
ثالث رسائل ماجستير جديدة

2020عن الشاعر أديب كمال الدين 

ال سالعتترلهرتت( ددتتشلدتتشط ل)نالتتالطللال تتنل دنتتنلشهطدتتالمتتساشرلطلقادرتت دهل   تتشدهل

بلكقتا لألشدت” هقصنلطلحهفلطألخدهر“طر هط دددنلطلحضوهلوطلغدابلفالشدوطرل)

فتالكيدتنلطاشطبلوطليغتاا ل2020أك و هل- مهدرلأو 7 ّملذلكل  أهدخل(. طلشدر

.هي لو إمهطفلطلشك وهلقحقشلطألقدرل ح(طلد طئه)داقعنلقحقشلخدضه ل ركهرل

ال هلعتترلهرتت( طق دتتا )كقتتالنتتا لطللالتتبلعتتشنارللكنتتاويلمتتساشرلطلقادرتت دهل   تتشدهل

نلطلقديتتشلطللالتت لقتترلطألعقتتا لطلمتتعهد: طلحهوفدتتنلفتتالأعقتتا لأشدتتبلكقتتا لطلتتشدر)

30خل ّقتالطلقناقمتنل  تأهد.  ل إمتهطفلطلتشك وهرلالت هرلمامتقا(طلكاقينلنقوذدا

فتتتتالكيدتتتتنلطاشطبلوطليغتتتتاا لداقعتتتتنلرتتتتو لأمتتتتهط  ل2020رتتتت  ق هل–أديتتتتو 

(.طلد طئه)

 ل(طق دتا ) شدهلوكانالطللال نلطن صاهلف سالقشلر   سقال ند لمساشرلطلقادر ده ل  

  تأهدخل(طر شعاءلطلمخصداالطل هطلدتنلفتالمتعهلأشدتبلكقتا لطلتشدر)عرلهرال سال

 تتّملذلتتكلفتتالكيدتتنلطاشطبلوطليغتتاا لداقعتتنلقحقتتشل. 2020رتت  ق هل–أديتتو 20

. لو إمهطفلطلشك وهرلفالقنلشخدن(طلد طئه)خدضه ل ركهرل

العرل ده تنلطلدشدهل الذكهلأّرلطلكلدهلقرلهرائ لطلشك وهطهلوطلقادر دهلقشلنُوقم

غتتهبلطلمتتاعهلأشدتتبلكقتتا لطلتتشدرلطلصتتوفدّنلطلحهوفدّتتنلفتتالداقعتتاال تتون لوطلق

.وطلحقشلهلللأوهلوأخدهط. وإدهطرلوطلد طئهلوطلعهط 

طلق دشلقرلطل فاصد لفالقوقعلطلماعه

www.adeebk.com

طلقيحقلطألش الطلمسهيللصحدفنلفكه 1

ُصَراٌخ ِللعَبِيدِ … لَ 

كهدملع شهللا

يًدا َكَما ُمليئت َغًدا ِحينََما ِسـتمتلىُء األَْرُض إماء َوَعبِ 
…يِسـأَقُوُل ِحَكايَتَ . حروباُ َرْعنَاُء َوِدَماءٌ 

..???.!!!…أَ أَنَاَعْبُدكَ 

ْدتُهُ الشَّرَرا نِري قررو  ئَِع العَْميَراَء أَتْعَبَتْ َوْجِهيَّ المكفهّر َسوَّ

لَرر ً تَ  ائِِلَها ُصرربف يِرري ُروَحررْي يََ ررُطقُوُسررَها تَْفَجعُنِرري ُمتََوّغِ

َسِ  أَْنَهاًرا َرَماِديَّ َ الزَّ   تُِخربف ِمرْن نَابِِق الَهِجينَِ  تَْطلَعُ الُمقَدَّ

يُح وَمررِ  ال َرراِدَرِة تَْسرررتَبِ غسررلين تَتََشاَمُخِكررـ الِحرررَراِب الَمْل ُ 

ُن الُحررْزَن يَررْو َ  ائِررِد  َماَلِمِحررِه الَجررْرَداَء َموَ األَْنفَرراَ  َوتَُخررّزِ

ي ِرَوايَرررراِت الَخلَررررِ  َجْمرررررش تَْشرررربَهُ َجِحيَمررررَك الَمْوُعرررروَد يِرررر

اِلحُ  .الصَّ

..???.!!!…أَ َهِذِه أَمتُكَ 

وِب إِذَا يَتَّْشرررُت يِررري ُجيُررريَرررا ِللعَررراِر َمْنيَْ ِسرررُل ُجْرِحررري َغرررًدا

ِمرررْن ُجْ َرايِيَرررِ  َهرررذَا ذَاِكَرتِررري عرررِن إسرررطرلبش يَْنتَِشرررلُنِي

ُُ ِكُن َصرْدَرَها األَْسرَودَ الَخَراِب يَلَقَْد رايتُك يَا َربِّيتُسْ  تُْجِهر

ْفِل َوأَْغَمْ َت َعْينَيَّمُ  ئُِع َخْلرَ  ْرِغًما تُْخِرُسرَها الشَّرَراِكـ الّطِ

ررَداِت نهديّهاتَتَ  ُز البَرراِب أَْسررَمُع تَنَهف ررُر تُ َررّرِ ( * سرركَ محاب)َكسَّ

رررريَّ ُ يِرررري الَحلََمتَررررْيِن تع ع ِعيَّ ُ ُ أَْسررررنَانَُك اِلْصررررِطنَاالِفّ ِ

ْدِر األَسِ اِْشتِعَاَل َمتَاِريِ  اللَّذَِّة تَْنتَ  يِر َوَمْسرُك ِهُكُحْرَم َ الصَّ

ْيِن َهلَعًرا تُْسرقَى نَفَْخرذَْيَها الُمْرتَِعَشرِلَحيَّتَِك ُمْنتَِشيًا يَُصوُل بَيْ 

ثَُهررراأَْرُ رررَها الَجاِمَحرررِ  َسرررْويَيَأَْمنَُك ا َسررر ُ تَُوّرِ خطئيررر ً لُمقَدَّ

.!.مشّرعن ً تَتَأَنَُّق تَْحتََخْيَمتِكَ 

..???.!!!…أَ أَْنتََربِّي

رَّ ِمرْن ثِيَّر ُ الُوُجروِد َل َمفَرأَُصرُخ أََماَم الَحِقيقَرِ  مرتحّماًل َعبَ 

َُ ذَاتِيَّتُييُْنِ ُجنِي اِْلرَزْمَن بَر  يُرَواِر  ْيَن َحيَراةش َوَمرْوتش َل ِرير

َ  َجَسررِد  الفَررانِي لَ سرروءةَالّرِ َّ تَررَدبِّي مررذلّتها معابررٌد يَرروْ 

ُُ الَخرررْوَ  عّسررركرتَْعِريُاألَْعيَررراَد ُمْعتَِمررر ً َحِزينَررر ً  ْت  تَُجررريِّ

يََها َمرٌّ ِكـ َشَرائِعُ  يَّ ًَخوَّ تَِمر ٌ َحِزينَر ٌ ُهْم أَثْقَلَْت ُروِحي ُمعْ ُحّرِ

رررررررهُ َمرررررررا يُررررررر ُدوَن أَْجَهرررررررُل َلتَْعرررررررِرُ  األَْعيَررررررراَد َل أُيَقِّ َرّدِ

َُ َمالَ  ررْوَداَء يَْنُسرر ررأَْزيَاَءهُْمالسَّ ُر ِمَحَهررا الَخيَرراِل أسررطوة تَُحقِّ

ْعتَررررِر  ُوُجرررروِد  النَّرررراقِ َ الررررنَّْفَ  تَْفِرُ نَْفَسررررَها َعررررَدٌم يَ 

.َوالَمِصيَر تُ َلِّفُُهالقََداَس ُ 

يَّرر ِ : محابسرركَ * ِذ   تَْعنِرري الَخرراتَِم الَّررالمحررب  بِاللف َررِ  العَاّمِ

ينِ  .يَْلبَُسُهَرُجُل الّدِ
.العرا  –ب داد كريم عبدهللا: بقلم 

2020أوكتوبر / العدد صفر/ تصدر عن مؤسس  الفكر للثقاي  واإلعالم  الملحق األدبي الشهر  لصحيف  يكر 

جالل جا : رئي  التحرير
أروى جا : مدير التحرير

أيميل الصحيف 
admin@elfikr.org

عنوان الموقع
www.elfikr.org

…ما
ماجد ابراهيم بطر  

ككي

هي الورود والزهور التي
عشعشت ييها الفراشات
و عشقتها النحالت البريّ 
هي الليلك على أغصان

غ   وطري … نظرة
تحت دجل  والفرات

وبجوار القمر يي سماء
بالد الرايدين البهيّ 

هي قهقه  الليالي الخمري 
يي رصي  ذكريات جميل 
وهي تراتيل وألحان شجيّ 
لحياة حّرة كريم  غنيّ 
موطيء أقمار و شهب
ناصع   بّراق   نيّرة

هي نفحات أروا  أبيّ 
من تاريخ ناصع ومجيد
ترايقني برحلتي الطويل 

و النقيّ …وحياتي الثّرة
هي نهارات تّد  بأيديها

نوايذ أحالم  ورديّ صور و 
لوحات زاهي 

ربيع الحّب والهيام الهاد ء
رؤى أختلطت ييها

سحب و غيوم  داكن 
شهب وّ اءة بّراق  

زهيّ بذاكرة أيام تركت آثارها
خّطت و رسمت بصماتها
يي ظلم  ألليالي و دجاها
خلّفت أنوارها يي الجبال

الصحار  والبرار  البري 
تركت و خلّفت آثارها

لمن يجهل قصصها اليومي 
يي الزمان والمكان

admin@elfikr.org

الملحق األدبي

كلم  رئي  التحرير

جالل جا  

طلنمه خمو راهعطلنمهورائ عالم لوهقع

عوش كم,طل لوهطاقوطك نأد وقرطإللدك هونا

أريىعوطإلعالمليل افنطلفكهوقؤررنفكهصحدفن

فكهحدفنص أر لقوماطألقالمإلده نضمقكانا ل كور

ماعقهقررنوطار عخال ناضياطلذيطلصهحما

ا سالكا  شوقاطألفض   شدمأد قرقي أوكي شور

يك ك خال طلنمهوطصيوططلذدرطلق شعدروك ا سا

لنمههإلدهح ا لإنضقوططلذدرطلق شعدروك طلرنوطا

.وقرامقا سمإ شطعا سم

وك ابكا  اا إ شطعااأك هطم قامأد وقر

,مإ شطعا سإن ماهشطئهر وردعأد وقرطلصحدفن

ملدضإلدك هونامسهيأش اقيحقنمهأه أدنا

ه نمطل اطألش دنطإل شطعدنطلقرامقااقرقخ اهطا

.طلعامولوط مسهك خال فكهصحدفنقوقعفا

قااوطل كهدطلدوطئ عامك طدضا لطلقيحقدنمه

ك فاكهفصحدفنوك ابلكا  اا قنحطل اطلرنودن

.دنطألش طألخ اهإلى اإلضافنطألش دنطإلخ صاصاا

هفكصحدفن حهدهقشدهمذططألش اطلقيحق شده

(دافمهدفأهوى.ش)طألر اذروطإلعالقدنطلماعهر

دسش  كفكهصحدفنقوقع حهدهو شدهأشطهاطل ا
.طألولىإنلالق ساقنذو فار

التحريرمدير
جا شري أروى.د

عيدناهد خيوطأروطل هطءطل اهئااقرنهدو

.قطلقيحطلقيحقمذطل لودهوقالحظا سم ق  هحا سم

:موفكهصحدفنقوقعفاطلنمهأدقد 
admin@elfikr.org

:ومطلعالقدنطلم كنعيىفكهصحدفنقوقععنوطر

www.elfikr.org

mailto:admin@elfikr.org
mailto:admin@elfikr.org
mailto:admin@elfikr.org
mailto:admin@elfikr.org
mailto:admin@elfikr.org
http://www.elfikr.org/
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أيقون  الياب

طلهداُ لد وطفشورلعيىلطلقهطدا

دد هورلفالودسسالقي ا

ود دقورلعيىلقنا هلطلحالقدر ل

قالع ا للوقالما

د وطفشورلعيىلطهدوحنلطلغدب

لهبلنصبلطلقمانق.. د  سيورل

..عيىلقاهعنلطهحالمل

و  رملليكهى

دراقهورللطلحدار… طلقئاالقنسمل

ود هطدعورلعرل مذدبللطحالقسم

طحالونال روٍهلقرلودعلقشدم

وقّهوطلعيىلحنده ال أصوطال

طلصغاه

كنالقشلنرد سا

وظنن سالطه حيالقعللطلغدملحدرل

درافه

…طلقئاالقنسم

 كشروطلفالدع نلطلشهوب

دخ هقورلقنافذلطلعقه ل

  عضلطلضددج

ابتسام ابراهيم السد 

طولطكلهلقرلذلك

طحصال أصا عا.. وطنال

عششلطلقاهدرلقرلودسا

وطشفن سملفالق ضنلكـّفا

إرللـ ملطعهفلطلـ عش

مامملطلدوملد كشرورلفالهطح ا

ود دقورلعيىلخللطل يب

 ضاهد للطهداب

…مالمملطلدومل

دؤشورلصالرلطلعدشلفالقعصقا

مود  اشلورل حدنلطلدداعلق  لطلرال

ل .…مالمـُملطلدوم 

د دـّورلفالطقندا ا

حر  سالشقعن.. ط  راقنلخاف نل

حر  ساللالا نلقله

عيىلخللطر وطئا

حر  سالخاف نلفالطذهعا

لكنسال قششالفالفقا

 قششالفالشفا هي

.. قششالفالودعال

  هعقالولنا لقرلطراٍمللوودوه

السرد التعبير  العربي

أنور غني الموسو 

كررة بدأت يكرة السرد التعبير  مرن تسراؤل حرول ي

شرعرا   الشعر يي قصيدة النثر، وكي  يكرون النثرر

ا هي واقصد بال بط كي  يكون الن  شعرا  أ  م

عرا، العناصر النصي  المادي  التري تجعرل الرن  شر

ابرر  أ  مررا هرري التقنيررات الكتابيرر  الترري تجعررل الكت

شررعرا  واسررت ر  البحررث أكثررر مررن خمرر  سررنوات 

ي بعرردها عرينررا وعلمنررا ان الشررعر هررو التعبيريرر  يرر

ر  سن  يكونا مجموع  تجديد للسرد التعبي. الكتاب 

2005.

