من نتاج أدباء وفالسفة ونتفاخر بآرائهم ونترجم فلسفتهم ؟ الم نحتفظ في مكتبات
الغرب إلى يومنا هذا ؟ ولماذا تتفاخر الشعوب العربية بتحصيل شهادات عليا من جامعات الغرب أليس 
لتوثيق اعتمادها ؟ ولم نذهب لترجمة أعمالنا؟ أليس لنتفاخر بأسلوبنا المنفرد بشاعريتنا حسب اعتقاد البعض؟  

يرى الغرب نتاجنا األدبي ..! الم نذهب إلى دول الغرب طالبين اللجوء وتوفير المناخ وكذب كل من قال ل
اآلمن ؟ ولم يتفاخر العرب بالتزاوج من الغرب ؟ أليس أعجابا بانفتاحهم على أفكار وحضارات بعيدة عن  

عية.... المعيقينة  األنظمة المتسلطة، وإمبراطوريات المجتمع الذكوري، والقبلي ومن العقائد واألعراف المجتم
لتطور الفرد اجتماعيا وعلميا ومهنيا ؟ أليس الن العلم الحديث سبق الفكر اإلنساني؟ بعد أن توصل إلى ما 
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ببعضها   واختالطها  وتوزعها  وخصائصها  الشعوب  اختالف  تمثل  التي  المجتمعات"  "اثنولوجيا  بـ  يسمى 
كائن اجتماعي تتبلور معرفته من نشاط أيديولوجي    البعض، لتأثيرها على مجتمعنا العربي؟ أليس الن اإلنسان 

؟ ومن هذا المنطلق أخذ الشعر الحديث ـ أو لنقل المعاصرـ مكانته في العالم العربي وفرض وجوده على 
خارطة اإلبداع. ويجب أن ال ننسى إن التغير الجغرافي وتاريخ الشعوب، هو من غير وفرض على مخيلة 

الحداثي، أو التهجين، أو الزى الغربي .. يستحضرنا بهذا الحديث ما تعلمناه    الشاعر ولغته الشعرية الواقع
وجغرافيتها الشعوب  تاريخ  إيديولوجيا  تسمى   ،عن  كانت  شعوب  عن  المدرسية،  كراساتنا  في  ومحطاتها 

وحدث  وجغرافيا  تاريخيا  استقلت  دول  أسماء  من  وغيرهم  والفراعنة،  والفينيقيين،  والكنعانيين،  ت  باآلشوريين 
أسماءها وأصبحت )لبنان وسوريا وفلسطين واألردن والعراق(، وهذا أيضا ينطبق على الشعر العمودي الذي  
أطلق عليه قديما "ديوان العرب" وبعد هذا التغير التاريخي والجغرافي والمجتمعي أال يحق للشاعر أن ينحني  

و استخدامات رموز التاريخ بمجمله! لألفضل؟ لتحريك جمود الماضي أو تهجين الصور الشعرية أو التناص أ
أرى أن شعر التفعيلة والمنثور والحر والشعر المفتوح، جميع هذه األجناس، اعتبرها كلون بشرة الشعوب  
المختلفة ، وشكل الجسد، وسمات الفرد الذي يتشكل بإشكال المجتمعات والبيئة والثقافة والعلوم والمفاهيم  

لم ال تبدع هذه الكائنات األدبية ؟! وال يفوتنا أيضا أن الشعر العمودي،  إذا ف  .وغيرهم من العلوم الحديثة
سبق وتجاوب منذ الثالثينات مع شعر التفعيلة وما لحق به من تفاعل في الخمسينيات، حين خرج بشكل  
ة  فعلي من قيود القافية والوزن، إذ لم نقل تحرر بشكل ملحوظ واتجه إلى ميدان الشعر الحر الذي نقل القصيد 

العربية من الرتابة والجمود إلى النشاط الفكري والتصوير الحيوي، ليتماشى مع الحضارة التي صدرت الشعر 
المعاصر، كما أنه ال يمكن للشعوب أن تتقدم إال إذ خرجت " إلى بيوغرافيا الحياة" وإستراتيجية" التعبير عن  

إلى عالم ومن جغرافية إلى أخرى. اننا هنا ال    الوجه الحقيقي للواقع المتنقل من قافلة إلى قافلة ومن عالم
نعني إنكار الشعر العربي قديما بل ما هي إال نبذة عن التطور الطبيعي للماضي، الذي تناسب مع أجناس  

مما اتسع فضاء   ،الشعر المعاصر إلى أن أصبح مشروعا مرتبطًا بالواقع االجتماعي والسياسي والثقافي
وأنهضها من الموت وأعادها إلى حقيقة وجودنا    ،أخرج الشعور من أعماق الذات   فلسفة الوجود اإلنساني الذي

المؤقت على أرواق الشعر المعاصر الذي فتح األبواب على مصارعيها للصور الشعرية والرمزية وإيقاظ 
التاريخ وتوظيف األساطير الذين ناموا في عهد الشعر الذي سيطر عليه عصر الملوك وألزمه الصنعة 

ية وانشغاله بنظم القوافي والبيانات المملحة بالمدح والهجاء والغزل. من هنا بدأ الشعر بنقلة نوعية إلى الشعر 
العالم عبر رواد الشعر المعاصر الذين تعاطوا مع حالة الشاعر بالروح والتأمل واإللهام، معبرين عن الواقع 

لذائقة العامة، مما دفع الشاعر الستحضار الذي ولد الطبعة الشعرية األكثر تدفقا وحضورا وانسجاما مع ا
لتوثيق ترجمة الحياة وإعادة ترتيب تطور البيت الثقافي للشعراء المبدعين. إذا    ، األجمل، واألفضل، واألرقى

التقدم والوعي في غياب   إذا أردنا السعي وراء  المجتمع هذا  ليتناسب مع رقي  المتلقي  تثقيف  بد من  ال 
نب التي  والغايات  األدبية  األهداف  كتاباتنا  من خالل  النامي  بالمجتمع  للرقي  الحياة  انسنة  في  عنها  حث 

الحديثة. وبعد هذا الحراك الشعري والنوعي يجب أن ال نتساءل عن وجود هذه األجناس الشعرية ألنها أتت  
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لك  من الشعر العامودي وزوجاته اللواتي استقبلن بذرة هذه األجناس المتدفقة من أصابع الشاعر الذي م
 واعتمد على الطبعة الشعرية التي جمعت اللغة واألداة والوصف والتصوير.  ،مخيلة أوسع من نطاق القوافي

 
_ينشر الشعراء المعاصرون الكثير من النصوص ويعجز النقد عن مواصلة قراءتها ما رأيك بهذا الكم 4س

 د؟الهائل من النصوص ...وكيف يمكن لنا تقديمها قبل أن نسال عن عجز الناق
يجب أن نسال أوال لم لم نعد نرى في النقد سوى المديح والتأييد والممالقة مما خلط الحابل بالنابل . في  
البدء يجب انتقاء مقياس أيديولوجية عالقتنا بالنصوص الشعرية كي ال نصل إلى مرحلة التساؤل حول ما  

بوتية، التي أتت بمولود متطفل يسمى  وصلنا إليه من ضعف النقد، من انزوائه الذي يعود إلى الشبكة العنك
" األدب المرئي" هذا المولود المتوحش الذي فتح نوافذ بضاعته للمستشعرين، والمستثقفين، والمستكتبين،  
المحملين بموهبة التسلق على حساب األدب الحقيقي، ليصبحوا شعراء أدباء بين ليلة وضحاها، إلى أن  

رضوا أنفسهم كشعراء على أضواء المواقع اإللكترونية للتباهي بما  نسوا حقيقتهم وصدقوا كذبتهم بعد ان ف
لديهم من قص ولصق والنشر بأسمائهم/هن معتمدين على ُقَبل اإلعجاب والمحاباة والمبايعة... او تبادل 
األدوار.... دون التصدي لما ينشر من سطور تتغذى من ري الصفحات االلكترونية التي ال يمكن مراقبة  

ليها ... ليصبح الكاتب هو الناشر والمروج لنتاجه المنقول ... مما تسبب بابتعاد الشاعر الحقيقي  ما ينشر ع
والناقد المتابع .... فمنهم من توارى عن مثل هذه المواقف ووظف إبداعات مناهج النقد ... ألقالم شعراء  

العالقات والمح الساحة األدبية . وهناك من سخر علومه لصالح  اباة محاواًل وضع جميع  حقيقيين على 
مناهج النقد في نص ال يحتمل فرد عضالت النقد لحساب التوصيات والمصالح المشتركة . ومنهم من توجه  
للتعليم األكاديمي لحفظ ماء الوجه . والبعض أخذ منحنى آخر واعتمد نشر النقد في صحف او مجالت 

ا النقد  لعشوائي لنصوص خالية من تركيبات المنهج  تصرف مكافأة مالية للكاتب الذي األمر الذي أوجد 
األساسي للنقد .. إلى أن تحول النقد العلمي إلى دخل مالي . والبعض اآلخر وضع وجه الكاتب في مرآة 

لهذا تراجع النقد أو تقلص حضور النقاد الحقيقيين خوفا  ،  نقده .. بدل أن يضع علومه في حبر القلم ومبادئه
الكاتب أو الصديق، مما يراه من عيوب في النص.. وخاصة إذا كان الناقد أن يقعوا في فخ اإلحراج مع  

اسم المع في سماء األدب الخالص. دون أن يدرك الناقد أن مثل هذا الهروب أو االنزواء ساهم بانتشار  
حالة التردي التي نعيشها عبر شبكة االنترنت التي دفعت العديد السقوط في طحين االستنساخات، طالما  

ا غطاء إفالسهم الفكري الذي يلف غموض كتاباتهم، وشخصياتهم، وأفكارهم المعجونة من أقالم كتاب وجدو 
أسياسيين وما لحق بهم من عوامل تفتح المجال للمستنسخين أن يسبحوا في بحر الساحة النتية بنصوص  

وزت حدود المنطق لقيطة أو غير شرعية ... مما زاد من ظهور كتابات ساهمت بالفوضى األدبية، التي تجا
األدبي.... ليسكننا اليوم عدم التوازن المهني والعملي والثقافي، الذي يسوده حالة مرضية توهم كل من يبدع  
يتصفيف نص مركب .. انه آخر االكتشافات.... يبد أنه كان يجب على الناقد أن يملك خبرة "سيسوثقافة  

لما يحمل النص من خالل دوره المشروع في النقد المبني    مهنة النقد" وان يستنفذ أداوته النقدية والتحليلية
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على الموضوعية ، والناقد الحقيقي يجب عليه أن يلملم المسميات األدبية ووضعها على طاولة التشريح  
للبحث عما قد يستفز ذائقته والتعمق بما يكتشفه لدي الكاتب من ايجابيات أو سلبيات بطريقة بناءة موضوعية  

كون بمثابة امتحان للناقد إلظهار مدى خبرته وقدرته على التعاطي مع مناهج النقد لمثل هذه  علمية .... لت
اإلشكاليات المطروحة على الساحة األدبية بكثرة دون خوف او هروب . كما يجب على النقاد ان يتكاتفوا 

اتب الحقيقي ،  ويجتهدوا لمواجهة هذه الفوضى بمادة نقدية موضوعية و بروابط موثقة تثبت شخصية الك
لكي يتعظ السارق ومن سيفكر من بعده ، ولكي يبقى األدب محاطا محصنًا من هذا االنتشار الذي لن يفيد 
الكاتب أو المتلقي أو حتى األجيال التي ما زالت تحبوا على أبواب الشعر واألدب عامة، كما يجب على  

مواقع االلكترونية، وأن نضع مثل هؤالء األشخاص  اإلعالم أن يتكاتف مع الناقد بمالحقة الكتابات المرسلة لل
 تحت المجهر لعلنا نصلح ما أفسده المفسدون حفاظا على مجهودات أفكارنا وحبر أقالمنا.

 
 _ إذا تعارض النقد مع الشعر كفن ...أين تقفين أنت ؟  5س

والنقد يأخذ    ،يندرج عنهاالوظيفتين ال يبتعدان عن بعضهم البعض فالنقد يدفعني لتسجيل فكرة الرؤية، وما  
رجفة الفكرة، وما يليها من رؤى... بالنهاية االثنين يعبران عن الشعور باإلبداع لدي الشاعر الناقد . ما دمنا  
  متفقين أن لكل منا فرح وحزن، ينام ويصحو، يموت ويعيش، على ما تنتجه المشاعر اإلنسانية والنفسية 

ليسجل تلك الشحنات كوسيلة تعبيرية... عن رؤية أو دهشة ما، وأنه سيأخذ القلم إحدى هاتين الجنسين  
ليطلع المتلقي على ما أفرغه القلم من خالل الشعر أو النقد، لذلك ال يمكن أن ينفصل الشعر عن النقد... 
وبما ان الشعر يرسم الحالة النفسية والوجدانية واإلنسانية المبنية من مجموعة مشاعر وعالقات تتعلق برؤية  

اعر، أما النقد يأتي ليلملم الوعي والعلم وما يلحق بهم من حاالت ومعطيات فنية مهنية ... ولدينا ما  الش
وإذ بي أرى استرسالي بالموضوع النقدي   ،يثبت " حين تناولت قلم النقد ألكتب حول قصة حقيقية تأثرت بها

ن بالنسبة لي شخصيا يحمالن نفس  تحول إلى قصيدة نثرية بعنوان "الشهقة األخيرة". وهذا يؤكد أن االثني
لذا اتبع اتجاه القلم الذي   ،الشعور والقبول، بكل ما لدي من مشاعر وصور شعرية وتناقضات وتساؤالت 

 ينساق وراء التأثير الداخلي أو الهام العقل الباطن، الذي قد يتجاوز وضع النقاط المنوي الحديث عنه 
 

 ا الشعري....هل هي راضية عنه؟_أصدرت الشاعرة هدال القصار بعض أنتاجه6س
بالطبع راضية من والدة النصوص بما أن لكل ديوان سماته وعمره وأحداثه ... وألنه في النهاية يمثلني في  
الزمن واللحظة واليوم والحاالت ... التي وثقت بعفوية الشعور المنفرد باللحظة االنفعالية .... لكني لست 

صدر فيها وخاصة المولود األول بعنوان " تأمالت امرأة " الذي كان يعني  راضية من الفترات الزمنية التي ا
لي الكثير، والن من اشرف عليه و أشار على العديد من نصوص الديون كان أستاذي في اللغة والتعبير  
الذي كان يدرس في مدرسة "االدفنتست اإلنجيلية" التي بدأت التعليم منها حتى انتقالي للجامعة .... كذلك 
بعض الشعراء الذين كنت اهرب من االلتزام العائلي لحضور أمسياتهم خلسة الستمع إليهم وبيدي دفتر  
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كتاباتي التي كنت اعرض بعضها على إحدى الشعراء بعد انتهاء األمسية ليطلبوا مني إلقاء ما يختارونه  
حوبة بفرح تصفيق الحضور  في اللحظة... فألبي طلبهم متلهفة الستقبل تجلي إعجابهم بما يرضي ذاتي المص

حتى االنتهاء . لكن االجتياح اإلسرائيلي للبنان كان اقوي من فرحتي على ما يبدو هذه الفرحة التي لم تدم  
سوى شهرين إلى أن أصبت بإحباط وانكسار داخلي ... وتركت الشعر وعدت للعمل اإلعالمي، حتى وقت  

بة الخروج إلى النور ألصدر ديواني الثاني بعنوان "نبتة  صرخت فيه كتاباتي اختناقها من أوراق الدفاتر طال
وحديثا خرج إلى النور    2008لكن بسبب انشغالي الوظيفي صدر في    2003برية " الذي جهز منذ العام  

الديوان الثالث بعنوان "مهرة الحكاية" الذي عانى الويالت جراء سرقة جهاز تخزين المستندات الذي احتفظت 
المنشورة مما أضاع من والدته سنتين ما بين االكتئاب ولملمة ما تبقى من مسودات،    بداخله نصوصي غير 

الجميلة   اللحظات  أنقذ من موت  الذي  النص  كتابة  لحظة  استرجاع  ترميمها من خالل محاوالت  وإعادة 
 والمريرة

 
 _ماذا ننتظر من ناقدتنا الكبيرة من كتب نقدية جديدة؟7س

" ترانيم الهديل" والتحضير لطباعة مجموعة مقاالت نقدية تستحق الطباعة  اعمل على تنقيح ديوان بعنوان  
حسب تقييم بعض النقاد الزمالء وأصحاب مؤسسات أدبية ... اعمل على إصدار كتاب" بعنوان مقترح "  
إبداعات بين التهجين وسوسيولجية النص األدبي " . كما أحاول لملمة أوراق دراسة أهملت لسبب أو آلخر، 

 ول " تأثير اللكنة المحلية على إلقاء الشاعر" مهما حاول إخفاء جنسيته بلحاف اللغة .وهي ح
 

 _هل ترى ناقدتنا الكبيرة هدال القصار أن النقد العربي المعاصر ما زال يحبو على يديه ؟ 8س
ما زال يحبو... بداية لن أخوض في مناهج النقد ومفاهيم تداوله ، وبالتأكيد ال أؤيد التخمين بان النقد العربي  

بعد أن قطع شوطا كبيرا من المفهوم الشامل لمناهج النقد وتطوره ... لكن يمكننا أن نقول أن النقد الحديث 
ذهب للتنزه في طرقات غير معبدة ليضع بيوض علومه بمحطات غير صالحة لتسجيل مراحل تاريخ األدب 

" لكن على ما يبدو أن بعض النقاد حاولوا الحديث الذي من المفترض أن يكون " ما بعد األدب المعاصر  
االجتهاد بوضع مناهج نقدية حديثة ربما لتناسب مع الشعر العمودي بشكل سري، لكنهم لم يخرجوا سوى  
بالنقد الغربي بأسلوب عربي ، مما أربك الناقد هذا الخليط غير المجدي ال بل أتى باعتكاف النقاد لألساليب  

ستيعاب طالب األدب العربي، لكثرة السياقات والمناهج الفلسفية المتشابكة، والتي  النقدية الملتفة ... وعدم ا
لم تقدم جديدا لمدارس النقد العربي مقارنة بمدارس النقد الغربي، الذي لم يترك منهجا إال وتطرق له وخاصة 

عارضين الذين  فيما يناسب الشعر المعاصر الذي اكتسح الساحات األدبية، وكما ذكرنا فرض نفسه وسط الم
يغالطون الواقع الحديث الذي وزع األدوار بحسب الوالدات الشعرية المتعددة األجناس والمناصب . وأننا  
ندرك تماما أن كل ما ينضوي على فضاء ما ، يولد معه النقد األدبي واإلعجاب واالجتهاد وهذا ما يحصل  

وبالنهاية اعترف به، وهذا ما كان عند العرب   على الساحة األدبية حول النقد ومدارسة التي تتداول وتدور
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القدماء حينما كانت أوروبا تعارض عصور الظالم ، كان عند العرب سوق عكاظ وهو سوق للشعر بامتياز  
من قراءة ولفظ، على حدا سواء، وهذا واقع حال اليوم الن مناهج نظريات النقد األدبي من األساس جاءتنا  

يات النقد ومدارسه وأجناسه... إلى أن أصبحت عالمية، وليست حكرا على من الغرب بأساليب أظهرت نظر 
مكان أو ناقد .... خاصة بعد أن حدث تحول جذري وكبير في أنماط القصيدة العربية من الشعر العمودي  
العالمية ... فعلى سبيل المثال هل يمكننا   والشعر الحر والحدث الذي يقترب ويتماها مع نمط القصيدة 

المعطي  التفري عبد  واحمد  وادونيس/  أحمد سعيد/  المالئكة/  ونازك  البياتي  و  السياب  بدر  بين قصائد  ق 
حجازي/ وصالح عبد الصبور/ وخليل حاوي/ و فدوة طوقان/ ويوسف الخال /ومحمود درويش/ و ادموند  

ومن هنا   وشعراء عالميين مثل اركون الفرنسي/ وناظم حكمت التركي/ وغيرهم من رواد الشعر المعاصر ؟
نقول يجب على الناقد العربي أن يعود للنقد الغربي ألنه يتناسب مع جميع أجناس الشعر وخاصة المعاصر.  
 لنستنتج أخيرا أن مناهج النقد الغربي أفضل من اآلداب األخرى علميا بعد اجتهادات لم تأت بغير ما لدينا. 

 
اء والشواعر النساء ترشيحات لنيل جائزة _الشاعر الكبير يحتاج إلى ناقد كبير ....من من الشعر 9س

 الشعر المتفرد ومن من النقاد يستحق ان ينال لقب الناقد الفنان.
وكأنك تريد أن توقعني بسهو الذاكرة ، هناك شاعرات وشعراء ونقاد وناق : الشاعر اللبناني وديع سعادة  

الدين الشاعر والناقد الليبي خليفة   الشاعر والناقد التونسي يوسف رزوقة الشاعر اللبناني محمد علي شمس
التليسي الشاعر والناقد والباحث العراقي كريم القاسم الشاعر والناقد الفلسطيني عز الدين المناصرة، الشاعر  
والناقد الجزائري ميلود حميدة الشاعر والناقد المصري نجيب سرور الشاعرة والناقدة المغربية نجاة الزباير  

اش يحياوي الشاعر المغربي محمد السرغيني الشاعر اللبناني فوزي المعلوف الشاعر الشاعر واإلعالمي عي
المصري احمد شوقي الشاعر اللبناني فوزي بزيع الشاعر اللبناني فوزي المعلوف الشاعرة والقاصة اللبنانية 

لشاعرة مي زيادة  د مريم الترك الشاعر واإلعالمي رمزي عقراوي الشاعرة والناقدة السورية ندى محمد عادله ا
الشاعرة الليبية عزة رجب الشاعرة السورية رندة حيدر الشاعرة واإلعالمية فاطمة بوهراكة الناقد المغربي احمد 
العربي الناقد السعودي عبد للا الغذامي الناقد الفلسطيني األردني على البتيرى الناقد المغربي دكتور حمام  

عيد الناقد والباحث المغربي جميل حمداوي الناقد »المشرقي« السعودي  محمد زهير الناقدة اللبنانية يمنى ال
الناقدة  زهير  محمد  حمام  دكتور  المغربي  الناقد  البتيرى  على  األردني  الفلسطيني  الناقد  الغذامي  عبدللا 

 المصرية مريم نعوم مرسيدس وهناك العديد العديد ممن أبدعوا واجتهدوا بأقالم تسجل في تاريخ األدب .
 

_ هل بمقدور أديبتنا هدال أن تسمعنا نصا شعريا لها يمثل أعماقها من الداخل .دمت أخت هدال  10س
 وبانتظار لقاءات شعرية ونقدية جديدة 

 هذه بعض تجلياتي الشعرية 
 الكالم أواًل ... والقصيدُة فيما بعد 
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عُر ُيكتبُ   ما معنى الشِّّ
 َوُهو ال يقبُل الكذبَ 

ُق   الحقيقَة ؟ وال يصدِّّ
 كيف أطرُق أبواَب القصيدةِّ !؟

عرِّ   وطبيُب الشِّّ
 َيَضُع قانونًا للكتابةِّ 

 ويقول بالكذبِّ تتجمَُّل الكلماْت؟!
 العاقُل منا يفكُِّر ويكتب 
 ُِ ليكسر ُصوَر الحزنِّ 

بالحقيقةِّ نفسي ال ترضى بمكانِّها  ِِّ 
 وال ترضى أن تكتَب الشعَر وحَدها

 ماذا أفعل؟
 العواصُف والسنونُ هنا رمتني 

 ولم تعنيني الصداقُة وحَدها
 ولم تترْكني للتفكيرِّ وحدي ....
 . إَذن سأسلك الطريَق التي أريدُ 

 وُأطلُق الكلمات
 ِِّ َتحُكُم بين الخيالِّ والحقيقة 
 ِِّ هناك جنٌس يكاُد ُيشبهني 

 فيه أنسُج الحزَن بكاءً 
 وهناك بكاٌء ينسُج الحزنَ 

 بالحقيقةِّ . 
 أظافرٌ هنا كلماٌت لها 

 تدخُل صمَت األفكارِّ 
 وهناَك بيَن األرواحِّ والكلماتِّ 

 خطوٌة تكمُن فيها السعادةُ 
َد أصابعي القصيدةَ   لُِّتْرعِّ

 وفي نفسي خوفٌ 
وى حبلٍ   كأن الحياَة ليسْت سِّ

نا لِّْلوراءِّ واألمام   َيشدُّ
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 سأسيطُر على القصيدةِّ 
 حتى لو وضعتِّ السنوُن على رأسي 

   قبعَة الشيبِّ 
 

 *** 
 

 حنين إلى لبنان 
 

 ُيالحُقني تفكيري 
 بينما َأكنُِّّس أوراَق وجودي
 تهّزني خواطُر الذكرياتِّ 

 يجتاُحني شعورٌ 
 كحنينِّ الطيورِّ ألوطانِّها 
َلكَ   منذ أْن غادْرُت ساحِّ

 وكوكَب ُأمسياتِّك 
 َأجلُس كلَّ يوم 

ُر نهَر اغترابي   ٍِ ُأّذرِّ
 داخَل حدودِّ ملعبي

 ألفجر معاناتي المخبأة 
 أتهيُأ للشقاءِّ المتدرجِّ َِ 

 تنهاُل أظافُر هذياني 
 أتالشى لَِّلحظاٍت الجنونْ 

ُن كلماتي   وبريشٍة موحشٍة ُأَدوِّ
 ُثمَّ أُعالُج رموَز السطور

 ِِّ ألجعَلها كالمعابدِّ المغلفةِّ بالخرافاْت..
 يبحُث َعنِّّي تفكيري! 

 حيَن أُغادُرُه لِّبوابةِّ النسيانِّ 
 يالحُقني كصديقِّ وجودي 

رِّ يأتي بمفرداتِّهِّ   كالثائرِّ المبشِّّ
 يلهو داخَل نيراني 



3259 
 

 يضُعني بين غيابِّ الوطنِّ 
 كلَّ يوٍم كلَّ شهرٍ 

 وساعٍة بساعٍة من السنة 
 وكلما شرَد خاطري 

 كساعةِّ َسكينةِّ األسودْ 
ُب َعيني   وحين ُأصوِّ

 على مرورِّ الطيورِّ المجنحةِّ 
 فوق صمتِّ الصخور

 هنا تموُت كلُّ األشياءِّ حولي 
 نازلِّ التي ال ُتشرع نوافُذها كالم

ر   كالمراكبِّ التي ال ُتْبحِّ
 بينما ُأحاوُل مقاومَة الحياةِّ 

 كالعشبة التي ال تموْت 
 قبل أْن تبدَأ عالماُت الشيخوخةِّ 

 وأعزُف على أوتارِّ ُغربتي 
 َأْرقُص على طبولِّ َأْحالمي 

 وقبل أن ينتهَي مِّشواُر كلِّّ سنةٍ 
 َأصرخ 

ْرزِّ ُضميني بيَن أغصانِّكِّ ُِ أشجاُر  َِ  اأَل
 وبين أوراقِّكِّ 

كِّ  ِِّ  خبئيني وفي صفحاتِّ تاريخِّ
 َضعيني وبين حروفِّكِّ الفينيقيةِّ 

 اِّْبحثي عن غيابي 
 ومع رياحِّ الشرقِّ َأرسلي لي ابتساماتِّكِّ 

 حتى ال أتجاوَز حدوَد سريري 
رِّي  ُل كالمهاجريَن في الوطنِّ السِّّ  ال تتركيني أتجوَّ

ي ال تتركيني   أستسلُم لَضياعِّ
 وأتأمُل أهواَل البشر 

 ال تتركيني بين عالٍم مًِّن الخشبِّ 
 أالعُب ستائَر الظالمِّ أدخُل ركَن استسالمي 
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 أسجُل أياَم ُبْعَدكِّ 
ُر أرقاَم هويتي   وُأَكوِّ

 بحباتِّ الصنوبرِّ المجففة 
 هنا ال السماُء خيمتي 

 وال الشوارُع وطني 
 وال الكواكُب عائلتي 

 ْأَمنِّي وليس الزماُن مَ 
 وال الشواطُئ َمْرَفأي

 هذه األرُض ما زالْت تجهُل نيراني 
 فكيف أكوُن أو ال أكوْن!؟ 

 أدخليني بين ركعاتِّ صالتِّك 
 ِِّ رّتليني بتالوةِّ كلماتِّكِّ 

ْعرِّ المهدئة  قبل أن تبتلَعني أقراُص الشِّّ
 *** 

 
 حسين علي الهنداوي   أجرى الحوار
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 للشاعرة والناقدة هدال قصار سيرة ذاتية 
 هدال القصار: 

 البلد األم: لبنان /بيروت 
 اإلقامة الحالية : فلسطين 

 أنهت دراستها الجامعية في الصحافة واإلعالم من الجامعة األمريكية اللبنانية  -
 بكالوريوس في "سيكولوجية اإلنسان المقهور" جامعة بيروت العربية  -

 طاب األدبي وأهميته.ماجستير في النقد ، وتحيل الخ
بدأت رسالتها األدبية أواخر السبعينات نشرت العديد من النصوص النثرية والمقاالت االجتماعية واألدبية  
في مجالت لبنانية محلية منها، مجلة الحسناء/ ومجلة الشبكة/ وصحيفة وصوت المرأة المحلية/ وصوت 

 العدالة . 
 وسينما إلى أن تزوجت من كاتب فلسطيني ناقد مسرح 

 في بيروت  1982عملت في مجلة الحرية سنة  -
 1982/1984عملت مدير العالقات العامة في القنصلية الفلسطينية في دمشق  -
 1984/ 1982علمت " باحثة اجتماعية " في سوريا دمشق  -
يرة  عملت في وقت واحد محررة في مجلة فلسطين ، وصحيفة " الجزيرة" المختصة بالجالية العربية في جز   -

 1992/ 1985قبرص سنة 
 . 1994سنة    ،عملت مدير دائرة التحرير لمجلة "قضايا فلسطينية" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي  -
 نائب المدير العام لدائرة اإلعالم في وزارة الشؤون الخارجية لدي السلطة الوطنية  -
"الحقيبة" الموجه إلى السفارات والقنصليات الفلسطينية في  عملت لصالح الوزارة على إصدار نشرة بعنوان    -

 1996الخارج( . سنة  
 نشرت العديد من الكتابات السياسية والدراسات اإلعالمية ضمن نطاق العمل .

 شاركت في العديد من الندوات واألمسيات الشعرية في عدة دول عربية 
 1982اقي بيروت سنة  صدر لها ديوان بعنوان " تأمالت امرأة " عن دار الس -
 2008ديوان بعنوان " نبتة برية " عن دار الشروق بيروت. سنة  -
 2016ديوان بعنوان "مهرة الحكاية" برعاية المركز القومي للبحوث الفلسطينية  -

ـ كتاب مشترك مع الشاعر اللبناني روميو عويس والشاعر السوري مفيد نبزو بعنوان "نحن وشربل بعيني"  
2016 

 ل على تنقيح ديوان بعنوان " ترانيم الهديل" العم -
 التحضير لطباعة كتاب عن النقد حول " المهجر وتهجين لغة الشعر "  -
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التحضير لطباعة مجموعة مقاالت نقدية خاص بالكاتبة بعنوان "سوسيولجيا النص األدبي . ) بالطبع    -
 العنوان قابل للتغيير 

النصو   - العديد من  الكترونيا وورقيا  النقدية واالجتماعية في عدة  نشرت  النثرية والسردية والدراسات  ص 
صحف ومجالت أدبية تصدر في دول عربية وعالمية، منها: صحيفة إيالف / صحيفة الزمان االلكترونية  

اإلمبراطور / فضاءات / ديوان العرب / صحيفة المثقف /مجلة الندوة العربية / مجلة ألوان /عراق الكلمة    /
أنانا    / الثقافية واإلعالمية/ والموقع الدولي والعلماني " الحوار  /مجلة  اللبنانية/ ومجلة الغربة  ليلى  مجلة 

 المتمدن" وغيرهم العديد ...
 • عضو " الموسوعة الكبرى لشعراء العرب " الموسوعة األولى .

 2006• عضو رابطة شعراء العالم  
 2007• عضو اتحاد كتاب العرب 
 2008• عضو رابطة أدباء العرب 

 2008• عضو في نقابة الصحفيين العرب 
 2009• عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين 

 2010/  2009• عضو اتحاد مدونين العرب 
 2010• عضو كتاب االنترنت 

 عضو اتحاد الكتاب الفلسطيني . 
 عضو اتحاد المدونين العرب .

 عضو صالون القلم الفلسطيني .
 في ملتقى األدباء القاهرة • عضو لجنة التحكيم في النقد األدبي 

 • رئيسة ومديرة صالون المواهب الشعراء والمبدعين 
 • مديرة وسفيرة البيت الثقافي العربي في الهند ) لدي فلسطين( 

 • دكتورة فخرية من المجلس األعلى لإلعالم فلسطين/ فرع األردن 
 " 2016• وأخيرا كان لي شرف الفوز بـ " جائزة الشاعر شربل بعيني لعام 

 آخر نشاطاتها وفعالياتها األدبية 
للدراسات   الغزية برعاية " مركز رؤية  الساحة  يأخذن حقهن على  لم  عملت على تكريم خمسين إعالمية 

 2015والبحوث " 
• علمت باجتهاد شخصي على " إقامة برنامج شامل لـ ) مواهب الشعراء والمبدعين ( والتركيز على نقاط  

اهب وتقويتهم من خالل دورات شاملة فما يخص خصصت دراسة ومفهوم " اإلطار  الضعف والقوى لدي المو 
 العام للقصيدة المميزة" 

 • شاركت في العديد من المؤتمرات السياسية والفعاليات الشعرية والنقدية اإلبداعية 
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 كما جري معها العديد المقابالت اإلذاعة والتلفزيونية والمجالت والصحف الدولي 
 االدبية الشعرية واالجتماعية والدراسات النقدية حول كتاباتها 

 أهم ما كتب عن نصوصها :"
 كتب الباحث والناقد العراقي عن قصيدة " بحر األبدية مقالة بعنوان " في حر األبدية... لهدال القصار"  -
 القصار كذلك كتب الدكتور الناقد حمام محمد زهير " قياس اللذة في بحر األبدية " للشاعرة هدال  -
دى"   - كتب الشاعر والناقد والمترجم ميلود حميدة،ضمن كتاُب َبوتقةِّ المِّسك.. َحلقاٌت بيَن األدب َوُنضوجِّ الصَّ

 باب " صدى الدراسات النقدية"
الفذة هدال    - الشاعرة  " قراءة مرآوبة لنصوص  بعنوان  المطلبي دراسة  الوهاب  والناقد عبد  الشاعر  كتب 

 القصار 
 لناقد المصري حازم حداد " التنوع في األسلوب الشعري في قصائد الشاعرة هدال القصار كتب الباحث وا -
 علي شبيب ورد/ كتب " ورود ٌتكتب بالقصائد"  -
كتب الشاعر دراسة والكاتب الجزائري أحمد مكاوي، النبوءة في نص سردي بعنوان )قصص لمدينة( لهدال   -

 القصار 
ري أحمد مكاوي عن قصيدة )ظل منقار( هوى على منحدر حلم  وكتب دراسة الشاعر والكاتب الجزائ  -

 عاقر 
 كتب الباحث والناقد الدكتور كريم القاسم رؤية بعنوان )جولةٌ  في جذور نبتة برية  -
ترجم بعض من نصوصها الشعرية إلى اإلنجليزية والفرنسية ، منهم نص بعنوان " لن أبوح" "نشوة الرهبان"    -

 ابع / نبتة برية ... بحر األبدية / علبة األص
 كما ترجم بعض من دراساتها النقدية 

"الشاعر   انسكلوبيديا  إلى  بعنوان: من سحر األمكنة األدبية، نذهب  للشاعر يوسف رزوقة  ترجم بروفايل 
 التونسي يوسف رزوقة ،المقيم في فرنسا 

 ترجم إلى الفرنسية بروفايل للشاعر والفيلسوف اللبناني روبير غانم،بعنوان 
 اللبناني وارتباطه الميتافيزيقي بالفكر والواقع .  -دانتي -ن كهناء الشعر نتوقف أمام تجربة الشاعر  من بي

الفلسطيني منير مزيد بعنوان: " من أجيال كهنة الشعر نذهب إلى  ترجم إلى الرومانية بروفايل للشاعر 
 الشاعر الكنعاني المقيم في رومانيا منير مزيد" 

رؤيوية التي أخذت حيزا كبيرا من تأييد واهتمام نقاد كبار والمواقع األدبية )علما  بعض من كتابات الشاعرة ال 
 هذا غير مالوف بين اصحاب المهنة(

ساحات ال تحتمل أقالم كهنة شعراء العالم العربي والعالمي المتسلحين بمحراب حروفهم    –(  1بروفايل )   -1
 الهاربة من ببلوجرافيا األدب 
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حات التي ال تحتمل أقالم كهنة شعراء العالم العربي والعالمي والشاعر والمترجم  ( من السا2بروفايل )  -2
 التونسي يوسف رزوقة 

( من بين كهنة الشعر يدعونا يسوع األقدار قاسم حداد، إلي جلسة حميمة مع محراب حروفه 3بروفايل )  -3
 المهجنة 

اللبناني وارتباطه الميتافيزيقي    -دانتي -الشاعر  ( من بين كهناء الشعر نتوقف أمام تجربة  4بروفايل )  -4
 بالفكر والواقع

 ( من مسقط رأس الهجرات الثقافية نطوف بالنجم البريري الشاعر العماني سيف الرحبي 5بروفايل )  -5
 ( من العائلة الكهنية نصطاد البلبل الفرعوني الشاعر شربل بعيني،و ملفوظاته السيميائية 6بروفايل )  -6
بالمعرفة االبستمولوجية في  7ل )بروفاي  -7 الفينيق اسعد الجبوري ومخزونه المكتظ  ( نتجه نحوى طائر 

 الشرق األوسط والعالم العربي
 ( من أجيال كهنة الشعر نذهب إلى الشاعر الكنعاني المقيم في رومانيا منير مزيد  8بروفايل )  -8
 روايات القصة الفلسطينية بين المرأة والرجل  -9

 ى وتر العاطفة وعاصفة العقل التي تطول وتقصر في سيسولوجية الشاعر عثمان حسين _الرقص عل10
 – يغرق بين اللغة وصياغة الشعر الحديث في ديوان    -عالء نعيم الغول- فيكتور هوجو الفلسطيني    –  11

 - قصائد العشق المائة 
 اللبنانية دالل غصين للشاعرة  -شمس الليل–أرصفة الذات بين االنكسار،وسراج العقل في ديوان  –  12
 والبوح  -جنون الصمت – فاطمة بوهراكة بين األسئلة والمبررات في هذيان   -13
 - ابتهال محمد مصطفى تريتر -الشاعرة السودانية  -دادئيات  -نقطف من تراتيل الكنائس  -14
 حين يجتمعون الشعراء في عزاوات الحبيبة  -15
 الشريف رؤية نقدية حول نصوص الشاعر العراقي وهاب  -16
 سماح الشيخ الطفلة التي ترتدي لباس الراشدين  -17
 بين ديوانية الحريم والمكاشفة الفذة  -18
 هل بإمكان النقد أن يوقف األخطاء المتوارثة واالقتباسات النتية؟  -19
 في مربع الشعراء –جورج جرداق  -بين الذاكرة والذاكرة يعيش الشاعر اللبناني   –  20
 ، الشاعر الجزائري أحمد مكاوي البحتري الصغير -21
 ادكـار ألـن )السعودي( القاص عبد الرحمن الدرعان الذي يرضع طفولته من حقائبه القصصية السردية   -  22
 من أوراق زهايمر خفيف نتجه إلى عقالنية الشاعر الفلسطيني الشاب محمود ماضي  –  23
 الجريفاني.. شاعر سعودي يتنفس الحب من تحت عباءته  –  23
 سعد جاسم يعيد اكتشاف وطنه عبر األنثى  -24
 شاعر لم تقولبه القصيدة ولم تصنفه الكلمات الشاعر الفلسطيني منير مزيد  –  25
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 من هرمونات الحركة اإلبداعية الحديثة لجيل الشباب الهارب من األبيض واألسود االجتماعي  26
 والمرأة وبين استنساخ الماضي واستحضار الحاضر من مطاعم روايات القصة الفلسطينية بين الرجل    -  27
 سماح الشيخ الطفلة التي ترتدي لبـاس الراشين في منولوج متأرجح بين الصغر والكبر –  28
تفرد األناة الجمعي في قصص نهيل مهنا في قصص" حياة في متر مربع" المشبع بقضايا هموم    –  29

 المرأة الفلسطينية 
 فلسطينية للتجارة ....أفـــالم  -  30
 شـاعر الماركة المسجلة الشاعر اللبناني "شربل بعيني "  -  31
 شاعر لم تقولبه القصيدة ولم تصنفه الكلمات الشاعر منير مزيد  -  32
 قراءة في قصيدة الشاعر العراقي يسعد جاسم "ال وقَت إاّل البتكارك"لعنوان ديوانها الثاني  –  33

ت إلى أن خرج صراخها بعد أن ضاق الهمس في صدرها... حيث أيقظت هذه لبست هذه النبتة ثوب الصم 
النبتة غربتها عن الوطن في الفكر والمشاعر .... لتذهب الى اإلبداع الذي شجعها على الصمود وترميم  
البقاء من خالل أوراقها ...، كانت وما زالت تبحث عن من يشبه غربة روحها التي خرجت بها إلى الطبيعة 

عما فقدته بين الكائنات اللحمية فوق اليابسة، وفي أعماق التاريخ وصوال إلى نقطة العودة... ذهبت   لتبحث 
لتسال سكان الغابة عن موطنها الذي كان يناديها ... وحدها من كان يسمع ذاك النداء القادم من ارض 

ا على وسائده ... بعد أن الفينيق توقفت لتنفض مالبس العبارات .... ومن يسكن حنين قلبها لتلقي برأسه
فقدت برعمها ... ذهبت إلى الغابة التي ال يوجد فيها من يعاقب أو يالم ... لتستكشف داخلها الزمني في 
الذاكرة، وتبحث عن مسامير أرضها في الطبيعة لتبحث عن من يكتشفها أو يشبهها... يدنو منها ... نشرت 

 ....  هذه النبتة غربة نصوصها خارج ارض الوطن األم
وما زال االغتراب يزاحمها، مشكالت الواقع، والخداع، والزيف، وتعدد الوجوه المزيفة .... كما يزاحمونني  
على النجاح... وما زلت اهرب إلى عرش الشعر، وهمس المحبين... ليضيء الحلم الذي يرقص بجناح  

 ملكوت الشعر الحتفل معه بــ "عرس بال رقص"
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 اس مع الشاعرة اللبنانية دورين نصر آمنة ونّ  الكاتبة حوار. 54
 

 
اعرة والنَّاقدة الّلبنانية دورين نصر   الشَّ

 
 السالم عليكم 

 و عليكم السالم 
 

ترجلت من على ظهر القلم، أبحث عن أنفاس للتحرر، ليعترضني حرف بطعم الفرح و األلم، تغريده في 
يحمل عطاء فيه اإلحساس أضرم، بخلجات تمأل الصمت سفر، إرادة تحكي للحياة عن شغفها  النفس كبر، 

بالحلم، وجدان باألمل مستمر، روح تعانق جرح العلم، ذات احتضنها خرير السحر، عاطفة تسأل األرض  
ا للقيم  أن تبتسم، رغبة تأبى أن تنكسر، عزيمة بالمثابرة تّتسم، جنانها على الوجع منتصر، إنسانة عشقه

احتدم، و المحبة في أعماقها تزدهر، لتشتعل دواخلها أدبا ملتزم، و القصيدة من مالمحها تعتبر، هي الشاعرة  
 اللبنانية “دورين نصر سعد”

 مرحبا بك سيدتي 
 أهال بك… 

 و أشكرك على هذه الكلمات التي ترشح عطرا…
 

 عن شهقتها عند مراسلة إحساسك؟تكتبني القصيدة على غفلة من الزمن”، بماذا تسّر لك القصيدة 
تنقلني القصيدة الى عالم مغاير عن عالمنا الخاص… تحتضن صمتي لتبوح بمكنونات نفسي التي أجهلها…  

 فتتبختر حروف القصيدة فوق أفق الزمن.. 
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 “على قارعة القصيدة أستلقي أنا”، كيف تتنفسك القصيدة؟ 
 شاحها وتنقلني إلى غياهب المستحيل. تتنفس زفراتي المتزاحمة على رصيف العمر…فتلفني بو 

 
عندما يمتطي حرف الشاعرة “دورين سعد” غياهب المستحيل، ماذا تعانق القصيدة من دواخل اإلنسانة  

 “دورين نصر سعد”؟ 
تعانق القصيدة الالوعي المستيقظ في أعماقي.السطور التي أينعت بين يدّي يسيل ضوئها كالدم، كأنني من  

 العالم يغرق في صباحه األول،في عتمته األولى. ذاك المكان أبصر 
 
“الالوعي هو في حالة يقظة دائمة، يرصد تحركاتنا وأحالمنا وهواجسنا….يقطع دروبنا المنسية”، هل   

 يروي هذا التدّفق عطش أنفاسنا المنكسرة على حافة الالوجود؟ 
وجود و الالوجود فجوة قد ترتقها حروف أنفاسنا المنكسرة قد ال تأبه للضوء الذي جاء في غفلة منها… بين ال

القصيدة… بيد أن القصيدة دائما تبقى تنتظر األخرى… علها تبصر خرير الضوء في تلك السهوب الواسعة  
 المترامية على أطراف الكون.

 
“الحرف عصّي دائما…..الدمعة ال تحتاج إال إلى جرحها لتحفر ضوءا في الهواء”، إلى كم من إحساس   

 ف من جرح الشاعرة “دورين نصر سعد”، في مضمار الضوء؟ ينتشي الحر 
الحرف ينصت بصمته الكامد إلى الضوء الذي يجترحه الجرح. الحرف ال ذاكرة له إال صمته… الحرف 

 زهرة النسيان التي لم تحرقها الشمس…
 
يع  “عندما تخلع الكلمات معطفها وتعيره للصمت”، أي وشاح يتأّبط جسدها و الروح لتحمى من صق 

 الفراغ؟
الصقيع القابع في عمق الكلمات يشعلها…فتزهر من الرماد.. وتؤنس حقل كآبتها بعد أن تجمدت كالحجارة…  

 قد ينضح الضوء يوما..ليعيد إليها دفئا فقدته بين دهاليز األزقة.
 
كيف  “النسمات الباردة تلفحنا…طعمها يمتزج بين الصقيع والدفء”، عندما نتذّوق صفير هذا التأّوه،   

 نستطعم شكوى الروح للجسد؟
عندما نتذّوق طعم هذه الزفرات الباردة والملتهبة، تنساب من أرواحنا موسيقى عذبة تشبه عذوبة الثمرة التي  

 لم تسقط… 
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 كيف تختنق الثمرة صحبة الالمسافات، و هل يتوق لها السقوط؟
الغفلة… إن تاقت إلى السقوط ، قد ينشلها الثمرة تشبه أحالمنا الضئيلة التي نهرب بها ونحميها من ريح  

 .البريق الذي يغّلفها
 

أترجل من على صهوة الحلم، أقطف صهيل الالمكان، و أمر عبر خربشات الالواقع، كيف لي أن أضرب  
 تربة األلم، كيف لي أن أحّدث الزمان، كيف لي أن أالمس األمس الضائع؟ 

ن أجد نفسي كحصاة على شاطئ مهجور..فأغازل األمس  في تربة األلم تنبت القصيدة..وعلى ضفة الزما 
نافذة صغيرة..أعبر من خاللها أللتقط أنفاسي المتصدعة علني أسترد في  وأحاول “التلصص” عليه من 

 القصيدة ما ضاع في أروقة الحياة.
 

  ألقاك…عندما يمد المستحيل أصابعه ليقطف أنفاسي المتصّدعة”، كيف يسافرنا رحيق هذا اللقاء عبر 
 خلجات الشاعرة “دورين نصر سعد”؟ 

اللقاء عبر فضاء الرغبة… وينثر ضوءا في عتمة..فتسيل نغمات الكون بين نبضات  يسافر رحيق هذا 
 القلب.. عندها يرشح عطر المحبة وتستيقط خلجات الفؤاد على غفلة… 

 
 “ما رأيك بالسفر فوق أفق الزمن؟”  

 فق، يكّسر شعاع المدى….ويتخطى إطار الواقع…انه سفر يشبه نحتا في الهواء…يخترق حدود األ
 

“قد ينكسر برق الضوء بين أيدينا ويترك بينها حروقا ال يجف ماؤها”، عندما يحّدق فينا هذا التعّثر، 
 كيف نشفى من اشراقة انتظار رّصعتها رياح الهزائم؟ 

ّدها إال نسمات الوجود التي تهّب ال يشفينا إال التماعة برق قد تتسلل من نافذة الحياة..ورياح الهزائم ال يص
 بين الفينة واألخرى لترّطب نفوسنا الملتاعة… هكذا تبقى أيدينا مبّللة بالسّر الذي نضح به الضوء. 

 
 بماذا توشوشك حياة، تشّردت دمعة في كّفها المتألم؟

الذ  القابعة في عيون األطفال…و المشردين  الدافئ…تخبرني عن تلك الدموع  ين رماهم  توشوشني بسّرها 
 القدر على شاطئ الحياة. 
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 إلى أين يقلنا “دمع المطر”؟
إلى العشب الذي أينع ليحتضن كل من غادر هذه األرض وعاد  ،  يقلنا دمع المطر إلى أرض الخصوبة

 إليها.
 

 عندما يغازل المطر عروق الليل، كيف ينتشي الهطول؟
الليل على   إلى سقوط هذا  المعّتق ونمّرغ  ينتشي حين نصغي  أرواحنا وأجسادنا…عندها نحتسي شعاعه 

 وجوهنا بسحره. 
 
 “على رصيف ذاكرتي ينام الليل”، بماذا يحلم الليل بين هدهدات روح الشاعرة “دورين نصر سعد”؟  

 يحلم الليل بغد أفضل، تتعالى فيه صيحات الذات لتعانق الفضاء حرة طليقة.. 
 

 األمس باستفهام الغد، كيف تناظرين هذه الفكرة؟أنتبه فجأة، أنني أتصّفح 
األمس يراقصنا دائما ويجذبنا إليه…همساته في خلجات أرواحنا مهما حاولنا إقفال دهاليزه…ومن خالله  
نعبر إلى الغد متسائلين عن أحالمنا راجين أال يكون الغد حزينا في ماضي طرقاتنا. جدلية األمس والغد  

 ت حياتنا.…تكتب قصة يومية في صفحا
 
 “في قلبي يا أمي مدينة من الحزن”، كيف يعّطرك عبير هذا الحزن؟  

هذا الحزن هو الذي أنتج ما كتبت..هو الذي جعل أرض القصيدة خصبة…هو الذي عطر الكلمات…وكان  
 الحافز األساسي في خّط السطور.

 
 عندما تتنّهد هذه السطور، كيف تحتضننا “األنا”؟ 

إن بقيت فردية…تتنّهد السطور عندما تذوب األنا الفردّية وتتحّول إلى أنا “الجماعة”،   هذه األنا ال قيمة لها
 عندها تسقط األنا وتبقى النحن، الغنائية التي تبقى الذات محورها..سرعان ما تفقد بريقها… 

 
 
 
 
 
 



3271 
 

 االنطالق؟ يخطفني المجهول فيك، أيتها “األنا”، وفعل النسيان يصيبه شهيق الفصول، كيف أنت مع هذا  
كأوراق   تتساقط  كيف…فهي  تعلم  وال  تمضي  واأليام  تتوالى  نتناسى…الفصول  بل  ننسى،  ال  نحن 
الشجر…ونحن ننظر إلى تساقطها بحذر. أما المجهول فيخطفنا عند مفترق اللحظات.وال نعود إلى اليقين  

 إال عندما نعترف بعمق الفجوة بين الحلم والواقع.
 

 المجهول على اليقين المترّجل بين الواقع و الحلم؟ متى يرّبت ضجيج 
بين  الجسد،  الروح و  بين  الذات والزمان،  بين  قائم  الثنائيات الضدية ترسم خطوات حياتنا. الصراع  هذه 
الداخل والخارج، بين الخلود والزوال، بين المثال والواقع ، بين المجهول واليقين… عندما يضّج المجهول 

ة..فنشعر أّنه تسلل إلى حلقنا وأعصابنا…عندها قد نحاول معانقة اليقين إذ ال بّد أن تعود يلّفنا كضبابة رطب
 األشياء في الحياة إلى عنصرها األول وهي في دورتها التي ال تستكين.

 متى تقول اإلنسانة “دورين نصر سعد” حوافر الحياة ترسمني لوحة مسافاتها بعيدة؟
لوحة عندم الحياة  ترسمني حوافر  الهواء حتى  ج  لي في  أفكارا  أسّرح  القصيدة…عندها  تخّطني سطور  ا 

تتداخل خطوط   تجّف..هذه األفكار وحدها تعبر سمائي إلى حيث ال تدري، إلى حيث ال أدري… هكذا 
 اللوحة وترسمني في تلك اآلفاق البعيدة..حيث تبقى القصيدة فاتنة بفصولها األربعة. 

 
عانقي  يلتقطه”،  شيء  دافق ال  ذاك  “نبضي  اسقني  و  أحضاني،  بين  السكون  أنثري  حضور،  بال  ني 

 العبور، فكيف للنزف أن يبتسم ألجفاني؟ 
 يبتسم النزف عندما يكّحل عيوننا بلوعته…عندها تصغر المسافات..ونرى فجرا يطلع من أرجاء العتمة. 

 
 متى نرحل مع نغمات الفجر، لنعبر إلى هناك…؟

العبور.. الرحيل قاس يترك في وجداننا حسرة…يشبه نشيجا منبعثا من بحة ناي  نغمات الفجر تسبقنا في  
 مكسور… لكن السفر الى هناك محّتم..ال مناص منه. 
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حّدثيني بشيء من الحضور والنسيان، عن ذاكرة يرقرق في مقلتيها التآلف والفراق، ليشهق نزف الوجدان،  
 . و هللا تونس تحتضن عشقا للبنان، وتقاسمه الوجع واالحتراقويترّجل من على صهوة الحنين االشتياق، ف 

ولبنان يعشق تونس وأهل تونس الطيبين ويشاطره فرحه وحزنه.. والذاكرة يسيل منها عطر معّتق…فيفيض  
 الوجدان ويشتعل شوق اللقاء، فبين الحضور والغياب دمعة رقراقة…ونسمات ملتاعة. 

 
 ى رقي تواصلك و إلى لقاء آخر إن شاء هللاشكرا لك الشاعرة “دورين نصر سعد” عل

الشكر لك…سال الحبر من قلمك بعذوبة وذكرني بقول الشاعر “الياس أبو شبكة”: اجرح القلب واسق شعرك  
 منه فدم القلب خمرة األقالم. 

 
 آمنة وناسأجرت الحوار الكاتبة الت ونسّية 
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ورية فادية عريج قصي الفضليحوار                      مع الشاعرة الس 

          
 . الكاتب والشاعر العراقي قصي الفضلي 55

 
 أدعو إلى السمو واالرتقاء بكتاباتنا وفكرنا 

 والتمسك بمكارم األخالق منهجًا في حياتنا وبالعلم مسلكًا لطريقنا 
 

سويداء الكرم مدينتها، و سوريا األبية موطنها ، ابنة الطبقة الكادحة المتعلمة، من  هي ابنة جبل الريان،  
بيئة تعُج بمكارم األخالق، مربية أجيال وتفتخر ألنها أسهمت في أعظم مهمة إنسانية وتميزك في تلك المهنة  

 السامية...
أمينة مكتبة في مدرسة ثانوية، أم لثالثة  وحاليًا تمارس عملها وليس بعيدًا عن المؤسسة التربوية و تعمل  

عضو في منتديات أدبية وثقافية في    ،أبناء حققت بهم نجاح مسيرة عمرها فهم: ُمَدرِّس ومهندسة وصيدالنية
المحافظة السويداء، عضو في الرابطة العربية لآلداب والثقافة، عضو في المركز العراقي لألدباء والفنانين  

لمنتديات الثقافية واألدبية االلكترونية على مساحة الوطن العربي... لها مؤلفان  الشباب وفي الكثير من ا
مطبوعان صدرا هذا العام أحدهما بعنوان )قلبي يحدثني( والثاني بعنوان )عارية الحواس( وقد نشرت جريدة  

(  2017/ 20/12)الدستور في العراق قراءة نقدية له بقلم الناقد العراقي األديب وجدان عبد العزيز بتاريخ  
وهي قراءة موثقة في ديوانها المطبوع. وهناك ديوان ثالث لها صدر الكترونيا بعنوان )يشبهك هذا المطر( 
يدار   مازيغ  الجزائري  األديب  يد  على  ترجمته  تمت  وقد  األمازيغية  اللغة  الى  الشقيق  الجزائر  في  مترجم 

جمة شرق أوسطية وسيصدر قريبا ورقيا.... وسيوثق في دار كتابات االلكترونية ضمن سلسلة دواوين متر 
نشرت لها العديد من المجالت األدبية والثقافية الورقية في سورية والعراق واألردن ومجلة السالم الدولية في  
السويد وغيرها ، كما أن معظم نصوصها موثقة الكترونيا في الكثير من المواقع األدبية ... تم تكريمها من  

ة ال مجال لذكرها وأهمها مجلس الكتاب واألدباء والمثقفين العرب، وشرفها الكثير من  جهات ومنتديات كثير 
النقاد العرب في تسليطهم الضوء على معظم نصوصها ،هواياتها المطالعة والكتابة مذ كانت في المرحلة  
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ا في كتابة  اإلعدادية وتحب الرسم والموسيقى ولها بعض التجارب القديمة في الرسم باإلضافة الى هوايته
بغداد   " شيكة   ... بعد  اللقب  هذا  استحق  نفسي  أجد  وال  يسمونني شاعرة   : وتقول   ، القصيرة  القصص 
اإلخبارية "  ضيفت وعبر اثير الفضاء االزرق الشاعرة السورية فاديه عريج وطرحت على طاولة الحوار  

 العديد من االسئلة التي اجابت عنها وعبر اآلتي : 
 

 كيف تجسديه شعريا ...؟ * وطن يعيش فيك ، 
انتمائي لوطني كانتمائي ألمي، نحيا فوق ترابه ونحمله في القلب أينما حللنا ورحلنا، هو الشجرة المعطاء    -

التي تثمر بتضحيات شعبه، ال أجمل من أن يجاهد المرء في سبيل الوطن ويعمل على بنائه وتطوره فكريا  
 ا أوتي من وسيلة والقلم هو وسيلتي. وحضاريا وماديا واألجمل أن يدافع عنه بكل م

 
 وقد كتبت فيه عدة نصوص للوطن وأنا التي قلُت فيه: 

 
 أنينك هويتي 

 انتصارك أنشودتي 
 يا سمينك يزهر بدمي أنجما 
 ال وطن غيرك يعمر ذاكرتي 

 
 وقلُت في نص آخر:

 
 وطني..

 يا طعم الّسواقي الحزينة 
 وغربة األيام 

 كم َعذَبْت شجونك دمي 
 فوق جراحكورقَص 

 الخونة واللئام 
 دروبك مقفرٌة عتيقة 
 تموت فيها األماني 

 وتغرق األحالم 
 هل لي من نبيذ شمسك

 رشفٌة أصحو بها 
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 تبدُد عتمَة األيام 
 ومن ضجيج قهرك بلسما 

 يبرُد الجراح واآلالم 
 انهض 

 
 انفض عنك غبار الظلم 

 إن تجرأ عليك كائن من كان 
 األرض عّلم الغزاة أّنا متجذرون في 
 ونحن أسياد الزمان والمكان 

 هلل درك ...كلنا أملٌ 
 سيورق فيك العود األخضر 

 ويعود الحمام ينشد أهازيج السالم 
 فوق سطوح الشام 

 
* طقوس الكتابة تختلف من شاعر آلخر، فماهي الطقوس التي تسهم بانهمار حرفك وتجعلك تمسكين  

 القلم لتسطرين خلجات الروح ..؟ 
الكتابة التي تساهم في انهمار حرفي متعددة وال مكان أو زمان محدد لها، أحيانا الوحدة والتأمل  طقوس    -

وأحيانا الطبيعة بجمالها وثورتها، وربما وأنا أحتسي قهوتي وأتصفح في كتاب، ولن تصدق إن قلت لك أنني  
الضوء أركن سيارتي جانبا  أكثر مرة وأنا أقود سيارتي تعصف بمخيلتي ذكريات فيبدأ الحرف ينهمر انهمار

وأقوم بتدوين حروفي في مذكرة جوالي ألنني أنساها إن لم أدونها ،وأحيانا عندما أخلد للنوم ليال...أتقلب 
على هسيس الحرف أنهض وتراني أكتب ما يجول في خاطري وأشعر وكأني مسلوبة اإلرادة بال شعور مني  

ي أحيان كثيرة سماعي ألغنية يثير بي الشجن ينهمر  أدون على الورق وربما تكون خاطرة أو غيرها وف
 بوحي وأسافر معه حدود الخيال .

 
*هناك من يصطلح تسمية اإلبداعات األدبية النسائية بــ" األدب النسوي" ، ما رأيك في هذا االصطالح  

سمان" و" الذي انتشر عندنا في الوطن العربي مؤخًرا، رغم اعتراضات كاتبات كبيرات عليه مثل "غادة ال
أحالم مستغانمي" ونرى أن معظم ما تكتبانه يمكن أن يندرج تحت هذا التصنيف و الذي يناقش عالقة 

 المرأة بالرجل ويطرح قضايا مشاعر المرأة الشخصية.. ؟ هل نحتاج إلى تصنيف أدبي للنساء فقط ..؟ 
لجنس ذكر وأنثى وهو ما  ال يجوز تجزئة األدب، فمصطلح األدب النسوي له عالقة بالبيولوجيا أي ا  -

أرفضه تماما ألن الكتابة من الروح والروح ال تعرف ذكرا وأنثى يجب أن ال يكون هناك تصنيف داخل  
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النتاج األدبي ؛األدب هو األدب بما يتسم من قدرة على التعبير واالبداع في التصوير والتحليق بالذات القارئة 
كل المجاالت االجتماعية والوطنية والوجدانية، ليس بالضرورة  الى عوالم السحر والجمال، فالمرأة تكتب في 

إن تحدثت المرأة عن معاناتها كامرأة أن يكون أدبها نسويا فالكثير من األدباء الرجال يتحدثون عن معاناة  
 المرأة فهل نقول أن أدبهم نسوي...حتما ال. 

ثى المهم المحتوى؛ وهذا التصنيف يقلل أنا عندما أقرأ كتابا أو نصا ال أسأل عن صاحبه رجال كان أم ان 
من شأن المرأة ويعزلها طالما الفكر الرجولي هو المسيطر على الساحة العربية ويحصرها في زاوية ضيقة  

 ضمن بناء ضخم هي الركن األساسي فيه على الصعيد االجتماعي واإلنساني والفكري والحضاري.
واء كان لرجل او امرأة؛ وإذا أردنا مقارنة أدبا وفكرا تكتبه المرأة  والنتاج الفكري وحده القادر على تخليد ذاته س

يجب أن نقارنهما ضمن معايير فنية وتقنية فقط عندها األمر طبيعي بغض النظر عن الجنس ومن غير  
العدل اعتبار أدب الرجل وفكره معيارا حاسما، ومن غير العدل أن نقول أن المرأة ال تكتب اال مشاعرها  

د فلها الحق مثلما له الحق في ذلك.  وعواطفها  نحو الرجل وإن وجِّ
 

كيف تقيمين دور الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل االجتماعي وهل أسهما بزيادة   ،* نعمة او نقمة
القراءة في  الحميمية ومتعة  اللحظات  العربية، وهل ستعوض عن  المنطقة  الثقافي واألدبي في  الحراك 

 الكتاب الورقي..؟
بكة العنكبوتية وجهان إيجابي جدا لمن يبحث عن العلم والمعرفة ويسعى لالطالع على ثقافات الشعوب للش  -

الثقافي واألدبي في   الحراك  بزيادة  أنها ساهمت  ثم  البحث والوصول  الطريق األسرع واألقصر في  كونها 
والمجتمع  والعلوم  المعارف  الباحث عن  الجيل  لدى  الوعي  وزيادة  العربية  في جميع    المنطقة  عام  بشكل 

المجاالت كل حسب رغبته. وعلى صعيد آخر ساهمت في تواجد أدبي لكثير ممن يتمتعون بكتابات مبدعة  
كانت مدفونة في األدراج وعّرت الكثيرين ممن يظنون أنفسهم فوق الجميع؛ ومن النواحي اإليجابية المحببة  

والثقافي األدبية  النخب  من  لكثير  جعلتك صديقا  أن  أيضا للقلب  العربية؛  الساحة  امتداد  على  والفكرية  ة 
 األصدقاء الذين يمتلكون نبال كبيرا في خلقهم وأخالقهم وبهم نحن فخورون أبدا.

والوجه السلبي عندما تتحول الشبكة العنكبوتية الى وسيلة لضياع الوقت في الترهات وتعرية اإلنسانية من  
واألخالقية وخطرها األشد على جيل المراهقين ألن بعض المواقع تزكي التطرف مبادئها السامية الخلقية  

السياسي والديني والفكري وتزرع بذور اإلرهاب في الناشئة وتشدهم بوسائل قذرة. والنتيجة وسائل التواصل  
 االجتماعي نعمة إذا عرفنا كيف نوظفها توظيفا جيدا لخدمة البشرية والعكس صحيح. 
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 ي لنا اغوار اعماقك واطلعينا على مصادر إلهامك ومديات البوح لمتخيلك ..؟* اَسَبغَ 
ألما    - ُيبكي قلمي مشهد طفل متشرد أو متسول وتنزف حروفي  مصادر الهامي ومديات بوحي متعددة 

للمحبة   العبير  ينثر  الحرف نشوانا  لمآسي شعبي والوطن وتزغرد كرامة وكبرياء وشمم النتصاره ويرقص 
و  والنجوم  والسالم  والسماء  للبوح...البحر  األجمل  الملهم  هي  الطبيعة  أن  كما  الطفولة 

 والقمر...المطر...والطبيعة صديقة بوحي تتغلغل في ثنايا حرفي فأنا كتبُت وهذا مقطع من نص أنتظر:
 

 أنتظرُ 
 كعصفوٍر مبللِّ بالمطر 

 الدفء من عينيك 
 أنتظُر.. طلوع شمسك 

 كي تتالشى غيوم أحزاني 
 

حرية التعبير مكفولة للجميع في ظل االنفتاح الكبير في وسائل اإلعالم وتعدد منابر النشر ، لكننا نرى  *  
بعين المتابع أن ظاهرة " جسدنة األدب " فهل تعد تكريس لسلطة إغراء الحرف ، ام هي دعوة في سبيل  

تمعية تحول دون ممارسة  تحرير األنثى من القيود المتوارثة.؟ كمرأة هل تجد ان هناك خطوط حمراء مج 
 دورها في حرية التعبير ...؟ 

إن كنت تقصد )جسدنة األدب( استغالل جسد المرأة في الشعر في سبيل اإلغراء فهذا هبوط بالشعر    -
هدفه اغواء شريحة واسعة من الجمهور وربما غير المثقف! فاألنثى يجب الحفاظ عليها كأنثى بروحها؛  

تصبح اللغة جسدا لمغازلة العقل والقلب معا وتصبح الكلمة كالوردة كالعطر  ولكني مع جسدنة األدب عندما  
 كالدفء تغري وتغري دون أن تقول شيئا محددا.

وإذا أردنا تحرير المرأة من القيود المتوارثة عبر العصور فهناك سبيل واحد وهو التعليم وتثقيفها ومنحها  
الرجل في كل المجاالت عندها ال خوف عليها طالما هي  الحرية الكاملة في التعبير عن الرأي ومساواتها ب

أخت الرجال في كل المحافل واألمثلة كثيرة في المجتمعات العربية.. نعم هناك خطوط حمراء تحول دون 
ممارسة المرأة دورها وأهمها العادات والتقاليد المتوارثة عبر العصور ونظرة الذكر لألنثى على أنها قاصر  

من قبل البعض وتعرضها لألذى ضمن مجتمع ذكوري متخلف فكريا؛ مع اإلشارة إلى أن    ومعاملتها بالسوء
هذه األفكار والنظرة السيئة شبه معدومة في الكثير من المجتمعات العربية ومنها مجتمعي مع إيماننا العميق  

خالق للرجل والمرأة  بالحفاظ على التقاليد والعادات التي تحافظ على أخالقنا وسلوكياتنا األدبية ومكارم األ
 معا.
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 * هل وصلت الى مرافئ تحقيق االحالم والتطلعات ، وما هو مشروعك المستقبلي ، كيف تحلمين به ؟ 
لن تتوقف األحالم طالما الروح مسافرة في الجسد؛ مشروعي المستقبلي هو طباعة كتاباتي التي لم تطبع    -

بي صغير على أرض الواقع إن استطعت كما أنني  والتي لم تكتب بعد؛ وأحب أن أنشئ منتدى ثقافي أد 
أحب إكمال الدراسة في الجامعة االفتراضية قسم اإلعالم، وأحلم بوطن ينعم باألمن والسالم واندثار الحروب  

 وتحقيق العدالة اإلنسانية لكل إنسان على وجه األرض.
 

ل يجب على المثقف ان يقرأ ويستمع  * حدثينا عن رحلة التزود بالمعرفة مع دواوين الشعراء واألدباء , وه
 أكثر مما يكتب.؟ 

رحلتي المعرفية بدأت في مرحلة الدراسة اإلعدادية وكانت مع محتويات مكتبة المدرسة آنذاك إضافة    -
البؤساء  منها  أبي وكانت معظمها روايات عالمية  بحوزة  كانت  التي  الكتب  ذهب مع    -للروايات وبعض 

وغيرها )وكان لمدرس اللغة العربية    -ونجيب محفوظ   -إلحسان عبد القدوس  وروايات   -كوخ العم توم   -الريح
في مرحلة اإلعدادية الفضل األكبر في تشجيعه لي على الكتابة وكان دائما يثني على مواضيع التعبير  
.  خاصتي أمام الجميع ويعطيني العالمة الممتازة، وبت مهتمة أكثر بالكتابة ما بعد مرحلة الدراسة الثانوية(

تأثرت جدا باألدب المهجري وقرأت الكثير منه لجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وشفيق معلوف وإلياس  
فرحات. تأثرت باألدب العباسي قرأت منه الكثير ألبي العتاهية وأبو العالء المعري الذي أعتبره فيلسوفا،  

لى قراءة شعره في كل حين وغيره  وكم أعشق شعر ابن الفارض الصوفي المبدع الذي أثر بي حد اإلدمان ع
الشعر   دواوين  في  ممتعة  رحلة  لي  زيدون.وكان  البن  وأشهره  األندلسي  الشعر  وكذلك  وآخرين.  للمتنبي 

امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى وعنترة بن شداد وعروة بن الورد لم تقف رحلتي المعرفية مع  –الجاهلي  
أن يكسبني المزيد من المعرفة فقد كانت أجمل رحالتي في  الشعر أبدا فأنا نهمة لمطالعة كل ما من شأنه  

ديوان نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب كرم للا وجه وبجميع أجزائه التي أعتبرها منهجا فلسفيا بالغيا  
إنسانيا وطريقا من النور لمن أراد الهداية تصلح لكل زمان ولكل قوم على وجه هذه البسيطة، ولمقدمة ابن  

وتاريخ الطبري للمسعودي وبجميع أجزائه حيزا في القلب والذاكرة والعقل، والبن المقفع المفكر الفارسي  خلدون  
 وغيرها الكثير من أمهات الكتب العربية لن أستطيع ذكرها ألني أحتاج الكثير من الكتابة إن ذكرتها. 

ة لهوميروس العظيم اللتان تتحدثان  إضافة إلى الروايات العالمية التي تأثرت بها حقا هي اإللياذة واألوديس
عن رحلة المعرفة والحق والخير والصراع في الذات اإلنسانية مضمونا وبشكل ظاهري جميل جدا يخطف  
األلباب، ومتأثرة جدا بأدب طاغور الهندي العظيم واألدب العالمي من روايات وشعر وأهمها اشعار فرنسية  

الشاع االسباني  ولوركا  وفولتيير  التي لموليير  العالمية  الروايات  بي  أثرت  الشهيد في سبيل وطنه وكم  ر 
تحدثت عن الصراع الطبقي والسياسي واالجتماعي وكذلك الشعر الذي واكب الحروب والمآسي واالنتفاضة 

 الفلسطينية. 
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لي سفريات جميلة مع األدب العربي في العصر الحديث في شعر الجواهري وبدر شاكر السياب وإبراهيم  
 عمر أبو ريشة وسميح القاسم وغيرهم. طوقان 

طبعا ذكري لهذه األسماء ال ينفي قطعا مطالعاتي للكثير من دواوين شعرية وغيرها كتب سياسية واجتماعية  
 ومجالت ثقافية عربية؛ فالكتاب صديقي األوحد واألجمل في كل األوقات.
نعم وب أقول  يكتب  أكثر مما  يقرأ ويستمع  المثقف يجب أن  التأكيد، قال اإلمام علي :)أكثر  وسؤالك عن 

صمتك وتبصر يتوفر فكرك ويستنر قلبك(. لهذه المقولة الشرح الكثير لكني سأجيب بالقليل، بقدر ما قرأت 
وشرط أن تستفيد من القراءة وتتعلم وتنصت لآلخرين وتستكشف كل ما هو حولك بقدر ماكنت على مستوى  

مع ذاتك عندها تبدع في كتاباتك أيا كانت شعرية أم مقاالت أدبية رفيع بالفكر والتعبير والتعامل مع الناس و 
 وغيرها الكثير حتى في التعامل مع الناس وما أحوجنا لهذه النخب في مجتمعاتنا العربية. 

 
 * كلمة أخيرة لضيفتنا الشاعرة المبدعة فاديه عريج ...

الدنيا وأنه وحده القادر على قهر القوة...   أومن بحرية التعبير والفكر والعمل وأومن بأن الحب أعظم ما في  -
أدعو إلى السمو واإلرتقاء بكتاباتنا وفكرنا والتمسك بمكارم األخالق منهجا في حياتنا وبالعلم مسلكا لطريقنا... 
لك األديب الصديق المبدع قصي الفضلي كل الشكر واالحترام والتقدير، ولمجلتكم التوفيق الدائم وأبارك 

ة في سبيل إحياء نبض الحراك الثقافي واألدبي على امتداد الساحة العربية... وأختم بنص  جهودك المبذول
 لي بعنوان )في غيابك( : 

 
 في غيابِّك 

 سقطْت كل الّنجوم 
 سقَط األزرُق عن السماء 

 هاتِّ نبضك 
 فالمدى ثلجٌ 

 وأغصاني شتاء 
 أزقُة هذا العمر عارية

 أرصفتها ظلماء 
 تسكُنها غربة الروحِّ 

 وغربة الروح ...فناء
الحبِّّ   امنحني كتابا من جنون ِّ
التي   فأنا أعشُق قراءَة الكتب ِّ

 يبصُم عليها محياك 
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 ال تقف خلف الظالل
 األشجاُر تمرُّ من بين أصابعي

 وزهوري تمضي 
 إلى حيث أنت ...هناك 

 هذا الطائر المجذوم في صدري 
 يلثُغ باسمِّك 

 وكم يحلو له الّشدو والغناء
 عينيك  ناولني من ندى
 قطرة ...قطرة

 فالعمر يمضي.. 
 والموت مّرة.. 
 والحياة فناء..

 
 قصي الفضلي شاعر وكاتب عراقي  
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ورية ليلى غبرا  محمد رشيد الدفاعيحوار   مع الّشاعرة الس 
 الوطن هو المكان الذي يولد فيه اإلنسان

 

    
ورية ليلى غبرا 56   . الكاتب العراقي محّمد رشيد الدفاعي                         الّشاعرة الس 
 

ورّية ليلى غبرا عبر الشبكة منذ سنوات، وأحببُت أن أجرى معها لقاًء حول تجربتها الشعرّية   أتابع الّشاعرة السُّ
 وأدبت استعدادها، فكان هذا الحوار: 

 
 غبرا؟ من هي ليلى - 1

 ج..ليلى غبرا ..سوريا ..من محافظة السويداء 
 اتذوق الحروف الجميله  واتعلم بمدرسة الشعر 

 اهوى الكتابه ..وأحب مهنة االعالم  
 واعشق السفر 

 
 أبرز منجزاتك من دواوين؟ -2

 ديوان سنبقى ويبقى الحب طبع في مصر  
 وديوان ضياء الليل طبع في سوريا  

 يوجد عدة دوواين مشتركة باقالم عربية وأقالم سورية  
 ديوان ملوك الياسمين مشتركة ..اقالم سورية طبع بالعراق
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 وديوان خوابي الحروف ايضا مشترك اقالم سوريا طبع بالعراق 
 الثاني طبع بمصر  وديوان مشترك اقالم عربيه للوطن العربي  معجم المبدعين العرب الجزء 

 وفي االيام القادمة ان شاءللا سأعلن عن اكثر من ديوان مشترك اسمي به  
 
 كيف ترين الساحة الثقافية السورية في الوقت الحالي؟ -3

ج..كما تعرفون سورية بعد وقوع الحرب والتي لم تستثني في معركتها ال األخضر وال اليابس كادت ان  
 نهيار او الجمود التام ركود لفترة  تصل الحاله الثقافيه الى اال

 ولكن الحمدللا بعدما تحقق النصر  
 عادت بحيوية كبيرة  

 وحراك ملحوظ وذلك بكثرة األنشطة الثقافية التي تشهدها المؤسسات الثقافيه والملتقيات االدبية  
 وتعمل بها ونشاهد منها على الصعيد الفردي والجمعي ..

 ب التي تصدرها وزارة الثقافه  كما نشير الى عدد مطبوعات الكت
 واتحاد الكتاب العرب في عدة محافظات سورية فهو بأزدياد ملحوظ ..

 
 أبرز مشاركاتك على المستوى المحلي والخارجي؟ -4

 ج ..كانت كلها محلية  
 ولكن قريبًا لي مشاركات خارجية وصلتني عدة دعوات ان شاءللا سأكون موجودة فيها 

 
 في بيتين من الشعر؟  ماذا قلت عن الوطن- 5

 ألجلك أنتِّ يا دمشق  
 أخذت منك الفاكهة 

 فكنتِّ العطَر .. 
 دمشق !! 

 ليَس َلها  َشبِّيه  
 تَتألألُ َبيَن النُّجومِّ ، 

 َيراَها الَقمُر ، 
 فَيهيُم في َعالِّمِّ  الَخياْل ، 

طوْع ، َن السُّ مُس مِّ و َتخَجُل الشَّ ِْ 
 ُبْرَهًة ،َتتَوقَُّف األرُض لُِّمُرورِّها 

َماُء َفَرحاً  ُر السَّ  فُتمطِّ
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 ؟ م() الوطن ، الحب ، الصديقة، الشعر ، األ ماذا تعني لك هذه الكلمات- 6
 بتعاد عنه أبدًا و اال أنسان ويعشقه القلب ال نستطيع التخلي عنه ج..الوطن ..هو المكان الذي يولد فيه اإل

لحياة البشرية ألنه ببساطة تتحول إلى غابة تحكمها  أساس الحياة وبدون الحب ال يمكن أن تستمر ا  الحب ..
 المصالح والكره واألنانية الحب حياة االنسان وسعادته .. 

 الصديقة ...هي نبع صافي يرتوي بالمحبة والصدق ..كنز ثمين ال يقدر   
 ..الشعر هو .الحب والجمال يسري بدمي  

 يتحرك داخل عروقي فهو التعبير لكل شيء جميل من حولنا 
 ألم ..كلمة صغيرة لكنها مملؤة بالحب فهي نهر الحنان كله ..وفقدانه صعب جدًا ا
 
 هل حققت طموحك كشاعرة ؟-7

 ولى  ج...ان أكمل دراستي بالدرجة األ
ختزال هذا الواقع  اا يجول في داخلي وأحاول  فأنا وجدت نفسي بالكتابة للتعبير عمّ   ،بدأت به  تابع ماأن  أو 

 ..  المرّ 
ال اطمح للكثير يكفيني من هم معي ودائما هم الدعم االساسي لي أصدقائي بالواقع    ،قنوعة بنصيبيانا جدًا  

 او أصدقائي بعالم االفتراضي 
 انا من خاللهم وصلت لما وصلت له فشكرًا لك شخص أعطاني من وقته لو دقيقه واهتم لحروفي 
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 في الختام ماذا تقولين ؟؟  -٨
 ج..ان نسير تحت مظلة هذا الشعار 

 )) محبة سالم تسامح ((
 كلمتي أوجهها الى اصحاب الفكر النير  

 لى األيادي البيضاء التي تنشر بذور المحبة في كل العالم أن نهتم ونعمل جميعًا يدًا بيد  إ
 لتحقيق السالم والمحبة بين شعوب العالم قاطبة  

 الفات واالحقاد والعيش بسالم  حيث عدم التفريق بين الشعوب ونبذ الخ
 واحترام كرامة هذا االنسان  

 وحقن الدماء وأنهاء الحروب والصرعات الدمويه  
 والحفاظ على البشرية وتوحيد وتوجيه العالم  

 بالحفاظ على األديان والمقدسات الدينية  
م إيصال رسالة وعدم التفرقة والعمل على دعم والحفاظ على حقوق شعوب االرض من خالل سفراء السال

 . المحبة والسالم والتسامح ..الى العالم كله
 

 الكاتب العراقي محّمد رشيد الدفاعي                             أجرى الحوار 
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 اقد الدكتور سعد التميمي مع النّ   حوار الكاتب علي جبار عطّية               
 

          
 الّناقد العراقي د. سعد محّمد الّتميمي             علي جبار عطية. الكاتب والناقد العراقي  57

 
الخطاب النقدي مستمر ومتجدد يواكب حركة العصر والتحوالت االجتماعية والمعرفية ليعيد إنتاج نفسه  

 .بشكل جديد 
المسافات والوقت للوصول إلى المتلقي   ما يمّيز جيلنا هذا االنفتاح عبر وسائل التواصل الذي جعلنا نختصر

 .العربي عبر ما قدمته الثورة الرقمية لإلبداع بأشكاله المختلفة
 . المداومة على قراءة النصوص قضية أساسية للنجاح في تفكيك شفراتها

ت كان القرآن الكريم عاماًل محفزًا إلرساء علم البالغة فضاًل عن تأسيس الخطاب النقدي والشروع في تثبي 
 . مصطلحاته ومناهجه

 أثبتنا بشكل علمي صحة نسبة ما موجود في النهج لإلمام علي 
غياب كبار النقاد عن الساحة ترك فراغًا كبيرًا إاّل إنَّهم تركوا إرثًا نقديًا كبيرًا في مجال التنظير واإلجراء ما  

 . زال حاضرًا بيننا
ك ألنَّ البساطة سمة من سماته لكنها ال تظهر في حين تلتقيه أول مرة تشعر أنَّك تعرفه منذ زمن طويل، ذل 

النقد األكاديمي الذي يكتبه فهو جريء وملتزم بالمنهج الذي اختطه لنفسه، ومستمر في رحلة الكفاح منذ 
في   ومغامرته   ، التسعينيات  في  الحصار  اليمن سنوات  إلى  ورحلته  بغداد،  في  الجامعية  دراسته  سنوات 

 م. ١٩٩٤من جامعة أم درمان في السودان سنة  حصوله على شهادة الدكتوراه 
مثابرته لم تكل فهي معه إلى اآلن ُأستاذًا في كلية التربية، قسم اللغة العربية في الجامعة المستنصرية ومديرًا 

 لمنصة إبداع ضمن مشروع بغداد مدينة اإلبداع األدبي التابع لمنظمة اليونسكو. 
 د التميمي.إنَّه الناقد األستاذ الدكتور سعد محم

 صدرت له عدة كتب منها :
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م،  ١٩٩٧)الخصائص األسلوبية والبنائية لنثر اإلمام علي)ع( في نهج البالغة( /جامعة أم درمان اإلسالمية /
/اليمن   /صنعاء  والنشر  للدراسات  عبادي  /مركز  األموي(  العصر  في  السياسية  القصيدة  الفني  و)البناء 

 م. ٢٠١٦البيان( /مؤسسة دار اإلسالم /بغداد / م، و)مباحث في علم ٢٠٠١/
كنُت سعيد الحظ بمرافقته، وشقيقي الشاعر عبد الرزاق الربيعي أيام مهرجان المربد الشعري في البصرة 

م فكان دائب الحركة، حاضرًا في القراءات الشعرية، والجلسات النقدية،  ٢٠٢١مطلع شهر تشرين الثاني سنة  
 تجرى على هامش فعاليات المهرجان.   والحوارات الثقافية التي

فاتحته بإجراء حواٍر معه فرحب بذلك، فبدأت بوضع األسئلة في البصرة، وأخذت منه اإلجابات في بغداد 
برغم أنَّني  انتزعته من طلبته  في كلية التربية/ قسم اللغة العربية /الجامعة المستنصرية، وكذلك من الندوات  

 اعليٍة ألجري معه هذا الحوار.التي يديرها ويشارك فيها بف
 
 بالدراسات النقدية البالغية، وهل هناك مؤثرات بيئية؟  ما الذي دعاك إلى التخصص 
تعد الدراسات البالغية والنقدية قاعدة يتم الكشف من خاللها عن دالالت )النحو والصرف واللغة واألدب   

بأجناسه المختلفة( اذ توفر فنون البالغة للمبدع )المرسل(اآلليات التي تساعده في الكشف عمَّا يجول في  
متلقي )المرسل اليه( ليفهمها ويتفاعل  نفسه من معاٍن ببياٍن حسٍن ومؤثٍر، يسّهل وصول المعاني إلى قلب ال

معها ويتأثر بها، أما علم البالغة فإنه يفصل في إيضاح هذه اآلليات، وعملية اشتغالها ، ليتحقق هدفها في 
الكشف عن جماليات النص اإلبداعي التي تقوم على التواصل والتبليغ بأرقى اإلمكانات اللغوية،ولتحقيق  

ص اإلبداعية والكشف عن شفراتها وأسرارها الجمالية ارتأينا البحث في مرحلة الرغبة في االقتراب من النصو 
الدكتوراه في األسلوبية والبنائية التي توجهت للنص كوحدة كلية دون الوقوف عند الجملة، مثلما كانت تفعل  

ن الرغبة في  البالغة القديمة ،فضاًل عن االبتعاد عن المعيارية واالنتقال إلى الوصفية والتحليل فضاًل ع 
الوقوف عند بالغة نهج البالغة للكشف عن الخصائص األسلوبية التي جعلته فوق كالم البشر ودون كالم  

 الخالق، فضاًل عن أنَّالبالغة والنقد  كانا متالزمين في تراثنا العربي، فكالهما يقوم على األخر.   
 

 ن على مستقبل النقد؟ بعد رحيل كبار النقاد في العالم العربي، كيف يمكن االطمئنا
بالتأكيد إنَّ غياب كبار النقاد مثل أ.د. علي جواد الطاهر، وأ.د. عناد غزوان، وأ.د. جالل الخياط عن  
الساحة ترك فراغًا كبيرًا ،إاّل إنَّهم تركوا إرثًا نقديًا كبيرًا في مجال التنظير واإلجراء، ما زال حاضرًا بيننا يعود  

على الرعيل األول، وأكملوا مسيرتهم ،لتبقى حركة النقد حاضرة وفاعلة وهي تواكب  إليه النقاد الذين تتلمذوا
فالخطاب النقدي مستمر ومتجدد يواكب حركة    ما يستجد من مناهج نقدية حديثة دون االنقطاع عن التراث،

نفسه بشكل جديد، انتاج  ليعيد  تكم  العصر والتحوالت االجتماعية والمعرفية،  المشكلة  ن في عدم  إاّل إنَّ 
 التوازن بين حجم اإلبداع بأشكاله المختلفة والجهد النقدي الذي يقدم على مستوى التنظير واالجراء الذي 

 يتناول هذا االبداع.  
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 ما الذي يمّيز جيلكم النقدي عن األجيال التي سبقته؟ 

اضحة المالمح بسبب  قضية التجييل من المسائل الخالفية في اإلبداع )الشعر والسرد( وهي في النقد غير و 
تداخل األجيال، فضاًل عن أنَّ التجارب النقدية هي من تفرض نفسها ،لكن ما يسعدنا أنَّنا عاصرنا نقادًا 
التنظير واإلجراء مثل أ.د.علي جواد الطاهر، وأ.د. عناد غزوان  فتحوا آفاقًا جديدًة ومهمًة على مستوى 

د.حاتم الصكر وأ.د.شجاع العاني، وأ. د.عبد للا إبراهيم،  وأ.د.جالل الخياط، وأ.د. عبد اإلله أحمد، و أ.
وصالح هويدي،  وبعضهم ما زال حاضرًا وفاعاًل في الساحة النقدية، أما ما يمّيز جيلنا فهو هذا االنفتاح  
عبر وسائل التواصل الذي جعلنا نختصر المسافات والوقت للوصول إلى المتلقي العربي عبر ما قدمته  

الرقمي على  الثورة  العراقي  النقدي  المشروع  في صلب  يندرج  اآلن  نقدمه  ،وما  المختلفة  بأشكاله  لإلبداع  ة 
 مستوى التنظير واإلجراء.    

