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 جامعة ثمافٌة فصلٌة 

  2021 ( آٌار12-13العدد)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dyalawriters@gmail.com 

 2017 لسنة (236 )ببغداد والوثائك الكتب دار فً االٌداع رلم

 . الفنٌة للضرورة بل ، االسماء بٌن الترتٌب فً للمفاضلة المجلة موضوعات تخضع ال

 المركزٌة دٌالى محافظة مطبعة فً طبع

 للمجلة األلكترونً البرٌد الى المواد جمٌع ترسل - 
 االلكترونً برٌدها على مواد من ٌردها وما ) االستكتاب آلٌة ( تعتمد تامرا  -
 الثمافٌة توجهاتها مع ٌنسجم بما
 pixel/i 300 - مٌكاباٌت 3 عن تمل ال ( الدلة عالٌة للكاتب شخصٌة بصورة معززة المواد ترسل - 

(resolution 
 التحرٌر هٌأة تحددها خاصة آللٌة ٌخضع المواد نشر  -
 الكترونً او ورلً مطبوع أي فً سابما منشورة مادة ارسال ٌجوز ال  -

 لها ضرورة ال زائدة او لدح فٌها فمرة او جملة او كلمة اي حذف بحك المجلة تحتفظ - 
 هٌأة من خطً بإذن اآلَ  بها التصرف او المجلة فً المنشورة المواد من مادة اي نشر ٌجوز ال  -

 .المجلة ومصدق بختم التحرٌر
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جامعةفصلية ثقافية   

 بدعم ورعاية السيد مثنى التميمي محافظ ديالى

 4243 – آٌار ( 34-35العدد ) 

 

 رئٌس التحرٌر 

 علً فرحان

 

 

 د. علً متعب جاسم  هٌأة التحرٌر :  أ.      

 فل الحمدانًاد. نو أ.                         

 د. خالد علً ٌاس                          

 د. مثنى كاظم صادق                         

 فراس الشٌبانً                         

  

 التصمٌم واألخراج الفنً : علً الرسام                

 : سالم الشمري المصحح اللغوي            

 : عادل أصغرلوحة الغالف              

 

 

 

 الهٌأة االستشارٌة :  سلٌمان البكري 

 أ. د. عبد المادر فٌدوح                       

 أ. د. فاضل عبود التمٌمً                        

 أ. د. مكً نومان الدلٌمً                       

 كاظم علً حسٌن التمٌمً                       

 د. ظاهر شوكت                       

 الزٌديسالم                        
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 متون

 االفتتاحية 

 حكاٌة عرالٌة ... أو ، عٌد المرأة العرالٌة  -
  8 .....................    فرحان علً -

 اشتغاالت   

  32 زهٌر بردى  بٌاض ثلج كانون ....  -

 36 نزار النداوي  ..َخْصِرالَماء فـً ِرْمٌَة   -

 .  والسجائر الخمر   ولودها التً المصٌدة   -

 :3 إبراهٌم المصري / مصر ... رٌنوماتاس

 48 النَْحل .. جوانا إحسان أبلحد  َمعَ  ذََهبَ  -

  52 أحمد الفالحً / الٌمن ...نصوص  -

 56 لبنان/  نجار شحّود جمانة...لصٌدتان  -

 62 ر النبً ...    د. رحمن غرَكانالنه -

  66  سندانة اللهفة.......صالح السٌالوي -

  :6 رشمة حبر ........إسراء العكراوي -

 74  حمزة فٌصل المردان ...تحّوالت.... -

 78 ناجح ناجً .........لبل االفتراس -

 

 رؤى       

.  للتشكٌل السرد تمثٌالت تجربة، الشٌخ ٌحٌى الفنان -

 :7                ناجح المعموري

 ..الشعري  النص بناء والتعدٌل فً الحذف ظاهرة -

 324                                علوان السلمان

 وقصيدة ناقد  

  ..ٌشرب المهوة(  ال أبوتمام:)لصٌدة فً المكان توظٌف -

  334             د. رامً ابو هالل / مصر

 حوار    

 :والخٌال والسٌنما الرواٌة فن -
 ..ٌفٌو بارٌس ...رشدي سلمان مع ممابلة -
                                                                                                                    346                        ت : حكمت الحاج  -

 ترجمان    

 رٌو البرتو: الشاعر   ...لصٌدتان  - 

                                                                                                                                                                        376                      غانم موسى فوزٌة:  ترجمة  

 آٌغً المعاصر، غٌنادي الروسً الشعر من -

  :37           حسن ٌحٌى عمٌل. د: رجمةت 

  4243( آٌار 35-34العدد ) 
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  بيان الشعر

 386  د. مثنى كاظم صادق ...االشتغاالت فً اشتغال -

 كان يا ما كان      

    396               حمٌد المختار   ......صمور هرمة  -

  3:8              ضاري الغضبان    .........الهاجس -

 6;3              لٌس عمر ......وراء حدبة الموت  -

 424              دٌار الساعدي      .خط غٌر أحمر  -

 :42              أغصان الصالح     .......... س ّكر  -

 

 َخَشبة     

 .......  ..مسرحٌة رجل ٌساري 

432           ..................         عادل دروٌش 

 

 

 

    :43            اسٌن النصٌّرٌ.. األرض سعته حزن -

.      البهرزي خالد للشاعر  (ومثلً الدمع مثل) سٌكولوجٌة -

 452 ..............                د. ٌاسرعمار مهدي

 ...    االمرٌكٌة اللحٌة رواٌة فً العجائبً -

 458      ............. د. مصطفى مجبل متعب  

 

  468   فسٌفساء السرد .. د. خلٌل شٌرزاد علً-

 

 قراءات    

 ما بعد الحكي
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 أو

 عيد المرأة....العراقية

 

 عيل فرحان                            
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 األفتتاحية 

 

…………………كان ٍا ما كان        

ٌْ ًٍداَن متتداَن ، تبتعداَن. ًابتعدْت بالٌد  ، حنط

 ما نفُع اهوػْ

 ما انفعوا األًطاُن ؟

 تأًٍنا ؟ 

- ، ًٔ  ُسد

 فاهعمُس كان

 ًكان هُ ًجٌى....... .

 ًكان َفساُش هرِ االزض  

 ٍتبُعوا فأحلُق باهقضَدَّ
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ُْ ، أدّس دمُ بصازع   ًها أنا ًحدِ بال هػ

 غسبيت فتنٌشين اهدمعاُت

 قمضان زًحُ ذِ حجازتلم ، ًذِ 

ُْ االًطاَن  جٍففتوا اهركسٍاُت ًباع

 أً تناهبوا اهطسٍُق اىل نٌافر فلسُّ توتّر باهلرٍان 

 تعٌِ حني ختطٗوا أصابُعنا.

 ًتفسُن صٌتنا بوجريها ،

 ٍا فلسّ االنسان ، ٍا جسميتى 

 . ُِ  ٍا معناي ، ٍا اٍقاعى اهٌحص

 ما من بٌصوْ ،،،،،،،، هتقٌد غَمتنا اهيت شاخْت بأعَننا 
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 األفتتاحية 

 

 ما من ٍابسْ هنمِس فٌق زماهلا سوًٌا ...

ُْ  ...........  حنُن ضٍَعنا مسافتنا اهيت متتد من هػ

 تسَُى عوٓ ثَابَم ٍا أنإ اهلٌن أً زْٖ

 اهٌجٌد اهفرِّ 

ُٕ  ٍا بَضا

 ٍا سٌدإ

 ٍا جٌعُ اهلبري
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 المَالد فٍ والموت الموت فٍ المَالد بعد هلَلوَاتُرتّل :  ُسري الً             
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 أشتغاالت 

 

  وردا   دمعٍ َصلٍّ

ٍّ    كائن   فٍ َصادفهُ  سبب   بال وَؽفو ٠المسمً كثَر ندل   شفتٍ بَن  ضوء للنوافر   َنسجُ  ، د

  مسبك   ارن بال دمّا أدتاجُ 

 كُراسة َدَه   فٍ الضرَخ النّ  أنتشٍ ٠معبد َا مرعورُ  أنا ممنع، عرر   بال رهابن َدَطُ  كالم الً

  كتفٍ علً َنكسرُ  ماض وبساطة أخري دَاة   فٍء   فٍ عزلتن بَاض   لٍ تعدّدُ 

  التابوت، الَه المومؤ هَكل معنً فٍ الفوضً وتبعثرنٍ

 وَؤتٍ شفتَن من َجرٌ كفصخ   تتددرجُ  بل ،ال  تمشٍ وهٍ االبتسامات   بؤكداس المّي ولؽتن

 تسَلُ  التٍ الدبّ  نوتات   من هائل صرح   دفر   فٍ تهدأ ال جثّة طموس     وترتّبُ   الَنا بالضوء  

  ٠اصابعٍ تدمع   أن خشَة

 ،  لسواٌ أَضا وربّما معٍ َوما تكن   لم أَمونة جنبٍ فترلدُ  

 مسنٍ دٍ كائن من أنا َشبهنٍ فَما أجده لم ما دولٍ تتجّمعّ  للَل  ، ألم   بعنوة   أبتسم   ولكٍ

 ماكر   بتولَت وتفتتنٍ تروضنٍ دكمة دسب

  البرد   فٍ وأنام أتعجب َجعلنٍ  فردوس   علً ْطل والمصب كهوف ها بالماء   فاصطادُ 
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 فؤصفن كالم جنّة علً َدٌ أضعُ  دبّ  وصفة   بكلّ 

 المباركةبالمدَسة 

 خالدة، لَست عشبة بعد وعلً السماء َد   فٍ أنت 

  الممبرة باب فٍ َترلّبون مالئكة

 نائمة لَست برلّة فؤولد  شموعا تتعري

 الً وألم بدهشة للتددَك   طرَما الضوء تنتظر و 

 ضرَدن َزَّنُ  أسود زجاج   خلل   من صامت ضجَج  

٠  

 ال ما مّسهُ  مطرا تتسلك َدَن أصابع الً َهمس

 هسَس وَدَا فٍ َموت ظلّ  ؼرَن فٍ معناه َفهم

 الخرافة كلكامش عشبة فٍ َتوهج هرَان

***     ***     *** 

 الضوء،  ولت بالؼة من الؽائب لٓمر  تتعجبٍ ال

 لابلنٍ دَن أدمره علً المؽلوب فبابانوئَل

  المطعوجة اْشهر ادد جَب فٍ برد بارتجافه
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 أشتغاالت 

 

  المَالد ، بعد المبر العاشر من للتدفئة مثَر كالم فوق مفكن رؾّ  فٍ بالتراب

 فدسب ترَدَن ما منها وأدرؾ لصَدتٍ فٍ السماء أضع كنت

  عتَدة ودَاة وصلَبا اَمونة لن واجلب 

 مهمة فٍ انٍ سوي اتركر وال رضَع لدؾء تكفٍ ال أسماله مرود تبن بطراوة مصلوب وبطفل

 لبل المتمدّم اْمر فعل بمجهولَة أهرٌ ردٌء وبإَماع بارد جنون وكثَر المالئكة صادب أب

  وفٍ النعش

 َرسلُ  اْوان فوات هاوَة   علً الشخَر ثمل كلّما تكسره زجاجات من ملّ  مإلؾ وهم أصداء

 مَالدَن منر النبض علَه َخطّ  ولم عام نصؾ من ْكثر فتده َتم لم صؽَرا طردا نوئَل بابا

 زَتون وأؼصان رائدة بال وطَن طعم بال ولبر له لون ال بماء جدا ومنشؽال مبتسما وكان

 الً النظر َسترلون طوال موتً و اْسبوع أَام بال أشكال من بسَطة وبالة الخضرة متشابهة

 كثَرا الموسَمً َسمع ال بلبل ترتَل تشبه التٍ أصابعن فٍ كثَر ورد
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 نزار النداوي
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 أشتغاالت 

 

أَخَزْد لٍجَٟ أٔفبطُ 

  ٓ  اٌجَغبر١ـ
 َِٚب عَْمغََمذ  اٌط١ّـشُ 

ِٚ ْٓ شَـْشق  اٌجَذا٠بد  

 ثغ ْسش  اٌَخٍْك  
أِْٚٝ شبػٌش ٌٍّشِض  

 فبَْٔسًّ 
سٍِض ٌٚىْٓ عََمطَْذ شَّذُح 

 فـٟ اٌَغ١َبَثبد  
ََِّْٚٙب خّشَد اٌفىشَح ِْٓ 

 أثؼبد ٘ب األخشٜ
ٓ  إّل ظٍَّٙب  ُْ ٠َغْزثْـ ٌََٚ

 اٌج ىْشَ 
َِّْٚٙب َثْؼثـش األٚساَق 

 ِب َث١ـَٓ ٠َذ٠ٗ  

زبَٚي اٌؼمذَح أْْ رٕفه  

  

 ِب وبْٔذ ُرَفهّ 
ٔؼ َذ األعئٍَخ األٌٚٝ 

 ازز َّبّلا 
ثبَد َِشغّٛلا ثـئسس  

 ـَٕـٝ اٌؼمً  ٚاٌَّؼ
ؼمًُ ٚثٌٛق، أَْ  ًَ٘ اٌْ

 َ٘ٛ اٌؼمًُ 

 ؟ث َّْؼٕـٝ اٌؼمً  شه  

 

 ًْ٘ ِدبٌص ٠َغْجُك اٌّشِضَ 
ّشُِض، َِٚب ٠َىُُّْٓ  أَ اٌْ

 فـٟ اٌّشِض  
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َِٚبرا ََٚخَذ اٌّشِٟٚ  

ٓ  إٌّبٞ    فـٟ َطٛد  أ١ٔـ
ًْ٘ فـٟ إٌّبٞ  زضٌْ 

 فبَرُٗ اٌَّؼٕـٝ
زٞ َفبَد  أَ اٌَّْؼٕٝ اٌّ

 ؟ػ ْسهُ أ١ٔـَٓ إٌّبٞ  
ُثُّ ػْمًٌ لبَي ػْٓ ش ْشٍن 

 َطالحا 
َ٘ٛ ػْمًٌ لبَي فـٟ 

 ؟َ٘بر ١هَ ش ْشنُ 
َزجََظ األُِش، َفَّْٓ  اٌْ

٠َْؼّ ُٓ ٌٍّْشء  ٚػَٛذ 

 األطً  
جْظٌ  إْْ ل ١ًَْ، َٕ٘ب ٌَ

 ؟٠َُفه  
٠ب عُؤاٌْٟ، أَٔب ِ ْٓ 

لطغ  اإلخبَثبد  َػٍٝ 

 األعْئٍَخ  اٌُسّشح  أشْىُٛ

غُْذ ثبٌّأُخٛر    ثبٌٕ ضّ  ٌَ
 َّٚل اٌّذ٠ْجَبَخخ  اٌَخشَلبء  

 ٚاٌز بس٠خ  
 ٚاٌَدجْـش  اْػزالّلا 

ّل، َّٚل اٌَسْشة  اٌزٟ 

َخبعَْذ ُػشَٚق األسع  

 طَُٛفبٔبا ٚإثَّبا 
إَّّٔب ثبٌَؼْذي  َِب َخبَع 

 َفم١ـشٌ 
 ث ُدُٕٛذ  اٌَّبي  

 ثبٌّ بي  َِٚب ٠َشْشْٞ 
َِٚب ُوَٕذ ٌذ٠ٙ ٓ ، 

عَجب٠َب إٌّشْٛح  

داء    اٌغٛ 
 ٚاشَْزذ  اٌّ َسه  



    

 06 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

َأٔب َرا َِْزُ٘ت لٍجـْٟ 

  ْ  ََٚخُغ اإلْٔغَب
فبإلْٔغَبُْ فـْٟ َفّْْٟٙ 

 ََِذاساٌد ُٚفٍْهُ 
 

َػبٌََّبا أْخًَّ َِب 

 َٔسَزبُج فـٟ األسع  

  ْ  ُٚخشُذ األسع  ثبإلٔغب

٠َغْزٍض َُ إٔغبٔبا 

 خذ٠ذاا 

٠ضسُع اٌمٍَت َثغَبر١ْـَٓ 

 ُخَضاَِـٝ
ْ  ثزاس   فْٙٛ ـ ِ ْٓ  دٚ

اٌُستّ  ـ سًٌِ َعّ ُح 

 اٌطّجغ  َٚشَْٛنُ 
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 "من كتاب جديد بعنوان " مخطوط

 المصُذةُ التٍ ولىدها الخمُر والسجائر
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 أشتغاالت 

1       
 

 بإحساٍس صادق
ر  الميفة  عناكَب ما أن  ت    مر ِّ

 تراىا
 األيامِّ المقبمةحتى تفك ِّر  في 

َك كنٌز عالق  رأس 
 في ىِّمبِّ سفينة

 يبحث  عنو القراصنة.
2 
 

المعاني العظيمة  الفتاٌت 
 تحذيريَّة

 أو ىكذا يجب أن  تكون 

في الطريقِّ السريعةِّ إلى 
 الموت

 وال يكون الموت  اقتباسًا ليناً 
 من كعكةِّ عيدِّ الميالد.

 
 
3 

 تحطُّ الفراشة  عمى جسدِّ الوعل
الرقيقة  لتخميرِّ  ياچالتكنولو 

 األلم
 المأثرة  الدافئة  وقد أصبحت

 إنجازًا دراميًَّا.
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4 

 العشُّ كفكرٍة لإليواء
 ال يتسع  بالعناق

نَّو محموٌل عمى  وا 
 غصنِّ شجرة

كما لو كان قمب َك 
 محموالً 

ك.  عمى ذراعِّ
5 

 ال ت عم ِّق  الحزن 
 بالنظرِّ إلى أسبابِّو
أنَت ميجوٌر في 

 سياراٍت بائدة چكرا
 المعبة  في الحدس
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 أشتغاالت 

كماٌن قديٌم يستند  إلى عجمةِّ 
 القيادة.

 
6 

 ت يَدر  المغة  كما
 ي يَدر  الجنون 

ٌج في محمولِّ إذابةِّ  دَّ أطفاٌل خ 
حم  الشَّ

مفجرو الطائراتِّ في األلفيةِّ 
 الثالثة

 الشبح  األزرق 
 لشاعرِّ التنبؤات.

 
7 

 يا ساريانومات
 بعد يا اسَمكِّ الذي لم ي قيَّد

 في مخموقاتِّ الفيزياءِّ النظرية
 من األلفِّ إلى الياء

ك  ىو كلُّ ما أبحث  عنو.  نيد 
 
8 

 حامل  األختام
األمين  عمى صورةِّ الَممكِّ 

 ونيايةِّ السيناريو
و ل  بإبيامِّ  الم بجَّ

أي بصمة  المرورِّ إلى اليواتفِّ 
 المحمولة

الميت  وتحمل  تابوَتو 
 الجماىير.
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9 

 بانتظارِّ كل ِّ إنسانالمسافة  
 حاماًل شمعة

 االحتفال  الك م ِّي  بالضوء
 معجزة  النشيدِّ اإلنساني ِّ 

 في فمِّ الفقد.
 

                   11 
 أعرف  ما تفك ِّر  بو اآلن

 اإلبحار  المعنويُّ في سفينة
 يداَك مقيَّدتان بباقةِّ ورد
الكممة  البذيئة  وقد واتَتَك 

 الشجاعة
 عمى ن طقِّيا.

 
11 

 ت زَرع  األشجار  في الغيوم
 لصوص  األمس

َس كلٌّ منيم مركزًا تجاريَّاً   أسَّ
ىم نسَي اسَمو  أحد 
 وبنى مِّرحاضًا عامًا.



    

 12 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

12 
 أيتيا المخموقة  من عدم
 الطريق  وقد ألفناىا طويمة
 ضمور  العصبِّ البصري 

العينان تعمالن بالشحيحِّ من 
 الضوء

 وفي الغرفةِّ المجاورة
 نمٌر فسفوري.

 
13 

 ازدحام  صدرِّىا بالطيور
الممل  في أنَّ الع شَّ كنايٌة عن 

 الثدي
 يا أشعياَء النبي

اً   ىل كان ثدي  النبيَّةِّ ع شَّ

في لوحةِّ المغادرين من 
 مطاراتِّ العالم

 إلى المجيول.
14 

 قرع  طبولِّ المتصوفة
 يا ساريانومات

 تفسيٌر خاطٌئ النقالبِّ الطقس
 تعالي

ط  في السماء  سن خط ِّ
 مدينٍة مأىولة. لبناءِّ 
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15 
في الرأسِّ أرٌض مفعمٌة 

 بالمشاعر
 أرٌض تضيئ يا خمسة  براكين

يا تمسكوٌب  ويحرس 
 فضائي

 أرٌض 
ىي كلُّ ما ت رَِّك في 

 وصيَّةٍ 
كبةِّ نبي.  م َمزَّقٍة عمى ر 

16 
الَخبيئة  وما عشناه في 

 مصارعةِّ الثيران
الرقعة  الحمراء  وَرَمد  التأليفِّ 

 الموسيقي
 الغضبشحنة  

 الضحكة  األولى
ورم  االنتسابِّ إلى َوجَيي  

 َوالَدي ك
 ما ىو َبتٌر ىنا وطعنٌة ىناك.

 
17 

الم مَتَحَنة  بفرطِّ 
 أنوثتِّيا

صديقة  الصوفي ِّيَن 
ومدمني النومِّ في 

 الباصات
       الغريبة  وتفاجئ  

ً منَّا في قمبِّو  كالَّ
العبة  السيركِّ وآالٌت حادٌة بين 

 أسنانِّيا



    

 14 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

جرِّ  الصبيَّة  وقد نامت في حِّ
 أم ِّيا

الصورة  وقد نسخيا كلُّ إنساٍن 
 كما يشتيي.
18 

 حيَن يسألني أحٌد عن الكتابة
 أتراجع  خطوتين

 كأنَّني سأفرُّ راكضاً 
عر؟  وماذا عن الش ِّ

منذ أسبوعين ثمة رجٌل يقف  
 عارياً 

 عمى م فترقِّ ط رق.
19 

 فقمة  الجميدِّ الم تثاقَِّمة
اإلفطارِّ وقد نسييا طفٌل وجبة  

 في حقيبتِّو

رس  األول  عن: كيف نشَأ   الدَّ
 الكون 
 نعم

 نشَأ في وجبةِّ اإلفطار
 وكمُّنا مسرورن بذلك.

21 
 القصيدة  التي ت كَتب  وت قَرأ

سميمة  المشاعلِّ حيَن كانت 
 األخيرة

أَب الرمزيَّ لمعادالتِّ الضوء  الدَّ
ٍر دائم ك   الَممِّكة  في حالةِّ س 

 وتسقط  في شرفتِّيا عاريةً 
ىا الخمر   القصيدة  التي وقود 

 والسجائر.
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 شاعرة عرالَة ممَمة فٍ استرالَا



    

 16 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 

 

 ١ٌظَ خ ظبِبا.. 

٘ٛ ا عزشازُخ َْٚخََٕزٟ  

 -ِ ْٓ رمش ص  إٌَْسً  

  -ػ َْٕذَن 

٘ٛ صَ  شفزٟ  َػْٓ 

 -اٌزؼج١ش  اٌَُّسٍ ٝ 

  -ػ ْٕذ ٞ 

٘ٛ َْ٘ذاُح اٌٍَّْظ  ثٙزٖ  

 -األ٠بدٞ اٌَذث مخ 

  -ػ َْٕذ و١ٍْٕب 

 ١ٌظَ خ ظبِبا..

َثً ػبعالُد اٌَجْٛذ  فٟ 

 خال٠بَن ل١ٌٍٍخ خذاا 

ٚ٘زا ٠َْدَؼًُ شَْٙذٞ 

 إٌبطك ٠زىز ًُ عىٛربا 

 ١ٌظَ خ ظبِبا..
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 َثًْ ٔبلالُد رؼج١ش َن، ّلرؼشُف اٌٛطَٛي إٌٝ ١ََِْغُ  َْٔدَٛاَٞ.. 

 ٚ٘زا ٠َْدَؼًُ َّْ٘غ ٟ اٌَُّسٍ ٝ، ٠َسَّْغُ عَأَِبا..

: 

 س٠ٚذَن ٚأَٔذ رمشصُ أٚسالٟ إٌبػّخ ثٕسالر هَ اٌجش٠ خ 

ـثْـَّ  ْٛ عَجََك ف ْؼًَ اٌَمْشَطخ  ٌَ  ـُخ لٌْٛ ٙب..ِبرا ٌَ

 س٠ٚذَن ٚأَٔذ رمغ  َلْظَشٔب اٌشَّْؼ ٟ  ث١ذ َن اٌٛاخّخ

ْٛ رٛاٌٝ ػٍٝ ُزطبِ ٕب رجش٠ُش ٌَْ٘ٛ ٙب..  ِبرا ٌَ

 

 ٠ب ٔس بَي اٌَْٛلذ  اٌزٞ ث١ٕٕب..

َخ إٌس ب١ٌٓ اٌٛال١خ َػْٕهَ ٚا ْسِ ٙب ثسب٠ٚخ   ا ْخٍَْغ َثْذٌَ

  ٓ  اٌض ِ

غَْؼُخ ٘زا إٌَسً  ِبػبددْ   رزَٛس َُ ث ٕب ! َفـ ٌَ

 ٠ب ٔس بَي اٌَْٛلذ  اٌزٞ ث١ٕٕب..

 خبٌذحا ر١ٍُك ثب ١ٙٔبس  اٌشَّْغ  ف١ٕب
 عَدّ ًْ دل١مخا

 َٓ ُْ ٠َغأٌْ َفـ ٍَِ ىَُخ ٘زا إٌَسً  غبَدَسْد، ٚاٌؼبِالُد ززٝ ٌَ

 ػ١ٍٙب !



    

 18 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 

 ٘زٖ َْٚخَٕزبَٞ، ر٠ٛدبُد اٌدٛسٞ اٌغبف١خ زب١ٌبا..

 َْٔسٍَز هَ.. ٚ٘ب َلْذ رفز َسْذ ػٍٝ َلْشَطبد  

و١ف رشٔٛ َِْشَػبَح خذّ ٞ ثَمْشَطٍخ طبِزٍخ، ٚرش٠ُذٟٔ أْْ ُأعبٚ َسَن 

 ثبٌشز١ك  إٌبطك

و١ف ُأعَّْٟ َطَْٛد إٌَسً  ِ ْٕهَ " ط١ٕٕبا " ِٚب َطٓ  ِش ح ث َّغَّْغ  

 خٛس٠ ـز ـٟ 

 َثًْ و١َف أعزغشُة ش ـس ـَخ رؼبث١ش َن اٌؼغ١ٍ خ 

ُْ َرٍُّْهْ   ٠َِْٛبا َِـْٕـَسـٍَـخا ثذاخٍ هَ !ٚأَٔذ ٌَ

 / شجبؽ / أٌف١ٓ َٚ : 30

 ػٕذِب أَرـَٛ٘ ـُُ اٌخٕبف ظَ َْٔسالا..
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 20 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 

  اْرض من ألترب

 كثَرا

 تستمع ال التٍ اْرض

 الطَبون َموله ما إلً

 وهم الطَبون

 هٍ كم َخبرونها

  عنَدة

 وجاددة

  بمكر تبتسم

 باطنها إلً وتؤخرهم

 الموتً

 الطَبون

 اْدَم َعالرون

 .بالفراغ وَنتشون

** 

  ألدامه َثبت

  بالهواء وَتشبث

 عطارد من َسخر مرة

 رئة فٍ َلبث وأخري

 أددهم

 أعنٍ ال بالطبع

  كورونا

 الدخان أعنٍ

 سوداء ولَامة

 أَاب فضاء ؼاضبه نَزن أعنٍ

 الرخام سوي إلَها َدلؾ لم ومجرة
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 المتمطعة أنفاسٍ أعنٍ

 الؽابات وعَون

 أمامٍ مرت أددهم دَاة أن دتً

 ضوئٍ وأعرتها

 ترتدع لم لكنها

 الجسَمات إلً نعبر هكرا

 بالنن بماكس المرور دون

 .الثموب كرنفال أو

* 

 اللَل أَها وأنت

 الؽرباء بدموع تكتفٍ

 والثكالً

 

 

 وبٍ

 بمبلة الصبخ أول تنتهٍ

 الطَبون َران دَث إلً وتؽادر

 الجوار فٍ انن أعرؾ

 اْمس جرح تفهك

 .بالدموع وتتزَن

 اْؼانٍ تخدع أن لن كَؾ

 واْمانٍ

 ألمان ودَن

 ؼمازتَن أجد

 وبئر

 امطارٌ تهطل

 



    

 22 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 

 دالن َباس علً

 ؼَمات ت نبث  

 آهات وتُعشب

 الصبخ أَها وأنت

 لرَرا نم

 .الدسَسة تخرل وال
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 لبنان

 

                 

 قصيدتان



    

 24 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 

 طٍٛاد.. .1

 

طبَي اٌطش٠ُك 

 ٚػبػذ  اٌَخطٛادُ 

ٚأٔب رشاُٚد 

ػـ ـــــــّضرٟ 

 اٌىٍّــبدُ 

اّلعْــفٍُذ ٘ــذُة 

ٓ  و١َف  اٌؼ١ــ

 رشوزٕٟ

فــَٛق اٌطـش٠ك ، 

 رذٚعُـٕٟ األطٛادُ 

ِٓ خّظ  أ٠بَ 

 أسالُت شُــشفزٟ

 لجــالدُ ّل أَٔذ خئـــَذ ، ّٚل أرْذ 
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 أٌـزض  فغــزبَْ اٌٙــٛاء ٌىٟ أسٜ

 ِٓ أٞ  دسةٍ رمفـــــُض اٌخطــٛادُ 

 ػ١ٕبٞ ِـضِـبُس اٌطش٠ك  ٚاػٍؼٟ

 ٚخُغ أزظبس  اٌجسش  ، ٚاٌّـــــٛخبدُ 

 ٘ٛ ٌٛ ٠دـُٟء أط١ُش أٌَف فشاشــــخٍ 

 ٚرــــــشّدٔــٟ ٌٍشــؼش  خ١ّٕــــــــبدُ 

 اٌٙـــــٛاً٘ رؼٍـُُ األشٛاَق ٠ب ساػٟ 

 وفـّٟ زمٌٛي ، ػسىزــــٟ إٌب٠ـــبدُ 

 لٍجــٟ ػٍٝ ثـبة  اٌـٛطٛي  وأّٔـــــب

 ٌٛ ٠ٕفزـــْر أز١ــب ، رـُـطـً  ز١ـــــبحُ 

 فألجّــًُ اٌىفــ١ٓ ، ٠شــؼٍٕٟ اٌٍـ ـــــمب

 ٚأرُٚة ، رٕٙغُ فٟ دِٟ اٌشــّؼبدُ 

 وّٕــب غش٠ج١ــٓ ، ٚ٘ـــب أَٔذ أٔـــــــب

 أٞ  خط١ئــــــٍخ طــٍٛادُ فــٟ اٌسـت  



    

 26 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 خٌّش ٚسِبد .... .2

 أٔـــــــب ّل أٔــــبَُ ٚػ١ٕــبَن رغــــــفٛ

 رؼىـّـــــــُش وـــًّ ز١برٟ ٚأطــــــفٛ

 ٚألغــٛ ػٍٝ إٌفظ و١ّب رشأــــــٟ

 اشز١بلٟ خؼٌٛع ، ٚٔدٛاَٞ ػؼفُ 

 أس٠ــذن ألــٜٛ ػٍـّٟ فأوجــــــــــــٛ

 ٌٙزا أشـــــف   أس٠ُذَن وشـــــــــــــفبا 

 ٚأٔزــــُف ِٓ س٠ش  خٕســــّٟ س٠سبا 

 ٌزؼٍــٛا ٚرؼٍـٛ ، ٌٚغــَذ رىــــــــف  

 ٚأخطئ و١ّــب أوُْٛ اػزــــــــزاساا 

 ٌزــذسَن و١ــــــَف ُرثـــبُس ٚرؼـفــــٛ

 ٌّّٚــب خؼٍزــهَ عــٍـــــــطبْ لٍجـٟ

 ٚطبس ٠ســـــبُس ثٛطفه ٚطـــفُ 

 وأٔـّـــٟ اخزضايٌ  رؼب١ٌـــَذ فـٛلٟ ،
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 ٌىــًّ اٌٙشــبشـــــبد  ٌّّـب رخــــــف  

 ٚلٍجـــه طـــــبس زـذ٠مــَخ غ١ــشٞ

 ٚلٍجــٟ ػٍٝ إٌّــــــــر وبَد ٠دــفُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمبثـــًُ خّـــَش اشـــــــز١بلٟ ثثٍــــحٍ 

 ٚوــُ رضدس٠ٕـٟ ، ٌٚم١ـــبَن ٌطــــفُ 

 ـــّٛطـــٕؼزــُهَ خـ١َش وزـــبةٍ ٌزغــ



    

 28 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 

 ٚوبْ اوزفبئــــٟ ، ثإٔٔـــٟ زـــشفُ 

 زـٕب١ٔــــهَ ز١ــَٓ رط١ـــش ثؼ١ـــــذاا 

 رــزّوـْش ثـأْ اٌفؼبءاد  ػظـــــفُ 

 ٚزبفــظْ ػٍٝ ِٓ سعـــُّذ ػ١بءا 

 ٌهَ اٌـىُْٛ زّشاا، ِٚأٚاَٞ وٙـــــفُ 

 فئْْ وٕــــُذ ػٕذن ػـــضََ ز١ـــــبحٍ 

 رالشـــْذ ، فئٔهَ َػؼٌف ٚػ ــؼفُ 

 رسبشـــ١ُذ أْ أططف١هَ أطفــــبءا 

 فأزـشلَذ وٍّــٟ، ٚٔــبُسَن ػغـفُ 

 فمـْف راَد روشٜ ٚط ـْغ ِٓ سِبدٞ

 طش٠مبا ، فشٚزٟ ٕ٘ــبَن رـــــشفُ 
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 30 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 

ل  : ودٍ متاحُ   كان ؼَما  ، ولَ 

َ ل : منهُ هرا الهواُء التراحُ   ل 

 علّم ته خرائُط هللا  فٍ اِفاق  دتً تنفّس ت ه الرَاحُ 

هُ عبمرَا  كش ؾ  الطَُن وجه 

احُ  ر   فاستدارت  لهُ المراَا الج 

لرأت هُ ولم تكن  تعلُم أن  المجٍء  المدال  منهُ ، 

 رواحُ 

 َتجّلً كالركرَات  ؼرَبا  

 روٌح وراحُ  -وسع  الدَاة   -وهو 

ٍ  فٍ النبوة  منهُ   َ بلُػ الود

داحُ  ا تبلُػ الوصاَا  الّص   مث لم 

 ولدَما  آوي إ لَه البراَا

 وتؽرّت  بنبضه  اْرواح ُ 

 دَن  كان الهبوُط وهو جنَن ٌ 

 َتبّدي وللمراَا افتضاحُ 

 آنس  النور  فٍ البسَطة نارا  

رت  فٍ أكفّه  اْلواح ُ   فج 

 ّكلما ؼََّب  التراُب خطاه

 وألامت  أصنامها اْشباحُ 

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

 أَمظ  هللاُ دبَّهُ بشرَا  

باحُ   مثلما َولُظ اللَالٍ الصَّ

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

 منر أن أن ب ت التراُب هواه

ه الفالحُ   وتولًّ أدالم 

  ٍّ  كش ؾ  النَّهُر عن ددَث  نب

 فرأَنا ما لم َر  الش راحُ 

 لال َعموُب للمراَا كثَرا  :

 َوسفٍ أَّها الؽَوُم المُراحُ 

 النهر  بالمدبة  ناسا   أس عؾ  

 إنما الدب  للؽَوم  افتتاحُ 

ُك الرَن  تفانوا  إنه َ ل د 
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 فٍ خطاها وبالمناَا استرادوا

 أنت فالُدهُ الجمَُل ابتكارا  

 لُخ  إلَهم مستمبال   دَُث الدوا

َّا    َونُس الؽَم  كان  نهرا  لص

احُ  هُ الرٌ ال َُز   كان فالد 

 أنس  البدُر صوته فتدّلً

احُ لاب    لوسَه  وهو بعدُ ُجم 

 وتولًّ ؼَابة البدر  ُجب  

احُ   مثلما َمرأ اْسً الجرَّ

 لَل عنه : را النون رب  صبورٌ 

 لَل أَضا : فٍ المَتة  أصالحُ 

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

 كان موسً صدَمه رات موت  

 دَنما جّؾ فٍ الرإي المصباحُ 

ٍ  مولنا أن  سَجرٌ س الود  ؼ ر 

 ضفَّتَه  الفالح ُ بعد  دَن  فٍ 

 س الملُب منهثم لما تنفّ 

 رات نـبع  ، من ؼَـمة  ترتاحُ 

ر البدُر ، لما  ثم لما ، تفجَّ

 انبجس  الطَُن ، لما استرادوا

 ثمَّ لما ، وثمَّ لما ، وكثَرٌ 

َ ه  أجتراحُ   فٍ  سماوات  ود

ٍ  الصــعُب دبا   ــر  نهُرهُ اْزل صـــالخ  الخــض 

 ـواحُ لَســـتمَل  الن  

و هـــــو فــــالُده الكثـــــَُر المــراَا الـــدائُم 

ٌ  الال َتاحُ   الســرمد

 هو معنً النهر  الكثَر  العطاَا ، هو

 معنً : أن الصباح  اصطباحُ  

هو َســـمٍ لمن أتادوا خطـــاهم ورإاهــم للمــاء  

 فٍ ما أتــادوا

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

 كان عَسً فالده  ثم فاضت

 بمراَاه للسما اْفراحُ 

 كان َؤوَه  إن  أدّل ولكن  

 



    

 32 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 كان للطَن  فٍ الرإي َ ن زاحُ 

 وهو فٍ النار من خطاه دخانٌ 

 وؼَوم وسادٌل وجناحُ 

 فٍ العشاء اْخَر كان وصاَا

 وهٍ لّن َمتنَها الكفاحُ 

هُ مر أتمَّت  كان طه فالد 

ا اْرباحُ  رسه   بَن كفَه ؼ 

ا  به الدخاُن مَاها     و توضَّ

 فإرا النخُل والؽَوُم الفصاحُ 

 تمرأ اْرض  موجة   إثر أخري

احُ  ههُ الوضَّ  والسمواُت وج 

 وبه  َمسُن النهاُر بنوهُ 

 وبه َمسُن الملوب  انشراحُ 

 فإرا استلت  الخطاَا وجوها  

 وتؽنًّ بالطامعَن السالحُ 

 ظ ه رت أّمةُ الؽَوم  العطاشً

 سمتها الرماحُ والسماء التٍ 

َّع  المآرن عمدا   ل ٌؾ ض   خ 

ــباحُ   ضَّعتها فٍ اْمة اْش 

 َســؤل النــهر عن بنَه الرَن 

 التــردوا ؼَمة السماء وفادـــوا

 لال فَهم : إن الدســــَن صدَمــٍ و 

 أبٍ والمإرن المــــالحُ 

 إنـه َـمـظة الــوجوه : المـــراَا 

 احُ ردـلـة هللا ، والؽـــد اللــو

ت  فٍ البوح   مُع النهُر فٍ السـالل  َؽرٌّ الصم  َج 

 صوتهُ الفتّاحُ 

لَعود  النهُر اْخــَُر ؼَوما  مرة أخري 

 والمســـتدَُل المتـــاحُ 
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 أشتغاالت 

 

 ونبضٌ  شظاَا

ٌّ  بَن ورَشٌ   َد

ٍ   ما هرا  بم

 . عمرٌ علً الدرب   سهم   من

 ،  لُب ل   هواجسُ 

 ، دفَؾ   وبماَا

مة   وأدالم    ، مراه 

 . الشبان علً لهفة   سندانة   مع ترك ت ها

 ، المهّجر   الدبَب   شبان   فتخ   من

 ، بالمتلً  الشارع   لَل    مٓ   من

 الرصاص هرا كل   السندانة   فٍ ولمارا

. 

 الجَران   أ ل سنة   علً َدورُ  ما هرا

ٍ   ما وهرا  وركرَات   أسئلة   من لٍ بم

 . البَت عن

 ، رئتَن   من المعلمةُ  أَتها

 ،  الدلم   بوردة  

 ، النجوم بهواجس تصابٍ ال لكٍ

 . اللَل هرا منافر   أؼلمٍ

 دبٌ  فَه َعد لم

 النهار دم   علً إال اْزلّةُ  تنكشؾ   ولم

. 

 شعرن   من المعلّمةُ  العاشمةُ  أَّتها

، الولد   بؤصابع    الطائر 

 ، تمضٍ ال التٍ العاصفة   عن بدال  

  ٍ  .   سدابة نافرة   كّل   علً علّم

  نمَا ، هواء   الكالمُ  َكونُ  ودَن
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  ، رئتَن   من البارود   ازفرٌ

 . المفخخ اْوكسجَن   من وادررٌ

  ، الطرلات   فٍ الطوائؾ   ادتمان   عن

 ، بالموت   الممرونة   الهوَة   عن

 هامة   علً علّ مَها  تعوَرة   لن   سؤكتبُ 

  البَت  

 هشمت التٍ المرَفة أثر علً أو

 :  اْخَر مخبؤنا

  نهران  نهران  

  اْصالب   فٍ ووجوه 

 ، عنب براعمُ  باسمها تتفتخُ 

 . سومرَات أمهات   أسماءُ 

 

 

 

 

ٍَّ  هرا ؼرسن    . الضفاؾ علً البرد

ٍ   هره  التعوَرةُ  ه

 صدرن علً ضعَها

ن   فٍ َنمو بالشجر   تشعرَن    دم 

 أضالعن   بَن تتخافكُ  والعصافَرُ 

 . هكرا هكرا

 . العتبة   تدت   ادفنَها او
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 أشتغاالت 

 

 

 

 

 البَتُ  َزهرُ 

 تولدُ  وأخري طابولة   بَن وما

 سدابةٌ 

 مالئكة   سربُ  الشرفة   علً وَدط

 . هكرا هكرا
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 أشتغاالت 

 

 

 

 

 (شخابَطٍ) 

 ُمتعب   خرائطُ 

 الدنَا خط واته   علً تمشٍ

ه   أسّرة   مدي الهمومُ  وتفترشُ  نك بَ   م 
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 (شخابَطٍ)

 المجانَن   أنواع   مثالَاتُ 

 الدنَا بوابة   علً

 فَنا ؼرَبة   كّل   أدالم   علً

 تؽَبُ  ثمّ .. تروبُ .. تروبُ 

 خرافَّة   أزمنة  

 خالَاها من وتعشكُ  

ها رإابة    المدموم   صبد 

 بالوجد  

 وعد   علً.. بُعد   علً

ُرها اْجفان   علً  َُسه 

 الورد   فٍ الشون   انتعاشُ 

 الخدّ   علً

ٍ   علً  المستَمظ   مصباد

 الُمعدٌ

 العُّشاق   لّصة   َنمنمُ 
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 أشتغاالت 

 

 

سبدة    ُجمانَّة   م 

 المجهول   ردلةُ  فَها الدلم   خَوطُ 

ةٌ  ج   المعمول   صدي ُمسر 

 بالمعمول   لَس  .. والال

 ..!!ألول   فَم  .. ألولُ  فَم  

 (..شخابَطٍ)

 هوي  

 ..والممبول   المرفوض   َعرؾُ  ال
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 أشتغاالت 

 

 الفجر رفسها االوجاع اما الصادق الفجر عند الزهور تفتدت ممكننا   كان شٍء   كل

  ، ادبرها ال بوجوه ودشودٌ بالهطول وؼَومٍ بالثبات أورالٍ بلّل الرٌ الكارب

  ، َعنَنٍ َعد لم للنشوي عالمة َعدّ  الرٌ جسدن ، تالشت بن انبهار عالمات

 ، لاتل فراغ تكّوم الرؼبة جَب فٍ

  ، بؤصابعٍ تسعد عادت ما اللعبة 

 طرَمها تؤخر لم الوساوس ، انفالتٍ اشباح امام تعري والنادل كإوسه اخفً البار

 ، الَن

 سدرة عند دظها تنعت المستدَل صوب عابرة ولدظاتٍ رإوس بال أَامٍ 

  ، االفتراض

  ضدكات من ما بمٍ سؤلنن

 ، انفعاالتٍ من نافرة لطرة ظمؤ ْروٌ الماء
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 ، لخطواتٍ رفضه الولت كّرر 

 

  ، الضجَج بثمن السكون ابَع انا 

 الخالَا كل دفّز فمد الومه ال

 كَؾ ، الروح ادؼال بَن وؼاب

 َعد لم وهو لتخرصاته استسلم

 أمشٍ ، المدن راكرة فٍ درفا

 ، االمانٍ مخلفات خلفٍ وتعوٌ

 الشتائم من وابل مع ارمَها 

  ، الطازجة

 تبكٍ ، تظلّلنٍ االفكار وددها

 ، التدّول مرارة من دجرٌ فٍ

 



    

 44 1212آيار( 21 - 21)  العدد – تاَمّرا

 

 أشتغاالت 

 وجه علً مستعمرات االدالم تبَض 

  ، بن العابك

 

 

 ٌّ  َسدون ببسمة َدلمون وهم اصدابها مات اخبار علً منكفؤ   وانت خلفت جرح أ

  ، منٍ تمترب نظارة اٌ ، الماتل جوعهم بها

ل م    فشلٍ وَرمم منٍ َمترب بوجهن ْدلم نصٍ سؤؼلك ، الدد هرا الً تشؽلنٍ و 

 جدَد بإدباط
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 لتَل وردٌ  ، مالمده علً

 بنور َتؤسً صباح وربولُ 

 .......للبه الجمرةُ 

 .رماد  و نَسانهُ 

 ...... لمسائه

 .وصهَل أدالم   دفترُ 

 قبل االفرتاس..

 راكضا اىل اجلحيم...     

 ناجح ناجي                                
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 أشتغاالت 

 الفجر   كؤن  

نة   َهمزُ  ه   أع   نهاره   الً جَاد 

 .مضً ما علً وشمٌ  ونهارهُ 

 ..........ركري ودَن

 المسرات ثَاب أدزانهُ  َُلبس

 ....................وَمضٍ

  وبنعلَه ، الرث بثوبه

 الدَاة   منهما صنع   اللرَن  

 ، الهامش آخر وفٍ

 .الوداد علً وَنبخُ  ، أَامهُ  َلدسُ 

 .الجدَم الً راكضا  

 المارئ اَها وأنت ندن بَنما

 ........االفتراس لبل

 النور دجر للوبنا من نلمٍ

 .الظالم فٍ ونؽرق
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 85 1212 آيار(  21 -21)  العدد – تاَمّرا

 

 رؤى 

 
  

 
 
 

تستعيد الذاكرة سردياتها البدئية / زمف الطفولػة  ويػت تف ػت رمز ػاى الػ  ابػي بػابئت ارتػون والتكو ػات 
األول  الحرة. ويت تكو ات ذات ببلت موروثة مف تخميق اوؿ كما ذكرت. ومثي يذه الذاكرة ال تزاوؿ محواى  بي 
ترت ػػػت اف تعػػػيش مػػػر تمػػػؾ الخرا ػػػات  و ػػػاى مػػػف الف ػػػا  

ا ووال سػػوة لعبػػت سػػيرة الرمػػاد دوراى مركز ػػاى  والر ػػا وػػ  لػػذ
مهمػػاى لميايػػة  ػػت متػػاوعتت لمػػا تػػو ر لػػت مػػف ت ر ػػة يحيػػ  
الشػػػػيف الف يػػػػة ذات التػػػػار ف الطو ػػػػي الممتػػػػد م ػػػػذ بدايػػػػة 

والػذ  ذيػػب  يػػ   5102السػوعي ات وحتػػ  معر ػ  األخيػػر 
البتكار خامة   ية  ديػدة. وا ػا ا ت ػد وػاف تفابػيي الحيػاة 

ؼ   هػػػا  ػػػت سػػػيرت  ومػػػا كتوػػػ   ػػػف ايػػػـ الف يػػػة المكشػػػو 
ت ار ػػ  خا ػػعة لسػػياؽ االلتفػػاؼ لمبػػوت / الكػػبلـ األخػػر  
مف ي ا  سػتطير التككيػد  مػ  ح ػور البػوت  ػت ت ار ػ  
الكتابية والف ية  وقد اختبرت ذلؾ كم   ت م ػاؿ   ػت  ػف 
 .مرحمة تار خي  مف ت ر ت  الف ية التت  اشها  ت تو س

 
 
 يحيى الشيخ 
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مثػػي يػػذه المرحمػػة شػػدت  مػػ  المتم ػػت الػػذ  اختز ػػت 
ذاكرتػػ  تفابػػيي سػػرديات ال المطبلطػػة ال الػػذ  ظػػي معم ػػاى 
بها  ومحكوماى إليها   م  الرغـ مف ا   قاؿ ما  ب  ال 
و ود لمعراؽ ال  الخػارج وال  ػت الػداخي  يػذا امػر غيػر 

ا  تؤكد  كس ذلؾ  ويكخذه دقيق  الف سيرت  وتفابيمه
البػػوت / المرويػػات / والسػػرديات  حػػو الػػورا   لػػيس 
خ و اى لث ا ت  وا  ما استعادة ل  بوبف  حمماى كاف  ػت 
يـو ما  ويسايـ بإ تاج شخبية   اف مياير  ف غيره  
لت ػػػوع ث ا ػػػػات  ثبلثػػػػة و شػػػر ف مكا ػػػػاى وتعػػػػرؼ  مػػػػ  

 ائية الم دس المختمف وقراره والفرار مف الديا ة الم

والمػػػوذ بديا ػػػة مائيػػػة اخػػػرب  يػػػو محكػػػـو بهػػػذا الػػػ من 
الوكػػر  األوؿ. وكػػرر خ ػػو   الكمػػت لع ابػػر الطبيعػػة 
وارت   ر  ت  إليها. ويكذا تمظهر لتَّ واف الما  رديف 

 لكتاب يحي   خذ الكتاب يا يحي  و وة.
ال المطبلطة ال قر ت  ال ائمة  م   فة د مة /  ت قمعة 

ت / قراوات متخيمة وعمق بالح مكاف باغ مرويا
و اشت حت  اآلف واستي ظت متكتمة  م  سرديات 
األ ث   و بدو لت واف يحي  الشيف ما زاؿ مست يواى 
ل واون ال ما ات الم هورة  التت  اشت ممتمة  م  
وع ها   لم اومة اإلحساس ال فست واال طهاد ساو اى 
وككف ذلؾ  بو ة لمبائوة  وبدقت  الف كتابهـ حا ر 

متد و ال المطبلطة ال قر ة   يت يحي  الشيف كثيراى وم
مف مروياتهـ اال ثرو ولو ية  أل   اراد ذلؾ  و ين 
حا ت  لما ا تبره حا راى اكثر  ت ت ر ت  الف ية  و م  
الرغـ مف ال بدية بذلؾ  لك ت استطعت لمممة ذرات 
متطايرة مف السرديات السر عة والخاطفة واخذت ت لتؤكد 

يحي  الف ية والث ا ية والفكر ة. والح يف  لت  م  ت ر ة
المتكرر لمطبلطة  استعادة لمفردوس المبدائت / 
ا ياديـ المتكررة  ت كي لحظة ما داـ الما  يرو  لهـ 

  ت كي لحظة  
 ووحديـ يستمعوف  ويفهموف ما ي وؿ.

لـ يشر يحي  لما تع ي  مفردة المطبلطة  وكك   اراد 
ت  المحكية مكخوذاى توسير دائرة اإلسرار  ت حيا

واست اوة ال ما ة المو ودة / والمطرودة. وا  ت 
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 رؤى 

واإلسرار العبلقة الحسية مرآة المراة م ذ لحظة شبو ت  
التت برح بها ولـ يد ر بها  حو سرديات   ا ترؼ 
وقاؿ   ها ما يو مثير واطم ها كتعرؼ متكخر  اقت ب 
كثيراى لهذه السردية واستعاض والمطبلطة مروية 

و ة  ف ذلؾ  وظي اليائب واسعاى يذا مممح مهـ معر 
تميزت بها سيرة الرماد  وحت  م  زات  الف ية الكثيرة. 
ويحي  لـ يشك تفكيؾ ازم ة الرماد واالكتفا  وكزم ة 
ال سد ألسواب  ديدة ايمها واكثر ييم ة يو العبلقة 
مر الما   ت كي لحظة  ومشهد الما  لمر ي والمراة 

رمز  احيا ا  وداللت  األ ثوية   وع اتبالت لذ  او
اكثر تمركزاى   م  الرغـ مف كو   موزع بيف الذكورة 
واأل وثة  ما  الر ي / ما  األ ث .)اف الر ولة تكمف 
 ت ذلؾ السائي الذ  كا ت ت م  ت غزارت   ابوحت 
مو و اى ل فست اطيي الو ا   يها. ك ت ح ي ة خارج 

مها  ت اغا ت الحا ر  بورة  ميمة  لعيوف اخرب ا ه
//الف الم دائية ت وع 52تذيب ت وتشعي قمبت( ص

ط وس  م ترف والما   وليس كي المياه  إال المتحركة  
ب وع مف المت دمة / البا دة  حو اإلماـ وي ا تذكير 

ا واع البعود لدب يحي  وسكحاوؿ اإلشارة لذلؾ  ت 
م االت خابة تف ت إلي . الما  المتحرؾ مثير لمر ي 

ة ا   يزاوؿ  و اى مف ال ين  م  الع ي  وسيادة والمرا
التابو ويحرؾ السبب الحست و وقو البلو ت لدب 
الكائف. والتوا د  ت الما  يوقو المكبوت الطامت 

و رت   الكائف ومزاولت  السر ة مر الما  حتما يت ح 
ل  ا ا شا . مف ي ا ا ا ا ت د وكف الم دائت اسرع مف 

 و مف الحسيات واالتباؿ  غيره وخبوباى األ ث  لمد
وسبب  بلقت  مر الما . ويذا مممح  وير  مف 
ط سيات البابئة واساطيريـ وال  ستطير  ؾ االشتواؾ 
بيف ال سد والم دس  الف اساطيريما شاخبة  مزاولة 
كي لحظة  وتكاد تكوف الديا ة الم دائية ديا ة  سد  
قة ت يـ ل  احتفا ات االحتراـ وتعمف  ف تح يرات العبل

الم دسة مع . تم ح  تسامياى  ف األرض  تعطي  
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طهارة قبي البد   لذا تختاره األماكف التت ي اـ  ميها 
 ال سد ويطمق الع اف لمياي   يكوف مرتفعاى.

)اخال ت  اآلف اقدر ليالت الحب التت كػاف يهتػز لهػا    
السر ر الخشبت  وؽ السطح  ت غفمػة مػف ال  ػـو ... 

// يػػػذا لػػػـ يكػػػف ايتػػػزاز السػػػر ر 22يرحمكمػػػا ص( ص
يػاه  الخشبت وسبب الما  الزاحف  م  ال فة ال ائمػة وا 
 ػػوؽ السػػر ر  وا  مػػا اشػػتداد سػػر اف المػػا  الػػذ  ي ػػب 

ديدة  ت بئػر الزو ػة ... )كػاف ال  مي  اف يودع بذرة  
يطيػق اإلقامػة مع ػا اكثػر مػف شػهر ف  يػزرع   ي ػاى  ػػت 
رحػػـ امػػت ويعػػود الػػ  اسػػراره. ولػػد ا  ػػت تسمسػػي زم ػػت 
 ػػادر سػػ تاف بػػيف واحػػد واخػػر   ػػت  يسػػاف ولػػدت و ػػت 
 فست اليـو وعد س تيف ولػدت اختػت كػوثر  وعػديا   ػت 

  ولػد  يساف اخت  اطف  وعده بػثبلث سػ وات  ػت ايػار
//الح ي ة األ ثرو ولو ية لك ية المطبلطة 25سبلـ ( ص

ذات  بلقػػػػة وثي ػػػػة مػػػػر الديا ػػػػة الم دائيػػػػة وط وسػػػػها 
المحظيػػة ذات الطاقػػػة ال  سػػية الرمز ػػػة / او التمثيميػػػة 
و تداوؿ األ راد وال ما ات مفردة ) لطمػا ( لمػف يتػزوج 
  ومع ػػ    ػػح مػػف امتحػػاف ر ولتػػ . لكػػف ك يػػة ال ر ػػة  

 ػػد  متكتيػػة مػػف اسػػتمرار االتبػػاؿ بػػيف المػػا  كمػػا ا ت
وال ػػفة ويػػت مؤ ثػػة  اسػػت ابت ؿ ال المطػػات ال المائيػػة 
وي ػػا يكمػػف سػػر الػػروح الخفيػػة لمبػػابئة الػػذيف م حػػوا 
المػػراة  و ػػاى ممتػػازاى مػػف ال داسػػة )لبلطػػبلع اكثػػر يرا ػػر 
 ا ح المعمور  / ال ػ س  ػت اديػاف واسػاطير العػالـ / 

عػػػد يػػػذا الحػػػديث  ػػػرورة دار تمػػػوز / دمشػػػق (وا ػػػد و
 ممحة لمتذكير وم اليف حيو يف يما االلتفات لمورا  

اللت ػػام مػػا تسػػاقن او مػػا اختفػػ  ي ػػاؾ وي ػػاؾ واي ػػا 
سػػيادة الح ػػور الخفػػت / الشػػعر  لب يػػة البػػعود  ػػت 
حياة يحيػ  وت ر تػ . وابػدا مػف المطبلطػة أل هػا البدايػة 

ال ػة األول   والرحـ الشايد  م  التكػوف والتخمػف  والع
 ػػت البلو ػػت والمػػدرؾ لػػدب الف ػػاف  ال بػػي يػػت حا ػػرة 
ومتسّيدة  مي   ووعد طواؼ طو ي  ت العػالـ ذيػب الػ  
تو س واختار مكا اى ال يختمف كثيراى مف المع   مر قر ة 
المطبلطة )س واتت الثبلث األول   ت تو س  شتها  ػت 
ال يرواف   يرا ياى وا تما يػاى ك ػت  مػ  يػامش الر ػف  

مؾ كا يػة إل ػادتت الػ  حيػث بػدات  قرويػاى. م ػذ كا ت ت
 هاية العػاـ السػالف   ػمت السػكف   ػد السػاحي  ػت ال 
اكودة ال  ت سوسة  م  تخـو ارقػ  الم ػاطق السػياحية 
 ػػت تػػػو سال خمػػيك المبلئكػػػة ال ويػػػت تمػػ  مشػػػر ة  مػػػ  
خمػػيك شػػن مػػر ـ  ػػت سوسػػة. ت طػػف التمػػة  خوػػة مػػف 

. سّمت الموقر مالكت رؤوس األمواؿ وكوار ر اؿ الدولة
ال خميك المبلئكة ال مر اف األغ يا  والمبلئكة ال ي ط ػاف 
معػػػاى. ا تػػػرض اف األغ يػػػا  ال يحظػػػوف وحػػػب ص  امػػػا 

//الحيػػاة  ػػت ال خمػػيك 055المبلئكػػة  هػػـ مبلئكػػة( ص 
المبلئكػػػة ال  ػػػوع مػػػف تمثػػػيبلت الػػػذاكرة وتخيبلتهػػػا  ػػػت 
 محاولػة إل تػػاج قراوػػات متخيمػة  تتحػػوؿ والتتػػالت تمػػاثبلى 

 لما كاف مو وداى  ت يـو مف األياـ. لذا ا ت د واف 
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خمػػػػػػيك المبلئكػػػػػػة يػػػػػػو 
مرادؼ م ترح لمطبلطػة  
شػػػػػػا  اف ي عػػػػػػي م ػػػػػػ  
الف ػػػػػػاف يكػػػػػػػذا  و ػػػػػػػت 
الح ي ػػػة و ػػػد  يػػػ  مػػػا 
سػػػػػا ده  مػػػػػ  اقتػػػػػراح 
التمثيي  يذا ما اقترحت  
ا ػػا  الف البػػا د كب يػػة 
ث ا ية / و  ية يو الذ  
قػػػػاد ت لهػػػػذه ال ػػػػػرا ة  

  المطبلطػة  ػت تػو س. ت المطبلطػة مرويػػات ودل ػت الػ
كثيرة وكػي  ائمػة م هػا. لكػف سػردية بيػت يحيػ  الشػيف 
المرسـو بذاكرة الطفولػة )ال يشػو  بيتػاى اخػر سػك ت   ػت 
حياتت  وال ا  بيت دخمت   كما ا   لـ يػرد  ػت احبلمػت 
حت  يذه السػا ة. كػاف مكػاف مخبػص لمطفولػة  ب ػت 

ئيػػػة ... لػػػواله لمػػػا ك ػػػت  مػػػ  م اسػػػاتها وايوائهػػػا البدا
مػػػف ي ػػػا تبػػػرز خزا ػػػة المطبلطػػػة وتظػػػي  /9طفػػػبلى( ص

م فتحة  م  اآلتػت  تػؤمت لبل ػا ويػو  ػت ا  كػاف مػف 
العػػالـ  تسػػتعيده / يستح ػػريا   أل ػػ  لػػف يكػػوف وعيػػداى 
 ف المكاف األوؿ. يو الرحـ الذ  كاف  يػ  وخػرج م ػ  
وظي  ي  طػويبلى. وتعمػـ كػي شػت   ػت الحيػاة و بلقتهػا 
والمػػا . وكا ػػت األ ثػػ  اوؿ اإلسػػرار التػػت  ا ػػت وكػػاف 
الح ور األكبر لبلـ الكبرب الم دسة التت كا ػت وظمػت 

تػػار ف امػػ   ومع ػػ  يػػت 
ذاكرة مف مرويات يائمة 
ومثمما قػاؿ يػدمت واوػا  
السػػػػػػرد مػػػػػػرآة األمػػػػػػػة. 
والمرويػػػػػػػات الخابػػػػػػػة 
واألـ يت ذاكرة البػائوة 
وخزا ػػة المطبلطػػة  التػػت 
ئاى تسػػػػػر ت شػػػػػيئاى  شػػػػػي

وحبػػػػي كشػػػػػن وا ػػػػػح 
لطو ات وعض اإلسرار  وبارت المطبلطة ما ح   أل هػا 
ليست بخيمة  الف الما  يعطت ويطهر و بمي ال  وسػة  
ما  م دس واخر د س  يف ت وال  وسة  حو  وع مف 
ا ػػواع المػػوت  الر شػػة الم تظػػرة / حمػػـ الر ػػي واأل ثػػ  
ت ف ػػػر و تح ػػػق  ػػػوع مػػػف الف ػػػا  بػػػيف االث ػػػيف  يػػػذه 

ة التوابمية بيولو يا ا  ت لمع ائػب واليرائبيػات المحظ
التػػت  عمػػت مػػف الطفػػي يسػػترؽ السػػمر لبػػر ر سػػر ر 
والدي   ويت ال تختمف كثيراى  ػف لحظػة السػاحر ال ػا ز 
 مػػػ  المػػػرآة المبػػػاوة وعم هػػػا. ي ػػػا طاقػػػة الف ػػػاف  ػػػت 
اال بل  مف ال  س  بوبفها وسيمة / الية يتشارؾ بها 

الحيػػػػواف / ال وػػػػات / كمهػػػػا كػػػػي الكائ ػػػػات  اال سػػػػاف / 
خا عة ل   تم ح  بره ومف خبلل . واالب / لوطر اركت 

 لوسيـ ال ميي.
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ال يختمػػف كثيػػراى  ػػف غيػػره مػػف الكائ ػػات  كػػالثور مػػثبلى 
ويو يسا د الو رة او الديؾ  ػت البيػت وكػذلؾ  ػت خمػيك 
المبلئكػػة. ذلػػؾ امتػػداد لػػؤلب. سػػمطة ذكور ػػة تعمػػف  ػػف 

ثممػػا كػاف  ػػت المطبلطػػة.  فسػها  ػػت كػػي وقػت  ولػػيس م
ا   يطمق بوت   ت خميك المبلئكة  ليعمف براحة وك   
مو ػػػػود  وحا ػػػػر  يػػػػذا خطاوػػػػ  الػػػػذكور  لمػػػػد ا ات 
األر عػة  ػت ال ػف. وبػياح الػديؾ ط ػس ال يختمػف  ػف 
مراسػيـ المطبلطػػة الدي يػػة الم دسػػة / المحتفيػػة وػػالزواج 

 واإلدخاؿ.
اى أل ػػ  ديػػؾ المطبلطػػة مختمػػف  ػػف غيػػره . اكثػػر يػػدو 

الوحيػد بػيف حشػد مػف الػدوا ف. وديػؾ خمػيك المبلئكػة  
 واحد  يبدح وكغا ي  الفحولية ليبلى و هاراى.

يػػذا ال سػػق ال سػػد  الفحػػولت غيػػر معطػػي ابػػدا  وظػػي 
حا ػراى  ػت السػػير ات وتمظهراتهػا التشػػكيمة. ا ػ  الرمػػز 
الشػػامف / الػػ من الموكػػر  المبلحػػق لمسػػرديات التػػت ال 

ال تخسر بػفتها الخطابيػة. الػديؾ  تر   بدو    حت  
كػػػػائف يسػػػػا د  لك ػػػػ  رمػػػػز يتسػػػػر لمتعبيػػػػر  ػػػػف األب 
الكوزمو ػػوليتت الػػذ  طػػاؼ الكثيػػر مػػف  يرا يػػات العػػالـ 
را عاى رايت  االيروسية المؤشر  ميها مف بفات  ال ذاوة 
والتت اخذت  ال  دلمػوف  اشػ اى  ولهػا   ػامبلى  م  و ػاى 

ة والير ػػػة والم فػػػ   يرتػػػي مثػػػي الػػػديؾ اي ا اتػػػ  الخابػػػ
و ر ر بوت  والمحف ال الببت ال مر اغا ت داخي حسف  

  م  الرغـ مف ييام  ب ابر حكيـ .... يذا الت وع 

كاؼ لمتعرؼ  م  ديؾ آدمت  اختار الفردوس اإل سا ت 
ليعيػػػػد ا تػػػػاج احبلمػػػػ   و ختػػػػار مكا ػػػػ  ي ػػػػاؾ ويمػػػػوت 
 اشػ اى  وكك ػ  يعيػد ا تػػاج الم ولػة الفمسػفية البػػو ية  
ال ػ س   ػػا  وػاألخر. ويػػو ابػػدؽ مػف ديػػوؾ المطبلطػػة 
وديػػؾ خمػػيك المبلئكػػة أل ػػ  الػػذكر الوحيػػد الػػذ  ارت ػػ  
الف ا   ت األخر األب المتوج والوسامة واأل اقة  ييتسي 
وميػػػاه دلمػػػوف مػػػف خػػػبلؿ  ردا يتػػػ   لػػػـ يػػػزاوؿ ط سػػػ  
ال معػػت  ػػت كػػي مزاوالتػػ  ويػػو ي ػػاؾ. ل ػػد تيػػاير تمامػػاى 

لهػػة األـ السػػومر ة   خرسػػاؾ ظػػي  ػػف اإللػػ  ا كػػت واإل 
وحيداى ولـ يم ح مثمما يو  ػت األسػطورة السػومر ة  ػت 
دلمػػوف / الفػػردوس لك ػػ  خسػػر  ردا يتػػ   ولػػـ يسػػتطر 
البػػػعود  مثممػػػا اراد اب ػػػ  اف يتوبػػػي  يػػػو   ػػػح  ػػػت 
تح ػػق م ولػػة ابػػف  ر ػػت  بلقػػة المحػػب مػػر المحبػػوب 

الما     ا  كامي  يذا الذوواف البابئت  الم اـو ل   ت
مػػػف خػػػبلؿ كػػػي المواسػػػـ لػػػـ يعمػػػد امامػػػ  يػػػذا الفحػػػي  
الم ت ي بذكورت  ال  دلموف ليعمف  ػف حممػ   ػت خمػق 
وتكػػػػو ف  ديػػػػد  لك ػػػػ  وا ػػػػ  مػػػػر االسػػػػف   ػػػػا ه مػػػػر 
المعشوقة  وخسر الكثيػر الػذ  سػكتحدث   ػ  وا توػاره 
مروية  شي ت  / و  وف / و ودة لمبداية / ا ها لحظة 

ت األوؿ الفردوسػت  ػت دلمػوف   االلتفاؼ لممحين المائ
وكػػكف األب / الػػديؾ البػػابت  حػػن  ػػت دلمػػوف حػػامبلى 
رسالة  ديدة  لـ ي ػـ بهػا ر ػي /  حػي مػف قبػي. سػوب 

 اإلل  ا كت  ت األسطورة الشهيرة.
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 رؤى 

 
لـ يذيب ال  دلموف سياحة  بي لدي  رسػالة ال يو تػ   
 يها ال  س   ا  وح ور واستعادة الكي و ة مرة ثا ية. 

