
العدد 204 السنة الثامنة عرشة آب/أغسطس 2022

الشاعر محمد صالح عبد الرضا

حي��ن تضي��ق آف��اق الرؤي��ة أم��ام الش��اعر تص��در عن��ه 
قصيدة ال تتوفر فيها أس��س بنائية أو خصائص فنّية



3

مجلة برصياثا الثقافية األدبية

املقاالت املنشورة تعّب عن رأي كتّابها

آب/أغسطس 2022

عن املشاغل السرديةعن املشاغل السردية

ذاكرة مدينة.. السيبةذاكرة مدينة.. السيبة
شذرات أدبيةشذرات أدبية

أميلي نوتومب.. اجلوع للوطنأميلي نوتومب.. اجلوع للوطن

الفكرة الوجيزةالفكرة الوجيزة

ليلى مهيدرةليلى مهيدرة

حِبيب السامرحِبيب السامر

حممد صاحل عبد الرضاحممد صاحل عبد الرضا

حممد خضريحممد خضري

رئيس التحريررئيس التحرير

عبد الودود ديوانعبد الودود ديوان

إشبيليا اجلبوريإشبيليا اجلبوري

كريم جخيوركريم جخيور
وفاء عبد الرزاقوفاء عبد الرزاق

زينب ديابزينب دياب

اديب كمال الديناديب كمال الدين

كاظم مجعةكاظم مجعة
عدنان ابو زيدعدنان ابو زيد

بلقيس خالدبلقيس خالد
أريج حممد أمحدأريج حممد أمحدحاميد اليوسفيحاميد اليوسفي

سلمى حربةسلمى حربة

هيا عادل محزةهيا عادل محزة
جواد املريوشجواد املريوش

عبد الرؤوف بوفتحعبد الرؤوف بوفتح
أكد اجلبوريأكد اجلبوري

مقداد مسعودمقداد مسعود

آدم دانيال هومهآدم دانيال هومه

 لطيف هلمت لطيف هلمت
أ د .حمسن عبد املعطيأ د .حمسن عبد املعطي

ترمجة: بنيامني يوخنا دانيالترمجة: بنيامني يوخنا دانيال

نصوصنصوص
 جديدة جديدة

عبد الكريم العامري

18 عام من االصرار والتحدي

1818 عام من االصرار والتحدي عام من االصرار والتحدي

ــن والعــرب،  ــاب العراقي ــاء والكت ــاء االدب ــرة مبــؤازرة الزم ــة كب ــام آخــر ميــي ونحــن نســر بثق ًع

ــة.  ــة األدبي ــا الثقافي ــة برصياث ــر مجل ــن عم ــرش م ــة ع ــمعة الثامن ــد الش ــام ونوق ــذا الع ــل ه نحتف

ــه. عــام مــيء  ــا اىل مــا نحــن في بدأناهــا خطــوة وتلتهــا خطــوات، وتســارعت الخطــى حتــى وصلن

بالتحــدي لــكل العقبــات التــي وقفــت معنــا، ولــوال مؤازرتكــم ملــا كنــا لنســتمر بعــد هــذه الســنوات 

الطويلــة. شــكرا لــكل الذيــن واكبــوا مســرتنا منــذ االنطاقــة االوىل يف االول مــن شــهر آب عــام 2004 

ومــا زالــوا مســتمرين معنــا ومؤازريــن، والشــكر لألحبــة الذيــن ابعدتهــم الظــروف عــن االســتمرار 

وندعوهــم لبيتهــم الثقــايف واالديب والعــودة للنــرش فيهــا، كــا نســتذكر الزمــاء الذيــن رحلــوا عنــا ومــا 

زالــت كلاتهــم تزيـّـن صــدر مجلتنــا ونذكــر القــاص الكبــر كاظــم االحمــدي والقــاص الكبــر محمــود 

عبــد الوهــاب والشــاعر حســن عبــد اللطيــف والزميــل الصحفــي الشــاعر ريســان الفهــد والزميــل 

الشــاعر خــر حســن والكاتــب جاســم العايــف والقــاص باســم الرشيــف والشــاعرة ســاجدة العبــادي 

والشــاب الصحفــي حســن العجــرش والصحفــي الشــهيد احمــد عبــد الصمــد والقاص مصطفــى حميد 

جاســم وبقيــة الزمــاء الراحلــن. ومثــل كل عــام ندعوكــم إلرســال مقرتحاتكــم لتطويــر املجلــة التــي 

كنــا نأمــل ان تصــدر بشــكل ورقــي ولكــن الظــروف املاديــة واالوضــاع بشــكل عــام مــا كانــت تقــف 

اىل جانبنــا لهــذا اكتفينــا بالنســخة االلكرتونيــة التــي نــرى انهــا تصــل اىل كل بقــاع العــامل وهــو مــا 

نطمــح اليــه. تحيــة لكــم ايهــا األحبــة وكل عــام وأنتــم بخــر وبرصياثــا ســتبقى دامئــا وأبــداً منربكــم 

الثقــايف واألديب.
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بني قصيدة النثر والشعر احلربني قصيدة النثر والشعر احلر
املسرح واملدينة املسرح واملدينة 

أثر التوثيق يف حفظ النشاط املسرحيأثر التوثيق يف حفظ النشاط املسرحي
املفارقة والتشاؤمية يف حماوالت التجريباملفارقة والتشاؤمية يف حماوالت التجريب
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حممد خضريعن املشاغل السردية
ــة  ــاٍت عربيّ ــاٍت ومتاث ــَة اتفاق د حصيل ــرَّ ــاغَل ال ــاب مش ــُض الُكتّ ــب بع يحس

ــة.  ــة ووقتيّ ــة مكانيّ ــاً لســّد حاجــات أدبيّ ــاً مــا تنشــأ/ تطــرأ وقتي ــة، غالب وأمميّ

د باعتبارهــا بحثــاً يف التقليــد كــا  وهــذا مــا يجعلهــا دون مســتوى صنعــة الــّرّ

يف التجديــد عــى مســتوى واحــد. ناهيــك عــن أّن مثــل هــذه األعــال املختربيـّـة 

تحتــاج تأطــراً تجريبيّــاً ومعرفيّــاً عــى مســتوى عــال مــن الجّديــة واالختصــاص 

والدميومــة.

املشــغل فضــاٌء تجرببــّي يتابــع الواقعــَة الرديــة، الجغرافيــة النــادرة واملبذولــة، 

ــن  ــبن املحرتِف ــن املنتس ــتاٍت م ــور أش ــة، بحض رة والتصادفيّ ــذِّ ــة املتج التاريخي

ّاد املكتبيّــن، بــل تتعّداهــا  والهــواة؛ حيــث ال تقتــرص أعالــه عــى جهــود الــرُّ

ــن  ب ــن واملنقِّ ــة والصحافيّ ــكاة الشــفاهينب والرّحال ــن الُح ــاٍف م إىل أعــال أصن

ــة أو  ــم الكتاب ــة لتعلّ ــس ورش ــو لي ــة. فه ــل الصنع ــن أه ــم م ــن وغره اآلثاريّ

اكتســاب االعــرتاف باملوهبــة وتنســيب الهويــة األدبيــة ملؤسســة/ جاعــة/ تيّــار 

أخــوّي منغلــق؛ لكنــه قــد يكــون محفــاً ذا صفــة كرنفاليّــة )باملعنــى الباختينــّي 

ــيّة  دّي األساس ــرَّ ــغل ال ــة املش ــإّن وظيف ــذا ف ــه. ب ــض جوانب ــّي( يف بع الرتكيب

ليســت مناســبة عفويّــة النتــاج نصــوص تراكميّــة، إّنــا إنتــاج صــروراٍت 

مفهوميّــة، ومراقبــة توزيعهــا عــى األصنــاف/ األجنــاس الفاعلــة، ثــم اشــتغالها يف 

ــاء. ــة يف أحســن صــورٍة وأشــمل بن تركيــب النصــوص الرديّ

ــة، أّوالً، شــأنه شــأن مراكــز الفكــر الفلســفي والبحــوث العلميــة، لــي يكتســب اســتقراَر  لِــا تقــّدم، فقــد ينشــأ املشــغل بــن حاضنــات أكادمييّ

املفهــوم ومنهجيّــة االشــتغال، لكّنــه ينفصــل الحقــاً، إجرائيّــاً وتركيبيّــاً، عــّا مياثلــه مــن مواقــع البحــث العلمــي واألكادميــي. أمــا إذا اتخــذ املشــغل 

بــن )مشــغل ماركيــز لكتابــة الســيناريو يف كوبــا مثــاً( فهــذا ألّن املشــتغلن فيــه ينتســبون اىل جنــس  صــورَة مشــاغل فرديــة بــإرشاف كتـّـاب ُمجرَّ

تقليــدّي راســخ يف العمــل األديب أو الســينايئ، لــه امتداداتــه الخياليــة يف الفكــر والخيــال؛ فقــد يكــون مشــغل ماركيــز ذاك واحــداً مــن مســارح 

املــدن القدميــة، ومحفــاً مــن محافلهــا الحكائيــة )أنوذجــه األمثــل: حكايــات الديكامــرون، وألــف ليلــة وليلــة، واملقابســات، ونشــوار املحــارضة 

وســواها مــن تجــارب املقابســة واملناظــرة(.

د يف عــامل هــو  ــة، يك ال نخطــئ الســبيل إىل صنعــة الــرَّ ــة مفارِق ــة وعامليّ ــة عربيّ إذن، لنبحــث عــن األســس التــي قامــت عليهــا مشــاغُل رسديّ

ــة وسياســيّة يف غايــة التطــرّف والشــذوذ. إّن البحــث  ــة بالدرجــة األوىل/ مفهــوم ملِغــز تكمــن وراءه تجــارُب اجتاعيّ يف حقيقتــه صناعــٌة رسديّ

ــٍة يف تجــارب األفــراد واملجموعــات الثقافيــة )ضمــر اإلنســانية مــن مواقــع شــتّى(. املختــربّي، يف أحــد مراحلــه، نظــر لرحل

مــن األســس التــي تكفــل بقــاء مشــغٍل رسدّي، “تبيئــة” متارينــه واشــتغاالته موقعيــاً، عــى العكــس مــن اســتنبات تجــارب غريبــة يف حاضنــات 

د املحلّيــة  صناعيّــة )نظريــات وتجــارب مجــاورة مــن العــامل القريــب والبعيــد(. فقــد ال تنفــع إفــاداٌت شــهرة/ شــائعة يف تخصيــب مواقــع الــرَّ

ــّي/  ــايّن/ كويت ــّي/ املحــّي )مــرصّي/ مغاريّب/ُع ــه املوقع ــل ال يحــّق ملشــغل اســتعاَل عنوانِ ــا(. ب ــة رشطــاً يف تأســيس مشــغٍل م ــُد املحلّي )أعتق

ــة،  ــة، الســرة الذاتي ــر أدب الرحل ــه املشــغل املغــريّب يف تجذي ــا يبحث ــاً م ــع املشــغل )مث ــّي( إال بالتخّصــص يف أعــال أكــر تجــّذراً يف موق عراق

ــارة  ــة والع ــيقى التقليديّ ــاء واملوس ــة واألزي ــة والصحراويّ ــات القبائليّ ــة واللهج ــات التصوفيّ ــص الديان ــة يف تخّص ــة واالجتاعيّ ــيمياء البيئيّ الس

البدائيّــة..( وهــذه التخّصصــات يف نظــري أهــّم بكثــر مــّا يقاربُــه أحيانــاً املشــغُل )املغــريّب نفســه أيضــاً( مــن بحــوث منقولــة بحذافرهــا عــن 

ــة. ــة والتطبيقيّ ــر موقعيّتهــا النظريّ ــة، قطعــت أشــواطاً بعيــدة يف تجذي مشــاغل غربيّ

ــة يف الخصــوص، ســتعمل بــذات االتجــاه؛ فمــن مهّاتهــا بحــُث أنــاٍط رسديــة قدميــة وحديثــة،  ــة أخــرى، عراقيّ ويف نظــري فــإّن مشــاغل فرعيّ

ــة، وكّشــافات وفهــارس، إضافــة إىل  ــة ملناطــق غــر مكتشــَفة، وترجــات ذاتيّ وإعــادة نــرش أبحــاث أنربولوجيــة ولغويــة )مثــاً: رحــات داخليّ

معاجــم اللغــة الشــبيهة مبعجــم الرصــايّف “األداة” والكرمــي “املســاعد” وتحقيــق محمــد ســعيد النعيمــي ملعجــم “دوزي” والبحــث املقــارن يف 

اللغــة والعــادات لحميــد العلوجــي وعزيــز الحجيّــة وجــال الحنفــّي، ومــا أنجــزه مصطفــى جــواد واملخزومــي وإبراهيــم الســامرايئ وحســن عــي 

محفــوظ وكوركيــس عــواد ونعمــة العــزاوي وَمــن ناظــَر أعالهــم يف هــذه املجــاالت

ات
تار

* القصيدة املتوهجة هي غرس روح الشاعر الوامضة وانتفاضات قلبه تتجمع فيها اخفى خوالجه وروح الشياء واللغة الباهرة.خم

* حــن أقــرأ قصيــدة محكمــة الســبك لشــخص أعرفــه فقــرا يف اللغــة والعــروض أو مقالــة رصينــة يف نقــد الشــعر أكــون عــى يقــن أنــه 

يشــفط أو أنــه مــن أنبيــاء الــدب الذيــن يوحــى اليهــم!!!

*القصيدة ذات الجال الباذخ كالنبع الصايف تدل عى اقبال شاعرها عى الحياة وروحية ذات حيوية توقظ ضمره وفكره.

* للشعر خصوصية بيئية تحمل روح الرتبة والوطن والشاعر ابن بيئته يرى معارصوه يف شعره أنفسهم وهمومهم وتطلعاتهم.

* املعاين الفنية الواضحة غالبا ما تنطوي عى مرام شديدة االختفاء ما وراء سطور القصيدة والناقد الذيك يتوغل اليها.

* حن تجف الطاقة التعبرية يف أيّة قصيدة تصاب بفقر الدم وضعف االيحاء فا يحس القارئ بأي توتر تجربة فيها.

* حن تضيق آفاق الرؤية أمام الشاعر تصدر عنه قصيدة ال تتوفر فيها أسس بنائية أو خصائص فنيّة.

* القصيدة التي تزخرف األلفاظ وتهمل الجوهر االنساين وال تعطي للمحة عمقا تصبح نظا عى القدر املقصود.

* قصيدة السهل املمتنع من أرشق القصائد تحس فيها بسجيّة تغرتف من الحياة اليوميّة باسلوب جزل رشيق.

* من يقرأ قصيدة واقعية مميزة يقرأ صورا حيّة عاشت يف قلب شاعرها وخرجت اىل الحياة فيها صدق التعبر وصدق الفن.

ــن  ــد أحس ــب وق ــن الكت ــل خزائ ــفاره لتحت ــت اس ــريب كتب ــعري الع ــرتاث الش * ال

ــاً. ــاً طاغي ــدى ابداعي ــا ص ــنا يف بعضه ــن تلمس ــن ح الزم

* القصيــدة املتوهجــة هــي غــرس روح الشــاعر الوامضــة وانتفاضــات قلبــه تتجمــع 

فيهــا اخفــى خوالجــه وروح االشــياء واللغــة الباهــرة.

* القصيــدة الناجحــة تقــدم رســا واضحــا تؤديــه وللقــارئ الــذيك أن يتأمــل 

ويســتبطن مناحــي التأثــر والتأثــر ويــدرك أغوارهــا.

* يف القصيــدة املعــارصة البــد مــن التقــاء الكلمــة وروح العــرص بعيــدا عــن الباغــة 

الجاهــزة ومبــا يعطيهــا حيويتهــا.

ــارئ يتفــرد بفهــم  ــا وكل ق ــدري القــارئ مــا يفهــم منه ــدة ال ي ــا قصي ــرد أحيان * ت

ــة. خــاص ملــا تثــر مــن تأويــات متباين

ــق  ــة ح ــا الرصين ــا ومقوماته ــدة وارساره ــفة القصي ــم فلس ــرس يفه ــد املتم * الناق

ــل. ــق التأوي ــدم دقائ ــاقها ويق ــرز انس ــم لف التفه

ــه دون  ــه كام ــه ويفضح ــن حجم ــرب م ــه أك ــرى نفس ــن ي ــن م ــض املتثاقف * بع

ــة. ــك مصيب ــادي وتل الع

* نصــح شــاعر اغريقــي قديــم شــعراء عــرصه ))ابــذروا البــذر باليــد ال بالزنبيــل(( 

وكأنــه يقــول: ال تراكمــوا الصــور يف جملــة واحــدة.

* اقرأ ثاثة أشهر لتكتب ثاثة أيام )من وصية ديهاميل لولده(

* مــن يقــول ان القصيــدة الجديــدة كلــات جافــة مرتاكمــة مل يقــرأ قصائــد متميــزة 

ببنــاء مبــدع وايحــاءات عميقــة.

ــدة  ــة القصي ــة يف تقني ــي الرباع ــر ه ــاعر كب ــا أي ش ــرد به ــي ينف ــة الت * الخصيص

ــا. ــف أرسار جاليته ــة تكش ــة فارق كعام

* القصيــدة الناجحــة ال تصــدر اال مــن شــاعر ينجــذب اليهــا عــن وعــي بهــا وتفّهــم 

لخصائصهــا الفنيّــة وهــذا ال بــد مــا ليــس منــه بــد.

ــة ومعايرهــا الجاليــة واملوضوعيــة ومــن  * القصيــدة الناجحــة لهــا تقنياتهــا الفنيّ

أهــم اســباب نجاحهــا ان تتحــاىش الحشــو.

ــوا  ــة، طالع ــوا يف الكتاب ــي: ال تترع ــا يف املجــال األديب والصحف ــا معلمون ــال لن * ق

جيــدا حتــى ولــو يف عــرش ســنن ومتكنــوا مــن مهــارات أدبيــة وصحفيــة ثــم اكتبــو ) 

معادلــة مقلوبــة يف أغلــب هــذا الجيــل(.

ــة عــن أي شــاعر أو ظاهــرة مــن ظواهــر األدب أن  ــة أدبي ــة كتاب * ال تســتطيع أي

ترقــى اىل منزلــة التأليــف الحقيقــي يف كتــاب، مــا مل تكشــف عــن قــدرة اســتقرائية 

ــة وخفاياهــا ومــا تجســد مــن هواجــس  ــر عــن التجرب ــة يف التعب ــة وفاعلي تحليلي

ــي  ــوي والباغ ــم اللغ ــها الفه ــة أساس ــة نقدي ــك اال مبعرف ــق ذل ــكار، وال يتحق وأف

واالســلويب وااليقاعــي الــذي هــو حصــاد موهبــة خاقــة وقــراءات معمقــة وطويلــة 

الزمــن يف هــذا امليــدان.

* ناقــد الشــعر املتمــرس حــن يتصــف بالعمــق والدقــة يتضــح انصافــه مــن دون 

اســفاف او ركاكــة.

ــاء متاســك االجــزاء  ــارة وذات بن ــر واالث ــدر عــى التصوي ــدة الناجحــة اق * القصي

ــا. واالطــراف يف وحــدة مســتقلة بذاته

* االنعــكاس االنفعــايل يف االبــداع الشــعري نــوع مــن فيــض انســاين ولعــل هــذا مــا اشــار 

اليــه برغســون )الشــعر انفعــال مبدع(.

ــة  ــة واألدبي ــم الوطني ــانية والقي ــف االنس ــرة بالعواط ــالة زاخ ــي رس ــاعر الحقيق * للش

ــا. ــي نحــن أحــوج اليه الســامية الت

ــوط  ــف خي ــا ليكش ــة نوه ــا وحرك ــدة جوهره ــن القصي ــه م ــاذق يكفي ــد الح * الناق

ــتواها. ــي ومس ــا الفن ــدر صدقه ــيجها ويق نس

ــح محنطــة هرمــة ســجينة الجــدب  ــي تصب ــدة حــن تتجــرد مــن شــكلها الفن * القصي

ــاة. ــة لإلنســان والحي ــة العميق ــة عــن الحقيق ومنعزل

* الجــرأة واالصالــة ترفــدان القصيــدة بــروة ذوقيــة كبــرة ومــن دونهــا تكــون القصيدة 

وعــاء مــن خشــب وتخلــو مــن أي تدفـّـق وجداين.

* ال أحــد يســتطيع نقــد الشــعر مــا مل ميتلــك ذائقــة جاليــة تعينهــا أربعــة علــوم: اللغــة 

والباغــة والعــروض ومناهــج نقد الشــعر.

ــة الشــعرية  ــا يقــع يف الاوعــي ومعانقــة التجرب ــل م * يف النقــد الرصــن يتجــى تحلي

ــا. ــول فيه واكتشــاف ابعادهــا والحل

ــة  ــدة تقدمي ــدة حــب حقيقــي هــي قصي ــذي يفهــم ان كل قصي ــد ال ــي الناق * يعجبن

ــاة. ــدا للحي تقــدم مذاقــا جدي

* القصيــدة املتميــزة هــي نتــاج براعــة تقنيــة وابــداع يف الشــكل واملضمــون يف اســلوب 

شــعري موهــوب يــازم رســالة الشــعر الجديــد.

* ال يجــوز اطــاق حكــم عــام عــى شــعرنا اليــوم بأنــه يعيــد زخــرف الشــعر القديــم 

وهــو جســد مل تســتقر فيــه روح.

* كلــا تخلصــت القصيــدة العموديــة مــن التعابــر الجاهــزة او املفــردات التــي تفرضهــا 

القافيــة كانــت أقــرب اىل النجــاح.