ل هي كتاب  التعبيري  ليست ال نائي  ول السريالي  ب

كلمات تتص  بصفتين األولى هو تحميل او حمل ال

ات زخما شعوريا كبيررا أكبرر ممرا تتصر  بره الكلمر

لعام  يي ذاتها والثاني تقليل التواصلي  والتبادلي  ا

ي  خاص ، التعبير ييكون لها تواصلي  وتبادلي  يرد

ير  اذ ويي الصرف  األولرى يختلر  الشرعر عرن ال نائ

ال نائيرر  اسررتعمال عرراد  لكلمررات شررعوري  وربمررا

مرا يكون الكالم اقل شعوري  من شعوري  الكلمرات ا

بكثير مما التعبيري  يان الشعوري  يي التعبير أكبر

عبيري  وبالصف  الثاني  تختل  الت.  تحمله الكلمات

عرررررن الحكايررررر  والقررررر  التررررري تلترررررزم بالتبادليررررر  

.والتواصلي  والتوصيلي  العام 

حينمررا عرينررا بال ررربط مررا هررو الشرررعر وانرره كرررالم 

  بره تعبير  يتص  بزخم شعور  أكبر مما تتصر

ديرر  مفرداترره وانرره كررالم تقرروى ييرره التواصررلي  الفر

ينهرا وت رع  ييره التبادلير  والتواصرلي  العامر ، ح

اله أمكننرا ان نكترب الشرعر بكررل أنروام الكرالم واشررك

اد وصار من السهل جدا كتاب  الشعر بالنثر، وما ع

طيع هناك الى موسيقى شكلي  من أ  نوم برل نسرت

ان نجررررد التنرررراغم والتررررال  بررررين النثررررر والشررررعر، 

واسرررتطعنا كتابررر  الشرررعر باشرررد واقصرررى درجرررات 

.النثري  ال وهو السرد

والسرررؤال لمررراذا السررررد دون غيره لسرررببين األول 

 ح وياء لفكرة نثري  الشعر يان السرد هو من او

ن النثرر تجليات النثر يحينما ينبثق الشعر الكامل مر

الكامرررل يهرررذا كاشررر  عرررن عبقريررر  الل ررر  والكرررالم 

ع مررن والثراني ان السرررد يفررتح ي رراء تعبيريررا أوسرر

انرررت ال نائيرر  والتشررظي والالمنطقيررر  الكالميرر ، يك

.مبهرااعجوب  السرد التعبيري  التي ستظل شيئا

الل ر  ان السرد التعبير  هو تجرل حقيقري لعبقرير 

ر والكررالم وتجررل حقيقرري لمسررتوى عررال مررن التعبيرر

. ةالدبررري والفنررري والتعبيريررر  العالميررر  المعاصرررر

لكامرل السرد التعبير  هو الشعر الكامل يي النثرر ا

ربي ويمثل مرحل  ما بعد قصيدة النثر وهو نتاج ع

ا  اصيل شكال وم مونا ومفهوما وغير مسبو  ب

.تنظير عالمي سابق عليه

السرد وهنا نقدم للعالم ترجم  انجليزي  لقصائد من

ت سن  التعبير  لشعراء مجموع  تجديد التي تشكل

وريررردت السررراح  األدبيررر  بمررر ت القصرررائد 2005

ير  السردي  التعبيرير  وعشررات المجموعرات الفرد

.والجماعي  ييه يشكرا لهم

الررذ ( السرررد التعبيررر  العربرري)مررن مقدمرر  كترراب 

سيصرررردر نهايرررر  هررررذا العررررام بررررالل تين العربيرررر  و 
.اإلنجليزي 

يي يوز لويز غليك يوائد جّم 

يلسطين/ يرا  حَ محمد

بق لره سيكون المترجم سرامر أبرو هرّواُ معرويراً هرذه المرّرة، برل ومحظوظراً، ولرو عربيّراً علرى األقرّل، وقرد سر

عبرت معره سيُنسرى أمرر سرامر الشراعر، ويصربح مترجمراً ل. ترجم  بعض أشعار الشاعرة األمريكي  لويز غليرك

ربمرا هرذه هري الحالر  األولرى التري . لرويز غليرك2020الصدي ؛ ليترايق اسمه مع شاعرة نوبل للعرام الحرالي 

.سيكون للمترجم ح ور مواز للشاعر الفائز

، ”وقنراعجلر  مشرتعل  تمرّر ي“، يري مقدمتره لكتراب ”غلوك“ولي  ” غليك“يقتر  المترجم لفظ اسم الشاعرة 

يري دولر  اإلمرارات العربير  المتحردة، ” الكلمر “عرن دار  نشرر همرا 2009صرفح  عرام 173والصادرة يي 

هل ينبئ هذا القترا  عن سلط  ما تجاه اسم الشاعرة يمارسها المترجم . ومنشورات الجمل يي ألمانيا

” جلوك“أو ” وكغل“، وقليال ”غليك“وتجاوزاً عن هذه النقط  ستُعر  الشاعرة يي اإلعالم الثقايّي العربّي بـ 

صرري ته ، هررل أُسرقط يرري يررد المتررجم ولررم يفلررح يري بسررط سريطرته المعرييرر  علررى اإلعرالم ليفرررض”جليرك“أو 

م يلهرذا لرن أدخرل يري التحليرل الصروتّي لالسر. ”غلروك“أو ” جلروك“ولري  ” غليرك“الوحيدة التي يعتر  بها 

.أساتذته، مكتفياً بهذا ييما يخّ  السم

ترجم أبو هّواُ عّدة نصو  اختارها من عّدة مجموعات للشاعرة، واخترار جملر  شرعريّ  مرن أحرد نصرو 

زة نوبرل بل ر  الشاعرة لتكون عنواناً للمجموع ، والكتاب متا  إلكترونيّاً لمن أراد أن يقرأه ويتعّر  علرى يرائ

.ين لهذا الخبرولكنّي هنا أقّدم مالحظاتي حول تلقّي الشاعر والمثقّ  العربيّ . واقتراحه الل و ّ ” أبو هّواُ“

تحّق هذا الفوز، لعّل يعتقد المثقّ  العربّي أّن هذا الختيار كان صادماً أو عجيباً أو غريباً، أو أّن الشاعرة ل تس

الشرعريّ  هؤلء لم يعريوا الشاعرة من قبل ولم يقرؤوا لها، بل ربّما لم يلتفت أحد لمختارات سامر أبو هّواُ

ل  الشراعرة وهذه المسرأل  ليسرت مشركل  لجنر  مرنح الجرائزة يري األكاديميّر  السرويديّ ، ول مشرك. إّل بعد الفوز

ذا حردث أي راً هر. نفسها، ليقوم المثقّ  العربّي ال ار  يي األنانيّ  بتقويم عمل لجن  مرنح جرائزة نوبرل لر داب

تبرر المثقّر  لهذا الفرم من الجائزة قبرل سرنوات، برل اع” بوب ديالن“عندما تنّدر المثقّ  العربّي على اختيار 

” بوب ديالن“العربّي هذا الفوز خارج حدود األدب، يكي  لم ّنش أن يفوز بجائزة أدبيّ   ونسي هذا المثقّ  أنّ 

ه لكْن، هل من قيم  م اي  لعدم معريت. أو لعلّه لم يكن يعر  ذلك. شاعر كذلك يكتب لنفسه أغانيه

ب حتّى، وستجد إّن هذا المثقّ  األنانّي جّداً سيجد أنّه من غير المالئم أن يفوز يالن أو عاّلن من الشعراء العر

ئزة لرول من يتّهم الشاعر الفائز برتهم شرتّى كمرا اتّهمروا، ومرا زالروا يتهمرون نجيرب محفروظ؛ أنّره لرم يعرط الجرا

سيجد ؛ بمعنى أّن من يفوز سيكون متّهما دائماً، مهما كان جنسه، ومهما كان موطنه، و(إسرائيل)تعاطفه مع 

ييسربوكيّون له المثقّ  العربّي مثلب  سياسيّ  ما تجعلره غيرر مسرتحّق لهرذا الفروز، وهرذا مرا حردث، يقرد اقترر 

ربّمررا ، و”ميرتشرا كارتاريسركو“، أو الشرراعر الرومراني ”غليرك“كثيررون الشراعر السرورّ  أدونرري  بردلً عرن 

زيررع تطررّوم آخرررون لقترررا  أسررماء غيررر هررذين الشرراعرين حسررب أمزجرر  المثقّفررين العرررب الررذين يتقنررون تو

 ً كر وكترارا العرربيّتين، يهو لم يرَض عرن نترائَ جروائز البرو. األوسم ، لي  محليّاً وعربيّاً يقط، بل دوليّاً أي ا

يهل سير ى عن نوبل 

زة، وهناك قرار دولّي المثقّ  العربّي مأزوم، بل هو مسكين يي ال الب، يعتقد أنّه مستهد  شخصيّاً يي كّل جائ

لجرائزة ، لذلك يإنّره يررى، وكلّره أسر ، أّن ا(نوبل ل داب)حاسم بإخراجه من حلب  المنايس  على هذه الجائزة 

كاديميّرر  ترذهب ل يرر مسرتحقّيها، ألنّرره هرو وحرده مررن يسرتحقّها، أو علرى األقررّل يجرب علرى لجنرر  الجرائزة يري األ

َ قبل أن يكون را ياً مرتا  البال وال . السويديّ  أن تستشيره وتطلب ر اه وإّل ستكون . ميرولن تعلن النتائ

.اقتريت ذنباً بل خطيئ  يي حّق اإلنسانيّ  جمعاء

صرالً، ألّن هرذا أّما أكثر المثقّفين بالدة أولئك الذين يقولون إّن نوبل قد يقردت بريقهرا أو كرادت، ل معنرى لرذلك أ

لرى حلبر  لري  الفريق ل يمتلك أداة قيا  للبريق حتّى يرى أّن بريق الجوائز قد اختفى أو كراد، إنّره يررق  ع

.ييها متفّرجون سوى ظلّه

اتيجيّاته يي التعامل مع على المثقّ  العربّي أن ي يّر من إستراتيجيّات التعامل مع ذاته أّولً، قبل أن ي يّر إستر

ياعالً، قادراً غيره، يال يصّح مثالً أن يقول ما قال عن يائز  نوبل وهو خارج سيا  الكون كلّه، عليه أن يكون

نتظر أن تعطيه أّما وهو ي. ومقتدراً، وي يّر القواعد كلّها ليكون بإمكان الكون أن يلتفت إليه ويطو  حول كعبته

المثقّ  “هذا األكاديميّ  السويديّ  جائزة بحجم نوبل وهو ل يكّ  عن إسال  اللعاب كطفل؛ يهذا من أكبر كبائر

ويقر  . نويّاتالذ  ل يعر  أدباً ول شعراً ول نثراً، ول يتقن سوى صناع  اإلشاعات وتحطيم المع” المنفلُ

.للشعراء واألدباء بالمرصاد إن حقّقوا نجاحاً أو يوزاً 

  قصرائدها بجائزة نوبل، ونُقبل على قرراءة أشرعارها وترذوّ ” لويز غليك“علينا جميعاً أن نبارك يوز الشاعرة 

اد هذا العالم هم جماليّاً، ونبني على ما أّسسته هي وغيرها من الشعراء العظام، يكّل الكتّاب والشعراء على امتد

لح  الشرعر إخوتنا وأصدقاؤنا، بل إّن يوز شاعر بنوبل بعد ط يان سيل السرد الروائرّي المجنرون لهرو يري مصر

فرائز شراعرة بعاّم ، ويعيد للشعر ألقه والهتمام به، عدا أّن جائزة نوبل لهذا العام لها أهّميّ  مميّزة عند ؛ يال

قروة “ابره يري كت” جرايم  ينرتن“ولي  شاعراً، ويي هذا  ع ع  لذكوريّ  الشعر، هرذه الذكوريّر  كمرا يقرول 

الشعر ، هي السبب يي تأخر ركب الشاعرات عن الشعراء الرجال، وبسببها سيطر الشاعر الرجل على”الشعر

النظرر عرن لقد أثبرت هرذا الفروز أنّره ل جنسرانيّ  للشرعر، والشرعر هرو الشرعر ب رض. كما يقول عبد هللا ال ذّامي

، وكتب ”المرأة والشعر“لقد قيل حول هذه المسأل  الكثير من النقد والفلسف ، أقصد . مبدعه شاعراً أو شاعرة

.”بالغ  الصنع  الشعريّ “ييها نقّاد كثيرون، وتوقفُت عندها متأّمالً يي يصل كامل من كتاب 

التري ” لرويز غليرك“لقد جاءت نوبل لهذا العام وقالت كلمتها الرائع  أي اً يي حّق المرأة الشاعرة، مرن خرالل 

  الشعريّ  إلرى إّن اإلشارة إلى هذه النقط  لي  تحويل المسأل  الثقايي. ”أميرة الشعر األمريكيّ “وصفت بأنّها 

.مسأل  نسويّ ، وإنّما هو تذكير لذلك النقاُ المحتدم بهذا الخصو 

وبل األدبّي ، وهنيئا للمترجم سامر أبو هّواُ هذا الح ور المواز  يي كرنفال ن”لويز غليك“هنيئاً للشاعرة 

ام  رحاياه مرا زال نشرطاً وتتصرّدر أرقر” كورونا“لعام يوص  بأنّه عالم الكوارث، وخاّص  الصحي ، يفيرو  
.العقول الثقايي  والسياسي  على حّد سواء

نجا  المصر  زهرانل املك األغطي  للدقائق العاري 

م  على الزق  الكالح  منقاره الفارغ أتى الّي يحتسب غناء الش، تحايظ جدتي على الساع  المعلق  على الحائط ت سل الدقائق بمنديلها حتى ينام الليل تحت المصبا  ، أزرار الوقت يا أولد  تكن  الطريق

كفي ليستو  النا  يي تي ُكتب عليها ليست مستديرة بما يال، احتلتني النايذة التي تنظر إلى الف اء تص ي إلى شعوب األرض من خالل سالل القُ حين تطيل النظر إلى ا طراب ال ر  المعتم  والطاول 
ول مرن أشرقتهم األرض وكثيررا مرا راقبرُت ي من نراموا بالسرماءتحمالحياة ،غدا حين نساير الى جر  الهوي  ، السلم الطويل الذ  يؤد  الى القمر سينسى أننا نتذكر وجهه البارد يجدتي هناك ل تستطيع أن 