  
بعد مسيرة حافلة بالنقد، هل يمكن أن تعطي القارىء الشغوف بهذا اللون من الكتابات أساسيات هذا 

 الفن؟ 
الشعر و  يختلف كثيرًا عن اإلبداع األدبي  والذائقة والمعرفة النقد ال  الموهب  أيضًا يعتمد على  النثر ،فهو 

بسمات األجناس األدبية المختلفة ،وقد يكون بعض النقاد ممن بدأوا بكتابة الشعر أو القصة ثمَّ وصل إلى  
قناعة بعدم امكانية االستمرار في هذا المجال ليتحول إلى النقد ليوظف  تلك التجربة في امتالك الذائقة التي 

النقد    يعدها يتطلب  ،لذا  والكشف عن جمالياتها  بها،  النصوص واإلحساس  للتفاعل مع  الجرجاني شرطًا 
الموهبة والذائقة والدربة أي االستمرارية في قراءة النصوص وتفسيرها وتأويلها ،يضاف إلى ذلك ضرورة 

لذا تعد المداومة على   اإلطالع على المناهج النقدية، ودراسة مرجعياتها لالفادة منها في اإلجراء النقدي،
 قراءة النصوص قضية أساسية للنجاح في تفكيك شفراتها  .  

 
 هل أوصلتك دراساتك البالغية إلى سبب نزول القرآن الكريم باللغة العربية دون اللغات األخرى؟   

ا كان القرآن  نزول القرآن بالعربية دفع بعض المشككين بعالميته وأنَّه مرسل للناس جميعًا ليسألوا  فيما إذ 
لكل البشرية ،و لماذا أنزل بالعربية، وليس غيرها اال أنَّ في العادة يكون نزول الكتب السماوية  بلغة األمة 

َلْت آَياُتُه( فضاًل عن أنَّ    التي يبعث فيها ولذلك قال للا عز وجل)َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا أَْعَجمِّيًّا لََّقاُلوا َلْواَل ُفصِّّ
سماوي يجب أن يكون بلغة الرسول الذي ينزل عليه،ليتمكن من ايصال الرسالة لقومه،يضاف إلى الكتاب ال

ذلك أنَّ العرب عرفوا ببالغتهم، وقد اختار للا معجزة الرسول بالغة القرآن ليثبت عجزهم أمام قدرة للا كما  
اللغة كما أنَّ اللغة العربية هي    أن  اختيار لغة قوم الرسول ال يعني أنَّ الدعوة تنحصر في من يتكلم بتلك

 : لغة عدد من األنبياء الذين كانوا يتكلمون بها ، و لقد جاء في بعض الروايات أن َخْمَسة أنبياء مَِّن اْلَعَربِّ
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يُل َو ُمَحمٌَّد )عليهم السالم ( فكل هذه األمور مما ترجح و تدعم إختيار   ُهوٌد َو َصالٌِّح َو ُشَعْيٌب َو إِّْسَماعِّ
 العربية ألن تكون لغة للقرآن الكريم.   اللغة

 
 لديك دراسة عن أثر القرآن في تطوير البالغة والنقد، فهل يمكن عد القرآن كتابًا نقديًا ؟

ْلَنا   القرآن الكريم وهو الكالم المعجز الذي تحدى به للا عز وجل المشركين فقال )َوإِّْن ُكْنُتْم فِّي َرْيٍب مِّمَّا َنزَّ
قِّيَن( وقد تجلت فيه  َعَلى   ِّ إِّْن ُكْنُتْم َصادِّ ْثلِّهِّ َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم مِّْن ُدونِّ لّلاَّ َنا َفْأُتوا بُِّسوَرٍة مِّْن مِّ أعلى درجات  َعْبدِّ

البالغة ممادفع العلماء إلى البحث في أسرار إعجازه، مما نتج عن ذلك حركة في التأليف البالغي والنقدي 
نقاد أن ينّظروا في البالغة والمصطلح البالغي والمفاهيم البالغية، فضاًل عن النقد  حاول فيها البالغيون وال

والمصطلح النقدي ، إذن فقد كان القرآن الكريم عاماًل محفزًا إلرساء علم البالغة فضاًل عن تأسيس الخطاب  
 النقدي والشروع في تثبيت مصطلحاته ومناهجه. 

 
 اإلبالغي في عهد اإلمام علي عليه السالم إلى مالك األشتر؟ ما السبب الذي دعاك إلى دراسة الجانب

حقه في االهتمام والدراسة في مجاالت متعددة كالسياسة   لألسف لم يأخذ عهد اإلمام علي)عليه السالم(
واالجتماع واالقتصاد واألدب كونه نصًا نثريًا ،فهو دستور لدولة العدالة المنشودة الذي لو أتيح له التنفيذ  

ق مجتمع فاضل ،وقد وقفنا في بحثنا المنشور في مجلة )قرطاس المعرفة( عند البعد اإلبالغي في لتحق
خطاب العهد ألنَّه تضمن بعدين: األول جمالي يحقق التأثير المنشود من خالل ما تضمنه من آليات وأدوات  

لحاكم والمحكوم إلى  رفعت الخطاب الى مستوى بالغي عاٍل ، والثاني توجيهي يحاول فيه اإلمام توجه ا
العمل بما يحقق العدالة والحرية والمساواة بين الناس ، وقد كان الحجاج حاضرًا في الخطاب في محاولة 
من اإلمام إلقناع الناس بما يقدمه من رؤى وأفكار، ومما  ورد في العهد  وصيته المشهورة لمالك بن األشتر  

راتها التي يقول فيها : )ال تكن عليهم سبعًا ضاريا فهم صنفان  التي اختارتها األمم المتحدة  لتكون إحدى شعا 
 إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق(.    

 
في دراستك األسلوبية والبنائية لنهج البالغة، كيف ترد على المشككين بنسبة الكتاب لإلمام علي عليه 

 السالم ؟
م كنت قد استنرت  ١٩٩٤االسالمية في السودان عام    في أطروحة الدكتوراه التي قدمتها في جامعة أم درمان 

الطاهر واألستاذ  الدكتور علي جواد  تتلمذت عليهم بشكل غير مباشر مثل األستاذ  الذين  بآراء أساتذتي 
الدكتور عناد غزوان فضاًل عن  العالمة األستاذ الدكتور عبد للا الطيب المجذوب في السودان وقد باركوا 

اري المنهج األسلوبي  ألنَّه يحقق األهداف التي أردنا تحقيقها المتمثلة بنسبة ما تضمنه  الدراسة وأيدوا اختي
النهج من نصوص لإلمام علي )عليه السالم ( وبالفعل أثبتت دراستنا للخصائص األسلوبية والبنائية للنهج  

لمنهج األسلوبي  بأنَّها سمة مهيمنة في جميع النصوص من خطب ووصايا وحكم ، وبذلك نكون قد وظفنا ا
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في الكشف عن الخصائص األسلوبية للنهج وبذلك نكون قد أثبتنا بشكل علمي صحة نسبة ما موجود في  
النهج لإلمام علي ونزيل الشكوك في هذه النسبة ،علمًا بأنَّها  كانت أول أطروحة تكتب عن نهج  البالغة، 

 م ،توالت الدراسات في النهج  .  ٢٠٠٣وبعد 
 
 لعصور يمكن عده أرقى بالغيًا؟ أّي عصر من ا 

الجاحظ بوصفه مؤسسًا   الهجري برز  الثالث  القرن  لم يقتصر ازدهارها على عصر ففي  العربية  البالغة 
للبالغة وفي القرن الثالث برز أبو هالل العسكري بوصفه منظرا ومفصال في الفنون البالغية ،وفي القرن  

يان على يد الجرجاني في كتابيه )دالئل االعجاز (و)أسرار  الخامس اكتملت البالغة بعلميها المعاني والب
البالغة(إذ وصلت إلى أوج ازدهارها ، من خالل نظرية النظم التي اتخذها أداة للكشف عن إعجاز القرآن ، 
ثم تحولت البالغة بعد ذلك إلى المنطق والتقسيم والشروحات في القرنين السابع والثامن على يد السكاكي  

، وفي منتصف القرن العشرين ظهرت األسلوبية كعلم بديل عن البالغة المعيارية ليتحول االهتمام  والقزويني  
البالغي   باتجاهيها:الحجاج  الجديدة  البالغة  ظهرت  ثم   ، كاملة   كوحدة  النص  الى  والجملة  البيت  من 

 )بيرلمان( والحجاج اللغوي )ديكرو( .  
 

بوصفك باحثًا في البناء الفني للقصيدة السياسية في العصر األموي فما الزمن الذي تبلورت فيه مالمح  
 القصيدة السياسية شكاًل ومضمونًا، وكيف يمكن ضمان عدم سقوطها في فخ المباشرة والخطاب الشعبي؟    

لذي نظمه الشعراء للدفاع  قد يكون للقصيدة السياسية جذور في عصر ما قبل اإلسالم ،تمثل في  الشعر ا
عن القبيلة والتعبير عن مطالبها ،لكنها تبلورت واكتملت مالمحها في العصر األموي بعد أن ظهرت األحزاب  
السياسية   النظريات  عن  تعبر  القصيدة  أصبحت  ،إذ  واألمويين  والخوارج  والزبيريين  كالشيعة  السياسية: 

طاب األيديولوجي والتعبوي المباشر كونها كانت الناطق لألحزاب، وهنا مالت القصيدة السياسية إلى الخ
اإلعالمي لألحزاب السياسية،إال أنها لم تفقد شعريتها فقد حاول الشعراء الموازنة بين المقومات الجمالية  
واألهداف التعبوية ، فضال عن أنها استعانت بأدوات الحجاج الجدل الذي يعزز أهدافها لتفنيد حجج الخصوم  

حجج التي تؤيد نظريتهم السياسية وأحقيتهم في إدارة الحكم إال أنَّ المباشرة في الخطاب  كانت وتقديم ال
أو   السياسي  البيان  بمثابة  القصيدة  كانت  إذ  الطرق  بأقصر  الشاعر  هدف  تحقق  ألنها  أحيانًا  مقصودة 

 الصحيفة الرسمية للحزب التي تعبر عن آرائه و أهدافه.   
 

 ية تجده األقرب إلى اللغة العربية الفصيحة؟ َمن  مَِّن الشعوب العرب
ليس انحيازًا أو تعصبًا ،الشعب العراقي هو األقرب ألنه يستطيع أن ينطق كل الحروف العربية  ،ولذلك  
تجده عندما يتكلم العربية الفصيحة تكون مخارج الحروف سليمة ،إال أنَّ األشقاء في البلدان العربية يصعب  

كالذال والجيم والقاف وغيرها فتحول الذال الى زاي والقاف الى الهمزة ، ومع  عليهم نطق بعض الحروف  
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ذلك فإنَّ الفصيحة قد تراجعت وإنَّ العامية هي السائدة اآلن في االستعمال وقد زحفت على المؤسسات  
 الرسمية أيضًا .        

 
 ة بالنسبة لألجيال القادمة؟  درسَت ودرَّست في عدد من الدول العربية فما رأيك بمستقبل اللغة العربي

إْن لم تلتفت المؤسسات الرسمية والثقافية والمعرفية فضاًل عن األفراد الى التحديات التي تواجه العربية فإنَّ  
الخطر يداهمها من أكثر من اتجاه ،فقد تراجعت على مستوى االستعمال والسالمة في المؤسسات الرسمية 

تفع اللغوية ،فنظرة  إلى أسماء المؤسسات والمحال  والخاصة ، يضاف إلى ذلك عدم  يل قانون السالمة 
التجارية تجد أن معظمها أعجمية وقد كتبت بالحرف العربي، علمًا  بأنَّ العربية  اآلن لغة عالمية رسمية  

ل  كانون األول، اال أننا اكتفينا باالحتفا  ١٨اعتمدتها األمم المتحدة، وخصصت لها يومًا لالحتفال بها وهو  
دون أن نؤسس لمشاريع تعيد للعربية مكانتها ،والعربية لغة عظيمة بما تمتلكه من عدد كبير من المفردات  
التي جعلتها حيوية ومتطورة   الخصائص  عدد من  ذلك  الى  لغة أخرى يضاف  أي  مثلها  تمتلك  التي ال 

 آخر رسالة سماوية .      تستوعب االمور المستحدثة  ، ومما زاد من شرفها أنها كانت لغة القرآن الكريم
 
واكبَت التطورات التقنية والتواصل عبر النت، فإلى أي مدى أسهمت هذه المنصات التواصلية في إشاعة   

 اللغة السليمة ؟
لألسف رغم ما تقدمه الثورة التكنولوجية ووسائل التواصل من فرص يمكن استثمارها للحفاظ على العربية  

اجع وتدهور العربية بعد أن ضاعت الضوابط التي يجب أن يلتزم بها من  ،ااّل أنها كانت أحد أسباب تر 
يكتب بالعربية ، لعدم وجود الرقيب، إذ يقع المستخدمون لوسائل التواصل االجتماعي  في  أخطاء كثيرة  
بسبب استعمال اختصارات الكلمات غير المفيدة ،فضاًل عن األخطاء اإلمالئية والنحوية واألسلوبية ، يضاف  

"العربيزي" وهو استعمال األحرف العربية واإلنكليزية، مما يؤثر سلبًا على  إ بـ  الكتابة بما يسمى  لى ذلك 
مهارات اللغتين،وهذا يتطلب من المختصين بالبرمجيات توفير برامج التصحيح اللغوي من أجل الحفاظ على  

 سالمة اللغة العربية وتنبيه المستخدمين على أخطائهم .  
 

 رى حال النقد وكيف تقيم النقد في المؤسستين األكاديمية والثقافية ؟ برأيك كيف ت
النقد األدبي في المؤسسة األكاديمية تغلب عليه  المناهج التقليدية التي تقوم على الشرح والتلخيص المبتسر،  

ج النقدية الغربية  واعتماد  األحكام االنطباعية، والتقويم المعياري، أما المؤسسة الثقافية فإنَّها تعتمد المناه 
ذات الطابع الحداثي دون الوعي يمرجعياتها الفلسفية فجاءت الدراسات موزعة بين التنظير المركز والتطبيق 
الذي يشبه التمرينات الرياضية  فضاًل عن حشوها بمصطلحات نقدية غريبة ومفاهيم غامضة يصعب على  

لنص الغربي رؤية وفلسفة ولتوظيفها للتعامل مع النص  المتلقي استيعابها وهضمها ألنَّها أنتجت للتعامل مع ا
العربي يتطلب  اعادة انتاجها بطريقة تناسب ابداعنا العربي دون أن نقطع تواصلنا مع التراث النقدي العربي 
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،فضاًل عن أنَّ السائد من النقد يدخل في باب االخوانيات والمجامالت ،ومما يجب االنتباه اليه هو ضرورة  
 الجسور بين الناقد والمتلقي ، من خالل عدم المبالغة في توظيف المصطلحات . اعادة مد 

 
 هناك َمن  يرى أنَّ النقد األدبي قد مات ليحل مكانه النقد الثقافي فهل توافق هذا الرأي ؟ 

لما كان النقد يتعامل مع النص األدبي الذي هو بدوره نص جمالي ، فال بدَّ أن تكون المقاربة األساسية  
العلوم كاالجتماع والنفس، وغيرها في   الناقد من بعض  يفيد  للكشف عن جمالياته، وال ضير أن  جمالية 
البحث عن دالالت بعض التراكيب والجمل الشعرية ، فالقراءة النقدية تقدم مقاربة إبداعية باالحتكاك بالنص  

وفق مرجعيات معرفية وجمالية ،أما    ، لتعيد إنتاجه بطريقة غير تقليدية، تقوم على التنظير واإلجراءات على
الثقافية، فالنص األدبي يرتبط   الثقافي فمنهجهما  يهدف الى استكشاف األنساق  الثقافية والنقد  الدراسات 
بشكل عضوي بالثقافة ألنَّ األدب أحد أشكال  الثقافة، والجمال الذي يفرزه هو  أحد صور الفكر، ليتحول 

الثقافية ومن سياق البالغة إلى فضاء االجتماع، ومن نخبة  االهتمام من الصورة الجنالية  إ لى القضية 
 التلقي  إلى جمهور المتلقين 

 
 *فصٌل من كتاٍب معٍد للنشر، عنوانه )وجوٌه في ذاكرة األرض(   

 
 علّي جّبار عطّية أجرى الحوار 
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 الكويتية سعدية مفرح: . حوار مصطفى الخليل مع الّشاعرة 58
 أهم أسرار القصيدة تاريخيا أنها بال وظيفة محددة 

 

 
 الّشاعرة الكويتّية سعدّية مفّرح 

 
سعدية مفرح شاعرة وصحافية وناقدة كويتية، عملت في الصحافة ألكثر من ثالثين عامًا، وأصدرت حتى  

كتابًا، تتنوع ما بين الشعر والنقد واألنثولوجيا. وترجمت الكثير من قصائدها وأعمالها  اآلن خمسة وعشرين  
إلى عدد من اللغات األجنبية. وتعمل حاليًا مستشارة ثقافية وإعالمية للعديد من الوسائل اإلعالمية، إضافة  

 لكونها عضوًا في لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العربية.
لغارديان« البريطانية ممثلة للكويت في خريطة الشعر العالمي، وكذلك اختارتها حركة  اختارتها جريدة »ا

 شعراء العالم سفيرة للشعر الكويتي. 
الحالي، وعن أسباب فشل  العربي في وقتنا  العالم  الثقافية في  عن الشعر وعوالمه، وعن واقع الصحافة 

 التطبيع الثقافي مع إسرائيل، جاء هذا الحوار معها.
 
عر  يعني  ماذا  □   صقل   في  االجتماعية  والبيئة  األسرة  دور  وما  به؟  عالقتك  بدأت  ومتى  مفرح؟  لسعدية   الشِّ

عرية األدبية ميولك وتوجيه  خاصة؟  والشِّ
بالبحث عن    معنية  لست .  الجمالي  العالم  تاريخ  يوجز  الذي   الجمالي  المالذ   وهو  الخالص،  هو  الشعر  ■

وظيفة محددة للشعر، وأعتقد أن هذا أحد أهم أسرار القصيدة تاريخيا، أنها بال وظيفة محددة، لكنها مع هذا 
ضرورية لبقاء الكائن البشري على قيد الحياة. وال أتذكرني بمعزل عن القصيدة. أظن أنني ولدت في بيئة  

شاعرات البدويات، وتحاول أن تنقل تلك  من الشعر الخاص. جدتي كانت شاعرة وكانت تحتفي بسير ال
السير إلى مخيلتي عبر الحكايات الليلية. ما زلت أتذكر تلك الحكايا المفعمة بالجمال من بين صالة وصالة، 
وما زال صوت جدتي وهي تترنم بتلك القصائد الحانية يرن في أذني، حتى بعد مرور أكثر من أربعة عقود 

كتبت قصيدتي األولى، فالبدايات كانت دائما تهويمات تغوص في الذاكرة،   من الزمن. وطبعا ال أتذكر متى
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لكنني على األقل أتذكر أول قصيدة نشرتها، وكنت في الجامعة. نشرها أستاذي في مجلة »البيان« الصادرة  
عن رابطة األدباء في الكويت. ومن يومها وأنا أعيش مرحلة شك عظيم بأحقيتي في لقب شاعرة، ذلك أنني  

 مارس حياتي في ظالل القصيدة بغض النظر عن كتابتي لها دائما! أ
 
عر  مستقبل  ترين  كيف  □   العالم   في  الرواية  نجم  تصاعد  بعد  خاصةً   األدبية،  األجناس  تنوع  زمن  في  الشِّ

 العربي؟ 
  إنسانية   ضرورة  فالشعر!  شعر  بال  مستقبل  أالَّ   متأكدة  ألنني  عدمي،  سؤال  الشعر  مستقبل  عن  السؤال  ■

االضطرار الجمالي أصال. ومن الجيد أن نتيقن من ذلك على هامش تصاعد نجم الرواية في الوطن    تتعدى
العربي. ال فن إبداعي قادر على إلغاء فن آخر، بل إن كل فن من هذه الفنون يعضد من الفن اآلخر. من  

كة الرواية عموما، وينبغي أساسا أن  الجميل جدا أن تتكئ الرواية على اللغة الشعرية ويستفيد الشعر من حر 
ال نمعن النظر إلى الفروقات بين األجناس األدبية أو اإلبداعية. الشعر بخير والرواية كذلك، وأنا أنظر 
لحركة الرواية الدؤوب على صعيد التأليف والنشر، في ظل تكاسل الشعراء عن اإلصدارات أو ابتعاد بعض  

يجابي. فلن يبقى في النهاية من النشاط الشعري العام سوى ما هو  األسماء الشعرية عن النشاط بشكل إ 
 حقيقي وقادر على البقاء بالضرورة. 

 
 عالمك  نحو  تنطلقين  ثم  معها،  للتماهي  التفاصيل  دقائق   تستوقفك  كثيرًا«  أحالمي  »تواضعت  ديوانك  في  □

 ردك؟ ما.. الخاص
ما. في تلك القصيدة األثيرة إلى  دائ  مني  أفضل  عني  تعبر  والقصيدة  أكتبه،  عما  الكالم  أجيد   ال..  رد   ال  ■

نفسي التي حملت المجموعة الشعرية اسمها كعنوان، حاولت أن أعرف عن نفسي من خالل الشعر ال غير.  
ال أدري إن كنت قد نجحت باستعراضي لتلك التفاصيل الصغيرة في شخصيتي عموما أم ال، لكنني على  

 األقل حاولت!
 
 لغة   المتناقضات  تراصف  على  قائماً   فيه  الشعري   عالمك  كان  ظنوني«  خيل  فأسرج  »تغيب  ديوانك  في  □

 الشعرية  بالصور يرسمها  وكيف  الوجود؟ في المتناقضات اقتناص للشاعر يمكن كيف ترى  يا. ومضموناً 
 التضاد؟ وجود في جمالها يكمن فسيفسائية كلوحة

في الشعر والكتابة، حسب، لكن في الحياة كلها. وليس باعتبار أن   ليس التضاد  للعبة أنحاز كنت  دائما ■
»الضد يظهر حسنه الضد« وفقا للمقولة الشعرية الشائعة حسب، لكن أيضا ألن لعبة األضداد قادرة على  
أن تمضي بنا إلى التجاوز بسرعة وشجاعة وجرأة. تجاوز ما نؤمن به وما نحن فيه وما هو مفروض علينا  

 أيضا. 
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 تأثيرات االجتياح العراقي للكويت على شخصيتك كشاعرة وكاتبة ملتزمة؟  ما □
  للكويت   العراقي  الغزو  وسميت   اآلثام«   »كتاب   الثالث   كتابي  في  عنه  التعبير   حاولت   جدا،  وكبير  مؤذٍ   تأثير  ■

  يندمل   أن  الصعب   من.  اللحظة  حتى  مفتوحا  زال  وما  جدا،  وعميقا  مفاجئا  جرحا  الغزو  كان.  للبوصلة  إثما
 الجرح الذي طعن الروح ومعنى األخوة والجيرة، وحاول نسف كل ما نؤمن به من معان لاللتزام القومي. 

 
  إعجابك  سر  ما  ترى   يا  القصيبي،  غازي   السعودي  الشاعر  عن  والدراسات  المقاالت  من  العديد  كتبتِّ   □

 ة والعربية؟ الخليجي الساحتين على برحيله القصيبي تركه الذي الفراغ هو وما  الشخصية؟ بهذه
  والعمل،   الكتابة  في  وقته   كل  استثمر.  أحد   على  يتعال  ولم  نفسه  يناقض   لم  كبيرا  أخاً   القصيبي  كان   ■

  أن   قبل  كشاعرة  بي  وبّشر  عنه،  أكتب   أن  قبل  عني  كتب   والقصيبي.  مساعدته  يستطيع  من   كل  ومساعدة
 . رحيله حتى عالقتنا واستمرت . يراني أن أو شخصيا، يعرفني

 
اول بعض األدباء العرب خلق هالة ألنفسهم من )نوع خاص( بغية حجب النقد عنهم.. وأقصد  يح  لماذا  □

 هنا ردودك على أدونيس وما ُأثير من جدل حولها في حينها؟ 
 أدونيس   على  ردودي.  أيضا  ذاتيا  متأصلة  نقص   عقد   عن  إالَّ   تعبر  ال  الصنع  ذاتية  الهاالت   من  النوع  هذا  ■

مبدئي، ولم تقترب من الصعيد الشعري، فأنا ما زلت معجبة بتجربة أدونيس  وال  الفكري   الصعيد   على  كانت 
الشعرية وتحوالتها على مدى المراحل التي مرت بها هذه التجربة، لكنني انزعجت كثيرا وأنا أكتشف تناقضاته  

بان ثورات الربيع العربي وما  الفكرية في ما يتعلق بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان، خصوصا إ
تالها من أحداث وتداعيات. وقد واجهت أدونيس بانزعاجي هذا عبر تساؤالت وجهتها له مباشرة ووجها  
لوجه، في أحد الملتقيات الثقافية. كان قد أثار استغرابي واستنكاري مثال، موقفه من الثورة السورية بحجة  

ا الذي  انطلقت من جامع كما صرح، وهو  القصائد أنها  فيها  السبعينيات وكتب  للثورة اإليرانية في  نحاز 
الثورية، ومدح قائدها في قصيدة شهيرة، رغم أننا نعرف أن هذه الثورة كانت قد انطلقت من حوزة دينية،  
ومن منطلقات دينية متشددة أيضا، وقائدها ينظر إليه على أنه رجل دين بامتياز! تناقضات أخرى حفل بها  

 لفكري كانت هي السبب في انتقادي المباشر له.سجل أدونيس ا
 
 النقد؟ على »محرمات« من هناك وهل □
  شروط   من  وشرط  اإلنسان   حقوق   من  حق  وهي  دائما،  تمارس  أن   ينبغي  صحية   حالة  النقد .  ال  بالتأكيد   ■

 . الفكري  تحققه
 
  وواقع   للديمقراطية،  رؤيته  حيال  طرحها  التي  النقاط  من  الكثير  في  محق  أدونيس  أن  يرى   البعض   لكن  □ 

 ب والمسلمين عامة، وما أفرزته الثورة السورية خاصة، ماذا تردين؟ العر 
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  لحقوق   المناهض   الفريق  جانب   الى  يقف  كان  إذا  إال  »البعض«  هذا  انطلق  منطلق   أي  من  أدري   ال  ■
  كثير   معطيات   ظل  في  خصوصا  اآلن،  السورية   الثورة  تقويم  بصدد   ولسنا .  والديمقراطية  الحرية  في   اإلنسان
ورة ونجحت أحيانا في سلبها من أهلها بحجج مختلفة، وبمساعدة قوى عالمية كثيرة تصارع  الث بتلك أحاطت 

 على األرض السورية وحولها.
 
  اإلخبارية؟   الصحافة  لصالح   انحسارها  أسباب  هي  وما  العربي؟  العالم  في  الثقافية  الصحافة  بواقع  رأيك  ما  □

 ذلك؟  في  االجتماعي التواصل وسائل عالقة وما
يعي أن تحسر الصحافة الثقافية وتقل مساحاتها لصالح الصحافة اإلخبارية في ظل تنامي دور  الطب من ■

وسائل التواصل االجتماعي من جهة، وقدرة كل فرد على أن يصنع إعالمه الخاص بنفسه، فالجميع أصبح  
وآرائه الثقافية، وغير الثقافية في المنصات التواصلية التي يملكها، كما أنه  قادرا على التعبير عن أفكاره  

تلك   أن  يعني  لكن هذا ال  المنصات.  تلك  وإبداعية في  ثقافية  يشاء من مواد  ما  قادرا على نشر  أصبح 
المنصات غير قادرة على صنع صحافتها الثقافية المميزة بدورها، وهناك تجارب جميلة على هذا الصعيد 

أيدي  ا في  باتت  وبأدوات  للعصر،  مناسبة  بوسائل  الثقافة  نشر  في  الجديدة  التكنولوجيا  ستغلت معطيات 
 الجميع. 

 
 الخليج   منطقة  عن(  تواصل)  والتواصل  لإلعالم  الدولي  فلسطين  لمنتدى  العامة  األمانة  في  ُعينتِّ   مؤخراً   □

 الفلسطينية؟  القضية بدعم  مقصر العربي األعالم أن ترين وهل  المنتدى؟ هذا لك يعني ماذا العربي؟
انة العامة لمنتدى فلسطين الدولي لإلعالم والتواصل، وأعتبرها نافذة جديدة األم  في  بوجودي  جدا  سعيدة  ■

لي أحاول من خاللها المساهمة في خدمة قضيتنا األولى وهي قضية تحرير فلسطين عبر التوعية بهذه  
وسائل وقدرات. والمنتدى وهلل الحمد استطاع خالل سنوات قليلة أن يقدم  القضية بكل ما أوتينا من قوة ومن  

الكثير لصالح هذه القضية، خصوصا في ظل تقصير كثير من وسائل اإلعالم العربية على هذا الصعيد. 
ودور هذا المنتدى وغيره من مظالت العمل المدني يتضاعف في وقت تهب فيه رياح التطبيع العربي مع  

 يوني لألسف. الكيان الصه 
 
الدولية  نت  وتعمد  إصرار  سبق  عن  هو  وهل  التقصير؟  هذا  سبب  وما  □ األطراف  بعض  سياسات  يجة 

الربيع   بقوة بعد مرحلة  باتت تفرض نفسها  العربي بقضايا محلية  انشغال اإلعالم  نتيجة  والمحلية؟ أم 
 العربي خاصة؟ 

 الوجدان   من  محوها  ومحاولة  الجديدة  األجيال  عيون   عن  القضية  تغييب   بهدف  ومتعمد   مقصود   فعال  بعضه  ■
ظمة، لكن هذا قليل، قياسا إلى اإلهمال غير المقصود والعائد إلى انشغال  األن بعض  لخطط  تنفيذا  العربي،



3296 
 

الفلسطينية في وجدان   القضية  إحياء  الوعي بأهمية  إلى قلة في  باإلضافة  بقضايا محلية ملحة،  اإلعالم 
 األجيال الجديدة والشابة. 

 
  الثقافية  النخب لعبت وهل  إسرائيل؟ مع الثقافي التطبيع سياسة فشل أسباب هي  ما نظرك، وجهة من □

 كان  مهما  إسرائيل  مع  عالقة  ألي  العربي  المجتمع  لرفض  طبيعي  نتاج  هذا  أن   أم  ذلك؟  في  دوراً   العربية
 ماذا؟  أم مستواها؟

، ألنه ال يعتمد على رغبة األنظمة السياسية  دائما  وسيفشل  السابق  في  فشل  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  ■
المطبعة بقدر ما يعتمد على رغبة الشعوب العربية في كل مكان. وبال استثناء فالشعوب ترفض التطبيع مع  
الكيان الصهيوني، وقد أثبتت بالتجربة منذ اتفاقيات الصلح بين الكيان ومصر وأيضا الكيان واألردن أنها  

ورة في الجانب الرسمي فقط، فقد رفضتها الشعوب ألنها مؤمنة بالحق الفلسطيني وأن  بقيت اتفاقيات محص
 الكيان الصهيوني إلى زوال طال الزمان أم قصر. 

 
 

 حوار مصطفى الخليلأجرى ال
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 الباحثة التونسية زهرة الثابت: محمد القذافي مسعود. حوار  59
 اإلنسان ال سيفا مسلوال على الرقابالنص الديني جاء لصالح 

 

 
 

زهرة الثابت باحثة وأكاديمية تونسية متخصصة في اللغة والحضارة العربية، تركزت أبحاثها على علم )األديان  
المقارنة( حيث أصدرت عدة مؤلفات في هذا المجال، منها.. »داود في الثقافة العربية: الثوابت والتحوالت«  

. إضافة إلى إنجاز العديد من األوراق البحثية، سواء في  2018صوص المقدسة«  ، و«العشق في الن2008
الندوات البحثية أوالدوريات العلمية الُمحَكَمة. عن هذا العلم ودوره، وكذا مستقبل البحث العلمي في تونس  

 كان هذا الحوار..
 
 الموضوع؟  لهذا اختيارك وأسباب المقارن  األديان علم  في تخصصك من لنبدأ ■
ثالثة أسباب.. أولها ندرة هذا التخصص، خصوصا في جامعاتنا التونسية  ل  المقارن   األديان  علم  تخيرت   □ 

إذ تكاد تكون كلية اآلداب في القيروان المؤسسة الجامعية الفريدة التي احتضنت هذا االختصاص بعد كلية  
معرفة كنه جوهر معتقد اآلخر المغاير دينيا لتبين  اآلداب واإلنسانيات في منوبة. ثانيها الرغبة الملحة في  

معاقد النسب ومواطن االختالف بين الديانات والمعتقدات. ثالثها أنه علم اإلنسان، إذ هو العلم الذي يعرف 
المرء على قيمة الدين في حياته ومرتكزاته. وما أحوج المرء إلى معرفة ذلك في عالم متناحر، خصوصا 

 أن الدين يوحد أبناء األمة وال يفرقها. وقد فاته أن يؤمن ب
 
 تحرر من األيديولوجيا لدى الباحث إلى أي حد يكون مهما وأساسيا؟ ال ■
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  صور   في  أفكاره  منها  يرّكب   التي  العناصر  كل  فيه   الفرد   »يجد   الذي  الذهني  األفق  هي  األيديولوجيا  □ 
  العروي، للا عبد  يقول كما كله« الكون و  ومجتمعه ذاته  به يرى  الذي والمنظار الذهني  مرتعه هي.. متنوعة
ودينية  واأليد  وثقافية،  سياسية  أيديولوجيا  عن  نتحدث  صرنا  حتى  الحياة  مجاالت  كل  اخترقت  يولوجيا 

واقتصادية وغيرها. وعليه إذن فهي الظل المالزم للمرء وقدر المفكر. لكن التحرر من األيديولوجيا ضروري  
الدراسة علمية موضوعية، ولن يكون ذلك يسيرا ما لم يتخلص الباحث من  في البحث العلمي حتى تكون  

 انطباعاته الذاتية، وما لم يختبر معارفه بتوسل منهج من المناهج العلمية الحديثة.
 
 وتفسيره؟  النص قراءة تتم أساس أي على ■
  ظاهر   في   يكون   أن  إما  والتفسير،  التاريخي  سياقه  في   بتنزيله  إال  النص   يفسرون   ال   الفقهاء  كان  قديما  □ 

ز بين تفسير نقلي وآخر عقلي، وقد أتاح التفسير النقلي للمفسر الفرصة  نمي بتنا  حتى  باطنه،  في   أو  النص 
لالستنارة باإلسرائيليات واألساطير واألخبار واألحاديث بصحيحها، وربما موضوعها، ألن النص التأسيسي  

مواضع فكان ال بد من سد هذا الفراغ في نص القرآن الكريم باالستعانة  كان نصا ملغزا صامتا في العديد من ال
من   بات  بل  النظر،  وإعادة  المراجعة  إلى  بحاجة  التفاسير  هذه  باتت  حتى  الروافد  النصوص  هذه  بمثل 
الضروري توسل مناهج علمية حديثة في مقاربة النص الديني كالمنهج التحليلي والمنهج التفكيكي والمنهج  

 ئي والمنهج المقارن، وغيرها من المناهج الحديثة. السيميا 
 
 في هذه المرحلة تغيير هذه األدوات أو إعادة بنائها نقديا؟  يستوجب هل ■
 الزمن،   هذا  في  خصوصا  الديني  النص   مع   التعامل  أدوات   المثقفون   يغير  أن  بمكان  األهمية  من  صار  نعم  □ 

  الفقهية   الدينية  المؤسسة  معالمه  ثّبتت   للنص،  فهم  لسوء  الدين  باسم  العربية  األمة  جسم  فيه  اإلرهاب   نخر  الذي
 ترى في نفسها مؤسسة مصدرة للحقيقة.  التي

 
 النص؟  في الكامن للمعنى الحقيقي المفهوم إيصال عن قاصرة زالت ما  الديني النص قراءة وهل ■
 النص   فجعلت   أرحب،  أفق   إلى  اإلطار  هذا  تجاوزت   مقارنة،  نظر  وجهة  من   خصوصا  النص،  قراءة..  ال  □ 

ات المتعددة للنص الديني، إيمانا بأن الحقيقة مفهوم  القراء  على  ينفتح  ونصا  التأويل،   يحتمل  نصا  الديني
صلب ال يمكن محاصرته، خصوصا في نصنا )القرآن الكريم( لسر إعجازي في النص ذاته. لقد باتت قراءة 

من ناحية أخرى .. نصنا القرآني نص صالح لكل زمان    النص الديني وسيلة لكنه فكر اآلخر المغاير دينيا.
ومكان، وديننا الحنيف دين يسر وليس دين عسر، وأعتقد أن قراءة النص وتفسيره وفهمه ينبغي أن تراعى  
 فيه مصالح األمة، فيكون التفسير يسيرا واضحا خادما لإلنسان في حياته الدنيا، ال سيفا مسلوال على الرقاب. 
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كن في هذا  المم  وغير  الممكن  هو  ما  خارجها؟  من  فكرا  تتبنى  أنها  أم  يناسبها،  فكرا  تخلق   بيئة  كل  ■
 الموضوع؟ 

  ألن   المغاير،  الفكر  على  االنفتاح  في  ضيرا  نرى   ال   لكن  له،  الحاضنة  البيئة  وليد   هو  نظرنا   في  الفكر  □ 
  وهويتنا   يتماشى  بما  المغاير  الفكر  هذا  من  نستفيد   أن  من  أيضا  ضير  وال  منه  لنا  مهرب   وال  قدرنا  اآلخر
 . األمة مصالح يخدم  وبما. اإلسالمية العربية

 
 ا هو مصدر التابوهات وهل للمجتمع التونسي تابوهات خاصة به؟ وم ■
  لوجدت  القرآنية  اآليات   أثر  تقفيت   لو  فأنت   ،  المؤسس  الديني  النص   داخل  يتخلق  إنما  المحرم  أو  التابو  □ 
ل  المحرم  أن   ألن   كثيفة،  بصورة  النص   في  حضورها تواتر  قد   عليكم«  »حرمت   عبارة   وأن  للحالل،  مالزم  ظِّ

ستقيم إال بإزاحة الحرام. ثم صارت المؤسسة الدينية الفقهية هي المسؤولة عن التحريم ليصبح  ي  ال  الحالل
وال وعززها التشريع  بعد ذلك القانون هو مصدر التحريم. والمجتمع التونسي له تابوهاته التي أقرها القرآن أ

 القانوني ثانيا. 
 
  البحاثة   او  والمراكز  المؤسسات  تقدمه   ما  طريق  عن  كان  سواء   تونس،  في  العلمي  البحث  مستقبل   ما  ■

 كأفراد؟
  العناوين   بعض   ذلك  على  ودليلي  البحث،  مجال  في  جادة  خطوات   يخطون   التونسيين  البحاثة  أن  لي  يبدو  □ 

ائز التي أحرزها بعض التونسيين  والجو   العلوم  حتى  أو  الحضارة،  أو  األدب   مجال  في  سواء  والالفتة،  المنجزة
المبدعين، ما يشي بأن مستقبل البحث العلمي واعد، رغم عديد العقبات التي تواجه الباحث مثل ندرة بعض  
تجهيز بعض مراكز   أو  األبحاث،  لنشر  المرصودة  الموارد  قلة  أو  األجنبي،  باللسان  المراجع، خصوصا 

 البحث خصوصا في المؤسسات الجامعية. 
 
فة العربية دائما ما تصنع أصنامها، هل تحررت الساحة التونسية من هذه األصنام، أم أنها ما  الثقا  ■

 زالت تدور في فلكها؟ 
  جوانحه،   بين  يخفيه  بضعف  إلحساس  أو  ما،  شخص   بكاريزما  النبهار  إما  الصنم   يصنع  الذي  هو  اإلنسان  □ 

ذا الصنم الذي يخلقه، وصناعة الصنم  ه  في  إال  نظره  في  يجده  ال  الذي  األمان  طلب   في  ملحة  رغبة  فيرغب 
هو مأزق كل الشعوب العربية وهو ليس صنما ثقافيا في األساس، فلكل مجال صنمه الخاص به غير أننا  

ما في التحرر   نزعم أن حرية التعبير التي أقرها الدستور في تونس بعد ثورة الربيع العربي، أسهمت إلى حد 
 من سلطة هذا الصنم. 
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 .. أال من حل لتجاوز راهن الهزيمة العربي الذي نعيشه؟ األخير وفي ■
 بعد   خاصة  وطأتها،  تفاقمت   شعواء  هزيمة  وقع  وعلى  خانق،  مأزق   وقع  على  يعيش  بأسره  العربي  العالم  □ 

 العربي   العقل  في  تكلس  جراء  القهقرى   تراجعت   التي  والشعوب   األوطان  ضحيتها  وراحت   ،  العربي  الربيع  ثورة
التفكير، فضاعت قيمة اإلنسان، وبتنا نعيش التناحر والفتن والتكفير والتقتيل، جراء   على  القدرة  في  وعجز

سوء فهم للنص، والحل لتجاوز وضع الهزيمة هذا، في نظري، إنما هو رهين مصالحة لإلنسان مع ذاته،  
سانية اإلنسان، ولن يتسنى لنا ذلك إال بالتعامل المرن مع النص وتوظيفه لخدمة  ورهين إعادة االعتبار إلى إن

اإلنسان. ال بد من فتح عقلي جديد يؤمن باإلنسان أوال وأخيرا، ويؤمن بقيم التسامح وقبول اآلخر المغاير  
خر واإلفادة من  دينيا حتى نأمن غائلة العدوانية، إضافة إلى أن الحاجة إلى بناء فكر منفتح على تجارب اآل

 سر تقدمه تغدو حاجة أكيدة ال شك لألخذ بأسباب الحضارة. 
 

 افي مسعود د القذّ محمَّ أجرى الحوار 
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 اعر الحروفي أديب كمال الدين  الشَّ حوار علي جّبار عطّية مع             
 بداع  ر ينابيع ذهبية من اإلاعتكف في صومعة )حروفه( فتفجَّ             

 

              
ين60  . الكاتب العراقي علي جّبار عطّية                 الّشاعر العراقي أديب كمال الدِّ

 
 * أخلصُت للحرف عبر عقود من السنين حتي أصبح َقَدري 

 *  كل ما أكتبه اآلن هو شعر غربة ومنفى 
 *  ما مِّن شيء مخطط له في الشعر الحقيقي فهو تلقائي يكره التخطيط  

 * قصائدي تتناول مشكالت اإلنسان الكبرى كالموت والحب والوحدة والحرب  
 * المرأة للشاعر مصدر ال ينضب للجمال ولإللهام 

 العربية والعالم  * تجربتي الشعرية الحروفية الصوفية نالت اهتمام النقاد والدارسين في مختلف البلدان 
 * أخلصت للشعر طوال عمري ولم أركض خلف الذهب أو الجاه أو النفوذ أوالمنصب 

شاعر له تجربته المتميزة في التناول والموضوع والمعالجة ... صحا من طفولته مبكرا فوجد نفسه عاشقا  
ار. شعره يتمايز عن  للحرف وتجلياته ولم يفق بعد من نشوة الوجود الحروفي الذي يكتنف جوانحه ليل نه

مجاييليه بطرحه االسئلة الكبرى للحياة وللوجود. عاش محن الحرب والحصار والتغرب واالنتقال المستمر  
في المنافي فكان لذلك كله تجليات في شعره . والحديث عن )أديب كمال الدين( الذي هو أحد القامات  

ا الحوار الحصري معه في أستراليا عبر وسائل  الشعرية المهمة يطول فكان لجريدة )االتجاه الثقافي( هذ 
 االتصال االجتماعي .

 
 َمن تراه أّثر في جعلك تنحو هذا النحو في الكتابة القريبة من كتابات المتصوفة؟ -

* إنه السبب ذاته الذي جعلني أكتب الشعر: محاولة فّك شفرة الحياة، ومحاولة فهم أسرارها العميقة والزائلة، 
 الجميلة والساخرة، ومحاولة التكّيف مع مَِّحنها التي ال نهاية لها. 
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فبمزيج عجيب من مَِّحن الذات والوطن، من مَِّحن الحرمان والحرب، من مَِّحن القمع والحرية، من مَِّحن 
لة  الوالء للروح أو الوالء للطغاة، من مَِّحن الجوع أو مَِّحن الذهب، من مَِّحن الحلم والموت، من مَِّحن الطفو 

الضائعة والشباب المحروم والشيخوخة المتوحدة، من مَِّحن أن تكون أو ال تكون، من كل هذا المزيج العجيب  
أّن الدنيا ال تغّر إاّل السفهاء    -في ومضة حريق استغرقت عمري كله   - الغريب، المضحك المبكي، اكتشفتُ 

هدى ومحّبة َمن دخل إلى الحضرة الكبرى فقيل  وال تشغل إاّل األوغاد وال تغوي إاّل المارقين، فكان أن اتبعُت  
له "صْفنا" فأوصى محّبيه أن كونوا كعابري سبيل. وهو هدى يدل على َمن سبق ويشير إليه: إلى حيرة َمن  
لوال تسبيحه لبقي في الحوت إلى يوم يبعثون، إلى دموع َمن قال: إّنما أشكو بّثي وحزني إلى للا وأعلم من  

وإلى كالم َمن قيل له: لن تراني ولكن انظْر إلى الجبل فإن استقّر مكانه فسوف تراني، للا ما ال تعلمون،  
وإلى دعاء َمن قال: إّني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا، وإلى محّبة َمن قال: أنت تعلم ما في نفسي  

ن قال الحمد هلل حمدًا يليق بَمن  وال أعلم ما في نفسَك إنَك أنَت عاّلم الغيوب. أي اتبعُت، أواًل وأخيرًا، قول مَ 
خلق السموات واألرض وقّدر فيها أقواتها فكان الخالق، الرزاق، المعين، الكريم، العزيز، المتعال، الجبار،  
ر، الظاهر، الباطن، الحّي   المهيمن، الحليم، الغفور، اللطيف، الحافظ، القاهر، الرحمن، الرحيم، األّول، اآلخِّ

 القيوم. 
 
 من عالقتك الوثيقة مع الحروف أيهم تراه األقرب منك؟   بعد سنوات - 

* ليس هناك من حرف قريب وآخر بعيد. الحروف كّلها تحاول أن تجيب على سؤال الحياة والموت، والحيرة 
واليقين، والجمال والقبح، في احتراقها المتواصل عبر ومضة القلب وصرخة الروح لكنني حين تأّملت في 

العربي خالل ر  أّن  الحرف  أكثر من أربعة عقود ولم تزل متواصلة بحمد للا، وجدت  امتدت  حلة شعرية 
للحرف العربي ما يمكن تسميته ب)المستويات(. فهناك المستوى التشكيلي، القناعي، الداللي، الترميزي،  

ئات  التراثي، األسطوري، الروحي، الخارقي، السحري، الطلسمي، اإليقاعي، الطفولي. هكذا وعبر كتابة الم
من القصائد الحروفية التي اتخذت الحرف قناعًا وكاشفًا للقناع، وأداًة وكاشفًة لألداة، ولغًة خاصًة ذات رموز 
ودالالت وإشارات تبزغ بنفسها وتبزغ باللغة ذاتها، عبر هذا كّله أخلصُت للحرف عبر عقود من السنين حتي  

 أصبح َقَدري الذي الزمني وسيالزمني للنهاية. 
يتي في أصلها قرآنية. فالحرف حمل معجزة القرآن المجيد وال بّد لحامل المعجزة من سّر له،  كما  إن حروف 

أن للا سبحانه وتعالى أقسم بالحرف في بداية العديد من السور الكريمة وكان في ذلك ضمن ما يعني وجود 
عارفي في مختلف األصعدة. سّر اضافي ُيضاف الى سّر القرآن المجيد نفسه. فمِّن القرآن الكريم نهلُت م

فالقرآن الكريم بحر عظيم وفيه علم ما كان وسيكون، أي علم األسئلة الكبرى التي واجهت البشرية منذ خلق  
آدم إلى يومنا هذا عبر أخبار األنبياء والمرسلين، وتفاصيل عذاباتهم ومعاناتهم وصبرهم وغربتهم وأحزانهم  

واألمكن األزمنة  يبّلغون في مختلف  أو  وهم  تحقيره  اآلَخر وعدم  واحترام  والسالم  والمحّبة  التوحيد  ة رسالَة 
االعتداء عليه بأّي شكل كان وبأّية صورة كانت. وهو لكّل كاتب وشاعر وأديب كنز ال يفنى من المعارف 
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يقة، اللغوية والروحية والفكرية، واألسرار اإللهية، والقصص المعتبرة، والمواقف األخالقية ذات المضامين العم
والحوارات الفلسفية واليومية ما بين الخالق ورسله وما بين رسله وأناسهم. ومن التصّوف تعّلمُت معنى التأّمل  
في ملكوت ملك الملوك، ذاك الذي يقول للشيء كْن فيكون. وتعّلمُت عظمَة الزهد، وأسرار الروح الكبرى،  

 الناس فيه دنانيرهم ودوالراتهم حّد الجنون.  ومعنى سياحة الروح عاريًة إاّل من رحمة ربي في زمن يعبد 
 
 الغربة رافقتك طويال فماالذي اضافته أو أخذته منك؟  -

* نعم وسترافقني حتى آخر يوم من حياتي. فأنا أنتقُل من بلٍد إلى آخر ومعي صليب روحي: أسئلتي الكبرى  
ُشغِّل عن الموت: سؤال الحياة األول عن مصير اإلنسان في هذه الحياة: ما الجدوى وما الفائدة؟ الناس في  

ٍل عّما ينتظرهم بعد حين من الدهر،  ٍل عّما ينتظرهم في ما بعد الموت، بل هم في ُشغِّ واألخير وهم في ُشغِّ
فهم أبناء يومهم وأبناء ملّذاتهم ودنانيرهم ومشاغلهم اليومية البسيطة والساذجة إذا ما قارنها بمسألة الموت  

 الخارقة.
نتقل ومعي، في الوقت ذاته، إحساسي العميق بالسحر: سحر الجسد والبحر والشاطئ والجبل  نعم، وأنا أ 

والصحراء والغابة. فتراني أتأمل هذا السحر الذي يسّمونه الجمال بعين َمن يراه للمّرة األولى أو للمّرة األخيرة.  
العجيبة: لعبة الشعِّر والحرف والحّب   وبين رؤية المّرة األولى للجمال ورؤية المّرة األخيرة يلعب القلب لعبته 

 والشوق العظيم! 
أما أثر الغربة أو المنفى علّي فكبير: كل ما أكتبه اآلن هو شعر غربة ومنفى! لكْن ليس المنفى الجغرافي  
الذي أعاني منه فقط بل المنفى الروحي واإلنساني والثقافي والديني والصوفي واالختالفي. مثل هذه المنافي  

فجأًة في أستراليا بل كانت لها جذورها الشديدة الوضوح وأنا في العراق، منذ أن ولِّدُت في بابل    لم تظهر
هكذا فأنا أعاني من أنواع عديدة من الغربة، وليست الغربة المكانية بأولها على أية حال. وهكذا    العراق!

بة في "كيس" خاص في جسدي. أيضًا وبسبب من تعقيد المسألة وتجّذرها في األعماق، فإنني "وضعت" الغر 
نارية لتستقر الرصاصة في جسده، وألسباب   هل سمعَت بحالة يعاني فيها اإلنسان من إصابته بإطالقة 
كثيرة، في مقدمتها رغبة الجسد في البقاء على قيد الحياة، فإنه يقوم ب"تكييس" أو "تلييف" اإلطالقة فيحّد 

الرصاصة في أعماقي داخل  -ا الوحشية؟ لقد استقّرت الغربةمن خطرها المميت ويحّد إلى حّد ما من آالمه
عر؟ أهو    -كيس خاص. ما اسم هذا الكيس الذي أحاط بالغربة  الرصاصة ورّوضها إلى حّد ما؟ أهو الشِّّ

الحرف والنقطة؟ أهو الحرفنقطة؟ المهم أن الغربة بمخاطرها وآالمها تحت السيطرة حتى اآلن، ولكن ليس  
 إلطالق!لدرجة التصالح على ا

 
 هل السخرية في نصوصك مخطط لها أم أنها تاتي تلقائية؟  -

* ما مِّن شيء مخطط له في الشعر الحقيقي. الشعر الحقيقي تلقائي يكره التخطيط بكل أنواعه لكنه يحب  
 التنقيح بالطبع. والسخرية هي مفارقة شعرية مهمة للغاية في بنية الصورة الشعرية وفي القصيدة آخر األمر.  
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 هي تتيح للشاعر أن يوصل ما يريد توصيله بطريقة ممتعة ومؤثرة وعميقة إلى المتلقي.و 
 
 رّبما أنت أكثر الشعراء العرب ترجمة إلى اللغات األجنبية، فبماذا تعزو ذلك ؟ - 

* إذا كان كالمك صحيحا، فاألمر عائد إلى أن قصائدي تتناول مشاكل اإلنسان الكبرى كالموت والحب 
لحرب. وشعري يتناول بقوة هذه المشكالت ليلقي الضوء على أعماقها السحيقة وتفاصيلها التي ال  والوحدة وا 

ُتحّد. وقد سّرني كثيرا أن شعري الذي ترجمته إلى اإلنكليزية قد نال محبة الناقد والقارئ األستراليين فاختيرْت  
شرت في أنطلوجيات خاصة  ونُ   2012و  2007أعمالي ضمن أفضل القصائد األسترالية المنشورة عامي  

بأفضل األعمال األسترالية. كذلك فقد ُكتبت العديد من المقاالت النقدية في الباكستان تمتدح قصائدي التي  
ترجمها إلى اللغة األوردية المترجم اقتدار جاويد وصدرت تحت عنوان )تناص مع الموت(. وكذا الحال مع 

يطالية، واإلسبانية. أما آخر الترجمات فقد كانت إلى الفرنسية  قصائدي المترجمة إلى اللغات الفارسية، واإل 
أخيرا تحت عنوان: "الحرف وقطرات الحّب" وهي ترجمة مجموعة تحتوي على  حوالي خمسين قصيدة مختارة  
ترجمها وقّدم لها وصمم غالفها المترجم التونسي الدكتور ناجح بغام. وُنشرت القصائد مع أصلها العربي  

 صفحة من قبل دار جناح في فرنسا وهلل الحمد.  258في  كتاب ب 
 
 للمرأة نصيب من شعرك.. هل هناك عالقة وثيقة بينها وبين الحرف؟  -

* بالطبع هناك عالقة وثيقة بل عالقة أزلية! بل إن المرأة هي حرف كوني أبدعه الخالق ليكتب من خالله 
 سّر الحياة.

للجمال، أي مصدر ال ينضب لإللهام. فالبحر مثاًل سّر  المرأة، للشاعر عمومًا، هي مصدر ال ينضب   
عظيم، سّر الهي كبير، لكن المرأة حين تسكنه أو تسكن ساحله فإنه يتحول إلى ساحة مليئة بالحياة والجمال  
والرغبة والحلم والضوء. والمطر، كذلك، رقصة غامضة مليئة باألمل تشترك فيها السماء واألرض لكن حين  

 تحّول المطر إلى حياة من نوع آخر: حياة يتصارع فيها السّر مع نفسه. تسكنه المرأة ي 
 
فرضت اسمك في المشهد الشعري بقوة لكن مايزال هناك َمن ينظر إلى هذه التجربة "نظرة متدنية" فهل    -

 الناس أعداء ماجهلوا؟
أحبه الناس جميعا؟   * وهل تريد الناس كلهم أن يحّبوا شعري يا صديقي العزيز؟ وهل رأيت شاعرًا سبقني  

شاعر خطير ال يتكرر مثل المتنبي، ُكتبت عنه العديد من الكتب للتقليل من شأنه والسخرية من منجزه  
العمالق. هذا مثال من الماضي، من التراث، ومن زمننا الحالي: هل اتفق الناس على محّبة السياب؟ إذن  

أو    7ومقاالت قالوا فيها إن السياب لم يكتب سوى  أين تضع ما كتبه العديد من الشعراء الستينيين من كتب  
 قصائد مهمة فقط وألغوا بقية منجزه الكبير؟  8
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أشواط  إبداعهم  وبين  وبيني  الخالق،  إبداعهم  على  تتلمذت  َمن  مع  العظام،  أساتذتي  مع  حصل  هذا 
 وأشواط، فلماذا تريدني أن أكون استثناء من حقيقة أن ال نّص ُمتفق عليه بإطالق؟

الجانب المشرق متألق حقا، فلقد نالت تجربتي الشعرية الحروفية الصوفية اهتمام النقاد والدارسين في لكن  
مختلف البلدان العربية والعالم. إذ ُكتبت عنها، وهلل الحمد، مئات المقاالت والدراسات النقدية، وصدر عن 

رسائل الماجستير والدكتوراه في العراق    ( كتابا نقديا، كما ُنوقشت العديد من11تفاصيلها الفنية والروحية ) 
والجزائر وإيران وتونس، وُترجمت الى الكثير من اللغات وهناك المزيد من هذا االهتمام الذي ُيسعد القلب  

 في المستقبل القريب إن شاء للا.
صب، لقد تحقق هذا كله حين أخلصت للشعر طوال عمري ولم أركض خلف الذهب أو الجاه أو النفوذ أوالمن

ذلك أن الشاعر هو شاهد عصره. وحين يتخذ الشعر أداة  لجني المال أو الجاه أو النفوذ أوالمنصب يفقد 
صدق الشهادة متحواًل إلى شاهد زور، وكذلك حين  صار مشروعي الشعري قائمًا على استلهام الحرف 

 ومريدًا وقطبًا وأبًا روحيًا! واتخاذه رمزًا وقناعًا ورفيقًا وحبيبًا وصديقًا وخلياًل وعاشقًا ومعشوقاً 
لقد أخلصُت للحرف حتى أكرمني وأدخلني في قاعة عرشه وقّبلني ما بين عينّي وأجلسني إلى جانبه وخلع  
الفاني   وأنا  نادٍر وجماٍل عجيب ومنحني  بلطٍف  قلبه  وَخَطرات  أسراره  لي عن  وأفصح  علّي رداء حكمته 

والمسّرة والخلود. نعم، فالحرف كما أرى شبكة  لصيد البهجة واأللم  الضائع المنفّي المنسّي كأَس البهجة  
العظيم. الحرف، قبل كل شيء، سّر عظيم  ال يعرفه حق المعرفة إال القلة. وكلما ازدادوا معرفة به ازدادوا  

 معرفة بالعالم وكلما ازدادوا معرفة  بالعالم ازدادوا جهاًل بأنفسهم وبالشعر وبالحرف حتى!
 
 لغة أجنبية بماذا أضاف أو أخذ منك شعريا ؟  إتقان -
* إّن أهمية امتالك الشاعر لناصية لغة حية إضافة إلى لغته األم هي مسألة أصبحت في حكم البديهيات   

كما أرى. وقد انتبهُت إلى ذلك منذ زمن مبكر. وكافحُت بقوة، لكي أتعّلم االنكليزية بشكل أكاديمي في كلية 
سعينات ثم درست الترجمة الفورية في أستراليا بعد ذلك. إذ كيف يمكنك أن تتطور  اللغات ببغداد في الت

شعريًا دون لغة ثانية تتيح لك اإلطالع الحقيقي والمتواصل على منابع الشعر في العالم؟ كيف يمكنك أن  
 بأول؟  تتواصل مع التطور الحضاري في العالم دون لغة تعينك على االتصال المباشر مع هذا التطور أوالً 

بل كيف يمكنك أن تتعامل مع مفردات الحياة اليومية وبخاصة المفردات التكنولوجية والعلمية التي أصبحت 
ُتنَطُق بلغة ثانية دون أن تعرف أسرار هذه اللغة الثانية؟ والمشكلة بالنسبة للشاعر العراقي والعربي وللقارئ 

َم إلى اللغة العربية من العراقي والعربي قبل ذلك هنا أكثر وضوحًا وأكثر حد  ة حين نتذكر أن مجموع ما ُترجِّ
 من المجموع العام لتلك اآلداب والعلوم والمعارف!  %3-2آداب وعلوم ومعارف الشعوب األخرى ال يتجاوز 

من جانب آخر، فاللغة هي العامل األول في عملية اإلندماج وبدونها ال تتم مهما طال البقاء في المجتمع  
الجديد الذي أعيش فيه اآلن، واتقاني اإلنكليزية سّهل علّي إلى حد كبير من عملية إندماجي في المجتمع  

لى العربية ومن العربية إلى اإلنكليزية.  األسترالي وفي حركة الشعر األسترالي. وكانت ترجمتي من اإلنكليزية إ
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فإلى العربية ترجمُت قصائد لجيمس ريفز، إيديث ستويل، آن سرايلير، وليم كارلوس وليمز، واالس ستيفنز،  
دنيس  لفرتوف، كنيث ركسوث، أودن، كاثلين  راين،  اليزابيث ريديل، بات وايت،  وشعراء من كوريا وغانا  

 ُت مجموعة كبيرة من القصص العالمي  والمقاالت النقدية والفكرية والعلمية. والصين واليابان، كما ترجم 
التي     Something Wrongوإلى اإلنكليزية ترجمُت قصائدي، فترجمُت بنفسي مجموعتي "ثّمة خطأ"   

ُأْختِّيرت    2012صدرت في أستراليا عام   . وكان هذا تحديًا كبيرًا وحقيقيًا لي. فبفضل من للا  عظيم، 
  2012صيدة الرئيسة في المجموعة والتي حملت اسم المجموعة واحدًة من أفضل القصائد األسترالية لعام  الق

وُنشرت في أنطولوجيا خاصة. كما ُأقِّيم حفل توقيع خاص بالمجموعة في اتحاد أدباء والية جنوب أستراليا  
المجموع د. آن ماري سمث ود. هِّثر جونسن دراستين عن  الناقدتان  فيه  الى  قرأت  ة. طبعا هذا إضافة 

مشاركاتي في قراءات شعرية عديدة في مدينتي أدياليد وتاونسفل، ونشري لقصائدي في مجالت أدبية مرموقة 
 وغير ذلك من األنشطة الثقافية.  Meanjinو   Southerlyمثل 

ه أن يطلع  الترجمة تجربة إبداعية هائلة للشاعر وهي تمرين شعري خطير على مستويين، األول أنها تتيح ل
على تجارب "الشاعر اآلَخر"  ويتعّرف إلى أفكاره وَخَطَرات روحه على نحو واسع كبير، والثاني أنها تمنحه  
تجربة عملية تفصيلية للتعرف إلى معنى الشعرية في النّص ويتلمسها تلمّسًا حقيقيًا بأصابع روحه حين  

 يترجم النص.
 
 استراليا بشيء ؟  العراق بلد الشعراء فهل لك أن تعرف بلدك -

 * هي بلد الكنغر كما تسّمي نفسها وكما يسّميها العالم. 
 
 أديب كمال الدين في سطور  
في محافظة    1953أديب كمال الدين شاعر ومترجم وصحفي من العراق مقيم حاليًا في أستراليا. ولد عام   

لوريوس أدب انكليزي من كلية  . حصل على بكا1976جامعة بغداد  /بابل. تخّرج من كلية اإلدارة واالقتصاد 
 . 2005، وعلى دبلوم الترجمة الفورّية من المعهد التقني لوالية جنوب أستراليا  1999جامعة بغداد  /اللغات 

بالعربّية واإلنكليزّية، كما أصدر المجّلدين األّول والثاني من أعماله الشعرية    19أصدر   مجموعة شعرّية 
د من اللغات كاإليطالية والفارسية واألوردية واإلسبانية والفرنسية والكردية. الكاملة. ُترجمْت أعماله إلى العدي

في العراق. واْختِّيَرْت قصائده ضمن أفضل القصائد األسترالّية المكتوبة    1999نال جائزة الشعر الكبرى عام  
 على التوالي. 2012و    2007باإلنكليزّية عامّي 

الشعرّية، مع عدد كبير من الدراسات النقدية والمقاالت، كما ُنوقشت كتاب نقدّي عن تجربته    11صدر  
العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت أعماله الشعرّية وأسلوبيته الحروفّية الصوفّية في العراق  

 والجزائر وإيران وتونس. 
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 * صدرت له المجاميع الشعرية اآلتية: 
 .  1976ة ، النجف، العراق  تفاصيل ، مطبعة الغري الحديث -
 .  1981ديوان عربّي ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق  -
 . 1989جيم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، العراق  -
 . 1993نون ، دار الجاحظ ، بغداد ، العراق  -
 . 1996أخبار المعنى ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، العراق  -
 . 1999النقطة )الطبعة األولى( ، مكتب د. أحمد الشيخ ، باب المعّظم، بغداد، العراق  -
 .2001النقطة )الطبعة الثانية( ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان   -
 . 2002حاء ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  بيروت، لبنان  -
 . 2006دار أزمنة للنشر والتوزيع ، عّمان ، األردن ما قبل الحرف .. ما بعد النقطة ،  -
 . 2007شجرة الحروف ، دار أزمنة للنشر والتوزيع ، عّمان ،األردن  -
 . 2009، )باإلنكليزية( دار سيفيو، أدياليد، أستراليا  Fatherhoodأبّوة  -
 2009أربعون قصيدة عن الحرف ، دار أزمنة للنشر والتوزيع ، عّمان، األردن   -
الحرف،  أ  - أسماء    Quaranta poesie sulla letteraربعون قصيدة عن  د.  ترجمة:  )باإليطالية: 

 . 2011غريب(، منشورات نووفا إيبسا إيديتوره ، إيطاليا  
 . 2011أقول الحرف وأعني أصابعي ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، لبنان   -
 . 2012ناشرون ، بيروت ، لبنان مواقف األلف ، الدار العربية للعلوم   -
 .2012، أدياليد ،أستراليا   Salmat، )باإلنكليزية( دار ومطبعة  Something Wrongثّمة خطأ  -
 . 2013الحرف والغراب ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، لبنان   -
 2013كالسيك، الهور، باكستان  تناص مع الموت: متن در متن موت باألوردّية: ت: اقتدار جاويد، دار    -
 2014إشارات األلف ، منشورات ضفاف ، بيروت ، لبنان   -
 2015األعمال الشعرية الكاملة: المجّلد األّول، منشورات ضفاف ، بيروت ، لبنان   -
 2015رقصة الحرف األخيرة ، منشورات ضفاف ، بيروت ، لبنان  -
 .2016نان في مرآة الحرف ، منشورات ضفاف ، بيروت ، لب -
 2016األعمال الشعرية الكاملة: المجّلد الثاني، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان   -
)بالفرنسية: ترجمة: د. ناجح     La Lettre et les gouttes de l'amourالحرف وقطرات الحب     -

 . 2017جغام( دار جناح، فرنسا  
 www.adeebk.comي: موقعه الشخص .2017حرف من ماء، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان  -
 

 ة ار عطيّ علي جبّ أجرى الحوار الكاتب 
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 تسافر في الروح كاألطفال  أعمال نوفل العنداري  -1-

 
 نوفل العنداري الفنان الّتشكيلي 

 ...... 
( ال تنسى أن تكون مهيئًا لتلقي توترات ريشته و   1978و أنت تجوب في عالم نوفل العنداري ) السويداء 

ضرباتها ، و التي تحمل قيمتها في ذاتها ، لتلقي كمشة إنفعاالًت قد تكون ضرورات زمنية تطرح في داخل 
س و األحاسيس التي تستفز  العمل و كأنها حلم إليه يمشي العنداوي كعاشق جبلي يضج شخصيته بالهواج

المتلقي مبهجًا أو حزينًا و كأنه في حوار حاد مع ماء بارد يندلق عليه بسرعة رمش العين ، و إذا إجتاحك  
المحيط بغموضه و ضجيجه و أسراره ال تقل كثيرًا فهناك ما يساهم في إكتشافه و معرفته تدريجيًا ، فاألمر  

ا نحو األشياء و ما تنبثق منها تلك الحساسيات الجمالية التي  كله متوقف على مدركاتك البصرية و ميله
تزيد ضوابط التذوق لديك بعيدًا عن المألوف و مؤثراته ، قريبًا من اإلنسان و من توسع دائرة ذاكرته ، و  
من مالمح خصوبة أجوائه و معاناته الداخلية ، و مما يجره إلى بنى مفتوحة غارقة في األشياء و أشكالها  

لمخزون كبير جدير بتجربة جديدة و مثيرة ، تجربة تسافر في الروح كاألطفال ، تجربة كل مزاميرها  ، فا
تعزف حكايا الحقيقة التي تحمل موتها و صخبها في الالمرئي ، تحمل رؤيتها في اللون الذي ال يمكن أن  

تاج في بعض جوانبه إلى يفسر إال بعالقته مع األلوان األخرى المحيطة به و المتفاعلة معه ، و هذا يح
خواص مالزمة لكل لون تتغير بتغيير كثافته و مواقعه ، أو قد يحتاج األمر إلى مذاقات و مالمسات ترتبط 
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بظواهر إحتمالية ذاتية تتجاوب إلى حد كبير مع درجة الخيال و تأثيراتها ، و التي قد تستجيب أو تتناقض 
ر ، أو بين الوعي و الالوعي تبعًا للحاالت المزاجية الخاصة  مع المستويات الواقعة بين الشعور و الالشعو 

 للفنان ، و ما يحركها من الداخل بأقصى حرية ممكنة تالعب األشياء و الصور و الموضوعات .
وأنت تجوب في عالم العنداري ال تنسى أن تتحرر من المساحات وتفاصيلها، فكل األمكنة تفاجئك بمؤشرات 

ثها البصري ، و ببقايا مفردات حقولها و ما تساقطت منها في الروح كشهقة ال حدود  رموزها ، و بكثافة ترا
لها ، كحدس مملوء بالتداخالت الروحية و العاطفية الممتدة في الالنهاية ، يعبر كل القيود ، و كل المسارات 

اإلستمرارية و اإلحاطة  ، بإرتفاعاتها و إنخفاضاتها ، و كأنه يهمس لنا بما تحمله من دالالت رمزية مرتبطة ب
بتلك السطوح أو بتلك األشياء و ما تبغيها من خالل العالقات المكانية المختلفة و ما تفرزه من قيم معطاءة  
بفعل إزاحات هنا أو هناك مع اإلبتعاد التدريجي عن إستخدام المفردات المألوفة ، عن الطرائق المألوفة في  

يقوم في جوهره على أساس من الخيال و المرونة ، فيبدأ اإلنتباه  صياغاتها ، ساعيًا إلى التجريب الذي  
 باإلستثارة ، و تبدأ التوقعات بالتوالد حتى تبدأ التكوينات بالحضور ضمن بوتقة جديدة . 

و أنت تجوب في مدينة العنداري الفنية ال يمكن أن تخرج منها خالي الوفاض ، فعمق التصوير لديه يتيح  
ن تستخلص فصواًل كاملة لسيرة ال تهادن الواقع ، و ال تتبوأ األحداث السهلة ، فقدرته  لك و في حّيز جميل أ 

على اإلدهاش و مثيراته ، و بإيقاعات غير منتظمة يجعله يستثير التوقعات التي تفيد في تعميق فهمه  
جابات سلوكية قصدية  لعملية الخلق و اإلنتباه إليها ، كما تفيد في التركيز على التجربة الجمالية بوصفها إست 

ترتبط بعمليات التوقع بمعناها الداللي من جهة ، و بالفهم المفتوح و الصحيح لها من جهة ثانية ، فعلى 
أساس الجهود الخاصة تأخذه و نحن معه إلى األعماق الشعورية للفنان ذاته لتحليلها و مدى تطابقها لرؤيته  

ل مع الشكل الفني تجتذب إهتمام المتلقي على نحو فعال ،  الحسية البصرية ، فمحاوالته الخاصة في التعام
و يدعوه إلى تنشيط خياله ، فشحناته التعبيرية قادرة على لجم الضجر دون أن يدع للهيبها بالسيطرة على  
متلقيه ، فما يحدث ما هي إال مهارات حركّية تعتمد على المحاكاة المرتبطة بالمثيرات الموجودة في ذاته و  

  ، لإلرتقاء  لذاته  اإلستمرارية  مختلفة من طبيعتها جميعًا  و  متنوعة  و  مرتفعة  بمستويات  مهارات جمالية 
بالالشعور كقيمة جمالية تهتم بالعمليات المعرفية التي أهملها الكثيرون من الفنانين ، فعنداري و عبر مراحل  

لمستمدة من وجهة نظره الخاصة  متتابعة يتوجه بريشته نحو قطاع تجريبي في محاولة منه لتحقيق األهداف ا
حول الواقع بمكونات جمالية تناسب مشروعاته التي تشع منها الجمال من خالل تأثيراته الخاصة و التي  
تأخذ أشكال بصرية هي في أبعد و أعمق و أوسع نقائها إدراكيًا ، قطاع فيه تتجدد ذاتيًا كل مشاهدة للجمال  

ي يستثيرها بداخلنا الموضوع الجميل ، يتوجه نحو قطاع المقياس فيه  المرتبط بالمشاعر الحسية المتميزة الت
هي تلك المتعة الخاصة التي ستجنى من عمله الفني كمحصلة جمالية، إحتمالية ونسبية لتداعياته وخياالته  
  التي يسقطها على ألوانه ، مضافة إليها خبراته األكثر فاعلية ، معتمدًا على طبيعة المثير الجمالي ذاته 
وفي العمل الفني ذاته، وهذا ما يرفع من حجم تصميمه في تجسيد أشكاله بتنظيم مكاني وما يحمله من  
معان رمزية قد تكون أكثر أهمية من المعاني المحددة لها مسبقًا، ومن خالل الحكم الجمالي وما يستخدمه  
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أساس الشكل أواًل فيتجنب  من إيقاعات تختلف من لحظة إلى أخرى، يبسط تفضيالته اللونية الخاصة على  
البراقة منها أماًل في الوصول ذي التنبيه النشط، الوصول الذي يسعى نحو رفع المثيرات الجمالية لتركيباته  

 الخاصة بمستوياتها المتنوعة وهذا ما يرفع اإلحساس الشامل بالحياة في تألقها و تدفقها الدائمين. 
بضة بمفاهيم خاصة ، بمفاهيم قادرة على تلمس العوالم اإلنسانية  يتعامل العنداري مع القضايا الحياتية النا 

و آالمها الداخلية ، قادرة على تلمس تلك اآلهات التي تخرج من قلب عاشق أو عاشقة لم يهدا الجدار بعد  
، فرؤيته تختصر بمعالجة البياض بشعور ملتهب يجعل البناء شامخًا و متميزًا يعانق الحب و القلق معًا  

تجمع بين موجة من المحاكاة بين السطوح و الكتل األخرى و التي من الممكن أن تتلقى إضاءة أقل برؤى 
أو أكثر تبعًا للسطوح بوصفها سطوح متحولة تتحرك من أجل أغراض قيمية ، فالعنداري هنا يبحث عن  

، و من قدرته على  الجديد ضمن دوافع إستكشافية تجعل من قدرته على المهارة و التفكير في مداها األوسع  
خلق توازن خاص بين أبعاده بكل دالالتها ، فالمالذ آمن له و ليس فيه ما يمنعه من اإلستجابة لتلك الثروة 
الفنية الهائلة التي بدأت تنتج في دواخله و تجسيدها في غابات سطوحه وصواًل إلى الطفولة المتأخرة حيث  

ه ، و حيث اإلحساس باإلتحاد مع العالم يكون بكل طاقته و  اإلنتماء إلى الجمال يكون بكل بساطته و ألوان
تلقائيته ، و تكاد تنطبق وجهة النظر هذه على مجمل إستلهامات العنداري و نتاجاته الجديرة بالتحليل و  
التأويل ، و التي تعبر بحق عن تحوالت نشطة و فاعلة في ذاتها أواًل و مع التحديات الشكلية التي ال يمكن  

ثانيًا ، فبتركيزه على إستراتيجيات خاصة في تنشيط الخيال يجعله بإسهاماته الخاصة يسعى إلى    تجاهلها 
 إستكشاف خصوصيته أو لنقل إستكشاف حكايته التي سيرويها فيما بعد.

 
 نوفل العنداري أعمال الفنان التشكيلي 
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 رتياد اآلفاق اسلمان كالفرات يحلم ببلوغ الرحاب و ود عبّ  -2-

 
 الفّنان التَّشكيلي عب ود سليمان

 .... 
عبود سلمان أو أبو الفرات كما هو معروف في الوسطين اإلجتماعي والثقافي، هو جزء مهم من تاريخ  

تنام في حضن الفرات ، مدينة الميادين، المدينة التي ال  1965السجال في المدينة التي أنجبته في عام  
فحسب بل تحرس هذا الحضن في ترحاله الطويل ، فكيف إذا كان لهذا الحضن أب متوغل فيه بهديره  
في   والدائم  والكبير  الكثيف  بحضوره  بل  فقط،  الظاهر  في  له، ال  عاشق  أب  بهدوئه وصمته،  ونشيجه، 

كادت تكون قضيته األهم، ينفتح    نصوصه التشكيلية منها والنثرية، فميادين تسكنه كما يسكنها هو، حتى
عليها في األوقات كلها، يرتقي بها إلى ذرى كونية طارحًا فيها حشود أفكاره مع الكثير من إفتتانه بها، وهذه  
تسجل له، فهو مدرك أن الطريق إلى اآلخر يبدأ من عتبة بيته، فتحولت إلى حكاياتها الكثيرة التي يرويها  

بقها في كل الدروب التي سار ويسير فيها، لم أجد مبدعًا مرتبطًا بحلمة  لنا في مجمل أعماله، وينثر ع
مدينته أكثر منه، فهو الطفل الذي ال يترك تلك الحلمة مهما كبر، ومهما إبتعد عنها فهو األقرب إليها في  

كانت األوقات كلها، وهو الذي ال يفطم عنها، بل يمضي بها في سفر توغله في دروب الحياة الكثيرة، مهما  
وعورتها، أو سهولتها، الدروب التي ال يخشاها سلمان طالما بوصلته أقصد مدينته هي التي توجهه، وتنوب  
عنه في تحديدها و إضاءتها ، طالما هي عصا نجاته ، بل هي عكازته التي تضبط مشيته و هو في أحلك 

وما هو متعلق بأرواحهم ، لكن له  ظروفه ، فيلح سلمان أن حكاياه كثيرة ، قد تكون أهمها مدينته و ناسها  
حكايا أخرى ، تنبع من اإلنسان و تصب فيه فهو غاية الحياة و غاية اإلبداع، حكايا تبدأ من عتبة بيته إلى  
كندا حيث يقيم مرورًا بدير الزور و دمشق و بيروت و رياض و نجد و دبي ، محطات كثيرة لكل منها ألف  

يء من روحه الجميلة التي تجعل منها وهي تلد من بين ألوانه و كأنها  حكاية و حكاية يسردها لنا سلمان بش
  .رؤيته نحو العالم إليها تهفو كل حكاياه وبغزارة تساهم في تغييرها، وترد األسئلة الخاطئة إلى مضاجعها



3320 
 

لق  أبو الفرات ال يبحث عما يلحق بها الضيم ، و ال يبني ما يعصف بها المبالغات ، تتوالد الصور و تتعا 
في حضرة مشاهد قادمة من ذاكرة مكان لم يشبع منه بعد ، من ذاكرة لها ومضاتها و هي تنفث مفرداتها 
على فضاءاته التي لن تفي بحاجته مهما كانت إيراداتها في حدودها القصوى ، فالناظر إلى تجربته كالناظر  

تعيده إلى البدء ، إلى عتبات  إلى الفرات في أوج نشاطاته و فيضاناته في نسق من اإليقاعات جميعها  
تستقل بذاتها ، محكومة بعبق األولين ، فهو مجبول بالميادين و أهلها ، بتراثها و تاريخها ، بحكاياتها و  
القهر   بمقوالت تفضح  تملؤنا  لتجربته  أقصد   ، لها  البيانية  فالرؤية   ، القناديل  تطفىء  تعد  لم  التي  ريحها 

البسطاء و المستضعفين بأن العبرة ليست في تقاسيم الربابة فحسب   اإلجتماعي ، و بما يروى على ألسنة
بل بإستنهاض الذات و اآلخر المخاطب لرفض هذا القدر ، فهو قد يرسم محنة فتاة قروية تفتك بسطوة  
المال أو بسطوة القرابة ، و قد يرسم حكايات األمهات و هن غارقات في النقش و التطريز ، أو قد يرسم 

مازالت ترفد بنيتها اإليقاعية و هي تروي ما ستكون عبرة للبلغاء ، فهو يفطن لتعامالتهن و    الوجوه التي
عالقاتهن في غاية الدقة ، أو قد يرسم لحظات طافحة بالجدل ، زاخرة بالحركات ، مليئة باإلندفاعات التي  

دفق دالالتها ، و هذا    ال تحد ، ينهض بمعانيها متزامنًا مع نهوض نقوشه و تعالقها ، يستل بالرحيل مع
يعني ضمنيًا أنه يعلن الخروج على النظام المتعارف عليه ، و يجدد في الموضوعات بإنتقالها من السطح  
إلى الغور قصد الوقوف على ما يجعل من نصه معاصرًا ، و وجودًا متميزًا تكمن فرادته فيما به يتغاير مع  

تي نهض بها دون أي إنكفاء في إلتقاط ما يمكن قراءته لحظة  غيره ، فال سبيل أمامه إال بتمثل اإلضافات ال
شروعها في إنجاز ذاتها التي ستتجلى فيما بعد في الحياة ، و هكذا يمكن القول بأن التصوير الواقعي الذي  
يشتغل عليه سلمان تتجلى في العالقة القائمة بين تصرفاته كإنسان ، و نمط شخصيته التي ال يمكن نسفها  

ى العالم اآلخر ، فلعالمه الداخلي فهمها الخاص ، و صورها الخاصة ، يكفي للداللة على ذلك بتدخل قو 
نمنماته التي تحمل دالالتها و إنتماءاتها في ذاتها ، و التي قد تصب في تصنيف شكلي تخص المكان 

ها الداخلي و الذي ينتمي إليه بقوة ، و إن بتفاوت وضوحها ، فهو يفترض نوعًا من سيرة حياة وفق منطق
هذا بحد ذاته إشارة تملي علينا أنه يقتنص أفكاره من الفرات ذاته كوقائع قائمة على التطور الذاتي ، جازمًا 

 أن اللحظات بكل هبوبها هي عواصف تاريخية يمكن إلتقاطها و تجميلها في العموم .
م في محاورة الموجودات جميعها ثانيًا  عبود سلمان ريح تشرع من بداياتها في محاورة ذاتها أواًل ، و ثم تتناغ

، و كأنها تمارس طقسًا إبتهاليًا ، تعابث كل ما يستدعي الكالم ، إن كانت حوافر خيول وضعته في حضرة 
الوجود ، أو براعم أعشاب داهمتها الدفء و النور ، فسلمان و في لحظة ما يعتصر األزمنة كلها ، يستدعي  

كأنها مرايا متناظرة تسمح لها بإنتاج ذلك الحشد الذي ال بداية له و ال وقائعها ليحشدها في فضاءاته و  
نهاية ، فهو يغرق مشهده البصري معواًل على مكوناته الخاصة و قواه الذاتية ، و كأن كل ذلك البياض و  

كنت ذلك المشهد ال يشفي غليله ، فلديه الكثير ما يقوله ، و كنت أتساءل دومًا عن سر هذا اإلغراق الذي  
أعتبره إلى زمن قريب بأنه قتل للعمل و خنقه ، بل منعه من التنفس و كأن الفنان يصدر اإلعدام على عمله  
قبل أن يولد ، و لكن حين إقترابك من الصندوق األسود لتجربة سلمان و فتحها ستجد بأن هذه الحالة فتحت  
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لبيضاء في مدينته ، و رسم عليها خطوط  مجراها فيه مذ كان صغيرًا ، فهو الذي " سود كل جدران البيوت ا
سوداء و نساء و حمائم و أعشاب كبيرة و صغيرة ، و أحصنة حتى أنه لم يترك أي فراغ فيها " ، فقتل  
الفراغ على تلك الجدران هو ذاته التي رافقته و شاركته في القتل في مجمل أعماله ، يضغط عليها بخطه و  

تصرخ معه و تقول كفى ، فهذا التصعيد في مفرداته و بهذا الحشد   ريشته و زخارفه و آهاته و وجعه حتى
يرفع من سقف إيماءاته المتزامنة التي تمضي به في اإلتجاه الذي يرغبه هو دون أي ضغط من مدرسة ما 
، أو من تجربة ما ، فهو ينتهج مساره في بنائه الغرائبي بإيراد نفح أسطوري مفتوح على وسائل أسلوبية  

تخص ذاته ، و هذا ما يجعل صوره المجسدة في كسر المنطق تتوالى عميقًا في رحاب ما    تخصه هو ،
هو طافح بالنغم المياديني و ما هو موغل في إبتداعها للغة تخاطبها اليومي ، و كأن سلمان بإيماءة عابرة  

يستدعي بالمقابل حين  ، و  التالشي  به و ضبطها من  اإلفتتان  و  أديم نصه  إحتالل  أعماله    يرغب في 
لتخصب ال بد أن يختزل مضجعها الذي لم يبرحها الحنين أبدًا ، و لم يغدر بها الوفاء فهو و على إمتداد 
 إطالعه على إيقاعها الخاص يعود إلى نبعها من جديد ، النبع الذي يجعلها قابلة للتأويل و التدفق الغزير. 

رحال في تجربته و اإلصغاء إليها ، و هي تمتثل  ال بد من اإلشارة هنا بأن قراءتنا هذه كانت كنوع من الت
بكيفياتها طواعية لمتطلبات اللحظة و اإلستجابة لسفرإندفاعاتها و هي تنهض لتفتح مجراها كفراته ، حالمًا  
ببلوغ الرحاب و إرتياد اآلفاق ليروي الظواهر و األحداث حتى يتمكن من المثول في تلك األقاصي التي  

 ى حقيقته فهو جزء من الحركة التي ال تكل و ال تمل . سيبدو فيها كل شيء عل
 

 أعمال الفّنان الّتشكيلي عب ود سليمان
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 يقارب الرموز األسطورية وإشكاالتها المحتملة  محمود الجوابرة  -3-

 
 محمود الجوابرةالفّنان الّتشكيلي 

 ..... 
درعا ( هو راوي حكايات ، راوي تغريبة الزالت تسبر الجهات ، و    1950بداية نقول بأن محمود الجوابرة )  

الزال هو جزء منها ، يتحرك فيها بما له من زمن معلوم ، و بلغة معلومة ، يؤسس عالقاته معها في  
بحثه و مراجعه بمعطياتها و    مقاربتها جماليًا و تاريخيًا ، و يذهب فيها بوسائط ترجع وصولها إلى حقائق

إحداثياتها و األسباب الموجبة ذاتها ، فيأخذ من صفات السرود البصرية ما تالمس مسارات حكاياته تلك 
و نبضها ، يتملكه على نحو دائم الرغبة التي ال تقاوم في أن يروي تلك الحكايات األكثر قدرة على التأثير  

كما شكلها ، يقدمها كمبادرات متحررة في صور أكثر دقة ُسّوقت   به و بمتلقيه معًا ، فهو يخلص لجوهرها
بنجاح مرموق ، و من المفيد أن نأخذ بعين اإلعتبار مكانة حكاياته و أفكارها بإشكالياتها الكثيرة في السياق  
العام ، فالجوابرة مسؤول عما تتوافر من صيغ بصرية تنظم بتنوعها و غناها في سرود غير متفق عليها ،  

حده يواجه تعقدها و صعوبتها مهما غضبت منه الفضاءات أو رفضت أفكاره ، فهو سيجد أمامه سلسلة  و 
أسئلة طرحت بعضها بحثًا عن خصوصياتها النوعية ، و بالتالي عن خصوصياته هو في صيغها الحكائية  

و أساطيره و ما    الفنية ، و طرحت بعضها اآلخر لإلجابة عليها داخل إتساع الثقافات اآلتية من التاريخ
يقتضي القيام به حتى يفهم مشروعه و تفاصيل نصوصها ، فهو يمضي بخياره السردي و بجهد إبداعي 
متميز نحو إستبطان األعماق ، يغوص في كثافات البنية الجمالية و طبقاتها المتداخلة لسبر حقائقها التي  

اصرها المتوحدة و المغتربة في الوقت ذاته ، كثيرًا ما تختبىء خلف قوالب مقاماتها التي صمدت طوياًل بعن
ضمن العمليات الجديدة من إنتاج و إعادة إنتاج الشكل بما يحقق وظائف مغايرة قد تؤدي إلى تقوية الحدود 
الفاصلة بين أنظمته السردية الكاشفة لرؤيته الدقيقة بوصفها الثمرة الكاشفة لحركة تمازجاته المقترنة بالنظرة  

المهيمنة على مشهده اإلبداعي ، و من الحق أن نشير إلى صحوته و تطلعه إلى أفق جديد    غير السائدة و
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، بتقنياته الخاصة ساعيًا ، جاهدًا إلى تحقيق قيم جمالية لها مغزاها و أهميتها ، لها لحظاتها و ألوانها ، و  
فرشاته ، و الخروج من مسامات  له أدواته التعبيرية بشعوره الملح لإلنعتاق من الخوف الراقد بهدوء في حركة  

مبهمة للتحديق في البعيد بإحتماالتها الكثيرة ، فهل يتوفر له حينها ما يمأله ثقة و طمأنينة ، ما يبقي في 
أعماقه مخزونًا يؤكد على إستمراريته مهما كان حجم التعب و عذاباته ، يؤكد أن المؤثرات اآلنية لن تدس  

ي تتسارع على فضاءاته قادمة من روح إنتماءاته الذاتية منها و الجمعية  في مالمح تجربته ، فالنبضات الت
 ، و ستكون جواز سفره بها يغزو البياض أكثر .