ــات  ــز ومعمي ــز ذات لغ ــة بالرتمي ــة مرف ــدة فنتازي ــن قصي ــة ب ــافة واضح ــة مس * مث

ــانية. ــاء وانس ــح ايح ــفافة تنض ــدة ش وقصي

* القصيــدة العموديــة يف اطــار الكاســيكية الجديــدة اســتطاعت ان تتخلــص مــن 

ــة. ــة الناصع ــتعيد الديباج ــي وتس ــغ البديع الصب

* تشــكيل القصيــدة الجديــدة عــى وفــق نظــرة مركــزة للغــة يف صياغــة مبتكــرة يجعلهــا 

عصيــة عــى االبتذال.

ــة وتجــاوز أفــق املحســوس اىل مــا وراء  ــون الجميل ــن الشــعر والفن ــة ب ــق الصل * توثي

ــزا. ــا ممي الحــس يعطــي القصيــدة بعــدا ايحائي

* وحــدة القصيــدة واالنســجام بــن ألفاظهــا والحــس الــذي تعــرب عنــه وتوليــد الصــور 

بقــوة ايحائيــة يســاهم يف انجــاح القصيــدة.

* قــدرة الشــاعر الحقيقــي عــى التعبــر تلتفــت اىل املوســيقى عروضيــة كانــت او ايقاعــا 

داخليــا لتحقــق احســاس املتلقي بالشــعرية.

* القصيــدة الحديثــة هــي التــي تتســع لكلمــة الحداثــة يف وثبتهــا التــي خلصــت الشــعر 

مــن شــوائب الضعــف والركــة والصنعــة اللفظيــة.

ــف تتحــرك  ــة، وكي ــه الجالي ــدرك حقيقت ــص وي ــذ اىل جوهــر الن ــد الناضــج ينف * النق

ــة. ــه الرؤي في

حممد صاحل عبد الرضاشذرات

ات
دار

م
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 * اىل صديقي القاص والروايئ جابر خليفة جابر.

 يف سبعينيات القرن املنرصم

 جاء من الفاو

 طفا يافعا من مدرسة األندلس

 دون أن يعرف صقر قريش

 وال املعتمد بن عباد

 وال زوجته الروميكية

 إىل الحيانية

 أو حي الحسن

 جاء من املاء اىل اليابسة

 وحتى يبقى أخر القلب

 ومبتا

 بالعروبة واملاء

 وحتى ال يفسد ما قالته العرافة

 ذات يوم

 وهي ترمي حىص نبؤتها؛

 ستصبح مشهورا يا ولدي

 راح يكتب قصص املاء

 حتى تخر حجارة الحياة

 بحارة يجهشون شوقا

 وقمرات تفوح برائحة البحر

 والنساء

 فنارات تيء

 رفيف نوارس

 وبرصاويات سمر يلوحن

 للبحارة من بعيد

 ومخيات للمواركة.

 وحتى ال التنطفئ نار أبيه

 وتبقى الدالل طازجة

 يتشهى رائحتها الضيوف

 ترك املدرسة قليا

 واحتفظ بالدرس

 كتابا فسيحا

 ومكتبة عامرة

 تجلس يف غرفة الضيوف

 قرأت كثرا منها

 ورسقت الكثر

 ثم بعتها يف زمن الحصار

 يف سوق الجمعة

 أتذكر يا صديقي؟

 كانت تفرقنا املاعب

 وبعد كل مباراة نزداد زعا

 ينتهي بالضحك

 فيوحدنا الكتاب

 وتجمعنا أقداح الشاي

 كنت أكرب حلا

 وأدبا وحصافة عقل

 وكانت قصائدي ال تعرف الضوء

 قبل أن متر عى شمسك

 صديقي األبدي

 مل تجمعنا الغنائم يوما

ولهذا مل نفرتق.

صديقي األبدي

كريم جخيور

)1(

ساٌم عى السيف ِ

وساٌم عليك َ

َملَكت الفرات َ

بسيفك .

)2(

ــذه  ــل َ ه ــذ لي ــن نتخ ل

ــة الليل

: جما ً

)3(

شموع ُ الوحشة ِ

رايات
مقداد مسعود

توايس..

تناجي..

خيوال ً

وبقايا خيام

ص
صو

ن

س
سي
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ى 
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لقــد كانــت ملجلــة ” برصياثــا ” الثقافيــة األدبيــة التــي نحتفــل بهــا هــذه األيــام ، بعامهــا 

ــب  ــدع واالدي ــي املب ــا اإلعام ــس تحريره ــدداً برئي ــايئ مج ــبب بلق ــرش ، الس ــن ع الثام

ــا صداقــة جميلــة ونظيفــة منــذ ســنوات  املتجــدد عبــد الكريــم العامــري ، لقــد جمعتن

ــة  ــد يف مهن ــث العه ــت حدي ــايض ، كن ــرن امل ــن الق ــرب ( م ــنوات الح ــات ) س الثانين

املتاعــب ، والعامــري كان يضــع خطواتــه األوىل يف عــامل الفــن واالدب ، كان يكتــب الشــعر 

واملــرح والســيناريو والقصــة ، وعــى الرغــم مــن مغــادريت القريــة البــرصة يف نهايــة 

التســعينات ، وانقطاعــي عــن عــدد كبــر مــن األصدقــاء ومنهــم العامــري ، ومــع ســقوط صنــم الطاغيــة يف نيســان عــام 2003 ، بــدأت ابحــث 

عــن أصدقــايئ واحبتــي مــن جديــد ، وعرفــت ان صديقــي اإلعامــي العامــري ، يعمــل يف صحيفــة املنــارة مــع مجموعــة مــن الزمــاء واألصدقــاء 

ــة  ــاز ) بالطيب ــن الفــاو ، التــي متت ــز، وكيــف ال وهــو اب ــه الجنــويب املمي ــل العــراق اســتطعت مــن ســاع صوت ، وعندمــا دخــل جهــاز املوباي

والحنيــة ( ، بعــد انقطــاع ســنوات ، وعندمــا توفــر االنرتنــت ، كان العامــري عــى موعــد لألنطاقــة االوىل عــرب النــت مــن خــال مجلتــه الثقافيــة 

األدبيــة برصياثــا التــي صــدرت يف مثــل هــذه األيــام مــن عــام 2004 ، وهــي مازالــت تصــدر بانتظــام الكرتونيــا لتصــل اىل كل بقــاع العــامل ، لقــد 

كنــت حريصــاً لزيــارة العامــري يف كل مــرة ازور بهــا البــرصة ، الراه كــا هــو شــامخاً ومبدعــاً وحبوبــاً وطيبــاً . والبــد مــن توجيــه كلمــة شــكر 

وتقديــر لعبــد الكريــم العامــري الــذي شــجعني ان أصــدر جريــدة ” وطــن بــرس ” االلكرتونيــة التــي أراس تحريرهــا حاليــاً، وهــو الــذي قــام 

مــع ابنــه املهنــدس الشــاب املهــدي بتصميــم موقعهــا الحــايل لتكــون جريــدة عربيــة بهــوى عراقــي يف املغــرتب األســرتايل. تحيــة لــك صديقــي 

وزميــل البدايــات الصعبــة اإلعامــي الرائــع عبــد الكريــم العامــري، وكل عــام وانــت و” برصياثــا “ بالــف خــر دامئــا ، مــع امنيــايت ان تظــل منــرباً 

للثقافــة واالدب ملــن المنــرب لــه.

الّشموع ال توقد إاّل يف حمراب اإلبداع واملبدعني
سناء الشعاًلن/ ًًبنت نعيمة

يهــّل علينــا عيــد امليــاد الـــ18 ملجلّــة برصياثــا الثّقافيّــة، وهــو عيــد 

ــم  ــد الكري ــة عب ــس للمجلّ ــدع واملؤّس ــق املب ــود الّصدي ــرّس جه يك

العامــرّي الــذي يشــّكل حالــة خاّصــة مــن التفــاين واإلخــاص لهــذه 

ــة أنّهــا قامئــة  ــة؛ إذ نعــرف جميعــاً مّمــن يتابعــون هــذه املجلّ املجلّ

بشــكل شــبه كامــل عــى جهــده الخــاّص، وأنّهــا مســتمرّة يف عطائهــا 

عــى حســاب جهــده ونفقاتــه ووقتــه وعمــره؛ فهــو يعيــش ســادناً 

ــايّف. ــاً مخلصــاً يف محــراب هــذا املــرشوع الثّق صامت

أمــام هــذا اإلخــاص وهــذا التّفــاين نقــول ملجلــة برصياثــا: كّل 

عــام وأنــت عطــاء موصــول وحضــور طــاغ وتأثــر جميــل، كّل عــام 

والّصديــق املبــدع عبــد الكريــم العامــرّي ســادناً عظيــاً عــى بوابــة 

ــر  ــة، ومدي ــر املجلّ ــم الحــّر، وهــو رئيــس تحري ــّن والقل ــن والف الزّم

ــك  ــكّل، والرّشي ــم لل ــع، وداع ــق الجمي ــرتويّن، وصدي ــا اإللك موقعه

ــة. ــل يف كّل لحظ ــو الجمي الحل

ــم  ــذرون إنجازاته ــن ين ــن الذي ــداع واملبدع ــراب اإلب ــد إالّ يف مح ــموع ال توق ــموع؛ فالّش ــد الّش ــدر أن نوق ــة يج ــبة املبهج ــذه املناس يف ه

ــارة. ــة والحض ــم للبرشي ــا قرائحه ــم وعطاي وأوقاته

مجلــة برصياثــا الثّقافيّــة الّنابضــة بــروح ورؤيــة رئيــس تحريرهــا الّصديــق الجميــل املعطــاء عبــد الكريــم العامــرّي كانــت الحاضــن الحنــون 

الــّرؤوم لإلبــداع واملبدعــن، والجامــع للبرشيّــة عــى املحبّــة واملــرّة واألمــل واإلنجــاز.

لنوقــد الّشــموع البيضــاء الزّهيّــة الطّاهــرة يف منــارة مجلــة برصياثــا، ولنتمــّن بــكّل إخــاص أن ميتــد العمــر البهــي بهــذه املجلـّـة الجليلــة إىل 

ألــف عــام يك يعمــر رحــاب الثّقافــة بــاألدب الرّفيــع املوصــول باملحبّــة والخــر والّســام. اللّهــم فاســتجب.

حممد بكر سنوات من احلرب.. سنوات من احلب
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ص
صو

ن

ــا  ــت انتفاخ ــرى ، فاحظ ــه الي ــت عين ــا ، وفحص ــه طفله ــلت األم وج غس

ــة  ــن . كان عليهــا أن تأخــذ يومــا كامــا كعطل طفيفــا يف لحمــة إحــدى العين

ــن الحــرث ، لتذهــب إىل  ــه ع ــد الل ــل عب ــب الحــار ، وتًعطّ ــد أن ترك ، وال ب

املستشــفى الــذي يبعــد عــن الخيمــة بأكــر مــن عــرشة كيلومــرتات . ويجــب أن تكــون محظوظــة لــي تجــد املمــرض يف املســتوصف ذلــك 

اليــوم ، والــذي تعتقــد بأنــه هــو الطبيــب ، وتقــدم لــه أربــع بيضــات أو ســت ليفحــص ابنهــا ، ويعطيهــا املرهــم األصفــر ، ويطلــب منهــا أن 

ــه بداخــل الجفنــن ، وإال عليهــا العــودة يف الغــد . ــا من ــل أن تضــع قلي تنظــف يدهــا قب

مل يحــدث يشء مــن ذلــك . ألن الحــار البــد أن يعمــل ، وهــي ال بــد أن تعجــن ، وتنتظــر أن يخمــر الخبــز ، وترميــه يف الفــرن ، وتُخرجــه 

ــه داخــل قطعــة مــن قـُـاش حتــى ال يــربد ، وتأخــذ معهــا قنينــة زيــت الزيتــون ، وصينيــة  عندمــا ينضــج . ثــم تُهيّــئ بــرادا مــن الشــاي ، وتلُفُّ

مــن األملنيــوم ، وثاثــة كــؤوس وصحــن صغــر ، وحصــر مــن الباســتيك يتســع لشــخصن أو ثاثــة ، وتضــع كل ذلــك يف القفــة . وال بــد يف 

منتصــف الطريــق أن تشــد الطفــل خلــف ظهرهــا )بالــرَّكَّاب(* ، ثــم تقطــع مــا تبقــى مــن الخمســة كيلومــرتات مشــيا عــى األقــدام ، حتــى 

تصــل إىل قطعــة األرض التــي يحرثهــا عبــد اللــه . وهــو عمــل تقــوم بــه كل يــوم ملــدة أســبوع ، قــد يزيــد بيــوم أو يومــن . ويتنــاوالن طعــام 

الغــذاء معــا ، ويعــودان يف املســاء قبــل غــروب الشــمس . ،

يف الحقيقــة مل تفكــر كثــرا يف األمــر . نصحتــه بعــدم حــك عينــه بيــده ، ووعدتــه بأنهــا ســتعطيه حبــة شــعر ، وتطلــب منــه أن يقــول باســم 

اللــه ، قبــل أن يضعهــا بــن حجرتــن ، بعــد أن ينصــب ســبعة أحجــار بالقــرب مــن الطريــق املحــاذي لــألرض التــي يفلحهــا والــده ، عــى أن 

ميــر شــخص مــا ، ويعــر يف األحجــار الســبع ، وتســقط حبــة الشــعر ، وينتقــل إليــه انتفــاخ لحمــة العــن ، ويتعــاىف الطفــل .

لسوء الحظ ، وهم عائدون يف املساء ، وقبل أن يتعر والده باألحجار السبع ، رصخ الطفل :

ـ )بّا الّ الّ الّ(

كان قد فات األوان ، فتهاوت األحجار السبع عى األرض ، وسقطت حبة الشعر .

املعجم :

ـ الرَّكاّب : إزار صغر تحزمه املرأة عى الطفل يف ظهرها وتعقده فوق صدرها

مراكش 03 يناير 2021

حبة الشعري
قصة قصرية

حاميد اليوسفي

الصفعة مل توجع خدي

بل قلبت أوراق ذاكريت

طبعت خمس أصابعها

عى خيبة نامت تفرتش خطاياي

بندول عتيق

يرتل عى مسمع الهاوية

قصة مملة اخرى

العابر يسال

متى تخلع االرصفة أسالها

ومتى تجيء مواسم السنونوات

احاول الرد

حنجريت با اوتار

يغادرين ذلك السؤال البليد

بندول عتيق
سلمى حربة

يظل يدق عى رايس

التفت صوبك

لسَت هناك

فقط اثر الصفعة مركون

عى جبهتي يقهقه

وينتقل اىل خدي االخر

وجهي نصفان

نصف يل ونصف لصفعتك

لكن القلب اضحى أزرق

زرقته ماء بحر

أو زرقة ساء ساعة انحال ضوء شمس

رصخات نوارس املاء

تاعب املوج

اتدثر باغنية لفروز ..

ودرويش يقول يل

ال وقت للوقت

ابتسم للبندول وأفكر

حقا ال وقت للوقت…

ص
صو

ن

أْن تخلَق وهاً

ثُمَّ تطاردُه ليَل نهار،

عِر الوحيدة. تلَك هي أيقونة الشِّ

٭ ٭ ٭

أّي وهٍم ستُطارد؟

األوهام ُ- لُحسِن الحظِّ – كثرة.

إذا طاردَت وهَم الُحبِّ

فستبي أو تضحك كثراً،

ألنَّ املرأَة التي أحببَت

جاءْت بعَد أن هرمْت وهرمَت

تطرُق بابََك ُمتسّولًة ُمحرتفة.

وإذا طاردَت وهَم الوطن

فأولئَك الذين يحملوَن الافتات

سيطردونَك كذئاٍب رَشَسة

ألنَّك ال تجيُد دوَر البهلوان

وال تحرتُم فلسفَة الرقِص عى الحبال.

وإذا طاردَت وهَم الفرِح، أعني وهَم الطائر،

فالطائر سيضحُك منك

فهو ُمعلٌَّق يف الّساء

يُصّفُق بجناحيِه الّسِعيَدين،

وأنَت تُحّدُق فيِه بعينن ُمتَعبتَن

حيناً، وحيناً آخر

ترجعها إىل دفرتَِك املُمزَّق

لرتى كيَف ستكمل قصيدًة تطارُد وهاً

من ُحبٍّ أو وطٍن أو طائر

ليَل نهار.

ان تطارد ومهًا

اديب كمال الدين

ــاح  ــاب ري ــدر كت ــل ص ــة أربي ــوا يف مدين ــة بيش ــن مطبع ع

الهرمتــان .. هايكــو معــارص مــن غانــا والــذي اختــاره 

ــة  ــال( مبائِ ــا داني ــن يوخن ــة ) بنيام ــن اإلنكليزي ــه ع وترجم

صفحــة مــن القطــع املتوســط. تضمــن الكتــاب قصائــد 

ــي ســبق للمرتجــم نرشهــا  ــا والت ــن غان ــو معــارصة م هايك

رقميــا يف عــدة صحــف ومجــات ومواقــع الكرتونيــة,

رياح اهلرمتان.. قصائد هايكو من غانا

منذ ساعات الطفولة مل أكن

مثلا کان  االخرون.  مل أر

كا رأى اآلخرون. مل أجلب

عواطفي  من نبع مشرتك.

مل اکن بآخذ أحزاين

من نفس املصدر، مل استطيع أن أوقظ

قلبي للفرح بنفس النغمة.

وكل ما أحببت، أحببت وحيدا.

حينذاك يف طفولتي، عند الفجر

االعصف ، کانت الحياة- متساوية.

من كل أعاق الخر و الرش

ال یزال الر یکبلني:

من السيل، أو  من النافورة،

من الجرف األحمر للجبل ،

من الشمس التي تدور حويل

يف لون الذهبي لخریفها،

من الشعاع  يف الساء

لدى مروره الريع بجنبي،

من الرعد والعاصفة،

والسحابة التي اتخذت شكل

شيطان يف نظري.

)عندما كانت بقية الساء زرقاء (

وحيد قصیدة / إدغار آالن بو
ترمجة/ سوران حممد



1011

مجلة برصياثا الثقافية األدبيةمجلة برصياثا الثقافية األدبية
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-1

رناُت خلخال

للحروف يف أحاديثهن

-2-

تواريا خلَف شجرة ٍ

ونسيا ظلهَا

طفان خائفان

-3-

تُورطنا مبشاعٍر اخرى

الشفقة ُ

-4-

ستصبح حكايًة شيقًة :

الرؤيا.

-5-

كتبتُها قصصا قصرة ً

احامي

-6-

الطيوُر اوطاٌن..

هناك ريٌش منفي

يطُر ِبا وجهة ٍ

-7-

أكتب ُ اسَمك َ

وأضع ُ احتاالت ٍ كثرة ً

-9-

ال صوَت لخطواتِها..!!

هل

نزعْت.. خلخالها جاريت؟

أفياء اخلالخيل

بلقيس خالد
ـ 0 ـ

ــن  ــة امليادي ــري.!٬ أغني ــى نه ــاك. ضغــط املقه ــا م ــن٬ قلبه ــد ـ٬ فطــرة امليادي يقن

ــداين.! ــوك املطــر٬ مي ــة ـ٬ توكت قادم

الفصل األول

ـ 1 ـ

تسكع املطر ـ٬ اللوز ـ٬ يف فناء الشوارع.!

ـ 2 ـ

مرشبيات ـ٬ طريق الفراشة رسيع٬ إىل املقهي.!

ـ 3 ـ

حلم التوكتوك ـ٬ ذات مرة وثب٬ النهر ـ٬ مل يكن ألحد.!

ـ 4 ـ

أستيقظ القمر ـ٬ شده ياقته الرصيف٬ زهرة ترشين٬ قريبة.!

الفصل الثاين

ـ 5 ـ

املحنة ـ٬ من كل يشء٬ ومن الغناء٬ حلمت بامليدان٬ ذات مرة.!

ـ 6 ـ

التوكتوك ـ٬ مثل الوشم٬ الضادات عى روحي ٬ يف الشوارع.!

ـ 7 ـ

تجففت ـ٬ الحرب هناك٬ دفاتر املقهى٬ لها ماحظات.!

ـ 8 ـ

امليادين نطفة العصافر ـ٬ الناي ـ٬ مكسور القلب.!

ـ 9 ـ

أغنيات ـ٬ التوكتوك بن املجرات٬ امليادين ـ٬ حب الحرية.!

الفصل الثالث

ـ 10 ـ

ــوك  ــاء ـ٬ التوكت ــث الغن ــة.!٬ ح ــة إلهي ــدم٬ نعم ــة ال ــار …٬ رشك ــي ـ٬ األزه املقاه

روح النــور٬ تخمــن املياديــن أغنياتنــا.!٬ أغنيــة املياديــن قادمــة ـ٬ توكتــوك املطــر٬ 

ــداين.! مي

انتهت.

August 2022 10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* 10 قصص قصرة ذكية ــ متوالية رسدية مؤمتتة يف ثاثة فصول

توكتوًك املطر ميداني.!

إشبيليا اجلبوري

ص
صو

ن

أشــتهي اآلن أصابعــك الناعمــة ، وهــي تغــوص يف شــعر رايس االبيــض املُقمــر ، تنبــش مثــل حامــة ،، ُعــَش جمجمتــي امللقــاة عى 

ركبتيــك ، وأنــت تحــي يل بصــوت خافــت فيــه بعــض ضــوء.. كقنديــل أمــي القديــم .. تتحــديث..

عن يوم الغد الذي مل يعد يهمنا.. عن أمنيات تيء قليا ثم رسعان ما تتاىش كانها قوس قزح..

– كنت تقول يل :

ال تدع اصابعي ترتخي يا حبيبي .. ال تَفرح قَبْي …

إّن قلبي موحش مثل الوطن ،، غريب مثل جر مهجور..

جارح كانه الزجاج املكسور..

أنا ” مرايث قرطاج” كلها

تستجدي ضجيج العابرين

مع هديل الحام..

