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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

ملف العدد

       قــد يبــدو األمــر بســيطًا وســهاًل للقــارئ الكريــم، والمتابــع لمجلتنــا، فبضغطــة زر واحــدة يمكنــه التجــوال 
عبــر صفحاتهــا، والتحليــق فــي فضــاءات النصــوص المنشــورة فيهــا، دون عنــاء، ينشــر، وينســخ، ويقــرأ، ويتــرك 
تعليقــًا، أو يرســل رســالة، كل هــذا يقــوم بــه دون أن يغــادر مكانــه، او موقعــه، وال يدفــع أجــرًا باســتثناء اجــور 
ــا  ــه. انه ــيطة أمام ــة، وبس ــت واضح ــبل أضح ــكل الس ــا. ف ــي يتبعه ــت الت ــة االنترن ــهري بمنظوم ــتراكه الش اش
التكنولوجيــا والتقنيــات الجديــدة. اال أن هنــاك فــي الجانــب اآلخــر، والضّفــة األخــرى، وخلــف كل هــذا، ثمّــة جهــد 
يبــذل، وهــو جهــد كبيــر، وليــس بســيطًا يتطلــب المتابعــة المســتمرة، وديمومــة التواصــل مــع آالف الرســائل 
فــي اليــوم الواحــد، وخــوض صعــب فــي بحــر قاعــدة البيانــات، وتنســيق، وتصميــم، وتعديــل، ومتابعــة مجلــدات 
كثيــرة فــي باطنهــا ملفــات ال تعــد وال تحصــى، وبرامــج مختلفــة، فــي الصــورة والنــص والفيديــو، فضــال عــن 
االلتصــاق الدائــم بصفحــات التواصــل االجتماعــي، كل هــذا يتطلــب أن تكــون الذاكــرة متقــدة فــي كل لحظــة، 

وان يكــون العمــل مســتمرًا ليــل نهــار.
       هــو ذا عملنــا، يــا ســادتي، فــي مجلــة بصرياثــا الثقافيــة األدبيــة، عمــل يــوازي عمــل مؤسســة كبيــرة بــكل 
مــا فيهــا مــن متطلبــات العمــل، عمــل دون توقــف، ال اجــازات دوريــة فيــه وال توّقــف، عمــل يتطلــب التعامــل مــع 
كل االمزجــة، والتوافــق مــع المختلفــات مثلمــا هــو التعامــل مــع النصــوص والمقــاالت الــواردة، ورســائل العتــب، 

ورســائل الشــكر والعرفــان، واالســئلة التــي ال انتهــاء لهــا.
        نحــن هنــا، بــكل طاقتنــا، نعمــل مــن أجــل الجميــع، ال فــرق عندنــا بيــن أديــب وآخــر، كمــا ال تبهرنــا األســماء 
ــة،  ــة اجتماعي ــه عالق ــا ب ــب تربطن ــداع، ال نفــرّق بيــن كات ــكل مقومــات االب ــا بالنــص المكتفــي ب قــدر انبهارن
وآخرنــا اختلفنــا معــه وأســاء الينــا، نعمــل مــن أجــل الجميــع، وللجميــع مســاحة فــي مجلتنــا، عملنــا مجانــي بحــت. 
ال ننتظــر منــه اال اشــباع رغبتنــا فــي خدمــة مــن نــرى أنهــم يحتاجــون الينــا، وقــد يــدور في خلــد أحدهــم، ان مثل 
هكــذا عمــل ال يمكــن أن يكــون لوجــه اهلل فقــط! البــد مــن اســتفادة ماديــة، وإال مــا الجــدوى االقتصاديــة منــه.. 
ربمــا هــو علــى حــق، وهــذا التســاؤل مطلــوب، لكننــا لســنا تجّــارًا ونفّكــر بالربــح، ربحنــا هــو أنتــم، وخدمتكــم 
هــي كل مــا نتــوق اليــه، فــي عمــل هــذا ال اســتفادة ماديــة أبــدًا ولســنا مــن طــاّلب الشــهرة، فالشــهرة ال تهمّنــا، 
يكفــي أن نقــدم منجــزًا الئقــًا يشــار لــه، اســتفادتنا االولــى واألخيــرة هــي محبــة الجميــع، والزمــالء الذيــن تصلنــا 
منهــم رســائل يعبــرون فيهــا عــن شــكرهم وامتنانهــم تلــك الرســائل التــي لهــا وقــع عظيــم فــي نفوســنا، وهــي 

االكســير الســحري الــذي يزيــل عنــا تعــب األيــام والليالــي التــي نمضيهــا فــي متابعــة كل شــيء.
        ًًال مــورد مــادي أبــدًا، ال بــل نحــن مــن يدفــع لمتطلبــات االســتضافة والموقــع، ومــن يعرفنــا بشــكل خــاص 
مــن قبــل فــي حقبــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، يعــرف ان مــا نقدمــه اليــوم هــو اســتمرار لذلــك، يــوم 
ــر  ــدى رؤســاء التحري ــة الصــادرة خــارج العــراق ونتوســط لهــم ل ــن الصحــف والمجــالت االدبي ــر عناوي ــا نوّف كن
لنشــر نصوصهــم مــن اجــل الحصــول علــى مــردود مــادي يعينهــم فــي زمــن الحصــار القاتــل الــذي مــرّ علــى 

العــراق. هــذا هــو ديدننــا، ومــن يقــول غيــر ذلــك فقــد أجحــف بحّقنــا.
تحيــة وســالم لــكل الزمــالء، والمتابعيــن، واهلل يعيننــا جميعــا لتقديــم المعرفــة 

للجميــع.

بصرياثا.. 
ما لها وما عليها!
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الرجل الذي يريد ان يلد عجال
                 حاميد اليوسفي/ املغرب

ايب يا صندوق ارساري
                 منرية الحاج يوسف/ تونس

السيد الجديد
                 نبيل حامد/ مرص

فكان الضياع
                  د. نبيل الهادي/ اليمن

اىل الله مبارشة
                  ليىل عبد األمري/ العراق

عزف منفرد
                  تورية لغريب/ املغرب

افرتقنا.
                  العلياء العيل/ العراق

نعم احالمنا عالية
                  قاسم خلف/ العراق

البياض ال يتحدث كثريا
                  خضري الزبيدي/ العراق

شفق ايلول
                اشبيليا الجبوري/ طوكيو

ذرائع الحب
               عيل السامل/ العراق

قطط فاسية
               نجيب طالل/ املغرب

جداريات الكوكب
        زينب دياب/ لبنان

أهدي العراق
        محمد مجد/ املغرب

الجهل يحكمنا
        اسامعيل خوشناو/ العراق

عودة- ق ق ج
         عوين سيف/ مرص

عصفور يقود برصي
        بلقيس خالد/ العراق
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       مزهر حسن الكعبي/ العراق

ضوء
        نشوان عزيز/ ستوكهومل

لست أنا )مونودراما(
        هيا عادل حمزة/ العراق

ومضات
         كاظم جمعة/ العراق

حلم وباب
         سلمى حربة/ العراق

أنــــــــا...
          هدى املهتدي الريس
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نقــوس المهــدي، إنســان ال يحــب الظهــور، هكــذا 
يطيــب لــي أن أصــف نفســي، ويصنفنــي معارفــي 
مــن المتأدبيــن، ولــدت بقريــة ســيدي أحمــد احدى 
القــرى النموذجيــة المنجميــة التابعــة للمكتــب 
 ،1953 عــام  باليوســفية  للفوســفاط  الشــريف 
ونشــأت بقريــة لمزينــدة القريبــة منهــا، عايشــت 
مــع أبنــاء جيلــي وانــأ بعــد طفــل األحــداث الداميــة 
ــال  ــن العم ــا بي ــدور رحاه ــت ت ــي كان ــا الت أحيان
البروليتارييــن، اســتخدم خاللهــا الرصــاص الحــي، 
ــن  ــذ م ــا وقتئ ــي خاضوه ــة الت ــارك الطبقي والمع
المشــروعة،  حقوقهــم  وانتــزاع  الكرامــة  أجــل 

وانخرطنــا فيهــا بحماســنا تحــت لــواء الشــبيبة االتحاديــة الشــيء الــذي أثــر علــى وعينــا الطبقــي.. إذ 
كانــت اليوســفية إحــدى قــالع الفكــر اليســاري، قبــل أن يحولهــا المخــزن الــى وكــر لتفريــخ الفكــر االرهابــي 

ــة.. ــات التكفيري والجماع
بعد المرحلتين االبتدائية والثانوية

– التحقت للدراسة بشعبة الفلسفة في جامعة محمد الخامس – الرباط،
– التحقــت بمدرســة الممرضيــن المجازيــن فــي مراكــش، واشــتغلت ممرضــا مجــازا بمصحــة المكتــب الشــريف 

ــفاط باليوسفية للفوس
– أسست مع االخ جبران الشداني موقعي: أنطولوجيا السرد العربي، وأنطولوجيا اإليروتيكا العربية

– مشرف بمنتدى مطر
– أنشأت العديد من المجموعات الفيسبوكية التي تتناول مختلف المواضيع الفكرية

* أصدرت مجموعتين قصصيتين
– صنائــع مــن نوبــة عــراق العجــب – متواليــة قصصيــة – منشــورات منتــدى مطــر.. مطبعــة انفــو برانــت- 

ــاس 2014 ف
– …إلخ – قصص قصيرات – منشورات رابطة أقالم أحمر – سفي برس – آسفي 2014

شاركت في كتب جماعبة
– مرايا ج1 وج2 ، قراءات في شعر محمد علي الرباوي، 2015، تحت إشراف د. محمد دخيسي أبو أسامة

ــي  ــم الت ــي األول ألدب المناج ــى المغارب ــغال الملتق ــم أش ــرة” يض ــة الذاك ــي خدم ــم “األدب ف – أدب المناج
تشــرف عليــه جمعيــة طــارق بــن زيــاد للتضامــن والتنميــة والتواصــل حاســي بــالل ـ بمدينــة جــرادة 2016
ــور  ــراف البروفيس ــت إش ــاب األول – تح ــا – الكت ــا وحديث ــالمية قديم ــة واإلس ــانية العربي ــوعة الجنس – موس
محمــد عبدالرحمــن يونــس – جامعــة بــن رشــد – هولنــدا – الطبعــة األولــى لنــدن انجلتــرا 2018 – الطبعــة 

الثانيــة عــن دار دجلــة األكاديميــة ببغــداد 2021
– موســوعة الجنســانية العربيــة واإلســالمية قديمــا وحديثــا – الكتــاب الثانــي – الجنــس فــي الروايــة العربيــة 
ــة  ــداد – الطبع ــة ببغ ــة األكاديمي ــن دار دجل ــس – ع ــن يون ــد عبدالرحم ــور محم ــراف البروفيس ــت إش – تح

ــى 2021 األول
– من مؤسسي المنتدى المغاربي ألدب المناجم

– شاركت بعدة لقاءات وندوات

في جعبتي العديد من المخطوطات تشمل الشعر والقصة والدراسات تنتظر النشر
س- رحلة القراءة تبدأ بالكتاب األول، فما هو أول كتاب قرأته؟ –

ج- عرفــت الكتــاب خــارج حــدود كــراس المقــرر المدرســي فــي حــدود ســن العاشــرة، أي بعيــد االســتغناء عــن 
ــن  ــن أثم ــاف م ــذا االكتش ــت، وكان ه ــة الوق ــرى لتزجي ــائل أخ ــن وس ــث ع ــا، والبح ــو الصب ــب وله ــائل اللع وس
األشــياء التــي مــأت فــراغ أيامــي، حيــن أقــام أســتاذ اللغــة العربيــة للصــف الخامــس ابتدائــي األســتاذ الســي 
محمــد أغــزاف طاولــة فــي ركــن مــن الفصــل أســماها المكتبــة المدرســية، وضــع فوقهــا مجموعــة مــن القصــص 

المدرســية للناشــئة التــي وضعهــا محمــد عطيــة اإلبراشــي وأحمــد ســعيد العريــان 
وكامــل كيالنــي، وقصــص أرســين لوبيــن وشــرلوك هولمــز، وبعض مؤلفــات طيب 
الذكــر مصطفــى لطفــي المنفلوطــي، ليــزرع فــي نفوســنا حــب القــراءة والكتــاب، 
تــوزع علينــا مســاء كل يــوم ســبت، لنعيدهــا فــي متــم األســبوع الموالــي ملخصــة 
فــي ورقــة ونأخــذ غيرهــا، كانــت تلــك القصــص العجيبــة اول صلــة لنــا بحكايــات 
الجنيــات والســعالي وعالــم الخــوارق والمالحــم العجيبــة والخيــاالت الرهيبــة، لــم 
ــل  ــاب أفض ــي تقــول: )الكت ــي الت ــم الفرعون ــة الحكي ــد قول ــا بع ــد وصلتن ــن ق نك
ــل الهــرم  ــه بدي ــان، ان ــن البني ــط متي مــن لوحــة رائعــة النحــت، أقــوى مــن حائ
والمعبــد فــي اعــالء اســمك(، أو تلــك القائلــة: ” ليتنــي أجعلــك تحــب الكتــب أكثــر 
ممــا تحــب أمــك”، وال تلــك التــي جعلــت أحــب كاتــب إلــى نفســي يقــول بتواضــع 
ــا  ــا أن ــوا، أم ــي كتب ــات الت ــرون بالصفح ــر اآلخ ــراءة: “فليفخ ــح الق ــي مدي ــد ف زائ
ــط  ــا فق ــطورة األدب/ ص 108[. كن ــس: أس ــرأت” ]بورخي ــي ق ــك الت ــر بتل فأفتخ
نلتهــم تلــك القصــص لمــا توفــره لنــا مــن متــع زائــدة تغنينــا عــن دروس النحــو 

ــم  ــه مــن عوال ــا إلي ــة األســبوع، لمــا تحملن ــة والحســاب والعقــاب، ومــن لعــب نهاي ــة الوطني والصــرف والتربي
غريبــة وفضــاءات ســاحرة لــم نكــن نألفهــا فــي قريتنــا الفوســفاطية الصغيــرة المغمــورة المنســية، والمنقطعــة 
عــن العالــم، المخفــورة بأهرامــات األتربــة، المبتوتــة فــي تجاويــف هضــاب الكنتــور، وبديــال عــن حكايــات آبائنــا 
ــوال  ــن أه ــر، ع ــاق المنتظ ــغل الش ــاب الش ــن أوص ــيا م ــا نفس ــم يرهبونن ــا، وكأنه ــا أذهانن ــون به ــي يحش الت
وأخطــار العمــل بالمنجــم والجنازيــر وهديــر المحــركات الجبــارة، وعــن أمــراض الحساســية والربــو، والســل، وآالم 
المفاصــل، وديــدان األنكيلوســتومياز، والشــيخوخة المبكــرة، وحــوادث الشــغل المميتــة، وفظاظــة المهنــدس 
وتقاريــر أعوانــه الجائــرة، والمــاء البــارد الــذي يقطــر مــن ســقف المنجــم، والميــاه الجوفيــة العائمــة التــي تغمــر 
لحــد الحــزام، والحــزام المطاطــي النقــال الــذي يلتهــم فــي غفلــة أعضــاء العمــال، أو يعجــن أجســادهم المنهكــة 

كالطحيــن، وعشــرات الحكايــات األكثــر رهبــة تقــع فــي جــوف الجبــل، تحــت األغــوار 
ــاء  ــا قدم ــف به ــي كان يتزل ــن الت ــر بالقرابي ــي تذك ــن األرض، الت ــحيقة لباط الس
المصرييــن للنيــل خــالل ســخائه الســنوي علــى الحقــول. والتــي تشــكل بدورهــا 

مــادة مرويــة تســتحق بدورهــا أن تــدون فــي كتــاب..
كانت البداية بخطوة وتدرجت القراءات

س- لماذا نقرأ؟
ــاس  ــق الن ــل عش ــر.. ومث ــات المط ــزرع لحب ــأكل وال ــدن ل ــاج الب ــا يحت ج- مثلم
للموســيقا والرســم والرياضــة، يحتــاج العقــل البشــري أيضــا للــزاد المعرفــي كل 

ــطارته ــه وش ــه ومدارك ــب ميوالت حس
فالقــراءة تجعلنــا أقــل وحــدة، وأكثــر عزلــة وميــوال للوحــدة، وتنقلنــا عبــر األزمنــة 
ــدا عــن مكــر العالقــات، وأوهامهــا وســخفها،  ــري، بعي ــى بســاط أثي ــة عل واألمكن
ــم  ــف ومنه ــس الظري ــم الكي ــور ومنه ــيد الوق ــم الس ــاس، منه ــب كالن فـــ)فالكت
ــون  ــن تك ــؤالء، ول ــكل ه ــع ل ــا تتس ــع، والدني ــع والخلي ــل والوضي ــن والجاه الخائ
ــاس  ــالق عب ــول العم ــا يق ــا( كم ــال للدني ــال كام ــت مث ــة إال إذا كان ــة كامل المكتب

ــا( ــب الصحاب ــدل بالكت ــر الشــعراء حينمــا )ب ــك أمي ــر عــن ذل ــد عب ــاد. وق محمــود العق
وقــد نشــأ فعــل القــراءة منــذ إحســاس المــرء للتعبيــر عــن مــا يجيــش فــي نفســه، بالصــور أوال، ثــم باختــراع 
الرمــوز والوســيلة.. وتبلــورت طريقــة التعاطــي مــع الكتــاب مــن الحــب إلــى العشــق، إلــى الشــغف، إلــى الهــوس 

القاص نقوس المهدي
 القراءة مثل العبادات لها خفايا 

وأسرار وطقوس وأوقات
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ــاء  ــه علم ــق علي ــا يطل ــب، أو م ــحر بالكت ــى الس إل
النفــس داء المثقفيــن أو مرض العباقــرة المعروف 

)الببلومانيا( بــــ 
س- كيف نقرأ؟

ج- القــراءة مثــل العبــادات لهــا خفايــا وأســرار 
يمكــن  ال  اإلســالم  فــي  وأوقــات..  وطقــوس 
ــه إال إذا كان  ــرءان أو يلمس ــرأ الق ــخص ان يق للش
مطهــرا، ونــزل الوحــي بفعــل األمــر: “إقــرأ”، فهــي 
إذ تمــارس نوعــا مــن الســحر، وتفــرض جــوا خاصــا 
قريبــا مــن الحلوليــة، واالنســجام الروحــي المــؤدي 
إلــى االندمــاج مــع أحــداث ومضمــون الكتــاب.. وال 
ــاء  ــال والصف ــدوء الب ــن ه ــوع م ــر ن ــن توف ــد م ب
الضوضــاء  عــن  بعيــدا  والســكينة،  الذهنــي 
وتحمــي  الكآبــة  مــن  تنتشــلنا  إنهــا  والجلبــة. 
الــروح مــن األكســدة واالســتالب واالغتــراب، أثنــاء 
قراءاتــي ال بــد مــن توفــر قلــم الرصــاص لمتابعــة 
القــراءة، وال تســتهويني القــراءة فــي المقاهــي 

ــة ــاءات العام ــي الفض وف
ونســتطيع القــول بــأن ســحر الكتــاب على شــخصية 
القــارئ لــه مفعــول كبيــر إلــى درجــة تــؤدي ببعض 
األشــخاص إلــى تقليــد كاتــب معينيــن.. أو التأثــر 
بالكاتــب النمــوذج أو المثــال، اعتراف محمد شــكري 
بأنــه تأثــر بشــخصية الكاتــب محمــد الصبــاغ، 
وتأثيــر ســالمة موســى علــى نجيــب محفــوظ، وطــه 

حســين علــى جابــر عصفــور، أو التأثــر لحــال بطــل مــن االبطــال الروايــات العظيمــة، والروايــات ذات النهايــات 
ــة “أكاكــي أكاكيفيتــش”  ــات، حال ــه أحــد أبطــال الرواي ــذي تعــرض ل ــة واالزدراء ال ــة المهان المغلقــة، أو لحال
بطــل المعطــف لنيكــوالي غوغــول، او لمــآل “روديــون رومانوفيتــش راســكولينكوف” بطــل الجريمــة والعقــاب 

لثبــودور دوستويفســكي
ال أحد يستطيع تعليم الحياة لآلخرين مثل القراءة

يا لسحر القراءة، يما تتركه في نفوسنا من ذكريات.. او بما تحيي في ذاكراتنا من أحداث بعيدة
إنها نعمة ال توفرها إال الكتب

وطوبى لخورخي لويس بورخيس الذي طالما تخيل الجنَّة على شكل مكتبة
س- ماذا نقرأ؟

ج- فــي الحقيقــة المــرء يقــرأ مــا ينســجم مــع توجهاتــه وتكوينــه واختصاصــه.. ونزواتــه أيضــا، ولــكل امــرئ 
ــراءة  ــب ق ــى جان ــون معيــن مــن المعــارف، فإل ــى ل ــي ال تقتصــر عل ــن، قراءات ــاب مفضلي ــة وكت ــب مفضل كت
األعمــال الروائيــة العربيــة والعالميــة، أقــرأ الكتــب الفكريــة بمختلــف صنوفهــا، والنقــد األدبــي والفلســفة 
وكتــب التــراث، والمواضيــع التــي تشــمل الطــب واألوبئــة والوقايــة منهــا، والكتــب العلميــة المتنوعــة.. هــذا 
التوجــه الموســوعي فــي التلقــي جعلنــي مــن هــواة جمــع الكتــب و)قصــاراي لفظــة شــرود أصيدهــا، وكلمــة 

بليغــة أســتزيدها( كمــا قــال بديــع الزمــان الهمذانــي علــى لســان أبــو الفتــح اإلســكندراني
فــي بدايــة تبلــور وعيــي الطفولــي، وتخطــي مرحلــة إدراكيــة معينــة شــكل المنفلوطــي كاتبــي المفضــل الذي 
يناســب ســني ودرجــة التلقــي لــدي، إلــى درجــة الحــزن علــى مصيــر أبطــال حكاياتــه. والتأثــر لحالهــم، اذ كان 
هــو أيضــا يحــزن حزنــا عظيمــا الــى درجــة البــكاء.. وأتأســى اآلن لدرجــة الغبــن والنكــران والحيــف واألوصــاف 
ــى القــراء، وبجهــوده فــي  ــه عل ــاب.. إذ ال أحــد يعتــرف بفضل ــه مــن طــرف بعــض الكت الســخيفة التــي لحقت
ــة، وحــده نجيــب محفــوظ  ــه فــي تشــذيب اللغــة العربي ــرف بفضيلت ــة.. وال أحــد يعت ــات العالمي نقــل الرواي

والــوداد،  الوفــاء  فــي  أخلــص 
ــول  ــة يق ــالة افتراضي ــب رس فكت
المنفلوطــي،  ))عزيــزي  فيهــا: 
كنــت متجهــًا إلــى العلــم، وذلــك 
لتفوقــي فــي الرياضيــات، إال أنــك 
جعلتنــي أولــي الكتابــة أهميــة 
لــم افطــن لهــا مــن قبــل، وغيرت 
ــر  ــت تنحص ــد أن كان ــي بع أحالم
فــي الهندســة والطــب، فــإذا بــي 
أصبــح كاتبــًا. وهــذا التحــول، أنــا 
مديــن بــه لــك، أيهــا الكاتــب 
أقــرأ  بــدأت  بفضلــك  الكبيــر. 
العقــاد وطــه حســين وســالمة 
ــم  ــظ ك ــن، وتالح ــى وآخري موس
حــدد هــؤالء نوعيــة اختياراتــي 
فــي الكتابــة. لكــن الفكــر يطغــى 
اإلبــداع  علــى  نتاجهــم  فــي 

ــر  ــفة. وم ــة الفلس ــى دراس ــي ال ــذي وجهن ــر ال ــبب المباش ــي الس ــك ه ــرة لكتب ــي المبك ــل قراءات ــي. ولع األدب
وقــت طويــل نســبيًا قبــل أن أفهــم أن ميلــي الحقيقــي هــو إلــى الكتابــة األدبيــة وليــس الــى الفكــر. وأتذكــر 
اآلن بيــن كتاباتــك نصــًا، كان بالنســبة الــيّ بمثابــة الموجّــه الرئيســي، هــو مقدمــة أحــد كتبــك، “العبــرات” 
أو”النظــرات”، حيــث كتبــت فــي المقدمــة عــن فــن الكتابــة وقيمتــه(( رســالة نشــرت ضمــن ملــف “عشــرة كتــاب 

ــي ــر حيات ــذي غي ــب ال ــى الكات ــالة إل ــف رس ــي مل ــاهمون ف ــرب يس ــات ع وكاتب
س- أين نقرأ؟

ج- يقــول المثــل الســائر مــن فتــح مكتبــة أو مدرســة أغلــق ســجنا، 
ــالق،  ــب األخ ــي تهذي ــاب ف ــراءة والكت ــة الق ــوة وعظم ــى ق ــل عل للتدلي
ــة  ــات العمومي ــى المكتب ــون إل ــاس يلجئ ــد كان الن ــان، وق ــاء اإلنس وبن
للقــراءة أو الســتعارة الكتــب وتقاســمها، ممــا كان يخلــق نوعــا مــن 
الحيويــة والنقــاش والتنافــس بيــن الخــالن.. اآلن وأينمــا وليــت وجهــك 
فــي المــدن الكبيــرة ينــدر أن تجــد أثــرا للمكتبــات، فقــد أغلقــت تمامــا، 
ــدات، وحلــت  واختفــت واجهاتهــا المزينــة بالمطبوعــات والكتــب والمجل
محلهــا المقاهــي والمطاعــم التــي تعــرض شــطائر اللحم الفاســد وأصابع 
المقانــق المغشوشــة التــي يســيل لهــا لعــاب العابريــن.. انــه زمــن آخــر 
ــرة تبنــي  يفــرض نفســه بكثيــر مــن الجســارة، ذلــك أن األمــم المتحضّ

ــي فقــدت روحهــا، فتغلقهــا ــدول الت ــا ال ــات، أمّ المكتب
س – متى نقرأ؟

ج- ليــس هنــاك وقــت محــدد للقــراءة، فــكل األوقــات ممكنــة ومتاحــة.. 
وهنــاك جمعيــات مواطنــة تســعى لتشــجيع القــراءة فتنشــئ مكتبــات فــي عربــات المتــرو والمفاهــي، أو فــي 
ــر، فالقــراءة رغبــة تســتثيرنا فــي أي وقــت، وللكتــاب ســطوة الســاحر علــى  المرحــاض كمــا فعــل هنــري ميلل
إدراك القــارئ.. واإلنســان يقــرأ ال ليكتــب، أو يصبــح كاتبــا، الن الكتابــة ليســت مهنــة بقــدر مــا هــي موهبــة 
وهوايــة.. لــذا ال تخلــو نصائــح كبــار الكتــاب للقــراء مــن حكــم وعبــر وجواهــر فــي امتــداح القــراءة.. فالكاتــب 
كامــل زهيــري يقــول: )اقــرأ كأنــك تعيــش أبــدا، وأكتــب كأنــك تمــوت غــدا(، فيمــا يوصــي عميــد األدب العربــي 

أحــد ســائليه قائــال: إقــرأ ثــم اقــرأ ثــم اقــرأ للتدليــل علــى فضيلــة القــراءة وقداســتها
س- لمن نقرأ؟

ج – تنــدرج القــراءة تحــت عــدة مســتويات، فهنــاك القــراءة الوظيفيــة، وتهــدف لإلطــالع علــي مواضيــع معرفيــة 
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مــن الواقــع، ولكنــه ليــس الواقــع؛ 
فالفــن إعــادة تكويــن للواقــع فــي 
ضــوء رؤيــة المبــدع ومــا يــراه من 
ــت  ــى لس ــع، إنن ــذا الواق ــد له نق
ــع  ــم الواق ــى أرس ــا حت فوتوغرافي
كمــا هــو، وأنــا واقعــى بمعنــى 
فانتازيــا،  كاتــب  لســت  أننــى 
ولســت كاتبــا ســرياليا أو شــيئا 
مــن هــذا القبيــل، كل شــخصياتى 
لهــا أصــل فــى الواقــع ولكــن مــن 
الشــخصية  تلتقــى  أن  الممكــن 
التــى  بصورتهــا  الحقيقيــة 
رســمتها لهــا فــى إحــدى قصصــى 
فــال  ذلــك  ومــع  رواياتــى،  أو 
تســتطيع أن تتعــرف علــى نفســها 
فــي تلــك الصــورة(( مقتطــف مــن 
حــوار صحفــي مــع نجيــب محفــوظ 

عــام 1988
س – كيف تنظم وقتك في القراءة والكتابة؟

ج- فيمــا يخــص القــراءة فإنــي اقــرأ كل مــا تقــع عليــه يــداي باللغتيــن العربيــة والفرنســية، وبمــا توفــره لــي 
مكتبتــي العامــرة.. هــذا مــع المزاوجــة بيــن القــراءة الورقيــة وااللكترونيــة وإشــرافي علــى موقــع أنطولوجيــا 
الســرد العربــي ومــا يتيحــه لــي مــن قــراءة الكثيــر ممــا يرســله العديــد مــن الكتــاب واألدبــاء والمفكريــن العــرب 
ــن  ــر م ــا يتيس ــا بم ــبوكية أرفده ــة فيس ــبعين مجموع ــوق س ــا يف ــى م ــرافي عل ــى إش ــادة عل ــن.. زي المحترمي

الدراســات القيمــة المختــارة والنــادرة والمنتقــاة بعنايــة
س – تجربتك في الكتابة والكتابة اإلبداعية: الشعرية والقصصية والروائية؟

الخبــرات  العديــد مــن  إال بمراكمــة  التجربــة  الحديــث عــن  ج – ال يمكــن 
ــع  ــخصي المتواض ــر ش ــي أعتب ــي، ألن ــق عل ــة ال تنطب ــذه صف ــات.. وه والمؤلف
ــا أخــوض مــع الخائضيــن فــي محيــط شاســع وعميــق ال حــدود وال قــرار  مبتدئ

ــالع ــة واإلط ــغوفا بالمعرف ــا ش ــه، وقارئ ل
س – ما هي في نظرك األسباب التي تجعل الشباب يعزف عن القراءة؟

ج – نعتقــد أن مســألة العــزوف عــن القــراءة مســألة مركبــة تبتــدئ مــن 
المؤسســة التعليميــة، ومــن األســاتذة الذيــن يصــدق عليهــم قولــة الصاحــب 
بــن عبــاد اشــهيرة “بضاعتنــا ردت إلينــا”، حينمــا وصلــه كتــاب العقــد الفريــد 
البــن عبــد ربــه، ويقتصــر مجهودهــم علــى المقــرر الدراســي وحفظــه وتقيوئــه 
فــي االمتحــان.. ومســألة الغــش والرشــوة المقنعــة التــي أصبــح يتبعهــا مدرســو 

الــدروس الخصوصيــة وتوزيــع النقــط بســخاء ال نظيــر لــه فــي الفســاد، كمــا أن أغلبيــة النــاس يقطعــون صلتهم 
بالكتــاب والقــراءة بعــد توديــع كراســي الدراســة.. وفــي البيــوت ال تــكاد تجــد بيتــا واحــدا بــه مكتبــة منزليــة، 
والمكتبــات العموميــة ال ودود لهــا ألنهــا تكلــف الجماعــة مصاريــف إضافيــة.. وتحضرنــي قولة لناســك الشــخروب 
ميخائيــل نعيمــة فــي حــوار أجــري معه عــام 1963، ونشِــر فــى كتــاب “أحاديــث مــع الصحافــة”، 1989، ص152، 
)متــى أصبحــت المكتبــة فــى البيــت ضــرورة كالطاولــة والســرير والكرســي والمطبــخ؛ عندئــذ يمكــن القــول بأننــا 

أصبحنــا قومًــا متحضريــن(..
ــى لطفــك وأريحيتــك وحســن ثقتــك بشــخصي  ــور ســيدي عبدالواحــد العلمــي عل ــان للدكت كل الشــكر واالمتن

ــع المتواض

معينــة قصــد إعــداد دراســات، أو بحــوث علميــة. أمــا الثانيــة فهــي بمثابــة اســتجمام بيــن الكتــب ألنهــا تشــبع 
الفضــول المعرفــي، وتشــيع نوعــا مــن الراحــة النفســية، والنرجســية التــي تخلقهــا تلــك الهالــة التــي نكونهــا 

عــن شــخص يهــوى الكتــب والقــراءة
مــرة كتــب فرانــز كافــكا إلــى أحــد أصدقائــه عــن الكتــاب الــذي يجــب أن يُقــرأ، وعــن ردّة الفعــل الناتجــة عــن 

القــراءة قائــال: )الكتــاب الــذي ال يوقــظ بضربــة علــى الــرأس ليــس جديــرًا بــأن يقــرأ!(
س- لمن نكتب؟

ج – الكتابــة كمــا عرفهــا جــان كوكتــو هــي فــن التــورط، وفــي حقيقــة األمــر الواقــع فاإلنســان حيــن يكتــب فإنمــا 
يكتــب لنفســه، لتزجيــة الوقــت أوال، فــــ”كّل مــا نكتبــه هــو ترجمــة” بــرأي جــاك دريــدا.. وتغلفــه مســحة ذاتيــة، 
نابعــة مــن داواخلــه، وناتجــة عــن انفعاالتــه، وتحــت دافــع معيــن إلرضــاء نزواتــه.. أو لتفريــغ لمكبوتــات جوانيــة 
ــار لغتــه فهــو كذلــك ال  ال يســتطيع البــوح بهــا اال بالكتابــة.. فيصــدق اآلخــرون مــا كتــب، فــــ )الكاتــب ال يخت
يختــار أســلوبه، الــذي هــو ضروريــة المــزاج، فهــو غضــب داخلــي، هــو عاصفــة أو إنقبــاض، هــو بــطء أو ســرعة، 
يأتيــه مــع إنــس حميــم مــع نفســه، ال يــكاد يعــرف عنــه أي شــئ، يضفــي علــى لغتــه نبــرة فريــدة( بحســب تعبيــر 

موريــس بالنشــو فــي أســئلة الكتابــة
س- كيف نكتب؟

ج- للكتابــة طقــوس معينــة، ولــكل طريقتــه فــي الكتابــة، هنــاك مــن يكتــب فــي المقهــى، ومــن يكتب فــي غرقة 
غارقــة فــي أدخنــة الســجائر.. وهنــاك المشــاؤون الــذي يكتبــون فصــوال كاملــة وهــم يتمشــون فــي الطرقــات.. 

وتســتهوي نجيــب محفــوظ بالــذات
س- ماذا نكتب؟

ج- كل الكتابــات هــي بعــض كتــب مهضومــة، وال يمكــن للمــرء أن يكتــب مــن فــراغ.. فالكتــاب ينطلقــون مــن 
حيواتهــم الخاصــة، ويســقطون أخيلتهــم علــى مــا يــدور حواليهــم مــن أحــدات وظواهــر، الخيــال واإلبــداع همــا 
مــا حــول قــرى صغيــرة مثــل ماكونــدو لــدى غابرييــل غارســيا ماركيــز، وكرمكــول عنــد الطيــب صالــح، ومســيريدا 
عنــد أميــن الــزاوي، وبلــدة بنــي شــيكر عنــد محمــد شــكري، ونجيــب محفــوظ فــي خــان الخليلــي الــذي ال يتعــدى 
طولــه مــن مدخلــه إلــى منتهــاه ثالثيــن متــرأ أكثــر شــهرة وعالميــة، فهــو يقــول: ))عالمــى الروائــى كلــه مأخــوذ 
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جئت ألزف إليكم بشرى موتي..
نقوس املهدي

قصة قصيرة

“حتى على الموت ال أخلو من الحسد “
الوأوأء الدمشقي)*(

الكثيرون يستعجلون مماتي
حتــى وأنــا مســجى علــى الحصيــر، الحصيــر البــارد للمــوت الكئيــب، لــم يكفــوا 

عــن الشــماتة بــي، وانتظــار الشــهقة األخيــرة .
أوالدي ، ليرثوا الصئبان والبق والقمل .

معارفي ، ليتقوا عفة لساني .
.الحكومــة ، كــي أكــف عــن وقاحــة مهاجمتهــا والمطالبــة بنصيبــي مــن ثــروات 

البلد
.الرب ، أيضا ألسباب ال أستطيع تخمينها

ــة، كان  ــاء تنكري ــر مــا مــرة بأزي ــي غي ــا، شــويخ مــن الغابريــن، أتذكــره جــاء لزيارت ــم يكــن أقــل رأفــة منهــم، وال أرق قلب ــذي ل ــك المــوت ال ومل
يمــارس لعبتــه الوضيعــة، نتعــارك وننهــي معاركنــا بالشــتائم والحجــارة والوعيــد، ونفتــرق مــن دون دمــاء، ونتواعــد علــى لقــاء جديــد، يمنينــي 
بجنــان مغبشــة وخمــور رديئــة وحــور معمشــة، ويســاومني ويفاصــل وينــازل، ومــرة أتــى علــى هيــأة امــرأة مشــرعة كنوزهــا، راودتنــي بكلماتهــا 
ــة  ــة فــي العهــر والهشاشــة والرقــة والليــن، وأمعنــت فــي افتتانــي بغنجهــا وغمزاتهــا الســاحرة وحركاتهــا الداعــرة، وعجيزتهــا الموزون الموغل
علــى هيــأة قصيــدة غــزل، هــذه المــرة جــاء إلــى عقــر داري محمــر العينيــن، ونفســه تنطــوي علــى شــر دفيــن، لــم يخيرنــي بيــن فرضيتــي مــوت 
الرحمــة ، واختــر ميتتــك بنفســك، أزال الغطــاء مــن فوقــي بقــوة، كنــت عاريــا إال مــن نصفــي جــورب ومئــزر مثقــوب مــن الخلــف ، و إحــدى بيضاتــي 
تطــل، بــدأ يضغــط علــى متانتــي بعنــف، ويعصــر مصارينــي حتــى أضــرط وأتغــوط و أتبــول ، ويجــر لســاني بقــوة ســفاح محتــرف، ويطبــق بقبضتــي 
يديــه الخشــنتين علــى رقبتــي بشــكيمة وصبــر مجــرم، ويطلــق كالبــه المســعورة تلــغ فــي أســن دمــي، مــوت عــدو ال يمــت للحيــاة ببصلــة، يحــاول 
فــي عجلــة مــن أمــره طــرد الــروح مــن جوفــي، وإنهــاء األمــر بســرعة، عينــه علــي وعينــه األخــرى علــى طابــور مــن المنتظريــن، يصــر علــى شــفتيه 
بأســنانه المدببــة، وســحنته المكســوة بدثــار يــأس مكيــن، لــم أكــن أعتقــد أنــه بهــذه القســوة والغلظــة والفظاظــة والحقــد والكراهيــة والخســة 
والجبــروت، هــو الــذي لــم يفــرح ألفــراح كائــن ، ولــم يســتأنس أبــدا لميــالد صريــخ ، وال النــت أحشــاؤه يومــا ألنــة عجــوز دردبيــس، – ولــم يحــزن 
علــى فقــد أخ وال حــزن أم علــى ولــد-)*( ، كانــت حركاتــه مــن البــذاءة والوحشــية والقســوة بقــدر تجعَلنــي أرتِجــف حتــى تصطــك عظامــي، أئــن 
تحــت ضرباتــه ورفســاته وركالتــه وال أستســلم ، وأَظــن َأنــي هالــك ال محالــة، وال أتوســل ، فأغافلــه وأفــوز بنصيبــي مــن حموضــة أنفــاس نبيــذ 
فاســد ، وأنقــب فــي مؤخــرة جمجمتــي ، ألملــم أشــطان أحــالم معتقــة كــي أمنــح كل كلمــة مــا يســكرها مــن النقمــة ، أنــا الــذي عشــت حيــاة تســر 
العــدا ، وكرهــت طــول عمــري المخاتــالت ، والدســائس ، والحكومــات المصابــة برهــاب الجماهيــر، ومــن يربطــون قضيــة الخبــز باألزمــات العالميــة، 
والحريــة بإفســاد األخــالق، ومــن يمدحــون الملــوك بجزمــات مثقوبــة وبطــون فارغــة ، والعناقيــد بــدون غضــب ، والعــوازل الطبيــة ، والقوانيــن 
ألنهــا وضعــت للمســتضعفين فقــط ، والعســس وهــم يقضــون فحمــة ليلهــم الطويــل فــي حراســة نــوم النســاء فــي غيــاب بعولتهــن العنينيــن 
، ونقاشــات مدمنــي التدخيــن عــن أمــراض الرئــة و الربــو ، و أزهــار عبــاد الشــمس تطــاول النباتــات كــي تحنــي هامتهــا بمذلــة لشــموس ســادرة 
، واألعــراب منــذ قالــوا للبيــت رب يحميــه ، وحســان بــن ثابــت الــذي لــم يركــب خيــال و لــم يمتشــق ســيفا ، و لــم يشــارك فــي غــزوة ، و لــم يصــف 
كاعبــا ذات خلخــال، و أحببــت روزا لوكســمبورغ ألنهــا تــردد اقتــرب مــن الشــر يــا عمــري وغنيلــو ، و العنــب وقــدرة دمــاره الشــامل علــى جــالء القلــوب 

، و إبــادة الكــروب وإغاثــة المكــروب
وعلــى مبعــدة مــن مــالك الفنــاء البائــس اليائــس الخائــب الحــاد الحضــور للخســارات ، و منــي إنــا مفعولــه البطــيء العنيــد والصلــد، كان يتناهــي 
إلــي ســمعي صليــل ســكاكين و وشــيش طبيــخ ، و دوزنــة آالت وتريــة و كمنجــات ، و قهقهــات نســاء ، وشــهيق حيوانــات وطيــور تتســافد ، بينمــا 
الخالــق يتفــرج مــن ســدته علــى مخلوقاتــه ويضحــك مــن المقالــب التــي ورط فيهــا الكائنــات البائســة ، و يأخــذ مــن قــوت الفقــراء ليربــي أرصــدة 

اللصــوص والكســالى ، و يؤلــب الشــعراء لإلجهــاز علــى نقــاء اللغــة
و فيمــا كنــت أفكــر فــي مــن ستؤنســني فــي وحــدة القبــر ، تتمــرغ فــي دمــي ، و تلهــب بضــرام شــبقها المجنــون بــرودة أحشــائي ، وفــي قولــة 
إيفــان كارامــازوف ، ” إذا كان اهلّل موجــودًا ، فكيــف يَْقــدر أن يتحمــل عــذاب األطفــال؟” )*( . كانــت تتــراءى لــي بالــكاد شــياه تطــارد ذئابــا ، و ضحيــة 

تحاصــر جالدهــا و هــو يصيــح دع عنــك لومــي
يــا ملــك المــوت ، يــا قاهــر اللــذات ، ياقريــن الخســارات الكبــرى و ســاكن الخرائــب و المقابــر و الفلــوات، والممعــن فــي العــزالت األعمــق وحشــة 
ــر  ــت خي ــي و أن ــن ال تخصين ــد ، لك ــن أو األح ــاء أو االثني ــاء أو الثالث ــس أو األربع ــة أو الخمي ــبت أو الجمع ــوم الس ــي ي ــذ روح ــي ، خ ــذ كل ثروات ، خ

العارفيــن انــه ســالحنا الوحيــد فــي فتوحاتنــا العظيمــة نحــن العربــان الصناديــد

ــــــــــــــــــــ

– من قصيدة وأمطرت لؤلؤا للوأواء الدمشقي ويقال ليزيد بن معاوية
– األخوة كارامازوف )ثيودور دوستويفسكي(، ترجمة: سامي الدروبي

من )…إلخ( – مجموعة قصصية – مطبعة سفي غراف – آسفي – 2014

عددشخصية العدد
ة ال

صي
شخ

ً- التقديم:
-إنه��ا »الزف��ة« ال��ي خايط��ت س��رياليا ب��ن »البش��رى« و«امل��وت«... واملؤل��ف 
املعان��ي،  ب��ن  فيم��ا  تواص��ا  يبتك��ر  ب��أن  الق��درة  ل��ه  املش��روع،  ه��و صاح��ب 
ويتمث��ل ذل��ك يف املب��دع امله��دي نق��وس*1.. فه��و موس��وعة معرفي��ة، عل��ى 
حبي��ث  واإلنس��اني..  والتارخي��ي  واألدب��ي  الفك��ري  للمنت��وج  تدوينات��ه  صعي��د 
الفك��ر  يف  ألع��ام  مرجع��ا  الن��ت،  عل��ى  ل��ه  املتتبع��ن  م��ن  الكث��ر  يتخ��ذه 
واآلداب واملذاه��ب واحلض��ارات والكتاب��ات الن��ادرة والنص��وص الغاب��رة، بكث��ر 
م��ن املنتدي��ات الرقمي��ة* إىل درج��ة أنن��ا ميك��ن اعتب��اره باحث��ا »مناض��ا« يف 
اجمل��ال ال��ذي اخت��ص في��ه... كم��ا أن��ه ق��اص وس��ارد بامتي��از... وم��ا اقتباس��ه 
لش��عر »ال��وأواء الدمش��قي« يف صناع��ة معن��ى نص��ه الراه��ن، إال دلي��ا عل��ى س��عة 
معارف��ه، وبراع��ة إدم��اج كل »مكتس��ب« لدي��ه، تناص��ا م��ع إبداع��ه... والنق��د هن��ا 
ه��و مش��روع قرائ��ي تأط��ري، إلحاط��ة االش��تغال عل��ى ه��ذا الن��ص املنتق��ى، 

برؤي��ة نوعي��ة...
1- تأطر االشتغال النصي

الن��ص إذن اس��تثنائي بتم��رده البنائ��ي، عل��ى مس��توى اخلط��اب واللغ��ة وغراب��ة 
اللفظي��ة، وك��ذا املرجعي��ات الرادكالي��ة... إن��ه ن��ص زاخ��م... وميك��ن اعتب��اره 
قرائي��ا، مقال��ة أدبية/فكري��ة، أو س��ردا طلق��ا، أو حكاي��ة استئناس��ية، وحت��ى قص��ة 
قص��رة، كم��ا أن ل��ه تقارب��ا م��ع ف��ن املقام��ة... وكله��ا أبع��اد ضمني��ة إىل درج��ة تذوي��ب الش��كل بنه��ج غراب��ي وش��اعرية 
متماي��زة، ق��د يصطل��ح عليه��ا بش��اعرية »الغض��ب«... كم��ا أن اس��تثنائية الن��ص عل��ى مس��توى التلق��ي أت��ت م��ن خ��ال 
منظ��ور خطاب��ي تثوي��ري، ل��كاع بتجاوزات��ه... وه��ذه األدوات تضاف��رت يف تش��اطرها، لتمس��ك بتابي��ب االنف��كاك، حت��ى 
ال يتح��ول إىل متاه��ة.. إن��ه قص��دا، تهيي��ج حلقيق��ة موهم��ة، متثل��ت يف ش��خصنة »امل��وت«، إحراج��ا ل��كل تفك��ر وتوريط��ا 
ل��كل منط��ق، وقه��را ل��كل لغ��ة، حت��ى يبل��غ الن��ص أش��ده، فيك��ون، عل��ى ح��د تعب��ر عب��د الس��ام ب��ن عب��د العال��ي*2، 
إم��ا »كتاب��ة س��عيدة أو ش��قية« حت��ت ضغ��ط »ح��ري«، مثلم��ا للجس��م ضغ��ط دم��وي، حي��ث يرتف��ع ضغ��ط الكتابة...فه��ذا 
ب��ل  هواجس��ه...  م��ع  هائ��م  س��ارد  ط��رف  م��ن  »الطهراني��ة«،  وإفح��ام  اليق��ن  اس��تفزاز  دافع��ه  يب��دو،  م��ا  عل��ى  الن��ص، 
وحت��ى الن��ص فه��و يصغ��ي إىل هذي��ان مده��ش يعتم��ل داخل��ه م��ن خ��ال حت��اور دائ��ري، ب��ن الس��ارد ون��زق اللغ��ة، 
ع��ر رؤي��ا املنفلت��ة.. أم��ا الكات��ب فغائ��ب، ال ميل��ك حرف��ا يف ن��ص متوث��ر.. ول��ذا ياح��ظ بالت��وازي، أن اخل��ط ي��كاد خيل��و 
م��ن الرتقي��م كس��ابقة، إال م��ن عام��ة »الفاصل��ة«، ويع��ي أن��ه ت��رك للن��ص احت��واء توت��ر باط��ي الش��عوري، يتح��رك بنف��س 
التح��دي وت��رتادف انزياحات��ه مبعان��ي هائج��ة، تض��خ تهاطاته��ا عل��ى اجلس��د النص��ي، دون إش��ارة لوق��ف أو اس��ؤال أو 
تعج��ب، بقص��د اسرتس��ال العملي��ة التعبري��ة حت��ى ال تنحص��ر، دفع��ا بالتلق��ي لص��وغ رؤيت��ه املتكامل��ة... م��ن هن��ا فللق��راءة 

البحثي��ة، دور أركيولوج��ي الس��تكناه املاورائ��ي، وف��ق س��عة اإلب��داع
2- تفكيكم الرؤية:

- إن امل��وت طبيعي��ا، ه��ي حال��ة مداوم��ة.. ترتب��ط بالفن��اء، س��واء بق��درة اإلنس��ان أو ع��دم الق��درة عل��ى البق��اء.. وه��ي 
ديني��ا أج��ل حمت��وم ومق��در مبش��يئة إخلال��ق... أم��ا فلس��فيا، وف��ق الس��ياق الغ��ر حص��ري، فامل��وت كم��ا عن��د عب��د الرمح��ن 
ب��دوي الفيلس��وف العرب��ي املعاص��ر )1917-2002(م، إش��كال وج��ودي حبي��ث ه��و عل��م مطل��ق وجه��ل مطل��ق يف آن 
واح��د، انطاق��ا م��ن مفه��وم هيدج��ر الوج��ودي للم��وت.. ف��أي م��وت هن��ا بالن��ص؟ ال ميك��ن إذن إال االجته��اد لتحوي��ر 
املفه��وم.. وال أح��د يس��تطيع س��وى االقتن��اع الذات��ي الوج��ودي، نفس��يا واجتماعي��ا وك��ذا غيبي��ا.. لك��ن اجمل��ال الثق��ايف 
باس��تطاعته جت��اوز اإلش��كال، إىل مفاهي��م مرن��ة وطروح��ات ع��دة... وبالتأكي��د فق��د ب��ي ه��ذا الن��ص االس��تثنائي عل��ى 
حم��ور ثقايف/فكري/أدب��ي، بأس��لوبه كموق��ف، يف اجت��اه صناع��ة معن��ى ما..وحينم��ا يس��تنطق الن��ص هن��ا، فه��و يتكل��م 
أس��لوبيا بس��رد جيوه��ر نقمت��ه، يف تب��ادل الع��راك ب��ن ال��ذات وامل��وت.. لك��ن املضم��ون ال يوج��د إال م��ع واق��ع ش��امل، 
ليتأرج��ح اخلط��اب يف جتري��ده،  النف��وس م��وت الوط��ن وم��وت امل��روءة، وم��وت »امل��وت«..  أي م��وت اهلم��م م��وت 
ب��ن م��ا ه��و ميت��ا فيزيق��ي وم��ا ه��و واقع��ي أو غي��ي.. لك��ن للن��ص إص��رار رغ��م احتض��اره... ف��كل كتاب��ة ه��ي ذائق��ة 
م��وت، ختل��د يف عامله��ا املثال��ي بع��د آدائه��ا لدوره��ا.. فالظاه��رة كوني��ة، لك��ن ل��أدوار آثاره��ا... ف��إذن قدم��ت تيم��ة 
امل��وت، كوس��يلة وغاي��ة مبواجه��ة ازدواجي��ة، وكخط��اب تفاعل��ي متجان��س، ب��ن م��وت بصيغ��ة املذك��ر، وه��ي للح��زم 
والرتهيب...وم��وت بصيغ��ة املؤن��ث، وه��ي لتلي��ن الغ��ة، م��ن داخ��ل صابته��ا.. فالس��ارد تبن��ى الوض��ع األخ��ر، بإحي��اء 
ع��ن  اإلع��ان  الن��ص،  عل��ى  يلتب��س  ال  حت��ى  ِلؤل��ؤا«،  »وأمط��رت  الدمش��قي،  ال��وأواء  لقصي��دة  املمي��ت  العش��ق  م��ن 

دراسة نقدية في نص استثنائي
جئت ألزف إليكم بشرى موتي للمهدي نقوس

العربي الرودالي
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معان��اة م��ع املآس��ي، رفض��ا لله��روب م��ن املس��ؤولية، ض��د واق��ع »الحمم��ود«، س��واء م��ع الوه��م املوه��م، أو م��ع التحج��ر 
وهن��ا  وس��حا...  ردع��ا  ن��كاال،  يك��ون  ح��ال  يف  وبإق��دام...  قربانا،«كاميكاز«نوع��ي،  نفس��ه  الس��ارد  يق��دم  إذ  املوق��ن.. 
يتموق��ع الس��ارد الناقم...والثان��ي، يس��تقصيه ملتع��ة عش��ق يش��في غليل��ه...إذ هن��اك مرجت��ى للتخفي��ف ع��ن الكاه��ل، م��ن 
أجل«راح��ة« مرغوب��ة، أو«متع��ة« معش��وقة أو »ش��رف« معن��وي... وهن��ا يتموق��ع الس��ارد حامل��ا... وارتباط��ا بالن��ص يس��تطيع 
ال��وأواء الدمش��قي،)ق.10.م/ق.4  ي��ؤول ضمن��ه كل االفرتاض��ات، يف ق��راءة اس��قاطية لقصي��دة ش��اعر الش��ام  النق��د أن 
.ه(.. إن الس��ارد ق��د تش��رب م��ن القصي��دة ص��ورة للش��اعر كضحي��ة عش��ق للم��وت، استئناس��ا بلذته��ا يف أوج عذاباته��ا... 
ومجالي��ة الن��ص الراه��ن، ه��ي م��ن ه��ذه »الس��درة«، تنب��ي عل��ى تف��اؤل س��لس بألف��اظ هل��ا محول��ة الك��ره واالنتق��ام 
واملس��ؤوليات  املش��روعة  احلق��وق  بتناس��ي  يتناس��ونه  م��ن  قب��ح  خ��ال  يف«قبحه«م��ن  امل��وت  حت��د  الس��وداوين، 
الواجب��ة، فينتش��وا تراتبي��ا بأخاقه��م املريض��ة... حي��ث م��وت اهلم��م والكرام��ة والضم��ر.. وه��ذا م��ا يؤش��ر إىل البح��ث 
واملقارن��ة ب��ن القب��ح ونقيض��ه املتماهي��ن يف ال��ذات، الس��تخاص م��ا ق��د يك��ون ه��و املرغ��وب اجلمي��ل يف املعت��م 
احلتم��ي،  ب«االنتص��ار«  املقهوري��ن  للمس��تضعفن  يوم��ئ  الن��ص،  ص��ار  جتريدي��ا،  املصاغ��ة  اللغ��ة  وبه��ذه  القبي��ح... 
وباحتض��ار ه��و حت��د للتح��دي... ف��إذا كان املؤلف/املب��دع يش��كو القس��اوة، فإن��ه يش��حد حتريض��ه، وإذا أش��رقت أماني��ه، 
فإن��ه حيوهل��ا إىل نعي��م يدغ��دغ متنف��س بوح��ه... م��ن هن��ا تتواف��ق حرقت��ه تغ��زال، ضم��ن قصيدة«ال��وأواء الدمش��قي«، 
كفه��ا  مواش��طها يف  َجَلِدي/م��دت  ِب��ِه  َأْوَه���ْت  ِمْعَص���ٍم  َعَل��ى  َنْقش��ًا  َي��ِدي=  َتَنْل���ُه  َلْ  َم��ا  َيِدَه���ا  َعَل��ى  نال��ت   * كالتال��ي: 
شركا=َتِصي���ُد َقْلِب���ي ِب���ِه ِم���ْن َداِخ���ِل اجَل�َسِد/َوَق���ْوُس َحاِج�ِب�َه���ا ِم���ْن ُك����لِّ َن�اِح�َي���ٍة=َونبل مقلته��ا ترم��ي ب��ه كب��دي/... 
إنهم��ا »موتت��ان« ) تس��كنان( الش��عور الف��رد كم��ا الوط��ن، وكل م��وت ه��ي مطي��ة للهواج��س... فهن��اك م��ن مي��وت به��ا 
أو مي��وت فيه��ا أو مي��وت ألجله��ا... والس��ارد بباغ��ة الغض��ب الش��اعري، واللفظي��ة املهمازي��ة، يل��وح بص��ورة مرعب��ة إىل 
إش��ارة »خط��ر« رم��زا للم��وت، فيس��تل خنج��ر الطع��ن لانتق��ام، ألج��ل القض��اء عل��ى أع��داء اإلنس��انية... فامل��وت تب��دو 
يف احل��س الباط��ي وحت��ى خ��ارج الن��ص، كآخ��ر وس��يلة نض��ال إبداع��ي، خبط��اب نقم��ي مبش��ر ب��ه، للتخل��ص م��ن ع��ال 
موب��وء والتغل��ب عل��ى ش��ر اخلل��ق، م��ا دام��ت كل الوس��ائل ق��د أغلق��ت منافذه��ا ... إن الس��ارد يط��رح امل��وت، حب��دة، 
كمس��اءلة للناهم��ن، عم��ا فعل��وه يف واق��ع م��زر، وم��ا جن��وه م��ن أطم��اع نهم��ة، وم��ا دم��روه بفوضاه��م الاخاق��ة... لق��د 
وج��د يف امل��وت حماكم��ة متاه��ى معه��ا، بتأب��ن واس��تنفار ضده��م، حم��وال امل��وت إىل جترب��ة متكن��ه م��ن أن يتق��وى، 
املاورائ��ي،  امل��اذ  ه��ي  »مكبوت��ة«،  خصل��ة  بأعظ��م  امل��وت  متي��زت  الن��ص،  ل��دى  وهك��ذا  الفس��اد..  م��ع  صراع��ه  يف 
ال��ذي صع��ب عل��ى الس��ارد نكران��ه مادي��ا وروحيا...فامل��وت ع��دل ال يف��رق ب��ن فق��ر وغ��ي وال ب��ن ضعي��ف وق��وي 
بإعج��از  ملهوثه��م،  م��ن  »لاهث��ن«  حرمان��ا  واق��ع،  ل��كل  وردم  جت��اوز  ل��كل  ح��ل  امل��وت  وحمك��وم..  حاك��م  ب��ن  وال 
وإيديولوجي��ا،  فكري��ا  متطاي��رة  بش��رارات  الن��ص  زخ��م  ومهم��ا  واحلامل��ن...  املس��تضعفن  يطمئ��ن  وبذل��ك  س��رمدي... 
نضالي��ة،  بش��رى  عل��ى  اش��تغاال  بثوريته��ا،  »ال��ذات«  تتحم��س  ]حي��ث  س��اخط  وباندف��اع  الامعق��ول،  »عب��ث«  وبفلس��فة 
فيه��ا  تق��دم  احتفالي��ة،  امل��وت  ص��ارت  بوعي��ه.. حت��ى  الش��قاء  اإلنس��انية،  ب��روح  والع��داء  الوط��ن،  الك��ره حب��ب  خارق��ا 
القراب��ن بطق��وس إبداعي��ة، ومت��وت فيه��ا ال��ذوات النصي��ة جت��اوزا للحاض��ر املم��ل بوت��رة مس��تقبلية واع��دة يف جدلي��ة 
التاري��خ... فاملؤل��ف /املب��دع، ه��و مناض��ل ثق��ايف عض��وي مبفه��وم غرامش��ي*.. نهج��ه دياليكتيك��ي، راف��ض ل��كل بع��د 
ال يائ��م يقين��ه املتم��رد ض��د النف��اق السياس��ي، والنف��اق »الدي��ي«... إىل ح��د التم��اس م��ع كل غي��اب منتظ��ر مادي��ا، 
وم��ع كل«غي��ب« خم��ذول روحي��ا.. ويزك��ي ذل��ك إط��اق لفظي��ة حبمول��ة مش��وبة بغض��ب مع��ر وص��رورة متحدي��ة، توازي��ا 
التلي��د، دون أن يه��ادن،  ب��كل أدوات��ه النصي��ة... م��ارس ومي��ارس نضال��ه  إن��ه املؤلف/املب��دع  م��ع بش��رى متم��ردة... 
به��دف اإلص��اح والتصحي��ح والتق��دم... لك��ن م��ا الف��رق ب��ن الغي��اب املنتظ��ر والغي��ب املق��در؟ ويبق��ى الس��ؤال، ه��ل 

امل��وت هن��ا احتض��ار أو انتح��ار أم إص��رار؟ ف��ذاك وج��ه آخ��ر لاس��تثناء.
-------
- هوامش:

*1: يف إط��ار املعن��ى املرك��ب أدبي��ا وإيديولوجي��ا، هن��اك »تواف��ق« ب��ن الن��ص وقصي��دة ال��وأواء الدمش��قي »وأمط��رت 
لؤل��ؤا«، ورواي��ة »اإلخ��وة كرام��ازوف« لدوستويس��كي، وكذل��ك فك��ر روزا لوكس��مبورغ، وه��ي معتنق��ة للماركس��ية

*2- عبد السام بنعبد العالي-ميتولوجيا الواقع-دار توبقال للنشر-ط.1999
– مواقع )مطر واألنطولوجيا واحلوار املتمدن(.