محمود الجوابرة يتعامل مع ألوانه و كأنها سر من أسرار الكون ، فيجمع ما فيها من مؤثرات و رموز محرضًا  
ما فيها تفاعالت بين لمسات األلوان و دفئها حين    بها إبداعاته ، مشكاًل مقاطعه البصرية بتشكيالت كل

ترجع إلى حساسيتها و روحها ، و بين تراكماتها التاريخية ضمن متغيرات دائمة ، و هنا تكمن فلسفته و  
مبررات وجودها ، تكمن معزوفته التي تمتلىء برائحته و بذاكرة يقظة تزحف إلى المداخل كلها ، و إلى 

من نفسه ، و هنا قد تكمن أزمنته أيضًا ، فيمتص كل دقائقها ، و كل زحامها ، و حواف جعلته أكثر قربًا 
ألهميتها الغنية يحشد المساحات الواسعة بها و بما تناثر منها من الحيوية و اإلنفعاالت و البقع الضوئية  

خمر تجربة ، و و يمنحها إمتدادات داكنة فيها من التوتر على قدر ما فيها من السكينة ، فهو الفنان المت
بحثًا عن أجوبة ألسئلة كانت تنعش خصوصية إمكانية وصوله في هذا الطريق الطويل ، الطريق الذي يمتد  
رائحته في الروح فتلونه بالمشاعر كافة ، و بأحاسيس تنتشر فيها كالنار في الهشيم ، كمغترب يلتقي بتراب  

لذي يقبل أوراق التأمل لتعشعش في قدرته البصرية  يحضن والديه و أفراد حنينه منذ عقود كثيرة ، الطريق ا
و ما يشغلها من تفاصيل اللوحة و إحتماالت صياغتها و هي تحمل جذورها في األزمنة كلها ، بقدر ما 

 يقبل أوراق الحياة و زخمها و ما لها من عالقات بالقيمة المعرفية ذاتها .
و كبير جدًا ، فيه يرسل روحه في جسد لوحته لتحمل عالم محمود الجوابرة الذي فيه يمارس مواجهاته واسع  

عنه بعضًا من خباياه ، أو مما تركه معلقًا في المداخل ، في أصوات هاربة من المكان إلى الالمكان دون 
جوازات سفر ، و دون أذونات وقتية ، فكل تفاصيله إسقاطات الواعية من الضرورة مزجها بخيوط حسية  

ده في الرجوع إلى حركيته األساسية بمقاطعها المرتبطة بصريًا بما وراء الواقع ، أو تفاعالت إنسانية تساع
 و هذه حاله على إمتداد تجربته ، و يتعامل مع ذلك بطريقة جديدة هي وليدة رحلته الطويلة .

نحو   األساسية  مفاهيمه  لبعض  تحديدات  عبر  و  المختلفة  تنويعاتها  و  الجمالية  بعملياته  الجوابرة  يرتقي 
شكيالت غير هجينة ، لكن ممزوجة بأساطير األقدمين ، يتخذ من بعض مفرداتها ) كالثور مثاًل ( مرتكزًا  ت

لوجهته ، داعمًا لتعبيره الخاص ، و إلدراكه للحاالت الداخلية و ما تثيرها من إنفعاالت في مجاله اإلدراكي  
ها الجوابرة إلنجذاب المتلقي و جره نحو  ، و داعمًا أيضًا إلستخداماته في التقصي ألساليب معرفية يهتم ب

إستراتيجياته و اإلستمتاع بها ، و هذا نوع جديد من التفكير و التحريض عليه ، و اإلتفاق بينهما يشجع  
بجملة رهافات و   المحتملة  إشكاالتها  الرموز األسطورية و  يقارب  فالجوابرة   ، قراءة  و  اإلبداع خلقًا  على 

ًا والدات ألنماط تعبيرية لها كل قيمها المعرفية و اإلبداعية ، يقاربها بوصفها  حساسيات جمالية الفتة محقق
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لها ما   الخاصة ،  لها مساراتها  إقتباسات لزمن مضى و أشبه بحلم ، كاشفًا خصوبتها في خلق مشاهد 
اإلشارات  يستثمره في خلق جديد يتجاوز آفاق الفعاليات الذهنية و إنزياحاتها ، و عليه فإن الجوابرة يتلقى  

البصرية من جهة ما ، أو لنقل من موروث ما و ينقلها إلى شاشاتها أقصد فضاءاته ، يساوره في ذلك 
الرغبة في معرفة األصل ، الرغبة في تحقيق إمكانية اإلقتباس المباح و المتاح للوصول إلى تعالقات دقيقة  

 ها نحو جهات مغايرة . بعنصريه المكان بالزمان ، و بإحتمال لمدلوالت كثيرة تمضي جميع
و بالعودة إلى ثيمة الثور كإحدى أهم ثيماته، و كإحدى أهم كائناته التي تسكن مشهده البصري ، وهي ذات 
األثر األهم في تأسيس عالماته المطمورة في مساره الفني ، فهي بالمحصلة ثمرة من العالئق الممكنة و  

يفي ، و الذاكرة البعيدة بمخزونها الميثولوجي ، و التي ستشكل  غير المعزولة بين الذاكرة القريبة بمخزونها الر 
بتزاوجهما رؤيته في سبر الواقع ، و رؤياه في سبر قصص األولين فينتج لديه نص مختلف و متباين بكل  
دالالته ، و إن بدرجات متفاوتة من الوضوح ، سعيًا إلبراز مكامن اإلرتكاز في تراكيبه بعيدًا عن أي إلتباس  

حبطها دالليًا ، فما اإلشارات و اإلحاالت إال عناوين لتحريك مسارات تجربته بآليات غير قابلة للحسم  قد ي
من داخل النص و بلورة ذلك ميتافيزيقًا و منحها نقاط التالقي من منطلق اإلخضاع الكامل لإلختزال و  

ار ألوان غير إعتيادية ، و  إستدعاء كل عالمات اإلستفهام حولها بلغة غير إعتيادية ، و منغمسة في بح
باألسئلة و بلحظات   الخلق حافلة  فقدوم عمليات  تحمل معرفة غير إعتيادية من أعماق غير إعتيادية ، 

 العطش حين ينتزع من جذور تربة غير إعتيادية . 
 

 الفّنان الّتشكيلي محمود الجوابرةأعمال 
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 بسام الحجلي و ربا مروان يزهران الروح معاً   -4-

 
 ربا مروان  الفّنانةبسام الحجلي و الفّنان الّتشكيلي 

 ... 
تجربة المعارض المشتركة ليست جديدة ، بل كانت و مازالت دارجة إلى حد كبير ، إلى حد لم تعد تجدي 
كثيرًا ، دارجة و إن كانت ال تثمر بالشكل المرجو منها ، لكن أن تكون هذه التجربة لفنانين حبيبين و  

ريف دمشق (   -   1981ريف دمشق (، و ربا مروان)    -  1974عاشقين و أقصد هنا بسام الحجلي )  
فاألمر مختلف ، فكما أنهما شكال منذ البدء لوحة مشتركة من ذاتيهما حين مزجا روحيهما في عمل واحد  
و جميل ، كان أنموذجًا لخلق لوحة أبهرت و أسعدت كل من يحيط بهما ، و كل من تأمل في تلك اللوحة 

قاء بها نحو السموات و هي تطهر الوجود ، فكان الحلم و الحب و الحياة حاضرة في حركّية الصعود و اإلرت 
من البلى و التفسخ ، ملخصة مدركات إلهامهما برموز شخصية تتراءى من خاللها تجمع لحظة تشكلهما  
بين مجموعة أعمال هي التي سيشار إليها لبدء حياة جديدة بزمن جديد ، فرسم الحركة الصاعدة هنا و بهما  

، من المرئي إلى المتخيل ، من الواقع إلى الالواقع ، و هي  هي حركة صعود من التراب إلى السماء  
إستدعاءات التضاد بين الميت و الحي ، بين الساكن و المتحرك ، بين ما كان و ما سيكون ، فبسام و ربا  
إستطاعا أن يمتلكا تاريخًا لمدى يمكن اإلمعان فيه مطواًل ، فالزمن يبدأ تّوًا من تشكيل لوحتهما الخاصة ،  

خطوة من صميم الوجود بحركة نحو األرقى ، نحو الضوء حتى تخرج األلوان بأبهى و أنقى و هي    و هي
تنتقل من األسفل نحو األعلى ، راسمة لوحة ستتمثل في حضرة الحياة و هي تبدو و كأن األساطير كرستها  

ر تكوين بمعيار  و ألحت على تشكلها وفق طريقتهم الجميلة الخاصة لتشرع في الرحاب ذاتها و كأنها سف
جديد ، يتبنى لغة التمركز العاطفي ذاتها ، طارحًا إستراتيجية اإلرتداد نحو األعلى بأبعادها المختلفة ، و 
هنا سيتشكل الكالم الذي ال يقال ، الكالم الذي سيعصف بغبار اللوحة ، تاركًا شعريتها تختال و تحتفي بما  

تنتج من عالمات اإلختالف و التجديد ، من عالمات التقارب يجبرها على اإلندفاع و كأنها أمارة على ما  
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و التجريب حتى تضعنا في حضرة ما يتطلبه من لمح و إشارة و إيماء ، فتضمن عدم اإلبانة و عدم  
 الوضوح ليقيها من اإلنشغال بما يبرز مميزاتها ، و بما يقيها من التالشي . 

ض ، و اللوحة الوحيدة التي ال تحتاج منا تفسيرًا ، أو قراءة لوحة بسام و ربا ، اللوحة األجمل في هذا المعر 
، فهي تستحوذ على الحقيقة بدالالتها كلها ، و تستدعي جذور الحياة بماهيتها ، و بأن الحب ليست مخاطرة  
بل إختزال للجمال و الحياة و الحضور في حالتها النقية ، و بأن قيمة اللحظات ال تكمن في المتاح فحسب 

حركة إستئناف لإلنسان في جل منعطفاته ، فقد أبرزا معًا إلى الجانب الشكلي للوحتهما تعبيرًا واعيًا   بل في
بالوظيفة الداللية لها إلى حد توسيع اإلمكانيات في ترجمة رسالتهما بلغة جعلت تؤدي وظيفتها في غياب  

ككنوز ال تصدأ ، و كأرواح ال تذبل  الذات المتكلمة ، كاشفة بوضوح أهمية العالقات العذبة المنبثقة منها  
في مجتمع مهما مزقته التناقضات ، فالحاالت الحياتية ، و ما تفرعت عنها من مسائل و مصائر بشرية  
تبقى صور العشاق و المحبين هي الملحمة التي تضمن في ذاتها ما يمكن أن نسميه انسانية تجري بهدوء 

لموسة كانت أو محسوسة و التي تحمل سمات عصرها  غير ملحوظ ، و ما هو غريب عنها من مظاهر م
 ليست إال تأثيرات لسلبيات مجتمع موبوء باليباس و إن كانت مادته اإلنسان . 

" عندما تزهر الروح " هو العنوان الذي إختاراه بسام و ربا معًا لمعرضهما المشترك الذي أقيم قبل فترة ليست 
في أبي رمانة ، و العنوان مأخوذ من قول للشاعر المتصوف و  ببعيدة في صالة المعارض بالمركز الثقافي  

  1273- 1207( المعلم الروحي لجالل الدين الرومي )    1248-1185الدرويش المتنقل شمس التبريزي )  
( ، فهو القائل " عندما تزهر الروح .. ال يهمها تعاقب الفصول " ، فإختيار هذا العنوان ليس إعتباطًا ، و  

لم يأت من عبث ، بل فيه تتبدى وتتكشف السمات الشخصية لكل منهما ، إن كانت من    ال مصادفة ، و
خالل النظام الواسع المتكامل المتفق مع خصائص عالمهما الداخلي ، حيث يمكن القول أن التطور الذاتي  

ة ، أو لدواخلهما سيمضي في بوتقة واحدة ، في حزمة واحدة ، في حالة واحدة ستتجلى فيما بعد في الحيا
كانت من خالل الجمهرة الكبيرة لدوافعهما إن كانت في صورة تأمالت ، أو في وصف و سرد معلومات و  
أوصاف ستشكل مجمل التصوير الفني لعالقتهما معًا و بالمجتمع أيضًا ، فحقًا إختيار العنوان كان موفقًا  

نحن معهما بعمق النضج الذي يعكس إلى أبعد ما يكون ، فثمة إعتراف بعظمة إيحاءاتها التي تلهمهما و  
سقوط األوهام و بناء وقائع مرتبطة بالشطر الثاني غير المدون للعنوان ، فالروح حين تزهر تبقى مزهرًا على  
مدار العام و في كل الفصول ، مهما كان جمياًل أو مكفهرًا ، ال تأثير فيه ، ال عواصف الشتاء و ال تساقط  

اف الصيف ، فالربيع مستديم فيها ، و هذه إشارة عذبة بأن الحب بين  اإلخضرار في الخريف و ال جف 
عاشقين يتجاوز كل ذلك ، و ال يأبه إال للمنتوج الجميل ، و الثمار الطيبة ، و العسل الصافي ، فهو ليس  

عمقها    ظاهرة حياتية بل الحياة بعينها ، فبسام و ربا و بهذا التكامل أعادا للذات أصالتها و قوتها و غناها و
الثابتة   السمات  تتجلى  فيها  عامة  إنسانية  بخصائص  باتا  بل   ، شاماًل  عامًا  مغزى  بذلك  اكتسبا  فهما   ،

 لشخصيتيهما . 
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واحد و أربعون عماًل فنيًا ، كانت تزين صالة العرض ، األول العمل المتنقل أو اللوحة المتنقلة التي كانت 
ان كله ، و أقصد هنا بسام و ربا ، معًا يسردان تفاصيل  تجول الصالة و تبث عطرها في الموجودات و المك

الصور لحظة تشابكها ، كلوحة حب ترسل عبقها في الجهات كلها ، تنخرط في الحركة حتى تحقق شعريتها  
، تطرح قيم جمالية تسهم في تلوين الفضاء و الوجدان و المتخيل ، تلمس الدروب المؤدية إلى السعادة ،  

من يبحث عنها ، و و األربعين عمل األخرى التي تطهر األدران جميعها تتوزع على  و تلتقي برحابة كل  
الشكل التالي : سبعة عشر منها لبسام ، و ثالثة و عشرون لربا ، و كل منهما كان أمينًا في نقل تفاصيل  

تالوي  تتجلى في  ما  إحياء  و  إحيائها  إلى  األولى  تشكلها  بها منذ لحظات  اإلنشغال  و   ، نها من  التجربة 
تصورات مأخوذة بالوصال مع الحرص على عدم اإلفالت من دائرته ، فاللهفة على التعبير برؤية رومانسية  
كانت تأتي من اللحظات كلها ، وفق نسق بموجبه كانا غير مطموسي المالمح ، بل كانا يبدوان كصوتين  

حتى يأتيا معًا ليحتوي أحدهما   ضائعين إلتقيا هنا ، أو كأنهما رجع صدى ألصوات أخرى كانت تتجاذبهما
اآلخر ضمن الشروع في التحول إلى العمل األجمل في الصالة ، في هذا المعرض ، فبسام و ليكتمل العمل 
عذوبة يشتغل على الورد و كأنه يصر على تحريض المكان ليستنهض العطر و يحفزه و يلفت اإلنتباه إليه  

، و منعشًا للعمل األول ، فما يعيشه بين جوانحه ال بد أن يتلمسها  كي يكون جزءًا فاعاًل و مؤثرًا في المكان  
هنا ، ينشغل بورده إلى حد الهوس ، مأخوذًا بها إلى حد اإلفتتان ، يكرس مقولته في فتح مجرى متميز أمام  
بالغة لونية التي تتحول بين فرشاته و أصابعه إلى إستيهامات تشاركية ال أشجان فيها و ال قسوة ، فهو 
فطن و مأهول بالرغبة في تهريب اللوحة و جعلها في منجاة من فظاعة التاريخ ، حريص إلى تهريبها إلى  
حد الجزم بأن بتالت وروده ما هي إال أجنحة تداعياته ليستدرج لوحته إلى الوقوع في الحياة ، فهو هنا ملتزم  

سبيل أمامه إال جمعها جميعًا في  بالحالة أكثر من كشفها ، و خارطة طريقه ترسم برشقات عطرها ، فال  
حزمة أشبه بالتي أهداها لجميلته ، و يعلقها في يسارها ال بين أصابعها ، فسبعة عشر عماًل كافية أن تنوب  
عن قلبه ليعلن عن والدته التي سيعجز حينها الطوفان بكل مائه أن يتلفها ، أما ربا صنو الحياة فهي تصعد  

ائنات ، و ما الوجوه التي بعثرتها على دروب مخاطرتها العذبة إاًل عطفًا  الوقت كأشد العناصر إحياء للك
عن عملية اإلقتران و هي تنفتح على بعدها الرمزي ، معّواًل على مكوناتها الخاصة لتضطلع بأشد أدوارها  
أهمية ، إن كانت تأتي في شكل إيماءة غير عابرة ، أو إستدعاء حشد من المرايا تمضي في اإلتجاهات  

 جميعها ، محيلة إياها إلى حشد من الملفوظات التي تحمل من الدالالت الغزيرة ما ال تنتهي . 
هي قراءة لتجربة مشتركة أردنا من خاللها أن نبرز التشاركية في العمل المنتج و الحياة ، و دور هذه  

حب و عشق و  التشاركية في التجريب و الكشف ، و إنعكاسها على شخصيتهما الخاصة و ما بينهما من
َدة في القادمات من األيام .  لون ، قد نعود إلى الوقوف عند تجربة كل منهما على حِّ
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 د بدر حمدان مأخوذ بأسئلة الشعر ومسكون بفكرة المغايرة محمّ   -5-

 
 د بدر حمدانمحمّ الفنَّان التَّشكيلي 

 ..... 
ال أعرف لماذا داهمني شعور قد ال يكون غريبًا ، و أنا مقبل على قراءة أعمال محمد بدر حمدان ) الالذقية  

( ، لكنه شعور غير عادي ، شعور بأنني أمام شاعر أواًل ثم يأتي الفنان الحقًا ، أو أن كل فنان    1960
طر عليه الخيال بتكويناته و تصويراته و نبضاته قبل أن يمد يده إلى ريشه ، و هو شاعر بالضرورة تسي

العكس صحيح أيضًا فكل شاعر هو فنان بكل تأكيد تسبقه خيال ينطح السحاب و يفتته حتى يمطر ،  
شعور بأنني أمام دواوين شعرية تنبض باللون و الخط ، هي كذلك فعاًل ، فكل عمل هو قصيدة يمكن  

ريًا ، و كأنه يذكرنا بتلك المقولة الشائعة للفيلسوف و المؤرخ اليوناني بلوتارخ أو بلوتارخس : "  قراءته شع
و   النشر  دور  الطويل مع  ذلك عمله  يكون سبب  قد  و   ،  " متكلم  الشعر رسم  و   ، الرسم شعر صامت 

على نحو خاص    المطبوعات الثقافية ، و نشر تلك األعمال كلوحات توضيحية ترافق النص ، األدبية منها
، و الشعرية على نحو أخص ، أو هي قريبة من الماتيفات التي تصلح لكل عمل إبداعي ، تضيف عليه  
إبداعًا آخر ، و تزيده جمااًل و تقربه من المتلقي حتى يسكن في قلبه ، فأنا أمام تجربة لم يسبق لي الوقوع 

ليك أن توجدها ، عليك أن تكتبها فالعالقة بينها  فيها ، تنتظرك اللوحة و قد تاهت نصها النثري المرافق ، ع
و بين المفقود منها مبنية على الحركة القائمة بينهما بمستوياتها المختلفة ، مدركًا في عدم تغليب طرف 
على آخر ، قراءتي هنا في هذه المرة تدفعني إلى إستعارة عيون كثيرة تعينني في إلتقاط الطرفين معًا ، بل 

دون أن ندع شيئًا ينفلت من شذرات مسعانا ، حقًا لقد أوحت لي لوحاته بأنها قصائد شعرية   األطراف جميعاً 
تحقق جمالياتها بكل إيقاعاتها ، فهي محكومة بالموسيقا و بسبر مقاماتها ، و بصور غير مألوفة ، فحراكه  

ادفة ، متباينة في  المعماري ينتقل بمركز ثقله من خطوط إتصاله بالشعرية و ما فيها من تجاوزات للمص
غالبية المواقف ، إن في مسألة إستعادته لتفاصيل مؤثرة بها تحتفي ذاكرته و خصوبتها ، أو القبض على  
اللحظات الهاربة و توجيه األضواء الكاشفة عليها ، و يصبح حدث المواجهة عنده متقدًا ، إمتثااًل لدائرة 
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يًا و كأنه يستمد بوصلته من هول الحياة ال محاكاة الموجود  الحلم حين يبلغ الرحاب ، أو تسليمًا للتوسيع شعر 
بل إعادة إنتاجه وفق طريقته هو ، هنا هل حقًا يحق لنا أن نقول بأن اللوحة الفنية ضرب من الشعر ، كما 
نقول بأن الشعر لوحة فنية ، هناك ما يسمو على العقل فال يحتاج إلى تعليل بقدر حاجته إلى األسئلة و  

العمل ذاته ، قد تنهض ًاألجوبة فيها، ولكن ما أعرفه أن حمدان يكاد يلزم متلقيه بأجنحة ال حدود   رميها في
 بتحليقها، فينجز عمله وما علينا كمتلقين إال أن نكتب فيها أشعارًا وقصائد، وهذه تسجل لحمدان بإمتياز. 

في ذلك و هذا بدوره مده بنشاط  محمد بدر حمدان يحمل إرثًا طوياًل في فن حفر الغرافيك ، و يكاد يختص  
إبداعي جعلت مهمته غير بسيطة و ليست عادية ، فاألمر يحتاج إلى النفاذ إلى ما يقبع في صميم المشهد 
و إخراج آللئه و اإلرتقاء بها إلى تلك الذرى التي تستدعي التكثيف الداللي و دفعه إلى ذروته ، بل إلى 

داخل بعمليات إسناد متتالية ، و جعل اإليحاء مستترًا باإلستمرارية  تلك الذرى ليتوسع في رسم المشهد من ال
، و من الخارج و ما يبتنيه من عالقات ألنماطها العليا ، و بكيفيات توظيفه لرموز ترتقي بمشهده و ما  
يحمل ماهيته من موضوعات و مدارات و تحوالت تغني بدورها دائرة خلقه و تجعلها تدور ال على نفسها ،  

لى ما يتربص بها من رموز و تالوينها ، من صور طافحة بالدالالت ، تومىء في اللحظة ذاتها  بل ع
بحشود غزيرة من المدركات في عالقاتها النصية التي تسمح لها بإنتاج رغبة غير متعارفة عليها ، هي في  

اد ال تنتهي ، و  قرار حمدان أشبه بصوت النغم ، أو بالموسيقا و هي تنثال في شكل إشارات إستفهام تك
ثمة من يالحظ أن ما يتيحه من قيم جمالية من خالل خلقه لمشاهده البصرية التي تغدو مفجرات إبداعية  
خاضعة لتلك الحساسيات و الرهافات الجمالية الالفتة في مدرجات األبيض و األسود ، و على نحو أخص 

في مسارها الخاضع لنطاق آخر من اإلشكاالت    حين يقارب جملة الجماليات التي ال تزال تحققها تلك المشاهد 
المحتملة تجدر أن يلتفت إليها ، هي تفاصيل يلتقطها حمدان متسائاًل إن كانت تتطابق فيها زمن اإللتقاط  
مع زمن السرد ، و لعله مما يمتلك داللته في هذا الخصوص أنه يتوج دائمًا إلنطالقة موجاته الجديدة ، 

تاح و إن تدريجيًا ، و بإضاءات منه يعمق فهمنا لطبائعها بترقب و إنتظار ، و  متأماًل فيها ، فالكشف م 
المغزى عميق و مهم ، ينطلق بها في تداعيات مؤثرة تمنح سرده حيوية و قيمًا تعبيرية و جمالية تنمو  

ية  باإلتجاه الذي خطط لها حمدان ، و يحافظ في مشهده على التوليفة الخاصة به و القائمة في صلب عمل
وعيه و الوعيه بوصفها رصد لتجربته في مستوياتها المختلفة ، مؤكدًا تصعيدها حتى ال تفقد بهجة حلمها  

 و حياتها ، فحقول االحتضار دائمًا تكون قريبة . 
محمد بدر حمدان ينتشل نفسه من مسايرة الواقع و يبتني رموزه الحاضنة لشعريته ، و التي أمنت بقاءه و  

قدرته على الفعل في متلقيه ، قد ال يكفيه أنه يحوله إلى شاعر أو إلى كاتب أو إلى  ضمنت إستمراره و م
عاشق على أقل تقدير ، فالفنان الذي يشغل متلقيه إلى هذا الحد و يمضي به و بقراءته إلى عالم اإلبداع  

متلقي ، هذا  ، فال يتركه أن يبقى متلقيًا فقط ، بل يجعله مشاركًا في إنجاز اللوحة بنص مواز يخص ال
اإلرجاع و هذا التأثير ال يمكن أن يخلقه إال من كان فنانًا حقيقيًا قادرًا أن ينتشل الواقع من خرابه لحظة  
إنفتاحه على الحضور المستتر في صميم الخطاب المعاصر ، و الراجح أن كيفية تعامل حمدان مع تلك  
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و من التاريخ و أبجديته ، هي التي جعلت عملية    اللحظات و تلك الرموز التي استقدمها من حكايا األولين ،
تلقي نصه كنص معاصر كما لو أنها ال تدرك أحيانًا كثيرة ، فنصه يتحرك في رحاب بعيدة ليس من السهل 
المغايرة ، فيستشرف   بفكرة  بأسئلة الشعر ، و مسكونة  علينا كمتلقين أن تطالها مداركنا ، فهي مأخوذة 

عة األساسات التي ينهض عليها دروب الممكنات ، و ال ليجتث محنة تلك الممكن و المحتمل ال لزعز 
األسئلة و يرمى بها خارجًا ، بل لإلرتقاء إلى مستوى الشروع بالخروج و اإلبتداء ، و إلنجاز تغييرات في  
بنية العمل الفني و ما أحدثه من تصدعات في بنية الوعي الجمالي ، فيشد الذات و يتمسك بها ، و منها  

 يستلهم ذلك األثر الذي يقتفيه .
محمد بدر حمدان الفنان هو ذاته محمد بدر حمدان اإلنسان ، و من القالئل الذين يهدون تلك الجسور  
بينهما ، فهو ال يكاد ينفصل عن لوحته ، و ال لوحته بقادرة أن تبتعد عنه ، كل منهما يعيش في اآلخر في 

كثيرًا : " لوحتي تمثلني شخصيًا و تنطق عني دائمًا و تحمل قسطًا  حالة من الهيام التام ، حتى أنه قالها  
من همومي ، و هي أيضًا رسالتي المفتوحة إلى اإلنسانية و تشاركني إنفعاالتي و همومي في درب إهتمامي  
  بالثقافة البشرية و اإلنسان " ، فهذا اإلنصهار بينهما إذا جاز لنا أن نقول ذلك ال نجدها إال عند الفنان 
الحقيقي الذي يتنفس عمله الفني ، و عمله الفني يتنفس به ، كل منهما موغل في اآلخر بطريقة الئذة  

 بالصمت و يواصل فعله بمتلقيه ،حتى يتلقفه و يلون رؤياه بالجمال الذي ينبض فيه .
 

 الفنَّان التَّشكيلي محّمد بدر حمدان أعمال 
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 يه عن اإلنسان ويكشف سرهبهجت داهود يبحث مع متلقّ   -6-

 
 الفّنان التَّشكلي بهجت داهود

 
إذا إعتبرنا الفن كائن بروح و أحاسيس ، و هو كذلك فعاًل فال يمكننا التعامل معها إال وفق ذلك ، و حين 
نقول أن الفنان كائن غير عادي إن كان ما يملكه من أحاسيس غير عادية تصل في رقتها و شفافيتها إلى  

ى ، فهو أرق منهما و أكثر شفافية  ما ال يمكننا تشبيهها بأي شيء ، ال بورق السجائر ، و ال بالبللور حت
كذلك ، قد يحق لنا تشبيهها فقط بقلب مالك قادمة من السماء العاشرة ، عاشقة لحد الذوبان ، أو ما يمكن  
أن يحمله من طاقة قادرة أن تجعله عابرًا لآلفاق ، أقول هذا عن الفنان ألنه يحمل في داخله ذلك الكائن 

و جمالياته ، فإذا كان األمر كذلك كيف بنا أن نفهم إبتعاد فنان ما عن  الذي أسميناه الفن بكل أحاسيسه  
هذا الكائن العذب لسنوات قد تصل لربع قرن مثاًل كما هو األمر مع الفنان الذي نحن بصدد قراءته في هذه 

و منها هاجر إلى كندا عام    1963المادة و أقصد بهجت داهود إبن مدينة الحسكة الذي ولد فيها عام  
حيث يقيم اآلن ، إنقطع ربع قرن ليعود بروح الثمانينات و التسعينات ، تلك الروح البسيطة التي    1998

كانت تلتقط ما حولها من مشاهد إجتماعية ، و ريفية ، و طبيعية باتت من التراث و الفولكلور الذي يحن  
و هي تجول في أروقة الحياة    كل منا إليها ، عاد ليكمل من النقطة التي وقف عندها ، من ذاكرته البعيدة

و المدينة و القرية حينها ، عاد ليواجه بوعيه الوعي الذي كان ، و يبذل ما في وسعه لتكون هذه العودة  
حميدة و مثمرة ، و إشارة حنين و إنتماء ، عاد بتشجيع من الفنان و الناقد السوري عبدالقادر خليل حين  

انيا و الذي أقيم في متحف ميرينداس التاريخي لمدينة ميداينا  دعاه للمشاركة في المعرض الدولي في إسب
فنانًا من دول كثيرة ، فهذه العودة منحته روح الفن من جديد   79و الذي شارك فيه   2021دي بومار عام  

، و أيقظها من سباتها العميق و الطويل ، و لن يكون سهاًل التعامل معها ، يحتاج األمر إلى صبر و حب  
قد عاد بكل شغفه ، فاألمر قد يكون مختلفًا عند الطرف اآلخر ، أقصد الفن ، قد يكون نومه    ، إذا كان

ثقياًل و لغته باتت ثقيلة لم يمارسها منذ سنوات بعيدة ، األمر ليس سهاًل ، بل يحتاج إلى فك تأتأته ، و 
ياب و يتصالح معه، أو قد اإلنصات إليه مطواًل فلديه ما يقوله و ما سيحاسبه ، قد يغفر للفنان هذا الغ

 يرفض تلك المصالحة ويبقى في برودته، وهذا ما سيظهر لنا و نحن نقرأ نتاجاته التي بين أيدينا، سيظهر  
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 ذلك جليًا في إقترابنا منها و تحريك الساكن فيها. 
، ال    بهجت داهود يعيدنا إلى عبق زمن كان كل ما فيه ينبض بالعفوية ، كل األمور فيه ترتقي ببساطتها

تضمين و ال دالالت عميقة ، ال مقوالت مستوردة و ال تنظير ، المعيار كان الواقع بكل وضوحه ، يرفض  
التعقيدات و كل ما يمكن أن يوحي بغير حقيقته ، كاد أن يصل إلى حد اإلستسهال لعدم إقترانه بتغريبة  

سبيل إلى التطهر من األدران  اإلنسان من عالميه الداخلي و الخارجي ، كل شيء يشد كل شيء و هو ال
التي قد تظهر في دروب الحياة ، يعيدنا إلى عبق مازال لدى داهود نفس ينفخ فيه ليكون صالحًا للتعبير  
عنه و عن عطره النوعي ، اآلن و في كل حين ، عبق لم يعد موجودًا إال في حكاياتنا و أحاديثنا و التي  

، لم يعد موجودًا إال في ذاكرتنا البعيدة التي تأبى تركه في مهب بدورها باتت قليلة في هذا الزمن المعتوه  
الريح العاتية ، مؤكدًا مالمحه التي تتبدى في مشاهده ككلمات غير خاطفة ، ككلمات تتلبس الطريق لتضمن  
لنفسها بقاءها في دائرة الفعل الجميل ، و تبقى على الدوام تذكرنا بواقع ال إضطراب روحي عميق فيه و ال  
معاناة نفسية عميقة فيها ، و لتروي حكاياتها الموغلة في القدم بتعميمات عميقة للحياة ، فاإلنساني فيه ليس  
في تناقض مع الوسط الذي كان يعيش فيه ، بل في حالة من الوئام و التآلف ، و الناس كانوا طيبين في 

انت صلة القربى بين مفرداتها في أفضل  المكان ، لم تصب بعد بتلك اآلفات التي قدمت عليها فيما بعد ، فك
حاالتها ، و هذه سمة تسجل لها حينها و لهذا كانت تصويرات الفنانين عمومًا تميل إلى الواقعية كإتجاه و  
كانت تحقق النتائج المرجوة برفعة و بما يفرضه المنطق الخارجي في مجمل قواعده و حركاته ، و بهجت  

ماضي و هو يعيد إستعادته ال يكف في إلتقاط مالمحه و إمتثاله لها بكل داهود في رحلة عودته إلى ذلك ال
أنماطها حتى تبدو طريقة إقامة و حياة ، إن كانت في شعور اإللتقاء بالحقيقة على أرضية الهدف و نقائه  
، أو من خالل إلقاء الضوء على أحداث و ظروف و أمكنة و وقائع يكون فيها بالضرورة أمينًا في نقل  

 صيلها التي هي تفاصيل المرحلة الزمنية بأكثر نماذجها .تفا
بهجت داهود و بصرف النظر عن قربه اللذيذ من تلك المرحلة فهو يملك وعيًا باألشياء و بسماتها المميزة  
، و بقوة النفس اإلنسانية التي يمتلكها ، و لهذا يضع في حسابه العالم الذي عاش فيه و الذي يعيش فيه  

ق فيه شيئًا مشتركًا كإدراكه و فهمه الجانب اإلنساني العام في اإلنسان ، و هذا ال يتعارض مع  ، عالمًا خل
أي مبدأ آخر من وجهة نظر حرة ، و هذا هو الذي جعلت تجربته ترتبط بخط أساسي كامن في دواخله ،  

اإلنسان و واقعه ، و  برغباته و دوافعه و معاناته ، راصدًا حركاتها كمرايا تعكس آراءه و وجهات نظره في  
يجدر بنا القول بأن أية قراءة لعمل فني تتطلب بالضرورة التمييز بعناية بين تأثير العصر الذي ألف فيه  
ذلك العمل على الفنان و الزمن الذي ينتج فيه ، و من خالل إلقاء الضوء على أعماله األخيرة ال بد من  

قلها إلى ضفة أخرى على أقل تقدير ، و ما الرموز  حضور تفاصيل المرحلة الزمنية و تجسيدها ، أو ن
الحيوانية التي تحضر فيها ) الثور ، الكبش ، الذئب ، النمر ، السمك ، الضفدع ، العقرب ، العصفور ، 
الحمام ، األفعى ، الغزال ، الديك ، الحصان ...إلخ ( إال نماذج لفهم الحياة و موضوعاتها بوجهة نظر  

الحاسمة للمبدأ الذي يضع اإلنسان و العالم الذي يعيش فيه في حسابه ، وهذا   تصويرية تدرك األهمية
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حاضر لديه بإباء و عنفوان ، كما هي حاضرة بقوة النفس اإلنسانية ذاتها لديه و شموخها ، و يجسد كل 
ها ال  ذلك في تلك األعمال التي ستنوب عنه في التعبير ، فكلما كانت األفكار في تنام كان البحث مرتبط ب

كنتيجة حتمية لما هو قائم ، بل كتأكيد على الحياة و تمجيدها ، و يعرب بتلك الرموز الحيوانية بأشكالها  
المختلفة عن مدى قوة و عمق نقد الواقعية و أسسها الخاصة و إن كان يسعى بها إلى كشف العالم بشكل 

لإلنسان ، و ضمن هذه العمليات    كامل و من كل الجوانب ، و كتعبيري يسعى إلى كشف العالم الداخلي
 الجارية يجذب متلقيه بشكل أساسي ، و قد يكون ذلك سر و أساس تركيزهم الشديد في كشف اإلنسان معه. 

 
 الفّنان التَّشكلي بهجت داهود أعمال 
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 النازفة المغروسة فيها أيمن حلبي بين وجوه الوجع واألصابع  -7-

 
 الفّنان الّتشكيلي أيمن حلبي 

 .... 
“أنطلق في لوحاتي من معاناتي الشخصية وحالة التمزق العائلي ما بين دمشق والجوالن”، مقولة تلخص  
حالة الفنان ووجع الطريق والهوية، مقولة توحي فورًا بأن قائلها ينتمي إلى جوالن المحتل وعاش في دمشق، 

، ودرس الفن في دمشق، في  1973كذلك، إنه الفنان أيمن حلبي إبن مجدل شمس حيث ولد فيها عام  وهو  
، ليعود بعدها إلى حيث ولد، حاماًل معه آماله و أحالمه علها 1998كلية الفنون الجميلة وتخرج منها عام  

ها الحياة الجديدة ، و تضيء  تترجم إلى واقع بعيدًا عن نير وإحتالل، علها تبرز له تلك العالقات التي أفرزت
له الطريق نحو الحرية و اإلبداع ، معمقًا فهمه بشكل سليم إلى أقصى حدود اإلخالص لقضية شعب ، 
لقضية إنسان و هويته ، ساعيًا ألن يكون أمينًا في نقل الوجع بكل تفاصيله التي هي تفاصيل المرحلة 

عبيرية تحمل تلك الحساسية الجديدة التي تلد كصدى الزمنية بكل إنتاجها المتاح ، و تجسيدها بحركات ت
ملموس لتاريخية المكان ، و تكوين شخصيات لها معاناتها من األحداث الداخلة في أساس الحياة و فهمها  
، و هذا مبدأ فعال لدى الحلبي و على نحو أخص في تصويره الصادق للواقع و اإلنسان ، للواقع الذي  

لعصر الذي يألف فيه ، و بين الزمن الذي يعتبر بحد ذاته موضوعًا لتصويراته ، و  يميزه بعناية بين تأثير ا
لإلنسان و هو يجسد سمات عصره و خصائصه ، لإلنسان الذي تسحقه الحياة القاسية في ظروف إستثنائية  

األسود ، كل ما فيها تشير إلى الظلم و اإلستغالل والضياع، وهنا يكمن مفتاح أيمن حلبي في فتح صندوقيه  
و األبيض الحاملين لتلك الخصائص اإلنسانية العامة المتجلية في السمات الثابتة لشخصيته، تلك الشخصية  

مع شريكة دربه الفنانة دياال مداح في تأسيس مشروع ثقافي    2016التي لم تستكن بل مضت في عام  
 ه في هذه الحياة وكلمته فيها. للموسيقا والفنون التشكيلية يحمل إسم )مجاز(، المشروع الذي سيكون رئت

تجربة أيمن حلبي بوصفها تجربة خاصة لها ما يميزها ، و لها أصابعها النازفة المغروسة فيها ، و لها  
لحظات إحتدام المواجهة بدافع التصعيد الدرامي الشديد في مشهد ال ختام له ، أقول تجربة أيمن بوصفها  

و أزمانها نحو إختياراته المختلفة و المتنوعة ، بإستجابات غير    تجربة خاصة تقود رموزها الخاصة بأشكالها
متنافرة إلى الوضع الدافعي التي انطلقت منها تلك اإلختيارات ، و تنجح في تحويل شكل فني إلى شكل  



3361 
 

فني آخر تحتاج إلى قراءة خاصة ، ال تكتفي بتلك اللغة التي تميل إلى ما هو أقرب إلى توقعاتي ، أو ما  
حي ، أو إلى ما هو أقرب من إعادة إنتاج خاصعة لشروط الخاصة التي أكتب بها عادة ، بل  تشبع رو 

تحتاج إلى لغة هي إنعكاسات ألسلوب الفنان ذاته و من طرازه ، و بالقدر نفسه من القيمة المعرفية التي  
ما ، إن كان في رصد  يحملها إداء كل منهما ، تحتاج إلى لغة تؤكد بكل حماسها نقاط اللقاء و اإلتفاق بينه 

سلسلة من المؤشرات الدالة على الزمان و المكان وفق ما يمتلك كل منهما حركته في اإلنتقال من سردية 
إلى أخرى ، أو ما كان في عرض شواهد متدافعة في كثير من جوانب الوجوه بليلها و عتمتها ، بألمها و  

موقف حلبي الجمالي هنا يغدو جملة يجاهر بها ، و  أملها ، بحماسها و ما تتمتع به من مفارقات الفتة ، ف
ال يترفع عن قولها و ممارستها ، جملة شديدة الداللة ، تقف بإجالل أمام حالة تشبه النشوة الصوفية في 
توصيفها ، حالة تلمه في حضرة الجمالي المتحمس لقضايا الحدس و الحلم في الخلق الفني ، حالة فيها  

 نغمة المولدة لتلك الدوافع في تعدد أشكالها و تنوع سياقاتها الفاعلة . يتأهب تمامًا ليلتقط ال
أيمن حلبي في الوقت الذي يواجه شروط جديدة في واقعها المتحول ، و في عالقاته باآلخر فيجمع أكثر  

عن  من نغمة ، كل منها تستجيب له و تخدم ذاته الحركية التي فيها تتجلى ما يفي حاجاته الفنية و تعلن  
نفسها بأنها دفق الدالالت و تنوعها دون أن تفقد تكثيفها و ال في كيفية تشكلها ، أقول في الوقت الذي  
يواجه شروط جديدة في بنائها لحشد من الدالالت التي تعضد جمالية مشهده نجده يبني مدينته الخاصة  

، بل ترتب عليه أن يشرع في  على أنقاض مدينة أزالتها اآللهة ، بشخوص خاصة جدًا ، مدينة ال تخذله  
َحْبكِّ أوجاعها و أحالمها التي تحضر في مشهدية قائمة على إبانة الطريق و بما تحققها من حركّية اإلنتقال  
من المعلوم الموجوع و الواقعي األكثر وجعًا إلى ما يجعل كل شيء واقف في العراء ، إلى الخيالي و  

لي و ال تعطله ، ففي حضرة مواجهته للمتخفي الذي يأتي بعضه  الالمعقول ، و بما ال تلغي التكثيف الدال
ليبتني القاع ، ليبتني في الكالم و بالكالم ، يذهب ليغري الموجودات التي تحكمها عالقات التجاور و ما  
يذرف فيها من الدموع على المأساة ، و ما يغرس صراحة في الحركة الموالية في صور متشابكة إذ الناظر  

ان ما يدرك بأنها كلها تدل على الفظيع ، و ترشح بالداللة على القهر ، و بوجوه تائهة بين األبعاد  فيها سرع 
، وجوه زرعوا فيها حبال الموت ليبدأ سفر التوغل باإلستيقاظ ، ال يسنده في ترحاله الممض غير هدير  

ر ، وجوه منتهكة بفعل الكلمات ، فحلبي يطرح في وجوهه حشودًا من القضايا تخص العصر و وجعه الكبي 
التغيير و مدى إسهامه في كيفية اإلرتقاء و الخروج عن القطيع ، فهي تتلقف ذلك المكان في شيء من  
إفتنان الذات ، في شيء من إنقباض النفس عن أمور لم تعد ترغب في اإلنبساط ، فيلح حلبي مع آخرين  

الفن المعاصر حين يواكب الوجع الكبير ال    ، مع عمران يونس و ياسر الصافي و هبة العقاد .. إلخ بأن
يمكن أن يتيه أو يضل الطريق ، هذه المواكبة هي األخرى من المنجزات الكبرى التي يمكن الشروع بها و  
بإرسائها ، و تحمل في تالوينها رؤيتها للعالم و طريقة حضورها فيه ، هي قبض لحظات من الزمن المر 

الكثيرة ، فما أبدعوه هؤالء ال تخوم لها ، بل لها سموات و مناقب الرفض  و ما تبعثر منها في اإلنكسارات  
 في نبرتها التي ال تلد إال في رحاب اإلنعتاق .
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 ياسر حبيب ينفذ إلى الخيالي المحجب والطافح بالوجع  -8-

 
 الفّنان التَّشكيلي ياسر حبيب

 ........... 
الجحيم،  بوابة  في  نساء  إنسان،  بقايا  األرصفة،  الحزانى، صديق  بوح  العتق،  المقدسة،  الكتب  خالصة 
في زمن   حافات جهنم، حب  إسرافيل،  الشياطين،  دروب  األرض،  أنا  نحترق،  الدم، سأنهض،  سيمفونية 

عناوين   إلخ،  السوداء  العربة  حبيب  الحرب،  ياسر  عليه  يشتغل  لمشروع  عناوين  تشكيلية،  فنية  ألعمال 
( تحت إسم حليقات الشعر، عنوان يوحي بالكثير، والفت للنظر، والمهم في هذا الشأن   1971  -)الحسكة 

أن بحثه هذا ال يفشل في إقناع متلقيه بمصداقيتها، قد يصل به إلى فقدان السيطرة على أعصابه، مع األخذ  
ار ما تستثير دواخله من فصول صاخبة، وأزعم أن بحثه هذا سيثير أسئلة جوهرية مرتبطة  بعين اإلعتب 

بصلب بناء العملية المعرفية التي تحرض المتلقي على التفكير والتأمل العميق في كل إحاالته التي ستظهر  
نعم من الوهلة األولى  مدى تأثير ذلك في عمليات البناء اإلجمالي لبحثه ومدى تأثيرها في قيمتها اإلجمالية،  

لتلك العناوين، لذلك المشروع سندرك مدى إرتفاع سلم الوجع الذي يحمله الفنان منتج تلك األعمال ، عناوين  
ليست تقريرية و ال غرائبية ، بل نداءات حسية يستخدمها ياسر حبيب و هو يالمس ذلك الوجع ، بل و هو  

هي ليست إيماءات عابرة من تلك التي تتهدد بالتالشي    يعيشه و يشهد عليه و يورده بالشكل الذي يرى ،
سريعًا ، بل يوظفها لمحًا على مدار الخلق ، هي ليست مجازات من تلك المتعارفة عليها في لغة التخاطب  
اليومي ، بل أنغام موسيقية يبتدعها حبيب من التراب ، من الماء إلى السماء ، فثمة تواطؤ بينه و بين ما  

بهذا التواطؤ يواجه الواقع الفاجع بعدم السكوت ، و إن كان ال بد من المداورة و المواربة يحتفي به ، و  
أحيانًا ، و هو ال يعزف عن سرد الحكاية ، و تهريب معناها التي ستظل تفتتح و هي تروج مزدهية بمنجزاتها  

ه المهلكة ، المبيدة ، و ما تقتفي ، فوعيه مأهول بتصدعات الزمن و اإلمعان فيها ، و يصنع بيديه عزلت 
مأهول بمكونات أساسية تجري عليها جمالية المشهد و كيفية تناولها، موهمًا بأنها تبتني المعنى وتمتلىء 

 بلحظتها التاريخية، وهو يفطن بأنه بذلك يستدرج يتمها إلى منطقة هي مأواه، وهي مهربه في الوقت ذاته.
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حريته و الفضاء الذي يعوم فيه ، سيحاول أن يضع    سيحاول ياسر حبيب في رحلة بحثه عما به يسند 
متلقيه أمام الخراب الكبير الذي يتعايش داخل الفضاء ذاته ، و بأن النجاة منه منتهك في الدائرة كلها ،  
سيحاول أال يوهم متلقيه بالخالص القريب ، فالطريق طويل و شائك ، و اليتم كثير و كثير ، و الدائرة  

ال من حديد ، سيشكل إتفاقًا بين هواجسه و استيهاماته الفردية و بين تلك االستراتيجية  محكمة بأغالل و أقف
التي يتبعها في بناء نصه ، سيمضي إلى ما تنبأ به ، أو سيرتد عنها أكثر إلى السنين العشر الماضية ،  

ناواًل الشكل اإليقاعي  أو يوغل بعيدًا في آفاق جديدة ، محكومًا بقلق البحث ، مسكونًا برحاب الالعودة ، مت
لمنجزه الحامل لكل الجدوى ، و يتعلق بعدد منها علها ترتب دواخله بالشكل الذي عليه ال بالشكل الذي يريد 
، و يلح على أن اإللتزام بوجع اإلنسان و آهاته هو نوع آخر من الفن يمارس في زمن لم يعد لنا ، يمارس 

ي يجب أن تكون ، يستدعي الصور الكثيرة لكي يفهم رمزيًا  ألجل أغراض تالمس الحياة التي كانت و الت
ما ال يفهم مباشرة ، و لهذا و على وجه الدقة تكمن قيمة منجزه بوصفه أسئلة الراهن الثقافية منها ، و  
محاصرة    ، مرادها  ، حاجبة  مقاصدها  على  متكتمة   ، ألجوبتها  حاملة  أسئلة   ، اإلجتماعية  و  السياسية 

ا ، فالمنجز هنا ليس فعاًل بريئًا ، هو أمارة على ما يعتمل في صلب ثقافة ما من صراعات  ألبعادها و معانيه
و تحوالت ، نعم المنجز هنا فعاًل ليس بريئًا ، فإذا تحدث ال يمكن أن يفتح مجراه إال داخل حشود من 

بحث تمتلك   المخاطر تظل تترصده ، داخل حشود من المزالق تظل تجتذبه حتى يتردى فيها ، فثمة رحلة
سيرورة المدى ، رحلة بحث عن الدروب المؤدية إلى الالزم من الجماليات المستندة إلى أشتات من التصورات 
المنتزعة من منابتها قهرًا ، و يبقى حبيب في حالة التساؤل ، اإلجابات ستكون مضمرة في المسكوت عنه 

المبشرون بأن الميدان فارغ ، و يعيش حبيب    ، و الراية منكسة تتحول من منبر إلى آخر ، ال يكرسها إال
ذلك ، يعيش تجربة عصره و يعد شاهدًا عليه ، فاعاًل فيه ، فالمنجز يبقى هو اإلشهاد األهم على حياة  

 باتت صدى لحاالت شعورية ، تلك الشعورية الممتزجة بضفاف الحس الشعبي . 
حليقات الرأس من أهم المشاريع التي يشتغل عليها ياسر حبيب ، و هو بذلك ال يدين الفعل الممارس ضد 
المرأة فحسب ، بل يدين الفعل الممارس ضد اإلنسان أينما كان ، و إن كانت عدسته مسلطة على مكان  

في قول ذلك ، فيبني    ننتمي إليه ، و نحس بكل وجع يشير إليه ، أو يبرزه بالشكل الذي يعبر عن رغبته
حركة تستدعي غير المتعارف عليه ، يتكىء على الصور غير الموالية ، و غير المتوالية ، ينفذ إلى الخيالي  
المحجب و الطافح بالوجع ليعابث الحقيقة ، و ال يكتفي بنقلها بل يستدعي المدرك غير المعلوم ، يحتمي  

أنه يضعنا على عتبات األسطوري ليكون ، و نكون    بالجسد كنص منفتح على األسطوري المتخفي ، حتى
في حضرة موجوداته و ما غاب من أبعادها ، ليكون و نكون ضمن حركة ال يلغي / ال نلغي الواقع بل 
يدفعه إلى الذرى ليهفو إليها بكل براعمه التي ستساعده بالنهوض به أسلوبيًا نحو تحقيق ما يمكن أن نسميه  

المحتمل أيضًا أنه قد يلغي الواقعي ليكمل اإلنتقال إلى الخيالي ، و منه إلى  الكشف و التأسيس ، و من  
األسطوري على نحو خفي موغل في الخفاء ، و هذا يعني أنه مفتون بالعتبات المعتمة التي في رحابها  

أعماله  يتقاطع المعلوم مع الالمعلوم ، الواقعي مع الخيالي ، الخيالي مع األسطوري ، و هو حين يعنون أحد  
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بعنوان العربة السوداء و التي يقال / يقول بأنها في " حكايات األولين بأنها العربة التي تنقل األرواح القلقة  
إلى الجحيم ، و في قصص التاريخ . في العصور الوسطى ، كانت تنقل المحكومين بالهرطقة و السحر  

ي تضطلع بمهمة من شأنها أن تعصف بكل  إلى المحرقة " فهو يعصف بالهراء من الكالم من المشهدية الت 
ما هو لغو و ال طائل من ورائه ، لذلك يضعنا في ذات اللحظة على عتبات الخيالي المحجب ، لينفذ إلى  
المجهول الكامن فيها ، في تلك المشهدية التي يداهمها بدالالت ال يمكن إلتقاطها إال بالغور في أعماقها  

معطى هنا ، تحتاج إلى خيالي غير متكتم على نفسه ، يبدأ برؤى دالة   بدءًا من أطرافها ، فالمعنى غير
على الموت حينًا و على الحياة في حين آخر ، إلى إلتقاط دالالت تختزل المسافة و ال تلغيها ، إلى إلتقاط  

قه أشد اللحظات ومضاء و خطرًا ، إذ حالمًا يبلغها بمنجزه حتى يفتتن به و بذاته ، و هنا سيجري في عرو 
السجال الذي سيعلن عن نفسه و إن لم يكتمل ، السجال الذي سيرفعه إلى الذرى و يعود به إلى ضياع و 
تيه و تالش ، فهذا اإلرتداد في اللحظة و ما يتجلى فيها من إضافات هي التي ستشرع عملية خروجه  

لية التي تضج به إلى المنشود ، هي التي ستلح عليه في أكثر من موضع كي ينهض به ، و بالمهمة الجما 
 تحقيق ما يمكن أن نسميه اإلبانة و اإلفهام معبرًا عن ينابيعه التي تجف .

ياسر حبيب أتذكره كان العبًا لكرة القدم، كان يلعب حارسًا لمرمى نادي الجزيرة الرياضي بالحسكة، كان  
ان هو المتلقي،  يحمي مرمى ناديه من ضربات خصومه، كان يحمي مرماه من تلقي أهداف الخصم، فك

يتلقى كل الكرات، يتلقاها كحارس أمين يرفض دخولها لمرماه، يتصدى لها مهما كانت مراوغة من قدم  
مراوغ، أما هنا فهو الفنان الذي يحمل الكرات بين أصابعه، وجاء دوره بالرمي، فيرميها في الفضاء الذي 

ضغط على ذاته في لحظة مضادة، يهون على  يشاء، يسجل أهدافًا كثيرة ال تحصى، يسجل أهدافًا دون أن ي
ذاته بوصفها بؤر لمشهديته التي لم و لن تكتمل ، يمعن في كيفية الرمي ، و هو الماهر في ذلك ، لم يكن 
مشروعه ، حلمه ، ملحمته " حليقات الشعر " إال بعضها ، لم يكن إال إمعانه في حفريات الحياة بمخيلة  

اعات القوى و ضحايا الحرية على مخيلته اإلبداعية ، و أصبحت مجسداته  أنثروبولوجية ، فهو المفعم بصر 
مكونات رئيسية في نسيج الحياة ، حياته على األقل ، و يحرص أن يسكب فيها عطره قطرة قطرة ، فهو ال  
يسحق الزهرة بين ريشه ، مهما كانت هذه الزهرة ، جسدًا كانت ، أم ترابًا ، أم أغنية حزينة على شفاه  

اشقين ، بل بحيوية فائقة يختار ما تشكل مشاهده التي يكسبها نوعًا جديدًا من النبل ، تنبسط على بياضه  الع
كحركة أحداث و شخصيات تخضع إليقاعات صارمة في إنضباطها و دقتها ، غائرًا األعماق الحقيقية  

 سد في فنه ليمنحها الخلود .للوقائع و األساطير الماثلة في التاريخ حيث يلقيها في بوتقة التخّييل المتج
ياسر حبيب درس الفنون في معهد صبري رفائيل بالحسكة ، و كذلك في بيروت ، في معاهد خاصة ، حين  
انتقل إليها في بداية التسعينات ، قدم الكثير من المعارض الفردية منها و المشتركة ، إلى جانب التصوير 

المدينة التي أنجبته و أكسبته رؤية مكنته من تثبيت    يمارس النحت ، و أعماله تزين ساحات الحسكة ،
الزمان و ربطه بمساحات مكانية ستكون هي / فيها مخاضاته الطويلة و هذه من شأنها تخليق عوالم إبداعية  

 مفعمة بالحرارة و الضوء .



3369 
 

 الفّنان التَّشكيلي ياسر حبيب أعمال 

     
 

     



3370 
 

 
 

 



3371 
 

    
 

 



3372 
 

 
 

 



3373 
 

 إبراهام يقف مخلصًا أمام مغامرته الفنية نينب   -9-

 
 الفّنان الّتشكيلي نينيب إبراهام

 ........ 
أن تنتمي إلى ما بين النهرين يعني أنك تنتمي ألولى المراكز الحضارية في العالم ، أن تكون سليل سومر  
أو أكاد أو بابل أو آشور أو كلدان ، يعني أنك سليل حضارات غائرة في ماء و هواء و تراب منها إقتاتت  

أن تستجيب للحياة على إمتداد هذه األمكنة و األزمنة و اإلنسان شهيقها و زفيرها ، فهذه الروح القادرة  
المسافات ال تسقط قيمها على أشكال فنية و تستجيب لها بإنفعاالتها و مصادرها ، و بحركيتها و ما تثيره  
من أفعال و ردودها ، فوجودها بهذه الكثافة كان ال بد من إبتهاج بعيد عن الضباب و عن الحاالت المعتمة  

صابع فيها و بينها تتالشى المسافة مهما كانت موضوعية ، و هذا ما الداكنة ، كان ال بد من ريش و أ
( يتعامل مع الطبيعة و ما ينطوي عليها من جماليات كأنماط    1980  - يجعل نينب إبراهام ) الحسكة  

تعبيرية و إن ضمن شروط خاصة من أهمها اإلدراك الحسي ، و المعرفة المستمدة من التجربة الجمالية ،  
حساسية األشياء القابلة لإلدراك بدورها ، فإبراهام إبن حوض الخابور و قراها المتناثرة على  و اإلهتمام ب

ضفافها كآللىء من نور يشتغل في أكثر من منحى ، منحى منها تبرز ما لديه من خبرة جمالية حيث 
لى عميق أفكاره ، و  يستفيد من الخردة المرمية فيعيد الروح إليها برؤيته الزاخرة بالرموز و التي فيها ستتج 

منحى الريشة و اللون و الطبيعة فيخلق حالة من الوعي اإلنساني بمدى أهمية اإلكتشافات الجمالية التي  
على أساسها تقوم فلسفات خاصة لها و للفن عمومًا ، و في كل منها أقصد في كل منحى يقبض إبراهام  

عن الطبيعة الكامنة لمشاعره دون إضافات    على ما يؤثر في تجربته أو ما يمكنه منها ، بطريقة تعبر
خارجية و إن كانت تالحقها تعديل من هنا و تشذيب من هناك ، حتى يكشف عن تلك الحاالت الخاصة  
في توقها المستمر للحياة ، فالعمل الفني بالنسبة له فعل فيه يتجلى الظاهر و الباطن بأشكال ال محدودة 

سية محررة عن المألوفة ، و هذا يتيح له فرصة إدراك أسرار كل منها تعبر عن تمثالت و تصورات ح
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األشياء و ذاتيتها ، و دوافع التحدث معها و على نحو موفق ، و هذا يتطلب بالضرورة وجود حالة من  
المعرفة الخالصة المتحررة تمامًا من اإلرادة الذاتية يكون لها التأثير الحقيقي في منح نفسها للحواس التي 

تنتج من خالل عملية إنتاج العمل الفني ، و لذلك ينبغي على إبراهام اإلنطالق في تتبع األثر    قد تلد أو
الجمالي للعمل المنتج كشرط لحدوث اإلستمتاع الجمالي و مشاركته في كل تخيالته حتى يخلق نوعًا عذبًا  

ث أساسًا في داخله ال يمكن من التعاون بين العمل الفني و المتلقي ، فخلق هذه الحالة من المشاركة قد يحد 
أن تتالشى مهما كانت جوانب التأمل نشطة ، و مهما كانت المعرفة الخاصة متفردة ، يكفي أنه و متلقيه  
يعيشان حالة شروق من كل شيء حتى من دواخل أنفسهم ، و هذا يوسع الحيز المتاح لهم إلى أقصاه ، و  

و إن على شكل إندفاعاته حيوية ، أو على شكل إشارات    بالحدس وحده يبدأ الفهم المباشر للواقع بالحضور
 فيها تتراكم إسهاماته كلها بما تسمح له بتتبع عمليات التركيب و المزج و اإلختيار على نحو أكثر . 

تتمايز أعمال إبراهام في شقه النحتي بحكايات تتبعثر بقلق خفي بين أشكاله ، بحكايات تسرد حكاياته هو  
ع حلم ما من المستحيالت ، فيبقى الحلم قائمًا على إمتداد الحكايات و على نحو أكثر  حين كان التحالف م 

في جانبه الحسي ، و ما األشكال التي خرج بها نينب إال ذلك الحلم الذي كان يحرق كثيرًا في كل منعطفات 
التي كادت تشغل    الحياة ، أما في شقه التصويري فهي تقترن بسفر دائم في ما هو إنساني ، أو في الطبيعة

كل فضاءاته ، فتأمالته لحركة الماء و الشجر ، و مواجهته لبياض سطوحه تدفعه بالضرورة إلى إيجاد نوع  
من المصالحة ما بين حكمة الماء و هي تفرض بإصرار إرادتها ، و ما بين إيحاءات الشجر و هي تستعير  

يا حضارة قديمة ، أو بمخزون كبير ألمكنة كانت ثوبها من سجادة اآللهة ، هذه المصالحة التي تذكرنا ببقا 
تشكل لوحة فسيفسائية متحررة من كل األطر ، لوحة تفاجئك برموزها كلما أبحرت فيها ، لوحة كلما هبت 
الرياح عليها تساقط منها ثمار زمن و تاريخ كانت باهظة الثمن ، شديدة الطعم ، دقيقة التفاصيل حتى في  

إبراهام و منذ الحاالت العصيبة يقف مخلصًا أمام مغامرته الفنية ، متوهجًا في سره  موروثاتها التقليدية ، ف
، متوازنًا في عطائه و تعبه ، فهو مازال ينتمي إلى اإلنسان ، التاريخ ، المكان ، الذي ال يمكن أن يندثر  

ما لديه يحضر في    مهما كانت الحقيقة منعزلة ، و مهما كان الخابور كئيبًا ، ليس هناك ما يخفيه ، فكل
عمله ، إن كان في التشخيص الذي يحاكي الطبيعة بتفاصيل ال يغيب عنها لمساته و لغته ، أو في التعامل  
مع اللون و كأنه يعيده إلى حركة الخابور حين كان ماؤه متدفقًا و عذبًا ، أو في إختياراته لتراكمات تاريخية  

بالرموز و بوجع يمتد آلالف السنين ، و لهذا فروح لوحته تشبه  أقرب لألسطورة منها للواقع ، فذاكرته حبلى  
روحه إن لم تكونا روحًا واحدة ، فكلتاهما تمارسان الطقس ذاته و في المعبد ذاته ، فكل أوقات تنفيذ العمل 
ال يمكن أن تنجز ما لم تخرج شهقة من روحه هو يمنحها للفضاء الذي أمامه ، الفضاء المرتبط بزفيره و  

 ه أيضًا و كأنه يخط لنا رسالة بخط عريض و بلون تشكل منذ قرون بأنه ال يمكن أن يكون حياديًا . شهيق
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 وهيمنة الغائب في الحاضر عمر هبرة -10-

 
 عمر هبرة الفّنان التَّشكيلي 

 ..... 
قد يستغرب المتلقي و نحن معه ، كيف بفنان أن ينقطع عن اإلنتاج لسنوات ، قد تمتد ألربع و أربعين سنة  

( ، كيف به    1955مثاًل كما هو الحال مع الفنان الذي نحن بصدد الوقوف عند تجربته عمر هبرة ) حماه  
كل هذا الوقت حتى يعود    أن يتنفس و أن يعيش ، كيف به أن يضع فراشيه و ألوانه على الرف منتظراً 

لينفخ الروح فيها من جديد ، رغم أنه خالل أعوامه الطويلة تلك لم يكن بعيدًا عنها ، إذ كان يزاول جوانب  
مقيم    1982أخرى منها ، أقصد جوانب أخرى من الفن ) مخرج صحفي ، مصمم إعالني ( ، فهو منذ عام  

بعد سبع سنوات كمصمم لإلعالن في صحيفة البيان بدبي  في دولة اإلمارات العربية المتحدة و ما يزال ، ف
"    2022إنتقل إلى قسم الكتب المدرسية و تطويرها لمدة عشرين عامًا ، في منتصف آذار من هذا العام  

عندما شعر أن مخزونه بات جاهزًا للعطاء عاد مسرعًا ، عاشقًا ولهًا إلى اللوحة " محبوبته األولى ، و  
ب إال للحبيب األول ، عاد و في جعبته الكثير ليقوله لها ، و يخطها و يلونها  صدق من قال و ما الح

بأبهى المشاعر و أنقاها ، رغم يقيننا بأن كل ما يهدره الفنان من وقت بعيدًا عن الفن هو هباء ، خلق 
ى عبده الفنان ليبدع ، و يخلق ما يشاء ، الوظائف األخرى لها أصحابها ، الفن نعمة من الرب ال يجب عل

أن يبتعد عنها مهما كانت الظروف و مهما كانت األسباب ، أقول هذا و أنا أعيد مخيلتي إلى الوراء أربعة  
و أربعين عامًا ، ماذا كانت قامة شجرةهبرة الفنية لو بقي عائمًا في بحره الذي خلق منه و له ، كم خسرنا 

و أنا غارق بين أعماله التي تذهل و تدهش ، من أعمال على إمتداد هذا الزمن ، أقول هذا بحسرة عالية  
كم خسرنا ، نعم خسرنا الكثير فالفنانون رسلنا في هذه الحياة التعيسة ، وحدهم يجملونها و يجملون اإلنسان 
فيها ، أقول هذا رغم سعادتي بعودته ، فأن تعود متأخرًا خيرًا من أن ال تعود ، كم من فنان طحنتهم الزمن  

عيد بعودة هبرة إلى المكان الذي يليق به ، إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه ، فريشته  و أنيابه ، نعم س
ليست عادية حتى ندير لها ظهرنا و نقول دعها تذهب في الزمن المر ، ريشته ريشة فنان حقيقي لديه  

له و الذي يرغب  الكثير ليقوله و ما لجوئه إلى السيريالية إال لجوء المستغيث بالبحر الذي يتالطم في دواخ
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بالخروج دفعة واحدة ، ال نقصد بكل ذلك مجرد عتب و تدوين مرتبط بمجاله اإلبداعي ، بل يقينًا أننا أمام  
فنان من الخسارة لنا و للزمن أن يهدر طاقته سنوات طويلة في أمور كان يمكن أن يقوم بها من كان ، أمام  

 لون من يحوزون هذا المكان و يقتربون أسراره . الفنان فمكانه هنا بين السموات و اآللهة ، و قلي
و بعدها بعام أي في عام    1978عمر هبرة من خريجي كلية الفنون الجميلة بدمشق ، قسم الحفر عام  

قدم معرضه الفردي األول في مدينته حماه صونًا للحب الممتلىء بالوفاء لها ، و ربما كان معرضه    1979
قبض على الزمن عّله يسخره لنفسه طالما ليس بمقدوره أن يعيد الزمن الذي الفردي الوحيد ، لهذا عليه أن ي 

مضى ، عليه أن يقبض عليه قيمة للحياة و إحياء لطاقة فيه ال بد أن تلد و تخرج إختيارًا كأعمال فنية  
ين تكون ذاكرته البعيدة منها و القريبة ، دون أن يقوم بإقصاء أي حقل من حقولها ، و ال حدود جوهرية ب 

تلك الحقول ، فجميعها مثمرة و لكل ثمرة منها طعمها الخاص ، و ال نقصد بذلك أن يقوم كنظام بتدوين  
كل ما هو مرتبط بأنشطتها ، بل بمحتوى هذه األنشطة نفسها ، و بذلك يبرز مفاهيمها التي هي مفاهيمه  

أن يوظف بطريقة معينة و  ألكثر عمليات الخلق لديه ، و بذلك يخطو خطوة خارج السياج و هذا يمكنه  
بأسلوب معين تلك المقوالت التي سنقرأها داخل جسد تجربته ، التجربة التي تستعيد غرابتها وفق ما تثيره  
من أسئلة تعلن عن ذاتها ، و اإلجابة عليها ال تخضع لتبعية الحقيقة ، شأنها شأن كل ما تبحث عن  

اكيبها تحمل كل التحديدات المرحلية و إن ضمنًا تساهم  دالالت ال منطقية ، غير قابلة لإلختزال ، فكل تر 
للحقيقة ، من   المدلول األولي ، من إعتمادها على مفهوم خاص  الدال من  مساهمة عظيمة في تحرير 
إعتمادها على مادة متخيلة في تجريبتها ، التجربة التي تعد في نقائها األقرب لتحقيق شرط الحقيقة و هي  

ما بقيت تعري نفسها بنفسها ، فليست بهذه السهولة تفكيك مفرداته و ما تحمله من  تنسل من بين أوهام طال
أسارير ، يلزمنا الكثير من المستلزمات حتى نتقن لغته و ندخل عالمها ، إن كان داخل المساحة المحدودة  

ذاتها و    لهذا اإلختراق و المحكومة بأسئلة تحمل إحتجاجها في بهاء حضورها ، أو كان في حركة التجاوز
هي غير قادرة على كبح جماحها و هي تمضي لبلوغ الحد ، و هناك تقاطع بين معانيها و صوتها ، و هذا  
موقف تسجل لمحتواه و متجاوز لحركيته في ذات الوقت ، حقًا إن ما يطرحه هبرة ال يمكن أن يفلت من  

ما هو غريب بسبب إمتالكه  حركة الدال و إن حمل الكثير من اإلختالف ، و يجعله يحظى بتفضيل كل  
لخاصتي الكشف و اإلخفاء و هذا يدعونا بالضرورة إلى التأمل في صيغه اللغوية و هي تؤسس لهيمنة 

 الغائب في الحاضر بما يمكن التفكير بها و بنظامها التي تعمل أساسًا على ترسيخ اإلختالف . 
كون أحالمه ) أحالمنا ( رمادية و    إذا كان عمر هبرة يعتمد على األبيض و األسود في جوهر تجربته 

مظلمة أحيانًا حسب قوله ، فهو يضع الوجع بين األقواس ، و يدعو عالمات اإلستغراب من باب الحذر ، 
من باب اإلنغماس في تربة لغة غير اعتيادية ، لغة تسمح لعناصرها باللعب داخل الشكل الكلي لبنيتها ،  

و التماسك ذاته ، بل البنية بوصفها سلسلة استبداالت لقانون الحضور  البنية ذات المركز الذي يمثل االتساق  
المنفي في نفسه ، و مع ذلك فقد أضحى لديه سيرورة الدالالت هي التي تنظم تلك اإلستبداالت ، و بذلك  
يخلص إلى فكرة أساسية هو تحديد الوجود كحضور بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ، فالوضع الذي  
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هبرة باألبيض و األسود هي مرحلة تشكله ، مرحلة تستدعي تحليالت و قراءات ال تنتهي ، و  يعلن عنه  
لكن إذا حاولنا أن نحدد بعض النقاط ، ال للمفارقة ، بل لغرض عرض بعض المالحظات التي تجعل من  

اية يغامر  تلك المرحلة مرحلة إرتباط بصورة مطلقة بإنتاجه الرصاصي ) نسبة إلى قلم الرصاص ( ، فهو بد 
ميتافيزيقيًا ، في مساحات غير محدودة في الزمان و المكان على نحو مباشر ، هي قد تحد نفسها بنفسها  
و هذه ميزة تسجل له و تجعله يحدث إتفاقًا بين الذات المبدعة و ما يجعلها تؤدي وظيفتها مهما أفلتت منها  

في تجربته ، التجربة التي يعشقها الرسم باألبيض  دروبها ، و هو قادر بقيادتها إلى انقالب له أعمق األثر  
و األسود ، و في األخير أحب أن أردد معه مقولته التي تلخص حجم الطاقة التي يحملها في دواخله و  
أعيدها له : " نعم لديك الكثير من العنب ، و األهم أن تصنع أنت منها النبيذ " ، و لك قدرة على ذلك و  

 بطعم مختلف تمامًا . 
 

 الفّنان التَّشكيلي عمر هبرة عمال أ
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 منذر شرابي ذاكرة حلب والمنخرط في تفاصيلها -11-

 
 الفّنان الّتشكيلي منذر شرابي 

 .... 
إذا أردت أن تقرأ حلب ، أن تقرأ تاريخها ، أسواقها ، تراثها ، أزقتها ، أبوابها ، معالمها ، ناسها ، قاماتها ، 

( ، نعم عليك بأعماله فهي ستزودك بكل ذلك و    1948طبيعتها .. إلخ ، عليك بأعمال منذر شرابي )  
وق ، و من باب إلى آخر و هي  أكثر ، ستمسك بيدك و تنتقل بك من مكان إلى مكان ، من سوق إلى س

تسرد لك أسرارها ، و تروي لك تأمالتك بمفاتنها ، فهي خير دليل سياحي ، تاريخي ، إجتماعي ، ثقافي  
لك ، لن تجعلك تغفو من تجوالك و حلمك اللذيذ ، حلم الشوق و اللوعة و الحنين إلى صميم مدينة حلب 

الذي يبوح بكل مساعيه عن فتح مجاريه الخاصة عن    و القديمة منها على نحو أكثر ، و زمنها العتيق
الماضي الملتحم بالناس البسطاء و قضاياهم ، و ستثير دهشتك على إمتداد التأمل ، الدهشة التي ستمنحك  
إنطباعًا عذبًا عن تلك الواقعية المفرطة ، الدقيقة في النقل عن الواقع ، بجزيئاتها و تفاصيلها ، بطابعها  

ان و أشغاله ، و إن كانت خاضعة للتكرار في بعض توجهها ، بلوغًا إلى دوائر ليست مفتوحة  المرتبط باإلنس
تمامًا ، بل دوائر مأخوذة بنتائج مسبقة فيها تدور تأمل الفنان و إستغراقاته ، فيها تدور حنينه للمكان و  

ء لوحاته ، فهو رغم  خرائطه ، حنينه الذي يستمر في العمل و ال ينطفىء ، يستمر لينجز دروبه في بنا
واقعية حيوية عبر   التي تحمل مسحة  و  لحينه  السائدة  الموضوعات  تلك   ، لموضوعاته  التقليدي  الطابع 
سلسلسة ظاهرة توحي و تؤكد بأنه فنان المرحلة التي طغت الواقعية التسجيلية عليها ، أقول رغم الطابع  

لية بكل أغراضها ، بتصوير شرقي حدسي  التقليدي ألثير موجاته إال أنه يصر على حضور نزعات جما
أكثر منه حسي ، تتضمن جماليات تبعث فيه أواًل و في متلقيه ثانيًا حقائق بسيطة كعوامل فعالة في تجذير  

 تأثيراتها العميقة للوصول إلى مناطق جمالية جديدة . 
بيض ، سوق الصياغ  لو نأتي على عناوين أعماله : سوق اسطنبول ، سوق النحاسين ، سوق الحبال ، الم

، باب انطاكية ، حي العقبة ، من التراث / الحمام الدمشقي ، السقا ، الفرواتي ،الفاخوري ، رقص السماح 
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بأن عجينة   إنطباعًا صادقًا  تعطينا  الترس ....إلخ ، فهي  السيف و  الحلبي ، رقصة  الشعبي  الرقص   ،
لتي لم تكن إشارات عابرة بل صياغات مستلهمة  موضوعاته تقترن بمشاهداته اليومية في مدينته حلب ، و ا

من عمق المكان ، و معالجات صالحة عنها ، و منها تتكون جماليات سطوحه بكل وثاقها و دقة وصفها  
، فهو يتوجه إلى تلك األمكنة الصالحة للحياة ، بنبضها و نبض أشيائها ، ليمنحها و على نحو مباشر  

ذا يجعله يقود صوته الضمني في ضوء ما يقدمه مؤكدًا صالحية  ميزات أسلوبية سردية ، وصفية ، و ه
ذلك في تقويمنا لتجربته و ما يمارسه من وظائف إجتماعية إلى جانب وظائف فنية جمالية يربط بينهما  
بمقياس داخلي و خارجي معًا ، فشرابي أشبه بذاكرة حلب و أهلها ، بأمكنتها و كيفية تشكلها ، فهو منخرط 

لدرجة أن كل منهما يمارس نوعًا من اإلحتواء لآلخر ، بل يكاد يحيا كل منهما منخرطًا في    في تفاصيلها
الزمن الميقاتي الذي يحياه اآلخر ، و الحال أنه يدرج أعماله كمرجع لواقع عيني متعارف عليه حينًا ، و  

الء قيم الملتَقط ) بفتح القاف  حينًا لواقع إلتقطته عيناه من زاوية إحتفاله به ، فثمة تداخل بين الرغبة في إع
( في لحظة قنصها ، و بين ما يمنعها ، فينفتح ضوء جموحه نحو إنتشال نفسه من مسايرة الواقع و وصفه  
، لكن الحاضنة الفنية التي ينبض فيها تمنحه بقاءًا و حضورًا فاعاًل ال تقيه و رغبته الجارفة من شد عمله  

في ضوء مقررات ال تقيه من التطابق مع الواقع ، و هو هنا يعيد    إلى الواقع و قراءته بموجب ذلك ، و
إنتاج المشهد وفق طريقة تحافظ على أبعاده الجمالية ، و يعلن عن نفسه صريحًا ، ملتحفًا بالواقع و مفارقه 
دون أن يشغله الجوانب المعتمة منه ، عدته ذاكرته المكانية التي يضخها بكل ما هو جميل و مشتهاة ، و  

كل ما يطهرها من األدران و التفسخ و االنحالل ، عدته ذاكرته غير المهددة بالتالشي و التي بها ُيْحيي  ب
 الحياة و ما كان منها و ما سيكون . 

منذر شرابي الموغل عميقًا في رحاب حلب ، و المخلص ألمكنته ، تلك األمكنة التي يلغي المسافات الزمنية  
بعطور المدينة و هي تبث رحيقها طواعية ال قهرًا و ال عنوة حتى يتجلى  بينها ، ال يكف أن يشحن عمله  

ليولع   الذي غاب و عاد  العاشق  نبرة  تاريخ حاضر في صميم حكاياه و هي تروى في  بناءاته و كأنها 
مصابيحه وفق ما يفي مقاصد منتجه ، أقول منذر شرابي الفنان الذي يتلقف نصه ليمارس عليه طاقاته  

نوع من اللجم ، بل كأصداء تأبى التالشي و الضياع في حضرة لحظة القنص و اإللتقاط ، هو  الذاتية ال ك
من الفنانين اإلنطباعيين المهمين في سورية ، و على هذا فمعجمه غني باألعمال التي تدل على ذلك ، و  

ذي يتعاضد في هذا ال يمكن تجاهله حين اإلقتراب منها ، إن كان بحثًا أو قراءة أو دراسة ، فله حضوره ال
المسار ، و كذلك له تجربته الغنية في رسم بورتريهات ألهم الشخصيات الثقافية الحلبية ، األدبية منها و  
الفنية ، ) مصطفى العقاد ، خيرالدين األسدي ، صباح فخري ، صبري المدلل ، ... إلخ كشكل من أشكال  

 بوابها .تكريمهم و تخليدهم كمعالم لحلب إلى جانب قلعتها و أ 
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 الفّنان الّتشكيلي منذر شرابي أعمال 
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 وح خلود خويص تهفو بأحاسيسها بنبرة البوح حينًا وحينًا بنبرة النّ  -12-

 
 خلود خويص ةالتَّشكيلي ةالفّنان

 ..... 
»نشأت في السويداء بجمال طبيعتها، وألوانها القوية الصريحة. كان كل شيء يثير حفيظتي الفنية، أجلس  
أوقاتًا طويلة أترصد الغيوم، وخاصة أثناء الربيع؛ حيث أقرأ فيها صورًا، وأتخيل حكايات كنت أترجمها إلى 

خفان كنت أجمعها وأرصفها كأنها  لوحات تثير دهشة والدّي ومن حولي. حتى الصخور البركانية وأحجار ال
تكملة لتلك الحكايات، وأخيطها بأجمل الصور، وكان كل حجر يعني لي بألوانه المتعددة، ولها ركن خاص  
أعرضها في المنزل ، من هنا تكّونت ذاكرتي الفنية، كبرت وكبرت بداخلي هذه المفاهيم الجميلة لكل ما هو  

ويص في أحد حواراتها القليلة و التي توحي برغبة ذات داللة لفنانة  نفيس " هذا ما تقوله التشكيلية خلود خ
حّلت عليها النعمة ، جاهدة بذائقة مكنتها من تهريب الجمال بمجازاته من دروب آفلة إلى الصمت إلى  
ديارها و فضاءاته ، و ال يكفيها أن تستحضر نصوصًا قد تستدعي منها ما يعينها على إقتفاء منجز بكل  

بل و بما تملكه هي من حضور رمزي عالق باألثير الصافي ترسم حركة ما ، تشير بها إلى إرتقاء  آثاره ،  
ما وفق طريقتها الخاصة التي تلح عليها في البحث عن نسق تستله من مقامات تجربة تتالشى فيها الكثير  

ركاتها الصاعدة إلى  من التصورات بمفرداتها التي تأتي من اإلنسان إلى الحياة ، الكثير من اللحظات بح
الحلم القديم الذي يرافقها منذ واجهت جمال الوجود أو حتى رعبه ، واجهت سمو اإلنسان أو حتى تغريبته  
، فهي تمتلك في ذهنها المتقد بصور التطهير بالماء أو بالتراب دالالت توحي لها بالحب أو بالوجع وفق  

ما كانت ماضية على دروب المخاطرة ، أو على  جاذبية الروح و جهات نهوضها ، وفق تجدد الحياة مه 
دروب أشد العناصر إحياء للكائنات ، فهي تتوغل داخل مناطق العزلة ذاتها لتبدل من ميادين عملها و ما  
يطالها من مفاهيم ذاتية قد تكون سببًا في تحويل مساراتها نحو أسئلة تحمل أطروحاتها الجمالية و المعرفية  

شات ، دون إنكفاء و دون تراجع ، فهي التي سترسم الحدود و الضفاف دون بحرص الضوء على الفرا
مساءلة و إن تعدتهما متعالية بما تمتلكه من لحظات تاريخية التي ستستجيب لها ضمن متطلباتها و ما 
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يضمن لها استمراريتها ضمن حّيز زمكاني قابل للقراءة و التأويل ، فهي تفي حاجات متلقيها بقدر ما تفي  
جاتها هي ضمن مفاهيم و رؤية خاصة تتماهى إلى حد ما مع رؤية األولين و إن بما تسلل إلى خبايا  حا

نصها ال للجمه بل إلستشراف لحظات النفاذ الكبير ، و إطالق سراحها بما يفتح لها مجرى للتغاير ، و هو  
يسرى   ، بالكالم  متلبسة  بعد  فيما  لتصبح   ، الظلمات  دنس  التطهر من  إلى  تفاصيلها صور    السبيل  في 

اللحظات عند تشابكها ، و ثمة استراتيجية تمضي بها خلود خويص نحو بناء مبناها و معناها ، استراتيجية  
بالخروج من صميم الحاالت و لحظاتها و   بالتشكل في لحظة اندحاره ، هنا يشرع الطفل  شروع الوجود 

، نحو األفضل فهو إنسان المرحلة ، بل  يتخلص مما طاله من ركام اآلخرين لينجز حركته نحو األرقى  
إنسان األزمنة ، فالبداية بوابات مشرعة على اآلفاق ، و النهاية نوافذ مفتوحة على البداية إلى أن يشار  

 باألمل ال باأللم إلى رعب الوجود . 
ي  من الواضح أن خلود خويص تستثمر الكثير من األحاسيس بكل إيقاعاتها ، بكل معانيها ، و تنتشر ف

أعمالها من خالل قنوات تكاد تكون بإيقاعات موسيقية ، إن كانت من خالل الذبذبات المرتبطة ببعض 
تفاصيلها ، و التي ستتردد أصداؤها في مجمل المفاصل على نحو ملحوظ ، أقصد مفاصل أعمالها الفنية  

بالتوقعات الخاصة    ، أو من خالل ما ترسمه من عالمات و التي يستمر في حدوث تغييرات عديدة مصحوبة
و بأسلوب حياة داخل العمل الفني ذاته ، و من األدق أن نقول في ضوء ذلك أنها تنتمي إلى النموذج  
النشط التي تفضل إختيار أقوى العمليات التي تالئم مخططها المعرفي و كأنها في حالة مالءمة الموسيقى  

تنتج عن ذلك مستويات   لعملية االسترخاء ، و قد  التأثيرات الهادئة  التفضيالت الجمالية مع  مماثلة من 
الخاصة التي ستزيد من احتمالية اإلستجابة الجمالية التي تناسب موقفها و اختياراتها ، و التي ستعدل 
تصوراتها وفق اهتماماتها بالمتغيرات الجديدة و تأثير ذلك على استثاراتها المختلفة ، أقول إن خلود خويص 

البوح حينًا و حينًا بنبرة النوح و كأنها بذلك توقع مسيرتها ، فالحلم مهما كان كئيبًا ،   تهفو بأحاسيس ، بنبرة
تبقى هناك شموع تبتسم و هي تحترق ، يبقى هناك قطبان يتجاذبان بين الخفاء و التجلي ، فالملفوظات قد  

كذا ال تتخلى خويص أستلت من مكونات بانية ألحاسيس ترشح بها األعمال لحظة تشابكها و تعالقها ، و ه 
عن تلك المكونات التي ستضمن لها " السقوط عاليًا " في دائرة قد تحقق مبتغاها ، و إن كانت ال تفي  
حاجتها الجمالية و هذا يشير صراحة إلى أنها كلما اهتدت إلى منجزات حققتها / تحققها هنا أو هناك فهي  

ي شكل صور تتلقف الكالم و تداخله ، و تصر تمكن من رحلة بحثها و ما ابتنته من رموز و دالالت ف
أنها تحاول جاهدة أن تنتشل الطاقة كنوع من إستعادة الدفق الداللي و ما يجاريه ، أو و ما يجسده من  
تنكفىء في إستدعاء  إشارات هي محصلة اإلحتماء من وهن كانت قد عطلته من كل مآزقه ، فهي ال 

لها ، و سيتبين حجم ذلك و هي حالمة في حضرة رؤيا ال يمكن أن  التكثيف الداللي ، التكثيف الذي ال يخذ 
 تعصف بها مهما كانت الرياح هوجاء . 