ال راهب يشم عظامي..

يرش عند خرائبي ماء الكنائس..

ملاذا تركتني أذبل

كل هذا الوقت

مثل عشبة يف قَبْو مهجور

انتظر..

عى الّريق

مثل طائر البطريق

عند شاطىء مهجور..؟

كنت أظن ..

سوف تعود

يف َزبَد املوج

واّن البحر ال يخون ،

أنت الريح التي تشمني

واّن النوارس

ومراكب الصيادين البعيدة ..

سوف تراين .

َمْن اخذك من حضني،

من أحرق يف بستاين

عود األقار…؟

ال تدع الخيط ينفلت من اإلبرة هذه املرة..

توجد بعض اوهام جميلة ورياح اخرى تربعم يف الذاكرة مثل ازهار القطن ..

.. أن تُِحــبَّ ،،

ليس بالرورة أْن تَُنّقـَِط كل آهات حروفك ،،،

وليس إشاعًة أن تكون قد بكيَت ، وآحرتقَْت ، ونزفَْت مثل ُجْرح خِفي..

أشتهي ،،

أن يلّفنا دخان الحرائق وروائح النار،،

ننرصف إىل حديقة منسية أخرى يف منعطفات البدن ، مل مَتَْسْسها بَْعُد حوافر اللّعنات ،،، ومل يَْشَملْها أيُّ نعيْق….

أشتهي يا حبيبي ،

ان تَْكتِمل أجمل الَغيْات وأحزان الحّب فيك ،، وتصبح سيّد املَْعبد ..

تجري كنهر يتيم ..

– انا احبك ، أنت قمييص البالية املتبقية يف هذا العراء ،، وانا الربتقالة املضحكة …

– َدْعني أتوّهم

انك ما زالَت تُحبني

ايها الطفل الجريح .

وأّن قرنقلة القلب ..

مل تسقط من يدي ،

مل يأخذها تيّار النهر ،

اىل بَُحْرات امللح …!!

أوجاع
الطفل 

عبد الرؤوف بوفتح

ص
صو

ن
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هتفوا بأسمك واصطفوك نشيدا

وتصيدوا بك ياحسن يزيدا

نطقوك حرفا لوثوه بقيئهم

ونعوك دمعا فاستحال صديدا

وتحاوشوك ذئاب واد ٍ مقفر

رتعوا بلحمك واغتدوه قديدا

ولغوا جهارا يف دماك عالة

ياليت ما ولغوه كان حديدا

وتهافتوا عميا عليك لعلهم

ساقوا رجالك ياعراق عبيدا

وتسابقوا يتلقفوك مكاسبا

خمرا ، وغلانا مها ، والغيدا

ولطاملا عابوا عى من فاتهم

تلك املاهي لعنة ووعيدا

منعوا ربوعك ان تغازل مجدها

يا مفعا باملجد دمت تليدا

غرزوا خناجر غدرهم ياقلعة

بحبال ظهرك مذ لقوك وحيدا

وجفاك من دافعت عن بلدانهم

وزرعت ارضهم العقيم شهيدا

وجعلت نفطك غيمة لو امحلوا

به يشرتون الرُبّ والتسميدا

وتظل متطرهم هباتك دونا

َمّن.ٍ ومل تتأمل ِ التسديدا

لكن من ُجبلوا عى ان يفعلوا

كل الدنايا مرة وعديدا

لن يرتكوك بأن تعيش كاجد

يوما وان تستحر التمجيدا

قد كنت هيبتهم وهاهم دونها

باتوا حصادا للذئاب وعيدا

هلل حزنك ياعراق

ـ 1 ـ

ديك الفجر جريء

صوته ناعم

صار طريا نارضا.. لع لع.!

ـ 2 ـ

قبل املساء

تفقدت األبقار ـ الحظرة ـ

ال يسعنا إال أن نطمنئ.!

ـ 3 ـ

عصفور يعبث

)وليم بليك( مرهف٬

يبدأ تساقط الثلج عى الحقل.!

ـ 4 ـ

تتجول البطة

مع بزوغ الفجر أصواتهن الدافئة

اصداء يف منامي.!

ـ 5 ـ

األزهار تتنفس فجرا نديا

قبل الفجر النحلة تستحم بللها

بجنحها الغض.!

ـ 6 ـ

أرشق العصفور يزقزق

أزهار الحديقة

رقت أوراقها وطرت.!

ـ 7 ـ

الغصن كره الربد

ومل يفصله٬

خط الضباب خفضه.!

ـ 8 ـ

األرنب الصغر

طري ناعم

رقيق يتقافز.!

ـ 9 ـ

الغزالة تفتح عينيها عندي

فجرا أعد فطورها

رصفت نظرها٬ تركتني جانبا.!

ـ 10 ـ

الطاووس نضر

خفض جنحيه

استحياء.!

ـ 11 ـ

ديك الفجر يلعلع

ناديت به ـ

خفض رأسه٬ يغض من صوته.!

ـ 12 ـ

ديكنا أحمر

له صوت الرعد

ميد عنقه عند غرفتي٬ يدوي.!

ـ 13 ـ

دجاجايت مضطربات

الديك ذو العرف ااألحمر

صوته برق يرعد.!

ـ 14 ـ

يا للفجر العاثر

أمــد الديــك عنقــه٬ يتقصــدين عنــد الشــباك 

ـ

ــه  ــه يحطــم العظــام.! بحب ــا إلهــي؛ صوت ي

جــدا.

*****

طوكيـو

ديك الفجر يلعلع !
ـ هايكو ـ السينيـو

أكد اجلبوري

جواد املريوش

َة يِف اللَِّه قُْربَا َمأَلِْت الُْقلُوَب َحَناناً َوُحبَّا = َوزِْدِت اأْلُُخوَّ

بَا بَْنا كََاَمِك يَا أُْخُت رُشْ ْمِت لِلُْمْحتََوى َهَمَساٍت= رَشِ َوقَدَّ

ِز تَْختَاُل ُعْجبَا كََاٌم لَِذيٌذ يَُفوُق الَْخيَاَل = كُُنوُز الُْمطَرَّ

ْهِر َحلْبَا بَلِيَغتََنا يِف فُُنوِن الَْكَاِم = َحلَبِْت الُْفُنوَن َمَدى الدَّ

ِنَن = َجلَبِْت الَْقَضايَا ِبَريَّاِك َجلْبَا َحِفظِْت أِلَْهلِِك ُحلَْو السِّ

َوَربَّيِْت أَبَْناَءِك الُْمْخلِِصَن = َعَى الُْحبِّ َواْخرَتِْت – يَا أُْخُت – َدْربَا

َ قَلْباً َولُبَّا ظَلَلِْت اأْلَِمرََة تُْهِدي الرََّعايَا = ِمَن التِّرْبِ َحرَّ

أ د .حمسن عبد املعطي حممد عبد ربهمَلَِكُة الْهَمَسَاتْ

ص
صو

ن

ص
صو

ن

وحــّي مــا خفــّي عــزف عــى 

ــامعي : مس

بالعشِق جئتُِك

بانباِج فجرِه

لســاِء  الشــمَس  أعيــُد 

تِــِك حيا

وأيُضُء الزماَن  !! 

لزماين ، وزمانِْك  ........ 

كوين نجمًة المعًة يف سايئ !! 

كوكبي الامع

أفروديتي الخالدة

ربيعي األبدي

وِمن رضاِب َشهدِك

أنري الشغَف

ليَزدِهر الرنجُس، والبنفسج

ويفوُح  األُقحواْن ، 

كوين كضوِء شمٍس

تختاُل بن الغيوِم

فتمطُر فََرَح اللقاءاِت الاهبِة 

املَشوقة...... 

عاشق أنا

ِمْن َشهد ثغرِِك

يتلعثُم نبُض كلاِت الشعراء

فيرتنُح مثِاً

وتغادرُه السكينُة ،

فبِك وحدِك تهذي الحروف ، 

وتَهمي املعاين ، 

ويَنثاُل الهوى........ 

ماذا بعد األحام  ؟ 

تباً لغياٍب بلوِن الصقيع  !! 

مجنونٌة  أحامي !! 

هكذا

أستحُر فكرًة ستمُر بن غيمتن 

مُتطراِن حشداً  آَخَر  من األمنياِت املختبئِة

تحَت لهاِث الغياب  !! 

هذا العيُد

 بطيٌء هو الزمُن يف غيابََك

وال ِعطَر للورْد !!

هلاث الغياب
زينب دياب

مشوُخ يدي
د. وفاء عبد الرزاق

 الورُد العفيُف

 درعَي
 حن أمدُّ يدي

 يحتشُد الفقراُء بكّفي

ع ثياباً لشتاِء املتعبن  أتفرَّ

 بعيداً عن مظاِت املطِر

 أزهُر املرايا

هات.  ألقرأ وجدي يف عيوِن األمَّ

 حفنة تُراٍب عطَّرَها الرَّذاُذ

 أعرّف العابريَن عى أبواٍب

 أقفالُها قلوُب الكلاِت

 املتعطرات بعطري،

 وأوّحُد املسافاِت

 باحثًة عن ُزرقِة الجوِع

عى أرغفِة األمِل.

تفاصيل الرؤيا
للشاعر ابراهيم عبد الرزاق اليوسف

مــن اصــدارات اتحــاد االدبــاء والكتــاب يف البــرصة صــدر للشــاعر ابراهيــم 

ــا(  ــل الرؤي ــوان )تفاصي ــذي حمــل عن ــه الشــعري ال ــرزاق اليوســف كتاب ــد ال عب

تضمــن قصائــد كتبــت مــا بــن االعــوام 2005- 2020. الكتــاب نــرش يف دار امــل 

ــط. ــع املتوس ــن القط ــة م ــع بـــ113 صفح ــرش والتوزي ــة والن ــدة للطباع  الجدي

ــاء  ــاد االدب ــو اتح ــو عض ــف ه ــرزاق اليوس ــد ال ــم عب ــاعر ابراهي ــر ان الش يذك

ــن  ــبعينيات م ــر الس ــعر اواخ ــب الش ــام 1954 كت ــد ع ــرصة تول ــاب يف الب والكت

القــرن املــايض وصــدر لــه رفقــا بحلمــي ايهــا الصقــر عــن دار الفيحــاء عــام 2013 

والظــل والحــرور عــن دار الروســم عــام 2015 وقناديــل االســمر بــن عتمــة عــن 

دار متــوز عــام 2017.
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اعرتافات شهرزاد
كاظم مجعة

 تخالني أمرأة

 وفية

 متتدحني…..

 غر اين.....

 ال استحق منك

 كل هذا الثناء…… .

 انا بضع امرأة

 ترقص عى اكر

 من حبل

 تضاجع خيالك.....

 عى رسير الوهم

 وتبتز مشاعرك…..

 كثرون هم

 الذين اغريتهم

 قبلك… ..

 لكنهم تفاجأوا

 بعد اكتشافهم

 امري….

 سخرية القدر

 ان يحبني

 رجل كيس

 مثلك… ..

 ويكتب يب…..

 احى قصائد

 شوق

 انا يا سيدي

 امراة ال تشبه

 النساء…..

 متهورة وسافلة

 قل عني ما

تشاء…… .

ص
صو

ن

حمربةُ الغياب
أريج حممد أمحد

 أنا

 حن يغزونا الجفاف

 يصبُح الغياُب ِمحربة ً

 لقصيدٍة التنتهي

 يصبُح للجرح ِ

 الف ُمفتاح

 وال تُكف ذاكِرته

 عن النزيف ...

 ثم إنك أيها

 املتوغُل يف ذاِت العمق

 الذي يلفظُك

 مبرارٍة

 سيّان ِعندي

 انصهارك يف مواويِل النشيج

 أو

 اندالعك يف األزقة

 تلك التي شاخت ْ

 عى عتباتها

 حفناٌت ِمن تفاصيي القدمية ...

 سيّان ِعندي

 إن جفت الورداُت

 عى ٍذراع الوقت

 أو

 حطْت الغياُت

 عى شواهِد القبور دمعاً

 ونسيْت أمر املطر ...

 سيّان ِعندي

 فالجدب يكتنُف

 الحروَف

 وقصيديت األوىل

 تلبستْها ِمحنُة الخرِف املُبكر

 تهدلْت أكتافها

 وتنكرْت لعزِف الريِح
 ماعادت تُراقص

 النغَم الذي

 يف غفلٍة ِمنا

 انرق ...

 سيّان ِعندي

 فان العمَر ماٍض

 وأنا

 كالضوِء الذي

 يرقُد عى

 صفحِة املاء

 اعتدُت التمدد والتلوي

 عى ِمزاج املوج ِ

 ماعادت تُغريني

 استدارة القمر

 فحن يغزونا الجفاف

 يحرتُف القبُح
 ترتيب األدواِر

 فالريُح يركبُها القلق

 يتشتت النغم

 واملوُج يغزوه ارتباك

 تتشظى الوجوه

 ماُعدَت تعرِفني

 وال أعرِفك

 رهٌق
 رهق ...

 أنا

 حن يغزونا الجفاف

 تعرفني القصيدة

 أكتُب عى

 إيقاٍع نزق

 يتسلُق
 األرُق املخيف

 مامحي

 ويصُب هاالت الرمادي

 عى وريِد األمكنة

 سيان ان بتَّ
 هناك

 وبقيُت يابسًة

 هنا

 تشابهت يف يُتِمها

 كُل األماكِن

 الريح ُ

 يف ِسيقانها

 دَب الوهن

 واملوُج
صفَق للرحيل ...

نبضات الضوء
ترمجة: بنيامني يوخنا دانيالآدم دانيال هومه

)1( رائحة

آه .. مثة رمة

تفوح رائحتها

أخىش أن تكون بادي

و قد احرتقت

من كرة الخطابات

السياسية التي ألقيت !!

***

)2( املستقبل

ما الذي يخيف املستقبل

الذي صار ينقر العاصفة

ثالث قصائد للشاعر الكردي لطيف هلمت

) لطيــف هلمــت ( : شــاعر و اديــب كــردي بــارز , غزيــر اإلنتــاج . ولــد عــام 1947 يف ) قضــاء كفــري 

– العــراق ( . نــرش اول دواويــن شــعره ســنة 1970 , و كان بعنــوان ) اللــه و مدينتنــا الصغــرة ( . لــه 

مســاهات بــارزة يف مجــال ادب األطفــال و النقــد االديب . يكتــب بالكرديــة و العربيــة . مــن اعالــه : 

) التأهــب لــوالدة جديــدة 1973 ( , ) ضفائــر تلــك الفتــاة خيمــة مشــتاي و مصيفــي 1976 ( , الرســائل 

ــوة ورد  ــات الحل ــي 1979 ( , ) الكل ــي و ال تنته ــي تنته ــالة الت ــي 1979 ( , ) الرس ــا ام ــي ال تقرأه الت

ورد 1983 ( .

الهامدة داخل رأيس

مثل اللقلق ؟

ملاذا ال يأيت إيل

ليدخن السيجارة

ألتي أشعلتها له خصيصا !؟

***

)3( الفخ

أنصب فخا للزمن

و أوقع به

واضعا إياه داخل القفص

فا يثلج شعر الصبايا

و ال عثنون الشعراء .. !

نبضات الضوء تتألأل يف مرايا الكلات

بقلم: آدم دانيال هومه.

الشعر قشعريرة إلهية

تبعث النضارة يف الزهور الذابلة

والخصوبة والناء يف كثبان الرمال

والحياة يف رشاين الصلصال.

من املحال أن تستطيع التمييز بن الجنة والنار

وبن األمس واليوم والغد

بن الضحك والبكاء

وبن الحب والكراهية

وبن املوت والحياة

وبن الخلود والفناء

إال إذا تلّذذت بنكهة الشعر

يومذاك…

ستجد نفسك إنسانا كاما

وإلها مكتما.

يا عازفاً عى أوتار القلب ألحان الشحارير

يل نجمة مل يزل يري بوريدها ألق الدهور

تدور مروحة الذكريات التليدة يف جنباتها

فتنر دهاليز ورساديب األكوان.

مّروا عى هذي الباد طغاة العصور

بنوا قاعاً وقصورا فارهة

مل يسكنوها

كانت رؤوسهم تناطح عنان الساء

وأقدامهم تُزلزل األرض ومن عليها

صادروا شدو الحام الزاجل

زقزقة العصافر يف أعشاشها

همسات العشاق بعد منتصف الليل

واغتصبوا الرباعم والزنابق والسنابل

قطعوا أوردة األشجار واألنهار

لكنهم

ــَق  ــن مل يب ــوا أن حملتهــم األعاصــر إىل مداف ــا لبث م

لهــا أثــر

وتهاوى واحدهم تلو اآلخر

إىل عمق أعاق الجحيم

وهم يحملون كنوزهم عى ظهورهم

ويبكون كاألطفال التائهن يف غابة مدلهّمة

زالوا كا تزول الغائم والسحب

وظلت تاحقهم لعنة األجيال عى مّر الدهور.

من املحال العثور عى زنابق الفجر

فوق أرضحة الطغاة

واآللهة املاكرة.

انسّل من كوة الريح

حاما رايته األزلية

يدور بقنديله يف مدارات الغيوم

يهز غصون النجوم

يعانُق تربة الرافدين الخصيبة

يكلّل دجلة باألرجوان

يلّم الكواكب يف جعبة نهر الفرات

يرتّل الشعر يف محراب الزاب الكبر

يتأبط الكون

يومل للعشاق فاكهة السناء

وميي نحو أقىص املستحيل.

مرتٌع باألحام والرؤى

يوقظ الكلات من سباتها

يزخــرف جــدران مضاجــع العشــاق واألنبيــاء بألــوان 

قــوس قــزح

يرتقرق كأنغام األمطار

يلملم شظاياه من فوق أرصفة الشمس

فتيء أناشيده يف رشفة الذاكرة.

مثّة غيمة ماطرة

تعرب األفق محمولة عى أكتاف الرياح

تحت جناح الليل

تخلع ظلها

وتتعّرى أمام حوريات الغابات

قبل أن تفّح أريجها فوق الواحات املنسية

عى إيقاع ترانيم البحر.

سرتاه يف كل مكان

ذلك الذي غادر أرض اليباب

إىل مزارع األشجار املهملة.

تتقد شفتاه بطّل القبات

وتشع شآبيب روحه يف ظلات أنفاق اليأس

ينر رذاذ أريجه عى وريقات األشواك

فتفوح عطرا.

يدخل الجنة أوال

من حمل آخر حفنة من تراب الوطن.

عندما ألقى كلكامش بظله عى جدار الشمس

انبثق أنكيدو من قلب الغابة

كوهج الربق يف السحاب.

حن تثاءب أنليل بعد منتصف الزمان

كانت اآللهة جمعاء

تشخر من فرط أحاسيسها اللذيذة.

عندما ينتيش طائر النورس بساع شدو النواعر

يغمس منقاره يف شفق البحر

ثم يرفرف فوق هامات الرياح

يصغي لنشيج الرعد يف حضن الغام

ولزفرات الليل يف مطلع الفجر

فتنهمل عى شفاه الصحراء شآبيب األمطار.

يتكئ عى حافة الزمان

ليمعن النظر إىل جنائن املايض التي تومض

من خلف الدموع والحرات.

كل يشء يف هذا العامل

نتاج انعكاس الضوء يف مرايا السديم.

مــن يحــاول اصطيــاد ثعالــب الصحــراء مــن 

ــر ــج البح لج

كمن يحاول إلقاء شباكه فوق كثيب الرمل

الصطياد سمك القرش الطازج.

أراها أمامي يف كل حن

ماثلة يف رونق الزهور

يف رحيق األقحوان

يف سطوع النجوم

ويف شفق الساوات.

ــاء الجهــل  ــت عنق ــر: رأي ــال يل الطفــل الري ق

تســر بخيــاء

يف شوارع ابن سينا

وابن رشد

وابن النفيس

ــه  ــاوات: الل ــرّدد كالببغ ــرة ت ــرة الغف والجاه

ــن ــى الظامل ــرب ع أك

فأغمضُت عينّي

وتلعثمت بسورة التوبة.

أخطــأ ماركــس كثــراً حــن قــال: الديــن أفيــون 

الشــعوب

ولكن…

لكان أصاب يف الصميم لو قال:

رجال الدين أفيون الشعوب.

أذىك إنسان عى وجه األرض

هو من اكتشف الله

ومائكته

وشياطينه

من خلف جدران الجهل والعاء

ليسيطر الرعب عى العامل

منذ األزل وإىل األبد

األرض  مبلكــوت  الديــن  رجــل  ويســتبد 

لســاء. وا

ست سنوات سوداء مكفهرة

كان الحــزن، فيهــا، ينضــح مــن أفئــدة النســوة 

تحــت رايــة داعــش القامتــة

وكان الرجــال يتحولــون، رويــداً رويــدا، إىل 

ــع ــة الدف ــس آلي مكان

والصبية يتعلمون القراءة والكتابة

عى مقاعد النفايات يف الشوارع والطرقات.