*العربي الرودالي: باحث يف سوسيولوجيا األدب

شخصية العدد
»البش��رى الغاضب��ة«، فتأش��ر إىل حال��ة تدم��ر ب��دل حال��ة إقدام..فل«ش��قاء الوعي«ع��ادة حض��ور عن��د احلامل��ن هلم��وم 

اإلنس��انية...
3- مرايا النص االنعكاسية:

للكش��ف  الس��ارد  بثه��ا  تص��ورات،  ع��دة  عل��ى  بتش��كات »امل��وت«  الق��راءة،  عل��ى  الن��ص املنعكس��ة  مراي��ا  أه��م  إنه��ا   -
ع��ن هواجس��ه اإلس��قاطية، يف عاق��ة درامي��ة ب��«م��وت«ه... ورغ��م تع��دد التص��ورات فه��ي م��وت واح��دة، قدمه��ا الس��ارد 

بوجه��ن.. وه��ذه أص��داء إش��اراتها:
أ( التشفي:

- يبخ��س الس��ارد، ضمني��ا، وظيف��ة امل��وت ألنه��ا ت��ودي باألخي��ار وت��رتك األش��رار، معت��را إياه��ا عقاب��ا ظامل��ا ومتس��لطا، 
ومطالب��ه  لس��انه  م��ن  يتضايق��ون  لك��ون خصوم��ه  الس��ارد مت��رده  ي��رئ  ول��ذا  بالش��ماتة..  في��ه احلاق��دون  يتش��فى  حي��ث 
والروح��ي:  امل��ادي  العامل��ن  كل��ي  عل��ى  تث��ور  »جذري��ة«  إنه��ا  مش��يئته...  خاص��م  فق��د  مع«رب��ه«،  وحت��ى  العادل��ة.. 
ع��ن  يكف��وا  ل  الكئي��ب،  للم��وت  الب��ارد  احلص��ر  احلص��ر،  عل��ى  مس��جى  وأن��ا  مماتي،حت��ى  يس��تعجلون  »الكث��رون 

احَلَس��ِد[... ِم��َن  َأْخل��ُو  ال  امَل��ْوِت  َعَل��ى  َحتَّ��ى  َأَس��ِفي  ]َف��وا  ل��ي..  االخ��رة  الش��هقة  وانتظ��ار  ب��ي،  الش��ماتة 
َع�ْت�ِن���ي  َأْس�َت�ِط���ْع َج�َل��ِدي/َوَجرَّ ُرْؤَي�ِت�َه���ا َلْ  َفِع�ْن���َد  َع���َلى َعَج���ٍل =  َوَأَت���ْت جَت��ِري  وتق��ول قصي��دة الش��اعر: ]/َفْأْسَرَع���ْت 
ِس��ُدوِني َعَل��ى َمْوِت��ي َف��َوا َأَس��ِفي = َحتَّ��ى َعَل��ى  ِب�ِري���ٍق ِم���ْن َم�َراِش�ِفَه���ا = َفَع��اَدْت ال��رُّوُح َبْع��َد امَل��ْوِت يِف َجَس���ِدي/ُهْم حَيْ

امَل��وِت اَل َأْخُل��و ِم��َن احَلَس��ِد/[.
ب( مكر وقساوة:

-امل��وت هن��ا داهي��ة، تتقن��ع بأقنع��ة خمتلف��ة، فيفض��ح الس��ارد م��ا ختفي��ه م��ن »مك��ر وقس��اوة«، يصخب��ان يف الش��عوره، 
حي��ث يق��ول: »مل��ك امل��وت... ش��ويخ م��ن الغابري��ن، أتذك��ره ج��اء لزيارت��ي غ��ر م��ا م��رة بأزي��اء تنكري��ة، كان مي��ارس 
ال��ذي ل  وين��ازل«... »ه��و  ويفاص��ل  ويس��اومي  الوضيع��ة ميني��ي جبن��ان مغبش��ة ومخ��ور رديئ��ة وح��ور معمش��ة،  لعبت��ه 
يف��رح ألف��راح كائ��ن،- ول حي��زن عل��ى فق��د أخ وال ح��زن أم عل��ى ول��د-«، »كان��ت حركات��ه م��ن الب��ذاءة والوحش��ية 
والقس��وة بق��در جتعَل��ي أرجِت��ف حت��ى تصط��ك عظامي...فتق��ول القصي��دة: ]َوأنش��دت بلس��ان احل��ال قائل��ة = م��ن غ��ر 

ك��ره وال مط��ل وال م��دد/واهلل م��ا حزن��ت أخ��ت لفق��د أخ= حزن��ي علي��ه وال أم عل��ى ول��د/[...
فهل هي ضربة حديدية يف قفاز من حرير، كما هم خصومه؟

ج(عصيان وحتد:
- ويق��ول الس��ارد عصيان��ا، وه��و يكي��ل للم��وت ب��دل الص��اع صاع��ن:«وال أتوس��ل، فأغافل��ه وأف��وز بنصي��ي م��ن محوض��ة 
أنف��اس نبي��ذ فاس��د، وأنق��ب يف مؤخ��رة مججم��ي، أملل��م أش��طان أح��ام معتق��ة ك��ي أمن��ح كل كلم��ة م��ا يس��كرها م��ن 

النقم��ة«...
د( سخط ذاتي:

- إن��ه مت��رد للس��ارد عل��ى دواع تضني��ه، فيق��ول: »أن��ا ال��ذي عش��ت حي��اة تس��ر الع��دا، وكره��ت ط��ول عم��ري املخات��ات، 
والدس��ائس، واحلكوم��ات املصاب��ة بره��اب اجلماه��ر، وم��ن يربط��ون قضي��ة اخلب��ز باألزم��ات العاملي��ة، واحلري��ة بإفس��اد 
الس��خط  تطاق..يوس��عها  ال  اس��تدالالت  إنه��ا  فارغ��ة«...  وبط��ون  مثقوب��ة  جبزم��ات  املل��وك  ميدح��ون  وم��ن  األخ��اق، 

الع��ارم...
ه( عصيان املوت:

- لي��س للس��ارد بدي��ل خيف��ف ضنك��ه، إال الرض��ى بالس��قوط يف براث��ن موت��ه البدي��ل، فيق��ول: »وفيم��ا كن��ت أفك��ر يف 
م��ن ستؤنس��ي يف وح��دة الق��ر، تتم��رغ يف دم��ي، وتله��ب بض��رام ش��بقها اجملن��ون ب��رودة أحش��ائي، كان��ت ت��رتاءى 
ل��ي بال��كاد ش��ياه تط��ارد ذئاب��ا، وضحي��ة حتاص��ر جاده��ا ».. ويع��ود م��رة أخ��رى إىل القصي��دة: ]َسَألُت�َه���ا ال�َوْص���َل َق�الَ����ْت 
الُت�َغ����رَّ ِب�َن����ا= َم����ْن َراَم م�نَّ���ا ِوَص����ااًل َم����اَت بالَك�َم�دِ/َف���َكْم َقِتي���ٍل لَ�َن���ا باحُل���بِّ َم���اَت َج�ًوى=م����ن ال�َغ���َراِم َولَ����ْم ُي�ْب���ِدي 

َولَ�����ْم َي�ِع����د/...[..
و( إنتقاد مرغوب:

-وبإحل��اح ش��ديد يلتم��س »الرتاض��ي« م��ع امل��وت ول��و باإلنق��اص م��ن أيام��ه، حانق��ا عل��ى قوم��ه الفاس��دين، قائ��ا: »ي��ا 
مل��ك امل��وت، ي��ا قاه��ر الل��ذات، ي��ا قري��ن اخلس��ارات الك��رى وس��اكن اخلرائ��ب واملقاب��ر والفل��وات، خ��ذ كل ثروات��ي، 
خ��ذ روح��ي ي��وم الس��بت أو اجلمع��ة أو اخلمي��س أو االربع��اء أو الثاث��اء أو االثن��ن أو األح��د، لك��ن ال ختصي��ي وأن��ت 

خ��ر العارف��ن إن��ه س��احنا الوحي��د يف فتوحاتن��ا العظيم��ة حن��ن العرب��ان الصنادي��د[..
4- اإلمجال

نقم��ة  عل��ى  معهم��ا  منخرط��ا  فيهم��ا،  بالرغب��ة  وانته��ى  بوجهيه��ا،  »امل��وت«،  عل��ى  الواس��عة  بالنقم��ة  الن��ص  ب��دأ  لق��د   -
أخ��رى أك��ر يكون��ان هم��ا أق��وى فاع��ل فيه��ا، ملتابع��ة ال��دورة التغيري��ة... فم��ن التش��في إىل املك��ر والقس��اوة، فالعصي��ان 
أن  بي��د  وإغ��واء...  ت��راض  فع��ا ص��راع، كان  يك��ن  والرغب��ة.. ل  التق��ارب  ث��م  والس��خط،  فالتح��دي  بينهم��ا،  املت��داول 
امل��وت عقي��م يف اآلخ��ر املس��تبد، إذ ه��ي م��وت يف حي��اة وحي��اة يف موت..فه��ل ث��ورة الن��ص حبدته��ا، تس��تدعي الي��أس 
واالنهزامي��ة أم األم��ل واالنتص��ار؟ إن الس��ارد يس��تلذ موت��ه، لكن��ه يش��حدها ضده��م.. فه��و م��وت ش��رس لاس��تبداد.. وه��ي 
م��وت ناعم��ة للحل��م.. فاخلط��اب إذن اس��تهدف��� »ق��راءة« امل��وت عل��ى وجه��ن: ف��األول يعارك��ه ليمتث��ل لتحريض��ه.. يف 
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شخصية العدد

ــن  ــى الشــريفة مريــم ب * إهــداء خــاص إل
ــة.. بخث
العبدي

ادركــت العبــدي اليقظــة علــى مشــارف 
يــده  مــد  الليــل،  مــن  األخيــر  الثلــث 
ــى  ــم يضعهــا إال عل ــة فل ليتلمــس الحمري
إلــى  الشــك  تســرب  الفــراش..  بــرودة 

نفســه وفــار الــدم فــي عروقــه، لــم يغضــب 
ــا،  ــد أثره ــة يتصي ــي العتم ــه ف ــرع عيني ــها، اش ــرج يلتمس ــذات، وخ ــة بال ــك اللحظ ــب تل ــا غض ــدي كم العب
ويســتجلي أمرهــا فــي األرض البــراح مرتــع الشــياطين والعفاريــت والجــن، ويســتغرب لخروجهــا فــي هــذا 
الوقــت المبكــر، والجــو شــات، والبــاب مغلــق كمــا احكمــه قبــل أن يــأوي إلــى فراشــه، ظــل يســامر النجــوم 
الناكســة فــي قبــة الســماء الرصاصيــة، ويســائل الريــاح الديســمبرية القارصــة، ويرتجــف لهزيــم الرعــد، فــي 
انتظــار اإلصبــاح البطــيء، لكــن جانبــا مــن تفكيــره ظــل جانحــا يفكــر بمكــر فــي الخطيئــة والشــرف واإلهانــة 
التــي ال يمكــن للعبــدي أن يبتلعهــا بشــربة مــاء، وال يتحمــل أن يتحــول إلــى هــزأة يتفكــه النــاس بحكايتــه 
حــول صوانــي الشــاي، وصمــم العــزم علــى أن يجرهــا إلــى دار القاضــي، أو يردهــا إلــى أهلهــا مــن غيــر ســوء، 
ارتــدى جالبيبــه التــي يحــرص دومــا علــى أن يكــون الفوقــي نظيفا محــددا مشــغوال بالحريــر الخفيــف، وتفوح 
منــه روائــح المســك والجــاوي المــكاوي وشــب اليمــن، وهــو الــذي لــم يفــوت فرصــة االســتحمام أســبوعيا فــي 
»حمــام لويجانطــي«*، واالعتنــاء بأناقــة مظهــره، حتــى انــه حافــظ بعنايــة علــى نظافــة بدلتــه العســكرية 
كمــا اســتلمها أول مــرة كمجنــد فــي الحــرب الكونيــة الثانيــة لصالــح الجيــش الفرنســي، فلــم تتلطــخ بوحــل 
، ولــم تتأثــر بتحــوالت طقــس إلــى أن تخلــى عــن الخدمــة، حيــث يحكــي والعهــدة عليــه أن هتلــر او »هكلــر » 
كمــا ينطقــه وقــف عليــه ذات ليلــة ليــالء يشــيب لهولهــا الولــدان وهــو متمتــرس فــي الخنــدق، ليطلــب منــه 

بكياســة ولطــف ولباقــة لســان االنســحاب مــن حــرب ال تعنيــه
البحارة

فــي العــراء، عــراء بحــر الظلمــات الهائــج، كان بعــض الصياديــن قــد يئســوا مــن العــودة إلــى بــر األمــان، 
ــرة،  ــة الناف ــر العاصف ــة بزمهري ــة مدفوع ــان جامح ــح كفرس ــي ترم ــة الت ــواج العالي ــم األم ــرت قاربه حاص
ــًة فــي شــد الســماء بكثافــة وســماكة ســوادها، ومــد أشــطان شــآبيبها  وغشــتهم حلكــة الفضــاء المتمادي
الغاضبــة حتــى ال تنطبــق علــى األرض، فتســقط فــي ســحيق اليــم الهائــل الموحــش، لــم يكــن هنــاك مــن 
ــرش  ــى ع ــتوي عل ــيدون المس ــه بوس ــرات اإلل ــوى كرك ــي، س ــي األعال ــوم ف ــة، وال نج ــالك ضيق ــر، والمس مف
مملكتــه الشاســعة المتقلبــة المتراميــة األطــراف، ورفرفــة أجنحــة نــوارس ناغبــة تائهــة تبحــث عــن مــالذ 
آمــن، وصريــر الخشــب المفــروم وهــو يقــاوم بيــأس صفعــات المــوج وهديــر العاصفــة وصالبــة الصخــور، 
وبطــون تنتظــر الرجــوع بالرغيــف، وتطلعــات المســهدات مــن الشــرفات إلــى كبــد الســماء، يراقبــن مجــيء 
الصبــاح، فيمــا البحــارة المتعبــون ينازلــون المالــح ببقايــا أرواح خائــرة، يتبادلــون فقــط الزفيــر والهمهمــات 
ــن  ــرة ع ــة األخي ــيرة الكظيم ــات الحس ــت اآله ــد ناب ــة، وق ــة الخافت ــة واألدعي ــة الواهن ــات المبهم والغمغم
لغــة الــكالم، وســط تيــه النظــرات الفارغــة، والحناجــر المبحوحــة والحســرة علــى مبارحــة أفرشــتهم الوثيــرة 
الســاخنة، والمجازفــة بأعمارهــم وســط هــذا الفضــاء الوعــر الخطيــر المعــزول والليــل المدلهــم بــال عتــاد 
ــم  ــارت قواه ــب، وخ ــوف والرع ــهم بالخ ــأت نفوس ــاقة، امت ــة والش ــة المضني ــذه المهن ــار له ــبق اختي وال س

مــن شــدة التعــب والجــوع، والفجــر ال يــزال بعيــد المنــال، وقــد داهمــت قاربهــم الميــاه، وضــاع زاد الرحلــة، 
وضــاق األمــل، ولــم يبــق فــي متناولهــم ســوى التضرعــات والحســرات والدمــوع والزفــرات، أدعيــة تنفطــر 
لهــا األفئــدة، وتشــرع لهــا أبــواب الســماء، قبــل أن يجــدوا بأعجوبــة أنفســهم وهــم يالمســون -بنصــف قارب 

وأجســاد منهكــة وبطــون فارغــة وقلــوب واجفــة منكســرة حســيرة- اليابســة
الحمرية

الحمريــة حمــراء القصــة، القديســة التــي تصفــو لهــا الخواطــر واألفئــدة، لــم يكتحــل لحظهــا بطلعــة صريــخ، 
قلــب رءوم لــكل األطفــال، فتيــة ضحوكــة بشوشــة ودودة محبوبــة مســكوبة فــي اعتــدال قويــم ، تحتفــظ 
بســمات جمــال وقــوة ال تــزال، موســوم قدهــا باالمتــالء والنحافــة مــن غيــر إفــراط، والصــدر مطــرز بالرمــان 
والحنــان، العيــن كحــالء، والخــد وردة، والقــد نخلــة، والفــم شــهدة، والجبهــة قمــر، واألســنان طاقــم منظــوم 
مــن الجواهــر واليواقيــت، واألهــداب ناعســة مســبلة مــن وطء الطــول والســواد والخفــر والغنــج، لــم تتأخــر 
قــط عــن لمــة ومــزار وجبــر خاطــر، علــى حــدود الفجــر، والصبــح يتنفــس وئيــدا متثاقــال يمــزق بســيفه البتــار 
ــل  ــر بتثاق ــي تخط ــة، وه ــف الحمري ــراءى طي ــة، يت ــاء الخفيف ــل الضي ــدى بغالئ ــيا الم ــة كاس ــجوف العتم س
فــي غبــش العتمــة يتقدمهــا نشــر نــد وياســمين ورغــوات البخــور المعطــرة بجلجلــة الخالخيــل واألســاور 
ــان ترجــع مــن  ــر ب ــه برباطــة جــاش فات ــج فــورة غضب ــدي وهــو يعال ــاب، بادرهــا العب واألقــراط، نقــرت الب
حيــث أتــت. بادرتــه » امــن علــي وأخبــرك بحقيقــة األمــر«، »وعليــك ســتة وســتون أمانــا«، رد وقــد اســتخفه 
الفضــول للحكــي وللــكالم، قالــت لــه: »ادخــل يديــك بيــن ثوبــي وظهــري ولســوف تعــرف الســر«، أدخــل 
ــرض  ــي ع ــاك ف ــرة، هن ــروح غائ ــات وج ــن تقرح ــق م ــاخن يبقب ــى دم س ــا إال عل ــم يضعه ــده، فل ــدي ي العب
ــات وأهــل الكرامــات  ــة مــن الحمري ــون اإلغاث ــاه، يتضرعــون، ويطلب ــادون غمــرت قاربهــم المي البحــر صي

ومســتجابي الدعــاء
)آموالت النوبة

نترجاوك
شفعي لينا عند موالك

يفرج وحلتنا
يفاجي محنتنا

غير هذي والتوبة(
وكأنمــا رأتهــم فــي منامتهــا بــأم العيــن، وســمعت نداءهــم، وهــم قــاب فرســخ أو أدنــى مــن اآلخــرة، وقــد 
وقــف عليهــا الــدور هــذه الليلــة، فــال يمكــن ان تخلــف وعدهــا، وال أن تتخلــف عــن كشــف ضيــم مظلــوم، ورد 
لهفــة مســتغيث، وتلبيــة رغبــة محتــاج، وتفريــج كربــة مهمــوم، وهــي الحمريــة المكشــوف عنهــا الحجــاب، 
فهبــت لنجدتهــم ومقاومــة العاصفــة وإســناد القــارب الكســيح بمتانــة ظهرهــا وصالبــة عودهــا إلــى بــر 
األمــان.. رق قلــب العبــدي ودمعــت عينــاه وهــو يســندها عليــه بتــؤدة، ويســندها برقــة، ويســندها بحنــو 

وعطــف وإجــالل ..
ـــــــــــــــــــــــ

- من المحكيات الشفهية لقبيلة احمر
- بوســيدون: إللــه البحــر فــي االســطورة االغريقيــة، أو ســيدي بوزيــد فــي العديــد مــن دول الحــوض البحــر 

االبيــض المتوســط واالطلســي
- لويجانطي »لويس جونتي » االسم القديم لليوسفية

* من مجموعة »...إلخ« - منشورات أقالم أحمر - سفي بريس 2014

الحمرية..
قصة قصيرة

نقوس املهدي
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ورقــة اليــوم عــن واحــد مــن مثقفــي مدينــة اليوســفية. لوحــده يشــكل موســوعة أدبيــة متكاملــة هــو اخــي و معلمــي و اســتاذي 
نقــوس المهــدي  كائــن ال يحــب األضــوء، يقــول عنــه الروائــي المصــري الكبيــر صابــر رشــدي: ) مــن لــم يشــكر النــاس لــم يشــكر 

اهلل(
هــل تعلــم عزيــزي المثقــف أن هــذا الرجــل النبيــل يقــوم وحــده علــى خمســين مجموعــة ثقافيــة. يحررهــم ويضيــف إليهــم 
يوميــا كل ماهــو مفيــد. قــد تجــد كتاباتــك موجــودة علــى اي مدونــة منهــم . اختارهــا ووضعهــا علــى صفحتــه بشــكل جمالــي 
محتــرم دون الحــاح منــك . صديقــي نقــوس المهــدي . المغربــي الجميــل . يفعــل مــاال تســتطيعه مؤسســات وكيانــات ثقافيــة 
كبــري . دون تحيــزات وشــوفنية وأدلجــة . يعمــل لــالدب الجيــد فقــط ومــن أجــل قــارئ عربــي عبــر مشــروع تنويــري اليعــرف 

الملــل .
نقوس المهدي:

– ولد بقرية سيدي أحمد عام 1953، وتربى بقرية لمزيندة
الدراسة الجامعية: شعبة الفلسفة في جامعة محمد الخامس – الرباط

– دبلوم الدولة في التمريض مدرسة الممرضين المجازين مراكش
– اشتغل ممرضا مجازا بمصحة المكتب الشريف للفوسفاط – اليوسفية

– محال على المعاش منذ 1992
* اصدارات:

– صنائع من نوبة عراق العجب.. متوالية قصصية – منشورات منتدى مطر – مطبعة انفو برانت- فاس 2014
– …إلخ – قصص قصيرات – مطبوعات رابطة أقالم أحمر – سفي برس – آسفي – 2014

* كتب جماعية:
– مرايا قراءات في شعر محمد علي الرباوي، ج1 ، 2015، تحت اشراف د. محمد خيسي أبو أسامة
– مرايا قراءات في شعر محمد علي الرباوي، ج2، 2015، تحت اشراف د. محمد خيسي أبو أسامة

– أدب المناجم – اشغال الندوة االولى ألدب المناجم بمدينة جرادة 2017
– أدب المناجم – اشغال الندوة الثانية ألدب المناجم بمدينة اليوسفية 2019

– موســوعة الجنســانية العربيــة قديمــا وحديثــا – الجــزء االول – حضــور الجنــس فــي الشــعر العربــي قديمــا وحديثــا، لنــدن – 
انكلتــرا – 2018 تحــت إشــراف البروفيســور محمــد عبدالرحمــن يونــس – جامعــة بــن رشــد – هولنــدا

– موســوعة الجنســانية العربيــة قديمــا وحديثــا – الجــزء الثانــي – حضــور الجنــس فــي الروايــة العربيــة – تصــدر فــي بغــداد – 
العــراق ، 2018 ، تحــت إشــراف البروفيســور محمــد عبدالرحمــن يونــس – جامعــة بــن رشــد – هولنــدا

– بانتظار النشر ازيد من 15 عمل مخطوط يشمل الشعر – والقصة – والدراسات النقدية والفكرية
– مؤسس موقع ) أنطولوجيا السرد العربي( مع األخ جبران الشداني، أضخم موقع أدبي وفكري في العالم العربي

– مشرف بمنتدى مطر.. بيت المبدع العربي
– أنجز عدة ملفات ضخمة وحصرية حول:

رســائل االدبــاء وتتضمــن أويــد مــن 15.000 رســالة، والــف ليلــة وليلــة.. ” الكتــاب الــذي ال ينتهي” يشــمل ازيد من 600 دراســة 
نــادرة، ديــوان الغائبيــن.. “حــول المبدعيــن الذيــن توفــوا فــي ســن الشــباب”، ديــوان الملحــون والزجــل والموشــحات، المقامــة، 
كليلــة ودمنــة، أدب المناجــم، أدب الســجون، و أدب الحــرب، والبحــر، والرحلــة، وأدب الخيــال العلمــي، أدب الطفــل، وأدب الســيرة 
والمذكــرات، وهــؤالء علمونــا، وأماكــن نســكنها وامكنــة تســكننا.. ” حــول شــعرية األمكنــة” ، وخيــر جليــس.. ” الكتــاب الــذي ال 
ينتهــي”، والمقاهــي، الخمــر، والحمامــات.. ” ســيرة الــورع والشــهوة”، اإلشــهار.. ” فنــون الخــداع والتســول(، والحــذاء، والكرســي، 
ــي  ــي، األدب المغرب ــارن، االدب األندلس ــي ، األدب المق ــاخر، واألدب االيروس ــن، االدب الس ــة المجاني ــعبية، وحكم ــة الش والثقاف
القديــم، والتــراث، واألدب اإلفريقــي، االدب الفارســي، واالدب العبــري، واالدب الصينــي، والعالقــات الملتبســة بيــن االدب الطــب 
والعلــوم والهندســة، والعالقــة الجماليــة بيــن االدب وكــرة القــدم، وفــي الترجمــة، وعلــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا، وفنــون 
بصريــة، والهايكــو ، والحيــوان والطيــر فــي األدب، وحضــور االوبئــة واالمــراض فــي األدب، والســرقات األدبيــة، ومعــارك ادبيــة، 
واالستشــراق واالســتغراب، األدب النســوي – االدب االنثــوي، وقصيــدة النثــر، الســوريالية، وقصائــد لهــا قصــة، جماعــة كركــوك، 
جماعــة الوقــت الضائــع األدبيــة 1946، جماعــة تحــت الســور، جماعــة البصــرة اواخــر القــرن العشــرين، مدرســة أبولــو، مدرســة 
الديــوان، حكايــة العشــق االول، حكايــة النص/الكتــاب االول، اليســار الماركســي، اوهــام االســالم السياســي، فــي اللغــة العربيــة، 
األجنــاس األدبيــة، المناظــرات والمحــاورات، وصيــد اللؤلــؤ، وشــرفات، ومنقــوالت، ومتفرقــات… وملفــات تشــمل مواضيــع فكريــة 

وثقافيــة مختلفــة ومتنوعــة
من مؤسسي ” رابطة أقالم أحمر”.. التي تعنى بنشر المؤلفات المحلية

– المشاركة في العديد من الندوات واللقاءات األدبية الوطنية
– نشــر كتاباتــه منــد الســبعينات فــي جريــدة المحــرر – الملحــق الثقافــي لجريــدة أنــوال – جريــدة األنــوار – جريــدة العلــم – 
جريــدة العمــل التونســية- مجلــة الطليعــة االدبيــة – مجلــة االقــالم العراقيــة – مجلــة الفكــر التونســية – مجلــة أوراق اللندنيــة

– حظي بالعديد من التكريمات خارج اليوسفبة

البنت التي طارت عصافيرها
نقوس املهدي

قصة قصيرة

المـال حلـل كـل غيـر محلـل = حتـى زواج الشيـب باألبـكـار
سحـر القلـوب فـرب أم قلبهـا = من سحره حجـر مـن األحجـار
دفعـت بنيتهـا ألشـأم مضجـع = ورمت بها فـي غربـة وإسـار

أحمد شوقي

***

بــال عقــد وال فاتحــة وال زغاريــد، أخــذ بيدهــا.. لــم تنبــس أمهــا بكلمــة، 
اكتفــت بتقبيلهــا، ثــم شــيعتها باأللــم القاســي والعبــرات والقلــب 
المعنــى، بعــد أن دســت فــي أذنيهــا دزينــة مــن الوصايــا عــن الطاعــة 

ــاع.. ــة وآداب الجم والنظاف
لم تأخد في يديها متاعا وال في جيدها ذهبا كالعرائس..

ولم تخضب جديلتها بحناء
ولم، ولم، ولم..

بطن ناقص يقي من مصاريف زائدة
– استريها يا ولية.. صاح الرجل

فنضَّت المرأة عنها عباءتها الكحلية
ودثرت البنت من فوق ومن تحت

ومشت تتعثر في أطرافها
خائفــة ووحيــدة، وتائهــة، وذاهلــة، وطفلــة، وصغيــرة كانــت، لــم تنهــد، ولــم يجــر مــاء األنوثــة فــي المجرييــن الصاخبيــن، حبتــا قمــح علــى جلــد 
ناشــف فــوق صــدر ضامــر علــى قفــص مــن العظــام الناتئــة، وكنــوز مفاتنهــا َلــم تبــرز بعــد، وال ســال عســل الغوايــة علــى محاســنها، وكَأن 
الــرب اإِلَلــه َلــم يــود أن يفتنهــا، وهــي بنــت ثــالث وعشــر، ال تــزال تداعــب مالئكتهــا البريئــة بأصابــع ناعمــة وروح مطمئنــة.. وتلعــب الغميضــة 
بعيــون مفتوحــة، وتتهجــى أســماء األشــياء الحســنى، قبــل أن يعابثهــا القــدر العبــوس، ويســتخلصها مــن حضــن صويحباتهــا عــدو اهلل اآلفلــة 

شــيبته العصيــة الرجيمــة علــى الســتين، ليخــرب مــا فــاض عــن أحزانهــا وخيباتهــا الباقيــات
يا لقلب أمها!!

بخطــوات مــن أدركتــه الحاجــة كان يغــد الســير إلــى جحــره، وكأنــه يجرهــا إلــى حتفهــاـ فتتملــص مــن يــده وتتخلــف، تلتقــط حجــرا، تلعــب 
الحجلــة، أو تجــري وراء فراشــة آبقــة، فينهرهــا بعنــف، فترتعــد، فتجــري إليــه، فتمســك بيــده، محتكــة بــه، متمســحة بطــرف دشداشــته المتســخة

وقبــل أن تبتلعهمــا الثلــة، التفتــت راميــة بنظراتهــا الحســيرة وقلبهــا الكظيــم علــى الخيــام الســاهمة تحــت صهــد الظهيــرة، فيمــا يتهــادى 
مــن بعيــد بعيــد أنيــن نــاي شــجي حزيــن

ثم بكت…
وعلــى حصيــر بــارد فــي حجــرة بــاردة جلســت، وعريــر صرصــار يضــل طريقــه إلــى مســامعها فيزيــد مــن خفقــان قلبهــا، وصــوت الكافــر يتــردد 
ــى  ــر إل ــدا بخيالهــا الصغي ــر لرحمــة فيهــا، بينمــا تحــاول أن تفــر بعي ــة غامضــة ال اث ــة وكالم مبهــم ال يبيــن، ويرســم ابتســامة خبيث بأدعي
هنــاك، حيــث أمهــا المســكينة المعذبــة تناجــي الســماء، وتخفــي نشــيجها المكتــوم. وحيــث الحمائــم تســتظل تحــت العريشــة الظليلــة، وحيــث 

القبــرات تنــط علــى أفنــان الشــجر المتداغــل
جفــف وجهــه. كانــت عيناهــا تراقبانــه بانكســار وذعــر، ونظراتهــا ترجوانــه أال يقتــرب. مشــط لحيتــه الكثــة، وصــب قطــرات عطــر فــي كفــه ممــرا 
إياهــا فــوق رقبتــه وخديــه وأذنيــه ثــم نظــر إليهــا بخبــث كاشــفا عــن أســنان منخــورة متفرقــة ومدببــة. اقشــعر بدنهــا وشــعرت باالشــمئزاز 
والتقــزز. جلــس بقربهــا، أمســك ذراعهــا بقــوة، وقــال لهــا: “اقتربــي”. لــم تكــن تعــرف مــا ســيجري لهــا، بــل لــم تكــن تــدري مــا تفعــل، ولمــا 
جــاءت؟.. أحســت بخطــر قريــب، وبخــوف داهــم يشــل أوصالهــا، ويســري فــي دواخلهــا إحســاس غامــض بالخــوف. فابتعــدت عنــه، صفعهــا علــى 
خدهــا قائــال: “قلــت لــك انــت لــي، وســأفعل بــك مــا أشــاء”. عرفــت أن ال خــالص لهــا، وأنــه ال محالــة ســيأخذ مــا يريــد، ولــم يكــن جســدها 
ــول،  ــراري والحق ــي الب ــدة ف ــعة الممت ــماء الشاس ــة الس ــي زرق ــابحة ف ــيرة س ــا الكس ــلت نظراته ــرب، أرس ــن الض ــد م ــل المزي ــل يحتم الضئي
قبــل أن يغلــق البــاب وتحــل عتمــة خفيفــة بــددت النــور الجاثــم علــى ركام الغبــار والذبــاب، أحســت بيديــه الثقيلتيــن الباردتيــن تحمالنهــا، 
وتقتحمــان بخشــونة طــراوة ظهرهــا النحيــل، أحســت بقشــعريرة، واجتاحتهــا رغبــة بالتقيــؤ، أو الهــروب. ألقــت برأســها المنهــك علــى الوســادة 
واستســلمت، حيــن عراهــا وكشــف عــن محاســنها، حــز الــذل واأللــم جســدها الصغيــر، وفغــرت فاهــا، ليــس مــن خــوف، وإنمــا مــن الدهشــة، 
ألنهــا لــم تســتطع أن تصــدق مــا ســيحدث أمــام هــذه الحــركات المريبــة الغريبــة الشــديدَة العبــث. ولــم يكــن أمامهــا مــن بيــن القناعــات 
البدويــة المكتســبة، والحيــل الضروريــة الراســخة، ســوى البــكاء، ثــم بكــت.. بكــت فــي صمــت جســور، وتمنــت أن ينتهــي كل شــيء بســرعة.. 
عضــت علــى شــفتها الســفلى، وغمَّضَــت عينيهــا، وشــهقت بقــوة، فــي تلــك األثنــاء التــي اضطربــت خاللهــا المحيطــات، واصطفقــت األمــواج، 
وطــارت أســراب الســنونو، وجفلــت الخيــل فــي مرابطهــا، وتفرقــت الفــراخ فزعــة مــن شــبح بــاز الح فــي األعالــي، ووســط بركــة مــن الدمــاء 
ــها  ــا، ويفترس ــوك لحمه ــتين، ويل ــفتيها اليابس ــى ش ــض عل ــر، ويع ــا الضام ــي صدره ــم حلمت ــذ يقض ــا، أخ ــن ينبوعه ــز م ــي تن ــاخنة الت الس

بوحشــية وســادية ال توصــف.
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النص:
نقوس المهدي - سهرة مع الثعابين.. قصة قصيرة

“كانت إراديت هي وحدها التي تتلقى الرضبات وتردها نظرات غاضبة وصمتًا. وظللت كذلك. مل أرهب، مل أتراجع”

رشق املتوسط – عبد الرحمن منيف

وصلــت إىل البيــت متأخــرا، وقــد رحــل النهــار، وغســق الليــل، وأطلقــت املصابيــح ألســنة نورهــا تنفــخ يف العتمــة فتميــد، حــن أدرت املفتــاح يف 

ثقــب البــاب، انفتــح بســهولة، وجدتهــم بانتظــاري، وكأمنــا كنــت انتظــر مجيئهــم، جــاؤوا، مــا مــن أحــد شــاهدهم، أو شــعر بهــم وهــم يتســللون 

إىل البيــت، بيتــي، كنــت قــد قــرأت يف كتــاب “منتخــب الــكالم يف تفســري األحــالم” املنســوب خطــأ البــن ســريين، و”تعطــري األنــام يف تفســري األحــالم” 

لعبــد الغنــي النابلــي، وكتــاب “اإلشــارات يف علــم العبــارات” البــن شــاهن أشــياء عــن تأويــالت لرؤيــا ثقــب البــاب، وقــد بلــغ إىل علمــي أنــه 

ورد عــن النبــي قولــه: ) إذا رأى أحدكــم رؤيــا فــال يحــدث بهــا إال عاملــا أو ناصحــا (، لكــن الحاصــل أن األمــر ليــس رؤيــا وال أضغــاث أحــالم بــل 

ــس وحشــتي  ــة الكــوة الصغــرية وتؤن ــت عــىل حاف ــأيت للمبي ــت ت ــي كان ــور الت ــى الطي ــه، حت ــره واحتوائ ــرا تعجــز األحــالم عــن تصوي ــا مري واقع

بزقزقتهــا الوديعــة العذبــة األليفــة أخلفــت وعدهــا الليلــة، أصغــي لرفيــف أجنحتهــا الخفيفــة والرشــيقة وهــي تجفــل مذعــورة، والبقــال الشــديد 

الفضــول، والــذي ال تفوتــه حركــة مــارق وال رجفــة جفــن، ويعلمنــي بــن الفينــة واألخــرى عــن أوصــاف محــددة ألصدقــاء يســألون عنــي يف الغيــاب، 

مل يشــاهدهم وهــم يفتحــون البــاب ويدخلــون، مل يحــددوا موعــدا قبليــا، لكنهــم حــرضوا بــكل عدتهــم وعتادهــم، حينــام نــرت مقــاالت حــول 

املاديــة الجدليــة والعلامنيــة والفكــر العقــالين ورســالته يف تحريــر الوعــي البــري، نقــد الفكــر الدينــي والتطــرف وانعكاســاته عــىل الســلم العاملــي، 

ــة  ــة املتوحش ــة االمربيالي ــعوب، هيمن ــع الش ــدان وتجوي ــتغالل البل ــه يف اس ــد وإمعان ــتعامر الجدي ــوق، االس ــر الس ــا يف تحري ــا ودوره الربوليتاري

ويدهــا يف اســتعباد األمــم، اليســار املتكلــس، الكومــربادور واإلقطــاع والــرصاع الطبقــي، إرضابــات العــامل، البورجوازيــة الجنينيــة، مــرض الشــيوعية 

الطفــويل، العبوديــة الطوعيــة وأشــياء أخــرى يف امتــداح األنظمــة الفاشــية، وقــد كان عليهــم الحضــور قبــل هــذا حــن كتمــت، خطــأ وتهــورا وســوءا 

يف التقديــر، أنفــاس صديقتــي الحســناء بواســطة جدائــل شــعرها الفاحــم الناعــم الطويــل املسبســب، بعدمــا ســاورتني شــكوك حــول ترصفاتهــا 

الغريبــة واملريبــة، وحملهــا تقاريــري إىل البوليــس الــري بــدل إيصالهــا إىل رفاقــي يف التنظيــم الــري، بالوقــت الــذي كانــت تغافلنــي فيــه وتحــرق 

خطابــايت خوفــا عــيل مــن االعتقــال، وترتجمهــا إىل رســائل غــرام تتفنــن يف تدبيجهــا تحــت أســامء مســتعارة لعشــيقات مــن وحــي الخيــال، الغزالــة 

ــا  ــة حنانه ــا وحــالوة بســمتها ورق ــة ســوداء، تســقيني الســالفة، تشعشــعها بسلســبيل غنجه ــا بفعــل كذب ــي دفعــت حياته ــة الت ــاء الرقراق الهيف

الــوارف، صديقتــي الوديعــة التــي عجــزت جــدران ُغرفتــي الصغــرية عــن تحمــل أرسارنــا الكتيمــة املغريــة، فهجمــت عليهــا ذات عرصيــة، طوقتهــا 

بذراعــي، وأنخــت عليهــا بكلــكيل، وأجهــزت عليهــا بالقبــالت الحــارة أزرعهــا وأطبــع أختامهــا عــىل خديهــا وشــفتيها ونحرهــا، وزنديهــا، وكتفيهــا 

وصدرهــا الخصــب، فيــام راحــت تــرصخ وتســتغيث وتحــاول اإلفــالت مــن قبضتــي دون طائــل.

خمســة كانــوا، امــرأة مســرتجلة، مل يطــرق أحــد قــط بــاب عزلتهــا املزمنــة، وال نــاوش عنوســتها املبكــرة ابــن أنثــى، تعيــد ترتيــب حســاباتها الخــارسة، 

مســتعينة باملســاحيق الكثيفــة لرتســيم تضاريــس فتنتهــا، وإضفــاء إيحــاء شــهوي عــىل هيئتهــا، جبهتهــا ناتئــة، رقبتهــا مديــدة، خداهــا غائــران، 

ــة  ــاد الشــمس وتبصــق قشــوره عــىل األرضي ــب عب ــذوق ل ــف، تت ــوق شــاربها زغــب خفي ــان، وف ــر، حقواهــا ناتئ ــا ضام صدرهــا ممســوح، بطنه

العاريــة، وأربعــة رجــال متجهمــي الســحنات عــىل عيونهــم نظــارات ســوداء ســميكة تختفــي خلفهــا عيــون شــيطانية حاقــدة حــادة براقــة ماكــرة 

وتقطيبــة أبديــة..

كائنــات بريــة ممــن يســميهم والــدي تهكــام بــأوالد الحــرام، النعــدام الرحمــة والشــفقة يف قلوبهــم، وتنعتهــم أمــي بأصحــاب الوقــت، إمعانــا 

منهــا يف ترهيبنــا، جالســن عــىل مــا اتفــق.. الكــريس واملائــدة واألريكــة وجــردل املــاء وعــىل األرض، وتحــت أرجلهــم كل مــا امتــدت إليــه أيديهــم 

وأعينهــم.. الجرائــد، قطــن األفرشــة، املالبــس وأواين املطبــخ، اآلالت املوســيقية التــي اقتنــي وال أجيــد العــزف عليهــا، األصــص التــي صبغتهــا ونقعــت 

ــاء… مزروعــات مــن كل صنــف لهــا  ــرتان، قندريــس، حبــق، هندب ــار، شــيح، عوســج، قــراص، عبي ــة.. صب عطشــها واعتنيــت بهــا وبنباتاتهــا الربي

هــي أيضــا أشــكال وأســامء وصفــات وألــوان وشــذا وعشــاق، كتــب النظريــات الثوريــة العظيمــة التــي اســتبدلت أغلفتهــا الحقيقيــة بأغلفــة كتــب 

صفــراء وصــور املغنــن املخنثــن للتمويــه، وأخــرى البــن الراونــدي والجعــد بــن درهــم وابــن رشــد، صــور لــكارل ماركــس، ورفيــق دربــه فريدريــك 

ــي،  ــون تروتس ــن، لي ــرت كروبوتك ــن، بي ــل باكون ــرودون، ميخائي ــف ب ــري جوزي ــن، بي ــوف لين ــش أوليان ــري إلييت ــمبورغ، فالدمي ــز، روزا ليكس انجل

ألكســندرا كولونتــاي، إرنســت مانــدل، التــي، هــويش منــه، الجــرال جيــاب، عبــد الكريــم الخطــايب، املهــدي بنربكــة، عمــر بــن جلــون، جــامل عبــد 

النــارص، املهامتــا غانــدي، باتريــس لومومبــا، نلســون مانديلــال، الرفيــق يوســف ســلامن يوســف، وليــم رايــش، انطونيــو غرامــي، جــورج لــوكاش، 

بابلــو نــريودا، ناظــم حكمــت، بنيامــن مولويــزي، عــيل فــودة، فرانــز فانــون، حســن مــروة، مهــدي عامــل، فــرج فــودة، عبــد العزيــز بــالل، املهــدي 

املنجــرة، عبــد الفتــاح إســامعيل، عبــد الخالــق محجــوب، وصــورة أمــي أيضــا وكأمنــا يتــامدون يف إذاللهــا وامتهانهــا ألنهــا توجعــت وأنجبــت هــذا 

ــة االجتامعيــة واالشــرتاكية العلميــة، ويســب الحكومــة لســبب أو دونــه، ويحــرض  البغــل العــاق واملســخوط الــذي يؤمــن بالدميقراطيــة والعدال

املواطنــن عــىل العصيــان املــدين، ويكتــب وهــو يف قمــة وعيــه وصفائــه الروحــي مقــاالت يف متجيــد فكــر رجــل ملتــح ســلخ ثلثــي حياتــه يف انجــاز 

كتــاب تافــه مــن ثالثــة أجــزاء حــول رأس املــال يحمــل غالفــه صــورة مطرقــة ومنجــل، ويــأىب أكل القــوت الــرديء وانتظــار املــوت البطــيء.

عــىل غاللــة الضيــاء الهشــة املنفلتــة مــن مصبــاح الشــارع الوحيــد، أداروا بعــض األرشطــة الغنائيــة يف املســجلة، صدحــت أغنيــة ” يــا نخلــة واد 

البــاي”، ســايرت املــرأة الخالســية اإليقــاع عــىل صينيــة الشــاي وتصفيــق الحارضيــن، فيــام تفرقــع بحــركات داعــرة فقاعــات مــن علكــة يف فمهــا، 

مل يفهمــوا شــيئا مــن حمولــة األغنيــة السياســية، وحدهــا املــرأة فهمتنــي حــن ضبطتنــي اســرتق النظــر مــن بــاب الفضــول املعــريف إىل فخذيهــا، 

غمزتنــي، شــهقت، ورفعــت تنورتهــا قليــال، ورشعــت والشــبق يف عينيهــا، تتلــذذ بتعذيبــي وإثــاريت وهــي تفرجهــام خلســة لتفرجنــي عــىل مكامــن 

رسهــا الخبــيء خلــف ســدرة عانتهــا الكثيفــة

خريتهــم بــن إعــداد كاس مــن الشــاي، أو تقديــم زجاجــة مــن الــروج الــرديء كنــت احتفــظ بهــا أليــام الــربد، مل يــردوا إمعانــا يف مامرســة حربهــم 

النفســية عــىل نفــي، فيــام توجــه إيل أحدهــم خمنــت أنــه الرئيــس وآمــر الريــة برتســانة مــن األســئلة الروتينيــة عــن ســني ومهنتــي ومــكان 

ازديــادي، وأيــن أخبــئ الكتــب التــي أقــرأ وأســمم بهــا أفــكار النــشء، انتــاميئ الســيايس، ســفريايت، موقفــي مــن األديــان، أســامء رفاقــي يف التنظيــم 

الــري، والخاليــا غــري النامئــة عــن ناهبــي املــال العــام والفســاد اإلداري، واملوظفــن املرتشــن، والــوزراء اللصــوص، وحذلقــة نــواب الشــعب، وفقهــاء 

الظــالم والنصــب باســم الديــن واإلميــان والتقــوى، وتخرصــايت حــول توجــه البــالد نحــو الخــراب الســحيق األكيــد، خمنــت أن يف األمــر أمــرا مبيتــا 

يســتهدف جــر لســاين، وتأجيــج ضوضــاء اللغــو عــىل شــفتي ألتحــدث بإســهال عــن االنتهازيــة الكلبيــة للنخــب السياســية، عــن كتــب أهربهــا تحــت 

اآلبــاط كــام يهــرب األباطــرة الحشــيش األخــرض والغبــار األبيــض واملــواد املنتهيــة صالحيتهــا، عــن الشــعراء يهزمــون الجيــوش ويجملــون النكبــات 

ويحــررون البــالد بالســجع الركيــك، عــن شــخصيايت الروائيــة التــي اخــرتت لهــا عنــوة حيــاة العــذاب والبــؤس والشــقاء والتقشــف وشــظف العيــش 

والفاقــة واألمــراض واإلحبــاط والحقــد وكراهيــة األغنيــاء..

مل أنبس بيء..

ومل يصلوا ليء..

ما يضري الشاة أمام جربوت وقسوة جزارها..

حــرك الثعبــان الكبــري رأســه أفقيــا مســتاء متربمــا، معــربا عــن عــدم رضــاه، متوعــدا ديــن أمــي باجتثــاث الجنــة مــن تحــت قدميهــا، رمبــا ألنهــم 

يعرفــون عنــي أكــر منــي، لكــرة عيونهــم املبثوثــة يف كل زاويــة ويف كل ناصيــة ويف كل مــكان ويف كل درب، افتعــل ضحكــة صفــراء، مل يســتطع 

اإلفــراج عنهــا فتجشــأ، أخــرج مــن إحــدى الزكائــب رزمــة مــن األوراق الصفــراء، وبــدأ يقــرأ منهــا نتفــا عــن تحــركايت بتفاصيلهــا وتواريخهــا وأوقاتهــا 

املضبوطــة، أحداثــا عاديــة مألوفــة تافهــة كنــت أصــال قــد نســيتها بــدءا بأســامء املقاهــي الشــعبية املختلفــة والحانــات الرخيصــة التــي أرتادهــا، 

أكاليت املفضلــة، مــذاق الــراب الحريــف الــذي أعشــقه، أســامء أصدقــايئ، رســائيل، عــاديت يف قلــب قميــي الســفيل، األغــاين املحببــة لــدي، الكتــب 

التــي قــرأت، أحالمــي املقصوصــة األجنحــة، بيــوت الدعــارة التــي كنــت أتــردد عليهــا، خليــاليت الــاليت يأتــن لزيــاريت بــن الفينــة واألخــرى لعــرض 

ــه،  ــد، اســتغربت لحديث ــق فيهــم إىل حــد بعي ــت أث ــن كن ــن الذي ــاق املقرب ــة مــن أحــد الرف ــم أدار رشيطــا تســجيليا لوشــاية كاذب خدماتهــن، ث

وغمســتني الدهشــة والصدمــة واإلحســاس بالذنــب يف حــامم مــن العــرق البــارد، وأحسســت مبغــص وعطــش شــديد ويبــاس يف الحلــق، وبالخــوف 

ــة القصيــة حينــام كنــت أتكتــك – مســتظال بأجنحــة آمــايل  ــه، اســتيقظ يف خاطــري حنــن قديــم لســنن الطفول والفــزع يقــرص قلبــي مــن أذني

العريضــة، ومخفــورا بوعــول حــدويس – قصائــد تطــاول ذهــب حقــول الحنطــة، وأرســم عصافــري ونجومــا وفراشــات وأطاردهــا يف بريــة الخيــال، 

وكانــت يل بــن األنــام صبيــة حســناء زاعقــة الزينــة أتعلــق بأهــداب فتنتهــا وتفاصيــل أنوثتهــا البضــة، أغرقهــا يف الزورد املجــاز وأضفــي عليهــا مــا 

تيــر مــن شــوقي وتوقــي املعمــد بحــرب الكنايــة وكيميــاء املجــاز، وأســبغ عليهــا مــا أتصيــده مــن فيــض اللغــة الكرميــة وســخاء البالغــة وصفــاء 

الحقيقــة.