فضاءات خلود خويص ال تنفصل عن زمنها ، فالزمن مهما كان مرويًا من المرويات ال يخلو من دالالته  
تشمر عن واحاتها الكثيرة ، و تستدل عليها فنانتنا باإلحساس الذي يفوق احساس المؤمن بوصايا الكهنة ، ف
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لتنطلق منها وجوهها الكثيرة ، الوجوه التي ترفض أن تنقاد بريش مقيدة ، نحو مآلها ، فال بد أن تنزع اللثام  
عنها تجبرها على التواجد في النطاق الذي يزاحم تعبيريتها في مساهمة رسمه ، فهي تركز على ما هو قابل  

جودات و التي ستفسر بوصفها مصادر للغد الذي لم يأت بعد ، فهي  للتأويل ، و تبدي إهتمامًا لكل المو 
األكثر إيمانًا ال بالناموس المقدس ، و ال بالقضاء و القدر ، بل في فالحة الوجوه ، و حرثها بالريش ، 
منتهكة حرمتها حتى تنعم بالعواطف و األحاسيس و الرموز اإلنسانية ، و تصغي إليها كلما ومضت من  

ا ، فقد تلح مثاًل على توسيع دائرة اإلنفتاح لوجوهها بوصفها دائرة المكاشفة بإمتياز عن لحظات  بين أصابعه
التقاطع المستتر بين الواقع و الالواقع ، عن رغبة جارفة في شدها إلى المجاز ، المجاز المكافىء لطموحها  

تزيد جرعة أخرى من الحب   ، و هي تستثمر خبرتها في خدمته ، و تحرز نجاحًا تلو اآلخر ، و هي بذلك
على ضفافها ، إلى جانب مرانها الطويل لكل ما يمأل عليها تفكيرها ، فهي تمتلك من اإلتقان و اإلجادة  
فيما تصنعه من أولويات ما تشغل دواخلها باألحاسيس التي تغرد على هيئة أشكال مختلفة في تلك الوجوه 

، فهي قد تتخذ منها أقصد من وجوهها بلباًل أو عندليبًا ،    التي تغطي جزءًا مهمًا من سيرتها من أمد طويل
حبات إنتظار ذاعت صيتها و لم تهطل إال حينما تذهب هي إليها تجرها بمالمح ال تفارقها ، أو رماد من  
التعب تذروها الريح بعد أن تعرضت لتلك الريش الهائلة ، و لتلك القسمات التي تغلفها النوافذ من الخارج ،  

ران من الداخل فيدب الذعر بشظاياه ، و الحب بحرارته ، فاألمر في مجمله حياة و إنسان و كليهما  و الجد 
 يتساقطان بين الحقول النائية التي استحالت بدورها إلى رماد يندفع إلى مسافات بعيدة في الروح .

لخوف أو القلق ، و  قد ال تشكل لحظة المواجهة مع المساحة البيضاء لكثير من الفنانين ما يبعث على ا
التي قال عنها فناننا الذي ال يموت عمر حمدي / مالفا بأنها لحظة الصفر أو العدم ، هي حالة الحياة و  
الموت في جسد واحد ، هي أهم لحظة التي ستقودك إلى اإلبداع ، أقول إذا كانت هذه اللحظة المصيرية ال  

ر هذه الحيرة الذابلة على وجوه شخوصها ، الحيرة  تعني الكثير فهي تعني لخلود خويص كثيرًا ، و هي س
التي ستستوعب كل ما قاله مالفا بما فيها متعتها ، متعة هذه اللحظة بما فيها من قلق و توتر ال توازيها  
متعة إال تلك التي يقطفها عاشقان بعد غياب طويل ، بعد إنتظار كاد الزمن يغتاله ، فهي و أقصد خويص  

، الخصوبة التي ستكون آداتها األهم في كشف اآلخر بمكنوناته الداخلية ، و هذا    تمتلك خصوبة الحياة
سر آخر تمضي به لتحقق شيئًا مختلفًا ، نعم شيئًا مختلفًا و ما طريقتها في رسم البورتريه بهذا الحس العالي 

لتي تحدثنا عنها ، شيئًا ال  و الجديد إال ثمرة ذلك ، فهي تحقق شيئًا جماليًا إبداعيًا التشبه إال تلك اللحظة ا
يمكن أن يستغنى عنه مهما تعاملنا مع مفاهيم تنبت فيها أسئلة جديدة ، فالدفء الشرقي الذي يطغى على  
شخوصها تجعله يسافر في العمل كله و بالتالي إلى متلقيه الذي يبدأ حينها باإلنعاش ضمن دهشة البحث 

 نتماء إلى زمن بكل مرارته . في حقول من اللون بكل أحاسيسه ، ضمن دهشة اإل 
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 خلود خويص  ةالتَّشكيلي ةالفّنانأعمال 
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 هنادي يوسفان تكشف روحية المكان واإلنسان  -13-

 
 الفّنانة التَّشكيلّية هنادي يوسفان

 ..... 
و من معهدها للفنون الجميلة تخرجت ، و هي إبنة مدينة حماه السورية ، فيها ولدت ، و فيها درست ،  

فيها نالت دبلوم التربية الفنية ، و فيها مارست التدريس كمدرسة لمادة التربية الفنية ، لها العديد من المعارض  
الفردية و المشتركة ، أعارت اهتمامًا كبيرًا لقضايا صادقة مفعمة بالنفس اإلنسانية ، مؤكدة على فكرة إرتباط  

وثيق بالحياة و روحها ، و لهذا فهي و إن كانت منسجمة مع ظواهرها إال أن جّل أعمالها تغوص  الفن بشكل  
في أعماقها وفقًا لمنطق الضرورات الثالث الموضوعية و الفنية و اإلنسانية ، و بدوافع فيها من الحب  

الداخلية إلى الجميل و  للحياة و روحها ، و المكان و روحه ما يشغلها النهوض بعملها الفني ملبية حاجتها 
الفاتن و المدهش ، فهي تسير في مسار متصاعد ال بإتجاه صخب الحياة و تدويره ، بل بإتجاه عالم من  
مفاتيحها   تعثر على  أسرارها علها  و  أغوارها  لسبر  الساعية   ، وقائعها  المتقاربة من  الذاتية  اإلستيهامات 

اإلنسا  و  للمكان  الداخلية  الروحية  الحياة  و  فتكشف  الصور  من  مجموعة  تحكمها  بمدارات  مزدهية   ، ن 
التداعيات غير المكتفية بذاتها ، و ما ال يفقد العمل الفني جمالياته مهما كان الوقوع في الحماس عاليًا ، 
مزدهية بتجربة تتطلع فيها إلى الحركة و الفعل و روح اإلنسان و أثر ذلك إيجابيًا على تطورها ، و بهذا  

تبار ذلك حاالت ممهدة لإلنتقال بمنهجها التصويري من الظاهر إلى الباطن حيث يكتنز  المعنى يمكن إع 
الجمال ، فتصيغ أدواتها و أساليبها الفنية ما يالئم ذلك ، و ترسي أسس قصورها المرتبطة بها، و بإهتماماتها  

تبيح لمفرداتها تأدية وظائفها  فتكسب جانبًا قويًا راسخًا تخدم طموحاتها غير المتناهية ، فروحها وثابة تجعلها  
، غير أن بناء العالمات عندها تجعلها تقوض خياراتها غير الفاعلة ، فهي ببساطة تتعامل مع وحدات 
ناشطة ال تقبل التقرير بل تعزز كل ما هو مكثف ، و ال تستبعد أدوات الربط بين تلك الوحدات مهما أبقت 

، إن كانت في تجسيد آلياتها و تقويض العالقة بين هيمنة جملتها    دالالتها مفتوحة ، فهي تعي تمامًا أهميتها
و داللتها المسبقة ، أو في إثباتها ألهمية العالقة بين جملتها تلك و ما تحمله من عالمات و بين قيمتها  

 العليا في مرحلتها الحلمية . 
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اهدها من جهة ، و بينها و بينهم  تستعمل هنادي يوسفان لغة إكتشافية بمعايير معرفية ، فتقيم حوارًا بين مش
من جهة ثانية ، و بينهم و بيننا من جهة ثالثة ، هذا الحوار األكثر فعاًل فيها و فينا و في األشياء التي  
تخشى تلوثها ، بل إنهيارها ، فهي بطريقتها الحوارية تلك كأنها تمارس سلطة العاطفة في معالجة المسائل  

ا أنها تحمل من العاطفة و الخيال ما يعزز سلطتها تلك ، دون أن تتجاهل  الفنية الجمالية ، فمن طبيعته
إستراتيجية مشاهدها المحصنة بصالبة نافذة ، بها تكشف و بصورة جلية تلك األرواح المختارة التي تحمل  
  قدرًا من التحمل و اللطافة و الصبر بوصفها متغيرات مجازة كمرتكز لتحقيق الذات و حضورها ، و لتوظيف 
به ، و ال مصادرته ،   التالعب  يمكن  بل كموقف ال   ، كإنعطافة عابرة  الحضور ال  هذا  الذات و  هذه 
التمثل الجميل الذي يستعيد كل خطوة من خطواتها كي تشرع في   فاإلحتفاظ بمشهديتها في مستوى من 

ر من العوم فيها و  تفسيرات مختلفة ال تتنكر لمنطق الفكر التأويلي لمنح المتلقي أو القارىء مساحات أكب
مقاربتها على شكل اللعب الحر ، فمهما كانت صورها في قبضتها فهي ستنفلت منها رغمًا عنها ، فالعزف  
الذي تمارسه هنا ال يرقد أبدًا و ال يتقن اإلنتظار ، و تبقى هي تجر أسئلتها إلى حافة اللعب في مواجهة  

موضوعات الواسعة و التي تقتضي مجهودًا مضاعفًا و  الحقائق لكشف النقاب عنها ، فمسألة التعامل مع ال
التي تأتي بها في متن مشهدها البصري ال في ذيلها سيكون لها شأن في قصتها و مواقع أحداثها ، فهي ال 
تستنسخها بل تحيكها علها تمهد لحالتها مقاصدها بسرعة إرادتها و قيمة نظامها ، و تميز فكرتها و بداهة  

من هيامها المدهش الذي سيدفع برؤيتها نحو قوة قدرتها على إختصار الطريق و رصد  حضورها ، و هنا يك
 التدفقات كتعبير أخير به تفك شفرتها على نحو جيد . 

حماه ، هدوء ، لقاء ، إخاء ، حنين ، نغم ، نور ، توليب ، زهرة الليلك ، شروق الشمس ... إلخ ، عناوين  
ضها ، عناوين ال ترتبك حين تطلقها ، فهي و على نحو عام قد تكون ألعمالها ، عناوين لروح أمكنتها و نب

تفسيرات ما يختلج في جوانحها ، فاألمكنة التي تنفست فيها و بها تهيمن عليها على نحو كبير ، و تجبرها  
  على أن تكون بين دفاتها ، و إذا كّنا نظن أن هذه الكلمة ، هذا العنوان غير كاف لتحديد هويتها ، و هوية 
عملها ، إال أنه قد يكون بداية حقلها ، بداية توقعاتها داخل إطار هذا الحقل أو خارجه ، و قد يفسد بعض  
حدودها حين تقولبه ، أو تؤطره ، أو قد يتحول الحقل إلى هوامش و تقسيمات ، و يبقى العنوان هو العابث  

لذي يحمله من حب و طاقة و إرتباط بكل الحواجز ، بل بكل الثمار ، فرغم حميمية عناوينها ، و الكم ا 
باألمكنة بوصفها وحدات عضوية ، أقول رغم تلك الحميمية فالحقول كانت مثمرة أكثر ، كانت األعمال  
حاملة ألسئلتها على نحو أجمل ، و ما السيرورات التي تحملها إال إشارات للغنى المترف فيها ، إشارات ال 

، ال يمكن بلورتها إال في فضاءات مفتوحة على أمكنة تعشش  يمكن بلورتها ضمن حدود و تخوم معينة  
بالحب و األلفة ، أمكنة تغمرها أحاسيس من عاشوا فيها ، أو عبروا منها ، هذه األحاسيس هي التي تجعلها  
في حالة تجانس مع ذاتها ، بألوانها و خطوطها ، و تكويناتها ، تجعلها في حالة ال تعقيدات فيها و ال  

الة غير قابلة للتفتت و الذوبان ، و ال للتشتيت ، وحدها المعاني تنتشر فيها كعاشق مجنون ،  ترددات ، ح
 وحدها الدالالت تعزز مفرداتها بقصد أو دون قصد حتى تبقى محدقة ، بريئة لتكون في إنجذاب دائم .
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 ة هنادي يوسفانالفّنانة التَّشكيليّ أعمال 
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 يمضي عصام يوسف إلستقدام كل ما هو مختلف -14-

 
 الفّنان التَّشكيلي عصام يوسف 

 ..... 
 "الفن هو الحياة ، و الحياة للجميع "  

( 1958  -أال تلخص هذه المقولة التي أطلقها المهندس المعماري والفنان التشكيلي عصام يوسف )صافيتا  
وحقيقة شعوره في فهمهما، وسر اهتمامه بهما على أرضية وحدة الهدف، وهذا  حقيقة كل من الفن والحياة،  

أمر يمكننا فهمه على نحو سليم وعميق، فإخالصه لفنه هو إخالصه للحياة ذاتها، وبأنها للجميع و تكفي  
الزمنية    الجميع ، و كأنه يدين بذلك الحروب و النعرات بكل ألوانها ، لهذا بقي أمينًا في نقل تفاصيل المرحلة

في كل تصويراته، ويقود بدقة موضوعاته بكل أحداثها الداخلة في أساس عمله، مجسدًا بها سمات عصره،  
علمًا أنه لم يستطع أن يتجنب الواقع كحقيقة زمنية مهما كانت مرارته، فهو بطبيعة الحال يجعلنا نلمس  

للفن وللحياة وبالتالي لإلنسان الذي هو   المبادىء األخالقية التي يدعو إليها، فال وجود للمخاوف في فهمه
الفكرة انه يرسم ككفاح من أجل تجميل الحياة ومن أجل سعادة   غايتهما، نستنتج من ذلك وتطويرًا لهذه 
اإلنسانية التي وجدت منها الكثير في الميثولوجيا القديمة، يكافح ضد استغالل واستعباد اإلنسان، وفكرة قوة 

شكل يجعلنا نفهم تمامًا الجانب اإلنساني العام في اإلنسان، فيوسف ال يرسم شخصيات  النفس اإلنسانية بهذا ال
فردية بل يرصد حركة المعاناة النفسية منها و العامة ، و تجربته الفنية ترتبط على نحو كبير بخط أساسي  

حين نستشف من    كامن في صلب الرغبات و الدوافع و المعاناة العميقة ، و لهذا يحزننا أحيانًا و يقلقنا
تجربته ما آلت إليها الحياة ، هذه الحياة التي يخلع عليها أحيانًا سمات محددة بقوانين على شكل فرضيات 
لونية يفعل وفقها أشكاله الباقية كمثل أعلى ، علمًا أن لها جذورًا في أساس مسيرته الفنية ، و ال يجوز بحال  

داها في حساسيته و في حماسه الملتهب ، و في أمله الجامح  من األحوال تجاهل ذلك ، و كثيرًا ما نلمس ص
 بأن الحياة ستكون أقل وجعًا ، و بأن الفن سيبقى أحد أهم أشكال النشاط الروحي لإلنسان . 
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عصام يوسف كثيرًا ما يستعير وجهًا ما عالقًا في ذاكرته كالوشم في قاعها ، حريصًا على مشاعرها و إن  
على عدم كشفها تمامًا ، يكتفي بإلتقاط القليل منها ليمارس سلطانه الجميل عليها  بطرائق مختلفة ، حريصًا  

، يقدمها إلينا بكل حيائها و فتنتها ، ال بالمعنى األخالقي البسيط فحسب ، بل بما تحملها من أساسات 
ها ، فهي المنجز الجمالي ، و هذا ما يفرض إحترامها علينا رغمًا عنا ، يجعلنا نرفض فكرة القطيعة مع

تدهشنا إلى حد الذهول ، تلح علينا بضرورة هدم القديم و تخطيه ، أو على األقل إدراك المشهد بحركات 
راهنة مبنية على تراكم التحوالت و المنجزات ، فهي تمثل مسارًا مليئًا بالسبل و المسارب التي يعتقد كل  

في تدشينها ، هذا الحرص الذي يمضي به  جيل أنها ستمكنه من افتتاح آفاق لم ينجح الجيل الذي سبقه  
يوسف إلستقدام كل ما هو مختلف تمكنه دوام السير في ضوء مقرراته هو ، مقررات ال تخلو من تبسيطية  
عذبة و التي ال تلغي بدورها كثافة المفهوم لديه ، لذلك ال يكتفي أن يرافق وجوهه كظل طيلة مراحل إنجازها  

الحية ، يتبعها ، تتبعه ، كل منهما يحيا في اآلخر كنصين متواءمين ، و يأخذ  ، بل يعاملها معاملة األشياء  
كل منها من اآلخر كالم البدايات ، أو ديوانًا من األلوان لن يكون األخير ، فما يملكانه من الرؤى تكفي  

ئية الرقيقة  للرجوع إلى ما يخص كيفيات اإلسهام في صياغة ذلك الديوان المستلهم من ذاتهما ، و هذه الثنا
يمنح كل منهما لآلخر مقدرة فائقة على اإلندساس في اآلخر بلهفة ال مدى لها ، أقول يوسف حريص على  
الذي  النسق  التفاعل و كل ما يمكن أن يراهن على حضورها وفق  التمازج و  المجبولة بهواجس  وجوهه 

إن كانت وفق مقررات يوسف بموجبه ستصل إلى ما رسم لها ، وفق نسق بموجبه ستصبح مغايرة منشودة  
نفسه و وفق رؤيته لها و للعالم معًا ، أو وفق تلقفها لعالمات تحولها إلى قنوات يمكن التسلل إلى عوالمها  
، فعلى مدار الفعل الذي يطال عالقاتها الممكنة و المحتملة يمكن قراءتها و إعادة هذه القراءة مرات و 

ليها الممارسات النقدية حتى تفطن تمامًا و إلى الالنهاية لتردداتها مرات ، و في كل مرة تتمتثل ما انبنت ع
 و لكل ما تلقفته من أصابع من رسمها .

عصام يوسف ال تحركه األفكار فقط ، بل األلوان على يساره أيضًا ، و ربما الثانية على نحو أكثر ، فيدفع  
نتظره ، فهي تسبقه في الشروع في إلتقاط اللحظة  بألوانه أواًل نحو البياض و فضاءاتها ، ال يعرف تمامًا ما ي

قبل إرتدادها ، نعم ال يعرف تمامًا إلى أين ستأخذه تلك اللحظة الملتقطة و ما ستجود عليها من تكوينات  
و صيغ ، حين قد يدرك بأن ما سينفخ فيها من روح ستنبض بين أصابعه ، ستتحرر من سلطته ، و هذا 

بل هذا هو النوح على الذات ، أو النوح البدائي الذي سيحاول أن يجره على    نوع من التبديل و التحوير ، 
وتائر مختلفة لينفذ إلى جوهرها ، جوهر أشيائها و حقائقها ، همه أن يزاوج الفكرة بالشكل و اللون ، دون  

حاح  أن يترك ما هي ظواهر تلك األشياء في هوامشها ، له من الخيال ما يساعده في ترجمة ذلك ، فاإلل
على ذلك التزاوج يجعله يدفع أفكاره إلى الذرى و يلحق بها ما أنتجه خياله ، ويخرجهما معًا في نبرة طافحة  
بالحب و الحماس ، ال يتكلف و ال يتصنع ، ألنه يجزم أن ذلك يعني اإلبقاء جامدًا ، فيشيح بريشته عن  

وحها ، إن كانت في الرغبة العاتية في  ذلك ، عّلها تحاكي ما يخدم و ما يسهم في نهوضها ، و تحقيق طم
منجزه ذاته ، و إعالن عن هذا المنجز و بوصفه دفاع عن إبداعه في منظور التجاوز الدائم ، أو كرؤية ال  
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به فهو فعل استشراف لمستقبل ،   ينقلب  يمكن أن  الجمالي ال  بأن خطابه  تمحى و ال تزول فهو يجزم 
يدة التي تبقى قابلة للقراءة عبر التاريخ ، تلك القراءة التي تفي  لفضاءات يرتادها الرحاب و اآلفاق الجد 

بحاجات قارئيها عبر التاريخ ، و داخل هذا اإلطار تتنزل رؤيته الخاصة كجملة مفاهيم و أطروحات تتماهى  
مع رؤية اآلخرين في إستعادة مفرداتها و مقرراتها ، و بينها نوع من اإلنابة بموجبها تصبح تلك القراءة  
معمقة ال تحجبها تلك الدروب التي ستسلكها ، و ال ما يالحقها من مجاهلها و خباياها ، فهي مأخوذة بما  

 يمكن نعتها بمحاوالت اإلحتواء . 
 

 الفّنان التَّشكيلي عصام يوسف أعمال 
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 الزمن بسيرته الطويلة من إستعادة  تمام محمد والمشهد األخير -15-

 
 الفّنان الّتشكيلي تّمام محّمد 

 ..... 
( وكأننا في بحر يلفح بنا أمواجه الهادئة والساحرة 1972ونحن في حرم أعمال التشكيلي تمام محمد )الالذقية  

ًا غير  حينًا ، والهادرة في حين آخر، ترفعنا األولى للسماء العاشرة حيث الموسيقا بتجلياتها الروحية تبعث قدر 
محدود من التراتيل الغنائية بوصفها عالمًا من ظالل الشعر و تفصيالته ، و ترمينا الثانية على شواطىء  
ال إنحياز فيها ، و إن تعددت النكهات و األصوات هنا ، إال أن الغلبة للنكهة الواحدة ، للصوت الواحد  

 ام العوم في ملكوت الحلم و البحث فيها .  المحكوم بقيم جمالية ملفعة برغبة كبيرة على عدم الهبوط و دو 
ونحن في حرم أعمال تمام محمد نحتاج ما نتكىء عليه، نلتفت على الحهات كلها، ندور حول أنفسنا كثيرًا   

باحثين عن مساند تعيننا ، نأمل أن يكون تأملنا فيه عميقًا ليمنحنا القدرة الكافية على إلتقاط كل التحريضات 
ه تلك فينا ، و على جمع كل التساؤالت التي رمتها في دواخلنا و التي علينا اإلجابة عليها  التي تولدها أعمال

بإضافات إبداعية داخل نطاق حرمه أو حتى خارجه ، فعوالمه الداخلية تجرك إلى واقع غير هش و إن كان  
يشكك في متنها ،    منهكًا ، تجرك إلى واقع دينامي متفاعل بقواه بمصداقية ال توصف ، و إن كان هناك ما

فاإلختزال الذي يمارسه تمام في رؤيته و هو يعكسها على أعماله هي أوسع من التناول لألحداث التي سوف  
لن تكون أبعد من عتبات لها ، هي أوسع من وثيقة تحمل كل المصداقية ، فدالالتها القائمة على الخيال  

يمشي إليه تمام ، و إختزال هذه الدالالت تكاد تكون  وفق مرجعية واقعية هي التي ستعيد تشكيل الواقع الذي  
العمود الفقري لهيكلية بنائه الفني الذي بات مضاءًا بأحاسيسه ، و خصوصيته ، فهو إضافة إلى اإلهتمام  
بالبعد الوصفي فهو يهتم بالبعد المعياري الذي يجعله بالضرورة أن يقوم بترتيب المكانات التي بها سندرك  

األهم ، و ما يسعى الوصول إليه ، و ما نستخلص منه تلك اإلضاءات التي تغني أعماله    أهمية عمله من 
و عالقتها ببنيتها العميقة و الواسعة ، فهو يعتمد كسارد لنصه الجمالي على ما هو متخيل كجزء من البداية  

تقة إستهاللية لها عالقة ثم تبدأ العناوين الواقعية و المتخيلة بأبعادهما إلى الجمع الذي يفضي بهما إلى بو 
بفكره غير المهيمن ، الفكر الذي يغتني بالنص ، و يغتني النص به ، و ال بد أن نعترف بأن نصه الجمالي  
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ترتبط   التي  التناغم  من  ألوانًا  بعضًا  بعضها  بين  فيما  تمارس  التي  و  المختلفة  اإلستبصارات  من  يحمل 
، أقول ال بد أن نعترف بأن نصه اإلبداعي يشرع في  بتأمالتنا المحكومة بعوامل شخصية و وموضوعية  

فنية   بتقنيات  تتداخل حاالت كثيرة ،  فيها  تمثل غابة تجريب  بإتجاهات جديدة  تحريك إستيراتيجية جديدة 
محدثة ، و متقنة و جديدة ، ما يمنحنا القدرة على إكتشاف قوانين تشفيرها و فك رموزها و إن بطريقة  

ة أنه يرسم خارطة تحوالت تجريبيته في مراحلها جميعًا على نحو فيها يبرز حدسية مبهمة ، مع مالحظ 
مالمحها و ما يدخل في نسيجها من كشوفات جمالية تتحدث بدورها عن محاوالته التجريبية الكبرى في  
مستوياتها السردية العديدة و هي تبلغ ذروتها ، و هذا يعبر عن ذوق شخصي لتمام و توجه خاص فيه  

كاله من نفسه أو من تجريبيته مع محاكاتها لوقائع قد يبلغ الشك في تمثلها ذروته العالية ، و هذا  يستقي أش
بالسير في لغة تحمل متسعًا من فن الرحلة في  ما يدفعه باإلنتقال إلى الرمز أو العالمات التي تتحقق 

ًا هامشًا عذبًا من الذكريات مستويات اللون و زمنه ، متسعًا من التداخل ما بين الذات و المكان ، منفسح
 الالواعية و التي تعد بحد ذاتها تجربة جديدة لتمام تجعله يخلق خلقًا جديدًا ، الخلق الذي نعوم في حرمه . 
اآلن و نحن في أوج غوصنا و أشده ، و لهذا كله فمن الطبيعي أن تترافق كل خطوة من خطواته مقدارًا 

به إلى طرح بحثه و مسائله بإضاءات أشد ، مركزًا على المتن و   موازيًا من القلق الذي يمكن أن يؤدي
مندفعًا في سبلها كافة دون أي تهميش للحواف و على نحو أخص الحافة الحرجة التي ستثري بحثه غنًا و  
كثافة ، مع اإلنخراط التام في مغامرة البناء المعرفي التراكمي و لو بشيء من إبراز مخاطر العالقة الحية 

ن المسافات النسقية في طرحه و بينها و بين الروابط اإلفتراضية التي تبرز تلك المسافات في جانبه ما بي 
الحركي على أقل تقدير ، و إن كان إرتياد األقاصي و اإلندفاع غير المحسوب هو الذي يجعله يتوخى  

ته التعبيرية القائمة  محاور بحثه بإتجاه رسم و رسو مشهدية بصرية بعمق هواجسه التي تنتابه بوصفها لغ
بذاتها و المتعلقة بمرجعيته األسلوبية ، و في إطار وضع تلك المرجعية في سياق حكايته نستطيع الذهاب  
به / معه إلى العقد اإلفتراضي بين منجزه و متلقيه ، العقد الذي يجعله شاهدًا على عصره بصيغ جّلها  

تي تحمل األصداء الواسعة لخطابه على إمتداد إنتاجه  تحمل عمليات إضائية ضمن وقائع حكايته ذاتها و ال
، و لذلك كانت آليات تشكله ) إنتاجه ( كاشفة عن تنوع العالقة البنائية بين أطرافها محددًا األبنية التي  

 تجسدت فيها بما فيها المغايرة منها و التي تستجيب هي بدورها لشروط الواقع اإلبداعي عنده .  
التي ال تنضب، وبخبرته الممتدة في الزمن يغوص عميقًا في كثافات البنية اإلنسانية،    تمام محمد و بتجربته

يدفع بريشته وبحرارة الشعر فيها، وبوصفه الفنان المتحمس لمنح سردياته حيوية مؤثرة، وقيمًا تعبيرية وجمالية  
في مستوياته المختلفة،   في خطها التصاعدي بإتجاه الحراك و تحوالته، يعمق فهمنا لحالة الحضور الطاغية

 مؤكدًا خاصيته و تصعيدها الدال في الموجة ، خاصيته القائمة بين عمليتي الوعي و الالوعي ، نحو عالم  
ال يلغي تخييليته ، بل يستعيدها في جملة الجماليات الالفتة في مدرجات اللون عنده ، حتى تغدو مفجرًا  

مكن إلغائه ، المشهد األخير من إستعادة الزمن بسيرته الطويلة  إبداعيًا في مشهده البصري األشبه بحلم ال ي
 ، بحثًا عن المفقود منه ، حتى يمنحها قيمًا جمالية محورية في صلب عمليته اإلبداعية .
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 الفّنان الّتشكيلي تّمام محّمد أعمال 
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 لسان حال دمشق وطبيعتهاالدين همت عزّ  -16-

 
 الفّنان التَّشكيلي عزالدين همت 

 .... 
( من أبناء دمشق ، فيها ولد و فيها ترعرع و فيها أنتج ، لم يكن إبنها    2020- 1938عزالدين همت )  

فحسب بل كان كل منهما مسكونًا ب/في اآلخر ، فدمشق لم تغادر أضلعه كما لم يغادر هو أضلعها ، و  
بيوتها القديمة ، ألزقتها  لهذا و على مدار ستين عامًا و نيف و هو يسخر ريشته لها ، ألحيائها الشعبية ، ل

، لمعالمها ، لطبيعتها ، لغوطتيها الشرقية و الغربية ، لنهرها بردى و ما يحيط بها من جمال ، فهو بحق  
أحد أهم رواد الفنانين السوريين الذين رسموا مدينة دمشق بكل تفاصيلها و جمالها ، حتى كتب عنه البروفسور  

ة سان بتربورغ للفنون الجميلة و المتخصص بفنون الشرق في كتابه  الروسي بوكدانوف األستاذ في أكاديمي
تحت عنوان ) رسامون سوريون ( ، و اعتبره في طليعة الفنانين السوريين    1981الصادر باللغة الروسية عام  

  الذين اهتموا برسم الطبيعة و األحياء الشعبية ، فهو العاكف على دمشق و تصويرها ، بل توثيقها ال مكانياً 
فحسب بل زمانيًا ، و بمرور سريع على أعماله و عناوينها ) سوق الزرابلية و حمام الراس ، حارة حمام  
سامي ، مطعم فول بوز الجدي في سوق الجمعة ، الربوة و جسر على بردى ، جامع الشيخ محي الدين ،  

حديقة التكية السليمانية  باحة دار العرند في باب الشاغور ، زقاق الحمام ، الراعي في غوطة دمشق ، من  
، القاعة حي الميدان ، الشاغور الصمادية ، زقاق الحنابلة الشيخ محي الدين ، جامع الصابونية السنانية  
، قاسيون و الغوطة ، حارة الورد ساروجة ، بساتين العدوي ، ... إلخ ( سندرك إلى أي حد و أي مدى كان 

وان و كل ملحقاتهما ، متنقاًل بين مفاصلها ملتقطًا ياسمينها و  عاشقًا لدمشق ، حاماًل أدواته من ريش و أل
تأثيرها عليه و على الدمشقيين جميعًا و على كل من يتلحف عطرها ، مبرزًا كنوزها كمادة حية للمعرفة  
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المثيرة   الفني و بما يالئمها ، مستكشفًا منابع الجمال فيهًا ، و حاالتها  الفنية و بأشكال جديدة للتجسيد 
دهشة و غير العادية ، مستكشفًا عناصر و قوى العالم الموضوعي المحيط بها و أهميتها كظروف مؤثرة  لل

على ريشته ، فهو ال يلغي شيئًا منها مؤكدًا أنه كفنان ال يمكن أن يعيش في مجتمع و يكون مستقاًل عنه  
المباشر عليه ، على شخصيته  ، لهذا كان لهذا المجتمع ، لهذا الوسط ، لهذه المدينة ) دمشق ( تأثيرها  

 كإنسان ، ثم عليه كفنان ، و هذا ما يمكن أن نلمسه في تصويره الواقعي للمكان و اإلنسان . 
يثير عزالدين همت بإمكاناته الفنية ، و من خالل العملية اإلبداعية المتمثلة في بناء العالم الفني تصورات  
تستند على وظائف تعبيرية فنية متعددة ، تشكل ألوانه و ريشه فيها كأدوات لسرد عوالم فكره و نفسه و قلبه  

فهو يشير بذلك و بوصفه فنان تشكيلي    و نشاطه اإلجتماعي في الوسط المحيط و في الزمان و المكان ،
يسعى لتصوير المكان و الناس في حالة من الحركة المستمرة ، ال سكون فيها ، و ربما هنا يكمن سر  
قدرته على اإلضاءة الفنية للحياة التي تشمل كل جوانب الواقع اإلنساني بعالقاته المترابطة و المتبادلة ، و  

بأن عين العالم المبصرة كل شيء ، العين التي ينفذ شعاعها إلى المكنونات  كأنه يلتقط مقولة مكسيم غوركي  
الدفينة لحياة النفس اإلنسانية ، و يترجمها في األشكال المختلفة لتجلياته أقصد ألعماله ، أعماله المبدعة  

الوسائ كافة  مستخدمًا  تعبيراته  يحدد طبيعة  فني  كمنهج  الواقعية  تتجلى مجمل خصائص  فيها  و  التي  ل 
اإلمكانات المتاحة له لعكس الواقع بشكل فني متميز ، بسماته و خصائصه محققًا وظيفة إتصال لها مقدرة  
عالية على الخلق ، لها مقدرة النفاذ إلى جوهرها و الوصول إلى أسرارها من خالل رسم عالقة بين هذا  

حقيقة حياتها ، واضعًا في إعتباره    الداخل و ما عليه أن يخطه في الخارج ، على السطوح مظهرًا حقيقتها ،
هذا الخيط غير المرئي بين السطوح و األعمال كي ينبض على مدار القراءة ، و إذا كان الروسي نيكوالي  

( يستخدم في أشكال الحياة ذاتها ، في أشكال الحياة الواقعية ذاتها ال    1889  -1828تشير نشيفسكي )  
كل تصوير فني، فإن عزالدين همت يستخدمها إضافة إلى ذلك كإطار  كسمة للواقعية بل كحقيقة أكيدة تميز  

للعالم الواقعي الذي سيضفي سماته و مالمحه على عالمه هو ، فهو يحمل كل تصوير فني للحياة طابعًا  
نابعًا من طبيعة الفن ذاتها كإنعكاس فني للواقع، وتظهر الكثير من هذه األشكال الفنية في تجربته الغنية،  

كاد يكون الذاكرة اإلجتماعية و الحياتية لدمشق و أهلها، دون أن يهدر بمخزونه الفني كشرط إلحيائها  فهو ي
 و توثيقها، ودون أن يفقد من عمله مفرداتها الجمالية ، فتجربته تحتفض بمغزاها الفني والحياتي العام معًا . 

فكرة إرتباط الفن على نحو وثيق بالحياة ، و    يعير عزالدين همت إهتمامًا كبيرًا لقضايا الواقعية مؤكدًا على
لهذا كان حريصًا على أن يبقى أمينًا لذلك ، و ما تجوالنا بين أعماله التي تستحق أن تكون بحق لسان حال  
دمشق حينها إال توكيدًا على ذلك ، يدرس المكان بداية ثم يعطيها الروح حتى يبدأ بجمعها مع كل ما تبعثر  

 يزيف ما يراه ، مدركًا أن للطبيعة أحاسيس تستحق أن تؤخذ بالحسبان و هو يتقدم  تحت سوط الزمن ، ال
 .بالخوض في رسمها ، و كان مجتهدًا في صياغة ذلك ، مجسدًا إياه بحاالتها التي ال تقف عن العزف
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 الدين همت عزّ أعمال الفنَّان التَّشكيلي 
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 يفتح نزيفه بريشته المتخمة بالوجع ةطربيّ سليمان  -17-

 
 ة سليمان طربيّ الفّنان التَّشكيلي 

 ..... 
" من يمتلك موهبة الرسم يمتلك العالم بأسره " مقولة قالها في حوار ما، الفنان التشكيلي سليمان طربيه إبن  

المدلول الحقيقي لوجود ، مقولة تكاد تلخص  1965مجدل شمس في الجوالن المحتل حيث ولد فيها عام  
الفنان وحضوره الالمتناهي في الحياة، وإمتالكه الالمتناهي لروح هذه الحياة، وهو صداه الذي يكشف المزيد 
من إنغالقاتها و يقوم بتفكيك أثرها ومفاهيمه، فليس صدفة ما قاله طربيه ، بل ملخص لخطاب الوجود فهمًا  

ة ، تلك اإلشارات التي يلتقطها الفنان، فيفك شيفراتها وأنماط إدراكاتها  و تعبيرًا ، و سلسلة إلشاراته الالنهائي
الجمالية ، و يمنحها معطياته التي منها بدأت خبراته بمنظورها الضمني ، و تساؤالته بوصفها معابر إلى  

ته و  عوالم تقوم على التوقع ، يمنحها عشقه الذي يتحدث إلى أعماقه الخاصة بحساسيته و أسمائها ، بذاكر 
للقدر الذي يبحث عن أشياء   مخزونها، و يصيغ مالمحها و تأمالته كفسحات يجاهر بها حتى يسلمها 
التجربة   وهج  المقطوفة من  بإنفعاالته  المشحونة   ، الحميمية  و  منها  المتعبة  المسافات  تراكم  بين  مفقودة 

مزودة برائحة مالمحه ، و بأبجديته  بشحناتها التعبيرية ، و كثافة معانيها ، فيطلق طربيه العنان لحركاته ال
التي تتقن اللون و مبررات مغادرته كنزيف راعف من مفاصل األرض إلى المساحات البيضاء ، و يدرك 
طربيه هذه اللعبة و مدى أثرها عليه أواًل و على متلقيه ثانيًا ، و بأنها زحام يسير في مسافاته الطويلة عّله  

ائرة في الحياة و أناقتها ، أو في الحياة و مرارتها ، ال يهم ، فاألمر سيان ،  يلتقي بذاته ، بتلك الحقيقة الغ
بل غربة تحيط بها مخزون األيام التي مرت و لن تعود ، مؤكدًا أن العمر و هواجسه ليست إال ألوانًا مبعثرة  

ا المتداخلة ،  فيه ، و يجب لملمتها على تلك المساحات التي باتت تشبهه / تشبهنا في كل همومه / همومن
و اإلنعتاق منها مسكون في أدواته التعبيرية و التي ستؤكد قدرته في إطالق سراحها ، و عدم قدرته في  
لجمها مهما إستمر في محاولته بكل خوفها ، و بكل قلقها ، فالتدفق قادم ال محال و سيفاجئه بغزارتها التي  

 بة ال يخشى من سردها . ستقوده إلى حلمه ، الحلم الممتد في الضوء كرؤيا مرك
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عندما تتواجد كل من الموهبة مع المثابرة ، و القدرات مع المسؤولية ، و بعيدًا عن مفاهيم إستعراضية فإن  
الخطوات ستلد تباعًا ، و ستوضع في مكانها المناسب ، فال نهايات هنا ، الكل يسير في صعوده ، و  

طي ، فرغباته الروحية بقيمها اإلنسانية تمضي به نحو  طربيه يسير في بحثه و إكتشافاته بشكل غير إعتبا
عوالم هي في حقيقتها معطيات إلنتماءات ليست هزلية ، و ال وقتية ، بل هي قرارات على هيئة أحكام  
لتفاعالت تالحق عملياته اإلبداعية بتداخالت مؤلمة يشي بالجديد و المعاصرة ، فأعماله تحمل مؤثراتها في  

، و في لغتها التعبيرية ، بل في طريقة نسجها و تحسسها لزمنها العابر حتى أنه بدأ في  تقنياتها اللونية  
المراحل األخيرة بدفع مالمح شخوصه للتشرد ، بل لإلنتحار أيضًا ، و قد يكون ذلك شكاًل رماديًا على  

المالمح لم تعد   تلمس الحقيقة أو اإلدمان عليها ، أو كأنه يقول لنا بأن الواقع بات دون مالمح ، أو أن
تجدي ، فالحابل ذهب بالنابل كما يقولون ، فالسموات باتت مخترقة بطوفان ألوان ، ال اإلتجاهات متوازنة  
و ال البوصلة قادرة على تحديدها ، وحدها القدرة اإلبداعية تحشد طاقاتها لتنظيم اإلندفاعات اإلنفعالية للون  

لتهبة من جهة ، و على ما يقرر عوالم العمل المنتج من جهة  ، و التي ستؤكد في الالنهاية على ذاته الم
ثانية ، فتركيز طربيه على قائمة من األلوان المجبولة باأللم تمنح عمله طقسًا له سحره و جماله ، له لحظاته 
 و مقاماته البصرية ، تمكنه من فتح نزيفه بريشته المتخمة بالتعب و بأسوار تالمس الوجع من دائرة قوامه. 

لتناغم الذي يسافر في دواخل مشهده يفاجئنا طربيه بألوانه التي تلبي حاجة ذلك المشهد بطروحاته المحافظة  ا
على شغف تشظي أشياءها الكثيرة ، بدءًا من موضوعاته الصامتة الصائتة ، و مرورًا بألوانه المتهافتة على  

ن تبقى رائحة موجوداته في منتجه ، و طريق بحثه ، و ليس آخرًا لحظات الخلق لديه ، فطربيه ال يخشى أ
ال من ذلك القلق الذي يرافقه في تلك اللحظات ، فهو على يقين أن كل ذلك سيقوده إلى الحلم ، و إن كان  
هذا الحلم قد خسر بعضًا من مالمحه أيضًا نتيجة للخراب الكبير الذي لحق بحق اإلنسان و البالد ، الحلم  

كون ، أو حتى يستكين ، فهو يرسم و كأنه يركب موجة في يوم عاصف ، الذي سيتحاور مع نفسه نحو الت
رائحة الماء محطات وقود له ، و تعلمه بأن اللقائق تسكن أعالي األشجار ، فال ضير من فيض دموع على  
جواز سفره في مساحاته البيضاء الكثيرة و التي بقيت تحمل من القسوة الكثير رغم إنشغاله عليها ، و تسجيل  

وانه عليها بثقة و كبرياء كسكانها ، كأفراد حاشيتها تأبى الفرح خشية من قنصها و دفنها في مفاصلها ، أل
و يرتبط بهذه الفكرة بياناته المماثلة و التي ستكون مؤشرات لمستوى مكاسبه في التنبؤ بالتذوق الذي يتسم  

التعبيرية في ظل توافر بنية فنية عالية  بالخروج عن المألوف ، و الذي سيستأثر باإلهتمام في مجمل وسائله  
عليها تتفاعل معظم تعالقاته التبادلية ، مع القيام بضرورة التركيز على مفاهيم معرفية تعمق أذواق متلقيه  
الثابتة منها و المتغيرة ، فاألمر هنا مرتبط بجوانب جمالياته إلى حد المالءمة مع أساليبه في إستعراض  

، و الميل إلى قبول أشكال مركبة هي من نتاجات إبداعاته ، ترقى بين اإلنفعال و  إستراتيجيته و سماتها  
اإلرادة ، أو بين المكتسب و الخبرة ، و بالتالي خلق تحالف بينها مع إستلهام تصورات جمالية هي إلى حد 

عوالم في  بخياله  تدفع  التي  و   ، الفنية  اإلحتماالت  إدراك  على  دورًا  تلعب  لتجربة  نواتج  و    ما  اإلبتكار 
 اإلكتشاف و التي تتفق مع معاييره الخاصة. 
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 تنشطر رؤية وأحالم محمود شيخاني حين تالمس خياالت القارئ / المتلقي  -18-

 
 الفّنان الّتشكيلي محمود شيخاني 

 .... 
( و هو يؤكد مقولة متداولة كثيرًا في الوسط الفني بعدم    1953حين إستمعت إلى محمود شيخاني ) حمص  

الرغبة في اإلقتراب من الموضوعات الكبيرة التي قد ُيساء إليها ، كما أنها لن ترفع من شأن العمل الفني ،  
ل إلى أن يضع ريشته مع أصابيعه  فاإلساءة ستتوزع على الطرفين ) الموضوع و اللوحة ( ، و يتابع بالقو 

كلها على الجرح حيث بؤرة النزف و الخلق فيقول : " بأن معالجة الموضوع ، أي موضوع كان ، هي 
األساس في الموقف من قضايا الحياة ، كبيرها و صغيرها ، و ليس الموضوع بحد ذاته ، فالماهيات موجودة  

رؤيتها و التعبير عنها على أرض اللوحة هي األهم " ، و  على أرض الواقع أمام أعين الجميع ، لكن كيفية  
أتفق معه تمامًا ، فالفنان هو األسلوب ال الموضوع ، طريقتك في التعبير هي أنت و ليس ما تتحدث عنه  
، و شيخاني و نحن معه يمسك بُأذن كثيرة و يفركها كانت تجهل ذلك ، و إن سقط أكثرهم في أول الطريق 

ى أكثر تقدير ، و إن كانت سلسلة طويلة من المقاالت كانت تطبل و تزمر لهم على  ، أو في منتصفه عل
صفحات الجرائد ، و على القنوات التلفيزيونية ، فإعادة اإلعتبار للعمل المبدع يفرضه العمل ذاته و هذا ما  

ه من أعمال  يلخصه شيخاني بفهمه ، و يزرع في دواخلنا رغبة ال تقاوم لإلقتراب من محرابه و ما يضج ب 
ال تكتمل إال بقراءتها ، القراءة التي ستكون أشبه بالجدار الرابع في المسرح ، الجدار األكثر فعالية و فاعلية  
، األكثر نطقًا بالحركات المبدعة و تفاصيلها ، باألحاسيس التي ال يمكن ترجمتها ، فكل اإلشكاليات متعلقة  

ق في اإلتجاهات كلها ، ففي وسط موجة حاالت اإلنشطار  بها ، و كل اإلكتشافات تحتاجها كبوصلة طري 
التي تتعاظم في أيامنا هذه ، و التي تتداخل إلى حد عدم القدرة على توثيقها أو قراءتها و فرزها ، فالحابل  
ذهب بالنابل ، أقول وسط هذه الحالة يأتي شيخاني مصرًا على أن اإلبداع الحقيقي ال زمان و ال مكان ،  

ع مع ذاته راسمًا إياها بتوافق دقيق مع حكايته التي يسردها بألوانها و بإنتقاالتها التي تذكرنا  وحده يتقاط
بحكاية فنان حقيقي ال إيهام فيها و ال تطبيل ، بحكاية تنتظر من يسمع سردها و يعيدها بلغته هو ، حتى  

في عالقاتها الدقيقة و المهمة  تخرج بسرودها الغنية و المتحركة ، بل و الجديدة في إشاراتها الدقيقة و  
بالمحسوس منها و بالموحي أيضًا ، فالمشهد المصور عنده ليست لقطات هامشية ، و ال أشكال لونية 
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تتجمع بفعلها المرئي على مساحاته ، و ال هي إنتقاالت بتقنية ما بين مقارباته ، بل هي رؤاه و بعض  
ارىء / المتلقي الذي يتمكن العمل فيه بتأثير كبير قد أحالمه التي قد تنشطر في مالمساتها لخياالت الق

يعتبر األهم الذي يقف خلف العمل الفني و أسباب إنتاجه ) أقصد أحد أهم األسباب ( ، و لوال هذا التأثر 
لما كان للعمل المنجز تلك األهمية كحامل لقيمة معرفية به يقف خارج اإلختزال لمدلوالتها المباينة منها و  

، و لما إقترب شيخاني من عوالم لها أفقها المغاير ، و هنا تأتي أهمية موجزات تفاعالته ، و أهمية    المغايرة
التركيز على توالدات غير هجينة ، إجتزأت من أشياء بسيطة جدًا ، و لها أهميتها في تأسيس جماليات 

لتركيز على عوالمه الجوانية  منجز شيخاني اإلبداعي القائم على النهوض به و بإشكالياته من الداخل عبر ا
 بمميزاتها السردية التي تخوله بإشغال مساحة من زمنها و من تقطيعاتها المكانية . 

محمود شيخاني و في الكثير من إحاالته التي تؤكد مشروعية تحركها في المخيلة يستحضر تركيبات جديدة 
، و    1977خريجي كلية الفنون الجميلة بدمشق عام  متوالدة من تجربته الطويلة التي تمتد لعقود ، فهو من  
، يستحضر تركيبات ذات طابع فلسفي تقترب 1972يشارك في المعارض العامة والتجمعات الفنية منذ عام  

من الموروث حينًا و من الوافد في حين آخر ، فيتشكل خطابه من تقنيات وأساليب هي في غاية الخلط  
روث و الوافد ( و هذا ما يجعل إيالئه لمسألة الشكل جد مهمة ، و هي  بين القديم و الجديد ) بين المو 

تشف عن صوته الضمني ، الصوت الذي سيجمع ما بين السعي إلى التمايز في بناء عالمه الخاص ، و  
بين كيفية بناء ذلك العالم ، ال بما يدعمها بمفاهيم قيمية تدفعه إلى المزيد من البحث فحسب بل بتماسك 

المنحى الذي ينحو فيه ، و هذا ما يجعله يترك أسئلته و إحتماالتها مفتوحة و مطروحة لمزيد   منطقها و
 من التأويالت و القراءات التي ال حدود لها .

يمتلك شيخاني لغة إشارية بتفاصيل مالمحها و بما تحيط نفسها به ، يمأل صفحاتها بمنجم ثر من سرد 
ة ، و تتصل بزمن الوصف و السرد معًا و إن بتباين ، و لو تجاوزنا  جميل تفيض برهافتها الفنية و اإلنساني

جداًل القطاف الذي سنجنيه و نحن نوقف لحظة السرد و لو برهة ) إفتراضًا ( سنجد أن الكثير من القيود 
الزمنية ستتحرر و إن نسبيًا ، إستضاءة لعمق فهمنا لها مع التصعيد في بهجتها و بهجة الحياة فيها ، و  

ها توليفة ألنماط سردية مختلفة ، بنكهة و خاصية شيخانية فيها الكشف متاح لجذور رؤيته التوليفية تلك  كأن
، و هذه تفاصيل مستعادة بتداعياته بوصفها رصد و كشف لتجربته التي يتخللها طبائع مونولوجاتية بقيم  

، و مكثف ، فاكًا الحصار عن  تعبيرية و جمالية حيوية مؤثرة تمنحها ) تجربته ( بزوغًا من طراز خاص  
تلويناته بلغتها و تعبيريتها و صفائها ، و بما يعمق دالالتها الكثيرة ، مستحلبًا ذاكرته بنسغ الحياة الموغلة 
فيها ، سالكًا الطرق التي تقوده إلى مالمسة األبعاد والتي ستدفع بمتلقيه إلى أقاصي تجربته الفنية ضمن  

ة كالسيكية محرضة له أواًل و لنا كمتلقين ثانيًا، وكأنها قادمة من محرابه  مناخ فيه تبرز مقاطع موسيقي
بطقوسه و زخارفه التي تشكل عالمه الخاص، عالم من ألوان بإيقاعات مختلفة، العازف فيه لون والمعزوفة 

عنها    لون والرقصة لون، والراقص لون، حركات لونية تتحول إلى رموز جمالية تبعًا لمتغيرات زمنية، تنتج
 آالف المكونات اللونية لكل منها دورها في تخصيب مشهده البصري .
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 درءًا من خراب الوجود  خيرهللا سليم يحتمي بمنجزه -19-

 
 خيرهللا سليمالفنَّان التَّشكيلي 

 ....... 
( ، و الفلسطيني    1953إن قراءة أعمال الفنان التشكيلي خيرللا سليم ، السوري المولد ضض) حمص  

الجنسية في ضوء نهوضها وتشكلها و كيفية بنائها ال بد من التفطن لكل ما يمكننا من إحتوائها ، فهي 
كيانات مقفلة عليه    منخرطة في الزمن الميقاتي / الحاضر ال بوصفها مرجعيات عينية له ، و ال بوصفها

، بل بوصفها جهات تحمل في صميمها بوصلتها بها يهتدي إليها و إن لم يكن تمامًا فإلى صداها التي  
تعلن عن نفسها بإلحاق هذه النفس بجموح ما يجاهد من أجله ، فينفتح الباب على المواجهة ما بين الواقع 

كون غلوًا في وصفه ، أو مبالغة في نقل هديره ، في لحظة إلتقاطه ، و بين الخفي المحجب منه الذي قد ي
و الحال هنا أن األعمال لها مقدرتها على الفعل فينا ، و البقاء في دائرة ترحالنا فيها تاركة مجراها في حالة  
من التدفق حتى و هي في لحظة المكاشفة عن نفسها ، أو في اللجوء إلى رؤية بيانية تتم باإلعتماد على  

ها بالمضمرة المتكتمة على نفسها ، إن كان في صمتها الذي يتجلى في أشكال واعية منها  ما يمكن تسميت
يتسلل مجمل آرائه ، أو في تحوالتها في صميمها كقوة جذب ال تحد من إندفاعاته فحسب بل تحرضها  

ذلك ،  كصياغات لمعاني الغرض منها المضي بها إلى ذروة التناغم اإليقاعي الداللي ، و إجراء ما ينظم  
و هذا أمر ال يحصل إال إذا كان المعتاد مكسورًا لديه و الدروب الجديدة مفتوحة له وفق متطلبات جديدة و 
هامة ستلح عليه للسير فيها بعيدًا أو قريبًا من كل ما قد يتراءى له من الماضي أو ما يمكن أن يشده إليه  

، و طريقته في إقامة تصوراته كضرب من النسيج  ، و ما صياغاته اللونية إال إشارات لرؤيته لهذا العالم  
المستمد قوته من قدرته على الفعل في المتلقي و إستنهاضه و حفزه و إثارته ، و عندها من الطبيعي أال  
يكفي هنا أن   لذاته ، و  الذي قد يظهر في لحظة تشكله  تغيب عنه أسرار تمعنه و تربصه في اإلبهام 

تضج بوجوه نسائية لكل منها حكايتها و وجعها تسردها لنا كإستيهامات  نستحضر العديد من أعماله التي  
ذاتية متباعدة حينًا ، و متقاربة في حين آخر تحول مقاديرها ال من محض صدفة زخرفت تداعياتها بل  
كتعبير مأهول بالرغبة إلى ينابيع صارخة بالقلق و هي تقترب بتدفقها من جماليات المصب / المأوى دون  
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في الجريان و الذهاب في المسافات من قسوة الحياة و الواقع إلى فظاعة الزمن و مرارته ، ال    أن تعجز
يتجنب المخاطر التي قد تكون بوابة إلبراز المنفعة المعرفية بخصالها الكثيرة التي ال حدود لدوائرها ، و  

مخاطر متطلعًا إلى حداثة قادرة  التي قد تفي بحاجاته من جانبيه الجمالي و الداللي معًا ، نعم ال يتجنب ال
أن تظهر خصوصيات ألوانه ، و قادرة أن تستوعب تطلعاته و مقارباته ، و ما لم يجاهر به بعد ، فهو 
يحتمي بمنجزه درءًا من خراب الوجود ، و من دبيب اإلنسان على هذه األرض و ضوضائه ، و كأنه يتمسك  

أديمه ، ال رغبة في اإلبهار ، و ال إستسالمًا إلغراءات  بالزمن على طريقته ، بلحظات محددة يغرسها في 
اللون ، بل حالمًا بمغادرة الرعب و مداراته ، و بفض كل ما هو مكدس فيها من صور و مجازات و أحابيل  
، حالمًا بمعاودة الحنين و لوعاته ، و بكل ما يزدهي حولها من إستيهامات بجدوى السبيل إلى كل ما يجمع  

اته كلها ، و باإلستناد إلى ذلك الحيز الممتد من رحاب حركاته و ما يجسدها في وجوه و المكان بمفرد 
أوجاع إلى عتبات أحداث تقتطع من مقوالته الكثير فاعاًل في مالمحها سباًل مؤدية إلى إستنساخات موغلة  

التخفي ، المأهولة  في البعيد ، فيقوم بإستنهاض البعد المحجب من الواقع ذاته بتلك الذاكرة الممعنة في  
بالرغبة في السطوع حتى يضيع الفارق بين الحدود ليشرع في إختزال المسافات بمقدرته و سطوته على  
اإلندساس في الممارسات التي يحرص على تخطيها إلى منجز ال يعجز عن الصعود إلى تغريبتها وما 

بكل ما يجري من مناورات في جملها ليس    تحمله من حكايات لها التواءاتها و مفاجآتها ، لها وعيها الحداثي
توثيقًا بل تعبيرًا عن رفض لبراثن باتت تفتك بالمكان و بالزمان، عن رفض لكل صخب الحياة، لكل الويالت  

 والمحن مكتفيًا بذاته، بإبتداع صور طافحة بمدركات هي التي تسمح له بإعادة إنتاج الواقع بلغته هو. 
يرللا سليم أن أكون بطاقتي اإليجابية ، فالميدان الذي أجول فيه معتم و أحرص في مقاربتي هذه لمنجز خ

فيه من التمرد ما يمكنه من محاصرة بعض المالمح بآمالها و خيباتها و حيراتها ، بل برموزها و بكيفية  
حلة توظيفها في النص حتى يكون لها وقع التغيير و إبرازه ، ملخصًا مرحلة من المواجهة الذاتية له ، مر 

تعلن عن نفسها في شكل إخفاق أو إنكسار ، في شكل تنديد أو تشهير ، أو في سجال قد يشهد على  
اإلنحدار الكبير للواقع نحو القاع ، الواقع الذي بات مقبرة لآلمال و األحالم ، فيها تتراجع حركة اإلحياء و  

لمرتدة التي تمضي مع اإليقاع إلى  ما يدور في عمقها مما تبقى من أصداء الوجود إلى الشروع باألسئلة ا
المنتهى ، إلى حتفها ، و التي قد تشكل فيما تسمى مرحلة اإلنسان و الصراع و تناقضات الحياة ، فمهما 
تبرأت هذه الحياة منه ، من اإلنسان فهي ذاتها التي تورطه في اللجوء إلى إبعاد اإلضافات الذي قد توهمه 

في مكونات طافحة بالجميل ، فال جدوى من تقديم صك البراءة ، فمهما  بالخذالن ، و اإلكتفاء بعصارتها  
كان يرمي المالمح في الزوال فهو منخرط بالبحث عن تفاصيلها بمفرداتها الدقيقة في حضرة لحظة المكاشفة  
 ، اللحظة التي تطال الموجودات كلها قبل أن تطالها التشيؤ ، فسليم ال يعلن الخذالن الذي بات سمة العصر
و زاده ، بقدر ما ينهض بما هو مستبطن من وعي درامي قادر على اإلنقالب و المطالبة بتبرئة الوهم من  
الدفاع عن السراب ، فيلجأ إلى إستحضار إضافات مفتتنة بذاتها و تسري في مفاصله أقصد في مفاصل  

ي ترزح تحت ثقل الوعي درامي  المنجز بطيئًا ثقياًل و كأنها تمتثل لضرورات هي أقرب للتعبيرية الشعرية الت
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قد تسمح لرؤيته و رؤياه بتوسيع مجالها و كأنها تكتسح المجهول لتضع على عتباته التيه ، أو ما يصاغ  
من متطلباته الطافحة بالشجن ، فماذا على خيرللا سليم أن يفعله أمام هذا العصف الكبير غير اإللحاح  

ولياته التي لن تفي كل النبرات التبشيرية الحماسية التخفيف  على أن الخطر كبير و مخيف ، له مظاهره و أ
 أصابت الروح من نقي شهقته . من آثار الخراب التي

 
 الفنَّان التَّشكيلي خيرهللا سليمأعمال 
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 ةشعوريّ إستيقاظ ذاكرة خالد البوشي وإنبعاث لذكرياته الاّل  -20-

 
 الفنَّان الّتشكيلي خالد البوشي 

 
إذا كانت الموسيقا ترمز إلى شكل العاطفة اإلنسانية ، و تصوغ الحياة اإلنفعالية لإلنسان و تعبر عنه حسب 

( ، فإن الفن التشكيلي ال يقل عن الموسيقا بفعل ذلك ، بل يضاف    1985- 1895تعبير سوزان النجر ) 
  - 1985الذات ، أسوق هذا القول و أنا بصدد قراءة أعمال خالد البوشي )  على ذلك بأنه األكثر تعبيرية عن  

حماه ( ، األعمال التي ال تهدف إلى التوصيل و التخاطب فحسب بل إلى إلتقاط ما يمكن إدراكه حدسيًا ، 
بل العمل الفني عنده تعبير عن هذه الحدوس ، فهو يتعامل مع مفاهيمها من منطق عالقاتها مع جوهرياتها  
و كيفياتها بوصفها تفاعالت تتم داخل كل مستوى من مستويات بنية العمل الفني ، فعمله مشحون بالطاقة  
و الحركة ، غير ساكن و غير مستقر ، و يخلق الكثير من السجاالت إن كان في عالمه الداخلي بشظاياه  

ت الالشعورية المرتبطة بثقافات  المتناثرة و محاولته في ترميمه كنوع من إستيقاظ الذاكرة و إنبعاث للذكريا
مختلفة ، أو كان في شكله الجمالي و مصدره المتسم بالمرونة كنوع من اإلمتالك لحركات تثير تحوالته و  
ما تمثلها من أحكام جمالية عميقة و مناسبة ، فالتوقف عنده أقصد عند عمله يبدأ من اللحظة التي فيها  

، و ال نغفل عما تحمله من مجازات كل منها تحمل قراءة    يكشف عن نفسه ، و بلغة الذات و حضورها
مختلفة ، فعالمه كائن قابل ألكثر من قراءة دون أي شجب لمفرداتها ، بل و كأنها برك مزروعة بالحلم  
المستغرق في سباتها ، وحدها أصداؤها تدركنا بمحاورات توحي بإنسانيتنا التي تلفها الكثير من السقوط في  

 ها ، التي بات الماء يهجرها بحكمة اآللهة ، فتلك البرك يجب أن تجف ليموت الحلم عطشًا . دالها و مدلول
خالد البوشي يركز إنتباهه على مفاهيم غير تقليدية ، على مفاهيم تساعده في السيطرة على تصنيفاته نفسها  

اإلشارات تأخذ على  ، ال بوصفها مصادفات مفتاحية لإلعالن عن " سفر تكوينها " بل بوصفها سلسلة من 
عاتقها وميض كل أثر لتولداتها ، و يولي األهمية في حقله بالكشف عن شكل منطوق ال يمكن إسكاته ، 
العام كامن منذ  السياق  قائم ال محال ، و اإلنفصال عن  التنبؤ برباطة جأشه ، فاإلنشطار  و ال يمكن 

نص / منتج السيرورة فيه تخمين عائم في مسار  اإلشكالية األولية ، منذ بلورة العمل تخيليًا ثم سرده في  
يصعب الدخول إليه دون ترددات قد تطفل على فضاءاته مهما أدخل السجال فيها ، فهو يقدم مفهومًا بريئًا  
كأداة داخلية تحاكي تأمالته دون أي إستبعاد لرؤيته أو ما يغلفها ، فهو يوزع حلوله التنفيذية بما يتناسب  
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ته ، و بما ينظم عالقات األبيض باألسود و إن كان المتدفق منهما رمادًا مسافرًا في  مع الفراغ في تشكيال
تفصيالت اللحظة ، أو ضبابًا منفعاًل يبرز خبايا الريح ، أو دخانًا محتدمًا بمرارة المشهد ، بما يوحي بأشكال 

تقاتها لكل التصادمات تغطي بؤر النص / المنتج و يمنحه مالمح شديدة الغموض تشتمل على اإلدانة و مش
يبالغ   ، فحين  و نهوضه  بالحضور بكل زهوه  المتصدعة  و   ، الفوضى  و  بالغضب  المشتعلة  بترساناتها 
البوشي في السواد تكون الحكاية داكنة و أشياؤها مطعونة بالدموع ، أو بأمكنة تسمح بالجدل العقيم مع  

ها و بما ترسمه داخل ذاتها ، فكيف ال تسقط من الكتل الخرساء التي تترك إيقاعها داخل تلك األشياء بزخم
التي تمتطي   المريرة و من حواجزها  المشؤومة ، و كيف ال تخرج من دوائرها  أقدارها  الحافلة  إنتماءاتها 
 خطوط المغامرة أسرارها المشبعة بلهفة الغياب ، و أصواتها السجينة بقلق المقدمات ، و حكمة النهايات . 

ل جرأة في تتبع أثر المجادالت بين المكونات الفاعلة في صيغه الساعية إلى التمايز  يشرع خالد البوشي بك
، و المستغرقة في تقطيعات ضمنية تحمل من الذرائع ما يخفف من وطأة الرتابة عليه ، و من مستلزمات  

 أن المسألة  المجاورة ، فهو ال يهمل الجمالي و ال يعارض مقاييسه ال الداخلية منها و ال الخارجية موضحاً 
هنا هي الوصول إلى حقول فيها من التناغم بقدر ما فيها من اإلختالف ، فيها من التفخيم و كأنها تروى  
تالوة بقدر ما فيها من الترقيق و كأنها رهافات صوفية ، و تحريكها في دوائر زمكانية تجعلها في حالة  

ي مدرجات السواد و إستخداماتها من والدة  نهوض حتى تغدو مفجرات إبداعية مفتوحة على مشاهد الفتة ف
قيمها الجمالية إلى والدة قيمها التعبيرية ، تجعلها في حركة صعود بدءًا من المرتبط بعمليات البحث القابع  
في الحقب المركزية أللحان مساراته ، و المرتهن لحداثة خاصة ، إلى التعريض الضمني لكل مفصل من  

يفصل جوانب طاقته في صورها المتحورة و يمنحها رؤية مناهضة إلغالق   مفاصل منتجه و بأمانة نمطية
المتلقي ، مكثفة تذهب به إلى جعل خياراته مفتوحة قد تأخذه إلى فضاءات أخرى مستخدمًا كل  مخيلة 
وسائطه لضرورات بحثية تحسب له ، فيعطي كل وقته لتجليات المشهد و ما ستنشده من سرود بصرية  

 راته الملموسة التي لن يغيب عنها اإلهتمام و اإلنتباه و لفت النظر لمدة طويلة .تشكل بمجملها مؤش 
 

 الفنَّان الّتشكيلي خالد البوشي أعمال 
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 نصه البصري  وضاح السيد يكشف عن أسرار  -21-

 
ّيد  الفنَّان الّتشكيلي وّضاح السَّ

 ......... 
حتى كان التجريب همه    1990( من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1969ما إن تخرج وضاح السيد )  

، و البحث عن المختلف و الالمألوف شغله الشاغل ، يرسم الالنهايات ، و قبل بدء اللوحة هناك ما يؤرقه  
ها ثانيًا ، و لهذا تدهش حين  ، فالفن بالنسبة له مسؤولية أواًل ، و صياغات جديدة لم تعتد العين على رؤيت

تلمس النظرة العمل الفني من أول وهلة ، فال تحديد ثابت للوحة ، ال لحاالتها و ال لتكويناتها ، فهو يعيد 
إنتاج القصيدة باللون حينًا حتى أنه قدم معرضًا كاماًل تحت عنوان " بعيون نزار " إستلهمه السيد من قصائد 

الرسم و الخط ، بين اللون و القصيدة ، و حينًا يستوحي أعماله من أغان باتت  نزار قباني كحالة توأمة بين  
كنزًا لذاكرة ال يمكن أن تموت ، فكانت لوحاته " هذه ليلتي " و " وحدن " و " يا لور " مستوحاة من أغان  

الكانفال ليكون    ألم كلثوم و لفيروز تحمل األسماء ذاتها ، وحينًا آخر يشتغل على خامة اللباد بداًل من قماش
السباق في ذلك ، و رغم مغامرته هذه و رضاه عن تجربته هذه إال أنها لم تلق اإلستحسان المطلوب ال من  
النقاد و المهتمين وال من المتلقين ، وهذا لم يهد من تفاعله المبدع مع طموحه في كسر النهايات و عدم  

ا يؤكد إنبعاث الالمألوف في تجربته ، و رغم أنها تشكل  ربطها تمامًا بالبدايات ، فهو يتماهى بإستمرار مع م
حافزًا مؤثرًا يتفق مع مبادئ التفاعل و التكامل لديه ، و أنه يتقن نسج أنموذجه و إظهاره بالشكل الذي يريده 
ل المؤثرات البصرية منها و النفسية ، و يضعها في مواجهة النظام التقليدي للعمل الفني و   هو ، فعمله يفعِّّ

ستخدمه في مواجهة الروتين فيه ، و بالنتيجة هو أن حسام السيد يشم رائحة الالمألوف في األشياء فيخرجها  ي
بنور بصيرته ، و بزخم تدرجات لونه يلغي المنظور عّل ذلك يقوده إلى البحث في إضاءة اللون ذاته أو في  

لفني الكبير في أكثر شتات األرض ،  الطاقة المشعة منها فهو هنا يكتسب هوية جديدة بعيدًا عن السقوط ا
بتقنيات عالية ، و بعنفوان و حيوية ، و بتعبيرية جديدة يرمي الزمن بعيدًا ليجد طريقه في متون األسئلة  
في   البحث  فهاجسه   ، منهما  تبقى  وما  منها  التائهة  و  المستعصية  األجوبة  في  أو   ، عنقه  الملتفة على 
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النهايات ، و اإلبحار في رؤية اآلخر علها تبقى مختلفة ، و هنا  الالبدايات التي تفضي إلى صيرورة ال
تكمن تجليات قدرته على اإلنتقال من المراجعة إلى اإلقتراب من دوافعه الكامنة في تهميش طقسه و تلك  
األسباب التي ستنتج مقولته و أبعادها مع رغبته في توسيع محطاتها و تحويلها إلى أسئلة جديدة ، و في 

جابة عليها و البحث فيها يغوص السيد في إنتاج المعرفة البصرية في إطار ثقافي تتغير تبعًا  سياق اإل
للمعايير و الوقائع ، و تبعًا للتآلف أو للتناقض ، أو للتقارب أو التباعد بين عوامل تصوراته و صياغاته  

األهمية ، و بعمق حتى يكشف عن أسرار نصه البصري في مناخ مفتوح و حرية في البحث و في منتهى 
يالمس قدراته و قدرات المتلقي معًا ، وهنا يعقد السيد موازنات ثالثية األضالع، موازنات بأبجدية التترجم  
بل يحقق نوعًا من التناغم بين رؤيته الذاتية وما يذهب إليه وبين اللوحة وما تسرده من حقول وأسفار، وبين  

حركات و مالمح وحكايات، فهو يرغب في خلق حوار مفتوح بين  المتلقي وما ينتظره أو ما سيذهب إليه من  
األضالع الثالثة لتمارس معًا طقوس الحياة واليباس، طقوس قد يدفعه إلى وضع ريشته تمامًا على ما هو  
 مطلوب لإلقتراب من الالنهاية ضمن البحث الدؤوب عن الذي سيترك التوازن قائمًا في هذا العالم الصعب.  

تفهم لمدى قدراته وإمتالكها لوسائل تعبير غير تقليدية قد تلبي إحتياجاته اإلبداعية وهو مطلع  وضاح السيد م 
وواع ألكثر التجارب المطروحة في العالم التشكيلي، ولهذا فهو ال يقف أمام العمل الفني كنتاج قد يقوده إلى  

دروب والهواجس المبدعة ليطرحها  حلم ما، بل يسافر فيها ومعها إلى أبعد من ضوء وسماء، فتتهافت عليه ال
بصورة واعية على شكل تجربة تالمس بحميمية وعمق هدف العمل المبدع ووهجه، تجربة فيها الكثير من  
كسر القوالب والجدران الباردة التي كانت تحتضن ذلك العمل، فتحت بند تحرير اللوحة من الجدار حسب  

ها تدخل في حالة تزاوج مع فنون أخرى كالموسيقا والشعر  قوله، يكسر تلك الجدران ويطلق سراح اللوحة يدع
والغناء فكانت تجربته األخيرة بفصولها الكثيرة ، تجربته في إطالق ما سماه هو "األغنية التشكيلية "، محلقًا  

   .بذلك في فضاءات جديدة بإنفعاالت جديدة، بحركات جديدة قد تفتح له أبواب أخرى لتجارب جديدة .
 

ّيدالفنَّ أعمال   ان الّتشكيلي وّضاح السَّ
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 ة حظة اإلبداعيّ ة اللّ جهاد حسن وحتميّ  -22-

 
 الفّنان التَّشكيلي جهاد حسن

 ..... 
( لم تلوث روحه بعد ، و لم تؤثر فيه كل موبيقات الزمن الملوث ،   1967جهاد حسن ) جنديرس ، حلب 

بالبساطة و الصدق ، و قلبه يزدحم بالحب ، و يدرك تمامًا بأنه بالحب وحده يستطيع أن  فروحه محصن  
يخلق المعجزات ، و بأن حب اآلخر اإلنسان هو اآلخر إبداع حق ، إبداع ما بعده إبداع ، فهذا النقاء في  

قيم اإلنسان و بأنها    قناعاته يدفعه إلى قبول اآلخر مهما كان مختلفًا عنه، و مهما كان لونه ، و بذلك يعزز
 وحدها تستحق أن تكون اإلستراتيجيات الجديدة في بناء هذا العالم المبني أصاًل على بناء اإلنسان ذاته . 

جهاد حسن فاجأني قبل فترة ليست بطويلة و ذلك بوجوده في تونس ضمن ورشة تخص أصحاب اإلحتياجات 
حول هذا التوجه فيما بعد على أثر عودته إلى  الخاصة، والمكفوفين منهم على نحو أخص وأدق، والذي ت

ألمانيا حيث يقيم إلى مشروع يشتغل عليه بعمق وعشق، وأتمنى أن يتوفق بذلك رغم أن المشروع ليس هينًا،  
فهو يحتاج إلى دعم رسمي، وإلى كفاءات َجْمعية، فالعالقة مع المكفوفين، وتعليمهم الرسم وفن التعامل مع  

دًّ كبير، وهم المحرومون من رؤيته، بل يكاد ال يعرفون منه شيئًا، فقد يأخذك هذا  اللون هو بحد ذاته تح
المشروع و الكالم عنه في البداية إلى عالم غرائبي ال يصدق، ولكن إصرار حسن وتحديه للمستحيل سيجعلنا  

ثمرات مشروعه.  نصدق، منه  اللقطة    وننتظر  له عدسته في تحضير  كفنان ضوئي،  جهاد حسن ُعرف 
لمناسبة في الزمن المناسب، فهو قناص ماهر في ذلك، وله مشاركاته الكثيرة والمتميزة في حلب وغيرها، ا

وحضوره في هذا الجانب شاسع وبهدف خلق بيئة مؤثرة تعكس رد الفعل العاطفي وما تشكله من إحساسات  
طبيعة تذوقنا الجمالي لها    وإستجاباتها المعينة في الجانب السار منه وغير السار أيضًا، التي ستشير إلى 

ودرجة تقصينا لعناصرها التخييلية وإستدالالتها، والتي لن تكتفي بحاجاتها المعنوية متمثلة بتحقيق الذات 
عبر متغيرات على الشكل  أرضيتها معًا، فحسن حين يملك صدق تحقيق هدف كشوفاته البصرية، فهو  

ن الممكن أن يصل إليها، بل ويخترقها بحصان البحث يعتمد على معالجة النتائج التي يصل إليها، أو م 
 المرتبط بأصالة هذا الحصان أو عدم ذلك، المرتبط بحاالت من الموهبة وفق متغير جوهري و موضوعي. 
 جهاد حسن القادم من الضوء للتشكيل ، من عدسة الكاميرا إلى عدسة الروح حيث اإلحساس بؤبؤه ، رغم  
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ان الضوئي فنانًا تشكيليًا ، فعطر الفن فّواح بكل اإلتجاهات ، و إذا كان عدم وجود غرابة أن يكون الفن
األمر على عكس ذلك أي أن يكون الفنان التشكيلي ضوئيًا فال غرابة أبدًا وما أكثر األسماء التشكيلية التي  

التي    تمتهن التصوير الضوئي و تبدع فيه بقدر ما ما أبدعت في التشكيل ، لكن حالة حسن المعكوسة هي
أوحت لنا بهذه اإلشارات ، فأبدع في الضوء إلى حد التمايز، ودخل في بحيرة األلوان من فوهة الضوء، قد  
ال يكون له في ذلك حول أو قرار، لكن ذلك بحد ذاته جرأة و تحد، ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى ذلك  

ق الذي سيمنحه فيما بعد صوتًا موزعًا  القلق الذي بدأ يسري في أنامل حسن و هو يخطو هذه الخطوة ، القل
بين حتمية اللحظة اإلبداعية التي تجعل الفنان يتعرف على ذاته أكثر، وبين رغباته و قدراته التي تصرح  
عن ذاتها سواء تلك التي تدفع العمل الفني لتعلن عن والدتها، أو تلك التي تتراكم زمكانيًا وبها يعترف على  

حقيقته ، فهو إن كان يعرف أين هو حين يعوم في الضوء و يقطف عناقيدها، إال  حقيقة األشياء بما فيها  
أنه يقف بحيرة ، فيها من الخشية الكثير، ومن الهدوء المبطن بالخوف حين يعوم في اللون ما يجعله يفتح  
، الباب بحذر شديد كأنه يخشى أال يكون هذا الباب بابه، يقف بحيرة طفل قطف ياسمينة بغفلة من أمه

فجواز سفره لم يسافر به بعد وإن كان جاهزًا لإلقالع ، فالجدية التي يتحلى بها حسن مع مداه القريب والبعيد 
هي ذاتها وهو يخوض عراكًا جمياًل في ساحات اللون، الجدية التي ال تخلو من اإلقتراب من تفاصيل البحث  

ه يمشي حسن وبلغة تصويرية لها مبرراتها  وهو يقبض على ذرات الغبار العالقة في المدى اآلخر الذي إلي
في الدخول إلى ذاكرة كل مورثاتها تأمالت و تساؤالت متداخلة من ألوان مشبعة بحقول النهار وحقول قصائد 
نثرتها عاشقة على سفح جبل تنتظر فارسها لتلمها حرفًا حرفًا، وبحركة منه يمأل العالم وساحاتها بألوان  

جهاد حسن يغوص تحت   لى مفترق حياة أو أكثر، على مفترق موت أو أقل.عشقه وغربتها التي باتت ع
بل لكسب سلوك البحث عن الحاجات اإلنسانية    ، الماء، أقصد تحت األلوان، ال لكسب سلوكيات خاصة

القريبة منها والبعيدة، البحث عن اإلثارات الحسية التي هي بمثابة إستجابات تلقائية إلحداث التوازن المناسب 
السلوكيات المختلفة إلضفاء رؤية إستخالصية للمبنى وللمعنى معًا، بها ينظم حسن مشهده البصري    بين
 يتحرك فيه وفي عمقه من مكنونات مخبوءة تحرض متلقيه على التنبؤ واإلستكشاف. وما
 

 الفّنان التَّشكيلي جهاد حسنأعمال 
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 من إبراهيم دندل سليل مدينة غائرة في الزّ  -23-

 
 الفّنان التَّشكيلي إبراهيم دندل

 ....... 
"أنا من مدينة تدمر لست فنانًا أكاديميًا، وال ناقدًا تشكيليًا، لكني أختزن في ذاكرتي شيئًا ما من القيم التاريخية  
التي تحملها مدينتي السمراء والتي ما زالت تقف بكل شموخ على مسرح التاريخ، و تقول للعالم ها أنا تدمر  

القليلة، وبهذه الجمل القصيرة ، و المعبرة جدًا و التي تحوي وأقول انا أني وليد هذه المدينة."، بهذه الكلمات  
تدمر ( نفسه لنا و لمتلقيه كسليل مدينة غائرة    -1973معان عميقة يقدم الفنان التشكيلي إبراهيم دندل )  

في الزمن ، تجبرك أن توجه ذهنك في إتجاهها حتى ترتب مفردات حكايتها لتقول ما أثمرت و ما حملت  
علك على صلة بالعالم الذي كان ، بعالم ال تتمنى الخروج منه ، ملخصًا سيرته كفنان يطارد من أسرار تج

طريدته و كأنه في جولة سكون ال تفاجئه إال ما حل بها أقصد بالمدينة من جور و خراب ، و كإنسان  
لنفس للسماع  يعزف مقطوعات موسيقية ال يمكن القبض عليها بسهولة ، لكنها توحي بالكثير ، فإحتياجات ا

إليها قد تصل إلى النشوة الروحية ، ملخصًا جذوره الممتدة في التاريخ ، و كاشفًا ذلك السر الذي بقي يالحق  
دندل منذ أصبح وجهًا من أوجه اإلبداع في تلك المدينة المعجزة ، و إلى خطواته في بلد الترحال و اللجوء 

ة العذراء ، لكن بقيت مدينته األم ال تتركه قيد أنملة و هو يعيش في سويسرا بلد الطبيع  2015، فهو منذ  
، فتنبت البهجة و الحنين في أرضه ، و تكسبه ذلك اإلحساس الحقيقي الممتلىء بالحياة و معانيها الكثيرة  
، حقًا إن هذا ما هو إال نتيجة طبيعية لتلك المعايير العالية ، و اآلمال غير المحددة التي كانت لديه منذ  

فهو على دراية تامة بأن تحقيقها و السعادة التي ترافقها تتطلب خوض نضال هي التي ستبني    عقود ،
نهاراته ، و ما النتاج المدهش الذي يقدمه لنا إال محاوالته النشطة ، و وجباته الصغيرة المكرسة التي تجعله  

الوصول ، ال كبحث عن    و متلقيه معه في تقبل مخاطراته تلك للعثور على طرق من الممكن أن يدر عليه
خالص سحري ، بل كتعامل إيجابي ، بعيدًا عن أي إضطراب قهري قد يرفع من حاالت الدراما النفسية  
اإلنفعالية لتلك األحاسيس و المشاعر المجروحة ، أقول كتعامل إيجابي و هو يحول كل األسئلة التي قد  

كل منها حتى يبدأ بتفكيكها تمامًا ، و عنا تلد تعترضه من أماكنها إلى أماكن يحددها هو لها ، و يالزم  
الرغبة العالية في عيش رائع، بعالقة رائعة منفلتة من كل القيود التي ال حصر لها ، و السفر في المسافات  
 مهما كانت طويلة، فنددا يحدد المجرى الذي سيسير فيه، ويلفت تفكيره بأن األمل ال يمكن أن يولد إال بألم. 
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اهيم دندل في بالد اللجوء طوياًل حتى يقول كلمته ، فبعد عام فقط من وصوله إليها ، أي في  لم ينتظرإبر 
، و برعاية من الصليب األحمر السويسري و في مدينة بازل حيث يقيم قدم معرضه الفردي ،   2016عام 

يسمعوه  المعرض الذي شق له طريقه في تلك البالد ، المعرض الذي جعله حين يتحدث ينصت اآلخرون ل
جيدًا ، المعرض الذي كسر الروتين المتبع ، و بالحضور الضئيل عادة ، المعرض الذي تحول إلى تظاهرة  
غير متوقعة ، و التفاعل من الجمهور السويسري كان في أشده ، و بعضهم لم يستطع الدخول و المشاهدة  

ر المعرض، وأفادت األخيرة بأن  من الزحام الشديد ، و " ونشرت كل من جريدتي "بازل" و"بازل الند" خب
أعمال "ابراهيم دندل" تصدرت الصفحة األولى للجريدة، وهذا لم يحدث إال لفنان واحد وكان ذلك في عام  

كما بثت القناة الرسمية للفيدرالية السويسرية خبرًا عن المعرض في نشرتها اليومية، كما زار المعرض    1980
فيغ شوكر( وتمنى لو كان قد زار "تدمر" من قبل . " ، معرض بهذا  النحات السويسري المعروف )السيد لود 

 الصدى ال يمكن إال أن يدفع بدندل ليضع قدمه في المكان الصح الذي يليق به . 
عالقة إبراهيم دندل بتدمر، تلك المدينة التي يقال عنها عروسة البادية السورية، والتي كانت تقع عند نقطة  

العالم القديم ، على طريق الحرير و الذي كان يعد أهم الطرق التجارية القديمة  تقاطع عدة طرق تجارية في  
بالميرا   القديمة(  سورية  )لغة  اآلرامية  باللغة  وتعني  شرقًا،  أوروبا  إلى  غربًا  الصين  من  امتدت    - والتي 

Palmyra    ( كم شمال    215ومعناها المعجزة، وباللغة العمورية تعني البلد الذي ال يقهر، تقع على بعد )
شرق دمشق، وهي واحة كبيرة تحيط بها أشجار النخيل، أقول عالقة دندل بتدمر ليست عالقة إعجاب عابرة  
، و ال عالقة نبش ذكريات طفولته المنسية ، و ال بتلك الذكريات العادية التي يحملها أي منا عن المدينة  

ق و هيام ، فإلى جانب الشحنة العاطفية  التي ولد و عاش و كبر فيها ، عالقته بها هي عالقة حب و عش
الكبيرة التي تضخها تلك المدينة فيه فهي تلعب المعالج بذاكرته المكبوتة ، و الحافز لالوعيه الذي به يتمكن  
من تفسير معاناته العامة ، و تسمح له بتحمل مسؤوليته إتجاهها و ما جرى فيها ، و في حقها ، فهي  

متد في الروح آلخر آهاتها و أعمقها ، فكل منهما محظوظ باآلخر مهما  شهقاته و نبضاته و عشقه الم
ساءت األحوال بهما أو بأحدهما ، فهو محظوظ بها يحصي جوالته في سيرتها الذاتية ، ال يمكن أن تذق  
عيونه النوم ما لم تفح من تلك األريكة التي ينام عليها رائحتها ، فال يمكنه التحرك دونها ، هي مرافقته  

لدائمة ، قبل خروجه إلى ديار اإلغتراب و بعدها ، و يكفي أن نسرد عناوين معارضه و كذلك عناوين  ا
و في معرضه األخير قبل خروجه ، و في    2014أعماله حتى ندرك درجة ذلك الهيام عنده ، ففي عام  

عليها الجئًا  صالة الشعب بمدينة حمص كان تحت عنوان ) تدمر حكاية الشمس ( ، و في البالد التي حل  
قدم معرضًا بإسم رسائل من تدمر ، و ها هو يقدم معرضه اآلن في مدينة أرليسهايم السويسرية تحت عنوان  
إيحاءات من تدمر و فيها يشتغل على موضوعين حسب قوله ، األول حول المنسوجات التدميرية القديمة ، 

ماله سنقتنع بقوة تلك العالقة نذكر من تلك و الثاني عن الوجوه التدميرية ، و من سردنا لعناوين بعض أع
العناوين : من نخيل تلك المدينة التي اسمها تدمر ، من تحت قوس تلك المدينة التي اسمها تدمر ، قمر 
تلك المدينة التي اسمها تدمر ، إنتظار في تلك المدينة التي اسمها تدمر ، من هنا .. رسالة ... عندما كان  
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ة في تلك المدينة التي اسمها تدمر على كل كلمة أو جملة خاصة بالعنوان ، تدمرية  ملكًا ، ..إلخ مع إضاف
في بالد الشتات ، خالصة القول هنا أن عالقته بتدمر هي في حالة من الذوبان ، ال يمكن أن يتمكن من  

و نهره الذي بلوغ السعادة دونها ، فهي بوصلته و فرحه و حزنه و أغنيته التي يرددها دائمًا و ال تنتهي ،  
 منه ينهل ماءه وزواده، ولهذا ليس غريبًا عليه وعلينا حين نرى بأنها من أولى ترتيبات مشروعه اإلبداعي. 

