
مجهدةناعسة ٌمشاحيفٌ 

عبدهللاكريم

بينٌ ,األثرٌ تقتفي((*الفالةٌ كـ))رمانٌ وردة ٌ

يوفخشنةقصائد*((تلبطٌ ))روحيأدغالٌ 

نتظرٌ تمشاحيفٌ في,تدثّرنيالمطّرزليلها

عرهاشفيتسبحٌ ماءٌ طيورٌ مجهدة ٌنعاسا ٌ

,جّرداءغربة ٌتغمسٌ وبأسرارهامتوّهجة ٌ

صدىفيتتبعثرٌ كآبةٌ بثورٌ جزريأنهكتٌ 

المواسمتطفحٌ الضلوع ٌمجاديفٌ ترجٌ أغانيها

التيهٌ متاهاتٌ حدودٌ متخطية ٌ,وتزدحمٌ بغيماتها

جثّة ٌنواحٌ تختزلٌ ثيابيتحتٌ قبّراتهاتركضٌ 

الندىعشقٌ قصة ٌبجذورهاأكتبٌ ,األمس

فجرشيخٌ يالأبدا ٌالكلماتناصيةٌ علىتتربّعٌ 

ترسوتهاأجنحتفرشٌ األحالمٌ أفقٌ في,قناديلها

اياتٌ نصمتٌ تخترقٌ أحزانيتدغدغٌ همساتها

أناملتترقرقٌ مّنيمقربةٌ على,المساء

العراءتطفيءٌ الجسدٌ شموع ٌمنٌ حفنةٌ أنهارها

منٌ تنسجٌ ,غابرةحكاياتٌ تغرقٌ جروحهافي

فيقطٌ تسأمتعةٌ بالالرمادٌ يواريرداءا ٌقصبي

المقفلةيسراديبفتفتحٌ المحنةٌ أشعة ٌالهاويةٌ 

تسقطٌ ابالسرمعاولٌ خلّفتٌ خلفي,تأتييومٌ 

هاءٌ األشتعيونلّماعة ٌعنيدةآهاتكفيهافي

نب ها,تراتيلهافي بٌ بقبالتٌ ينضجٌ ع  صخ 

باحالصزنابقٌ إليهاتؤويفّضتهاالتزلزلٌ 

تمتلىءٌ ,هامشاعلتحملٌ وديانٌ بصهيلٌ تستحمٌ 

قٌ وفومعشوشبةأثداءٌ بضحكاتٌ الليالي

ّريةٌ سبإعترافاتٌ ي دلينورسيينامٌ حريرها

شتاءالأوراقٌ تكنسٌ النهارٌ أرصفة ٌ,طويلة

ململٌ تتوالستائراألفقمدىالنظراتتتعانقٌ 

.مشرقربيعيمكثٌ خلفها

.صغيرةزوارق:*المشاحيف

.السمكلصيدآلة:*الفالةٌ 
.تسبح:*تلبطٌ 
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دعوةٌللنشرٌفيٌمركزٌالدراساتٌالكوردستانية

مؤسسة الفكر للثقافة واإلعالم

مركز الفكر للدراسات الكوردستانية

مركز الفكر للدراسات الكوردستانية هو مركز لنشر وترويج البحوث 

والدراسات والحوارات والمقاالت الرصينة التي تهدف الى تعزيز المعرفة 

فكير بشؤون الكورد وكوردستان في مختلف الحقول وبمختلف اللغات وتشجيع الت

ردي والتحليل المعاصرين وتعميق الوعي بالثقافة واللغة والتاريخ والتراث الكو

.انيةوكل مايتعلق بالقضايا االستراتيجية والجيوسياسية والجغرافية الكوردست

يهدف المركز إلى ان يكون مركزاً للحوار يساعد في صناعة القرار 

الكوردستاني ويعزز من تفهم الشعوب التي تحيط بكوردستان وشعوب العالم

اس للقضية الكوردية لتعميق أسس التفاهم واالخوة والعالقات التي تقوم على اس

.العدل والمساواة والتعايش السلمي

يهدف المركز الى بناء شراكات مع مختلف مراكز الدراسات والبحوث الدولية 

والجامعات والجهات األكاديمية والجمعيات واالتحادات التي تنشر مواضيعاً 

.ومواداً تتعلق بالكورد وكوردستان

ية من مؤسسة الفكر للثقافة واإلعالم تحتضن بكل فخر قسم الدراسات الكوردستان

.خالل صحيفة الفكر

نأمل من الباحثين والكتاب الكورد وغير الكورد ان يتعاونوا ويتفاعلوا 

ويتواصلوا مع المركز وان من خالل ارسال البحوث والدراسات والمقاالت 

.الرصينة لنشرها في المركز

:مالحظات

فقط الى بريد صحيفة فكر  ( وورد)ترسل البحوث والدراسات بصيغة -1
admin@elfikr.org على ان تراعي الكتابات اصول البحث وحسب األصول 

.

تجب اإلشارة إلى ان البحث او الدراسة مرسلة للنشر في مركز الدراسات -2

.الكوردستانية حصراً 

ينشر المركز الدراسات والبحوث بمختلف لغات العالم ويرحب بالمواد -3

.المترجمة من اللغات المختلفة

نرجو من الكتاب الذين ينشرون ألول مرة في صحيفة الفكر أن يرسلوا -4

.صورة شخصية وتعريفا بانفسهم  في رسالة إلى بريد صحيفة فكر

.المركز يرحب باقتراحاتكم ومالحظاتكم-5

جالل جاف

مدير مركز الفكر للدراسات الكوردستانية

رئيس مؤسسة الفكر للثقافة واإلعالم
رئيس تحرير صحيفة فكر
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ناساااااااكٌ“رساااااااالةٌماجساااااااتيرٌعااااااانٌ

لسناءٌالّشعالن” الّصومعة

سناءٌشعالن. د

اباادٌناااقشٌالباحااثٌالجزائاارّيٌعزياازٌبلع: الجزائاار: عنابااة

يثٌرسااالةٌالماسااترٌالخاّصااةٌبااهٌفاايٌاألدبٌالعربااّيٌالحااد

بااجيٌالمعاصرٌفيٌقسمٌاللّغاةٌواألدبٌالعرباّيٌفايٌجامعاة

البنيااااةٌالقصصاااايّةٌفاااايٌ“مختاااااريٌوهاااايٌتحماااالٌعنااااوانٌ

” نالمجموعااةٌالقصصاايّةٌناسااكٌالصااومعةٌسااناءٌالشااعال

.سناءٌالشعالن. لألديبةٌاألردنيّةٌد

. د: تكّونااتٌلجنااةٌمناقشااةٌرسااالةٌالماسااترٌماانٌكااّلٌماان

عائشااةٌرماااشٌماانٌجامعااةٌباااجيٌمختااارٌرئيسااةٌللجنااةٌ

نظيااارةٌالكنااازٌمااانٌجامعاااةٌبااااجيٌمختاااارٌ. المناقشاااةيٌود

.محمدٌسيفٌاإلسالمٌبوفالقةٌممتحنا ٌ. مشرفةيٌود

مااةٌفاايٌحااينٌتكّونااتٌرسااالةٌالماسااترٌماانٌفصاالينٌومقدٌّ

تنااولٌومدخلٌوخاتمةٌوملحاقٌتعريفاّيٌبساناءٌالّشاعالن ٌف

بنياااةٌالمااادخلٌتعريااافٌالباحاااثٌللمفااااهيمٌالتااايٌتتعلّاااقٌبال

ينٌأّنٌالقصصاايّةٌوعناصاارهاٌووشااائجهاٌالّداخليّااةيٌفاايٌحاا

عتبااااتٌالغاااالفٌ“الفصااالٌاألّولٌالمعقاااودٌتحاااتٌعناااوانٌ

دٌقااا” الخاااارجّيٌللمجموعاااةٌالقصصااايّةٌناساااكٌالّصاااومعة

يااتٌدرسٌالواجهتينٌاألماميّاةٌوالخلفيّاةٌللغاالفٌمانٌمعط

.وصورالعتباتٌالمكتوبةٌوألوان: تكوينيّةٌمختلفةيٌمثل

لقصصايّةٌالبنياةٌا“أّماٌالفصلٌالثّانيٌالمعقودٌتحتٌعنوانٌ

هٌيٌفقااادٌتنااااولٌالباحاااثٌفيااا”للمجموعاااةٌناساااكٌالّصاااومعة

ماانٌوالبنياةٌبالّدراسةٌبنيةٌالّشخصيّاتٌوبنيةٌالمكاانٌوالزٌّ

.الّسرديّة

:يٌمنهاختمٌالباحثٌرسالتهٌالبحثيّةٌبجملةٌمنٌالنّتائج

تحمااالٌالمجموعاااةٌالقصصااايّةٌناااوعينٌمااانٌالقصااا ٌ-1

هماااٌيعتباارٌكال” قصاا ٌقصاايرةٌوقصاا ٌقصاايرةٌجاادا ٌ“

يصاالحٌللكثياارٌماانٌالّدراساااتيٌوتحاا أدبيّاااٌ   ٌ ويٌهااذ ٌجنسااا

يمكانٌالمجموعةٌالعديدٌمنٌالتقنيااتٌالفنياةٌالجديادةٌالتاي

.ألّيٌباحثٌدراستها

اسااااااتغلّتٌالكاتبااااااةٌالعناصاااااارٌالخارجيااااااةٌالمكّونااااااةٌ-2

جيّاداٌ استغالال ٌ( الغالفٌوالعنوانٌواالستهالل)لمجموعتهاٌ

. ةيساااتفزٌالقاااارعٌويدفعاااهٌلقاااراءةٌالنصاااو ٌالقصصاااي

مكوناةٌويبدوٌأّنٌللقاصاةٌالقادرةٌعلاىٌتوظيافٌالعناصارٌال

ييٌللغالفٌالخارجيٌكيٌتدخلٌالقارعٌعالمٌالسردٌالقصصا

بادوٌوهذاٌيرجعٌإلاىٌمعرفتهااٌتقنيااتٌالطباعاةٌالجديادةٌوي

ماانٌخاااللٌغااالفٌالمجموعااةٌالخااارجيٌأّنٌبصاامةٌالكاتبااةٌ

وحضاااورهاٌباااارزٌفااايٌاختياااارٌالصاااورٌواأللاااوانٌوناااوعٌ

.الخطوط

مالياةٌأسهمٌكّلٌمنٌاللونٌوالّصورةٌوالخّطٌفيٌرسمٌج-3

.لوحةٌمتناسقةٌلهذ ٌالمجموعةٌالقصصية

ةٌإلىٌحاّدٌمتناسق( غيرٌاللغويةٌواللغوية)بنيةٌالعتباتٌ-4

ىٌكبيريٌحيثٌنجدٌعالقةٌمترابطةٌباينٌكالٌواحادةٌواألخار

وقااااادٌأّدتٌمجموعاااااةٌمااااانٌالوظاااااائفٌمنهااااااٌاالنتباهياااااةٌ

.والتأثيريةٌوالجمالية

يٌهاذ ٌكشفتٌالدراسةٌفيٌعناصرٌالبنياةٌالقصصايةٌفا-5

حضاااورٌمكثّااافٌلأللفااااظٌ” ناساااكٌالصاااومعة“المجموعاااةٌ

القديمااااةٌسااااواءٌفاااايٌبنيااااةٌالعناااااوينٌأمٌالشخصااااياتٌأمٌ

.األماكن

شخصايةٌفيٌبناءٌالّشخصيةٌنجدٌنوعينٌاألولٌتقديمٌال-6

يٌأماااٌالنااوعٌ(الجسااميةٌوالروحيااة)كاملااةٌبجميااعٌاألبعااادٌ

تااىٌالثااانيٌفهااوٌتجرياادٌالشخصاايةٌماانٌالصاافاتٌجميعهاااٌح

.االسمٌالٌيذكر

كاااانٌعنصااارٌالمكاااانٌفااايٌالمجموعاااةٌالقصصااايةٌمااانٌ-7

فاايٌبنااااءٌالقصااة كبياااراٌ  يٌحياااثٌالعناصاارٌالتاايٌأّدتٌدوراٌ 

تاادورٌاألحااداثٌفاايٌبعااضٌالقصاا ٌفاايٌمكااانٌواحاادٌباالٌ

يٌصاومعةٌالعشاق)ويتخذٌالعناوانٌأساماءٌلابعضٌاألمااكنٌ
.فتدورٌاألحداثٌداخلٌهذ ٌاألمكنة( …السجانيٌ

تنوعٌالزمانٌبينٌزمنٌقصيريٌوزمنٌمتوساطيٌوزمان-8

رحبيٌحيثٌتوظفٌكلٌزمنٌحسابٌرغبتهااٌوحاجتهااٌفايٌ

ذلااكيٌفهناااكٌقصاا ٌالٌتتجاااوزٌالساااعاتٌوهناااكٌقصاا 

.تتجاوزٌالسنواتٌوالسنينٌالطويلة

نٌرؤيةٌتنّوعتٌالّرؤىٌالسرديةٌفيٌناسكٌالصومعةٌبي-9

منٌأماميٌورؤيةٌمنٌخلفيٌورؤيةٌمعيٌهذاٌماٌجعلٌاللغةٌ

بينٌلغةٌتصويريةٌولغةٌت  ٌ .قريريةالسرديةٌتزدادٌتنوّعا

ذ يٌوقاادٌاسااتخدمٌالباحااثٌالماانهجٌالبنيااوّيٌفاايٌدراسااتهٌهاا

ّي ٌاتبعااتٌفاايٌدراسااتيٌالماانهجٌالبنيااو“: وفاايٌهااذاٌيقااول

ألننااايٌتناولاااتٌالبنياااةٌالنّصااايةيٌومااانٌأهااامٌمباااادعٌهاااذاٌ

المااانهجيٌأّيٌدراساااةٌاألدبٌبإاعتباااار ٌظااااهرةٌذاتٌنظاااامٌ

لعماالٌمتكاماالٌوقااائمٌبذاتااهيٌويعااّدٌالعنصاارٌاألساساايٌفاايٌا

ةيٌاألدبيٌهاوٌأدبيّاةٌاألدبيٌحياثٌتادرسٌعناصار ٌالداخليا

عاانٌالسااياقٌالخااارجييٌفكاا ّلٌوماااٌيحقااقٌجماليتااهٌبعيااداٌ 

عنتٌالتركيااازٌينصااابٌحاااولٌالبنياااةٌالنصااايةيٌوأيضااااٌاسااات

لااانّّ ٌباااالمنهجٌالّسااايميائّيٌفااايٌتحليااالٌوتأويااالٌعتبااااتٌا

.”القصصيٌوبعضٌتقنياته

عاامٌقادٌصادرتٌفاي( ناسكٌالّصاومعة)ي ذكرٌأّنٌمجموعةٌ

/ حةعنٌناديٌالجسرةٌالثقافيٌاالجتماعيٌفيٌالدو2006

الحٌالعاصمةٌالقطريةيٌوهيٌحائزةٌعلىٌجائزةٌالناصرٌصا

األردنٌفااي/ جااائزةٌاألدياابٌمحماادٌطمليااه/ الاادينٌاأليااوبي

يٌوهاايٌمجموعااةٌقصصااية2014ٌالقصااةٌالقصاايرةٌللعااامٌ

ةٌذاتٌمغااامرةٌتجريبيااةٌجريئااةٌفاايٌالمزاوجااةٌبااينٌالقصاا

ةٌالقصااايرةٌوالقصاااةٌالقصااايرةٌجاااّدا يٌلااايسٌفااايٌمجموعااا

يماٌقصصيّةٌواحدةٌوحسابيٌبالٌفايٌالقصاةٌالواحادةيٌالسا

ٌ أّنٌالمجموعااةٌتتّساامٌبساامةٌالقّصااةٌاألّمٌالتاايٌتلاا دٌقصصااا

.ضمنٌوحدةٌموضوعيةٌواضحة

تهاٌالقص ٌالمتوالدةٌفايٌهاذ ٌالمجموعاةٌتكتسابٌشارعي

وحدثهاٌالمحاورٌأوٌفكرتهااٌالمحاّركٌلألحاداثٌمانٌأزمتهااٌ

الادةٌالمشتركةٌمعٌالقصةٌاألميٌويصلٌعددٌالقصا ٌالمتو

28منٌالقّصةٌاألّمٌفيٌبعضٌاألحيانٌفيٌالمجموعاةٌإلاى

ةٌقصاااةٌقصااايرةيٌكمااااٌأّنٌهاااذ ٌالقصااا ٌتمتاااّدٌمااانٌبضاااع

.سطورٌإلىٌبضعةٌصفحات

ُقبالت املطر  

مصر/  منىٌفتحيٌحامد

نٌزمن نٌأحاسيسيٌم  أينٌك نتٌم 

وٌقدٌارتجفتٌنبضاتٌقلبيٌمنٌظمأ

لم ٌأيقظتٌإعصارٌمشاعريٌبالح  يآٌمن 

وٌطوقتٌأقمارٌدواوينيٌبالعشق

كللٓتٌجبينٌغصنٌمرآتيٌبالورد

وٌعانقتٌخريفٌنهديٌببلسمٌالق ٓبل

آرآكٌغيثٌالنسيمٌبسماءٌريحانٌالع مر

ترنيمةٌداللٌچولييتٌبشتاءٌالشغف

مدثراٌلبساتينٌقصائديٌبزخاتٌالمطر

وٌشروقٌشمسٓكٌتراقصنيٌبدفءٌالغزل

حرألمحٓكٌقمرا ٌ بينٌجنانٌخمايلٌالس 

علىٌأوتارٌاشتياقيٌبليالتٌالسمرعازفا ٌ

أنوثةٌمتوهجةٌمنٌشهبٌبراكينٌالوجد

مخمليةٌالهوىٌبينٌأحضانٓكٌبالزجل

فالٌفائدةٌمنٌخجلٌرومانسياتيٌبالٓكلم

فالبوحٌمنٌثغريٌإثارةٌعنٌغرامٌيشتعل

هذ ٌتغريدةٌمنٌخمرٌخلخاليٌبالعسل
وٌهذاٌاشتياقيٌإلىٌمقلتيٓكٌبغرامٌالوهج

ُقبالت املطر  

مصر/  منىٌفتحيٌحامد

نٌزمن نٌأحاسيسيٌم  أينٌك نتٌم 

وٌقدٌارتجفتٌنبضاتٌقلبيٌمنٌظمأ

لم ٌأيقظتٌإعصارٌمشاعريٌبالح  يآٌمن 

وٌطوقتٌأقمارٌدواوينيٌبالعشق

كللٓتٌجبينٌغصنٌمرآتيٌبالورد

وٌعانقتٌخريفٌنهديٌببلسمٌالق ٓبل

آرآكٌغيثٌالنسيمٌبسماءٌريحانٌالع مر

ترنيمةٌداللٌچولييتٌبشتاءٌالشغف

مدثراٌلبساتينٌقصائديٌبزخاتٌالمطر

وٌشروقٌشمسٓكٌتراقصنيٌبدفءٌالغزل

حرألمحٓكٌقمرا ٌ بينٌجنانٌخمايلٌالس 

علىٌأوتارٌاشتياقيٌبليالتٌالسمرعازفا ٌ

أنوثةٌمتوهجةٌمنٌشهبٌبراكينٌالوجد

مخمليةٌالهوىٌبينٌأحضانٓكٌبالزجل

فالٌفائدةٌمنٌخجلٌرومانسياتيٌبالٓكلم

فالبوحٌمنٌثغريٌإثارةٌعنٌغرامٌيشتعل

هذ ٌتغريدةٌمنٌخمرٌخلخاليٌبالعسل
وٌهذاٌاشتياقيٌإلىٌمقلتيٓكٌبغرامٌالوهج

سدىٌماٌترومون

نورةٌسعدي

إلىٌأعداءٌالجزائرٌفيٌالداخلٌوالخارج

لنٌتهزموناٌأيهاٌاألوغاد

مهماٌأوتيتمٌمنٌقوةٌوعتاد

وبذرتمٌمنٌسمومٌونشرتمٌمنٌأحقاد

شعبٌالجزائرراشدٌماجد

راسخٌالعقيدةٌوالبنيانٌواألوتاد

لنٌتكسرو ٌبأحاديثٌاإلفكٌوالزور

لنٌتفتنو ٌوإنٌأضرمتمٌالنارفيٌالقتاد

فكفاكمٌمحاولةٌكفاكمٌهيهات

هيهاتٌانٌتنجحواٌأنٌتبلغواٌالمراد

أرضناٌعصيةٌعلىٌطمعٌالطامعين

ادفمثلناٌالٌينحنيٌالٌيبيعٌماخلّفٌاألجد

ولئنٌدالتٌعليناٌاأليامٌيوماٌحتما

!ستبعثٌجزائرناٌكماٌالفينبقٌمنٌالرماد
………………….

الفينيقٌأعنىٌبهٌطائرٌالفينيقٌ

األسطوري

طائرٌالفينيقٌأوٌالطائرٌالفينيقيٌأوٌ

ياٌفينكسٌحسبماٌي سمىٌفيٌالميثولوج

اإلغريقيةيٌكذلكٌيعرفٌعندٌالفرسٌ

باسمٌالققنسٌأوٌالققنوس ٌهوٌطائرٌ

.عجيبٌيجددٌنفسهٌذاتي اٌبشكلٌمتكرر

وفيٌ. فهوٌيولدٌمنٌرمادٌاحتراقٌجسد 

التسجيالتٌالتاريخيةٌنجدٌالفينكسٌ

يرمزٌتارةٌإلىٌاإلمبراطوريةٌالرومانية

ويكبيديا

سدىٌماٌترومون

نورةٌسعدي

إلىٌأعداءٌالجزائرٌفيٌالداخلٌوالخارج

لنٌتهزموناٌأيهاٌاألوغاد

مهماٌأوتيتمٌمنٌقوةٌوعتاد

وبذرتمٌمنٌسمومٌونشرتمٌمنٌأحقاد

شعبٌالجزائرراشدٌماجد

راسخٌالعقيدةٌوالبنيانٌواألوتاد

لنٌتكسرو ٌبأحاديثٌاإلفكٌوالزور

لنٌتفتنو ٌوإنٌأضرمتمٌالنارفيٌالقتاد

فكفاكمٌمحاولةٌكفاكمٌهيهات

هيهاتٌانٌتنجحواٌأنٌتبلغواٌالمراد

أرضناٌعصيةٌعلىٌطمعٌالطامعين

ادفمثلناٌالٌينحنيٌالٌيبيعٌماخلّفٌاألجد

ولئنٌدالتٌعليناٌاأليامٌيوماٌحتما

!ستبعثٌجزائرناٌكماٌالفينبقٌمنٌالرماد
………………….

الفينيقٌأعنىٌبهٌطائرٌالفينيقٌ

األسطوري

طائرٌالفينيقٌأوٌالطائرٌالفينيقيٌأوٌ

ياٌفينكسٌحسبماٌي سمىٌفيٌالميثولوج

اإلغريقيةيٌكذلكٌيعرفٌعندٌالفرسٌ

باسمٌالققنسٌأوٌالققنوس ٌهوٌطائرٌ

.عجيبٌيجددٌنفسهٌذاتي اٌبشكلٌمتكرر

وفيٌ. فهوٌيولدٌمنٌرمادٌاحتراقٌجسد 

التسجيالتٌالتاريخيةٌنجدٌالفينكسٌ

يرمزٌتارةٌإلىٌاإلمبراطوريةٌالرومانية

ويكبيديا

!نجوى

الجزائر/المايسةٌبوطيش

اكتحلتٌببسمٌهللا

وسطّرتٌبمرودٌالعروبةٌأحداقهاٌوالهاللين

سكبتيٌزجاجةٌعطرٌمنٌمحاسنٌاألخالقٌعلىٌجسدها

ومسحتٌدمعتينٌتحررتاٌمنٌالقهر

علىٌالوجنتين

:فبكتٌوقالت
هللٌدركٌماٌأجملك–

وماٌهذاٌالصبرٌالذيٌيغزلٌعلىٌتربةٌجسدك؟

:ثمٌتلثمتٌبوشاحٌالتقوىٌوفيٌمناجاتهاٌقالت
إلهيٌإرأفٌبحالٌأنثىٌحريتهايٌسلبت–

وأنوثةٌباإلجحافيٌلجمت

وأغاللٌكالخلخالٌخطاهايٌسجنت

فإنٌجرةٌقلمييٌليستٌإالٌجماالٌفيٌالسريرةٌمكبوت

ليستٌإلغراءٌأحدٌوالٌلمعصيتك
…بلٌلترويحٌعنٌروحٌباأللميٌأضرمتٌ 

تنهدتٌمنٌغصتها

:وابتهلتٌورعشةٌفيٌصوتهاٌوصدرهايٌمزقت
ماٌعدتٌإالٌنجمةٌفيٌسماءٌالغيوم–

!!!!!بالجراحٌتورمت

!نجوى

الجزائر/المايسةٌبوطيش

اكتحلتٌببسمٌهللا

وسطّرتٌبمرودٌالعروبةٌأحداقهاٌوالهاللين

سكبتيٌزجاجةٌعطرٌمنٌمحاسنٌاألخالقٌعلىٌجسدها

ومسحتٌدمعتينٌتحررتاٌمنٌالقهر

علىٌالوجنتين

:فبكتٌوقالت
هللٌدركٌماٌأجملك–

وماٌهذاٌالصبرٌالذيٌيغزلٌعلىٌتربةٌجسدك؟

:ثمٌتلثمتٌبوشاحٌالتقوىٌوفيٌمناجاتهاٌقالت
إلهيٌإرأفٌبحالٌأنثىٌحريتهايٌسلبت–

وأنوثةٌباإلجحافيٌلجمت

وأغاللٌكالخلخالٌخطاهايٌسجنت

فإنٌجرةٌقلمييٌليستٌإالٌجماالٌفيٌالسريرةٌمكبوت

ليستٌإلغراءٌأحدٌوالٌلمعصيتك
…بلٌلترويحٌعنٌروحٌباأللميٌأضرمتٌ 

تنهدتٌمنٌغصتها

:وابتهلتٌورعشةٌفيٌصوتهاٌوصدرهايٌمزقت
ماٌعدتٌإالٌنجمةٌفيٌسماءٌالغيوم–

!!!!!بالجراحٌتورمت

الحريقدم 

أروىٌشريفٌجاف

درويشإلىٌمحمودٌ: اإلهداء

ثمةٌ: تقولٌأحالمٌمستغانمي

شعراءٌتوغلواٌفيناٌويحلوٌلهمٌأنٌ

يتظاهرواٌبالموتٌليختبرواٌحبناٌ

كناٌعابرونٌفيٌزمانٌ, لهم  ٌ دوما

.عابر

عيناك

مغامرةٌالضوءٌاألخير

ٌ ,سديمٌالدهرٌيفب ريقان 

ٌالريحٌ ..شهوةٌالمدىٌ… غ س ق 

ك ٌماس  أهيم ٌفيٌملم س 

ٌفاتحةٌاللقاءٌ…  ..والتوج 

ٌالقمرٌأغنيةٌ  ك  ٌعطر  ,الشمس 

ٌ ّرد  فيٌزم  ّرغٌ  أوديتكأت م 

 ٌ منٌدمٌالحريقحلما

:العاقبة ٌ

ٌ ك  ..ميل ٌوٌمطرٌ.. نيز 

أتساق ط ٌفيٌكفّكٌ 

ٌوسوسنٌ منٌحرير   ٌ ..ربيعا

..*يٌ”كيوبيد“

ذٌبيديٌ ..خ 

يدي. …

………….

ةٌفيٌالميثولوجياٌالروماني: كيوبيد

وقدٌإستهرٌ, هوٌإبنٌاإللهةٌفينوس

بحمله ٌللسهمٌوبكونهٌطفل  ٌ دائما

وكانٌ, كانٌكيوبيدٌشديدٌالجمالٌ

سهمهٌيصيبٌالبشرٌفيسببٌ

ٌ . وقوعهمٌفيٌالحب كانٌغالبا

ٌصغيرٌفيٌهيئةٌم ٌكطفل  الكٌيصور 
سهمٌالحب .بجناحينٌحامالٌ 
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العقاربٌتلدغٌاألموات

الكاتبةٌهدىٌحجاجي

… تجمعٌسكانٌالعمارةٌ… التجعلو ٌيهربٌ…أمسكواٌهذاٌالفتىٌ…علتٌاألصواتٌ
البدٌ! هلٌننتظرٌالشرطةٌ؟!!! شرطةٌ…واتصلواٌبالشرطةٌ… أغلقواٌعليهٌالبابٌ

ماذاٌ! وكيفٌسمحٌلنفسهٌبهذاٌ؟! أنٌنضربهٌولنجعلهٌعبرةٌلغير يكيفٌتجرأٌ؟

وبعدٌأنٌأبرحو ٌضرباٌأغلقواٌعليهٌالبابٌفيٌانتظارٌقدومٌالشرطةٌ! يعتقدٌبناٌ؟
همٌليتٌالشرطةٌتسرعٌفيٌالحضورٌلتنقذ ٌمنٌأيدي..بدأٌيلهثٌويستعيدٌأنفاسهٌ…

وأخذٌ…بدأٌيتذكرٌماٌحدثٌمعهٌ.…لمٌيعدٌيتحملٌمزيداٌمنٌالضربٌواللكماتٌ…

ماذاٌكانٌيجبٌعليٌ… وأخذٌيسألٌنفسهٌ! وكيفٌوصلٌلهذاٌ؟..يستعيدٌذكرياتهٌ

.. …تأخرتٌالشرطةٌوبدأٌيتذكرٌ.…!لماذاٌيلومننيٌكلٌهذاٌالقدرٌ؟! أنٌأفعلٌ؟

اللزجٌ…الساخنٌ…بينٌموجاتٌمنٌاللحمٌالبشرىٌ…كانٌيمشىٌعلىٌالرصيفٌ

يحملٌطائرٌالحزنٌعلىٌكتفهٌ…يمشىٌمتهدالٌ…يشعرٌبغربةٌرغمٌالزحامٌ

تتصفحٌعينا ٌالفتاتٌالدكاكينٌوالمشاربٌيٌوالحوانيتٌالمنزويةٌفىٌاشتبا ٌي.…

..  العينٌالٌتعيٌهذاٌالسيلٌمنٌالصورٌيٌالٌيدري…يقطعٌالطريقٌمنحنىٌفجائيٌ

الغاصةٌ…كيفٌوصلٌإلىٌهذ ٌالبقعةٌالصغيرةٌمنٌالعالمٌيٌهذ ٌالبقعةٌالهائلةٌ

وحينٌ…باألسواقٌوالهمهماتٌوالوجو ٌالبليدةيٌالمتخشبةٌغاباتٌمنٌاألسمنتٌ

ولحلٌ…أرقامٌفلكيةٌ..األرقامٌالمطلوبةٌفوقٌطاقةٌأىٌموقفٌ…أرادٌشقةٌلمٌيجدٌ

كانٌالنفىٌإلىٌالخارجٌلخدمةٌاآلخرينٌأوٌالنفىٌإلىٌالداخلٌوحينٌ..…المشكلةٌ

أتهمتهٌ…أوٌفىٌالصحراءٌ……عرضٌعلىٌخطيبتهٌأنٌيعيشٌفىٌالواحاتٌ

أماٌقلتٌ: وقالتٌالبنتهاٌ… بالجنونٌوهاجمتهٌبالجنونٌوهاجمتهٌحماتهٌ..خطيبتهٌ

, سيلٌمنٌالمطرٌاألسودٌينهالٌعلىٌقلبهٌ……………… !لكٌأنهٌمجنونٌرسمىٌ

اتهمهٌزمالءٌ. هوٌأنهٌالٌيعرفٌالحلٌ…وعلىٌالمدنيةٌوالذىٌيؤلمهٌكلٌاأللمٌ

ماذاٌلوٌتغاضىٌعنٌبعضٌ!( ). يتفاهمٌ… ال) وأنهٌ…العملٌبانغالقٌالتفكير

!  العالمٌقرشٌ! ( الدنياٌجنيه!( )ياٌأخىٌعشٌودعٌغيركٌيعيشٌ!( . )الشكلياتٌ
يمشىٌفىٌدروبٌ. …همساتٌهىٌمساميرٌفىٌنعشٌالفؤادٌ…!!!همهماتٌجهنميةٌ

يمنعٌاللونٌالرمادىٌأنٌيتسلقٌإلىٌ.…يطردٌهواجسٌالهوامشٌ…طويلةٌ

ضمير يٌكيفٌانتهىٌبهٌالبحثٌعنٌشقةٌإلىٌالٌشيءيٌغرفةٌمفروشةٌصغيرةٌ
مستديرةٌمثلٌ…وصالةٌصغيرةٌ… غرفةٌعلىٌشكلٌحرفٌلٌ…فوقٌالسطوحٌ

تعرفٌماٌ! صاحبةٌالعقارٌسيدةٌتعرفٌكيفٌتصلٌإلىٌماٌتريد؟…حبلٌالمشنقةٌ

األمرٌ…وكثيراٌماٌترتطمٌبهٌعلىٌالسلمٌأثناءٌأنقطاعٌالتيارٌالكهربائىٌ…تريدٌ

اٌكلٌيومٌ…تنكمشٌأعضاؤ ٌفىٌداخلهٌ.…ينزويٌفىٌمالبسهٌ! صدفةٌ يأتىٌمتأخر 

ويعودٌكلٌليلةٌوقدٌدبٌ..يجوبٌالمدينةٌالفسيحةٌ.… ٌألنهٌيمشىٌبالٌهدفٌ

وربماٌكتابٌشعرٌ..يضعٌالجريدةٌاليوميةٌتحتٌإبطهٌ…االرتخاءٌفىٌقدميهٌ

وكيسٌبهٌالعشاءٌالخفيفٌجبنٌوزيتونٌأسودٌأوٌأخضرٌوٌجبنٌروميٌوأحياناٌ..
وقليلٌمنٌالخبزٌأوٌاألرغفةٌيأكلٌحتىٌتمتألٌ..…أوٌكيسٌبهٌبيضٌ…بسطرمةٌ

يستمعٌ…وهوٌيتناولٌالطعامٌوعينا ٌعلىٌالجريدةٌوأذنا ٌمعٌالراديوٌ.…معدتهٌ

. …إلىٌدشيشٌاألقطارٌالبعيدةٌيٌويمزجٌملحٌطعامهٌبأخبارٌالهزائمٌوالنكساتٌ

يخطفونٌعرباٌ..…عربٌ.…والتبريراتٌالعقيمةٌوربماٌاستوقفهٌخطفٌطائرةٌ

امرأةٌ…وكانتٌتصعدٌإلىٌسطحٌالمنزلٌ) وصورٌلمضيفاتٌجميالتٌمقتوالتٌ…

أمٌتطلٌ…هلٌجاءتٌتطلبٌالهواءٌالنقىٌ..الٌشكٌأنهاٌصاحبةٌالمكانٌ…أربعينيةٌ

وأحياناٌيجلسٌفىٌيومٌاإلجازةٌ…منٌفوقٌالسطحٌعلىٌواجهةٌالبيوتٌاألخرىٌ

والجريدةٌولكنهٌيستمتعٌأكثرٌبرؤيةٌالنملٌ.…يأتيٌبالكرسييٌوكأسٌالشايٌ…

… تقطعٌإشاراتٌالمرورٌ…ملونةٌ…وعلبٌصغيرةٌ…وهوٌيجرىٌفىٌالشوارعٌ
تطلبٌمنٌ…وتأتيٌالسيدةٌالجريئةٌ.…وأحياناٌتفتعلٌالصدفةٌنفسهاٌ………………

الوجهٌالممتليءٌ..العينانٌتلتهمانٌكلٌشئٌ..كانتٌلديهاٌالجرأةٌ..يؤنسٌوحدتهاٌ
ولونٌشعرهاٌاألسودٌ…الملئٌباألساورٌالذهبيةٌيٌوخاتمٌماسيٌ…الساعدٌالبضٌ

الٌيدريٌربماٌيتوهمٌأنٌلديهٌ…أحمرٌ” أشارب“يعلو ٌ…يحيطٌبوجههاٌالعريضٌ

غنيةٌ…إنهاٌامرأةٌجميلةٌ…!فرصةٌدائماٌمتاحةٌيٌلكنهٌالٌيعرفٌلماذاٌيخافٌ؟

رشاوىٌالصباحٌلكنهٌأعلنٌالصومٌعنٌالطعامٌ: تأتىٌإليهٌيٌمثلٌ…سهلةٌ…

اختلطتٌفىٌأعماقهٌ…شئٌفىٌداخلهٌيدعو ٌلرفضٌدعوةٌعالمٌمتأكلٌ..واللحمٌ

الفنٌ…العلمٌبالٌحدودٌ…كانٌيجرىٌوراءٌأوهامٌ..معانىٌالطموحٌواالستشهادٌ

نعمٌحفيتٌقدما ٌعلىٌ…ولكنٌقدما ٌمتورمتانٌ..الفكرٌهوٌالمستقبلٌ…بالٌتخومٌ

الكلٌيطلبٌجزيةٌ…سكنٌيصلحٌلعائلةٌوهميةٌيمكنٌأنٌيكونهاٌفىٌالمستقبلٌ

رغمٌأنهٌابنٌتاجرٌبسيطٌ. الٌيدرىٌلماذاٌيتقززٌمنٌعالمٌمتهافتٌ..تقصفٌالظهرٌ

ينحدرٌمنٌساللةٌفالحينٌبسطاءٌجاءواٌللمدينةٌهرباٌمنٌأنغالقٌالقريةٌوربماٌ
أوٌنساءٌ..أوٌالسهرٌ…وربماٌوراءٌالخبزٌالقمحيٌالطازجٌ..وراءٌسرابٌأوهامٌ

انفصلٌ..مخيبةٌللبعضٌوباهرةٌللبعضٌاآلخرٌ..وكانتٌالنتيجةٌ…أهلٌالبنادرٌ

–األبٌ–وراحٌيلعقٌ..أبو ٌكانٌدائرةٌتدورٌفىٌالتيهٌ. …البعضٌعنٌالبعضٌ
ويتقلبٌفىٌفراشٌ…معمولةٌبيدٌامرأةٌجميلةٌ..أوهامٌالسعادةٌمعٌلقمةٌدسمةٌ

فىٌحواريٌطينيةٌ…أفضلٌبكثيرٌمنٌالنومٌعلىٌحصيرةٌجافةٌفوقٌالفرنٌ..ناعمٌ

ٌمظلمةٌشتويةٌيوهوٌمنٌصلبٌرجلٌالٌيعرفٌطعمٌالخصوصيةٌ.. فالٌ…وليال 

ماٌجعلٌ…نظامٌالثكناتٌ…مانعٌعند ٌأنٌيعيشٌمعٌعدةٌأسرٌفىٌشقةٌواحدةٌ

واألجسامٌالتىٌالٌتمنعٌيدٌ..واختالطٌاألنفاسٌ…صاحبناٌيمقتٌهذ ٌاللزوجةٌ

وأضحىٌصاحبناٌيعانيٌويتنفسٌالغربةٌوالغرابةٌواالستغرابيٌمالهٌ…المسٌ

مالهٌالٌيتوقفٌعنٌذكرياتٌسرطانيةٌ…يتنفسٌالماضيٌالمعبقٌبرائحةٌالغبار؟ٌ

يطولٌبهٌالطريقٌ…وخالياٌخبيثة؟ٌإنهٌدائماٌيبحثٌعنٌالخصوصيةٌإنهٌيمشىٌ

تطالعهٌعشراتٌالوجو ٌومئاتٌاألسماءٌوآالفٌاألمكنةٌوماليينٌاأللوانٌ…

ولكنٌهلٌابتعدٌكثيراٌأمٌأنٌاألشياءٌهىٌالتيٌابتعدتٌعنهٌ؟ٌ.. وتهاويلٌالتفاصيلٌ

أالٌتضعٌ: سألتهٌصديقتهٌفىٌالجامعةٌذاتٌيومٌمشمسٌتحتٌشجرةٌجميزٌعتيقة

ٌماذاٌيقولٌلهاٌ؟ المستقبلٌ: قالٌ! ولماذاٌتحركٌفكر ؟!..لمستقبلكٌخطةٌ؟ٌلمٌيدر 
أالٌتؤمنٌبخطةٌ؟ٌأالٌتوجدٌ–لكنهاٌراحتٌتقلبٌالسؤالٌبجديةٌ…ابتسمٌ… بيدٌهللاٌ

ماذاٌتعنينٌبخطةٌ؟ٌوهلٌحياتناٌ: قالٌ.. عندكٌخريطةٌ؟ٌالٌأملٌفيٌالتوقف

والٌأدريٌ. …الٌأعرفٌهلٌهندسٌأبيٌزواجهٌمنٌأمي؟ٌ. …؟.نهندسهاٌبخطط

ضمتٌكتبهاٌعلىٌصدرهاٌ! ! لماذاٌاخترتٌهذاٌالمكانٌألجلسٌفيهٌدونٌغير ؟
حينماٌيدخلٌالطالبٌكليةٌ: وقالتٌوقسماتٌوجههاٌالجميلٌيقطرٌجديةٌ.…الصغيرٌ

يعنىٌذلكٌأنهٌاختارٌمهنةٌالطبٌيٌوأنهٌلنٌيعملٌفى:. الطبٌ
أليسٌ.…هناكٌدائماٌتصورٌلماٌنعملهٌ…الهندسةٌأوٌالمقاوالتٌأوٌتصنيعٌالجبنٌ

ولكنىٌعرفتٌمنٌدرسٌالطبٌثمٌاشتغلٌباألدبٌ…الٌأدرىٌماٌأقولٌلكٌ–كذلكٌ؟ٌ

وعرفتٌمنٌدرسٌالهندسةٌوأشتغلٌبتجارةٌاألجبانٌ. . واشتهرٌبالشعرٌوالقصةٌ
..وكأنهاٌوصلتٌإلىٌنقطةٌمعينةٌ. …واأللبانٌ

والالفتاتٌمكتوبةٌبحروفٌ…الطريقٌممتدٌ. ولماذاٌنتخذٌالشواذٌقاعدةٌ: فقالتٌ

وذاتٌمرةٌسألتهٌ. …يتوارىٌخلفهاٌأوٌأمامهاٌالوجهٌالجميلٌ…عربيةٌوالتنيةٌ

أراكٌتهتمٌباألدبٌوهوٌليسٌتخصصكٌ؟: صديقتهٌ
!هوايةٌتستبدٌبيٌ–

وليسٌمهنة…تذكرٌاألدبٌهوايةٌ–

..…أترينٌذلكٌ–

منٌقالٌأنٌاالنفعاالتٌمهنة…بكلٌتأكيدٌ–

هناكٌمنٌيحترفٌاألدب–

!الٌأتكلمٌعنٌالمطبعجيةٌ–

الوجهٌالجميلٌيٌونسيٌ…الذكىٌالمثقفٌ. يتوارىٌمرةٌأخرىٌالوجهٌالجميلٌ–

ويجلسٌإلىٌ.…لقدٌرآهاٌتالعبهمٌبالكرةٌ…كانٌغير ٌأذكىٌمنهٌ.…القوامٌالجميلٌ

كمٌتغيرتٌ..صاحبٌمعرضٌسياراتٌ…عرفٌأنهٌزوجهاٌ…جانبهمٌرجلٌممتلىءٌ

دخلٌسوبرٌماركتٌ! .أصبحتٌامرأةٌ…قويةٌ..ثقيلةٌ…أصبحتٌبدينةٌ..صديقتهٌ

شراهةٌالناسٌ…لكنهٌالٌيكفٌمنٌتأملٌالوجهٌ..تذكرٌأنٌالثالجةٌخاويةٌ..

يقلبنٌالبضائعٌ..لهنٌخبرةٌهائلةٌفىٌاللحومٌ..شرساتٌ..السيداتٌجميالتٌ..
كأنٌالحربٌمعلنةٌيٌوهوٌالٌ… وللناسٌزحامٌ-.…………!.. بأصابعٌمدربةٌ

يتصببٌعرقاٌ…خرجٌمنٌالمحلٌالفاخرٌالمكيفٌ–! كأنهمٌسيموتونٌغداٌ…يدرىٌ

كانت…لكنهاٌنظيفةٌ, راحٌيصعدٌساللمٌعتيقةٌ..إنهٌالٌينسىٌاتجا ٌالبيتٌوصلٌ..