تشرفُت أن  رحكتها تزعه بيد  ألحصل على خبرتها لكني اكيانالخو  يي أيراحهم وكي  حاولوا أن يطبقوا علـّي أسنانهم حتى ل يخرج طعم الماء من الحلق ،عنئد تحول َشعر جدتي الشائب الى توت أزر  

ر مرن الليرل كير  شموسرها وتصرورُت يري وقرت مترأخط  حبيس  الوقت وأن ذراعها شمع مثخن بوجع الشعوب وقد حبست ال د يي كمها كّي أجل  على مقعد الدراس  عندئذ يهمت لَم تتناقض الخرا  يي ق
.تعوم األحالم على الباب الخلفي من حواسي حين لم يعريوا أطفالي كي  ي طوا إنساني من البرد 
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نبذة عن رواي  الّطي  لحسن سالمي

الفائزة بجائزة توييق بكاّر للرواي  العربي 
حسن سالمي

لمح  عام 
ت بصرخ  كاتب م مورتدأنظرا لسم  التشّظي، المهيمن  على رواي  الّطي ، يإنّه من الّصعوب  بمكان أن تختصر دلليا أو ينيّا، لكن يمكن اإلشارة إلى أنّها اب

ذات خلوة يستح ر قُّراًء ونقّادا ايترا يين يمثلون يي خياله كالحقيق  .. يشعر بحسي  الكلمات تتدايع يي ذهنه ولكن دون أن يجد لها قدرة على إخراجها

ويحتدم معهم يي جدل متواصل طيل  الّرواي ، مما يولّد حرك  .. أو أشّد، وشيئا يشيئا يدخل معهم يي لعب  طريف  تقوم على الشتراك يي بناء نّ  سرد ّ 

ومن هنا يإنّ ..ةمتديّق  يي النّ  تنتشر على عّدة مساحات ودوائر تتقاطع وتتداخل وتتشابك ييما بينها، تطال المواطن التّونسي قبل وأثناء وبعيد الثور

، والثّاني عالم الحبر(الواقع المعيُ)األّول ت ّمن عالم الّدم واألعصاب ..رواي  الّطي  خلقت يي عالمها ثالث  خطوط كبرى اتّسمت بالتّمايز والتّجاور

(..النّقد يي بعده النّظر )، أّما الثّالث ييحتلّه عالم القّراء والنقّاد، (القّص  المتخيّل )والور  

التّجريب يي رواي  الطي 
، رواي  اختارت أن تخوض م امرة التّجريب والذّهاب ييه إلى المدى األقصى، ل يقتصر على ناحي  دون غيرها، بل يشمل دوائر ل متناهي ”الّطي ” 

تعّدد يي الرؤى .. ومن هنا يإّن المبدأ العام الذ  تقوم عليه هو التعّدد.. تتّسم بالتّشعّب والتّشظي والمتداد على مستوى الّدلل  والّشكل والفّن عموما

مستوياتد والمواق  ووجهات النّظر واألصوات والّ مائر والّرواة والّشخو  واألحداث واألزمن  واألمكن  والق ايا والهموم والمشاغل، ي ال عن تعدّ 

.اللّ   والتّقني  واآلليات الفنيّ  وما إلى ذلك
ورغم أّن المدّون  .. من مظاهر التّجريب يي رواي  الّطي  هو اشت الها الملفت على الروائيّــــــ  كأداة ينيّ  مستحدث  مازالت بعد قيد التّجرب  والبحث

: واعتبرتها يي كلم  موجزة-على طريقتها-غامرت بالقول ”الطي “السرديّ  العربيّ  على وجه الخصو  لم تظفر بعد بمفعوم محّدد لهذه األداة، يإّن 

تتناول. وهذه الكوالي  لها دوائر زمنيّ  سابق  لإلبدام، ومتساوق  معه ومستبطن  له، وواقع  بعده. هي كوالي  الكتاب  المستثمرة يي النّ  المنجز

وهي تتّسع ألكثر من مجال وتنتشر على مساحات متعّددة، منها المساح ..الحال  المصاحب  للكتاب  وتكش  عن الورش  السريّ  التي صنع ييها النّ 

”الطي “لقد حاولت..كذلك بيئته الجتماعي  والمعيشيّ ، وما إلى ذلك من تفاعالت المبدم مع واقعه المتداخل المتشعّب.. النفسيّ  والوجداني  للكاتب

.سعها المجالوأن تستوعب الروائيّ  يي دلئلها وتجلّياتها ويق ما سمح به النّ ، وتزعم إنّها حّررته من الف اء النّظر  وأنزلته منازل التّطبيق ما

.هذا وإّن رواي  الّطي  تحمل يي طواياها أكثر مّما اختزلته هذه الكلمات، ي يق المجال لعر ها جميعا

قعل حدّاالحررلرالقا

هللالأك هلعيىلك لقا  ل ال   لدحدا

عيىلك لإنرارلطلمدلارلفدهلولدّا

عيىلك لقرلوضعلحشوشطل درلعقهلوعياّل

عيىلك لق ك هلددسهل الك هلديدّا

*************

ح دبلوصشدق, دالهوحلكملهحيالأهوطحل

دالقيبلقالليدداعلأشهكسملنوملعقدق

دالدشلقالكلهأدالطألروطهلفأالي الطل ابل  ف لع دق

شقعلأروشل عدندكلهلديدق, دالعدرلهضدال الشقعل

طلحدارلوطلاللحدار*************
قاالطلضقده, قاالطلحيمل

قاالطل صده, قاالطلفكهل

؟..قرلدصيال الل فكدهل, كلهالطلقرادشل

هللالأك هلعيىلك لقرلدّوعللف لف ده

*************

؟..أعيىلطلعدرلحدابلأولالماءل

؟..أملعيىلطلهوحلُرحبلقرلطلشقاءل

ق يوطلط  راقنل هنولليرناء

أهلفدكملع  لهمدشلدالع الءل؟؟

*************

حدارلوهلحدار لد قوطلألفاهلودندر

فلهلطل يبلعيىلشقعلح در

عيىلطلظالملأقاملطلدارقدر

لكملطلناهلوليمسدشلهبلطلعالقدر

******************

أدهألصحفدنلفالأقهدكا: ” مديدرل وقا ل” 

هألأد” : مديدرل وقا  لطل القا الفالطلخاقرنلوطل رعدر لوكانالكقالقا ل القدذمالفالحف ل أ دنسا
.“صحفدنلفال اهدخلطلوهداالطلق حشرلطألقهدكدنل

طق  الرق 

ميس 

كنردملطلد ا 

عنشللدهطرلطلرنا  

طنموشرلطنا

فالفومنلطلرالح

ودهحلطلقداهلفالطه اه

كال هقصلطهحداه

 ندهطرلطل نا  

طنالن اللطلحهوب

ورلوهلطل  ا 

   صهل ذ حلطلله 

وخهطبلطلقشر

كال ولشلطل وط ع

قالطلنضا 

هل نشمش

 ل  لطلهقص

وطم  ط لطههض

 حالطقشطملطلعهطر

ك هالخقوهلطلهد 

وطص حاللغنلطلكفاح

ق  لطلم اب

وطال صابلطلف ار

النالداولنا

وكح لهقومكل الشقاء

كالدحضهلطل ه 

و نفدهلطلندوم

عنشلنشطءلطلدوطقع

فالوقالطلصالر

ر اهلأحقش
متى يحين اللقاء  

مصر/منى يتحي حامد

أعيتتىلن عتتانقل إمتت دا ل صتت لضتتحك نالإلتتى

. .طلرحابلذهطعال ذهطعٓكلشورللحظتنلفتهط ل

ملأننالأ عي..  غقهنالطلرعاشرلق ءلن ضلطلفؤطشل

سقرتاالأ تو لإمت داقا لل.. ق دقنلأ يسفلطلقدعاشل

و.. رافهال تأحالقالأذط نتالطلخدتا ل.. الهطمل

 سالأر  متتت.. فتتتالكتتت لقنتتتاملأمتتت سىلطل ُتتت الال
لليودشطرل ٓٓ كهنالقرلن دذلدُر… دوهيلقعلهطٓ

نلفأ هطقصلفهطمنلقشطع ت.. قرلمسشلطلنظهطال

.. ارلأه مفلطلعر لقرلقدرملطلحن.. ليهدحارل

ولضتمل.. ول ه وىل موهىلقترلخقتهلطلسنتاءل

تتتتتتتشلطإلحرتتتتتتتا ل ف رتتتتتتتقول.. طلقمتتتتتتتاعهلُقسشم 

م ٓكلفقرلع.. هوقانرد العيىلع فلطلدد اهل

.طل شطدنللن ضل وهدشيلقشلكارل

القلوب البي اء

نظيرة إسماعيل كريم

البي اء صايي  شفاي القلوب 

كزلل مياه الينابيع رقراق 

دة اليها تلجأ العصايير الم ّرِ

لتنهل منها وترتا  بعد

جهد التحليق قربها

بين اورا  اغصان الشجر

.لتنشد للحب عند السحر 

القلوب البي اء آلليء طاهرة

ترقد يي اعمق اعما  البحارْ 

تجود بها لمن يستحقها القدارْ 

ألنها جواهر قيّم  ذات اعتبار

هي ليست ك يرها من القلوب

كثيرا ما تحاكي احوالها اطوار البحور

ياحياناً تتجّمُع امواُجها تزبد غا ب  تثور

واحياناً تراها ساكن  هادئ  األحوال

كالنسيم تداعب برق  اجمل الث ور

وترسم البسم  على

وجنات وردي  للبحر ناظرة

..رغم كل ذلك تراها 

على الدوام جميل  رائع  ساحرة

يطوبى لمن قلوبهم نقي  بي اء

تتجذر المحب  ييها دون رياء

خصالها الصد  والصبروالوياء

تجود بالحب للحبيب دون مقابل

وتويي ان انقطع حبل الرجاء

ييا غايال ً، ل تركن الى غيرها ألنك

ستق ي على الود   وتحت ن الشقاء

3/8/2020
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الفرزة الثاني 6محط  رقم 
الحاج عطا الحاج يوس  منصور

:اعود الى مدينتي الكوت ألتناول المدار  التي كانت ييها يي الخمسينات وهي كالتي 

رهاالمدرس  المركزي  البتدائي  للبنين وهي بناء انجليز  بنوه اثناء حصارهم يي الحرب العالمي  الولى ومدي

السيد هاشم الخطيب ومعاونه المعلم طه عبا 

والمدرس  المركزي  البتدائي  للبنات وبنايتها من العهد العثماني تقع خل  مركز الشرط 

ومدرس  غاز  البتدئي  وهي دار مؤجرة ومديراها المعلم عبد الستار الحكيم وبعده المعلم عمران عيسى

نُِقلْت الى عّدة دور يمن سيد حسين الى الشارم الرئيسي للمدين  الذ  يربط بين ساح  العامل وشارم

ايتهاالشط ويسمى بشارم الثورة ثم انتقلت الى المشروم يي بيت الحاج كيتاو  عبيد الوائلي الى أن ثبتت بن

قرب المحايظ  واستبدال اسمها الى المدرس  ال ربي  البتدائي  للبنين وكان مديرها المعلم عبا  الجبور 

ومدرس  النجا  البتدائي  للبنين وموقعها محل  الشرقي  ومديرها كان المعلم يالح حسن منصور ثم جاء من

 بعده اخوه ييصل واّما المدرس  الشرقي  يبُنيت يي محل  الجديدي  زمن المتصر  عبا  البلدو  وهي بداي

سجين سياسي عن طريق نفق حفروه14المقبرة التي أُزيل القسم المحاذ  منها لظهر السجن بعد هروب 

ومديرها المعلم عبد القادر1953وتم القاء القبض عليهم يي ُمدن مختلف  خارج الكوت وكان ذلك يي عام 

.َحَمد الجبور  صهر مدير المدرس  المركزي  المعلم هاشم الخطيب 

لرابع وكان الدوام على يترتين للدراس  البتدائي  صباحي من الثامن  الى الثاني  عشرة وعصر  من الثاني  الى ا

روقت الصي  ويي الشتاء يُزاد الوقت نص  ساع  صباًحا ونص  ساع  عصًرا وهذا التوقيت يشمل الدوائ

الحكومي  الى ان جاءت حكوم  البعث يزادت ساع ً على الوقت الصيفي يابتلى بهذه الزيادة مقدم برنامَ

.العلم للجميع كامل الدباغ حيث اصبح محط ً لشتائم النا  وتَركوا ُمَشّرَم القرار حكوم  البعث 

ال لي ما يكدر على الحمار يسب البرذع / وللعلم أّن هذا التوقيت تعمل به كل دول العالم لكن كما يقول مثلنا 

وهذا العد  لي  بعد  رئي  الوزراء عادل زويه يي الزمن/ وال يدر  يدر  وال ما يدر  ق ب  عد  

الديموقراطي كما أن كامل الدباغ تورط يي جواب لسؤال سُئل به عن حال ش غريب ش حصلت وهي هبوب عاصف 

احمّرت ييها السماء وكانت تختل  عن العواص  التي نعريها واني اتذكر جوابه وتعليله لها على انها غ بُ 

.السماء وعلى اثرها اختفى الدباغ هو وبرنامجه العلم للجميع والى اليوم 

ي العباسي  ومعها المتصري/ ويي بداي  الخمسينات تم بناء المستشفى الملكي أوالجمهور  يي محل  المشروم 

أو المحايظ  الموجودة وسط المدين  ومقاولها كان النجار جبار رم ان ومعهما بُني حي دار السالم وهذه

.المشاريع كانت الى دائرة العمار والسكان أّما المدرس  ال ربي  والدور التي خلفها يكانت الى الدارة المحلي  

وكانت مدين  الكوت تحظى بنشاطات ريا ي  جيدة على مستوى العرا  ومنها على ما اتذكر نشاطات اهلي 

ديناد  لبناء الجسام قام بتجهيزه الموظ  الصحي مجيد عبد هللا الشمر  يي بيتش لوالده يقع يي بداي  عك

ستوىالعلوة وقد كنُت ارتاُدهُ مع اخي نايع وخالي جبار وكان مجيد ريا ي ا بارًزا حقق الفوز بالرباع  على م

