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مثٌل يطلق عندما تتشابه االحداث في فترات زمنية متفاوتة ، وتختلط 
الرٔوى بني مٔويد ومعارض ، واليوم احتجنا لهذا املثل وبدٔانا به احلديث 
. البارحة كان شعر التفعيلة النوع اجلديد من الشعر الذي دخل الى 

هذا العالم الفسيح ، طبعا هم الشعراء ليس غيرهم 
من ادخلوا هذا النمط من الشعر اي انه لم ئاِت من مٔوسسات بعيدة 
عن الشعر واالدب وكان هذا في الثلث الثاني من القرن املاضي ؤاحدث 
ضجة كبيرة حينها بني مٔويد ومعارض فمنهم من عّده انقالباً على 
القدمي وثورة عليه للتخلص من القيود ، ومنهم من عّده ربيعا شعريا 
والتخفيف  السهولة  من  فيه  ؤالن   ، للشعر  والرخاء  اخلير  سيجلب 
على الشاعر انتهجه كثير  ممن كانوا في الرعيل الثاني من الشعراء 
اولى كتاباتهم على  الثاني كانت  ان كثيراً من شعراء اجليل  إذ جند   ،
شعر  ٔاتقنوا  بعدها  ثم  نظمه  لسهولة  الشعر  من  اجلديد  النمط 
كثرة  من  الرغم  على  مكانا  له  يجد  التفعيلة  شعر  وبدٔا   ، العمود 
املعارضني  على تسميته واطالق اسم شعر التفعيلة او الشعر احلر 
الى ان استقر على هذه التسمية ، واليوم الصراع نفسه يعود ليطفوا 

على الساحة االدبية على موضوع ومنط جديد دخل الى ساحتنا الشعرية 
ٔاال وهو النص النثري الذي ظهر منذ ما يقارب من اربعني سنة ، نالحظ ان 
احلر نفسه  الشعر  او  التفعيلة  بداية شعر  النثري هي  النص  بداية نشوء 
ٔاوجده الكبار من الشعراء اي الذين ٔاتقنوا الشعر العمودي ؤاصبحوا يُعّدون 
النثري  النص  كذلك  التفعيلة  بشعر  جاءوا  من  هم  االولى  الطبقة  من 
الشعراء  من  االول  الصف  في  يحسبون  هم  الذين  الشعراء  كبار  به  جاء 
ولسهولة تركيبته وتفاصيله ٔايضا إنكّب عليه كثير من الشعراء وكٌل له 
املبتدٔيني  ان كثيرا من  القدمي نفسه جند  النهج  ، وعلى  رٔوياه في هذا االمر 
في وقتنا احلاضر يبدٔا بكتابة النص النثري ولسهولة كتابته ٔايضا  ولدينا 
امثلة كثيرة من الشعراء في وقتنا احلاضر يكتب النص النثري وليس لديه 
اي املام او علم ببحور اخلليل او السلم املوسيقي للقصيدة ،طبعا ال ننكر 
على هٔوالء الشعراء مبرور االيام اتقنوا البحور الفراهيدية ؤاصبحوا يكتبون 
هذا  تسمية  الى  هنا  ونٔاتي  النثري.  النص  كتابة  عن  فضال  العمودي  على 
اجلنس االدبي هل سيطلق عليه. قصيدة النثر ٔاو سيكون له اسم ثاٍن يطلق 
عليه ، ومن وجهة نظري ارى انه مع االيام سيكسب اللقب وتطلق كلمة 
قصيدة على النص النثري وسيكون له اسم قصيدة النثر على الرغم من 
القادم  ..  لكن خوفنا من اجلديد  الساحة  تلك  املوجود على  كل الضجيج 
الذي سيقحم نفسه في ساحة االدب ويطلب لنفسه اسم  .. قصيدة او 

شعر ... وهلل في خلقه شٔوون
                                                ابراهيم الكبيسي

                                                    رئيس التحرير

         
شبه اليوم بالبارحة 
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المرايا

        ومرَّ املساء زحنيًا
                

               ناظم الصرخي

 
بَليـــــدْ  َحــــزيــنًـــا  الْـمســـــاُء  يَـُمـــرُّ 
شـريـــدْ َجهــوًمـــا  يَْغــدو  بِــدونِــِك 

يَـُمـــرُّ ثـقــيــــــــاًل بِـــــال ٔامـنـيـــــــــاٍت
الْـَوريـــــــدْ تُـَنــــــدِّي  ـََبـضــــــاٍت  ن وال 

الدَُّجـــــــــــى تَـْسـَتِبـيـــُح  جَنْـَمــٍة  بال 
يُـِعـيــــدْ لَِسْعــــــدي  َفـَنـــارٍ  ِمنْ  وما 

ُحـُقــــولِي تَْشـَتـهيـَهـــــا  دِيــمــٍة  وال 
يُِجيـــدْ ال  َطالِـعــي  أالََســـى  لَغـيـــِر 

رَبِـيـــــــــٌع ُمْقــَلتــــيَّ  َعـنْ  ناَء  َلَقــــدْ 
اجْلَليـــــدْ تَشكو  احْلَـــــدأيـِق  فكـــلُّ 

الْهنـــــــــــا يَـْحـتــويــِنــي  إذًا  فكَيــَف 
الَْعنيــــدْ ََّمــاِن  الز وَْجـــــَه  ؤاَْجَتـــــازُ 

َمـِريــرًا َحـــزيـنًــــا  امْلَـســــــاُء  يـمــرُّ 
َشــِديــــدْ بَِدْجــٍن  ــَنـاء  السَّ ٔاََضـــاَع 

جَلُــــــوٍج بِـَبـحــــــــٍر  غَــريــــقٌ  َّي  كَٔاَن
ؤَاَْمـواُجـــــــُه تَْشتهيــــنـي َطــــِريــــــــدْ

يَـرَْعـــــوي ال  الَْبنْيِ  ٔاََسى  َجثــــــوٌم 
يُــِزيـــــــــدْ نارًا  ــــــِة  أالَحـبَـّ بَِفـْقــــِد 

ريــِق الطَّ وَْجَه  الَْفْقِد  َلَظى  ٔاََضاَع 
ؤَيـيـــــــــدْ ُفــــٔوادٌ  يَـومـيْ  ؤَاَْفــَحـــَم 

الَْهــــــوى؟!! ٔاَْسـَتـــطيـــُب  إذًا  َفكَيــَف 
تَـَنـــأيى،بَـعــيـــــــدْ احْلََنــــاِن  وَوْجــــُه 

َِّحيــِق؟! الر زََهـــو  َّهـــرُ  الز ٔاَنْكَــرَ  َمَتى 
وليـــــدْ نَبْـًعــــا  النَّْهــــــرُ  ٔاَنْكَــــرَ  َمَتى 

ُعــْمـــــري بِـزَْهــــــرِة  َِّحيـــقَ  الر وَكُنِت 
مـديــــــدْ وَســْعـــــٍد  َعـْطـــٍف  ؤَاَنُْهـــــرَ 

رٔاِســـــي تَُصــــدُِّع  َلْيـــــــٍل  وََســاوُس 
َعــتِيــــدْ ُشـــرُودٌ  َصَبـــاِحيْ  وَيَْغـــزُو 

الَْوَفـــــــــاِء؟ بَِحــــــــقِّ  يوًمــــا  ٔاقَّصرُت 
ٔاَحيــــــدْ ٔاُمي  قَوِل  َعــنْ  كُنـــُت  وََما 

رَبـــي بَعـــِد  وِمنْ  َســـَجــدُْت  ِإَليــَهــا 
املَـيــــــــدْ اإللـــــُه  فِْعـــــلي  َفَبـــــارََك 

َخـلْـــفـــــي الْـَمـــاِء  ـــِة  رَشَّ إلى  ٔاَحنُّ 
كَِمـيــــــدْ كَـــطـفـــٍل  إليـــــهــا  ٔاَتـوُق 

يـــــوِب الطُّ َصــوتُــها،نَْفــُح  زَاَل  َفَما 
وَبِـيـــــــــــدْ دارًا  بالْـِمْســـــِك  ـــُب  يَُخـضِّ

حَلْـنـــــــي امْلََعـــــــــازِِف  كلُّ  تُغـــــــادِرُ 
النَِّشــــــيدْ؟ ٔاَْسَتــطِـيـــــــُب  إذًا  َفكيـــَف 
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 أديب كمال الدين

أىمع ريقصُ مع امرأة
 متلكُ كلَّ عيون العامل

ٔاعمى،
ٔان تكوَن ٔاعمى

وترقص مَع امرٔاٍة متلُك كلَّ عيون العالم؛
ذلَك هو احلُّب،

ذلَك هو احلُبُّ أالعمى.
حسناً،

كانت الرقصُة رأيعًة
لكنّها لم تستمر سوى بعض الوقت.

وبعدها انهارَ العالم
وسقطْت في الّظلماِت كلُّ عيوِن العالم.

ال تتعْب نَْفَسَك فاملرٔاةُ ذهبْت.
بأالحرى طارْت.

بعَد ٔان سرقْت قطعًة من قلِبَك ثُمَّ 
رمتها.

ٔاين؟
ٔانَت ال ترى.
ٔانَت ٔاعمى

ً وهذا شيٌء حسنٌ جّدا
ٔالنَّك ستقضي العمرَ طويالً

تتخّيُل ٔايَن رمْت قلَبك
ٔاو قطعَة قلِبك.

ٔاين؟
فوَق الّسرير؟

فوَق مرآِة املكياج؟
في كٔاِس الليِل العبثّي؟

في نهِر الّظلمات؟
*

ٔاعمى،
إنَّك ٔاعمى.

لم ترَ شيئاً
ولم تفهْم شيئاً

لكنَّك كنَت ترقُص مَع امرٔاة متلُك كلَّ 
عيوِن العالم.

 

ـآَم   وََحّيوا  تُرْبََها     أالَلَِقا    َحيِّ  الشَّ
       وَاْمِش الـُهَويَْنا َفِفي ِمْسِك  الـَهَوى َعِلَقا

ْل  بإِثْـِمِدَها  َعْيَنْيَك  واْشِف  بِهِ             كَحِّ
           َجْفَنْيَك  ِمنْ   رََمٍد  وَاْشَحذْ بِهِ الـَحَدقَا

ـَْت      آَم َفَما  ِمنْ  َشاِعٍر   رََسـم َحيِّ الشَّ
           ٔاَْشــَعارُُه    َعَجًبا    ِإال      بِـَها   َعـَبَقا

ٔاَوْ  رَاَم  ِمنْ    َعبَْقٍر   بَـْحراً    لَِقافَِيٍة     
ـََنى  َفانَْساَب ُمنَْدفَِقا         َحّتى    َعَلْيَها  انْـح

ٔاَُسأيُِل الَقَدرَ الـَمكُْتوَْب  َهْل   َسَترى     
ََّمَقا             َعْيَناَي    تُرْبَــَتَها    ٔاَوْ    ٔاَْفـِقُد   الر

َهْل يا  دَِمْشقُ  إلى   وَادِيِْك  ُمرْتَـَجٌع      
           ٔاَوْ يَا  َحـَماةُ َعلى  َعاِصْيِك بَــْعُض  لَِقا

ا  نَٔاَيُْت  َعِن  أالَوَطان  كُنُْت كََمنْ      َلـمَّ
            ُمْسَتْقِبالً    َحتَْفُه   ٔاَوْ   َشـانَِقاً  ُعـُنَقا

إنّي الـُمَتيَُّم   َلوْ  تَدْرُوَْن   كَْيَف   ٔاَنَا  
            فِْيَها   ُجـِبلُْت وَِمنَْها   اهلُل   قَدْ   َخَلَقا

ارِي  بَِها   كَِلفـًا      وكُنُْت فِي ِعْشِقَي الطَّ
            ِمثُْل    املَعنَّى   ِإذَا    َما  ِعْشُقُه   نََطَقا

َشوٌْق   يَِهْيُج  وَقَلٌب  فِي َهَواُه  َشـــًقا   
        ٔاو كَالَفرَاِش   َطـَغاُه    النُّـــوْرُ  َفاْحـَترَقَا

***
َمَشْيُت  فِي  ُلـَجٍج  ِمنْ ِعْشِقَها   نَِزقًا     

        »َحّتى  اتـََّهْمُت َعَلْيَها  الَعنْيَ  وَالـَحَدقَا »

اِم  كَْم    َسَترَى    يَا َسارِيَاً  لِرُبُوِْع  الشَّ
          ِمنْ   َسابٍِح   بِـَهًوى  فِي  ِعْشِقَها  غَِرقَا

ـَادَُها  كَِبًدا      ٔاَوْ  َحاِسٍد  َحرَقَْت   ٔاَْمـج
           يَْغِلي    بِـهِ     َصدْرُُه    ٔاَْعَياُه  َفانْـَخَنَقا

ٔاَرُْض  الُبُطوَْلِة    َعنْيُ الـَمْجِد  تَرْقُُبَها  
          في كُلِّ  نَبٍْض    َلـَها   فِْعٌل   بِهِ   َسَبَقا

ِمنْ يَوِْم ٔاَْن نََهَدْت كَاَن  الـَجَماُل بِـَها          
       وََخلَْفَها    الَعالـُم    الـَمبُْهوْرُ     ُمنَْطِلَقا

َشْمٌس  تَُشقُّ   َظالَم  الكَوِْن    تُبِْلُجُه    
       بِاحلَــقِّ   تَْصَدُح  تَرْتِـــي   فِْيهِ  َما  انَْفَتَقا

كَْم ِمنْ ُطــَغاٍة  َعثَوْا  في  ٔاَرِْضَها وَبََغوا       
    َشــبَّْت  بِـِهْم  قَــاُعَها َمادَْت  بِـِهْم   زََلـَقا

َهْل تَذْكُرُوَْن  َلُهْم  في  ٔاَرِْضَها    َعَلًما     
ـــاقََطْت     ِمزَقَا ـِرَْت   وَاسَّ         رَايَاتُُهْم     نُـث
ـــــآُم  بِرَغِْم   الَغادِرِيْن  بِـَها      تَــبَْقى   الشَّ
                 بِرَغِْم    نَاِعَقٍة     ٔاَوْ     نَاِعٍق    نََعَقا

نَْيرُوُْن  ٔاَْحرََق   رُوَْما  وَاْسَتَوى   ثَـِمالً  
          وَفي  دَِمْشقَ    َعلى   ٔاَْعَتابِـَها  انْـَمَحَقا

ـَِمٍم      تَِها  إْن  كُنَْت  ذَا  ه َفاْصَدْع  لـِهمَّ
َماِء  بَِها  َفاْمُددْ لـَها  أالُُفَقا           َمْسرى  السَّ

 

         يَا سَاِريًَا لِرُبُوِْع الشَّاِم 

 عبد الرحمن لطفي
 سورية
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بعد املوتِ حُبًّا

        
    ثريا نبوي

قُْل لِي َمَتى ِسـرَْت نَْحِوي فِي الدَُّجى َهرَبَا؟ 
      ٔاَْمـَسـْيَت تَـرْنُـو لِـَوْجـٍد فِـي الْـَحـَشـا ُسـِكَبا

ِمــنْ ٔاَيْـَن وَاَفــْت ِسـَهـاُم الْـِعـْشـِق تَـْقـُتُلِني
     َفـكَـْيـَف ٔاَْطـَلـْقـَتَهـا فِــي الْـَقـلْبِ وَا َعـَجـَبا

َمــا ِخـْفـُت َسـْهــًمــا ٔاَتَـانِي ِغــيـَلًة َعـَبـثََـا
ْحِظ َلــوْ نَـَشـَبا   َفــِبـتُّ ٔاَْخـَشـى لِـَسـْهـِم الـلَـّ

ِمــنْ َخـلْـِف ٔاَْســَوارِ روحي َجـاَءنِي ٔاََمـــل
     نَـاَجـى ُفـــٔوَادِي وَِمـنْـُه الْـَعـْقـُل كَـْم ُسـِلـَبـا

قُــْل كَـْيـَف ٔاَْطـَلـْقَت نَـْحِوي نَـْظرَةً َسـَلَبْت
        َعــْقـِلـي وَقَــلْـِبي َعــَلـى ٔاَنْـَغـاِمـَها َطـِربَـا

ْحِر يَـا قَـَمِري ِمـنْ ٔاَيْــَن ِجـئْـَت بِـَهـذَا الـسِّ
    ِإَلــْيــَك كُــــلُّ َجــَمـاِل الْكَـوِن قَـــدْ نُـِسـَبـا

كَــٔاَنَّ ُحــْســَنـَك يُـــذِْكي فِـي دَِمي َشــرَرًا
            ٔاَْشـَعـلْـَت نَــارًا وََصارَْت ُمـْهـَجتِي َحـَطـَبا

رََمــْيـَتـِني ؤَاََصــبْــَت الْــَقـلْـَب َسـاَعـَتـَهـا
َّقْـَت ٔاَْضـاَلَع َصدْرِي بِـالْـَهــَوى ِإرَبَــا                   َمـز

يَـــا َسـيِّـِدي كَـْيـَف دَاَعـبْـَت الْـُعـُيـوَن بِــاَل
         َلــْمــٍس وَغَــازَلْـَت فِي ٔاَْشــَعـارَِك الْـُهـُدبَـا

ـَقــًة َسـكَـبْـَت فِي الْـكَـٔاِْس ٔاَلْـَوانًــا ُمـَعــتَـّ
      ِمـَن أاْلََحـاِسـيـِس َفـاقَـْت فِي َفـِمي الْـِعـَنـَبـا

ؤَاَثْـَمـَلـتْـِنـي َفـَصـارَ الْـَقـلْـُب ُمـنْـَتـِشـَيَـا
      وَكَــــادَ يَــنْـَسـى َعــَلــى ٔاَْعــَتـابِـهِ أاْلَدَبَـــا

وَيْـِلي ِمــَن الْـُحـبِّ كَـْم رَاوَغْــُت َلـْسـَعـَتـُه
        َحــتَّى وَِإْن كَــــاَن فِي غَـــايَــاتِــهِ َعـــِذبَــا

ـِغـيـرُ تَـــاَل آيَـــاَت رَوَْعــتِــهِ قَـلْـِبـي الـصَّ
       وَِمــــنْ نَــِمـيـِر نَــــَدى ِشــرْيَـانِـهِ َشــِربَــا

لْـِنـي بِــرَوَْعــتِـَهـا ــي َفــَدلِـّ َعــْيــَنــاَك ٔاُمِّ
      وَاْجــَعــْل َحـَنـانََك لِـي ِعـنْـَد الْـَحـِنـيـِن ٔاَبَــا

ِعــَبــادَةُ اهلل َشــيٌْء اَل نُــــَنــاِقــُشــُه
     َلــِكـنَّ تَــْقــِديــَس ُحـــبِّي اْلَن قَـــدْ وََجــَبـا

َلـوْ ُمـتُّ فِـي الَْهْجِر َفـاْعـَلـْم قَـْيَصِري ٔاََسَفا
ـَبـَبـا       قَــدْ كَـاَن ُحـبُّـَك يَـــا رُوِحــي َلــُه الـسَّ

ُقْل يل       منية عفلي

عفـراُء لم يفِصْل ٔاُثـالُة بيننــــا
                  فقد الَتَقْينا في ذُرَا أالفنــــاِن!

ـَدى   َّدُت يا عفراُء صدقًا والصَّ رَد
              يرتدُّ: »ُعروةُ في غراِمــــــِك فاِن«

نا   غنَّْيُت يا قلبــاُه وْجــًدا َشــفَّ
َّا َهوانَـــــا خالــُد أالحلاِن                       إن

لْم ٔانَس ياعهـًدا تنـاغَم في الهوى
                      ســحرًا متدَّدَ في رُبى أالذهاِن

وحـرارةَ اللْقيـا وظلَّ لقأيِنــا  
ـياِج القاهِر التَّحناِن                     َعبْرَ السِّ

ـِـِل َشـْمُلنا  ََّق بالقوافــ فإذا تفر
                     فتذكَّري قـلَب احلبيبِ العـاني

ُب ُحرْقـــًة ي عليهِ نَـًدى يُرَطِّ رُشِّ
                   َعَصَفْت بهِ والشوُق كاَن اجلاني

ما للعصـافيِر احلرأيِر ما وََعْت 
           َعَقَص الرِّتــــــاُج  َمهاِجرَ الطيراِن

      ِهْصـرٌ ٔاهانِك يا بْنــَة العمِّ التي 
              ذُبِحْت ٔامانيــهـــا بَحــدِّ هواِن

ٔاســـروِك آٍه من َمدامــِع َهوْدٍَج 
                    يبـكي على ُحلٍْم بال ٔاوطـــاِن

َصلبوُه في َصْمِت الِقفــارِ وَوُرِيَْت 
               ُمَهُج النِّضـــاِل َمحاِجرَ النسـياِن

عْت    فلَفْقُت ثوبــًا للمحبــِة قُطِّ
                          حُلَْمـاتُُه بالبـعِد والنُّكراِن

ا يُخشى اْخضرارُ غراِمنا    وكٔامنَّ
               يوًما فَيْسـتعصي على النيـراِن

 ٔاعيـا طبيبي ما حَوتُْه َجوانِحي  
ُج الُبركـاِن ـلوِع تٔاجُّ                     حتَت الضُّ

َّ الِوصــاُل فإنني  حتى إذا عز
                    قاٍض طوتْــُه لفـأيُف أالحزاِن

 وعلى املقــابِر يا حبيبُة قد مَنَا 
ُد ُفرْقـَة أالغصـاِن                   َشجرٌ يَُضمِّ

 عفـراُء إنّـا ها ُهنـا في مـٔامٍن 
ََّق  ظالـَم أالكفاِن                       واملْيُت مز

ِّي َمعي  ِمسـمارَ نعٍش فاغٍر   دُق
غيــاِن                فاهـًا ليلَْقَف ُعْصَبَة الطُّ

مع  تَناصُّ  القصيدة  مارس/2001 
قصة »ُعروة« شهيد بني ُعذرة
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بعيداً عن وجودَِك ٔاو ضياعي
                       وعن نبِش القدمِي ِمن الِصراِع

ً وعن غليونَِك املكتظِّ جمرا
                          يُفكّرُ في ابتِزازَِك واقتالعي

وعن وتٍر حزيٍن ظلَّ يُغري
                    ٔاناِمَلَك التي تخشى استِماعي

بعيداً عن َمالحِة َمن ٔاتتْني
                      وفي فِمها ابتِساماُت اجلِياِع

سُنوِقُظ دمعَة اإلنساِن حّتى
                     تَُصلِصُل باسِمها رٔيُة اليراِع

نِداٌء عاِجٌل ؛ وتضيقُ صمتاً
                           بهِ كلُّ احتماالِت اتَِّساِعي

سُنبِحرُ كاليتامى في ُمحيٍط
                          يُحاوُل ٔان يَِرفَّ على ِشراِع

َّ مبا تَبّقى ونعجزُ ٔان مَنُر
                              لنا ِمن كبرياٍء ٔاو ِخداِع

لقد ٔاكََل الهشيُم صالةَ ٔاُّمي
                          على باِب الذهوِل املُسَتطاِع

وراوَدُت القليَل ِمن اخلطايا
                        فجاَءتني الكثيرُ بال دواعي

لنا وطنٌ مَع اخليباِت يجري
                          كٔامنيِة القطيِع بدوِن راِع

وشعٌب كلما اغترَف التهاني
                                  على سبٍب متاثَل للِنزاِع

نُغادِرُ غُربًة لنعيَش ٔاُخرى
                     كظرِف رسالتنِي بكفِّ ساِع

إذا انخفضْت بنا كٔاُس انتظارٍ
                             حلُلٍم ما ظللنا في ارتفاِع

بعيداً عن ٔاسى كَتٍِف تراها
                                 تُعلِّقُ هزّتنِي على ذراِع

وفجٍر كّلما لطَم الليالي
                        نعاُه لضحكِة اإلطفاِل ناِع

ستزرُع ُحرقتيْ َشفٍق بجوفي
                    ويبُصُقَك الظالُم على ُشعاعي

ٔاِعدْ ترتيَب ُحزنَِك يا ابَن ٔاُّمي
               إذا استنتجَت ما سبُب اندالِعي

وَنْ في أالُفِق ُمكَتِرثاً بشيٍء
                            لتنجَو ِمن رُعونِة ٔايِّ قاِع

لنا ِصلٌة الندى باملا لهذا
                       سنبكي مرّتنِي ِمن الّضياِع

 

اآلهُِل بالفقد
 ياسني محمد البكالي

ضاق دربي
 لكنني قد ٔاتيُت

ٔاُي ذنٍب بحق نفسي اقترفُت
هزني الصوت

 نبضك من بعيٍد
نغمٌة ٔاثملتني حتى اكتفيت

 لي حياةٌ في
 القرب منِك واني 

 وبنارٍ من البعاد اكتويت
 لِك مني ٔاحلى

 السالم وشكوى  

لوال شوقي ما كنت فيِك اشتكيُت
انت نورٌ ٔاضاء

 لي دوَح  عشقي  
ودليٌل للحب منه اهتديُت

ٔانت يا من
 بوصفها قد عجزُت 

ؤاكون الضعيُف حتما ٔالني 
 ال ٔاجيد التعالي منك انتهلت

      صعام اركليخ
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ون  كسفراِء السكَِّر يحجُّ
إلى إماراِت العلقِم ..)ٔانت( 
كلما نََعقْت مآذُن الشرِك

سكبَت ٔالخِر ) هدهٍد(
كٔاساً عاشراً حتى يثمَل

اخلبرُ اليقني... 
كلما ثقبَت غيَم االشتهاِء

متوُت ٔارامُل املدينِة
بحسرِة املطر... 

وكلما رفعَت ستارَ احلزِن جتدهم 

معلقنيَ
من كراماتهم. 

في الهزيِع أالخيِر من قصيدة.. 
يقضي شاعرٌ بحمى الضجر... 

ومتوُت امرٔاةٌ في عنقها ٔامانة. 
عجوزُ املعنى يبحُث

عن عكازِ التفسير
ؤاجوبٌة كهلٌة التبلُغ كاحَل السٔوال:

كيَف يستٔاسُد ثعلٌب هنا
ويقُع ) بروتس( مغشياً عليه بسكتِة 

الضمير هناك.. 
ٔايها املاضي في عربِة اللغو... 

عبثاً تستمطرُ حطَب الوقِت ؤابراَج 
احلمام

في حقوِل شفتيَك جرادُ الصمِت 
يدكُّ عاصمَة الكالم.... 

والزاَل طعُم الوطِن حتَت ٔاضراِس 
حنينَك

ٔايها املاضي بالطنٍي يسترُ طينك.. 
َّ دوَن ٔان يلقي  التعاتْب القمر إن مر

التحيَة
على املدِن املرتدة.. 

ٔايها اجلأيُع إلى احلياة
سينحرُ ) القيصرُ( لَك

ثوراً من ضباب.. 
وسيعلقُ في ٔاذنَك حلقاً

من نشيٍد وطني من زمِن الصدٔا... 
هو املوُت ياسيدي مهما تٔانقْت 

اجلنازاُت وَوَقُرْت املواكب.. 
فالتقْف مكتوَف الدهشِة إن 

ٔاجهشْت أالرُض بالرجال.. 
وطلَّقَ الشتاُت ٔاوتادَ اخليام ثالثاً...

ٔاعرُف:
لم تعدْ بَك رغبٌة في احلزِن ٔاو الفرح..!! 

امِض كنبٍي يتٔابُط يقيناً
ٔاشعْل فوانيَس غدَك املطفٔا... 

وكما التٔابُه متسولٌة لشريِط أالخبار
التٔابهْ مبا يُقال. 

           التأبه مبا يُقال
          سليمان أحمد العوجي.

ْ في بيتنا يغفو القمر

هرْ                     ويَناُم إن طال السَّ
فسريره من ُسندٍس

َّهرْ                         وحِلافُه عبقُ الز
ووسادُه من زنبٍق

حرْ               قد صاغُه خيُط السَّ

خبَّٔاتُه في مهجتيْ

               فهناك الاخشى اخلطرْ

من حاسٍد ال يرعويْ

                 يفشيْ تفاصيل اخلبرْ
من جارٍة مجنونٍة

                   في عشقها كَرٌّ وَفرْ

َّا رآنيْ ساهماً مَل

ْ جر                     والقلُب ٔاتعبُه الضَّ
ٔالقى عَليَّ وشاحُه

                   فانساَب في جوفيْ نهرْ
روَّى فٔوادي فانتشى

ْ                     فانزاَح عن قلبيْ الكدر

اذ قال لي يافاتنيْ

ْ                        ٔاعلنْ وال تخفيْ اخلبر
ٔادركُت ٔانِّيْ واهم

                  والَظنُّ في قلبيْ اْستعرْ

ٔاهديتُه عمريْ الذيْ

                        من ٔاجلهِ باَع البشرْ

يف بيتنا يغفو القمر
.

  صالح احلاح .. سوريا
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         حكلوى
! وختشني أن أمسنا !     

    عبداالله الشميري/ اليمن

غيابك     للفقر    ٔام   للغنى؟
                       ٔاجيبي  ٔالطوي بك املنحنى

ٔاجيبي      لندرٔا    بأالمنيات
                       عتابا         يذلل       إبكاءنا

وال  حتجبيني  عن  االغنيات 
                       ٔانا   أالغنيات     جتلت    لنا

كفرعون     سمتا    وديباجة
                   سكوتك  سبحان  من  فرعنا!  

خذيني لعينيك ثم اغسليني
                    بطهرهما     واقرٔييني    سنا

وقولي عن احلب مالم  يقله
                      املغاضب  ان   غيظه   هدنا 

دخلنا املوسيقى على غير وعي
                       فكنا املوسيقى وكنا الغنا 

جندف في السهوعن كل قلب
                  تعثر      عند    الهنا      بالعنا

انا العود إن دق حضنا بحضن
                        بٔاوتاره      رن      ٔاو    دندنا

وانت  الكمنجة  تبكني  شوقا
                     وتنتحبني        صدى      لينا

ٔاغنيك    للدان   رني    كلحن
                      إلى الدان متشي  بك امليجنا 

وهشي إلى اللحن شيئاجديدا 
                       كصدرك   إن   نشته   حلنا

اجوع  وصدرك  بستان   لوز
                ولي من مجانيك ٔاحلى جنى

ؤاظمٔا واملاء  في   وجنتيك
                  زالل    يذوب    من    بستنا 

سٔاجرح في مقلتيك  اتزاني 
                   إذا    شك  يوما   مبا   ٔايقنا

ؤابنيك  بالصبر والتضحيات
                  وللقلق     املر    ٔان    يحزنا

قلقت   كثيرا  وما  طمٔانتني
               يداك   ؤاحرجت  من  طمٔانا

ٔالني   بدونك  ال  شيء   إال
              السراب   يلوح   بي    للمنى

يزيح الصدى عن   ٔاساي  الثقيل
                      ويهدم من صوته مابنى

ويزعم  ٔاني  على  راحتيك
                  ٔانا املستحيل    اذا   ٔامكنا

ٔانا      املستحيل  ؤانت  الرحيل
         امامك    قد   الن     واخشوشنا

إلى  ٔاين  متضي  بظلي  الظليل
               وهل  النفعالك  ٔان يسكنا؟  

 رماك     كفزاعة   تستطيل
       كحلوى !  وتخشني    ٔان  ٔاسمنا!

كدرب   إذا  ملت  عني  مييل
            وبأالحجيات      علي    انحنى

كارجوحة  خلف  صدري  القتيل
          عليه       تنامني     نوم      الهنا

هنيئا   لك  الن  ٔان    تستبيحي
              حناياي    ٔان      تغرقينا     بنا

تنحي عن العقل  جني   جنوني
           ٔاريدك       مجنونة       يا    انا

تِي فِي الَقلبِ دَاُء َخَفايَا ِقصَّ
                           وََما ِعنــِدي ِلَنتِهِ دَوَاُء

َفإِْن كَانَْت بِكُْم لِلِعشِق ِمثِلي !!
                    ِإذَْن فِي َحيِّكُْم نَزََل الَبــالُء

ٌ ـَــار ِســَقاٌم َلوَعٌة َحرٌب وَن
                  وََجمرُ الِعشِق ال يُطِفيهِ َماُء

وَرُوِحي فِي  ضراِم احلُبِّ ٔاَمَسْت
                      َفِعنِدي املَوُت وَالََيا َسَواُء

ؤَاخَشى َعاذِلِي ِإْن رَاَم َصدِّي
ــَقاُء                    َفيربُو فِي بََيادِرِنَا الشَّ

َِّي َصادٌِق فِي احلُبِّ َمهَما وَِإن
                     ٔاتاني ِمنْ قََســاوَتِهِ الَوبَاُء

َفِلي فِي احلُبِّ َجمرَةُ ُمْسَتَهاٍم
ُِّق ٔاَحرُفِي بِئَس الَعـَنــاُء                   حُتَر

ُجُنوُن الَقِلبِ َجاوَزَ كُلَّ َحدٍّ
                 َفَمالِي ِمنْ َصَبابَتِهِ ِشــَفاُء

 

   جنونُ القلِب         كاظم آل وحيد العنزي
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جلسُت وفي يدي شيٌء غريُب
             لــُه لــــوٌن رَمــاديٌّ كــئـيـُب

جـمـيـٌل ٔام قـبـيٌح لـسـُت ٔادري
        ُهــالمـيٌّ عـلـى كَـّفـيْ عـجـيُب

يـراوغـني ويـهـرُب ثــمَّ يـٔاتـيْ
       بـُحزِن الـشمِس يـٔاكُُلها الغروُب

رقـيـقُ الـجلِد يـغري كـأالفاعي
      وفــي ٔانـيـابِها الـسـمُّ الـرهـيُب

ََّب فـي ذراعـي او وريـدي تَـَسر
         ؤاسـرى حـيُث تـحملُه الـندوُب

فـٔاضحى مـاشياً بـيني وبـيني
         وتـرسـُلُه الــى قـلـبي الــدروُب

ؤامـسـى نـأيـماً فــي كـبـريأيي
         تـنـازُعـُه الـمـواجُع والـخـطوُب

ً هـــو أالوطــاُن لـألحـزاِن طــرّا
         ؤاخـِيـَلتيْ عـلـى كُــرٍْه شـعوُب

ومــنــذُ طـفـولـتـي وانــــا ٔاراُه
        كـتـومـاً إْن سـٔالـُتـُه ال يـجـيُب

هــو الـداُء الـذي ٔازرى بـروحي

     عــصــيٌّ ال يـعـالـُجُه الـطـبـيُب
ٔاشـيُب و تـنضوي المـاُل منّي

        وعــارُِضــُه ســـوادٌ ال يـشـيـُب
يـحاربُني بـسيفي رغَم ضعفي

           ويـجـهُل مــا تـخـلُِّفُه الـحروُب
لُه في القلبِ عرٌش دوَن ِعلمي

         وكــم تـخفي سـرأيرَها الـقلوُب
ويـنطقُ بـالقوافي عـن لـساني

       بـهـمـٍس حــيـن ٔاسـمـُعُه ٔاذوُب
ؤاسٔالــُه مغـادَرَتـي فــيـٔابـى

           ؤازجـــرُُه ولــكــنْ ال يــتــوُب
ـلني الـخالَص عـلى يـديهِ يـٔوَمِّ

ــُه وَْهـــٌم كــذوُب َـّ           ؤاعـــرُف ٔان
ً ويـرغُب فـي مـشاكستي كثيرا

              ومــن درِب الـغـوايِة ال يـٔووُب
بـــدا حــزٌن بــهِ يـغـزو كـيـاني

       َعــتــيٌّ فــــي تـسـّلـطـهِ دَٔووُب

 

               اليشء
              

              علي احلمداني

جئت ارجو منك للمعر غدا.
ياشفاه الورد ياريق الندى

ياعيون الشمس في وجه املدى
يا ابتسام النور من ثغر الصباِح

يا ٔاريج الفّل ياعطر أالقاحي
يا ربيب الروح يا ٔانس حياتي

يا بريق الوجد في روحي وذاتي
ٔانا لوال ٔان تكوني الصوت ما كنت الصدى

+++++++++++++++++
الح في عينيك للقلب مناه

فسعى يسبق من خطوي خطاه
كّل مافيك مثير الفتتاني

ياعبير الشوق ياروح أالماني
طرت من بابل من غير جناح

والى نابل حّملت الرياح
لهفة الورد  ؤاشواق الندى.

+++++++++++++++
ضّمني يابحر يا فّل اجلنان
يا مكان الروح ياكّل مكان

متعب قلبي و ٔاعوامي شجن
منهك ابحث عن معنى الوطن

اتراني بعد حني استريح
ايّها الوجه السماوّي املليح?
جئت ٔارجو منك للعمر غدا.      عالدء األديب
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آٍه على شْهٍر تََغّشاُه الدَُّم
ُ                    َفَغدا لُه في كلِّ قلٍب َمٔاَْت

فِجراُحُه واملُوِحشاُت تَزاَحمْت
َّْت ِمن سماُه أالجَنُم                 موتًا وَخر

ٔاحزانُُه طاَف الزماَن لهيُبها
َُّم  َُّه في َمبَْدٔاَيهِ* ُمَحر                    فكَٔاَن

في ِعتْرِة املُتارِ حلَّ ُمصابُُه
              فَلُهْم تنوُح الكأيناُت وتَلطُِم

َعَجًبا لهذا املَوِت ٔاَدْبَرَ ِمن َحيا
                       ملّا رآُهْم للنِّزاِل تََقدَّموا

ُمَتَهيًِّبا ملّا دََعوُه ٔاَجابَُهْم
ُِّموا ََّمْت بِِهُم اجلِناُن وكُر               َفَتكَر

ٔانّى لقلٍب إذ يَِئنُّ َمالمٌة ؟؟!
ُم          حاشا فما في الدمِع ِمنُْه تََوهُّ

ولُه بعاشورا ٱنتساُب َمواجٍع
         حزٌن على َمدِّ البسيطِة ُمظِلُم

تَْسَتْعِذُب  أالرواُح وَقَْد جراِحها
         َفَجحيُمها في آِل ٔاحمَد ٔاَْعظُم

َُّم ما ٔاَقْمُت قوافًيا عذرًا ُمحر
                 تَرقى لبثِّ لواعجي وتَُترِْجُم

فالباكياُت على احلسنِي كُمهَجتي

ُ                      ٔاَْخرَْسَن فيَّ شوارِدًا تََترَنَّ

ما عادَ لألفراِح في تاريِخنا
                  َسْطرٌ بهِ حَتيا أالناُم وتَنُْعُم

فِّ صارَ قيامًة ٌَّم بالطَّ فُمحر
            تسبي َمصأيُِبُه الهناَء وتَرُجُم

نا َُّم فالهواُن يَلفُّ ُعذرًا ُمحر
                كفرٌ تََسيََّدنا ويَحكُم ُظلَُّم

والثابتوَن على املباديِء ثُلٌَّة
             لكنَُّهْم في كلِّ قَْفٍر ُشرْذِموا

ٌة والطامعوَن إلى املَناصبِ ٔاُمَّ
              إبليُس ِمن ُعهٍر تََعوَّذَ ِمنُْهُم

ٍد واملُدَّعوَن حلُبِّ آِل ُمحمَّ
     عن نهِج َمن وَرِثوا النبّوةَ قد َعُموا

َُّم فالدماُء ُمباَحٌة عذرًا ُمحر
               في كلِّ قْطٍر واملآسي ُحوَُّم

بغدادُ ما عادْت يُداِعُبها النَّدى
             والشاُم تُسبى وأالعارُب نُوَُّم

والقدُس يَشكو الدأيراِت ٔانيُنها  
            ولوقِْعهِ تبكي السماُء وتَٔاَْلُم

لْم تَبقَ ِمن ورِْث العروبِة نخوةٌ
         ال خيُلها ال الِبيُض حنيَ تَُدْمِدُم

ال املُوِقدوَن ِمَن الدماِء َمشاِعاًل 
مأيِرَ َمجُدها يََتكَلَُّم          تُذْكي الضَّ

ال السأيروَن إلى الفضيلِة ثورةً
                فيها احلسنيُ بنهِجهِ يََتَقدَُّم

َُّم َشحَّ حبرَي ِمن ٔاسى عذْرًا ُمحر
                  َهبْني بيانًا فاجلوى ال يَرَحُم

*مبدٔايه : َمبدٔاه وَمنتهاه

عذرا حمرم
براء اجلميلي

  زكيه الطنباريمن للرغبي اذا جلت ومل جيد

هل عذت باهلل من شر ومن حسد
          صلى على املصطفى من واحد احد

جل الذي ضؤا ت ٔانواره ظلما
           من بعد عتم جال الظلماء من وقد

رحل الهدى في املسير قد ٔاناخ به
            فلتجمعوا االهل باال هلني من بدد

تاق املدى النزياحات البدور التي
                 باملعجزات اتت لم يات من ٔاحد

)ٔانت احلبيب الذي ترجى شفاعته
                 من للغريب اذا جلت   ولم يجد

 ليل أالنام انطوى ويلي اذا سئلت
            عيني وقد جهدت من شدة اجلهد

نام اجلميع سوى جفن يسهده
            خوف  من النار ان يبلى من الكمد

بلوى البني ان عدت مساؤوهم
               في يوم ضأيقة لم تغن من يفد

 يوم اذا جاء لم يتركك نحو غد
                     مللم جرابك مامللمت من زود
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داوود الامسوي
      

ويسالونك عن تلك اجلبال الشامخات
وكم من ريٍح اغتالت ضحكاتها

وكم من غيمة حنان هطلت من مآقيها 
يالذاااك الصبح القابع 

في عيونكما
يزهر النرجس الف عطر مبداكم

ٔاقتفي اثر الريح 
لعلي اصل للثريا 

واهتدي ببعض سناكم بليلي املوحش
ابي… امي

الدرب اليكم طويل 
الهث بني حنايا الوقت 

الجمع رحيق حياٍة لقلوٍب كالزالل 
بشهد حبها

انتم كل الكون ومجرات االجنم تدور 
وتدور بافالك مهدي

يدا امي حتنو علي 
ومتنحني انداء السماء بصحارى  وحدتي

ابي… امي
كلي لكم

 ولشمسكم ٔانحني
 بو ٔييوه

لە بارەی ئەو چیا سەرکەشانە

پرسیارت لێ دەکەن

چەند با پێکەنینەکانیانی لە نێو بردووە 

چەند تەمی نەرم ونیان 

لە کەمژەییەکەیەوە هەڵی کردووە

ئای لە و سپێدەیەی لە چاوانی ئێوەدا

ئۆقرەی گرتووە

نێرگس لە مەودای ئێوە هەزار گواڵو

دەپڕژێنێ 

شوێنپێی با دەکەوم ـ.بەڵکو بگەمە چل چراو

لە شەوێکی نوتەکدا بە هەندێ لە ڕۆشنایی 

ئێوە

ڕێگەکەم بگرمە بەر

بابە.. دایە

ڕێگەی گەیشنت بە ئێوە درێژە

هانکە هانکی تینوێتیمە لە نێوان 

پەراسووەکانی کاتدا

تاکو هەاڵڵەی ژیان بۆ ئەو داڵنە کۆبکەمەوە کە 

بە هەنگوینی خۆشەویستییەکەیان 

سازگارو بێگەردن 

ئێوە هه موو گەردوونن هەسارەی

ئەستێرەکانیش بە دەوری چەرخەکانی 

بێشکەکەمدا 

دەخولێنەوەو دەخولێنەوە

دەستەکانی دایکم بەسەر مندا شۆڕدەبنەوەو لە 

بیابانی تەنیاییمدا

تەڕێتی ئاسامنم پێ دەبەخشن

بابە..دایە

هەموو شتێکم بۆ ئێوەیەو

بۆ خۆری ئێوە 

دەچەمێمەوە.

****

شعر/كويستان شاكر

الترجمة للغة الكردية 
وەرگێڕانی

م.خاليد عوسمان ته ها

إليمك     كويستان شاكر

 ِ الشعراء    ُ ٔاحرف   َ ببابِك  سجدْت 
ُ   الشهداء ِ راية  وعلْت   بٔارِضك   

في وانَت   ُ حسني  ًيا  فجيال  جيالً 
 ِ العظماء  الزماِن    قصيدةُ     ثغِر 

للردى   في  عزٍة  صافَحت  كفاً    
 ِ استحياء  على  ميشي  الردى  فَغدا 

الردى عشقَ   الذي    احلرُ   ايها   يا 
كي     ال  ميد     الكَف      للجبناِء 

فٔاينعْت  بالدماِء    ٔارضَك    فرويَت  
 ِ ٍ     غناء  بروضة    ُ غصناً    يفوح 

اوقدت   للدين ِ    العظيم ِ مشاعالً
لوالك      ضاَع      بليلِة     ظلماء ِ 

ؤانرَت   للسبِع   الطباق ِ ولم  تزل ْ
ِ َ    نورٍ      دومنا     اطفاء  قبسات 
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1
ُجنبدةً كنَت في حديقة بلدتي

صرَت ندى الصباح
صرت نوراً في ليلٍة مقمرة

ثم غدوت ٔاوراق شجر
ٔاما ٔانا فخططُت الضياء وأالوراق

فحّطت بٔاحضاني
رويدا رويدا، في طلق قصأيدي،

كٔانسام السهوب، كنثيث املطر

2
عن عشقه الفل فتشت

لكنني، ٔالجلك،
صرت درويشا مرَسَل الشعر

قارَع دفٍّ هأيما
مثل عاصفة ثلجية مجنونة

وفي رفقة أالحلان وأالغنيات
وعويل اجلبال..

استحلُت بخارا وصعدت للسماء

3
رفيقًة صرُت للغمام

في خيالي سكنت، وفي مهجتي
فراشًة غدوَت

صفراء مزخرفة اجلناح
آه كم كنت جميال، كم كنت 

بهيا
طاهرا ونقيا !

4
نسيم بارد المس جسدي

مع املطر املنهمر
غدوَت حادي قافلة

تقطع مروج شمسي
وفي سطور قصأيدنا

تعانقنا، تبادلنا القبالت
وامتزجنا بالشمس وأالفياء

صرُت ٔانا ثلج شتاء
ؤاصبحنا.. جذعاً وشجرة.

