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، إال باإلشةارة إلة  فة  أي موقةأ أو منبةر فيةاف  أو أدبة  ال يجوز اقتباس أو نشر أي ماّدة من موادِّ المجلّة 
فح  المنشورة فيها الماّدة سم المؤّلف والصَّ  . إسم المجّل ، وا 

 
حافة  والمفكِّةرين والفّنةانين المسةا،مين، كلُّ ما ُينَشر ف  المجّل  يعبِّر عن وجهات نظةر الكتّةاو والشُّةعراا والب

ر غير مسؤول عمَّا ينشره بين دّفت  المجّل                                                      . والمحرِّ
 
ر  المحرِّ
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ر  كلمة المحرِّ
 

 
صبري يوسف                                                                      

 
 ت  ،يمَنت عل  كامل كيان ، وغةدَ  إل  أن ،تبرعَمت ف  مخيَّلت  منذ زمٍن بعيد، ن  طويالا الم راودتفكرة السَّ 

تجةةذبن  إلةة  رحابهةةا الفسةةيح ، مفلمةةا تجةةذبن  الينةةابيأ العذبةة  وصةةفاا . جةةزااا مةةن وجةةودي علةة  وجةة  الةةدُّنيا
بشةةر فةة  تعةةاملهم مةةأ بعًةةهم بعًةةاا، ولهةةذا تةةؤرِّقن  وحشةةّي  ال! السَّةةالم شةةعاري ا زلةة  فةة  الحيةةاة. السَّةةماا

ةة ةةباش و،ةةدوا اللَّيةةل، منةةد،   ممَّ ا أراه مةةن وتةةؤلمن  كفيةةراا الحةةروو الَّتةة  تنشةةو بةةين البشةةر، تهةةدُِّد صةةفاا الصَّ
يفتةةرس بعةةب البشةةر بعًةةهم  !نةة  جنسةة  فةة  حةةروو مةةدمِّرة ومجنونةة  ، كيةةف يصةةوإُل اإلنسةةان مةةأ بدمةةار

اري ًَّ  ، أرى أحياناا كفيرة أنَّ اإلنسان يحمل بين تجاعيةد مّخة  بةالدات بعًاا، كأّنهم من فصائل الوحو  ال
! الحمير من حيث سماكات المّخ والمخيخ، من حيث اآلفار المخيف  الَّت  يتركها ورااه وال يرم  ل  جفن  

 
مةةال والحةةّو والفةةرش والوئةةام والحكمةة  والعيةةل ورااه فةة  مهةةوِّ  كيةةف يتةةرإُل اإلنسةةاُن كةةلّ ! عجبةةاا أرى  ،ةةذا الجَّ

النَّةةار، ويرّكةةز علةة  سةةفإلء الةةدِّماا، ناسةةياا أنَّ كةةّل رحلتةة  فةة  الحيةةاة تنتهةة  عنةةد مسةةاح ء متةةٍر إلةة  متةةرين مةةن 
نحةُن ًةيوف  عةابرون علة  وجة  الةدُّنيا، نحةن مجةّرد ًةةيوف ال !  ا رب، مةأ قليةل مةن اليمةا  والخشةو

آالف  نيا إلة  ا بةد، مةأ أّنة  يةرى يومّيةاا يتشّبث اإلنسان ف  ترَّ،ات الحيةاة كأّنة  سةيبي  علة  وجة  الةدُّ . أكفر
، وال يتَّ     !الحماقات، وليس نحَو حكم ء الحياة  ّن  يزداد جنوحاا نحوَ  ،عظُ البشر يتواَرون ف  عتم ء اليبورء

 
                                                                  ! بتأسيس مجّل  السَّالم  لماذا، فّكّرتُ 

ن الكفيةةرين مةةن حميةة  ،ةةذا جنةةو  اسةةتفحال الم، ردَّاا علةة تأسةةيس مجلّةة  السَّةة، 3102فةة  بدايةة  عةةام رت قةةرَّ 
ردَّاا عل  تد،ور أخالقيَّات قرون من الزَّمان، ردَّاا عل  إعوجاجات سياسات ،ةذا الزَّمةان، وردَّاا علة   الزَّمان،

                                                  !انزالق رؤى الكفيرين من البشر نحو ،اويات الجَّحيم

المبةةدعين  تطلُّعةةاتء  مجلّةة  السَّةةالم، ،ةة  وردتةة  المعّبيةة  بةةأري  الحيةةاة، ،ةة  الهةةواا النَّيةة  المتةةدفِّق مةةن أعمةةاقء 
ةةانحين نحةةَو أبهةة  إخًةةرار الحيةةاة مستفيًةة  للواقةةأ المةةزري  وقةةراااتٍ  تحلةةيالٍت عمييةة  بعةةد، حيةةث أنَّنةة  الجَّ
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اتء السَّالم بيَن البشر ف  الكفير من أرجاا العالم، ب  الكون من دماٍر واًٍح للعيان  بسط أبجديَّ الَّذي يمرُّ 
فيافة   وتةروي  تأسيسل". مجلَّ  السَّالم: "وان  مستيّل ، بعن  فكرّي  فّنيّ   فيافيّ فكَّرُت بإصدارء دورّي  سنوّي  أدبيّ 

ان  عميةةق، بعيةةداا عةةن لصةة ء السِّياسةةات الممجوجةة  الَّتةة  السَّةةالم، بكةةلِّ مةةا تعنةة  ،ةةذه الكلمةة  مةةن معنةة  إنسةة
                                                   . طرحها بعب ُمخلخل  أجنح  السَّةالم علة  وجة  الةدُّنيا

  
حول السَّةالم  ُتعن  المجلَّ  بالنُّصوإل ا دبّي  والفكرّي  والنَّيد والفنون التَّشكيلّي  وغير،ا من الفنون المتمحورة

ةةةة عري  واليصةةةةإل والميةةةةاالت والوئةةةةام بةةةةين البشةةةةر فةةةة  جميةةةةأ أنحةةةةاا العةةةةالم، علةةةة  أن تكةةةةون النُّصةةةةوإل الشِّ
  .       حليلّي  واللَّوحات المسا،م  تصوُّ ف  جو،ر تطلُّعات آفاق السَّالميدي  والتَّ راسات النَّ والحوارات والدِّ 

راعات بين ا ديان والمذا،و واليوميةات واالفنيةات، تعتذر المجّل  عن نشر أّي  ماّدة تفير الحسا سيات والصِّ
هةةات  ةةراعات الدَّموّية  المذ،بّيةة  والدِّينّية  واليومّيةة  والسِّياسةّي  ،ةة  ًةرُو مةةن جنةون توجُّ  ّنهةا تعتبةةر ،ةذه الصِّ

تيبل أّي  بعب سياسات ،ذا الّزمان، وخروج تام عن حيفيات أبجديات الّسالم والوئام بين البشر، كما ال تس
مةةاّدة تسةة ا إلةة  شةةخإٍل مةةا أو جهةةٍ  مةةا،  نَّ المجلّةة  منبةةر فسةةيح للسةةالم اإلنسةةان  الخةةالق وليسةةت منبةةراا 
ةةو بةةالمواد الَّتةة  تةةدعو للحةةوار والسَّةةالم الخةةالق بعيةةداا عةةن لصةة  العنةةف والعنةةف  لليةةدش والةةذَّم بالبشةةر، بةةل ترحِّ

حةةيمالمًةةاد،  نَّ لصةة  العنةةف والعنةةف المًةةاد أوصةةَلت  بنةة ةةوا ! ا إلةة  بّوابةةات الجَّ ًَّ ونحةةن بصةةدد تسةةليط ال
علة  لصة  السَّةةالم والوئةام بةين البشةةر إبةداعّياا، لعّلنةا نسةةتطيأ أن نةروِّج فيافة  السَّةةالم والحةوار والمسةامح  بةةين 
ةةُو المجلّةة  بدراسةة  وتحليةةل أسةةباو العنةةف ومعالجتةة  ومعالجةة  العنةةف المًةةاد  البشةةر، وفةة  ،ةةذا السِّةةياق ترحِّ

!                             لحوار، بعيداا عن لص  البصب والكرا،ّي  واالنتيام والحرو و،درء الدِّمااعبر ا  

المجلَّ  مستيل  وغير مرتبط  فكريَّاا أو سياسيَّاا أو فيافّياا بأيَّ  جهةٍ  رسةمّي  أو غيةر رسةميَّ  فة  الشَّةرق أو فة  
ةو بةأيِّ دعةٍم مةةاّدي أو الصةرو، وال تيبةل الهبةات والتَّبرُّعةات المشةةرو  ط  مةن أيَّة ء جهةٍ  شةرقّي  أو غربّيةة ، وترحِّ

هات برنام  المج بين البشر كلَّ البشر، دون االنحياز إلة  طةرٍف  ّل  المرتكز عل  السَّالممعنوي موائم لتوجُّ
نبةر أن نحيِّةَق ملعلَّنا نسةتطيأ عبةر ،ةذا ال ،ًدَّ اآلخر، بل االنحياز إل  الحقِّ والعدال  والمساواة بين البشر