الوطن العربي بعد ان انتقل وسكن البصرة وكان اخوه الص ر الم مد عزت ريا ي ايً ا يي كمال الجسام

وابناء عمهما هم الستاذ عطا صالح الشمر  مدر  الريا يات وهو استاذ  يي المتوسط  الرسمي  وله

اخوان وهما الستاذ جبار والمهند  ناصر زميلي يي العدادي  وهم من ابناء الكوت القدامى وكان من رواد

.الناد  ايً ا حسين مله ابراهيم واخواه جليل وخليل واخرون ل اتذكرهم ثم غلق ابوابه بانتقال صاحبه 

راّما يي الصي  يتكون مزاول  الريا   على الشاطئ بمبادرات يردي  ايً ا وممن اتذكرهم عدنان حنون الناص

ثقالحيث كان ينصب جرداًغا من حصران تُسّمى بالبوار  وييها الجهزة الريا ي  ومنها سيت الحديد لريع ال

يدأما يي كرة القدم يكانت ير  أهليه تُجر  السباقات بينها يي اوقات يُتفق عليها وابرزها يريق محل  الس

حسين أو هي السرا  الشرقي مع السرا  ال ربي محل  المشروم واكثرهم من لعبي المدار  أتذكر منهم

طه الحاج نجم واخوه تحسين وييصل هاشم الخطيب وقاسم شّمه والفيترجي احسيّن عن المشروم

اما يريق سيد حسين يأتذكر منهم خالد علي عنب وهو حار  المرمى وكان والده شرطي خياله ثم جاء بعده

عطا عبد الحسن ومن لعبي سيد حسين اتذكر المعلم نايع عبد الحسن والمعلم عبا  علي والمعلم طه

.كاظم القطبي ومحمد سي محمد صاحب المطحن  الواقع  مقابل شارم سكون  

اما عن المهن والعمال التجاري  يكان المستوى العام هو العمال الحريي  كالنجارة والحدادة وتصليح

رانالسيارات ومعمل واحد للتورنه يعود يي ملكيته مع البناء الى عريــــبي الحداد الذ  سُفّر هو وعائلته الى اي

وموقعها قرب ساح  العامل ويي بداي  الخمسينات قامت مجموع  من الميسورين من ابناء الكوت بانشاء

معمل للطابو  على غرار معامل الطابو  يي ب داد اتذكر منهم الحاج عبد ربه الوائلي والد كل من الدكتور

عطا الذ  اكمل دراسته يي امريكا وبقي هناك ومحمد حسين والمهند  صاد  ومن شركائه الحاج كيتاو 

.عبيد الوائلي والحاج عزيز النجار وكان اسمه معمل طابو  السالم 

ويي بداي  الستينات أنشأ أولد عابد  معمل طابو  الحسين واعر  منهم مجيد الموظ  يي مصر  الرايدين

واخاه عبا  المشر  على معمل الثلَ الواقع يي ظهر سدة الكوت ومن الشركاء معهما يي معمل الطابو 

المدير الدار  والحسابي للمعمل مشهد  هاد  والد الدكتور ر ا الستاذ يي جامع  الكوت والمهند  أمين

النائب يي البرلمان عن الكوت لحزب الدعوة والمدر  جواد السفير يي الردن زمن رئي  الوزراء نور  المالكي

اما عن اشهر النجارين يكان النجار عبد كسوب ومحله الى جانب مقهى سوز  وجبار رم ان وقد صار مقاولً 

حيث دخل شريًكا مع خالي عبد المير ثم استقل بعمله والحاج حسين انصا  ومحلهما يي الشارم الممتد من

.خل  المدرس  المركزي  للبنين وهناك اخرون ل اتذكرهم 

والى جانب محل نجارة عبد كسوب كان معمل مرطبات لعمل مشروب الياسمين لصاحبه عبد الصاحب

السعيد  وله مناي  معمل آخر هو مشروب ال زالي لصاحبه عبد الحسين نصي  وموقعه قرب ساح 

العامل وهو  من امالكه اما معمل الياسمين يانتقل الى محل قرب السينما الشتو  وبعد ذلك اغلق

معمل الياسمين ابوابه وبقي معمل ال زالي وتم ت يير اسمه الى مشروب كيوره بعد ان حصل على تركيب 

جديدة عملتها دكتورة الماني  كانت يي الكوت استمر هذا المعمل ثم توق  العمل به بعد ان اشترت

الدول  امتياز شرك  الكوكا كول بعد التأميم الذ  حصل للشركات الهلي  زمن حكوم  عبدالسالم الذ 

سار على نهَ الشتراكي  العربي  التي تزعمها جمال عبد الناصر وقد غطى انتاجه حاج  محايظات العرا 

ماوُحِصَر التوزيع  من وكالت خاص  وكان سببًا يي توق  معمل الكيورا واتذكر وكيلين لها يي الكوت ه

كاظم يي المشروم وعماد العمار وللعلم أن عبد الحسين نصي  كان لديه معمل ثلَ يي ملكه الواقع قرب

روب وكران قبرل هرذين المعملرين معمرل للمرطبرات وهرو مشر.ساح  العامل أسسه يي اواخر الخمسينات او بداير  السرتينات

شرراك  حبيب الوائلي ول اعر  عائدي  المعمل ِلَمْن هل هي للحراج احمرد امالنامليت كان يعمل به عم والدتي الحاج احمد

م والردتي كران الملكي  لعبد الحسين نصي  خالص ً واتذكر أن هاد  بن الحاج أحمد ابن عمع عبد الحسين نصي  أْم تعود

م  الذ  تحولعبد الحسين نصي  وقبلها يي معمل النامليت الذ  كان موقعهُ بناي  مصر  الرايدين القدييعمل يي معمل

سرينات شررك  جرون والشيئ بالشيئ يُذكر ان نقاب  المعلمين كانت يي الخم.الى مجل  الشعب زمن البعثيين يي السبعينات

اسرمه عام  للمكائن الزراعي  صاحبها حسين شري  وله منرزل يسركنه قربهرا ولره ابرنبرج للمالح  ثم تحولت الى وكال 

الغلررب الررى ب رداد و رراعت اخبررارهم وقرد اشررترى الرردار شررهان الرردليمي والررد العسركر  عطررا ومهررد  يرائز انتقلرروا علرى

.وصبحي 

ومن الحرييين يي الحدادة كان قلي الحداد والد صديقي وابن محلتي حسين واخوه حسن وعبا  ومن

الحدادين حميد علّكه واخرون ل اعر  اسماءهم ويي بيع المواد النشائي  كان الحاج كيتاو  عبيد الوائلي

صاحب محل لبيع الخشاب والمواد النشائي  وكذلك الحاج عزيز النجار والحاج مجيد الصفار واخرون

ءهل اتذكرهم ومحالتهم تقع يي الشارم الخلفي للمدرس  المركزي  ويي بداي  الشارم كان يند  جبه  النهر وبنا

يو  مقهى سوز  والى جانب باب الفند  محل وكال  باتا لألحذي  اليطالي  ووكيلها هو محمود جاني ملكشاه

اما عن الصاغ  يكان ابرزهم ابراهيم الصائغ والد زميلي سمير واخوه الكبر اسحا  واختهما ل اعر  اسمها

وهم على الديان  الموسوي  واخر لقاء لي مع زميلي سمير اواسط الستينات يي مقهى عبد الله جاسم الدبين

.يي المشروم و اعتقد انهم حصلوا على اذن بالسفر بطريق  من الطُُر  الى اسرائيل 

ومن الصاغ  الصابئ  كان عبد المام ومفتا  والد زميلي صبا  واخاه معلم الريا   سليم الذ  اسلم ليتزوج

بمعلم  من بيت الكظماو  وهو معلمي يي البتدائي  واخوهما عبود مفوض شرط  ومن الصائ   الصابئ 

واخرون ل أعريهم1963نعيم غليم والخوان رحيم ونعيم والمعلم الشيوعي جبار عبود وقد توق  معي عام 

ويي الخمسينات بُنيت مجزرة على الشاطئ قرب بستان الحاج حسن خل  ماكن  الماء بعد ان ازالت البلدي 

.المجزرة القديم  التي كانت يي الجعفري  واصبحت محط  بانزين وهي مقابل المصر  العقار  

وكان معمالن يَدِويان لعمل الكاشي يي المشروم متقابالن تقريبًا احدهما الى خالي عبد المير الحاج حماد 

.الوائلي والخر الى عبد السادة موسى المكصوصي وهما قريبان من جامع الحاج حسون محمد الناصر 

اما معمل الكاشي العائد الى خالي عبد المير يقد تنازل عن نصفه الى والد  والنص  الخر الى عمي نور 

انتقل خالي1957ديناًرا ليتفرغ الى المقاولت ويي عام 400مقابل المبلغ الُمودم امان ً لدى خالي وقدره 

.وعائلته الى ب داد وسكن العظمي  يي محل  السفين 

وما هي ال ب ع  شهور ويحصل خال  تطور الى خصام بين اخي نايع الذ  كان مفصولً من المدرس  عام

ور ان تطور هذا الخصام برين عمري ونرايع بسربب الفهرم الخراطئ لنرايع حيرث تصر.وهو يي الص  الثاني المتوسط 1956

ي ا لكن مما ديع بالعم نور  بالرد عليه أن أقام دعوى وحّرض عليه شرط  المن كونه شيوعالمعمل كان له هب ٌ من خالنا

بيرع والد  شريكان ولكون والد  ل يملك الخبرة يي ادارته ول المقدرة المالي  وعدم تعاون عمري معره يريبقي عمي مع

.والد  من الكاشي اثر ابي تسوي  المور بينهما ولم اعر  عن كيفي  التسوي  بينهما حص 

انتهى المو وم بان اصبح المعمل بكامله الى عمي وما ان انتهت الشراك  تحول المعمل الى محل كماليات على

واجه  الشارم مع بناء دار للسكن يي خلفه وقد استأجرها خالي عبد المير محاًل لقامت  عندما اخذ مقاول 

وبقي معمل عبد السادة موسى المكصوصي يزاول عمله1959تبليط وعمل مجار  لشوارم الكوت بداي  عام 

.الى السبعينات بنف  مكانه ثم اصبح معرً ا للكاشي وانتقل المعمل الى مكان اخر 

********************************************************

2020/ تشرين اول / 11كوبنهاجن الحد يي / الدنمارك 

16/10/2017ذبح كوردستان يوم 

طلشك وهرلڤدارلنداه

ذ حوكلطلخوننلقرلأميكلكوهشر ار

ح د  الداأرفالوداح نالعيدك

م لردخ هونالذ احدك

أيلدهملكارلدهقك

ولقالحاقوطلحوطلدك

قامولطلرهلولقاذطلمذطلطلغشهلعيدك

طلمسشطءلوطألحداءلقرلأ ناؤك

أن ظهوطللوداللقوعشلعهرك

و سدؤوطللوضعلطلحناءلعيىلأصا علدشدك

لطلخوننلقرلأميكلقعلأعشطؤكللد  يوك لكرلأدس  

وللخوطللو كلطأل دضل شقائكللدفنوك

لأ ناؤكلطلقخيصدرل ال كاءلعيدكلومملدضقشوك وأنساه 

 امهيل  نظدفلوع  لأهضكلو ناءلشول ك

ألرلأهضكلوطلخوننلفدهلوإحال هل األعشطءلدؤذدك

هلطلخوننلقرلأميكلوهلأعشطؤكلطلقحدلدرلدهحقوك

وهلطل شهلطليعدرلدفسملقآردسملوقآردك

هللالقوصشل ابلقراعش هللقئنلعامل ودسك

فالعالجلطلوحدشلطإلر  ال لقرلأعشطئكلوحاقشدك

قنذعام

رزيق  بنت اله اب

قنذعام

وأنالأ هقبلوصولك

أٌمع لمقوعلطلحب ل

فاللديٍنلظيقاء

أالنا لقعلطل قه

أ ع ل ندوقال ندهللهد ك

لغ لطإلن ظاهلالاهقا

فال حهلطألقنداا

لاول الكئد ن

لمقعنل ح ه  وأنالكألف 

فو لكهرّالطألقنداا

طليّد لناملفالعدونا

قرلركهرلطألحالم

لعرللهد ا وأنالأ ح  

!!لهدوع

قنذ لعام

للحنالقعلطلّهدح وأنالأشنشر 

لأاُلندا الكاذ ن وك  

أ هقبلضوءلطأللوطر

ورقائالشطكنن

وحشمالشقاالقي ا

 قوالفالصشهي

كقوٍالفالطلق صينل 

لطلوقا ل قا لُالأدهًّ

ماه نل عدورلق فين

أ حر ل صهي

وأنالأقرحلال اهلطلذكهداا

وهلأممًّلإه لهطئحنلطلشخار
…وح كلدح ه ل

2020دولدول11دومل
ه د ن

شاعر / إيفان علي عثمان

وكاتب

1

فالققهلموط 

طر نشالعيىلصشعلحصدهر

2

هك ال هد ن

ق خفال  يلقارخ

3

 الفالحا

شوطهلطل ه لوطل د 

4

دنو القرلطلصعدشلطلدوطنا

كالندعلطلق ص بلقيحا

5

كاهندهلققيوءل الشم

 وطبل الوعنلد صحه

6

هندرلطل هع

د حو لل رلماحب

7

كحكحنللعيب

فالقصحنلقكي من

8

د هعلق  ضلنص

ق ىل صحولقالقنلطلح هلطلي ج

9

طل صدشرلفالقخلقصشي

كالك لقؤل 

حدرلدكورلطل حهلفالطالفاءر

ودنكرهلمشدهلطهقوطج

فو لرلحلطلقاء

فاللدينل شهلقك قين

طنظهلحوطلدكلوط  رم

طنالطهرلقكقم

ف للوهلماءلطكله

فالعصهلكوهونا

دقنعلشخو لطل حه

 اقشطملق يين

و دنبلعمبلطلقحاه

وطنالفو لطلقاء

قغقضلطلعدندر

حاو لطرلهل  ي لقشقدك

وهل كرهلقداذدفك

م لخقنالقالدشوه

فالخيشلطللحالبلوطهرقاك

طوللملدنساكلطلحدهلطلصحا

عرل ع دملدل ك؟

كديو  هطللمل قال يذالنلطفعى

كقالد عقور

وديداقش

لملدعلهلعيىلن  نلطلخيوش

فاللداالدناحالفهطمن

مناكلعيىلدرهلق شلا

 ر حملطلغدوملطلق  ين

 رهطبلقخا  

طهمل مهطعك

حدرل كورلقر عشط

دحش لطرلطلحوالرد  يعك

ولكرلط  رم

فانالقكقم

هل شطعبلطلقوج

ل خرهلطلهمار

فاناللرال حاهط

وهل ددشلطلر احن

طرحبلطنفاركل  ور

ور هىلطرل ل ط لطلقوج

لهلطعصاهللذدذ

و ار لاعنلطلغلدار

طرلدقنحكلطل شهرلعيىلطلشوهطر
فا  رم لطنالقلدهلليحرش

بن يون  ماجن

ط  رم



طلقيحقلطألش الطلمسهيللصحدفنلفكه 5

فيرلدر/ هطئشلطلحوطهي

املقصتدشرلعنشقالدحق لقضقورلطل صتدشرلفكتهرلطلفتهح لو تأ الطأللفتاظلناعقتنل دضتاء لفستذطلدعنتالأننتالأقت