5
خصالت َشعرك
ٔابيات في ِشعري

وبحيرة ٔالحزانك
وهبتها شبابي

وبني نظراتك وابتساماتك
ولد عشق امرٔاة

كنت تهمس لها باملواعيد.

6
بني رنني أالقداح

في ليلة للشراب
متأل خيالي وعقلي

يا ٔارّق صفحات روحي
تارةً تستحيل

 شجرةً بنفسجية
وسط شّباِك قلبك

في عناٍق دافئ
تضحك اخلضرة فيه
تارة تستحيل سرابا

تنثر في قلبي ماء الورد
ؤاستحيل ٔالجلك

كناريا صامتا
وتارة يبلل الدمع جيدي

حني تبكي بحرقة.

7
عندما ٔاكتب شعرا

تتمايل مثل لبالب بيتنا
مع نسيم الصباح،

فٔاتضرع .. اتوسل الى اإلله
كي تظل خالداً

كي يبقى قوس قزح
وال تكف الطيور عن الغناء

وال تبكي ٔانت.
8
ٔارجوك ال جتعلني

وحيدة، غريبة
كي ال يبلغ اخلريف

بثوبه البارد الشاحب
بخصره النحيل

بَشعره املدثِّر بالقصأيد
دنيا ٔاهدابِك

وعيونك الَسكرى.

9
ينهمر املطر على هامتك

قطرة في إثر قطرة
ويبلل حنجرتك التي

جّفت من سنني
فتكتب مثل امرٔاة جميلة

مرثية لشباب الوطن
ؤاغنيات للتراب

10
ٔانت

ٔانصع ثلوجي بياضاً
ساعَة ينساب عشقي وهيامي

في ٔاسراب كلماتك الرقيقة
ٔابدا ال ٔاريد ان تكون وحيدا
حتى تظل قامتك الفارعة
وشعرك امللون، وشفاهك 

الناعمات
سامقًة مثل صفصافة.

• مقاطع من شعر كزال ابراهيم 
خدر وجدت في دفاترها بعد 

رحيلها

خفقات قلبك وردة
 يف حديقة رويح
شعر: كزال ابراهيم خدر

ترجمة: ماجد احليدر
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ينبي باحلزِن   محرٌم   وعادَ  
بكربالِء الدموِع   تفاصيَل  

فيها  شَك   ال   طفلٍة  فدمعُة  
البقاء الى   للوصوِل   تسابِقُ  

خطت  للماِء   جرٍة   وقصُة  
والفداِء  االخوِة   معنى   لنا  

واصواُت  السيوِف  وخيُل  حقٍد
النقاِء حوَل    كُلهم   جتمَع  

صارت الشعِر   قوافي   ملونٌة  
الدماِء مع   احلدادِ   بٔالواِن  

باتت  حتتويني الطِف   فذكرى  
كما  الليُل  احتوى  ٔافقَ  املساِء

بعٍز الزالت   احلِق   خياُم  
لألوصياِء قصًة   لتبني  

ظلماً احلِق   بدورُ   مطوقٌة  
السماِء عنَد   نورهم   ولكن  

سيوُف  الغدرِ  حامت  حول  بيٍت
بالعطاِء املطرز   الطهر   مَن 

تعالت ٔاصواٌت   ثَم   غبارٌ  
االشقياِء ٔاشِر   من   وصوٌت  

يدري وليس   للحسني   ينادي  
أالولياِء درُب   أالحباب   مع  

عظيٌم يوٌم   يومُه   سيبقى  
والوفاِء للحقيقِة   ويبقى  

عنا غاَب  ما  الذي   احلقُ   هو  
انتِمأيي وله  حاضراً   سيبقى 

سيبقى صوٌت  ُحسيننا  وصوُت 
أالنبياء   ) الهداة    ( صوُت  كما 

 
      وعادَ حمرمٌ  

  محمد مخلف العبدلي

سمية الدليمي

لي موعدٌ مع تلك التي ٔاهواها،
قطعتُه لها منذُ ٔاعواما..

و عدتُها ٔان ٔازورها كل عاٍم مرتني
مرةً نقطُِف زهورَ الياسمنِي 

ربيعاً،
و خريفاً نودُِّع ٔاماٍن بلوِن ٔاوراٍق

 تتساقُط من أالشجار...
قالت ال تقطع لي يا حبيبي 

وعوداً،
و ال تذرني ٔاعدُّ الليالي،

 و ٔاُحصي أالقمار..
فٔانَت مذ فارقتني طوعاً و دارك،

ْ استباحها الغبار
 و ما عادت 

تلك الديارُ ديار...

ٔاجبُتها و الدمُع يغزوا وجنتيَّ
لكنّي يا بغدادَ قادٌم إليِك،

فافتحي أالسوارْ ...

موعد مع بغداد
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                                                     األجبدية ارخلساء

 
      وعادَ حمرمٌ  

  محمد مخلف العبدلي

حني صفعت قلبي
بيد 

التجاهل
حينها ...

ٔانكسرت آنية أالبجدية
فتناثرت ورود

حروفك
الذابلة

في فضاء التخلي

وبكل شراستك
فقٔات عني اللغة
فتعطل الكالم

بيني وبينك

وبكل غضبي
ٔاغلقت ٔابواب

احلوار
فحطمت على ٔاعتابها 

مرايا

الكلمات واملفردات 
فتكاثرت في سماء احليرة

ٔانصاف جمل
مهشمة

وفيض من
ٔاشارات أالستفهام

وعالمات التعجب
وقفت النقطة

صامتة
على شفاه من ثلج

ها نحن 
منارس معا

السقوط  احلر
في حفرة اخلرس

نحتضن الصمت
بٔاجساد 
من احلب

خاوية

اعتدال الدهون

املمراُت خانقٌة 
فمنذ صديٍق مضى

وعكازتني تدقان ٔاسفلت ٔاوجاعنا.............
ٔاهرُب

لئال ٔارى تسأوَل عينيه
الى ٔاين ؟

ال بالد ستٔاتي
وتلك القصيدةُ حتتاج حلماً لتعلو

ؤاحتاُج غيماً فتياً
وعينني بكأيتني

ٔابي
خانقٌة ممراتنا

ال تٔودي
ونحن
فرادى

 

            اىل الشهيدني اصلديقني
)  اكمظ يلع محود امتليمي و أدمح اكمظ ( 

علي فرحان-بعقوبة
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ـتـــي فـٔانــا ــــة داوي عـــلَـّ يــاالذقـــيَـّ
والفـخـر املـجد  بـٔارض  حــب  سـقـيم 

ولــه وفـي  عشــق  فــي  شـطـك  ٔارتـاد 
ـحــر السِّ مــن  وآيــات  اجلــمـال  فـٔارى 

زمـنـي  في  نوديت  قد  سـهـلك  مجنون 
ٔاقــدم الـــعـمــر قــربــانـاً مــع املــهــر

داخله احلـب  تسامى  قـلـب  نبـض  لـي 
يهـيـم شـوقـا بسـهـل الـعـــز والبــحــر

جسـدي في  احلب  جذوع  ٔاسرت  هاقد 
الـزهـر فـي   الـعشــق  ورود  فـيـه  ٔانبتِّ 

ٔاقـتـات عشـقــك مـثـل الـزاد ياولـهــي
مـن ٔاجـل مـجـدك ال ٔاهــتــّمُّ بـالـنـحــر

زمـني في  ٔاسـميـت  قـد  وحـقــك  ـي  إنِـّ
قـربان  تـــربـك ال ٔاخشـــى مـن الـقـبـر

إن مــت عشــقــاً فــإنـي خــالـد ٔابـــداً
سـيــذكـر الــقـوم ٔابيـاتي مـدى الدهــر.

 
                  مسري ادمح تشتوش

ى وارجلميُة واحدةٌ سرد تعبيري                  املذاحبُ شتَّ

سامية خليفة /لبنان

مِس، هناَك حلم  َة الشَّ َن وهو ينتظرُ ٔاشعَّ املذابُح نسورٌ تقتنُص اللَّحظاِت في رحيٍل يباِغُت أالحالَم املركونَة على رفٍّ تعفَّ
كاَن  بارقٍة والغدرُ  ذٔوابٍة ملساَء  تَْشكُلها فتاةٌ على  وردةً  ذابلتنِي، احللُم كاَن  النِّهايَة بعيننِي  بجناحنِي بيضاويِْن حلٌم يرمقُ 
َل موعُد عرِسها!وحنيَ  تٔاجَّ أالماني! كم  عروٍس تعقُد جديلتها بشريِط  الّشحِّ عمرَ  بيِد  َّمِن وهو يقترُ  الز ،يا لبخِل  جنازاٍت 

َّمُن ،غافلتْها النّيران فٔاحرقْت شريَط أالماني. تصالَح مَعها الز
املذابُح لغٌة استثنْت من معاجِمها حقوَل الفرح ومرابَع القصأيِد ؤاساطيرَ البطوالِت، لغٌة ال تسدُّ رمق جأيٍع إلى ٔاغاني احليِاة 
َّدني من ذاتي فٔامسْيُت كتلًة صّماَء بكماَء  مَت جر ٍش يهتُف ٔانا كأينٌ لغتي ُمْشبَعٌة باحلبِّ إاّل ٔانَّ الصَّ وال تروي ظمٔاَ متعطِّ

عمياَء، ملاذا ذبحوا فِيَّ اللُّغَة ؟ ملاذا ٔانا هنا في هذه البقعِة ٔالكوَن باِل هدٍف كطابٍة انزلَقْت من يِد راٍم لْم يُحكِم التَّصويَب.
َّةً ،ما نفُعها وهي تتغاوى في مشَيتِها توارُب احلقأيقَ  املذابُح تسأوالٌت لم جتدْ لها ٔاجوبًة رغَم ٔانَّ التَّحقيقاَت ما زالْت مستمر
دِئ لم تعلِن النُّسورُ  ُعلِّقْت مشنقُة اإلبادِة في انفجارِ هيروشيما العصِر الصَّ التي ما زالْت تتنكَّرُ بأالكاذيبِ، فلماذا حنيَ 
عن جرأيِِمها ؟ ٔاهي نسورٌ تتباهى مبناقيرَ حادٍَّة َفَحسب؟ بل هي ٔاشبُه ببعوٍض في هيئٍة كواسرَ، ٔاما مذابُحُ اللُّغِة امللغومِة 

بٔاحكاٍم ُعرفيٍَّة فهي غارقٌة في البحِث عِن اجلثِث املفقودِة عساها يوًما تعثرُ على مصدرِ الغفواِت . 
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ٔابكانا الوجُد  ملّا  ديارَك  جئْنا 
بانا قد  أالحداِق  في  النّوِم  وسارُق 

َجْمرَتَُه أالضالع  في  ٔاضرَم  وحنيَ 
ٔاجفانا ذكراَك  في  الليُل  ؤاسهَد 

راَح يسبقني وبعضي  حملُت بعضي 
َظْمآنا للحّب  صهوةً  وميتطي 

جّمعنا الّدار  نسيُم  وصلنا  ملّا 
حيرانا كان  بابًا  القلُب  وعانقَ 

ٔاغنيًة املوصود  َسْمِعهِ  في  َموَْسْقُت 
ٔالوانا احلزَن  يشدو  اله  مّواُلها 

قافيتي آهاِت   ٔاُذْنِهِ  في  مَتَْتْمُت 
ؤابكانا غنّاها  الّشوِق  عازف  و 

ٔاسئلتي ٔاوراق  على  قلبي  قَلَّبُْت 
بُرْكانا بالّسٔوِل  اجلوى  منُه  فهاَج 

حدقي من  ْمُت  الصَّ فارَ  تََلوََّع  ملّا 
َسكْرانا اخلّدين  في  تََسلََّل  دَْمًعا 

وأاََسفي املنشودُ  أالمُل  َع  تََقطَّ
تَنسانا الّدار  بٔانَّ  ظننت  حّتى 

شجنٌ الهوى  باب  يا  وبينَك  بيني 
شريانا بالهجِر  ٔاسياُفُه  تقدُّ 

كََتَبْت هاهنا  خلٌّ  بأالمِس  كان  قد 
عنوانا باَت  عهًدا  كَّفاُه  للحبِّ 

يدِه من  احلبِّ  كٔووَس  شربُت  فكم 
ٔاحيانا يرويهِ  عينهِ  من  والعشق 

َشَفتي في  الكلماُت  تََلْعثََمِت  وكْم 
نَشوانا بالليِل  لي  يدندُن  ملّا 

بٔاحرفهِ إال  كُتَِبْت  ما   « »ٔاهواُه   ٌ
ازْدانا ُحْسنهِ  من  ٔاجودُُه  والّشعرُ 

وََجًعا الهوى  يُبِْق  لم  باب  يا  ٔاَوّاُه 
ٔاشجانا ذكراُه  وتعزفُه  إال 

َفانَْتثَرَْت الَبنْيِ  رياُح  تَقاذََفتْنا 
كانا.  ما  الهجر  املواجُع..ليَت  فينا 

أدهم المنريين .

  مشاركتي في مسابقة فارس القريض ..الدور النهائي.. 

ٔاشك باني موجودٌ 
تشعرني نفسي التواقة بالوحدة

باحلسرة بالغنِب بالتهميش
وباإلسفاف ِواني

ال ٔاحد يفهم نياتي
ال ٔاحد يدرك غاياتي

ال ٔاحد يعلم طاقاتي
صرت غريبا وسط أالهل

خأيفا ٔاترقب
***             

بتُّ ٔاشكُّ بٔاني ٔاتكلُم لغة القوم

حني ٔاجتاذُب ٔاطراف الصمْت
ٔارى لغَة االستغراِب 

على قفا جلسأيي
وحني ٔاهمُّ مبغادرة املكان

يتنفس ٔاصحابي الصعداء

ينتظرون مجيَء قادم آخرَ
ليوسعوه منيمًة وغيبة

***           
كسأيح ٔاتنقل بني أالثار وحيدا

تلفظني مدن أالشباْح
طال الليُل علي وعلى عمال 

املسطر

واختلف الناطور مع الناطورِ
على النوم ومن يصحو 
قبل مجيء الليل الخر

فرح البوُم الن الصيد وفير
من يجرٔو ٔان يقنعني

بان العالم من حولي غير لقيط
والغربة كالنمل أالبيض تنخرني

سٔاسري بقطٍع من الليِل
فال يلتفت منكم ٔاحد

***           

                 أنا أشكُّ فأنا موجود      عماد اليونس
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للعمِق البعيِد عن ناظري
والقريب القريب من قلبي

ٔاما كان للشوق مالحٌم ؤاوجاٌع؟!
ٔام ٔانه ظني حني ٔالتاع...؟!

حني يسهرُ الليل معاِك والشطآن
حني تٔاتي بإحزانِك أالمواج مدا«

واجلزرُ يرتُد و حتتضنه أالضالع
يا ليتني كنُت قارباً ٔالحملِك...

على بحِر توددي والسماُء تظللنا

والنجُم يتألٔال والسكون والضياع
نتوه والعشقُ أالمان.. وهذا يكفينا
سنواٌت.. املكان يجمعنا بال إجتماع

والزماُن يتخاصرُ  ال انتفاٌع بوقتهِ
كنِت هنا... حيُث الهناء.. وانا هناك
كنُت هنا.. حيُث املُنّى.. ؤانِت هناك

ٔاي فلٍك هذه الدنيا.. تدور تدور بنا
جترُ قلبينا بكالليبِ احلسرِة 

والتمنّي

إذ لو ٔاننا علمنا الُقرب لبعضنا... 
هكذا !!

النتهينا 
بعشٍق وقرٍب ينسينا ٔاذية أالوجاع

امساعيل الرفحان

قبَّسُت منَك ومَض قصيدتي..

وقلَّبُت ٔازارَ احلروِف مبقلباِت الصدورِ
ويَح اللَّظى إذ هَتَك اللِّثاَم بال وجٍل..

يُكاشفني فكَّ النقاِب ٔانّا سَتر
ماكدُت ٔابصرُ سواَك فك جديلتي 

وكم ٔاسررُت بني لفافاِت ضفأيري سفناً 
ٔاليَك سارياٍت..

ٔاغرقُت فيها َمن تدانى بغيِر رشٍد
ٔاو راهٍب تيمَم زيَتها حني اصطبر

في محجريَك زوابُع صبوٍة
كيَف اعتفرَت التراَب تُرِمُدها رٔوى..

وعصبَت ٔايامي .. بغيِر درايٍة
إّن السننيَ تضرُب غيماتي تيهاً..

تستنزُف الشعرَ .. سكَراِت جنون 
يااااا ٔاسى جنحي ..
إذا ما الفجرُ عليل

ٔاوَ تُوْفى القرابنيُ محراَب الُلقى !؟
ٔاوْ يبتِهُل اللَّيُل.. جمرات السكون
ٔايَن مني نغماً كادَ يسمو في وتر..

عازفاً شعري على قارعِة الدرِب
آثٌم رجُع الصدى .. 

كمستجارٍ ٔاثقَلُه البوح
.. واملشتكى بغير ربٍّ

. كواردِ الدلِو بغيِر جبِّ

رجع اصلدى

       فراقد السعد 
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      اْلُكلُّ يَرَْتحِل  احمد باسم النافعي  

 آٍه َعَلىْ بُعِدِهم َماْ زِلُْت ٔانُْدبَُهــــْم.
                              ُهْم غادروا دَارَهْم َليــــاًل وَقَدْ رََحُلــواْ 

إلى الُقُبـــــورِ وَ يا بُْعِديْ مِلَْسكَِنِهْم
                              جـــزٌء ِمَن الرّوِح ها ُهْم ٔاَيَْن ما َحَللـواْ  

قَدْ ٔاْضرَمواواْ وجًعا  فيْ الَقلْبِ َموِْقُدُه
                                َمنْ يُْطِفئُ النّارَ حنيَ الَْقلْـُب يَْشَتِعُل  

َفالُْبْعُد يَْقُتُل آماالً بِــــــــــــالْ َحرٍَج
                                   واحْلُزُْن يَْسِرُق ٔايّامــــًا واَلْ َخَجـــُل

فيْ كلَّ يَوٍم نَرَى أالحـــَباَب  فيْ َسفٍر
                       فَلْم يُِقيموا وََعـــــــنْ ٔاحبابِِهْم رََحُلـــوا

كُنّا وكانوا وكان الَبْيُت يَجَمـــــُعنا
                            ُصرنا وََصاروا وحـــــاَن الَوقُت فانَتَقُلوا   

َّوَْح والِــــهًة ئاتِيْ املََساُء فَتبَْقىْ الر
                       تَرِْويْ َلـــــــــَناْ َحـاْدِثاً َساَْعاْتَُه َجَلـــــُل

ْفِل َحأْيِرةً تَبَْقـــــىْ حَتِنُّ حننيَ الْطِّ
                        تَرُْجوْ لِـــــــــــَقاًْء وَلِلرّْحَمِن تَبَْتُهــــُل 

ْ هِذيْ الِْعُيوُْن  فَقدْ َشاْبَْت َجَوانُِبــها
                             تَْشكُوْ َلــــــــَناْ ٔامَلاً وَالّْدْمُع يَنَْهِمــُل

والَْقلُْب يَْشكُوْ وَقَدْ الَحْت َمواِْجَعـــُه
                           قُــــــــــــرُْب أالِحبَِّة َعْيٌش َما َلُه بََدُل

ْيرُ يَْقَطُع ٔاْميااْلً بِــــــــــالْ َمَلٍل فالْطَّ
                              َصـــوَْب الَْقِريِْن وََحْيُث الَْعْيُش وَأالَمُل

ياْ قَلُْب َمْهالً َفكُفَّ احْلُزَْن قَاْطَِبـــــَة
                                    فِيْ رَْحَمـــِة اهلِل ال َخوٌْف واَل وََجُل

كلُّ الْنُُّفوْس ُِهــَناْ مْحُتوَْمُة أالَجـــِل
                              َفامْلَوُْت َحتٌْم وَلوْ غابْت َلناْ الِْعَلــــــُل

يَبَْقىْ اجْلَِلْيُل الْكَِرمْيُ الْواِْحُد أالَحُد
                       واَلكُلُّ َفاٍْن ُهــَناْ والْكُلُّ يَرحَْتِـــــــــــــُل

الُْعْمرُ يَْشكُو
واحْلَاُل

ََّمِن  يَُسوُق َعَقارَِب الز
ِإلى امْلآِل

امْلَوُْت يَْقَتِرُب
َّذيَلِة ؤاَْهُل الر

يَطِمُسوَن َمَعالَِم اجْلََماِل
على أاْلََصابِِع

تُِضيُء الْكَِلَمُة زَْهرَتَها
وبِالْقرِب ِمنْ َعطِرها 

َمكْرٌ و َعزٌْم

لَِقلِْع َمَنابِِع أاْلَْخيارِ
مَتَنَّيُت يَوماً

ٔاَْن يَحِمَلِنَي الَْبحرُ و َعأيَِلتِي

َفِمنُْهْم
َصدرُ بَْيٍت يَُغنِّي

وَعُجزٌ يَنُْفُخ في امْلِزْمارِ
وََهبُْت مِلَنْ َحولي

دِْفَء مَمَْلكَِة قََصأيِدي 
وقدْ بِتُّ في وََطٍن

باِل  َمٔاْوَىً ،  باِل دَارٍ
كُلُّ امْلَوازيِن

ِّ َمْهزَلٌة لُِنطِق احْلَق
َفذُو اجْلَْهِل 

بِيِدِه زَِماُم أاْلَْمِر
ؤَاَْهُل الِْعلِْم  في َموِْقِف 

لِْلِنْتَِظارِ
 

13/8/2020

      
Nمَهْزََلُة اْلعَرص   اسماعيل خوشناو
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    دبع اهلادي امللويح

هذي دمشقُ ..وهذي بَسَمُة أالمِل
             والكُلُّ يَحِمُلها في الَصدرِ واملَُقِل

َهذي دمشقُ ونَسَتوِحي بها ٔاَمالً
               وُحضُنها الرَحُب يَرعانا ِمَن أالزَِل

قد ٔاغرقَتنا ...  بُِحٍب .. ال يُكافِئه
                بَذُل الُنفوِس وال نَقوىٰ على بََدِل

جَتري احلَياةُ بها .... ٔانغاَم قافيٍة
           وتُلِهُم الِشعرَ من َمحبوكِة اجلَُمِل

َشمُس الطبيعِة ..ٔاهدتها .. ٔاَساورَها
هِل واجلََبِل              واجلَرُْس وافَى بهاَء السَّ

ُجنُْح املالٔيِك ... َمدَّ الظلَّ ...ٔارِوقًَة 
َّاها على .. زَُحِل              وَُمبِدُع الكوِن .. رَق

***                    
وقفُت فيها َطويالً ..كي .. ٔاُسأيَلها

               َعِن احلَياِة وَما ٔابَقْت ... ِمن الغزَِل
وَجدتُني َشاردَ النظراِت .. ُمنصِرفاً

            ماٍض إلى أالمِل املنشودِ في َعَجِل
فكيف ٔافعُل في ستني  قد دَرََجت

              تَُسّطرُ احلُبَّ .. من ٔايامها .. أالُوَِل

ٌ وكيف ٔافعُل ... في ِهمٍّ ... بهِ عثَر
              خانتُه رِجالُه ... من َهٍم ومن كََلِل

َشَددُت خيبَة ٔاََطرافي ..ووَحَشَتها
              وقَد رَمّيُت َعصا الَترحاِل والَوكَِل

ورحُت ٔاسعى على َجفني ُمكابَرةً
               وكاَن قَصداً مريرَ اخلَطِو ..والزََلِل

طاَل الَسبيُل وكادَ الئاُس يُدرِكُني
تي َخوٌف ِمَن املََلِل                 وَحطَّ ِمنْ ِهمَّ

) ياموقفاً ( ِعنَد دَاريّا ... يُعذبُني
               إنّي ٔاَتيُتَك .. َمطويّاً على َخَجلي

إنّي قََصدتُك ٔاَستجدي ..ُمواعدةً
                وطاَل ..َشوُط َمسافاٍت وََلم ٔانَِل

لتني بَناُت الشوِق .. َموعَدها وحمَّ
            وحاِمُل الَوعِد ال يَخشى ِمن أالَََجِل

مازلت ٔانُشُد ... دَارَيّا ... وساَحَتها
            واليوَم ) َموِقُف شامّياتِها ( ..ٔاَملي

ِّقني ُحبِّي ُهناَك ... ودَاريّا ..... تُٔور
                وَكَم رََعتنَي في ِحلِّي ..وُمرحتَلي   

لن تَهدٔاَ النفُس بعد أالَمس واثقًة
َّ بَِوصٍل َمع الُغيَّاِب .. ُمحَتَمِل                 ِإال

دِمشقُ نُورُِك .. ال تَخُبو ..َمشاِعُلُه
                  وَحبُل ِودِّك َموُصوٌل .. ِمن أالزَِل

ٔاَبواُب َمجِدِك يافيحاُء .. ُمشرََعٌة
            وَعذُب مأيِك .. يَشفي َسأيِرَ الِعَلِل

ِقيَل : ادُخلوَها َفَقد طابَْت َمنازُِلها
               َفاْقُصدْ رُباها.. وال جَتزَْع واَل تَسِل

 

هصيل احلزن    
    بسرى هزاع

 

لغاتي  والفراُت  نبضي  الدير  
ٔانّاتي  صدى  في  باٍق  والنخُل 

النوى  ٔاتعبني  أالضالُع  ضاقت  كْم 
ٓدواتي  والوريُد  عشقي  احلرُف 

مشاعري  املٓريرُ  احلزُن  ٓر  غّيٓ ما 
وحياتي  طفولتي  الزماُن  سرٓق 

النّوى  ٔازمنِة  وُجرِْح  الُبعادِ  رٓغْٓم 
ٓنبضاتي  ندى  منْ  القوافي  ٓعذُْب 

ٓغّصة  ٔاْحِمُل  اخلٓلقـ  بدِء  نذُ  ِمُ ٔانا 
ذاتي  في  ُمقّدٌس  القصيِد  ُحبُّ 

متاهتي  يسوُق  قٓدري  دٔابُُه  ذا 
دمعاتي  منْ  احلُزِْن  نهرُ  وٓيسيُل 

ني  ٓيُهمُّ ليٓس  اإلحساِس  ديريُّٓة 
الناياِت  ٌة  بُحَّ ..و  العذوِل  لوُم 

قصأيدي  نبُْض  الشعراِء  قيثارةُ 
ُلغاتي  تستميِل  شوقي  وحروُف 

رآعها  قدْ  غُرْبتي  نوارُس  وٓدنْت 
الّطْعناِت  ُمٓضرُّج  الُفٔوادِ  ٓنوُْح 

ِقّصتي  بقايا  ٓصدري  في  وٓحملُت 
رُفاتي  فوٓق  احلُزِْن  صهيٓل  فاْسمْع 

ٓمنفّيًة  بُغربٍة  ٔاعيُش  قٓدري 
ُفراتي  ضفاِف  في  موتي  لكّنٓ 

ٔالنني  الرُّجوِع  بِآب  تُغِلقي  ال 
ُخُطواتي  وٓتٓعثّرْت  الهوى  ُعذْري 

اجدبت  ان  قصأيدي  بِِجذِع  ُهزّوا 
ثمرات وال   ٍ غصن  في  خير  ال 
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يَـْهــمي       أالشـعـارِ  في  الـقـلـبِ  ِمـدادُ 
الـفـتـوُح لـُه  الـنُّـفـوِس  في  فـَتسري 

قـاٍس      كـاجلُـلـمـودِ  ـعـِر  الـشِّ وبَعـُض 
وَروُح إحـسـاٌس  ـعــِر  الـشِّ وبَـعـُض 

   
َّوابي       الـر على  الـزُّهـورِ  كـمـا  تـراه 
يَـفـــوُح ُمـنــسـابًـا  الـِعـطـرَ  تُــشيـُع 

َصـبـاًحا       َّْت  مــر نَـســَمٍة  كَـَهــْمـَسِة 
تُــشـيـُح وال  الـُخــدودُ  تُـصـافِـُحـهـا 

َعـلـيـاًل       يَـشـفـي  بَـلســًمـا  وَيَـسـري 
فــَيــســـَتــريـُح الـفـــٔوادُ  ويَــهـــواُه 

تـغـفـو       فـس  الـنَـّ في  ُمـنـيـًة  وَيُحـيي 
يَــسـيـُح إذا  ــمـاِء  الــسَّ غـْيـث  كـمـا 

ربــيـًعـا       تـحــدو  بــشـأيـرًا  يَــُبــثُّ 
الـَمــسـيـُح الـبـشــاراِت  بَـــثَّ  كــمـا 

ا       ُعـشًّ الـقـلـبِ  ِشـغـاِف  في  ويَـبـني 
الــنُّــزوُح يَـعـــروه  لــْيـَس  ويَـخـلـُد 

بِـِسـرٍّ       يَـشي  مـنـه  احلــرُف  يَـكــادُ 
الـكُـشـوُح الــَواشـي  َعـن  ُئـُه  تُــخــبِـّ

 
نـاطــقـاٍت       الـقــوافـَي  فــيـه  تـرى 
ـروُح الـصُّ َعــزأيـمـهِ  ِمـن  فــُتـبْــنى 

َخـزٍّ      كََوْشـِي  فيهِ  فـُظ   الـلَـّ ويَـزهـو 
اجلَـمـوُح الـفـرَُس  ِمـثـَلـما  ويَـصَهـُل 

بـعـيـًدا        بـهِ  اخلــــيـاُل  وَيَـنـطـلـقُ 
ويَـسـتـبــيـُح الـُمـحـاَل  فــَيـخــتـِلـُس 

 
الـَمـباني        في  الـفـصاحُة  تُـطـرِّزُه 
الـوضـوُح فـــيـهِ  ُمـزِهــرًا  ويُـقـــرَٔاُ 

 
َعـْيـنٌ       تُخـطـيـهِ  ال  الـُحـسـَن  فـإنَّ 
الــَمــلـــيـُح ــاك  َـّ ذي يَــبــورُ  ولــيــس 

إذا  الـَهــْيــفـاَء تَـســبـي       الـغــادةَ  وإنَّ 
ــبــيـُح الـصَّ الـَوجـُه  ٔاشـــرَق  مـا 

يـوًْما       يَـهـزُزًك  لـْم  عـرُ  الـشِّ ما  إذا 
ريـــُح َّتـه  َهـــز إذْ  َّيْـحـاِن  الــر كـمـا 

وَلـحـٍن       َعـزٍف  في  يُـطربْـك  ولـْم 
يَـبــــوُح دَوٍْح  عــلـــى  كَـُقـــْمــريٍّ 

الـَمـعـانِى       بـٔابـكـارِ  يـحــِفــْل  ولـْم 
نَـصــوُح قــلـٌب  بـه  يَــنـِبـْض  ولـْم 

شهـًدا       أالنـفـاِس  مع  يـسكُـْب  ولـْم 
َســِمــيـُح طـبْـٌع  بـهِ  يُـسـِعــْف  ولـْم 

ولـن  قـوٍْل        ٔاضغاِث  سوى  تـلـقى  فـلـن 
الـقـبـيـُح وال  الـُغـثـاُء  يَـبْـقـى 

   وَبَـعـضُ الـشِّـعـر إحـسـاسٌ وَروحُ   محمد عصام علوش
    دبع اهلادي امللويح

مستلقيا في النّدى 
ٔاتراكم...ٔاتالشى 

ثّم ٔاعود إلى لغتي 
إنا ابن حيرتي 

ال ٔاذكر ٔانّي سرقت وردة ثرثارة 
من حدأيق اهلل 

كما يفعل أالطفال ليخفوا حّبهم 
الّطرّي

عن مدرّسة اللغات 
مستلقيا على الّصدى 
الّصدى إله رمادّي ماكر 

يتالشى...يتراكم 
ثّم نعود معا إلى لغتي 

في بحيرتي 
في فضاءات الّصمت 

ٔاتقّدم نحو لعنتي 
مرتبكا 

ٔاسابق ضجري 
ٔانا حيرتي...

ٔاليس من حقّ الورود ٔان تدافع عن ارثها 
في الّصراخ 

حني يوجعها صمت الكمنجاِت...؟
لكّن »ريلكه »

ال يتقّدم 
»إال صوَب إله صامت«

لغة اجلنّة
جنالء عطية 
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جنّي شٔاو  ٔاتاكم  هل 
عني الُسّمار  يبلُغ 

تدلّت عناقيٍد  عن 
حسِن ذات  جناٍن  في 

سكارى تراتيٍل  من 
بٔاذني الكٔاس  صّبت 

خمرا احلّس  فاستحال 
واستباح العصف ذهني

 
ٔاشدو كالنشوان  رحت 
بغصن حّسوٍن  مثل 

 
هل ٔاتاكم من إذا ما )....(:
تُغنّي املوتى  فزّت 

بعثا بالشعر  ٔاُثملت 
بدنِّ مغسوٍل  مثل 

 
ساحراٍت كٔووس  عن 
التمني ٔاقصى  رشفها 

طرفا ذاق  ما  إذا  من 
يُجنِّ؟!! ..لم  حالها  من 

 
شعرا الفّتان  ٔايها 
فكنّي وجدي  شّفني 

حسي كاجلمر  الذعا 
بُِن  َّ حر رشفي  مثل 

مالكي اجلان  َهرّب 
أالحنِّ جتلينا  في 

 
قامت للشعر  ثلٌة 
حصِن ٔالف  حماه  في 

تراءت عشاق  روح 
كاملنِّ طعٍن  يوم 

شلوا الكلْم  ٔاحال  قد 
منِت كّل  في  هرجه 

هذرا الفكر  ؤاحال 
التجنّي مواخير  في 

نصرا الفن  فاستعادوا 
طحن ذات  نزاٍل  في 

 
حبا الضاد  واستمالوا 
مطمئن ظبي  مثل 

من خصيب احلرف ترعى
غنِب دون  وقشيٍب 

وارفاٍت ظالل  في 
لون كّل  من  رعيها 

واستحنّت فاستطابت 
بطِن!: بعد  وتغنّت 

ورعيٌ مزمارٌ  ذاك   :
يخني لم  حلنٌ  ذاك 

شعٍر فرسان  إنهم 
جنّي ٔالف  في  واحدٌ 

صاهالٍت ياخيوال 
أالجّن الشعر  ربا  في 

طيري هلل  حمحمي 
عني الفاق  ٔابلغي 

ٔاّن شمس العرْب شقت
كالدجّن عهٍد  ثوب 

شعاعا الكٔاس  فامألي 
بفِن الكون  واثملي 

صرحي كّهان  إنّهم 
جنّي ٔالف  في  واحدٌ 

 

   واحدٌ يف ألف جنّي 

     .د. رمي سليمان اخلش            

1
لُت دمي 

في الطريِق التي اجترحت منتهاي
ٔاترجَّ  لم  و  مررُت  ٔاني  غير   ، دمي  لُت 

خطاي
لكي ٔانفَض الوقَت عن ظّلهِ

ٔاو ٔالبكي بقّيتُه 
في ثيابي 

قلُت منزعًجا من ترابي :
دٌم ٔازرٌق ، و يدي شرفٌة للعصافيِر

و امرٔاتي 
في الشمال البعيد ..

2
إذا صادَف الليُل ناَي الرعاِة 

و راح صعودًا إلى غدِه .. و انتظرْ 
جتيئنيَ ملء صداي 

كٔانِّك دفقُة ريٍح على الوقِت ، كوُن مطرْ 
كٔانِّك ؛ و أالفقُ مّتكٔاٌ لألساطيِر و البحرُ 

يعرى ؛ قميُص قمرْ 
3

دٌم كّل ما في الغناِء 
دٌم في الضحى ، و دٌم حيُث ٔانٔاى إلّيْ 

ٔاو   ، بالغيبِ  ٔاحتّمَم  ٔان  يشبُه  ليس  دٌم 
ٔاتعرّى علّيْ 

و ال نخلًة كي ترى ما ٔارى ..
ٔاو ٔاغضَّ يدّيْ!

دٌم ليس يعرُب نهرَ اسمهِ ، 
إمنا العطرُ يلهُث 

حنيَ تهبِّنيَ من رٔيِة الال النهاياِت ضّيْ 
و حني ٔاتوُه ، فٔاغلقُ من جهتي صدرَ بحري 

و ٔاغفو على حجٍر 
ٔابيٍض و نَِسّيْ 
و ما من نبيٍّ ..

ليستقِرئَ املاَء معناي ، 
ما من نبّيْ!

َّقَها مشتهاي  كٔانّي السماواُت / ٔار
كٔانِّك سردُ دِم الليِل / ينمو ..

على شاعٍر كوكِبّيْ!

دمٌ أزرٌق و ديي رشفٌة للعصافري    
 أنور قائد - اليمن
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* جمع  نِيٍَّة نِيَّاٌت، النََوايَا ولم يسمع في كالم العرب هذا اجلمع، 
)نوايا( فهم  وإذا صادفته في كالمهم الفصيح بهذه الصيغة 

يقصدون به جمع »نَاِويٍَة« وهي الناقة املكتنزة. 
ٔامُْنُلة بكسر قافها ال قَْيَد ٔامنلة، والٍقيُد هنا مقدار مابني  ِقيَد   *

طرفي أالصبع. 
وعلى ذكر أالصبع، يجوزلك ٔاْن تقول: ٔاُصبع  و ِإصبع ؤاَصبع،بفتح 
والكسر  الفتح  بأيها  في  ويجوز  وضمها،  وكسرها،  الهمزة، 
والضم ٔايضا . كما يجوز ٔان تقول أالصبوع كأالسبوع. فأالصبع 

ٔاصبعك فاختر اي لغة شئت. 
*قل في َجْعَبته بفتح جيمها البضمها، جمعها ِجَعاب وجعبات، 

وهي وعاء السهام. 
وإذا قالوا لم يبق في َجْعبته مايقول فهو كناية عن نفاد ماعنده، 

وانتهأيه. 
* َحنَْجرة بفتح احلاء ال بضمها كما هو شأيع جمعها حنجرات 

وحناجر. 
الَخَدَمات  الدال،  وتسكني  اخلاء  بكسر  ِخدَْمات  ِخدمة  جمع   *
نقول  ٔاْن  فالصواب  َخَطٔاً  ٔالسنتنا  على  َجارٍ  بفتحهما كما هو 
اخِلدَْماُت االْجتماعية، وإن شئَت اخِلِدَماُت بكسر اخلاء والدال معا 
على اإلتباع، وإْن شئَت اخِلَدَماُت  للتخفيف، ٔاما اخلََدَماُت بفتح 
ِسدْرة  بابها  ومن  العرب.  لغة  في  اخلالخيل  فهي  والدال  اخلاء 

وقُرْبة سدرات وقربات بأالوجه املذكورة في خدمة. 

جتمعه  ٔاْن  يسوغ  فال  فعيل  ال  ُمْفِعل،  ووزنه  زأيدة  مدير  ميم   *
على فعالء كعظماء وشهداء وما شاكل هذا اجلمع، والصواب 

اْن جتمعه على ُمْفِعلني مديرين. 
ذلك  بعد  النفس، استثقل  وقبلتها  الصحة  اللسان  ٔاعتاد  وإذا 
صواب  من  خير  مشهور،  »خطٔا  قولهم  في  َة  ُحجَّ وال  غيرَها، 
رُ وجهه  مهجور« فما قال بذلك عالم قط.وهو تُكَٔاَةُ من ال يََتمعَّ

من خطئه، وال يرى في هدم لغته بٔاسا وُهْم كُثُرٌ لألسف. 
إذا زرت املريض ووجدته يحتضر، ومازال فيه بقية من روح فقل 
احلياة  فارق  قد  وجدته  إذا  ا  ٔامَّ الياء،  بتشديد  َميًِّتا  وجدتُه  :لقد 
ؤافضى إلى مواله فقل تركته َمْيًتا هكذا بتسكني الياء وقد فرق 

بينهما بعض الفضالء فقال:
ٔايا سأيلي تفـسيـر َمـْيٍت وَمـيٍِّت
فدونك قد فسرت إْن كنت تعقل
فـمـن كان ذا روح فـذلك َمـيِّـٌت
وما املَْيُت إال من إلى القبر يحمل

وقيل هما لغتان....

   سلسة يف ظالل اجحلر      
    عمر علواش / اجلزائر  

 وتبقى القصيدة نبض القوافي 
                              كفصل وفصل تدور جديدة 

عمودية صرحها ال مييل 
                             برغم رياح الطغاة الشديدة  

مدى الدهر كاملوج في كبرياء 
                          على صفحة املاء عادت عنيدة 

كنخل ٔابي بٔاغصان حسن
                           ومنها سقى كل حرف جريدة 

وتبقى هطوال بغيمات سحر 
                                 روتها لغيث بحور عميدة 

هي الوزن في حلة من حلي 
                               بٔاجمل وقع رٔوى مستفيدة 

هي الوزن شدت نهود احلكايا 
                                       وقامت لورد ترد وريده 

هي الوزن عند انفالتة شوق 
                                وحس جموح يبث نشيده

هي الوزن في كيلها قر عدل 
                                  إلنسانها من وزين نديدة 

فيهتف صدر بٔامجاد خلق 
                          ويصرف غصبا وجوع الشريدة 

كواكب دارت بٔابيات شعر 
                                    بروح اإلله دوام العتيدة 

وما قالها غير موحى إليه 
                            من الرب مستلهما باجلويدة 

هي الوحي إلهام شوق تبدى 
                                إلى النور بالزاهرات امليدة 

هي أالصل فيها الوجاهة سبق 
                                   ومنها تدب فروع عديدة 

 وتبقى نشيدا وحلنا عصيا 
                              عن العرب ٔاوزانها ال محيدة 

بصرخة طفل يتيم طريد 
                                    لفاق عود له مستزيدة 

عريقة ٔاصل مديدة جذر 
                           فال عاش من يجتغف اخلريدة 

هي البيت باحلب ٔانغام جمع 
                                   به املفردات حتل سعيدة 

هي أالرض في كل يوم عطاء 
                            ومنها احلياة وفيها الهميدة 

   
 

وتبىق القصيدة
   

    نزهة املثلوثي \ تونس
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ورحلِت
ال ٔادري إلى ٔايَن استمدَّ بِك

املدى
ٔاو كيَف

َّحيُل . غيـََّبِك الر
 

وبال وداٍع
هكذا

- كُفجاءِة املطِر الذي ئاتي
ُـِّع الودياِن خالَف توق

ال برٌق يشي بهطولهِ -
صادرِت حقي في الوداِع

فصرُت ماالً سأيباً
يتناهُب الشجُن أالليُم

حشاشتي
ويفلُّ كلَّ شجاعتي

ليٌل ذليُل.
 

  تدريَن؟
ٌ صندوُق البريِد ُمعبـَّٔا

باالنتظارِ
وبالغبارِ

ٔاجيُء كلَّ هنيهٍة
ٔالراُه ُمكتئباً

يشاركني عناَء ترقُّبي
ويقوُل لي :

صبرٌ جميُل.
 ٔامشي

كٔانَّ أالرَض من حتتي متيُد
كٔانَّ ٔالَف قيامٍة

ستقوُم من وجعي
الذي شَطرَ الغياُب نزيَفُه

بنيَ التذكُِّر
والتَّرقٌّبِ

ُد خوَفُه من يُضمِّ
وهو الذي ما انفكَّ

ِمنْ كَمٍد يسيُل.
 

هذي مواجيدي 
تئنُّ ..

نوافذي
مفتوحٌة

ؤانا بها ٔاحسو كٔووَس االنتظارِ
ٔاخطُّ في صدرِ السماِء

قصيدةً
قد تقرَٔايَن ٔانيَنها

إْن كنِت مثلي الَن
في شغِف النوافِذ

تقرٔايَن حكايَة الليِل املسافِر
في شراييني،

تعبُت..
هِد فلم يعدْ لي غيرُ هذا السُّ

ئاتي كلَّ ليٍل
كانتظاِم مواجعي

ُد أالجفاَن يتفقَّ
خشيَة ٔان ٔاناَم

وفي يديهِ ٔالعُيني
كُْحٌل وِميُل.

 
 كلُّ السواقي

لم يعدْ يجري بها
غيرُ السراِب

تبدَّلت ٔالواُن وردتنا
التي كنَّا رسمناها

معاً
في دفتِر الذكرى

التي ما عادَ تنفُع مٔومناً..
ريقُ ما عادَ يعرفني الطَّ
إذا مشيُت عليهِ وحدي،

خلِّصيني..
لم تعدْ تلَك التَّمأيُم

مثَل سابِق عهدها
قد ٔابَطَلْت مفعوَلها

غَُصِصي
وشكِّي..

ما ٔازاُل ٔاشبُّ نارَ تسأولي :
يا هل تراُه يعودُ لي

بِك ذلَك الزمُن اجلميُل؟
 

      كؤوسُ االنتظار      الدكتور محمد بن شيخ السقاف - السعودية
  

 على هونَك اعبرْ في وريدي ترفقا
                           وحاذرْ على ٔاوتار قلبي التمزقا

شكوُت من أاليام ُظلمتها ٔايا
                        حبيباً ٔاتاني والضياُء تشْقشقا

جترّ َع قلبي في الفراق مرارةً
                        وحني اُللقا صوَت البالبل ٔاطلقا

وقال جراحاِت النوى قد تبلسمْت
                                  كفى حلياتي َعبْرةً وحترُّقا 

دخلَت شغافي عاشقاً   ما  تزلّفا
                           ونلَت  وداداً من حشا ما متّلقا  

يقيناً طو يُت احلزن حتى مالمحي
                       نستْه   وقالْت لن تهادَن ُمطلقا

فكنْ في الهوى ريَح الِصبا معلّْلي
                           فتدخَل صدري كاحلياة تَدفُّقا

ََّك و أاليام  ُعدْتْ ببسمٍة كٔان
                        تكافئني   حّباً  فيهطُل ُمْغدقا

فيا ودقاً إنّي  مشّوقٌة وبي
                    من التوق مايكفيك عطراً لتغرقا.