                                                                    !إنسانّيَ  اإلنسانء عل  وج ء ا ربء 

مةن كةلِّ عةام، كحصةاٍد لصةاللء عةاٍم مةن كتابةات مبةدع  ( ديسةمبر)المجّل  سنوّي ، وتصدُر ف  كانون ا وَّل 
الم مةةن كافّةة ء أنحةةااء العةةالم، واسةةتيباالا لعةةاٍم جديةةٍد ينحةةو أكفةةر ومبةةدعاتء نصةةوإٍل ولوحةةاٍت عةةن حيفيَّةةاتء السَّةة

                                           !ف  كلِّ أرجااء المعمورة فأكفر نحَو السَّالمء والوئامء بين البشر
                                                                                                                               

3102( ديسمبر)كانون األّول : ستوكهولم  
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 عرالش  
 

 الشِّعر  من عّدة دول من العالم في ملفِّ وشاعرة يشارك ثالثون شاعٍر 
 
، (1121 – 2391) األب يوسف سعيد  

ويد، ستوكهولم/ العراق السُّ  
الفلب ِّين/ صالح فائق، العراق  

لندن/ العراق ائغ،عدنان الص    
األردن/ موسى حوامدة، فلسطين  

فلسطين / محمَّد حلمي الر ِّيشة  
تونس/ نصر سامي  
تونس/ منى الرَّزقي  

ليبيا/ عاشور الطُّويبي   
الجزائر/ فوزي ة أيوعاللن   

المغرب/ فاطمة الز هراء بن يس   
المغرب/ نجيب مبارك   

المغرب/ عبدالحق بن رحمون   
منالي/ عبد العزيز حــزيزي   

المكسيك –لبنان / قيصر عفيف   
ألمانيا –سورية / إسحق قومي  

سورية/ سوزان ابراهيم   
سورية/ قمر صبري الجَّاسم   

ألمانيا -سورية / وعد جرجس   

َمـة ناعـُوت   مصر/ فاطِّ
 مصر/ هبة عبدالوهاب 
مصر/ هدى حسين   
العراق/ زهير بهنام بردى   

أميريكا –العراق / فائزة سلطان   
 أمل ماركوس / العراق – السويد

العراق/ شاكر مجيد سيفو   
العراق/ أحمد محمَّد رمضان   
العراق/ علي مولود الطَّالبي   

ويد العراق/ سامويس  ـ السُّ  
ويد –سورية / كابي سارة  السُّ  
ويد –سورية / صبري يوسف   السُّ
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 فولةالط  
 
 

 
 

     يوسف سعيد. د الشَّاعر األب                                                                              
 

 

جةةة   يرمشةةةون فةةة  ا ربء أقةةةداَم حةةةدقاتهم المسةةةوَّرة، بحلةةةٍم مةةةنفلٍ  مةةةن ذوائةةةو العسةةةلء الةةةوردّي، أ،ةةةدابهم متأجِّ
ة يسّفون تربتها، ف  وج ء  فمَّ . بسال،و غيم  ًَّ . احإلشموٍخ مكوَّر، متدلدل  أردانة  ا فيرّية ، فةوق الحاجةوء ال

يطعِّمةون عواميةد،ا . يبتلعةون مةن ا ماسة  دكنة  مةن شةخير،ا العةام. ارئة يدغدُغ خاصرة طيوس الصيوم الطَّ 
ر كلِّيةاا مةن وجةأء اللَّحةم المتيشِّةف. وقراميد،ا بذ،و الجّن  مةن . ينًحون عليها رذاذاا أخًر من أفير متحةرِّ

ةة حةةَت غربةةال الفجةةر المتةةأقلم، داخةةل احتباكاتةة  باش، ينفةةتُح سةةور مةةن حةةدائق ا عشةةاو المرئّيةة  تغيمةة ء الصَّ
،ةذه سةروج . اًةب  أجنحة  تتفةّرل إلة  صةباحات كفيةرةمواكةو بنةات اللُّصة  تتةزاحُم علة  بوَّاباتهةا النَّ . المفاجئ 

يتةةأقلُم صةةباحاا . يصةةنُأ الشَّةةاعر مةةن سةةالالتها المكهربةة  با لفةةاظء قصةةيدة. مةةن دمعةة  تهطةةُل بطةةولء قاماتهةةا
بلّي ، يذوُو كل فحيح أسود، مسحاا اللَّيل يطاردون شةبحاا، يبحةُث عةن آخةرء فمالة ، ت الجَّ بجذورء ف  الفجوا

خينةة ، الحافَّةةاتء الفَّ  مةةن ظةةلِّ الرُّمةةو ، ذاتء ... يلةةتيُط غًةةروفاا مةةن جسةةدء دكنةة ء اللَّيةةل . فةة  ابريةةق المكعَّبةةات
ّنةة  قةةادم  نحةةو مّتكةة تء إ. إّل سةةوع  ذات الجلةةد البجعةةّ  الخةةاال جديةةد فةة  المو . ينتشةةُل رجةةل قمةةيإل وردتةة 

،ةةةذه الخشةةةون ،  بكةةةلِّ اجتراحةةةاتء  رز فةة  دمةةة  وال حةةةدائق كلمةةةات  تجتةةثُّ ال نصةةةَو الفةةةوا... عيدة المةةدن السَّةةة
تستييُظ مواكو أعصاب ، تصنُأ من لعابها خيوطةاا وتنسةُ  خيمة  فةوق تعرُّجةات دمة ، جاذبّية  نهةره تسةحب  

أعةةرُف أنَّ قلبةة  يةةدرإُل . عةة  مةةن دمةة فجةةرء يًةةا،  غفةةوَة ميتطِّ شةة ا مةةن انبجةةاسء ال. إلةة  عالليةة  الخريرّيةة 
ذات . هيةرةغزالةَ  الوقةتء المعةاكسء تحتسة  و،جةاا مةن شةراراتء الظَّ  وأعةرُف أنَّ . وشوش  عيارو سةاعَ  الرَّمةلء 

جنح ء وحُد،ا الفراشات تستريُح عل  أ... عراا، يطهِّرون دموَل عيني  ذي فيَد نبً ، مواكو من الشُّ الفخذء الَّ 
أال أيُّهةةا الوعةةُل الوديةةأ، ألسةةَت أنةةَت الَّةةذي تحةةنُِّط أسةةرارنا فةة  متا،ةةات ... اّنةة  أفهةةرُس قفةةزات ذاتةة  . البةةرقء 
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الوحيةةد الَّةذي بية  علة  ،ًةةب ء . رائأبةالء البعيةدة  َمةن ييتةةُل شةعراانا يحةذف مليةون حكمةةٍ  مةن دفةاتر الّشةالجِّ 
دمةة  "عةةن حصةةانء الخرافةة ء : مةةوش مةةن صةةهيل، قةةالواهةةذا الجُّ لةةيس ل. الةةذَّاكرة، نسةةَ  أركيلةة  مصةةنوع  مةةن دمةة ء 

ةةةحراا علةةة  جلةةةدء غزالةةةٍ  ". يرتِّةةةُق مةةةاَا العشةةةوء  رأيةةةُت بةةةوَش البةةةوذيِّ علةةة  خطةةةوٍط خًةةةراا وبصةةةمات آلهةةة ء الصَّ
، فةة  سةةهووء الملةةحء ... مجفَّةةف،  يحملةةوَن . اّنةة  أسةةتييُظ فةة  ظهيةةرةء النَّخيةةل، أبحةةُث عةةن مةةدٍن متعرِّجةة ء اليلةةوء

صوتهم، ويًمِّخوَن جدائَل رصةانتهم، ومةن المؤكَّةدء أنَّهةم يرحلةون صةوَو صةورٍة تنةبجُس مةن حوافيهةا  ر،اف 
اّنة  ... انعكاسات لمرايا، وشمول، ذات ،ال،ل ًوئّي  تهطةُل كطةلر ربيعة ، وكصةوٍت ذات إطةاٍر مخملةّ  

ف  أرجةوزة  خالةدة امي  تحتسة  شةوقاا مةن ميةاه نفسة ، و،ة  فة  انتعاشةتها المتسة. أحلُم بروائأ نسةك ، وتصةوُّ
ةةة. ينابيعهةةةا كفةةةانوس مصةةةاو بزمهريةةةرء . انع  صةةةخباا أزرق اللَّةةةونوحةةةده المطةةةر الهتةةةون، يعةةةّري جموعةةة  الصَّ
أشةالا  لهةا غبةار، ذّراتة  لةم تةدخل إلة  دورة حًةان  ". اّن  أرتية  جةدران حدسة "وبعفويٍِّ  تاّم  أقوُل . البحر

، ،م ف  ارتياا صعودء العاصف ، ي بلّي ، لهذه ا غني  الجَّ . ارئ حّمصوَن أرغفَ  موصليِّ ، للشتاااتء الطَّ العيلء
، حوافي  معطَّرة، باللَّ  ، اّن  أبحُث ف  سهووء شنعار عن ساللم سديم  شفيف، سجف  كلونء العشوء فمء الميدَّسء