مػػوف مكػػاف م ػػدس .... يكػػذا يتبػػّدب لػػت  ػػت سػػيرة دل
يحيػػ  الشػػيف ولػػـ يكػػف اختيػػاره لػػدلموف ا تواطػػاى  بػػي 
قبدياى  و يػ  تمثػيبلى لمحظػة الخمػق األولػ   ومػف يػدر  
وػػػاف األب  شػػػي  ػػػت إ تػػػاج سػػػردية خابػػػة وػػػالتخميق  
السػػيرة كشػػفت  ا وػػاى  ػػف األب / الػػديؾ / ا كػػت األبػػي 

دور االـ الكبػػرب التػػت األوؿ  لك هػػا ظمػػت بػػامت   ػػف 
 ايد مف ا مها ديؾ المطبلطة المحكػـو والبػعود الػذ  
اشػػػػر ا لػػػػ  وتعػػػػّرؼ  مػػػػ  الف ػػػػا  معهػػػػا  يػػػػو م تبػػػػر 

وخسػػراف  م تبػػر أل ػػ  بػػعد حػػامبلى 
المػػا  الم ػػدائت  وخسػػراف وير تػػ   ػػت 
المكػػاف الػػذ  د ػػف  يػػ  بػػدوف  بلمػػة 
دالػػػػة  ميػػػػ   وتحولػػػػت الم بػػػػرة الػػػػ  

 م ف . 
لؤلبػػي اختيػػار ل ػػوع مػػف يػػي العػػودة 

العبلقة المت اييػة وال داسػة المطم ػة  
 عـ يذا مػا تمظهػر  ػت و ػود األب / 
الػػديؾ الم ػػدائت  ػػػت دلمػػوف. وكا ػػػت 
 بلقتػػ  ال  سػػية  و ػػاى مػػف اال تمػػا  
لممكػػاف الػػذ  ا تمػػت إليػػ  ال ما ػػات 
الم دائية األول . يذا الػديؾ / ال وػار 

 ػػػ  زاولهػػػا حتػػػ  / األ يػػػق  عػػػبلى حػػػا و  مػػػ  ديا تػػػ   أل 
المحظػػة األخيػػر  واطمػػق اغ يتػػ  بػػامت  ال بػػوت لهػػا  
لك همػػا ال المػػراة ويػػو ال يعر ػػاف كممػػات األغ يػػة األخيػػرة 
ي ا هػػػا. األب ي يػػػد الي ػػػا   ر مػػػا ادب اغػػػا ت داخػػػي  وا 
حسف والطور البيير الشهير  ت   ػوب العػراؽ واخػذه 
مع  ال  دلموف. غ   األب وا تبر  ت اغ يت  األخيرة  

 دما ارت   الػذوواف  ػت  سػد  شػي ت   الهائمػة وػ   
وارت ت   يحتها اماـ ال اس وادخمت  سراى  لك   غادر 

 المكاف المرتفر  م اى  محموالى.
) كاف يكثر مف الخمػر و تحاشػ  الحػديث  ػف ال سػا   
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مو و   ال اتي. مات  ت ح ػف امػراة وحر  يػة  بػعد 
بيػػة. تكػػتـ إليهػػا السػػبللـ العاليػػة ويػػو مبػػاب ب مطػػة قم

ال ػػاس  مػػ  األمػػر واشػػا وا . ا ػػ  بػػعد يطمػػب مػػا   ( 
//ارت ػػ  الػػذوواف  ػػت  سػػد المحبػػوب  واطمػػق 22ص

اغ يتػػ  ال  و يػػة الشخبػػية  كػػػي اغػػا ت داخػػي حسػػػف 
يكػػذا وطػػور البػػبت كػػذلؾ. لػػـ يخسػػر والطر  ػػة التػػت 
اختػػػاره المػػػػوت إليػػػ  ...  ػػػػادراى مػػػػا تتح ػػػق مثػػػػي يػػػػذه 

ا ػػػا  المكػػػاف واطمػػػق الميتػػػات  احػػػرؽ  ػػػود كبر تػػػ  و 
بػػوت  يامسػػاى / يادئػػاى يػػردد اغ يتػػ  األخيػػرة وسػػكتحدث 
 ػػف طر  ػػة موتػػ  و بلقػػة الي ػػا  / االتبػػاؿ / وػػالموت 
إمػػا السػػردية / األكذووػػة المبػػاغة مػػف  ما اتػػ   يهػػا 
اطرا ػػػ  ال بػػػعد يطمػػػب مػػػا   ال يػػػي يبػػػدؽ احػػػد وػػػاف 

 البابئت الم دائت يطمب ما   ت حيات   
رطب ميسػوؿ واسػتمرار. يػذا االب  حيات  مائية و سده

/ الديؾ كثير الطواؼ ومثي يػذه الحيػاة حتمػاى سػردياتها 
مثيػػرة يػػؤد   يهػػا  ػػدة وظػػائف ايمهػػا يعمػػد  سػػا ه  
ويي ػػت لهػػف ويشػػعي  ػػود كبر تػػ  ) كػػاف يتميػػز وبػػوت 
ش ت ر فت يشػو  بػوت داخػي حسػف ويي ػت اغا يػ    
لك ػػػ  كػػػاف يػػػؤثر  ابػػػر حكػػػيـ  ميػػػ  . و ػػػرت لػػػ  يػػػذه 

ف يمة ليالت وبل   ػر.  مالػ  األخػاذ  ولسػا   العػذب ال
يسػػّرا لػػ   ربػػاى ل مػػوب  شػػي ات م ت يػػات. كػػاف يطفػػر 
الحيطاف ليحظ  بهػف  بي مػا األزواج  يػاـ تشػخر. كػاف 
 ي ظـ الشعر الشعبت ال االبوذية ال و   ش  م  الف ة( 

 //22ص

يػػذا الفحػػي مػػات وعػػد سػػتة اشػػهر مػػف االحتفػػا  بز ػػارة 
الوحر ف  وزار م برت   لك   لـ يعثر  مػ  ولده إلي   ت 

قبره   وع مف الترا يديا   ي  شت  مػف بػفات األوطػاؿ 
المرت ميف دائماى   كـ كا ت ال يرا يات التت وبي إليها 
وزاريػػا. لك ػػ  لػػػـ يهػػوب غيػػر دلمػػػوف. ارت ػػ  المػػػوت 
 يهػػػا  وعػػػد اف اطمػػػق بػػػيحت   واغ يتػػػ  واحػػػرؽ  ػػػود 

ر طر  ػػة الو ػػاة سػػردية كبر تػػ  األخيػػر. د ػػف ي ػػاؾ وتثيػػ
يت التت ا ا ت قبره وسن الم برة. ومثي يذا المبير 
بػػػاغ تير وػػػاى لػػػ  ولػػػـ تشػػػفر لػػػ  حياتػػػ  الطو مػػػة  ػػػت 
الوحػػر ف  لػػـ يعػػش غر وػػاى  بػػي مػػات غر وػػاى. واثػػار يػػذه 
الوحػػػدة السػػػردية المػػػو زة  ػػػداى سػػػرديات  لهػػػا  بلقػػػة 

 والير ة والهوية / كذلؾ الم ف  ...
حي  الشيف  ت سيرت   قال  ل ا  ليتخمص يذا ما اراده ي

مػػػف و عهػػػا ومطػػػاردة يو تػػػ  لػػػ   الػػػوطف / المعت ػػػد  
 ػػػػاغطاف  ميػػػػ    مػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف حر تػػػػ  الفردا يػػػػة 
العالية  الت ن واقعة و ػاة االب لي ػوؿ ل ػا الم فػت لػيس 
 ػػت الزمػػاف مثممػػا قػػاؿ ادوارد سػػعيد وا  مػػا  ػػت المكػػاف  

وة  الم فػػت  ػػت قمػػب يػػذه الح ي ػػة الث ا يػػة وبػػرخ و ػػ
المكاف اي ا لػذا ظػي األب / الػديؾ المطبلطػة م فيػاى  ػت 
الم برة ولـ يستطر االبف االيتدا  ال  قبر ابي    بػم  

  م  ال مير الم فت مطرود  حت  مف الم برة 
  كشف  بر الوحدة السردية المت و ة والخابة واألب  

و ود مشترؾ بيف االبف واالب  ويذا ما قالػ  يحيػ   ػت 
 سيرة الرماد ) حيات   ت الموا ئ  الوبرة وحيفا 
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والكو ت والم امة  تموست   كرة ا    م  ظهػر مركػب ال 
يرسػػو اال ليوحػػػر وعػػػد حػػيف   عػػػاش مسػػػا راى. اذا كا ػػػت 
مبػػاد ات حيػػاتت قػػد بػػاغت م ػػت مػػا ا ػػا  ميػػ  اآلف  
 هي مباد ات ابت تفعي بت يذا  يي يوعث ص  ي ا ما 

يطػارد  ي ػا ذ ػو هـ اي ػا... سػكد ر كاف  ت اوائ ا  يي 
 // 11 ديتؾ و ديتت يا ابتت( / ص

 م  الرغـ مف براحة يذا اال تراؼ  ف المشترؾ بػيف 
االث يف    د وكف األب سمطاف  لـ يفارؽ م دائيت  ويو 
يحمي  متماثي مر اب   او االبف شػبي  لػؤلب وخبوبػاى 
 ػػػت تػػػو ر و مػػػو ب يػػػة البػػػعود  ػػػت قمعػػػة بػػػالح و ػػػت 

 ف  كػػذلؾ يػػو بػػا د  حػػو المػػوا ئ دائمػػاى. امتمػػؾ الوحػػر 
يػػذا االب طاقػػة  وػػارة  و عػػي السػػر ر الخشػػبت يبػػرخ 
تبػر ر مسػموع. وظػػي محكومػاى والطاقػة  ػػت  سػده مػػر 
 ممػػ  ومر ػػ  وخطورتػػ  و ػػدرؾ اي ػػا مػػا يع يػػ  بػػعود 
السمـ ومف وعده إشػعاؿ  ػود الكبر ػت وا  ػزاؿ المػا   ػت 

ة ال داسػة  بػر ادا  المكاف الم دس. ا    وع مف مزاول
وا ػػػب التيطػػػيس. مػػػف ا ػػػي ت ظػػػيـ الطاقػػػة الكهر ائيػػػة 
ال وػػػارة وغيػػػر الم ظػػػورة  التػػػت يتو ػػػب  مػػػ  اإل سػػػاف 
احترامها  وتهيب و  ال  االستحواذ  ميها   ت آف  كما 

 قاؿ رو ي  كايوا  ت ال اإل ساف والم دس ال.
قمػػت مػػف قبػػي اف االبػػف وارث لبػػفات كثيػػرة مػػف التػػت 

ابيػ . وزاوؿ يحيػ  الشػيف طر  تػ  الخابػة  ر ها   ػد 

لئل باح  ف األ ا وما  ا اه وتعرض إلي   كذلؾ ا را  
حفر ػػػػات مػػػػف خػػػػبلؿ السػػػػرد معبػػػػراى  ػػػػف وظػػػػائف األب 

 المت و ة مف خبلؿ الرمز.
وسكحاوؿ العودة ال  واحػد مػف ايػـ الرمػوز  ػت السػيرة 
وتفابيي الت ر ة الف ية وكذلؾ مخزو ات ذاكرة الطفولة 

كر ما كاف يسحر ت  ت ا بلـ اله ود الحمر  الر ش )اتذ
 مػػ  الػػرؤوس  تي ػػاف ممػػوؾ الطبيعػػة األوائػػي   كػػرت 
اي ػا وشػرا  مزر ػة ار ػػت  يهػا مئػات الطيػور الدا  ػػة. 
د ػػاج  إوز  وػػن  ديػػؾ رومػػت  حمػػاـ  طيػػور الحػػذاؼ 
العراقية  ر ما اسػتر ر الحمػاـ الزا ػي الػذ  ي رتػ   ػت 

( / 0995ويػػػداد  ػػػاـ بػػػرج  ػػػت ميسػػػاف وغػػػادرت الػػػ  
 //075ص

االلتفػػات لمػػورا  والتعػػرؼ  مػػ  خزا تػػ  األولػػ    بلقتػػ  
والطيور التت  ا ها  لك   استعاد  بلقت  معها وا  ذب 
 حو اله ود الحمػر   ما ػات معاقوػة وم فيػة ومكرويػة 
 مػػػ  التعػػػايش مػػػر ال اتػػػي يو ػػػد مشػػػترؾ وا ػػػح بػػػيف 

ة والدي يػػة البػائوة الم دائيػة  احػد ايػـ األبػوؿ الث ا يػ
لمسومر يف  واله ود الحمر او د وا وال سوة ما ابتكػروا 
لم بلد. ما يهم ت  ػت اسػتذكار يحيػ  الشػيف يػذا ويػو 
 يتحدث  ف ت ر ة األغا ت رمز ة الديؾ  يو غير مهتـ 
وػػ  كحيػػواف دا ػػف  بػػي ومػػا يمتمكػػ  مػػف طاقػػات رمز ػػة  
وحػػدة   يحيػػ    ػػرؼ الحفػػر ورا يػػا واإل ػػبلف   هػػا  
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ـ  ميها  لك   استطاع مراوغة الرمػز و ػتح م ا ػذ والتكت
داللية  مي ة / ووعيدة  تف ت وما  يها مف طاقة  حو 
االستعادة األسطور ة ال اثية  ت شػخص مػف شػخوص 
السيرة تتمظهر الح اى  ت شظايا مرآة  سيفسائية وا  ت 
بذلؾ الديؾ الح ي ت  ت المطبلطة وما تعػايش معػ  مػف 

 ت  ال  خمػيك المبلئكػة وييوػة ديوؾ رمز ة وبعدت رمز 
الػػديؾ  الػػذ  اثػػار تحفيػػز لػػدب يحيػػ  كػػت يسػػكؿ  يػػي 

 // حبي  079توقعت اف يفعي ديؾ كي يذا بت  ص
كثيػػػر وعػػػد يػػػذا السػػػؤاؿ  وكػػػاف خطيػػػراى و مػػػيبلى  وظفػػػ  
الف اف ل وؿ مػا لػـ يفبػح   ػ     الػ  شػعراى مػف خػبلؿ 

مت رمز ة  مي ة وم ازات  الت ت كمها معاى وتآزرت لتػؤ 

الػػ  األب / الػػديؾ الم ػػدائت 
الػػػػػذ  اطمػػػػػق بػػػػػوت   ػػػػػت 
دلمػػػوف ولػػػـ يكتػػػف وكر عػػػة 

 د ا ات 
بي هما قراوات  ر ما غير مػا 
ت طػػػػو   ميػػػػ  الك يػػػػة مػػػػف 
دالالت حسػػػية وا ػػػحة  ػػػت 
المطبلطػػػػػػة واي ػػػػػػػا خمػػػػػػػيك 
المبلئكػػػػػة .... يػػػػػو  ػػػػػفة 
اخػػػػرب والمبلئكػػػػة ال تػػػػومئ 
لمر ػػاؿ  بػػي تؤشػػر لم سػػا   
 وتتخ ػػدؽ حػػػوؿ ذلػػؾ. قر ػػػة
المطبلطػػة بػػذرت  ػػت ا ماقػػ  
طاقػػة الرسػػـ لمكممػػات وبػػعووة قرا تهػػا  وم حػػ  خمػػيك 
المبلئكػػة لحظػػة زم يػػة  غ يػػة والتكمػػي والتفكػػر العميػػق 
والبميغ ويو يرب )لـ يختمف األمػر كثيػراى  ػف ال يػرواف  
 الػػد اج يسػػرح  ػػت الطرقػػات ال ا بيػػة واألغ ػػاـ تر ػػ  

 ة التػػت  مػػ  اربػػفة سػػفوح التمػػة الخ ػػرا   تحػػت الشػػ
اسك ها ويت   اح مف بيت حديث وكي موابفات   ثمػة 
حدي ػػة  يهػػا قػػف د ػػاج  ار ػػر د ا ػػات كسػػوالت وديػػؾ 

 //055 تت... متعة لم ظر( ص
اسػػتي ظت المطبلطػػة  ال ر ػػة ال ائمػػة  مػػ   ػػفة د مػػة  
شماؿ قمعة بالح. واألمػاكف الح ي يػة  ال ابتػة والػذاكرة 

 ال تموت او تتعطي. والمطبلطة مكاف بدئت   اج 
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واألسػػػػػاطير والع ائػػػػػد والط ػػػػػوس  شػػػػػهدت كثيػػػػػراى مػػػػػف 
السػرديات المحرقػة  وتعر ػت  مػ  ذكػورة بػا دة   ػػكة 

  الشيف م ا ذ لمحس كما قاؿ وسر عاى. المكاف لدب يحي
وسرديات تبدو كشا ة  ف مكلو ػات / و وميػات  ر تهػا 
العديػػد مػػف الطفػػوالت. لكػػف يحيػػ  ي ػػفت  ميهػػا تػػوتراى 
يامػػاى / وبػػارخاى  و ػػد و لممتم ػػت كثيػػراى  و متبػػق معػػ  
و تحوؿ مف حيازات . يذا كم  متػكت مػف مهػارة الػدخوؿ 

عة او مفػردة  م  المػكلوؼ واختراقػ  بإشػارة رمز ػة سػر 
تعيػد الب ػا  او تػومئ لمػا كػػاف سػاو اى  ػت وحػدة سػػردية 

 مماثمة ....
ا ت د واف الخبرة والتعايش الث ا ت المت ػوع  غيػر كػاؼ 
لمػػػ ح ليو ػػػة لمسػػػرد وا  مػػػا التخيػػػي الػػػذ  يعيػػػد الب ػػػا  
لمسػياؽ الميػػو  حيػػث يتحػػوؿ السػرد لديػػ  الػػ   ػػوع مػػف 

معر ػػػة الػػػتبلمس مػػػر المتم ػػػت )بػػػت حر بػػػاى وشػػػيو اى و
طبيعػػة وسػػائمت  مػػواد  ومبػػادريا. ا هػػا مػػورد ليتػػت 
و عمػػة روحػػت. مػػاذا سػػيكوف مبػػير  لػػو اختفػػت مػػف 
حياتت  م  حيف غػرة   مػ  اف ا ػرؼ كيػف اختر هػا( 

 //079ص 
يذه اإلشارة الشفا ة  المركزة وحربػها  مػ  مػا اراد اف 
ي وؿ  والدقة  ت إيباؿ ما ا شيمت ا ا و   بر الت ػرب 

 اكثر وكمما اتوبي ال  شت   ديد  اكتشف ال  الف اف 

 يػػ  قػػديـ كػػامف. وا  ػػت وػػ  المكػػاف وشخوبػػ  وت ػػامت 
العبلقػات  يمػا بػػيف ال ميػر  وت فمػت مخزو ػػات لػـ يكػػف 
يعي هػػا الف ػػاف  بػػي ا زل ػػت امػػاـ المتم ػػت وسػػك رد لػػذلؾ 

 م االى خارج يذا اإلطار.
الميػة يػػت  عمػة الف ػػاف وحتمػاى ال يع ػػت بهػا األلػػواف بػػي 
الكتاوة التدو  ية التت سا دت ا  مػ  االقتػراب م ػ  ويػو 
يعتػػػرؼ بو ػػػوح وك ػػػ  سػػػيكوف م هػػػوؿ المبػػػير  لػػػو 
اختفت يذه ال عمة وشكي مفا ئ. ا شياؿ   ػت ومعر ػت 
قاد الشيف لت ديـ ما يشو  اال تراؼ  ػف مكا ػ  ال ديدػػ 
خميك المبلئكة الما ح ل  ما يػو امتػداد لمػا كػاف سػاو اى 

ا ػات وديػػؾ يحػرؽ ا ػواد كبر تػ  لػػيبلى مػف  يػ  ار ػر د 
و هػػاراى   ولػػـ ذاؾ الػػديؾ مثػػي مػػا  ػػرؼ سػػاو اى  وحيػػث 
تمركز يذا الفحي رمزاى و ؤرة ييم ت  م  الذاكرة وخزا ة 
الطفولػػػػة والفتػػػػوة  وتمظهػػػػر  بػػػػره االبػػػػف قويػػػػاى و ػػػػواراى 
وحيو تػػ  ويػػو يػػرب مػػا  مػػف شػػبو ت  يتػػد ق ويػػزارة  وال 

ك اه  ت المػا   حتػ  بػار غراوة مف ذلؾ  هو اختار س
يذا التفتح  ز اى  ا بلى  ت التيػ  الػذ   ػاش ) .... مػا 
ولػػدت ت اال لهػػذا التيػػ  واخػػذت تتوػػاي  امػػاـ بػػدي اتها 
ومػػويبتت  واخػػذت اتوػػاي  بتبديػػد العمػػر  ػػت ظممػػات ال 
الفحـ ال. ك ت مطمووػاى لمسػا دة الب ػات المػواتت ي همػف 

 يف  م  الرسـ  بر ت سا ات طواؿ ارسـ ويف ي ح 



 

66 
 

ويػػػ  هف  مػػػكخوذات ومػػػا ا عػػػي. مػػػا ك ػػػت ا عمػػػ   ػػػت 
الح ي ػػػة  ا ػػػت اطيػػػي وقػػػت الرسػػػـ  است شػػػق ا ػػػوثتهف 

 //77الخاـ  واذوب  م  الورؽ( ص
مػػا يػػذا الػػذ   عمػػ  الػػديؾ  ػػت خمػػيك المبلئكػػة  تشػػظت 
رمز تػػ  واتسػػعت وحػػازت األب واب ػػ   ال و ػػود المكا يػػة 

هػػػا االبػػػف تفكيػػػؾ يػػػذا الوحػػػدة الدالليػػػة وقػػػد ا تػػػرؼ ب
بو وح  إذا كا ت مباد ات حيػاتت قػد بػاغت حيػاتت 
كما ا ا  مي  اآلف   هي مبػاد ات ابػت تفعػي بػت يػذا  
يػػي يوعػػث ص  ي ػػا مػػا كػػاف  ػػت اوائ ػػا  يػػي يطػػارد  ي ػػا 

 //22ذ و هـ اي ا( ص
لػػـ يت كػػر الف ػػاف الشػػيف لرمز ػػة الػػديؾ وا فتػػاح شػػوكت  

مكػػاف مرتفػػر الحت ػػاف االث ػػيف  يػػذا الػػديؾ العائػػد مػػف 
ووعيد  داى ال  المطبلطة وحن  ت دلموف  و  ػر و وتػ  
خفايا ت ر ػة   يػة خابػة وػالر ش سػ حاولها  ػت مكػاف 
اخر. واكدت لت وقفاتت لكتاوة ال خـ المبور المبررات 
الرسػػـال ػ اف اكتشػػف ييم ػػة الديكػػة  ػػت لوحاتػػ   مػػ  
الػػػػرغـ مػػػػف ا هػػػػا ت  عػػػػت وكشػػػػكاؿ متواي ػػػػة  الػػػػديؾ / 

مساف / العبا  كمها مت اورة مر وع ػها الطاووس / ال
ولػػـ تبتعػػد  ػػف الػػديؾ الم ػػدائت الػػذ  اولػػر  ػػود ث اوػػ  
واطمق اغ يت  األخيرة قبي اف يموت وعػد بػعود السػمـ. 
والبػػد مػػف مبلحظػػة البػػعود مػػرة اخػػرب وبػػعود المػػراة 
العشػػي ة التػػت بمههػػا ومػػا  غز ػػر وارتكػػف لمحظػػة قادتػػ  

 لم برة الير ا .

ليػا ت  ػػت دلمػوف  وعػػد اف  ػك  سػػده ي ػود ت الػػديؾ ا
ومتا ػػػػب البػػػػػعود  ولػػػػػيس االرت ػػػػا  الػػػػػ  االسػػػػػطورة 
المعرو ة ل ا  ميعاى  ويت الخابة والطائر الػذ  يختػار 
وحػػده لحظتػػ  الخابػػة وػػ   زمػػف اال تػػراؽ  ػػف الػػدي و  
والبعود  حو السماو  / الم ػدس وكك ػ  يعػيش  يػداى  

مختػػاراى  كػػي لحظػػة مػػر الم ػػدس  يػػد  لػػذا ا ػػد ر الطػػائر
م فػػػاه  ػػػف دي و تػػػ  بػػػا داى  حػػػو حممػػػ  ال ػػػادر  ميػػػ  
و ػػدؼ ب  احيػػ  ويػػو يرت ػػت لمم ػػدس وييػػادر لمػػا يػػو 
اكثػػػر حميمػػػة  يتػػػرؾ األرض و رت ػػػت بمحظػػػة الػػػذوواف 
الم تظرة م ذ ميادرت  قشرة بي ت   يي كاف يذا الطائر 
يتمرف  م  اغ يت  التت سيف ريا  وا ت د وا ها اغ يت  

وكممػػا ارتفػػر  اليػػاى بػػعوديما  ػػوع مػػف  رثػػا  لمييػػاب.
المبلطفة والتر ية واألغرا   واأل ع  اكثػر  ا ميػة   ػت 
يػػذا دب ورا يػػا وتعا  ػػا  حتػػ  إال همػػار  ور مػػا سػػ ن 
ماؤيمػػػا المتػػػد ق م همػػػا و  ػػػد سػػػ وطهما ا تشػػػر ولػػػـ 
تتػو ر لػ   ربػة اال  مػػاد ليتحػوؿ  بػاى سػحر اى  حاميػػاى 

ات مػػر الػديؾ بوبػػف  اال ػا ت  ابتػد رلئل سػاف مػف وطػػ
رمػػػزاى واتسػػػعت معػػػ  م از ػػػاى لػػػذا حبػػػمت  يػػػ  و ميػػػ  

 حفر ات  ديدة وغير مكلو ة لم ارئ.
األ ػػا ت والحيػػات ليسػػت ار ػػية  ا هػػا مائيػػة ومعم ػػة   

 م  الس وؼ ووسن الحيطاف و ػوؽ ال خيػي واألشػ ار 
بػػعد ذكػػر الحيػػة إليهػػا مبلحظػػاى لهػػا ومحػػاوالى تر ػػيتها 

غرائهػػا. لػػـ يحتفظػػا ومػػا  الشػػهوة  زمػػف ت ػػدد الحيػػاة  وا 
ب سػػػديهما  و  ػػػدا السػػػيطرة تمامػػػاى مػػػف يػػػوؿ العبػػػف 
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 سػػػ طا  وسػػػ ن م همػػػا مػػػا  الرغوػػػة  الػػػذ  لػػػـ تتػػػو ر 
 ربػػػت  كػػػت يسػػػت ر و مػػػتـ  مػػػ  وع ػػػ    ػػػد مبلمسػػػة 
الهػػوا  او البػػرودة لػػ   و تحػػوؿ خػػرزة ميالػػة لمبيػػاض  
ذات قػػدرة بػػبيا ية وسػػحر ة لحمايػػة الكػػائف مػػف لػػدغ 

ا ت. اسػػػتد ا  الميثػػػت إي ػػػاه سػػػحر ات الطفولػػػة األ ػػػ
)ت ر ػػة الح ػػيف واسػػتر اع مشػػايدات طفػػولتت الر فيػػة 
 عػػػبل مػػػف المدي ػػػة تبػػػير وال تمبػػػت احتيا ػػػاتت. الولػػػد 
الذ  ي رب الخسارة  م  األرض ويعود  ت الخياؿ ال  

 مراور طفولت   تتسر روح   وتوابي االتساع كمما 
السػ يف. الير ػة ذاتهػا تير ت وا تشرت غر تها  م  مػر 

ظمت تطارد ت واطارديا  ت حياتت ولوحاتت. استوط  ت 
يػػا س المكػػاف و ػػرض  مػػّت طرائػػق التعامػػي الح ػػاى مػػر 
كي االمػاكف التػت وطكتهػا. وك ػت اسػكؿ  يهػا  ػف ذاتػت 
لػيس كو ػػود  ػابر بػػي بػيرورة تمػػد  ػذوريا  ػػت  سػػد 
الواقر( / يحي  الشيف / مبررات الرسـ / مطاور االديب 

 //092/  ماف / ص 
يػػو يػػدرؾ  يػػداى وػػاف كػػي األمػػاكف المرتحػػي إليهػػا مكريػػاى 
واوؿ تمػػؾ الكراييػػات العال ػػة بػػيف  ف يػػ   أل هػػا حفػػرت 
 يهمػػػا حز ػػػاى لػػػف ي سػػػاه. ميػػػادرة الر ػػػف  إقبػػػا  مػػػف 
الفردوس المكتو ب خيم  واش اره )م ػاخ قػرو  كمػا  ػت 
كػػػػي قػػػػرب العػػػػراؽ ال  ػػػػو ت حبػػػػائر الخػػػػوص و ػػػػوار  

والبػوؼ تيزلػ  األمهػات وسػن وسػاتيف ال خيػي ال بب 

المكػػتو واأل شػػاش والػػدوابير. ي ػػاؾ كػػاف درسػػت األوؿ 
مثي   ار وعيد يشػير الػ  المرا ػئ اآلم ػة التػت اود تهػا 

 //090د اتر ( / سبق ذكره ص
األسػػطورة مكشػػو ة لػػ   كػػي مػػا تعػػرؼ  ميػػ  ميثيػػات  
ا يػػػاد / قداسػػػات مػػػا  حا ػػػر  ػػػت البػػػيف والشػػػتا . 

ية كمها اساطير ذات  مق وعيد األغوار  ت قمػب الم دائ
تػػػار ف سػػػومر. حتػػػ  شػػػبت األسػػػاطير معػػػ  وت اسػػػمها 
الحياة  األحزاف واأل راح. لـ يكتف ومػا تعػرؼ  ميػ   ػت 
المطبلطة بػي اكتشػفت ح ػوريا  ػت قمعػة بػالح  ومػف 
وعػػػد  ػػػت العمػػػارة. لكػػػف المثيػػػر وال سػػػوة إليػػػ   رؤيػػػة 

تعػػػػرؼ  ميػػػػ  )  األسػػػطورة  ػػػػت الكػػػائف الوشػػػػر  الػػػذ 
ا سدت طفػولتت ال يػات ال ميمػة لمم تمػر  واأليػي  امػا 
ا ػػػا    سػػػك ت  ػػػت قمبػػػت اإلسػػػرار الث يمػػػة وامتػػػدت  ػػػت 
ا ماقت ظبلؿ اليكس وت اطعت ... مذ ذاؾ  تحت  ي ت 
داخػػي الكتػػب اوحػػث  ػػ هـ   كخػػذت ت وعيػػداى  حػػو معػػا ت 
 ديدة لمحياة غير مكلو ة  ػت مدي ػة مثػي العمػارة.  ػف 

ـ وبػػمت الػػ  ا مػػاؽ سػػحي ة لمػػ فس الوشػػر ة طػػر  ه
ت طػػو   ميهػػا شخبػػيات اسػػطور ة  غػػدت  يمػػا وعػػد  
معػػايير لممبػػدع و ػػراييف  مػػ    اوتػػ ( /  فػػس المبػػدر 

 //090ص
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لػػـ يكػػف يػػدرؾ وك ػػ  وال ما ػػات  ػػت المطبلطػػة يعيشػػوف 
األسػػػاطير  وحيػػػث تحولػػػت حيػػػاتهـ وع ائػػػديا وط ػػػوس 

ممػػػة وظمػػػت يػػػذه الػػػ  ميثيػػػة كا ـوقداسػػػتها واحتفػػػاالته
البػػفة ممح ػػة وػػ   و ػػاذب لهػػا  وحيػػث تتػػزاحـ بػػور 
الحيػػاة والعبلقػػات ال ديػػدة  ػػت المدي ػػة  مػػر األسػػاطير. 

 مػػ  الػػرغـ مػػف ا  ػػت ا ت ػػد  اي ػػا  وػػكف اشػػارت  الػػ  
الشخبػػػيات األسػػػطور ة التػػػت بػػػارت معيػػػاراى لممبػػػدع 
وشػػر   و يا ػػ  يػػت  ػػوع مػػف األسػػطورة التػػت قػػاؿ بهػػا 

ال ػػػرا ة لػػػف ت ػػػزع ذاكػػػرة األسػػػاطير  روالف وػػػارت  لكػػػف
األولػػػ  ) اف اسػػػرارؾ  ػػػا ت مػػػف مدي ػػػة اقػػػدـ م هػػػا ال 
مكاف لها اآلف .... مػف يػت  لك هػا كا ػت  ػت الح ي ػة 
 شرات المدف الير وة التت رايت  يها ظمت يمشت معػت 
او يسو  ت بخطوات  م  اإلسفمت  او يع ف ػت وشػعرت 

// 095بػػػدوار وح ػػػيف الػػػ  الػػػوطف (/ سػػػبق ذكػػػره ص 
المكاف األوؿ امتداد لمرحـ االمػومت. المطبلطػة  ردوسػ  
وميادرتهػػػا  ػػػوع مػػػف الفطػػػػـ ال اسػػػت  وخسػػػر األمػػػػاف 
واإلحساس وػ  ) ال زاويػة آم ػة  خاليػة مػف الشػظايا( / 

 //095سبق ذكره ص
قمػػػت سػػػاو اى وػػػكف البػػػعود كب يػػػة ث ا يػػػة ومعر يػػػة يػػػت 
األبرز واألكثر تمركزاى  ت السيرة الشخبية لمف اف  وظي 
يػػػذا الم ػػػػاؿ مهيم ػػػاى  حتػػػػ  السػػػ وم الػػػػذ  تت ػػػػم   
المرويػػات او وع ػػها  متػػكت  تي ػػة لمبػػعود. والوحػػث 
 ػػف يػػذا  ػػت السػػيرة  يػػو ر ل ػػا  ديػػداى مػػف ذلػػؾ. لك ػػت 

يػة األيميػة وال سػوة لػت وا ػا سككتفت ومروية مهمػة وال
األحق تفابيي السػيرة الرمػادال اسػطور اى ويػذا مػا اومػكت 
وػػػ  إلػػػّت م ػػػذ لحظػػػة ال ػػػرا ة األولػػػ  ).... كػػػاف مع ػػػا 
ابدقا  وا دا   وا ا ت  ت الس وؼ بيف ال بب. ك ػا 
 مهو معها  ت ال هار و  اـ تحت رحمتها  ت الميي  وػبل 

 اه  ت ح ف احبلؼ موث ة. مرة س ن ثعواف يمف ا ث
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اختت ليم  ويت تخين. الع ائز سػكل ها اف  ثػرت  مػ  
 ص شفاؼ س ن م هما  ا   يحمػت مػف شػر األ ػا ت( 

 //05/ ص 
يػػػذا سػػػ وم ح ي ػػػت  تح ػػػق وعػػػد بػػػعوديما لمسػػػ ف 
واتبالهما   سياى  التفا  سداى واحداى  و ػا ت امكا يػة 
التميػػز بػػيف الثعوػػاف واأل ثػػ . ا ػػدم ا كميػػاى  حتػػ  تػػد ق 

ا  الّمػػت م همػػا و  ػػدا تمامػػاى سػػيطرتهما  مػػ  الو ػػا  المػػ
 ػػت األ ػػالت    كخػػذتهما ر ػػدة الف ػػا  وػػاألخر  وسػػ طا 

 ممتفيف وسن ح ف ليم .
يػػػذه مرويػػػة موز ػػػة بػػػيف اال ثر ولػػػو ت والميثولػػػو ت 
وا ت ػد وػػكف يػػذا الف ػػا  المػػرتون واأل ػػا ت اكثػػر غػػزارة 
وحكاياتػػػػ  واسػػػػاطيره و  ائػػػػده   الحيػػػػة  احػػػػدب ايػػػػـ 
العبلمات الدالة  ف اإللهة األـ الكبرب   ػت كػي ث ا ػات 
وديا ػػات الشػػرؽ ووػػاقت ال ما ػػات  ػػت العػػالـ. وحيػػث 
تكػػوف األـ الكبػػرب واأل ثػػ   تح ػػر الحيػػة وسػػردياتها. 
وظمت تعبيراى  م  ت ديد الحياة  وخموديا ورا  تها يػذه 
ك ويرة حازت  ميها األ ا ت مثممػا كا ػت قػوبلى لئللهػة. 

 ػػت الك يػػة ال الحيػػة ال وتفبػػيمها الفمولػػو ت   والتػػدقيق
تػذيب مواشػرة  حػو الحيػػاة. واختػار العائمػة اسػـ احػػدب 
ال سػػػػػا  ال حػػػػػيهف ال لتككيػػػػػد العمػػػػػق الث ػػػػػا ت ورسػػػػػوخ 
الح ور التداولت لمرويات الحية. كمػا البػد مػف اشػارة 
لفحػػي الفحػػوؿ  ػػت األ ػػا ت الالعر يػػدال  هػػو األخػػر  بػػر 

وسػػر عة تػػذيب  مخ ػػ   س توبػػي الػػ  اشػػارة وا ػػحة
  حو الرمز ال  يبت. 

حت  س وطهما مثيػر لمتفكػر والمكػاف الػذ  سػ طا  يػ . 
ا   ح ف ليم  التت كاف تخػين  تمممػـ اطػراؼ ال مػاش 
وحتماى  مثممػا تكشػف ال سػوة   كػرت والمحظػة التػت تمػـ 
 يهػػا مػػا وحا ػػة إليػػ  وا تػػادت ال سػػوة واإل ػػاث التوسػػي 

الكام ػػػة  ػػػت يػػػذه والخياطػػػة اف تتوسػػػن لهػػػف وػػػال وب 
المرويػػػػة الميثولو يػػػػة  واو ػػػػح وػػػػكف يػػػػذه المرويػػػػة 
الحديثة العهد  ولـ تكف األساطير الموكرة. أل ها م تر ة 

 والتطور والت  ية  حت  ولو كا ت وسيطة.
س وطهما ممتفيف معاى تفاف كامي استولده البعود. ا د 
مػػػف ال ػػػرورة اإلشػػػارة لمرويػػػة قبػػػها  مػػػ  الواحػػػث 

ؿ الميثولو يػػا األسػػتاذ حكمػػت وشػػير المعػػروؼ  ػػت م ػػا
األسود  ف التح ير االحتفالت لزواج بيف  حي وا ثػاه. 

  كػػاف  ػػت احػػدب قػػرب الموبػػي  0995وقػػاؿ لػػت  ػػاـ 
واتوقػػر التػػت كا ػػت  ػػز  مػػف التػػار ف الح ػػار   أل ػػ  
متخبػػػص واآلثػػػار والميثولو يػػػا  ودائمػػػاى مػػػا يسػػػتعيف 

ب  مػػ  ب ػػاظور  ػػت  والتػػ  ليػػرب  يػػداى وي ػػرا مػػا يبػػع
اإل سػاف التعػػرؼ  ميػػ . ويػػو يػػؤد  يػػذه المهمػػة  لمػػح 
مػػف وعيػػد  ر يػػداى وا ثػػاه  ابتػػدا واحتفػػاؿ ط ػػس لمػػدخوؿ 
بمحظة  يػد الػزواج ومعػرؼ وػكف لؤل عػ  قداسػة خابػة 
 وط وس تعر ها العوائي العراقية لت عي م ها بدي ة 
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لهـ وليست  دوة.قاؿ لت البػديق حكمػت األسػود وك ػ  

م ػػذ اوؿ مشػػايدت   ي ػػاؾ تفابػػيي  تعػػرؼ  مػػ  األ ثػػ 
وا حة ومعرو ة لم مير  ايمها الموف المائػي لمبيػاض 
قميبلى وال  السػواد وال سػوة لمعر يػد  يػت اوؿ مػف ر عػت 
راسها  ف األرض وابتدات تمتفت بدوراف  بفت كاشػفة 
 ػػف مهػػارات  سػػديا لمسػػيد الفحػػي المكتفػػت والمراقوػػة  

و تعرؼ  م  ما تعمػف مكتفياى بر ر راس  قميبلى. ليكتشف 
  ػػ  األ ثػػ  التػػت ازدادت ايتػػزازاى ودورا ػػاى   ػػد االقتػػراب 
إلي . وكاف يذه المحظة زمػاف الػد وة لمتشػارؾ معػاى  ػت 
ط ػػس التسػػػا د. وحا ػػػت لحظػػة العر يػػػد الم ػػػتفض ومػػػا 

 ي عم   ر يداى  استد ت   عالية االحتفاؿ و .
 واكػػد لػػت البػػديق حكمػػت األسػػود  وك همػػا ا ػػدم ا معػػاى 
مثي حبي مظفور ولوال لوف الفحي وسواده لمػا اسػتطاع 
معر ػػة ايهمػػا األ ثػػ  تشػػاوكا معػػاى ويمػػا يهتػػزاف ليؤديػػا 
ط ػػس اإلدخػػاؿ وكػػاف بػػعواى معر ػػة الػػذروة بي همػػا  الف 
رقبتهما زاحفػة  لػـ يعػد ممك  ػا  ميهمػا السػيطرة  مػ  
توازف دقيق  تخرب كي شت  وظي التوحػد / واال ػدماج 

ا ت تثير حركتهما قميبلى مف اليوار حتػ  حا راى  كذلؾ ك
 زماف التفا ت الكمت. وس طا  م  األرض وات اه واحد.

وقاؿ لت البديق حكمت األسود   ت خاتمة االحتفػاؿ   
ت ر ػػػػت اكثػػػػر م همػػػػا  مكمػػػػبلى مشػػػػوار   بػػػػر ال ػػػػاظور 
ولمحت الكتمة الممتفة حػوؿ وع ػها ارتعاشػات ال ت ػوب 

 ة التفا ت الواقية  م  تشخيص  ائديتها. ا ها كهر 

 
لمحظػػات ليسػػت قبػػيرة  وعػػد ذلػػؾ يمػػدا معػػاى واسػػتراحة  

  ا ت بحوتها وطيئة.
اف ايتمػػاـ يحيػػ  الشػػيف وميثولو يػػا الحيػػة متػػكت مػػف 
معر تػػػ  لكثيػػػر مػػػف مرويػػػات   هػػػا اشػػػائعة  ػػػت ال ػػػرب 
بوبػػفها موروثػػػات ث ا يػػػة ودي يػػػة  واإل ػػػا ة الػػػ  مػػػا 

أل عػػ   يهػػا اطمػػر  ميػػ  مػػف اسػػاطير ومبلحػػـ ييم ػػت ا
وبػػاغت مركزيػػا الميثولػػو ت وا ت ػػد وػػاف   ايػػة يحيػػ  

 واأل ع  وتكرر اإلشارة لها متكت مف خموديا.
وتشػػاركها الفعػػاؿ  ػػت  بػػوص ادبيػػة واسػػطور ة   ػػت 
ممحمة  م امش وا تواريا اببل لمسرديات الشعر ة  ت 
الشرؽ. و ت التوراة اي ا األ ع  خالدة  وواقية وحازت 

 ػػزع  مػػديا ال ػػديـ لت ػػدد حياتهمػػا. خبػػائص اإللهػػة  ت
وظمػػػت رمػػػزاى داالى األـ الكبػػػرب وااللويػػػة المؤ ثػػػة خػػػبلؿ 
تار ف ييم ػة األـ  مػ  السػمطة وا  تػاج الث ا ػة والػديف  
حتػػ  زمػػاف بػػعود الوطر اركيػػة وا هيػػار  ظػػاـ األـ لكػػف 
السمطة الفحوليػة  لػـ تسػتطر إليػا  رمػوز األـ الكبػرب  

يػا ال ديػػد  حيػػث تحولػػت مثػي األ عػػ   بػػي بػػاغت مع ا
رمػزاى ق ػػيبياى. )ولكػف مػػف يحمػت اال ػػا ت مػف شػػرور ا  
ك ػػا  ختػػار اطػػوؿ ال بػػب وامت هػػا   شػػق راسػػها مثػػي 
مم ػػن و  تظػػر حيػػة كا ػػت تعشػػعش  ػػت السػػ ف. ت سػػي 
مف ث ػب وتتسػمي الػ  اخػر  يتػدل   سػديا  ار ػاى  ػوؽ 
رؤوسػػػ ا     ػػػػر ال بػػػػوة  ػػػت وسػػػػطها و مفهػػػػا  مػػػػرة 

 الحية وال بوة  ت اختوار ل وة الحياة  ومرتيف  تشتوؾ 
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يعمػػػو بػػػراخ ا  تطرد ػػػا امػػػت و  ا ػػػة ا هػػػا حيػػػة بيػػػت 
مسػالمة وامي ػة  مي ػا  سػمعت  ػدتت ال حػيهف ال ت ػوؿ   

 //07ال  فذ الد ا دا  الحية( / ص
البيئة سبب  وير  لو ود مرويػات اال عػ   مثػي خميػة 
 ػت اساسية  ت الذاكرة  يذا امر مهـ  لك   معروؼ  لك

احفر  ت الميثولو يات أل ثػر مػا يػو اكثػر ت ػويراى مػف 
التشارؾ بػيف البيئػة واأل ػا ت. والمػد وف  ػوير ال ػوش 
 ػػت خزا ػػة ميم ػػة  ال تم حػػؾ إال شػػكمها الخػػار ت. لكػػف 

يحيػػ  تحػػدث  ػػف األ عػػ  مػػرتيف وا ت ػػد وػػكف ايميتهػػا 
متكتيػػة مػػف تشػػاكمها الرمػػز  مػػر األـ الكبػػرب الم دسػػة 

. وال  سػػتطير ميثولو يػػا وا ثر ولو يػػا ووػػاقت االلويػػات
 بػػػـ العػػػرب بي همػػػا ألكثػػػر مػػػف سػػػبب ابػػػطدت   ػػػت 
العبلقات الميثية المتشاركة مر وع ها ويت  م  سبيي 
المثػاؿ. األرض اـ رمز ػة ي ػزؿ إليهػػا مػا  ا ػو / المطػػر 
ويس يها وتتخبب وتظي حية يكذا لؤلبد. لمما  وسيمة 

ت ػزع  مػديا مثػي الحياة وت دديا  ا   مسػا د لهػا كػت 
الحية سػ وياى لتحتفػي بخموديػا. كمػا 
ال بػػػػد مػػػػف اإلشػػػػارة الػػػػ  اف لممػػػػا  
ا ا يػػػػ   ي ػػػػاؿ لهػػػػا ال حيػػػػة مػػػػا  ال 
الت ا ػػػػػػػذ الرمػػػػػػػز  مو ػػػػػػػود إذف وال 
 تمكف مف  ػؾ االشػتواؾ بػيف الحيػة 
والمػػػا  وكػػػي الحيتػػػاف سػػػواحة  ػػػت 
األ هػػػار والشػػػطوم. والفػػػص الػػػػذ  
اثػػاره سػػؤاؿ األـ يػػو مرويػػة شػػعبية 

رو ػػػػػػة ومتوارثػػػػػػة ويػػػػػػو  تي ػػػػػػة مع
لبلتبػػػػػاؿ ال  سػػػػػت بػػػػػيف العر يػػػػػد 
واأل ع  وزمف الف ا  الحابي ي ذؼ 
االث ػػػػاف سػػػػائي المػػػػّذة إذا كػػػػاف  ػػػػت 
مكػػػاف ار ػػػت ووعػػػد تعر ػػػ  لهػػػوا  
قػػػػو  يتماسػػػػؾ مثػػػػي خػػػػرزة بػػػػييرة 
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بي ػػػػا   تسػػػػتعمي لوقايػػػػة اإل سػػػػاف مػػػػف اثػػػػار لدغػػػػة 
 الحيات.

ة حا ػػػرة  العبلقػػػة الميثولو يػػػة بػػػيف الحيػػػة والم دائيػػػ
كام ػػة اي ػػا  متبديػػة  بػػر الحيػػاة وت ػػدديا والمحا ظػػة 
 ميهػػػػػا. المػػػػػا  لػػػػػػديهـ مركػػػػػز شػػػػػعائريـ وط وسػػػػػػهـ 
وقداستهـ  يكمف  ي  سر الحياة وحركتها. ويذا المعت د 

  لك هـ م حوه قوة خفية واخػرب فموروث مف السومر ي
متحركػػػػػة و ػػػػػيف االث ػػػػػيف الخفػػػػػت المثيػػػػػر لمحسػػػػػيات  
والمتحركة تمثيي أل عاؿ االتباؿ الث ػائت. ومػا ت ػم ت  
السيرة الخابة بيحي  الشػيف  ػف الحيػة لػـ تكػف  و ػاى 
مف استعادة الحكايػا المختز ػة بػذاكرة الطفولػة  بػي يػت 

الحيػة  ويػت  ي ظة المد وف مػف الخػوؼ والمراقوػة لهػا 
معم ػػة وسػػ وؼ اليػػرؼ و ازلػػة  ػػت مػػا  األ هػػر. والمػػراة 
وحديا  عمت مف الحية زحا ة آم ة  لـ تذكر المرويات 
 عػػػبلى  يهػػػا الحػػػق  ػػػرراى وػػػاألـ واطفالهػػػا. الف الوظيفػػػة 
األسطور ة الموكرة مر الحية ظمت قائمة  وال يمكف لهػا 

ولػة اف ت دثر  وعد ا هيار خطاب االـ وبعود  ظاـ الفح
الث ا ت ... وحت   توات اال هيػار والبػعود معبػراى   ػ  
ومحكمة  م امش  كا ت العبلقة حا رة  لذا است  دت 
بها اإللهة  شتار وسػرقة  شػوة الخمػود التػت  ػاد بهػا 
 م ػػػامش وو ػػػعها   ػػػد حا ػػػة البئػػػر و ػػػزؿ ييتسػػػي  
 سرقتها  وحرمت  مػف حيػازة بػفة اإللهػة. لك هػا بػذلؾ 

 ػت كيفيػة ت شػين اسػتعماالت الع ػي   م حت  درساى بميياى 

اخيراى لبلـ دور  ت التعبير الرمز   ػف اسػتمرار التػآخت 
 مر الحية    دما ت ر لها ا ا  ما  وقميبلى مف الممح.
الديؾ الذ  ورت ل  اشارة  ت السيرة والتمر كائ اى دا  اى 
وسػن د ا ػػات ار ػر اقتػػرف مػر ت ر ػػة   يػة  ديػػدة  ػػت 

 ة لهػذا الرمػز يفػتح امام ػا ت و ػاى مسػع  الف ػاف. وال ػرا
 ت المع    مثمما ذكر ػا ذلػؾ  ػمف تكو م ػا لحيػاة االب 
المشار ل  وشكي بر ح  لكػف الو ػوح والبػراحة غيػر 
م يم ػػيف  مػػ  توبػػبل لػػ   الف التبػػر ح والت ر ػػر  ػػت 
اال ػػواع والف ػػوف ي ػػاور  ػػمف و ػػوده  ػػت سػػياؽ مػػا. 

و ػػػدرة  ويػػػذه الم ػػػاورة ليسػػػت ثابتػػػة  بػػػي يػػػت متحولػػػة
المبدع  م  امساؾ الرمػز وشػوكت  والمراوغػة بهػا  مػف 
ا ي الوبوؿ ال  ما ير ده الف اف مكشو اى ومعم ػاى. لكػف 
يذا ال يع ت التوقػف   ػد يػذا الحػدَّ  بػي يػذيب بػا داى 
 حػػو احتمػػاالت  ديػػدة  وخبوبػػاى مػػر ترميػػزات الػػديؾ 
التت  ر تها الت ر ة التشكيمية العراقية  وتعاممػت معهػا 

ت وع مختمف  ومتوايف  بػيف   ػاف واخػر   كػاف الف ػاف ب
الرائد ).....(  رسـ لوحة كاف  ػحيتها الػديؾ  مػذبوحاى 
وساوحاى وسن دـ ... والديؾ  خـ زايت الر ش  وكا ت 
الموحػػػة  مػػػ  مػػػا اتػػػذكر الػػػ  اآلف ذات مو ػػػوع شػػػائر 
يحبي و تكرر وشكي مكلوؼ  لكف الموحة لـ تكف يكذا  

اال تما يػة المعطمػة لمطاقػة  ـهمو بػي ذيبػت محممػة وػال
الفحولية والمبلح ة والطرد وال تي. ويمكف التعامي معها 
 وا تواريا تمثيبلى رمز اى ل وع مف البراع اال تما ت / 
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 العشائر  / ال وائمت. وتـ التعامي معها لفترة متكخرة.
 ا ا مف ا اد قرا ة يذا العمي ػ بوبف  لوحة ا ها 

مهػػارات توظيػػف المػػوف. وكػػاف ا طوا يػػة  كشػػفت  ػػف 
 واد سميـ قد ا اد قرا ة رمز الديؾ اقترا ا مػر الت  يػة  
الحياة الر فية والتطور الحابي  وتمظهرت لوحػة  ػواد 
سميـ الشهيرة  ف امراة ر فية تحمي  م  راسها ماكي ة 
خياطة وديؾ. ومػف األ مػاؿ ال ميمػة  ػداى لوحػة الف ػاف 

ؾ مزيػو وػكلواف الػر ش إسما يي الترؾ المتبّديػة  ػف ديػ
والذيي الطو ي الممتد  ازالى وا تو  الف اف ييثـ حسف  ػت 
معرض ل   ت  مػاف وم اسػوة ار عي يػة إسػما يي  تػاح 
التػػرؾ وقػػدـ م مو ػػة مػػف اإل مػػاؿ ال حتيػػة  وا بهػػرت 
بإ ػػادة ا تا ػػ  لػػديؾ إسػػما يي وا ػػرب خرقػػاى لػػ  و عمػػ  

هػػة ليبػػدا مت ػػاوراى مػػر األسػػطورة اإلغر  يػػة و بلقػػة اإلل
 وطائر الب ر الذ  كاف  ت األبي اإلل  ز وس.

ويعرؼ الف اف يحي  الشػيف ت و ػات يػذه الت ػارب ولػـ 
يشك الم از ػة والت ػاور معهػـ   ػكبتكر ديكػاى خابػاى وػ   
اكثر  م اى وت و ػاى بتشػكبلت  الدالليػة  ويػذا مػا تحػدثت 

  ف وعض م  .
كػػػة ال قر ػػػة المطبلطػػػة و ػػػذبها لمكا ػػػ  ال ديػػػد.  المبلئ

تع ت االغ يا  او الف ػرا  او ال ديسػيف  بػي يػـ كائ ػات 
سػػماوية ذكر ػػة ومؤ ثػػة و ثيػػاب بي ػػا   لػػذا ا ػػا ا ت ػػد 
وكف الم بود  ت الذ  ذكره يحي   ت العمق والمػد وف 

كميػػػاى  يػػػو البػػػائوة او كه ػػػتهـ ويػػػـ يػػػؤدوف ط وسػػػهـ 
الدي ية وسػن المػا   ومبلوػس بي ػا . وخمػيك المبلئكػة 

حػوؿ الم تػرح تخيميػاى و بػدية او ا تواطيػة.  وع مف الت
وما ار د الوبوؿ إلي   يػو الكمػوف الوبلغػت / الػداللت 
لمكػػبلـ الػػذ  قالػػ  الف ػػاف  ػػت حديثػػ   ػػف ت ر تػػ  التػػت 
ا بث ت  ت خميك المبلئكػة ولػـ تكػف بر ئػة  مكتفيػة ومػا 
يكشػػف   ػػ  اليػػومت المعػػروؼ  بػػي امتػػدت  حػػو طو ػػة 

لك  ت لػـ اسػتطر التفكيػر  خفية  ت الو ت او البلشعور
بها متمايياى مر الكػامف  مػ  سػطح الكػبلـ. ا ػ  الشػعر 
الذ  تحدث     يايد ر  ت حديث   ف الشا ر  ورج 
كاتي  ت كتاو  المهـ ا شاد الم اد  وا تبر الكبلـ  و اى 
مف الشعر ولػيس وسػيمة لمتفػايـ والتوابػي بػيف اإل ػراد 

 وال ما ات .   
يحيػػ   ػػت شػػهادت   ػػف ت ر تػػ   ػػت الكػػبلـ الػػذ  قالػػ  

ال ديدة ال األغػا ت ال  ػف الػديؾ  لػـ ي ػتك لوحػة خابػة 
وػػ   بػػي قػػاؿ كبلمػػاى   يػػ  تػػذكير لػػديؾ تعػػرؼ  ميػػ   ػػت 
قر تػػ   مختمػػف  ػػف ديػػؾ خمػػيك المبلئكػػة يػػذه اإلشػػارة 
المتكررة والتمركز حوؿ  بلقت  وػاألب / الػديؾ الم ػدائت 

ل هػػار  عػػي مػػف ديكػػ  ال ديػػد الم ػػديش وبػػياح  كػػي ا
والميػػػي  وكك ػػػ  يػػػردد اغ يتػػػ  الخابػػػة وفحولتػػػ   ا هػػػا 
إي ا   المتعالت الم بهػر وطاقتػ  ويػو يتسػّيد الفػف بػيف 
ار ػػػر د ا ػػػات .... يػػػذا يػػػو المػػػد وف الرمػػػز  لمػػػديؾ 
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الحا ف لؤلب المفرم وطاقت  ال سدية ويو ل  وال سػا  
ويػػػف كثيػػػرات. لكػػػف يحيػػػ  اختبػػػر حيػػػاة األب والػػػت ن 

 يها واستعاض والر ش الفحػولت ليرسػـ ال وير الكامف 
ت ر ػػػداى متػػػوتراى والشػػػعر المفتػػػوح  مػػػ  تعػػػددات ا  ػػػية 
داللية. وا ت د واف ت ر ة مثي يػذه التػت شػيمت ت كثيػراى 
 ادرة  قد ح  ت  و اى مف التوازف الخبلؽ بػيف تفابػيي 
سيرة األب و يف الكبلـ  ف الر ش وتمركز سر ات األب 

كػف ال بػد لػت مػف إشػارة الػ   ت ديؾ خمػيك المبلئكػة. ل
قولت  الم تبدة واإل باح واإل ػبلف )اف لمخامػة تػار ف 
م فػػرد يسػػتوطف ذاكػػرة تيػػذ  الموحػػة بػػرؤب مػػف خػػارج 
الرسـ  ذاكرة المشايد  ومف ثـ  هو سػ اؿ مػر الذائ ػة 
العامػػة(. وارتواطػػاى مػػر الػػرا  الف ػػت والمعر ػػت والسػػير  

يحػػرؾ  اقػػوؿ وػػاف خامػػة الػػديؾ ور شػػ  المحفػػز لممػػس
ذاكرة الرسـ و تمظهر  ت الموحة  لك   ال ي يمػق  ميهػا 
  ن  بػي يسػتوطف األغػوار السػحي ة التػت  قادت ػا إليهػا 

 التما ات السيرة الرمادال.
وا اؼ قائبلى   )ثـ بػت حر بػاى وشػيو اى ومعر ػة طبيعػة 
وسػػائمت  ومػػواد  ومبػػادريا. ا هػػا مػػورد ليتػػت و عمػػة 

وا تراؼ بيف  م  مػا ار ػده  ػت يػذه  079روحت( ص 
الت ر ػػة التػػت ت ػػوؿ شػػيئاى و تخفػػ   يهػػا اشػػيا  تبلحػػق 
زمف األساطير والموروثات والتوادؿ الث ائت بيف الذكورة 

  محفػز لػذلؾ ابتػدا وػال هر والطيػور  واأل وثػة  ػت   ػا
 ػػودة المهػػا ر الػػذ  ال يب ػػت  شػػ   السػػ و و  وا  مػػا 
يخم ػػ  ويكو ػػػ   مسػػتعي اى وحوػػػات الطػػيف )خػػػبلؿ يػػػذ  

الس يف تمك ت مف استعادة الكثير مما   دت   ت حياتت 
المد يػػة . الكثيػػر يػػذا يبػػدو قمػػيبلى والم ار ػػة مػػر  شػػكتت 

ت كػاف التعػايش اليػومت الر فية األول   ا مػي اسػتعادات
مػػر الطبيعػػة و  ابػػريا ....... اف و ػػّت يشػػكي الو ػػ  
األخػػر لممػػواد الخػػاـ  اخػػذت اتعمػػد واسػػتخداـ ليػػة خػػاـ 
لمتعبيػػر  ػػف دالالت الو ػػود. الػػيس الو ػػود مػػادة وروح 

 //071خاـ ( ص 
شػػهادة مهمػػة  دقي ػػة ومػػا ا طػػوت  ميػػ  مػػف تكتمػػات 

بيتػػاى  ا هػػا  سػػير ة احت ػػ ت بيتػػاى  يػػ  ثبلثػػة و شػػروف 
المطبلطة  شوكة شخوبها وشيعة خيػوم كػالتت اشػتيي 
 ميهػػا  ػػت معر ػػ  ال لوػػاد ال المطبلطػػة يػػت المف ػػود  ػػت 
حيات  تعايشاى حسياى  بي يت بئر مف األحػبلـ والمػبلذات 
والتوسبلت والعبت  كت يبير سهبلى )الف ليػة المبػدع 

 //071يت تار خ ( ص 
ئيػػػػة األولػػػػ  ح ػػػػرت  ػػػػت سػػػػيرة الف ػػػػاف الع ابػػػػر البد

واستح ر اي ػا مػا تولػد   هػا مػف  بلقػات ا تما يػة 
وث ا يػػػة ودي يػػػة. ولعبػػػت يػػػذه األ مػػػام دوراى وػػػارزاى  ػػػت 
 توػػات التكػػوف اآلدمػػت وات ػػح يػػذا  ػػت السػػيرة الف يػػة 
وقػػد ا تػػرؼ بػػذلؾ مؤكػػداى  مػػ  االسػػتذكار واالستح ػػار 
تعبيػػػػراى  ػػػػف رغوػػػػة السػػػػتمرار العبلقػػػػة مػػػػر المػػػػكلوؼ / 

المتكػػررة دومػػاى  ػػت الحيػػاة. ويػػذه لػػـ تكتػػف المتوقعػػة و 
وػػػػػػالمعروؼ  بػػػػػػي تف ػػػػػػت احيا ػػػػػػاى لتوليػػػػػػد الع ػػػػػػائبت 
والبلمع ػػوؿ واالسػػطور  ومػػراراى  ديػػدة تمظهػػرت قػػدرات 
 الف اف التكو  ية لمسرديات والتبل ب وبياغتها مف ا ي 
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الوبػػوؿ الػػ  مػػا ير ػػده يػػو  مػػف دوف التفػػر ن ومكا ػػة 

ا السػػرار  التػػت يػػت الميػػة وحساسػػيتها  حتػػ  يػػزخ  يهػػ
وعػػػض  ال بػػػي كػػػي حػػػت مػػػف الديا ػػػة الم دائيػػػة. ويػػػذه 
البفة  التكتـ والسر ة  مت ذرة  ت  بلقة يحي  الشيف 
مر الكبلـ / الكتاوة / والرسـ. ي اؾ الكثير الكامف تحت 
طو ػػات مخفيػػة مػػف سػػطح الكػػبلـ الظػػاير  ويػػذا ا  ػػ  
بػػّت الكتاوػػة كثيػػػراى   ػػت محاولػػة لئل ػػػبلف  ػػف كشػػػوؼ 

حكايا وميثولو يات تستر  ميها الف اف  وو ر متم ي  ل
واالمتحاف البعب والمع ػد  مػف ا ػي اف تو ػ  حكاياتػ  
مميزة وغير مف وحة وتحوز و ا   وتكتز وكبدقا  لها 
مف قرا ة  ت كي مكاف. وا ت د وػاف الت ر ػد الف ػت  ػت 
ت ر تػػ  التشػػكيمية يػػو  مػػن تكتمػػت يحمػػت لوحاتػػ  مػػف 

كشوؼ والسهولة اي ا.  ت التوبي  سادات المع   الم
إلي   البد لممع   لدي  اف يظي زئو ياى  ممتمعاى كال ػو   

 شفا اى كالي ظة  حا راى كالحمـ.
)قمت إ  ت اسػتعدت مػا  سػيت  او لػـ يكػف  ػت وػالت وال 
 ت الحدود ال ػي ة لمعر تػت. مػف قبيػي ا  ػت اتػذكر اف 
 الػػديؾ يبػػيح  ػػت الف ػػر   ػػن  لكػػف يػػا ل هػػالتت   هػػو
يبػػيح مػػف الف ػػر حتػػ  مييػػب الشػػمس ... و ػػت الميػػي 

 //071احيا ا( ص 
 يذا ا موذج لمسرد قمق اإل بلف واإل باح  وابتكر  ي  

م ط ػػػة اخػػػرب غيػػػر التػػػت كػػػاف مو ػػػوداى  يهػػػا  م ط ػػػة 
تمركز العبلقات  ت المو ود والحياة والطبيعة. وما قال  
 ت يذا ال ص يػو خابػيت  المتحايمػة  مػ  ال ػارئ  او 

لمعبيػػػة كمػػػا قػػػاؿ  أل ػػػ  ظػػػي كا يػػػاى متػػػردداى  ػػػت ال ػػػوؿ ا
ال هػػائت. وظػػي غيػػر وا ػػح  بػػي ذيػػب  حػػو االحتمػػاؿ 
ومثاؿ ذلؾ  )استعدت ما  سػيت  / او لػـ يكػف  ػت وػالت 

 وال  ت الحدود ال ي ة لمعر تت(.
 ت يذا ال ص اكد اسػتعادت  لمػا  سػاه. او لػـ يكػف  ػت 

ديؾ يبيح  ت والت وال  ت الحدود ال ي ة لمعر تت.  ال
الف ر   ن حتػ  مييػب الشػمس ... و ػت الميػي احيا ػا. 
كػػػاف بإمكا ػػػ  االكتفػػػا  وػػػالم طر األخيػػػر ويمػػػ ح  بػػػ  
ح ػػػوراى مركػػػزاى  لك ػػػ  كتػػػب سػػػرداى متػػػردداى مثيػػػراى لمر وػػػة 
والشكوؾ. لـ تػكت سػرديات الػديؾ وا فتاحػ  الرمػز  مػف 
ييم تػ  الث ا يػػة  وبػػوت  الػػدا ت لبل ػا مػػف ا ػػي  ػػذب 

ر األ ثػػػو  وتح يػػػق تعػػػارؼ لػػػّد   ي تهػػػت اخيػػػرا األخػػػ
واال تفػػػاش م تبػػػراى  دائػػػراى امػػػاـ ا ثػػػاه  حتػػػ  الطيػػػور 
والحيوا ػػات تتعػػاط  مػػر الػػدوراف وعػػد التسػػا د او قبمػػ  
وأل ػ   الػديؾ  حا ػػر مػف غيػر اسػػتد ا  ومسػموع  ػػت 
كي  ت كي البيػوت  تػراه ال سػوة والفتيػات يوميػاى  ور مػا 

زاى لكثيػػر مػف الػد اج  ػت البيػػت  يػو األكثػر تسػا داى وقفػ
 و ت ميثولو يات    يظي وعيداى   ال يد و مف الفروج   
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غيػػػر المسػػػتعد واكتمالػػػ  لم فػػػز والتخبػػػيب ومثػػػي يػػػذا 
الػػديؾ محبػػوب /  ز ػػز / يطعػػـ واسػػتمرار   أل ػػ  م ػػتك 

 غذا  العائمة .
ولمطاقة الخفية المستورة تحػت ر ػش ممػوف  د ػت م ػ  

اساطير العزلة وال طيعة ارتواطا و   المراة اكثر وا ت ت 
أل ػػػ  الػػػديؾ  ا  ػػػي مػػػف يعيػػػد تمثيػػػي الر ولػػػة وحبػػػراى 
الزوج اليائب او المراة الز بل   الم تظرة لم ت  الزوج 
السػػتعادتها  لكػػف اغ يػػة الػػديؾ / بػػيحت  األخيػػرة لػػيبلى  

. يػذا التكسػي التمثيمػت بػيف  ستودع المراة  سديا لم ـو
ميثيػػػة وعيػػػدة  ػػػت الػػػذاكرة  الر ػػػي والػػػديؾ  لػػػ   ػػػذور

ال معيػػة  ػػت كػػي مكػػاف مػػف العػػالـ  وواإلمكػػاف االطػػبلع 
 مػػ  اليبػػف الػػذيبت ل ػػيمس  ر ػػزر سػػ  د كمػػا مػػف 

األسػػػػاطير ذات العبلقػػػػة والػػػػديؾ  خابػػػػة 
والخبووة  وكشف  ر زر  ف  بلقة بيف 
روح ال مػح والػديؾ. وم حػت يػذه العبلقػػة 
الػػػديؾ بػػػيية ت تػػػرب كثيػػػراى مػػػف اإللهػػػة 

ة ال تيمػػػػػة  الف ال مػػػػػح يحبػػػػػد / الشػػػػػاو
المػػػوت و وعػػػث دور ػػػاى  وحتػػػ  ال تتعطػػػي 
الحيػاة وعػػد الحبػاد  وييػػاب طاقػة اإللهػػة 
المػػذكرة  البػػد مػػف بػػديي لػػ   وكػػاف الػػديؾ 
يػػو األ  ػػي لمػػوت اإللػػ  الشػػاب  يبػػعد 
بديم  الم اح رمزاى ق ػيبياى يتسػر لمرويػات 
اسطور ة كثيرة ) ا ح المعمػور  / تكو ػي 

اتت / اسػطورة ب ػات الم ػاح / ال ص التػور 
 و  ائد اال وعاث الك عا ت / دار المدب / دمشق.

يزاوؿ ديؾ يحي   حولت  ويعمف   ها   ػدما يكػوف حػراى 
خػػػارج ال ػػػف وكك ػػػ  يعمػػػف د وتػػػ  لمػػػف ترغػػػب. و ػػػػت 
اختبارات يحي  الوا حة لمػديؾ  ػت ت ر تػ  التشػكيمية 
ثػر  وع مف ال ذب والتمركز م ح   الػديؾ  اف ي تػرب اك

  ككثر مف يحي  الور ث ألبي .
يذا الفحي الدا ف المعمف  ف حر ت  حزمة ميثولو يات 
و  ائػػد حا ػػػرة  ػػت الػػػديا ات اليهوديػػة / المسػػػيحية / 
اإلسػػػبلمية / التػػػت م حتػػػ   هػػػازاى سػػػردياى / ميثولو يػػػا 
خابػػػاى وػػػ . الػػػديؾ رمػػػز معبػػػر  ػػػف األب وامتػػػداده  ػػػت 

 ػػػػاف مكتفيػػػػة العبلقػػػػة مػػػػر األخػػػػر / األ ثػػػػ  وسػػػػيرة الف
 وسرديات وا حة س حاولها الح اى و ت العودة لعديد مف 
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األساطير الخابة والديؾ  التت ذكريا  ػيمس  ر ػز  ػت 
كتاوػػ  ال اليبػػف الػػذيبت ال / دراسػػة  ػػت السػػحر والػػديف  

// لهػا تمظهػرات  ػت 277  د وكف روح الح طة // ص 
 ديػػد مػػف الحيوا ػػات وتكتػػت يػػذه الميػػزة ال وير ػػة مػػف 

اسػػة التػػت يتمتػػر بهػػا ال مػػح  وا توػػاره الهػػا شػػاواى ال د
معرو ػػػاى  ػػػػت ح ػػػػارات الشػػػػرؽ  وم هػػػػا ارتحمػػػػت الػػػػ  
ح ػػػارات كثيػػػرة  ػػػت العػػػالـ. مػػػا يهػػػـ قػػػرا ات  ر ػػػزر 
الم ار ة وال سوة لت يو اف الديؾ روح لمح طة  ومع ػ  
بػػػديي سػػػحر  لئللػػػ  الشػػػاب ال تيػػػي الػػػذ  ي ػػػزؿ لمعػػػالـ 

 زولػ  البػد مػف روح السفمت  ت موسػـ الحبػاد  وقبػي 
بديمة ل   وكاف الديؾ مف بيف كثير مف الحيوا ات روحاى 

 لمح طة وم ها / ذئب / كمب / ثور / ار ب / قن / 

 
ما ز .... الف و  دما يتحوؿ الديؾ بديبلى لئلل  الشػاب 
/ ال مح الذ  يطحف ك ر اف م دس و تشارؾ الكثير مف 

ديؾ احػػػد الحيوا ػػػات والوشػػػر تت ػػػاوؿ ال ر ػػػاف وكػػػاف الػػػ
المشػػاركيف وعيػػد قر ػػاف اإللػػ  ال ػػازؿ لمعػػالـ السػػفمت / 
ال مػػػػح  ػػػػت  سػػػػده ك ػػػػز  مػػػػف اسػػػػطورت  وسػػػػحر ات  
المتداولػػػػػة والمرتحمػػػػػة بػػػػػيف ال ما ػػػػػات الوارثػػػػػة لهػػػػػا 
والمتعاطية لط وسها دوماى ووم اسوات خابة   وت فت 
كي  ما ة مف ال ما ات  و اى مف التخيي  ميها ويكذا 

وط وسػػ  و  ائػده مت ميػة خا ػػعة تظػي اسػاطير الػديؾ 
لمتحػوؿ والتطػػور واسػػتمرار  أل ػػ  حا ػػف لم ػػاز مت ػػوع 
وا ت د وك هػ الم از الذ   يهػػ يػو احػد الم ػازات التػت 

 اشار لها  يتشة والما حة لمحياة قيمتها.
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واإلسهاب المشػار لػ .  ػت المبػررات الرسػـ / واألغػا تال 
   حػػو والمعػػب  ميػػ   واكتشػػاؼ اسػػرار وخفايػػاه وقيادتػػ

اسػػطورت  البدئيػػة  يػػو الػػذ   عػػي م ػػ  حيوا ػػاى دا يػػاى 
وم ازاى. و تشارؾ مر غيػره الطيػور األليفػة مثػي الحمػاـ 
والعبا ير  ػت و ػر الكػائف  ر ػبلى كػاف اـ ا ثػ  ػ امػاـ 

ح ي ية ال  وسية ويكخػذه 
الػػػ  وظيفتػػػ  البيولو يػػػة  
  ػػدما يػػرب الػػديؾ يسػػا د 
ا ثػػػاه ويػػػف كثيػػػرات ومثػػػي 

طيػػػػػػػػػور ذلػػػػػػػػػؾ تفعػػػػػػػػػي ال
والعبػػػا ير. ومع ػػػ  اكثػػػر 
اقتراواى مف تح ق الحمػـ او 
اإلثػػػػػارة ال  سػػػػػية لفػػػػػدب 
الر ػػػاؿ وال سػػػا  ) لمػػػديؾ 

 ر ش  ادر(.
 

 ال سـ الثا ت
 مف لم سد غير الديؾ

الطيػػػػػػور المحفػػػػػػورة  ػػػػػػت 
ذاكػػػػرة الطفػػػػي والمتحولػػػػة 

بئراى معطراى والر ر ات يت التت ر ت والف اف لدخوؿ واب 
 ديد / ت ر بت  محفوؼ والمخاطرػػ مثممػا سػ مت ذلػؾ 
السػػػيرة ػ والمحوػػػة ... وحتمػػػاى الكثيػػػر مػػػف التفابػػػيي 
الخابة بترتيب كي شت ػ حت  المخيمة. لمبد  بت ر ػب 

ة متػػػو رة والمحاولػػػة التػػػت  ديػػػد  موثػػػوؽ م ػػػ  وق ا ػػػ
اسػػتعا ت ومػػا يمكػػف اف  بػػف  وال فايػػات ال ػػادرة  مػػ  
ابتكػػار  ماليػػات. و ر ػػت الت ػػارب الكثيػػرة العديػػد مػػف 
الف ػػػا يف الػػػذيف ا تبهػػػوا زمػػػف الحبػػػار الػػػ  ال فايػػػات 
 وايمية توظيفها  ت التشكيي وابرزيـ دمحم محت الديف.