ص
صو

ن
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ــول  ــن التعســف أن نق ــه مل أن

بــأن قصيــدة النــر العربيــة 

بــه مــن متــرد  مبــا جــاءت 

العربيــة  التفعليــة  عــى 

نــط  تعقيداتهــا  وجميــع 

غــريب مســتورد البنــاء بكامــل 

أن  دون  ورشوطــه  ســاته 

تكــون مثــة مهيئــات تأريحيــة 

ــم  ــن صمي ــة م ــباب نابع واس

لــه  وفــرت  العــريب  االدب 

يتبلــور  الن  الصالحــة  االرض 

يخــص  فيــا  فيــه ال ســيا 

جانبــت  التــي  املحــاوالت 

االوزان والقــواايف يف تحقيقهــا للشــعرية فضــا عــن الجهــود التجديديــة التــي أقتحمــت 

. بنائــه  وهندســة  الخليــي  التعقيــد 

فالقصيــدة العربيــة مل تســتطع الخــروح مــن هــذا التعقيــد اال مؤخــرا وذلــك النهــا كانــت 

ــة  ــة االيصالي ــيد العملي ــال يف تجس ــام دوره الفع ــذا النظ ــة وكان له ــو القافي ــو نح تنح

ــدر  ــة يف ق ــعرية القدمي ــة الش ــت املارس ــا كان ــاعي ومل ــي الس ــو التلق ــا نح وتقوميه

كبــر منهــا اســتجابة لنظــم حياتيــة بســيطة أكــر مــا كانــت تجســيدا لافــكار والــرؤى 

واملفهومــات والقيــم العرفيــة فقــد كان مــن الســهل تعقيدهــا يف هــذا النظــام االيقاعــي، 

ومل يكــن اســتحداث تعقيــدات االنــاط املتأخــرة اال عــدوال نحــو احتــواء أوســع للقيمــة 

ــور  ــة البح ــدم كفاي ــارة لع ــه أم ــد ذات ــدول بح ــذا الع ــاعية ، وكان ه ــة – الس االلقائي

ــة وتعقيداتهــا بوصفهــا لواقــع التــذوق املتجــدد. الخليلي

ــى  ــرأت ع ــي ط ــة الت ــرات الجذري ــطه أدت التغ ــن واواس ــرن العرشي ــة الق ــي بداي فف

ــى  ــاً ع ــل محافظ ــذي ظ ــعري ال ــكل الش ــاه الش ــق تج ــريب اىل قل ــان الع ــع االنس وض

القواعــد العروضيــة الخليليــة، حيــث إنطلقــت املحــاوالت التجديديــة يف التعقيــد 

ــد  ــتجابة محم ــة وأس ــر مرون ــدات أك ــاد تعقي ــو إيج ــعي نح ــوروث، للس ــي امل االيقاع

ــي كان  ــور الشــعر املرســل أوىل هــذه املحــاوالت الت ــكان ظه ــذوق، ف ــع الت املاغوطلواق

مضارهــا بالدرجــة االوىل ) تتبــع االوزان والقــوايف يف القصيــدة الواحــدة( )1(

ــا  ــة خط ــازك املائك ــه ن ــذي عدت ــد( ال ــة الجدي ــعر )التفعيل ــه رواد ش ــعى الي ــا س وم

ــر  ــت فكــرة أك ــا الخاطــئ )2(، فكان ــاد يف فهمه ــن النق )شــعرا حــرا( دون ان تســلم م

جديــة ورصامــة يف تجــاوز بنيــة التعقيــد العــرويض الخليــي وأكــر مرونــة لــذوق الواقــع 

ــام  ــت اىل نظ ــام البي ــاوز نظ ــة ، وتج ــادرة القافي ــق رواده اىل مص ــد إنطل ــاش، فق املع

الســطر الــذي ال يلتــزم بعــدد محــدد مــن التفعيــات، وال ينطــوي عــى وحــدة مســتقلة 

يف حضورهــا ودون أن تكــون قابلــة للتجــزء ، فــا حاولــوه قــدر االمــكان نحــو القصــور 

عــى البحــور الصافيــة.

ــعر  ــن الش ــد م ــط جدي ــينات ن ــط الخمس ــر يف أواس ــة ظه ــعر التفعيل ــب ش واىل جان

ــزي)vers liber(، وهــو بحســب  ــر مــن الشــعر الحــر االنكلي سمي)الشــعر الحــر( بتأث

ــوايف  ــن الق ــزي –هــو الشــعر املتحــرر م ــن الشــعر االنكلي ــع م ــق والناب ــه الدقي مفهوم

ــام  ــى نظ ــا ع ــا- ، محافظ ــرب منه ــن التق ــواىن ع ــه ال يت ــة، ولكن ــدات العروضي والتعقي

الســطر الشــعري)3(، اال أنــه عندمــا أنتقــل اىل االدب العــريب 

زال ذلــك الجانــب الــذي كان يدنــو فيــه العــروض بــن 

ــاً. الحــن واالخــر متام

ــم جــربا،  ــغ ، جــربا أبراهي ــق الصائ ــرز رواده هــم )توفي واب

محمــد املاغــوط(، وانــاز هــذا الشــعر بــراء الخيــال واللغــة 

التقابــات الصوريــة  الشــفيفة، وبــرزت فيــه  االيحائيــة 

ــيطة،  ــات البس ــد املوضوع ــية ورص ــرات الحس ــة باملث الغني

كــا وأتســمت بحضــور الرؤيــة بعيــدا عــن االبهــام، وأتســم 

ــال يف طــرح الفكــرة(. أيضــا بااليجــاز وعــدم االيغ

ــاط الشــعرية  ــر االن ــن أك ــون )الشــعر الحــر( م ــه يك علي

ــاً  ــدها قرب ــر( وأش ــدة الن ــه لـــ )قصي ــاورة يف خصائص مج

ــر  ــدة الن ــل قصي ــن يجع ــة م ــاك يف االنكليزي ــا ، وهن منه

جــزءا مــن حركــة عامــة بأتجــاه الشــعر الحــر)4(، لــذا 

فقــد كان الخلــط بــن النمطــن وارد جــدا يف الدراســات 

ــر أحســوا  ــدة الن ــاب قصي ــل أصح ــارصة، ولع ــة املع العربي

بهــذا التقــارب والتداخــل والخلــط فبينــوا مبكــرا يف معــرض 

ــان  ــا النمط ــط عليه ــي إختل ــة الت ــازك املائك ــم لن تفنيده

حينــا أســتهدفت محمــد املاغــوط يف ديوانه)حــزن يف ضــوء 

القمــر( مســتصغرة مــن شــأنه )) إن نتــاج محمــد املاغــوط 

ــازك  ــك اال الن ن ــا ذل ــر((، وم ــد ن ــس بقصائ شــعر حــر ولي

تفهــم الشــعر الحــر كــا هــي تكتبــه أي أن يكــون تغيــرات 

ــات. يف التفعي

وعــى الرغــم مــن هــذا التقــارب بــن قصيــدة النــر والشــعر 

الحــر ميكننــا أن نضــع رشطــان للتفريــق بينهــا هــا:

ــر( تجســد الفكــرة عــرب تكــرار صورهــا  ــدة الن 1- إن )قصي

ومــا يحفــز ذلــك هــو إنقســامها اىل مشــجرات عنقوديــة، يف 

حــن )الشــعر الحــر( يعــرب عــن كليــة القصيــدة يف تجســيد 

الفكــرة وهــذه الكليــة تتحقــق مــن خــال إنثيــال مكونــات 

الفكــرة بصــورة مســتقة.

2- إن )قصيــدة النــر( تتجــاوز نظــام الســطر الشــعري 

بحســب مــا متليــه عليهــا طبيعــة الفكــرة فهــي تعتمــد عــى 

ــى  ــظ ع ــر( يحاف ــعر الح ــن أن )الش ــرة، يف ح ــام الفق نظ

ــن اي  ــتطاع ع ــدر املس ــأى ق ــعري وين ــطر الش ــام الس نظ

خــروج مــن التقســيات والتجزيئــات وذلــك بهــدف االبقــاء 

ــا. ــدم إقتطاعه ــرة وع ــياب الفك ــل إنس ــى تواص ع

)1( محــاوالت التجديــد يف الشــعر العــريب املعــارص- طــراد 

الكبيــي.

)2( قضايا الشعر املعارص- نازك املائكة.

)3( الوزن والقافية والشعر الحر- ج،س، فريزر.

)4( النر والشعر الحر- كايف سكون.

نبيل نعمةبني قصيدة النثر والشعر احلر

ات
راء

ق

ات
راء

ق

ــت  ــا كان ــة، ورمب ــوىض الخاق ــن الف ــوي ع ــر الفوض ــاً- التعب –غالب

الروايــة العراقيــة مــا بعــد 2003 أضغــاث أحــام لتحريــر أمريــكاين…

تشاؤمية سلبية… لكن األمل يلوح

تبــدو املقولــة النقديــة –أحيانــاً- يف غايــة الســلبية، وعامئــة، إذا 

كانــت بــا أســس منهجيــة، أو نتائجهــا معتمــدة عــى –الشــواذ- عــن 

القاعــدة العامــة، لكــن نظريتــي النقديــة تعــرب، بصــورة عامــة، عــن 

روايــة حجريــة، وبصمــة رسديــة قدميــة، شــّذ عنهــا بعــض الروائيــن 

الشــباب، الذيــن اعتــذر –مبحبــة خالصــة لتجاربهــم، باعتبارهــم 

ــة، ومحاولتهــم الناقــدة،  اســتثناء عــن القاعــدة، وبصفتهــم التجريبي

البصــرة لانســاخ عــن مجــرى العــام، كــا فعــل ســابقاً محمــد خضر 

يف –كانونــه-، وانشــغل فاضــل العــزواي اســتثناء مبخلوقاتــه، انشــطر 

ــدي  ــم العبي ــراين وناظ ــد الحم ــعداوي ومحم ــد الس ــظى أحم وتش

ومهــدي عــي زبــن، وغرهــم، فتجــاوزوا الفــوىض الخاّقــة… . فكانوا 

يقظــة روائيــة مــن األحــام الورديــة للعوملــة –األمريكيــة- املتوحشــة، 

ــة،  ــزة، املكثف ــم املوج ــزة، وبردياته ــم املتمي ــتطاعوا بأعاله إذ اس

ــاً إىل  ــم، جنب ــف أعاله ــذي نعيشــه، لتق ــل ال ــور الخــراب الجمي عب

جنــب، مبــوازاة أعــال عــي بــدر، وزهــر الهيتــي “الغبــار األمريــي” 

وحمــزة الحســن وعاليــة ممــدوح وأنعــام كجــة جــي بصفتهــم روائيي 

ــاز  ــم باإليج ــل، تتس ــذا الجي ــة به ــل، ممثل ــات الداخ ــارج، فرواي الخ

ــةـ،  ــة ذات دالالت موحي ــة عرصي ــة الحــوادث، وبلغ ــردي، وكثاف ال

وببنــاء تجريبــي للروايــة تتداخــل فيهــا العــوامل، ال مبعنــى املــوازاة، انا 

مبعنــى التناســق االتحــادي، كروايــة ســحرية “عراقيــة” تســتفيد مــن 

ــات الومضــة، واللحظــة  ــة القصــة القصــرة، وق. ق. جــداً بتقني تقني

ــات املتنوعــة. املميــزة، والتســارع الحــديث، والردي

وللمقارنــة النقديــة، بروايــة الخــارج التــي تتســم رواياتهــم بـــ: أكــر 

التصاقــاً بالواقــع، والتعبــر عنــه ســلباً وإيجابــاً.

مفارقة

تبــدو الروايــة العراقيــة يف الخــارج، أكــر التصاقــاً وقربــاً للواقــع العراقي. 

… فروايــات غائــب طعمــة فرمــان وعــي بــدر وفاضــل العــزاوي وهدية 

حســن وزهــر الهيتــي وإنعــام كجــه جــي، وحمــزة الحســن وحكايــات 

عبــد الســتار نــارص، وســام عبــود وميســلون هــادي وعــرشات غرهــم 

أكــر جــرأة، وأزيــد ترجمــة للحــدث املحــي، وأكــر تعبــراً عنــه ، تحللــه، 

بدقــة حياديــة، وببــؤرة موضوعيــة، وبجــرأة نقدية تســتطيع فك شــيفرة 

ــروف،  ــاف الظ ــراً الخت ــورات. نظ ــات واملحظ ــن املمنوع ــآ م األمل خوف

ولتأثرهــا بتجــارب عامليــة، بســبب قربهــا مــن الغــرب، والتطــور العاملي، 

فتبــدو –هــذه الروايــة- أكــر تقدمــاً وتقدميــة يف تناولهــا املوضوعــات، 

وأرقــى فنيــاً يف نقلهــا الــردي ملشــاكل الواقــع، والحــي عنــه بجاليــات 

متقنــة، عكــس معظــم روايــات –الداخــل- التــي تبــدو خجولــة، مــرتددة 

ــازة  ــة، ومنح ــة، راضخ ــة، انهزامي ــدة الرؤي ــي، وحي ــاول املوضوع يف التن

اخاقيــاً للســلف الصالــح، وال تعاكــس التيــار العــام وألنهــا بنــت الواقــع، 

ــن  ــد م ــب واح ــدة، أو جان ــورة واح ــن ص ــة ع ــرب الرواي ــادي، فتع األح

الصــورة، مــن زاويــة الطائفــة أو األدلجــة، أو النظــرة املســبقة، املتوافقــة 

ــة مــع القــوة  ــا والرحيمــة، واملتوازن مــع رأي الســلطات، الغاشــمة منه

الغيبيــة- الغبيــة!!؟؟ فتعطيــك –روايــة الداخــل- أبعــاداً متحيــزة، وردود 

فعــل آنيــة، ضائعــة بــن امليثولوجــي والسوســيولوجي، ووجهــات نظــر 

مترعــة، غــر واقعيــة، وال موضوعيــة، تســر مــع التيــار، حتــى لــو كان 

تيــاراً أهوجــاً.. واملصيبــة أن يكــون التعبــر الفنــي، والرديــات الروائيــة 

متخلفــة، وبائســة معــربة عــن التخلــف العــام، وكأنهــا خطابــات مرتجلة، 

آنيــة، عفويــة، غــر صادقــة، وال حقيقــة فيهــا ســوى الحاســة املفتعلــة، 

وال عمــق –تقنــي، أو ال محــاوالت تجريبيــة يف هــذه الروايــة املتخلفــة 

فكريــاً وفنيــاً وأســاليباً… لذلــك ال نجــد فيهــا مــا يهــز قناعــات املتلقــي، 

ــدل عــى وجــود  ــة، ت ــات متوازن ــرة، أو رسدي ــاءات مغاي ــا بن وتــؤرش به

روايــة جديــدة بأســس متكاملــة ومبســتويات متقدمــة. وكأنهــا تشــكل 

هشام ال مصطفى
املفارقة والتشاؤمية يف حماوالت التجريب



1819

مجلة برصياثا الثقافية األدبيةمجلة برصياثا الثقافية األدبية

املقاالت املنشورة تعّب عن رأي كتّابهااملقاالت املنشورة تعّب عن رأي كتّابها

آب/أغسطس 2022آب/أغسطس 2022

ب
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حــن توجهــت اىل الفقيــد الشــاعر واملفكرمحمــود الربيــكان مل تكــن قــد ظهــرت 

مختــارات مــن شــعره او نقــد العالــه وال فكــرة عــن ســرته اال اشــارات مختزلة..

ودراســة كتبهــا الشــاعر عبــد الرحمــن طهــازي يف العــدد الثالــث يف مجلة شــعر 

69 بعنــوان )االحتــكام اىل االرسار( .قصــًدت املكتبــة العامــة وطلبــت مجلــدات 

مــن مجلــة االديــب اللبنانية..حيــث نــرش بواكــر اعالــه يف عمــر مبكر..وقــرات 

ــت  ــة ( كن ــي الطفول ــدت ع ــو اب ــدار ل ــى االق ــاب ع ــت يف انتح ــاك )ومتني هن

انســخ القصائــد يف دفــرت..ذات يــوم كانــت قاعــة املكتبــة مقفــرة اال منــي فقلــت 

للموظفــة >ممكــن مجلــدان معــا مــن املجلــة < فلمــت نفســها بالعبــاءة 

وحدجتنــي بنظــرة اســتغراب ثــم عــادت مبجلديــن قائلــة بتوتــر )اخــي ســاغادر 

القاعــة ..القصــف ينهمــر عــن قريــب( .. وقتهــا كانــت املدافــع االيرانيــة تــدك 

منطقــة الجزائــر ومحيطها.فرحتــي باقتنــاء واكتشــاف القصائــد انســتني رعــب 

االنفجــارات.

بعدها صدفة قرات له هذا املقطع)جردت من خوامتي جزت ذؤابايت

دحرجت من قاعديت

نقلت من مكان

اىل مكان

حاورتني البوم والعقبان

تسلقت اصابعي الصبيان

جرب فاس ما

يف جسدي يوما

ربطت بالحبال

سحبت ممدودا عى وجهي

وراء زوجن من البغال

حرست سورا مرة
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وضعــت يف مدخــل قــرص مــا (.كان مثــل هــذا املقطــع الشــعري 

كافيــا الدرك اين امــام شــاعر عظيــم .ومتلكنــي لــوم واســف لكوين 

مل اقــرأ لــه مــن قبــل .ومل اكــن ادرك حينهــا بــان املقطــع اعــاه 

هــو جــزء مــن قصيــدة كتبــت بعــد جهــد تواصــل لربــع قــرن..

ــذ  ــث بتحــوالت وتجــارب > من ــر الشــعر العــريب الحدي لقــد م

قصيــدة الكولــرا لنــازك املائكــة وهــل كان حبــا للســياب<تكفي 

لخلــق مثــل هــذه القصيــدة ..بعــد قــراءيت لجــزء مــن قصيــدة 

>قصــة التمثــال مــن اشــور(.. رشعــت برحلــة البحــث عــن هــذا 

ــا  ــه.. منه ــحيحة عن ــات ش ــت معلوم ــرصي ..وجمع ــاعر الب الش

ــالت  ــه س ــل ان التقي ــه يف…. وقب ــدة مع ــة الخال ــك املقابل تل

الشــاعر حســن عبــد اللطيــف يف اتحــاد االدبــاء >هــل املقابلــة 

بقلمــك <..فاجــاب نعــم ..امــا انــه مل يفهــم ســؤايل او انــه 

تغــاىض ..وحــن ســألت الربيــكان فيــا بعــد اجابنــي > االجوبــة 

يف املقابلــة بقلمــي م<.والتقطــت اشــارة نقــا عــن اذاعــة عامليــة 

ــة  ــرف حقيق ــا دون ان نع ــرحل يوم ــكان س ــت اىل ان الربي تلف

ســرته ..عندهــا قلــت لنفــي >ملــاذا كل هــذا العنــاء … وقررت 

ان التقيــه .<.وتــم اللقــاء يف معهــد اعــداد املعلمــن يف البــرصة 

..كان يف وضــع متــازم لكنــي مل انتبــه الن مــن طبعــه ان يخفــي 

خصوصياته.هكــذا بــدات رحلــة التعــرف عليه..وهكــذا أنبثقــت 

صداقــة لصيقــة ستســتمر لســنوات.ونصحني صديــق بان اســجل 

ملخــص حواراتنــا بدفــرت واخــذت بنصيحتــه ..واخــربت الربيــكان 

ــكرك  ــا )اش ــت ايل قائ ــه والتف ــرأ من ــرت فق ــه الدف ــك واريت بذل

هــذا دليــل االهتــام وعليــك ان تثبــت,, بــان ارايئ فيــه هــو مــا 

ــم عــددا مــن  ــا مل افه ــه,, .. واضــاف >رمبــا ان ــه مــن كام فهمت

ــك  ــة .وذل ــه عــن قناع ــر بنصيحت ــا اق ــا هن ــكاري م (..وهــا ان اف

النــه حدثنــي يومــا مبــرارة وهــو يعتنــي بشــتات مــن حديقــة 

املنــزل الصغــرة )هنــاك مشــكلة باللغــة تجعــل الجســور عصيــة 

بينــك واالخريــن النــك تعنــي باملفــردة شــيئا ويفهمهــا البعــض 

بشــكل اخر.(قــال ذلــك بحــزن عميــق .لقــد مــرت فكــرة كتــايب 

ــكان بتوقفــات وتحــوالت وتازمــات حتــى وصلــت اىل  عــن الربي

قناعــة بــان ارسع بوضعــه قبــل ان تضيــع املعلومــات واالفــكار 

التــي ســجلتها عنــه عــرب ليــال طويلــة مــن الســهر حتــى الفجــر 

قضيناهــا معــا ولقــاءات متواصلــة امتــدت لســنوات

كاظم حسن سعيد
مقطع من كتابي ) الربيكان(

ليس كل املايض كان جمياً..

دأب أكــر مــن كتــب عــن مــايض الســيبة بــان جعلــه ماضيــا جميــاً 

ــاه جــراء الحــرب والنــزوح ، يصــح اكــره عــى طيبــة وترابــط  فقدن

النــاس واملحبــة واألُلفــة التــي تجمعهــم . لكــن هــذا ال مينــع مــن أن 

نشــخص كثــرا مــن الســلبيات واملعانــاة التــي عــاىن منهــا املجتمــع 

الســيباوي ، منــه مــا كان بســبب السياســية ونظــام الحكــم يف ذلــك 

ــوا دورا  ــن لعب ــن الذي ــن واالنتهازي ــض املتفع ــور بع ــت وظه الوق

ســلبيا يف املجتمــع .

أحــاول تشــخيص بعضهــا واتحفــظ عــى ذكراألســاء التــي قــد 

يعرفهــا الكثــرون الذيــن عــارصوا تلــك الفــرتة خاصــة الفــرتة املمتــدة 

ــدالع الحــرب . ــام 1968 اىل ســاعة ان ــن الع م

ــان  ــه نجــد ب ــرون علي ــاىك الكث ــذي يتب ــي ال ــد املل ــا العه ــو اخذن ل

الفــاح تحــت ســلطة اإلقطاعــي الــذي مــارس ابشــع انــواع الظلــم 

والتعســف بحقــه بــان جعلــه تحــت رحمــة الناطور”الحــارس ” 

ــوا  ــذي كان يكتــم عــى انفــاس الفاحــن ومينعهــم مــن ان يتقرب ال

اىل االنــواع الجيــدة مــن التمــور التــي كانــت حــرصا لــه فضــا عــن 

ــاء غــرف مــن الطــن فــا يســمح اال بالرصائــف ، وكانــت  منعــه بن

النتيجــة ان كل مــا يجنيــه الفــاح ال يســد قــوت ســنته ، مــا اضطــر 

ــة  ــرشكات النفطي ــل يف ال ــادان للعم ــوا اىل عب ــم اىل ان يتجه اكره

ــن فــكان  ــوا غــر عراقي ــرة مــن االقطاعــن كان ــا ان نســبة كب . عل

ــا  ــن .ارضب مث ــن العراقي ــم م ــن وكائه ــاس م ــق الن ــف يلح الحي

ــن  ــة وضم ــة اىل الواصلي ــع قريب ــا الجمي ــية يعرفه ــيطا اللعويس بس

قريــة الشــلهة البحريــة اال انهــا حرمــت مــن قنطــرة صغــرة لعبــور 

اهاليهــا اىل الواصليــة او الشــلهة البحريــة فكنــا نضطــر اىل الخــوض 

يف النهــر للوصــول اىل الجهــة الثانيــة كل ذلــك بســبب رفــض وكاء 

املاكــن وضــع القنطــرة مــن الجهــة التــي يتحكمــون بهــا.