ًةجري  جيِّةداا أنَّ  أعةرفُ .. بلةّ  كلماتة  مَخمَّةرة بخالصة ء رحيةق العسةلء الجَّ . موسييّي ، صنع  عازٍف عراقة 
ةةحةةدود،ا الفَّ  حًةةارة فيةةَدت   ًَّ  ، صةةهيل الخيةةولء فادل الخًةةراا، رتّيةةت بةةإبر عشةةو البّرّيةةلجّيةة  منةةذ أزمنةة  ال

ة ، الجَّ  ًّ نة  أركةُب وراَا ،ةا أنّ ... امح ، آٍه ال أحةسُّ برائحة  لذيةذة فة  منحةدراتء النُّجةومء ذات االنبسةاطء الف
قطيةأ  مةن خنةازيرء . الالبسة  أجسةاداا، أزمنة  تشةيُخ بمةادَّةء البيةابء المجفَّةفء  قفائر الّلذة، فة  سةالالتء ا رواشء 

ةباو تشةترإُل فة  صةنأء نيطة  مةن مةاا طةازج، الجِّ  ًَّ بالء يتفرَّسن ، ال شة ا يوقةُف ميةاَه لةذَّت ، كةّل جةداول ال
ر عبةر أصةوات تصةنعها بينما نافذة غةديري تصةنُأ بؤبةؤاا مةدبَّباا كحشةرة قانية  ترمةُز إلة  جحةيمء العيةلء المتةأخِّ 

ة أو عالمةات مةن نبيةذ معتَّةق علة  لوحةاٍت كبيةرة أو فلية  . فير الحةاّد، رتاجةات حمةرااعيوننا، لةيس لهةذا الصَّ
سةةاعات،  9ميتطعةة  مةةن غابةةات تجةةاور بيوتنةةا الجوزّيةة ، لةةيس لطزمنةة  غبةةار ميتطةةأ مةةن جسةةد علةة  صةةدره 

لةة  ركبتةةّ  قمةةر، ال يعةةرُف كيةةف يصةةازُل النُّجةةوَم، ،ةةل اّنهةةا عجرفةة  أخيةةرة عاليةة  ع... حاملةة ، ،زائةةأ أوقاتهةةا 
ستأت  امرأة الح ِّ إل  ديارنا  و،ل ف  سلَّ ء أحالمها عناقيد من عنٍو أو تّفاٍش أخًر  ،ل سترقإُل عاري ا 

ةة وأخيةةراا .. وز  آٍه ، ييةةال أنَّهةةا رقَصةةت  منةةُذ ألفةة  سةةن ، وسةةترقإُل عبةةر مسةةيرةء ا فةةالإلء قةةرَو سةةريٍر مةةن الجَّ
وكيف تسّور . ،م بال شإل ة يعرفون كيف يستكرُ  المطُر داخل الصيم .. مااء ت  عبر درووء بيادرء السَّ رحلَ 
يتوقَّفةةون فانيةة ا يخةةرُج الةةوزيُر مةةن حجالتةة  شةةارحاا لًةةيوفء المةةدن البعيةةدة عةةن . وارل خواصةةر سةةتوكهولمالشَّةة

ت خًةةراا، تحبةةإُل مةةن أصةةابأء غفيةةاٍن مستشةةٍر فةة  عًةةالت زمهريةةر الكتابةة ، جّيةةد أن تكةةون لليبلةة ء مظةةال
آخذ مةن دفةاتر . أحرث وجهإل بطاقات ملل . لواعجها شعوراا ميتطعاا من مساماتء رجٍل فيَد أعًاا ذاكرت 

وابة  يتياسةُم جسةَد الةوردة، الزَّ  حيةثُ . وأرحةل صةوو انبجةاسء الينةابيأ. روحإل راحتة  مهريةر فة  منحنيةات الرَّ
بعَد اإل،دااء ة يتحوَّل ماؤ،ا إل  بيٍأ قاني  من دم الوردة .. الحجل  يهدي من وريياتها الحمراا لبحيرة أسراوء 

فة  تجةاويف روحة ، وديةاجيري أقةاليم  ؤال أبكةم لماذا رحالتة  داخةل المنةاف  البعيةدة  يبية  السُّة.. هيدة الشَّ 
... حجالتهةةةا  شةةةاؤم، متةةة  يفةةةتُح النَّهةةةار أوداجةةة  لتطلةةةأ الشَّةةةمس الحبيبةةة  مةةةن آٍه يةةةا حامةةةل ألويةةة ء التَّ . سةةةوداا
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ّنة  أميةُت إ... ى لييهي  العالم ملا حنجرت  جوزيف عيساوي ف  رابع  النَّهار أحرَق قصائده، ال لش ا سو 
جةاهء ا فةقء البعيةدء صةرُّفات الهجينة  المباحة  أن يرحةَل باتِّ ومأ ،ذا فه  رفيي  ظلِّ ، كّل ،ةذه التَّ . جليَد ك بت 

ألةةيَس . مواكةةو ا زمنة  تلتحةةُق بيوافلنةا حاملةة ا قصةائد ا ميةةر... ط حةامالا علةة  كتفية ء قمصةةان ،ذيانة  المةةرقَّ 
جدائل ليل  . يحمُل شيئاا من تباريح  7ابع   وحده الرَّقم ف  حوانيت ذاكرت  قفائر فارغ  مهداة للمدين  السَّ 

ةةل يةةا أصةةدقاَا  تعةةالوا... ،ةةم الَّةةذين ًةةفروا مةةن دمةة  إكلةةيالا لحامةةلء اليةةوسء . قةةرَو سةةاقيٍ  تةةروي شةةجرة التأمُّ
ن  أنتم  قسراا إلة  قبائةل تشةاكُس كةّل ا بجةديات انَّ ... المتسلِّي  حدب  البحرء  ط نء الشَّ  يدء لنصطاَد وج َ الصَّ 

يسةربلها طيلسةان أسةود نسةجت  أنامةل  ن  أرى السَّمااَ ،ا أنَّ . المنفّي  إل  سالالٍت ساقط  من خلجانء ا قمارء 
ةة. اآلزال ةةدن حارى يتر جفةةاف نيةةران الصَّ و،ةةذه  ،،ةةذه أفكةةاري.  عشةةق قامةة  ،ةةذيان  أعبةةر أوداج نجمتةة . صَّ

 ا ل الشَّةرافيم من قوافل البدو وينًُح قلو قصةيدة المدينة  بلهةو كيميةاا تأمُّةَمن يطرُد ،ذه الجَّ ... نفايات  
ده أتحسَّ ة بعَد الظَّ البعيد  المدينة  تحمةل  وبأشةواقء طفولّية  ال،بة ، عصةافير. س  يلوُو بين الحةدائقهيرة أترصَّ

ييان فجةةأةا تهتةةزُّ شةةباإل أشةةواق ، بينمةةا مراكةةو فًةةائّي  مهتةةّزة السِّةة... ذعر،ةةا المكتةةوي بأشةةع ء شةةمسء حزيةةران 
لة ، سةوى ،ذه الطُّفو  ال ش ا ف  حياةء  ..عن المدين ، التوااات سكإل المحطَّات المنفّي تترإُل بصماتها عل  

ومةن فةرطء االنشةياقات فة  قميصة ، الشَّةمُس تصةزو جسةدي  ، ماشياا بال زوجين من ا حذية ،ممارس  التشرُّد
ةةةُو بكةةةلِّ مسةة...  فةةة  الطَّبيعةةة  سةةةالالت صةةةفراا، مائلةةة  إلةةة  االحمةةةرارء إذا غزتةةةإل  .اتالمرئيَّةةة امات  كانةةةت ترحِّ

عراا أنةةتم مةةن حكمةةاا العةةالم، أيُّهةةا الشُّةة. قصةةائد الهةةذيان ا كبةةر حتمةةاا تنةةزف مليةةون فكةةرة سةةعيدة. بةةذرت فيةةإل
ةةل بينمةةا أنةةا ... أكةةاليكم لَمةةن حةةرَق ،ياكةةل المالريةا  اصةنعوا نسةةوة  قةةرو سةةريري، يحةةدفنن  عةن ،الكةة  المؤجَّ

يومّيةةاا  ...  زنةةابق مةةن نةةوٍل آخةةر  ماويّ أراقةةُو كوكبةةاا كبيةةراا، متمنِّيةةاا االرتيةةاا إلةة  ديةةارهء، ،ةةل فةة  أحواًةة  السَّةة
اسةة  أفراحةةاا جديةةدة بينمةةا يًةةاعف فيةةري، اهلل يصةةدُق علةة  حو . دجلةة  مةةأ سةةرادق  البيًةةاا ينةةاُم فةة  سةةفوح 