يذه لحظة يار ة مف العراؽ و ذبت يحي  الشػيف إليهػا 
محاوالى اإلمساؾ بها. المحاولة العراقية تح  ػت و ػيوم 
الحبػػار لك هػػا وال سػػوة ليحيػػ  الشػػيف  يػػت غيػػر ذلػػؾ 
تمامػػاى. الػػد و مػػف توظيفػػات الفػػف لمحبػػوؿ  مػػ   مػػاؿ 
  ي  ابتكار لعبلقات خابة مر المواد األولية ويت لحظة 
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متخ دقػػة وسػػن لحظػػة يار ػػة  وا  ػػت   ديػػدة / حا ػػرة

بها ذاكرة الطفولة ومشػايداتها وسػن المطبلطػة وسػيادة 
م ظػػػػر الطيػػػػور والػػػػدوا ف  يػػػػت التػػػػت حفػػػػزت الف ػػػػاف 
لتوظيػػف الػػر ش بوبػػف  مػػادة اوليػػة  اخ ػػعها الف ػػاف 
لت ر ػػػب طو ػػػي  حتػػػ  اكتمالهػػػا وا  ػػػاز مػػػف الموحػػػات 
الف يػػػة. وكػػػـ يػػػت غ يػػػة مثػػػي يػػػذه الت ػػػارب  وكك هػػػا 

 ا عة لكيميا  مختبر  ا  ز مهمت  ب  اح.خ
يػػذه التفابػػيي المختبػػرة  يػػت  ػػز  مػػف مرايػػا األيػػاـ 
و ط ػػػػة اليوميػػػػات التػػػػت سػػػػ مت األيػػػػاـ والمحػػػػاوالت  
وم حت ا خبلبة  ديدة   ممت ا كيفية اإلمساؾ والحياة  
وا بثاؽ روح الما ت وطر  ة  ديدة. اف تس يي الحياة 

ف العػودة لهػا. وكا ػت الهار ة مػرة اخػرب تعبػر  ػف ح ػي
الكممات يت ال ديدة بذلؾ وكتب يحيػ  الشػيف بواسػطة 
ما يو شػائر ومػكلوؼ / الميػة واأللػواف واألحػبلـ.  كػاف 
السرد ودقة الوبف  يػ  وبػعود برا ػة الت ػام البػورة 
والػػد و إليهػػا اكثػػر مػػف خػػبلؿ وبػػف تفبػػيمت  يسػػع  
لتسػػػ يي مػػػا يػػػو مسػػػتعاد  والحفػػػاه  ميػػػ  خو ػػػاى مػػػف 

 .الرماد
يذه المحاوالت ال ديدة والمحفو ة وشت  مف الميامرة  
وم از ػػػػة تشػػػػوش البػػػػورة او ارتواطهػػػػا  واحتمػػػػاالت 
األغػػػػوار وات ػػػػاه الفشػػػػي  لكػػػػف التفابػػػػيي التح ػػػػير ة 
و عت ال ارئ اماـ إمكا ات ال  اح  او تفػوؽ الطفولػة 

بتذوؽ ال  سي البئػر ال وا ت ػد وك ػ  مػف المهػـ والمفػرح 
تفابػيي الت ػارب والخػوؼ م هػا اف  تمكف مػف تسػ يي 

حتػػ  تم ح ػػا كػػي يػػذه السػػرديات الوسػػيطة / والسػػر عة 
شػػػح ة مػػػف الفػػػرح والسػػػعادة اليػػػامرة والهائمػػػة  تح  ػػػاى 
و  احػػػاى  حيػػػث تتحػػػوؿ لحظػػػات التخطػػػين األولػػػ  الػػػ  
حيػػا  الطفولػػة  ػػت  بػػدايات لػػدخوؿ الت ر ػػة مػػف وابهػػا وا 

فػػبلى ما ػػيها وحا ػػريا. أل ػػت ا ت ػػد وػػاف الف ػػاف ولػػد ط
ويظػػي طفػػبلى حتػػ  لحظػػة و اتػػ . طفولػػة المػػا  والشػػعر 
وال ماؿ  ومع   اخر وكما قاؿ يراقميطس ال الزمف طفػي 

 بيير يمهو و معب والبرد  ولمطفي السيادة.
مػػف المعبػػد والحيػػو  مبلح ػػة الػػزمف والتعمػػق ب هاياتػػ  
 مػػػ  اقػػػي ت ػػػدير وتسػػػ يي تار خػػػ  بواسػػػطة الػػػر ش / 

 واألغا ت والرماد.
متفػاخرة ومخزو هػا  ةالفحي مف الدوا ف مشبوو الديؾ /

غيػػػػر المعطػػػػي  لػػػػيس والطاقػػػػة   ػػػػن  وا  مػػػػا وػػػػاأللواف 
الموز ة  م   سده  لتعو   والزيو وعد مػا   ػد لؤلبػد 
قدرت   م  الطيراف كمػا  ػت اسػطورت  المشػهورة  التػت 
لـ ارد اإلشارة لها أل    الديؾ  مكتف برمز ت  / وم از 

ت األسػطورة. ولػّذت سػعياى ورا  ال وب ويما مف مم وحا
المتخفػػت مػػف المعػػا ت الخاتمػػة  يػػ   ويػػو الػػذ  قػػاد ت 
ل را ة بورت  المكلو ة  و حص اإلسرار ال  سػية التػت 
تمايت مر األب واالبف. والديؾ  ػوع مػف السػمطة   يهػا 
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متخفيات كثيرة  غير مرئية ومعرو ة وشكي شائر. ومف 
الكبر ػا  و ي ػاف العبلقات الدالػة  ميهػا  زيػو الػر ش و 

الطاقػػػة المثيػػػرة لمػػػا لم سػػػا  الرابػػػدات لممف ػػػوح مػػػف 
 بلقػػة بػػيف الػػديؾ واإل ػػاث. لكػػف يحيػػ  الشػػيف الػػت ن 
 بلقػػػة اكثػػػر تخفيػػػاى و م ػػػاى )لمػػػديؾ ر ػػػش  ػػػادر  م شػػػك 
الر ش  ادة ما يكوف مف الزغب بموف يتػدرج الػ  لػوف 
اخر  ت  سديا الميزلت حيػث تيػدو الر شػة ذات شػكي 

ع الػػر ح ت تهػػت الػػ  ذيػػي طو ػػي بمػػوف اخػػر وا ػػح ت ػػار 
مياير  وع ػ  ابػيض يتػدرج الػ  ح طػت المػوف و  تهػت 
بػػذيي رقيػػق احمػػر قػػا ت. او رمػػاد  خفيػػف  ثػػـ اسػػود 
بذيي اخ ػر قػا ت ... يػا ص مػاذا خم ػت  الػر ش مػادة 
متي ػػة  ػػداى ال تمو هػػا ا تػػ  العوابػػف  لهػػا قػػدرة  ائ ػػة 

الرقػػة وال ػػمير( / لمتعػػايش مػػر الم ػػاخ  ثابتػػة المػػوف و 
 //075مبررات الرسـ / ص 

مػ ح الف ػاف الػػر ش حزمػة مػف العبلمػػات السػيميائية لػػـ 
يكػػػف المػػػ ح ا تواطيػػػاى  بػػػي توبػػػي إليػػػ   بػػػر الممػػػس 
والمعا يػػػة والمراقوػػػة الدقي ػػػة  حتػػػ  است بػػػ  األلػػػواف 
وتحوالتها تدر  ياى  مما  عي مف الػديؾ م مو ػة الػواف 

 م ح  التحوؿ الوطت  تخ عها الطبيعة و  ابريا لت
واالكتماؿ داؿ  م  قدرة الخمق  التػت  عمتػ  مسػتفهماى  
ويػػػو خمػػػق متمػػػاه مػػػر التكو ػػػات األولػػػ   ػػػت الحيػػػاة 
والطبيعة  ولكي مخموؽ   ابره  وخبائب  وما يميػزه 
 ػػػػف غيػػػػره. الكػػػػائف محكػػػػـو وارتواطػػػػ  والكي و ػػػػة ... 
ويشترؾ ال مير بذلؾ  لكف لكي م هـ ما ي عمػ  مختمفػاى 

 ي  ما يثير العيف وال ي عم  شبيهاى متطاو اى مر الييػر / 
 األخر.

مػػا كتوػػ  يحيػػ  الشػػيف  ػػف الػػديؾ والػػدوا ف والطيػػور 
استخبلص لدقائق ت ر ت  يو التت مف غير الممكف اف 
يكوف حديثت بديبلى كا ياى  ف االطبلع  ميها ومعاي ة ما 
ا  ز مف تشكبلت   ية وا ت د وكف تبورات الف اف  ف 

لديؾ  خميرة لعديد مػف األسػاطير  ػت العػالـ وسػكحاوؿ ا
اإلشارة لذلؾ ولف اكتفت وما تحدثت     وا تبرت  م ازاى 
ورمزاى. ووبف الشيف لر ش الديؾ وزغو   يػ  اسػتفادة 
مػػف األسػػطورة اإلسػػبلمية التػػت سػػ مها د. دمحم   ي ػػة  
الذ  اشار ال  اف بيحة الديؾ  ت بي  لمف  ت ال  ػة  

ت يب لػػذلؾ ممػػؾ مػػف مبلئكػػة ال  ػػة ويػػو واوؿ مػػف يسػػ
 مػػػ  بػػػورة الػػػديؾ ولػػػ  ر ػػػش زغػػػب ابػػػيض / د. دمحم 
  ي ػػػة / موسػػػو ة اسػػػاطير العػػػرب /  ػػػف ال ايميػػػة 

 //711/ ص 0995ودالالتها / الفارابت / بيروت / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 58 1212 آيار(  21 -21)  العدد – تاَمّرا

 

 رؤى 

 
والمبلئكة خمق مف ال ور كما يذكر ال رآف الكر ـ. ي وؿ 
ابػػػف العر ػػػت المبلئكػػػة ارواح م فوخػػػة  ػػػت ا ػػػوار   ظػػػرا 
ل داسػػػة يػػػذه المخموقػػػات  لػػػـ تطمػػػق الث ا ػػػة الشػػػعبية 
الع اف لمخيمتها  ت شكف شكمها  بػي اكتفػت ومػا ورثتػ  

  ف الث ا ة العر ية اإلسبلمية. 
ثػي اف غروتيسكية يػذه المخموقػات تتم

 ػػػت كو هػػػا ت مػػػر بػػػيف ييئػػػة معي ػػػة 
وييئػػػة الطيػػػور  وذلػػػؾ أل هػػػا كائ ػػػات 
ذوات ا  حة يختمػف  ػدديا مػف كػائف 
ألخر / ببلح الػديف ال وػار  / وبلغػة 
اليروتيسػػػػػؾ / دار ال ايػػػػػا / دمشػػػػػق / 

 //527/ ص 5101
وواإلمكػػػػاف العػػػػودة لهػػػػذه الموسػػػػو ة 
لمتعرؼ  م  المركػز األسػطور  المهػـ 

قتػػػػ  وػػػػآدـ و ػػػػوح المميػػػػز لمػػػػديؾ و بل
وال  ػة  وا ػػفت التبػػورات اإلسػػبلمية 

بفات ذات مركز  ت تشكبلت العتوات الفكر ة الموكػرة.  
و مػػػ  الػػػرغـ مػػػف اإلشػػػارات السػػػر عة  ػػػف الػػػديؾ  ػػػت 
الالسيرةال و المبررات الرسـال  يظي كائ اى اسػتث ائياى. حػازت 
الب يػة الذي يػة اإلسػػبلمية  مػ  الػػديؾ األبػيض وا توػػاره 

الف ػػػر والػػػد وة لمبػػػبلة وا ػػػاؼ د. دمحم المعمػػػف  ػػػف 
  ي ػػة  ومػػف معا يػػ  ا ػػوبلج الحػػق وعػػد ظػػبلـ ال هالػػة 

ولذلؾ د ت المسمموف ال  اتخاذه  ت م ػازلهـ والسػيما 
األبيض ... ويو مػف طيػور ال  ػة .... اف اكثػر طيػور 
ال  ػػة الػػديوؾ. واف ك ديكػػاى  ػػت العػػرش  إذا يػػو سػػوح 

ـز   ػػػػد ذلػػػػؾ سػػػػ دت الػػػػديوؾ كمهػػػػا  ػػػػت األرض  تهػػػػ
 //715الشياطيف و وطي كيديـ / سبق ذكره / ص 

تميزت ال سيرة الرماد ال والتخفت واالختوػا  ورا  سػياقات 
السػػرد لػػذا كا ػػت وظمػػت يػػذا ال هايػػة مميمػػة  ومتكتمػػة  
ولسػػػيت بر ئػػػة وتوبػػػمت ال ػػػرا ة الػػػ  مخفيػػػات كثيػػػرة  
وكا ػػت ال ػػرا ة لهػػا مماثمػػة لعمػػي االثػػار  ويػػو يحمػػي 

حق المد وف م ذ زمف وعيد وت م ت السػيرة ادوات  ويبل
 اشارة حوؿ الحفر ات اي ا.
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تولػد مبلحظتػت حػوؿ التخفػػت والتسػتر  مػ  الكثيػر مػػف 
مبلحظة  امة معرو ة لم مير. ومػا قالػ  يحيػ  الشػيف 
محفز لعمي الحفر ات  الف االسرار كام ػة  ػت اال مػاؽ 
) سػػك تح وػػاب ذلػػؾ البيػػت الطي ػػت الشاسػػر... تحرسػػ  

خػبلت  كمػا تحرسػ  االلهػة قبل هػا  ال يوعػد غيػر ار ر  
ذراع  ػػف  ػػرؼ د مػػة ويػػو ي ػػر  م ػػذ االزؿ واث ػػاى مػػف 
مبػػػيره   م ػػػت ا ثػػػر  مػػػ  ذلػػػؾ البػػػبت المولػػػود  ػػػت 

 مػػ  راس ار ػػر ب ػػات  ػػت  0952الخػػامس مػػف  يسػػاف 
قر ة المطبلطة الم دائية شماؿ قمعػة بػالح  ػت ميسػاف 

ر  بػػيوة ال ... مكػػاف قبػػّت معػػزوؿ لطائفػػة ذات إسػػرا
ت تػػازه غيػػر مراكػػب  ػػابرة  ذات اسػػما  غر وػػة واشػػر ة 
مرقعػػػة ووعػػػض الي ػػػر والسػػػحرة  مػػػف حػػػيف ألخػػػر( / 

 // 1/ ال  ص 095مبررات الرسـ / ص
لـ يترؾ سيرت  بي ا  السطح  بي كاف ي ثر  ميهػا  مػا 
يمفت اال تواه وكك ػ  حػاز وظيفػة مزدو ػة غيػر الكتاوػة  

الف يحيػػػ  الشػػػيف ابػػػف  اإلشػػػارة الدالػػػة  مػػػ  الكػػػامف.
المطبلطػػة ذات الخفايػػا واألسػػرار البػػعوة التػػت ال يمكػػف 
تفكيكها وكشن سطوحها لمعر ة الخوايا تحػت السػطح / 
او السػػػػػطوح. الف يحيػػػػػ  ور ػػػػػث الت اليػػػػػد وحا ظهػػػػػػا 
وحاميها. لك   و د  فس  وعد اف طفػر م هػا الػ  ديا ػة 

ر ػة قر وة م ها  ابتدا  يفشت اسراره / خفايايا  لكف وح
م يػػػدة لو ػػػا  راسػػػب السػػػر ات  ػػػت داخمػػػ   ولحظتهمػػػا 

 يشعر األكثر م ها ي وؿ ل ا ما يو مثير  داى.

الػػػديؾ حا ػػػر يتمركػػػز  يػػػد  ػػػت الػػػذاكرة العر يػػػة قبػػػي 
اإلسػػػبلـ واإلشػػػارة  مػػػ  ذلػػػؾ كثيػػػرة  ػػػت كتػػػب التػػػراث 
واألخوػػػار  وسػػػارع اإلسػػػبلـ  كػػػديف  ديػػػد  لحيػػػازة ذلػػػؾ 

  الميػايرة  الما حػة لمػديف وا  ادة ا تا   والتحكـ بداللتػ
 ػػػويره ال ديػػػد. والػػػذ  دائمػػػاى مػػػا يتميػػػز وػػػالتزاـ السػػػمـ 
والتعاليـ والتشر عات والوبػايا األساسػية. والف البػبلة 
احدب   ابر الديف واإليماف و  البد مف ا تاج اسطورة 
خابػػة وػػ    اسػػتعار اسػػاطير الػػديؾ ورقشػػها ومػػا يػػو 

 ػػػػة مػػػػر مطمػػػػوب. وبػػػػارت لػػػػ  اسػػػػطورة  ديػػػػدة  م تر 
 اإلسبلـ   هو سا ة الكائف المسمـ  المعمف  ف بداية 
اليـو /   ره  وي ود الكائف لمببلة ووعديا األمر سػهي 
ويسػػير. الي ظػػة   ػػراى يػػػت بدايػػة الػػزمف ال ديػػػد. والف 
الػػديف ال ديػػد / اإلسػػبلـ  اكثػػر األديػػاف   ايػػة وال سػػد  
الف الرسػػالة ال ديػػدة معر تهػػا والتفابػػيي  ػػف ال سػػد  

ذكر  واأل ثػػػػو . وو ػػػػر  ػػػػواون والتزامػػػػات  مػػػػ  الػػػػ
ال  وسة. وحفو الديف لمر ي مكا    ت العائمة خابػة  
أل   وحيد  ا تظرت  العائمػة البػييرة والكبيػرة وأل ػ  ولػد 
 ت يـو لػيس كاأليػاـ  وظػي محمػوالى )لػـ اكػف ا ػزؿ الػ  
األرض ك ػػػت محبووػػػاى ومواركػػػاى  ولػػػدت  ػػػت اقػػػدس ايػػػاـ 

  ايػػػاـ الخمػػػق  خػػػامر ت احسػػػاس البػػػائوة الم ػػػدائييف
وشػت  اف لػػت ربَّ يحمي ػػت اي مػػا ك ػػت ومهمػػا  عمػػت( / 

 //2ص
 سايمت يذه الع ابر برسـ بورة الطفي  و عمت  

 



 

 56 1212 آيار(  21 -21)  العدد – تاَمّرا

 

 رؤى 

 
متميػزاى ومكا تػػ  وتعاطفػػ  الموكػػر مػػر الطائفػػة وط وسػػها 
وبػػار ور ثػػاى  ديػػداى لهػػا. واقػػراره بخبػػائص الم دائيػػة 

هبلى اال كشاؼ لآلخر.  عمت  م االى آدمياى ليز اى  ليس س
ومػػػف ي ػػػا  ػػػذور اال تمػػػا  الروحػػػت واالبػػػطفاؼ مػػػر 
ال ما ػػة )لػػدب البػػائوة الم ػػدائييف ط ػػوس واسػػاطير 
تسػػتمد سػػراي تها مػػف ديػػور موغمػػة  ػػت ال ػػدـ  وسػػ ف 
بػػارمة ال ت بػػي اال تهػػاد  أل ػػت مػػف  ػػرؽ ك هػػوتت( / 

 //2ص 
مػػػػا يميػػػػزه ويشػػػػور شػػػػهوت  المشػػػػبوة دائمػػػػاى والم ػػػػاخ 

 اوالى وما تترك  الط وس الوث ية المع ية  البحراو  
وػػػالزواج اإللهػػػت الم ػػػدس والمعػػػروؼ  ػػػت مكػػػة وشػػػكي 
واسر. يذا اي ا  عي مػف الػديؾ رمػزاى لمطاقػة والفحولػة 
وبيحت  لها وظيفػة اإل ػبلف االتبػاؿ المػذ . مػف ي ػا 
تػػـ ا تػػاج الكثيػػر مػػف األسػػاطير  ا تمػػاداى  مػػ  ابػػولها 

الػديؾ  ػت الميػة الحديثػة  وا  ا ات  ديدة لهػا. ومػا زاؿ
رمػػزاى لمر ولػػة )الف ذكػػراى واحػػداى يكفػػت  ػػت زر وػػة د ػػاج( 
ي  ي ل ا الشعر ال ػايمت بػورة وا ػحة  ػف مػدب ولػر 
العرب وال  س وي وؿ وعض الوػاحثيف  اف الػدليي  مػ  
ولر العػرب وػال  س دوف غيػريـ مػف الشػعوب األخػرب  
ف ا هػػـ و ػػعوا اكثػػر مػػف مائػػة لفظػػة لم كػػاح. وذكػػػر ا

اسما لم كاح وي وؿ و ػرة االسػـ  0117ال طاع الب مت 
تدؿ  م  شرؼ المسػم  / شػاكر ال ػابمس / ال  سػائية 

العر يػػػػة / ال ػػػػ س / والح ػػػػارة / المؤسسػػػػة العر يػػػػة 
 //590/ ص 5107لمتوز ر وال شر / بيروت / 

و رمػػػػز  اي ػػػػػا  لمشػػػػبق  ػػػػػت وعػػػػض ك ػػػػػائس ال ػػػػػرف 
وظائفػ   الوسط . و ت رسـ ال ديس برو يي. وا تشػرت

الرمز ة كثيراى و ت بمداف  ديدة وم ها  م  سبيي المثاؿ 
 ر سػػػػػا  ويمثػػػػػػي  مػػػػػ  ال طػػػػػػر الذيبيػػػػػة والبرو ز ػػػػػػة 
لم مهور ػػػػة الفر سػػػػية. والػػػػديؾ طػػػػائر شمسػػػػت  رمػػػػز 
لمكواكب وال ور المتوالد  ويبيح قبي شػروؽ الشػمس. 
وبػػياح   بلمػػة تشػػتت األشػػواح الطائفػػة اث ػػا  الميػػي. 

رس  وا تمدت  مي  ديا ة ميثرا  اإلل  واستعارت  وبلد  ا
 الشواب واسماه اليو ا يوف  الديؾ  الطائر الفارست / 

 يميب سير ك / الرمز  ت الفف واألدياف  الحياة  تر مة 
/ ص 0995 بػػػػػػد الهػػػػػػاد   وػػػػػػاس / دار دمشػػػػػػق / 

015/012  / 
اإلشارة لتمركز الديؾ والديا ة الفارسية وخبوبػاى اإللػ  

مػػػا قالػػػ   ػػػيمس  ر ػػػزر واليبػػػف  الشػػػاب ميثػػػرا  اكػػػد
الث ػػا ت حػػوؿ روح ال مػػح والػػديؾ. ومع ػػ  و ػػود  بلقػػة 
 مي ػػة بػػيف اإللػػ  الشػػواب والػػديؾ. واستح ػػار الػػديؾ 
لحظة حباد ال مح تمثيمػت واحيا ػا استح ػار ح ي ػت  
ويذا مياير  ف  بلقة ال مػح واإللػ  الشػاب اوز ػر س  
ات  فػػت المحظػػة التػػت يحبػػد  يهػػا ال مػػح  يظهػػر ال  وػػ

 الم احال و ت التوراة اشارة ػ سفر التكوف لبف ة حبمت 
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بيف راحيي ليئة  حبمت ومو بهػا راحيػي  مػ  الم ػاح   
و ػازت ليئػػة بميمػة مػػر يع ػوب  اتبػػي الم ػاح رمز ػػاى مػػر 
ذا اسػػتعر ا خبػػائص  راحيػي  اكمتػػ  وخبػػبها بيوسػف وا 
اوز ر س  اإلل  المبر  الشاب  سػ مت ن  بػواى ب عػي 

الشػػيف اكثػػر اقتراوػػاى الػػ   ظػػاـ االلويػػة مػػف األب  بػػد 
الشاوة   يما إذا  ر  ا وكف السبللـ والدر ات  ت مبر 
ال ديمة رموز موكػرة  ػداى لبل ػتبل  واالرت ػا  والبػعود. 
وك ا كرر ا اإلشارة لمبعود  ت السيرة الرمادال مراراى  ويذا 
الفعػػػي الػػػدي ت المبػػػر  اكثػػػر تمػػػاه مػػػر األ   وكشػػػفت 

رسػـو الخابػة واإللػ  اوز ػر   بوبػف  الم ػابر احػدب ال
الهػػا  مػػ    مػػة درج و رمػػز يػػذا لوعثػػ  مػػرة اخػػرب / مػػا 
تفػػػػرد لػػػػوكر / مع ػػػػـ المعبػػػػودات والرمػػػػوز  ػػػػت مبػػػػر 
ال ديمة / ت   ببلح الديف رم اف / مكتوة مػدبولت / 

 //070/ ص  5111ال ايرة / 
و ر  ػػا مػػف خػػبلؿ سػػرديات األب وك ػػ  بػػعد سػػمماى كػػت 

 حرؽ  ود كبر ت   و  دما تـ ل  ذلؾ يذيب لعشي ت  وي
 

 
سػػػػ ن ميتػػػػاى وبػػػػعوده وشػػػػر   مختمػػػػف  ػػػػف البػػػػعود 
اإللهػػت. لكػػف ا وعػػاث األب رمػػز  تح ػػق لػػ   ػػت السػػيرة 
التت كتبها يحي  الشيف  واي ا مف خبلؿ يحي  الوارث 
ألبيػػ   مت ػػاوراى مػػر زكر ػػا  الػػذ  طمػػب مػػف ر ػػ  وارثػػاى 

يػػػة حتػػػ   ك طػػػاه يحيػػػ   والت ػػػاص قر ػػػب واو ػػػح لميا
السيرة اكدت  م  ذلؾ )يػي يوعػث ص  ي ػا مػا كػاف  ػت 

 //22اوائ ا( ص 
************* 

بػػود  اإلشػػارة لمبلحظػػة  وير ػػة  ػػف قرا تػػت الث ا يػػة 
لسيرة الرماد  ويت ا ػت ال ات ػاغـ مػف مػا اراده المؤلػف 
 ت سيرت   واف استممت مفاتيحت م ها  وا عزلت مكتفياى 

ة مػػػػف مػػػػوقفت الث ػػػػا ت وفحوبػػػػت الخابػػػػة المسػػػػتولد
والمعر ػػت  ػػت تكمػػي الػػ ص  وا تظػػاره لحظػػة اسػػت ابت  
لػػػت  وعػػػدما تتػػػراكـ معمومػػػاتت ... ا ػػػا مكتشػػػف السػػػيرة 
الرمادال   وا ا المخبر العم ػت  ػف الكػوامف لسػيرت   يهػا 

 المعرو ة ر ما التت  ت الكتاب وتمؾ غير المعرو ة.
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يحي  الشيف   اف وسارد مهووس والذاكرة / مرآة الفػرد 
وال ما ات واي ا مهمـو والذات / األ ا  وو ايا األخػر  
المتشارؾ وكتاوة الذاكرة والهوية.   ح يحي  الشيف  ت 
سػػردية غيػػر مكلو ػػة و ت ميديػػة  لو ػػر  ردا يتػػ  و هػػاى 
لو   مر األخرػ حسػب مفهػـو ليف اسػػ الػذ   ر ػ  ومػا 

سػػػطح المػػػرآة / السػػػرد. وي ػػػا تح ػػػق لحظػػػة زاؿ  مػػػ  

تار خية  زماف ومكاف  يتحوؿ  يهػا السػرد الػ  مكػوف 
حيػػػو  / و ػػػوير   ػػػت بػػػياغة وتشػػػكيي ا طولو يػػػا 

  ػػن  المعر ػػة. ي ػػا يبػػرز الػػدور الكبيػػر لػػيس لمسػػيرة 
وا  مػا لكػػي ا ػواع السػػرد م ػذ قػػديـ الزمػاف وحتػػ  اآلف  

ا  و مي ػا اف أل   مػرآة حيػة / واقيػة  ال يمكػف ت ايمهػ
 حدؽ  يػداى  حتػ   ػتممس الزمػاف مػف خػبلؿ سػرديات 

 و وي ا. 
وشيئاى   شيئاى واف يحي  الشػيف امػامت مهمػـو بإزاحػة 
الرماد  ف موقده لك   ال يوعده كثيراى   ظراى لحا ت  ل . 
 يػػ  ابػػوات كثيػػرة واسػػتعارات تخ ػػدؽ  ػػت السػػرديات 

لشػيف وطاقتها الشعر ة. ويذه بفة الشعرا   ويحيػ  ا
رسػػػاـ / شػػػا ر / سػػػارد  والسػػػرد   بػػػر م ػػػالت  ػػػت 
الرسػػػـ والشػػػعر. ومػػػف خبللهمػػػػا الػػػت ن احبلمػػػ  يػػػػو 
و ما تػػػ   ومشػػػاركة األخػػػر  يهػػػا ذات مسػػػاحة غيػػػر 
واسػػػػػػعة  يػػػػػػت ذات العبلقػػػػػػة والسياسػػػػػػية وال شػػػػػػام 
اال تمػػػا ت والف ػػػت. ولػػػـ تتسػػػتر السػػػيرة  مػػػ  احػػػبلـ 
 يحيػػ  الشػػيف  حتػػ  ات ػػحت لػػت وكك همػػا حمػػـ طو ػػي
 يػػ   احيا ػػاى  حمػػـ ال يت ػػاور مػػر المحػػين  و تشػػاكس 

 مع .
الكموف والطفولة ال يع ت تتفيػ  الحا ػر  بػي يػو  مػ  
العكس استظهار ايميػة مرحمػة  ػت غايػة الحيويػة  لػذا 
ال اتفق مر م ولة  اف  اؾ روسو  ػت د وتػ  لميػادرة 
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الطفولة  التػت تع ػت وال سػوة لػت االسػتي اه استح ػار 
فولػػة بػػحوة شػػعر ة  وتفػػايـ مػػر الشػػعر  الػػذاكرة ػ الط

وا  ػػػػبل  سػػػػرديات الما ػػػػت / احبلمػػػػ   التػػػػت بػػػػاغت 
الكائف. ومع ػ  ا هػا خطػاب سػرد  مػزدحـ والتبػورات  

 المعبرة  ف ارادة الكائف / والعالـ. 
الير ب مرتون بوثاقة وبفت  المم وحة ل   ػت الم ػا ت  
التػػػت تكخػػػذه وتطػػػرده وتسػػػتفيده ... ويكػػػذا كػػػاف وظػػػي 

 اى و وة االبتعاد  ف المكاف الرحمت وسطوة المكاف مبلح
/ الم ف . لذا ذيب واحثاى  ف قبر ابي   بػد الشػيف  ػت 
دلموف. مفارقة مثيرة بيف االختوار الطو ت لمو ػود  ػت 
دلمػػػوف وكك ػػػ  اراد  بػػػر ذلػػػؾ االسػػػت رار  ػػػت الفػػػردوس 
األوؿ وحيازة خمود اإللهة  يها. دلموف التت ابتكرت كي 

ئة دور غيػػر مواشػػر ومػػا تػػـ ابتكػػاره  يهػػا شػػت  ولمبػػاب
واخترا  .  اإللهة ا كػت واألـ الكبػرب   خرسػاؾ  ا  ػيا 
إلي ا وابتكار الخمق والتكو ف والتعرؼ األولت. لكف األب 
 بد الشيف مات ي اؾ وعد بعوده السمـ وذيب االبف / 
يحي  واحثاى  ف قبر ابي  وسن م برة الير ا    مػـ يعثػر 

ـ كمهػـ السػبلـ. يػي كػاف سػكاف الم بػرة  مي  وقرا  ميه
غر ػػا    عػػـ  ويػػي و ػػوديـ  ػػت دلمػػوف يع ػػت معػػر تهـ 
وما تع ي  يذه المدي ة  ا هـ غر ا  وكف   و مي ا اف ال 
 سػػتيرب   الم ػػػابر إذا لػػـ تكػػػف  ػػمف ث ا ػػػة ال راوػػػات 
المتخيمػػػػة   ك هػػػػا م فػػػػ  اخػػػػر. المبلحظػػػػة المهمػػػػة اف 

تيػػة وتفابػيي الت ر ػػة التح  ػات األخيػرة  ػػت السػيرة الذا
الف ية   ا ت  تائك أل عاؿ ساو ة.  رماد السيرة  تع ػت 

حبػػػوؿ احتراقػػػات  ويػػػت م ػػػاز تفػػػتح امام ػػػا ميم ػػػات 
كثيرة. ولـ يكتف يحي  والع واف الداؿ  بي قػاؿ واأل عػاؿ 
التت ا  ت  حو الحرائق )ل د احرقت ايامت ولـ يعّد ما 

مػا ي  و ػ   ي ير ت غير قم ت. وعض البػدائييف يحرقػوف 
طيمة العاـ  ت احتفاؿ س و  ومثاوة  يد  و تواروف  ت 
الحرائػػق  األكثػػر كرمػػاى  ػػيهـ مػػف يحػػرؽ اكثػػر.( يػػدرؾ 
الف اف اسطورة رماده ويعر ها  يداى. الف اشارت  لها لػـ 
تكػػػف ا تواطيػػػة  ال بػػػدية  يهػػػا وا ػػػحة. وكػػػـ تمػػػوه 
اإلشػػارة القتبػػاده  مػػ  العميػػق األسػػطور   يػػت ذات 

 ائيػة  الم ػاؿ االقتبػاد  واال وعػاثت  المت ػدد  داللة ث
كػػت يعػػاود حياتػػ  مػػرة اخػػرب  ويعػػيش تار خػػاى ميػػايراى  
ودائماى ما يحوز  ي  الفي يق دورت  الحياتية وكك   خمق 
تػػواى ) ... ك ػػت احػػرؽ اقتبػػاد  كػػي مػػرة  وا يػػد ا تػػاج 

 ///7 فست مما تو   مف رماد( ص 
ي يػػق /  ػػبل بػػد مػػف ومػػا دم ػػا تحػػدث ا  ػػف الع  ػػا  / الف

اإلشارة ال  طائر السيمرغ الذ  تحدث      ر ػد الػديف 
العطػػار  ػػت كتػػاب الطيػػر. وتختمػػف يػػذه األسػػطورة  ػػف 
األولػػػػػ   لك هػػػػػا متميػػػػػزة والػػػػػدور المركػػػػػز  والمهػػػػػيمف 
لمسيمرغ   يذا الطائر الذ  قاد برتػوف طيػراى  حتػ  ظػي 
وحػػػده اخيػػػراى  لػػػ  ح ػػػور بوحدتػػػ   ولػػػـ يختػػػف مثػػػي 

 بي ظي مست يواى لم دا  الداخمت السر . الطيور 
************* 
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 ال سـ الثالث
 

يتـ الحديث  ف تمظهرات األ ث   ت ال سيرة الرماد ال إال 
 بػػر المػػا  الػػذ  اطم ػػت  ميػػ  الالمػػا  الم ػػدائت ال الف 
العبلقة  ي  ال تشو  غيريػا  وك ػا قػد المح ػا سػاو اى الػ  

التيػار او  ػده اف الو ود  ػت المػا  ووسػن ال هػر مػر 
يػػو  ػػوع مػػف االثػػارة والتحفيػػز لم سػػد اآلف د ػػر المػػا  
لم سد وخبوباى   دما يكوف الكائف  ػد التيػار يع ػت 
 و اى مف االتبػاؿ و تح ػق لؤل ثػ  / المػراة اثػارة كاممػة 
ذا تح  ت العبلقػة االتبػالية المواشػرة مػر  لحسياتها  وا 

امػػػ  المػػا   ا ػػػ  يتمػػػاي  كميػػػاى مػػػر الر ػػػي  و وتػػػ  واحك
ال ػػػو   حتػػػ  تسػػػتكمي األ ثػػػ   بلقتهػػػا بتيػػػار المػػػا  / 
الرمػػػز  الػػػذكر  والفحػػػولت وامتيػػػاز تػػػاـ. يػػػذه العبلقػػػة 
العم ية والسر ة  تحدث اماـ الحشد او  م  ا فراد  يت 
ممارسػػػة   سػػػية  تف ػػػت لبػػػعود الرغوػػػة  واشػػػتعالها 
الم ػػاز  حتػػػ  اال طفػػػا   حيػػػازة المػػػّذة كاممػػػة ولوذيػػػا  

 سػديا وتحولػ  الػ  رمػاد  لك ػ  رمػػاد االث ػيف  وبػمت 
مػػػف  ػػػوع ميػػػاير وم از تػػػ  وا ػػػحة ومعرو ػػػة  ووعػػػد 
لحظات  يسػتي و  سػديا األ ثػ  مػف خدرا ػ  المم وحػة 
ل  مػف قبػي  وعػد اف اسػتكمي وظيفتػ  الوطر اركيػة. مػف 
ي ا  البائبت الم دائت يعيش كي لحظات  وتفابيم  مر 

شوا ا لّذياى  لم سد األ ثو . مف الما   الما ح لتطهيراى وا 
ي ػػػا ا ت ػػػد وػػػاف األ ثػػػ  ال تعػػػيش ازمػػػة حسػػػية  قبػػػي 

زوا هػػػػػا  الف المػػػػػا  حا ػػػػػر ومعمػػػػػف  ػػػػػف اتبػػػػػال  
 المستمر.

ك ا قػد اشػر ا سػاو اى لمعمػق الػداللت الػذ  ت طػو   ميػ  
العبلقة مر الما   الذ  دائماى ما يكوف محػبلى اسػتعار اى  

ئت / ي ػػػود األ ثػػػ  / الر ػػػي  حػػػو   ػػػا  الطهػػػارة البػػػد
الفردوسػػػػت. وكك ػػػػ  وػػػػال زوؿ وسػػػػن المػػػػا . اسػػػػتمرار 
ممارسػػة المذائػػذ األولػػ  واسػػتعادتها  ػػت لحظػػة ح ػػور 
ال دست وكميتػ . لػذا ا ت ػد وػاف التطهػر وسػن المػا  او 
ال ػػزوؿ  يػػ   لػػيس  عػػبلى ط وسػػياى لحيػػازة الطهػػارة   ػػن  
وا  مػػػا ت طػػػو   مػػػ  تفابػػػيي كاممػػػة / معرو ػػػة  تكخػػػذ 

 بػػر ط ػػس دي ػػت تتمظهػػر العبلقػػة المتعبػػد  حػػو اإللػػ   
 ي   ف ث ائيػة األ ثػ  / المػا   وتكػاد تبػدو ومثػي يػذه 
العبلقػػة   بػػر ث ائيتهػػا    سػػية. والبػػد مػػف الت بيػػ  الػػ  
اال تشػػا  وسػػن المػػا   يح ػػق لؤل ثػػ   ظا ػػة مػػف د ػػس 
يم ح  المػا  لهػا. وتبػدو لممػا  مػف خػبلؿ يػذه العبلقػة 

خاليػػػة / رمز ػػػة / ث ائيػػػة الوظيفػػػة  األولػػػ  اتبػػػالية اد
ت ر األ ث  وسن ر شات رغبتها  وثا ياى ييسمها  ربة 
االتباؿ ال  ست والما  متاحة  الف ال زوؿ  ي  م ترف 
والوظػػػػائف اليوميػػػػة لبل ثػػػػ  / المػػػػراة  ويػػػػذا التوا ػػػػد 
المسػػػػتمر يع ػػػػت و ػػػػود )ميػػػػزب ميتػػػػا يز  ت  محفو ػػػػاى 
والتحديػػد اسػػموب لمتييػػب  مػػ  ال مػػق واال ػػطراب حيػػث 
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وامتباص ال وب اليام ة المواكوة لم ماع .....  ي ـو
 ليمكف اإل ساف والتالت مف معاودة التحكـ  ت  سده 

والسيطرة  مي  .  هذه قوب غام ة   متد  ة   ويميػة 
مفعمة وال شوة تكتت  ممية الطهارة لمعػاودة إخ ػا ها 
لمسػػػػػيطرة ولمت  ػػػػػػيف ولئلدمػػػػػاج   خابػػػػػػة اف الحيػػػػػػاة 

لحيػػاة الروحيػػة   ومع ػػ  الع ػػوية تػػكتت  مػػ  حسػػاب ا
ا هػػا خسػػارة لمػػروح   ويعتمػػد ا  ػػاز التػػوازف الػػداخمت 
لئل ساف  م  تسكيف حػدة ال مػق واال همػاؾ  ػت ا مػاؿ 
البػػدف   مػػف ثػػـ احػػبلؿ السػػبلـ  ػػت المػػزاج والو ػػداف / 
 بػػد الويػػاب بوحدتيػػ  / اإلسػػبلـ وال ػػ س / ت   يالػػة 

 //92/99/ ص  5110/  5العور  / دار الساقت / م
ترطيػػػب ال سػػػد والمػػػا  إدخػػػاؿ رمػػػز  وتمثيمػػػت . حتػػػ  
 ةالعبلقػػات األخػػرب مػػر المػػا  ت طػػو  تمثػػيبلت لمممارسػػ

 ال  سية .
 السبلـ  ميؾ 

 ايها الما  ال ار  
 مف تحت  رش الرب الذ  ي ئ وؾ 

كػػا مػػا  ػػت األرض / غ ػػواف رومػػت  كمػػة ال اشػػت  / 
 //52/ ص 0915مطوعة األمة / ويداد / 

ال  س   ايـ ما يميز الديا ة البائوة الم دائيػة  أل هػا 
م تر ة كمياى مر الخبووة والت دد  واال وعاث  ويت مف 
ديا ػػػات الخبػػػب الموكػػػرة  ػػػت الشػػػرؽ االد ػػػ  ال ػػػديـ  
 واقتر ت يذه الديا ة والمحين المائت م ذ األزؿ  ومف 

 

 ي ا تشكمت بفتها الخبو ية .....
 ػػػت الم دائيػػػة  ويػػػو والمػػػا    بػػػر  ػػػوير  وحيػػػو  

 بػػبها المركػػز  الػػذ  تسػػيّد  ػػت كػػي ط وسػػها /  ػػا ح 
المعمػػور  / ال ػػ س  ػػت اسػػاطير واديػػاف الشػػرؽ / دار 

 //021/ص5105تموز / دمشق / 
المػػػا   بػػػب ث ػػػا ت ودي ػػػت  ػػػت الم دائيػػػة  مػػػف ي ػػػا 
تكو ػػت العبلقػػة بػػيف المػػا  وال ػػ س / المػػا  والم ػػت   

 ما  والم ت . وحاز والت اظر الفمسمو ت وا ح بيف ال
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م ػػػت السػػػما  بػػػفة المػػػا  وطاقتػػػ      ػػػد  زولػػػ  مػػػف 

 السما  مطراى و خبب األرض .
وتذكيراى واسطورة االل  ا كت   ويو ي ف  م   فة  هر 
الفػػػرات و  ػػػزو كػػػالثور و تػػػد ق م يػػػ  ويمػػػؤل الفػػػرات   
و ذيب ل هػر د مػة ويمػارس ذات الفعػي و تػد ق الم ػت 

لمػا    م ػت   والم ػت   مػا  االلهت ويطفح د مػ  وػ  ا
الر ػػي. والتوػػادؿ بي همػػا ممكػػف  ومزاولػػة اليطػػس وسػػن 
المػػػا   ػػػت ال هػػػر   يػػػو  ػػػزوؿ  ػػػت م ػػػت االلػػػ  ا كػػػت  
وا ت ػػد وػػاف يػػذا االبػػي االسػػطور  البػػدئت  يػػو الػػذ  
مػػ ح المػػا   ػػت ال هػػر بػػفة ذكر ػػة   ويػػو قػػادر تمامػػاى 

  م  االدخاؿ.
حتفػػالت وػػال  س قػػرا ة لمرمػػوز العديػػدة  ػػت الط ػػس اال

تكشف الوحدة الداخمية  ت وظيفة ال  س   وي ػـو كػي 
رمز مف الرموز ال  سية / االخبابية   مؤازرة وا حة 
لمط ػػػس االدخػػػالت مػػػف ا ػػػي تح ػػػق وظائفػػػ  م از ػػػاى / 

 //79 ا ح المعمور  / سبق ذكره / ص 
ومػػػا يسػػػا د ا  مػػػ  تػػػد يـ قرا ت ػػػا الخابػػػة والمػػػا   

 ا د المركز ة الخابة والديا ة االشارة لما ت م ت  ال و 
 
 
 
 

 ويت اشترام سر اف الما  و دـ توقف   ال را  الط وس 
والممارسات ) واالرتماس والما  ال ار    إلػزاـ لممتعبػد 

 ( يذا االلزاـ  يكشف  ف تح ق االتباؿ الرمز  
والح ي ت بيف الما  واأل ثػ . والمبلمسػة  ػوع اتبػالت  

 يو ر لؤل ث  إحساسها وال شوة يعّرؼ ميرلو و تت 
ال ػػ س وك ػػ   شػػام تعمػػد  يتوػػر الفػػيض العػػاـ لمو ػػود 
ويستسػػػمـ لحركتػػػ  .... اف سػػػمة ال ديػػػة  ػػػت ممارسػػػة 
ال  س ليست مثار ش    ال  س متكبي  ػت اإل سػاف 

ف خػبلؿ ادراؾ المػاد  /   ويو اسػموب كتككيػد الػذات مػ
 //059 بد الوياب بوحديت  / سبق ذكره / ص 

ا ت ػػد وػػاف يػػذه المبلحظػػات  تحػػت امػػاـ ال ػػرا ة م فػػذاى 
مركز ػػػاى مػػػف ا ػػػي الػػػدخوؿ مػػػرة  ديػػػدة لسػػػيرة الرمػػػاد 
والتعرؼ  م  شػذرات ال ػ س والعبلقػة وال سػد األ ثػو  
المكشػػػو ة والمعبػػػر   هػػػا ت ػػػمي اى الديا ػػػة الم دائيػػػة / 

ئية /   سية / متوترة. متفردة دائمػاى ووطاقػة خبلقػة  ما
وال يمكػػف التفكيػػر والمػػا  وعيػػداى  ػػف ال ػػ س بػػي يػػو  
الما   المحرؾ لمخزوف الطاقة المحسوسػة لػدب الر ػي 
 البائبت  أل   ما  زاحف  يادر   م  األقي رمز اى  
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ويػػو اي ػػا  المػػا   المحفػػز لممكبػػوت 
األ ثػػػو . ويػػػذا الشػػػهو   ػػػت ال سػػػد 

الػػرا  ال يع ػػت البػػابئة   ػػن  بػػي كػػي 
األ  اس  إال اف البػابئة اكثػر اقترا ػا 

 مر الما .
ويكمػػػف اليمػػػوض  ػػػت ث ائيػػػة العبلقػػػة 
مػػػف خػػػبلؿ الم ػػػدس وتبدياتػػػ  والحػػػب 
سػػر م ػػدس ومػػاد   وت بػػي اإل سػػاف 
لم  س  عي اي ابت مف ا عػاؿ الت ػوب 
كالبػػػبلة والبػػػدقة والشػػػهادة   أل ػػػ  

 بػػي مع ػػزة ال بػػوة المت ػػددة يت ػػمف ت
والتبػػور المسػػبق لػػ عـ السػػما    اف 
ال ػػػػػػػ س يع ػػػػػػػت الشػػػػػػػهادة إلرادة ص 
والتعبير  ف المشيئة اإللهية . ويكػذا 
يعد ا ماؿ المحػـ ببه ػة و ػرح وحر ػة 
/  بد الوياب بوحديت  / سبق ذكػره / 

 //021ص 
واسػػػػتمرار ح ػػػػور المػػػػا   ػػػػت سػػػػيرة 
يحيػػػػ  الشػػػػيف يت ػػػػا ف اي ػػػػا مػػػػف 

ؿ األبي الػذ  ي تمػت إليػ    ويػو خبل 
اال تما  لعرؽ كه ػوتت ) سػ طت الػ  الو ػود تت ػدم ت 
ييوة ط وس بائبية  البف   ت ال مرا   ي   قادـ  م  
 راس ار ر ب ات  الـ   دت ولديا الوكر  مهددة بزو ة 
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ثا ية  اف لـ ت  ب ولداى اخر بديبل   ك ت البديي الموالغ 

 //5 ت ح ي ت ( / ص 
ت ػد وػػاف اشػارة السػػيرة الػػ  كثا ػة الط ػػوس والع ائػػد وا 

واألساطير التت تسػتمد سػرا يتها مػف ديػور موغمػة  ػت 
ال دـ  وس ف بارمة مت  ة ال ت بي اال تهػاد ... )أل ػت 
مف  رؽ كه وتت  ك ت م ذوراى لط سيف  اولهما مد اة 
لمفػػرح  يػػرتون وػػالعرس  الػػذ  مػػف  رائ ػػ  ا شػػا  بيػػت 

كػػد ا مػػراراى  مػػ  السػػرا ية المميػػزة // ا2لمعػػر س( / ص 
لمديا ة الم دائية ويت مف   ابػريا الما حػة لهػا طاقػة 
مت ددة لم اومة سمطة تث ا ات / وديا ػات م ػاورة لهػا 
  ويػػذه السػػػرا ية تت مػػػ   ػػت لحظػػػة العػػػرس وا تواريػػػا 
ط ساى احتفاليا . بػدئياى واستح ػاره تككيػد  مػ  األبػوؿ 

تػػػراؼ والمحظػػػة األولػػػ  واالحتفػػا  بهػػػا   ويػػػو اي ػػا ا 
وتكراريػػا واسػػتمرار ك ػػوع مػػف ت ديػػد لمػػزمف والسػػ ة كمػػا 
قاؿ مارسػيا اليػاد . والطفػي يحيػ  يػو الشػايد الم ػدس 
 مػػػػ  لحظػػػػة ا شػػػػا  مكػػػػاف ط وسػػػػت القامػػػػة الػػػػزواج 
والح ػػور ا ترا ػػا بتح ػػق الػػدخوؿ . مثػػي يػػذه ال داسػػة 
المم وحػػػة لمطفػػػي   ظمػػػت سػػػاك ة  ػػػت خزا ػػػة ذاكرتػػػ    

ا كمما شايد او تذكر ذاؾ الزمف المت دد . يذا يستعيدي
يػػومت  الػػ  اف االتبػػاؿ ال  سػػت بػػيف الر ػػي والمػػراة 
اتبػػاالى بيولو يػػا   او تمثيميػػاى مثممػػا يػػو حابػػي لحظػػة 
التوا ػػػد وسػػػن المػػػا  يع ػػػت وػػػكف الحيػػػاة متحركػػػة  حػػػو 

االكتمػػػاؿ مػػػف خػػػبلؿ الت ػػػدد الحابػػػي  بػػػر اإلدخػػػاؿ . 
ت الرمػػز  او الوػػايولو ت وا ت ػػد وػػاف التمثيػػي االتبػػال

يع ػػت اي ػػا  و ػػاى مػػف ط ػػوس ال ػػ س الم ػػدس الػػذ  
 ر ت  ديا ة سػومر واكػد . وكبليمػا اإلدخػاؿ الرمػز  او 
الوايولو ت يؤكداف  م  ت دد العالـ والحيػاة  بػر والدة 

 محتممة  ديدة .
واشار مارسيا الياد  ت كتاو  العود األبػد  ) اف الحػرب 

ت  و ػػرد إلػػيهـ ارواحهػػـ    ػػت  يػػد  ػػوروز يوعػػت المػػو 
ويعطت اوامره ال  السػما   ت ػزؿ  مػيهـ مطػراى . ولػذلؾ 
ا تاد ال اس ارا ة الما   ت يذا اليـو  الببلب الوثي ة 
 ػػػداى بػػػيف ا كػػػار الخمػػػق مػػػف المػػػا  .... يػػػذا ومػػػا زاؿ 
يحتفو والتكرار الرمز  لمخمق  ت اطار  يد راس السػ ة 

يراف حت  ايام ا يذه . ال ديدة ال البائوة ال  ت العراؽ وا
كػذلؾ مػا زاؿ التتػػار  ػت وػػبلد  ػارس ي ػػدموف اليػـو بػػذر 
 ػرة وػالتراب  ػت بدايػة السػ ة   وي ولػوف ا هػـ يفعمػػوف 
ذلؾ  ت ذكر  عي الخمق / مارسػيا اليػاد / العػود االبػد  

/ 0917/ ت   هػػػاد خياطػػػة / دار طػػػبلس / دمشػػػق / 
 //001ص

 ػػػت العػػػالـ   ي ػػػا تككيػػػد  ر تػػػ  كػػػي الػػػديا ات الوث يػػػة 
واإل ػػا ة الػػ  الػػديا ات التوحيديػػة   لك ػػ   ػػت الديا ػػة 
البابئية ل  دور مركز  بعد ال  المسيحية  ت ط ػس 
التعميػػػد   كمػػػا قم ػػػا سػػػاو اى .مػػػا يهم ػػػا  ػػػت يػػػذه اآلرا  
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تطاو هػػػػػػا مػػػػػػر 
مبلحظت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
لو ػػػػػود المػػػػػا  
ال ػػػػػوير   ػػػػػت 
الديا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الم دائية   ولػ  
دور مهيمف  ت 
  ائػػػػػد الخمػػػػػق 
ف والتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

واختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت 
الم دائيػػػة طفػػػبلى 
متميػػػػػزاى وعػػػػػرؽ 

كه وتت ليكػوف شػايداى  مػ  ط ػوس الػزواج الم ػدس . 
ومثػػي يػػذه المشػػاركة م حػػػت الطفػػي يحيػػ  دوراى رمز ػػػاى 
لمتشارؾ   ليس بوبف  الشايد   بي وكك   حامي اشارة 
السػػماح لمبػػد  وط ػػس االدخػػاؿ وتم يػػد الت ػػدد و ظػػاـ 

الط س الم دائت رمػز الخبووة  ت الحياة   وال رة  ت 
وا ػػح الداللػػة وال يتسػػتر  مػػ  إحػػبلؿ بػػديي  ػػف الػػرحـ 
الرمز  وكخر بيالو ت   يو رحـ األ ث  الحالمػة ب ػزوؿ 
ما  العر س المخبب . وت م ت العديد مف ال بوص 

 ال  ذلؾ .7الشعر ة السومر ة اشارات / ص 
الطفػػي  ػػت ط ػػس الػػزواج تمثيػػي لػػدور الكػػايف   ويػػو 

لػػػػة العػػػػالـ  ػػػػت الػػػػزمف البػػػػدئت   حيػػػػث اسػػػػتعادة لطفو 
االحتفػػػا  وػػػالزواج األوؿ  ػػػت األسػػػطورة الحابػػػي بػػػيف 

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما  
واألرض .امػػػػػػػػػا 
كسػػػػػر ال ػػػػػرة   
 هػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػي 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتع اؿ 
الستح ػػػػػػػػػػػػػػار 
روح الخ ػػػرة / 
الر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر / 
الخبػػػػووة  ػػػػت 
الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة   
وا تواريا ت ديد 
دور  لمطبيعػػػػػػة 
  وطرد لحالة ال فاؼ والموت . وو ود الحموب ال  ػوز 

وز   ز يػػب   تمػر وسػػمؾ م فػف .... سػػوعة ا ػػواع زولػ
لهػػا ارتوػػام مػػر قداسػػة يػػذا العػػدد وسػػحر ت  السػػومر ة 
وبػػعوداى لكػػي ح ػػارات الشػػرؽ ال لمحمػػوب مع ػػ   ميػػق 
لما ستكوف  ميػ  حيػاة العػروس مػف خيػر وو ػرة وكثػرة 
الطعاـ   كما يتسػر يػذا المع ػ  لشػموؿ األطفػاؿ الػذيف 

فولػػة ومػػا سػػيتح ق سػػي تظروف الحمػػـ  مػػ  ا تػػاب الط
لهػػـ مػػف تماثػػي ط ػػس   ر مػػا االخػػتبلؼ  يػػ  يػػو كثػػرة 
المشاركيف . كما يتسر رمز ال رة الم دائية لئلشارة ال  
زمػػػػف سػػػػيادة األـ الكبػػػػرب وخطابهػػػػا وح ػػػػور الث ا ػػػػة 

 الدي ية الخابة وااللوية الم دسة .
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وال تكػػاد تختمػػف ال ػػرة التتار ػػة  ػػت وػػبلد  ػػارس كثيػػراى   

ومت اورة مر ال رة الم دائية   ا ها العبلقة  يت مت اظرة
الدالػػػػػة  مػػػػػ  األرض / ويػػػػػت األـ الرمز ػػػػػة األولػػػػػ  / 
العػػروس التػػت استح ػػرت دوريػػا  ػػت االحتفػػا  بهػػا . 
ال رة مشترؾ ال ت اض اال ث  والدخوؿ إليها  ػت ليمػة 
زوا هػػا المعمػػف   امػػا التػػراب    هػػو مػػدلوؿ  مػػ  االـ 

 ػػػرة الم دائيػػػة والتتار ػػػة الرمز ػػػة / األرض وكبليمػػػا ال
 بلقة  مػ  ح ػور المػراة و ػوة   وت طػو   مػ  اشػارة 
دالػػػػة  مػػػػ  األبػػػػوؿ الزرا يػػػػة كمػػػػا اف تحطػػػػـ ال ػػػػرة 
الم دائيػػة يػػو ا ت ػػاض وكػػارة العػػروس التػػت سػػتكخذيا 
تمػػؾ المحظػػة  حػػو حيػػاة   وزمػػف طو ػػي   سػػتتعرؼ  يػػ  
 مػػػ  حيػػػاة الخ ػػػرة والت ػػػدد واإل  ػػػاب   الممثػػػي لهػػػا 

وػػالحموب المت و ػػة   و ػػود  الت بيػػ  الػػ  السػػمؾ  رمز ػػاى 
الم فف   ويو السمؾ مف ايـ الرمػوز االموميػة   وػاال 

 الرتواط  الوثيق مر المحين المائت .   ؼ ا
ت ػػم ت العديػػد مػػف الدراسػػات المع يػػة وط ػػوس الػػزواج 
الم دس ال  اف تح    دور اى  ت  بي الر ير ػ كما يػو 
حابػػػي  ػػػت ا يػػػاد االكيتػػػو العراقيػػػة   يع ػػػت وػػػاف يػػػذا 
المعت ػػد المػػزاوؿ  بػػر ط ػػس احتفػػالت   يػػو  ػػوع مػػف 
السػػبلـ واال تبػػار    مػػ   فػػاؼ الحيػػاة وتعطمهػػا  يمػػا 

ج . ظمػػت كػػي يػػذه التبػػورات إذا ظمػػت األ ثػػ  وييػػر زو 
الخابػػػة وػػػالمزاوالت الط سػػػية خز  ػػػاى بػػػذاكرة الطفػػػي   

ولعبػػػػت دوراى  ػػػػت تفعيػػػػي ممارسػػػػات  الموكػػػػرة البلئػػػػذة   
والمراقوػػة لمػػا يػػو مو ػػود  ػػت البيػػت / الوسػػتاف   حيػػث 
ا عػػاؿ االتبػػاؿ بػػيف الػػدوا ف   او لمعاي تػػ  مػػر والدتػػ  

كػبلـ الطو ػي   لمثور الذ  ي زو  م  الو رة . كي يػذا ال
يو المفتاح الذ  سسي ود الفحص  حو اوليػات الرغوػة 
ال  سػػية لػػدب الػػراو    بوقػػت موكػػر   وكيػػف تمظهػػرت 

  ت سيرة الرماد . 
األـ يت الما حػة وكػي شػت   ػت المطبلطػة / ويػذا دور 
 وير  لبلـ األولػ  / الطبيعػة ) كػي مػا  ػت البيػت كػاف 

يا الحيػة   مػف لمطبيعة   ك ا   براى واحػداى مػف   ابػر 
البعب التمييز بي  ا والع ابر األخرب    مـ  كف وحد ا 
 عيش  ي  . مع ا كػاف الديػداف   والخ ػا س   وال مػي   
وال مي الفارست   وابو بر ص   والع اكب   والع ػارب   
والحماـ   والوبلبي   والفئراف   والس و و   يعيش ا م  

طيػػػة الحػػػائن تحػػػت السػػػ ف  ػػػت ا شػػػاش طي يػػػة مخرو 
الشػػكي بي هػػا مػػف كػػرات طػػيف بػػييرة وح ػػـ الحمبػػة 

 //05يمب ها و تككد مف ثواتها( ص 
الح ور االمومت / األ ثو  طاغ ومهػيمف وسػن البيػت 
  وحػػده يحيػػػ  الػػذكر المتسػػػبد   المعت ػػت وػػػ  مػػف كػػػي 
ال سا  . واحد وسن  شر إ اث   غيػر قػادر  مػ  بػد 

ف ػػا  يػػوا  األ وثػػة وطييا ػػ   ػػت البيػػت وسػػايـ يػػذا ال
اال وثت ب م امة الم اؿ الػذكور   ػت الكػائف الػذ  بػدا 
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تواى   يتعػرؼ  مػ  ال ػوع   وقػاده يػذا التعػرؼ لبل خػرام 
 ػػت  بلقػػة حتػػ  يكتشػػف تمػػؾ الخابػػية الفر ػػدة لبل ثػػ  

 والذكر .
) لدب امت بدي ات كثيرات يكثرف مف ز ارتها   م هف 
 ت واحدة ارممػة ار عي يػة   مػرة ويػت تيػادر البيػت اخػذت

الػػػ  ح ػػػ ها وربػػػت ت و بمػػػة شػػػهية مػػػف  مػػػت دبػػػت 
 روقػػت وا تف ػػت   وسػػرت قشػػعر رة  ػػت ظهػػر  .  ػػت 
المسا  حذرت ت امت مف السماح لم سا  بذلؾ . وقالػت 
بمه ػػة بػػارمة وطعػػػـ يشػػو  التك يػػػب ل ػػد كبػػػرت ( ص 

20// 
تكشػػف اليمػػوض الم ػػدس لم ػػ س   لحظػػة مػػا اخذتػػ  

 سػػػد الخفيػػػة مػػػف اسػػرار ال ةقشػػعر رة الظهػػػر ال شػػعر ر 
والماديػػػة   وتح  هػػػا تػػػد ق مػػػا  غز ػػػر لؤل ػػػيف . ل ػػػد 
  حػػػت األرممػػػة واستر ػػػا  يحيػػػ   كػػػت يسػػػت يب لهػػػا 
مادياى والتوسي والرمز ة السماوية   كػت تهطػي  ميهػا   
يذا يع ت واف ال  س لـ يكف  عبلى ار ػياى / ماديػاى   بػي 

 وسماوياى / رمز اى .
المسػػػتد ية كػػػاف المحػػػرؾ  ػػػت االتبػػػاؿ ا ثػػػو    يػػػت 

تار خيػػػػاى   وشػػػػعوريا والحا ػػػػة اكثػػػػر  ػػػػيطاى . ي ػػػػوؿ 
ميرلو ػػػو تت   اف ال ميػػػر متفػػػق  مػػػ  وبػػػف ال ػػػ س 

واألمر المثير الفاتف وذلؾ أل  ا  ريف حيات ػا الشخبػية 
ل    ولكف لـ  فعي ذلؾ   ويم ت متسائبلى   لماذا  عػد 
ا ساد ا مرآة لكي و ات ػا سػوب أل هػا . ا فسػ ا الطبيعيػة 

د ا الماد  المتد ق   رغـ ا  ا ال  عػرؼ ي ي ػاى يػي وو و 
يذه ال ػوب تمػؾ ا سػاد ا او أل فسػ ا   اـ اف كميهمػا ال 
يمتمػػؾ يػػذه ال ػػوة وشػػكي كامػػي . لػػذلؾ ال يمكػػف ت ػػاوز 
ال ػػ س مطم ػػاى   مثممػػا ال يمكػػف اف يكػػوف ميم ػػاى  مػػ  
ذاتػػػ    ولهػػػذا  ػػػبل احػػػد ي  ػػػو وال احػػػد ي ػػػير /  بػػػد 

 //025 الوياب        / ص
كي الػديا ات تسػامت وػال  س   وم حػت ال سػد وظيفػة 
م دسة   كي  عي ل  م اسػوة احتفاليػة   تظػي متوابػمة 
دومػػاى وال تتعطػػي   ومػػا قامػػت وػػ  األرممػػة كسػػر ل ػػين 
التعطػػػي  ػػػف ا عػػػاؿ ال سػػػد وتد  ػػػ  العػػػاـر كمػػػا قػػػاؿ 
ميرلو ػػػو تت   لػػػذا ر ػػػخت ل ػػػدا   سػػػديا وابػػػطحبت 

مػػاى   وتعاممػػت معػػ  اموميػػا الطفػػي  ػػت لحظػػة  ديػػدة تما
 ت البد  احت  ت  وقبمت    ووعديا تعّرؼ  م  األسرار 
المخزو ػػة  ػػت  سػػد األ ثػػ    اسػػرار ال ػػدا  والػػتعطش 
لؤلخر   حت  تح ق األ ث  آدميتها . ولف تتمظهر يذه 

 اآلدمية   إال مف خبلؿ الحب   ن .
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وأل   تذوؽ  سي ال سػد    بػر ارتعاشػت  
لػػذ  اذيمػػ  كثيػػراى   ا شػػيي وتد  ػػ  اليز ػػر ا

وػػػػػالتفكير وآليػػػػػة لمتسػػػػػمي إليهػػػػػا وت ايػػػػػي 
تحػػذيرات امػػ  ومع ػػ   ػػرؼ تفكيػػؾ األسػػرار 
وت وي ػػها   ومػػا ي عمهػػا امػػراى مكلو ػػاى   ال 
يثيػػر االلتوػػاس   ػػد مػػف يػػراه   والشػػكوؾ 
 ػػػػػػػده   أل ػػػػػػػ  ا تػػػػػػػاز  توػػػػػػػة العبػػػػػػػور 
الميثولو يػػة المعرو ػػة   ا ت ػػي مػػف  توػػة 

وحيػػد الػػذ  تػػدبر امػػره الػػ  اخػػرب   ويػػو ال
مر األرممة ) ك ت  عبلى قد كبػرت    سػعيت 

لبداقة ابف األرممة   اخذت اتحػيف الفربػة لز ػارتهـ   
اوحػػث  ػػف ذلػػؾ الػػدبيب  ػػت العػػروؽ    ػػا ت قوبلتهػػا 
يذه المػرة ال تشػو  األولػ    اخػذت اغمػض  ي ػت وا ػا 
ات اولهػػػا طو مػػػة   رطوػػػة   وفػػػؤاد مت طػػػر األ فػػػاس  ػػػت 

تتػػػكوه .  تػػػائك موكػػػرة     ػػػة   ال ت ػػػت  ح ػػػ ها ويػػػت
بر عاى خػارج العمػر .  ػت يػوة شػيمها ال فػور واإل يػا  
مػػف اسػػرار  سػػد  ال ديػػد .  ػػوؽ الهػػوة كا ػػت تمهػػث 

 //25امراة شديدة الشبق( / ص 
 ػػػػرؼ الفتػػػػ  المكتمػػػػي ال ػػػػزوؿ الػػػػ  الهيػػػػولت المعػػػػتـ 
و دا و  و ػوقو  يػ    ػوف الشػبق والمػذة . حتػ  تػد ق 

السحر  لحظة الف ا  بػيف االث ػيف   اخػذ مػا  ما  الهوة
لـ يعر   مف قبي و رب تحػوالت ال سػد وغرائػب التحػوؿ 
الث ائت    سد م فمت ال ي وب  م  كوح ما ه اليز ر   

المتد ق   الذ  ظي حا راى  ت ذاكرت  . أل   ) المػا  ( 
يػػػو الػػػذ  ا مػػػف قداسػػػة الطاقػػػة  ػػػت ال سػػػد اال ػػػوثت 

مبلزمػػػة لػػػ  م ػػػذ مزاولػػػة  والػػػذكر    وحػػػاز بػػػفة ظمػػػت
الكائف البدئت ل  حت  اآلف . اكتشف الفت  زم اى  ديػداى 
  ميايراى   زمف ال ور والظممة األسػم    يتعػرؼ الكػائف 
  ػػد مزاولػػة ال ػػ س  مػػ  لحظتػػت ال ػػور والظممػػة وكمػػا 
قػػاؿ  راسػػت السػػواح   يت ػػاوز اإل سػػاف شػػرط  الزمػػا ت 

ف الػ  اآلف والمكا ت يتدخي  ػت حػاؿ يػو اقػرب مػا يكػو
األبد     ي طمق مػف ذاتػ  المعزولػة ليتحػد و ػوة كو يػة 

 تسر   ت الو ود الحت .وا اؼ السواح قائبلى   
يفتح مخزوف الطاقة الحبيسة لتر ر ال  مبدريا الذ  
م   شعت و ت ا ساد اإلحيا  اود ت . لػـ يكػف الفعػي 
ال  سػػػت متعػػػة  رديػػػة و شػػػاطاى شخبػػػياى معػػػزوالى   بػػػي 
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اإل سػػاف المت ػػاي  وػػالممكوت الػػبل مت ػػايت  ط سػػاى يػػر ن
....  وادة يكرر  يها الفرد  م  المستوب االبير   ما 

 قامت و  ال درة الخال ة  م  المستوب االكبر .
وعد كي األبهة الط سية المحفو ة واألسرار الم فتحة  ت 
زمػػف مػػا ال احػػد يػػتحكـ وػػ    وا  مػػا يعػػرب ويكتسػػح كػػي 

األخر المتد ق ويزارة . مػر شت  ليهم ت الما  السر  و 
كػػي يػػذا بػػدا الفتػػ  يتهػػرب مػػف األرممػػة وا تػػاد خيا ػػة 
 سػػده . لك ػػ  مػػا زاؿ مسػػتعدا لمػػتعمـ والتعػػرؼ والكشػػف 
 ػػف خفايػػا ال سػػد ) رممػػت مػػا تهػػدـ و  ا ػػات ممف ػػة   
سػػػر اف مػػػا كػػػاف يمييهػػػا  شػػػاطت ال  سػػػت المزديػػػر . 
 ر ت مف ابدقائت اف الر ولة تكمػف  ػت ذلػؾ السػائي 
الذ  كا ت ت م  ػت غزارتػ    ابػوحت مو ػو اى ل فسػت 
اطيي الو ا   يهػا . كا ػت ح ي ػة خػارج الحا ػر بػورة 

 //25 ميمة لعيوف اخرب ا همها( ص 
التعػػػّرؼ متوابػػػػي وا كشػػػاؼ ل سػػػػد الكػػػائف وات ػػػػاح  

األسرار ل    ولـ يختر غير  سده لمو ا  معػ  طػويبلى   
حػوز متعتػػ  كػت يػػزاوؿ تخيمػة لمػػا يػو وعيػػد   ػ  لك ػػ  ي

و تحػػوؿ غارقػػاى  ػػت غػػزارة مػػا  ال هايػػة . ال بػػوب لػػـ 
يسػػتمر الف ػػاف يحيػػ  الشػػيف طػػويبلى وف ػػح مخزو ػػات 
الذاكرة  ػف ال سػد لميػة اقػرب مػف الكشػوؼ   بػي و ػد 
 ت الرمز ة معادالى ممك اى ومشػحو ات التعبيػر والداللػة   
لذا الذ ومػا اغت ػت وػ  اسػاطير ديا ػا الرما يػة وارتمػيس 

ر  يػػػة و بلقتهمػػػا واليايػػػة رمػػػزاى متػػػوتراى والسػػػحر ات اإلغ
وتبػػديي ل سػػػد احػػدايما . اليايػػػة يػػت األ ثػػػ  المتػػػوترة 

واألسرار وال يعرؼ مف ي و  التسمي إليهػا  ػإذا سػيوا   
  لك ػ  غػامر حػامبلى وعػض وظػائف اإللهػة الذكر ػة مػػف 
ا ي التوادؿ / التوابػي مػر مػا يػو خاتػي وسػن احػراش 

ت   ابػػػر الطبيعػػػة وفطرتهػػػا الوكػػػر . الياوػػػة .) الزمت ػػػ
 ك ػػت ال اغػػادر الياوػػة حتػػ  ادخمهػػا ثا يػػة   اسػػت يب 

//ظػػػي ط ػػػس ال ػػػ س الم ػػػدس مػػػف 007ل ػػػدائها( ص 
مخزو ات خزا ت    ولـ يكتف وما ا  ز مف تشػكيبلت    
بي  اد ومرة اخرب ليدوف ما ابتكرت  الذاكرة  ف السّيدة 

وكك ػػ  يعيػػد  المتماييػػة مػػر مثيمتهػػا  ػػت  شػػيد اإل شػػاد
توقع  مف  ديد .)وا ت   كيف طمعت  ت البر ة كدخاف 

 المواخر ال معطرة والمواف والمر ال 
 حا ية تر   قطعاف حز ت   

 مف تّو ؾ  م  وحدتت  ت غفمة مف اإللهة   
اقوؿ لؾ الحق   ا ا ميـر برحيق ال مق وال ماؿ األليف 

اد //العودة الخاطفة ل شيد اإل ش059لذا احببتؾ( / ص 
 يهػا ح ػيف لمحػب األوؿ وا  ػبلف التفػا ت مػف ا ػي روح 
الخ ػػػرة و ػػػت يػػػذا ال شػػػيد مكو ػػػات شػػػ ر ة و طر ػػػة 
استثمريا طائر الفي يق ) لب ا   ش    ذكر وع اى م هػا 
يحيػػ   ػػت سػػيرت  ( حتػػ  يحتػػرؽ وتشػػتعي  ػػاره معطػػره 
تبوح الروائح الزكية وتترؾ ورا يػا رمػاداى  ػا اى بػروائح 

اال بثاؽ واال وعاث لمطائر . ولػو ستكوف  مف   ابر 
كاف الموػاف والمػر  ػت سػردية اخػرب غيػر السػيرة الرمػادال 

 لما حاز  م  يذا المع   
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 اال  ازات/  التحارب وعض مر تورم حبوؿ ا ت د ا ا
 ومثيال الرماد سيرةال و يها   متو رة ويت   اإلبدا ية

 العالـ  ت شو  در قال  ما ل ا يح ق ال التورم يذا
 بدايتت وو دت.   هاية ال  ت ود البداية مف تتبور

 البداية وتحولت    هايتها  ف وعيدة الرماد سيرة مر
 ي ا مف.   ي  لممد و ات يست يب   مطاطت شت  ال 

 تبورات.  والت ارب السيرة يذه  م   ممت استمر
 واحتفو   مادياى  و وداى  وزاؿ كاف الذ   ف الكائف
 لمديشة ومثير   غر ب امر ويذا.  الذاكرة  ت وكمو ة

 الذاكرة طو ات مف التراكـ ويذا   المطبلطة وكا ت. 
 وسكحاوؿ الشيف يحي  خزا ة  ت ال ابتة   والشفاييات

 الحياة  م  التفتح لحظة  م  المرور الم الة يذه  ت
 تعر   لحظة   األ ث   حو واال  ذاب   بها واإلحساس

  ت المخزو ة طاقت   يها تتسرب التت الوسيمة  م 
 اف  ربة م ح  الذ  يو   البداية  ت يعر   لـ مكاف
  ابرة تبدو   السردية يذه.  وغز راى  متد  اى  ما ه يرب 

    ابرة تبدو والتت الوسيطة استد ا اتها لكف وسر عة
 مر وتوحيديا إليها اال تواه و    لك ها   خاطفة بي ال

 والذ .  المع   و  ت اف المتم ت دور يف بلف.  غيريا
 ستظي  ال الرماد سيرةال وكف وا ت د   لم را ة محوراى  بار
.  التشكيمية ت ر ت  ال  واإل ا ة مت و ة قرا ات مثار  

 

 

 سػػػػيم ح معهػػػػا ومػػػػا لمسػػػػيرة والت ػػػػوير التمركػػػػز يػػػػذا
 تعػػػػدد او/  مع ػػػػ  الػػػػ  يػػػػو و تحػػػػوؿ   خمػػػػوداى  يحيػػػػ 
 ومزاولػػػػػة لؤلسػػػػػئمة مثيػػػػػرة   حا ػػػػػرة سػػػػػتظي   معػػػػػاف
 لم ػػػػػرا ات وال سػػػػػوة وطبيعػػػػػت.  األ ووػػػػػة ورا  لمحفػػػػػر

 تتكػػػػوف  وحيػػػػث   الػػػػوعض لوع ػػػػها ميػػػػايرة تكػػػػوف  اف
 يػػػػػػذه كػػػػػػي خػػػػػػبلؿ ومػػػػػػف لمتفسػػػػػػير كبيػػػػػػرة  ما ػػػػػػات
 مكتممػػػة او/  متح  ػػػة غيػػػر ال هايػػػة تظػػػي المبلحظػػػات

 الخمػػػػود ا ػػػػ    اآلتػػػػت  مػػػػ  الرمػػػػاد سػػػػيرة وت فػػػػتح  
 الػػػػػذات وتبػػػػػرز.  وتمركزيػػػػػا األ ػػػػػا بػػػػػعود.  المع ػػػػػو  
 سػػػيرة تسػػػ م  مػػػا ابػػػرز ويػػػذا ارادة/  تتبػػػور  الكا يػػػة
 ال سػػػػد مػػػػر ح ػػػػوريا  بػػػػر  ر ػػػػت الػػػػذات.  الرمػػػػاد

  حػػػػػو ال ػػػػرا ة قػػػػاد   وويػػػػػزارة متػػػػد  اى  مػػػػا  و روزيػػػػا
 وقػػػػد.  السػػػػيرة  ػػػػت  ديػػػػدة ت و ػػػػات ولهػػػػا   األ ثػػػػ 
 و  ػػػديا بػػػبلدتها لتكتسػػػب وشػػػك ها الحكػػػواتت تركهػػػا
 العػػػرا   ػػػت  فسػػػت تركػػػت  ) واالكتشػػػاؼ التعػػػرؼ يػػػتـ
 وػػػػبل ت  ػػػػك   السػػػػر   زم هػػػػا  ػػػػت األشػػػػيا  ومعيػػػػة  

 الطػػػػػيف قوالػػػػػب  مػػػػػ  بخػػػػػدوش مبػػػػػائب  وال اكػػػػػراه
 شػػػػػػفاؼ مػػػػػف ا تز هػػػػػػا ك ػػػػػت التػػػػػػت ال ػػػػػاؼ الحػػػػػّر  
   بػػػػييرة وسػػػػكيف   الفػػػػيض ا حسػػػػار وعػػػػد السػػػػواقت
 خم ػػػػت و هػػػػاى  حفػػػػرت   وتطػػػػوب  تفػػػػتح   لو هػػػػا غػػػػاب
 //02 ص( / أل كار   ووا حاى  ممموساى  بديبلى 
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الشععععر المرعععامرت الممت عععك لمعععا تدرزععع  لتقللععع  افكممعععك العل يعععك مععع  ا زعععار لت عععلرا    ععع  الل عععلد  

الزعععلما لافميعععاما اجترمععع   عععدليا ر عععاقرت الشعععا ر الماجعععد  العععا  ترمعععر ميعععلا شععععريا مرتر عععا رعععالتم ير 

الشعععععر   م  ا ععععق امتععععا  ج ععععيدت ت مععععت المزععععلمي   ععععا ميععععي  متمايعععع  زمععععا  ع عععع  مععععاك  الم  زععععك 

لادلمععععيي قععععدي ا   زععععل  الل ععععيدت  مععععا ارععععدا يا تقمععععق معامععععات الععععاا  الشععععا رت المت ععععار ك لالليعععع  

التعريعععر  العععا  ييعععترر  تقليل عععا كممعععا ف قعععدلد لععع  رامن ت عععا مععع  لق ت عععا رععععد ا  ت ععع    ي عععا النزعععرت 

ر  عععا العععاق  لالخيعععاق الشععععر   ارتداه مععع  مدريعععك كقيعععر رععع  ارعععا يععع مر العععا  تميععع  اليععع  لتختمععع

القلليعععا  متي كاقتمامععع  رعععالتملي  لالت عععاي   عععا شععععر    زا  مععع  الشععععراه المتز نعععي  العععاي  يللمعععل  

شععععرقا رالم اجنعععك لالتملعععي  ل تعريعععر المز عععد  ععع   لا عععك اللقعععدت اف تما يعععك التعععا يمتمعععا الي عععا   قعععاا 

ا ا   م يعععك ا عععادت الم عععر  عععا العععمم الشععععر  تمتعععد امتعععداد  عععالر المشععع ت مععع  ا عععق القنعععا    عععر يعمععع
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االنفعااابمنذ اااااذانجضبعااا ذلااانذحااابمتذامن ااابظذؽزااااذامزااا    ذام ف ااانذح ااااذام   ااا   ذ قيليعععك ل ريععععك ال لعععي

 امااااااـذ ؾ ااااا الذثبح ااااا خذامجاااااشذامز ااااا  لـذثؾااااابظذ ؾزااااابطذامااااااذامزاااااا   ؼذ ام ااااا لاععخذ امز ااااا ا تذ

ذاماـذ امز ها ت

ذ ع هذاث ذعز جخذرك ف..اذذام زك فذحا ه)ه امااـ

ع مذشعلهذثبمض بفذ نغ  ذث  ظذامزفز شذ احاب ذ

ل اا ذاما االذثعاا ذاما ل..ا.. هااااذ عااانذا ذاثاا ذ

عز جااخذ  بمااتذام جاا قذثبمض بلااخذام زغااب  حذامزاانذ

رنز ااااااالذام  ااااااابلبدذثل ااااااا هبذامفكااااااالـذ

ذ ام عللن..ام كزازذثبم  ز ز بدذام غ  خ..