ومذطلقالقلي نلطل داض ل ُوص لفكهرلطلفهحلقرلحال لطلقعنىلوطلقضقور لوقرلخال لطأللفاظلطلقدهشر 

.قالد شمللهدرعشلطل اهئلودفهحه لفالفهحلطلكاقرلفالطل صدشرلردنعك لإددا ا لعيده لقر ق عال 

يقهأرلطل الل/ وعنشقالدأ الطلعنوطرل صدغنلنشطء لفإرلمذطلعاق لدذبلآخهلليق ي ا لو قالأنهلقودهللألنلى

ولغن لمتذطل حق لطلهطحنلوطلدقا لفإرلمذطلردشفعل هلإلىلطإلرهطعلفال ي الطل صدشرلوقال حقيهلقرلأفكاه

فدرت وك ل لوقتشلنمتهمالعيتىلصتفح هلفتالطل”داللتذرلطل فاحتن“قالفعيهلطلماعهلفهط لحجلقحقشلفالقصدشرل

ذ ل قعنتىلوطلالفالفالصدغنلطلنشطءلطر خشطملطلماعهللفاكسنلمتكيسالدقدت  لوهطئح ستال كدتن لولعقستاللذدت

. للن  شملقرلطل صدشرللقعهفنلطلق دشلعرلمذهلطل فاحن(فدسا)طد قاعلك لعناصهلطلفهحل

ن ل“ دال مه الطلفّوطح 

دالوهش ا

دالقُ ي الطلق احن ل

دال سد ا لدالقسد ا

ل مّكيا دالق  ي الفالطليلق در 

”ميّال كّ لطلهطحن ل

 مه تا ل“: در خشملطلماعهلصدغنلطلنشطءلخق لقهطا لأه عنلقنسالداءال صدغنلطل قددش لق دنتالدقالستا

قعستالفالماعهلهلد عاقت ” طلق احن لقسد ا“:  لوألهمالطلدقد ”فوطحن لوهش ا“ لوذكارلهطئح سال”وهش ا

شمل ليتبلقنستالكدرشل  لكمك لدقد لودنلهلطلدقا لوطلرعاشرلوطلفهحلوطلهطئحنلطللد ن ل عشل قددشما لد  

كقنّتنل/ رت دشطءف شالوكأنسالق شرن لدهدشمالأرل  ديىللهل كيد سالو سائسا لفالليتبلدتاءلكا”  مكيا لميا“

.دححضوهمالرس لوقه/ فحيوما”  ك لطلهطحن“قنسالله لوطر خشملطلماعهلصدغنلطل هالدبلوطل رسد ل

:لالبلقنسا(  فاح ه)د  شملطلماعهلأكلهلقرل

قولالل ي الدالل ي الوطلسا ل“

ماالطلسوىلعذ ا ل

ف ي كلطلعّهطفلوطحن
أنالهوحالوطل قارُل… أح ك ل: قولا

حا وردّشي ل  و 

”وأنالطلمهحلوطلكيقاالراحن ل

ال للت” قي تك/ ل ي تا“طلماعهلد حتش ل عالفتنلقنشفعتنلوأحارتد لقهمفتن لومتذطلدظستهلقترلختال ل كتهطهل

طلتذيل” وطحتن لأح تك لهوحتا ل توحا لرتاحن“: قهطا لوقرلخال لطر خشطقهلكيقاال حق لحهفلطلحتاء

سا لماا لول“:  لومنالكيقاالداءال حق لقعنىلألملطه  عاشلولسفنلطلماعهللي اء”حب“دمك لنصفلكيقنل

اءلفتالكانّهلنشطءلألملولسفنلومو  لو قالأنهلدت” آه“فحهفلطلساءلطلقمك للسذهلطلكيقاالطلذيلديفظل” طلسوى

 كت لقتالفدته لقترل شطدنلوورللونسادنلطلكيقاا لفسذطلدعك للسفنلطلماعهللي ائسال كيد ته ل دتشه ل عدندته ل ت 

رل حقت لمنالدقكترلطل تو لإرلطأللفتاظلدتاءالك ع دتهلصتاشهلعترلطلع ت لطل تالرلليمتاعه لفاأللفتاظلطلقدتهش

.شطخيساللسفنلطلماعه لوقالكانالل أ ال سذهلطلمك لشورلحضوهلحالنلطلالوعالفالطلماعه

:”طل فاحن“د  شملطلماعهلأكلهلقرل

دال مه الطلفّوطحن ل“

دالضحك الطلصّشطحن ل

مذطلطلفؤطشلدقدعه

أمشدكهل كّ لرقاحن ل

ل كونالفالأنراالهلأحالقه

” رداشرلطألهوطحلداللّقاحن

شال مكيسا ل ” طلفّوطحن لطلصشطحن لرقاحن لأنراالن للّقاحن“: طلرالرنلوطهنردا دنلطلكاقننلفاللفظلكيقاا

رتعنلصتشهل كلأد سالطل فاحن لفقرلدر قعللسالدمعهل هطحتنلو( أماللورسال) يفظسالطلقدهشلوكأنهل هحابل

طلي تاءل/  ا طلق كيم لفيكيقنلوحهوفستالولفظستالوقعنامتال د قتعلقعتالل علتالقعنتىلطهنمتهطحللهال تنلطهرت  

.وطلمو لله

دال مه ا“

في  ضقالقي الطلمسا ل

 دّهشيلقل لطلدقا لقسا نلوق الحن ل

و ُق ّعال ص احنا

ول نمهيلفالوهشهلإص احه

دال مه الطلفوطحن
ن ل… دالُرّكهط ل ”داللذّر لطل فّاح 

دتتهشي لفي  ضتتقا ل “( لوديتتنلول ديتتن)طلمتتاعه لدرتت خشملطلفتتاظل( قكتتار)ووصتتيالإلتتىل( شخيتتا) عتتشلأرل

ل صدغنلليب( طألقه)ففع ل” ول نمهي يتمل عتشلطل فاحتنلطر دشطء ل  لكليبلطلنشللينش لف/ شعاء/ مناللملدأا 

ال فاحتن ل ( أوقتع)ف تشالكيقا تهلوكأنتهل( قكتارلختاصل المتاعه) قكانسالطلعالا ل عدشلطلقنا  لفسالمنالفتال

.كقالكارلفالطلرا ق( هوقنردا/ ش يوقاردا)ولملدعشل

رت وداالندتشمالدتاءال ق” دتال مه تالطلفوطحتن“وإذطلقال وقفنتالعنتشلفا حتنلطل صتدشرلوقن صتفسالوخا ق ستال

طرت دشطء ل/ ءشعتا/ لال  لطلقر وىلطألو ل شالفدهل مك لق ش  لوقشلطر خشملفدهلصدغنلطل قددش لوليب

 قالت  لوأقتالوطلقر وىلطللانالداءال صدغنلطل وط رلوطلقرتاوطرلفال فاحتنلوطلمتاعهل قرت وىلق  تاهبلوق

اظلل ديتنلقرت خشقالألفت( طلرتدش)قترلطل فاحتن للستذطلخلا ستال صتوهرل( أعيتى)طلقر وىلطللال لفكارلطلماعهل
.عيدسا( رداش ه)ولودين لف شطلوكأنهلدقاه ل

مستويات ح ور اللذة 

”يا لذة التفاح “يي قصيدة 

قديٌ  يي بيتنا

مرام عطي 

لهرائ لأرل  دام   لداولشيل لليمو  لوهوٌشلوأموطٌكل لع ُقل شطٍرلولق ُحلذكهداٌال لفإداك   لطلحندر 

لليهداح ل لطلوشطش  لرنا    .أول ذهي 

أمغالالطلق هطكقنُلقر.. طلدوملشعانالطلم وُ للنخين ل د نالطلوطهفن لفاع ذهُالقرلداقع الوأوهشيل

لعدناهُلف لقوطهلوالاها  ل ولأرهعُالإلىلقشدٍ لحقدٍملضعفا  ل لومام الطل هقاء  الأخاشدش 

لفالهعاد لم ا ه  لطلمدخوخن  لدن ظهنالفال د نالطلشطفئلقشدٍ لأفنىله دع  الطلح د ن   اللفين لقعلأّق 

لطللدهطر ل لدناحايلولأ  نُالفر  ح ىلطم ش لعوشيل لقودا 

لإلىلولنالطألو لطلع    لطل يب لولطل يدُ لقرلخ    لقسشيدئُالوقعالطلكلدُهلقرلفاكسن  لورهده    

لوطلعهفا رلطل ال  دقسالم د ا الحدُ لكانالرحُبلأخو ال قلُهلهُل د ونا لولو ط ل لوصيوطُالطلمكه 

لص احٍلعيىلمهفا هلطلوطرعن ل  هعُللهطهُلطلغالالح  ا لون  اء لطلح د اُالك  

لنسٍهلد شفُقلفالصشهيل لنخيٍنلك! أ ال لأيُّ لضهعُلطلحدار لوأيُّ أعوُشلإلدسالحدرل! هدقٍنلحدرلددفُّ

دنكهنالطل مُهل لأولحدرلدكرُهلأالصانالطلهقد ن ل اللهحقٍنلطل قارُل

لددقعنال حنانهلكلو ٍل لأ ال لدانسهط لقرلطلحّب لقا ط   لهللالطلصحن لوطلسناء  لر اك  قرللؤلٍؤلعيىلددش 

حرناء ل

لدن سالطلقوُا لوإذل سقُ لعدناكلدمهُ لأ للغهك  لأ ال لفحدرلدف هُّ لُفلفدٍهل لدضحُكلطلكوُر لط  رم 
لطلفهحل .ودليُقلطلعقُهلرنونوطا 

دخان الذكريات

سمي  العبيد 

لا لطن ظاهلطلق ر

طلعوطكفلفالرقائا

و مهرلطلص هلعلمى

طقشلكفدا

ط رللهطح ا

هلقاءلهلنشى

ومفاهلقي القولعاا

ط دضالد ورا

و كهقما

ك فالدشي

ولودهلطل قه

وراقدنلعافسالطلقاء

الدهلن  نلصقشا

فالقعهمالطلعاهي

 حيفلليعا هدر

  دنلقرلقو لنصه

الا نلقرلعنفوطر

وراقدنلص وهر

ط مقلطلصدفلقاءما

ونذهلطمداهما

حل اللقوطئشلطللغار

طمقيالطألهطددح

وطأللفا 

وهوطشلطلل دعن

فاللقوطقشلليموطء

وهلناهلوهلعله

وهلط  راقن

وهلعالقنلفالطللهدق

ضاعلطلقكار

و مومالخهطئللطلقهح

 ششطلقعلشخارلطلذكهداا

لقارئ رسالتي األولى

كنزة عثماني

لقارئ رسالتي األولى هدي ،هدي  متجمدة من قلب منصهر بحرو  ذائب  يي .أكتب رسالتي األل  داعي  إياه ليقرأ أحريي البقي 

.سطر مائل منكسر

!آه يا قارئ السطر أجب الرسال .جذور القلب مطوي  و السا  مبتورة من األصل

 أين الحياة و أين هي براءتي !حريي محرو  على كبد مشحون بوعود شيطان  كذاب ،أو يا تاء التأنيث ما خطبك ل تعملين 

البحر ملك أل لعي المهان  و سمك القرُ على الرصي  يرسم ألوا  !أنا ال ريق يما خويي من ال ر  يا سادة! من تلك اليادة

الطي  لتجسيد مفهوم السعادة

اللعن  عليك يا من تقرأ رسالتي األل  وانت أحد محرييها و اللعن  عليك يا من حذيتي سطر  بحريك يا مفطورة القلب،نعم انت

الحياة ليست دمي  لكي ترغمي باقي الدمى على البتسام و هم يي ذروة التعاس ! يا جبان 

الحياة يي رو  الرب اإللهي  بداخلك انت يا من تستنشقين الخلق و تتنفسين الدعارة و يي روحك تجسيد لمعاني 

الحياة ليست لعب  يا ملك الشطرنَ،.النجاس 

!الحياة امتحان يا هذا

أما إن كنت زير نساء على شكل داعي  يعار عليك يا من تمثل دور ! و الجن  مكايأة تعبك ان كنت مجدا ل تعر  الوساط 

!!البطول  يي سلسل  أيالم معادة

!ااه عليكم يا معشر الجن  البشر  اجمع

..عار عليك يا ياسق يا مجرم بل و أل  عار عليك يا زاني  الحان 

!اللعن  عليكم بعد و قبل أل  ميل من اآلن وعذاب الرب لكم أرحم عدال  يا قوم العتياد و ممارس  السوء و العادة

  لك يا قارئ رسائلي السبع اكتب بذعر محشو يي رؤو  القطيع الجبان ،اكتب بخبث مرسوم على وجوه بشر ل تجيد اإلنساني

اكتب لگ ولك ولهم جميعا اخر أحريي المالم  يي حلب  نزال انسحبت يي جولتها األل  يما ييها من .بل تخبئها تحت الوسادة

اكتب .النهاي  لم ترسم بدايتها،البداي  هي من بدأت الركض خل  النهاي .يائز والخاسر أعدت له ميدالي  و نال التقدير والشهادة

لقارئ رسالتي األولى رسالتي األل  و بين ال يوم تحت الرماد بجانب قمر مشطور لجزءين اكتب لك آخر بواب  أو باألحرى 

َ اوكسيجينا َ يي كبسول  الهواء المعال اااه أهو كوكايين ام موريين ..اعتزل النتروجين يي الجو و اتعاطى الهيروين المعال