هيةةةةرة، تنةةةةاوَل ا غنيةةةاا غةةةةذاا،م الدَّسةةةةم مةةةةن ربَّمةةةةا تلةةةإَل الييلولةةةة  عةةةةادة مكتسةةةةب  فةةة  الظَّ ... لكّنةةة  ال أحسُّةةةة  
آكُل سريعاا مةن مياصةفهم، أتنةاوُل فتةاتهم فيةط  ،ببرافن جوع ، أحياناا أنظر خلس ا أغزو موائد،م . مياصفهم

  المدينةةةة  راكًةةةاا ومالحيةةةةاا أسةةةةراو اليبَّةةةةرات وأعةةةةوُد أدراجةةة ، وقةةةةد نسةةةةيُت كلِّيةةةةاا تلةةةةإَل ّيةةةةفةةةمَّ أ،ةةةةرُل إلةةةة  برّ ... 
ةة. يةةوَر فةة  الحدييةة  الوحيةةدةالمناسةةف، مراقبةةاا الطُّ  طفةةولت  شةةب  نسةةوٍر . صيرةعةةودة الهدا،ةةد مةةن ا نهةةارء الصَّ

ابها قد جفَّ من فرطء جوعها محلِّي  ف  فًاااٍت بعيدة، لكنَّ    عتباٍت من مصةاطو اَم علأحلُم أن أن. ًر
. سةةفنج  مهترئةة  تحمةةُل فةة  أوداجهةةا فجيعةة  كامنةة  فةة  أغةةواري، مهةةزوزاا دائمةةاا بريةةاٍش عاتيةة إكنةةت ك. المرمةةر

رقاا مةن صةدر،االبراري تفيُح حرارتها، الحمامُ  تت كُل ف  طيرانها، تخرُج السَّ  أمشة  مرغمةاا، إلة  . ال،و الزَّ
اشةةةف  علةة  أيةةةاٍد قةةةذرة، اعةة  السَّةةةوداا، تهةةةدر قبالتةة  النَّ اّنهةةةا الطَّ . مدرسةة طاعةةٍ  سةةةوداا، تصةةدُر مةةةن معلِّةةةمء ال

أتصوَُّر جشعاا داخل غيم  يسربُل قّمة  حواسة ، ويتةوارى كّليةاا وراا سةجف أسةود، كنةُت وحيةداا مةأ أحالمة ، 
يةةاط أتةةرإل ن... فةة  أصةةنام ، أداعةةُو حشةةرات صةةصيرة طالعةة  مةةن بيةةوتء حّبةة   أتفةةرَُّس فةة  تعرُّجةةات ناتئةة  

، ويتناجون بأسمااء  دم ، عل  جوانو محبرة، بعب ،ذه النِّياط انساو كد،ٍن مهراق، يفتحون جريدة اليلوء
ةةباشء ويمخةةُر فةة  مهجةة ء ا شةةيااء الالمرئّيةة ، مفةةل ا صةةابأء . العشةةقء  بعةةب مةةن ،ةةذا العشةةقء يفةةتُح شةةرني  الصَّ
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ةة ، تعةةرفُ السِّ ،ةة  اّلتةة  نةةاَدت مةةن منبةةرء . أسةةراَر اليهةةرء  حرّي ، امةةرأة واحةةدة فيةةط تتسةةّكأ علةة  أكتةةافء اليطةةوء
، وقالةةت، ألةةيَس مةةن الخطةةأ أن نبحةةَث عةةن فةةارزة معيوفةة ، تحةةيُط بهةةا ريةةاش طالعةة  مةةن و،ةةادء قصةةوء  الهيكةةلء

ويبةان . الخيزران، معّبأة بأسةرارء عيةلء الكلمةات المكتوبة  فة  ملكةوتء اليلةوء  آٍه، اّننة  أحمةُل أوسةم  ،ةذيان 
باشء البا نين ا خيةرة، تكةون البةاخرة اليادمة  إلينةا كر، يخرج حلم المجدلّي  من أوداج ، وف  السِّ كصحوةء الصَّ

تةة  تمخةةُر أسةةرار،ا فةة  أعمةةاق ، ألةةيَس مةةن اللُّصةةات الَّ . صةةاتء محّملةة  بةةرزمء الكلمةةاتء ومشةةحون  بكةةلِّ قةةواميسء اللُّ 
تةة  الم، بعيةةدة  كانةةت الخلجةةان الَّ هةةر جزافةةاا فةة  بحةةٍر مةةا  ترشةةين  سةةهام ا حةةخاف ء أن تصةةوَّ تيةةارات النّ الّسةة

،ل ،نةاإَل مةن . ّن  أرحُل ف  د،اليزكم الباردة، باحفاا عن ليم ء خبٍز ناشف إ. صنعها الحّو من نياطء أمطارءهء 
ة أقةتحُم حتّة  مسةرَّات اهلل وتهةدُّجاتء . ادق غراب ، ف  ،ذا االقتحام  و،ل من سةؤاٍل ملةّح  فة  تًةّرعات  الصَّ

طيةةةوٍر مصةةةنوع  مةةةن دمء شةةةيُِّد أعشاشةةةاا لأُ . الكلمةةةاتء مةةةن أفةةةواهء ا نبيةةةااء وحةةةزنهم المكعَّةةةو اليدِّيسةةةين وانةةةدالقء 
أتريةدن  أن . فاني ا ... ،ذا العالم، أعصاب  من دمااء الشِّعرء وماا ينابيع ء ا حل  : علنها صراح ا أ. الكلمات

ةة ًَّ راا تعةةرُف جّيةةداا كةةم كنةةُت أعةةان  مةةن الكلمةة   الموصةةل العةةذ جرء  أتريةةدن  أن أحةةلَّ أسةةرارَ أرمةةَق ،ياكةةَل ال
ومأ ،ذا، كنةُت دائمةاا أحلةُم  ، ، أمخُر ف  عباوء مياهء الكنائسمراراا مارسُت طيوس  ف  سبوت  اليتيم. الفير

هيةةةرةء رشةةة  المطّجةةةن، لكّننةةة  فةةة  تشةةةرُّدن  كنةةةُت أكفةةةر سةةةعادةا مةةةنهم، كنةةةُت حةةةّراا فةةة  الظّ برائحةةة  الكبةةةاو والطُّ 
ةةاتء المدينةة ، أصةةطاُد مةةن النَّ أسةةوُش فةة  غابةة. المحرقةة  ال شةة ا سةةوى ... صير، سةةمكاا ال ينمةةو كفيةةراا هةةرء الصَّ

قهري الَّذي يتربَُّأ ف  حنجرةء أمِّ ، ال ش ا يوقفن  عن حوِّ البراري، سوى طيوسء ،ذه المدرس ، اّن  ألعُن 
كانةت تمسةُح دمةوع  بأجنحة ء . ل وب  لمةديرت  الفاًةلكنَّن  كنُت أعط  الطُّ ... ت  تصرَّمُت فيها، ام الَّ ا يَّ 

كنُت أ،ذي مأ نفس ، ال شة ا إطالقةاا يصةدُّن  عةن متا،ةاتء ... حنانءها، رصانتها ميرون  بأسلح ء المهاب  
يتةة ، وكنةةُت أعةة  جيِّةةداا، مةةاذا أقةةولُ  تعةةرف، . لكّننةة  كنةةُت أعاتةةُو نفسةة ، أجلةةُد،ا بسةةياطء أسةةئلت  الحةةادَّة. حرِّ

. يحمُل أوسم  من صليٍو مًرَّج الحواف  بدمء الخةالإل. بواطنء تاريخء ا ربء كيف تطلُأ غزالُ  الفرشء من 
يصةلِّ  فة  ،يكةلء انطاكية  ... يرتي  سّلم المحّب ، ليعانَق بشفاهء بؤبؤي  منحدراتء مدينة  مةاردين والموصةل، 

ين أناملةةإل، تمةةوُر رشةةاح  اليراعةة  بةة. فيفء حيةةث رمةةوُ  البطاركةة  تحةةفُّ كمةةرواش نسةةجت  أصةةابأ الهةةوااء الشَّةة
كطلر ساقٍط، بتؤّدة من أ،داوء نيسان، تصامُر، تبحُث عن فجواتء تطلُّ منها الفكرة وتنبجُس من خاصرتيها، 

ولكن لم تنَس، كيَف تنسُ  ا فكار المجّنح  ف  خلي ء . ن، صنعت  لإل أمُّإلوائأ نسيت ارتداا قميإل ملوَّ الرَّ 
زبةةورة بكلمةةات المحبَّةة ، تكتةةُو مالحمةةإَل عليهةةا، وترحةةُل تةةذ،و عبةةر الةةدُّروو، تبحةةُث عةةن صةةخرة م. المحّبةة 

، تمةةةارُس يوميِّةةةاا أحةةةزان قلمةةةإل، وأشةةةواق يراعتةةةإل تنةةةزُّ دائمةةةاا الحيةةةائق  البارحةةة  رأيةةةُت ... عبةةةر مفةةةازاتء اللُّصةةةاتء
حانوت عطار، وقد عّلق لوح  ف  جدارهء، كانت رموزاا، صورة، تاريخاا، حبَّاا، وف  بعبء من نةزوات الكلمة  