بعد سنوات من الترحال و اإلغتراب بقيت تدمر هي هاجسه في مجمل أعماله ، بقيت هي خياره ، فسطوتها  
مكن أن نقرأ عماًل من أعماله دون أن تكون  عليه تجعله يمضي عميقًا معها في كل تجربة يخوضها ، فال ي

لها الحضور الكبير ، فهي العاشقة له أبدًا ، و هو العاشق لها أبدًا ، و لهذا من العبث إذا حاولنا أن نحرر 
الدال من سلطة المدلول أو العكس ، فالتوليف بين مختلف أجزائها في حالة من التجانس و إن كانت بعض  

هناك ، و هكذا يمكن حل صور الحقائق محل الحقائق الفعلية ، و قراءة تلك الصورة العقد قد تضهر هنا أو  
التي ستترسخ تحت الضربات الموجعة لريشته ال بد أنها ستساعدنا كمتلقين ، ستساعدنا في قدرتنا على  

 إبراز تلك المحاكاة كنماذج حية تحمل بين أمواجها رموز و تراث تدمر .
النزعة الذاتية ، رغم يقينه على فردانية اإلبداع و ذاتيته ، و يراها كيف تتهاوى   في توقه لرسم القطيعة مع

في الروحانية التي أوجدها من تجبر الحضور المقدس لمدينة تدمر ، بكل تاريخها و أساطيرها ، فبصمتها  
الغارقة في   عليه مازالت قوية ، فهو مازال يستمد من إلهامها ، و هذه حكمة صادرة من ذاته ، من دواخله

تلك المدينة التي اسمها تدمر ، لهذا تلد أشكاله و كأنها أجزاء منها ، مقتنصة من روحها و ماضيها ، من  
شموخها و حاضرها ، تلد شخوصه و كأنها ترتل أناشيدها الخالدة ، و هنا يجب أن يؤخذ بعين اإلعتبار  

العام   البصري  بالمشهد  وثيقة  على صلة  التي هي  الخصائص  ليست تلك  هنا  الحالة  و   ، بمظاهرها  و 
إستثنائية ، فما يمكن أن يسمى قوى أو عناصر خاصة ضمن الحالة األكثر شمولية قادرة أن تكتشف الخط  
ذو الخصائص اللطيفة ، وذو الطبيعة التكاملية حين تساهم في خلق أشكال بأبعاد باطنية تعي على نحو  

عضها كأعظم روائعه، فهو ال يكفي أن يدرس الحقائق بخلفيتها  كبير في تحمله للجمال المتحرر والذي يمثل ب
 و ما تحمله ، بل بما ينتجه من وجوه لها كل مظاهر التاريخ وسحره، لها مسكنها على أجنحة من نخيل.  

طفاًل من مدارس   250و من المهم أن نشير بأن دندل قبل الحرب و مع الفنان أيمن درويش و بمشاركة  
مترًا و بعرض مترًا واحدًا ، عرضت اللوحة في الشارع الطويل لقوس    250لة جدًا بطول  تدمر نفذ لوحة طوي

النصر في تدمر ، كما عرض جزء منها في كل من المتحف الوطني بدمشق ، و في صالة الرواق بدمشق  
في    ، و قدم الكثير من المعارض الفردية و من مشاركات الجماعية ، و كان يواظب على المشاركة السنوية

 .  2014و لغاية   2009معرض الخريف منذ عام  
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 تدفقات موسى الحمد تعيدنا إلى النبع .. إلى زمن النقاء -24-

 
 الفّنان الّتشكيلي موسى الحمد 

 ...... 
رقيًا ) نسبة إلى الرقة ( ، أن تكون إبن الفرات ، و قد رضعت من مائه ، يعني أنك  أن تكون رقاويًا أو  

تتفق مع طير حر في واقع األمر ، و تبدي اتفاقًا معه فأنت أيضًا مثله ال تَُقيَٓد بقفص ، و ال حدود لك ، 
، ترفض أن تغدو و إذا كان ال بد فحدودك السماء ، يعني أنك تعيش شعورًا عاليًا بالرغبة في فعل شيء  

من غير معنى ، هناك دائمًا لديك أشياء أفضل من أشياء أخرى ، لديك حب الطبيعة و الحياة ، حب 
اإلنسان و التفاصيل البسيطة لنثرياته بين غبار الرعاة و هي تسوق حاللها إلى المراعي لتنتشل ما تيسر  

الكبير كقلوب أبنائه ، دون أية محاولة لها من نعم الرب ، و بين ضفاف الفرات و قصباته ، هذا النهر  
منك إللتماس األعذار فأنت ال يمكن أن تكون هامشيًا ، تتصرف بعفوية تحمل ثقة هذا النهر بخريره و 
جريانه ، ال تغريك المظاهر و ال المعرفة السطحية فجذورك ممتدة في الزمن ، يعني أنك كالفرات أيام كان  

لجريان ، يمنح الروح لألرض حتى تبدو أكثر كروية ، أكثر جمااًل ،  ينحت في البوادي كي يبقى دائم ا
أسوق هذا الكالم عن الرقة و طبعها ، و أنا بصدد قراءة أعمال أحد فنانيها ، فهي غزيرة بالفنانين كفراتها  

 ( ، الفنان العصامي الذي اعتمد  1966، أسوق هذا الكالم و أنا بصدد قراءة تجربة موسى الحمد ) الرقة 
على نفسه في شق طريقة في هذا العالم الشائك و الجميل في اآلن ذاته ، فهو محكوم مسبقًا بالعفوية التي 
تمنحه الثقة و القوة معًا ، و تجعل إلختياراته قيمة ، فال يتردد في تحمل مسؤولياته نحوها ، حتى ال تقع  

هذه الحياة ، و شاهد عليها ، حلت عليه  عليه الالئمة فيما بعد ، و مهما يكن من اختياراته فهو جزء من  
هذه الرغبة كي يتلقف الكالم و الصور و اإلستعارات كي يعريها تمامًا ، و يتجلى ذلك في تفرساته التي قد 
ال تفي حاجاته الجمالية التي ينشدها فيهفو إلى اإلحتماء بما يمكن أن يساعده في إستعادة كل التدفقات  

 الراغبة بالخروج . 
حمد يعيدنا إلى زمن النقاء ، نقاء الفنان و اإلنسان و الطبيعة و األشياء ، إلى زمن البساطة و  موسى ال

الصدق و الصراحة و الحب ، فهو ينتج أعماله و كأنه ال يريد أن يستيقظ من ذلك الزمن الذي بات حلمًا 
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متبقية إن كانت ما زالت تنبض  نجهد كثيرًا في إستعادته ، إن كان من الذاكرة البعيدة فندغدغ به مشاعرنا ال
بشيء منها أم ال ، أو بوقوفنا على الشفا الخطير ، حيث بات كل شيء فينا و حولنا في خطر ، فنسرع  
إلى إستحضاره بصريًا نجمل به فضاءاتنا البيضاء ، و ما يفعله موسى الحمد يصب في هذا اإلتجاه ، فهو  

ا من جذورها لتثمر جيدًا ، فيسحب حبالها و كل ما يوهمه بأنها  يرتاد الذاكرة تلك و يقتفي أثرها عّله يلتقطه
حاجاته و مستلزماته ، و ال يعدل عن ذلك مهما تردى اإلحتجاج ، بل يستنهض مشاهده من عقالها حتى  
يحقق اإليضاح الذي يبتغيه ، و اإلبانة التي ينشدها ، فتنكشف للقراءة المعمقة ، و بأن مشاهده يدور حول 

دة عن التلميحات و اإلستعارات و الدالالت ، فكل ضلوعها تسبح بين سكاكينه و فراشيه علها  نفسها بعي
تتقدم و تتوالد ، و يتم توظيفها و مسايرتها حتى تتخذ لنفسها معبرًا جماليًا و يسترد جماليتها به ، فهو ال  

يمكن أن نسميه النثر اللوني القائم  يريد أن يوهم الواقع ، و ال أن يوهمنا بهذا الواقع ، و لهذا يلجأ إلى ما  
على التصوير دون أي تعليل أو إستدراك ، و في ذلك تتكون جملته الفنية و بالتالي نصه الجمالي / مشهده  
البصري ، مصرحًا بمراده على نحو غير قسري ، بل بكل ما يمثله في حد ذاته ، فهذه المجاهرة تسوق  

ر على عوالمه التي ال يريد الخروج منها ، و يحمي طقوسه  غيومه لتسقط بحملها على شكل بخات أمطا
بموجب الواقع الذي يضعه في حضرة مواقفه و قناعاته و عرضها بما تلبي حاجاته وحده ، و بالتوازي مع  
ما تذرفه المروج من دموع على ضفاف باتت المناحة تمأل قلبها ، و ليست بقادرة أن تشرب قطرة من ماء  

 لحياة على قيدها . ذاتها ، فلم تعد ا
يقترن نص موسى الحمد بالزمان و بالمكان ، فإذا كان الزمان يهرم الحياة عادة ، فهي عنده إقتران بدمه  
الحقيقي الذي ال يتخلى عنه ، و ال يحتاج إلى النقل من دم آخر ، من خارج جسده ، ربما أتلف بذلك ذلك 

ء ، و هذا هو سبيله إلى التطهر من األدران جميعها  الجسد ، و لهذا فهو حريص على بقاء أشد عناصره نقا
، و هو الذي قد يبعد عنه التفسخ و اإلنحالل أينما وجدا ، و من هنا تبدأ عنده الحياة و ال تتالشى ، و  
هي ليست مغامرة ، بل إقتناصات جمالية تلبس تفاصيل لحظاته المتشابكة منها ، و المنفلتة ، حتى يعلن  

األلوان في مواضع محددة ، في مواضع فيها تتعالق حركاته و صوره و كأنها تسري  عن نفسه متلبسًا ب
بتفاصيلها في نصه الذي يديره بالشكل الذي يريد ، و بالشكل الذي يرى دون مخاطرة و إن كانت دروب 

لمكان الحياة كلها باتت دروبًا لها ، أقصد للمخاطرة ، و ال عدول له عن المكان الذي له سلطانه عليه ، ا
الذي يشكل حركّية نصه و مشروعيته ، إن كان باإلفتتان بالعتبات و سر جاذبيتها ، أو بالجوهر و صميمه  
، و التعاقب بينهما بتراتبية معهودة و التي قد تجعل المدركات التي تأتي لتبني كل معنى لها حتى تتراءى  

ها الزمان في المكان و كأنها ومضات تقارب  له و كأنها ترتقى إلى ذراها ، فهو يلملم الشظايا التي بعثرت
الواقع و تجسده بالشكل الذي يريد و يرى ، فهو يكاد يجبر نصه على التشكل عنوة إن لم يرد الحشود عنه  
، و يقف عند حدود وصفه ، فبعض وجوه اإليقاع فيه قديم و متعارف عليه ، و من من أبناء الفرات لم  

محجب ، فال بد من اإلشارة إلى أن هذه القراءة ستمضي بنا في إتجاهين  يقبض على المرئي منها و كذلك ال
لنا بكل   إليه إلى أن يمتثل  البداية كما رأينا نوعًا من الترحال في نصه و اإلصغاء  إثنين ، ستكون في 
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محسناته و آهاته حتى يشرع في رصف إتفاق بينهما لينتشل ما يهدد تقدمه ، أما في المرحلة الثانية ، أو  
في اإلتجاه الثاني فال بد من اإلعتناء بكيفيات إمتثال النص لمقولة تخص حضوره في المجتمع و مدى  
إستجابته لمتطلبات لحظته المندفعة و التي ال تهدأ ، فيفتح مجراه قريبًا من الناس حتى يتكىء كل منهما  

تشابكهما و تقاطعاتهما مهما    على اآلخر و يخرجا معًا من المأزق ، و يبقى الفنان بنصه في مواجهة لحظة
 كان النص ممتلئًا بحنين الماضي و دموعه .  

إن الناظر إلى تجربة موسى الحمد بتصوراتها و مقدماتها ، بمشاهدها و موضوعاتها سرعان ما يدرك أنها 
 تجربة إبنة لحظتها التاريخية ، و من خاللها ستتراءى له لحظات أخرى تشدها إلى ماض بعيد و قريب شداً 
، و تجعلها أصداء لذلك الماض ، و بمعنى آخر و أكثر وضوحًا فإنها ، أقصد تجربته تمثل لحظة من 
لحظات عودة رؤيته البيانية و مداخلتها للرؤية التي تدير العملية اإلبداعية و تنظمها ، فهي ال تتملص من  

، كما هي إبنته اآلن لكن بصياغاتها  ماضيها ، كما أنها تعلن عن نفسها بأنها إبنة الفرات القديم و ضفافها  
التي تحمل في تالوينها نفحة الماضي و عبقه ، و لهذا كانت كل من الواقعية و اإلنطباعية أقرب إلى 
حسه الشعبي الذي ينشد اإلمتزاج بها ، و بمالحقة سريعة لتلك التجربة سنجد أنها قالت الكثير عن نهر  

ن عادات و تقاليد و تراث الرقة ، و يكفي الزائر بجولة قصيرة بين  الفرات ، و عن الطبيعة في الرقة ، و ع
أعماله حتى يتنشق حضارة مدينته ، و بأنها توثق الكثير من لحظاتها التي ذهبت و لن تعود ، بقيت في 
الذاكرة يستحضرها الفنانون فقط في أعمالهم كما فعلها موسى الحمد ، الفنان الذي تخرج من مركز الفنون  

 ، ويقدم أكثر من خمسة و ثالثين معرضًا فنيًا فرديًا و جماعيًا .  1988يلية بالرقة عام  التشك
 

 الفّنان الّتشكيلي موسى الحمدأعمال 
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 بتعبير حالم صفوان أصالن يكسر المسافات كلها -25-

 
 الفّنان التَّشكيلي صفوان أصالن

 ...... 
، و درس في معهد صبحي شعيب ليتخرج منها    1973أصالن من أهالي حمص ، ولد فيها عام  صفوان  

، له معارض فردية عديدة ، و مشاركات جماعية داخل سورية و خارجها ، له ما يميزه ، له    1998عام  
ه الفن في  محرابه و تكيته ، له إستخداماته في اإلحاطة بمسألة الخلق ، كما له نظرته إلى الدور الذي يلعب

النسق الروحي ، و له رؤيته أيضًا ، تلك الرؤية التي يتصف بها في المقاربة من عالم الوجدان و األحالم  
، العالم الذي يكاد يشكل المحور األساس في تجربته اإلبداعية ، تلك التجربة التي تنطلق من بعدها التأويلي  

لك الوجهة التي تفتح له آفاقًا واسعة تساعده في إرتياد  الذي يشكل بدوره الرابطة األعمق لوجهته الفنية ، ت
يكون   لمقوالت سالفة و سابقة ، سعيه األهم  قيودًا و ال إعتبارات  لنفسه  البكر ، دون أن يضع  األرض 
لإلستكشاف أواًل ، و لإلقتراب من النسق الصوفي الذي يغرد على أغصانه ثانيًا ، طامحًا إلى تجاوز كل  

كة التي قد تلد هنا أو هناك ، طامحًا في نسف كل المحاوالت التي تغلب عليها تعبيرات اإلشكاليات الشائ
تقليدية ، فهو الذي يرى أن الفن يجب أن يكون فردانيًا ، و قائمًا على الذوق في المقام األول ، أن يكون  

رباته ذات السمات العرفانية  مع سمواته ، و هذا التعبير قد يكون األقرب لحالته و فرادتها ، و إذا تجاوزنا مقا
و ما يحيط بها من غموض كغاللة تلمح حين يبدأ الجدل بالورود كلمحات تساق ضمن النسق الذي يمضي  
فيه ، سنلمح سعيه اآلخر ليحدد المقدمات التي تنقله من فنان متصل بالحق ، إلى فنان متصل بالخلق ، 

مره شعورًا عارمًا بالنور ، و رؤى خارقة باإلحساس و تلك  و هنا يظهر تمايزه في التزاوج بينهما و هذا ما يغ
اإلشراقات و التصورات بإيقاعات متفاوتة الشدة ، و لذا فهو يحدد المقدمات التي ستقوده إلى السموات ، و 
يقوم في توكيد الحق بوسائله الجمالية كتعبير حالم بأن عملية الخلق تلغي كل الوساطات ، و تكسر كل  

 ى تغمره اآللهة برؤاها . المسافات حت
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صفوان أصالن ينظر إلى الحياة بطريقة في غاية الجمال ، طريقة حالمة تكاد تلخص كل حاجاته و الروحية  
منها على نحو أخص ، أو بلغة أخرى ينظر إلى الحياة بما يقوم به الفن في المساعدة على إحداث الحال  

لديه ما يلعب دور المساعد لتقريب تلك الحال إلى قلبه كفنان  الروحية التي هي نَِّعم من السموات ، فثمة  
بكل ما يحمله من صور و تجليات و أحالم ، و في السياق ذاته يمكن الرجوع مع أصالن إلى مسرح  
األولين ، أقصد فضاءاتهم ، و قصصهم و أحالمهم ، أساطيرهم و حكاياتهم سنرى أن فيها الكثير من الذي 

لة ال روحية بكل عناصرها العاطفية ، من الذي يشير إلى صياغات طقوسهم التي تخترق  يشير إلى الصِّّ
األحالم و تشبع نفوسهم بالمواقف الروحية ذات التنوع الجميل ، و التأكيد على عظمتهم التي تثري اإلنسان  

وضاع  فيهم ، و أصالن يقف بكل وجوهه ، بتقاليدهم الحية ، و بأحالمهم الكثيرة ، و في الظروف و األ
المختلفة ليظهر على شكل غير مباشر مشاعرهم ، مشاعر الحزن و األلم ، أو مشاعر الفرح و األمل تبعًا  
ما تتجلى في مجالسهم الموجودة في خيالهم و هذا ما يوصلهم إلى ذلك الشعور الذي أوجدته فيهم تلك 

ر ما ندرك في أهمية حقوله التي  الروحانية التي تجبر النفس اإلنسانية بالتوحد بالحضور اإللهي ، و بقد 
رعاها بنبالة حسه و بتزويدها بإرشادات روحية ، بقدر ما ندرك بأن حالة تلك الحقول إستثنائية ، بصلتها  
الوثيقة بتلك األبعاد التي تسكنها بشكل شبه كامل ، إن كان بوعي يفسر ما فيها من تراتيل لها أهمية فنية  

و لالوعي يحمل اإلنسان فيه على أجنحة جماله المتحرر لتوصله إلى تمثل توجهًا ذو خصائص لطيفة ، أ
 مساكنه األصلية ، أقصد إلى حقوله بوصفها تجليات إبداعية . 

و من المؤكد أن النمط الذي يشتغل عليه أصالن أشبه بتراتيل مقدسة بالمعنى العام ، حيث يشكل نماذجه 
أخذه بعين اإلعتبار ، و بمفرده يفسر الخصائص الروحية التي يهتم بها حاالت إستثنائية تمثل خطه و ما ي 

لها ، فرغم إرتباطه بها و تزويدها بإرشادات جمالية و روحية فإنه يساهم في خلق أشكال جديدة لها ، أشكال  
ذي طبيعة تكاملية تدمج أحيانًا بحقيقة دواخلها من خالل ما لها من وجود و تأثير ذات خصائص روحية 

ه الصوفية التي تلقى كل عناية و رعاية من قبله ، فهو يعي تمامًا بأن الوعي من جانب  عالية على حقول
ما هو مظهر من مظاهر الوحي ، بإشاراته ، و بدوافعه ، و بممارساته التي تسجل كل األشكال العرضية  

ل إنتماءاته ،  منها و الجوهرية و التي قد تعكس بمعنى ما من المعاني عالمه الغريب جزئيًا ، و الحالم بك
و هذا يعني أن العوامل التي ترافق عوالمه تلك ال تندثر ، بل في حالة من اإلزدهار المستمر ، و هنا 
نستطيع أن نقول بأن أصالن قادر أن يوجد الفن الذي يخصه ، في شكله و في حلمه ، و في لونه ، و  

ختلف لديه ، و مرتبط بالحكمة على نحو  التي تتعلق بالحواس بمعناها التخيلي كتعبير حديث ينسجم مع الم
غير محدود ، و هذا يشكل محورًا أساسيًا في رؤيته و ما تتصف بها من زاوية يمكن النظر إليها و إلى  
الدور الذي يلعبه منتجه في هذا النسق من جهة ما كسعي لإلستكشاف و اإلقتراب ، أماًل في أن تسفر تلك  

ذي يلعبه أصالن و ما يقوم به من فتح آفاق واسعة ، محررًا لها و له ، المحاولة عن االقتراب من الدور ال
محلقًا في عوالمها غير المقيدة ، مقتربًا من حقائق تحثه على التغيير ، و هذا أمر جيد ، من شأنه أن يدفعه  

 إلى البحث على نحو دائم . 
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 ه وسر ثراء نّص   نامو رستم  -1-

 
 الفّنان التَّشكيلي نامو رستم 

 .... 
المعهد الفني في أربيل بكردستان العراق، ال يهدأ، وال نامو رستم فنان تشكيلي كردي، يعمل مدرسًا في  

يستقر، حماسه يستفيض على إمتداد الخلق، وعيه مأهول باألحداث وبفواصل زمنية تناول فيها المسافات  
بجمالية مكتفية بذاتها، وال حدود قصوى أمامه، بل اآلفاق وحدها تقيم في عالمه، فكل األمكنة فضاءات 

، له أجنحته الخاصة في التحليق فيها ، متنقاًل من سماء إلى آخر، كأنه نسر يأبى أن  مفتوحة على اآللهة  
يعيش إال حّرًا، فيطلق حريته بين الشكل )الجسد(، والمعنى )الروح( حتى يروم الكالم فيه، حتى يبلغ بألوانه  

ل سائر اإلبداعات ما يحيكه، وما يفصله من قصر جمالي منيف سيبلغ عنه في القرب أو في البعد على سبي
التي تلد من رؤياه الفنية الخاصة والتي تحمله من مطرح إلى آخر، ليقيه من الضياع، وهو فنان مجّدد، 
  وجدناه في أعمال واقعية عكست تالوينه في رؤية العالم، يشرع في العمل، ينجزه، يمثل موقفه من ظاهرة 

ية ، سياسية كانت أم إنسانية ، ال يقف عند تداعيات ما، اجتماعية كانت أم تراثية ، بيئية كانت أم فولكلور 
هشة ، فهو يفطن لإلستيهامات الفردية على نحو كبير و كذلك يفطن لإلستعارات القسرية التي إذا حكمت 
العمل قتلته، يفطن لكل ما قد يحول العمل الفني إلى زخرفات لونية فقط، زخرفات ال طعم وال معنى وال  

ل ذلك ولهذا يبقى عمله مأواه و مهربه من كل طارىء، وال يغيب عنه قضاياه، فهو نكهة لها، فهو يقظ لك
يؤكد أن الظواهر الكبيرة ال بد أن يدفع العمل الفني إلى أمكنة ومسافات متجاوزة وجديدة، فيالحظ أن التحول  

وف والمتداول، الذي يعيشه ويكرسه في منجزه البصري هو بالضبط ما سينهض بتجربته ويجعلها مغايرة للمأل
ويدفعها بإتجاه صخب الحياة وأنينها، و وجدناه وهو يسمح للمعاصرة أن يغزو منجزه ، فيعيد النظر كلما  
اقترب من حدث ما، إن كان هذا الحدث من غضب، أو من هوامش مدونة على يومياته، فقد يتملص من  

كشف الويالت والمحن التي حيكت في واقعنا،  اإللتزام ومكائدها، ومما آل إليه طبائعنا، حتى يكون قادرًا أن ي
 وفي أحالمنا الفردية منها و الجماعية، حتى يجاهر ما تبقى من أصداء وجودنا المندحر .

يمكننا أن نالحظ أن هذا اإلهتمام بالتحوالت الالمتناهية التي يتخذها نامو رستم و التي يعيشها عمله الفني  
حين ينعطف من مرحلة إلى أخرى ، و إن كان يدشن مرحلة جديدة    كان دائمًا يربطها بين المراحل ، أو
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أنها   إليها على  لكيانات سابقة ينظر  نتيجة  أو  ثان ،  قبلها ، هي صورة لطرف  فهي غير منقطعة عما 
تحديدات و تعيينات متناسلة من وجود سابق ، و هو بذلك يسعى إلى تجاوز المألوف على نحو دائم ، و  

يعطيها األولوية و األفضلية في مجمل تحركاته و إنجازاته ، و يستثمر ذلك للمقاربة    البحث هو خطوته التي
من القيمة الجمالية لمنجزه، و عناصره ضمن إطاره الزمني / التاريخي ، و إخراجه إلى السطح بوصفه  

لى  نبضات روح ال يمكن تخيلها إال في حالة وجد و حب ، و هي تجربة تخصه ، و من شأنها التأثير ع
وسائله التعبيرية التي فيها تكمن سر ثراء نصه ، و سر إستخدامه لمفردات ساعدته في إبراز مفاهيم الذات  
و الجوهر كمقام آمن لمناداته الصريحة بضرورة إنحسار الرموز و العودة إلى مواكبة القضايا الملحة التي  

 يكفي ، ال بد من زج األلوان فيها على  تمس حياة الناس بجرأة دون تردد و دون مراوغة ، فالحماس وحده ال
شكل إشتقاقات تحفز الذات لتبدع الروح و فكرتها ، و تضفي على سماتها المصورة لمسات حادة مميزة  
يتجاوز تأثيرها أفعال و عالقات األلوان لتشمل األشياء و كل ما يحيط به ، ال بل و ضرورة ذلك من أجل 

يز ، و هنا يكمن سر لحن التفاؤل الذي يصاحب تجربته ، تجربته  إظهار و كشف مغزاها بشكل جلي و متم
التي تستند على ذاتها دون التعويل على أي شيء آخر ، فخريطته تشتمل على عالمات المكان البارزة ،  
المميزة داخله ، و قد تكون هي ممراته التي يرى األفق من خاللها ، و يمكن له أن يتصور نفسه في مجمل  

ال يمكن أن يضل طريقه فيها ، و يعزز وجوده بإستعداده لإلستجابة التلقائية ألنماط مختلفة    مشاهده التي
من الحاجات اإلنسانية التي تشغل بال اإلنسان على نحو دائم عبر حياته ، باإلندماج معها أو محاولة 

وده إلى ما وراء إستخالصه منها ، فغالبًا ما يقوم بشيء معين في لحظة معينة ، و هذا ما يمكن أن يق
إمكاناته حيث البحث عن التحدي و اإلثارة و الجدة ضمن خرائط معرفية نّماه هو ، و لسنا في حاجة إلى  
اإلشارة بأن البيئة األكثر تنوعًا هي األكبر فرصة لإلنشغال اإليجابي و الجمالي في الوقت نفسه ، و يتضح  

الذ في ضوء اختباراته لصدق المنحى التطوري الذي كل ذلك في إستكشافاته الجديدة المرتبطة بفكرة الم
يمضي فيه حول الجماليات الشكلية، والرمزية، الشكلية التي تعنى أكثر بتذوق األشكال واإليقاعات والتركيبات 
بطرائق عدة، والرمزية التي تمنحه و المتلقي بعض الفرح والمتع الخاصة، وهذا يوفر له فرصًا غير محدودة 

 ًا مبكرة إلسكتشاف عالمه البصري وما يحمله من ثروة هائلة من المادة الفنية. للرؤية، وفرص
نامو رستم من الفنانين الذين يشكلون إتجاهات جديدة لروحهم الفردية، الروح التي تظلل منطقه الداخلي 

ا لتأملها  بوصفها اقتضاء معرفيًا بوجه عام، فهي قد تأتي فكرة أو نغمة أو تكوينًا مع حاجتها إلى سياق م
وتأمل وسائطها، فكثيرًا ما يحرر نامو حاالتها وما شابهها ليجدي قارئه في أمور قد تبدو معقدة في الوهلة 
األولى ، حتى تأخذ مسارها ال كإرهاصات طافية على سطوحه، وال كبقع لونية تنعي ذاتها عند المحطات  

يا حية لها تواصالتها و تبادالتها ، لها  المهمة ، بل كضرورات فنية تمس كل حادثة لها تاريخها ، كخال
أحاسيسها التي ترخي طغيانها بثمن باهض كلما أعلنت حياتها ، فهو ال يكتفي باإلحتكام إلى ما يملي عليه  
المعنى و القصد ، بل يقتطف ما يطلق عنان الفعل و الحركة و الفكر نحو مساحات تستدعيها جميعًا و 

هم فيها و في تمديد شأنها إلى جميع المجاالت و الحقول األخرى ، حتى  يكون نامو الجانب الفاعل و األ
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يصاحب رغباتها و إمالءاتها بحالتيها الزماني و المكاني متجسدًا بذاته و لذاتها حتى يختزل كل فواصلها  
دون وسيط تصويري ، و في هذا المقام ينبغي عليه أن يواصل فتح مجراه معّواًل على مكوناته الخاصة و  
قواه التخيلية الذاتية لينتشل كل ما هو مهدد بالتالشي ، و في عملية اإلنتقال هذه ستتجلى أسلوبه و وسائلها  
، فهو يبتدع حينًا مشاهد طافحة باأللم تتوغل عميقًا في رحاب الوجع ، و حينًا يصعد بألوانه إلى السماء  

ا يفتتن مشهده ، أو في شكل نغمات طافحة  العاشرة محتضنًا ما سيأتي ، إن كان في شكل إيماءة عابرة به
بالدالالت ، كل ما فيها تومىء بالواقع و مدركاته ، فنامو يتصرف وفق ما تملي عليه استيهاماته مع حرصه  
على أن يكون منتجه ال مجموعة من التصاوير التي قد ترغمه و متلقيه على التعايش معها ، بل ممارسات 

ه في البناء وإمتالئه بلحظاته التاريخية، في خلق جدل طويل بينها بكل أحابيلها،  لونية فيها تتوالد استراتيجيت
 وبين العالم / المتلقي الذي يقتفيها، وُيْسَتْدَرج معها إلى مأواها حتى يفطنها تمامًا. 

 
 نامو رستم أعمال الفّنان الّتشكيلي 
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 ، ذاته دون قيودسفيان جالل  يعبر عن  -2-
 ات المغايرةرح المغاير يأتي من الذَّ الطَّ  دًا أنَّ مؤكِّ 

 
 الفّنان التَّشكيلي سفيان جالل

 ..... 
المشهد البصري الذي يقدمه سفيان جالل إبن مدينة السليمانية في كردستان العراق مشهد مغاير تمامًا عن  
كل المشاهد البصرية التي يقدمها مجايلوه ، مشهد غير مألوف و إن كان يحتفظ بمركزيتها ضمن بنيتها  

ك الكشوفات التي تكاد تهز الشاملة ، فهو يشق طريقه بتحويالت حادة تبرز في تأمالتنا لكشوفاته ، تل
المنظومة المتداولة ، إن كانت المعرفية منها بوصفها الرابط في ميلها الطبيعي في إستثمار إنكشافاته التي  
يسعى بها نحو ردم القيود و التخلص منها ، أو التقنية منها بوصفها حاكمة لحقوله كلها ، و إطالق العنان  

ا بالمعنى و  الفضاءات  لتملي  فاإلمتياز  لريشته  الزمكاني ،  النظام  به  لقصد و بكل ما يمكن أن يتجاوز 
المعطى لتجربة جالل ال يهدف إلى عزل تجارب اآلخرين أو اإلقتناص منها ، فلكل تجربة لغتها تحمل  
مفرداتها الخاصة و بلكنات خاصة تؤسس لذاتها ما ال يهدر و ال يقوض و هي تسعى في إبراز تلك الذات  

ز المعطى لتجربة جالل و محاولة إظهار أولويته مبني على الجدل القائم الذي يرفع من ، أقول اإلمتيا
اإلتساق الداخلي ، إن كان في نجاحه في إستعمال لغته الخاصة في ذكر الوقائع ، أو بإطاعته لمشاعره و  

لتجربة ،  مواقفه بالتعبير عنها بوضع فرضيات تحيله إلى عالم فيه يبحث عن أسس و أصول بنيات تلك ا
فهو يطرح نفسه بالطريقة التي يفهمها ، و له خطابه في ذلك ، و لم يكبت اإلختالف ، فهو منذ البدء إعتمد  
على البنى القادرة على إستحضار عناصر اإلحاالت الحصرية إلى ذاتها ، و لللبحث عن الحقيقة ال كنتيجة  
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يتجنب شرحه و إن كان يلخص نتائج  بل كشعور بسيادة اإلختالف الذي يصب لمصلحة خطابه و الذي  
محاوالته بأشكاله القوية ، الحاسمة ، و وضعها في إشارات إستفهام لتوحي له و لنا بأن خارطة الطريق  
لمشهده البصري تبدأ بالتأمالت التي ستعطي لنا كل خطوط الحضور ، فعلى إمتدادها يجعلنا نستعيد لغته  

و أكثر إنسانية ، و أقوى داللة ، إن كانت ما تفعله في مقاصدها    التي من شأنها أن تكون أكثر إنسيابية ،
 ، أو ما كانت تجلبه من أصوات تحاكي نفسها و تجسدها في ترددات فضاءاته و تكراراتها .  

يبذل سفيان جالل من الجهد الكثير في صياغة تجربته ، تلك التجربة التي تحمل من الغموض في الكثير  
مت القابع وراء إنعطافاتها ما يجعلها تأتي ملغزة في الكثير من حدود عالماتها ،  من أجزائها ، و من الص

فيتشبث بخيوطها المختلفة ليغزلها مع بعضها نحو بلورة منطق آخر هو منطقه في الشروع و الحسم حتى  
ًا عن  تبقى وحداتها بجذورها منغمسة في تربة غير إعتيادية ، و ترسم الكثير من عالمات اإلستفهام بعيد 

اإلشتباه فيها ، قريبًا من التتابع لخطواتها ، خطوة تلو الخطوة إلى أن تلد اللحظات التي أجبرت على التخلي  
عن التحفظات التي رافقت مقوالته و هي منغمسة في أعماق أعماقها ، غير قابلة للتعثر ، غير قابلة للتبعثر  

ائص غير مألوفة ، يمكن لوقائعه أن يدلل عليها  ، فالتضمينات التي تنطوي عليها تجربة جالل تتسم بخص
، مبنية على تصوراته الخاصة المستمدة من التجربة ذاتها ، و واعيًا بها بعيدًا عن أي نظرة تقليدية ، و هو  
غير عاجز في إيجاد مساراته التي ستجذر تمايز صوته ، بغموضه و خفائه ، و بإختالفه الذي سيوفر له  

سيس حضوره و نهوضه ، فإذا كان للمنطق التقليدي بعدًا واحدًا ، فإن لمنطق جالل  القوة الالزمة في تأ
المبتسر  المعنى  يقوض  يجعله  بإختالف   ، بمعنى آخر مضاد  المعنى  تخترق  منها  ، كل  بعد  أكثر من 

ت بمراوغة حركات تنسجم مع قوانينه في الخلق و اإلبداع ، تنسجم مع إيقاعاته التي ال تتوقف على اإلحاال
و اإلشارات و الفواصل ، فالغموض طاغ حتى أنه يشتمل بعض آلياتها ، و هو ينشىء شبكة من العالقات  
التي تنطلق بفرضيات تتمخض من مقوالته التي ترفض السكون و التوقف ، كما ترفض كل الرسائل التي 

ة ، و ليس من السهل ال تحال من مصادرها لتصل إلى وجهتها في الوقت المناسب ، و في القراءة المناسب
التدليل على وحداته المخبأة كمرجع مالئم يمكن اإلمساك عن طريقه بلحظات إكتمال عمليات الخلق لديه  
، فجالل يأخذ على عاتقه على نحو دائم مخاطرة ما و هو يصوغ تجريبته في قالب معين تخصه وحده ، 

المعرفية و كأنه يستجيب لمتطلبات خطابه تبعًا  فهو يطرح نوعًا من الموالفة بين مقوالته الجمالية منها و  
إليقاعه و ما يصاحب هذا اإليقاع من أسانيد و مفاهيم من شأنها أن تهبه حيزًا تمارس فيه وظيفتها الربطية  

 و ما يغنيها من معاني ذاتية .
ود مؤكدًا و أهم ما يمكن أن يضيء تجربة سفيان جالل و يمنحها األهمية أنه فيها يعبر عن ذاته دون قي

المدارات و   يبدأ من تجاوز خطوط  المألوف  أن تجاوز  و   ، المغايرة  الذات  يأتي من  المغاير  الطرح  أن 
المسارات التي تتحكم بها مناهج عامة ، فهو و بوصفه صوت مختلف و يحمل من المهارات ما يجعله  

وح في ذلك الصوت الذي  قادرًا على السير في اإلتجاه الذي يخصه و يشبه هو وحده يصر على نفث الر 
يمثله ، و الذي سيكون ملخصًا لمفهومه الحاضر بقوة في المشهد التشكيلي الكردستاني و العراقي معًا ، و  
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نرى بأن عناصر و مكونات التعبير لديه هي مفردات لونية مع بعض المفردات التي يقتبسها من واقعه  
عليها يبني خطابه البصري ، و بها يعبر عن    كالقش و أغصان األشجار ، و قشورها لتكون أنسجة حية

شيفراته و صداها ، فهو يؤمن بأن اإلبداع بوصفه رغب و سؤال أصل الحرية اإلنسانية ، و هنا تبرز أهمية  
هذا الخطاب الجمالي الذي ينطوي على إمتدادات سردية كل ما فيها تعني فعالية حكائية بأماكن و أحداث 

تغيب من ذاكرة من يبحث عن المختلف و المغاير ، من ال ينسى أن  و قصص و أشخاص ال يمكن أن  
 المجادلة ظل صامت يستنطق دواخلنا إلى حد اإلدهاش دون أن تربك كالمنا و عالماته . 

 
 سفيان جاللأعمال الفّنان التَّشكيلي 
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 دي ماشاءهللا محمَّ   -3-
 كون التَّ شأة إلى زمن من زمن النَّ 

 
 الفنَّان التَّشكيلي ماشاء هللا محمَّدي 

 ..... 
، المدينة التي تقارب   1969ماشاءللا محمدي هو إسم لفنان كردي إيراني ، ولد في مدينة سننداج عام  

سكانها نصف مليون نسمة ، و تعتبر العاصمة الثقافية الكردية في كردستان إيران ، و ما زال يعيش فيها  
ليس بالقليل أحب أن أقارب تجارب فنانين كورد إيران و لكنني لم أفلح إال مؤخرًا ، ال أعرف  ، و منذ زمن  

سر هذا التباعد بيننا ، و هكذا الحال سياسيًا ، و كأنهم يسكنون كوكبًا آخر ، هذا التعتيم مرده قد يعود 
ل عقوبتها إلى اإلعدام  بالدرجة األولى إلى خنق الحريات و مصادرتها ، فهي من الممنوعات التي قد تص 

، و شاهدنا كثيرًا ، و سمعنا أكثير بإعدامات سريعة تهز لها الضمير اإلنساني كإعدام شاعر على قصيدة  
كتبها فيها تنفس الصعداء ، أو كاتب قال جملة مفيدة لم ترق للكرسي الذي يصدر حكمه يمينًا و يسارًا على  

أنا بصدد أولى قراءاتي لتجربة فنان تشكيلي كردي إيراني    كل من يمسه و لو بكلمة ، أسوق هذا الكالم و
و إلى اآلن ، تجربة    2003و أتمنى أن أوفق في ذلك ، فمحمدي له تجربة طويلة نسبيًا تمتد من عام  

ناجحة جدًا في صنع األفالم المتحركة شارك ببعضها بمهرجانات كثيرة نال على اثرها جوائز عديدة في كل  
 ريا و كرواتيا و بولندا ... إلخ ، نذكر من أفالمه : من إيطاليا و بلغا

السفر   -  2011فأس    -   2009بداية البشر    -  2005األمنية األخيرة    -  2004كائن آخر    -  2003األلم  
..إلخ ، و لسنا هنا بصدد تقييم أفالمه و تجربته فيها ، و التي ال تبعد عما نبحث نحن عنه ، و    2013

ماله التشكيلية و هي عملية ليست سهلة ، و المسافة بيننا كما أشرنا ليست قصيرة  الحال أننا سنمضي إلى أع
، و تحتاج إلى الكثير من اإلختزال لتقودنا إلى مفارقها الكثيرة مع اإلحتفاظ بتلك الحرارة التي تشع منها  

، تستلهمها و   كنوع من العودة إلى وعائه األول ، إلى خطوته األولى و هي تحاكي الواقع و تتنفس سحرها
توظفها في دروب التيه الكثيرة لديه ، مكرسًا لعالم يكتنفه التناقض و يعمه اإلحتجاج ، و محتميًا برموزه  

 التي يبني منها عوالم بها يتحدى ثغرات الخراب الكثيرة .
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ن  ، أي مذ كان طفاًل لم يكن يتجاوز حينها م   1981ماشاء للا محمدي يبدأ عالقته مع الرسم في عام  
العمر أكثر من ثالثة عشر عامًا ، و هذه العالقة المبكرة جعلت شغفه به يزداد و يناطح السحاب ، فدفعته 
إلى كلية الفنون الجميلة بطهران ليتابع دراسته فيها بحب و نجاح ، و بهذا اإلختيار و هذا الحماس أصبحت  

فعيل حضوره فيها دون أي إرتباك أو ما  الرغبة تتملكه و تبحث معه إلستكمال وجوده في هذه الحياة ، و ت 
يلمح إلى ذلك ، و السرود و الرؤى و الحكايات بقيت عنده مفتوحة على كل التجارب و الخبرات اإلنسانية  
، و هذا ما جعله يبقى مخلصًا لجوهر فنه بنظرة ثاقبة بها يتأمل الحياة و يسبر أعماقها ، و قد يكون ذلك  

التي تلح عليه في اإلبقاء شاهدًا مهما تملكته الرغبة أن يبدو و هو    غير كاف لتجنب بعض اإلبهامات 
يروي حكاياته بإمعان و إستمرار ، األمر الذي سيبقي سردياته و رؤاه و حكاياته تتقصى مادته في الواقع و 

حين   الحياة ، و سيبقى هناك ما يشده إلى المحور الناظم لها ، إن كانت في المنطقة الظليلة التي يحتاجها
يميل إلى الشكل األكثر تحاياًل على إدراكاته ، أو كانت في عيونه المفتوحة على الحياة طواًل و عرضًا و  
سطحًا و عمقًا و بكل قيمها الجمالية ، و هو في سياق هذه الرحلة ينتقل بوعي عبر الزمان و المكان و  

ال ببنيتها التي تشكلت بما يحقق هذا الثقافات ، و يعتمد على المحاكاة الساحرة معها ، و يعكس األشك
الهدف أو ذاك من إنشائها ، و هذا كله من منظور إستجابته لمفرداته اإلحيائية بتباين واقعها النوعي ،  
تحقيقًا لمسعاها اإلبداعي الذي اقتحم إشكالية العالقة بين تلك المفردات ، و تلك هي المهمة التي يقوم بها  

في ذلك ، الجسارة التي ال تنفصل عن متغيرات العالقات اإلنسانية التي كشفت   محمدي الذي إمتاز بجسارته 
بدورها أسرار تحوالتها و ما يحيط بها من كتمان ، فهو يأخذ عالمات تحديث تحوالته من بين نقائض كثيرة  

بسبب ما ، أعني نقائض تجلت في ردود الفعل المترتبة على متغيرات تعدد أصواته بحدة تقابالتها ، و ذلك  
تسمح به خصائصها الحوارية المرنة من إمكانات ال محدودة ال يمكن أن يحصرها في أشكال جامدة ، أو  
في قوالب ثابتة ، فهو أبعد من أن يكون كذلك ، و هو الذي يؤكد قيم اإلبداع و تحديثها بعمق إن كانت في  

أ  ، الصدارة  إلى  الهوية  بسؤال  تدفع  التي  المتوترة  التحول  كإستجابة  لحظات  مبناه  إختالف  في  كانت  و 
إلختالف دوافعه و برغبة التخلص من قيود االتباع ، و يبقى لدى التدقيق بأنه يميل إلى األخذ بمرتكزات 
إبداعية يمتلكها ، و مرتبطة إلى حد كبير بوعيه الحداثي الصاعد و المتشكل بأثر من تغييرات تتقدم في  

إجراء التداخل بين كل ما سيفرض مالمح تجربته ، إن كانت المختلفة  الرؤى و الوعي معًا ، مع حرصه على  
و الموسومة بعوامل نشأته الخاصة ، أو المتكئة على عوامل زمن النهوض و اإلنتماء إليه ، و وجود هذه  

 الثنائية قد يجعله يسعى للتحرر منها بإتجاه حداثته الخاصة به و المميزة لها . 
لتداخل في مشروع محمدي مشكاًل حركة نهوض فاعل في تحوالتها ، بدءًا من  ثمة بحث تكاملي يتداعم با

ربطه زمن الصعود بالنشأة ، إلى إستجابته لمقتضيات تلك النشأة ، إلى تحديد مقياسه التقويمي و ربطه  
بالوعي ، و هنا يبدو منطقه و كأنه يتحرك ضمن دائرة مفتوحة ال حدود لقطرها ، دائرة تراعي خصوصيته  

ال تهمل الجمالي فيها ، بل تفضي بها إلى ما يعيدها إلى قيمتها بمقياس داخلي يقّوم دعمها و سندها  و  
حتى تنحو بزمن النشأة إلى زمن التكون عبر دعم عدد من المفاهيم و دفعها إلى التماسك ، و هذا قد يزيل  
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تها المطروحة نحو مزيد من البحث  من دواخله قلق الخلق و كيفية إنبنائه ، تاركًا عنها األسئلة و احتماال 
القيم ، و من الواضح جدًا أن ماشاء للا محمدي يحمل مشروعًا يحتاج إلى مشاركة عدة مؤسسات ليمضي 
به ، بقيمه الجمالية و المعرفية نحو بر الوصول و اإلنجاز ، هل سيلتقي بمبادرة ما تجعله محلقًا و فاعاًل  

 ادفات التي قد تهطل في غير موعدها . في الفضاء الثقافي ، نترك ذلك للمص
 

 أعمال الفّنانة التَّشكيلّية ماشاء هللا محمَّدي 
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 من ليلتقط أوراقه ر الزَّ كمال هجار يحرِّ  -4-
 ة مزدهرة ويتناولها بحواريّ 

 
 الفّنان التَّشكيلي كمال هجار 

 .... 
- 2الث )  السليمانية بكردستان العراق، أثناء مشاركتنا لنشاطات سيمبوزيوم السليمانية الثّ تعرفت عليه في  

( ، و حضوره الجميل و إصراره على مواكبته لنا ، و تعضدت هذه المعرفة حين جمعتنا معًا    9-2021- 9
جبال كردستان و الرحلة اإلستطالعية الجميلة التي قمناها معًا ، و التي ال تنسى برفقة المشاركين في  

مهما كانت معتمة ، و عباس جاور    السيمبوزيوم ، و دلشاد كويستاني الفنان الذي يستل الفرح من داخلك
الناقد العراقي المعروف ، مع آخرين لم تعد تسعفني ذاكرتي بأسمائهم ، لكن ما أعرفه بأن الواقع كان أشبه  
بحلم ، كما الحلم كان حتى بات واقعًا ، ما أعرفه بأن الجميع سيوثق تلك الخطوات الزمنية ، و سيقوم  

ة ، و سيروي مفرداتها و ما تجلى فيها من أجواء عذبة و بأنها كانت  بتسجيل معالمها بأسمائها التاريخي
لحظات تحتفل بالحياة كما احتفلت الحياة بها ، أسوق هذا الكالم و أنا مقبل على قراءة أعمال الفنان كمال  

السليمانية ( ، و الذي قصدته في بداية الحديث ، الفنان الذي في رحابه تتقاطع مختلف  1958هجار )  
نون و اإلبداع ، و يقطف األلباب كعالمة على ما يتناوله في أبحاثه التي تساعده على بلورة آراء تساهم  الف

في تجديد نظرته إلى الفن و مهمته عّله بعطي بذلك دفعًا جديدًا لهذه العجلة في هذه الحقبة المهمة من  
اء الذي فيه تنكشف األسارير كلها  الزمن المعاصر ، يأتيه النشاط بكل تالوينه ، و يستمد الضوء من الفض

و تعلن عن نفسها صريحة ، فهو شجرة مثمرة جدًا بثمار كان من المتاح له أن ينتجها بالقدر ذاته من  
إنتاجه للقيمة الجمالية لها مع إداء إبداعي في إبتناء حكايتها التي تقول أسرار الوجود ، و التي تتشكل  

ة ، تحمل طعمها في ذاتها و تحيل هذه الذات طواعية ال عنوة أو  بنهوضها و ثمارها و هي زاخرة بالحيا
قهرًا إلى فضاءات ، و شحنها بدالالتها المستمدة من ماهيتها و من تلك المكونات البنائية التي ال يمكن  
ألي عنصر آخر أن يلغيها ، فهو يتمتع بقدر عال من الحماس إن كان في إختياراته الدائمة لمشاهده 
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و المتدافعة ، أو في عالقاته بالواقع و اإللتصاق الصادق بها ، و جميعها تسهم في إضفاء   المتخيلة ،
 المزيد من الحيوية لتجربته المثيرة للقراءة و الجدل . 

كمال هجار بشكل أو بآخر يحرر الزمن ليلتقط أوراقه و يتناولها بحوارية مزدهرة تستجيب للرغبات النوعية  
كلما غار فيها أكثر ، نعم يحرر الزمن تاركًا الريح يبعثر أوراقه ، و يقترن هو    لوعيه التي تتسع دوائرها

بمفرداته جاهدًا بلملمة تلك األوراق و إعادة صياغتها من جديد ، بالشكل الذي يراه ، و هي التي ستشكل  
معًا ، و   مادته األهم في مشروعه الذي يشتغل عليه ، مؤسسًا لرؤية منفتحة على التاريخ و على العالم

حاماًل لموقف فاعل من / في الوجود ، فهذا التزود المعرفي و الثقافي ال بد أنها ترفع من سقف تزوده في 
الوعي و الرؤى ، فيمارس بهذا الوعي و بهذه الرؤى تأثيره في نقل مفهوم مالزم لخصوصيته و محليتها إلى  

خلق حركات غير مؤرقة هي تحوالت جدلية  مناطق تتداخل فيها المالمح و السمات بحيث يفضي ذلك إلى  
فيها تذوب المجاورة ، إن كانت بين األضداد ، أو بين المتصالحة منها ، و من باب ما يقدم عليه هجار  
من بحث دائم فهو يصطحب معه التوثيق للوصول إلى حقائق فرضتها ضرورات بحثه ، و لهذا و ذاك فهو 

يكون مكرسًا لنتائج جد متميزة ، فهو و في زمنه المعلوم ، و شديد الحرص على أن ما يبذله من جهد أن  
بلغة جديدة ال بهرجة فيها و ال إتكاء على السرد وحده يعيد إنتاج خطابًا فنيًا ال تنداح معه األسئلة ، بل 
تساعدها على دفع الحركة فيها في إتجاه بحثه هو و يحيلها بدوره إلى إتجاهات أخرى ، و إن بقي ثمة 

الق في اإلطار تبحث عن إجابات ممكنة في حالة كونها بقيت جزءًا من العمل قد يفضي به إلى  سؤال ع
 مشهد يؤصل مشهده الفني المنشود .

كمال هجار يدرك بأن لكل جنس إبداعي شرطه التاريخي لوالدته ، و العمل الفني الذي يشتغل عليه ليس 
عّله يصل إلى أقصى درجاته ، و في الوقت نفسه   خارج هذا المفهوم ، لهذا نراه ال يستصعب الغوص فيه

ُيْحيي المسافة التاريخية فيه بوصفها مسافة تواصلية و تتابعية بها يجتهد تاريخيًا ليجري ضمن هذا الفضاء  
من داخله دون إغفال العامل الذاتي الحواري الذي يعطيه فاعلية نامية بإتجاه ما يرسخه و ما يميزه ، و لكل 

بًا أن نرى أن أكثر أعماله يعود بها إلى التاريخ بشقيه المكاني و التشخيصي ، حتى أنه في  ذلك فليس غري
قدم معرضًا كان بانوراما فنية للتاريخ الكردي و على نحو أخص المآسي التي هطلت عليه من    2019عام  

دي كقلعة دزه ،  أنظمة إستبدادية و المجازر التي مورست بحقه و التي ال يمكن أن ينساها اإلنسان الكر 
قلعة دمدم ، قلعة هولير ، حلبجة ، أنفال .. إلخ ، كما أنه يؤرخ جماليًا لشخصيات باتت معالم تاريخية  
للكورد لما كان لهم و لدورهم من رفض الظلم و النضال على إبعاده و عن حقه في العيش الكريم كمعظم  

ي شيكاك ، ليلى قاسم ، هوزانفان ناري ، شيخ  شعوب المنطقة كشيخ سعيد بيران ، موالنا خالد ، سمكو خان
عمر برزنجي ، مال مصطفى البرزاني ، القاضي محمد ، بابا طاهر همداني ، شيخ محمود حفيد ، مارغريت 
.. إلخ ، و صحيح أن معانيه و الدوافع التي تطفح بين ظاهر ألوانه ال ينفي حضور ما ذكرنا من شخوص  

، و بما يشي بتلك الكآبة التي تتجلى في مشاهده كلها و حيث النعيب  و أمكنة بما يومىء بما ال يفنى  
يملؤها ، و كأنه يقوم بتجاذبات بين األقطاب مهما كانت متضادة ، فهو ال يتدخل من الخارج فقط ، بل من  
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الداخل أيضًا حين يساور العادي و يعمد إلى عملية الغور موظفًا كل رموزه إلنتشال ما قد يذوب ، يبحث  
نسق من وجع اإلنسان و تشرده في براري الفناء ، بل يبحث عن الدم و الزمان المسالين على أرض   عن

قربت أن تكون خارج جاذبيتها ، بل تسامت نحو السماء ، نحو الخلود من كثرة ما عانت في مواجهة العدم  
إرتقاء التراب لتصبح    و ال معنى الحياة ، كرس كل ذلك ال من خالل رموز واقفة في العراء ، بل من خالل

 دالة على الخلود و ما يطالها من البلى . 
في اللحظة التي يبدأ فيها كمال هجار بالرسم حتى تبدأ رغبة عاتية في الخروج من بين أصابعه و هي  
تنشد إنجاز ما يطمح إليه بهواجسه كلها ، فالرغبة في المغايرة هي ذاتها التي ستكشف له عن لبابه و صلته  

و صلة الحياة به ، فيحاكي التاريخ بكل وجعه و ينهض بهذا الوجع ال تكلفًا و ال تصنعًا و ال تحذلقًا    بالحياة
به ، بل هو يرى نفسه جزء من هذا الوجع ، عاشه بكل جزيئاته و إبره ، ال يبرح خياله الذي سيقوم على  

هذا الزخم من اآلااااااااهات ال  الدوام بإعادة إنتاجه ، و هو على يقين تام بأن من ال يجهل ماضيه بكل  
يمكن أن يجعل مستقبله ، فهو النافذ إلى جوهر األشياء و صميم حقائقها ، و همه أن يجسدها في شكل و  

 لون أو في ما هو إلى ظواهر األشياء علها تكون عنوانًا لدواخلها . 
 

 أعمال الفّنان التَّشكيلي كمال هجار 

 
 



3515 
 

 
 

 



3516 
 

 
 

 



3517 
 

 
 

 
 



3518 
 

 
 

 
 

 



3519 
 

 

 
 
 

 
 
 



3520 
 

 
 

 
 
 



3521 
 

 إكتشافات سامان أبو بكر  -5-
 تالمس العمق و التخوم معاً 

 
 الفنَّان التَّشكيلي سامان أبو بكر 

 .... 
بقدر ما أنعم للا على كردستان من خيرات و جمال طبيعة ، بقدر ما أظهر لها الطغاة أنيابهم التي بها  
ينهشون تلك الخيرات و ذلك الجمال ، و بقدر ما تكون كل بقعة منها لوحة رسمها الرب في أبهى حاالتها  

ا يمكن أن يطالها البَِّلى إلى ما  ، بقدر ما يكون في كل بقعة منها حكايات ألم نسجها الظالمون فيها بكل م
ال سلطان للبلى عليها ، نعم يجملها الرب بجبالها و أنهارها و ناسها ، و يطلق عليها الحكام المؤقتون كل 
أحكامهم التي تجعل الخراب عامًا عليها ، فجمال للا و وحشية المستبدون ال يلتقيان ، فمهما كان الخراب  

لمجازر بحقها كثيرة لدرجة أنك تخشى قلب أي حجر ، أو أية صخرة فيها  ممتدًا فيها ، و مهما كانت ا
خشية أن تصدمك بالوجع الكبير ليس آخرها أن تكون بوابة لمقبرة جماعية ألناس رفضوا الذل و الهوان و 

( ،    1968-أبوا إال أن يكونوا أحرارًا ، أسوق هذا الكالم و أنا أبحر في عالم سامان أبو بكر ) كركوك  
عالم الذي يضج بالماضي الذي يمتلك تاريخًا موغاًل باأللم و ما يتجلى فيه من خطاب لم يعد يجدي في  ال

سفر الفتوحات آلفاق السموات التسعة ، فال إمتثال لمقررات الغرف المغلقة ، و ال اإلستماع لمكائد الكلمات 
و ال إجبار على إستقدام المهزلة ،   ، وحده اإلنسان بقضاياه يغني المرحلة ، وحده ال ترويض للذات فيه ،

فعالم سامان يمضي على عدة محاور تتقاطع حينًا و حينًا يمضي كل منها لتفتح مجراها مغذيًا الحواف بما  
زرع من حقول ، فهو من جهة و على محور ما يتغنى بطبيعة كردستان ، و يحمل ريشه و ألوانه إلى  
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لتحايالته من قنص للحظاتها التي تفي بحاجاته ، فمقارباته    أحضانها قاطفًا منها و من مروجها ما تيسر 
ألبعاد الطبيعة الكردستانية تمثل فعل إحتواء إلظهار مقاصدها دون حجب مرادها ، فهو ال يكتفي بالمضي  
بها بوصفها حشود جمالية تظل تجتذبه و كل عاشق لمزالقها و مخاطرها ، بل بوصفها محصلة لمنجزاتها  

جمالية و بنائية ، مصغيًا لمتطلباتها من النفاذ إلى دواخل أصقاعها ، فسامان و بطريقة  الفنية بخاصية  
ترفع من شعرية المكان حتى يستباح تمامًا بين أنامله ، فيخلق ما يمكن وصفه بخصوصياته التي يعيد  

ايلوه ، فهو تركيبها كل حين و في كل حركة من حركاتها حتى يقيها من التيه الذي يقع فيه الكثير من مج
يثير الكثير من اإلشكاالت التي قد تظهر هنا أو تلد هناك ، ملغيًا كل خطوط الوهم التي قد تطرح رغمًا  
عنه ، فدربه مفتوح غير مقفل و هذا بحد ذاته بداية سعيدة لنهاية مفتوحة ، و كثيرًا ما يستعين من الطبيعة  

لغته هو ، حريصًا على أن يكون مختلفًا ، و لهذا فروسيتها إلعالء شأنها و كأنه بذلك يلخص التجربة ب
 ، إلى أقصى حدودها  بإخالص  و  التصوير  قدرة عالية على  تمنحه  لها على نحو سليم و عميق  فهمه 
التصوير الذي وجد كي يعبر بعناية و دقة عن الزمن و تفاصيله ، و هو أمين في نقل ذلك مع مراعاته  

و دقيق ، فالسمة الرئيسية لديه هو أن يحافظ على تلك الحتمية من    لمبدأ الحتمية التاريخية بشكل منطقي
وجهة نظره للواقع و اإلنسان ، و لهذا عالقته مع الطبيعة مرتبطة بتغلغل كل منهما في اآلخر دون إستياء  
و هذا يجعله ال يفقد وضوحه التعبيري و قوته مهما طفا المضمر على السطوح في شكل إيماءات خفيفة و  

، بل يتعلق باألحكام الصريحة غير المعلنة ، فيستلهم ما تيسر له من الحاجات الجمالية و من كيفيات  خفية  
إنتاجها حتى كأنه بات على مشارف أن يحيط بجميع أسرارها مهما كانت متورطة في رحاب الميتافيزيقا  

جة ذاتها ، و كأن سامان  التي تطلب من النص أبعاده التي أمنت بقاءه فاعاًل فينا و في المشهدية المنت
يمضي تدريجيًا في هذا المحور ، محور لوحة الخالق إذا جاز لنا أن نسميها ، أقصد محور مقارباته مع  
الطبيعة الكردستانية الخالبة ، أقول و كأنه يمضي تدريجيًا فيها / بها إلى خالصة مؤهلة لتحقيق آماله و 

ي طبيعة كردستان ، و في كل شبر منها ، بكل مفرداتها من طموحاته اإلنسانية ، إلى خالصة مؤداها أنه ف
حجر و شجر ، من ماء و نهر ، من سهل و جبل ، من ثمر و بشر وحدهم عشاق المكان يملكون حرية  

 اإلستمتاع بها و بذلك الجمال الرباني الذي ينبض بأصدق األحاسيس و أدقها .
ر العباد إذا جاز لنا أن نسميه ، محور العابثون في  أما المحور الثاني الذي يشتغل عليه سامان فهو محو 

األرض و بنعمها التي باركت اآللهة بها ، محور الطغاة و الحروب ، المحور الذي يظهره سامان بلغته  
التعبيرية الموجعة للروح و للتاريخ أيضًا ، يظهره بمعناه المتناقض المنافق و الالإنساني ، فهو ال يعجز في  

تنتقد تلك   ترجمة أحاسيسه  المستبد بال هوادة ، و  التي تعري  بتعبيرات تأخذ مكانها في سلسلة األشكال 
المرحلة ، مرحلة الطغيان ، مرحلة اآلالم و المآسي ، مرحلة الصراع المزمن بين الظالم و المظلوم بكل  

، البعيدة عن الملوثات    تفاقماتها ، و يلجأ سامان إلى ينابيعه الروحية النقية ، البعيدة عن التزييف و الدجل
البازارية ، فهو يكشف جوهرها الحقيقي بكل مقوالتها التي تسخر و تدين الحياة البائسة التي ال معنى لها ، 
و التي فيها تأكل الحيتان األسماك كلها ، فال هدير إال للنياشين المزيفة ، و ال إندفاعات إال ما يعدلها ،  
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و ال إنشغال إال بإنجاز ذاتها بوصفها خطابًا جماليًا مقدسًا ال يحل    و ال خطاب إال ما هو مفتون بها ،
محلها إال الريح حين تهب لها ، فليس أمام سامان أمام هذه التراكمات من الخراب إال اللجوء إلى ذاته و  

قارب  إنفعاالته متخذًا منها منهجًا وفق قوانينه هو ، متخذًا منها و من أحاسيسه وصفات جمالية / روحية ت
تلك التراكمات بوقائعها و أوجاعها ، ال سيما أن الصور المؤلمة مازالت مجتمعة في تلك الروح و عالقة بها 
، فاللجوء إلى إبراز اإليقاعات المتعارفة من مكوناتها هو وجه من وجوه جريانها الذي يستدعي لحظات  

ك الحشود منها بدالالتها ذاتها ، فتكون  التوالد ذاتها ، و هذا يعني أن سامان ال يستعصي عليه إخراج تل
بمثابة إستدعاء لها بكل مرارتها و مهما كانت تبتني عالمًا آخر يحيلها إلى ما خفي من الوقائع األكثر ألمًا  
، و مهما يكن حجم التصورات الموجعة التي يرصدها سامان كبيرة فهو يبرزها و بمفارقاتها المؤلمة و بما  

ضايا كبرى على نحو تبرز فيه طاقاته التعبيرية و اإلبداعية من جهة و من جهة  تتضمنه من تمثيالت لق 
يستقرأ التاريخ برموز موظفة في نصه على نحو مستحدث ، على نحو ال ينقطع الحاضر عن الماضي ،  
كما ال يمكن أن يتملص منه ، فال يكتفي باإلشارة إلى ذلك ، بل يحولها نحو الخطوط العامة التي ترصد  

رها إكتشافاته التي تالمس العمق و التخوم معًا ، يعني هذا صراحة أن حدث اإلبداع لديه ال يتجلى في بدو 
موضوعاته بقدر ما يتجلى في طريقة التعبير عنه ، ال يتجلى في نقل الظلم اإلجتماعي و السياسي و  

ألوضاع و األوجاع بكل  القومي و اإلنساني ، بل في سعيه إلستنطاقها و تحطيم قيود التزمت حولها ، فا
ألوانها و التي ظلت حبيسة التاريخ و أدراجه حان لها أن تخرج إلى السطح بكل عناوينها لتدرك اإلنسانية  
وحشية اإلنسان ضد أخيه اإلنسان بمجرد اإلختالف في اللغة أو في طريقة المشي ، فالحركة الجمالية التي  

 ًا في مشهديته ، و هنا يعلن اإلبداع الحقيقي عن نفسه . يطبعها سامان هنا تشكل عنصرًا تكوينيًا أساس
و هناك محور ثالث لسامان ال يقل أهمية من المحورين السابقين ، بل يوازيهما جمااًل و إبداعًا ، إن كان 
ما يبذله من جهود كي يكون مختلفًا ، أن يكون نفسه ، أن يكون سامان ال أحد آخر ، أو كان في العمليات  

ها في خلخلة عوائق تحرير تلك الذات ، األمر الذي يجعل من إبداعه ثروة تندرج في السياق ذاته التي يثير 
، المحور الذي أقصده هنا محور البورتريه الذي يستجيب لريشته ال كنوع سائد ، بل لتحقيق مسعاه اإلبداعي 

هويتها إلى صدارة الوعي ،  بما يمكن أن يؤكد عليها و على لحظات تحولها المتوترة التي تدفع األسئلة ب
فهو هنا ال يكتفي بنصف الحقيقة ، بل يوسع أفقها الحواري إن كانت في وجوه شعبية ، فولكلورية ، تراثية  
، حياتية يومية ، أو في وجوه باتت تاريخًا لنا كوجه شيركو بيكه س ، و آري بابان ، فهو يمضي في الزمن  

راسم لألمل ، يمضي في الزمن بدوافع إبداعية ، إنسانية تبدأ من الجديد منه و القديم ، المظلم منه و ال
المعتم و الظالم منه ، إلى المتغير الذي ال يكتفي بمحاولة إستعادة الغائر بأكثر من معنى ، بل يتطلع إلى  

 .آفاق جديدة له
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 أعمال الفّنان التَّشكيلي سامان أبو بكر 
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 شريف كينو وصرخته بأن األرض ليست بخير  -6-

 
 الفنَّان التَّشكيلي شريف كينو

 .... 
للمرة الثانية أحضر نشاطًا فنيًا لشريف كينو في ماردين القديمة ، كانت األولى قبل عدة سنوات حين قدم  
المفتوحة على اآلفاق و   بخاتماتها  فنيًا كاماًل عن دونكيشوت و صديقه سانتشو ، عن حكاياته  معرضًا 

أنحاء الزمن بكل أفواجه و    التاريخ و اإلنسان ، بإسقاطات معاصرة تحملنا على أكتافنا ، و نطوف بها
/  2022-05-31أمواجه ، و الثانية قبل عدة أيام حين قدم معرضًا فرديًا بعنوان ) بارك / الحديقة ( ما بين  

في بيت قديم من بيوت ماردين العريقة ، بيت يفوح منه عبق الماضي و روحه ، و برودة   06-2022- 05
ة خالصة ، و بعدد قليل من األعمال لم تتجاوز عدد أصابع  المكان و نفس األقدمين ، معرضًا بنكهة شريفي

حيث لهذا التاريخ معناه عند كينو ، فهذا اليوم يصادف ذكرى إحياء الدفاع   5-31اليدين ، معرضًا أقيم في  
عن الطبيعة و الحفاظ على البيئة التي تلوثت إلى درجة أنها لم تعد تحتمل ، و لم تعد صالحة للعيش ، 

كأشرس المخلوقات على األرض حسب تعبير المعلم فاتح المدرس لم تترك ما هو صالح و    فيد اإلنسان
نقي إال و لوثته ، إن كانت بأدواتها التقليدية كغزو اإلسمنت للحقول الخضراء ، و إقتالع األخضر من  

و الشجر و    المساحات ، أو إغراق البحار و المحيطات و جروب اليابسة بالنفايات السامة ، القاتلة للبشر
الحجر ، و لتأتي الحروب الكثيرة لتجرف ما تبقى من الروح وجمالها ، و لعل هذا ملخص معرض كينو  
األخير ، و العنوان يقول ذلك و أكثر ، فجّل أعماله كانت تحوم على إظهار رئة الجو المصابة ال بالتلوث 

هي رسالة يرسمها كينو و يرسلها بألوانه    فحسب بل بالسرطان و تلك الدرنات المميتة للخاليا الحية فيها ،
و عبر فضاءاته إلى اإلنسان بأن خسارته للبيئة هي خسارته لنفسه و بالتالي خسارته لمبرر وجوده أصاًل 
، واصفًا في حركات بطيئة ، و بألوان تؤخز العمق اإلنساني و توقظ كل ما هو نائم فيه ، فاللعبة يجب أن  

بيهين باهلل، ورثته في هذه األرض التي لم نستطع الحفاظ عليها وعلى هذا الكرم تنتهي وإال سننتهي نحن الش
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اإللهي، لم نشاركه في بناء جنتنا التي وعدنا بالسير إليها، بل تحولنا إلى معامل ال تنتج إال الخراب والدمار،  
 ال ملوثة ، و مسمومة . فالبيئة الملوثة تنجب إنسانًا ملوثًا ، واالنسان الملوث ال يمكن أن تكون بيئته إ

وتعني بالتركية الحديقة فهو كان يدرك بأنه يطلق صرخة ستشرع    Barkحين عنون كينو معرضه هذا بإسم  
في البحث عن الفأس لترميه بعيدًا، مؤسسًا لدعوة مفتوحة لآلخر بأن بناء اإلنسان يبدأ من هنا، زرع الحب 

ة  واألشجار والحفاظ عليها هي التي تجمل الطبيعة والحياة واإلنسان معًا، مؤسسًا لفكرة أن نفس البشرية النقي 
تنبع من بيئة نقية ، و من مناخ نقي ، و ماء نقي و العكس قد يكون صحيحًا أيضًا ، فالطبيعة و اإلنسان  
توأمان على كل منهما أن يبحث عن الجميل لدى اآلخر و إطالقه بكل جرأة ، فكل منهما يحمل من الجمال 

و أحاسيسه و حبه و إنسانيته    ما يغرق السموات التسعة لوال غرور اإلنسان و وحشيته و تخليه عن عقله
 حتى بات مجرمًا ، مدمرًا لذاته و للطبيعة أيضًا حتى بّحت الحناجر من التهديد و العويل و الصراخ . 

أحد عشر عماًل هو بالضبط عدد أعماله في هذا المعرض، أحد عشر عماًل تزين قناطر وجدران هذا البيت 
مئات األفكار والدالالت التي تناهض التصحر وترفضها ليس  المارديني الجميل جدًا، أحد عشر عماًل لكن ب

أولها حين يكون الحيوان أكثر حرصًا من اإلنسان بالحفاظ على األرض و رئته ) الفيل حين يسند شجرة  
يمنعها من السقوط و اإلقتالع ، و ليس آخرها حين يشير بلغة مباشرة بأن األشجار كإحدى أهم أدوات 

رض باتت على النقالة و ها هو كينو يعلق السيروم لها كإشارة إلى إيقاظ اإلنسان و  الحفاظ على سالمة األ
صحصحته بأن الحياة في خطر طالما األشجار و الطبيعة و مجمل أدواتها في خطر ، هي صرخة أخرى  

مير لإلنسان بأنه خلق كي يجمل الحياة ال العكس ، عليه أن يكتفي و يغسل يديه من الخراب و القتل و التد 
التي لم تعد موجودة عند الكائنات األخرى ، وحده اإلنسان يتربع على عرش هذا الخراب كله ، فبئس وجوده  
، و بئس حياته ، و بئس العقل الذي يتمايز به ، و بئس المشاعر التي نامت و لم تستيقظ أبد ، و نحن  

الدفاع عن البيئة و محاربة تلوثها    في هذا السياق نقبل أن ندرج مرويات أعماله هذه و مواضيعها في إطار
، و هي تصنيفات تتحدث عن األمراض التي تفتك في كرتنا األرضية التي ليست لنا إالها ، و ما يسرع  
في دمارها و السير بها بعيدًا عن اإلنسان الذي وحده ، ثم وحده ، ثم وحده يتحمل سبب الكارثة البيئية التي  

، أحد عشر جرسًا تقرع ناقوسها معلنة خطورة عدم وجود اإلرتباط بين  تلحق بها ، هي أحد عشرًا عماًل  
اإلنسان و بيئته ، خطور عدم الشعور باإلنتماء إليها ، و ال يمكن تبسيط ذلك ، و ال أفقه ، فالواقع ال  
يمكن أن يبرر كل هذا التلوث ، كل هذا التصحر ، و من المنظور نفسه فإن روح اإلنسان المحب ألخيه  

ان هي ذات الروح التي تحب هذه األرض بجمالها الخالب ، بوفرة األشجار ، و عذوبة المياه ، و  اإلنس
الهواء النقي ، فعدم وجود هذا الحب يجعل ما نراه و ما نعيشه أمرًا طبيعيًا كنتاج لذلك ، فكينو يختصر  

نت قاسية و مرة ، و يطلق  الطريق على متلقيه ، و ال يخبره بنصف الحقيقة ، بل بالحقيقة مكتملة مهما كا
صرخاته ، و ردات فعله مؤكدًا دوافعه بمكوناتها التي تبدأ من حركة الواقع المتغير في سعيه إلى النهوض  
بصحوة مقترنة بالوعي و الحب علها تبني اإلنسان ، حينها ، أقول حينها قد يعي بأن األرض تمضي نحو  

ح لها إال بالحفاظ عليها حرصًا على الواجب ، واجبنا نحوها  الخراب الذي قد ال يمكن إعادتها ، إعادة الرو 
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، و رعايتها حتى تغدو أجمل ، فقيل كثيرًا : بأن الحفاظ على بيئة نظيفة ، نقية هو مقياس لرقي ثقافة األمم  
و تقدمها ، و دليل سمو على حضارتها ، و هي الورقة البالغة األهمية كإشارات موجزة بإمكاناتها المختلفة  

 لتي تظهر محتوى اإلبداع إلى حد كبير ، و تظهر قيمه دون أي إجتزاء بما فيها األشياء البسيطة جدًا . ا
كينو يحيل على بعض الظواهر التي باتت تمس األرض و كينونها ، تمس اإلنسان و وجوده ، و يفسرها  

الحكاية يجب أن تروى كل  بريشه و ألوانه على النحو الذي يمكنه من اإلحتجاج عليها ، و مواجهاتها ، ف
من مكانه و من مسؤوليته ، و األمر خطير يهدد األرض بكل تفاصيلها و جزئياتها ، فهو يصيغ المدارات 
وفق مقتضياتها ، وفق رؤاه و عالقتها بالمفارقات التي تحدث ، مؤكدًا أن السراج يجب أن يشعلها الجميع  

لغشاوة التي بدأت تزداد ، إذا لم ندركها فنحن و أرضنا ، و يحملها الجميع علها تبدد عن أجفانهم تلك ا
عميًا سنكون ، بل موتى سنكون ، فعلى إثر هذه الهزات الكارثية لبيئتنا ، ألرضنا ، إلنساننا ، سنمضي  
جميعًا إلى الفناء ، فاإلشارات وحدها ال تكفي ، و التظاهر وحده ال يكفي ، و ريش كينو وحدها ال تكفي ، 

 .تكفي، ال بد من المشاركة معًا ، من من وحدة الصرخة إلى وحدة الفعل  ال و صرخته هذه
 

 أعمال الفّنان الّتشكيلي شريف كينو 
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 جيمن إسماعيل من إرتداد اللحظة إلى اإلسترسال في نمط مغاير  -7-
 

 
 الفّنانة الّتشكيلّية  جيمن إسماعيل 

 ....... 
( تهوى جمع األقالم الملونة ) التالوين( والفراشي    1966-وهي صغيرة كانت جيمن إسماعيل ) السليمانية  

، و كأن القدر كان يخطط لها من حينه بأنها ستكون ذات شأن ، و بان تلك األقالم الملونة سترسم لها 
سه ، و تفتح بوابات أحاسيسها  طريقها التي ستشقها في هذه الحياة ، الطريق الشاق و الجميل في الوقت نف

كلها و تجعلها كينابيع كردستان غزيرة التدفق و عذبة المذاق ، فتلك األقالم الملونة كانت بداية تفتح حدسها 
بالجمال الكبير الذي ينبض في دواخل اإلنسان ، و في خارجه أيضًا ، فكان ال بد من الفنان أن يتشكل  

ا لجمالي منها ، فكل قلم من تلك األقالم كانت تلون لها خطوة من  فيها و أن يأخذ موقعه اإلنساني و 
خطواتها ، كما كانت تلون تلك األشياء البسيطة التي كانت تحيط بها ، أو ما كانت تلتقطه عدساتها ، 
فالواقع مليء بالحكايات المرتبطة بصريًا بتلك التراكمات الزمنية التي تحتفظ بجذورها و مكوناتها األولى ،  

أبعادًا  الم لنفسها  تبتني  أن  منها  محاولة  بالتأسيس  للشروع  الجمالي  النص  تستدعي  التي  باإلشارات  ليء 
ملحمية تستند بشكل أو بآخر إلى ما تجتثه من منابت ذاكرتها ، أو ما تدعه مفتوحة المجرى لتقوم بعمليات 

التي ستتفتح من دواخلها    إستحضار لكل ما ستوحي باإلستمرارية أو بما يجعلها تتمسك بحشود من الصور
بعمليات إسنادية متتالية ، كما هناك الكثير من المؤثرات التي كانت ال بد أن تجتمع في محاوالتها تلك و  
التي ال تكف فيها بالربط غير القسري بين دالالتها و شحناتها إبتداء من الخروج المنشود عن األطروحات 

لحظات و اإلسترسال في نمط مغاير ، و قد تحاصر نصها الجديد  و المقررات المسبقة الصنع إلى إرتداد ال
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بإندفاعات حسية ال يمكن لجمها ، فاألمر يرجع إلى حجم رغباتها غير المقيدة ، وإلى حركّية تعبيريتها التي  
  تشرع في العمل عليها في بيئاتها المختلفة، والمسألة هنا أقل توترًا في الوصول إلى بئرة التوهج وتحرير كل 
ما فيها من مواقع ومواقف، وهذا يثبت لذة التتابع والقراءة إلى درجة إتخاذ التجديد ستارًا دائمًا لكل تشكالتها  
الفعلية، فهي تمضي في أكثر من إتجاه وتعلن عن نفسها في جميعها دون أي إرتباك في تحركاتها، فحاالت  

تي باتت تتشكل في تجربتها ضمن سلسلة من  من التمرد تسكن منجزها و كأنها تنسج مناخاتها الخاصة و ال
المواجهات مع المكان و الزمان في آن واحد و مع ما تفرزه من قرارات و مقامات قد تكون بواباتها في أكثر  
من إتجاه أو في أكثر من لوحة ، فهي تواجه منجزها و بتفاصيله من الالشكل إلى الشكل أو على العكس 

ها تمارس طقسها السحري و هي تمتلك زمنها المرهون باإلنسان ، فلها قدرة من المرئي إلى الالمرئي و كأن
بصرية عالية بها تلخص آراءها و تجاربها ، و بها تدفع بخصوصيتها في هذا الزحام الشديد ، ممتزجة  
بألوانها و كأنها تغزو منجزها ببحار أحاسيسها و بمحيطات مشاعرها حتى يغدو ذلك المنجز ذاتها ، و هنا  

كمن سر صيغها والتي فيها تكمن سر أحالمها و التي تبقى في بدايتها مراهنة بأن المنجز الفني يقف  ي
 خارج دائرة الزمن على الدوام ، فهو كما يرفض الترجمة يرفض الشيخوخة باحثًا عن الخلود بإستمرار . 

األشياء ، و ترصد القوانين التي تديرها  جيمن إسماعيل تبذل جهودًا مضاعفة لإلسهام في النفاذ إلى دواخل  
مهما كانت مقفلة على نفسها ، و تبني منجزها الزاخر بالحركة ، الطافح باإلندفاعات و هديرها ، رابضة  
في األعماق منتظرة اإلمساك بالمستعصي عليها و بالمتستر لتكشفها من سيرورتها و مداها ، و المضي  

يها بقدراتها و مهماتها على نحو تصورات ال تحايل فيها على الواقع ، بها في رحلة بحث دؤوبة بإنكفاء وع
و ال إنكسارات ، على نحو تصورات مأهولة بالرغبات و اإلستيهامات ، مع حرصها على خلق جدل مفترض 
بين سكان مأواها من جهة ، أقصد بين مفردات منجزها ، و من جهة ثانية بينها و بين أغلب مكوناته  

حتى ترغم تصوراتها تلك بالتعايش و التجاور ، بل و بالتزاوج أيضًا داخل فضاءاتها ، فهي األساسية ،  
تقتفي أثر ألوانها بقداسة ، و ال تكف عن تحويلها من مقاديرها المتيممة بالترحال في النص و اإلصغاء  

ي تكديس ألحداث إليه إلى سبل مزدهية بمجازاتها وفق أنساق تديرها بحكمة ال تكل و ال تمل ، و دون أ
و وقائع قد تبدو واقعية أو ضربًا من الفعل ال تجد تحقيقه إال باإلعالن عن نفسه أو ما يوسع حقيقة ما ، 
فهي في حاجة دائمة إلى الكشف ، كشف األبعاد و كل ما يؤمن بقاءها و إستمرارها و قدرتها على الفعل  

ة التي تشد النص إلى لحظته التاريخية التي في  بما خفي ال بما ظهر ، و هي في حاجة دائمة إلى القراء
رحابها تبدأ األشكال بالتكون ، فهي في مجمل منجزها ترتد إلى الخلف قلياًل لتتزود بوقود تحتاجها حين  
تغمس سرها الجدير باإلنتماء في روح ألوانها حتى تبدأ سطوحها ببث تفاصيل هي روح مرئياتها البصرية ،  

تغيير الحياة من بوابة حديقتها الخاصة حيث ألوانها المتداخلة و كأنها وجوه لحدائق  و بهذا فهي قادرة على  
قادمة من جنان سماء ما ، أو على األقل قادرة على خلق توازن فيها و بينها و بين تلك الحياة الدائمة القلق  

 ها من أسرار .و كأنها تترجم المؤثرات الجمالية و المعرفية إلتجاهاتها المختلفة و ما تخبئه في
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جيمن إسماعيل مسكونة بالموسيقا إلى حد المغامرة ، فبصماتها الملونة ما هي إال إيقاعات آلالت موسيقية  
مختلفة تنتمي إليها جميعًا ، و إن كان لكل منها حسها و معاناتها ، لكل منها نبضها في داخلها حتى  

يقها أي جدار ، فالفيضان كبير و غزير ، و معه  تقترب تمامًا من طموحاتها التي ال تقف أمامها أو في طر 
تطرح كل أسئلتها التي كانت تحملها في داخلها لترفد بها إيقاعاتها تلك القائمة على التغاير ال على التماثل  
، على التقاطع ال على التناسخ بمالمح ال يمكن للوهن أن ينتشلها من نشيدها الطويل ، فهي تقي تحوالتها  

اتية و بذلك تحقق لمنجزها دفقات داللية تغني خاصياتها الجمالية منها و البنائية ، و هذا ما بمكوناتها الذ 
يجعلها تجاهد في تثبيت مشهديتها القائمة على نوع من التراكيب التي تسد حاجات نهوضها لإلرتقاء إلى  

مق تلك الدالالت المتعارفة  الذرى التعبيرية و الجمالية التي تهفو إليها ، فمشهدها يطفح بدالالت جديدة تع
وفق طرائق عديدة تتمكن إسماعيل بواسطتها من جعل جميع حركات منجزها تنطلق في بناء دالالتها و 
أبعادها لتزخر بملفوظات مدارها العودة إلى المستقر عندها للكشف في كل مرة عن بعد جديد ، مدارها  

 األلوان . اإلفصاح عما تخفي في نفسها و اإلعالن عنها في خبايا
 

 جيمن إسماعيل أعمال الفنانة التشكيلية 
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 إلى جوهره قبل ظاهره بروز علي يعيد الفعل الجمالي  -8-

 
 الفنَّان التَّشكيلي بروز علي

 ....... 
( أنها تجربة تصاعدية ، فالسرد البصري    1980  -يالحظ من القراءة األولية لتجربة بروز علي ) القامشلي  

لديه في حالة من التطور الدائم ، و لهذا يرى من الواجب عليه أن يضيف شيئًا في كل عمل يخرج من بين  
اعية لديه مهمة و مسؤولية ، و لهذا أصابعه ، و قائمة المهمات لديه طويلة قد ال تنتهي ، نعم الحالة اإلبد 

هي من أهم عناوين حياته ، و في أعلى القائمة لديه ، ال ينتظر منها أن تصل و تعلن عن ذاتها ، بل  
يمضي هو إليها و يعيد البحث كثيرًا في تفاصيلها ، و في بعض اإلستدالالت المضمرة منها ، إن كان في  

كمشاريع   اإلبداع  بين  و  بينها  وجه  العالقة  على  الرئيسية  محركاتها  عن  الكشف  في  أو   ، مؤجلة  غير 
الخصوص ، فإشارات البحث و الكشف في شريط تجربته تحيلنا إلى الوقوف عند مواقيت ملخصاته التي  
ال فكاك منها من السرد بلغته الخاصة ، تلك اللغة الموحية و الداعية إلى الحركة إلعادة الترتيب لفضاءات 

غيب الفوارق عنها ، الفوارق التي تؤكد مشروعية أسئلته بإجاباتها الموحية بذوبان بطيء ،  معتادة على أال ت
على أال تغيب تلك التحوالت عنها ، التحوالت التي تؤكد بقاء حكايته في الذاكرة مهما أطلق العنان لها ،  

ه في كل أشكاله ، بل في  فكل ما في فضاءاته تتحرك بفعل التغيير حينًا ، أو بفعل الروح الذي يترك تأثير 
كل عنصر منها ، و ال حاجة له في توسيع دوائر المشهد مهما أظهرت ضائقتها ، فنسيج العاطفة فيها  
تحسم مصدر إلهامها ، و منبع وجدانها المرسوم من خيوط الضوء و أحباره ، أو من خيوط الماء و زرقته  

الحياة طواًل و عرضًا و سطحًا و عمقًا ، على  ، فبروز يلح في تقصي لغات اإلبداع بعيون مفتوحة على  
الفنون و تجاربها و قيمها الجمالية ، و هذه إستجابة لحاجاته التي يجدها هنا ، فال سبيل له إال التأمل دائمًا  
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في خصائص فنه و أدواته و تقنياته بحثًا عن األبقى ، فهو ال يجازف باأللوان مثاًل حين يتحمس لها ، بل 
حقل و ما ينقصه ، إلى تجلياته و ما يوصلها إلى اآلفاق المفتوحة ، فهو قبل كل شي يدرس ما  يعود إلى ال

يتملكه من رغبة ، فربما كان عليه أال يعلن اإلكتفاء ، و أن يقاوم تلك النمطيات بدقة عالية ، و بثقة حتى  
 تكون المدى أكثر اتساعًا للقاء و التواصل و االتفاق .

بإمعان أشد إلى ما يعكف عليه بروز علي من مشروع له خياراته المفتوحة وجدنا أنه يجعل من  و إذا نظرنا  
الذهاب في اتجاهات مرتبطة ببناء موضوعات بحثه هي األهم ، فيدخل في تفاصيل اإلطارات الكبرى ، و  

لفضاء  بها يذهب و بيسر و سهولة إلى مشاهد فيها تتحرك شخوصه المرسومة من أحاسيسه ذاتها ، فا
المتخيل ذاته تتماثل الخياالت فيه على نحو ما تجعل المشهد متحركًا على نحو دائم و كأن الزمن غير  
معلوم تمًامًا ، أو أنه مدرك إلى حد ما ، و بما يشي به من تشكيالت ال تعارض نبضاته ، فهو ال يقيد  

ية عامة ، فاأللم ذاته في األجساد  عقارب ساعته على توقيت ما ، بل يحاول جاهدًا أن تكون دقاتها إنسان
و األرواح كلها ، نعم كأن الزمن عنده غائم جزئيًا و في ذلك تكمن شيفرة أقفاله الكثيرة ، و إن كانت لغته 
الخاصة به تجعله يتكىء ال على السرد اللوني فقط ، بل على ما ينداح منها و معها أسئلة تدفعنا إلى  

إلى إتجاهات أخرى ، فهو يعيد الفعل الجمالي إلى جوهره قبل ظاهره ،    النقاش في إتجاه بحثه و تحليلها
فأعماله تفيض برهافتها الفنية و اإلنسانية ، تفيض بفطريتها و أحاسيسها ، و تجعلنا نضع أيادينا على  
حكايته بكل أوجاعها ، و بكل ما تبثها من قصص ، و عبر وصف تفصيلي لكن ليست بدفعة واحدة ، بل 

دفعا لتستقر في روح و قلب متلقيه بكل على  تغادر األعمال  ت و جرعات تستغرق زمنًا طوياًل و هي 
عواطفه و تعبه ، فهي تحفل بتفاصيل مالمحها ، و بدراماها التي تزداد تراجيدية كلما تباين فيها كل من  

ره الفنية على  زمن الوصف ، و زمن السرد ، فهو أي بروز يستطيع أن يعيد بنا إلى نواظم و تداخالت أمو 
نحو يلفت نظرنا إلى دالالته السردية التخييلية بما يخدم ثماره المنتجة و الجدل الخصيب الذي يقودنا إلى  

 التمركز داخل لعبته ، أقصد لغته و نظامها ، و التي توحي بدورها بإدائه اإلبداعي الموفق . 
إلى التوليف الفني إذا جاز لنا أن نسميها  إن ما يثير إعجابنا لدى بروز علي أنه يمنح عمله شكاًل أقرب  

بذلك ، و ال يمنع تبعثرها في فضاءاته ، فهو يقوم بإسقاط ما لديه على البياض على نحو يؤدي به إلى 
اللعب الحر ، فال شيء يكبح حريته ، فيعمل بنفسه على خلق أرضية صلبة و حاضرة بما تسمح ل/بنفسها  

التي ترغب بأخذ مكانتها بعيدة عن المناورات اللونية ، و يقوم بروز  للتفسير ، و إستخالص كل المقوالت  
علي بعد ذلك بتغليفها بخطوط لوجوه مجازية هي نقطة إنطالقته في مشروعه الفني ، فهذا التغليف هو في  
الحقيقة صورة المدى و هي تكشف ما يذهب إليها ، و التي هي رهينة مرواوغاته األسلوبية و بحثه عن  

بكل مجازاتها و إستعاراتها و كتاباتها و رموزها مهما كان العمل مزدحمًا ، و مهما كانت األمكنة    الحقيقة
وجعًا ، و هو يقنع نفسه تمامًا بأن تعبيراته تلك تحمل من اللحظات ما يترك في دواخله ألمًا ال يكتفي  

كال الموحية حتى ال تأتي الوالدة  بالتأمل مهما كان عميقًا ، فكان ال بد من الدمج بينها ، و بين تلك األش
 قيصرية . 