ترتدىٌأفضلٌ..ترمقهٌمنٌوراءٌالبابٌالمواربٌ..األربعينيةٌ..صاحبةٌالبيتٌ
سمعتٌ…راحتٌتسوىٌشعرهاٌيٌوتضعٌالروجٌعلىٌالشفتينٌفىٌإتقانٌ..ثيابهاٌ

إنهٌيلعبٌعلىٌمهلهٌهناٌ…الفأرٌالملعونٌ! آ : المرأةٌصوتٌخشخشةٌفىٌاالمطبخ

ابتسمتٌللفكرةيٌسأضعٌ…وهناكٌالبدٌأنٌأضعٌالطعامٌالجيدٌلهٌفىٌمصيدةٌجديدةٌ

لذيذا يٌلنٌيفلتٌمنٌيدىٌمرةٌأخرىٌ  ٌ .لهٌطعاما
البدٌأنهٌ.…سمعتٌالرجلٌوهوٌيصلٌإلىٌغرفتهٌفوقٌالسطوحٌ.…أرهفتٌاألذنٌ

والترتيبٌالجميلٌ… ويجدٌقصريةٌالزهورٌ.…سيجدٌالضوءٌالكافىٌأمامٌالبابٌ

… الناسٌمشغولونٌفىٌبرامجٌالتليفزيون.…الهدوءٌالنسبىٌ. فىٌالمدخلٌ.…
فتحتٌ! وربماٌتهبٌموجةٌغبارٌ…منٌيدرىٌ…! ربماٌتمطرٌالسماءٌفىٌالصيفٌ

ابتسمتٌ…وخلفهٌالفأرٌالمتمردٌ…سمعتٌبابٌالمصيدةٌيرتطمٌبشدةٌ.…البابٌ

..…وقررتٌالصعودٌإلىٌأعلىٌ.…

العقاربٌتلدغٌاألموات

الكاتبةٌهدىٌحجاجي

… تجمعٌسكانٌالعمارةٌ… التجعلو ٌيهربٌ…أمسكواٌهذاٌالفتىٌ…علتٌاألصواتٌ
البدٌ! هلٌننتظرٌالشرطةٌ؟!!! شرطةٌ…واتصلواٌبالشرطةٌ… أغلقواٌعليهٌالبابٌ

ماذاٌ! وكيفٌسمحٌلنفسهٌبهذاٌ؟! أنٌنضربهٌولنجعلهٌعبرةٌلغير يكيفٌتجرأٌ؟

وبعدٌأنٌأبرحو ٌضرباٌأغلقواٌعليهٌالبابٌفيٌانتظارٌقدومٌالشرطةٌ! يعتقدٌبناٌ؟
همٌليتٌالشرطةٌتسرعٌفيٌالحضورٌلتنقذ ٌمنٌأيدي..بدأٌيلهثٌويستعيدٌأنفاسهٌ…

وأخذٌ…بدأٌيتذكرٌماٌحدثٌمعهٌ.…لمٌيعدٌيتحملٌمزيداٌمنٌالضربٌواللكماتٌ…

ماذاٌكانٌيجبٌعليٌ… وأخذٌيسألٌنفسهٌ! وكيفٌوصلٌلهذاٌ؟..يستعيدٌذكرياتهٌ

.. …تأخرتٌالشرطةٌوبدأٌيتذكرٌ.…!لماذاٌيلومننيٌكلٌهذاٌالقدرٌ؟! أنٌأفعلٌ؟

اللزجٌ…الساخنٌ…بينٌموجاتٌمنٌاللحمٌالبشرىٌ…كانٌيمشىٌعلىٌالرصيفٌ

يحملٌطائرٌالحزنٌعلىٌكتفهٌ…يمشىٌمتهدالٌ…يشعرٌبغربةٌرغمٌالزحامٌ

تتصفحٌعينا ٌالفتاتٌالدكاكينٌوالمشاربٌيٌوالحوانيتٌالمنزويةٌفىٌاشتبا ٌي.…

..  العينٌالٌتعيٌهذاٌالسيلٌمنٌالصورٌيٌالٌيدري…يقطعٌالطريقٌمنحنىٌفجائيٌ

الغاصةٌ…كيفٌوصلٌإلىٌهذ ٌالبقعةٌالصغيرةٌمنٌالعالمٌيٌهذ ٌالبقعةٌالهائلةٌ

وحينٌ…باألسواقٌوالهمهماتٌوالوجو ٌالبليدةيٌالمتخشبةٌغاباتٌمنٌاألسمنتٌ

ولحلٌ…أرقامٌفلكيةٌ..األرقامٌالمطلوبةٌفوقٌطاقةٌأىٌموقفٌ…أرادٌشقةٌلمٌيجدٌ

كانٌالنفىٌإلىٌالخارجٌلخدمةٌاآلخرينٌأوٌالنفىٌإلىٌالداخلٌوحينٌ..…المشكلةٌ

أتهمتهٌ…أوٌفىٌالصحراءٌ……عرضٌعلىٌخطيبتهٌأنٌيعيشٌفىٌالواحاتٌ

أماٌقلتٌ: وقالتٌالبنتهاٌ… بالجنونٌوهاجمتهٌبالجنونٌوهاجمتهٌحماتهٌ..خطيبتهٌ

, سيلٌمنٌالمطرٌاألسودٌينهالٌعلىٌقلبهٌ……………… !لكٌأنهٌمجنونٌرسمىٌ

اتهمهٌزمالءٌ. هوٌأنهٌالٌيعرفٌالحلٌ…وعلىٌالمدنيةٌوالذىٌيؤلمهٌكلٌاأللمٌ

ماذاٌلوٌتغاضىٌعنٌبعضٌ!( ). يتفاهمٌ… ال) وأنهٌ…العملٌبانغالقٌالتفكير

!  العالمٌقرشٌ! ( الدنياٌجنيه!( )ياٌأخىٌعشٌودعٌغيركٌيعيشٌ!( . )الشكلياتٌ
يمشىٌفىٌدروبٌ. …همساتٌهىٌمساميرٌفىٌنعشٌالفؤادٌ…!!!همهماتٌجهنميةٌ

يمنعٌاللونٌالرمادىٌأنٌيتسلقٌإلىٌ.…يطردٌهواجسٌالهوامشٌ…طويلةٌ

ضمير يٌكيفٌانتهىٌبهٌالبحثٌعنٌشقةٌإلىٌالٌشيءيٌغرفةٌمفروشةٌصغيرةٌ
مستديرةٌمثلٌ…وصالةٌصغيرةٌ… غرفةٌعلىٌشكلٌحرفٌلٌ…فوقٌالسطوحٌ

تعرفٌماٌ! صاحبةٌالعقارٌسيدةٌتعرفٌكيفٌتصلٌإلىٌماٌتريد؟…حبلٌالمشنقةٌ

األمرٌ…وكثيراٌماٌترتطمٌبهٌعلىٌالسلمٌأثناءٌأنقطاعٌالتيارٌالكهربائىٌ…تريدٌ

اٌكلٌيومٌ…تنكمشٌأعضاؤ ٌفىٌداخلهٌ.…ينزويٌفىٌمالبسهٌ! صدفةٌ يأتىٌمتأخر 

ويعودٌكلٌليلةٌوقدٌدبٌ..يجوبٌالمدينةٌالفسيحةٌ.… ٌألنهٌيمشىٌبالٌهدفٌ

وربماٌكتابٌشعرٌ..يضعٌالجريدةٌاليوميةٌتحتٌإبطهٌ…االرتخاءٌفىٌقدميهٌ

وكيسٌبهٌالعشاءٌالخفيفٌجبنٌوزيتونٌأسودٌأوٌأخضرٌوٌجبنٌروميٌوأحياناٌ..
وقليلٌمنٌالخبزٌأوٌاألرغفةٌيأكلٌحتىٌتمتألٌ..…أوٌكيسٌبهٌبيضٌ…بسطرمةٌ

يستمعٌ…وهوٌيتناولٌالطعامٌوعينا ٌعلىٌالجريدةٌوأذنا ٌمعٌالراديوٌ.…معدتهٌ

. …إلىٌدشيشٌاألقطارٌالبعيدةٌيٌويمزجٌملحٌطعامهٌبأخبارٌالهزائمٌوالنكساتٌ

يخطفونٌعرباٌ..…عربٌ.…والتبريراتٌالعقيمةٌوربماٌاستوقفهٌخطفٌطائرةٌ

امرأةٌ…وكانتٌتصعدٌإلىٌسطحٌالمنزلٌ) وصورٌلمضيفاتٌجميالتٌمقتوالتٌ…

أمٌتطلٌ…هلٌجاءتٌتطلبٌالهواءٌالنقىٌ..الٌشكٌأنهاٌصاحبةٌالمكانٌ…أربعينيةٌ

وأحياناٌيجلسٌفىٌيومٌاإلجازةٌ…منٌفوقٌالسطحٌعلىٌواجهةٌالبيوتٌاألخرىٌ

والجريدةٌولكنهٌيستمتعٌأكثرٌبرؤيةٌالنملٌ.…يأتيٌبالكرسييٌوكأسٌالشايٌ…

… تقطعٌإشاراتٌالمرورٌ…ملونةٌ…وعلبٌصغيرةٌ…وهوٌيجرىٌفىٌالشوارعٌ
تطلبٌمنٌ…وتأتيٌالسيدةٌالجريئةٌ.…وأحياناٌتفتعلٌالصدفةٌنفسهاٌ………………

الوجهٌالممتليءٌ..العينانٌتلتهمانٌكلٌشئٌ..كانتٌلديهاٌالجرأةٌ..يؤنسٌوحدتهاٌ
ولونٌشعرهاٌاألسودٌ…الملئٌباألساورٌالذهبيةٌيٌوخاتمٌماسيٌ…الساعدٌالبضٌ

الٌيدريٌربماٌيتوهمٌأنٌلديهٌ…أحمرٌ” أشارب“يعلو ٌ…يحيطٌبوجههاٌالعريضٌ

غنيةٌ…إنهاٌامرأةٌجميلةٌ…!فرصةٌدائماٌمتاحةٌيٌلكنهٌالٌيعرفٌلماذاٌيخافٌ؟

رشاوىٌالصباحٌلكنهٌأعلنٌالصومٌعنٌالطعامٌ: تأتىٌإليهٌيٌمثلٌ…سهلةٌ…

اختلطتٌفىٌأعماقهٌ…شئٌفىٌداخلهٌيدعو ٌلرفضٌدعوةٌعالمٌمتأكلٌ..واللحمٌ

الفنٌ…العلمٌبالٌحدودٌ…كانٌيجرىٌوراءٌأوهامٌ..معانىٌالطموحٌواالستشهادٌ

نعمٌحفيتٌقدما ٌعلىٌ…ولكنٌقدما ٌمتورمتانٌ..الفكرٌهوٌالمستقبلٌ…بالٌتخومٌ

الكلٌيطلبٌجزيةٌ…سكنٌيصلحٌلعائلةٌوهميةٌيمكنٌأنٌيكونهاٌفىٌالمستقبلٌ

رغمٌأنهٌابنٌتاجرٌبسيطٌ. الٌيدرىٌلماذاٌيتقززٌمنٌعالمٌمتهافتٌ..تقصفٌالظهرٌ

ينحدرٌمنٌساللةٌفالحينٌبسطاءٌجاءواٌللمدينةٌهرباٌمنٌأنغالقٌالقريةٌوربماٌ
أوٌنساءٌ..أوٌالسهرٌ…وربماٌوراءٌالخبزٌالقمحيٌالطازجٌ..وراءٌسرابٌأوهامٌ

انفصلٌ..مخيبةٌللبعضٌوباهرةٌللبعضٌاآلخرٌ..وكانتٌالنتيجةٌ…أهلٌالبنادرٌ

–األبٌ–وراحٌيلعقٌ..أبو ٌكانٌدائرةٌتدورٌفىٌالتيهٌ. …البعضٌعنٌالبعضٌ
ويتقلبٌفىٌفراشٌ…معمولةٌبيدٌامرأةٌجميلةٌ..أوهامٌالسعادةٌمعٌلقمةٌدسمةٌ

فىٌحواريٌطينيةٌ…أفضلٌبكثيرٌمنٌالنومٌعلىٌحصيرةٌجافةٌفوقٌالفرنٌ..ناعمٌ

ٌمظلمةٌشتويةٌيوهوٌمنٌصلبٌرجلٌالٌيعرفٌطعمٌالخصوصيةٌ.. فالٌ…وليال 

ماٌجعلٌ…نظامٌالثكناتٌ…مانعٌعند ٌأنٌيعيشٌمعٌعدةٌأسرٌفىٌشقةٌواحدةٌ

واألجسامٌالتىٌالٌتمنعٌيدٌ..واختالطٌاألنفاسٌ…صاحبناٌيمقتٌهذ ٌاللزوجةٌ

وأضحىٌصاحبناٌيعانيٌويتنفسٌالغربةٌوالغرابةٌواالستغرابيٌمالهٌ…المسٌ

مالهٌالٌيتوقفٌعنٌذكرياتٌسرطانيةٌ…يتنفسٌالماضيٌالمعبقٌبرائحةٌالغبار؟ٌ

يطولٌبهٌالطريقٌ…وخالياٌخبيثة؟ٌإنهٌدائماٌيبحثٌعنٌالخصوصيةٌإنهٌيمشىٌ

تطالعهٌعشراتٌالوجو ٌومئاتٌاألسماءٌوآالفٌاألمكنةٌوماليينٌاأللوانٌ…

ولكنٌهلٌابتعدٌكثيراٌأمٌأنٌاألشياءٌهىٌالتيٌابتعدتٌعنهٌ؟ٌ.. وتهاويلٌالتفاصيلٌ

أالٌتضعٌ: سألتهٌصديقتهٌفىٌالجامعةٌذاتٌيومٌمشمسٌتحتٌشجرةٌجميزٌعتيقة

ٌماذاٌيقولٌلهاٌ؟ المستقبلٌ: قالٌ! ولماذاٌتحركٌفكر ؟!..لمستقبلكٌخطةٌ؟ٌلمٌيدر 
أالٌتؤمنٌبخطةٌ؟ٌأالٌتوجدٌ–لكنهاٌراحتٌتقلبٌالسؤالٌبجديةٌ…ابتسمٌ… بيدٌهللاٌ

ماذاٌتعنينٌبخطةٌ؟ٌوهلٌحياتناٌ: قالٌ.. عندكٌخريطةٌ؟ٌالٌأملٌفيٌالتوقف

والٌأدريٌ. …الٌأعرفٌهلٌهندسٌأبيٌزواجهٌمنٌأمي؟ٌ. …؟.نهندسهاٌبخطط

ضمتٌكتبهاٌعلىٌصدرهاٌ! ! لماذاٌاخترتٌهذاٌالمكانٌألجلسٌفيهٌدونٌغير ؟
حينماٌيدخلٌالطالبٌكليةٌ: وقالتٌوقسماتٌوجههاٌالجميلٌيقطرٌجديةٌ.…الصغيرٌ

يعنىٌذلكٌأنهٌاختارٌمهنةٌالطبٌيٌوأنهٌلنٌيعملٌفى:. الطبٌ
أليسٌ.…هناكٌدائماٌتصورٌلماٌنعملهٌ…الهندسةٌأوٌالمقاوالتٌأوٌتصنيعٌالجبنٌ

ولكنىٌعرفتٌمنٌدرسٌالطبٌثمٌاشتغلٌباألدبٌ…الٌأدرىٌماٌأقولٌلكٌ–كذلكٌ؟ٌ

وعرفتٌمنٌدرسٌالهندسةٌوأشتغلٌبتجارةٌاألجبانٌ. . واشتهرٌبالشعرٌوالقصةٌ
..وكأنهاٌوصلتٌإلىٌنقطةٌمعينةٌ. …واأللبانٌ

والالفتاتٌمكتوبةٌبحروفٌ…الطريقٌممتدٌ. ولماذاٌنتخذٌالشواذٌقاعدةٌ: فقالتٌ

وذاتٌمرةٌسألتهٌ. …يتوارىٌخلفهاٌأوٌأمامهاٌالوجهٌالجميلٌ…عربيةٌوالتنيةٌ

أراكٌتهتمٌباألدبٌوهوٌليسٌتخصصكٌ؟: صديقتهٌ
!هوايةٌتستبدٌبيٌ–

وليسٌمهنة…تذكرٌاألدبٌهوايةٌ–

..…أترينٌذلكٌ–

منٌقالٌأنٌاالنفعاالتٌمهنة…بكلٌتأكيدٌ–

هناكٌمنٌيحترفٌاألدب–

!الٌأتكلمٌعنٌالمطبعجيةٌ–

الوجهٌالجميلٌيٌونسيٌ…الذكىٌالمثقفٌ. يتوارىٌمرةٌأخرىٌالوجهٌالجميلٌ–

ويجلسٌإلىٌ.…لقدٌرآهاٌتالعبهمٌبالكرةٌ…كانٌغير ٌأذكىٌمنهٌ.…القوامٌالجميلٌ

كمٌتغيرتٌ..صاحبٌمعرضٌسياراتٌ…عرفٌأنهٌزوجهاٌ…جانبهمٌرجلٌممتلىءٌ

دخلٌسوبرٌماركتٌ! .أصبحتٌامرأةٌ…قويةٌ..ثقيلةٌ…أصبحتٌبدينةٌ..صديقتهٌ

شراهةٌالناسٌ…لكنهٌالٌيكفٌمنٌتأملٌالوجهٌ..تذكرٌأنٌالثالجةٌخاويةٌ..

يقلبنٌالبضائعٌ..لهنٌخبرةٌهائلةٌفىٌاللحومٌ..شرساتٌ..السيداتٌجميالتٌ..
كأنٌالحربٌمعلنةٌيٌوهوٌالٌ… وللناسٌزحامٌ-.…………!.. بأصابعٌمدربةٌ

يتصببٌعرقاٌ…خرجٌمنٌالمحلٌالفاخرٌالمكيفٌ–! كأنهمٌسيموتونٌغداٌ…يدرىٌ

كانت…لكنهاٌنظيفةٌ, راحٌيصعدٌساللمٌعتيقةٌ..إنهٌالٌينسىٌاتجا ٌالبيتٌوصلٌ..

ترتدىٌأفضلٌ..ترمقهٌمنٌوراءٌالبابٌالمواربٌ..األربعينيةٌ..صاحبةٌالبيتٌ
سمعتٌ…راحتٌتسوىٌشعرهاٌيٌوتضعٌالروجٌعلىٌالشفتينٌفىٌإتقانٌ..ثيابهاٌ

إنهٌيلعبٌعلىٌمهلهٌهناٌ…الفأرٌالملعونٌ! آ : المرأةٌصوتٌخشخشةٌفىٌاالمطبخ

ابتسمتٌللفكرةيٌسأضعٌ…وهناكٌالبدٌأنٌأضعٌالطعامٌالجيدٌلهٌفىٌمصيدةٌجديدةٌ

لذيذا يٌلنٌيفلتٌمنٌيدىٌمرةٌأخرىٌ  ٌ .لهٌطعاما
البدٌأنهٌ.…سمعتٌالرجلٌوهوٌيصلٌإلىٌغرفتهٌفوقٌالسطوحٌ.…أرهفتٌاألذنٌ

والترتيبٌالجميلٌ… ويجدٌقصريةٌالزهورٌ.…سيجدٌالضوءٌالكافىٌأمامٌالبابٌ

… الناسٌمشغولونٌفىٌبرامجٌالتليفزيون.…الهدوءٌالنسبىٌ. فىٌالمدخلٌ.…
فتحتٌ! وربماٌتهبٌموجةٌغبارٌ…منٌيدرىٌ…! ربماٌتمطرٌالسماءٌفىٌالصيفٌ

ابتسمتٌ…وخلفهٌالفأرٌالمتمردٌ…سمعتٌبابٌالمصيدةٌيرتطمٌبشدةٌ.…البابٌ

..…وقررتٌالصعودٌإلىٌأعلىٌ.…
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صادُق القوِل واقُع التَْجريبِ 

:لـتـَقـولي 

لُكّلِ َمـْن نـاَل ِمـنّي

إنَّ َطـبـعيْ 

ُخـالصةٌ ِمـْن طـيـبِ 

ثُـمَّ قُـوليْ 

بأنَّ ُحـبِّـَي نـهـرٌ 

فهي تَـكـفيْ 

عبارةٌ للـبـيـبِ 

جـربـيـنـي

تَـَرْي بـأنّـْي فـريـدٌ 

فـي حـنـيـنـي كـَجـنّـٍة ِمـْن لـهـيـبِ 

ِمـْن لـظـاهُ 

أِلـمُّ شـوقـي قُـطـوفًـأ

وجـــواهُ 

َحـمـلـتُـهُ وصلـيـبـي

جـربـيـنـي

فــذي َســوانِـُح َشــيـخٍ 

مـاِطـراٍت تَــلــونَـْت بـالـعـجـيـبِ 

َكـْم تَـَريـنـيْ 

عـلى َمـســاِلـخِ وجــديْ 

ال تُـبـالـيـنَ 

أيُّ طـبـعٍ َغــريـبِ 

لـوَعـِلـْمـتِ 

ُكــفّــارةَ الـُحـّبِ وصـلٌ 

وثَــواٌب لـواصٍل وُمـنـيـبِ 

أْو َعـِلـْمـتِ 

َحــرابَـتـي هـو ُظـلـمٌ 

والـتَـَجـنّـيْ 

َمـعَـابَـةٌ للـُمـعـيـبِ 

َجـربـيـنـيْ 

فَـإنَّ روضـْي نــدي  

والـقــوافـْي َعـرائـٌش للـحـبـيـبِ 

ـارتْ ال تَـُظـنّـي َمـنـابـَع الـَشـوِق غ

وُشـُمـوسـْي َجـوانِـًحا للـَمـغـيـبِ 

ـهُ إنَّ ِمـثــلـْي إذا تَــَحـّريـِت عـنْ 

قـد يــكــونُ 

وال يَــكــوُن َضــريــبــيْ 

جـّربــيــنــي

قــصـيـدةً ِمـْن جــراحٍ 

نـاِزفاتٍ 

تـنَـّمــرْت لـَحـــريــبِ 

*********
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فــذي َســوانِـُح َشــيـخٍ 

مـاِطـراٍت تَــلــونَـْت بـالـعـجـيـبِ 

َكـْم تَـَريـنـيْ 

عـلى َمـســاِلـخِ وجــديْ 

ال تُـبـالـيـنَ 

أيُّ طـبـعٍ َغــريـبِ 

لـوَعـِلـْمـتِ 

ُكــفّــارةَ الـُحـّبِ وصـلٌ 

وثَــواٌب لـواصٍل وُمـنـيـبِ 

أْو َعـِلـْمـتِ 

َحــرابَـتـي هـو ُظـلـمٌ 

والـتَـَجـنّـيْ 

َمـعَـابَـةٌ للـُمـعـيـبِ 

َجـربـيـنـيْ 

فَـإنَّ روضـْي نــدي  

والـقــوافـْي َعـرائـٌش للـحـبـيـبِ 

ـارتْ ال تَـُظـنّـي َمـنـابـَع الـَشـوِق غ

وُشـُمـوسـْي َجـوانِـًحا للـَمـغـيـبِ 

ـهُ إنَّ ِمـثــلـْي إذا تَــَحـّريـِت عـنْ 

قـد يــكــونُ 

وال يَــكــوُن َضــريــبــيْ 

جـّربــيــنــي

قــصـيـدةً ِمـْن جــراحٍ 

نـاِزفاتٍ 

تـنَـّمــرْت لـَحـــريــبِ 

*********

/  8كوبنهاجن االحـد في / الدنمارك 

2020/ تشرين الثاني 

حنني الروح

جاويشمرشدة

حلميرفيفظلمةمنكأتنفساحتواءمنكوالقربأحبككمبلأكثروأحنإليكأحنكم

متوحششيءلكبوجهتبتسمالزلتأنكيكفينيعبادةليبالنسبةطيفكالزبدآفاقفي

ً العابسوبوجهي علهاااشتجارنوأنفاسالجسدالمسروقزمنناترنيمةسأعزفأيضا

تسقيماربالمطرقممإلىالمهاجرةالنوارسقلبوالمتعرشالمبتورعناقناقصةتحكي

حينذبلتفبهاوكنابناكانتحواراتناأعشقهالذيأنايااللهيبألغصانالحنينيباب

أوللوفاءمحضةرغبةعنأحبذهاألنيلعودتهاأستجديلنأروعهاكانوماخذلتها

تجديفالأوالمجحفةالندوبأحتاجفالعوالمييواكبمعناهتعرفأنتحبفيرغبتك

اإلتجاهعكس

حنني الروح

جاويشمرشدة

حلميرفيفظلمةمنكأتنفساحتواءمنكوالقربأحبككمبلأكثروأحنإليكأحنكم

متوحششيءلكبوجهتبتسمالزلتأنكيكفينيعبادةليبالنسبةطيفكالزبدآفاقفي

ً العابسوبوجهي علهاااشتجارنوأنفاسالجسدالمسروقزمنناترنيمةسأعزفأيضا

تسقيماربالمطرقممإلىالمهاجرةالنوارسقلبوالمتعرشالمبتورعناقناقصةتحكي

حينذبلتفبهاوكنابناكانتحواراتناأعشقهالذيأنايااللهيبألغصانالحنينيباب

أوللوفاءمحضةرغبةعنأحبذهاألنيلعودتهاأستجديلنأروعهاكانوماخذلتها

تجديفالأوالمجحفةالندوبأحتاجفالعوالمييواكبمعناهتعرفأنتحبفيرغبتك

اإلتجاهعكس



2020/ 27نوفمبر / الملحق الشهري األدبي لصحيفة فكر 4

الضميروصرخةاإلحساسثورة

دوسكيشاهينعصمتوالشاعر

.الراكدتحركالجماليةالفكريةالطاقة*

.!؟منهاالخروجعليناينبغيالتيالوسطىالقرونعقليةهيما*

.مجنوناوالعدلبالحقوالمجاهرقانوناالباطلأصبح*

بغداد–عليلفتةأحمد:واإلعالمياألديببقلم

محرابفيمتأنيةقراءةفياألفكاروتثورالمشاعرتتجددكتابةكلفي

يجسديمافاإلنسانيةوضميردوسكيعصمتالشاعرفيهايتميزالتياألحاسيس

مشاعروالاإلحساسويترجميكتبفيماعالميةشاعريةبرؤىواقعيةيصورمن

البالمألوأماملإلنسانوالذبحالحروفبينوتاهتالقواميسوهنتحينفي

البستانفيواألميرالسلطانمنأجملهوهللاخلقمايأرقىوجدانأوخوف
رعصأي…الشيطانمعويرق الطفلويذبحاإلنسانجماجمويأكليضحك

فييهللا؟..الضميروتشرخالعقلوتخربوتهدروتقتلتفتكجاهليةوأيةنعيش

أليساألوطانويدمررحمةبالويذبحيسفكادمخلقألهذايناديالسماء

؟األرضخليفةاإلنسان

ل نتخوالالبراريونجوبنقبلعصرأيالنيرانوأشعلاألرضدكزلزالأي

فقةخأوصدوربينالخفايايجوبسفرفيتعطىتأشيرةال؟..الشيطانمن

آهاتعنوعبرتالسماواتفيحلقتالشاعرأيهااإلنسانشرائعتقرهاروح

لهاموإالعباراتصياغةمنضميروصرخةاإلحساسبثورةوالمقهورينالجياع

لصدورافيالمخفيوتقولهادئةجرأةفيونبغتفيكماإلنسانيةووحيالشعر

ذاهالعوراتوتكشفالجبروتوتعرىالمستوروتكشفاألشاوسعنهعجزما

لؤلؤعنالنفسبحارفيتغطسياإلنسانيةفيالمؤثرالحقيقيالقلمهو

زلاعفقيرعن..دمومصا وقاتلوفاسدسارقعنالسهاموتصوبالعبارات
ابيةااليجالشعريةالفكريةالطاقةهذ رهيبةنادروطاقةوشجاعة…بقوةتمد 

اإليحاءاتهذ يحياةيحياةللالجعلت”حياةوالالالحياة”قصيدةفي

سهواجفيتدورالراكدتحركالجماليةالفكريةالطاقةتمدالشعريةوالصور

.واقعية

يحيابالقتلقاتلكلعلىأكبرهللا))

وليّافيهالشيطانإنسانكلعلى

وعليٌّعمربينحدوداوضعمنكلعلى

جليّابالكبريجهرمتكبركلعلى

وصديقحبيب,أرواحرحلتكمروحيا

عميقنومأدركهمللجياعماقلبيا

عتيقبقفلالبابفأغلقتاألسواررأيتمالكيديا

((يليقالبعينيكأسوددمع,بالدمعرضيتعينيا

قودهميتتخلفاالعصريةاألرضشعوبأكثرمنوالعربومصالحسياسةالدنيا

كامحقتلهمالمنيرةاألفكارأصحابواألدباءالعلماءواغلب.ندرماإالغرائزهم

ضريراكانالمعرىعالءوأبوالصفاأخوانوجماعةالمقفعابنمثلالسوء

عينالقبلتعشقاإلذنصاحببردبنبشارالجاهليةشاعروكذلكمراتوعنف

يالسوءسالطينمنتخوفهوعدمآراء أفكار لجرأةأحيانا

أصواتظهوراإلسالميةالمجتمعاتتشهدلم»:كتبرودنسونمكسيم

واليرفولتتشهدولمأوروبافيحصلكماالمتراكمالتراثضدقويةاحتجاجية

فياأوروبعليهكانتكماتعيشاإلسالميةالمجتمعاتتزالوالديدرووالروسو

«الوسطىالقرون

اطةببسإنها.!؟منهاالخروجعليناينبغيالتيالوسطىالقرونعقليةهيما

ربماجدا ٌطويلةسنواتإلىنحتاجوالتيالضيقةوالمذهبيةالغبيةالعقلية

.العقلضوءنحومنهاللخروج
والنسوانوالعمرانالمريضةاألنانيةمنفكريةمجتمعيةصورةاإلله…غدا

متعصالشاعرقصيدةفيذكرتكماإنهاوالتماثيلوالشخصياتوالمناصب

األمراإليحاءوهذاوالدالالتالرموزهذ (موتىثروةأمعلمحرق)دوسكي

أنهموكوجدانهويهزيقرأمنكذلكوالسلطويةالمجتمعيةالواقعيةيجسدالذي

قارفأكثرفالحيوانيخاطبتهموأنتأجسامهمتعجبكرايتهمإذامسندةخشب

والمجاهرقانوناالباطلوأصبحالعدلموازينانقلبتهكذاباإلنسانورحمة

رتغيالسوءطواغيتحلبةفيلعبةالمظلوموإنصافمجنوناوالعدلبالحق

ورالصعميقة”موتىثروةأمعلمحرق”قصيدةيالموازينوتغيرتالناس

نووجداميتةقلوبعلىتطرقدوسكيعصمتالشاعرأيهالكنكوالمضامين

.عالمهمفيشواذمثلناومنوأنتأنانحنيضائعوضميرغائب

واحدةدولةفيالدولكثرت))

واحدةخزنةفيالخزائنكثرت

واحدةموتةفيالموتىكثر

واحدةامرأةفيالنساءكثرت

واحدةحربفيالحروبتجلت

شهيدبيتكلفيالشهداءكثر

وحيدبيتكلفيالفقراءكثر

والثكالىاألراملكثرت

!!..وفقيدشهيدلهماألعداءحتى

الدروبتاهت..األرضاهتزت
الهروبكثر…األرضرجت

؟..األرضرحابفيالملجأأين

؟..القرضفضاءفيالمستقرأين

؟..طروبكلهاحياةفيالحياةأين

والحرقوالجهلالفقركثر

النجوىصرخاتكثرت

أخرىثورةأحيت

!!..موتىثروةصخبيلكن

بشرونحنالناسمعاناةعلىتعكسالشخصيةالمعاناةنقاوةخاللمنإنك

وهىوصدقهاالوصفدقةخاللمنوترجمتهابالظلماإلحساسفيتتفاوت

الروحيالجمالهناومنجماعةأوفردامنهاتخلوالالحياةتكادمعادلة

العوالمهذ ترجمةفيمتشابهينالناسكلوليس…والحسيوالفكري

بالشعمحامواوأمثالكمفأنتالعالمفيالمحاماةمهنةالختفتوإالاإلنسانية

والمشاركةوالوصفالترجمةيفيالناسحياةمفاصلفيوالمظلومالمغدور

جعةوالموالقاتلةالضرباترؤوسهمعلىوقعتممنالماليينآالممعالوجدانية

وتعكستكتبفيماالناستفاعلهناومنواستغاثاتهموصرخاتهمأناتهموتسمع

موصلأدقوالشعرالطيبينللناسوالهموموالدماروالكوارثالمآسيصور

اعةاالستطدونمتناقضةمشاعرمناإلنسانداخليدوروماالخلجاتينقلألنه

علىةالقدروهنامقهوروشعبأمةضمائرفأمثالكمتعبرونمثلماعنهاالتعبير

والمآسيوالكوارثوالحروباألزماتأماملهإرادةالاإلنسانحيثيالتجسيد

تعصمالشاعرقصيدةأتتهناومن.والجسديالفكرياحتمالهتفوقالتي

”قوةأمامالبشريةوصورمعاناةتجسدالتي”األبوابأغلقوا”دوسكي

.اإلنسانيوالضعفالتحديومدىوالمجتمعالسلطةعلىوتأثيرها”كورونا

أبوابكمأغلقوايبيوتكمادخلوا))

األفوا علىالكماماتتنسواال

والخداعبالكذبتفوهت

الوجو علىملونةأقنعةلبستم

؟..صادرتبريئةضحكةكم

؟..اليدينبينبكتأرملةكم

؟..األقدامبينتوسلتثكلىكم

؟..إليكيديهرفعمسكينكم

وأغرقتوشردتهجرتكم

؟..رميتترابيةخيامتحت

ظالمونانتمبلتظلمالكورونا

تقتلونأنتمبلاألطفالتقتلال

والطائفيةالرذيلةبينالذت

بجنونالهويةعلىوالقتل

والفقراءاألغنياءبينتفرقال

وفرعوننمرودبينوال

سترحلكورونا

((؟..سترحلونكيفوأمراضكمانتملكن

انيالمعيجسدالذيالضميرصوتشعبصوتأمةصوتالحياةصوتالشاعر

عالمفيةاألنانيوجبروتالفسادسلطةحيثمنفيةزوايافيتركنالتيوالصور

بعيدةيوالوالءاالنتماءعنبعيدةأخرىأرضإلىالمصدرةالخزائنمنآخر

وبينبينهاليسالتيالضميروصرخةوالضميراإلحساسوثورةاإلحساسعن

يةوإهانذلبالالعيشكرامةإلىترنوالتيالمعذبةواإلنسانيةحجابأيهللا

بهدوءيعريوجبروتهالواقعنزيفرغمدوسكيشاهينعصمتالشاعر

العدالةيلتمسضميرصرخاتوالصمتالهدوءهذاأعماقفيولكنوصمت

.والبالدبالمجتمعتسموالتيالسليمةوالتربيةاالجتماعية

************************
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.مجنوناوالعدلبالحقوالمجاهرقانوناالباطلأصبح*
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محرابفيمتأنيةقراءةفياألفكاروتثورالمشاعرتتجددكتابةكلفي

يجسديمافاإلنسانيةوضميردوسكيعصمتالشاعرفيهايتميزالتياألحاسيس

مشاعروالاإلحساسويترجميكتبفيماعالميةشاعريةبرؤىواقعيةيصورمن

البالمألوأماملإلنسانوالذبحالحروفبينوتاهتالقواميسوهنتحينفي

البستانفيواألميرالسلطانمنأجملهوهللاخلقمايأرقىوجدانأوخوف
رعصأي…الشيطانمعويرق الطفلويذبحاإلنسانجماجمويأكليضحك

فييهللا؟..الضميروتشرخالعقلوتخربوتهدروتقتلتفتكجاهليةوأيةنعيش

أليساألوطانويدمررحمةبالويذبحيسفكادمخلقألهذايناديالسماء

؟األرضخليفةاإلنسان

ل نتخوالالبراريونجوبنقبلعصرأيالنيرانوأشعلاألرضدكزلزالأي

فقةخأوصدوربينالخفايايجوبسفرفيتعطىتأشيرةال؟..الشيطانمن

آهاتعنوعبرتالسماواتفيحلقتالشاعرأيهااإلنسانشرائعتقرهاروح

لهاموإالعباراتصياغةمنضميروصرخةاإلحساسبثورةوالمقهورينالجياع

لصدورافيالمخفيوتقولهادئةجرأةفيونبغتفيكماإلنسانيةووحيالشعر

ذاهالعوراتوتكشفالجبروتوتعرىالمستوروتكشفاألشاوسعنهعجزما

لؤلؤعنالنفسبحارفيتغطسياإلنسانيةفيالمؤثرالحقيقيالقلمهو

زلاعفقيرعن..دمومصا وقاتلوفاسدسارقعنالسهاموتصوبالعبارات
ابيةااليجالشعريةالفكريةالطاقةهذ رهيبةنادروطاقةوشجاعة…بقوةتمد 
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سهواجفيتدورالراكدتحركالجماليةالفكريةالطاقةتمدالشعريةوالصور

.واقعية

يحيابالقتلقاتلكلعلىأكبرهللا))

وليّافيهالشيطانإنسانكلعلى

وعليٌّعمربينحدوداوضعمنكلعلى
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قودهميتتخلفاالعصريةاألرضشعوبأكثرمنوالعربومصالحسياسةالدنيا

كامحقتلهمالمنيرةاألفكارأصحابواألدباءالعلماءواغلب.ندرماإالغرائزهم

ضريراكانالمعرىعالءوأبوالصفاأخوانوجماعةالمقفعابنمثلالسوء

عينالقبلتعشقاإلذنصاحببردبنبشارالجاهليةشاعروكذلكمراتوعنف

يالسوءسالطينمنتخوفهوعدمآراء أفكار لجرأةأحيانا

أصواتظهوراإلسالميةالمجتمعاتتشهدلم»:كتبرودنسونمكسيم

واليرفولتتشهدولمأوروبافيحصلكماالمتراكمالتراثضدقويةاحتجاجية

فياأوروبعليهكانتكماتعيشاإلسالميةالمجتمعاتتزالوالديدرووالروسو

«الوسطىالقرون

اطةببسإنها.!؟منهاالخروجعليناينبغيالتيالوسطىالقرونعقليةهيما

ربماجدا ٌطويلةسنواتإلىنحتاجوالتيالضيقةوالمذهبيةالغبيةالعقلية

.العقلضوءنحومنهاللخروج
والنسوانوالعمرانالمريضةاألنانيةمنفكريةمجتمعيةصورةاإلله…غدا

متعصالشاعرقصيدةفيذكرتكماإنهاوالتماثيلوالشخصياتوالمناصب

األمراإليحاءوهذاوالدالالتالرموزهذ (موتىثروةأمعلمحرق)دوسكي

أنهموكوجدانهويهزيقرأمنكذلكوالسلطويةالمجتمعيةالواقعيةيجسدالذي

قارفأكثرفالحيوانيخاطبتهموأنتأجسامهمتعجبكرايتهمإذامسندةخشب

والمجاهرقانوناالباطلوأصبحالعدلموازينانقلبتهكذاباإلنسانورحمة

رتغيالسوءطواغيتحلبةفيلعبةالمظلوموإنصافمجنوناوالعدلبالحق

ورالصعميقة”موتىثروةأمعلمحرق”قصيدةيالموازينوتغيرتالناس

نووجداميتةقلوبعلىتطرقدوسكيعصمتالشاعرأيهالكنكوالمضامين

.عالمهمفيشواذمثلناومنوأنتأنانحنيضائعوضميرغائب

واحدةدولةفيالدولكثرت))

واحدةخزنةفيالخزائنكثرت

واحدةموتةفيالموتىكثر

واحدةامرأةفيالنساءكثرت

واحدةحربفيالحروبتجلت

شهيدبيتكلفيالشهداءكثر

وحيدبيتكلفيالفقراءكثر

والثكالىاألراملكثرت

!!..وفقيدشهيدلهماألعداءحتى

الدروبتاهت..األرضاهتزت
الهروبكثر…األرضرجت

؟..األرضرحابفيالملجأأين

؟..القرضفضاءفيالمستقرأين

؟..طروبكلهاحياةفيالحياةأين

والحرقوالجهلالفقركثر

النجوىصرخاتكثرت

أخرىثورةأحيت

!!..موتىثروةصخبيلكن

بشرونحنالناسمعاناةعلىتعكسالشخصيةالمعاناةنقاوةخاللمنإنك

وهىوصدقهاالوصفدقةخاللمنوترجمتهابالظلماإلحساسفيتتفاوت

الروحيالجمالهناومنجماعةأوفردامنهاتخلوالالحياةتكادمعادلة

العوالمهذ ترجمةفيمتشابهينالناسكلوليس…والحسيوالفكري

بالشعمحامواوأمثالكمفأنتالعالمفيالمحاماةمهنةالختفتوإالاإلنسانية

والمشاركةوالوصفالترجمةيفيالناسحياةمفاصلفيوالمظلومالمغدور

جعةوالموالقاتلةالضرباترؤوسهمعلىوقعتممنالماليينآالممعالوجدانية

وتعكستكتبفيماالناستفاعلهناومنواستغاثاتهموصرخاتهمأناتهموتسمع

موصلأدقوالشعرالطيبينللناسوالهموموالدماروالكوارثالمآسيصور

اعةاالستطدونمتناقضةمشاعرمناإلنسانداخليدوروماالخلجاتينقلألنه

علىةالقدروهنامقهوروشعبأمةضمائرفأمثالكمتعبرونمثلماعنهاالتعبير

والمآسيوالكوارثوالحروباألزماتأماملهإرادةالاإلنسانحيثيالتجسيد

تعصمالشاعرقصيدةأتتهناومن.والجسديالفكرياحتمالهتفوقالتي

”قوةأمامالبشريةوصورمعاناةتجسدالتي”األبوابأغلقوا”دوسكي

.اإلنسانيوالضعفالتحديومدىوالمجتمعالسلطةعلىوتأثيرها”كورونا

أبوابكمأغلقوايبيوتكمادخلوا))

األفوا علىالكماماتتنسواال

والخداعبالكذبتفوهت

الوجو علىملونةأقنعةلبستم

؟..صادرتبريئةضحكةكم

؟..اليدينبينبكتأرملةكم

؟..األقدامبينتوسلتثكلىكم

؟..إليكيديهرفعمسكينكم

وأغرقتوشردتهجرتكم

؟..رميتترابيةخيامتحت

ظالمونانتمبلتظلمالكورونا

تقتلونأنتمبلاألطفالتقتلال

والطائفيةالرذيلةبينالذت

بجنونالهويةعلىوالقتل

والفقراءاألغنياءبينتفرقال

وفرعوننمرودبينوال

سترحلكورونا

((؟..سترحلونكيفوأمراضكمانتملكن

انيالمعيجسدالذيالضميرصوتشعبصوتأمةصوتالحياةصوتالشاعر

عالمفيةاألنانيوجبروتالفسادسلطةحيثمنفيةزوايافيتركنالتيوالصور

بعيدةيوالوالءاالنتماءعنبعيدةأخرىأرضإلىالمصدرةالخزائنمنآخر

وبينبينهاليسالتيالضميروصرخةوالضميراإلحساسوثورةاإلحساسعن

يةوإهانذلبالالعيشكرامةإلىترنوالتيالمعذبةواإلنسانيةحجابأيهللا

بهدوءيعريوجبروتهالواقعنزيفرغمدوسكيشاهينعصمتالشاعر

العدالةيلتمسضميرصرخاتوالصمتالهدوءهذاأعماقفيولكنوصمت

.والبالدبالمجتمعتسموالتيالسليمةوالتربيةاالجتماعية

************************
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ويداعبنٌالمساء
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بالٌابواب

—–
ياابنهٌالربيع

وصهرةٌالحجب
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تسعدٌالطيورٌالمهاجرات

بعيداٌذهاباتٌوهائمات
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فىٌالسكات

انٌالخمائل
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فيذوبٌحرفان

حاءٌوباء
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الثالثةالعبيديسميةروايةعنسطور

(.…س نةاألرض)

العبيديسمية

البداياتظفت وحيث…السابقتينروايتيهابداياتفيالعبيديكتبتماكلعنتختلفتكادالالروايةهذ مقدمةإنمع

الن لتوضيحعندها

فيتينالسابقروايتيهافيالمقدمةعنتتميزهناالمقدمةأنغير.منهمهما ٌجزءا ٌتكونإنهاكما,عليهالضوءوإلقاء

روبالحفيرأيهناالمقدمةبلالروايتينتلكمافييحدثكماالروايةمجرياتمنوالالحياةواقعمنت ستقلمأنها

أكانتاءسوعليهاتنطويالتيوالسلبيةالضارةاالنعكاساتواالجتماعيةالنظمعلىتغييرمنيتبعهماوماوالمعارك
منفقدبأنهاوالمتابعينالقراءبعضاليهاأشاروقد–نادرا ٌااليحدثالماوذلك–ايجابيةأمسلبيةالحروبنتائج

تتبعأنيمكنالتيالتراجيديةاألحداثيستبقالتحذيرمننوععلىتنطويإنهاأرىأناذلكمنالنقيضوعلىتشاؤم

الشرقفياآلنذلكتفعلكما,األدنىالشرقوربوعجوانبفيبقوةراحتيهابسطتوالتيمنهافكاكالالتيالحروب

.األوسط

تنقسمالروايةهذ في,أحداثهاوتسلسلالروايةأحداثوترتيبالفكرةطرحطريقةفيسابقتيهاعنتختلفإنهاكما

إنلقلناالمقدمةهذ ولوال.فيهانفراطالواحدا ٌعقدا ٌوتنظمهاشتاتهاالمقدمةتلممفصولةمنفردةقص الىاألحداث
-آخرمقالفي–الروايةهذ شبهتاننفسهاللكاتبةوسبق.القصيرةالقص منوعشرةبضعاالهوماالكتابهذا

.العديدةأطرافهاالهيفماالفرعيةالقص أمامنهالرأسمكانالمقدمةتقومإذباالخطبوط

غباتهمورأمانيهمتحقيقسبيلفيوآلياتهمطرقهموترصدوأهواءهمونزعاتهمالبشرطواياتبينالتيالفصولوهذ 

روالخيالشرفياإلبحارعواصفمنبأرواحهمالنجاةوسبلدروباختيارفيواإلنسانيالبشريالتفردوتوضح

الىىوالفوضوالتشتتاألذىمنالهروبطرقفيبعضا ٌبعضهميناقضحتىوالمستحيلالممكنوزواياومنعطفات

عنهايريمونالأماكنهمفيمتربصينأومنهأسوأيكونقدماالىالمرفوضواقعهمنابذينبديلواقعالىأوأحالمهم

طريخاسامرالشابإنغيرلهاحدودالخطيرةمغامرةالطوففركوب.وصمتبهدوءأبوابهمالنهايةتطرقأنبانتظار

كلوظفولذاوالمستحيلالممكنورأىجوانبهمختلفمناألمردرسسامرإنغيروتهور الشباباندفاعيعرفوكلنا

نجاحىالويؤديهدفهيخدمأنيمكنماكلفيمفكرا ٌقضاهاسنواتعدةانقضاءبعدولوفحققههدفهلخدمةيعرفهما

.معافىسالما ٌينشد الذيالبرالىووصولهتجربته

النهايةلهذ وانتظار تشوفهمنفيهربلحياتهحدا ٌيضعلذانهايتهمنيجزعالفيلسوفنرىهذامنالنقيضوعلى

.الغيربواالهتمامالنجدةوهوعليهتربهملمماأوالدهامنوتنتظرباألملالمرأةتتشبثحينفي.باالنتحارالمفترضة
بذلككةمتمستزللمإنهاغير–ورشدهااتزانهافقدتإنهاومع–أطفالهاتجا الواجبسبيلفينفسهافتفنيسعادأما

غيرةالصاللبنةداخلحتىوالمحبةبالودبعضالىبعضهتشدالتياألواصرعنتخلىمجتمعبهيلزمهاالذيالواجب

دونيثرىأنسامحيحاولأحدا ٌبهيشاركأوالوهميعرشهعنيتنازلأنيرفضالعسكرينرىحينوفي.األ سرة

التي(حقلال)للجزيرةببالهةتنظرالمرأةونرى.جدوىبالنفسهيجهدويظلالثروةهذ وينفقسيستعملأينتفكير

علىرويصطبببالهةينظراألبنرىكما.حاملفهيالزوجلهذاالحاجةغايةفيإنهامعزوجهاعنبهالتبتعدانشطرت

.فيهنورمنملمحالمجهولمستقبلالىبتسليمهويرضىطفال ٌيزالالالذيابنهفراق

المكانالىالوصولجاهداٌّيحاولوهوأدركتهالنهايةإناالسامرومنهمالقص أبطالانتهجهاالتيالطرقكلومع

الىوعا ٌونزاألحسنالىالزمنفيإرتكاسا ٌيمثلفهوبقوةيشد المتماسكوالكيانأحضانهفيترتعالحضارةزالت

أصولهارةبهجالمتأخرةاألجيالارتكبتهالذيالمتعمدبالخطأجيلهبلسانيعترفهنافهوأسبابهانقطعتالذيالموروث

منةالمتأخراألجيالنزعتهاوالتيفقطالورقعلىالمكتوبةالتواريخخلدتهاالتيومشاعرهمومالحمهمأجدادهاوعادات

.رثةثيابمثلجلودهموعننفوسهم

أنالكاتبةنالتوحيوبذلكتعليقوالردوالجوابوالسؤالفالبعيدمنالسردأ سلوبتنتهجالروايةإنريببالونالحظ