وفة  المسةاا كنةت تجفِّةُف، رحييهةا، رغيفةاا، قرصةاا، . اا، رأيتإَل ف  المدين  المختارة، تمةط جةرارإل بسةالف عشي
تسةافُر . تسةافُر، وفة  يةديإل، كتةاو، وصةولجان أخًةر. تصدقها مجاناا علة  عّشةاق المعرفة . من تيٍن جبل ّ 

لةت أ،ةدابإل، ترى مت  ستعوُد، وكلماتإَل مف. مأ قوافلء البيلسان، وقد دعوإَل أميراا  يل  بكنوزء الحكم ء  وقةد كحَّ
 ًَّ متة  سةيعوُد ا ميةُر  ... آٍه، . أمُّإَل تناديإَل بكلماتء أرجوزة عراقّية  وتةردُِّد بلوعةٍ  أصةيل . ائأأيها ا مير ال
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، مسلوخاا كنصمٍ  ساقط  من فّو،ة ء  َر بؤبؤإَل ا يمن عن التياطء لونتأخَّ   الحص  المنمَّق مصسوالا برغوةء البحرء
ةةيال الميهةةورة . بةةالء حيةةث المجازفةة  الكبةةرىشةةباب ، حةةامالا مسةةوحإل إلةة  محةةاجرء الجِّ  ًّ لكنَّةةإَل تتَّجةةُ  صةةوَو ال

ة مكتنةزة أشةّع  صةافي  تصةدُقها علة  بةرزخء  ،واعقبأسلح ء شةمسء الخريةف، حيةث الشِّةعاو ملتهبة  بتيةارات الصَّ
                                           .                                                    العيل

 
.                  السَّفر داخل المناف  البعيدة: يوسف سعيد، من ديوان. لطو الرَّاحل د نإّل : فولةالط    

 
                                                                                  يوسف سعيد. األب د

وقةد تةّم إقامة  حفةل تةأبين .  ، مةن رّواد شةعراا جماعة  كركةوإل ا دبّية7/3/3103رحةل بتةاريخ شاعر عراق 
اعرات من داخل عراا والشَّ او والنّياد والشُّ ، شارإل في  بعب الكتَّ 00/2/3103أدب  كبير ل  ف  ستوكهولم 

شةةارإل فيةة  نخبةة  مةةن ، 3103، كمةةا تةةمَّ إحيةةاا حفةةل تةةأبين أدبةة  كبيةةر لةة  فةة  أربيةةل، نيسةةان ويدوخةةارج السُّةة
ةةانحين قةةوالا وفعةةالا نحةةو قةةيم الخيةةر  الكتّةةاو والشُّةةعراا والنَّيةةاد والبحافةة ، حيةةث كةةان ا و الّراحةةل مةةن أكفةةر الجَّ

!                            ان وا قوام عل  مدى سنوات عمرهوالمحّب  والسَّالم والوئام بين البشر وا دي  
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 ضرير يبحث عن هاتف
 

 إلى سركون بولص
 

 
 الشَّاعر العراقي صالح فائق

 
 عر  ف  غرف شا

 :سبات  ال نهائ 
 ل  مذاق الال،وت
 ف  سواحل بعيدة

 كان ييلُو قوارو ومصطلحات
 يرتدي معطفاا من حرير ،ا ،و
 بداي  عاصف   ء ف  رأسء 

 اة بخياالتذكريات  مصطَّ 
 اة بذكرياتخياالت  مصطَّ 

 أحياناا ينظُر إل  اليمر
 مخبز أمامَ  يتيماا ييفُ  رُ يتذكَّ 
 

 ،ا ،و يبتسمُ 
 ُد جذورهُ ويمسِّ 
 بداي  أحالم مسالشَّ ،و و 
 يل اللَّ  ف  ،ذه لكن

 رغبت  جبال  ومياه
 ومأتم  كبير  لدبب 

 يور ف الطُّ الآيل  ف  ،ذه اللَّ 
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 جنازة فالش ترافقُ 
  عبر دروو جبليّ 

  يل ف  ،ذه ء اللَّ 
 ينفتُح منتصف أحالم 

 فأرى قطاراا ينهارُ 
 ال قرارو ف  بحر بال أمواج  إُل يصو 
 

 يل اللَّ  ف  ،ذه ء 
 ُث بها نساامئذن  تتشبَّ 

 تظهرُ 
 ترتفُأ من ،اوي 

 يل  اللَّ  ف  ،ذه
 أستعيُد مشهد إمراة

 كانت تصسُل حصاناا ف  جدول
 

 وأنَت ف  ًاحي  يل  أستعيدإلَ ف  ،ذه اللَّ 
   نداا منارةتلبِّ 

 عبر مدين  
 ف  فجر رأيُت ،نوداا قتل 

 عبر مدين  
 ف  غسق 

 أرى فيلسوفاا ًائعاا 
 ده نجم ف  ي

 و،ناإل ًرير  يندفُأ من زقاق
 باحفاا عن ،اتف

 
 ليوما

 انياتن نسمَأ غناا الزَّ أنادر  
 ليوما

 نادر  أن ترى المطر
 وذخيرة اط ا ناقالا بنادقإل  الشَّ  يذ،وُ 

 ليوما
 نادر  أن تيايَب العواصم بكمفرى

 نادر  أيًاا 
 أن تستبدَل ،مومإَل بييفارة
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 ور الميبل سوف ترى ف  الصُّ 
 تشاا م مايل  ا تهدِّ ف

 يسعدإَل أكفر‘ أعرُف ‘ ،ذا 
 

 فن  بروتون عن فيمات جائع حدَّ 
 تحيط بحيرة

 مشينا ف  حديي 
 مَسَد ذئاباا تنزف: إنحن 

 حملنا إل  منطاد
 ف  منتصف المدين 

 رأينا غزالتإل تأكل ملحاا عل  باو
 

 ق فيها ماياكوفسك َحدَّ  طويالا 
 م عن حيرت ُ تكلَّ 

 أكل برتيال 
 نام فمَّ 

 اج وجاا قاتل  عل  درَّ 
  وقف عندنا وغنَّ 

 ف  كلمات 
 جدادكانت حشود ا 
 ترفُأ المشاعل

 صفت ب  تإس
 شفتي  لتُ قبّ 
 

 بعد ،ذا
 بين يديإل دعن  أًأُ 

 :لؤلؤة من حيات 
 ساؤُل فجر  مشأ  التَّ 
   إمرأة تنوش ف  أعال  ذاكرةأنّ 

 شاعر  ف  غرف 
 صامت  

 يد للفماا الوحيريُد أن يخلق الدَّ 
  نونالجُّ 
 إمرأة عاري    نَّ 

 تيطُف ز،رة ا من جبل
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 أنا
 انبَّ غالباا أظهُر ف  قصائد الشُّ 

 مولأسرق الشُّ 
 ُل إل  متحفأتسلَّ 

 فينوأحرق نصوإل المؤلِّ 
 نكبات

 لمعاُن نجوم
 زراف  تبك  ف  محكم 

 ف  ذ،ن كاتوازات قف
 مظا،رة تختب ا بين ورقتين

 صحون  وألفاظ ومروح 
 ي وق رابي  بحرِّ قتل  ف
 وتأ إليها شاعر  مط جيوب  بالتُّ يتطلّ 

 شارل ،ررة فزع  ف  كلِّ 
حكات آتي  من أواسط كتاو  ًو

 
 لف للمرة ا 

 حيلي  الرَّ أطلق لجسدي حرِّ 
   ال يصطحُو مع نّ أ غير

 ل  طابع  آإال غصن شجرة و 
 ال تصطحُو معها إال جسدي

 ف  سفين  وغصن شجرة
 

 ميلره الجَّ ُط شعكان أعم  يمشِّ 
 دفع  ملتحون نحو إمرأة

 بك 
 قامت إلي 

 مسحت دمع  بنهدين
 ها الحبيو تعبُت من ا ،وال تعال أيُّ 

 اكن  وَر وأحرفها السَّ تعال بعفر الصُّ 
 غموب إمرأة مبتسم  ،ع     أمام

 من مشاريف ،يستيريا يفمُق وقارو  يتسلّ 
 نهاُر والخيوُل ستتًاعفُ تعاَل فا 

 رُب ًبأ  مصباحاا وف  الصرف  سيفت
 ونهاي  قصيدة
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 طرفاا مظلماا من سرير إمرأة ها الحلم ياأيُّ 
 ق  ف  شتاا يبتعدُ دعن  بعيداا عن شاعر يحدِّ 