بعــد 14 متــوز عــام 1958 تغــر وضــع الفــاح كثــرا وارتفعــت اســعار 

التمــور وصــار نظــام التخمــن هــو الســائد فارتفعــت نســبة الفــاح 

واملغــارس مــن التمــر واالرض بحيــث اصبــح للفــاح ربــع وللمغــارس 

النصــف .

واســتطعنا أن نضــع قنطــرة بــن اللعويســية والشــلهة وفشــلنا يف 

وضــع اخــرى مــع كــوت حمــود ، وكنــا يف مدرســة املناهــل يف الزياديــة 

ــة  ــر الواصلي ــم ج ــة ث ــم املداس ــلهة ث ــرب اىل الش ــر اىل ان نع فنضط

ــا ســاعة نشــيها عــى االقــدام و يف  ومنهــا اىل املدرســة و يســتغرق من

االيــام املمطــرة كانــت املعانــاة ال توصــف . يف حــن لــو كنــا نعــرب مــن 

كــوت حمــود الوقــت اقــل مــن ســاعة .

بعــد انقــاب 63 ومــا رافقــه مــن ســفك للدمــاء والتعذيــب والســجن 

ــا  ــدي ابنائه ــى اي ــاءت ع ــة وج ــت قليل ــيبة ليس ــة الس ــت حص فكان

ــع  ــوا القط ــي و وضع ــرس القوم ــباب يف الح ــن الش ــداد م ــرط اع وانخ

ــن ادوات  ــوا اداة م ــيطرات وكان ــوا الس ــم ونصب ــي زنوده ــر ع الخ

ارهــاب النــاس ، ورجــع املــاك يتحكــم بالفــاح وقــد وصــل االمــر اىل 

ان زج ببعــض الفاحــن بالســجن بســبب عمــاء املاكــن وو كائهــم 

ــن الشــياخن . ــوا قســم م ــن توقف ــة م وكان مــن جمل

ــن  ــر تحــت ســيطرة االم ــى الحــرس القومــي وصــار االم بعــد 64 انته

الــذي اعتقــل الكثريــن وكان الوشــاة مــن بيننــا . يف عــام 68و مجــيء 

ــاف  ــن انص ــرة م ــداٍد كب ــب أع ــتطاعوا كس ــلطة ، اس ــن اىل الس البعثي

املتعلمــن وبعــض الفاحــن وعندمــا متكنــوا مــن الســيطرة غــى 

االوضــاع ازداد اعــداد البعثيــن بــن الطــاب و املوظفــن وبــدأوا بكتابــة 

ــة تدخلــت بهــا االمــور الشــخصية حتــى ان  ــر امللفقــة والكيدي التقاري

بعضــا منهــم كان اميــا لكنــه يصطحــب معــه الــورق والقلــم وال يــرتدد 

ــك  ــة لذل ــر، ونتجي ــه التقري ــب ل ــا ان يكت ــن شــخص م ــب م ــان يطل ب

ــوا يف  ــن الشــباب كشــهداء واكرهــم كان دفعــت الســيبة العــرشات م

ــان  ــة ب ــى ثق ــا ع ــم .ان ــب له ــا نس ــاء م ــم ابري ــر وانه ــل العم مقتب

الذيــن عــارصوا الفــرتة تلــك يعرفــون مــن كان ســببا يف استشــهاد تلــك 

الكوكبــة وكذلــك ســببا يف تســفر كثــر مــن العراقيــن بحجــة التبعيــة 

ــهود  ــم مش ــا واكره ــاء هوائه ــا ونق ــة بطبيعته ــيبة جميل ــت الس . كان

لهــم بالطيبــة والبســاطة اال هــذا المينــع ان يكــون بيننــا مــن هــو يسء 

ــه . ــازي وارض بناســه واهل وانته

ذاكرة مدينة.. السيبةذاكرة مدينة.. السيبة
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ــدة يف عــامل واســع،  وأنــت تبحــث عــن فكــرة جدي

ــرك ،  ــة بتقدي ــر متداول ــون غ ــى أن تك ــرص ع تح

هــذا أمــر يف غايــة الصعوبــة كــا أعتقــد، حتــى لــو 

حــرصت موهبتــك يف حيــز ضيــق ال يغــادر فســحة 

املخيلــة، وتحــرص عــى محــاورة ذاتــك مــرات 

ــداً،  ــا بعي ــب به ــة تذه ــرة طري ــرج بفك ــدة، لتخ ع

لخــوض غــار األشــياء امللتبســة واملتداخلــة لتزيــح 

عنهــا غباراتهــا ليظهــر لــك املعنــى كــا تقــول 

ســيلفيا بــاث »اســمحوا يل أن أعيــش، واســمحوا يل 

ــدة.«.  ــل جيّ ــًدا يف جم ــك جيّ ــول ذل ــب، وأق أن أح

ــة لنكتــب  ــه الكفاي ــا مــن العيــش مبــا في هــل متّكن

تضــادات  نتنــاول  أكــرب،  برغبــة  جزئياتنــا  عــن 

الحيــاة، مقارباتهــا، تشــابهاتها، حتــى نصــل إىل 

ــة  ــة هادئ ــة يف لعب ــا التجرب ــوغ جملته ــة تص حكم

ــوع  ــل لتتن ــى ســطح صقي ــرة نــت ع ــك أن الفك ــل إلي ــريف. يخي ــا املع ــا يف اســتخاص تداوله ــرك لتصــل إىل مبتغاه تأخــذك أو تبه

مســاقط الضــوء عــى الكلــات، وقتهــا تبــدأ برســم خطواتــك يف كتابــة الفكــرة الناضجــة وهــي تأخــذ شــكل الورقــة، لحظــة تراكــم 

 الصــور املشــعة مــن نافــذة عــى بســتان الكلــات يف فضــاء ممتــد ، مســتثمرا موهبتــك وخزينــك الحيــايت وتجربتــك املســتخلصة.

نحــاول أن نركــز أكــر، ونحــن يف مناخــات املحجــر ) الحبســة( القريــة التــي تكــررت بفعــل التوجــس مــن مجاهيــل عــدة، ومنهــا 

كائنــات يف غايــة الدقــة تخــرتق حواســنا، أصابعنــا، جهازنــا التنفــي، عيوننــا، لتخلــف لنــا مضاعفــات ال نفقــه نتائجهــا، بدأنــا نســتثمر 

ــاز  ــرات ألغ ــل بتأث ــذات واآلخــر املعت ــداً عــن أرسار ال ــا العــامل بعي ــا مــع الوقــت إىل مــرشوع يكشــف لن ــق الحبســة وتحويله دقائ

ــات والصــور، والســعي إىل  ــة تدفــق الكلــات والحكاي ــا إىل مرحل ــا عــى مســك الفكــرة، لنصــل به ــة، نعــم .. حرصن الكــون العجيب

ــر يف لوحــة  ــع وســط طبقــات مؤطــرة باملؤث ــع وتضي ــب تتمي ــاً ويف الغال ــي تجدهــا واضحــة أحيان ــرة، والت ــق املتناث مامســة الحقائ

ــد أن  ــد، مــن الجيّ الكتابــة، كــا تشــر تجربــة ســتيفن كينــغ وهــو يلخــص رشطــا مهــا يف الكتابــة »القليــل مــن املوهبــة أمــر جيّ

ــة.« ــر كّل ندب ــى تذك ــدرة ع ــو الق ــة، ه ــد للكتاب ــّي الوحي ــرّشط الحقيق ــّن ال ــا، لك ــح كاتبً ــد أن تصب ــت تري ــا إذا كن ــون موهوبً  تك

ــل  ــوض يف التفاصي ــد، ألن الخ ــايت املعق ــن الحي ــور يف امل ــه وتغ ــايك هوامش ــة تح ــوفا بلغ ــامل مكش ــل الع ــا أن نجع ــا، ميكنن ــن هن م

ــح املتلقــي فســحة التأمــل، للوصــول  ــاع تناســق مين ــاج إىل لغــة آرسة، وإيق ــن اللقطــات املســتخلصة يحت مهــم جــدا، ســيا وتدوي

ــه. ــاحات روح ــة ومس ــذ إىل ذهني ــا أن تنف ــي بإمكانه ــاحرة الت ــة الس ــة والجمل ــة الخاق ــا الكلم ــي متنحه ــياء الت ــة األش  إىل دهش

ــد  ــاة، لتج ــجل الحي ــة يف س ــة املدَون ــدق اللحظ ــة بص ــع الكتاب ــل تتمت ــن .. ه ــات التدوي ــر يف لحظ ــئلة لينصه ــيل األس ــم س يتزاح

ــب  ــا الكات ــم خطواته ــارة يرس ــزاً مبه ــه جاه ــي ويجعل ــرشوع التلق ــور م ــاً يك يط ــاج وقت ــد يحت ــذي ق ــارئ ال ــو الق ــاراتها نح مس

ــدارك  ــا إىل م ــة وانحيازه ــة الكتاب ــد غرضي ــن تجس ــاءات وعناوي ــة إىل فض ــل املفضي ــة التأم ــت ومحن ــة الصم ــاوز هدن ــو يتج وه

ــت  ــد ن ــدة ق ــرة الجدي ــون الفك ــذا تك ــت، به ــا الصم ــه زواي ــطيع أن تدرك ــاال تس ــا م ــق لن ــي تحق ــة الت ــيولة الجمل ــاول بس التن

ــزة والنظــر إىل شــذراتها! ــرة الوجي ــد االنصــات إىل جوهــر الفك ــب توطي ــل وتشــعبت لتتحــول إىل مــرشوع يتطل  عــى ســطح صقي

الفكرة الوجيزة
حبيب السامر

كار
كاظم حسن سعيدأف

الشاعرمهدي طه ادرك ان قيمة املايض هي يف الدروس ومتتن االرادة, ما عدا ذلك تفاصيل زائلة، يهمني التخطي والتطلع لامام، ولهذا اعمد دامئا اىل تضبيب الذاكرة 

, ومل احتفظ باالشياء , ومل ازر االموات اال قربين لشاعرين يف مقربة الحسن البرصي: بدر شاكر السياب والربيكان، الرورة قادتني لهناك فقد كان معسكري يف 

 الدريهمية وكنا نقصده انا وصديقي الشاعر كريم جخيور ونر عرب املقربة ..

بعد فرتة وجيزة من لقايئ بالشاعر حيدر الكعبي يف املكتبة املركزية عام 1973تم الحكم عليه ملدة سنة يف سجن البرصة فكان لزاما عي ان اقوي االوارص مع صديقه 

الشاعر مهدي طه، كنا نزوره معا يف السجن ونعقد هناك الندوات االدبية املختزلة ويف يوم ما استعار مهدي مني قلم حربوبعد فرتة خط فيه شعره، و عاد ممسكا 

دفرتا مخططا صغرا قرات منه قصائد مختلفة، عميقة ومتنوعة: 

هذا الديوان قيل احرقه ابوه احتجاجا عى غياب مهدي دون ان 

يدرك بأن نجله ذهب يف رحلة املوت.. وكانت قصيدته املطولة 

 )اغنية حب( من أبرز القصائد يف الديوان :

 )كيف أَْشـَحـُذ ُحبَّـِك؟ إيّن نسيُت اللغات

ـُد هذا اللهيَب؟ بأيِّ اللغات؟  بأيِّ اللغاِت أَُصـعِّ

 الفراُغ هو الَحلْقُة الذهبيُة بيني وبينِك، مأذوُن عرٍس يزاوجنا

، الفراُغ يجيُش، الفراُغ يقول  الفراُغ يَُدقُّ

 الفراُغ هو البحُر، هل تبرصين اشتعايل؟

 الفراُغ هو الناُر، نفَي عنقاُؤُه
 ومبلولًة تخرجن

 دون أن يوجد النهر مبلولًة تخرجن

 أيَّ ِجْرٍ من الَوْهِم أبني إليِك؟ وأيَّ طََواٍف عى الكلات؟

 ما أنا َغْرَ َصْمٍت يَُفتُِّش عن كَلِمة

 كذبٍة تتغّذى عى اللهِب املتورِِّد،

 يشٍء با أيِّ يشٍء،

 وجوٍد يطوُِّف محرتقاً،

 لعبٍة،

 ِضْعُت، ُضيِّْعُت، ِعْشُت،

 نُِقْشُت عى حائٍط،

 مل يكن يل زماٌن

 أنا هو تأريُخ موْت . .

ورماٌد صديٌء عى ُعـلْبـٍة فاخرة.(. )فيا بعد متكن الشاعر حيدر 

 الكعبي من اقتنائها ونرشها يف الحوار املتمدن(

وبحكم طبعي كنت اكر اصدقائه تواصا مع عائلته بعد رحيله 

واحمل عاطفة فياضة دفعتها ودفعوا للشك بصدقي واقنعهم 

احد اقربائه من رجال االمن ان يشهدا عي يف محكمة الثورة ... 

 فقضيت عاما يف سجن ايب غريب سنة 1976بتهمة )قذف السلطة(.

كيف نستطيع ان نقنع االخرين بان مهدي طه كان طاقة شعرية خاقة، اجهز عليه غرقا بنهر الرباط يف ظروف غامضة حيث اكد تقرير الطب الرشعي الذي قرأته 

 بان اثار كدمات عى جسده , وان تفسخ الجثان كان يف بدايته قبل ان يطفو .

 استقرت يف البرصة ظاهرتان: موت الطاقات االدبية يف ظروف مريبة وفقدان نتاجاتهم وعزوفهم عن نرش اعالهم .

 لقد تنبأ مهدي مبوته كطبيعة الشعراء البرصين فقال مخاطبا حيدر الكعبي:

 )اذا ابتكر املوت ثانية لعبة للغرق

 ساضمخ كفي بدّمي

 وارصخ من غرقي ابتعد(.

يهمني كتابة النص ولهذا يتناول كتايب )الربيكان (املجال النقدي واراؤه ومواقفه محاذرا الكتابة عن سرتة اال تلميحا رغم اين زاملته الكر من خمسة عرش عاما، 

وعشت يف داره لسنوات، وال ازعم ان الكتابة عن االخرين او الذات معيبة لكن مزاجي هكذا، اصهرين يف النص واطور مرشحات املايض، ولهذا مل استطع ان افضح عن 

الشاعر مهدي طه سوى قصيدة شاء القدر ان تنجو من القدر, ان يعفو عنها وتقع بن يدّي.. وباالمكان الخص مهدي بـ )كان سلوكا شعريا متفردا(

نظرة اىل االمام/ مذكرات

رب
جتا
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اتســائُل دومــاَ بينــي وبــن نفــي، مــا الفــرق بــأن يكــون االنســان قصــراً، طويــا، ابيضــاً، اســوداً ,ســميناً، نحيفــاً، عليــا، ســلياً، ألســنا جميعــآ مــن آدم وحــواء! جميعنــا 

بــرش واللــه خلقنــا ..مامعنــى ان تــرى شــخصاً يعــاين مــن تشــّوه خلقــي, يســعى لكســب قوتــه يف حــن هنــاك شــخص، بقمــة الوقاحــة، يلقــي عليــه عبــارات مليئــة بالقبــح 

واألذى ..ملــاذا يخــرج املــرء عــن حــدود اللياقــة االخاقيــة؟ )التنمــر( ظاهــرة ولآلســف منتــرشة يف اآلونــة االخــرة يف، البيــوت، الشــوارع ويف املؤسســات العربيــة دون غرهــا..

تعرى معظم الناس من االنسانية والقيم، ونسوا انهم اخوة من آدم و حواء..

ــا حيــث قــرر، بكامــل ارادتــه، ان يتخــّى عــن روح  متــى نــدرك ان التنمــر عــادة غــر محمــودة، وأنهــا انتقــاص مــن عظمــة الخالــق، وان املتنمــر غــر مقبــول اجتاعي

ــة . االنســانية واالخــاق الطيب

ُعــرف التنمــر عــى انــه اســاءة لفظيــة، أو جســدية، موجهــٌة للفــرد او للمجتمــع او 

فئــة معينــة، ينتــج عنهــا تاعــب فكــري، ســلبي للمتنمــر عليــه مــن قبــل شــخص امــا 

كان يعــاين مــن االهــال األرُسي، او الغــرور، او قلـّـة ثقــة الطفــل يف نفســه، او الخطــأ 

الــذي ال يغتفــر اال و هــو الرتبيــة الخاطئــة للمتنمــر، خلــَق منــُه شــخصاً او مجموعــة 

ضعيفــة نفســيا وفكريــاً َعكســها عــى املجتمــع بطريقــة االســاءة، والســخرية، مســببا 

اثــارا نفســية عميقــة للمتنمــر عليــه.

ــلم  ــن س ــلُم م ــى ان )املس ــام ع ــاة والس ــل الص ــه افض ــد علي ــي محم ــا النب علمن

ــم(. ــم وأمواله ــى دمائه ــاُس ع ــه الن ــن أمن ــُن م ــدِه، واملؤم ــانه وي ــن لس ــاُس م الن

ــرد و  ــة الف ــا لخدم ــا، وعقولن ــه اياهــا يف ابدانن ــا الل ــي منحن ــوة الت ان الســتثار الق

ــة، وان  ــة الصحيح ــاليب الرتبي ــاع أس ــاألذى، واتب ــر ب ــس اآلخ ــع، اي، أن ال ن املجتم

ــال  ــن خ ــديا م ــا و جس ــليم فكري ــل س ــع كام ــاء مجتم ــا، لبن ــل به ــارك االه يتش

ابنائهــم،، الوالــدان لهــا دور مميــز يف صقــل األبنــاء، وتعريفهــم بالقيــم الصحيحــة 

ــن . ــم الدي وتعالي

ــات ان  ــت الدراس ــام 2021 اثبت ــراق يف ع ــه يف الع ــن نوع ــتطاع االول م ــد االس بع

15%و 25% حالــة واجهــت التنمــر، لكــن الخطــر الحقيقــي ال يكمــن بهــذه النســب، 

وانــا بعــدد الذيــن مازالــوا يعانــون مــن الخجــل باالفصــاح عنهــم..

املتنمــر عليــه شــخٌص َوجــَب ان يتــم دعمــُه بصابــة مــن قبــل االهــل، لــي يخــرج للمجتمــع شــخصاً َســلياً، مكتــٍف عاطفيــا، انســان يُقــدر ذاتــه، مــن خــال االهتــام 

بالدراســة والتعليــم وتجنــب العنــف، وعــدم مقارنــة الشــخص بأقرانــه، الن ذلــك ســببا كافيــاً لجعــل الفــرد بوقــت مــن االوقــات أن يعلــن التمــرد ، اضافــة اىل تعليــم الفــرد 

الدفــاع عــن النفــس ببــذل الجهــد املعنــوي او البــدين ملنــع االذى عنــه. البــد ان ال نغفــل عــن حقيقــة ان بعــض املتنمــر عليهــم يلجــأون اىل االنتحــار عــى الرغــم مــن أن 

االنتحــار ليــس حــاً . ميــارس املعاقــون فكريــاً اســلوب التنمــر بشــتى انواعــه، لفظيــا او بدنيــا او الكرتونيــا والــذي يعــد مــن اخطــر انــواع التنمــر حيــث ميــارس املعاقــون 

فكريــاً ســلوكاً بحــق املتنمــر عليــه يُجربونــه عــى اعطــاء بيانــات خاصــة كالصــور وغرهــا ويتحــول البتــزاز ولألســف ألننــا نعيــش يف ظــل شــبكة عنكبوتيــة تتيــح ألصحــاب 

النفــوس الضعيفــة حريــة التــرصف واالفــات مــن العقــاب .هنــاك ايضــاً التنمــر النظــري وحتــى االقصــاء ..حيــث يجــرب املجنــي عليــه باالنعــزال امــا يف البيــت أو يف املدرســة 

حيــث تــؤدي اىل عــدم االختــاط بســبب التهديــد باإلســاءة مــن احــد املتنمريــن كأن يكــون يعــاين مــن تشــوه خلقــي، أو مشــاكل نفســية، أو البدانــة او النحافــة .علينــا ان 

نعلّــم اوالدنــا ان مثــل االفــراد الذيــن هــم يف مثــل هــذه الحــاالت يجــب ان نتعامــل معهــم بشــكل طبيعــي جــدا النهــم بــرش وليســوا مســوخا، حيــث ناحــظ يف اآلونــة 

االخــرة، يف زمــن املســمى الحداثــة )ومــا اســميه انــا بالتطــور املــادي وقلــة الوعــي ( يعــاين الشــخص مــن ذوي الدخــل املحــدود او املُعــدم مــن التنمــر وخاصــة االطفــال 

يف املــدارس بســبب بعــض االبــاء حيــث يظــن بــأن حبــه البنــه او ابنتــه يتجســد باملظاهــر املختلفــة متناســيا انــه يف الصــف الواحــد ثاثــون اىل اربعــن تلميــذاً وليــس الــكل 

مــن الطبقــة املتوســطة.حري بــك ايهــا الراعــي مراعــاة الغــر وتعليــم اطفالنــا عــدم الســخرية مــن االخريــن ،اتعمــد ان ال اقــول كلمــة فقــر الن الفقــر هــو فقــر االخــاق 

والديــن والقيــم ال الفقــر املادي.امــا علمنــا رســولنا االعظــم بــأن كلكــم راع وكلــم مســؤول عــن رعيتــه !!