والعنفقوةالوانتهاجالشرطرقفيللموغلينعقوبةفهويقعأنيمكنولكنهاآلنحتىواقعيا ٌمتحققغيرحدثالرواية
.الذاتوتدميرالموتالىالبشريالعنصرالقتيادوسيلة

الثالثةالعبيديسميةروايةعنسطور

(.…س نةاألرض)

العبيديسمية

البداياتظفت وحيث…السابقتينروايتيهابداياتفيالعبيديكتبتماكلعنتختلفتكادالالروايةهذ مقدمةإنمع

الن لتوضيحعندها

فيتينالسابقروايتيهافيالمقدمةعنتتميزهناالمقدمةأنغير.منهمهما ٌجزءا ٌتكونإنهاكما,عليهالضوءوإلقاء

روبالحفيرأيهناالمقدمةبلالروايتينتلكمافييحدثكماالروايةمجرياتمنوالالحياةواقعمنت ستقلمأنها

أكانتاءسوعليهاتنطويالتيوالسلبيةالضارةاالنعكاساتواالجتماعيةالنظمعلىتغييرمنيتبعهماوماوالمعارك
منفقدبأنهاوالمتابعينالقراءبعضاليهاأشاروقد–نادرا ٌااليحدثالماوذلك–ايجابيةأمسلبيةالحروبنتائج

تتبعأنيمكنالتيالتراجيديةاألحداثيستبقالتحذيرمننوععلىتنطويإنهاأرىأناذلكمنالنقيضوعلىتشاؤم

الشرقفياآلنذلكتفعلكما,األدنىالشرقوربوعجوانبفيبقوةراحتيهابسطتوالتيمنهافكاكالالتيالحروب

.األوسط

تنقسمالروايةهذ في,أحداثهاوتسلسلالروايةأحداثوترتيبالفكرةطرحطريقةفيسابقتيهاعنتختلفإنهاكما

إنلقلناالمقدمةهذ ولوال.فيهانفراطالواحدا ٌعقدا ٌوتنظمهاشتاتهاالمقدمةتلممفصولةمنفردةقص الىاألحداث
-آخرمقالفي–الروايةهذ شبهتاننفسهاللكاتبةوسبق.القصيرةالقص منوعشرةبضعاالهوماالكتابهذا

.العديدةأطرافهاالهيفماالفرعيةالقص أمامنهالرأسمكانالمقدمةتقومإذباالخطبوط

غباتهمورأمانيهمتحقيقسبيلفيوآلياتهمطرقهموترصدوأهواءهمونزعاتهمالبشرطواياتبينالتيالفصولوهذ 

روالخيالشرفياإلبحارعواصفمنبأرواحهمالنجاةوسبلدروباختيارفيواإلنسانيالبشريالتفردوتوضح

الىىوالفوضوالتشتتاألذىمنالهروبطرقفيبعضا ٌبعضهميناقضحتىوالمستحيلالممكنوزواياومنعطفات

عنهايريمونالأماكنهمفيمتربصينأومنهأسوأيكونقدماالىالمرفوضواقعهمنابذينبديلواقعالىأوأحالمهم

طريخاسامرالشابإنغيرلهاحدودالخطيرةمغامرةالطوففركوب.وصمتبهدوءأبوابهمالنهايةتطرقأنبانتظار

كلوظفولذاوالمستحيلالممكنورأىجوانبهمختلفمناألمردرسسامرإنغيروتهور الشباباندفاعيعرفوكلنا

نجاحىالويؤديهدفهيخدمأنيمكنماكلفيمفكرا ٌقضاهاسنواتعدةانقضاءبعدولوفحققههدفهلخدمةيعرفهما

.معافىسالما ٌينشد الذيالبرالىووصولهتجربته

النهايةلهذ وانتظار تشوفهمنفيهربلحياتهحدا ٌيضعلذانهايتهمنيجزعالفيلسوفنرىهذامنالنقيضوعلى

.الغيربواالهتمامالنجدةوهوعليهتربهملمماأوالدهامنوتنتظرباألملالمرأةتتشبثحينفي.باالنتحارالمفترضة
بذلككةمتمستزللمإنهاغير–ورشدهااتزانهافقدتإنهاومع–أطفالهاتجا الواجبسبيلفينفسهافتفنيسعادأما

غيرةالصاللبنةداخلحتىوالمحبةبالودبعضالىبعضهتشدالتياألواصرعنتخلىمجتمعبهيلزمهاالذيالواجب

دونيثرىأنسامحيحاولأحدا ٌبهيشاركأوالوهميعرشهعنيتنازلأنيرفضالعسكرينرىحينوفي.األ سرة

التي(حقلال)للجزيرةببالهةتنظرالمرأةونرى.جدوىبالنفسهيجهدويظلالثروةهذ وينفقسيستعملأينتفكير

علىرويصطبببالهةينظراألبنرىكما.حاملفهيالزوجلهذاالحاجةغايةفيإنهامعزوجهاعنبهالتبتعدانشطرت

.فيهنورمنملمحالمجهولمستقبلالىبتسليمهويرضىطفال ٌيزالالالذيابنهفراق

المكانالىالوصولجاهداٌّيحاولوهوأدركتهالنهايةإناالسامرومنهمالقص أبطالانتهجهاالتيالطرقكلومع

الىوعا ٌونزاألحسنالىالزمنفيإرتكاسا ٌيمثلفهوبقوةيشد المتماسكوالكيانأحضانهفيترتعالحضارةزالت

أصولهارةبهجالمتأخرةاألجيالارتكبتهالذيالمتعمدبالخطأجيلهبلسانيعترفهنافهوأسبابهانقطعتالذيالموروث

منةالمتأخراألجيالنزعتهاوالتيفقطالورقعلىالمكتوبةالتواريخخلدتهاالتيومشاعرهمومالحمهمأجدادهاوعادات

.رثةثيابمثلجلودهموعننفوسهم

أنالكاتبةنالتوحيوبذلكتعليقوالردوالجوابوالسؤالفالبعيدمنالسردأ سلوبتنتهجالروايةإنريببالونالحظ

والعنفقوةالوانتهاجالشرطرقفيللموغلينعقوبةفهويقعأنيمكنولكنهاآلنحتىواقعيا ٌمتحققغيرحدثالرواية
.الذاتوتدميرالموتالىالبشريالعنصرالقتيادوسيلة

*”العريانعنالبحثرحلة“روايةفيقراءة
ولماوحد الجبلليس والعريانيوسفبيني ح 

فلسطين/محمدحجفراس

حولهارتدوالتيالبالغةالحكمةهيهذ ينسىيأالٌّالفلسطينيمهّمة

.”يانالعرعنالبحثرحلة“عانينيخليلالفلسطينيالكاتبرواية

هذايانيالنسومقاومةالتذّكرلفعلقصوىأهّميّةالروايةأولتفقد

ستيطانيٌّاالللمشروعمناهضا ٌسياقهفييجيءالذي”التذّكر“الفعل

.واإلحاللوالتغييرالمحوعلىالقائمفلسطينفياالحتالليٌّ

بحلمهبّثا ٌمتشيظلٌّفلذلكشيءيكلٌّننسىأنلنايريدفاإلسرائيلي

انينيعخليل.سينسونوالصغارسيموتونالكبارأنٌّفيومقولته

ةحادٌّمخالبوذاتعميقةيمقاومةالروايةهذ فيالمقولةهذ يقاوم

نظلٌّأناعلين.وتوجعوتؤلمفتدميوالجماعّييالفرديٌّالوعيتنهش

يبقلمنتكاسليأونضعفأونملٌّأالٌّعلينا.أّولهامنالحكايةنعيد

اعتضوإذاالحكايةيضياعيعنيالذاكرةتكل سألنٌّ.غيرهالنا

صبحتأوربماوت نسىيوتتالشىستضيعفلسطينفإنٌّالحكاية

تّجا االهذانحوتدفعاألرضعلىمعادالتثّمةألنٌّأخرىيأندلسا ٌ“

حلةالرفييوسفرفيقاتآوىبناتفإنولذلكواإللغاءيالمحومن

(23 الروايةي).”الذاكرةإالٌّشيءبكلٌّفّرطلكقلنا“:لهتقول

الحاليالواقعلتواجه”العريانعنالبحثرحلة“روايةتأتي

تضيعرضفاألالخطريناقوسوتدقٌّوالثقافيّةيالسياسّيةبمفرداته

يملكو/الكالمأرضيرثالحكايةيكتبمن”فـتضيعيالحكايةألنٌّ

يةالرواأشارتفقددرويشيمحمودالشاعرقالكماي”تماما ٌالمعنى

وزرعلألرضتهويدمنوأدواتهالضياعهذاوسائلإلى

بيّةيالعرمحلٌّالعبريةاللغةوإحاللاألسماءيوتغييرللمستوطنات

.وتأويلهالتاريخعلىوالسيطرةالفلسطينيوقلع

اردالسبهايقومرحلةشكلعلىالروائيةحبكتهالروائييقترح

فلسطينلىإليعبرالحدودعبريتسلّلالذيالالجئالفلسطينييوسف

هجرواالتي-العريان-بلدهمإلىجّد قبرشاهدةوإرجاعبوعد ليبرٌّ

زرعطعيستولمالمخيميفيالشتاتيفينحبهأبو قضىلقد.منها

هذافيوسفيتحّمليوسفيالساردجدٌّأبيهيقبرعلىالقبرشاهد

.فلسطينإلىويتسلّلمعهالشاهدفيحملاإلرثي

بناتعد تساكثيرةيمصاعبواجهتهفقدبتاتا يسهلةالرحلةتكنلم

وعلىالمكانعلىوتعّرفهفيهايوتقود الرحلةهذ فيأوى

خاللومنيجيّدا ٌالمكانوتعرففلسطينيّةطيورأنّهابحكمالطريقي

هاوأماكنبفلسطينفتعّرفهحكايتهايالروايةتبنيالرحلةهذ 

إنّهانيالنسيمنوتحّذر التذّكريعلىوتساعد وأشيائهايوطيورها

أحيانا ٌالمحمٌّكانوإنوالرؤىيباإلشاراتمحّمال ٌسردّيا ٌعالما ٌتبني

منلروائيااستطاعروائيّةحيلةولكنّهاوخيالّييعجائبيٌّبنف س

عالقتهوتأكيد.المباشرةوغيرالمباشرةرسائلهتمريرخاللها

علىنالمبنيّيواالنتماءالحبٌّعنتنمٌّالتيالعالقةهذ باألرضي

.التفاصيلبأدقٌّالمعرفة

جدرالتيداللتهاالسمولهذايوسفياسمللحفيدالروائييختار

لتحميلهاهاعلياالتّكاءعلىوفلسطينيّينيعربا ٌاألدباءيمنالكثير

كانالذيالسالميعليهفيوسفيموّجهةيوثقافيّةسياسيّةمدلوالت

سجنثممصريإلىرحلتهمفيإخوتهبهوأودىالبالدهذ في

يوسفثمة.العرشاعتالءإلىوصوال ٌالسجنيمنوخروجه

.و أبمنهطردالذيمكانهعنليبحثبرحلتهيقومآخرفلسطيني

هبيتشابهماثمةولكنالرحلتينيبينواهياالرابطكانربّما

وهذايألخوتهضحيةكانفكالهمامحنتهيفييوسفمعالفلسطيني

فيمتّهمالعرببالدفيالالجيئفالفلسطينيأيضايالروايةتقولهما

شاركوأانعزلإنومتّهمسكتيإنومتّهمتحّدثيإنمتّهمحينيكلٌّ

أنتأيسفييوفأنتالعرببالدفيفلسطينيّا ٌتكونأنمجّرد.إخوته

.المصاعبمنللكثيروستتعّرضمكرو ي

قتامةبينةالسرديٌّالبنيةتترّددإذأمال  أكثربعدا ٌاالسمحملربّما

بلودة؟بالعيأملأنالفلسطينيليوسفيحقٌّأالاألمليونوراليأس

سيعودفإنّهعادإنوهوعليهايومصّرا ٌبالعودةحالما ٌيظلٌّأنعليه

هرحلتلتنتهي”المفقودفردوسه“وإلى”الموعودةجنّته“إلى

.كذلكبالظفرالنبييوسفرحلةانتهتكمابالظفري

يربضممنتهاهاإلىمبدئهامنرحلتهمساريوسفالسارديق ٌّ

ييبنذلكخاللومن-الروائيالنقدبلغة-مشاركساردوهوي”أنا“

النكبةينوفلسطيالحاضريفلسطينفلسطينيكلٌّفلسطينيحكاية

قّصةإلىبالقارعويعودالتاريخفيالموغلةالتاريخيةوفلسطين

غرابيالوقّصةأخا أحدهماوقتلوقابيلهابيلوقّصةاألولىالخلق

لسطينيالفترىمرحلةوبكلٌّوتجذيرهايالحكايةتأصيلمننوعإنّه

اثلةموالحضارةالثقافةوفلسطينالجغرافيايوفلسطيناإلنسان

الالذيالغريبالطارعاآلخرحكايةبذكاءالسارديواجه.وبقّوة

يعرفوالحيواناتهاوالأشياءهايعرفوالالبالديهذ يعرف

صخراليعرفونالبالدسكان“فإنٌّذلكمنالنقيضوعلىتاريخهاي

هويعرفكماالطيرلغةويعرفونأبنائهميأسماءيعرفونكما

(43 الروايةي).”لغتهم

يليبنواألشياءيالمدنبسرقةالمعرفةهذ اآلخريواجهبالمقابل

سرقةرقةيالسعلىقائممزيّفاستعماريٌّتاريخأنّهإالٌّمايتاريخا ٌ

تشويهوالجغرافياسرقةفقطوليسواألغانيياأللحانوسرقةالغنمي

وّجهيتإنّه.األولىصورتهاتفارقأنتأبىاألرضأنٌّإالٌّ.مالمحها

رضياألهذ فيالفلسطينيوجودعلىتدلٌّالتياألماراتتلكنحو

ووعيدليلي“فهيالمقبرة وحتى.والثقافةواألسماءكالكهوف

”؟األرضهذ فيقديمةقبورلهمالمحتلّينأنٌّسمعتهلوذاكرةي

يدلٌّالبالدهذ فيتاريخلهليساآلخروألنٌّ.(26 الروايةي)

زرعهكّلهفالمكان“الفلسطينييالتاريخيمحوأخذعليه

الممراتبينخارطةمنهاوعملواالغريبةيباألشجارالمستوطنون

تكونلكبذأنّهايظّنونسياحّييمنتجعإلىكّلهاوحّولوهاوالطرق

(105 الروايةي).”الغربةثوبوألبسوهاشّوهوهالكنّهمأجملي

لمواجهةاعلىقادرةشخصيةلكنّهاحزينةيشخصيّةالساردبدالقد

ةيوخارجيٌّداخليّةمتعّددةيجبهاتعلىتحاربضعيفةيوليست

دينتالسرديسياقهافيالمواجهةإنٌّبلوأشّقاءيوإخّوةغرباء

انقلبالذيعالضبفخميسالفلسطينيّةيالقضيةخانالذيالفلسطيني

سيّئةسنّة“الضبعهذاأّسسقدالبريطانيياالحتاللأّيامالثّوارعلى

بلي(107 الروايةي)”وبالدهمشعبهموخانوابعد يجاءوالمن

منلكثيريتعّرض-رحلتهعنيرويوهو-يوسفالساردإنٌّ

الذيوهوحد االحتاللفليسفلسطينيضياعإلىأدتالتياألسباب

أحدنواكاالكبرىوالعائالتاإلقطاعيّينمناألراضيفماّلكأضاعهاي

سهتماركانتالذيبالظلمالعائالتتلكتكتفٌ لمإذاألسبابيهذ 

عماراالستمعتعاملواأنّهمزادوابلالزمنيذلكفيالفاّلحينعلى

منزواتهمقابلعليهالحفاظألجلدماءهمالفاّلحونبذلماوأعطو 

(82-81 الروايةي).”البهيميّةوشهواتهم

قافيةثمسائل-القاسيةالرحلةمنالمسيرةهذ خالل-الروايةتناقش

تّلونيحمستوطنونفثّمةوروايتهيالفلسطينيبمواجهةعالقةلها

أنّهمفكرةهمعنيحملونبلالفلسطينيّينيبطرديكتفونوالالجغرافيا

مدٌّيبمنويغدرونالمالويحبّونجشعون”وي”وقتلةمتوّحشون“

وصفوافقدتماما يالمعادلةيقلبونإنّهم.”بالخيريد لهم

عنيتوانواملالذينالفلسطينيّونهؤالءفيهميهوبماالفلسطينيّين

يّبليخذاتييطرقبحادثأصيبالذيللمستوطنالمساعدةتقديم

مقبلينرآهموقدجريحوهومسدسهيتحّسسأخذعندماظنّهم

مكانإلىوصلتالتيالعسكريّةالقّوةبهقامتمابذلكوشبيهعليهي

ننينالفلسطيمعتعاملوافقداإلسعافيسيارةمعهاوأحضرتالحادث

..طينيّينالفلسالمسعفينبتوبيخالجنودبدأ“حيثوجالفةيبصلف

(35 الروايةي).”الحادثصاحبعنوأبعدوهمبهمصرخوا

نهعتحّدثتماوتأّكدالمهّمةيالقضايامنكثيرا ٌالروايةتطرح

معصراعاليخ ٌّفيمابجديدتأتلمولعّلهاالفلسطينيّةيالرواية

تومآالوأبجدياتهيالزمنيمنقرنعنيزيدمامنذولعبتهالمحتلٌّ

واياترفيقيلماتعيدإنّهاالالجئيالفلسطينيواإلنساناألرض

اراتواإلشواالختصاراالختزالاختارتلكّنهاآخرينيلكتّابأخرى

ارجّيا يوخداخلّيا ٌالصراعهذاعنتولّدتالتياألفكارتلككلٌّإلى

اسيّةاألسالثيمةهيهذ ي”ينسىالكي“القارعتذكيرتريدكأنّها

يالسرالمفتاحنفسهاالفكرةهيوهذ .الروايةعليهاتقومالتي

يعدوعلىولالنتصارالكاملةيللعودةوالسحري رافياالجغأكلسرس 

فة الزائالحكاياتواختلقالتاريخيوقلباألسماءيوغيّرواللغةي

.الخرافةعلىروايتهليبني

ولعلٌّيةيوالفكرالسياسيةلقناعتهوفياوظلٌّذاتهالسارديناقضلم

ىإلالعودةإلىواضطرار ”العريان“قريتهإلىيوسفوصولعدم

جاءتالتيالروايةرسالةعلىواضحدليلالمخيّميمنجاءحيث

العودةمنصراحةموقفهيوسفأعلنفقدالسرديثنايافي

ةالعودألنٌّواحدةيودفعةواحدةيمّرةسنعود“:بقولهالمنقوصة

الروايةي)”الهزيمةهزيمةهيبلبالهزيمةياعترافالمجّزأة

ريتهوقيوسفالالجئبينيحولماإذا ٌوحد الجبلفليس.(29 

تهعودلتكونإليهايلتفتأنيجبأخرىأشياءثّمة.”العريان“

.وحقيقيّةصحيحة

ةللسياسالعامٌّالسياسيٌّللنهجإدانةأيضا ٌاإلعالنهذاوفي

منقوصة البالعودةورضيتاالحتاللبوجودسلمتالتيالفلسطينيّة

فيءجاكما”هزائمالحياة“تعني”مفاوضاتالحياة“مقولةلتصبح

المخلوقهذاالتماسيحيطبقةفّرختالتيالهزائمهذ .الرواية

مني ؤتواليذريواليبقيالأكلوإذاكذبيبكىإذا“الذيالعجيب

(28 الروايةي).”بسرعةيموتالأنّهفيهماوأسوأجانبهي

التزماأنّهامنالموضوعيةأهميتهاتكتسبالروايةلعلوأخيرا ي

فلسطينيكلٌّفلسطينفيالفلسطينيللشعبالثابتبالحقٌّتتمّسك

سيزولطارئا ٌاآلخرفيوترىي”التاريخيالحقٌّ“نظريةإلىوتستند

ريأمالزمانطالماييوما ٌ منالكثيرفيهاالنظرةهذ أنٌّمعقص 

علهيجبماالمدعومغيرالماضيعلىواالتّكاءوالحنينالرومنسية

الداخليّةيياسّيةالسباإلرادةالالفلسطينيّينحياةفيومتحقّقا ٌبليغا ٌ

دٌّضيعملالذيالدوليالوضععنناهيكالقومييالصعيدعلىوال

العاديّينالناسأنٌّعنتكشفأنّهاكما.نهارا ٌجهاراالفلسطينيالحقٌّ

التيالشخصياتفكلٌّوتسرديتحكىأنيجبالتيحكاياتهملديهم

كلٌّأنٌّتبيّنقصصهالناوحكىالشاقّةرحلتهعبريوسفالتقاها

ةومراروجعا ٌتفيضالتيحكايتهلهاألرضهذ فيفلسطيني

لمايبعدهوماالمشؤومةالنكبةمعركةفياالحتاللففظائعوغرابةي

أنعليناننسىالفلكي.المطلوبوجههاعلىلهايؤّرخولمبعدت روٌ 

هذاةمواجهفياإليمانأضعفوهذاعنهاينتنازلوأالٌّحكايتنانكتب

أنمنأقلٌّالفسياسيّا يالفلسطينيونفيهيغرقالذيالكبيرالخذالن

فإنٌّوتكرارا ٌمرارا ٌوإعادتهاوجودهاعلىويصّرونحكايتهميبنوا

سيانالنوهوالفلسطينييأعداءألشدٌّومقاومةللذاكرةتجددا ٌفيها

.الذاكرةومحو
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*”العريانعنالبحثرحلة“روايةفيقراءة
ولماوحد الجبلليس والعريانيوسفبيني ح 

فلسطين/محمدحجفراس

حولهارتدوالتيالبالغةالحكمةهيهذ ينسىيأالٌّالفلسطينيمهّمة

.”يانالعرعنالبحثرحلة“عانينيخليلالفلسطينيالكاتبرواية

هذايانيالنسومقاومةالتذّكرلفعلقصوىأهّميّةالروايةأولتفقد

ستيطانيٌّاالللمشروعمناهضا ٌسياقهفييجيءالذي”التذّكر“الفعل

.واإلحاللوالتغييرالمحوعلىالقائمفلسطينفياالحتالليٌّ

بحلمهبّثا ٌمتشيظلٌّفلذلكشيءيكلٌّننسىأنلنايريدفاإلسرائيلي

انينيعخليل.سينسونوالصغارسيموتونالكبارأنٌّفيومقولته

ةحادٌّمخالبوذاتعميقةيمقاومةالروايةهذ فيالمقولةهذ يقاوم

نظلٌّأناعلين.وتوجعوتؤلمفتدميوالجماعّييالفرديٌّالوعيتنهش

يبقلمنتكاسليأونضعفأونملٌّأالٌّعلينا.أّولهامنالحكايةنعيد

اعتضوإذاالحكايةيضياعيعنيالذاكرةتكل سألنٌّ.غيرهالنا

صبحتأوربماوت نسىيوتتالشىستضيعفلسطينفإنٌّالحكاية

تّجا االهذانحوتدفعاألرضعلىمعادالتثّمةألنٌّأخرىيأندلسا ٌ“

حلةالرفييوسفرفيقاتآوىبناتفإنولذلكواإللغاءيالمحومن

(23 الروايةي).”الذاكرةإالٌّشيءبكلٌّفّرطلكقلنا“:لهتقول

الحاليالواقعلتواجه”العريانعنالبحثرحلة“روايةتأتي

تضيعرضفاألالخطريناقوسوتدقٌّوالثقافيّةيالسياسّيةبمفرداته

يملكو/الكالمأرضيرثالحكايةيكتبمن”فـتضيعيالحكايةألنٌّ

يةالرواأشارتفقددرويشيمحمودالشاعرقالكماي”تماما ٌالمعنى

وزرعلألرضتهويدمنوأدواتهالضياعهذاوسائلإلى

بيّةيالعرمحلٌّالعبريةاللغةوإحاللاألسماءيوتغييرللمستوطنات

.وتأويلهالتاريخعلىوالسيطرةالفلسطينيوقلع

اردالسبهايقومرحلةشكلعلىالروائيةحبكتهالروائييقترح

فلسطينلىإليعبرالحدودعبريتسلّلالذيالالجئالفلسطينييوسف

هجرواالتي-العريان-بلدهمإلىجّد قبرشاهدةوإرجاعبوعد ليبرٌّ

زرعطعيستولمالمخيميفيالشتاتيفينحبهأبو قضىلقد.منها

هذافيوسفيتحّمليوسفيالساردجدٌّأبيهيقبرعلىالقبرشاهد

.فلسطينإلىويتسلّلمعهالشاهدفيحملاإلرثي

بناتعد تساكثيرةيمصاعبواجهتهفقدبتاتا يسهلةالرحلةتكنلم

وعلىالمكانعلىوتعّرفهفيهايوتقود الرحلةهذ فيأوى

خاللومنيجيّدا ٌالمكانوتعرففلسطينيّةطيورأنّهابحكمالطريقي

هاوأماكنبفلسطينفتعّرفهحكايتهايالروايةتبنيالرحلةهذ 

إنّهانيالنسيمنوتحّذر التذّكريعلىوتساعد وأشيائهايوطيورها

أحيانا ٌالمحمٌّكانوإنوالرؤىيباإلشاراتمحّمال ٌسردّيا ٌعالما ٌتبني

منلروائيااستطاعروائيّةحيلةولكنّهاوخيالّييعجائبيٌّبنف س

عالقتهوتأكيد.المباشرةوغيرالمباشرةرسائلهتمريرخاللها

علىنالمبنيّيواالنتماءالحبٌّعنتنمٌّالتيالعالقةهذ باألرضي

.التفاصيلبأدقٌّالمعرفة

جدرالتيداللتهاالسمولهذايوسفياسمللحفيدالروائييختار

لتحميلهاهاعلياالتّكاءعلىوفلسطينيّينيعربا ٌاألدباءيمنالكثير

كانالذيالسالميعليهفيوسفيموّجهةيوثقافيّةسياسيّةمدلوالت

سجنثممصريإلىرحلتهمفيإخوتهبهوأودىالبالدهذ في

يوسفثمة.العرشاعتالءإلىوصوال ٌالسجنيمنوخروجه

.و أبمنهطردالذيمكانهعنليبحثبرحلتهيقومآخرفلسطيني

هبيتشابهماثمةولكنالرحلتينيبينواهياالرابطكانربّما

وهذايألخوتهضحيةكانفكالهمامحنتهيفييوسفمعالفلسطيني

فيمتّهمالعرببالدفيالالجيئفالفلسطينيأيضايالروايةتقولهما

شاركوأانعزلإنومتّهمسكتيإنومتّهمتحّدثيإنمتّهمحينيكلٌّ

أنتأيسفييوفأنتالعرببالدفيفلسطينيّا ٌتكونأنمجّرد.إخوته

.المصاعبمنللكثيروستتعّرضمكرو ي

قتامةبينةالسرديٌّالبنيةتترّددإذأمال  أكثربعدا ٌاالسمحملربّما

بلودة؟بالعيأملأنالفلسطينيليوسفيحقٌّأالاألمليونوراليأس

سيعودفإنّهعادإنوهوعليهايومصّرا ٌبالعودةحالما ٌيظلٌّأنعليه

هرحلتلتنتهي”المفقودفردوسه“وإلى”الموعودةجنّته“إلى

.كذلكبالظفرالنبييوسفرحلةانتهتكمابالظفري

يربضممنتهاهاإلىمبدئهامنرحلتهمساريوسفالسارديق ٌّ

ييبنذلكخاللومن-الروائيالنقدبلغة-مشاركساردوهوي”أنا“

النكبةينوفلسطيالحاضريفلسطينفلسطينيكلٌّفلسطينيحكاية

قّصةإلىبالقارعويعودالتاريخفيالموغلةالتاريخيةوفلسطين

غرابيالوقّصةأخا أحدهماوقتلوقابيلهابيلوقّصةاألولىالخلق

لسطينيالفترىمرحلةوبكلٌّوتجذيرهايالحكايةتأصيلمننوعإنّه

اثلةموالحضارةالثقافةوفلسطينالجغرافيايوفلسطيناإلنسان

الالذيالغريبالطارعاآلخرحكايةبذكاءالسارديواجه.وبقّوة

يعرفوالحيواناتهاوالأشياءهايعرفوالالبالديهذ يعرف

صخراليعرفونالبالدسكان“فإنٌّذلكمنالنقيضوعلىتاريخهاي

هويعرفكماالطيرلغةويعرفونأبنائهميأسماءيعرفونكما

(43 الروايةي).”لغتهم

يليبنواألشياءيالمدنبسرقةالمعرفةهذ اآلخريواجهبالمقابل

سرقةرقةيالسعلىقائممزيّفاستعماريٌّتاريخأنّهإالٌّمايتاريخا ٌ

تشويهوالجغرافياسرقةفقطوليسواألغانيياأللحانوسرقةالغنمي

وّجهيتإنّه.األولىصورتهاتفارقأنتأبىاألرضأنٌّإالٌّ.مالمحها

رضياألهذ فيالفلسطينيوجودعلىتدلٌّالتياألماراتتلكنحو

ووعيدليلي“فهيالمقبرة وحتى.والثقافةواألسماءكالكهوف

”؟األرضهذ فيقديمةقبورلهمالمحتلّينأنٌّسمعتهلوذاكرةي

يدلٌّالبالدهذ فيتاريخلهليساآلخروألنٌّ.(26 الروايةي)

زرعهكّلهفالمكان“الفلسطينييالتاريخيمحوأخذعليه

الممراتبينخارطةمنهاوعملواالغريبةيباألشجارالمستوطنون

تكونلكبذأنّهايظّنونسياحّييمنتجعإلىكّلهاوحّولوهاوالطرق

(105 الروايةي).”الغربةثوبوألبسوهاشّوهوهالكنّهمأجملي

لمواجهةاعلىقادرةشخصيةلكنّهاحزينةيشخصيّةالساردبدالقد

ةيوخارجيٌّداخليّةمتعّددةيجبهاتعلىتحاربضعيفةيوليست

دينتالسرديسياقهافيالمواجهةإنٌّبلوأشّقاءيوإخّوةغرباء

انقلبالذيعالضبفخميسالفلسطينيّةيالقضيةخانالذيالفلسطيني

سيّئةسنّة“الضبعهذاأّسسقدالبريطانيياالحتاللأّيامالثّوارعلى

بلي(107 الروايةي)”وبالدهمشعبهموخانوابعد يجاءوالمن

منلكثيريتعّرض-رحلتهعنيرويوهو-يوسفالساردإنٌّ

الذيوهوحد االحتاللفليسفلسطينيضياعإلىأدتالتياألسباب

أحدنواكاالكبرىوالعائالتاإلقطاعيّينمناألراضيفماّلكأضاعهاي

سهتماركانتالذيبالظلمالعائالتتلكتكتفٌ لمإذاألسبابيهذ 

عماراالستمعتعاملواأنّهمزادوابلالزمنيذلكفيالفاّلحينعلى

منزواتهمقابلعليهالحفاظألجلدماءهمالفاّلحونبذلماوأعطو 

(82-81 الروايةي).”البهيميّةوشهواتهم

قافيةثمسائل-القاسيةالرحلةمنالمسيرةهذ خالل-الروايةتناقش

تّلونيحمستوطنونفثّمةوروايتهيالفلسطينيبمواجهةعالقةلها

أنّهمفكرةهمعنيحملونبلالفلسطينيّينيبطرديكتفونوالالجغرافيا

مدٌّيبمنويغدرونالمالويحبّونجشعون”وي”وقتلةمتوّحشون“

وصفوافقدتماما يالمعادلةيقلبونإنّهم.”بالخيريد لهم

عنيتوانواملالذينالفلسطينيّونهؤالءفيهميهوبماالفلسطينيّين

يّبليخذاتييطرقبحادثأصيبالذيللمستوطنالمساعدةتقديم

مقبلينرآهموقدجريحوهومسدسهيتحّسسأخذعندماظنّهم

مكانإلىوصلتالتيالعسكريّةالقّوةبهقامتمابذلكوشبيهعليهي

ننينالفلسطيمعتعاملوافقداإلسعافيسيارةمعهاوأحضرتالحادث

..طينيّينالفلسالمسعفينبتوبيخالجنودبدأ“حيثوجالفةيبصلف

(35 الروايةي).”الحادثصاحبعنوأبعدوهمبهمصرخوا

نهعتحّدثتماوتأّكدالمهّمةيالقضايامنكثيرا ٌالروايةتطرح

معصراعاليخ ٌّفيمابجديدتأتلمولعّلهاالفلسطينيّةيالرواية

تومآالوأبجدياتهيالزمنيمنقرنعنيزيدمامنذولعبتهالمحتلٌّ

واياترفيقيلماتعيدإنّهاالالجئيالفلسطينيواإلنساناألرض

اراتواإلشواالختصاراالختزالاختارتلكّنهاآخرينيلكتّابأخرى

ارجّيا يوخداخلّيا ٌالصراعهذاعنتولّدتالتياألفكارتلككلٌّإلى

اسيّةاألسالثيمةهيهذ ي”ينسىالكي“القارعتذكيرتريدكأنّها

يالسرالمفتاحنفسهاالفكرةهيوهذ .الروايةعليهاتقومالتي

يعدوعلىولالنتصارالكاملةيللعودةوالسحري رافياالجغأكلسرس 
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ي1طنابلسيوالنشريللثقافةالفاروقدارعنالروايةصدرت*

.المتوّسطالقطعمنصفحة(119)فبيوتقعي2021
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أوسطيةوشرقكورديةامرأةأول

الدنماركيةاألدبيةلولايربجائزةتفوز

ةاألدبيلولايرجائزةعلىعمرساراالكورديةالكاتبةحازت

رقشوكورديكاتبوكاتبةأوللتكونالدنمارك،فيالذهبية

.الجائزةهذهمثلعلىيتحصلأوسطي

ً الدنمارك،فيالذهبيةلولايرجائزةوتمنح 1949عاممنذسنويا

مننةمكوالجائزةتمنحالتيواللجنةالدنماركيين،الكتابألحد

.الدنماركفيللنشرودورمكتباتوأصحاباألدبفينقاد

حوييلكتابتمنحالجائزةفانعمرسارابهصرحتماوبحسب

ً مستوىً  ً أدبيا .إليهقراءوالالنقادأنظارلفتعلىقادراً رفيعا

هذهتنالأوسطيةوشرقكورديةكاتبةأولعمر،ساراوتعد

أصغروبالجائزة،تفوزالالجئينمنكاتبةأولوكذلكالجائزة،

.الجائزةهذهتنالكاتبة

ياالجتماعالتواصلعلىموقعهافيمنشورعبرساراوقالت

:الجاريالثانيتشرين18فيبالجائزةفوزهابعد"بوكفيس"

ً أصبحاللكتابةوحبيأدبي" وفيطهاد،واالضالالعدالةضدسيفا

ً قرائياصبحنفسهالوقت الحربفي،مثليمقاتلوه،يستمرجيشا

."واالضطهادالالعدالةضد

دمنولكالدم،رائحةمنهاتفوحكتبيأنصحيح"سارا،وذكرت

ً يقتلناللواتيوالفتياتالنساءتلكدممن؟ وبعدمختلفةهمبتيوميا

."قبرفيالدفنيستحقنالإنهنيقالموتهن

"وتىالمغاسل"كتابهابسببالجائرةعلىعمرساراوتحصلت

تمع؟،المجفي"النساءقتلثقافة"عن،فيهاتتحدثروايةوهي

رقتخ"التيوالدينيةاالجتماعيةالظواهرالىالتطرقوكذلك

."االوسطالشرقفيالمرأةحقوق

سويديةوالوااللمانية،االنجليزيةاللغاتالىالروايةترجمةوتمت

ً قريبتترجمأنالمؤملومننسخة،مليوننصفمنهاوبيع الىا

.الكورديةاللغة

فيةالجئكوردستان،إقليممنكورديةكاتبةعمرساراأنيذكر

اللغةبالظلورقصةالموتىغاسلهماروايتينولديهاالدانمارك،

.الدانماركية

،روايتيهاعنالدانماركفيجوائز،عدةعلىحائزةعمر،سارا

نتينالسخاللمبيعاً،الرواياتأكثرمناألخيرةروايتهاوكانت
.الماضيتين
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."قبرفيالدفنيستحقنالإنهنيقالموتهن

"وتىالمغاسل"كتابهابسببالجائرةعلىعمرساراوتحصلت

تمع؟،المجفي"النساءقتلثقافة"عن،فيهاتتحدثروايةوهي

رقتخ"التيوالدينيةاالجتماعيةالظواهرالىالتطرقوكذلك
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جداقصريةقصصثالث(قلعتنابريوت)

حاجيحمد.أ

لبنان–1

وامرأةشيخبعبّارةيمشاةعبورمنولوعةيأمتاربعدعلى

..البحرعلىنوارسيتفّرساننافذتهمايفتحةمنيطاّلنعجوز

..عينا بالرغبةتنبض..يبتسمهوتدغدغه كتفهيعلىأناملهاهيي

..فجأة

..الهمسجداريحطمطائشانفجار

..العمرشعلةطقطقةعلىوفحمتاني
.…بطيئابطيئاي

..تنطفئان

بالمرفأ–2

..العجوزيننافذةمسندعلىلتحطٌَّالسماءيفيالمعلَّقةالنوارستنزل

مرفرفايويحومالسقيفةفوقمنفينطلقالغرنوقأّما

..الصمتويعمٌ ..شيءكلٌّيختفيالحيطانرميموالدخانوسط

..صيادجثةإلىتتحدثعائمةيصخرةفوقوحيدةيصنّارة

أكفان–3

اخباروتقرأ..المجالتصورتتصفحميتةعجوزيالقبورفتحينتظرممّددٌ أبيضجمهورأمام

..الساعة

ك فّنونتقدم..تأملته..الخبرقلبت..أناملهاتوقفتيالعريضالبنطعند ..حولهاقواتحلٌّ..الم 

..الس كوتعليهمرانالمقبرةيغامت
!..تطبيع
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نظراتٌعينيكمنٌ
غفورٌصالحٌعبدهللا: ترجمة

كهٌزالٌابراهيمٌخدر”شعر

1

عندماٌأرنوٌإليٌعينيك

أحسٌبأننيٌألهوٌمعٌابنتي

أألوقاتٌالتيٌفيهاٌتقولٌأمي

ٌبعضنا لنحدقٌفيٌعينيَّ

بتلهفٌمنهاٌترمشٌعينيها

2

حينٌأرنوٌالىٌعينيك

أتأملٌبحراٌ يأخذنيٌإليٌأيامٌالصبا

ٌ ياٌفتاة: تصرخٌأميٌفيَّ

الٌتذهب ٌانهٌالبحرٌسيغرقكٌ 

3

أتأملٌعينيكٌ 

اسرحٌفيٌدنياٌالخيال

إلىٌعالمٌبعيداٌعنٌنظراتٌعينيك
…هناكٌافقدٌبصرىٌ
والٌأرىٌأيةٌعيون

4

عيناكٌمعلمٌيعلمني

..درسٌالعشقٌ

أناٌتلميذةٌكسولةٌوبلهاءٌقبالتك

يرددونهٌألفٌمرة

منٌجميعٌأعضائكٌفقط

5

العيونٌهيٌالعاشقة

لكنٌالشفا ٌتبتسمٌابدا ٌ

واألصابعٌتتراق 

6

حينٌانظرٌإليكٌمليا ٌ

تضيعٌنفسيٌفيٌعينيك

الٌأعرفٌهلٌتذوبٌفيٌ 

أمٌأناٌأتالشىٌفيٌعينيك

7

القابلةٌكحلتٌعينيهاٌفيٌالصبا

لمٌيقلٌلهاٌاحدٌبأنهاٌأخطأتٌسواي

غسلتهٌبمطرٌعيني

8

المطرٌينهمرٌحسبٌرغبتة

لذاٌاضطررتٌانٌالجأ

إلىٌسماءٌعينيك

إنٌاألرضٌعطشى

لكيٌيرويها

9

حينماٌتقرريٌأنٌتغمضيٌعينيك

والىٌاألبد

حينئذٌأفقدٌجميعٌأحالمى

10

أجملٌهويةٌللحب
هيٌعينيك
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6

حينٌانظرٌإليكٌمليا ٌ

تضيعٌنفسيٌفيٌعينيك

الٌأعرفٌهلٌتذوبٌفيٌ 

أمٌأناٌأتالشىٌفيٌعينيك

7

القابلةٌكحلتٌعينيهاٌفيٌالصبا

لمٌيقلٌلهاٌاحدٌبأنهاٌأخطأتٌسواي

غسلتهٌبمطرٌعيني

8

المطرٌينهمرٌحسبٌرغبتة

لذاٌاضطررتٌانٌالجأ

إلىٌسماءٌعينيك

إنٌاألرضٌعطشى

لكيٌيرويها

9

حينماٌتقرريٌأنٌتغمضيٌعينيك

والىٌاألبد

حينئذٌأفقدٌجميعٌأحالمى

10

أجملٌهويةٌللحب
هيٌعينيك

تصدرٌالهنديّةٌ(المشاهد)مجلة

التّاسعٌللعامٌالّسادسعددهاٌ

سناءٌشعالن.د

عنٌمجلسٌالثّقافةٌوالمعارفيٌالجامعةٌالعليميةيٌبدلةٌ: الهند/ كناؤل

نةٌالهندٌصدرٌالعددانٌالتّاسعٌللّسنةٌالسٌّ/ جمداٌشاهييٌمديريةٌبستي

النّاطقةٌ( المشاهد)منٌمجلة2020ٌالّسادسةٌالموافقٌللعامٌالميالديٌ

يٌباللّغةٌالعربيّةٌالتيٌيرأسٌتحريرهاٌالّدكتورٌأنوارٌأحمدٌالبغداديٌّ

محمدٌمعراجٌالحّقٌالبغدادّييٌويساعدٌفيٌ. ويديرٌتحريرهاٌد

تحريرهاٌالمفتيٌمحمدٌنظامٌالّدينٌالقادرّيٌالعليمّيٌالمصباحّييٌ

واألستاذٌمحمدٌذكيٌهللاٌالمصباحّييٌواألستاذٌمحمدٌنعيمٌمصباحّييٌ

الشيخٌم  ٌ عاّما حمدٌوسيّدٌنورٌمحمدٌاللّكنوّييٌويشرفٌعليهاٌإشرافاٌ 

:  المفتيٌفيٌهولندايٌويقومٌعلىٌتوزيعها/ شفيقٌالّرحمنٌالعزيزي

.محمجٌطسيٌالعليمييٌومحمدٌعظيمٌاألزهريٌّ

الدكتورةٌسناءٌ: فيٌحينٌتتكّونٌالهيئةٌالعلميّةٌفيهاٌاألديبةٌمن

يٌالّشعالنٌمنٌاألردنيٌواألستاذٌالّدكتورٌسيّدٌعليمٌأشرفٌالجائسيٌّ

والّشيخٌمحمدٌمختارٌالحسنٌالبغدادّييٌوالّشيخٌياسينٌأخترٌ

عيدٌبنٌس. المصباحّييٌوالّشيخٌالمفتيٌضياءٌالّدينٌالنّقشبندّييٌود

.مخاشن

كتبٌرئيسٌتحريرٌالمجلةٌالّدكتورٌأنوارٌأحمدٌالبغدادّيٌافتتاحيّة

.”هلٌاإلغالقٌالعاّمٌحّلٌللّسيطرةٌعلىٌكرونا“المجلّةٌبعنوانٌ

علىٌمقالةٌ( فقهيات)واحتوىٌالعددٌهذاٌالعددٌمنٌالمجلّةٌفيٌزاويةٌ

بقلمٌ”فّكٌشيفرةٌرموزٌالحروفٌفيٌمصنّفاتٌفقهاءٌالحنفيّة“بعنوانٌ

الّدكتورٌمحمدٌأمينٌالّزهراويٌالّشامييٌفيٌحينٌكتبٌالباحثٌمحمدٌ

ميراثٌالمرأةٌ“عبدٌالمبينٌالمصباحّيٌاألزهرّيٌمقالةٌبعنوانٌ

.”المسلمةٌوقضيّةٌالمساواةٌبينٌالواقعٌوالّشبهات

ٌعلىٌمقالةٌبعنوانٌ( تصّوف)أّماٌزاويةٌ سماتٌأهلٌ“فقدٌاحتوت 

لجفرّييٌفيٌبقلمٌفضيلةٌالّشيخٌالعالّمةٌالّسيّدٌحبيبٌعليٌا” التّصّوف

علىٌمقالةٌبعنوانٌ( رضويّات)حينٌاحتوىٌالعددٌفيٌزاويةٌ

البريلويّةٌإلحسانٌإلهّيٌظهيريٌبؤرةٌلألكاذيبٌومجموعةٌ“

.بقلمٌالّدكتورٌأنوارٌأحمدٌخانٌالبغداديٌّ” للتّخاريف

ٌزاويةٌ فيٌالمجلةٌفيٌهذاٌالعددٌتحتٌ( واحةٌالفكر)فيٌحينٌانعقدت 

.بقلمٌجميلٌحمداوي” المناظرةٌأساسٌالحواريّةٌالهقالنيّة“عنوانٌ

ٌزاويةٌ فيٌالمجلةٌفيٌهذاٌالعددٌتحتٌمقالةٌبعنوان( أدبيّات)وانعقدت 

بقلمٌاألديبةٌالّدكتورةٌسناءٌ” منابعٌالتخييلٌفيٌاألدبٌالعربيٌّ“

.الشعالنٌمنٌاألردن

فيٌالمجلةٌفيٌهذاٌالعددٌقدٌانعقدتٌتحتٌعنوانٌ( هنديّات)زاويةٌ

بقلمٌ”دورٌالترجمةٌفيٌالتّفاعلٌالثّقافّيٌبينٌالهندٌوالعالمٌالعربيٌّ“

.الدكتورٌعبدٌالنّاصرٌعلي

أسلوبٌالّشيخٌ“علىٌمقالةٌبعنوانٌ( عرضٌوتحليل)احتوتٌزاويةٌ

بقلمٌالباحثٌحسنين” أخترٌرضاٌخانٌاألزهرّيٌفيٌرسائلهٌالعربيّة

.رضاٌالقادرّيٌاألزهريٌّ

استراحةٌ)وزاويةٌ( حولٌالعالم)اختتمٌهذاٌالعددٌمنٌالمجلّةٌبزاويتيٌ

تشييدٌأكبرٌ“مقالةٌبعنوانٌ( حولٌالعالم) ٌفقدٌضّمتٌزاويةٌ(العدد

يٌفيٌحينٌضّمتٌزاويةٌ”مسجدٌوأطولٌمئذنةٌفيٌالعالمٌفيٌالجزائر

: تعلّمٌالتّرجمةٌبينٌاللّغاتٌالثاّلث“مقالةٌبعنوانٌ( استراحةٌالعدد)
.باحيٌّالعربيّةٌاإلنجليزيّةٌاألرديّةيٌيكتبهٌالّدكتورٌمحمدٌذكيٌهللاٌالمص