  اااللذام ااابحلذاؽ ااا ذام ااابلنذاماغفااان)ا ذذذ

 االث  ةذ انز اب ذاالمفاباذا ا  ذ غاتذذام اعخ

ح اذام بحلذا ذ فكلذل هبذثع ذانزهبئ ذ  ذشلػذ

ه اع اااا ذذ ثااااشذ ثب ثاااا ذ ا اااالاطذ  جبراااا ذ

 رك  اااكذشاااكب بر .. حا ئاذ ع ااا ذامااااذا ااا ػذ

ك  خذا ذرؾ ا  ذاثا  ةذا ذاثا اظذمف اخذثبؽ ا ذ

 اهاابذ ا عاا ذلاانذام   ..ث اال ذاالذ نااكذذماا ذ

 اااااب ذر ااااا ذاالثااااا اظذا ذاال ااااا ػذام ف ااااانذثجا

امه اعسذام ج ع اخذامزانذعاب دذ لثا خذ ز ل اخذ

اصاب ذاما ت..ا..ك  ذام ج قذ ه بذث غذ  ذامض بلاخذ

 ام عللاااخذالذ  كااا ذمااا ذاالن  ااابقذحااا ذرهاااا تذ

ن  ذثؾكتذ فخذام غخذ عبث  زهبذح اذ    خذ بذ

  ااازغ ذلااانذامؾ ااابحذ ام عااا  ذامااااـذالذ عااالفذ

ام ك  ..ل ااااب ذاهز اااابمذام ااااعلا ذثبمزهااااا تذ

 ؼذام ااااعلـذااااابهلحذ لم لااااخذثااااغ ذذ امزا اااا

ؽا  هبذح اذ فؾبدذام علذامعلثانذلكبناذذ

ال بذالثا ذ ا ذا ذ  ا لذرؾاذذ   زا ذكاكذشابحلذ

 ا اااا ذثاااااب ذ غاااا ذ ائااااتذامزلم ..  اااابذ عكااااسذ

االؽ اااابمذام  ااااج ذثاااابماز قذاماااااذاالكز اااابظذ

 االلااالا ذلااانذامجؾاااشذحااا ذامغااا هلذاناااابعبذ

م زغلثااخ..ذح اااذاماال تذ اا ذرجب  اا  ذاثاازغبثبدذ

 ذم ااا  ل ؽبدذامزه ااا ا تذلااانذ نز ااافذام اااعلا

ام لاؽاااكذامزب  ن اااخذاثزااا ا ذ ااا ذا ااالـ ام  سذ

  ه لذث ذاثنذث  اذ  ل  اذثبمؾ  ئخذ كعتذ

 انزهب ذثبم بحلذام ؾ سذؽل ابذح ااذا  ابظذ

ام ف خذام هاثخ..ام ؤصلح..هااذ عاانذا ذذامزعا  كذ

اااابهلحذ لم لاااخذ هااابعسذ  اااؼذحاااا ذام اااعلا ذذ

جلاحااخذ اؽزلال ااخذل ع ا   ذاماااذامهاا مذ امجاااب ذث
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 ااااااااااااااا ب  خذ

 ع بم خ.. لنذ

هاااااااااذ  ااااااا ظذ

ام اااااااااابحل ذ

 فزااااااااااااااااااااابػذ

امف زاااا  ـ)ؽ 

 ذرناااالطذام  اااا  حذ ااااانذاحاااا  ذام هاااابذثعاااا ذ

     ..اع سذ كبنانذلنذ  شخذح كذ اثازج ظذ

ك  ااخذثااب للذ ث ااذذثااب ل.. اع سذام عااااذ اا ذ

ذاماغتذ ام   ذ  ذام بل خ..ا..

 املا ااا ذم   اااه ذام اااعلـذ نااالطذثبن جااابقذذ

 بذر    ذام    حذامؾ اص  خذام ؾ  خذلنذع بمنذم

آلااابلذام ف اااخذام  اااؾ نخذثبنفعبالرهااابذامعب ف اااخذ

 ام كزااااازحذثاااا الالرهبذ  عااااخذ جابهاااابذامها ثاااانذ

 ام ااا  ـذام زااااب تذ ام عااا ا ذام  اااهتذلااانذ

رؾل اا ذامنزانااخذامفكل ااخذم  ز  ن..ك نهاابذرعز اا ذ

امفكلحذام نز لحذلنذاماه ..ام بثؾخذلانذ  بمهابذ

احز االرهبذمؾ اابدذامزهااا تذذام ااعلـذثعاا ذا 

 امز ااا تذ اا ذاعااكذلاا ذشااعلـذ ز اابمذ زكاان ذ

ح اذانب كذشبحلذنبع ذر  مذن لر ذاما   اخذح ااذ

 االضااابلخذث ااافزهبذح   اااخذامؾاااافذ ام ااا تذ

عز ذ  ذامكزبثخذ   حذلعكذ عللنذمؾبماخذام  ا ذ

اماااـذ نااب لذام اابحلذح اااذن اا ذل ااككذن  ااخذ

ظذها ذامج ا خذمزبث سذامؾلكخذاما   خذم بحلذ ااز

االعاالةذ االحاالفذث اابذ نز االذلاانذذهااا ذ اا ذ

ه اعس..لا ذح ذا ذامن ف اخذامزع    اخذم ؾكاتذ

ح اذام ابحلذ شاعلهذثبم  ا ج ذا ذام ااعخذعابئتذ

ح ااااااذ ااااا لذاالهز ااااابمذثبمزعااااا  كذ االضااااابلخذ

 ام لاععاااخ..لبم  ج قذهااا ذامااااـذ ااالنسذال ظذ

ذ ااب لذ بر اا ذ الذ لاعاا ذنف اا ذلاانذ اابذعااب د

ا ذام زك اافذل لاعاا ذذعل ؾزاا ذثاا ..ا بذام  ااا ق

ن  ذ  اا فذ  ؾ ا افذاثازغب حذا ذاثازهغبنبذ

مجعضذام عابننذ االمفاباذ هاااذ ا ا لذ ابذاصالذ

حاااا ذاال اااا عنذاناااا ذ  اااا ظ) ه لذ امؾ  ئااااخذ

ذ اشاااجبهه بذ ااا ذام اااعلا ذحج ااا ذام اااعلذالنهاااتذ

ن ؾ هذ متذ اهج اذل  ذ ااهتذام  ج ح  ..اك ابذ

ذ..31عب ذلنذامج ب ذ امزج   /ص

ا ذام ااااعخذ ام جااا ذ ااافزب ذ ؽ   اااخذاال ااالذذذ

 ز   زااااااب ذم ااااااا ذاال ثاااااانذاماااااااـذ ازغاااااا ذ

 ج ح ..ال ذام ج ذاماـذاحب ذاما لذذادذام جا ذ
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اماـذ   ذحا ذا  .. ام ل ؾخذامزانذ اععزا ذ

ذلؾالذذ اضبلذذهنذ

ذادذام ل ؾخذامزنذر ناذذحاا .. امزنذعا  ذذ

ن هبذام علـذ لا ذ لاؽ ا ذام نبضا خذاثزا ا ذ

ذ  ذ

 ااااا ذامنب اااااخذام غ  اااااخذذام لؽ اااااخذاالللا  اااااخ

 ام عا  خذ اال  بح خ.. امزنذل هابذ زا ل ذام اعلذ

ثبحز اااب ذام ؾ اااخذام اااع   خذ رع  اااكذام ؾ اااخذ

امزب   ااااخذ امز     ااااخ..   ذصااااتذراااابرنذ لؽ ااااخذ

امزع  كذثبمؾافذ االضبلخذم ا ذامااـذالذ ابرنذ

ث اا حذاالمهبم..ؽ اهاابذ ا االذام اابحلذام اا ذكابعاا ذ

م غاااخذرااازؾكتذثااا ذثااا  خذر ااا  هذمااا ذ ثااا  خذا

 امزلك تذ اال  بق..  ابذ اا لهذعجاكذا لاعا ذ

م  عااا  ذان اااب هذذار ااابذم  عااا فذح ااااذ عبن ااا ذ

   ثاااا  بهذ عاااا حذن ااااغ ذ ان ااااغب  ذ راااا مفذ

ذاعزائ ..

 ع ذاهزتذامكض لذ  ذام علا ذام غ    ذث اعخذذذ

امؾافذ االضبلخذ برنذلنذ  ا  زهتذامغا اهلـذ

امااااـذحااالفذحاااا ذكضااالحذامؾ ااا افذ امزع ااا   كذ

ذخذح اذح  تذام  غبئ  لا ذ امك  زبث

ذ

ذ

ذ

  فذكزبةذمؾ اخذاما ل ذام اعلـذصاتذ  اب مذ

ذثع هبذ لؽ خذاحب حذاما لذك بذلنذع م :

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ عبئ خذأ بم ذ  ذع   ؟ذذذذذذذذ

ذأع ظذمهب:ام   تذه ذامغ   ذ

صااتذ ع اا ذاما االذلاانذامج ااذذل  اازج ظذ)أ بم اثاا ذ

ذ)أحا كاذل ب ذ   ذامج ذ:
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ذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ عبئ خذأحا كذ  ذع   ذ

ال امخذاالمزجبمذ امؾلصذح اذ ض ذام ف خذلنذ كبنهبذام ابثتذؽل بذح اذ فب ذامج اب ذامعلثانذ      اخذ

ذاما ...

ذ ع ظذا ل:

ذم  ذذثكفنذكف ذاثزغنذامغااذذذذذذذذذذذذذذ

ذ  ذكف ذ ع ـذ  بذكاذذا  ـذامغ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذلغب ذث ذ)م  ذاذ متذ  ك)   ذام بذلنذام  سذ  ذ ف ذ ؽلكخ..

ذ مع لذاث ذ   خ:

ذلج دذر  نذم    تذ   حذلبئزحذ ل ث ذذذذذذذذذذذذذذ

ذلبذاذث ذذ بذ اظذ ل  هبذثا       لادذ ه ج ذذذذذذذذذذذذذذ

ذ م :مك ذام بحلذالذ  زا ذثبمجاب ذامفانذ ام ا  ننذم ج ذذامضبننذل غ لهذث 

ذلبذاذث ذ ؾا ذح  هبذثبثز ب ز ذامؾج تذذذذذذذذذذذذذ

ا بذام بحلذام كز  ذ ذؽ   ذآظذ بث  ذاماـذر ا مذشاعل ز ذح ااذ   اخذاث اح اخذلانذامزفك الذ عز ا حذح ااذذذذذ

اماادذ ام  ض قذ امزغلثخ..اذذان ذ ؾب ظذامز ل ذح اذام اع ذثبثازض ب ذرابعاابر ذمز ا  تذالكاب هذام  از  حذ ا ذ

لذام ع اا   ـذ ح اا   ذاالنز ااب ذ  ثااتذ  اا   حذامزعب ااكذثاا  ذاماااادذ ام  ضاا قذ اا ذرغااب  ذاما اا ذام اا 

امزعج لـذثبحز ب ذام  ا  خذ ر ا فذام كب ذ ام ن  خ..مااذكب ذاهز ب  ذثزع   دذن  ذ رج   ر ذح اذن بلذ

نا ذام ف انذ ا ذام ف خذ امج ذذ ام    ..لك فذح ذعا  حذ  ضا ح خذلانذانز اب ذ فل ارا ذ امك افذحا ذ نز 

اعكذرن نذان  ذع ذام علـذاماذح امتذاكضلذرب   خذ..لكب ذؽ بذشبحلاذنبع اذ هز بذثغ بم ابدذام اعلذ  غاب الذ

ذلنذامع   خذام عل خذ م سذ غل ذ  بهتذلنذاث احهب..له ذ   ظ:ذ
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ذذذذذذذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ عه ذامؾ  ذمن ذامؾسذلنذامك  ذذ

ذ لنذن  هذا ز لدذام   ثبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ
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ذ

ذ

ل ع  ذم ج ذذ   زج ظذمف خ)ا ز لداث ذ)ا ززمذام  حذام المخذل اب ذامعغز:) لانذنا  هذا ززماذذام   ثاباذ

ذ..

ذ م :

ذامفكلذكبم  فذالذ ؾ بذثغ لذ  ذذذذ

ذم ذث ذذام  ذثبدذام  فذ    الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ل  ااااازج ظذام ااااابحلذثعاااااضذامفاااااباذامعغااااازذ

م  ااااااجؼ)م ذ  ااااااذذام اااااا ذثاااااابدذام اااااا فذ

ذ غ  الا

ذ م :

ذاننذل  ر ذعجكذامف  ذ  ذ ه ذذذذذذذذ

كاااااابم  دذا   اااااااذذل ااااااا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذاماعفذ ام  اب

ذؽزاذث  دذ  كبذلنذ  لذث لذذذذذذذ

ذاك        لذامج نبلكاذذلنذامابمذ  ؽبذرذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ بذ مذذلنذعاجبدذام  تذ لرهابذذذذذذذ

 مااااااااااااااااااااااتذاعاااااااااااااااااااااا ذ اؽاااااااااااااااااااااا ذلاااااااااااااااااااااانذام  ااااااااااااااااااااااتذ لر         اااااااااااااااااااااا هابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

امال ػذثبم  ت..النهابذ عا  اخذ ام  اتذ اب ـ..ذذذل ؾافذام بحلذام    ذاال ظذ  كزفانذثبمج اذذامضبماشذثعا ذرغ  الذ

م  ذاحز  ذام بحلذآم خذامز   لذام زغب  حذث غخذرابللدذل هبذحاب لذام   حذامج   خذ امج ل خذامزنذر ا مذ

ح اذ   خذ   كخذم  اع ذلز زطذ بذث  ذام زن كذ ام ا ا  ذ ا ذاالشا ب ..  ذركض افذامل  اخذ االركاب ذح ااذ ابذ

ذد..لا ذح ذر ا فذام ف ذام عب ل..ام كزازذث  ث ز ذ  عابه.. ازغ ذام حنذ  ذ الال

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

ذامن  خ:

ذ

 ا ذهاااذن ا ظذا ذح   اخذاثا اظذا ذؽاافذمف اخذا ذشا لذها ذذثا ذشا ذلالقذ ا ذلال قذامزهاا تذ ح   اخذ ا ذذ

 كذح   بدذرؾ   ذاالصب حذ    ذع ذشعلـذ زفبحكذ ام ؾ خذاالمهب  خ.. هااذ عانذا ذابهلحذاالضابلخذ امزعا 

  افهبذام بحلذم ك فذح ذ ز ا ذام غ ـذ ام عللنذ ح ذ  لذاالهز بمذث   هذامض ابلنذ امغا منذلانذامع   اخذ

ام عل خ..لا ذح ذامؾفباذح اذر   كذامؾكبئ خذام  ا  خذل   مذ  اؤ لذلانذاث برا ذ  ؾاافذثعااهبذؽ اابذ ا ذ

ذاعكذ    خذامؾبظذ ام  عفذ امغلضذام علـ..

ا ذاماا ذذام عا ظذ  كا ذا ذ  اككذن ابذ  زبثال  بذثبحز اب هذ ص  اخذ زكان ذح ااذ الذ ف رابذا ذن  لذاماذ

ذؽ ص زهبذام ب  ذعب بذا ذ  ائ ب...

ذ

ذام  ب  

ذ                    

ذ ذام علذ ام علا ذالث ذعز جخذام  ا  ـ

ذ ذامج ب ذ امزج   ذالثنذح لذامغبؽ 

ذ ذ   ا ذ ذ ه ـذامغ اهلـذامغز اال ظ

ذاماغفنذ ذن لادذ آ ا ذلنذام عل ذاؽ  ذام بلنذ

ذ ذ   ا ذح لذاث ذ   خ

  ذام غ  حخذامكب  خذذم  كز  ذ ذؽ   ذآظذ بث  
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 ناقد وقصيدة

 المكان والشعر 
 المكان ىو فعل الكينونة اإلنسانية, فيو يتشكل الوعي وفيو تنتج ىوية اإلنسان وينمو وجدانو.

فإذا كان المكان في الواقع يساىم في تشكيل الذوات اإلنسانية ويوجو مسارىا ويترك بصمات 
واضحة عمييا؛ فإن الشاعر يعيد ترتيب ىذا المكان ويعيد تشكيمو وفق منظوره الخاص بما 
يتناسب مع عممو الفني وخبرتو الجمالية، فـ "فعالقة الشاعر بالمكان ذات أبعاد متعددة تستحضر 

عي والخيالي والوىمي، ويكفي أن الشاعر يعيش في المكان عمى مستوى الوجود الحقيقي، الواق
 (1)ويسبح في المكان في عالمو الشعري" 

ويعمل المكان في الشعر عمى تركيز بؤرة الحدث داخل القصيدة وتكثيف الوجود في فضائيا؛ 
الحاوية التي يتركز فييا الزمان، فالمكان محور داللي ميم يشد إليو بقية عناصر السرد، فيو 

وتدور عمى مسرحو الشخصيات، ويؤسس بو الشاعر عالمو المتخيل أو يكسر بو حد اإلييام بين 
الواقعي والفني. وسوف أتناول قصيدة الشاعر من خالل توظيف المكان داخل نصو الشعري وأثر 

 ىذا المكان في توصيل رسالتو الشعرية .
 العنوان والمكان : -1
أ بالعنوان وىو عتبة قرائية ميمة، ونص مواز يكشف عن كثير من مكنونان النص اإلبداعي، نبد

كما يعد موجيا قرائيا لممتمقي, فالعنوان يتناص مع عنوان قصيدة لمحمود درويش : )سرحان 
 ، 2791يشرب القيوة في الكافتيريا (من ديوانو )أحبك أو ال أحبك(

 
                                                           

 .21 ص,2991,جدة والنشر للطباعة العلم دار شركة مطابع2,ط, المكان شاعرية,  المنصوري سليم جريدي(  (2)
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 شوربجي: )أبو تمام ال يشرب القيوة(،وبالمقارنة بينيما نجد ان :وعنوان قصيدة الشاعر:عبد هللا ال
 

 المكان المفعول به  الفعل الشخصية الشاعر 
شخصية  سرحان درويش

 عصرية 
فعل  يشرب

 مثبت
في  القيوة

 الكافتيريا
فعل  ال يشرب تراثية  أبو تمام الشوربجي

 منفي 
 القيوة

 
العنوان عند درويش قد حدد المكان من خالل ) الجار والمجرور(،)في الكافتريا (، وذلك كي 
يحقق ىدفا فنيا 

نظرا  -لقصيدتو
لسياق الواقع التي 

وىذا  -قيمت فيو 
التحديد المكاني غير 
موجود في عنوان 
القصيدة التي بين 
أيدينا؛ وذلك لتسميط 
 النفي ب )ال ( عمى 
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يحتج لتحديد زمان أو مكان، وتعمل دالة ) القيوة( في العنوانين بمثابة رمز  الفعل ) يشرب ( فمم

شعري يوحي بالمكان فإذا كان درويش في قصيدة سرحان يدلل عمى غياب المكان في حياة 
الفمسطيني وأنو ال وطن لو يشرب فيو قيوتو، فإن )القيوة( في عنوان قصيدة الشوربجي قد 

ذا كانت الصيغة التركيبية لمعنوانين متقاربة) شخصية + فعل + تشكمت رمزا مكانيا أيضا، وا  
مفعول بو(؛ فإن الرؤية الفنية تختمف عند الشاعرين في التناول ولسنا بصدد شرح عنوان درويش 
فيذا لو مكان آخر, أما عنوان الشوربجي فيو عنوان محفز يثير تساؤالت عدة , منيا ما العالقة 

لقيوة ( ولماذا )ال يشرب أبو تمام القيوة (؟ وما سر اختيار أبي تمام بين )أبو تمام ( وبين  ) ا
ثارتو نابعة  دون غيره ؟ وىل ىناك عالقة كامنة بين أبي تمام وبين القيوة ؟ . والعنوان مثير وا 
من محاولة عصرنة أبو تمام والربط بينو وبين فعل منفي لشرب القيوة، كما أنو نجح أن يثير 

إجابتيا في بينة النص فأصبح العنوان محفزا قرائيا يثير المتمقي ويفرض عميو  األسئمة التي تكمن
أسئمة محددة تدفعو لإلجابة عمييا، وتحفزه لمدخول إلى عالم التجربة الشعربة، واالستجابة إلى 
مثيراتو، وتنسجم القصيدة مع عنوانيا وترتبط بو فتكون بمثابة ضوء يفك شفرتو، وتدفع المتمقي 

ربما , من القراءة حين يرى إجابتو تظير شيئا فشيئا داخل النص فيحقق اإلشباع القرائي إلى مزيد
كان امتناع أبي تمام عن شرب القيوة دليل عمى الخزي والميانة الحادثة في الشخصية العربية 

فقد اشتيرت اليمن من قديم بمزارع البن عمى -وأن القيوة أضحت رمزا في القصيدة لميمن 
 لذا فإن أبا تمام رأى ببصيرتو الشعرية )بمقيس( في البن، وصدق الشاعر عمى ما قال و   -الجبال

 



 

111 
 

 
 حين أدرك ما يعنيو ,  وذلك حين قال:

 الشيُخ ينظرُ  
 في فنجاِن قهوِتهِ 

 وقاَل مستهزًءا
 بمقيُس في الُبنِّ 

 أبصرُتُه .. 
 كاَن تاريٌخ بسمرِتهِ 

 يا أيُّها الشيخُ 
 قد أدركُت ما َتعني

وىذا ما جعمنا نتوقف عند العنوان كجزء بنائي ميم في ىذه، فيل كان التناص بين العنوانين  
بمثابة مرجع مفيومي لفكرة المنفى عند درويش وتردي الواقع العربي عند الشوربجي؟ ربما، كما 
أن العنوان يعد مرجعا لممقطع األول في القصيدة تحيل إليو الضمائر وترجع اليو فتتضح 

 ت  أما عن سبب اختيار أبي تمام فيذا ما نجيب عنو عند قراءة القصيدة . الدالال
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 المكان بين المفتتح والختام : -2
  
(1 :) 

 هناكَ 
 كاَن معي

 من لوِنِه لْوني
 شايٌ 

 ونرجيمةٌ 
 لم تكتشْف ُحزني
 في شارع النجفيِّ 

 الشعُر يسألني
 خذني ألشرب من فنجانهم

 خذني
بمفتتح سردي مكاني يشير باسم اإلشارة لممتوسط )ىناك( ىي فاتحة سرده بدأ الشاعر قصيدتو 

الشعري حيث المكان يطل من أول عالمة لغوية في القصيدة ولم يدعنا الشاعر /السارد نتحير 
في غموض المكان فوافنا بالجار والمجرور لنكتشف أننا في العراق وتحديدا )في شارع النجفي( 

المكتبات في الموصل العراقية، واالبتداء بالمكان جعل ليذا العنصر وىو أحد شوارع الثقافة و 
السردي ىيمنة داخل القصيدة عمى بقية عناصر السرد؛ فقد تكررت العالمات المغوية التي تحمل 
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 –الحضن  -الركن -مصر –مقيى  –أسماء األماكن داخل النص مثل :) شارع النجفي 
 السجن  ( –الجب  -قالعرا –عدن  –الغار  –نينوى  –الموصل 

اذا المكان ىو العراق حاضرة الخالفة وما تبعثو من ذكريات البطولة والشيامة والنخوة والتحضر 
والثقافة وبما أنيا خط المواجية األول ضد النعرات الشعبوية والغزوات التترية، وىي مكان 

بع من روح المكان المعتصم الذي خمدت قصيدة أبي تمام ذكره حين فتح عمورية؛ فالقصيدة تن
ومفاصميا مكانية بامتياز؛ ألنو يمعب دورا ميما في بنية السرد ويشتغل عمى مستوى الداللة داخل 
النص، فيو يدين الواقع إدانة شديدة، ويعمق المفارقة التي بنى عمييا الشاعر قصيدتو كي نرى 

عمى ذلك ببراعة شعرية  اليوة بين صورة الماضي المشرق الزاىر والحاضر المتردي الكئيب, ودلل
حين ربط الشاعر بين مفتتح القصيدة وختاميا، حيث رد عجز القصيدة إلى صدرىا وأحسن إلى 
المفتتح والختام معا, وشد من أسر القصيدة حين ربط أجزاءىا ووحد رسالتيا، وكشف عنيا في 

 النياية وختم السرد الشعري  فجعل ليا وقع المفاجاة: 
 بكى ..

 ومضى ..
 العراُق هناكان 

 أنَّى رأْت عيني
إن تأكيد الشاعر عمى وجود المكان في مفتتح القصيدة ثم نفي وجوده من خالل استعمال )كان 
(لداللة الماضي ىنا، ودالة )بكى ( التي توحي بالحزن الشديد لما آلت إليو أوضاعنا، يدل عمى 

 ؤكد عمى ىجاء الواقع وتعريتو غياب الييبة والوجود المعنوي ال المادي، وأن رسالة القصيدة ت
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وتحوالتو العميقة التي تدل عمى اليوة بين وجودنا باألمس متمثال في استدعاء أبي تمام ووجودنا 
اليوم من خالل الراوي/ الشاعر ، والحوار الدائر بين الشاعر/ الرواي وبين أبي تمام يكشف عن 

وتربط القصيدة بين مقطعييا: األول والثاني بعالقة تعاقبية ينمو فييا . ىذا التردي وىذا التحول
 تكمل القصيدة داللتيا .إلى أن الحدث وفق خط درامي متصاعد 

 المكان والمفارقة: -3
                                   (2 )(2) 

 
 )أ(

 مقهى صغيرٌ 
 وناس يشبهون أبي

 وأم كمثوم
 ) غني لي شوي(

 غني

 )ب( 
 الركِن شْيخفي 

 عمى جمباِبِه ضحكْت 
 ياقاُت َمن سمَّروا العينينِ 

ْكن  في الرُّ

 )ج(
 كاَن الحماسُة في كفيَّهِ 

 يسأُلهُ 
 َمْن هؤالءِ 

 وهْل في قمِبِهْم ِمنِّي ؟
 وال َيردُّ 

 سوى أْن ضمَّ غربَتهُ 
 لعمَُّه يرحُم الديواُن بالحضن

فينتقل  من شارع  -وىذا عالمة عمى تطور الحدث ونموه داخل القصيدة -ينتقل المكان بنا
النجفي إلى مقيى صغير وينتقل معو الحدث السردي في القصيدة إلى ذروتو حيث تتعقد خيوطيا 

                                                           
 .قاطع ثالثةم ثالثة إلى مقسما واحدامشهدا  تعد؛ألنها  متجاورة طريقة على كتبتها وقد (1)
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من خالل اكتشاف ومقابمة شخصية أبي تمام في المقيى، وكما ابتدأ المقطع األول بما يشير بو 
الركن (، وكرر لفظة الركن لتأكيد وجود  –قطعان )أ،ب( بــــــ )المقيى الى المكان ابتدأ ىذان الم
بين الحاضر والماضي من خالل زاوية اختيار المكان تنبئا بالمفارقة و الشخصية بتأكيد المكان، 

 : اآلتي 
الركن عالمة مكانية ترمز إلى غربة تاريخنا الحي الفاعل وانزوائو وعدم اكتراث الجماىير بو  -2

 كتابو مع  أبي تماملشاعر لحالة من خالل تجسيد ا ، وقد ظير ذلكوالسخرية منو والضحك عميو
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نكاري )من ىؤالء ( يعمق اليوة بين االستفيام اإلكما أن  ،الحماسة حين ضمو إلى صدرة

وبين غياب ىؤالء بين دخان النارجيمة  ،بين ىبة المعتصم لمنجدة والبأس ،الماضي والحاضر
وىو نشيد شعري لمعزة  ؛إن المونولوج الدائر بين أبي تمام وديوان الحماسة ،مثوموغناء أم ك

وسع السياق  وقد وصاحبو فانزوى في الركن، والكرامة يكشف عن الغربة التي أحسيا الكتاب
تفسير مفردة الحماسة لمعنيين ىما : معنى الديوان الذي جمعو أبو تمام ,ومعنى الداخمي والنفسي 

 ناىا المغوي المضاد لمفتور الحماسة بمع
 الحماسة)  والعزة والرفعة الحرب نشيد غناء الشعربصوت أم كمثوم يقابمو كتاب الغناء مشيد -1

 ؛واستحضر الشاعر الصوت بين قوسين )غني لي شوي ( ،الذي كان في يد أبي تمامالكتاب 
ليكون وثيقة  ؛ويسمعنا الصوت نفسو منبعثا من داخل النص ،ليسيم في بناء مشيدي لمصورة

وحًول القوسين من عالمة ترقيم إلى إشارة سيمائية تساعد في التقاط  ،صوتية يسمعيا المتمقي
كانت االستفيامات في صيممة الغناء  م كمثوم تغيب الجماىيرأفبينما كانت  ،الداللةىذه 

مني ( تبرز من خالل المنولوج حالة الغياب التي تحيا  االنكارية: )من ىؤالء (،) وىل في قمبيم
 فييا الجماىير الجالسة عمى المقاىي 

عالمة عمى التردي في الواقع من خالل حوار الشاعر / الراوي مع أبي أيضا  المكان مثل-3 
المجاز بالغة خالل  ( من عدن= اليمن  –تمام من خالل دالتين مكانيتين ىما ) نينوى=العراق 

 وعالقتو البعضية  رسلالم
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 والنُّوُن يحمُل َمن في النُّونِ 
 من زمن  

 وأمُُّه ) نينوى (
 وهًنا عمى وْهن  
 وكذا في قولو:

 جربُت نكهَة إعدامي
 وفاجأني أنِّي قتيلٌ 
 وال جناُت في ّعْدن

 
 تعقيب ختامي 

السرد القصصي القصيدة حوارية اتخذت من التاريخ متكأ ليجاء الواقع وتعريتو، واستفادت من 
اإلحاالت المرجعية التي لوال ثقافة  كثير مناحتوت عمى في بناء أسموبيا وتشكيميا الفني ،و 

التي  تاريخيةالالشخصيات  الشخصية التي حاورىا ألثقمت النص، واشتممت عمى كثير من
مثل: )أبي تمام، العمقمي، الموصمي، أم  استدعى أغمبيا لمجرد الذكر ووظف بعضيا اآلخر

التحوالت  من خالليا ليرصدوذلك  ؛مثوم، بمقيس، قابيل، ىابيل، يوسف، موسى ، الخضر (ك
، وقد بنى الشاعر قصيدتو عمى  واستدعاء التاريخ عمى مستوى األحداث من خالل المعب بالزمن

كي يتجاوب المتمقى مع صدى اإليقاع  ؛بحر البسيط ليضفر روح قصيدة أبي تمام داخل قصيدتو
  مشاعرويحمد ل ،ويؤكد من خالل اختيار الموسيقى عمى انحيازه لرؤية أبي تمام ،ينبين القصيدت
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الشعر  بيا قصيدتو باليتافات الجوفاء التي يضيق ئيسيب عاطفيا في نقد الواقع ولم يعب أنو لم

نما وازن بين التعبير الوجداني عن الواقع المتردي والتعبير الفني  ،وال يتحمميا إىابو الرقيق  ،وا 
 س من خالل التعبير لي -فاختار ليا الحكاية السردية الغرائبية التي تعمق الشعور برداءة الواقع

من خالل استدعاء الرمز التاريخي المستكن في الوعي  -دانتو لفظيا وقوليا بإعنو  المباشر
حالة الخروج من التيو إلى  )العراق (الجمعي )أبو تمام ( وارتباطو بالمكان شيورة في قصيدتو الموا 

ورصد  ،لحظة انتصار عربية جمتيا قصيدة أبي تمام حين خمد ذكرى النصر في )عمورية (
 .. فقال  وخمده في حكمتو الخالدة لألجيال  ىذا النصر مفتاح

 المصريُّ  أيُّها يا
 السيوفِ  كلُّ  كافرةٌ 

 ظني خيَّبْت  ما إذا
 ( أنباءً  أصدقُ  السيفُ ) 

ناحية، ومن ناحية أخرى باتحاد الرؤيتين: رؤية الشاعر ورؤية يخبراننا بالتضمين من والقوسان 
أبي تمام، وأننا نحتاج إلى الحماسة ال صوت سيدة الغناء كما يشيران من طرف خفي لماذا لم 

 يشرب أبي تمام القيوة بينما نحن نعبيا عبا  .
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 ،1947 عام بومباي فً رشدي سلمان ولد

 ومن هنان تعلٌمه تلمى  الهند. استمالل عشٌة

 من األولى العمود أمضى حٌث إنكلترا، فً ثم

 بشكل األٌام هذه رشدي ٌعٌش .الكتابة فً حٌاته

 الممابلة هذه أجرٌت حٌث نٌوٌورن، فً أساسً

 الماضً. العام خالل جلسات عدة فً

 ٌوم فً الثانٌة المحادثة جرت فمد وبالصدفة،

 نفسها وهً ،2005 الحب عٌد ٌوم فالنتاٌن

 اإلمام هللا آٌة لفتوى عشرة السادسة الذكرى

 رتدم أنه أعلنت والتً رشدي، ضد الخمٌنً

 باإلعدام علٌه وحكم شٌطانٌة" "آٌات لكتابته

 1998 عام فً اإلسالمٌة. الشرٌعة بموجب

 بالفتوى. خاتمً دمحم اإلٌرانً الربٌس ندد

 انتهى. لد الخطر أن على اآلن ٌصر ورشدي

 الفتاوى ٌعتبرون اإلسالمٌٌن المتشددٌن لكن

 منزل عنوان ٌزال وال للنمض. لابلة ؼٌر

 لشخص وبالنسبة وم.للعم درج ؼٌر رشدي

 اإلشادة تمت والذي اللؽط، هذا مثل فً تسبب

 وإحراله وتمدٌره، وتهدٌده علٌه، اللوم وإلماء به

 لحرٌة رمًزا باعتباره دعمه وتم دمٌة، شكل فً

 والصراحة بالهدوء ٌتسم رشدي فإن التعبٌر،

 شعور وال مطاردة ضحٌة ال- مدهش بشكل

 الجٌنز بنطال مرتدًٌا الذلن، حلٌك .-باالبتالء

 أصؽر نسخة وكؤنه الوالع فً ٌبدو والسترة،

 فً متهمٌه فً حدق الذي المدان الرجل من

 .1995 عام الشهٌرة أفٌدون رٌتشارد لوحة

  تلن تحمل تستطٌع ال "عابلتً ضاحكا: لال

 وجودهةةةةا، مكةةةةان عةةةةن سةةةةؤلته ثةةةةم اللوحةةةةة".

 رشةةةدي لةةةال ―.الحةةابط "علةةةى وأجةةةاب، فابتسةةم

 فةةً أخةةرج أن المعتةةاد رؼٌةة "مةةن ٌتهٌةةؤ: وهةةو

 لةةةام الماضةةةً العةةةام أواخةةةر فةةةً لكنةةةه النهةةار".

 بعنةةةةوان التاسةةةةعة رواٌتةةةةه مخطوطةةةةة بتسةةةةلٌم

 مشةةرو  فةةً بعةةد ٌبةةدأ ولةةم المهةةرج، شةةالٌمار

 اسةةةتنفد أنةةةه ادعابةةةه مةةةن الةةةرؼم علةةةى جدٌةةةد.

 وكؤنةةه بةةدا أنةةه إال الكتةةاب، إنهةةاء فةةً مةةوارده

 ماضةةةةٌه عةةةةن ٌتحةةةةدث وهةةةةو الطالةةةةة ٌكتسةةةةب

 ٌةةةةةإدي المحادثةةةةةة، فةةةةةً سٌاسةةةةةاته.و وكتاباتةةةةه

 الذهنٌةةةةةة البهلوانٌةةةةةة األلعةةةةةاب نفةةةةةس رشةةةةةدي

 اسةةةتطرادات - خٌالةةةه فةةةً المةةةرء ٌجةةةدها التةةةً

 وعصةةةةةور لةةةةةارات عةةةةةدة تالمةةةةةس أن ٌمكةةةةةن

 -األصةةةلٌة النمطةةةة إلةةةى العةةةودة لبةةةل تارٌخٌةةةة

 رشةةةةةدي سةةةةةلمان اسةةةةةم الفتةةةةةوى جعلةةةةةت لمةةةةةد

 أي مةةن أكثةةر العةةالم أنحةةاء جمٌةةع فةةً معروفةةا

 سةةةمعته لكةةةن الحٌةةةاة. دلٌةةة علةةةى آخةةةر روابةةةً

 االلتباسةةةةةةةات علٌهةةةةةةةا تطؽةةةةةةةى لةةةةةةةم ككاتةةةةةةةب

 علةةةةةى حصةةةةةل ،1993 عةةةةةام فةةةةةً السٌاسةةةةةٌة.

 Bookers" of "Booker - مٌدالٌةةةة

 اللٌةةةةةةل منتصةةةةةةؾ أطفةةةةةةال لرواٌتةةةةةةه تكرًٌمةةةةةةا

 منةةذ بةةوكر المةةان بجةةابزة ٌفةةوز كتةةاب كؤفضةةل

 وهةةةو - عاًمةةةا وعشةةةرٌن خمسةةةة لبةةةل إنشةةةابها

 المركةةةةز -الملةةةةم Pen جمعٌةةةةة ربةةةةٌس حالًٌةةةةا

 فهةةةةةو رواٌاتةةةةةه، إلةةةةةى باإلضةةةةةافة األمرٌكةةةةةً.

 ومجموعةةة النثةةر مةةن مجلةةدات لخمسةةة مإلةةؾ

  كان بٌنما الحب، عٌد ٌوم فً لصصٌة.
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 كرسةةةً علةةةى جلسةةةته ٌرتةةةب

 ثلةةةةةةةةوج تسةةةةةةةةالطت وثٌةةةةةةةةر،

 كومةةةةةةةة وأطلمةةةةةةةت خفٌفةةةةةةةة،

 بعةةةد علةةةى لمبنةةةى محرولةةةات

 عمةةةةودًا شةةةةرلًا مبةةةةان   بضةةةةعة

 فةةةةةً ألسةةةةةودا الةةةةةدخان مةةةةةن

 مةةةن رشةةةدي شةةةرب السةةةماء.

 عةةن وتحةةدث المةةاء مةةن كةةؤس

 الهدٌةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى العثةةةةةةةةةةور

 أن لبةةةةةل لزوجتةةةةةه المناسةةةةةبة

 األسبلة. على اإلجابة ٌمرر

————————— 

 تفكر هل تكتب، ندما 

 لن؟ سٌمرأ من فً مطلمًا

 صةةةةؽًٌرا، كنةةةةت عنةةةةدما حمًةةةةا. أعةةةةرؾ ال- 

 للعمل. خادم مجرد أنا ال، ألول، كنت

 أصبحت لمد للؽاٌة. نبٌل  نبٌل. شًء هذا 

 وألل ة،كفضٌل بالوضوح اهتماًما أكثر

 هذا أن وأعتمد الصعوبة. بفضابل اهتماًما

 لراءة بكٌفٌة أوضح إحساًسا لدي أن ٌعنً

 إنشاإه تم أفترض، كما والذي، الناس،

 لراءة بكٌفٌة معرفتً خالل من جزبًٌا

 الكتب أحب ال اآلن. حتى كتبته لما الناس

 لكنً اإلعالم، فترٌنة فً عرضها ٌتم التً

 لصة اٌةبرو اهتماًما أكثر أصبحت

 مرة ثم أستطٌع. ما بمدر وجاذبٌة بوضوح

 عندما البداٌة، فً به فكرت ما هذا أخرى،

 أنه اعتمدت اللٌل. منتصؾ أطفال كتبت

 المصص كتابة أن الؽرٌب من

 تظهران األدب وكتابة

 عن انفصال لد وكؤنهما

 ؼٌر من أنه ٌبدو بعضهما.

 االنفصال. ٌتم أن الضروري

 المصة تكون أن ٌجب ال

 تكون أن ٌجب وال سٌطة،ب

 تجد أن علٌن البعد، أحادٌة

 وضوًحا األكثر الطرٌمة

 األشٌاء أحد لسردها. وجاذبٌة

 لً، بالنسبة أصبحت، التً

 وضوًحا أكثر بشكل

 الطرٌمة هو وموضوعٌة،

 أي لصص بها تكون التً

 إلى آخر. مكان كل فً لصًصا أًٌضا مكان

 ألن بالفعل ذلن أعرؾ كنت ما، حد

 اختلط مدٌنة كانت نشؤت، حٌث بومباي،

 منحتنً لمد بالشرق. تماًما الؽرب فٌها

 لصص صنع على المدرة حٌاتً حوادث

 معًا، العالم من مختلفة أجزاء فٌها تجتمع

 صرا ، فً وأحٌانًا متناؼم، بشكل أحٌانًا

 تكمن بكلٌهما. عادةً - معا بكلٌهما وأحٌانًا

 إذا أنن فً المصص هذه فً الصعوبة

 األمر بن ٌنتهً فلن مكان كل عن كتبت

 ٌتعٌن ال مشكلة إنها مكان. أي فً بالكتابة

 واحد مكان عن ٌكتب الذي الكاتب على

 مشاكل الكتاب هإالء ٌواجه مواجهتها.

 كتاب منه ٌعانً الذي الشًء لكن أخرى،

 التً األرض تلن هو فولكنر ولٌم مثل

 بحٌث تماًما إلٌها وٌنتمون بعمك ٌعرفونها
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 وعدم حٌاتهم طوال عنها لتنمٌبا ٌمكنهم

 لٌس هذا لكن بذلن، معجب أنا - استنفادها

 أفعله. ما

 إذن؟ تفعله ما تصؾ كٌؾ 

 اآلخر: الموضو  هذا حٌاتً أعطتنً- 

 ٌرون الناس تجعل كٌؾ تصادم. فً عوالم

 من جزًءا اآلن أصبحت الجمٌع لصة أن

 تموله، أن واحد شًء إنه اآلخرٌن؟ لصة

 ٌشعر المارئ تجعل أن ٌمكنن كٌؾ ولكن

 الرواٌات كانت الحٌة؟ تجربته هً هذه أن

 على للعثور محاوالت األخٌرة الثالث

 الجدٌدة والرواٌة األسبلة: لتلن إجابات

 فً وتنتهً تبدأ والتً المهرج، شالٌمار

 كشمٌر، فً نصفها ولكن أنجلوس، لوس

 االحتالل إبان ستراسبورغ فً وبعضها

 فً إنكلترا فً وبعضها النازي،

Max  شخصٌة شالٌمار، فً الستٌنٌات.

Ophuls ًالحرب خالل مماومة بطل ه 

 أنها نعتمد التً المماومة، الثانٌة. العالمٌة

 اآلن نسمٌه أن ٌمكن ما كانت بطولٌة،

 اآلن نعٌش نحن االحتالل. زمن فً تمردًا

 ال أخرى تمرد حركات فٌه توجد ولت فً

 لم إرهابٌة. نسمٌها - بطولٌة نسمٌها

 أردت أخاللٌة. أحكام إصدار فً أرؼب

 وهذا ذلن، بعد ذلن حدث لمد ألول: أن

 هذٌن تتضمن المصة هذه اآلن، ٌحدث

 ال ٌتجانسان. كٌؾ انظر فمط األمرٌن،

 هذا ٌمول، أن الروابً على ٌجب أنه أعتمد

 هذا. ٌعنً

 ٌعنً هذا لول من نفسن تمنع أن ٌجب هل 

 هذا؟

 كنت إذا الرواٌة. فً ذلن ضد أنا ال،- 

 لكننً مختلؾ. فهذا افتتاحٌة، ممالة أكتب

 من بالرواٌة الضرر تلحك أنن أعتمد

 شالٌمار، شخصٌة المارئ. إرشاد خالل

 أنه شرٌر. لاتل المثال، سبٌل على

 مثل - الجوانب بعض فً ولكن مرعب،

 سان فً الحابط من فٌه طار الذي المشهد

 أن أردت جدا. معموال كان - كوٌنتٌن

 كما الناس ٌرى أن أردت ذلن، ٌحدث

 بدالً  هو، ٌشعر كما ٌشعروا وأن هو، ٌرى

 شخصٌة ٌعرفون أنهم ٌفترضوا أن من

 هو هذا كان كتبً، جمٌع بٌن من الرجل.

 شخصٌات شكل على كتبته الذي الكتاب

 عن التخلً من البد كان كامل. بشكل

 الكتاب عند الرابجة المفاهٌم من الكثٌر

 طرٌك إلى بالذها أرادت الشخصٌات ألن

 آخر.
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 تعنً؟ اذام

 لم أشٌاء ستحدث الكتابة، فً بلحظة لحظة- 

 هذا مع ؼرٌب شًء حدث أتولعها.

 الناس هإالء بامتالن شعرت الكتاب.

 على أبكً نفسً وجدت أننً لدرجة تماًما

 حٌث الكتاب فً لحظة هنان شخصٌاتً.

 الفاكهة بستان فً بونً، والد ٌموت

 وجدت ذلن. تحمل أستطع لم به. الخاص

 فكرت، أبكً. مكتبً على جالًسا نفسً

 كانت ثم اختلمته. شخص هذا أفعل؟ ماذا

 تدمٌر عن أكتب كنت عندما لحظة هنان

 اإلطالق على أستطع لم كشمٌر. لرٌة

 على أجلس كنت كتابتها. فكرة تحمل

 هذه كتابة أستطٌع ال وأفكر، مكتبً

 اضطروا الذٌن الكتاب من العدٌد الجمل.

 ال الوحشٌة األعمال موضو  مع تعامللل

ً  مواجهتها ٌمكنهم  أشعر لم لوجه. وجها

 رواٌة فكرة تحمل أستطٌع ال أننً أبدًا

 أن أرٌد وال جدًا، مروعة إنها - لصة

 آخر؟ شًء ٌحدث أن ٌمكن هل أحكٌها،

 أن ٌمكن آخر شًء ال أوه، تعتمد، ثم

 ٌحدث. ما هذا ٌحدث،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لن؟ بالنسبة العابلة أرض هً كشمٌر 

 وحتى األصل، فً كشمٌر من عابلتً- 

 أحداث تمع مطلمًا. األمر مع أنسجم لم اآلن

 كشمٌر، فً اللٌل منتصؾ أطفال بداٌة

 الحكاٌا" وبحر "هارون كتابً وٌعتبر

 of Sea the and Haroun

  Stories عن خٌالٌة لصٌرة لصصا 

 مطلمًا أتطرق لم خٌالً فً لكن كشمٌر،

 الحمٌمً فجاراالن عام نفسها. كشمٌر إلى

 الذي العام أًٌضا كان ،1989 كشمٌر، فً

 تشتت لذلن حٌاتً. فً انفجار فٌه حدث

 ذكرى الٌوم بالمناسبة و.. انتباهً،
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 المفضل الٌوم هو لٌس الحب عٌد الفتوى.

 حمًا. زوجتً ٌزعج والذي السنة، فً لدي

 من نوًعا شالٌمار كان حال، أي على

 الكشمٌري "الفردوس كتابة محاولة

 الذي هو المفمود الفردوس فمط المفمود".

 تزال ال الجنة - اإلنسان سموط حول ٌدور

 منه. طردنا ٌتم ما فمط إنه موجودة،

 ٌبدو الجنة. انهٌار حول ٌدور شالٌمار

 وفجر بالمنابل عاد آدم أن لو كما األمر

 أجمل العالم فً مكان أي لط أرَ  لم المكان.

 الوادي نأ بحمٌمة األمر ٌتعلك كشمٌر. من

 لدٌن لذلن جدًا، كبٌرة والجبال جدًا صؽٌر

 بجبال المحاط المصؽر الرٌؾ هذا

 وهذا تماًما. مذهل وهو الهٌماالٌا،

 كشمٌر أًٌضا. جدًا جمٌلون الناس صحٌح،

 لذا جدًا، ؼنٌة التربة للؽاٌة. مزدهرة

 لٌست خصبة، إنها وفٌرة. فالمحاصٌل

 حٌث الهند، فً المناطك من كثٌر مثل

 ذهب بالطبع لكن فٌها. بور أراض توجد

 جمة. مصاعب وهنان اآلن، ذلن كل

 هً كشمٌر فً الربٌسٌة الصناعة كانت

 سٌاحة بل أجنبٌة، سٌاحة لٌست السٌاحة.

 فً هندٌة،ال السٌنما إلى نظرت إذا هندٌة.

 سٌكون ؼرٌبًا، مكانًا ٌرٌدون مرة كل

 كانت كشمٌر. فً رلص نمرة لدٌهم

 ذهب الهند. فً الخٌال أرض كشمٌر

 تذهب حار بلد فً ألنن هنان إلى الهنود

 مفتونٌن الناس سٌكون بارد. مكان إلى

 المطار فً أشخاًصا سترى الثلج. بمشهد

 على ومتراكمة لذرة ثلوج توجد حٌث

 كانوا لو كما هنان وٌمفون ق،الطر جوانب

 لدٌهم كان للماس. منجم على عثروا لد

 انتهى المسحورة. بالمساحة الشعور هذا

 هنان كانت لو وحتى اآلن، هذا كل

 الشًء ألن تعود، فلن ؼدًا سالم معاهدة

 الكتابة حاولت ما وهو تحطٌمه، تم الذي

 المتسامحة كشمٌر ثمافة هو عنه،

 طرد بها تم التً الطرٌمة بعد والمختلطة.

 بها تحول التً والطرٌمة الهندوس،

 ال والتعذٌب، التطرؾ إلى المسلمون

 أردت أخرى. مرة تجمٌعها إعادة ٌمكنن

 عن لصة مجرد لٌست إنها ألول: أن

 آالؾ ستة أو خمسة بعد على الجبال سكان

 أًٌضا. لصتنا إنها مٌل.
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 كذلن؟ ألٌس فٌها، متورطون جمٌعا نحن 

 أن من الكتاب هذا فً أتؤكد أن أردت- 

 كنت سٌاسٌة. ولٌست شخصٌة المصة

 وٌنسجون الناس، ٌمرأها أن فً أرؼب

 مع وحكابٌة حمٌمٌة ارتباطات

 صحٌح بشكل ذلن فعلت وإذا الشخصٌات،

 سمٌم، بٌداؼوجً شخص كؤننً أشعر فلن

 تؤلٌؾ فً أرؼب كنت بالجمٌع. سؤهتم بل

 ثانوٌة. شخصٌات بدون كتاب

 عندما الكشمٌرٌة بالسٌاسة تامة دراٌة على كنت هل

 صؽٌراً؟ كنت

 ذهبنا عشرة، الثانٌة حوالً فً كنت عندما- 

 هنةان كانةت كشةمٌر. إلةى عابلٌة رحلة فً

 مةع بهةا المٌةام ٌمكنةن جمٌلة مشً رحالت

 علةى العالٌةة، الجبةال فً الصؽٌرة المهور

 أنةةةةا - جمٌعًةةةةا ذهبنةةةةا الجلٌدٌةةةةة. األنهةةةةار

 لةةةرى نهنةةةا وكانةةةت - ووالةةةديّ  وأخةةةواتً

 اسةةتراحة فةً اللٌةةل فٌهةا تمضةةً أن ٌمكنةن

 وصلنا عندما جدًا. بسٌطة أماكن حكومٌة،

 المهةر أن والةدتً اكتشةفت اسةتراحتنا، إلى

 لةةم الطعةةام كةةل ٌحمةةل أن ٌجةةب كةةان الةةذي

 لةةدٌها كةةان متنةةه. علةةى الطعةةام لدٌةةه ٌكةةن

 أرسةلت لةذا معهةا، متصةدعٌن أطفال ثالثة

 مةةا لٌةةرى المرٌةةة إلةةى معنةةا الةةذي الشةةخص

 طعةام، ٌوجةد ال ولةال، وعاد تناوله، ٌمكن

 أي لةدٌهم لٌس تناوله. ٌمكن شًء ٌوجد ال

 ال أن ٌمكةةن ال تمصةةد؟ مةةاذا فمالةةت شةةًء.

  هنان ٌكون أن ٌجب شًء. هنان ٌكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لم انن تعنً ماذا - األلل فً البٌض بعض

 وهكةذا شةًء. ٌوجد ال ال، لال، شٌبًا؟ تجد

 ولةن العشةاء، تناول ٌمكننا ال حسنًا، لالت،

 موكبةا رأٌنةا سةاعة، حةوالً بعد أحد. ٌؤكل

 المرٌةة مةن ٌةؤتون النةاس من دزٌنة لنصؾ

 المرٌةةة مختةةار جةةاء الطعةةام. وٌحضةةرون

 عندما ألننا لكم، أعتذر أن أرٌد ولال، إلٌنا

 طعةةةةام أي ٌوجةةةةد ال أنةةةةه الرجةةةةل أخبرنةةةةا

 لةةةال لكنةةةه هندوسةةةٌة. عابلةةةة أنكةةةم اعتمةةةدنا

  علٌنا كان مسلمة عابلة أنكم سمعنا عندما

 ممابةل أمةوال أي نمبةل لةن الطعةام. حضار

 الفظةةةةة. تصةةةةرفاتنا عةةةةن ونعتةةةةذر ذلةةةةن،

 مةةةةن التةةةةً كشةةةةمٌر، فةةةةً هةةةةذا تصةةةةور 

 مةةةةن التملٌةةةةد بهةةةةذا تتمتةةةةع أن المفتةةةةرض
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 وفةً الولةت، طةوال أذهةب كنةت ح.التسام

 سةةلمان، اسةةم فٌهةةا ٌسةةمعون التةةً اللحظةةة

 معةةةً ٌتحةةةدثون كةةةانوا مسةةةلم، اسةةةم وهةةةو

 تمةةةت إذا اسةةةمً فٌهةةةا ٌتحاشةةةون بطرٌمةةةة

 محادثةةةات سةةةؤجري كنةةةت لةةةذلن منةةةاداتً.

 عنةدما لكةن واستٌابهم. حٌاتهم حول طوٌلة

 هةذه وأرسةلت بومبةاي أو دلهةً إلةى عدت

 بةةٌن حتةةى ةرؼبةة هنةةان كانةةت المعلومةةات،

 فةةةً الهنةةةود المثمفةةةٌن

 بمدى االعتراؾ عدم

 تلةةةةةةةةةةةةةةن عمةةةةةةةةةةةةةةك

 سةةةٌمول االسةةةتٌاءات.

 أن ٌجةةةةب ال النةةةةاس،

 الطرٌمةة بهذه تتحدث

 شةةٌوعًٌا. تبةةدو ألنةةن

 المسلم  الشٌوعً أنا

 كتابة ٌمكنن هل 

 سٌاسً؟ ؼٌر تابك

 اهتمام لدي نعم،- 

 زلت وما بذلن، كبٌر

 باالنزعاج أشعر

 بٌن المسافة أن أعتمد ذلن. أفعل لم ألننً

 اختفت لد العامة والحٌاة الخاصة الحٌاة

 من الكثٌر هنان كان عصرنا. فً

 جٌن نسٌان ٌشبه األمر هنان. المسافات

 وظٌفة تتمثل نابلٌون. حروب ذكر أوستن

 أوستن جٌن رواٌات فً انًالبرٌط الجٌش

 ألنها لٌس الحفالت. فً لطٌفًا ٌبدو أن فً

 شرح تستطٌع إنها بل ما، شٌبًا تتجنب

 دون وعمٌك كامل بشكل شخصٌاتها حٌاة

 ذلن ٌعد لم العام. المجال إلى اإلشارة

 جهاز وجود بسبب فمط ولٌس ممكنًا،

 ألن ذلن ؼرفة. كل زاوٌة فً تلفزٌون

 حٌاتنا على كبٌر ٌرتؤث لها العالم أحداث

 أم عمل لدٌنا هل الٌومٌة.

 أموالنا؟ لٌمة هً كم ال؟

 أشٌاء تحدده هذا كل

 إنه سٌطرتنا. عن خارجة

 هٌراللٌطس فكرة ٌتحدى

 المدر. هً الشخصٌة بؤن

 األحٌان بعض فً

 مصٌرن. لٌست شخصٌتن

 تكون األحٌان بعض فً

 إلى تطٌر التً الطابرة

 مصٌرن. هً ما مبنى

 فً ٌدخل كبراأل العالم

 أن أرٌد ألننً لٌس المصة

 ولكن السٌاسة، عن أكتب

 الناس. عن أكتب أن أرٌد ألننً

 هنان أن ٌبدو األمرٌكٌة الكتابة فً لكن 

 هنان، السٌاسة - ما نو  من شمالًا

 الروابً ٌكتبه ما ألن - هنا والخٌال

 فً السٌاسة على ٌإثر لن األمرٌكً

 واشنطن.

 بذلن؟ ٌهتم من لكن نعم،- 
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 سبٌل على الهند، فً الرواٌة أن تعتمد هل 

 بالسٌاسة؟ عاللة لها المثال،

 الكتاب أن هو ٌحدث ما ولكن فمط. عددٌا- 

 بطرٌمة - ٌعتبرون ٌزالون ال المعروفٌن

 من جزًءا - األمرٌكٌون الكتاب ٌعتبرها ال

 آرابهم. عن البحث ٌتم العام. النماش

 فً ٌحدث إنه أًٌضا. إنكلترا فً هذا ٌحدث

 منذ صحًٌحا هذا كان أمرٌكا فً وروبا.أ

 فً صحًٌحا هذا كان ببعٌد. لٌس ولت

 سونتاج، وسوزان مٌلر، نورمان جٌل

 مٌللر. وآرثر

 

 حدث؟ ماذا 

 اإلمبراطورٌة ذروة فً أعلم. ال- 

 من جدًا للٌل عدد كتابة تمت البرٌطانٌة،

 الموة تناولت التً اإلنجلٌزٌة الرواٌات

 فً أنه عادي ؼٌر ألمر إنه البرٌطانٌة.

 الموة إنكلترا فٌها كانت التً اللحظة

 الموة موضو  أن بدا العالمٌة، العظمى

 الكتاب. معظم اهتمام ٌثٌر ال البرٌطانٌة

 تكون عندما اآلن، لذلن صدى هنان بمار

 خارج العالمٌة. العظمى الموة هً أمرٌكا

 لٌس هذا الموة. تعنً أمرٌكا البلد، هذا

 ال نفسها. المتحدة الوالٌات فً صحًٌحا

 السٌاسة مع ٌتعاملون هنا كتاب هنان ٌزال

 وجوان ستون، وروبرت دٌلٌلو، دون -

 العدٌد أن أعتمد لكنً وؼٌرهم. دٌدٌون،

 نسبًٌا مهتمٌن ؼٌر األمرٌكٌٌن الكتاب من

 نسبًٌا الملٌل هنان لذلن، نتٌجة الخارج.

 أمرٌكا. عظمة عن الكتابات من

 والسلطة، بالسٌاسة اهتمامن جانب إلى 

 فً الرابعة االبتكارات من الكثٌر هنان

 أوز ساحر أن للت لمد الوالع، فً أعمالن.

 المفصل. كتابن هو

 

 المنزل إلى عدت الفٌلم، شاهدت أن بعد- 

the "Over  بعنوان لصٌرة لصة وكتبت

 Rainbow" أو التاسعة فً كنت ربما 

 تدور المصة كانت عمري. من العاشرة
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 فً رصٌؾ على ٌسٌر صبً حول

 من بدالً  لزح، لوس بداٌة وٌرى بومباي

 بعٌدًا ٌنطلك المتؤللا الشًء هذا- النهاٌة

 ممطوعة خطوات على تحتوي كانت عنه.

 لزح لوس بؤلوان درجات - مفٌد بشكل -

 لوس فوق ٌصعد الطرٌك. طول على

 المصة خرافٌة. مؽامرات وٌخوض لزح

 كذلن. فمط ربما تنجو. لم

 والدن أن اعتمدت 

 نسخة ٌمتلن كان

 منها.

 ٌحتفظ كان إنه لال- 

 عندما لكن بها،

 بعد أوراله فً نظرنا

 علٌها نعثر لم وفاته،

 فً مات لمد مطلمًا.

 كان لذلن ،87 عام

 طوٌل، ولت منذ ذلن

 ٌظهر لن وبالتؤكٌد

 توجد ال اآلن. شًء

 العلٌة. فً جذو 

 كثًٌرا، الحك شًء مع انتهى، أنه أعتمد

 بها. لمت الكتابة من كاملة لطعة أول

 عمري، من عشرة الثامنة فً كنت عندما

 لعبة - لتوي المدرسة تركت لد وكنت

 لمدة فجوة لدي نكا -إنكلترا فً الركبً

 إلى أذهب أن لبل تمرٌبًا أشهر خمسة

 نًصا كتبت الفترة، تلن فً كامبرٌدج.

 الفصل حول نهابً" "تمرٌر باسم مطبوًعا

 فً دراسٌٌن فصلٌن أو األخٌر الدراسً

 خٌالٌة. لصة عن عبارة وهو المدرسة،

 وبعد األمر، ونسٌت كامبرٌدج إلى ذهبت

 إنهم والدتً لالت عاًما عشرٌن حوالً

 بمثابة كانت المخطوطة. هذه على عثروا

 من البالؽة ذاتً من رسالة

 عاًما. عشر ثمانٌة العمر

 تلن أحب أكن لم لكننً

 شدٌدة كانت التً الذات،

 وبطرق سٌاسٌاً، المحافظة

 إلى لٌاسً منتج أخرى

 اللؽة لتعلٌم ما حد

 مدرسة فً اإلنجلٌزٌة

 هو االستثناء كان داخلٌة.

 بالعنصرٌة، المتعلمة المادة

 بشكل معمدة كانت والتً

 الفتى ذلن كان ٌصدق. ال

 ثمانٌة العمر من البالػ

 كل ٌعرؾ عاًما عشر

 بحدة ٌعرفه كان أنه إال اآلن، أعرفه شًء

 كان ذلن، عوم للتو. له حدث ألنه أكبر

 عندما النص، هذا على سلبً فعل رد لدي

 أخبرتها أرٌده، كنت إذا عما والدتً سؤلت

 ماتت، عندما ذلن. فمدت ثم به. تحتفظ أن

 نجدها. لم
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 جٌدا؟ نصا كان هل 

 على آسؾ لكننً للؽاٌة. فظٌعا كان ٌمكن.- 

 كنت إذا ٌومٌات. مثل كان ألنه خسارته

 الفترة، تلن عن الكتابة فً أرؼب

 الحصول أستطع لم خام مادة ألعطانً

 بالؽباء أشعر اآلن أخرى. بطرٌمة علٌها

 المنزل. فً تركته ألننً حمًا

 أٌضا؟ تمرأ كنت ماذا 

 المإلفان كان إنكلترا، إلى مجٌبً لبل- 

P.G  هما لديّ  المفضالن

Wodehouse و  Agatha

Christie. . من واحد هو وودهاوس 

 نطاق على شهرةً  الفكاهٌٌن الكتّاب أكثر

 على اعتدت العشرٌن. المرن فً واسع

 علٌكرة، فً أجدادي عاش كلٌهما. التهام

 جدي كان حٌث نٌودلهً، من بالمرب

 علٌكرة جامعة فً تٌبٌا كلٌة فً ٌعمل

ً  كان اإلسالمٌة. ً  طبٌبا  الؽرب، فً متدربا

 جدًا مهتًما أصبح لكنه أوروبا، فً وتدرب

 على ًٌؤخذن كان التملٌدي. الهندي بالطب

 وٌتركنً. الجامعة مكتبة إلى دراجته ظهر

 فً تختفً عماللة أكوام به كمكان أتذكره

 التً المتدحرجة الساللم تلن مع الظالم،

 مع الظالم من أنزل وكنت تسلمها، ٌمكنن

 و وودهاوس من الكبٌرة الكتب أكوام

 ٌفحصها جدي كان والتً ،كرٌستً أجاثا

 ضونؼ فً وأعٌدها سؤلرأها لً. رسمًٌا

 وودهاوس كان للمزٌد. أعود ثم أسبو 

 أنه وأعتمد الهند، فً كبٌرة بشعبٌة ٌحظى

 كذلن. ٌزال ال

 هذا؟ لماذا 

 شًء وودهاوس لدى مضحن. مضحن- 

 ٌكون لد الهندي. الدعابة حس مع مشترن

 سخافة. مجرد

 مجدا؟ طالبا كنت هل 

 عام بشكل أعتمد. كنت كما ذكًٌا أكن لم- 

 جٌدة. بومباي فً الكاتدرابٌة مدرسة كانت

 بالتؤخر أشعر لم إنكلترا إلى أتٌت عندما

 تمارٌر إلى نظرت إذا لكن الدراسً،

 لبل جٌد. بشكل ذلن أفعل ال فؤنا المدرسة،

 اآلباء من العدٌد مثل والدي، كان الركبً،

 أننً تذكرأ إضافً. بعمل ٌكلفنً الهنود،

 واألشٌاء المماالت كتابة إلى اضطررت

 هابل. بشكل منها واالستٌاء المنزل فً

 لشكسبٌر. ملخص بعمل ألوم سٌجعلنً

 أن هندٌة أسرة فً المعتاد ؼٌر من لٌس

 األكبر األبناء وخاصة األطفال، دفع ٌتم

 لعبة فً الطرٌمة. بهذه والوحٌدٌن، منهم

 جتماعٌة،اال التعاسة بسبب جزبًٌا الركبً،

 من كثًٌرا ذلن ٌكن لم العمل. فً انؽمست

 انجذابا أكثر كنت اإلبداعٌة. الكتابة

 بجوابز فزت لمد األٌام. تلن فً للتارٌخ

 أعرؾ ال الطوٌلة. والمماالت لؤلطروحات

 حبً ضوء فً أبدًا، ببالً ٌخطر لم لماذا

 فً سواء األدب، أدرس أن للمراءة،

  أن حمًا دوٌب ال الجامعة. فً أو المدرسة
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 الوالع، فً عمل. نو  هً الرواٌات لراءة

 عمالً  كان التارٌخ أن والدي ٌعتمد لم

 فً معموالً  شٌبًا أفعل أن منً أراد أًٌضا.

 االلتصاد. وهو - كامبرٌدج

 لاومته؟ أنت 

 الدراسات مدٌر لبل من حٌاتً إنماذ تم- 

 لرإٌته ذهبت .برودبنت جون الدكتور

 لٌس التارٌخ إن ٌمول والدي انظر، وللت،

 وإال االلتصاد، إلى أتحول أن وٌجب مفٌدًا

 اتركه برودبنت، لال الرسوم. ٌدفع فلن

 عزٌزي شرسة: رسالة لوالدي وكتب لً.

 لسوء بذلن. ابنن أخبرنا لمد رشدي، السٌد

 بالمإهالت ٌتمتع أنه نعتمد ال الحظ،

 إذا لذلن امبرٌدج،ك فً االلتصاد لدراسة

 دراسة عن ٌتخلى جعله على أصررت

 منن أطلب أن علً فسٌتعٌن التارٌخ،

 لشخص المجال إلفساح الجامعة من إزالته

 لحظة تلن كانت صحٌح. بشكل مإهل ما

 شبه ؼادرت لد كنت ألننً للؽاٌة، ؼرٌبة

 - حرب وسط كامبرٌدج إلى الهندٌة المارة

 أستطع لم .65 سبتمبر وباكستان، الهند

 على استولى الجٌش ألن بالهاتؾ االتصال

 الرسابل جمٌع كانت الخطوط. جمٌع

 أسابٌع، وصولها واستؽرق للرلابة تخضع

 جوٌة. وؼارات لصؾ عن أسمع وكنت

 والدي ٌمل لم برودبنت، رسالة بعد ولكن

 أخرى. مرة االلتصاد عن واحدة كلمة

 كتابة أرٌد أننً وأخبرته تخرجت عندما

 انفجرت بالصدمة. صٌبأ الرواٌات

 ما ألصدلابً؟ سؤلول ماذا منه: صرخة

 أبناء جمٌع أن هو حمًا ٌمصده كان

 أمواالً  ٌجنون كانوا ذكاءً  األلل أصدلابه

  كنت - وماذا جادة وظابؾ فً طابلة

  ماء فمدان سٌكون مفلًسا؟ روابًٌا سؤصبح

 أن ٌعتمد كان ألنه له بالنسبة الوجه

 لحسن هواٌة. ل،األحوا أحسن فً الكتابة،

 أنه لٌرى ٌكفً بما طوٌاًل  عاش الحظ،

 موفك. ؼٌر خٌاري ٌكن لم ربما
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 ذلن؟ لال هل

 أخفى لمد كتبً. ٌمدح ٌكن لم ما بطرٌمة- 

 الوحٌد االبن كنت ؼرٌب. بشكل عاطفته

 صعبة. عاللة لدٌنا كانت لذلن تٌجةون

 أطفال نشرت عندما ،87 عام فً مات

 اآلٌات لكن والعار، اللٌل منتصؾ

 كلمة لً ٌمل ولم ٌدركها، لم الشٌطانٌة

 أو أسبو  لبل إال كتاباتً عن طٌبة

 مابة كتبً لرأ لكنه وفاته. من أسبوعٌن

 فً منً. أفضل ٌعرفها كان ربما مرة.

 منتصؾ أطفال بشؤن منزعًجا كان الوالع،

 كانت األب شخصٌة أن شعر ألنه اللٌل

 الصؽٌرة طرٌمتً فً له. هجاء

 األشٌاء كل تركت أننً أجبت والؽاضبة،

 فً األدب درس لد والدي كان السٌبة.

 رد لدٌه ٌكون أن تولعت لذا كامبرٌدج

 الذي الشخص لكن الكتاب، على متطور

 كان إذا أنه أعتمد كنت أمً. كان ذلن فعل

 فً األسرة أن من بالملك ٌشعر شخص أي

 هً. فستكون لعابلتً، صدى هً الكتاب

 أنه على الحال فً األمر فهمت لكنها

 على الولت، بعض والدي استؽرق خٌال.

 شعرت لمد بالتؤكٌد، لً. ٌؽفر تعبٌره، حد

  مما أكثر الؽفران، من أكثر باالنزعاج

 

 

 كامبرٌدج؟ بعد ذهبت أٌن 

 لمت لمد ممثالً. أكون أن حاولت أوالً،- 

 الجامعٌة المرحلة فً التمثٌل هذا بكل

 فً االستمرار فً أرؼب لد أننً وأعتمد

 أن أحاول كنت عندما خاصة بذلن، المٌام

 على السهل من أنه أجد لم كاتبًا. أصبح

 ؼرفة فً أعٌش كنت البدء. اإلطالق

 أربعة مع أشاركه كنت منزل فً علوٌة

 أكن لم أتجول. فمط لندن، فً أصدلاء

 أتظاهر كنت أفعله. كنت ما أعرؾ

 الذعر من نو  هنان كان بالكتابة.