   عل  الكتوتاركاا ظلّ 
  الكرس
 تكتوُ   تواليد الَّ 

  سجين يمًغ برقيّ 
 عل  كتفي  نيو  عذاو
 وفة   بالصُّ الحييي  بين يدي  مكسوّ 

 ن جاا أعرُف أبداا من أي ال
 ف  عيني  نَّ أ أظنُّ 

 باحي يشرُو الخذالن قهوت  الصَّ 
 ف  عيني  نَّ أ أظنُّ 

 تًطجُأ كبرياا ف  إنتظار عرب 
  ا سرارء  وفيما أخرُج من ظاللء 

 مًيق ما نحوَ 
 عاةرن  الرّ صيحا

 فأ،رُو عائداا إل  زنزان 
  يصديقأقًُم تلسكوو 
 ا حًن خفّ  وأخفي فاقتي في

 
 بارةصير  يموت ف  وسط ع

 سرداو  فيوكارف  تنتظُر 
 وطنيكيف أعود إل  
  طفل حيل بمهد رابطاا جسدي النَّ 

 
 ات تيوىة ًعيف  ومرَّ مرَّ  تأتيصمات النَّ 
  ذي ،ناإل يعزفمن الَّ  ،لكن
 يل اللَّ  ،ذه في أنا

 ال أظُن الملوإل قساة
 ألنِّي أقول ،ذا 
 يحانباقات الرِّ  أحوُّ  

عُت بعًها عل  أفع  مرة   ًو
 ف  كهف ىتتلوَّ  كانت

 فيمفل عداا  عين  فم أغمًتُ 
 كاذو نصرلحظات 
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 أقول ،ذا
 إل  ميطأ من ميطأ يتتبَّعني،ذيانا   نَّ 

 بينهما تظهُر أمواج
 أكوام رسائل

 ،ارأز 
 مذابح

 ت  بين أشجارأحالم مشتَّ 
مرأة وحيدة تتجوَّ   غسق فيُل وا 

 
 ها المينااأيُّ 

 باشالصَّ  فيالمشاة  يبكيأعرف لما 
 هيرة الظَّ  وفي

 لين ولماذاطعن المرتَّ  ن  أعرف مَ 
 صبغ سياج الحديي  ن  أعرف مَ 
 سرق الكلو ن  أعرف مَ 

 سرىأورسائل جنود 
 

 أعرفإَل تخترُل طرقاتٍ 
 دونَ ة فيها مهدَّ المارّ 

 بتمفال يحمُل مجرف 
 ،ذا الميناا في ،لكن

 الماا فاتر  
 

 ُن ف  قارو رائد فًاا يدخِّ 
 اًي تحت إسم  وم يئنُّ  ،تُ فليت

 ش ا بعد كلّ 
 الحديي  كما كانت فيالمياعُد 

 العشو قمر  صناع  في
 كبير فوقُ  يحوُم زنبور  
 باحفاا عن مدخل

 
 اآلن

 أجلُس قرو إعصار
 ،ذا أرى كلّ 

 أغفُر من طعن يدي اليمن  
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 إشراقاتي في ذهني رُ أطم

 م أصدقائي الموتىوآال

 
 فجأةا 

 يظهُر أحد،م ييطُأ أوتار كمان
 تها المالذات ا خيرةأيَّ فوداعاا إذن 

 مأ المًاعف ها الظَّ وداعاا أيُّ 
 عينتها االبتسام  وأنت تتوسَّ أيَّ 
 يور يا أفكاريتها الطُّ أيَّ 
 

 يف قيظ الصَّ  وداعاا يا
 سالحف نت ياأو 

 ائم تها البلدة النَّ وداعاا أيَّ 
 ذي ينخفبسر الَّ ها الجِّ وأنت أيُّ 
 مل طفال امتطت بالرَّ شفاه ا 
 دومن بعي
 نوُن وحيداا ف  شارليبدو الجُّ 

 منحدراا من ال مرتفأ
 يرانأنوي أن أكسَر نوافذ الجِّ 
 صاعداا من ال مكان 

 زنوج   يحيطني
 المجهول  ترسُل إشارات قوا،م
   جانباا أتنحَّ 

 وأدعها تمرُّ 
 فاني 
 

 يظهُر أحد،م 
 ُم ناراا ف  حان يًر 
 نمور مريً  تندفأُ 

 وأجزاا كلمات
 

 ش ا أترإُل كلّ 
 أمً  وحيداا 

  ل دفئاا عل  غابات  الخياليّ أوزِّ 
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 أنحني

 لتيُط رغيفاا أ
 ترفعُ  ا رب 

 فراش  كبيرة إل 
 عل  يدي  تحطُّ 

 تمنعن  من الكتاب 
 
 

 0991/  9/ 31 – 01لندن 
 ". جماعة كركوك األدبّية"صالح فائق، أحد الش عراء البارزين من 

 شاعر عراقي مقيم في الفلبِّين
 

 .(أحالممقاطعات و )ة من مجموع
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ائغثالث قصائد للشاعر عدنان الصَّ   
خرجُت من الحرِب سهوا  . 0  

 

 

ائغ العراقي الشَّاعر                                                                           عدنان الصَّ  

 
 َمن  يمسُح اآلَن عن قبوء ذاكرت 

   بريدء المعارإلذين مًوا فصوَر ا صدقااء الَّ 
 بال ز،رٍة أو نعاسٍ 

 ولم  يتركوا غيَر عنوانء قلب 
ريقَ ذين أًاعوا الطَّ أصدقائ  الّ   

هم  والمنازل    إل  دمعء
 أصدقاَا الينابل  

 
 أنا شخُت قبَل أوان 

بغُ عاراُت ال التَّ ألم  تبصروا رئت  سّودتها الشّ   
 ألم  تبصروا قامت  حّدبتها خط  العابرين إل  ا وسم   

 
...ا يكّتُم قلب ممَّ ... آهٍ   

حُف والفتياتُ وما تعلُن الصُّ   
[ّي ء الفار،   يراوغَن نبَب المحوِّ إل  مصعدء الشُّ ]   
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نابل  سالماا بالَد السَّ   
داول  سالماا بالَد الجَّ   
ما حاصرتها الينابل  ت  كلَّ سالماا بالدي، الَّ   

 حملت  جرَحها راي ا لتياتل  
،ومء ومالت  عل  جه ء الرُّ   

ذي ترإَل ا ،ُل ف  ظهرناال روم غير الَّ   
نانء المخاتل  من طعانء السِّ   

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

 
، والفةةراُت الَّةة نةةراُل علةة  يطليهةةا الجَّ  ،ورائةة  نبةةاُش الحةةرووء العييمةة ء . نةة ذي مةةرَّ لةةم  يروء علةة  شةةفت  شةةجر  ذابةةل 

أركُب، أركةُب، . ت  َشع َر أطفالنا قبَل أن  يذ،بوا للمدارسء والوردء ت  مّشطَ ظايا الَّ ا والشَّ لحمنا، فنراوُغ أسنانه
، مرتيباا مفةل نجةٍم حةزيٍن، وقةد خّلفةون  وحيةداا  ، أجمُأ أحطاَو َمن  رحلوا ف  خريفء المعارإلء ف  غاب ء الموتء

أنا شاعر  أكلت  عمَرُه الكلماُت، فكيَف أرّتُو . هدااء ،نا، القماا طرَف دشداشت  وأراوُغ موت  بين الينابلء والشُّ 
صةُم، أركةُب، أركةُب، من لسةان  وينفجةُر اللُّ  -مرتبكاا  -،ذي الحروَف وأطليها جمل ا، دوَن أن  يزلَق اليلُو 

صةةاإَل، ُب عةةن جلةةدء طفلةة  الرّ ا رُب أصةةصُر مةةن دمةةأء أمةة ، أنفةة. .أيةةَن يةةدفُن أبنةةاَاُه : قلبةة  علةة  وطنةة 
يمرُّ الفراُ  عل  جرحنا، ويطيُر . ياُش بأوتارء قلب ، فيصدُش حزُن المروجء تمرُّ الرِّ . حينء ااء الطَّ فيجمعُ  ف  إن

لكة  يفةتَح الياسةميُن  ،ذي سةوَف يةأت يا شجراا عّلمتنا براعُمُ  أن  نبرعَم غصَن مواجعنا للربيةأء الَّة. ،رء إل  الزَّ 
ةةُ  دافيةةاا كالحدييةة ء،  -ائراُت إذ  تمةةرُّ بهةةا الطَّةة -طفةة ء تلةةوُذ بمع! آه لةةو يعيةةُل الياسةةميُن وقلبةة . نوافةةَذهُ  ًَ تةةرى نب

ةةة..!.. إلء ..... أحبةةةة: ذي كةةةاَن يةةةرعُ  تحةةةَت اليمةةةيإلء البليةةةلء وي ء الَّةةةملتصةةةياا بةةةالتّ  افراُت، فتنفةةةرُط تيطعهةةةا الصَّ
، تحرفهةةا الّسةة ق شةةّماع ء نعلّةةُق مةةا ظةةلَّ مةةن زعةةٍل فةةو . رفاُت إلةة  آخةةرء الياسةةمين وحزنةة اليةةبالُت علةة  العشةةوء