تصدرٌالهنديّةٌ(المشاهد)مجلة

التّاسعٌللعامٌالّسادسعددهاٌ

سناءٌشعالن.د

عنٌمجلسٌالثّقافةٌوالمعارفيٌالجامعةٌالعليميةيٌبدلةٌ: الهند/ كناؤل

نةٌالهندٌصدرٌالعددانٌالتّاسعٌللّسنةٌالسٌّ/ جمداٌشاهييٌمديريةٌبستي

النّاطقةٌ( المشاهد)منٌمجلة2020ٌالّسادسةٌالموافقٌللعامٌالميالديٌ

يٌباللّغةٌالعربيّةٌالتيٌيرأسٌتحريرهاٌالّدكتورٌأنوارٌأحمدٌالبغداديٌّ

محمدٌمعراجٌالحّقٌالبغدادّييٌويساعدٌفيٌ. ويديرٌتحريرهاٌد

تحريرهاٌالمفتيٌمحمدٌنظامٌالّدينٌالقادرّيٌالعليمّيٌالمصباحّييٌ

واألستاذٌمحمدٌذكيٌهللاٌالمصباحّييٌواألستاذٌمحمدٌنعيمٌمصباحّييٌ

الشيخٌم  ٌ عاّما حمدٌوسيّدٌنورٌمحمدٌاللّكنوّييٌويشرفٌعليهاٌإشرافاٌ 

:  المفتيٌفيٌهولندايٌويقومٌعلىٌتوزيعها/ شفيقٌالّرحمنٌالعزيزي

.محمجٌطسيٌالعليمييٌومحمدٌعظيمٌاألزهريٌّ

الدكتورةٌسناءٌ: فيٌحينٌتتكّونٌالهيئةٌالعلميّةٌفيهاٌاألديبةٌمن

يٌالّشعالنٌمنٌاألردنيٌواألستاذٌالّدكتورٌسيّدٌعليمٌأشرفٌالجائسيٌّ

والّشيخٌمحمدٌمختارٌالحسنٌالبغدادّييٌوالّشيخٌياسينٌأخترٌ

عيدٌبنٌس. المصباحّييٌوالّشيخٌالمفتيٌضياءٌالّدينٌالنّقشبندّييٌود

.مخاشن

كتبٌرئيسٌتحريرٌالمجلةٌالّدكتورٌأنوارٌأحمدٌالبغدادّيٌافتتاحيّة

.”هلٌاإلغالقٌالعاّمٌحّلٌللّسيطرةٌعلىٌكرونا“المجلّةٌبعنوانٌ

علىٌمقالةٌ( فقهيات)واحتوىٌالعددٌهذاٌالعددٌمنٌالمجلّةٌفيٌزاويةٌ

بقلمٌ”فّكٌشيفرةٌرموزٌالحروفٌفيٌمصنّفاتٌفقهاءٌالحنفيّة“بعنوانٌ

الّدكتورٌمحمدٌأمينٌالّزهراويٌالّشامييٌفيٌحينٌكتبٌالباحثٌمحمدٌ

ميراثٌالمرأةٌ“عبدٌالمبينٌالمصباحّيٌاألزهرّيٌمقالةٌبعنوانٌ

.”المسلمةٌوقضيّةٌالمساواةٌبينٌالواقعٌوالّشبهات

ٌعلىٌمقالةٌبعنوانٌ( تصّوف)أّماٌزاويةٌ سماتٌأهلٌ“فقدٌاحتوت 

لجفرّييٌفيٌبقلمٌفضيلةٌالّشيخٌالعالّمةٌالّسيّدٌحبيبٌعليٌا” التّصّوف

علىٌمقالةٌبعنوانٌ( رضويّات)حينٌاحتوىٌالعددٌفيٌزاويةٌ

البريلويّةٌإلحسانٌإلهّيٌظهيريٌبؤرةٌلألكاذيبٌومجموعةٌ“

.بقلمٌالّدكتورٌأنوارٌأحمدٌخانٌالبغداديٌّ” للتّخاريف

ٌزاويةٌ فيٌالمجلةٌفيٌهذاٌالعددٌتحتٌ( واحةٌالفكر)فيٌحينٌانعقدت 

.بقلمٌجميلٌحمداوي” المناظرةٌأساسٌالحواريّةٌالهقالنيّة“عنوانٌ

ٌزاويةٌ فيٌالمجلةٌفيٌهذاٌالعددٌتحتٌمقالةٌبعنوان( أدبيّات)وانعقدت 

بقلمٌاألديبةٌالّدكتورةٌسناءٌ” منابعٌالتخييلٌفيٌاألدبٌالعربيٌّ“

.الشعالنٌمنٌاألردن

فيٌالمجلةٌفيٌهذاٌالعددٌقدٌانعقدتٌتحتٌعنوانٌ( هنديّات)زاويةٌ

بقلمٌ”دورٌالترجمةٌفيٌالتّفاعلٌالثّقافّيٌبينٌالهندٌوالعالمٌالعربيٌّ“

.الدكتورٌعبدٌالنّاصرٌعلي

أسلوبٌالّشيخٌ“علىٌمقالةٌبعنوانٌ( عرضٌوتحليل)احتوتٌزاويةٌ

بقلمٌالباحثٌحسنين” أخترٌرضاٌخانٌاألزهرّيٌفيٌرسائلهٌالعربيّة

.رضاٌالقادرّيٌاألزهريٌّ

استراحةٌ)وزاويةٌ( حولٌالعالم)اختتمٌهذاٌالعددٌمنٌالمجلّةٌبزاويتيٌ

تشييدٌأكبرٌ“مقالةٌبعنوانٌ( حولٌالعالم) ٌفقدٌضّمتٌزاويةٌ(العدد

يٌفيٌحينٌضّمتٌزاويةٌ”مسجدٌوأطولٌمئذنةٌفيٌالعالمٌفيٌالجزائر

: تعلّمٌالتّرجمةٌبينٌاللّغاتٌالثاّلث“مقالةٌبعنوانٌ( استراحةٌالعدد)
.باحيٌّالعربيّةٌاإلنجليزيّةٌاألرديّةيٌيكتبهٌالّدكتورٌمحمدٌذكيٌهللاٌالمص
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والكتابةٌوالحّبٌقرابينٌالخلودٌالمؤّكدةالمرأةٌ

ن ع نيٌالخلودٌ “قراءةٌفيٌقصيدةٌ للّشاعرٌ” ي ص 

الفلسطيني

محمدفراسٌحجٌ

لبنان/ مادوناٌعسكر

:النّ –

(1)

ٌتعّدينٌجلسةٌالقهوةٌهذاٌالصباحٌ  وأنت 

ٌشفا ٌالوقتٌفيٌالفنجان وترشفينٌبلطف 

ٌأبيضٌ  وتقبلينٌعلىٌالحياةٌبقلب 

زهرةٌف لٌّ

ٌالٌيموتٌ  دّونيٌعلىٌجدار 

ٌتومئٌلي بضعٌكلمات 

:وتقول

ٌهنا“ ”إنّنيٌكنت 

(2)

ٌوالمشيٌتحتٌالمطرٌ  ٌبالحّبٌوالشعر  اهزميٌالموت 
ٌمثلٌتلكٌالشجرةٌ  لعلّنيٌأنبت 

راحٌالبساتينٌ  فيٌم 

ٌالٌأهرمٌ  ٌكتبتك  أناٌإن 

الٌأموتٌ 

ٌوالجبروتٌ  ٌوالطاغوت  ٌوالطاعون  ٌوالحزن  الٌيهزمنيٌالوقت 

فيٌقلوبٌالعصافيرٌ   ٌ غنائيّا سأظلّنيٌثمراٌ 

(3)

طفلةٌظ لّيٌكماٌكنتٌ 

أعيديٌاألغنياتٌ 
ٌالمرسومٌفيٌالنّ ٌاألخيرٌمنٌالحكايةٌ  ارقصيٌمعٌطيفي 

ٌبي ٌوغذّيٌالوحي  اشبعيٌمنّيٌعلىٌمهل 
فيٌسهرةٌالقمرٌالطويلةٌ   ٌ نخبويّا أعّدينيٌشراباٌ 

تزيّنيٌباللونٌالفاتحٌالشفّافٌ 

ٌتضحكٌنصفٌثغرٌ  ألراكٌزهرةٌلوز 
هناكٌأناٌسأكونٌ 

أرشفٌنصفٌثغركٌ 

ٌإلىٌشفاهكٌ  ٌيرفعنيٌالخلود  علىٌنارٌالكتابة 

ٌالٌيموتٌ  ٌشعر  …بيت 
:القراءة–

كذاٌيقولٌالمفّكرٌالمصريٌالّدكتورٌ” الّذيٌيكتبٌالٌيموت“

تعبّرٌعنٌعمق” يصنعنيٌالخلود“ولعّلٌقصيدةٌ. يوسفٌزيدان

فالكاتبٌالّذيٌالٌيموتٌهوٌذاكٌالّذيٌيسكنٌ. معنىٌهذ ٌالمقولة

كماٌأنّهٌيدخلٌفيٌتكوينهٌ. الوعيٌاإلنسانٌالسيّماٌالّشاعر

الفكرييٌوقدٌيتنفّسٌمعهٌوي سمعٌصوتهٌمنٌخاللهيٌفيمتزجٌ

ولكنٌالٌبّدٌمنٌالتّفريقٌبينٌاالمتزاجٌالّصوتيٌ. الّصوتان

اٌفالّشاعرٌيختزنٌفيٌالوعيهٌكّلٌم. والحضورٌالّطاغيٌوالتأثير

هاٌقرأٌواختبرٌوتأّملٌوينتظرٌلحظاتٌالوحيٌالمتفّجرةٌتنبعثٌمن

هٌإاّلٌأنّهٌالٌي المٌعلىٌالوعي. قصيدةٌبنظامهاٌالخا ٌوالمنضبط

قدٌيبدوٌاألمرٌ. إذاٌماٌطغىٌفيٌقصيدتهٌحضورٌشاعرٌآخر

إاّلٌأنّهٌهذاٌماٌحصلٌمعٌاألستاذٌفراسٌحجٌمحمدٌخاّصةٌ  ٌ مزعجا

فيٌمطلعٌالقصيدةٌحيثٌلفتنيٌالّسطرٌاألّولٌالمشابهٌلمطلعٌ

:فيقولٌاألستاذٌفراس. فّكرٌبغيرك“قصيدةٌدرويشٌ

ٌتعّدينٌجلسةٌالقهوةٌهذاٌالصباحٌ  وأنت 

ٌشفا ٌالوقتٌفيٌالفنجان وترشفينٌبلطف 

ٌأبيضٌ  وتقبلينٌعلىٌالحياةٌبقلب 

زهرةٌف لٌّ

ٌالٌيموتٌ  دّونيٌعلىٌجدار 

:فّكرٌبغيرك“ويقولٌمحمودٌدرويشٌفيٌقصيدةٌ

ٌفطوركٌ د  ٌت ع  ٌبغيركٌ ’ وأ نت  ّر  فك 

 [ٌ ٌالحمام  ٌق وت  ٌإاّلٌأنّهٌقدٌالٌيكونٌهذاٌالتّنا ٌمتعّمدا ٌ[ الٌت ن س 
طغىٌصوتٌدرويشٌفيٌمطلعٌالقصيدةٌوامتّدٌليصبحٌحضوراٌ 

فيٌالقصيدةٌحتّىٌإنّنيٌفيٌقراءتيٌللمقطعٌاألّولٌل مٌأشعرٌخاّصاٌ 

بوجودٌفراسٌحجٌمحمدٌليعودٌويظهرٌحضور ٌبشكلٌقوّيٌفيٌ

المقطعٌالثّانيٌوبشكلٌأقوىٌفيٌالمقطعٌالثّالثٌحينٌيمتزجٌ

واحدا ٌ . صوتٌفراسٌحجٌمحمدٌبصوتٌدرويشٌليشّكالٌصوتاٌ 

فالقصيدةٌالٌ. وهناٌالٌمجالٌللحديثٌعنٌالتّأثرٌبمحمودٌدرويش

ةٌتوحيٌبتأثيرٌدرويشّيٌبلٌإّنٌفكرةٌالقصيدةٌمختلفةٌوخاصٌّ

لكّنٌالّصوتٌالّدرويشّيٌغلبٌفيٌالبدايةٌ. بفراسٌحجٌمحمد

واختطفٌمنٌالقارعٌاإلحساسٌبحضورٌالّشاعرٌصاحبٌ

ولئنٌكانٌالوعيٌالّشاعرٌأصلٌالقصيدةٌأمكننيٌالقول. القصيدة

استلبٌ خاّصاٌ  أّنٌمحمودٌدرويشٌالّذيٌالٌيموتٌحضرٌحضوراٌ 

ولّماٌكانٌمنٌغيرٌالمستطاعٌ. منٌالّشاعرٌحضور ٌالّشخصيٌّ

ّمٌالحديثٌعنٌتأثيرٌدرويشّيٌانكشفتٌبعضٌمعانيٌالقصيدةٌوت

االستداللٌعلىٌمفاتيحهاٌليفيضٌالعمقٌالّشعرّيٌفيٌقلبٌ

.القارع

يٌالعنوانٌالمضلّلٌأوٌالملتبسٌمعٌدالالتٌ”يصنعنيٌالخلود“

.  القصيدةيٌأوٌالمترادفٌوحضورٌالمرأةٌالقوّيٌفيٌالقصيدة

افعلي“: فالخلودٌمرتبطٌبهاٌوبأفعالهايٌوكأنّيٌبالّشاعرٌيقول

تصنعنيٌ“فيكونٌمعنىٌالعنوانٌاألصلٌ. ”ألكونيٌافعليٌألخلد

ةٌولعّلٌالّشاعرٌيعبّرٌعنٌفكر. المرأةٌالمساويةٌللخلود” امرأتي

:أعمقٌأالٌوهيٌأّنٌالخلودٌمرتبطٌبحركةٌالمرأةٌةٌوبحبّها

ٌالٌأهرمٌ  ٌكتبتك  أناٌإن 

الٌأموتٌ 

ٌوالجبروتٌ  ٌوالطاغوت  ٌوالطاعون  ٌوالحزن  الٌيهزمنيٌالوقت 

فيٌقلوبٌالعصافيرٌ   ٌ غنائيّا سأظلّنيٌثمراٌ 

المرأةٌالكونيٌالمرأةٌالوجودٌتمنحٌالّشاعرٌالخلودٌبحركتهاٌ

علٌفغالبٌأفعالٌالقصيدةٌمرتبطةٌبهاٌوأّماٌف. الكونيّةٌوالوجوديّة

هيٌتمنحه. الّشاعرٌوموتهٌوخلود ٌفمرتبطٌباستمراريّةٌحركتها

الحياةٌوالخلودٌفيٌآنيٌويخاطبهاٌحاضرةٌفيٌكيانهٌكلّهيٌ

منٌ. يخاطبهاٌاآلنٌويحاورهاٌكطيفٌوكحقيقة  ٌ فجاءٌالحوارٌذاتيّا

جهةٌومعهاٌمنٌجهةٌأخرىٌوكأنّيٌبهٌيصّورٌحركتهاٌوإنٌ

دّونييٌاهزمييٌأعيدييٌ)استخدمٌأفعاال ٌتندرجٌفيٌإطارٌالّطلبٌ
امرأةٌالّشاعرٌفيهٌوأقربٌمنٌذاتهٌإليهيٌ( … ارقصييٌاشبعي

وش. لكنّهاٌفيٌذاتٌالوقتٌبعيدة ٌ لذلكٌفاضتٌالقصيدةٌحنيناٌ  يئا

.منٌالّرثاءٌالخفيفيٌوحقيقة ٌوخياال ٌ

تلكٌهيٌفيوضٌالقصيدةٌالمنبعثةٌمنٌعمقٌ” كونيٌألحياٌأبدا ٌ“

فهوٌالٌيتحّدثٌعنٌخلودٌقادمٌ. الّشاعرٌالواثقٌمنٌخلود ٌبالمرأة

أوٌأنّهٌيترجىٌالخلوديٌبلٌإنّهٌيعّدٌذاتهٌخالدا ٌكرجليٌكشاعرٌ

.وكمحبوب
هناكٌأناٌسأكونٌ 

أرشفٌنصفٌثغركٌ 

ٌإلىٌشفاهكٌ  ٌيرفعنيٌالخلود  علىٌنارٌالكتابة 

ٌالٌيموتٌ  ٌشعر  …بيت 

والكتابةٌوالحّبٌقرابينٌالخلودٌالمؤّكدةالمرأةٌ

ن ع نيٌالخلودٌ “قراءةٌفيٌقصيدةٌ للّشاعرٌ” ي ص 

الفلسطيني

محمدفراسٌحجٌ

لبنان/ مادوناٌعسكر

:النّ –

(1)

ٌتعّدينٌجلسةٌالقهوةٌهذاٌالصباحٌ  وأنت 

ٌشفا ٌالوقتٌفيٌالفنجان وترشفينٌبلطف 

ٌأبيضٌ  وتقبلينٌعلىٌالحياةٌبقلب 

زهرةٌف لٌّ

ٌالٌيموتٌ  دّونيٌعلىٌجدار 

ٌتومئٌلي بضعٌكلمات 

:وتقول

ٌهنا“ ”إنّنيٌكنت 

(2)

ٌوالمشيٌتحتٌالمطرٌ  ٌبالحّبٌوالشعر  اهزميٌالموت 
ٌمثلٌتلكٌالشجرةٌ  لعلّنيٌأنبت 

راحٌالبساتينٌ  فيٌم 

ٌالٌأهرمٌ  ٌكتبتك  أناٌإن 

الٌأموتٌ 

ٌوالجبروتٌ  ٌوالطاغوت  ٌوالطاعون  ٌوالحزن  الٌيهزمنيٌالوقت 

فيٌقلوبٌالعصافيرٌ   ٌ غنائيّا سأظلّنيٌثمراٌ 

(3)

طفلةٌظ لّيٌكماٌكنتٌ 

أعيديٌاألغنياتٌ 
ٌالمرسومٌفيٌالنّ ٌاألخيرٌمنٌالحكايةٌ  ارقصيٌمعٌطيفي 

ٌبي ٌوغذّيٌالوحي  اشبعيٌمنّيٌعلىٌمهل 
فيٌسهرةٌالقمرٌالطويلةٌ   ٌ نخبويّا أعّدينيٌشراباٌ 

تزيّنيٌباللونٌالفاتحٌالشفّافٌ 

ٌتضحكٌنصفٌثغرٌ  ألراكٌزهرةٌلوز 
هناكٌأناٌسأكونٌ 

أرشفٌنصفٌثغركٌ 

ٌإلىٌشفاهكٌ  ٌيرفعنيٌالخلود  علىٌنارٌالكتابة 

ٌالٌيموتٌ  ٌشعر  …بيت 
:القراءة–

كذاٌيقولٌالمفّكرٌالمصريٌالّدكتورٌ” الّذيٌيكتبٌالٌيموت“

تعبّرٌعنٌعمق” يصنعنيٌالخلود“ولعّلٌقصيدةٌ. يوسفٌزيدان

فالكاتبٌالّذيٌالٌيموتٌهوٌذاكٌالّذيٌيسكنٌ. معنىٌهذ ٌالمقولة

كماٌأنّهٌيدخلٌفيٌتكوينهٌ. الوعيٌاإلنسانٌالسيّماٌالّشاعر

الفكرييٌوقدٌيتنفّسٌمعهٌوي سمعٌصوتهٌمنٌخاللهيٌفيمتزجٌ

ولكنٌالٌبّدٌمنٌالتّفريقٌبينٌاالمتزاجٌالّصوتيٌ. الّصوتان

اٌفالّشاعرٌيختزنٌفيٌالوعيهٌكّلٌم. والحضورٌالّطاغيٌوالتأثير

هاٌقرأٌواختبرٌوتأّملٌوينتظرٌلحظاتٌالوحيٌالمتفّجرةٌتنبعثٌمن

هٌإاّلٌأنّهٌالٌي المٌعلىٌالوعي. قصيدةٌبنظامهاٌالخا ٌوالمنضبط

قدٌيبدوٌاألمرٌ. إذاٌماٌطغىٌفيٌقصيدتهٌحضورٌشاعرٌآخر

إاّلٌأنّهٌهذاٌماٌحصلٌمعٌاألستاذٌفراسٌحجٌمحمدٌخاّصةٌ  ٌ مزعجا

فيٌمطلعٌالقصيدةٌحيثٌلفتنيٌالّسطرٌاألّولٌالمشابهٌلمطلعٌ

:فيقولٌاألستاذٌفراس. فّكرٌبغيرك“قصيدةٌدرويشٌ

ٌتعّدينٌجلسةٌالقهوةٌهذاٌالصباحٌ  وأنت 

ٌشفا ٌالوقتٌفيٌالفنجان وترشفينٌبلطف 

ٌأبيضٌ  وتقبلينٌعلىٌالحياةٌبقلب 

زهرةٌف لٌّ

ٌالٌيموتٌ  دّونيٌعلىٌجدار 

:فّكرٌبغيرك“ويقولٌمحمودٌدرويشٌفيٌقصيدةٌ

ٌفطوركٌ د  ٌت ع  ٌبغيركٌ ’ وأ نت  ّر  فك 

 [ٌ ٌالحمام  ٌق وت  ٌإاّلٌأنّهٌقدٌالٌيكونٌهذاٌالتّنا ٌمتعّمدا ٌ[ الٌت ن س 
طغىٌصوتٌدرويشٌفيٌمطلعٌالقصيدةٌوامتّدٌليصبحٌحضوراٌ 

فيٌالقصيدةٌحتّىٌإنّنيٌفيٌقراءتيٌللمقطعٌاألّولٌل مٌأشعرٌخاّصاٌ 

بوجودٌفراسٌحجٌمحمدٌليعودٌويظهرٌحضور ٌبشكلٌقوّيٌفيٌ

المقطعٌالثّانيٌوبشكلٌأقوىٌفيٌالمقطعٌالثّالثٌحينٌيمتزجٌ

واحدا ٌ . صوتٌفراسٌحجٌمحمدٌبصوتٌدرويشٌليشّكالٌصوتاٌ 

فالقصيدةٌالٌ. وهناٌالٌمجالٌللحديثٌعنٌالتّأثرٌبمحمودٌدرويش

ةٌتوحيٌبتأثيرٌدرويشّيٌبلٌإّنٌفكرةٌالقصيدةٌمختلفةٌوخاصٌّ

لكّنٌالّصوتٌالّدرويشّيٌغلبٌفيٌالبدايةٌ. بفراسٌحجٌمحمد

واختطفٌمنٌالقارعٌاإلحساسٌبحضورٌالّشاعرٌصاحبٌ

ولئنٌكانٌالوعيٌالّشاعرٌأصلٌالقصيدةٌأمكننيٌالقول. القصيدة

استلبٌ خاّصاٌ  أّنٌمحمودٌدرويشٌالّذيٌالٌيموتٌحضرٌحضوراٌ 

ولّماٌكانٌمنٌغيرٌالمستطاعٌ. منٌالّشاعرٌحضور ٌالّشخصيٌّ

ّمٌالحديثٌعنٌتأثيرٌدرويشّيٌانكشفتٌبعضٌمعانيٌالقصيدةٌوت

االستداللٌعلىٌمفاتيحهاٌليفيضٌالعمقٌالّشعرّيٌفيٌقلبٌ

.القارع

يٌالعنوانٌالمضلّلٌأوٌالملتبسٌمعٌدالالتٌ”يصنعنيٌالخلود“

.  القصيدةيٌأوٌالمترادفٌوحضورٌالمرأةٌالقوّيٌفيٌالقصيدة

افعلي“: فالخلودٌمرتبطٌبهاٌوبأفعالهايٌوكأنّيٌبالّشاعرٌيقول

تصنعنيٌ“فيكونٌمعنىٌالعنوانٌاألصلٌ. ”ألكونيٌافعليٌألخلد

ةٌولعّلٌالّشاعرٌيعبّرٌعنٌفكر. المرأةٌالمساويةٌللخلود” امرأتي

:أعمقٌأالٌوهيٌأّنٌالخلودٌمرتبطٌبحركةٌالمرأةٌةٌوبحبّها

ٌالٌأهرمٌ  ٌكتبتك  أناٌإن 

الٌأموتٌ 

ٌوالجبروتٌ  ٌوالطاغوت  ٌوالطاعون  ٌوالحزن  الٌيهزمنيٌالوقت 

فيٌقلوبٌالعصافيرٌ   ٌ غنائيّا سأظلّنيٌثمراٌ 

المرأةٌالكونيٌالمرأةٌالوجودٌتمنحٌالّشاعرٌالخلودٌبحركتهاٌ

علٌفغالبٌأفعالٌالقصيدةٌمرتبطةٌبهاٌوأّماٌف. الكونيّةٌوالوجوديّة

هيٌتمنحه. الّشاعرٌوموتهٌوخلود ٌفمرتبطٌباستمراريّةٌحركتها

الحياةٌوالخلودٌفيٌآنيٌويخاطبهاٌحاضرةٌفيٌكيانهٌكلّهيٌ

منٌ. يخاطبهاٌاآلنٌويحاورهاٌكطيفٌوكحقيقة  ٌ فجاءٌالحوارٌذاتيّا

جهةٌومعهاٌمنٌجهةٌأخرىٌوكأنّيٌبهٌيصّورٌحركتهاٌوإنٌ

دّونييٌاهزمييٌأعيدييٌ)استخدمٌأفعاال ٌتندرجٌفيٌإطارٌالّطلبٌ
امرأةٌالّشاعرٌفيهٌوأقربٌمنٌذاتهٌإليهيٌ( … ارقصييٌاشبعي

وش. لكنّهاٌفيٌذاتٌالوقتٌبعيدة ٌ لذلكٌفاضتٌالقصيدةٌحنيناٌ  يئا

.منٌالّرثاءٌالخفيفيٌوحقيقة ٌوخياال ٌ

تلكٌهيٌفيوضٌالقصيدةٌالمنبعثةٌمنٌعمقٌ” كونيٌألحياٌأبدا ٌ“

فهوٌالٌيتحّدثٌعنٌخلودٌقادمٌ. الّشاعرٌالواثقٌمنٌخلود ٌبالمرأة

أوٌأنّهٌيترجىٌالخلوديٌبلٌإنّهٌيعّدٌذاتهٌخالدا ٌكرجليٌكشاعرٌ

.وكمحبوب
هناكٌأناٌسأكونٌ 

أرشفٌنصفٌثغركٌ 

ٌإلىٌشفاهكٌ  ٌيرفعنيٌالخلود  علىٌنارٌالكتابة 

ٌالٌيموتٌ  ٌشعر  …بيت 

نتالقىلن

خليفةسامية

هاأجسٌ خياليشرفةٌ علىتنسكبٌ أبجديَّة ٌ نيكموأحسستٌ وحّي ٌرتخاطرٌ فيبأنَّناعلمتٌ الدَّقاتٌ تسارعتٌ فإننبض  رؤياكٌ تثلج 

تكبرٌ بكأربعةٌ جهاتٌ منبيتحيطٌ دامسةٌ لعتمةٌ اكتمالٌ منأكثرٌ لستٌ أنكمعذاتيفيمشرقاوجود كأستشعرٌ فقطٌ أنّيرغم
المبحوح ٌالعشقٌ وصوتٌ قيالتَّاللغزٌ النظراتستفكٌ كيفباستغرابٌ سؤالهافتطرحالوجدٌ سرايافيالمعتكفةٌ الدَّهشةٌ عيونٌ 

هيفيهتقطَّعتٌ  والت همة ٌالعقابأهوانتحترقبالجمرٌ قدما هماهامشوار تكملةعنفتعذراعتذروقدالمستحيلٌ اللّ قاءٌ إنهأوداج 

متٌ وقداألسودٌ الكذبٌ بعسلٌ مصبوغة ٌشفا  ٌ ي ٌعلىالمسيرٌ أترا ؟شر  ٌ نحلٌ لسعاتٌ منتورَّ عٌ خطاالهد  بمديةٌ المسافة ٌفبترٌ تراج 

هوعادالفراقٌ  هاوتكسَّرٌ قلبكٌ منالشَّوقٌ زهريَّة ٌوقعتٌ حتىالخيبةٌ رأسٌ مطاطئاأدراج  ؟زجاج 

نتالقىلن

خليفةسامية

هاأجسٌ خياليشرفةٌ علىتنسكبٌ أبجديَّة ٌ نيكموأحسستٌ وحّي ٌرتخاطرٌ فيبأنَّناعلمتٌ الدَّقاتٌ تسارعتٌ فإننبض  رؤياكٌ تثلج 

تكبرٌ بكأربعةٌ جهاتٌ منبيتحيطٌ دامسةٌ لعتمةٌ اكتمالٌ منأكثرٌ لستٌ أنكمعذاتيفيمشرقاوجود كأستشعرٌ فقطٌ أنّيرغم
المبحوح ٌالعشقٌ وصوتٌ قيالتَّاللغزٌ النظراتستفكٌ كيفباستغرابٌ سؤالهافتطرحالوجدٌ سرايافيالمعتكفةٌ الدَّهشةٌ عيونٌ 

هيفيهتقطَّعتٌ  والت همة ٌالعقابأهوانتحترقبالجمرٌ قدما هماهامشوار تكملةعنفتعذراعتذروقدالمستحيلٌ اللّ قاءٌ إنهأوداج 

متٌ وقداألسودٌ الكذبٌ بعسلٌ مصبوغة ٌشفا  ٌ ي ٌعلىالمسيرٌ أترا ؟شر  ٌ نحلٌ لسعاتٌ منتورَّ عٌ خطاالهد  بمديةٌ المسافة ٌفبترٌ تراج 

هوعادالفراقٌ  هاوتكسَّرٌ قلبكٌ منالشَّوقٌ زهريَّة ٌوقعتٌ حتىالخيبةٌ رأسٌ مطاطئاأدراج  ؟زجاج 

(حرةالمتناالدمى)ديوانفيالفلسفيالبعد

الجزائرمنسحنونسعادللشاعرة
األردن/الجبوررمضانمحمد/الناقد

ىعلاختيارناوقعلماذاأحيانا ٌللذهنيتبادرقد

سعادالشاعرةلديوانالفلسفيوالبعدالجانب

هذايزولماوسرعاني(المتناحرةالدمى)سحنون

فينّوهتقدالشاعرةأننعلمعندماالتساؤل

بأصحاإلىأولإهداءالديوانففييالثانيإهدائها

واألساتذةواألخوةالوالدينيعليهاالفضل

دفقالفلسفياإلهداءيالثانيواإلهداءوالدكاترة

الذينالعظماءأرواح”إلىديوانهاالشاعرةأهدت

وو ”سقراط“الفكرأجلمنقرابينعقولهمقدموا

اناإلنسإلىالفضيلةأجلمنالشكرانيسميشرب

معنىعلمنيالذي”هيجل“وزمانمكانكلفي

األضدادصراعالنقيضينيبينأجمعوأنالجدل

روحواالبتكاراإلبداعوو جديدامعنىيمنحنا

مةالظالالكنيسةهيلمانكليحطموو ”فولتير“

علمنيالذيالجزائريالقادرعبدراآلميروحإلى

ماءالعظاإلسالميةيللشريعةوفقاالتسامحمفهوم

.”..كثر

لفتتاألدبيللعملالداخليةالعتباتمنعتبةفهذ 

لعملاهذامحتوىيضملماالقارعأوالمتلقيانتبته

لكوامنواضحةإشارةإالهومااإلهداءفهذاي

وظفهاوتالفلسفةوتعشقتميلالتيالشاعرةنفس

الموضوعاتاختيارتتقنالتيالشاعرةبحس

الشاعرةسيرةنقرأعندماننسىوال.المناسبة

ذينالومنبلالفلسفةدرسواالذينمنأنهاالذاتية

هنامنيأخرىعالمةوهذ يتدريسهايحترفون

فيفيالفلسوالبعدالجانبعلىنعّرجأنعليناكان

دةالقصيففيي(المتناحرةالدمى)الشاعرةديوان

بابومنالخلودأسطورةالشاعرةعنونتهاالتي

ثتتحدالقصيدةففييوالذكرىوالليلالسكون

منعصريخلٌ لمالتيالخلودفكرةعنالشاعرة

فيةالفلسالموضوعاتصدارةفيوكانتإالالعصور

داللةلهاالتيالمفرداتبعضالقصيدةوفيي

وهويةالبابلاألساطيرمنجلجامشفأفعىيفلسفية

رةاألسطوبطلمنالحياةنبتةسرقالذيالثعبان

:البابلية

الخلودبداءأتوهم”

ترفرفدمعةوالحزن

المراياعينمنزتقف

جلجامشأفعى

عشبةتختطفني

قربانالتقدمني

الفناءسوىأحدلال

البشريالّصراخأيها

األصمالناطق

المشلولةذكرياتنانرمممتى

الخيالعطفونتوسل

الترابوجنون

النارمحابرفيالمنقوع

.”الوهنفلسفةتوقعه

البعدنلمح(المشلولةاالبتسامة)قصيدةوفي

نوانفعيالقصيدةأجزاءكلفيالفلسفيوالجانب

لمفرداتايللقصيدةالفلسفيبالبعديوحيالقصيدة

اؤميةالتشيوالتأويلللتأملتدعوالشعريةوالصور

يةوالتشاؤميالقصيدةجوعلىتطغىالفلسفية

بمذهالكلبيةأحيانا ٌيسمونهاكماأوالفلسفية

الرابعالقرنفيأنتيستنيسالفيلسوفأسسهفلسفي

:يطسقرااليونانيالفيلسوفأتباعأحدوهوي.م.ق

الحلمهذابائس“

المتتاليةخيباتهذيليجرالذي

الموحشالتاريخوجهبائس

مدبباألجواءمضطرب

األلميمزقهاكأسنان

بالبكاءملتحفكوقار

.”عقيموندم

نفورتصورالتيصورهارسمفيالشاعرةتتابعثم

وانحطاطسواديالعالمهذامنوتشاؤمهاالشاعرة

وتصبحيخبيثةأوراما ٌتزهرعشبيةونجومي

ةلملجمفلسفيةداللةفيهوميريةملحمةاألرض

حربقصةتحكيشعريةملحمةيهوميروس

شعريةملحمةأهماألوديسامعوتعتبرطروادة

فيالمشكوكهوميروساألعمىللشاعرإغريقية

.واحدشخ أنهأووجود 

االنحطاطوفي..السوادفي”

نصفيناأللمسماءتنفطر

متكاملين

يجمعهماوالتضاد

خبيثةوراماأتزهرعشبيةنجوم

يزحفخبثككومةتتسلل

البشرشقوقبين

هوميريةملحمةواألرض

دبطلها والجوعالتشر 

الموقفسيدواللجوء

مشلولةابتسامةيرسم

والغربةالذلوجهعلى

بداخلناالقابعالّرضيعيشهد

الحلمجيوشانهزام

البراءةأنفاسانقطاعيشهد

المتعمدالظلمركامتحت

”األناوجبروتالصمتيوركام

ديوانفيالفلسفيةوالرموزالمصطلحاتتكثر

ا ٌفنادر(المتناحرةالدمى)سحنونسعادالشاعرة

يةالفلسفوالمصطلحاتالرموزمنقصيدةتخلوما

يالساديةيالنرجسية:مثلمفرداتفتجد
وعيرها…األنايالماشوسية

مفردةعلىالشاعرةترتكز(دفينحقد)قصيدةففي

دالتحديفيافاالنايالفلسفيةاألناومصطلح

ةالواعيالمفكرةالذاتعلىتطلقكلمةالفلسفي

مقابلهافييأتيوالتيلنفسهاوالعارفة

تهاوظفوقديعنهاتتميزالتياألخرىالموضوعات

دالحق)قصيدةمنهاقصيدةمنأكثرفيالشاعرة

:(الدفين

األنازجاجخلفأقبع“

الدامعةالغزالعينتفضحني

الغابسوقفيتزمجر

بائسةحياة

أناكمالتقبلني

أنالستكما

.”أناليتكما

:الشاعرةتقولالضبابفيغريققصيدةوفي

الطمعضبابفينغرق“

األناملكوتفيونسبح

دمعةدهشةفوقنقفز

سؤالوتعجب

سائلواحتراق

ماءٌ هوال

هواءهووال

إنسانشبههو

”ألما ٌيتعرق

دقسحنونسعادالشاعرةديوانأننقولأنيبقى

قدفيالجمالمنالكثيرفيهومنهجا ٌطريقا ٌسلك

التيالشعريةالصورنسجفيالشاعرةأبدعت

صبالخللخيالباإلضافةيالموضوعطبيعةتناسب

اتلمسمنالمزيدالديوانعلىأضفىالشاعرةلدى

الحياةالديوانهذافيخاطبتوقديالجمال
.كثيرةومفرداتوالسعادةواأللمواإلنسان
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خاطرة
خطراويراما

.شمسيأ ناجيالبؤسجدرانبينهناالزلتوأناالبزوغعلىشمسهمقاربتٌ 

!يفأرجوكٌ تترنحالذبولمشارفعلىالروح

لروحايانكساراتبداخلياالنهياروشكعلىاآلمالمنيجبالٌ بداخليالمتراكمةاآلمالتلكألحياالراحةبعطفأمّديني
…ظاهريفيقوية ٌبتٌ وإنثقيلة

…خذالنهمفكرةييرهقذكراهمشظايا
ايأتزحزحالصخرٌ وكأنيهناأتراني …بدمعةمهتزٌ داخليولكنٌّشامخ 
يالقلبيعلىبهقلكصديقٌ يرافقنيوظلييمسيريفيانحناءاتيالمستقيمةيقامتيتفارقنيالوبسمتيبشوشوجهي

احتىوالليالٌ يفلتني قدأننيأم!بي؟عريشيأحق افيستيجبأ حادثهيإننيأخافهيبتتحرقهالشمسهمبزوغيحتىنهار 
.!!والهذيانالجنونمصيرعلىقاربت

خاطرة
خطراويراما

.شمسيأ ناجيالبؤسجدرانبينهناالزلتوأناالبزوغعلىشمسهمقاربتٌ 
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احتىوالليالٌ يفلتني قدأننيأم!بي؟عريشيأحق افيستيجبأ حادثهيإننيأخافهيبتتحرقهالشمسهمبزوغيحتىنهار 
.!!والهذيانالجنونمصيرعلىقاربت

قولتأنواحدةلروايةيمكنال:سالميحسنالكاتب
…شيءكلّ 

والّروائيالميوحيدةالّصحفيّةبينحوار

تونس/سالميحسن

يعكسبيّة،العرللّروايةبّكارتوفيقبجائزةالّسنةهذهفاز

الّسرددسةعنقلويحاولتناقضاتهابكلّ كتاباتهفيالحياة

ينتصر،التّجديدإلىيسعى.المعتّمةواألماكنالمواضعإلى

علىهأنّ ويرىودالليّا،جمالياويستثمرهاالختالفلمبدأ
…لهارباالقارئاستعادةفيبجديةالتّفكيراليومالكاتب
:الحوارهذابهجمعناسالميحسنالكاتب

بكارقتوفيبجائزة”الطيف”روايتكبفوزالتهانيأجّدد

.العربيةللرواية

هذهاعلىوشكراللّطيفةالتهنئةهذهعلىوحيدةأستاذةشكرا

.للحوارالفرصة

حيثمنالتجديدعلىالمتّوجةالروايةهذهفيحرصت

توجهديدالتجهلاألصوات،وتعّددالفنيةواآللياتالتقنيات

المية؟العالروايةفيالتحّوالتعلىاطالعنتاجهوأمذاتي

أنكنيماللكنأحيانا،لهوسابقةعصرهابنتهيالّرواية

أنمكني.سالفةعصوربشروطكتبتلوالبقاءلهايُكتب

تجاربهمالعالموتهضفيالكبيرالسرديّ اإلرثتستفيدمن

ضمنهنالّرابواقعهاالتصاقهاأنّ بيد.مانحوعلىالعميقة

نظامعلىتقومأنعليهايفرضوالمتداخلة،المتشعّبةدوائره

تقطع.ّدمةالمتقالّدولعليهتقومالذيبالنّظاميكونماأشبه

واحدةهةجفيالفعلوانحصاروالتعّسفاالستبدادنظاممع

بينوالموازنةالتعّددعلىيقومجديدبنظاموتبشر
ة،كلمفي…معاوواجبهاالختالفبحقّ مكّوناته،ويؤمن

ورؤيةموقفهوالتعدد،مبدأضوءعلىالكتابةفيالتجديد

فيخرىاألالتجاربمعتلتقيوقدأّوالالكاتبذاتمنتنبع

.العالم

فيعددوالتالتّنّوععلىروايتكفيكبيراشتغالهناك

حسنأرادالذيماوالزمان،والمكانواألحداثالشخوص

ذلك؟خاللمنقولهالكاتبسالمي
ريعاس…الحياةمظاهرونتأّملحولنامنالكوننتأّملعندما

األشكالوواألجناسواأللواناألنواعفيالتعّددأنّ نكتشفما

عائموالطّ والّروائحواألصواتواألبعادوالمسافاتواألحجام

…اسكهوتمتوازنهيحفظمحوري للكونقانونهوذلكونحو
منسواءً .شيءكلّ فيمختلفون:أنفسنانتأّملعندماكذلك

وماقدوالمعتوالميلوالهوىالفكرحيثمنأمالِخلقةحيث
رى،كبكونيّةسنّةاالختالفأنّ قولهأريدما…ذلكإلى

اريخهتوحّولنفسهعلىجنىاإلنسانعليهاتعّسفعندما

نأالمبدعمهّمة.والمظالمالجرائممنفظيعةسلسلةالى

العالمسيجنفيوينّزلهطريقتهعلىاالختالفلمبدأينتصر

ستيعاباعلىقادرأنّهولغيرهلنفسهويثبتيصنعه،الذي

.ودالليّاجماليّااستثمارهثُمّ ومنالمختلف

أنّ إالكلروايتوالتقنيالبنيويالتجديدعلىالحرصرغم

مشاغلوهمومعنيخرجلمللحياةتمثّلكأوسرديّامشغلها

أنجبيالتجديدأنترىأالوبعدها،الثورةقبلماالتونسي

ومضمونا؟شكالأيشاماليكون

علىتراهنهي.شيءكلّ تقولأنواحدةلروايةيمكنال

.دافهاأهيخدمبماالّضوءعليهاتسلّطأنوتحاولمامنطقة

فاليالتّونسومشاغلهمومعلىالّطيفروايةتشتغلوأن

الحدّ الىدهاتجديتوسيعدائرةفرصةعليهافّوتتأنّهايعني

منتعبّرقةالحقيفيهيتونسيّةنماذجخلَقَتْ عندما.المأمول

بزمنمّرتالتيالعربيّةالّشعوبوهموممشاكلعنخاللها

أفعالدردومنعنهاانعكسوماالثورةفاجأتهاثمّ االستبداد،

طرحتهاالتيالحارقةالقضاياوأمام.متباينةومواقف

.صهاشخوويالئميالئمهاالذيالنّصشكلعلىاشتغلت

الحدودالىالتّجريبعلىراهنأنّهأزعمالّشكلوهذا

.همظاهرعلىنأتيكيالمجاليسعوالالممكنة،القصوى

بداعياإلالتجنيسمسألةمنيتحررأنللكاتبيمكنكيف

؟قصةأوروايةكانسواءوهويتهالنصروحيغيّبوال

فيبتنتصالتيالجّمةالتّحدياتأمام…المعادلةهيتلك

ورةالصّ طوفانمنافسةعلىقدرتهاخصوصاالّرواية،وجه

تغييرتوّجبفإنّهونحوهما،االجتماعيالتّواصلووسائل

ضحتألقد.استلهاماتهامنابعمنوالتّعديدكتابتهاقواعد

كلّ منتلفةمختعبيريةوطرائقشتّىلفنونملتقىالّرواية

ارقةالمفاألجناستلكمعتتعاملكيفالتّحّدي.العالم

منجتخركيففيها؟تذوبأندونهضمهاوتحسنلهويّتها

يميّزهانأيمكنوماهويّتهاتفقدأندونالعجيبةالخلطةتلك

ّسرّ الأنّ وأعتقد.جّداوحّساسةدقيقةالمسألة.غيرهامن

منالكافيرالقدتضمنالتيالثّوابتبينالتمييزفييكمن

واقوأشالجمالآفاقعلىالمفتوحةوالمتّحّوالتهويّتها

.الفنّ 

منالعربيةالُهويّةحمايةعلىكتاباتكخاللمنتصر

حسابلىعالنجاحتحقيقفيالرغبةاألعمالوتنتقدالذوبان
ةصعبمعادلةأمامتضعناأنكترىأال…والمبادئالقيم

األخالقوية؟األحكامفيباإلبداعوتزج

الّرأيذابهالحسميمكنالأّوال،.النّقطةهذهفيمعكأختلف

إلىليسككل،سالميحسنبتجربةأحطتإذاإالّ القاطع

سيرةالمكلّ الىتمتدّ أنيجببلفقطاللّحظةهذهحدود

تهاكتبالتياألعمالخاللمنثانيا.بعدتنتهلموالتي

صياتالّشخمننماذجصنعتبعدأنشرهالموالتيونشرتها

تماءواالنوالفكروالّرأيوالموقفالّسلوكفيمختلفة

.المكرورالواحدالنّمطفيأسقطهاأندونمنوالمنشأ

منهاأجعلولم.واحدةمسافةجميعامنهاوقَفتانّنيوأزعم

لكنووهناكهناأحياناتتّسربذاتيأنصحيح.ليظاّل 

،أكتبماصفحاتعلىالحياةانعكاسهوالغالبالمبدأ

كلّ يفواالختالفالتّعّددعلىتقومأسلفتكماوالحياة

الىدائماالّسردعدسةنقلمحاولةأنّ عنفضال.شيء

ويةاألخالقلألحكاماعتباردونالمعتّمةوالمواضعاألماكن

.تمامانسبيةألنّها

يقتهطرالكاتبيغيّرأنالضروريمنأصبحأنهترىأال

أفقمنقلّصتعديدةمغرياتظلفيوأسلوبهالكتابةفي

الورقي؟المكتوبانتشار

لمالكاتبألنّ فقطالورقيالمكتوبانتشاريتقلّصلمالحقيقة

الجيّدةمالاألعمنكثيرأنّ والّدليل.اللّعبةقواعدمنيغيّر

فيفقطهاانتشارانحصرالجانبهذاُكتّابهافيهاراعىالتي

الباقيةيّةالبقالىتصللمحينفي.النّخبةمنضئيلجزء
…يسبوكالفصفحاتعلىأغلفةمجّردأنّهاعلىواالختصار