ىلع هونك   فريزة محمد سلمان / سورية

   ترجمة: عماد اليونس
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ما لنا شيء
وطُننا بائٌس

نهراه ضائعان
وصحاراه مشبوهٌة

وكنوزُه ُمنتهبة
نحّدق في صور املدِن السعيدة

ونتحّسرُ
إلى  احلسراُت  أخذتنا  أننا  حتى 

منتهاها
وصفْقنا أياديَنا على الشيء

نقوُل لهم هذا وطننا ما عندنا غيرُُه
ألسنتهم  لنا  يخرجوَن  لكنّهم 

هازئني
أسفارهم  بجوازات  لنا  ويلّوحون 

املشبوهة
ال يعرفون أناشيَدنا

ال يعرفوَن أحزانَنا
حتى أننا حني نغنّي

يسّدون آذانَهم بأصابعهم
يرطنوَن

ويتمّخطون
.

يا وطننا اجلميل
الذي ال بديَل له

يوميًّا  نتجّمُع  الفقراء  أبناَءَك  نحُن 
في الساحات

ونهتف : نريُدَك لنا
لكنهم يريدونََك لغيرنا

كّلما رفعنا الفتًة مزّقوها
في  طاردونا  أحالَمنا  رسْمنا  كّلما 

األزقِة
يطلقوَن علينا الرصاص

فنموُت كما متوُت األيائُل 
صامتني

أجسادُنا حتَت التراِب
وصورُنا شاحبٌة حتت املطر

لكنُّه وطُننا هذا الذي ميطرنا
سنطلُع يوًما ورودًا حمراَء

في الرُّبى
ويُردّدُ طالُب املدارس أسماءنا

في الساحات 
.

Want you ours
by / Namik Abd Theeb

Translated by/ Imad Alyounis
,We have nothing

 ,our country is miserable
 ,his rivers r lost

 his deserts r suspected
.and, his treasurs r plundering

 looking at the photos of the
happy towns

and regret
 Even so we have been taken by

the  greefs
.to its final

 And we  clap our hands on
.nothing

Saying to them this is our country
.We have nothing but him

 they put their tongues out making
.fun of us

 And waving their  suspected
.passports

 ,They don›t know our anthems
,don›t know our sarrows

 and when we sing, they  shut
,their ears with with their fingers

 speaking randomly and, blow
.their noses

,Oh, our beautiful country
,which, there is no substitute

 ,We r your poor sons
,gather every day in sequers

.shouting : We want you ours
But they want you to the others
,whenever we rise a signboard

.they would tear it up
 ,Whenever draw our dreams

 they would chase us through the
,lanes

 shooting us
,We may die just like deers

.paying no attention
,Our bodies under earth

.our photos r peal under the rain

 But it is our country who is
,raining us

one day we shall grow red flowers
,in the mounds

 students of the schools mention
 our names

.in the squares

ترمجة نص الشاعر األستاذ 
نامق دبع ذبي إىل اإلكنلزيية 

                                                   
   ترجمة: عماد اليونس
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وليد  الدكتور  للشاعر  ضوءاً(..  الّظلُّ  ديوان)  عشر  السادس  املنجز  صدر 
وهو  العراق..  بابل-  في  واالعالم  للثقافة  الفرات  دار  عن  الزبيدي   جاسم 
التونسية سهيلة حماد اعقب  الناقدة  .. وقدمته   الثامن  الديوان الشعري 
وكذلك شهادتان في جتربتي الشعرية االولى للناقد املصري الدكتور محمد 
على  الديوان  يحتوي  البحري..  سامية  التونسية  للناقدة  والثانية  الدفراوي 
نثرية؛  نصوص  وعشرة  تفعيلة  واربعة  عمودية  قصيدة  وخمسني  خمس 
في 165 صفحة من احلجم املتوسط. والكتاب هو يقع في التسلسل ) 16( 
للشاعر والبحوث.  والدراسات  والنقدية  الشعرية  االصدارات  مجموعة  من 

مسافر  ٔانا  جتيبي،  ولم  عليك  اتصلت   ... ميرة  »سالم 
الن؛ حتديدا ٔانا ٔاصعد درجات سلم الطأيرة، عينّي الزالت 

غارقة بالدمع، ٔامتنى ٔان تكوني بخير. مع السالمة »
ٔاعاله »املسج« أالخير الذي استلمته منه؛ الزلت ٔاحتفظ 
الداخلي  إحساسي  جوالي،  ذاكرة  قبل  ذاكرتي  في  به 
يقول إنه كان صادقا في تلك املشاعر، ٔاعرفه جيدا رجال 
تنهكه النهايات، يتعب كثيرا في مراسيم الوداع، حتى 
بالرحيل ٔاعاد حقأيبي إلى غرفتنا  ٔاُّهم  رآني مرة  عندما 
وقال: لو ٔاردِت يوما الرحيل - ٔارجوك – دون ٔان ٔاراك.!  ٔاحلّيت 
ٔاي  بيننا  يحصل  لم  ٔانه  رغم  الطالق  طلب  في  عليه 
بل  غاضبا  صوته  يرفع  ٔاو  يوما  لسانه  يزّل  لم  و  خالف، 
كان هادٔيا ٔانيقا وسخيا و مطلعا مثقفا. كان لدينا في 
ركن صالة اجللوس الفسيحة مكتبة جميلة بها ٔانواع 
من الكتب والروايات العذبة، استغربت ذات يوم عندما 
فتحت ٔاكثر من رواية ووجدته يتوقف قبل نهايتها بعدد 

من الصفحات، سٔالته؟!

ؤاحيانا  بي  يثق  ! كان  يا ميرة  تتعبني  النهايات  ٔاجاب:   
ٔارهقني بطلباته، كان يقّبل يدي  ٔانه  ٔاذكر  ـ وال  يدللني 
وكان يسمعني كالما  له،  ٔاعدها  بعد كل وجبة طعام 

لذيذا جميال تتمناه ٔاي زوجة .
في  ٔاُلّح  ثم  املواصفات  تلك  بكل  رجل   ... مدهش!  ٔامرٌ 

طلب الطالق منه!
ولكن.. هذه هي احلقيقة، فقد ٔاحلّيت في طلب الطالق 
لسبب قد يراه البعض بسيط إال ٔانه في غاية أالهمية 
بالنسبة لي. كان يتفّوه بكلمات الغزل تلك دون ٔان ينظر 
ٔاراه شارد الذهن كثيرا، لم ٔاشعر ٔانه  إلى عينّي، وكنت 
صادقا في ٔاحاسيسه معي، ببساطة كنت ٔاشعر ٔانه لم 

يكن يحبني!   لذا فّضلت منزل ٔاهلي عن البقاء معه.
في  رٔايي  عن  الصغرى  البارحة سٔالتني شقيقتي  ليلة 
العريس الذي تقدم لها -كنت حينها في حلظة تفكير 

عميقة - وقلت دون ٔان ٔاعي: حذارِ.!
 ال تتزوجني رجال كان ضحية حلب سابق.

                     ارللج الذي تنهكه النهايات،
                  حسني بن صبح الغامدي - السعودية.. جدة
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قصة قصرية

                                              ابنة معه  

َّ على الزواج بها، وااّل فال،...  حّيرها، تقّدم الكثير إليها، طالبني يدها، لكنه أصر
ابنة عمه.

اختارت املوت بديالً عنه، فكلما ازداد إصراره، كلما عظم عنادها...
األيادي  ففضت  عمرها،  تقدم  منها،  األصغر  أخواتها  تزوجت  األيام،  مرت 
الطالبة يدها، غادرها الزمان, متسح بأناملها وجهها احلنطي، لتغمر دموعها 

جتعدات وجهها وتفيض.
الرأي  أصحاب  ليتدخل  القتل،  أو  بالتهجير  والدها  هّدد  املشكلة،  تعقدت 

واحلل، فيكون القرار أن تقبله وتساق إليه، بإشارٍة من الشيخ.
سيقت ربيعة عنوةً الى عش الزوجية، رفضت أن تستسلم له، أمسى فراشهما معركة حامية دامية، حتى قّيدها بحباٍل 

وسالسل ليفض بكارتها.
إبراهيم ، وسٌخ، رّث املالبس، أمّي، هكذا بالت ربيعة على شهادة الهندسة التي نالتها متقدمة على كل زمالئها وزميالتها.

وهكذا قضت أيامها ولياليها لم تعرف للفراش طعماً، وهكذا اعتادت أن ترتقي حلظاتها احلميمية مع من تخيلته فارسها 
في إوار مراهقتها، وهي مغمضة عينيها وإبراهيم ميتطيها.

 وجدت من الدين مالذا لها، قضت فرائضها بانتظام، وأسهبت بتصّفح كتابها املقدس، هناك حتلم بغالمها املوعود كما 
تخيلته، أسمر, بصدر يستره شعر كثيف، ذكر مبا تعنيه هذه املفردة.

وعلى حني غرّة، وبعد نوٍم عميق، زفَّ عرُس نعشها، لترى حقيقة ما تخيلته وحلمت به، في جنة الفردوس هي، هناك انتظرت 
بعلها، أجهدت حالها من أجله.

ُطرق الباب، فتحته بشغف غير معهود، إبراهيم، هو ال غيره، بعينه ..
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           الصورة واألثر يف
          )أثر على املاء(

      للشاعر هزبر حممود
                                                

    بقلم : طالل سليم آل جعفر
               

             
 بكأس الصبر أجمعها املآقي     ألخلط ما لقيت مبا االقي

وكالهزبر مع )غزة( بالضبط ، لكني بكؤوس عديدة أصّفها 
امامي محاوال جمع صور هزبر وآثاره فيها . 

الصور واآلثار التي بثها في مجموعته الشعرية االولى )اثر 
على املاء( ، فاجد نفسي عاجزا عن مأل واحدا منها ، واحيانا 
فوتغرافي  مصور  فهزبر   .. وازيد  جميعا  سأمألها  اراني 
شعري عجيب من نوعه جتد في كل بيت من شعره صورة 

وال جتد في مجموعته الشعرية بكاملها صورة !!

هذه احليرة التي تأخذني في مسارها وانا احاول استخالص 
حتى  ومتوفرة  كثيرة  وهي  مجموعته  من  الشاعر  صور 
اليوم  لنقاد  يحلو  كما  عتباتها  او  قصائده  عناوين  في 
وال   ،.. بواحدة  اخلروج  عن  عاجز  احيانا  جتعلني  تسميتها 
اطمح ألكثر .. ألني في كل صورة لبيت من أي من قصائده 
كؤوسا  ال  جرارا  متأل  متعددة  تفاسير  استخراج  استطيع 
، لكني اظن على نفسي باملالحقة ال بخال على  وحسب 
الشاعر بقدر ما هو مداراة ملشاعري انا وبنات افكاري في 
يدي  من  ضياعها  على  وخوفا  حرصا  الصور  تلك  جتزئة 
يريد  ما  استجالء  - عن  مني  اعتراف  وهذا   - اعجز  ألني  او 
الشاعر قوله ، وفي االعتراف بالعجز فضيلة تتفوق على 
على  العاجز  هذا  اصر  اذا  خاصة   ، الطريق  عن  النكوص 
، لذلك التجأت بدءاً الى قصيدة  متابعة طريقه ولو حبواً 
)غزة ..( لتداخلها مع العراق اذ ارى الشاعر فيها متحدثا عن 
نفسه وعن وطنه وعن عجزه في إفراغ ما بداخله من صور 
شعرية يحاول ان يترك من خاللها أثرا له ولو على املاء ..، 
كعجزي عن حتليل ما يبغي البوح به ، على ان في تفكيك 
القصيدة اجلميلة ضياع جلماليتها وانتهاك حلرمها لذلك 
اراه يفرض  سأدعها في مكامنها واستخرج عشوائيا ما 
نفسه ألخلط ما أالقيه مبا يالقيه الشاعر الذي حاول هو 
اآلخر خلط معاناته وما يثقل عليه مبا تالقيه )غزة( ال ألنه 

الثوري في مجتمعات وشعوب ما عادت تعني لها الثوريات 
شيئا ، بل ألنه العراقي الذي خرج بجلده احلقيقي ليحيي 
غزة ويقف معها رغم شلل ضرب قوائم اجلميع وحال بينه 
او  وهو واحد من هذا اجلميع وبني الوقوف والتصدي املادي 
التصدي املعنوي وذلك اضعف االميان  الى  الفعلي فانحاز 
ولو  حتى  وبها  به  سنسير  لكننا  ضنني  اميان  كان  وان 

متباطئنب عسانا نصل الى ما نبغي ..

ومن صور هذه القصيدة العجيبة ما سأورده  دون تفسير 
عمال بقول القائل ان التفسير يقلل من طرافة املوضوع ، 

وخذ قارئي الكرمي من هذه الصور :

 ، متدفق  نهر  ماء  والشهداء  الشهداء  انسياب   -1
  .. اليها  التي يتفرع  .. وفدائي السواقي  املنابع  نهر فدائي 
واملصبات التي يصلها حتى وان لم يعرّج الشاعر لذكرها . 
انه ال يفارق فدائيته وسيداوم االنسياب مع نهرها الذي لن 

يجف ...
. تهرب منّا جميعا  الصحراء  .. تهرب قاطعة  وغزة   -2
.. وهروبها ليس تراجعا وال هزمية بل هروب الى االمام حذرا 
وحيطة من ان تغمرها اكاذيب )التالقي( املزعوم بني سلطة 
)دولة  مستعِبدة  وسلطة  فلسطني(  )دولة  مستعَبدة 
شر  من  للخالص  االمام  الى  راكضة  وصورتها   . اسرائيل( 
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للوقوف  نفسها  مهيأة  التالقي  هذا 
الصور  ابرع  من  اراها  الحقا  بوجهه 

واصدقها .
)انت وحيدة  ولعل الشاعر في   -3
الف  من  واحد  واني   ... متضي  للمجد 
باق( ينقل لنا صورة لغزة ماضية الى 
اجلميع  تخلى  ان  بعد  مبفردها  اجملد 
القمامة  اكوام  متجنبة  عنها 
العربية مسجال لها وله ايضا أسمى 
بالشعر  لوحده  تفرد  لشاعر  صورة 
لم  قبله  الف  مضي  بعد  الصادق 
 ... إاّله  يخلفهم في الشعر احلقيقي 
وهذا من جميل الفخر له ولغزة التي 

صار معها صنوان ...

صورة اخرى حلرارة دم غزة املراق   -4
الذي اطفأ ومحى بحرارته حر القنابل 
صورة  من  لها  ويا   .. عليها  املنهمرة 
رائعة واثر له ولغزة على السواء ، وهل 
باحلر  احلر  يُطفأ  ان  من  وابدع  اغرب 
)داوني  آخر  شأن  في  النواسي  كقول 
ما  وشتان  الداء(؟..  هي  كانت  بالتي 

بني احلالني  .

التي  بقصيدتها  غزة  اخذتني  واذا 
ابدعها الشاعر وأطلت فشفيعي في 
اإلطالة التي حاولت جاهدا اخنزالها 
- وقد اختزلتها فعال - حب ثابت في 
صمودها  اعشق  ملدينة  ويزيد  القلب 
وبنادقها املشرعة وشاعر يستهويني 
النتقل  رياضه  بني  فأجتول  شعره 
في  )المرأة..  في  غزله  الى  غزة  من 
لم  التي  الغزلية  قصيدته  الشمس( 
أر ارق من صورها بدءاً )بنحيب التوت( 
على  محزونا  له  اصغي  كنت  الذي 
يحميه  من  عن  الشاعر  يبحث  ثمر 
 .. حلدوده  متجاوز  عصفور  رغبة  من 
يرسم  الذي  لهواه  بتقديسه  مرورا 
من  حرمانه  في  تتمثل  صورة  فيه 
ثغر يتمنى لو ينال منه قبلة وحني ال 
يطالها يتشكل ذلك الثغر في ذهنه 

بكل ثغر سواه متر عليه شفتيه . انها 
لعبة خيال سينمائي ال يجيده سوى 
كهذه  وصورة   ، شاعر  وهزبر  شاعر 
خياال  ونتصورها  جميعا  بنا  متر  قد 
غير اننا ال نستطيع جتسيدها شعرا 
سعة  وال  هزبر  ريشة  منتلك  ال  ألننا 
الفوتغرافي  التصوير  واجادته  خياله 
آخر  حينا  كهذه  والتشكيلي  حينا 
وكاستخدامه اللون في بيت آخر حني 
اذا  حتطمه  ماكرا  العشب  به  يخفي 
ديس كما يتحطم الزجاج اال انه ميكر 
فيستخدم لونه معاجلا فيه انكساره 
عكس الزجاج الذي ميتلك ذات اخالق 
)فإن  مكره  امام  ويتراجع  العشب 
اذا...دسناه،  الزجاج  اخالق  للعشب 
لهذا  يا  يخفيه(..  اللون  مكر  لكن 
اجلمال وهذه القدرة على التصوير لو 
تتبعتها بدقة الحتجت الى مجلدات 
القارئ  صديقي  يا  لذلك  تطمح  فال 
و)خلها حرة تأتي مبا تلد( حتى وان كان 
يكون  ان  احاول  كالذي  قاصرا  الوليد 
عكس ذلك فال اطيق حتى لو اعددت 
كالذي  واحدا  ال  متكأ  الف  لنجمه 
القصيدة  نفس  في  الشاعر  اعدده 
لنفسه ، غير اني لن اقول )ذلكن الذي 
اجلميل  االقتباس  هذا   ، فيه(  ملتنني 
الذي اورده الشاعر خامتا به قصيدته 
معتذرا وأعيده انا بنفس الباب . وكي 
بضع  او  ببيت  سأمر  فأُثقل  اطيل  ال 
دون  صورها  استخراج  محاوال  ابيات 
وصول  مع  ألصل  واسهاب  تعليق 
ملولد  )مشهد  قصيدة  في  الزمان 
احس  متردد   – الزمان   – وهو  النور( 
فنفض  البرد  من  بتوجسه  الشاعر 
)عليه  كلها  األزمنة  لصاحب  شوقه 
الزمن  فوق  والسالم(  الصالة  افضل 
القادم ليوقده بحرارة شوقه ال يدفأه 

وحسب .

لن  التي  الصورة  لهذه  اهلل   .. اهلل 
لكنني  القصيدة  من  بسواها  امر 

سأحط رحالي في )وادي النمل( حيث 
الدهشة بصورة الزمن الكاذب املدعي 
الشاعر  تصدي  حلني  افتراءا  الصدق 
حقيقته  الى  العودة  منه  طالبا  له 
باحلسن  يؤمن  ال  كونه  ولو)جتاعيدا( 
الصدق  الى  بالعودة  ولعل   ، الكاذب 
والعمل  املر  الواقع  اكتشاف حلقيقة 
باملواظبة  ولو  اخلطأ  تصويب  على 
على املوت ما دام املوت طريقا للحياة 
)وادي  قصيدته  ابتدأ  الشاعر  وألن   .
النمل( بطلب املواظبة على املوت فال 
االولى  الصورة  الى  العودة  من  مناص 
)موتي(  ومفردة  القصيدة  مطلع  في 
مناشدا مستقبله املؤجل الى غد ان 
بارعة  صورة  في  موته  معه  يتقاسم 
موتي  معي  )تقاسم   : نظيرها  ندر 
لنصبح دولة ... رئيس بها قبري وقبرك 

نائب( .. ويا لها من صورة !!!

غرام(  ملسافة  )قياس  في  نقرأ  وحني 
كفه  بني  الشاعر  صورة  تواجهنا 
باملآسي(  األسى  متسح  )امة  وكأسه 
الصورة  لهذه  توصل  كيف  ادري  وال 
فترك  بها  االسى  ميسح  ان  اراد  التي 
ملوائده  الكراسي  جتاهل  يزيله  ال  أثرا 
مهما اجتهدت ، وال اصحابها قادرين 
ان  علمته  احلياة  ان  اذ  ابدا  ذلك  على 
بد  ال  شروط  فللنصر  وحده  يقاتل  ال 
من توفرها تتلخص في وحدة مرجوة 
كـ }مثل فتح بدا على وجه )فتح( ... 
 .. بحماس({   ( حماسها  احاطت  لو 
وتضيع الصورة احللوة هذه اذ ليست 
بأكثر من امان فال )فتح( تنزاح حلماس 
وتضيع  لفتح  تتنازل  )حماس(  وال 
جتسد  فوضى  في  املرجوة  الصورة 
املتحكمون  له  اراد  شعب  انتكاس 
الف  وراءه  ليبكي   .. يريد  ما  غير  فيه 
سطر مضمخ باألماني اذ كتب عليه 
في  صبيانا(  بعضها  )تاركا  ميضي  ان 
قصيدته )يا مقلة التاريخ( ، والصورة 
أّمة  حال  على  الباكية  االسطر  في 
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تصر على ان ال تكون اال آَمًة من اإلماء . 
االرق(  )طائر  في  للشاعر  ومتابعة 
اول  في  الصبح  انفاس  معه  أحس 
تكن  لم  وان  جميلة  بصورة  يقظته 
مع  فيها  الشاعر  تناص  اذ  مبتكرة 
)والصبح اذا تنفس – قرآن كرمي-( لكن 
صورة حنينه حني )يغلق اجلسرا( بعد 
عبوره – الشهيد – وقد بعثرت غاياته 
نظر الشاعر ، صورة له دون سواه اجاد 
رسمها لكنه )حني انتهى- يت- بها( 
منح للبصرة فماً جتاوزت به املدن مذ 
ارى  وهنا   ، لهجته(  )للنخل  اوجدت 
صورة ملدينة تتحدث واصغي حلديثها 
امرأة  )ألنها  هزبر  يقوله  ما  خالل  من 
كلما  اظهرته   ... عطشا  خبأتها 
مذ  بها  اختلط  اذ  ترني(  لم  االنهار 

)نادته يا غرقي( ونادى )يا سفني( .. 

والقصيدة هنا عبارة عن صورة ناطقة 
يكاد القارئ املتمعن يتسمع ملا تقول 
انطق  لشاعر  فمرحى   . بيت  كل  في 
)جر  وكما   .. واسمعنا صوتها  مدينة 
( بصورة جميلة جدا  الليالي فجرها 
لينكشف  جرا  الليالي  يجر  لفجر 
)ليالي(  قصيدة  في  مشرق  نهار  الى 
قلبه  في  للنظر  الشاعر  جرّنا 
املشدوه كراقصة محبطة بني حضور 
خصرها  فانشغل  عنها  مشغول 
)يفتش عن جدوى مواويل( ال جتد من 
يصغي لها .. والصورة هنا من جميل 
واألجمل   ، الشاعر  ويصور  يرسم  ما 
منها )ما اتفقنا على صعود جبال ... 
كي نخيط السماء شقا فشقا / ثم 
... دون شمس  نهوي فنرفع املاء رفعا 
قصيدة  من  لصقا(  النجم  نلصق  او 
)غرقى ملعنى البحر(.. وكأني بالشاعر 
يتمنى لو يصعد جباال ويصل للسماء 
لتعجيز  ويخيط شقوقها استجابة 

حبيبه فيما يطلبه منه ..

اململوءة  الصورة  هذه  بارعة  وكم   
اخلياطة  لوازم  انتشار  مع  باحلركة 

مهمة  إمتام  في  تلزمه  التي 
هوى   .. أمتها  ما  اذا  حتى  مستحيلة 
الى االرض ولم يهبط اليها بتؤدة وامنا 
اصعب  مهمة  الجناز  عنيف  بسقوط 
الى  املاء  رفع  تتطلب  سابقتها  من 
السماء دون املرور بالشمس ثم لصق 
األجنم بسمائها  في حركة ال ميكن ان 
فوجئ  الذي  احلبيب  امر  لكنه  تكون 
وهو  إمتامه  بكيفية  وحار  الشاعر  به 
من املستحيالت اجلميلة التي يتمنى 
ونستمتع   ، عليها  يقدر  لو  الشاعر 
يعنينا  وال  معا  وصوره  بحيرته  نحن 
عليه  نأخذ  لكننا  وهمه  انشغاله 
استخدام اجلبل للوصول الى السماء 
وجميعنا يعلم ان ال جبل يوصل الى 
السماء ولو قال مقالة حافظ ابراهيم 
األهداف  حتقيق  الى  الطموح  في 
البعيدة )من رام وصل الشمس حاك 
وتعلقا(  آماله  الى  سببا   ... خيوطها 
لكان ابرع واكثر قبوال . مع هذا نقول 
يقوله  ال  ما  يقول  ان  للشاعر  ان 
في  معه  سنتعاطف  ولذلك   ، سواه 
الصحراء  فيها  جعل  التي  صورته 
نتاج غربته التي اتسعت حني شربت 
صوت الرمل من النهر فكانت غربته 
اتسعت  )وانا  لها  امتدادا  والصحراء 
منه  الرمل   ... صوت  واخذت  كغربة 
)نهر  من قصيدته  الصحراء(  فصارت 
)سياب  قصيدته  وفي   . الشعر(  من 
عمري( تناسلت الصور منذ مطلعها 
أن احالها عندي  حتى منتهاها غير  
انني  عريك  تخبرن  ال  )رجوتك  كان 
ولم   .. ممزق(  وقلبي  ثوبا..  له  اخيط   ...
الصورة  الهتزت  قالها  ولو  ثوبي  يقل 
)أعمارنا(  وخابت    .. بهاءها  وضاع 
تربط  مسامير  )غير  ليست  انها  اذ 
بيني  )ما  قصيدة  في  الزمان(  هذا 
بها  ، وجئت  تثبيتها  وبيني( محاولًة 
تشبيه  وغرابة  صورتها  جلمال  هنا 
األعمار باملسامير وهو جميل وجديد 
صورة  هذا  من  وقريبا   .. مسبوق  غير 
ينسجها  االحلان(  )آخر  في  للشاعر 

قوال )كم خان جفنك والليالي امطرت 
معطف(  لعينك  جفني  وذا  سهرا   ...
يحيله  الذي  جفنه  في  هنا  واجلمال 
عني  به  يستر  معطف  الى  الشاعر 
السهد  من مطر  من يحب حمايتها 
الذي متطره الليالي ، ويا لها من صورة 
بارعة يعبر فيها عن أرق يالزمه جراء 
سهد  الى  قاده  الذي  حبيبه  جفاء 

مستدمي ..
في  االولى  القصيدة  الى  وبعودة 
املاء(  على  )اثر  الشعرية  اجملموعة 
نقف امام جملة صور ينثرها الشاعر 
بني ابياتها لعل من اجملها محاوالت 
كون  ذلك  عن  وعجزها  الدنيا جمعه 
اسم  يجمع  )وكيف  مات  قد  مفرده 

مات مفرده(.   

)حفنة  الثانية  قصيدته  ابيات  ومن 
)افتش  امام  مبهوتا  اقف  غرقى(  من 
واحفر   ... يراقبني  ظل  عن  الليل 
ملن  وهيهات  املقال(  ادفن  حتى  النوم 
ينام  ان  الصورة  هذه  رسم  يستطيع 
او يغفو مهما حفر وعالج وكيف له 
وال  يطارده  بظل  املشغول  وهو  النوم 
عند  اما   . ؟  اليه  يصل  كيف  يعرف 
الصمت(  هذا  )باكداس  امام  وقوفي 
وابداع  والوفاء  الصدق  جتلي  فيلفني 
 ، فيها  ما  كل  في  احملترف  الرسام 
اُهديت لها  انها كتبت ألم  وحسبها 
فكان  بكاملها  الشعرية   اجملموعة 
االهداء عتبة اعتذار لالم عن ال شيء 
يوجب االعتذار . وعن كل نسمة هواء 
يتنفسها الشاعر بعيدا عن احضان 
ومن  كينونته  في  السبب  كانت  ام 
املبر  يقدمه  ما  فكل  كذلك  تكون 
ما  ميزان  في  يعد  ألمه  االبناء  من 
لذلك  االعتذار  يوجب  تقصير  قدمت 
بهذا  يكتفي  ان  الشاعر  يشأ  لم 
االهداء فأتبعه بقصيدة )اكداس هذا 
 – توفره  رغم  اصيخ  الذي  الصمت( 

الصمت - 
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 مندهشا الى صرخة للمسمار حني 
نزعه وما يتركه من أثر ال ميحى وصورة 
سأعطيها  )فماذا  جتاوزها  ميكن  ال 
الكثير  ستعطيها  ؟(.  انفذ  وقاربت 
الطريق  اول  في  زلت  فما  هزبر  يا 
لها  ستوقفه  الذي  الشباب  وشرخ 
)على  ميحى  ال  اثرا  سيترك  حتما 
على  )للعابرين  معلنا  الظنون(  ارض 
انهم سيتبددون  الى حلمك(  الدجى 
وتبقى صورك وآثارك في األم وسواها 
احببت  من  وجفن  قلب  في  راسخة 

ولها اهديت ...
في قصيدة )ما لم اكن انت( )لو مقلتاك 
الرقيقة  الشفافة  صورته  الورق(  من 
يغلي  )حصى  ترقب  ان  لها  كيف 
الظامئات  واالمهات   / متعب  بقدر 
لن  حصى  نضوج  يرقبون(  عمر..  الى 
الدماء  على  النجوم  )كل  ألن  ينضج 
املستحيلتي  الصورتني  وبني  توكأت( 
تفكيكه  في  حيلة  ال  رابط  احلدوث 
االبداع  انه   . ايضا  بالقطع  حتى  وال 
في التوكأ بصورته الثانية وفي تناص 
وقدر  الفاروق  حكاية  مع  الشاعر 
احلصى التي اجاد رسمها في معرض 
جميلة  تفعيلة  بقصيدة  حديثه 
وقدمية كما يظهر من تاريخ كتابتها 
تاركا من خاللها اثرا ليس بخفي ملن 
مثل  في  الشعراء  افكار  قراءة  يجيد 
وان  االخرى  وجارتها  القصيدة  هذه 
من  )حبر..  كـ  االسلوب  في  اختلفت 
طرف الدواة( التي منها : )ما من صالة 
تتوضأ  اذن  فلمن   ... تقام  العيون  في 
وهل من صالة اصدق من   .. ؟(  االقالم 
صالة العيون التي عزت على الشاعر 
النتفاء  االقالم(  )توضأ  عن  فتخلى 
احلاجة الى وضوء ال تعقبه صالة تقام 
اجملموعة  كل  في  متالحقة  صور   ..
الشعرية تتعب من يالحقها ، واعلن 
واضطررت  ذلك  حاولت  اني  ندمي 
هو  عليه  اقدر  لم  الذي  االيجاز  الى 
اآلخر فجاءت كلماتي يتيمة كحبات 
عاد  وما  سلكها  عن  انفرطت  عقد 

، لكني سأواصل بحذر  مبقدوري ملها 
الشاعر  قرية  الى  الدخول  خالل  من 
اكثر  ال  بيتا  منها  واستل  )قريتنا( 
بصورة مختلفة عن سواها تتلخص 
عن  معتذرا  االشجار  الى  سعيه  في 
)ويسعى   : اغصانها  حزّت  اراجيح 
الى االشجار عذرا اذ رأى ... اراجيحنا 
ما  فاتصور  غصنها(  حز  الى  تسعى 
واستخرجت  اظهرت  لو  وما  اتصور 
القراء  لنقم  القصيدة  في  صور  من 
على من فض خامت سليمان عن هذه 
)يا  الى  آسفا  سأغادرها  لذا  الرائعة 
الشاعر  بوح  سيف  ألعطل  بحر( 
رغما عنه اذ ان مروره ومرورنا سيقّطع 
سيفقدها  بل   ، وقد  القصيدة  حلم 
التاريخ  الى  )ممرا  متخذا  جماليتها 
تبدي انحناءة ... لنثبت ان النصر كان 
الرغم  على  الشاعر  اثر  وان  مخادعا( 
من مخادعة النصر كان ثابتا وواضحا 
بثبوت قلعة كركوك على ارض العراق 
ذاكرة  في  حفرا  بل  املاء  على  أثرا  ال 
العراق وترسيخا لشعر ما كان له إال 
شامخا  البقاء  الى  شاعره  يقود  ان 
وفي الصدارة وقمة تتعالى على قمم 
على  وقدميه  حديثه  العربي  الشعر 

السواء .
 )اثر على املاء( مجموعة الشاعر التي 
احببتها اكثر من اختيها متنيت لو لم 
اكتب فيها ألني احسها خاصة بي ، 
غير ان فضولي دفعني الى ما كتبت 
إبراز  في  وفشلي  قواي  خوار  معلنا 
اعلنت  ما  الصور  وهذه  االبداع  هذا 
اكثر  اسررته  وما   .. اسررت  وما  منها 
، غير اني اجد نفسي في آخر املطاف 
قد ازحت عن صدري هما رافقني منذ 
عرفته  أقول  وال  الشاعر  قراءة  أدمنت 
جعبتي  في  ما  بعض  أفرغت  حلني   ..
من إعجاب اسّطره هنا متمنيا على 
محمود  هزبر  دراسة  اخملتصني  النقاد 
شاعرا ومصورا ورساما يبدع أكثر من 
ال  وجتسيده  الشعر  رسم  في  سواه 

كتابته .
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عبد الصاحب حممد البطيحي

 تَُعدُّ الَترَْجمَة من بني الفنون األدبيَّة املهمة التي ساهمت 
في ترسيِخ ُسبل التواصل احلضارّي ما بني األمم والُشعوب. 
الَترَجمَة  أنَّ  الباحثني  من  العديد  يؤكد  ذاته،  اإلطارِ  وفي 
عر تتجاوز في أهميتها عامل املهارة  اخلاصة بالرِّوَايَِة والشِّ
الذي توصف بها عادة األعمال غير األدبيَّة، إذ يشكل هذا 
وإيجابيه  فعاليته  في  يناظر  عمالً  نظرهم  في  النشاط 

تأثيره األعمال الفنيَّة. 

قراءتي  أنهي  وأنا  جدًّا،  القصيرة  املُقّدمِة  هذه  أسوُق   
بي.  )أي.  األميركي  الكاتب  ِّوَايَِة  ر من  املَُترَْجمة  للنسخِة 
عن  التعبير  ألجل  شارلوت(؛  )شبكة  املوسومة  وايت( 
املَُترِْجم  اختطه  الذي  الَترَْجمة  أسلوب  برصانِة  دهشتي 
البطيحي  محمد  الصاحب  عبد  العراقي  األديب  والقاص 
بغداد  في  حديثًا  والصادرة  املذكورة،  الرِّوَايَة  ترجمته  في 
بواقع )194( صفحة عن مؤسسة ثائر العصامي، مطبعة 
جعفر العصامي  للطبع والتجليد الفني، إذ ميكن القول 
البطيحَي جهد في توظيف معرفته ومهاراته مبجالي  إنَّ 

في  اِرْتََقى  حيث  عامة،  واألدب  خاصة،  رْد  والسَّ الَترَجمَة 
بفضل  ومفرداتها  الرِّوَايَة  تراكيب  مع  التعامل  طريقِة 
جتربته  عن  فضاًل  الواسعة،  وثقافته  اللغِة  في  خبرته 
الَترَجمة، إذ جتلت مهاراته املهنيَّة في  اخلصبة في ميداِن 
اللغِة  إلى  الرِّوَايَة  أحداث  نقل  مبهمِة  مميز  أسلوب  اعتماد 
وما  مضامينها،  سباكِة  في  جهده  جانب  إلى  العربيَّة، 
األمر  جذابة،  بنصوٍص  َّة  جوهري قضايا  من  كاتبها  طرحه 
إلى  به  والوصوِل  املَُترَْجم،  النّص  إثراِء  في  ساهم  الذي 
احلرص  القارئ  ألزم  ما  ورشاقة،  وأناقة  بانسيابيٍة  املتلقي 

على متابعته بإمعاٍن.  

 ال أكتم القارئ الكرمي سرًا إذا قلت: إني شخصًيا َلْم أكن 
على معرفٍة جيدة مبنَجِز الكاتب وايت، وَلْم يسبق أْن قرأت 
معطياِت  في  عنه  البحث  عناَء  أنَّ  حتى  كتبه،  من  شيًئا 
الشبكة الدوليَّة )االنترنت( َلْم يفِض إلى أيِّ نتيجة تذكر. 
للرِّوَايَِة مدار بحثنا  البطيحي  تَرَْجَمِة  ولوال اطالعي على  
احلالي، ملا أدركت معاجلة كاتبها وايت أزمة أخالقية بتفكيٍر 

لطيف عبد سالم
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وتعامله مع شؤوِن  إجتماعّي رصني، 

احلياة بوعيٍّ مؤثر في النفس.
األديَب  إنَّ  قلُت:  إْن  ُمبالِغاً  أراني  ال   
البطيحي كان َسِخيًّا كَِرميًا من ناحيِة 
املُقدمة  ولعلَّ  القراء.  مع  املعلومة 
الثريّة للنسخة العربيَّة لهذه الرِّوَايَِة 
َّه  إن تؤكد  البطيحي،  ُمَترِْجمها  بيد 
جوانب  إضاءِة  ألجِل  كثيرًا؛  جهد 
التي  الرِّوَايَة  مؤلف  مهمة من سيرِة 
كنت شخصًيا أجهلها، حيث أشار 
شبكة  لرِّوَايَِة  ترجمته  مفتتح  في 
شارلوت، إلى أنَّ وايت ُعرَف عنه كاتب 
عن  فضاًل  أساس،  بشكٍل  مقاالت 
كونه شاعرًا، صحفًيا، روائًيا، محررًا 
والكتابة  للسيناريو  كاتًبا  للكتب، 
تقدميه  إلى  باإلضافة  لألطفال، 
اجلوانب  لبعض  ودقيًقا  ممتًعا  وصًفا 

املتعلقة بالرِّوَايَِة.   

ُفرَْصُة  له  تسنح  َمنْ  أنَّ  أجزم  أكادُ   
شارلوت،  شبكة  ِّوَايَِة  ر على  االطالع 
األدب  رِوايات  أشهر  بني  من  يجدها 
العاملي، والتي لم  يكن بوسعي، وال 
عليها،  االطالع  غيري  الكثير  بوسِع 
في  املتمثلة  البطيحي  مبادرة  لوال 
قدر  حني  العربيَّة،  إلى  ترجمتها 
عشرات  بني  من  عليها  يعثرَ  أْن  له 
الواليات  إلى  زيارته  أثناء  الِروايات 
أْن حظيت  املتحدة األميركية، فكان 
َّها من صنف  باهتماِمه بعد أْن وجد أن
الباحث  على  تفرض  التي  الكتب 
بحسبه:  َّها  ألن عليها؛  االنكباب 
»واحدة من الِرواياِت اخلالدة التي تقرأ 
في كل العصور«، فكان أْن تفرَغ لها، 
حسابه  على  طبَعها  أْن  لبث  ما  ثم 
اخلاص مبؤلٍف ورقي صدر عام 2020م 

في بغداد بـ )194( صفحة. 

األدبي  مشواره  وايت  الِروائِيُّ  بََدأَ   
ومحررًا في مجلة  كاتًبا  1925م  عام 
كتاب  أحد  غدا  حتى  )نيويوركر(، 
أميركا  في  تأثيرًا  األكثر  املقالة 

العقد  أعوام  نهايِة  وفي  املعاصرة. 
اِنَهَمَك  املاضي   القرن  من  الرابع 
التي  ِّوَايََة )شبكة شارلوت(  ر بكتابِة 
شكلت أحد كتبه الثالثة املُنجزة في 
قاسمها  والتي  الطفل،  أدب  مجال 
والصداقة  احلُّب  تأصيل  املشترك 
باستخدام خيال واسع النطاق قائم 
بعضها،  مع  احليوانات  حديث  على 
وتصرفها كالبشر. كذلك أصدر وايت 
مجاالٍت  في  كتبها  أخرى  مؤلفات 
ثالث سنوات  وبعد  معرفيَّة متعددة. 
شارلوت،  شبكَة  كتابِة  إمتامه  من 
أصدرها في عام 1952م مبؤلٍف ورقي. 

شارلوت  شبكَة  إنَّ  القول  ميكن   
الرائعة،  الِرواياِت  جملة  من  تَُعّد 
الِروايات  بني  من  َّها  أن بل  والشيقة، 
إلى  باالستناد  اخلالدة  الكالسيكيَّة 
الِروايات.  لتفوق  التصنيفّية  املعايير 
متاسك  إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود 
أسس  وسالمة  الِروائِّي  العمل  هذا 
لطبيعِة  داعمة   جاءت  التي  بنائه 
وايت  كاتبها  يحملها  التي  النظرة 
ِمْخَياله  روعة  عن  فضاًل  احلياة،  عن 
ِّوَايَته،  ر لتضمينه فصول  أغواه  الذي 
والذي يعبر عن قدرته على إثارِة ذهن 
املتلقي. والالفت للنظِر أنَّ الرِّوَايََة هذه 
َلْم تَُعّد حكرًا على الصغار فحسب، 
الذين  الكبار  إلى  ذلك  تعدت  بل 
املتشربة  مضامينها  استهوتهم 
من  وغيرهما  واإليثار  باإلحسان 
مدلولها  عن  املعبرة  النبيلة  القيم 

اإلنساني.

َة ميزةٌ أخرى متلكها هذه الرِّوَايَة،   ثَمَّ
حية  تبقى  جعِلها  إلى  أفضت 
ومتجددة، واملتمثلة بسالسِة أسلوب 
كاتبها - الذي ال يخلو من اإلثارة - في 
الرِّوَايَة،  ألحداث  وصفّي  سياٍق  إطارِ 
وطريقة رسم شخصياتها، وتقدميها 
الزماني  إطارها  مع  ُمتفاعل  بشكٍل 
أَنَّ  األمِر  فِي  املذهُل  ولعلَّ  واملكاني. 
فكرةَ بناء الرِّوَايَة، ولدت من مشاهدة 

أثناء  عنكبوت  لشبكة  كاتبها 
تبلورت  أْن  فكان  مزرعته،  في  جتواله 
في  تصب  دالليَّة  أبعادٍ  ذات  برمزيٍة 
يُفرض  ما  مبواجهِة  اإلنسان  معاناِة 
وُمشكالت  وأزمات  حتدياٍت  من  عليه 
َّة - لتمتد  - جسيمة كانت أم مصيري
في آفاق الرِّوَايَة بحكاياٍت رؤى، وتصل 
عتبة العنوان الذي جاء مثيرًا للقارئ. 
 تتمحور ثيمة الرِّوَايَة حول مجموعة 
تعكس  التي  النبيلة  الرسائِل  من 
محاولِة  في  كاتبها  ذهنيَّة  سعة 
بالتبصر  اآلخرين  شعور  تعميق 
على  الواضحة  والرؤية  الواعّي 
في  اإلنسانّي  للسلوك  أعمق  فهٍم 
اإلنسان  بني  ما  والعالقة  التعامل، 
احلرص  جانب  إلى  احمليطة،  والبيئة 
عالم  وسط  واالنصهار  العيِش  على 
إنسانيَّة  قيم  منظومة  تسوده 
مبقدورِها نبذ كل ما له صلة بسجايا 
ممارساٍت  من  إليه  آلت  وما  الُقبْح، 
تشويه  إلى  عقود  مدى  على  أفضْت 
املصالح  مذبح  على  احلُّب  معنى 
وإفراغه من أسمى معانيه،  الدوليَّة، 
للجمال  ضًدا   - الُقبْح  أي   - بوصفه 
الكاتب  كشف  وقد  له.  ونقيًضا 
ِّوَايَته شبكة شارلوت عن  ر وايت في 
اجلوانب اإلنسانيَّة في نفسه بقوله: 
»كل ما آمل أن أقوله في الكتب، كل 
ما أطمح أن أعبر عنه، هو انني أحب 

هذا العالم«. 

وايت  أنَّ  جلًيا  لنا  يظهر  ُهنا  من   
ثابتة  معاييٍر  تعميِم  في  راغٌب 
من  تباين  وما  الثقافات،  بجميِع 
إشاعَة  شأنِها  من  والتي  اجملُتمعات، 
والسالم،  واجلمال  باحلُّب  الشعور 
من  يقتضي  ما  كلِّ  إلى  باإلضافة 
بوسِعها  التي  اجلماليَّة  القيِم 
على  وقادرة  مطمئنة  النفوس  جعل 
الذي  األمر  وهو  واإلبداع.  العطاء 
اختياره  في  البطيحي  جناح  يؤكد 
الروائّي  األدب  أيقونات  إلحدى 
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من  مضامينها  تبعثه  ملا  العاملي؛ 
الّظلم  مواجهِة  في  محبٍة  رسائِل 
واجلهل  واحلروب  والصراع  والعنف 
شرائٍح  نفوِس  على  استولت  التي 
كثيرة من الناس، ودنسْت اإلنسانيَّة 
بأبشِع صور الُقبْح، فضاًل عن حثِها 
نحو  َّة  البشري ارتقاء  ضرورِة  على 
الَْفِضيَلة؛ ألجل تخليص اإلنسانّية 
حضرت  فما  دنٍس،  من  بها  حلق  مما 
ولعلَّ  معها.  واجلمال  إال  الَْفِضيَلة، 
ذهبنا  ما  يؤكد  التالي  املأثور  القول 
إلى  اجلماَل  يفتقرُ  »قد  ُهنا:  إليه 
تفتقر  فال  الفضيلة  أما  الفضيلة، 

إلى جماٍل أبًدا«. 