3549 
 

 بروز علي أعمال الفنان التشكيلي 
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 هادي ضياء الديني و مزاميره الغائرة في أرواحنا  -9-
 

 
يني هادي الفنَّان التِّّشكيلي   ضياء الدِّ

 
، غني عن التعريف ، ال يحتاج أن    1956عام  هادي ضياء الديني من مواليد سنندج / كردستان إيران  

نقدمه كثيرًا فهو يقدم نفسه بقوة ، ومعروف جدًا كردستانيًا و عربيًا و إيرانيًا ، رّسام ونحات ، نحت التماثيل  
لعشرات الشخصيات الكردية ) شهرام ناظرى ، بابا طاهر ، مير عماد خوشنويس ، محمود دولت آبادي ، 

خي الذي تعلمنه هادي الفن ، محمد رضا لطفي .... إلخ ( ، و له نصب تزين بعضها  موالنا جالل الدين بل
ساحات كردستان ايران كنصبه الذي يحمل عنوان رمز التضحية و المقاومة و هو على إرتفاع خمسة عشر  
مترًا و الموجود في أبيدار ، سنندج ، و بعضها تزين مدن كردستان العراق كنصبه عن شيخ محمود في  

سليمانية ، و آخر بعنوان اإلنتفاضة في قلعة دزة ، و له تمثال عن فاجعة األنفال ، أنجزه بتكليف من  ال
حكومة اقليم كردستان العراق قبل أكثر من عشر سنوات و كان يمكن أن يتحول إلى أحد عناوين كردستان  

هيئة و شخصية ،    ، لم ينصب حتى اآلن و هو على إرتفاع ثمانية عشرة مترًا و يضم خمس و عشرين
إشتغل عليه على مدار سنة و نصف حتى أنجزه تمامًا ، فهادي ضياءالديني ال يمكن تجاهله ، و له قامته  
و فعله ، له ريشته و ازميله ، هما صوته المدوي في هذه الحياة ، و تسمع بقوة من قبل الجميع ، و منذ 

وهو يرى من واجبه أن يقدم شيئًا في   1988ام وهو يقيم معرضًا سنويًا، ومنذ فاجعة حلبجة ع 1975عام 
ذكراها، فإختاره كيوم لمعرضه السنوي يقدم فيه نتاجه الذي يحكي عنه الكثير وتقول عنه الكثير، وله معارض 

 كثيرة قدمها في الكثير من المدن الكردستانية العراقية واإليرانية، وفي الكثير من مدن الخارطة العالمية.
من األسماء المهمة في المشهد التشكيلي الكردي، وإن تناولته الصحافة الكردية وأجهزتها   هادي ضياءالديني

اإلعالمية بوقفات مخجلة، فهو يستحق أن يكون تحت الضوء أكثر من ذلك بكثير، وهو بحق كنز من  
وأن    كنوز كردستان ال يجب أن يفرط به، بل أن يستيقظ القائمون على المؤسسات الثقافية من غفواتهم،

يلتفتوا إلى هذا الكنز ووضعه في المكان الذي يليق به، فرغم ما قدمه ليس قلياًل، ولكنه مازال يملك الكثير  
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ليقدمه لناسه وبلده فهو المجبول بحبهم إلى نقي روحه، وكل ما فيه من مشاعر وأحاسيس والتي تخرج عبر  
أ، بل كأنهار كردستان بغزارته، ال يمل وال  أعمال تنبض بالتراب المقدس واإلنسان المقدس، فتدفقه لم يهد 

يكد أن يسقي بإبداعه كل ساحات وحدائق ومتاحف كردستان ، فهو األصيل كأحد أحصنته التي أنتجها 
لتزين إحدى ساحات البالد ، فأعماله هي جذوره الممتدة في الوجع الكبير، التي توصلنا مفرداتها إلى التمسك  

ليها بعد، فهو ينحت في الزمن، كما الزمن ينحت فيه، للتعرف على تلك بأحالم لم نتمكن من الوصول إ
التأثيرات التي تعتمد على األلم ومزاميره الغائرة في أرواحنا، ومع أنه عادة ال يعود إلى البدايات، إال أنه  

صارى  يبقى مشردًا بكل عزلته في أعماله التي تنطق عنه، والتي تعيد نفاذ بصيرته بمزاعمها وهي تبذل ق
 جهدها إلثبات أن الفن هو األسبق في الحياة، في التعبير وما يعزوه من آثار تؤدي وظيفته داخل نسق ما. 
هادي ضياءالديني " مقتنع تمامًا بأن الفن يجب أن يكون في خدمة اإلنسان و المجتمع " ولهذا فجّل أعماله 

ح تحكي  فيه،  غارق  بل  ذلك،  حول  تحوم  والتصويرية  منها  المجتمع،  النحتية  وهذا  اإلنسان  هذا  كايات 
وتستهويه كثيرًا حين يتوقف حيالها، يتأملها بحثًا عما خلفها من التفاصيل، يذهب معها نحو تحفيزها وشحنها  
بالمعاني، يساعده في ذلك مخزونه الكبير بمفرداتها التي تصطحب معها مساراتها وأبعادها التاريخية، ولكي  

تلك األوجاع واآلالم التي رافقته منذ صغره ومازالت توخز روحه، وجميعها أوجاع    نفهم أعماله، ال بد أن نفهم
وآالم جمعية تمتد من داخل النسق الغائب إلى داخل النسق الحاضر، فهو وبكل ما يترتب على قلبه من  
تحمل كل ذلك وما يالئمه من إبتكار مفردات تالعب أحواله في كل األحوال، هي مفردات محرجة تعمل 

لى إبراز ما بعد األلم كتمرين غير إرادي و في منتهى الالجدوى، وثمة من يالحظ أن نتاجه ما هي إال  ع
محاكاة لتلك اآلالم بكل درجاتها، ما هي إال صياغات موازية لتلك المحاكاة برهافات جمالية الفتة، برؤى  

ستلهام منها يقتبس مشاهداته،  تسعى إلى جر كل تأثير إنساني معها ومع أشيائها، لتتحول إلى منابع لإل
سعيًا إلى تغلغل أكثر عمقًا في العوالم، في كل مفصل من مفاصلها، مانحًا إياها طاقة إبداعية لدرجة أنه  
بات بمقدورها أن تعيد صياغة الحكاية بكاملها، مانحًا إياها كثافة تعبيرية تساعدها في التفاعل الكبير مه  

 اءالديني عن الحالة الشعورية الخاصة التي تنتابه وهو ينجز هذه األعمال. متلقيها، وبأمانة ملزمة بعبر ضي
حين يقول هادي ضياءالديني: "الفنان ليس مراساًل ينقل األخبار واألحداث، بل هو متأثر بخصائص عصره،  
ويتأثر بدون قرار أو تخطيط بأحداث وأوضاع مجتمعه، نعم مّرت بنا فواجع كثيرة، وقد اتخذت من حلبجة  
رمزًا يمثلنا و يمثل جميع الظلم الذي لقيناه "فنحن ندرك ما يحكم رؤيته وما يتجاذب خفية، فهو ال ينفي  
حضور المجتمع و أبنائه ، بكل ما يعيشون و يعانون ، و يدفع بهم إلى ما يسند مشروعه كرموز ال تخذله 

لبانية لجسد نصه مهما كانت  في النطق عنه ، أو في طريقته في نهوضها و ما تومىء به ، فالمكونات ا
فظيعة في لحظة تشابكها و تعالقها ، تحكمها قانون مركزي ال يتخلى عن منجزاته مهما إتكأ على إستعارات  
تدل على الحياة و أناشيده الحزينة ، و بذلك فهو يبني نصه بزمنه الخاص و يخبر عن ذلك الزمن بطريقته  

ودة من الزمن ، و يلحفها بتالوين الرمز الشخصي ، محملة  الخاصة في التشكل ، فهو يتمسك بلحظات محد 
إياها بدالالت ترتقي في الشعوره حتى تتسامى تمامًا نحو الخلود في المتخيل البشري ، و هكذا يقول النص  



3558 
 

، أقصد نصه فيوحي بالوجع و الحزن و التعب و الضنى ما يوحي بذهنه و ما يحمله من دالالت رمزية  
الموت ، محققًا بذلك الرغبة المغروسة في الالشعور والتي ال يمكن أن يلغيها ، فهي تنقاد مرتبطة بالحياة و  

 للريشة و االزميل بما تفي حاجاته ، و بما سيعلن عنه حين تتماهى المسافات و هي تختزل بين أبعاده .
 
 يني هادي ضياء الدَّ أعمال الفّنان الّتشكيلي 
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 وليد سيتي يكتشف المدلوالت البصرية بعاطفة ملتهبة   -10-
 

 
 الفّنان التَّشكيلي وليد سيتي 

 ..... 
أن تكون من دهوك المدينة األجمل في كردستان العراق ، و التي تحيط بها الجبال من جهات ثالث ، 

الجنوب ، و التي تجعل من هوائها  الجبل األبيض من الشمال و جبل مام سين من الشرق ، و جبل زارا من  
نقيًا كاآللهة ، يعني أنك إبن مكان جميل و يعشق الجمال ، يعني أنك إبن لذاكرة بصرية و معرفية تجعلك  
بالضرورة صاحب ذائقة فنية ، و قادر أن تكتنز مدلوالتها على مدى البصر و البصيرة ، أن تكون إبن  

ها فكيف ال تتجسد طاقاتك الروحية في إشتعال مواهبك العذبة ،  دهوك يعني أنك إبن لنقائها و لشموخ جبال
و ترفع من قدرتك على اإلندفاع و التمايز ، أسوق هذا الكالم و أنا مقبل على قراءة تجربة أحد فنانيها  

ل الذين باتوا سفراءنا في هذه األرض الضيقة ، أحد فنانيها الذين يشار إليهم ببنان أبنائها لما قدموه من أعما
ستوثق أسمائهم في سجل المتميزين ، و لن يركنهم التاريخ بين عتماته ، بل سيكونون شموعًا له ، و رموزًا 
واقفة فيه ، يمنحونه مضاءه ، و يتسامون نحو الخلود ، لما لهم من فعل حضور منحاز للحرية و اإلنسان  

 معنى الحياة ، و الفنان الذي سنقف  ، و لما يكرسونه من فضاءات سامية ال متناهية في مواجهة العدم و ال
تمتلك هي األخرى   التي  ، و  ذاكرتنا  التي ستلعب سطوتها على  الجميلة  الجوقة  لتلك  ينتمي  اليوم  عنده 
حضورًا رمزيًا عالقًا بالذهن البشري ، يرتقون إلى السماء و كأنهم األثير الصافي ، و أقصد هنا الفنان وليد 

، فكان واحد من أربع   2017أحد الفرسان الفائزة في بنالي الشارقة    ( الذي كان  1954سيتي ) دهوك  
( ، و    1976-1971فائزين فيها ، درس في معهد الفنون الجميلة قسم الغرافيك في بغداد ما بين عامي )  

( حصل على البكالوريوس و الماجستير في الغرافيك من أكاديمية الفنون  1982- 1976ما بين عامي )  
ذهب إلى بريطانيا ، و هو مازال يعمل و يعيش    1984وبليانا عاصمة سلوفينيا ، و في عام الجميلة في ل

 في لندن إلى اآلن . 
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بداية يحق لنا أن نقول بأن وليد سيتي ينفذ إلى دواخل نصه ، و يرصد كل الحركات التي تديره ، بما فيها   
صي عليه تحديد بعض حركاته التي تحتاج  تلك المتسترة على نفسها ، يذهب في أقاصيه و أغواره ، ال يستع

إلى ضبطها ، فالكيان زاخر بالهدير و اإلنفعاالت ، و هو ليس أمامه إال وعاءه الذي يحمله و المليء 
بالمعاني فيمنحها حتى تصبح صالحة للقراءة مهما حاول اإلقفال على نفسه ، فالنص ليس مجرد خواء  

تسكنه الروح لذلك تكون دالالت تلك القراءة كثيرة و متشحة    لوني و شكلي يسكنه معنى محدد معلوم ، بل
بمعان كثيرة و إن كان بعضها متشحة بغاللة من الغموض ، منتظرة الكشف ، و إن كان من المحتمل أن  
تمارس القراءة النقدية عليها كنوع من رفع الحجاب عنها ، حينها ستنشد في ذهن المتلقي ذلك اإلبهار الذي  

إلى    يبحث عن خلقه بالمتلقي  بقضايا منجزاته و المضي به أقصد  المتلقي  ذلك  إيهام  ثم  فنان ، و  كل 
تحايالته على الواقع و النص معًا ، فالقراءة فعل احتواء للنص ، مهما تكتم هذا النص على مقاصده و  

مغلقة ، مراده ، و مهما جعل من حبائله تسير وفق مقرراته ، و من ذلك رفض سيتي بث المعاني بنهايات  
بل بالمعنى المعرفي نستطيع أن نقول بأنه يتركها مفتوحة على بداياتها ، و نهاياتها مشرعة على بداياتها ،  
ال دروب مقفلة لديه ، بل يدفع بها جميعًا نحو فضاءات مستباحة بوصفها خطابات جمالية تفصح عن  

لحظتها التاريخية التي تفي بحاجاتها  ذاتها بطرائق مختلفة لكل منها إفصاحها ، و سلطانها ، لكل منها  
تلك   الجمعي مستجيبة لمتطلبات  الوجدان  الفعل في  دائمة  بها ، فهي  بالتعلق  الجمالية طيلة إستمراريتها 
اللحظات التاريخية ، يرجع ذلك أساسًا إلى شروط نهوضها بوصفها إسهامات إبداعية تحمل سر قوتها في  

ندساس في الذاكرة علها تنجح في افتتاح آفاق تمثل رؤى لمسارات ذاتها ، و تمتلك مقدرة فائقة على اإل
مغايرة ، و مليئة بالممارسات التي تهفو الروح لها وفق النسق الذي بموجبه يرفع سيتي حضوره مهما كانت  
المزالق تترصده ، فال يصعب عليه اإلحاطة بكل ما هو معقد ، يكفيه الرغبة العاتية في فضاءاته بوصفها  

 لهذا العالم . رؤيته
وليد سيتي على مدار الخلق و هو في تحول دائم ، ال يستكين و ال يهدأ ، و ينشد الجديد بغية إرساء  
الالمألوف ، إرساء المغاير و المختلف ، و هذا هاجسه الذي يشغله كثيرًا ، و طموحه الذي يمضي إليه ،  

بالبناء بالشكل الذي يحلم ، يبدأ باإلحياء الذي سيتعدى  تجلى ذلك صريحًا في في دعوته إلى الهدم ، ليبدأ 
اللحظة الحاضرة ، و يشرع في النفاذ إلى جوهر األشياء و صميم الحقائق وفق معزوفاته هو ، نعم يكسر  
تقييم أدوارها ، إعادة ترتيب   القوالب بروح متمردة و يعيد اكتشافها ، و إن كان األمر يحتاج إلى إعادة 

طة ، و وضعها جنبًا إلى جنب مع التدفقات المفاجئة ألفكاره و حاالته النفسية بمعايير تحمل  فصولها المختل
قساوة الزمن ، و مرونة الروح في الوقت ذاته ، بغناها إلى االتساق التجريبي ، و مهمته ال تقتصر على  

هذا يحيله على خلق    استعادتها على النحو األكثر مالءمة ، بل يهيمن عليها و يوجز تجلياتها بدقة ، و 
 مونولوج حاضر و غائب هو الذي يروي حكايته التي ال تنتهي ، الحكاية المستعادة أبدًا بلغته هو .

إذا كانت المرأة هي ملهمة أكثر الفنانين والمبدعين إن لم تكن جميعهم، إال أن الحال عند وليد سيتي مختلفة،  
يها ما فيها من إدهاش، وبكل ما فيه من لهفة، يدفعها إلى  فملهمته ما هي إال جباله التي يعشقها بكل ما ف
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أعماله حتى تكتمل سيرته، فدونها ستكون تلك السيرة ناقصة، تحتضنه ويحتضنها بكل ما لهما من أحالم  
مشتركة، يتنفس على سفوحها بكل ما يمتلكه في دواخله من أحاسيس وعواطف، وتتنفس على على بياضه  

القلق والثورة، ملهمته ما هي تاريخه و تراثه وحضارته وبيئته التي مازالت رائحتها  بكل تطلعاتها المفعمة ب
تفوح من مجمل أعماله ، فهو و بما ما يملكه من قدرة عالية على التعبير يكتشف مدلوالتها البصرية بعاطفة  

ال بد أن تجعل من   ملتهبة تزيد إرادة الخالص لديه ، و تمنحه خيااًل مشحونًا برؤى جديدة تقوده نحو سطوح
 مخزوناته ينابيعًا تسقي تلك السطوح باألمكنة و بقاياها، بالمسافات وتفاصيلها، بطبيعة تحمل كل تأمالتها. 

وليد سيتي له رصيد كبير من اإلنتاج والنشاطات، قدم العشرات من المعارض الفردية، وشارك في العشرات  
المختلفة   األرض  أرجاء  في  الجماعية  المعارض  بريطانيا،  من  إيطاليا،  األمريكية،  المتحدة  الواليات  مثل 

. وله مساهمات خاصة في معارض  لخالنمسا، روسيا، هولندا، الصين، بلجيكا، دانمارك، سلوفينيا، تركيا إ
، وفي المتحف الحربي الملكي البريطاني،  2008فنية مميزة، كالمعرض الذي أقيم في المتحف البريطاني عام  

(، من كل ذلك ندرك أن جعبته  2015-201ة في المهرجان الفني العالمي في البندقية ) وله مساهمة عالي
 مليئة باإلنجازات التي ستتحدث عنه طوياًل وستروي سيرته التي اجتازت الحدود وهي تبحث عن الحرية. 

 
 وليد سيتي أعمال الفنَّان التَّشكيلي 
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 يبحث عن ظله المطعون وأفقه المفقود  رستم أغاال  - 11 -

 
 الفّنان التَّشكيلي رستم أغاال

 ..... 
التعبير البصري ال  2007-1904تذكرت مقولة الكاتب األلماني رودولف أرنهايم ) (: "من دون إزدهار 

كيلي رستم أغاال )كويا،  تستطيع أي ثقافة أن تنشط على نحو إبداعي" وأنا مقبل على قراءة تجربة الفنان التش 
( لما لها من فعل كبير في المشاركة في خلق ذلك اإلزدهار الذي يشير إليه أرنهايم، 1968- كردستان العراق

فهو إنضم بقوة إلى ذلك النهر الملون والذي ينبع من المدينة التي أنجبته ويجري نحو اإلنسان في جهاته  
من أبناء هذه المدينة أقصد مدينة السليمانية في كردستان    العشرة، فهو ومجموعة كبيرة نعجز على حصرها

العراق التي تكاد يكون التشكيل بأنواعه عنوانًا لها، يكرسون بأعمارهم وتاريخهم، بأعمالهم وبكل طاقاتهم  
كي يولد هذا اإلزدهار وتبقى شجرته باسقة، شامخة، مثمرة على إمتداد التاريخ، ولهذا فجّل نشاطاتهم البحثية  

نها والفنية تصب في ذلك النهر الذي سيسقي تلك الشجرة كي تبقى الفكرة الجوهرية ولودة على مر العصور  م
وإستجابة لها ولإلهتمام بها كانت الطموحات الكبيرة والمتكررة لدى أصحابها، أصحاب الجماليات التجريبية  

دون أن  فهم يؤكِّ   ،ر الجماليةالتي تتحرك في طريقها الصاعد حتى تصل إلى النوعي والخاص من الظواه
البصري والتي ستعكس شعور   التعبير  ذلك اإلزدهار في  إلى  للوصول  الحاجة األهم  الحسية هي  الخبرة 
المكان وفق إدراك هارموني تكون المتعة الداخلية حالة يمكن تحليلها بتلك اإلحساسات السارة التي تتواجد  

األمر يساق على الموسيقا كما على الفن التشكيلي من خالل أكثر  في خبراتهم الكثيرة وكأنها وجبة شهية،  
 من منحى. 

ال يمكننا كمتلقين أن نركز عند رؤيتنا ألعمال رستم أغاال على العالقات القائمة بين العناصر البصرية فيها  
ال له وهي  داخلها، وهذا يسجل  المنفصلة  أو  الفردية  تلك الموضوعات  بد أن نركز على  تي  فقط، بل ال 
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ستوصلنا إلى ما ستوحي به تلك األعمال، أو ما ستقدمها من مثيرات جمالية بعيدة عن التكرار، بعيدة عن  
كل ما يمكن أن يساعد في خلق الملل أحد أهم األعداء التي قد تلد في وقت ما بين المتلقي والعمل الذي 

كوينات الفنية ال يمكن إال أن تتذوقها أمامه، فالعين التي تم تدريبها على البحث عن الخصائص الجمالية للت
بصريًا وبالتالي ال يمكن أن تتقبل ذلك التكرار وذلك الملل، وإذا جاز لنا أن نقوم بتنظيم الحاالت وعناصرها،  
بما في ذلك المكتفية بذاتها وفق مساراتها المتعددة ال بد لنا أن نتقبل تقابالتها وإن كانت تخلق توترات عدة  

ذه النتيجة الخاصة التي هي أشبه بتقييم ما يحدث أمامنا، وما تقع عليه أعيننا هي عملية  في بنيتها، وه
معرفية قادرة أن تحدد كل اإلستجابات اإلنفعالية التي قد تحدث أثناء المشاهدة أو بعدها، حتى لو كان هذا  

ت الفنان، فالتصورات العامة  العمل الفني هو مجرد محاكاة للطبيعة أو لإلنسان وحياته، أو تعبيرًا عن إنفعاال
تلك ال يستبعد أحدها اآلخر، بل توجد معًا في كل عمل فني، وهناك قدر من المحاكاة مع قدر من اإلنفعال  
 يجسده الفنان حتى يخرج بشكل من األشكال التي تعبر عن وجهة نظره المعرفية واإلجتماعية والسياسية . 

عوالم أغاال، تلك العوالم التي تتطلب جواز سفر خاص، خاص بنا،  لم يكن سهاًل علينا ونحن نذهب في  
وبلون خاص، لنتمكن من عبور الستائر اللونية، وندفع ذواتنا بحواسها العشرة حتى نتمكن من سماع قصتها،  

، القصة التي تحكي قصة شعب، قصة حياة  القصة الطويلة جدًا، والتي تروى من غابر األزمان ولما تنتهِّ 
ونًا من الوجع الموزع بين األمكنة واإلنسان، قصة تتحدث عن حاالتها الصعبة فاألمور ال تجري  تحمل مخز 

على هواها، فيها دائما ما يفاجئنا من تداعيات وهواجس مبعثرة، من كآبة الزمن واألسئلة التي تطرحها، من  
 يمكن التصريح عنها،  إختباء األحالم بين حقول الروح وسطوح البيوت الطينية وكأنها بضاعة مهربة ال

قصة منحوتة في الشمس مضت سنين طويلة وهي تحاول خياطة ثيابها الممزقة و األغطية التي تريد التدثر  
بها وهي تبحث عن للا ليسمع أنينها الكبير في هذا الفراغ القاتل ، قصة تهبنا زهورًا ذبلت، وأشجارًا قطعت،  

بحث عن ظلنا المطعون، وعن آفاقنا المفقودة، هربًا من خوفنا  وأنهارًا جفت ينابيعها كجفاف روحنا ونحن ن
ليوم يأتي ويطالبنا أن نغادر المكان، ال تكفينا الغربة حينها ونحن نحمل الحديقة ورائحة التراب الممددة فينا  

 وزر إخفاقاتنا، ال خشية من رسائل تالحقنا ، بل حبًا بتفاصيل األشياء وهي مشبعة بالضوء والتعب. 
الذي   يكشف بمعناها اإلرتقائي  الفن كظاهرة يصعب تعريفها حقًا، يكشف جوانب جمالية  لنا رستم أغاال 

يحدث عبر مراحل متتابعة، اإلدراك أولها، فالفنان بداية ال يجب أن يكون منهمكًا إال في نشاطه الفني  
قاته إلستكشاف  وعلى نحو مباشر، فعليه أن يعرف ويدرك عالم أشيائه وموضوعاتها، ويكرس معظم طا

عالمه البصري الذي قد يتضمن بعض التضادات التي تكون نتاج عمليات قهرية، أو ردود أفعال ال إرادية، 
كالذي قد يحصل بين الضوء والعتمة، أو بين األبيض واألسود إلخ، وليس آخرها معرفة الرموز التي ستعلو  

ة بعالم موضوعاته وشخوصها، فإدراك تلك  من أهمية منتجه، إن كانت على مستوى المعرفة غير المباشر 
الرموز سيسهل لنا كمتلقين وبطالقة قراءتها، وتذوقها، وفي ذلك قدرة على إضفاء أكثر من معنى عليها،  
فاإليماءات التي ستلد في مرحلة اإلدراك أقصد في مرحلة القراءة هي ليست إال تمثيالت عقلية لعوالم واقعية  

ك ، يكفي أن تظهر تلك المشاهد الجمالية تدريجيًا و هي تتحرك في المخيلة ، دون أن نحتاج إلى تبرير ذل
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حتى نستطيع أن نميل كفة التذوق لناحيتنا و نحن نقف أمام أعمال تبعد نوعًا ما عن المألوف بإمكانها أن  
ال  تتحول إلى معابر و قنوات تتسلل إلى أرواح متلقيه و العكس صحيح أيضًا ، نعم نحن نقف أمام أعم

غير عادية ، أعمال تنشد اإلحاطة بكل األسئلة التي تفوح منها الوجع إلى حد الفاجعة ، فكان الب أن نتأثر  
 بها ، و نعيد قراءتها مرات و مرات ، و في كل مرة تمضي بنا إلى الحضور وفق نسق مختلف و مغاير .  

ي نطلق عليها العين الزرقاء ، أو العين من أكثر الثيمات التي لفتت أنظارها في تجربته ، هي تلك الثمة الت
الزجاجية ، أو الخرزة الزرقاء و هي تميمة معروفة في الوسط الشعبي لرد الحسد و جلب الحظ ، و يعتقد  
أنها تجلب البركة و الطاقة اإليجابية و تبعد الطاقة السلبية ، هي تميمة تكاد يكون حضورها مشتركة لدى  

ة منذ حضارة المصريين و الصينيين و اإلغريق ، و يوجد منها الكثير بين  أكثر الشعوب ، فهي كانت منشر 
نقوشهم و آثارهم ، و هي إلى اآلن تماد تزين الكثير من أسقف الكنائس و زخارف المساجد ، و أبواب  
المنازل ، و يقال أنها أول ما ظهرت كانت في منطقة تل براك التابعة لمحافظة الحسكة السورية ، كان  

ق.م ضمن التماثيل المكتشفة فيها ذات العيون الكبيرة ، المنحوتة و المصنوعة    3300فها في سنة  اكتشا
من حجر األلباستر ، سقت هذه اللمحة عن العين الزرقاء حتى أقرب المتلقي جيدًا من الثيمة التي إلتجأ  

تجربة حتى يسهل له كيفية  إليها أغاال ، دون أن ينشغل بها ، بل يغذي قراءته بمقوالت يتلقفها من تلك ال
إستكشافها من جديد ، فهي ثيمة ال تشيح بوجها ، و تمسك يده و بنبرة طافحة باإلدانة و الفضح يعمد إلى  
اإلهتمام بها فيحاكي القديم ليسهم في النهوض بجديده ، فالفكرة هنا تفضح ذواتنا و تكشف تاريخية تصوراتنا  

 اع بل بالذات الطافحة بالحزن و الالحياة .لينتج و بإلحاح أن الخلل ليس في اإلبد 
وال بد أن نشير أخيرًا بأن رستم أغاال يدير متحف أغاال في مدينة السليمانية في كردستان العراق، ولها 

 أهميتها وأثرها في تنشيط الدورة الدموية للحركة الفنية على نحو خاص والحركة اإلبداعية على نحو عام. 
 

 رستم أغاال كيلي أعمال الفنَّان التَّش
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 دارا آرام يبحث عن السر الذي يقربه من نفسه  -12-

 
 آرام  االفّنان التَّشكيلي دار 

 ....... 
دارا آرام فنان تشكيلي كردي من كردستان العراق ، ولد فيها و درس في مدارسها حتى تخرج من معهد  
السليمانية للفنون الجميلة ، فرسم كدحًا من الزمن جوانب من حياتها و تاريخها و طبيعتها ، رسم كل ما له 

إلبداعي فكان حاله كحال الكثيرين  عالقة بثقافتها المحلية حتى أحس أن األمر لم يعد يطفىء غليله و ظمأه ا
البحار علها تقذف بهم ما وراءها فيجدون ما يبحثون عنه ، كان   الذين يعيشون ذات الحالة ، فيركبون 
نصيب آرام كندا ، فينضم إلى كلية أونتاريو للفنون في تورونتو حيث ما زال يعيش فيها إلى اآلن ، و يتخرج  

، هل وجد دارا آرام ضالته ، أم أنه ما زال يبحث عنها ، أم أن عملية  منها ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه  
البحث عنده هي حالة مستديمة ال نهاية لها ، فإن كان يستلهم موضوعاته من عمق المجتمع و الطبيعة ، 
فها هو يفعلها هنا أيضًا حين يلتقط من نافذته كل ما تقع تحت عينيه ، فبحثه هنا مفتوح على العديد من  

خيارات و المحاور ، فيتحرك ضمن أفق متعدد و متحرك ، كما أنه يمكن أن يختار أنموذجًا يكون مفتوحًا  ال
بدوره على إمكان تأمل الخصائص الجمالية لها ، و تجنب الغزارة المحتملة ، و هذا محور من المحاور  

دائمًا في كل بحث من  المتاحة له ، فقد ينجز عددًا غير محدود من األعمال في نطاق يمنحه الرغبة  
التركيز و اإلحكام ، و تتباين األعمال بوصفها أنماطًا من اللغات اإلنسانية المرئية لها أدواتها التعبيرية و  
التقنية المتباينة و المختلفة ، أو هي نمط تفكيري تخط و ترسم و تنطق بالخطوط و األلوان و األشكال ،  

هو يشكل رهانه الخاص و حقله الخاص ، فيشتغل عليهما باإلفادة من  فآرام مهما تباينت وجوه الرؤية إليه ف
شرط الحاجة المتبادلة التي كان يطرحها و يخلق مشاهد معادلة لها ، مع وجود فن جديد الذي بات يغدو  
مفجرًا إبداعيًا في غير قليل من الحاالت لديه ، و يمكن رصد مالمحه أو بعضهًا منها على األقل من مسار 

قة بينهما ، أو في تداخل لغة األلوان مع إيقاعاتها ، و هذا يجعله يحقق جملته المفيدة و يدونها كقصيدة العال
دون قيود عروضية ، يجعله يحقق جملة جماليات بقيمها التعبيرية و كذلك بحساسياتها و رهافاتها الالفتة  



3584 
 

ح متلقيه معه قاموسًا من المعاني ، في مدرجات ألوانه ، فالقضية عنده جمالية و في ذلك ما يمنحه و يمن 
لكل مفردة منها طاقمها الفني ، و تفسيراتها و حلولها البصرية الخاصة ، و إن كانت ستأخذ أبعادًا مغايرة  
و التي ستستند إلى معطيات لها إقتباساتها و أنصارها ، لها تأويالتها و تحليالتها ، و كل ذلك يؤشر على 

ن إلى البحث عن التوافق بين مقوالته األساسية ، بوصفها إهتزازات لتعديدات ما يطمح إليه آرام ، إن كا
عديدة كآفاق لكل منها مآلها ، مسارات أخرى ، أحالم الثقافة اإلنسانية ، .... إلخ ، أو اإلقتران بين قيمها  

بينها تقرب  التي  الترابطات  تلك  اإلنسانية  القيم  من  نسق  إلى  تطلعه  الرغم من  فيوضح على  تبين    ،  و 
 إرتباطاتها الكثيرة بين مضامينها المختلفة . 

دارا آرام يخلق حوارًا طوياًل بينه و بين منتجه أواًل ، و بين متلقيه و منتجه ثانيًا ، حوارًا مبنيًا على اإلنفتاح  
بادل  و الترحيب بعيدًا عن حاالت التوتر و سوء الفهم ، و وفق إيقاع بطيء و لذلك داللته ، فاإلنبهار المت

بين طرفي المعادلة ) هو و هي ، هم و هي ( هو إشارات يتلقاها كل منهما على أنها رؤى ال تخضع  
العميق   و  الجميل  اإلهتمام  إلى  سباقة  مخيلة  و   ، البّين  األثر  لها  رؤى  بل   ، الصنع  مسبقة  لنظرات 

ها أمامنا بصيغ  بخصوصيات المنتج إن كان في تنوعها المرموق ، أو فيما تطرحه من أسئلة ، و تضع
بحثية جديرة باإلجابة و القراءة ، جديرة بمقوالت يمكن مقاربتها فنيًا ، فالمقاربة الجمالية التي يذهب إليها  
آرام تتقاطع مع أفكاره إلى حد كبير ، و في مجمل فضاءاتها ، و يعطي الكثير من الوقت لتجلياته حين  

لية ، و ما تحمله من لحظات الصمت و مفرداتها ، فهو و  يميل بها نحو الداخل ، ناشدًا أبعادها اإلنفعا
سعيًا كي تكون مستويات التقاطع عالية يفضي بمشهده البصري أو بفضائه الفني إلى حالة تحيل إتجاه  
بحثه إلى إتجاهات أخرى يتبرج فيها ، بصورها الجديدة و هي تصنع خطابًا فنيًا جديدًا ، منها و معها تنداح  

ام الكثيرة ، و بأبجديات مستحمة في ضوء تعبيرية ملقحة بتجريدية لها مفاهيمها ، و مرتبطة  إشارات اإلستفه 
بدورها بمفاهيم تراثية قادمة من تاريخ و أساطير ما بين النهرين و التي هي متنفسه إلى حد كبير ، و ربما  

إسقاط ألوانه بطقوسه هو  هنا يكمن السر حين يجمع بين البارد و الحار كناسك قادم لتّوه من المعبد ، ف
يجعله يقدم مجموعة من تخييالته بطيب خاطر و كأنه يسعف روحه بها ، فصيغه التعبيرية بمجمل عناصرها  
، اللونية منها و الخطية يوظفها على سطوحه بإتساق جمالي و بما يمكن أن تتحول إلى ألغام لونية تكون  

ا تفجر  التي  ذاتها  اللحظة  التفجير في  تبدأ حركات األشكال  قادرة على  دواخله ، حينها  الكامنة في  لقوة 
و  بالجمال  الوارفة  الحساسية  ذات  اللحظات  في  المبحرة  إيقاعات ألشرعته  على  أبوابها  مشرعة  بالتكون 

 المشبعة بمعالم جديدة مفتوحة على الفضاءات بلمساتها المليئة بمحبة اآلخرين . 
تيه ، البعيدة منها ، و التي تعيد به إلى مرابع الوطن بناسه و  دارا آرام يلهمه كل ما يمر و ما مًر بذاكر 

حميميتهم ، و بطبيعته التي أبهرت اآللهة فكانت مكمنًا لعروشهم و حبهم ، و القريبة منها حيث يقيم و إن  
برؤية جديدة جعلته يجد نفسه في مواجهة صراع وجود و تاريخ ، هذا اإللهام الذي يتكىء عليه فناننا آرام  

يس ثابتًا ، بل متحركًا في الوقت كله و كأنه يعارض الثبات ، و هو كذلك ، فهو مدرك تمامًا أن اإلبداع  ل
الحقيقي يكمن في الحركة و اإلنتقاالت الممتعة ، ال في السكون و تنازالته الكثيرة ، فهو و من خالل عوالم  
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ق في الطبيعة و ما فيها من  الحركة من ضوء و لون و تفاعل بصري حسي يتعرف على جماليات الخل
أبجديات صغيرة و حميمة ، و تجعله يالحق الذكريات و اللحظات و كأنها هي مبررات وجوده ، فهذا الفهم 
و بإحساسه الداخلي العميق يحافظ على خصوصية مساحاته عبر مسيرة سعيه إلى تجسيد فنه بصدق ، و 

ض على روح المكان و الزمان فيها ، و كأنه يترجم  هذا يساعده في القبض على روح الذاكرة ، بل في القب
ما إستلهمه بخطوط و لون هي التي ترسم مفاصل تجربته ، فإذا كانت " اللوحة ليست مجرد مساحة فارغة 
نملؤها بالخطوط ، أو مجرد بقع لونية و شخبطات ، بل هي مسؤولية و تاريخ و شهادة و موقف " حسب  

الفا ( ، فهي عند آرام ذلك و أكثر ، مضافًا عليها أنها مسائل ملحة في  تعبير الحي أبدًا عمر حمدي ) م
إطار مهمته الحسية اإلنسانية ، و هي مساحات أشبه بسجادات صالة عليها يمارس طقوسه الداخلية في 

 أي زمان و أي مكان ، فال عالقة لذلك بإنسانيتنا ورما نشعر به . 
رض ، بين الشخصي و الجماعي ، أو بين الفردي و المشترك  دارا آرام له من الرصيد أكثر من مائة مع

السويد و   اليابان و  في  فقدم   ، الواسعة  المنتشرة في مساحات األرض  المتاحف  و  العرض  في صاالت 
الدانمارك و المانيا و النرويج و بريطانيا و ......إلخ ، و بعض أعماله مقتناة من السفارات الكندية في دول  

دا في كل من الدانمارك و السويد ، و حائز على أكثر من جائزة ، لكن الجائزة األهم هو  عدة ، كسفارة كن
ذلك الحضور المميز من متلقيه في أي مكان ينتهكه بفنه و أعماله ، و بمبادئه و أخالقياته التي تدين كل  

سر الذي يقربه  بشاعات األرض و اإلنسان ، و هو منذ خطواته األولى مع ريشته و إلى اآلن يبحث عن ال
من نفسه ليكتشف هذه النفس و ما بداخلها ، وحدها الدائرة التي ستوصله إلى الحقيقة التي سيبقى يواجهها  

 طالما بقي يواجه المساحات البيضاء . 
 

 دارا آرام أعمال الفّنان التَّشكيلي
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 شاليار فعله اإلبداعي بعفوية شديدة يسجل ماجد  -13-

 
 الفّنان الّتشكيلي ماجد شاليار 

 
( مع البياض الذي أمامه، تعجبني تلك الهدنة التي 1965تعجبني طريقة تعامل ماجد شاليار )خانقين  

اللوحة(  -يخلقها مع نفسه أواًل ومع تلك الفضاءات البيضاء ثانيًا، فال مخططات مسبقة، كل منهما )هو وهي
بني ثقته بنفسه وبالتالي بريشته، وجرأته في التعامل مع البياض، تعجبني عفويته والسبل  يرسم اآلخر، تعج

التي يمضي فيها دون أن يدري إلى أين، هي التي تجره دون يسألها إلى أين، يمضي معها حتى تلد اللوحة  
وينتشي بوليده،   وتصرخ صرختها المعهودة، واألجمل في الوقت ذاته، الوالدة المعروفة، حينها يرمي ريشه،

كل منهما يفرح باآلخر، كل منهما ينتمي إلى اآلخر، كل منهما جزء من اآلخر، ال تقليد هنا، ال قوالب  
جاهزة، كل ما يرافقه عفويته التي ترى األشياء كلها بأجنحة، وحبه الذي يزيد منابع الضوء تدفقًا، فيضيء 

بهرة أيضًا ومبشرة، فال يغيب عنها إنفعاالته وال تفاصيل  الكون ويبهره، ولهذا ال بد أن تكون لحظة الوالدة م
حياته، كل منهما يواكب اآلخر بكل لمساته وخطوطه وأوضاع شخصيته، فشاليار من القالئل الذين يعيشون  
التأمل ممارسة، فال يرمي نفسه ضمن نمطية يعرف مسبقًا بأنها ستزيد الخناق عليه حتى تنهيه، يرفض 

بكل أنواعها، يعيش المفاجأة بكل لحظاتها، وبكل إدهاشاتها، ال ينظر إلى ورائه،    المخططات والمسودات 
وال يلتفت إلى ما يشغله عن لحظاته تلك، لحظات العشق التي يعيشها مع محبوبته، مع لوحته بكل آهاتها،  

تشاء و    تمنحه نفسها بكل مفاتنها، ال تهرب منه، وهو كالساحر يغوص في عوالمها التي تأخذه هي كيفما
إلى أينما تشاء ، فهو في حالة دمج و إرتباط ال فكاك منها إلى أن تنتهي سكرته و يجد نفسه في سيرتها  
التي هي سيرته أيضًا، فهو واللوحة في حالة من النضوج الدائم، فكل منهما يختزل هواجس اآلخر، ويعيش  

منها يحاول إيجاد إنتماءاته، واإلنعتاق    كل منهما معاناة اآلخر، كل هذا يقوده إلى أكثر من تجربة في كل
من كل المسلمات المسكونة بالقلق والتوتر، فهو يكرس إنسجامًا عبر العاطفة المرتبطة بفعل معرفي، عبر 
إسترخاء وراحة الذات التي تحتفظ مبادراته بصفتها مقامات مضاءة تدعو إلى اإلحساس بنشوة الزمانية،  

 سية التي ربما تكون قريبة من اإلحساس الذي يشعر به. والتي يتركها تواجه اآلثار الح
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يمكننا إعتبار عملية شروعه بالعمل، تلك الشروعية الحاضرة والمشبعة بالحماس قيمة تضاف لرصيده، ومن  
المناسب أن يصب ذلك في صالحه، فهو الذي يحاول جاهدًا أن يحيط باألسئلة الجديدة المطروحة بصيغ  

التساؤل عن الفرصة السانحة  معينة، عّله يقوم بقلب الترتيبات التي تبدو محددة للوهلة األولى، ويجب هنا  
له كي يبقى فضاءه مفتوحًا أمامه، وصالحًا إلستقصاء إفتراضاته من وجهة نظره، فهو من ناحية يقاد بالفعل  
من قبل سويات بقعه اللونية وهي تمتص الضوء كي تتحول إلى لون آخر، ببريق آخر، ومن خالل أسلوبه  

في حين آخر يتم تجاوز عتبات الظلمة نحو السكينة والطمأنينة    بقطبها اإليقاعي المتسارع حينًا، والمتباطىء
والهدوء، وهذه صفات عاطفية تشكل بعدًا عاطفيًا تتالقى مع البعد المعرفي بفعل التأمل، وهنا تتحول اللحظة 
إلى بريق لوني آخر فيها يتكثف الصمت، لتبدأ األحاسيس البصرية بالتسابق على محتواها لتذوقها، هذا 

أنها يمكننا أن نستشف منها ما تعتليها من ترتيبات أساسية من الشفافية وما يقابلها من قبول التغييرات  يعني  
اللونية أو رفضها، كذلك بالنسبة لتركيباته التعبيرية التي يمكن تفسيرها كترتيبات فاعلية محسوسة، فهي  

تلخيص نراه في  الذي  التمايز  وبحالة من  التكافىء،  بحالة من  والعاطفي  تتواجد  الشعوري  ه آلثار معناها 
 منفتحة على صيغ إحتمالية ال حدود لها. 

بعفوية شديدة يسجل ماجد شاليار فعله اإلبداعي، وال قبول لديه لإلطارات التقليدية، يرميها بعيدًا، فحتى  
عن المختلف،   إطاراته التي ال بد منها في بعض األحيان تبقى قابلة للتغيير، باحثًا عن األفضل، عن األميز،

وكأنه يعيد قراءة الواقع قراءة جديدة، فتعامله اليومي مع الواقع المعاش، والذي يعطي نتائجه كتصريف أمور  
ال أكثر لم تجعل منه عبدًا لحركاته و مفرداته، فهو الباحث أبدًا عن إشارات دقيقة حتى تومض له فيمضي  

عاظم علوها وإنخفاضها تبعًا لكل تداخل جديد يعلنه  في أثرها وكأنه راكب موجة جديدة خالصة لذاتها، تت
تتوالد كحواش حيناً  التي  والصور  تقنيته  الموحية    ،بين  تفاصيلها  تتفق مع  أن  وحينًا كعالقات من شأنها 

والمشجعة على البحث، ذلك البحث بقيمه الجمالية والمعرفية، وبتفاصيله التي تتتابع كلقطات لتشكل سرود  
ل مشهده البصري بكل تقاطعاته التي تتم بفعل الزمان أو المكان وهذا بحد ذاته سرد  مصورة هي التي ستج

آخر جميل، مشهد آخر تذكرنا بأننا في إيهام حكاية أخرى و جديدة، ومن الواضح جدًا أن المشروع الذي  
   .يشتغل عليه شاليار

ة لعالمه وعالم المجتمع الذي يطلب منه المشاركة بنجاح مرموق في كل مبادرة تقربه من الصورة الحقيقي
يعيش فيه، فهو يأخذ في عين اإلعتبار تلك الفجوات التي قد تعترضه هنا أو هناك، فعليه أن يتجاوزها  
ويعبر إلى الضفة التي يبغيها، فاإلشكاليات التي قد ترافق خطواته ال تؤثر عليه، وال تلفت نظره، فهو على  

الح  الفنان  تهد  ال  الصعوبات  بأن  الفني  دراية  إنجاز مشروعه  في  أكثر حرصًا  وتجعله  تقويه،  بل  قيقي، 
الجمالي، وعليه فال تهدأ محاوالته وهو يبحث عن البدايات، عن النصوص األولى للتنقيب فيها، ولإلثبات 
لنا بأن تلك المحاوالت ما هي إال أطروحات، العودة إليها ممكنة، وعلى هذا األساس ال يستعير الشكل من  

يقتضي منه تتبع أشياء وأشياء كنوع من التضافر حتى يدخل مجاالت التعبير من جذورها وهذا   أحد، وهذا 
 يؤثر في إنتاجه ويضيف عليه و يوقض زمن البياض فيه، الزمن الفاصل بين الحواش والمتن.
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ق،  ماجد شاليار يملك من المشاعر واألحاسيس كّمًا يدفعه بالضرورة إلى حب عمله اإلبداعي إلى حد العش
يفرغ تلك الشحنات النقية بين ألوانه ومعزوفاتها، وبين تلك اللحظات الحساسة التي يتصيدها منها، فهو 
عاشق الطبيعة بالمطلق وهذا ما يبرر شغفه الكبير باإلنطباعية، والتعبيرية منها على نحو خاص، حين  

قًا إال بالمكان الذي فيه واللحظة  يكون هناك بين أحضانها وترافقه ريشه وألوانه ينسى نفسه، وال يفكر مطل 
التي يعيشها، وهذا أيضًا ما يبرر لنا حبه لإلنسان بقدر حبه للطبيعة، كالهما جناحاه في التحليق في عوالمه 
التي يخلقها هو، ويرسمها هو، عندها يشعر أنه ولد كي يكون فنانًا يعشق الحياة، ومن المعلوم أن شاليار  

، وهو عضو في نقابة الفنانين  1991يلة / قسم الفنون التشكيلية ببغداد عام  من خريجي كلية الفنون الجم
التشكيليين العراقيين، وعضو في نقابة فناني كردستان، وأستاذ في معهد الفنون الجميلة في مدينة خانقين، 

ن  وكما يعشق التشكيل يعشق الموسيقا ويعزف على آلة الهارمونيكا، له معارض شخصية في كل من خانقي
 والسليمانية وبغداد وتونس، كما له مشاركات كثيرة في المعارض الجماعين تجاوزت العشرين معرضًا. 

 
 أعمال الفّنان التَّشكيلي ماجد شاليار
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 فيصل عثمان سيد األلوان المائية وغيومها الماطرة -14-

 
 الفّنان الّتشكيلي فيصل عثمان

 .... 
( منذ حبا في هذا الطريق، طريق اإلبداع والخلق إال أن يختار  2022- 1956يأبى فيصل عثمان )أربيل  

األصعب منها، و هنا يكمن متعة السير في الطريق الصعب وإكتشاف أسراره، وفك عقده حتى يتسنى له  
إختار األلوان المائية  الصعود فيه، نعم إختار فيصل الطريق الصعب واألدوات الصعبة والخامة الصعبة،  

التي تعد األصعب للفنان، ال مجال لديه للتصويب أو إعادة ما يمكن أن يخطأ فيه، ألوان غير مطواعة  
أبدًا، بل حرة إلى أبعد مدى ، ال يسمع إال نفسه ، و ال يسلك إال الطريق الذي يشقه بنفسه ، قليلون من  

ممتعة ، مغامرة اللون و نسج الطريق به عّله يتحسس  يلجمونه ، و يغامرون معه مغامرتهم الجميلة و ال
الجمال أو ما يبحث عنه ، و فيصل عثمان من هؤالء القلة ، بل من أميزهم ، كرس كل حياته لذلك حتى  
بات سفيرًا له ، فهو إن كان أحد رموز التشكيل في كردستان العراق ، فهو رائدهم في الطريق الذي سار  

األلوان المائية ، نعم بات سفيرًا لهذا المسلك و ال يقام في الخارج مهرجان ما لهذا فيه ، أقصد إعتماده على  
اللون من الرسم إال و يكون حاضرًا ، و يترك أثر هذا الحضور حين يعود إلى دياره كردستان ، و إسمه 

بل المنظمتين  بات معروفًا في هذا المجال و يشار إليه باألصابع العشرة ، نعم بات معروفًا و خاصة من ق
الخاصتين باأللوان المائية في العالم ، األولى توجد في كندا و الثانية في إيطاليا و تحديدًا في مدينة فيبريانو  
المدينة المعروفة جدًا في العالم بأنها من كبرى األمكنة و المدن التي تحتضن معامل مستلزمات الرسم و  

، فكان يحرص    2022- 6  -بل أسبوع من رحيله الذي كان في  تصديرها للعالم كله ، و كان قد عاد منها ق
سنويًا على تلبية الدعوة الموجهة إليه ، و المنظمتان المذكورتان تستدعيان سنويًا الفنانون الذي يشتغلون  
باأللوان المائية ، فكان نصيب عثمان كثيرًا و كبيرًا، وركان حضورًا فاعاًل و مميزًا ، و تحتفظ العديد من  

ت العرض العالمية بأعماله المالية في كل من إيطاليا ، ألمانيا ، فرنسا ، سويسرا ، ... إلخ ، و له  قاعا
عمل معروض منذ فترة طويلة في كنيسة سان بنيديتو في مدينة فابريانو اإليطالية ، و خير ممثل عن  

 كردستان في هكذا مهرجانات .
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العارف بوعورة هذا الطريق ، إال أنه العارف أيضًا   فيصل عثمان المختص بالرسم باأللوان المائية ، و
بشفافيتها األكثر ، الشفافية التي تغري الفنان بالسير معها ، و قد تدفعه مرغمًا فيستجيب لها و سرعان ما  
يندمج معها و يتحول ذلك اإلرغام إلى حب و عشق ، فيشوقنا إلهتمامه بها و بقيمها و بقيم تلك األشياء  

بين فراشيه و ألوانه ، فهو يعطي المظهر أهمية كحقيقة زائلة ، لكنه يعطي الداخل أهمية أكثر  التي تتوالد  
الوجد ،  الذي يستغرق في رسم أشكاله و هو في حالة من  السائل  لذلك  بذلك فهو يعطي األهمية  ، و 

صاغة كحقائق خالدة فالحقائق الجافة الجامدة هنا زائلة ، وحدها عذوبة األشكال و المملوءة بالخيال تبقى م
، و في تدوينه بمائياته تلك الحقائق بمؤثراتها الموضوعية يفاجئنا دائمًا بقبولنا لها عاطفيًا ، و معرفيًا ، و  
جماليًا ، كما يفاجئنا بتلك السطوح التي كأنها ال نهاية لها ، و إن كانت فقد تكون لها إستمراريتها حتى و  

قى زمام تلك الحقيقة منطلقة إال بقدر ما نضفيه نحن عليه ، و رغم األهمية  لو أدركناها إدراكًا حسيًا ، فتب
الفائقة مما نستنبطه من تصورات و رؤى غير سائدة و غير مألوفة بعيدة عن وضعها في خانة قرائية ضيقة  

قد يمكن التعامل معها وفق مقاييس غير آلية بل إجرائية ، وفق مقاييس تستنبط من فضائها المعرفي الذي 
يتكامل حين يخوض مجاالتها فتبدو فيها التغاير و التباين غير مفترضتين ، بل واقعتين تدفعان البحث ذاته  
نحو التقارب مع محدداته ، فرؤيته هنا و أقصد رؤية عثمان عالئقية تنطوي على ما يقدمه من مقاربات  

ول معه : " أعمالي تحاورني و  سريعة لإلطار العام ، مقاربات تتشابه من جهة الموضوع بنحو يصح الق
أحاورها ، و تعكس أبرز مالمح شخصيتي و هويتي و أسلوبي .. " رغم اإلنسجام بينها ، لكن التغاير يرفع  
رأسه بقوة في التفاصيل و الجزئيات ، و هذا ما يمكن أن يترتب عليه جهدًا مبررًا و ضروريًا لإلنطالق نحو  

إلنتزاع رؤيته في أبعادها الغائبة ، لإلنطالق من طبيعة العالقة الخوض بأسئلته في لج النظر و وجوهه  
تلك   لنا  و  له  حيث سينكشف  إلى  للوصول  كلها  الفنية  المسائل  حوله  تتمحور  ما  نحو  ترابطاته  وبعمق 
المنظومة الجمالية التي تتألق تعبيراتها بكل تجلياتها ، و تتطابق أبعادها بمبادئها و غاياتها و معالجاتها  

 أساس ما يجمع أموره السريعة واألولية بإطار عام تشكل وحدته موضاعًا، وتكوينًا بتعبيرات مختلفة .  على 
بناء على ما ذهبنا إليه يبدو، وبما ذهب عثمان إليه في طرق الكدح المؤدية إلى تلك المستويات بمعزل عن  

المتعددة ، فإنه يمثل ضلعًا مهمًا في المشهد التشكيلي  تبايناتها، وبتعبيراته المختلفة بغض النظر عن حيثياتها  
العراقي على نحو عام والكردستاني على نحو خاص، ضلعًا ال يستهان به، وبغيابه كركن مهم ال يمكن أن  
تشاد العمارة التشكيلية على نحو سليم ، فقد إختار أصعب الطرق ، و حقق من الوصول الكثير ، و حصانه  

تداد الطريق ، فكان ال بد أن يكسر تلك الدوائر التي تتبع رؤية ما من شأنها تحديد مدى  كان جامحًا على إم
تغايره عن مجامليه، إن كان في التقارب في الكليات و الغايات و الموضوعات و المباني، أو في اإلستغراق  

وائر المتبعة أصواًل،  في التفاصيل، فلديه ثمة إمكانية لتشكيل دائرته الخاصة المبنية أصاًل على كسر الد 
 وصواًل إلى رؤيته هو، بمقاصدها وإشاراتها، وهذا يحتم عليه الوصول إلى هدفه ومالقاته .

يبدو واضحًا أن الموضوع يشغل بال يوسف عثمان حين يهم بالعمل، ويدخل إلى الحالة الحلم لكل فنان،  
ر، ويمارس وحدانيته معه حتى  نعم يشغل باله كثيرًا ويشكل عصب العمل وإن إختلف من عمل إلى آخ
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يخرج من العمل تاركًا إياه في إطالقه وجماله، والموضوع عنده جامح ولهذا نراه يبدع في إلتقاط اللحظة من  
يوم معاش، كإمرأة تسكب الشاي بحميمية وبزيها الكردي المزركش بألوانها المعروفة، أو فتاة وهي غارقة 

متطي دراجتها، وحاملة حقيبتها تستعد الذهاب إلى مدرستها، ومن في كتاب تقرأه بمتعة وحب، أو طالبة ت 
هذا كثير ، فهو يفتح المجال أمام ريشته ليقتنص من الحياة العامة مشاهد راسخة في ذاكرته، ولكن يبقى  
إهتمامه لطبيعة كردستان وربوعها النصيب األكبر من نتاجه، ذلك النتاج الذي يصر أن يحكي عن فصولها  

بلحظاته  على مدار   الفصل  هذا  تحكي عن  فله عشرات األعمال  الشتاء،  أكثر فصل  نحو  العام، وعلى 
 المختلفة وفق رؤية تشكل دائرة بحثه الذي يتناولها بما يحددها، وبما يتماهى في مقاصدها .

تخرج فيصل عثمان من معهد الفنون الجميلة في بغداد، كان ذلك في ثمانينات القرن الماضي، ليمارس  
ريس في في مدارس معاهد أربيل إلى أن أصبح مشرفًا فنيًا في مديرية تربيتها، لم تبعده الوظيفة عن  التد 

الريشة، بل قربته أكثر، فقدم أكثر من أربعة عشر معرضًا فرديًا، وشارك في الكثير من المعارض الجماعية،  
أسماء وحياة العديد من فناني    أصدر كتابًا عن الرسم يضم  2009داخل اإلقليم و خارجه، كما أنه في عام  

محافظة أربيل، وهو عضو جمعية التشكيليين العراقيين، وعضو في نقابة فناني كردستان، كان يدعو على  
نحو دائم إلى اإلهتمام باأللوان المائية والذين يشتغلون به، ومن هذه الدعوة التي هي أشبه بحلمه، هل يحق  

الشأن الثقافي على نحو عام، والتشكيلي على نحو خاص في إقليم    لنا أن ندعو القائمين و المشرفين على
كردستان بإفتتاح متحف لألعمال المائية تكون بإسمه، أي بإسم فيصل عثمان تكون أعماله المائية وحاجاته  
الخاصة نواة لهذا المتحف، أتمنى أم نرى آذانًا صاغية لصرخاتنا هذه، وسيكون لذلك دوره في تنشيط الدائرة  

فنية التشكيلية في كردستان، وأخيرًا ال بد أن نشير بأن فيصل عثمان رحل عنا قبل أشهر قليلة، عن عمر  ال
 عامًا على اثر نوبة قلبية فاجأته، وفاجأت كل محبيه، لكنه سيبقى خالدًا بأعماله وبما قدمه لنا.   66يناهز 

 
 فيصل عثمان أعمال الفّنان التَّشكيلي 
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 مشاهد قرني جميل البصرية تتوالى و كأنها في إتفاق مع ذاتها -15-

 
 الفّنان التَّشكيلي قرني جميل 

 ..... 
الفنان التشكيلي الكردي قرني جميل ) أربيل   ( غنية جدًا كغنى كردستان بجبالها ، و ال    1954تجربة 
لتلك الجبال ، تجربة قادرة أن تستجيب للغة عصرها و  نجازف إذا قلنا عنها عميقة أيضًا بعمق حب الكورد  

بداياتها مفتوحة على نهاياتها ، و نهاياتها مشرعة على بداياتها ، جوهرها التمسك باللحظات   حاجاته ، 
الهاربة في ظل زمن يمتد من الداخل إلى الخارج ، و يوسعه و كأنه يحييه قطرة قطرة ، فالحركة عنده مؤرقة 

ندفاع و هي تفضي إلى تحوالت جدلية فيها تذوب إستقطاباته ، و هو المتزود معرفيًا و ثقافيًا  ، و قائمة و بإ 
، و بالتالي ال بد من التغاير في الرؤى و الرغبات ليكون قادرًا على تجسيد كل ذلك بوعي حداثي صاعد ، 

رات جميع مكوناتها البانية و  و بأدوات و تقنيات مختلفة ، فتتراءى لنا تلك الرموز المفتونة بالتوغل في مدا
هي تشتغل و تعمل على نحو متزامن ، ال لزحزحة مدركاتها عن مقاديرها و تحوالتها ، بل لتتعاضد هي و  
كل مفرداتها لتشكل نصها من ابتناء هذا الزمن ذاته وفق نسق يحتوي على ما يمكن أن يحدث ، و ما  

ي سيتقاطع فيه البداية مع النهاية و تتعاصران  سيظل يحدث ، و هذا الذي كان و الذي سيكون هو الذ 
بتراكماتهما و ال تتنابذان ، و ال يمكن للمتلقي أن يشيح بوجهه حينها ، فهو على دراية تامة بدائرة الشروع  
و فظاظتها و قسوتها إلى حد بعيد ، دائرة تنغلق على الخارج و تكتوي بنار الحدث ، نعم ال يمكن للمتلقي  

هنا ، فهو أمام تهريب القصيدة في العمل الفني ، و عمليات اإلبالغ ال يمكن تعطيلها ،  أن يشيح بوجهه  
و لهذا تتوالد اإلستعارات األثيرية و الالقسرية ، و تتوالى الصور و كأنها في إتفاق مع ذاتها و إن تالشت  

إبهار المتلقي   المعاني في الفضاء ، فالتعايش داخل فضاءات النص هي أهواء و إستيهامات تحرص على
و شده في رحلة بحثه إلى السبيل المؤدي إلى تأسيس حداثته هو ، و حريته هو بكل ما احتوتها من اتفاقات  

 ، دون أن يكف في إستحضار الجدل المفترض بوصفها فعل حضور و فعل وجود .
و ال آخر من  إن قرني جميل كفنان تشكيلي و كردي من كردستان العراق ليس أول من يهتم بالطبيعة ،  

يهتم بها ، فالذي يتلحف جبال كردستان و وديانها ، سهولها و أنهارها ال يمكن أن يتجاهلها ، ال يمكن إال  



3609 
 

أن يقع في عشقها ، و ما على العاشق إال التغني بعشقه ، و كشف النقاب عن جماله ، و يرفد أحدهما  
ها بلغته ، و يواجهها بفتح كوة إمكانيات ألوانه اآلخر بكل أحاسيسه ، نعم يهتم جميل بالطبيعة ، و يحتفي ب

الخاصة مستمدًا عجينته من حقول له براعته في التجوال فيها ، فهو إبن أربيل حين لم تكن إال بيوتًا متناثرة  
حول قلعتها ، فيعيد بذاكرته إلى حينه ، و يبدأ بإلتقاط القوة المحركة لها ، كما يبدأ بخلق ألوان قائمة على 

الرماد و البني و تدرجاتهما ، و يدفع بهما نحو بياضه تحت مساءلة منظور ذاته و على ماذا ينطوي  نغمة  
، فهو و من خالل وضع القيم الجمالية في بوتقته و تحت مساءلته ال يمكن إال أن يمهد طريقه المختلف  

ذه نقطة في غاية  و غير المألوف و الذي سوف تكون خطوته األكبر ليعلن عن نفسه و عن حضوره ، و ه
األهمية ، فيفترض اإلختالفات ، و الكثير من المزاعم المعممة ، و يبذل قصارى جهده إلثبات أن الخطوة  
المغايرة هي التي توصلك عما تبحث عنه ، بل هي ذاتها التي يوصلك للقمة ) بمعناها المجازي ( ، أعرف  

أقصد قرني جميل يختلف عن مجايليه و معاصريه   أن اإلبداع ال حدود و ال قمم و ال نهايات لها ، فهو و
بتلك الخاصية اإليجابية التي يتحلى بها ، و الكامنة في حقيقته و بساطتها ، تلك الحقيقة التي تختلف في  
تعالقاتها عن الحقائق التي يعلنها اآلخرون ، و تلك البساطة التي تعكس عناصره و ال شيء سواها داخل  

 ، مهما كانت التوليفات و اإلحاالت التي حوله غارقة في لحظاتها .  النسق الذي يشتغل عليه
قرني جميل ال ينغلق على ذاته، وال يتركز إهتمامه على الدائرة المغلقة كزمان ومكان، فهو بقدر إنتمائه  

أعماله لكردستان ينتمي إلى األرض، إلى كل بقاعها، فهي وطنه، وسكانه هم أخوته، ال يقول ذلك من خالل  
فحسب، بل يقولها جهارًا "كل دول العالم موطني وقبل كل شيء نحن أخوة في اإلنسانية"، هذا إحساس فنان 
حقيقي، ال يستسلم لحاالت عاطفية، إجتماعية عابرة، و يكسر دائرته لتنكشف ما فيها، لتبقى مفتوحة أمام  

ه أو جنسه كإرتباطه بالحياة ذاتها، بل  لغته أو لون   ننسائم اآلخرين، فهو يرتبط باإلنسان بغض النظر ع
هي الحياة بكل زخمها، فكل ما يقدمه يقدمه لإلنسان، ويغلفه بإنسانية مفرطة وهي متعته وإمتداده وفنه،  
وهذا يعني أنه يمتلك خصوبة إنسانية بوسع البحار، ويستوعب ذلك، بل ينظر إلى األشياء من خالل قيمتها  

ن و هو مضمخ بكل هذا الحب لإلنسان ، كيف ال يبدع و هو يحمل في  اإلنسانية ، فكيف ال يصعد فنا
داخله هذه األنهار العذبة القادرة أن تجمل الحياة ، الحياة التي تنتهك كل لحظة بفعل كائنات باتت خارج  

 .   اإلنسانية ، و قرني يعي تمامًا بأن اإلبداع هو الجزء األهم من الدفاع عن اإلنسان ، عن إنسانية اإلنسان
و لعل من أهم الثمات التي تمتاز بها تجربة قرني جميل هي ثمة الكلب ، هذه القمة التي اشتغل عليها أكثر  
من فنان تشكيلي كردي و عراقي كسيروان باران مثاًل ، لكن األمر عنده مختلف جزئيًا ، فعنده ينتمي إلى  

( بالكردي ، و هذا النوع    taaçiعجي )  ذلك الفصيل الذي يربيه الصيادون و يسمى السلوقي بالعربي ، و ت
إلى وحشية   كإشارة  تأكيد  بكل  بذلك  ، و تقصد جميل  و إخالصًا لصاحبه  أمانًا  أكثرها  الكالب من  من 
اإلنسان و قدرته الكبيرة على الخيانة و الخراب ، فهي ثمة تظهر مأساة اإلنسان و الدرك الذي وصل إليه  

احبه مهما دارت به األيام ، كل ذلك يحققه جميل بلغة  ، و بأن الكالب أكثر وفاء من اإلنسان ال يترك ص
 خاصة ، و بتعبيرية خاصة ، و بألوان خاصة ، داكنة ، نابعة من معاناته الخاصة . 
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اللوحة لقرني جميل هي حالة ، ال كنوع من تفريغ شحنة ما ، بل حالة بها يواجه الحياة ، هي آداته و لسان  
لدة طالما األعمال أرواح تنبض ال على جدران متاحفنا فحسب ، بل حاله كي يقول كلمته التي ستبقى خا

على جدران قلوبنا ، و في أرواحنا ، هي حالة تأخذ كل وقته ، و بها يكتشف ذاته بمالمحها الدقيقة ، 
تحتويه و تمنحه قدرة على التعبير قد يعجز عنها خارجها ، حاله تجعله يتحدى الحدود ، و القهر ، حالة  

 ه حقه في هذه الحياة ، فيصنع ساللمه إليها حتى يسطع حبًا .  تحترم في
، و في العام ذاته يتم    1977يدرس قرني جميل في معهد الفنون الجميلة في بغداد و ليتخرج منها عام  

تعيينه كمدرس في قرية روست التابعة ألربيل ، و انتقل في العام الذي يليه إلى قرية ديانا التابعة لراوندوز  
  1979د أن أجبر أهالي قرية روست للرحيل عنها من قبل النظام البائد ، و يتم تدميرها ، و في عام  ، بع

،    2003، و انتقل بعد ذلك إلى إسبانيا ليبقى فيها لغاية عام    1984هاجر إلى إيطاليا و بقي فيها لغاية  
اقة ، عاد و هو بكامل حيويته  العام الذي عاد فيه إلى كردستان العراق ، عاد و هو شعلة نور ، و كتلة ط 

و عطائه ، لديه الكثير ليقدمه لوطنه الذي غاب عنه ما يقارب ربع قرن ، عاد و في جعبته أزاهير جميلة  
يرغب زراعتها في التربة التي أنجبته ، فمارس التدريس في معهد الفنون الجميلة في أربيل ، و أسس مجلة  

قي رد الفعل اإليجابي من قبل الوسط الثقافي ال في كردستان  ) شيوه كارى ، التشكيلي ( و أصدرها لتال
فحسب ، بل في عموم العراق ، و أقام معارض عديدة في كل من أربيل و السليمانية و بغداد ، و أشرف  

 على مشروع تطوير متحف الفن الحديث في أربيل . 
 

 قرني جميل أعمال الفّنان الّتشكيلي 
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 سام يملك ذاكرة المدينة و صندوقها سرمد الرّ  -16-

 
 الفّنان التَّشكيلي سرمد الّرسام

 ...... 
سرمد يوسف قادر ، أو سرمد الرسام كما هو معروف ، عاش و ترعرع في بيت فني ، في دهوك ، في  
كردستان العراق ، فهو إبن الفنان الدهوكي المعروف يوسف زنكنة ، فكان ال بد أن تكون حياته ممتلئة و  

و الحياة التي يقتنص  زاخرة بتجربة والده ، و أن يكتسب منها بعضًا من أهم الدروس التي أضاءت طريقه نح
منها بعضًا من تلك اللحظات التي ستشكل شخصيته ، فهو لم يكن يبدد الوقت و ال الطاقة التي يحملها  
في داخله ، و التي كانت بدورها تغلي في داخله حتى يترك فيها ذلك الحب و العشق لهذا المسار ، مسار  

ك سر و معنى لتكون إختياراته في نهاية المطاف  الفن و اإلبداع ، فسرمد يمنح الحرية لنفسه ، و في ذل 
بأهمية خطواته و أفكاره ، فهو يبدو على الدوام في حالة من السفر العميق لعوالم اللوحة و مكوناتها ، فيها  
و بها يحلق في ترحاله الجميل ، غارقًا فيها و كأنه في رحلة من أجمل رحالته ، بل هو كذلك فعاًل ، فبقدر 

ه الصامتة صريحة و لطيفة ، و بعيدة عن الزيف ، بقدر ما يكون حّرًا ال يمكن أن يقع في  ما تكون صرخت
شباك العناكب التي تحول اإلبتسامة إلى لون قاتم و هي تمضي في الريح ، فهو ال يتظاهر باألشياء التي  

قفز فوق التفاصيل  يعيشها ، بل يمضي معها وقتًا جمياًل يجعل من عالقته بلوحته عالقة حب و شوق ، فال ي
التي تمنحه رائحة غريبة تجعل من إهتمامه بها ذي مغرى حقيقي باق ، و كأنه يشرب قهوته مع إمرأة بقيت 
نائمة بحلمها في حلمه ، فالتوق حقيقة من الحقائق التي تتحدث بهدوء و لطف عن تلك الطقوس التي  

التي يحتاجها كل   الحالة طافية باألحاسيس  القيم  يحتاجها كي تكون  تبدأ  تداعيات حتى  مبدع في هكذا 
المعرفية أو الثقافية على نحو عام بالبرق و الرعد حتى تتشكل كغيوم صيف تمطر عذبًا على فضاءاته ،  
حتى تبدأ إنفعاالته بالتدفق و كأنها خمر تسكر روحه مع روح تلك الفضاءات ، فينتشي كل منهما في اآلخر 

 من الجمال و معزوفاته .  حتى يلد المشهد معافى تمامًا إال
دهوك من أجمل مدن كردستان العراق على اإلطالق ، من يسكنها ال بد أن تسكن فيه ، و من يمنحها حبه  
و جماله ال بد أن تمنحه حبها و جمالها ، و من سكنته تلك البدايات و بذلك الحب و ذلك الجمال ال يمكن  
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لذي نحن بصدد قراءة تجربته هنا هو إبن لهذه المدينة ، حبا  إال أن يكون فنانًا ، و سرمد الرسام الفنان ا
فيها ، و مشى في أزقتها و بين بيوتها و حواريها ، و تنفس من هوائها و هواء جبالها األنقى من حب مم 
لزين ، فظل مبعثرًا فيها ، و في تاريخها ، و يومياتها ، حتى و هي في أشد حاالتها تعبًا ، فهي بالنسبة له  

الرؤوم التي تحمل وزر أبنائها و كل عبثهم ، مارس التدريس في معهدها للفنون الجميلة ، ليقدم بدوره    األم
ألبنائها ما يخبئه في أدغاله ، فاردًا لهم آللئها عساها تكون كرد جزء من ديونها في ذمته ، فسرمد يبدو  

لدرجة حول الكثير من لحظاتها إلى مشاهد  وفيًا لألمكنة ، مستكشفًا إياها برغبة ترافقه على إمتداد النبض ،  
بصرية تنبض بروح حرة على فضاءاته ، بذات الروح التي تبيت فيه ، و هذه بحد ذاتها تشكل مغامرة جميلة  
بالنسبة له ، تستحق اإلندفاع فيها للعثور على بعض ما يبحث عنه ، كما يسعى سرمد كثيرًا كي يكون  

نانين ، ال يريد أن يكون إال نفسه ، متيقنًا أن السبيل الوحيد لتحقيق  شخصًا مغايرًا ، حاله كحال كل الف
فرادته هو اإلقرار بأنه ال يمكن أن يخطو خطوته ما لم يكن على دراية بأنه يحتاج إلى المزيد منها ، و بأنه  

قرار مع الذات  مهما تعلم و حمل من المعرفة فإحساسه تشير له بجهله، فما زال ظامئًا لينابيع كثيرة، وهذا اإل
هو فرصته وفرصتنا لنكون من الناجحين، ومن الممكن أن يحقق الكثير إذا بقي هذا اإلحساس يالزمه، فال  
رفض للمحاوالت مهما دفعته نحو التساؤالت الكثيرة التي تقضي في مضجعه ، وهذا سوف يزيد من احتمالية  

 يتمكن من إنعاشها في الحين الذي يشاء. ترفيه بكل يقينها، فيتمسك بجوانب واقعية من لحظاتها حتى  
هاجس سرمد الرسام و هو بين ألوانه و ريشه ال أن يكون على صواب ، هذه الكلمة ملغاة في قاموس  
الفنانين الحقيقيين ، و يرفضها الجميع ، فالعمل اإلبداعي يقول ما لديه ، إن كان بوضوح و في هذا طفيف 

بداعية ، فالوضوح يقربه من الرسم ال من الفن ، أو برموز ، أو بإشارات تعليق قد ال يكون لصالح العملية اإل 
، أو ما ستوحيه العملية بجملة كاملة تفعل هي فعلها في قارئها ، لوصول كل منهما إلى اآلخر ، أقول إن 
هاجس سرمد ال يكمن في صوابيته ، و ال في الوصوله ، بل في طريقته ، إن كانت في التعبير أو في  

ول ، فهو بقدر ما يقترب من الالحقيقي بقدر ما يقترب من جوهر ما يبحث عنه ، فالعملية الفنية  الوص
بوصفها عملية إبداعية تعثر على أجوبة أسئلتها التي تراودها بذاتها ، و هذا أمر من صلب العملية اإلبداعية  

يتخلى عن طريقته في التعبير  ذاتها ، و هو في كل األحوال يتحمل مسؤولية إنفعاالته و مشاعره دون أن  
، الطريقة التي ترافقها أحاسيسه بكل تردداتها و ذهابها و إيابها ، و يهتم باألمر في أقصى حدوده، وهذا 
متوقع منه و هو الذي يعتبر العملية الفنية مسؤولية قد تجعله تعيسًا أو سعيدًا تبعًا لتوفقه أو عدمه في  

سرمد يمارس العملية الفنية و كأنه يمارس تمرينات رياضية، أو كأنه في  إحيائها ، و من الجدير بالذكر أن  
رحلة مدرسية ، أقصد من ذلك بأنه يقوم بذلك بكل حب و فرح و عشق ، و شيئًا فشيئًا تصبح الحالة عنده 
إلهام و هيام حتى يستطيع في نهاية المطاف أن يضع الالئمة أو بعضها على األقل على ما يجعله حزينًا  

 سعيدًا رغم ما فعلت به المقياس الذي يقيس به تجاربه .  أو
سرمد الرسام يملك ذاكرة المدينة وصندوقها، الذاكرة التي تسعفه في اإلنغماس في حياتها اليومية، وتضعه  
أمام خيارات اإللتقاط وردود أفعاله كمسؤول إلتخاذها أو عدم إتخاذها، كمسؤول عن إدارة النتائج اإلنفعالية  
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العامة  والن الحياة  تلك  لترافقه نحو زوايا من  الذاكرة  تلك  الحاالت، فيستولي عليها أقصد على  لتلك  فسية 
وحواريها، فيطلق العنان لريشته لترسم رجاًل حاماًل الحطب أو القش، وهذا إختيار مذهل في حد ذاته، وقد 

من حقله إلى بيته وعينه على    تساعد الرجل في حل بعض مشكالته، فيتوقف عند التعب الذي يتلبسه عائداً 
بعض الراحة على مدى القصير، أو إنه قد يستمتع وهو يلتقط من الحياة حياة أخرى ، حياة البسطاء من  
منابعها اإلجتماعية، وهي الفطرة وال شيء غيرها، من منابعها المعرفية كنتيجة لتشكيل خصائص لها بيئتها  

اربة مجموعة من التراكمات الحياتية التي تشعره باإلنتماء إليها  الزمانية و الجغرافية ، و هذا يكفل له مق
فكانت لوحة بائع التبغ في أكثر من صياغة، ولوحة بائع السجاد و صانع الفخار وعازف المزمار ... إلى  

روح  آخره ، فهو رغم إهتمامه بالتقنيات المختلفة و بكيفية التنافس بينها فهو كغيره من الفنانين الكورد يكتنفه  
اإلنتماء فكانت األحصنة و جموحها و بحضور يعكس عوالمه التي تسمح له بإختزالها من وجهة نظر فنية  
تتضح لنا كمراقبين غير منحازين المصدر الداخلي في الخارجي إليجاد إدراكات ضرورية تبحث عن الجواب 

 جمالية التي تشكل مشهده البصري.في الواقعية التي يشتغل عليها نفسها ، و هنا عليه اإلرتباط بالرؤية ال
 

 أعمال الفّنان التَّشكيلي سرمد الّرسام 
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 ته د هرو رّسام يعتمد على نفسه في رحلة البحث عن أبجديّ محمّ  -17-

 
 الفّنان التَّشكيلي محمَّد هرو 

، دخل إلى مدارسها 1999محمد هرو شاب في مقتبل العمر، من أبناء و أهالي القامشلي، ولد فيها عام  
اإلبتدائية كحال معظم األطفال، لكنه لم يستطع أن يكمل تعليمه، سنتان فقط هما رصيده من التعليم، غادرها  

لى هذه التسمية أوردتها  ألسباب صحية، فهو مقعد ومن ذوي اإلحتياجات الخاصة، رغم تحفظي التام ع
ألقرب حالته من قارئي العزيز، فما أعرفه وما يعرفه الناس جميعًا وهو منهم بأن اإلعاقة الفعلية ال تكون  
في الجسد، بل في الفكر والعقل والقلب والعمل، ويشاء الرب أن يمنحه موهبة تعوضه عن المفقود منه، 

أن يتحدى العالم بها، أعطاه موهبة الرسم وزرع في دواخله  فيعطيه أجمل من الذي أخذه، أعطاه بما يمكنه  
حبها وعشقها، فبدأ يرسم وهو في الثامنة من عمره، بدأ وهو شغوف به، يمد يده على ما تقع تحته من  
أدوات بسيطة كقلم الفحم، وقلم األزرق الجاف وقلم الرصاص وبقايا قهوة نسكافة ليخرج برسومات تبهر  

في اإللتقاط، دقة في التعامل مع المالمح وتفاصيلها، دقة في اإلنجاز، فخوضه هذا    المتلقي وتدهشه، دقة
المضمار يعطيه مكانته الذي من حقه أن يتنفس فيها، و يتكامل فيها، وينفعل فيها، نعم خوضه في هذا  

عوم فيه وهو  النهر كان إنطالقته بكل رؤاه الخاصة، وبكل تصوراته التي تقربه من حال فيه يتباين الفاعل وي
الصياد الماهر فال بد أن يكون صيده مثمرًا، نعم يقربه من حال فيه يتباين الالفاعل، والذي يظهر وكأنه 
تلينه غدر الزمن وما   في حشر ينتظر ميزان الرب كي يصعد عليه ويرى مصيره، فهرو كان ماهرًا، ال 

ة منذ البدء، ولد كي يكون فنانًا ، ولغته  ينطوي عليه من تركات تحمل تأثيراتها السلبية، فهو واضح الخطو 
هي ريشته وألوانه وهما خير مطواع بتعبيراته وهو يسردها بين أطرها، من هنا بدأت أهدافه ترسم في مخيلته،  
بدأت آماله بالوالدة، فلم يعد يكفيه أن يقضي جل وقته في غرفته الصغيرة، بين أدواته البسيطة وألوانه، 

عينيه، عليه أن يؤدي وظيفته اإلبداعية الجميلة ليخلص إلى ما يحلم به، حلمه األكبر   فاألفق بدأ يرسم أمام
أن يكون رسامًا محترفًا و هذا ليس كثيرًا عليه، فكل المؤشرات تقول بأنه سيكون كذلك في القادمات من 

لمه طالما يملك السنين ، كما يحب أن يكون مصممًا لألزياء و لديه تجربة صغيرة و جميلة، أعتقد سينال ح
كل هذه الطاقة ، وكل هذا التحدي، مع نفسه قبل أن يكون مع اآلخر، وكل الحيثيات تقول بأنه يمضي إلى  
حلمه بخطوات واثقة، وما تسليط هذا الضوء على تلك الخطوات إال ترسيخًا لها، وما إشباع روحه بالمواقف 
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البد  العالقة منذ  تقربًا منها، فهو يحدد  بدوره والفضائل إال  الذي سيحدد  الرسم،  الحلم أقصد  بينه وبين  ء 
العالقة بينه وبين المجتمع، ولهذا دور فاعل و في غاية األهمية كي يكون، فينبغي عليه في األساس أن  
يحمل تعليمات الطريق بين جوانحه، تعليمات تمسك بيده ليشير هو إليها فيما بعد والتي ستلخص بكيفية  

 ن ثم بكيفية صنع األشياء التي تراود مخيلته. تنمية سلوك اإلنسان، وم
في حديث قصير لمحطة ما يقول والتي تكاد تلخص طموحه وطموح كل إنسان يحب أن يعيش على هذه  
األرض بحب و وئام: "أريد أن أرسل رسالة إلى العالم أجمع بأنني أحب الحياة، وأعشق الفنون، وأريد أن 

بناء السالم الذي نرغب به جميعًا" هي رسالة من رّسام شاب يحمل في    يرى العالم بأننا بالحب قادرين على
دواخله كل جماليات الفن و السالم، وبأن الحياة كافية للجميع و قادرة أن تحتضن الجميع بحب، وما الحقول 
، الذي يمضي فيها، أو التي يرغب في صنعها، أو في سقايتها إال حقواًل تجمل هذه الحياة و الطريق إليها

فبعبارة أخرى نقول بأن محمد هرو يعشق الحياة و يرى بأنها تستحق أن تعاش تأييدًا لمقولة محمود درويش،  
وبأن اإلنسان وفي مقدمة ذلك الفنان قادر أن أن يرسل طيوره في السموات جميعها، تلك السموات التي  

علم محمد هرو الرسم بالفطرة،  ت  تكفي الجميع ، فقط بالحب وحده تجمل األرض، ويصبح اإلنسان إنسانًا.
لم يرتاد أي معهد فني، ولم يلجأ إلى أي فنان تشكيلي، ولم يلتحق بأي مركز فني، صغر هذا المركز أو 
كبر، فهو يعتمد على نفسه، ويتعلم كل ما يريد بنفسه، ولهذا فهو حين يرسم بورتريه لصديق، أو قريب، أو  

معه إلى أكثر من أسبوعين وربما قاربت الشهر، الزمن ال   لشخصية معروفة ينهمك فيها طوياًل قد تذهب
يشغله، ما يشغله أن يخرج العمل من بين يديه معافى وبصحة جيدة ويحس بأنه كفى ووفى ووصل إلى ما  
يريد وأن يالمس قلوب متلقيه، فهو يعبر عن مشاعره بصدق ويلعب ذلك في غاية األهمية حين ينجز عماًل  

ها ال توصف، ورضا متلقيه تزيد من نشوته وفرحته، وهذا يشجعه كي يستمر ويقول  ما، النشوة التي يعيش
 كلمته في هذه الحياة وكي يكون شخصًا مميزًا ويصنع فارقًا مميزًا في حياته حسب ما يقول وحسب ما يريد.

إلى    وأخيرًا ال بد أن نشير بأنه شارك في ما يقارب عشرة معارض ، و يحتاج من يقف إلى جنبه ، أقصد 
 جنب ريشته لتأخذ مسارًا يليق بها ، مسارًا يعلن عن والدة فنان قادم بقوة ، فقط قلياًل من اإلهتمام . 

 
 د هرومحمّ أعمال الفّنان التَّشكيلي 
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 ة الخلقسة في نظريّ ات المقدّ د شريف وتلك الذّ دلير محمّ  -18 -

 
 التَّشكيلي دلير محمَّد شريف الفنَّان 

 ......... 
و أنا أبحث عن الفنانين التشكيليين في كركوك ، إلتقطت عيناي إسم دلير محمد شريف ، إسمًا ليس غريبًا  
على مسامعي ، و حين حاولت مالمسة تجربته وجدت نفسي مبحرًا في عوالمه ، بين ألوانه و حكاياتها ،  

راءة ، و بدأت بالغوص في أعماقها علني أكشف عن بعض كنوزه ، و  و وجدت الحماس كله كي أقاربها ق
لكن األمر الذي أذهلني ال تجربته المتميزة و التي سنقف عندها في قراءتنا هذه ، و لكن الذي أذهلني هو  
 وقوفي على كنوز تشكيلية كركوكية و هذا الكم الهائل من الفنانين التشكيليين و الفنانات التشكيليات فيها ، 
فكركوك بحق يحتضن من الينابيع الفنية ما ينعش الروح و القلب معًا ، فمن خالل تجوالي بين أعمال دلير 
التشكيلي حسين   الفنان  بقلم  بوستًا  اإلجتماعي خطفني  التواصل  ، و تصفحي ألحد حساباته في وسائل 

الحالة كانت لي أشبه بمن يبحث  كاكائي يسرد فيه أكثر من مائة و أربعين إسمًا تشكيليًا من أبناء كركوك ،  
عن فلذ من الذهب فيقف على منجم منه ، نعم منجمًا حقيقيًا ال يجف ، و سبق نهلت منه بعضًا من شذراته  
على أمل أن نستمر حتى نخرج كل ما يخبئه لنا ذلك المنجم ، فسبق كتبت عن تجارب لبعض األسماء،  

يف ، و فالح شوان ، و حسين كاكائي ، و برهان  فكتبت عن تجربة كل من مدحت كاكائي ، و آميد شر 
صالح ، و آري بابان ، و آراس طالب ، و نورالدين أمين ، و صدرالدين أمين ، و سعيد إسماعيل ، و 
سامان أبو بكر ، و تارا خليل ، فاطمة العبيدي ، روناك عزيز ، هذا ما أسعفتني به الذاكرة اآلن ، نعم  

علني أوفق في مقاربتها ، أو لعلني سهوت إسمًا مهمًا و ليس من العدل   حاولت أن أبحث عن أسماء أخرى 
أن أتناساه ، هالني هذا الكم ، و أسعدني جدًا ، فكل واحد منهم هو ينبوع عذب ، فكم من ينابيع عذبة تنبع  

هناك  من كركوك ، و كم النهر الذي يصبون معًا فيه كبيرًا و غزيرًا ، نعم الرقم ليس بسيطًا ، و سيكون  
من سقط إسمه سهوًا ، الرقم بقدر ما أسعدني أدهشني أيضًا و رفع من جرعة بحثي عنهم و الكتابة عن  
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تجارب كل منهم ، شكرًا صديقي حسين كاكائي على هذا التوثيق ، و شكرًا األستاذ دلير محمد شريف الذي 
ا و مقاربة تجربتك بما يترتب  كنت سببًا في العثور عليهم ، كنت أبحث عن أعمالك علني أوفق في قراءته

عليها بحثيًا و معرفيًا ، و ها إني أفعلها هنا في هذه المادة التي بين أيدينا ، و تحولت إلى بوابة جميلة 
 عبرها قد أدخل إلى عوالم الفنانين في كركوك واحدًا أثر آخر ، إذا تكرمت السموات علينا عمرًا و بركة .