أنبهجانمنالكاتبعلىوعموما.بكثيربهذاأكبرالمشكلة

إعادةيفيّةكعينيهنصبويجعلالمهمةالنّقطةهذهالىيتنبّه

نافسينحوعلىوشّدهاالورقيالكتابمنالهاربةالجماهير

واصلالتّ ووسائلاالفتراضيةوالعوالمالّصورةجمالفيه

طوالضغوالجديداالنسانعيشنمطمراعاةمعاالجتماعي

.إليهايتعّرضالتي

تاب؟بالكالمعطوبةالتونسيعالقةترميمنعيدكيفإذن

حقّهتفيأنأسطرلبضعةيمكنوال.وصعبكبيرسؤال

يفموقعهمنكلٌ يساهمأنالقوليمكنلكن.اإلجابةفي

ةالتربويّ والبرامجالمناهجمنابتداء.االشكالهذاحلّ 

ببالحواسيعالقتهاتعديلومحاولةالنّاشئةوتشجيع

للكتابالمجالافساحعنفظالالجّوالة،والهواتف

نأبعدوالمرئيةالمسموعةاالعالموسائلفيوالمبدعين
مراجعةالىباإلضافة…بالثقافةلهاعالقةالوجوهاحتلّتها

والخروجعلميّةدراساتوفقوتطويرهاالنّشرطرق

الرفوففيسجنهدونالّرحبالعالمالىبالكتاب

.والمخازن

ترىالأ.والنقدوالروايةجداقصيرةوالقصةالقصةكتبتَ 

التشتّت؟إلىيؤديالتعّددأن

.اكذأوالجنسهذايقولهانيستطيعالماشيءيوجددائما

يفحديثمجّردإلىويحّولهأكثرهعنيصمتمنثّمة

وثّمة.ابهاستيعمناالدبيجنسهاستطاعبمامكتفياالمجالس

غلهلمشاجميلةخزائنمنهافيجعلالقولطرقيُوَهبمن

ميزةبلتشتتاذلكأعتبرال.الحارقةوقضاياهاإلبداعية
هذاعنفضال…الكتابةالىرؤيتهوتنضجتجربتهتثري

خاصةقاتسيابهتأتيالتعبيرطرقفيالمتعّدداالشتغال

.يلبّيأنإالّ لهوليسحياتهفيالكاتبتعترض

نمطبقةظهورهوبهابتليناما“سابقحوارفيصرحت

مازالتمتعثّرةنصوصهيوالنّتيجة.كثيراتقرأالالُكتَّابِ 

األقالمعلىالقسوةبينموقفكنقرأ…“البداياتوهنتحمل

رأيك؟ماوالتعالي،الجديدة

منيقةبالحقصدعتأنا.التّعاليعنيكونماأبعدمحدثّك

اينتهاعتجاربمنذهنيفياستقرّ لماونتيجةنظريوجهة

قسوةإالّ بالوسمتيهالذيالموقفلهذادفَعنيوما.شخصيّا

ّشعرالحالإلىانظري.عموماوالكتابةالّروايةعلىالغيرة

رتاقتصومنمنه،ليسمنعليهدخلأنبعدأصبحكيف

تَهأندونالبياضتسويدعلىهّمته اإلبداعازلمنإلىيفّوِ

دورمنوكثيرشديدا،انحصارادائرتهانحصرت.الحقيقيّة

لهقاميوحينماالسوق،فيلكسادهطباعتهعنعزفتالنشر

الكثيرةلكثرةاأنّ ذلك.القليلةالقلّةإالّ فيهيحضرالمهرجانا

أنّ علىللمتلقّيصورةأعطتالنّقدبغربالتمرّ لمالتي
هذامنةالروايعلىأخشىوالحق…رديئاأصبحكلّهالّشعر

بهمعنىأاليقرؤونالالذينالكتّابفإنّ وللعلم.المصير

حداثتهاعلىتجاربهؤالءفمن.حصراالجديدةاألقالم

علالمشوتأخذتنضجكيالوقتوأمامهااألهميّةفيغاية

.جدارةعن

أنلحالمجلّد،واشكلفي”المحاق“ثالثيةكتابةبصددانت

اعيالدّ ماالروائية،الكتابةسماتمناليومتعدلماإلطالة

لذلك؟

تهاكتبالمحاقكتبتعندما.الجرحعلىيدكوضعتلقد

تلقائيّاتنسابتركتها.القارئوعنالنّشرظروفعنبمعزل

.وقلقاجهداووقتامنّياستنزفتولقد.كاملةسنواتسبعفي
الىهاوقّسمت…سوقهاعلىاستوتحتّىأتركهالملكنّي

متاصطدأنّنيهيالمفاجأة.صفحةألففيأجزاءثالثة

يثحمنسواءالنّشربظروفاصطدمت.ذلكبعدبالواقع

ىإلذهابهاحيثمنأوكلفتهاحيثمنأوانتشارهاجديّة

منلّدفعامعسنينبضعلنفسهويحتكرهاعرقييأكلناشر

ائقاعالكبيرحجمهاكانالمسابقاتحتّى!مسبقاجيبي

فحةصألفقراءةعلىتصبرالتياللّجنةهيفمن.أمامها
عليهااالشتغالأعدتأخرىسنواتبعد…!كاملة؟

لكنوجّدا،القصيرةالقّصةكاتببصرامةمعهاوتعاملت
المهم…للغايةصعبةكانتفالمهمة.شقيّ ووعيشديدبحذر

زالتماولكنمقبولحجمفيجزئينفياليومصارت
…النّشرفيحّظهاتنتظر

سالمي؟حسنهومن

صدر.بتوزر1971مواليدمنتونسيأديبسالميحسن

”ْغَدةزُ ”(/رواية)”البدايات”/(قصصيّةمجموعة)”التيه“:له

قصص)”القمحتنبتالالّدماء”/(قصصيّةمجموعة)

(جّداقصيرةقصص)”للغبارمأدبة”/(جّداقصيرة

.(رواية)”الطيف”/(نقديّةدراسات)”اإلشارات”/

(جزئينفيرواية)”المحاق“:الطبعانتظارفيله

(ئينللناشرواية)”الّزعفرانأرض“(/رواية)”غوانتانامو”/

.(للناشئينرواية)”وضباعوطن”/

زةجائمنهاجوائزبعدةوفازالمسابقاتمنعددفيشارك

الكتاباتحادبعضوالّسنة،هذهالعربيّةللروايةبكارتوفيق
…والكتابللقراءةمدادجمعيّةمالوأمينالتونسيين

قولتأنواحدةلروايةيمكنال:سالميحسنالكاتب
…شيءكلّ 

والّروائيالميوحيدةالّصحفيّةبينحوار

تونس/سالميحسن

يعكسبيّة،العرللّروايةبّكارتوفيقبجائزةالّسنةهذهفاز

الّسرددسةعنقلويحاولتناقضاتهابكلّ كتاباتهفيالحياة

ينتصر،التّجديدإلىيسعى.المعتّمةواألماكنالمواضعإلى

علىهأنّ ويرىودالليّا،جمالياويستثمرهاالختالفلمبدأ
…لهارباالقارئاستعادةفيبجديةالتّفكيراليومالكاتب
:الحوارهذابهجمعناسالميحسنالكاتب

بكارقتوفيبجائزة”الطيف”روايتكبفوزالتهانيأجّدد

.العربيةللرواية

هذهاعلىوشكراللّطيفةالتهنئةهذهعلىوحيدةأستاذةشكرا

.للحوارالفرصة

حيثمنالتجديدعلىالمتّوجةالروايةهذهفيحرصت

توجهديدالتجهلاألصوات،وتعّددالفنيةواآللياتالتقنيات

المية؟العالروايةفيالتحّوالتعلىاطالعنتاجهوأمذاتي

أنكنيماللكنأحيانا،لهوسابقةعصرهابنتهيالّرواية

أنمكني.سالفةعصوربشروطكتبتلوالبقاءلهايُكتب

تجاربهمالعالموتهضفيالكبيرالسرديّ اإلرثتستفيدمن

ضمنهنالّرابواقعهاالتصاقهاأنّ بيد.مانحوعلىالعميقة

نظامعلىتقومأنعليهايفرضوالمتداخلة،المتشعّبةدوائره

تقطع.ّدمةالمتقالّدولعليهتقومالذيبالنّظاميكونماأشبه

واحدةهةجفيالفعلوانحصاروالتعّسفاالستبدادنظاممع

بينوالموازنةالتعّددعلىيقومجديدبنظاموتبشر
ة،كلمفي…معاوواجبهاالختالفبحقّ مكّوناته،ويؤمن

ورؤيةموقفهوالتعدد،مبدأضوءعلىالكتابةفيالتجديد

فيخرىاألالتجاربمعتلتقيوقدأّوالالكاتبذاتمنتنبع

.العالم

فيعددوالتالتّنّوععلىروايتكفيكبيراشتغالهناك

حسنأرادالذيماوالزمان،والمكانواألحداثالشخوص

ذلك؟خاللمنقولهالكاتبسالمي
ريعاس…الحياةمظاهرونتأّملحولنامنالكوننتأّملعندما

األشكالوواألجناسواأللواناألنواعفيالتعّددأنّ نكتشفما

عائموالطّ والّروائحواألصواتواألبعادوالمسافاتواألحجام

…اسكهوتمتوازنهيحفظمحوري للكونقانونهوذلكونحو
منسواءً .شيءكلّ فيمختلفون:أنفسنانتأّملعندماكذلك

وماقدوالمعتوالميلوالهوىالفكرحيثمنأمالِخلقةحيث
رى،كبكونيّةسنّةاالختالفأنّ قولهأريدما…ذلكإلى

اريخهتوحّولنفسهعلىجنىاإلنسانعليهاتعّسفعندما

نأالمبدعمهّمة.والمظالمالجرائممنفظيعةسلسلةالى

العالمسيجنفيوينّزلهطريقتهعلىاالختالفلمبدأينتصر

ستيعاباعلىقادرأنّهولغيرهلنفسهويثبتيصنعه،الذي

.ودالليّاجماليّااستثمارهثُمّ ومنالمختلف

أنّ إالكلروايتوالتقنيالبنيويالتجديدعلىالحرصرغم

مشاغلوهمومعنيخرجلمللحياةتمثّلكأوسرديّامشغلها

أنجبيالتجديدأنترىأالوبعدها،الثورةقبلماالتونسي

ومضمونا؟شكالأيشاماليكون

علىتراهنهي.شيءكلّ تقولأنواحدةلروايةيمكنال

.دافهاأهيخدمبماالّضوءعليهاتسلّطأنوتحاولمامنطقة

فاليالتّونسومشاغلهمومعلىالّطيفروايةتشتغلوأن

الحدّ الىدهاتجديتوسيعدائرةفرصةعليهافّوتتأنّهايعني

منتعبّرقةالحقيفيهيتونسيّةنماذجخلَقَتْ عندما.المأمول

بزمنمّرتالتيالعربيّةالّشعوبوهموممشاكلعنخاللها

أفعالدردومنعنهاانعكسوماالثورةفاجأتهاثمّ االستبداد،

طرحتهاالتيالحارقةالقضاياوأمام.متباينةومواقف

.صهاشخوويالئميالئمهاالذيالنّصشكلعلىاشتغلت

الحدودالىالتّجريبعلىراهنأنّهأزعمالّشكلوهذا

.همظاهرعلىنأتيكيالمجاليسعوالالممكنة،القصوى

بداعياإلالتجنيسمسألةمنيتحررأنللكاتبيمكنكيف

؟قصةأوروايةكانسواءوهويتهالنصروحيغيّبوال

فيبتنتصالتيالجّمةالتّحدياتأمام…المعادلةهيتلك

ورةالصّ طوفانمنافسةعلىقدرتهاخصوصاالّرواية،وجه

تغييرتوّجبفإنّهونحوهما،االجتماعيالتّواصلووسائل

ضحتألقد.استلهاماتهامنابعمنوالتّعديدكتابتهاقواعد

كلّ منتلفةمختعبيريةوطرائقشتّىلفنونملتقىالّرواية

ارقةالمفاألجناستلكمعتتعاملكيفالتّحّدي.العالم

منجتخركيففيها؟تذوبأندونهضمهاوتحسنلهويّتها

يميّزهانأيمكنوماهويّتهاتفقدأندونالعجيبةالخلطةتلك

ّسرّ الأنّ وأعتقد.جّداوحّساسةدقيقةالمسألة.غيرهامن

منالكافيرالقدتضمنالتيالثّوابتبينالتمييزفييكمن

واقوأشالجمالآفاقعلىالمفتوحةوالمتّحّوالتهويّتها

.الفنّ 

منالعربيةالُهويّةحمايةعلىكتاباتكخاللمنتصر

حسابلىعالنجاحتحقيقفيالرغبةاألعمالوتنتقدالذوبان
ةصعبمعادلةأمامتضعناأنكترىأال…والمبادئالقيم

األخالقوية؟األحكامفيباإلبداعوتزج

الّرأيذابهالحسميمكنالأّوال،.النّقطةهذهفيمعكأختلف

إلىليسككل،سالميحسنبتجربةأحطتإذاإالّ القاطع

سيرةالمكلّ الىتمتدّ أنيجببلفقطاللّحظةهذهحدود

تهاكتبالتياألعمالخاللمنثانيا.بعدتنتهلموالتي

صياتالّشخمننماذجصنعتبعدأنشرهالموالتيونشرتها

تماءواالنوالفكروالّرأيوالموقفالّسلوكفيمختلفة

.المكرورالواحدالنّمطفيأسقطهاأندونمنوالمنشأ

منهاأجعلولم.واحدةمسافةجميعامنهاوقَفتانّنيوأزعم

لكنووهناكهناأحياناتتّسربذاتيأنصحيح.ليظاّل 

،أكتبماصفحاتعلىالحياةانعكاسهوالغالبالمبدأ

كلّ يفواالختالفالتّعّددعلىتقومأسلفتكماوالحياة

الىدائماالّسردعدسةنقلمحاولةأنّ عنفضال.شيء

ويةاألخالقلألحكاماعتباردونالمعتّمةوالمواضعاألماكن

.تمامانسبيةألنّها

يقتهطرالكاتبيغيّرأنالضروريمنأصبحأنهترىأال

أفقمنقلّصتعديدةمغرياتظلفيوأسلوبهالكتابةفي

الورقي؟المكتوبانتشار

لمالكاتبألنّ فقطالورقيالمكتوبانتشاريتقلّصلمالحقيقة

الجيّدةمالاألعمنكثيرأنّ والّدليل.اللّعبةقواعدمنيغيّر

فيفقطهاانتشارانحصرالجانبهذاُكتّابهافيهاراعىالتي

الباقيةيّةالبقالىتصللمحينفي.النّخبةمنضئيلجزء
…يسبوكالفصفحاتعلىأغلفةمجّردأنّهاعلىواالختصار

أنبهجانمنالكاتبعلىوعموما.بكثيربهذاأكبرالمشكلة

إعادةيفيّةكعينيهنصبويجعلالمهمةالنّقطةهذهالىيتنبّه

نافسينحوعلىوشّدهاالورقيالكتابمنالهاربةالجماهير

واصلالتّ ووسائلاالفتراضيةوالعوالمالّصورةجمالفيه

طوالضغوالجديداالنسانعيشنمطمراعاةمعاالجتماعي

.إليهايتعّرضالتي

تاب؟بالكالمعطوبةالتونسيعالقةترميمنعيدكيفإذن

حقّهتفيأنأسطرلبضعةيمكنوال.وصعبكبيرسؤال

يفموقعهمنكلٌ يساهمأنالقوليمكنلكن.اإلجابةفي

ةالتربويّ والبرامجالمناهجمنابتداء.االشكالهذاحلّ 

ببالحواسيعالقتهاتعديلومحاولةالنّاشئةوتشجيع

للكتابالمجالافساحعنفظالالجّوالة،والهواتف

نأبعدوالمرئيةالمسموعةاالعالموسائلفيوالمبدعين
مراجعةالىباإلضافة…بالثقافةلهاعالقةالوجوهاحتلّتها

والخروجعلميّةدراساتوفقوتطويرهاالنّشرطرق

الرفوففيسجنهدونالّرحبالعالمالىبالكتاب

.والمخازن

ترىالأ.والنقدوالروايةجداقصيرةوالقصةالقصةكتبتَ 

التشتّت؟إلىيؤديالتعّددأن

.اكذأوالجنسهذايقولهانيستطيعالماشيءيوجددائما

يفحديثمجّردإلىويحّولهأكثرهعنيصمتمنثّمة

وثّمة.ابهاستيعمناالدبيجنسهاستطاعبمامكتفياالمجالس

غلهلمشاجميلةخزائنمنهافيجعلالقولطرقيُوَهبمن

ميزةبلتشتتاذلكأعتبرال.الحارقةوقضاياهاإلبداعية
هذاعنفضال…الكتابةالىرؤيتهوتنضجتجربتهتثري

خاصةقاتسيابهتأتيالتعبيرطرقفيالمتعّدداالشتغال

.يلبّيأنإالّ لهوليسحياتهفيالكاتبتعترض

نمطبقةظهورهوبهابتليناما“سابقحوارفيصرحت

مازالتمتعثّرةنصوصهيوالنّتيجة.كثيراتقرأالالُكتَّابِ 

األقالمعلىالقسوةبينموقفكنقرأ…“البداياتوهنتحمل

رأيك؟ماوالتعالي،الجديدة

منيقةبالحقصدعتأنا.التّعاليعنيكونماأبعدمحدثّك

اينتهاعتجاربمنذهنيفياستقرّ لماونتيجةنظريوجهة

قسوةإالّ بالوسمتيهالذيالموقفلهذادفَعنيوما.شخصيّا

ّشعرالحالإلىانظري.عموماوالكتابةالّروايةعلىالغيرة

رتاقتصومنمنه،ليسمنعليهدخلأنبعدأصبحكيف

تَهأندونالبياضتسويدعلىهّمته اإلبداعازلمنإلىيفّوِ

دورمنوكثيرشديدا،انحصارادائرتهانحصرت.الحقيقيّة

لهقاميوحينماالسوق،فيلكسادهطباعتهعنعزفتالنشر

الكثيرةلكثرةاأنّ ذلك.القليلةالقلّةإالّ فيهيحضرالمهرجانا

أنّ علىللمتلقّيصورةأعطتالنّقدبغربالتمرّ لمالتي
هذامنةالروايعلىأخشىوالحق…رديئاأصبحكلّهالّشعر

بهمعنىأاليقرؤونالالذينالكتّابفإنّ وللعلم.المصير

حداثتهاعلىتجاربهؤالءفمن.حصراالجديدةاألقالم

علالمشوتأخذتنضجكيالوقتوأمامهااألهميّةفيغاية

.جدارةعن

أنلحالمجلّد،واشكلفي”المحاق“ثالثيةكتابةبصددانت

اعيالدّ ماالروائية،الكتابةسماتمناليومتعدلماإلطالة

لذلك؟

تهاكتبالمحاقكتبتعندما.الجرحعلىيدكوضعتلقد

تلقائيّاتنسابتركتها.القارئوعنالنّشرظروفعنبمعزل

.وقلقاجهداووقتامنّياستنزفتولقد.كاملةسنواتسبعفي
الىهاوقّسمت…سوقهاعلىاستوتحتّىأتركهالملكنّي

متاصطدأنّنيهيالمفاجأة.صفحةألففيأجزاءثالثة

يثحمنسواءالنّشربظروفاصطدمت.ذلكبعدبالواقع

ىإلذهابهاحيثمنأوكلفتهاحيثمنأوانتشارهاجديّة

منلّدفعامعسنينبضعلنفسهويحتكرهاعرقييأكلناشر

ائقاعالكبيرحجمهاكانالمسابقاتحتّى!مسبقاجيبي

فحةصألفقراءةعلىتصبرالتياللّجنةهيفمن.أمامها
عليهااالشتغالأعدتأخرىسنواتبعد…!كاملة؟

لكنوجّدا،القصيرةالقّصةكاتببصرامةمعهاوتعاملت
المهم…للغايةصعبةكانتفالمهمة.شقيّ ووعيشديدبحذر

زالتماولكنمقبولحجمفيجزئينفياليومصارت
…النّشرفيحّظهاتنتظر

سالمي؟حسنهومن

صدر.بتوزر1971مواليدمنتونسيأديبسالميحسن

”ْغَدةزُ ”(/رواية)”البدايات”/(قصصيّةمجموعة)”التيه“:له

قصص)”القمحتنبتالالّدماء”/(قصصيّةمجموعة)

(جّداقصيرةقصص)”للغبارمأدبة”/(جّداقصيرة

.(رواية)”الطيف”/(نقديّةدراسات)”اإلشارات”/

(جزئينفيرواية)”المحاق“:الطبعانتظارفيله

(ئينللناشرواية)”الّزعفرانأرض“(/رواية)”غوانتانامو”/

.(للناشئينرواية)”وضباعوطن”/

زةجائمنهاجوائزبعدةوفازالمسابقاتمنعددفيشارك

الكتاباتحادبعضوالّسنة،هذهالعربيّةللروايةبكارتوفيق
…والكتابللقراءةمدادجمعيّةمالوأمينالتونسيين

هامشٌالنسيان

ستارٌأحمد

اسهرٌبعيداٌعنٌالنجوم

ابحرٌعلىٌهامشٌالنسيان

اذوبٌفيٌقعرٌاالحالم

اخشىٌالظالم

منٌعيونٌاالشجان

التباليٌياٌحبيبتى

بذبولٌالفراشات

التحزنيٌبابعادٌالحروف

عنٌالكلمات

كمٌاغنية

شقتٌجروحٌالليالي

وكمٌانشودة

ازدهرتٌوجو ٌالكيل

ناميٌياٌعزيزتي

الٌتباليٌبلغةٌالغرام

التياسٌبفقدان

شرحٌالمعاني

فالحياةٌلدينا

ذوبانٌالغيوم

وانشقاقٌالسماء

وقتلٌاالمطار

بالسموم

الترحميٌالعشاق

واهجريهم

كماٌتركتيني

لسهامٌالرياح

وسنابلٌالقمح

قبلٌازدهارٌاالرض
بظهورٌالصبح
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ن ع نيٌ الخلودٌ ي ص 

ٌقليل“قصيدةٌمنٌديوانٌ ٌمنٌسرد  ”  وشيء 

للنشرالمعّدٌ

فلسطين/ فراسٌحجٌمحمد

(1)

ٌتعّدينٌجلسةٌالقهوةٌهذاٌالصباحٌ  وأنت 

ٌشفا ٌالوقتٌفيٌالفنجان وترشفينٌبلطف 

ٌأبيضٌ  وتقبلينٌعلىٌالحياةٌبقلب 

زهرةٌف لٌّ

ٌالٌيموتٌ  دّونيٌعلىٌجدار 

ٌتومئٌلي بضعٌكلمات 

:وتقول

ٌهنا“ ”إنّنيٌكنت 

(2)

ٌوالمشيٌتحتٌالمطرٌ  ٌبالحّبٌوالشعر  اهزميٌالموت 
ٌمثلٌتلكٌالشجرةٌ  لعلّنيٌأنبت 

راحٌالبساتينٌ  فيٌم 

ٌالٌأهرمٌ  ٌكتبتك  أناٌإن 

الٌأموتٌ 

ٌوالجبروتٌ  ٌالطاغوت  ٌوالطاعون  ٌوالحزن  الٌيهزمنيٌالوقت 

فيٌقلوبٌالعصافيرٌ   ٌ غنائيّا سأظلّنيٌثمراٌ 

(3)

طفلةٌظ لّيٌكماٌكنتٌ 

أعيديٌاألغنياتٌ 
ٌالمرسومٌفيٌالنّ ٌاألخيرٌمنٌالحكايةٌ  ارقصيٌمعٌطيفي 

ٌبي ٌوغذّيٌالوحي  اشبعيٌمنّيٌعلىٌمهل 
فيٌسهرةٌالقمرٌالطويلةٌ   ٌ نخبويّا أعّدينيٌشراباٌ 

تزيّنيٌباللونٌالفاتحٌالشفّافٌ 

ٌتضحكٌنصفٌثغرٌ  ألراكٌزهرةٌلوز 
هناكٌأناٌسأكونٌ 

أرشفٌنصفٌثغركٌ 

ٌإلىٌشفاهكٌ  ٌيرفعنيٌالخلود  علىٌنارٌالكتابة 

ٌالٌيموتٌ  ٌشعر  …بيت 
2020تشرينٌالثانيٌ

التحليلٌالنقديٌلقصيدةٌالمرأةٌ

وٌالوطنٌللشاعرٌمحمدٌرابحيٌبنٌعليالحبٌ

لمرأةٌفتحيٌحامدٌوٌالتحليلٌالنقديٌلقصيدةٌامنىٌ

الحبٌوٌالوطنٌللشاعرٌمحمدٌرابحي
.…بنٌعليٌ

تتألألٌشموسٌاألدبٌمنٌبينٌأحرفٌنثرياتٌ

قصائد ٌيٌيتراق ٌاالبداعٌعشقاٌماٌبين
…حنينهٌوٌأشواقهٌإلىٌالمرأةٌوٌالوطنٌ

الربيعٌيستنشقٌالعبيرٌالشاديٌمنٌبينٌالجفونٌو
…وٌسماواتٌأشجانٌالقلمٌ

وٌمنٌأريجٌالترابٌوٌزلزلةٌالقلوبٌوٌاألنهارٌيٌ

يرتشفٌنسماتٌالغروبٌوٌظالم

األقدارٌمنٌأعينٌاألحقادٌوٌدمسٌالترابيمعانقاٌ

للخريفٌمنٌأعاليٌسنديانٌاألقمار
ٌلزخاتٌالمطرٌمنٌوسطٌهيامٌالسحا ٓٓ قب آل …بٌيٌم 

ءيٌيهابٌمنٌالوحدةٌوتدثر ٌأغصانٌجيتارٌالكبريا

اشتياقاٌلثغرهاٌالباسمٌيحالما

بكؤوسٌالحياةٌمنٌبينٌكفوفٌمشاعرٌالجميلة

أنثا ٌيٌمنٌبينٌجناتٌذراعيهٌحتىٌكفن

نيا ٌ ..بقاياٌالعطورٌب شذىٌم 

أنثا ٌهيٌاألمٌوٌاألختٌوٌالحبيبةٌيٌرمزٌالوطنٌوٌ

..المحبةٌوالعطاءٌسرمداٌبدنيا ٌ

وهذاٌماٌنلمحهٌمنٌالن ٌاألدبيٌالغزيرٌبالمالمح

المشمسةٌالراجيةٌللتفاؤلٌو
…لألملٌأبداٌ

وتقةٌيبدأٌالشاعرٌقصيدتهٌبهمساتٌتضعناٌفيٌب

الخيالٌوٌربوعٌالعشقٌالتيٌتأسرنا

: للبحثٌوٌلإلبحارٌفيٌمحيطٌنجواهاٌوٌهيٌعبارة

لملميٌبقاياٌالعشقٌوٌانثريها) 

( ..علىٌقبريٌ

اكٌماٌهذاٌالعشقٌالناريٌالمصوبٌإليٌذ: فنتساءلٌ

الفؤادٌبأسهمٌكيوبيدٌالمشتعلةٌي

بورٌوٌلماذاٌنبراتٌالشجنٌينثرهاٌالحبيبٌعلىٌالق

وٌمنٌأسفلٌالترابٌمنٌبعدٌهجر

الضلوعٌبحياةالشغف

يٌفهلٌهذاٌالغرامٌمتاحاٌبالزمانٌالحاليٌيٌأمٌرحلٌ

عنٌربيعٌنجماتٌمداراته
…بالرومانسيةٌلألبدٌ

وكيفٌتمضيٌبهٌاأليامٌوٌهوٌمسافراٌإلىٌعالمٌ

..الخيالٌوٌخريفٌالوجدٌوٌجزرٌالسقمٌ

عندماٌكناٌنعانق…اشتقتٌ: ) فنلمحٌمنٌعبارةٌ

ٌبكٌ ر  يدي…حباتٌالمطرٌيٌف أ س 

…( الٌتتركٌيدكٌ
مدىٌجمرٌاالشتياقٌإلىٌمحبوبتهٌيٌكيٌيعانقٌ

دروبٌمشاعرهاٌبدفءٌالوريدٌوٌبالحنين

..العفيفٌوٌبشموسٌاأللحانٌبالهيامٌالنرجسيٌ

لىٌوٌهلٌهيٌقاطنةٌبسماءٌالكبرياءٌوٌلنٌتلتفتٌإ

رجفةٌاألحداقٌالمتوقةٌمنٌمقلتيه

إلىٌنسيمٌخصرهاٌيٌمنٌبينٌهمساتٌالصباٌوٌ

ٌيٌو شجونٌالجفاءٌبتلكٌالمحبةٌبالنعم 

: )  هذاٌماٌارتشفتهٌمنٌهمسٌالقلمٌمنٌعبارةٌ

تخلصيٌمنٌغرورٌالكبرياءٌيٌحبك
…( األبديٌصنعٌالفوضىٌيٌبعثريٌالعابٌالصبا

فماٌأحنٌمنهاٌيٌحبيبةٌمدللةٌيٌملهمةٌألحاسيسه

بنفحاتٌوٌأكاليلٌاإلحتواء

امةٌوٌالمتأللئةٌبالغنجٌوٌبالنشوةٌوٌبسحرٌاالبتس

زينةٌل عشقٌالوطنٌوٌاالرتواء

: )  منٌأنهارٌالعذبٌيٌوهذاٌماٌعانقتناٌبهٌعباراتٌ

ملهمتيٌليستٌكالنساءٌيٌملهمتي
هيٌاألمٌإذاٌأحنت. …شيءٌآخرٌيٌأستطيعٌوصفها

يٌهيٌالحبيبةٌإذاٌتغنجتٌيٌهي

األختٌإذاٌابتسمتٌيٌهيٌالبنتٌإذاٌتزينتٌيٌهيٌ
رمز…المرأةٌ..…التيٌتعرفونها

…( للحبٌوالوطنٌ

يابيةٌوٌتلعبٌمعناٌسيكولوجيةٌالن ٌدورٌهامٌبانس

لغةٌالسردٌوٌالمهارةٌفيٌالوصول

لخيالٌوٌاحساسٌالقاريءٌيٌوٌالتحدثٌعنٌ

محبوبتهٌباسلوبٌعشقٌالذاتٌوٌهجرٌالهوىٌو

ألمورٌالسكنٌبأجواءٌالتناسيٌوٌالكبرياءٌيوٌباتتٌا

تباعدٌوٌفراقٌإلىٌفناءٌالعمر

..باالنتهاءٌ

فالهمساتٌمتأرجحةٌبينٌخفقانٌالقلبٌوٌالحب

طريقةٌوٌجنونٌالكبرياءيٌحيثٌعانقٌنثرٌالقصيدةٌب

رائعةٌوٌراسخةٌوٌمتألقة

لحلمٌبالسالسةٌوٌبالنشوةٌثمٌختاماٌلقصيدتهٌبا

بالرجوعٌوٌعودةٌالروحٌوٌاالنتماء
…

:قصيدة
الحبٌوالوطن…المرأةٌ

………………..

.…لملميٌبقاياٌالعشقٌ
…وانثريهاٌعلىٌقبري

فإنيٌماٌعدتٌحيا

لمٌيبقٌمنٌالحبٌإالٌالسراب

فاحضنيهٌلعلكٌتتنفسينٌعبقي

عطركٌالمرشوشٌعلىٌكفني

عبير ٌمثلٌرائحةٌالتراب
…زلزليٌاألرضٌمنٌتحتٌقدميك

…ارفسيٌمعالميٌ
دمريٌأحقادك… ارفضيٌالخطيئة

سليٌعنيٌظلمةٌالليلٌالموحش

وأناٌأعاتبٌخفافيشٌالظالم
.…ألنهاٌالٌتألفٌوحدتي
اشتقتٌلكٌفيٌقبري

عندماٌكناٌنعانقٌحباتٌالمطر…اشتقتٌ

ٌبكٌ ر  …يديٌالٌتتركٌيدكٌ…ف أ س 
ثغركٌالباسم. …انظرٌإلىٌمحياكٌ

وأسافرٌفيٌبحرٌعينيك

..…أمارسٌكلٌطقوسيٌمعك

..…آآ ٌ

بيديها.. …أتيمم

ارفعٌوجهيٌمستقبالٌوجهها

اركعٌعلىٌصدرها

اسجدٌعلىٌشفتيها

أتطلعٌإلىٌالعلياءٌمتوسالٌلخالقي

رحماكٌربيٌإنيٌكنتٌمذنبا
فرصتك.. …اليومٌ

تخلصيٌمنٌغرورٌالكبرياء

حبكٌاألبديٌصنعٌالفوضى
..…بعثريٌالعابٌالصبا

ائتزريٌمفاتنكٌوتعطريٌبالمطر

استقبليٌمرآتكٌلتبصريٌماضيك

ماضيكٌالذيٌيعكسٌحاضرك
.…استعيدٌذكرياتكٌمعيٌ
وأخبريه… واذكرينيٌعندٌموالك

فيٌزمنٌالذكور. …بوفاةٌالرجولةٌ

.…لملميٌبقاياٌالقصيدة
وانثريهاٌعلىٌقبري

فإنيٌماٌعدتٌحيا

ملهمتيٌليستٌكالنساء

ملهمتيٌشيءٌآخر
.…أستطيعٌوصفها

بأنهاٌرمزٌللكبرياء

هيٌاألمٌإذاٌأحنت

هيٌالحبيبةٌإذاٌتغنجت

هيٌاألختٌإذاٌابتسمت

هيٌالبنتٌإذاٌتزينت
..…هيٌالتيٌتعرفونها

رمزٌللحبٌوالوطن…المرأةٌ

************,

محمدٌرابحيٌبنٌعليٌيٌإطارٌبدار/معٌالقلمٌالنادي

الثقافةٌابنٌرشدٌلواليةٌالجلفة

يٌمصممٌغرافيكٌمحترفٌباإلضافةٌالحترافٌ

السمعيٌالبصريٌومنٌبينٌمؤسسيٌالحركة

شاركٌفي1992ٌالجمعويةٌبواليةٌالجلفةٌمنذٌ

الحصةٌالتلفزيونيةٌالفنيةٌليالي

يٌيٌمهتمٌبالثقافةٌواالدبٌيٌشاركٌف1998الجزائرٌ

تنظيمٌعدةٌملتقياتٌأدبيةٌوفنية

يٌنشرٌبعض2000ٌبدارٌالثقافةٌبدايةٌمنٌسنةٌ

النصو ٌالشعريةٌفيٌعدةٌجرائدٌورقية

واليةٌمحليةيٌشاركٌفيٌتنظيمٌاألسبوعٌالثقافيٌل

الجلفةٌبالجزائرٌالعاصمةٌفيٌإطار

ي2007ٌتظاهرةٌالجزائرٌعاصمةٌالثقافةٌالعربيةٌ

باإلضافةٌللمشاركاتٌالثقافية

المشاركةٌفي: واألدبيةٌالمحليةٌوالعربيةٌمنهاٌ

2016تظاهرةٌامنيونٌمبدعونٌ

بدولةٌتونسٌالشقيقةٌوٌالمشاركةٌفيٌمهرجان

بتونسٌمن2018إيالفٌالدوليٌللثقافاتٌ

وٌتنظيمٌجمعيةٌروافدٌللفنونٌوٌالثقافاتٌيٌعض

مؤسسٌللملتقىٌاألدبيٌالوطنيٌاألول
يٌوٌمؤسسٌمجلة2018ٌ-اإلبداعٌنشيدٌالسالم–

..…2020التقاربٌالثقافيٌ

التحليلٌالنقديٌلقصيدةٌالمرأةٌ

وٌالوطنٌللشاعرٌمحمدٌرابحيٌبنٌعليالحبٌ

لمرأةٌفتحيٌحامدٌوٌالتحليلٌالنقديٌلقصيدةٌامنىٌ

الحبٌوٌالوطنٌللشاعرٌمحمدٌرابحي
.…بنٌعليٌ

تتألألٌشموسٌاألدبٌمنٌبينٌأحرفٌنثرياتٌ

قصائد ٌيٌيتراق ٌاالبداعٌعشقاٌماٌبين
…حنينهٌوٌأشواقهٌإلىٌالمرأةٌوٌالوطنٌ

الربيعٌيستنشقٌالعبيرٌالشاديٌمنٌبينٌالجفونٌو
…وٌسماواتٌأشجانٌالقلمٌ

وٌمنٌأريجٌالترابٌوٌزلزلةٌالقلوبٌوٌاألنهارٌيٌ

يرتشفٌنسماتٌالغروبٌوٌظالم

األقدارٌمنٌأعينٌاألحقادٌوٌدمسٌالترابيمعانقاٌ

للخريفٌمنٌأعاليٌسنديانٌاألقمار
ٌلزخاتٌالمطرٌمنٌوسطٌهيامٌالسحا ٓٓ قب آل …بٌيٌم 

ءيٌيهابٌمنٌالوحدةٌوتدثر ٌأغصانٌجيتارٌالكبريا

اشتياقاٌلثغرهاٌالباسمٌيحالما

بكؤوسٌالحياةٌمنٌبينٌكفوفٌمشاعرٌالجميلة

أنثا ٌيٌمنٌبينٌجناتٌذراعيهٌحتىٌكفن

نيا ٌ ..بقاياٌالعطورٌب شذىٌم 

أنثا ٌهيٌاألمٌوٌاألختٌوٌالحبيبةٌيٌرمزٌالوطنٌوٌ

..المحبةٌوالعطاءٌسرمداٌبدنيا ٌ

وهذاٌماٌنلمحهٌمنٌالن ٌاألدبيٌالغزيرٌبالمالمح

المشمسةٌالراجيةٌللتفاؤلٌو
…لألملٌأبداٌ

وتقةٌيبدأٌالشاعرٌقصيدتهٌبهمساتٌتضعناٌفيٌب

الخيالٌوٌربوعٌالعشقٌالتيٌتأسرنا

: للبحثٌوٌلإلبحارٌفيٌمحيطٌنجواهاٌوٌهيٌعبارة

لملميٌبقاياٌالعشقٌوٌانثريها) 

( ..علىٌقبريٌ

اكٌماٌهذاٌالعشقٌالناريٌالمصوبٌإليٌذ: فنتساءلٌ

الفؤادٌبأسهمٌكيوبيدٌالمشتعلةٌي

بورٌوٌلماذاٌنبراتٌالشجنٌينثرهاٌالحبيبٌعلىٌالق

وٌمنٌأسفلٌالترابٌمنٌبعدٌهجر

الضلوعٌبحياةالشغف

يٌفهلٌهذاٌالغرامٌمتاحاٌبالزمانٌالحاليٌيٌأمٌرحلٌ

عنٌربيعٌنجماتٌمداراته
…بالرومانسيةٌلألبدٌ

وكيفٌتمضيٌبهٌاأليامٌوٌهوٌمسافراٌإلىٌعالمٌ

..الخيالٌوٌخريفٌالوجدٌوٌجزرٌالسقمٌ

عندماٌكناٌنعانق…اشتقتٌ: ) فنلمحٌمنٌعبارةٌ

ٌبكٌ ر  يدي…حباتٌالمطرٌيٌف أ س 

…( الٌتتركٌيدكٌ
مدىٌجمرٌاالشتياقٌإلىٌمحبوبتهٌيٌكيٌيعانقٌ

دروبٌمشاعرهاٌبدفءٌالوريدٌوٌبالحنين

..العفيفٌوٌبشموسٌاأللحانٌبالهيامٌالنرجسيٌ

لىٌوٌهلٌهيٌقاطنةٌبسماءٌالكبرياءٌوٌلنٌتلتفتٌإ

رجفةٌاألحداقٌالمتوقةٌمنٌمقلتيه

إلىٌنسيمٌخصرهاٌيٌمنٌبينٌهمساتٌالصباٌوٌ

ٌيٌو شجونٌالجفاءٌبتلكٌالمحبةٌبالنعم 

: )  هذاٌماٌارتشفتهٌمنٌهمسٌالقلمٌمنٌعبارةٌ

تخلصيٌمنٌغرورٌالكبرياءٌيٌحبك
…( األبديٌصنعٌالفوضىٌيٌبعثريٌالعابٌالصبا

فماٌأحنٌمنهاٌيٌحبيبةٌمدللةٌيٌملهمةٌألحاسيسه

بنفحاتٌوٌأكاليلٌاإلحتواء

امةٌوٌالمتأللئةٌبالغنجٌوٌبالنشوةٌوٌبسحرٌاالبتس

زينةٌل عشقٌالوطنٌوٌاالرتواء

: )  منٌأنهارٌالعذبٌيٌوهذاٌماٌعانقتناٌبهٌعباراتٌ

ملهمتيٌليستٌكالنساءٌيٌملهمتي
هيٌاألمٌإذاٌأحنت. …شيءٌآخرٌيٌأستطيعٌوصفها

يٌهيٌالحبيبةٌإذاٌتغنجتٌيٌهي

األختٌإذاٌابتسمتٌيٌهيٌالبنتٌإذاٌتزينتٌيٌهيٌ
رمز…المرأةٌ..…التيٌتعرفونها

…( للحبٌوالوطنٌ

يابيةٌوٌتلعبٌمعناٌسيكولوجيةٌالن ٌدورٌهامٌبانس

لغةٌالسردٌوٌالمهارةٌفيٌالوصول

لخيالٌوٌاحساسٌالقاريءٌيٌوٌالتحدثٌعنٌ

محبوبتهٌباسلوبٌعشقٌالذاتٌوٌهجرٌالهوىٌو

ألمورٌالسكنٌبأجواءٌالتناسيٌوٌالكبرياءٌيوٌباتتٌا

تباعدٌوٌفراقٌإلىٌفناءٌالعمر

..باالنتهاءٌ

فالهمساتٌمتأرجحةٌبينٌخفقانٌالقلبٌوٌالحب

طريقةٌوٌجنونٌالكبرياءيٌحيثٌعانقٌنثرٌالقصيدةٌب

رائعةٌوٌراسخةٌوٌمتألقة

لحلمٌبالسالسةٌوٌبالنشوةٌثمٌختاماٌلقصيدتهٌبا

بالرجوعٌوٌعودةٌالروحٌوٌاالنتماء
…

:قصيدة
الحبٌوالوطن…المرأةٌ
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.…لملميٌبقاياٌالعشقٌ
…وانثريهاٌعلىٌقبري

فإنيٌماٌعدتٌحيا

لمٌيبقٌمنٌالحبٌإالٌالسراب

فاحضنيهٌلعلكٌتتنفسينٌعبقي

عطركٌالمرشوشٌعلىٌكفني

عبير ٌمثلٌرائحةٌالتراب
…زلزليٌاألرضٌمنٌتحتٌقدميك

…ارفسيٌمعالميٌ
دمريٌأحقادك… ارفضيٌالخطيئة

سليٌعنيٌظلمةٌالليلٌالموحش

وأناٌأعاتبٌخفافيشٌالظالم
.…ألنهاٌالٌتألفٌوحدتي
اشتقتٌلكٌفيٌقبري

عندماٌكناٌنعانقٌحباتٌالمطر…اشتقتٌ

ٌبكٌ ر  …يديٌالٌتتركٌيدكٌ…ف أ س 
ثغركٌالباسم. …انظرٌإلىٌمحياكٌ

وأسافرٌفيٌبحرٌعينيك

..…أمارسٌكلٌطقوسيٌمعك

..…آآ ٌ

بيديها.. …أتيمم

ارفعٌوجهيٌمستقبالٌوجهها

اركعٌعلىٌصدرها

اسجدٌعلىٌشفتيها

أتطلعٌإلىٌالعلياءٌمتوسالٌلخالقي

رحماكٌربيٌإنيٌكنتٌمذنبا
فرصتك.. …اليومٌ

تخلصيٌمنٌغرورٌالكبرياء

حبكٌاألبديٌصنعٌالفوضى
..…بعثريٌالعابٌالصبا

ائتزريٌمفاتنكٌوتعطريٌبالمطر

استقبليٌمرآتكٌلتبصريٌماضيك

ماضيكٌالذيٌيعكسٌحاضرك
.…استعيدٌذكرياتكٌمعيٌ
وأخبريه… واذكرينيٌعندٌموالك

فيٌزمنٌالذكور. …بوفاةٌالرجولةٌ

.…لملميٌبقاياٌالقصيدة
وانثريهاٌعلىٌقبري

فإنيٌماٌعدتٌحيا

ملهمتيٌليستٌكالنساء

ملهمتيٌشيءٌآخر
.…أستطيعٌوصفها

بأنهاٌرمزٌللكبرياء

هيٌاألمٌإذاٌأحنت

هيٌالحبيبةٌإذاٌتغنجت

هيٌاألختٌإذاٌابتسمت

هيٌالبنتٌإذاٌتزينت
..…هيٌالتيٌتعرفونها

رمزٌللحبٌوالوطن…المرأةٌ

************,

محمدٌرابحيٌبنٌعليٌيٌإطارٌبدار/معٌالقلمٌالنادي

الثقافةٌابنٌرشدٌلواليةٌالجلفة

يٌمصممٌغرافيكٌمحترفٌباإلضافةٌالحترافٌ

السمعيٌالبصريٌومنٌبينٌمؤسسيٌالحركة

شاركٌفي1992ٌالجمعويةٌبواليةٌالجلفةٌمنذٌ

الحصةٌالتلفزيونيةٌالفنيةٌليالي

يٌيٌمهتمٌبالثقافةٌواالدبٌيٌشاركٌف1998الجزائرٌ

تنظيمٌعدةٌملتقياتٌأدبيةٌوفنية

يٌنشرٌبعض2000ٌبدارٌالثقافةٌبدايةٌمنٌسنةٌ

النصو ٌالشعريةٌفيٌعدةٌجرائدٌورقية

واليةٌمحليةيٌشاركٌفيٌتنظيمٌاألسبوعٌالثقافيٌل

الجلفةٌبالجزائرٌالعاصمةٌفيٌإطار

ي2007ٌتظاهرةٌالجزائرٌعاصمةٌالثقافةٌالعربيةٌ

باإلضافةٌللمشاركاتٌالثقافية

المشاركةٌفي: واألدبيةٌالمحليةٌوالعربيةٌمنهاٌ

2016تظاهرةٌامنيونٌمبدعونٌ

بدولةٌتونسٌالشقيقةٌوٌالمشاركةٌفيٌمهرجان

بتونسٌمن2018إيالفٌالدوليٌللثقافاتٌ

وٌتنظيمٌجمعيةٌروافدٌللفنونٌوٌالثقافاتٌيٌعض

مؤسسٌللملتقىٌاألدبيٌالوطنيٌاألول
يٌوٌمؤسسٌمجلة2018ٌ-اإلبداعٌنشيدٌالسالم–

..…2020التقاربٌالثقافيٌ
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أميٌنرجسيّة

تماسيٌطويسات

لمٌأتخيلٌيوماٌأننيٌسأعودٌوأرآهاٌمر ٌأخرىٌشريطٌذكرياتيٌيمرٌأماميٌكنتٌقدٌنسيت

كلٌماٌحدثٌسابقاٌلكنٌهيٌاآلنٌعلىٌفراشٌالموتٌكيفٌستذهبٌمنٌهذ ٌالحياةٌونحنٌال

عنٌماذا!! المواجهةٌ, هبطتٌالطائرةٌوحانٌوقتٌالمواجهةٌ! نتكلمٌمعٌبعضناٌالبعض؟

كيفٌسأواجههاٌوأناٌأرتجفٌعندٌرأيتها؟! أتحدث؟

بدأتٌأتأملٌبالمكانٌوأتذكرٌكل, دخلتٌذلكٌالمكانٌالتيٌكناٌنذهبٌإليهٌدائماٌ

يٌزاويااةٌفيااهٌصااحوتٌماانٌصااهوتيٌعلااىٌصااوتٌالنااادلٌوهااوٌيقااولٌلاايٌتفضااليٌكياافٌيمكنناا

مساعدتك

؟

.أريدٌكلٌصنفٌموجودٌفيهٌمنٌمأكوالتٌومشروباتٌ: مسكتٌالمنيوٌوقلتٌلهٌ

:نظرٌليٌبتعجبٌوقالٌليٌ

هلٌأنتيٌمتأكدةٌأنكٌتردينٌكلٌاألصنافٌ؟

.أناٌمتأكدةٌ, نظرتٌلهٌوبدأتٌأتكلمٌبصوتٌخافتٌنعمٌ

شعرتٌأنهٌينظرٌليٌوكأنهٌيرىٌفتا ٌمجنونةٌمضىٌوقتٌطويلٌوأناٌأنتظرٌالطعام
……………………….