عــىل حــدود فجــر ثقيــل يشــبك مرفقــه بــذراع العتمــة، وأنــا أنتظــر هبــاء صيــاح الديكــة املنبعــث مــن أكــواخ الفالحــن البعيــدة، وصبحا لــن يتنفس 

عــىل خــري، انتهــوا مــن ســلقي بحــدة ألســنتهم، ورشعــوا يف تثبيــت املشــنقة بســقف الفنــاء، ومــن غبــش الفــراغ املــرع والســحيق تدلــت العــن 

قراءة فى »سهرة مع الثعابين«
 قصة المهدى نقوس
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الحــوالء لألنشــوطة التــي ســتلفظني بعــد حــن إىل الســعري، خفيفــة متأرجحــة مرحــة جــذىل كأنهــا تتوعــدين باعتصــار مــا مل يفلــح فيــه املحققــون 

مــن اعرتافــات، وبالطيبــة والرأفــة والحنكــة واملهــارة الوظيفيــة ذاتهــا غــرزوا إســفينا بــن الرتقــّوة والثّنــُدوة ثــم ســحبوين إىل األعــىل، بقيــت معلقــا 

ككبــش، ثــم رشعــوا يف ســلخ جلــدي، وإطفــاء ســجائرهم يف لحمــي، ونــر أعضــايئ، كنــت أشــاهد كل ذلــك بــأم العــن، فيســتحلب لســاين لرائحــة 

يش اللحــم تتســلل إىل خياشــيمي، واســتعذب صفــري أمعــايئ الفارغــة، وقــد خذلنــي صــوت األمل الفصيــح، وغامــت الدنيــا أمــام ناظــري، وحينــام 

انتهــوا مــن عمليــات اإلفــراغ والعــرص والنــر، كأنهــم يجهــزون حيوانــا أســطوريا لعرضــه يف متحــف لســالالت الخنازيــر والتامســيح والعفاريــت 

والديناصــورات البائــدة، تركــوين جثــة هامــدة وســط بركــة دمــايئ املتخــرة التــي حاولــوا عبثــا شــفطها لــدورة امليــاه عــرب أنبــوب مطاطــي موصــول 

بعروقــي، مســتكرين يف امليتــة التــي اســتحقها، ثــم حملــوا حقائبهــم، وخرجــوا، صفقــوا البــاب خلفهــم، وانرصفــوا تحــت ســرت الليــل الكحــيل، 

دون أن يلحظهــم أو يشــعر بهــم احــد، بخمســتهم، املــرأة الخالســية التــي مرغتنــي يف أســن عطرهــا املاجــن، وأصحــاب الوقــت األربعــة أملتجهمــي 

الســحنات، ذوو النظــارات الســوداء الســميكة التــي تخفــي خلفهــا نظــرات شــيطانية حاقــدة حــادة براقــة ماكــرة وتقطيبــة أبديــة.

القراءة:
تلــك القــراءة ال تعنــى اإلملــام بجوانــب النــص الجامليــة إمنــا هــى محاولــة لتفســري وتأويــل النــص وتقريــب املفاهيــم بقــدر مــا وبأســلوب مبســط 

ودامئــا مــا تكــون القــراءة بعيــدة كل البعــد عــن األســلوب النقــدى املتخصــص واســتخدام مصطلحــات ال تهــم القــارئ بــأى حــال .

ــزداد  ــك ت ــة والصمــت تكــون املقاومــة لقــوة غاشــمة وبذل ــة رشق املتوســط بالنظــرات الغاضب ــد الرحمــن منيــف ىف رواي ــة بكلــامت عب البداي

ــات وأشــد .. ــم .. فالنظــرات أقــوى مــن الرضب ــة والتصمي الحــدة والراســة واملواجه

ومــن روايــة رشق املتوســط أيضــا »هــل ميكــن أن ترمــم إرادة إنســان مل تعــد تربطــه بالحيــاة رابطــة؟ أنــا ذاك اإلنســان. ال لســت انســانا، الســجن 

يف أيامــه األوىل حــاول أن يقتــل جســدي. مل أكــن أتصــور أين أحتمــل كل مــا فعلــوه، لكــن احتملــت«.

هنــاك ارتبــاط بــن ذلــك التقديــم وبــن نــص قصــة ســهرة مــع الثعابــن للمهــدى نيقــوس رمبــا يكــون هــذا االرتبــاط هــو ســبب الكتابــة ، فنحــن 

أمــا بطــل يتحمــل التعذيــب دون أن ينهــار ، وإن كانــت بدايــة النــص وصفيــة لألجــواء العامــة فهــى فرشــة تحــدد زمــن النــص كرمــز ىف بدايــة 

الليــل وبعــد رحيــل النهــار إذ يفاجــئ البطــل العائــد مبجــرد إدارة املفتــاح ىف بــاب بيتــه مبــن هــو داخــل بيتــه ، متســللن دون دعــوة مســبقة 

زوار الفجــر بعــد نــر عــدة مقــاالت أى أنــه ىف مواجهــة ســلطة شــمولية مرتبصــة وقامعــة لحريــة الفكــر ىف واقــع مريــر وليــس حلــام أو كابوســا 

ميكــن اإلفاقــة منــه بالرغــم مــن املعرفــة املســبقة وثقافــة التأويــل فإنهــا ال تجــدى ىف الواقــع املريــر .

ــراء والجــريان ،  ــع وال ــة والبي ــا أمــام اســتعالء املنهــج االســتهالىك والنفعي ــك ىف خلســة بتواطــؤ البقــال وكأنن ــك ويدخــل بيت مــن يقتحــم حيات

اآلخــرون .

ــد والعقــالىن  ــرتاث .، وهــو الرجــل املثقــف الناق ــارئ ال ــاب وهــو املثقــف املوســوعى صاحــب النظــرة للعــامل واملوقــف وق ــالت لثفــب الب تأوي

املؤمــن بالدميقراطيــة والعدالــة والــذى ينظــر إليــه البعــض عــىل أنــه بغــل دليــل عــىل قصــور النظــرة نظــرة العــامل للمثقــف املهتــم مبــا ليــس 

ــع . ــا ىف الواق متحقق

مالمــح للبطــل املهــزوم لواقــع مــأزوم فالكائنــات البريــة أوالد الحــرام كتعريــة املجتمــع ىف نواقصــه والنظــرة الدونيــة لبعــض طبقاتــه .، حتــى أن 

الحبيبــة تتحــول ملخــرب رسى فــال مفــر مــن التخلــص منهــا كصــورة رمزيــة لتحــول املثقــف املناضــل الثــورى إىل قاتــل إميانــا منــه بــأن مروعيــة 

القتــل حتميــة حتــى لــو كانــت الحبيبــة املتواطئــة بدورهــا .

زوار الليــل خمســة منهــم امــرأة داعــرة ومســرتجلة هــؤالء أوالد الحــرام النعــدام الرحمــة ىف قلوبهــم ، أصحــاب الوقــت والســلطة وباســتعراض 

كتبــه وصــورة أمــه بعــد التفتيــش الدقيــق تبــدأ مــن متواليــات التحقيــق والتعذيــب للمناضــل املثقــف ومــع القســوة املفرطــة ال ينبــس بشــئ 

ــق،  ــاس يف الحل ــه يحــس مبغــص وعطــش شــديد ويب ــن تجعل ــة غــري أن وشــاية مــا مــن اقــرب املقرب ــك غــري النظــرات املتحدي يتحمــل وال ميل

وبالخــوف والفــزع .

وتنتهى القصة برتكه معلقا ىف مشنقة تنزف دماؤه بعد تعذيب شديد دون أن يتلفظ مبا يريدون .، وينرصفون دون أن يلحظهم أحد .

ورغــم أنهــا قصــة قصــرية إال أنهــا تدخــل ىف إطــار القرصوايــة لكــرة أحداثهــا وتشــعبها وشــخوصها والفالشــباك وهــو مــا نالحظــه ىف نســق القــص 

لحيــاة مناضــل مثقــف يســتعرض تاريــخ أمــة بكاملهــا مبوتيفاتهــا الثقافيــة واملعرفيــة ونظــم حكمهــا والروافــد العديــدة املســتمدة ىف لغــة القــص 

مــن الروايــة كــام ىف قصــص ايتالــو كالفينــو عــىل ســبيل املثــال .

ــن حــدث ىف رشق  ــة وهــى أيضــا مســتمدة م ــة ووســط ونهاي ــا بداي ــكان وله ــة الشــديدة ىف رســم الشــخصيات وجــو امل ــز بالدق ــص يتمي فالن

املتوســط روايــة عبــد الرحمــن منيــف ، كتشــكيل متكامــل ىف الــذات واملــكان والزمــن مــام يخلــق حميميــة مــا بــن النــص واملتلقــى والتعاطــف 

مــع البطــل املهــزوم رغــم أنــه قاتــل .

-----------------------

املهدي نقوس / املغرب- * من مجموعة )...إلخ( منشورت رابطة أقالم أحمر، سفيغراف - 2014يف يف 
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لــم تشــهد مدينــة الهنديــة ) طوريــج ( منــذ نشــأتها عــام 1870حيــن مصــرت بفرمــان عثمانــى زمــن الوالــى المســتبصر مدحــت 
ــدىّ  ــج فراهي ــىّ النه ــالق حداث ــور الخ ــة الحض ــك ناصي ــة ، أمتل ــة العربي ــًا للغ ــى مدرس ــرن الماض ــتينيات الق ــى س ــا وحت باش
الهــوى مثقفــًا مهيــب الطلعــة وســيمًا كعبــد الــرزاق عبــد الواحــد. فالعربيــة تســرى مســرى الــدم فــى شــرايينه! أشــترط علــى 
طالبــه )*( التحــدث بهــا قســرًا ومجانبــة اللغــة المحكيــة ومــن يخطــأ يدفــع ) خمســة فلــوس ( حينهــا كانــت ثانويــة الهنديــة 
تضــم بيــن جدرانهــا مدرســين أكفــاء وتربوييــن مخلصيــن الزال االربعينيــون والخمســينيون مــن ابنــاء جيلــى يتذكرونهــم 
بأجــالل واحتــراٍم فائــق. كنــا صغــارًا النفقــه مايقــول ولكنــه ذو تأثيــر ) كرازيمــي( فعــال، كان صوتــه هــادرا متألقــًا فــى كلماتــه 
ونبراتهــا بــوح قــادم مــن مرافــىء التاريــخ الغابــر حملهــا ألينــا مؤكــدا وبعــزم أن اللغــة العربيــة لــم تكــن عقيمــا فهــا هــي 

ولــودًا معطــاءًا وســتبقى كذلــك الــى أن يــرث اهلل االرض ومــن عليهــا.
ــدة او ســردٍ مــن المنهــج المقــرر : يضــوع المــكان بشــذى اليمحــى  ــو بقصي ــى ول ــه ااّلســر حت ــا أســمعه يجلجــل بصوت عندم
وكأنــى أســمع أنغامــا وتقاســيم زريــاب وفــدت ســاخنة مــن قرطبــه او اشــحانٍ غــزٍل تغنــى بهــا أبــن ذريــح أوقيــس المجنــون أو 

بشــار بــن بــرد
أو يتهيــأ لــى وكأنــى أرى المتنبــى وقــد تجلبــب بمئــزره اليمانــى بحضــرة االميرالحمدانــى فــى حلــب يلقــى شــعره واثــق الخطــوة 
ملــكًا علــى الســامعين. أمــد نظــرى بأتجــاه البــاب فــأرى حبــات الرمــل تتمايــل وســعفات النخيــل تتراقــص، هــا هــو يمثــل الكلمة 
ويمســرحها بأإليمائــة حينــا وتقطيــب المالمــح حينــًا ّاخــر ثــم يردفهــا بأبتســامة أذا لــزم االمــر كل ذاك وهــو واقــف أمــام طالبــه 

وقفــة االســد الهصور.
حيــن يقــرأ لنــا مــن شــعره أو مــن أشــعار غيــره أراه متســلطنًا متيقتــًا ممــا يقــول خصوصــًا وهــو يقــف علــى أصابــع رجليــه رافعــاًً 
خافظــًا قامتــه ؛ يريــد النظــر الــى ّاخــر نقطــةٍ فــى المــدى ! وحيــن يــرن الجــرس معلنــًا إنتهــاء الــدرس أتألــم بصمــت وأقــول فــى 

ســري: ليــت الــدروس كلهــا لغــة عربية.
وعبــد الواحــد أخــر جنــدي مــن رعيــل رواد قصيــدة التفعيلــة حمــل ذالــك الفصيــل ريــاح التجديــد وســار بخطــى عــزوم رغــم 
عوائــق الطريــق الشــائك وعثــرات المتزمتيــن، وهــو مــن أبــرز وجــوه الصــف الثانــى بعــد بــدر ونــازك وعبــد الوهــاب البياتــى 
ولميعــه عبــاس عمــاره وربمــا لحقهــم يوســف الصائــغ وزكــى الجابــر و محمــود البريــكان وعنــاد غــزوان وعلــى الطاهــر وســعدى 
يوســف وغيرهــم كثيــر، وأبــرز ســمات شــعره الرفــض والمشاكســة وقــوة البنــاء المــزدان بالخيــال الجامــح وقــد عــرف عنــه أنــه 

يقــكك المفــردة العربيــة ليجعلهــا أكثــر طواعيــة لبنيــة شــعره.
القى هذه القصيدة فى حدائق االتحاد العام لأدباء العراقيين بعد شهر من نزوح الجواهري مكرهًا عام 1961:

مفازة هى نطويها وتطوينا – – – جد خطى فلقد جد السرى فينا
كأننا لم نطامن من شوامخنا – – وال أذينا حشانا فى تحاشينا

ياخال عوف رعاك اهلل حيث سرت – – بك الخطى وسقى شوق المحبينا
ياخال عوف وفينا منك مأثرة – – – أنا نجاوب والبلوى قوافينا

أنبيك أنا بعين نصف مغمضة – – – نغفو وبالكف فوق الكف تطمينا
)*( كنت احد طالبه فى ستيتيات القرن الماضي وقد غرس بىّ حب العربية وّادابها. رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته –

الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد كما عرفته
عبدالهادي الزعر

ذاكرة

هنــاك أماكــن تتــرك فــي الذاكــرة رائحــة تظــل منبعثة،والمــكان هنــا يخــرج مــن كونــه حيــزا هندســيا الــى مايشــكل 
فضــاءات ابعــد، ليصبــح قصــة وطعمــًا وذكرى..ومــن ثــم أثرًا.والمكتبــة هــذا الكــون الضــاج بــأرواح وانفــاس وتجــارب ثــرة 
لكتــاب وأدبــاء ومفكريــن وفالســفة،كلهم يجتمعــون فــي لحظــة خشــوع علــى أرفــف المكتبــة بانتظارمــن يقتنــي ذلــك 

الكتاب،ويبتــاع تلــك المجلــة،او يشــتري هــذه الجريــدة ” الصحيفــة” مطلعــًا علــى أخبــار العالــم.
والمكتبــة العصريــة فــي مدينــة العمــارة أسســت بتاريــخ 5.10.1929،ومؤسســها المرحــوم” عبــد الرحيــم الرحمانــي” 
فرعــًا عــن المكتبــة العصريــة الرئيــس فــي بغداد،والتــي تأسســت عــام عــام 1914 مــن قبــل “محمــود حلمــي”، ثــم آلــت 

أدارتهــا فــي بغــداد الــى “صــادق القاموســي”.
وتعــد المكتبــة العصريــة فــي ميســان ومنــذ تأسيســها وحتــى اآلن المكتبــة األم، وهــي األقــدم فــي محافظــات 
الجنوب،توازيهــا فــي القــدم المكتبــة األهليــة التــي تأسســت فــي البصرة.وأســتمرت المكتبــة العصريــة بــأدارة ” عبــد 
الرحيــم الرحمانــي” وبمعيــة ” حيــدر حســين” كعامــل فــي المكتبــة وبائــع للصحــف أنــذاك، لحيــن اســتقرارالرحماني فــي 

ــدر حســين”. ــى الســيد “حي ــة ال ــت ادارة المكتب ــث آل ــام 1964، حي بغــداد ع
التقينــا بالكتبــي ” ســعد حيــدر حســين” ودار بيننــا هــذا الحديث،والــذي تحــدث فيــه لمجلتنــا الشــبكة العراقيــة، بــدال 
ــاك  ــال : )) هن ــث ق ــة. حي ــي المكتب ــد ف ــن التواج ــه م ــي يمنع ــع صح ــذي يمربوض ــين” ال ــدر حس ــاج “حي ــه الح ــن أبي ع
مكتبــات عاصــرت المكتبــة العصرية،وتركــزت فــي ســوق العمــارة تحديدا،شــارع التربيــة اآلن والــذي كان يســمى ســابقا” 
ــة ”  ــي افتتحــت عــام 1941م، ومكتب ــرزا اإلنصــاري والت ــة ” النجــاح” لصاحبهــا الشــيخ مي ــاك مكتب شــارع المعارف”،فهن
الغــد” لأخويــن ” شــاكر وإبراهيــم الهاشــمي”،ومكتبة ” األهالــي” للســيد قاســم جاســم،وكتبة ” الزبيــدي” للســيد غالــب 
الزبيدي،وكذلــك مكتبــة بغداد…لكــن هــذه المكتبــات لــم تصمــد لظــروف عديــدة وأولهــا تحــوالت الســوق نحــو اســتيراد 

القرطاســية وقلــة اإلقبــال علــى اقتنــاء الكتــب وشــرائها.
ــــ كانــت ملحقــة بالمكتبــة العصريــة ” مطبعــة صغيــرة” وهــي مطبعــة حجريــة قديمــة ســميت فــي وقتهــا ب” المطبعــة 
ــل  ــل عم ــم ق ــة”، ث ــة الرحماني ــة والمكتب ــة العصري ــرأ )) المكتب ــة تق ــة للمكتب ــة الرئيس ــت اليافط ــذا كان ــة” ل الرحماني

المكتبة العصرية في العْمارة..المكتبة العصرية في العْمارة..
ذاكـــرة المدينة وأيقونة الكتابذاكـــرة المدينة وأيقونة الكتاب

نصري الشيخ

مكتبات
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المطبعــة لكونهــا مــن طــراز قديــم يعتمــد صــف 
الحــروف الرصاص،ورصفهــا باليد،وبحجــم ” 12.14 
لطبعها.وكانــت تنتــج طباعيــا ” كارتــات األعــراس” 
ــاس  ــاورة،و ” أكي ــالت المج ــة” للمح ــوالت تجاري و”وص

ــة”.. ورقي
وظلــت المكتبــة العصريــة صامــدة كل هــذي العقــود 
ــي رأس  ــي ف ــا الجغراف ــا لموقعه ــنوات لربم ــن الس م
ــف  ــراء الصح ــى ش ــا عل ــاد رواده ــوق الكبير،وأعتي الس
ــبب  ــا. وبس ــا اليه ــي تباع ــدارات الت ــات واإلص والدوري

وحضورهــا  الســتراتيجي  مركزهــا 
الثقافــة  حــب  اشــاعة  فــي  النوعــي 
والجريــدة  والمجلــة  الكتــاب  وتوافــر 
ــدوام، تــم منحهــا أجــازة  ــى ال فيهــا عل
اســتيراد للكتــب والمطبوعــات العربيــة، 
ذات  العريقــة  بالمكتبــات  أســوة 
الدفعــة  الحضورفــي بغــداد، وكانــت 
المطبوعــات  اســتيراد  مــن  األولــى 
مــن دور النشــر العربية،هــي مجموعــة 
نــادرة مــن القــرآن الكريــم والقواميس 
لســهولة  انكليزي،وذلــك  عربــي/ 
تعطيلهــا  وعــدم  للمكتبــة  وصولهــا 
ــة  ــرة الرقاب ــن دائ ــات م ــذ الموافق إلخ

العامــة آنــذاك.
حيــدر   ” الكتبــي  يــوم  ذات  وســئل 
ــده ”  ــث لول ــو ســعد” والحدي حســين اب

ســعد” :
ــل  ــي مث ــاب: )) الكتب ــي ، فأج ــات الكتب ــي مواصف ماه
ــي  ــع األدوية،وه ــا جمي ــة فيه ــي، فالصيدلي الصيدالن
تجمــع المتناقضات،هنــاك أدويــة ” منحفــات” وأدويــة 
 ” ” مســهلة” وهنــاك  ادويــة  ،وهنــاك  ” مســمنات” 
قابضة”..المكتبــة تعــرض وتبيــع هــذا الكــم مــن 
الكتــب بمختلــف توجهاتــه وعلــى الكتبــي ان اليعكــس 
توجهاتــه السياســية 
والثقافيــة،وان يقــف 
واحــدة  بمســافة 
الجميع.وهــذا  مــن 
عليــه  اعتــاد  مــا 
المكتبــات  كتبيــو 
الرصينــة فــي بغــداد 
الســعدون  شــارع   ”
وســوق المتنبــي”…
علــى  األتفــاق  مــع 
صنــع ثقافــة تحتفــي 
باألنســان واألبتعــاد عــن ترويــج الكتــب الهدامــة التــي 

تســبب اضــرارا للمجتمــع.
الســتينيات  فتــرة  العصريــة  المكتبــة  كانــت  لــذا 
فهنــا  افــكار،  حــوار  عــن  عبــارة  والســبعينيات 

الماركســي والقومــي والعروبــي واألســالمي كلهــم فــي حوار 
ودي.وجديــر بالذكرالبــد أن نؤكــد بــأن عمــل المكتبــة الزال 
ــريف  ــد ” ش ــم المتقاع ــأدارة المعل ــى اآلن ، وب ــتمرا حت مس
عبــد الحســين ابــو حســنين ” الــذي كان رفيقــا للحــاج ” ابــو 

ــعد”. س
ــة:  ــة العصري يقــول الصحفــي ” جــالل ســاجت” عــن المكتب
” كان عملــي منتصــف الســبعينيات فــي الــدار الوطنيــة 
ــالت  ــف والمج ــع الصح ــا توزي ــع،وكان عمله ــر والتوزي للنش
واإلصــدارات الجديــدة مــن الكتــب علــى المكتبــات فــي 
ــن  ــد م ــة األس ــي حص ــا نعط ــان. وكن ميس
العصريــة،  المكتبــة  الــى  المطبوعــات 
تصلنــا  مثــال  ســعد”  ابــو   ” وصاحبهــا 
3000جريــدة ،حصــة ابــو ســعد تكــون 
للكتــب  بالنســبة  2000جريدة،وهكــذا 
ســعد”  ابــو  الحــاج”  والمجالت.وشــكل 
ــه ”  ــي عمل ــه ف ــي تفاني ــادرًا ف ــًا ن نموذج
ــة  ــي” وتمتعــه بعالقــات واســعة وطيب كتب
مــن جميــع الشــرائح مــن اهالــي ميســان، 
الزبائن،ومــن  مــع  النبيــل  وتعاملــه 
النوادرالتــي شــهدتها وعايشــتها، ان الحاج 
” ابــو ســعد” كان ” يضــوج” مــن المجــالت 
ــن  ــام الرياضي ــك ألزدح ــة ..!! وذل الرياضي
والمهتميــن بشــؤون الرياضــة وتزاحمهــم 

عنــد المكتبــة((.
تأسيســها  ومنــذ  العصريــة  والمكتبــة 
عــام 1929 وحتــى اآلن هــي محــج األدبــاء والصحفييــن 
ــد ان  ــون الب ــان المغترب ــاء ميس ــى ابن ــل وحت والمحامين،ب
يمــروا بهــا ويلقــون التحيــة علــى الحــاج ” ابــو ســعد” بــدًء 
مــن الشــاعرالكبير” محمــد مهــدي الجواهــري” عندمــا كان 
معلمــا للدراســة األبتدائيــة فــي المناطــق الريفيــة لقضــاء 
علــي الغربــي وتواجــده الدائــم للتــزود بالجديــد مــن الكتــب 
األدبيــة ودواويــن الشــعروالروايات.وكذلك المخــرج والفنــان 
الراحــل ” د.فاضــل خليل”،وكذلــك ” د.فاضــل الســوداني” 
اســتاذ المســرح،والروائي ” عبــد الــرزاق المطلبــي” والعديــد 
ــم األدب  ــي عال ــي ف ــرة ف ــة والحاض ــماء المرموق ــن األس م

ــة. والصحاف

نصوص

كلمــا ازداد عنــد عبــد اهلل  مولــودا جديــدا ، يمنحــه الباطــرون مائــة درهــم 
)كتبريكــة(* ، ويــوم عطلــة مدفــوع األجــر .

ــا . هــذه  زوجتــه عائشــة حامــل فــي شــهرها الثامــن . كل ســنة تضــع لــه كتكوت
المــرة بــدأ يحلــم بشــيء مختلــف ، بعــد أن ســمع خبــرا يقــول بــأن وزارة الفالحــة 
تمنــح للفالحيــن أربعــة آالف درهــم عــن كل بقــرة تلــد عِجــال ، ولــو تجــاوز العــدد 
ــن  ــد م ــه ، وتأك ــأل عن ــه س ــرة ، لكن ــر ألول م ــمع الخب ــن س ــر أي اآلالف . ال يتذك

صحتــه .
ــدأ يشــعر بصــداع فــي  ــى البيــت ، توقــف مرتيــن فــي الطريــق . ب ــد إل وهــو عائ

ــك ، تســاءل مــع نفســه : ــرأس ينمــو شــيئا فشــيئا . لينســى ذل ال
ـ لو تزوجت بقرة ، هل سنلد عِجال ؟

انتابــه إحســاس بالتقــزز مــن أن يتــزوج اإلنســان حيوانــا . تشــوش فكــره . الــزواج 
يحتــاج إلــى إجــراءات إداريــة . موافقــة عــون الســلطة وعائشــة والعــدول والشــهود . وهــل يوافــق كل هــؤالء علــى أن يتــزوج مــن 
بقــرة ؟ وكــم مــن الوقــت ســيحتاج إلقناعهــم ؟ وكيــف ســتفرح األســرة ، وتقيــم لــه العــرس  وتســتضيف أهــل العــروس ؟ ولنفــرض 

أنهــم وافقــوا ، فأيــن ينــام مــع البقــرة ليلــة الدخلــة ، فــي الحظيــرة أم فــي الغرفــة ؟
كاد يمــوت مــن الضحــك ، عندمــا تخيــل بقــرة تجلــس بجانبــه فــي )العماريــة(* ، وهمــا يشــربان الحليــب ، ويتنــاوالن التمــر . وقبــل 
ذلــك عليــه أن يضــع خاتــم الــزواج فــي أصبعهــا ، ثــم يطبــع قبلــة علــى خدهــا . تذكــر بــأن البقــر ليــس لــه أصابــع ، وال خــدود 
مثــل البشــر ! رأى بأنــه سيشــعر بالقــرف إذا فعــل ذلــك . وضــع يــده علــى رأســه . توقــف لحظــة ، وأخــرج منديــال ، مســح بــه العــرق 

وأضــاف :
ـ هــل يمكــن لعائشــة بنــت حمــان أن تلــد هــذه المــرة عجــال ؟ قــد يحــدث ذلــك ، لكــن بشــرط أن يتحــوال معــا إلــى بقــر ! وهــل 
يتحــول اإلنســان إلــى بقــر ؟ فــي هــذا العالــم كل شــيء ممكــن . إذا صَدَّقــت صعــود اإلنســان إلــى القمــر ، لمــاذا ال تُصْــدق تحــول 

اإلنســان إلــى بقــر .
نسي أمرا مهما ثم أضاف :

ـ ومــن ســيأخذ األربعــة آالف درهــم ، إذا تحولنــا معــا إلــى حيوانــات ؟ وكيــف ســيتعرف علينــا عــون الســلطة ؟ ال بــد أن يبقــى أحدنــا 
علــى هيئتــه البشــرية

الثور ال يلد ، البقرة هي التي تلد . بالمنطق عائشة هي التي يجب أن تتحول إلى بقرة !
ضحــك وهــو يــرى عائشــة تتحــول إلــى بقــرة ، ثــم تخيــل نفســه يعانقهــا ، لكــن خشــي أن تنطحــه أو تركلــه ! رغــم أن الصــورة بــدت 
مقــززة وبشــعة ، فمــن يضمــن لــه بــأن يلــدا عجــال ؟ قــد يلــدا مســخا مركبــا : ولــد لــه رأس عجــل ، أو العكــس عجــل لــه رأس إنســان 

! وفــي هــذه الحالــة لــن يحصــال علــى التعويــض .
إذن عليه في المساء أن يفتح الموضوع مع عائشة :

ـ أه لــو كان الجنيــن الــذي فــي بطنــك عجــال يــا عائشــة . ســتحدث معجــزة ، وســنحصل علــى التعويــض ، وســندخل التاريــخ . لــم 
يســبق إلنــس أو جــن أن ولــدا عجــال .

كل تلفزيونــات الدنيــا ســتحط الرحــال فــي بيتنــا . لــن نحتــاج إلــى عمــل . ســيتطلب منــا التصويــر ، واإلدالء بالتصريحــات وقتــا 
طويــال ، وسنكســب الكثيــر مــن المــال .

عندمــا دخــل فــي المســاء إلــى البيــت هــده التعــب ، وارتفعــت حــرارة جســمه . وضعــت عائشــة يدهــا علــى جبهتــه ، وقالــت وهــي 
مرتبكــة :

ـ رأسك سخون يا عبد اهلل . هل ضربتك الشمس ؟ ألم أنصحك بارتداء القبعة ؟
الحظت بأن درجة الحمى جد مرتفعة .

قامــت إلــى المطبــخ ، وغلــت قليــال مــن المــاء ، بللــت بــه قطعــة قمــاش ، ووضعــت فيــه عشــبة )المخينــزة(* ، وعقدتــه حــول جبهتــه 
، وفــوق رأســه ، وغطتــه بمــالءة صوفيــة

بعد قليل ، سمعته وهو نائم يهذي ، ويتمتم بكالم غريب لم تفهم معناه :
ـ هل ستلدين عجال ؟ اعمليها هذه المرة فقط . نفسي في أن يكون لي ولد على صورة عجل !

------
المعجم :

ـ التبريكة : يبارك له المولود الجديد .
ـ العماريــة : فــراش جميــل يخصــص للعريســين ، يوضــع فــوق مرفــع مــن الخشــب أو األلمنيــوم ، ويحملــه أربعــة أشــخاص أو أكثــر 

، يطوفــون بــه وســط الضيــوف .
ــرأس ،  ــى ال ــه عل ــاخن ، وتحــزم ب ــاء س ــل بم ــاش مبل ــي قم ــا ف ــم وضعه ــرب يت ــي المغ ــهورة ف ــاب المش ــن األعش ــزة : م ـ المخين

ــى . ــدي للحم ــالج تقلي ــتعمل كع وتس

الرجــل الذي يريد أن يلد ِعْجال
قصيرة قصة 

حاميد اليوسفي- املغرب

نصوص
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لمن سواك يا أبي
أبث ما يحزنني

اشارك افراح قلبي
وما يدور في قراري

لمن غيرك أذيع سري
وما هو ثقيل من أخباري

أحتاج قوتك
ترمم دماري

أحتاج بسمتك
أسقي بها أزهار ي
دعواتك كانت أسّا
شيّدت به جدراني

ثم سقف وداري
حتام يأكلني الشوق

وفي الحشا
يشتعل لهيب ناري

حتام على أثافي الغياب تطيب مواويل انكساري
دخان الفصول يخنقني
فأتنفس يا أبي االهات

اشرب الذكرى حتى أداري
عن األحباب قوة إعصاري

أبي يا عمودي الفقري
يا جنتي عند ربي الباري

صوتك ينقصني
دمرني هول موتك الجبار

لي كنت أبي وأخي وصديقي وكنت جاري
كنت كنزي ودثاري

أبي يا صندوق أسراري

منرية الحاج يوسف

فراقك شلني
زلزل استقراري

كنت نورا تحلت به أقماري
يا ابي يا أمارات انتصاري

صنتني، علمتني، ربتني
اكبرتني، اكرمتني
أنت عزي واعتباري
قلت لي كوني فاّل،

ياسمينا
كوني زهر الجلنار

كوني ما شئت ولكن احذري
إياك أن تغتري

أو تتغيري
ال تخجلي بل اقتدي بشهامة الثوار

قول الشهادة يا ابنتي
حق فال تترددي

في الحق ال تتهيبي
عاقبة وال ذل اعتذار

من لي بمرشد يلقن الشهادة بوقت االحتضار
دمت يا أبي بمهجتي

أدعو لك بالرحمة
ليال مع نهار

فمن سواك قدوتي
ومنتهى فخاري

نصوص

السيد الجديد
الذى يعمل لديه الجميع

تجارا او عبيد
أنفق كثيرا
ودرس اكثر

وبوعيه االستباقى
رأى هؤالء

ال يعرفون اال الشراء
والدفع نقدا او بأجل

واذا عجزوا باعوا
كل شىء

األرض والخيمة
وحتى األبناء

ألن وعدهم األكبر
ينتظرهم

فى السماء
ايلواله !

ايل
ال

ايااله
هللولويا
هيلواله !

ايلواله
هالاله
الاله .

السيد الجديد

نبيل حامد – القاهرة

أيا من بالني بجور الهوى
أما آن أن تركب المستحيل

أجدت عذابي وطول النوى
فخلفت دمعي وقلبي العليل

لماذا أجبني هجزت الوفاء
وقد كنت دربي وكل الدليل

وكنت حياتي ونبض الحياة
وكل طموحي وظلي الظليل

وعني رحلت فكان الضياع
وتهت بدرب الضياع الطويل

فمنك لست أبكي ولكن عليك
صببت دموعي بصوت العويل

إلى اهلل مابي ومافي القلوب
وحسبي عليك الحفيظ الجليل

فكان الضياع

د نبيل الهادي- اليمن

نصوص



مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022

2829

ياهلل
نحن نتدحرج خارج اجسادنا

نتطاير نتفًا في سفوِح الوحشةِ
كأسماِل الفزاعاتِ في الحقول

وهي تعتنق الخوفَ
كذرات الرمِل في فلوات الذئاب

والعواصف تقتلعنا
كغرٍس تلفظه األرض

وتبتلعه األفكار المتخمة باالماني
إنه السقوط يا اهلل

مازلنا نذرف أشالءنا ضمائرَ هشة
وحقائق يكسوها الزيف

لم نعد بحاجة للعريّ
فأجسادنا بان بياضها

والحروف تفسخت في مجالِس الكذِب المهندم
واألباطرة ينفثون الجشع حد االفراط

في وطني
هذا لي وهذا لك

والبقية أُلالء أمرهم
وللفقراِء جوعٌ يأويهم

وموت يعتنقهم
في مجون القيم الضالة

والدعاء األنيق حد االغماء
وأنا اتساءل يأهلل

كطفلة اعيتها المحن
هل مازال الشعر الجميل يعتنقنا؟

والطيور الشاردة تقبعُ في صدورنا
في زمن الغفلةِ

كيف الخالص يا اهلل ؟!
كيف الخالص؟

الى اهلل مباشرة
ليلى عبد األمري- العراق

ُكلُّ شيء ذاهبٌ لِيستريح
نجمة الحب التي أصابها الوهن

فرحة اللقاء التي علِقت بالماء الراكد
سريرُ الُقبل الذي شهق فجأة

ارتجافاتُ الليل وهو يهذي بحُمى الشوق
والذكريات التي لم تلتئم جروحها بعد…

أنت أيضا
آَن لك أن تستريح

تستطيع اآلن…
أن تَُقّطرَ قلبَك

من الشِّعر والحب ومواسم الحصاد
تستطيع…

أْن تُخبّىء وجهَك بين نهدَي امرأةٍ عابرة
لتبكي في صمت…

وأنت تُعّلمها خطوات الرَّقص على األلم
ثمّ تنزفُ قطرات من األسى

سَيجفُّّ الغياب حتى يعتريه الصّدأ
ثم تعود…

تُراقص الوحدَة على أوتار الشَّجن
وتُعلن الحِداد على حلٍم…

قتلتَه عَنوًة
بدٍم بارد

وليل أضحى غريبا
تدَّعي النّومَ فيه وتموتُ بطيئا

من سَيُصدّق أنَّك تُطلق الرّصاص على الحياة…
ُكلَّما تسّلل إلى قلبك األمل ؟

ال أحد…

عزف منفرد
تورية لغريب- املغرب

نصوص

افترقنا ! وكل منا اخذ معه المه وجروحه وحسراته ..
الى اين ال نعلم ؟ الى مستقبل غير معلوم ..

 هل نستطيع العيش بعد هذا الفراق ؟ ..
 وكيف تكون لنا حياة بدون عناق ..

بعد ان كنا نعيش روحًا بجسدين ..
كنت اتنفس انفاسه وأعيش على نبض قلبه كيف لنا 

االنفصال ؟
ال اقوى على العيش بدونه احببته بكل معاني الحب 

والغرام ..
كان يعيش معي بالنفس وشاركني بالروح ..

كل شي بي يعشقه ويهواه . عشقته واصبحت طوع يديه 
كالرهان ..

احرقني شوقي اليه ..
اصبحت ابحث عنه في كل مكان .. اتمنى سماع صوته ، 

وهل من المعقول اصبح هذا محال؟…
ال استطيع البعد والفراق ..

ذبلت روحي ونشفت عروقي ، وأنقطعت أنفاسي ..
الى متى ابقى بهذا العذاب؟

الروح تود وتتمنى اللقاء .. والعقل يرفض ..
امسيت حائرة بين هذا وذاك ….

شنت الحرب في داخلي وكان للروح االنتصار ،
يا لهفتي واشتياقي له اصبح ادمان ..

احببته وكنت ال ادرك ان بعد كل هذا الحب هجرًا وعناء ..
تهيم مني روحي وتصبح كالنسمة تحوم عليه كالحمامات..

تطوف حول مكانه كي تطمئن عليه ..
عسى ان تلقاه خيرً و سالمة ..

فوجدته بافضل حال
وظهر لي كل هذا كان وهمًا وخيال …
لكني سابقى اطمئن عليه من بعيد ..
الى ان يكتب اهلل لنا القاء من جديد …

افترقنا
العلياء العلي

أحالمنا عاليٌة
لكنّ سقفَ البالدِ واطئ جدا

أدنى من مستوى قاماتنا.
هنــا علــى هــذه األرض وضعنــا مســودَة رســائلنا 
ولــن  اآلن،  إلــى  أحــدٌ  يقرأهــا  لــم  التــي  األولــى 
يقرأهــا أحــدٌ، مازلنــا نصنــف مــع الجــزء المهمــل 
ــم نــرث مــن القــداح  ــا رســاالتِ الســماء، ل مــن وصاي
وعــده، والمــن مســحوق طلــع النخيــل ســكرا؛ نخفــف 
بــه مــرارَة الجانــِب المــر مــن أســمائنا. ســوف تبتلعنــا 
ــراري  ــي ب ــةِ ف ــزالن الحقيق ــن غ ــث ع ــاتُ البح دوام
ــال  ــى رم ــا عل ــوَط حظوظن ــم خط ــدي، نرس ــِم األب اليت
ــِل  ــموعَ لي ــعُل ش ــوج نش ــات الم ــى صفح الوهم،وعل
الوحشــة، ولــن نصــل أبــدا لمصــاف غيمــة، وال لعتبــة 

ــا. ــع منّ ــر اليان ــؤه باألخض ــراٍغ نمل ف
ــة  ــازك اللعن ــت ني ــن تح ــن المهملي ــن المواطني نح
نتــوزع علــى شــكِل خواتــم فــي أصابــع الليــل، الأحــدَ 
ــذي  ــة ال ــن الغرب ــوى تني ــا س ــرات نوايان ــن بقب يتزي

ــراب. ــرفاتِ الخ ــت س ــا تح ــة عظامن ــذذ بطقطق يتل
نجونا من كل فخاخ الدنيا إاّل فخ عواطفنا حين
زلت أقدامنا بدغل المغاالت بخشخاش الخرافة.

ــا  ــن تأخذن ــور، ول ــي الزه ــى بائع ــدٌ عل ــا أح ــن يدلن ل
أقدامنــا إلــى حيــث تشــتبك الســنابُل مــع رقصــةِ 
نســمات الحيــاة؛ وهــي تمســكُ بخصــِر أيامنــا وتــدورُ 

ــريفة. ــةٍ ش ــول مئدن ح
ــرة ألراٍض  ــوِم الذاك ــي الب ــةٍ ف ــوٍر قديم ــظ بص نحتف
شاســعةٍ مــن الضحــكِ ، وقهقــات أطفــاٍل علــى النهــِر 
يلقــون بأنفســهم فــي أحضــان المــاء، وينحــدرون مــع 
ــِم الشــاطئ دون أن تعترضهــم ســمكُة  ــى ف الجــزِر إل

قــرش واحــدة.
كل هــذا أيــام كان الســالحُ رحيمًــا ولــم يمــد رقبتــه 

فــي خصوصيــاتِ بســاتيننا.
أمــا كان حريــا بنــا أن نهتــم بمســِح الغبــاِر عــن 
أطفــاِل  عنــِق  ربطــةِ  بترتيــب  أحالمنــا؟  مصاحــف 
المــدارِس الذيــن لــم تبلــغ ألســنتهم بعــدُ ســنَّ 
القريبــة  القــرى  علــى  قلوبنــا  بتوزيــع  الدمعــة؟ 

بالتســاوي؟. والنائيــة 
ــيَة  ــِح خش ــر المل ــي قواري ــا ف ــي من ــظ بالمنس نحتف
ــا العفــنُ الكوني،مؤطريــن بخليــطِ حنظــِل  أن ينالن

المــرارات وورِق الصفصــافِ اليابــس.

نعم أحالمنا عالية
قاسم خلف

نصوص
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منذ التكوين
نلتف به

ال نعرف شيئا عن كينونتنا
لم نختار كهف المنزل

وال تعب األمهات
وال عصافير  حديقتنا

البياض
مثل قلوبنا

نحن الذين نلوثة بالذنوب تارة
وتارة بلهونا وصهيل الرغبات

سريعا كبرنا
تركنا على جذوع األشجار

االسماء
وقلوب مجروحة
وبعض القبالت

انتهينا لشيخوخة بفارغ الصبر تنتظرنا 
وبياض اخر

نلتفع به صاغرين

البياض ال يتحدث كثيرا
خضري الزبيدي

ـ 0 ـ
شفق أيلول ـ٬ الخيوط الرمادية الجديدة٬ داخل ضفيرتي.!

الفصل األول
ـ 1 ـ

يتالشى اللوتس ـ٬ ضوء اللمب٬ أصفر.!
ـ 2 ـ

تقشر ـ٬ صفير األعتدال٬ خريفي.!
ـ 3 ـ

فزاعة تفكير٬ مربى الحي٬ قديمة.!
ـ 4 ـ

يتضاءل ـ٬ برد أيلول٬ رمادي.! 
الفصل الثاني

ـ 5 ـ
صفير الريح ـ٬ القارب الصغير٬ من لب الجوز.!

ـ 6 ـ
رمي الحصى ـ٬ خواتم النهر٬ قوة الدوامة ناعمة.! 

ـ 7 ـ
في آن ـ٬ ال تعرف الحقيقة٬ القوارير خزفية.!

ـ 8 ـ
برد ـ٬ فرطت عتمة الشوارع٬ النكهات  قديمة.!

ـ 9 ـ.
مرآة ـ٬ ال تزال قصائد المقهى ونحوها٬ جنحة.!

الفصل الثالث
ـ 10 ـ

شجر أيلول ـ٬ المقاهي تقدم صمتا ومحنة٬ على الطاولة.!٬ شفق 
أيلول ـ٬ الخيوط الرمادية الجديدة٬ داخل ضفيرتي.!. انتهت. 

  September 2022 01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* 10 قصص قصيرة ذكية ــ متوالية سردية مؤتمتة في ثالثة 
فصول.

شـفق أيـلول .!
إشبيليا الجبوري

نصوص

إن كن��ِت تريي
ُأدم��ُن ط��وَل الي��وم ضفاَفك

وال ُأقص��ي جس��دي ع��ن الس��باحِة والتس��بيِح
يف مياِه��ك
فأَن��ِك نهر

إن كن��ِت  تري��ي ُأش��رع ص��دري لغيوِم��ِك
فأن��ِك غيٌث

إن كن��ت تري��ي عائ��ذًا الئ��ذًا بَك
فأن��ي أحب��ُث عم��ا ُيزلف��ي عندك
إن كن��ت تري��ي واهل��ًا داهل��ًا فيَك

ف��ا ُترجعي��ي إليَّ
وأبقي��ي عل��يَّ إلي��ك

م��ا أوجدني بَك
م��ا أطرن��ي جبناِحك

م��ا أرقص��ي بنبِض��ك
م��ا أخصَب��ي بوابِل��ك

إن كن��ِت تري��ي نش��واَن ال أفي��ُق
وال أب��رُح ِفناَءك

فأَن��ِك قب��ُو نبي��ذي و ِدنان��ي
إن كن��َت تري��ي ذريَع امِلش��يَة

ف��أَن حَبك مُي��ّوُل خطوي
يف الف��ْيِء إليك

إن كن��ت تري��ي راقص��ًا ج��ذاًل أفي��ُض حبورَا
فأن��َك موس��يقى اهلل يفَّ

إن كن��ِت تري��ي أعَتس��ُف الُط��رَق
ة وال��دروَب دوني منس��دَّ
والوج��وَه حولي ُمس��ودة

فأن��ي اخرتت ه��واِك هاويي
إن كن��ِت تري��ي أرُس��ُف يف أغ��اِل جنوِمك

ف��أنَّ ُحَبِك أس��رَتقي
 يف زنزان��ٍة أس��واُرها م��ن نور

إن كن��ت ت��ر يي
أِرق��ًا ال أغفو

َك��ِدرًا ال أصفو
صاخب��ًا ال أهدأ

مضطرم��ًا ال أخب��و
فأن��ِك جزيرت��ي

 إىل م��ن َتِكُلي��ي
وأن��ا من��َك إلي��َك و فيك

َذرائُع الُحب

علي السالم

أه��دي العراق س��امي
أه��دي الع��راق كامي
أه��دي الف��رات حتيةً 

م��ي إىل بغداِد
أرض الش��موخ تزين��ْت
وبه��ا الس��عادة ق��د بدْت

وكأنه��ا ق��د غردْت
تاري��خ ِعزٍّ ق��د نبْت
م��ن تربة األجداِد

ف��رتى الع��راَق وأهلَها
َم��ن ذا ي��ردد ذكرَها
ب��ن املس��امع تارًة؟

وب��ه الرحي��ُق تأأل
س��اق اجلم��اُل نس��يَمها

وط��وى الرب��وَع مناديا
ي��ا مرحب��ا بالوافِدي��ْن

ه��ذي ب��اُد الرافَديْن
تس��قي عي��وَن الناظِري��ْن

ت��روي الك��راَم وُتبهُر
م��ن كل َف��جٍّ ُترُق

رس��ائَل احُل��بِّ الدفْن
وهل��ا القل��وُب تعطش��ْت
َرْت وبه��ا العق��وُل َتَن��وَّ

ِص��ْن بالِعْل��ِم واخُلُل��ِق الرَّ
ع��راٌق بالف��رات جتمل��ْت

وبنه��ر دجل��ةَ  أقبل��ْت
��َو الّنَح��اة تقل��دْت  حَنْ

ِش��عرا بيان��ا أرس��لْت
ومض��ت عل��ى درٍب قويْم

والي��وَم تس��عى جاه��دْه
وإىل املعال��ي رائدْه

تس��مو إىل اجمل��د العظي��ْم
اهلل أكُر ُتس��مُع

َتْق��رُع يف كل ق�ُ���طر 
افَديْن م��ن ب��اِد الرَّ

أهدي العراق
محمد مجد/ املغرب

نصوص
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��َر ُخُس��وِفِه ي��ا وس��َن القمِر  وسِّ
ال َتُل��ْم َم��ْن يَت��وارى ع��ن ِضي��اءاِت طيِفَك  ، 

فَك��ْم راَفقَتن��ا يف ليالين��ا الش��اِئكة  ،
ال تأَب��ْه، وال َتُك��ْن ُم��َرَد  حمط��اِت انتظ��اٍر  ، 

إخرَتْق مش��اِرَف الدروِب
أيق��ِظ الضمائ��َر النائم��َة

ح��ِرْر مقاِص��َل الوقِت
فق��د هبَّ��ْت نس��ائُم التغي��ر وح��اَن وقُتَن��ا

لننُس��َج َمداْئَنن��ا  الفاِضل��ة !! 

عل��ى ُخط��ى األوطاِن
ال ُتَضلِّ��لْ كواِكَب��َك امُلهاِج��رَة ِلئ��ا تت��وَه يف في��ايف 

الفض��اء  !! 
فَيأُكُله��ا الُغَرب��اء وُيرِديه��ا الظ��اُم وعتم��اُت األمِكن��ِة ،

دعه��ا حتُل��ُم باحلي��اِة
ِلتحي��ا وتط��وَف يف أرج��اِء ُمُدِن��َك الفاِضل��ة !!

عندم��ا حُي��ُل الُغ��روُب وقب��َل أْن يُلَف��َك التي��ُه
هّل��ْل حِبكاي��اَك عل��ى أبن��اِء الزماِن

ع��ن ِجداري��اِت كواِكَبَك امُلزركش��ِة
وكي��َف ترَك��ْت للتاري��َخ كلَّ إبتس��اماِتها

َتَعَلم��ِت التحلي��َق م��ع أجنح��ٍة ُمَتكس��رٍة وكي��َف 
وكي��َف احت��دَم الصراُع

وأصَبحن��ا ُمتأرِجح��َن م��ا ب��َن اخُل��روِج م��ن أجفاِن 
امل��وِت ومراي��ا ال��والدِة اخلال��دِة ، الصاعدِة إىل 

الس��ماِء ِبَش��دٍو َثَق��َب ُمَق��َل الغي��ِم  ،
ِبآبابي��ِل الَتأوي��ِل َجَعَلن��ا َكَعص��ِف مأك��وٍل ، فَرَمتن��ا 

حت��ى غاَم��ْت ُمُدُن��َك الفاِضل��ة  !!

جدارياُت الكواكب !!
زينب دياب/ لبنان- بريوت

ُج��ْرٌح َأص��اَب ُف��ؤادي خاَني َأَمٌل
ْلِبْش��ُر َقْد َرَحَا م��ا ب��اَت َعْي��ٌش َلن��ا َفا

لَ��ٌة َكفَّ��اُه يف َي��ِد َمْن ْلَع��ْدُل َمْهَز َفا
َق��ْد َعِم��َا ْه��ِل  ُمْنَتِه��ٌك ِباجْلَ ِلْلِعْل��ِم 

َجْه��ٌل َب��دا َيْعَتل��ي َعْرش��ًا لِ��ذي َعَل�����ٍم
��ْوُق َق��ْد َخِجا ْبَتغ��ي َم��َددًا َفالشَّ َه��ْل َأ

ُمْبَتِس��مًا ًا َو ْلَق��ى َغِدي ُح��رَّ م��ا ُع��ْدُت َأ
��ْعُر يف َوَط��ي ُيْنَف��ى ِإذا َع��َداَل َفالشِّ

ْلُقْب��ُح ُمْنَتِش��ٌر َأْمش��ي ِب��ا َنَظ��ٍر َفا
ْه��َوى َص��َدى َكِل��ٍم َواحْلَْرُف َق��ْد ُقِتَا َأ

َت��دي ِلْبَس��ًا لِ��ِذي َعَلٍم ِذْئ��ٌب ِإذا َيْر
لَ��ْو ُغِمَل ْأ َوداع��ًا على َس��ْعٍد َو ْق��َر ِإ

ْلَلْي��ُل لي َس��َكٌن ��ُس ال َتْش��ُرقي َفا ي��ا َشْ
َأْخُل��و ِإىل َس��َحٍر ِش��ْعِري َفم��ا َكَما

��وا َلْوح��ًا ِب��ا َحَزٍن َهْيه��اَت َأْن َتْرُسُ
َق��ْد ُفِصا ٍم َت��رى َس��ْعيًا َو يف ُكلِّ َي��وْ

َتِب��كًا ُمْر َكْي��َف احْلَي��اُة ِإذا َأْصَبْح��ُت 
َم��ْوٌت ُياِح��ُق َخ��ْرًا َوَقْد َوَصا

ْت ْتُل��و ِحكايات��ي َوَقْد َرَسَ ْل��ُت َأ م��ا ِز
م��ا ص��اَر ِم��ْن َأَلٍ ِمْن َهْوِل م��ا َحَصَا

اْلَجْهٌل َيْحُكُمنا
اسماعيل خوشناو

نصوص

التولي��ب  أل��وان  تهج��ن  ع��ن  مس��ئوال  كان 
باملزرع��ة.  واي��ام  باملعم��ل  يوم��ا  بهولن��دا، 
طباع��ه،  غ��رت  الزه��ور  م��ع  احلي��اة 
اخلارج��ي. مظه��ره  حت��ى  كام��ه،  احاسيس��ه، 

الرج��وع  فن��وي  قلب��ه،  ال��ي  احلن��ن  تس��لل 
م��ن  الباق��ن  عل��ى  يطمئ��ن  لوطن��ه، 

. ب حب��ا أل ا
ابتس��امتها،  املضيف��ة،  جبم��ال  أعج��ب 

ال��ركاب. م��ع  الراق��ي  اس��لوبها 
أخ��ر  أج��رة،  س��يارة  اس��تقل  املط��ار،  وص��ل 

بالعن��وان. الس��ائق 
إىل  مغل��ق  فوج��ده  الش��ارع،  زاوي��ة  وص��ل 
عم��ال  إض��راب  القمام��ة،  م��ن  ت��ل  م��ا،  ح��د 

. ي��ة لبلد ا
ن��زل وترج��ل لبي��ت أبيه.

ق ق جعودة -
عوني سيف ،القاهرة

لســتُ وحــدي.. معــي اســتكانة شــاي، وأوراقــي، علــى منضــدة خضــراء 
تتوســط الشــرفة.. ارتشــف الشــاي وأصغــي فتغمرنــي بحــة زهــور حســين 
مــن الموبايــل، وأنــا اتصفــح فصــال مــن روايتــي الجديــدة.. مــر عصفــورٌ.. 
تابعــت تحليقــه، فســقط علــى الشــرفة المقابلــة نظري، فــي الشــاطئ الثاني 
مــن الشــارع علــى الجانــب األيســر مــن الشــرفة امــرأة تــروّح بمروحــة مــن 
رقائــق خشــب منقــوش..، رفعــت مروحتهــا تحيــةً  لــي، لوحــتُ  لهــا براحتــي 

عصفوٌر يقود بصري
قصة قصيرة

 بلقيس خالد

اليمنــى.. بعــد لحظــات تركــت مروحتهــا وصفقــت 
ودفعــت راحتيهــا نحــو وجهــي، رجفــت شــفتاي ثــم 
تبســمتُ حيــاًء وأشــحت بنظــري عنهــا... واصلــت 
ُ انشــغالي بروايتــي وفــي روحــي جــرح نحيــل 

ســببته امــرأة الشــرفة المقابلــة.
ونحــن علــى مائــدة الغــداء، ســألني صهــري: أيــن 

وصلــت روايتــك؟
ضحكــتُ حتــى كــدت أشــرق فــي لقمتي، اســعفتني 

حفيدتــي بقــدح ماء
ــرأة  ــى ام ــي إل ــت روايت ــري: وصل ــت صه ــم أجب ث

الشــرفة المقابلــة بــدءا بتحيتهــا
لــي ثــم.. وقبــل ان أكمــل جملتــي.. الــكل صفــق 

وبســط راحتيــه كمــا فعلــت هــي.
بعــد الغــداء ونحــن نرتشــفُ شــايا بالهيــل، عرفتُ 
مــن صهــري أن تلــك المــرأة فقــدت بصرها بســبب 
ــا..  ــر امالكه ــا تخس ــرى جعلته ــة كب ــة مالي مباغت
ولــم يبــق لهــا ســوى هــذه الشــقة وخادمــة وفيّــة 
وبناتهــا فــي أمريــكا. لكنهــا ترفــض العيــش 
معهــن..  وفعلتهــا تلــك تقصــد أنهــا تغــم الدنيــا 

وأفاعيلهــا.