لــرنيب اوالدنــا عــى ان الســر يف الشــوارع لــه اداب حــن تجــد شــاباً او طفــاً بهنــداٍم مبعــر بشــكٍل عــى غــر مــا اعتــادو ان يــراه النــاس فليمــروا مــرور الكــرام وال يرمقونــه 

بتلــك النظــرات الجارحــة او الكلــات املســيئة، وغرهــم يصــل ملرحلــة مــن الوقاحــة بالتجــاوز عــى خصوصيــة االفــراد وتصويرهــم ويتــم نرشهــم يف املواقــع االلكرتونيــة 

لرمبــا هــذا الشــخص يعــاين مــن مــرض التوحــد او االنفصــام وغرهــا مــن االمــراض التــي خلفتهــا جائحــة كوفيــدا-19و االنرتنــت واســباب اخــرى، االســاءة للمتنمــر عليــه 

رمبــا تــؤدي بــه اىل االنعــزال اكــر وقــد تــؤدي اىل االنتحــار.

لنــزرع يف اذهانهــم االبتســامة والكلمــة الطيبــة صدقــة ، فنحــن يف زمــن نجابــه فيــه حربــا بــاردة فيهــا كل االســلحة مباحــة مــن الكرتونيــات وانرتنــت غــزا اطفالنــا وشــبابنا, 

قيــم دخيلــة تعمــل عــى افســاد مــا زرع اباؤنــا ،اســتيقظوا مــن وهــم التطــور والتحــرر ولنصلــح مــا تبقــى مــن هــذه االجيــال، لنعــزز ثقــة اطفالنــا بأنفســهم و توعيتهــم.. 

يجــب عــى كل فــرد ان يقــوم بــدورِه بالتوعيــة والنصــح واالرشــاد لتبــدأ مــن البيــت وتنتهــي بــكل املؤسســات وعــى رأســها املؤسســات التعليميــة.

ايهــا املرشــد الرتبــوي الكريــم، وطّــد تلــك العاقــة بينــك وبــن اوالدنــا التاميــذ لــزرع الثقــة فيهــم وحفظهــم مــن آفــة التنّمــر واالبتــزاز التــي طالــت أرواح الكثــر مــن 

االطفــال والشــباب .

واخــرا ..ال ضــر بالتقــدم ومواكبــة الثــورة الرقميــة والرقــي مــع بــزوغ عــرص الوســائل االلكرتونيــة لكــن التطــور والحداثــة ال يرتبطــان بالجهــل الفكــري وانعــدام الثقافيــة 

االخاقيــة والســلوكية لألفــراد.

قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل يف ســورة الحجــرات )يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اَل يَْســَخْر قـَـْوٌم ِمــْن قـَـْوٍم َعــَىٰ أَْن يَُكونـُـوا َخــْرًا ِمْنُهــْم َواَل نَِســاٌء ِمــْن نَِســاٍء َعــَىٰ أَْن يَُكــنَّ َخــْرًا ِمْنُهــنَّ 

ۚ َواَل تَلِْمــزُوا أَنُْفَســُكْم َواَل تََنابـَـزُوا ِباأْلَلَْقــاِب ۚ ِبئـْـَس ااِلْســُم الُْفُســوُق بَْعــَد اإْلِميَــاِن ۚ َوَمــْن لـَـْم يَتـُـْب فَأُولَِٰئــَك ُهــُم الظَّالُِمــوَن”(.

هيا عادل محزةال….للـتنمر
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ــوبة. ــر املحس ــوات غ ــدد األص ــبب ع ــام 2020 بس ــة يف الع االمركي

وكانــت املنافســة بــن الدميقراطــي جــون كينيــدي والجمهــوري نيكســون، العــام 1960 عبــارة 

ــات  ــاد اىل خاف ــر الب ــن ج ــدالً م ــض، ب ــى مض ــون ع ــازل نيكس ــة، تن ــة، يف النهاي ــن معرك ع

تؤثــر عــى مســار الحــرب العامليــة البــاردة. ويف االنتخابــات األملانيــة 2021، بــرزت االدعــاءات 

ــرة. ــات املؤام ــر ونظري بالتزوي

مــرو ديرتيــش، الباحــث يف املركــز األملــاين للرصــد واالســرتاتيجية )CEMAS(، يقــول إن مزاعــم 

ــورة  ــى خط ــدل ع ــا ي ــل، م ــائل التواص ــرب وس ــرشت ع ــا انت ــزورة” يف أملاني ــت م “آالت تصوي

االشــاعات. ويف االنتخابــات الفرنســية، تتاحــق الفضائــح السياســية يف إســاءة اســتخدام األمــوال 

ــل،  ــس، املث ــي يف باري ــد الكاثولي ــن املعه ــول م ــن مل ــة كوري ــة السياس ــرب عامل ــة. وت العام

ــد، باعتبارهــم مرشــحن أخاقيــن،  ــدون تركيــب أنفســهم مــن جدي يف سياســين مرشــحن يعي

يريــدون التخلــص مــن ماضيهــم الفاســد. ويف العــراق، تاحــق الشــبهات، أوراق الصناديــق. ويف 

ــا، توجــه األصابــع لألحــزاب الحاكمــة، بتوجيــه االقــرتاع إىل اهدافهــا. روســيا والهنــد وتركي

ــت يف  10   ــي أجِري ــراق الت ــات الع ــج انتخاب ــى نتائ ــات ع املخاص

ــات، اذ حتــى  ــة عــى الدميقراطي ــن األول ، 2021 ليســت غريب ترشي

ــكيل  ــل تش ــزاع يؤج ــا اىل ن ــاف فيه ــل الخ ــا، يص ــة منه يف املتأصل

الحكومــات.يف امريــكا، وهــي أكــرب دميقراطيــة يف العــامل، نتــج 

ــاء التصويــت  ــايس، العــام 2000 عنــف واســع أثن عــن الســباق الرئ

ــح  ــع املرش ــوش م ــورج ب ــوري ج ــزب الجمه ــح الح ــابك مرش و تش

الدميقراطــي آل جــور. وكادت انتخابــات حــكام الواليــات املــزورة يف 

نيويــورك العــام 1792 أن تنتهــي بثــورة. وُعلّقــت نتيجــة االنتخابــات 

االنتخابات قد تكون مهزلة
عدنان أبو زيد

ــات و  ــة بالعقب ــام مليئ ــا الع ــاة اإلنســان يف مجمله إن حي

ــات، ألن  ــوض محط ــل ع ــميتها بفواص ــا تس ــرة ميكنن األخ

ــة يف  ــال تنتظــر الحافل ــت عــى ســبيل املث املحطــة إذا كن

غــر محطتهــا لــن تقــف إال نــادرا و عكــس الفاصلــة، إذا 

ــوب و  ــراءة املكت ــا و أعــدت ق ــة م ــا بجمل قمــت بوضعه

ظهــر لــك أنــه يحتــاج لتصويــب فتعــود لتعديلــه و بهــذا 

ــات  ــا محط ــل حياتن ــرى ه ــا ت ــراءة، ي ــا للق ــيكون قاب س

ــن  ــة نح ــي أي محط ــات فف ــت محط ــل، إن كان أم فواص

نتواجــد، هــل بدايــة الســر أم يف مرحلــة املراقبــة و عقــاب 

و تغريــم الذيــن ال يــؤدون تذاكرهــم؟ يــا تــرى كــم تبــاع 

ــون  ــن لقان ــا خاضع ــة إنن ــق املحط ــاة؟ مبنط ــرة الحي تذك

ــو أم  ــيكون ه ــا س ــل، إن منهجن ــس الفواص ــوع عك موض

الدســاتر و مــن أجــل االنتقــال اىل عــامل الفواصــل يجــب 

أن تتائــم مــع الــذات التــي تســكننا و نعــرف مــن نحــن و 

كيــف و هــل و أيــن، إن الحيــاة يف حقيقــة األمــر ليســت 

محطــة و ال حتــى فاصلــة، مــا دمنــا نطــرح أســئلة و نحاول 

ــئلة،  ــن األس ــر م ــا بح ــر أو رمب ــاة هــي نه ــة، فالحي املعرف

طيلــة حياتنــا و نحــن نســتفهم و نحــاول اإلدراك عــى أن 

نعــرف و لكــن ال نعــرف، فالحقيقــة التــي يخفيهــا القــدر 

ــع، و  ــو كان رضي ــان و ل ــرة للعي ــا ظاه ــي ضمني ــا ه علين

لكــن بحكــم ادعــاء املعرفــة و أحيانــا، احتكارهــا ال نقــوى 

ــا عســاك أن نفهــم ظواهــر و أحــداث و  عــى فهــم فهمن

أشــخاص…

ــي  ــا فه ــف متجــدد له ــا إعطــاء تعري ــا أردن ــاة إذا م الحي

ــن  ــات، إىل أي ــون يف خطــوط الحاف ــا يك ــام و هــذا م أرق

ســنذهب مــع هــذه الحافلــة؟ حافلــة الحيــاة املليئــة 

ــر ال  ــامل آخ ــا إىل ع ــد تقودن ــي ق ــة الت ــداث املرتاكم باألح

تعلــم كيــف هــو، الحيــاة هــي يف أبســط تعاريفهــا هــي 

فــن العيــش و التعايــش و ال يهــم أن ترســم اســا أو لقبــا 

لــك لتظــل حــارض، مــا دام اإلنســان حــارض و النســل متواصــل إنــك ال زلــت حيــا.

نقــوم بتأســيس علــوم الفكــر عــرب األفــكار، تحركنــا أنفســنا نحــو عــامل مــن األفــكار 

و الخيــاالت الامتناهيــة، إذا مــا حاولنــا وضــع القيــود لهــا فســنارس التمخــزن و 

القمــع غــر املرغــوب فيــه، ســؤال هــل نحتــاج لقمــع لفكرنــا؟ لنربهــن لآلخــر أننــا 

مخلصــن للجاعــة و هــل الجاعــة مخلصــة لنــا نحــن األفــراد؟ مــا املغــزى مــن 

ــا يف  ــكار و يغمونن ــة عــى األف ــاذا يضعــون الرقاب الوجــود إن مل تكــن أســئلة و مل

األبــواب و خلــف األســوار أوليــس مــن مبــادئ فكــر األنــوار و املاركســية اللينينيــة 

الجيفاريــة الســؤال؟ و البحــث عــن مناظــرات و نقاشــات و نــدوات و غرهــا مــن 

اللقــاءات التنظريــة، فالفقــر املعــريف الــذي تعــاين منــه حضارتنــا اإلنســانية، فنحــن 

ــه خمــس حــواس و قــد ميتلــك  ــة املطــاف رمبــا قــد نكــون بــرش و هــو ل يف نهاي

السادســة هديــة ربانيــة، لنجعــل حياتنــا أســئلة اســتفهام و الجــواب دامئــا يكــون 

ــك ال ميكــن وضــع  ــرة لذل نقطــة بعــده و لكــن انتظــارات الشــعب اإلنســاين كث

النقطــة و طــي صفحــات و بدايــة أخــرى فمثــا صفحــة الحيــاة تتجــاوز 20 مليــار 

ســنة و الحيــاة هــي كلمــة لكنهــا ولــدت أفــكارا و معاجــم ال تعــد و ال تحــىص، 

ــون غرهــا مــن األمــور،  ــا و ســيكولوجيات و فن ــات ال حــدود له ــا و أدبي و علوم

ــاة األخــرى هــي الســؤال و الســؤال  ــاة هــي الســؤال، و أول خطــوة فالحي فالحي

دامئــا مــا يقابلــه الجــواب، فــا هــي الحيــاة؟

احلياة هل هي حمطات 
أم فواصل أم ارقام ام أسئلة؟

منصف اإلدريسي اخلمليشي
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الشــاعر حبيــب الســامر مــن مواليــد البــرصة، حاصــل عــى 

ــاب يف  ــاء والكت ــوس لغــة إنكليزيــة، عضــو اتحــاد األدب بكالوري

العــراق، ويشــغل حاليــا منصــب نائــب رئيــس اتحــاد أدبــاء وكتاب 

البــرصة. أصــدر دواويــن عــدة، منهــا »مرايــا الحــب.. مرايــا النــار«، 

ــب«،  ــد الح ــى قي ــر«، »ع ــع املط ــدا«، »أصاب ــر ج ــور متأخ »حض

»شــهرزاد تخــرج مــن عزلتهــا« و«بابيــون«. كــا تُرجمــت بعــض 

ــوار.. ــذا الح ــه ه ــا مع ــة.. وكان لن ــية والكردي ــة، الفارس ــية، الرصبي ــبانية، الفرنس ــة، اإلس ــدة، كاإلنكليزي ــات ع ــده إىل لغ قصائ

* ما الذي جاء بك إىل األدب؟

ــب  ــب، لتكت ــا القل ــن زواي ــامل م ــر إىل الع ــت تنظ ــذ، وأن ــا والنواف ــآلى باملراي ــة امل ــذه املنطق ــعر.. إىل ه ــك إىل الش ــاء ب ــن ج ــل م ــدء، لنق - يف الب

القصيــدة، تســحبك الكلــات بخيــط رسي ال ندركــه متامــا، لكننــا 

ــح  ــروح وهــي ترســم مام ــة ال ــن خــال خفق ــه م نحــس مبغنطت

ــرف  ــآلن مل أع ــة، ل ــة يف الكتاب ــد الخفي ــة. الي ــدون دراي ــص، ب الن

كنههــا، تخــرج مــن الغرفــة، تتجــول يف الشــوارع، تســحبك إىل 

ــع  ــوة م ــرشب القه ــة، ت ــرى إىل الغاب ــا وأخ ــتان أحيان ــواء البس أج

نســاء حســان يف مقهــى كاريبــو، أو تجــدك يف مقهــى األدبــاء تنظــر 

إىل صــور األصدقــاء الراحلــن ويدمــع قلبــك. الشــعر هــو مــن جــاء 

ــوق إىل معرفــة  ــداع، نت ــق عليهــا اآلخــرون اإلب يب إىل منطقــة يطل

أنفســنا يف هــذا العــامل املغطــى ببيــاض القطــن، نحــاول أن نفــك 

ــد  ــرج القصائ ــد لتخ ــدون قص ــا، ب ــن نرصفه ــروف ونح أرسار الح

ــات،  ــات واللوع ــن الخيب ــب ع ــا نكت ــس، أو تجدن ــاة بالرنج موش

ــاة نحــاول أن نجــد أنفســنا  وخســائر ال تعــد وال تحــىص مــن حي

فيهــا وســط هــذه الضجــة، لرنســم لنــا خطــاً نعتقــده، لنــا فقــط، 

ــا. أو هكــذا يشــبّه لن

* متى تبدأ لحظة الكتابة؟

ــة  ــدون اســتدعاء.. الكتاب ــة جــدا، ب ــدي لحظي ــة عن ــة الكتاب - حال

ــدّي..  ــة ل ــت للكتاب ــل يّف.. ال وق ــي املتغلغ ــي وطق ــبها عامل أحس

أكتــب متــى مــا اســتدعتني اللحظــة الوامضــة فــّض بيــاض الورقــة.. 

أمــارس الكتابــة عــى الــورق لحــد هــذه اللحظــة وأتركهــا أحيانــا 

تنضــج عــى نــار الحيــاة ومراجــل الصــرب.. أدون أفــكاري أحيانــا .. 

أقــرأ كثــرا.. أكتــب قليــا.. لــدّي مســودات بالجــاف والحــرب وقلــم 

ــرش  ــة، أف ــة الكتاب ــي لحظ ــن تداهمن ــاردا ح ــل ش ــاص.. أظ الرص

ــايب، ســعاديت تتجــدد  ــدة حــن تومــض وتطــرق ب ــا مائ روحــي له

أثنــاء الكتابــة وبعــد االنتهــاء منهــا، أجــد نفــي محلقــاً. الكتابــة 

لحظــة والدة.. وكــم مــن األوالد لدينــا نحــن الذيــن نذرنــا أنفســنا 

للــورق.

ــراج  ــه إخ ــة، أم أن ــالة إبداعي ــايف رس ــك الثق ــل نتاج ــل يحم * ه

مخــزون املوهبــة؟

- حتــا، ال تكــون هنــاك كتابــة مــن أجــل الكتابــة، إلفــراغ املخــزون، أو أن 

ــة  ــر يحمــل رســائل ملون ــة فعــل مؤث ــا. الكتاب ــك غصــة م ــح عــن كاهل تزي

إىل العــامل، يدخــل يف مدلوالتهــا اللونيــة األســود أيضــا.. كيــف لنــا أن نوصــل 

ــق األمــور.  ــرة واملرتجمــة لحقائ ــة املؤث ــا مل تكــن الكتاب ــا إىل العــامل م صوتن

نعــم، نكتــب لنجعــل العــامل يقــف أمــام القصيــدة.

* مــا مييــزك أنــك تســتلهم الجــال يف نصوصــك، وتعــده جــزءا مكمــا مــن 

الوعــي الشــعري. هــل بــدأت لحظــة التخلّــص مــن الحــزن؟

- الحــزن ملــح الحيــاة، لكــن البــد أن ننظــر إىل جــال البســتان ال إىل الــوردة 

ــن  ــة يف رك ــن وردة واحــدة ذاوي ــل أوســع م ــه، البســتان والحق ــة في الذابل

مــا… الحيــاة تســتمر مــع الجــال والحــب والبيــاض والنقــاء، الشــاعر مــرآة 

الحيــاة بتشــعباتها وقلقهــا وهوســها وحزنهــا وفرحهــا، حتــا نحتــاج أن ننظر 

إىل الكــون مــن نافــذة مرشقــة مثلــا نــرى الحيــاة القاســية يف زاويــة أخــرى. 

هنــا حيــاة ويف املقابــل وهــم حيــاة، بالنتيجــة تــري هــذه عــى متضــادات 

ــدي عــى أن  الكــون الشاســع والواســع واملرتامــي الضــوء.. أحــرص يف قصائ

ألجــأ إىل الــذات املرشقــة، كــا يف ابتســامتي يف أســوأ حــال، أكــره التمثيــل يف 

النــص وأجــده ملتبســا عنــد البعــض وهــم يشــتغلون عكــس مــا يضمــرون، 

وهنــا الكارثــة.. مل أجــد يف حيــايت أن نصــا يف الشــعر، أو القصــة أو الروايــة، أو 

حتــى يف الفيلــم ينتــرص للقبــح! لذلــك علينــا أن نظهــر يف نصوصهــا حــاالت 

اإلرشاق، وال نغــايل فيهــا لــو اعــرتض قلوبنــا الحــزن، الكتابــة مرايــا الــروح.

ــى  ــذات أو حت ــد ال ــوح نحــو األمل، أو جل ــا جن ــة فيه ــات أدبي ــاك كتاب * هن

ــة، أم أن هــذه الثيــات هــي األقــرب  املــوت. هــل هــذه نابعــة مــن البيئ

ــول التلقــي مــن األخــر؟ لقب

ــاس يف  ــا واالنغ ــاة بتقلباته ــن الحي ــه.. اب ــه وبيئت ــن مجتمع ــب اب - الكات

عاقاتهــا املتشــعبة، لذلــك يف الكتابــة يســعى الكاتــب إىل ترجمــة مــا يــراه 

ــارش  ــن نب ــي. ح ــن املتلق ــه وب ــات بين ــق تفاه ــا لخل ــح طاقاته ــة تفت بلغ

بالكتابــة، البــد أن نــرى فضــاء العــامل وشســاعته وهــو يحمــل إلينــا الكثــر 

حاوره: علي لفتة سعيد

حبيب السامر: قصيدة النثر 
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ــام  ــاً أم ــف حائ ــة ال يق ــذا بالنتيج ــن ه ــون، لك ــات الك ــن إيجابي م

ــب أن  ــد للكات ــانية.. ال ب ــى اإلنس ــه ع ــامل وتجاوزات ــح الع ــح قب فض

ــع. ــص واملجتم ــن الن ــوين ب ــق الك ــم التعال يرتج

* وكيــف تــرى عمليــة التلقــي اليــوم أمــام تحديــات التقنيــات 

الحديثــة؟

- البــد لنــا أن نواكــب العرصنــة، ونذهــب باتجــاه التكنولوجيــا بــكل 

ــا صباحــا لننظــر  حداثتهــا، ألنهــا أصبحــت واقــع حــال.. نفتــح عيونن

ــا أن نحافــظ  ــل علين ــة، لكــن باملقاب ــا وحاســباتنا اللوحي إىل موباياتن

ــة  ــال الحالي ــر أن األجي ــي، وال ننك ــراءة والتلق ــنا يف الق ــى طقوس ع

والاحقــة، ســتبتعد كثــرا عــن الكتــاب املطبــوع، رغــم القلــة املتوافــرة 

ــة لرائحــة الكتــاب وملمــس الكلــات. ــت وفي التــي ظلّ

من مؤلفات السامر

ًً* هــل تؤمــن بنظريــة النــص املحــي، أم أن العــامل الجديــد ومــا 

ــع  ــا م ــب متوافق ــون األدي ــا أن يك ــار لزام ــة ص ــه القري ــح علي يصطل

ــع؟ ــامل أجم الع

- مــع مواكبــة عــرص التقــدم التقنــي والحداثــة ومــا بعدهــا، وانتشــار 

روح املناهــج املتجــددة، التــي تســتدعي فينــا اســتدعاء العديــد مــن 

ــة، نذهــب باتجــاه اســتثار روح املحليــة  املقاربــات يف مجــال الكتاب

ــامل  ــد الع ــة. مل يع ــدود املحلي ــارج ح ــا خ ــق معرفي ــطرتها، لتتدف وأس

ــا  ــددت وبإمكانن ــي تع ــل االجتاع ــواب التواص ــد، أب ــى أح ــراً ع حك

الولــوج منهــا إىل أي مســاحة يف الكــون. فعــا، نحتــاج أن ينظــر اآلخــر 

ــات  ــدوء إىل وجه ــتمع به ــه لنس ــا نكتب ــا، وم ــة إىل منجزن يف أي بقع

ــه  ــم وعوامل ــتدعي الفه ــور يس ــاري متط ــق حض ــعيا ألف ــر، س النظ

املتشــابكة واملتاصقــة مبنظومــة وعــي اإلنســان والوصــول إىل املتلقــي 

وفــك شــيفرات الحــدود املرســومة عــى النــص.