هاٌقدٌجاءٌالطعامٌنظرتٌإليهٌوعلىٌالنادلٌوقلتٌلهٌأريدٌحسابٌالطعام

تفاجأٌالنادلٌمنٌطلبييٌلكننيٌلمٌأتركٌلهٌأيٌفرصةٌليتكلميٌوضعتٌمبلغاٌمنٌالمال

نعمٌقوتيٌوأنني, وخرجتٌبسرعةيٌشعرتٌأننيٌانتصرتٌوليتٌأميٌهناٌلترىٌقوتيٌ

.أستطيعٌشراءٌكلٌشيءٌأريد ٌ

دعناٌنسميهٌشهرٌالخيانة, أيلولٌشهرٌالحبٌوالعطاءٌهذاٌماٌسمعتهٌمنٌبائعٌالوردٌ

.الوحدةٌ, الحزنٌ, االكتئابٌ, 

كيفٌأقومٌبوصفٌالذيٌفعلتهٌبي, ماذاٌأقولٌعنكٌياٌأيلولٌ, أيلولٌياٌأيلولٌ

.تذكرنيٌبقسوهمٌ, أشتاقٌلكٌتارةيٌوأكرهكٌتارةٌأخرىٌ

أتذكرٌياٌأيلولٌعندماٌكنتٌأقولٌلهٌلوٌأنكٌتريدنيٌفعلٌشيءٌأجعلنيٌأقسمٌبعينيك

.أحببتهٌحباٌلوٌقمتٌبتوزيعهٌعلىٌرجالٌاألرضٌلكفاهمٌجميعاٌ, الجميلتينٌ

كيفٌكانٌيريدٌمنيٌأنٌأكونٌسنداٌلهٌوهوٌلمٌيكنٌليٌذلكٌالمنديلٌالذيٌأمسحٌبه

.دموعيٌ

أتذكرٌياٌأيلولٌعندماٌألتقيتٌبكٌآخرٌمرةٌقبلٌهروبي

أعلمٌأنكٌتداعبني

.أناٌأقولٌالحقيقة, أناٌالٌأداعبكٌ, ال
فعال! صوتكٌ؟, أضحكتنيٌ. الٌأصدقكيٌأنتٌالٌتستطيعٌالنومٌبدونٌسماعٌصوتي–

أضحكتني
قرأتذكرٌأولٌلقاءٌلناٌقلتٌليٌأننيٌسحرتكٌبصوتيٌالناعمٌوشعريٌاألش, نعمٌصوتي–

الطويلٌوبريقٌعيناي

.أنتٌبلهاء

.نعمٌبلهاء

وصوتكٌالذيٌذهبٌبيٌإلىٌعالمٌاألحالم, نعمٌأنتٌقمتيٌبسحريٌلكنٌبمفاتنٌجسدكٌ

نعمٌخدعتنيٌبكالمكٌالمعسول,قمتٌبخداعي

أنتٌالبلهاءٌالتيٌقمتيٌبتصديقي, لمٌأخدعكٌ

.فعالٌأناٌبلهاءٌالتيٌصدقتٌشخصاٌأحمقٌوكاذبٌمثلك

.فقدٌأصابنيٌالمللٌمنك, أريدٌالبحثٌعنٌأنثىٌغيركٌ, إلىٌاللقاءٌياٌجميلتيٌ= 

هلٌعلمتٌاآلنٌلماذاٌأكرهك؟ٌأنتٌتذكرنيٌبذلك, أصابهٌالمللٌمنيٌياٌأيلولٌ

.الخائنٌالكاذبٌ

رةفشعرتٌأننيٌأحتاجٌللزيا,لمٌأتمكنٌمنٌتمالكٌنفسيٌ, بدأتٌبالضحكٌبصوتٌعاليٌ

عٌوقتذهبتٌعندٌأقربٌدكتورٌوطلبتٌمقابلتهٌوبأسر, دكتورٌنفسيٌقبلٌأنٌتسوءٌحالتيٌ

:عندماٌدخلتٌفقلتٌلهٌ, سمحٌليٌبالدخولٌ, وعندماٌرأىٌالطبيبٌحالتيٌ

أريدٌأنٌأشعرٌأنٌهذاٌالمكان, هلٌيمكنكٌتركيٌأتحدثٌوجديٌمنٌدونٌأنٌتقاطعنيٌ

مملكتي

إنهاٌمملكتكٌومكانكٌوعالمكٌوكوكبكٌالٌيوجد, نعمٌتحدثيٌ: نظرٌليٌوابتسمٌوقال

والٌأحدٌيقدرٌأنٌيلقيٌأوامرٌمنٌدونٌموافقتك, أحدٌيتجرأٌأنٌيتحدثٌوأنتيٌموجودةٌ

.

تعلمتٌالحبٌوالعطاءٌوالضحكةٌالبريئة

.حلمتٌمنٌالطفولةٌبالراحةٌواألمانٌواالستقرار

أعشقٌاالستقرارٌوالحياةٌالعائلية
ألكملٌعالمي. …كنتٌأبحثٌعنٌالوجو ٌالبريئة

تجذبنيٌالوجو ٌالبريئة

.كنتٌأظنٌأنهاٌكائناتٌستدخلٌلنفسيٌالسعادةٌوالحب

كنتٌأبحثٌعنٌأمٌأحسٌبجانبهاٌأننيٌامتلكتٌالعالم

.أحبٌالعفويةٌوالصفاءٌوالنقاءٌالداخليٌوالخارجيٌللبشر

.لمٌأكنٌأعلمٌأّنٌهنالكٌشرٌأوٌنفوسٌخبيثة
…والكالمٌالجميلٌالرائع…والبرآةٌالخارجية.…اعتقدتٌأنٌالوجهٌالطفولي

.هيٌشخصيةٌكاملة……واألناقةٌ

…وهذاٌماٌحلمتٌبهٌمنذٌطفولتي
ماٌيخبئهٌليٌالقدر..…ولمٌأكنٌحينهاٌأعلمٌ

الشخصيةٌالنرجسيةٌتمثيلٌالدور… وٌاستطاعت…وأنٌكلٌماٌكنتٌأحلمٌبهٌكانٌوهم

.بإتقانٌبارعٌ

عنٌمنٌتتحدثينٌ؟! الشخصيةٌالنرجسيةٌ

أناٌفقطٌمنٌأستطيعٌالتكلم, ه ٌه ٌه ٌكيفٌتتكلمٌوأنتٌفيٌعالميٌ: قلتٌلهٌ

.شعرتٌفعالٌأننيٌفيٌعالميٌومملكتيٌشعورٌجميلٌجداٌ, أعتذرٌمنيٌ

:أكملتٌحديثيٌقائلةٌ

الٌتنتظرٌالتغيرٌمنٌاحد
إنٌالٌاحدٌيتغير.…الحقيقة

فلنٌيصبحٌالطيبٌخبيث

ولنٌيصبحٌالخبيثٌطيب
ليصبحٌمالك.…وبالتاليٌلنٌينصلحٌهذاٌالنرجسي

.لقدٌظلماٌالمالكٌعندماٌوضعتهٌمعٌكلمةٌنرجسيةٌفيٌنفسٌالسياق! مالكٌ

يرحل, لقدٌجعلتٌأبيٌيرحلٌ, كانتٌطيبةٌاللسانٌمعٌالغرباءٌوسليطةٌمعٌأقرباءٌ

.بعيداٌ

وسمحتٌله, قاطعنيٌوأشارٌليٌحتىٌأسمحٌلهٌبالحديثٌ ابتسمتٌابتسامةٌهادئ ــــةٌ 

:بالتكلمٌفقال

لماذاٌلمٌتقوميٌبردعهاٌقديما

دموعاضحكتٌضحكةٌطويلةٌوعاليةٌوعينيٌتتساقطٌمنهاٌالدموعٌولكنٌهيٌبالحقيقةٌتنزف

تنزفٌكلٌأحالميٌالتيٌلمٌأتمكنٌمنٌتحقيقهاٌبسببها, هموماٌ, 

:قلتٌلهٌ

هاأبيٌلمٌيستطيعٌردع, كانتٌتعيرٌأبيٌأنهاٌأفضلٌوأجملٌوأنهاٌتستحقٌاألفضلٌمنهٌ

!كيفٌتريدٌمنيٌفعلٌذلكٌ

.لكنٌأبيٌأستطاعٌإنقاذٌنفسهٌوحياتهٌ

التصرفاتٌالنرجسيةٌالقذرة, أعلمٌأننيٌلستٌالضحيةٌالوحيدةٌالموجودةٌبالعالمٌ

!يعانيٌمنهاٌماليينٌالضحاياٌحولٌالعالمٌمنٌعذابٌنفسيٌوجسديٌوالعقليٌ

إلي, نعمٌضحاياٌأميٌكانتٌأيضاٌضحيةٌلكنٌأناٌالٌأريدٌأنٌأبقىٌالضحيةٌ! ضحاياٌ

القاتل, متىٌسأبقىٌالضحيةٌمتىٌسأصبحٌالصيادٌ

.سأعيدٌخطأٌأميٌوأصبحٌنرجسيةٌأيضا! ماذاٌأقولٌ

!لمٌأشعرٌبنفسيٌتائهاٌبفرقاتٌالحياةٌتائهةٌماٌبينٌالماضيٌوالحاضرٌوالمستقبل

د خرجتٌمنٌمكانٌمسرعةٌفسمعتٌصوتٌالطبيبٌيناديٌروالٌروالٌفألتفتٌإليهٌووضعٌي

:علىٌجبينيٌفقلتٌلهٌ

.اآلنٌليسٌوقتٌالعتابٌأريدٌمقابلةٌحبيبيٌلنٌأجدٌأحداٌيفهمنيٌغير 

ووالدتكٌ؟؟: قالٌليٌ

لماٌفعلتٌكلٌهذاٌبي, أميٌلوٌكانتٌتحبنيٌ: نضرتٌلهٌمبتسمةٌ

.وتركتهٌوذهبت

حاولتٌإيقافٌسيارةٌأجرةٌلكننيٌلمٌأجدٌفبدأتٌبالجريٌولمٌأشعرٌبشيءٌحوليٌإال

ىألتفتٌحوليٌونظرتٌإليهٌوهوٌيقفٌعل, عندماٌسمعتٌصوتاٌالٌيمكننيٌنسيانهٌأبداٌ

بعاديرصيفيٌويتحدثٌبالهاتفٌركضتٌإليهٌمثلٌطفلةٌالصغيرةٌوأحتضنتهٌلكنهٌقامٌبإ

:فقالٌليٌ, عنهٌ
منٌأنتٌ؟–

أناٌمنٌسرقتٌقلبهاٌقبلٌعشرونٌعاما–

!أناٌالٌأتذكرٌمالمحٌزوجتيٌالتيٌتوفيتٌقبلٌعامينٌعشرينٌعاما–

تركتهٌوذهبتٌووجدتٌأقربٌشجرةٌحتىٌأجلسٌتحتهاٌحتى, لمٌأعدٌأشعرٌبشيءٌأبداٌ

أبتعدٌعنٌالناسٌوٌأرتاحٌقليالٌلكنٌعقليٌوقلبيٌلمٌيتركونيٌأشعرٌبالراحةٌأبداي

وبدأتٌالصراعاتٌبينهم

وتذهبٌبناٌألىٌالتهلكة, أصمتٌستدمرناٌ

!لماذاٌأناٌأحبه؟

لكنهٌالٌيحبكٌأيهاٌاألحمق

أحمقٌ؟؟؟

متحانٌوقتٌأنٌتص, أنهٌأحبٌسذاجتكٌوحماقتكٌوطيبتكٌلكنهٌلمٌيحبكٌأنتٌ, نعمٌأحمقٌ
.…وأتحدثٌأناٌ

ثٌعنلمٌيمضٌإالٌدقائقٌوكنتٌبالمستشفىٌأبح, ذهبتٌمسرعةٌإلىٌالمستشفىٌألرىٌأميٌ

لكنني, هاٌقدٌحانٌوقتٌإلقاءٌوانتهاءٌالفراقٌ, هاٌقدٌوصلتٌأخيراٌ, رقمٌغرفةٌ

.أسمعٌصوتٌبكاءٌشديدٌ

كيٌ؟لماذاٌتب, نعمٌأنهٌصوتٌخالتيٌ, توقفٌقلبيٌعنٌالنبضٌعندماٌقمتٌبتميزٌالصوتٌ

!هلٌسيبقىٌالفراقٌإليٌابداٌولنٌيأتٌاللقاء؟, هلٌحصلٌشيءٌألميٌ؟ٌهلٌتأخرٌالوقتٌ

عهمعندماٌتمالكتٌنفسيٌوتشجعتٌلدخولٌالغرفةٌرأيتٌمجموعةٌمنٌالممرضاتٌيخرجونٌوم

.جثةٌمغطيةٌبغطاءٌأبيضٌ

الٌأصدقٌماذاٌيحدثٌهلٌذهبتٌمنٌدونٌأنٌأراهاٌ؟ٌأشعرٌأنهٌعقابٌمنٌهللاٌالنني

.دائماٌأتخذٌالقراراتٌبأسلوبٌعاطفيٌ
.…كيفٌسأعيشٌبعدٌهذاٌاليومٌلقدٌفقدتٌأميٌإلىٌاألبد

أميٌنرجسيّة

تماسيٌطويسات

لمٌأتخيلٌيوماٌأننيٌسأعودٌوأرآهاٌمر ٌأخرىٌشريطٌذكرياتيٌيمرٌأماميٌكنتٌقدٌنسيت

كلٌماٌحدثٌسابقاٌلكنٌهيٌاآلنٌعلىٌفراشٌالموتٌكيفٌستذهبٌمنٌهذ ٌالحياةٌونحنٌال

عنٌماذا!! المواجهةٌ, هبطتٌالطائرةٌوحانٌوقتٌالمواجهةٌ! نتكلمٌمعٌبعضناٌالبعض؟

كيفٌسأواجههاٌوأناٌأرتجفٌعندٌرأيتها؟! أتحدث؟

بدأتٌأتأملٌبالمكانٌوأتذكرٌكل, دخلتٌذلكٌالمكانٌالتيٌكناٌنذهبٌإليهٌدائماٌ

يٌزاويااةٌفيااهٌصااحوتٌماانٌصااهوتيٌعلااىٌصااوتٌالنااادلٌوهااوٌيقااولٌلاايٌتفضااليٌكياافٌيمكنناا

مساعدتك

؟

.أريدٌكلٌصنفٌموجودٌفيهٌمنٌمأكوالتٌومشروباتٌ: مسكتٌالمنيوٌوقلتٌلهٌ

:نظرٌليٌبتعجبٌوقالٌليٌ

هلٌأنتيٌمتأكدةٌأنكٌتردينٌكلٌاألصنافٌ؟

.أناٌمتأكدةٌ, نظرتٌلهٌوبدأتٌأتكلمٌبصوتٌخافتٌنعمٌ

شعرتٌأنهٌينظرٌليٌوكأنهٌيرىٌفتا ٌمجنونةٌمضىٌوقتٌطويلٌوأناٌأنتظرٌالطعام
……………………….

هاٌقدٌجاءٌالطعامٌنظرتٌإليهٌوعلىٌالنادلٌوقلتٌلهٌأريدٌحسابٌالطعام

تفاجأٌالنادلٌمنٌطلبييٌلكننيٌلمٌأتركٌلهٌأيٌفرصةٌليتكلميٌوضعتٌمبلغاٌمنٌالمال

نعمٌقوتيٌوأنني, وخرجتٌبسرعةيٌشعرتٌأننيٌانتصرتٌوليتٌأميٌهناٌلترىٌقوتيٌ

.أستطيعٌشراءٌكلٌشيءٌأريد ٌ

دعناٌنسميهٌشهرٌالخيانة, أيلولٌشهرٌالحبٌوالعطاءٌهذاٌماٌسمعتهٌمنٌبائعٌالوردٌ

.الوحدةٌ, الحزنٌ, االكتئابٌ, 

كيفٌأقومٌبوصفٌالذيٌفعلتهٌبي, ماذاٌأقولٌعنكٌياٌأيلولٌ, أيلولٌياٌأيلولٌ

.تذكرنيٌبقسوهمٌ, أشتاقٌلكٌتارةيٌوأكرهكٌتارةٌأخرىٌ

أتذكرٌياٌأيلولٌعندماٌكنتٌأقولٌلهٌلوٌأنكٌتريدنيٌفعلٌشيءٌأجعلنيٌأقسمٌبعينيك

.أحببتهٌحباٌلوٌقمتٌبتوزيعهٌعلىٌرجالٌاألرضٌلكفاهمٌجميعاٌ, الجميلتينٌ

كيفٌكانٌيريدٌمنيٌأنٌأكونٌسنداٌلهٌوهوٌلمٌيكنٌليٌذلكٌالمنديلٌالذيٌأمسحٌبه

.دموعيٌ

أتذكرٌياٌأيلولٌعندماٌألتقيتٌبكٌآخرٌمرةٌقبلٌهروبي

أعلمٌأنكٌتداعبني

.أناٌأقولٌالحقيقة, أناٌالٌأداعبكٌ, ال
فعال! صوتكٌ؟, أضحكتنيٌ. الٌأصدقكيٌأنتٌالٌتستطيعٌالنومٌبدونٌسماعٌصوتي–

أضحكتني
قرأتذكرٌأولٌلقاءٌلناٌقلتٌليٌأننيٌسحرتكٌبصوتيٌالناعمٌوشعريٌاألش, نعمٌصوتي–

الطويلٌوبريقٌعيناي

.أنتٌبلهاء

.نعمٌبلهاء

وصوتكٌالذيٌذهبٌبيٌإلىٌعالمٌاألحالم, نعمٌأنتٌقمتيٌبسحريٌلكنٌبمفاتنٌجسدكٌ

نعمٌخدعتنيٌبكالمكٌالمعسول,قمتٌبخداعي

أنتٌالبلهاءٌالتيٌقمتيٌبتصديقي, لمٌأخدعكٌ

.فعالٌأناٌبلهاءٌالتيٌصدقتٌشخصاٌأحمقٌوكاذبٌمثلك

.فقدٌأصابنيٌالمللٌمنك, أريدٌالبحثٌعنٌأنثىٌغيركٌ, إلىٌاللقاءٌياٌجميلتيٌ= 

هلٌعلمتٌاآلنٌلماذاٌأكرهك؟ٌأنتٌتذكرنيٌبذلك, أصابهٌالمللٌمنيٌياٌأيلولٌ

.الخائنٌالكاذبٌ

رةفشعرتٌأننيٌأحتاجٌللزيا,لمٌأتمكنٌمنٌتمالكٌنفسيٌ, بدأتٌبالضحكٌبصوتٌعاليٌ

عٌوقتذهبتٌعندٌأقربٌدكتورٌوطلبتٌمقابلتهٌوبأسر, دكتورٌنفسيٌقبلٌأنٌتسوءٌحالتيٌ

:عندماٌدخلتٌفقلتٌلهٌ, سمحٌليٌبالدخولٌ, وعندماٌرأىٌالطبيبٌحالتيٌ

أريدٌأنٌأشعرٌأنٌهذاٌالمكان, هلٌيمكنكٌتركيٌأتحدثٌوجديٌمنٌدونٌأنٌتقاطعنيٌ

مملكتي

إنهاٌمملكتكٌومكانكٌوعالمكٌوكوكبكٌالٌيوجد, نعمٌتحدثيٌ: نظرٌليٌوابتسمٌوقال

والٌأحدٌيقدرٌأنٌيلقيٌأوامرٌمنٌدونٌموافقتك, أحدٌيتجرأٌأنٌيتحدثٌوأنتيٌموجودةٌ

.

تعلمتٌالحبٌوالعطاءٌوالضحكةٌالبريئة

.حلمتٌمنٌالطفولةٌبالراحةٌواألمانٌواالستقرار

أعشقٌاالستقرارٌوالحياةٌالعائلية
ألكملٌعالمي. …كنتٌأبحثٌعنٌالوجو ٌالبريئة

تجذبنيٌالوجو ٌالبريئة

.كنتٌأظنٌأنهاٌكائناتٌستدخلٌلنفسيٌالسعادةٌوالحب

كنتٌأبحثٌعنٌأمٌأحسٌبجانبهاٌأننيٌامتلكتٌالعالم

.أحبٌالعفويةٌوالصفاءٌوالنقاءٌالداخليٌوالخارجيٌللبشر

.لمٌأكنٌأعلمٌأّنٌهنالكٌشرٌأوٌنفوسٌخبيثة
…والكالمٌالجميلٌالرائع…والبرآةٌالخارجية.…اعتقدتٌأنٌالوجهٌالطفولي

.هيٌشخصيةٌكاملة……واألناقةٌ

…وهذاٌماٌحلمتٌبهٌمنذٌطفولتي
ماٌيخبئهٌليٌالقدر..…ولمٌأكنٌحينهاٌأعلمٌ

الشخصيةٌالنرجسيةٌتمثيلٌالدور… وٌاستطاعت…وأنٌكلٌماٌكنتٌأحلمٌبهٌكانٌوهم

.بإتقانٌبارعٌ

عنٌمنٌتتحدثينٌ؟! الشخصيةٌالنرجسيةٌ

أناٌفقطٌمنٌأستطيعٌالتكلم, ه ٌه ٌه ٌكيفٌتتكلمٌوأنتٌفيٌعالميٌ: قلتٌلهٌ

.شعرتٌفعالٌأننيٌفيٌعالميٌومملكتيٌشعورٌجميلٌجداٌ, أعتذرٌمنيٌ

:أكملتٌحديثيٌقائلةٌ

الٌتنتظرٌالتغيرٌمنٌاحد
إنٌالٌاحدٌيتغير.…الحقيقة

فلنٌيصبحٌالطيبٌخبيث

ولنٌيصبحٌالخبيثٌطيب
ليصبحٌمالك.…وبالتاليٌلنٌينصلحٌهذاٌالنرجسي

.لقدٌظلماٌالمالكٌعندماٌوضعتهٌمعٌكلمةٌنرجسيةٌفيٌنفسٌالسياق! مالكٌ

يرحل, لقدٌجعلتٌأبيٌيرحلٌ, كانتٌطيبةٌاللسانٌمعٌالغرباءٌوسليطةٌمعٌأقرباءٌ

.بعيداٌ

وسمحتٌله, قاطعنيٌوأشارٌليٌحتىٌأسمحٌلهٌبالحديثٌ ابتسمتٌابتسامةٌهادئ ــــةٌ 

:بالتكلمٌفقال

لماذاٌلمٌتقوميٌبردعهاٌقديما

دموعاضحكتٌضحكةٌطويلةٌوعاليةٌوعينيٌتتساقطٌمنهاٌالدموعٌولكنٌهيٌبالحقيقةٌتنزف

تنزفٌكلٌأحالميٌالتيٌلمٌأتمكنٌمنٌتحقيقهاٌبسببها, هموماٌ, 

:قلتٌلهٌ

هاأبيٌلمٌيستطيعٌردع, كانتٌتعيرٌأبيٌأنهاٌأفضلٌوأجملٌوأنهاٌتستحقٌاألفضلٌمنهٌ

!كيفٌتريدٌمنيٌفعلٌذلكٌ

.لكنٌأبيٌأستطاعٌإنقاذٌنفسهٌوحياتهٌ

التصرفاتٌالنرجسيةٌالقذرة, أعلمٌأننيٌلستٌالضحيةٌالوحيدةٌالموجودةٌبالعالمٌ

!يعانيٌمنهاٌماليينٌالضحاياٌحولٌالعالمٌمنٌعذابٌنفسيٌوجسديٌوالعقليٌ

إلي, نعمٌضحاياٌأميٌكانتٌأيضاٌضحيةٌلكنٌأناٌالٌأريدٌأنٌأبقىٌالضحيةٌ! ضحاياٌ

القاتل, متىٌسأبقىٌالضحيةٌمتىٌسأصبحٌالصيادٌ

.سأعيدٌخطأٌأميٌوأصبحٌنرجسيةٌأيضا! ماذاٌأقولٌ

!لمٌأشعرٌبنفسيٌتائهاٌبفرقاتٌالحياةٌتائهةٌماٌبينٌالماضيٌوالحاضرٌوالمستقبل

د خرجتٌمنٌمكانٌمسرعةٌفسمعتٌصوتٌالطبيبٌيناديٌروالٌروالٌفألتفتٌإليهٌووضعٌي

:علىٌجبينيٌفقلتٌلهٌ

.اآلنٌليسٌوقتٌالعتابٌأريدٌمقابلةٌحبيبيٌلنٌأجدٌأحداٌيفهمنيٌغير 

ووالدتكٌ؟؟: قالٌليٌ

لماٌفعلتٌكلٌهذاٌبي, أميٌلوٌكانتٌتحبنيٌ: نضرتٌلهٌمبتسمةٌ

.وتركتهٌوذهبت

حاولتٌإيقافٌسيارةٌأجرةٌلكننيٌلمٌأجدٌفبدأتٌبالجريٌولمٌأشعرٌبشيءٌحوليٌإال

ىألتفتٌحوليٌونظرتٌإليهٌوهوٌيقفٌعل, عندماٌسمعتٌصوتاٌالٌيمكننيٌنسيانهٌأبداٌ

بعاديرصيفيٌويتحدثٌبالهاتفٌركضتٌإليهٌمثلٌطفلةٌالصغيرةٌوأحتضنتهٌلكنهٌقامٌبإ

:فقالٌليٌ, عنهٌ
منٌأنتٌ؟–

أناٌمنٌسرقتٌقلبهاٌقبلٌعشرونٌعاما–

!أناٌالٌأتذكرٌمالمحٌزوجتيٌالتيٌتوفيتٌقبلٌعامينٌعشرينٌعاما–

تركتهٌوذهبتٌووجدتٌأقربٌشجرةٌحتىٌأجلسٌتحتهاٌحتى, لمٌأعدٌأشعرٌبشيءٌأبداٌ

أبتعدٌعنٌالناسٌوٌأرتاحٌقليالٌلكنٌعقليٌوقلبيٌلمٌيتركونيٌأشعرٌبالراحةٌأبداي

وبدأتٌالصراعاتٌبينهم

وتذهبٌبناٌألىٌالتهلكة, أصمتٌستدمرناٌ

!لماذاٌأناٌأحبه؟

لكنهٌالٌيحبكٌأيهاٌاألحمق

أحمقٌ؟؟؟

متحانٌوقتٌأنٌتص, أنهٌأحبٌسذاجتكٌوحماقتكٌوطيبتكٌلكنهٌلمٌيحبكٌأنتٌ, نعمٌأحمقٌ
.…وأتحدثٌأناٌ

ثٌعنلمٌيمضٌإالٌدقائقٌوكنتٌبالمستشفىٌأبح, ذهبتٌمسرعةٌإلىٌالمستشفىٌألرىٌأميٌ

لكنني, هاٌقدٌحانٌوقتٌإلقاءٌوانتهاءٌالفراقٌ, هاٌقدٌوصلتٌأخيراٌ, رقمٌغرفةٌ

.أسمعٌصوتٌبكاءٌشديدٌ

كيٌ؟لماذاٌتب, نعمٌأنهٌصوتٌخالتيٌ, توقفٌقلبيٌعنٌالنبضٌعندماٌقمتٌبتميزٌالصوتٌ

!هلٌسيبقىٌالفراقٌإليٌابداٌولنٌيأتٌاللقاء؟, هلٌحصلٌشيءٌألميٌ؟ٌهلٌتأخرٌالوقتٌ

عهمعندماٌتمالكتٌنفسيٌوتشجعتٌلدخولٌالغرفةٌرأيتٌمجموعةٌمنٌالممرضاتٌيخرجونٌوم

.جثةٌمغطيةٌبغطاءٌأبيضٌ

الٌأصدقٌماذاٌيحدثٌهلٌذهبتٌمنٌدونٌأنٌأراهاٌ؟ٌأشعرٌأنهٌعقابٌمنٌهللاٌالنني

.دائماٌأتخذٌالقراراتٌبأسلوبٌعاطفيٌ
.…كيفٌسأعيشٌبعدٌهذاٌاليومٌلقدٌفقدتٌأميٌإلىٌاألبد

لسنواتاحببت كٌ

كولين ايان جيفري:شعر 

االسديابتسام ابراهيم : ترجمة 

عـّدةلسنواٍت أحببتَُك 

قبليأكان يجب أن تموَت 

لهوأنوء بحزٍن ال أستطيع  تحمُّ

لحياتيبعد مجيئك 

فقطكنت مهتماً 

جعلتنيبان اجعلك سعيداً كما 

..بدونك 

وحدتيسأغرق في 

اماميفيتالشى الضوُء 

الظالممخلفاً وراءه 

حتىال الشمس والقمر وال 

المتأللئةالنجوم 

ذكراكستحُل محل 

حبكسأعيش في ذكرياِت 

رقيقيحاصرني الصمُت بصوٍت 

حينهاو ادرك 

انَك حب حياتي

بريطانيكولين إيان جيفري شاعر 
1942ولد عام 
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الفرزةٌالرابعة6رقمٌمحطةٌ

منصورعطاٌالحاجٌيوسفٌالحاجٌ

ابارزٌالخيااطينٌفكاانٌاقادمهمٌهااديٌالخيااطٌاخاوٌعبادٌسانجرٌاماٌ

ومحلهٌفيٌالسبعيناتٌكانٌمنٌضمنٌمسكنه

الواقااعٌفاايٌبدايااةٌشااارعٌالمشااروعٌخلاافٌالبدالااةٌالقديمااةٌوقاادٌ

اشترىٌالبيتٌوالمحلٌوبناهماٌقيصرية ٌالحدادٌعلي

جلااوبٌولعلاايٌاخٌمعلاامٌاساامهٌمحماادٌكااانٌزميلاايٌفاايٌالمتوسااطةٌ

ومنٌالخياطينٌكريمٌمهديٌابنٌاخٌهاديٌومحله

دليةٌقربٌالسينماٌالشتويٌوكذلكٌقاسمٌالهناديٌومحلاهٌقاربٌصاي

.1963الكوتٌوكانٌموقوف اٌمعيٌفيٌعامٌ

وفايٌداخالٌالسااوقٌالقاديمٌكااانٌسالمانٌالخيااطٌوهااوٌوالادٌالمعلاامٌ

عليٌواخيهٌثابتٌابناءٌمحلتيٌويقعٌمحله

دٌفاايٌداخاالٌالسااوقٌقبالااةٌمحاالٌالق ّماااشٌاسااماعيلٌحمااوديٌالخالاا

ٌأولٌبدلةكانت طت  وعندٌالخياطٌسلمانٌخ 

امٌهدية ٌمنٌخاليٌعبدٌاالميرٌعندٌنجاحيٌمانٌالثالاثٌمتوساطةٌعا

وعلىٌنفسٌالجهةٌواالمتدادٌكانٌمحل1961

ٌاتذكرٌديكهٌالهنديٌاالعور الذيٌالخياطٌابوٌزيدٌالوائليٌوماٌزلت 

ٌفي ارا ٌوهوٌيتجولٌفيٌالسوقٌعندماٌكنت 

عجب اٌبهٌوي قالٌانٌالديكٌفقدٌعينه ٌلاهٌاالبتدائيةٌفأقفٌم  فيٌمنازلة 

ولمٌينهزمٌأمامٌالديكٌالمهاجمٌوكسب

.الجولةٌببقائهٌفيٌساحةٌالنزالٌ

وفيٌمحلةٌالمشروعٌكانٌعبدٌعلايٌالخيااطٌوهاوٌمانٌالموقاوفين

ومحلهٌمقابلٌعبدٌكورٌانتقلٌالى1963معيٌعامٌ

ٌال ٌبغدادٌبعدٌذلكٌالىٌبغدادٌوكذلكٌالخيااطٌرؤوفٌوكاانٌكاريم  عاين 

.وهؤالءٌهمٌمنٌابرزٌالخياطينٌ

اماٌابرزٌباعاةٌالقمااشٌففايٌاالربعينااتٌكاانٌاليهاوديٌخضاوري

ومحلهٌفيٌبدايةٌشارعٌاليهودٌمقابلٌبيتٌزميلي

ديمٌكاانٌسميرٌابراهيمٌوقدٌتمٌتسفير ٌمعٌاليهودٌوفيٌالسوقٌالقا

اسماعيلٌحموديٌالخالدٌومحسنٌجاسم

حمااز ٌوالشاااعرٌالشااعبيٌالكبياارٌكااريمٌتعبااانٌالجاساامٌوهااوٌماانٌ

ومماٌاتذكر ٌمنٌشعر 1963الموقوفينٌمعيٌعامٌ

لاااىٌبيت ااااٌمااانٌالشاااعرٌيقاااولٌفياااهٌمخاطب ااااٌالااازعيمٌبعااادٌانقالباااهٌع

الشيوعيينٌوتسميتهمٌبالفوضويينٌفيٌخطابهٌفي

لةٌفايٌكنيسةٌماريوسفٌجاءٌبعدٌمحاولاةٌاالغتياالٌالبعثياةٌالفاشا

رأسٌالقريةٌبشارعٌالرشيدٌوالتيٌاشتركٌفيها

عبدٌالوهابٌالغرياريٌالاذيٌق تالٌوالماأجورٌحسابٌقاولٌالمحاامي

اوٌحسينٌصبي/ طالبٌالسهيلٌصدامٌحصينٌ

رحٌفيهاٌوانهزمٌالىٌسورياٌوهناكٌتمٌتأهي لهٌمنٌالشقاواتٌوقدٌج 

السفارةٌالبرطانيةٌوقدٌجعلٌمنٌهذ ٌالحادثة

اٌاسما ٌااليامٌالطويلةٌ .فلم 

تٌانكساار] اعااودٌالااىٌقااولٌالشاااعرٌكااريمٌتعبااانٌمخاطب اااٌالاازعيمٌ

ٌكتلتٌالباشاٌ ٌبدلتٌلعابتي… ايدكٌي ل  ي ل 

نٌوهاايٌقصاايدةٌطويلااةٌوجميلااةٌوالغرياابٌانٌالعااراقيي[بخرخاشااةٌ

يزة ٌ اٌيرونٌفيٌكلٌحكومةٌكانواٌيكرهونهاٌم  دائم 

افضلٌمنٌساـابقتهاٌويارونٌالماضايٌاحسانٌمانٌحاضارهمٌوهايٌ

ّكامٌالعراقٌالذينٌيتعاقبونٌال حقيقةٌألنٌح 

ياةٌيكونونٌاالٌأسوءٌممنٌسـبقٌوهذاٌماٌنرا ٌاليومٌبصورتهٌالجل

فيٌالحكومةٌالدمقراطيةٌالتيٌجاءٌبهاٌاالحتالل

والغريب2003ٌاالمركيٌالبريطانيٌبعدٌاسقاطٌحكومةٌالبعثٌفيٌ

ٌعلىٌتغيرٌالكثيرٌمنٌطبائعٌالناس انيٌوقفت 

.الطيبةٌوهذاٌماٌيدعوٌالىٌاالسفٌوهللاٌالعالمٌبالقادمٌ

بادٌومنٌتجارٌالقماشٌكذلكٌخضيرٌعبدٌالسادةٌالبديريٌواخاو ٌع

المنعمٌوغفوريٌالحاجٌعبودٌالنجار

انٌالحكيميانٌسيدٌصالوحيٌوسايدٌعبادٌالا و  رزاقٌوبجوارهماٌاالخ 

واوالدهماٌهاديٌوهوٌزميليٌفيٌاالبتدئية

والمعلااامٌباااااقرٌوالمعلاااامٌحساااانٌوتاااااجرٌالجملااااةٌالساااايدٌراضاااايٌ

الطباطبائيٌوهوٌاديبٌوشاعرٌأتذكرٌلهٌبيت اٌمنٌالشعر

مااانٌقصااايدةٌنونياااهٌطويلاااةٌالقاهااااٌفااايٌالسااااحةٌالحساااينيةٌاياااام

ٌمدفون اٌبارض] الشيوعيينٌيقولٌفيهاٌ ٌكانٌلينين  كمٌ إن 

ٌفاايٌأكبادناااٌد فناااٌ. … همٌواخاارونٌالٌاتااذكرٌاسااماء[ فااإنٌلينااين 

وكاظمٌبرهانٌالمكصوصيٌذكرت هٌانف اٌوكانٌفيٌالسوق

القديمٌاصحابٌمخاازنٌلبياعٌالكماليااتٌاتاذكرٌمانهمٌخالادٌمحماود

الخالدٌعمٌالحاجٌرياضٌشاكرٌزميليٌبالدراسة

ااٌعبادٌعلايٌاساكندرٌواوالد ٌجليالٌوح ساينٌاالبتدائيةٌومنهمٌايض 

انتقلٌبعدٌأنٌإبتناٌفندق اٌاسما ٌفندقٌالشعب

قاااربٌجاااامعٌالسااانةٌومحلاااهٌتحاااتٌالفنااادقٌيبياااعٌفياااهٌالكمالياااات

واالسلحةٌولهٌاخٌغيرٌشقيقٌهوٌمظلومٌجاموس

كااانٌلااهٌمحاالٌكمالياااتٌفاايٌداخاالٌالسااوقٌالقااديمٌوماانٌاصااحابٌ

محالتٌبيعٌالمالبسٌوالكمالياتٌداخلٌالسوق

اٌعبدٌالحسينٌروميٌوعيدانٌروميٌوكانٌمحلٌلبيعٌاال حذيةٌأيض 

صاحبهٌعباسٌوت لقبٌالعائلةٌببيتٌالقصار

تماوز14ٌسكنواٌفيٌعكدٌالجامعٌثمٌانتقلواٌالىٌبغدادٌبعدٌانقالبٌ

.

وكاانٌفايٌنفااسٌالساوقٌمعمااالنٌيادويانٌلصااناعةٌالحلاوىٌواحااد

يعودٌالىٌبيتٌحسنٌستوتٌوالدٌالمفوضٌمهدي

والمعلااامٌهااااديٌوهمااااٌزماااياليٌفااايٌاالبتدائياااةٌومساااكنهمٌمقابااالٌ

السجنٌواالخرٌيعودٌالىٌبيتٌش كرٌوالدٌالموظف

نٌالصااحيٌجعفاارٌوجااوادٌودارهاامٌفاايٌالزقاااقٌالمقاباالٌلبيااتٌحسااي

عاكولهٌوالدٌالشيوعيٌعليٌالذيٌكانٌموقوف ا

ديلٌوقدٌسكنهٌفايٌالساتيناتٌالقصاابٌحسانٌجنا1963معيٌعامٌ

اوٌالقصابٌرجبٌعلىٌماٌاتوقعٌوكانٌحسن

.1963جنديلٌمنٌالموقوفينٌمعيٌعامٌ

وكانٌهناكٌمحالنٌللكمالياتٌوبيعٌالساعاتٌخارجٌالساوقٌوهماا

محلٌابراهيمٌالركابيٌوقدٌاشترا ٌمنهٌبعد

مٌباعهٌانتقالهٌالىٌبغدادٌالحاجٌعبدٌالعزيزٌالحاجٌحسونٌالناصرٌث

واشترا ٌمنهٌالحاجٌكاظمٌأوٌملهٌتايهٌوهو

رادودٌعزاءٌالحسينٌلمحلةٌالشرقيةٌوقريابٌمانٌمحالٌماالٌكااظمٌ

محلٌلبيعٌالساعاتٌوالكهربائياتٌيعودٌالى

بعيناتٌمحمدٌالزنكيٌوقدٌس فّرٌهوٌواخو ٌكاظمٌوعائلتهماٌفيٌالس

ويقابلٌمحلٌالزنكيٌمحلٌلألجهزةٌالمنزلية

ةٌصاااحبهٌجمياالٌشااكرٌالسااعديٌوكااانٌللساايدٌساالومٌالحكاايمٌوكالاا

شركةٌبايٌللكهرابئياتٌوالراديواتٌومحلهٌيقع

مالصااق اٌالااىٌمطعاامٌالصااادقٌالعائاادٌالااىٌجاساامٌالاادبينٌثاامٌتاارك

الوكالةٌبعدٌانٌتعينٌموظف اٌفيٌمحكمةٌالكوت

اواخرٌالخمسيناتٌوهوٌوالدٌكالٌمانٌالمعلامٌرعادٌوالادكتورٌعلايٌ

الذيٌيسكنٌامريكاٌاالنٌويوجدٌمحلٌلبيع

االصاباغٌمجااورٌالاىٌمحالٌجميالٌالساعيديٌلصااحبهٌجباارٌشااالل

وهوٌوالدٌمنعمٌالقوميٌوالبعثيٌبعدٌذلك

لاا فٌدخاالٌواخااو ٌابااراهيمٌزميلاايٌفاايٌاالعداديااةٌك نّاااٌنلقبااهٌبااأبيٌد 

مدرسةٌالشرطةٌبعدٌتخرجهٌمنٌاالعداديةٌوالٌاعلم

ومحال1963ٌالىٌاينٌانتقلواٌوقدٌانقطعاتٌاخباارهمٌبعادٌانقاالبٌ

آخرٌلبيعٌاالصباغٌيقعٌقربٌمحلٌالحاج

عربٌمجيدٌالصفارٌفيٌالشارعٌالخلفيٌللمدرسةٌوصاحبهٌالحاجٌي

.العزاويٌ

اماااٌعاانٌالفنااادقٌفاايٌالكااوتٌفكااانٌابرزهاااٌفناادقٌالشااعبٌوفناادق

جبهةٌالنهرٌالواقعٌفوقٌمقهىٌسوزيٌواالخر

ارٌفنادقٌالقصاارٌاالباايضٌوموقعااهٌفاوقٌمقهااىٌقااربٌالفلكااةٌاوٌدو

السوقٌوهناكٌفنادقٌاخرىٌاقلٌمستوىٌمنها

حٌبعادٌمثلٌفندقٌصباحٌالخيرٌالواقعٌقاربٌصايدليةٌالكاوتٌواصاب

ذلكٌعياداتٌالىٌاطباءٌاتذكرٌمنهمٌالدكتور

1963احماادٌك اادكٌالبااامرنيٌوهااوٌماانٌاالكاارادٌتوقاافٌمعاايٌعااامٌ

علىٌانهٌشيوعيٌواخرٌعيادةٌاتذكرهاٌفيهٌكانت

يضااءٌللطبيبٌساطعٌالقرغوليٌوعلىٌمقربةٌمنهٌفندقٌالوردةٌالب

وهناكٌفنادقٌاصبحتٌمخازنٌلبضاعات

لٌبعضٌالتجارٌمثلٌالفندقٌالذيٌداخلٌالساوقٌالكبيارٌمجااورٌمحا

القماشٌاسماعيلٌحموديٌالخالدٌواخر

اٌلخاازنٌالتمااورٌيقااعٌقااربٌمحاالٌالحاااجٌجاساامٌاياادا مٌاصاابحٌعنبااار 

واماٌفندقٌالمصايفٌفهوٌفندقٌحكوميٌب ني

هدتٌفايٌالساتيناتٌزمانٌحكوماةٌعباادٌالساالمٌوفايٌالسابعيناتٌشاا

الكوتٌموجة ٌمنٌبناءٌالفنادقٌلتوافدٌااليدي

العاملاااةٌالمصااااريةٌوابرزهاااااٌفنااادقٌالكرامااااةٌلصاااااحبهٌمحمااااودٌ

الجشعميٌاخوٌالحاجٌعيسىٌوجعفرٌجلبيٌكانٌبادارة

اوٌمحمدٌصالحٌهويديٌالبديرٌوبجوار ٌفندقٌالىٌثاباتٌمطعوجاه

العطارٌوهناكٌفنادقٌاخرىٌمثلٌفندق

حٌصااالحٌيعااودٌالااىٌالحاااجٌكاااظمٌالبااديرٌوكااانٌي اادير  ٌمحماادٌصااال

هويديٌقبلٌفندقٌالكرامةٌوالحاجٌكاظمٌوالدٌكل

الاىٌمنٌمكيٌوعبدٌاالميرٌوحسنٌوثالثتهمٌيعملونٌفيٌالتجاارةٌو

جانبهٌفندقٌاستأجر ٌعوادٌناموسٌالمكصوصي

لٌوالدٌمطشرٌالذيٌغيرٌاسمهٌالىٌمظفرٌوهذاٌالفندقٌكاانٌباالصا

ٌللسيدٌياسرٌالغربانٌوالفندقانٌيقعان منزال 

باالقربٌمانٌمركاازٌشارطةٌالكاوتٌوفناادقٌساميراميسٌفايٌالااركن

الواقعٌمقابلٌمدرسةٌالبناتٌالمركزيةٌاالبتدائية

قٌبناا ٌوعائديت ه ٌالىٌالحااجٌكااظمٌأوٌالماالٌتاياهٌساابق اٌوآخارٌفناد

.زميليٌالحاجٌرياضٌشاكرٌالخالدٌفيٌالكفاءاتٌ

اماااٌالمصااورونٌفكااانٌفاايٌالكااوتٌمحااالنٌاالولٌاسااتوديوٌخلياالٌ

السعديٌويقعٌقربٌفندقٌالشعبٌالعائدٌالى

عبااادٌعلااايٌاساااكندرٌواساااتوديوٌاخااارٌلصااااحبهٌنعااايمٌدولاااةٌوهاااوٌ

مسيحيٌوهوٌاخوٌالمعلمٌفرجٌنصوريٌوالدٌكل

بيالٌمنٌقيسٌالموظفٌفيٌمحطةٌتعبئةٌالوقودٌفيٌالكوتٌواخيهٌن

وهماٌزمياليٌفيٌاالعداديةٌوقدٌحصلٌنبيل

هٌثاامٌعلااىٌقبااولٌفاايٌالوالياااتٌالمتحاادةٌاالمريكيااةٌبواسااطةٌاقربائاا

تبعهٌاخو ٌليثٌوقدٌسبقتهمٌاختهمٌبالزواجٌمن

ماانٌعراقاايٌمتجاانسٌوكااانٌهناااكٌمصااورانٌمتاانقالنٌللتصااويرٌ

السريعٌوالرخي ٌوهيٌصورةٌسريعةٌتفيٌبالغرض

المطلااوبٌلتمشاايةٌالمعااامالتٌالرسااميهٌوالمصااورانٌهماااٌعزياازٌ

الرسامٌوالدٌزميليٌفيٌاالبتدائبةٌكاظمٌوعائلته

الاىٌتسكنٌقريب اٌمنٌدارناٌوهمٌمنٌاالكرادٌالفيليهٌغادرواٌالكاوت

بغدادٌعلىٌماٌاتوقعٌفيٌبدايةٌالستيناتٌواالخر

هااوبيٌاوٌعباادٌالوهااابٌوالاادٌعباادٌالاارزاقٌالااذيٌتعااينٌفاايٌغرفااةٌ

التجارةٌكاتب اٌلألسعارٌولهٌأخـوانٌهماٌجعفرٌوسعد

ةٌشارعٌالثاور/ وهماٌاالنٌاصحابٌاستوديوٌحمورابيٌفيٌالكوتٌ

ٌبهماٌفيٌعاميٌألفينٌواربعةٌوخمسة وقدٌالتقيت 

اماٌالمطاعمٌفايٌالكاوتٌفأبرزهااٌمطعامٌالصاادقٌوصااحبهٌجاسامٌ

الدبينٌوالدٌزميليٌعبدٌااللهٌفيٌالمدرسة

ريٌالمتوسطةٌالشرقيةٌوهذ ٌالمدرسةٌف تحتٌواصبحٌدوامهاٌعص

لكونٌجميعٌطالبهاٌمنٌالناجحينٌبالزحف

بناااءٌالااذيٌاعطااا  ٌاالنقالبيااونٌبعاادٌتساالمٌالساالطةٌمكرمااة ٌماانهمٌأل

الشعبٌوضاعتٌجهودٌالناجحينٌبهذ ٌالمكرمة

نٌوٌكانٌمطعمٌللسمكٌقربٌسااحةٌالعامالٌيشاتركٌفياهٌطالابٌدباي

السبعٌوالدٌالعميدٌماجدٌوهناٌاود ٌتصحيح

ٌهاايٌانٌماجاادٌتقاادمٌللكليااةٌالعسااكريةٌفاايٌزماانٌالاازعيم معلومااة 

بتزكيةٌوكفالةٌزوجٌخالتهٌرجلٌالمخابراتٌالمنسب

تٌالىٌالتعلايمٌجاوادٌكااظمٌالسابعٌوحقيقاةٌجاوادٌأناهٌلايسٌمانٌبيا

السبعٌكماٌتبينٌليٌوانماٌهوٌمنٌمنطقةٌمندلي

ولطالااابٌالساااماكٌاوالدٌغيااارٌماجااادٌوهااامٌالمعلااامٌعلااايٌوحامااادٌ

الموظفٌفيٌاالصالحٌالزراعيٌولهمٌاختٌمتزوجة

عي اٌالعازةٌكاانٌشايو/ منٌالمعلامٌعبادٌشاكاحٌمانٌابنااءٌالفيصاليةٌ

ولهٌاخٌاسمهٌقاسم1963موقوف اٌمعيٌعامٌ

زميليٌفيٌالمتوساطةٌولطالابٌشاريكٌفايٌالمطعامٌوهاوٌالحاارس

القوميٌهنيدسٌولهٌولدٌمعلمٌاسمهٌمحمد

وكاذلكٌيااار ٌاباوٌساااميٌكاانٌلااهٌمحالٌالٌاعاارفٌمكانااهٌوداووديٌ

اخوٌرحمانيٌصاحبٌمقهىٌالتجارٌفيٌاالربعينات

.وهوٌبجوارٌمطعمٌالسمكٌقربٌساحةٌالعاملٌ

أماٌعنٌمطاعمٌالكباابٌفمطعامٌاساكندرٌاوٌزيادٌوالادٌالحااجٌساالمٌ

مديرٌدائرةٌالزراعةٌفيقعٌقربٌالساحة

الحسااينيةٌومحاالٌحاشااوشٌقااربٌدوارٌاوٌفلكااةٌالسااوقٌوهناااكٌ

محالتٌاخرىٌالٌاعرفٌاصحابهاٌمنهاٌواحد

.فيٌالمشروعٌواخرٌفيٌداخلٌالسوقٌالقديمٌ

الادٌاماٌمحالتٌبياعٌالمرطبااتٌفكاناتٌثالثاة ٌاالولٌمحالٌاساكندرٌو

الحاجٌسالمٌقبلٌانٌيستقطعٌمنهٌمطعم

الكبااابٌومحاالٌجاساامٌقرياابٌماانٌدوارٌفلكااةٌالسااوقٌوالثالااثٌفااي

المشرعٌلصاحبهٌعبدٌكورٌوشريكهٌعليٌاكبر

ٌعنٌمقتلهٌسابق اٌ .الذيٌتكلمت 

ٌي دعىٌبااشٌحّما الٌيساكنٌأّماٌعنٌالحّمالينٌفقدٌكانٌعليهمٌرئيس 

محلتناٌسيدٌحسينٌالٌاتذكرٌاسمهٌوهوٌمن

اكاارادٌالشاامالٌكماااٌاتوقااعٌذلااكٌماانٌملبسااهٌوكاالٌالحمااالينٌتحااتٌ

تموزٌوساءت/ 14امرتهٌانتهىٌدور ٌبعدٌانقالبٌ

حالتاااهٌالمادياااةٌتبينت هااااٌمااانٌلباساااهٌالااارثٌبعااادٌذلاااكٌومااانٌابااارزٌ