نصوص
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أنت في داخلي وطن 
وأنا فيك نهر الحياة

أنت في القلب شريان حبي
وبحر اشتياقي وأنت السفينة والبحر والموج واألغنيات

أنت في داخلي وطن  الو ذاليه إذا ما غرقت
وبوح الرياح وهمس العصافير واألغنيات
أنت نبضي الذي يخرق القلب عند الدعاء

حنين المراسي لعشاقها
سفنا يستقر بها البحر في االنعتاق

أنت أنشودة العمر والكلمات التي أورقت في الفيافي 
وفيض اللقاء

أنت ياوطن العاشقين ويا كعبة الصالحين
ويا قطرة الماء للصائمين

بأي التعاويذ أأتي إليك
إذا ما ائتلفنا وهاج بنا وجد تلك السنين

أنا في رضابك شهد وأنت التي أرضعتني الحنين
سأسكب روحي على مقلتيك
وأشكو إليك ألنك في البقاء

وفيك الوفاء واني أتيتك يا أول الوالهين
ويا أول الساجدين

سالما لعينيك يا مهجتي
سالما يطوق عينيك بالياسمين

أنت في داخلي وطن يمنح الحب للعاشقين
أويت إليه بصدق 

فهل كل صدقي يقين

أنت في داخلي وطن
جاسم العبيدي

نصوص

ُكلم��ا غرق��ُت 
انتش��لتي ي��داِك... 

باألم��س ٌكن��ٌت على وش��ك املوْت 
جئ��ِت أنِت 

َفص��رٌت عل��ى وش��ك احلياة 
إلي��ِك أنِت 

ٌأخرى..  َمرًة 
ياٌش��رَفة الن��ور 

والبنفس��ج 
أدمنت��ِك 

قب��ل والدة النج��وم
 وقب��ل إنبث��اق الضي��اء يف س��اء اجمل��رات الس��حيقة

وقب��ل أن يول��د زحل 
م��ن عم��ق الزمكان

 أدمنت��ِك بعم��ق كاهلاوي��ة..
كامل��وت.. واحلياة 

وش��ربت م��ن عط��رك حلما 
بل��ون الغاب��ة 

وغس��لت دمع��ي 
يف حب��ر صمتك 

وس��افرت فيك 
إىل كل النهاي��ات.. 
أن��ِت َقصي��دة منس��ية 

يف َخراِئ��ط ٌحزني
وكل ش��يء ي��ؤدي إليِك 

ياموج��ة الس��رور 
وموجة اآلس��ى 

ياِعط��ر النرج��س 
وآل��ق الٌضحى 

يافج��را أش��رق كله 
دفع��ًة واحدة 

ياٌحلم��ا 
ل��ن يتك��رر مرتن 

عين��اِك آية 
من ح��زٍن وتصوف 

وطفول��ة 
وصوت��ك ٌج��رٌح معتق 

و كل النج��وم 
دون��ِك عتمة 

أن��ا ه��و الزم��ن الذي ل��و مضى 
س��وف ل��ن يتك��رر يف حيات��ِك م��رة أخرى 

والف��رتة ال��ي لوغابت 
فه��ي ل��ن تعود 

نا  وأ
يااي��ة احل��زن والنور 

س��يندثر َح��ريف وحزن��ي فيك 
واتاشىٰ

مث��ل س��ديٍم من نور
أو كغيم��ة بيض��اء

بل��ون احللم
والطفول��ة

ضوء

نشوان عزيز

لْيَل��ةً  .. َلْتي     س��َأ
ن��ا  ؟ ي��نَ  َأ    َأ

   بذه��ولٍ  وارقٍ  ،
   وش��رودٍ  صاع��قٍ  

   ُقْل��تُ   ُمن��ى ،
   أن��تِ   هن��ا 

   َأن��تِ  هن��ا..  
   ان��تِ  يف روح��ي

   كطي��فٍ  يف خي��الٍ 
   ذابَ  ُحبَّ��اً  فاِتن��ا..

   َعَس��لٌ  ُيْش��ِبكُ  ِمي��ادَ 
   امَلصاري��عِ   ،

»1 ��نا  ..!   »    وُي��زري بالسَّ
   فآحَبث��ي ع��ن موق��عِ  

��هدِ  الشَّ
َق��ّري َمس��ِكنا..    َو

        أن��تِ 
يف أرج��اء هذا اجلَس��دِ  ،

املبع��وثِ  باحُل��ّب
مِ   احلم��راءُ     كرّي��ات ال��دَّ

   والبيض��اءُ   ،
    واخلض��راءُ 

   يف حف��لِ  آنتش��اءٍ  ، 
          وآمتش��اقٍ   ،

            وِعن��اقٍ  ،
          وِغن��ى..

حم��ن  َتيََّمْت��ي طعن��ةُ  الرُّ    
.. ِ

          َقْص��دًا
َلْته��ا نظ��رةُ  العين��نِ   ،    كحَّ

          عف��وًا
   لي��سَ  يف َعْي��َيْ  ُس��عادٍ 

   أو َرب��ابٍ   ، َوَرن��ا  ..
   لي��سَ  يف كلِّ عي��ون ِ   

   األرضِ   ،

م��حٌ  قات��لٌ  ،    رَُ
م��حِ  َن��حُ  امَلقت��ولَ  بالرُّ    مَيْ

   اهَلن��ا
��كِ  ، حْمِ        مثلم��ا رَُ

          بال��ِود ِّ  ،
           بالعش��قِ  ،

          وبالفْي��ضِ  ،
          آكَتن��ى ..!

   فآمَنحي��ي وْم��َض عيني��ك 
، ِ

          َمزجي��اً 
     ِم��ن تراتي��لِ  ع��ذابٍ  ،

          َوَعن��اءٍ 
          وضي��اعٍ  ،

          وَضن��ى .. !
   كلَّم��ا م��رَّ بأطي��ايف بري��قُ       

��وقِ  ،    الشَّ
       يف اأُلف��ق.. َدن��ا
        ج��ذعُ  لّذات��ي ،

         عل��ى ال��َورد ِ 
! . آحْنَنى.

   لي��َس يف ِس��ْفرِ   َحيات��ي ،
   َمه��َربّ ..

          أن��ا ،
            واألش��واقُ 

            َمب��ولٌ 
        عل��ى الِعْش��قِ  ،

      فِم��ن أي��نَ   أن��ا ..؟!
______

1- َس��نا : نب��ات ُيَت��داوى 
. به

 أيَن أَنا؟

مزهر حسن الكعبي

نصوص

إنسان  -1

وخاص��ة  امللّون��ة  الس��يارات  أمام��ه  ش��يء  كل 
املظٌلل��ة  وخاص��ة  العالي��ة  ،والبي��وت  الصف��راء 
خاص��ة  احل��ار  اخل��بژ  يش��تهي  مزخرف��ة  بش��رفات 
يرج��ع  لكّن��ه  من��ه  القري��ب  الش��ارع  خمب��ز  م��ن 
الياب��س. اخلب��ز  رغي��ف  ليج��د  الصب��اح  عن��د  مس��رعًا 

2- ِود

كلمات��ه  ،ينث��ر  الزه��و  خبط��وات  ميش��ي  حملت��ه 
األمكن��ة  تتفح��ص  بعين��ن  ينظ��ر  اهل��واء  يف 
الفت��ى  ه��ذا  غري��ب  الناف��ذة:  ش��رفة  م��ن  قال��ت 
يكت��وي  لش��ارع  ش��هيقًا  يستنش��ق  بنظرات��ه  يتخات��ل 
عل��ى  الش��كوى  حتم��ل  الصب��اح  .وج��وه  بالفق��ر 
جيمعها.كان��ت  م��ا  ه��ي  العي��ش  .لقم��ة  ِش��فاهها 
الش��اكية. األرض  عل��ى  تض��رب  الواث��ق  خط��وات 

اف��كاره  لتع��رف  لديه��ا  بكت��اب  متتحن��ه  أن  جّرب��ت 
الضائ��ع  ��ب  احلٌُ بكت��اب  رأس��ه.رمت  احملج��وزةيف 
يف  بقبل��ة  رماه��ا  مس��رعًا،  الكت��اب  ه��و  تلّق��ف 
يف  الضائ��ع  احل��ب  ع��ن  يفّت��ش  ومض��ى  اهل��واء 
غ��ذًا  قلبه��ا:  هل��ا  ق��ال  الناف��ذة  الكتاب.اغلق��ت 

احٌل��ب. م��ن  ض��اع  م��ا  ِرحل��ة  س��تبدا 
املعاول  -3

الغرف��ة  يف  ،نظ��ر  الفج��ر  عن��د  احلل��م  ايقظ��ه 
الناع��ور  .تذّك��ر  البارح��ة  نزهل��ا  ح��ن  احلديدي��ة 
.تطف��ر  امل��اء  قط��رات  ينث��ر  ،والدل��و  ي��دور  ،وه��و 
اجملرف��ة  .تأت��ي  اليائس��ة  األرض  عل��ى  القط��رات 
إىل  ينظ��ر  عيني��ه  ،يف��رك  اخلض��راء  األرض  ُتنّظ��ف 
الس��ماء  إىل  عيني��ه  ،يرج��ع  أمام��ه  اليائس��ة  األرض 
مناط��ق  يف  ملع��اول  صوت��ًا  س��ع  امِلع��ول  .تفّق��د 

بلدت��ه. م��ن  خمتلف��ة 
طفل  -4

الرج��ل  إىل  ينظ��ر  ��ه  امُّ حتمل��ه  ال��ذي  الطف��ل 
،حيم��ل  رأس��ه  اخل��وذة  غّط��ت  امامه،وق��د  ال��ذي 
عل��ى  تطب��ق  ،وس��يجارة  كتف��ه  عل��ى  الس��اح 
ال��ذي  الوق��ت  تنه��ي  أن  زوجت��ه  ش��فتّيه.ارادت 
القادم��ة  اإلج��ازة  قالت:وداعّاوداع��ًا..إىل  حيتاج��ه 
وداع��اً  ق��ل   : قائل��ة  لطفله��ا  اردف��ت  أن  لبث��ت  ،م��ا 
ي��ا  الطفل:وداعًاوداع��ًا  ب��ه  نط��ق  م��ا  .كان  ِلباب��ا 

. و . . ع��م . . يا . . عمو

علي إبراهيم

قصص 
قصيرة 
جـــّدًا         القبل

  دخلت غر فتي

فجأة

 فأمتألت الغرفة

بالشفاه

 أمطرتني قبال

والعقل تاه 

      الجارة الفاجرة

أن الجنة موجودة

والنار مستعرة

فلامذا تجاهر باملوبقات

جاريت الفاجرة

 ثورة الجياع

فألنك فاسد فسوف

لن تطاع

فحذاري من غضبة شعب

وثورة الجياع

            سدرة النبق

أغصانها تتدىل عىل

بيت الجارة

فتأكل منها حتئ

تشبع

وترمينا مبا تير

من حجارة

            الجرذان

مشهد ساخر يجري

اآلن

فأمام غضبة شعب

يهرب الساسة

كالجرذان

            تقليد يومي

ال يغمض جفني

حتى أحي االوالد

من نام

من غادر

ومن للتو قد

عاد

               اعدام ميت

أنا من كرة صامتة

أعدموين

غري أن رأيس

هو اليء الوحيد

الذي أعدموه

بن أجزاء ميتة

               نخيل الفاو

أعمدة بال  مثر

تيبس الجذع

والعثق قد أنتحر

             ماملح الفاو

بعد صخب

ساد سكون

أهملت

وال أحد يعرف

األن

أين تكون 

               عقوق

حملته تسع شهور

وتحملت من أجله

الصعاب

طردها ساعة غضب

وأغلق الباب

ومضات
كاظم جمعة
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نصوص

تبهت الوجوه كصور متعبة
يعشش الزمن على طياتها

عناكبها ترتجل تصيد التذكر

هناك على مقربة من قلبك
كنت بال جسد

يتبعني حلم وباب
اقف بال جحودك
ال انوي الدخول

قبالتي انفاسك المترددة
تحيل بيني وبين الوقوف طويال

ساعتي تشير الي
والمسافة تشير اليك

وانت لم تكن
هناك

لهفتي ال تسبقني
ما زال الباب يقف ينتظرني

يدي لم تكن هناك
كانت تمسح مطرا على جبينك

انهمر حين خيبة

ال انوي الدخول
وال الرجوع

االنتظار عالم وهم كبير
قصوره فضفاضة

تقتات على الوان الصور
ملقاة مجعدة

اوراق خريف وريح

تتجول في ذاكرة الرصيف

اكره انتظارك
لكني

احب وقتي المنساب
بيني وبين فتحة ذلك الجدار

يحمل الباب ويحمل هلعي
في انتظار الحلم

الحلم قصيدة منمقة برتوش
وهذا الباب يقف بيني وبين 

الوصول
خطوة الى حيث تركت

اول بسمة بين عيني وقلبك
حلم وباب

يصدان عني الرؤية
لكني خارج منطقة الحلم

اسرد للباب رؤاي

تتململ الصورة
تكبر تجاعيدها

تختفي
يذهب الحلم

يبقى فقط
ذلك الباب …

انا لست هناك

حلم 
وباب

سلمى حربة/ العراق

أه��رب دائمًا اعانق س��ري…
ج��زر ومد م��رآة عمري…

فارس��ي قمر 
يقرب��ي وال يقرب��ي

انث��ر حب��ات قلي
وروح��ي هلواه واعش��ق …

إن جف��ا… اضحك
وإن ضح��ك أجف��و …

عهدن��ا اوراق خض��راء 
تس��مو بن��ا

املس��افات  وج��ع   تكفك��ف 
بينن��ا

 تعط��ر  اهل��واَء بهم��ِس الروح..
. وتشدو.

دائم��ًا عل��ى بالي

هدى املهتدي الريس

أنــــــــا..

وال��دروب  يف  وتنتش��ر   ! بت��وأدة  في��ه  تتج��ول  !حبي��ث  غ�َ��ربا  والزق��اق  االزق��ة  وتس��تعمر   ! وش��اال.  ش��رقا  املدين��ة  فض��اء  تُع���ج  ِق���طط 
فاِس�يَّ���ة  قط��ط  إنه��ا  الراجل��ن!  م��ن  َوج�َ��ل  وال   ! امل��ارة  م��ن  خ��وف  دون  هل��ا  ش��اء  أينم��ا  ؛  بغن��ج  جس��دها  وتس��رتخي  ،؛  جنوب��ا  والش��وارع 
مدرس��ة  م��ن  القريب��ة  التارخيي��ة؛  األزق��ة  إْح���دى  يف  لك��ن   ! أَح���دهم  تصفي��ق  حلظ��ة  وت�َف�ِ��ر   ! طف��ل  ظ��ل  م��ن  خت��اف  كان��ت  أنه��ا  قي��ل   :
لك��ي  ؛  ك�َ��تفي  ب��ن  املعلق��ة  حمفظ��ي  م��ن  م��اء  ُِق���نينة  أخرج��ت  احلس��ن.  أب��و  الس��لطان  وآث��ر  املريني��ن؛  مع��ال  إح��دى  الصهري��ج”   ”
الكي��س  اختط��اف  حماول��ة  ي��دي  عل��ى  ،لرتمت��ي  ج��اءت  أي��ن  م��ن  ادري  ال  بقط��ة  ف��اذا   . الي��وم  ذاك  ح��رارة  م��ن  َع���طشي  ارت��وي 
هك��ذا  مأك��والت  في��ه  أن  معتق��دة  احملفظ��ة.  داخ��ل  يف  م��ا  عل��ى  م��اء  لقط��رات  عف��وي  س��يان  م��ن  القنين��ة  حْي���مي  ال��ذي  الباس��تيكي 
عل��ى  ج�ِ��سمها  بلمس��ات  س��بيلي،  اعرتض��ت  وأخ���رى   ! القط��ة  تل��ك  أْح���دثته  ال��ي  االرمت��اء  َه���ول  م��ن  فقف��زُت  وأدرك��ت؟  ت  أَح���سَّ
م��ن  تف�ْ��رت  ل  ابنته��ا  لك��ن  املش��هد.  ش��اهدت  ال��ي  الس��يدات  إح��دى  قالته��ا  هك��ذا   : عش��اء  يري��دون  إنَّ���هم  ؟  اس��تعطافا  األيس��ر:  قدم��ي 

ضِحك��ت: الضحك،،،رمب��ا 
عل��ى قفزت��ي املفاجئ��ة ؟

أم عل��ى ارمت��اء القط��ة عل��ى الكي��س الباس��تيكي ؟
أم عل��ى القنين��ة ال��ي س��اح ماؤه��ا يف األرض؟

أم عل��ى ص��راخ أَح���د امل��ارة بلكنت��ه اجلبلي��ة ؟ :
الب��اد أصبَح��تْ زريب��ة ، م��ا تكفين��ا م��ع َب���ز*؛ ت��زادوا القط��وط والكاب…الب��اد والْت زريب��ة… أتف��و….. أتفو….أت����فو

تابْع���ت طريق��ي ورأس��ي يطنط��ن بأس��ئلة رمب��ا بلي��دة:
م���ن س��ح هلات��ه القط��ط أن تنتش��ر يف كل الطرق��ات واحل��واري؟

وم��ا اهل��دف م��ن وراء ه��ذا الَع���رمرم م��ن القطط؟
مل��اذا ل ت�ُع���د القط��ط خائف��ة م��ن البش��ر؛؛؛؟

َه���ل ه��ي روح بش��رية ؛ يف صف��ة ِق�ط�َّ���ية ؟
رمب��ا س��تحتل م��كان البش��رية ؛ وس��تكون هل��ا الس��يادة وس��لطة الق��رار، رغ�ْ��م بكمه��ا ؟

بانفع��ال:  تنط��ق  الس��ن،  يف  طاعن��ة  بس��يدة  وإذا  دوري؛  فانتظ��رت  احلاجي��ات؛  بع��ض  القتن��اء  ؛  اجلزاري��ن  أَح���د  دكان  ���ت  وجِلْ حت��ى 
رصاص��ة  كأن  منخ��ورة  إنه��ا  س��اقي؛  إىل  ياس��يدي  انظ��ر   ! الدج��اج  حت��ى  ب��ل  الن��اس؛  س��بيل  تع��رتض  ال��كاب  وال  القط��ط  تع�ُ��د  ل 

وقال��ت: فتأفف��ت؛  األربع��ن  العق��د  جت��اوزِت  س��يدة  س��اقها  إىل  نظ��رْت  اخرتقته��ا… 
قل��ت لك��م قب��ل قلي��ل؛ ل يب��ق إال احليوان��ات ، ال��ي س��تهجم علين��ا ؛ ويف عق��ر منازلن��ا ؟

ابتس��م ش��اب يف مقتب��ل العم��ر؛ بعدم��ا نظ��ر إىل س��اقي تل��ك الس��يدة : دجاج��ة فعل��ت كل ه�َ��ذا ؟ ردت علي��ه الس��يدة بق��ول حزي��ن:
يديه��ا؛  رفع��ت  هك��ذا…  س��اقي  يف  أظاف��ره  غارس��ا   ، اخلل��ف  م��ن  عل��ي  ارمت��ى   ! ش��يخوخة  م��ي  أكث��ر  دي��ك  ب��ل   … دجاج��ة  ليس��ت 

. الش��اب  ظه��ر  عل��ى  ووضعته��م  كمخال��ب،  ب��دت  حت��ى  بق��وة؛  أصابعه��ا  وفتح��ت 
نط��ق اجل��زار بلكنت��ه الصحراوي��ة:

�ْع���دية ؟ ي��ا حفي��ظ …ي��ا حفي��ظ… وم��اذا بْع���د ي��ا أمِّ��ي السَّ
وجه��ي  ل��كان  والس��قوط  اهلج��وم  م��ن  أنقدن��ي  ال��ذي   ، خ��را  اهلل  ج��زاه   ، امل��ارة  أَح���د  فل��وال  وجه��ي؛  عل��ى  أس��قط  أن  ِك���دت  حت��ى 

. اللح��م  شطائ���ر  بْع���ض  أقت��ي  لك��ي  ؛  عن��دك  آت��ي  ول��ن   .… مهش��ما 
ع�ْ��دية؟ نطقه��ا اجل��زار وُه���و يضح��ك ضح��كات رنان��ة . رمب��ا َع���شقك الدي��ك ي��ا م��ي السَّ

ت علي��ه تل��ك الس��يدة ، لك��ن تدخل��ت تل��ك األربعيني��ة : انته��ى زمان��ي؛ ومجال��ي ي��ا اجليال��ي ؟ هك���ذا ردَّ
ه��ل العاش��ق س��يتهجم هك���ذا بوحش��ية أس��ي اجليال��ي ؟

الع�ف�ْ��وية  ح���وار  القدمي��ة…  املدين��ة  أه��ل  ِح���وار  وَع���شقُت  االنتظ��ار؛  اس��تحليُت  ؛  لع�ُ��شي  أص��ل  لك��ي  طوي��ا  الزال  مش���واري  أن  رغ�ْ��م 
أن��ا  أم��ا  وكف��ى،  علي��ك  ن�َ��طَّ  دي��كا  أن   * آلولي��دا  ؛  اهلل  الش��اب:امحدي  ذاك  نط��ق  حبي��ث  ؛  والشْع���بين  الب�ُ��سطاء  ح��وار   ،،، ؛  والبساط���ة 
لقط��ع  اللح��م  قط��ع  ب��ه  يقط��ع  كان  ال��ذي  الس��كن  وض��ع  واجل��زار  ؛  ال��دكان  يف  الضح��ك  َع���م   … قط��ط  ث��اث  عل��ي  تهجم��ت  فلق��د 

.… حيات��ه  يف  م��رة  ول��و  يك�ْ��ذب  ل�َ��م  أب��وك   : فم��ه  م��ن  يف��رت  ل  والضح��ك  ف���قال   * صغ��رة 
أم  ؛  نائم��ا  كن��ت  ه��ل   ! القط��ط  بأس��نان  منخ���ور  إن��ه   … دلي��ا  يعطي��ك  األك��ر  األصب��ع  هاه��و  ق�َ��دمي؛  إىل  انظ����ر  ك���ذاب…  أن��ا  إذن، 

الكب��اب” تنتظ��ر”  ال��ي  س��ألته  ؟  ول���دي  ي��ا  س��كرانا 
ب��ل كان يف غيبوب��ة “َح���شيشية” كعادت��ه ؛ أجابه��ا اجَل���زار والضح��ك ل يف��رت م��ن فم��ه .

غيبوب��ة  يف  كن��ُت  ه��ل  ؛  املعلق��ة  اخلرف��ان  أَح���د   ” “ِك���لية  دكان��ك  داخ��ل  م��ن  الق��ط  خ���طَف  َي���وم  نس��يت  ؛؛؛  نف�س���ك  نس��يَت  وأن��ت 
؟ ع���يساوية  وحض��رة 

ل أنتب��ه لدخول��ه؛ ألن��ي كن��ت منهم��كا يف إْع����داد…قاطعته امُل�ِس����نة ؛ وه��ي جالس��ة عل��ى أريك��ة االنتظ��ار ؛ ذات الل��ون األمح��ر:
�ْب���سي وم���ا أدراك م���ا الس���ْبسي*، ق�ُ�ل�ْ��ها وال ت�خ���ف أس��ي اجليال��ي ؟ السَّ

�ْب���سي ! أحس��ن م��ن احلش��يش؛ ألي��س كذل��ك ؟ أي ن��َع���م ! الس���ْبسي وم���ا أدراك م���ا السَّ
أش��عر  ول  للزبائ��ن؛  أنظف��ه  ال��ذي  الس��مك  وبقاي��ا  بقش��ور  مبلل��ة  آن��ذاك  كان��ت  قدم��ي  أن  لتعل��م  لك��ن  ؟  اجليال��ي  أب��ا  كذل��ك  ه�ُ����َو 
وليس��ت  فاس��ية  قط��ط  إنه��ا  ش��ئَت…  كْي���فما  الوال��د؛  اضح��ك  هي��ا   … فق��ط  األك��ر  األصب��ع  تض��رر  أصابع��ي؛  عل��ى  مباغ��ت  وبانقض��اض  إال 

… ي��ة و ا صحر
حت��وزْت  بْع���دما  باالنص��راف  ت�ُه���مُّ  وه��ي  األربعيني��ة  قالته��ا  ؛  عن��ه  والبح��ث  األكل  يري��دون  اآلن…كله��م  القط��ط  ب��ن  ف��رق  هن��اك  وه��ل 

الزبائ��ن…. م��ن  تبق��ى  م��ا  دور  ليأت��ي  “الكب��اب”  بطل��ب 
-—

توض����يح :
* أط����فال صغ��ار

* األم / الوال��دة
* الكب��اب ) ن��وع م��ن أن��واع اللحم(

*آل���ة لتدخ��ن عش��بة الكي��ف

ــة !! ـط فـــاسيَّ ـَ ِقـط

نــجــيب طــالل

نصوص
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نصوص

       بالرغــم مــن بلوغهــا الســبعن ســنة، ااّل انهــا مــا زالــت ال تعــرف مصــدر كل هــذه األحــالم والهواجــس التــي ال زالــت تأخــذ حيــزاً كبــرياً 

مــن ذاكرتهــا الهّشــة. يشء غريــب يفصلهــا عــن افــراد ارستهــا. منــذ أن مــات زوجهــا قبــل خمــس عــرة ســنة وهــي تنصــت إىل هــذه األصــوات 

التــي تشــبه رفرفــة اجنحــة الخفافيــش بــن جــدران الكهــوف املظلمــة. كلّــام تذكرتــه عــرص ذلــك اليــوم الخريفــي العاصــف ينعــرص قلبهــا، 

وتتمنــى لــو انّهــا فهمــت مــا الــذي حــدث لــه قبــل أن ينتشــله املــوت ويأخــذه بعيــداً عنهــا، ومــا الــذي كان يريــد أن يخربهــا يف تلــك اللحظــات 

العصيبــة، عندمــا كانــت شــفتاه تتحــركان بصعوبــة وعينــاه تحدقــان بذهــول كأنّــه يبــرص كائنــاً مــن عــامل آخــر، رمبــا لــو فهمــت مل تأخذهــا 

العزلــة لهــذا الحــد املخيــف جــداً. مل تــزل تتذكــره حينــام عــاد للبيــت مفزوعــا يتصبــب عرقــاً ورغــم ذلــك قــال لهــا بعــد أن ارمتــى عــىل الريــر

-غطيني برعة أرجوك، لقد رأيته اليوم.

- رأيت من؟

      قالــت لــه لكّنــه ظــّل يرتجــف كالّســعفة وينــز عرقــا ويهــذي كأنـّـه مل يســمعها. وضعــت رأســه يف حجرهــا وحاولــت أن تهــدئ مــن روعــه 

لكّنهــا مل تســتطع. وقبــل أن تنهــض يك تنــادي بناتهــا األربــع مــات تــاركا قلبهــا يخفــق برعــة شــديدة جــداً ومل يرتكهــا املــرض بعــد ذلــك ابــداً. 

األفــكار الكئيبــة والحزينــة التــي تكــر جــدران وحدتهــا لتطلــق أســوأ مشــاعرها مــن خــالل البــكاء املــّر. كراهيــة الــذات ومعاقبــة نفســها 

عــىل أخطــاء رمبــا فعلتهــا او مل تفعلهــا يف الســابق. الهواجــس القامتــة ألهميتهــا يف العــامل. الحــزن العميــق الــذي كلــام حاولــت ان ترتقــي بــه إىل 

املســتوى الــذي ينبغــي أن تكــون فيــه تشــعر بالفشــل. وتســتمر الحيــاة جالبــة معهــا أضعــف همســة أمــل. مــن أجــل الخــروج مــن الفتحــات 

املظلمــة ألقــت بنفســها يف بــر الذكريــات ومل تعــرف كيــف الســبيل للخــالص مــن كل هــذا الزخــم مــن الصــور القدميــة املــرّة. )هــل أســتحق 

حبــه؟ هــل تركــت نفــي يف الحضيــض؟( همســت لنفســها بينــام يــدور كل هــذا يف رأســها ليظهــر لهــا وجــه ذلــك الشــاب االنعــزايل الحزيــن 

الــذي مل تعــرف أيــن رأتــه وملــاذا ينقبــض قلبهــا كلــام حاولــت أن تتذكــره. تغمــض عينيهــا فتســمع صوتــه الــذي يشــبه صــوت عمهــا الــذي 

كانــت تخــاف مــن هيبتــه فتختبــئ بعيــداً عنــه كلــام أىت لزيارتهــم بعــد مــوت أبيهــا. خلــف جــدران قاعــات الجامعــة كان يجلــس وحيــداً 

يقــرأ اشــعار محمــود درويــش. كــم كرهتــه يف البدايــة عندمــا تجاهــل جاملهــا أو هكــذا تصــورت. لكّنهــا رغــم ذلــك اجتاحــت عزلتــه وفرضــت 

نفســها عليــه. أمضــت وقتــاً طويــالً وهــي تــرح لــه بانفعــال شــغفها وحبهــا للقــراءة، ثــم اســتعارت منــه روايــة بــريوت 75 لغــادة الســامن 

لتفاجئــه يف اليــوم الثــاين انهــا قرأتهــا بجلســة واحــدة. الــربد القــارص يتغلغــل يف جســمها، والغيــوم الكثيفــة ترســم اشــكاالً جميلــة يف الســامء، 

رمبــا كان ذلــك يف أحــد أيــام كانــون الثــاين. يســتمر هــذا التشــتت بــن النســيان وعدمــه، تــاركاً فيهــا خوفــاً كبــرياً، بــل يف بعــض األحيــان رعبــاً 

يهــز كيانهــا، عندمــا تفكــر للحظــة انهــا قــد اقرتبــت مــن نســيان كل يشء. )تــرى كيــف ســأكون عندمــا أنــى األشــخاص الذيــن أحبهــم، األماكــن 

التــي امضيــت حيــايت فيهــا، كل األشــياء مــن حــويل، أنــى نفــي وعندمــا أقــف امــام املــرآة ال اعــرف مــن تلــك الواقفــة أمامــي يف املــرآة 

تحــدق يب بخــوف وتوجــس؟ يــا ألهــى مــا هــذا الكابــوس( أســئلة تحارصهــا وال تســتطيع الهــروب مــن تأثريهــا الــيء يف نفســها املســكينة. 

أمل املــرض الــذي رافقهــا خــالل الســنتن األخريتــن حتــى وصلــت اىل مــا هــي عليــه اآلن. ال تســتطيع النهــوض مــن رسيرهــا ااّل مبســاعدة مــن 

احــدى بناتهــا او احفادهــا. يف بعــض األحيــان تلهمهــا الذكريــات لالســتمرار يف العيــش داخــل اللحظــات الحميميــة الرائعــة حًقــا، التــي عاشــتها 

يف صباهــا بحيويــة تفتقدهــا اآلن وتتمناهــا لكنهــا ذهبــت مــع الريــاح البــاردة الكئيبــة. يظهــر لهــا مــرة أخــرى لكّنــه هــذه املــرّة قريــب جــداً، 

يالمــس وحدتهــا ويحدثهــا عــن حبــه لهــا متمنيــاً أن يرافقهــا اىل العــامل اآلخــر فتبتســم رغــم املــرارة التــي تشــعر بهــا. ميســح عــىل رأســها ثــم 

ــا ميضيانهــا معــاً خلــف  ــة التــي كان ــه أىت اليهــا يك ال تبــي مثــل طفلــة فقــدت أباهــا. تبــي عندمــا تتذكــر تلــك األوقــات الجميل يخربهــا انّ

اســوار الجامعــة. فأخربتــه رغــم ثقــل مرضهــا ان أكــر مــا يحزنهــا يف هــذه األيــام انّهــا قــد أصبحــت عبئــاً عــىل اآلخريــن وخاصــة بناتهــا األربــع.

       التــف حــول فراشــها بناتهــا وازواجهــن وكل احفادهــا، تبرصهــم الواحــد بعــد اآلخــر قــد خيــم عليهــم الحــزن وبــن فــرتة وأخــرى يرتفــع 

بــكاء أحدهــم. وال تســتطيع أن تخربهــم عــن كل هــذا األمل الــذي يفتــك بــكل جــزء مــن جســمها املبتــل بالعــرق. كلّــام اقــرتب منهــا املــوت 

ــه مل يســتطع. اآلن فهمــت مــا الــذي كان يريــد أن يقــول لهــا. فهمــت بوضــوح تــام جــداً  تتذكــر زوجهــا عندمــا كان يحــاول أن يكلمهــا لكّن

لكّنهــا اآلن تواجــه الّرعــب نفســه الــذي واجهــه قبــل أن ميــوت. وعندمــا كانــت تودعهــم بنظراتهــا للمــرة األخــرية رأتــه واقفــا بينهــم، الشــاب 

الحزيــن الــذي أحبهــا ومل ميتلــك الجــرأة يك يخربهــا بحبــه عندمــا كانــت مل تــزل شــابة جميلــة جــداً. لكّنــه هــذه املــرة كان مبتســامً، ال أحــد 

يــراه غريهــا، اقــرتب منهــا جــداً حتــى احّســت بــه قريبــا جــداً منهــا. مــّد يديــه اليهــا كأنــه يريــد أن ينتشــلها مــن براثــن املــوت ليأخذهــا معــه 

حيثــام كان. رأت نفســها ترتفــع معــه للســامء بعــد أن اعطتــه يديهــا ناســية كل ذلــك األمل والحــزن الدفــن. تاركــة جســدها ممــدداً بــارداً عــىل 

الريــر دون حركــة.

        )جــدي لقــد حــان الوقــت يك تنــام( أيقظــه صــوت حفيــده املحبــوب. رفــع رأســه مــن بــن رجليــه فتالشــت كل الخيــاالت التــي كان غارقــاً 

يتأمــل فيهــا منــذ ســاعات. ســاعده حفيــده عــىل النهــوض وأخــذه اىل الريــر وهــو مســتند عــىل كتفــه. ابتســم بعــد أن متــدد عــىل الريــر 

وهــز رأســه قائــال لنفســه مــا هــذه الســذاجة التــي كنــت بهــا قبــل قليــل. أغمــض عينيــه شــاعراً بــدفء الغطــاء، وراح يف ســبات عميــق.

مناف كاظم محسنقصة قصيرةاللحظات األخيرة

نصوص

عاش��ْت  ذك��رى ال تهدُأ

حتي��ا عل��ى الدواْم 

تتح��ّدى يف العق��ِل الّنس��يان

كامل��وِج يصّب��ُح عل��ى الّش��اطِئ

فرح��ًا ين��ادي  للّس��اْم

يس��املُه مب��وّدٍة وهياْم

عاش��ْت ذك��رى ال تهدُأ

حفظ��ْت أّيام��ًا للماض��ي

ف��ارَق عي��ي املناْم

أهلمت��ي احلكم��َة

وص��واَب رأِي اإلماْم

فتن��ُت جبم��اِل األنواِر

ودني��ا وّض��اءٍة كاألحاْم

س��افَر اخلي��اُل للماض��ي

لزه��رِة تل��ِك األّياْم

لدني��ا الفج��ِر واإلش��راِق

واألحاْم واآلماِل 

عّلمت��ي ع��ّز الّطم��وِح

أهلمت��ي قص��َص الّنج��اْح

وحّرك��ي ش��وُق الّصباْح

وامت��اُء الّنف��ِس برغب��ِة

اإلص��اح  واإلصاْح

عاش��ْت ذك��رى ال تهدأ

حتي��ا عل��ى الدواْم

تتح��ّدى يف العق��ِل النس��يان

حاج حمد السماني

 المعايشة

غ��دا س��تعرفي إذ مش��يت وترك��ت
كل ذك��رى وم��ا انتهي��ت

س��تعرفي ياعم��ري ك��م كن��ت
تلس��عي فم��ا بعت��ك وال اش��رتيت
مهم��ا تناس��يت جتذب��ي ملاضين��ا

إن كن��ت ش��ئت أو إن كن��ت أبي��ت
س��تحزن ببع��دي عن��ك
وأن��ا تركت��ك  وختلي��ت

أن��ت م��ن أجرت��ي عل��ى تنصلي
ولرحيل��ي  تنحي��ت

ل��و ترك��ت نزال��ك مع��ي لكنت
مع��ك ط��ول عم��ري ومل��ا مضيت

ولس��كبت الن��دي بي��دي وألحببت��ك
وجاه��رت حبب��ك وال اس��تحيت

لك��ن غ��رورك قهرن��ي وأن��ا جبانبك
وان��ت للظل��م جري��ت

غ��دا س��تحزن ح��ن يه��ل الصباح
وأن��ا م��ن عيني��ك اختفي��ت

وس��تتوه يف امل��دن تبح��ث عي
ان��ا جبانب��ك ولكن��ك س��هيت
س��تزور وح��دك كل أماكنن��ا
ال��ي كان��ت ذكران��ا  وبيت

س��تقهقه كث��را ال تص��دق بأن��ي
فارقت��ك وإن��ي لكتاب��ك طوي��ت

زهيدة أبشر

غدا سأذهب
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مسرح

الش��خصية لش��اب يف مصح��ة
امل��كان: غرف��ة يف مصح..

رأس��ة  حت��ت  متش��ابكة  بأصاب��ع  املس��رح  عل��ى  قدي��م  س��رير  عل��ى  الش��اب  )يس��تلقي  املش��هد 
للس��اعة،  ص��وت  خافت��ه،  االض��اءة  الس��قف،  يف  متأم��ا  االخ��رى  ف��وق  ق��دم  وضعي��ة  ويتخ��ذ 
تك..ت��اك  تك..ت��اك  متناث��رة(  دم��اء  وتواري��خ،  اس��اء  عليه��ا  متفط��رة  املس��رح  ج��دار 
وال  بالتوق��ف  ل��ي  رغب��ة  ال  اصبح��ت  احملاول��ة..  يف  راغ��ب  غ��ر  اصبح��ت  م��ا  ح��د  اىل 
الع��ال  يف  غف��وة  ق��د  حلظ��ة  الكل��ي،  التجم��د  التجم��د،  يش��به  م��ا  ش��يء  االس��تمرار، 
اغ��رق  غرف��ة.  يف  زاوي��ة  رمب��ا  س��وداء  حب��ة  ومض��ة،  ع��دا  اتذك��ر  لس��ت  الس��فلي  ام  العل��وي 
م��ا  بش��يء  تش��بثت  اغ��رق،  بالفع��ل  ان��ي  ام  عرق��ا  اتصب��ب  اختن��اق،  األنف��اس،  صم��ت  يف 
 ، الق��اع  يف  ب��ي  انته��ى  بعثرن��ي،  ب��ه،  ارتطم��ت  اخ��رآ،  حج��رآ  كان  جن��اة  ط��وق  ظننت��ه 
اخلام��س  الربي��ع  وخيب��ة(.  بكس��ل  ال��رأس  مطأط��أ  الس��رير  عل��ى  الش��اب  فقدتي)جيل��س 
اآلن  حمش��ورا  ان��ي  اال  اصدقائ��ي  م��ع  مي��ادي  بعي��د  احتف��ل  أن��ي  املف��رتض  والعش��رون 

العاث��ر. حلظ��ي  ي��ا  املخ��درات.  ملدم��ي  التأهي��ل  اع��ادة  مراك��ز  أح��د  يف 
وأن��ا  اش��هر  معان��اة  بع��د  م��رة  ألول  نفس��ه(  خياط��ب  امل��رأة  ام��ام  مس��رعا  الش��اب  )يرك��ض 
وك��م  علي��ة  ن��ام  مدم��ن  ك��م  اعل��م  ال  س��رير  يواس��يها  م��ا  كل  الغرف��ة  ه��ذه  يف  حبي��س 
بروائ��ح  املرض��ى  ماب��س  حتّم��ل  عل��ى  اعت��ادت  ماب��س  خزان��ة  حنب��ه،  قض��ى  اخ��ر  مدم��ن 
كجروحن��ا  بق��ع  تارك��ة  بالثي��اب  متلحف��ة  باللع��اب  ممتزج��ة  حب��وب  وبقاي��ا  املزعج��ة  االدوي��ة 
الصغ��رة  الناف��ذة  باجت��اه  بنظ��ره  خافت)يش��يح  ض��وء  س��وى  يس��ليي  ل  تش��فى..  ال  ال��ي 
ألع��د  نظرات��ي  يتصي��د  س��اعة،  عش��ر  االث��ي  خ��ال  يرتقب��ي  كأن��ه  الس��قف(  م��ن  القريب��ة 

لسُت.. انا!
مونودراما

هيا عادل حمزة

االث��ي  غي��اب  بع��د  وانتظره��ا  بش��غف  اعّده��ا  الفض��اء،  يف  تس��بح  وه��ي  ال��ذرات  تل��ك 
م��رة  )يع��ود  ش��كلها  حت��ى  اجه��ل  ال��ي  الس��اعة  لتل��ك  دّق��ة  كل  بع��د  االخ��رى،  س��اعة  عش��ر 
(اغرتب��ت  الوج��ه  بتعاب��ر  وتغ��ر  وابتس��امة  انده��اش  بتأم��ل-  امل��رآة  يف  لينظ��ر  اخ��رى 
وكأن��ي  بذه��ول  جن��ي  عل��ى  اتطل��ع  مجي��ا،  جبعل��ي  احل��اق  اب��دع  ك��م  آه  طوي��ا،  ع��ي 
هل��ا  احلي��اة  ع��ادت  ق��د  بالفع��ل  وجنت��اي  تل��ك  ه��ي  ه��ل  ألرى،  اكث��ر  اتق��رب  ان��ا،  لس��ت 
ذاك  اختف��ى  اي��ن  رب��ي  اهلل،  ذق��ي،  ،وجنتي��ه(  جبينه،عيني��ه  الش��اب  )يلم��س  ان��ا،  لس��ت  ام 
نفس��ي  اقت��ل  كن��ت  كي��ف  م��دركا  اك��ن  ل  اخ��رى،  م��رة  للحي��اة  ع��دت  وكأن��ي  الش��حوب، 
حين��ذاك  عقل��ي  كان  أي��ن  غبي��ا،  كن��ت  ك��م  آخ��ر،  بع��د  يوم��ا  الس��موم  تل��ك  اجت��رع  وان��ا 
ل��ن  مجيل��ي،  اوه  )يس��تدير(  جاه��ز  ان��ا  نع��م   ) خاطب��ه  ق��د  ش��خصا  وكأن  الش��اب  يلتف��ت   (.
تس��تعجليني  ه��ل  الغرف��ة(  اركان  اح��د  يف  للثي��اب  س��وداء  )حقيب��ة  اكث��ر  تنتظري��ن  اجعل��ك 
ارض  عل��ى   ) بيدي��ه  الش��اب  )يل��وح  الس��موم  تل��ك  خلف��ي  ت��اركا  املعتق��ل  ه��ذا  م��ن  للخ��روج 
لكم��ة  س��ددت  وهن��ا  رأس��ي،  ارتط��م  وهن��ا  ق��يء،  هن��ا  اهلل��ع،  نوب��ات  عاني��ت  هن��ا  الغرف��ة 
مللن��ا  ق��د  كن��ا  من��زح..  كن��ا   ... من��زح  كن��ا  واياب��ا(  ذهاب��ا  بارتب��اك  املقفل..)يس��ر  للب��اب 

الش��هادة.. انتظ��ار  االنتظ��ار  مللن��ا  نع��م  اجلمه��ور(  )خياط��ب  االنتظ��ار 
 ق��ال ل��ي: اجعل��ي ش��هيدا كان يضح��ك باس��تفزاز..

وي��دا  هس��تريا  )ح��ركات  تفع��ل  ال  تفع��ل..  ال  تفع��ل..  ال  الس��اح،  يف  مت��زح  ال  ل��ه:  قل��ت   
لس��ت  اجلمه��ور(  حن��و  )يتج��ه  ان��ا  لس��ت  اطاق��ات..  س��وى  اس��ع  ل  رأس��ه(  ف��وق  الش��اب 
كان  َقت��ل  م��ن  ان��ا  لس��ت  ُقت��ل،  م��ن  ان��ا  متقطع��ة(  )انف��اس  ت  ل��س...  ان��ا..  لس��ت  اوه،  ان��ا.. 
اركان  م��ن  برك��ن  ليختف��ي  وب��كاء  بن��دم  الش��اب  )يرك��ع  ال.  ال..  اهلل  ي��ا  ال   .. ال  ه��و  كان  ه��و 
تس��مع  ،أص��وات  الش��اب  حني��ب  ع��دا  املس��رح  واليعل��و  فش��يء  ش��يئا  اإلض��اءة  تبه��ت  الغرف��ة 
لس��ت  من��زح،  كن��ا  من��زح،  كن��ا  الش��اب(  يص��رخ   ( صديق��ة  قت��ل  ،قات��ل  قات��ل  اخل��ارج(  م��ن 
م��ع  غب��ار  ذرات  القرفص��اء-  بوضعي��ة  اخ��رى  م��رة  الس��رير  عل��ى  )يس��تلقى  ان��ا  لس��ت  ان��ا، 
بال��رد(  يش��عر  به��ا  يتأم��ل  الغرف��ة  اعل��ى  يف  صغ��رة  ناف��ذة  م��ن  تنبع��ث  اخلاف��ت  الض��وء 
أصاب��ت  اصابت��ه  ال��ي  الرصاص��ة  تل��ك  ب��ي،  التص��ق  نع��م،  ض��وء  ي��ا  عانق��ي  اب��رد،  ان��ي  اوه، 
م��ا  اعل��م  ال  بيض��اء  ورق��ة  كأن��ي  بالف��راغ  اش��عر  )هذي��ان(  لعقل��ي  الش��لل  س��ببت  م��ي،  ج��زء 
فعل��ي. فضاع��ة  م��ن  خج��ا  خائف��ا،  مرتعب��ا   ، متام��ا  خالي��ا  س��طر،  اول  يف  كلم��ة  اول  س��تكون 
م��ن  وزح��ام  رأس��ي،  يف  الضجي��ج  نفس��ه(  م��ع  يدم��دم  االخ��ر  اجلان��ب  عل��ى  الش��اب  )ينقل��ب 
كاٍف  بق��در  قوي��ا  اك��ون  ال  ان  خائف��ا،  صامت��ا،  ان��ي   اال  واالرتب��اك،  واملخ��اوف  التس��اؤالت 
حت��ت  لتس��تعبدني  احلري��ة  وس��لبتي  كيان��ي  اجتاح��ت  ال��ي  القوي��ة  الرغب��ة  تل��ك  ألق��اوم 
خمتلف��ا،  ش��يء  كل  ب��دا  س��أجنح،  نع��م   ، نع��م  س��أجنح،  ق��وي  ان��ا  اقل��ق  ل��ن  التعاط��ي..  ج��رم 
يف  عالق��ة  زال��ت  م��ا  صورت��ك  ع��ي،  غاب��ت  ال��وان  بال��وان،  ب��دا  كأن��ه  ش��يء  كل  مجي��ا، 

قتل��ي. ق��د  رحيل��ك  أن  ت��درك  ل  لكن��ك  وّدعت��ي،  ي��وم  ذه��ي، 
يف  باهت��ه  م��رة  االض��واء  وتتقل��ب  ويس��ار  ميين��ا  الش��اب  ويتقل��ب  ال��ذات  ص��راع  )حيت��دم   
املس��ؤولية  وحتم��ل  باخلط��أ  واالع��رتاف  الق��وة  حي��ث  قوي��ة  واخ��رى  والذن��ب  اخل��وف  جه��ة 
بيدي��ه  إذني��ه  كلت��ا  الش��اب  يغط��ي  املزري��ة-  البش��رية  التناقض��ات  م��ن  حال��ة  تش��وب  حي��ث 

واهلذي��ان( اهللوس��ة  وحال��ة  االص��وات  م��ن  هارب��ا  العاريت��ن 
زجاج��ة  قطع��ة  الغرف��ة  اركان  أح��د  يف  )ومي��ض  ق��ال..  ه��و  قات��ل..  ان��ا  من��زح..  كن��ا  كن��ا..   
تك.ت��ك.  ت��ك.  وري��ده(  )يقط��ع  منكم��ا  س��أنتهي  واخ��ر  اه،  يلتقطه��ا(  بتوت��ر  مكس��ورة، 

يبتس��م( عيني��ه،  الش��اب  )يفت��ح 
                                                                               اظ��ام- س��تار
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)قارب(
أواه  جميل
المستذئب

في غابته الشريرة.
أخذناه

إلى الكرنفال
وبدأ

بالبكاء
عندما رأى

العجلة الدوارة.
كهربائية

أصبحت
الدموع الخضراء والحمراء

تتدفق
على خديه الفرويين.

كان يشبه
  قاربا

خارج
الماء المظلم.
………………

من االدب العالمي

قارب نص لـ ريتشارد بروتيغان
 الرتجمة والقراءة
  سوران محمد

Richard Brautigan
 
:النص باالنجليزية
 -A Boat-
BY RICHARD BRAUTIGAN
O beautiful
was the werewolf  
in his evil forest.  
We took him
to the carnival  
and he started  
   crying
when he saw
the Ferris wheel.  
Electric
green and red tears  
flowed down
his furry cheeks.  
He looked
like a boat
out on the dark  
water.