ــوارق محسوســة، هــل ميكــن أن  ــة ف ــة مث ــاس األدبي ــن األجن ــا ب * م

ــز هــذا الجنــس عــن غــره؟ تكــون هــي وحدهــا القــادرة عــى متيي

نجــد  لذلــك  وآلياتــه،  وخطوطــه  مداركــه،  أديب  جنــس  لــكل   -

االشــتغاالت املتفــردة يف هــذا الجنــس األديب وذاك، تظهــر جليــة يف مــا 

يرتكــه العمــل املؤثــر مــن بصمــة وروح تتفاعــل بحــاس مــع الواقــع. 

ــن  ــاس، م ــن األجن ــز ب ــتطيع أن ني ــع، نس ــايف الواس ــل الثق يف الفع

خــال مــا تقدمــه يف الســاحة الضاجــة باألســاء، ال ميكننــا أن نحــرص 

ــد،  ــر واح ــاورة مبصه ــون املج ــة والفن ــة والقص ــعر والرواي ــل الش فع

لــكل اشــتغاالته ومــدارات عملــه. ومــا مييــز هــذا الجنــس عــن ذاك 

ــش. ــع املعي ــه مــن فعــل خــاق يف املتلقــي والواق ــا يرتك هــو م

ــة  ــر يتشــابهون يف طريق ــدة الن ــاب قصي ــب كتّ ــأن أغل ــد ب * مثــة نق

ــر يف مســتقبل  ــاك تأث ــة وهــل هن ــرى هــذه املقول ــف ت ــة. كي الكتاب

ــا؟ الشــعر فيه

ــى  ــرد أو حت ــعر أو ال ــد يف الش ــوم جدي ــدا أن أي مفه ــم جي - نعل

ــأس،  ــر، ال ب ــات النظ ــاف يف وجه ــة واخت ــع إىل مواجه ــد، يخض النق

ــد،  ــر الجدي ــذي يُظِه ــاف ال ــأيت االخت ــا ي ــة، ومنه ــة صحي ــذه حال ه

ــان  ــا، هــي كي ــا وعليه ــف فيه ــف مــن اختل ــر، وإن اختل ــدة الن قصي

وظاهــرة تخيليــة يف كتابــة النــص الجديــد، قابلــة إىل تأويــل املتلقــي 

بقــراءات متعــددة األوجــه، تتســم بالرتاكيــب الظاهراتيــة والعميقــة 

ــل  ــو )التأوي ــو إيك ــة، عــى رأي أمبرت ــة والتصويري املتســمة بالجالي

ــى  ــق ع ــن يطبّ ــم ح ــو الفه ــم، ه ــاالت الفه ــن ح ــة م ــة خاص حال

ــاءات  ــودة يف فض ــات املوج ــرنى العين ــة( س ــاة املكتوب ــرات الحي تعب

النــص ونــرتك الحكــم للمتلقــي، وإن اختلفــت وجهــات النظــر يف 

ــوال  ــاحتها ل ــذت مس ــر أخ ــدة الن ــه. قصي ــن عدم ــص م ــول الن وص

بعــض املتطفلــن عليهــا والطارئــن، وأزعــم أن الحيــاة كفيلــة، وبوجــود 

النقــد املثابــر واملتابــع لحركــة الحداثــة، بفــرز النــص الجيــد واملؤثرعن 

الكثــر الســائد مــن الكتابــة، الــذي يلصــق ولألســف بـ)قصيــدة النــر( 

وهــي تراكيــب خواطــر ليــس إال، ونفــخ فيهــا بعــض املحســوبن عــى 

الثقافــة ليتحــول كتابهــا إىل بالونــات واهيــة. قصيــدة النــر الحقيقيــة 

هــي أســمى وأرقــى مــا يتصــور البعــض.

* كيــف تــرى الواقــع الثقــايف العــريب يف املرحلــة الراهنــة، وأيــن تضــع 

نفســك فيــه؟

ــاء  ــايض بأس ــدة امل ــن عق ــص م ــاول أن ال نتخل ــا نح ــكلة أنن - املش

شــعرائها ومبدعيهــا الكبــار، املرتســخن يف ذاكرتنــا الجمعيــة بقــوة، ملــا 

تركــوه مــن منجــز إبداعــي ال يضاهــى، ونحــاول أن نقــارن بــن شــعراء 

ــاب  ــل الخط ــال تحلي ــب يف مج ــض يل أن أكت ــو قيّ ــوم، ل ــس والي األم

ابداعــات األجنــاس األدبيــة  الخــوض يف  بــدون  الشــعري فقــط، 

ــدد  ــكلة تتج ــم املش ــتغايل، نع ــة اش ــا يف منطق ــبي أنه ــرى، حس األخ

ــعراء  ــارن ش ــاول أن نق ــة ونح ــاين يف كف ــع قب ــن نض ــوم ح يف كل ي

اليــوم بــه، أو الجواهــري ، الســياب، بلنــد الحيــدري، والبيــايت ووو…. 

والقامئــة تطــول. مــن الصعــب جــدا أن نتخيــل أي مقارنــة بــن جيــل 

ســطع نجمــه ومل يأفــل، كــا هــو الحــال يف الغنــاء. أعطنــي أم كلثــوم 

ثانيــة، يف راهننــا الحــايل وقــارن نجمهــا مــع أي مطــرب أو مطربــة يف 

الوقــت الحــايل، حتــا ســتقف حائــرا، وهــذا الحــال يــري عــى عبــد 

الوهــاب وعبــد الحليــم ونجــاة والقامئــة تطــول أيضــا. كيــف إذا عدنــا 

إىل املتنبــي وأيب متــام والبحــرتي، البــد أن ال نضــع يف خياراتنــا املقارنــة، 

ونحــاول أن نشــتغل عــى أجيالنــا كــا هــي يف صنعتهــا واشــتغاالتها، 

لذلــك أقــول الواقــع الثقــايف العــريب يتنفــس العوملــة ويشــتغل عــى 

مــدارات التقنيــات الحديثــة، ولــه بصمتــه الجميلــة يف عاملنــا الراهــن. 

أكيــد نحــن يف بوتقــة الثقافــة نعمــل مــن أجــل اســتمرار دفــق الحياة.

* بعــد هــذه التجربــة الطويلــة مــن الكتابــة يف مجــال الشــعر والنقــد، 

أيــن تضــع نفســك يف رصاع األجيــال؟

ــي ال  ــة، الت ــاء يف املجايل ــي بعــض األصدق - حســب نفــي كــا دونن

أميــل إليهــا كثــرا، وضعــوين نهايــة الثانينيــات وبدايــة التســعينيات، 

وأجــد نفــي أننــي كتبــت قصائــدي يف منتصــف الســبعينيات، وقــت 

ــة«  ــون« و«الجمهوري ــة والتلفزي ــة »االذاع ــد« ومجل ــدة »الراص جري

ــة، بقــدر مــا تهمنــي شــعرية  ــدة »العــراق«. ال تهمنــي املجايل وجري

الشــاعر وحرصــه عــى مرشوعــه الدائــم وتجديــده. نعــم، أجــد اليــوم 

الســاحة مــآلى باألســاء الجميلــة وهــي تكتــب الشــعر. أقــول: دعونــا 

ــات واملصــدات  ــد، ال أن نضــع العقب ــكل شــاعر حقيقــي يول نفخــر ب

بوجهــه.. إنــه لبنــة أساســية يف بنــاء اإلنســان والحيــاة.

-----

ماحظة: مصدر الحوار موقع القدس العريب
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املقاالت املنشورة تعّب عن رأي كتّابهااملقاالت املنشورة تعّب عن رأي كتّابها

آب/أغسطس 2022آب/أغسطس 2022

أميــي نوتومــب Amélie Nothomb كاتبــة بلجيكيــة شــكلت ســنواتها األوىل باليابــان وانفصالهــا 

عــن مربيتهــا اليابانيــة وهــي بنــت الخمــس ســنوات إربــاكا لنفســيتها وهــي بنــت الدبلومــايس 

البلجيــي الــذي أرغمتــه ظــروف عملــه عــى التنقــل بــن بلــدان متعــددة كل أربــع ســنوات حتــى 

أن كاتبتنــا مل يتســنى لهــا أن تتعــرف عــى يلدهــا األم إال وهــي يف ســن الســابعة عــرشة وهــي يف 

بدايــة حياتهــا الجامعيــة لتكتشــف غربــة أخــرى بــن شــباب مل يستســيغوا االختــاف الــذي كانــت 

عليــه هــذه الشــابة القادمــة مــن مجموعــة بلــدان أســوية بعاداتهــا وأفكارهــا مــا جعلهــا ال تجــد 

إال الحــروف وطنــا تســكن إليهــا لتحررهــا مــن اإلحســاس الدائــم بالغربــة والجــوع إىل الحنــان بعد 

انفصالهــا عــن أمهــا الثانيــة اليابانيــة .

أميــي نوتومــب أو الوحــش األديب كــا يلقبهــا الوســط الثقــايف الفرنــي ، صاحبــة القبعــة الســوداء 

التــي تعلــن عــن وجههــا القبيــح كــا تحــب وصفــه دامئــا عــى أغلفــة رواياتهــا يف تحــد جميــل 

ــذ أكــر مــن خمــس  ــة األكــر مبيعــا من ــح قــد جعــل منهــا الكاتب ــه بالســخرية مــادام هــذا الوجــه القبي ــذي تقابل ــه مــن جدتهــا وال ــذي طاملــا نعتــت ب ــح ال للقب

وعرشيــن ســنة خلــت مــن خــال نرشهــا لروايــة مــع كل بدايــة موســم ثقــايف وإبهارهــا للمتتبعــن وهــي تعتــي ســلم الكتــب األكــر طلبــا يف فرنســا.

مل يكــن هــذا األمــر وحــده املبهــر يف حياتهــا لكــن كونهــا انغمســت يف فعــل الكتابــة وهــي يف ســن الســابعة عــرش حتــى إذا مــا قــررت أن تنــرش كتابهــا األول يف ســن 

الثالثــة والعرشيــن كانــت يف جعبتهــا عــرشة كتــب مل ولــن تنــرش أبــدا كــا أعلنــت عــن ذلــك مــرارا ال هــي وال الكتــب التــي تجــاوزت ذلــك بكثــر فأميــي نوتومــب 

الظاهــرة األدبيــة تكتــب مبعــدل أربــع روايــات كل عــام وال تنــرش إال واحــدة منهــا وتبقــي األخريــات مخزنــة بصناديــق األحذيــة مــع اإلرصار عــى عــدم نرشهــم أبــدا 

حتــى بعــد وفاتهــا.

فكيــف تطــل علينــا كاتبــة تخطــت عتبــة األربعــن بقليــل بأكــر مــن مثانــن روايــة نــرشت تلتهــا فقــط وكلهــا حققــت أكــرب مبيعــات وترجمــت إىل أكــر مــن أربعــن 

لغــة عامليــة ويشــكل ظهورهــا اإلعامــي دومــا نجاحــا متميــزا وهــي التــي عندمــا ســئلت عــن طقوســها يف الكتابــة كشــفت أنهــا ومنــذ بداياتهــا مــع الحــرف تســتيقظ 

دومــا عــى الســاعة الرابعــة صباحــا لتكتــب لحــوايل أربــع ســاعات مســتمرة بعــد ان تحتــي نصــف ليــرت مــن الشــاي األخــر الــذي يفجــر قدرتهــا عــى الكتابــة.

ــن  ــرشدا ع ــت ت ــا عاش ــي أنه ــارون البلجي ــة الب ــي ابن ــب وه ــكلة نوتوم مش

ــا تنتمــي  ــه بوعــد أنه ــذي حرمــت من ــرا وال ــه كث ــذي أحبت ــان ال بلدهــا الياب

لبلــد آخــر والــذي شــكل دخولهــا إليــه غربــة أكــرب وهــي مراهقــة مــا جعلهــا 

تنغمــس بداخلهــا بحثــا عــن الحكايــات التــي كانــت تختبــئ تحــت الطاولــة 

وهــي صغــرة لتحكيهــا لنفســها.

اســتطاعت هــذه الكاتبــة املتمــردة أن تجلــب أنظــار الجميــع ســواء بكونهــا 

اســتطاعت الحفــاظ عــى هــذا الســيل الجــارف مــن الكتابــة والــذي اســتمر 

لســنوات عــدة دون توقــف بنفــس القيمــة يف الســاحة األدبيــة األوروبيــة كــا 

ــرش  ــا داخــل دار الن ــك مكتب ــي متل ــامل الت ــدة يف الع ــة الوحي ــا الكاتب ــا رمب أنه

ــائل  ــى رس ــا ع ــرتد يدوي ــا ل ــاده صباح ــا ترت ــذ أول إصــدار له ــا من ــة له الوفي

ــف  ــر وال بالهوات ــاز الكمبيوت ــد بجه ــرتف بع ــت مل تع ــا مازال ــا أنه ــا مب قراءه

املحمولــة إىل اآلن فحتــى كتبهــا تقدمهــم للنــارش عــى دفاتــر مدرســية وبخــط 

اليــد.

حصلــت أميــي نوتومــب مــن األكادمييــة البلجيكيــة عــى لقــب بــارون لتغــر 

ــا  ــؤول إليه ــى ي ــب حت ــل للق ــن حام ــزواج م ــا ال ــه عليه ــه بأن ــارف علي املتع

ــكاليتها  ــع أن إش ــود م ــة الخل ــول صف ــا تق ــا ك ــز مينحه ــو مرك ــة وه بالتبعي

الكــربى والتــي رافقتهــا منــذ الصغــر وهــي كونهــا ميتــة، إحســاس ال يبــدده إال 

تواجــد اســمها ســنويا باملنجــد الفرنــي هــذا الكتــاب الوحيــد الــذي قابلتــه يف 

صغرهــا وحفظتــه عــن ظهــر قلــب كنــوع مــن التشــبث باللغــة األم وليصــر 

بعــد ذلــك دليــا عــى التواجــد والبقــاء.

الجــوع الدائــم الــذي تحســه كاتبتنــا يف حياتهــا جعلهــا توطــد عاقتهــا بقرائهــا 

ــوكوال  ــات الش ــن بحب ــا محمل ــات توقيعه ــى حف ــون ع ــر فيقبل ــكل مث بش

الفاخــرة والحلويــات املنزليــة يف حــن تســتقبلهم هــي بالســؤال عــن أحوالهــم 

واحــدا واحــدا وعــن أحــوال عائلتهــم وحتــى عــن أي يشء جديــد يطــرأ عــى 

حياتهــم ولباســهم مناديــة كل واحــد بإســمه وكأنــه أقــرب األقربــن مــا جعــل 

ــا تحافــظ عــى مقعــد الكتــب األكــر  ــزة جــدا وجعله ــا متمي ــا بقرائه عاقته

مبيعــا منــذ أول إصــدار لهــا.

ــاة  ــة والحي ــوس الياباني ــن الطق ــل م ــا تنه ــادة م ــب ع ــي نوتوم ــب أمي كت

ــا  ــد صياغته ــد أن تعي ــة بع ــا القدمي ــن الحكاي ــة وم ــطقراطية البلجيكي االس

ومتنحهــا فلســفتها الخاصــة مناقضــة الفكــر التخيــي الــذي يحــول الوحــش إىل 

ــة والوحــش فكــا تقــول كاتبتهــا مــن أحــب وحشــا  ــة الجميل ــة رواي أمــر يف نهاي

ــة التــي  ــه وأحبــه يف تحــد صــارخ للطبيعــة البرشي ــذي تقبل يظــل أوىل بوحشــه ال

ــك. ــه كذل ــع ملجــرد ان ــح للجــال أن يغــر الواق تبي

قــوة أميــي نوتومــب يف شــخصيتها الثائــرة والســاخرة مــن كل يشء وهــي الطفلــة 

التــي عانــت التوحــد يف صغرهــا وتوســدت قلــب الشــوارع وهــي يف عمــر الثــان 

ســنوات فقــط لتــدرك وجــود اللــه فــا ســبيل لذلــك إال بكونــه الوحيــد القــادر عــى 

ان يحميهــا مــن املــوت.

كتــب أميــي نوتومــب تتطــرق للحريــة والجــال الداخــي وتنصــف اإلنســان 

فهــي تفاجــئ قراءهــا كل ســنة بروايــة جديــدة مختلفــة عــن ســابقتها فهــي ثــارة 

املنغرســة يف قصــص األطفــال ومــرة يف القصــص البوليســية وأحيانــا العاطفيــة 

ــا ــة أحيان والعجائبي

النقــاد مل يكونــوا رحيمــن بأميــي نوتومــب ومنهــم حتــى مــن ذهــب اىل القــول أنها 

ليســت كاتبــة نصوصهــا أو منتقــدون صورهــا التــي تعتــي أغلفــة كتبهــا بقبعــات 

كبــرة وحــركات بهلوانيــة.

أميــي نوتومــب الظاهــرة األدبيــة ، عضــو األكادمييــة البلجيكيــة والفائــزة بجائــزة 

األكادمييــة الفرنســية وعــدة جوائــز أخــرى مهمــة يف فرنســا والوجــه الــذي مــازال 

يفاجــئ الوســط الثقــايف الفرنكفــوين بنصــوص تطــرح الجــال الصــارخ والقبــح يف 

خنــدق واحــد والــذكاء املتقــد والغبــاء يف نفــس املرتبــة مبــا أن الطبيعــة عــى حــد 

قولهــا ال تنصــف اال املعتدلــن.

أميــي نهلــت مــن العــادات األســتقراطية البلجيكيــة والطقــوس اليوميــة اليابانيــة 

وترعرعــت يف العديــد مــن الــدول وتعرفــت عــى مجموعــة مــن العــادات ولــان 

ــرتدد هــذه  ــع رأســها للســاء ول ــا الشــوارع الباريســية وهــي ترف ــت تتلقفه مازال

ليســت بلــدي مبــا أنهــا وبعــد كل هــذه الســنوات مــا زالــت تعــاين الغربــة والجــوع 

الداخليــن.

لكنهــا أحكمــت اإلغــاق عــى عواطفهــا حتــى ال تتعــود عــى األشــخاص واألماكــن 

ثــم تفقدهــم بعــد ذلــك فكــربت وبداخلهــا جــوع كبــر وإحســاس الوحــدة أكــرب 

حاولــت إشــباعه بالكتابــة ومصاحبــة الحــرف ونســج عاقــات عائليــة مــع كل قــارئ 

لهــا رغــم تعددهــم.

أميي نوتومب ظاهرة أدبية متفردة.

-----

* أديبة مغربية

ليلى مهيدرةأميلي نوتومب.. اجلوع للوطن

رب
جتا

شــاركت وقدمــت الكونشــرتو عــى الكــان د. أكــد الجبــوري )األســتاذة 

املشــارك( مبعزوفــة »أرض الســواد« للربوفيســورة إشــبيليا الجبــوري. تعــد 

مــن أجمــل وأروع أعالهــا املوســيقية وأكرهــا شــغفا٬ كا أن بــروز نجاح 

ــرتا  ــع االوركس ــاركنها م ــة يف مش ــا دهش ــوري( أكره ــد الجب أداء )د. أك

اليابانيــة. عــا خصهــا بآلــة الكــان وعكســت فيــه نظرتهــا لــكل فصــل 

مــن فصــول ابعــاد الروايــة وفهــم التأليــف ملهارتهــا املوســيقىة... . 

هــي مقطوعــة موســيقية مكونــة مــن عــزف عــى الكــان واألوركســرتا٬ 

ألفتهــا لحنيــا٬ مســتوحاة مــن روايتهــا »أرض الســواد« للربوفيســورة 

إشــبيليا الجبــوري٬ قامــت بأنجــاز كتابــة ألحانهــا٬ وأرشفــت عــى توزيعها 

املوســيقي الربوفيســورة اليابانيــة )تــيش يونــغ( قائــدة إدارة االوركســرتا 

اليابانيــة.

ــة الكــان  ــة تاريــخ حضــارة وادي الرافديــن٬ وملحبــي آل  عكســت ملحب

ــي موســيقى  ــة للحضــارة٬ ورق ــة الجالي ــة املعرف ــن لغ ــرة م ــة كب جرع

هــذه اآللــة يف »أرض الســواد«٬ املرجــع ملصادرهــا املوســيقية مــن عمــق 

ــه التقليــدي إىل حــد  ــات خزين ــة٬ وانعــاش ملوروث حضــارة العــراق البهي

مــا٬ الغنــي بكنــوزه املعرفيــة والحضاريــة واإلنســانية. ومتتــاز هــذه 

املعزوفــة بهامــش كبــر مــن الحريــة٬ وتطغــي عليهــا املشــاعر يف أغلبهــا 

رقــة ودقــة الــذوق الرفيــع.