. ههه وال حك له دام بعد تسع و تسعين ثاني  من الص اء و اإلستفادة!ذاك الذ  جاب الدروب و أتل  الوسط الحربي بأكمله

استمتع . رد بالك الريح قادرة تديك و تعيدك على زور  موت ييه سبع حراڨ  و انت مجرد نزيل ل تعر  مفهوم ال ياي 

..يالبحر جوال الصيادة
.هههه لقارئ رسالتي األولى أكتب رسالتي األل 

أروى شري  جا  : جالل جا    مدير التحرير: رئي  التحرير

www.elfikr.org :طلقوقع admin@elfikr.org :طدقد 

http://www.elfikr.org/
mailto:admin@elfikr.org
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نصائح الكاتب األمريكي 

سارويان

إلى كاتب ناشئ

شدر  معمر علي

لفتحي خليل يسرد ييه أسرار الكتاب  كما خبرها” لعب  األدب ” يي كتابه القيم 

ومارسها عباقرة اإلبدام العالمي مثل كالدويل وتشيكو  وتولستو  وسارويان ومن

تلك اللعب  الناري  التي أحرقت-الرسائل الجميل  التي ت منت أسرار ين الكتاب  
رسال  ساوريان إلى كاتب ناشئ ، ونحن نعلم حاج  الكاتب يي بداياته إلى–الكثير 

نصائح وتوجيهات تأخذ بيده يي طريق اإلبدام الشائك ، و إليكم هذه الرسال 

:القيم  

التي استمتعت بقراءتها إنها” النهار والليل“أشكرك الشكر الجزيل على إرسالك “

وأعتقد أنك ستمار .. بل من أحسنما قرأت من قص .. أحسن ما قرأت لك من قص 

.أقصد الكتاب  الحقيقي .. الكتاب  من اآلن يصاعداً 

ثم  أمور أنت يي حاج  إلى معريتها عن النثر، صوت الكلمات وأثرها، استعمال

.الترديد، وما إلى ذلك، وسأحاول شر  قصد  يي هذه الرسال 

 لقد أبحث لنفسي أن أدخل بعض التصحيح على مسودتك، يقد أحسست أنك ستفهم بسهول
ً –إنحسن  . كي  يتحسن نثرك بدراس  هذا التصحيح النثر األولى أن يكون وا حا

وسلساً ينب ي أن يفهم القارئ قصدك بالتحديد مهما كان قصدك معقداً، يإن كنت ل

وكثيراً ما يح  الكاتب بإحسا  قو  ومع ذلك يجد صعوب “تعر  بال بط ماذا تعني 

، ويي هذه الحال  عليك أن تقول للقارئ أنك ل”يي التعبير عن هذا الحسا  بو و 

تعر  بالتحديد معنى ما تريد قوله، وإل يعليك أل تعبر عما ل يمكن التعبير

ولكن لي  معنى هذا أن تظل تردد يي قصتك أنك ل تعر  بال بط ما. عنه بنثر سهل

تعنيه بل عليك يي مثل تلك الحال  أن توحي بذلك، واليحاء ل يأتي بصورة

..مباشرة، بل بشكل  مني

على أ  حال، يلما يوجد شعور أو يكرة تبلغ من التعقيد وال موض حداً يجعلها

..تستعصي على التعبير الوا ح، وطريق  تو يح شعور معقد هي التعرض له بتؤدة

اترك جانباً كل. وتناوله بسهول ، وأن تسخو عليه بكل ما يحتاجه من ألفاظ

اتركها ألنها إن لم تكن معبرة عما تعنيه، يهي. الكلمات التي ل تعبر عن معناه

..غير مويق ، وإذا خلت منها القص  أصبحت أشد تأثيراً 

أريد أن أخبرك بقليل من المسائل، حتى تستطيع أن تم ي قدًما يي عملك، أن تكتب

كل ما ينب ي لك أن تكتب، بالثق  التي ينب ي للكاتب أن يمتلكها لكي يكتب

انَ  أنك كاتب لم ينشر له انتاجه بعد، اعتبر أنك الكاتب الوحيد يي: أولً 

إنها ببساط . هذه المسأل  يي غاي  األهمي  لي  ذلك غروراً ول ذاتي . العالم

وجه  نظر  روري  للكاتب الجاد ينب ي أن تؤمن بأنك وحدك من بين كل كتاب العالم

الذ  تكتب قص  األحياء احر  على أن تنعم بهدوء داخلي احر  على أن تتأمل كل

األحياء، شرها وخيرها بعينش صايي ، احر  على أن تكون جزءا من العالم، بقلب

 ً ..نقي، واحر  على أن تكون مِرحاً وأن تكون كريما

ثم  دائماً الملهاة، ويي قلب كل ما هو شر هناك.. واعلم أن يي قلب المأساة

.واحر  على أن تبتسم. ياحر  على أن تربط يي عملك بين الطريين. دائماً خير كثير

إن ما عليك أن.. لقد قلت لك من قبل أن أمامك الكثير لتتعلمه، ولكن ل تخ 

..تتعلمه هو مما يمكن تعلمه، ولكنك تملك اآلن وتعر  ما ل يمكن تعلمه

وقد حاولت أن أنبهك إلى األهمي . وسأحاول أن أحدثك عن القص  وعن النثر عام 

إنها غاي  يي األهمي .. القصوى للو و  تذكر كل هذه األمور التي أقولها
واترك.. سهالً .. ثم السالس  اترك نثرك ينساب بال عناء.. الو و –أولً 

الكلمات تم ي إلى حيث مو عها بشكل طبيعي، واقرأ مادتك بصوتك عالش بينما أنت

تكتب وسو  تستطيع أن تدرك متى تكون الجمل  أو الفقرة نشازاً إنني واثٌق أنك

.تعني شيئاً باستعمالك الل  ، شيئاً ل أعنيه أنا بها ول أ  كاتبش آخر

الكاتب الحقيقي يقدر على ذلك. أريدك أن تكتب بأسلوب لم يكتبه غيرك يي العالم

إن بين جنبيك ل   جديدة قد ل تكون تبلورت بعد، ولكنها ستن َ إذا بدأت البداي 

الصحيح  يإن لم تبدأها يلن تقدر على الكتاب  أبداً سيحكمون بأنك واقع تحت

تأثير غيرك، وتلك ستكون النهاي  إن حكموا هذا الحكم على قصصك األولى أو كتابك

ولكي تكتب ما لم يكتبه غيرك عليك أن تذهب إلى.. يال يكاك من هذا الحكم. األول

إلى حوا  الجسم الحي وأن تترجم بأسلوبك.. إلى الحياة ذاتها.. العالم نفسه

الخا  ما تراه هناك وما تسمعه وما تشمه وما تتذوقه وما تلمسه وما تتصوره وما

.تذكر هذا. ترجم الشيء أو الفعل أو الفكرة أو الحال  بل تك الخاص .. تحلم به

أريدك أن تبدأ البداي  المويق  ألنك إن بدأتها يلن تستطيع قوة أن توقفك ولي 

..عليك بعد ذلك إل أن تعيُ

لست يي كتابتي هذه الرسال  عطويا ول أريدك أن تشعر نحو  بالعريان ل أريد أن

ً . تح  بأنني أشجعك إنها ذلك النوم من األناني .. إنني أناني وسأكون هكذا دائما

.التي أعتقد أن هللا ي فرها

أريدك أل تشعر بأنك مدين بشيء ألحد وأنا أستطيع أن أقول لك هذه األمور اآلن

.يلي  بيننا وبين طريق النجا  شوط طويل هذا هو أنسب األوقات لهذا الكالم

اعتمد على نفسك وثق بما تصنعه وما تنو  أن تصنعه، يستحيل أن ينتابك الشعور

بأنك مديٌن ألحد ثم تكون كاتباً عظيماً عليك أن تكون كريماً، ل نحو شخ 

..للفكرة المجردة.. بعينه، ولكن للفكرة

تستطيع أن تم ي بين اآلخرين وأن تحادثهم وت احكهم ولكن.. عليك أن تكون وحيداً 

كن وحيداً حتى وأنت بين اآلخرين عليك أن تظل وحيداً وأن تكون مره  المالحظ 

أكثر من اآلخرين، وأن تكون أقواهم، إنها الطريق  الوحيدة لكي تكتب شيئاً 

 ً عليك أن تتوا ع أمام الكون واألرض واألحياء عليك أن تجمع يي نفسك هذا. عظيما

:كله

ً . والتوا ع.. العتداد والقوة اعر  النقي وغير النقي يي كل شيء،.. كن حكيما

..وأن أحدهما ل ينفصل عن اآلخر ول تخ 

ليذهب إلى: وبعد أن تقرأ هذه الرسال ، انهض وتثاءب واخرج يي نزه  قل لنفسك

.الجحيم، ليذهب الجميع إلى الجحيم عندئذ يقط ستكون قادراً على أن تبدأ

اعلم أنه لي  مفيداً أن يتلقى اإلنسان كلمات التشجيع، إنها معرك ، إن كتاب 

وهذه الرسال  مسهب  ألنني قد ل أكتب إليك. قص  أشبه ما تكون بهزيم  عدوش 

..غيرها إل بعد زمنش طويل أريد أن أقول لك اآلن األمور المهم  التي أعريها

.ولي  هناك طريق آخر.. عليك أن تكتش  بنفسك. وسو  تصل بنفسك إلى نف  األمور

نتاج كاتب عظيم وأريدك أن تستمر كاتباً عظيماً يهذه.. اعلم أن النهار والليل

القص  هي بدايتك ككاتب عظيم أما كتاباتك السابق  يليست شيئاً وكل كاتب كتب

مثلها يي صباه ونسيها، وأنت محظوظ أن تكتب قص  عظيم  يي مثل هذا الزمن

..ان  محاولتك األولى ول تش ل نفسك بها.. القصير

والطريق  التي تؤثر بها اكتب قص  أخرى.. تأمل هذه القص  وكي  تتحرك وكي  تؤثر

بنف  الطريق ، ول تعد إلى محاولتك األولى، يكفيك أن تكتب قص  عظيم  لتتوق 

.عن كتاب  القص  التايه 

..وأنت قادر على الكتاب .. لقد بدأت وهم يبحثون عن كتّاب جدد

أعتقد أن هذا كل ما أعريه تقريباً ول أستطيع أن أقرر ما إذا كنت ستم ي يي

ولكنه لو منعك أو أوشك أن يمنعك شيء يي العالم، حرب أو مجاع .. الكتاب  أم ل

ً .. أو وباء أو جوم شخصي يال تكتب ول تحاول الكتاب ، انَ  الكتاب ، كن موظفا

شريفاً واذهب إلى دور السينما، احلم، استيقظ ونم مثل أ  شخ  آخر ألنه إذا وجد

ما يمكنه أن يمنعك عن الكتاب  يأنت لست كاتباً وسو  تتردى يي جحيم دوام  حتى

..تفيق

”..وحظ سعيد.. تمنيات طيب 

هذه عزيز  الكاتب الناشئ نصائح ذهببي  من كاتب متمر  سر على  وئها وبإذن هللا

تحقق أحالمك يي أن تكون كاتبا مبدعا صاحب بصم  وتأثير عالمي ، ابدأ ول تستسلم

.، ابدأ قويا وستكون من المبدعين الكبار الذين سجلوا أسماءهم يي سجل الخالدين 

الكاتب والباحث يي التنمي  البشري  شدر  معمر علي

الزهوروطن من النرج  تراب من 

دىع شهللال انهلحقدشل:  هدقن

زال ابراهيم خدركه 

1

آهملطلهوحقا درل

مناكلعمهطالطلدهوحللألق 

لرالطشهي

أأك بلعرل خاالطلقله

وأنسقاهلشقوعكم

وطألوهط لطلق راقلن

أمللآلماالطلقودعنلليولر

هلأشهيلكدفلطقهلئكملطلقاضا

طلقق يئل  شهطلرقاء

وطلمعاعلطلذم اللمق لدقالكم

أملطلق قاهلطلقخ ن هلفالطعقا 

أولطلقوالطلقفادئلألقساالمسشطئنا

2
1hr •

حدرلدكورلطلولر

عيىلأع ابلنوطفذلطلحهب

عمهطالطلوهوشلطلهضدعنل ذ  

وطلظيقاال ف حلأحضانسا

وأنال ص حللحنا لقيدئا ل األح طر

وأالندنلققينلليسالك

 ق يئلإحشىلدشدكل الشقاء

وطألخهىل ق يئل الدل 

3

حدرل م ع لطلحهبلعيىلأ وطبلطلولر

 غه لإحشىلعدندهل الشقوع

وطلقوالطلساشئلألحفاشه

و ص حلطلعدرلطألخهىلق  هرلخضهطء

ودسدقرلطلح رلعيى

قاقنلطلحوهلطلهدهطج

4

حدرل ي سقنالطلحهب

د سمملأحضارلطلولر

و ق يئلإولارلقيو نال الكوطه 

و  شمهلطل موهلفو لق ا هلطلمسشطء

5

حدرلدقنحلطلولرلشقاءه

ولدرد لإن صاهط ه

رد مهلطل و لوطل  حلوهوشط ل

ور هقصل هطعملطلحدار

6

هلليحهب

هلألق الءلطلولرل الدل 

هللذ و لطألناق 

وطلقوالطل لئلألحفاشه

حدرلدن  علطلوالأهوطحنا

 قد لآقا لطلقئاالقرلرنا  لطل قح

طلقيدئنل ال و لوطل  ح

لسذطلطل هطبلطلنشي

كالنهد لوطله دع

ودقا لطلل دعن

رنذ  لو ن سا

7

داولنا لصهدعا ل ااهم

لدخديوطلطقنك

 عشقالقنحنالك لمذهلطلشقاء

وقمدنالخيفلك لمذهلطلدل 

ح ىلنهىلألدافلطل شه

ح ىلنهىلل البل اح نا

  ريقلعيىلأهوطحنا

فكملهأدالقرل موهلطلهقار

وأالصانا ل حق لأوهطقا للهدن

وكملق يالقرلفهطماال طمده

ألد لطلذدرلدحلقورل قالد لح نالدوقدا ل

طلذدرلد فورل مهىلطلحهب

ردأ الدوملددلورلفده
أقاملصهخاالأنغاملطلحهدن
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أروى شري  جا    الوفاءقصة التضحية والمحبة و ( مغيتي)