شارلوت  شبكة  ِّوَايَِة  ر أحداث  تدور   
وسط بيئة ريفيَّة في أعوام النصف 
اهتدى  وقد  املاضي.  القرن  من  األول 
احلياة  عبِث  في  التأمل  إلى  كاتبها 
اختيار  في  اخليال  أسلوب  معتمًدا 
حبكتها  وصياغة  شخصياتها، 
إلى  استناده  عن  فضاًل  الدراميَّة، 
قيٍم  من  الريفّي  اجملُتمع  معطياِت 
تصّوره عن  بناِء  في مهمة  وسجايا 
الصلة  ذات  القضايا  من  الكثير 
املوت،  فلسفة  مثل  البشر  بحياِة 
احلب، الصداقة، اجلمال وغيرها. وقد 
خالل  من  وايت  الكاتب  رؤى  جاءت 
رئيسة  شخصيات  ثالث  فعاليات 
خنزير  )فيرن(،  صغيرة  فتاة  هي: 

)ولبر( وأنثى عنكبوت )شارلوت(. 
الذي  األول  قسمها  منذ  الرِّوَايَُة   
تبدو  اإلفطار(،  )قبل  اسم  حمل 
مؤثرة  إنسانيَّة  بلحظاٍت  مغمسة 
الطفلة  ترك  بينها  من  ولعلَّ  جًدا. 
املنزل،  سنوات  الثمان  ذات  فيرن 
عندما  احلقِل  إلى  مسرعة  واجلري 
استعلمت من أمها أنَّ والدها ذهب 
قزًما، ما  ولد  إلى هناك لقتل خنزيٍر 
بشكٍل  ينمو  أْن  ميكن  ال  َّه  أن يعني 
والدها،  واجهت  وحني  طبيعي. 
وتتوالى  بقتله.  يقوم  ال  أن  ترجته 

املواقف اإلنسانيَّة، حيث يستجيب 
اخلنازير  قتل  أعتاد  الذي   - الوالد 
ومينحها  طفلته  لرجاِء   - الضعيفة 
أليف،  حيوان  بوصفه  هدية،  إياه 
وتصحبه  نفسها  البهجة  فتدخل 
معها إلى املنزل، وتطلق عليه اسم 
يبيعه  عدة  أسابيع  وبعد  )ولبر(، 
فرض  الذي  األمر  عمها،  إلى  والدها 
إال  عمها،  مزرعِة  في  زيارته  عليها 
أنَّ شعوره بالوحدة هناك يأخذ منه 
على  تعرف  أْن  لبث  ما  ثم  مأخذا، 
لتبدأ  )شارلوت(  العنكبوت  أنثى 
صداقتهما. ومع تقادم األيام يفاجئ 
ولبر باختياره وجبة رئيسة في أعياد 
عجوز  خروف  أخبره  مثلما  امليالد 
وَلْم  نفسه،  الرعب  فيدخل  بذلك، 
يجد غير صديقته شارلوت، فيهرع 
وتستمر  للمساعدة.  طلًبا  إليها 
التشويِق  من  إطارٍ  في  األحداث 
مبهرة  بلوحاٍت  مليئة  واإلثارة، 
تسلل ما بني سطور الرِّوَايَُة، معبرة 
عن مواقٍف إنسانية وإشارات برموز 
األرجوحة  لوحة  في  كما  دالليَّة 

وغيرها.

***
عنوان الرِّوَايَِة: شبكة شارلوت.

اسم الكاتب: أي. بي. وايت، أمريكي 
اجلنسية.

عبد  العراقي  األديب  املَُترِْجم: 
الصاحب محمد البطيحي.  

املَُترَْجمة:  النسخة  صفحات  عدد 
)194( صفحة.

الطبعة: األولى 2020م.
العصامي،  ثائر  مؤسسة  الناشر: 
للطبع  العصامي  جعفر  مطبعة 

والتجليد الفني، بغداد.
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تعريف  في  املفكرون  اجتهد 
تقليد  ٔانه  بعضهم  فقال  الفن 
يعني  ال  إنه  الخر  وقال  للطبيعة 
اإلختيار  هو  وإمنا  أالعمى  التقليد 
اخللق  هو  آخرون  وقال  واإلضافة 
أالفضل  القول  ولكن  واإلبتكار 
ظاهرة  وإنه  بالبيئة  الفن  ربط  هو 
إجتماعية تعبر عن املتمع البشري 
مشاعر  تعكس  التي  املرآة  وهو 
هو  الفنان  وإّن  ؤافكارها  الشعوب 
كما  مجتمعه  حاجات  عن  املعبر 
يجعل  من  املفكرين  من  هنالك  ٔاّن 
وهٔوالء  خاصا  فرديا  مظهرا  الفن 
وذهب   . الراهن  واقعنا  في  قلة  هم 
ذلك  من  ٔابعد  الى  منهم  قسم 
ؤانهم  غاية  للفن  ليس  بٔانه  بقوله 
والفن  التعبير  ملرد  التعبير  ٔان  يرون 
الرٔاي ٔانصاره قليلون  إّن هذا   . للفن 
بينما  احلاضر  وقتنا  في  وبأالخص 
نرى ٔان كثيرين من يقولون ٔاّن للفن 
غاية وهي خدمة اإلنسان وإسعاده 
إليه  دعا  املفهوم  وهذا   . ورفاهيته 
دعاة  وكذلك  والفالسفة  أالنبياء 
الفاسدة  أالنظمة  على  الثورات 
احلديث عصر  وال سيما في عصرنا 
من  التحرر  وعصر  الدميقراطية 
الظلم حيث ٔاصبح ٔاّن الفن للحياة 
الفن  هل  معركة  تبدٔا  هنا  ومن   .
ؤان  بد  وال   ، للحياة  الفن  ٔام  للفن 
وقع  الناس  من  عددا  ٔان  هنا  ٔاشير 
املهم  ٔان  واعتقدوا  كبير  غلط  في 

في الفن هو الغاية ٔاي أالفكار التي 
واالستعمار  واجلهل  الظلم  حتارب 
العلم  الى  وتدعو  وغيرها  والفقر 
والرخاء واإلستقالل دون مراعاة الى 
الى  هذا  ٔاساء  فقد  وبهذا  اإلخراج 
مفهوم الفن للحياة نعم إّن ٔانصار 
الفن  يكون  ٔان  يريدون  ال  الفن  هذا 
فكرة فقط وال جمودا وإمنا هو فكرة 
القوة  في  متالزمان  وهما  وشكل 
حيث ال ميكن ٔان يكون اإلنسان فنانا 
كبيرا ما لم تتوفر لديه املوهبة ؤان 
النفسي  اإلستعداد  عنده  يكون 
هنا  ومن  بالفكرة  العميق  واإلميان 
يبدو ٔاثر التربية والتوجيه الصحيح 
واجلواب  فنانا  يكون  ٔان  قبل  مبكرا 
خلدمة  ينمو  يجعله  الذي  املناسب 
الظلم  ومحاربة  والبشرية  املتمع 
وبهذه  دمه  في  متشي  عادة  وهي 
فكٔانه  لآلخرين  ينتج  عندما  احلالة 
ينتج لنفسه وبهذا اإلميان تتضاءل 
الفردية وتعلو اإلجتماعية ولم يبق 
والفن  للفن  الفن  بني  كبير  فرق 
الفن  نظرة  ٔاّن  اليوم  ؤارى   . للحياة 
للحياة والدعوة إليها واجب ٔانساني 
وإنها ضرورة  املربني  واجب  وهذا من 
ضرورة  ٔاكثر  ؤانها  املتمعات  لكل 
أالدب  ٔاّن  ومبا  العراقي  مجمعنا  في 
من الفن فما قيل عن الفن ميكن ٔان 
يقال في أالدب حيث ٔانه من الفنون 
بأاللفاظ   ٔاغراضه  ئودي  اإلنسانية 
الفنون  عن  أالدب  مييز  ما  إّن  نعم   .

أالخرى ٔاّن وسيلته اللغة وهذه اللغة 
من  وكاحلجر  الرسم  من  كاإلصباغ 
النحت ونراه على ٔانواع مختلفة من 
الشعر والنثر ؤانه تعبير أالديب عن 
الطبيعة  إزاء  ومشاعره  إحساسه 
ئوثر  نفسه  التعبير  وهذا  واملتمع 
في الخرين من سامعني وقارٔيني وال 
بد لألديب من جتربة عميقة وموهبة 
يحقق  .وأالدب  وثقافة  ومعرفة 
ويصور  بجماله  الفنية  املتعة 
على  ويساعدنا  مبشكالته  العصر 
يعمل  وهو  اإلنسانية  احلياة  فهم 
على كشف خبايا النفس البشرية 
وهو  العصر  مشكالت  في  وينظر 
ويحقق  املواطنة  واجبات  ئودي 
رسالته أالدبية والوطنية والقومية 
واإلنسانية بإطار من الفن أالصيل . 
وال بد لي من القول من ينظر حالة 
العراق وحالة البلدان العربية وحالة 
يشعر  املعمورة  ٔارجاء  في  اإلنسان 
ويقف بضرورة أالدب للحياة ويشعر 
الظروف  تهيئة  في  املربني  بواجب 
طواعية  للمجتمع  أالدب  إلنتاج 
وهذا ئاتي من خالل التربية الصاحلة 
وإميانه  أالديب  عليها  نشٔا  التي 
الذي  واجلمهور  بوطنه  العميق 
يترك  حني  بينما  ٔاجله  من  يكتب 
الضارة  الدعوات  ٔاهل  يتبناه  ضاال 
واملستعمرين  املستغلني  ومغريات 
فيسخر فكره وقلمه في غير صالح 

بالده ؤامته واإلنسانية جمعاء .

الفن واألدب واحلياة

                                     سامي ندا جاسم الدوري
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للخطاب  يوجد  ال  احلقيقة  في   
معنى محدد ، فهو ــ أوال ــ املقابل 
اإلنكليزي  للمصطلح  احلرفي 
أحيانا  يترجم  الذي   discourse
إلى  أو احلديث ويشير  الكالم   : إلى 
معان أخرى تدل على عملية تبادل 
األفكار، أو هو مجموعة كبيرة من 

األقوال أو العبارات .

ومن جهة أخرى يبدو من استقراء 
في  اخلطاب  مفهوم  استعماالت 
املفهوم  هذا  أن  املعاصرة  الثقافة 
صار  الذي  احلد  إلى  باالتساع  أخذ 
التوجهات  على  يشتمل  معه 
واجلمعية  الفردية  واألفكار  والرؤى 
التي تتجسد بالتعبير الشفاهي أو 
الكتابي أو السلوك العملي بدليل 
السياسي  مثال-اخلطاب   – قولهم 
الفلسفي  اخلطاب  أو  العربي 
اخلطاب  أو   ، األدبي  اخلطاب  أو   ،
أعم  شيئا  منه  واملقصود  النقدي، 

أو  العربية  السياسة   : قولهم  من 
الفلسفة أو األدب أو النقد العربي .

فاملفهوم الضيق يدل على حوار بني 
متحدثني ، أو هو الطريقة التي يتم 
اللغوية  العناصر  بني  التأليف  بها 
أكبر  للمعنى  نظاما  تشكل  لكي 
من مجموع أجزائه ، ومرة أخرى فإن 
إلنتاج  وسيلة  يكون  قد  اخلطاب 
اخلطاب  فإن  ليوتار  وعند   ، املعاني 
أمر جوهري في تنظيم املعنى ، وهو 
يشترك بهذا مع فوكو في أن اللغة 
نحاول  خطابا  بوصفها  ضرورية 
الثقافة  قضايا  فهم  خاللها  من 

واجملتمع .
معرفيا  مفهوما  بوصفه  واخلطاب 
في  منه  وأغزر  الكالم  من  أعم 
يحملها  التي  الفكرية  املضامني 
جتانسه  بعدم  اخلطاب  ويتميز   ،
 ، األخرى  اخلطابات  مع  وتعارضه 
ومن  آلخر،  موضع  من  اختالفه  بل 

اجتماعية  طبقة  ومن  آلخر  سياق 
في  البحث  انطلق  لذلك   ، ألخرى 
في  فرنسا  في  اإلشكاليات  هذه 
ترتب  مما  املنصرم  القرن  سبعينات 
للغة  الثابت  النظام  رفض  عليه 
واألقوال  والعبارات  فالكلمات  ؛ 
وفق  على  معناها  تغّير  جميعا 
أوضاع املتكلمني وبهذا املعنى فإن 
املقوالت  جتاوزت  اخلطاب  دراسة 

البنيوية القائلة بالبنى الثابتة.

اخلطاب  مبصطلح  نعود  أن  وميكن 
استعمل  الذي  اجلديد  النقد  إلى 
الروائي  اخلطاب  مثل  مصطلحات 
وبهذا   ، الشعري  اخلطاب  مقابل 
اجلديد  النقد  وفق  على  فاخلطاب 
بني  النوعية  الفروق  إلى  يشير 
األجناس األدبية ويؤسس للهويات 
عن  متيزه  هوية  له  خطاب  فكل   ،

غيره.

ة 
ّ
نة النقدي

ّ
 يف املدو

ُ
اخلطاب

عاصرِة  
ُ
امل

د.علي حسني يوسف
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األلسنية  بالدراسات  االهتمام  ومع 
ركز االهتمام على النظر في مقومات 
األداء اللغوي في اخلطابات املتنوعة، 
تتركز  اخلطاب  دراسة  أصبحت  إذ 
حول حجم اخلطاب، هل هو اجلملة 
أم انه يتجاوز ذلك؟ مبعنى آخر دراسة 
نشاطا  بوصفه  اخلطاب  بني  الصلة 
متثل  بوصفها  واإليديولوجيا  فاعال 

وعي املستخدمني للخطاب.
اخلطاب  مفهوم  حتديد  يتم  ولم 
مؤخرا  إال  دقيق  بشكل  وفلسفته 
 ، )ت1981(  فوكو  ميشال  يد  على 
وهو أمر طبيعي إذ أن تعريف األشياء 
تالية  مسألة  منطقيا  وحتديدها 
الستعمالها وتداولها ، واخلطاب عند 
العالقات  ))شبكة معقدة من  فوكو 
والثقافية  والسياسية  االجتماعية 
ينتج  التي  الكيفية  فيها  تبرز  التي 
على  ينطوي  كخطاب  الكالم  فيها 
الهيمنة واخملاطرة في الوقت نفسه((.

ويتصف اخلطاب عند فوكو مبراوغته 
 – فهو   ، تاما  وضوحا  وعدم وضوحه 
يتبدى في األشياء  ))ما   - أي اخلطاب 
بوصفه قانونها الداخلي، والشبكة 
السرية التي ينظر من خاللها، مبعنى 
والبعض  األشياء  هذه  بعض   – ما 
أو  إال عبر شبكة  وما ال يوجد  اآلخر، 
البيضاء  اخلانات  وفي  لغة،  أو  انتباه 
من هذه املربعات فقط يظهر النظام 
أصال،  هناك  كان  كأمر  الصمت  في 
اإلعالن عنه((  منتظرا بصمت حلظة 
يرتكز على  اخلطاب  أن  ومعنى هذا   ،
األفكار  تلك  بوصف  األفكار  نسبية 
مجموعة من الرموز ميكن من خاللها 
فهم العالم وإنتاجه لسانيا وثقافيا 
رمزيا  نظاما  ميثل  اخلطاب  ان  أي   ،

لتمثيل العالم دالليا.

عند  اخلطاب  دراسة  أهمية  وتكمن 

لتجريد  وسيلة  أنها  في  فوكو 
األفعال  متارسها  التي  احلقيقة 
اخلطابية اجلدية بل أن دراسة اخلطاب 
للممارسة  املعنى  ادعاء  حتاول جتريد 
)اصطالح  احلفر  بغية  اخلطابية 
املسكوت  املعاني  عن  فوكوي( 
األفعال  تلك  املتوارية خلف  أو  عنها 

واملعاني الظاهرة واملعلنة.

وبحسب مفهوم فوكو للخطاب فإن 
خطابهم  النقاد  من  مجموعة  لكل 
اخلاص املتمثل في منظومة املفاهيم 
في  هيمنتها  متارس  التي  واألفكار 

حقلهم اإلنتاجي.

كافة  على  ينسحب  ذاته  واألمر 
حقول املعرفة في كل األزمنة ، ومن 
إدوارد سيعد  إفادة  هنا ميكن تفسير 
دراسته  في  اخلطاب  مفهوم  من 
املهمة )االستشراق(، الذي من خالله 
مع  تعامل  قد  الغرب  أن  على  أكد 
الشرق على وفق منظومة مفاهيمية 
صورة  أنتج  خاصا  خطابا  شكلت 
غربية  صورة  بأنها  تتسم  للشرق 

بحتة.

حتول  باخلطاب  االهتمام  أن  والواقع 
يطلق  مستقل  معرفي  حقل  إلى 
عليه )حتليل اخلطاب( وأهم منظريه 
حتليل  مصطلح  صاحب  هاريس   :
على  أكد  الذي  وايستهوب  اخلطاب، 
وفوكو  واللغة،  اخلطاب  بني  التمييز 
النظريات  ذيوع  أن  على  أكد  الذي 
جتمع  لم  ما  يحصل  ال  وشهرتها 
 ، وأجهزته  العلم  مؤسسات  عليها 
وضرب مثال لذلك: التعامل مع اجملانني 

في أوروبا في العصور الوسطى .
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الركاب  نقل  حافلة  يستقل    
الكبير،  حجمها   ، املميز  بلونها 
وايابا  ذهابا  املتذبذبة،   مواعيدها 
يشاركه  الذي  املتواضع  منزله  من 
،الذي  زكي  املهندس  زميله  فيه   
يعمل في احدى الوزارات، يناصفه  

دفع بدل االيجار.
       يذهب إلى مدرسته التي انتقل 
في  اختالف  بسبب  مؤخرا  إليها 
السابق  مديره  مع  النظر  وجهات 

حول أساليب التدريس.
       يستيقظ مبكراً ... يعد فطوره 
بنفسه،  يتأهب للخروج، ينتصب 
يتفحص  الطويلة،  مرآته  امام 
اناقته بهدوء وامعان،  يعاود النظر 
اكتمالها...  من  للتأكد  اخرى،  مرة 
ملعانه...  وشدة  حذائه  إلى  ينظر 
 ، الشخصية  حقيبته  يحمل 
يحرص على تناسق لونها ومظهره 
اجلولة  هذه  تستغرق   ، العام 
عدة  الصباح  اغنيات  انغام   على 
قناعة  إلى  يصل  حتى  دقائق، 
كاملة للصورة التي سيظهر بها، 
املدرسني  أكثر  جعله  الذي  األمر  
األسرة  بذلك  أشادت  طاملا   ، أناقة 
على  االطراء  كبير  ،مع  التدريسية 
الواضح  واهتمامه   حسن طلته،  
جانب  على  أنه  السيما  مبظهره، 

من الوسامة، طيبة النفس، جمال 
ولون  والوضوح،  والبساطة  الروح، 
له  أضافت  خفيفة  بزرقة  عينني 

الكثير.
،تالفيا   مبكرا  اخلروج  اعتاد         
ومدير  الدوام،  بدء  عن  للتأخير، 
ال  والصرامة،  بالشدة  اتصف  

يعطي عذرا للتأخير مهما كان .
زكي  صاحبه  تاركا  يخرج         
باحدى  مرتبط  كونه   ، البيت  في 
خطوط  النقل اخلاص توصله إلى 
مكان عمله ، يستقل احلافلة إلى 

مدرسته ليعود بعد الظهر.
احلافلة  موقف  عند  منتظرا       
،لفت انتباهه تلك الفتاة البيضاء 
املمشوقة االنيقة، تقف بهدوء مع 
مبتعدة  ازياء،   السيدات كعارضة 
الرجال، غير مكانه عند  عن جتمع 
زاوية اخرى، متكنه من ارضاء روحه 
يتفرس   ... اليها  للنظر  العطشى، 
بحذافيرها،  األنثوية  تفاصيلها 
تنهال  اجلائعة،  املستذئبة  نظراته 
جارف  كسيل  بضراوة  عليها  
ترمقه  وحني  بذلك،  تعلم  ،كانت 

بنظرة مفاجئة عن قصد 
وهدوءه  توازنه  يفقد  غيره...  أو 
تعويضية  حركات  مفتعال   ،
اعتاد  التي  مرتبكة،بجريدته 

فراره  عن  تنم  صباح،  كل  قراءتها 
خياله،سرحانه،  صومعة  من 
خالل  يوما  يتجرأ  لم  وانتشائه، 
،بالرغم  املاضية  الثالثة  األشهر 
من رؤيتها كل يوم تقريبا، أن يدخل 
فرص  توفر  ،رغم  حديث  في  معها 

سانحة كثيرة.
        امتعاض كبير ميأل قلبه جتاه  
توجساته و خوفه من خوض مثل  

هذه التجربة.
داخل نفسه  بعد صراعات          
واجلهد،  الوقت  الكثير من  ،كلفته 
للتحدث  اجلادة  احلقيقية  ورغبته 
 ، موقفا  يصطنع  ان  ،قرر  معها  
يدخل معها من خالله في تواصل 

مقبول
حاجز  به  يكسر  استلطاف،   او   
حاول  كلما  يتملكه  الذي  اخلوف 
نار  ليخمد   فتاة،  اي  من  التقرب 
احلسرة واللوعة، جاءت احملاولة بعد 
أيام،  لكنها تكللت بالفشل منذ 
والدتها، كونه لم يخض مثلها من 
جامعيا،  طالبا  كان   فمنذ   ، قبل 
مع  يتحدث  أو  لزميلة،  يتقرب  لم 
طالبة ، لم تكن له رفيقة كبقية 
توفر  من  الرغم  على  الطلبة، 
،تذوب  جامعية  حياة  في  الفرص 
فيها كل النوايا وان كانت مقصودة 

قصة قصرية 

          حرشجات  مزمار
        

         
                                  

جعفر صادق احلسني /العراق.
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يلقبونه  كانوا  زمالءه  أن  لدرجة   ،
ب)العفيف(.

       اغتنم فرصة في أحد األيام،  
دون  فيه  زُجا  مضحكا   موقفا 
جمعتهما   ... ترتيب  أو  قصد 
كانت  لكنها  قليلة،  لثواٍن  فرحة 
ساحر،  عالم  مبثابة  له  بالنسبة 
كنسج   ، كبير  سعد  يوم  و 
خيال،جترأ في هذه املرة يدفعه حب 
التواصل، تصاحبه مسحة خجل 
السابقة...   هفواته   من  متأتية 
بادرها بكالم متلؤه الفرحة، كانت 
دون  جدا   اعتيادية  استجابتها  
حرج أو تكلف، أحس بفراغ كبير 
الكلمات،  عنه  غابت   ، رأسه  في 
جعلته في حيرة مطبقة، اكتفى 
باالنسحاب اعقبه بتركه احلافلة 
يصل  أن  قبل  توقف،  اول  عند 
عندها،  النزول  اعتاد  التي  احملطة 
نفسه،  يلوم  كله  الطريق  مشى 
في  التردد  وفشله،  ضعفه  يلعن 
هذه املواقف  معضلة الزمته منذ 

أول شبابه ، ال يرى لها حال .
خطواته،تذكر  مقصرا         
يقف  كيف  وأناقتها،   جمالها 
نظرات  شرر  عنها  يصد  امامها 
االمياءات،  وبذيء  املتطفلني، 
احتكاك  عن  بجسده  يعزلها 
نوعا  املتعمد،املسموح  الركاب 
العدد  الزحام،  وطأة  حتت  ما، 
ينتهي  مشهد  للركاب،  االضافي 
بني  تاركها  احلافلة،  تركه  فور  
دون  تلسعها  محتشدة   عيون 
هوادة، وسط زحام ما لها بد إال  ان 

تتحمله ، حتى تبلغ محطتها.
أيام الشتاء         صادف في أحد 
يتيمة،  شمس  بأشعة  الدافئة 
إنهما جلسا متقابلني تفصلهما 
النظرة  يسترق  املقاعد،  بعض 
عن  تنم  األخرى،  اثر  اخلاطفة 
يسترق   ، والرضى  اإلعجاب 
النظرات كعادته، متمعنا سحرها 

للنزول،  بالتأهب  همت   ... األخاذ 
النزول  التي تعود  عند ذات احملطة 
عندها كل يوم، عاد ملقعده  حني 
خوفا  للنزول،  نفسها  حتضر  رأها 

من أن تظن أنه يتابعها
أو يالحقها، للتحرش أو املضايقة، 
مرة  باخليبة  يشعر  جالسا  بقي 
اخرى، على عكسها، كانت هادئة 
كعادتها،  اكتراث  مستقرة،دون 
قبل بلوغ احلافلة احملطة التالية... 
سابقها  الباب،  أمام  الوقوف  بكر 
الفوز  خطوة  ،اعتبرها  بخطوة 
بخاطرها  يجول  ال  كي  والنزاهة، 
معها،  النزول  يحاول  كان  أنه 
دقائق حرجة عاش ثوانيها ممسكا 
قامت... بقوة،  احلديدي  بالعمود 

مسك  ...شاركته  خلفه  وقفت 
اخلجل  اخذه  يده،  قرب  العمود 
أن  يعتد  لم  االضطراب،  ،َعّمُه 
تقف خلفه أو قربه طيله األشهر 
وغنجها  بداللها  احس   املاضية، 
خياله،  عالم  في  روحه  تالمس 
حتقق ذلك  االحساس حني المس 
مرة  من  أكثر  جسده  جسدها 
احلافلة  توقفات  و  الزحام  بسبب 
في  تاه  امامها،  املارة  عبور  أثناء  
عالم آخر، نسي نفسه، انسحبت 
منه  وعي  دون  يدها   تالصق  يده 
لها،  حصر  ال  تسأؤالت  عاش    ،
يسأل  وميينا،   شماال  تأرجحه  
النزول  رغبتها   سبب  عن  نفسه 
تعلم  وهي  السابقة،  احملطة  عند 
أنها محطة ينزل عندها كل يوم، 
غارقا  في بحر تسأؤالته  وفضاء 

احالمه،
  اتريد محادثتي؟ 

  احتاول ابالغي عن احلاحي بالنظر 
اليها،

الباب...  ُفتح  احلافلة...  توقفت 
حوله...  مبا  يشعر  ال  غارقا،  الزال 
سمع صوتا ناعما شق مسامعه، 

اعجبه... مزق هالة ذهوله. 

-  تفضل انزل.
       دون أن يشعر ألتفت نحوها 

التفاتة عفوية .
-  نعم... نعم.

  متراجعا بخطوات مهذبة ، وقف 
،مشيرا  اجملال  لها  فاسحا  جانبا 

لها 
القت  و  نزلت  بالنزول...  تتقدمه 
اغترافا  يغترفه  عطرا   عليه  
اسعده أميا إسعاد  ،اضاء شموع 
وعطبه،  خوفه  عنه  فرحه،أزال 

شحنه  بشحنة من اجلرأة...
سبات  من  إثرها  على  استفاق 
توجسه  العميق ، كلها شجعته 

للتحدث معها فبادرته القبول.
-  وصلنا احلمد هلل.

-  لقد فاتتنا  نحن االثنني محطتنا 
السابقة.

ما  مبتسما،فهم  إليها  التفت    
فرحا  معها  سارا  اليه،  ذهبت 
االنيقة  خطواتها  وقع  على 
املتقاربة  جنبا إلى جنب، يتبادالن 
ابتسامات من نوع آخر هذا اليوم  
قبل  ذي  من  وفهما  وضوحا  ،أكثر 
تبادال حديثا عن جمال الشتاء    ،
من  واحة  في  احلياة،  وحالوة 
التفاهم والفرح والسعادة، حديثا 
والقبول  بالتقارب،   اشعرهما 
اتفقا  كأنهما  ،و  جديدة  للقاءات 

على اللقاء غدا دون كالم.
       واصل سعيد  سيره بخطوات 
أكثر ثقة وبهجة، يعاود النظر إلى 
ينظر   ، خطوات  بضع  كل  اخللف 
واضحة  رسائل  لها  يرسل  إليها 
مبتسما،   يتلمس  وهو  جلية، 
رقم  حتمل  جيبه  في  دسها  ورقة 

هاتفها.
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الى  الشاعرة  قصيدة  تنتمي 
وهو  الرومانسية  املدرسة 
أالدب  ٔاشكال  من  شكل 
بفيض  املدرسة  تلك  وتتميز 
من الشعور باإلثارة والغموض 
خاص  وميل  باحلب،  املرتبطني 
في  والراحة  بالرضا  للشعور 
الشيء  احلبيب  مع  العالقة 
الذي يبعدها عن الرتابة وامللل 
ذاتها  أالمور  تكرار  عند  حتى 

ملرات عديدة 

الرومانسّي  الشعر  ويتميز   ,
بتعابيره الصادقة، حيث يصدق 
العواطف  عن  التعبير  في 

العميقة  واملشاعر  الفرديّة، 
التي تختلج في ٔاعماق النفس  
واالستسالم إلى عاملها وتيارها 
والواقع    الفكر  عن  البعيد 
الرموز  توظيف  يُعدُّ  حيث 
الشعر  خصأيص  ٔاهم  ٔاحد 
َّه يتناسب  الرومانسّي؛ وذلك ٔالن
والتي  الغامضة،  الظروف  مع 
وإيضاحها،  حتديدها  يصعب 
حيث يقوم الرمز بإيجاز املعاني 
باالنطباعات  ويوحي  الكثيرة، 
التوضيح،  ٔاو  التفصيل  دون 
على  التمرد  سماته  ومن 
االجتماعّية،  والقيود  العقل 
بحيث  القلب،  نحو  واالجتاه 

يصبح الفرد هو الور أالدبي ,

من  منسكه  خيط  ٔاول  ف 
الذي  العنوان  هو  القصيدة 
احلالة  بث  الشاعر  حتاول 
من  االستفزازية  الشعورية 
لذلك  املعني  الشخص  قبل 
قالت ناشز بك وانه لتمرد ومتنع 
مشاعره  في  الدخول  محاولة 

لتفعل هذا الشعور ! لكن ذلك 
يتطلب منها امر غاية بالذكاء 
؟ فعند الدخول في القصيدة 
كيفية  في  احليرة  هذه  جتد 
الولوج الى عامله لذلك يلزمها 
لتحصل  االخرين  تشارك  ان 
لكي  ذكاء  وبرهة  نتيجة  على 
متحو كل انفالت غير محسوب 
الوفي  العاشق  بعقالنية 
ٔاربعنيَ  الذكاء  من  )يلزمني 
الطأيَش من  ٔامحَو  لكي  رٔاساً 
الغباء ( . وذلك جعلها تبحث 
بني طيات اللغة واحلروف وهي 
تترقبه بعني وتكتبه بعني كامنا 
الغيرة  تلك  ان  تقول  ان  تريد 
احليرة التي جعلتني بها غيرت 
؟ حتى  االعتيادية  من حركتي 
سلوكه  بسبب  املقصود  كان 
فيها  اخليبة  رسخ  املنفلت 
من  جسدها  على  بان  حتى 
في  تداعيات  خلق  مما  ندوب 
بالعذاب  متثل  سلبا  شعورها 
حبلى  امراة  الى  احالها  الذي 

بالبكاء 

 قراءة نقدية لقصيدة 
)نازشةٌ بكَ ( 

للشاعرة ارعلاقية 
 ) ميرسة هامش ( 

عبد احلسني الشيخ علي
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)) ناشزةٌ بَك (( 

يلزمني من الذكاء ٔاربعنيَ رٔاساً
لكي ٔامحَو الطأيَش من الغباء

ؤانا ٔاسقُط في توحِد اللغِة
ٔالكتبك بعنٍي واحدٍة

وتبصرَُك الثانيُة
على جسدي املثقوِب باخليبِة

ٔالقوَل كيف ٔامنو
مع عذاباِت امرٔاة حبلى بالبكاء

تنتفض  التالي  املقطع  في 
لذلك  اجتاهه  شعورها  على 
الفواصل  كل  تزيح  ان  قررت 
لتضع  واالستفهامات 
الذي  اجلرح  على  ابهامها 
ثابت  غير  النه  لها  سببه 
مشاعره  وثبات  توجهه  في 
غير  واخرى  امراة  بني  ويتنقل 
 , ولوعتها  بشعورها  مهتم 
وان  رشدها  الى  عادت  وكانها 
نفعا  يجدي  ال  فعلته  ما  كل 
لذلك قررت ان تزيح هذا القلق 
افكارها  من  وتزيحه  املستمر 
كما تفعل مع اظافرها النشاز 
التي تشوه اصابعها . ومبا انه 
وهنا  العالقات  تعدد  في  بارع 
البارُع  )ٔايها  االستعارة  تتجلى 
 ) أالبِط  العاشقِة حتت  بفكرِة 
التصرف  حتت  عاشقة  مبعنى 
وكٔانها  وجدها  شاء  ما  متى 
دامت  ما  لها  قوة  وال  حول  ال 
اليه  منساقة  فهي  عاشقة 

قسرا . 

ٔاجردُ كلماتي
من النقطِة والفاصلِة وإشارة 

االستفهاِم
مناديَل  صدرها  على  ؤاضُع 

الرابعة من ٔاسمك
ٔاظافري  تقليَم  ٔاعاودُ  كٔانني 

الناشزِة
النأيمِة  القلِق  صبايا  ؤانظُف 

مباِء وجهَك
العاشقِة  بفكرِة  البارُع  ٔايها 

حتت أالبِط

وبعد تلك االنتفاضة والشعور 
عابرة  امراة  يراها  بانه 
همتها  تشحذ  كأالخريات 
تفاصيلة  بكل  وتصرفه 
كل  وان  ومعانيها  كلماته 
النهاية  الى  وصل  قد  شيء 
املتوقعة باالنفصال )خذْ بقايا 
في  (لكن  وانصرْف  املعنى 
نفس الوقت هي على علم بان 
هذا القرار منها سيقتله تارة 
باالسرخاء  يقابلها  وهو  اخرى 
غير  كفيه  بكلتا  مصفقا 
ساخرا  به  تفوهت  مبا  عابئ 
في  وهي  أالصدقاء  ٔامام  منها 
لهم  املوقف  تبرير  من  حيرة 
وهم يتسأيلون النها لم تتوقع 
قد  املفاجئة  وتلك  ذلك  منه 
او  الرد  كيفية  في  جعلتها 
عن  ٔاسئلتهم  على  اإلجابة 
سبب سخريته فليس امامها 
طيشه  من  االعتذار  غير 
حفاظا عليه رغم عناده اذ انها 
لن تكتب ٔاكثر مما ذكرت بشانه 
حينما كتبت نصا جعلت منه 

حدثا برأيحة النب .  

خذْ بقايا املعنى وانصرْف
سيقتلَك هذا النُص مرةً ٔاخرى

ٔاغواَء  ومتارُس  بكفيَك  تصفقُ 
الفوضى

تارةً تلوُن تفاهتي وتارةً تسخرُ 
من حالي

ؤانا ٔاقدُم اعتذاري ٔالصدقأيي 
ٔادخُن ٔاسئلَتهم مبرايا الكسوِف

على هشاشِة  ٔالنني حافظُت 
وجهَك العنيد

فوَق جناِح النِص
احلدَث  يصنُع  الذي  النُص 

ِّ برأيحِة النُب

ان  جند  االخير  املقطع  في 
حينما  تالشي  قد  شيء  كل 
حينما  القبلة  بتلك  فاجٔاها 
برجوازيا   ( متسلطا  الى  حتول 
التي  اليد  ( وقد امسكها من 
ٔاخرى  تارة  إليه  فتعود  تٔوملها 
يتضوع  كان  مبا  يشعر  ان  دون 
الذي  واالصراع  صدرها  في 
في رٔاسها . فمحى كل شيء 
بتلك القبلة لقوة شخصيته 
عشقها  امام  حيلتها  وقلة 
له العنة كل ما كتبت والذي 

تالشى بلحظة .....
بلزاجِة  برجوازياً  ٔاراه  وفجٔاةً 

القبلِة اخلارجِة طورَ فِمَك 
هكذا ٔاموُت وهكذا ٔاكتُب

احلبرَ  العُن  ؤانا  اللغَة  سأيلًة 
الساري

باخلطوِط الدقيقِة
.......

نبذة مختصرة عن الكاتبة //

 1976 تولد  هاشم  ميسرة 
بال  مٔوسسة  رٔييسة  بغداد 
وشاعرة  الثقافية  ٔاقنعة 
بغداد  اديبات  صالون  وصاحبة 
الثقافي وناشطة مدنية لدي 
ثالثة مجاميع شعرية خاصة 

بي وثمانية مشتركة
عربدة   / أالولى  مجموعتها 

شفاه اصدرت عام 2015
الثانية / وماذا بعد عام 2016

بالسكر  معتوهة   / الثالثة 
2018

ولديها رواية قيد الكتابة
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دخوِل  حلُم  راودُه  عمرِه  من  السادسَة  بلَغ  طفٍل  كأيِّ 
املدرسِة لم تكنْ دارهْم بعيدةً عنها .

 ( ليغازَل  قدراً صغيراً  إليها حامالً  يذهُب  ما كان  كثيراً 
التي  الغذاِء  وجبِة  أعدادِ  عن  املسؤول  املدرسِة   ) فراَش 
عليهِ  ليتصدَق   , الثانية  احلصِة  بعَد  للطلبِة  تُقدُم 
قد  وكأنه  متباهياً  بهِ  فيعود  املتبقي  اللنِب  من  بقسماً 

حصَل على جائزِة )نوبل( للغذاِء .
اصطحبُه والدُه الى املصورِ الوحيِد في املدينِة ليلتقَط 
التي فيها  املعاملِة  التي هي جزٌء مهٌم من  الصورةَ  له 
األوِل  الصِف  في  لقبولهِ  املطلوبُة  املستمسكاُت 

أالبتدائي .

ارتدى قميصاً أبيضاً وبنطلوناً باهت اللوِن وحذاَء أخوُه 
األكبر, علما بأنها املرةَ االولى التي يرتدي فيها هذا الزي 
, فالسننيُ الستُة التي قضاها من عمرِه لم يرتدي فيها 

سوى) دشداشة البازة شتاًء والكمردين صيفاً ( .

وقد  التصويِر  آلِة  من  الصورةَ  املصورُالشمسُي  أخرَج 
يبُد  لم  سوداَء  ورقٌة  أنها   , املصورِ  بيِد  شاهَد  ما  هالٌه 

سأَل  طفوليٍة  وبعفويٍة   , مالمحُه  من  مالمَح  أيُّ  فيها 
املصورُ ) عمو أيَن وجهي( ؟

إبتسَم املصورُ إبتسامٍة أبويٍه وقال ياولدي التستعجَل 
حوٍض  في  الصورةَ  القى   , بعُد  فيما  لعبتها  ستفهُم 
حسبُه ماًء لكن ذلك السائُل لم يعرَف حقيقتُه أال بعد 
السائِل  في  السوداِء  الورقِة  القاِء  عنَد  املهُم   . سننيْ 
بدأْت تظهرُ مالمحُه الى أن أكتملْت فسلمها أياُه فرَح 

فرحاً اليوصْف . 

الى  أألخرى وسلمها  الوالُد مع املستمسكاِت  وضعها 
, وفي اليوِم األوِل من بدِء العاِم الدراسيِّ  مديِر املدرسِة 
 , عرٍس  حفلِة  الى  ذاهٌب  وكأنه  مبكراً  نومهِ  من  نَهَض 
طلَب من والدتٌه وبإحلاٍح أن تشتري له دفتراً وقلماً وكما 
قادراً  سيكوُن  الصَف  دخولهِ  عنَد  مخيلتُه  له  صورْت 

على القراءِة والكتابِة بقدرِة قادرْ .
لبْت  أم  كونها  بحكِم  ولكن  مقتنعٌة  الوالدةُ  تكنْ  لم 
رغبتُه الطفوليَه وأعطتُه دفتراً من مخزن أخوتُه الكبار .

من  وتفاؤالً  االول  هواليوم  وهذا  املدرسة  مالبس  لبس 
خمسُة   ( أعطتُه  التاريخي  اليوِم  لهذا  وأكراماً  الوالدَه 
فلوٍس ) كي يشتري بها مالذ لُه وطاْب , عنَد خروجهِ من 

                                                                                                                                      جائزة نوبل للغذاء 

                                   

                                                                                           جمال داودالهيتي

قصه قصريه  



العدد 24   أيلول 2020

41

العدد 24  أيلول  2020 المرايا

باِب الدارِ رشقْت الوالدةُ صحَن ماٍء 
قبَل   , احلاسدِة  لألعنِي  طرداً  خلفُه 
دخولهِ املدرسِة وعلى بَابها اخلارجي 
أبو   ( الواحد  عبد  يُدعى  رجٌل  كاَن 
بَلهَجتهِ  َجنوبي  رجٌل  الكيْك( 
الساميِة  َعواطفهِ  وَرقَِة  احلَنونَة 
وتَواضعهِ ألآلمتناهي وُعذوبَِة َصوتهِ 

ولباسهِ الذي يَرمزُالى َصنَعته .

صينيِة  الى(  الطفُل  َحملقَ 
عبدالواحد( املوضوعُة على الركيزٍة 
اخملََُصَصٍة لها واملُتميزةُ هي االخرى 
تعالى  قد  بها  فأذا   , بصناعتها 
منفوٌش   ) كيٌك   ( أنه  بها  )الكيك( 
ذو رائحٍة تغري الكبارَ قبَل الصغارِ 
) الكيِك( ميتلُك دماثَة  كان صاحُب 
أن يكوَن داعيٌة  اخللٍق , ما يستحقُ 

للطيبِة في كِل فضائياِت احلاضِر .

تلمَظ لسانُه وشفتاُه كما يتلمُض 
,دََس  شهيٍة   لوجبٍة  الثعلُب 
النقودَ  قطعَة  الكيِك  لصاحبِ 

واستلَم الكَيكََة  .

اخلارجي  الباَب  دخولهِ  قبَل 
بنهٍم  الكيكَة  التهَم  للمدرسِة 
الطعاَم  يذْق  لم  كأنُه   , وَشراهٍة 
منذُ أياٍم , دخَل املدرسَة جتوَل وكأنُه 

غريٌب   ال يعرُف أحداً .

من  شاهَد   , يدُق  جرٌس  سمَع   
الى  يتجهوَن  عمراً  منُه  أكبرُ  هم 
صفوفهْم   , وسمع من ينادي طالُب 
الصِف  هذا  يدخلوَن  األوِل  الصِف 
وصَل  حلظاٍت  الداخلنيَ,  مع  دخَل 
واخمليفِة   البهيِة  بهيأتهِ  املعلُم 
واحٍد  كُل  ,  سأَل  الوقت  نفِس  في 
منهم عن أسمهِ وأسِم أبيهِ , وجَه 
لهم بعُض النصائِح التربويِة منها 

واالجتهادِ  الدواِم  على  املواضبُة 
األوِل  الدرِس  جرُس  دَق  بالدراسِة 
خرجوا  قد  وكأنهم  الطالُب  خرَج 
يقصدوَن عمهم  من سجٍن فرحنيَ 
أشتروا  منهم  كثيراً  الكيك(  أبو   (
وهم  إليهم  ينظرُ   , كان  الكيَك, 
يكن  فلم  هَو  أما  بشهيٍة  يأكلوَن 

ميلُك من النقودِ ما يشتري به . 
لم  الذي  اجلوُع  بل  احليرةُ  أصابتُه 
الغيرِة من  . لكنه جوُع  يكن مبرراً 
اآلخرين , رأى أحَد أألطفاِل يحمُل ) 

كيكًة ( .
بادرُه هل تبيعها ؟ 

- بكْم ؟
- بدفتري هذا . 

السعرُ مغرٌي !!
- نعْم وبدون تردد .

 سلمُه الدفترَ وأخذَ مرادُه , وأكلها 
بنهٍم . 

عادَ  اليوِم  لذلك  الدواِم  انتهاِء  بعد 
والفرِح  الزهِو  من  وفيهِ  البيِت  الى 
يكنْ  لم  أنُه  غيرَ  الكثيِر  الشيَء 
يدرَي أَن فعلتُه هذِه قد نقلْت حرفياً 
الى والدتهِ ! أذْ تصورَ أن ما قاَم بهِ ال 

يعلُم بهِ أحدٌ .

أمُه  استقبلتُه  البيَت  وصَل   
بالترحاِب : أهالً بنيَّ ..

 وبنظراٍت متثيليٍة قالْت لُه :
إصطنَع  ؟  ولدي  يا  دفترَك  أيَن   -
وجههِ  على  وارتسَم  متثيلياً  موقفاً 

ُحزٌن كاذٌب .
- لقد سرقوه من الرحلة ولم أعرُف 

من السارْق .
ومبهارةالعارْف املتيقنْ . قالت :

-هل أنت متأكد بأن الدفتر قد سرق 
؟ 

أجاَب بتردد ينُم عن كذْب أدعائُه ... 

لقد... لقد ... سرق .
حني  بالصدمة  بل  بالذهول  أصيب 

سألته أمه : 
-وكم كيكٍة أكلَت في املدرسِة ؟

ووقَف  َشفَه  ببنِت  ينبَس  لم   
متسمراً صامتاً ........ 

قالت سأجيبْك أنا أكلَت ) كيكتني 
النقودِ  بقطعِة  أشتريتها  أألولى   )
أليس   . بالدفتِر  أشتريتها  والثانيُة 

كذلك؟ .

لم يكن أمامُه أآل أن يعترَف بحقيقِة 
االمِر وأن يدفَع الثمُن الباهَظ لهذِه 
مابقيَّ  ينساُه  لم   الذي  الفعلة 

حيا..
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- عبدالباري املالكي 

أالجودُ  يُبَعث   ... مقاماته  ومن 
حاّلجاً .

فلقد عاش شاعرنا )أالجود(  في 
احلاّلج  مقامات  )من  قصيدته 
والرحيل  واملرايا  الظل  زمن   )
والئاس  وأالمل  والرصيف 
املتزل  والوطن  والوحشة 
من  ذلك  وغير  واحلقل  للمراثي 
رسمها  التي  التعبيرية  الصور 

لنا هو يريشة احلاّلج .

التعبيرية  الصور  تلكم  فكل 
الذي  أالسى  ٔالسباب  رمزاً  كانت 
يعتصره في نفسه ، وكانت رمزاً 
التقليدية  والعاطفة  للقيود 

وتعّوقها  خطواته  تشل  التي 
التجارب  آفاق  الى  االنطالق  عن 

أالخرى .