ــاط ذروة اللحــن٬ لوضــع  ــارة التق كــا عكســت كونشــرتو الكــان٬ مه

ــة ـ ألرض  ــاوية وصعب ــراق املأس ــروف الع ــيد ظ ــه يف تجس ــان حزن الك

الســواد ـ  خــال حصــار وتواجــد الــوكاالت الدوليــة يف بغــداد٬ وكانــت 

العاصمــة قبــل االحتــال يف عــام 2003 ٬ تشــهد موتــا مدنيــا مريعــا٬ ومــا 

أرغــم عليــه املدنيــون أن يختبــئ لحمهــم يف عظامهــم يف مقابــر مدنيــة 

ـ جاعيــة٬ والعــامل يحمــي أذنيــه مــن تلــك الجرميــة الشــنيعة يف تلــك 

ــا ـ لــدى آبــداع و إلهــام )د. أكــد(  الفــرتة٬ إال أن الكونشــرتو ـ يــأن أنين

أنهــا متكــن مــن إمتــام كتابــة هــذا العمــل يف مجــدد هــذا الكونشــرتو 

ــا  ــا تلمســته األذن موســيقيا. أقله ــن أجمــل م ــه م ــا تعــرب عن ــة مل إضاف

بالنســبة يل.

ــوري٬  ــبيليا الجب ــورة إش ــل الربوفيس ــن قب ــع م ــة بتتاب ــت املعزوف ارتبط

ــة املذكــورة  ــة عــن قــاع تلــك املأســاة التــي بدأتهــا يف عمــق الرواي كتاب

اعــاه عــن تجســيد األمل الكبــر وهــي تتابــع اســلوب تدفــق الكونشــرتو 

ــف  ــرز املواق ــن أب ــة واحــدة م ــراه وقف ــا ت ــرد الكــان بالعــزف. ك بتف

إنســانية شــهادة لذاكــرة الشــعب العراقــي وأطفالــه االبريــاء الــذي 

ارتبــط أســم فقــرات مقطوعاتهــا وكأنهــا داخــل عــامل املوســيقى إلبــراز 

محنــة املوقــف٬ وجــال مهــارة العــزف٬ وســعة اللحــن الفخــم باالحتواء.

أخــذ تأليــف هــذا العمــل بــن باريــس وطوكيــو٬ وتــم عرضــه يف 

بدايــة هــذا الشــهر يف صالــة أوبــرا طوكيــو٬ حيــث أدمــج فيــه الكــان 

ــى  ــى ع ــان طغ ــرتو الك ــذا إال أن كونش ــن ه ــم م ــرتا. بالرغ واألوركس

ــرده. ــل بتف العم

ــة٬  ــه رواي ــو بورتري ــواد« ه ــوان »ارض الس ــت عن ــد( تح ــه )د. أك ــذي أدت ــل ال ــه٬ العم وعلي

وكتبــت تأليفهــا املوســيقي أيضــا الربوفيســورة إشــبيليا الجبــوري٬ نتيجــة أحتــكاك يومــي متصــل 

بالتأليــف املوســيقي الــذي ميكــن وصفــه بأنــه »نقلــة يف قلــب العمــل الــروايئ ـ املوســيقي«٬ 

ــذي  ــواد٬ ال ــى الرض الس ــر املعن ــل يف ذك ــادة التأصي ــا إع ــرتك٬ وإنه ــون االدب املش ــمس فن ش

ــة رشفهــا مســؤولية. ــود تبحــث خلوقي ــه الحكمــة يف عشــبة خل انبثقــت من

أكد اجلبوري
 تعزف كونشريتو »أرض السواد«

إلشبيليا اجلبوري
الغزالي اجلبوري

ن
فنو
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ان دور املدينــة االغريقيــة، يف تطــور املــرح، حــدث خلــق 

عاقــة دميقراطيــة بــن اإلنســان وااللهــة

يف املعبــد الــذي يعــد مكانــاً للعبــادة؛ فكانــت الحتفــاالت 

أعيــاد ديونيســوس، أنــذاك، تأثرهــا عــى املدينــة مــن 

حيــث التأثــر يف املدينــة والعكــس، فيقــول شــيلر هنــا بــإن 

املأســاة األغريقيــة عملــت عــى تهذيــب، وتربيــة الشــعب 

األغريقــي يف خلــق روح تــوازن عاطفــي بن الــذات واإلميان 

بالقــوى العليــا؛ فجعلــت منــه شــعباً مدنيــاً واعيــاً مفكــراً 

منتجــاً للفنــون ومجــدداً لهــا.

ان تأثــر العــرب باملــرح 

ــد  ــن بع ــة الغربي والثقاف

النقــاش  مــارون  نقــل 

البخيــل  مرحيــة 

مرحيــة  كتجربــة 

مــن  للمدينــة  جديــدة 

مــرص  اىل  الشــام  بــاد 

مــا ادى اىل ظهــور فــرق 

مرحيــة متثيليــة رفــدت 

العــــــــــريب الشــارع 

باملرحيات املقتبسة او املنقولة او املرتجمة اىل العربية.

تأليــف  يف  الجاعــي  للتشــكيل  نوعــي  إنتــاء  فأنشــأ 

ــة اإلجتاعــي للمــرح ــات إنتــاء تعطــش املدين املرحي

وقــد أســس ذلــك اىل ظاهــرة التوحــد مــع الجاعــة يف فنيــا 

ومرحيــا داخــل املدينــة مــا جعــل الــدول العربيــة

تضع يف أولوياتها اهتامها باملرح.

ان العاقــة بــن املــرح واملدينــة عاقــة جدليــة، كــا اتفق 

ــا  ــس، فصنفه ــوكاش ومارك ــل ول ــن هيج ــك كل م ــى ذل ع

ماركــس عــى انهــا عاقــة جدليــة قامئــة عــى الــرصاع 

ــاج،  ــاج وقــوى إنت ــة، كعاقــات إنت ــة متبادل الطبقــي، عاق

وبنــى فوقيــة تؤسســها: الثقافــة والفنــون والفلســفة، 

ــة،  ــع داخــل رصاعــات املدين ــق مــن منظومــة الواق وتنطل

ن
فنو

املسرح واملدينة
د. خلود جبار الشطري

ــس. ــع والعك ــة يف املجتم ــر املدين ــى تأث ــة ع ــة قامئ وعاق

ان عاقــة املــرح العراقــي الخمســيني باملدينــة عاقــة رصاع سياســية 

وطنيــة شــعبية بعيــدة عــن االيديولوجيــا السياســية انــا اتبعــت منهــج 

ــرا  ــة للمــرح والكلمــة؛ وإن كان التوجــه الســيايس مؤث حاجــة املدين

ــاكر،  ــا ش ــك ي ــا أم ــاين: ان ــف الع ــات يوس ــا يف مرحي ــارع، ك بالش

ــة. والخراب

ــل  ــة داخ ــوى اإلجتاعي ــك الق ــي يف تحري ــة رصاع نف ان رصاع املدين

املدينــة تجــاه املــرح، بينــا كان تراجــع املــرح العراقــي يف املدينــة 

ــل  ــا كان بفع ــايض ان ــرن امل ــن الق ــعينات م ــات والتس ــال الثانين خ

الرســالة  اســاءت اىل  التجــاري كوســيلة ترفيهيــة  املــرح  دخــول 

اإلنســانية التــي يحملهــا املــرح للمدينــة وجمهورهــا؛ فاصبح للســلطة 

رقيبهــا عــى الفنــون واألدب والثقافــة، فصــارت تضيــق الخنــاق عــى 

العــروض الفنيــة الجــادة، ولكــن رغــم ذلــك بقــي املــرح يف املدينــة 

شــاخصاً مشاكســاً للســلطة.

خاصــة القــول انــه مهــا تغــرت اشــكال األنظمــة، والسياســات، 

فســيبقى املــرح يف املدينــة رســالة إنســانية يف كل املجتمعــات ســواء 

ــن. ــة او مل يك ــن الحري ــا فضــاء م ــر فيه ــات يتوف ــت مجتمع كان

شــكراً لاســتاذ الدكتــور كريــم عبــود يف انشــاء مــرشوع املــرح 

واملدينــة عــى اعتبارهــا قضيــة مفصليــة مهمــة تشــمل املــرح 

والنواحــي. واالقضيــة  املحافظــات  ومــرح  العراقــي 

ن
فنو

ــة يف  ــم الحركــة املرحي كبــرة مــن الشــباب الذيــن ســاهموا يف ارســاء دعائ

ــام يف  ــت تق ــي كان ــات الت ــال او املهرجان ــد األع ــى صعي ــواء ع ــرصة س الب

تلــك الفــرتة والتــي يجمــع اكــر العاملــن يف هــذا الحقــل انهــا متثــل الفــرتة 

الذهبيــة لهــذا للمــرح البــرصي.

اذن ومــن خــال مــا تقــدم حــري بنــا ان نجمــع هــذه الوثائــق ونحــاول ان 

ــرب لتأســيس مــرح ناهــض  ــه الع ــا ونســتلهم من نؤســس ارشــيفاً خاصــاً به

ــن  ــق أعل ــذا املنطل ــن ه ــرصة وم ــة يف الب ــة املرحي ــاء الحرك ــاهم يف بن يس

ــق املرحــي يف  ــايف يف جامعــة البــرصة عــن تأســيس ادارة للتوثي ــز الثق املرك

ــذي  ــة ال ــرح واملدين ــرشوع امل ــط م ــات وخط ــن فعالي ــك ضم ــة وذل املدين

ــل عــدة اشــهر. ــه قب ــن عــن انطاق اعل

ويف معــرض حديثــه عــن أهميــة هــذا املــرشوع تحــدث الدكتــور )عبــد الكريم 

عبــود( مديــر املركــز الثقــايف ورئيــس الهيئــة االستشــارية خــال الحفــل الــذي 

ــة( وحــره  ــة الفلكي ــاب )القب ــات ب ــم عــى قاعــة املركــز يف مجمــع كلي اقي

نخبــة مــن االكادمييــن والفنانــن قائــاً: ” ان املــرح ثقافــة والثقافــة تأريــخ 

ــي  ــدور الحقيق ــف ال ــاث, نكتش ــوالت الث ــذه املق ــن ه ــان م ــخ انس والتاري

ــى  ــة ع ــرح واملدين ــرشوع امل ــل يف م ــق, ونعم ــة يف التوثي ــا االداري لقدراتن

ــل  ــرب مراح ــه ع ــاً ونوثق ــاً تاريخي ــجله درس ــي لنس ــا املرح ــاظ برتاثن االحتف

النشــأة والتطــور واالســتمرارية”.

واضــاف عبــود: ” حــرص هــذا املــرشوع الثقــايف الــذي يؤمــن بحقيقــة تثبيــت 

ــة  ــداد لكاف ــب واالع ــل والتدري ــدأ بالتأهي ــاملة تب ــارات ش ــرب مس ــز ع املنج

الكــوادر املتخصصــة يف املجــال املرحــي بالبــرصة مــن مؤلفــن 

ــا يك  ــور ايض ــن وجمه ــاد وباحث ــن ونق ــن وفناي ــن ومخرج وممثل

ينســجوا بالــروح الجاعيــة ويكتبــوا معــاً مرحهــم املعــرب عــن روح 

العــرص فكريــاً وجاليــاً، ان انطــاق البــذرة األوىل لوحــدة التوثيــق 

املرحــي تكمــن أهميتــه بوصفــه توثيق ألعــال وأنشــطة مجموعة 

ــة املؤسســات  ــع كاف ــاون م ــرصة وبالتع ــباب املــرح يف الب ــن ش م

واملنظــات والفــرق املرحيــة مــن اجــل توثيــق منجزهــا املرحــي 

ــن  ــا م ــة حفظه ــة ومحاول ــات رصين ــدة بيان ــل قاع ــن عم ــاً ع فض

الضيــاع وجعلهــا مرجعــاً للطلبــة والدارســن والباحثــن، مــن خــال 

ــه،  ــى توثيق ــل ع ــرصة والعم ــرح يف الب ــروض امل ــى ع ــرف ع التع

بوصفــه رافــداً مــن روافــد املــرح العراقــي، وللوقــوف عــى 

ــه  ــدي ب تجاربهــم يف مجــاالت الفــن املرحــي وجعلهــا نرباســاً تهت

ــاهمة  ــم يف املس ــى أيديك ــد ع ــام نش ــة. ويف الخت ــال القادم األجي

بهــذه الخطــوة الجبــارة التــي تعــزز دور املــرح يف مدينــة البــرصة 

ــا”. ــة فيه ــي الحركــة املرحي ــي مــن شــأنها إن تنّم والت

وعــى وفــق مــا تقــدم يهــدف املــرشوع اىل االهتــام بالــرتاث 

املرحــي يف مدينــة البــرصة عــرب توثيــق املســارات التاريخيــة 

للمــرح يف املدينــة باإلضافــة اىل بنــاء قاعــدة معرفيــة ثقافيــة تطــل 

ــي. ــايف املرح ــا الثق ــد حضوره ــة لتأكي ــا الجامع ــن خاله م

يعــد التوثيــق مــن الوســائل املهمــة يف أي مجــال معــريف مبــا يوفــره مــن فــرص بــن أيــدي الباحثــن، فــان للوثائــق مبختلــف اشــكالها الــدور البّنــاء يف 

اكتشــاف األفــكار والتعــرف عــى التأريــخ مــن خــال التوثيــق والــذي يعــد جــزءاً مــن كيــان كبــر ناقــل لثقافــة األمــة وجهــود أبنائهــا، والوثيقــة هــي 

الوســيلة األفضــل للمحافظــة عــى تأريــخ األمــم وحضاراتهــا ومنجزاتهــا الحقيقيــة. ومــن اجــل الحفــاظ عــى تلــك الوثائــق البــد ان تتظافــر الجهــود 

للحيلولــة دون ضياعهــا أو تلفهــا. فــاذا مــا ضاعــت الوثائــق الخاصــة بفــرتة زمنيــة مــا كتلــك التــي تتعلــق بشــخصية تاريخيــة أو بحــدث تأريخــي 

واختفــت كليــاً كتعرضهــا للحــرق أو أتــت عليهــا حــرشة األرضــة أو ســوء األحــوال الجويــة مثــل الرطوبــة وغرهــا أو مزقهــا العابثــون.. فبالتــايل نفقــد 

تأريــخ تلــك الفــرتة وتتيــه علينــا أحداثهــا، فالتوثيــق يعــد ذاكــرة الشــعوب ولســان حالهــم وميثــل أحــد أهــم الشــواهد عــى حقبــة زمنيــة معينــة. 

وقــد شــهدت اإلنســانية عــى مــر عصورهــا فــرتات مظلمــة أتــت فيهــا الحــروب عــى مجموعــة كبــرة مــن الوثائــق التاريخيــة التــي تحمــل الكثــر مــن 

علــوم تلــك الشــعوب ومعارفهــا يف شــتى املجــاالت وكانــت األمــة العربيــة يف مقدمــة األمــم التــي عانــت األمريــن مــن أهــوال تلــك الحــروب وتكالــب 

ــة عملهــا واســتخدمت  ــروح العربي ــة لل ــة املعادي ــارات السياســية والفكري األعــداء مــن كل حــدب وصــوب، فقــد عملــت الجاعــات والفــرق والتي

معاولهــا، يف القضــاء عــى تاريــخ تلــك البلــدان وهــذا مــا يفــرتض أن يشــّخص وميَيَّــز حــن نبــدأ بكتابــة التأريــخ مســتندين اىل مصــادر موثقــة.

ويعــد العــراق يف مقدمــة الــدول العربيــة التــي فقــدت الكثــر مــن الوثائــق مــن جــراء الحــروب املتواليــة ومــا رافقهــا مــن اعــال حــرق ونهــب 

ــر التابعــة للنشــاط املرحــي. ــات العامــة ومراكــز البحــوث والدراســات والدوائ ــة واملكتب للمؤسســات الوطني

ومل تكــن البــرصة مبنــأى مــن تلــك األحــداث فقــد نالــت نصيبهــا مــن فقــدان الوثائــق الخاصــة بعــروض املــرح ولســوء الحــظ ضيــاع جهــود مجموعــة 

أثر التوثيق يف حفظ 
النشاط املسرحي
زينب لعيوس األسدي

د. عبد الكريم عبودد. عبد الكريم عبود
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املقاالت املنشورة تعّب عن رأي كتّابهااملقاالت املنشورة تعّب عن رأي كتّابها
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ن
فنو

خلتام
ك ا

مس

اكــد الكاتــب واملؤلــف الشــباب محمــد 

حنــش بتحضــر لكتابــة عــدة اعــال عراقيــة 

وعربيــة ملوســم رمضــان القــادم بعــد نجــاح 

أعالــه يف املواســم الســابقة . واضــاف يف 

ترصيــح صحفــي ان هــذه املوســم سيشــهد 

العديــد مــن االعــال املختلفــة عى املواســم 

ــال :  ــه ق ــاح اعال ــن رس نج ــابقة . وع الس

ــاء كتابتــي ألي عمــل مــن أعــايل أقــوم  أثن

ــد  ــث ىف العدي ــه وأبح ــة كل ىش أكتب بدراس

الدراســات وهــذا يجعلنــى ســعيدا  مــن 

ــا مــن نجــاح العمــل. وواثق

ــح يف  ــش نج ــد حن ــب محم ــر ان الكات يذك

املواســم االخــرة بعــد فــوز مسلســله املــاس 

مكســور الــذي عــرض عــى قنــاة ام يب يس العــراق 

ع االكــر بحثــاً يف جوجــل نقــاً عــن قنــاة العربية .. 

وفــاز مــن ضمــن افضــل خمســة اعــال يف اســتفتاء 

et بالعــريب و كذلــك برنامجــه الكوميــدي االمــارايت 

الــذي نقــل عــرب قنــاة ديب الفضائيــة .. دبــل كليك .. 

الــذي حصــل عــى ترنــد 1 يف دولــة االمــارات . كــا 

حصــل برنامجــه االخــر الــذي شــارك ايضــاً بكتابــة 

ــذي اخرجــه اســامة  ــو .. وال مشــاهده حامــض حل

الرشقــي .. عــى االكــر مشــاهدة بــن االعــال 

الكوميديــة التــي عرضــت .. وايضــا نجــاح مسلســل 

طيبــة الــذي انتــرش عربيــاً وحــاز عــى مشــاهدات 

فاقــت كل االعــال التــي ســبقته بأضعــاف.

السيناريست والكاتب حممد حنش
 حيضر ألعمال عراقية وعربية ملوسم رمضان ٢٠٢٣

كنُت طفلة جالسة ، يف الصف األمامي

يف السينا ، بعد ظهر السبت

وفكرت ..

كم من الرائع أن اكن ممثلة جيدة

هذا كل ماكنُت أراه …

أغلــب اصدقــاء مارلــن مونــرو كانــوا شــيوعين 

أو يســارين وعــى رأســهم زوجهــا وطليقهــا 

ــد  ــر . بع ــر ميل ــهر آرث ــي الش ــب املرح الكات

ــدي  ــآل كني ــا ب ــا وثيق ــت إرتباط ــا إرتبط طاقه

وأولهــم الرئيــس األمريــي ) جــون كنيــدي( 

وأصبحــت عشــيقته التــي التفارقه وهــذا ينحدر 

مــن أب مهــووس بالجنــس وكان يقــول ألوالده ) 

ضاجعــوا مــا اســتطعتم مــن النســاء( هكــذا هــو 

الرأســال األمريــي وأخاقــه بينــا أالخــرون يف 

الصــف اآلخــر للجــوع . إتهمــت مارلــن مونــرو 

ــت  ــا كان ــاردة بالشــيوعية ألنه ــام الحــرب الب أي

ترثــر مــع أصدقائهــا الشــيوعين وخصوصــا 

حــن ذهبــت اىل نيفــادا بصحبــة الرئيــس جــون 

كنيــدي لتشــهد إختيــار أســلحة نوويــة وبعدهــا 

ــا الشــيوعين عــن هــذا  ــت مــع اصدقائه تحدث

الخــرب وباألخــص يف فــرتة كاســرتو وحصولــه 

ــت  ــة مــن الســوفيات ، وكان عــى اســلحة نووي

مارلــن تتحــدث بنيــات صافيــة بريئــة تــدل عى 

ــارة . ويف الغــداء األخــر مــع عشــيقها  ــا ثرث انه

الرئيــس جــون كنيــدي قالــت لــه )أنا يســارية( . 

مــا أدى هــذا اىل غضــب الرئيــس وقفــل عليهــا 

جميــع أنــواع اإلتصــال هــذا يعنــي نهايــة الحب 

مــا أدى اىل مــرض مارلــن وتعاطيهــا الحبــوب 

ــن  ــس م ــوم الخام ــول . ويف الي ــة والكح املنوم

عــى  مســتلقية  وجدوهــا   1961 آب  شــهر 

التــزال  وهــي  باإلســعاف  ونقلوهــا  فراشــها 

ــا اىل  ــم أرجعوه ــعاف ث ــا يف اإلس ــة وقتلوه حي

رسيرهــا وقالــوا أنهــا إنتحــرت وكل هــذا حصــل 

ــدي  ــي جــون كني ــا الرئيــس األمري بأمــر حبيبه

وأخيــه بــويب كنيــدي . هــذه هــي االخــاق 

ــرب  ــا األق ــى حبيبه ــل حت ــي تقت ــة الت األمريكي

فكيــف التقتــل الشــعوب املقهــورة عــى أمرهــا 

. رحلــت مارلــن مونــرو الجميلــة املثــرة للجــدل يف عــامل مظلــم قتــل أحامهــا وهــي يف السادســة والثاثــن ، قتلــت بســبب كونهــا إدعــت 

انهــا شــيوعية فهــل ميكننــا تصنيفهــا كشــهيدة شــيوعية بريئــة بــراءة جالهــا األخــاذ الــذي وهبهــا لهــا رب الخلــق ، أنــا مــع هــذا الــرأي .

مارلني مونرو شهيدة شيوعية

هاتف بشبوش