الحّمالينٌكانٌعباسٌك اّلنيٌوهوٌرجلٌاالوزانٌالثقيلة

ّماالٌالتيٌتتعذرٌعلىٌاالخرينٌوهوٌمنٌاالكارادٌالفيلياهٌوكاذلكٌالح

اٌوهوٌمن شيركهٌأوٌشريجيٌمنٌابرزهمٌايض 

االكاارادٌالفيليااةٌوالطرياافٌانٌهااذاٌالرجاالٌقاادٌاساامىٌبناتااهٌعلااىٌ

اسماءٌالدولٌالعربيةٌفواحدةٌاسمهاٌقاهرةٌوالثانية

ر ٌالاىٌسورياٌوالثالثةٌلبنانٌلكنٌكلٌهاذاٌلامٌيشافعٌلاهٌوتامٌتسافي

.ايرانٌفيٌالسبعيناتٌ

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

2020/ 2تشرين/ 1كوبنهاجنٌاالحدٌفيٌ/ الدنماركٌ

الفرزةٌالرابعة6رقمٌمحطةٌ

منصورعطاٌالحاجٌيوسفٌالحاجٌ

ابارزٌالخيااطينٌفكاانٌاقادمهمٌهااديٌالخيااطٌاخاوٌعبادٌسانجرٌاماٌ

ومحلهٌفيٌالسبعيناتٌكانٌمنٌضمنٌمسكنه

الواقااعٌفاايٌبدايااةٌشااارعٌالمشااروعٌخلاافٌالبدالااةٌالقديمااةٌوقاادٌ

اشترىٌالبيتٌوالمحلٌوبناهماٌقيصرية ٌالحدادٌعلي

جلااوبٌولعلاايٌاخٌمعلاامٌاساامهٌمحماادٌكااانٌزميلاايٌفاايٌالمتوسااطةٌ

ومنٌالخياطينٌكريمٌمهديٌابنٌاخٌهاديٌومحله

دليةٌقربٌالسينماٌالشتويٌوكذلكٌقاسمٌالهناديٌومحلاهٌقاربٌصاي

.1963الكوتٌوكانٌموقوف اٌمعيٌفيٌعامٌ

وفايٌداخالٌالسااوقٌالقاديمٌكااانٌسالمانٌالخيااطٌوهااوٌوالادٌالمعلاامٌ

عليٌواخيهٌثابتٌابناءٌمحلتيٌويقعٌمحله

دٌفاايٌداخاالٌالسااوقٌقبالااةٌمحاالٌالق ّماااشٌاسااماعيلٌحمااوديٌالخالاا

ٌأولٌبدلةكانت طت  وعندٌالخياطٌسلمانٌخ 

امٌهدية ٌمنٌخاليٌعبدٌاالميرٌعندٌنجاحيٌمانٌالثالاثٌمتوساطةٌعا

وعلىٌنفسٌالجهةٌواالمتدادٌكانٌمحل1961

ٌاتذكرٌديكهٌالهنديٌاالعور الذيٌالخياطٌابوٌزيدٌالوائليٌوماٌزلت 

ٌفي ارا ٌوهوٌيتجولٌفيٌالسوقٌعندماٌكنت 

عجب اٌبهٌوي قالٌانٌالديكٌفقدٌعينه ٌلاهٌاالبتدائيةٌفأقفٌم  فيٌمنازلة 

ولمٌينهزمٌأمامٌالديكٌالمهاجمٌوكسب

.الجولةٌببقائهٌفيٌساحةٌالنزالٌ

وفيٌمحلةٌالمشروعٌكانٌعبدٌعلايٌالخيااطٌوهاوٌمانٌالموقاوفين

ومحلهٌمقابلٌعبدٌكورٌانتقلٌالى1963معيٌعامٌ

ٌال ٌبغدادٌبعدٌذلكٌالىٌبغدادٌوكذلكٌالخيااطٌرؤوفٌوكاانٌكاريم  عاين 

.وهؤالءٌهمٌمنٌابرزٌالخياطينٌ

اماٌابرزٌباعاةٌالقمااشٌففايٌاالربعينااتٌكاانٌاليهاوديٌخضاوري

ومحلهٌفيٌبدايةٌشارعٌاليهودٌمقابلٌبيتٌزميلي

ديمٌكاانٌسميرٌابراهيمٌوقدٌتمٌتسفير ٌمعٌاليهودٌوفيٌالسوقٌالقا

اسماعيلٌحموديٌالخالدٌومحسنٌجاسم

حمااز ٌوالشاااعرٌالشااعبيٌالكبياارٌكااريمٌتعبااانٌالجاساامٌوهااوٌماانٌ

ومماٌاتذكر ٌمنٌشعر 1963الموقوفينٌمعيٌعامٌ

لاااىٌبيت ااااٌمااانٌالشاااعرٌيقاااولٌفياااهٌمخاطب ااااٌالااازعيمٌبعااادٌانقالباااهٌع

الشيوعيينٌوتسميتهمٌبالفوضويينٌفيٌخطابهٌفي

لةٌفايٌكنيسةٌماريوسفٌجاءٌبعدٌمحاولاةٌاالغتياالٌالبعثياةٌالفاشا

رأسٌالقريةٌبشارعٌالرشيدٌوالتيٌاشتركٌفيها

عبدٌالوهابٌالغرياريٌالاذيٌق تالٌوالماأجورٌحسابٌقاولٌالمحاامي

اوٌحسينٌصبي/ طالبٌالسهيلٌصدامٌحصينٌ

رحٌفيهاٌوانهزمٌالىٌسورياٌوهناكٌتمٌتأهي لهٌمنٌالشقاواتٌوقدٌج 

السفارةٌالبرطانيةٌوقدٌجعلٌمنٌهذ ٌالحادثة

اٌاسما ٌااليامٌالطويلةٌ .فلم 

تٌانكساار] اعااودٌالااىٌقااولٌالشاااعرٌكااريمٌتعبااانٌمخاطب اااٌالاازعيمٌ

ٌكتلتٌالباشاٌ ٌبدلتٌلعابتي… ايدكٌي ل  ي ل 

نٌوهاايٌقصاايدةٌطويلااةٌوجميلااةٌوالغرياابٌانٌالعااراقيي[بخرخاشااةٌ

يزة ٌ اٌيرونٌفيٌكلٌحكومةٌكانواٌيكرهونهاٌم  دائم 

افضلٌمنٌساـابقتهاٌويارونٌالماضايٌاحسانٌمانٌحاضارهمٌوهايٌ

ّكامٌالعراقٌالذينٌيتعاقبونٌال حقيقةٌألنٌح 

ياةٌيكونونٌاالٌأسوءٌممنٌسـبقٌوهذاٌماٌنرا ٌاليومٌبصورتهٌالجل

فيٌالحكومةٌالدمقراطيةٌالتيٌجاءٌبهاٌاالحتالل

والغريب2003ٌاالمركيٌالبريطانيٌبعدٌاسقاطٌحكومةٌالبعثٌفيٌ

ٌعلىٌتغيرٌالكثيرٌمنٌطبائعٌالناس انيٌوقفت 

.الطيبةٌوهذاٌماٌيدعوٌالىٌاالسفٌوهللاٌالعالمٌبالقادمٌ

بادٌومنٌتجارٌالقماشٌكذلكٌخضيرٌعبدٌالسادةٌالبديريٌواخاو ٌع

المنعمٌوغفوريٌالحاجٌعبودٌالنجار

انٌالحكيميانٌسيدٌصالوحيٌوسايدٌعبادٌالا و  رزاقٌوبجوارهماٌاالخ 

واوالدهماٌهاديٌوهوٌزميليٌفيٌاالبتدئية

والمعلااامٌباااااقرٌوالمعلاااامٌحساااانٌوتاااااجرٌالجملااااةٌالساااايدٌراضاااايٌ

الطباطبائيٌوهوٌاديبٌوشاعرٌأتذكرٌلهٌبيت اٌمنٌالشعر

مااانٌقصااايدةٌنونياااهٌطويلاااةٌالقاهااااٌفااايٌالسااااحةٌالحساااينيةٌاياااام

ٌمدفون اٌبارض] الشيوعيينٌيقولٌفيهاٌ ٌكانٌلينين  كمٌ إن 

ٌفاايٌأكبادناااٌد فناااٌ. … همٌواخاارونٌالٌاتااذكرٌاسااماء[ فااإنٌلينااين 

وكاظمٌبرهانٌالمكصوصيٌذكرت هٌانف اٌوكانٌفيٌالسوق

القديمٌاصحابٌمخاازنٌلبياعٌالكماليااتٌاتاذكرٌمانهمٌخالادٌمحماود

الخالدٌعمٌالحاجٌرياضٌشاكرٌزميليٌبالدراسة

ااٌعبادٌعلايٌاساكندرٌواوالد ٌجليالٌوح ساينٌاالبتدائيةٌومنهمٌايض 

انتقلٌبعدٌأنٌإبتناٌفندق اٌاسما ٌفندقٌالشعب

قاااربٌجاااامعٌالسااانةٌومحلاااهٌتحاااتٌالفنااادقٌيبياااعٌفياااهٌالكمالياااات

واالسلحةٌولهٌاخٌغيرٌشقيقٌهوٌمظلومٌجاموس

كااانٌلااهٌمحاالٌكمالياااتٌفاايٌداخاالٌالسااوقٌالقااديمٌوماانٌاصااحابٌ

محالتٌبيعٌالمالبسٌوالكمالياتٌداخلٌالسوق

اٌعبدٌالحسينٌروميٌوعيدانٌروميٌوكانٌمحلٌلبيعٌاال حذيةٌأيض 

صاحبهٌعباسٌوت لقبٌالعائلةٌببيتٌالقصار

تماوز14ٌسكنواٌفيٌعكدٌالجامعٌثمٌانتقلواٌالىٌبغدادٌبعدٌانقالبٌ

.

وكاانٌفايٌنفااسٌالساوقٌمعمااالنٌيادويانٌلصااناعةٌالحلاوىٌواحااد

يعودٌالىٌبيتٌحسنٌستوتٌوالدٌالمفوضٌمهدي

والمعلااامٌهااااديٌوهمااااٌزماااياليٌفااايٌاالبتدائياااةٌومساااكنهمٌمقابااالٌ

السجنٌواالخرٌيعودٌالىٌبيتٌش كرٌوالدٌالموظف

نٌالصااحيٌجعفاارٌوجااوادٌودارهاامٌفاايٌالزقاااقٌالمقاباالٌلبيااتٌحسااي

عاكولهٌوالدٌالشيوعيٌعليٌالذيٌكانٌموقوف ا

ديلٌوقدٌسكنهٌفايٌالساتيناتٌالقصاابٌحسانٌجنا1963معيٌعامٌ

اوٌالقصابٌرجبٌعلىٌماٌاتوقعٌوكانٌحسن

.1963جنديلٌمنٌالموقوفينٌمعيٌعامٌ

وكانٌهناكٌمحالنٌللكمالياتٌوبيعٌالساعاتٌخارجٌالساوقٌوهماا

محلٌابراهيمٌالركابيٌوقدٌاشترا ٌمنهٌبعد

مٌباعهٌانتقالهٌالىٌبغدادٌالحاجٌعبدٌالعزيزٌالحاجٌحسونٌالناصرٌث

واشترا ٌمنهٌالحاجٌكاظمٌأوٌملهٌتايهٌوهو

رادودٌعزاءٌالحسينٌلمحلةٌالشرقيةٌوقريابٌمانٌمحالٌماالٌكااظمٌ

محلٌلبيعٌالساعاتٌوالكهربائياتٌيعودٌالى

بعيناتٌمحمدٌالزنكيٌوقدٌس فّرٌهوٌواخو ٌكاظمٌوعائلتهماٌفيٌالس

ويقابلٌمحلٌالزنكيٌمحلٌلألجهزةٌالمنزلية

ةٌصاااحبهٌجمياالٌشااكرٌالسااعديٌوكااانٌللساايدٌساالومٌالحكاايمٌوكالاا

شركةٌبايٌللكهرابئياتٌوالراديواتٌومحلهٌيقع

مالصااق اٌالااىٌمطعاامٌالصااادقٌالعائاادٌالااىٌجاساامٌالاادبينٌثاامٌتاارك

الوكالةٌبعدٌانٌتعينٌموظف اٌفيٌمحكمةٌالكوت

اواخرٌالخمسيناتٌوهوٌوالدٌكالٌمانٌالمعلامٌرعادٌوالادكتورٌعلايٌ

الذيٌيسكنٌامريكاٌاالنٌويوجدٌمحلٌلبيع

االصاباغٌمجااورٌالاىٌمحالٌجميالٌالساعيديٌلصااحبهٌجباارٌشااالل

وهوٌوالدٌمنعمٌالقوميٌوالبعثيٌبعدٌذلك

لاا فٌدخاالٌواخااو ٌابااراهيمٌزميلاايٌفاايٌاالعداديااةٌك نّاااٌنلقبااهٌبااأبيٌد 

مدرسةٌالشرطةٌبعدٌتخرجهٌمنٌاالعداديةٌوالٌاعلم

ومحال1963ٌالىٌاينٌانتقلواٌوقدٌانقطعاتٌاخباارهمٌبعادٌانقاالبٌ

آخرٌلبيعٌاالصباغٌيقعٌقربٌمحلٌالحاج

عربٌمجيدٌالصفارٌفيٌالشارعٌالخلفيٌللمدرسةٌوصاحبهٌالحاجٌي

.العزاويٌ

اماااٌعاانٌالفنااادقٌفاايٌالكااوتٌفكااانٌابرزهاااٌفناادقٌالشااعبٌوفناادق

جبهةٌالنهرٌالواقعٌفوقٌمقهىٌسوزيٌواالخر

ارٌفنادقٌالقصاارٌاالباايضٌوموقعااهٌفاوقٌمقهااىٌقااربٌالفلكااةٌاوٌدو

السوقٌوهناكٌفنادقٌاخرىٌاقلٌمستوىٌمنها

حٌبعادٌمثلٌفندقٌصباحٌالخيرٌالواقعٌقاربٌصايدليةٌالكاوتٌواصاب

ذلكٌعياداتٌالىٌاطباءٌاتذكرٌمنهمٌالدكتور

1963احماادٌك اادكٌالبااامرنيٌوهااوٌماانٌاالكاارادٌتوقاافٌمعاايٌعااامٌ

علىٌانهٌشيوعيٌواخرٌعيادةٌاتذكرهاٌفيهٌكانت

يضااءٌللطبيبٌساطعٌالقرغوليٌوعلىٌمقربةٌمنهٌفندقٌالوردةٌالب

وهناكٌفنادقٌاصبحتٌمخازنٌلبضاعات

لٌبعضٌالتجارٌمثلٌالفندقٌالذيٌداخلٌالساوقٌالكبيارٌمجااورٌمحا

القماشٌاسماعيلٌحموديٌالخالدٌواخر

اٌلخاازنٌالتمااورٌيقااعٌقااربٌمحاالٌالحاااجٌجاساامٌاياادا مٌاصاابحٌعنبااار 

واماٌفندقٌالمصايفٌفهوٌفندقٌحكوميٌب ني

هدتٌفايٌالساتيناتٌزمانٌحكوماةٌعباادٌالساالمٌوفايٌالسابعيناتٌشاا

الكوتٌموجة ٌمنٌبناءٌالفنادقٌلتوافدٌااليدي

العاملاااةٌالمصااااريةٌوابرزهاااااٌفنااادقٌالكرامااااةٌلصاااااحبهٌمحمااااودٌ

الجشعميٌاخوٌالحاجٌعيسىٌوجعفرٌجلبيٌكانٌبادارة

اوٌمحمدٌصالحٌهويديٌالبديرٌوبجوار ٌفندقٌالىٌثاباتٌمطعوجاه

العطارٌوهناكٌفنادقٌاخرىٌمثلٌفندق

حٌصااالحٌيعااودٌالااىٌالحاااجٌكاااظمٌالبااديرٌوكااانٌي اادير  ٌمحماادٌصااال

هويديٌقبلٌفندقٌالكرامةٌوالحاجٌكاظمٌوالدٌكل

الاىٌمنٌمكيٌوعبدٌاالميرٌوحسنٌوثالثتهمٌيعملونٌفيٌالتجاارةٌو

جانبهٌفندقٌاستأجر ٌعوادٌناموسٌالمكصوصي

لٌوالدٌمطشرٌالذيٌغيرٌاسمهٌالىٌمظفرٌوهذاٌالفندقٌكاانٌباالصا

ٌللسيدٌياسرٌالغربانٌوالفندقانٌيقعان منزال 

باالقربٌمانٌمركاازٌشارطةٌالكاوتٌوفناادقٌساميراميسٌفايٌالااركن

الواقعٌمقابلٌمدرسةٌالبناتٌالمركزيةٌاالبتدائية

قٌبناا ٌوعائديت ه ٌالىٌالحااجٌكااظمٌأوٌالماالٌتاياهٌساابق اٌوآخارٌفناد

.زميليٌالحاجٌرياضٌشاكرٌالخالدٌفيٌالكفاءاتٌ

اماااٌالمصااورونٌفكااانٌفاايٌالكااوتٌمحااالنٌاالولٌاسااتوديوٌخلياالٌ

السعديٌويقعٌقربٌفندقٌالشعبٌالعائدٌالى

عبااادٌعلااايٌاساااكندرٌواساااتوديوٌاخااارٌلصااااحبهٌنعااايمٌدولاااةٌوهاااوٌ

مسيحيٌوهوٌاخوٌالمعلمٌفرجٌنصوريٌوالدٌكل

بيالٌمنٌقيسٌالموظفٌفيٌمحطةٌتعبئةٌالوقودٌفيٌالكوتٌواخيهٌن

وهماٌزمياليٌفيٌاالعداديةٌوقدٌحصلٌنبيل

هٌثاامٌعلااىٌقبااولٌفاايٌالوالياااتٌالمتحاادةٌاالمريكيااةٌبواسااطةٌاقربائاا

تبعهٌاخو ٌليثٌوقدٌسبقتهمٌاختهمٌبالزواجٌمن

ماانٌعراقاايٌمتجاانسٌوكااانٌهناااكٌمصااورانٌمتاانقالنٌللتصااويرٌ

السريعٌوالرخي ٌوهيٌصورةٌسريعةٌتفيٌبالغرض

المطلااوبٌلتمشاايةٌالمعااامالتٌالرسااميهٌوالمصااورانٌهماااٌعزياازٌ

الرسامٌوالدٌزميليٌفيٌاالبتدائبةٌكاظمٌوعائلته

الاىٌتسكنٌقريب اٌمنٌدارناٌوهمٌمنٌاالكرادٌالفيليهٌغادرواٌالكاوت

بغدادٌعلىٌماٌاتوقعٌفيٌبدايةٌالستيناتٌواالخر

هااوبيٌاوٌعباادٌالوهااابٌوالاادٌعباادٌالاارزاقٌالااذيٌتعااينٌفاايٌغرفااةٌ

التجارةٌكاتب اٌلألسعارٌولهٌأخـوانٌهماٌجعفرٌوسعد

ةٌشارعٌالثاور/ وهماٌاالنٌاصحابٌاستوديوٌحمورابيٌفيٌالكوتٌ

ٌبهماٌفيٌعاميٌألفينٌواربعةٌوخمسة وقدٌالتقيت 

اماٌالمطاعمٌفايٌالكاوتٌفأبرزهااٌمطعامٌالصاادقٌوصااحبهٌجاسامٌ

الدبينٌوالدٌزميليٌعبدٌااللهٌفيٌالمدرسة

ريٌالمتوسطةٌالشرقيةٌوهذ ٌالمدرسةٌف تحتٌواصبحٌدوامهاٌعص

لكونٌجميعٌطالبهاٌمنٌالناجحينٌبالزحف

بناااءٌالااذيٌاعطااا  ٌاالنقالبيااونٌبعاادٌتساالمٌالساالطةٌمكرمااة ٌماانهمٌأل

الشعبٌوضاعتٌجهودٌالناجحينٌبهذ ٌالمكرمة

نٌوٌكانٌمطعمٌللسمكٌقربٌسااحةٌالعامالٌيشاتركٌفياهٌطالابٌدباي

السبعٌوالدٌالعميدٌماجدٌوهناٌاود ٌتصحيح

ٌهاايٌانٌماجاادٌتقاادمٌللكليااةٌالعسااكريةٌفاايٌزماانٌالاازعيم معلومااة 

بتزكيةٌوكفالةٌزوجٌخالتهٌرجلٌالمخابراتٌالمنسب

تٌالىٌالتعلايمٌجاوادٌكااظمٌالسابعٌوحقيقاةٌجاوادٌأناهٌلايسٌمانٌبيا

السبعٌكماٌتبينٌليٌوانماٌهوٌمنٌمنطقةٌمندلي

ولطالااابٌالساااماكٌاوالدٌغيااارٌماجااادٌوهااامٌالمعلااامٌعلااايٌوحامااادٌ

الموظفٌفيٌاالصالحٌالزراعيٌولهمٌاختٌمتزوجة

عي اٌالعازةٌكاانٌشايو/ منٌالمعلامٌعبادٌشاكاحٌمانٌابنااءٌالفيصاليةٌ

ولهٌاخٌاسمهٌقاسم1963موقوف اٌمعيٌعامٌ

زميليٌفيٌالمتوساطةٌولطالابٌشاريكٌفايٌالمطعامٌوهاوٌالحاارس

القوميٌهنيدسٌولهٌولدٌمعلمٌاسمهٌمحمد

وكاذلكٌيااار ٌاباوٌساااميٌكاانٌلااهٌمحالٌالٌاعاارفٌمكانااهٌوداووديٌ

اخوٌرحمانيٌصاحبٌمقهىٌالتجارٌفيٌاالربعينات

.وهوٌبجوارٌمطعمٌالسمكٌقربٌساحةٌالعاملٌ

أماٌعنٌمطاعمٌالكباابٌفمطعامٌاساكندرٌاوٌزيادٌوالادٌالحااجٌساالمٌ

مديرٌدائرةٌالزراعةٌفيقعٌقربٌالساحة

الحسااينيةٌومحاالٌحاشااوشٌقااربٌدوارٌاوٌفلكااةٌالسااوقٌوهناااكٌ

محالتٌاخرىٌالٌاعرفٌاصحابهاٌمنهاٌواحد

.فيٌالمشروعٌواخرٌفيٌداخلٌالسوقٌالقديمٌ

الادٌاماٌمحالتٌبياعٌالمرطبااتٌفكاناتٌثالثاة ٌاالولٌمحالٌاساكندرٌو

الحاجٌسالمٌقبلٌانٌيستقطعٌمنهٌمطعم

الكبااابٌومحاالٌجاساامٌقرياابٌماانٌدوارٌفلكااةٌالسااوقٌوالثالااثٌفااي

المشرعٌلصاحبهٌعبدٌكورٌوشريكهٌعليٌاكبر

ٌعنٌمقتلهٌسابق اٌ .الذيٌتكلمت 

ٌي دعىٌبااشٌحّما الٌيساكنٌأّماٌعنٌالحّمالينٌفقدٌكانٌعليهمٌرئيس 

محلتناٌسيدٌحسينٌالٌاتذكرٌاسمهٌوهوٌمن

اكاارادٌالشاامالٌكماااٌاتوقااعٌذلااكٌماانٌملبسااهٌوكاالٌالحمااالينٌتحااتٌ

تموزٌوساءت/ 14امرتهٌانتهىٌدور ٌبعدٌانقالبٌ

حالتاااهٌالمادياااةٌتبينت هااااٌمااانٌلباساااهٌالااارثٌبعااادٌذلاااكٌومااانٌابااارزٌ

الحّمالينٌكانٌعباسٌك اّلنيٌوهوٌرجلٌاالوزانٌالثقيلة

ّماالٌالتيٌتتعذرٌعلىٌاالخرينٌوهوٌمنٌاالكارادٌالفيلياهٌوكاذلكٌالح

اٌوهوٌمن شيركهٌأوٌشريجيٌمنٌابرزهمٌايض 

االكاارادٌالفيليااةٌوالطرياافٌانٌهااذاٌالرجاالٌقاادٌاساامىٌبناتااهٌعلااىٌ

اسماءٌالدولٌالعربيةٌفواحدةٌاسمهاٌقاهرةٌوالثانية

ر ٌالاىٌسورياٌوالثالثةٌلبنانٌلكنٌكلٌهاذاٌلامٌيشافعٌلاهٌوتامٌتسافي

.ايرانٌفيٌالسبعيناتٌ

***************
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ككيابراهيمٌبطرسٌماجدٌ

هناٌالخيرٌوالتبر… هناٌبغداد

هناٌبغدادٌحيثٌاليقينٌوالخبر

هناٌيدّونٌأسطرٌمنٌنثرٌوٌشعر

رهناٌتوثقٌتسّجلٌالحياةٌفيٌصوٌ 

فيٌأروعٌوأجملٌلحظاتٌالعمر

هناٌتكتملٌاالعراسٌبألفٌليلةٌوبدر

ٌياٌبغدادٌيغسلهٌا ٌالبهي  لقمرووجهك 

هناٌيعزفٌاشجىٌلحنٌعلىٌوتر

هناٌينقشٌويرسمٌاروعٌرسمٌمعبر

ٌوألليءٌمنٌدرر هناٌروائعٌالمجد 

فالٌحاجةٌلكٌالىٌتعبٌجهدٌوسفر

هناٌبغدادٌهيٌمالعبٌللمجدٌوأنهر

هناٌبغدادٌالفتحٌجيثٌيهطلٌالقطر

أتوكٌمنٌوطنٌالعبتهٌريحٌفغدىٌ

منكسر

حاملينٌبياضٌالثلجٌوروائعٌمنٌزهر

خطرأنتمٌياٌأحبتيٌوناكرّيٌفأنناٌفي

ذروالماٌالعتبٌولماٌتنكروننيٌثّمٌتعت

هناٌملّوعةٌالشعراءٌفيماٌكتبواٌ

وسّطروا

رهناٌبغدادٌحبٌاالهلٌيزرعنيٌفأخضٌّ

تبشرهناٌبغدادٌيغنيهاٌالكّلٌبفرحٌويس

ٌفيٌالذرىٌظهروا هناٌبغدادٌبنوك 
واهناٌبغدادٌاهلكٌالنشامىٌللعداٌقدٌقهر

ككيابراهيمٌبطرسٌماجدٌ

هناٌالخيرٌوالتبر… هناٌبغداد

هناٌبغدادٌحيثٌاليقينٌوالخبر

هناٌيدّونٌأسطرٌمنٌنثرٌوٌشعر

رهناٌتوثقٌتسّجلٌالحياةٌفيٌصوٌ 

فيٌأروعٌوأجملٌلحظاتٌالعمر

هناٌتكتملٌاالعراسٌبألفٌليلةٌوبدر

ٌياٌبغدادٌيغسلهٌا ٌالبهي  لقمرووجهك 

هناٌيعزفٌاشجىٌلحنٌعلىٌوتر

هناٌينقشٌويرسمٌاروعٌرسمٌمعبر

ٌوألليءٌمنٌدرر هناٌروائعٌالمجد 

فالٌحاجةٌلكٌالىٌتعبٌجهدٌوسفر

هناٌبغدادٌهيٌمالعبٌللمجدٌوأنهر

هناٌبغدادٌالفتحٌجيثٌيهطلٌالقطر

أتوكٌمنٌوطنٌالعبتهٌريحٌفغدىٌ

منكسر

حاملينٌبياضٌالثلجٌوروائعٌمنٌزهر

خطرأنتمٌياٌأحبتيٌوناكرّيٌفأنناٌفي

ذروالماٌالعتبٌولماٌتنكروننيٌثّمٌتعت

هناٌملّوعةٌالشعراءٌفيماٌكتبواٌ

وسّطروا

رهناٌبغدادٌحبٌاالهلٌيزرعنيٌفأخضٌّ

تبشرهناٌبغدادٌيغنيهاٌالكّلٌبفرحٌويس

ٌفيٌالذرىٌظهروا هناٌبغدادٌبنوك 
واهناٌبغدادٌاهلكٌالنشامىٌللعداٌقدٌقهر

عيهناٌالخيرٌوالتبر د ٌس م  ٌت راو  ظ لّت 

البلداويعدنانٌعبدٌالنبيٌشعرٌ

ٌترنيــمةٌ نٌبليـــغٌالقول  داهـام  أه 

ٌ ٌلمــاٌكـان  عد ٌالقـلب  أواهاماٌأس  م 

ٌ ٌالش وق  فيـف  ؤن س هيشدوٌبهاٌور  يـ 

ٌ ٌأليـــام  ٌالحنيـــن  و  بذكراهــاش ــد 
 ٌ د ولةٌصاغهاٌوزنــا جــ  وقافيـــة ٌم 

فـيٌ  ٌ ٌعروسا لَّت  حيّـاهاحتــىٌت ج  م 

ٌالـــذيٌقــدٌزاد هاٌ ا ٌإّنٌالبيــان  أل قـ 

ٌ فيٌحين  ت دٌَّط ر  ٌفار  اهاوافقــدٌش عَّ

ٌ ت ق ت  يون ةٌقـدٌب راهاٌفار  ز  ه تٌ م  وز 
 ٌ ٌفتـّانا غ نـاهاماٌأجمل ٌالوصــف  بم 

ٌ ٌجال  الشـــعر  بهاكأّنٌكلٌَّربيـــعٌ 

ٌ س ن  فـــيٌح   ٌ نقا و  عاهف زاد هاٌر  ر  ام 

ٌ وَّ يء ٌالج  ٌي ض  ف  ر  نٌ ماٌكل ٌح  دام  ف ر 

تزهوٌفــــيٌ زايـــاهاإّنٌالق ـالدةٌ  م 
عـيٌن غمةٌ  د ٌس م  ٌت راو  تٌ ن ه ضٌ ظ لّت 

ٌ ة ٌالفـاظ  ج  و  ٌم  ٌبيـــن  ن  اهــات ل قّـمـــ 

ٌ ٌاذاٌصاغ ت  ع هانٌالب ديـــع  روائــ 

ّداها ؤ  ٌالشعرٌتسموٌفيٌم  مواهب 

ٌفـيٌ ت  تناس ق هااذاٌالمعانـيٌتسام 

ٌ س ت  ٌالم  ـــد  ٌت رنيمة ٌقـ  افاهـبفضل 

ٌ ل وٌالنشيد ٌبهاٌفـــيٌكــّل  ناحيةٌ يح 

ٌلمــنٌبالـوّدٌ نـاغاهــاقصيد ٌزهـو 
 ٌ ٌصادقا ومٌالع الٌك ن  نٌت ر  نيام  ا ٌف ط 

ضــىٌ ٌالٌت ر  ـّز  ٌالع  رات ب  ناهام  بأد 

الٌي جيــد ٌ  ٌ لّىٌشؤونا ٌت و  ــن  هابـف م 

فــيٌ ساراٌ  ٌانك  ثناياهافق دٌاضاف 

ٌ ٌن طقت  ٌفــيٌحق  ٌقول ك  دان  بهي ز 

والٌت ع بأٌ  ٌ ٌجريــئا بأقذاهــافك ــن 

عرٌأهديٌالودٌَّقافية ٌ نٌباق ة ٌالش  م 
ٌ ــن  راهال م  س  ٌإصالحاٌب م  ب  ي واك 

عي د ٌس م  ٌت راو  ظ لّت 

البلداويعدنانٌعبدٌالنبيٌشعرٌ

ٌترنيــمةٌ نٌبليـــغٌالقول  داهـام  أه 

ٌ ٌلمــاٌكـان  عد ٌالقـلب  أواهاماٌأس  م 

ٌ ٌالش وق  فيـف  ؤن س هيشدوٌبهاٌور  يـ 

ٌ ٌأليـــام  ٌالحنيـــن  و  بذكراهــاش ــد 
 ٌ د ولةٌصاغهاٌوزنــا جــ  وقافيـــة ٌم 

فـيٌ  ٌ ٌعروسا لَّت  حيّـاهاحتــىٌت ج  م 

ٌالـــذيٌقــدٌزاد هاٌ ا ٌإّنٌالبيــان  أل قـ 

ٌ فيٌحين  ت دٌَّط ر  ٌفار  اهاوافقــدٌش عَّ

ٌ ت ق ت  يون ةٌقـدٌب راهاٌفار  ز  ه تٌ م  وز 
 ٌ ٌفتـّانا غ نـاهاماٌأجمل ٌالوصــف  بم 

ٌ ٌجال  الشـــعر  بهاكأّنٌكلٌَّربيـــعٌ 

ٌ س ن  فـــيٌح   ٌ نقا و  عاهف زاد هاٌر  ر  ام 

ٌ وَّ يء ٌالج  ٌي ض  ف  ر  نٌ ماٌكل ٌح  دام  ف ر 

تزهوٌفــــيٌ زايـــاهاإّنٌالق ـالدةٌ  م 
عـيٌن غمةٌ  د ٌس م  ٌت راو  تٌ ن ه ضٌ ظ لّت 

ٌ ة ٌالفـاظ  ج  و  ٌم  ٌبيـــن  ن  اهــات ل قّـمـــ 

ٌ ٌاذاٌصاغ ت  ع هانٌالب ديـــع  روائــ 

ّداها ؤ  ٌالشعرٌتسموٌفيٌم  مواهب 

ٌفـيٌ ت  تناس ق هااذاٌالمعانـيٌتسام 

ٌ س ت  ٌالم  ـــد  ٌت رنيمة ٌقـ  افاهـبفضل 

ٌ ل وٌالنشيد ٌبهاٌفـــيٌكــّل  ناحيةٌ يح 

ٌلمــنٌبالـوّدٌ نـاغاهــاقصيد ٌزهـو 
 ٌ ٌصادقا ومٌالع الٌك ن  نٌت ر  نيام  ا ٌف ط 

ضــىٌ ٌالٌت ر  ـّز  ٌالع  رات ب  ناهام  بأد 

الٌي جيــد ٌ  ٌ لّىٌشؤونا ٌت و  ــن  هابـف م 

فــيٌ ساراٌ  ٌانك  ثناياهافق دٌاضاف 

ٌ ٌن طقت  ٌفــيٌحق  ٌقول ك  دان  بهي ز 

والٌت ع بأٌ  ٌ ٌجريــئا بأقذاهــافك ــن 

عرٌأهديٌالودٌَّقافية ٌ نٌباق ة ٌالش  م 
ٌ ــن  راهال م  س  ٌإصالحاٌب م  ب  ي واك 
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ٌمدلهمٌالشروق.. وجهيٌ صبح 

رحمة عناب

صبح مدلّهم فؤادي غيماته تمطر سيول جمرات تكوي أيام البهجة من جديد عاد وجهي يترقُّب رجفةمفجوعٌ 

اردها وبااء يرتال الشروق يبصرني ليل تنازعت خيباته تغفو على شغاف دفاتري ترتدي أحالمنا جالبيب ط

ائد السكينة بعثرت أطراف آهة الكذبات مكبّل صوتي يتلبّسه قلقاً يتكاثر على حبال هواجسي تتبعني تُدمي وس

قناا البعياد وجع مرصع باألسى آآلن وقد أثكلتنا فصول أستدام جدب أقدارها من يدرأ متاريس الضياء عان أف

لاى أساوار ويعصم أبوابنا من صرير يغلف زفير خوفناا الشااهد ماوت ضاحكاتنا أتارى حلماي لفاظ أنفاساه ع

يادري و راح علت في وجه الصباح أم أّن زعيق الخيبات تجاسريصحر مواسمي اآلتية توعدني شّل مناهل ب

ميقااً فاي يغتال عصافيري التي شّكلت وجهيو أسراب النجوم الذي جاسات ترهالتاه صاوب روحاي تنامات ع

احات كاناات باحاتهاا المضاايئة عتماةحّزت رقاااب قنادياال إنساانيتي يجتثّنااي ترّهال الاازمن المخطااوف مان صااب

آآآآه كمأساقطني تصحو على مشارف األمل لكّن عويل الشتات عاد يُغِرق عناوين ذاكرتي فاي لّجاة المناافي آ

ّدد فاي نضوج الحزن على أشجار بالدي فاي غيبوباة لام تتارك صاحواً فاي مادائن أعجزتهاا شاراهة جهال تما

تأكال مساراتنا العرش فيها ضجيج جبروت معتم رباه مااذا ساأدّون علاى جاذوع الاذاكرة غيار متوالياة محان

د باه حشارجة سنابل العمر أجيل البصر في سماوات ما زال يشربها الغروب ال انَس عري بكائي الذي تساتب
…أسااااااايَ 

ٌمدلهمٌالشروق.. وجهيٌ صبح 

رحمة عناب

صبح مدلّهم فؤادي غيماته تمطر سيول جمرات تكوي أيام البهجة من جديد عاد وجهي يترقُّب رجفةمفجوعٌ 

اردها وبااء يرتال الشروق يبصرني ليل تنازعت خيباته تغفو على شغاف دفاتري ترتدي أحالمنا جالبيب ط

ائد السكينة بعثرت أطراف آهة الكذبات مكبّل صوتي يتلبّسه قلقاً يتكاثر على حبال هواجسي تتبعني تُدمي وس

قناا البعياد وجع مرصع باألسى آآلن وقد أثكلتنا فصول أستدام جدب أقدارها من يدرأ متاريس الضياء عان أف

لاى أساوار ويعصم أبوابنا من صرير يغلف زفير خوفناا الشااهد ماوت ضاحكاتنا أتارى حلماي لفاظ أنفاساه ع

يادري و راح علت في وجه الصباح أم أّن زعيق الخيبات تجاسريصحر مواسمي اآلتية توعدني شّل مناهل ب

ميقااً فاي يغتال عصافيري التي شّكلت وجهيو أسراب النجوم الذي جاسات ترهالتاه صاوب روحاي تنامات ع

احات كاناات باحاتهاا المضاايئة عتماةحّزت رقاااب قنادياال إنساانيتي يجتثّنااي ترّهال الاازمن المخطااوف مان صااب

آآآآه كمأساقطني تصحو على مشارف األمل لكّن عويل الشتات عاد يُغِرق عناوين ذاكرتي فاي لّجاة المناافي آ

ّدد فاي نضوج الحزن على أشجار بالدي فاي غيبوباة لام تتارك صاحواً فاي مادائن أعجزتهاا شاراهة جهال تما

تأكال مساراتنا العرش فيها ضجيج جبروت معتم رباه مااذا ساأدّون علاى جاذوع الاذاكرة غيار متوالياة محان

د باه حشارجة سنابل العمر أجيل البصر في سماوات ما زال يشربها الغروب ال انَس عري بكائي الذي تساتب
…أسااااااايَ 

اعرٌوٌللش” لمٌتعدٌ” قراءةٌانطباعيةٌفيٌقصيدةٌ: االنتظارٌبالٌأملٌ

قارٌعليإبراهيمٌاإلعالمي

شدريٌمعمرٌعليٌ

الكثيرٌيعرفٌإبراهيمٌقارٌعليٌكإعالميٌالٌيشقٌلهٌغبارٌولكنٌكشاعرٌربماٌالقليل

منٌيعرفهٌوٌرغمٌمتابعتيٌالساحةٌالثقافيةٌعلىٌمدارٌأكثرٌمنٌعقدينٌلمٌأجدٌمن

الكتابٌوالناقدينٌمنٌكتبواٌعنٌهذاٌالصوتٌالشعريٌالمتألقٌوٌعندماٌاطلعتٌعلىٌبعض

قصائد ٌعلىٌهذاٌالفضاءٌاألزرقٌاكتشفتٌشاعراٌمنٌطرازٌالكبارٌمتحكماٌفيٌأدواته

رةالفنيةٌوالشعريةٌيٌويكتبٌبلغةٌأنيقةٌشفافةٌأصيلةٌتنفذٌإلىٌأعماقٌالقلبٌفالصو

الشعريةٌحاضرةٌبقوةٌفيٌقصائد ٌفالشعرٌفيٌجوهر ٌهوٌتصويرٌفنيٌوالشاعرٌفنان

”لمٌتعدٌ” وقبلٌأنٌنلجٌإلىٌعالمٌالقصيدةٌ..أداتهٌاللغةٌذاتٌالدالالتٌالعميقةٌ

نقدمٌللقراءٌنبذةٌعنٌحياةٌومسيرةٌشاعرناٌصاحبٌالتجربةٌالثريةٌوالخبرةٌالطويلة

فمنٌهوٌإبراهيمٌقارٌعليٌ؟..إعالمياٌوثقافياٌ

إبراهيمٌقارعليٌيٌكاتبٌصحفيٌيٌتخرجٌفيٌجامعةٌالجزائرٌكليةٌاإلعالمٌوواصل“

1968دراساتهٌالعلياٌفيٌقسمٌالتاريخٌوتخص ٌتاريخٌالثورةٌالجزائريةٌيٌولدٌعامٌ

.شرقٌالجزائرٌالعاصمةٌ

يعدٌإبراهيمٌقارعليٌمنٌشعراءٌجيلٌالثمانيناتٌيٌحيثٌعرفٌباسمهٌاألدبيٌالحاج

وهيٌلحنٌالخلودٌيٌرباط. إبراهيمٌقاسمٌيٌولهٌفيٌهذاٌالمجالٌستٌمجموعاتٌشعريةٌ

الخيلٌيٌشهادةٌميالدٌيٌنزيفٌالذاكرةٌيٌالزيتونٌيحضنٌغصنهٌيٌمواويلٌغجريةٌيٌو

كانٌالشاعرٌقدٌشاركٌفيٌالعديدٌمنٌاألمسياتٌالشعريةٌخاللٌمختلفٌالملتقيات

.األدبيةٌيٌكماٌنشرٌفيٌعدةٌجرائدٌومجالتٌأدبيةٌجزائريةٌوعربية

وقدٌاشتغلٌفيٌالصحافةٌوانشغلٌبهاٌيٌوخاصةٌالصحافةٌالمكتوبةٌيٌحيثٌساهمٌفي

تأسيسٌالعديدٌمنٌالصحفٌاإلخباريةٌاليوميةٌيٌومنهاٌجريدةٌالجزائرٌاليومٌوالحوار

وصوتٌاألحرارٌوالمحققٌواألخبارٌوالشروقٌاليوميٌيٌحيثٌتقلدٌفيٌالعديدٌمنهاٌمنصب

وكتبٌفيٌالعديدٌمنٌاألنواعٌالصحفيةٌيٌمنٌخبرٌوتحقيقٌواستطالع. رئيسٌالتحرير

وحديثٌوتعليقٌيٌوقدٌبرزٌفيٌكتابةٌاالفتتاحيةٌوالمقالٌالتحليليٌوالعمودٌالصحفي

.بعدٌتجربةٌإعالميةٌثريةٌ

شرعٌفيٌنشرٌسلسلةٌمنٌاإلصداراتٌالتيٌتوثقٌأعمالهٌاإلعالميةٌخاصةٌفيٌمجال

الصحافةٌالمكتوبةٌيٌومنٌذلكٌكتابٌيٌكلماتٌعابرةٌيٌالذيٌيضمٌبعضٌمقاالته

الصحفيةٌفيٌالشأنٌاإلعالميٌوالسياسيٌوالذيٌصدرٌعنٌدارٌالغربٌوالذيٌكتبٌمقدمته

.الروائيٌالجزائريٌالكبيرٌالمرحومٌالطاهرٌوطار

علىٌالصعيدٌيٌالسياسيٌيٌاقتحمٌإبراهيمٌقارعليٌالعملٌالبرلمانيٌيٌحيثٌانتخب

كما( 2012-2007)نائباٌبالمجلسٌالشعبيٌالوطنيٌخاللٌالفترةٌالتشريعيةٌالسادسةٌ

تولىٌفيٌهذاٌالسياقٌمنصبٌمقررٌلجنةٌالثقافةٌواالتصالٌوالسياحةٌيٌوهذاٌماٌجعله

.يتركٌبصماتهٌفيٌالقانونٌالعضويٌالمتعلقٌباإلعالم

برزٌاإلعالميٌإبراهيمٌقارعليٌفيٌالسنواتٌاألخيرةٌفيٌكتابةٌلونٌإعالميٌجديدٌي

تحتٌعنوانٌجدارياتٌينشرهاٌبشكلٌآنيٌعلىٌصفحتهٌالتواصليةٌاالجتماعيةٌيٌوهي

كتاباتٌمختصرةٌأشبهٌبالومضةٌيٌيرصدٌوينقدٌمنٌخاللهاٌالواقعٌالسياسيٌواالجتماعي

والثقافيٌواإلعالميٌيٌبلغةٌأدبيةٌساخرةٌيٌالتفٌحولهاٌالكثيرٌمنٌالقراء

”وتلقفتهاٌالعديدٌمنٌالجرائدٌالورقيةٌوالقنواتٌالتلفزيونيةٌوالمواقعٌاإلعالمية

.