التعبير  وهذا النمط من عناصر 
ميثل  هو  امنا  شعره  في  الدرامي 
على  انعكس  الذي  التٔاثير  داللة 
في  ذهنه  في  اللفظي  التقابل 
والذي ميثل كياناً  القصيدة  هذه 
قأيماً في نفس الشاعر  وجدانياً 
الصورة  خالله  من  ٔادركنا   ،
واستطعنا  لذاته  الطبيعية 
حينذاك ٔان نعلم انه  ميثل البعد 
تعبيره  يفقد  ٔان  دون  احلقيقي 

الدرامي .

حاّلجه   في  أالجود  مقامات  ان 
دأيرة  تتلقفه  بطيء  بنغم  تبدٔا 
دروب   في  وتزحف   ، دأيرة  وراء 
جديداً  شكالً  لتقايضه   ، ظله 
التي  صحرأيه  اركان  في  ينتشر 

تضطر الى ان تفسر املاء بالرمل 
، ويسرع وقع ذلك التفسير على 
السماء  الى كبد  ،ويعلو  حالجه 
مقام  تشبهان  وهيبة  جالل  في 
بتلك  يفيض  الذي  العشق 
عند  ٔاوجها  تبلغ  والتي  املقامات 
 ، االشهى  هي  قبالت  في  فمه 
االحلى  اذنيه في طعم هو  وفي 

بال نظأير يذكرها حالجه .

ان حاّلجه في مقاماته هذه  امنا 
ما  ويستفرغ  أاللم  يحتسي 
يرقد  ان  في  ٔامالً   ، احشأيه  في 
واحلياة  السعادة  من  جانب  الى 
وطن  في  انشدها  التي  الهانئة 
لبأيه  يتح  لم  ما  مراثيه  يختزل 
واجداده فيه من قبل ، وهم الذين 
جسر،  كل  عند  دمهم  تدلى 
وجرى في كل ساقية ، حني فاض 
بالنبل والعزة واجلهاد ، حتى وجد 
ان الدنيا هي اضيق من ان تتسع 

ًومن مقاماته ... 
جا

ّ
 حل

ُ
ث األجود

َ
بع

ُ
ي

دراسة نقدية يف شعر أجود جمبل 
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والنفوس  البريئة  القلوب  للقيا 
الطاهرة على صعيد احلب والوفاء. 

ابرز   ، بوحشة  يشعر  فحاّلجه 
به في  ُعِرف  الذي  التفأول  مزاياها 
اال  القلوب  لضعاف  اليوحي  عهد 
يجالس حزيناً  لم  فهو   ، بالقنوط 
يأيساً  او   ، حزنه  عنه  وسرى  اال 
وال   ، قلبه  في  االمل  ؤاحيا  اال 
وهو   ، وبدد عنه همه  اال  مهموماً 
والعزمية  القوية  احلجة  تلك  في 
تهبط  ينتظرامراة  امنا  املضاءة 
اذن  وهمسة  عني  بغمزة  عليه 
ان  فيها  حاملاً  موسيقية  وبٔانغام 
وتتقدم   ، ذراعه  املرٔاة   تلك  تتابط 
به في انوثة مزدهرة الى حقول من 
ياسمني ، وسواٍق رشرشتها عيون 
الفرات ، لكن امرٔاته تلك  ماتلبث 
ان تغادره على عجل   دون ان يناما 
قد  تراوغ موتاً  ٔامنية  على شظف 
باعصاب  ينتظره  وهو  عليه  اطل 
وثياب  حافيتني  وقدمني  جياشة 
الى اختفاء  مهلهلة ماكان سبباً 
تلك احلسناء عنه بالف عذر تاركة 
اياه وحيداً في ليل موحش يزدحم 
االحباب  بلقاء  اال  شيء  بكل 

ورأيحة البالد .

حاّلجه  عند  جدا  مهم  الوقت  ان 
 ، جاّلده  عند  مهماً   ليس  لكنه 
ذلك اجلالد الذي اليحتاج الى كثير 
بريق سيفه  يلمع  الوقت حني  من 
، فيرقَيه رقبته على منت مقصلة 
البدع  من  به  ٔاُلِصق  مما  تقيه  ال 
علم  على  التنطبق  التي  وأالهواء 
الى  عامله  ، مودعاً  واليقبلها عقل 
الرأيي  وصية  معه  حامالً   ، االبد 
الذي حدسته ارضه ، تلك الوصية 
في   غبطته  فيها  يلتمس  التي 
على  ليتوب  هواهم   الى  املشاة 
فجر ذلك أالمل الذي انتظره طويال 
ملا فيه من بهجة برق ومالمح طفل 

و)الء( يصرخها في عرين صمت  .

شيء  كل  يجف   ، ما  حلظة  وفي 
اال  يطل  ان  ترجو  ال  افق  يجف   ،
رحيالً  اليبل  لقاء  ويجف   ، تذكاراً 
بخالً  يستحيل  سخاء  ويجف   ،
تُعرَف  التي  اللحظة  هي  تلك   ،
الذي  حالجه  ُعرْف  في  بالالزمن 
لطاملا ٔالِفناه نابغاً دون زمن او مدى 
فهو   ، رياء   دون  سلس  باسلوب   ،
اليتحرج مما قد يُتَهم به في غنأيه 
من منافاته للعلوم احلكيمة ٔاو مما 
قد يتَهم به في تهوين شٔان الدين 
كل   ، التحرر  باسم  والتحايل   ،
ذلك اليتحرج منه حتى لو اضطر 
على  حبواً  احلرية  الى  مسيره  في 
درب  وعورة  من  مافيه  مع   ، الثلج 
 ، تتداوله  هبوب  وشدة   ، تعيقه 
، ووجه يزحف  وسيل هباء يجرفه 
فوق اجلليد ، فهو اليتحرج من ذلك 
كله النه يتسلح بصرخة اجلمال ، 
والبحث  احلر  والنقد  الفكر  وثمرة 
مبا  واجلد  السعي  على   املستند 
السيئة  العادات  نبذ  مع  يتفق 
روّي  بٔاسلوب  الشأيعة  واخلرافات 
ترك  الى  تدعوان  بينة  وحكمة 
اإلختالف  تعيش   أالمة  مايجعل 
يسمح  ما  وترك  وِشَيعاً  فرَقاً 
وما   ، وأالوهام  واخلرافات  بالغفلة 
ً، وما  ولعبا  الدين لهواً  يجعل من 
يجعل من الدين استبداداً وطغياناً 
رذأيل  الفضأيل  من  يجعل  وما   ،
ومن الرذأيل فضأيل ، فيعيش املرء 
في ظله خامالً حأيراً ضأيع القصد 
، فهو يرى ان احلرية مقدسة ، وانها 
ٔاوجب حرصاً من احلرص على احلياة 
، وان املوت الكرمي احب اليه واشرف 

من حياة الذل . 

جتربته  أالجيال  من  جيل  لكل  إن 
شعرأيه  بنتاج  املتمثلة  الشعرية 
وفنانيه املوهوبني واملبدعني ، وهي 

ومالمح  سمات  عن  تعبر  جتربة 
الوجود الذي ولدوا في ٔاجوأيه .

وشاعرنا أالجود يكاد يختفي كلياً في 
نبض سومرييه 

التي  ٔاجوأيه  وآالم  هموم  يصور  حني 
ليكاد  حتى   ، ودمه  روحه  فيها  ولدت 
لفكره  كفًءا  مساراً  يصبح  حبره 
الذي عكس ارتباطه مبعاناة وحيرة بني 
قومه في وجدان متوهج ، ونبرة ثأيرة ، 

وسر ٍ اقتنصه في عمق . 

  - منه    َ ٔاصدق  ال   - إطناب   وثمة 
زقوراتهم  ارتبطت  الذين  لسومرييه 
قمَحه   َ ٔاكسب   ، ممتد  طويل  بتاريخ 
حانيًة  اكفاً  وريحه   ، ملتهباً  وجداناً 
املشدودة  قيثارتهِ  ٔاوتار  استثارت 
العطر  تتربص  التي  بالذكريات 
وهما  ليله  في  واخلمرة  ٔازهاره  في 
تعانق  موسيقى  الى  يستحيالن 
تنمو  التي  والسوسن  الس  غصون 
وتنبت لتخص عاملاً طفولياً من الصور 

للسري والغرين . 

سومرييه  في  يكتشف    ) )أالجود  و 
انهم ابناء احلياة ؤان ٔالوانهم هي تلك 
أاللوان القادرة على رسم شموخ اجلبال 
، وصفاء البحر ليوقظ في ٔاهله احلياة 
التي اختفى شاعرنا كلياً في ضبابها 

املتكثف عن جثث البد ٔان تدفن .

ٔاحالت  قد  التي  هي  تلك  واجلثث 
 ، يبوساً  احلور   وشجرة   ، بوراً  االرض 
واملرايا  ٔاجزاًء متناثرة من خوف ، حتى 
ٔاثقلت نفس شاعرنا ؤاوجدت فيه من 
التنغيص والتكدير ٔاضعاف ما وجدت 
في حرم البردي ؤاستوطن ، أالمر الذي 
ٔاغوار  لسبر  الشاعر  انفعاالت  من  زاد 
باحلزن  اكتظت  التي  الاليقينية  مدنه 
من  مثخن  عشقٌ  اعتراه  حني  اخلافق 

)داخل حسن( . 
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وجدلية البحر التي تنبعث كنبوءة 
سومرية للغٍز يُحار منه ، هي االخرى 
جدلية فطرية يعيش عليها شاعرنا 
بإشارة الى هزمية روحية فيه ماتزال 
 ، فاشل  لكفاح    ، الشاغل  شغله 
فهو اذ يجوس ذلك اللغز دون هوادة 
بجرٍح  يخرج  فإنه   ، بابه  ويطرق 
 ، غامضة  املوت  عن  ورٔويا   ،  ّ مزرق 
ٔاذّن  قد  بالٍل  غير  لبالٍل  مريرة  وإدانٍة 
، ولقصٍب مهدور ، ولزمٍن ليس ثمة 
مهرب الى مالذ فيه من واقع مريب ، 

ومن فتنة لطاملا حذر منها .

وأالرق لم يسمح لشاعرنا ٔان يغمض 
ابدية  ضياٍع  حلظة  نتيجة  عينيه 
، وتوقف  ٔاثير  ضاع فيها كل ما هو 
حتى   ، مجيد   متدفق  كل  عندها 
يتغنى  وتركه   ، البحر  ذلك  ٔاغرقه 
شاحبة  وبوجوه   ، مصلوب   ً بفتى 
مهجورة  وبٔارواح   ، شاطئهِ  على 
من  ممزقة  وبٔاشكال   ، ساحلهِ  عند 
وبصخور   ، مسكن  بال  الغرقى 
جوفاء كاإلسفنج مغروسة برماله 
ٔادمي  في  باردة  ريح  خلفته  وبفراغ   ،
جناحني  له   ْ خلقت  حني  السماء 

خرقتهما رصاصة  .

جتربته  أالجيال  من  جيل  لكل 
شعرأيه  بنتاج  املتمثلة  الشعرية 
وهي   ، واملبدعني  املوهوبني  وفنانيه 
ومالمح  سمات  عن  تعبر  جتربة 

الوجود الذي ولدوا في ٔاجوأيه . 

كلياً  يختفي  يكاد  أالجود  وشاعرنا 
في نبض سومرييه 

حني يصور هموم وآالم ٔاجوأيه التي 
ولدت فيها روحه ودمه ، حتى ليكاد 
لفكره  كفًءا  مساراً  يصبح  حبره 
وحيرة  مبعاناة  ارتباطه  عكس  الذي 

بني قومه في وجدان متوهج ، ونبرة 
ثأيرة ، وسر ٍ اقتنصه في عمق . 

  - منه    َ ٔاصدق  ال   - إطناب   وثمة 
لسومرييه الذين ارتبطت زقوراتهم 
َ قمَحه  بتاريخ طويل ممتد ، ٔاكسب 
، وريحه اكفاً حانيًة  وجداناً ملتهباً 
املشدودة  قيثارتهِ  ٔاوتار  استثارت 
العطر  تتربص  التي  بالذكريات 
وهما  ليله  في  واخلمرة  ٔازهاره  في 
تعانق  موسيقى  الى  يستحيالن 
تنمو  التي  والسوسن  الس  غصون 
من  طفولياً  عاملاً  لتخص  وتنبت 

الصور للسري والغرين . 

و )أالجود (  يكتشف في سومرييه 
هي  ٔالوانهم  ؤان  احلياة  ابناء  انهم 
رسم  على  القادرة  أاللوان  تلك 
شموخ اجلبال ، وصفاء البحر ليوقظ 
في ٔاهله احلياة التي اختفى شاعرنا 
كلياً في ضبابها املتكثف عن جثث 

البد ٔان تدفن .

ٔاحالت  قد  التي  هي  تلك  واجلثث 
يبوساً  احلور   وشجرة   ، بوراً  االرض 
 ، خوف  من  متناثرة  ٔاجزاًء  واملرايا    ،
ؤاوجدت  ٔاثقلت نفس شاعرنا  حتى 
فيه من التنغيص والتكدير ٔاضعاف 
ما وجدت في حرم البردي ؤاستوطن 
، أالمر الذي زاد من انفعاالت الشاعر 
التي  الاليقينية  مدنه  ٔاغوار  لسبر 
اعتراه  حني  اخلافق  باحلزن  اكتظت 

عشقٌ مثخن من )داخل حسن( . 

وجدلية البحر التي تنبعث كنبوءة 
سومرية للغٍز يُحار منه ، هي االخرى 
جدلية فطرية يعيش عليها شاعرنا 
بإشارة الى هزمية روحية فيه ماتزال 
 ، فاشل  لكفاح    ، الشاغل  شغله 
فهو اذ يجوس ذلك اللغز دون هوادة 

بجرٍح  يخرج  فإنه   ، بابه  ويطرق 
 ، غامضة  املوت  عن  ورٔويا   ،  ّ مزرق 
ٔاذّن  قد  بالٍل  غير  لبالٍل  مريرة  وإدانٍة 
، ولقصٍب مهدور ، ولزمٍن ليس ثمة 
مهرب الى مالذ فيه من واقع مريب ، 

ومن فتنة لطاملا حذر منها .

وأالرق لم يسمح لشاعرنا ٔان يغمض 
ابدية  ضياٍع  حلظة  نتيجة  عينيه 
، وتوقف  ٔاثير  ضاع فيها كل ما هو 
حتى   ، مجيد   متدفق  كل  عندها 
يتغنى  وتركه   ، البحر  ذلك  ٔاغرقه 
شاحبة  وبوجوه   ، مصلوب   ً بفتى 
مهجورة  وبٔارواح   ، شاطئهِ  على 
من  ممزقة  وبٔاشكال   ، ساحلهِ  عند 
وبصخور   ، مسكن  بال  الغرقى 
جوفاء كاإلسفنج مغروسة برماله 
ٔادمي  في  باردة  ريح  خلفته  وبفراغ   ،
جناحني  له   ْ خلقت  حني  السماء 

خرقتهما رصاصة  .

قصيدة )من مقامات احلاّلج (

.....................

على جسدي وقْفُت
فِصرُْت ِظالّ

وقايَضني ُحضورُ الفْقِد شكال

فقلُت لصاحبي
هجَسنا  رُ  تُفسِّ الصحارى  كيف   :

املأييَّ رَْمال؟

تَداوَلنا الهبوُب بها
غُموضاً
لنا وَحمَّ

هواًء ُمْضَمِحاّل
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تَسيُل وجوُهنا فوَق املَرايا
ويجِرُفنا الهباُء الَفذُّ َسْيال

وحتَت
وُُعورِة أالشياِء نبكي

لعلَّ غروبَنا يلتمُّ نخال

تُرتُِّشنا الُفيوُض
َمقاَم عشٍق

ونَدُخل
في َحفيِف الوجِد نَصال

بال زمٍن
ودُوَن َمًدى نغنِّي

فنسُقُط
في نُبوِغ السكِْر قَتْلى

إلى ٔايَن املسيرُ؟
وقد تَركْنا

وراَء ٔاَناقِة الَعَتماِت ٔاهال

ُهُم الشَغُف الكبيرُ
وكلُّ درٍب لغيِر َسخأيِهْم

سيكوُن بُْخال

رحيٌل
ال يُبلُِّلُه لِقاٌء

وال تَرجو لُه السَنواُت وصال

ِسوى التَّذكارِ
-حنيَ يِجفُّ ٔاُْفقٌ-

ميرُّ على رصيِف القلبِ َطالّ

هناَك
على َفمي الُقبالُت ٔاَْشهى

وفي ٔاذُنيَّ طْعُم الريِح
ٔاحلى

بال قََدٍم
ٔاسيرُ إلى بُزوغي

إذا قَدٌم ٔارادت ٔاْن تَِزاّل

وكاَن على بياِض السيِف
وقٌت

ٔا منه جاّلدي توضَّ
وَصّلى

فيا َجذََل املُشاِة إلى هواهم
ْس ِغبْطتي تلمَّ

فالبيُد َجذلى

وكُنْ ٔاَمالً ٔاَتوُب على يديهِ
فئاُس َمراكبي

ما عادَ طْفال

سيكْفيني من البَهجاِت
برٌق

ٔالصرَُخ في َعريِن الصْمِت
: كالّ

ويوِقُد وحشتي
ٔايُّ انتباٍه إلى امرٔاٍة

مترُّ عليَّ َعْجلى

سُيخفيها الظالُم بٔالِف ِسرٍّ
ويترُكُني

بباِب الّليِل قُْفال

ٔانا الرأيي الذي َحَدَستُْه ٔارٌض
ؤاينَع فيهِ

زهرُ الصحِو َهوال

املَراثي  اختزَل  الذي  الوطُن  ٔانا 
بقامتِهِ

وِمنْ دَِمهِ تََدلّى

فكْم ُخْضنا معاً
ماًء َضريراً

ْحُت عن قَدميهِ وحال وكْم َمسَّ

وكم مِنْنا
على َشَظِف أالماني

نُراوُغ دونَها املوَت املُطِالّ

فيا امرٔاةً
تُرْشِرُشِك السواقي

وتَزدهرُ أالُنوثُة فيِك حقال

تعاَليْ

ِحنيَ يَْغشى الّليُل إسمي
فرأيحُة البالدِ

جَتيُء َلْيال

………………
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# تصور القصيدة سيل املشاعر 
حّب  في  الصافية  الصادقة 
الفهم  ضوء  في  احلسني  االمام 
الواعي لنهضته وما جتلى عنها 
والكرامة  االباء  في  دروس  من 
مايحرص  باغلى  والتضحية 
الدين  لنصرة  االنسان  عليه 

والعرض..
متٔانية  قراءة  -من  وميكن 
على  ايدينا  نضع  ان  للقصيدة- 
الشاعر  عليها  بنى  موارد  ست 
النبيل  واحساسه  موقفه 
دقيق  فني  بتصوير  وجسّده 
نلمس في معانيه كثافة التعبير 

وجماله :

)ع(  احلسني  االمام  جسد  ان   -1
املثقل باجلراح في كل ناحية هو 

ابلغ درس في اجلود والكرامة..
)كلُّ جرٍح بيدرُ(..

واخلد  اخلضيب  الشيب  فذلك 
صحراء  عفرّته  الذي  التريب 
الطف هو ماجعل اسم احلسني 
والقلوب  التاريخ  في  اخضرا 

ونهج البعثة النبوية..
واسُمك  الصحراء  )اسمأونا 

اخضر(
يظل  احلسني  االمام  وان 
مثابًة  واالحرار  للمظلومني 

)هيهات  الفاق  في  خالدا  وصوتاً 
ابراهيم  ذبيح  وهو   ، الذلة(  منا 
ودمع  مرمي  وانتحابة  هاجر  من 

فاطمة.. 
الطيبني  سليل  ذلك  بكل  فهو 
من ابراهيم ومحمد )ص( وعتبة 
للطاهرات  والنحيب  االحزان 
اهلل  اكرمهن  اللواتي  العابدات 
وفاطمة  ومرمي  )هاجر  بالذكر 
ذلك  في  واستخدم  الزهراء(.. 
اسلوب النداء للتكرمي والتعظيم 

واملناسب للبوح املتدفِّق..

واسمك  حراُء  الصَّ ٔاسمأونا 

ٔاخضرُ

ٔارني جراَحك كلُّ جرٍح بيدرُ
يا حنطة الفقراء يا نبع الرّضا

مُت ذٔيٌب ٔاحمرُ يا صوتنا والصَّ
يا ذبح هاجر يا انتحابَة مرمي
يا دمَع فاطمة الَّذي يتحدَّر

2- في هذا املقطع يصور الشاعر 
احلسني  لشهادة  الكبير  املعنى 
دٔاب  عن  حقيقي  باخبار  مبتدٔيا 
اهل البيت وكرامتهم بالشهادة 
مثلما  بها  خّصهم  اهلل  كٔان 

حباهم بالرسالة..
إيٍه ٔابا الّشهداء وابن شهيدهم

هيد كٔانَّ يومك ٔاعُصرُ ؤاخا الشَّ

الشهداء  سيد  )ع(  فاحلسني 
الراب  لشهيد  وابنٌ  ؤابيهم 
ؤاٌخ للحسن  ابي طالب  بن  علي 
الطّيار  جلعفر  اٍخ  وابُن  الشهيد 

شهيد مٔوته..
وان بني ادمي جسد احلسني والذكر 
احلكيم والدين القومي صلة الروح 

واالميان..
وقد قدمها الشاعر باجمل صورة 
للدين،  درعاً  اجلسد  جعل  حني 
بالشهادة  احلسني  االمام  احياه 
تعالى  اهلل  لذكر  روضة  فصار 

وتسبيحه واستغفاره..
ذلك  كست  الذي  الدماء  وما 
مهابة  دليل  اال  العاري  اجلسد 
وكرامة وعزّ للدين ، اذ حتفه -وهو 
والروح  واملالٔيكة  االنبياء  داٍم- 

)جبريل(.
كما نقرٔا في االبيات التالية :

إيٍه ٔابا الّشهداء وابن شهيدهم

هيد كٔانَّ يومك ٔاعُصرُ ؤاخا الشَّ
جسدٌ من الذّكر احلكيم ٔادميُُه

درٌع على الّدين القومي وِمْغَفرُ
عارٍ وتكسوُه الّدماُء مهابًة

ساعة  يف  السَّ يحوي  غمد  ال 

يُْشَهرُ
أالنبياُء املرسلون إزاَءُه

رُ والرّوُح واملأل املالٔيُك ُحضَّ

قراءة يف 
قصيدة احلسني 
للشاعر املصري
 أمحد خبيت :
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اجلليل  املعنى  هذا  وئاخدنا   -3
للشهادة وحجم التضحية باالهل 
تعبيري  فضاء  الى  واالصحاب 

ارحب سعة وجماال..
يرخي  )ص(  االنبياء  خات  ان  فنقرٔا 
وحزنا،  حَبا  احلسني  على  ردأيه 
تظمٔا  الذي  الباقي  سليله  فهو 
يروى  وهو من  احلرّى  االنهار لكبده 
الدنيا  هذه  السامية  بشهادته 
لتفيض بالقيم االنسانية الكبرى 

ومكارم االخالق.. 
مشرق  يخلو  الذي  ريحانته  وهو 
نبي  سبط  من  ومغربها  االرض 
يجعل  ان  اهلل  شاء  حيث   ، بعده 
ابنته  رحم  من  رسوله  عقب 

فاطمة وصلب علي ، 
فهم اهل البيت الذين باهل فيهم 
عليا  واختص  جنران  نصارى  النبي 
لنفسه كما ذكرهم القرآن الكرمي 

بآيات املباهلة والتطهير واملودة :
)قْل ال اسئُلكم عليهِ اجراً ااّل املودةَ 

في الُقربى(
اهلل  اراده  الذي  هو  واحلسني 
وعبرة  ضامئا  شهيدا  بقضاءه 

لألحرار ونهجا للرسالة..
وقد ٔانار الشاعر هذه الرٔوية بشكل 
الشرط  اسلوبي  عبر  جميل  فني 
امتناع  اداة  لهما  اختار  والنفي 
، واداتي  لوجود هي لوال الشرطية 

نفي هي ال و ليس..
اليه  لسعى  القضاء  ذلك  فلوال 
نور  وان   ، اهلل  جنان  من  الكوثر 
هي  الثوب  ال  والكرامة  االمامة 
مسلوَب  عارياً  جسداً  تستر  التي 
امة  اشقياء  من  والرداء  العمامة 
عرجاء لم حتفظ لنبيها في ذريته 

ودّا..
قلوب  في  مقامه  يظل  وهكذا 
كالشمس  اليوارى  حّيا  االحرار 
تُقَبر  وال  متوت  فال  تغيب  اذ  تشرق 
لبيت  معارضة  ذلك  في  ولعل   ،

شعري ٔالبي الطيب املتنبي في رثاء 
اسحق  بن  محمد  الالذقية  ٔامير 
البحر  على  والبيت  التنوخي، 
الكامل ايضا وفيه صورة ٔاخرى ملاز 
التشبيه عن قبر او دفن شخصية 

حتظى مبقام رفيع :
في  دفِنك  قبل  احسُب  )ماكنت 

الثرى
ان الكواكَب في التُّراِب تغورُ( 

ومحّمدٌ يرخي عليه رداَءُه 
ويقول: يا ولداه ُفزَت ؤاُْخِسروا
يا ٔاظمٔا أالنهارِ قبلَك لم تكن

تروي ظما الّدنيا وتظمٔاُ ٔانُهرُ
لوال قضاُء اهلل ٔان تظما له

لسعى إليك من اجلناِن الكوثرُ
يا عارَي أالنوار مسلوَب الرّدا

بالنّورِ ال بالثّوِب ظهرك يُسترُ
يا دامَي أالوصال ال قبر لُه

ٔافديك إنَّ الّشمس ليست تُقَبرُ

القصيدة  في  ما  اجمل  ولعل   -4
باحلزن  املٔوطرة  الرثاء  صورة  هي 

والتعريض.. 
االسى  شديد  فيها  نلمس  اذ 
الشهداء حني يصور  ملصاب سيد 
ثكلى  امٍّ  القصأيد كحال  الشاعر 
النبوة  طفل  حجرها  في  ينحر 

والشعر اشعُث اغبر..
التعريض  بيان  فيها  نلمس  كما 
بالظاملني لكذبهم وسوء طويتهم 
العداء  ناصبوا  حني  وفكرهم 
اذ  حقه  وبخسوا  نبيهم  لسبط 
يعدلونه جهالة وطمعا بولّي ضال 
فاسق  وامير  معاوية  بن  كيزيد 
كعبيد اهلل بن زياد بن ابيه حيث ال 

ابا معروفا له..
ومن نكد الدنيا ان يختصر خنجر 
الغدر املسافة بني الثرى والثريا في 
لتبيني  جميلة  استعارية  صورة 
بالغدر  واختزاله  البون  سعة 

والظلم..

ٔاوَلم يشّموا فيك عطر املصطفى

كذبوا فعطر املصطفى ال يُنكَرُ
كلُّ القصأيِد فيك ٔامٌّ ثاكٌل

في حجرها طفل النبوَّة يُنَحرُ
عريانٌة حتى الفٔواد قصيدتي

عرُ بني يديَّ ٔاشعُث ٔاغبرُ والشِّ
قْل ي مبن ذا يعدلونك والَّذي

فطر اخلالٔيق شسع نعلك ٔاطهرُ..
شتاَن ما بينل الثريا والثرى

بُْعًدا ويختصرُ املسافَة خنجرُ
5- وفي املقاطع التالية نلمس جميل 
الفخر بالبيت الكرمي والنسب الشريف 
وشجاعة اهله في احلق وصولتهم في 
الوغى باروع صور الفخر التي تنير عن 
بالغة اخلبر وهي تربط آصرة متينة بني 
ايام صدر الرسالة ويوم كربالء بوحدة 

املوقف الشجاع ومنهج احلق املبني..
ويورد لذلك اسماء السلف الكرام من 

ٔاهل بيته :
 ، )ص(  النبي  عن  كناية  املدثّر  ]اجلّد 
عم  حمزة   ، حيدر  احلقأيق  يعسوب 

النبي ، جعفر الطيار واحلسن الزكي[

وتبدٔا -اوال- من الرضا بقضاء اهلل نصرة 
الردى عن وجه  للدين الذي لواله الرتد 
الشاعر  يقول  كما   ، الشهداء  سيد 
االمام  وكٔانه يستحضر -هنا- مقولة 

احلسني يوم تاسوعاء :
} هون مانزل بي انه بعني اهلل ، اللهم 
)ناقة  فصيل  من  اهون  عليك  اليكن 
عنّا  َحَبْسَت  كنَت  إن  الّلهّم   ، صالح( 
في  خير  هو  ملا  ذلك  فاجعْل  النصر، 
العاقبة، وانتقم لنا من القوم الظاملني 

}
لوال قضاء اهلل الرتد الردى

عن ُحر وجِهك باكًيا يستغفرُ

َّ ذٔوباَن الفالِة ليوثُها وََلرَد

واحتز حمزةُ في الرٔووِس وجعفرُ

ولذاد عنك ٔاخوك ٔاشجع من مشي 
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-إال ٔابوك وجُدك املدثرُ-

ولكان ٔاول من يرد رٔووَسُهم 

للشام يعسوُب احلقأيِق حيدرُ

هِ واهلل لو لوا اللواَء بكفِّ

رُ لرٔاوا وطيَس احلرِب كيف يُسعَّ

هو َمنْ علمَت ويعلموَن بالَءُه 

وهو الفتى النبويُّ ال يتغيرُ

متشي املالحُم حتَت َمْضرِب سيفهِ

ووراء ضربتهِ يلوُح الشرُ

لو حارب الدنيا بكلِّ جيوِشها

تتقهقرُ الدنيا وال يتقهقرُ

االخيرة  عشر  االربعة  املقاطع  في   -6
من القصيدة تتكرر عبارة )ياتي زماٌن( 
افق  على  النور  لتسلط  مرات  عشر 
بصنعة  الشاعر  قصدها  وقد  الغد 
فنية حسنة اذ اختار لها جملة الفعل 
اليكتمل  معناه  لكّن  )ئاتي(،  الالزم 
تلحقه  حتى  )زماٌن(  وحده  بالفاعل 
املستقبل  عن  للتعبير  حالية  جملة 
جحودُ  الغد  ٔافق  عن  يكشف  ومبا 
العقول  وفسادُ  احلس  وبالدةُ  الدنيا 
مختلفة  لغوية  بصيغ  ذلك  ويظهر 
او   ، وخبر  مبتدٔا  من  اسمية  جملة   :
ال  او  ناقص  فعل  من  ناسخة  جملة 

النافية للجنس…الخ
جميلة  اخلبرية  الصورة  بذلك  فتاتي 

مبجازاها وبداللة محتواها..
كما سنقرا في االبيات التالية :

ليهتدوا جنوَم  ال  زماٌن  ئاتي 
ليمطروا غيوَم  ال  زماٌن  ئاتي 

تأيٌه يعلم  ليس  زماٌن  ئاتي 
سيحشرُ؟ قاتليَك  في  ٔام  فيَك  هل 

غربٌة  واملودةُ  زماٌن  ئاتي 

نستعمرُ التي  بلدتُنا  والكُرُْه 

ٍزأيٌف شيء  كلُّ  زماٌن  ئاتي 

رُ تُبصِّ وهي  العمياُء  اللِّحى  حتى 

ُخبزُُه آدَم  وابُن  زماٌن  ئاتي 

رُ يُكفَّ وفيه  به  يديُن  دينٌ 

ُسبٌَّة والكرامُة  زماٌن  ئاتي 

يتجبرُ الذي  فرعوُن  والعارُ 

وجاهٌة والسقوُط  زماٌن  ئاتي 

رُ مَّ الشُّ والرعاة  مرًعى  والناُس 

ِضدُُّه شيٍء  كلُّ  زماٌن..  ئاتي 

تُْقِمرُ والظهيرةُ  يُْشِمُس  الليُل 

ٔالهلهِ زماَن  ال  زماٌن  ئاتي 

رُ تبشِّ وهي  اهلل  رجال  إال 

الذي  على  فالسالم  زماٌن  ئاتي 

يكبِّرُ وهو  الصحراء  في  ذبحوه 

محمِد بنِت  ابَن  يا  والٔيي  هذا 

أالكبرُ والشهيُد  الشهادةُ  ٔانت 

جبهتي ت  مسَّ احلَوراِءِ  ٔاُْختَِك  يُد 
»املنبرُ« وصوتي  تكبيرٌ  فدماي 

قابٌض املودِة  جمِر  على  كفي 

رُ مطهَّ هورِ  الطَّ بحِبكُُم  ودمي 

جميِعهم  مصرَ  جنباِء  عن  بايعت 

أالزهرُ واْسمي  النيل  وادي  ابُن  ؤانا 
-------------------------------------

----
7* في ايقاع القصيدة :

القصيدة من البحر الكامل..
متفاعلن متفاعلن متفاعلن

وهو من اكثر االوزان دورانا واكثر البحور 
ٔاضربا..

البحر  هذا  الن  اختاره  الشاعر  ولعل 
خلوصي  صفاء  الدكتور  يقول  كما 
)يجود في اخلبر اكثر منه في االنشاء 

الرقة  الى  منه  اقرب  الشدة  الى  وهو 
بن  لبيد  معلقتا  فيه  نظمت  وقد 

ربيعة وعنترة بن شداد( ومطلعهما :
- عفت الديار محلها فمقامها… 

- هل غادر الشعراء من متردم..
رقة  في  الوافر  البحر  ينفع  حني  على 

البوح املتدفق..

الكامل  من  القصيدة  ابيات   -1
فيها  الصدر  عروض  وجاء  التام 
العجز  وضرب  )مَتفاعلن(  صحيحا 
ومضمرا  )مَتفاعُلن(  صحيحا  فيها 
الثاني  احلرف  بتسكني  )متْفاعلن( 

املتحرك..
جواز  فيها  فجاء  االبيات  حشو  اما 
االضمار على تفعيلة مَتفاعلن لتٔوول 

متْفاعلن وتكتب مْستْفعلن. 

حراُء واسمك ٔاخضرُ * ٔاسمأونا الصَّ

ٔارني جراَحك كلُّ جرٍح بيدرُ
ٔاَْسمأونَْص/َصْحرَاُء وَْس/ُمَك اَْخَضرو

مستفعلن/مستفعلن/مَتفاعلن
ٔاَرِنِي ِجرَا/ َحَك كُلَْل َجرْ/ِحنْ بَْيَدرو

مستفعلن/مَتفاعلن/متْفاعلن

من  بيتني  في  الصدر  عروض  جاء   -2
القصيدة مضمرا )متْفاعلن( بتسكني 
التاء ، وهو جأيز بشرط ان التكون كل 
ببحر  يختلط  لئال  مضمرة  التفاعيل 
العروض  يكون  ان  واالولى   ، الرجز 

صحيحا )مَتفاعلن(.
* يا حنطة الفقراء يا نبع الرّضا

مُت ذٔيٌب ٔاحمرُ يا صوتنا والصَّ
)ياُحنَْطتِْل/ ُفَقرَاءْ يَا/ نَبْعرُ رِضا(

مستفعلن/ مَتفاعلن/متْفاعلن
ولو كانت -على سبيل املثال- )يا ٔاََمل 

الرضا(
الصدر  عروض  تفعيلة  لكانت 

)مَتفاعلن( اسوة بابيات القصيدة..

* كلُّ القصأيِد فيك ٔامٌّ ثاكٌل

في حجرها طفل النبوَّة يُنَحرُ
كُْل ُللَْقَصا/ ٔيِِد فِْيَك ٔاُْم/ ُمنْ ثَاِكلو
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مستفعلن/ مَتفاعلن/ متْفاعلن

املصري  /الشاعر  احلسني  قصيدة 
ٔاحمد بخيت

ٔاْخَضرُ واْسُمَك  الّصحراُء  ٔاَْسَمأُونَا 

ُ بَْيدر جرٍح  كلُّ  ِجراَحك  ٔارني 

الرضا  نبَع  يا  الفقراِء  ِحنطَة  يا 

ٔاحمرُ ذٔيٌب  والصمُت  صوتَنا  يا 

مرمٍي انتحابَة  يا  هاجرَ  ذبَح  يا 

ُ يَتَحّدر الذي  فاطمِة  دمَع  يا 

شهيِدهم وابَن  الشهداِء  ٔابا  إيٍٍه 

ٔاْعُصرُ يوَمك  كٔان  الشهيِد  ؤاخا 

ٔادميُُه احلكيِم  الذِّكِْر  من  جسدٌ 

وِمْغَفرُ القومِي  الديِن  على  درٌع 

مهابًة الدماُء  وتكسوه  عارٍ 

يُْشَهرُ ال غمَد يحوي السيَف ساعَة 

إزاَءُه املرسلوَن  أالنبياُء 

رُ ُحضَّ  « املالٔيُِك  واملألُ  »والروُح 

رداَءُه عليهِ  يُرِخي  ومحمدٌ 
ؤاُْخِسروا ُفزَت  وََلَداه  يا  ويقول: 

تكُنْ لْم  قَبلَك  أالنهارِ  ٔاظمٔا  يا 

ٔانُْهرُ وتظمٔاُ  الدنيا  َظما  تَروي 

له تظما  ٔان  اهلل  قضاُء  لوال 

الكوثرُ اجلناِن  من  إليك  لسعى 

الرِّدا مسلوَب  أالنوارِ  عارَي  يا 

يُْسَترُ ُطْهرَُك  بالثَوِب  ال  بالنورِ 
لُه  قَبْرٌ  ال  أالوصاِل  دامَي  يا 

تُْقَبرُ ليسْت  ْمَس  الشَّ ِإنِّ  ٔاْفِديَك 

محمٍد  بِنِْت  اَبَْن  يا  موتك  ُطالُّب 
تصّحروا ثم  الصحراِء  من  َخرَجوا 

بهم تركض  لم  اهلل  خيل  وكٔان 
يسمروا لم  مبكة  والسامرين 

ظالمهم ٔاضاء  ما  برقًا  وكٔان 
استدبروا ثم  النور  جتاه  فمَشوا 

ٔاعقابهم  على  ارتدوا  وكٔامنا 

خيبرُ جميعا  وهم  ٔانت  فٔابوك 

املصطفى عطر  فيك  وا  يشمُّ ٔاوَلم 

يُنكَرُ ال  املصطفى  فعطر  كذبوا 

ثاكٌل  ٔامٌّ  فيك  القصأيِد  كلُّ 

يُنحرُ النبوِة  طفُل  ِحْجِرها  في 

قصيدتي  الفٔوادِ  حتى  عريانٌة 

ٔاَغَْبرُ ٔاَْشَعُث  يََدّي  بنَْيَ  ْعرُ  والشِّ

والذي يَعِدلونك  ذا  مبن  ليْ  قْل 

ٔاطهرُ نعِلك  شسُع  اخلالٔيقَ  فطرَ 

والثرى الثريا  بني  ما  شتاَن 

خنجرُ املسافَة  ويختصرُ  بُْعًدا 

الردى الرتد  اهلل  قضاء  لوال 

يستغفرُ باكًيا  وجِهك  ُحر  عن 

ليوثُها الفالِة  ذٔوباَن   َّ وََلرَد

وجعفرُ الرٔووِس  في  حمزةُ  واحتز 

مشي  من  ٔاشجع  ٔاخوك  عنك  ولذاد 
املدثرُ- وجُدك  ٔابوك  -إال 

رٔووَسُهم  يرد  من  ٔاول  ولكان 

حيدرُ احلقأيِق  يعسوُب  للشام 

7 بَِقيْت  اللواَء  لوا  لو  واهلل 

رُ يُسعَّ كيف  احلرِب  وطيَس  لرٔاوا 

بالَءُه  ويعلموَن  علمَت  َمنْ  هو 

يتغيرُ ال  النبويُّ  الفتى  وهو 

سيفهِ َمْضرِب  حتَت  املالحُم  متشي 

الشرُ يلوُح  ضربتهِ  ووراء 

جيوِشها بكلِّ  الدنيا  حارب  لو 

يتقهقرُ وال  الدنيا  تتقهقرُ 

ليهتدوا جنوَم  ال  زماٌن  ئاتي 
ليمطروا غيوَم  ال  زماٌن  ئاتي 

تأيٌه يعلم  ليس  زماٌن  ئاتي 
سيحشرُ؟ قاتليَك  في  ٔام  فيَك  هل 

غربٌة  واملودةُ  زماٌن  ئاتي 

نستعمرُ التي  بلدتُنا  والكُرُْه 

ٍزأيٌف شيء  كلُّ  زماٌن  ئاتي 

رُ تُبصِّ وهي  العمياُء  اللِّحى  حتى 

ُخبزُُه آدَم  وابُن  زماٌن  ئاتي 

رُ يُكفَّ وفيه  به  يديُن  دينٌ 

ُسبٌَّة والكرامُة  زماٌن  ئاتي 

يتجبرُ الذي  فرعوُن  والعارُ 

وجاهٌة والسقوُط  زماٌن  ئاتي 

رُ مَّ الشُّ والرعاة  مرًعى  والناُس 

ِضدُُّه شيٍء  كلُّ  زماٌن..  ئاتي 

تُْقِمرُ والظهيرةُ  يُْشِمُس  الليُل 

ٔالهلهِ زماَن  ال  زماٌن  ئاتي 

رُ تبشِّ وهي  اهلل  رجال  إال 

الذي  على  فالسالم  زماٌن  ئاتي 

يكبِّرُ وهو  الصحراء  في  ذبحوه 

محمِد بنِت  ابَن  يا  والٔيي  هذا 

أالكبرُ والشهيُد  الشهادةُ  ٔانت 

جبهتي ت  مسَّ احلَوراِءِ  ٔاُْختَِك  يُد 
»املنبرُ« وصوتي  تكبيرٌ  فدماي 

قابٌض املودِة  جمِر  على  كفي 

رُ مطهَّ هورِ  الطَّ بحِبكُُم  ودمي 

جميِعهم  مصرَ  جنباِء  عن  بايعت 

أالزهرُ واْسمي  النيل  وادي  ابُن  ؤانا 
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الشاعرة مسار محيد : صوفية اإلبتهال والوجد

..صباح محسن كاظم  

باملعنى،  موغلة  عرفانية  رٔوية  ثمة 
نسق  في  ،والوجد،  ،واإلبتهال  والذوبان 
ديوان  في  النثرية  الشعرية  النصوص 

)هناك ... حيث ٔانت (

بوصلة نحو اهلل , ٔاغنية شاطئ , نافذة 
مع  موعد   , وحنني  نوافذ   , مطر  بال 
, تعويذة  , مرايا عيد  , باب اهلل  الفجر 
 , تشيخ  ال  ٔاغنية   , قارورة  في  غيمة   ,
التي  النصوص   من  ,إلخ  ٔاخرى  هجرة 
تتنسك  صوفية،  بوجدانية  تفيض 
دنس  من  لتتوضٔا  الكلمة  مبحراب 
وهي  الروح  الروحي   للتطهير  الوجود 
الوجدانية   الترانيم  بقضاء  حتلق 
عميق.   ، مختلف   :« »مسار  نص 
اخلواطر  شعر  من  ،ليس  من   ليس  
  ، النمطي  املتر،  ٔاو   ، املنحول  العابرة، 
وأالدب  العوملة  عوالم  في  والسطحي 
عدميي  من  يستهوي  الذي  اإليروتيكي 
االستسهال  مروجي  و،من  الذأيقة 
الوجدان  في  تغور  االلكتروني،نصوص 

لتحيل املتلقي الذكي إلى غزل شفيف 
تبحر  نصوص  الروح،  عمق  من  ينبعث 

صوب  

العرفان  ،رغم قلة النصوص في الديوان 
النصوص  تلك  زيادة  باإلمكان  ..كان 
في  الشاعرة  مبقدرة  العدد  إلى ضعف 
املوضوعات  وتناول  املفردات،  تطويع 
 , العقيدة   , الوجود   , املرٔاة   ( اإلنسانية 
الخر(   , الوطن   , املطر  اجلمعي,  الهم 
تٔوهلها  التي  القدرة  متتلك  فالشاعرة 

في نتاجات قادمة..

مسار  الشاعرة  ديوان  مقدمة  كتب 
العمري  احلسني  عبد  الدكتور  حميد 
تنتقل  الذي  التصويري  النسج  )هذا 
فيه مسار من اخليال اللق إلى الطقس 
تنتهي خارج  الفردية حتى  إلى  الديني 
ما  ,هو  هي  ذلك  عن  عبرت  كما  املدار 
يجعلها تتفرد بتجربة شعرية متميزة 

من زميالتها الشواعر املعاصرات ..