قراءات
قراءة تحليلية للنص:

ــة مــن االرتبــاك عندمــا  ــا الشــاعر لمحــة خاطفــة لحال ــا فــي هــذا المقطــع القصيــر مــن الشــعر قــد يعطين هن
نتعامــل مــع االشــياء بنقيضهــا أو مــا نســميها بوضــع االشــياء فــي غيــر محلهــا، مســتعينا برمــوز الحيوانــات.
كمــا يمكــن أن يــری بعــض القــراء بــأن هــذه الصــور الشــعرية هنــا عفويــة كســائر قصائــده، لكننــا بعــد بضــع 
قــراءات و شــيء مــن التأمــل والتعمــق نصــل الــى شــكل بنيــوي  لمعنــى العــام للنــص، اذ يفتــح الشــاعر هنــا 
ــاه بعــدا آخــرا  ــو أعطين ــب، لكــن مــاذا ل ــه، اال و هــو الكل ــوق ل ــوان أليــف متحــول و أقــرب مخل نصــه بذكــر حي
مغايــرا تمامــا للكلــب الحقيقــي و جعلنــاه المســتذئب! ومــع هــذا عاملنــاه معاملــة طفــل مدلــل و أخذنــاه الی 

مدينــة األلعــاب و ركبنــاه العجلــة الــدوارة )عجلــة فيريــس(؟
 هنــا ســنرى مــا ال نتوقعــه، اذ تتحــول قطــرات الدمــع لهــذا المخلــوق الممســوخ الی مصابيــح ملونــة خضــراء و 
حمــراء، وفــي الختــام قــد يــوازي الشــاعر كل هــذه المفارقــات و يشــبه الحصيلــة ب)قــارب خــارج المــاء المظلــم(.
  هكــذا نصــل الی النتيجــة الحتيمــة باذابــة الملــح فــي المــاء، أو بمعنــى آخــر وهــو اخــراج المفتــرس مــن الغابــة 
ــالك  ــا لأمت ــه محب ــري جعل ــان العص ــع االنس ــم ال؟ ان جش ــر، ول ــاكلة البش ــى ش ــه عل ــل مع ــه والتعام و تربيت

والســيطرة علــى اآلخريــن، بــل تســخيرهم و تســيرهم حســب مــا نريــد و نرغــب فيــه.
فــي الجانــب االخــر لــو نزلنــا هــذه الحالــة المبتكــرة فــي النــص عــلی أرضيــة الواقــع و قربنــا  صــور و انمــاط حيــاة 
ــة والوحــدة  ــة الغرب ــا ســنصل الی اســتنتاج آخــر مــن خــالل فــك الرمــوز نتعــرف عــلی حال الشــاعر الی أذهانن
ــد الرأســمالية بحيــث ال يجــد الشــاعر  للشــاعر بيــن المخلوقــات الموجــودة والمتآلفــة  والمجتمعــة حــول موائ
مســاحة مــن الحريــة والســعادة فيهــا کقــارب خــارج مــاء مظلــم أو کحيــوان مفتــرس خــارج بيئــة غابتــه.  كمــا ال 
ننســى أن نربــط بدايــة هــذا الشــعر بنهايتــه حيــث يفتتــح برمــز الكلــب وهــو صاحــب الوفــاء لكنــه يتحــول هنــا 

الی ذئــب ثــم يشــبهه الشــاعر فــي النهايــة  بقــارب والــذي هــو رمــز للنجــاة.
ــن  ــق بحركتي ــه ينطل ــا ان ــن بينه ــة، م ــا للترجم ــاره نص ــي أن أخت ــزات جعلن ــعرية ممي ــة الش ــذه التحف ان له
مختلفتيــن صــوب الداخــل و الخــارج، نحــو أعمــاق نفــس الشــاعر و مــن ثــم شــفاء شــيء مــن عليلــه  بالخــالص 
ــه  ــالل عمل ــن خ ــم م ــدم له ــاعر أن يق ــود الش ــن ي ــي الذي ــراء والمتلق ــاه الق ــا بأتج ــاض، وثاني ــم المخ ــن أل م
ــوف كــي يستئنســوا بهــا و يجــدوا ضالتهــم فيهــا أو عــلی  االنتاجــي هــذا، شــيئا مخالفــا و مختلفــا عــن المأل
االقــل أحــداث شــيء مــن التغييــر فــي بنــاء شــكل أو تقديــم خطــاب متجــدد شــعري و ارســال رســالته الفنيــة مــن 

خاللهــا ، كمــا ترونــه فــي الرســم البيانــي:
 أمــا الخاصيــة االخــری التــي تتســم بهــا هــذه 
القصيــدة و تميزهــا عــن نتاجــات  شــعراء 
صــور  و  ألفــاظ  ادخــال   هــي  معاصيريــه 
ــر  ــعر، و يعتب ــم  الش ــدة الی عال ــعرية جدي ش
هــذا خروجــا عــن المألــوف عندمــا نقفــز عــلی 
ــة  ــيکية العتيق ــع الكالس ــة و المواضي الثيم
و  الثوريــة  والرياليســمية  کالرومانســيات 
عوالــم  عــلی  تدلنــا  شــفرات  الی  ننتقــل 
ــا والواقعيــة الســوريالية  الشــاعر القريبــة من
ــا  ــت، لکنه ــس الوق ــي نف ــها ف ــي نعايش الت
متزينــة بلبــاس المجــاز والرمــوز واالســتعارات 
ــادر نقــدي و ســاخر ، مــن الجانــب  وأســلوب ن
االخــر نتعــرف عــلی نظــر الشــاعر و طــرق 
ــا،  ــي آن مع ــية ف ــه النفس ــل حالت ــره، ب تفكي
فمثــال اســتعماله مصطلحــات كالمســتذئب 
والعجلــة الــدوارة  والدمــوع االخضــر واالحمــر 
ليســت اال وســيلة للتعبيــر عــن الــذات الحاضر 
كبالــغ معــدوم والــذات الماضــي کالطفــل المحــروم، لكــن الكثيــر مــن القــراء ال علــم لهــم بســيرة الشــاعر وبنــاءا 
عليــه ســيكون حکمهــم عــلی النــص ال يخــرج مــن نطــاق الفاظــه، وهــذا مــا أنتقــد بە المدرســة البنويــة عندمــا 

ــه.   ــص خارج ــلی الن ــرة ع ــة المٶث ــل الخارجي ــل كل العوام أهم
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ختامــا؛ بمــا ان هــذا النــص الســوريالي يعتبــر نصــا متعــدد المعــان والــدالالت فــال نحاصــره بيــن جــدران هــذا 
التحليــل النبيــوي فقــط ، بــل نتــرك فهمــه و تفســيره للمســتويات المتفاوتــة مــن األســتيعاب واالســتنباط للقراء 
الكــرام و مــدى تلذذهــم بنصــوص شــعرية مــا بعــد الحداثــة و معاصــرة كهـــ ذا، محشــو بــروح مــن الفكاهــة 

والجــد، خفيــف الظــل.
 * من هو الشاعر والروائي ريتشارد غاري بروتيغان؟

* ولــد الشــاعر فــي 30 ينايــر 1935 فــي مدينــة تاكومــا، واشــنطن، الواليــات المتحــدة.. بــدأ مشــواره  االدبــي 
فــي أواســط الخمســينيات للقــرن الماضــي، كان متأثــرا بكتــاب كالـــ: جــاك كيروك، تشــارلز بوكوفســكي، إرنســت 
همينغــوي، كارلــوس وليــم كارلــوس، لــه  العديــد مــن المؤلفــات مابيــن الشــعر والقصــة والروايــة، مــن أهــم 

رواياتــه )صيــد ســمك ســلمون المرقــط فــي أمريــكا( 1967.
وقــد تميــز بأســلوبه الخــاص والنــادر فــي الكتابــة، حيــث كان يمتــزج بيــن الفكاهــة والجــد لرســم واقــع خيالــي 
أو باالحــري كــي ينســى بهــذه الطريقــة مآســي حياتــه الشــخصية و ينتقــد مــن خاللهــا الواقــع االليــم فــي نفــس 

الوقت.
كان للبــؤس والحرمــان و التهميــش حضــورا دائمــا فــي حياتــه و داخــل نتاجاتــه االدبيــة، ففــي عــام 1956 علــى 
ســبيل المثــال قــام بكســر زجاجــة شــباك لمركــز للشــرطة كــي يســجنونه  حيــث ســيكون بوســعه الحصــول علــي 
االكل اللكافــي فــي الســجن، لكنــه ســرعان مــا خــاب ظنــه عندمــا تــم تحويلــه الــي المستشــفي النفســي لتلقــي 

عــالج الشــيزوفرينيا والبارانــوي – العــالج بالصدمــات الكهربائيــة آنــذاك-
انتهــي مشــواره االدبــي عندمــا انتحــر فــي بولنيســا، كاليفورنيــا فــي 16 ســبتمبر 1984 عــن عمــر ناهــز 49 

عامــا..
* أمــا بالنســبة ألســلوب كتابــة قصائــده فهــي وليــدة اللحظــة، حيــث تمتــاز أكثــر القصائــد بالقصــر واالختصــار، 
لكــن يســتعمل مضامينهــا الســاخرة كوســيلة للتعامــل مــع مجريــات االمــور و مــا يــدور فــي محيــط الشــاعر، 
خاصــة أثنــاء تداولــه مواضيــع حساســة و مهمــة، فهــو لــم يكــن يأخــذ فــي الحســبان أي قيــود يمنعــه مــن كتابــة 

مــا يشــاء، لــذا نــراه احيانــا يقفــز علــي المعنــي و يعبــر عــن مــا فــي داخلــه بشــكل اعتباطــي ..
ــا يحظــي بشــعبية واســعة مــن بيــن القــراء  ــه عالمي ــي هــذا االســلوب، لكن ــم نتعــود عل ــا كقــراء ل ــح انن صحي
ــز فــي  ــه بســبب أســلوبه المتمي ــاب جيل ــة بكت ــر لهــا مقارن ــه ســمعة ال نظي ــل الصاعــد، و ل -خاصــة مــن الجي
الكتابــة، فــي حيــن يعتبــر بعــض النقــاد اعمالــه بالشــطحات و يرونــه انــه ال يلتــزم فــي نصوصــه بــأي قيــود 

ــا.. ــا م ــة نوع ــة وصــور عجيب ــة و يســتعمل مصطلحــات غريب ــة و لغوي أدبي
ولــم أجــد وصفــا أدق ألســلوبه فــي الكتابــة غيــر الــذي كتــب  عنــه فــي  جريــدة الحيــاة ذات مــرة: )أن قصائــد 
ــر ابتــكارًا فــي األدب األميركــي الحديــث، ســواء بالدعابــة المســيَّرة  بروتيغــان هــي مــن بيــن النصــوص األكث
داخلهــا أو باســتعاراتها الغريبــة أو بالتالعــب الفريــد فــي صياغتهــا. وال عجــب فــي ذلــك، فبروتيغــان كان يعتبــر 
ــر األشــكال المتنوّعــة التــي تحضــر فيهــا هــذه  ــذات. وهــذا مــا يفسّ ــكار ال الشــعر أرضيــة مثاليــة إلعــادة ابت
بــة عمــدًا، عناويــن صحــف، إعالنــات ذات فائــدة عامــة، أفــكار  النصــوص: قصائــد هايكــو عرجــاء، ســونيتات مخرَّ
تتداعــى بطريقــة آليــة، نشــرات جويــة ســورّيالية، شــذرات ســير ذاتيــة، مزاميــر، أوراق نعــي، شــتائم، قصائــد 
ــة  ــى طريق ــات عل ــى التجلي ــن دون أن ننس ــا، م ــه نصّه ــر بحجم ــذا األخي ــاوز ه ــا أو يتج ــى عنوانه ــر عل تقتص

ــات المقّطعــة(. ــكات الماركســية أو اليومي جايمــس جويــس أو الن

 * املصادر

1- allpoetry.com

2- en.wikipedia

3- poetrynook.com/poem/boat 

4- The Pill versus the Springhill Mine Disaster.Selected Poems, 1957-1968، Richard 

Brautigan 

معنى الطوبولوجيا .
فــي قواميــس المعانــي يذهــب معنــى الطوبولوجيــا ) التوبولوجيــا ( إلــى دراســة االشــكال الهندســية فــي علــم 
الرياضيــات ، و) TOPOLOgy( كلمــة يونانيــة تتألــف مــن شــقين والتــي تعنــي بعلــم المــكان بعيــدَا عــن علــم 
ــا االساســية فــي دراســة  ــل القضاي ــي تمث ــا الت الهندســة .بوصــف انهــا تتجاهــل االحجــام والمســاحات والزواي
ــكل  ــي الش ــدد ف ــط والتم ــو التمطي ــا ه ــا يعنين ــا ، وم ــات والزواي ــاحات والقياس ــا المس ــة . إذ ال تهمن الهندس
واســتمراريته . وننظــر إلــى االشــكال مــن زاويــة مــا يحــدث لالنســان فــي دراســة مقاربــة مــن جانــب التنقــل 
والتقولــب مــع االمكنــة التــي تتجلــى فــي ثنايــا روايــة ) انجيرونــا ( والحفــر فــي أيامهــا المتنوعــة وهــل هــي ذات 

الشــكل أم تغيــرت ؟؟ .
ضمــن نتاجــات االدب الروائــي الحديــث نشــرت دار غــراب للنشــر والتوزيــع فــي القاهــرة روايــة تحــت عنــوان ) 
أنجيرونــا ( مــن عــام ) 2021( للكاتبــة المغربيــة ليلــى مهيــدرة ، وانجيرونــا ذكــرت فــي الميثولوجيــا الرومانيــة 
القديمــة تمثــل آلهــة الغضــب يقــال إنهــا أشــاعت عبــادة الشــمس ،إذ يقــع عيدهــا يــوم منقلــب الشــتاء صــورت 
وهــي ترفــع اصبعهــا الــى فمهــا المغلــق التــي ربمــا تشــير عبــر حركتهــا تلــك الــى الصمــت . ويعتقــد إنهــا إلهــة 
تريــح الرجــال مــن همومهــم وآالمهــم ومــا يكابــدون مــن حــزن عميــق وهــي تطالــب بالصمــت لتجــاوز االزمــات 

بخاصــة أيــام الشــتاء.
ــان  ــل االنس ــي دواخ ــع ف ــم قاب ــن عال ــا ع ــن خالله ــر م ــا لتعب ــًا لروايته ــمية عنوان ــك التس ــة تل ــارت الكاتب إخت
ــك مــا  ــام نجــد ذل ــل الخــوض فــي طبيعــة االي ــى لروايتهــا وقب ــه ، إذ تمهــد مــن االنطالقــة االول مســكوت عن
كتــب فــي مســتهل جريــدة االربعــاء المحليــة مــن يــوم الثامــن عشــر مــن ديســمبر عــن نبــأ العثــور علــى رجــل 

مغمــى عليــه وهــي بدايــة حقيقيــة لســير مجريــات االحــداث فــي الروايــة .
شخصية حارس المرآب .

طوبولوجيا الصمت في رواية أنجيرونا
دراسة تحليلية نقدية لرواية الكاتبة المغربية ليلى مهيدرة

د. طالب هاشم بدن

قراءات



مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022

4647

اســتنطاق الميــت ال يجــدي نفعــًا ، فقــد ذهبــت الــروح والجســد هامــد . انهــا بدايــة منطقيــة لمــا يمــر بــه انســان 
يمتهــن حراســة مــرآب ال يعــرف مصيــره تحــت ضغــوط وقــرارات تكتــب علــى عجالــة ، إذ اختــارت مهيــدرة تلــك 
الشــخصية بعفويتهــا البســيطة لتكــون بطــاًل لروايتهــا وعلــى وفقهــا بنــت احــداث روايتهــا ، وتلــك الشــخصية 
ال هــم لهــا ســوى العيــش مــع معتــرك الحيــاة اراد ان يكتــب يومياتــه ممزوجــة بحــركات وســكنات مــن يحــرس 
ويتابــع دقائــق تصرفاتهــم وتفاصيلهــم بصمــت كبيــر ، بوصفهــم شــخصيات ال يريــدون البــوح عــن أنفســهم 
وال يقــوون علــى كشــفها ألحــد وهــم المتعريــن فــي دواخلهــم عــن حقيقــة مــا يظهــرون ، وهــذا االمــر أدعــى 
للصمــت الــذي قــاد حــارس المــرآب إلــى الصمــت أيضــًا وبالتالــي مــس مــن الجنــون قــد أصابــه يظهــر مــع مــرور 
الزمــن بعــد وصايــا تكــررت علــى مســمعه مــن أبيــه وأمــه . برعــت كاتبتنــا في لغــة الوصف التــي ســخرتها لوصف 

االمكنــة التــي زخــرت بهــا الروايــة بتفاصيلهــا الدقيقــة ،قادتنــا مــن 
خاللهــا إلــى ســبر أغــوار مكنونــات الشــخصيات وانقيادهــا فــي ســرد 
حــوادث الروايــة المكتظــة بخفايــا ودهاليــز اللغــة المفعمــة باالثــارة 
والتشــويق ، عبــر رســم خارطــة مــن العالقــات المتداخلــة واســرارها 
المتكشــفة فيمــا بينهــا ، إذ إن كل شــخصية تحمــل كمــًا معرفيــًا عــن 
االخــرى وتســتنطق مــا وراء الكلمــة مــن تعابيــر غابــت تحــت قناعهــا 
الزائــف المركــب علــى وجههــا ، فهنــاك مــن يشــفق ويكتشــف ويحــذر 
وقــرار الصمــت مريــب يتــراءى فــي طيــات الوجــه و ) عينيــه تســتنجد 
ــارة  ــر ( . عب ــذاب الضمي ــن ع ــه م ــد يريح ــواب ق ــى ج ــده إل ــي ألرش ب
ــاني  ــب نفس ــه طبي ــات وج ــن تعرج ــع بي ــت القاب ــة الصم ــص لغ تلخ

ترجمهــا حــارس مــرآب .
أغمــض عينيــك إذا أردت ان تــأكل الخبــز .. إذ أن العــودة الــى الماضــي 
وذكريــات الطفولــة مبعــث إلــى التمســك بالتقاليــد والعــادات التــي 
تراهــا مهيــدرة لغــة صمــت مفعمــة بالحيــاة في ذكــر مناقــب االموات 
. غيــر إن تــدرج نهايــة حــارس المــرآب تُظهــر للمتلقــي احــدى وســائل 
الغيــرة والدفــاع عــن حقــوق النــاس التــي لالســف بــدت تنحســر فــي 

وقتنــا الراهــن .
تطور آخر .

ان فــي تنــوع صياغــة وبنــاء االحــداث لروايــة انجيرونــا مــا هــو إال وصــف يأخــذ المتلقــي إلــى عوالــم متنوعــة فــي 
ايجــاد خيــارات التطــور الديموغرافــي لحركــة مســار الحــوادث عبــر تطــور تلــك الثيمــات وتنوعهــا فــي الــدوران 
حــول نفــس الشــخصية وتكرارهــا عبــر ممارســة نفــس الحرفــة الموروثــة عــن الســابق ) االب ( ، ولطالمــا تكــررت 
ــًا لبنــاء االحــداث مــا هــو إال محاولــة االنتقــال بعوالــم  تلــك الجملــة بصيــغ عــدة . وفــي أختيــار المشــفى مكان
الروايــة وأمكنتهــا ، وهــذا التنــوع مطلــوب فــي نقــل االفــكار وذهنيــة المتلقــي عبــر فضــاءات متنوعــة للتخلــص 
مــن الملــل اضافــة إلــى االثــارة والتشــويق ، وكســر الرتابــة التــي ربمــا تطغــى علــى ذهنيــة القــارئ البســيط لــذا 
عملــت الكاتبــة علــى تقويــض اماكــن نقــل الحــوادث واختيارهــا بدقــة متناهيــة . إذ أن انجيرونــا انطالقــة فــي 
عالــم ملــيء بالتداخــالت والتناقضــات التــي ســادها الصمــت ، الصمــت صــار بابــًا للخــروج وهروبــًا مــن العــدم إلى 
العــدم ومرحلــة مــن القــوة والصبــر ، ســجلت علــى ورق بشــكل متقــن وبنــاء مختلــف رصيــن ترجــم بهلوســات 
ــن  ــرج م ــب تخ ــة طال ــتعار صف ــبقًا ، أس ــد مس ــدم وع ــن الع ــاء م ــود ، ج ــه وج ــن ل ــم يك ــكالم ل ــل ب ــون ذي مجن
جامعــة تــدرس الفلســفة وخــرج إلــى ثقافــة شــارع ضاعــت تطلعاتــه وآمالــه فــي حراســة مــرآب تقولــب بثقافــة 
ــه الــى حــارس خالقــًا شــخصية مركبــة وضعــت مــا بيــن الطالــب والحــارس  مــا حمــل مــن أفــكار تنــازل بداخل
الحالــم بيــن الســيارات وتــكاد ثقافــة قــراءة الروايــات والكتــب مــالذًا لــه . إذ وصــف مــا يــدور وطبيعــة عشــه فــي 

تلــك المفارقــة مــع بعــض مــن خربشــات الــورق التــي دونهــا اثنــاء مراقبتــه لجمــوع الســيارات فــي المــرآب .
يوم آخر تحت جناح المشفى .

يبــدو أن الفطنــة والعنايــة باختيــار حيــوات الشــخصيات فــي المشــفى دفعــت مــن تدفــق افــكار ورؤى الكاتبــة 
ــه  ــرت علي ــوادث م ــن ح ــا ضم ــرآب تناوله ــارس الم ــتطاع ح ــي اس ــة الت ــا االمكن ــن خفاي ــف ع ــخ والكش ــي الض ف
بصمــت ، منهــا مــا يحــدث فــي المشــفى مــن اضافــات لمعاناتــه التــي تراكــم أثرهــا عليــه ، إذ يرســم لنــا بوضــوح 
خريطــة دالــة علــى تفاصيــل ذلــك المــكان الــذي علــى الرغــم مــن إنــه مبعــث راحــة وطمأنينــة لشــفاء المرضــى 

ــه رزحــت تحــت وطأتــه نفســه ومــا آل عليــه مــن صمــت لغــة العيــون  غيــر إنــه بقــي يشــكل هاجــس خــوف ل
تحدثــه عمــا يجــري فيــه وهــي الناقلــة إلــى تلــك المأســاة بحــركات عشــوائية تحــدث بشــكل تلقائــي كلمــا قــدم 
إليــه ممــرض أو طبيــب ، ففــي مثــل هكــذا مــكان تقتــل الشــهوات وتنهــار االنفــس والنــزوات لمــا يعانــي الجســد 
ــي ،  ــرة المعان ــة وغزي ــا مــن أســلوبيات مفعمــة بلغــة خطــاب جزل ــه كاتبتن مــن خــوار ،بوصــف إن مــا جــادت ب
ــه غمــوض  ــى ذائقــة المتلقــي حــل شــفرات وأزاحــت عن ــع مشــوق أضفــت عل ــة حــوت كل ممت مصرحــة بحواري
وغبــار وبــدت ناصعــة وصــوت هــادر شــرح صــراع ومعانــاة فقيــر ظهــر فــي تســاؤالت عــدة لحيــاة جــل مــا أرد منها 
العيــش بشــرف وامــان ، شــخص أدرك ال جــدوى الوجــود ووجــد عالمــه يــرزح تحــت ظلــم وظــالم وجــوع أنهــك 
قواهــم وبــدت عالمــات الســخط هــي الشــاخصة تتجلــى علــى محياهــم ، إذ إن الحيــاة معتــرك ال يمكــن أن تكــون 
مجــرد ضربــة حــظ والبــد مــن الخــوض فــي غمارهــا وفلســفتها ال تقتصــر علــى الفهــم القاصــر فــي المــدارس 
وان الهــوة الكبيــرة مــا بيــن المــرآب وحيــازة اجــازة فــي الفلســفة جعلــت مــن شــخصية الحــارس مختلفــة عــن 
ســواها لمــا لهــا مــن جوانــب ابتعــدت عــن ثقافــة الشــارع المعتــادة لمثــل هكــذا مهــن . التــي شــّكلت نقطــة 
تحــول فــي حياتــه ، اذ ان مزاولتهــا لعامــة النــاس يشــكل فارقــًا كشــف المســكوت عنــه فــي مجتمعــات تعــرت 

مــن الداخــل وصــارت لغــة الصمــت ســائدة هــي الحاكــم ..

االبرة ليست عالجًا .
غالبــًا مــا تحيلنــا الكاتبــة إلــى الشــعور بأمــان بيــن يــدي مــالك الرحمــة وهي 
تقودنــا إلــى المشــفى وتدخلنــا مــن أوســع أبوابهــا لنعاين مــا يــدور ونتعالج 
تحــت رعايــة اطبــاء وممرضــات يقدمــون لنــا العــالج برحمــة . إال إن حــارس 
ــه ،  المــرآب يــرى غيــر ذلــك ويراهــا ســببًا فــي زيــادة آالمــه وأرقــه وتأوهات
ومــا وخــزة كل إبــرة إال عــذاب اخــر يضــاف إلــى آالمــه تحرمــه صحبــة الليــل 
وترغمــه علــى النــوم . وكل مــا أمعنــا النظــر فــي ثنايــا الروايــة وجدنــا انهــا 
ــة  ــق رؤى ثقافي ــى وف ــكار عل ــب االف ــوادث وتراكي ــاء الح ــي بن ــل ف تتسلس
عميقــة تظهــر بشــكل بنائــي ادبــي اســلوبي تعبــر عــن مــدى براعــة وقــدرة 
الكاتبــة واطالعهــا الواســع فــي اختيــار المفــردة وباقــي المحســنات اللفظيــة 
مــن تشــبيه واســتعارة وصــورة ووصــف واطنــاب … الــخ . بحيــث تحيلنــا إلــى 
تصــور االبــرة والســرير والمــكان المحيــط ومقتنياتــه ومالمحــه . إذ ان حيــاة 
حــارس المــرآب وبحبوحتــه الضيقــة التــي اتخــذ مــن بعــض الكارتــون مــالذًا 
ــة فــي وصــف مــا هــو  ــاء وحيــرة ودالل ــك المــكان مــا هــي إال عن ــه فــي ذل ل
عليــه مــن قــذارة المــكان وضنــك العيــش تداخلــت مــع ســهر وتعــب طيلــة 

ليــال متقلبــة االجــواء . أبعــد عنــه عيــون المتطفليــن علــى الرغــم مــن انهــا جلبــت لــه انظــار البعــض منهــم 
علــى حســن ترتيبهــا وصناعتهــا البســيطة المتقنــة ، وكأن مهنــدس بــارع صمــم زوايــا ذلــك المــكان لمــا أوحــت 
لهــم مــن أنهــا فكــرة جهنميــة فــي اتقانهــا ؛ مــا دعــت أحدهــم يقتحــم خلوتــه ويقحــم نفســه معــه باحثــًا عــن 
ــر  ــم حســب تعبي ــن متكل ــه وال يمكــن نزعــه ، االنســان كائ ــاع التصــق ب ــه . صــار الصمــت قن صمــت آخــر يأوي
كاتبتنــا مخبــوء مــن صمــت حتــى وصــف نفســه إلــه الصمــت . ان االســتماع هــو االبلــغ وكل مــا يقولــه القاضــي 
والشــرطي وموظــف البنــك والرياضــي يعــد مشــروع صمــت مــن وجهــة نظــر الحــارس الــذي مــا فتــأ أن يتمالــك 
ــاء اهلل  ــة ابن ــى حراس ــرص عل ــى اح ــه . حت ــن حول ــم م ــات العال ــماع كل تره ــرة وس ــاء للثرث ــي االصغ ــه ف نفس

المرضــى فــي هــذا المــكان وكأنــي عيــن اهلل الســاهرة علــى أحوالهــم .
عيون ال ترى .

ضمــن رحلــة حــارس المــرآب فــي المشــفى يتــراءى إلــى مخيلتــه الكشــف عــن مخطــط مــا يضمــرون لــه مــن شــر 
واكتشــاف الــذوات االخــرى كل احاسيســهم ومــا يختلــج بدواخلهــم يتكشــف لــه دون عنــاء ، صمتــه كان كفيــاًل 
فــي حــل اللغــز المدفــون فــي أعماقهــم يجعلهــم يثرثــرون بــكل مــا يعــج برؤوســهم ، ليمــارس اللعبــة مــرارًا 
وتكــرارًا عبــر ســؤال وجــواب ؛ مــاذا بعــد ؟؟ . ســؤال ال جــواب لــه وال حــدود ، ربمــا أرادت مهيــدرة ايصــال فكــرة 
ــن  ــن حي ــدد بي ــور وتتج ــت تتط ــا برح ــكار م ــن اف ــه م ــا اختزلت ــخصيتها وم ــه ش ــت ب ــذي تحل ــت ال ــق الصم عم
وآخــر مــع كل خفايــا الزمــن المحكــوم بالصمــت . فمثــل هكــذا ســؤال يتأرجــح مــا بيــن جــواب بوهيمــي يختــزل 
المعنــى ويضــع المتلقــي فــي حيــرة بحــث وتأمــل مــن اجــل التوصــل إلــى فــك شــفرات معــانِ عــدة ال طائــل 
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منهــا عبــر خيــاالت ديالكتيكيــة مــن اجــل تنــوع الوعــي االدراكــي الحســي الملمــوس للمعرفــة بشــتى صورهــا 
. اذ ســعت الكاتبــة لملمــة شــمل الروايــة وعــدم خروجهــا عــن هدفهــا المنشــود الســاعي إلــى حصــر الصــراع 
بصمــت شــخصياته المتمثــل بشــكل اســاس بحــارس المــرآب عبــر خلــق بيئــة متجانســة مــع المشــفى ، فنــرى 
المشــفى مــرآب والعمــارة مــرآب والحيــاة مــرآب اكبــر ضــج بــه عالــم بصمــت ناطــق كلمــات مشــبوبة بعبــارات 
رنانــة خاليــة مــن الداللــة تــكاد تكــون مشــوهة ، ومــا تبــادل االدوار فــي حراســة المــرآب مــا بيــن االب وابنــه 
ــات  ــى ب ــى العقــدة ، حت ــاء الحبكــة وتنامــي الصــراع ليصــل إل ــة جــادة مــن اجــل ديمومــة حركــة بن إال محاول
الصمــت كائنــًا جاثمــًا علــى انفاســه ، وال ننكــر إن الكاتبــة اجــادت فــي وصــف الحيــاة بصــور متعــددة واحالتنــا 
إلــى العيــش مــع كل شــخصية منقولــة عــن حــارس مــرآب اســبغ عليهــا طابــع الدهشــة واالقنــاع عبــر تعــدد 
االقنعــة التــي تزيــت بهــا وصــواًل إلــى قســوة النســاء وكرههــن ومــا حــدث لــه مــع زوجــة الفقيــه جــاره مبعــث 
فخــر واســتغراب وبنفــس الوقــت حيــرة مــا تظهــر ومــا تبطــن مــن تصرفــات حتــى فــي حــق زوجهــا التــي تــكاد 
تنتقــم مــن قهــره ظلمــه ، يخالطــه رســم صــورة والــده الــذي قضــى عمــره محافظــًا معتــداًل فيعملــه وتصرفاتــه 
ــة  ــاة وقل ــاوة الحي ــن قس ــا بي ــوازي م ــت وي ــروف البي ــاة ومص ــب الحي ــر مصاع ــه ليتدب ــع ظل ــي م ــه يمش وخلق
دخلــه المحــدود ، احســاس طالمــا شــعر بــه االبــن وبــدأ يتالشــى مــع الزمــن وتالشــي أحالمــه بعــد تخرجــه مــن 

الجامعــة .
شمس جديدة .

بزغــت صــورة جديــدة فــي ثنايــا شــخصية حــارس المــرآب عبر شــمس اشــرقت 
وبــادرت الــى خلــق عالقــة تواصليــة توافقيــة فــي صــورة هيمنــت علــى 
المــكان واعطــت تلــك الصــورة درامــا شــمس وحــارس بمنظــر لــم يكــن علــى 
وفــاق معــه وبتلــك الضبابيــة تكــون قــد اســدلت الســتار علــى دور الشــمس 
واهميتهــا عنــد االنســان فــي نظــر ذلــك الحــارس المصــاب بمــس مــن 
ــه مــع الصمــت  ــار ان يكــون ارتباطــه ب ــه عشــق الظــالم واخت ــون ، إذ إن الجن
وشــكل انبعــاث راحــة نفســية وهــو عنــوان لعزلــة اختــار االختبــاء تحــت 
عباءتهــا متخفيــا عــن االنظــار . بوصــف إن الثقافــة العاليــة والتنــوع المعرفــي 
لكاتبتنــا ادخــل فــي ثنايــا الروايــة حــوادث جمــة بتركيبــات وانتقــاالت جمــة 
كان لهــا االثــر الواضــح للمتلقــي فــي اثــارة التشــويق وتتبــع احداثهــا ومــا 
ســتؤول إليــه تلــك الشــخصية ، فحكايــة الفيــل نيلســون التــي اضافــت لهــا 
ابعــادًا جماليــة معرفيــة وتنــوع االســلوب ولغتهــا المنمقــة كل تلــك جعلــت 
مــن ذلــك البنــاء متراصــًا شــامخًا اقتــرن بشــخوص ) الفيــل ، الحــارس ،البديــن 
( وهــي تجســيدات لمراحــل مــن االلــم والمعانــاة تكمــن فــي وصــف وخيــال 

وتصويــر مشــاهد مــن الخــوف والرعــب عاشــها ويعيشــها كل يــوم حــارس بيــن جــدران كارتونيــة يمكــن أن 
ــذي  ــي ال ــه الليل ــه وعالم ــي تأوي ــة الت ــا بالعش ــع وصفه ــر مرب ــاحتها مت ــاوز مس ــح ؛ ال تتج ــع اي ري ــى م تتالش

يضفــي عليــه عتمــة ومتعــة .
بحبوحة أمل .

بيــن حيــن واخــر تبحــث الكاتبــة عــن بريــق أمــل ونقطــة تحــول تحــدث مــن خاللهــا إنطالقــة جديــدة فــي اضافة 
تفاصيــل مشــوقة وهــي نقطــة تحــول يجدهــا المتلقــي فــي تعزيــز روح الروايــة وقوتهــا ، فمظهــر االثــارة يعــد 
مــن أجــل التشــويق التــي نعمــت بــه تفاصيــل انجيرونــا ، اذ ان شــخصية االب هــي صــورة لحــارس درس فلســفة 
لكنــه ُغيــب مــع مــرآب ال يعــدو كونــه جليــس شــارع ال يقــوى علــى التفلســف وبيئــة ال تتناســب وصفــت بأكــوام 
مــن حديــد جمــع امــوال بطرائــق شــتى وصفــف ليكــون جمــع مــن ســيارات فارهــة قديمهــا وحديثهــا يتبختــر 
ــه  ــى الفقــراء . يــد االم ظلــت متشــبثة ب ــة عل ــي ثقيل ــى النــاس بنظــرة شــزر وتعال كل مــن ركبهــا وينظــر إل
تنتشــله مــن هواجســه والعكــس ،االمــر الــذي عــزز مــن أمــل التقــرب فيمــا بيــن عائلــة تشــكو الفقــر والعــوز 
بعــد فقــد معيلهــا االســاس المتمثــل بــاالب . الصمــت والضجيــج ســيان ال فــرق ان اجتمعــا أم ذهــب أحدهمــا 
فــكل لــه وقــع حتــى صــارت شــخصية حــارس المــرآب تســتوعب كل االصــوات وال تتكلــم ، االم ال تمــل الــكالم 
وتكــرر مــا تقــول علــى مســمع ولدهــا فيمــا هــو صامــت ، مراحــل مــن االســتذكار واالســترجاع لطفولــة وذكريــات 
ولــت واكل الدهــر عليهــا وشــرب ،علــى الرغــم مــن أنهــا ربمــا تكــون ذات فائــدة بحنــان وصــدق مشــاعر تهــز 
فينــا مشــاعر نوعــا مــا ؛ إذ كــم منــا يحتــاج إلــى طفولتــه وبخاصــة عندمــا يفقــد اشــياء ضروريــة ثمينــة ، والبــرة 

تلــك االبــرة التــي وخــزت جســم الحــارس ســرقت كل احالمــه ووأدت فيــه نشــوتها .
عناوين مبعثرة .

فــي تحــول مهــم وواضــح ملفــت للنظــر أقدمــت مهيــدرة علــى الغــوص فــي اختيــار صالــة المشــفى وتنــوع 
االحــداث خارجهــا ، إذتنتقــل بيــن وهلــة واخــرى الــى وصــف وتعبيــر صــوري لالمكنــة بعناويــن مختلفــة ) مــرآب 
ــم  ــرد أو حل ــا س ــة ام ــذه االنطالق ــط ه ــون ( . ومح ــن كارت ــت م ــود ، بي ــارة ، دار االم ، االب المفق ــقة ، عم ، ش
ــوع ، إذ ان  ــك التن ــة لذل ــا الجمالي ــه قريحته ــادت ب ــا أج ــر عم ــي التعبي ــة ف ــن حري ــا م ــا له ــك لم ــر ذل أو غي
ــرة لغتهــا  ــم تتركهــا جامــدة رســمتها بعنايــة ودرايــة فائقــة تحــت عناويــن مبعث لالبــواب والنوافــذ ادوار ل
الصمــت . وتبقــى كلمــة ال ادري هــي الشــاخصة فــي هــذا الصمــت القابــع علــى عالمهــا المترامــي االطــراف. 
ومــن المالحــظ ان االســهاب فيالوصــف والســرد قــد أثقــل بعــض مفاصــل وثنايــا الروايــة وبخاصــة فــي ســرد 
حــارس المــرآب لصمتــه ومعاناتــه إذ نراهــا قــد تكــررت علــى الرغــم مــن ان هــذا التكــرار ال يؤثــر فــي البنــاء 

العــام للروايــة .
تمضي االيام .

ضمــن يوميــات حــارس المــرآب المتعــددة ســردت كاتبتنــا مجموعــة افــكار وطرحــت قضايــا عــدة قــل مــا يمكن 
وصفهــا بأنهــا جوهريــة تجســد معانــاة مجتمــع ال يدركهــا وال يشــعر بهــا إال مــن خــاض عالمهــا وتجاربهــا 
ــراء  ــاة العامــة مــن الفق ــاة الحــارس هــي حي ــاس ، فحي ــل مــن الن ــر قلي ــاة عــدد غي ــة الشــبه مــن حي القريب
ــة بلغــة اســلوبية  ــى النهاي ــة روايتهــا حت ــذ انطالق ــر عنهــا بصمــت من ــة التعبي ــارت الكاتب والمشــردين اخت
لغــة الســارد العالــم بــكل شــيء عــن طريــق ايــام حاضــرة فــي مخيلــة عــدد غيــر قليــل مــن النــاس ، غيــر إنهــا 
عصيــة علــى ســردها مــن قبلهــم . شــكل مــوت االب انعطافــة وتحــول ونقطــة فارقــة فــي تصاعــد ذروة الحــدث 
وتنامــي حركــة الحبكــة فــي الروايــة حتــى الحــل وتالشــي حوادثهــا تدريجيــًا تجلــى فــي مــا وصــل إليــه مــن 
قــدر المــوت ومــن أجــل االســتمرارية انيــط الــدور لالبــن وهــذا القــدر ســخر بعــد أن نســج خيوطــه حــول رقبــة 
االبــن ، و\حتــى عالقتــه بمــن يحيــط بــه صــارت هامشــية ال ترقــى إلــى مســتوى طموحاتــه وبــدأ يكتشــف الهوة 
بينــه وبيــن محيطــه حتــى حــال بــه الزمــن إلــى مشــفى االمــراض العقليــة تحــت مســمى ) هــذا ( الــذي ربمــا 

وجــد التفاهــم مــع عالمــه صعــب إن لــم يكــن مســتحيل .
أالبرة االخيرة .

مــا أن نغــادر يومــًا حافــاًل باالحــداث والســرد القصصــي حتــى ندخــل فــي يــوم مفعــم بالمفاجــآت . إذ اختــارت 
ــة  ــراض العقلي ــفى االم ــرآب مش ــارس م ــا ح ــد فيه ــي يرق ــام الت ــع االي ــداث م ــان االح ــلة جري ــدرة سلس مهي
للتعبيــر عــن عالــم ملــيء بالتناقضــات والصــور المقلوبــة وكأنهــا تريــد أن تقــول ) خــذ الحكمــة مــن أفــواه 
المجانيــن ( بحكايــا متنوعــة وأســلوب أدبــي رصيــن ، وهــذا الــذي أخذتنــا بــه تلــك الروايــة عبــر عوالــم مــن 
الصمــت الناطــق باالحــداث ، فــكل الــكالم قيــل بصمــت وايمــاءات غائــرة بحــوادث غرائبيــة تناولــت جراحــات 
حــارس تبنــى العالــم عــن عمــد وأدرك قذارتــه مــن تعامــل بعــض ســكان العمــارة ، فشــخصية تلــك المعلمــة 
االنيقــة صاحبــة القفــازات التــي تقــار االربعيــن مــن العمــر زوجــة صديقــه الموظــف فــي البنــك الطيــب تــراءت 
لــه فــي غرفتــه تكيــل عليــه بعــض مــن الكلمــات تكرهــه معتقــدة إنــه يعــرف ســر خيانتهــا ،وال زال يســمع 
كلمــات هنــا وهنــاك مــن الطبيــب يرشــد الممــرض ونصــف الجرعــة مــن االبــرة تنتظــر ســريانها فــي جســمه 
الــذي بــدا نحيــاًل صــار مثقــاًل علــى الحركــة وكأنــه مكبــل ال يقــوى علــى النظــر والحــراك حتــى غــاب عــن الوعــي 

..
نهاية مجنون .

جــاءت نهايــة الروايــة كبدايتهــا فــي خبــر نشــر فــي صحيفــة ، إذ أبقــت كاتبتنــا نهايــة روايتهــا فــي تســاؤل 
الممــزوج بالدهشــة وبقــي حــارس المــرآب قابعــًا فــي مشــفى االمــراض العقليــة ومــا اضافتــه كاتبــة الروايــة 
هــو عنــوان نشــر فــي جريــدة محليــة عنونــت خبــر وفــاة مفــاده : نهايــة أســبوع مأســاوية .وســردت ببضــع 
اســطر نهايــة أحــد الراقديــن فــي المشــفى المحلــي لالمــراض العقليــة منتحــرًا دون التطــرق إلــى تفاصيــل 
أكثــر دقــة عــن اســم المنتحــر وكأنهــا تريــد أن تقــول إن الصمــت ال يبــوح عــن نفســه حتــى فــي االســم ويبقــى 
علــى المتلقــي ان يختــار نهايــة لشــخصية عبــرت عــن المهــا بصمتهــا بيــن حجــرات المشــفى ومــرآب فاحــت 
منــه روائــح بشــرية مقيتــة ، وبذلــك تكــون قــد أســدلت الســتار علــى شــخصيات عــدة وكأنهــا تحاكــي عالــم 
ملــيء بخفايــا مكشــوفة واســرار عاريــة يعرفهــا القاصــي والدانــي عبــر تداخــالت هــزت اركان العالــم بعريهــا 

المفضــوح وغيــر القــادر علــى البــوح عــن مكنوناتــه حتــى بالخفــاء .. ال يــزال تحــت المراقبــة كل صمــت …
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يقــول عنــه الناقــد واألكاديمــي الدكتــور ثائــر العــذاري إن خضيــر »إيقونــة الســرد العراقيــة كونــه مســكونا 
بالهــم الســردي مــن أن نشــرت لــه مجموعتــه )فــي درجــة 45 مئــوي(« ويشــير إلــى أنــه فــي هــذه المجموعــة 
أعلــن عــن هوســه بالفــن والشــكل والتقنيــات بوصفهــا األدوات األنجــع التــي تجعــل رســائل خضيــر عبــارة عــن 
تقنيــات مدهشــة كــون القــاص قــادرا علــى كتابــة قصــص تــكاد تكــون خاليــة مــن الشــخصيات البشــرية بينمــا 

تأخــذ الجمــادات أدوار الشــخصيات الرئيســة«.
ويعــد العــذاري تجربــة خضيــر بأنهــا »بدايــة مرحلــة 
فــي تاريــخ القصــة العراقيــة« ويشــير إلــى أن مــن 
أجمــل الوصفيــات التــي يمكــن أن تطلــق عليــه أنــه 
»ليــس محــض قــاص يمتلــك الحساســية المفرطــة 
بجمــال هــذا الفــن، بــل هــو قــاص مثقــف ومحتــرف، 

وهــو أمــر واضــح فــي عملــه«.
ويمضــي بالقــول واصفــا خضيــر بأنــه »ال يكتــب إال 
بعــد أن يعكــف علــى دراســة كل مــا يتعلــق بتقنيات 
القصــة ومصطلحاتهــا« ويزيــد »لــم يــزل باحثــا 
ــم  ــه ل ــعر أن ــو كان يش ــا ل ــكل كم ــن الش ــا ع دؤوب

ــد«. ــود بع ــكله المنش ــى ش ــل إل يص
ــاب )  ــي كت ــة ف ــم  رؤي ــد  قاس ــتاذ ماج ــب األس وكت

ــر  ــد خضي ــاص محم ــار ( للق العش
الخــروج عــن النــص الســردي الروتينــي الــذي يوحــي 
بقصــص االمهــات بحــد ذاتــه هــو ابــداع وتماشــيا 
االتمتــة  و  الجديــد  الرقمــي  العالــم  حركــة  مــع 
الكونيــة لــم تعــد النصــوص القصصيــة ثابتــة 

ــة  ــوص االدبي ــى النص ــاظ عل ــرة وللحف ــي متغي ــل ه ب
ولســهولة الفهــم مــن قبــل االجيــال الجديــدة اضافــة 
الــى الذائقــة البشــرية للحاضــر والمســتقبل يقــول 
ــا او  ــعبا عظيم ــك ش ــرحا اعطي ــي مس ــبير )اعطن شكس
مثقفــا  ( نقــول اليــوم اعطنــي قصــة او روايــة اعطيــك 
ــو االدب  ــه ه ــل الي ــد ان نص ــذي نري ــا ال ــعبا متعلم ش
ــة  ــة هــي عملي بصــورة عامــة مســرحا او قصــة او رواي
محــاكاة مــع الجمهــور . ان مــا فعلــه القــاص المجــدد 
ــدة  ــوص الجام ــن النص ــروج ع ــو الخ ــر ه ــد خضي محم
الــى نصــوص الحركــة التــي يقتــرب مــن النــاس  . 
العشــار كمــدى الميــل الواحــد وكصــورة ترتســم فيهــا 
ــر . العــوز .  ــؤس . الفق ــزن  الب ــة بالح الوجــوه الغارق
احيانــا المــرض تقــارن او حتــى شــبيهه بمــدن العالــم 
ــس  ــرت بنف ــي م ــدن( الت ــاب )لن ــة الضب ــرى مدين الكب
الظــروف لــو قورنــت بماضيهــا  واهلل شــيء جميــل هــذا 
الدفــاع عــن البصــرة واهلهــا  كجــزء مــن االنتمــاء الــى 
ــا.    ــا واهليه ــا وماله ــة باهله ــة المضحي ــذه المدين ه

محمد خضير
إيقونة السرد

 ياسني شامل

قراءات

المحتــوى االول / حركــة االســواق مثــال ســوق التجــار 
وســوق الهنــود ســوق المغايــز )غــرف العرســان( 
ــوق  ــري س ــوق الخضي ــقف وس ــارة المس ــوق الخض وس
ــى   ــت الموت ــي توابي ــى صانع ــن وحت ــب والبزازي الذه
و شــارع المطاعــم شــارع الكويــت وشــارع الوطــن 
وشــارع الكورنيــش . هــذه المدينــة تبــدأ مــن ســاحة 
ام البــروم )الكــراج( عنــد طلــوع الشــمس  الــى مغيبها 
مــن يديــر هــذه االســواق هــم اصحــاب المهــن الحــرة 
 . الكببجيــة   . .االســكافية  الحالقــون   . )الخبــازون 
ــو  ــارون . صانع ــاب المقاهــي .الصف ــايجية اصح والش

ــب (. ــدو الكت ــو ومجل ــكاكين . صانع الس
ــن  ــاس م ــن الن ــر م ــه كثي ــذه المدين ــي ه ــش ف يعي
غيــر اهــل البصــرة مثــال  )الحمــال الفيلــي . والرقــاع 
البلوشــي . الخبــاز العجمــي ... الــخ ( حملهم الســندباد 
الــى هــذه المدينــة دون تمييــز فقــط الســاعيين 
للــرزق والمعيشــة البســيطة ســواء كان بصــري وغيــر 
ذلــك فالبصــري  ليــس لديــه العنصريــة او تمييــز او 
تعصــب دينــي او طائفــي متجاوزيــن لغــة االم مثلمــا 
تعيــش المــدن الكبيــرة . كان المثقفــون البصريــون 

لهــم دورا كبيــرا  دائمــا تقليــص دائــرة الســلبيات .
كل مــا ذكرنــاه ضمــن دائــرة متغيــرات التــي احدثهــا 

القــاص المتالــق .

المحتــوى الثانــي / الفنــي الطوبوغرافيــا االشــياء التــي 
يضيــف بهــا جماليــة المــكان والزمــان واالنســان  ليس 
بمعنــاه الحرفــي هــو جغرافيــة المــكان او التضاريــس 
للخرائــط وانمــا يقــرب القــارىء لفهــم االشــياء بــدون 
ــاص  ــه الق ــا يملك ــا م ــف له ــا اويضي ــه تاريخي صعوب

مــن ابــداع يقــع ضمــن المتغيــر الــذي فرضنــاه . 
المحتــوى الثالــث/ مــن االبــداع هــو ســيرة االحيــاء 
مثــال البجــاري وحــارة الســكاكين اعتقــد انهــا تصنــع 
ــرة  ــق البص ــن مناط ــا م ــل  وانه ــكاكين والمناج الس
ــتقبل  ــرقة للمس ــك  اش ــور تعطي ــذه  الص ــة ه القديم
الزمــن  عوامــل  امــام  تنهــار  بــدأت  لالســف  لكــن 
والحكومــات الجائــرة فــي تهديــم  المدينــة ابتــدأ« من 
تهجيــر ومهاجــرة  النــاس لهــذه االحيــاء او تقــادم 
الســنوات علــى هــذه المــدن دون صيانــة وتــأكل 
بنائهــا بعوامــل الحــرارة والريــاح والملوحــة شــبه 
اختفــت مالمــح االبــواب المنقوشــه مــن خشــب الصــاج 

الهنــدي او البورمــي.
ســرد ممتــع يثيــر الشــجون والحــزن وانــت فــي يومــك 
ــى  ــاعي ال ــقى الس ــى الش ــه الفت ــل في ــا يتام ــذا كم ه
قــراءة تاريــخ مدينتــه بالفــرح  شــكرا لــك قاصــا ومبدعا 

محمــد خضيــر دمــت لنــا  رمــزا مــن رمــوز المدينــة .
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الشــاعر وبمجموعتــه الشــعرية )عينــاك وشــعري وجنونــي( عمــل تقنيــات رومانســية موضوعيــة تحمــل قضايــا مليئــة بالحيويــة 
ــة  ــد. فكتاب ــذي يظهــر جــودة القصائ ــي ال والحداثــة والتــي حصرهــا بمحيــط خــاص وبأشــكال واضحــة مرتبطــة باإليقــاع الداخل
ــة.  ــة. الطبيع ــراق. الحري ــة) الف ــر واضح ــى عناص ــد عل ــه يعتم ــا جعل ــت مم ــتوى ثاب ــة ومس ــة واضح ــاعر طبق ــد الش ــدة عن القصي
ــة تجعــل االطــراف متماســكة مــع بعضهــا  ــا ظواهــر داخلي ــة العقل(راحــت هــذه العناصــر تصــارع الرومانســية وتظهــر لن كينون

ــروح والقلــب بعبقريــة دقيقــة جــدا . واظهــار الحقيقــة مــن وحــي ال
أنا مغرم بالمغرِم المتناهي
متعمق في عشقةِ متباهي

غابتْ مفاتن حسنِها فذكرتهُا
عجبًا وعشقي كان نجمًا زاهي

قصيــدة )مــات الهــوى( نجــد العقــل مســيطر علــى ميــدان 
الشــعور والعواطــف المتعمقــة بعشــقة الســقيم الــذي 
ــود  ــح. المق ــب الري ــي مه ــات ف ــى ذكري ــر ال ــح باألخي اصب
الرئيســي بهــذه القصيــدة هــو كينونــة العقــل الــذي 
حافــظ علــى قدســية المجتمــع وتقاليــده المحكمــة بالواقع 
فاالنفعــال الرومانســي لــدى الشــاعر ربطــه بشــكل مباشــر 
ــة  ــرة الحــرارة والمعني ــي خافضــا مــن وتي ــاع الداخل باإليق

ــعور. بالش
اال يا قلبُ قد ُكثرت جراحي

وبات العشقُ مكسورَ الجناِح
أناظرُ طيفَ من حلوا ولكن

خلتْ منهم دروبي والنواحي
ــزا  ــاح( كان متمي ــور الجن ــدة )مكس ــذه القصي ــاعر وبه الش
عندمــا ربهــا بعنصــر الطبيعــة الن االنســان يجــب ان يقوم 
ــل  ــي يكم ــة ك ــى الطبيع ــا ال ــاج به ــردة يحت ــة منف بعزل
ــه  ــذي يالزم ــل ال ــزن والمل ــق الح ــن عب ــرج م ــه ويخ تأمالت
ــل  ــا ادخ ــا عندم ــب دور مهم ــا لع ــاعر هن ــا. فالش ــي الحي ف
هــذا العنصــر لتقنيــات شــعرة حتــى راح يعــزف برومانســية 
الطبيعــة التــي جنحــت بخيالــة جــرارات محملــة بســحر 

ــا. ــد بذاكرتن ــي تخل ــعرية الت ــور الش الص
خذيني الى شفتيك يا مياستي
ضمي ضلوعي واقرئي خلجاتي

ما أجمل الدنيا وأنت ِبأذرعي
يرويك ريقي من عصير نواتي

)خذينــي الــى شــفتيك( بهــذه الكمــات نجــد وصــف يرتبــط بالحريــة وهــذا الوصــف الــذي وضعــه ليــس بإرضــاء نفســة بــل نجــد 
واقــع حقيقــي يصــور لنــا المعانــاة الداخليــة وهنــا الرومانســية راحــت تلعــب دور دون تقيــد تتحــرك بمــا تشــاء نحــو الهــدف الــذي 
ــى ايمــان الحريــة  ــا مفعمــا بالحــب ال ــا ســلم جســدا نقي يظهــر المــادة االساســية التــي ترتبــط باإليقــاع الداخلــي. فالشــاعر هن

والتــي انتجــت لنــا نموذجــًا متكامــاًل مــا بيــن الرومانســية والحريــة.
وأحي على االحزان أقتات سُمها
وأشرب من مر الوعود الكواذب

وما في كؤوسي غير يأِس يُذيقني
هوانًا ويمضي بي ألقصى متاعبي

صبغــة مختلفــة عــن االخريــات هنــا وضــع عنصــر الفــراق بهــذه القصيــدة) أعاصيــر الفــراق( التــي يعبــر عنهــا الشــاعر باالقتصــاص 
الجزئــي او الشــيء المفقــود وهــذا ليــس بالســهل مزجهــا بالعنصــر البدائــي الــذي ارتبطــت بــه اغلــب قصائــد المجموعــة. لكــن 
ــه الــى هدفــة النهائــي بتقديــم الجــزء  ــا الصــورة المعهــودة وايضــا ايصال الشــاعر اســتخدم تقنياتــه المعهــودة حتــى يقــرب لن

المتبقــي.

االتجاه البدائي والصراع الداخلي في شعر هاشم محمد الفرطوسي
حسام جابر

قراءاتقراءات

)*(
 مــع منجــز  الروائــي شــاكر نــوري ال تســلك التسلســل التاريخــي إلبداعاتــه  : كتابتــي.. بــل 

تســعى نحــو غايــات أخــرى منهــا المشــترك فــي الموضوعــة أو الهندســة الســردية
)*(

روايتــان وتقنيــة واحــدة : البرقيــة هــي منصــة البــث الروائــي فــي روايتــيّ) نــزوة الموتى( 
و)كالب جلجامــش(.. فــي  )نــزوة( تنفــرد قراءتــي فــي تعقــب البرقيــة التــي أرســلتها األم 
مــن العــراق لولدهــا العائــش فــي الخــارج.. فــي )كالب ..( اشــتغلت قراءتــي علــى مديــات 
أخــرى ولــم تتوقــف إاّل قليــال عنــد البرقيــة المرســلة مــن باريــس إلــى جــالل فــي أمريــكا 
ــك  ــه من ــا أطلب ــرة) كل م ــة زه ــدى الممرض ــي ل ــا المتوف ــة تركه ــة : وصي ــص البرقي ون
ــيكون  ــة س ــذه الوصي ــا../ 11( ه ــي بلدن ــي ف ــى دفن ــل عل ــي وتعم ــل جثت ــوم بنق أن تق
تنفيذهــا روائيــا بمزيــج مــن الميدانــي واالســطوري.. وأوضحــت ذلــك فــي قراءتــي 

المنتجــة عــن الروايــة
إذن لدينــا برقيــة وشــخص عليــه تنفيــذ مهمــة لميــت أو مــن أجــل ميــت. وليــس هنــاك 
مــن يشــاطر المســؤول الحــي هــذه المشــاق . والفــرق أن برقيــة / وصيــة أنــور صديــق 
ــنوات.)نزوة  ــة س ــن أربع ــن الروايتي ــرق بي ــالل. الف ــاة ج ــي حي ــا ف ــتفعل فعله ــالل س ج
ــذي  ــا ال ــي : م ــؤال الروائ ــش( 2008. الس ــي 2004 و)كالب جلجام ــة ف ــى( مطبوع الموت
يجعــل الروائــي يســتعمل البرقيــة وموضوعــة المــوت مرتيــن مــع الفــارق . فــي روايــة) 
نــزوة..( هــو نقــل الرفــات مــن مــكان إلــى مــكان آخــر فــي نفــس المدينــة.. أليــس فــي 
موضوعــة المــوت ونقــل الميــت أو مــا تبقــى منــه، مــن مــكان إلــى مــكان بمنزلة اســتعارة 

تقلــق المؤلــف وتشــعل هواجســه الشــخصية 
)*(

فــي روايــة )ديــاالس( األم  ترفــض أن يزورهــا  ولدهــا فــي جلــوالء لغــرض التــزود بنظــام 
معلوماتــي ســردي يكــون منصــة للكتابــة عــن المــكان والمكيــن. خالفــا لذلــك فــي روايــة )نــزوى الموتــى( تصــل برقيــة مــن األم تطالــب 
ــة  ــتعارة الجمالي ــن االس ــة بعي ــرى البرقي ــن ي ــاء. األب ــع األثري ــا ينف ــا م ــا عنه ــام عوض ــح ليق ــرة ستكتس ــده. فالمقب ــات وال ــل رف ــا بنق ولده
)وقعــت البرقيــة علــى بــالط شــقتي كمــا تقــع مــن ســفرتها فراشــة رماديــة اللــون /5( وقبــل فتــح البرقيــة تبــث طاقتهــا الســالبة فــي األبــن  :

)1( ترددتُ  قليالً  قبل أن أمد يدي اللتقطها من األرض/ 5
)2( وقبل أن أفتحها، اجتاحت رأسي موجة من األفكار

)3( أنها أدخلت الرعب إلى نفسي
)4( البرقيات مخيفة دائما مثل طائر بوم أسود يحمل في عويله نذير شؤم

)5( هذه هي المرة األولى التي أتسّلم برقية منذ سنوات
)6( نصحت جميع أصدقائي بأاّل يبعثوا لي البرقيات مهما كّلف األمر

)7( ربما تذكرني، بإستدعاءات دائرة الشرطة والبنوك والمحاكم
)*(

هــذه الفراشــة ســتغوي قراءتــي بمالحقتهــا روائيــا.. فــي ص14 تختفــي الفراشــة مــن البرقيــة وتأخــذ االســتعارة صــورة شرســة :)برقيــة أمــي 
مثــل حصــان جامــح ينطلــق بــي إلــى مــكان مجهــول ونــاء( ثــم تتغلــب الســيرة  األولــى ويتــوارى الحصــان مــن البرقيــة )رفعــت البرقيــة مــن 
بيــن األوراق والكتــب المكدســة علــى مكتبــي، وعلقتهــا مثــل فراشــة محنطــة علــى الجــدار بالدبــوس شــأنها شــأن الفواتيــر التــي أعلقهــا علــى 
الجــدار كــي ال أنســى تســديدها فــي نهايــة كل شــهر بحيــث أصبحــت ورقــة البرقيــة المعلقــة إحــدى واجباتــي القادمــة، بــل الطارئــة والعاجلــة 

جــدا/ 15( هنــا الفراشــة لهــا قيمــة مزدوجــة :
)1( شفافيتها كفراشة

ــدا  ــب ج ــتقبل القري ــي المس ــا : فه ــا ثالثي ــديدها وأولويته ــة تس ــهرية الواجب ــر الش ــى الفواتي ــة عل ــة ذات األولوي ــا المديوني )2( وقيمته
ــل.  ــارئ والعاج والط

)3( وبســبب المحمــول اللفظــي البرقــي المرســل مــن األم فالكلمــات كانــت لهــا مؤثريــة ســاخنة) كلمــات فجــرت كل شــيء وبعثــت النــار فــي 
رمــاد جامــد/16(

ــت  ــتثنائي، ورفرف ــا اس ــية صفوه ــة باريس ــوم ليل ــت  نج ــى وناش ــو األعل ــامت نح ــورة( تس ــط الص ــن مفهوم)مخط ــة ضم ــات البرقي )4( كلم
ــة. ــي البرقي ــة ه ــدار( والفراش ــى الج ــة عل ــة المحنط )الفراش

)5( البرقيــة شــفيفة وكلمــات األم بلــون أزرق لكــن لهــذه البرقيــة ثقلهــا المعنــوي والروحــي واألبــن يخبــر القــارئ/ القارئــة  بصيغــة ســؤال 
ــة  ــة متوازن ــادر./ 16  ( المعادل ــان ه ــي فيض ــة ف ــة طافي ــق بقش ــق غري ــا يتعل ــا كم ــت به ــاذا تعلق ــا ) وال أدري لم ــة من ــر أجوب ــه ينتظ كأن

الطرفيــن
)6( فراشة ----------- قشة . لم يقل قاربا أو طوق نجاة.