 تماًما متوتًرا شخًصا جعلنً مما بداخلً،

 األصدلاء بعض لدي كان الولت. ذلن فً

 ٌشاركون لندن، فً كانوا الذٌن الجامعٌٌن

 كان هامشٌة. مسرحٌة مجموعات فً
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 لالهتمام مثٌرٌنال الكتاب من الكثٌر هنان

 هوارد هٌر، دٌفٌد - هنان ٌعملون الذٌن

 وبعض - ؼرٌفٌث ترٌفور برٌنتون،

 العمل من تعلمت أًٌضا. الجٌدٌن الممثلٌن

 كما جٌدًا أكن لم أننً جٌدٌن ممثلٌن مع

 أفضل تبدو سٌجعلن الجٌد الممثل كانوا.

 ٌفعلون أنهم تعلم لكنن المسرح، على

 جزبًٌا، السبب لهذا أنت. ولٌس ذلن،

 على المال أملن لم ألننً وجزبًٌا

 أننً وجٌزة فترة بعد لررت اإلطالق،

 آخر. بشًء المٌام إلى بحاجة

 أصدلابً أحد حصل

 معهم كنت الذٌن المسرحٌٌن

 كاتب وهو كامبرٌدج، فً

 ،Hughes Dusty ٌدعى

 وكالة فً وظٌفة على

.Walter J  إعالنات

Thompson ًلندن. ف 

 ٌطل كتبالم هذا أصبح فجؤة

 عارضات مع للشامبو على

 سٌارة. لدٌه كان مال. لدٌه وكان األزٌاء.

 إنه سلمان، هذا، تفعل أن علٌن ولال،

 نسخ اختبار إجراء لً رتب لمد حمًا. سهل

 ،.Thompson Walter J وكالة فً

 هو: أتذكره الذي السإال فٌه. فشلت ولد

 المرٌخ من شخصا لابلت أنن تخٌل

 هو ما ٌعرؾ ال لكنه اإلنجلٌزٌة ٌتحدث

 كٌفٌة له لتشرح كلمة مابة لدٌن - الخبز

 فً المحمص. الخبز من لطعة صنع

 المحدودة، راي ساتٌاجٌت أفالم شركة

 بطل الوظٌفة. لنفس شخص ملٌون ٌتمدم

 الملٌون، من واحد هو الرواٌة

 كٌفٌة ٌعرفون ال الذٌن والمحاورٌن،

 فً ٌبدإون شخص، ملٌون بٌن االختٌار

 السإال متزاٌد. بشكل جنونٌة أسبلة طرح

 الحصول فً فرصه على ٌمضً الذي

 كان الممر؟ وزن هو ما هو: الوظٌفة على

 هذا من سإاالً  المرٌخ سإال

 على حصلت النهاٌة فً المبٌل.

 بكثٌر أصؽر ةوكال فً وظٌفة

 ،McManus Sharp تسمى

 تلن كانت ألبٌمارل. شار  فً

 أي لدي ٌكن ولم األولى، وظٌفتً

 لمد معها. التعامل كٌفٌة عن فكرة

 سٌجار مشرو  على حصلت

 كان .بالٌر صنع من رخٌص

 كانوا المٌالد. عٌد عرض

 من صؽٌرة علبة على سٌحصلون

 هداٌا تعلم، كما - المٌالد عٌد بسكوٌت

  وداخل - الكالسٌكٌة البرٌطانٌة الحفالت

 أنبوب هنان كان بسكوٌت لطعة كل

 شٌبًا أكتب أن لً لٌل سٌجار. به صؽٌر

 لرإٌة ذهبت النهاٌة فً فؽضت. لهذا،

 الذي - سنوك أولٌفر اإلبداعً، المخرج

 أربع أو ثالث الحك ولت فً بنفسه كتب

 ولال أفعل. ماذا أعرؾ ال ولال، -رواٌات
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 من رابعة أفكار ستة - أوه الفور، على

 االنطالق على المٌالد عٌد لمساعدة بالٌر

 مجال فً تعلٌمً هذا كان بضجة.

 اإلعالن.

 

 الولت؟ نفس فً الرواٌة تكتب كنت هل 

 

 حمًا أجد لم جدا. فاشال كنت أبدأ. كنت- 

 أكتب كنت ككاتب. اتجاًها

 أي على أعرضها لم أشٌاء

 فً اجتمعت لطع شخص،

 ٌكرهها رواٌة أول فً النهاٌة

 رواٌة لبل هذا كان الجمٌع.

Grimus، رواٌة أول 

 أكتب أن حاولت لً. منشورة

 مثل الوعً تٌار فً الكتاب

 الحمٌمة فً كان بٌنما جوٌس

 بلؽة ٌكتب أن إلى بحاجة

 بلد عن لصة كانت لمد ومثٌرة. مباشرة

 رجل دعم ٌتم حٌث اسمه، ٌذكر لم شرلً

 وجنرال ثري رجل لبل من شهٌر ممدس

 من السلطة فً سٌضعانه أنهما ٌمرران

 ٌفعلون وعندما خٌوطه على السٌطرة أجل

 بكثٌر ألوى الوالع فً أنه ٌكتشفون ذلن،

 حذًرا ما، بطرٌمة كان، لمد علٌه. هم مما

 التً الطرق حول ذلن، دبع حدث ما بشؤن

 اعتماد نتٌجة اإلسالمً التطرؾ بها ظهر

 كواجهة. الدٌن استخدام ٌمكنهم أنه الناس

 بسبب ٌطاق ال الكتاب كان الحظ، لسوء

 جانبا وضعته لذلن كتابته. طرٌمة

 اإلعالن. مجال فً العمل وواصلت

 

 واحد كتاب لدٌهم الروابٌٌن جمٌع أن ٌبدو 

 لمامة. مجرد وهو الدرج فً األلل على

 

 كتابة فً بدأت أن إلى منها. ثالثة لدي- 

 والذي اللٌل"، منتصؾ "أطفال

 ٌكون أن المحتمل من كان ربما

 عام وبداٌة ،75 عام أواخر فً

 من فترة هنان كانت ،76

 مجرد من أكثر كانت لمد التملبات.

 أنت من تعرؾ حتى فنٌة. مشكلة

 كانت حٌاتً ألن الكتابة. ٌمكنن ال

 وإنكلترا الهند بٌن مختلطة

 حمًا لدي ٌكن لم وباكستان،

 ونتٌجة نفسً. مع الجٌد التعامل

 - لمامة عن عبارة الكتابة كانت لذلن،

 لمامة. ذلن مع ولكنها ذكٌة، لمامة أحٌانًا

 ىعل أًٌضا ٌنطبك هذا أن أعتمد

Grimus. أنه أشعر ال لً، بالنسبة 

 ٌجعلنً فمط. متمطع بشكل أو كتابً.

 ها لكن األثاث. خلؾ االختباء فً أرؼب

 إذا أبدًا. أسحبها ولم طبعت، إنها هنا. نحن

 لمد تركه. علٌن ما، شًء نشر فً أخطؤت

 المراء، من جمهوًرا مطرد بشكل وجد

  عنها، جٌدة أشٌاء لالوا أشخاص وهنان

 قراءة الشعر تساعدني  

 في كتابة الرواية
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 الرواٌات إحدى لكن حٌرتً. أثار مما

- The"  عنها تخلٌت التً

Antagonist"، من مروعة لطعة 

 - لندن فً وضعها تم بٌنشن، توماس

 أطفال أصبح ما جرثومة على احتوت

 تسمى هامشٌة شخصٌة اللٌل، منتصؾ

 الهند. استمالل لحظة فً ولد سٌناء سلٌم

 لمد نجا. الذي الوحٌد الشًء هو هذا

 واحتفظت عام لمدة عمل من تخلصت

 تعرضت الذي الفشل بعد الجرثومة. بهذه

 كل فً التفكٌر أعدت ؼرٌموس، رواٌة له

 أكتب أن ٌجب حسنًا، فكرت، تماًما. شًء

 بكثٌر. ذلن من أكثر به أهتم شًء عن

 أترون، الولت. طوال جدا خابفة كنت

 لم ككاتبة المهنٌة مسٌرتً أن اعتمدت

 فً اإلطالق. على مكان أي إلى تذهب

 ذلن فً الناس من الكثٌر وجد األثناء، هذه

 منه جزًءا كنت الذي جدًا الموهوب الجٌل

 كان بكثٌر. أصؽر سن فً ككتاب طرلهم

 مارتن ٌتخطوننً. كانوا لو كما األمر

 بارنز، وجولٌان إٌوان، مان وإٌان أمٌس،

 شاتوٌن إٌشٌؽورو، وكازوو بوٌد، ووٌلٌام

 كانت لمد الحصر. ال المثال سبٌل على -

 اإلنجلٌزي، األدب فً عادٌة ؼٌر لحظة

 نمطة فً بمً الذي الشخص أنا وكنت

 طرٌك أي إلى أعرؾ أكن ولم البداٌة،

 أسهل. األمر ٌجعل لم هذا أجري.

 عنه؟ أفرجت الذي سٌناء سلٌم عن ماذا 

 

 شؤنه من شًء كتابة فً دابًما أرؼب كنت- 

 بومباي. فً كطفل تجربتً من ٌؤتً أن

 أخشى وبدأت لفترة الهند عن بعٌدًا تكن

 كان - الطفولة التآكل. فً آخذ االتصال أن

 أعرؾ أن لبل طوٌلة لفترة الدافع هو هذا

 ولكن كبٌرة. ستصبح وكٌؾ المصة هً ما

 مع الولت نفس فً الطفل ستلد كنت إذا

 ما، بطرٌمة توأمٌن ٌكونا بحٌث البلد،

 لذلن التوأمٌن. كال لصة تحكً أن علٌن

 أسباب أحد التارٌخ. تحمل على جبرتنًأ

 لم أننً هو للكتابة سنوات خمس استؽراق

 إحدى افتتحت أكتبها. كٌؾ أعرؾ أكن

 فً ٌهم ما "معظم بالسطر، المبكرة النسخ

 أن لصدت ؼٌابنا." فً ٌحدث حٌاتنا

 فهم عراة، العالم إلى ٌؤتون ال األطفال

 لعابالتهم المتراكم بالتارٌخ مثملون

 طرٌمة على أًٌضا كان لكنه وعالمهم.

 شًء هنان كان إذا فكرت، تولستوي.

 آنا فهو الكتاب، هذا فً موجود ؼٌر واحد

 فً موجودة تزال ال الجملة كارنٌنا.

 ٌكن لم دفنتها. لكننً ما، مكان فً الكتاب

  لررت لذلن ناجًحا، الؽابب بضمٌر السرد

 هنان وكان األول، الشخص سرد تجربة

  ما بآخر أو بشكل  تبتوك فٌه جلست ٌوم



441 

 

 

 أطفال من األولى الصفحة اآلن هو

 صوت للتو، وصل لمد اللٌل. منتصؾ

 أنوا  بجمٌع ملًء للؽاٌة، ذكً هذا: سلٌم

 ما. نوًعا سخٌؾ ولكنه مضحن اآلركانا،

 الكاتبة. اآللة من ٌخرج بما تؤثرت لمد

 فٌها تعتمد التً اللحظات تلن إحدى كانت

 لمد منن. ولٌس خاللن من تؤتً الكتابة أن

 من شًء كل بسحب ألوم كٌؾ رأٌت

 السرد شكل إلى للهند المدٌمة التمالٌد

 شًء، كل ولبل الشفهً،

 فً والموسٌمى الضوضاء

 لً أظهرت الهندٌة. المدٌنة

 الكتاب. األولى الفمرة تلن

 وتركته سلٌم بذٌل تمسكت

 الكتاب، تطور مع ٌركض.

 هنان كانت سلٌم، نشؤة مع

 باإلحباط فٌها عرتش لحظات

 السن، فً تمدمه مع بسببه.

 إجباره أحاول ظللت سلبٌة. أكثر أصبح

 بعد األمر. نشاًطا، أكثر ٌكون أن على

 سٌرتً هو الكتاب أن الناس افترض ذلن،

 دابًما سلٌم شعر لً بالنسبة لكن الذاتٌة،

 لدي كان ألنه عنً، تماًما مختلؾ بؤنه

 رته.خس ما وهو معه، المصارعة من نو 

 

 

 

 

 تمٌزن فٌه ٌؤتً آخر كتابًا كتبت هل 

 هكذا؟ األسلوبً

 

 كتابته، كٌفٌة كتاب كل ٌعلمن أن ٌجب- 

 اكتشاؾ لحظة هنان تكون ما ؼالبًا ولكن

 ممارنته ٌمكن الذي الوحٌد الشًء مهمة.

 هارون لصص أكتب كنت عندما هو

 الكبرى المشكلة كانت حٌث الحكاٌا، وبحر

 السٌر وكٌفٌة الصوت، نبرة هً

 لؤلطفال ٌسمح الذي الخط فً

 انهن كان منه. بالخروج والكبار

 بعض بعد كتبت، عندما معٌن ٌوم

 بداٌة اآلن هو ما الخاطبة، البداٌات

 أوه، أخرى، مرة وفكرت الكتاب.

 النحو على ذلن تفعل أنن أرى

 ، واحدة مرة هنان "كان التالً:

 علً كان " . . .Alifbay بلد فً

 الشًء ألن الواحدة. المرة صٌؽة أجد أن

 ًه المستخدمة الكلمات أن هو الحكاٌة فً

 كذلن. لٌست المصة ولكن للؽاٌة بسٌطة

 مثل الهندٌة الخرافات فً هذا ترى

 خرافات فً ، Panchatantra لصص

 مثل الحدٌثة، الخرافات فً وحتى إٌسوب،

 مرة ذات مثل، شٌبًا تمول كالفٌنو. كتب

 تصل عالٌة أحذٌة ترتدي لطة هنان كان

 من كلمات سٌفًا. وتستخدم ركبتٌها إلى
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 لال جدا. ؼرٌب المخلوق الشًء ن

  بٌن سٌجد إنه هٌلر جوزٌؾ

 مابة على تحتوي جملة واآلخر الحٌن

 ٌكتب بدأ عندما له ذلن حدث أخرى. جملة

22-Catch ، ًفٌها كتب التً اللحظة ف 

  المس. حب فً ٌوسرٌان ولو  عن الجملة

 بمٌة تذهب أٌن إلى الجملة تلن أخبرته

 بداٌة كتبت عندما لً هذا حدث الرواٌة.

 لمد هارون. ولصص اللٌل منتصؾ أوالد

 عندما لكن تلن. اإلنارة بلحظة مررت

 مبات لدي كان شٌطانٌة" "آٌات كتبت

 هو الذي المشهد أكتب أن لبل الصفحات

 ٌسمطون الناس هإالء الرواٌة، بداٌة ناآل

 المشهد هذا كتبت عندما السماء. من

 ال هذا هنا؟ هذا ٌفعله الذي ما فكرت،

 هنا. ٌنتمً

 بداٌتن؟ هنان وكانت 

 

 صدر عندما المشهد. هذا مضحن، لشًء إنه- 

 كان حمًا. ذلن الناس من الكثٌر كره الكتاب،

 من نادي وجود حول النكتة بدأت عندما ذلن

 كما - رشدي لراء من صفحة عشر مسةخ

 تجاوز من ٌتمكنوا لم الذٌن األشخاص تعلم،

 أنها بنفسً اعتمدت عشرة. الخامسة الصفحة

 تكتشؾ تكاد أفعل. زلت وما جٌدة بداٌة كانت

 الكتاب هو لٌس تكتبه الذي الكتاب أن دابًما

 فإنن ذلن، تكتشؾ عندما كتابته. أعددت الذي

 الؽضب، أكتب كنت ماعند الكتاب. مشكلة تحل

 لفترة متؤكدة أكن ولم ٌوم، كل العنوان تؽٌر

 الدمى عن كان هل الكتاب. موضو  من طوٌلة

 ٌوم كل الطالق؟ أم العنؾ أم نٌوٌورن أم

 لم للٌالً. مختلفة بطرٌمة األمر وأرى أستٌمظ

 أن بعد إال الكتاب وراء المركزٌة الفكرة أفهم

 أطفال عم الشًء نفس حدث العنوان. اكتشفت

 ٌطلك كان ما أعرؾ أكن لم اللٌل. منتصؾ

 كتابته، فً بدأت عندما البداٌة. فً علٌه

 هنان كانت ثم الؽالؾ. على "سٌناء" وضعت

 هو ما أعرؾ ال كنت إذا فٌها، فكرت لحظة

 الكتاب. موضو  هو ما أعرؾ ال فؤنا العنوان،

 كتابة فً وبدأت السرد كتابة عن تولفت
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 بً انتهى العبث، من أٌام عدة بعد العناوٌن.

 و اللٌل" منتصؾ "أطفال اثنٌن: مع األمر

 ٌدوًٌا، بكتابتها لمت اللٌل". لمنتصؾ "أطفال

 ذلن، وبعد وتكراًرا. مراًرا األخرى، تلو واحدة

 فجؤة، فكرت الكتابة، من ٌوم حوالً بعد

 حمًا، ممل عنوان هذا اللٌل"، لمنتصؾ "أطفال

 حمًا. جٌد عنوان هذا اللٌل"، منتصؾ "أطفال و

 بهإالء األمر ٌتعلك الرواٌة. مركز لً وأظهر

 استؽرق لمد ثالثة. أم واحدًا كتابًا مع األطفال.

 ٌكفً بما شجاًعا ألكون الولت بعض األمر

 ٌجب أنها من الرؼم على واحد. عمل أنه أللرر

 أن لررت فمد االنمطاعات، من رواٌة تكون أن

 أننً بد ال .كتابته أردت الذي الكتاب هو هذا

 الكتابان هذان لدي كان كبٌرة. بثمة أشعر كنت

 من الكثٌر ذلن وضع ولد للؽاٌة، الناجحان

 فعل أستطٌع أننً واعتمدت خزانتً، فً الولود

 شًء. أي

 جدًا مختلفة أجزاء - وبٌن - فً عشت لمد 

 منها؟ أي من أنت العالم. من

 

 أكثر األماكن مع تمارب لدي كان لطالما- 

 تسؤلنً كنت لو أنن أفترض األمم. من

 كمواطن نفسً فً أفكر فسؤظل رسمًٌا،

 فً أفكر لكننً هندي. أصل من برٌطانً

 فً أفكر ربما لندنً. أو كنٌوٌوركً نفسً

 من دلة أكثر تعرٌفات أنهم على هإالء

 المٌالد. مكان أو السفر جواز

 

 ما؟ ٌوما مذكراتن ستكتب هل 

 

 ببالً ٌخطر لم الفتوى، حدوث لحٌن- 

 فٌه بما ممتعة كانت حٌاتً أن مطلمًا

 أن وآمل رواٌاتً فمط أكتب كنت الكفاٌة.

 بحٌاة ٌهتم من لكن لالهتمام، مثٌرة تكون

 المعتاد ؼٌر الشًء هذا حدث ثم الكاتب؟

 بدفتر أحتفظ نفسً ووجدت لً، بالنسبة

 بما نفسً لتذكٌر فمط عرضً ٌومٌات

 إلى األمور عادت عندما ٌحدث. كان

 ستكون المذكرات أن لً خطر طبٌعتها،

 مرة عنها أحد ٌسؤلنً لن إلنجازها. طرٌمة

 سٌتعٌن أنه أدركت ذلن بعد ولكن أخرى.

 وسنة عنه، البحث فً عام لضاء علً

 فً األلل على وعام كتابته، فً األلل على

 نفسً على سؤحكم لذلن عنه. الحدٌث

 الشًء من أخرى سنوات أربع أو الثبث

 أكن لم للتو. منه خرجت لد كنت الذي

 ذلن. تحمل أستطٌع أننً أعتمد

 الخاص اإلجراء عن التحدث ٌمكنن هل 

 المكتب؟ على تجلس عندما بن

 

 لدٌن ٌتكون فمد الصحافة، لرأت إذا- 

 إلى الذهاب هو أفعله ما كل بؤن انطبا 

 عات،لسا أفعله ما الوالع، فً الحفالت.

 ؼرفة فً الجلوس هو حٌاتً، فً ٌوم كل

 أحاول الٌوم لهذا أتولؾ عندما بمفردي.
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 الذي المكان عن فكرة لدي ٌكون أن دابًما

 ذلن، فعلت لد كنت إذا ألتمطه. أن أرٌد

 أعرؾ ألننً تبدأ أن للٌالً  األسهل فمن

 األلل على األولى. العبارة أو الجملة

 ه.عن وأبحث أذهب رأسً فً أٌن أعرؾ

 الكثٌر وهنان للؽاٌة بطٌبة إنها البداٌة، فً

 وبعد فمرة، سؤكتب الخاطبة. البداٌات من

 ال ، ٌااااه التالً: الٌوم فً سؤفكر ذلن

 أٌن أعرؾ ال أو اإلطالق، على ذلن أحب

 كثٌر فً هنا. إلى تنتمً ال لكنها تنتمً،

 شهوًرا األمر ٌستؽرق سوؾ األحٌان من

 كنت سنًا، رأصؽ كنت عندما لالنطالق.

 ما لكن اآلن، أفعل مما أكبر بسهولة أكتب

 الكتابة. إعادة من أكبر لدًرا سٌتطلب كتبته

 كلما كثًٌرا وأراجع أكثر ببطء أكتب اآلن

 ٌبدو للٌالً، أنتهً عندما أنه أجد تمدمت.

 من علٌه كان مما ألل مراجعة ٌتطلب أنه

 شًء عن فمط أبحث أنا تؽٌر. فمد لذا لبل.

 كان وإذا االندفا ، من لملٌلا ٌعطٌنً

 مبات بضع بتدوٌن فمم ذلن، فهم بإمكانً

 الٌوم. طوال دأبً فهذا الكلمات، من

 الكتابة فً وتبدأ الصباح فً تستٌمظ هل 

 شًء؟ أول

 

 ممارسات أي لدي لٌس بالتؤكٌد. نعم- 

 وانزل استٌمظ، فمط أنا ؼرٌبة. ؼامضة

 تعلمت لمد وأكتب. السفلً، الطابك إلى

 فً األولى الطالة منحها إلى حاجةب أننً

 أن لبل الصحٌفة، ألرأ أن لبل لذلن الٌوم،

 شخص، بؤي أتصل أن لبل البرٌد، أفتح

 بٌجامة فً أجلس االستحمام، لبل ؼالبًا

 باالستٌماظ لنفسً أسمح ال المكتب. على

 إذا للعمل. مإهل أنه أعتمد شٌبًا أفعل حتى

 األصدلاء، مع العشاء لتناول خرجت

 إلى أعود المنزل، إلى أعود دمافعن

 ما وألرأ الفراش إلى الذهاب لبل المكتب

 فً أستٌمظ عندما الٌوم. ذلن فً فعلته

 ما لراءة هو أفعله شًء أول فإن الصباح،

 عن النظر بؽض السابك. الٌوم فً فعلته

 ٌوم فً جٌدًا ذلن فعلت أنن اعتمادن مدى

 ٌمكن ال شًء دابًما هنان سٌكون معٌن،

 التً الصؽٌرة األشٌاء بعض ه،تصور

 أن وٌجب - طرحها أو إضافتها إلى تحتاج

 الكمبٌوتر أجهزة على هلل الحمد ألول،

 إن بكثٌر. أسهل تجعلها ألنها المحمولة،

 الٌوم فً فعلته ما لراءة إعادة عملٌة

 إلى للعودة طرٌمة هً نمدي بشكل السابك

 بعض فً لكن الكتاب. ؼالؾ داخل

 أفعله أن أرٌد ما لضبطبا أعرؾ األحٌان

 توجد ال لذلن ذلن. فً وأبدأ وأجلس

 لاعدة.
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 لمساعدتن تمرأه خاص شًء أي هنان هل 

 ؟ ما رواٌة على عملن أثناء

 

 رواٌة، تكتب عندما الشعر. لراءة إنه نعم.- 

 من ؼرٌبة أجزاء تتسلل أن جدًا السهل من

 وسٌلة هو الشعر إلٌن. اللؽوي الكسل

 كنت لمد باللؽة. باالهتمام نفسً لتذكٌر

 مٌلوش. تشٌسالؾ أشعار من الكثٌر ألرأ

  الجانب على ذلن، وبعد

 - 

 

 بوب ٌومٌات ألرأ كنت السٌاج، من آخر

 بشكل مكتوبة إنها رابع. أمر وهو دٌالن،

 حمًا المذرة الكتابة من فمرات مع جٌد،

 - استخدامها ٌساء التً بالكلمات مختلطة

 ال بشكل ولٌس اضح،و بشكل تعلم، كما

 أن ٌعتمد الناشر أن الواضح من ٌصدق.

 نجاحه. من جزء ذلن كل

 

 واضح؟ بشكل 

 

 ؼارٌل: راندال الشاعر لاله ما ٌعجبنً- 

 بعض فٌه نثري سرد هً "الرواٌة

 هذا أن أعتمد ―.عٌبها هو وطولها الطول،

 وخمسٌن مابة ستكتب كنت إذا صحٌح.

 هو الكمال فإن كلمة، ألؾ مابتً أو ألؾ

 وتكتب شكسبٌر كنت إذا الخٌال. فً أمر

 شًء إنشاء ٌمكنن سطراً، عشر ستة

 رواٌة، شكسبٌر كتب إذا أنه أظن مثالً.

 فً عٌوب هنان عٌوب. هنان فستكون

 سمح إذا مملة، أجزاء هنان - سرحٌاتهم

 أجل من تمرأ كنت إذا هذا. ٌمول أن للمرء

 إٌاه، ٌمنحن عما تبحث فؤنت المراءة، حب

 ما هنان كان إذا إٌاه. ٌمنحن ال ما ولٌس

 ٌحدث الخطؤ. تؽفر أن السهل فمن ٌكفً،

 نماد هنان األدبً. النمد فً أًٌضا هذا

  نهمٌمك ما أساس على العمل من ٌمتربون

 مع ٌتعاملون وآخرون منه، علٌه الحصول

 بصراحة، فٌه. خطؤ ٌجدوه أن ٌمكن ما

 كتاب أي فً خاطبًا شٌبًا تجد أن ٌمكنن

 هنان رابع. هو كم حٌنها ٌهم وال تمرأه،

 فلوبٌر ببؽاء رواٌة فً رابعة إشارة

 عٌنا― المسمى الفصل فً بارنز، لجولٌان

 ؽٌرٌت عٌنٌها أن لال عندما بوفاري" إٌما



 

 445 1212 آٌار(  21 -21)  العدد – تاَمّرا

 

 
 حوار

 رواٌة فً مرات خمس أو أربع لونهما

 فلوبٌر.

 

 عملن أثناء الرواٌات لراءة ٌمكنن هل 

 رواٌة؟ على

 

 من الكثٌر لٌس األلل، على كثٌرا. لٌس- 

 ألل رواٌات لرأت المعاصرة. الرواٌات

 السابك فً علٌه كنت مما معاصرة

 كتبت عندما الكالسٌكٌات. من والمزٌد

  بلزان لرأت المثال، سبٌل على الؽضب،

 إذا ؼرانةةةةدي. أوجٌنةةةةه سةةةةٌما وال كثٌةةةةرا،

 تسةةةةةتخدم فإنهةةةةةا مفتتحهةةةةا، إلةةةةةى نظةةةةرت

 البطةةةًء. السةةةٌنمابً التكبٌةةةر مثةةةل تمنٌةةةة

 هةةذه هةةً هةةا - للؽاٌةةة واسةةع بتركٌةةز ٌبةةدأ

 هةةةةو هةةةةذا مبانٌهةةةةا، هةةةةً هةةةةذه المدٌنةةةةة،

 بشةةةةةكل وتركةةةةةز - االلتصةةةةةادي وضةةةةةعها

 الحةةً وداخةةل الحةةً، هةةذا علةةى تةةدرٌجً

 مةةةا، حةةةد  إلةةةى الكبٌةةةر المنةةةزل هةةةذا علةةةى

 هةةذه وداخةةل ؼرفةةة، المنةةزل هةةذا وداخةةل

 كرسةةةةةً. لةةةةةى جالسةةةةةة امةةةةةرأة الؽرفةةةةةة،

 علةةةى فٌةةةه تعةةةرؾ لةةةذيا الولةةةت بحلةةةول

 فةةةةً بالفعةةةةل ُسةةةةجنت لةةةةد تكةةةةون اسةةةةمها،

 ومجتمعهةةةا االجتمةةةاعً ووضةةةعها صةةةفها

 فٌةةةه تبةةةدأ الةةةذي الولةةةت بحلةةةول ومةةةدٌنتها.

 أنهةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةتدرن تتكشةةةةةةةةةؾ، لصةةةةةةةةةتها

 مثةةةل إنهةةةا األشةةةٌاء. هةةةذه بكةةةل ستصةةةطدم

 هةةةةذا إن أظةةةةن المفةةةةص. هةةةةذا فةةةةً طةةةةابر

 للمٌةةةام واضةةةحة طرٌمةةةة هةةةذه جٌةةةد. أمةةةر

 بذلن.

 

 كثٌرا؟ ٌنماالس الى تذهب هل 

 

 تفكٌري من كبٌر جزء أذهب. نعم، كثٌرا؟- 

 فً لضى شاب شكله لد الكتابة حول

 للسٌنما االستثنابً االنفجار مشاهدة

 أعتمد والسبعٌنٌات. الستٌنٌات فً العالمٌة

 وبرؼمان بونوٌل من الكثٌر تعلمت أننً

 الكتب. من تعلمت كما وفٌللٌنً، وؼودار

 عندما به تشعر ما شرح اآلن الصعب من

 فٌللٌنً، فٌلم هو الجدٌد األسبو  فٌلم ٌكون

 فٌلم هو التالً األسبو  ٌكون وعندما

 فٌلم هو التالً واألسبو  الجدٌد، ؼودار

 راي ساتٌاجٌت فٌلم ثم الجدٌد، بٌرؼمان

 صانعو كان كوروساوا. أكٌرا ثم الجدٌد،

 أعماالً  بوعً ٌبنون هإالء األفالم

 ؾاستكشا فٌها وٌتم متماسكة،

 كان استنفادها. ٌتم حتى الموضوعات

 اآلن، التنفٌذ. لٌد جاد فنً مشرو  هنان

 أصبحنا فمد كتبًا، أو أفالًما كانت سواء

 األفالم صانعً شراء ٌتم كسالً. أكثر ثمافة

 مثًٌرا فٌلًما تصنع أنت الطرٌمة. بهذه

 فكرة ولت لمد المال. إلى وتذهب لالهتمام
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 كريف تماسن ذات عمل مجموعة بناء

 مهتم. أحد ال وفنً.

 

 

 األفالم؟ هذه مشاهدة من تعلمت ماذا 

 

 المثال، سبٌل على - التمنٌة األشٌاء بعض- 

 الجدٌدة، الموجة فً التمنٌة حرٌة من

 لمونتاج الكالسٌكً الشكل اللؽة. وتحرٌر

 متوسطة، لمطة طوٌلة، لمطة هو الفٌلم

 طوٌلة، لمطة متوسطة، لمطة لرٌبة، لمطة

 لمطة ممّربة، لمطة متوسطة، لمطة

 من نو  مثل - طوٌلة لمطة متوسطة،

 من اخرج خطوتٌن، فً الرلص.

 خطوتٌن. من خطوتٌن، فً خطوتٌن،

 إذا ٌصدق. ال بشكل مملة تكون أن ٌمكن

  تمت التً الخمسٌنٌات أفالم إلى نظرت

 ٌشبه األمر فإن الشكل، بهذا منتجتها

 ؼودار استخدام فإن لذا باألرلام. التحرٌر

 لالنتمال تمفز. جعلن المفز لمطع الكثٌؾ

 بول جان وجه إلى الواسع المشهد من

 فً األسباب، أحد كارنٌنا. آنا أو بولموندو

 تخاطب ما شخصٌة أن ؼودار، أفالم

 مباشر. بشكل األحٌان بعض فً الكامٌرا

 

 لتصوٌر المال لدٌهم ٌكن لم ألنهم ربما 

 كامالً. المشهد

 

 كسر الفكرة: هذه أحببت لكننً صحٌح.- 

 األفالم هذه من العدٌد أن حمٌمة المؤلوؾ.

 فً الولت. نفس فً وجادة مضحكة كانت

Alphaville، للؽاٌة، مظلم فٌلم وهو 

Lemmy  ٌصل حٌث رابع مشهد هنان

Caution، الكعب ذات الخاصة العٌن 

 ٌكتشؾ حٌث flophouse إلى العالً،

 ماتوا.. لد لٌنالخار األبطال جمٌع أن

 إنه ؼوردون. فالش سوبرمان، باتمان،

 بونوٌل سٌنما استخدام أحب وأنا مضحن.

 من األفالم تمنع ال والتً السرٌالٌة،

Secret The  فً بالوالعٌة. اإلٌحاء

Bourgeoisie the of Charm، 

 مماعد على طاولة حول الناس ٌجلس

 ؼرفة إلى بهدوء ٌذهبون لكنهم المرحاض

 كال أحب وأنا الطعام. اوللتن صؽٌرة

 الختم فً الصوفً بٌرؼمان- بٌرؼمان

 وبٌرؼمان الممربة، والصورة السابع

 ثمافة إلى كوروساوا وٌؤخذنا السٌكولوحً.

 أعتمد ال الساموراي. عالم تماًما، منؽلمة

 علٌن ذلن ومع الساموراي، ٌعتمد كان كما

 ٌجرح وهو مٌفونً توشٌرو تحب أن

 جانبه. إلى ستكون ورالف على فؤنت نفسه،

 بها ٌموم أن ترٌد التً األشٌاء أحد إنه

 فٌه، تكن لم عالم إلى لٌؤخذن فنً، عمل

 الفترة تلن عالمن. من جزًءا ولجعله
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 الكثٌر لدٌها األفالم صناعة من العظٌمة

 أننً اعتمدت لطالما الروابٌٌن. لتعلٌم

 السٌنما. فً تعلٌمً تلمٌت

 

 ه؟وتطبم بوعً هذا تؤخذ كنت هل 

 

 وحسب. السٌنما إلى الذهاب أحببت لمد- 

 أكثر السٌنما فً أفضل ولتًا ألضً كنت

 أجد الحاضر، الولت فً المكتبة. فً منه

 ٌمٌلون كتبً ٌحبون الذٌن األشخاص أن

 ٌمٌل بٌنما للؽاٌة، بصرٌة إنها المول إلى

 المول إلى كتبً ٌحبون ال الذٌن األشخاص

 فالناس كاتبًا، كنت إذا للؽاٌة. مربٌة إنها

 ال التً األشٌاء بسبب بالضبط ٌحبونن

 هً لوتن نماط بسببها. اآلخرون ٌحبن

 الجمل نفس تمدٌم ٌتم أحٌانًا ضعفن. نماط

 جودة ومدى الكتابة سوء مدى على كؤمثلة

 ٌحبون الذٌن األشخاص ٌمول الكتابة.

 النسابٌة. الشخصٌات ٌحبون إنهم كتاباتً

 كتبً، بونٌح ال الذٌن األشخاص ٌمول

 عن الكتابة ٌمكنه ال بالطبع، حسنًا،

 النساء.

 

 

 

 

 جٌلن كان التً الكٌفٌة عن تتحدث كنت 

 بالموهبة. ملٌبًا البرٌطانٌٌن الكتاب من

 فً هنا لن بالنسبة الحال هو كٌؾ

 نٌوٌورن؟

 

 طموح لدٌه شاب جٌل أمرٌكا فً ٌوجد- 

 أصبح لحظة هنان كانت ولكن حمٌمً.

 بعض مؽامر ؼٌر األمرٌكً األدب فٌها

 طموًحا كاتبًا كارفر رٌموند كان الشًء.

 ألنها ٌصدق ال بشكل أصلٌة وكتبه للؽاٌة،

 وكٌفٌة األشٌاء، لول كٌفٌة حدود تجاوزت

 من الكثٌر أن أعتمد لكننً األشٌاء، التراح

 أشٌاء لمول ذرٌعة أصبحوا كارفر مدرسة

 كان لو كما أسالٌب. فمط تافهة. فً تافهة

 شخصٌن اجعل فعله. علٌن ما كل هو هذا

 وٌسكً زجاجة مع الطاولة عبر ٌجلسان

 فً البعض بعضهما مع ٌتحدثان

 مرة هنان، أن أعتمد اآلن الكلٌشٌهات.

 مذهلة. بؤشٌاء للمٌام أخرى،محاوالت

 ٌعمل. ال اآلخر والبعض ٌعمل بعضهم

 مرة الروح تلن أرى أن أحب لكنً

 فً إنكلترا فً الؽرٌب، أخرى.

 تسمٌة لاومنا والثمانٌنٌات، تالسبعٌنٌا

 لم البعض. بعضنا ٌعرؾ ال معظمنا جٌل.

 مثل نكن لم مشروًعا. لدٌنا أن نر

 لم بٌان. لدٌهم كان الذٌن السرٌالٌٌن،

 كنت البعض. بعضنا مع كتاباتنا ننالش
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 على العثور فً كافٌة صعوبة أواجه

 أخرى. آراء عشرة أرٌد أكن لم طرٌمً.

 طرٌمتً جدأ أن ٌجب أننً اعتمدت

 الخاصة.

 رسابل؟ تكتب هل 

 

 سٌا. رسابل كاتب بكونً معروؾ أنا- 

 هل زوجتً. من ضدي شكوى أكبر إنها

 فابدة ما لها؟ الرسابل بعض كتابة ٌمكننً

 أي لدٌن ٌكن لم إذا كاتب من الزواج

 بذلن. المٌام من لً بد ال لذا، حب؟ رسابل

 رابعة. أدبٌة مراسالت لدي لٌس ال، لكن،

 األشٌاء. بعض لدي ذلن، من الرؼم على

  التً األولى المرة فً ،1984 عام فً

 لراءة فً بدأت أسترالٌا، إلى فٌها ذهبت

 بروس مع للٌالً  سافرت واٌت. باترٌن

 إلى أدت التً الرحالت بعض فً شاتوٌن

Songlines The، صدمتنً ولد 

 ةرواٌ لرأت ثم األسترالٌة. الصحراء

 حمًا. وسحرت فوس، المعنونة واٌت،

 حٌاتً فً الملٌلة المرات من واحدة كانت

 واٌت كتب اعجاب. رسالة فٌها كتبت التً

 رشدي، السٌد عزٌزي لابالً، أخرى مرة

 لال، أكرهها. أصبحت رواٌة هً فوس

 ما التً كتبً بعض لن أرسل أن ٌمكننً

 لكن الٌها، الحنٌن ببعض أشعر زلت

 بالكتب الناس كاهل ٌثمل أن ٌرٌد ال المرء

 وفكرت، لراءتها. فً ٌرؼبون ال التً

 هذه كتبت لمد تعلم، كما أًٌضا. علٌن اللعنة

 الشًء هذا وأعٌد حمًا الدافبة الرسالة

 أسترالٌا إلى ذهبت عندما المتهور. المدٌم

 مطلمًا. به االتصال أحاول لم أخرى، مرة

 الذاتٌة، سٌرته كاتب إلً وكتب مات، ثم

 بعٌدًا، شًء بكل واٌت ألمى مار. ٌفٌدد

 كانت مكتبه من العلوي الدرج فً ولكن

 الرسابل، من جدًا صؽٌرة مجموعة هنان

 أو وثالثة مصرفه، مدٌر من معظمها

 التً تلن منها تجارٌة، ؼٌر خطابات أربع

 ٌمكن مدى أي إلى وفكرت، منً. كانت

 رسالته فهم أسؤت لمد ؼبًٌا؟ تكون أن

 أنه على لذاته استنكاره ألرأ كنت تماًما.

 ؼضب.

 رواٌة؟ تكتب متى تمرر كٌؾ 

 

 أنن تشعر عندما جٌد. اختبار هو اإلحراج- 

 لما األشخاص لراءة من بالحرج تشعر لن

ه

و

 

م

و

ج

و

د

 

ع
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 لآلخرٌن السماح فٌمكنن الصفحة، لى

 لم شٌبًا فعلت شالٌمار مع لكن بمراءتها.

 عدد على كتابتً عرضت لبل: من أفعله

 وزوجتً وكٌلً الناس، من للٌل

 كما مٌلفٌل. بولٌن الكاتبة وصدٌمتً

 فً فرانكلٌن دان محرري، على عرضته

 راندوم فً مٌناكر ودان كٌب جوناثان

  صفحة، وخمسٌن مابة أول أرٌتهم هاوس.

 

 ثالثمابة حوالً أخرى مرة أرٌتهم ثم

 فعلت لماذا أعرؾ ال صفحة. وخمسٌن

 هذا أفعل لم أننً فمط، فكرت لمد ذلن.

 النمطة إلى أصل أنا سؤفعله. لذلن أبدًا،

  أننً أحببت دابًما. أفعلها كنت أننً لمجرد

 الطرٌك طول على الناس لبول من تمكنت- 

 أننً ٌعنً ذلن كان سواء حماسهم. ولدٌهم

 إذا ما أو الطمؤنٌنة، من مزٌد إلى بحاجة

 ال فؤنا ثمة، أكثر كنت أننً ٌعنً ذلن كان

 صحٌح األمرٌن كال أن أعتمد حمًا. أعرؾ

 واحد. آن فً

 أعمالن فً المحررٌن تدخل حمٌمة هً ما 

 الروابٌة؟

 حمًا لٌّمتان لطعتان هما أتذكره ما أفضل

 كالدر لٌز به لامت الذي التحرٌر عمل من

 فً أحدهما كان اللٌل. منتصؾ أطفال مع

 الثالث الجزء وبداٌة الثانً الجزء نهاٌة

 ست لمدة زمنٌة لفزة هنان كانت عندما

 الهندٌة الحرب نهاٌة من اتمرٌبً  سنوات

 حرب لحظة إلى 1965 عام الباكستانٌة

 لدي كان ما .1971 عام فً بنؽالدٌش

 إلى - األمام إلى المفز األصل فً هو

 مرة المفز ثم - بنؽالدٌش حرب نهاٌة

 مرة لدًما المضً ثم البداٌة، إلى أخرى

 إلى سنوات سبع هنان كانت إذن، أخرى.
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 واحد وعام األمام،

 إلى ثم الوراء، إلى

 أخرى، مرة األمام

 فً التسلل هذا وكان

 هو الزمنً الجدول

 فً الوحٌدة اللحظة

 لالت حٌث الكتاب

 لد انتباهها إن لٌز

 ذا ذلن كان انمطع.

 تزال ال كبٌرة. لٌمة

 مدتها لفزة هنان

 لكننً سنوات، ست

 واستعدت عدت

 الزمنً، التسلسل

 تلن وأزالت

 أو األربعٌن

 صفحة الخمسٌن

 والشًء أكٌد. بشكل

 كان أنه هو اآلخر

 ثانٌة شخصٌة هنان

 فً الجمهور من

 ٌروي تعرفه، كما الكتاب فً الرواٌة.

 كان السابمة النسخة فً لبادما. لصته سلٌم

 بمٌت حفٌةص إلى وٌرسلها المصة ٌكتب

 الشفوي السرد كان لذلن الكوالٌس. خارج

 إرسال تم ثم المخلل، مصنع فً للمرأة

 اآلخر. الرلم هذا إلى المكتوبة النسخة

 آخران اثنان أو وواحد لٌز من كل اتفك

 هو هذا أن على األوابل المراء من

 لالوا، الكتاب. فً تماًما الزابد العنصر

 جالًسا جٌدة شخصٌة لدٌن

 والذي معه، فةالؽر فً

 بالفعل، عاللة به تربطه

 هذا إلى بحاجة ولست

 الثانً المجرد العنصر

 ٌرٌد الذي للصحفً

 إلٌه. كتاباته إرسال

 أنهم البداٌة فً اعتمدت

 تم ثم مخطبٌن، كانوا

 إلزالة بالذهاب إلناعً

 سمطت الشخصٌة. تلن

 الكتاب من الشخصٌة

 أنها أتذكر - بسهولة

 - ٌومٌن حوالً استؽرلت

 بوضوح أرى جعلتنً

 التً الشخصٌة أن شدٌد

 لم ببساطة إزالتها ٌمكن

 صحٌح بشكل دمجها ٌتم

 أنمذونً لمد المصة. فً

 اآلن فادح. خطؤ من حمًا

 المادة تلن إلى نظرت إذا

 كانت ما نوًعا فهً إزالتها، تمت التً

 أنه أعتمد الذي اآلخر الكتاب كان مروعة.

 كتابً وه حمًا له بنّاء تحرٌر هنان كان

 كان لمد النمر. ابتسامة نٌكاراؼوا، فً

 عام فً نٌكاراؼوا من عدت رٌبورتاجا.

 أشهر. بضعة ؼضون فً وكتبته ،1986

 لكن ما، حد إلى لصًٌرا كتابًا ٌزال ال

 بسبب للٌالً. ألصر كانت األصلٌة النسخة

  فً كان، الذي - مٌهتا سونً لال السرعة،
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 إنكلترا فً Picador محرر الولت، ذلن

 النص، بشؤن المخاوؾ بعض لدٌه أن -

 أو بشكل الكتاب بتحرٌر الوالع فً لام ولد

 من مزٌدًا طلب تمرٌبًا حالة كل فً بآخر.

 ٌخرج كان أنه أبدًا ٌكن لم المعلومات.

 لال، المزٌد. ٌرٌد كان ما ودابًما األشٌاء،

 - المعرفة من كبًٌرا لدًرا تفترض أنت

 هإالء هم نم معرفة إلى أحتاج

 اللحظة، هذه هً وما األشخاص،

 أتجسد جعلنً لمد ذلن. إلى وما والخلفٌة،

 ذلن وكان بكثٌر، ذلن من أكثر الكتاب فً

 لٌمة. ذا

 

 

 كتبت لمد النمر، ابتسامة جانب إلى 

 الخط، هذا عبر وخطوة الخٌالٌة، األوطان

 كتاب هنان هل النثرٌات. من ذلن وؼٌر

 المادمة؟ نمشارٌع فً آخر روابً ؼٌر

 

 كٌؾ - أشعر اللحظة هذه فً بعد. لٌس- 

 إلى أصبحت حٌاتً أن أشعر - سؤصٌؽها؟

 بطرٌمة كبٌر. حد إلى خٌالٌة ؼٌر ما حد

 التً الوالعٌة المواد من الكثٌر هنان ما،

 الخروج إلى بالحاجة وأشعر بً، تحٌط

 إلى والعودة الحمٌمة أنماض تحت من

 ملًء بؤننً أشعر الخٌالٌة. الكتابة مجال

 نفضت بؤننً أشعر وحتى بالمصص،

 ٌتم لم حسنًا، - حمًا واستعدت الؽبار

 المصص - استكشافها تم ولكن ترمٌمً،

 لصص وهً أروٌها، أن ٌجب التً

 أرٌد للحمٌمة. العودة حمًا أرٌد ال مخترعة،

 التً األشٌاء احدى منه. وألل ألل أفعل أن

 أنه هو المهرج شالٌمار كتابة إٌاها علمتنً

 لمد به. تموم الذي البحث ممدار ٌهم ال

 الكتاب لهذا األبحاث من الكثٌر أجرٌت

 من مضى ولت أي فً فعلت مما أكثر

 البحث أن علمت لكننً رواٌة، أجل

 فً الحد. هذا تحمٌك على فمط سٌساعدن

 أن ٌجب ٌعمل، الشًء لجعل النهاٌة،

 أن ٌجب جادة. خٌالٌة لفزة هنان تكون

 جلد تحت ما إلى الدخول لىع لادًرا تكون

 تفكٌرهم عملٌات وفهم بهم والشعور ناس،

 كتابة حتى لذا فعله. ٌرٌدون ما ومعرفة

 مكثؾ بشكل بحثه تم الذي الكتاب هذا

 هو حمًا به مهتم أنا ما بؤن اعتمادي عزز

 الحالً، الولت فً الخٌالٌة. المفزة تلن

 فً الصحفً العمود هذا بكتابة ألوم كنت

 ولدي شهرًٌا، واحدة مرة تاٌمز النٌوٌورن

 لوي شعور لدي ولكن العام، لهذا عمد

 لبعض الحد هذا عند األمر أترن لد بؤننً

 فً للؽاٌة لوي كتابة أفضل ألننً - الولت

 الحالً. الولت
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 حمٌمة؟ هذه هل 

 فً أبدًا تثك ال أكذب. أن ٌمكن - بالضبط- 

 كتاباته. مستمبل عن ٌتحدث عندما كاتب

 ،المادم؟ كتابن سٌكون ماذا حسنًا 

 هو سؤكتبه أننً أعتمد الذي التالً الكتاب- 

 إٌطالٌا بٌن المبكرة العاللة تتخٌل رواٌة

 المؽول وإمبراطورٌة النهضة عصر فً

 خططت لد كنت األصل فً المبكرة.

 هذه فً فلورنسا". "ساحرة لتسمٌتها

 - الثانً ابنً - الصؽٌر ابنً كان األثناء،

 لؤلطفال. كتاب على للحصول متحمًسا

  ٌعلم لكنه المصص، وبحر هارون ٌحب

 فترة حمًا لدي كان إذا ألخٌه. كتب أنه- 

 ٌكون فمد به، للمٌام الجاد البحث من طوٌلة

 لٌامً أثناء لؤلطفال كتاب كتابة الجٌد من

 صؽٌرة بمراءة ألوم أن ٌمكننً ربما بذلن.

 ساعات لبضع خرافٌة حكاٌة أكتب وأن

 "،Parallelville" هنان ثم الٌوم. فً

 العلمً، والخٌال مستمبلٌة، فكرة وهً

 فٌلم من نو  السوداء، واألفالم والمطع،

Runner Blade ًالشر. بلمسة ٌلتم 

 بعنوان كتاب تؤلٌؾ فً أًٌضا أفكر

 Masters" "Careless.مبدبًٌا 

  كمصة تبدأ كبٌرة إنجلٌزٌة كرواٌة أتخٌلها

 

 

 

 نتل تؤخذ ثم داخلٌة مدرسة عن

 مما البلوغ، مرحلة إلى الشخصٌات

 ما أكثر إنكلترا. دولة من رواٌة ٌجعلها

 "آٌات هو موسعًا إنكلترا عن كتبته

 على أحد فٌها ٌفكر لم والتً شٌطانٌة"،

 الوالع، فً لكنها إنكلترا، عن رواٌة أنها

 تدور إنها لندن. عن رواٌة كبٌر، حد إلى

 حمبة خالل لندن فً المهاجرٌن حٌاة حول

 تاتشر. مارؼرٌت حكم

 

 ٌوم؟ كل تكتب لم إذا منفعاًل  تصبح هل 

 

 أٌن إلى أعرؾ عندما كبٌر بتحسن أشعر- 

 بعض فإن أخرى، ناحٌة من ذاهب. أنا

 اللحظات هً لً بالنسبة إبداًعا األكثر اللحظات

 ذاهب، أنا أٌن إلى أعرؾ ال عندما الكتب، بٌن

 بشكل إلً األشٌاء تؤتً حرة. رأسً وحركات

 فمرة أو شخصٌة تصبح أن وٌمكن متولع ؼٌر

  إلى تتحول أن نٌمك وكلها تصور، مجرد أو

 أكتب ال عندما  بجدٌة أعمل رواٌة. أو لصص،

 األشٌاء وأد  هنان أجلس أعمل. كنت كما كتابًا

  كتبته ما التالً الٌوم فً ألمً ما ؼالبًا تحدث،
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 تركًٌزا، أكثر ٌصبح ما، شًء ظهور بمجرد سٌظهر. ما رإٌة مجرد هو الخالص اإلبدا  لكن السابك. الٌوم فً

 سابمًا اعتمدت التً األشٌاء تحدث متولعة. رؼٌ أشٌاء تحدث عندما هو الفاصل الولت هذا لكن إمتاًعا. أكثر وٌكون

 اآلن. فٌه أنا الذي المكان هو هذا الموضو . لب فً أنا تخٌلها. الممكن من ٌصبح التخٌل. على لدرتً خارج أنها
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 البرتو ريوس
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 "تعيش فينا المدن" .1     

 

 

 حنن نعَض يف ًدن ضسٍة

 ًنطافس يف طسقات جموٌهة 

 حنن نتلوٍ كوٌات ندزكوا 

 ًاهيت ال نطتطَع اهبخث عنوا

 هُ كوٌاتنا 

 تأتُ ًن أبعد ًلان يف أفٌاهنا  

 أنت ًأنا , حنن ًٌاطنٌن ضسٌٍن  يف املدٍنة 

 يف داخونا , يف داخونا 

 

 هنان ذهبت كى اهطَازات  اهيت قدناها 

 ًكرهم هنان كى اهناس اهرٍن زأٍناهٍ

  

 حنن نعسف ًقد عسفنا 

 كى اإلًلان هنان
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 ًهلن اعتدناها كرهم .

 ًهنا حَثٌا ذهبٌا, ًمل خيتفٌا 

 

 كى ًنا اخر قطعة 

 أًا باهعني ًأًا باإلذن 

 

 أنوا عاهَة يف داخونا .هنان.

 ًعندًا نتلوٍ يف اهعامل اخلازجُ 

  

 حنن  نتٌنى بان بعض ًن  ذهم اهصٌت 

 ال خيسج , انى  اهطالح

 بأن ال ٍصى بدال عن  اهوطان  

 

  كيكون العطاء كل ما نمل . عندما 2

 

 زحوتىٍعطُ اهنوس 

 .هونوس األخس

 

 .ن شدصا ًا أعطاناحنن نعطُ أل

 ,قد نلٌن أفضى فَى

 -ًقد جيسحنا

 

 ًجٌي : ٍلٌن عاهُ ًهادئ،هوعطاء عدة 

 .كبري، صغري، ًاس يف ًطاًري اخلصب

 

 ,قصتى قدمية، حبلتوا ممصقة ًاألًزاق كرهم

 :ًهلننا عوى كى حاي نكسأ هرا اهلتاب ًسازا ًتلسازا

 

 اهعطاء هٌ األًي ًيف كى ًسة ٍد هَد،

 .هم هُ، ًهُ هم

 

 .أعطَتين أنت األشزق، ًأنا أعطَتم األصفس

 

 خضس ببطاطة، أعطَتين أنتًحنن ًعا نلٌن األ
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 .ن شدصا ًا ال ٍعطَناحنن نعطُ أل

 .ن اهعطاء ٍغريناحنن نعطُ أل

 

 .ن اهعطاء باضتطاعتى أن ٍغريناحنن نعطُ أل

 أنا أعطَتم ًا مل متولى،

 ًعا صنعنا -ًًا جيب أن أعطَى

 شَئا أعظٍ ًن االختالف

 

 

 

 

 مجموعاث وثالث انشعز في كتة نعشزة ومؤنف,  أمزيكي وكاتة أكاديمي( : 2593) ريوس انبزتو 

, أريزونا واليت في شاعز أول نقة عهى وحصم. 3124 سنت في آب ومذكزة انقصيزة انقصص من

 .3129 عاو حتى انهقة حامم انبزتو وظم
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 الـــرحيــــل .1

 
 ْٓطِ اجلداٍ ,

 ايسضائٌ. ايطفس ,

 ِ حٓني ايٓاعكمنىت ويب

 ,ثس بايهاد حيطىْهأل

 ترتنه َىجُ َا ,

 غادزت احالَهِ ,

 مساعهِ وتعبهِ .أ

 ,ثس غٌء َا أ

 عسفٓاه يف وقت َا.

 ملاذا ْػضب َٔ احلًاَ ,

 ؟ْفطٓا أَٔ ايٓاع, َٓو , َٔ 

 ايٓاع عٓدَا ْػادز

 حتًُٓا مجًعا َىجُ واحدَ.

 وال ضهُ احلديد , , حني ال ايجًج

 بٌ املىضًكِ وحدها ضتكًظ

.املطاااااااااااااااااااااافُ باااااااااااااااااااااني قبىزْاااااااااااااااااااااا 
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 بدوهوا –الحقل  .2

 ايطسيل انجس يكرتب ضًاء

 نأْها تػين وتضحو !!

 ضهًُ , ًًَئُ بضىء اضسازها .

 ايرٍ فاجئٓا طىيال -يًػادز ايسب

 ويًصٌ اىل ايكسيُ املهجىزَ !

 س حتًل طًىز ايطٓىْى وتصِف

 .نػازع يف ايطُاء  –فىم احلكٌ 

 ,ناهلُظ  –تكرتب ايطسيل وتدم 

 َا  –نػهكُ غدص 

 عٓد ايباب

 
 
 
 
 

 
 طفولة صبية. 3 .3

 تبتعد

  . احلكٌ يف يتٓفظ خفًًفا خًًطا تػبه 

 ايػابُ يكطعها 

 . ايبًضاء حكٌ احلٓطُ 

 , ايكؼ َجٌ ايطًىز

 . زقبتها فىم ايػابُ ضجًج تأخر

  . عػىائٌ بػهٌ ظهسها طىٍ عًِ ظفائسها تتدىل

  ايكسيُ تبدأ ، حًِ يف ناْت يى نُا

  احلكٌ . حافُ إىل ايٓظس

 , ايسيح َهب يف  وهٓاى 

  ايرهيب , املطس َٔ ايبعًد ايكًب وزاء 

  االزش تًعب بال مثس. غجسَ 

 
 
 



 

 

    

 868 1212( آيار 21 – 21العدد )  –تامرا                                                               

 

 ترجمان

 
 

 بـــــــال عوـــوان .4

 احلكٌ, وضط غدص ويطري

 ايٓفظ. وَجٌ ايصىِت َجٌ

 َسَ . يالوٍ تطًُتها تٓتظس زمبا اييت االغجاز وضط

 

 حديقة الحزن .5

 زمبا حتين هره ايسيح 

 هرا ايكًب 

 ايطهٌ عًِ املىت .

 
 

 
 

 البداية من الحقل.  6 .6

 طىاٍ ايًىّ 

 تعاود ايسيح  ذاتها

 َٔ حافُ احلكٌ اجملاوز.

 واضعُ -خفًفُ –حمطىضُ 

 بني بًىت ايفالحني , –وهٓا 

 صازت تتعجس انجس فانجس

 َع غدص َا –نًكاء ايسوح 

 بال اْفصاٍ .  -بال وضىح 
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 ذكرى عابرة

 

 نًب يسنض عرب ايطٓابٌ ,

 ايعابسَ ,ونأْه وضط صساخ ايطفىيُ 

 وضط مشظ ايػسوب .

 وسط الحقل -8             

 ايطسقات تفرتم –وهٓاى تفرتم ايطسقات 

 عًِ َايبدو -تٓكرف  

 ايعصيص يًػايُ –يف املاضٌ 

 ايرٍ يكسض غًئا َا –يف املطتكبٌ 

 نسيها , خفًا َٔ حًاَ,

 حًاَ صاخبُ .
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  دددددد  الحكوميدددددد   وف شددددددي    معدددددد  فدددددد  3491 -3494 مدددددد  لمفتدددددد ة غيندددددد    االبدددددد    س   .  دددددد   بعدددددد  قتدددددد 

 المع  يدددددد  قصدددددد     بسددددددبب 3491 ا ا  فدددددد  المعهدددددد  مدددددد  فصددددددم  تدددددد . لددددددا اب غددددددو ك  بمعهدددددد  بعدددددد ه  التحدددددد 
 ا  بعددددد  3494  ددددد   المعهددددد  مددددد  تخ  ددددد  شددددده  ة  مددددد  حصددددد  الموهدددددوب اال يدددددب لكددددد . االشدددددت اكي  لمواقعيددددد 
 وفدددددد ة حتدددددد  صدددددد اقتهم  واسددددددتم ت ب سددددددت ن   بددددددو يس  مدددددد  3491  دددددد   فدددددد  تعدددددد  . الشددددددع ي  ت ا مدددددد  قدددددد  

 لعشدددد   مدددد . ب ل وسددددي  يكتددددب وصدددد   موسددددكو فدددد  الب دددد   قدددد   ب سددددت ن   تدددد  ي  وتحددددت. 3411  دددد   االخيدددد 
 شدددددددع ا ) لكتدددددد ب ت  متددددددد  صدددددد  ت 3411  ددددددد  . الحكددددددوم  م ي كوفسدددددددك  متحدددددد  فددددددد  ل سدددددد    يسددددددد  سددددددنوات
 شدددددع ا )  ال  نيددددد  ت  متددددد  صددددد  ت  ددددد . 3491  ددددد   الف نسدددددي  االك  يميددددد   ددددد   ة  مددددد  حددددد  ت والتددددد ( ف نسددددد 

 ال   فددددددد  نشددددددد  فددددددد  آيغددددددد   و  ت يدددددددي  الصدددددددعب مددددددد .    3419( بولنددددددد ا شدددددددع ا ) وال  ل ددددددد , 3499( هنغ  يددددددد 
 فدددددد  تنشدددددد  وظمددددددت والم  يدددددد  وااليط ليدددددد  االنكمي يدددددد  ب لمغدددددد ت قصدددددد     طبعددددددت حيددددددث العدددددد ل  فدددددد  ال وف شددددددي 
 فددددد  وصدددد  ت(. 3493 -3499مدددد   قصدددد   ) 3499  ددددد   ميددددون  فدددد  صدددد  ت حيدددددث, طويمدددد  لمدددد ة الخدددد  ج
 فدددددد  قصدددددد     تطبدددددد  بدددددد  ت 3419  دددددد   ومندددددد (.   متميدددددد  شددددددت  )   الشددددددع ي  م مو تدددددد  3411  دددددد   بدددددد  يس
 شدددددعب بفمكمدددددو  قصددددد     تددددد   ت(. هنددددد ) بعندددددوا 3443  ددددد    وسدددددي  فددددد  االولددددد  م مو تددددد  وصددددد  ت  وسدددددي 

 ا ددددددد ا   ا ض فددددددد  و فددددددد  1111  ددددددد   وسدددددددكوم فددددددد  آيغددددددد  غينددددددد    تدددددددوف . ددددددد   بشدددددددك  و   فتددددددد   وف شدددددددي 
 . وف شي 
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 اشتغال في االشتغاالت

 ( 00+  01قراءة في النصوص الشعرية لمعدديف)
 

 د. مثنى كاظـ صادؽ 
 

ثمة ميل إلى إنتاج الجماؿ شتمه الشاعر غزاي درع الطائي في نصه اإلبداعي يتجمى في العنواف ) ازرع (  0)
الورد ولو في كراسة الرسـ ( فبنية العنواف تحفيزية بصيغة األمػر) ازرع الػورد ( التػي تػوحي برصػرارية تنفي يػة 

مػدلل وصػفي مشػ دي عػف العػراؽ مػف  حتى لو كاف الزرع مفترضًا عمى الورؽ) ولو في كراسة الرسػـ (. ثمػة
أربعة مقاطع يكرر في بدايته الفعل ) يمشي ( لكف ه ا الفعػل اسسػتمراري غيػر مجػدأل ه ألنػه بػة قصػدية الدرايػة 
إلى أيف ....يتجه الشاعر في بقية نصه إلى ثيمة المفارقة المتضػادة المدهشػة غيػر المفلوفػة لالقػًا ب ػا تػفثيرًا 
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 الشعربيان 

عنػػػػػػد القػػػػػػارئ ) أحػػػػػػب وجػػػػػػدانيًا 
ػػعري (  البيػػاض ولكػػف لػػيس فػػي ش 
فضػػًة عػػف توظيفػػه لمفػػف البةغػػي 
الجناس ) النساء نػوع مػف السػناء 

(.النصػػػػوص فػػػػػي مجمم ػػػػا هػػػػػي ليبػػػػات وطنيػػػػػة 
واجتماعية وسياسية وربما حتى عسكرية ) من  أف 

ي كنػػا صػػػغارًا ن ونحػػف نعمػػػـ أف قػػػدر 
قػػػاد بقرنػػػا ن ولكػػػف إلػػػى ا ف ونحػػػف 
سنعمػػـ ن إلػػى أيػػف قػػاد قػػدري بقرنػػا ( 
.... الصور المشػ دية كانػت فاعمػة 
فػػي النصػػوص موشػػاة بمشػػ د سػػردي سفػػت كيمػػا 
تتجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والرؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

... ) حتػػى الػػوردة ن فكػػرت بػػفف تكػػوف قػػادرة عمػػى 
 حماية نفس ا ن فجعمت ل ا أشواكًا (.

اسعتػػػداد بػػػالنفس والشػػػمـ والكبريػػػاء يتضػػػ    (2)
مف عنواف النص ) كمما سطعت شمس أكوف في ػا 
أوؿ شػػعاع ( لمشػػاعرة فػػرات إسػػبر ... فالفعػػل كممػػا 
يػػػػدؿ عمػػػػى التكػػػػرار والديمومػػػػة   والديمومػػػػة هنػػػػا 
ديمومػة السػػطوع المػػتةـز مػع الشػػمس   فالضػػمير 
 المستتر ) أنا ( في الفعل ) أكوف ( قد لمق ظ وراً 
طاغيػػًا لمػػ ات الشػػاعرة وأف هػػ ل الػػ ات ل ػػا السػػبق 
اإلشػػعاعي قبػػل سػػوال مػػف األشػػعة .. يتجػػه الػػنص 
نحػػو التصػػوؼ والسػػؤاؿ ) فػػي الطريػػق الػػ اهب إلػػى 
المػػػوت ن تػػػ كرت مسػػػكويه وسػػػفلته : هػػػل الػػػروح 
والجسػػد متسػػاوياف ه أي مػػا بسػػتاف   أي مػػا عػػش 
غراب ه ن أريد أريػد أف أنػاـ ( توصػيل الحيػرة بػيف 

سلتيػػاريف بتوظيػػل مسػػكويه ) فيمسػػوؼ ألةقػػي ا
عاش في زمػف بنػي بويػه 
( بانشػػطار وتشػػتت  هنػػي 
تعجبي ) يالتشػتت الضػوء 
فػػػػي جسػػػػدي ه ( وتتجػػػػه 
الشػػػػػػػاعرة نحػػػػػػػو الػػػػػػػنص 

الوجداني التصوفي في نص ا ) عندما مست الػري  
يػػػدي ( بتوظيػػػل تناصػػػي رسػػػولي رؤيػػػوي ) مسػػػت 

ا رأ  الػػري  يػػدي ن رأيػػتأ مػػا رأ  موسػػى ن رأيػػت مػػ
عيسػى ن والمغػارة حجبػت ظمػي والنػور ه ن الصػد  
في ػػػا فػػػراغ الػػػروح فػػػي زفرت ػػػا األليػػػرة ( إف رؤيػػػا 
األنبياء هي رؤيا صادقة ف ي ترقى إلى النبػوءة س 

 التنبوء فتبعت يد الشاعر ري  الرؤيا فمست ا.
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لػػػػػػػنص الشػػػػػػػاعر   (3)
 عبود الجابري 

حػػػػػدة النبػػػػػرة المعاتبػػػػػة  
لمػػػػػػػرب التػػػػػػػي تتصػػػػػػػدر 

ية لةسػػػػػػػػتف اـ بتصػػػػػػػػور 
المكػػػاني ) أيػػػف مضػػػيت 

بالناس يا رب ه ن فمن  رفعت الشػمس عػف األرض 
ن وعمقت ا في سمائؾ ن وأنا أدور وحيػدًا ( فيفضػي 
إلػػى نػػوع مػػف اسغتػػراب الوجػػودي   اغتػػراب الػػ ات 
الوحيػػدة الممتاعػػة التػػي تبحػػث عػػف تضػػميد جػػراح 
شػػػعورها .. جػػػاءت اسسػػػتعارة المكنيػػػة م همػػػة فػػػي 

عػف مشػاعر المفسػاة والةجػدو  فػي النص تفص  
تقنيػػػة المفارقػػػة المت كمػػػة فػػػي صػػػورة بانوراميػػػة ) 
 ات يـو ن سػيكوف لػدي منشػار ن بفسػناف واضػحة 
وقمػػب قػػاسأل ن ألقطػػع أعنػػاؽ قصػػائدي ن وألقػػي ب ػػا 
فػػي أقػػرب موقػػد ن وألبػػر ح ن أنػػي حظيػػت بمحبػػة 
النػػار ( فعػػدـ تحديػػد اليػػـو واإلشػػارة إلػػى مج وليتػػه 

هػو تفصػيل مقػػرر لػه ولحتميػة قدومػه ومػػا القادمػة 
سػيحدث فيػػه مػف طقػػس اإلحػػراؽ هػ ا   يػػتةـز فػػي 
الػػنص السػػبب والنتيجػػة بشػػكل مباشػػر مػػف لػػةؿ 
سيف اسستقباؿ ) سيكوف لدي منشار ( والنتيجػة ) 

ألقطػع أعنػػاؽ قصػػائدي ( .... مػف أجػػل أف تحظػػى 
هػػ ل القصػػائد أو شػػاعرها بػػدؼء المحبػػة ... وأي 

ة النار الحارقة فالصػورة هنػا صػورة محبة إن ا محب
عصػػػرية صػػػناعية  ات نبػػػرة حػػػادة لحػػػدة الشػػػعور 

 ال ي يكتنف ا.
 