( بتجليات تفيض منها عالمًا تبلور فيه الزمان و المكان ،   1972  -  يزودنا دلير محمد شريف ) كركوك
و صورًا تشير إلى مكامن األفعال اإلبداعية التي نبحث عنها ، و يظهر هذا للخارج كما للداخل كحالة تمثل 

اإلنسان  قيمًا فنية تنبثق من إشاراته الداعمة لوجهة نظره بأن الفن لغة اآللهة ، و ثمرة من روحانياتها يوصل  
إلى المكمن الباطني للحقائق التي تبقى موضوعًا تشغل اإلنسان من مولده لمماته ، و يمتلك دلير إلى جانب  
ذلك تلك الخلفية اإلجتماعية و اإلنسانية التي ستزوده بدورها بمواقف و فضائل نابعة من صميم تجربته  

ستحدد عالقته مع اآلخر / المتلقي ، العالقة   الفنية ، ال كمرشد لها ، بل كإيجاد منابع تلك الحقائق التي
التي تكون محجوبة في حاالتها اإلعتيادية ، العالقة التي ستدرك الحقًا كجسر غير مرئي بينه و بحواسه  
العشرة و بين تلك الحقائق و وقائعها المثالية ، مصاغًا بالخصائص الجزئية الموجودة في وعاء عمله الفني 

لة ال ت قلل من قيمة عمله ، بل ترفع من رؤيته و قدرتها على توجيه وسائله بوفرتها نحو  ، و هذه الصِّّ
تمايزها و فرادتها ، نحو التوكيد بأن الفنان مهما قارب العام ، و مهما أصغى له ، فهي إبداعات و إلهامات  

اخ متوازن ينسجم  فردية و هذا ما يوصله أقصد الفنان إلى المكمن الباطني للفن و ما يرتكز عليه ، لخلق من
مع ما يبثه من رسائل ، إليجاد محيط قادر أن يزوده بما يمكن أن نسميها الحقيقة الناقصة و المفقودة في  
اآلن ذاته ، أو الوجه الحكمي لها ، الوجه الذي ينبع من ذاته ، تلك الذات المقدسة في نظرية الخلق ، 

انت لها مرآة خارجية ترى على السطوح ، و بفضل تلك فبقدر ما يهتم الفنان بالحقائق الباطنية بقدر ما ك
الخزائن التي منها يتناول الفنان خمره المعتق ليبدأ في شربها و هو يصاحب ثمار تجربته ، كنعمة تفيض  

 منها ، كأنغام أبدية بها تنتشي نفس الفنان و متلقيه معًا في رحلتهما اإلبداعية و القرائية الموجزة .  
التي يشتغل عليها دلير تسمح له باإلنحراف عن المعايير المعتادة ، بل يخلق معاييره    نرى أن الشخصيات 

الخاصة به ، فهذا التغيير ، و هذا اإلجتهاد من صلب العملية اإلبداعية التي يجب أن يتحلى بها كل فنان  
ه يوخز متلقيه  يبحث عن التمايز ، فهو يظهر شخصياته برقاب طويلة مثاًل ، و هذه من اإلشارات التي ب

و يخبره بهمس بأن إنساننا الكردي ، الرجل على نحو خاص ، و المرأة على نحو أخص يملكون من الشموخ  
كشموخ جبالهم التي تحميهم من غدر الزمن و وحوشه ، يملكون من الكبرياء التي قد تناطح السحاب ، 

، و تبقى نفوسهم عزيزة عليهم ، فبهذه  فمهما جارت الظروف عليهم ، و مهما خانتهم التاريخ فال يتميزون  
الشفاعة المقدسة التي يرتكز عليها دلير و بما تحمله تلك الشخصيات من دالالت إنسانية و جمالية يصوغ  

 طقوسها و ما يدخل عليها من عناصر عاطفية  
ام أحالم  تمثله و تظهر بشكل مباشر كمشاعر حزن أو ألم أو أمل ، و تتجلى كذلك حين يخترق بها و بإنتظ

اليقظة ، و الليل و النهار و هذا يسمح له بنوع من التمرد على عوامل داخلة في التشكيل و لها صلة  
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خاصة بنفوس شخصياته و بمنابع القوة لديها ، و التي تجد إلهامها في إحتياجات تلك النفوس لروح اإلرتباط  
، و في سياق ذلك يحتفي دلير بتأصيل  بينها و بين صانعها ، و هذا يوصلها بمدد روحي بكل تجلياتها  

بعض المواقف و بعض اإلمكانيات الفنية في نفوس تلك الشخصيات و هي تبتكر بصمتها في حضور ما  
هو متعلق بوجودها الجمالي ، فدلير يقوم بإحداث الحال و في موقف من هم أقرب إلى قلب مشهديته التي  

مل في مجمل مقطوعاتها حتى تصل إلى النشوة المطلوبة ، هي نتاج عوامل إبداعية و لهذا تحتاج إلى التأ
و لكي نصور بشكل أوضح يكفي اإلشارة بأن الفن نعمة من السماء رغم أنه من صنع البشر ، و من  

 الحكمة أن يوصلنا ذلك إلى الحياة التي ينشدها الجميع دون ضغائن و دون قلق و خوف . 
التي بها نقيس تجربة دلير ، التي قد تختلف جزئيًا عن تلك    من الممكن اآلن أن ننظر إلى تلك المقاييس

المقاييس التي بها نقيس تجارب اآلخرين ، فقيمة والء عمله و بقيمها المختلفة ال يتعين عليها إال أن تكون  
مصباحًا يضيء كل جديد فيها ، فهو يبذل جهدًا مضاعفًا ليمضي في سرد قائمة مفرداته ، و يجد من ذلك 

سنًا ، فلديه سوية تخييلية مرتفعة من الثقة بالنفس تجعله نشطًا طيلة الوقت ، بعيدًا عن اإلرهاق رغم  أمرًا ح
إنشغاله الدائم في أشياء ما ، باحثًا عن مفتاح ما لصنع نوع فعال من أعمال بمهارات حقيقية مقارنة مع  

دراكية بسيطة تحكم بكيفية إستجابتنا  اآلخرين ، بمهارات قابلة أن تحقق ذاتها و ما ينبعث منها من لحظات إ
لها ، و في الوقت ذاته تتزاحم األفكار لديه حين يبدأ العمل بطريقته الخاصة ، و يستولي عليه قلق من نوع  
ما يمكن وصفه بالقلق الذي ال بد أن يحضر حين يبدأ المخاض ، أقول يستولي عليه ذلك القلق حين يواجه  

مسؤولياته تجاه نتائج ما سيتمخض عنها تلك المواجهة ، فكل محركات فضاءاته البيضاء ، و تحضر كل  
اللوحة تجره وفق حاجات البحث الفعلية ، إضافة إلى كم من الموضوعات التي تقع على عاتقه و التي  
تضج في داخله تستيقظ على تلك المساحات الممدودة أمام نظراته الغارقة في مسافاتها ، و مهما تجنب  

ال بد أن يفعلها و حين تشن عليه الصور و األفكار و الحكايات و كأن الصندوق األسود فيه  بدء العمل ، 
إنفتح على مصاريعها و تبدأ بالتدفق ، فال صعوبات اآلن ، و ال خوف من النتائج ، فالمولود قادم ال محال  

ه روحه ، و إستيقظت  ، و محاوالت اإلنطالق بدأت بحصد الثمار و جمعها ، يجد نفسه أمام عمل إستيقظ في
 فيه أقصد في الفنان روحه أيضًا ، كل منها تتحدث لألخرى عن لحظات حياتها المجنونة . 

دلير محمد شريف هو محامي و رجل قانون ، من خريجي كلية الحقوق / جامعة صالح الدين ، لكن  
إلبداع و الخلق ، فقدم األلوان و الريش سرقته من ذلك العالم ليمضي به إلى عالم آخر ، عالم الفن و ا 

الكثير من المعارض الفردية ، و شارك في العديد من المعارض الجماعية في معظم مدن كردستان العراق 
، بدءًا من كركوك و مرورًا بأربيل و شقالوة ، و السليمانية ، و في كل معرض كان يقدم جرحًا من جراحه  

ف الفضاءات فهو في كل مرة يقدم ما يتكامل مع ما سبقه و  الكثيرة ، مبرزًا فيها آالمه و آماله ، و بإختال
ينفعل فيها و معها ، فهو إزاء رؤى خاصة و تصورات خاصة بعيدًا عن المألوف ، قريبًا من المختلف ، و 
هذا هو الطريق الذي يبحث عنه كل فنان يريد أن تكون له بصمته الخاصة ، في ألوانه و أشكاله و آهاته،  

 يعوم فيها .و في كل دائرة  
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 أعمال الفّنان التَّشكيلي دلير محّمد شريف 

   
 

    



3634 
 

 
 

 
 



3635 
 

 
 

 



3636 
 

 

    
 
 

 
 
 



3637 
 

   
 

 



3638 
 

 حين تحفر في الروح أخاديدها  آريان لطيف يالمس جوهرية لغة الطبيعة -19-

 
 الفنَّان التَّشكيلي أريان لطيف 

 ...... 
رغم التباين الكبير في إنجاز اللوحة لدى الفنانين الكورد في كردستان العراق ، أقول رغم التباين فيما بينهم  
، في رؤيتهم ، و في طريقتهم ، و في تعاملهم مع الفضاء الذي يعومون فيه ، إال أن هناك ما يجمعهم ، 

يسكرون على جمالها ، و لهذا ليس  فطبيعة كردستان تسحر الجميع ، و يعشقها الجميع ، و تجعل الكل  
غريبًا أن تجمعهم هذه الطبيعة الخالبة ، فأكثرهم إن لم أقل جميعهم له جوالت و صوالت مع هذه الطبيعة  
التي تبعث الروح في ساكنيه ، فعشرات ، بل المئات من األعمال أنجزت من قبل فنانيها و إذا قمنا بتوزيعها  

ق و مرافقها لحولت جميعها إلى متاحف و غاليريات ترسل الجمال في  على مؤسسات اقليم كردستان العرا
عابريه ، و لعل الفنان الذي نحن بصدده في هذه القراءة له نصيبه من ذلك ، رغم تجربته القصيرة زمنيًا ، 
ا  فهو مازال فتيًا ، يافعًا ، إال أنه إستطاع أن يحجز لنفسه مساحة تليق به ، مساحة ليست قليلة ،أقصد هن

حين خطا    2014، تعود بداياته إلى عام    1996آريان لطيف ، إبن مدينة السليمانية و المولود فيها عام  
خطوته األولى ، الخطوة التي مدت له جسورًا وطيدة مع فضاءات التشكيل و تنايا تحوالتها و التي ستذهب  

اإلجتماعية ، اإلنسانية من منظور   به إلى ما يعزز مكانته ، تلك المكانة التي ستجعله يمارس فيها وظيفته
فني جمالي تخوله متابعة مهامه ليكون صاحب العطاءات الكثيرة و المهمة في حراكنا التشكيلي بعد أخذه 
موقعًا مالئمًا إلبداع خصيب يستثمره في خلق جديد يتجاوز المألوف ، مستوحيًا أسئلة بحثه من ذلك المناخ  

ر في الروح أخاديدها ، و تستوعب ما عجزت أن تستوعبه نفر كثير  الذي يالمس جوهرية لغته و هي تحف
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من الذين يتعاملون مع وقائع وجودهم الخارجية منها فقط دون الداخلية ، يستوحي لغته من توسيع أفقه  
يختزله بروح   األفق و  ذلك  يبسط  أو قد  لديه ،  البنية  المتفاعلة مع مكونات  الحواري بحضور عناصرها 

بة فيه بحساسات و رهافات جمالية ملفتة ، أو بروح اليقظة التي تجري في خالياه بتأثيراتها  النهضة المتوث
الجمالية و قيمها ، فالطاقة التشكيلية التي فيه يحتذى بها ، إن في مقدرته الفنية التعبيرية العالية لألشياء ،  

الته الكثيرة لنستعيد معه تفاصيل  أو في مهاراته الخاصة التي تمنح سرده حيوية مؤثرة تعمق من فهمنا لدال 
مشهده البصري و بزوغه ، بإضاءته و بما يعمق من فهمنا لزمنه الذي يمتطيه و ال يكف في إطالق  

 موجاته بما يلفت األنظار إليه . 
و إذا كان الفنانون التشكيليون الكورد في كردستان العراق يتالقون في منابع اإللهام و تفجيراتها ، أقصد في  

م طبيعتها التي ال مفر منها ، ال يمكن لفنان تشكيلي أن يعيش في جنان الرب و جمالها ، أن يعيش  رس
في سهول كردستان و جبالها إال و يرتشف منها موضوعاته و ينشد الوصول إلى مفاتنها ، فيتطلع إلى 

عة كردستان ، إن كان  الكشف بريشه و ألوانه عن تجلياتها المتعددة ، و بالعموم فلكل فنان نصيبه من طبي
عبر المعرفة المباشرة و قنص زوايا منها و ترجمتها إلى نصوص بصرية تدهش المتلقي قبل صانعيه ، أو 
عبر الكشف المعرفي أو الحدس المعرفي بتعبيراته الكثيرة وصواًل إلى مكامن اإللتقاء التي تفي بغرضه و و  

ديدة و إن كانت شاقة و صعبة ، و خالصة ما  تؤدي إلى المطلوب ، و هي خطوة تحتاج إلى خطوات ع
تقدم أنه بالكاد أن تجد فنانًا من كردستان العراق لم ينهل من طبيعتها ، الطبيعة التي ترفع من منسوب 
حصوله على السعادة حين يغمس ريشه في ألوانها ، و فناننا الذي نقف اليوم بين أعماله منهم و أقصد آري  

و إصطفافه إلى جانبها محايثًا لمكوناتها من دون أن يكون منفصاًل عنها ،   لطيف الذي يتمسك بمصادرها
فهو يهدف من وراء ذلك تبيان أن اإللهام ملكة فطرية على نحو عام ، تنمو بالتجربة و الممارسة ، فكيف  
إذا كان مالزمة لجمال كردستان و طبيعتها ، و لطيف باألساس يهدف من حركته مع الفضاءات المفتوحة 
العودة إلى الفطرة و غسل الروح من كل ما علق بها من شوائب و رواسب ، و نتيجة للعالقة الخاصة بينه  
و بين طبيعة كردستان فهو يتعامل معها بما يتكامل معها ، و يما ينفعل كل منهما في اآلخر ، و ليرى كل  

لذي يمضيان إليه ، و يخلصان  منهما إجابة اآلخر على السؤال الذي يطرح نفسه و تحديدًا لجهة الهدف ا
 إلى اإلعتقاد بأن على الفنان تأدية وظيفة روحية لها عالقة وطيدة مع طبيعة كردستان شكاًل و مضمونًا . 

إذا نظرنا بعين ثاقبة إلى تشكيالت آريان لطيف و تنوعها عبر الزمان و المكان ال بد أن نتساءل عن  
تربطه بها ، و التي ستشكل إشعاعاته المباشرة و غير المباشرة  المبادىء التي أوجدها ، و عن الرؤية التي  

أيضًا ، فالعالقة بينه و بين الفن عالقة تمت صياغتها بأبعادها الهائلة ، و بخصائص لها بيئتها الزمانية  
و المكانية ، فعالمه خلق بصفات فريدة أو خاصة على نحو أقرب ، و بتجانس روحي تشعرك أنك في عالم  

لم الفن رغم كل التنوع الموجود فيه من حيث المواد و التقنيات و ما شابه ذلك ، و قد يذعن حينًا  آخر ، عا
حين ال يقدر على تأدية دوره في عالقته مع الوحي ، و مع ذلك يمكنه أن يتجاوز ذلك بإختزاله لإلدراكات  

مكنه أن يتجاوز ذلك بما يملكه من  الضرورية ، أو إيجادها كأثر للتغيرات التي ترافق ريشته و ألوانه ، نعم ي
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طاقة داخلية تنوع تجلياته التي ال يمكن نكرانها ، و يتضح لنا ذلك كقارئين غير منحازين ، فروح آريان 
لطيف مشبعة بالمواقف و الفضائل ، مشبعة بالحب و الجمال و بكيفية صنع األشياء ، و هذه كلها تشكل  

 خلفيته و هو يشق طريق الفن . 
م يزودنا بفيض من الحب بآريان لطيف يلجأ إلى ما يمكن أن يحمل رسالته ، و التي تتلخص بأن  مما تقد 

الرب أنعم علينا بأجمل الجبال ، و أعذب األنهار ، و بأرق النسائم ، و أطيب الثمار ، ما بالنا ال نحافظ  
عيوننا و أرواحنا بكل ما بلوره  على هذه النعمة ، لماذا ال نترك هذه الطبيعة في حالها ، تتكرم علينا و على  

اآللهة لتكون في خدمة أحاسيسنا ، لماذا ال نترك الطبيعة على سجيتها ، فإذا كّنا غير قادرين على الحرص 
عليها و حمايتها ، فعلى األقل ال نتحول إلى ما يعبث بها ، الطبيعة تدفع ضريبة جمالها على إمتداد التاريخ  

 يطلقون علينا اسم اإلنسان . ، و العابث مع األسف نحن من 
 

 أعمال الفّنان التَّشكيلي أريان لطيف
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 علي عمر ينحاز إلى الذات المدركة و يخضع لها -20-

 
 الفّنان التَّشكيلي علي عمر 

 ..... 
عدنان األحمد ، الرجل المؤسسة ، الرجل المثال للمثابرة و التحدي ، المثابرة نحو آفاق يضعها في نصب 
عينيه ، ثم يغدو نحوها حتى يالمسها فعاًل ال قواًل فقط ، و التحدي مع الذات و مع الزمن ، مع الذات 

كي تكون كما رآها هو ، و    كمصدر ليصوغ طقوسه و التي بها يخترق حديقة أحالمه و يجرها إلى الواقع
التحدي مع الزمن ، بأن اإلنسان يملك من الطاقات التي نفخها الرب فيه من مخزوناته ، ما يجعله قادرًا 
أن يحول الالممكن إلى الممكن ، قادرًا على كسر المستحيل و رميه في غياهب الواقع مهما كان هذا الواقع 

صمات الروحية في نفسه فهو سيبقى قويًا ، و يبقى البحث عن  مّرًا ، عدنان األحمد طالما يملك من الب
الجمال و اإلبداع و اإلبتكار هاجسه األوحد ، أسوق هذا الكالم و أنا أتابع معه مشاريعه الكثيرة و الكبيرة  
التي يعجز عن تحقيقها بعض المؤسسات الرسمية لدول ما ، و هو مازال يملك من الهمة على متابعة  

قوم بها قبل أكثر من عقد و نيف حين كان في حلب ، المدينة التي يعشقها و تعشقه ، و  مشاريع كان ي 
ليس آخر تلك المشاريع ما كان يحمل عنوان " رؤية تشكيلية شابة " قدم عددًا ال يستهان به من أسماء شابة  

د أن حل به  باتت اآلن لها حضورها و مساحتها من الفضاء التشكيلي العام ، و على ذات المسار و بع
المطاف في إستانبول ، بقي مواظبًا على تقديم وجوه شابة تحمل من شروط الصعود الكثير ضمن رؤيته  
التشكيلية الشابة ، و هو اآلن يقدم إسمًا آخر ، ال يغامر به ، بل يعرف أين يكمن النزيف الجميل ليضع 

، نعم يقدم إسمًا يحمل من التمرد ما    يده فوقها ، ليفرج عنها في الوقت المناسب و في المكان المناسب 
(    1986يغري حلم األحمد ، و أقصد هنا تحضيراته إلطالق معرض الفنان الشاب علي عمر ) القامشلي  

، في دار و غاليري الكلمات في استانبول ، و هو    2022-10-30- 08تحت عنوان ) ذات ( ما بين  
القديم الجديد ، فهو يصر ) و هذا جميل جدًا ( أن    إضافة إلى مثابرته و إستمراريتها في تقديم مشروعه 

يكون كل خطوة من خطواته ترسيخًا لشعاره الذي يعمل له دوام بناء جسور من الثقافة وبالفن بين الشرق 
األوسط و تركيا ، سنترك عدنان األحمد و مشاريعه الجميلة بعد أن نشد على يديه بأن ما تقدمه في هذا 
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ذاته تحّد كبير ، و هو بالتالي إنجاز كبير سيكون رصيدنا حتى في أيامنا الحالكة  الزمن الرديء هو بحد  
، أقول لندع اآلن عدنان األحمد مسافرًا بين مسافات أحالمه عّله يلقي القبض على بعضها ، و سنذهب  

وجوه لكنها   إلى التجربة التي سيقدمها لنا في األيام القليلة القادمة أقصد تجربة علي عمر الذي يرتكز على
 وجوهه هو ، وجوه تخصه هو . 

علي عمر يكرس الجزء األكبر من تجربته على الوجوه بوصفها مرايا للروح ، فال مهرب أمامه حين يترجم  
معاناة و تعب و حكايات تلك الروح إال هذه المرايا التي يستخدمها كأدق وسيلة إلدراك الحقيقة المخيفة على  

حقيقة التي يالحقها اإلنسان منذ والدته إلى مماته دون أن يالمسها تمامًا ،  نحو هادىء أو مفاجىء ، ال
فيحزم حقيبته بخيارات ال يمكن تفاديها ، بمفاتيحها و ما تجعلها تجتاز التجربة بالطرق التي اخترعوها و  

األمر  إن كانت فريدة بفرادة األشخاص ، و ال تتوقف على ما تطرحه من أنماط مقنعة أو غير مقنعة ، ف
في غاية اإلرهاق ، و على نحو عام تمكن علي عمر خالل تجربته القصيرة نسبيًا من العثور على سلوكيات  
غريبة حقًا ، تذكره بوعورة الطريق الذي يمضي فيه ، و بسلسلة الضغوطات المتتابعة عليه زمانيًا و مكانيًا  

ابيحه ليجتاز التجربة و اكتشافاتها بنجاح  ، فبغية حصوله على مزيد من النقاط غير العشوائية ، يضيء مص
، دون أن يزيح أي هدف له جانبًا ، صغر هذا الهدف أو كبر ، فأفكار مخيفة تجتاحه ، و تغمره بنوبات  
قلق ، و يخيل له أن حاجته إلى فعل شيء حيال ذلك القلق شديد الضرورة ، فيخطو داخل فضاءاته و  

وهه التي تحمل كل آثار مخاطره التي يواجهها في هذا النوع من  يفرغ ذلك اإلضطراب و ذلك القلق في وج
الخلق و اإلبداع ، و ال يريد أن يعود إلى بره ، فإلختياراته سبل كثيرة بوسعه أن يختار واحدًا منها أو أكثر  

خاض  للتعامل مع ألمه الكبير بممارسة الصبر و محاولة فهم قرائي فهمًا أفضل و هو يعوم بألوانه في ألم الم
و معاناته ، و هذا بكل بساطة قد يحزنه في بادىء األمر ، فاأللم فظيع ، و لكن بصرخة الوليد و بروز  
وجهه يترك كل األمور جانبًا و يعيش متعة الخلق و القدرة على اإلنجاب الذي يمكنه من قول فعله ، و  

ة أنه يطلق الروح في وجوه لدرجة فعل قوله ، أي أنه يستطيع فعل كل شيء ، و خياراته كثيرة ، و المفارق
 يجعل أصواتها مسموعة أكثر لكل قارىء و رائي . 

من الواضح أن علي عمر عانى ألمًا شديدًا ، أو أنه يعاني كثيرًا من تلك اآلالم التي تواجه معظم الناس  
لك في حياتهم و على نحو أخص ، الذين ينتمي إليهم و يعيش معهم ، و هذا أمر محتوم و ليس في ذ 

الئمة ما ، فوجع البالد كبير و طويل ، و نتيجة لذلك ، و بوصفه ينبوعًا من األحاسيس تفرض عليه  
مسؤوليته كفنان أن يكون مخلصًا و صادقًا إلنفعاالته و قناعاته و أفعاله ، و حين وقوع األلم يكون األسرع  

محاوراته معهم حتى يتلبسهم ذلك األلم  في تحمل مسؤولية ذلك ، و يستولي عليه وجوهه التي ترافقه ، فيبدأ ب
و تلك الفظيعة ، فال يلقي اللوم على اآلخرين ، فقط يلوم نفسه حتى تبدأ ريشه بتلوين و خط كل ذلك ، و  
تبدأ النتائج اإلنفعالية و النفسية لتلك الوجوه بالحضور ، و بسرد حكاياتها و وجعها حتى تصبح رؤيته قادرة  

لمشهده البصري حتى يكتمل ، و صحيح أن الجانب المشمس من الحياة قد يكون  على إرسال تلك اإلشارات  
أعرجًا ، أو بعين واحدة لشخوصه ، إال أنها في حالة مكوث و سكون و حيرة قد تقبل على الحياة في أحيان  
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تلك  كثيرة مهما كانت هذه الحياة سيئة لئيمة ، و هذا نوع من حب الحياة و اإلنخراط فيها مهما تجنبتنا  
 الحياة .

وجوه علي عمر ليست بورتريهات عادية ، و ال مسالك منطقية لها بقدر ما هي إعادة صياغة لحاالت تحن  
 اإلقتراب  

من نقاطها اإلنفعالية التي تعبر تعبيرًا مناسبًا عن المرتبطة منها و بما تشعر بها من غضب أو تعب ، 
ة على فعل شيء ما من أجل ذرف الدموع أكثر و على  فهي ترسم أسئلتها الصعبة ، محفزًا عمر على القدر 

أكثر من مستوى ، و هذا يمنحه قدرًا أكبر من الحرية التي تستحق جهده المبذول و أكثر ، الحرية التي  
تجعله يتصرف معظم الوقت كما لو أنه وحده موجود في هذه الحياة ، و يمكن قراءة و محاكاة حكايا وجوهه  

بقة ، فهي تقدم مقوالت فكرية و فلسفية حديثة و راهنة إنطالقًا من األمر الممكن ، فهو  إستكمااًل للنقطة السا 
ينتج معرفة معاصرة و متعددة األبعاد في ظل ثنائيات الذات ) الذات : عنوان معرضه ( و الموضوع ،  

درك ، و يجمع  الدال و المدلول ، فهو ينحاز إلى الذات المدركة و يخضع لها ، ثم ينحاز إلى الموضوع الم
في مكوناته األساسية بين الوعي و الالوعي ، أو بين العقل و الوحي ، و هنا يبقى الواقع بكل ترساناته ،  
و ترسباته في الخارج ، و روح اإلرادة و تطلعاته هي التي تعكس جموح الذات المدركة لديه و روحها ، و  

البحث عن المختلف ، يشكل الدافع و المحرك    هذا بحد ذاته يشكل الحافز األهم له لتجاوز المألوف و
لتوغالته في بحثه الجمالي / المعرفي ، و هذا بالضرورة يدفعه لترتيب محاوره و ما تفرع عنها من تساؤالت  

 و إشكاليات تخدم هدفه الذي يمضي إليه .
تها بتعبيرية مجنونة ،  علي عمر ال يرسم البورتريهات ، بل ينحتها ، باحثًا عن الحكمة المتعالية فيها ، ينح 

غاضبة ، حتى تغدو قابلة للنطق في كل زمان و كل مكان ، تحكي قصتها الطويلة جدًا ، الموجعة جدًا ،  
و هي متمسكة بكل مكوناتها ، تحكي و هي مترفعة عن ذلك التعب الذي فيه ، فتتجاوزه بالسيرورة و الدوام  

لممكن أن يشغل فيه موقع األصالة و األولوية ، موقع و إلى موقع بين الثبات و التغيير ، إلى موقع من ا
مبحث اإلنسان بما هو إنسان في السياق ذاته الذي يمضي فيه لمنطلقات بحثه حيث التداخل بين جوانبها  
كثير ، و حيث حضوره في المشهد الجمالي يشكل مقومًا أساسيًا و مالزمًا لمنتوجه في بعديه المعرفي و 

لراهنة على األقل ، نعم ثمة إمكانية لدى علي عمر في إحياء و تشذيب و تجديد آليات  الفني في المرحلة ا
تفكيره و بحثه إنطالقًا من رؤية معاصرة ليست لها قطيعة مع األجواء و المقوالت الراهنة ، بل تعوم فيها  

لى نتاجات معرفية  بما يتالءم مع روح العصر ، و لديه من الفرص ما ال تعد إلعادة تفعيل ثوابته للوصول إ
 جديدة مستمدة من قراءاته لمنظومات جمالية جديدة و فهمها ، و توظيفها الحقًا في معالجاته الفنية الخاصة  
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 الفّنان التَّشكيلي علي عمر أعمال 

     
 

 



3652 
 

    
 

 



3653 
 

    
 

 



3654 
 

    
 

 



3655 
 

 
 

 



3656 
 

 صالح النجار يقبض على الزمن مخافة أن يهرب منه  -21-

 
 الفّنان الّتشكيلي صالح الّنجار

 ..... 
لفناني   المشترك  المعرض  تزامنًا مع مشاركته في  ذلك  تقريبًا، كان  كتبت عن تجربته قبل خمس سنوات 

في قاعة قصر الثقافة بمدينة السليمانية في كردستان العراق   2017كردستان وفلسطين والذي أقيم في أيار  
الصداقة   أسبوع  نوعية  ضمن  نقليات  يبتدع  بأنه  حينها  قلت  وكردستان،  فلسطين  شعبي  بين  والتضامن 

لإلنطالق بمشهده البصري بإجتهاد، وبأنه يسعى جاهدًا لتحقيق قيم فنية جمالية لها أهمية كبرى في مالمسة  
سق  أفقه المتحول، وبأن مملكته منفتحة صيغيًا، قلت كل ذلك قبل سنوات وأنا أراه اآلن يمضي ضمن الن

الذي تحدثت عنه ويثبت يومًا عن يوم بأنه من أكثر فناني كردستان إجتهادًا، فهو ال يهدأ، قد تجده اليوم  
في بغداد، أو في بابل، وغدا في أربيل أو في السليمانية أو بعد غد في كركوك أو في خانقين، وتجده طائرًا  

طف ثمار ذلك، وهو من أكثر الفنانين الذي إلى اسطنبول، هذا النشاط الكبير وبهذه الحيوية ال بد أن يق
يشتغلون على أنفسهم، فال يترك دقيقة تمضي دون أن يتنفسها فنًا، أتحدث هنا عن صالح النجار )خانقين  

، برفقة  2021(، الفنان الذي التقيت به على هامش سيمبوزيوم السليمانية الثالث الذي أقيم في أيلول  1968
تعد تسعفي الذاكرة بأسمائهم، وكان هذا الحماس يعيش فيه، تجده وكأنه ينبض  الفنان ستار علي وآخرين لم  

بالفن، أو كأنه خارج من طبخة ألوان ويمضي للغرق بأخرى، قرأت هذا اإلجتهاد وهذا الحماس في حركيته  
  التي ال تهدأ، وكأنه يصر أن يقبض على الزمن مخافة أن يفلت منه، وهذه الحالة التي يعيشها تدفعه من
بناء إلى آخر ومن بحث إلى آخر، فالتجريب هاجسه ال يخشى الغرق في بحيرات لونية معينة كما ال يخشى  
من الجدران التي قد تعترضه، فروحه المتمردة تمنحه طاقة مجنحة تمضي به إلى أفقه المتحول، األفق  

مالمسته، األفق الذي يجعل الذي ال يهدأ بدوره، األفق الذي يحاول الهرب بعيدًا كلما أوشك النجار على  
النجار يرقص إنجازًا ضمن شعائر جمالية غير معهودة إال لديه، شعائر أشبه بتلك الشعائر الخاصة بالعبادة،  
فهو الذي مر على التاريخ بحركات متزامنة مع ممارساته في مناطق الخلق، فضاًل عن أنه يرسم صورة  

ل اإلنسان تجعله يثير بها مشاعره وعواطفه وعلى نحو  حقيقية لصعوده، فنزوعه نحو إستخداماته لوسائ
 خاص عاطفة الجمال بموسيقاها وإيقاعاتها، وهنا تبرز مهاراته التي تحكمها الطاقة التي ال تنام في دواخله.
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إذا كان في اإلبداع عادة حب استطالع وإستكشاف، فإن صالح النجار يعيش اإلبداع ذاته، ويمارسه بدرجاته   
خفضة منها والمرتفعة، ال يخاف من الجديد بل يبحث عنه، ويسعى إليه، له قدرة على التالعب  كلها، المن

بالعناصر والمفاهيم واإلنفتاح، يساعده في ذلك خبرته ونشاطه وبحثه، ولهذا يبتعد عن األشكال المألوفة، 
لي لدى المتلقي، وأيضًا  ويهتم بالجمال الشكلي إلى بعد ما، وباإلستثارة التي تحدثها مشهده البصري الجما

و   كالتكوين  منها  المركبة  بالجوانب  و  النغمات  و  األلوان  و  كالخطوط  المشهد  لهذا  البسيطة  بالعناصر 
األسلوب وما شابه ذلك، ال يتردد في خوض المغامرات مهما كانت عناصرها غامضة بالنسبة إليه، ومهما 

إلبحار فيها، فجرأته مبنية على ثقته بريشته وبدواخله كانت عسيرة في جوانب منها، بل ذلك يزيده شوقًا في ا
وما تحتوي، ال يقفز فيها، بل يمضي معها بكل قوامه، وبكل حواسه وحدسه، يمضي بهدوء وكأنه يتحين  
لإلنقضاض على فريسته، يأبى أن يعود إال وسالله مألى بثمار جناه بفهمه الصحيح لخطواته، حتى يبدأ 

معانيها، حتى يتالشى ذلك الغموض المرتبط أصاًل بمسائل احتمالية هو بغنى  بالكشف التدريجي لها، ول
عنها، يتعامل معها في الوقت ذاته كباحث عن جمال مالئم لشهيقه وزفيره، مالئم للمنزلة الرفيعة التي خلقها  

كانت ك وإن  نسبية  هنا  فالهيمنة  العرض،  قاعات  بالمشاهدة في  المتولد  والذوق  الخاص،  الذوق  فتها  بين 
تتأرجح إلى جهته، أقول نسبية ألن األذواق المتوالدة ستتمايز من خالل عوامل عديدة كاإلنتماء والزمن 
والمكان، وهذا يجعله يدرك غمار خوضه في هذا البحر دفعة واحدة، يتقن العوم فيه، ويتقن لغة كائناتها  

نيه في آخر مطافه وهو يعود فرحًا من  وحيواتها التي على الغالب هي التي ستعلو بالقيمة الفنية لما سيج
هذه   إلى  للوصول  المناسبة  الوسائل  يتبنى  أن  فيه  يستطيع  منحى  يعتمد  ذلك  كل  في  وهو  ذلك،  عومه 
الصياغات، بتأويالتها المختلفة، ومن خالل محاولتنا لتحليل بعضها سنرى كيف أنه يفك المعنى اإلنفعالي  

وع الذي يعالجه لونيًا، والنغمة السائدة فيها والموجهة نحونا  إلى مكونات عدة منها شعوره هو نحو الموض
 كمتلقين، ومقاصده من ورائها و وراء مؤثراتها، فمن خالل مشهده الفني نستطيع أن نشتق كل ذلك.

صالح النجار يميز اللون والشكل والملمس بإجتهاد عال، ويعالج المواد الفنية بعناية، ولهذا فهو يقدم مشاهد 
ت الشعورية  جمالية  ولنشاطاته  بالتفصيل،  إلستكشافاته  المتوازية  التطورات  تلك  من  الزمنية  قرابتها  كتسب 

والالشعورية بقوتهما اإلضافية، فيسهم إسهامًا خاصًا في صقل فهمنا كمتلقين للخصائص الشكلية لتجربته،  
د بين تلك الخصائص  وبالطبع يمكننا أن نكتشف وجود مسارات فرعية صغيرة أو كبيرة تربط بينها، أقص

وهي مسارات قد نهتم خاللها بدراسة أكثر من منحى موضوعي لها كعالقة شخصية النجار كفنان بإبداعه،  
دوافعها  دراسة  أو  بإبداعه،  الفنان  أو عالقة طفولة  الفنية،  بتفضيالته  المتلقي  أو عالقة سمات شخصية 

، المقصد من دلك إلتقاط بعض من تلك  وإنفعاالتها وصورها وقيمها أو غير ذلك من موضوعات أخرى 
العالقات الخاصة التي يهتم بها المتلقي كباحث عن مقوالتها المشتركة التي ستؤمن بدورها له معايشة ما  
ينبغي العودة إليها، بما في ذلك األكثر بدائية للجمال والحرية معًا، وثمة إمكانية لديه في تجديد وتشذيب 

لعصر، سواء أكانت على مستوى األجواء والمقوالت الجمالية وموضوعاتها، أو  إنتاجه بما يتالئم مع روح ا
على مستوى رؤيته و مكوناتها ومالمحها، أو على مستوى آليات بحثه وتفكيره، فهو يعالج لوازمه ومترتباتها  
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متجاوزًا    من حيث موقعها المتأرجح بين الثبات والتغيير، الثبات الذي بخرج منه، والتغيير الذي يمضي إليه
للزمني، ومترفعًا عن االنحصار في األساس، حتى يشكل الالمنطق بحثه أو موضوعه الذي يشتغل عليه  

 في بناءاته و محدداتها، والتي تتصف بالسيرورة والدوام والتعالي بمعزل عن أي اعتبار آخر. 
العراقي على نحو عام التشكيلي  للحراك  النجار محورًا أساسيًا  يغدو صالح  والكردستاني على نحو    حين 

خاص، ومن المهمين الذين يقدمون هويتهم الفنية على نحو مختلف تمامًا، إنطالقًا من فهمه الدقيق لمجمل  
المعطيات والمشارب التي يتشكل منها تجربته، وبالنظر إلى طبيعة اإلرتباط الذي يجمع بين تلك المعطيات 

مختلف أبعاد مشهده الجمالي، فنستطيع أن ندرجه في    بوصفها منظومات متكاملة بمعزل عن التمييز بين
خانة ما، خانة ستساعدنا في إعادة قراءة أعماله، نبرز فيها هويته أو منهجه، وتعدد عناصره ما يمكنه من  
بآلياتها   وبمبانيها،  بغاياتها  العصر  روح  تحاكي  أن  يمكن  وبما  جديدة،  بأشكال  جديدة  مضامين  إنتاج 

ياقه الخاص الممتد معرفيًا في البعد التاريخي للتجربة، فهو يقوم بمنظومته على أساس  ومعياريتها، مشكاًل س
الثقة و وجود عالقات ودية فيما بينها، رغم أنها عالقات تصادم وهي التي ستكسر كل األطر الضيقة لديه، 

افدة إلعادة إنتاج القيم  فرؤاه جديدة رغم أنها مازالت غامضة، يمتزج معاييره بثقافة محلية حينًا، وحينًا بالو 
الجمالية بكل تداعياتها، فهو يتناول التناقضات عند اإلنسان بدالالتها، وإشكالياتها، يرسخ بها هويته الخاصة  
ورؤاه الخاصة، ففطرته سليمة، بها يزداد شوقًا إلى المعارف الحقة التي ستمضي به إلى حقول خاصة ال  

 النجار. يمكن التقرب منها ما لم يسبقنا إليها 
ينتقل النجار بتجربته خطوة فخطوة، ومع كل خطوة يعلن عن ذاته، ويترك أثره ليمضي نحو الخطوة األخرى،  
الخطوة التي تليها، واإلعالن الذي يليه، والجديد الذي لديه، فهو منذ معرضه الفردي األول في خانقين في  

و إعالن عن شيء يقوله، عن شيء  وهو يصر أن يكون مختلفًا، والمعرض الفردي لديه ه  1980عام  
أنجزه، عن شيء سيبقى له رائحته إلى يوم الدين، نعم يصر أنه لن يكون رقمًا عابرًا بل فاعاًل و بقوة، نعم  
فهو منذ معرضه الفردي األول ويذكرنا بمشاريعه، ذاك المعرض الذي خصصه لخانقين، المدينة التي أنجبته  

وجمالها ومعالمها الطبيعية والثقافية، عن أشجار نخيلها، ونهرها  وحضنته حتى شق طريقه، عن طبيعتها  
للوحة   أفكار جديدة كمشروعه  يبحث عن  دائمًا  فهو  بضفتين جميلتين،  نصفين،  إلى  المدينة  يقسم  الذي 
الصغيرة، أو المصغرات كما سماها والتي أتت أصغر من طوابع البريد حسب قوله، وبكامل المواصفات 

رة، دون أن يضحي بألوانه أو خطوطه أو تقنياته، ومن أفكاره الجديدة أيضًا نقل اللوحة من  التي للوحة الكبي
الصاالت المغلقة إلى حيث يوجد المتلقي فكانت فكرة لوحة في مصعد، ترافق المتلقي في الصعود والنزول  

األقنعة، افتتح له الفنان  أقام معرضًا فرديًا في مدينة السليمانية بعنوان    2018وهي فكرة جديدة ومثمرة، وفي  
اسماعيل خياط، ومن عنوانه ندرك إلى أن يمضي وأين يضع قدمه، فهو على دراية تامة بأن التجريب هي  

في شارع    23التي ستفتح له أبوابًا، وعبرها سيلج عالمًا يبحث عنه على إمتداد نفسه، وسبق قدم أسود  
ا فون ديشن وكذلك له تجربة أخرى )بوك آرت( حين جسد المتنبي ببغداد في دكانة رؤيا التابعة لمؤسسة رؤي

قصيدة محمود درويش/أحد عشر كوكبًا في لوحات باتت من مقتنيات دار وغاليري الكلمات، المقصد من  
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كل ما تقدم هو أن نقول ال يشرب صالح النجار من بحيرة راكدة ، وال يعوم فيها، بل هو كالنهر تمامًا، يشق 
كل حين، ولهذا فهو يفاجئنا بجديده في كل مرة، وما أعماله األخيرة التي سيقدمها لنا  طريقه بماء جديد في 

في دار وغاليري الكلمات إال مثااًل آخر يؤكد رأينا بأنه ال يعيد نفسه، وإذا لم يكن لديه جديد ال يمكن أن  
تجربة سيبقى لها    ،يخاطر، فنحن أمام تجربة جديدة ال في كردستان العراق فحسب، بل في عموم العراق

أثرها وأهميتها في المشهد التشكيلي العام، فهو العارف بأحكام الطريق، وال أجلَّ عنده من التجريب، وبمقتضى  
الحال يرفض التقليد والتشبيه وخياله خصب وُيْحيي القلب ال يقترب من النهايات كما ال ينهي عمله بعالمات 

ظالل تخيم بين األخباث، فقبح اإلنسان موجب للشفاء، ومميت ما، بل يبعثر وصاياه بين ثناياه، يترك ال
للروح وقبح الحيوات وجهة أخرى لما يعاني منه مجتمعنا من أمراض الفساد واالنحراف، فالنجار يدفع العملية 
اإلبداعية نحو العمق اإلنساني ويستحضر منها كائنات أخرى تشبهه، كل منها تجره إلى جهة، وكل منها  

رجة أنك تتيه في معرفة األصل منه وهو أمام واجب مقدس كي يقول جملته المفيدة، فكان ال بد ملون به لد 
من اللجوء إلى الكوالج وإلى تلك الشبكة المقسمة إلى المربعات ليسدل بها أعماله، وكأنها مغشية على ذاتها،  

ديد سنشرع في المجاهدة إلكمال بصفاتها وشفافيتها، بأفعالها وتأويالتها، وإذا أمعنا النظر في المشهد الج
المعرفة التي نبحث عنها، لنستشف مخاطبات روحانية في ذم الدنيا وأهلها، وبتوضيح آخر لنستشف الحيوات  
البحث   نمطي  بين  البنية  في  الجميل  التفاوت  وكالمها عن  الظالل  وخاطباتهم من خالل  منها  واإلنسان 

حاولين تحديد السبل واآلليات المناسبة لهذا اللون من وجدوى البحث الدائر حول التجربة وخصائصها، م
 التجربة. 

 
 جارصالح النّ أعمال الفنَّان التَّشكيلي 
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 اتأحمد زكي ينهض على سبيل توكيد الذّ  -22-

 
 الفّنان الّتشكيلي أحمد زكي 

 ..... 
قراءة تجربة فنان ما، فال بد من توفر دوافع عملية للقيام بهذا الفعل،  نحتاج دومًا إلى دوافع عدة حين نقرر  

فعل القراءة، بحيث إذا تناولناها وجدنا المتعة والفائدة والجمال، أو دفع الشر والشبهة بعيدًا على أقل تقدير،  
ضح  وبمقتضى الحال أن يكون هناك مجاهدات في تحصيل المعارف الفنية، وأن يكون هناك مكاشفات تو 

كيفية الوصول إلى مخازنها بصفات العشق والحب مثاًل، والتطرق إلى منازلها، وهذه من المعارف الفضلى 
للذات وأجلها وأكملها، نعم نحتاج إلى دوافع تبرر قراءتنا إن كانت في مخاطبات رمزية في وجع الدنيا وأهلها  

ي القلب وتنفخ في الروح، وتقرب الذات من  أو في التطرق لوصايا الحكماء وهدفها، فالغاية هنا جمالية تحي
فطرتها السليمة حيث تزداد شوقًا إلى المعارف الحقة، والدوافع هنا عند مقاربتنا ألعمال أحمد زكي )القامشلي  

( كثيرة ليست أولها تلك الثيمة التي يشتغل عليها وأقصد ثيمة لقاطات الغسيل وال آخرها تخليه عن  1977-
تهذيب الباطن أو الظاهر، فمبدأه يكمن في عشق الفن الكامن في الطبيعة واأللوان األحكام الوهمية في  

واإلنسان، ويرفض القيام بكسر كل ما يناقض ذلك، فأحمد زكي معني بأدوات هي ليست شطحات اإلنسان  
وال نهاية أمور تسير من محطة إلى أخرى، بل هي أدوات ناطقة بكالم كثير هي مداخل ومخارج لقطاته  

تي تجمع من عدة جهات مختلفة في المكان نفسه نحو الوحدة الحقة، الوحدة التي تركض من لقطة ألخرى  ال
وبناء على ذلك فإن اهتمامه ال يتمفصل على العالم الحسي    ،دون استنباط الدرب الذي تسلكه بين لقطتين

مصالحة مع مضامينها  الخيميائي فحسب، بل على ما ينجم عن مستوى ذلك التعبير الذي يحرض أشكاله لل 
الموضوعية والتصويرية، ومن هذا المنظور المغاير يتطلع زكي إلى أفق جديد مغاير، أفق يبدأ من حيث  

أعود إلى ثيمة لقاطات الغسيل التي يستخدمها أحمد زكي وهو يدخل عوالم اللون، وهي ..    انتهى اآلخر.
ا، يحرر مشهديته بها، تلك المشهدية التي تهيمن  ثيمة غنية الحركات يحييها زكي ويبعث الروح والمعنى فيه

عليها نوعًا من الوعي واألحالم، فيعمل على تحريرها من تلك الهيمنة، ومن ذلك اإلختزال الذي تعيش فيه  
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كمدلول ضيق يرفض المغايرة، ساعيًا إلى النهوض بمحاوالته التي سيدخل بها عالم السرد اللوني بإشاراته  
لك التي أشرنا إليها وأقصد هنا لقاطات الغسيل، فهو ينهض على سبيل توكيد الذات المتكئة على ثيمته ت

بوصفها وداعية، تغريبية في بعض حاالتها، وكاشفة وتفسيرية في بعضها اآلخر، وما تلك المشهدية إال 
اصلة بينها،  ثمرة هذا التمازج بين تلك الحاالت التي قام بها زكي ويقترنها بالحراك الذي سيعصف بالحدود الف

ونتيجة لهذا التمازج التي تواله زكي يؤكد إرتباطه بالتنوع الذي يبحث فيه، وبالعالم الجديد بمكوناته وعالقاته  
وقيمه، العالم الذي يعبر عنه كوليد جديد في طريقه إلى الالأفول، موضحًا آلياتها وتنوعها وترتيبها، وكذلك 

نية، نطاقها و قواعدها ودراساتها، منتقاًل إلى إتجاهاتها اإلستراتيجية،  مبررات قبولها مبتدئًا باإلتجاهات الجوا
متناواًل ماهية البحث فيها و دورها في تحديد نطاقها و الخطوات التي ستمثل جانبًا مهمًا ولصيقًا ببحثه ذاك 

مبادراته،  دون أن يؤدي ذلك إلى تجاهله لسمات عمليات التجريب لديه وال للخصائص المعرفية التي سترسخ  
وما يجدر االهتمام به هنا هو    ،وقد يتوصل من خاللها إلى أفكار إبداعية جديدة في إطار ما من الجدل

سعيه في هذا اإلتجاه من الحاالت التي تتطلب ما هو أقرب إلى الفعل و بكثير من الجهد، هو سعيه  
على مصاريعها، فاإلنغالق عائق    للوقوف عند نقاط مهمة قد تعترض حقله الجمالي ما لم يفتح نوافذ أفقه

كبير ومميت، ولهذا ال بد من الفتح المبين، وهذا ما سيستثمره في خلق عالم جديد يتجاوز به سابقه، و  
بذكاء   يتفوق عليه حتى يغدو مفجرًا إبداعيًا في غير قليل من الحاالت التي يشتغل عليها، فأحمد زكي إلتقط

ستثمرها بعد، لم يستثمرها تمامًا بالشكل المطلوب، لم يتعرف على  حاد ثيمة هي خزينة كنوز، لكنه لم ي
تفاصيلها كلها بعد، فهي مازالت تنتظره كعاشقة تنتظر حبيبها، حبيبها الذي جرفه البحث والتجريب إلى 
ضفاف أخرى، ومن المفيد أن نشير بأن التنوع مهم، ولكن من المهم أيضًا أن تدرك بأن الكنز الذي وضعت 

ه، أن تشتغل به وعليه ، وتشبعه بروحك وأحاسيسك، ليمنحك ما تشاء، ويشبع روحك وبحثك وحبك  يدك علي
بكل جزيئاتها، ال ترم كنزك بعيدًا، وتذهب إلى البحث عن كنوز أخرى، متعة البحث كبيرة، ولكن متعة  

ذهب بعيدًا قلياًل، الكشف واإلستثمار أيضًا كبيرة وجميلة، ال تدر ظهرك ما وجدته، اشتغل عليه ما حييت، ا
وغص أينما تشاء والتقط ما تجده في طريقك، ولكن ال تفرط ما بين يديك، الحب وحده ال يكفي ، االهتمام  
واإلشتغال به أهم، وهذا ما سيفجر الينابيع التي تبحث عنها و تحب أن تستحم بها، وما محاوالته في تحديد 

إال خطوات للسير نحو نمطيته وتحديد مقياسه، والجدوى  السبل واآلليات المناسبة لهذا اللون من البحث  
الدائر حول خصائصه، فهو يطرح المسألة بموهبة عالية و القدرة على اكتشافها، والوقوف على ماهيتها  
ومرتكزاتها، مدركًا أن أي خلل في هذه الماهية و هذه المرتكزات سيؤدي إلى تشويهها حتمًا ، وهو يقظ لذلك 

 حرص عليه، وعلى مدى تجديده وهنا يكمن سر نجاحه. ولجدوى بحثه وال
، ليعمل 1977درس أحمد زكي معهد إعداد المدرسين / قسم التربية الفنية في الحسكة وتخرج منها عام  

مدرسًا لمادة التربية الفنية في معهد اعداد المدرسين، ومعهد الفنون النسوية في القامشلي، قدم معارض فنية  
 ومازال مقيمًا فيها.  2014ل من الحسكة والقامشلي، هاجر إلى المانيا في عام  فردية ومشتركة في ك
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 نياز بياتي يفاجئنا بتفاصيل أشكاله وبمؤشرات رموزه -23-

 
 الفّنان الّتشكيلي نياز بياتي 

 ... 
بعض األصدقاء و عن أعماله التي ستدلك على مدى سمو قامته و علوها ، فبدأت  كنت أسمع عنه من  

بمتابعته و متابعة تلك األعمال على وسائل التواصل اإلجتماعية ، األعمال التي ستبدأ بشد إنتباهي إلى  
بيرين  حد اإلدهاش ، إلى حد الذهول ، و في كل مرة أبحر فيها و أتأملها بعمق يزيد إدهاشي و إعجابي الك

، فتجربته تملك سقفًا عاليًا و كأنه يصر أن يبقى محلقًا في عوالم اآللهة ، ال تنقصه األجنحة بمعانيها  
الكثيفة ، يعمل برقابة واعية لينظم و يشذب إنفعاالته و عواطفه ، إضافة إلى حفاظه على ذواته الحزينة ،  

و مرآت تلك الذوات الحاملة لمفاتيح صناديقه  بسماتها التعبيرية التي يطرحها على أشكالها لتكون مرآته  
السوداء ، فهو يتعامل بعنفوان و حدة في التعبير و لهذا تأتي حركة أجساده اإلنسانية متعبة ، و قد تكون 
لذلك بعض الذاتية و الخصوصية يلخص ليطلقها بحزن هادىء لكن عميق ، و بألم فيه من التمزق الكثير  

ذي قد يوصله إلى جملة أمور ليست آخرها ذروة الوجع ، فالبناء متماسك ، و  ، لكن بقلق ، هذا القلق ال
األدوات متمكن منه ، مطواعة بين أصابيعه و كأنها تجبل عجنة طين و بكل صدق و حب و إخالص ، 

( ، و المقيم في الدانمارك   1961  -أتحدث هنا عن الفنان التشكيلي و النحات الكردي نياز بياتي ) خانقين  
، و إستطاع أن يثبت حضوره في المكان الذي بدأ بالتدفق منه بصمت بداية ، و بصخب    1985عام    منذ 

عال ثانيًا ، فال شيئًا يرقد هادئًا اآلن ، يحدق في البعيد و يمضي إليه و يصل ، و إن لم يكن يقرب ذلك 
يكون الحلم بمالمح    البعيد لتعيش بين أضلعه و أضلع مجسماته ، دوم أية احتماالت مبهمة ، يكفي أن

غير متعبة ، و بإستمرارية وجودها و حضورها ، و هنا سيلح الشعور باإلنتماء مهما كان الزمن صعبًا ،  
 و مهما كانت اإلنهيارات كبيرة ، فعيون العاشق ال تتعب من التحدي و اإلنتظار .

، و تحديدًا أثناء عودتنا    2021و تشاء الصدف أن ألتقي به على هامش سيمبوزيوم السليمانية الثالث عام  
إلى أربيل ، إلتقيت به مع ثلة من األصدقاء الفنانين المشاركين في السيمبوزيوم المذكور ، إلتقينا به و وجه  
غارق في في ظالل البالد ، و هو القادم من بالد الصقيع ، كان لقاء جمياًل ترك األثر العذب في دواخلنا 
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أننا أمام أصابع ال يجب أن تهمل أو تكدس في العتمة ، يجب أن تشمخ  ، و منحنا إحساسًا غير طبيعي ب 
في األعالي ، و فرق قمم أشبه بقمم جبال كردستان ، بوهجها و بوهج حكاياتها التي تقهر و تذيب الصقيع  
القادم منه ، فهو يحمل من الطاقة بتداخالتها الحسية ما يجعلك تعشق الفن بكل أسفاره ، و بأن الفنانين  

قًا هم رسلنا في هذه األرض ، يحملون من الثقة بحارًا ، و بأننا ولدنا كي نكون ، و بأن الحياة خلقت من  ح
نفس اآللهة كي تعيش عليها بحب و وئام و سالم ، و اإلنسان من نفس اآللهة عليه أن يثبت ذلك كي  

ح على مداراتها ، فمن اللقاء يستحق أن يعيش في هذه الحياة ال أن يفعل فيها من الخراب ما يجعلها تتأرج
األولي جعلنا نميل إلى فضاءاته بحساسيتها العالية و المخضرة بسفر دائم اإلبداع ، فنياز من فرسان النحت  
الكردي إذا جاز لنا هذه التسمية ، و من األسماء التي نحتت بصمتها في هذا الميدان كفارس من فرسانها  

ل أوطانهم و شعبها ، تحولوا إلى سفراء لنا في الجهات العشرة ،  المهمين و الذين تحولوا إلى لسان حا
مقتربين من جرحنا ، بل حاملين هذا الجرح و بقاياه ، يطوفون به في بالد الغربة كنوع من التحدي الذي 
كان ال بد أن يكبر مع السنوات ، و يثبتون مرارًا بأن الحياة تنبعث من ذلك الجرح و بطاقة ال محدودة 

عنه ، يفاجئونك بمؤشرات رموزهم ، و بتفاصيل أشكالهم ، يخلقون حوار الكتل بين رؤيتهم و الواقع    يعبرون 
تاركين أثرًا كبيرًا في أنفسهم أواًل ، و في أنفسنا كمتلقين ثانيًا ، فمسيرتهم حافلة بالقهر و العذاب ، و لهذا  

 نساني .يرسخون أوجاعهم في أعمالهم ، و في منحوتاتهم لتأخذ منحاها اإل
نياز بياتي قادر أن يجعل من مشاهده البصرية تأملية ، و أن يجر متلقيه إلى تلك الدائرة بأريحية ، فيتأمل  
الشكل إلمكانية وضعه في مسار تحفزه على التفكير بعمق و بصمت ، و يتأمل خطة التقارب و التباعد و  

راءتها و الدخول في ذاتها و في ذات الوقت تلك الطرق المشقوقة التي تخترق الكتلة لترسم خارطة طريق ق
الدخول في سجال بمفهومها الواسع ، و هو قادر دون أدنى شك أن يستثمر الحقائق الموجعة التي عاشها  
جماليًا ، فهو إبن الجبال التي كانت تحضنه بحنان األم و حرص األب ، و لهذا بقيت صخورها تحن  

ن المر ، فهناك إهتمام خاص من قبله لكل ما يرتبط بتلك الجبال  ألصابعه التي تاهت بعضها في عتمة الزم
، و ليست منحوته البشمركة أو جمع الحطب إال إحداها ، و هي تلخص تلك الحاالت تمامًا و تنوب عن  
كل المنحوتات األخرى لتقول عنهم ما يرغبون في قوله ، طالما ال يوجد بعد زماني و مكاني بينها ، فجميها  

فضلية و األولوية بالمعنى الزماني و النوعي ، و في الحقيقة هذا التفاهم المدهش بين مفرداته تحظى باأل
و الذي يحدث بينها تعطي بعدًا جماليًا لها ، و قيمة عليا ، و ال يمكن ردم المسافة بينها مهما كان التباعد  

 و اإلختالف حاضرين . 
إله البرية ) الرعاة و األسراب ، طبيعة البراري الجبلية ،   -(    3، ماريا    2، ماريا    1ثقافة القتل ) ماريا  

الجدة مع ثالث حجالت   -حامل راية الشمس    -النسور الساقطة    -الموسيقا الريفية ، قرون عنزة ، .... (  
...    -رقصة حقول القمح و صمت العصافير    -الرحالة    -تشوكار ) رمز المقاومة الكردية حتى النهاية (  

لبعض أعماله ) من مجموعات البرونز ( كل منها توحي بكم كبير من التفكير في سيرورة    إلخ ، عناوين
دالالتها التي تنظم مقوالتها ، دون أن يخاطر بمحو التماثل الذاتي للمدلول مختزاًل داله في ذاته ، أو بعمل  
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و يحد من شكل و   الشيء ذاته بأن يطرد ببساطة داله خارج نفسه ، كان ذلك من شأنه ، فهو الذي يغير
حركة عوالمه األسمى ، و بلغتها اليقظة ، ظانًا نفسه مستيقظًا في الواقع ، بينما هو و نحن معه مستغرقون  
في أصداء أحالم ال يدركها إال اآللهة ، ينبغي علينا و نحن نمعن في أعماله أن نقر بضعف حكمنا على  

ذه الحياة ، و نفخ الروح فيها علها تترك تبعيتها للخراب عبقرية حاملة للموت نحو الحياة ، مستعيدًا غرابة ه
 و تظهر إلى حّيز الوجود في مرحلة ما من مراحلها ، و لتكن اآلن مثاًل . 

نياز بياتي هو نحات ، بل هو من النحاتين الكرد المميزين و المهمين على صعيد كردستان ، بل على  
مع الفنان الدانماركي األشهر    2012لنحتية كانت في عام صعيدأوروبا أيضًا ، و من أهم مشاريعه الفنية ا

ينس غالشيوت صاحب ورشة و غاليري غالشيوت الشهيرة في مدينة أودنسا الدانماركية ، و كان المشروع  
مشروع مع    2011إنشاء نصب تذكاري لإلبادة الجماعية لألنفال ، و كان له قبل ذلك بعام أي في عام  

- 1987، و هو مصور ، و ما بين )  Andebelleنصب تذكاري في أنديبيلال  زوجته النحاتة آفان فتاح
- 1991تخرج من قسم السيراميك و البرونز في كلية التصميم / جامعة كولدينج ، و ما بين عامي )    1991
( تخرج كمصمم صناعي من الجامعة ذاتها ، كما له تجربة عميقة في تجليد الكتب و المجوهرات ،  1992

و بناء على طلب الحكومة العراقية  2019ية أخرى حتى حمل لقب الفنان الشامل ، و في عام  و أمور فن
تم صنع جرة بالتعاون مع زوجته و قدمه لملكة الدانمارك مارغريت الثانية ، و الجرة كانت منحوتة على  

تم تكريمه و    2020شكل امرأة كردية بثلث ذراعيها مما يدل على استمرارية الحياة حسب قوله ، و في عام  
 زوجته بأغنية عنهما تمجد جهودهما الذي يستحق الكثير ، قدم الكثير من المعارض الفردية و المشتركة .

 
 أعمال الفّنان الّتشكيلي نياز بياتي 
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 ثروت سوز والتطلع إلى آفاق جديدة مغايرة -24-

 
 سوز الفّنان الّتشكيلي ثروت 

 .... 
من الجميل أن يبحثها الفنانون و محبو الفن عن طرق في إمالء الفراغ و التقصير الذي تتركه الهيئات و  
المؤسسات الثقافية الرسمية و المسؤولة عن ذلك ، نعم من الجميل أن يفعلها المثقفون بجهودهم الشخصية  

المفارق كثيرة ثقياًل ومهما كانت  الحمل  المميزين منهم  ولو جزئيًا مهما كان  بتكريم  ، واألجمل أن يقوموا 
الفنانون   يفعلها  والثقافة  الفن  المسؤولون عن  يفعله  الراحلين منهم األحياء، فما ال  بهم وبدورهم،  والتذكير 

  2011والعاشقون لهذا الفن، وما المعرض الذي قدمه غاليري سردم في السليمانية بكردستان العراق في عام  
( إال إحدى الجهود التي تبذل لسد الثغرات التي توجع  2004-1956احل ثروت سوز )تكريمًا للفنان الر 

الروح والقلب معًا، ولو أنها جاءت متأخرة لكنها خير من أال تأتي أبدًا، وكذلك ما يفعله اآلن األستاذ بختيار  
ي الجسد الثقافي  سعيد من السليمانية في كردستان العراق من جهود ليست قليلة لتنشيط الدورة الدموية ف

الكردي على نحو عام، والتشكيلي منه على نحو خاص، وكذلك لتوثيق عجلة الفن ال في السليمانية فحسب  
بل في عموم كردستان، فهو أشبه بوزارة ثقافية متنقلة وبكادر وحيد إال من مساعدة بعض األيادي الخيرة  

ضًا فرديًا أو جماعيًا أو ورشة عمل يشتغل  ألصدقاء خيريين، فهو يكاد ال ينتهي من نشاط، إن كان معر 
فيها عدد غير قليل من الفنانين والفنانات، حتى يدخل نشاطًا آخر، حتى أنه أسس سيمبوزيوم السليمانية  
للفن التشكيلي والذي بات تقليدًا سنويًا ينطلق في بداية الشهر التاسع من كل عام وهو اآلن بصدد التحضير  

تحول إلى عرس فني تشكيلي حقيقي ، إلى جانب كتاباته الكثيرة في هذا المجال، وفي  لدورته الرابعة والذي ي
( 2020- 1946الغد القريب سيخرج لنا بكتاب عن الفنان الذي بقيت روحه محفورة في قلوبنا آري بابان) 

المشهد  كشكل من أشكال التذكير والوفاء والتوثيق، واليوم يشتغل على ثروت سوز كأحد األسماء المهمة في  
التشكيلي الكردي والذي كان له الدور األكبر في إدخال فن الحفر الغرافيكي إلى مناهج تدريس معهد الفنون  
الجميلة في السليمانية، أقول ما يفعله الفنانون واألفراد المحبون للفن ال يوازيه فعل، هي جهود مشكورة حتمًا، 

يحملون حبهم و قلوبهم الكبيرة القادرة على حمل كل    وقد ال يالقون أي تشجيع من أية جهة رسمية، لكنهم 
قلت ما إن عاد ثروت سوز إلى السليمانية قادمًا من بغداد، بعد أن تخرج منها، من معهد    ما هو جميل.
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الفنانين الذي   1972الفنون الجميلة، كان ذلك في عام   حتى حمل على عاتقه مع نخبة من األصدقاء 
فأسرع بإدخال أسلوب الحفر على   ، كبير في تقدم المجتمعات وبناء الدول  يؤمنون بالفن وما له من دور

المعادن والخشب في مناهج معهد الفنون الجميلة لتكون باكورة دفع لعجلة الفن ومواكبته لكل ما يستحدث  
ناء في المعمورة، وهذه اللبنات وأشباهها هي التي حولت الثقافة إلى زاد ألبناءكردستان على نحو عام، وألب

السليمانية على نحو خاص التي باتت تحمل اسم عاصمة الثقافة الكردية، وليس إعتباطًا حين يقول عنه  
أقصد عن ثروت سوز الصديق سامي داؤود الذي بقي مديرًا لدار وغاليري سردم لسنوات طويلة بأنه أحد  

ثيرًا على ثروت سوز حين يقوم  مؤسسي األسلوب التعبيري في الحركة التشكيلية في السليمانية، ولهذا ليس ك
أحد أبناء مدينته بتوثيق كل ما يقع تحت يده من أعمال ومواد ومقاالت عنه ليجمعها في كتاب بانورامي  

 عنه، ليكون وثيقة حية تحتفظ بحرارتها بينهم.
نه، بل هم  أن يقال: تقاس األوطان بمبدعيها، وهم الثروة الحقيقية لها، وهم لسان حالها عبر التاريخ و أزما  

التاريخ الذي ال يمكن أن يلوث وال يمكن أن يزيف، أن يقال كل ذلك هي حقيقة ويعز علينا أن نجدهم غير  
ذلك ، فما يتركونه من أعمال هي الشاهدة على الزمن ، بسنينه و لحظاته ، ببطوالته و هزائمه ، بأفراحه و  

في ذاتها، وبوصفهم كاشفوا الجمال ومفجروها    أتراحه، وبمساراته مهما كانت خاضعة لنطاقات تحمل قيودها
ينابيع   نبعًا من  دائم ، و ما مقاربتنا هذه من أعمال ثروت سوز إال  إليهم على نحو  بنا اإللتفات  يجدر 
اإللتفات الذي يستحقون ، ما هي إال محاوالت إلعادة جزء من مستحقاتهم في ذممنا ، فما قدموه لنا ال يقدر  

إليهم حتى نكون ، و من جهة أخرى هم مناهضون ضد إغالق مخيلة القارىء ، إن  بثمن ، يكفي أن يشار  
كان بفرض نمط واحد ، ذائقة واحدة ، أو بفرض والدات قيصرية تغدو هي مشاهد واحدة ، بلون واحد ، 
بضحكة واحدة ، بحسرة واحدة ، و كأن القارىء ال حول له في اإلختيار ، فهو ليس أكثر من كرة خاوية  

بطعم واحد ، نعم هم مناهضون ضد هذا اإلغالق و ضد هذا الفرض التعسفي الذي يقتل اإلنسان    تحشى
و يسلب منه حريته التي هي أغلى ما ما يملك ، بل هي أغلى ما في الوجود ، و بهذه الحرية يرتاد الفنان 

يها مهما كانت عائمة في تلك العتبات الكثيرة ، المعتمة منها و غير المعتمة ، يرتادها مفتونًا بالتوغل ف
الرعب ، يفتحه عّله يحمل الغد و يوغل في المجيء و هذا ما يجعله يتماس مع السموات ألنه قد يصبح  
نبوءة بالمعنى اإلنساني الشامل ، فليس ثمة إنابة عنه ، يكفيه أن يشتغل على نحو متزامن حتى يتراءى له  

تستيقظ بين ما أنجزه ، فهو الحلقة المستيقظة دومًا في   الرمز الذي من خالله ستنحدر كل اللحظات لتنام و
مسار اإلبداع ، يجري فيها وفق متطلبات فنية ، جمالية و حاجاتها لذلك تعتصر المسافة بينه و بين النبوءة  
و تكاد تمحي ، و تضيع الحدود و كأنه يبغي العودة إلى سديم البدايات ، إلى ما قبل الكالم ، إلى لغة  

اتها الخاصة ، و تبني زمنها الخاص ، و تمسك بلحظات محددة و تقدمه مشروطة بالعودة إلى تبني مفرد 
 بدايات مفتوحة على نهاياتها ، و إلى نهايات مشرعة على بداياتها ، إنه العود األبدي و اللغة األبدية . 

صغي إليها وهي  أعمال ثروت سوز ليست من تلك األعمال التي نتأملها فحسب، بل نصغي إليها أيضًا، ن 
تبوح لنا بكل مكنوناتها وهي تتطلع إلى آفاق جديدة مغايرة، تبوح لنا عن كل ما يخص المشهد وفاعليته،  
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فقيمها التعبيرية نابعة منها، فترويها لنا مأخوذة بالتشكل وفق متطلبات توجهها الدرامي ونسقه، ترويها لنا  
اء بمشهديته إلى الذرى والبوصفها محاطة بخبايا الظاهر  البوصفها محكومة بنوع من الطموح يهفو إلى اإلرتق 

المدروس وتحولها إلى داخل المسار الذي تسلكها وتقوم بفهمها وتقييمها، بل بوصفها تبدالت لحاالت كانت  
إلى   ينتقل من الوصف  ذاته، فسوز  المشهد  إلتقاط قوانينها وإستقراء رموزها وكيفية توظيفها في  لحظات 

ك التبدل الذي يجعل من تجربته محاوالت إنقالبية على السائد، فليس من السهل أن يحقق  الكشف مبرزًا ذل
  ، مآربه الفنية ما لم تتمثل وراءه عناصر أساسية تحقق مراده مهما كانت اللحظات التاريخية حينها صاخبة

ور الالحق على  وفي مدى المعرفة فسوز يظل دائمًا في حالة الكشف بالمعنى الذي ال يخلو من تأكيد الحض
مستوى اإلضافة خصوصًا، مستوعبًا صفات إختزالها في مدلولها الواسع، دون أن تنفي عنها خصائص  
المغايرة والمباينة، ولوال أنه يمارس اإلحياء هنا بمعناه اإلنفتاحي على الثقافات التشكيلية الغربية منها والشرقية 

إستطا  لما  التشكيليين  الفنانين  تجارب فحول  المعاصرة، وعلى  التعبيرية  في  الريادة  يمتطي حصان  أن  ع 
ويصهل مع حصانه معزوفتها في عموم كردستان، ويقتحم عوالمها بطريقة أقل ما يمكن وصفها بالمختلف 
من من منظور فني، جمالي لهذا الفن الجديد الذي اشتغل عليه حتى كان له صهيله الخاص والذي جعل  

إضافة مغايرة، بها تأثر فنانون كثيرون، وإليها ينجذبون إلى درجة أن المقوالت  من تجربته بعثًا للجدة الحقة، و 
المعرفية والجمالية لمشهديته لم تعد مالحظات خاطفة بالنسبة لهم، بل ركائز لتقنيات حقيقية ساهمت في  

نا الناضجة  تأسيس جمالياتها والبحث ال على التجانس معها بل البناء عليها و تجاوزها وينبغي على إبداعات 
والجادة أن تهتم بهكذا تجارب الغنية بإنجازاتها والعظيمة في قدرتها على توالداتها وتفاعالتها، فاإلمكانات  

 هنا عالية، بلغتها وأدواتها، وبعمق بحارها التي تفتح األمل في الغوص فيها وقطف آللئها. 
 

 ثروت سوز أعمال الفّنان التَّشكيلي 
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 سمكو توفيق بين بهجة اللون وانسجامه وروعة الشكل ودقته  -25-

 
 الفنَّان التَّشكيلي سمكو توفيق 

 ...... 
السليمانية ( بأنها مرشده إلى عوالم لحكايات تتخطى ظلمات الحاضر   -1949تؤكد أعمال سمكو توفيق )  

، و تحرص على جدوى البحث و مدى محاوالته في اإلنطالق نحو جذور لقضايا يحيا بها ، و ذلك ردًا  
مال و فلسفتها ، إن كانت  على الجمود و التقليد الذي يغزو اإلنسان و أشياءه ، و هنا تبرز أهمية تلك األع

في ماهيتها ، و مرتكزاتها ، أو بما تقوم به من معالجات بنطاق إبداعي معتبرة إياها مجاالت بحثية مهمة  
بينها تداخالت ملفتة على مستوى التأثير الذي يحتذى به ، فتوكيد القيمة الفنية الخاصة في سردياته اللونية  

العالية له ، و رغم ما تحققه أعمال سمكو توفيق في المنجز التشكيلي و   نابع من المقدرة الفنية و التعبيرية
مشهده في كردستان العراق على نحو خاص و في العراق على نحو عام ، فهي ما زالت تحتفظ بقوة بنائها  
و تأثيرها و قيمها الجمالية و التشكيلية و الفلسفية الخاصة بها عبر حكايات كل منها تعبر عن ذلك ، 

فًا إليها رحالته إلى الحلم المستعاد في تداعياته و تداعيات شخوصه بإضاءاتها و بما تعمق فهمه و  مضا
فهمنا لطبائع محفزة لترقبه و ترقبنا ، النتظاره و انتظارنا ، و من خالل شروعنا في حلمه ذاك أوجب علينا  

لى محاورها العدة و التي تبرر  النظر في موجوداته برؤية حالمة ، و القصد منها معرفة المزدهر منها ع
ؤها في قمة حسه الفني الذي يفتح بدوره نوافذ أسئلته الداعية إلى إدراك األشياء ، بل إلى إدراك ذوات   تبوُّ
وجود   اقتباسات عن  يقدم عدة  أن  عليه  بد  كان ال  بروعته  مستقاًل  ذلك  لجعل  و   ، أدق  بتعبير  األشياء 

و الداخلية ، فهو ال يحجب النور عن طرقاتها ، بل يمدها بالطمأنينة    الممكنات االعتبارية ، الخارجية منها
و الحب ، و بناء عليها فإن توفيق يملك إستراتيجيته كفنان في إنتاج العمل المبدع بمعايير و تقنيات و  
وسائل خاصة به لتحقيقها ، فهو يتمتع بتعبير يضمن له النتيجة ، و هذا يعني حتمًا صحة المقدمات ، أي 
أنه يملك مهارة االستنتاج للوصول إلى التفاصيل الصغيرة حول أي موضوع قد يذهب إلى الخوض فيه ، 
و بذلك يرتبط االستنتاج لديه بكل من التحليل و التركيب للوصول لجزيئات األمور ، أي أن توفيق يدرس 

مكن اإلفادة منه ، و على  العموميات التي تندرج تحتها تلك الجزيئات ، و هذا مرتكز أساسي و عام لديه ي
نحو أخص في مناطق التالمس بين المتلقي و العمل المنتج ، المناطق التي تتحول إلى تداخل مع اندفاع  
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الحركة لكل منهما نحو اآلخر ، و يتمثل لنا ذلك و نحن ماضون في قراءة ذلك المنتج و بما يقدمه من  
ها الفني النهضوي متزودة بالمعرفة و الثقافة و بالتالي  مشهدية جمالية حكائية مغايرة في األصول و في موقع

برؤى و رغبات و مقاصد تحاكي تلك المكابدات و المعاناة ذات الخصوصية و الفردانية المنبثقة من أربطة  
الحكاية ذاتها التي يمكن أن تخلق األشياء بحقيقتها بصور مستغرقة فيها إلى حد الترف ، إلى حد اإلسراف 

 حسية وما ينجم عنها من تحرير الذات التي تحقق بدورها ذاتية المبدع و تعيد الروح إليها .  في المتع ال
قلنا في بداية الكالم بأن أعمال سمكو توفيق تؤكد بأنها مرشده إلى عوالم حكايات معلولها حقيقة، وماهيتها  

نفتاح اإلنساني الجمالي  ماهي إال مرتبة من مراتب سطع النور من أفق يسهم في وضع مشروعه على سلم اال
بقيمه الجديدة، فارشًا مساحات ينصب عليها اإلنسان كمخلوق قادر على إستعادة المتخيل بأريحية يغلب  
عليها اإلرادة بوصفها معيارًا لكل المفردات الموجودة، وهو بحق راوي حكايات، يتملكه الرغبة الكبيرة كي  

صد بتفاصيل الحكاية تجعله يعزز الطريقة التي بها يرويها  يرويها, ومعرفته كفنان بتفاصيل ما يرويه أق
والتي ترفع من نسبة الممكنات لرغبته وحيثياتها، محققًا لجميع موجوداتها ذاتيتها الفياضة بحقيقتها، ويمكن  
القول هنا أن القوة الدافعة لتنوع أرجاء مملكته الفنية بصورها رسوماتها الكالمية هي بهجة اللون وروعة  

كل فيها، وال غرابة هنا مهما غدت التحوالت فيها إلى مدائن قد تسطع منها مغانم تعبر عن حبه للجمال  الش
الذي يلجأ إليه كلما ضاقت به سردياته، فهو يخلق لنفسه ترفًا لونيًا هامًا سيضحى الحقًا جزءًا مهمًا من  

التي تستحق الدراسة والبحث، وإذا    نفوذه ويسنح له فرصة جديدة وغنية إلزدهار خطواته الواسعة والراسخة
ترفع من   التي  الخاصة وبأسسه  بقواعده  إليه  يمضي  الذي  الحلم  يرسم  فهو  إنصافًا  أكثر  نكون  أن  أردنا 
  ، منسوب سيطرته عليه، ينتهج طريقة مكتظة باألحداث بقدر ما هي مكتظة باأللوان، ال بطريقة استعراضية

يعترف   وبنمط  بلمساته  مرتبطة  بطريقة  الحب بل  من  منها مخزونًا  كل  تحمل  التي  اللمسات  تلك  بقيمة 
والشغف واإللهام، بطريقة لها أدواتها المختلفة وله مواده المتنوعة، وهذا بحد ذاته يضمن له التمايز في كل  
مرة يلجأ إلى ذلك، يضمن له التغاير عن مجايليه وبأن مشهده الخاص به اليسوده فوضى ما نراه وما نعيشه  

 تطلبه ذلك المشهد من خطوات متتابعة كل منها تستدعيه كي يكمل مروياته بتتابع جمالي، إبداعي.  بل ما ي
يوجد بين الفنانين قلة قليلة يمكن أن تخطو خطوات أكبر و تصل إلى القمة ، قلة قليلة منهم يتجاوزون  

مفتوح أمامهم ، وهم كالمالئكة  البديهيات و يندسون بين ألوانهم ، و يتعلقون بآليات إنكشاف الذات ، فالطريق  
ينزعون إلى إطالق سراح النور الكامن في أرواحهم ، و بثها في الفضاءات لترى بأكثر من عين ، مع  
إدراك الحقائق التي ستتوالد ، إدراك تجلياتها و ظهوراتها في كل موطن و مقام ، في كل النفوس الموجودة 

أن تتخلى عن أي جزء منها للوصول إلى فهم خاص للمسألة  في تلك الفضاءات التي ستعلو بأشيائها دون 
، و بالطبع المراد هنا هو أن يبقى الحس و الخيال في مراتبها األعلى ، و يتجاوز النور كبديهة الظلمات  
ساعيًا لكسب المعرفة الحقة من خالل القلوب الخالصة و الطبائع الصافية ، ثمة محاولة هنا لسمكو توفيق  

تحاد بعوالم حكاياته ، تلك العوالم القادمة من سير األولين و من سبر ذواتهم التي ال تحس  تمكنه من اال 
بالعجز في مواجهة التحوالت للزمن ، تلك التحوالت التي ستغدو بداية لمرحلة من شأنها أن تدفع به إلى  
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الخلق كفرصة جديدة إلزدهار والدة جديدة ، كوسي و  اإلبداع  إلى بالط  السير  اللجوء كوحيد  و  للبقاء  لة 
بخطوات واسعة نحو ما يشغله طوال الحياة ، لتغلغله في حضارة ثقل حمله ، و عظم شأنه ، فهو يؤمن  
بأن األثر سيكون راسخًا و خالدًا ، و هذا تلقين بأن االنحدار هو الموت بعينه ، و يمكن القول هنا أن  

ة الزمن ماضيًا إلى مشروعه الذي يراد إتمامه  سمكو توفيق يتفق مع مطالب الحكاية و ينفض عنها كل أترب
بما يحمله من أصول فنية مقررة في مخيلته ، واضحة المعالم على مر الرواية ، متنقاًل بها في أرجاء  

 إمبراطوريته التي طالما حلم بإنجازها و ترسيخ هذا االنجاز الذي يستحق الوقوف عندها مطواًل .  
وفيق ما يدل على تحرره من ذلك الخوف الذي قد يالزم الفنان الحق  من المدهش أن نجد في عمل سمكو ت

المتأمل في مقولته و آثارها ، و ما يدل لنا على قدرته في إستجرارنا كمتلقين إلى محيط و جوهر تلك  
المقولة التي يمكن تلخيصها بأفكار تتماشى مع حكايا شهرزاد لشهريارها ، أو حكايا المستشرقين و ما أعادوه 

ا ، و إن بلغة غير مؤرخة ، بل بلغة فيها من الهوس و الجنون األقرب للغة اآللهة حين يتصورون حياة  لن
مخلوقاتهم ، فما ينثره توفيق لنا من حكايات حيث دقة الشكل و انسجام اللون و حسن الذوق ال يمكن 

وصه حالمة و سيكون  تجاهله ، و يتضح مما سبق أنه يمكن تتبع آثاره و لكن على رؤوس أصابعنا ، فشخ
 من النقص إذا استيقظناهم من ذلك الحلم الخرافي الجميل .

من السليمانية في كردستان العراق، المدينة التي ولد ودرس وكبر فيها، إلى بغداد حيث يتخرج من معهد  
ميلة  ، إلى فلورنسا اإليطالية حيث يحقق حلمه ويتخرج من أكاديمية الفنون الج1975الفنون الجميلة عام  

وما زال يعيش فيها، رحلة ليست قصيرة قدم خاللها سمكو توفيق الكثير من المعارض   1982فيها عام  
 الفردية والجماعية. 

 
 أعمال الفّنان التَّشكيلي سمكو توفيق 
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 الّتشكيل الفردي
 

 مشاهدة ممتعة ومفيدة أتمّناها لكم 
 
 تشكيلّية  فّنان وفّنانة 365 لـ تشاهدون في هذا الملف أعمال

 
 من العديد من دول العالم!
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  ـ الفّنان التَّشكيلي الياباني إيساو تومودو1
 

 واحتفاًء بالفّنان التَّشكيلي الياباني الّراحل المبدع إيساو تومودو  تكريماً 
ولّية ملّفاً  نشرت الم الدَّ  حّتى وفاته  بتجربته ألّنه ساهم في أعداد المجّلة خاّصاً  إدارة مجّلة السَّ

 ة راقية  هذا الفّنان المتمّيز بصمة فّنيّ ترك  وقد
 

      
 إيساو تومودو  الّراحل التَّشكيلي اليابانيالفّنان أعمال 
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وري د. إلياس نعمان 2  . الّنحات الس 
 

 
 أعمال الّنحات د. إلياس نعمان
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 . الفّنان التَّشكيلي التشيلي أليرو ديكالدو فاونتيلبا  3
 

 
 أعمال الفّنان التشكيلي أليرو ديكالدو فاونتيلبا  
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وري بشير بدوي 4  . الفنَّان التَّشكيلي الس 
 

       
   أعمال الفنَّان التَّشكيلي بشير بدوي 
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وري نعمت بدوي 5  . الفنَّان التَّشكيلي الس 
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وري د. نزار صابور6  . الفّنان الّتشكيلي الس 
 

 
 أعمال الفّنان الّتشكيلي د. نزار صابور
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وري عصام درويش . الفّنان 7  التَّشكيلي الس 
 

  
 أعمال الفّنان التَّشكيلي عصام درويش 
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وري د. يعقوب ابراهيم 8  . الفنَّان التَّشكيلي الس 
 

 
 أعمال الفنَّان التَّشكيلي د. يعقوب ابراهيم 
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وري محّمد بعجانو. النَّ 9  حَّات الس 
 

 
 أعمال النحَّات محّمد بعجانو 
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وري غازي عانا 10  . الّنحات الس 

 
 

  أعمال الّنحَّات غازي عانا 
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 العراقي سّتار كاووش . الفّنان التَّشكيلي 11
 

 
 ش أعمال الفّنان التَّشكيلي سّتار كاوو 
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الم عبدهللا 12 وري عبدالسَّ  . الفنَّان التَّشكيلي الس 
 

 
الم عبدهللاأعمال   الفنَّان التَّشكيلي عبدالسَّ
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وري ربيعة ابراهيم13  . الّنّحات الس 
 

 
  أعمال الّنحات ربيعة ابراهيم 
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وري جوزيف مختار 14  . الفّنان التَّشكيلي الس 
 

 
   أعمال الفّنان الّتشكيلي جوزيف مختار
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وري ابراهيم العّواد. 15  الفّنان التَّشكيلي الس 
 

 
  أعمال الفّنان التَّشكيلي ابراهيم العّواد
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ورّية راما خالد المز 16  . الفّنانة التَّشكيلّية الس 
 

 
  أعمال الفّنانة التَّشكيلّية راما خالد المز
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 . الفّنان التَّشكيلي الفلسطيني محّمد الّركوعي 17

 
كوعي    أعمال الفّنان الّتشكيلي محّمد الرَّ
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وري الكردي زهير حسيب  18  . الفّنان التَّشكيلي الس 
 

 
   أعمال الفّنان التَّشكيلي زهير حسيب
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وري سرور علواني 19  . الفّنان الّتشكيلي الس 
 

 
    أعمال الفّنان الّتشكيلي سرور علواني
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وري يعقوب جوخدار 20  . الفّنان التَّشكيلي الس 
  

 
 أعمال الفّنان التَّشكيلي يعقوب جوخدار 
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وري أكثم عبدالحميد 21  . الّنّحات الس 
 

 
 أعمال الّنّحات أكثم عبدالحميد 
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 )المقيمة في إيطاليا( رجنتينّية يوالندة زيربوني. الفّنانة التَّشكيلّية األ 22
 

  
   أعمال الفّنانة التَّشكيلّية يوالندة زيربوني
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 آية إيريكا بيتونوفيان ة الّليتوانّية . الفّنانة الّتشكيليّ 23
 

    
 آية  إيريكا بيتونوفيانأعمال الفّنانة التَّشكيلّية 
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وري صالح الخضر 24  . الفّنان الّتشكيلي الس 
 

 
 لفّنان الّتشكيلي صالح الخضراأعمال 
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 . الفّناّنة التَّشكيلّية اللِّيتوانّية زيتا فيلوتيت 25
 

 
 أعمال الفّناّنة التَّشكيلّية زيتا فيلوتيت 
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ورّية نضال سّواس 26  . الفّنانة التَّشكيلّية الس 
 

 
 أعمال الفّنانة التَّشكيلّية نضال سّواس 
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وري ناصر نعسان آغا 27  . الفّنان التَّشكيلي الس 
 

 
  أعمال الفّنان التَّشكيلي ناصر نعسان آغا
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   وري أحمد ألياسالفّنان التَّشكيلي الس  . 28
 

 
 أعمال الفّنان التَّشكيلي أحمد ألياس  
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وري زاهي عيسى 29  . الفّنان التَّشكيلي الس 
 

 
   أعمال الفّنان التَّشكيلي زاهي عيسى
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وري د. فؤاد روهم30    . الفّنان التَّشكيلي الس 
 

 
   التَّشكيلي د. فؤاد روهمأعمال الفّنان 
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وري برصوم برصوما 31  . الفّنان التَّشكيلي الس 
 

 
  أعمال الفّنان التَّشكيلي برصوم برصوما
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وري نضال خويص32  . الفّنان الّتشكيلي الس 
 

 
 أعمال الفّنان الّتشكيلي نضال خويص
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وري الكردي عنايت عطَّار33  . الفنَّان التَّشكيلي الس 
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وري عهد رّجوب 34  . الفنَّان التَّشكيلي الس 
 

 
 لفنَّان التَّشكيلي عهد رّجوبأعمال ا
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 . الفنَّانة التَّشكيلّية الهولندّية إيلين فان دير موّلين 35
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وري تيسير رمضان 36  . الفّنان التَّشكيلي الس 
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ائغ 37 ورّية فيفيان الصَّ  . الفنَّانة التَّشكيلّية الس 
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وري لطفي جعفر38    . الفّنان الّتشكيلي الس 
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 . المصّور الفوتوغرافي العراقي كريم الّذهبي  39
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وري كابي سارة. 40   الفّنان التَّشكيلي الس 
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3870 
 

      
 

  



3871 
 

       
 

   



3872 
 

       
 

  



3873 
 

      
 

  



3874 
 

 



3875 
 

وري جان حّنا41     . الفّنان التَّشكيلي الس 
  

 
 أعمال الفّنان التَّشكيلي جان حّنا
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وري . 42 ي   الفّنان التَّشكيلي الس   جورج عشِّّ
 

 
ي أعمال    الفّنان التَّشكيلي جورج عشِّّ
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 في العالم  أحبَّائي األعزّاء في كلِّّ مكان 
 

 أعوُد مؤكِّدًا عّما قلته سابقًا:  
 

 قراءة ممتعة ومفيدة أتمّناها لكم،
 عليكم  وعامًا سعيدًا وسنة جديدة مباركة

 حافلة باإلبداع والفرح والحب والوئام الكوني، 
 كلُّ عام وأنتم بخير والبشرية بألف الخير! 