)7( رد الفعل االوّل المبثوث من محتوى البرقية تضمن شحنات سالبة :)لم يكن خبر البرقية يشجعني على تناول فطور الصباح/ 7(
)8( يبدأ االبن بتفكيك حروفي للبرقية :

الفراشة والنمل األسود
)نزوة الموتى( للروائي شاكر نوري

مقداد مسعود



مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022

5455

ــد  ــيء ق ــن ش ــخة ع ــا المتفس ــر كتابته ــن عب ــة تعل ــى ورق البرقي ــروف عل ــات الح ــت ذبذب )1( كان
يكــون الحقيقــة أو مجــرّد شاشــة عّكــرة فــي مــرآة/ 7( هنــا دخلــت البرقيــة ضمــن نظريــة 

ــرآة( ــي م ــرة ف ــة عّك ــة بل)شاش ــس فراش ــي لي ــاالت فه االحتم
)2( البرقيــة تحــدث تداعــي تاريخــي خــاص وملتبــس لــدى االبن..)مــات أبــي قبــل أن أولــد أو فــي 
الســاعات األولــى لوالدتــي.. أو فــي عمــر التاســعة، ال أدري بالضبــط ألننــي ال أتخيلــه ســوى شــبح 

يمــر فــي المنــزل ليــال بعــد أن يقضــي النهــار بكاملــه فــي المعســكر../ 7 (
ــات  ــرتُ برقي ــدى االبن)تذك ــي ل ــي اللون ــن التداع ــا م ــود نوع ــة الس ــروف البرقي ــدث ح )3( وتح

ــة( ــة الصلب ــود القاتم ــا الس ــتينات بحروفه الس
ــتُ  ــص البرقي)أمعن ــراءة الن ــن ق ــن م ــن نوعي ــارق بي ــة : التف ــروف البرقي ــدث ح ــك تح )4( وكذل

ــة(       ــراءة الصامت ــة والق ــراءة الجهري ــن الق ــة بي ــا قديم ــرتُ فروق ــروف وتذك ــي الح ــر ف النظ
)9( ثــم تضــاف لهــا قيمــة روحيــة، حيــن يخبرنــا األبــن )وضعتهــا فــي جيبــي مثــل حــرز أو أدعيــة 

قبــل ســفري بدقائــق(
)*(

ــئلة  ــع اس ــو تصني ــي ه ــى المتلق ــا عل ــن ظله ــرق، لك ــرق كالب ــة وتب ــا برقي ــزة ألنه ــة وجي البرقي
ــن : ــذي جــرى مــع األب ــق وهــذا هــو ال القل

)1( ماهي يا ترى جوهر هذه البرقية؟
)2( هــل هــي نــزوة مــن نــزوات أمــي، ذريعــة تجذبنــي لزيارتهــا رغــم المخاطــر المحدقــة بهــذا 

الســفر؟
)3( أم هي نزوة من نزوات الموتى

)4( نداء أبي إلي عبر كلمات البرقية؟
)5( برقية األم لها وقع النواقيس على األبن )لم أفكر بالموت إال بعد استالم برقية أمي/ 11 (

)6( ولها وقع الحياة أيضا ) ال أدري كيف ألهبت هذه البرقية أحشائي وبعثت أبي من جديد من قبره/ 10(
كل هذه المؤثرات محض منصة للبرقية المرسلة من األم إلى أبنها والمثبتة من قبل المؤلف في ص16

)نقل.
  رفات أبيك

إلى المقبرة الجديدة(
 في ص7 بعد اطالعه وحده على البرقية التي حجبها عنا المؤلف، األبن يتساءل : )كيف تنتقل المقبرة إلى مكان آخر؟ / 7(

)*(
فــي الفصــل )8( ص70  لحظــة قراءتــي للروايــة تكــون مــع األبــن فــي المقبــرة القديمــة، وبتوقيــت اقتــراب انتهــاء نقــل الموتــى، المقبــرة 
طوابيــر بشــرية مزدحمــة عنــد بوابــة المقبــرة. غضــبٌ صامــتٌ يهجــم بالمعــاول والفــؤوس الســتخراج رفــات الموتــى. بتوقيــت هــذا الوضــع 
الكارثــي. تســتعيد فراشــة البرقيــة حضورهــا المضاعــف وتقصــد االبــن ليخبرنــا )فراشــتان صفــراوان خفقتــا وحطتــا علــي قدمــيّ، ثــم رفرفتــا 
ــا إلــى طائــرات  وحلقتــا عاليــا فــوق أســوار المقبــرة ثــم أســتحال لونهمــا األصفــر إلــى بيــاض فــي المــدى البعيــد، وبمــرور اللحظــات تحولت
ورقيــة تحلــق فــي رقعــة الســماء، وتســحباني بخيــوط رفيعــة مــن أرض المقبــرة / 70( .. ثــم يتســاءل األبــن وهــو الســارد المشــارك بمرتبــة 
الشــخصية الرئيســة فــي الروايــة )مــاذا تفعــل الفرشــتان فــي المقبــرة؟( ثــم يســتغرب قائــال) فدبيــب النمــل األســود ال يجتمــع مــع الفراشــات، 

بــل يتصــارع معهــا بعــداوة غريبــة، ال أعــرف ســرها؟( 
)*(

بعــد الحصــول علــى رفــاة األب يعــود األبــن إلــى الفنــدق، وهــو يبحــث عــن مفتــاح غرفتــه، ثــم يخبــر القــارئ/ القارئــة )يــدي اليســرى عثــرت 
علــى ورقــة البرقيــة المشــؤومة التــي التصقــت فــي قعــر جيبــي.. ألقيــت عليهــا نظــرة ال مباليــة، كورتهــا مثــل حبــة صغيــرة وقذفتهــا فــي 
ــى حبــة صغيــرة مصيرهــا القمامــة.  ــا تنتهــي قيمــة برقيــة األم مــن خــالل تصغيرهــا إل صنــدوق القمامــة الموجــود فــي الممــر/  77(.. هن
وهــي بالفعــل انتهــى دورهــا هــذه البرقيــة مــع توجهــه األبــن إلــى وطنــه. لكــن تفتيتهــا يحمــل دالالت ســأم األبــن مــن كل مــا يجــري بهــذا 
الخصــوص ويفضــح األبــن ســأمه حيــن يقــول) فــي هــذه الليلــة أدركــت أن برقيــة أمــي قــد بعثــت مــا يشــبه اللوثــة فــي عقلــي..( والســؤال 
هنــا مــن األهــم؟ الحــي؟ أم الميــت؟ أال تخــاف علــى أبنهــا مــن بلــد ال أمــان فيــه.. أليــس بمقدورهــا أن تكلــف حفــار القبــور وتكــون حاضــرة 
هــي  أســوة باآلخريــن؟ أليــس ذلــك أفضــل حتــى ال يرتكــب األبــن تلــك الخطيئــة مــع إحــدى المرأتيــن التــي حــذرت ولدهــا منهمــا؟ علــى حــد 
قــول ولدهــا )أمــا كان مــن األفضــل أن تكلــف حفــار القبــور بــدال عنــي؟ أو تقــوم بذلــك إحــدى زوجتيــه المطلقتيــن، زليخــة.. أو ســلطانة/ 90  (

)*(
األبــن وهــو يكابــد رهقــا مــن رفــاة األب الــذي غيــر متأكــد مــن رؤيتــهِ  حيــن كان حيــا.. ويصــل االبــن إلــى اســتقراء األمــر بالطريقــة هــذه 
: الحقائــق صــورة زجاجيــة ألن المعلومــات عــن حيــاة األب مثــل المرايــا . وهــا هــو األبــن يقــرر ويعتــرف) الكلمــات أكبــر مــرآة عرفتهــا فــي 
حياتــي/  85 (  إذن ومــن هــذا المنطلــق يؤكــد لنفســه ).. برقيــة أمــي مــرآة خادعــة أيضــا( أمــا تلــك البرقيــة الفراشــة والجامحــة كحصــان فهــي 
بشــهادته )أكبــر مــرآة عرفتهــا فــي حياتــي( ..األبــن يــرى الخدعــة فــي انعــكاس الكلمــات كمرايــا، كقــارئ فأننــي أرى أن األبــن  ضحيــة مؤثريــة 

صــوت األم المشــحون بالتهديــد اإللهــي )ينبغــي أن تذهــب وتنقــل قبــر أبيــك بنفســك وإال عذبــك ضميــرك يــوم القيامــة /90 (..
)*(

المــوت: مــن الموضوعــات التــي تشــغل مكانــة مميــزة فــي التجربــة الروائيــة الفــذة   للروائــي شــاكر نــوري، ليــس فقــط فــي )كالب جلجامــش( 
و)نــزوة الموتــى( بــل في)طائــر القشــلة( حيــث يقتــل الفنــان المســرحي وهــو الشــخصية المحوريــة فــي الروايــة وكذلــك المــوت هــو اللحــن 

االخيــر فــي حيــاة )خاتــون بغــداد( حيــن تنتحــر مســس بيــل 
)1( شاكر نوري/ نزوة الموتى/ ط1/ دار الفارابي/ بيروت/ 2004 

)2( بخصوص )طائر القشلة( و) خاتون بغداد( يمكن االطالع على ما كتبته عن الروايتين في المواقع الثقافية

ــدة  ــأ قصي ــور نب ــى ظه ــرن عل ــف ق ــارب نص ــا يق ــد م بع
الهايكــو فــي اللغــة العربيــة بيــن ســطور مقالــة مترجمــة 
ــي  ــعر اليابان ــن الش ــن ع ــد كي ــي دونال ــتاذ األميرك لأس
نشــرتها فصليــة »عالــم الفكــر« الكويتيــة فــي عــام 
1973 )المجلــد الرابــع، العــدد الثانــي( نقــدم ملفــا خاصــا 
بالهايكــو اســتطلعنا فيــه آراء بعــض الزمــالء األدبــاء 
والكتــاب، واخترنــا ممــا ســبق مــن كتابــات كانــت قــد 

نشرت في مواقع أخرى ليكون معينا للمعنيين. 
شارك في هذا الملف:

1- الشاعر والناقد محمد صالح عبد الرضا
2- الشاعر سعد جاسم
3- الشاعر علي السالم

4- الشاعر والناقد سوران محمد
5- إشبيليا الجبوري

                                                                           - المحرر-

ملف خاص
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Stephanie Wong Ken, MFA س��تيفاني ون��ج ك��ن احلاصل��ة  كتب��ت 
م��ن  اإلبداعي��ة  الكتاب��ة  يف  اجلميل��ة  الفن��ون  ماجس��تر  عل��ى 
اهلايك��و  كتاب��ة  طريق��ة  ع��ن  بأمري��كا  س��تيت  بورتان��د  جامع��ة 

يل��ي:  م��ا 
ثاث��ة  يف  ُتكت��ب  قص��رة  قصي��دة  ه��ي  اهلايك��و   قصي��دة 
القوي��ة  احلس��ية  اللغ��ة  عل��ى  معتم��دة  غ��ر  ال  فق��ط  أس��طر 
أو ص��ورة  أو مش��هد  ع��ن ش��عور  امُلكث��ف  التعب��ر  عل��ى  الق��ادرة 
عل��ى  أساس��ي  بش��كل  وتط��ور  اهلايك��و  ش��عر  نش��أ  مجالي��ة. 
يف  رائًج��ا  وأصب��ح  انتق��ل  لكن��ه  الياباني��ن،  الش��عراء  أي��دي 
كيفي��ة  املق��ال  فق��رات  ع��ر  بنفس��ك  س��رتى  اللغ��ات،  خمتل��ف 

الياباني��ون  الش��عراء  اعتم��د  العربي��ة.  باللغ��ة  قصي��دة  لكتاب��ة  اهلايك��و  ش��عر  أس��اليب  تطبي��ق 
لكتاب��ة  لإلهل��ام  أساس��ي  كمص��در  املؤث��رة  والتج��ارب  العاب��ر  اجلم��ال  وحلظ��ات  الطبيع��ة  عل��ى 
جت��ول  اهلايك��و.  قصائ��د  لكتاب��ة  ب��دورك  حماكات��ه  ميكن��ك  م��ا  وه��و  الش��عر،  م��ن  الن��وع  ه��ذا 

قصيدت��ك،  عن��ده  م��ن  تنطل��ق  أن  ميك��ن  ال��ذي  الش��عور  أو  الفك��رة  ع��ن  حبًث��ا  خاط��رك  يف 
ولكن��ك  عام��ة،  ص��ورة  تكت��ب  ال  أن��ك  أي  ُمفص��ل؛  بأس��لوب  القصي��دة  ن��ص  كتاب��ة  ح��اول  ث��م 
وامُلع��رة.  القوي��ة  اجلمالي��ة  والص��ور  واملش��اهد  الدقيق��ة  التفاصي��ل  عل��ى  اهلايك��و  يف  تعتم��د 
مبجه��ود  ُمطالًب��ا  لس��ت  حدي��ن؛  ذو  س��اح  وه��و  أس��طر،  ثاث��ة  كتاب��ة  ه��و  حتتاج��ه  م��ا  كل 
القصي��دة،  يف  وكلم��ة  ح��رف  ل��كل  البلي��غ  باالختي��ار  ُمل��زم  لكن��ك  طوي��ل،  ن��ص  لكتاب��ة  خ��ارق 
س��بق،  مل��ا  وفًق��ا  للق��ارئ.  وممي��ز  ق��وي  معن��ى  القليل��ة  الكلم��ات  ه��ذه  حتم��ل  أن  يضم��ن  مب��ا 
فك��ر  والتحس��ن.  املراجع��ة  م��ن  للكث��ر  الواح��دة  اهلايك��و  قصي��دة  ختض��ع  أن  الطبيع��ي  م��ن 
أي  إىل  حباج��ة  كان��ت  إن  وم��ا  موس��يقاها  عل��ى  لتحك��م  مرتف��ع  بص��وت  قراءته��ا  يف  كذل��ك 

ممكن��ة. صيغ��ة  بأفض��ل  لتب��دو  ح��ذف  أو  إضاف��ة 

كتابة قصيدة هايكو

ملف خاص

ومغاي��رًا  خمتلف��ًا  ش��عريًا  وفض��اء  ومنط��ًا  ونوع��ًا  جنس��ًا  اهلايك��و  ُيعت��ر 
الش��عراألخرى.  وأش��كال  وامن��اط  ان��واع  م��ن  س��ائد  ه��و  مل��ا 
الكث��ر  عل��ى  وأّطلع��ت  ق��رأت  أن  ل��ي  س��بَق  ان��ي  الق��ول  ومُيكن��ي 
ُأس��س  تعتم��د  ونص��وص  ومق��االت  ودراس��ات  كت��ب  م��ن  ُترج��َم  مم��ا 
وق��د  االساس��ية.  الياباني��ة  كتابت��ه  وطرائ��ق  واصول��ه  اهلايك��و(   (
فهم��ي  ُأك��ّرس  ان  حاول��ُت  ث��م  وم��ن  وتل��ٍق.  وإس��تيعاب  وعم��ق  بوع��ي  منه��ا  االس��تفادة  متّكن��ت 
ب��كل  وحيواته��ا  وكائناته��ا  العراقي��ة  الطبيع��ة  م��ن  وينه��ل  يعتم��د  هايك��و  لكتاب��ة  وخرات��ي 
والغرائبي��ة.  والعجائبي��ة  والتصويري��ة  املش��هدية  وعوامله��ا  وحاالته��ا  وعناصره��ا  وأجناس��ها  انواعه��ا 
واحلي��اة  البيئ��ة  ومش��اهد  ومف��ردات  تفاصي��ل  كتاب��ة  وإصرارعل��ى  وجدّي��ة  ب��دأب  س��عيُت  وكذل��َك 
الفنطازي��ة  واحل��روب  الدكتاتوري��ة  ازمن��ة  يف  وإش��كالياتهما  وتفاصيلهم��ا  ابعادهم��ا  ب��كل  العراقي��ة 
العراق��ي  ش��عي  تكبّده��ا  ال��ي  واخلس��ارات  واالنكس��ارات  اخلانق��ة  واحلص��ارات  والعبثي��ة 
باالش��تغال  اهتمام��ي  كّرس��ُت  فق��د  وكذل��ك  وحياتي��ًا...  وروحي��ًا  تارخيي��ًا  واجمل��روح  املظل��وم 
يف  االش��تغال  ب��دأت  ق��د  وكن��ُت  والع��ال؛  والوج��ود  واحلي��اة  الطبيع��ة  تتن��اول  نص��وص  عل��ى 
بداي��ات  يف  بالضب��ط  تأرخيي��ًا  ذل��َك  وكان  التس��عينيات  بداي��ات  من��ذ  الش��عري  الفض��اء  ه��ذا 
كان  ان��ي  وه��ي  أال  الف��رتة،  تل��ك  يف  مهم��ة  اعتره��ا  مس��ألة  اىل  االش��ارة  ومُيكن��ي   )1994 ( الع��ام 
يف  س��نوات  ومن��ذ  ُيقي��م  ه��و  ال��ذي  خصب��اك(  )عل��ي  والس��ارد  الش��اعر  االخ  وُيرافق��ي  ُيزامل��ي 
املش��رتك  وعملن��ا  صداقتن��ا  وحبك��م  كان  خصب��اك  عل��ي  ان  حي��ث  االمريكي��ة.  املتح��دة  الوالي��ات 
وحقيقي��ًا  حي��ًا  ش��اهدًا  عل��ي  كان  فق��د  -احلل��ة(  )باب��ل  مدين��ة  يف  والكّت��اب  االدب��اء  احت��اد  يف 

اهلايك��وي. مش��روعي  عل��ى  اش��تغالي  بداي��ات  عل��ى 
فان��ي  هات��ن  اهلايكوي��ة  وش��هادتي  لرؤي��ي  تقدمي��ي  ومبناس��بة  ان��ي   : الق��ول  اري��د  وكذل��ك 
عل��ي  والصدي��ق  ان��ا  وبينن��ا  لن��ا  حدث��ت  ق��د  كان��ت  جوهري��ة  عاق��ة  ذات  واقع��ة  ��ة  مثَّ ان  َأذك��ر 
ق��د  ُكن��ا  انن��ا  حي��ث  اله��ب.  عراق��ي  صي��ف  ذات  حصل��ت  ق��د  الواقع��ة  تل��ك  وكان��ت  خصب��اك، 
ق��د  وكن��ا  مغام��رة؛  حم��ض  كان��ت  تل��ك  رحلتن��ا  ان  ُأخف��ي  بغ��داد.وال  اىل  برحل��ة  وعل��ي  ن��ا  َأ قمن��ا 
مواق��ف  م��ن  تل��َك  رحلتن��ا  ب��ه  حفل��ْت  مل��ا  وذل��ك  االس��طورية(  )الرحل��ة  وقت��ذاك:  عليه��ا  أطلقن��ا 
الصيفي��ة  الرحل��ة  تل��ك  ليال��ي  م��ن  ليل��ة  ذات  ح��دث  وق��د  وغريب��ة.  عجيب��ة  فنطازي��ة  وتفاصي��ل 
يف  مت��وُر  كان��ت  ال��ي  )اهلايك��وات(  م��ن  بفي��ض  خميل��ي  تفّج��رت  مخ��ري  جت��ٍل  حلظ��ة  ويف 
ليس��ت  ف��رتة  من��ذ  بكتابته��ا  أحل��م  كن��ت  أن��ي  ُأخف��ي  ال  وال��ي  ذاكرت��ي  يف  وتتال��يء  خميل��ي 
النم��ط  ه��ذا  يف  نص��وص  م��ن  ُترج��م  مب��ا  واندهاش��ي  وحل��ي  لقراءات��ي  تتوجي��ًا  وذل��ك  بالقص��رة 
خمّيل��ي  جتّل��ْت  ان  ح��دث  تل��ك  البغدادي��ة  ليلتن��ا  ويف  واملث��ر؛  املده��ش  الش��عري  والن��وع 
ي��دّون  »عل��ي«  وكان  به��ا،  اتهج��د  حلظته��ا  فرح��ُت  ومتوهج��ة..  مدهش��ة  احسس��ُتها  بومض��ات 
بتل��ك  وُنرّت��ُل  ن��رتمن  لس��اعات  بقين��ا  باالح��رى  او  بقي��ُت  وق��د  ب��ه.  وُأش��رق  وَأجتل��ى  أفي��ض  م��ا 
م��ن  صحون��ا  وحينم��ا  أنن��ا  األم��ر  حقيق��ة  ويف  اللذي��ذ.  الن��وم  س��لطان  َأدركن��ا  حت��ى  النص��وص 
ال��ي  االوراق  م��ن  برزم��ة  فاجأن��ي  ق��د  خصب��اك  صديق��ي  كاَن  التال��ي؛  الي��وم  يف  الطوي��ل  نومن��ا 
حال��ة  وغمرتن��ا  بالدهش��ة  ش��عرنا  مع��ًا  قرأناه��ا  وعندم��ا  اهلايكوي��ة..  فيوضات��ي  فيه��ا  دّون  ق��د  كان 
احلل��ة-  مدينتن��ا  اىل  الع��ودة  وبع��د  الباذخ��ة..  واش��راقاته  الش��عر  ف��رح  ه��و  اخلف��ي:  الف��رح  م��ن 
م��ن  بعضه��ا  كتاب��ة  أع��دُت  وق��د  وعاش��رة  وثالث��ة  ثاني��ة  النص��وص  بق��راءة  قم��ُت  اجلميل��ة  باب��ل 
والاخف��ي  هن��اك.  وملس��ة  هن��ا  ملس��ة  وأضف��ُت  اآلخ��ر  البع��ض  عل��ى  تعدي��ات  وإجري��ُت  جدي��د 
ش��ئ  عل��ى  التتوف��ر  انه��ا  وج��دُت  ألن��ي  النص��وص  بع��ض  بتمزي��ق  قم��ت  ق��د  كن��ت  ان��ي  كذل��ك 

 الهايكو بوصفِه مشروعًا شعريًا وإبداعيًا
وليَس نزهة سياحية وإستعراضية وتجارية

رؤية وشهادة : سعد جاسم

ملف خاص
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مش��روعي  م��ن  اقس��ام  بنش��رعّدة  قم��ُت  ف��رتة  وبع��د  أري��ده.  ال��ذي  ه��ي  وليس��ت  الدهش��ة  م��ن 
)هايك��و  تس��مية   حت��ت  والعربي��ة  العراقي��ة  األلكرتوني��ة  واملواق��ع  الصح��ف  يف  ع��دٍد  يف  ه��ذا 
الثقافي��ة  واملواق��ع  الصفح��ات  حم��رري  م��ن  البع��ض  كان  وق��د  النص��وص(  مفاتي��ح  عراق��ي–او 
كن��ت  وعندم��ا  النص��وص(.  )مفاتي��ح  عن��وان  عل��ى  ويبق��وَن  عراق��ي(  )هايك��و  عن��وان  حيذف��ون 
مازح��ن  ام��ا  عل��يَّ  ي��رّدون  كان��وا  عراق��ي(  )هايك��و  عن��وان  ح��ذف  عل��ى  وأعاتبه��م  اع��رتض 
أن  اال  ياصديق��ي(  ياباني��ن  لس��نا  )حن��ُن  أو  ياباني��ون؟(  حن��ن  ه��ل  )ياأخ��ي  س��اخرين:  او 
مواق��ع  منه��ا  وأذك��ُر  مع��ًا  العنوان��ن  نش��رت  ق��د  كان��ت  األلكرتوني��ة  الثقافي��ة  املواق��ع  بع��ض 
قب��ل  وأبس��و  الرافدي��ن  وبن��ت  العراق��ي  والبي��ت  الثق��ايف  الن��ور  ومرك��ز  املتم��دن  )احل��وار 
منه��ا  قس��مًا  نش��رُت  ق��د  كن��ت  وكذل��ك  األلكرتوني��ة(.  الثقافي��ة  املواق��ع  م��ن  وغره��ا  توّقف��ه 
)وال��ي(  ادبي��ًا  كتاب��ا   64 ال���  سلس��لة  ضم��ن  الص��ادر  الكائ��ن(   )موس��يقى  الش��عري  كتاب��ي  يف 
منش��ورات   )7 ( الش��عرية  السلس��لة  احملافظ��ات-  الدب��اء  االبداعي��ة  النتاج��ات  بنش��ر  تعن��ى 

 -1995 - ع��ام  يف  العراقي��ن  والكت��اب  االدب��اء  احت��اد 
والب��وح  التصري��ح  ع��ن  ات��ردد  ال  ان��ي  حي��ث  ج��دًا،  مهم��ة  قضي��ة  اىل  االش��ارة  ُأري��د  وُهن��ا 
اخلبري��ن  الس��يدين  قي��ام  ه��ي  والقضي��ة  وش��جن.  َأل  ب��كل  واش��كالياتها  جوانبه��ا  م��ن  بالبع��ض 
آن��ذاك   - كان��ا  انهم��ا  حي��ث  الكائ��ن(،  )موس��يقى  الش��عري  كتاب��ي  وعل��ى  ع��ن  واملش��رفن 
كان  وكذل��ك  العراقي��ن  والكّت��اب  لادب��اء  الع��ام  لاحت��اد  التنفي��ذي  املكت��ب  عض��وي    -
كان��ا  انهم��ا  حي��ث  الوق��ت,  ذات  يف  العراقي��ة  الثقافي��ة  الش��ؤون  دار  يف  يعم��ل  احدهم��ا 
وب��دون  ص��دوره  قب��ل   « الكائ��ن  موس��يقى   « كتاب��ي  م��ن  كام��ل  ش��به  قس��م  حب��ذف  قام��ا  ق��د 
حي��ُث  االش��كال.  م��ن  ش��كل  ب��أي  مع��ي  التح��اور  حت��ى  وال  رأي��ي  أخ��ذ  او  ل��ي  الرج��وع 
والس��باب  اهلايكوي��ة  نصوص��ي  م��ن  هايك��و  عش��رين  م��ن  اكث��ر  الفص��ل  ذل��ك  م��ن  حذف��ا  انهم��ا 

واالب��داع.  والثقاف��ة  الش��عر  ع��ن  ماتك��ون  وَأبع��د  كث��رة 
والعارف��ن  اخلبري��ن  غ��ر   « وامُلش��رفْن  اخلبرْي��ن  اولئ��ك  اس��اء  اذك��ر  ان  ُهن��ا  والُأري��د 
االق��ل  عل��ى  اآلن  القضي��ة  ه��ذه  يف  اخل��وض  ُأري��د  ال  وكذل��ك  االط��اق«  عل��ى  اهلايك��و  بش��عر 
هايك��وي  مش��روع  صاح��ب  أصبح��ت  ألن��ي  عنه��ا،  غن��ى  يف  اآلن  ان��ا  وعام��ة  خاص��ة  ألس��باب 
يعتق��د  كم��ا  وجتاري��ة،  وإس��تعراضية  س��ياحية  نزه��ة  ولي��َس  وكون��ي  وحيات��ي  ومص��ري  ش��عري 
حي��ث  واحلمق��ى،  واالس��تعراضين  والتّج��ار  والطارئ��ن  واالدعي��اد  امُلتش��اعرين  م��ن  البع��ض 
متواصل��ة  ق��راءات  وبع��د  الزم��ان،  م��ن  عق��ود  ثاث��ة  اكثرم��ن  م��دى  وعل��ى  اس��تطعت  أن��ي 
وش��عر  وف��ن  بعل��م  متخصص��ة  وكت��ب  ومراج��ع  ملص��ادر  وانس��كلوبيدية  وأركلوجي��ة  وتأملي��ة 
الش��عري  مش��روعي  ونرع��رع  ونش��أ  ول��د  وق��د  يومن��ا.  اىل  والتأس��يس  النش��أة  م��ن  اهلايك��و 
وهل��وًا  لعب��ًا  ولي��َس  وعن��اد،  واجته��اد  ومثاب��رة  حقيقي��ة  جله��ود  نتيج��ة  ه��ذا،  واهلايك��وي 

 . اخل   ... إخل  ووووو  وأش��ياء  وأش��ياء  وبهلواني��ات  وس��رقات  ومؤام��رات  ودس��ائيس 
مموع��ي  يف  اخ��رى  هايك��وات  مموع��ة  َأيض��ًا  نش��رُت  ق��د  كن��ت  بأن��ي  ألق��ول  وَأع��ود 
عم��ان  االردني��ة  العاصم��ة  يف  للنش��ر  اخللي��ج  دار  ع��ن  الص��ادرة  اخل��راب(  )طواوي��س  الش��عرية 
كاَن  م��ن  هن��اك  أنَّ  األم��ر؛  يف  واملده��ش  واملث��ر  والغري��ب  املفاج��ئ  ولك��نَّ    .2001 ع��ام  يف 
م��ن  ومحق��اء  وغبي��ة  وملّوث��ة  ومافيوي��ة  ملتوي��ة  ط��رق  ممارس��ة  حي��اول  وم��ازال  ح��اول  ق��د 
 « ه��ذا  أم��ر  يف  واملخج��ل  واملؤس��ف  ه��ذا،  اهلايك��وي  مش��روعي  عل��ى  االس��تحواذ  اج��ل 
صاح��ب  ه��و  ان��ه  ويّدع��ي  يص��ّرح  راح  ان��ه  واحلمق��ى،  والطارئ��ن  االدعي��اء  م��ن   « البع��ض 
؛  متام��ًا وخمتل��ف  آخ��ر  ش��يء  واملنج��ز  ش��يء  االدع��اء  إن  ومتناس��يًا  متوهم��ًا  املش��روع؛  ه��ذا 
وامُلنتحل��َن,  اأَلدعي��اء  ه��ؤالء  )هايك��وات(  م��ن  للبع��ض  وقراءت��ي  اطاع��ي  وعن��د  أن��ي  حي��ث 
يعتم��د  ال��ذي  الصع��ب  االبداع��ي  اجلن��س  به��ذا  عاق��ة  اي��ة  هل��ا  لي��س  انه��ا  وج��دُت  فق��د 
والع��ارف  الزاه��د  وان��ا  الش��عرية؛  والصعق��ة  والومض��ة  واملفاج��أة  والدهش��ة  اللغ��وي  التكثي��ف 
فيذه��ُب  الزب��د  )وأّم��ا  ب���  مؤم��ن  ألن��ي  واالس��اءات  االدع��اءات  ه��ذه  مث��ل  تضرن��ي  ف��ا 
ذل��ك  ومن��ًذ  ان��ي  اىل  االش��ارة  وأري��د  ويق��ال.  قي��ل  كم��ا  بغرب��ال  الُتغّط��ى  واحلقيق��ة  ُجف��اًء( 
وب��ن  أن��ي  حي��ث  ه��ذا؛  مش��روعي  عل��ى  باالش��تغال  مس��تمرًا  مازل��ُت  اآلن  ولغاي��ة  الوق��ت 

ملف خاص

أن  ل��ي  تس��ّنى  وق��د  اجلدي��دة.  اهلايك��وات  م��ن  مموع��ات  وأكت��ب  الي��ه  اع��ود  وأخ��رى  آون��ة 
والبع��ض  ُطب��ع،  ق��د  منه��ا  بع��ض  اآلن  وه��ي  اهلايكوي��ة  الش��عرية  الكت��ب  م��ن  مموع��ة  ُأجن��ز 

منه��ا: وأذك��ر  املطاب��ع  يف  اآلخ��ر 
2016- ع��ن مؤسس��ة فك��رة –القاه��رة –مص��ر . 1- )غاب��ة هايك��و( ص��در يف ع��ام 

2- )الع��ال هايك��و( حت��ت الطب��ع اآلن .

3- )مهرج��ان لضف��ادع باش��و( - خمط��وط 

4- ) زه��ور س��وداء ( خمطوط .

5- )احلي��اة هايك��و( حت��ت الطب��ع .

6- )تاب��وت حت��ت املط��ر( خمطوط .

وفض��اء  ومنط��ًا  ونوع��ًا  جنس��ًا  بوصف��ه  )اهلايك��و(  ازاء  رؤي��ي  ه��ذه  ف��ام  والاخت��ام:  الب��دء  ويف 
ش��عريات  يف  املتوّه��ج  وحض��وره  وأث��ره  ورواده  تارخي��ه  ول��ه  ومغاي��رًا،  خمتلف��ًا  وابداعي��ًا  ش��عريًا 
ألن��ه  واالبع��اد،  احل��دوء  اقص��ى  اىل  ب��ه  واعت��ز  افخ��ر  ال��ذي  اهلايك��وي  مش��روعي  وإزاء  الع��ال. 
واش��راق  وازده��ار  جت��دد  ويف  وحقيقي��ًا  وناصع��ًا  خالص��ًا  ابداعي��ًا  مش��روعًا  وس��يبقى  وم��ازال  كان 
ومتس��اٍم  وش��اهق  بعي��د  االبداع��ي  اهلايك��وي  مش��روعي  ف��ان  وكذل��َك  وأصي��ل،  وخ��ّاق  وّه��اج 
واجمُلام��ات  واإلخواني��ات  وامُلتاج��رات  وامل��آرب  والدس��ائس  واإلدع��اءات  اأَلكاذي��ب  ع��ن 
يقف��ون  او  به��ا  يقوم��ون  الذي��ن  ان  وتؤك��د  ُتش��ر  ال��ي  واملافيوي��ة  الُعصابي��ة  والس��لوكيات 
املقاه��ي  وَكَتَب��ة  كام  وباع��ة  واملرتزق��ة  واجله��اء  اأَلدعي��اء  م��ن  مموع��ة  ُه��ْم  وراءه��ا 
هايكس��تين   « وال  حقيقي��ن  ش��عراء  ليس��وا  أنه��م  وأوض��ح  َأص��ح  مبعن��ى  َأي  املوب��وءة،  والب��ارات 

. ومج��ال  وحمّب��ة  واب��داع  وفن��ون  آداب  ُصّن��اع  وال  مبدع��ن   «
من��وذج م��ن اهلايكو:

مهرج��ان لضف��ادع باش��و بقل��م: س��عد جاس��م
هايك��و عراق��ي ... هايك��و كون��ي

-1 -
من��ُذ الغب��ِش ُأحاوُل

لتق��اَط س��يلفي َمَعه��ا ِإ
غزالٌة ش��اردة

-2 -
نقي��ٌق هادر

سفوني��ٌة متناغم��ة
مهرج��اٌن لضف��ادع » باش��و »

-3 -
 س��فينٌة صح��راء

تغرُق يف س��راب
قافل��ُة مجال

-4 -
ُقّبع��اٌت ُملّون��ة

 ُتتوجُّ رؤوَس��ها
فّزاع��اُت احلقول

-5 -
مصابي��ٌح 
ماء من 

قط��راُت الثل��ج

ملف خاص



مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022

6061

-6 -
طي��وٌر مهاج��رة

غي��وٌم ثقيل��ة
ش��تاء قادم

-7 -
حق��وٌل تضح��ك

زه��وٌر ترقص
ربي��ٌع جديد

-8 -
َأجنحُته��ا البي��ض

ري��ٌش ثلجي
طي��وُر القط��رس 

-9 -
قزح قوُس 

عل��ى ضف��اِف االنهار 
بّط��اُت املاندري��ن

-10 -
 طري��ق واح��دة فقْط

ت��ؤدي اىل قلِبه��ا
َأم��رُة الغابِة 

-11 -
بي��وٌت دافئة 

 تس��توطُن االغص��اْن
َأعش��اُش الطي��وْر

-12 -
ن��اٌس ملّونون

يعيش��وَن بس��اٍم كون��ي
ب��اُد القوس فرح

-13 -
قنادي��ٌل

ُتض��يُء الغاب��ة
عي��وُن البوم��ات

-14 -
ماال��ذي يتدّف��ُق

م��ن جذوِعِك
ي��ا ش��جرة القيق��ب؟

-15 -
قلُب��ُه ُيغ��ّي باكي��ُا

ف��وَق جس��ر » املس��ّيب »
ذك��رى ناظ��م الغزالي

-16 -
س��ناجٌب جتم��ُع قوَته��ا

بكل نش��اط

ش��تاٌء عل��ى االبواب
-17 -

عس��ٌل ُمر
شٌع مْس��َود

الَنْح��ات مريض��ات  
-18 -

يف الفج��ِر ترق��ُص
رقصَته��ا االوىل
غراني��ُق البح��ر  

-19 -
ن��دى الصب��اح الباك��ر

ع��روس باكية
زه��رة التولي��ب

-20 -
دخ��ان يف الراري

نّف��اُش َأزه��ار بّرية
ش��وارب رجل عجوز

-21 -
َأنه��اٌر جَتِفُّ

متوت َأساٌك 
 زه��وُر الني��ل الس��اّمة

-22 -
َأزه��اٌر عش��بية

منون��ة اهليئ��ة
ُتزه��ُر يف الربي��ع

-23 -
ب��ا قناديل 

تت��أأُل رقصاُته��ا الليلي��ة 
ُس��راجاُت اللي��ل

-24 -
ي��وٌم ش��تائيٌّ دافئ

  مت��أُ املدين��ة مبرِحه��ا
س��ناجٌب س��عيدة 

-25 -
يف الغاب��ِة

يب��ي عقاراِت��ه
نّقاُر اخلش��ب

-26 -
َه��ْل تعل��ُم الثعال��ب 

َأنَّ جلوَده��ا
ف��راٌء مثن ؟

ملف خاصملف خاص

-27 -
َأفاٍع تس��عى

االرض حتَت 
جذوُر االش��جار

-28 -
صنادي��ُق كن��وز

حكاياٌت وَأس��رار
واأَلجداد اجلّداُت 

-29 -
ري��ٌح َتعصف
يف البي��وت

اهلواء مراوُح 
-30 -

الريح يف 
ُتَط��ّرُ قمصاَنه��ا

َأش��جاُر اخلريف
-31 -
يٌش  ر

دٌم
طي��وٌر مقتول��ة

-32 -
ُد تصاوير ��رَّ ُمَ

عل��ى اجلدران
ُأخوُتن��ا الش��هداء

-33 -
بريش��ِة الرب

ُيَل��ّوُن الس��ماء  كرنف��اٌل 
قزح قوُس 

-34 -
وجوٌه

تش��بُه وجوه��ًا
يا ا مر

-35 -
شٌس

تضح��ُك
صباٌح مش��رق

-36 -
كلب
قطٌة

ٌذ جر
مش��هُد سام

-37 -
يٌد

يٍد يف 
عاش��قان

-38 -
عل��ى املاء

ميشي
ن��ورٌس حكيم

-39 -
عرائ��ٌس يف الربي��ع
َأرامٌل يف الش��تاء

َأش��جاُر الغاب��ة
-40 -

يف نْص��ِب احلّرية
يل��وُذ من ال��رِد واملطر

طائ��ٌر مهاج��ر
-41 -

غيم��ٌة صغ��رة
ت��رشُّ املدينة

تباش��ُر ش��تاء
-42 -

دائم��ًا حيلُم
 باملط��ر

ف��ّاح عراقي
-43 -

حت��َت املطر
يتعانق��ان

طائ��را حب
-44 -

َبْع��َد ط��وِل انتظار 
ْمَط��َرْت  الس��ماُء َأ

دم��ًا وضفادع
-45 -

ال ش��س ع��ر النافذة
الزقزق��ة يف احلديق��ة

صب��اح كئي��ب
-46 -

متجم��دة م��ن الرد
التط��رُ حت��َت الثلوج

طي��وُر احلب
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ملف خاص

-47 -
دموُعه��ا

 زّخ��اُت مطر
اهلل غيوُم 

-48 -
يف هبوِبه��ا العاص��ف

تكن��ُس وريق��اِت اخلري��ف 
ري��اٌح الش��توية 

-49 -
يلع��ُب فرحان��ًا
حت��َت املطر
طف��ٌل ريفي

-50 -
ت  بو تا

حت��َت املطر
بدر ش��اكر الس��ّياب

ثمــة خلــط ملحــوظ عنــد اكثــر كاتبــي الهايكــو بيــن الهايكــو والومضــة فــال يفرقــون بينهمــا وأهــم 
فــرق هــو ضــرورة فهــم الهايكــو بــأن اشــطره تنقــل بــذكاء لقطــات مــن الطبيعــة تــكاد ان تكــون 
قريبــة مــن منظــور القــارىء وانهــا تخلــو  مــن المجــازات والتشــبيهات والصــور البالغيــة التــي تــرد 

فــي أشــكال شــعرية مــا عداهــا.

رأي االستاذ الشاعر والناقد محمد صالح عبد الرضا

ملف خاص

قصي��دة  مأل��وف،  غ��ر  بش��كٍل  املأل��وف  ع��ن  التعب��ر 
واالجي��از  والتكثي��ف  الرتكي��ز  ه��ي  اهلايك��و 
بعي��دة  سلس��ة،  بس��يطة  بلغ��ة  واملفارق��ة،  والص��ورة 
ظ��رف  فرضه��ا   . والتعقي��د  اللغوي��ة  احملس��نات  ع��ن 
نفس��ه،  اليابان��ي  فيه��ا  وج��د  واجتماع��ي،  تارخي��ي 
وال��دوري  واجلب��ل  والنه��ر  والغص��ن  الش��جرة  أم��ام 
قصي��دًة  منه��ا  ليش��كل  والعنكب��وت  احلص��اد  وزي��ز 

. ئي��ة حيا ا
م��ن مخ��س   ، الياباني��ة  اهلايك��و يف  قصي��دة  تتك��ون 
يف  وس��بعة   ، والثال��ث  األول  الس��طر  يف  »م��ورا« 
القياس��ي  اهلايك��و  هي��كل  تتب��ع   ، الثان��ي  الس��طر 
مطابق��ة  ليس��ت  ولكنه��ا   ، لفظ��ي  مقط��ع  كب��ر  ح��د  إىل  تش��به   ، صوتي��ة  وح��دة  ه��ي  م��ورا   .5 -7 -5
كلم��ة  كل  حتت��وي  ال  حي��ث  االخ��رى،  للغ��ات  الرتمج��ة  يف  اإليق��اع  ه��ذا  يضي��ع  م��ا  غالًب��ا  هل��ا. 

الياباني��ة.  نظرته��ا  مث��ل   ، م��وراس  أو   ، املقاط��ع  ع��دد  نف��س  عل��ى  عربي��ة 
ماتس��و  الكب��ار«:  »األربع��ة  باس��م  واملعروف��ن   ، الياب��ان  م��ن  اهلايك��و  ش��عراء  م��ن  أربع��ة  هن��اك  كان 
لكتاب��ة  منوذًج��ا  عمله��م  ي��زال  ال  بوس��ون.  ويوس��ا   ، ش��يكي  وماس��اوكا   ، عيس��ى  وكوباياش��ي   ، باش��و 
وال��ذي   ،  )1694 -1644 ( باش��و  ملاتس��و  اهلايك��و  قصائ��د  م��ن  أمثل��ة  ثاث��ة  يل��ي  فيم��ا  اهلايك��و  

للهايك��و: ش��اعر  أعظ��م  يعت��ر 

ماتس��و باش��و
 ، )1694 -1644 فيم��ا يل��ي ثاث��ة أمثل��ة م��ن قصائ��د اهلايك��و ملاتس��و باش��و )

برك��ة قدمي��ة صامت��ة ..
ضف��دع يقف��ز إىل الرك��ة ،

ي��رش! الصم��ت مرة أخرى.

ض��وء قم��ر اخلريف-
دودة حتف��ر بصم��ت

يف الكس��تناء.

يف مط��ر الغس��ق ،
ه��ذه الكركدي��ه ذات األل��وان الامع��ة -

غ��روب الش��مس اجلمي��ل

ورس��ام  ش��اعر   ،  )1784 -1716 ( بوس��ون  ليوس��ا  اهلايك��و  قصائ��د  م��ن  أمثل��ة  ثاث��ة  يل��ي  فيم��ا 
الرئيس��ي: اهلايك��و 

عب��ور نه��ر صيف��ي ي��ا ل��ه م��ن متعة وأنا
أرتدي

الصن��ادل يف يدي!

الهايكو
علي السالم
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ملف خاص

ض��وء القمر
يتح��رك غرب��ا ، وظ��ال الزهور

تزحف ش��رقا.

يف ض��وء القم��ر ،
يب��دو ل��ون ورائحة الوس��تارية

بعي��ًدا.

كوباياش��ي عيس��ى
-1763 ( عيس��ى  كوباياش��ي  م��ن  هايك��و  عل��ى  أمثل��ة  ثاث��ة  يل��ي  فيم��ا 

مش��هور: هايك��و  ش��اعر  وه��و   ،  )1828

أيه��ا احللزون
تس��لق جب��ل فوج��ي ،
لك��ن بب��طء ، ببطء!

وثق��ت يف ب��وذا ، اخلر والش��ر ،
أودع

س��نة املغادرة.

كل ش��يء أتطرق
إلي��ه باحلن��ان ، لأس��ف ،

ينتق��ل مث��ل العوس��ج.

ماس��اوكا ش��يكي
ال��ي   ،  )1902 -1867 (  Masaoka Shiki م��ن  اهلايك��و  قصائ��د  عل��ى  أمثل��ة  س��بعة  يل��ي  فيم��ا 

احلدي��ث: ش��كله  وتطوي��ر  اهلايك��و  إحي��اء  إليه��ا  ُينس��ب 

أري��د أن أنام
س��وات الذباب

به��دوء م��ن فضلك.

بع��د قتل
العنكب��وت ، ك��م أش��عر بالوح��دة

يف ب��رد الليل!

م��ن أج��ل احل��ب والكراهية
، أض��رب ذباب��ة وأعرضها

عل��ى منلة.

قري��ة جبلي��ة
حت��ت الثل��ج املرتاكم

املاء. صوت 

ملف خاص

لي��ل؛ وم��رة أخرى ،
بينم��ا أنتظ��رك ،

تتح��ول الري��اح الب��اردة إىل مط��ر.

نه��ر الصي��ف:
بالرغ��م م��ن وج��ود جس��ر ، إال أن حصان��ي

مي��ر عر املاء.

ومي��ض برق:
ب��ن أش��جار الغابة

ماء. رأيت 

ناتس��ومي سوس��يكي
العدي��د  أيًض��ا  ول��ه  واس��ع  نط��اق  عل��ى  حمرتًم��ا  روائًي��ا   )1916 -1867 ( سوس��يكي  ناتس��ومي  كان 

اهلايك��و: عل��ى  أمثل��ة  ثاث��ة  يل��ي  فيم��ا  اهلايك��و.  ونش��ر  اخليالي��ة  احلكاي��ات  م��ن 

املصب��اح خي��رج مرة واحدة
النج��وم الرائع��ة تدخ��ل

إط��ار النافذة.

معب��د زه��رة الرقوق:
ترتف��ع األصوات

م��ن س��فوح التال

ط��ار الغ��راب بعيًدا:
يتماي��ل يف ش��س املس��اء ،

ش��جرة با أوراق.