 , هذه  الشعرية  مسار  مجموعة  إن 

جديرة بالقراءة والتٔاويل والدراسة ؛  ملا 
شعرية  وجملة  دافق  خيال  من  فيها 
مكتنزة , ؤاسلوب يسابق الفحول من 
شعراء قصيدة النثر , بل يتفوق عليهم 

في كثير من الصور واخلياالت( 
في نصها أالول ص7 بوصلة نحو اهلل 

هانذا ٔاتوضٔا بٔاعينكم 
ٔالحيي صالتي 

هأيمة بني وطن وخارطة مضمرة 
 نايات أاللم  وأالسى من الفواجع التي 
التي متكث   الفواجع  تترى على قلوبنا، 
وهو  الكوفة  شهيد  من  أالرض  بهذه 

الصأيم برمضان 

.بٔارض  بكربالء  السبط  مصرع  إلى    
زفرات  من  تبثها  آهات   .. الشهادة 
الفرح  هجرها  حيوات  بها  تشهق 
تخطفها  التي  القناديل  بانطفاء 
الشعرية  ،نصوصها  الدأيمة  احلروب 
كشوفات  نحو  الرمزية  دالالتها  تنزاح 
واخلالص  املرجتى  بأالمل  تتشبث  روحية 
 ، واإلنكسارات  املرارات  طوفان  من 
فلذات  الفاقدة  لألم  النة  في  تخوض 
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أالكباد وللوطن الذي يزف الشباب إلى 
املقابر كٔانها حفالت عرس يومية

نص نوافذ وحنني ص44
يا صدى اهلل في ٔاذني 

يا غربتي ؤادمي روحي

والتضرع،  الصوفية،  اإلبتهاالت 
ٔاراها  أالم  بدموع  ،والدعاء  والتنسك 
الصفاء  من  وروحية  وجدانية  انثياالت 
على  داللة  الشاعرة  روح  من  العفوي 
واملوقف  الروح  ونقاء  الوجدان  صفاء 
بالواقع  املٔوملة  املشاهد  ٔازاد  اإلنساني 
اليومي.  ئوكد الناقد املغربي الدكتور 
النص  )ادبية  ص386   زايد  محمد 
واإلبداع  النفعي  االبالغ  بني  الصوفي 
كان  إذا  النصي  الفضاء  دأيرة  أالدبي  
استحضار الذات الصوفية إجراء الزما 
شموليا   إدراكا  أالدبية  خاصية  إلدراك 
فإن  واجلمالي  البراجماتي  بعديها  في 
هو  ثان  إجراء  مبوازاة  إال  يتم  ال  ذلك 
من  الصوفي  أالدبي  النص  الى  النظر 
الداخل ٔاي دراسة مستوياته اللسانية 

املوازية لها..(
حزن  و«  اهلل«  باب   « نصوصها  في 
أالحرار« تتماهى مع املقدس بتضحية 
واقعة  في  الكونية  الرموز  من  أالفذاذ 
الكاظم  اإلمام  بسجن  ٔاو  الطف 

)عليهم السالم(
ص30

على باب جرحك سيدي 
ٔاقدم النذور 

ٔالثم السماء

الصور الشعرية املتدفقة والتي تنثال 
بتٔودة  ينساب  ماء  كغدير  مترقرقة 
يدعونا للتٔامل، وأالسئلة ملاذا كل ذلك 
محاكمة  تلك  نصيها  بالوطن؟في 
للتاريخ للطغاة للسجان فيما يتألليء 

 ... ،
     كذلك مقدمة الديوان الثاني فراغ 
بنكهة الكبريت /دار املنت/ 2020 ب126 

صفحة  كتبها  د-عبد احلسني العمري 
اخلطاب    وحتليل  أالدبي  النقد  استاذ 

كلية الداب/ جامعة ذي قار
فيه  تنتقل  الذي  التصويري  النسج 
الطقس  إلى  اللق  اخليال  من  مسار 
إلى  تنتهي  ، حتى  الفردية  إلى  الديني 
خارج املدار ، كما عبرت عن ذلك هي ، 
بتجربة شعرية  تتفرد  يجعلها  ما  هو 
مميزة من زميالتها الشواعر املعاصرات 
لها ، على قلتهن في الساحة الشعرية 
الشاعرة  يجعل  ما  ولعل   ، العراقية 
خميرتها  هو   ، زميالتها  عن  تتفرد 
اخليالية  قدرتها  عن  فضال  املعرفية 
التي  وبيئتها  املتدفقة،  وشاعريتها 
ٔانتجت كثيراً من أالسماء الالمعة في 
وما   ، والغناء  والرسم  والنقد  الشعر 

إلى ذلك من فنون إبداعية 
 ، هذه  الشعرية  مسار  مجموعة  إن 
ملا  ؛  والدراسة  والتٔامل  بالقراءة  جديرة 
شعرية  وجملة  دافق  خيال  من  فيها 
مكتنزة ، ؤاسلوب يسابق الفحول من 
شعراء قصيدة النثر ، بل يتفوق عليهم 

في كثير من الصور واخلياالت..(.

بوصلة نحو اهلل
هانذا اتوضٔا بٔاعينكم

ٔالحيي صالتي
هأيمة بني وطن وخارطة مضمرة

وآخر نسيت لون عينيه
كان يدوس على ذراعي

ٔاقف والشوارع حتت قدمي
تعدو مسرعة تخون اخلطى

والعمر قد بخرته احلروب
على موقد احلسرات

ٔاتعبني ازدحام الغأيبني

الكرمي  القرآن  من  اجلميل  التناص 
تعبرفيه   « والزيتون  »والتني  بالقسم 
بوح  عن   « الناصري  »مسار  املبدعة 
حيواتنا  يلف  الذي  الداخلي  أالسى 

العنف  عبث  تراكمات  ،من  جميعاً 
،وجترد  السلوك  وحشية  ٔافرز  الذي 
احلقيقية،  آدميتهم  من  البشر  بعض 
من  وجدنا  ا،لتي  أالنسنة  وماهية 
باإلستخالف  الوجود  بجوهر  ٔاجلها 
للحزن  الشعري  ..اإلختيار  والتمكني 
ليس بتصنع، بل تكتب النص بواقعية 
رضوخ  وعدم  حميمية،  ،وعاطفة 
اإلنسانية..الصورة  برٔويتها  للظروف،  
الشعرية ليس زينةً  ٔاو للعرض اجلمالي  
– تثير  والتي  املٔوقتة  اللذة  إلستدعاء 

اجلمالية..لذلك  الرٔوية  فاقدي  بعض- 
الناصري«  »مسار  املبدعة  إختطت 
فيه  يتناغم  الذي  الشعري  الطريق 
املعنى، والعمق، واجلوهر ،مع العاطفة 
 ، البّوح  ،وجمال  الروّح  املشوبة بصفاء 
تلك الترانيم الروحية حتركها بدرامية 
مٔوثرة وهي جتوب حقول أاللغام اليومية 

للوصول إلى مرافيء الروّح بسالم .. 

والتني والزيتون وطور سنني
يا وجعي الذي ٔاضمه عشقا

وبوصلة نحو اهلل
في  وشمعي  ودمعي  قناديلي  زيت  يا 

تراتيلي
يا حزني وسفينة جناتي

لست وحدي هنا
جميعهم برعاية احلداد

سالم اهلل عليك
وعلى من ٔانحنى املاء

بني يديه
إن لم تنقش اسمك

تقحم نصها الزمن احللمي بني ٔامواج 
الضياع واللهفة إلى اللقاء، بني املٔالوف 
تختزل  بالبعد،  والفقد  القرب  من 
وقلب،  قلب  بني  املسافات  »مسار« 
الفجر  صالة  شوق  صوفية  بنكهة 
..سمة  ولهفة  وحنني  شوق  وقيامة 
وجد  عن  املُعبرة  بنصوصها  اإلختزال 
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الروح دون فأيض الشعر سر تفوقها 
في الديوانيني، وشاعريتها النابضة 
باحلياة من خالل املوسيقى الداخلية 
صقلتها  أالخاذة  الشعرية  والصّور 
والتعليمية   ، أالكادميية  التجربة 
ال   ، ،واملوهبة  القراءات  ،وتعدد 
ٔاشجار يابسة ٔاو صحراء قاحلة ٔاجد 
الترانيم  بتلك  تدب  اخلضراء  الروح 
الذات  عند  الرٔوية  تولدت  الشعرية 

اإلنثوية الواعية لوجودها..  

ٔاغنية شاطئ
وترحل شواطئي إلى مركبك

ٔامنحك حصتي من املوج
لنقضم صمت الشراع

ونٔاخذ أالحالم من صناديق الليل
نداري كٔايوب الرزايا

بزفرات النهار
ٔاتلو آياتي تعويذة

حني يلعق نافذتك الدخان
ٔانا قبلة الفجر تشتهي بقايا صالة

معدمة  ٔارض  في  شوق  وقيامة 
باللقاء

اإلنساني  املٔازق  إستدامة  من 
أالمل  ..وضياع  احللم  ..وإنكسار 
العتمة..وإختفاء  مساحة  ..وسعة 
الضوء ، ترى  هناك كوة لألمل رغم 
سوداوية املشهد برمته، لكن تبقى 
أالمل  نوافذ  على  ُمشرعة  أالحالم 
بني  ..والتناقض  الشعرية  ..املفارقة 
بلوحة  وتوظيفها  واليبس  الفيض 
اإلحتجاجي  النص  ،بهذا  مشهدية 
القلق  رغم  الشاملة  رٔويتها   وفق 
حتاول  لكن  التشرذم   ..و  ..والعبث 
أالهوال،لن  تلك  لرماد  الهوة  ردم 
ذلك  حتول  واإلنكفاء  بالصمت  تلوذ 
إلى نص ضاج هادر باملعنى  ملن يروّم  
والرموز  والدالالت  اإلزاحات  فهم  
من  املتمكنة  الشاعرة  نصوص 

بناء  بنسق  الرصني  الشعري  احلبك 
النص املتلف ... 

ذبول ندي

كفرت باملطر
وفاض الفرات يباسا

اقفل الظالم
وهج الطرقات

على نافذة أالحالم
وضعوا ٔاقفالهم

ٔاشاروا لنا بالصمت
آياتهم غربان

بالنقد  اجلديدة  النظرية  في 
الذرأيعية في التطبيق اجلزء الثالث 
الرزاق  واملترجم عبد  وأالديب  للناقد 
 (  392 ص  خالد  د—عبير  الغالبي 
من  ينظر نحو القصيدة مجموعة 
والناقد ينظرها بشر  الكلمات،  من 
ويغضب  ويناقش  ينطق  حساس 
الشيء  ٔان   .. ويهدٔا  ،يثور  يرزق  وحي 
في احلياة حتى وإن كان جمادا يخلو 

من معنى وتٔاثير ......( 

حكاية 
نسيت ٔان ٔاسقي صباحي أالمل

ؤاهملت ٔازهارًا على نافذتي
نسيت ٔان ٔانفض الغبار عن كتبي
ٔاو ٔاعيد إلى مكانه فنجان قهوتي

ٔان ٔاسدل القميص على غربتي
ؤافتح حقول املرايا بدهشتي

ولكني ما نسيت ٔان ٔارتل اسمك
في كل ليل

ؤاترك عطره على وسادتي..
تختزل  الهايكو  املكثف  بنصها 
بالتلعثم  والوجود  واملعنى  الصور 
ٔامان  عن  تبحث  الروح  ..قصيدة 
وعدم  الضياع  وجتانس  وحوار  ولقاء 
عن  للتعبير  اللغة   تطّوع  ..شاعرة 

خفايا وخبايا وخلجات الروح
غياب  -1

عند منعطف الغياب
تتلعثم ٔاشجار روحي

بقصيدة العدم ..
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املتخصصة  التربوية  البرامج  بدايًة هي مجموعة من   
التي تقدم لذوي االحتياجات اخلاصة من ٔاجل مساعدتهم 
وطريقة  التكيف  على  والعمل   ، قدراتهم  تنمية  على 
التعامل مع االختالفات الفردية ، فهذا العمل مخصص 
ليناسب التالميذ الذين يعانون من بطئ تعلم  ٔاو تٔاخر 
عقلي او جسدي او اجتماعي ؛ كما تعد التربية اخلاصة 
ٔاحدى الوسأيل التربوية ذات املضامني االنسانية الهادفة 
اختالف  على  للتالميذ  متكافئة  فرصاً  تهيء  التي 
مبا   ، واالجتماعية  واجلسمية  العقلية  مستوياتهم 

يضمن التطور املعرفي والتعليمي لهم .

للتربية في  العامة  املديرية  املنطلق عمدت     من هذا 
في  اخلاصة  التربية  صفوف   تهيئة  على  الدين  صالح 
ولقاءات  وندوات  دورات  إقامة  مع  والنواحي  االقضية 
هذه  ٔالجل  التربوية  العملية  مفاصل  جميع  جمعت 

الشريحة املهمة من ٔابنأينا ذوي االحتياجات اخلاصة ، 

جنود  هناك  ان  اال  واالعداد  االمكانيات  محدودية  رغم 
يعملون بكل تفاني واخالص من اجل الوصول الى جادة 
الطريق ومنهم االستاذ ) ناظم خلف حواس ( الذي وقف 
البرنامج  هذا  إلجناح  ايجابية  طاقة  من  ميتلك  ما  بكل 
خاصة  تربية  معلم  قضاء  كل  ففي  ؛  الهادف  التربوي 

التربية  لصفوف  املنهجية  االسس  بوضع  يساهم 
 ( االسس  هذه  ٔاهم  ومن  تطورها  على  والعمل  اخلاصة 
التعرف على االطفال غير العاديني من خالل التشخيص 

واملتابعة والفحص الطبي والتقارير الشهرية ،

 اعداد خطة متكاملة لكل طالب وما هي احتياجاته ، 
جتهيز الصفوف اخلاصة بالوسأيل التعليمية والترفيهية 
كبير  دور  له  املعلم  ان  إال  الدعم  قلة  رغم  ؛  للتالميذ 
التالميذ  مستقبل  ٔالن   ، التربوي  املشروع  هذا  إجناز  في 
على  مرسوم  املتمع  مع  والتعايش  بالشفاء  وآملهم 
املالكات  مع  بالتعاون  ٔادواره  فتتعدد  ؛  يديه  وبني  جبينه 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  احتياجات  يالٔيم  مبا  املدرسية 

ليسهل لهم طرق االستيعاب والتعلم والتعايش .

حتية شكٍر لكل من ٔافنى حياته إلسعاد االخرين ونقلهم 
الى بر احلياة والعلم 

                                                                                     

الرتبية اخلاصة
 يف صلح الدين

 قصص جناح 
يف واقع مؤمل

معتز ناطق الدوري 
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في  ولَد  السبعيني،  اجليِل  ِمنْ  شاعرٌ 
ودخَل  الشعرَ  كتَب  نينوى،  محافظِة 
على  حاصٌل  مبكراً،  الصحافِة  عالَم 
اخلرأيِط،  علِم  في  الدكتوراه  شهادِة 
ٔاصدرَ سبَع مجاميِع شعريٍة، يعُد ِمنْ 
ٔادِب  عن  كتبوا  الذين  أالوأيِل  الشعراِء 
النزوِح والتهجيِر القسري، حيُث ٔاصدرَ 
من  الظالم  )مرّ  الشعريَة  مجموعَتُه 
هنا( 2018، كما ٔاصدرَ كتباً في املسرِح 
ٔاخرى  كتٍب  مع  واجلغرافيا،  والتاريِخ 
الشعريِة،  جتربتِهِ  عن  صدرَ  مشتركٍة. 
سبعُة كتٍب نقديٍة ورسالُة ماجستير 
ترٔاَس حتريرَ  املاليزية.  بوترا  جامعِة  ِمنْ 
عددٍ من اجلرأيِد واملالِت الثقافيِة. منها 
وجريدةُ  السرياني(  )اإلبداع  مجلُة 

)صوت بخديدا(.
واقِعهِ  عن  بعيداً  يكنْ  لم  الشاعرُ 
املٔولِم، فهو لم يعاِن فحسب، بل كاَن 
إلى  بيتِهِ  زوايا  ِمنْ  شيٍء  كلَّ  يرصُد 
ٔافسدْت  التي  واحلروِب،  املعارِك  ذروِة 
في  ٔادخُل  ٔان  قبَل  لكن  شيٍء،  كلَّ 
)عكازة  بـ  املوسوم  النصِّ  جزيئاِت 
في  املنشور  مثقوبة(  ..غيمة  قدمية 
ؤانا  ٔانت  )هكذا  الشعرية  مجموعته 

ورمبا نحن(، الطبعة الثانية، الصادر عن 
دار دميوزي للطباعة والنشر في دمشق 
املكوُن  العنواُن  استوقفني   ،2019
الكثيرُ  هناك  َّا  رمب كلماٍت،  ٔاربِع  ِمنْ 
العنواِن،  إطالِة  إلى  مييلوَن  ال  مثلي، 
نفّضل ٔاْن يكوَن ِمنْ كلمتني ٔاو كلمٍة 
حنيَ  لكن  الذاكرِة،  في  ليبقى  واحدٍة، 
وجدتُُه  العنواِن،  في  النظرَ  ٔامعنُت 
اختصارُها،  ميكُن  وال  تتجزٔاُ،  ال  صورةً 
جنُد  أاللفاِظ،  ناحيِة  ِمنْ  الحظناُه  فلو 
)عكازة  بنيَ  جميالً،  موسيقياً  تناغماً 

قدمية()غيمة مثقوبة(
هي  ف)عكازةٌ(  املعنى  ناحيِة  ِمنْ  ٔاما 
التنقِل،  اإلنساَن على  وسيلٌة تساعُد 
إصابة حتُد  ٔاو  احلركِة،  في حاِل ضعُف 
ٔاطلقَ  لكن  املشي،  على  القدرِة  ِمنْ 
لم  متعبٌة،  ٔايْ  القدميِة  صفَة  عليها 
حني  في  سابِقها،  عهِد  على  تكنْ 
ما  حتمَل  ٔاْن  ينبغي  )غيمٌة(،  تقابُلها 
في داخِلها، لكن وصَفها باملثقوبِة ٔايْ 
باحلفِظ  قادرةً  تعدْ  لم  ٔايضاً،  املتعبِة 
الشاعرُ  استخدَم  هنا  حتمُلُه.  عّما 
العكازةَ للحركِة، بينما الغيمُة حلفِظ 
سيتضُح  جميلتاِن،  صورتاِن  الشيِء، 
النصِّ  شرِح  خالل  ِمنْ  ٔاكثرُ  معناهما 

الحقاً
بٔانَّ  الشاعرُ،  يخبرُنا  النصِّ  بدايِة  في 
قتلْت  مرْت،  التي  واحلروَب  املعارَك 
املعارَك  ذكرَ  هنا  واحلياِة،  السنني  زهو 
جمُع  وهو  اجلمِع،  بصيغِة  واحلروَب 
التكسيِر، لم ئاِت بصيغة املفردِ، دليٌل 
َّها مستمرةٌ، لم تتوقْف طيلَة  ٔان على 
لتلملَم  فقُط،  توقفْت  ؤاْن  احلياِة، 

شتاتِها وتعودُ.
بالرغِم ِمنْ كلِّ هذا الدمارِ، مبا ٔانتجتُه 
النهايِة،  في  الشاعرُ  يقُف  احلروُب، 
ذنٌب  له  َّه  كٔان للحروِب،  اعتذاراً  ليقدَم 
فٔاتى  جرى،  ما  كلِّ  إشعالِها،على  في 
اللغِة  ٔاساليبِ  ِمنْ  النداِء  بٔاسلوٍب 
في  يكوُن  ما  غالباً  والنداُء  العربيِة، 
ٔاو  النجدِة،  طلُب  مثُل  ضعٍف،  حالِة 
إلى  الشوِق....  ٔاو  الدعاِء،  ٔاو  االعتذار، 
ٔادواِت  ِمنْ  وهي  )ٔايتها(  بٔاداِة  آخره، 
النداِء، تستخدُم مع االسِم املعرِف بٔال 
ٔايها  ـ  املعارُك  ٔايتها  ـ  احلروُب  ٔايتها  ـ 
َّا إلى هنا لم نره شيئاً غريباً،  أاللُم، رمب
أالمرُ طبيعيُّ، االعتذارُ ِمنْ احلروب، لكنَّ 
احلروِب؟  هذه  ٔايُّ  اخبرَنا،  ذكيٌّ  الشاعرَ 
وهنا  وصَفها،  هكذا  اخلجلى  َّها  ٔان
الشاعِر،  ومصيبُة  مصيبُتنا،  تكمُن 

 العنوانِ
ُ
ناغم

 الشعرِ يف نص
ُ
 وبلغة

 )
ٌ
 مثقوبة

ٌ
...غيمة

ٌ
 قدمية

ٌ
)عكازة

     للشاعر بهنام عطااهلل

بقلم : طالب زعيان
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لها،  سبٌب  ال  حروباً  كانْت  مبعنى  ٔايْ 
والدمارِ،  الدماِء،  هذه  كلَّ  تستحقُ  وال 
فكاَن  املتالحقِة،  الهزأيِم  إلى  إضافًة 

اعتذارُ الشاعِر فيه شيٌء ِمنْ احلسرِة:
ؤالنَّ املعارَك واحلروَب ٔاجهَضْت(

زهو السنني
فمعذرة ٔايُّتها احلروُب اخلجلى

معذرة ٔايُّتها املعارُك
ٔايُّها أاللُم أالننيُ(

الوحشيِة،  احلروِب  إلى صورِ  ينتقُل  ثُمَّ 
التي ال تفرُق بنيَ ٔاخضٍر ويابٍس، وال بنيَ 
كانْت  كيَف  يخبرُنا  بل  وجمادٍ،  بشٍر 
غيرُ  النافيُة  )ال(  مستخدماً  تٔاكُلنا، 
تقُع  التي  وهي  املعترضِة،  العاملِة 
املبتدٔا  بني  مثُل:  متالزمني،  شيئني  بنيَ 
واجلازِم  واملنصوِب،  والناصبِ  واخلبِر، 
واملزوِم، وغيرُها، وبني اجلارِ واملرورِ، كما 
، بال لساٍن، بال قلوٍب،  وردْت هنا في النصِّ
بال ٔاسناٍن، هكذا كانْت ترسانُة املعارِك 
امليفِة، تلقي ٔاطناناً ِمنْ جبروتِها الرِق، 
و لم يسلْم منها، ال تٌل، وال جسرٌ، وال 

نهرٌ، وال بشرٌ:
ؤالنَّ(

الطأيراَت بال لساٍن
املدافَع بال قلوٍب

الدباباِت بال ٔاسناٍن
لذلَك ٔالقْت حمولَتها

فوَق التالِل واجلسورِ وأالنهارِ(
ثُمَّ ينقُلنا إلى صورٍة ٔاخرى، ٔاكثرُ خيبًة 
التي  اعتذارٌ(،  )راياٌت  وهي  وخسراناً، 
مفزعٍة  حركيٍة  بصورٍة  لنا  صَورها 
مهزومٍة )هرولْت مذعورةً(، ثَمُّ يحددُ لنا 
ٔاماكَن ذعِرها، بني السواقي، والساحاِت 
الكوارث  و)  املصأيب(،  عدد  حتصى   ( لـ 
َّها  ٔان الذكريات(،  خندق   ( في  املعلقة(، 
ال  حروبُنا  هي  هكذا  مٔوملٌة،  نهاياٌت 
ٔاختلَف  ؤاْن  نتأيِجها،  في  تختلُف 

اخلصُم:
وراياُت اعتذارٍ(

هرولْت مذعورةً
بنيَ السواقي والساحاِت

حتصى عددَ املصأيبِ
والكوارَث املعلقَة

في خندِق الذكرياِت(
فيها  يكوُن  التي  احلروِب،  في  دأيماً 
ٔاغلبُه  يقُع  كثيرٌ،  والدمارُ  كبيرٌ،  الضررُ 
تسحُقهم،  احلرَب  ٔالنَّ  ؤاالم،  أالب  على 
وتسحقُ فلذاِت ٔاكبادِهم، التي سهروا 
ٔاْن يقدَم  وضحوا من ٔاجِلها، ولهذا ٔارادَ 

لهما الشكر 
فقدَم الشاعرُ أالمَّ على أالب، وهذا ليس 
باِب التفضيِل، ولكنَّ طبيعَة املرٔاِة  ِمنْ 
العواطِف  في  رقًة  ٔاكثرُ  عامٍة،  بصورٍة 
ٔاّماً،  ٔاذا كانْت  والتٔاثِر، فكيَف  واملشاعِر 
حباً  ؤاكثرُ  بإبِنها،  التصاقاً  ٔاكثرُ  وهي 
ماذا  على  ترى،  يا  هنا  ولكن  وحناناً، 
تعٍب  على  يشكرُها  لم  يشكرُها، 

وسهٍر، بل شكرها على بكأيِها:
)شكراً ٔالمي

التي بكت مطراً(
على  كنايًة  )مطر(  لفظَة  ذكرَ  وهنا 
قاَل  كما  التي هطلْت  دموُعها،  كثرْت 

الشاعرُ:
)على خنادقنا الشقية

ورممت خوذ اجلنود الصابرين(
نفهُم ِمنْ ذلَك ٔانَّ دموَع أالمِّ مستمرةٌ، 
ثُمَّ  انقطاٍع....  بال  احلروِب  استمرار  مع 
جميٍل،  بٔاسلوٍب  ٔالبيهِ،  الشكرَ  يقدُم 
استغراٌب،  فيه  ظاهرَُه  ٔانَّ  ِمنْ  بالرغِم 
عالَم يشكرُ االبُن البارُ ٔاباُه على الرحيِل؟ 
ٔابي  إنَّ  يقوُل:  ٔاْن  ٔارادَ  لكن  ال،  بالتٔاكيِد 
تخلقُ  احلروِب،  شٔاُن  وهذا  مبكراً،  رحَل 

ٔايتاماً، لم تشبْع نظراً ِمنْ آبأيِها:
)شكراً ٔالبي الذي رحَل
دون ٔان يعقَد لي حلفاً

كي ٔاتنازَل عن آخر ميراَث لي(
الشخصيَة كيَف  حالَتُه  لنا  ينقُل  ثُمَّ 
إلى  قأيالً:  ٔابيهِ،  رحيِل  بعد  ٔاصبحت؟ 
فيعطينا  مثاباتي،  ٔارممُ  مازلُت  الن 
صورةً ٔاوضح لنا، بٔاسلوٍب ِمنْ ٔاساليبِ 

البالغِة، وهو التشبيُه ِمنْ علِم البياٍن
املشبه )ٔاصوب حدقاتي نحو الشمس( 
ٔاداةُ التشبيهِ )مثل( املشبه به )بندقية 
قدمية(، ثُمَّ يوضُح لنا صفاِت البندقيِة 
سبطانتها(،  )تثاءبت  وهي  القدميِة، 
)غابت مشاجبها(، يعلُل ذلَك ِمنْ كثرِة 

احلروِب العرجاِء اخلاسرِة،
حدقاتِهِ،  بنيَ  الشبهِ  وجُه  وهنا 
حالِة  في  كالهما  القدميِة،  والبندقيِة 

تعٍب ٔاو ٔاكثرُ ِمنْ ذلَك:
)ٔاصوُب حدقاتي نحو الشمس

مثُل بندقيٍة قدميٍة
تثاءبت سبطانُتها

غابْت مشاجُبها
ِمنْ كثرِة احلروِب العرجاِء(

االستغراِب  حالُة  الشاعرَ  تٔاتي  ثُمَّ 
وهذه  فاجٔاتنا،  احلروَب  بٔانَّ  ودهشِة، 
رسالٌة بليغٌة لنا، مبعنى لم يكنْ بيننا 
عداٌء مع ٔاحٍد، ولكن في حلظٍة مزاجيٍة، 
تنشُب  الخِر,  مع  بسيٍط،  اختالٍف  ٔاو 

احلرُب:
)احلروُب التي فاجٔاتنا

بعطورِها الباروديِة
وشظاياها التي فطمْت(

في  سكَن  عّما  فيخبرُنا،  يواصُل،  ثُمَّ 
وحسرِة  أاللِم،  شهوِة  من  جسِدِه 
قدمٍي،  عكازٍ  على  محمولٍة  الذكرياِت، 
تسقُط،هنا  مازالت  مثقوبٍة،  وغيمٍة 
على  يدُل  الذي  )مازال(  فعَل  استخدَم 
يغادرَ  لن  فالرصاُص  االستمراريِة، 

الذاكرةَ:
)هي دأيماً

محمولة على عكازِة قدميِة
ٔاو غيمِة مثقوبِة

ما زالْت تسقُط رصاصاً ؤاملاً
في ذاكرتي( 

حلٍم،  ٔاو  بٔامنيٍة  قصيدتَُه،  يختُم  ثُمَّ 
السالَم،  يرسمون،  أالطفاُل  يبقى  بٔاْن 
بال  املدرسِة،  في  واحلندقوَق،  والنخيَل، 

صورِ املدافِع، والدباباِت، والبنادق.
احلندقوق - نباتاُت عشبيٌة سنويٌة.- 

)كي يبقى أالطفاُل
يرسمون السالَم والنخيَل واحلندقوق

في كراريِس املدرسِة
بال صورِ املدافِع

والدباباِت
والبنادِق(
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اللبناني  الشاعر   قصيدة  تعتبر 
القصأيد  ٔاهم  »من  دهيني  »فٔواد 
 ، احلاضر  الوقت  في  كُتبت  التي 
اخلاص  وشكلها  اخلاصة  بكيفيتها 
كوحدة  حضورها  في  يكمن  الذي   ،

بالشكل واملضمون.

لها  املستفيضة  قراءتي  خالل  ومن 
الشعرية  املوهبة  اجتماع  رٔايت 
خالل  من   ، االسلوبیۃ  البالغۃ  مع 
والعاطفة  العقل  على  ارتكازها 
انتباهي  لفت  واحلس،كما  والفكر 
يولَّد  كيف  يعرف  كان  الشاعر  إن   ،
من  يستخرجها  ،وكيف  الصور  
شعراً  ينظمها  ،وكيف  مكامنها 
النفس  ماميأل  بكل  يحفل  عذباً 
ٔاعطى  كذلك   ، وإعجاباً  دهشة 
كبيرة  عناية  املوسيقى  الشاعر 
اجلرح  قصيدته«من  ،ولعل  ٔايضاً  

اإللهي« ٔاوضح مثال ملا ٔاذهب إليه.
إنتقاء  كذلك   « »دهيني  ينَس  ولم 
وموضوع  تتالٔيم  التي  املفردات 
لغة  على  تنطوي  التي  قصيدته 
احلالوة  من  الكثير  فيها  شيقة 
القصيدة  لتحتشد   ، والطالوة 

بالعذوبة واملوسيقى واجلمال.
الذي  احلزن  والبد لي من ذكر عنصر 
إحتل  مساحات شاسعة في  فضاء 

قصيدته .
الى  الرأيي  يتحول  ٔان  من  والغرابة 
جتسيد  على  الفذة  بقدرته  شاعر 
اليكتنفها  شعرية  بلوحة  الواقع 
الصياغات  والتربكها  الغموض 

القاصرة.

العمود  القصيدة  هذه  كتبت  وقد 
رموزا  تُرثي   ، الكامل  البحر  على 
عربية  بيئة  في   ، تٔاريخية  دينية 
صور  مدينة  في   ، جنوبية  لبنانية 
على وجه التحديد ، املدينة العريقة 
ثقافته  مصادر  منها  إستمد  التي 

ونشاطه الشعري .

النص
-----

من اجلرح اإللهي

جرحَي  ونخُل   ، الـتُّـراُب  شــبـَع 
الـجـفـوُن  =تـشـقـى  جـأيـُع 

لَتـْسـَتـلذَّ مدامـُع

تـثـاقـَل  إذا   الّســـحاَب    اّن 
 ، سـمـاَك  جــرّْح   = غــيـثُـــــه 

فللنّجـــوِم  مــواجــُع

الـفراِت  سـيُف  يـشتري  كـم 

شـــوكًا  الّشـذا  =يبـري   حدأيقي 
ووردَي بـأيـُع

لـــي نخـلٌة ٔاســـقيُتـــها  حّتى 
منَـــْت= لدمــي صــليًبا ، واجلــراُح 

زوابــــُع

املسافاِت  فوضى  في  وكبتُّ 
دربـي  في  الهوى=واحلـــزُن 

ضجـيــٌج شأيُع 

جـسرَ  يـا  الـحوراَء  زيـنـَب  يــا 
الــحـيـاِة  الـرّدى=نــحــو 

ولـلـعـبـورِ مـطـامـُع

َِّك  يهــــز بٔاْن  الفـــراُت  طمـَع 
 ، سغٍب   على  نخـــلـًة=فمضى 

ومتْرُِك يــانـُع 

شـكٍّ  خـريُف  حـسنيُ  يـا  ٔانـا 
بــٔانَّ  الـيـقنِي  يـمتطي=صـيـَف 

فـْصـَلَك قـاطُع

ٔاسـطـري  مــحـاورُ  ضــاقَـْت 
ومــحـورَُك   ، ،يـغـتاُلها=حــبـرٌ 

الـمـضّمُخ واســُع

لـلـبـتوِل  كــسـرًا  ٔابَــكـْيـَت 

رحلۃمع قصیدۃ 
دراسۃ نقدیۃ  موجزۃ 

لقصيدة الشاعر اللبناني فؤاد 
دهيني«من اجلرح اإلهلي«

إحسان املوسوي البصري
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 ! دمـعـها  بـضـلـعها؟=يــا 
والـّطـْحُن فـيـَك ٔاضـالُع

مزَّق  للمسمــــارِ  ٔاتنـــوُح 
للرّمــــِح  نوحـــها!  موضـــًعا=يا 

فيـــَك مواضُع

تستعــــــرُّ  نـــــارًا   ٔابكيــــَت 
ولظــــى    ! حزنها  بدارها=يا 

خياِمـــك شاســُع

ٔاتـسـمـحنيَ  كــربــالُء  يــــا 
ومــدُّ  إلـيـِك  جــزرًا  ٔالضـلـعـي= 

جـرْحـِك مـانُع ؟!

الـجوارِح  عـلـى  أالنـيـُن  طـبـَع 
 ، قــلـبـي  خـتَمُه=لـيـبـيـَع 

والــنّـزيـُف طــوابــُع

إنّــــي ٔاقــّلــُد قــربـَة الـعـّبـاِس 
 ، الـمـسـافِة  =شـــرِْع  في 

والـبـكاُء مـراجـُع

فْقهِ  عن  الكّفيــــِن  ؤاُســـأيُل 
أالســــى=فيجيبني العطــــــُش 

الفقيـــُه الرّأيـــــُع

الفـــراِت  شـــرِع  في  املاُء 
تســـقي  ٔان  محـــــرٌّم=ويجـــوزُ 

الفراَت مصــارُع 

ربّــــي  بعلِم  الفـــراُت  كـاَن 
احلسنيُ    ـُـلقَ  قطـــــرةً=خ

فٔاغــرقتْــــُه منابــــُع

ٔانــا لْســـُت ٔادري كيـَف شـــاَءَك 
ظامًئا=ٔايصــدُّ نـهـــرٌ غيـَمـــــُه  

ويُنـــــازُع؟

حســـــيــُن  يا  تشهقُ  حني  ٔانا 
بٔادمعي= ٔانا كــم ٔاُوّســُع ٔاضــلعي  

فشـــــوارُع

بعشـِقَك  يـدي  قطـْعـُت  إْن  ٔانـا 
جمـاِل  ٔاُحّس=كعـاشـقاِت  ال 

يـوسـَف والـــــُع

حسنيُ   يا   بك   مٔومنٌ   ٔانا  
دجــًى    قـــالَع   عواصًفا=هـزّْت  

كحـيدرَ قالُع

جارًفا  دمًعا   ٔانَت   بك   مٔومــنٌ  ٔانا 
=هلَك  الّطغـــاةَ  وجـفُن  عيـنَك 

هـاجـــُع

ٔاجــامَل     ٔااّل    عّلمتني   
ؤاشــعاري  عتمـــًة=ٔامضــي 

لهــيـٌب    الذُع

أالبــِد  مـوكـَب  تُـسـّيرُ  مــن  يــا 
لـخـْطـو  وْهـــو  الّـذي=ينـعـاَك 

ُخـلـِدَك تـابـُع

الـفتِْح  عـلى  الـماضي  فـعُلَك  ذا 
انْبنى=ؤالنــَت فــي مـاضـي دمـاَك 

مـضارُع

الطفوف  في  جراُحَك  رسَمْت 
ٔامــاَم  اْسـتـقاَل  مالحًما=حـّتـى 

لـوحـك بــارُع

مـنحريَْك  فـي  ٔاذنـَبـْت  كــْم 
وبــاب  رضــاَك  سـيوُفهم=ترجـو 

نـحـِرَك شـافُع

الـوجـود  قــمـَح  طـاحـنًـا  يـــا 
جــاَب  مـــا  لـــوالَك  كـرامـًة= 

الـحـقوَل مــزارُع

الـحـيـاِة  خــبــزَ  عـّلـْمـَتـنا 
الـّدمـاِء  جـمـر  فـــي=  يُــعـزُّ 

وفــي الـرّغيِف مـنافُع

بني  بٔادمعي  ٔاضـــجُّ  انّـــــي 
الثّـــرى=وليصِغ من في ذي املالس 

سـامــــُع

دمـــأوَك  توّحـــدْنــا  لــــم   ان 
الغيـــُم  فلنــمـْت=وليخرِس 

الّضـــليُل اخلــــادُع

بـدونـــك  وحــــيٌ  يستقْم  لـم 
جـــرَْحــَك  ســـــّيدي=لـــكــٔانَّ 

لـــللــهِ شـــرأيــُع

إن للبيئة العامة واخلاصة التي نشٔا 
فيهما الشاعر وتغذى من ثقافتهما 
الشخصية  خلق  في  جوهري  ٔاثراً 
وتنمية امللكة وصقل املوهبة وطبع 
به  ؤاثر  به  تٔاثر  الذي  والتٔاثر  الشعور 
والذي جتلى واضحاً في البناء الفني 
لهذه القصيدة العينية التي كُتبت 
ذكرت  كما  الكامل  البحر  على 
 ، مرفوعاً  الروي  حرف  فيها  وبدا 
واالستعمال الشعري على مستوى 
، واالستعمال الشعري على  املفردة 
مستوى اجلملة ، من استفهام وقصر 
ومتنٍ وترٍج ، ومن حيث الوزن والقافية 
الصورة  حيث  ومن   ، واملوسيقى 
واقتصارها  ومصادرها  الشعرية 
من  البارزة  البيانية  الصورة  على 
تشبيه واستعارة وكناية فضالً عن 
ضم التشخيص والتجسيم لبعض 

الصور االستعارية .

الكثير  بالشئ  يوحي  العنوان  كان 
لذلك  والفكرية  الفنية  القيم  من 
منذ  موفقاً  الشاعر  اختيار  كان 

البداية.
املوضوع  بذات  التزامه  عن  فضالً 
محيطه  مع  وانسجامه  الديني 
والذوق  يتالءم  الذي  االجتماعي 
زعماء  ورثاء  مدح  في  السأيد  العام 

احلركات التحررية . 

جرحَي  ونخُل   ، الـتُّـراُب  شــبـَع 
الـجـفـوُن  =تـشـقـى  جـأيـُع 
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لَتـْسـَتـلذَّ مدامـُع

تـثـاقـَل  إذا   الّســـحاَب    اّن 
 ، سـمـاَك  جــرّْح   = غــيـثُـــــه 

فللنّجـــوِم  مــواجــُع

الـفراِت  سـيُف  يـشتري  كـم 
حدأيقي =يبـري  الّشـذا شـــوكًا 

ووردَي بـأيـُع

ٔاســـقيُتـــها   نخـلٌة  لـــي 
 ، صــليًبا  لدمــي  منَـــْت=  حّتى 

واجلــراُح زوابــــُع

املسافاِت  فوضى  في  وكبتُّ 
دربـي  في  الهوى=واحلـــزُن 

ضجـيــٌج شأيُع 

مطلع  يجعل  ان  الشاعر  شاء 
ليوحي  فعلية  جملة  قصيدته 
على  وجعلها  بحيويتها  للقارئ 
قيد احلياة من البداية وحتى اخلامتة.

وفي هذا املقطع آنفاً توفرت عناصر 
وقافية  وزن  من  الشكلية  الشعر 
والعاطفة  باخليال  املضمون  وجتلى 

املتقدة.

ويكاد يخلو من التكلف ،وهو مبثابة 
نذير ملا سيشرح من احلوادث املٔوملة 

فيما بعد.

رفيق  احلزن  عنصر  يكون  ٔان  ويكاد 
رحلة الشاعر في هذه القصيدة.

جـسرَ  يـا  الـحوراَء  زيـنـَب  يــا 
الــحـيـاِة  الـرّدى=نــحــو 

ولـلـعـبـورِ مـطـامـُع

َِّك  يهــــز بٔاْن  الفـــراُت  طمـَع 
 ، سغٍب   على  نخـــلـًة=فمضى 

ومتْرُِك يــانـُع 

يفصح  ٔان  من  هنا  الشاعر  متكن 
ٔاكثر،

ؤان يبدع شيئاً من الشئ كما يقال.
شعره  على  واضحاً  ذلك  ٔارى  وقد 
صور  تعكس  التي  املرآة  كٔانه  و   ،

أالشياء التى تتراءى ٔامامها.

فقد ذكر بطولة وصبر وإباء بطلة 
عليها  زينب  السيدة  الطف 
الذي  العذب  املنهل  السالم،ٔالنها 
ماجعله  مآثرها  من  إستقى 
هذه  عالقة  وصف  في  كثيرا  يبدع 
تلك  بٔاحداث  الهاشمية  البطلة 

امللحمة الكبيرة.

شـكٍّ  خـريُف  حـسنيُ  يـا  يةٔانـا 
بــٔانَّ  الـيـقنِي  يـمتطي=صـيـَف 

فـْصـَلَك قـاطُع

ٔاسـطـري  مــحـاورُ  ضــاقَـْت 
ومــحـورَُك   ، ،يـغـتاُلها=حــبـرٌ 

الـمـضّمُخ واســُع

ومن ٔابرز الروافد التي ٔاغنت قصيدة 
مآثر  ٔايضاً  استسقى  إنه  الشاعر، 

ذلك البطل اإلسطوري العظيم
الذي حتدث عنه التٔاريخ بكل لغات 
له  ٔاذعن  قد  النص  وكون   ، العالم 
ماجعله  اليه  مايصبو  لتحقيق 
ساعات  ٔاوج  في  ٔانه  يستشعر 
وجدانه  ينظم  لكي   ، الواقعة 
بسلسلة حرفية معبرة عن يقينه 
ومظلومية  وشرعية  بٔاحقية 
وعلمية وشجاعة وإباء ونقاء ذلك 

الرجل الرسالي الكبير .

لـلـبـتوِل  كــسـرًا  ٔابَــكـْيـَت 
 ! دمـعـها  بـضـلـعها؟=يــا 

والـّطـْحُن فـيـَك ٔاضـالُع

مزَّق  للمسمــــارِ  ٔاتنـــوُح 
نوحـــها!  موضـــًعا=يا 

للرّمــــِح فيـــَك مواضُع

ٔابكيــــَت نـــــارًا  تستعــــــرُّ 
ولظــــى    ! حزنها  بدارها=يا 

خياِمـــك شاســُع

ثم حتول ليرثي سيدة نساء العاملني 
مآسي  من  عليها  ماجرى  ويروي 
وخذالن ,وظلم القوم لها بعد وفات 
ٔابيها صلى اهلل عليه وآله وسلم, 

بفترة وجيزة , وجرٔاتهم عليها.

جامعة  صورة  الشاعر  ذات  في  إن 
لكل احلقأيق ، ٔاراد ٔان يظهرها علی 
دفعات ليمنح النص طاقة ايجابية 

إيحأيية.

ٔاتـسـمـحنيَ  كــربــالُء  يــــا 
ومــدُّ  إلـيـِك  ٔالضـلـعـي= جــزرًا 

جـرْحـِك مـانُع ؟!

الـجوارِح  عـلـى  أالنـيـُن  طـبـَع 
 ، قــلـبـي  خـتَمُه=لـيـبـيـَع 

والــنّـزيـُف طــوابــُع

قــربـَة  ٔاقــّلــُد  إنّــــي 
=شـــرِْع  في  الـعـّبـاِس 

الـمـسـافِة ، والـبـكاُء مـراجـُع

عن  الكّفيــــِن  ؤاُســـأيُل 
أالســــى=فيجيبني  فْقهِ 
الفقيـــُه  العطــــــُش 

الرّأيـــــُع

الفـــراِت  شـــرِع  في  املاُء 
محـــــرٌّم=ويجـــوزُ ٔان تســـقي 

الفراَت مصــارُع 
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كـ
ربّــــي  بعلِم  الفـــراُت  اَن 
احلسنيُ    ـُـلقَ  قطـــــرةً=خ

فٔاغــرقتْــــُه منابــــُع

ٔانــا لْســـُت ٔادري كيـَف شـــاَءَك 
ظامًئا=ٔايصــدُّ نـهـــرٌ غيـَمـــــُه  

ويُنـــــازُع؟

حســـــيــُن  يا  تشهقُ  حني  ٔانا 
بٔادمعي= ٔانا كــم ٔاُوّســُع ٔاضــلعي  

فشـــــوارُع

بعشـِقَك  يـدي  قطـْعـُت  إْن  ٔانـا 
جمـاِل  ٔاُحّس=كعـاشـقاِت  ال 

يـوسـَف والـــــُع

حسنيُ   يا   بك   مٔومنٌ   ٔانا  
دجــًى    قـــالَع   عواصًفا=هـزّْت  

كحـيدرَ قالُع

جارًفا  دمًعا   ٔانَت   بك   مٔومــنٌ  ٔانا 
=هلَك  الّطغـــاةَ  وجـفُن  عيـنَك 

هـاجـــُع

ٔاجــامَل     ٔااّل    عّلمتني   
ؤاشــعاري  عتمـــًة=ٔامضــي 

لهــيـٌب    الذُع

أالبــِد  مـوكـَب  تُـسـّيرُ  مــن  يــا 
لـخـْطـو  وْهـــو  الّـذي=ينـعـاَك 

ُخـلـِدَك تـابـُع

الـفتِْح  عـلى  الـماضي  فـعُلَك  ذا 
انْبنى=ؤالنــَت فــي مـاضـي دمـاَك 

مـضارُع

الطفوف  في  جراُحَك  رسَمْت 
ٔامــاَم  اْسـتـقاَل  مالحًما=حـّتـى 

لـوحـك بــارُع

مـنحريَْك  فـي  ٔاذنـَبـْت  كــْم 
وبــاب  رضــاَك  سـيوُفهم=ترجـو 

نـحـِرَك شـافُع

الـوجـود  قــمـَح  طـاحـنًـا  يـــا 
جــاَب  مـــا  لـــوالَك  كـرامـًة= 

الـحـقوَل مــزارُع

الـحـيـاِة  خــبــزَ  عـّلـْمـَتـنا 
الـّدمـاِء  جـمـر  فـــي=  يُــعـزُّ 

وفــي الـرّغيِف مـنافُع

بني  بٔادمعي  ٔاضـــجُّ  انّـــــي 
الثّـــرى=وليصِغ من في ذي املالس 

سـامــــُع

دمـــأوَك  توّحـــدْنــا  لــــم   ان 
الغيـــُم  فلنــمـْت=وليخرِس 

الّضـــليُل اخلــــادُع

بـدونـــك  وحــــيٌ  يستقْم  لـم 
جـــرَْحــَك  ســـــّيدي=لـــكــٔانَّ 

لـــللــهِ شـــرأيــُع

ولكي يعطي النص فكرة البوح عن 
مابداخله ،عاود الكرة ثانية ليغترف 
من معني ٔاولئك العظام الذين بذلو 

مهجهم دون دين اهلل في كربالء.
من  زمنية  سلسلة  مبتكرا 
تدفق  حسب  املنتظمة  اإليقاعات 

خلجاته.