وهيٌقصيدةٌرثائيةٌبكائيةٌكتبهاٌفيٌالذكرىٌالثانيةٌلوفاة” لمٌتعدٌ” وفيٌقصيدةٌ

والد ٌتتكونٌمنٌأربعٌوعشرينٌبيتاٌتتفجرٌكلماتهاٌباأللمٌووجعٌاالنتظارٌالميؤوس

:منهٌ

:يقولٌالشاعرٌمستهالٌقصيدتهٌ

ذكراكٌعادتٌكيفٌليٌأنساكا

عادٌالجميعٌوٌلمٌأعدٌأيناكا

الٌيملكٌالشاعرٌإالٌهذ ٌالذكرىٌالتيٌتفجرٌفيهٌالحزنٌوالشاعرٌأصالٌلمٌينسٌوالد 

فهوٌحاضرٌمعهٌفيٌوجدانهٌوٌفيٌروحهٌفالجميعٌبعدٌالدفنٌعادواٌولكنٌالشاعرٌالمرهف

..الحسٌلمٌيعدٌفقلبهٌهناٌعادٌجسداٌولكنٌروحهٌتحومٌعلىٌقبرٌوالد ٌ

وقمةٌاأللمٌوالحسرةٌمعٌتجددٌالذكرىٌقدٌينسىٌالشاعرٌقليالٌوتأخذ ٌمشاغلٌالحياة

لكنٌبتجددٌالذكرىٌتنزفٌروحهٌوتحترقٌأعماقهٌفثمةٌلهيبٌالفقدٌوالوداعٌبالٌأملٌفي

.لقاءٌقريبٌ

:يقولٌالشاعرٌمتوجعاٌ

تتجددٌالذكرىٌوينزفٌجرحها

واحرٌقلبيٌمنٌلهيبٌجواكا

وٌأمامٌهذاٌالفقدٌالموجعٌلمٌيعدٌيملكٌالشاعرٌإالٌهذ ٌالذكرىٌاألليمةٌيقرع

بابهاٌعلهاٌتفتحٌلهٌليلجٌإلىٌعالمٌوالد ٌفيلتفتٌإليهٌفيحتضنهٌويبكيٌعلىٌصدر 

.باثاٌمواجعهٌوانكساراتهٌ

:ويجسدٌالشاعرٌهذاٌاألملٌالكاذبٌفيٌلقاءٌوالد ٌفيٌهذاٌالبيتٌالحزينٌ

ماليٌسوىٌذكراكٌأقرعٌبابها

إنيٌأمامكٌفالتفتٌألراكا

ولمٌيكنٌهذاٌانتظارٌيومٌأوٌيومينٌبلٌانتظارٌسنينٌفهوٌينتظرٌوالد ٌوليسٌذكرا 

فهذاٌالهروبٌإلىٌعالمٌالمستحيالتٌيريحٌقلبٌالشاعرٌوٌيخففٌعنهٌبعضٌالوجعٌولكن

فيٌحقيقةٌاألمرٌيٌهوٌانتظارٌبالٌأمل

إنيٌانتظرتكٌمنٌسنينٌولمٌتعد: يقولٌ

.إنيٌانتظرتكٌأنتٌالٌذكراكاٌ

فالوالدٌدوماٌحاضرٌفيٌخاطرٌالشاعرٌحتىٌولوٌحاولٌالنسيانٌفلنٌيستطيعٌفهوٌيريد 

وحد ٌالٌيريدٌسوا ٌوهذاٌالتعلقٌالشديدٌباألبٌيدلٌعلىٌحبهٌوٌتقدير ٌووفائهٌلمن

ربا ٌوتعبٌمنٌأجلهٌوهذاٌقمةٌالبرٌوالوفاء

:ويجسدٌهذاٌفيٌهذينٌالبيتينٌمنٌالقصيدةٌ

بلٌأنتٌدوماٌحاضرٌفيٌخاطري

حتىٌولوٌأنسىٌفلنٌأنساكا

ماذاٌتفيدٌالذكرياتٌوقدٌأتت

.إنيٌأريدكٌالٌأريدٌسواكاٌ

فالشاعرٌرغمٌتيقنهٌأنٌوالد ٌمدفونٌفيٌالثرىٌإالٌأنهٌيرا ٌفيٌالثرياٌبعيداٌفي

وٌكأنٌالشاعرٌيعلمٌالحقيقةٌالمرةٌأنهٌال..السماءٌيمشيٌهنالكٌيٌيسكنٌاألفالكٌ

يستطيعٌانٌيلتحقٌبوالد ٌفهوٌيتوسلٌأنٌيأخذ ٌإليهٌفهوٌوحيدٌيعانيٌالعزلةٌوالفقد

.

:ويرسمٌلناٌبكلماتهٌالمرتعشةٌمنٌالفقدٌوالحنينٌهذ ٌالمأساةٌفيقولٌ

إنيٌرأيتكٌفيٌالثرياٌالٌالثرى

تمشيٌهنالكٌتسكنٌاألفالكا

خذنيٌإليكٌفإنيٌوحديٌهنا

أرجوكٌخذنيٌحيثٌانتٌهناك

منٌشدةٌالوجعٌواأللمٌواالنكسارٌفقدٌالشاعرٌظلهٌفظلهٌامتزجٌبظلٌوالد ٌفأين

..يحتميٌوٌإلىٌأينٌيأويٌفقدٌفقدٌكلٌشيءٌ

الظلٌظلكٌليسٌليٌظلٌهنا: يقولٌ

آويٌإليكٌوٌاحتميٌبحماكا

وينتقلٌبناٌالشاعرٌفجأةٌإلىٌعالمٌالطفولةٌالبريئةٌوهوٌيلعبٌبدميتهٌوالتراب

فيمتزجٌماضيٌاألبٌبمستقبلٌالشاعرٌاالبنٌوبحاضر ٌفكيفٌالٌفلوالٌاألبٌلماٌكان

.وجودٌالشاعرٌ

مازلتٌألعبٌبالترابٌودميتي: يقولٌ

طفلٌصغيرٌوالترابٌثراكا

ماضيكٌفيٌمستقبليٌبلٌحاضري

.ياٌأنتٌإنيٌلمٌأكنٌلوالكاٌ

ويوهمٌالشاعرٌنفسهٌبأنهٌسيتوقفٌعنٌالبكاءٌوتكونٌهذ ٌآخرٌالعبراتٌولكنٌفيٌظلمات

الليلٌتفضحهٌالدموعٌالتيٌتعطرٌوسادتهٌوٌالٌأحدٌيسألٌعنٌسرٌبكائهٌوحزنهٌلكن

..الليلٌرفيقٌالشعراءٌوالمعذبينٌرحمةٌبالشاعرٌيسألهٌعنٌسببٌبكائهٌ

:يقولٌالشاعرٌمصوراٌهذاٌالمشهدٌالدراميٌبلغتهٌالشعريةٌالنازفةٌ

هيٌآخرٌالعبراتٌتنزفٌمقلتي

حتىٌتقرٌبرؤيتيٌعيناكا

وتعطرتٌمنٌمقلتيٌوسادتي

والليلٌيسألٌماٌالذيٌأبكاكا

الدمعٌيفضحنيٌويفضحٌمقلتي

.رفقاٌبقلبيٌاليومٌماٌأقساكاٌ

معٌلوعةٌالفقدٌفالحياةٌخريفٌمستمرٌفالٌربيعٌفيٌاألفقٌحتىٌالورودٌالمتفتحة

وٌأيامٌالشاعرٌمثلٌأوراقٌالخريفٌتتناثرٌيجريٌوراءهاٌدونٌجدوى..فأكمامهاٌأشواكٌ

..

:يقولٌالشاعرٌ

هذاٌخريفٌالٌربيعٌفيٌالحمى

هذاٌيطاردٌفيٌالمواسمٌذاكا

تلكٌالورودٌغريبةٌأشكالها

قدٌفتحتٌأكمامهاٌأشواكا

تتناثرٌاأليامٌأجريٌخلفها

تجريٌورائيٌماٌاستطعتٌحراكا

فالشاعرٌفقدٌشربٌمنٌأكؤسٌاالسىٌوالحزنٌحتىٌالثمالةٌفلمٌاللومٌفهذاٌالصاحب

المعاتبٌالٌيدريٌفداحةٌالفقدٌومرارةٌأنٌتنتظرٌحبيباٌطوا ٌالردىٌبأجنحته

وحتىٌالشاعرٌيريدٌأنٌيضعٌحداٌلهذ ٌالرحلة..القاسيةٌوهوٌفيٌسفرٌبالٌعودةٌ

الشاقةٌهذ ٌالمكابدةٌالروحية

:يقولٌالشاعرٌ

الحزنٌيتبعنيٌكظلٌهارب

مهالٌكفانيٌماٌجرىٌوكفاكا

ولقدٌشربتٌوكمٌثملتٌمنٌاألسى

ياٌصاحبيٌندمايٌاوٌندماكا

الٌالٌتلمنيٌلستٌأنتٌبعاذلي

ماٌكنتٌتدريٌبلٌوٌماٌأدراكا

مهالٌرويدكٌقدٌتعبتٌمنٌالسرى

يكفيٌمنٌالترحالٌألقٌعصاك

وفيٌختامٌالقصيدةٌيخاطبٌالشاعرٌأبا ٌخطاباٌأخيراٌواصفاٌإيا ٌبالريحانةٌوكم

سيفرحٌلوٌيلقا ٌوهوٌمستعدٌأنٌيفديهٌبروحهٌمنٌأجلٌلقا ٌولكنٌهيهاتٌهيهات

:يقولٌالشاعرٌ

ياروحٌروحيٌأنتٌياٌريحانتي

ياٌفرحتيٌبكٌلوٌأناٌألقاك

لكٌمهجتيٌلوٌكنتٌتقبلٌفديتي

.لوٌكانٌيجدينيٌلكنتٌفداكاٌ

استطاعٌالشاعرٌفيٌهذ ٌالقصيدةٌالبكائيةٌالحزينةٌأنٌيصورٌلناٌمأساةٌالفقدٌو

االنتظارٌبالٌأملٌوٌعذاباتٌالذكرياتٌالنازفةٌفقدٌأبدعٌالشاعرٌبلغةٌفصيحة

معاصرةٌأنٌيصورٌلناٌمشاعر ٌوٌأحاسيسهٌفجاءتٌالقصيدةٌمحكمةٌالبناءٌلغوياٌوٌفنيا

وموسيقياٌفالكلماتٌالموظفةٌفيٌالقصيدةٌتتماشىٌمعٌاألجواءٌالنفسيةٌالحزينة

الذكرىٌيٌالنسيانٌيٌتنزفٌيٌاللهيبٌيٌالوحدةٌيٌالعبراتٌيٌالليلٌي)فكلماتٌمثلٌ

(القسوةٌيٌالخريفٌيٌاألشواكٌيٌالحزنٌيٌالثمالةٌيٌاألسىٌيٌالتعبٌيٌالترحالٌ

فهذاٌالقاموسٌالذيٌاستعملهٌالشاعرٌيخدمٌعوالمٌالقصيدةٌالفنيةٌفيشعرٌالمتلقي

عهاٌوبصدقٌأحاسيسهٌوٌكأنٌالشاعرٌيشارككٌمأساتهٌوفقد ٌفتحتضنٌقصيدتهٌوٌتتفاعلٌم

.إذاٌوصلٌالشاعرٌإلىٌهذ ٌالنتيجةٌفقدٌحققٌهدفٌالشعرٌوغايتهٌاإلنسانيةٌالنبيلة

والباحثٌفيٌالتنميةٌالبشريةٌشدريٌمعمرٌعليٌالكاتبٌ

اعرٌوٌللش” لمٌتعدٌ” قراءةٌانطباعيةٌفيٌقصيدةٌ: االنتظارٌبالٌأملٌ

قارٌعليإبراهيمٌاإلعالمي

شدريٌمعمرٌعليٌ

الكثيرٌيعرفٌإبراهيمٌقارٌعليٌكإعالميٌالٌيشقٌلهٌغبارٌولكنٌكشاعرٌربماٌالقليل

منٌيعرفهٌوٌرغمٌمتابعتيٌالساحةٌالثقافيةٌعلىٌمدارٌأكثرٌمنٌعقدينٌلمٌأجدٌمن

الكتابٌوالناقدينٌمنٌكتبواٌعنٌهذاٌالصوتٌالشعريٌالمتألقٌوٌعندماٌاطلعتٌعلىٌبعض

قصائد ٌعلىٌهذاٌالفضاءٌاألزرقٌاكتشفتٌشاعراٌمنٌطرازٌالكبارٌمتحكماٌفيٌأدواته

رةالفنيةٌوالشعريةٌيٌويكتبٌبلغةٌأنيقةٌشفافةٌأصيلةٌتنفذٌإلىٌأعماقٌالقلبٌفالصو

الشعريةٌحاضرةٌبقوةٌفيٌقصائد ٌفالشعرٌفيٌجوهر ٌهوٌتصويرٌفنيٌوالشاعرٌفنان

”لمٌتعدٌ” وقبلٌأنٌنلجٌإلىٌعالمٌالقصيدةٌ..أداتهٌاللغةٌذاتٌالدالالتٌالعميقةٌ

نقدمٌللقراءٌنبذةٌعنٌحياةٌومسيرةٌشاعرناٌصاحبٌالتجربةٌالثريةٌوالخبرةٌالطويلة

فمنٌهوٌإبراهيمٌقارٌعليٌ؟..إعالمياٌوثقافياٌ

إبراهيمٌقارعليٌيٌكاتبٌصحفيٌيٌتخرجٌفيٌجامعةٌالجزائرٌكليةٌاإلعالمٌوواصل“

1968دراساتهٌالعلياٌفيٌقسمٌالتاريخٌوتخص ٌتاريخٌالثورةٌالجزائريةٌيٌولدٌعامٌ

.شرقٌالجزائرٌالعاصمةٌ

يعدٌإبراهيمٌقارعليٌمنٌشعراءٌجيلٌالثمانيناتٌيٌحيثٌعرفٌباسمهٌاألدبيٌالحاج

وهيٌلحنٌالخلودٌيٌرباط. إبراهيمٌقاسمٌيٌولهٌفيٌهذاٌالمجالٌستٌمجموعاتٌشعريةٌ

الخيلٌيٌشهادةٌميالدٌيٌنزيفٌالذاكرةٌيٌالزيتونٌيحضنٌغصنهٌيٌمواويلٌغجريةٌيٌو

كانٌالشاعرٌقدٌشاركٌفيٌالعديدٌمنٌاألمسياتٌالشعريةٌخاللٌمختلفٌالملتقيات

.األدبيةٌيٌكماٌنشرٌفيٌعدةٌجرائدٌومجالتٌأدبيةٌجزائريةٌوعربية

وقدٌاشتغلٌفيٌالصحافةٌوانشغلٌبهاٌيٌوخاصةٌالصحافةٌالمكتوبةٌيٌحيثٌساهمٌفي

تأسيسٌالعديدٌمنٌالصحفٌاإلخباريةٌاليوميةٌيٌومنهاٌجريدةٌالجزائرٌاليومٌوالحوار

وصوتٌاألحرارٌوالمحققٌواألخبارٌوالشروقٌاليوميٌيٌحيثٌتقلدٌفيٌالعديدٌمنهاٌمنصب

وكتبٌفيٌالعديدٌمنٌاألنواعٌالصحفيةٌيٌمنٌخبرٌوتحقيقٌواستطالع. رئيسٌالتحرير

وحديثٌوتعليقٌيٌوقدٌبرزٌفيٌكتابةٌاالفتتاحيةٌوالمقالٌالتحليليٌوالعمودٌالصحفي

.بعدٌتجربةٌإعالميةٌثريةٌ

شرعٌفيٌنشرٌسلسلةٌمنٌاإلصداراتٌالتيٌتوثقٌأعمالهٌاإلعالميةٌخاصةٌفيٌمجال

الصحافةٌالمكتوبةٌيٌومنٌذلكٌكتابٌيٌكلماتٌعابرةٌيٌالذيٌيضمٌبعضٌمقاالته

الصحفيةٌفيٌالشأنٌاإلعالميٌوالسياسيٌوالذيٌصدرٌعنٌدارٌالغربٌوالذيٌكتبٌمقدمته

.الروائيٌالجزائريٌالكبيرٌالمرحومٌالطاهرٌوطار

علىٌالصعيدٌيٌالسياسيٌيٌاقتحمٌإبراهيمٌقارعليٌالعملٌالبرلمانيٌيٌحيثٌانتخب

كما( 2012-2007)نائباٌبالمجلسٌالشعبيٌالوطنيٌخاللٌالفترةٌالتشريعيةٌالسادسةٌ

تولىٌفيٌهذاٌالسياقٌمنصبٌمقررٌلجنةٌالثقافةٌواالتصالٌوالسياحةٌيٌوهذاٌماٌجعله

.يتركٌبصماتهٌفيٌالقانونٌالعضويٌالمتعلقٌباإلعالم

برزٌاإلعالميٌإبراهيمٌقارعليٌفيٌالسنواتٌاألخيرةٌفيٌكتابةٌلونٌإعالميٌجديدٌي

تحتٌعنوانٌجدارياتٌينشرهاٌبشكلٌآنيٌعلىٌصفحتهٌالتواصليةٌاالجتماعيةٌيٌوهي

كتاباتٌمختصرةٌأشبهٌبالومضةٌيٌيرصدٌوينقدٌمنٌخاللهاٌالواقعٌالسياسيٌواالجتماعي

والثقافيٌواإلعالميٌيٌبلغةٌأدبيةٌساخرةٌيٌالتفٌحولهاٌالكثيرٌمنٌالقراء

”وتلقفتهاٌالعديدٌمنٌالجرائدٌالورقيةٌوالقنواتٌالتلفزيونيةٌوالمواقعٌاإلعالمية

.

وهيٌقصيدةٌرثائيةٌبكائيةٌكتبهاٌفيٌالذكرىٌالثانيةٌلوفاة” لمٌتعدٌ” وفيٌقصيدةٌ

والد ٌتتكونٌمنٌأربعٌوعشرينٌبيتاٌتتفجرٌكلماتهاٌباأللمٌووجعٌاالنتظارٌالميؤوس

:منهٌ

:يقولٌالشاعرٌمستهالٌقصيدتهٌ

ذكراكٌعادتٌكيفٌليٌأنساكا

عادٌالجميعٌوٌلمٌأعدٌأيناكا

الٌيملكٌالشاعرٌإالٌهذ ٌالذكرىٌالتيٌتفجرٌفيهٌالحزنٌوالشاعرٌأصالٌلمٌينسٌوالد 

فهوٌحاضرٌمعهٌفيٌوجدانهٌوٌفيٌروحهٌفالجميعٌبعدٌالدفنٌعادواٌولكنٌالشاعرٌالمرهف

..الحسٌلمٌيعدٌفقلبهٌهناٌعادٌجسداٌولكنٌروحهٌتحومٌعلىٌقبرٌوالد ٌ

وقمةٌاأللمٌوالحسرةٌمعٌتجددٌالذكرىٌقدٌينسىٌالشاعرٌقليالٌوتأخذ ٌمشاغلٌالحياة

لكنٌبتجددٌالذكرىٌتنزفٌروحهٌوتحترقٌأعماقهٌفثمةٌلهيبٌالفقدٌوالوداعٌبالٌأملٌفي

.لقاءٌقريبٌ

:يقولٌالشاعرٌمتوجعاٌ

تتجددٌالذكرىٌوينزفٌجرحها

واحرٌقلبيٌمنٌلهيبٌجواكا

وٌأمامٌهذاٌالفقدٌالموجعٌلمٌيعدٌيملكٌالشاعرٌإالٌهذ ٌالذكرىٌاألليمةٌيقرع

بابهاٌعلهاٌتفتحٌلهٌليلجٌإلىٌعالمٌوالد ٌفيلتفتٌإليهٌفيحتضنهٌويبكيٌعلىٌصدر 

.باثاٌمواجعهٌوانكساراتهٌ

:ويجسدٌالشاعرٌهذاٌاألملٌالكاذبٌفيٌلقاءٌوالد ٌفيٌهذاٌالبيتٌالحزينٌ

ماليٌسوىٌذكراكٌأقرعٌبابها

إنيٌأمامكٌفالتفتٌألراكا

ولمٌيكنٌهذاٌانتظارٌيومٌأوٌيومينٌبلٌانتظارٌسنينٌفهوٌينتظرٌوالد ٌوليسٌذكرا 

فهذاٌالهروبٌإلىٌعالمٌالمستحيالتٌيريحٌقلبٌالشاعرٌوٌيخففٌعنهٌبعضٌالوجعٌولكن

فيٌحقيقةٌاألمرٌيٌهوٌانتظارٌبالٌأمل

إنيٌانتظرتكٌمنٌسنينٌولمٌتعد: يقولٌ

.إنيٌانتظرتكٌأنتٌالٌذكراكاٌ

فالوالدٌدوماٌحاضرٌفيٌخاطرٌالشاعرٌحتىٌولوٌحاولٌالنسيانٌفلنٌيستطيعٌفهوٌيريد 

وحد ٌالٌيريدٌسوا ٌوهذاٌالتعلقٌالشديدٌباألبٌيدلٌعلىٌحبهٌوٌتقدير ٌووفائهٌلمن

ربا ٌوتعبٌمنٌأجلهٌوهذاٌقمةٌالبرٌوالوفاء

:ويجسدٌهذاٌفيٌهذينٌالبيتينٌمنٌالقصيدةٌ

بلٌأنتٌدوماٌحاضرٌفيٌخاطري

حتىٌولوٌأنسىٌفلنٌأنساكا

ماذاٌتفيدٌالذكرياتٌوقدٌأتت

.إنيٌأريدكٌالٌأريدٌسواكاٌ

فالشاعرٌرغمٌتيقنهٌأنٌوالد ٌمدفونٌفيٌالثرىٌإالٌأنهٌيرا ٌفيٌالثرياٌبعيداٌفي

وٌكأنٌالشاعرٌيعلمٌالحقيقةٌالمرةٌأنهٌال..السماءٌيمشيٌهنالكٌيٌيسكنٌاألفالكٌ

يستطيعٌانٌيلتحقٌبوالد ٌفهوٌيتوسلٌأنٌيأخذ ٌإليهٌفهوٌوحيدٌيعانيٌالعزلةٌوالفقد

.

:ويرسمٌلناٌبكلماتهٌالمرتعشةٌمنٌالفقدٌوالحنينٌهذ ٌالمأساةٌفيقولٌ

إنيٌرأيتكٌفيٌالثرياٌالٌالثرى

تمشيٌهنالكٌتسكنٌاألفالكا

خذنيٌإليكٌفإنيٌوحديٌهنا

أرجوكٌخذنيٌحيثٌانتٌهناك

منٌشدةٌالوجعٌواأللمٌواالنكسارٌفقدٌالشاعرٌظلهٌفظلهٌامتزجٌبظلٌوالد ٌفأين

..يحتميٌوٌإلىٌأينٌيأويٌفقدٌفقدٌكلٌشيءٌ

الظلٌظلكٌليسٌليٌظلٌهنا: يقولٌ

آويٌإليكٌوٌاحتميٌبحماكا

وينتقلٌبناٌالشاعرٌفجأةٌإلىٌعالمٌالطفولةٌالبريئةٌوهوٌيلعبٌبدميتهٌوالتراب

فيمتزجٌماضيٌاألبٌبمستقبلٌالشاعرٌاالبنٌوبحاضر ٌفكيفٌالٌفلوالٌاألبٌلماٌكان

.وجودٌالشاعرٌ

مازلتٌألعبٌبالترابٌودميتي: يقولٌ

طفلٌصغيرٌوالترابٌثراكا

ماضيكٌفيٌمستقبليٌبلٌحاضري

.ياٌأنتٌإنيٌلمٌأكنٌلوالكاٌ

ويوهمٌالشاعرٌنفسهٌبأنهٌسيتوقفٌعنٌالبكاءٌوتكونٌهذ ٌآخرٌالعبراتٌولكنٌفيٌظلمات

الليلٌتفضحهٌالدموعٌالتيٌتعطرٌوسادتهٌوٌالٌأحدٌيسألٌعنٌسرٌبكائهٌوحزنهٌلكن

..الليلٌرفيقٌالشعراءٌوالمعذبينٌرحمةٌبالشاعرٌيسألهٌعنٌسببٌبكائهٌ

:يقولٌالشاعرٌمصوراٌهذاٌالمشهدٌالدراميٌبلغتهٌالشعريةٌالنازفةٌ

هيٌآخرٌالعبراتٌتنزفٌمقلتي

حتىٌتقرٌبرؤيتيٌعيناكا

وتعطرتٌمنٌمقلتيٌوسادتي

والليلٌيسألٌماٌالذيٌأبكاكا

الدمعٌيفضحنيٌويفضحٌمقلتي

.رفقاٌبقلبيٌاليومٌماٌأقساكاٌ

معٌلوعةٌالفقدٌفالحياةٌخريفٌمستمرٌفالٌربيعٌفيٌاألفقٌحتىٌالورودٌالمتفتحة

وٌأيامٌالشاعرٌمثلٌأوراقٌالخريفٌتتناثرٌيجريٌوراءهاٌدونٌجدوى..فأكمامهاٌأشواكٌ

..

:يقولٌالشاعرٌ

هذاٌخريفٌالٌربيعٌفيٌالحمى

هذاٌيطاردٌفيٌالمواسمٌذاكا

تلكٌالورودٌغريبةٌأشكالها

قدٌفتحتٌأكمامهاٌأشواكا

تتناثرٌاأليامٌأجريٌخلفها

تجريٌورائيٌماٌاستطعتٌحراكا

فالشاعرٌفقدٌشربٌمنٌأكؤسٌاالسىٌوالحزنٌحتىٌالثمالةٌفلمٌاللومٌفهذاٌالصاحب

المعاتبٌالٌيدريٌفداحةٌالفقدٌومرارةٌأنٌتنتظرٌحبيباٌطوا ٌالردىٌبأجنحته

وحتىٌالشاعرٌيريدٌأنٌيضعٌحداٌلهذ ٌالرحلة..القاسيةٌوهوٌفيٌسفرٌبالٌعودةٌ

الشاقةٌهذ ٌالمكابدةٌالروحية

:يقولٌالشاعرٌ

الحزنٌيتبعنيٌكظلٌهارب

مهالٌكفانيٌماٌجرىٌوكفاكا

ولقدٌشربتٌوكمٌثملتٌمنٌاألسى

ياٌصاحبيٌندمايٌاوٌندماكا

الٌالٌتلمنيٌلستٌأنتٌبعاذلي

ماٌكنتٌتدريٌبلٌوٌماٌأدراكا

مهالٌرويدكٌقدٌتعبتٌمنٌالسرى

يكفيٌمنٌالترحالٌألقٌعصاك

وفيٌختامٌالقصيدةٌيخاطبٌالشاعرٌأبا ٌخطاباٌأخيراٌواصفاٌإيا ٌبالريحانةٌوكم

سيفرحٌلوٌيلقا ٌوهوٌمستعدٌأنٌيفديهٌبروحهٌمنٌأجلٌلقا ٌولكنٌهيهاتٌهيهات

:يقولٌالشاعرٌ

ياروحٌروحيٌأنتٌياٌريحانتي

ياٌفرحتيٌبكٌلوٌأناٌألقاك

لكٌمهجتيٌلوٌكنتٌتقبلٌفديتي

.لوٌكانٌيجدينيٌلكنتٌفداكاٌ

استطاعٌالشاعرٌفيٌهذ ٌالقصيدةٌالبكائيةٌالحزينةٌأنٌيصورٌلناٌمأساةٌالفقدٌو

االنتظارٌبالٌأملٌوٌعذاباتٌالذكرياتٌالنازفةٌفقدٌأبدعٌالشاعرٌبلغةٌفصيحة

معاصرةٌأنٌيصورٌلناٌمشاعر ٌوٌأحاسيسهٌفجاءتٌالقصيدةٌمحكمةٌالبناءٌلغوياٌوٌفنيا

وموسيقياٌفالكلماتٌالموظفةٌفيٌالقصيدةٌتتماشىٌمعٌاألجواءٌالنفسيةٌالحزينة

الذكرىٌيٌالنسيانٌيٌتنزفٌيٌاللهيبٌيٌالوحدةٌيٌالعبراتٌيٌالليلٌي)فكلماتٌمثلٌ

(القسوةٌيٌالخريفٌيٌاألشواكٌيٌالحزنٌيٌالثمالةٌيٌاألسىٌيٌالتعبٌيٌالترحالٌ

فهذاٌالقاموسٌالذيٌاستعملهٌالشاعرٌيخدمٌعوالمٌالقصيدةٌالفنيةٌفيشعرٌالمتلقي

عهاٌوبصدقٌأحاسيسهٌوٌكأنٌالشاعرٌيشارككٌمأساتهٌوفقد ٌفتحتضنٌقصيدتهٌوٌتتفاعلٌم

.إذاٌوصلٌالشاعرٌإلىٌهذ ٌالنتيجةٌفقدٌحققٌهدفٌالشعرٌوغايتهٌاإلنسانيةٌالنبيلة

والباحثٌفيٌالتنميةٌالبشريةٌشدريٌمعمرٌعليٌالكاتبٌ

الروحفتنةٌ

ينفلسط/ صابرٌالصياح

هناك

علىٌذلكٌالجبلٌالجميل

حيثٌكنا

أحببتكٌبعمق

يفوقٌفتنةٌالروح

..عاشقٌ

حتىٌالثمالة

تشدنيٌحاجةٌملحة

وفيٌقلبيٌهمٌوجروح

فكيفٌليٌأنٌأكفٌعنٌ

حب

يقيمٌفيٌروحي

وكليٌولهٌوطموح

عشقتٌرحلتي

رغمٌتيهي

فيٌصحراءٌصمتك

ولهيبٌالنزوح

..هناكٌ

فيٌذلكٌالمكانٌالمجهول

ابحثٌعنٌخطٌاالشجار

..ليعيدناٌإلىٌزمن

يلفهٌالوضوح

الروحفتنةٌ

ينفلسط/ صابرٌالصياح

هناك

علىٌذلكٌالجبلٌالجميل

حيثٌكنا

أحببتكٌبعمق

يفوقٌفتنةٌالروح

..عاشقٌ

حتىٌالثمالة

تشدنيٌحاجةٌملحة

وفيٌقلبيٌهمٌوجروح

فكيفٌليٌأنٌأكفٌعنٌ

حب

يقيمٌفيٌروحي

وكليٌولهٌوطموح

عشقتٌرحلتي

رغمٌتيهي

فيٌصحراءٌصمتك

ولهيبٌالنزوح

..هناكٌ

فيٌذلكٌالمكانٌالمجهول

ابحثٌعنٌخطٌاالشجار

..ليعيدناٌإلىٌزمن

يلفهٌالوضوح
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حريةٌالتعبير

مسعودةٌمصباح

وقعٌمنيٌسهوا

تمثالٌالحرية

ٌكلٌالحروفٌالتيٌكانت تبعثرت 

ٌوٌالمشاعرٌ  تمثلٌاإلحساس 

علىٌأدراج ٌالتالقيٌتدحرجٌ 

النفسٌاألخير

كانتٌالمسافة ٌبعيدة ٌ

ٌعنكٌاستغرقٌ  وٌالبحث 

عمراٌمنٌالتمني

ٌكيفٌأفكرٌ  ٌقدٌنسيت  كنت 

وٌكيفٌأصنعٌمنٌاالمنياتٌ 

أحجيةٌالحبٌالجميلةٌ 

ٌتفاصيلٌالموتٌ  كنتٌقدٌنسيت 

عندٌأولٌلقاءٌ 

ٌالسعادةٌ  ينشرٌتباشير 
وٌكيفٌتغازلٌالعيونٌ 

سقطٌمنيٌسهوا ٌ

لمٌاقصدٌالرجوعٌإلىٌالوراءٌ 

وٌلكنٌالحريةٌالتيٌكانتٌصديقتي

منذٌالطفولةٌاألولى

خافتٌانٌيمسك ها

شرطيٌالتعبيرٌ 

ذاكٌالذيٌيتكلمٌكثيرا ٌ

الٌيحبٌأنٌيقاطعه ٌالتغييرٌ 

ٌأعيدٌ ٌللحرية ٌأفكرٌكيف  جلست 

ريتها ٌ ح 

ٌالتعبيرٌ  وٌكيفٌاقنعٌشرطي 

إنناٌكلناٌنحبٌالكالمٌ 

وٌكلناٌنحبٌالثرثرة ٌ

وٌالٌبأسٌلوٌاختلفنا

فبعضناٌيخطئٌوٌبعضناٌيصيبٌ 

ٌ وٌبعضناٌيتفقٌوٌلوٌبالصمت 

الرهيبٌ 

..
الجزائر

حريةٌالتعبير

مسعودةٌمصباح

وقعٌمنيٌسهوا

تمثالٌالحرية

ٌكلٌالحروفٌالتيٌكانت تبعثرت 

ٌوٌالمشاعرٌ  تمثلٌاإلحساس 

علىٌأدراج ٌالتالقيٌتدحرجٌ 

النفسٌاألخير

كانتٌالمسافة ٌبعيدة ٌ

ٌعنكٌاستغرقٌ  وٌالبحث 

عمراٌمنٌالتمني

ٌكيفٌأفكرٌ  ٌقدٌنسيت  كنت 

وٌكيفٌأصنعٌمنٌاالمنياتٌ 

أحجيةٌالحبٌالجميلةٌ 

ٌتفاصيلٌالموتٌ  كنتٌقدٌنسيت 

عندٌأولٌلقاءٌ 

ٌالسعادةٌ  ينشرٌتباشير 
وٌكيفٌتغازلٌالعيونٌ 

سقطٌمنيٌسهوا ٌ

لمٌاقصدٌالرجوعٌإلىٌالوراءٌ 

وٌلكنٌالحريةٌالتيٌكانتٌصديقتي

منذٌالطفولةٌاألولى

خافتٌانٌيمسك ها

شرطيٌالتعبيرٌ 

ذاكٌالذيٌيتكلمٌكثيرا ٌ

الٌيحبٌأنٌيقاطعه ٌالتغييرٌ 

ٌأعيدٌ ٌللحرية ٌأفكرٌكيف  جلست 

ريتها ٌ ح 

ٌالتعبيرٌ  وٌكيفٌاقنعٌشرطي 

إنناٌكلناٌنحبٌالكالمٌ 

وٌكلناٌنحبٌالثرثرة ٌ

وٌالٌبأسٌلوٌاختلفنا

فبعضناٌيخطئٌوٌبعضناٌيصيبٌ 

ٌ وٌبعضناٌيتفقٌوٌلوٌبالصمت 

الرهيبٌ 

..
الجزائر

الحدائققربٌاسوارٌ

مدالوالياس سالم 

قرب اسوار

الحدائق والبساتين

شحبت االحالم

وفوق التالل

والهضاب الخضر

انتشر الجراد

والدود وتكالبت

الثعالب

وبنات اوى

ناشرة عواءها

المريب

والفراشات

والغزالن المطاردة

لما تزل تبحث

عن ماوى

امن مضيء

هاربة من قسوة

الظلمة البكماء

ومن شوك

وعوسج الخديعة

وفوق وسائد

النفوس المضيئة

شحبت االحالم

لكن قبرات

وعنادل االمل

المضيء

في قلبي

تغني للبرق

للريح وللمطر

سالم الياس مدالو

الحدائققربٌاسوارٌ

مدالوالياس سالم 

قرب اسوار

الحدائق والبساتين

شحبت االحالم

وفوق التالل

والهضاب الخضر

انتشر الجراد

والدود وتكالبت

الثعالب

وبنات اوى

ناشرة عواءها

المريب

والفراشات

والغزالن المطاردة

لما تزل تبحث

عن ماوى

امن مضيء

هاربة من قسوة

الظلمة البكماء

ومن شوك

وعوسج الخديعة

وفوق وسائد

النفوس المضيئة

شحبت االحالم

لكن قبرات

وعنادل االمل

المضيء

في قلبي

تغني للبرق

للريح وللمطر

سالم الياس مدالو

ثعلب غادرسفاالت 

ماجنيونس بن 

1

سبعمئة اعوام

لم تعد لعشها

حمامة االندلس

2

خربشات لقصائد

لم تكتب بعد

عبوات ناسفة

3

بهيئته شاعر

تخلع القصيدة سراويلها

حفلة تنكرية

4

المطبعون يتلمظون ثم ينتحرون

في زنازين انفرادية

مسدس كاتم للصوت

5

ربما يندم الشيطان

عن فعلته الشنيعة

طعنة خنجر غادر

6

منذ سقوط العقال

والكيبا تدخل في نوبة ضحك

سفاالت ثعلب غادر

7

ممسوخة

تلك النفاثات السوداء

اعقاب السجائر

8

يا طويل العمر

القدس تتهود والمسجد االقصى يدنس

ذال ولحيتك المسترسلة ال تزال تتمسح بار

الغدر

9

يا اولياء االمر هرولوا لالنبطاح

قبل ان يفوتكم قطار التطبيع

وتصبحون على ضياع الفرصة نادمين

10

كوفية وعقال

وخنجر معقوف

ونجمة داود السداسية

11

على وجه الماء

نالمطبعون يكتبون عقد نكاحهم مع الشيطا

تسونامي مخاتل

12

يحدث ان يوصي الذئب الشاة

ان تحترس من الراعي

محاولة انقالب فاشلة

13

اروع ما في التطبيع

انه يمزج سكرا مرا في حلوق المخدوعين

لعبة مثيرة

14

ان بمقدور الثور االسباني

أن يتخلى عن غريزة النطح

ويركل طواحين الهواء

15

التي تقرا حظ النساء العاقرات

في فناجين القهوة

تبشرهن بوالدة غير طبيعية

16

”الباستيل“فتحوا مغارة في سجن 

فخرج مارد من قمقم وهو يدندن 

”المارسلييز“

الماكر ماكرون

ٌإلها ٌالٌ ت م  ت ع ب د   ٌالٌ.. ت ش 

لبنان–إبراهيمٌيوسفٌ

ٌهذ ٌالعبارةٌمكتوبةٌباللغةٌاآلرامية د ت  ج  و 

ٌفيٌتدمرٌالسورية علىٌجدارٌمعبد 

منذٌأكثرٌمنٌألفّيٌعامٌعلىٌميالدٌالمسيح

وتدلٌعلىٌعمقٌالوعيٌالحضاري

ماٌيحدثٌاليوم” بعض“بماٌالٌيقارنٌمعٌ

واآلراميةٌهيٌلغةٌالسيدٌالمسيحٌنفسه

ٌالجاهلينا*** أالٌالٌيجهلنٌأحد ٌعليناٌ ٌجهل  فنجهلٌفوق 

منٌمعلقةٌعمروٌبنٌكلثوم

ّجه ٌوزيرٌخارجيةٌ لىٌبعدٌاإلساءةٌللمسلمينيٌباإلصرارٌع” فنلندا“ت و 

:قولبال” ن ي سٌ “رسومٌالصحيفةٌالفرنسيةيٌوالثأرٌبعمليةٌالذبحٌفيٌ

ومنٌيستهينٌبالمرأة؟ٌمتهمٌ. منٌينتقدٌيهوديا؟ٌمتّهمٌبمعاداةٌالسامية

ّفٌبامرىءٌأسودٌالبشرة؟. بالتمييزٌبينٌالجنسين ت خ  متهمٌومنٌي س 

جافيٌللشذوذٌالجنسي؟ٌمتهمٌبالعداءٌللمثلية. بالعنصرية أماٌ. والم 

!الذيٌيشتم ٌمسلما؟ٌفيدخلٌفيٌحمايةٌحريةٌالرأيٌوالتعبير

“وقالٌالممثلٌالفرنسيٌ Gérard Depardieu”: ٌماذاٌفعل

ماذاٌلوٌاحترمناٌدينهمٌولمٌنتدخلٌفيٌ! المسلمونٌحتىٌنشتمهم؟

عقيدتهم؟ٌأالٌيعرفٌاآلخرونٌأنٌرئيسٌجمهوريتناٌمثلّيٌالجنس؟ٌومعٌ

رٌبهٌأحدٌمنٌالمسلمين هيٌأوٌيشّه  ٌلهٌأوٌيشت م  .ذلك ٌفلمٌيتعّرض 

واإلسالم ٌأتىٌليهذبٌنزعةٌالغضبيٌتلكٌالجرثومةٌفيٌوجدانٌجاهليةٌ

ب ه. العرب ح  ٌالحيرةٌفسألٌص  ٌملك  ٌقدٌت ع ت ع  تعرفونٌأحداٌ أ: وكانٌالّسكر 

هٌعلىٌأمي؟ٌفقيلٌله ك: فيٌالعربٌتتعالىٌأم  ٌاس م  بنٌعمرو.. منٌيحمل 

.التغلبي.. كلثوم

ٌالمكيدةٌوالمهزلةٌالسخيفةيٌالتيٌدبّرهاٌعمروٌبنٌهندٌ ي كت  هكذاٌح 

لغريمهٌعمروٌبنٌكلثوميٌوماٌفتئتٌتستبّدٌبعقولٌالعربيٌممنٌ

ب ط ّرواٌوتباهواٌبالمعلقةٌفكتبوهاٌبماءٌالذهبيٌورفعوهاٌعلىٌأس تارٌاس 

ٌالنّهيٌعنٌالشتيمةٌفيٌتدمر“الكعبةيٌ !”المعبد.. مثلماٌع لّ ق 

منٌالمؤسفٌحقاٌاإلساءةٌلألنبياءٌوغيرهمٌمنٌعبادٌهللاٌاآلخرينيٌ

زي؟ٌأنٌيلجأٌأولئكٌ. وليسٌمنٌمبررٌللمسيئين خ  ٌالم  م  لكنٌالّصاد 

لّلونٌإلىٌالثأرٌبقطعٌالرؤوس ض  ماٌيسيءٌإلىٌهللاٌ! المسلمونٌالم 

ٌدم ٌاألبرياءٌ. وأنبيائهٌوكلٌتاريخهمٌالمجيد والٌيتحملٌالقاتل 

سبّ بينٌالمتعنتينيٌوالداعمينٌ المظلومينٌوحد يٌبلٌيتقاسمٌإثمهٌمعٌالم 

ضين المحّر 

عملٌاداري

زاهرٌالشاهين

ذاتٌيومٌالتقتٌعينا ٌفيٌعينيها

فتناغما

الروحٌمنٌصحراءها

غادرتٌوازدانٌٌبستانها

فيٌتلكٌاللحظةٌراحٌيبني

بيتٌالحبٌفيٌاشجانهٌيسري

وهيٌتدري

عزفتٌاوتارٌالقلب

لتولدٌملحمةٌعشقٌسرمدي

لينموٌكيانيهما

ويستمرٌالهوىٌوالتحدي

يناديهاٌعصفورتيٌاالنيقة

ترجليٌمنٌصهوةٌجوادٌكبرياءك

حقليٌالمزدانٌيفرشٌذراعيهٌلك

تعاليٌاتوجكٌعشتارٌبابل

فينوسةٌاالغريق

لناٌالحبٌوبهٌنركبٌسفينةٌاالمل

قوسٌقزحٌاطرزٌيوميٌمعك

سأعترفٌلكٌسيدةٌالحب

ياٌفرحٌيوميٌالممتد

ياٌدفءٌيهزمٌقار ٌليلي

انكٌحمامةٌتبحثٌعنٌعشي

انٌطرتٌبعيداٌياٌويلٌمني

شراكٌماٌاجملهٌانٌطوقني

لنٌابحثٌعنٌظلٌاخر

فالفيءٌانتٌيؤويني

النخلٌالذيٌيهدينيٌرطبا

انٌفّرٌالماءٌانتٌزالله