(  جػػاء نػػص ) ك ػػل العزلػػة ( لمشػػاعر عػػارؼ 4)

السػػػػاعدي مقدمػػػػة لمفسػػػػاة 
مػػػػف طػػػػراز عراقػػػػي لػػػػاص 
يدمغ الواقع الػ ي يتجػه بنػا 
نحػػػػػػو اسنعػػػػػػزاؿ أو أحيانػػػػػػًا 
اسنكفاء عمى ال ات .. إن ا 

ثقافة ال ـ والحزف في الفطرة التكوينية العراقية في 
واقػػػع صػػػادـ وقػػػاسأل   لكػػػف الشػػػاعر يحقػػػف نصػػػه 

والطاقػػة اإليجابيػػة فػػي تعيػػيف يػػوـ بمصػػل التفػػاؤؿ 
لروجنا ) يوما سنلرج مف منازلنػا ن ونػدفع صػلرة 
رقدت عمى ه ي الكفػوؼ ن سنسػير فػي الطرقػات ن 
يحضف بعضنا بعضًا ن ويسفؿ آلروف عف الحقيقة 
ن كـ لبثنا في الحكاية ه ن لـ نجب شػيئًان وس نػدري 
لما ا نحف في هػ ي الحكايػة عػالقوف ( فػي الػنص 

  ات صبغة شعرية شكمت آيقونة رمزية  تثويرية
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فػالك ل هػو الحػبس والعزلػة والصػلرة هػي الوضػػع 
ال ي يسبب ه ا الحبس الةإرادي ... لكف ثمة قػوة 
شػػعبية سػػتتجه فػػي يػػوـ مػػا إلػػى دفػػع هػػ ل الصػػلرة 
الصماء   وسيعـ الفرح .... يقظة الحواس تتشػكل 
عندما يوظل الشاعر التناص مع القػرآف ) ويسػفؿ 

ف الحقيقػػة ن كػػـ لبثنػػا فػػي الحكايػػة ن لػػـ آلػػروف عػػ
نجب شيئًا ن وس ندري لما ا نحف في هػ ي الحكايػة 
عػػالقوف ( ... إف التنػػاص مػػع فتيػػة الك ػػل جػػاء 
ليػػػوحي بػػػال روب والعزلػػػة عػػػف المدينػػػة المسػػػتمبة 
وحكايت ا المظمومػة ممػا جعػل حػدة النبػرة المباشػرة 

فػي ورغبة العػودة إلي ػا ثانيػة بانتصػار وتغييػر ... 
شػػاعرية تلتػػزؿ المغػػة والصػػور ) سنسػػير ... لكنػػا 
نحػػاوؿ أف نفػػتش عػػف مػػدينتنا ن ونفػػت  بػػاب هػػ ي 
األرض ثانيػػة ن لنػػدلل فػػي شػػوارع ا ن ونفكػػل مػػف 
مواسػػم ا ...( فػػي دفػػع معنػػوي لحػػث اللطػػى عمػػى 
التغييػػر فػػي هػػ ل المدينػػة واسػػتعادت ا ... ) ولكنػػا 
عمى طرؽ المدينة لائفوف ( ف ػاجس اللػوؼ وأف 
وجػػػد لكنػػػه س يػػػوحي بػػػالتردد ألن ػػػـ سػػػاروا عمػػػى 
الطريق ... وينعطل الشاعر في مفصل النص إلى 
مش د وكفنه الفتى ال ي بعثػه أهػل الك ػل بػورق ـ 

إلى المدينػة فػي مشػ د يمػور باإليحػاءات الشػعرية 
العميقة ) كنػت اشػت يت سػيكارًة ن فػ هبت لمبقػاؿ ن 

ي دمػي كي ابتاع تبغًا ن في يدي بعض النقود ن وف
تبػػغ قػػديـ لػػـ أجػػدل ن وظػػل يسػػلر  لػػؾ البقػػاؿ مػػف 
هػػػػػ ي النقػػػػػود ( ولعػػػػػل الشػػػػػاعر وظػػػػػل التػػػػػراث 
والمعاصػػرة فػػي هػػ ا المشػػ د الشػػعري الحػػواري كػػي 
تنثاؿ فيوضػات إدراكيػة رصػع ا بتوظيػل اسسػتف اـ 
التصػػوري ) ويقػػوؿ لػػي ن مػػف أي عصػػر جئػػت هن 
مف أي الك وؼ ه ن يحكي ويضحؾ لائفػًا منػي..( 

قػػػود األصػػػيمة عنػػػواف لؤلصػػػالة والقػػػيـ وعػػػدـ إف الن
التزييل ومف يحمم ا ا ف   س يستطيع أف يجري ػا 
فػي السػػوؽ وسػػينظر النػاس إليػػه بارتيػػاب وتػػوجس 
وسيشػػعر مػػف يحمم ػػا بػػاسغتراب عػػف المحػػي  ... 
تبػػػدلت القيمػػػة وتبػػػدلت القػػػيـ مع ػػػا وأصػػػب  محػػػل 
البقػػاؿ كنايػػة كبػػر  عػػف استجػػار بػػالحروب ) مػػا ا 

إ ف هن محمؾ فارٌغ ن سشيء في ه ي البقالػة تبيع 
ن غيػػر شػػباف معمقػػة عمػػى كػػل الرفػػوؼ ( ثػػـ يلػػتـ 
الػػنص بصػػيغة تعبيريػػة حػػادة  ات تسػػاؤؿ متفمػػل ) 
هػػػل سػػػتركض لمفنػػػا السػػػمطات ه ن أـ أف األميػػػػر 

 سيستحي منا ه ن ويفت  قصرل لمتائ يف (.
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شواطئ فاطمة منصور الراحمة : ليس غريبًا   (5)
أف توظػػػل الشػػػاعرة فاطمػػػة منصػػػور مصػػػطمحات 

تتعمػػػػػػق بالمػػػػػػاء فػػػػػػي 
نصػػػػ ا ه  لػػػػؾ ألن ػػػػا 
تعػػػػػيش فػػػػػي بيػػػػػروت 
المطمػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػى 
البحػػػػػػػر.... يفاجئنػػػػػػػا 
الػػػػػنص منػػػػػ  عتبتػػػػػه 

األولػػى بمفارقػػة   هػػي رحيػػل الشػػواطئ والشػػواطئ 
ثابتة س ترحل ألن ػا ثابتػة وربمػا هػو لطػاب لراحػل 
مػػا هػػاجر إلػػى ج ػػة مػػا   تناجيػػه الشػػاعرة وتصػػفه 
بالبعيػػد ) أي ػػا البعيػػد فػػي م ػػاجع الغػػرؽ ن أشػػرب 
مػػػف عينيػػػؾ ال ػػػوادة ن مػػػف زمػػػف ارتػػػو  ببعػػػادي ( 
فػػاسرتواء واإلرواء ثيمػػة لتعػػويض البعػػد .. الػػنص 
وجػػػػداني بامتيػػػػاز ين ػػػػل الصػػػػد  س الصػػػػوت مػػػػف 
ملاطبػػة ا لػػر الغائػػب موظفػػة اسسػػتعارة والتشػػبيه 

ي توجيػػػه الشػػػعور المػػػتةطـ ) بػػػراثف التيػػػه فػػػي فػػػ
غػػواش ( فضػػًة عػػف أف معرفػػة كشػػوؼ الحػػب مػػف 
القمب تـ مف لةؿ أل  القمب مف صاحب ) أستعر 
قمبؾ لحظة ن ألفض  جػ وة الحػب مػف وجػد عينيػؾ 
( وفعل الفضػ  هػو الكشػل بقػوة معمنػة مػف لػةؿ 

الحػب الكػامف فػػي العيػوف   كمػػا أف الشػاعر رققػػت 
اضػػحة عمميػػة طبػػع القبمػػة عمػػى الجفػػف بحميميػػة و 

ال ي ينماز برقته وحساسػيته دوف بقيػة الجمػد   إ  
وظفػػت الفعػػل حػػ  الػػ ي هػػو أرؽ فػػي الدسلػػة مػػف 
الفعػػػل وقػػػع وسػػػوال ه ألنػػػه يعطػػػي معنػػػى ال ػػػدوء 
والروية في فعل القبمة الحنوف هػ ل ) عمػى جفنيػؾ 
ن حطػػت قبمػػة طفػػل ن ضػػاع بػػيف البكػػاء والق ق ػػة( 

الضػػػياع مػػػابيف صػػػوتيف صػػػالبيف وبعػػػدها حػػػدث 
صػػوت البكػػاء وصػػوت الق ق ػػة فػػي ثنائيػػة الحػػزف 

 والفرح.
حيف وقفنا عمى الجسػر ... الػزمف المتوقػل (  6)

والجسػػػر الػػػ ي يسػػػير 
هه يحػػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػػاعر 
ريػػػػاض الغريػػػػب بػػػػفف 
ه ا الوقوؼ محدد في 
ظرفيػػػػة زمانيػػػػة وهػػػػي 
صػػيغة تسػػتعمل غالبػػًا 
لشػػػػرح األحػػػػواؿ التػػػػي 
تػػػػػفتي بعػػػػػدها   وقػػػػػد 
حػػددت جغرافيػػًا أو قػػل 

إف شئت مكانيًا بمكاف وهو الجسر ... وهػو فاصػل 
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بػػيف جػػانبيف أي أف الوقػػوؼ كػػاف بين مػػا فػػالوقوؼ 
هنا متفرج  غير مستقر   ويبدأ النص بنفي ال نب 
عػػف غائػػب مػػا ) لػػـ يكػػف  نبػػه ( ويعمػػل  لػػؾ  بػػفف 
الػػبةد كانػػت  فػػي مشػػيت ا وفوق ػػا تمطػػر السػػماء 

ن ونحػف رددنػا  ات البكػاء  بمطر أسود ) ل  ا بكػى
( أف ترديد البكاء يلتمل عػف عبػارة ) وبكينػا معػه 
أو وراءل ( فالشػػاعر اسػػتعمل الضػػمير المنفصػػل ) 
نحػػػف ( لتبريػػػز الفعػػػل الجمػػػاعي المطػػػابق لترديػػػد 
البكػاء نفسػػه بعمػول وصػػوته ... ولعػل الػػنص يحيػػل 

وجػرت العػراؽ  91إلى اسنتكاسػة التػي حػدثت عػاـ 
ي هو فيه إلى ا ف ) لما ا مشينا ه إلى اللراب ال 

ن لمػػػا ا لػػػـ نمسػػػؾ طػػػرؼ الرغيػػػل ه ( فػػػي الػػػنص 
تسػػاؤست المػػـو والنػػدـ عمػػى المشػػي والرغيػػل رمػػز 
لمعيش والشبع ال ي تنافر بين ما ) ما ا جنينػا مػف 
األغاني ن غير الوجع ( إف الت مر مف الكػـ ال ائػل 
 مف األغػاني وسسػيما األغػاني الحزينػة أو التعبويػة
قػػد أحػػدثت وجعػػا فػػي الػػروح ولطوطػػًا فػػي الوجػػول 
المتعبػػػػة .... القصػػػػيدة هػػػػي مراجعػػػػة لمػػػػ ات ومػػػػا 
استشعرته مف محيط ا وجغرافيته التي مرت عمي ػا 

 وسمست ا وتفاعمت مع ا.

بشػػػػيء مػػػػف الغبطػػػػة    (7)
تتفول امرأة هندية حمراء أماـ 
الشػػػػػػاعرة نضػػػػػػاؿ القاضػػػػػػي 
المقيمػػة فػػي البرازيػػل واصػػفة 

عربية بالغنية ألن ا س المرأة ال
تمػػػبس الػػػريش فكػػػاف الػػػنص 
ال ي يحمل أنسنة المسػاواة والمواسػاة ... توظيػل 
ضػػمير الغائػػب تعزيػػز لثيمػػة المنػػاداة المتكػػررة لػػؤلـ 
فاألـ دسلة اسستنجاد والطمفنينة واللةص والتنبيه 
) يا أمي شباؾ الغرفة يػ رؼ سػتائرل ن كممػا ألمػدنا 

شػػباؾ عػػيف يػػ رؼ الػػدموع إلػػى أسػػمائنا ( وكفنمػػا ال
سػػػتائر ضػػػمف مقترنػػػات شػػػرطية هػػػي اللمػػػود إلػػػى 
األسػػماء ... س النػػـو هه تعتػػرض الدهشػػة عيوننػػػا 
فػػػي اسػػػتعماؿ الصػػػور المبتكػػػرة الجديػػػدة بتوظيػػػل 
صػػيغة التعجػػب بػػةـ التعجػػب ) يػػا ل ػػ ا الحػػ  ه ن 
الػػ ي نفضػػت جيػػوبي فػػوؽ عيونػػه ن حتػػى شػػعرت 

 باللجل(.
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عبػػػاس السػػػةمي  تنمػػػاز نصػػػوص الشػػػاعر  (8)
بعنػػػػػػاؽ المتناقضػػػػػػات 
وصػػػ رها فػػػوؽ بوتقػػػة 
الةمػػػػػػػػػفلوؼ لتنػػػػػػػػػت  
توهجػػػػػػًا مكثفػػػػػػًا مػػػػػػف 
الشػػػػػػػػػػعر والشػػػػػػػػػػعرية 
والشػػػػاعرية ف ػػػػي ػػػػػػػػػػػ 

إدانػػة حيػػة لمنظػػاـ اسجتمػػاعي الػػ ي النصػػوص ػػػػػػػػػ 
فقػػػػد نصػػػػص عتبػػػػات نصوصػػػػه  كػػػاف يعػػػػيش فيػػػػه

لثيمػػات حياتيػػة بػػل فػػي سػػيرنا ال اتيػػة أو اليوميػػة 
زمػة نصػية هػي النػداء المشػفوع بػةـ مصدرًا ل ػا س 

التعجب السماعي ) يال  ا ( التي يمحػق بالمتعجػب 
منػػه وهػػي ) المكػػاف ن الصػػباح ن الحنػػيف ن الحػػ  ن 
األمػػػػػل ن القمػػػػػب ن الطيػػػػػور ن الػػػػػدار ن الشػػػػػمعة ن 
األطػػةؿ ن األحػػزاف ( ومػػف المةحػػ  قػػد أتقػػف أيمػػا 
اتقاف فؾ شفرة ه ل العتبات التعجبية معمػًة أسػباب 
تعجبػػػه من ػػػا ) يال ػػػ ا الصػػػباح ن الػػػ ي انتظرنػػػال 
طػػويًة ن أرال ن ينػػزؼ ضػػوءًا معتمػػًا ( ... فالصػػب  
عنػػػواف سنت ػػػاء الظػػػةـ الطويػػػل المنتظػػػر ... لكػػػف 
الشاعر يقفل هػ ا اسنت ػاء بصػفة تتبػع الموصػوؼ 
بمفارقػػة ضػػدية سفتػػة ...نصػػوص الشػػاعر حمقػػات 

هػػ ل تعجبيػػة مػػدورة ل ػػا سػػمة اسبتكػػار فػػي هندسػػة 
النصػػوص أقػػوؿ هندسػػة بمغت ػػا وصػػورها ) يال ػػ ل 
الطيػػػور )) تعجػػػب سػػػماعي (( س تجػػػرؤ أف تفػػػر ن 
حتػػى لػػو فتحنػػا ل ػػا بػػاب القفػػص )) تعجػػب معنػػوي 
((....(. ويبػػػػدو أف الشػػػػاعر أراد أف يعػػػػزز بدايػػػػة 
نصوصػه عػػف طريػػق لاتمت ػا   فمػػف المعػػروؼ أف 
األطةؿ تبػث فػي الػ اكرة والػ هف انثيػاست الماضػي 
وتفمةته وشجونه لكف مف غيػر المػفلوؼ والعجيػب 
أف األطػػػةؿ باتػػػت غيػػػر مسػػػتفزة لمػػػ هف ) يال ػػػ ل 

 األطةؿ ن التي أراها ن س تستفز ال اكرة (. 
 
سؤاؿ المعرفة يتجمى في قصيدة ) الفجػر قػد   (9)

يعرؼ ( مستعمًة قػد الدالمػة عمػى الفعػل المضػارع 
التػػػي تفيػػػد اسحتماليػػػة س 

هنػػا أوحػػى القطعيػػة ومػػف 
العنػػػػواف بتقميػػػػل المعرفػػػػة 
لكػػف يعػػرؼ الفجػػر مػػا اه 
... يست ل الشاعر عمػاد 
كػػػػػػػاظـ نصػػػػػػػه بتمويػػػػػػػه 
السػػػػػػػؤاؿ عػػػػػػػف المكػػػػػػػاف 

 لشيء س يدريه ) قمنا .. إلى أيف الطريق ... إلى 
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ما س ندري ه ( فالشاعر غير عارؼ بػالطريق لكنػه 
عػػارؼ بمػػؤدال ) الػػةأدري ( ..... فػػالحزف أصػػػب  

والمػػوت لبػػز يػػومي ) سػػيماؤنا فػػي  سػػيرورة الحيػػاة
أكتافنػػػا ن مػػػف أثػػػر الجنػػػائز ( إشػػػارة واضػػػحة إلػػػى 
تنػػاص قرآنػػي حػػوؿ السػػجود معػػروؼ وألف السػػجود 
حالة مكررة يوميًا تؤثر في الجبال أحيانًا ه لػ ا كػاف 
اسػػػتجةب األكتػػػاؼ مػػػف مؤشػػػرات العةمػػػة لكن ػػػا 
ليسػػػت عةمػػػة السػػػجود إنمػػػا عةمػػػة كثػػػرة حمػػػػل 

بكػػػػاؤوف نػػػػتقف الػػػػدموع ( صػػػػيغة  التوابيػػػػت ... )
المبالغػػػة ) بكػػػاؤوف ( أحسػػػف الشػػػاعر اسػػػتعمال ا 
لدسلت ا عمى التكرار وبالنتيجة لوض م ػارة اتقػاف 
الدموع هه. والفجر هو توقيت وسدة الن ار أو اليػوـ 

 ف و الوحيد ال ي قد يعرؼ.
ألجمِؾ .... عنواف يشػي بتقػديـ األعطيػات   (01)

والتضحيات لآللر 
 لػػػػر الم ػػػػـ ... ا

الػػػػػػػػ ي يسػػػػػػػػتحق 
تػػػػػػوفير المغػػػػػػامرة 
مف أجمه حتى فػي 
الليػػاؿ اإلبػػداعي اللػػةؽ ) ألجمػػِؾ ن أود لػػو أكػػوف 

أجنحة ن مف رماد العنقاء ن قصصًا س تنسى ن ه ا 
ما أحتاج إليه ( إف األجنحة المتكونة مف الرماد س 
تصػػم  لمطيػػراف فكيػػل برمػػاد طػػائر أسػػطوري غيػػر 

ه .. أف القصػػػػػص  موجػػػػػود أصػػػػػًة وهػػػػػو العنقػػػػػاء
العصية عمى النسياف في ال اكرة هي قصص الحب 
ف و يحتاج ه ل القصص ... لكنه متردد ) ولكف ن 
كل شػيء هنػا ن يسػير باتجػال عقػارب السػاعة( إف 
حػػػرؼ اسسػػػتدراؾ ) لكػػػف ( قػػػد أحالنػػػا إلػػػى الكميػػػة 
العامػػة ) كػػل شػػيء ( وتقييػػدل فػػي المكػػاف القريػػب 

نػا ( وأف الكميػة العامػة جدًا بدسلة اسـ اإلشػارة ) ه
المكانية منتظمػة روتينيػة ومتقدمػة ) يسػير باتجػال 
عقارب الساعة ( النص في مجممػه مراجعػة  هنيػة 
وعاطفية فػي آف واحػد ينضػ  من ػا القمػق وعدميػة 
العقةنية مع بوح شػفيل فيػه شػيء مػف الغمػوض 
الرمػػػزي ) لػػػي عةقػػػة مػػػا ن بمػػػرض شػػػائع ن لػػػي 

 سمسمة عبث ن س تنفرط (.
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فتنػػػػػػػػػة  ( 00)
الممػػػػػػػػػػاحي ... 
والفتنػػػػػػة وقػػػػػػوع 
اللػػػػةؼ وربمػػػػا 
اسحتػػػػػراب بػػػػػيف 
المتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربيف  
والممػػاحي جمػػع 
ممحػػاة أداة لمحػػو المكتػػوب ... فقػػد حمػػق الشػػاعر 
حسيف الجار ح بعيدًا نحو العبارات المكثفة ) جػدًا 
( وربمػػا أدت إلػػى زست لسػػاف شػػعرية   إف اإلفػػراط 

بمػا ين ػؾ الػنص في توظيل اسستعارات الغريبة   ر 
ويتجػػه بػػه صػػوب اإلي ػػاـ واإلب ػػاـ   ولعػػل الشػػاعر 
قد أج د نصػه بػ لؾ عمػى أننػي كقػارئ لمػنص أأكبػر 
فػػي الشػػاعر قدرتػػه الم همػػة  وم ارتػػه الفائقػػة فػػي 
نحػػت وابتكػػار هػػ ل اسسػػتعارات التػػي أتػػت تتػػر  فػػي 
نصػػػه   وربمػػػا ثمػػػة توريػػػات وكنايػػػات قػػػد دسػػػ ا 

لمطرز عمػى أننػي الشاعر في نسي  نصه الكثيل ا
هنا أشيد بالشاعر وبنصػه وبمػا عممػه مػف  تػدبي  
 تمكـ الجمل الشعرية المتمبسة أبدًا بالمجازات ....

 

لعػػػػب بػػػػفنفيف .... عنػػػػواف غريػػػػب وسفػػػػت   (02)
 لنص الشاعر م ند الليكاني

وقبػػػل أف نتعػػػرؼ إلػػػى أنفيػػػه ... يقػػػدـ لنػػػا لنصػػػه  
مسػػت ًة ينػػدرج فػػي بػػاب الحكمػػة المتجميػػة لمػػوعي 
الناضػ  ) عنػػدما يفتػػؾ النضػػ  باإلنسػػاف ن تتنػػامى 

فيه القتامة تدريجيًا 
ن هػػػػ ا مػػػػا يحصػػػػل 
مػػػع الثمػػػار مفرطػػػة 
النضػػػػػػػ  أيضػػػػػػػػًا ن 
حيػػػث تصػػػب  حمػػػوة 
حػػػػػػد المػػػػػػرارة ( ... 
إن ػػا مػػرارة الحقيقػػة 

: إف ألػػػػػػػـ يقولػػػػػػػوا 
ػػػػػػػػػرة    الحقيقػػػػػػػػػة مأ
فالحقيقػػػػة ستعػػػػػرؼ 
إلػػػى بتقػػػدـ الػػػوعي 
والتجػػرد العقمػػي ... 

يقػػدـ لنػػا الشػػاعر نوعػػًا غريبػػًا مػػف التشػػول ) أممػػؾ 
 أنفيف عمى سبيل المزحة ( يتشظى أحدهما 
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 الشعربيان 

 
 

ويتماهى مع كل األمكنة و) آلر ملتص ن يشـ رائحة الةجدو  ( ف و أنل يشـ رائحة العبثية ولعل األنل 
 لعقل لكف الشاعر عمد بتقنية تراسل الحواس ل لؾ ) يسميه كبار السف حكمة ن ه ا هو ا

يطمق عميه الفةسفة والملتصوف ن حدسًا ن تعرفه أمي بالح ر ....( إ ف هو العقل الجامع ل  ل ... والسؤاؿ 
ه عمى العقل ) هو لما ا جعمه الشاعر أنفًا ... ألنه يريد أف يستعير المعب باألنل له بوساطة السبابة ويلمع

األنل الثاني (... وهو ب لؾ يحقق لنا إدهاشًا وتقريب بيف متنافريف بشكل جميل ... ) أمرر سبابتي دالل 
األنفيف ن أنل في كل مرة ن ...... ن إنه أنل س جدو  منه أيضًا ن أنل ن س يعطس أو يمرض ن أو ينب  ن 

تف اـ المجازي بكيل ال ي أفضى إلى التعجب كيل سينق ني مف المصوص ( بلاتمة مستفزة صنع ا اسس
....  ...السماعي
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 صقور هرمة
 ؽ٤ٔذ أُخزبس

 

      

ٓبرا ٣ؾذس ٢ُ ؟ ُٔبرا اٗؾشف ٓغبس ؽ٤بر٢  

ٌٛزا ٓبئالً خِق ثٞفِخ ػبهِخ ؟ ُٔبرا أٗب 

ػبُن ك٢ صؽبّ ؽ٤بح فبخجخ ٤ِٓئخ ثبُخٞف 

ٖٓ أُغٍٜٞ، أعُٞة ؽٞاسع ٓـِوخ ٓٞؽؾخ 

ٝؽض٣٘خ ؟. األثٞاة ٓإفذح ٝاُ٘ٞاكز رـِلٜب 

اُغزبئش اُضو٤ِخ ٝصٔخ ٖٓ ٣شاهت ٖٓ صوٞة 

لن كٞم م٤وخ عذاً، ُِقٔذ أع٘ؾخ رقط

اُشؤٝط ثبػضخ اُشػت ك٢ أسعبء اُج٤ٞد 

ٝاُؾٞاسع... ؽ٤ٖ أػٞد ئ٠ُ ؿشكز٢ أعذ 

اُغبػخ ٓوِٞثخ ػ٠ِ اُطبُٝخ ٝسأط 

ٝاُذر٢  اُؼغٞص ٣طَ ٖٓ أعلَ اُغِْ. صٔخ 

فٞسح هذ٣ٔخ رؾب٢ً ع٘ٞاد هلُٞز٢، 

أؽغٜب رالؽو٢٘ ٝرغذ١ ٢ُ اُ٘قبئؼ 

ٝاُزؾز٣شاد، اإلمبءح خبكزخ ٝاُـشكخ ًٔب 

ب ٛٞ ػٜذٛب د ً ٓضدؽٔخ ثبُلشاؽ، هَِّٔ ائٔب

أرٌِْ ٝأٗب أعِظ ك٢ ٌٓزجز٢ ك٢ اُطبثن 

اُؼ١ِٞ... رقؼذ صٝعز٢ ثٜذٝء ٝامؼخ 

هذ٤ٜٓب ػ٠ِ دسعبد اُغِْ ثؾشؿ ٓجبُؾ 

ً سثٔب ٢ٛ ال  ً ٓؾزشكب ك٤ٚ ًٔب ُٞ ًبٗذ ُقب

رش٣ذ إٔ رؼٌش ػ٢ِّ فلٞ خِٞر٢ ٝأٗب 

 ٓغزـشم ك٢ اُوشاءح ٝاٌُزبثخ ٝهذ أؽبهز٢٘ 

ٝفٞد أُٞع٤و٠، أٝ ألٕ عؾت اُذخبٕ 

كنٞالً هبرالً ٣ذكؼٜب ئ٠ُ أُشاهجخ ٝاُزِقـ 

ُزشٟ ثأّ ػ٤ٜ٘ب ٓبرا ٣ؾذس ك٢ اُـشكخ 

أُـِوخ، األفٞاد رزالؽ٠ ُْ أعٔغ عٟٞ 

 أفٞاد ػبئِز٢ ا٥ر٤خ ٖٓ األعلَ، أ٣ٖ رٛت 
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 كان يا ما كان

 

ا٥خشٕٝ ؟ ٓب أخجبس اُٝئي االؽو٤بء اُز٣ٖ 

٣ونٕٞ أٝهبساً ه٣ِٞخ ك٢ اُخِٞاد؟ ٛب ْٛ 

٣أخز ٌٓبٗٚ األص٤ش ئ٠ُ ٗلغٚ، صٔخ ٖٓ  ًَ

٣٘ض١ٝ ك٢ ظِٔزٚ األ٤ُلخ  ٓؼبهشاً ًأعٚ 

ٝا٥خش ٣ولض األع٤غخ اُؼب٤ُخ ػبثشاً ئ٠ُ 

ِٓزارٚ اُوذ٣ٔخ. ث٤٘ٔب أعذ اُجؼل ٣زغٌغ ك٢ 

ً ػٖ ُؾظبد عٌٕٞ  ؽٞاسػٚ اُخِل٤خ ثؾضب

ٝخِٞح ٝاعزشخبء، ال ؽ٢ء ٣ؾذس ك٢ 

ّٕ ػذع خ األػ٠ِ ٣جذٝ ٢ُ ك٢ ثؼل األؽ٤بٕ أ

ٗظبسر٢ ا٠٘ٔ٤ُ رخذػ٢٘ ؽ٤ٖ رشعْ ٢ُ 

ً ٖٓ عبٗج٢ ٗضٝالً أٝ  ً ٣ٔش عش٣ؼب ؽجؾب

 فؼٞداً. اُغِْ كبسؽ ٢ٌُ٘ أؽؼش أؽ٤بٗبً صٔخ 

ٖٓ ٣زؾشى ػ٠ِ دسعبرٚ، ا٣وبع األهذاّ 

ٓأُٞف ُذ١، ئٜٗب األفٞاد اُشر٤جخ اُؾزسح 

اُز٢ رشعٜٔب خطٞاد صٝعز٢ أُزِققخ 

بدٓز٤ٖ راد اُؼ٤٘٤ٖ أُزلشعز٤ٖ اُضبهجز٤ٖ اُو

ٖٓ أػٔبم اُطبثن اُغل٢ِ اُقبػذح اُٜبثطخ 

اُجبػضخ ػ٠ِ اُزشهت ٝاُش٣جخ، أؽ٤بٗبً 

ً ٣ؾبٍٝ اعزذساع٢ ئ٠ُ  أرقٞسٛب ؽجؾب

 ٓ٘بهن اُخٞف ٝاُن٤بع ....

 ٛب    ! َٛ أًِٔذ اٌُزبثخ ؟ ●

رذخَ ثؼذ إٔ رذكغ اُجبة ثطش٣وخ 

سعَ األٖٓ اُز١ ٣ذاْٛ أٓبًٖ 

مؾب٣بٙ ٓؾبٝالً اًزؾبف أُؾٜذ 

إَٔ ٣زـ٤ش.... ٝؽ٤ٖ ال رغذ ؽ٤ئبً  هجَ

ً عٟٞ اٜٗٔب٢ً ك٢ اٌُزبثخ  ؿش٣جب

ً عزػ٢ ػ٠ِ اُطبُٝخ  هب٣ٝب

ْْ رزؼت ثؼذ ؟   روٍٞ : أََُ

رنغ ًٞة اُؾب١  ٝصعبعخ أُبء 

ػ٠ِ اُطبُٝخ  ٢ٛٝ رشاهت عٜبص 

 اٌُزت أُٞثب٣َ أُزٞاس١ خِق
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ُممْ أرؼممت ثؼممذ .. ػِمم٢ اٗغممبص أُوبُممخ  ●

 ا٤ُِِممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممخ ..

ًٔمممب ُمممٞ ًبٗمممذ رومممشأ رظمممَ ٝاهلمممخ 

أٌُِبد أُشعٞٓخ ثطش٣ومخ عمش٣ؼخ 

ثؾ٤ممش أٜٗممب  أفممجؾذ ػقمم٤خ ػِمم٠ 

اُوممشاءح ٌُممَ ٓزطلممَ ٝٓزغممَِ .. ٛممب 

٢ٛ ر٘غَ خبسعخ ٖٓ اُـشكمخ ربسًمخ 

ً   اُجمممممممممممممممممممممممممممبة  ٓٞاسثمممممممممممممممممممممممممممب

ػمممذد صب٤ٗمممخ ئُممم٠ اٌُزبثمممخ ٛبعغمممبً 

ؽذٝس ؽم٢ء ٓمب خمبسط اُـشكمخ. 

ُْ أعٔغ ٝهغ خطٞارٜمب سثٔمب ٓمب 

صاُممممذ ٝاهلممممخ خِممممق األثممممٞاة 

غممٔغ ئُمم٠ ؽشًممبر٢ ٝعممٌ٘بر٢، رز

ٝثؼذ ه٤َِ عمٔؼذ اٗغمؾبة ٝهمغ 

األهذاّ أُزالؽم٤خ ٝاُٜبثطمخ ئُم٠ 

األعممملَ، أٓمممب كممم٢ األػِممم٠ كمممال 

ؽمممم٢ء ٣ؾممممذس عممممٟٞ رالؽممممن 

أٗلبعممم٢ ُٜٝمممبص٢ ًٔمممب ُمممٞ ً٘مممذ 

أسًمممل ػِممم٠ سٓمممبٍ اُقمممؾشاء 

أُزؾشًممممممخ، اُغممممممش٣ش عممممممبٛض 

الؽزممٞائ٢ ًغضممخ أَٗغممضد كممشك 

اُؾ٤بح ٝٛب ٢ٛ رؼٞد ئُم٠ ٜٓغمغ 

همممممشة آمممممشأح رغمممممغَ األثذ٣مممممخ 

األؽمممممممم٤بء ًِٜممممممممب األفممممممممٞاد 

ٝاُؾشًبد ٝأٌُِبد، ؽ٤بر٢ خب٣ٝمخ 

ُممزُي الثممذ ٓممٖ ٓـممبٓشح رؼ٤ممذ٢ٗ ئُمم٠ 

أ٣ممبّ فممجب١ ٝؽ٣ٞ٤ممخ سٝؽمم٢، أٗممزاى 

ًبٗمممممذ األؽمممممذاس عمممممبخ٘خ رغمممممش١ 

ثغمممممشػخ ػغ٤جمممممخ ٝٗؾمممممٖ ٗؾمممممبٍٝ 

اُِؾممبم ثٜممب، ً٘ممذ أعٔممغ أفممؾبث٢ 

ٝأثِـٜممْ ثنممشٝسح اُغمملش كمم٢ هطممبس 

 صٍ ا٤َُِ عٞاء اُقبػذ أّ اُ٘ب
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الكممْشم أُٜممْ أٗ٘ممب ٗٔممبسط ؽش٣ز٘ممب 

ٝع٘ٞٗ٘ممب ثممال سهجممبء ٝال سعممبٍ أٓممٖ 

ٝال صٝعمممبد، ٣ِزمممئْ اُغٔمممغ ٝٗزغمممٚ 

ئُمم٠ أُؾطممخ اُؼب٤ُٔممخ، ؽمم٤ٖ ٗشًممت 

ّٕ صٝعبر٘ب اُـبممجبد  اُوطبس ٗززًش أ

ٛممذْدٗ٘ب ثزممشى اُج٤ممذ ٝهِممت اُطممالم 

ُِخممالؿ ٓممٖ ٗضه٘ممب ٝع٘ٞٗ٘ممب، كمم٢ 

رِممممي اُِؾظممممبد افممممطلوذ أع٘ؾممممخ 

عممم٢ ٝٝهلمممذ أٓمممبّ اُشؿجمممخ كممم٢ سأ

رٔضبٍ اُزاد اُؼبس٣مخ ٓزٞٛغمبً ثشث٤مغ 

داخِممم٢ ممممبط ثبُؾشًمممخ، األعممملبس، 

اُشؽالد، ا٥ٓبٍ ٝاُغمشٝػ اُوذ٣ٔمخ 

ًِٜممممب أخل٤زٜممممب كمممم٢ دكممممبرش١ اُزمممم٢ 

رؾُٞممممذ ك٤ٔممممب ثؼممممذ ئُمممم٠ اٗض٤ممممبالد 

ؽممؼش٣خ ه٣ِٞممخ ُمم٤ظ ُٜممب  خممش، صممْ 

اثزمممذأد سؽِزممم٢ ئُممم٠ اُجذا٣مممخ  ؽزممم٠ 

ٝفمممِذ ئُممم٠ اُؼزجمممبد اُوش٣جمممخ ٓمممٖ 

٠ُ ٛ٘بى ؽ٤ش ٓغموو سأعم٢ ٗلغ٢ ئ

اُؾِمممممْ ٝاُنمممممٞء أُ٘ـمممممشط كممممم٢ 

أػٔمممممبه٢ ًؾمممممغشح ػ٤مممممذ أُممممم٤الد 

أُزألُئخ، صٔخ ٗغبء ٝسعبٍ ٝأهلبٍ 

٣ٔشؽممممٕٞ كمممم٢ اُؾممممذائن أُنممممبءح 

ثمممأُٞإ ثشاهمممخ، ال ٌٓمممبٕ ُِظمممالّ أٝ 

اُٞؽؾممخ، أُذ٣٘ممخ ٣وظممخ ػممٖ ثٌممشح 

أث٤ٜب، األَِعّشح ٓط٣ٞخ ٝؿمشف اُ٘مّٞ 

ٓـِوممممخ ٝاُؾممممٔظ ؿبسثممممخ اال ٓممممٖ 

األسٝاػ اُذائشح ك٢ أُمشٝط، م٤بء 

 هِذ ألفؾبث٢.

 ٝفممِ٘ب ... ؟ ٓممب ٛممزا أٌُممبٕ ؟ أ٣ممٖ ●

اُزلممذ اُغ٤ٔممغ ئُمم٠ ٝعممٞٙ ثؼنممْٜ 

ٓ٘ذٛؾممم٤ٖ ؽممم٤ٖ ٗضُ٘مممب ٓمممٖ اُوطمممبس 

كمم٢ ٓؾطممخ ٜٓغممٞسح ُممْ ٌٗممٖ ٗجـمم٢ 

اال ؽمم٤ئبً ٓممٖ األًممَ ٝاُؾممشة ٌُ٘٘ممب 

ٝعممممذٗب أُطممممبػْ ٓـِوممممخ ٝال أؽممممذ 

ك٤ٜمممممممممب اال ثؼمممممممممل أُغمممممممممبكش٣ٖ 

 .اُوطمممبس .أُغمممشػ٤ٖ ئُممم٠ فمممؼٞد 

 أ٣ممممممممممممممممممممممممممممٖ اُوطممممممممممممممممممممممممممممبس ؟

فممبػ أؽممذٗب ٓزغممبئالً .. ُٝممْ ٣غممت 

أؽمممذ ػِممم٠ عمممإاُٚ ألٗ٘مممب كؼمممالً ً٘مممب 

ػِمممم٠ ٝؽممممي اُنمممم٤بع، ؽ٤ممممش خممممال 

أٌُمممبٕ ٓمممٖ اُغمممٌخ ٝٓمممٖ اُوطمممبس 

ٝٓممممٖ أُؾطممممخ اُوذ٣ٔممممخ ... ٗؾممممٖ 
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ٗمممممممممممشٟ ا٥ٕ ٓذ٣٘مممممممممممخ ممممممممممممبعخ 

 ثبألمٞاء ٝاُـ٘بء ٝاُؾشًخ.

 ُٔبرا ال ٗؼٞد أدساع٘ب ؟ ●

 ا٠ُ أ٣ٖ ... ؟ ●

 هطبسٗبٗجؾش ػٖ  ●

 ٝأ٣ٖ ٗغذٙ ؟ ●

 خِل٘ب فؾشاء ٝأٓبٓ٘ب ٓذ٣٘خ ؿش٣جخ ●

 ٓبرا ع٘لؼَ ا٥ٕ .. ؟ ●

 أٓب أٗب كوِذ : ●

ػ٤ِ٘ب ٓٞافِخ اُشؽِخ، ُ٘ذخَ  ●

 أُذ٣٘خ ٝٗؾزلَ ٓغ أِٜٛب

 ٗؾٖ ؿشثبء ٣بسعَ ع٤ٌزؾلٞٗ٘ب ●

ٗؾٖ ٓغبكشٕٝ ٓغبُٕٔٞ ال ٗجـ٢  ●

 ا٣زاء أؽذ

َٝٛ رؼشف هج٤ؼخ اُ٘بط ك٢ ٛزٙ  ●

أؽشاساً أٝ أُذ٣٘خ ؟ هذ ٣ٌٕٞٗٞ 

ئْٜٗ ٣ٔ٘ؼٕٞ دخٍٞ اُـشثبء ئ٠ُ 

 ٓذ٣٘زْٜ

 َٛ عٔؼزْ ُـزْٜ ؟ ●

●  ً  ْٛ ٣زؾذصٕٞ ٓضِ٘ب رٔبٓب

ئرٕ ال رخمممممبكٞا ػِممممم٤ٌْ إٔ رٜمممممذأٝا  ●

 ٝرممممممممممممممممممممممممممذخِٞا ثغممممممممممممممممممممممممممالّ

ٌٛمزا ً٘مب ٗممذخَ ػٞأُ٘مب ا٤ُٞرٞث٤ممخ  

ثٌمممَ صومممخ ٝخلمممخ ٝصجمممبد، ٗٔمممبسط 

اُقخت ٝهنبء اُٞهذ كم٢ اُنمؾي 

ٝاُؾٞاس ٝاُزغٞاٍ ك٢ أصهخ ُْ ٗشٛب 

جممَ، اٗونممذ ًممَ رِممي اُقممٞس ٓممٖ ه

ُٝممْ ٣جممن كمم٢ راًشر٘ممب ؽمم٢ء ٜٓ٘ممب، 

سؽممَ اُممجؼل ٝٓممبد اُممجؼل ا٥خممش 

ٝرـ٤ش ا٥خشٕٝ ٓ٘ؾـ٤ِٖ ثٜٔمْٜٞٓ 

ا٤ٓٞ٤ُمممممممخ ٝأُؼبؽممممممم٤خ، أفمممممممجؾ٘ب 

ٓ٘مض٣ٖٝ كم٢ ؿشك٘ممب ٗغزمش اُممزًش٣بد 

ٓؾب٤ُٖٝ اعزؾنبس اُغٔمبٍ اُمزا١ٝ 

ُِٔبمممممم٢، ؽزممممم٠ أُٞثب٣مممممَ فمممممبس 

ؽغممبسح فممٔبء أٓممبّ اُممجؼل، رشً٘ممب 

ال٤ٜٗبساد اُضٖٓ ٝرذاػ٤ٚ ًَ ؽ٢ء 

ػ٠ِ اُشؤٝط، راد ٣ّٞ خطشد ُم٢ 

كٌمممشح ٓغ٘ٞٗمممخ ًزِمممي األكٌمممبس اُزممم٢ 

ً٘ذ أٓبسعٜب ٓؼْٜ ... ارقِذ ثأؽذ 

أكممشاد أُغٔٞػممخ ٝأخجشرممٚ ثلٌشرمم٢ 

األٓش صْ همبٍ أِٜٓ٘م٢  ثبدئ.. فٔذ 

هِمم٤الً .. ٛممَ أٗممذ عممبد ك٤ٔممب روممٍٞ؟ 

٣ؼ٢٘ ٣ٌٖٔ ُ٘ب ٝٗؾٖ ك٢ ٛمزا اُؼٔمش 

أُـمبٓشاد ؟ ثؼمذ  إٔ ٗوّٞ ثٔضَ رِي

ًَ ٛمزٙ اُغم٘ٞاد ... ؟ هِمذ : ٝٛمَ 

 أفجؾ٘ب ؽ٤ٞخبً هبػ٤ٖ٘ ك٢ اُؼغض 
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... ؟ ٓممب صاٍ ك٤٘ممب ػممشم ٣٘ممجل صٔممخ 

سٓن ٣ذػٞٗب ُِؾ٤بح ... أٜٗب كشفز٘ب 

األخ٤ممشح ... هممبٍ : ٝاُؼبئِممخ ٝاُج٤ممذ 

ٝاُؼَٔ ؟ ٓبرا روٍٞ ٛزا ٛٞ اُغٕ٘ٞ 

ثؼ٤٘ٚ ؟ صْ أؿِن اُز٤ِلٕٞ ٌُ٘مٚ ػمبد 

ػخ ٝٛمٞ ٣ومٍٞ : ٣بُمي ثؼذ ٗقق عب

 ٖٓ ٓغٕ٘ٞ .. أٗب ٓٞاكن ػ٠ِ 

كٌشري أُغ٘ٞٗخ ٝهللا ٣غزش، ارقَ 

ٛٞ ا٥خش ثقذ٣ن ٓؾزشى ٝثؼذ 

ؽٞاس ه٣َٞ اهز٘غ ػ٠ِ ٓنل 

ً كأفجؾ٘ب اسثؼخ  ٝٝاكن أخ٢ ا٣نب

ٓـبٓش٣ٖ، هِذ اُؼذد ال ثأط ثٚ، صْ 

اعزٔؼ٘ب ك٢ ث٤ز٢ ٝثؼذ ر٘بٍٝ اُـذاء 

كزؾ٘ب أُٞمٞع ٝرؾبٝسٗب ثبؽض٤ٖ 

ٖ أٌُبٕ ... هِذ ُ٘زٛت ا٠ُ ػ

أٌُبٕ رارٚ .. هبُٞا ا١ ٌٓبٕ روقذ 

؟ هِذ : عجَ اُقوش َٛ ٗغ٤زْ عجَ 

اُقوش ؟ فبؽٞا ٣بهلل ٓب أسٝػي، 

كؼالً ٗؾٖ ثؾبعخ ئ٠ُ رغِن عجِ٘ب 

اُوذ٣ْ ... عجَ اُقوش ٣وغ ك٢ 

ًٞسدعزبٕ ٛ٘بى ؽ٤ٖ ًبٗذ ع٤ٞػ 

اُؾوجخ اُغٞداء ٓؾ٤طخ ثٔٞاهٖ 

ؽبٛش٣ٖ اُغٔبٍ األع٤شح ... 

ؽشاثْٜ ك٢ ٝعٞٛ٘ب، ٌُ٘٘ب سؿْ ًَ 

رِي أُقبػت ٝاألخطبس ؿبٓشٗب 

ٝرٛج٘ب ٝرغِو٘ب عجَ اُقوش ٝأهِو٘ب 

ػ٤ِٚ ٛزا االعْ ألٗ٘ب ؽ٤ٖ ٝفِ٘ب 

ئ٠ُ اُؤخ اًزؾل٘ب ُػؾبً مخٔبً 

ُقوش ٣شثل ٛ٘بى ٓغ ث٤ٞمٚ .. 

ك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ؽِٔ٘ب ؽوبئج٘ب 

ٝٝمؼ٘ب ك٤ٜب أد٣ٝز٘ب ُِنـو 

ً ُِقذاع ٝاُغٌش ٝاُشٝٓ برضّ ٝهجؼب

ٝأهشاؿ اُؾٔٞمخ ... ؽ٤ٖ سًج٘ب 

اُغ٤بسح، هِذ ُْٜ : َٛ رزًشٕٝ 

أ٣ٖ هن٤٘ب ٤ُِز٘ب األ٠ُٝ ؟ هبُٞا 

ً َٝٛ ٗ٘غ٠ ؽذ٣وخ اُغبٓغ  هجؼب

ّٕ اُج٤ٞد  اُوش٣ت ٖٓ اُغجَ ٤ًٝق أ

اُوش٣جخ عِجذ ُ٘ب األكشؽخ 

ٝاألؿط٤خ، ٝؽز٠ ؽ٤ٖ عبء 

أُقِٕٞ ٤ُإدٝا فالح اُقجؼ ُْ 

اْٜٗ أدّٝا اُقالح  ٣ٞهظٞٗب ثَ

ٝػبدٝا ئ٠ُ ث٤ٞرْٜ ثؼذ إٔ أؿِوٞا 

أثٞاة اُغبٓغ ػ٤ِ٘ب ٓخبكخ إٔ 
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٣ضػغ٘ب أؽذ ؟ ٣بُٜب ٖٓ أ٣بّ ع٤ِٔخ 

سؿْ اُخٞف اٌُبٖٓ ك٤ٜب، ً٘ب ٗز٘وَ 

ثطش٣وخ االٝرٞعزٞة الٗ٘ب ال ِٗٔي 

أعشح اُ٘وَ ٝال أُج٤ذ اُِْٜ اال 

ثؼل اُ٘وٞد اُز٢ خقق٘بٛب ألًِ٘ب 

ٖ ٗٔزِي ًَ ؽ٢ء ٝؽشث٘ب، ا٥ٕ ٗؾ

اُغِطخ ٝأُبٍ ٝاُغ٤بساد ٌُٝ٘٘ب 

ثبُٔوبثَ كوذٗب ؽجبث٘ب  ٝفؾز٘ب 

ٝأٓ٘٘ب اُز١ رٞٛٔ٘ب أٗ٘ب ؽقِ٘ب 

ػ٤ِٚ ثؼذ اٗونبء رِي اُؾوجخ 

أُؾإٝٓخ، ًبٗذ اُغ٤طشاد 

 ٓضػغخ، ك٢ ًَ ع٤طشح ٛ٘بى 
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اعزغٞاة ٝرلز٤ؼ ك٢ اُؾوبئت 

ً ػٖ أعِؾخ أٝ أؽ٤بء خطشح،  ثؾضب

سأ٣٘ب ًَ ؽ٢ء  ؽ٤ٖ ٝفِ٘ب أُذ٣٘خ

ً كال ٝعٞد ُزِي  هذ رـ٤ش رٔبٓب

أُالٓؼ اُوذ٣ٔخ ُِٔذ٣٘خ، اُج٘ب٣بد 

اُؾٞاسع اُغبؽبد اُؼٔبساد اُؼب٤ُخ 

األمٞاء، هِذ : أ٣ٖ رٛجذ اُغجبٍ 

؟ هبُٞا اٜٗب ك٢ أهشاف أُذ٣٘خ، 

هِذ :٤ًٝق ع٘ؼضش ػ٠ِ عجِ٘ب 

اُوذ٣ْ ؟ ُْ ٣غت أؽذ ٖٓ 

ً ٝٗؾٖ  أُغٔٞػخ، فٔز٘ب ع٤ٔؼب

 ٢ ع٤ٔغ اُغٜبد، ُْ ٗؼضش ٗزِلذ ك

اُل٘بدم  ػ٠ِ ك٘ذم ٓ٘بعت ٓؼنْ

رٞؽ٢ ثبُلخبٓخ ٝاُـالء، ٌُٖ هجؼبً 

صٔخ اعزض٘بء ٌَُ هبػذح، ٝعذٗب 

ً ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ  ً ثغ٤طب ك٘ذهب

ثغبهزٚ كبٕ أعؼبسٙ ؿب٤ُخ، هِذ : 

الثذ ٖٓ اخزقبس اُض٣بسح، ُ٘غز٤وع 

ً ػٖ عجِ٘ب اُوذ٣ْ، أخز  ٓجٌش٣ٖ ثؾضب

ًَ ٝاؽذ ؿشكخ خبفخ ٝاٗذعغ٘ب 

ك٢ أَِعّشر٘ب ٝٗؾٖ ٗؾبٍٝ اعزؾنبس 

ٞس أُبم٢، أٗب رزًشد صٛٞس ف

اُ٘شعظ اُز٢ اؽزش٣زٜب ٖٓ أؽذ 

اُؾٞاسع ٝثو٤ذ أعو٤ٜب ُٔذح صالصخ 

أ٣بّ ؽز٠ ٝفِذ ئ٠ُ ا٤ٌُِخ ك٢ 

 ثـذاد ٝأٛذ٣زٜب ُؾج٤جز٢ اُشعبٓخ، 

ؽ٤ٖ سأد اُضٛٞس  فؼوذ ٝعوطذ 

كشؽبرٜب ٖٓ ٣ذٛب صْ هبُذ : ٛزٙ 

ً ُي،  اُضٛٞس ٢ُ ؟ هِذ : هجؼب

أؿٔنذ ػ٤٘٤ٜب ٢ٛٝ رغز٘ؾن 

ػج٤شٛب، ثؼذ رُي ًزجذ ك٢ ئؽذٟ 

سعبئِٜب : ُوذ أعٌشر٢٘ ثضٛٞس 

اُ٘شعظ .... ُوذ ٓذ٢ٗ عجَ اُقوش 

ثبُوٞح ٝاُؼض٣ٔخ ػ٠ِ ٓقبسؽزٜب 

ٝصٝد٢ٗ ثبُوذسح ػ٠ِ رؾذ١ اُغ٤ٔغ 

ٝكزؼ ٢ُ أثٞاة أُـبٓشاد 

ٝاُط٤ؼ... أٓب ا٥ٕ كٔبرا ع٤ضٝد٢ٗ 

ٛزا اُغجَ ثؼذ إٔ ٝفِذ ئ٠ُ 

خش٣ق اُؼٔش رُشٟ َٛ ٗشاٙ 

قٞسرٚ األ٠ُٝ ًٔب ُٞ ً٘ب ٗشاٙ ث

أٍٝ ٓشح ؟ ٝٓبرا ػٖ اُقوش ٝػؾٚ 

... ؟ أعئِخ ًض٤شح سثٔب عأعذ 

. ً  ئعبثبرٜب ؿذاً فجبؽب
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ك٢ اُقجبػ ؽِٔ٘ب أٓزؼز٘ب ٝارغٜ٘ب 

ئ٠ُ أهشاف أُذ٣٘خ، ٣جذٝ إٔ 

اُؾٔظ هذ ثٌشد ك٢ اُؾشٝم 

ًٝبٗذ ٓؾِٔخ ثؾشاسح ال ر٘بعت 

أُذ٣٘خ، ٢ٛٝ ؽشاسح ٓجٌشح أ٣نبً، 

بئن اُز١ أخزٗب ئ٠ُ األهشاف اُغ

هبٍ : ٛ٘ب ٣ٌٌْٔ٘ إٔ رزٔزؼٞا كضٔخ 

اٌُض٤ش ٖٓ اُؾذائن ٝاُ٘بكٞساد هِ٘ب 

ُٚ ال ٗش٣ذ أُقب٣ق ئٗٔب ٗش٣ذ 

ً اُغجبٍ  اُغجبٍ، هبٍ اُشعَ ٓغزـشثب

ثؼ٤ذح ػٖ أُذ٣٘خ ٝال ٣زٛت 

اُغٞاػ ئ٤ُٜب.. صْ ٛ٘بى ٗوبه 

ػغٌش٣خ هذ رٔ٘ؼٌْ... هِ٘ب خزٗب 

ٗب، ٝفِ٘ب ا٠ُ ٝٛ٘بى ع٘ذثش أٓش

عِغِخ ٖٓ اُغجبٍ أُشرلؼخ، ٗضُ٘ب 

ٖٓ اُغ٤بسح ٝرغُٞ٘ب ه٤ِالً صْ اُزلذ 

ئ٠ُ األفذهبء هبئال ُْٜ : ٣جذٝ أٗ٘ب 

مؼ٘ب ٝامؼ٘ب عجِ٘ب اُوذ٣ْ... ٗؼْ ال 

ٝعٞد ُٔٞافلبد عجَ اُقوش، ًَ 

اُغجبٍ ٓزؾبثٜخ. صٔخ آزذاد ٛبئَ 

ُغجبٍ ػٔالهخ رلقَ أُذ٣٘خ ػٖ 

ٜب ٝهذ سأ٣٘ب ثوب٣ب اُذٍٝ أُؾبر٣خ ُ

صِظ اُؾزبء أُبم٢ ٣ٌَِ اُؤْ 

اُؼب٤ُخ. ٝا٥ٕ ٓبرا ع٘لؼَ ٝهذ 

مؼ٘ب ٝعو ٛزٙ اُغِغِخ اُغج٤ِخ 

ّٕ عجِ٘ب ًبٕ  اُؼٔالهخ؟ أٗب أرزًش أ

فـ٤شاً ٓوبسٗخ ثٜزٙ اُغجبٍ ًٝبٕ 

٣ؾبر١ أُذ٣٘خ ال أرزًش أٗ٘ب ٝفِ٘ب 

ئ٠ُ ٛ٘ب، هبٍ ثؼن٘ب ُ٘غأٍ أُبسح ؟ 

ُْٜ ؟ ٝئٕ هِ٘ب ٌُٖٝ ٓبرا ع٘وٍٞ 

عجَ اُقوش ٖٓ ع٤ؼشف عجَ 

اُقوش ٢ٛٝ رغ٤ٔخ خبفخ ث٘ب ؟ 

اهزشػ ثؼن٘ب إٔ ٗزٛت ئ٠ُ عجَ 

ثذ٣َ ٝٗزغِوٚ، مؾٌ٘ب عبخش٣ٖ ٖٓ 

ٛزا أُوزشػ ٖٓ ٓ٘ب ٣غزط٤غ رغِن 

رِخ ٝٗؾٖ ثٜزا اُٞمغ اُقؾ٢ ... 

هِذ ئرٕ ؽز٠ ُٞ ٝعذٗب عجِ٘ب كِٖ 

ٗغزط٤غ إٔ ٗزغِوٚ اػزشك اُجؼل 

ِالً رُي ثأْٜٗ ؽ٤ٖ ػ٠ِ ًال٢ٓ ٓؼ

٣شٝٗٚ ع٤زغِوٞٗٚ ثغُٜٞخ، هِذ : 

ٌُٝ٘ٚ ػبٍ أ٣نبً، ال رزقٞسٝا ٛٞ 

ً أ٣ٜب  ٤ٖٛ ٝثٜزٙ اُغُٜٞخ ً٘ب ؽجبثب

اُغبدح ؽ٤ٖ رغِو٘بٙ أٍٝ ٓشح أٓب 

ا٥ٕ كال أػزوذ أٗ٘ب ع٘لؼَ، 

ٝاع٢ٜٗٞ ثغإاٍ  خش : ئرٕ ُٔبرا 

 اهزشؽذ ػ٤ِ٘ب أُغ٢ء ئ٠ُ ٛ٘ب ثؾضبً 
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٤غ رغِوٚ . هِذ ػ٘ٚ ئٕ ً٘ب ال ٗغزط

: ُٞ ٝعذٗبٙ ُٞعذٗب  صبسٗب ػ٠ِ 

علٞؽٚ، رًش٣بر٘ب رغٞاُ٘ب ؽُٞٚ 

ً إ ٗزغِوٚ  ٝؽجبث٘ب، ٤ُظ ؽشهب

صب٤ٗخ، ُوذ رغِو٘بٙ أٍٝ ٓشح ٝٝفِ٘ب 

ئ٠ُ هٔزٚ كوٜشٗبٙ ٝٝمؼ٘ب ُٚ ئعٔبً 

ً ث٘ب كٔبرا رش٣ذٕٝ أًضش ٖٓ  خبفب

رُي ؟ عٌذ اُغ٤ٔغ صْ ػذٗب 

ً ػٖ عجَ هش٣ت ُٚ  أدساع٘ب ثؾضب

ٞافلبد اُغجَ اُوذ٣ْ أؽظ ٓ

ثؼن٘ب ثبُؼطؼ ٝا٥خش ثبُزؼت، 

 أفجؾ٘ب ٗجؾش ػٖ ظَ أٝ اعزشاؽخ 

هق٤شح ك٢ ٓو٠ٜ ، ال ؽ٢ء أٓبٓ٘ب 

ِْزَٞ ًأكؼ٠  ُٓ اال ؽبسع سئ٤ظ 

ػٔالهخ رِزق ػ٠ِ سهجخ اُغجبٍ 

ٝرٜجو ئ٠ُ اُٞد٣بٕ اُؼ٤ٔوخ، أػزوذ 

ُٞ أٗ٘ب ٗؼٞد أدساع٘ب، ٌٛزا هِذ ُْٜ 

وزشػ صْ كٞاكن اُغ٤ٔغ ػ٠ِ أُ

ػذٗب ئ٠ُ أُذ٣٘خ ٗجؾش ػٖ ٓو٠ٜ 

 فـ٤ش ُؾشة اُؾب١ ......

ثذأد أع٘ؾخ اُشؿجخ رقطلن هشة 

أر٤ٗٚ ٓؼِ٘خ ثذا٣خ سؽِخ عذ٣ذح ٝهذ 

رطٍٞ ٛزٙ أُشح )  ٙ ُٜزا اُشث٤غ 

اُز١ اؽزٟٞ سٝؽ٢... اُشؽالد، 

األعلبس، ا٥ٓبٍ اُغشٝػ اُوذ٣ٔخ 

ؽج٤جز٢ اُشعبٓخ ًِٜب خشعذ ٖٓ 

ظٜشد أٓبّ ٗبظش١، خلبئٜب اُوذ٣ْ ٝ

َٛ صٔخ ٖٓ ٜٓشة ؟ ال ثذ ٖٓ 

َ عِغِخ  ِٔ اُٜشٝة ؽز٠ أًَ

ًُْق ٣ٞٓبً  اُٜشٝثبد اُوذ٣ٔخ ... ُْ أ

ٝاؽذاً ػٖ ٓؾبٝالد اُٜشٝة ك٢ 

اُخ٘بهبد ٝأُؼبسى ٝأُالؽوبد 

اُؼبئ٤ِخ ٝٓؾبًَ اُلبهخ ٝاُن٤ن، 

ٓبصاٍ فٞد افطلبم األع٘ؾخ 

أُؾِوخ خلبهبً ك٢ داخ٢ِ ... اُشؿجخ 

و٤خ ُِغلش اثزذأد ٓ٘ز ٗؼٞٓخ اُؾو٤

أظلبس١ ٝٛٞ ثٔؼ٠٘ ٓب ٓؾبُٝخ 

ُوزَ اُخٞف ك٢ داخ٢ِ ٝكي 

االسرجبه األعش١ اُوٜش١ اُز١ ظَ 

٣ٔبسط عطٞرٚ َػ٢َِ ٓ٘ز ثٞا٤ًش 

ؽ٤بر٢ ٝسثٔب ٛٞ اٗوبر ُِزاد ٖٓ 

اُغِذ أُبص٢ًٝ اُز١ ً٘ذ أؽ٘ٚ 

 ػ٠ِ ٗلغ٢، أٗب ارا اثزذأ اُؾٞه 
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األخ٤ش ٖٓ ؽ٤بر٢ كأُجظ ُجٞط 

 اُجطَ اُخبسم ك٢ اُؾٌب٣خ ٝأهٍٞ :

 

أٗب ع٤َِ األثبهشح اُؾٔو٠ ث٤بػ٢  ●

اُغشٝػ اُـبئشح ٝاٌُج٤شح. أث٘بء 

اُذكوبد األ٠ُٝ ك٢ ؽ٤بك أُؼبسى 

َّٕ ؽ٤بر٢ ػبُْ ٓذكٕٞ  اُغبخ٘خ ... ئ

ال ٣َذُخِٚ االّ اُ٘طبع٤ٕٞ ٝأفؾبة 

اُ٘ٞثبد اُغ٤ٗٞ٘خ أُٝئي اُز٣ٖ 

سًِٞا ا٤ُو٤٘٤بد ٝفؼذٝا ئ٠ُ 

اُؼب٤ُخ ربس٤ًٖ ه٤ؼبٕ ثشٝعْٜ 

 …أٗلغ٘ب ٝػٞأُ٘ب اُغش٣خ 

ْٖ اُز١ عشم ٓ٘ب   ● َٓ  ٙ   ! ٣ب ا٢ُٜ 

اُشٝػ ٝعؼِ٘ب ٓشػٞث٤ٖ ٌٛزا، سثٔب 

 ْٕ ... سثٔب عززؼلٖ عضض٘ب ٝرزالؽ٠ ئ

رشً٘بٛب ك٢ اُؼشاء ُٜزا كوذ ػِٔز٘ب 

اُـشثبٕ ٢ٛٝ ٓؼِٔخ اُوبرَ األٍٝ 

٤ًق ٗذكٖ عٞأر٘ب، عزظَ ٓغزٝثخ 

ذ اُذّ ٝاُؼلٖ ٛزٙ اُـشثبٕ ُٔؾٜ

ٝاُِؾْ أُؾزشم ٝٛب ٢ٛ ر١ رؾِن 

كٞم سؤٝط اُشعبٍ ا٤ٌُٜٖٔ٘ٔ 

ثذكٖ اُغضش ك٢ ٓوبثشٛب أُلزٞؽخ 

.. ئٜٗب ثذا٣خ أخشٟ ُؾ٤بر٢ ( 

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

هبٍ اُطج٤ت ٝٛٞ ٣شكغ اُغٔبػخ 

ػٖ فذس اُشعَ اُؼغٞص اُز١ 

اعزِو٠ ػ٠ِ اُغش٣ش ٓغزغِٔبً 

 ُزوِجبد أٓضعخ األهجبء ٝاُؼبئِخ .

أػزوذ أٗٚ ٣ٔش ثؾبُخ اعزوشاس .. ػ٤ٌِْ 

ثٔزبثؼزٚ ... ٝئرا ؽذس ؽ٢ء ؿ٤ش هج٤ؼ٢ 

 ... ارقِٞا ث٢ كٞساً 

ٜٗل ٜٝٗل ٓؼٚ اُؾبة ٝأٓٚ اُؼغٞص 

ٝٛٔب ٣ؾ٤ؼبٗٚ ئ٠ُ اُجبة اُخبسع٢ . ثو٢ 

ٝؽ٤ذاً ك٢ ؿشكزٚ اُج٤نبء ًبُضِظ رزًش 

األع٘ؾخ اٌُج٤شح ُِقوش اُغبصْ ػ٠ِ هٔخ 

ُٔظ  اُغجَ، ؽ٤ٖ ٝفَ ئ٤ُٚ ُْ ٣ ْٕ ٣غشؤ أ

  ؽذٝد اُؼؼ ... هبٍ

ٛب ٛ٘ب ٌٖٓٔ اُخطش ... ٛب أٗب أفَ ا٥ٕ  )

ئ٠ُ راد اُ٘وطخ اُز٢ ال ػٞدح ثؼذٛب ... ال ثذ 

ّٕ اُزضؽِن ػ٠ِ  ٖٓ اُقؼٞد ئ٠ُ اُؤخ ... ئ

اُغلٞػ ع٤إد١ ث٢ ئ٠ُ اُغوٞه ك٢ اُٞاد١ 

اُؼ٤ٔن ،  أٗب ٓؾبه ا٥ٕ ثبُٞد٣بٕ أُظِٔخ 

.. صٔخ ٖٓ ٣شاهج٢٘ اُز٢ رؾبٍٝ اثزالػ٢ .

٣ٝؾغت ػ٢ِ أٗلبع٢ ... ٛب ٢ٛ رؼٞد صب٤ٗخ 

ٍَ إٔ ٣ؾشى ٣ذ٣ٚ ٤ُغزة  َٝ  ا٠ُ اُـشكخ...( ؽب



    

 411  1212 آٌار(  21 -21)  العدد – تاَمّرا

 

 
 كان يا ما كان

 

 

اُؾشؽق األث٤ل ئ٠ُ سأعٚ ٌُ٘ٚ ُْ ٣غزطغ 

... ؽبٍٝ صب٤ٗخ ؽ٤ٖ س ٛٔب ٣ذخالٕ اُـشكخ 

 ... أداس ٝعٜٚ ئ٠ُ اُغذاس ٛبٓغبً ُ٘لغٚ ... 

 

ٔل ٛب هذ اثزذأد سؽِخ اُجذا٣خ .... صْ أؿ

ػ٤٘٤ٚ ربسًبً اُؾشؽق ؽشاً ك٢ عوٞهٚ ػ٠ِ 

 األسك
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 اهلاجِس

 ضاري الغضبان

 

لة الباسمة  جذع  النخّ بدا منظر      

ا  جمٌلا  بٌنما  طرة، مبعد لٌلة م   وبرالا

من سرٌرها الخشبً خذ ة   تتّ الجدّ 

ا  لل بر شبان نظر ع  العتٌك مولعا

، وهً غرفتها المصٌة بركن الدار

ا وأبداا  نحو النخلة  تركز عٌنٌها دائما

الوحٌدة الساممة  التً تتوسط الحدٌمة 

الخلفٌة لبٌت المرحوم زوجها، منذ 

ا  وهً تصبح وتمسً  ،خمسٌن عاما

الرٌح،  مع هبوب  على حركة السعف

أو لصمت السعف حٌن 

 أربعون صمت الرٌح،

ا  بمعٌة المرحوم  عاما

بعد  ة أعوام  وعشر

منظر النخلة   رحٌله 

هذا أهم شروطها 

شرط  آنذان  االلتران به للموافمة على

لزم و اختصر  ا، لكنّه م   بدا غرٌبا

وجود نخلة مثمرة  بمولع ممٌز فً ب

بمرادفة أربع  الدار، لذا تحممت أمنٌتها

سكنوها خلل  بٌوت  ةبأربع نخلت 

 نصف المرن المنصرم 

على ٌتسابك جمٌع ذوٌها  نخلت       

السٌدّة التً  رعاٌتها لكسب ودّ 

ولم ، نسٌمة، ةالجدّ  أصبحت اآلن 
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 مسببات هذه الرغبة من  ٌتحمك أحد  

ا فً حٌاة زوجها،  بل ف همت خصوصا

 التساؤل أبد بة ، لكن  المضٌة بنٌات طٌّ 

حٌن انتمل هذا الهوس هم ـ بعضلدى  ـ

 مٌزة ألحدى حفٌداتها ثمرة م  بنخلة م  

جدتها فً الشكل  تشبه لدت  التً و  

 والتصرفات والمٌول واالتجاهات ،

على ، مٌت نسمةس    إن الحفٌدة حتى 

ر مع شًء من لمسة التطوّ  جدتها، اسم

 ...عالم األسماءفً 

أغلبهم، ي أاألمر بدا وراثة على ر   

بشخصٌة الجدة التً تطابك  اا رأو تأثّ 

الوجه والحركة كذلن بشكل الفتاة 

 أٌضا، كذلن والصوت وطرٌمة الكلم 

ٌ سمى  تمر نوع نادر من البها لطعم ح  

 .... مكتومالب

منذ  فجر  ،نسٌمةالجدة  صحت      

الجمعة على هاجس غرٌب ٌدعوها 

بنها األصغرـ اللذهاب خارج بٌت 

عمد من  لبلحٌث تسكن ـ منذ ترملها 

ام بدخول الحمّ  ت  ، لذا بكرّ السنٌن

ـ على خلف  ةوارتدت ملبس ملونّ 

والمس الكحل  ت جٌداا وتعطرّ  العادة ـ

محاجرها ألول مّرة منذ رحٌل ذلن 

الزوج الراعً لمٌولها، حتى الغرٌبة 

إحساس ب منّها، أحست هذا الصباح

دون أن  لألنالة والخروج ٌدعوها 

ما هو  ها بكل  ه حفزّ مصدره لكنّ  تحدد  

 ة مر ثمٌلت األٌام التًطارد لرتابة 

 داخل الدار.

 الحفٌدة الشبٌهة ألن   ؛انتظرت للٌلا    

ـ نسمة ـ ابنة ولدها األوسط، حٌث 

أن تبكر على الجدة  كل  على  اعتادت

جمعة بحفنة من نفس نوع التمر 

هذا الصباح لم  فً هالكنّ  ،بحبّ الم  

 .لف العادةتصل على خ  

الهمس حول هذه الجدّة رت كّ تذ   

عمامها، كاف والم عن أالحفٌدة بٌن  

وجود  شاب ٌمطع علٌها طرٌك 
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المدرسة وٌناولها رزمة غامضة، 

ا بعد  الرزمة  التحمّك عن نوع  والحما

كن ٌلم واكتشاف محتواها والذي  

ا رسالة حب أو شٌ ا،مشٌن ئا غلك باب ف ا

مما  ،المٌل والمال حول نسمة الصغٌرة

بالحفاظ على  الجدة نسٌمة كثٌراا سعد أ

 السمعة البٌضاء للحفٌدة الشبٌهة. 

العجوز  الحدٌمة الخلفٌة  عت  ودّ    

بعد أن اطمأنت على   بنظرة حانٌة

وجود العش بٌن كربات النخلة، عشُّ 

لعصفورٌن ترعاه بنظرات دائمة، 

وتتفمده  كما هً ترعى  النخلة منذ أن 

شرع  عصفوران دورٌان على 

ل النخلة، ث م  لٌامهما  التزاوج تحت ظ 

برحلة جمع العش المضنٌة للطٌرٌن  

رالبة بحب،  والممتعة جداا للجدة الم 

شغال بالرلود بالتعالب  فوق لحٌن االن

 البٌضات.

وودّعت  السعف الذي ودعها هو      

تناغم، لرٌح وجلة،  اآلخر بـترالص م 

 ،بنظرها من هامة النخلة وهبطت  

بة بٌن الجذع ئشرحتى عرولها الم  

، ودونما حٌطوتراب الحدٌمة الم  

تخطٌط لارنت  بٌن تلن الجذور الناتئة  

فوق كفٌها، وبٌن عروق ٌدٌها الناتئات 

فأحست بضرورة الهروب من تلن 

الممارنات التً لد تحبط زهو هذا 

 أغلمت  الصباح الموسوم بالتفاؤل، ف

 الستارة بخفة أسدلت  و ،جٌداا  الشبانَ 

ورجعت  لركن زٌنتها الذي كان 

مهملا، ورطبّت كفٌها بكرٌم تبرعت 

به الحفٌدة صباح عٌد فائت، ودلكت 

وق ٌدٌها جٌداا  لمسح صورة عر

النخلة، وطرد أٌة صورة شائبة تعّكر 

ختلف،  لتخطو صفو هذا الصباح الم 

حٌث تفطر عائلة ، نحو صالة البٌت

 .ابنها، آخر العنمود

نهض تولَّف ابنها عن الطعام و

ا  مٌز ص هندامها الم  وتفحّ ، متعجبا

وبادل زوجته   ،وحركاتها المرحة

نظرات ذات مغزى عمٌك، لتمطع 

 بمول: ة حبل التساؤالتالجدّ 
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 .مبرةــ سأزور أبان فً المَ 

 بٌنما بحلمت   ،بثمة خرجت  و     

 ت وأثارمذهولة، زوجته بوجهه 

زمة  من األسئلة عن وهن أمه فً  ح 

األخٌرة وإلحاحها بطلب  الشهور

ص بالمفاصل تخصّ مراجعة طبٌب م  

وبناتها الثلث  ،وجمع أبنائها الخمسة

لزم، وأمرهم بتدبٌر مبلغ جتماع م  ا  فً 

العلج من جهة، ن لها كاف ٌؤمّ 

فً  الدٌار الممدّسة حجوالتوجه إلى 

مبل من جهة اٌمانٌةالموسم ال ، كذلن م 

تكررة ها اشكو من ضغط الدم الم 

 .يوالسكّر  

وبحثت زوجة ابنها األصغر مع       

زوجها المحتار؛ عن تفسٌر لهذا 

وأطالت   النشاط غٌر المتّولع، 

أبٌهم  فكرة زٌارة لبر التوجس من 

طوال األعوام  الجدة  والذي لم تتذكره

رغم توشحها العشرة الماضٌة، 

باألسود، كذلن  شكّكت بلبس األلوان 

من تلماء نفسها هذه الصباح، رغم أن 

أوالدها الثمانٌة لد ألحوا مراراا 

وتكراراا وطوال السنٌن الماضٌة على 

وركزت خلع السواد دونما  فائدة،  

  نى الثوب الملوّ زوجة ابنها أكثر  عل

ثٌر للتساؤل،  البراق الذي جداا، والم 

والذي ال ٌلئم سنها  أمه خرجت به 

المزعوم إلى الممبرة   وال دخولها

بكحل  ٌختط خارج حجرتً عٌنٌها لم 

 ٌ ألف من نسٌمة منذ سنٌن َخلت. 

ولم ٌجد  بالحٌرةآخر العنمود غرق    

 ، االتصال بإخوته األربعة حلا سوى

غٌر ،هم بخروج أمهم العجوزواخبار

بمفردها ودون سابك و ط له خطَ م  ال

ة تحت حجّ  ،لممبرةإلى انذار وتوجهها إ

شر ع زٌارة لبر المرحوم المدفون منذَ 

الملتوٌة  الممبرة   دروب   بدت  . .سنٌن .

مة بٌن شواهد المبور كبماٌا الضٌّ 

عبثت به كعوب الحصاد فً حمل 

بٌنما تمدّمت نسٌمة  بهمة  ،المناجل
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بثوبها البراق، بتناغم 

مع أشعة الشمس التً 

تداعب برٌمه نحو 

المبور الكالحة التً 

فمدت أي لون ٌنعكس 

مع الشمس، بٌنما تركت 

ظلالا  متداخلة  مع 

ل  لبور أخرى، وحده ظ 

نسٌمة كاَن  ٌرسم 

تعددة بٌن  لوحات م 

شواهد المبور وبٌن 

رت   تخطو الدروب الملتوٌة، استم

بهمة ودون شعور بأي ألم للمفاصل أو 

تخطو بخفة ضٌك صدر مثل كل ٌوم! 

وهً تتبع حدسها نحو مولع لبر 

كما تتذكر منذ ٌوم دفنه لبل   ،زوجها

 ، تساءلت مع نفسها :مد سنٌن مضىع

كل هذه السنٌن ، رةا مصّ م   ــ هل كنت  

 بعدم  زٌارته ؟

ذا شغل مزاجها الرائك جداًّ هها لم تلكنّ 

 بل وجدت  ؛  إجابة الصباح بأٌة 

الهاجس الذي دفعها  

هو الكاتم  منذ الفجر،

 ما وإالّ  ،تساؤل ي أل

ٌخلك كل هذه  غٌره

 الدافعٌة بالخروج أوالا؟

جعلها الذي دافع ال امث م  

تطأ الممبرة دون سابك 

؟ وال تخشى تخطٌط

الرهبة  بٌن المبور! ولم 

تشعر بالوحدة رغم 

ى ما وحشة المكان! وحت

علك برجلها من عوالك، وهً تسٌر لم 

تتوجس منّه، بل رفعته دونما نظر، 

ا من ورد ملون متشابن  فوجدته شرٌطا

ا، ألوان الورد  جمٌل وإن كان صناعٌا

الذي  لم تشوهها الشمس أو الرٌح، 

فعدلت  من تشابن الشرٌط، ووضعته 

على أحد الشواهد دونما وجل، 

لبعٌدة وسارت  بهّمة، بٌنما الشواهد ا

تبدو كرموز حٌّة تنهض من سباتها 

وهً  وتبتعد خارج الزمان والمكان. 

لتفاتة نحو ا  حانت منها تخطو بخفة؛ 
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طرف الممبرة من جهة الوادي العمٌك 

ًّ  نخلة وحٌدة فبدت   ور م  تَ  لصٌة، وه

ٌطفو سمكة ف خلف سراب بعٌد كعر

تدفك با نحدار نهر صفحة وسط  م 

حجم الممبرة وتوسعها  هالهاسلس.

خلل عمد السنٌن الذي لم تطأ أرجلها 

هذه البمعة التً تختم سٌرة األعوام 

حتى  ،من الكهول والشباب كوكبة ل

لم تشعر .سواء األطفال على حد  

نطك، ولم تحس بالوحشة كما هو المَ 

 من ركبتها حتّى أسفل لدمها بالوهن 

كما ٌحدث لها طوال الشهور األخٌرة، 

مة الرٌح التً تداعب ثوبها حتى نس

للمبور من  ن بدت ممتعة ولٌسلوّ الم  

طٌف روائح  بمدر ما هً رائحة، 

 .نعشةم  

مر بسبب أمطار اللٌلة األ ففسرت   

، هبات السماء تلن  التً رالبتها الفائتة

بر الشبان وهً تغسل جذع النخلة  ع 

األثٌرة، وحركة العصفورٌن وهما 

بط، أمطار ٌطٌران محتفلٌن بالماء الها

تداخلت مع صوت رٌح وهزٌم رعد 

بعٌد، كان كموسٌمى نامت على ولعها 

وصحت فجراا بروح جدٌدة ٌدفعها 

 هاجس خفً لم ٌزل ٌمودها...