وبهذا يصبح النص ذا تٔاثير وجداني 
التي  الوجدانية  العاطفة  من خالل 
املواضع  كل  في  الشاعر  ٔابداها 
الهادفة  مفرداته  خالل  من   , تقريباً 
الواردة في السياق ومن خالل ازاحة 
معانيها املعجمية وجعلها مشيرة 

الى ٔاولئك العظام.

من  ٔاتخذ  ٔانه  الشاعر  لنا  يوحي 
قدوة  العظيم  الرجل  ذلك  مسيرة 

له في حياته.

إن اطالع الشاعر على واقعة الطف 
ذلك  تفاصيلها جعله يجسد  بكل 
أالساسية،  النص  مادة  في  االطالع 
جتاه  وعقيدته  ٔاحزانه  عن  معبِّراً 
ومجاال  السالم،  البيت عليهم  ٔاهل 

للتعبير عن عواطفه.

صادقة  حتية  ٔاقدم  اخلتام  وفي 
لهذه  وتقدير  عرفان  وانحناءة 
الشاعر  لنا  قدمها  التي  القصيدة 

املبدع.
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بكل  هوى  عنيف  تدريب  اثر  .على 
جسده من ارتفاع شاهق الى بساط 
عنيفة  ،سقطة  التدريب  قاعة 
القويتني  بيديه  يتفاداها  ان  حاول 
مما سبب له كسرا بليغا في ذراعه 
، صرخ نصف صرخة وكتم النصف 
ينظر  جلسته  في  اعتدل  ثم  االخر 
في وجوه مدربه واملصارعني االشبال 

االخرين من زمالٔيه ،

الوجوم  ونظرة  الدهشة  كانت 
وااللم قد علت وجوههم كٔان الطير 
ان  بعد  رٔووسهم  على  وقف  قد 
سمعوا صوت كسر عظم ساعده 
كقطعة خشب يابسة ، لكنه ذبح 
الوجوم بابتسامة حاول كاملعتاد ان 
يهّون االمر عليهم ، ابتلعوا ٔارياقهم 
وهم  جديد  من  اخلوف  عالهم  ثم 
املرة  هذه  وعيه  يفقد  يشاهدونه 
حتت تٔاثير االلم ، هرعوا نحوه ؛ كان 

العظم املكسور ناشزا حتت اجللد ،

 فسارعوا الى طلب سيارة االسعاف 
التي نقلته على عجل الى املشفى 
القريب ، لم يكن يئن ولم يكن يبكي 

بل اكتفى بالصمت وهو يستيقظ 
من  اليها  يعود  ثم  غيبوبته  من 
جديد، هرع اليه االطباء وت نقله الى 
عربة  على  السينية  االشعة  غرفة 
نقالة يدفعها زمالٔوه واملدرب يركض 

خلفهم ويتمتم بٔادعية ال تنتهي ،

اقطاب  احد  فهو  كثيرا  يحبونه   
من  الفريق  هذا  في  السعادة 
يحلو  ال  الذين  الطيبني  الشجعان 
وسط   اال  منهم  لكل  العيش 
الرياضة  جمعته  الذي  الفريق 
فيهم   ما  ٔاحلى  منهم  لتستنبط 
كبيرا  حبا  داخلهم  في  وتزرع 
للفضيلة والتعاون على البر والبذل 
كبير  كسر   . ذات  ونكران  بسخاء 
ما كتبه  هذا  ؛  الساعد  في قصبة 
اخصأيي االشعة على الرقاقة التي 
سلمها املدرب الى الطبيب املتص 
وطلب الطبيب نقله فورا الى غرفة 
)سعيد(  كان   ، اجلراحية  العمليات 
حقنوها  التي  املسكنات  تٔاثير  حتت 
الذي  العضالت  املفتول  في جسده 
الشاق  والتدريب  الرياضة  انشٔاته 
العمليات  غرفة  ادخلوه   ، املستمر 

عدة  وبعد  التام  للتخدير  وخضع 
ساعات كان في غرفة  من سريرين  
يهذي بكلمات غير مفهومة غأيب 
لم  زمالٔيه  ، كل  الوعي عمن حوله 
يغادروه اال املدرب الذي غادر الرتباطه 
الحقاً  يرجع  ان  وعد  على  بعمل 
من  وبعض   ) سعيد   ( اهل  اما   ،
ينظرون  حوله  حتلقوا  فقد  اقربأيه 
نأيم فيما  الصبوح وهو  الى وجهه 
كان زمالٔوه يشرحون لهم ما حدث 
ؤابوه  ؤامه  تكتم دمعة   .. تفصيال 
يحرص  بل   ، وعتابا  صرخة  يكتم 
يشعر  ال  كي  باّشاً  هاشاً  يكون  ان 
ثم   ، االحراج  او  بالتقصير  الزمالء 
يغادروا  ان  برقّة  منهم  أالب  طلب 
ٔاهلوهم  يقلق  ال  كي  بيوتهم  الى 
ايضا ، وبعد ذهابهم بساعات ٔافاق ) 

سعيد ( ونظر حواليه ، 

ذراعه  الى  ونظر  الوجوه   تفقد 
الى  ومشدودة  باجلبس  الغاطسة 
عنقه برباط متني ، ضحك كعادته 
في التعامل مع امللّمات وسّلم على 
والده ووالدته ؤاهليه من حوله وقال 
يبدو   : املعهودة  بسخريته  ضاحكا 

.. قصة قصرية.

 كوازميودو
  والقمر  

  

علي حميد احلمداني
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عنقي  الى  طويال  احمله  سوف  اني 
جزاء ما ٔاحلقته به من اضرار .. ابتسموا 
التهنئة  كلمات  رددوا  ثم  جميعهم 
بالسالمة . لكن ٔامه احلاجة ام سعيد 
بسٔوال  وبادرته  هذا  لكل  تهتم  لم 

ملّح: هل تناولت شيئا ؟ .. 

لذا  لها  حبه  بقدر  منها  يخاف  كان 
منذ   : ؤاجاب  اجلميلة  ابتسامته  كتم 
تتوقع  كانت  االم  ان  ويبدو   ... الصباح 
عباءتها  حتت  من  فسحبت  هذا  كل 
لفافة كبيرة وسارعت الى فتحها على 

طاولة مرتفعة ودّستها حتت وجهه 

: إسحبه معي الى ٔاعلى  وقالت ٔالبيه 
سنا  ٔاكبر  مريض  رجل  هنالك  كان   ..

يشاركه الغرفة يراقب ما يحدث 

فصرخ بهم : متهلوا قليال .. ال ميكن ان 
والحظوا  الطبيب  بعلم  اال  تطعموه 
ٔان قنينة السأيل املغذي موصولة الى 
ذراعه االخر .. لم تكن االم لتستسلم 
بسهولة اال ان اثنني من االطباء دخلوا 
ليتصفح ملف)  واجته احدهم  الغرفة 
سعيد ( فيما سلم االخر على ) سعيد 
قليال  االبتعاد  منهم  وطلب  وعأيلته   )
الساعد  يفحص  كي  السرير  عن 
قريبا  الطعام  شاهد  وحني   ، املكسور 

منه 

سٔاله : هل تريد الطعام؟
 اجاب سعيد : نعم .

يحتاجون  الرياضيون   : الطبيب  قال 
الطعام وليس املغذيات ، 

التغذية عن ذراعه وقال  انبوب  ثم نزع 
ما  قدر  على  طعاما  تناول  هيا   : له 
يحلو  كما  عصأير  واشرب  تستطيع 
لك .طفق ) سعيد ( يتناول طعام ٔامه 
كانت  فيما  واحدة  وبيد  بنهم  اللذيذ 

لتساعده  منه  االقتراب  حتاول  أالم 
فيمنعها الطبيب وهو يتفحص الذراع 

االخر ،
 قال الطبيب : بعد تناول طعامك اريد 
لنرى  االشعة  غرفة  الى  الرجوع  منك 

نتأيج العملية .. 

لم يجبه ) سعيد ( بل اكتفى بهز رٔاسه 
ال  مفهومة  غير  حشرجة  مع  موافقا 
يعرف كيف وجدت طريقها لتخرج من 

فمه الشو بالطعام ،

كتف  على  وربّت  الطبيب  ضحك   
كانت  قليل  ...بعد  وخرج   ) سعيد   (
الغرفة قد فرغت من زوارها اال قاطنيها 
الكهل   وجاره   ) سعيد   ( الوحيدين 
رواية عرف )سعيد  في  يقرٔا  الذي كان 
الكبير  وشغفه  الطويلة  خبرته  من   )
احدب   ( قصة  انها  والروايات  بالكتب 
كوازميودو   ( كلمة  فخرجت   ) نوتردام 
اليه  انتبه   .. ( من فمه بصوت مرتفع 
: هل  وقال  ثاقبة  بنظرة  ورمقه  الرجل 

استيقظت؟ .. 

قال   .. شيئا  يقل  ولم  بوجهه  ابتسم 
سالمتك  على  هلل  حمدا   : الرجل 
من  سمعت  كما  بليغة  اصابتك   ..
على  كثيرا  يعولون  لكنهم  الطبيب 

شجاعتك وتفأولك .. 

سيدي  يا  االولى  ليست   : سعيد  قال 
.. قال الرجل : انا ال ٔاحب املصارعة وال 
نفع  وال  البلهاء  لعبة  انها  املصارعني 
رياضته  عقلك  متنح  كنَت  لو   . فيها 

لكان افضل ,,, 

بني  ٔاوَفق  ٔان  احاول  ٔانا   : سعيد  قال 
اني  واعتقد  واجلسد  العقل  رياضة 
هل   : الرجل  قال   .. ما  حد  الى  ناجح 
تقرٔا شيئا ؟ .. قال سعيد : اعتقد اني 

قرٔات اكثر من غيري املقاربني لعمري .. 
قال الرجل وهو يلتفت الى سعيد بكل 

جسده : الصحف واملالت ؟ .. 

وكتب  والروايات  والقصص  قال: 
التاريخ والدين واالجتماعيات .. وبعض 
والشعر  احلضارات  وقصة  الفلسفة 
امللح  من  وغيرها   .. االغنيات  وكلمات 

والطرفات .. 

قال الرجل مستظرفا كلمات سعيد : 
وماذا ايضا ؟ .. قال : ومن الف ليلة قرٔات 
املقفع  والبن  الروايات  كل  وحفظت 
لكليلة  يروي  وهو  دمنة  من  سمعت 
اجلاحظ  بخالء  ومن  العظات  ابلغ 
الطرأيف  ٔالحلى  كثيرا  ضحكت 
املتنبي  ديوان  مع  وسموت   .. والنكات 

وغيره من الشعراء والشاعرات ..

كان  ان   ، تذهلني  إنك   : الرجل  قال   
منذ  عنك  ابحث  فإني  تقول  ما  حقا 
االختبار كي  من  البد  لكن  زمن طويل 
اطمئن .. قال سعيد : البٔاس يا سيدي 

اختر اختبارا يرضيك .. 

 ,, تتحسن حالك  ان  بعد   : الرجل  قال 
قال سعيد : بل انا بوجودك في افضل 
، سلني جتدني عند حسن ظنك   حال 

يا رجل ... 

مفهومك  ما   : وقال  الرجل  ابتسم 
سعيد  سكت   ... ؟  سعيد  يا  للحب 
لثوان ثم قال : امتنى يا سيدي ان اعرف 
فليكتب   ، ايضا  للحب  مفهومك 
االن  ورقة  بباله في  ما يخطر  منا  كل 
االمر خمس كلمات  يتعدى  ان ال  على 
يرضيني  رأيع  حتٍد  انه   : الرجل  قال   ...
كثيرا .. ودفع الى سعيد بقلم لكن لم 
على  سعيد  فكتب  ورقة  هنالك  تكن 
ثم  كلمات  عدة  املبسة  ذراعه  ظهر 
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الذي ضحك  الرجل  الى  القلم  اعاد 
الرواية  غالف  على  وكتب  مسرورا 

عدة كلمات ايضا ..

: ارني ما كتبت يا   ثم قال لسعيد 
وكان  يده  باطن  له  فقلب   ، سعيد 
 ( جدا  جميل  بخط  عليها  مكتوباً 
 ..  ) النجوم  الى  املالٔيكة  حتية  احلب 
املكسورة  الذراع  من  الرجل  اقترب 
وقفزت دمعتان الى عينيه متٔاثرا ثم 
ولم  سعيد  ذراع  على  اجلملة  قّبل 
ينبس ببنت شفة .. ثم ناول الكتاب 
الى سعيد فقلبه على غالفه االخير 
نداء  احلب   ( كتب  قد  الرجل  ليجد 

البحر حني يغيب القمر ( ... 

النهوض  وحاول  قرٔا  مما  سعيد  ذهل 
فالتقف  اليه  سارع  الرجل  لكن 
سعيد اليد التي كتبت تلك العبارة 
كانت   .. كبير  بحب  وقّبلها  الرأيعة 
روحان  تلتقي  ان  جدا  مٔوثرة  حلظات 
حتمالن كل هذه الرقة واحلب واجلمال 

،، عليك  البٔاس   : الرجل   قال 
نحو  تتحرك  ال  الرأيع  ايها  احلياة  ان 
االمام إمنلة واحدة اال باحلب ، لست 
علمتني  فقد  اكونه  ولن  واعظا 
ارواحنا  في  كامن  احلب  ان  احلياة 
االخرين  من  نتعلمه  وال  نكتشفه 
ولكن  االساليب  نتعلم  نحن  نعم   ،
غريزة  ليس  انه   ، نفسه  احلب  ليس 
وال علما في الكتب .. هو فطرة اهلل 

التي غرسها في كل مخلوقاته .. 

قال سعيد : كيف يا سيدي ال نتعلم 
احلب وانا راقبته في السماء وحتريته 
من  تعلمته  و  واالقمار  النجوم  بني 
و  الناس  عيون  في  قرٔاته  و  الكتب 
كل  مع  االزهار  خدود  من  قطفته 
صباح جميل ؟ .. قال : هي صور احلب 
يا صديقي القوي تراها فيما حولك 

قلبك  في  يكن  لم  ما  تفهمها  وال 
حب كبير ... 

في  اني  اعرف  وكيف   : سعيد  قال 
حب مبثل ما تصف يا سيدي ؟..

 قال الرجل : حني جتد قلبك يسٔالك 
ان  كثيرا  وتتوجع  ما  شخص  عن 
طال غيابه فهذا هو احلب ، وان ذكروا 
في  روحك  فوجدت  امامك  اسمه 
اخباره  من  لالستزادة  كبيرة  لهفة 
فهذا هو احلب ، وعندما تراه يتحدث 
بغيرك  اهتماما  يبدي  او  غيرك  مع 
في  االوكسجني  باشتعال  فتشعر 
كل خاليا جسدك دفعة واحدة هذا 

هو احلب .. 

نسي  وقد  مبتسما  سعيد  قال 
ما   ... سيدي  يا  زدني   : ذراعه  االم 
: الرجل  ... استرسل   اجمل حديثك 

احلب يا سعيد موهبة رأيعة تكمن 
نٔاخذها  ان  الى  حتتاج  نفوسنا  في 
تنمو  حتى  بذرتها  ونسقي  بعناية 
وتصبح  اغصانها  و  ساقها  ويشتد 
 .. االغصان  مترامية  فارعة   شجرة 

 
املناوبة  املمرضة  عليهما  دخلت 
 ... الفجر  آذان  انه   : بلطف  وقالت 
كي  املاء  بعض  سعيد  منها  طلب 
الصالة  لئودي  الرجل  وخرج  يتوضٔا 
الصالة  وبعد   , اخر  مكان  في 
طويل  نوم  في  سعيد  انخرط 
الرجل. قالها  كلمة  بكل   يفكر 

من  اكثر  دام  نوم  بعد  نهض  حني   
وابوه  امه  كانت  ساعات  عشر 
 ... حوله  جالسني  زمالٔيه  وبعض 
سرير  الى  نظر   .. التحية  تبادلوا 

الرجل وكان فارغا ...

 : الطبيب  فٔاجاب  عنه  استفسر   
انه  املركزة  العناية  الى  ارساله  ت 

يعاني من عجز في القلب ..

قال   .. زيارته   اريد   : سعيد  قال   
اليوم  ممكنا  هذا  اظن  ال   : الطبيب 
في  لعملية  حتضير  حالة  في  ٔالنه 
وقد  ضئيلة  جناح  بنسبة  القلب 
اقسام  كافة  في  فحوصاته  انهى 
القلب  جلراحة  استعدادا  املشفى 
في  مٔولم  بانقباض  سعيد  ..شعر 
اهله  مع  املشفى  وغادر  صدره  
مبوافقة الطبيب ليكمل عالجه في 

البيت حتت عناية اهله .. 

اخبار صديقه  كان متلهفا لسماع 
لم  وحني   ، احلب  معنى  علمه  الذي 
سماعة  رفع  عنه  يخبره  من  يجد 
احالوا   ... املشفى  وطلب  الهاتف 
اشرف  الذي  الطبيب  الى  اتصاله 
له  قال   .. ساعده  كسر  عالج  على 
الذي  الرجل  اخبار  ما   ، سعيد  انا   :
له جراحة عجز  واجريتم  كان معي 

القلب ؟.. 

لقد   : وقال  قليال  الطبيب  صمت 
نوتردام  ترك لك كتابا اسمه ٔاحدب 
 ( كلمات  خمس  من  وصية  مع 
 ...  ) القمر  الى  سافر  كوازميودو  ان 
يد  من  الهاتف  سماعة  سقطت 
دمعتان  معها  وسقطت  سعيد 
ذراعه  ظهر  قلب  ثم  جدا  ثمينتان 
التي  اجلملة  متٔامالً  املبسة 
الوجود في  قبلة  بٔاغلى   حظيت 

 ـــــــــــــ
                       بابل ـــ 2020
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الفطنة وحدها، هي التي جتعلنا نقف 
التي  املديات  في  نحدق  مبهورين، 
أاللباب مع غيوم من أالسئلة  تسلب 
تاركة  ببطء  التسرب   حتاول  التي 
الفطنة  تلك  سود،  مواجع  من  اثاراً 
تشكيل  على  القدرة  متنحنا  ذاتها 
نحتاجه  وما  رغباتنا،  بحسب  مانراه 
إلزالة  مهمة  نعتقدها  إضاءات  من 
ٔامسكها  الفطنة  تلك  الروح،  عتمة 
خاللها  من  ليقيم  السعدي،  جنان 
مع  بدٔاها  التي  الشعرية،  مشيداته 
امللمومة  الواقع وسردياته  تهميشات 
ئاخذ  واحلزن،  اخليبة  فضاءات  داخل 
يومه امللون بالثام واخلطايا، ليفلسف 
الصورة الشعرية ومينحها الكثير من 
الفطن،  املتلقي  رغم معرفة  الغرابة، 
مواقع  هي  إمنا  ويتلقى  يقرٔا  ما  ٔان 
ٔاربكت  التي  بتفاصيلها  عاشها  ٔايام 
التي من  تلوذ بجنون  الروح وجعلتها 
أاليام، كيف يصنع الشاعر، مانسمية 
التي  الغاية  ما  اليومية،  القصأيد 
القصديات  وماهي  ذلك،  وراء  تكمن 
تدوينها  يريد  التي  واملعرفية  اجلمالية 
على  املشيد  الواقع  ان  العارف  وهو 
كل  نفسه  يكرر  اإلبهارية،  الغرأيبية 

حليظة وقت؟
ٔانك  فتشعر  اليومي،  شعره  تقرٔا 

الصورة  تضيع  االختيار،  ارتباك  ٔامام 
تزداد  التي  التداخالت،  داخل  الشعرية 
الى  وتتحول  عميقاً،  توغلنا  كلما 
مايشبه التكرار املمعن بالقصد، هل 
لم  الشعر  إذا  اإلرثية،  القاعدة  باتت 
ان  به  فخليق  سماعه..  عند  يهززك 
الى  توصل  ال  قاعدة  شعر،  له  اليقال 
الشعر  قلبت  التي  احلداثوية  الرغبات 
التماهي  حد  االقتراب  فرص  ومنحته 
النثر  قصيدة  باتت  حتى  النثر،  مع 
التي  ٔاو  الشعرية،  البناءات  ٔاسهل 
استسهلها  والتي  شعريْة  تسمى 
هويته  واعتبرها  احلاضر،  اجليل 
والدفاع  تقدميها  الواجب  اجلمالية 

عنها، ومنحها معالي الدميومة؟
االمر مربك بني خيارات اليوم، وحداثة 
السعدي،  جنان  لكن  املشهدية، 
استطاع االبتعاد عن تلك املماحكات، 
واختيار مناطق شعرية، مٔالوفة، وغير 
العراقية،  الشعرية  اإلرثية  بعيدة عن 
من  مغايرة  سبل  إيجاد  حتاول  لكنها 
التشكيلية،  وحركاته  النص،  خالل 
مع ربط واضح بني الشفرات الرسالية 
والدالالت والرموز،  ولكنه وبرغم هذه 
يظل  املتميزة،  االنتقالية  احلركة 
قراءة  املعتمد  الواقع  قراءة  في  حذراً 
يخطط  والتٔاثير،  باإلجتاه  تعاكسه 
التدوين  ٔاساس  على  مرتكزاته 
تصحيح  يحاول  الذي  التٔاريخي 

بعض  في  وإدانتها  االحداث  مسارات 
للشعر،  الاوالت، في فهم كهذا  من 
لالستمتاع  فرصة  املتلقي  المينح 
سيظل  التام،  املعرفي  والتبني  التام، 
مع  نصية  مقتربات  بإيجاد  فاعالً 
عن  والبحث  مجايلة،  شعرية  جتارب 
جمعا  جعلت  التي  الفنية  الضرورات 
ذات  يتبنون  الشعراء  من  واضحا 

املشهدية ، واملشيدات النصية؟
جنان السعدي، يقرٔا مغايرات أالحداث 
نبش  مع  وقسوتها،  تسارعها  رغم 
املاضي ومحاولة  موفق في اطماريات 
النص  متنح  ترابطية  وشأيج  إيجاد 
انتماء،  ؤارضية  متلقيه،  لدي  قبوالً 
النقدية  تلتفت  لم  قبول،  وهوية 
مثلما  السعدي،  جلنان  العراقية، 
اصحاب  من  الكثير  الى  تلتفت  لم 
التجارب التي تعمل على دميومة احلياة 
الشعرية، التي تطالب بحق دراستها 
وتعميق وجودها الفاعل داخل العقل 
اجلمعي، لهذا عمد جنان ومعه الكثير 
في  مفيدة،  ٔاراها  خطوة  اتخاذ  الى 
وحثها  العربية  النقدية  من  التقرب 
على الدراسة والتقصي والتبني ، ٔالن 
ان  وتعي،  النقدية تعرف جيداً  هاتيك 
الى  ليتحول  العراق  من  يبدٔا  الشعر 

زرازير تسود في سماء العرب!!

جنان السعدي.... 
قراءات الواقع املتكررة!!

                  قراءة شوقي كرمي
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  خالد نعمة اخلالدي
ماجستير ادب عربي

في  واسع  باهتمام  اخليال  »حظي 
والسيكولوجية  الفلسفية  املذاهب 
االدبي،  والنقد  البالغة  دراسات  وفي 
ينطوي  مما  يستمد  اهتمام  وهو 
عليه اخليال من فاعلية ال غنى عنها 
عبر  الثقافية  االنسان  منجزات  في 
بني  من  االنسان  ان  وذلك  التاريخ، 
اساسه  تاريخي  وعي  ذو  الكأينات 

ضرب من االصطفاء، وانبثاق الوعي«.
» وهذا الوعي تاريخي بفضل قوى اخذ 
االنسان بنواصيها وعبر عنها وجعلها 
ذرأيع لتحقيق الذات، ان االنسان كأين 
نامية  انساق  في  وعيه  جتلى  تاريخي 
واملواقف  والتصورات  العقأيد  من 

التاريخي  الوعي  وهذا  والقيم، 
سمى  فباللغة  وخيالي،  لغوي  النه 
الواقع  اولج  االنسان االشياء وباخليال 
التوحيد  منطق  واوجد  الالواقع،  في 
واالندماج، وجسد الفكر في الصورة، 
وتغلب على عزلة النفس عندما تترك 

لذرأيعها في عالم مفروض«.
في  الفن  مظاهر  اول   « هو  والشعر   
والشعور،  باحلس  النه متصل  الكالم، 
امللكات تكاد تنشٔا مع  واخليال، وهذه 
عن  اذن  ينبعث  فهو  واجلماعة  الفرد 
ان  يوشك  انبعاثا  االنسانية  احلياة 
الشمس،  عن  الضوء  انبعاث  يشبه 

والعطر عن الزهرة«.
مترابطان،  واخليال  الشعر  فان  ولهذا 
عناصر  من  رٔييس  عنصر  فاخليال 
يقوم   « فاملبدع  الشعري،  االبداع 
املقومات  من  ذهنية  صور  بتشكيل 

وقف  قد  يكون  التي  االدراكية  احلية 
عليها، فهو ينشئ صورة ذهنية غير 
واقعية من مجموع املدركات احلسية 
الكثيرة التي سبق له حتصيلها، وهو 
االنتقاء  التخيلية،  الصور  تلك  يقيم 
من بني املقومات االدراكية االنية التي 
في  خياله  اعمال  وقت  عليها  يقع 

املوقف«.
وميكن القول ان للخيال دورا فاعال في 
اعطاء الشعر صفة مميزة فرقت بينه 
وبني التعبير العلمي الذي يستند الى 
وقأيع وحقأيق حيث يرى القرطاجني: 
»ان التخيل ال ميكن ان يكون تخيال اال 

اذا اتسم بصفة حسية ».
باخليال  القدامى  النقاد  اهتم  وقد 
النظر  وجهات  واختلفت  الشعر  في 
الصورة  ايجاد  في  تاثيره  مدى  في 
النقد  اهتم  كما  املٔوثرة،  الشعرية 

املكان املتخيل يف شعر السياب 
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احلديث حيث يقسم كولدرج اخليال 
الى نوعني، هما: 

القوة  وهو:  االولي  اخليال   -1
ادراك  االول في كل  والعامل  احليوية 
وظيفته،  في  علمي  وهو  انساني 
اخليال  )كانت(  يدعوه  ما  ويقابل 

االنتاجي .
اخليال  فهو  االخر  النوع  اما   -2
السابق  للخيال  الثانوي وهو »صدى 
االرادي  بالوعي  دأيما  ويصطحب 
نوع  في  االول  اخليال  مع  ويتفق 
عمله، لكنه يختلف عنه في درجته 
وطريقة عمله النه يحلل االشياء او 
ئولف بينهما، او يوحدها، او يتسامى 
بخلق  كله  ذلك  من  ليخرج  بها، 
النوع من  وهذا  الفن،  جديد، مجاله 
اخليال يدعوه )كانت( اخليال اجلمالي، 
والتقسيمات  التعريفات  هذه  ومن 
ميكن لنا ان نربط بني اخليال من جهة، 
من  والكناية  واالستعارة  والتشبيه 

جهة اخرى ».
شاكر  بدر  احلر  الشعر  رأيد  وان 
بطريقة  اخليال  استخدم  السّياب 
اغناها  التي  قصأيده  في  مختلفة 
السيَّاب  وكان  اخليالية،  بالصور 
مبختلف  باملكان  كثيرا  ملتصقا 
عقدة  من  بالذات  وعانى  انواعة 
ويتجلى  االولى  املدينة منذ قصأيده 
بالعزلة  شعوره  في  احساسه 
وجلبتها  املدينة  زحام  في  والتفرد 
وفي  مقهور،  صامت  وهو  الكثيرة، 
الى  احلنني  ياخذه  احلالة  خضم هذه 
والسعادة،  والطفولة  القرية  عالم 
ويتضاعف خذالن املدينة في نفسه، 

وتتنازع في اعماقه.
ان املكان ضمن دأيرة الشعر يتمظهر 
الشعرية  والرٔوى  االساليب  عبر 
بها  ينقل  ان  الشاعر  يحاول  التي 
وكلما  باملكان،  وعيه  او  احساسه 
ومعايشته  الشاعر  جتربة  كانت 
االثر  ازداد  لالمكنة اصيلة ومتنوعة، 
ينعكس  الذي  والوجودي  النفسي 

على طبيعة نظرته لالمكنة. 
املكان  الشاعرعلى  تعرّف  وان 
يختلف تبعا الثر املكان ونظرته اليه، 
وقدرة  مخيلة  من  له  مبا  فالشاعر 
ومالوف،  عادٌي  هو  ما  اختراق  على 
االمكنة  وراء  ما  الى  الوصول  يحاول 
واالزمنة.. فهو يجعل من املكان في 
شعره دالة كبرى ينسج من خاللها 
اشكال تعرُّفِهِ على االشياء وطبيعة 
هاجس  يعيش  فيظل  بها،  عالقاته 
و  ذاته  بني  املستمر  والقلق  التوتر 
املكان الذي قد يشكل تهديدا حلريته 
فيه  يجد  فضاًء  يكون  قد  او  حينا، 
ال  والنه  اخر،  حينا  وحضوره  ابعاده 
ميكن له التخلص من هيمنة املكان 
عليه نهأييا ومفارقته ؛فانه يختزله 
خاللها  من  يرحتل  لغوية  عوالم  الى 
الى افاق وتخوم بعيدة، توفر له لذة 
الوصول الى االحتاد عبرَها من جديد، 
اذ ان املكان ياخذ دورته الطبيعية في 
ويتخذ من  وعيه،  ال  او  الشاعر  وعي 
جتسيده داخل القصيدة رمزا او قناعا 
الوصول  خالله  من  يحقق  باعثا  او 
واملفارقة  االنفصال  او  االحتاد،  الى 

لعالم او وسط اثّر في تكوينه . 
واالمتصاص  التمثيل  مقدار  ان 
النص  نسيج  داخل  للمكان 
ثابتة،  بنسب  يكون  ال  الشعري، 
نفسها،  والداللة  القوة  ياخذ  وال 
لنمط  الشاعر  استجابة  لنوع  تبعا 
معاجلته  وطريقة  جهة،  من  املكان 
تناولنا  اخرى،  جهة  من  شعريا  له 
في  املكان  دراسة  البحث  هذا  في 
اصداء  ملسنا  وقد  السّياب،  شعر 
قصأيده  من  قصيدة  كل  في  املكان 
املكان  السّياب مع  وان جتربة  تقريبا، 
كانت  بل  الزمن  على  ثابتة  تكن  لم 
نامية متطورة . بدات عالقة السّياب 
عينه  ففتح  طفولته  منذ  باملكان 
)جيكور(  قرية  في  جميل  ريف  على 

التي تغفو على نهر )بويب( .
جملة  في  الدراسة  هذه  تتلخص  و 

من النقاط :
شاعر  على  الضوء  تسليط   .1
بطرق  النثر  قصيدة  قّدم  عراقي 
استغل  حيُث  متعددة،  ابداعية 
املكانّي،  صرحهِ  بناء  في  طواعيَتها 

فتربَّع على عرشه .
شاكر  بدر  الشاعر  استمدَّ   .2
الواقع،  من  املكانية  جذوره  السّياب 
الى  به  فسرَح  اخليال،  طوََّع  انّه  اال 

عوالَم خياليٍة سحرية .
طبيعة  ذا  للمكان  انتاجه   .3
ُمنتٌج  النّه  باالنزياحية؛  متتاز  خاّصة، 
يتمتع  كونُه  اخليال؛  فاعلية  حتت 
مبلكة اخليال الواسعة، فحقق بذلك 
عبر  الروحية  الشعورية  االنزياحات 

ذلك التشكيل املكاني املتخيل . 
اخليال  بني  الشاعر  زاوَج   .4
من  مكَّنه  الذي  االمر  واالسطورة، 
حدود  تخّطى  مكانّي  نصٍّ  انتاج 
الواقع املمكن عرج به الى افاق رحبة 

 .
املتلقي  وبني  بينه  العالقة    .5
جعل  انّه  اذ  مستمرة،  توالد  عالقة 
املتلقي،  امام  مفتوحا  التاويل  باب 
يراه،  مبا  اخرى  النّص مرّةً  يُنتج  فكل 
حتتمل  نصوصه  جعل  االمر  وهذا 
يولد  الذي  االمر  املتعددة،  التاويالت 
في  تسهم  كثيرة  ودالالت  معانَي 

والدة رٔوية جدية للنص .
اثرٌ  النفسي  للجانب  كان   .6
فضاء  تشكيل  في  وفّعال  واضٌح 
الشاعر  صبَّ  فقد  البصرّي،  النّص 
النفسية  الداخلية  انفعاالته  كل 

من خالل هذا التشكيل . 
اخليال  من  الشاعر  اتّخذَ    .7
ذاته  عن  للتعبيِر  سالحا  والترميز 
الستارَ  الترميز  فكان  املضطربة، 
من  الشاعر  خلفه  ى  يتخفَّ الذي 

طاغوت احلكم انذاك . 
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جذور  إلى  متواضعة  نظرة  )هي   
املرٔاة  معاناة  بني  أالزلية  القضية 
وسلبيات الرجل املعلنة ،وما خفي من 
،وتٔاثير  االثنني  لدى  االحتواء  إشكاالت 
االنفتاح  وعدم  الفهم  سوء  رواسب 

على املتمعات بٔاسرها(

ٔاكتبه  ما  يتابعون  ممن  العديد 
املرٔاة  على  ٔاركز  ،ملاذا  دأيما  يسٔالونني 
ٔانصف  كي  ،فٔاجيب  كتاباتي  في 
وعاء  املرٔاة  تكوينه.ٔالن  منذ  الرجل 
هذا التكوين بعد خلقه نطفة داخل 
إلى  نصفه  تهدي  ٔان  ،إلى  رحمها 
الخر  نصفه  تبقي  كي  غيرها  امرٔاة 
مشدودا إلى تعاليمها ،ؤاسير دهاليز 
إلى  كامل  شبه  املتحول  دماغها 
دماغ  غسيل  عملية  ٔاول  ،في  دماغه 
يضج بالبراءة باملاء الصافي ٔاو الوحل.

فال ينجو من سلبيات البيئة واحلضن 
ٔاو  جاهد  من  ،إال  أالولى  والتعاليم 
النفق  من  للخروج  هوادة  بال  جاهدت 
والثقافة  املكتسب  بالوعي  املظلم 
كانت  إن  اجلينية  ،واملورثات  املطلوبة 
قوية مبا فيه الكفاية.دون جتاهل مني 
لتٔاثير أالعراف والتقاليد البالية وسوء 

السماوية  التشريعات  استخدام 
عبر  النامية خاصة  الدول  بعض  ،في 
عصور بال ٔادنى ملل ٔاو كلل.رغم ٔانوار 
قياسية  بسرعة  الزاحفة  احلضارة 
،من كل الزوايا وعلى كل أالصعدة في 

العصر احلديث.

في  الرجل  عن  ٔاقرٔا  ؤانا  وعيت  فمنذ 
أالدب اللي واملشرقي والعاملي ،فال ٔارى  
في  النساء  تسعى  الذي  الرجل  ذلك 
كل رواية وحكاية ومقالة إلى إيجاده 
،ورمبا النجاح في اختراعه إذا لزم أالمر.

بل ذلك املنحرف املسبب لكل كوارث 
العارية  حقيقته  يكرهن  ،كي  املرٔاة 
في نهاية املطاف.لكنني ال ٔاعمم ٔابدا 
بطبيعة  الذكوري  الكأين  سلبيات 
احلال على كل الرجال ،ٔالنني ٔادرك كم 
ٔان أالسوياء ٔاضحوا قلة من اجلنسني 
أالنصاف  جتميع  فرص  يقلل  معا.مما 
،ويعرقل  التكامل  رباط  في  البشرية 
زحف مد السعادة نحو قلوب الرجال 
والنساء ،ويزلزل غالب أالسر مبشاكل 
في  معنى.فيعيق  وبال  لها  حصر  ال 
النهاية سبل التخفيف من اكتظاظ 
القلوب  ،وتليني  االسرة  محاكم 

والعقول باملودة والرحمة.

ٔاحد  في  املغردين  من  العديد  وناقش 
الغالبية  تداوله  ،الذي  الهاشتاغات 
عالقة  وأالردن  مصر  في  اجلنسني  من 
،مركزين على  وبالخرين  باملرٔاة  الرجل 
الشرقي  الرجل  عند  املشاعر  درجات 
،كما  منها  الرومانسية  وخاصة 
صفاته اإليجابية والسلبية املٔوثرة في 
عبر  االتهامات  الخر.فتناثرت  الطرف 
للسيطرة  عاشق  بٔانه  ؤاخرى  تغريده 
حتى  التفاصيل  كل  في  ،ومتدخل 
تلك التي ال تعنيه وال تضره في شيء.

ؤانه شخص كاره لالعتذار بعد اخلطٔا 
ورافض إلصالح ما يفسده ،ٔالنه بكل 
بساطة يرى ٔان هذا يحد ويقلص من 

رجولته.

ؤاكثر الدراسات حوله اتسمت بٔاكثر 
ٔانه  ،وهي  للجدل  املثيرة  االتهامات 
مصاب بازدواجية الشخصية وتناقض 
في  مثال  باحلداثة  انبهاره  ،في  الطبع 
منها  ومصادرتها  االرتباط  قبل  املرٔاة 
يحرمه  ما  لنفسه  يبيح  ،ؤانه  بعده 
على املرٔاة ولو كان من ٔابسط احلقوق.

الرجل بني احنراف النرجسية 
يف األدب النسائي وعدالة الواقع

               جليلة مفتوح 
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ٔاخرى  تغريدات  بعض  جاءت  ثم 
الرجل  شخصية  عن  ودافعت 
الشرقي ،مٔوكدة ٔان لديه مزايا عديدة 
والنخوة  والشهامة  الشجاعة  ٔاولها 
ورطة.ؤان  في  امرٔاة  رٔاى  إذا  ،خاصة 
واالعتزاز  بالهيبة  تتسم  مكانة  له 
التي  املرٔاة  تتقبلها  ،التي  بالذات 
بالكرم  متصفا  كان  إذا  خاصة  حتبه 
ما  بطريقة  أالخالق.يعني  وحسن 
املصاب  الرجل  الايدة  الراء  ٔاخرجت 
بحالة نفسية ما ،ودافعت عن الرجل 

السوي الذي يعرف ما له وما عليه.
اخلاص  رٔايي  في  اجلميع  ينسى  لكن 
حكاية  يصبح  ٔان  قبل  الرجل  ،ٔان 
،قد  بشري  كأين  هو  المرٔاة  عشق 
يتحول تدريجيا حتت ثقل املسئوليات 
ومكتئب  خأين  إلى  الروتني  وضجر 
إلى  القسوة  مفرط  ٔاناني  إلى  ،ورمبا 
لتوسع  ٔاحيانا.رمبا  العنف  درجة 
واجلنسي  العاطفي  احلرمان  بٔورة 
نفسه.بتراكم  الزوجية  عش  داخل 
وعدم  بدورها  الرفيقة  على  الضغط 
،وجهلها  أالمور  تنظيم  في  مرونتها 
مشاركة  نحو  رفيقها  جذب  كيفية 
املطلق  أالنثوي  الزر  ،بتشغيل  فعالة 
وأالم. العاشقة  هرمون  ثراء  بكل 

التكامل  لعدم  الودي  االنفصال  ٔاو 
ٔاينع  إذا  ،خاصة  والتفاهم  والتكافٔو 
ٔاطفال ٔابرياء من نبع عالقة جف رغما 
عن اجلميع ،ولم يعد ممكنا إرواءه بٔاي 

حال من أالحوال.

على  اجلأيرة  أالحكام  إصدار  وقبل 
العودة  ذلك  قبل  ،علينا  وحده  الرجل 
العصر  ٔاصبح  التي  أالعراف  إلى 
عن  ننقب  ،كي  لغالبها  يكترث  ال 
،وهي  أالول في حياته  أالنثوي  الكأين 
أالنثوي  ٔامنوذجه  ستصبح  التي  أالم 
والشارع  املدرسة  قبل  الفاضل.ٔالنها 
وصل  ما  صانعة  ،هي  الرفاق  وجديد 
وسطية  ٔاو  ونقصان  كمال  من  إليه 
،حني يضطر إلى العطاء مقابل ٔاخذ 

بامرٔاة. االرتباط  عند  تلقأيي  فطري 
ثم العطاء بال حدود وبال مقابل سوى 
دورة  ،في  ويتٔالق  يتفرع  نسله  رٔوية 
مشاعر  بكل  طبيعية  اجتماعية 

الفخر والعطف.

املسالة كلها عبارة عن مجموعة من 
بداية  منذ  حتولها  ،وكيفية  االدمغة 
،الى  تشكيلها  وطريقة  تكوينها 
عالم  لولوج  جتهيزها  مرحلة  غاية 
واالجتماعية  العاطفية  املسئوليات 
الى  وصلت  ما  اذا  السياسية  ،وحتى 
واملساهمة  القيادة  سلم  من  درجة 
التٔالق  أالحوال  ٔاهون  في  الفكرية.ٔاو 
ٔاو  إيجابية  نوعية  بصمة  وضع  في 
سلبية ،على وجه مستقبل ٔاوطانها 

بٔاي شكل من أالشكال.

في  الرجل  النساء  ظلمت  فهل 
أالدبية  ورٔويتهن  العادية  ٔاحكامهن 
،ٔام كل من شكونه وكتنب عن نصف 
خاصة  بصفة  عانني  املوازي  املتمع 
تتح  ،ولم  ٔافراده  بعض  جبروت  من 
؟ٔام  ٔاخياره  ليعرفن  الفرصة  لهن 
فقط حملن مسبقا معاناة ٔامهاتهن 
املفية داخل املادع ،واملعلنة بني ٔاجواء 
أالحوال  ومحاكم  االسري  الفضاء 
منذ  ،فتجندن  وأالسرية  الشخصية 
تكوينهن لاربة هذا الكأين الذكوري 
،دون  أالقدمني  إرث  بعار  املوصوم 
معاناته  عن  للتعبير  فرصا  إعطأيه 
بدوره ،بعيدا كل البعد عن غضبه من 
ٔانثوية  شفاه  بني  املسبقة  أالحكام 
كمنطلق  نفسها  أالم  من  تبدٔا  قد 
بشبهه  له  املستمر  اتهامها  ،في 
السيطرة  والب  اجلاحد  بابيه  اجلبار 
واملسكون بأالنا املريضة ،مهما فعلت 
صدقات  من  ؤادت  فضل  من  هي 
عذابه  من  هو  يسلم  ال  إليه.وبهذا 
أالنانية  قسوة  قناع  وراء  املتخفي 
النساء من موروث بغيض  تتحرر  ،وال 
احلديث  املفهوم  جديد  ليستقبلن 

لعالقات طبيعية ،يجب ٔان تبنى على 
واالجتماعية  الوجدانية  املشاركة 
رسأيل  ما سطر في  ،وهي  والعملية 

السماء حتت عنوان املودة والرحمة.
أالمراض  مٔوقتا  نستثني  وهنا 
النفسية املستعصية ،لنتذكر طول 
الوقت ٔانها ال تصيب جنسا دون غيره. 
ؤانا ٔاكتب روايتي اجلديدة عن سر تٔالق 
يتمخض  ،الذي  تفككها  ٔاو  أالسر 
أالولى.مع  بالدرجة  املدع  جو  عنه 
بشرية  مناذج  لبعض  نفسية  تعرية 
عقود  يوقعون  ،وهم  اجلنسني  من 
ٔافراد سيتناسلون  تكوين  على  اتفاق 
في  لبنات  ،وسيدمجون  منهم 
بعد. فيما  املتمع  صرح  تشييد 

عن  بحثا  احلفر  عدم  من  ٔامتكن  لم 
داخلهم  اإلنسانية  النبتات  جذور 
،وال متكنت من منع نفسي من ولوج 
متاهات جيناتهم ومنابع انتماءاتهم 
احتكاكهم  ،ومدى  تربيتهم  وفصول 
ملا  اجلنسني  من  حولهم  باملصلحني 
من  والداعمني  االسر  بعض  دمرته 
أالهل ورفاق درب احلياة ،ملا ساهم في 
وعقلي  وجداني  متاسك  من  تشييده 
إنشاء  نطاق  خارج  بامتياز.ؤايضا 
كل  في  جدد  ٔافراد  وتكوين  أالسر 
أالعمار خاصة املتقدمة منها ،برغبة 
االجتماعية  الرفقة  في  مطلقة 
رجل  بني  خاصة  واإلنسانية  عامة 
وامرٔاة ،لتكملة السير في درب احلياة 
من  يتمكنوا  ،كي  حرج  دون  الصعب 
حولهم  من  جميع  إسعاد  تكملة 
سعادتهم  بورد  ؤاصحاب  ٔاهل  من 
في  ساهموا  من  اخلصوص  ،وعلى 
تكوينهم طيلة عمر بكامله وحلقوا 
بعيدا الستمرار تعمير أالرض.ٔالن هذا 
اجلانب ٔايضا له ٔاهميته القصوى في 
برفع  تقهرها  ٔان  يحب  مجتمعات 
،لتٔاخذ  وروده  وليست  أالديان  سيف 
متقدمة  سن  في  الزواج  حق  املرٔاة 
نوعا ما.وتظل بعض النساء رغم ذلك 
تعانني من نظرة مشفقة ٔاو دونية ،ممن 



العدد 24   أيلول 2020

68

المرايا

كان لها الفضل في تنشئتهم قبل 
،ويتركوها  بحياتهم  يستقلوا  ٔان 
أالنثوي  بتكوينها  يليق  ال  ملصير 
ٔاعلتها  ،التي  اإلنسانية  وقيمتها 
الوضعية  اإلنسانية  التعاليم  كل 
الرجل  والسماوية.باستثناء  منها 
الذي ال يعاني الكثير غالب أالحيان 
لفرض ما يريده من تغيير في حياته 
اخلاصة ،بغض النظر إذا كانت املرٔاة 
مستقلة ماديا ٔاوال ،ٔاو كان هو ميلك 
القدرة على إدارة ما تبقى من عمره 

من عدمها.