، ينحةةدُر اللَّ  ، وادعةة  فةة  مسةةااء التَّ الحةةروء ، ينحةةدُر الطَّ شةةاب ء والزَّ يةةُل صةةوَو المنةةازلء يةةُر نحةةو سةةيوفء نبةةقء المةةرِّ
، يهرُل سرُو الكراكة  إلة  نبةأء روحة  ، . المخازنء غةداا فة  صةباٍش بةال طةائراٍت سةنركُب تحةَت رذاذء البنفسة ء

أذكةةةُر أنَّ يةةةديإلء تحّبةةةان أن تنعسةةةا فةةة  يةةةدّي، . وافيرء ، نمّسةةةُد شةةةعَر النَّةةةوارَل والكركةةةراتء نلةةةفُّ الشَّةةة.. ملتصةةةَيين،
وشء أم يةةديإلء  أرى مةةا أرى مةةن جنةةونء الحيةةاةء علةة  صةةدر،ا، ،ةةائم الةةرُّ .. ونكبةةُر، ،ةةل يكبةةُر الحيةةُل مةةن ز،ةةرٍة،

، ألّم ا زا،يَر عن فوبها والمةروَج الَّ  فتين، الشَّة إء مةن خطة نة  عسةل  سةالَ يتعتع. ظاياتة  حصةدتها الشَّةكاليّبراتء
نوبرء يةةذكُر كيةةَف تسةةّلَل قلبةة  لصةةدرإلء فةة  ذي ًةةّمنا تحةةَت ظةةلِّ الّصةةالَّةة   أنَّ الممةةرَّ !أأخطةةأُت فةة  الحةةوِّ  -

، ،ةذي الةبالُد علة  ال تةو،مين  بأّنة -  !روء أأفرطةُت فة  الّشة -... غفلٍ  من يدّي، إلء أكفةر دفئةاا مةن ا ربء
ةةدء قنبلةةٍ  مةةن وريةةدإَل يةةا أيُّ  إّنةةا نيةةيُس الحيةةاَة علةة  حجةةمء قنبلةةٍ ، عبةةرت  . ائُر المتصةةّرُو بةةين اليةةواميسء طَّةةهةةا الُبع 

              وائَد، ك  نرتديها، قميصاا من البهج ء المستحيل ء،الزَّ  -ظايا عَو، نسيُط منها الشَّ صبَرنا الصَّ 
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،ل                      

خطأ                           
أن                               

نحوَّ                                 
… !الحياة                                        

                                         ……  
 
 

  01/03/0990 بغداد
 

* * * 
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  َّ0ط -"مغغيم  الصَّ "من ديوان  -" خرجُت من الحروء سهواا "ميطأ من قصيدة  –ائغ عدنان الص 

    3111اليا،رة  2، ط0991دمشق  3، ط0992بصداد 
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وعيون سود.. ولغة.. شوارع .3     
 

.. ذيذي يشةقُّ حنجرتة ، أكبةَر مةن ،ةذا الفةرشء المجنةونء الّةراخء الّةأريُد لص ا أكبَر مةن ،ةذا، أكبةَر مةن ،ةذا الّصة
داا عةةن قةةوانينء تمامةةاا بعيةة{ مويةة ء والتَّ }عبيةةرء أريةةُد يةةا روُّ لصةة ا أكبةةَر وأشةةرَس وأدقَّ وأعةةذَو وأكفةةَر قةةدرةا علةة  التَّ 

ةة}اإلعةةراوء  أريةةُد لصةة ا أكبةةَر مةةن لصتةة  ،ةةذه، .. تةة  أماتةةت  كفيةةراا مةةن أحاسيسةة ارم ء وزخةةارفء البالغةة ء الَّ الصَّ
.. وارل فجةأةا تة  تةدّفيت  فة  شةرايين الشَّةابيُ  علة  طاقة ء الفةرشء ،ةذه الَّ دتن  أحزانة  السَّةوأعتذُر ليلب ، فمةا عةوَّ 

                                                                                  ..  كادت  تصإلُّ حتَّ 

، شةةوارل لَشةةعرإلء الطَّ  ، شةةوارل لعينيةةإلء الواسةةعتين،  جمةةلء عينةةين علةة  اإلطةةالقء، شةةوارل للفةةرشء ويةةلء المجنةةونء
، شوارل للساع ء الخامس ء لء مرّ صاإل عالياا بريئاا  وَّ شوارل لنشر الرَّ  فجراا، شوارل ال تعةرف  ة، شوارل للحمامء

، عةةَل، شةةوارل بةةال نةةوٍم ومةةذيعيٍن، شةةوارل للسةةيرء حتَّةةالزَّ  ، شةةوارل لطقةةدامء الحافيةة ء، للةةرقإلء   سةةاح ء االحتفةةاالتء
، أو مةةن الفةةرش} للةةرقإل، للةةرقإل، ، للطيةةوسء ، شةةوارل لسةةكوء الميةةاه مةةن نوافةةذء السِّةة{مةةذبوحين مةةن ا لةةمء ياراتء

، الشَّ  ، للخوذء الَّ عبي ء، للبكااء ا بيبء ، للفتيةاتء المخبةوالتء علة  سةطوشء الّسةللهال،لء ، ت  دبكت  ، للشةمولء ياراتء
، لمدينةةةة  ال تنةةةةام علةةةة  بيانةةةةاتء -عبيُ  كمةةةةا تيةةةةول ا غنيةةةةُ  الشَّةةةة -ذي ال ييةةةةول مرحبةةةةاا عالنء الَّةةةةلطسةةةةمرء الةةةةزّ 

ُه منةةةُذ أيةةةاٍم طويلةةةٍ  طافحةةةاا أرَ ذي لةةةم  اتء العةةةالم، لوجهةةةإلء العةةةذوء الَّةةة، لنشةةةراتء الفةةةرش مةةةن كةةةلِّ محطَّةةة{الحةةةرو}
                                                                         .بالكركراتء يعاتبن ، ويًر 

.."..عرفوا ما ،  الحرو نذيد لكلم  سالم إال لهؤالا الَّ ًَح معن  محدَّ ال يمكن أن يتَّ : "نكور يفتوشء وأتذكَّ   

الم السَّة. قَةُ  علة  البةاوء صةديياا ر  ء، عنةدما تعنة  الطَّ عةامء عنةد العشةيَّ الم ،ةو رائحةُ  الطَّ السَّة: "ر ريتسوسوأتذكَّ 
، وكتةاو  أمةام الطِّ ،و كةأس  مةن الحليةوء الةدَّ  إنَّ أفةراَن الخبةزء تنتظةركنَّ  ،هةاتُ يةا أمَّ .. ذي سيسةتييظُ فةلء الَّةاف اء
                                                                           .."الملتعجنَّ فيها أرغفَ  السَّ 

                                                                       َمن  عرَف معن  الحروء غيرنا  

                                                 َمن  دخَل مساماتها  َمن  الكت  بين أسنانها فمانيَ  أعوام 

، وحمةَل حييبةَ  الحةروء وأمشةاَط الرّ َمن  ترإَل أحالَمُ  معلَّ  صةاإلء وغةاَو طةويالا فة  ي ا علة  مشةجوء االنتظةارء
                                                                                   .. ا فواجء المتيّدم ء 



23 
 

عةةن أجسةةادنا وأرواحنةةا، ونجلةةُس قلةةيالا فةة  انتظةةارء صةةوت  و،ةةا نحةةُن نعةةود اآلَن نةةنّفُب بيايةةا غبةةاَر المعةةارإلء 
، لنخةةةرَج أو ُقةةةل  لنتةةةدفَّ  وارلء بكةةةلِّ جنةةةونء الفةةةرشء َق إلةةة  الشَّةةةالمةةةذيأء المتهةةةّدجء و،ةةةو يعلةةةن البيةةةاَن ا خيةةةَر للحةةةروء

                                     ..كتسَح كلَّ ش اٍ اء ذي يل الَّ المخبواء طيلَ  فماني  أعوام، بكلِّ ،ذا السَّ 

رت  علة  فمة  طيلةَ  تة  تخفَّةكلمةات غيةر ،ةذه الَّ .. كلمةات فيةط.. أريةُد كلمةات.. أريُد لص ا غير ،ذهء .. يا روُّ 
                                                                     .. عوام الماًي  كبيع ء دٍم يابس ا

                                                                    ..نزيف ذاكرت  اآلن بكلِّ  ماذا أفعلُ 

     ..راس ء ت  شربتها مسامات  منذ نعوم ء أحالم ، وأنا عل  مياعدء الدِّ اريخء الَّ ماذا أفعُل بكلِّ أحزانء التَّ 

                                        يا روُّ .. فااء والهجرانء ماذا أفعُل بكلِّ تأريخ قصائدء البكااء والرَّ 

ُق فجةةةأةا كنةةةافورٍة سةةةوى أن أفةةةتَح صةةةدري العةةةاري المجةةةّرَش لليطةةةراتء وارلء و،ةةة  تتةةةدفَّ مةةةاذا افعةةةُل بكةةةلِّ فةةةرشء الشَّةةة
                                                                 الباردةء، وأتركها تنساُو عل  جروح 