واألمانم يتي وحيدة و حزين  و هي تجول يي أطرا  المكان و عيناها حائرتان خائفتان وهي تبحث عن مكان تأو  إليه وتنعم بالد ء كانت 

”هل أجد من يعط  علّي  و يأويني عنده  حتى كخادم   .. أنا وحيدة يي هذا ال اب  الموحش  والمقفرة“

.تخا  من ال ر  أو أن يهجم عليها كائن موتحُ, خائف  ل تجرؤ على التوغل صوب البحيرة , جائع ( م يتي)تمر من حولها أشكال غريب  و 

.ل تزال بين البرار  واألحراُ جريح  مكسورة( م يتي)مر وقت طويل و

:تردد نشيد الحياة األبدي , إنها حزين 

أنا هنا منذ آل  السنينن ل أخشى الظالم“

”ألنني اخترقه بعينني المقمرتين الساطعتين

.ونعيق ال ربان نذير لشؤم الليل الملتو  على بقايا السماء والماء المكد  يي رمح الظالم, وحيدة ل يطر  سمعها سوى صوت البرار  المكتظ  بإحتمالت الموت المفاجئ( م يتي)

!!.يا ترى هل هم أهلها  كم تتمنى أن تراهم;أشباحاً  ( م يتي)يي أعلى الجبل تلمح 

ل أنا ساكون البطلر  على األق;لكنني لن أتخلى عن حلمي حتى لو مت قبل ان أحققه . ومن يقبل تائه  أو عابرة سبيل يي هذه البالد الموحش  . و ربما إذا لمحوني سو  يطردونني , يأنا  ائع , أنا ل ادر  كي  أعبِر من مكاني إليهم “

.”الحزين  التي مرت من هنا و من حولهم و لم يلتفتوا إليها( م يتي)المهم أن يكون لمن حولي ذكرى , أموت وحيدة ل يهم.. الوحيدة يي قصتي

..لليل والقمر قص  نور متخفي  منذ أن عز  الكون لحنه األبد  

.منذ البدء, يهي هنا منذ الشم  الولى, لكنها ل تخا  األشبا  , تجر  يي كل التجاهات بال هدىً ( م يتي)

..تنام والجوم يقطع أوصالها والعطُ ينهُ أحشاءها( م يتي)

و هري .اللروزيتين( تريم ي)يرحر  ل تراهرا إل يري بريرق عينري, يإقترب منهم خفي  و يرحتها ل توصر  , و هي تترنح محاول  إيجاد مخرج لمأساتها حتى رأت أماً تالعب أبناءها( م يتي)ينسحب الظالم ببطء تاركاً مكانه لقليل من األمل ل

..تتقدم بتردد و خجل نحو األم 

ُ .. ما أجملهم .. آه“ .يلعبون ويتقايزون تارة و يعانقون أمهم تارة أخرى وهم سعداء معا

”سأساعدها يي تربي  األبناء و سأغمرهم بالحب والعط  والحنان. لربما تقبلني معهم, سأكلمها “

.قبلت األم ان تعيُ معهم  وإتفقا على رعاي  األبناء

.تهتم بالطفال ويوما بعد يوم وأصبحت بمثاب  خالتهم التي تحبهم كثيراً وهم يكبرون يوماً بعد يوم( م يتي)بقيت 

لكنه بدا ميتاً , لقاسي  لكنها غامرت يوماً حينما إقتربت من حيوان تخيلت لوهل  أنه سيكون المنقذ لها يي حياتها  ا, ول الجوم والعطُ , يرداً من أسرة تحميها وتحميهم و لم تعد تخا  الوحدة والظالم( م يتي)بعد وقت قصير أصبحت 

.يترهل من شدة ال ع  والمرض يقررت أن ت ادر األحب  من أع اء األسرة نحو المجهول من جديد خوياً عليهم من أ  مكروه( م يتي)إذ بدأ جسد ;  و متفسخاً يكان يوماً مشؤوماً 

.”يبدوا أنني سأموت وحيدة كما عشت وحيدة.. و لن اكون شؤما على أسرتي الجميل  وعلى أبناء أختي التي أحبتني , رحلتي األبدي  شقاء وعناء ووهن و تيه” 

.وما من معين أو بصي  أمل. أمالً يي الشفاء يالمرض نهُ جسمها ولم تتوق  منذ ساعات طويل  عن المشي( م يتي)الليل القاتم ل يمنح ل

.وجدت نفسها صدي  وهي على مشار  بلدتها المهجورة 

.ألقت نظراتها الالمع  على مرابع األهل ومروجها لتستتنشق هواءها بعينيها للمرة األخيرة

..وحيدة وسعيدة ألن أر ها ست م جسدها( م يتي)ماتت 

..من يصيل  الذئاب إل أنها عاشت وماتت وحيدة ومخلص  ( م يتي)رغم أن 

.للذئاب أي ا حب وعط  وت حي 

 غربة أيلول

الشاعر منصر يال 

يراود إبحار المداد هنانبض 

والريح يي موجها تستلهم السفنا

.

مهذب الشو  بالذكرى يحاصرني

ما مل من لوث  التحنان أو وهنا

.

يختال كالظل يي شريان ذاكرتي

إذ كلما رمت بعدا عن مداه دنا

.

ست وعشرون يا أيلول تسألني

بأ  حر  سأحكيها الجرا  أنا

.

هنا شرام األسى بالماء حملني

موًجا تمرد يي األحدا  واحتقنا

.

أيلول عذرا يما يي جعبتي ير 

قد بكت عدنا( صنعا)وكي  أسلو و

.

شق الزمان لنا حظا بال زمن

وموطنا  ائعا قد  يع الوطنا

.

رد  أيا ريش  التاريخ قاييتي

رد  بالدا هنا أدمنتهاشجنا

.

جرحي على دربها من نز  أزمنتي

لعلها يي غد تستنهض الزمنا

.

يقتادني الشعر يا أيلول أغني 

قد اشبهت يي مرايي حزنها اليمنا

.

لزال يجريني عمًدا يما انطفأت

هنا أهازيَ تحناني وما سكنا

.

وهبته العمر أشجانًا مفصل 

ولم أنل منه ل شكًرا و ل ثمنًا

.

ما كنت ممن يبيع الزي  أحريه

كال ولمادحا يي زيفه الوثنا// 

.

ولست من شدة اإلمال  أرهنه

.بئ  القصيد إذا ماعاُ مرتهنا 

٢٥/٩/٢٠٢٠

.صنعاء
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منكودزمنييبو 

معّد شهربان

د حو لطلقيور طل داجفارحههدنفخشقم ا ق شعقر نا طألدامماقيعونن*

ن حفإلى د  لحفظحظهونهدخحدنقاودشده وفقهقي هصنعقرطلعدر أرهُق  س 

*.طلعدشهقق رش عشلمأ عا هلكرقددش هط ..طل هط مذط

فاهشرطلخرو فادم هيلقردعهضطلحظ عالههد ٍلعيىطألدامماقاردن*

حدفا 

**ناشهر لهد ونقنقاا**طلرنشدار خمبقرطلقصنوعطل شدم دشهقحهط 

عله

رقهدنقرطلنا حن..دش هنقيدنفاعيدسا *..طلقسّدهرطل ّهو 

غاقافقعد   الدن غاققاأكلهعاماق شردن عدو عيىطألداممادائهر*

أو قع رل سا عهضوماعصاما دشمافاو ع اظسهماوطحشوشبعدناما

طلفدهخدول

عننطل هصووطل  شون طلفد ..طلعقوش اب دانبل  دعص اح ك فا

*..وطل ع ه

سههظعيىلدحق طل حاه وهطء نوهمادهكس  ائع حقطألدامماق عّرفن*

وعاء

*.دشدهدر كصنادنطألكوطبدش طلع د ندافاأ قنفاوحدشطد دو طلعهقرو  

هصدفعيىو دي ص احك  شالشحوهطندن أهقينعيىطألدامماظالقن*

طلفاقن

د اقىل عد ه وطل ع طل د ور  داطلُق   طلراخرطلصاجخ  **ل  دعوطلعو  

*..طلوهش عقه

طللقاّللهشّقهطلصنش  كعوشلا اروشطنا فالح حقطألدامماداحشر*

*..طل كههط ن وطجوحف طل يشّي طلرقرودهطهطلروشطنا طلفو الال وطلفدضار 

لد ّلعطل يب ون ضطلعدر شقعط ن دساه اقصهدن أمعيىطألدامماحاقشر*

عيى هدئنشهشماا ر ب**وقسوو  ق عصبال اُلوطلشأوصالسر

*.طإلنر دهطم

ع وطاوطل الر دك قوطهدهددقعد دم دقناّلص اّلعيىطألداممالاالدن*

*..وطلشطهطألم ف شوقشطلصغاه طخو ههققلدرشطلفاهالن طلكوكاكوه

 وطص طلقنصااعيىوق سرد عرطلنردم  هقنعوطن عيىطألدامماع دهر*

*..طلقوطهشوقينوطل لالنطلركرأ قنلقرعّقهمر مورشفعروقشطإلد قاعّا 

لم؟..نداحهقّقنوفاوقكهه وملاه هقساهط ه خذل هلفسيويّلطألدامماقامهر*

*..طألخدهطلوشطعل وشدعهإلده طلنا أقهبح ىطلكوهونادائحن رعف

قاكدننخيفقهرنصفعاما”طلعهطد خدّالن“عيىطألدامماضندنن*

طلخدالن 

  ونا سا    و رطل يب  ن ضو له ماطلهوح  أناق طلعهطئ  فرا در خدّل

أحش هحضوشورطللهىوهدا؟..هحياوعنشقا..وطل  ّمه ل النوهلافح وده

وشور

*..ع طء دالسادُف حأر

 هطههفدهو ظ فادقدعنا عيدناوطليحظاا وطلراعاا..طألداممال دين*

م ىفاوطألعهطفوطلقفامدمطلعاشطافا شطعدااقرعيده ه بقا**وطلعدر 

*.طلقداها

لق فائينطوطلكيقااطلحهوفح ى..**طلهشيءطل قرمذطفال دال لأص حماءك *
 ابطلدودر ولنساطإلصفهطه دعيوماح دنن  ائرن  ا اطله دع؟ يور

..جبل نُفوس  عّراي  

محمد البصيررياض 

ف تنلقالكارلدخلهلفالفكهيلو فكدهيل  لولقالكنالأشهيل لأّرلقشهيلوقصدهيل  لوحدا الكيّسالكانالقنتذل * كتودرلنُل 

م ادال لقك و نلأولقهروقنلفالصتفاهل دضتنلُق  ع فّ نٌتنل  للتملطكترلأ وقتعلكت لذلتكل  لح ّتىلق هأ ستاللتالعدتو ل ه هدتنلأ ق 

د دتتالرتتننلنصتتفلعقدتتاءل  ل رتتكرلفتتالقه فعتتاالد تت لنُفورتتنلعنتتشلقهدتتنلد يدتتنلصتتغدهرلمتت هلقسدتتوهرل أقصتتىلالتتهبلل

  لطلح د تنلأّرل تذوقسال  لكانال لق لأص عسالطلقه عشلفالّرائ لطل دضنل  ل  ذّو لطلخيتدللطليّت جلطلكهدتهل  يتذّذ1998
…لّرائ لطل دضنلأهعشل شنال  لكّ لقالذكه هُللال يكلطلعدو لطلكهدقنلقشلحش لقعال عشلذلكلفعال

 لكدفلذلتكلطهلأنناللملأفسملأ شط لكدفلرأشفرلوحدشطلوالهد العنشلأهضلخضهطءل ركرلطلعصافدهلأمداهمالطلقوهقنل **

صتتو نلولق  تهرلطلندتفلطل تالأنمتشل  لقا طلتالقشدنتنل ُهط دّتتنلهقيدتنل  لق سذلتنلطهلتهطفل لال تهطءلطلودتهلولطلمتعهل لقع
أول.. الدقتداللهلنتهطهلهلمّكلأّرلطلعدتو لطلعهطفتنل حّررتالفتالطلندتفلوق  ه ستالطلكئد تنلمتدئ…طلخصهل لا و لق دّسٍمل

!!أهضا ل هطمالالدهلطههضلطل الأنمشمال

لحشد تتنلأرتتلوه** دنلقتتعلكاقتت لرتتدكورلعيتتّال حّقتت لقمتت ّنلطل تتاالصتتشقسال  لح ّتتىلولتتولكيّفنتتالذلتتكلُقحاصتتهرلوأرتته 

بلظنّسالأولعصافدهمالوحقيسالعيىلأك افالإلىلطلندفلألشفرلعنشلأهٍضلخضهطءلوحدشطلوالهد ال  لألنالهلأهدشلأرلأخدّل
أُخدبلظنال لولأ شخّ لفال غددهلقشهيلطلقهروملقنذلوهش ا  لفالّرائ ل دضنلُق  ع فّ نٌن

يي العاشر من سبتمر الحالي ويي احد نواد  الدقهلي  تم تدشين جائزة السيا 

األدبي  كأحد  اكبر الجوائز األدبي  المتخصص  علي مستو  جمهوري  مصر العربي 

بواسط  مؤس  الجائزةاألديب والسينارست الكاتب الصحفي وائل مصبا  الشهير

بد المحسنوائل مصبا  عالمنصورةبالسيا  نسب  لعائلته والتي كانت تقوم بصناع  السيو  إبان معرك  

.الشهيرة والتي تم ييها هزيم  الحمل  الفرنسي  واسر ملك يرنسا لوي  التاسع

تحكيمهذه الجائزة األدبي  والتي تعد الولي من نوعها يي الستعانه بلجن  

متخصص  يي كل مجالت األدب من شعر بنوعيه وقص  قصيرة ورواي  وجائزة خاص 

.لتكريم أحد الدباء الراحليين وتسمي  الدورة باسمه

وقد تم تدشين الجائزة بالمنصورة وسيكون حفل توزيع الجوائز السنو  بهذه المدين 

العريق  ثقاييا وعلي مسر  كوكب الشر  ام كلثوم ان شاء هللا

وسيتم تقسيم الجائزة الي قسمين

عام وباشرا  من مديري 25الول لكبار الكتاب والثاني للمواهب الشاب  تحت 

الشباب والريا   بالدقهلي 

وت م لجن  التحكيم قامات ادبي  كبر  امثال الشاعرة رنا العزام والروائي 

هيالن  الشيخ تحت رعاي  رجل العمال اشر  طه صاحب يروم اسوا  الربيع وخالل

:ايام سيتم تلقي العمال األدبي  علي اليميل التالي

alsayaf.aladabya@gmail.com

جائزةتدشين 

السيا  األدبي 

أدع  لأرل ناملطلحقائم

عيىلمهفاالطلدوطقع

ول حيقلكقالكانا

ك لص اح

أدع  لأرل  ع لطلهرائ 

وشطئعلعمق

ول رافهلشورلحشوش

 درلطلقح در

 ن ظهلطلهشوش

أدع  للسذهلطلحقائم

أرل عهفل عشلطألر

ودس سالليرالم

أملأنسالضاعا

فالم اكلطل ل دع

ولطل وقدع

أولطقركال سا

!خدوللطلعقائملولطلخدامل

الجزائر/ مسعودة مصبا 
كي 

يعود

السالم
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ُمكْ الليُل يَْمُحوهُ دَ 