خطت بثمة لألمام ووجدت  ممراا 

ا بٌن المبور، شواهد  بدت أكثر  مستمٌما

ا من تلن التً فً مدخل الممبرة،  تلونا

ا، شعرت بأن  الهاجس ٌدفعها دفع لذا ا

 ونحو مثابة دلٌل لبر زوجها   تمدمت

، أضٌك بٌن لبور متماربة مر  دلفت بمّ 

حتى وجدت  لكنه مستمٌم كذلن،

شاخص المبر المكتوب علٌه اسم  

حست أالمرحوم، فمط فً هذه اللحظة 

واتكأت  العطش، لذا جلست  فبالوهن  

لبل أن ، عطت المبر ظهرهاأبعكسها و

 ...خطط له م   لم لنوم غٌر ستست

، لكنّها صحت   على  لم تدر  كم نامت 

ونَفس شخص  صوت التراب خطوات

عٌنٌها على وصول  ت  فتحف  ٌلهث،   
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ا  تعرفه، شاب ٌخطو بمسٌر  ٌشبه تماما

الرجل الذي  لم ٌبارح الذاكرة طرٌمة 

با، بل   ،احٌّ وكان له نفس الم   من الص 

أكثر  نفس الحواجب المعمودة لكن  لبل

   ...ن خلنصف لر من

وتستعلم الشاب الذي ، لتفرن عٌنٌها

 ـ الذي ٌرافمه ـ لد  جده ألن طلب ماءا 

شعر باإلعٌاء وسط هذه الممبرة 

، لكن نفس تحمل ماءا  النائٌة، لم تكن  

الفضول وطرٌمة ب الهاجس الممرون

مسٌر الشاب وشكل حاجبٌه 

جعلها تتجه بمعٌته نحو  ؛المعمودٌن

ه الجد ٌجلس لرب ، حٌث لبر لرٌب

 ...العطشان 

فت أكثر تولّ  ؛وخلل المسٌر المصٌر

ت الشاب الذي بدا ة وتفحصّ من مرّ 

ا  ا  مرتبكا بعد أن سألت هل  خصوصا

 اسمن مجٌد، فتلعثم ورد بتوجس :

 .ــ بل أمجد

سبمها بٌن المبور التً تكاد أن  لكنّه

 أنها  أو ،تراءى لهالكن درس، ت  

ا بٌن المبور شبحفعلا شاهدت  البعٌدة؛ ا

 لفتاة مسرعة تطل، ث م  تختفً بتعالب،

لكن نهوض الجد من ، فتولفت بحٌرة

جعلها ، خلف لبر زوجته المرحومة

 وتصٌح بتساؤل أة تفتح فمها من المفاج

 ــ مجٌد ؟

لٌومئ بنعم، وٌمفان ٌسترجعان ما لبل 

على  ، حٌن تعاهداا مضىنصف لرن 

تحت نخلة باسمة، الحب والوفاء 

در والتمالٌد لكن المَ ران، خططا لللت

لطفت حصاد العهود لبل مواسم 

ا  بل غرلا معا ، الجنً، لم ٌموال شٌئا

، رمنهما وجه اآلخ ٌتفحص كل  

ا  فً تعمك شفٌف ونظرات  ٌطرلان معا

ممزوجة بالود والعتب والترلب، بٌنما 

الشاب ٌمف بذهول وحٌرة وهو عاجز 

 عر باإلحراج وهم  لكنه شَ  ،عن التفسٌر

 اب لتنطك الجدة متسائلة :بالذه
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على اسمن  اا وا حفٌدن أمجدــ هل سمّ 

 ٌا مجٌد ؟

ا أوكاد ، بنعم الرجل  أومأ  ؛ ن ٌمول شٌئا

جعله   ،لكن وصول الحفٌدة نسمة

، ٌبحلك بها بذهول وٌنسى لغة الكلم

 ة الصغٌرة وٌمارن أهٌوٌشٌر إلى 

 الجدة التً تشبهها بنظره بٌنها وبٌن 

 بتطابك أذهله.

عن  التساؤالت بالسؤال لطعت الجدة 

هذا الصباح وسط فً سبب وجوده 

بحٌرة وبأنه أومأ ف ،الممبرة الموحشة

فتبسمت وشاركته الحركة  ،ال ٌعلم

بٌنما أخرجت الصبٌة حفنة  رة،حٌّ الم  

ه بٌن ولسمتّ المكتوم(  من نوع ) تمر

أرادا  وحٌنَ  ،جدتها وحبٌب صباها

لحاجبٌن أخرج الشاب ـ العالد ا ،المزٌد

هما كجده ــ حفنة من نفس التمر وأزاد

 ...بكرم وبشاشة 

ا  بٌن السراب  بدت النخلة أكثر وضوحا

 حٌث منحدرفً طرف الممبرة 

، واضحة جداا بحٌث بدت الوادي

سعفاتها التً تحّركها الرٌح  كأنها 

 من وجهة نظر نسمة وأمجد، تلّوح 

ها لها دون طلب إذن من الجدٌن فتوجّ 

ـ الذي ٌدل اسمه  ان التمرالذٌن ٌلتهم

  الشعور بالعطش. دون على الكتمان ـ 
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 بة املوتوراء حْد
 قيس عمر

  

وأنا أىروؿ  –لـ تكف ىناؾ أمامي 
طالقات القنص اغير  –نحو بيت صديقي 

ة والشوارع حركة في األزقة الفرعيّ  لكلّ 
ير لمقتل والفقد وانحالؿ السّ الرئيسة المشرعة 

الذاتية وذوبانيا في مجرى الحروب، كنَت 
تيروؿ نحو مصيرؾ المشترؾ، كنت تيروؿ 

نحو بيتؾ )بيت صديقي( المجاور لبيت 
روحؾ، فبيت صديقؾ ال يمكف أف يكوف 
إاّل مجاورًا لروحؾ ومقيمًا في المحظات 

 المضاعفة.
ماذا يمكف لؾ أف تبصر وأنت 

عف موعده  رؾ الذي تأخّ تيروؿ نحو صديق
معؾ؟!، في أياـ الحروب ال يمكف لموعد 

 قد ة شيء مريبأف يتأّخر إاّل إذا كاف ثمّ 
حدث، لـ يكف عميؾ إاّل أف تسير نحو 
بيتو، تسير وفي الطريق تواجيؾ بعض 
الوجوه التي تنظر إليؾ بغرابة وحزف عميق 
يتقاطر مف عيونيـ، وبعضيـ يتحاشى 

ًا مرعبًا، لـ يستطع النظر إليؾ، كاف مشيد
أحد مواجيتي بالخبر، واصمت سيري نحو 
 بيت صديقي، وقبل منطقة فاصمة بيف الحيّ 
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الذي يقطف فيو  الذي أقطف فيو وبيف الحيّ 
صديقي، يخرج  شاب نحيف عابس الوجو، 

طالقات اتتجاوزه وتحاوؿ أف تيروؿ لتجتاز 
 ،زاوية وأنت تستعد لميرولة اصة مف كلّ القنّ 

خطواتؾ التي ال يمكف بعدىا أف  ىومع أول
ترجع لمخمف خشية القتل تسمع صوتًا يأتيؾ 

قتل هذا  (عامر جميل)صديقك  مف الخمف:
 .!اليوم

لـ أعرؼ كيف أضبط حركة أقدامي 
المشرعة لمركض، واصمت الركض في حيف 
اندّس الخبُر في روحي، وشعرت برائحة 
 البارود تستوطف ذاكرتي ودمي، وتنحلّ 
المسافة بيني وبيف صديقي وتتركني أتسّرب 
عمى خرائط الصداقة، دمعة يجمدىا صقيع 
اليمع والفقد واإلرتطاـ بالمصير، كنت 
أركض وأحاوؿ أف أدير وجيي إلى الخمف 

مني، حاولت الذي كمّ  حيث الشابّ 
 أخفقتُ  استحضاَر مالمح صوتو، لكفْ 

تمامًا، كاف الخبر يشبو موتؾ تمامًا، تشعر 
د والخوؼ معًا، وبرائحة الموت ورائحة بالبر 

ردىات المستشفيات، تدخل روحؾ وتمارس 
أنواع التعذيب سمخًا وتمزيقًا لحياتؾ طواًل  كلّ 

وعرضًا، بقيُت ميرواًل نحو بيت صديقي 
ور تتداعى بإيقاع يناسب أصوات والّص 

القصف واالنفجارات وأنا أتساءؿ: كيف 
 اة؟!.سأعيش إذا بقيت وحيدًا في مجرى الحي

 ة: ورة الفوتوغرافي  الص   ما قبل  
كيف يمكف يا ترى أف نجّمد حياتنا 

خر لقرابيف ونجعميا رىينة لعيف المصير المدّ 
 الحروب وحطاـ أحالميا المرتطـ بنا؟!.

ًا كثيرًا لـ يكف صديقي معنيّ 
ًا بصورِة العالـ ور، إنما كاف معنيّ بالّص 

منعكسًا في عدستو ىو، ولـ تكف عدسات 
ـِ بالنسبة  تيا غير عدسة كونية ميمّ  إليوالعال

جمع موجات الضوء الخارجة مف أطياؼ 
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الحروب والمصائر 
والحدائق المخيفة، ومف 
ثـ تجميعيا في بؤرة 
المصائر التي تتسرب 

الؿ مف موشور الظّ 
المتحركة السابحة نحو 

رتطاـ مصّب يّقمُب ا
المصائر بالنزوات 

معيا،  ُمتآزراً البشرية 
كانت عدسة العالـ بالنسبة لصديقي غير 
 ،قادرة تمامًا عمى حمولة المحظة الكونية

وىي تنوء بيجرة الصور والمياه القادمة مف 
 أعماؽ األصالب ونداءات الضفاؼ.

وربما كاف العالـ بالنسبة لصديقي 
جممة بدؿ الصورة الفوتوغرافية عبارة عف 

(، ىذه العبارة يعرف الكل  يمكف اختصارىا بػػ)
، لـ  التي نسجت خرائط عالقتنا ذات يـو
تكف بيذه البساطة، إنما كانت نتيجة خبرة 

ضاربة في صمت ىذا 
العالـ وليمو العتيق، كاف 
صديقي يمارس تصوير 
نفسو بكثرة لكف بعيدًا 
عف آليات العدسة 
الرقمية، إنو يمارس 

عبر  التصوير الذاتيّ 
ضرب مف التأمل 

احر لعمائِق ىذه السّ 
وداعة ونحف  الحياة وىي تمتّف حولنا بكلّ 

في شغٍل عنيا، كانت الصورة التي يرسميا 
كركوؾ  مدينة رؽ خاذ طُ تّ إلى اصديقي تميل 

مسارًا، تتـ مف خاللو إعادة رقف الحياة 
فوتوغرافيًا، مف خالؿ عدسة األحالـ 

ور الزمف المرتسمة في مخيمتو، وصارت بمر 
 أكثر عمقا وأكثر مياىًا.

كانت صورة صديقي الفوتوغرافية 
 تـّ  تحاوؿ رسـ مسارىا عبر النجوـ ومف ثـ
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كممًة مثل خرزات العمياف،  ..سحبيا كممةً 
ومف ثـ إعادة لْضِميا في خيط الصورة  
الناجزة عف الحياة، والتي يتوؽ اللتقاطيا مف 
خالؿ لغة المخيمة، وبعيدًا عف انعكاس 

 عدسة الكوف المييبة ونداءات الميل الوقور.
يخّيل لصديقي أّف تدويف الحياة 
يشبو تمامًا الكثير مف الصور المتالحقة 

ابعة وىي تتآزر مع ضراوة اإلمساؾ والمتت
بالزمف ومحاولة تثبيتو؛ لتعبر الوجوه الخائفة 
نحو منصة الزمف المحذوؼ، ليذا عاش 
وىو بعيد عف عدسة العالـ والحياة الذابمة 
في بؤرة العالـ، عاش في عمق التجربة التي 
يمكف ليا استالب أي إنساف، ثـ تجعمو 

ـ المنسية محّمقًا في مدارات التأمل واألحال
والمنكسرة، مرورًا بطرؽ كركوؾ ونير 
الخاّصة الذي يشبو بشكمو الفوتوغرافي جممًة 
نحتتيا ضفافو المرفوعة لقيامة األمنيات 

 )الكل  والعشق المّسطر عمى حافات الحياة: 
 .يعرف(

لقد آثرَت يا صديقي الجموس في 
ي األشعة القادمة عدسة الحياة المنطفئة وتمقّ 

لعالـ وصراخ حروبو ونزوات مف انعكاسات ا
ـِ  قادتو ودىاتو، آثرَت المكوث ىناؾ في رح
الصور المتالحقة، والقادمة مف ارتطاـ 
الموت بالموت؛ لتصعد برفقتيا نحو المقطة 

مياجرًا نحو أركاف  بالنياية األخيرة جةالمتوّ 
ة، ومف ثـ تشّمر عف ساعديؾ العزلة األبديّ 

وؽ الشّ وتنيض لكتابة فصل مف كتاب الفقد و 
تواصل تواألصالب والعذاب الباسل، صعودًا 

د الصورة بشكميا بالكتابة لتبمغ لحظة تجمّ 
وأنت تتساءؿ عف جدوى اليمع النائـ  النيائيّ 

في روح اإلنساف األوؿ، سائرًا نحو المصّب 
لـ يعد صديقي اآلف غير  .لمحياة النيائيّ 

صورة انعتقت مف بؤرة الكوف وعدساتو 
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ت المتوىجة والمياه الغارقة الالىبة بالحيوا
ي أبصره اآلف تمامًا في صور الزمف، إنّ 

وبشكل واضح متخّميًا عف كل شيء..، 
ي  سابحًا ومنعتقًا مف جذمور التراب...، إنّ 

أبصره  ييروؿ خارجًا مف البحر، محمواًل 
النوارس التي حّطمتيا الحروب  جنحةعمى أ

الخارجة مف رحـ التواريخ، غير عابئٍ  
ف األزمنة وتكّوراتيا؛  ليكوف موجة بجريا

ىاربًة مف البحر تحاوؿ الوصوؿ إلى اليابسة 
، بعيدًا عبر انعكاس عدسة العالـ الكونيّ 

عف أصوات البحار وسياط البموغ غير 
المكتمل لصورة ناجزة عف الحرب والفقد 
والشوؽ المسّطر في مجرى صوتيا 

 الخفيض.
 

 :االسم يتآزر مع الوجه
وجو فتاة، ىي سوؼ أستعير 

الناجية الوحيدة مف عائمتيا التي تورات 

خمف أنقاض الحياة، وتركت خمفيا حياة 
ونداءات سرية، بقيت ممتصقة مثل صرخة 
تكّسرت عمى جداراف العالـ، فتاة وحيدة تعبر 
الجسر عكس اتجاه الناس الالئذة بالحيرة، 
عبورًا مف األيسر إلى األيمف ومف األيمف 

ا يمكف لوجو ىذه الفتاة أف إلى األيسر، ماذ
يمتقط وىو يعبر جسرًا صار لمحياة والموت 

 معًا؟!.
ليس أماميا إاّل متابعة الحركة 
الالئبة أماميا، عبورًا عمى حطاـ المدينة 

العديد مف  توخرائط محوىا لمحياة، كان
ر الوجوه تمّر بيا عابرة نحو ضفاؼ تتصوّ 

أنيا ضفاؼ النجاة مف القتل والجوع، 
الفتاة عبورىا وأصوات الطائرات  واصمت

تواصل أزيزىا وقصفيا، كانت الوجوه تعبرىا 
وىي غائرة في حمـ العائمة التي توارت خمف 

الحرب، واصمت عبورىا بصعوبة بيف  قعقعة
الغاديف والرائحيف، انتبيت إلى اإلخوة وىـ 
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يحمموف جنازة يعبروف بيا نحو الجانب 
كانت  ،األيمف عمى عكس سير ذىابيا

تفكر: يا ترى إلى أيف يذىبوف بالجنازة وىي 
 الياربة مف جحيـ الغياب؟!.

كاف اإلخوة يحمموف النعش مرورًا 
فات التي أحدثيا القصف، بالتعرجات والتخسّ 

مالت الجنازة تحت وطأة الحزف واالنكسار 
لرحيل األخ األكبر، لـ يفكر  الروحانيّ 

اإلخوة الحامموف النعَش أّف األخ األكبر 
ل المعرفة الكبير، وحارُس الخطى، شّغي

سيعبر نحو الساحل اآلخر مف المدينة، 
وتكوف نياية رحمتو الباسمة ىناؾ، بعيدًا عف 
بيتو ومنابع طفولتو الحممية الناضبة، وبعيدًا 
عف المقبرة المحاددة لبيتو، والتي طالما 
خّوض ىو وأصحابو ألسنتيـ فييا عبر 

ب حوارات عميقة حوؿ المصائر والحرو 
 بينما كانت الجنازة تمرّ  .المجّزأة والجدؿ

الفتاة كانت تخّوض عينييا في الجنازة 

المحمولة نحو قيعاف اآلخرة، وأصوات الناس 
ما مف حوليا ترتفع بالبسمالت والحوقالت كمّ 

مرت جنازة، ولربما لـ تكف ألسنتيـ تتوقف 
ألّف الجنازات تعبر النير بشكل متواصل، 

، صاعديف البشريّ  يشبو خيطًا مف النمل
غالؽ ا نحو أعالي المدينة لدفف موتاىـ و 

ابات الحياة عمييـ لتتوارى أحالميـ في بوّ 
القيعاف وشقوقيا المرتطمة بحواّؼ الظالـ، 

 –الناجية الوحيدة مف العائمة  –حدقت الفتاة 
في النعش عميقًا، وأثناء وصوؿ اإلخوة 

 ، شعرْت قرب الفتاةالمحّمميف بنعش أخييـ 
الجثة تتحرؾ داخل النعش، لقد شاىدت أّف 

الرأس يستدير نحو اليسار، وتنفتح عيناف 
المييب، أدخنة  تحّدقاف في المشيد الكونيّ 
ىاطل، وحياة  وأصوات، قصف جحيميّ 

تغور وتتسرب في حدائق مموؾ الطوائف، 
وبسمالت وصياح، والحاجة النقية لمنياية 



111 
 

مف الجنازة،  والراحة األبدية كانت تشعّ 
تمممل الجنازة داخل  ثانيةً  استشعرت الفتاة

 مّرة أخرى  نعشيا، وشاىدت الرأس يستدير
نحو اليسار بقوة غامضة، والعيوف تحّدؽ في 
جفاؼ المصير وذبوؿ زىرة األمنيات، 
واصمت الفتاة تحديقيا في النعش، استشعر 
اإلخوة نظرة الفتاة التي كانت تغسل الموكب 

حزف وتجمميـ بالسؤاؿ، انتبو والمشيعيف بال
اإلخوة أثناء عبور النير أّف الجثة تحركت 
بقوة داخل نعشيا، لـ يعرؼ الحامموف النعَش 
أَف جسد األخ األكبر يستدير نحو بوابة 
المغيب الكبرى، عابرًا نحو تخوـ السماء 

الرأس  وكتف الغيب، لـ ينتبو اإلخوة أفّ 
منياتو يستدير استدارة شبو كاممة نحو قمعة أ

المغسولة بالتأجيل وكدح الحياة، تساءؿ أحد 
اإلخوة: لماذا لـ ُيمنح األخ األكبر فرصة 
الدخوؿ إلى مشفى ليصارع الموت؟، لماذا 
لـ ُيتح لجسد األخ الرقود عمى سرير 

حولو األىل واألحباب؟،  المستشفى ويمتفّ 
نزلت دمعة حارقة اكتوت بيا الروح 

األخ الثاني:  المسموخة بسياط الفقد، تساءؿ
لماذا لـ يقاـو األخ األكبر الموت بأي طريقة 
مثل البقية؟، لماذا لـ يمنح األخ األكبر نفَسو 
فرصة ليواصل الحياة ولو بنقص أحد أجزاء 
جسده مثل البقية؟، واصمت الفتاة خطواتيا 
عابرة نير دجمة، وواصل اإلخوة عبورىـ 

ة الغيب وقيعاف اآلخرة، واصل نحو منّص 
استداراتو وتحديقو بجية الجنوب ونير  الرأس

ة..، كانت ىناؾ عدسة تجمع صورة الخاّص 
 –الناجية الوحيدة مف العائمة  –الفتاة 

ونظرات األخ األكبر ووجع اإلخوة الحامميف 
يا اجتمعت في بؤرة عدسة الحرب النعَش، كمّ 

دت المقطة عمى كتف الجسر الحارقة، وتجمّ 
ُت عدسة العتيق، وُسِمَع في الجوار صو 

المصير، وىي تجّمد ليل الموصل وعبور 
مياىيا المغسولة بوالئـ الّدـ وتيّدـ قناطرىا 
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مترافقًا مع صوت عدسة الحرب والمقطة 
األخيرة المأخوذة لمجنازة، وىي تعبر نير 
العالـ صاعدًة نحو الومضة الكونية لعدسات 

ـ المصائر في حدائق الحياة والموت وتحطّ 
 لدـ.وائف وبداوة االطّ 
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 ...صاحبها شكل على تتجسد الفكرة إن

 تُفّكلللللر أن يجللللل  لفكرتللللل  إطالقللللل  قبلللللل

 كرصاصللللللل  ألنهلللللللا ح لللللللل   بجلللللللد ا ا 

 متجهلللللل  بندقيلللللل   ف  لللللل  مللللللن تخللللللر 

 فكرتلللللل  تكلللللل ن  كلللللل ا  للللللدفها  صلللللل  

 بصلللللللللللل تها الرصاصلللللللللللل   بمسللللللللللللت  

 تُحللللللللد  التلللللللل   إصللللللللابتها  سللللللللرعتها

 تتحلللللرر أن أريلللللد   كللللل ا أعظللللل   حلللللد ا

 تللللد   ت لللل ر تتمللللرد القيلللل د  كللللل مللللن

 كطلللللا ر فلللللاخر    خ فللللل   عللللللى بقلللللدمي 

 عقلللللل   سلللللجن ملللللن السلللللما  نحللللل  حلللللر

 سللللللتفّكر عنللللللد ا عاليللللللا  تُحلّلللللل  حتللللللى

 مختلفلللللللللل   بطريقلللللللللل  األشلللللللللليا  فلللللللللل 

 تخيلللللل المزيفللللل   أشلللللكالها ملللللن تعّريهلللللا

 الظلللللل   اجهللللل ا الللللل ين العظملللللا  أ ل للللل 

 لكلللللللل   الحرمللللللللان   القتللللللللل  القهللللللللر

 الحريللللل   بنعمللللل  جللللللدته  أبنلللللا  يسلللللعد

, المختلللللار عملللللر, غانلللللد  المهاتملللللا: كللللل 

, جيفلللللللارا تشللللللل , كلللللللن  لللللللل  ر ملللللللارتن

 تفللللللل ر  التللللللل  اللللللللدما  بتلللللللل  أريلللللللد 

 كللللللّ  لتمحللللل  ال للللل ر   الغضللللل   بللللل ل 

 الحللللللللل اجز كللللللللللّ   تلللللللللدّمر المع قلللللللللا 

  كللللل ا...الحملللللر الخطللللل ط كللللللّ   تجتلللللاز

 بهللللللللل ا م ضللللللللل عا   تكتبللللللللل ا أن أريلللللللللد
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 تلكللللللل   اكرتللللللل  تفلللللللار  لللللللل ...المعنللللللى

 غضلللللللل    لللللللل رة  تحللللللللرر : الكلمللللللللا 

 قيللللللللللللد  تمللللللللللللرد  قهللللللللللللر  حرمللللللللللللان 

 عللللللللللللى ردّد لللللللللللا لطالملللللللللللا...حلللللللللللاجز

 داخللللللللللل بيننللللللللللا متجللللللللللّ     مسللللللللللامعنا 

 حتلللللللللى. الجهللللللللل ر بصللللللللل ت  الصللللللللل  

 يلللللل     ا  معلللللل   انفعللللللال  إ للللللر أنّنلللللل 

  لللللللللل رة : بغضلللللللللل  أصللللللللللر  أن أرد 

 بعللللدما  لللل ا مللللراد  حقّقلللل  لقللللد.  لللل رة

  للللللللللللل  بإنجللللللللللللاز ملللللللللللل كرا   خللللللللللللر  

 مللللللللللللللل  انفجلللللللللللللللر  إ  الم ضللللللللللللللل   

 الطللللللللال  زمال لللللللل  حنللللللللاجر حنجرتلللللللل 

 قيلللللل د    مللللللن تحللللللرر ا فحللللللين. كلّهلللللل 

 عاليللللللل  أصللللللل اتا أطلقللللللل ا يريلللللللد  كملللللللا

 كلللللل   التهلللللري   حلللللدّ   التهليلللللل بالصلللللفير

 حللللللللد  بحيلللللللل  للللللللليال   علللللللللى يغنلللللللل 

 البيللللللل   إللللللللى علللللللد ُ .بيلللللللنه  شلللللللجار

 رأسلللللل   فلللللل  تللللللرنّ  مدّرسللللللنا  كلمللللللا 

 سلللللؤختار   الللللل   الم ضللللل   فللللل  أفكلللللر

 تحللللل   أفكلللللار مجم عللللل  حيللللل  للكتابللللل  

 قلللللل     أتلللللل ّكر. طيلللللل ر كسللللللر  حلللللل ل 

 الكتابلللللل " بللللللؤن  !قرأتلللللل  أيللللللن نسللللللي 

 طيرانلللللا   يُشلللللب  صلللللر  جنللللل ن محللللل 

 تُحلّلللللل  أن   يعنلللللل   لللللل ا". أجنحلللللل  بللللللال

 تسلللللقط  أ  نجملللللا   لتصلللللب  السلللللما  فللللل 

 محللللللللل   تمللللللللل    عنقللللللللل  فينكسلللللللللر

 علللللن أكتللللل  أن فكلللللر ُ .الجلللللام  خيالللللل 

 فلللل  قلللل ل كللللل   فؤُخضلللل   جللللل  عللللزّ  هللا 

.  المنطللللللللل  للعقلللللللللل العزيلللللللللز كتابللللللللل 

 با  تمللللللا   جللللللديرا   م ضلللللل عا   سلللللليغد 

 المللللللدّر   عليلللللل  يعتللللللر  لللللللن حقّللللللا  

 بلللللللين  اسلللللللعا   جلللللللد     سللللللليُ ير حتملللللللا  

 رجلللللللل" أحلللللللد   أبلللللللا لكلللللللنّ . الطلللللللال 

 ط يللللللل  لحيلللللل  صللللللاح  شللللللي   "ديللللللن
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 يخبلللللر  قلللللد بحنّلللللا   مخضلللللب 

. م ضللللل ع  فكلللللرة علللللن ابنللللل 

 أ    زنللللللللللللللديقا   سيحسللللللللللللللبُن 

 علللللل ّ  فيُقلللللي  كلللللافرا    ملحلللللدا  

 رأسلللللللللللل   يقطلللللللللللل : حللللللللللللدّ 

 ج ّتلللللل  يرملللللل   لللللل  بالسللللللي  

      !النفايلللللللا  مكللللللل ّ  فللللللل 

 التلللللل  الفكللللللرة  لللللل   عللللللن أكتلللللل  لللللللن

 فللللل  دخلللللل ُ .الهلللللال  إللللللى بللللل  سلللللتإد 

 لعلّللللللل  جديلللللللد  ملللللللن أفكلللللللار   د امللللللل 

 األ ل  ملللللللن أفضلللللللل م ضللللللل عا  أجلللللللد

 د ن قيلللللللد  كللللللللّ  ملللللللن متحلللللللّررا أكتبللللللل 

 أحمللللللل   اتللللللل  ال قللللللل   فللللللل  خللللللل   

 يصللللللللليبن  قلللللللللد أ   أ ّ  ملللللللللن نفسللللللللل 

 مختلللللار علللللن فكلللللرة لللللل   حللللل .بسلللللبب 

 مختللللللللللار  لجميلللللللللل  ملللللللللل ال   محلتنللللللللللا 

 مصلللللغّرة نسلللللخ   للللل  حيللللل  المحلللللاّل  

 سلللللللّخر لقلللللللد. الكبيلللللللر اللللللللدكتات ر ملللللللن

 طاقاتلللللللللللل   كلللللللللللللّ  لخدمتلللللللللللل 

 بآيدي ل جيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 لللللللللل  لللللللللل ل   سلللللللللايك ل جي  

 إ  صلللللللغيرة    كبيلللللللرة يلللللللد 

. فيهلللللا المفلطللللل  أنفللللل  حشلللللر

 حربا يّتللللللللان  قابليتللللللللان للللللللل ُ 

:  مللللللا الحربللللللا   إلللللللى نسللللللب   

 التلللللللللللللللؤقل    بلللللللللللللللالم ق  التحلللللللللللللللّ ل

 زيت نيللللللللل   ببلللللللللزة حزبللللللللل !: للحلللللللللد 

/ الجلللللي  ملللللن فلللللاّرين يطلللللارد تحديلللللدا 

 بيللللل تهن أملللللا  الهللللل    لبا علللللا  قلللللّ اد

  لللللللل   / يسلللللللتل  كللللللل  يُسللللللللّ   اللللللللداعرة 

 فلللللللل  للمصلللللللللّين األ ل الخللللللللط ضللللللللمن

 يصللللللّ  تماملللللا  إمامللللل  خلللللل  المسلللللجد 

"/ هللا خشللللللي  مللللللن متصللللللدّعا خاشللللللعا  "

 يلللللللللرمقه  البقلللللللللالين  قبالللللللللل  متعفّللللللللل 

 ليلللللللزّ د   لهللللللل   المعر فللللللل  بنظراتللللللل 

  للللللللل  .مّجانلللللللللا  الفاكهللللللللل  بالخضلللللللللار
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 مللللللللللن أفضللللللللللل الحاضللللللللللرة  الفكللللللللللرة

 بؤحلللللللدا  ملي للللللل  الماضلللللللي   نظيرتهلللللللا

 سلللللللليك ن. صللللللللغيرا   دكتللللللللات را   تعللللللللّر 

 ن علللللللللل   مللللللللللن فريللللللللللدا   م ضلللللللللل عها

 درجلللللللل  علللللللللى  سيحصللللللللل بالتؤكيللللللللد 

 أقللللللرأ  أن بعللللللد المللللللدّر  مللللللن ممتللللللازة

 الم ضلللللللل   أكمللللللللل . الطللللللللال  أمللللللللا 

 منتصللللللر  كفللللللار  منتشلللللليا   مسللللللر را  

 تعبلللللللل  كلللللللللّ  دّمللللللللر  صللللللللاعق  لكللللللللنّ 

 إ  ا نتصللللللار  ضللللللا  أ  بلللللل   المر لللللل 

 فلللللل  معلللللل  المختللللللار ابللللللن أن تلللللل ّكر 

 ألبيلللللل   م ضلللللل ع  سيفشلللللل ! الصلللللل 

  لللللل ا غضللللللبا   فيستشلللللليط مإّكللللللد   لللللل ا

! الط يللللللل شللللللارب  كهللللللّر   فللللللاتال   األخيللللللر

 كتبلللللللل  بللللللللؤنّن  تقريللللللللرا   يكتلللللللل   لللللللل 

 رمللللللللز ملللللللن فيلللللللل  أسلللللللخر م ضللللللل عا  

 در  ضللللللللمن الد للللللللل   عنللللللللد  طنلللللللل 

 فكللللللر بحمللللللل يتّهمنلللللل  حيلللللل  التعبيللللللر 

 بللللل  يلللللز  حين للللل . لسياسلللللتها معلللللار 

 أن بعللللللد  !إعللللللدا   د ن السللللللجن  فلللللل 

 التحقيللللللللل   حفلللللللللال  جميللللللللل  أحضلللللللللر

 منهللللللا ألخللللللر  سللللللري   غللللللر  داخللللللل

 ألعلللللز  إ ا  !عقلللللل  ملللللن أجلللللزا  فاقلللللدا  

 المختلللللللار فكلللللللرة الفكلللللللرة   للللللل   علللللللن

 مللللللن حيللللللات  علللللللى حفاظللللللا   الللللللدكتات ر 

 اآلن   ا  أنللللللللا  للللللللا.السلللللللللط  جللللللللال زة

 كرسلللللي  إللللللى رأسللللل  سلللللاندا   أسلللللترخ 

 أفكللللللللللار   مخيللللللللللل  فلللللللللل   سللللللللللارحا  

 صلللللل ا  لجللللللادة أصللللللل لعلّلللللل   !تا هللللللا 

 ضلللللللللللرر أ  د ن م ضللللللللللل عا فلللللللللللؤنجز

 علللللللللى تتلللللللل الى األفكللللللللار بللللللللدأ .بلللللللل 

 فحا للللللل  متقطعلللللل   كسللللللح  مخيلتلللللل  

  المناسللللللللللللل  األفضلللللللللللللل أختلللللللللللللار أن

 متجنبللللللللا عينللللللل   اآلن فلللللللل   الملللللللإ ر 
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 الصللللل   صلللللار. الضلللللارة الع اقللللل  كللللللّ 

 فللللللللللل  يلللللللللللرن لمدّرسللللللللللل  الجهللللللللللل ر

 المللللللللللللللإ رة  بكلماتلللللللللللللل  مسللللللللللللللمع  

 أكتللللللللللللللل  أن برغبللللللللللللللل  فؤحسسللللللللللللللل ُ 

 صللللللاح  أنلللللل  بمللللللا! عنلللللل  م ضلللللل ع 

 للللللللن  تفاصللللللليل   بمبد للللللل  الم ضللللللل   

. طريقلللللللل  فلللللللل  ع للللللللرة حجللللللللر يقلللللللل 

 ج انلللل  مللللن فيلللل  مللللا كلللللّ  عللللن سللللؤكت 

 بلللللؤن  يقلللللين  كلّللللل  سللللللبي   أ  إيجابيللللل 

للللللزا سللللللؤ ف     قلبللللللا   للللللل  أنّ   علللللللى مرّك 

. متنا يلللللللللل  غيللللللللللر طيبلللللللللل   ا سللللللللللمحا  

 د ن) فهلللللللللللل   سللللللللللللامت   خص صللللللللللللا  

 المدرسللللللللين  زمال لللللللل  بللللللللين( جلللللللل ان

 بزميالتللللللللل  عالقاتللللللللل  خلللللللللدم    حيللللللللل 

 حللللللللللين ي مللللللللللا   فاجؤتلللللللللل ...المعلمللللللللللا 

 أقصلللللللد المكتبللللللل   بلللللللا  عليللللللل  فتحللللللل 

 حالللللل  فللللل  ف جدتللللل  المدرسللللل   مكتبللللل 

سلللللللللللل  ملللللللللللل  عنللللللللللللا   التربيلللللللللللل  مدّر 

 شللللللللللللللفتيها يسللللللللللللللتمطر الرياضللللللللللللللي  

 حيلللللل  الحللللللّ   فلللللل  مت ّ جللللللا   بمجلللللل ن  

! يفعلللللللللالن ملللللللللا ا يعرفلللللللللان   ارتبكلللللللللا

 بقللللللللللل ة  قميصللللللللللل  ملللللللللللن سلللللللللللحبن 

 المدّرسلللللللللللل  أن إ  جلللللللللللدا   فلللللللللللؤرعبن 

 لصللللللللدر ا  ضللللللللّمتن  منلللللللل  سللللللللحبتن 

  للللللد فإنللللل  ر عللللل  ملللللن  لللللدّ   : النلللللافر

! رآ  بمللللللللا أحللللللللدا يخبللللللللر لللللللللن طيلللللللل 

 يللللللد  بللللللين عصللللللف را   بقلبلللللل  شللللللعر ُ 

: بللللل  رأسللللل  أ لللللزّ   أنلللللا يلللللاااا   قطللللل  

 أكتلللللل   للللللل.أحللللللد أ  أخبللللللر لللللللن نعلللللل  

 الملللللل اعظ  ا  النبيللللللل   األخللللللال  عللللللن

 عنهلللللا  حلللللدّ نا لطالملللللا التللللل  الحميلللللدة 

 لكنّنللللل  بهلللللا  نقتلللللد  كللللل  أب نلللللا  كؤنّللللل 

 صلللللللد   خلللللللالل ملللللللن عنللللللل   أعلللللللر 

 ملللللل ال   ف ملللللل  . للغايلللللل  خطللللللرة بللللللال    

 تحللللللللل  – رشلللللللللا   تقاضلللللللللي  فقلللللللللط 

 طلللللال  آبلللللا  ملللللن –"  لللللدايا" مسلللللّمى



    

 117  1212 آٌار(  21 -21)  العدد – تاَمّرا

 

 
 كان يا ما كان

 سيسللللللتقبل أنلللللل  أظللللللن     لهلللللل ا.أ ريللللللا 

 بللللللل  !صللللللدر   برحابللللل  الم ضلللللل    للللل ا

 يعّريللللل  حيللللل  أصلللللال  فكرتللللل  يقبلللللل للللللن

   بؤنللللللللللللل  أدر ...معدنللللللللللللل  كاشلللللللللللللفا

 نعللللللل   مباشلللللللرة  يلللللللإ ين  أن يسلللللللتط 

 دراسللللللللي  مرحللللللللل  سيُخسللللللللرن  لكنّلللللللل 

للللللدر  كامللللللل     لللللل ا سللللللؤتجنّ  للللللل ل  يق 

 مللللللرة التيلللللل   دّ املللللل  عللللللاد .المللللللؤز 

 بحلللللللر  سلللللللط كمركللللللل   أنلللللللا أخلللللللر  

 بلللللل    تجلللللل   أفكللللللار تؤخلللللل ن   للللللا   

 إلللللللللى نظللللللللر . مرسلللللللى أجللللللللد علّنللللللل 

 فتحلللللّر  قلمللللل   بجانللللل  أملللللام    رقللللل 

  للللللللل   أسلللللللللتنط  أن يجللللللللل : داخلللللللللل 

 دخللللللل فجللللللؤة. بياضللللللها ألمللللللأ ال رقلللللل 

 غرفتللللللل   فللللللل  الكبيلللللللر  أخللللللل  علللللللل ّ 

 ...مبع رة ممّزق  أ راقا فعاين

 الف ضى      ما -

 !م يرا م ض عا أريد  

 أخبرتللللل  بعلللللدما جديلللللدة  فكلللللرة إيجلللللاد حلللللا ل

  نلللللا. جلللللد   أيللللل  بلللللال لكلللللن   أفكلللللار   بكلللللل

 ألكتللللل  أريلللللد ا  التللللل  الفكلللللرة عنلللللد  قلللللدح 

. تلللللللللللللللللللللللللللإ ين  أن د ن م ضللللللللللللللللللللللللللل عها 

    مشلللللللاكل  لللللللل  تسلللللللبّ   للللللللن فشخصللللللليتها

 !األح ال كل   ف  ستسامحن  بل مشكل  

 ستكت   عّمن -

 !أّم  عن  
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 ركّ سُ 

 أغصان الصال 

 

 غريب  امرأة إنن  الساب  ف  أخبرتك  

 ف  غريب  أشيا  اعتمد.  األط ار

 من    م ال السكر,  باألصدقا  عالقت 

 ال   الكال   طبيع  العالق  ن   يحدد

 إلى أتعر  عندما.   بينه  بين  يد ر

 ل  أضعها الت  السكر مالع  عدد بحس .  الشا  ل   أقد  بيت  إلى ادع   مرة أ ل شخص

   ا أنا م ل  سكر بال الشا  تشر  أن الضيف  طلب  أ  طل  إ ا م ال.  الصداق      تك ن

 طلب  أ  طل  إ ا أما.   الفاضي  ال ر رة يح     جدا  اضح  األم ر يح  شخص أن  يعن 

 بع  لها نضي  أن من فالبد العار  بشكلها الحقيق  يتهي  الشخص   ا أن أ ,   احد ملعق 

 أ ل      ا يك ن سكر ملعق  من أك ر يطل  ال   الشخص  أخيرا.  يستر ا ال   الكال 

 أحدد أن   دد  فترة من  علي  تعرف ,  بيت  إلى شخص دع   أم .  مع  ل  لقا   آخر

   لباق   بخف   لكن .  سكر  علب  الشا  من ك بين الطا ل  على  ضع .  ب  عالقت  ن  

   ل   أض  سكر ملعق  ك :   سؤلن  السكر علب  تنا ل

.   " مان جنتل"  ان  ا   م ل  يفكر     ل   فكر  اإلجاب  ف   تردد  سر  ف  قل ,  تبا 

 .  أمام  ال     ا اكتش  أن أستطي   حتى  الدبل ماسي  الكياس  من بش   أتمت  ألن 
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 كان يا ما كان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ل  قل .  فقط  احدة ملعق 

 ك  تر .  السكر علب  على مص ب  عينا  كان   ي      ك  ببط  السكر أحر  أنا  بينما 

 . سكر بال الشا  يحتس  ب    إ ا لنفس  سيض  سكر ملعق 

 .  .جلست  ف  اعتدل    . سكر بال:    مس  قليال إلي  براس  أمل  
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 مسرحية 

رجل يساري 

 

 عادل درويش
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 خشبة 

 

 الشخصيات : 

 _االستاذ

 _الشرطً

 واد._االثنان متشحان الس

 ٌضعان نظارة سوداء.   

 3691المشهد االول/ؼرفة مظلمة/لٌل/داخلً/عام 

 الشرطً ٌدخل ممسكابحمامة بٌضاء.

 االستاذ:هل امسكتم به؟

 الشرطً: )ٌقف فً حالة االستعداد( امسكنا بالحمامة.

 االستاذ:الحمامة فقط؟

 الشرطً:هو والحمامة.

 االستاذ:حمامة واحدة؟

 الشرطً:واحدة سٌدي.

 االستاذ:الٌملك ؼٌرها؟
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 الشرطً:واحدة سٌدي.

 االستاذ:هل فتشتم جٌدا؟

 الشرطً:كما ٌقتضً الواجب سٌدي.

 االستاذ:من ٌملك حمامة واحدة ٌملك ؼٌرها.؟

 الشرطً:لكنه لم ٌعترف اال على حمامة واحدة.

 االستاذ: انه مراوغ محتال الٌعترف بسهولة.عذبتوه؟

 الشرطً:مرة واحدة سٌدي ؟

 االستاذ:ثانٌة وثالثة ورابعة.

 الشرطً:لقد اؼمى علٌه بالمرة االولى سٌدي.

 االستاذ:توقفت؟

 الشرطً:لم اتوقف .

 االستاذ:عاد وعٌه؟

 الشرطً:ال سٌدي.

 االستاذ:هل حاولت؟

 الشرطً: حاولت سٌدي.

 االستاذ:ربما ٌخدعكم؟
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 خشبة 

 الشرطً: ال سٌدي.

 االستاذ:انت متاكد؟.

 الشرطً:متاكد سٌدي.

 تاذ:حاول مرة آخرى.االس

 الشرطً:ال استطٌع سٌدي.

 االستاذ:التستطٌع!؟كٌف؟

 الشرطً:النه مٌت سٌدي.

 االستاذ:ادفنوه.

 الشرطً:وماذا نكتب بالتقرٌر؟

 االستاذ:فً حوزته اشٌاء ممنوعة.

 ) تعتٌم (                    

 3691المشهد الثانً/ؼرفة مظلمة/لٌل/داخلً/عام

 ٌدة.الشرطً ٌدخل ممسكا بجر

 الشرطً:)ٌقف فً حالة االستعداد(.

 االستاذ:اعترف؟

 الشرطً:السٌدي.
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 االستاذ:عذبتوه؟

 الشرطً:للمرة الخامسة سٌدي.

 االستاذ:لم ٌعترف؟

 الشرطً:السٌدي.

 االستاذ:صرخ؟

 الشرطً:نعم.

 االستاذ:بكى؟

 الشرطً:نعم.

 االستاذ:توسل؟

 ..... الشرطً:

 االستاذ:توسل!؟

 ..... الشرطً:

 االستاذ:انك تكذب.

 الشرطً:هذا ما حدث سٌدي.

 االستاذ:لم تقم بالواجب كما هو مطلوب؟.

 الشرطً:قمنا بالواجب واكثر سٌدي.
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 خشبة 

 االستاذ:لماذا لم تجعله ٌتوسل؟

 الشرطً:لم ٌتمكن من ذلك.

 االستاذ:عاود التعذٌب.

 الشرطً:الاستطٌع سٌدي.

 االستاذ:ال تستطٌع!؟ ترفض تنفٌذ الواجب؟

 انا خلقت لتنفٌذ الواجب سٌدي.الشرطً:

 االستاذ:اذن كٌف ترفض؟

 الشرطً:النه مٌت سٌدي.

 االستاذ:ادفنوه.

 الشرطً:للمرة الثانٌة سٌدي!؟.

 االستاذ:.....

 الشرطً:ماذا نكتب فً التقرٌرسٌدي؟.

 االستاذ:لنشره افكار هدامة ومستوردة من الخارج.

 )تعتٌم(                      

 حدٌقة /نهار /خارجً /فً الوقت الحاضرالمشهد الثالث/

 الشرطً ٌدخل )ٌقف فً حالة االستعداد(.
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 االستاذ:انزلتموه؟

 الشرطً:مازال معلقا من قدمٌه.

 االستاذ:صرخ؟

 الشرطً:لم ٌصرخ.

 االستاذ:بكى؟

 الشرطً:لم ٌبكً سٌدي.

 االستاذ:ربما التعذٌب لم ٌكن كافٌا؟

 نبخل علٌه باي وسٌلة تعذٌب متوفرة. الشرطً:لم

 االستاذ:انت متاكد؟

 الشرطً:متاكد سٌدي.

 االستاذ:ربما نسٌت واحدة وانت فً ؼمرة الحماس.

 الشرطً:انها مهنتً سٌدي.

 االستاذ:كٌف تفسر هذا االصرار؟

 الشرطً:انه اقوى من االول.

 االستاذ:وهذا ماٌثٌر اعصابً من اٌن استمد هذه القوة؟.

 :ربما فقد االحساس بااللم.اقصد تدبػ جلده.الشرطً
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يكتشف الشاعر حمد شياب األنباري في تجربتػو الشػير " حححػزف يمػؤل األرضح ب يتػو الشػير " 
الػوطف،  ىوح الشاعر، وبػح الخبلق" في موضع تندمج فيو ضمائرحاألناح بػح ىوح، والميني بػحاألناح

وىػذا لػيس ير ب ػا عمػل جيمنػا الػذي ولػد فػي  وقد امتػزج فييػا االانػاف إال شير " فبل تجد صور 
بؤر المحف السياسي" واالجتماعيػ" مػف أربيينيػات وخمسػينيات ال ػرف الماضػي، فوجػدنا أن سػنا 

، اػـ فػي 8591بميبلد مشتبؾ مع الحرب اليالمي" الااني"، وبشباب متطمع ي ظ في اػورة تمػوز 
رىا طر ق، وىػي تػدمير اليػراؽ وت تتػو، انتكاسات متتالي" لـ ييدأ ليا موقد نار، ولـ يتغير لمسا

ا وتذررىا بيف مدف وطوائف ومناطق ومياجر، ا صبحت حػدود اليػراؽ حػدود  أف لتدمير الذات أيض 
ىذا الجو الممتبس لـ تبق  في  الزق" الطوائف والمغ" 

ػػيبق لمػ ا، حىوح ىو تػو أيض  لمػػػحأناح خصوصػػيتيا، ولػػـ 
ف ػػػػػػدنا الضػػػػػػمائر حيػػػػػػث  حتل عمػل مسػتوا المغػ"، 
لمتيػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػل الغيػػػػػػػػر  ب ػػاموس واسػػتينا  ،دالػػ"ال
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 ي وؿ الشاعر: اليراؽ 

ُنػوْف    َخْمَف َىِذْي اْلُحُدْوِد ، َوُعْمِري الَِّذْي َأَكَمْتُو اْلسُّ

ْ َتػِني َحَجرا  ، ْ َتػِنػي ، ُكْنَت َسوَّ  ُكْنَت يا خاِلِ ْي ِحْيَف َسوَّ

ْ ػَتػِنػْي ما َتشاْء  ُكنْػَت   َسوَّ

ماْء    َعمَِّنػْي إْذ َأَرا َوَطِنػي َياِرقا  ِباْلدِّ

ا  صوت وطنو، ىو وحده، بل  الشاعر صوتالصوت ال تشير أف ىذا  وىو يتبع خطل بنيتو خارج حدوده أيض 
 فمساف الشاعر لساف كوني:

 ماِلي ِإَذا ُقػْمُت : يا  َبْغداُد َيػا  َوَطِني 

 ْلُجػُرْوِح  ِإذا مػا ُقػْمػُت َتػنْػَدِمػُل ؟ُكػلُّ ا

 َأْحػَمل ِمف اْلشػَّْيِد َأْف آتػْيَؾ ُمْيػَتػِذرا  

 َوِمْف ُتػرابِػَؾ َىػذي اْلَيػْيُف تَػْكػَتػحِػلُ 

ألغت ما عجين" لمخموؽ جديد توصيرى في بوت " الوجود، ، بيف األنا والوطف،ىذه المصاىرة المر رة ُدمجت 
، فما كاف مف الشير " إال أف تصرخ في موضي" ووانتماءات ووممم ووقوميات أديانووحشود ف الطوائ ةابو 

: لموطف كينون" كمي"، اليمكف تجزئتيا، أو امميا، أو أنا /ىوح حألػفييا  توحدتالموضي" التي  ؛حالمابيفح
  تغييبيا 

 ح َفَأْنػَت  يا  َوَطنػي ُرْوٌح َعَمل َجَسػِدي
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 ُكْنَت ُرْوحي َكْيَف َنْ َتِرُؽ؟ُقْل ِلي : إذا 

 

 ت ربنا شير " حمد األنباري مف قضيتيف ميمتيف أراىما اليـو في صمب السياقات الشير " الحديا"  

وفيمو ىو اف يكوف الوطفح ايداعا ، حاإليداعح، ولت ر ب مينل توال ضي" األولل: ىي الايم" حاإليداعي"ح لشير 
 ،استيارة ايداعات الكتب في المكتب" الوطني" صورة حالوطف /اإليداعح مفلكل صور الشير "، ويمكف ت ر ب 

ا بنوع جنسيا ومؤل يا، و عندما  اح فيصبح اإليداع (  1محدد لئليداع،)التار خ الابت لو تتيطل رقم ا خاص  حرحم 
النص عمل  "يرقف ىوي   فاإليداع ا الكتابب ومحتو تلمحتوا الكتاب، يمكف الرجوع إليو لمتابت مف ىوي" الكا

فكل ما في وفي تجرب" الشاعر يكوف الترقيفحأنا/الوطفح ىوحاليبلق" اإلنتمائي"ح   أنو حشيرح أو حرواي"ح أوح ن دح
 بتمؾ اليبلم" مصحوب"تو شير عبلق" حاألنا/ىوح، حيث  في رحـ "حمودعحتجرب" الشاعر حمد األنباري 

مناصات والتوار خ التي تابت في الكتاب كيتب" مف األرقاـ  ىيليست  حالرحمي"ح وىذه الكمم"   حالرحمي"ح
-وقد شيدنا ىذه الرحمي" تبلحق الشاعر حتل في قصائدة خارج اليراؽ   إنما ىي اليراؽ التجرب" الخارجي"، 

   أو كما يسمي مايكل ر  اتير اإليداع توىي الب ي" الخبلق" المولدة لشير  لذلؾ فالكمم" الرحمي" ،-ليبيا مابل
التي تشمل موسوع" مف التمايبلت المرتبط" بمينل تمؾ الكمم" و ؤدي تح يق ىذه التمايبلت  ،لنووي"ححالكمم" ا

ا  ( 2إلل نتيج" ىي إشباع الم طوع" الم ظي" المشت " منيا بذلؾ المينلح ) وحديا ا أصبح اإليداع رقم ا عالمي 
يبر عف حاجتؾ كما لو كانت ىذه يمكنؾ أف تيود إليو عبراألسواؽ والتجارة، لشراء أي" بضاع" تجدىا ت

                                                           
1
يقترن التحديد النوعي بثبت التاريخ  يعتبر اإليداع الذي تذيل به الكتب من المناصات الخارجية التي تحدد جنس الكتاب،ولذلك - 

وبرقم تسلسل الكتاب، كما لو ان الكتاب امتلك رقما خاصا به،وقد تطورت هذه العتبة المناصية اإلخرجية اليوم لتوضع في الصفحة 

 يحمل سنة اإليداع. "مع رقم إيداع محليISBNالثالثة من الكتاب برقم دولي .ردمك 

 
2

  21،ص2991لشعر، ترجمة د.دمحم المعتصم، منشورات جامعة دمحم الخامس، المغرب،  مايكل ريفاتير، دالئليات ا -



 

888 
 

  فاإليداع يصبح أي ون" نووي" تخص المودع النوعالبضاع" قضي" سياسي" أوميادل" عممي" أو طر  " لتحديد 
 فيو، مما ييني انو مرجع النصي" لمتجرب" الشير " 

(   وأي يياب 3األرحاـح،)مف حاستودع، والمستودع ييني ما في متأتي" اإليداع في قواميسنا اليربي" نجد كمم"  
واحد، ومف ىنا لـ أجد فرق ا بيف حرحميح حضور ليما بدالل" امتزاج االانيف في إيداع اللؤلنا أو لميو، ييني 

في إيداع   "إف كانت عف الوطف أوعف أناه، فمغتيما مندمج حانا/ ىوح؛الضمائر التي حممت صوت الشاعر
بلفيف، وما أرخو في مستودع الذاكرة الجميي" لمتأليف، وما بيف ي ضمنوىو ما و ، ىو)اليراؽ( رحمي واحد

ا بو، أو ح احايداع   حتل لو وضع المحتلاليمكف تجاوزه  متيمق با اف"  متحوال  إلل حإيداعح طائ يجديدا خاص 
لل و أ، ىجين"  ماتزاؿ ابوتاتو مودع" في السجوف والمنافي والمياجر يائـحإيداعح إلل  وأحإيداعح قومي مغامر، ا 

حالكمم" المز  " لممحتل مزقت والم ابر  ىذه التجرب" الشير " ت ودنا إلل الكشف عف أف مديات ىذه االيداعات 
ا في تحديد  وجيمت، ليراؽ النووي"/الرحمي"ح لتنأتي شير " حمد األنبري   ىو تو في اآلني"منو أكار يموض 

بلسيكي" الجديدة،وفي رؤا تشميمي" لكل فئات لتييد حلميراؽ إيداعو في بنل اسموبي" تجمع بيف الحداا" والك
  الشيب 

حالرحـح  مف يست رئ تجرب"  اناح وحاإليداعح -حىو ىي الشكل ال ني الذي ينسجـ وطبيي" :ال ضي" الااني"
كبلسيكي" الطراز والحياك"، بمينل  ولكنيا بااواب ،الشاعر حمد شياب األنباري، يجدىا حديا" المغ" والصور

" الماخرة في عباب الرقـ اإليداعي نأنو لـ يتخل عف اإلي اعيف الخارجي والداخمي لم صيدة، وكأنيما دفتا الس ي
إلل جرؼ الحداا" الشكمي" التي  أو تسيراليراقي، خوف ا مف أف تنحرؼ التجرب" إلل سياقات ل ظي" يير راكزة، 

                                                           

 
3
")( لسان العرب ومنيا المستودع اي مستقرىا في األرحام ومستودعيا في األرض، والمستودع المكان الذي تجعل فيو الوديعة،  - 

حكمة والحجة فقال: بيم يحفظ هللا حججو حتى يودعيا ُنظراَءىم ويقال استودعتو وديعة إذا استحفظتو إياىا " واستعاره االمام علي، لل
  .81 783،ص /8ويزرعوىا في قلوب اشباىيم لسان العرب ج 
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 تغرؽ في تيار م اجئينحسر عنو الماء، أو 
لبحر، أو يذيبيا في حرارة إلل ا، فيجرفيا لمشكميات

يتطمب لمشكل ال ني الشمس   ىذا الرسو الحميمي 
قصيدة بأعمدة حديا"، وبرؤي" متطمي" لمتغيير، 
ولكف بمدامؾ أسموبي" تجمع بيف كبلسيكي" حديا" 

تصوري عف اإلي اع  أعيدونبرة حدااوي"، وألوؿ مرة 
بما يمرر لي تيار الحداا" دوف  ،افي"والوزف وال 

المينل تي يدات األسموبي" الكبلسيكي" التي يتنيي 
   عند نياي" البيت الشيري 

 انا ابَف اْلُ راَتْيف ِذي ااَلْرُض اّلِتي َرُحَبْت 
َردُ  ـِ اْلزَّ ـَ َفْوَؽ اْلِمْيَص  ضاَقػْت ، َوُأْحِك

ػْئػُت َأنَّػَؾ ِلػْمػُجمَّػل  َأُخػْو ِاػَ ػ"   ُنػبِّ
ػْيػِف َتػْنػَجِردُ   َولػِْمػُمػُرْوَءاِت ِمْاُل اْلسَّ

 َوَأنَّػَؾ اْلػُمػْرَتػَجل ِفػي ُكلِّ َداىػَِيػ"  
ػنػَدُ   َدْىيػاَء ، َأْنػَت إذا ماَلْت َلػَنػا اْلسَّ
 ُفِجئْػُت َأْحِمُل تاِرْ ػِخي َعػَمل َكتػِِ ي

ي اْلسػَّاؽُ   َواْلَيُضدُ  َحػتَّل َتػياَلػَؾ مػِنِّ
 َأنػا اْمُرٌؤ ، َفِبػُسػْبػحاِني ُأِرْ ػُق َدِمي

 َنػْذرا  ، ِلػَيػْرَتػِ ِػَع اْلُبػْنػيػاُف َواْلػَيَمػدُ 
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المختصرة عمل  عف ماىي" تشميل األحزاف، فاألحزاف ليست مف الا افات المايولوجي"  أسموبي" الشاعرتكشف 
ولذلؾ  في الحزف، ليا خصوصيتيا المت ردة ،اليراقيالرحـ يداع إىذه التراجيديا المختزن" في شيب دوف آخر، 

وال لمموؾ  ،شخاصأف تكوف عالمي"، فالتراجيديا اليراقي" ليست تراجيديا البطاؿ أال تنجو منيا أي" ايم" يمكف 
ف تكوف أإنما ىي تراجيديا لشيب يسكف كل ب اع الوطف، لذلؾ ال تجد منط " او ب ي" دوف  ميين"، وزعامات

و تيار ماء يس ل بساتيف أ ،نيا حبات رمل تيب بياص " عمل مدف اليراؽأكما لو ، ا لمتراجيديا الشيبي"مسرح  
يتجدد الرتباطو بالحكاي" ولذلؾ  ،شكاؿالشماؿ والوسط والحنوب، ىذا النوع مف التراجيديا شيبي المحتوا واأل

إف لـ تكف كرببلء الايم"  الؼ المرات لما جرا في كرببلء،آفما جرا عمل اليراؽ ي وؽ ب ،والمسرود الش اىي
اناح منذ مائ" عاـ  / ضمفحىو الحديث  ساطير وادي الرافديف وما عاشو اليراؽأتراجيديا ومبلحـ  الجزئي" مف

ائم" الحضور، وما ىذه األحزاف والمآسي إاّل الّشاىد الحي عمل ذلؾ   نحف أبطاؿ ىذه الترجيديا الشيبي" الد
ذلؾ اليذاب البرومايوسي ، وليست لنا يد  يذتنانحف وقود وحطاـ كل ىذه الحروب التي شّردتنا في المنافي و 

  في كل ىذا الخراب

  .َلْيَس لي َشَجٌف َواِحٌد ، إنَّيا ياَبٌ" ِمْف ُشُجوفْ  

  .َواِحٌد َمرَّة  ، جاَءني اآلَخُروفْ َفإذا ما اْنَطَ ا 
ُلوفْ    .جاَءني اآلَخُرْوَف ُىنا ، ِمْاَمما كاَف َقْد جاَءني اأَلوَّ

ُؾ ِمْف أنَّني َمِمؾٌ    َوَأنا َقْد ُيَراِوُدني اْلشَّ
  .َوْسَط َمْمَمَك"  ِمْف َشَجفْ 

لمتابيتي اليومي" لمتجارب  ،رة، ونتيج"خبلؿ السنوات األخي  ما الطر  " التي أقرأ بيا ىذه التجرب" المتميزة؟
عطتو مف  تصور أبما  ليا خصوصيتياوالكتاب" عف شيراء متميز ف فييا، وجدت أف ىذه الشير "  الشير "،

في الكشف عف مستوا ل راءة مغايرة لما ير ده الشاعر مف قوؿ، قضايا حالحزفح و  جديد ل ضايا قديم" ومكررة،
ا، ف أقراءة مكنت ال ارئ مف اكتشاؼ   الحداا" الشير " ليست في أشكاؿ أبنيتيا ف ط، إنما في محتوياتيا أيض 
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إنما بما يضي و ال ارئ ليذه الصور مف استيارات وتمطيطات ، ر عنو صور ال صيدةليست بما تيبّ  الشير "و 
حث عف ا مف البطر  " لم راءة اإلستنتاجي" مكنتني شخصي  لتجيل ال صيدة ت يض عمل حجميا وصورىا، ىذه ا

لم راءة، ومنيا البؤر الرحمي" التي تولد شير "  المألوف"الشير " في مواطف جديدة يير المواطف االحداا" 
 ا لكل األزمن"  كما لو كاف الحاضر ايداع   ،فق مست بمي مامرأوب ،مايولوجي قتجمع بيف امكن" وازمن" بيم

إلل أف مكنوف الشير "  أحالتنيشاعر حمد شياب قراءة الشير " الجديدة ليدد مف شيراء اليراؽ ومف بينيـ ال
 ب"كار رحاأ  لذلؾ يكوف الن د مف تشكيل أعـ إنما بما تحيل إليو ىذه الرؤا  ف ط، ليس فيما تنتجو رؤاىـ

بمساحات  ، وعندما يجد ن سو في ح ل انتاج ميرفي يير محدد بايمات قاعدي" وضوابط حرفي" قديم"
 كل ىي األخرا قيود  ا، فالحر " في الشايض   ةييرمحدد

ا شير  ا يجمع بيف الحداا" والكبلسيكي" المحدا"، كبلسيكي"  تؤسس تجرب" الشاعر حمد األنباري، قاموس 
، وأف ىذه الشير " أسست بني" ميجمي" اتاحت لنا ترجم" مخزون ا ىائبل  مف ال ضايا المشتبك"  الجواىري مابل 

ا عف بني" حكائي" وجيمتو مدون" اجتماعي" وا افي" بصيغ شير " متوالي"، تتكمـ ضمن   ،اجتماعي ا وألسني ا
ليبيا اعف قضايا مياصرة، بالريـ مف اختبلؼ أس رال ت ف عند مرحم" ميين"، بل تيبّ  ،مايولوجيا عام"

 يؤلفالذي  إف حكاي" ما جرا ليذا الوطف عبر التار خ شكل مدون" مف التراث الكامل  وليجاتيا اإلجتماعي"
ليس كحكاي" ظرفي"، بل سردي" شير " تداولو ف عبر مراحل تار خي"، و جري اآلف ا تكوّ ا واحد  ا اسطور   جسم  

السردي والحكائي  حالميتمدح مشكم"مايولوجي" متتالي"، مامتيا األنظ" السياسي" واالقتصادي" الحامم" ليا  
نجد ام" بني" شبو اسطور " يياد  لشير " األنباري، ين"،وقراءة مايولوجي" متم  لممآسي التي مرت عمل اليراؽ
السردي الذي يتحكـ بالشير "  بحيث  حالميتمدحمف مكونات  جزءوكأنيا يومي صيايتيا مف جديد في كبلـ 

عني أف ىذه الرؤي" األسطور " الدائر "، منذ ال دـ، والتي تييد أاليمكف تجاوزه حتل لو تغيرت طبيي" الببلد، 
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" ال كرة  حدااو  ،البني" قدام"يا ميما كانت الصور حدااي"، أب ت ال صيدة في موضي" حالمابيفح بيف تكرار ن س
وعندما نشخص ذلؾ، يتطمب الن د منا أف نتيرؼ عمل طبيي" المتوالي" الحكائي" التي تشد ىذه المدون" بيضيا 

تيبير عف مجموع" قيـ شبو  ف تكوف الشير " مسندة إلل واقع مياش، وأف نتممس أف مايحدث ىوأببيض، و 
موروا" في تار خ وا اف" اليراؽ، بحيث مكنت 
الشاعر حمد األنباري مف اعتماد أسموبي" تجمع 
بيف الحداا" ال ني" والتيبير " الكبلسيكي" 
المحدا"، وىذه الن م" األسموبي" لـ تحدث مف 
فراغ، بل جاءت تمبي" لطبيي" البني" األسطور " 

وا اتو  مجتمع اليراقيالغائرة في تركيب" ال
وىو ما يتبلءـ وطبيي" األحزاف الجديدة   الشير "

ألننا التي يييش اليراقيوف في ظمبلىا المتشيب" 
نتغنل بالمآسي، ونطرب ليا وسط جر اف الدـ 

ا البني" المأساوي" والدموع  وقدال تتطابق دائم  
لغ" في شبو الموروا"، والبني" األسموبي" 

لشير " تتممس طر  يا الشير " الحديا"، فا
ا، وىذا ما يجيل  الحديث عبر المتضادات أيض 

 ،الشير حتل لو كاف منضبط ا؛ اي اع ا ونظم ا
لمرجيي"  حامبل  و صورة مف الكبلـ اليومي، 

  ح لميتمد الا افيموروث حال اتطو ر   وىو الذي شكل في شير " حمد األنباري  سطور "،أ

ـ  َوَقػْمػبػي   َذاَؾ  َديْػَدنػُوُ ِمػْف  َألػُف َعػػا
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 قراءات 

 ِإْف ُقػْمُت : يػا َوَطني َكالػْنػَّاِر َيػْشػَتػيِػلُ 

 ما بػاُؿ ذي اأَلْرُض َأْدُحْوىا َعػَمل َمَيػل  

 وَلػْيػَس لػي َعػْنػِؾ ال َحػْوٌؿ َوال َمػَيػُل؟

 يا َظبػَْيػَ" اْلباِف يا ح َبػْغداُد ح َتػْ ػُتػُمػني

ػُجلُ ِفْيػِؾ اْلِحساُف ، َوفْيِؾ األَ   ْعُيػُف اْلػنُّ

ػْوبػاِف ِفػي َجػَسػدي  يا َصبْػَر أيُّػْوَب ، َأيُّ

 َوَألػُف َأيُّػْوَب في َقْمػبػي َقػْد اكػَْتػَمُمػوا

 ِعػنْػدي ِمػف الُحْزِف ما َلػْو َأفَّ  َأْيػَسػػَرهُ 

ـِ ، ما داَرْت ِبػِو ُزَحلُ  ػْج  ُيػْمَ ل َعػَمل اْلنَّ

سطوري أسطوري وحزحلح وىو استيارة لمكاف أاستيارتاف في ىذا الم طع ىما :حالف عاـح، وىي استيارة لزمف 
ا، ومجموع االستيارتيف حوطني المشتيل بالنارح   أيض 

، فيو عمل خطأ جسيـ، ، أو المراحل ال ديم"، ف ط إف مف ييت د أف جذر ىذه األحزاف، ىي المراحل المياش"
ليس ولذلؾ  لؤلحزاف، االسطور " بينيا تؤكد الجذور ت إال حم ات لشبك" مف األتصاالت فيماىذه المراحل ليس

لمخم ات االحتبلؿ الياماني أو ال ارسي أو المغولي إال شواىد مكاني"، بينما تنيض أحزاف المياولوجيا مف أار 
قمع، وأدوت تيازي، و  يزوات، واحتبلؿ، وحروب،: حديا"ؿ كاالبابمي" مف مكمنيا الكوني لتيود عمل اش
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ف ار، وت اليد ديني"،  الخ، اضطياد،و  تنوع   إف كل،  ت ديسيبخطاب  و األحزاف تراجيا مياصرة، أي ما يجيل وا 
  مياصرةالتي تشكل بنيتيا الالشكمي" والمضموني"، تمطيط لحتمياتيا لؤلزاف ىو   نا ال ديـفي خطاب

ـْ    َلْيَس لي َيْيُر َىذا اأْلََل

 كاَف َيْسُكُنني ، َوُيطاِمُف ، َأْو َيْطَمِئفُّ َعَمل اْلحاِؿ _

ْوُح  َتْزَىُق ،  إْذ ُكػْنُت في اْلَبْيَف َبْيَف ُأَحْشِرُج ، َواْلرُّ

ـْ    َواْلمَّْيُل َيْسَودُّ ، َواْلمَّْيُل َيْشَرُب ُظْمَمَتُو َواْدَلَي

   َلْيَس ِلي َبْيَد َىذا اأْلََلـْ 

ما يجيميا م  اة واليومي" والذاتي" ما عبلق" االسطورة ب صائد فييا مف الشحنات اآلني"  قد يتساءؿ البيض
د أف البنل األسطور " أجعندما  ،ال جوابا عف مال ىذا التساؤؿ ؟يتمد النبرة الخطابي"م ،وبصوت مبالغ فيو

،  شيائر لمحياة اليومي"لل تستمد حضورىا الدائـ في حياة الشيوب عندما تتحوؿ مف الرموز الغيبي" والكوني" إ
ولذلؾ  بشر "، فتغدو حاضن" لكل ما يضيف إلييا مف حاالت جديدة، "حكاي مف الحكاي" الكوني" إللتتحوؿ و 

 فالحزف مابل ليس شكبل   ،كمي ا يمكف لؤلسطورة أف تستوعب بيض الحاالت اإلجتماعي" ولو انيا ال تيتمد ذلؾ
 ،الرافديني"األحزاف ا ، ولكنو ميما كانت صيغو الواقيي" واألجتماعي" يمتد في صورفي تجرب" الشاعر اواحد  

والحياة األسطور "  أف ما ي كر بو المياصرة جتماعي" ولذلؾ ستنشأ ام" قراب" مايولوجي" بيف الحياة اال
في م ردات الحياة اليومي" متجذرة الشاعر جيل حيف يالشيراء والروائيوف ي ع ضمف ىذا التحوؿ 

المايولوجيا السيما في وطف ييتبر تار خي ا مخزن ا لحكايات وأساطير الشيوب  عندئذ لف يكوف أي انتاج ا افي 
 ميراؽ األسطوري الرحمي لبئر البميزؿ عف ما يحتويو 
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 قراءات 

 ِإنػَّنا في َأْرِضنا باُقْوَف ، َتْأِتػي َيْيَمٌ" َوَتػُزوؿُ 

 َوَقْد َتػِخْيػُب   َتػْأتػِْيػنػا اْلرَّصاَصُ" َقْد ُتػصْيػبُ 

ْبػَح آت     ُنػوا يا َأيُّيا اْلُغَرباُء ِإفَّ اْلصُّ  َتػَيػ َّ

 َأفَّ َىِذي ُعْسػَرٌة َوَتػُزْوُؿ ،  

 َيػْطَمُع َبْدُرنا ِلُيِضيَء َلْيبل  طاْؿ  

أو ميزول" عف تجارب أدباء وفنانيف  ذات منحل خاص بو،أو التبدو تجرب" الشاعر حمد األنباري فردي"، 
موزع" عمل  "وجد تيبيراتو المختم موحد، لصوت جماعي تجرب" بل ىي  استامروا ايم" األحزاف الرافديني" ،

، السردي" ل ؤاد التكرلي ويائب طيم" فرماف، وكاظـ حيدر لجواد سميـ الموح" ال ني" شكاؿ تيبير " عديدة:أ
لجادرجي ودمحم مكي" رفيت ادي يوسف وييرىـ، اليمارة ل حطاف المدفيي و الشير " لمسياب والبر كاف وسي

لصور  إف الغ" و اخروف، كل ىذه الجزئيات ترسـ مجتمي" خارط" عمي " لجذور أسطور " آواحساف فتحي و 
نيا تنتمي لتمؾ األرضي" المشبي" أل مف الغنل المايولوجي األنباري  الصور التي تسكف تحت قصائد حمد 

ليس مف تراث ينجو مف اإلضاف" والتغيير، ولذا أعتبر الشير " اليراقي" في  الكوني"  د واألعراؽ واألحزافبالت الي
مف شير " الحرك" األولل لمحداا"، ىنا، يجري تمال  ،أبمغ تيبير ا عف الحداا" ،حركتيا الحدااي" الااني"

ور ترااي" لآللي" أولحاالت يرائبي"، ف ي المايولوجيا في بني" األحداث اليومي"، دوف أبطاؿ استانائييف أوص
  مستويات الحياة اليومي"، مئات الخيوط التي تّشد حياتنا اليومي" إلل الجذور 
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 سٌكولوجٌة

 ( ومثلي الدمع مثل) 

 البهرزي خالد للشاعر

 

 

 مهدي عمار ٌاسر. د

 

 وهو المطبك الحزن ظاهرة على ٌدل الذي عنوانه ومن الشعري الدٌوان لراءة من المالحظ إن

 وهو اإلهداء فً مطالعتنا وعند والمكبوتة، الماسورة بنفسه الدمع نسب فمد ومثلً الدمع مثل

 وهم الحٌاة هذه فً نٌمظلوم رآهم من على ٌبكً الشاعر بؤن لوله بمعنى الشاعر تصدٌر

 ذلن ونرى أمامه؛ وماثلٌن بهم حاس ألنه واالمه؛ تداعٌاته من علٌهم ٌطلك ذهنه فً عالمٌن

 وٌرى ٌحس فهو الناس بالً عن مختلف كابن فهو خاص نحو ٌنحو بطبٌعته الشاعر ألن

 ٠ الخصبة ومادته تجاربه علٌها أضفى التً الفنٌة لرٌحته طرٌك عن ٌحسه عما وٌعبر
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 قراءات

 