سماع  في  وجدت  ٔانني  اقول  وهنا 
العديد من احلكايات مباشرة غالب 
املنتميني  اجلنسني  ،من  أالحيان 
،بٔان  وامللل  البلدان  مختلف  إلى 
املوضوع له خلله التاريخي ومميزاته 
الوجدانية ومفارقاته الثقافية.وكم 
من الصعب استئصال الضرر إذا لم 
ندخل عقول من يشتكون ويعانون 
قليال  ولو  ،لنعري  اجلنسني  من 
املفتوح  اجلرح  خبايا  جرٔاة  وبكل 
عبر عصور.لكن  داخليا  ينزف  ،الذي 
حاد  التهاب  بعد  ال  عفنه  يرى  ال 
يتطلب تدخال جراحيا ،ٔاو بترا شامال 
املوجوعني  وإلقاء  بٔاسرها  للعالقة 
فوق  أالبدي.ٔاو  الوحدة  جب  داخل 
واإلدمان  والعنف  اجلرمية  مسارح 
الواقعية  ٔانواعها  بكل  ،واخليانة 
واالفتراضية ،والتي تشمل اجلنسني 
كل حتت مبرراته اخلاصة وانحرافاته 

الشخصية. 

ولهذا تيمه اجلنس ٔاظلت سطور ما 
كتب من روايات في أالدب النسأيي 
احلسية  القسوة  بنفس  ،وقابلته 
الرجل  خطه  فيما  واملعنوية 
من شعر  ٔادبياته  ،في  عامة  بصفة 
وإن لم  ؤابحاث ،حتى  ورواية وقصة 
ذلك  عن  اجلانبني  من  البعض  يعلن 

،العتبارات  عديدة  ٔاحيانا  صراحة 
تطغى  البلدان  بعض  في  الزالت 
العقل.وهنا  ونور  العصر  روح  على 
ٔاجد كم للعالقة احلميمة دور كبير 
وإرواء  البة  زرع  تنمية  ،في  جدا 
،ٔالنها  ككل  اإلنسانية  الواجبات 
أالولية  بالفطرة  مباشرة  متصلة 
والطبيعة اإلنسانية.وكلما ازدهرت 
والروحي  الوجداني  بالتكامل 
في  تسهم  ،فهي  االنتماء  ورونق 
واملتمعات  أالسر  معنويات  رفع 
النظر  ،بغض  اإليجابية  وطاقاتها 
اجلسدية  القدرات  مستويات  عن 
بظروف  املتغيرة  عطأيها  ،ودرجات 
أالمراض.ٔاو  بزحف  صحية  ٔاو  مادية 
بهاء الصحة الذي قد يستمر عند 
العمر  ٔاعوام  توالت  ،مهما  البعض 

على أالجساد.

النسأيي  أالدب  غالب  في  فالرجل 
وظالم  ؤاناني  متهور  معشوق 
ؤاصحابه  ٔامه  بشخصية  مهزوم 
تصرفاته  في  للعدأيية  ،وميال 
تفضيله  درجة  ،إلى  ومعامالته 
درجات  وكل  والشذوذ  االغتصاب 
الود  مشاعر  على  االنحراف 
أالحيان  غالب  في  هو  واملشاركة.ٔاو 
الدين  لتعاليم  بأيس  مستغل 
تكييف  في  ،وبارع  املتمع  ؤاعراف 
منطقها ليالٔيم عنجهيته املفرطة 
الذكورة ،سواء في اجلوانب احلميمة 
والعاطفية ٔاو فقط حبا للسيطرة 
ما  املستبد.ونادرا  بدور  ومتسكا 
التكامل  رأيعة  حكاية  بطل  يكون 
بفاجعة  انتهت  إذا  ،إال  اإلنساني 
بداية  ٔاو  العالقة  مولد  عند  الفراق 
انطالقها ،خوفا رمبا من التوغل بني 
،لرٔوية البشاعة الكامنة  سراديبها 

في الطرف املعني.

مستسلمة  مقهورة  املرٔاة  وجند 

،ٔاو  التعيس  حظها  تندب  باكية 
كيانها  املدمر  اليأيس  عشقها 
الضحية  رحمة.فهي  بال  وعقلها 
االبدية لهذا الكأين اخلرافي اجلبروت 
املسخر  الرجل  سوى  ليس  ،الذي 
احلياة  درب  ملقاسمتها  فطريا 
،وتلطيف مصاعب هذا الدرب على 
كليهما بالرفقة الطيبة.سواء تلك 
،ٔاو  بأيدة  عصور  عليها  مرت  التي 
املعاصرة املشاركة الفعالة في بناء 

صرح الوطن خارج بيتها وداخله.

جانبها  في  املرٔاة  جند  ٔاننا  يعني 
البط نفسيا وجسديا وماديا ٔاحيانا 
،لكنها غالبا في زيها املضيء حتارب 
نرغم  ٔاطفالها  مستقبل  ٔالجل 
خيانة الرجل وشذوذه وتنكره.سواء 
حتت  أالصلية  ٔاسرتها  تعول  كانت 
املنحرف  أالخ  وضغط  أالب  قهر 
على  العمل  ٔارباب  ،وانحرافات 
متحركة  االصعدة.ٔاو  مختلف 
دهاليز  وبني  الوظأيف  سلك  في 
املعامل واملصانع املنظمة حكوميا.

العشوأيية  احلرف  مافيا  حتى  ٔاو 
رغم  بوجودها  معترف  الغير 
درجات  ،حسب  املتناسل  فطرها 
منوها  وجأيحة  ٔاخرى  دون  دول  تقدم 
،مع  موازاة  فيه  املبالغ  الدميوغرافي 
فرص العمل املتاحة وصعوبة النماء 
الصعبة. االقتصادية  الظروف  حتت 

كوارث  من  اسدل  ما  بعد  خاصة 
السنوات  في  اجلميع  رٔووس  فوق 
العصور  حروب  عودة  ،بعد  أالخيرة 
،وآخرها  بأالوبئة  متبوعة  الوسطى 

جأيحة الوباء أالخير :كورونا. 

سمات  في  مطلق  تشابه  يعني 
،واملشرقي  عامة  املعاصر  الرجل 
.بحيث  خاصة  بصفة  املغاربي  و 
بغض  الرجال  كل  فيها  يتساوى 
،وانتماءاتهم  ٔاعمارهم  عن  النظر 
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السياسية والعقأيدية ومستوياتهم 
،ٔاو ٔاولئك الغير املتعلمني  التعليمية 

على السواء. 

في  االفتراضي  اإلعالم  ويساهم 
الغير  النسأيية  الرٔوية  تكريس 
العصر  ٔامراض  حتى  ،فنجد  محايدة 
املعاناة  في  يتساوى  التي  النفسية 
تخص  ،تكاد  والرجال  النساء  منها 
ٔاكيد  بٔاغلبها.وهذا  وحدهم  الرجال 
الستعمال  ٔاكثر  النساء  لتفرغ 
ٔالفكارهن  الترويج  ،في  مثال  اليوتوب 
داء  الرجال.ٔالن  من  ٔاكثر  وإبداعاتهن 
خص  كمثال  النرجسية  انحراف 
بسواده الرجل ،حتى في الدول أالوربية 
أالديبات  النساء  ،ؤالفت  وأالمريكية 
كتبا  النفسي  املال  في  واملتصات 
عديدة ،عن كيفية التخلص والتحرر 
قد  ،الذي  الدمي  الوحش  براثن  من 
يكون أالب ٔاو الزوج والشريك.والقليل 
الداء  بهذا  املصابة  املرٔاة  في  النادر 
أالزلي ،الذي قد يكون له تٔاثير مرعب 
من  للمرٔاة  ،ملا  بكاملها  أالسرة  على 
يومي ومباشر مع أالطفال. احتكاك 

من  ٔاكثر  يتجلى  هنا  اخلوف  ولعل 
،في  النرجسية  منحرفات  سلبيات 
استعمال العنف ٔاو الدهاء في اإلضرار 
للمجتمعات  سيخلق  ،مما  بالخرين 
ذكورا ٔاكثر ٔانانية وعتمة ،ونساء ذوات 
باالستسالم  يتسمن  انهزامية  ٔارواح 
والكآبة واإلحباط والقسوة اجلهنمية 
إال  يتوقف  ال  لعني  بشري  دوران  ،في 

بنهاية الكون.

وفي مجتمعات العصر احلديث ال جند 
،ٔالن  العناصر أالجنبية  إدخال  بدا من 
ٔاضحى  أالوطان  خارج  مبن هم  الزواج 
والتقارب  العوملة  ظل  ،في  معتادا 
االقتصادي  والتشارك  السياحي 

على  للجميع  املفتوحة  ،واحلدود 
االمصار.دون  مختلف  من  السواء 
احلروب  بقهر  النزوح  ظاهرة  استثناء 
طلب  ،ٔاو  الدراسة  ٔالجل  والهجرة 
في  املعدوم  وأالمان  أالفضل  العيش 
اعتبارات  تدخل  املتضررة.وهنا  الدول 
عديدة ال ميكن حلها ،إال بتقبل اجلميع 
التي نسجتها  اإلنسانية  حتت عباءة 
الطبيعة بحكم ضرورة التكتل طلبا 
وأالعراف  القوانني  ،وصقلتها  لألمان 

وأالديان السمحة ككل.

فبني الرجل واملرٔاة صراع خفي ٔاحيانا 
ٔاو  مكتومة  ،وثورة  ٔاخرى  ومعلن 
مفضوحة من جانب على آخر ،حسب 
ومشاعر  والهزات  القضايا  تنوع 
أالرض  تعمير  واخلذالن.عوض  اخليبة 
باحلب وبهاء العطاء ،لتسقط موازين 
الغضب والعدأيية في العالم بٔاسره.

لوضع  قابلة  محبة  ٔاجيال  فصنع 
املواضيع الشأيكة فوق طاوالت احلوار 
وحده احلل أالمثل ،لتشييد ٔامم فاضلة 
دون  املصالح  وتبادل  للتفاوض  قابلة 
النأيمة  الفنت  ،وزرع  الرصاص  لعلعة 
ٔافكارهم  تكن  ٔايا  الخرين  عند 
ميكنها  ال  ومعتقداتهم.والبداية 
ما  مبناقشة  سوى  سوية  تكون  ٔان 
يخص هذا الكأين اإلنسان بجنسيه 
،الذي تقع على عاتقه مسئولية زرع 
الشجر املظل واملثمر لسالمة أالرض 
تورق من  ٔان  ،والتي يجب  التي حتمله 
نحو  بعدها  لتتسع  ومحيطه  بيته 

فضاء ال يلوثه وال ينظفه غيره.
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 )احللقة السابعة(
                                                     

لم يترك ٔابو طالب سبيالً من ُسِبِل 
قصيدته  في  وََسَخرَُه  إال  اإلقناع 
بُغية تَفِريِق هذا التَّحالف الظالم 
احلَُجج  هذه  وَيُغِرُق  قومه  ضد 
يفخرُ  فهو  أاللباب  تُذِهُل  ببالغٍة 
وشجاعتهم  هاشم  بني  بنسب 
يحاول  الوقت  وبنفس  ومتاسكهم 
ٔان يستميل بني عمومته أالقربني 
َفُيذَِكرُُهم  مناف  عبد  ٔابناء  من 
يحفظوها  لم  التي  َِّحم  الر بِِصَلة 
ماٍض  إنه  على  إصراره  إظهار  مع 
عن  الظلم  هذا  ودفع  بالصمود 
وعيد  من  هذا  يخلو  وال  قومه 
ببالغة  فيقول  أالحيان  بعض  في 

واضحة: 
      َفإِْن نَُك قَوًْما نَثْٔارْ َما َصَنْعُتْم ... 

وحََتَْتِلُبوَها لِْقَحًة غَْيرَ بَاِهِل 

بإظهار  طالب  ٔابو  يستمر  هكذا 
الظلم  لهذا  جزاًء  بالثٔار  وعيده 
َسُيْشِربُوَن  ؤانهم  ٔاصابهم  الذي 
الفصيل  يَشرَُب  كَما  َظامِلِيِهْم 
ضرعها  التي  الناقة  من  الرضيع 
ذات  )الناقة  اللقحة  اللنب،  غزير 
املُباحة  )الناقة  باهل  اللنب(، 
لِلَحلْب َفال ِصرارَ على ٔاخالفِها مينع 

الفصيل من الِرضاعة(  

وََسأيُِط كَانَْت فِي ُلٔوَيِّ بِْن غَالٍِب ... 
نََفاُهْم إَلْيَنا كُلُّ َصْقٍر ُحاَلِحِل 

احْلََصى  وَطِئَ  نَُفْيٍل َشرُّ َمنْ  وَرَْهُط 
... ؤَأاَْلَُم َحاٍف ِمنْ َمَعدِّ وَنَاِعِل

بن  غير  يروهما  لم  البيتان  هذان 
هشام في سيرته وليسا من ضمن 
القصيدة عند باقي الرواة، ؤارى ٔانَّ 
القصيدة  في  مقحمني  البيتني 

واهلل ٔاعلم.

ا ٔاَْن َسُينَْشرُ ٔاَْمرُنَا ...      َفٔاَبِْلْغ قَُصيًّ
رْ قُــَصـيًّا بَْعَدنَا بِالتََّخاذُِل وَبَـــشِّ

    وََلوْ َطرَقَْت َلْياًل قَُصيًّا َعِظيَمٌة ... 
ِإذا َما جَلَٔاْنَا دُونَُهْم فِي امْلََداِخِل

يَُبِشرُهم  ُهنا  لقريش  وعيده  بعد 
تَستنكره  الذي  أالمر  هذا  بٔان 
وَسَئووُل  سينتشر  اليوم  قريش 
اخلُذاْلن ويكون فيه  إلى  قُرَيش  ٔاْمرُ 
الوهن والضعف، قَُصي هو قصي 
بن كالب والذي تُنَْسُب قُريش إليه. 
قصيدته  في  طالب  ٔابو  ينفُك  وال 
والتذكير بعلو شمأيل  الفخر  عن 
فيقول  غيرهم  على  هاشم  بني 
قريش  ٔابواب  الشدأيد  طرقت  لو 
ؤاحاطت بهم ملّا تخّلْت بنو هاشم 

عن قريش وجنوا دونهم.
    وََلوْ َصَدقُوا َضرْبًا ِخاَلَل بُُيوتِِهْم 

المية أيب طالب 
    

محمود احلاج سعد العامي
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... َلكُنَّا ٔاًُسى ِعنَْد النَِّساِء امْلََطافِِل 
لو  قريش  قلب  هم  هاشم  وبنو 
يفتدي  ٔاسوةُ  لكانوا  ٔاجتمعوا 
عن  الدفاع  في  بعضاً  بعضهم 

النساء وأالطفال 
 ... نَُعدُُّه  ٔاُْخٍت  وَابِْن  َصِديٍق  َفكُلُّ      

َلَعْمِري وََجدْنَا ِغبَُّه غَْيرَ َطأيِِل
ٍَّة ...     ِسَوى ٔاَنَّ رَْهًطا ِمنْ ِكاَلِب بِْن ُمر

ِة َخاذِِل بَرَاٌء إَلْيَنا ِمنْ َمَعقَّ
ة(  والـ)معقَّ العاقبة  هو  )ِغْب(  الـ 

من العقوق  
    وََهـنَّا َلـُهْم َحتَّى تَـَبدَّدَ َجْمُعُهْم 

... وَيَْحُسرَ َعنَّا كُلَّ بَاٍغ وََجاِهِل 
فِيِهْم  َقايَِة  السِّ َحوُْض  َلَنا  وَكَاَن     
... وَنَْحُن الْكَُدى ِمنْ غَالٍِب وَالْكََواِهِل 
على  يراهن  طالب  ٔابو  يزاُل  وال 
قومه من بني هاشم وبني املَُطِلب 
فيه  الذي  قريش  جمع  تَبديد  في 
إحتشد كل ظالٍم وجاهل وكعادته 
بالبيت  هاشم  بني  بفضل  يُذكّر 
فيهم  السقاية  بٔانَّ  يليه  الذي 
ؤانهم في املنفعة والعزة كاملصفاة 
العظيمة فهم عماد القوم، الكدى 
جمع كدية وهي املصفاة العظيمة 
والكاهل هو سند القوم وعمدتهم.

 ... وََهاِشٍم  امْلَُطيِِّبنيَ  ِمنْ  َشَباٌب     
َياِقِل ُيوِف بنَْيَ ٔاَيِْدي الصَّ كَِبيِض السُّ

   َفَما ٔاَدْرَكُوا ذَْحاًل واََل َسَفكُوا دًَما ... 
واََل َحاَلُفوا إالَّ ِشرَارَ الَْقَبأيِِل

َُّهْم ...     بَِضرٍْب تَرَى الِْفتَْياَن فِيهِ كَٔاَن
َضَوارِي ٔاُُسودٍ َفوَْق حَلٍْم َخرَادِِل 

وفي  املطيبني  على  يُراهن  زال  وما 
بعض النسخ)املَُطلبني( ويعني بهم 
بني ٔاعمامه من بني املطلب وعلى 
جوهرهم  فنقاُء  هاشم  بني  قومه 
كالسيف املصقول الالمع القاطع، 
ولم  عداوة  وال  حقد  فيهم  ليس 

لو  ٔاشداء  إنهم  مع  دماً  يسفكوا 
َضرَبُوا كٔانهم أالسود الضواري فوق 
اجلثث العظيمة. وال يفوتنا ٔان ننبه 
أالول  البيت  صدر  في  الزحاف  إلى 
الشأيع  القبض  فنالحظ  وعجزه 
في الشعر اجلاهلي والذي تكرر في 
احللقات  في  لها  نبهنا  ٔابيات  عدة 

املاضية. 
 

         بَِني ٔاََمٍة َمْحُبوبٍَة ِهنِْدِكيٍَّة  ... 
بَِني ُجَمٍح ُعَبْيِد قَْيِس بِْن َعاِقِل

         وََلِكنََّنا نَْسٌل ِكرَاٌم لَِسادٍَة ... 
بِِهْم نُِعَي أاْلَقَْواُم ِعنَْد الَْبَواطِِل

ٍَّب    وَنِْعَم ابِْن ٔاُْخِت الَْقوِْم غَْيرَ ُمكَذ
... زَُهْيرٌ ُحَساًما ُمْفرَدًا ِمنْ َحَمأيِِل

يَنَْتِمي  الَْبَهالِيِل  مِّ  الشُّ ِمنْ  ٔاََشمُّ    
... إَلى َحَسٍب فِي َحوَْمِة امْلَِْد َفاِضِل

ويُحصي  بالفخر  طالب  ٔابو  ومُيِعُن 
عن  تتميز  التي  قومه  خصال 
السادة  سليل  طالب  فٔابو  غيرهم 
الكرام الذين تعجز بقية أالقوام عن 

إدراكها.  

زهير هو زهير بن ٔابي ٔامية بن املغيرة 
مخزوم،  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  بن 
ؤامه  املغيرة  بن  الوليد  هو  َعُمُه 
ٔابا  إّن  ٔاي  املطلب  عبد  بنت  عاتكة 
يُثني عليه ويبالغ  طالب خالُه وهو 
عبد  بني  من  الوحيد  ولعله  مبدحه 
الدار الذي ٔاثنى عليه ٔابو طالب في 
ُمكذٍّب  غير  َفُهَو  القصيدة  هذه 
كالسيف  فريداً  وحيداً  فهو  عندُه 
السيف  وهذا  مضى  إذا  القاطع 
بها.  يَُعلَّقُ  حمالة  ٔاي  حمأيل  له 
الفتى  ٔابو طالب مبدح هذا  وَيُْسِرُف 
الشمم   ، مِّ الشُّ ِمَن  ٔاشمُّ  فهو 
ارتفاع في قصبة أالنف مع إستواء 
ٔاعاله وهو مما مُيَدُح به فإذا قال ٔاشمُّ 

في  قمة  فهو  البهاليل  الشّم  من 
وهو  بُهلول  جمع  البهاليل   ، املدح 
الكرمي  الرجل  هو  وقيل  الضحاك 
الذي فيه حياء ، وهو سليل احلسب 

فاِضٌل في دوحة املد . 

  
   َلَعْمِري َلَقدْ كُلِّْفُت وَْجًدا بِٔاَْحَمَد ... 

وَِإْخَوتِهِ دَٔاَْب اْلُِبِّ امْلَُواِصِل
  َفاَل زَاَل فِي الدُّنَْيا َجَمااًل ٔاِلَْهِلَها ... 

وَزِيَنًا مِلَنْ وَااَلُه رَبُّ امْلََشاِكل
وهنا يقطع الطريق ٔابو طالب على 
َفُيْعِلنها  بوساوسها  ويرمي  قريش 
بحياته  فُيْقِسُم  واضحة  صريحًة 
برسول  الوجَد  ُمَتكَلُِّف  ُمحبٌّ  ٔانُّه 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
أالربعة طالب  ٔاوالده  يعني  وبإخوته 
وعقيل وجعفر وعلي فالعمُّ والد وال 
ل به وربّاه فهو  عجب فهو من تكفَّ
عند ٔابو طالب جمال الدنيا ٔالهلها 

وزيناً ملن تواله.
          

      نهاية احللقة السابعة
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اهلم أنا وأنا اهلم  كلنا من إستحداثات 
 الواقع املرير 

،و   قصأيده   في  االرض  احتضن   
يدنسها  بلده   تراب  رٔاى   حني  بكى 
قصأيد  في   يتفرد    ، الغاشم  الغزو 
.  الوجع ، شاعر حديثي فراتي عراقي 

كيف  دلف   خلف  الشاعر   *
؟ لقرأيه  نفسه   يقدم 

   
عام  حديثة  قضاء  في  ولدت    
الدراسة  مرحلة  ٔانهيت   ، 1955م 
واإلعدادية  واملتوسطة  اإلبتدأيية 
إعداد  معهد  من   تخريجت   ، فيها 
 _1974 الدراسي  للعام  املعلمني 
دخل   ، الرياضية  التربية  فرع   ،1975
 ،  1976/4/26 بتاريخ  التعليم  ميدان 
 2018/12/19 في  التقاعد  على  ٔاحيل 
في  البكالوريوس  دراسة  ٔاكملت   ،
قسم   ، املفتوحة  التربوية  الكلية 
 2007/2006 عام  اإلسالمية   التربية 
     ٔانشر ٔاغلب ٔاشعاري في مجلة الورود 
اللبنانية وجريدة العدل النجفية التي 
كانت تصدر آنذاك في النجف االشرف 
العراقية  الثورة  جريدة  في   وقصيدة 
للعراق  أالمريكي  االحتالل  ومنذ      
ٔاكتب  مستمرا  زالت  ما   ، االن  والى 

باإلحتالل  املنددة  الثورية  قصأيدي 
واذنابه واملتعاونني معه ، ؤانشرها في 
عدد من املنتديات االدبية ، ومنشدا في 
في  تقام  التي  الشعرية  املهرجانات 
محافظات  بكافة  وخارجها  مدينتي 
. العربية  االقطار  وبعض   القطر 

هل  الطبقي   االنحدار    *
اللبنات  تكوين  على  ٔاثر  له 
؟ وتوجهاته  للشاعر   أالساسية 

 
اية عالمة  الطبقي     ليس لالنحدار 
املوهبة  وتوليد  تاسيس  في  فارقة 
هبة  النها  الشاعر  لدى  الشعرية 
الشاعر  تعايش  ولكن   ، له  اهلل  من 
فيه  مير  وما  مجتمعه  واقع  مع 
لديه  تكّون  واحن  ومحن  ويالت  من 
استنفارية  كبيرة  روحية  قاعدة 
الواقع  فيه  واقع فاسد رسخ  ملعاجلة 
ان  نستطيع  هنا  ومن   ، املفروض 
منه  ينحدر  الذي  املنحدر  ان  نقول 
الروحي  التكوين  في  اثر  له  الشاعر 
يتعايش  اطار  ضمن  النه  وتوجيهاته 
خيرها  حاالته  بكل  ويعيشه  معه 

. الواقع  حال  لسان  فيكون   ،  وشرها 
االبن  التفعيلة  شعر   *  
العمودية  للقصيدة  الشرعي 
؟ الشعر  بٔاساليب  مارٔايكم   ، 

   
له  التفعيلة  وشعر  شعر  الشعر   
امسكوا  الذين  ومٔوسسيه  اسياده 
العمودية  القصيدة  بخطام 
ٔادرى  االدبي  واملتمع  واساسياتها 
االولى  اللبنة  واضعي  بهٔوالء  ويدري 
لهذا االجناز الكبير ، امنا االمناط االخرى 
التي ولدت من خالل التٔاثر والتٔاثير باي 
طرف ثقافي اخر سواء كان داخلي ام 
سلوكياتنا  منط  خارج  من  مستورد 
انواع  نوع من  فانه   ، االدبية  ومعارفنا 
وبدا  ومحبيه  مريديه  وله  االدب 
وحيزا  مساحة  وئاخذ  يتسع  االن 
في  كان  سواء  االدبية  الساحة  في 
وله  العربي  الوطن  ام  العراق  بلدنا 
 ، اعالمه االن وسفرأوه في كل مكان 
الشاعر  اتقن  ما  متى  قول  لي  ولكن 
بناصية  وامسك  والرأيد  احلقيقي 
الوليد  من  متكن  العمودي  الشعر 
العمودية  للقصيدة  الشرعي  واالبن 

حوار :  نضال العزاوي 

الشاعر خلف دلف احلديثي
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احلقيقي  االقتدار  كان  ذاك  وعند 
هناك  واالن   ، النثر  قصيدة  لشاعر 
ان  خوف  اسمي  وال  هٔوالء  من  الكثير 
يفلت مني احد االسماء ، واقرا قصيدة 
من  حتمل  ملا  ببعضها  جدا  واعجب 
. مطاطية  متطورة  حديثة   اسلوبية 

 ، *   الشعر  التصاق بالهم اإلنساني 
؟   ما املسافة بينك وبني وجع أالنسان 

  
من  وكالنا  الهم  وانا  انا  الهم    
وحوادثه  املرير  الواقع  استحداثات 
التي  املريرة  وارهاصاته  ومشاكله 
يتضور  قاتل  اعمى  بوجع  نعيشها 
ال  تؤامان  وهو  وانا   ، املتمع   منها 
بعضنا  عن  انفردنا  ما  ومتى  ننفك 
مسافة  فال   ، ينقصني  بشيء  احس 
من  الكثير  ولدي  بيننا  تفصل 
. املوجع  الباب   بهذا  العبرة   القصأيد 

شيئاً  الثقافة  قدمت   هل   *
.  2003 عام  منذ  العراقي    للنسان 

    ما مرّ به الشعب العراقي منذ االحتالل 
وانصياع  احلاضر  يومنا  والى  االمريكي 
او  بتبرير  الفئات املتمعية  الكثير من 
اسود طاغ  لنفس خارجي حاقد  غيره 
العالم  ، لم مير به شعب من شعوب 
 ، يقال  املتحضر علميا كما  او  الثالث 
اصنافه  بكل  العراقي  للمثقف  وكان 
في  الفعال  االثر  املتلفة  ومصنفاته 
ان  اوشكت  التي  الفنت  من  كثير  درء 
الهالك  الى  العراقي  بالشعب  تودي 
وبئر الدمار ، وال تخلو الساحة االدبية 
من شذوذ بعضهم خللق الفنت ومدها 
واالحمق  االهوج  العنصري  بالنفس 
قد  الثقافة  صانع  العراقي  فاملثقف   ،
يستطيع  ما  يقدم  زال  وما  الكثير 
. الفرصة  له   تقدميه متى ما سنحت 

الشعر   ان  القأيل  الرٔاي  مع   ٔانت   *
العربي مير مبخاض  التحديث الذي ينوي 

لقصيدة   اخلليل  قواعد  عن  اخلروج  
؟ النثري  للنص  اصح  مبعنى  او   النثر 

 
يكون  ان  ميكن  وال  معهم  لست     
يعلم  وكما   ، له  واروّج  لهذا  ادعو  اني 
القصيدة  شعراء  من  اني  اجلميع 
العراقية  الساحة  على  العمودية 
لدي  ان  اسلفت  كما  ولكن  والعربية 
قصيدة  اصحاب  من  وزمالء  شعراء 
واعجب  واتابعهم  لهم  اقرا   ، النثر 
من  اني  هذا  يعني  وال   ، بٔاسلوبهم 
الدعاة للخروج عن القصيدة اخلليلية 
، ورمبا واعترف اني استطعت من حتويل 
للقصيدة  والعودة  بعضهم  مسار 
االن ومكانهم  ابداعاتهم  ولهم   ، االم 
. للحراج  اسمي  وال  اليوم   املقدس 

*  الشعر ديوان العرب  كيف يرى خلف  
دلف  حركة الشعر اليوم ، وهل استطاع 
؟ اللغة  على  احلفاظ  العربي   الشاعر 

يعج  وهو  بخير  العربي  الشعر      
الوطن  اقطار  شتى  من  بالفرسان 
ولهم  بالذات  العراقيني  ومن  العربي 
ولهم  املسار  هذا  في  الطولى  اليد 
حضورهم الفاعل في اي مهرجان يقام 
او حفل شعري ولهم بصمتهم املٔوثرة 
في اجلمهور واملستمع ، اللغة العربية 
وقد  اللغوي  ورافده  املتكلم  كنز  هي 
القدم  منذ  العربية  اللغة  حفظت 
 ، ووقأيعهم  العرب  مآثر  من  الكثير 
لكن شاعر اليوم ليس كشاعر االمس 
، فشاعر االمس حافظ على مقومات 
وتركيبها  وبنأيها  واساسياتها  اللغة 
االكثرية  ليس  االن  اما   ، وتراكيبها 
البالغة  فيه  الذي  املوروث  عن  ابتعدوا 
الشاعر  اقول  ولكن   ، واالبداع  واجلزالة 
بلغته  معتدا  زال  ما  االن  العربي 
ارادته  بكل  وميسك  عليها  ومحافظا 
لتطويرها ويكفيه فخرا ان هناك يوما 
اصقاع  كل  في  العربية  للغة  عامليا 
اللغوي  االمتداد  هو  فاذن   ، املعمورة 

الدأيم  احلفاظ  وهو  باخلير  املعمور 
 ... اهلل  بامر  الفوظة  اللغة   وهي 

للشاعر  املنصة  تعني   ماذا    *
؟  وسيلة  ام  غاية  اعتالٔيها    وهل 

فهي   ، املعنيني  حتمل  املنصة      
والتعريف  لالرتقاء  الشاعر  وسيلة 
املستمعني  من  حشود  امام  بنفسه 
احساس  إليصال  وغاية   ، واملشاهدين 
يعانون  مبا  اليهم  االخرين  وشعور 
املعبرة  الصادقة  احاسيسه  وينقل 
من  املتمع  يصيب  ما  مع  وتفاعله 
املعبر  االخرين  حال  لسان  فهو  ويالت 
. واحزانهم  والمهم  اوجاعهم   عن 

بتسمية   دلف  خلف  ئومن   هل    *
هو  وما   ، العربي  النسوي  الشعر 
؟ املال  هذا  في  املرٔاة  اجنزته  مبا   رٔايكم 

     ما هذه التسمية العرجاء ، وهل كانت 
لها  تضرب  وكانت  امرٔاة  اال  اخلنساء 
قبة ومجلسا للتحكيم بني الشعراء 
املستكفي  بنت  ووالدة  الفحول 
املالٔيكة  نازك  العراقية  والشاعرة 
والشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان 
التيمورية  عأيشة  املصرية  والشاعرة 
كثيرا  وفقن  نساًء  يكّن  الم   ، املددة 
هذه  مع  لست   . الشعراء  الرجال  من 
شعر  فالشعر   ، اقرها  وال  التسمية 
سواء كان عند املرٔاة ام الرجل ، وعلى 
العديد  بزر  العربي  الوطن  مساحة 
املال  هذا  في  القديرات  الشواعر  من 
واجنزن الكثير وقدمن االكثر ومن خالل 
واكتشفت  رٔايت  الدولية  مشاركاتي 
السلطة  هناك  تبقى  ولكن  الكثير 
الذكورية هي املسيطرة على الساحة 
االخر  الطرف  من  كثيرة  العتبارات 
والنسحاب البعض والركون في الزوايا 
. الوراثية  املتمع  لعوامل   املظلمة 

صوره  احدى  تكون  رمبا   الشعر    *



العدد 24   أيلول 2020

74

المرايا
التقاطع مع السلطة  السياسية 

الشاعر  بني  الفاصلة  احلدود  ما   ،
العربية؟ بلداننا  في   والسلطة 

احلالية  املعركة  سالح  الشعر 
واملٔاكول  املغبونة  الذات  وسالح 
السلطويون  به  واملتخم  حقها 
واملتنفذون ، والشعر طلقة الرحمة 
ام  بوقتها  اصابت  احلكام  على 
الفاصل  واحلد   ، حني  الى  تعدته 
السلطة  ضد  الشاعر  وقوف  في 
معركة  جحيم  في  روحه  واقحام 
احلرف والنضال والكفاح عندما يرى 
حقا مهضوما وماال مسلوبا ووطنا 
لألجنبي وسقوط  ومباعا  مغتصبا 
لكلمة  صرعى  شهداء  وطنه  ابناء 
لقمة  بإيجاد  املطالبة  او  تقال  حق 
بها من جوع  يتقوت  عيش شريفة 
ابناءه واخوته وجيرانه .  اكله واكل 
وفي الطرف االخر هناك امة اتخمت 
مسروقة  واموال  السحت  باملال 
عربيا  بلدا  اعني  وال   ، احلاكم  بيد 
وامنا   ، دمارنا  رغم  اخصص  او  واحد 
 اقصد الوطن العربي الكبير التل .

*   شاعرنا من كتاب الوجع الوطني 
،  هل  للمرٔاة نصيب في  قصأيدك 
 وماهي  اقرب قصيدة كتبتها لها ؟

ملا  إكسيري  واحلزن  لغتي  الوجع 
ومصأيب  مشاكل  من  االن  به  منر 
القمة  بني   ، مجتمعنا  تعتور 
اخلضم  هذا  وفي   ، املظلوم  والقاع 
والزوجة  االم  املرٔاة  تبقى   ، املتالطم 
لها  والصديقة  واحلبيبة  واالخت 
وروح  نفس  في  الكبيرة  املكانة 
وكان  احلديثي  خلف  الشاعر 
واملتٔاصل  العميق  الصوت  للمرٔاة 
حظا  االوفر  الرمز  فكانت  ذاته  في 
عند  تقفي  ال   ، العبير  شالل   ، في 
، وسأيد  وانت وال  ٔانا   ، القلب  حدود 

االنتظار ، بقايا عبق ، واخيرا وليس 
والقصأيد   ، املاء  انامل  ديوان   ، آخرا 
واخص  كثيرة  نفسي  الى  القريبة 
 منها قصيدة ، قصة حب غجرية ، 
تذري وال  تبقي  فال  علي   جوري 

  
للبشِر اهلل   حبَّ  ٔاحبُّك   إني 

   
ميضغني احلزن  حني  ٔاحبِك   إني 

  
باملطِر الصحو  بعد  يحلُم   والقلب 

   
دثرت لقد   حضاراتي  علي   واقسي 

  
الُعُمِر آخرَ  حتى  ٔاحبِك   فقد 

   
وقفت وما  قطاراتي  تعدَّت   ؤاِْن 

  
وتري ٔانغاِمه   على  سيصحو   يوما 

   
رحلَته ٔامضْيُت  الذي  عمري   وكان 

  

ِ ُجزُر بال   خلجانا  الهمِّ  زورق   في 
   

تغزلها الهات  من  عليَّ   ٔاقسى 
  

اإلبِر من   جالبيباً  الضياِع   كفُّ 
  * 

للشاعر   اخيرة    كلمة 
ثوبي  االنسانية      

وردأيي وانا احمل 
االلوان  كل 
ية  لبشر ا
عشقها  ا و
ما  فرق  وال 
بسم   ( دام 
اهلل الرحمن 
 ، الرحيم 

لتني  ا و

البلد  ، وهذا  ، وطور سنني  والزيتون 
في  االنسان  خلقنا  لقد   ، االمني 
احلديثي  خلف   )  ، تقومي  احسن 
انسان متعاون بسيط يتمنى اخلير 
ال  لنفسه  يتمناه  كما  للجميع 
يبخل على انسان يطلب املساعدة 
للجميع  واوضح  افصح  ان  واحب   .
الشاعر خلف ال يعرف من البحور اال 
اسماءها فهو شاعر مطبوع يكتب 
على السليقة وهي نعمة من نعم 
اهلل التي وهبني اياها , وملن ال يدري 
صدرت لي ) 25 ( مجموعة شعرية 
تنتظر  دواوين  وهناك  االن  الى 
الى  . وشكرا  الطبع معدة وجاهزة 
اتاحت لي فرصة  التي  املرايا  مجلة 
التحدث للجمهور االدبي والشعري 

.. ومن اهلل التوفيق .
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أالسس  جميع  سبحانه  اهلل  وضع 
طريق  عن  للبشر  ؤارسلها  وأالنظمة 
موثقة  العصور  عبر  والرسل  أالنبياء 
في الكتب السماوية ليرتقي االنسان 
فقط  هو  وليعبده   ، وباملمتع  بنفسه 
ويترك عبادة أالصنام البشرية واحلجرية 

واحليوانية ..
فاهلل سبحانه وتعالى لم يخلق اخللق 
الواضح،  املنهج  لهم  وضع  بل  عبثاً، 
طريق  لهم  ورسم  الُكمة  والشريعة 
التعامل وبنَّيَ كيفية تسيير املعامالت 
حتى نُنصف ٔانفسنا ونعطيها حقها 
التي  اإلنسانية  وصفة  العقل  من 
نستطيع  ثم  ومن   ، بها  اهلل  اختصنا 
بإنصاف  الناس  بقية  مع  التعامل 
اختلفت  ، مهما  لبناء مجتمع سليم 

ٔالوانهم ؤاعراقهم ومذاهبهم ..
السماوية  الرسأيل  كل  رغم  ولكن 
من  لتنتشلنا  إلينا  وصلت  التي 
الضاللة واجلهل فما زال هناك الكثير 
اإلنسانية  الصفة  يفتقد  البشر  من 
في ذاته البشرية وال يناله منها سوى 

اسم إنسان ، قال تعالى عز وجل 
ٔاَنُفَسُهْم  ))وََما َظَلْمَناُهْم وََلِٰكن كَانُوا 

يَْظِلُموَن((
ٔانواع  لنا  لُيَبنّي  جاء  احلق  قول  هكذا 
ومن  املتعددة  ؤاشكاله  الظلم 
على  بالسلب  تٔوثر  التي  أالنواع  تلك 
من  على  ثم  ومن  نفسه  الشخص 

حوله .. 
هي ) العبودية (

فلو عدنا إلى مفهوم العبودية لغًة نرى 
واالنقياد،  واخلضوع  التذلل  تعني  ٔانها 

عز  هلل  سوى  يكون  ال  ٔان  يجب  وهذا 
البشر  من  الكثير  هناك  ولكن   .. وجل 

جعلوا العبودية لغيره سبحانه 
 ).... لل  عبداً   ( مسمى  حتت  واندرجوا 
بعّدة ٔاشكال ،وهناك حاالت كثيرة تبني 
لنا كيف يكون اإلنسان عبداً لغير اهلل 

منها:
*ٔان يبتعد اإلنسان عن خالقه ويتخّلف 

عن عبادته وتوحيده..
التعامل  وهو  الدين  روح  يترك  ٔان   *
اإلنسان  ٔاخيه  مع  ؤاخالق  بإنسانية 

ونظيره باخللق .. 
* ٔان يلهث سعياً للمناصب والكراسي 
مضحياً مببادٔيه مغيراً ٔايّاها كما يشاء 
الفصول  حسب  يتلون   ،  ، ٔاسياده 
ليعبر  جسوراً  غيره  ،مستخدماً 

عليهافقد باع دينه ودنياه ..
يَتّبعه  البشر  من  إله  له  يصنع  ؤان 

بالقول والفعل..
يتقدم  وال  الناس  وراء كالم  ٔان ميشي   *
جناح  ٔاي  يحقق  وال  حياته  في  خطوة 

وتقدم ينفع به نفسه ومجتمعه ..
* ٔان يَتْرُك سعادته وراحته ويَُحرّم على 
اإليثار  بحجة  اهلل  حّلل  ما  نفسهِ 
وروحه  قلبه  به  يرغب  مبا  والتضحية 
 ( كبيراً  ُظلما  نفسه  َظلم  .فقد 

فلنفسك عليك حق ( 
وشهواتهِ  لنزواتهِ  تابعاً  يكون  ٔان   *
 ، اهلل  َحرّم  التي  ورغباته  احليوانية 
تردعه  ٔان  دون  فانية  دنيا  وراء  راكضاً 
أالخالق والدين مما ئودي به هذا الطريق 

حلفرة جحيم في الدنيا قبل الخرة ..
بالية  ٔافكارٍ  خلف  ٔاعمى  ميشي  ٔان   *

وتقاليٍد ال متت للنسانية بٔاي صلة وهو 
بذلك يدفن عقله وقلبه بيده ..

دون  يسمع  ما  كل  كالببغاء  يردّد  ٔان   *
، وسينتهي  ويَبَْحث  ويَُفكْر  يََتحْقق  ٔان 
به أالمر ملردِ تابٍع لغيره دون ٔان يشعر ..

*ٔان يركض وراء املال ويحّلل كل الطرق 
غير املشروعة ويدوس على غيره جلمعه 

..
في  ويبحث  املاضي  في  يعيش  *ٔان 
بيده  حاضره  ويهدم  القدمية  امللفات 
وبذلك سيخسر احلاضر واملستقبل .. 

بٔانواعها  العبودية  تختلف  وهكذا 
ولكنهم  والعابد  املعبود  ويختلف 
وهو  واحٍد،  بنٍد  حتت  يُدْرَْجّون  جميعاً 
ٔانهم ) عبيدٌ لغير اهلل (، فهم ٔاصبحوا 
يعلموا  ٔان  غير  من  حتى  ٔاو  بعلمهم 
 ، للكراسي   ، للمال   ، للناس  عبيداً 
للنزوات   ، لألهواء   ، للماضي   ، لألفكار 

، للنفس أالمارة بالسوء ، للشيطان . 

فكوا قيودكم .. كَسرّوا ٔاغاللكم .. 
َحرّووا ٔانفسكم .. َحرّووا عقولكم .. 

كونوا ذاتكم اَلتي خلقكم اهلل عليها 
..

ال تََتصنّْعوا وتََتلَّونوا.. 
َسَجنُْتم  الذي  السجِن  من  تََخلَّصوا 

ٔانُفسكم فيه
فصرت عبيداً لغيركم دون ٔان تشعروا ..

تَذكَرّوا دأيماً
الى  نَتحّول  فلماذا  احراراً  اهلل  خلقنا 

عبيٍد؟

) 
ً
روا وال تكونوا عبيدا

ّ
ر
َ
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َ
 ) ت

وسن عباس
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ختامها مسك

العرب  اليها  التي جلٔات  البالغية  أالساليب  ٔاحد  هو 
الوسأيل  ٔابلغ  من  لعلَّه  بل  اجلاهلي  العصر  منذ 
ميكن  الذي  التوكيد  في  تستخدم  التي  البالغية 
إستخدام  ِعنَد  وَالغالِب  وَاملَدِْح  الَفخِر  في  يكون  ٔان 
هذا اإلسلوب الَبالِغي ٔان يكون مصحوباً باإلستثناء 

ومنها قول النابغة زِياد بن معاوية الذبياني :
من  فلول  بهن   ... سيوفهم  ٔان  غير  فيهم  عيب  وال 

قراع الكتأيبِ
لذمِّ  هو  اإلستثناء  إستعمال  ٔانَّ  الكالم  فظاهر 
فسيوفهم  فيها  املوجودة  بالفلول  سيوفهم 
ولكن  جديدة  وليست  بالقتال  الضرب  ٔانهكها 
داللتها هو املبالغة بشجاعة ٔاصحابها وجرٔاتهم في 
القتال فهو شهد لهم بعدم وجود عيبِ فيهم غير 
هنا  فاإلستثناء  الِضراب.  في  َّبة  ُمَجر سيوفهم  ٔانَّ 
جاء ليس للنْتِقاص كما هو الشأيع عند إستخدام 
جرٔاتهم  على  والتوكيد  للمدح  جاء  بل  اإلستثناء 

بَِسلِّ سيوفهم عند اإلبتالء إذا نزل بهم.
وهذا اإلسلوب البالغي في املدح الذي ظاهره الذّم له 
شواهد غير قليلة نسجَّ عليه الشعراء ؤاهل البالغة 
إذا ما ٔارادوا املبالغة باملدح ومنها قول النابغة قيس 

بن عبد اهلل اجلعدي )ٔابو ليلى(:
ِمَن  يُبِْقي  َفما  َجوادٌ   ... َُّه  ٔاَن غَيرَ  ٔاَْخالقُُه  كَِمَلْت  َفَتًى 

املاِل باِقيا
ٔانه  غير  بِالكمال  الَفتى  لِهذا  يَْشَهُد  ُهنا  فالنابِغة 
يستثني من هذا الكمال صفة واحدة وهي إفراطُه 
والعطاء  بالبذل  ماله  يُْفِني  فهو  والكرم  باجلود 
واجلود  الكرم  خصال  على  للتوكيد  هنا  فاإلستثناء 

التي تََعّودَ عليها هذا الفتى.

  محمود احلاج سعد العاني
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