إبراهيم الخزعليالدكتور 

ل لفاق يّ  ا  س ك  ود 

قهطدالطلهوح

لك لقالقحك عا  ق  ود 

ّض ا ل لكال هطكلُقخ 

وحهوفلن ضك

  هُرقك

..ف نالها

صوبلطلقنادا

كوطكب

وطلحهوفلطلنا فاا

فالطلوالى

وطللّفلدوقك

إذلإمهأبلقر

عققلطلّه طدالعالدا ل

صشىل ومجلأندقك

دالدهحكلطلنا ف

..كم

أنال وضأال ه

فال قر

خافالعهوشلطل غا

آداالطلسشى

وطلنا هالطلقاح اا

وصاهقكل؟

لكنّك ل

قشلكنال عيم

هلدفه

لقعك ر  ق 

وذطلطلشعالط رلطلشعا

دخاصقك

فقمدالفالطلشهبلطللود 

لائهط ل

:وقعينا لق ءلفقك

لطلذ ل”  يلإع لاء  دكمل  د ش  ل  ه لأُق هُّلهلوهللالهلأع  للد   لو  لل ُكم 

ل لطلع  دش  ”إق هطه 

..كنالح ّا لردشيل

هل همبلطلقوالطلذي

دفضالطلىلنوهلطلعشطلنلُق   غاك ل

وقغنقك

فقرلذطلطلذي

الدهلطألله

قعيقك

وصشقالأنّكلهل حدش

لصشقكلدعصقك ألر 

فحقيالأقش لقالقيكا

وآدااله ك

مالش ُقك ل ف ر ه 

ف   ي   ف ا ل

رشملطلضاللن

أندقك

دٍشلُق   غاهُلشهطمم   ّالل د 

ل دُم ّ  ك

ودكرهك

ي ُقك ل ل ُي ق  ود شلطلرقاء 

ف هىلودوهلطلهطحيدر

طلىلطلخيوش

قضدئنلأنوطهما

 معمعلفالخدالك

ف قا دا

حّهىلطلشقوع

فالطلخدام

لد ك  قك ك  ورقّولن ف ر 

ن فالدهطحكلكه الء

وأنالطلدهدح

..إذ

 كالطلرقاء

وقيبلأقك

فيسالقششا

مغافلقيبلق هع

ففاضللوفارلطلمدور

لدسشقك

وعهفالقرللعملطلقنادا

ن وك ل أّرلحهفكلص 

فقحا لصنوكلديدقك

وأد نالأرلدهحك

خلو ك

ف    ّ لخلو ك

شقك

وقرحالأشهطرلطلنفو 

ف ي ُه ّقا

حولضقائه   ص 

 ظيقك

لملد قلحولك

قرلأحش

إّهك

وهللالقعك

وكنالكاليد لطلهمدص

وكارلص هكلقو ك

وآداالن ضك

د يومالفقك

فخ لا ل

أعنا لطلهدا 

همئلدضعفلخلو ك

أولدومقك

هالملطلرساملقرلطل غار

فنوهلودسك

عان هلشقك

وقالمككا

وقالدئرا

ألرلشه ك

 وأقك

..وللالقا

أقعنالفا

الشهلطل قار

وأم اهلطلهدا 

فشملطلضحادا

دؤلقك

فأل النوطئ سالطلشموه

فعرىل نا 

ق  غاما

و هالقك

ولد للقنلقرلودوه

فالطلحموش

لكل ن قا

طول وطرالألقك

..ف  دا

وحشكلهلروطك

وظّ لأقرك

قل لدوقكلماه ا ل

قنكلإلدك

فكأنّهل كلدح قا

..وله قا

خوفا لقرلطا العيدك

وقرلطلذي

هلدفسقك

..لكنه

لقالهآكلمام ا

قل لطلد ا 

وحهوفك

  هألأندقك

حدنسا

 انالعيىلودهلطلرقاء

عالئم

طليد لدقحوهلشقك

فدقعالك لحهوفك

ودعيالدهحك

حكق ك

لدكورلفالطلص حلطل هدب

قابلقوردرلقمهقا

حيملطلد اقى
حيقك

 فا  الّصمت

سعد نورة 

أد سالطلكيقااعفوكل

إرلمده كلطلىلضفافلطلّصقا

وحشال كلعرلطلودسنلطل ال هدشدر

إرل صاققالعرلنشطءلطر غال ك

وأمحال ودسالعنك

ولملأقشللكلدشيلألفّضلأقفا لأرهك

فدقالأنال  أّومدر

 ذهفدرلطلّشقعلقشهطهط

  ضّوهدرلقسهط

فالأق دّنلأعقاقالطلّصاق نلإهّلقر

مشدهطح دادكلطلذيلدهّجلطلّهوح

ودكرهأو اهطلفهحلفالطل يب

ودؤلّبلعيالأوداعلطلّضقده

كيقالطح ّشلصو كلق رائال

ح امل  آقهدرلعيّالأنالوطلّهقدب؟

فقسالل قساللأد سالطلكيقاالقسال

وأقيّالطليّوم

أقيّدهلدالقسهرلطلحهدنلوطلّهدح

وط ننلطلّمق لوطلّضوء

قساللففالأ قننلطلّلوطالدا

ودالّشيلطلح د نلوطلّصش 

ورشننلإهمابلطلفكه

! كّقملطألفوطهلودخفالصهدهطألقالمل

نوهرلرعشي
……………………

طلقسهرل ضملطلقدملو ركدرلطلساء

سألتزم الصمت

حوا بطواُ

لقنالوهلمولطلخقو  ل  لألنالهل ألناللرُالقاشهطلعيىلطلهّش لوهلألنالقخلٌئ لهلال اء 

.وأ ع ك… قّههُالأهلأ عبلنفرالأكله

للرل فسق. رأل  ملطلّصقا ا لقسقالفقالدشوىلطلكالم؟لقال دنناللملدعُشلدح اجلإلىلطلكالم لفأنا 

لملدعُشلطلكالملدفدشل ماء لفسولهلد ّشملوهلدؤّخه ل  لصاهلد دش. قيُالوقسقالمهحا

.طألقوهل ع دشط

. لملدعُشلمناكلقالد ا. رنوطالنهطوحلقكاننا لنكّههلونهّششلنف لطلكالم لولملد غدّهلماء

.طلدوم لرأل  ملطلصقا

.نرأحاو لإن اذلقال   ىللالقرلك هدائالطلقحّلق. فالصقالك هداء لوعنفوطرلودأ لوقنول

ه قالدشفعكلإلعاشرلطلنظهلفالنفرك لأول. رأشعلطلصقالدهشلعيدك. لرلأهشلعيدكل ماء

لقخلئن لكملظيق نالودهح . ددعيكل هدرلطألقوهل لهد نلأخهى ناله قال ك مفدرلكملكنا 

.لوط لمذهلطلرنوطا

.رأل  ملطلّصقا

.فاللكالملدقكرلأرلدع ّهلعقالدع ق لفالصشهيلقرلطلخد ن

.روىلطلصقا… لملدعُشل دننالماء. لك لماءلنسادن. هلماءلد  ىللأل ش
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الذ انا 

سالم اليا  مدالو

طنالطلذي

 هعا

ط طمدهلطل نفرج

وطهقحوطرلفالحشد ن

هوحالوشعوا

ك لطلداهلطلكور

ك لفهطما ه

وك لال طهنه

لنغنالطالندن

طل ه لطلهدح

وطالندنلطلقله

وطنالطلذيلط  رقا

لالطلنوطه 

وطلعصافده

طلدائعنلالب

دنورلطل ه 

طلهدحلوطلعاصفن

حدنقالطود سا

قهبلل الب

قي الطلح در

وطنالطنالطلذي

الندالعيىل ين

عقهيلطلقعموم ن

طالنداالطهفق

طلدشدشلطالنداا

طلمق لطلدشدشر

وطالنداا
طل قه

 أتخير 
 
ي سكن

 
القبالت

هاد صالح  

(1)

أتخطى الحقائق كلها

دون أن أعثر

أتخطى كل ما يؤلمك يا عمر

دون أن أندم

أقرأ التشهد األول

أمام وجهك الذ  كلما جددت النظر 

إليه

مألني شاللت ويراشات وأقوا  

قز 

أتخير لقبالتي سكنًا يي يديك

أمام عناقنا الطويل

يق  الصبا  نفسه

كوصل  لليل

ونزه  له بالنظر إلينا

أنساني ييك وأعود بال أنا

(2)

لقد كان تشخيًصا طبيًا .. أوووه

خاطئًا

لم أصب بالتهاب العصب السابع

لد  ابتسام  ساحرة تكفي.. يا هللا

ألن يميل الكون باتجاهها،

لد  شعر عسلي كأنني ابن  نحال،

ما زلت أنحني ألشد ربط  حذائي 

دون

أن يؤلمني ظهر 

ما الذ  نق  مني إذن 

قلبي مبر  وحاد من الجهتين، 

وهذا ما ل يشعر

!به أحد سوا 

الليل فائر 

سويدغفران 

كررل المنايررذ وأوصرردت بررابأغلقررت 

األحررررالم أحكمررررت أقفررررال مملكترررري 

وأطفررررأت شررررموم اإلنتظررررار لكرررررن 

روحرررك تسرررللت يررري عتمررر  الليرررل 

. م  وراحت تثرثر ييَّ همسات هائ

ل أيقظت مواقرد الليرل تشردو مواوير

لهف  وطول أنتظرار زرعرت األنر  

بحررردائق القلرررب قطفرررت ابتسرررامات

كيرر  قرردر . الرررو  وسررحر الهرروى 

برراء لقلبينررا اللقرراء وبررين الحرراء وال

!!!كهو  الغتراب 

ي آه من ذاكرة تهديني اإلقصاء وير

داخلها ما زالت تسكن ألر  حكاير 

برد وصور باهت  األلوان وأنثرى يعر

يري داخلهرا الحنررين عرد أدراجرك يررا 

هرررذا وأرسرررم علرررى  رررفائر الليرررل 

ائد حكايتنا وغني بأوتار النا  قصر

.حب واكتب عن النسيان
حلب.سوريا

ل دابتفوز بجائزة نوبل ( لويز گلوك)األمريكي  الشاعرة 

:صحدفنلفكه

طلخقتد  ل دتائ رلنو ت ل Louise Gluckطلمتاعهرلطألقدهكدتنللتود لكيتوكلفتا ال

.حنلليدائ رلآلشطب لحر قالأعينالطألكاشدقدنلطلرودشدنلليعيوملفىلر وكسولم طلقان

العيتتتىلصتتتو س"وأوضتتتحالطألكاشدقدتتتنلفتتتالحدلدتتتاالقهطهمتتتالأرلكيتتتوكلكوفئتتتال

طلمتتتاعهيلطلققدتتت لطلتتتذيلدضتتتفال دقالتتتهلطلقدتتتهشللا عتتتالعالقدتتتالعيتتتىلطلودتتتوشل

".فهطن ل ه " لوفقلقالن يال"طلفهشي

عاقتتالطلفتتو ل العشدتتشلقتترلطلدتتوطئ لطألش دتتنل77لگيتتوكلطل الغتتنلقتترلطلعقتتهلورتت قل

قتترل لوالدهمتتالطلعشدتتش"طلك تتابلطلولندتتن"و"  تتولد  ه"طلقهقوقتتنلفتتال الشمتتالقلتت ل

.طلدوطئ 

فتال" هطن هوردنك"و عق لاليوكلحالدالكأر اذلقراعشلوكا  نلق دقنلضقرل هناقجل

.داقعنلدد لطألقدهكدن

الّظّلِ للقمرِ حديُث 

خليل الريومسكين  

ل لدّسالومال ُفهغلروط هلذكهدلنّوُهلط اٍالأقصت سالختاهجلحتشوشلطلّراقُللعيىللنادالأوهطق سالطل المّقا 

لفتالقختشع لذ ل للملدكترلإهلطنعكتا لقهآدتالألحتالٍمل  مت ٌّ ل ظاللستال لل رتكر  طكتهرٍل ق تُشلك حتهلٍ لطلّ قر 

امالطلحنتتدُرل لف تتذوبل   علتتُهلأقوطُدتتهُلفتتالعمتتوطئدٍنلقضتتله ٍنل ل عيتتوهللُّدتتنلأهم ستتالطل ّهحتتاُ ل لوأضتتن

لعرلقأوىل لل قرلدشدشل لل لطلّرهطب ل لهل قّ لطل ح   ل يسُ لخيف  حدارل حتاو لأرل تهقملطم داقا ل ل ظ ُّ

ل لطألقار  ل ر  ّهلفالقهطفىء  .نفرسال ل حيُملأر 

لخالٌهلدغافُ لطلحت رل لودتهطوغلطلودتشل ل رت فدقلطألقندتاا لُركوٍرلدهرُّ  لف  قتهشلعيتىلقدتوشلفاللحظن 

قتنل لتملطلدأ ل لول مقلققصارلطلقر حد ل فتالصتقالدهمتبلآدتاملطليدت ل لصتوالخفتالك ق قتنلمائ

لذطا ل للي قه  لديٍنلطر  ّشل سالطألهُ ل كرلحشد للعامقلد يعلملأقامللدفلقح و  ه ل ل  لكارلحشدُ لطلّظّ  

لُحهق سال قسهدهلطهال هطب ل ل خ صُهلحكادنلل يٍبلدُ عُ لقرلهقاش . لوطن سك 

ركدننلخيد لطلهفوع
طل حهدر–طألهشرل