ع��ن  بعي��دة  بس��يطة،  بُلغ��ة  تتوّس��ل  ج��ّدا،  ومرّك��زة  مكثف��ة  ش��عرية  قطع��ة  اس��لفُت  كم��ا  اهلايك��و 
عل��ى  وق��ادرة  امُلْمَتِن��ع،  الس��هل  م��ن  بس��اطة  لكنه��ا  والش��كلية،  األس��لوبية  واحلذلق��ات  ��ل  التمحُّ
عليه��ا  َيِري��ُن  مألوف��ة  وموضوع��ات  عميق��ة،  مع��اٍن  تن��اول  وعل��ى  اهلارب��ة،  اإلنس��انية  اللحظ��ة  التق��اط 

اهلايكيس��ت. منه��ا  ينطل��ق  ج��اّدة  رؤي��ا  وتؤّطره��ا  هل��ا،  يتمّح��ض  وم��ا  الطبيع��ة  عنص��ر  حض��وُر 
مش��هد  َوْص��َف  ال��كام،  وُزْخ��ُرف  التأنُّ��ق  ع��ن  بعي��دة  بس��يطة  ألف��اظ  خ��ال  م��ن  الش��اعر،  حي��اول   
وأحاس��يس  جّياش��ة  مش��اعر  ع��ن  والتعب��ر  َس��لبية،  مش��اعر  أو  تفك��ر  أو  تدبُّ��ر  دون  وم��ن  بعفوي��ة، 
العم��ق  ه��ذا  أم��ام  والدهش��ة  الذه��ول  عنص��ر  فيه��ا  اهلايكيس��ت  ُيظه��ر  تأملي��ة  بنظ��رة  عميق��ة 

إليه��ا”. ُينتَب��ه  ال  ع��ادًة  وال��ي  حول��ه،  ِم��ْن  ال��ي  البس��يطة  واحل��ركات  للجم��ال 
عل��ى  األم��ر  واختل��ط  الش��روط،  ه��ذه  ب��كل  يلت��زم  ل  ُكّتاب��ِه،  ن��درة  عل��ى  العراق��ي  اهلايك��و  و 
املعروف��ة  الش��روط  عل��ى  حياف��ظ  ول  واللمح��ة  املأث��ور  والق��ول  الومض��ة  يكت��ب  فص��ار  معظمه��م، 
اعتق��ادي  رغ��م  هايك��و.  ه��ي  أس��طر  ثاث��ة  اي��ة  تص��وره،  درج��ة  إىل  لبعضه��م  الوه��م  وبل��غ  للهايك��و، 
الش��عي  الدارم��ي  ش��عر  مث��ل  العراق��ي،  الش��عي  ال��رتاث  يف  موج��ودة  العراق��ي  اهلايك��و  ج��ذور  ان 

للهايك��و. العراقي��ة  الش��عرية  األش��كال  أق��رب  ه��و  ال��ذي 
وش��يئا  بيئتن��ا  م��ن  حملي��ًا  دفق��ا  إياه��ا  ماحن��ا  العراقي��ة  بطريق��ي  فاكتبه��ا  لنصوص��ي  بالنس��بة  أم��ا 

اهلايك��و يف  لقصائ��دي  من��اذج  وه��ذه  الفك��ر،  م��ن 
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ملف خاص

��مِس أصاب��ُع الشَّ
ُتفتِّ��ُح أزراَر قمي��ِص اللي��ِل

      فيندلِ��ُق النَّه��ار

*َترَفُع��ي كطف��ٍل م��ن حت��ِت ذراعيَّ
وَتْقِذُف��ي يف اهلواء

موس��يقى عيني��ِك

*َوصي��ي للنبي��ذ
ان يبَتك��َر الوصف��َة

م��ن َش��َفتيها

*ُذباب��ٌة حت��كُّ قوائَمه��ا
ُقبال��ة حل��واّي

طن��ٌن إمرأٍة

*َقَل��ٌق على َأَرق
كلَّ ي��وم يفَ غم��رِة الن��وم

ُتوقُظ��ي َدمع��ة

*  يتفج��ُر قل��ُب العصف��ور 
إذا منع��وُه م��ن  احل��طِّ عل��ى الُغص��ِن

فكي��ف بقل��ي دون غصوِن��ِك

*م��ن ُعنق��وديِّ َصدِرِك
فم��ي ينِت��زُع

     حّب��اِت الِعَن��ب

* ُقرصان��ان
 ال يكف��ان ع��ن ُمداهم��ِة قل��ي 

عين��اِك 

*أبه��ى َمدفن
 ش��عَرها وصدَره��ا عل��يَّ

 ضري��ٍح م��ن العطر

*ُقب��ٌل و هديل
 رغ��َم العاصف��ة
محامت��ا قلبين��ا

*ري��ٌح ِوقحة
ترف��ُع فس��تاَن الغي��وم
لتظه��َر مفات��َن القم��ر

ٌر قل��ي *َتّن��وُر ُمس��جَّ
تتحم��ُص في��ِه

أرغف��ُة همس��اِتك

* هاويت��ان س��حيقتان
إس��تدرَجتا زل��َة قل��ي

غمازت��اِك 

*َهزي��ُم الرعِد
اطف��اُل النج��وم

      يل��وُذون بعب��اءِة الغي��وم

*يف مأُدب��ِة ُفس��تِق ش��فتيها
تنهم��ُك ش��فتاَي 

بتقش��ِر املعن��ى

*حن أش��رقِت
أس��تأذنِت الش��مُس بالرحي��ِل

مكس��وفًة

* ه��ذا  امُلرفرُف 
يه��ا الن��اِزُف ب��ن فكِّ

ه��و قلي

*رغ��َم قطِفه��ا
ُتص��رُّ عل��ى أقواهلِا امُلش��ذاة

وردٌة عابق��ة

*ذراعايَّ
دائم��ًا عابقت��اِن

ك ا بشذ

ملف خاص

*يس��يُل م��ن يدي��َك الظام
م��ن ف��رِط م��ا قتلَت يفَّ

جنوم من 

*عن��د َبه��اِء حبيب��ي
تنتظ��ُم الزه��وُر بص��ٍف طوي��ل

ع��ًا لبع��ِض الش��ذا تضرُّ

*وصف��ُة الطبي��ب ل��ي
ح��ب وحب وحب

يف كل األوق��ات

*كاهم��ا ُمثقَّ��ٌب
وديدُن��ُه النزي��ف واألنن

     قل��ي والن��اي

*ك��رُز ش��فتيِك
ومُج��اُر ُعُنِقِك 

      ُمقب��اُت ُح��ب



مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد مجلة برصياثا الثقافية األدبية العدد 226226 -  - 1515 أيلول/ سبتمرب  أيلول/ سبتمرب 20222022

6869

الهايكــو شــعر شــعبي يابانــي المولــد والنشــأة، يعتمــد علــى التكثيــف اللغــوي وااليجــاز اللفظــي، ويخضــع 
لتقنيــات كتابيــة دقيقــة جــدا، ال تخلــو مــن الرمــوز وااليحــاءات المرنبطــة بالطبيعيــة، بعيــدا عــن أنســنة 
ــي  ــورة ف ــدث ث ــذي أح ــو)1694-1644(، ال ــوو باش ــي ماتس ــعراء اليابان ــيخ الش ــد ش ــى ي ــر عل ــان، ظه اإلنس
ــي  ــا(، الت ــيدوكا، وِرينْغَ ــكا، س ــوكا، تان ــدة )ش ــة الرائ ــكال التعبيري ــع األش ــة م ــي دون قطيع ــعر اليابان الش
ــه  ــتها في ــي غرس ــة الت ــم الروحي ــبعة بالقي ــة المش ــزن« البوذي ــفة »ال ــة وفلس ــى ثقاف ــا إل ــي جميعه تنتم
البيئــة الريفيــة، إذ أن الشــاعر إنســان زاهــد مرهــف اإلحســاس، مرتبــط وهائــم فــي الجبــال والوديــان يتأمــل 

عناصــر الطبيعيــة
ــة  ــه )كلم ــى أن ــو عل ــروس الهايك ــين عب ــري حس ــاعر الجزائ ــرّف الش يع
تشــتمل علــى مقطعيــن )الهــاي( وتعنــي )طفــل( والمقطــع الثانــي 
)الكــو( وتعنــي )الرمــاد(. كمــا يعنــي هــذا اإلســم )الكلمــة المضحكــة(. 
هــذه الكلمــة المضحكــة أصبحــت تغــزو القصيــدة العربيــة مــن خيــول 
امــرئ القيــس الــى البــط العائــم للمعلــم )ماتسووباشــو(. الفــارق عجيــب 
وغريــب حيــن يســتولي علــى الذائقــة الجماليــة العربيــة هــذا النــوع مــن 
ــة  ــة العاميّ ــن الكتاب ــديّ م ــات تقلي ــل نب ــي األص ــي ف ــي ه ــة الت الكتاب

ــي(* ــة للمجتمــع اليابان اليومي
ــل  ــال اآلن،  ب ــو الح ــا ه ــا كم ــة، وال مديني ــعر قضي ــس ش ــو لي والهايك
شــعر انطباعــي، دون تعقيــد أو تكليــف، مغلــف بصوفيــة خاصــة، وينمــاز 
بشــفافية وانطباعيــة عميقــة، وتتألــف مــن 17 مقطعــًا، تكتــب فــي ثالثة 
ــو  ــوان: الهايك ــه بعن ــال ل ــي مق ــان ف ــي كنع ــول عل ــطر )5–7–5، يق أس
بيــن التقليــد والتقريــد: )يطــرح الشــاعر فــي الســطرين األول والثانــي 

ــًا ليبــدع خاتمــة مدهشــة، مكثفــة أشــبه  ــه، ثــم يبحــر فــي أعمــاق تأمالتــه ملي الهاجــس الــذي يشــغل بال
مــا تكــون بالحكمــة فــي الشــعر العربــي، عبــارة مختلفــة ومفاجئــة. وال بــد أن تتضمــن القصيــدة كلمــة أو 
قرينــة مأخــوذة مــن الطبيعــة، تــدل علــى الوقــت أو الفصــل الــذي كتبــت فيــه، وقفــزة الضفــدع فــي القصيدة 

التاليــة دليــل علــى الربيــع أو الصيــف
يا لها من بركة عتيقة

ضفدع يقفز فيها
صوت الماء (*

هذه بضاعتنا ردت إلينا
هــذه المقولــة األثيــرة التــي قالهــا الصاحــب بــن عبــاد حيــن توصلــه بكتــاب العقــد الفريــد البــن عبــد ربــه، 
تــكاد تصــدق علــى أشــعار الهايكــو المختلفــة التــي كتبــت فــي بلــدان مختلفــة، ألنهــا برغــم تباينهــا تــكاد 
تجســد فــي جــزء منهــا الــروح العميقــة لشــعر الهايكــو اليابانــي وتتقمصهــا، فــي البعــد العاطفــي، وفــي 

الــروح البشــرية، اســتلهمه العديــد مــن الشــعراء لمحــاكاة الهايكــو اليابانــي(*
يقــول د. محمــد عبــداهلل القواســمة: )بــدأت قصيــدة الهايكــو فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين تنتشــر 
فــي أنحــاء العالــم بفضــل ترجمــات األدب اليابانــي إلــى اللغــات العالميــة، خاصــة اإلنجليزيــة والفرنســية، 
وشُــرع فــي محاكاتهــا وتطويرهــا خاصــة بمــا يتصل بالمقاطــع الصوتيــة اليابانيــة؛ لتتجانس مــع الخصائص 

قصيدة الهايكو.. وتحوالتها

نقوس املهدي- املغرب

ملف خاص
الصوتيــة فــي اللغــات األخــرى. حتــى ظهــرت فــي القــرن العشــرين 
بأمريــكا وبريطانيــا المدرســة الشــعرية الصوريــة imagism التــي 
اســتفادت مــن قصيــدة الهايكــو. وكان مــن روادهــا الشــاعر إزرا 

باوند.(*

الهايكو العربي:

يعتبــر المقطــع التالــي لماتســوو باشــو )1694-1644( مــن أبلــغ 
النمــاذج لشــعر الهايكــو بحســب النقــاد

“هذه الطريق
ال أحد يجوبُها اآلن
عدا شمس الغروب”

ــي  ــو ف ــي، وه ــو الحال ــعر الهايك ــال ش ــف ح ــن توصي ــره يمك وعب
ــراه،  ــن مج ــه ع ــاقه، وانحراف ــه وأنس ــدان هويت ــى فق ــه ال طريق
ويتعــرض لعمليــات اســتنبات هجينــة أحيانــا تقصيــه عــن رســالته 
كمــا ســنها الشــاعر اليابنــي ماتســيو باشــو، منتقــال  مــن ارتباطــه 

وهدوئهــا  بالطبيعــة 
وصفائهــا، إلــى الهايكــو المدينــي الحضــري الــذي يتقمــص روح 
ــو،  ــن للهايك ــاط م ــدة أنم ــور ع ــى ظه ــذي أدى إل ــيء ال ــر، الش العص
كالهايكــو العربــي، والهايكــو اإلفريقــي، واألوربــي واالمريكــي، هــذا 
األخيــر الــذي ترجــم منــه األديــب الشــاعر  العراقــي بنياميــن يوخنــا 
دانيــال الكثيــر مــن النمــاذج الجيــدة الجديــرة بالقــراءة، كمــا عرفــت 
ــاذج  ــم نم ــن له ــرب م ــعراء الع ــن الش ــد م ــة العدي ــاحة العربي الس
ــو  ــش ه ــامح دروي ــاعر بنس ــل الش ــو، ولع ــعر الهايك ــن ش ــة م ناضج
الهايكيســت األجــدر مــن يمثــل المدرســة المغربيــة، ولــه عــدة 

ــدة.. ــة عدي ــاءات هايكوي ــي لق ــارك ف ــم وش ــن، ونظ دواوي
ومــن العــراق تميــزت كتابــات البروفيســور إشــبيليا الجبــوري، وأكــد 
الجبــوري، وســعد جاســم، وغيرهــم حتــى ال نحصــر االســماء فــي هــؤالء

ــن،  ــوف المتأدبي ــن صف ــعا بي ــاال واس ــو اقب ــعر الهايك ــرف ش ــا ع فيم
ــا  ــدا، مم ــزة ج ــوص الوجي ــى النص ــم عل ــهاله أوال، ومراهنته الستس
عرضــه لعــدة تغييــرات، وتشــوهات جعلتــه يتماهــى مــع شــعر 

ــي  ــا عل ــة وصفه ــز..، لدرج ــعري الوجي ــع الش ــة، والمقط ــة، وااللماع ــرة، واللمح ــذرة، والخاط ــة والش الومض
كنعــان بالتقريــد، )تعنــي مــا يقــوم بــه القــرد مــن محــاكاة وتقليــد لحــركات البشــر(، الشــيء الــذي جعلــه 
يدخــل فــي االرتجــال والتخريــب والخلــط، ويبتعــد عــن الــروح اليابانيــة لقصيــدة الهايكــو التــي تنتظمهــا 

ــم ــد منه ــا العدي ــة يجهله ــن صارم ــروط وقواني ــات، وش ــدة مصطلح ع
------

* حسين عبروس - الهايكو.. أو طفل الرماد  -  أنطولوجيا السرد العربي
* د. محمد عبداهلل القواسمة - كالم على الهايكو العربي -  أنطولوجيا السرد العربي

* علي كنعان - الهايكو.. بين التقليد و»التَّقريد«!..جريدة االتحاد االماراتية
* نفس المصدر

ملف خاص
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ملف خاص

بأن��ه:  هايك��و  تعري��ف  وه��ي  ح��ن  كل  ب��ن  تتك��رر  هايك��و  قصي��دة  ح��ول  عليه��ا  متع��ارف  عب��ارة  هنال��ك 
مك��ون  فق��ط،  واح��د  بي��ت  م��ن  تتأل��ف  عميق��ة،  أحاس��يس  أو  جياش��ة  مش��اعر  تعرع��ن  بس��يطة،  ›ألف��اظ 

مخس��ة‹. ث��م  س��بعة  مخس��ة،  أس��طر  ثاث��ة  يف  ع��ادة  وتكت��ب  صوتي��ا،  مقطع��ا  عش��ر  س��بعة  م��ن 
)رنغ��ا(  م��ن  املنح��در  املي��ادي  الثام��ن  الق��رن  اىل  يرج��ع  الش��عر  م��ن  الن��وع  ه��ذا  ج��ذور  ان  ومب��ا 
عل��ى  األدب؟  عل��ى  واجملتمعي��ة  الفردي��ة  البني��ة  تأث��ر  م��دى  م��ا  وه��و  مه��م  س��ؤال  بص��دد  انن��ا  اال 
الكلم��ات  ع��دد  اس��تعمال  حري��ة  م��ن  الش��اعر  حت��د  بأنه��ا  اهلايك��و  أس��لوبية  يف  جن��د  املث��ال  س��بيل 
ال��دوال  اس��تعمال  يف  االس��راف  وع��دم  االجي��از  ان  ه��ل  ث��م  وم��ن  التطري��ز،  و  احلش��و  م��ن  ختل��و  حي��ث 
ول  نائي��ة؟  جزي��رة  يف  املس��كون  اليابان��ي  للف��رد  العمل��ي  والعي��ش  العلم��ي  التفك��ر  بطريق��ة  يذكرن��ا 
اجملتمع��ات،  أف��راد  نف��وس  داخ��ل   الداخلي��ة  للطبق��ات  صافي��ة  دقيق��ةو  م��رآة  اال  لي��س  االدب  ف��ان  ال؟ 

واجلغرافي��ة. والتأرخيي��ة  االجتماعي��ة  والرتاكم��ات  املواري��ث  كل  معطي��ات  م��ع 
واملضم��ون،  الش��كل  جزءي��ن:  اىل  آخ��ر  أدب��ي  جن��س  ككل  اهلايك��و  ينقس��م  التعري��ف  ه��ذا  ف��ان  ض��ر  ال 
بأس��م  يكت��ب  م��ا  م��ن  كث��ر  يف  ناح��ظ  انن��ا  اال  ش��كا،  واملقاط��ع  االس��طر  ع��دد  مس��بقا  عرفن��ا  ول��و 

اليابان��ي  هايك��و  اىل  بصل��ة  مت��ت  ال  ه��ذا  عصرن��ا  يف  هايك��و 
للهايك��و. املضم��ون  طبيع��ة  م��ع  االخت��اف  بس��بب  املنش��أ، 

الس��ابع  الق��رن  يف  باش��و  بفض��ل  اهلايك��و  ازده��ر  لق��د  نع��م    
عص��ر  يف  معاصري��ن  ش��عراء  هنال��ك  م��ازال  لكن��ه  عش��ر 
يف  يش��اركون  و  يتقاس��ون  احلديث��ة  والتكنلوجي��ا  العومل��ة 
يرج��ع  والس��بب  الش��عر  م��ن  الن��وع  ه��ذا  تطوي��ر  و  انت��اج 
م��ا  و  التفك��ر  طريق��ة  و  احلياتي��ة  االس��اليب  تش��ابه   الی 
و  والس��رعة  االخت��زال  م��ن  الرقم��ي  العص��ر  من��ا  يتطلب��ه 

. ق��ة لد ا
يكت��ب  م��ا  أكث��ر  ان  اىل  يذهب��ون  م��ن  م��ع  متف��ق  أن��ا 
حي��ث  م��ن  اهلايك��و  ش��روط  عليه��ا  ينطب��ق  ال  اهلايك��و  بأس��م 

في��ه  و  هايك��و  جن��د    م��ا  ن��ادرا  النص��وص  حمت��وى  عل��ى  النظ��رة  القين��ا  فل��و  املضم��ون،  أو  الش��كل 
يف  ج��اء  كمــا  مع��رة.  و  دقيق��ة  تفاصي��ل  م��ع  العاب��ر  مجاهل��ا  الطبيع��ة  م��ن  مس��تلهما  التفك��ر،  يف  عفوي��ة 
لن��ا  يس��ع  ال  لكنن��ا  عميق��ة(  أحاس��يس  أو  جياش��ة  مش��اعر  و  بس��يطة  )ألف��اظ  التعري��ف  م��ن  االول  النص��ف 
حت��ت  نتصنفه��م  جي��وز  ال  حي��ث  بطابعن��ا  ألبس��ناها  ب��ل  الش��عر  خان��ة  م��ن  النص��وص  تل��ك  حن��ذف  ان 

هايك��و. اس��م 
التخل��ص  حن��و  تنح��و  بأنه��ا  اهلايك��و  ع��ن  صائب��ا  رأي��ا  الص��دد  ه��ذا  يف  الش��افعي(  )ش��ريف  يط��رح 
التعب��ر،  يف  طفولّي��ة  م��ع  زاخ��م،  ش��عوري  تدّف��ٍق  وف��ق  تلقائي��ًا  تنس��اب  القصي��دة  وت��رك  الذهني��ة  م��ن 
األيديولوج��ي. الط��رح  وغي��اب  التلقائّي��ة  خصائ��ص  م��ع  معه��ا،  التماه��ي  ح��ّد  الطبيع��ة  م��ع  وانس��جام 
االدب��ي.  اخلل��ق  عملي��ة  يف  مندم��ان  واحملت��وى  الش��كل  ب��أن  ري��د(  )هرب��رت  الناق��د  ق��ال  كم��ا  و 
حي��ث  م��ن  متكامل��ة  بني��ة  و  واح��دة  ككتل��ة  هايك��و  نص��وص  م��ع  س��نتعامل  النهاي��ة  يف  ف��ان  ل��ذا 
عندم��ا  صعوب��ة  االم��ر  ي��زداد  و  املتفاوت��ة،  احياءاته��ا  و  مقاطعه��ا  و  صوره��ا  اىل  موس��يقاها  و  ايقاعاته��ا 
يرتج��م  الغال��ب  يف  ألن  مع��ا،  آن  يف  للهايك��و  الش��كل  ش��روط  بتوف��ر  نتمس��ك  و  اهلايك��و  ترمج��ة  حن��اول 
يكت��ب  و  اهلايك��ًو  بأم��ر  مل��م  وه��و  ش��اعرا  بالرتمج��ة  ق��ام  م��ا  ن��ادرا  اال  الش��كل،  ولي��س  املضم��ون  للش��عر 

احل��ن.  نف��س  يف  اهلايك��و 
املرتج��م،  غ��ر  و  املرتج��م   العرب��ي  اهلايك��و  م��ن  مجيل��ة  من��اذج  و  بأمثل��ة  أأت��ي  أن  أود  اخلت��ام  يف   *
اليابان��ي: هايك��و  م��ن  من��وذج  م��ع  الش��غوف  احل��اذق  للق��اريء  املقارن���ة  و  التقيي��م  و  التعلي��ق  ن��رتك  ث��م 

١
جبن��ة وربط��ة نعن��اع

فط��ور الطاووس
احلقل! يف 

نحن وهايكو اليابانيين
سوران محمد

ملف خاص

- أك��د اجلبوري -
٢

أيته��ا اجلرادة
تسح�ق���يها  ال 

آلىلء الن��دى الامع��ة

- يات��ارو كوباياش��ي/ت: مج��ال مصطف��ى -
٣

م��ن صخ��رِة جبْل
َتطل��ُع بعن��اد

زه��رٌة عاطرة

- س��عد جاس��م -
٤

من��زل مهج��ور –
يعش��عش اللقل��ق
ف��وق املدخنة

- س��يزار س��يوبكا / ت: بنيام��ن يوخن��ا داني��ال-

٥
أسرة

داخ��ل حب��ة كهرمان
ة حشر

 - مري��م لطف��ي-
٦

عب��اءة اللي��ل
يف س��رت الظام تنس��دل؛

مواج��ع الرحي��ل!

- كرمي��ة عل��ي اللوبل��ي –
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ملف خاص

جياش��ة  مش��اعر  ع��ن  الش��اعر  في��ه  يع��ر  اليابان��ّي،  الش��عر  م��ن  ن��وع  اليابان��ّي  )اهلايك��و( 
مقطع��ًا  عش��ر  س��بعة  م��ن  مك��ّون  واح��د  بي��ت  م��ن  بس��يطة،  قليل��ة  بألف��اظ  عميق��ة  وأحاس��يس 

مخس��ة(. س��بعة،  )مخس��ة،  أس��طر  بثاث��ة  ع��ادة  ُتكت��ب  )باليابانّي��ة(  صوتّي��ًا 
)ماتس��وو  اليابان��ّي  الش��اعر  األّول  اهلايك��و  معّل��م  كان  بينم��ا   1694 ع��ام  ليال��ي  إح��دى  يف 
عل��ى  روح��ه  ش��ارفت  اللي��ل  حلك��ة  يف  وح��ده  األخ��رة  أنفاس��ه  يلف��ظ   )1694  �1644 باش��و 

عليه��ا: وكت��ب  ش��جرة  م��ن  لتّوه��ا  س��قطت  ورق��ة  فأخ��ذ  أخ��رة،  م��وت  ش��هقة  إط��اق 
)1 مري��ض وق��ت ترحال��ي/ وأحام��ي تتج��ّول طافّي��ة / يف احلق��ول الذابل��ة«)

ويق��ول أيضًا:
»عل��ى جان��ب الطري��ق/ أزه��رت نبت��ة/ قضمه��ا الث��ور«.

س��اروا  الذي��ن  اليابانّي��ن  الش��عراء  م��ن  للعدي��د  ومعّلم��ًا  ملهم��ًا  باش��و  الش��اعر  أصب��ح  وق��د 
ش��عر  لكتب��ة  وملهم��ًا  مص��درًا  وعناصره��ا  ومجاهل��ا  وفصوهل��ا  الطبيع��ة  جع��ل  يف  نهج��ه  عل��ى 

. يك��و هلا ا
بالطبيع��ة  الش��عراء  ه��ؤالء  تأّث��ر  وبوض��وح  ي��درك  اليابان��ّي  اهلايك��و  لش��عر  فالق��ارئ 

ومجاهل��ا. وعناصره��ا  للطبيع��ة  ذك��ر  م��ن  هايك��و  خيل��و  ي��كاد  ف��ا  وبفصوهل��ا؛ 
يق��ول الش��اعر )ش��يكي(:

»وب��ل يف الصي��ف/ املط��ر يهط��ل / عل��ى رؤوس أس��اك الش��ّبوط«.

وكت��ب الش��اعر )بوس��ون(:

»أصب��ع البّن��اء/ اجمل��روح/ وزه��ور اآلزالي��ا احلمراء«.

ويف هايك��و آخ��ر، كت��ب الش��اعر )أونيتس��ورا(:

»تغ��وص روح��ي يف امل��اء/ ث��ّم تطف��و/ مع طائ��ر الغاق«.

ع��ّدة  عل��ى  تق��وم  ش��عرّية  لغ��ة  أم��ام  أّن��ه  ي��درك  الش��عر،  م��ن  الن��وع  هل��ذا  املت��ذّوق  إّن 
مقّدمته��ا  يف  يأت��ي  ال��ي  اهلايك��و  ش��عراء  عن��د  عليه��ا  متع��ارف  فنّي��ة  س��ات  خصائ��ص/ 
املمتن��ع  الس��هل  إىل  تتج��ه  م��ا  غالب��ًا  ال��ي  املعان��ي  ووض��وح  األلف��اظ  وبس��اطة  اإلجي��از 
أسس��ًا  اللغ��ة  وتكثي��ف  واإلحي��اءات  اخلي��ال  م��ن  تتخ��ذ  تراكي��ب  يف  املعان��ي  وصياغ��ة 

الش��عر. م��ن  الن��وع  ه��ذا  لكتاب��ة 
الطبيع��ة  ع��ن  ُيع��ّر  وب��ه  وروحه��ا،  اليابانّي��ة  للثقاف��ة  رم��زًا  يعت��ر  اهلايك��و  ف��إّن  ه��ذا  وعل��ى 
القائم��ة  اليابانّي��ن  عقي��دة  م��ع  متجاوب��ًا  والروحّي��ة  العقلّي��ة  الياب��ان  حي��اة  يف  ي��دور  وم��ا 

واالس��تنارة. اليقظ��ة  م��ن  حال��ة  إىل  للوص��ول  التفك��ر  يف  واالس��تغراق  التأّم��ل  عل��ى 

عاملّي��ة )اهلايك��و(
ً

تبق��ى  أن  ميك��ن  ال  ال��ي  املختلف��ة  والعل��وم  األدبّي��ة  الفن��ون  م��ن  كغ��ره  الش��عر  وألّن   
هل��ذا  الب��ّد  كان  باحل��دود  يعرتف��ان  ال  والثقاف��ة  األدب  وألّن  واجلغرافي��ا،  البيئ��ة  حبيس��ة 
مس��توى  عل��ى  الش��عر املختلف��ة  أن��واع  م��ع  ويتاق��ح  ينتش��ر  أن  الش��عر -اهلايك��و-  م��ن  الن��وع 
ق��د   )2015 �1929 هاكي��ت) جيم��س  األمرك��ّي  الش��اعر  ه��و  فه��ا  األخ��رى؛  الش��عوب  ثقاف��ات 
حلم��ًا«.  لي��س  ال��ذي  »م��ا  عن��وان  حت��ت  القصائ��د  م��ن  مموع��ة  وكت��ب  باهلايك��و  تأّث��ر 

)الهايكو( في الشعر العربي.. هل هو تقليد أم تجديد؟*
محمد أسد الخليل

ملف خاص

ع��ن  وفات��ه  بع��د  ُأعل��ن  فق��د  الش��عر  م��ن  الن��وع  ه��ذا  كتاب��ة  يف  وبراعت��ه  إعجاب��ه  ولش��ّدة 
للهايك��و. الس��نوّية  الدولّي��ة  هاكي��ت«  جيم��س  »جائ��زة  باس��م  جائ��زة 

ال��ي  مؤّلفات��ه  وأه��ّم  طليع��ة  يف   1969 س��نة  ص��در  ال��ذي  اهلايك��و«  »طريق��ة  كت��اب  ويع��ّد 
وتكثيف��ه  العال��ي  إحساس��ه  فيه��ا  أظه��ر  ال��ي  اهلايك��و  قصائ��د  م��ن  كب��رًا  ع��ددًا  ضّم��ت 

إس��ر: أس��امة  ترمجه��ا  ال��ي  قصائ��ده  إح��دى  يف  فيق��ول  واملش��اعر،  للغ��ة  الرائ��ع 

»أش��جار الكين��ا/ بكثاف��ة اخضراره��ا تهم��س/ عط��ر الصي��ف«.

ويق��ول يف هايك��و آخر:

»يتوّق��ف التفك��ر اآلن/ مين��ح الذه��ن االنتب��اه للع��ن/ ع��ال اخلري��ف«.

)اهلايك��و( والش��عر العرب��ّي
فج��اءت  العص��ر،  روح  لتناس��ب  العربّي��ة  الش��عرّية  للقصي��دة  وحديث��ة  جدي��دة  أن��واع  ظه��رت 
التوقيع��ة  مث��ل:  خمتلف��ة  تس��ميات  عليه��ا  ُأطل��ق  ولك��ن  اهلايك��و،  قصي��دة  م��ع  متام��ًا  متطابق��ة 
األنقوش��ة�   � ج��ّدًا القص��رة  القصي��دة  القص��رة�  القصي��دة  اللقط��ة�  الش��ذرة�  الومض��ة�  الش��عرّية� 
رواج��ًا  األكث��ر  التس��مية  كان��ت  الش��عرّية،  الومض��ة  أو  التوقيع��ة  الافت��ة..  التلك��س.  الرقّي��ة� 
إحس��اس  أو  موق��ف  أو  مش��هد  أو  حلظ��ة  أحده��م:  عّرفه��ا  كم��ا  وه��ي  األدب،  أوس��اط  يف 
لكّنه��ا  ج��ّدًا  قليل��ة  بألف��اظ  الش��اعر  يصوغ��ه  الذه��ن  أو  املخّيل��ة  يف  مي��ّر  خاط��ف  ش��عرّي 

االنفج��ار. ح��ّد  إىل  مضغوط��ة  الصياغ��ة  وتك��ون  كث��رة،  ب��دالالت  حمّمل��ة 
حامل��ة  رياح��ه  لته��ّب  اليابانّي��ة  اجلغرافي��ة  ح��دود  »تع��ّدى  اهلايك��و  ش��عر  ف��إّن  الواق��ع،  ويف 
ح��ّد  عل��ى  والغربّي��ة  العربّي��ة  الذائق��ة  يف  واس��عة  مس��احة  ل��ه  فوج��د  الطل��ع،  حب��وب  معه��ا 
املتلّق��ي  توّق��ع  أف��ق  غ��ّرت  املتوّهج��ة  وكثافته��ا  العميق��ة  بفلس��فتها  اهلايك��و  فقصي��دة  س��واء، 

)2 الطبيع��ة«) اس��تنطاق  يف  س��ريعة  ومض��ة  مّس��دة  والعامل��ّي،  العرب��ّي 
بتوقيع��ات  »ب��دءًا  املاض��ي،  الق��رن  س��تينيات  يف  العرب��ّي  للهايك��و  احمل��اوالت  أوىل  وب��رزت 
ب��دأ  فق��د  اهلايك��و،  لقصي��دة  رائ��دًا  يع��ّد  ال��ذي  املناص��رة  الدي��ن  ع��ّز  الفلس��طيّي  الش��اعر 
الش��اعر  وتأّم��ات  قّبان��ّي  ن��زار  الس��ورّي  الش��اعر  برقّي��ات  وكذل��ك   1964 ع��ام  من��ذ  بكتابته��ا 

)3 اخلطي��ّي«) الكب��ر  عب��د  املغرب��ّي  االجتم��اع  وع��ال 
مّث��ل  وال��ذي  العرب��ّي  اهلايك��و  ش��عر  رّواد  م��ن  دروي��ش  س��امح  املغرب��ّي  الش��اعر  يع��ّد  كم��ا 
واملرتج��م  الش��اعر  جان��ب  إىل  اهلايك��و  ش��عر  ح��ول  طوكي��و  ن��دوة  يف  العرب��ّي  الع��ال 

كاص��د. الكري��م  عب��د  إجنل��رتا  يف  املقي��م  العراق��ّي 
الش��اعر  بقي��ادة  طوكي��و�  مقّره��ا   � الع��ال  هايك��و  مجعّي��ة  اس��تضافت   2019 أيل��ول  منتص��ف  فف��ي 
ضم��ن  الع��ال،  بل��دان  م��ن  اهلايك��و  ش��عراء  م��ن  مخس��ن  حن��و  ناتسويش��ي  باني��ا  اليابان��ّي 
اختي��ار  التظاه��رة  يف  املش��اركون  وأق��ّر  س��نتن،  كّل  ُتنّظ��م  ال��ي  الع��ال«  هايك��و  »ن��دوة 

.2021 س��نة  العاملّي��ة  اهلايك��و  لن��دوة  القادم��ة  ال��دورة  الحتض��ان  املغ��رب 
عاملّي��ًا،  ش��عرّيًا  لون��ًا  أصب��ح  فق��د   ، يابانّي��ًا يع��د  ل  الي��وم  اهلايك��و  إّن  دروي��ش  س��امح  ويق��ول 

عن��ه: كت��ب  م��ا  خ��ال  م��ن  ب��ه  إعجاب��ه  ع��ن  وع��ّر  عّرف��ه  وق��د 

»أن تكت��ب كطف��ل / خب��رة ش��يخ / ه��و اهلايك��و«.

ال��دار  يف   2019 ع��ام  مطل��ع  إش��هاره  مّت  وال��ذي  للهايك��و  عرب��ّي  ن��اٍد  أّول  دروي��ش  وي��رأس 
هايكوموروك��و« »ن��ادي  اس��م  حت��ت  البيض��اء 

اهلايك��و الس��ورّي
يف  اخل��وض  أّن  الوص��ف،  ص��ّح  إن  الس��ورّي  اهلايك��و  رائ��د  وه��و  عضيم��ة،  حمّم��د  ي��رى 
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س��هًا  لي��س  الش��عر  م��ن  الن��وع  ه��ذ  مي��دان 
ملك��ة  إىل  حيت��اج  وإمّن��ا  البع��ض،  يتص��ّور  كم��ا 

كثري��ن. ل��دى  تتوّف��ر  ال  لغوّي��ة 
وناق��د  ومرتج��م  ش��اعر  عضيم��ة  وحمّم��د 
جبل��ة  مدين��ة  ري��ف  موالي��د  م��ن  س��ورّي 
وحاص��ل   ،1958 ع��ام  الس��ورّي  الس��احل  عل��ى 
جامع��ة  م��ن  العربّي��ة  اللغ��ة  يف  ش��هادة  عل��ى 
ليش��مل  العربي��ة  باللغ��ة  ولع��ه  اّتس��ع  دمش��ق. 
والرتمج��ة،  والنق��د  الش��عر  يف  الك��رى  فنونه��ا 
عل��ى  فيه��ا  وحص��ل  فرنس��ا  إىل  الرح��ال  فش��ّد 
باري��س  ب��ن  بعده��ا  ليتنق��ل  الدكت��وراه، 

. ئ��ر ا جلز ا و
الياب��ان  إىل  عضيم��ة  توّج��ه   ،1990 ع��ام  ويف 
جامع��ة  يف  العربّي��ة  للغ��ة  أس��تاذًا  وعم��ل 
ب��ه  فانته��ى  األجنبّي��ة،  للدراس��ات  طوكي��و 

به��ا. واس��تقّر  هن��اك  املق��ام 
الطبيع��ّي  فم��ن  الياب��ان،  يف  اس��تقراره  وحبك��م 
بينه��ا  وم��ن  الثقافّي��ة  وفنونه��ا  بآدابه��ا  يتأّث��ر  أن 
الكت��ب  م��ن  العدي��د  فأّل��ف  اهلايك��و.  ش��عر 
الش��عر،  م��ن  الن��وع  ه��ذا  يف  والدواوي��ن 
»غاب��ة  كتاب��ه  املث��ال  س��بيل  عل��ى  منه��ا  نذك��ر 
باألصاب��ع«. مليئ��ة  و«ي��ٌد  اليابانّي��ة«  املراي��ا 

اهلايك��و  أش��عار  م��ن  العدي��د  ترج��م  كم��ا 
اليابان��ّي«. اهلايك��و  كت��اب  م��ن  »خمت��ارات  كتاب��ه  وضّمنه��ا 

وم��ن بع��ض ترمجاته:
يب��دو أّن��ه ثقي��ل/ وم��ع ذل��ك يطف��و/ الطائ��ر املائ��ّي.    )أواجييم��ا (

ي��ا مل��اء النب��ع الرق��راق/ كي��ف ي��ّرد/ إزميل احلّجار )يوس��ا� بوس��ون(
داخ��ل ج��ّرة امل��اء/ س��قطت ف��أرة/ ه��ذه الليل��ة الباردة. ) ت��ان تايفي(

صعي��د  عل��ى  اهلايك��و  أّن  ل��ي  »يب��دو  اهلايك��و:  لش��عر  ونظرت��ه  رأي��ه  ع��ن  مع��ّرًا  عضيم��ة  يق��ول 
حي��ث  م��ن  يوه��م  قص��ر  تعب��رّي  ن��ّص  ألّن��ه  فق��ط  للكتاب��ة  إغ��راًء  يش��ّكل  العربّي��ة  اللغ��ة 

)4 لغوّي��ة«) براع��ة  أّي��ة  إىل  حيت��اج  ال  أّن��ه  الظاه��ر 
الش��باب  س��يما  وال  والش��عراء،  الس��ورّين  املّثّقف��ن  أوس��اط  يف  الش��عر  م��ن  النم��ط  ه��ذا  انتش��ر 
ن��واٍد  إنش��اء  ومّت  اجلدي��د،  الش��عري  الش��كل  ه��ذا  ح��ول  والن��دوات  األمس��يات  فأقام��وا  منه��م، 
الش��عراء. ه��ؤالء  نتاج��ات  بنش��ر  تعن��ى  االجتماع��ّي  التواص��ل  مواق��ع  يف  وصفح��ات  ومجعّي��ات 

منه��م:  كتابت��ه،  يف  برع��وا  س��ورّين  لش��عراء  قصائ��د  ع��ّدة  الش��عر  رس��ائل  ّمل��ة  نش��رت  وق��د 
حباب��ة. أمح��د  قاس��م   � القاس��م  باس��م   � الرفاع��ّي  قس��يم  أمح��د   � دّي��وب  عل��ي   � حّن��ا  غدي��ر 

يف  موج��ودًا  لي��س  اهلايك��و،  ش��عر  عل��ى  جدي��دًا  ش��يئًا  أضاف��ت  فق��د  أصف��ري،  إين��اس  أم��ا 
فتق��ول   . عنوان��ًا اهلايك��و  لقصي��دة  جعل��ت  أّنه��ا  وه��و  التجدي��د  م��ن  كن��وع  اليابان��ّي،  اهلايك��و 

الكفي��ف«. حبيبت��ه/  وج��ه  ت��رى  »أصابع��ه/  »الكفي��ف«:  عن��وان  حت��ت  أصف��ري 
غدي��ر حّنا:

»س��ْبت الن��ور/ حل��ب ختوطه��ا / هال��ة م��ن نار«.
»طري��ق مح��ص/ الش��جر ب��اق عل��ى ميل��ه/ وم��ا من ريح«.

عل��ي دّيوب:
»عندم��ا ول��دُت/ زرع��ت أّم��ي ش��جرة/ الي��وم أرى عليه��ا االصفرار«.

آراء متباين��ة
ب��األدب  واملهّتم��ن  الش��عراء  أوس��اط  يف  اجل��دل  م��ن  حال��ة  العربّي��ة  اهلايك��و  قصي��دة  خلق��ت 
خ��ال  م��ن  ش��رعّية  منحه��ا  اآلخ��ر  والبع��ض  الش��عر  عل��ى  دخيل��ة  اعتره��ا  فالبع��ض  والثقاف��ة؛ 

أو  قص��رة  قصي��دة  لتك��ون  العربّي��ة  األحاس��يس  ث��وب  إلباس��ها 
واعتره��ا  كّلّي��ًا  رفضه��ا  م��ن  وهن��اك  توقيع��ة.  أو  ش��عرّية  ومض��ة 
وهن��اك  الش��عرّية،  الثرث��رة  أو  والتفاه��ة  الس��خافة  م��ن  ضرب��ًا 
ومنحه��ا  وعنونه��ا  عليه��ا  فأض��اف  طريقت��ه  عل��ى  دّجنه��ا  م��ن 

عربّي��ة. صبغ��ة 
يع��ّر  ش��يار  أب��و  العزي��ز  عب��د  املغرب��ّي  والكات��ب  فالش��اعر   
كث��رًا  عل��ّي  »يصع��ب  قائ��ًا:  اهلايك��و  لقصي��دة  رفض��ه  ع��ن 
ل��ه  القصي��دة  مصطل��ح  ألّن  قصي��دة؛  العرب��ّي  اهلايك��و  اعتب��ار 
 ... الُنّق��اد  أّصل��ه  ال��ذي  وه��و  العرب��ّي،  ش��عرنا  يف  مدل��ول 
قواع��د  اليابانّي��ة  الثقاف��ة  وضع��ت  أس��طر  ثاث��ة  أع��ّد  أّن  أّم��ا 
ش��كل  اس��تنبات  حماول��ة  إّنه��ا  أقبل��ه،  م��اال  فه��ذا  كتابته��ا 
هل��ا  عربّي��ة  ترب��ة  يف  آس��يا  أقص��ى  حض��ارة  أفرزت��ه  ش��عرّي 

)5 احلضارّي��ة«) مّيزاته��ا 
يف ح��ن كان للكات��ب والناق��د الس��ورّي د. نض��ال الص��احل رأي آخ��ر :

بض��رورة  أؤم��ن  ألّن��ي  واألدب؛  الف��ّن  يف  للتجري��ب  املنحازي��ن  أكث��ر  م��ن  أك��ون  »رمّب��ا 
وصف��ه  ميك��ن  م��ا  أفه��م  الس��ياق  ه��ذا  وضم��ن  للتعب��ر...  جدي��دة  أش��كال  ع��ن  البح��ث 
أو  اهلايك��و  بن��ّص  علي��ه  ُيصطل��ح  فيم��ا  العرب��ّي  الثق��ايّف  املش��هد  جتت��اح  ال��ي  باحلّم��ى 
خيت��ار  وأن  التجري��ب  أش��كال  خمتل��ف  جي��ّرب  أن  املب��دع  ح��ّق  فم��ن  اهلايك��و  قصي��دة 
ورفيع��ة  كافي��ة  بثقاف��ة  م��زّودًا  يك��ون  أن  الواج��ب  م��ن  ولك��ن  يش��اء  ال��ي  التعب��ر  مغام��رة 

.)6 العربّي��ة«) الثقاف��ة  إىل  الواف��د  الش��كل  به��ذا 
---

* ع��ن: موق��ع التلفزي��ون الس��وري.
املص��ادر واملراجع

موق��ع  عل��ى  لق��اح  ميل��ود  للكات��ب  تقري��ر   � والرف��ض  القب��ول  ب��ن  العربّي��ة  اهلايك��و  قصي��دة   �1
)5 ن��ت.) امليادي��ن 

صحيف��ة  يف  العربّي��ة  والبصم��ة  اليابانّي��ة  التقالي��د  ب��ن  العرب��ّي  اهلايك��و  بعن��وان  مق��ال   �2
الس��باتن. بك��ر  للكات��ب  املثّق��ف 

يف  محي��دة  بس��ام  حتقي��ق  اليابانّي��ة�  اجل��ذور  ذي  الش��عرّي  القال��ب  ح��ول  متباين��ة  آراء   �3
)6 ( عم��ان  جلري��دة  الرس��ّي  املوق��ع 

الدس��تور  جري��دة  يف  القواس��ة  اهلل  عب��د  للدكت��ور  مق��ال   � العرب��ّي  اهلايك��و  ع��ن  كام   �4
. نّي��ة د ر أل ا

)4 5� مق��ال ليوس��ف أب��و ل��وز � موق��ع اخللي��ج )
زه��رة إساعي��ل  فاطم��ة  للدكت��ورة  التأصي��ل  اإلب��داع إىل  م��ن  اهلايك��و  ش��عر  بعن��وان  مق��ال   �6

)2 ( الثقافّي��ة  فك��ر  م��ن اجلزائ��ر يف مّل��ة 
7� مق��ال لروع��ة ياس��ن يف صحيف��ة رأي الي��وم

8� مّل��ة رس��ائل الش��عر.
9� موق��ع ويكيبيدي��ا املوس��وعة احل��ّرة.

)1،3 10� مق��ال لص��ّدام أب��و م��ازن عل��ى موق��ع اجلزيرة )

ملف خاص
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مبس��طة  أو”حمل��ة  تبئ��ر  ه��و  املقال��ة   ه��ذه  فموض��وع 
الباغي��ة”،  كتابت��ه  وأث��ر  اهلايك��و  فك��ر  صرام��ة  ع��ن 
وس��ياقات  الفلس��فة  تعكس��ها  حتدي��ات  م��ن  ل��ه  مل��ا 
وأهمي��ة  الياباني��ة،  احلي��اة  تدوي��ن  يف  حتكمه��ا 
بكارت��ه،  وحق��ل  املتج��ددة،  موضوعات��ه  أحقيق��ة 
هل��م  أهل��م  م��ن  بع��ض   � قب��ل  م��ن   � خت��ص  ال��ي 
يف  اجلدي��رة  الدراس��ة  ومث��رة  خبصوص��ه،  الش��أن 
في��ه،  اإلب��داع  قضي��ة  وحق��ول  موضوعات��ه،  جدي��د 
املختلف��ة  أط��واره  تاح��ق  يف  اهلايك��و  فه��م  وآث��ار 
اآلخ��ر.  عل��ى  إضاف��ة  م��ن  ب��ه  جدي��رة  تط��ورات  ع��ن 
للمح��ات  إجي��از  اللمح��ة  ه��ذه  يف  من��ا  يأخ��ذ  وق��د 
علي��ه،  الض��وء  لتس��ليط  مبس��طة،  أكث��ر،  أو  ث��اث 
نش��أة  وإبداع��ه؛  صرامت��ه  وج��ه  عل��ى  والوق��وف 

وازده��ارا.  ومن��وا 
أولي��ا  مدخ��ا  املقال��ة  ه��ذه  س��أجعل  ذل��ك  وألج��ل 
القادم��ة؛  حملاته��ا  حلق��ات  متابع��ن  تدفعن��ا  مبس��طا، 
)م��ن  ع��ن  وبعجال��ة  ورد،  مم��ا  بقلي��ل  اكث��ر  إفاض��ة  أو 
ترمجات��ه،  لغ��ة  أنتق��ال  تب��ادل  حت��ى  ومري��دوه(؟  ش��يوخه  ه��م  وم��ن  ومت��ى  واي��ن،  مل��اذا،  إىل  كي��ف 

ض��رورة.  لأم��ر  الحق��ا  تطل��ب  إن 
نأم��ل  إصاب��ة،  وج��د  وم��ن  س��بحانه.  بش��ر”،  “فنح��ن  مقص��ود  غ��ر  س��هو  أو  أغف��ال  من��ا  هن��اك  كان  وإن 
مضاف��ة  قيم��ة  بارف��ع  والتواص��ل،  احل��وار  س��ؤدد  ليس��ود  للق��اريء  ودفعه��ا  تس��ديدها  األخري��ن  م��ن 

للجمي��ع. فهم��ا  الفائ��دة  تعمه��ا 
اهلايك��و  )مل��ف  يف  لن��ا  أوض��ح  كم��ا  باملش��اركة  بصرياث��ا  موق��ع  لدع��وة  اخلال��ص  الش��كر  م��ع   
وحتم��ل  التعب��ر(،  ج��از  )إن  الركيك��ة  العربي��ة  لغتن��ا  يف  علين��ا  لعونكم/عونه��م  أمل��ن  العرب��ي(، 
إل��ي  واالمتن��ان  بالش��كر  ح��رص  ونبل��غ  العربي��ة.  اللغ��ة  يف  لغوي��ا  أو  طباعي��ا  س��هو  ورد  أن  أعباءن��ا 
اللطي��ف  وتعاون��ه  ودعم��ه  لدعوت��ه  العام��ري،  عبدالكري��م  االس��تاذ  )بصرياث��ا(  املوق��ع  حتري��ر  رئي��س 

للجمي��ع. التوفي��ق  العظي��م  اهلل  م��ن  دوم��ا  ونأم��ل  معن��ا. 
أم��ا بعد:

أن  املاض��ي،  للق��رن  األخ��ر  الرب��ع  م��ن  اليابان��ي،  “اهلايك��و”  بكتاب��ة  املهتم��ون  تص��ور  هيم��ن 
البارق��ة؛  املوج��زة  الكتاب��ة  طريق��ة  عل��ى  س��يقتصر  ومهام��ه  إش��كالياته  ومعاجل��ة  اهلايك��و  يف  البح��ث 
يف  األخ��رة  أفلح��ت  بعدم��ا  خصوص��ا  تس��ميته،  للبع��ض  حيل��و  كم��ا  الياباني��ة  “الومض��ة”  قصي��دة  أي 
فن��ون  يف  الكتاب��ة  و  اللغ��ات  تعل��م  خصائ��ص  أنفص��ال  غ��رار  عل��ى  احمللي��ة  معط��ف  م��ن  اخل��روج 
املتخي��ل  س��ائر  أو  لأش��ياء  كحج��وم  فيه��ا  الكتاب��ة  تص��ور  اتص��ال  اخ��ذا  مبعن��ى  لس��انياتها،  ترمج��ة 

بس��اطتها. احملمول��ة  التكنولوجي��ا  ع��ن 
ارتباطه��ا  أش��تد  الش��عرية  الكتاب��ة  فن��ون  مع��ارف  ع��ن  بذاته��ا  وصغ��رت  أنصل��ت  م��ا  بق��در  لك��ن 
وخ��ر  مع��ارف.  أم  لتأم��ل  موضوع��ا  نفس��ها   � اهلايك��و  أي   � نفس��ها  ألف��ت  حبي��ث  وتعم��ق.  بالفلس��فة 
العك��س.  أو  قطائعه��ا،  م��ن  اتصاهل��ا  مس��اوئ  نب��ذ  منه��ا  تتج��اوز  كي��ف  معرف��ة  ه��و  تأمله��ا  م��ن  املع��ارف 
الكتاب��ة  يف  املع��ارف  أو  التأم��ات  تل��ك  ألهمي��ة  ونظ��را  أش��تغاهلا،  م��االت  م��ن  م��اال  نفع��ا  وتزي��د 
وبإش��كاالته،  ب��ه  واملنه��ج  األس��لوب  عن��وا  واملفكري��ن  الفاس��فة  أغل��ب  أن  بأعتب��ار  تط��ور  ب��ه، 
أو  العاملي��ة  الثقاف��ة  مس��توى  عل��ى  ه��ذا  ليومن��ا  األخري��ن  والعقدي��ن  العش��رين  الق��رن  يف  خصوص��ا 

جلمي��ع(. ل��دى  معروف��ة  ألس��باب  أدق،  بنح��و   � العرب��ي  املغ��رب  )=كت��اب  خاص��ة  العربي��ة 
)فع��ل  يف  تفك��را  كونه��ا  إىل  ي��رد  “اهلايك��و”  قصي��دة  كتاب��ة  بنظ��م  الفلس��فة  أهتم��ام  س��بب  ولع��ل 

لمحة مبسطة عن: صرامة فكر الهايكو و قوة مرونة كتابته البالغية
إشبيليا الجبوري

 ترجمتها عن اليابانية أكد الجبوري

ملف خاص
يف  التعاي��ش  ض��رورة  إىل  وأنتباه��ا  ش��يء،  كل  قب��ل  والغ��رض،  “اللحظ��ة”،   � احلاض��ر  املض��ارع( 
ش��تى  ب��ن  أنتش��اره  ع��ر  بن��اءه  يف  واإلس��هام  باملش��اركة  واألخن��راط  الع��ام،  اإلنس��اني  املنج��ز 
يف  صرامت��ه  انش��غال  أن  وجل��ي  املس��تقبل.  حن��و  األف��اق  توج��ه  عل��ى  وبالعم��ل  العاملي��ة.  الثقاف��ات 
املتخصص��ة(،  الدراس��ات  حفري��ات  تظهره��ا  كم��ا   ( اخلام��س  الق��رن  من��ذ  األوىل  نش��أته  نظ��م  طريق��ة 
احل��ال  يف  ت��روم،  مرونت��ه  وأن  املاض��ي،  حن��و  أجتاه��ا  ينف��ي  ال  أن��ه  غ��ر  فكري��ة،  ه��ذه  وصرامت��ه 
يش��كل  بذل��ك  فه��و  واس��تمرارها،  اس��تدامتها  وضم��ان  الذاك��رة  بإنق��اذ  القبلي��ة  إنتش��ال  ذات��ه، 
تش��كل  املعن��ى  تك��ون  أن  مبعن��ى  عدي��دة.  م��االت  يف  وحمت��وى(  )ظاه��را  الفلس��فة  م��ع  تقاطع��ات 
الكتاب��ه  منه��ج  ح��رص  يف  ال��كام،  لباغ��ة  مقياس��ا  أيض��ا  ب��ل،  فحس��ب،  باجمل��از  ال  امل��راد  علين��ا 
وأقتداراجمل��از  احلقيق��ة  دور  ق��وة  ب��ن  امل��وازن  تفس��ره  في��ه  ل��ه،  األب��داع  صيغ��ة  أجي��اد  عل��ى  في��ه 
ب��ه  يتق��دم  ال��ذي  للتأم��ل،  موضوع��ا  يك��ون  حينم��ا  أي  األختي��ار�  وق��ع  عن��د   � الف��ي  التعب��ر  يف 
أو  بالدراس��ة  اجلدي��رة  قضيت��ه  وأب��اغ  تدوي��ن،  يف  وآثره��ا  املعرف��ة  م��ن  درج��ة  عل��ى  للحص��ول 

اهلايك��و.  � رس��الته  يف  لوقعه��ا  املراجع��ة 
العام��ات  املوس��يقى،  حي��ز  يف  أرتباطهم��ا  يف  يتكش��ف  بينهم��ا  احلقيقي��ة  ولق��اء  العاق��ة  لك��ن 
تل��ك  حتث��ه  م��ا  م��ع  متك��ن  صحب��ة  بصفتهم��ا  ذاتهم��ا  ع��ن  يعل��ن  “أقت��دار”  ق��وة  فكلتاهم��ا  اللغوي��ة، 
توج��ه  عل��ى  بالعم��ل  واملعرفي��ة  والنفس��ية  الثقافي��ة  ش��حناتها  محول��ة  أي  جاعلي��ة،  م��ن  العام��ة 
إىل  مضط��رة.  كلتاهم��ا  تك��ون  مم��ا  املس��تقبل،  حن��و  حقيق��ة  لصف��ات  حتوهل��ا  يف  األفع��ال  األس��اء 
ع��ن  س��يصدرانه  مل��ا  تأماتهم��ا  يوثق��ان  والفيلس��وف  الش��اعر  أي  كلهم��ا،  فيك��ون  عاماته��ا.  ف��ك 
الفك��ر،  رفيع��ة  باغي��ة  نصوص��ا  تؤل��ف  وس��ياقات  نظمهم��ا،  صرام��ة  يف  كلم��ات  ه��ي  إش��ارات،  ق��راءة 
وجع��ل  مص��دري،  بنب��ع  مع��ززة  تعمه��ا،  أسي��ة  مج��ل  م��ن  اخلفي��ة  اس��رارها  يس��تخرجان  وهم��ا 
وأس��تدعاء  ملم��وس  م��ادي  ملعن��ى  جوهري��ا  مج��اال  حت��رك  التحفيزي��ة  بالدواف��ع  خفي��ة  فعلي��ة  اجلل��ة 

أعماق��ه. يف  احلس��ي  املع��ريف  باجلم��ال  تتل��ذذ  مب��دارك  للح��واس  توظي��ف 
اإلش��ارات  تل��ك  م��ن  كث��را  يتع��رف  أن  اهلايك��و،  فك��ر  أس��لوبية  صرام��ة  خ��ال  م��ن  للش��اعر  وحي��دث 
احلكم��ة  وج��ه  خيف��ي  وم��ا  املعرف��ة،  مت��ام  ظاهره��ا  أو  جبوهره��ا  تعم��ق  أن  ل��ه  يس��بق  ل  تأم��ات 
إطاق��ه  أو  ال��كام  يف  واألس��لوب  الطريق��ة  مبعن��ى  الش��عري  النط��م  تفس��ر  قب��ول  أو  رف��ض  يف 
إنكاره��ا  أو  أجراس��ها  وانس��جام  احل��روف  ت��اؤم  أو  واإلس��اع  النط��ق  يف  األلف��اظ  توال��ي  عل��ى 
إمكاناته��ا  يس��تنفد  أن  دون  يع��ي  م��ا  ذات��ه،  اللف��ظ  يف  كامن��ة  الباغي��ة  املي��زة  مبثاب��ة  تك��ون  أن 
األصلي��ة  لغت��ه  يف  الن��ص  يف  حبث��ه  أثن��اء  األحي��ان،  م��ن  كث��ر  يف  جانبه��ا  مي��ر  فه��و  الداللي��ة؛ 
تأم��ات  تع��دد  يس��وغ  مم��ا  ناقص��ة،  ب��ه  وإحاطت��ه  بالن��ص  معرفت��ه  تبق��ى  ولذل��ك  احلقيق��ة،  ع��ن 
حم��ددة  ح��وار  أط��ر  الواق��ع  يف  ه��ي  متنوع��ة  ق��راءات  وي��رر  جه��ة،  م��ن  الواح��دة  القصي��دة 
أن  ع��ن  تعب��ر  يف  والصداق��ة  واملعرف��ة  احملب��ة  متم��ع  إىل  ودع��وة  النظ��ر،  لوجه��ات  وتب��ادل 
حبثه��ا  أثن��اء  ملروره��ا  تفك��را،  اهلايك��و  قصي��دة  تغ��دو  واح��دة  وبكلم��ة  ال��زوال.  س��ريعة  احلي��اة 
الفه��م  س��هولة  الظاه��رة  بس��اطة  لعمري��ة  وه��ي  فالتحدي��ث،  والتفس��ر  والش��رح  بالفه��م  احلقيق��ة  ع��ن 
أيض��ا،  واجلمال��ي  الفلس��فة  عمقه��ا  عليه��ا  حت��رض  ال��ي  ه��ي  كم��ا  دالالته��ا،  إىل  والوص��ول  نفس��ها 
للق��راءة  نظ��را  أل��ف،  عم��ا  مغاي��رة  مع��ان  وإعطاءه��ا  اإلش��ارات/العامات،  ق��راءة  تعي��د  تفت��أ  ال��ي 
اجل��ادة  العلمي��ة  مش��اكلها  لتوضي��ح  واملعرف��ة  الفك��ر  مس��ر  حي��ول  مم��ا  هل��ا،  ختضعه��ا  ال��ي  اجلدي��دة 

. “اهلايك��وي”  اإلب��داع  لقضي��ة 
موضوعات��ه  تق��دم  يف  أس��هموا  الذي��ن  الياباني��ن  الش��عراء  معظ��م  ه��و  كم��ا  الس��ابق  األس��تنتاج  ويؤك��د 
الفكري��ة  وخططه��م  آرائه��م  تفس��ر  العس��ر  م��ن  يك��ون  ق��د  وأزدهاره��ا  املعرفي��ة  وثقافت��ه  الفلس��فية 
م��ن  الوامض��ة،  الدق��ة  بقيم��ة  املوج��زة  الش��ذرية  قضي��ة  متخ��ض  ل  م��ا  س��ليما  تفس��را  والباغي��ة 
تفس��را  أي  تأوي��ا،  دوم��ا  ضوئيت��ه  نف��اذ  يك��ون  التفك��ر  س��ر  أن  ي��رى  ال��ذي  ال��رق،  إض��اءة  إضاف��ات 
تكم��ن  ملع��ان  س��وى  إجي��ازه  وج��ود  أال  ي��رتك  ف��ا  س��ريعة،  متغ��رة  إلش��ارات  وترمج��ة  وتطوي��را، 
ح��رص  ويف  كام،  لباغ��ة  ومطوي��ة  املقي��اس  ملفوف��ة  معانيه��ا  تابع��ة   الس��ر،  يف  قب��ا  إش��ارات  يف 
يف  واجمل��از  احلكم��ة  دور  ب��ن  أجراس��ها  إنس��جام  التفك��ر  عل��ى  جي��ر  مل��ا  غامض��ة  موازن��ة  ح��ال، 