 العنوانات رإٌة وعند

 الشاعر دٌوان فً الربٌسٌة

 نشاهدها البهرزي خالد

 ٌعبر كونه برموزها؛ تحتفل

 هذا ففً وضجره تبرمه عن

 نسمٌه أن نستطٌع الدٌوان

 الحٌاة من الحرمان دٌوان

 كل حك هً التً الطبٌعٌة

 ال أن بمعنى( أنصاف) لصٌدة ففً األفراد،

 أنواعه بكل والمهر الحروب فً أنصاف

 االستالب ووٌالت بماس البالد مرت حٌث

 هذه لكل األول المحتمل فهو الالإنسانً

 العراق واصبح به حدلت التً المعاكسات

 فمصابد٠ ودب هب من لكل سهلة فرٌسة

 وتذكر العراق حال بلسان تحكً الشاعر

( كرٌم فوزي) ومنهم الشاعر أصدلاء حال

 إبراهٌم صدٌمه وكذلن له، رثابه ًف

 من خاص بعنوان المذكورة البهرزي

 االنزٌاح تمنٌة الشاعر فاستعمل٠ دٌوانه

 إلى خطابه موجها  ( استشفاف) لصٌدة فً

 الزمن)ب لوله ومستحضرا الضمنً لاربه

 اإلنسان ٌجد ال الذي( الراكد

 فً عمل مهما الحك فٌه

 بموله وذلن الوالع استنهاض

 فال حسبان له لٌس)

 األمل أعطى ولد( تنتظروا

 سبحانه هللا نحو بالتوجه

 المؤساة من بالرغم وتعالى

 استخدم ولد٠ بها نمر التً

 اإلٌجاب طباق( بحار) لصٌدة فً الشاعر

 البالغة فً اللفظٌة المحسنات من فن وهو

 فً متضادٌن لفظٌن ٌإتى أن وهو العربٌة

 الحزن) لفظة استخدام فمثال المعنى

 األسود) للفظة مضاد( المتوسط األبٌض

 عن عبر لد المصٌدة هذه ففً( الطف بعد

 لواعجه فً جدا   شدٌد حزنه وبؤن فمدانه

 على الشاعر لدرة ان٠ المحضة واالمه

 فً ٌنحو جعلته الشعرٌة الرموز استعمال

 أي) فهو لصابده مختلف فً الرمزي الجو

 روابعه فً وكد دربة صاحب( الشاعر

 لصٌدة فً البهرزي وأخذ٠ اإلبداعٌة

 وهو المحبط بتساإله( فوتوغراف)

 البهرزي خالد
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 االستفهامٌة بالعالمة

 ماذا تعنً وهً( كم)

 إلى نصل لكً نفعل

 الحمٌمة فمصد الحمٌمة

 لتكون عنها والبحث

 واأللم بالمرارة موحٌة

 بها وٌمصد للشاعر

 بالنفس التضحٌة

 اخذ( حلم) لصٌدة وف٠ً بالدماء المخضبة

 حلمه فً ولواعجه شكواه ٌبث الشاعر

 به ٌمصد جمعً ضمٌر وهو المسروق

 إلٌه الت وما الوالع فساد فً التخبط

 بابس والع من عكسٌة حٌاة من الظروف

 ب الخٌال هذا فً دخوله نسمً وهنا

 ؛(والمعذب الممهور االنسان سٌكولوجٌة)

 الغٌر احالم اذهبت التً األٌدٌولوجٌة جراء

 لصٌدة إلى عرجنا واذا٠ آمالهم وبددت

 التداعً بعنصر الشاعر ٌموم( فوضى)

 ماس من اللاه وما ذكرٌاته واسترجاع

 أي) بموله ذلن فمعنى مضنٌه وجراحات

 أموات وٌعٌش نتؤسى نحن لماذا( الشاعر

 استخدم وهنا اإلنسانٌة؟ وعدٌمً الملوب

 البالغة فنون من فن وهً الممابلة خاصٌة

 لوله فً وذلن فً

 على األموات، لٌعٌش)

 األحٌاء، وٌموت دمنا،

 وان( حدود بغٌر

 لهذه الشاعر استعمال

 على دلٌل المصطلحات

 سًؤوالت األحزان

 الشاعر وٌموم٠

( النساء من تبعها ومن أمه إلى) بتصدٌره

 من احتوته وما لها واالسترجاع بالتداعً

 الصخور وان للجراح، وبلسم دافا حضن

 على أمه صبر مدى فً الشاعر جلبها التً

 إلى الوصول ألجل صعب هو ما كل مماومة

 والحنان الدفء مشاعر من إلٌه ٌصبو ما

 أحزانه فً إلٌه ٌلجؤ الذي المؤوى فهً

 الطمؤنٌنة تعطٌنا التً وهً واالمه

 ان٠ غٌرها من إلٌنا احن فهً والسكٌنة

 الكثٌرة األسبلة وهً( ٌةالدٌالكتٌك) العملٌة

 للعٌان ظاهرة نجدها األدٌب ٌطرحها التً

 من الشعرٌة لصابده فً جلٌة نراها بحٌث

 استعاراتها فً فهً( وما وكم كٌف) خالل

 الحمٌمً االندماج لنا تبٌن وهٌمنتها

  بماضٌها األمة ظروف مع للشاعر
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 قراءات

 

 إلى الذهاب وعند المجهول، وحاضرها

 بالصٌحات ٌضج نراه الدٌوان صاحب غزل

 لوله فً هذا ٌسطر ومةزوالمؤ المدوٌة

 لصٌدته من( زومؤالم الفرح غاب)

 سمة فإن ولذلن( روحً توأم) الموسومة

 الشاعر نفسٌة فً غالبة والتزام األسى

 لدٌه األٌوبٌات لصابد فً تتجلى وهذه

 تلن رصد فً مسعاه وهو خصوصا  

 الرإٌا إلى التفاتته نرى وكذلن٠ التجربة

 صدى لها كان فمد شعره فً التناصٌة

 تدخالت) ب الموسومة لصٌدته عبر واسع

 أٌوب وطبٌعة حال عن متحدثا( أٌوب

 إلى مؤوى بال ٌجوب وهو المرمزة المناعٌة

 لال اما أٌوب) المرآنً تناصه فً ٌمول أن

 علٌن كالوجد ٌسالط النخلة، جذع هزي لها

 سالما) تعرٌضٌة بجملة واستعماله( الرطب

 لصٌدته فً( مكرما وغانما منعما

 تحتوٌه لما وأٌضا  ( عٌن فرض) الموسومة

 لنبً واستعماله( ؤوسب بلمٌس عرش) من

 فً وهدهده( السالم علٌه) سلٌمان هللا

 فً تدور الشاعر فمصابد٠ نفسها المصٌدة

 حالنا لسان عن معبرة وهً سآوم محن

 الطرف الموضوعً المعادل مثل مما

 وإذا ،٦خاصة الحزن لوحات فً المهٌمن

 رإٌته فً الموسوم الدٌوان غالف إلى جبنا

 وفً المبكً الحزن الوجه نالحظ التحلٌلٌة

 ٌبن الذي الوطن عن ٌعبر السٌاق هذا

 ونكبات، انتكاسات من به حاط ما نتٌجة

 لصابده مجمل فً هنا( الشاعر أي) فهو

 وذلن الشعري؛ اسلوبه فً التعمٌد إلى جنح

 وتركٌزا تكثٌفا األكثر المفردات الستخدامه

 حسب المتلمً ذاكرة وخز فً تإثر حتى

 عناوٌن فً واضح وهذا الحدسً، تعدده

 المرآنً الموروث استعمل ولد لصابده

 ابو القاسم الشابي
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 خٌاله فً واضح وذلن الشعري والمورث

 فً( ٩٤) صفحة فً نتلسمه وذلن الشعري

 صفحة فً أٌوب وتداخالت اٌوبٌاته

 فاالستعانة٠ علٌه استند مما وغٌرها(٧٥)

 طالات عنده ولد االبتكاري الخٌال فً له

 مونولوجه من ومنبثمة حفٌة شعرٌة

 للشاعر فإن وبهذا الغنٌة، وثمافته الداخلً

 تجربته عبك طرٌك عن ٌإدٌها رسالة

 أن وهكذا٠ البنابً بؤلمه الغزٌرة الشعرٌة

 بمصٌدة ٌؤتً الشعري دٌوانه فً شاعر لكل

 وهً المذكور بعنوانه مفتاحها نفس هً

 رمز فاستخدم( ومثلً الدمع مثل) لصٌدة

 فنٌة لٌمة من له لما تمثالت وهو الحجر

 على فٌه لٌبٌن التولع؛ أفك كسر فً أضفت

 فاستنطاله به فتن الذي والجور الظلم مدى

 تصوٌر فً الشاعر إلرادة جاء وتشخٌصه

 بما النص لمارئ والرغبة التشوٌك عنصر

 وٌظهر واضحٌن وتعسف فمد من به ٌؤمل

 وال حول ال) عزوجل هللا بمول متجلٌا هذا

 على مبنً تناص وهو( باهلل اال لوة

 المرٌر بوالعة المصدومة تداعٌاته

 الركض) الموسومة لصٌدته إلى ولجوءه٠

 اشاري سٌمٌابً معنى وهو( العراق فً

 فجابع من به ٌمر بما الشاعر به ٌرٌد

 فركض لدٌه واضح السلبً فالمعنى وموت

 تسٌطر الضٌاع واشباح جدوى بال الناس

 من وبالرغم٠ الشعري المشهد على

 ٌدور األمل ٌبمى الماسٌة والمحن المآسً

 ذلن وٌتجلى البهرزي خالد الشاعر خلد فً

 فً وهو( المطر مع المادم) لصٌدته فً

 الظروف كانت مهما جمٌال   شًء كل جعل

 واضح التشبٌه عنصر فنرى سرت، ومهما

( الشاعر أي) وانه٠ متمنه بصورة لدٌه

 بها ولصد الخاصٌة لهذه باستعماله

 تحرر من إلٌه ٌتوق لما الدلٌك الوصف

 موسٌمٌة سٌمفونٌة وفك على هذه وتؤتً

 بٌنها كما والوالع الشعر رتابة تولظ

 الموسوم كتابه فً الفوز حسن االستاذ

 فوزي كريم
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 الشعراء أن وهو( العرالٌة الشعرٌة)ب

 وماسٌهم ظروفهم من بالرغم العرالٌون

 جمٌلة واحة إلى الشعر ٌحولون فهم

 وتجلى الحٌاة عبك منها اإلنسان ٌرتوي

 : لوله فً ذلن

 كالشجر لوعة لنا

 الغصون بٌن الطٌر وهداة

 نستحك الذي الجنون وكل

 البالد ترتدٌه ما كل ولنا

 الغرقمن 

 

 

 

 

 

 

 

 وجعله المتكلم لضمٌر استعماله خالل من بثه على الشاعر لدرة مدى فً واضحا   األمل فؤصبح

 كما ذلن مثل ولد نفسها، تبنً أن بها أراد التً األمة عن نابض حً ضمٌر لٌكون الجماعة مع

 ،(عروبتكم عروس المدس) الموسومة لصٌدته فً النواب مظفر الكبٌر شاعرنا لصٌدة فً

 دٌوانه فً لصابده أكثر فً المتكلم ضمٌر استخدم لد التنوٌه من البد الصدد هذا فً وأنه

 فً الشابً الماسم ابو رابعة فً كما واستفٌموا اصحو بمعنى ٌمول أنه على للداللة الموسوم؛

 : مطلعها فً المعروفة لصٌدته

 أضفى لد فالشاعر المعنى هذا وف٠ً المدر ٌستجٌب ان بد فال.  الحٌاة أراد ٌوما الشعب إذا

 ٠ الجمٌلة الفنٌة صٌاغته فً مضٌبة رإٌة
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 العجائبي في رواية 

 اللحية االمريكية

 معزوفة سقوط بغداد لمروائي عبد الكريـ العبيدي

 

 مصطفى مجبل متعب

     

 

الحديثة لمرواية العربية المعاصرة، وقد  ُيعدُّ توظيف العجائبي أحد أىـ التقانات 
استخدـ الكثير مف الروائييف ىذا الشكل الذي يعني االنتقاؿ والتحّوؿ مف العالـ الواقعي، والخروج عف المألوؼ 

             والنواميس الطبيعية. المنطقيةلمقواعد والقوانيف  التاـ والخرؽ 

وقد تناوؿ النقاد مفيـو العجائبي في الثقافة العربية القديمة واختمفت نظرتيـ إليو فجاءت تحديداتيـ    
إْذ أغنت المصطمح وأظيرت عف معنى مشترؾ فيما بينيا، فعرؼ العجائبي بأنو: )شكل ، مختمفة عف بعضيا 

تجريبي وتقرر الشخصيات في مف أشكاؿ القص تظير فيو الشخصيات بقوانيف جديدة تعارض قوانيف الواقع ال
 .(1)ىذا النوع العجائبي ببقاء قوانيف الواقع كما ىي(

 عبد الكريـ العبيدي
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والعجائبي في أحد معانيو: )حدوث أحداث طبيعية     
وبروز ظواىر غير طبيعية خارقة تنتيي بتفسير فوؽ 

، ويؤكد العجائبي ضرورة )تجاور الحدث الخارؽ مع (2)الطبيعي (
نتصار ألي منيما، كي يبقى النص االحداث الطبيعية، مف غير ا

ثابتًا عمى الحافة بيف الوالء إلى نظـ الحقيقة الواقعية والوالء إلى 
 .(3)ُنظـ أخرى فوؽ واقعية (

ولمعجائبي أدبو الخاص بو     
المعروؼ بعوالمو العجيبة الخارقة 
لمطبيعة المشحونة بأجواء السحر 
والجف والعفاريت، وبذلؾ يتميز 

)باقتحامو موضوع  األدب العجائبي
شيء غير مألوؼ لحقل الواقعي 
وبكونو رؤية مغايرة لألشياء، تيز 
كياف القارئ وتتركو بعد الفراغ مف 
القراءة في حالة مباينة لتمؾ التي 

، ويسعى (4)كاف عمييا قبميا(
 العجائبي إلى تأكيد الواقعي 
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والمألوؼ والستيدافيما وىذا ينسجـ مع قوؿ 

تودورؼ بأنو: )لكي يكوف ثمة خرؽ يجب اف 
، وىذا يؤكد أف وجود (5)يكوف المعيار محسوسًا(

الواقعي داخل العجائبي حقيقة ال غنى 
يشير لحقيقة تالـز وجود المألوؼ  ومف ثـّ ،(6)عنيا

والالمألوؼ في العمل الروائي، فبغير وجود الواقعي 
داخل بنية النص ال تظير جمالية العجائبي وال 

ويحقق العجائبي    نممح أثرًا ليا في داخل النص.
اإلمتاع واالنجذاب لدى المتمقي، فالمتعة والجذب 

بي ألف ة مف ميزات العجائخصيصة وميزة ميمّ 
)األمر العجيب يدعو إلى اإلمتاع، وآية ذلؾ أف 
الناس جميعًا حينما يحكوف حكاية يضيفوف مف 

ويرى .(7)عندىـ )العجيب( إلضفاء اإلمتاع (
أف انتماء النص األدبي لفف العجائبي  (تودورؼ)

 :(8)يتطمب شروطًا ثالثة

أف يرى القارئ عالـ الشخصيات، عالـ  -1
بيف تفسير شخصيات حية، حيف يتردد 

طبيعي وآخر فوؽ الطبيعي لألحداث 
المروية، بحيث يرغـ النص المتمقي عمى 

 ذلؾ التردد لتفسير االحداث.
إف ىذا التردد يتـ ويحدث بوساطة  -2

الشخصية، ويتوحد القارئ مع 
الشخصية، أي ال بد أف يكوف ىذا التردد 
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مف طرؼ الشخصية في النص  محسوساً  -3
 الروائي

إلحاح تودوروؼ بضرورة استبعاد   -4
القراءة الرمزية أو الشعرية لمنص 
العجائبي مع ضرورة التنبيو إلى أف 

ف النص غياب الشرط الثاني ال ينفي ع
 صفة العجائبي.

ؼ تودورؼ وبناًء عمى تمؾ األركاف فقد عرّ 
العجائبي بمفيومو العاـ: )تردد كائف ال يعرؼ غير 

 –القوانيف الطبيعية فيما ىو يواجو حدثًا فوؽ 
 .(9)الطبيعي حسب الظاىر(

ولمعجائبي في المتخيالت السردية أشكاؿ عدة 
 :(11)منيا 

والكرامات ارتباطو بالماضي الغيبي  -1
 والمعجزات.

يعمل عمى تعميق اإلنساف والمكاف  -2
 والزماف.

اتخاذه الرؤى واألحالـ سبياًل لمبناء  -3
 الفني.

نتاج المفارقة والسخرية ااعتماده عمى  -4
مف المألوؼ والواقعي عبر المكاشفة 

 والخارؽ والمسخ والتحوؿ والتضخيـ.

تتخػػػذ الدراسػػػة مفيومػػػًا اجرائيػػػًا، يتبنػػػى شػػػكل      
ائبي بوصػػػفو حػػػدوث ظػػػواىر وأحػػػداث خارقػػػة العجػػػ

لمطبيعة تنتيػي بنيايػة وتفسػير فػوؽ الطبيعػي ، إذ 
تيدؼ ىذه الدراسة الى رصد تجميات العجػائبي فػي 
رواية المحية االمريكية لمروائي عبد الكريـ العبيػدي 

، ويتمظيػػػػػر  2118الفػػػػػائزة بجػػػػػائزة كتػػػػػارا عػػػػػاـ 
العجػػػػائبي فػػػػي الروايػػػػة منػػػػذ الصػػػػفحات االولػػػػى ) 

صػػيب أوس بتمػػؾ الرطانػػة .لػػـ يشػػف منيػػا بعػػد. أ
وىو يدرؾ ذلؾ ويعترؼ بفشمو فػي تػرويض األثػاث 
العنيػػد ومحاولػػة كسػػب وده ، لكنػػو مػػنح الحػػق لكػػل 
قطعػػػة فيػػػو وأشػػػاد بحنينيػػػا واخالصػػػيا لصػػػاحبيا 

، ُتسرد احداث الرواية عف طريػق راو   (11)المغدور(
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كثيػػرة  أحػػاييفعمػػيـ ، يتػػوارى ويمػػنح المجػػاؿ فػػي 
مشخصية المحورية )اوس الشػاىر( لمكشػف عػف ل

احاسيسو وبياف انفعاالتو ، فضاًل عػف اربعػة رواة 
اخريف يتمظيروف عف طريػق فراشػات تتحػدث مػع 
الشخصػػية المحوريػػة ليتشػػكل المػػتف السػػردي مػػف 
محاورات متنوعػة معنيػة بالدرجػة االسػاس بوضػع 

االمريكػػي مػػف  التػػدخل العسػػكري فػػو البمػػد ومػػا خمّ 
نػي واسػع ، وعمميػات خطػف وقتػل عمػى انفالت أم

رات التي طػرأت عمػى البنػى فضاُل عف التغيّ ،اليوية 
االجتماعيػػػة والسياسػػػية واالقتصػػػادية ، إذ يتعػػػرض 

الػػى أوس الشػػاىر 
سمسػػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػػػف 
الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادث 
المأسػػػاوية تنتيػػػي 
بػػػػػػو الػػػػػػى عزلػػػػػػة 
صػػػػػػػامتة وابتعػػػػػػػاد 
عف العالـ المعيش 
،ذلػػؾ العػػالـ الػػذي 
تحػػوؿ فجػػاءة الػػى 
مظػػػػػػػػػاىر تشػػػػػػػػػي 

بالقتل والذبح واالنفجارات اليائمة وانتشػار المقػاطع 
الفديويػػػة التػػػي تؤرشػػػف لجػػػرائـ ينػػػدى ليػػػا جبػػػيف 
االنسػػانية )عنػػد بػػاب العمػػارة شػػي عو البػػواب بنظػػرة 
تمميح حذرة ، تقبػل فضػوليا بصػمت وخػرج مسػرعا 

عب اخباره العاجمة مػف راديػو تبعو صوت المذيع ور 
البػػواب :يػػـو دمػػوي جديػػد تشػػيده العاصػػمة بغػػداد، 
وقػػػوع عػػػػدة انفجػػػارات بسػػػػيارات مفخخػػػة وعبػػػػوات 
واحزمػػة ناسػػػفة وسػػقوط عشػػػرات القتمػػى، الشػػػرطة 
العراقيػػػػػػة تعثػػػػػػر عمػػػػػػى عشػػػػػػريف جثػػػػػػة مجيولػػػػػػة 

، وفػػػي خضػػػـ تمػػػؾ االحػػػداث المرعبػػػة  (12)اليويػػة(
رىػػابي عنػػدما يتعػػرض)أوس الشػػاىر( الػػى انفجػػار ا

قرر الذىاب لتقديـ اوراقو الى مؤسسة ذاكرة ايريقػا 
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لمدراسػػات والبحػػوث االعالميػػة )ىػػز صػػوت انفجػػار 
 رىيب ارجاء المكاف ، 

 

فتطػػػايرت األجسػػػاد ، وتنػػػاثرت اشػػػالء الجثػػػث فػػػي 
الشػػػػارعيف الفرعػػػػي والرئيسػػػػي وتحطمػػػػت واجيػػػػات 
معظػػػـ المحػػػالت وتطػػػايرت قطػػػع االثػػػاث، وأتمفػػػت 

، ويبػػػدو أف ىػػػذا  (13)مػػػف البضػػػائع(كميػػػات كبيػػػرة 
الحػػػدث عمػػػق الحػػػس أو الشػػػعور االنعزالػػػي لػػػدى 
)أوس الشػػاىر( )اليػػـو فقػػػُ احسسػػُت بػػأني زائػػػدة 
لحميػػػة ،حشػػػرة نجػػػت بأعجوبػػػة رغػػػـ انيػػػا وجػػػدت 
نفسػػػيا محشػػػورة بػػػيف االنقػػػاض وأكػػػداس الجثػػػث 
واشػالئيا المخيفػة ... سػارع الػى عزلتػؾ اذف ،نعػػـ 

وفػػػي  (14)مقاسػػػي (تكشػػػفت مالمػػػح العزلػػػة عمػػػى 
لحظػػػػة صػػػػمت اكتشػػػػف )أوس الشػػػػاىر( تحركػػػػات 
عجيبػػػة عمػػػى قميصػػػو الممطػػػخ بػػػدماء االشػػػخاص 
المجػػػػاوريف لػػػػو عنػػػػدما حػػػػدث االنفجػػػػار االرىػػػػابي 
ليكتشػػػف فيمػػػا بعػػػد عػػػف تحػػػوالت عجائبيػػػة مثيػػػرة 
)اسػػتغرب مػػف حركػػػة مريبػػة زاحفػػػة يفضػػحيا نػػػور 
الفػػػػانوس ويكسػػػػبيا تباينػػػػا حاذقػػػػا بػػػػيف تػػػػدرجات 

مى انكماشات سطح القميص...لكنو فقد شحوبيا ع
السػيطرة عمػى نفسػو حالمػػا شػاىد التحػوؿ الفجػػائي 
لبقػػع الػػدـ الػػى األلػػواف األخضػػر واالبػػيض واالزرؽ 

، وفػػػػػي حقيقػػػػػة األمػػػػػر أف التغّيػػػػػر (15)والقرمػػػػػزي (
العجػػائبي الػػذي يرويػػو أوس الشػػاىر يفصػػح عػػف 
بدء مرحمة جديدة مغػايرة فػي بنيػة السػرد، إذ تػزداد 

ؿ الدىشػػة لػػدى المتمقػػي جػػراء ذلػػؾ التحػػػوّ  مالمػػح
)الحظ أوس بذىوؿ اذابػة خيػوط الحريػر ، وتصػدع 
الشػػػػرانق الصػػػػمبة وحصػػػػوؿ شػػػػقوؽ صػػػػغيرة فػػػػي 
مقػػػػدمتيا وانػػػػدىش مػػػػف مشػػػػاىدة رؤؤس صػػػػغيرة 
متحركػة تطػػل مػػف الشػػقوؽ ػ تبعيػػا ظيػػور صػػدور 
منتفخة زاىيػة ثػـ بطػوف طريػة ، ثػـ حػدث المشػيد 

االبػػد ، لقطػػة خػػروج الػػذي سػػيبقى فػػي ذاكرتػػو الػػى 
 (16)اربعة فراشات مف أغمفتيػا فػي غضػوف دقػائق(

، ويبدو أف الفعل العجائبي في الرواية يأخػذ مسػارًا 
جديػػدًا عنػػدما تبػػدأ الفراشػػات االربػػع بمحػػاورة أوس 
الشػػػػاىر ومحاولػػػػة اخراجػػػػو مػػػػف عزلتػػػػو الدائمػػػػة 
)الفراشػػة الشػػبيية بػػذيل الطػػاووس ىتفػػت بصػػوت 
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محػػاال حتػػى تظنػػو  شػػجي : خػػذ منػػا مػػا
مػػػف نفسػػػؾ .أف ػػػْق مػػػف سػػػبات االحػػػالـ 
واليموسػػة ، مػػف مجػػوف الدىشػػة ىػػذا ، 
عميػػػػؾ أف تسػػػػتفيق مػػػػف الغشػػػػوة مػػػػف 
إغمائؾ المخيف ىذا النيار غيػر صػالح 

،)بعػػػػػػدىا ىػػػػػػزت الفراشػػػػػػة  (17)لمعزلػػػػػػة(
البيضػػػػػػػاء قرنػػػػػػػي االستشػػػػػػػعار ورددت 
:التكػػػف متعجرفػػػا بالصػػػمت كػػػل دعواتنػػػا 

ف شػذى تتجو الى قمبؾ طوبى لعودتؾ مػ
الػػػػدخاف اليػػػػارب ،آه كمنػػػػا نبحػػػػث عػػػػف 
الخمود في لحظة الرجوع الى النفس .ما 

ويبػػػػدو أف عمميػػػػة السػػػػرد  (18)اجيمنػػػػا (
التي تضطمع بيػا الفراشػات شػكمت خرقػًا 
واضػحًا لقػوانيف المنطػػق والعقػل ، فضػػاًل 
عف طبيعة ذلؾ السرد الػذي ينفػتح عمػى 

، رؤى فمسػػػفية تخػػػص خمػػػود االنسػػػاف 
الروائػػػي يركػػػز عمػػػى  والحػػػق أف الػػػنص

تجػػػاوز المػػػألوؼ والتركيػػػز عمػػػى االبعػػػاد 
وألىمية الحػوار كافة. بأشكالياالعجائبية 

ة فػػػي بنيػػػة بوصػػػفو تقنيػػػة سػػػردية ميّمػػػ
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العمػػػل الروائػػػي اسػػػتعاف بػػػو الروائػػػي فػػػي تصػػػوير 
االختالجات والمشاعر التي تعيشػيا شخصػية أوس 
الشػػػاىر )قػػػد ابػػػدو ضػػػيفة ثقيمػػػة بنظػػػرؾ ،فراشػػػة 

عمػػػػى ىػػػػذا البيػػػػت اف كػػػػاف االمػػػػر كػػػػذلؾ متطفمػػػػة 
 فاألولى بؾ اف ...العميؾ )...( مممـ.. مف أنت ؟

 (19)أنا روحو !( أنا .أنا ظل صاحبؾ القتيل .

ويتبػػػػػػػػػػػيف أف توظيػػػػػػػػػػػف الفراشػػػػػػػػػػػات بوصػػػػػػػػػػػفيا 
شخصػػػػػػػػيات فرعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الروايػػػػػػػػة، اسػػػػػػػػتندت 
فػػػػػي وصػػػػػفيا ودورىػػػػػا فػػػػػي الميػػػػػالي عمػػػػػى سػػػػػرد 

د المختمفػػػػػػػة ،إذ يسػػػػػػػن بأشػػػػػػػكالياثيمػػػػػػػة المػػػػػػػوت 
الروائػػػػػػي فعػػػػػػل الحكػػػػػػي الػػػػػػى الفراشػػػػػػات لتنقػػػػػػل 
اوجاعيػػػػػػػػا التػػػػػػػػي ىػػػػػػػػي فػػػػػػػػي حقيقػػػػػػػػة األمػػػػػػػػر 
اوجػػػػػػػػػػػاع الشػػػػػػػػػػػيداء الػػػػػػػػػػػذيف سػػػػػػػػػػػقطوا فػػػػػػػػػػػي 
االحػػػػػػػػػداث االرىابيػػػػػػػػػة والتفجيػػػػػػػػػرات المأسػػػػػػػػػاوية 

عميػػػػػػؾ الميمػػػػػػة طائفػػػػػػة مػػػػػػف اوجاعنػػػػػػا  سػػػػػػنتمو) 
،ىميمػػػػػػات مػػػػػػف ىػػػػػػذه الحرائػػػػػػق وفصػػػػػػواًل مػػػػػػف 
الخػػػػػػػػػػػػػراب ،اسػػػػػػػػػػػػػماء وحػػػػػػػػػػػػػوادث وحكايػػػػػػػػػػػػػات 

،سػػػػػػػػػػنحكي عػػػػػػػػػػف  ومشػػػػػػػػػػاىد وأيػػػػػػػػػػاـ دمويػػػػػػػػػػة
اىػػػػػػػػػواؿ االنفجػػػػػػػػػارات والتيجيػػػػػػػػػر واالغتيػػػػػػػػػاالت 

والقتػػػػػػػل عمػػػػػػػى اليويػػػػػػػة ، وعػػػػػػػف جثػػػػػػػث دجمػػػػػػػة 
والسػػػػػػػػدة والشػػػػػػػػوارع والحاويػػػػػػػػات وعػػػػػػػػف زلػػػػػػػػزاؿ 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحدثؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداىمات  2113
 . (21)واعتقاالت وتصفيات (

لقد رصد الروائي في متنو الحكائي التطورات التي 
حصمت لشخصية )أوس الشاىر( وسخر السرد 

ا مما لحق بيا مف أمراض وعقد نفسية ، لتخميصي
فيي شخصية متنامية تتطور بتقدـ السرد نحو 
خُ النياية ، وبمغت أوج تطورىا بعدما قرر كتابة 
روايتو )المحية االمريكية ( التي اودت بو الى تمؾ 
النياية التي طالما كانت ىاجس مخيف بالنسبة لو 
)يا لو مف مشيد دموي ! سأكتب عف المحية 

معزوفة سقوط بغداد وسأنشرىا حتما  –مريكية اال
توصل اليو الشاىر اخيرا ،)...( كاف  ، ىذا ما

الشاىر مرميا عمى االرض موثوؽ اليديف والقدميف 
، يتأوه ألّما بصوت عميق وشكوى متواصمة بعد 
أخذ نصيبو مف الركل والضرب ،لـ يجد في تمؾ 
المحظة غير جممة رددىا بصوت مسموع كأنو 



644 

 

لشيادة قيل الموت ،انيا رواية رواية ينطق ا
، وفي حقيقة األمر أف الحدث في  (21)روااااا....!(

الرواية المصطبغة بالعجائبية وجد في الرواية 
وسُ بنية سردية تتكوف مف عناصر فنية تتأطر 
بسمات عجائبية وتطبع الحدث بطابعيا الخاص 
والنوعي، والشخصيات برزت مف خالؿ أبعادىا في 

لحدث، وبذلؾ شّكل كل مف الحدث تغير ا
والشخصية محور الرواية التي عكست داللة 
معينة مف خالؿ تطور الشخصيات التي اختطت 
لنفسيا مسارًا عكست معاف  عجائبية خاصة 
قصدىا الروائي ،إذ عمد إلى تقديـ شخصيات 
لجأت إلى الرؤى الحممية بوصفيا متنفسًا لما 

 سياسية.تعيشو مف ضغوط نفسية واجتماعية و 
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دفسيفساء السر  
 يجهح ذايّشا -0101( كإٌَ األٔل  00-01لشاءج فً لظض انؼذد ) 

 د. خهٍم شٍشصاد ػهً                                  

     

ال ذطًح ْزِ انمشاءج انًرٕاضؼح إنى يحاكًح انُظٕص انمظظٍح انرً حًهٓا يهف) كاٌ ٌا 

نًجهح ذايشا انغّشاء ، لذس يا  0101( كإٌَ األٔل 00-01ياكاٌ( ضًٍ انؼذد انًضدٔج ) 

ذحأل أٌ ذمف  يُٓا يٕلف انًحأس ٔ انًغركشف ػٍ يكايٍ انجًال ٔذًظٓشاذّ اإلعهٕتٍح 

ٌّ انفحض انُمذي انذلٍك نًحرٌٕاخ يهف )  ٌُثثك ػُّ شكالً ٔيضًَٕاً . ذشكٍثا ٔدالنح، ٔيا إ

ٍّاذّ ذغؼح َظٕص نغثؼح لظاطٍٍ ال ٌُرًٌٕ نجٍم  كاٌ ٌايا كاٌ(  انًاذغ، انزي ضّى تٍٍ ط

لظظً ٔاحذ ػهى حذّ ػهًً ، شّكهد تًجًٕػٓا لطؼح يٍ انفغٍفغاء انغشدٌح ذكشف  تال 

ًٕل انذالنً أٔ يا ٌُظطهح ػهٍّ  تـ )انغشد انذالنً( ػهى يٕاستح اَحٍاصاً يمظٕداً طٕب انًح

عُشٍش إنٍٓا الحماً  –حغاب اإلْرًاو ٔانؼُاٌح تانجاَة انشكهً إالّ فًٍا َذس يٍ ذهكى انُظٕص 

رنك خهالً يا أٔ ػٍثاً ٌشاس إنٍّ ، تانمذس انزي ٌؤشش ظاْشج اعهٕتٍح ٌرحرّى ذًٍٍضْا ، فانغانثٍّح انؼظًى يٍ  ٔالٌؼذّ  –ضًٍ لشاءذُا ْزِ 

ٌّ رنك أٌغش ٔعٍهح  ٍّ انثاز أ انُظٕص انًُشٕسج حأند أٌ ذؼضف ػهى ْزا انٕذش انحّغاط ؛ ألَّّ األلشب إنى رٍْ انًرهمً. ٌٔظ

ًا كاَد انُظٕص يشغٕنح ً تانجاَة انركٍُكً نالعرحٕار ػهى يٍٕل ٔاْرًاياخ انًرهمٍٍ .نًُاغاذّ، ٔانرفاػم يؼّ يٍ خالنّ ، ٔلهّ 

ػهى انشغى يٍ طؼٕتح ذجٍُظ انُظٕص يا تٍٍ لّظح كـ ) ششق تؼٍذ( نـ ) دمحم جثش ػهٕاٌ ( ٔ) نٍهح رتح انؼظافٍش(  نـ )ػثذ األيٍش  

لظٍشج ػهى ٔجّ انذّلح ، إال أَّّ ًٌكٍ ذؼًٍى ذظٍُفٓا ٔادساجٓا ضًٍ حمم ) انًجش( ٔ إنى حذّ يا ) سٌرا ( نـ ) حغٍ انثّحاس( أٔ لّظح 

 انمّظح انمظٍشج( اػرًاداً ػهى خظائظٓا انُظٍّح ٔعًاذٓا اإلعهٕتٍح.
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 ما بعد الحكي

 

تٓا تؼٍذاً ػٍ االفرشاضاخ انًغثمح أٔ انمٕانة  ٔنُذنف إنى عاحح اإلتذاع انمظظً َٔأخز يؼُا انماسيء فً عٍاحح نؼٕانًٓا ٔيا اًَاصخ

 انجاْضج نًا ٌجة أٌ ذكٌٕ ػهٍّ ، تم تانٕنٕج إنى كٕايٍ انُظٕص ٔاعرُطاق انخظائض انرً ذجهّد فٍٓا، ٔػهى انٕجّ اَذً :

 

 أقصوصث ) الغرًب ( لـ ) أخمد خلف ( :  -1

 

هّويد ػٍٝ  رطغٝ ػٍٝ ٘نٖ اٌمٖخ اٌم١ٖوح ) اٌّْٙل٠ّخ( فمل اػزّلد ػٍٝ ٌمطبد

اٌغبٔت إٌٛفٟ ٌٍْق١ّٖبد كْٚ ر١َّزُٙ ثْىً هئ١ٌ ، ٚأَؾت مٌه أ٠ٚبً ػٍٝ اٌّىبْ ، 

ً ِغ اٌؼزجخ ا١ٌّٖٕخ )  ٌنا ٚعلٔب اٌزأو١ل ػٍٝ اٌْىً اٌقبهعٟ ٌٍؾلس اٌنٞ عبء َِٕغّب

ب ٠ّْف ػٓ للهح  ّّ اٌغو٠ت( ، ٚاإلَٔالي ِٓ فالي اٌٖٛهح اٌقبهع١ّخ ئٌٝ اٌؼٛاٌُ اٌلاف١ٍّخ، ِ

ُّ ػٓ ِٙبهح ٖٔ ي اٌل٠ٕب١ِىٟ ِٓ اٌقبهط ئٌٝ اٌلافً ، ٚثطو٠مخ فنٌى١ّخ رٕ ّٛ ١ّخ ف١ّٕخ ثبٌزؾ

ّٔ ٕٚبؽجٗ اٌنٞ ٛبٌّب وبٔذ ٌٗ ٠ل ٌٛٛٝ فٟ ػبٌُ اٌوٚا٠خ ٚرم١ٕبرٙب . فٍُ ٠غل ِٓ ٕؼٛثخ رنوو فٟ ٔؾذ اٌٖٛهح  ٚؽنق ٍ ٠ُؾَت ٌٍٕ

 اٌى١ف١ّخ اٌطو٠فخ. اٌّْٙل٠ّخ ٚئٙبفخ غ١و ل١ًٍ ِٓ اٌورُٛ ػ١ٍٙب ، ١ٌجوى٘ب ثٙنٖ

ُّ ثٕبء اٌظالي ٚاٌَّبهاد إٌّبٍجخ ٌٙب ِٓ أ٠ٌٛٚبد ػًّ إٌّزظ اإلثلاػٟ ٚلل عبءد رٍه  ّْ افز١به ِٛٙٛػخ اٌؾلس ِٚٓ صَ ئ

 ثؼٕب٠خ فبئمخ فٟ ألٖٕٛخ ) اٌغو٠ت (، فبٌؾلس األٍبٍٟ ثجَبٛخ فبئمخ ٘ٛ اٌّٛد اغز١ب ا ً ٌْقٔ ) غو٠ت( ، أؽلس  ًاألِٛه ِجؾٛصخ

اغز١بٌٗ ٕوفخً اىاء اٌمزً ٚاٌّٛد اٌّّغبٟٔ ا١ٌِٟٛ ، ِٚب عبء ثؼل مٌه ِٓ أفؼبي ٕٚٛه ِضٍّذ رز١ّّب ً ٌٍٖٛهح اٌّْٙل٠ّخ ، ٚأُٚوٍذ 

 . ئ١ٌٙب ِّٙخ اوّبي اٌّْٙل اٌؼبَ
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 أقصوصتا ) مدلث الوزًر( و ) خكاًث التلمٌذ الذي ةكى ( لــ ) صالح زهكوث( :  -6

 

(  ؽبٌٚذ ٘بربْ اٌمٖزبْ اٌم١ٖوربْ اٌقطٛ ػٍٝ ِٕٛاي ) اٌّفبعأح ا١ٌّّّٔٛٚخ

اثزلاء ً، ٌنا ٌُ رزقّط١ب ؽلٚك مٌه اٌَّبه اٌّؾلّك َِجمب ً، ثً ؽبٌٚزب رأو١ل مٌه ٌٚٛ ِٓ ٛو٠ك 

ِقزٍف ، ٌٚنا ٌُ ٠ىٓ ِٓ اٌَّزغوة أٚٛائّٙب رؾذ َِّٝ ٚاؽل ) ألٖٕٛزبْ( ؛ فمل 

ٌّ اٌَقو٠خ اٌّو٠وح ٚرغّوع  ِضٍّذ ألٖٕٛخ) ِؾٍخ اٌٛى٠و( اٌزٟ ؽٍّذ ث١ٓ ١ّٛبرٙب ؽ

ثؾىُ اٌٛالغ اٌغل٠ل اٌنٞ آي ا١ٌٗ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ  ا١ٍّّب ثؼل اٌؼٙل اٌّجبك اٌغٖٔ هغّبً، 

ِٚب هافك مٌه ِٓ رغ١١واد فٟ ِغًّ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌّخ.وبٔذ اٌّؾٍخ اٌزٟ ١ْ٠و ئ١ٌٙب إٌٔ 

ُّ ث١ٓ أف١بئٙب األثٕبء ٚاألؽجّبء فٟ هفبء ٚكّٚٔب ٙغ١ظ أٚ رؼى١و ٕفٛ  ٚاكػخ ِطّئٕخ ، رٚ

ٌذ ئٌٝ صىٕخ ػَىو٠ّخ ٠زؾّىُ ف١ٙب مٌه اٌٛى٠و ٚؽب١ّزٗ ، ففملد ثنٌه ٚكاػزٙب ٚإٔبثذ  ، ؽزٝ ارقن٘ب اٌٛى٠و ّٛ ِمّو ٍىٓ ٌٗ ، فزؾ

ب  اٙطوُ٘ ئٌٝ إٌيٚػ ػٕٙب رجبػب ً ؽزٝ ٌُ ٠زجك ٍٜٛ صالس ػٛائً ثبئَخ ٌُ ٠ؾبٌفٙب اٌؾع فٟ  ّّ ٍبو١ٕٙب ثبٌّفبعأح غ١و اٌَبهح ، ِ

ألِو ػٍٝ اٙطواه ٚكفغ أثٕبء اٌّؾٍخ ػٍٝ إٌيٚػ ِٚغبكهرٙب  لَوا ً ، ثً ًٕٚ األِو اٌؾٖٛي ػٍٝ ِٕبىي ثل٠ٍخ .. ٌُٚ ٠مزٖو ا

ًّ ٘نا ِب١ْ٠و  ٓ ٠وف٘ مٌه أٚ  ا ٠ّزضً ٌألِو، ثبرقبم اعواءاد أفوٜ ثؾمّٗ، ألٍّٙب اٌزغ١١ت أٚ اٌقطف ٚاٌمزً ثٖٛهح ٍو٠ّخ ، ٌٚؼ َّ ث

و١ٍّخ( اٌزٟ أغٍمذ كّوبٔٙب ، ٌُٚ ٠ؼل أؽل ٠ؼوف ػٕٙب ١ّئب ً، ٚأمطؼذ  ئ١ٌٗ إٌٔ فٟ ٙوثزٗ األف١وح، ٚ ا١ٍّّب ثّب ؽلس ِغ ) اٌؾغ١خ

أفجبه٘ب .  ٚلل عبءد ٘نٖ األلٖٕٛخ ّٙٓ ا١ٌَبق اٌّّٟٚٛٔ اٌنٞ ٠ؾبٚي روعّخ اٌل ا اد اٌّجبّوح ، كْٚ اٌٍغٛء ئٌٝ رم١ّٕبد 

 ِغب٠وا ً ، فؾبٌٚذ إٌأٞ ػٓ اٌغبٔت  ًأفوٜ ٠ّىٓ أْ رضوٞ إٌٔ ثؾّٛ اد هِي٠خ .َٚفَطذ ) ؽىب٠خ اٌز١ٍّن اٌنٞ ثىٝ ( ِٕؾٝ

ٌّ  اٌّْبهوخ ِٕن اٌجلء ، فؼزجخ اٌؼٕٛاْ وبْ ِض١وا ً ثّب ٠ىفٟ ٌغنة  اٌّأٌٛف فٟ ٍوك اٌؾىب٠خ ثزًٍََ ٚا١َٔبث١ّخ ٌزٛلع فٟ اٌّزٍمٟ ؽ

ٕٔ ٘بٕ٘ب ، ١ّئب ً عل٠لا ً، ففٚال ً اٌّزٍمٟ ٕٛثٗ ، ٚ ا ١ٍّّب ٚلل ؽٍّذ ث١ٓ ؽٕب٠ب٘ب ٌفظخ ) ؽىب٠خ ... ( .ٌٚؼٍّٕب ٔغل فٟ رم١ّٕخ ثٕبء اٌ

ٍَّبٖ ث١َّّّٙب ا افذ ، ٚعلٔب اإلٌزفبد ئٌٝ ٛبلخ  ) اٌؾٛاه ( ٚاٍزضّبهٖ ثبٌْىً  ػٓ ا افزٖبه ٚاٌزىضف اٌؼبٌٟ اٌٍن٠ٓ ١ِّيا إٌٔ ٚٚ

و األِو فٟ ٌغٛء إٌٔ األِضً ، ٚثّب ٠ٕلغُ ِغ ث١ٕخ إٌٔ اٌف١ّٕخ ، ٠َُٚٙ فٟ اٌجٛػ اٌل اٌٟ ٌّغو٠بد اٌؾلس ِٕٚبفبرٗ .ٌُٚ ٠مزٖ

 رم١ّٕب ً ئٌٝ مٌه فؾَت ، ثً اػزّل ونٌه ػٍٝ ف١ٖٖخ ) اإلّٙبه ٚاٌؾنف ( فٟ ثٕبء اٌؾش ، ١ٌزون اٌّغبي ٚاٍؼب ً أِبَ اٌّزٍمٟ  ػجو 
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ٌٍٍَِّّخ األعياء  5 -1ارقبم اٌزًٍََ اٌولّٟ ِٓ )    ٚاٍزْفبف اٌّغيٜ ( ٚؽْو اٌل اٌخ اٌَّزٛؽبح ِٓ فالي مٌه اٌزول١ُ ، ربهوب ً ئ٠ّبٖ 

ْْ ِضٍّذ  ٚاؽلح ِٓ أٍب١ٌت اٌزغو٠ت فٟ اٌمٔ اٌؾل٠ش، فمل ٔغؾذ ئٌٝ ؽلّ ثؼ١ل فٟ غٚفبء َِؾخ عّب١ٌّخ  اٌّطوٚػ، ٚ٘نٖ اٌزم١ّٕخ ٚئ

 ٚف١ّٕخ ػب١ٌخ ػٍٝ إٌٔ ، ٚغ١ّود اٌَّبه اٌنٞ ػٙلٔبٖ فٟ اٌمٖخ اٌم١ٖوح ثٛعٗ ػبَ  ، ٚ ا١ٍّّب  ثٖو٠ّب ً .

 

 دة ( لـــ  ) عزًز الشعتاهي ( :قصث ) وجى الور  - 3

 

رّضًّ ٘ٗ اٌمٖخ ٙوثب ً ِٓ اٌَٛه٠ب١ٌخ اٌزٟ عٙلد أْ رزَوثً ثوِي٠ّخ غ١و فبٌٖخ ، ثً   

ّْ   ٟ٘ هِي٠ّخ ِبىعزٙب ِالِؼ ٚالؼ١ّخ ١ِٛ٠ّخ رغٛٓ فٟ ػبٌُ اٌق١بي ٚرّزبػ ِٕٗ . ئ

اٌفوكٞ ، ِٛٙٛػخ ٘نٖ اٌمٖخ ٟ٘ اٌجؾش ػٓ ٕٛهح أٚ ١٘أح رّْىٍذ ٚهويد فٟ اٌالٚػٟ 

ب ٠طبثك ٘نٖ اٌٖٛهح ػٍٝ أهٗ اٌٛعٛك ، ٚ٘نا أٌِو  ا ٠ٖله   ّّ ُّ عود  ِؾبٌٚخ اٌجؾش ػ ِٚٓ صَ

ئ اّ ػٓ م١ّٕ٘خ ِىلٚكح أرؼجٙب ٚإٔٙب٘ب ػبٌُ اٌٛعٛك ، فؾبٌٚذ اٌزْجش ثأٛواف ٘نٖ ااٌٖٛهح 

إٌف١َّخ ،  اٌق١ب١ٌخ ، ٚعؼٍٙب ِٕفنا ً ئٌٝ اٌقالٓ .رؾبٚي اٌمٖخ اإلفبكح اٌمٖٜٛ ِٓ اإل١َٔبؽبد

ػجو اٌٌٛٛط ئٌٝ اٌؼٛاٌُ اٌلاف١ٍّخ ٌٍْق١ّٖخ ا١ٌّّٕٙخ ٚاٌوئ١َخ فٟ إٌٔ ، ٚاٌزٟ ٚعلٔب أؾَبها ً 

ب ٍجّت ّٙٛها ً ٌجم١ّخ  ّق١ّٖبد  اٌم ّّ ٖخ ، ع١ٍّبً ٌٛػ١ٙب ثبٌؼبٌُ اٌقبهعٟ  ؛ ٔز١غخ أْغبٌٙب ّجٗ اٌزبَ ثبٌفواؽ إٌفَٟ اٌنٞ رؼب١ٔٗ ، ِ

ٙب ألفن كٚه٘ب ل١بٍب ً   ئٌٝ اٌْق١ّٖخ اٌّؾٛه٠ّخ فٟ اٌمٖخ .     ٚ ا ٠ّىٓ َٔجخ إٌٔ ئٌٝ ِلهٍخ  ) ر١به ٚػلَ اربؽخ اٌفوٕخ أِبِ

 اٌٛػٟ (  ثؾىُ اٌج١ٕخ اٌف١ّٕخ ٌٍٕٔ اٌزٟ ٌُ رزغبٚى ؽلٚك اٌالٚػٟ اٌمبّه فٟ ّق١ّٖخ  اٌَبهك فمٜ  ، ٚػلَ رلافٍٙب ِغ ثم١ّخ اٌْق١ّٖبد

. 
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 صغٌر ( لــ ) جوزًف خّوا ًشوع ( :أقصوصتا ) مطارات ( و ) ًا  -4

 

( ثبِز١بى فبٓ ؛ مٌه أّّٔٙب  ٘بربْ اٌمٖزبْ رّضاّلْ ٔمطخ ١ِٚئخ فٟ ٍِف ) وبْ ٠ب ِبوبْ

رؼجّواْ ػٓ رو١ّٔبد ١ٍِٛم١ّخ ٚرْىالّد ٕٛه٠ّخ ِبرؼخ ، رمزوة ثؼف٠ّٛخ ثبٌغخ ٌٚغخ ٍب١ِخ ِٓ 

ػبٌُ اٌْؼو اٌف١َؼ ، فزمزوٙبْ ِٕٗ اٌٍغخ اٌّٛؽ١خ ماد اٌل اٌخ اٌّىضفخ ٚاٌظالي اٌزٟ رؤٛ ئٌٝ 

 ٌزلاػٟ إٌٖٟ اٌؾو (.هٍُ أطجبع فٟ اٌناووح ػجو رم١ٕخ اٌجٛػ اٌَّزجطٓ أٚ ) ا

ّْ اٍزؼبهح ٌغخ اٌْؼو فٟ اٌَوك ٚاٌؼيف ػٍٝ ٔغّبرٗ ِٚؾبٌٚخ ِؾبوبرٗ ٠ّٕؼ إٌٔ ؽ٠ٛ١ّخ  ئ

فبػٍخ ، ٠ٚضوٞ ٛبلزٗ فٟ رؾف١ي ِق١ٍّخ اٌّزٍمٟ ٚا الزواة ِٓ كائوح ا٘زّبِٗ ٚفٌٚٛٗ ، فٚال ً 

ّْ اٌٍغخ اٌْؼو٠ّخ رُجؼل إٌٔ ػٓ اٌّزب٘بد اٌَوك٠خ اٌزٟ غبٌجب ً  ِب رٛاعٗ إٌٖٛٓ ػٓ أ

اػزىي ٔٔ )  اٌَوك٠ّخ  ٚثّب رفٟٚ ئ١ٌٗ ِٓ هربثخ أٚ ًٍِ رؼّىواْ ٕفٖٛ ٚرّٕؼبٔٗ ػٓ أْ رلٚه فٟ  ؽٍمخ ِفوغخ .

ِطبهاد ( ػٍٝ عٍّخ أض١ب اد ّؼو٠خ ث١ٖغخ اٍزنوبهاد ِب٠ّٛٙخ ثْؾٕخ ػب١ٌخاٌو٘بفخ ٚاٌوٕبٔخ اٌٍغ٠ٛخ ، ثؼ١لا ً ػٓ 

ٌّ ا افززبْ رو٘الد اٌؼجبهاد ٚإٌٛف غ١و اٌّإص و فٟ ماد اٌّزٍمٟ، ٌزٖلَ مائمزٗ اٌف١ّٕخ ٚرَزٛفي فٟ لواهح ٔفَٗ ؽ

ٚاإلٔجٙبه .. فّٕن ِطغ إٌٔ رأفنٔب اٌؼجبهاد اٌَؾو٠ّخ إٌّزمبح ثؼٕب٠خ ف١ّٕخ ثبٌغخ، ٌزٕمٍٕب ِجبّوح ٚكْٚ ِملِّبد ئٌٝ ػبٌُ إٌٔ 

ْْ وبْ مٌه اٌّطٍغ  ا٠ّضًّ ثلء إٌٔ ػٍٝ  َِزٜٛ اٌؾلس اٌّوٚٞ ، ٚ٘نا ِب ٠ّْىً ِي٠ّخ ٌٍٕٔ ، ِٓ ِٚل٠برٗ اٌف١َؾخ ، ٚئ

فالي اٌٍؼت ثبٌَّزٜٛ اٌيِبٟٔ ، ٚاإلفبكح ِٓ ئِىب١ّٔخ مٌه اٌٍؼت .ٌمل اٍزطبع إٌٔ ٍؾت اٌّزٍمٟ ئٌٝ ٍبؽزٗ ػجو مٌه 

ضوح اٌزٕمً ث١ٓ ا أفزبػ إٌٖٟ ٌؼجبهح اٌزوؽ١ت ثبٌمبك١ِٓ فٟ اٌّطبهاد ١ٌَزمطو ِٕٙب اٌّزٍمٟ ِب٠ْؼو ثؼلَ ا اٍزمواه ٚو

ّْ إٌٔ ٠ىزٕي ٛبلخ ٍؾو٠ّخ وبِٕخ فٟ  اٌّطبهاد ثفؼً ٛبهٞء ؽزُّ مٌه ؽزٝ غلا ك٠لٔٗ هغّب ً ػٕٗ،  ا هغجخ ً ِٕٗ ئٌٝ مٌه .ئ

ٌغزٗ اٌَوك٠ّخ ، فٕغل ف١ّب ث١ٓ اٌَطٛه ِب ٠ٛؽٟ ثزبِلٌٛي كْٚ رٖو٠ؼ ِجبّو أٚ َعٍَجخ ١ّٖٔخ ، ٚىفوفخ ل١ٌّٛخ ، ثً ٠ٛوً مٌه 

ّ٘ ّفورٗ اٌٍغ٠ّٛخ .ٔغل فٟ ٔٔ ) ِطبهاد( ث١ٖغخ إٌىوح وض١وا ً ِٓ اٌّؾّٛ اد ئٌٝ للهح اٌ ّزٍمٟ ػٍٝ اكهان اٌٍّفٛظ ، ٚف

خ اّبهح ئٌٝ ) لطبه اٌغٕٛة اٌْبؽت( ٚ) ثبٓ اٌّْبي اٌّىوٚة(   ّّ ؼ ٚ ارفٖؼ ، فؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ص ّّ  ٚاٌوٍئً اٌزٟ رٍ
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ٚوً مٌه ٠ِٟٛء ئٌٝ مٌه اٌمٍك اٌىبِٓ فٟ إٌفًٛ  9... ١ٍلٟٔ ... ثبه٠ٌ ...  ٚ) ِطبه ث١وٚد ... ثو١ٌٓ ... هِٚب ... أه٠يٚٔب

ّْ ا اٍٍٛة ٠ّضًّ  اٌزٟ  ا رؼوف ٘لٚءا ً ٚ ا إِٔب ً ٚ ا اٍزمواها ً .ٚئما ِب اؽىّٕب ئٌٝ اٌّمٌٛخ اٌٍَب١ٔخ اٌْبئؼخ اٌزٟ رفزوٗ ثأ

) ٠ب ٕغ١و ( أ٠ٚب ً كّٚٔب وض١و ِٓ اٌزغ١١و أٚ ػمل اٌوعً ٔفَٗ ، ف١ّىٓ ؽ١ٕئن ٍؾت ِب لٍٕبٖ ػٓ ٔٔ ) ِطبهاد ( ػٍٝ ٔٔ 

ٚعٖٛ اٌّْبثٙخ ٚ ا افزالف ث١ّٕٙب ، ئ اّ ػٍٝ َِزٜٛ اٌض١ّخ اٌّٛٙٛػبر١ّخ ٌّٙب ؛ ففٟ عٍّخ اٌقٖبئٔ ا١ٌّٖٕخ  ا رىبك 

 ّٔ ) ٠ب ٕغ١و(  ألٖٕٛخ) ٠ب ٕغ١و( رقزٍف ػٓ ٍبثمزٙب فٟ اػزّبك اٌٍغخ اٌَوك٠ّخ اٌو١ّمخ ٚاٍز١ؾبء أعٛائٗ اٌّفؼّخ .ّٙل ٔ

اٍزضّبها ً ٌٍٕٛف وؼٕٖو ٔبعي ٚؽ١ٛٞ ٚفبػً ، فٟ ١َٔظ فبٓ ٠موة ِٓ هٚػ اٌْؼو، فؾ١ّٕب ٔموأ : ) رٛلفب ٚأؾ١ٕب ئ١ٌٗ 

 ثفوػ اٌجغغ ؽ١ٓ اعز١بػ اٌجوك األٔٙبه ف١غّو٘ب ثبٌَؼبكح ( ٠زٕب٘ٝ ئٌٝ أٍّبػٕب ٕلٜ أثٟ ٕقو اٌٙنٌٟ فٟ لٌٛٗ :

 

َ٘ اٌؼُٖفُُٛه ثٍٍُّٗ اٌمَْطوُ ٚئّٟٔ ٌَزْؼُوٟٚٔ                 ب أزَف َّ ح ٌ          و َ٘يَّ  ٌِنووان ِ  

 

ٚ٘ىنا رَٕبة اٌؼجبهاد ٚاألٌفبظ  فٟ  أٌفخ لو٠جخ ِٓ ٚػٝ اٌّزٍمٟ ١ٌَٕغُ ِؼٙب فٟ ألغبَ ٚاِزياط ِٓ ّٜٔ فبٓ ، رَؾك 

ّْمخ ِب ث١ٓ اٌجبس ٚاٌّزٍمٟ ، ٚػًّ ػٍٝ ٕٙو اٌَّبفخ اٌزٟ رفٍّٖٙب فٟ أؽ١بْ وض١  وح .اٌ

ّْ اٌّؾٛه اٌوئ١ٌ اٌنٞ رٕزظُ ؽٌٛٗ األلٖٕٛخ ٠زّضًّ ثجَبٛخ ِزٕب١٘خ فٟ أجضبق ئّوالخ األًِ فٟ إٌفًٛ اٌزٟ َوٍّٙب   ئ

ٌٍَِؾظخ ٚاؽلح   ُؽًٍُ اٌؼٛكح ئٌٝ األهٗ األَ ، ٚاإلٌزؾبَ ثً اٌنٚثبْ ف١ٙب ِّوح أفوٜ ، ثفؼً ؽلس  اإلٔزظبه اٌّّّو ، كْٚ أْ رفمل 

ّٚ ٌئ١  ُ ؽبٚي لَوا ً فُٖ ُػوٜ ٘نٖ اٌؼاللخ اٌوٚؽ١ّخ اٌّملٍّخ ِب ث١ٓ اٌّوء ٚأزّبئٗ ئٌٝ األهٗ اٌزٟ أٔغجزٗ .ٛبهٞء ، ٚػل

ّْ ل١ُ اٌق١و ٚاٌؼلاٌخ  ا ثلّ أْ رٕزٖو  فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف ، فمل رؾمّك اٌؾٍُ ٚػبكد اٌجَّخ ئٌٝ اٌضغٛه ٌزإّول ٛؼُ اإلٔزٖبه  ٚأل

 ٍذ ٍّبء اٌّل٠ٕخ، ٚؽبْ اٌٛلذ ٌزؾم١ك األ١ِٕبد .، ٚأياؽذ  رٍه اٌغ١ّخ اٌَٛكاء اٌزٟ ظٍ
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ًّ ٘نٖ اٌمٖخ ٟ٘ اٌٛؽ١لح ِٓ ث١ٓ لٖٔ ) وبْ ٠ب ِب وبْ( اٌزٟ        ٌؼ

ث١ُٕذ َِزضّوح رم١ّٕخ اٌؾٛاه ، ٌٚىّٕٗ ؽٛاٌه ِٕمٛي ػٍٝ ٌَبْ اٌواٚٞ 

اٌٛؽ١ل اٌنٞ ٠ؼٍُ اٌّقجٛء ٚإٌّظٛه ) اٌواٚٞ اٌؼ١ٍُ( ، ١ٌٕمً ئ١ٌٕب ػجو 

 ّْ هؤ٠زٗ ٘نا اٌزلافً اٌؼغ١ت اٌنٞ ٠ّْىً ٌؾّخ إٌٔ ٍٚلاٖ .   ئ

ًٌ لٖلٞ ٠وِٟ ئٌٝ وْف اٌز لافً ِب ث١ٓ األٕٛاد ٕ٘ب ٠لػّٗ فؼ

ِب٠ّىٓ وْفُٗ ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ اٌمبٍٟ ،ٚث١بْ ِالِؾٗ اٌزٟ ٕبهد ِيكؽّخ ثبٌَٛكا٠ّٚخ، ٚرلفغ اٌٛعٛك اإلَٔبٟٔ ئٌٝ ِٚبئك 

ًّ ٕٛة ٚؽلة .   ٌُ رىٓ األؽلاس اٌَّزؾٚوح فٟ م٘ٓ اٌ واٚٞ ثؼ١لح ػٓ اٌغ١ٍبْ ٚاٌضٛهح ػٍٝ اٌظوٚف اٌزٟ رم١ّلٖ ِٓ و

 اٌٛالغ اٌّأٍبٚٞ اٌنٞ ٕؤب فٟ فّٚٙب ، ٚاوز٠ٕٛب فٟ أرٛٔٙب ، ٍٛاء ّئٕب أَ أث١ٕب .

بٌٙب اٌمَبح ، ِْٚب٘ل اٌوؤًٚ اٌّمطٛػخ ١ٌياؽّٛا األؽ١بء     ّّ ًّ ِب فٟ إٌٔ ٠ْٟ ثبٌٍَج١خ ثلءاً ِٓ ِْوؽخ ثغلاك ٚػ ّْ و ئ

 ُٚ٘ ٠وكّكْٚ األغ١ٕخ : 

 ) ث١ٓ صٕب٠ب اٌَؾت ، رّٟٚ األ٠بَ ، ٍواػب  .. ٍواػب (.                              

ًّ ٚالغ و١َؼ ، فال ٠ٍّه  ٌزّْىً ا١ٌَّف١ّٔٛخ اٌّأٍب٠ٚخ اٌزٟ رؼجّو ػٓ رفب٘خ اٌؾ١بح أِبَ اٌّٛد اٌّؾلق ثبٌؾ١بح اٌجْو٠خ، فٟ ظ

ب ثٕفٍُٛٙ ِٓ ِواهح ٍٚٛكا٠ّٚخ ؽبٌىخ ، ِضٍّذ ػٍٝ اٌٖؼ١ل إٌٖٟ إٌبً ف١بها ً ئ اّ روك٠ل رٍه األغ١ٕخ اٌؾي٠ٕخ رقف١فب ً  ّّ ػ

ِؼبك ا ً ِٛٙٛػ١ّب ً ػجّود ثْىً ٕبكق ػٓ اٌٛعٗ اٌّّزمغ ِٓ اٌؾ١بح اإلَٔب١ّٔخ .ٌمل عبء افز١به اٌؾلس اٌمٖٖٟ ِٚب 

ِٓ اإلثلاع اٌفٕٟ اٌّؾزىُ اٍززجؼٗ ِٓ اٌْق١ّٖبد ٚػٕٖو اٌّىبْ َِٕغّب ً ِغ ِب أهاك إٌٔ اإلفٖبػ ػٕٗ ثطو٠مخ  ا رقٍٛ 

ؽ . ّٛ  ئٌٝ ٙوٚهاد اٌٛالغ ، ٚر٠ٖٛوٖ ثّٙبهح ٕٚٛؽ ثٕبئٟ ثبهع ثؼ١لا ً ػٓ إٌٛف١ّخ اٌزمو٠و٠خ أٚ اإلٍٙبة غ١و اٌَّ
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ّْ اٌّزؼبهف ػ١ٍٗ ٚاٌّزلاٚي فٟ ٔطبق اٌىزبثبد اإلثلاػ١ّخ أْ ٠ىْٛ ص     خ ِب ٠وثٜ ث١ٓ ) ئ ّّ

ؽ  ّٛ اٌلّاي ( ٚ) اٌّلٌٛي( ِٓ أٚإو أٚ ػاللبد رج١ّٓ إٌّبٍجخ ِب ث١ّٕٙب ، أٚ رجّوه اٌَّ

اٌنٞ عّغ ث١ّٕٙب ، ٚ٘نا ِب إٔجؼ ِٓ اٌجل١ٙ٠ّبد ٚاٌٍَّّّبد اٌزٟ  ا ٠ؾزبط ِؼٙب اٌّوء 

١ٌٍخ مثؼ ئٌٝ ئصجبد أٚ ئلواه .. ٌٚؼٍّٟ أٍٛق ٘نٖ اٌّملِخ / اٌٍَّّخ ٌجلء ِؼب٠ٕخ لٖخ) 

اٌؼٖبف١و( ٔمل٠ّب ً ، فمل ثلأد اٌمٖخ ثٍٛؽخ ر١ّٙل٠ّخ  رؼوٗ ٌى١ف١ّخ ٖٔت اٌفقبؿ ٌٍؼٖبف١و فٟ ) اٌّزجٓ( اٌنٞ أِبَ ث١ذ 

اٌمٖت ،ٍٚوك األؽلاس اٌزٟ هافمذ مٌه ، اػزّبكا ً ػٍٝ اإلٍزؼبٔخ ثقي٠ٓ اٌناووح اٌطف١ٌٛخ اٌزٟ  ا رغ١ت ػٕٙب ّبهكح ٚ ا 

ِجبّوح ثبإلٔزمبي ئٌٝ اٌؾلس اٌّوويٞ ٌٍمٖخ ، ٚٛوك اٌيٚعخ لَوا ً ِٓ ث١زٙب ِغ أٛفبٌٙب اٌٖغبه ٚاهكح ..  ٚٔفبعأ ثؼل٘ب 

 ّٓ خ ّٚبئؼخ فٟ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ، ٚ ا١ٍّّب فٟ ث١ئخ اٌغٕٛة . ٌٚى ِّ هغجخ ً فٟ اإلهٔجبٛ ثَٛا٘ب ِٓ إٌَبء ، ٚ٘نٖ ظب٘وح ػب

ّْ ٘نٖ اإلٔزمبٌخ ٚاٌمفيح اٌّفبعئخ أؽ غٙب ، اٌّض١و فٟ األِو أ ّٛ لصذ ّوفب فبكؽب ً ثج١ٕخ إٌٔ ، ٌُٚ ٠ٟٙء اٌَبهك ٌٙب ثّب ٠َ

 ّْ ُّ اٌوثٜ ِبث١ٓ اٌؼٖبف١و ٙؾب٠ب اٌفـ اٌنٞ ٖٔجٗ األة ، ٚاٍزؾبٌخ األثٕبع اٌٖغبه ئٌٝ ػٖبف١و هِي٠خ؛ أل ١ٌؾبٚي ِٓ صَ

خ ثٛٔب ً ّبٍؼب ً ِبث١ٓ األة عؼٍُٙ ٙؾب٠ب فٟ ٍج١ً اّجبع ٔيٚرٗ اٌْق١ّٖخ .ٚاٌؾم١مخ اٌزٟ  ا ِٕبٓ ِٓ اإللواه ث ّّ ّْ ص ٙب أ

َُّ ثٗ إٌٔ ِٓ ّنهاد ع١ٍّخ  ب ٠ز ّّ اٌوِي ٚاٌّوِٛى ٌٗ ، ِٚٓ اٌٖؼٛثخ ثّىبْ أْ ٠مزٕغ اٌّزٍمٟ ثٙىنا هثٜ ، ػٍٝ اٌوغُ ِ

لِخ ِٚٛؽ١خ ، ٌٚغخ ٍوك٠ّخ ّف١فخ ، ر١ْغ ف١ٙب األٌفبظ اٌمو٠جخ ِٓ ٚػ١ٗ وٍفظخ ) اٌّزْجَٓ( فٚال ً ػٓ عّب١ٌّبد اٌٖٛه اٌَّزق

ٚٚالؼ١زٙب ، وز٠ٖٛو اٌج١ذ اٌنٞ ى٠ّٕذ عٛأجٗ ثٖٛه األ١ٌٚبء ، ٚأٚأٟ اٌط١ٓ اٌّي٠ّٕخ ثىَٛه ٕؾْٛ اٌقيف اٌٍّٛٔخ 

 ِٕٚبكاح األة ألثٕبئٗ ثـ  ) أثٕبء ٍٍٜٛ ( ١ٌٌٚ ثأٍّبئُٙ رؼج١وا ً ػٓ وو٘ٗ ٌيٚعزٗ ٚاٌَؼٟ ٌإللزواْ ثغ١و٘ب .
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رغٛٓ ثٕب ٘نٖ اٌمٖخ اٌطو٠فخ فٟ ١ٍبؽخ ِبرؼخ فٟ ػبٌُ اٌق١بي  ٚرَوػ ثٕب       

٠ٛٛال ً فٟ إٌٛف ؽلّ اٌٙن٠بْ ، ٚرأرٟ فطٛهح ٘ىنا لٖٔ ِٓ ِطٍت فّٕٟ ٠ىبك 

٠ىْٛ ٍالؽب ً ما ؽل٠ّٓ ، فبٌؾلس ٘ب ٕ٘ب ١ّ٠ً غٍٝ اٌىّْٛ ٚ ا ٠ّٕٛ ئ اّ ثّملاه ِب ٠َّؼ 

اٌّىبْ ، ِٚب رَزّطوٖ ِٓ ِْبػو رَزغٛه األػّبق . ٌٗ اٌواٚٞ ثبإل١َٔبػ فٟ ماووح 

ٚ٘نا ِب٠ّىٓ أْ ٠ّضًّ كٚها ً ٍٍج١ّب ً أ٠ٚب ً  فٟ اٌٛلذ مارٗ ٚفٖٕٛب ً ئما أِؼٓ اٌٍَوك 

ب ٠فملٖ اٌملهح ػٍٝ اٌزٛإً ِغ اٌّزٍمٟ ٚعنثٗ ئ١ٌٗ .  فٟ  ّّ فٟ إٌٛف ؽلّ اًٌٍّ ، ِ

ناووح اإل٠غبث١ّخ اٌزٟ رِٟٛء ثؼالِبد ِفززؼ اٌمٖخ ٔغل ١ِالً  ئٌٝ اإلِز١بػ ِٓ في٠ٓ اٌ

اٌوٙب ػٓ اٌؾ١بح اٌزٟ ٠ؾ١ب٘ب اٌجطً ِٚغبثٙزٗ ٌّؼزون اٌؾ١بح ثّب ف١ٙب ِٓ ٕؼٛثبد 

ٚٔىجبد أؽ١بٔب ً ٚٚلٛفٗ ِٛلف إٌلّ اٌنٞ  ا ٠أثٗ ) رالػجٕٟ أٔبًِ اٌمله وّب رالػت اٌو٠ؼ اٌؼبٕفخ أٚهاق اٌْغو ( ، ثً ٠ٛاعٗ 

ّٓ كٚاَ اٌؾبي ِٓ اٌّؾبي وّب ٠مبي ، فٍُ وً مٌه ثؼي٠ّخ ٚإواهكّٚٔب  وًٍ أٚ ًٍِ ، غب٠زُٗ اٌؼ١ِ ثَالَ وّب ٠ؼجّو إٌٔ . ٌى

ٌزٗ  ّٛ غٓ فبٕخ ِغ ظٙٛه ) ه٠زب ( فٟ ؽ١برٗ ؛ رٍه اٌّقٍٛلخ اٌزٟ ؽ ِّ رغو ِ ٌٗ اٌؾ١بح ِضٍّب أهاك ٘نا اٌجطً ، ثً لٍجذ ٌٗ ظٙو اٌ

اإلٍزغواق ثٙب ، ٚاٌزفٕٓ فٟ ئ٠واك٘ب كْٚ أْ ٠فمل للهح رط٠ٛؼٙب ٌٖبٌؼ  ئٌٝ وبئٓ آفو ثّب اِزٍىزٗ ِٓ ٕفبد أٚغً اٌَبهك فٟ

 ( ّْ ّْ رٍه األٕٚبف ع١ّؼٙب وبٔذ ِٓ ِؾ٘ اٌق١بي ، ٚأ إٌٔ . ٌىٓ ِب٠ّىٓ أْ ٔإّوٖ ِٓ ػالِخ عّب١ٌّخ ٌٚفزخ ف١ّٕخ ثبهػخ أ

١ٍٍٚخ ً ٌٍجٛػ ػٓ ِىٕٛٔبد إٌفٌ اإلَٔب١ّٔخ ، ه٠زب( ١ٌَذ ئ اّ ّق١ّٖخ ١ّّ٘ٚخ افزٍمٙب اٌَبهك ِٓ ٚؽٟ ف١بٌٗ ، ١ٌغؼٍٙب أكاح ً ٚ

 ا١ٍّّب  ئما فبٌغزٗ َِؾخ ؽّت ٍ ، ٌزٍٙت ف١ٗ ٌٛاػظ اإلؽَبً اٌغّبٌٟ ّٚؼٛهٖ اإلَٔبٟٔ .  ٚ٘نا ِب ٠إولٖ إٌٔ ؽ١ّٕب ٠ًٖ 

 ي ١ٌٌٚ اٌؾم١مخ اٌٛالؼخ :ئٌٝ اإللواه ثٖؼٛثخ اٌٛلٛف ػٕل ٍو ّ اٌؾ١بح األثل٠ّخ ، ٚإّٔٔب وض١وا ً ِب ٍٔٛم ثبأل١ِٕبد فٟ ػبٌُ اٌق١ب

ّٜ ػٍٝ األهٗ  ارط١و .ٍوِلٞ ا اففبق فٟ ػبٌُ اٌّؼغياد .ػلٔب ئٌٝ أٔفَٕب ٌؾظبد  (.  ) أٔب . ِب أٔب ئ اّ ٍوٌة ِٓ األ١ِٕبد رؾ
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