 *** 
 الحياة قصيرة، قصيرة للغاية، 

قة،    لَِّم ال نستغّلها بأعماٍل إنسانّية وإبداعّية خالَّ
  في هذا الكون  أحبُّكم أينما كنتم

 أحبُّ الّسماء اّلتي ُتهطُل عليكم خيرًا  
 منُذ األزل .. منُذ أبدِّ الدُّهور 

 
   ،كغمضةِّ عين يأتي اإلنساُن إلى الحياة ويرحل

 تبقى الكلمة الخّيرة شامخة على وجنةِّ الّزمن  
 

 كونوا شامخين وخيِّّرين مثَل سنابلِّ القمحِّ 
نيا!  على وجهِّ الدُّ

 
ؤال، فهل وصَل المرسال؟!   ذلك هو السُّ

 
 صبري يوسف  

 
 
 
 
 
 



5225 
 

 الفهرس
 

 3..................................  ........................................................اإلهداء:  
  5المقدمة: كلمة المحّرر ............................................................................ 

 9...................................... أقسام المجّلة ............................................... 
 11..........................  . بطاقة شكر وتقدير: ..................................................

عر ..................................  13.............  .................المشاركون والمشاركات في الشِّّ
وري والقس الفاضل جوزيف إيلّيا ...........................ـ  1  15........................  .الّشاعر السُّ
 55................  . . األديبة والّناقدة والمترجمة المغربّية د. أسماء غريب ............................2
اعرة واألديبة الفلسطينّية الّلبنانّية دوريس خ 3  59...............  ..وري .............................. الشَّ
وري الكردي جميل داري ...........................................4    63.......  .. الّشاعر واألديب السُّ
 73.  .................. الّشاعرة الّلبنانّية د. حياة قالوش ..............................................5
 77. األديب والمترجم العراقي د. هاتف جنابي .......................................................  6
 83. األديبة والمترجمة المصرّية د. فاطمة ناعوت ...................................................  7
 93.............................................  . الّشاعر العراقي صالح فائق ......................8
ائغ ................................................................  9 اعر العراقي عدنان الصَّ  99. الشَّ

   105. الّشاعر البحريني قاسم حّداد ................................................................  10
اعرة الجزائرّية د. زينب لعوج ............................................................  11  115. الشَّ
اعر المصري أحمد الّشهَّاوي ............................................................  12  117. الشَّ
وائّية اللِّبنانّية مريم مشتاوي ..13 اعرة والرِّ  123....................................................  . الشَّ
   127. الّشاعرة والمترجمة الّلبنانّية د. هاال شرارة ....................................................  14
اعرة والّناقدة الّلبنانّية د. دورين نصر سعد .......................................15  129.........  . الشَّ
ينمائي اليمني حميد عقبي ......................................................  16 اعر والسِّّ  125. الشَّ
 147. الّشاعر الّلبناني قيصر عفيف ..............................................................  17
 151....  .بعيني ................................................. الّشاعر واإلعالمي الّلبناني شربل  18
 153...........  .. الّشاعر الفلسطيني موسى حوامدة ...............................................19
ين ..........................................20  163...  ............. .. الّشاعر العراقي أديب كمال الدِّّ
 173..............  .. الّشاعر العراقي عبد األمير خليل مراد ....................................... 21
وري حسام نجم غانم ..............................................22  179.............  .. الّشاعر السُّ
اعر والّناقد األردني د. عاطف الّدرابسة  23  191.............  ...................................... الشَّ



5226 
 

وري زكريا شيخ أحمد ...........................................................  24  203. الّشاعر السُّ
 211. الّشاعرة الّلبنانّية فاطمة منصور ............................................................  25
اعرة الّلبنانّية سامية خليفة ....................................................... 26  213.......  .. الشَّ
 219....  .. األديب والّشاعر التُّونسي د. كمال العيادي الكينغ ......................................27
اعرة المغربّية سعيدة الّرغيوي  28  227.............  ................................................ الشَّ
ورّية طهران صارم ..................................................29  231...........  .. الّشاعرة السُّ
اعرة الّلبنانّية سوزان عليوان ..................................................30  235...........  . الشَّ
اعر العراقي محّمد كاظم جواد ............................................. 31  249.............  .. الشَّ
 255. الّشاعرة التُّونسّية ضحى بوترعة ............................................................  32
ورّية ماري الظَّواه33 اعرة السُّ  261رة .............................................................  . الشَّ
اعرة المصرّية منى فتحي حامد ..........................................................  34  265. الشَّ
اعر اليمني عبدالغني المخالفي ................................................. 35  271........  . الشَّ
 279. الّشاعرة اليمنّية غالية عيسى ...............................................................  36
ورّية فيروز مخُّول ..............................................................  37  283. الّشاعرة السُّ
ورّية زوات جميل حمدو38  291...........  ..............................................  . الّشاعرة السُّ
اعر والمترجم الفلسطيني د. محّمد حلمي الّريشة ................................39  295.........  . . الشَّ
اعر والّناقد العراقي محّمد صابر عبيد ..........................................40  299......  ..... الشَّ
ماوي .............................................................  41 اعر العراقي يحيى السَّ  305. الشَّ
 309................................................................  . الّشاعر المغربي عماد أفقير  42
ورّية ريتا الحكيم ................................................................  43 اعرة السُّ    311. الشَّ
 315.........  ...... الّشاعر الُسوري الكردي عبدالرحمن محّمد .....................................44
اعر الجزائري شاكر بوعالقي ...........................................................  45    317. الشَّ
ورّية رغد اسليم .................................................................  46  319. الّشاعرة السُّ
ورّية روال عبدا47  321لحميد ............................................................  . الّشاعرة السُّ
الحي ....................................48  323.........  .. الّشاعرة العراقّية الكردّية پرشنك ٔاسعد الصَّ
اعرة العراقّية سهاد البندر ............................................49    329...................  . الشَّ
وري الكردي علي مراد ................................................50  331.........  .. الّشاعر السُّ
اعرة الفلسطينّية آمال عّواد رضوان ............................................51  335.........  .. الشَّ
اعر والمترجم52  337.........  . العراقي الّسرياني د. بشير مّتي الطورلي .................  . األديب والشَّ
ورّية هند زيتوني .............................................53 وائّية السُّ  341.........  .. الّشاعرة والرِّ



5227 
 

اعر الّسوري مفيد نبزو  54  345...................  ............................................... . الشَّ
وري وائل حبيب عثمان  .....................................55 اعر السُّ  349...................  . . الشَّ
ورّية الكردّية دلشا آدم ......................56  351.............  ........ الّشاعرة والكاتبة اإلعالمّية السُّ
ورّية الكردّية هيفي قّجو .........................................................  57  355. الّشاعرة السُّ
وائّية اللُّبنانّية إخالص فرنسيس ..................................................  58  357. الّشاعرة والرِّ
ع59 اعر السُّ  359ودي أحمد كتوعة ..............................................................  . الشَّ
 361. الّشاعرة التُّونسّية فاطمة حافظي ............................................................  60
ورّية ندى وردا أوراهم ................................61  369............................  . الّشاعرة السُّ
وائّية المغربّية ليلى مهيدرة ...........................................62  373...........  .. الّشاعرة والرِّ
 379. الّشاعرة والقاّصة التُّونسّية سماح بني داود ...................................................  63
اع 64  383رة التُّونسّية لين األشعل ...............................................................  . الشَّ
اعرة واألديبة المصرّية د. منى حلمى ....................................................  65    385. الشَّ
ورّية الكردّية ماجدة داري ...............66 اعرة السُّ  424.........................................  . الشَّ
ورّية ميساء زيدان ...............................................................  67  433. الّشاعرة السُّ
 437.......  .............................................. األديب والمترجم العراقي الكردي بدل رفو  68
اعر واألديب الفلسطيني حسن سالمة .........................................69  443..........  .. الشَّ
وائي العراقي وليد هرمز ...............................................70 اعر والرِّ  451.........  . . الشَّ
 455......  .. الّشاعر والّروائي الّسوري الكردي سليم بركات .........................................71
 461. الّشاعرة الّلبنانّية ندى الحاج ................................................................  72
ورّية الكردّية نجاح هوفاك ...73 اعرة السُّ  467...........  .......................................... الشَّ
وري إياد خزعل .......................................................74  469.........  .. الّشاعر السُّ
وري منذر الغباري ..............................................................  75 اعر السُّ  473. الشَّ
 479. الّشاعرة الّلبنانّية ساندي عبدالنُّور ...........................................................  76
وري حسن عماد ........................................................ 77  483.......  .. الّشاعر السُّ
 487..............................................  . الّشاعر العراقي عمر الخفاجي ............... 78
وري الكردي مصطفى عليكو ..........................................79  489.........  .. الّشاعر السُّ
ورّية ريم آل كلزلي  80  493..........  ..................................................... الّشاعرة السٌّ
ورية سوزان إبراهيم ..............................................................  81 اعرة السُّ  503. الشَّ
 511..........  ......الّشاعرة العراقّية الكردّية أمل بوتاني ..........................................  82
ورّية شادية األتاسي ..........................................83 اعرة والكاتبة السُّ    515..........  .. الشَّ



5228 
 

ورّية أديبة عبدو عطّية ............................................84  521.............  .. الّشاعرة السُّ
ورّية  85  523...........  .صفاء علي محّمد ............................................... الّشاعرة السُّ
 529. الّشاعرة المغربّية زهرة الّطاهري .............................................................  86
ورّية الكردّية نرجس اسماعيل .............................87  535...........  ............. الّشاعرة السُّ
اعرة الجزائرّية لطيفة حرباوي ................................................88  543...........  .. الشَّ
 547...........  .. الّشاعرة التُّونسّية نزهة المثلوثي .................................................89
ورّية غانا أسعد ..............................................  90 اعرة والقاّصة السُّ  551..........  .الشَّ
 557. الّشاعرة الّلبنانّية تغريد بو مرعي ............................................................  91
اعر المغربي مصطفى لفطيمي .................92  559.........  ................................. الشَّ
اعر المغربي يوسف أسونا ....................................................93  563.........  .. الشَّ
 565. الّشاعرة الجزائرّية آمال زكريا ...............................................................  94
ورّية الكردّية بدرّية دورسن ........................................... الشّ 95    573............  .اعرة السُّ
اعرة الفلسطينّية نهى عمر ..............................................................  96  577. الشَّ
ورّية نرجس عمران .....................97    581.............  ............................. الّشاعرة السُّ
اعرة الفلسطينّية هتاف عريقات ..........................................................  98  591. الشَّ
وري جورج عازار ..................................................99 اعر السُّ  595............  .. الشَّ

عودّية فايزة سعيد ............................................... . ال100  607..............  .ّشاعرة السُّ
ورّية الكردّية روشن علي جان ......................................101 اعرة السُّ  613...........  .. الشَّ
ورية عائدة أفرام ..................... 102  621..........................................  . الشاعرة السُّ
 627............  .. الّشاعر العراقي وعدللا إيليا ..................................................103
وري الكردي آزاد عنز .........................................................  104 اعر السُّ    633. الشَّ
ورّية الكردّية فدوى الكيالني ........................................  .105  635...........  .الّشاعرة السُّ
 641. الّشاعرة العراقّية فائزة سلطان .............................................................  106
 645..........  ...................................................... الّشاعر العراقي فالح هاشم  107
ين ..........................................................  108  647. الّشاعرة الّلبنانية هدى فخر الدِّّ
اعرة والّناقدة الجزائرّية سليمة مسعودي ................................... 109  653........  . ....... الشَّ
 657..........  .. الّشاعرة الّسورّية ميرفت أبو حمزة ...............................................110
اعر والقاص التُّونسي سمير بّية ..............................................111  661.........  . . الشَّ
وري علي الّراعي ......................................... الّشاعر والكاتب  112  665.............  .السُّ
ورّية منال يوسف .............................................................  113  667. الّشاعرة السُّ



5229 
 

 671..............  .......... . الّشاعرة العراقّية اآلشورّية فيفيان صليوا ............................114
اعر اليمني فارس الجندي .............................................................  115  675. الشَّ
ورّية مي شهرستان ....................................................  116  677. الكاتبة والّشاعرة السُّ
 681.............  .يمة نور عيساوي ......................................... الّشاعرة المغربّية كر 117
عد .......................................................  118 ورّية ليندا السَّ     683. الّشاعرة والكاتبة السُّ
ورّية هند مرشد .....................................119 اعرة السُّ  685.............  .............. . الشَّ
ورّية باسمة قّصاص .............................................120 اعرة السُّ    689.............  .. الشَّ
وري الكردي لقمان محمود .................................121 اعر والّناقد السُّ  693.............  .. الشَّ
 695ورّية الكردّية نجاح الكيالني ....................................................  . الّشاعرة السُّ 122
وري الكردي خضر سلفيج ............................................. 123  699.......  .. الّشاعر السُّ
ورّية الكردّية نارين عمر ................124  703..............  ................. . الّشاعرة والّروائّية السُّ
اعر المصري سامح أدوار سعدللا .......................................125  709.............  .. الشَّ
ورّية الكردّية عفاف حسكي .......................................126  715............  .. الّشاعرة السُّ
 719............  .ة الكردّية كويستان شاكر ........................................ الّشاعرة العراقيّ 127
اعرة والكاتبة الجزائرّية نسيبة عطاء للا ................................... 128  721.............  .. الشَّ
 727...........  ................... الّشاعرة الجزائرّية إسراء فهيم .................................129
 733. الّشاعرة التُّونسّية هدى الّدّغاري ...........................................................  130
وري حسين المحّمد ............................................................  131 اعر السُّ  737. الشَّ
 739.............  .وري ابراهيم موسى الخوري ........................................ الّشاعر السُّ 132
ورّية فادية عريج ..........................................133  741...........  .. الّشاعرة والقاّصة السُّ
امي  134 وري مردوك الشَّ  745............  ................................................ الّشاعر السُّ
   749...........  .. الّشاعر واألديب العراقي د. وليد جاسم الزُّبيدي ................................135
 753.........  .. الّشاعرة واألديبة العراقّية د. وفاء عبدالّرزاق .....................................136
ورّية د. نجاح ابراهيم ........................................... 137  761.......  .. األديبة والّناقدة السُّ
 767.......  .. األديبة والّناقدة الجزائرّية نوميديا جروفي ........................................... 138
اعر والكاتب العراقي ها139  777........  . دي الحسيني ........................................... الشَّ
 781.......  .. الّشاعر العراقي بولص اآلشوري )بولص شليطا ملكو( .............................140
اعر العراقي الّسرياني أمير بولص ابراهيم ...................................... 141  787.  ........ الشَّ
 795.........  .. الّشاعر العراقي الّسرياني بطرس نباتي ..........................................142
ورّية ليلى غبرا ................................................................  143  801. الّشاعرة السُّ



5230 
 

ورّية الّسريانّية نورا شكرو144 اعرة السُّ  811..................  ....................................  . الشَّ
 815. الّشاعرة األردنّية باسمة غنيم ..............................................................  145
 819........  . الّشاعرة الّلبنانّية سارة الزِّين ....................................................... 146
الحي .................................147  821................  .. الكاتبة والّشاعرة العراقّية سالمة الصَّ
ورّية الكردّية د. ميديا شيخة ....................................................  148  827. الّشاعرة السُّ
اعرة العراقّية اآلشورّية149  831نضال نجيب موسى .............................................    . الشَّ
اعرة التُّونسّية ليلى عطاء للا ....................................150  835..............  .. األديبة والشَّ
 839.............  .................................... . الّشاعرة التُّونسّية العامرّية سعدللا الجباهي  151
 845..............  .. الّشاعرة والكاتبة الّلبنانّية حنان شبيب ....................................... 152
ورّية أسماء الكيالني ..........................................................153    851  . الّشاعرة السُّ
ورّية منى نعيم الرِّيس ..........................................154  853...............  . . الّشاعرة السُّ
ورّية يمان ياسرجي ...................................................  155  855. الّشاعرة والقاّصة السُّ
اعرة المغربية د. سميرة طويل .....156  857............  .......................................... الشَّ
اعرة الّليبّية أميلة الّنيهوم .................................................157  865.............  .. الشَّ
 871..  .............. الّشاعر الفلسطيني نمر سعدي ............................................. 158
اعر العراقي هاشم الجنابي ............................................................  159  881. الشَّ
ورّية وفاء دالَّ ................................................................   160 اعرة السُّ  883. الشَّ
 889المغربّية خديجة عبو ...................................................  . الّشاعرة والّتشكيلّية  161
 893. الّشاعر المصري عبدالّناصر الجوهري ....................................................  162
اعر المصري فاروق الحضري ........................................163   901.......  ........... الشَّ
يِّّد ...........................................164 اعرة الفلسطينّية نادية السَّ    905................  .. الشَّ
ورّية الكردّية ليلى مراد .......................................165 اعرة السُّ  909.................  .. الشَّ
اعر المصري عبدالح166 ّيد .......................................................   . الشَّ  923افظ السَّ
 925. الشاعرة الفلسطينّية اليمنّية ميساء الّسعدي .................................................  167
ورّية مالك العوام ...........................................168  927.................  ... الّشاعرة السُّ
وري تمَّام علي دكدك .....................................169  931....................  . . الّشاعر السُّ
رياني ألياس أفرام .....................................170 وري السِّّ  933................  .. الّشاعر السُّ
ورّية ما171    939دلين الطّنوس .........................................................   . الّشاعرة السُّ
ورّية ماجدة زيتون ................................................172 اعرة السُّ  941............  .. الشَّ
عودي صالح الهنيدي .......................................173  945...........  ......... الّشاعر السُّ



5231 
 

 947. الّشاعرة الجزائرّية األردنّية خيرة بلقصير ...................................................  174
ورّية غادة البدوي  175  951.............................................................  . الّشاعرة السُّ
ورّية كاملة عزام ...............................................................  176  953. الّشاعرة السُّ
 957........ . الّشاعرة المغربّية عائشة جرو .................................................... 177
وري الكردي أكرم محّمد ...................................................... 178  961. الشاعر السُّ
اعر العراقي عبدللا نوري ............................................................ 179  963. الشَّ
 969............................................... . الّشاعر العراقي يقظان الحسيني ..........180
مدي ...................................................... 181  971. الّشاعر اليمني عبدالباسط الصَّ
نيور ........................................................... 182 وري فوزي الشَّ  977. الّشاعر السُّ
 979الّشاعر األردني غازي المهر ............................................................ . 183
ورية ليلى أحمد ...................................................... 184 اعرة والكاتبة السُّ  981. الشَّ
 985..............................  . الّشاعرة المصرّية نجالء علي حسن ........................ 185
وري حسام نعمان ............................................................ 186  991. الّشاعر السُّ
وري غازي عبدالعزيز عبدالّرحمن ............................................. 187 اعر السُّ  997. الشَّ
اعر  188 وري الكردي ابراهيم اليوسف ..................................................  . الشَّ  1003السُّ
ورّية سوسن ابراهيم ...........................................................  189  1007. الكاتبة السُّ
اعر المغربي الّصديق األيسري .............................190  1009.........................  . الشَّ
 1011. الّشاعر العراقي مّتى اسماعيل ......................................................... 191
 1013. الّشاعر المغربي العربي لعرج .......................................................... 192
اعرة الّسورّية أنجيال193       1015عبدة  ..........................................................  . الشَّ
معي ...........................................................  194 اعر اليمني معاذ السَّ  1017. الشَّ
ورّية الكردّية دلشا يوسف ....................................195 اعرة السُّ  1021................  . الشَّ
وري هيثم المخلَّالتي ........................................................ 196  1023. الّشاعر السُّ
ورّية لينا قنجرواي ...........................................................  197 اعرة السُّ  1025. الشَّ
ورّية فرد 198 اعرة السُّ  1031وس الّنّجار ..........................................................  . الشَّ
اعرة الجزائرّية هالة فغرور ...........................................................  199  1033. الشَّ
اعر ............................................200  1037..............  . الشاعر المغربي حامد الشَّ
 1041. الّشاعر المصري حمدي طه ............................................................  201
وري الكردي نهري كوراني ...................................................  202 اعر السُّ  1043. الشَّ
اعر الّلبناني تيسير حيدر ........203  1049...................................................  . الشَّ



5232 
 

اعرة المغربّية مديحة طوقي ..........................................................  204  1051. الشَّ
وري راتب سليم إدريس ......................................................  205 اعر السُّ  1053. الشَّ
اعرة العراقّية رزان الحسيني ......................................................... 206  1055. الشَّ
ورّية خالدة إسبر ............................................................  207  1065. الّشاعرة السُّ
اعرة الفلسطينّية وفاء أبو عفيفة ...........208  1069.......................................... . الشَّ
 1071. الّشاعرة والّناقدة المغربّية د. ثرّيا بن الّشيخ .............................................. 209
ورّية غادة فّطوم ............................................................ 210  1087. الّشاعرة السُّ
عودّية بديعة كشغري ........................................................  211 اعرة السُّ  1091. الشَّ
 1095. الّشاعر العراقي معن صباح سكريا ..................................................... 212
 1097....................................  . الّشاعرة اإليرانّية ساناز داودزاده فر ..................213
اعر العراقي غريب اسكندر ......................................................... 214  1099. الشَّ
اعر الفلسطيني سليم الّنفار 215  1101......................................................... . الشَّ
ورّية ميرفت استنبولي ............................................... 216    1107. الّشاعرة والكاتبة السُّ
وري عبدالحميد ديوان ...................................................217 اعر السُّ  1111....  . الشَّ
 1115. الّشاعرة األردنّية د. مها العّتوم ......................................................... 218
ورّية نضال سّواس .................................................  219  1119. األديبة والّتشكيلّية السُّ
ورّية الكردّية خوناف أ 220    1121يوب .................................................. . الّشاعرة السُّ
اعر العراقي الّسرياني د. بهنام عطاللا .............................................. 221  1225. الشَّ
 1227. الّشاعر المغربي شفيق اإلدريسي ....................................................... 222
ورّية راما وهبي ..............................................................  223    1129. الّشاعرة السُّ
ورّية هيفاء نصري ...........................................................  224 اعرة السُّ  1131. الشَّ
ورّية لوسيا عازار ...........225    1135................................................  . الّشاعرة السُّ
اعرة المغربّية نعيمة الّرامي ..........................................................  226  1137. الشَّ
وداني محّمد نجيب محّمد علي ..........................227  1141...................  .. الّشاعر السُّ
اعر المغربي حسن أجبوه ابن أحمد ..................................................  228  1143. الشَّ
اعرة المغربية سناء جرير ............................................................  229  1146. الشَّ
وري الكردي خالد حسين  230 اعر السُّ  1149..............................................  . النَّاقد والشَّ
وري صبري يوسف ......................................................... 231 اعر السُّ  1153. الشَّ

  1221القّصة ...................................................................................... 
    1223.....................  .ن والمشاركات في ملف االقّصة ............................... المشاركو



5233 
 

    1225......................  .ـ القاص العراقي هيثم بهنام بردى ..................................... 1
وائي والمترجم العراقي شاكر نوري ................... 2  1235........................... . القاص والرِّ
اعر العراقي وليد هرمز........................................................ 3 وائي والشَّ  1251. الرِّ
زاق 4 اعرة العراقّية د. وفاء عبدالرُّ  1263................................................ . األديبة والشَّ
وائي المصري سمير الفيل  .................................................... 5  1277. القاص والرِّ
 1287................................................... . القاّصة والكاتبة المصرّية د. منى حلمي 6
   1295. األديب العراقي د. علي القاسمي  ......................................................... 7
   1303. القاّصة والّتشكيلّية المصرّية فاطمة خليفة .................................................. 8
 1305. القاّصة العراقّية نضال نجيب موسى  ..................................................... 9

عودي جبير المليحان  ........................................................ 10  1307. القاص السُّ
وري فريد مراد ...................... 11 وائي السُّ  1317................................. . القاص والرِّ
 1336. األديبة والّشاعرة اللُّبنانّية إخالص فرنسيس  .............................................. 12
 1343. القاّصة الّتونسّية لين األشعل  ........................................................... 13
 1345...............  .وائّية والّشاعرة الّسورّية الكردّية نارين عمر...................... . القاّصة والرِّ 14
 1355............... .. األديبة والّناقدة الجزائّية نوميديا جروفي  ..................................15
 1363................................ . الكاتبة والّشاعرة أديبة عبدو عطّية .......................16
   1367......  . . القاّصة والّناقدة المصرّية د. أماني فؤاد ............................................17
ورّية زرياف المقداد .......................................18 وائّية السُّ  1377.......... .. القاّصة والرِّ
وائّية المصرّية هدى توفيق ................................................... . القاّص 19  1381ة والرِّ
 1391. القاص المصري ياسر محمود محمَّد ..................................................... 20
اعرة الجزائرّية سليمة مّليزي .......................21  1393........................... . القاّصة والشَّ
ورّية منى نعيم الرَّيِّس  ....................................................... 22    1395. القاّصة السُّ
وائّية العراقّية صبيحة شبر ................................................... 23  1399. القاّصة والرِّ
ورّية شادية أتاسي ................................................... . القاّصة والشّ 24  1403اعرة السُّ
 1411. القاّصة البحرينّية زهراء غريب  .......................................................... 25
ورّية الكردّية فدوى الكيالني ...............26  1413........................... . القاّصة والّشاعرة السُّ
وائّية المصرّية صفاء الّنجار ................................................. 27  1415. القاّصة والرِّ
 1423................. .. القاّص المصري سماح أدور سعدللا  .................................. 28
 1425ي البطران  ................................................... . القاّص الّسعودي حسن عل29
اعرة التُّونسّية نزهة المثلوثي  ................................................ 30  1429. القاّصة والشَّ



5234 
 

وري الكردي زكريا شيخ أحمد ................................31 اعر السُّ  1431........ . القاّص والشَّ
وري الكردي عامر فرسو ........................................... 32  1437. القاّص والّتشكيلي السُّ
انا 33 ورّية ندى الدَّ  1443..................................................... . القاّصة والّشاعرة السُّ
ورّية الهام عيسى .......................................... 34  1445..................  .. القاّصة السُّ
 1447.............  ...................................... القاّص الجزائري الّطّيب صالح طهوري   35
 1451. القاّصة اإلماراتّية فاطمة المزروعي ...................................................... 36
 1453. القاّصة الكويتّية استبرق أحمد ........................................................... 37
ورّية نضال الّسواس ................................................ 38    1455. األديبة والّتشكيلّية السُّ
 1459. القاّصة والّشاعرة الفلسطينّية آمال عّواد رضوان ........................................... 39
وري عماد أبو زيد .....................40  1465....................................... . القاّص السُّ
ورّية فيحاء ستيتّية ........................................................... 41  1467. القاّصة السُّ
ورّية ريتا الحكيم  ................................................... 42 اعرة السُّ    1485. القاّصة والشَّ
 1489القاّصة المغربّية أمينة شرادي ........................................................... . 43
اعرة اليمنّية نوال القليسي ........................................44    1493........... .. القاّصة والشَّ
عودي فهد العتيق .........................45  1495.................. . .................. القاّص السُّ
ورّية الكردّية هيفي قّجو ...............................46 اعرة السُّ ة والشَّ  1499..............  .. القاصَّ
وري الكردي عبدالّرحمن محّمد ..................................47  1501..............  .. القاّص السُّ
 1503........... .ة والّتشكيلّية المغربّية خديجة الخليفي .................................... القاّص 48
   1507.......  .. القاص اللِّيبي محّمد األصفر .....................................................49
عودّية مريم الحسن ............................50  1513............................... . القاّصة السُّ
ورّية إيمان الّدرع ..................................................... 51  1515. األديبة والّشاعرة السُّ
وري فراس الحركة ............................................................ 52  1519. القاّص السُّ
ورّية مي شهرستان ............................................ الكاتبة والشّ 53  1523....... .اعرة السُّ
ورّية غادة فّطوم ...........................................54  1527......... .. القاّصة والّشاعرة السُّ
ورّية غانا أسعد ...................................55  1529........ .................... القاّصة السُّ
 1531........ .. القاّصة العراقّية ميرفت الخزاعي ................................................56
 1533........ .. القاّص المصري عماد أبو زيد ..................................................57
وري جورج عاز 58  1537....... .ار ...................................................... القاّص السُّ
 1551.......  . . . القاّصة المصرّية شاهيناز الفّقي ................................................59
وري عبد الحميد ديوان  ............................................. 60 اعر السُّ    1557.. القاّص والشَّ



5235 
 

 1559. القاّص الّتونسي سمير بّية ............................................................... 61
ورّية لوريس فرح .......................62  1565...................................... . القاّصة السُّ
ورّية لوسيا عازار ............................................................. 63  1569. الكاتبة السُّ
 1571............  .. القاّصة المغربّية عتيقة هاشمي .............................................. 64
ورّية رندا العازر ................................................   . القاّصة65  1575.............  .السٌّ
الحي ................................. 66    1595................. .. القاّص والنَّاقد العراقي صفاء الصَّ
وائي العراقي ابراهيم سليمان نادر ............ 67  1597................  ................... القاّص والرِّ
وري صبري يوسف ................................................  68  1601. األديب والتَّشكيلي السُّ
 1649................. .. القاّصة المغربّية خديجة الخليفي ....................................... 69
 1661............. . جابر خمدن ............................................... القاّص البحريني 70
 1665.............  . . القاّص والكاتب المصري د. محّمد فتحي عبدالعال ..........................71
 1669.... ........ القاّص المصري مراد ناجح عزيز .............................................72
ورّية ريما آل كلزلي ..................................................73    1671........  .. القاّصة السُّ
 1674. القاص المغربي حسن أجبوه ابن أحمد ....................................................  74
 1676.........................................  . القاّص المصري هاني بكري ....................75
 1679.  القاّص والمسرحي والمخرج الّسينمائي اليمني حميد عقبي ................................ 76
 1701....................................... . األديبة والّناقدة والمترجمة المغربّية د. أسماء غريب 77

 1753المقال .......................................................................................  
 1755.........................  .المشاركون والمشاركات في المقال ..................................

    1757.............  . نَّاقدة والمترجمة المغربّية د. أسماء غريب ............................ـ األديبة وال1
اعرة الّلبنانّية د. دورين نصر ....................................... 2    1767............  .. النَّاقدة والشَّ
 1781............... ....................................... األديبة والنَّاقدة المصرّية د. أماني فؤاد 3
   1795.............. .. األديب والمترجم العراقي د. هاتف جنابي ...................................4
اعر العراقي هادي الحسيني  5  1821............  ................................................. الشَّ
   1839................  .. األديبة والّشاعرة المصرّية د. فاطمة ناعوت ...............................6
اعر د. بهنام عطاهلل ...........................................7  1869....... ........... الّناقد والشَّ
 1873.............. .. الّشاعر والكاتب واإلعالمي الّلبناني شربل بعيني ............................8
اعر العراقي بطرس نباتي .......................................9  1883............. .. الكاتب والشَّ

اعر العراقي فاروق سلوم ......10  1887............ .................................. . الكاتب والشَّ
   1891............ .. الكاتب والّناقد العراقي عدنان حسين أحمد ................................... 11



5236 
 

وري صبري يوسف ..........................................12  1897....... .. األديب التَّشكيلي السُّ
اعر العراقي حميد سعيد  ......................................... . ال13        1905......... .كاتب والشَّ
ورّية د. نجاح ابراهيم ........................................... 14  1917..... ..  األديبة والّناقدة السُّ
   1925...... . ............................ الكاتب والمخرج اليمني حميد عقبي ....................15
        1927.......  .. األديبة والّناقدة والّتشكيلية الجزائرّية نوميديا جروفي ................................16
الحي .........................................17  1933......... .. الكاتب والّناقد العراقي صفاء الصَّ
 1941....  .الكاتبة والّناقدة الّتونسّية سهيلة بن حسين حرم حّماد ...................................  18
 1951.....  .. األديب والّناقد العراقي د. وليد جاسم الزَّبيدي ........................................ 19
ّيد نجم ........................20  1957......  . ................................. الكاتب المصري السَّ
ّيد .................................... 21 اعر المصري حاتم عبدالهادي السَّ  1963.......  .. النَّاقد والشَّ
 1971....  .......................................................... الكاتب المصري خالد بيومي  22
   1975......  . . الّناقد والباحث التَّونسي البشير الجلجلي ............................................23
اعر العراقي د. رحيم الغرباوي ......................................24  1977......  . ...... النَّاقد والشَّ
يخ عطّية ...............................................25 وري المثّنى الشِّّ  1993......  . . الكاتب السُّ
 2001........  .. األديبة المغربّية خديجة الخليفي .................................................26
اعر الفلسطيني راسم 27  2003.......... .المدهون ...................................... الكاتب والشَّ
اعرة والكاتبة العراقّية رزان الحسيني ..........................................28  2005........  .. الشَّ
   2010.....  .... الناقد الجزائري الدُّكتور وليد خالدي ...............................................29
وري الكردي آزاد عنز ............................................... 30  2013.  الكاتب والّشاعر السُّ
   2017...........  .. الكاتبة الفلسطينّية جمانا سمير العتبة .........................................31
اعر الّليبي سالم  32  2023............  .العوكلي ........................................ . الكاتب والشَّ
الحي ....................................33  2035............  .. الّشاعرة والكاتبة العراقّية سالمة الصَّ
اعرة الّسورّية شاديا األتاسي ...................................34 وائّية والشَّ  2037......  . ......... الرِّ
 2041......  . . الكاتب والنَّاقد الفلسطيني شاكر فريد حسن .........................................35
وري الكردي عبدالوهاب البيراني ....................................36    2045... .. الّشاعر والنَّاقد السُّ
وري صبري يوسف ........................................... . األديب والّتشكيلي 37  2055..... .السُّ
ورّية د. ريم شطيح .............................................. 38  2093.....  .. الكاتبة والباحثة السُّ
 2103........  ............ األدبّية والّشاعرة الّلبنانّية مريم مشتاوي .................................39
   2108........  .. الكاتب د. إبراهيم خليل .........................................................40
وري جورج عازار ............................................41 اعر السُّ                        2112........  .. القاص والشَّ



5237 
 

وري علي الّراعي ......................................................  . الكاتب 42    2118.......  .السُّ
تراوي ..............................,............43 اعر البحريني علي السَّ    2123......  . . الكاتب والشَّ
 2127......  . .......................... الكاتبة الجزائرّية علياء بوخاري ...........................44
ورّية الكردّية دلشا آدم ......................................45  2129........  .. الكاتبة واإلعالمّية السُّ
 2135........  .. الّشاعر والكاتب الفلسطيني نمر سعدي ..........................................46
وري علي الّراعي ........................................... الكاتب واإلع47  2143........  .المي السُّ
وائي المصري د. محمد فتحي عبد العال ........................ 48  2149.....  .. الكاتب والباحث والرِّ
ورّية فادية عريج .................................49    2155....  .................. الّشاعرة والكاتبة السُّ
اعرة والنَّاقدة التُّونسّية المعة العقربي ...........................................50    2159......  . .  الشَّ
اعرة التُّونسّية لين األشعل ............................................51  2163........  .. الكاتبة والشَّ
 2167.........  .نَّاقد الّتونسي محمَّد أحمد مخلوف ...................................... الكاتب وال52
 2177............  .. النَّاقد المصري محمَّد الحمامصي ............................................ 53
 2193.........  ................. الكاتب والنَّاقد األردني محمَّد رمضان الجبور .....................54
وائي محّمد األصفر ...........................................................  55  2201. القاص والرِّ
 2203......................................................  . الكاتبة والباحثة الجزائرّية ليلى تباني  56
ورّية منال يوسف .....................................................  57 اعرة والكاتبة السُّ  2207. الشَّ
ورّية د. نجاح ابراهيم  58 اعرة السُّ  2209.................................................  . األديبة والشَّ
   2213. النَّاقد والكاتب العراقي نعيم عبد مهلهل ................................................... 59
 2215. األديبة المصرّية د. منى حلمي ...........................................................  60
                            2233. النَّاقدة العراقّية الدُّكتورة نادية هّناوي ...................................................... 61
وائي والقاص العراقي هيثم بهنام بردى .................................................  62    2237. الرِّ
ورّية63  2247الكردّية هيفي قّجو ........................................................    . الكاتبة السُّ
   2249. القاص واألديب اليمني زيد الفقيه .........................................................  64
        2255.................  . الكاتب العراقي طالب زعيان العكيلي ....................................65
اعر والنَّاقد العراقي علي حسن الفواز ................................................. 66  2259. الشَّ
   2261. الفنَّان والّشاعر العراقي مروان ياسين الدليمي ............................................. 67
                              2264ادية الّزّقان .............................................................   . النَّاقدة المغربية ن68
   2267. الكاتب التُّونسي عمر الكوز ..............................................................  69
 2273..................................................  . الكاتب والّشاعر العراقي نزار الّديراني ...70
 2285. الكاتبة العراقّية آفاق المحّمدي ............................................................  71



5238 
 

   2290. الكاتب والّشاعر العراقي هاشم شفيق ......................................................  72
 2299. الكاتب المغربي الصديق األيسري .........................................................  73
عود الديك ....................................................  74 ورّية سمر أبو السُّ  2301. األديبة السُّ
ورّية آمنة الحلبي ...................75  2307............................................  . الكاتبة السُّ
 2315. الكاتب والّناقد العراقي صباح محسن كاظم ............................................... 76
وري الكردي جميل داري ............................................. 77  2319. الّشاعر واألديب السُّ
اعرة الّتونسّية لمياء القفصي .................................................. . الكاتبة و 78  2323الشَّ
 2325. الكاتبة والّشاعرة المصرّية منى فتحي حامد ............................................... 79
 2330...........................  . الكاتب والّناقد العراقي فهد عنتر الّدوخي .......................80
   2333. الكاتبة والفّنانة الّتشكيلّية المغربّية وفاء بّكار .............................................. 81
ورّية ريما آل كلزلي ...................................................  82  2335. الكاتبة والّروائّية السُّ
ورّية غادة فطُّوم ........................................................ الكات 83    2341بة والّشاعرة السُّ
 3345. األديبة والباحثة المغربّية د. كريمة نور عيساوي ...........................................  84
وائي واألديب الجزائري واسيني األعرج .................................................  85    2349. الرِّ
وائي والكاتب الّلبناني الياس خوري .....................................................  86  2359. الرِّ

راسات    2369..........   ...................................................................الّنقد والدِّ
   2371...........  ..المشاركون والمشاركات في ملف الّنقد والّدراسات والبحوث ........................ 

 2373.......................  ـ النَّاقد العراقي د. محّمد صابر عبيد ................................... 1
 2389. الّناقد العراقي د. خليل شكري هّياس ........................................................  2
وري الكردي د. خالد حسين ........................................................  3  2395. الّناقد السُّ
وائي السُّ 4  2428وري الكردي خليل جابو  ................................................  . الكاتب والرِّ
ورية ريما آل كلزلي ..............................................................  5    2440. الكاتبة السُّ
 2445...................... الّناقد والباحث األردني د. عاطف الّدرابسة ..............................6
وري محّمد رستم ..........................................................  7  2449. الكاتب والناقد السُّ
ورية د. ريمة الخاني .....................................................  8  2467. الّناقدة  الباحثة السُّ
 2473د. دورين نصر سعد ........................................................    . الّناقدة الّلبنانّية9

 2477. الّناقد العراقي الّدكتور رحيم الغرباوي ......................................................  10
لمان  .........................11 اعر والنَّاقد العراقي علوان السَّ           2481.......................... . الشَّ
        2485. الكاتب والّناقد العراقي سعدي عبد الكريم  .................................................  12
وري محّمد فتحي المقداد ................................................  13 وائي والّناقد السُّ  2491. الرِّ



5239 
 

 2501الكاتبة المغربّية مليكة بنضهر .............................................................   ـ 14
ورّية د. زرياف المقداد .........................................................  15  2511. الّناقدة السُّ
اعرة الجزائرّية د. سليمة مسعودي ..16  2519.............................................  ـ النَّاقدة والشَّ
 2537ـ الّناقد والكاتب العراقي صباح هرمز ....................................................... 17
 2549. النَّاقدة المصرية د. أماني فؤاد .............................................................  18
اعرة والنَّاقدة الّلبنانّية د. هدال القصار ...................................................    .19  2561الشَّ
وري حسين علي الهنداوي ......................................................  20  2569. الكاتب السُّ
     2573............................................  . الّناقد األردني د. إبراهيم خليل ................21
    2589. الكاتب والّناقد العراقي علي جّبار عطّية ...................................................  22
   2593. الّناقدة الجزائرّية د. وافية حمالوي .........................................................  23
وائّية والّشاعرة ريما آل كلزلي  24  2597..........................................................  . الرِّ
        2599. الّناقد العراقي محّمد مطلك صالح الجميلي  ...............................................  25
 2609.......  . الكاتب والنَّاقد العراقي طالب زعيان العكيلي  ....................................... 26
                      2615. الكاتب والّناقد العراقي فهد عنتر الدُّوخي ..................................................  27
 2621. الّناقد والكاتب العراقي ماجد الجاسم ...................................................... 28
 2625د. أحمد الماّل سّطام الجميلي .............................................. . الّناقد والكاتب 29
 2629. الكاتب والّناقد العراقي كريم إينا ...........................................................  30
 2635..........................  . الّناقدة المغربّية سعيدة الرِّغيوي .................................31
بع ..................................................  32    2637. النَّاقد المصري الدُّكتور مصطفى الضَّ
 2645. الكاتب والنَّاقد الجزائري مولود بن زادي ...................................................  33
بع .........................................................    . النَّاقد المصري د.34  2649محمود الضَّ
ورّية جمانة طه ................................................................  35  2655. األديبة السُّ
وري مفيد خنسة ..................................36 اعر السُّ  2657......................  . النَّاقد والشَّ
وري صبري يوسف ................................................. 37  2659. األديب والتَّشكيلي السُّ
 2661. الكاتب والّناقد العراقي عدنان أبو أندلس .................................................. 38
              2667سمير حاج ..................................................... . النَّاقد والكاتب الفلسطيني 39
 2675. األديبة والنَّاقدة والمترجمة د. أسماء غريب ................................................  40
وري محّمد تركي الرَّبيعو ........................41  2681........................  . الكاتب والّناقد السُّ
وائي الجزائري واسيني األعرج .................................................  42  2685. الكاتب والرِّ
 2691. الكاتب والّناقد محّمد خضير سلطان .......................................................  43



5240 
 

 2697ي منصف الوهايبي ..................................................  . الكاتب والّناقد التُّونس44
 2701. األديبة والّناقدة والتَّشكيلّية الجزائرّية نوميديا جروفي ........................................  45
انا ..............................46 ورّية ندى الدَّ اعرة السُّ  2733.........................  . الكاتبة والشَّ
 2739. الكاتب والّناقد العراقي أوس حسن ........................................................ 47
 2743. الكاتب والّناقد العراقي جاسم عاصي .......................................................  48
 2749ائدة العامري ...........................................................  . النَّاقدة العراقّية د. ر 49
وري اسحق قومي .....................................................  50  2755. األديب والباحث السُّ

 2825...................................................................................... الحوار 
    2827المشاركون والمشاركات في ملف الحوار ..................................................... 

اعر والمفكِّر الكبير أدونيس، أجرت الحوار الّشاعرة ال1  2829ّسورّية سوزان ابراهيم ...... ـ حوار مع الشَّ
اعر الّلبناني سعيد عقل .............................. 2 اعر إسماعيل الفقيه مع الشَّ  2867. حوار الشَّ
كر .................. 3 ورّية نجاح ابراهيم مع الّناقد العراقي الدُّكتور حاتم الصَّ  2879. حوار األديبة السُّ
ورّية د. نجاح ابراهيم مع األديبة والتَّشكيلّية الكويتّية بزة الباطني ............ 4       2887. حوار األديبة السُّ
 2903ـ حوار الكاتب العراقي سامر الياس سعيد مع األديب التَّشكيلي صبري يوسف ................. 5
اعر ا6 اعر العراقي هادي الحسيني مع الشَّ  2909لعراقي ناصر عّواد ....................... ـ حوار الشَّ
ورّية فاديه عريج ................ 7 اعرة السُّ وائي العراقي أحمد الجنديل مع الشَّ  2924ـ حوار القاص والرِّ
 2926. حوار الكاتب جـمال بوزيان مع الّشاعرة الجزائرّية هالة فغرور ............................... 8
وائي العراقي علي لفتة سعيد...............  . حوار9 ورّية الهام عيسى مع الرِّ اعرة السُّ  2933الكاتبة والشَّ

اعر عدنان حسين أحمد .............. 10 الحي مع الكاتب والشَّ  2939. حوار الكاتب والّناقد صفاء الصَّ
وري جان استيفو11    2955.............................  . حوار ليالس زرزور مع الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وائي والّشاعر المصري أحمد فضل شبلول ........... 12  2961. حوار الكاتب مصطفى عبدللا مع الرِّ
 2973. حوار الكاتب نصر محّمد مع الّشاعر الّسورّي المغترب القس جوزيف إيلّيا ................ 13
باغ .............................. . حوار الكاتب نصر محّمد مع الشَّ 14 ورّية غادة الصَّ  2984اعرة السُّ
اعرة الّلبنانّية وفاء أخضر ............................... 15  2992. حوار الكاتب محّمد نصر مع الشَّ
وري المغترب فّواز قادري ........................ 16 اعر السُّ  2997. حوار الكاتب نصر محّمد مع الشَّ
ورّية سوسن منذر ............................... 17 اعرة السُّ  3005. حوار الكاتب نصر محّمد مع الشَّ
وري عمران يوسف ............ 18  3018. حوار الكاتب نصر محمَّد مع الكاتب والمخرج المسرحي السُّ
وري علي جمعة الكعود .19  3024........................ . حوار الكاتب نصر محّمد مع الّشاعر السُّ
وري الكردي جان دوست ........................... 20 وائي السُّ  3032. حوار الكاتبة رشا أحمد مع الرِّ
 3036. حوار الكاتب العراقي عذاب الرِّكابي مع األديب العراقي هادي الُحسيني ................... 21



5241 
 

ورّية فاديه عريج .................. . حوار النَّاقد الفلسطيني شاكر 22 اعرة السُّ       3046فريد حسن مع الشَّ
اعر والنَّاقد العراقي بهنام عطاهلل ....................... 23    3054. حوار الكاتبة سلمى البكري مع الشَّ
 3058................... . حوار الكاتبة ريم العبدلي مع الّشاعرة اللِّيبّية أميلة النَّيهوم ..............24
وري خالد حسين ................................. 25  3062. حوار الكاتبة مثال سليمان مع الّناقد السُّ
ورّية ريما آل كلزلي .............. 26 وائّية السُّ اعرة والرِّ  3076. حوار الكاتب رضوان بن شيكار مع الشَّ
ورّية ريما آل كلزلي ............. . حوار الكاتب  27 وائّية السُّ اعرة والرِّ  3081عبدالنَّاصر العبيدي مع الشَّ
اعر جميل داري ................................ 28  3086. حوار الكاتبة الفلسطينّية دينا سليم مع الشَّ
اعر جميل داري .......... 29 اعر عبدالّرحمن محّمد مع الشَّ    3089........................ . حوار الشَّ
 3094. حوار األديبة والّتشكيلّية الجزائرية نوميديا جروفي مع الموسيقار والمايسترو خليل بابا أحمد    30
ماوي ....... 31    3098. حوار األديبة والتشكيلية الجزائرّية نوميديا جروفي مع الفّنان الّتشكيلي مهدي السَّ
 3103بو غوش مع الّشاعر الفلسطيني محّمد حلمي الّريشة ................... . حوار الكاتب أيهم أ32
اعر محمَّد حلمي الرِّيشة .......................... 33  3112. حوار الكاتب عاطف عبدالمجيد مع الشَّ
اعر البحريني قاسم حداد .................................34  3117.. . حوار نعيم عبد مهلهل مع الشَّ
 3123. حوار الكاتب جاسم سليمان مع الّشاعرة الجزائرية زينب لعوج .............................. 35
اعر موسى حوامدة ...................................... 36  3131. حوار الكاتبة رشا حسني مع الشَّ
اعر العراقي عدنان الصَّ 37  3141ائغ ........................... . حوار الكاتب عالء المفرجي مع الشَّ
اعر العراقي مظّفر النَّواب ............................. 38 وائي سنان أنطوان مع الشَّ  3148. حوار الرِّ
وائي سنان أنطوان ....................................... 39  3164. حوار الكاتب أسامة إسبر مع الرِّ
 3168حسين عبيد مع الفنَّانة التَّشكيلّية فاطمة إسبر ..........................  . حوار الكاتب علي40
وائي العراقي عبدالّرحمن مجيد الّربيعي ............. 41 اعر عبدالّرزاق الّربيعي مع الرِّ  3172. حوار الشَّ
 3189.................... . حوار الكاتب أنس إبراهيم مع الّروائي الفلسطيني إبراهيم نصرللا .......42
 3190. حوار طارق الّطاهر مع الّناقدة المصرّية الدُّكتورة أماني فؤاد .............................. 43
وائي العراقي هيثم بهنام بردى ................... 44  3192. حوار الّدكتور عامر ملوكا مع القاص والرِّ
 3199ملوكا مع األكاديمي د. عامر حنَّا فتوحي ............................ . حوار الدُّكتور عامر 45
اعرة العراقّية سعاد نعيم ..................................... 46  3209. حوار د. بهنام عطاهلل مع الشَّ
وائي المصري سمير الفيل .........................47  3213........ . حوار الكاتبة رنا أشرف مع الرِّ
 3217.  حوار الكاتب ميرزا الخويلدي مع الّشاعر العراقي عبدالّرزاق الّربيعي ...................... 48
اعرة التَّونسّية مفيدة بلحودي ..................... 49  3223. حوار الكاتب عبدالنَّاصر العبيدي مع الشَّ
                   3229رة فاطمة ناعوت .................................. .  حوار الكاتبة كريمة الّربيعي مع الّشاع 50
 3226. حوار كيالن محّمد مع الّروائية لينا هويان الحسن ........................................ 51



5242 
 

 3241....... . حوار الكاتب أيهم غوش مع الّشاعرة الّلبنانّية هدال القّصار ........................52
 3246. حوار شعري ونقدي لحسين علي الهنداوي مع األديبة والّناقدة هدال القّصار ................ 53
اعرة الّلبنانّية دورين نصر ........................ 54  3267. حوار الكاتبة التُّونسّية آمنة ونَّاس مع الشَّ
اعرة 55 ورّية فادية عريج ............................. حوار قصي الفضلي مع الشَّ  3273........ .السُّ
ورّية ليلى غبرا ..........56 اعرة السُّ فاعي مع الشَّ                             3281........  .. حوار الكاتب العراقي محّمد رشيد الدِّّ
 3285........  .مي ..................... حوار الكاتب علي جبار عطّية مع الّناقد الّدكتور سعد الّتمي57
 3292.......  .. حوار مصطفى الخليل مع الّشاعرة الكويتّية سعدّية مفرح ...........................58
 3297......  . . حوار محّمد القذافي مسعود الباحثة الّتونسية زهرة الّثابت ............................59
اعر الحروفي أديب كمال الّدين .............................  . حوار علي جّبار ع60     3301طّية مع الشَّ

 3309غريب مال زالل  ب  تالكاتقديم وقراءة  ،  .. إضاءات، الجزء الخامستقاسيم تشكيلّية سورّية، إيقاعات
 3311..............................................................  ـ  الفّنان الّتشكيلي نوفل العنداري  1
 3319. الفّنان التَّشكيلي عبُّود سليمان ...............................................................  2
 3326..............  . الفّنان الّتشكيلي محمود الجوابرة ...............................................3
 3335. الفّنان الّتشكيلي بسام الحجلي والفّنانة ربا مروان .............................................  4
 3343. الفنَّان التَّشكيلي محّمد بدر حمدان ..........................................................  5
 3351ود ...............................................................  . الفّنان التَّشكلي بهجت داه6
 3360. الفّنان الّتشكيلي أيمن حلبي .................................................................  7
 3366.............  . الفّنان التَّشكيلي ياسر حبيب .................................................. 8
 3373. الفّنان الّتشكيلي نينب إبراهام ................................................................  9

 3381. الفّنان التَّشكيلي عمر هبرة ................................................................  10
 3387ي ............................................................. . الفّنان الّتشكيلي منذر شراب11
 3394. الفّنانة التَّشكيلّية خلود خويص ............................................................  12
 3400............ . الفّنانة التَّشكيلّية هنادي يوسفان ..............................................13
 3406. الفّنان التَّشكيلي عصام يوسف ........................................................... 14
 3412. الفّنان الّتشكيلي تّمام محّمد ...............................................................  15
 3419...........................................................  . الفّنان التَّشكيلي عّزالدين همت .16
 3426.  الفّنان التَّشكيلي سليمان طربّية ...........................................................  17
 3433.....  . الفّنان الّتشكيلي محمود شيخاني .....................................................18
 3439. الفنَّان التَّشكيلي خيرللا سليم ..............................................................  19
 3445.............................................................  . الفنَّان الّتشكيلي خالد البوشي  20



5243 
 

ّيد .............................................................  21  3452. الفنَّان الّتشكيلي وّضاح السَّ
 3458..........  . الفّنان التَّشكيلي جهاد حسن ....................................................22
 3464. الفّنان التَّشكيلي إبراهيم دندل .............................................................  23
 3471. الفّنان الّتشكيلي موسى الحمد .............................................................  24
 3478.........................................................  . الفّنان التَّشكيلي صفوان أصالن ..25

ابع  3485  غريب مال زاللب  تلكااتقديم وقراءة  ،  تقاسيم تشكيلّية ُكردّية، إيقاعات .. إضاءات، الجزء السَّ
 3487...... ـ الفّنان التَّشكيلي نامو رستم ........................................................... 1
 3496. الفّنان التَّشكيلي سفيان جالل .............................................................. 2
 3503. الفنَّان التَّشكيلي ماشاء للا محمَّدي .........................................................  3
 3512..........................................................  . الفّنان التَّشكيلي كمال هجار ......4
 3521. الفنَّان التَّشكيلي سامان أبو بكر ............................................................  5
 3531................................................................  . الفنَّان التَّشكيلي شريف كينو  6
 3538. الفّنانة الّتشكيلّية  جيمن إسماعيل ...........................................................  7
 3547..............  . الفنَّان التَّشكيلي بروز علي ................................................... 8
يني ........................................................  9  3556. الفنَّان التِّّشكيلي هادي ضياء الدِّّ

 3565. الفّنان التَّشكيلي وليد سيتي ...............................................................  10
 3575اال ...............................................................  . الفّنان التَّشكيلي رستم أغ11
 3583. الفّنان التَّشكيلي دارا آرام ..................................................................  12
 3592.................  . الفّنان الّتشكيلي ماجد شاليار ............................................13
 3600............................................................    الفّنان الّتشكيلي فيصل عثمان  .14
 3608. الفّنان التَّشكيلي قرني جميل ..............................................................  15
 3616ام .............................................................  . الفّنان التَّشكيلي سرمد الّرس16
 3624.  الفّنان التَّشكيلي محمَّد هرو ..............................................................  17
 3630............. . الفنَّان التَّشكيلي دلير محمَّد شريف .......................................... 18
 3638. الفنَّان التَّشكيلي أريان لطيف .............................................................  19
 3648...............................................................  . الفّنان التَّشكيلي علي عمر  20
 3656. الفّنان الّتشكيلي صالح الّنجار ............................................................  21
 3665........  . الفّنان الّتشكيلي أحمد زكي .......................................................22
 3673. الفّنان الّتشكيلي نياز بياتي ...............................................................  23
 3682. الفّنان الّتشكيلي ثروت سوز ..............................................................  24



5244 
 

 3690.......................................................  . الفنَّان التَّشكيلي سمكو توفيق ......25
 3697الّتشكيل الفردي ..............................................................................  

 3699.......................................................  ـ الفّنان التَّشكيلي الياباني إيساو تومودو  1
وري د. إلياس نعمان ............................................................  2  3705. الّنحات السُّ
 3711.......  . الفّنان التَّشكيلي التشيلي أليرو ديكالدو فاونتيلبا ........................................3
وري بشير بدوي .........................................................  4  3715. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري نعمت بدوي ........................................................  5  3719. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري د. ن6  3723زار صابور .....................................................  . الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري عصام درويش .....................................................  7  3727. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري د. يعقوب ابراهيم ..................................... 8  3731.............  . الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري محّمد بعجانو ..............................................................  9  3735. النَّحَّات السُّ

وري غازي عانا ...............................................................  10  3739. الّنحات السُّ
 3743ار كاووش .....................................................  . الفّنان التَّشكيلي العراقي ستّ 11
الم عبدللا ................................................ 12 وري عبدالسَّ  3747. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري ربيعة ابراهيم ............................................13  3757.................  . الّنّحات السُّ
وري جوزيف مختار ....................................................  14  3761. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري ابراهيم العّواد .....................................................  15  3765. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية راما خالد المز ...................................................  . الفّنانة التَّشكيليّ 16  3769ة السُّ
 3773. الفّنان التَّشكيلي الفلسطيني محّمد الّركوعي ............................................... 17
وري الكردي زهير حسيب ..................... 18  3777........................ . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري سرور علواني ....................................................  19  3781. الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري يعقوب جوخدار ..................................................  20  3785. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري أكثم عبدالحميد .......................................................... . الّنّحات 21  3791السُّ
 3797. الفّنانة التَّشكيلّية األرجنتينّية يوالندة زيربوني )المقيمة في إيطاليا( ...........................  22
 3801.............................................    . الفّنانة الّتشكيلّية الّليتوانّية إيريكا بيتونوفيان آية23
وري صالح الخضر ...................................................  24  3805. الفّنان الّتشكيلي السُّ
 3809.  . الفّناّنة التَّشكيلّية اللِّيتوانّية زيتا فيلوتيت ................................................... 25
ورّية نضال سّواس ....................................................  26  3813. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري ناصر نعسان آغا ................................................  27  3817. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري أحمد ألياس28  3821......................................................    . الفّنان التَّشكيلي السُّ



5245 
 

وري زاهي عيسى .....................................................  29  3825. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري د. فؤاد روهم .................................................30  3829....  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري برصوم برصوما ................................................. 31  3833. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري نضال خويص ...................................................  32  3837. الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري الكردي  33  3841عنايت عطَّار .............................................  . الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري عهد رّجوب ......................................................  34  3845. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
 3849..............  . الفنَّانة التَّشكيلّية الهولندّية إيلين فان دير موّلين ..............................35
وري تيسير رمضان ...................................................  36  3853. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ائغ ...................................................  37 ورّية فيفيان الصَّ  3857. الفنَّانة التَّشكيلّية السُّ
وري لطفي جعفر ..................................................... . الفّنان الّتشكيلي ال38  3861سُّ
 3865. المصّور الفوتوغرافي العراقي كريم الّذهبي .................................................  39
وري كابي سارة ...................................... 40  3869..................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري جان حّنا   ........................................................  41  3875. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ي ..................................................... 42 وري جورج عشِّّ  3879. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 3883مغربي العربي الحميدي .................................................  . الفّنان التَّشكيلي ال43
وري عبدالقادر منافيخي   .............................................  44  3887. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
ام بيضون .......................45 وري بسَّ  3891.....................  . الفّنان الّتشكيلي والّنحات السُّ
ين أمين .............................................  46  3895. الفّنان التَّشكيلي العراقي الكردي نورالدِّّ
ين أمين .........................................  47  3899. الفّنان التَّشكيلي العراقي الكردي صدر الدِّّ
 3903التَّشكيلي اللِّبناني ياسر ديراني ......................................................  . الفّنان  48
وري أحمد كرنو .......................................................  49  3907. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 3911....................................  . الفّنان التَّشكيلي الفلسطيني جمال بدوان ...............50
وري سمير ظاظا ......................................................  51  3915. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 3919. الفّنان الفوتوغرافي العراقي سمير مزبان ...................................................  52
 3925التَّشكيلّية المصرّية رحاب بركات ...................................................    . الفّنانة53
وري الكردي غفور حسين ..............................................  54  3929. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 3933.................................  . الفّنان التَّشكيلي العراقي د. عماد زبير .................... 55
وري حّمود شنتوت .....................................................  56  3937. الفّنان الّتشكيلي السُّ
ر الفوتوغرافي العراقي زيدون الخميسي .............................................  57  3941. المصوُّ
 3945شكيلّية العراقّية فاطمة العبيدي ...................................................  . الفّنانة التَّ 58



5246 
 

وري محمَّد غانم أورورا .................................................  59  3949. الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري جان استيفو ..................60  3953....................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
ين ................................................  61 ورّية ميسون علم الدِّّ  3959. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية عال األيوبي ......................................................  62  3963. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 3967. الفّنانة الّتشكيلّية الجزائرّية نوميديا جروفي ..................................................  63
وري الكردي عيدو حسين ......................................................  64  3971. النّحات السًّ
ورّية الكردّية جيه65  3975ان محّمد علي ........................................  . الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
ورّية فاطمة إسبر ......................................................  66  3979. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري وليد اآلغا ..............................................67  3983..........  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية أنجيال عبدة ......................................................  68  3987. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري عصام يوسف ....................................................  69  3991. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 3995ورّية ريما الزُّعبي ......................................................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ 70
اف ............................................  71 وري حسن حمدان العسَّ  3999. الفّنان التَّشكيلي السُّ
يخ سليم ......................72 وري خيرللا الشِّّ  4001..........................  . الفّنان التَّشكيلي السٌّ
 4005. الفّنان التَّشكيلي العراقي الكردي محّمد فّتاح ................................................  73
 4009.......................................  . الفّنان التَّشكيلي الفلسطيني نضال صابر عبدالهادي  74
وري جهاد حسن .......................................................  75  4013. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري جابر أسعد   76  4017..............................................................  . الّنّحات السُّ
ورّية الكردّية شكران بالل ...............................................  77  4021. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري أديب مخزوم ...........................78  4025....................  . الفّنان الّتشكيلي والّناقد السُّ
 4029. الفّنان التَّشكيلي العراقي الكردي سامويس .................................................  79
 4033. الفّنان التَّشكيلي العراقي شاكر بدر عطّية ..................................................  80
 4037وري سعد يكن .........................................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ 81
وري صفوان داحول ....................................................  82  4041. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري صالح خالدي ....................................83  4045................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي عامر فرسو ..............................................  84  4049. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4053. الفّنانة الّتشكيلّية االرجنتينّية مارلين باسيني .................................................  85
ورّية ماري الّظواهرة ...................................................  . الفّنانة التَّشكيلّية  86  4057السُّ
وري حسام نصرة ..............................................................  87  4061. الّنحات السُّ
وري يعقوب اسحق .............................. 88  4065.......................  . الفنَّان التَّشكيلي السُّ



5247 
 

ون .................................................. 89  4071. الفّنان الّتشكيلي الّسوري ابراهيم الحسُّ
 4075. الفّنان التَّشكيلي العراقي إحسان الخطيب ...................................................  90
وري أحمد األنصاري  .................................................  . الفّنان التَّشكيلي  91  4079السُّ
وري أحمد برهو ........................................................  92  4083. الفّنان الّتشكيلي السُّ
 4085...................  . الفّنان الّتشكيلي المصري أسامة أبو محمود ............................. 93
وري أسعد فرزات ......................................................  94  4089. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري اسماعيل أبو ترابة ................................................  95  4093. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري اسماعيل نصرة ...................................................  . الفّنان التَّشكيلي ا96  4097لسُّ
 4101. الفّنانة التَّشكيلّية العراقية الكردّية آشنة دولت أحمد ..........................................  97
وري أكرم سّفان .......................................98  4105........................  . الّنحات السُّ
 4109. الفّنانة التَّشكيلّية العراقّية رهام غازي األميري ..............................................  99

 4113. الفّنان التَّشكيلي الفلسطيني علي جروان ..................................................  100
ورّية لينا رزق .......................................................  . الفّنانة الّتشك 101  4117يلّية السُّ
وري بهجت داهود ....................................................  102  4121. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري وليد سالم كّموش  103  4125................................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية ملك عابدة ......................................................  104  4129. الفّنانة التَّشكيلية السُّ
ورّية الكردّية لورين علي  ......................................105  4133.......  . الفّنانة التَّشكيلية السُّ
ورّية لينا شديد .......................................................  106  4137. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 4141. الفنان التَّشكيلي العراقي محمود شوّبر ....................................................  107
و 108  4145رّية نجالء داالتي ...................................................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري منذر أسعد .............................................................  109  4149. الّنّحات السُّ
ورّية ناديا بانه ................................ 110  4153.......................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية ميمونة ديب ....................................................  111  4157. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
ورّية بثينة عرابي .....................................................  112  4161. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
يخ .....................................................  . الفنَّان113 ورّية دعاء بطِّّ  4165ة التَّشكيلّية السُّ
وري مجد عّزوز ......................................................  114  4169. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
 4173....................................................  . الفنَّانة التَّشكيلّية الجزائرّية إيمان رجم  115
وري عيسى سالمة ..........................................................  116  4177. الّنحات السُّ
ورّية رهاب بيطار ....................................................117  4181  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 4185. الفّنان الّتشكيلي الجيورجي أليكو لومادزي ................................................  118



5248 
 

وري عنتر حبيب .....................................................  119  4189. الفّنان التَّشكيلي السُّ
يناريست والمخرج الي120  4193مني حميد عقبي ................................  . الفّنان الّتشكيلي والسِّّ
وري األرمني زا121  4199بارداقجيان ........................................    ينڤ. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري عبدالقادر الخليل ................................................122  4203  . الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري مارسيلين إيليا ...................................................  123  4207. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4211. الفّنانة التَّشكيلّية اللِّبنانّية جانيت جرجس ..................................................  124
ورّية  125  4215ابتسام مجيد ....................................................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية سناء بلول  .....................................................  126  4219. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري الكردي عبدالرَّحيم حسين/ رحيمو ..............127  4223..................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية سحر النَّواقيل ...................................................  128  4227. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري الكردي وليد زينو  129  4231........................................................  . النَّّحات السُّ
ورّية نوال الحلبي ....................................................  130  4235. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري روالند شّماس ........................................131  4239...........  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
ر الفوتوغرافي العراقي حيدر الّصّحاف ............................................  132  4241. المصوُّ
ين ......................................    133 وري مهّند عالء الدِّّ  4245. الفّنان الّتشكيلي والّنحات السُّ
وري محمّ 134  4249د مفلح عقلة ................................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري فريد شنكان .....................................................  135  4253. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري أيمن شرتوح .........................................136  4257............  . الفنَّان التَّشكيلي السُّ
ورّية صريحة شاهين .................................................  137  4261. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 4265. الفّنانة التَّشكيلّية العراقّية لينا الفرحان .....................................................  138
وري مروان جّمول ....................................................  . الفّنان الّتشكيلي ا139  4269لسُّ
 4273. الفّنان التَّشكيلي الفلسطيني أديب خليل ...................................................  140
وري سمير الحركة ...............................141  4277....................  . الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي مصطفى عليكو .........................................  142  4281. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4285. الفنَّانة التَّشكيلّية العراقّية مّيادة جاسم ....................................................  143
وري بهنان داؤود بهنان ...............................................  . الفّنان  144  4289التَّشكيلي السُّ
وري مالك محّمد ................................................  145  4293. المصّور الفوتوغرافي السُّ
 4297..............................  . الفنَّان التَّشكيلي الفلسطيني معتّز العمري ..................146
وري عصام المأمون ..................................................  147  4301. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري عبدالحميد الفّياض ..............................................  148  4305. الفنَّان التَّشكيلي السُّ



5249 
 

 4309الّتشكيلّية الفلسطينّية عّزة الّشيخ ...................................................  . الفّنانة  149
وري محسن خانجي ..................................................  150  4313. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
 4319.............................  . المصّور الفوتوغرافي العراقي باسم ناجي ...................151
وري عبيدة الفّياض ...................................................  152  4323. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري بسيم الرِّيس .....................................................  153  4327. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ي ..............................................  . الفنان  154  4331التَّشكيلي العراقي الكردي علي الودِّّ
وري غيث العبدللا ....................................................  155  4333. الفّنان الّتشكيلي السُّ
 4337.............................................  . الفّنانة التَّشكيلّية الّتركّية الكردّية كوليزر قليج  156
 4341. الفّنان التَّشكيلي العراقي نوري عّواد حاتم ................................................  157
 4345. الفّنان التَّشكيلي العراقي وسام الّناشي ....................................................  158
وري موّفق جمال ....................................................  159  4347. الفّنان الّتشكيلي السُّ
 4351. الفّنان التَّشكيلي العراقي عّباس العّباس ..................................................  160
وري غياث الّناصر .......161  4355...........................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4359. الفّنان التَّشكيلي العراقي فالح العاني ....................................................  162
 4363. الفّنان التَّشكيلي العراقي كامل الّسبتي ....................................................  163
ورّية حنان محّمد ابراهيم .............................................  164  4367. الفنَّانة التَّشكيلية السُّ
وري حسين صقُّور ...................................................  165  4371. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية الكردّية مل166  4375ك مختار .............................................  . الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
وري فؤاد بوترابة .....................................................  167  4379. الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري الكردي شيروان يوسف ......................................... 168  4383.  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
عودّية نسرين بوسبيت ................................................  169  4387. الفنَّانة التَّشكيلّية السُّ
 4391. الّنّحات العراقي سلمان راضي الّربيعي ...................................................  170
 4395....................................................  . الفّنان الّتشكيلي العراقي رائد حّطاب .171
 4399. الّنحات والتَّشكيلي العراقي مظفر زهرون .................................................   172
ليم ..............................................173  4403.....  . الفّنانة التَّشكيلّية العراقّية سليمة السَّ
وري محّمد زاهر عيروض ............................................  174  4407. الفّنان الّتشكيلي السُّ
ورّية أسماء الكيالني .................................................  175  4411. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
 4415خالدي ...................................................  . الفّنان التَّشكيلي العراقي أحمد ال176
وري زهير حضرموت ................................................  177  4419. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية أمل سليمان .............................................178  4423.......  . الفناّنة التَّشكيلّية السُّ



5250 
 

ورّية ناديا الحلواني ..................................................  179  4427. الفّناّنة التَّشكيلّية السُّ
وري هاني بالوش ....................................................  180  4431. الفّنان الّتشكيلي السُّ
 4435ي العراقي خالد المبارك ...........................................  . الفّنان الّنّحات والتَّشكيل181
 4439. الفّنانة التَّشكيلّية العراقّية ندى عسكر األحمد .............................................  182
 4443.....................................................  . الفّنان التَّشكيلي العراقي عمر العاني  183
 4447. الفّنان التَّشكيلي العراقي نبيل تومي ......................................................  184
وري نذير تنزكلي  185  4451.....................................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي سعيد عيسى ............................................  186  4455. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري فكرت الحسين ...................................................  187  4459. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي شيركو موسى ............................................  188  4463. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي حسين كري بري .........................................  189  4467. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري محّمد بدر حمدان ..190  4471.............................................  . الفّنان الّتشكيلي السُّ
ورّية فيفيان جبُّور ...................................................  191  4475. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
وري صالح الغندور .................................................  192  4479. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري زين الّشام علي حمُّود ...........................................  193  4483. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري فداء منصور ...................................................  194  4487. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي حمدو  195  4491مرجان ...........................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري سمير إيليا ......................................................  196  4495. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي أمين عبدو ..............................................197  4499  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4503. الفّنانة التَّشكيلّية الفلسطينّية لولوة أبو رمضان ............................................  198
وري علي عيد .......................................................  199  4507. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
 4511ياّل ...................................................  . الفّنان التَّشكيلي الفنلندي ماركو هوف200
وري الكردي بهيج فّقة ................................................  201  4515. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4519......  . الفنَّان التَّشكيلي العراقي آلن بيت شموئيل .......................................... 202
 4523. الفّنانة التَّشكيلّية البريطانّية نيكوال سميث .................................................  203
 4527. الفّنان التَّشكيلي الفلسطيني زكي سالم ...................................................  204
 4531ح ريكاني ..............................................  . الفّنان التَّشكيلي الكردستاني صال205
 4535. الفّنانة الّتشكيلّية التُّونسّية سلمى بن عائشة ...............................................  206
 4539...........  . الفّنانة الّتشكيلّية الجيورجّية إيرينا إيرينكا ......................................207
وري اندراوس ايليا ....................................................  208  4543. الفّنان الّتشكيلي السُّ



5251 
 

ورّية جوليا سعيد .....................................................  209  4545. الفنَّانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية حياة الّرومو ....................................................  . الفّنان  210  4549التَّشكيلّية السُّ
 4553. الفّنانة التَّشكيلّية الجزائرّية حدة زغبي أم قدر ..............................................  211
 4557..........................................  . الفّنان التَّشكيلي الفييتنامي بوي ثان فوونغ ......212
 4561. الفّنانة الّتشكليلّية العراقّية الكردّية شارا رشيد ..............................................  213
ويدي رولف كلوفيمو .................................................  214  4565. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
ورّية رامية سليمان ...................................................  215  4569. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 4573. الفّنانة التَّشكيلّية المغربّية وفاء بّكار ......................................................  216
 4577لبحيري ...................................................  . الفّنان التَّشكيلي المصري مراد ا217
 4581. الفّنان الّتشكيلي المصري عمَّار شيحة ...................................................  218
وري علي حسن .....................................................219  4585  . الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري عبدالقادر النَّائب ................................................  220  4589. الفّنان الّتشكيلي السُّ
الم تومان ................................................  221 وري عبدالسَّ  4593. الفّنان الّتشكيلي السُّ
 4597مراد .................................................    . الفّنان التَّشكيلي الجزائري عبداالوي 222
 4601. الفنَّانة التَّشكيلّية اإليرانّية نسرين تاكيزادة .................................................  223
 4603.............  . الفّنانة الّتشكيلّية المغربّية نعيمة نطير ....................................... 224
 4607. الفنَّان التَّشكيلي اإليطالي موريزو ريغا ...................................................  225
ورّية د. هدى موسى  226  4613................................................  . الفنَّانة التَّشكيلّية السُّ
 4617. الفّنان التَّشكيلي العراقي عماد الّطائي ....................................................  227
وري الكردي فراس ابراهيم ............................................  228  4621. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4625. الفّناّنة الّتشكيلّية واألديبة والّناقدة والمترجمة المغربّية د. أسماء غريب .....................  229
وري شادي نصير ....................................................  230  4629. الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري الكردي سوار م231  4633حمود ............................................  . الفّنان الّتشكيلي السُّ
 4637. الفّنان الّتشكيلي العراقي الكردي ياسين عزيز ............................................  232
 4641. الفّنان الّتشكيلي الكردستاني دلشاد كويستاني .............................................  233
ورّية سوسن حاج ابراهيم .............................................  234  4645. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
 4649. الفنَّانة التَّشكيلّية الّنمساوية كارين كاناتشنيغ ..............................................  235
ورّية الكردّية236  4653سمر الّدريعي ...........................................    . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري الكردي شيفان خليل .............................................  237  4657. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية الكردّية رندة حاجي  238  4661.............................................  . الفّنانة الّتشكيلّية السُّ



5252 
 

 4665. الفّنان الّتشكيلي العراقي فيصل لعيبي ....................................................  239
 4669. الفّنان التَّشكيلي العراقي د. صبيح كلش ..................................................  240
 4673الفّنان التَّشكيلي العراقي أحمد كاظم .....................................................  .  241
 4677. الفّنانة التَّشكيلّية العراقّية عفيفة لعيبي ....................................................  242
 4681..........................................  . الفّنان التَّشكيلي العراقي صالح كريم ...........243
وري يوسف عبدلكي ..................................................  244  4685. الفّنان الّتشكيلي السُّ
ورّية نهى برو .......................................................  245  4689. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
ورّية سوسن بواب ...................................................  246  4693. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
وري الكردي جيكر ددو ...............................................  247  4697. الفّنان الّتشكيلي السُّ
غي248 ورّية د. سلوى الصَّ  4699ر ...............................................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 4703. الفّنان الّتشكيلي البريطاني/ الغاني يوجين أنكوماه ........................................  249
وري مالك حسين ....................................................  250  4707. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4711. الفّنان التَّشكيلي الفلسطيني محّمد حلوه ...................................................  251
وري بّسام أبو زيدان ..................................................  252  4715. الفنان التَّشكيلي السُّ
وري فادي أكرم عّجول  253  4719................................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية الكردّية مريم عيشو .............................................  254  4723. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية سالم األحمد ............................................ 255  4727.......  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية الكردّية نسرين محمود ..........................................  256  4731. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري الكردي محّمد علي موسى .......................................  257  4735. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4739نجالء علي حسن .............................................    . الفنَّانة التَّشكيلّية المصرّية258
ورّية آية شحادة .....................................................  259  4741. الفنَّانة التَّشكيلّية السُّ
 4743......................  . الفنَّانة التَّشكيلّية العراقّية الكردّية تارا خليل .........................260
 4747. الفنَّانة التَّشكيلّية المصرّية نور محّمد حسني .............................................  261
وري عدنان محّمد سعيد  .............................................  262      4749. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية ليزا غازي ......................................................  . الفّنانة التَّش263  4753كيلّية السُّ
ويدّية انغريد ستراندين ...............................................  264  4757. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 4761................................................  . الفّنان الّتشكيلي العراقي الكردي خيري آدم  265
 4765. الّنحات العراقي غسان آل سعيد .........................................................  266
 4769..................................................  . الفنَّان التَّشكيلي المصري محّمد الّشاعر  267
ورّية غادة البدوي ....................................................  268  4773. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ



5253 
 

 4775...  . الفّنان التَّشكيلي العراقي حسين البلداوي ...............................................269
ورّية الهام سليم ......................................................  270  4779. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية الكردّية صباح حاجي ...........................................  271  4783. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 4787ية رقّية العمري ...................................................  . الفّنانة الّتشكيلّية المغرب272
 4789. الفّنانة التَّشكيلّية المغربّية حليمة الفراتي ..................................................  273
 4793.......................  . الفّنانة الّتشكيلّية المغربّية فاطمة دويراني .......................... 274
وري كمال الجندي ...................................................  275  4797. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4799. الفّنانة الّتشكيلّية المغربّية خديجة الخليفي .................................................  276
 4803وري عفيف آغا .............................................................  . الّنحَّات السُّ 277
ورّية سوزان العّبود ...................................................  278  4807. الفّنانة التَّشكيلية السُّ
 4811.................................  . الفّنانة الّتشكيلّية العراقّية الكردّية روناك عزيز ............ 279
ورّية لينا أمين .......................................................  280  4815. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري محّمد الّنظامي ..................................................  281  4819. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4823الفّنان التَّشكيلي العراقي ابراهيم فرحان البدري ............................................    .282
 4827. الفّنانة التَّشكيلّية المغربّية خديجة عبو ...................................................  283
وري ناصح عيسى ........... 284  4829........................................  . الفّنان الّتشكيلي السُّ
ورّية نهلة سويدان ....................................................  285  4833. الفنَّانة التَّشكيلّية السُّ
 4837. الفّنان الّتشكيلي العراقي د. قاسم الحسيني ................................................  286
وري عادل خضر .................................................  287  4839. الّنحات والّتشكيلي السُّ
 4843. الفّنانة الّتشكيلّية أسمى الحّناوي .........................................................  288
ورّية سهام هنيدي .......289  4847............................................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري تّمام محّمد ......................................................  290  4849. الفّنان التَّشكيلي السًّ
 4853.........................................  . الفّنانة الّتشكيلّية الّتشيلّية سيسيليا روياس كاسترو  291
 4857. الفّنانة الّتشكيلّية المصرّية جهان فوزي ...................................................  292
ويدّية إنغريد هوفمام سي ............................................ 293  4861. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
ورّية ليلى طه .......................................................  294  4865. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
وري علي الكفري ....................................................  295  4869. الفّنان التَّشكيلي السٌّ
ورّية رويدة عبدالحم296  4873يد ................................................  . الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
ورّية مها ادريس .....................................................  297  4877. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
ين .......................................... 298 وري زنير جمال الدِّّ  4881......  . الفّنان التَّشكيلي السُّ



5254 
 

وري اسماعيل توتونجي ...............................................  299  4885. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري نزار علي بدر ..................................................  300  4887. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4891اط ......................................................  . الفّنان التَّشكيلي العراقي رشيد خيّ 301
ورّية ياسمين محّمد الّنظامي .........................................  302  4897. الفنَّانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية إزابيل )شمس( إيليا ............................ 303  4901..................  . الفّنانة التَّشكيلية السُّ
 4903. الفنَّانة التَّشكيلية المغربّية كريمة ديلينا ....................................................304
وري راينر غرير .....................................................  305  4907. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4911يلّية الجزائرّية زكّية غّماري ..................................................  . الفنَّانة التَّشك306
 4915. الفّنانة التَّشكيلّية العراقّية منى مرعي .....................................................  307
 4917....................................................  . الفنَّان التَّشكيلي العراقي منعم الحيالي  308
 4921. الّنّحات العراقي علي الطَّائي ............................................................  309
ورّية ريم يوسف ..................................................310  4925....  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري موسى الحمد ....................................................  311  4929. الفّنان التَّشكيلي السُّ
    4933. الفّنان التَّشكيلي العراقي أحمد سعيد ......................................................  312
 4937........................................................  . الّنَحاتة العراقّية سميرة حبيب ....313
 4941. الفّنانة التَّشكيلية العراقّية كوثر محّمد حسين .............................................  314
 4945.....  . الفّنان التَّشكيلي الجزائري بختي عبدالّرحمان .........................................315
ام نجيب أبو زيدان ............................................  116 وري بسَّ  4951. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
 4955.  الفنَّان التَّشكيلي العراقي سبهان الغبشة ..................................................  317
 4959العراقي جوان حسن عليوي ...............................................  . الفّنان التَّشكيلي  318
 4963. الفّنان التَّشكيلي العراقي عبَّاس الزَّهاوي ..................................................  119
 4967....................  . الفنَّان التَّشكيلي العراقي عادل أصغر ................................320
 4971. الفّنان التَّشكيلي المصري طارق كرسون ..................................................  221
ورّية سميرة إيليا ......................................................  322  4975. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 4979لي العراقي معراج فارس ....................................................  . الفنَّان التَّشكي323
 4983. الفنَّان التَّشكيلي المصري عربي محروس ................................................  324
وري هيثم شكُّور ..................................325  4987...................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري الياس إيزولي ...................................................  326  4991. الفّنان التَّشكيلي السُّ
 4997. الفّنان التَّشكيلي الجزائري نورالّدين مقدس .................................................  327
ورّية ديما مقصود ....................................................  . الفّنانة التَّشكيليّ 328  5001ة السُّ



5255 
 

ورّية ربا مروان قرقوط ................................................  329  5007. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
ورّية غادة حّداد .................330  5011....................................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري محمود الجوابرة ..................................................  331  5015. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي ديالور عمر ............................................   332    5019. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري الكردي اسماعيل عبدو ..........................................  . ال333  5023فّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية الكردّية نرجس اسماعيل .........................................  334  5027. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري أيمن الّدقر .........335  5031.............................................  . الفنَّان التَّشكيلي السُّ
وري علي بهاء معالَّ .........................................................  336  5035. الّنحَّات السُّ
 5039. الفّنان التَّشكيلي العراقي محّمد عباس حلمي ..............................................  337
 5047. الّنحات العراقي باسم التكريتي ..........................................................  338
ماوي ..................................................  339  5055. الفنَّان التَّشكيلي العراقي سّتار السَّ
 5063وري ....................................  . الفّنان الّتشكيلي واألديب والمترجم العراقي شاكر ن340
ورية الكردية ليديا جنكو ..............................................  341  5071. الفنانة التشكيلية السُّ
وري عبدللا أبو عسلي ................................................  342    5077. الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري بشير بشير ......................................................  343  5085. الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري عزام جاووش ....................................................  344  5193. الفّنان والخّطاط السُّ
وري أنور الّرحبي  345  5107....................................................  . الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري جميل قاشا .............................................................  346  5113. الّنحات السُّ
ورّية رزان الّسمان...................................................347    5115.  . الفّنانة الّتشكيلية السُّ
وري ألبير كندورة ....................................................  348  5117. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية غروب الحموي  349  5123.................................................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري جمال العّباس ...................................................  350  5127. الفّنان التَّشكيلي السُّ
وري عّمار القصير ...................................................  351  5129. الفّنان التَّشكيلي السُّ
ورّية عناية البخاري ..................................................  352  5133. الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
 5139. الفنَّانة التَّشكيلّية المصرّية إيمان أحمد خليل ..............................................  353
ورّية  354  5143الكردّية نرجس اسماعيل .........................................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري منير العيد .....................................................  355  5145. الفّنان  الّتشكيلي السُّ
وري المنتصر باهلل سفر ..................................356  5149............  . الفّنان الّتشكيلي السُّ
ورّية أمل العّطار ....................................................  357  5151. الفّنانة التَّشكيلية السُّ
وري نضال علي خليل ...............................................  358    5153. الفّنان التَّشكيلي السُّ



5256 
 

وري الموهوب 359  5157لؤي غياث الجندي ..............................................    . الفنَّان السُّ
ورّية ناديا داود .......................................................  360  5161. الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
ورّية شيراز دوريش ............................ 361  5167.......................  . الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
وري عبدالكريم فّطوم .................................................  362    5171. الفّنان الّتشكيلي السُّ
وري رمضان الّنزهان .................................................  363  5175. الفنَّان التَّشكيلي السُّ
   5181شكيلّية المصرّية هنا حلمي .....................................................  . الفّنانة التَّ 364
وري صبري يوسف ..................................................  365    5189. الفنَّان التَّشكيلي السُّ

   5225.......................  ..............................................................   الفهرس
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



5257 
 

 

  
 