الف��ي. األس��لوب 
للقل��ب  أوغ��ال  ظه��ورا  للع��ن  رخ��ص  م��ا  ب��ذل  إىل  مبك��ر  وق��ت  يف  العلم��اء  دفع��ت  ث��م  وم��ن 
تقبل��ه،  ع��رض  جه��د  م��ع  وتعليم��ه،  وتدوين��ه  وحفظ��ه  ل��ه،  ال��كام  جبم��ع  وأفصح��ه،  ضم��وره  غن��اه 
عناص��ر  أس��تخاص  ث��م  البلغ��اء،  بأس��اليب  ومقابلته��ا  البياني��ة  نظم��ه  أس��اليب  ودراس��ة  وتفس��ره، 

ملف خاص
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وض��ح  عل��ى  العب��ارة  امتي��از  ليظه��ر  ساس��تة؛  يف  التقص��ر  فج��وة  ومواض��ع  البياني��ة  اس��اليبه  يف  اجل��ودة 
ملك��ة  لديه��م  اس��توت  الذي��ن  القومي��ة  األج��راس  رفع��ة  توكي��د  اعوج��اج،  أو  قوي��م  موض��ع  م��ن  ال��كام 
الباغ��ي،  اهلايك��و  يف  كالق��ول  والباغ��ة  الفلس��فة  مس��ائل  يف  خاض��وا  خدمته��ا  أج��ل  وم��ن  البي��ان، 
نظري��ة  وإرس��اء  وتعميقه��ا،  الباغي��ة  للمقاي��س  زيادته��م  وراء  أيض��ا  وكان��ت  كام،  عل��ى  ال��كام  وتفضي��ل 
واإلطن��اب  واإلجي��از  في��ه،  والتعم��ق  والتش��بيه  اجلمي��ل،  التعب��ر  يف  مكانت��ه  وبي��ان  في��ه،  وتقرريره��ا  النظ��م 
الثاثي��ة  مقاطع��ه  يف  أجراس��ه  خ��ال  م��ن  الباغي��ة  املي��زة  وبي��ان  التعب��ر(  ص��ح  )إن  بالتماث��ل  واإللتف��ات 
صوتا/أجراس��ا،   )  17 ال���)  مكون��ة  ث��اث  ملقاط��ع  موازنته��ا  تكم��ن  وأي��ن  والنتيج��ة(  والنم��و  )=النش��أة 
“الث��اث”  واملقاط��ع  األس��لوب؟  علمي��ة  فه��م  حس��ب   )   5 �  5  �  7 أيض��ا  أو    7 �  5 �  5 أو،   ،)  5  �  7  �  5  ( بطريق��ة 
والتعالي��م  الفني��ة  الرتبي��ة  لثقاف��ة  الس��ليم  املنه��ج  رس��م  مبعن��ى  واألزده��ار.  والنم��و  بالنش��أة  تع��ي؛ 
أو  فقدانه��ا  قب��ل  اجلمالي��ة  اخللقي��ة  املعان��ي  وتولي��د  واإلبت��كار  والنق��د  اخلل��ق  عل��ى  الق��ادرة  األدبي��ة 
بعمل��ه  والق��ول  حكمت��ه،  املث��ال،  أنبث��اق  وظيف��ة  الباغ��ي؛  اهلايك��و  إب��داع  وج��ه  عل��ى  للوق��وف  ال��زوال؛ 

الفك��ر  جت��دد  س��ر  أصب��ح  اهلايك��و  وج��د  أن  فمن��ذ  املأث��ور.  
الطبيع��ة  لنف��س  وص��ف  بن��ور  لإلمي��ان  طريق��ا  دوم��ا  اليابان��ي 
اخللق��ي  الفط��ر  بالب��دء  جتديده��ا  واس��تمرار  احلي��اة  برسه��ا 
واجلم��ال،  ال��ذوق  وس��يادة  الكم��ال،  وأعم��ار  الفط��ري، 
اهلايك��و  فه��م  مث��رة  وتعمي��م  احلي��اة،  أم��ور  م��ن  تعلم��ه  لتقل��د 
تف��رده  وج��ه  عل��ى  اهلايك��و  وق��وف  و  اللحظ��ة،  ق��ول  فه��م  يف 
إىل  بأس��تمرار  يع��ود  مث��ا،  فه��و،  بامل��كان.  وإبداع��ه  بالزم��ان 
كح��ال  جدي��دة؛  ق��راءات  قراءت��ه  ويعي��د  الفلس��في،  تراث��ه 
الياباني��ن  هايك��و  تاري��خ  يف  الاحق��ن  م��ن  البلغ��اء  ش��يخ 
بأس��تمرار،  يس��تحدث  ال��ذي   ،)1694 �  1644 ماتس��ويو   )باش��و 
الغ��رب،  إبداعي��ة  تفه��م  ث��م  وم��ن  س��نة،  مائ��ة  كل  عل��ى  ولي��س 
تراث��ه  ترمج��ة  إع��ادة  م��ن  وتط��وره  أرتق��اءه  يس��تلهم  ال��ذي 
وه��ذا  وتفس��ره.  وتأويل��ه  إش��اراته  وف��ك  وفهم��ه  اليابان��ي 

 1783   �  1716 يوس��ا  بوس��و   ( مث��ل  بع��ده،  مري��دوه  م��ن  الحق��ة  أث��ار  ح��ق  إلي��ه  رس��ل  م��ا  ذه��اب  يعض��د 
أن  إىل  ...وآخ��رون(   1959  �1874 تس��وكا  ن��وك  إيب��رو  تاكاهام��ا،  كيوش��ي   ،  1902  �1867 ماس��اوكا،  ش��يكي   ،
قب��ل   ، والش��روح  التفس��رات  ح��ال  وقائ��ع  من��ه  تأت��ي  ال��ذي  العص��ر  يف  للتفك��ر  تواص��ل  ه��و  )اهلايك��و( 
الب��ارق  للفه��م  املس��تمر  للنه��وض  الياباي��ن  هم��ة  الس��تعداد  النص��وص،  م��ن  لن��ص  تأوي��ات  ل��ه  تك��ون  أن 

وذهنيت��ه. معيش��ه  يف  أنعط��اف  وإح��داث  واقعه��م  لتغي��ر 
بعامات��ه  الن��ص  لي��س  اهلايك��و  قصائ��د  نظ��م  ب��ن  األخت��اف  يف  األص��ل  ب��أن  أيض��ا،  ننس��ى،  أال  وعلين��ا 
ال��ذوات  بوصول��ه  أمت��ازت  م��ا  إىل  إىل  ي��رد  وإمن��ا  موضوعي��ا،  جوه��را  بصفته��ا  إليه��ا  ينظ��ر  ق��د  ال��ي 
جوه��ر  وأنه��ا  خمتلف��ة  أنه��ا  فيه��ا  يف��رتض  ال��ي  والنق��ص،  والزي��ادة  والتحري��ف  التبدي��ل  م��ن  خالي��ا  إلي��ه 
وه��و  متوق��ع،  غ��ر  معن��ى  ع��ن  في��ه  يكت��ب  ال��ذي  الن��ص  يف  يكش��ف  “هايك��و”  كل  وأن  متع��دد،  ذات��ي 
ه��و  املرموق��ة  مليزت��ه  اهلايك��و،  علي��ه  تتغ��ذى  ال��ي  الفلس��فة  عل��ى  أي  الفك��ر،  عل��ى  مباش��رة  ينعك��س  م��ا 
احلي��اة  مص��ادر  م��ن  الواقعي��ة  احل��واس  ويس��ود  يتغلغ��ل  مل��ا  وفق��ا  بلحظ��ة،  حلظ��ة  الامتناهي��ة  األش��غاالت 

الغي��اب. مطل��ق  فه��و  والتعمي��م  التجري��د  أم��ا  اليومي��ة، 
لن��ا  كان  م��ا  أخ��رى  ع��وال  إىل  اخل��روج  ويف  وعاملن��ا،  ذاتن��ا  ختط��ي  يف  اهلايك��و  قصي��دة  نظ��م  تس��عفنا 
تع��دد  ويس��مح  نفس��ه.  اهلايك��و  وتاري��خ  للتوات��ر  الدالل��ة  يف  مجيعه��ا؛  لغاته��ا  بإتق��ان  إال  علي��ه  نطل��ع 
ومع��ارف  وفن��ون  الفلس��فات  عل��ى  الوق��وف  م��ن  ميكنن��ا  ال��ي  املهم��ة  تيس��ر  يف  وكثرته��م  املبدعي��ن 
نص��ه  خ��ال  م��ن  يق��دم  املب��دع  أن  واألكي��د  إلين��ا.  بالنس��بة  اجمله��ول  حك��م  يف  س��تظل  كان��ت  وغره��ا 
ختاط��ب  لغ��ة  بياني��ة  إبداي��ة  وه��ي  والكم��ال،  األص��ل  نض��ج  مرحل��ة  للن��ص  اخلاص��ة  قراءت��ه  الش��عري 
الكم��ال  ومن��و  النش��أة  ب��دء  مرحل��ة  احل��واس  بل��وغ  حت��ى  الش��يء،  أص��ل  ادخره��ا  مع��ا،  والعق��ول  الق��وب 
أخت��اف  أمامن��ا  يبس��ط  أن��ه  يع��ي  م��ا  بالض��رورة،  خمتلف��ا  نص��ا  أي  بفهم��ه،  اجلم��ال  وازده��ار  ونضج��ه، 
الص��ورة  يف  إال  يوج��د  ال  املكت��وب  الن��ص  ب��أن  يفي��د  وم��ا  بالض��رورة،  اآلخري��ن  ق��راءة  ع��ن  قراءت��ه 

ذات��ه. خ��ارج  ل��ه  مثي��ل  ال  وأن  الوص��ول،  لغ��ة  يف  عليه��ا  ه��و  ال��ي  الباغ��ة 
09.02.22  � طوكي���و 

 

ملف خاص

      ماتسو باشو:
ش��اعر  وه��و  1694-1644م(  ( ع��اش  مانوفوس��ا  ماتس��وو  األصل��ي  واس��ه 
أيض��ا  وكان  األص��ل(،  )املعل��م  األك��ر  ال���هايكو  ش��عر  ومعل��م  يابان��ي، 
يعل��ن  أن  باش��و  رف��ض  اليابان��ي(.  )النث��ر  اهلارب��ون  ش��عر  يف  بارع��ا 
ي��رتك  ل��ه،ول  نس��به  ب��ل  الش��عرية  امل��دارس  م��ن  أي  إىل  انتمائ��ه 
الذي��ن  بع��ض  بع��ده  م��ن  وق��ام  الف��ن،  ه��ذا  يف  مصن��ف  أي  ورائ��ه 
يف  الضي��ق  »ال��درب  أهمه��ا  وم��ن  أعمال��ه،  أه��م  بتجمي��ع  أرادوه 
للش��عراء  مرجع��ا  األعم��ال  ه��ذه  زال��ت  ،وال  املعم��ورة«  أقص��ى 
أي  فري��د،  و  ممي��ز  ش��عور  ع��ن  التعب��ر  كيفي��ة  ع��ن  يبحث��ون  الذي��ن 

فق��ط. أس��طر  ثاث��ة  يف  طبيعي��ة  ص��ورة  أو  ع��ام  موض��وع 
ويتأم��ل  يرحت��ل  حيات��ه  م��ن  األخ��رة  العش��ر  الس��نوات  باش��و  ك��رس 
تل��ك  يقط��ع  باش��و  كان  الياب��ان،  أرج��اء  يف  فتنق��ل  بالطبيع��ة، 
أثن��اء  ت��ويف  وق��د  للتأم��ل،  خيصصه��ا  طويل��ة  بف��رتات  الرح��ات 
»هايك��و«  بي��ت  خب��ط  األخ��رة  الليل��ة  يف  وق��ام  رحات��ه،  إح��دى 

: األوراق  إح��دى  عل��ى 
مري��ض وق��ت ترحالي

وأحام��ي تتج��ول طافي��ًة
 يف احلق��ول الذابل��ة  

- إحدى أش��عاره:
.-   الرك��ة القدمي��ة

تقف��ز فيه��ا ضفدع��ة
املاء صوت 

.-   عل��ى جان��ب الطري��ق
أزه��رت نبت��ة.. قضمه��ا

ر لثو ا
كوباياشي ايسا:          

مات��ت  أيض��ا،  رس��امًا  وكان   )1763-1827 ( اليابان��ي  اهلايك��و  يف  الش��عراء  كب��ار  م��ن  واح��دا  يعت��ر 
أبي��ه  م��ع  مش��اكله  بس��بب  طفولت��ه،  من��ذ  احلق��ول  يف  ج��واال  كان  ل��ذا  الثالث��ة  س��ن  يف  أم��ه 

بطل��ب  أخ��رى  مدين��ة  إىل  املن��زل  ايس��ا  غ��ادر  أبي��ه  وزوج��ة 
أبي��ه. م��ن 

- إحدى أش��عاره:
   ي��ذوب الثل��ج

      القري��ة فاض��ت
      باألطف��ال

·   عاري��ًا
عل��ى حص��ان عاٍر
يف مط��ر منهم��ر

·   يف ه��ذا الع��ال
منش��ي عل��ى س��قف جهنم

حمدق��ن يف األزهار

أشهر شعراء الهايكو الياباني

ملف خاص
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ملف خاص
يوسا بوسون :        ·

طوكي��و  اىل  انتق��ل  ث��م  أوس��اكا،  ضواح��ي  إح��دى  يف  بوس��ون  ول��د 
يوج��ن  هيان��و  ي��د  عل��ى  تتلم��ذ  حي��ث  واهلايك��و،  الرس��م  لدراس��ة 

باش��و. الكب��ر  الش��اعر  مري��دي  م��ن  ب��دورة  كان  ال��ذي 
إحدى أش��عاره:

        أربع��ة أو مخس��ة رج��ال
َيْرقُص��ون يف دائرة

أوش��ك القم��ر أن يس��قَط فوقه��م
·         يف ه��ذه الدني��ا الزائل��ة

      ه��ي أيضًا
      هل��ا عينان

     الفّزاع��ة
ناتسومي سوسيكي:        ·

أيض��ا  كان  ميج��ي،  ف��رتة  يف  ياباني��ة  رواي��ات  كات��ب  أش��هر  ويعت��ر 
صي��ي،  وش��عر  هايك��و،  ش��عر  ومؤل��ف  الريطان��ي،  األدب  يف  باحث��ا 
 1000 ورق��ة  عل��ى  سوس��يكي  ص��ورة  اس��تخدمت  خيالي��ة،  وقص��ص 

.2007 و  1984 عام��ي  ب��ن  الف��رتة  يف  يابان��ي  ي��ن 
إحدى أش��عاره :

ته��زُّ جنوَم
ليل��ة الربي��ع، فتس��قط

وترتديه��ا المع��ة يف ش��عرها
كيوشي تاكاهاما :          ·

اس��ه  كان  الياب��ان،  يف  ش��وا  ف��رتة  خ��ال  نش��طا  ياباني��ا  ش��اعرا  كان 
ادب��ي. وناق��د  وروائ��ي  هايك��و  ش��اعر  كيوش��ي،  تاكاهام��ا  احلقيق��ي 

أحد اش��عاره :
َس��ْوط الّريح

جيّفف
الصخ��ور

الش��اعر  بفض��ل  عش��ر   الس��ادس  الق��رن  يف  اهلايك��و  أدب  ازده��ر   .
»كوباياش��ي  ث��م  بوس��ون«  »يوس��ا  وت��اه  باش��و«  »ماتس��و  املعّل��م 
التاس��ع  القرن��ن  يف  االزده��ار  ه��ذا  وعل��ى  غرهم��ا،  وكث��ر  إيس��ا« 
إىل  ليص��ل  الياب��ان  ح��دود  يتج��اوز  اهلايك��و  ب��دأ  والعش��رين  عش��ر 
مّت��ت  ث��م  وم��ن  ترمجت��ه  فتم��ت  الغ��رب.  ودول  وأوروب��ا  أم��ركا 
الياباني��ة  الصوتي��ة  املقاط��ع  ع��دد  ع��ن  لاس��تغناء  وتطوي��ره  كتابت��ه 
اللغ��ات  يف  والصوتي��ات  اللس��انيات  باق��ي  م��ع  تتناس��ب  ال  ق��د  ال��ي 
س��واء  اليابان��ي،  األدب  هل��ذا  الرتمج��ات  تع��دد  بع��د  ث��م  االخ��رى، 
يف  اهلايك��و  ووص��ل  الاتيني��ة،  أو  الفرنس��ية  أو  اإلجنليزي��ة  إىل 
ترمج��ة  طري��ق  ع��ن  العربي��ة  الب��اد  إىل  العش��رين  الق��رن  منتص��ف 

نص��وص من��ه إىل اللغ��ة العربي��ة. 

ملف خاص

 )1(
كانون الثاني

من السهل أن تغدو االيادي 
قذرة و كامدة

)2(
وميض البرق

يطغي عليه اللون األخضر
بعيدا عن الحقل 

 )3(
الحرارة الحارقة 

لصندوق البريد في مزار شينغو *
في شهر أيلول 

---------------
* شــينغو : قريــة فــي ) آمــوري ( اليابانيــة . تضــم مــزار 
الســيد يســوع المســيح عليــه الســالم بحســب الفلكلــور 

المحلــي . 
_ ) موموكو  كورودا ( . شاعرة هايكو يابانية رائدة . 
و كاتبة مقال . ولدت في طوكيو في 10 آب 1938 . 

تأثرت ب ) ياماغوتسي سيسون ( ) 1892 – 1988 ( . 
منحت العديد من الجوائز . منها : جائزة ناتسوكوسا 

1975 . جائزة الهايكو الخامسة الفضل موهبة جديدة 
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ما هو الزواج المبكر؟
الزواجَ المبكر: زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفٍل تحت سن 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر¹.

مــن خــالل التعريــف أعــاله نــرى أن هــذا الــزواج الــذي نســميه ب)المبكــر( هــو زواج »أطفــال« واألطفــال غيــر صالحيــن لمثــل هــذهِ 
الرابطــة المهمــة اجتماعيًا.

أسباب اللجوء إلى هذا الزواج:
1-الحالة المادية للعوائل التي تجعل العائلة تضحي ببناتها لكي تقل التزامهم المادية.

2-العــادات والتقاليــد وهــذهِ تعتبــر الســبب األكثــر أو الســبب المقتــرن بــكل األســباب األخــرى التــي قــد تدفــع العائلــة التخــاذ 
ــا أن  ــي مــن هــذه النقطــة الن فــي مجتمعاتن ــات تعان ــة عشــر، خصوصــًا الفتي ــوا الثامن ــم يكمل ــن ل ــج أبناءهــم الذي ــرار تزوي ق
الفتــاة تشــكل عــبء علــى عائلتهــا ويجــب التخلــص مــن هــذا العــبء بالــزواج لكــي يطمئــن بالهــم علــى عائالتهــم وعلــى العــبء 
الــذي تخلصــوا منــه بنيــة الســتر وخوفــًا مــن أن تجلــب الفتــاة الــكالم لعائلتهــا اذا تاخــرت بالــزواج تحــت مســمى )العانــس( أو أن 

ابنتهــم غيــر جيــدة فلــم يتــزوج بهــا أحــد.
كم عمر هذا الزواج؟

تشــير االحصائيــات حــاالت الطــالق المخيفــة هــذهِ األيــام إلــى أن بعــض العالقــات الزوجيــة لــم تــدم ســوى ثالثــة شــهور او ربمــا 
ــر فإنهــا تســتمر علــى أســاس هــشْ تكثــر فيــه المشــاكل علــى أشــياء ال تســتحق أن تنــدرج تحــت  أقــل وأن دامــت ســنة أو أكث

مســمى مشــاكل أســرية والمشــكلة األكبــر أن هــذه المشــاكل تــؤدي إلــى الطــالق!
يقــول جاســم عبــد األميــر، وهــو كاتــب عرائــض أمــام أحــدى محاكــم الرصافــة فــي بغــداد: »نصــادف قصــص طــالق غريبــة بشــكل 
ــا آخــر،  ــه العشــاء. أمّ ــوم مــن دون أن تُعــدّ ل ــى الن ــدت إل ــه ألنّهــا خل ــق زوجت ــال، طّل ــى ســبيل المث يومــي. فأحــد الرجــال، عل
فوصلــت بــه غيرتــه مــن ممّثــل محــدّد تشــاهد زوجتــه مسلســالت وأفالمــًا لــه إلــى حــدّ تطليقهــا«. يضيــف عبــد األميــر أّن »ثمّــة 
زوجــات طلبــنَ الطــالق كذلــك ألســباب غريبــة، مــن بينهــا رفــض الــزوج شــراء هاتــف نّقــال جديــد لزوجتــه، األمــر الــذي أدّى إلــى 
مشــكلة كبيــرة. كذلــك، فــإّن زوجــة أخــرى نســي زوجهــا شــراء هديــة عيــد الحــبّ لهــا، فاتّهمتــه بأنّــه يكرههــا وبــدأت مشــكالت 

انتهــت بالطــالق«².
برأي القراء اآلن هل هذهِ األسباب تستحق أن تُنهي رابطة مهمة ومقدسة عند البعض؟

بالتأكيــد نحــن ال نقــول أن كل حــاالت الطــالق جــاءت مــن أســباب وحجــج غيــر قويــة هنــاك أســباب يكــون االســتمرار معهــا دمــار 
للشــخص نفســه )زوج أو زوجــة( ســواء كان الدمــار نفســي او جســدي، نحــن نوجــه كالمنــا إلــى حــاالت الــزواج التــي تنتهــي بســبب 

الحجــج الباليــة.
أين القانون من كل هذا؟

أشار قانون األحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 لشروط الزواج، المادة 7
1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.

المادة 8
ــة  ــه البدني ــه وقابليت ــه اهليت ــت ل ــه اذا ثب ــاذن ب ــي ان ي ــزواج فللقاض ــر ال ــن العم ــرة م ــة عش ــل الخامس ــن اكم ــب م 1 - اذا طل
بعــد موافقــة وليــه الشــرعي فــاذا امتنــع الولــي طلــب القاضــي منــه موافقتــه خــالل مــدة يحددهــا لــه فــان لــم يعتــرض او كان 

ــزواج . ــار اذن القاضــي بال ــر باالعتب ــر جدي اعتراضــه غي

مجتمع

زواج وطالق بال وعي، نواة المجمتع إلى أين
إيالف العامري

2 - للقاضــي ان يــاذن بــزواج مــن بلــغ الخامســة عشــرة مــن العمــر اذا وجــد ضــرورة 
قصــوى تدعــو الــى ذلــك. ويشــترط العطــاء االذن تحقــق البلــوغ الشــرعي والقابليــة 

البدنيــة.
نســتنتج مــن المــواد أعــاله أن الســن فــي االصــل إكمــال الثامنــة عشــر ولكــن هنــاك 
اســتثناءات وهــي مــن لــم يكمــل الثامنــة عشــر ولكنــه أكمــل الخامســة عشــر ولديــه 
القــدرة البدنيــة والبلــوغ الشــرعي )أي ســن البلــوغ فــي االســالم( فيــاذن لــه القاضــي 

هنــا بالــزواج وهنــا الولــي الشــرعي³ ال يأخــذ برفضــه اال إذا كان تحــت حجــة قويــة.
هــذا يعنــي أن كان الولــي موافــق والشــخص الــذي يريــد الــزواج ســليم بدنيــًا وبلــغ 
ــا  ــف هن ــب أن نق ــا يج ــزواج، لكنن ــى ال ــيوافق عل ــي س ــا القاض ــرعي فهن ــوغ الش البل
ــوغ  ــزواج قادريــن جســديًا وقــد بلغــا ســن البل ربمــا األشــخاص المعنييــن بهــذا ال

الشــرعي لكــن مــاذا عــن بلــوغ عقلهــم للحيــاة الزوجيــة؟
ــي  ــن الوع ــاذا ع ــن م ــًا، لك ــن خارجي ــم جاهزي ــزواج أنه ــذا ال ــكلة ه ــع مش ــا تق هن
ــى هكــذا زواج فقــط  ــاء يوافقــون عل ــب اآلب ــم أن أغل والنضــوج الفكــري؟ نحــن نعل
ــذا  ــل ه ــذ مث ــد تحب ــادات والتقالي ــديا والع ــن جس ــن ناضجي ــرون الزوجي ــم ي ألنه

ــزواج. ــم بال ــأذن له ــي في ــول القاض ــروط قب ــا كل ش ــق لدين ــرور ليتحق ــكل س ــق ب ــزواج فيواف ال
هــذه فــي حالــة تســجيل الــزواج فــي المحكمــة، لكــن هنــاك حــاالت عديــدة ال تســجل يكتفــون بالعقــد عنــد رجــل الديــن )ســوف 
ــل ال  ــم باألص ــتثناء او ه ــروط االس ــق ش ــدم تحق ــم لع ــوف ترده ــة س ــون أن المحكم ــم يعلم ــًا( ألنه ــة الحق ــذهِ النقط ــم به نتكل

يهتمــون للتســجيل الرســمي.
فــي أيامنــا هــذهِ ســن البلــوغ الشــرعي ليــس فيــه وعــي عقلــي كافــي للتصــرف الســليم وان كان هنــاك أشــخاص لديهــم وعــي فــي 

هــذا الســن فهــم قليلــون جــدًا، فيجــب أن ال يأخــذ بــه فــي هــذه المســألة حتــى لــو كانــوا األشــخاص كامليــن وجاهــزي جســديًا.
إلى اآلن لم نرى حلول قضائية وقانونية لمشكلة الطالق الناتج من زواج االطفال )الزواج المبكر(.

ــون  ــي يك ــم لك ــغ عقله ــب أن يبل ــل يج ــة قلي ــات العمري ــذهِ الفئ ــي ه ــن الوع ــة ولك ــتثناءات خاطئ ــذهِ االس ــول أن ه ــن ال نق نح
اختيارهــم ســليم حتــى تنشــأ عائلــة صحيــة فنحــن حاليــًا بســبب هــذهِ الحــاالت أصبحــت األســر فيهــا اجــزاء ســامة تشــتت العائلــة 

بأكملهــا.
وهذا رأينا قائم على أسباب الطالق المتداولة وهي أسباب واهية جدًا )كما وضحنا اعاله عن أمثلة من اسباب الطالق(.

فيجب األخذ بالبلوغ العقلي كما يأخذ البلوغ الجسدي والشرعي بعين االعتبار.
إال يرى رجال الدين نتائج هذهِ الزيجات؟

كمــا أشــرنا ســابقًا أن عــدد حــاالت زواج القاصريــن خــارج المحكمــة أكثــر بكثيــر مــن الحــاالت المســجلة، أن رجــال الديــن كونهــم 
يملكــون مــن العلــم الكثيــر وعِلمهــم يدخــل بجوانــب عديــدة مــن المجمتــع ودورهــم توعــوي عليهــم أن يصــدوا هكــذا حــاالت وال 

يســتقبلونها ألنهــم اقــرب النــاس مــن بعــد العوائــل لنتائــج هــذه الحــاالت.
مــع أن هنــاك مراجــع دينيــة تبيــح هــذا الــزواج، أو حتــى زواج الرجــل مــن الفتــاة الغيــر بالغــة)4(، فليــس بالضــرورة التــزام رجــال 

الديــن بذلــك وليــس عليهــم اشــكال شــرعي أن امتعنــوا مــن إنشــاء العقــد .
لــو توحــد فعــل رجــال الديــن وتوقفــوا عــن تســجيل العقــد للقاصريــن ســوف يلجــأ النــاس إلــى المحاكــم ألنهــا ســتكون الطريــق 
الوحيــد للــزواج وبهــذا ســتقل حــاالت زواج القاصريــن ألن ليــس كل مــن بلــغ هــو أهــال للــزواج، ولكــن هــذا يرجعنــا علــى مقيــاس 

القاضــي فــي الموافقــة الــذي ذكرنــاه ســابقًا.
وهذا يتطلب تعاون كبير من رجال الدين لكن لأسف البعض من رجال الدين هم يؤيدون هكذا حاالت ويرحبون بها.

إلى ماذا نصل؟
أن اول دور هــو الــذي يقــع علــى رجــال الديــن وتوحيــد موقفهــم وتوعيــة النــاس بــهِ؛ لكــي ال يبقــى للعوائــل مــكان غيــر المحكمــة 

وهنــا يأتــي دور المحكمــة والقاضــي الــذي يجــب أن يضيــف لشــروط حــاالت االســتثناءات هــو البلــوغ العقلــي.
واألهم من هذين النقطتين هو وعي األسر بمدى خطورة فعلهم لكي يتجنبوا.

فبــدون هــذهِ النقــاط لــن تقــل حــاالت الــزواج المبكــر والطــالق الناتــج عنهــا كونهــا أحــد اهــم األســباب تزايــد حــاالت الطــالق فــي 
الوضــع الراهــن)5(.
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مثانيني��ات  من��ذ  كري��م  ص��احل  العراق��ي  التش��كيلي  الفن��ان  م��ع  عاق��ي  متت��د 
ه��و  رائع��ا،  وانس��انا  حرفي��ا،  مبدع��ا،  في��ه  وج��دت  فق��د  املاض��ي،  الق��رن 

والف��ي. الثق��ايف  وابداعه��ا  بطيبته��ا  املعروف��ة  البص��رة  خاص��ة 
مدارس��ها،  يف  درس   1947 ع��ام  املعق��ل  مبنطق��ة  البص��رة  موالي��د  كري��م  ص��احل 
بالرس��م،  موهبت��ه  ب��رزت  مبك��ر  س��ن  من��ذ  معلميه��ا،  اي��دي  عل��ى  وتتلم��ذ 
الواقع��ي  والرس��م  الف��ن  عل��ى  يطلع��ه  كان  فق��د  االك��ر،  ش��قيقه  س��انده 
ث��ورة  بداي��ة  متوف��رة  كان��ت  اش��رتاكية  نش��ريات  خ��ال  م��ن  واالش��رتاكي 
م��ا  كل  يتعل��م  ان  يف  والق��درة  احلاف��ز  روح  منه��ا  يس��تلهم  1958وكان  مت��وز 
يفك��ر  كان  ان��ه  اال  جتربت��ه،  وصغ��ر  صغ��ره  رغ��م  بالواق��ع  ويربط��ه  جدي��د  ه��و 

اجلميل��ة. الفن��ون  معه��د  يف  الدخ��ول  يف 
عل��ى  وتتلم��ذ  بغ��داد  جامع��ة   / اجلميل��ة  الفن��ون  بكلي��ة  التح��ق   1968 ع��ام  يف 
غ��ي  وحمم��د  حس��ن  وفائ��ق  الدروب��ي  حاف��ظ  امث��ال،  الفنان��ن  كب��ار  أي��دي 
امح��د  وماه��ود  الش��يخلي  واساعي��ل  ال��رتك  فت��اح  واساعي��ل  حكم��ت 
وفيص��ل  جي��اد  ص��اح  الفنان��ون  مع��ه  خت��رج  حي��ث   1973 ع��ام  خترج��ه  حت��ى 

وآخ��رون. كام��ل.  وع��ادل  اخلطي��ب  واحس��ان  الطائ��ي  واعتق��ال  الفيض��ي  وغس��ان  الس��اعدي  وقاس��م  لعي��ي 
كان  ي��وم  البص��رة  تلفزي��ون  يف  وعم��ل  التعليمي��ة  الوس��ائل  مرك��ز  البص��رة/  تربي��ة  مديري��ة  يف  كري��م  التح��ق 
احس��ان  االس��تاذ  حتريره��ا  ي��رأس  كان  ال��ي  املرف��أ  جري��دة  يف  ومصمم��ا  رس��اما  وعم��ل  املدين��ة  م��ن  يب��ث 

الس��امرائي. وفي��ق 
وغلب��ت  بنش��اط،  يرس��م  زال  م��ا   .1999 ع��ام  حت��ى  اجلميل��ة  الفن��ون  معه��د  يف  التش��كيلية  الفن��ون  قس��م  ت��رأس 
ألوان��ا  مس��تخدما  مندهش��ات  لنس��اء  وجوه��ا  جت��د  حي��ث  للم��رأة  مناص��رة  األخ��رة  الف��رتة  يف  رس��ومه  عل��ى 

متباين��ة. وكت��ا 
حس��ن:  فائ��ق  الكب��ر  الفن��ان  ولقائ��ه  اجلميل��ة  الفن��ون  كلي��ة  الختب��ار  دخول��ه  بداي��ات  ع��ن  كري��م  ص��احل  يق��ول 
ب��ل  اجلميل��ة  الفن��ون  اكادميي��ة  دخول��ي  اول  يف  االختب��ار  لقاع��ة  دخل��ت  ي��وم  باالمتح��ان  افك��ر  ماكن��ت   (
ورق��ي  واض��ع  امل��كان  ه��ذا  يف  هن��ا  اق��ف  ان  يرش��دني  امام��ي  ه��و  ه��ذا  حس��ن  فاي��ق  الفن��ان  منظ��ر  هال��ي 
كان  وس��يگارة،  وغليون��ه  ه��و  ه��و  وحلم��ه  بدم��ه  حس��ن  وفاي��ق  اخلش��ي  االس��تاند  وه��ذا  الب��ورد  ه��ذا  عل��ى 

حوار افتراضي مع الفنان التشكيلي العراقي صالح كريم

فنون

فتح��ت  حي��ث  الق��درة  نفس��ه  يف  جي��د  م��ن  ل��كل  ح��را  كان  والتقدي��م  املع��دل  الغ��اء  بس��بب  كب��را  الع��دد 
يف  وض��ع  حي��ث  اجلب��س  م��ن  فين��وس  لتمث��ال  الرص��اص  بقل��م  التخطي��ط  كان��ت  والبداي��ة  قاع��ة،  م��ن  اكث��ر 
ان��ت  ه��ل  س��ألي:  حت��ى  آخ��ر،  لش��يء  انتب��ه  ول  حس��ن  لفائ��ق  مش��دودا  كن��ت  حينه��ا،  لكن��ي،  بعي��دة  زاوي��ة 
ل��ي:  فق��ال  الس��ؤال  ه��ذا  س��ألي  مل��اذا  بقرب��ي  جيل��س  كان  م��ن  فس��ألت  ال.  ل��ه  قل��ت  الفن��ون؟  معه��د  خري��ج 
فائ��ق  الفن��ان  االس��تاذ  ومتابع��ة  التح��دي  بداي��ة  ه��ي  تل��ك  للرس��م.  دارس��ا  وحس��بك  الرس��م  جتي��د  وج��دك 
يف  بقي��ت  لك��ي  االوىل  املرحل��ة  اليدخ��ل  الن��ه  عليه��ا  يش��رف  ال��ي  املرحل��ة  ادخ��ل  كن��ت  فق��د  حس��ن، 
اقناع��ه  الصع��ب  م��ن  وان��ه  اليعجب��ه  رس��م  كل  مي��زق  ووجدت��ه  عن��ده  ال��دروس  اخ��ذت  عندم��ا  ه��و  ذاكرت��ه 

رس��ه. جتي��د  ان��ك  تتص��ور  كن��ت  م��ا  رس��م  يف  واخط��اء  عيوب��ا  ل��ك  خي��رج  فه��و  ترس��م  مب��ا 
من��ه  وتعلم��ت  من��ه،  اتعل��م  ب��ه،  لصيق��ا  كن��ت  ال��ذي  معلم��ي  )ه��و  يق��ول:  حس��ن  فائ��ق  بالفن��ان  عاقت��ه  ع��ن 

لتجربت��ه(. اس��تمع  وان��ا  اتل��ذذ  فكن��ت  مع��ه  واالل��وان  الرس��م  وحكاي��ات  قصت��ه  عل��ي  ق��ص  فق��د  الكث��ر 
ليس��ت  فه��ي  ارسه��ا،  ال��ي  اللوح��ة  م��ع  )اعي��ش  كري��م:  ص��احل  الفن��ان  يق��ول  للوحات��ه  رس��ه  طريق��ة  وع��ن 

املس��تمرة( التجرب��ة  ب��ل  االخ��ر  العم��ل 
البص��رة!  م��ن  أن��ت  أكي��د  ُيس��أل:  كان  س��فرياته  كل  يف  ان��ه  اىل  يش��ر  فه��و  أحّبه��ا  ال��ي  البص��رة  ع��ن  ام��ا 
ف��إن  ول��ذا  البص��رة،  غ��ر  م��كان  يف  يك��ون  عندم��ا  البص��رة  اه��ل  م��ن  الكث��ر  يعرفه��ا  بديهي��ة  )تل��ك  أن  مبين��ا 
اول  حس��ن  فائ��ق  الكب��ر  الفن��ان  س��ألي  فق��د  علي��ه  ت��دل  ال��ي  الصف��ات  م��ن  بكث��ر  مع��روف  البص��رة  اب��ن 
العربي��ة  امل��دن  م��ن  ع��دد  إىل  س��فري  بع��د  كث��را  يتك��رر  الس��ؤال  اس��تمر  وبعده��ا  الس��ؤال  ه��ذا  رآن��ي  م��ا 
اخلليج��ي  ع��ن  خمتل��ف  وه��و  البص��ري  وج��ه  يق��رأ  ان��ه  م��ن  عرب��ي  اي  وب��ن  بي��ي  مت  ح��وار  اي  أنس��ى  ول��ن 
موج��ود  م��ا  كل  ويتحم��ل  ابي��ض  قلب��ه  ج��دا  وحن��ون  ممي��ز  ج��دا  راق��ي  ج��دا  وبس��يط  ج��دا  طي��ب  فان��ه  ول��ذا 
وحم��ب  للحي��اة  حم��ب  وط��ي  أعماق��ه  يف  فه��و  ذل��ك  ورغ��م  الصع��اب  تهم��ه  وال  يك��رتث  ف��ا  وغ��م  ه��م  م��ن 

. للجمي��ع
واحل��زن  االنتظ��ار  ترس��م  مل��اذا  الكث��ر  )يس��الي  يق��ول:  االنتظ��ار  صف��ة  حتم��ل  ال��ي  ولوحات��ه  رس��وماته  وع��ن 
وخاص��ة  االنس��انية  ان  ه��و  جواب��ي  دوم��ا،  اللوح��ه  ه��ذه  اك��رر  ومل��اذا  مأس��اة  كان��ت  ل��و  كم��ا  والرتق��ب 
معه��م  اترق��ب  به��ا،  اش��عر  ال��ي  مش��اعره  وانق��ل  مع��ه  اق��ف  ان  عل��ي  ام��ره  عل��ى  واملغل��وب  البس��يط  االنس��ان 

جدي��د(. فج��ر  وب��زوغ  االم��ل 
)االنس��انية  يق��ول:  فه��و  وج��د  اينم��ا  االنس��ان  جت��اه  مش��اعره  ع��ن  املع��ّر  الكب��ر،  االنس��اني  الفن��ان  ذا  ه��و 
م��ن  اهلائ��ل  والك��م  التداعي��ات  خض��م  يف  االنس��ان  ه��ذا  تفك��ر  وادراك  كل��ه  الع��ال  يف  اإلنس��ان  ووع��ي 
يف  يش��رتك  ام  املتف��رج  موق��ف  الواع��ي  واملثق��ف  الفن��ان  يق��ف  فه��ل  البش��ر  ل��دى  الوع��ي  وبس��اطة  االف��كار 

الق��رار(. صن��اع  م��ن  الكث��ر  منه��ا  يعان��ي  ال��ي  العل��ة  ه��ي  تل��ك  ح��ل  وض��ع 
حتي��ة للفن��ان التش��كيلي الكب��ر ص��احل كري��م.

فنون
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كان للجمهــور التــواق للفرجــة المســرحية مــع العــرض مــا قبــل األول لمســرحية » حدائــق األســرار« دراماتورجيــا و إخــراج قاضــي 
ــة التلمســي و ياســين أحجــام. ســينوغرافيا مصطفــى  المســرح المغربــي محمــد الحــر. تشــخيص كل مــن هاجــر الحميــدي. جليل

العلــوي.
مســرحية حدائــق األســرار ذلــك العمــل الممتلــئ بالثغــرات و الحفريــات الممتزجــة بالمفاجــأة. لعــل افتتــاح الموســم المســرحي فــي 
هــذا الظــرف الراهــن الغنــي بالتغيــرات المناخيــة و السياســية و االجتماعيــة بــل و حتــى النفســية و هــذا مــا ظهــر فــي الشــخصية 
التــي أدتهــا هاجــر الحميــدي فهــي التــي لهــا حريــة االرادة و حــق االختيــار الــذي حــاول األب الــذي أدى شــخصيته ياســين أحجــام 
أن يفــرض رأيــه عليهــا باســم الســلطة الذكوريــة مــع اســتحضار أن األب واحــد مــن النــاس الذيــن وجــب احتــرام رأيــه و لــو كلــف 

األمــر العيــش فــي مــأزق واحــد.
كمــا أن المســرحية أعطــت لتيمــة الحــب أبعــادا أخــرى فالحــب ليــس هــو تلــك الكلمــة المنبعثــة مــن طــرف و هــذا مــا ظهــر فــي 
مشــهد جليلــة التلمســي و هاجــر الحميــدي »األم و البنــت« لمــا كانــت تحــاول إقناعهــا بتغييــر رأيهــا حتــى كان الســؤال األبــرز. 
هــل أنــت مرتاحــة مــع أبــي لتــرد » ال حيــث قالــوا ليــا هــاد االحســاس غــادي يجــي مــن بعــد تســنيتو بــاش يجــي و لكــن مــا جــاش‹‹

أحــداث المســرحية المتشــابكة خيوطهــا فهــي التــي ترجمــة لعنــوان »حدائــق األســرار« فنحــن هائمــون فــي أســرارنا حتــى أصبحــت 
لنــا غابــات و شــتائل و أمــازون مــن األســرار. هــذا مــا تتولــد عنــه عقــدة إلكتــرا أو أوديــب أو عــدم انســجام الــذات مــع ذاتهــا.

»هنــاك شــيء نتــن فــي المملكــة‹‹ هــذه العبــارة التــي أضحــى المجتمــع المســرحي ينشــرها علــى أســطحه الفايســبوكية و صالونــه 
اآلنســتغرامي. المســت جانــب خطيــر فــي مــا يســمى بالدولــة. فهــي دعــوة للساســة عبــر الفــن المهاجــم. مــن أجــل النظــر إليــه 
بعيــن الرحمــة. فالمملكــة تحتــاج لمعطــر جــو. و األســرار تحتــاج لمحــراث عصــري كفــى للحميــر أن تســتغل فــي حــرث الحديقــة و 

كفانــا مضيعــة للميــاه. إننــا علــى حافــة انهيــار النظــام مــن قاعدتــه إن لــم نقــوم بتنقيــة المملكــة مــن النتانــة.
الجــو معكــر. المملكــة أضحــت كتطبيــق مهكــر. المملكــة تكــراكات بلغــة المعلوميــات. لــم يعــد المجتمــع أن يســتحمل مــا يقــع. 

يــا تــرى. إلــى أيــن يســير هــذا العالــم؟
تعــد مســرحية حدائــق األســرار تحفــة موســم 2023/2022 التــي ال يمكــن أن يمــر الموســم إال و تكــون اســتجابة للعبــارة األخيــرة. 

فالمغاربــة يحلمــون بتطهيــر المملكــة مــن الوســخ و النتانــة و العفــن.
ــا أن نناديــه نقطــة ضــوء منيــرة فــي هــذا المجتمــع الكســول أو المستكســل أو  ــوا لن ــر قاضــي المســرح المغربــي كمــا يحل يعتب
المكســل. فعبــارة المكســل و التكســيلة هــي خاصــة بالحمــام المغربــي و أصبحــت تســمى المصــاج فالمملكــة يجــب أن تطهــر و 

تكســل.. هيــا بنــا إلــى الحمــام.

المملكة تحتاج لتحمحيمه » هناك شيء نتن في المملكة«

منصف االدريسي الخمليشي

فنون

أو  الفني��ة  املس��احة  حي��ث  م��ن  العراق��ي  الغن��اء  يف  متمي��زة  مكان��ة  العراق��ي  املق��ام  حيت��ل 
الريف��ي  الغن��اء  اىل  باالضاف��ة  العراق��ي  للغن��اء  األس��اس  الرك��ن  ميث��ل  وه��و  التارخي��ي  العم��ق 
م��ن  اخلمس��ينيات  يف  املنبثق��ة  البغدادي��ة  باالغني��ة  املتمثل��ة  احلديث��ة  والغني��ة  البادي��ة  وغن��اء 
الفني��ة  ماحمه��ا  اتضح��ت  وال��ي  احلديث��ة  العراقي��ة  األغني��ة  م��ن  أعقبه��ا  وم��ا  املاض��ي  الق��رن 

احلاض��ر. الوق��ت  اىل  وص��وال  املاض��ي  الق��رن  م��ن  الس��بعينيات  يف  العراقي��ة  وخصوصيته��ا 
م��ن  فمنه��م  العراق��ي  املق��ام  عم��ق  حتدي��د  يف  املوس��يقيون  والباحث��ون  املؤرخ��ون  خيتل��ف 
اليتج��اوز  عم��ره  أن  اآلخ��ر  البع��ض  ي��رى  ح��ن  يف  (ع��ام   400  …300  ( إىل  يع��ود  أن��ه  إىل  يذه��ب 
والكت��ب  واملدون��ات  اإلش��ارات  م��ن  كث��ر  وج��ود  الرأي��ن  هذي��ن  يدح��ض  وم��ا  عام��ا   )  150  ( ال 
بكث��ر  ذل��ك  م��ن  أبع��د  عم��ره  ان  اىل  تش��ر  التحقي��ق  تنتظ��ر  املخطوط��ة  أو  كان��ت  املطبوع��ة 
الش��فاء   ( كتاب��ه  ( يف  1037م   ( س��ينا  اب��ن  عن��ه  فق��د حت��دث  األول  العباس��ي  العص��ر  اىل  يرج��ع  فه��و 
ت  األرب��اب  اخلطي��ب  عل��ي  ب��ن  حمم��د  الدي��ن  لب��در  االنغ��ام  أرج��وزة  يف  املق��ام  ذك��ر  ورد   )
ذل��ك  عل��ى  الفني��ة  األدل��ة  أه��م  وم��ن  الاذقي��ة  احلمي��د  عب��د  ب��ن  حمم��د  عن��ه  وحت��دث  1328م 

يف  ع��اش  وال��ذي  806م  ت  املوصل��ي  إبراهي��م  املغ��ي  إىل  ينس��ب  وال��ذي  اإلبراهيم��ي(  )مق��ام 
زل��زل. منص��ور  املغ��ي  إىل  املنس��وب   ) )املنص��وري  ومق��ام  الرش��يد  ه��ارون  اخلليف��ة  أي��ام 

م��ع  واذربيج��ان  واهلن��د  وتركي��ا  وإي��ران  الع��راق  يف  متب��ع  للمق��ام  املوس��يقي  النظ��ام  أن 
القط��ع  ه��ي  مركب��ة  وأنغ��ام  بس��يطتن  نغمت��ن  م��ن  يتأل��ف  العراق��ي  فاملق��ام  التس��ميات  اخت��اف 
والس��يكاه  والبي��ات  الراس��ت   .. مقام��ات  س��بعة  ه��ي  الرئيس��ية  العراقي��ة  واملقام��ات  واالوص��ال، 

مقام��ا.  57 فه��ي  الفرعي��ة  املقام��ات  أم��ا  واحلس��يي  والصب��ا  والعج��م  واحلج��از 
أجزائه��ا  بع��ض  يراف��ق  وبعضه��ا  آخ��ره  إىل  املق��ام  أول  م��ن  اإليق��اع  يصاحبه��ا  مقام��ات  وهن��اك 
ك��رد  كار  واحلج��از  القط��ر  هم��ا  مقام��ن  اال  الزه��ري  به��ا  يغن��ى  ال��ي  وه��ي  مق��ام   49 وعدده��ا 

. مقام��ا   23 فعدده��ا  ايق��اع  ب��دون  تغن��ى  ال��ي  املقام��ات  أم��ا 

المقام العراقي أصالة وتنوع وثراء
عبد املهدي علوان املظفر

الباحث املوسيقي

فنون
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يعتبــر الفــن وســيلة للحــوار الحســي بيــن المجتمعــات المتناميــة منــذ القديــم وحتــى يومنــا هــذا. فمنــه 
نســتطيع بــث رســائل مفهومــة لــكل أصنــاف البشــرية، متجــاوزة حــدود اللغــات التي تنطــق بها أمــم مختلفة 
األعــراق والجنســيات، والفــن بصفــة عامــة و) التشــكيلى( بصفــة خاصــة لــم يكــن يومــا بمنــأى عــن التحوالت 
االجتماعيــة والسياســية التــي تمــر بهــا مدينتنــا الجريحــة ) الموصــل(، ال ريــب فــي أهميــة معــارض الفنــون، 
فهــي النافــذة الواســعة مــن أجــل التعــرف علــى الجديــد وعلــى المختلــف الممتــع، الــذي يمكــن أن يُحتــذى، 

إضافــة إلــى تحفيــز القــدرات، وفتــح اآلفــاق لمــن يــرى فــي نفســه الكفــاءة إلنجــاز األفضــل واألجمــل.

فنون

تحــدث الفنــان ) تحســين حــداد( نقيــب فنانــي 
نينــوى عــن هــذا المعــرض قائــاًل: لعــل إقامــة  
ــال  ــي تفعي ــكيلية يأت ــون التش ــرض للفن أي مع
لــدور الفــن ورســالته الســامية فــي محاربــة 
االنســانية  القيــم  ونشــر  القبــح،  صــور  كل 
هنــا  ،مــن  المجتمــع  افــراد  بيــن  الســامية 
الفنانيــن فــي نينــوى علــى  حرصــت نقابــة 
اقامــة المعــرض التشــكيلي الكبيــر لفنانــي 
نينــوى، علــى قاعــة المكتبــة المركزيــة العامــة 
يــوم الســبت المصــادف 9/3/ 2022، وضــم 
ــة ،  ــاة مــن المدين ــان وفن المعــرض ل)76( لفن
مــن جيــل الــرواد والشــباب ، وافتتــح المعــرض 
 ) الجوالــي  الغنــي  عبــد   ( الفنــان  االســتاذ 
،ومــن  االســبق  التشــكيلين  جمعيــة  رئيــس 
ــاء  خــالل مجلتكــم الغــراء اتقــدم بالشــكر والثن

كرنفال لفناني نينوى
عبداهلل جدعان

لأســتاذ )؛ جمــال العبــد ربــه( مديــر المكتبــة المركزيــة 
ــة  ــي اقام ــترك ف ــاون المش ــوى للتع ــة نين ــي محافظ ف
للمكتبــة،  الكبــرى  الصالــة  داخــل  المعــرض  هــذا 
ــتاذ  ــان االس ــن ) الفن ــادة كل م ــكر للس ــدم بالش واتق
محمــد المهــدي مســؤول األعــرم ، والمتابعــة صفــوان 
الطويــل ومحمــود الشــكرجي (،وكانــت اللوحــات تشــمل 
مختلــف االســاليب الفنيــة التــي تنتمــي لمــدارس الفــن 
التشــكيلي ، والفنانيــن هــم }ابراهيــم األغــا، ابراهيــم 
ــل،  ــد دخي ــالف، احم ــد الع ــري، احم ــد فخ ــي، اجاوي المل
احمــد عثمــان، ازهــار رمــزي، اســراء الديــري، اســراء 
محمــد، اســماء الطائــي، اميــرة الريكانــي، ايــاد الجاســم، 
اينــاس البيرقــدار، بــان صفــاوي، بســمة محمــود، بشــير 
طــه، بــالل دبــدوب، تــاج الديــن الملــي، ثــراء نــزار، حازم 
االطرقجــي، حمديــد كشــيش، رعــد ريثــم. رغــد محمــد، 
ــدة  ــب، روي ــزي طهماس ــد، رم ــل احم ــام، رف ــد هش رغ

فنون

وعــداهلل، زيــاد الشــبلي، زينيــب احمد شــكري، ســارة 
ــوزان  ــد، س ــرى عضي ــة، س ــبهان الغبش ــزراري، س ال
ســعيد، شــاهين الظاهــر، شــهد رمــزي، شــيالن 
كامــل،  صــدام  غولــي،  القــرة  شــيماء  مجاهــد، 
صــرح حديــد، صهيــب طــالل، طــارق احمــد ،طــارق 
اســماعيل،  عبدالناصــر  النجــار،  عــارف  الشــبلي، 
عبدالغنــي الجوالــي، عبــداهلل صالــح، عبــداهلل محــي 
الديــن، عدنــان البنــا، عدنــان فتحــي، عضيــد طارق، 
علــي حميــد، علــي الزم علــي، عليــاء الــراوي، عمــاد 
الحايــك، عمــاد الشــريفي، عمــار ســعداهلل، غصــون 
رمــزي، فاتــن الطائــي، فــارس الــراوي، فــالح حســن، 
فــارس محمــد حســين، محمــد احمــد، محمــد هتنــي، 
مديــن الحيالــي، مظفــر الــراوي، منيــر الطائــي، مها 
ــد  ــي، وع ــام الطائ ــعود، هش ــادة مس ــودي، مي الحم
الســاهر، وعــد العبيــدي، وفــاء العمــري، يوســف 

ــي{. ــرم الطائ ــماء اك ــر اهلل ، اس ــار خي ــس، بش اني
ــعبة  ــس ش ــعداهلل رئي ــار س ــان عم ــار الفن ــد اش وق
الفنــون التشــكيلية فــي النقابــة عن هــذا المعرض 
قائــال: ) بمــا أن  معــرض الفنــون التشــكيلية يعتبــر 
ــم  ــى، رس ــاء الوع ــدان وبن ــكيل الوج ــن تش ــزءا م ج
البهجــة، والحيــاة الجديــدة ، المســتقبل األمــن، 

والتذكيــر بأفعــال اإلرهــاب، أي كل لوحــة  تعالــج 
المشــرق  الوجــه  ابــراز  بذلــك  محاوليــن  قضيــة، 
الثقافــي والفنــي   للمحافظــة وللنهــوض بالواقــع 
ــن  ــب ! وم ــذي ال ينض ــاء ال ــة العط ــتمر ديموم وتس
هنــا يأتــي دور المعــرض العــام للفــن التشــكيلي  في 
بنــاء الوعــى داخــل المجتمــع ، لــذا تــم تشــكيل لجنــة  
برئاســتي وعضويــة كل مــن ) احمــد العــالف، عضيــد  
طــارق، عــارف النجــار، عدنــان البنــا، احمــد العثمــان ، 
عمــر رمــزي( إلختيــار اللوحــات المشــاركة ،وفــي نيــة 
النقابــة وضمــن خطتهــا الفنيــة الســنوية اقامــة 
ــة  ــات مختلف ــات وتخصص ــمل فئ ــارض  اخــرى تش مع
مــن شــأنها ان تنعــش الحركــة الفنيــة لتســتمر عجلة 

ــرق. ــتقبل مش ــو مس ــة نح الثقاف
ــل  ــان ) نبي ــرد للفن ــزف منف ــرض ع ــن المع ــد زي وق
االطرقجــي علــى آلــة الكمــان والفنــان نبيــل حســون 

ــة الكمــان(. ــى آل عل
وقــد حضــر جمــع غفير مــن فنانــي المدينــة ومتذوقي 

الفن التشــكيلي.
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