                                                         انتمائ  لهذا الفرش  ماذا أفعُل سوى أن أعلنَ 

، الشُّ  وال تيولوا أنَّ  د  مفةل ،ةذه الكذبة ء الملّفية ء، طيلةَ  قةرون البكةاا، لتنطلة  ُعةفلةم  تَ ... ،حاشاعراَا أميل للحزنء
                                                                             ال عل َّ وال عليإلء .. اآلن

إلةة  حيةةولء مطةةٍر، ونوافةةذء  -،ةةذا الفةةَم المتيةةّبَس  -أحّولَةةُ  َ  أن يَّةة،ةةاتوا لةة  فرحةةاا بحجةةمء فمةة ، واتركةةوا لةة  حرِّ 
                                                                                              ياسمين

ةة،ةةاتوا لةة  شةةوا ةةاقإلء حتَّةة ا بكةةلِّ ،ةةذا الكرنفةةالء الةةرَّ رَل غاصَّ ،ةةاتوا لةة ، كةةلَّ ..  باش، وسةةأريكم كيةةَف أغنِّةة  الصَّ
، كأطفاٍل عراٍة، يركًون وراا المطرء وسأريكم كيف تكركُر لصَ  الشُّ  ..،ذا                          عرااء

ذا كّنةة ، و،ةةا نحةةن نةةراه اآلن عائةةداا مةةن طةةين ..لةةيس إالَّ .. فةةذلإل مةةن أجةةلِّ وطةةن.. اا صةةبرنا علةة  كةةلِّ ،ةةذوا 
        ويستريُح من عنااء الحروء إل  ا بد ،دة، يخلُأ خوذَتُ  متعباا، فرحاا واتر البعيبهات ورصاإل السَّ الجَّ 
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..الخامس  فجراا   

..ادس بل السَّ   

وارل لم  تنم  بعدُ والشَّ   

أن تنام  ال تريدُ   

 

(0999-0991)  يرانيّ اإل  نتهاا الحرو العراقيّ إيوم  ت  بَ ُكتء   

 

 9/9/0999بصداد 

 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ةة مدريةةد  -عمةةان  3، ط0993بصةةداد  0ط -" ويةةلمرايةةا لشةةعر،ا الطَّ " مةةن ديةةوان  -ائغ عةةدنان الصَّ
3113. 
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..سالما  . 2  
 
و عل  لصت  فاياُت تعلالنِّ )  

! ما أقلَّ اليصيدةَ   
 خمسوَن ألف قتيل عل  ا ربء 

( لم  يبكءهم  أحدُ   
بطان ء، ماذا إذن يلُد الصدُ اليذيفُ  ف  السَّ   
ُد  ......  أو َيعء
. واحينء حجار الطَّ أوما نحن إاّل   
نا حجراا حجراا،               اقلبوا أًر  

.. تجدوا دمنا راعفاا   
ُ  بدون حروٍو، ٍ  ال تعيآهء من أمَّ   

ًَ خرجَ  ن  إف ، م ، ت  ت  من ليال  البسوسء لحرووء البنوإلء  
. ملَ ن بدأ اليصُف غّطت  عل  رأسها الرَّ إف  

، عل  جفت ، ك  يييموا  ،ل  مأدب ا للسالمء ليتإل قلَت بأّنا نحارُو ،ذا الهواَا ليعبَر جنُد التَّ  تارء  
 

ا سنبي  نعّمُر ،ذي البالَد وكنَّ   
وُّ ف  حلم ء البابل ِّ ،ا الرَّ كما شاا       

لواُت جناناا معلي ا، يترقرُق فوق مدارجها الماُا والصَّ               
 

موناهم ،دَّ ولكنّ    
، زنزان ا   أشادوا عل  دمنا المتيّبسء

ها وطن  عوا أنّ وادَّ   
،نيئاا بما يخصُو البلُد : قالوا فمَّ   

........... 
 ال بحَر نفلمُ  بالمراكوء 

ورةء المستحيل ء ائمون عل  حجرء الفَّ النَّ  هايا أيُّ   
أو زبُد  ال رملُ                                       

.. وابأء يلصيها المبعدونَ رأيُت دم  ف  الطَّ   
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 إل  أين تسع  بنفسإَل  
....ت  تبتص البالَد الَّ  -الحياَة  إنَّ   

وشء الكالمء   محب أغاٍن تفّرُ  أسنانها ف  ًو
..............  
........... 

 
فيف ء ياوء الشَّ ظراتء عل  سطحء جارتها بالفِّ المء سوى حبلء أحالمها، عالق النَّ وماذا ستنشُر أرمل   ف  نهارء السَّ 

سةةتدارةء شةةمسء المصيةةوء ومةةن تخبةةزُه ُقرصةةاا كا  ء، تعجنةةُ  فةةمَّ تجمةةُأ فةة  طشةةتها عمر،ةةا، ذائبةةاا فةة  شةةموسء ا زقَّةة
                           . تائمء ظراتء لَمن  ييرصون استداراتها فتطارد،م  بالشَّ لنَّ بَن وابنها يعلإُل التّ اخلفها 

، أحذيُ  الجنُد تهرُس أقراَصنا ف  السُّ  جونء  
. هاتُ فتبلعها ا مَّ   

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

 
، خلعةةةُت البسةةةطاَل سةةةيانُ بعينةةة  بكةةةاُا قةةةروٍن يطمر،ةةةا النِّ . ألييةةةُت بجسةةةم  فةةةوق سةةةريري تعبةةةاا منخةةةوَو اليلةةةوء 

ةة قلةةُت  دفةةَن جسةةم  بةةين  ،اف ذلء الطَّةةالالصةةَق منةةذ سةةنيٍن وتمةةّددُت علةة  ًةةّف ء نهةةرء الكوفةة ء، منتشةةياا كالجَّ
  أطفةة ُا ،ةةذا الةةو،َ  المتةةأّجَ  فةة  رأسةة ، أنسةة  عةةرَق لعلِّةة ،ينء كمةةا كنةةُت إذا اشةةتدَّ اليةةيظُ الطِّةة العشةةوء وبةةينَ 

                                              : راا ف  الموجء رأيتُ العصرء المتحّدَر فوق مسامات ، منحد
                                                                     شموَل الخًرء تطوُف عل  المااء 

                                                                           َ  وجه  تتطُ ، تالمُس حافَّ 
ةة. فقء المةةذبوشء فارتعشةةت  روحةة  فةةوق ا فةةقء المطلةة  بةةدمء الشَّةة ذلء وأوقةةدُت بيايةةا العمةةرء شةةموعاا بيًةةاا، فةةوق الجَّ

ة.. سالماا : قلتُ . اف ، نذراا لسالمء بالديالطَّ  ًَّ ةا فةقء فأحسَ    ذاَو ورااَ وُا رويةداا، حتَّةابتعَد ال ُت بكةلِّ أمةان س 
، أرنو لظاللء بيوتء الكوف ء تنسةاُو علة  المةوجء يُت عل  الجّ روح ، وتمشَّ  نيا، يهبُط ف  معبدء الدُّ  رفء المت كلء

                                                                                            اذٍ بوجٍد أخّ 
.........                                                                                            
........                                                                                              

. ينًةةةةتَ فركةةةةُت باصةةةةبأء قلبةةةة ، عينةةةة َّ المصمَّ . وراَا التلّةةةة ء يفةةةةرإُل عينيةةةة ء  كةةةةان صةةةةباُش الةةةةوطنء المسةةةةتييُظ للتةةةةوِّ 
،: وصةةحتُ  اإُل، لمةةاذا يكر،ةةإَل العمةةالُا، لمةةاذا يكر،ةةإَل بةةالدي يةةا ًةةوَا اهللء، لمةةاذا يكر،ةةإل الينَّةة صةةباَش الخيةةرء

                                        ...روح  فوق المااء  ت  تليَ اءئسالماا يا فجَر بالدي، ف.. توُر،كتاالدّ 
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عرء شِّ سرء شموَل العل  الجّ : رأيتُ   

 تً ُا تً ُا تً ُا 
............. 

......... 
 
 

 مقاطع من نشيد أوروك
ائغ  عدنان الصَّ

مقيم في لندن من العراقشاعر   
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  َّ3، ط0991بيروت  0ط –قصيدة طويل   -" نشيد أوروإل"من ديوان مياطأ  –ائغ عدنان الص 
 .3111بيروت 
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يح وعنواني المطرُساللتي الرِّ   
 

 
        موسى َحوامدةر الفلسطيني الشَّاع                                                       

 

 أن  َترتطَم الفكرُة با ربء  َقب لَ 
َل أن  تفوَش رائحُ  الطِّ   ينء قب 

  الوشاياتء  لُت ف  سوقء َتجوَّ 
 أحمُل ًياع 

 أقتُل نفس 
 أنا حواُا وآدُم  
 ،ابيُل وقابيل،

 .يوو  وسنء من بيتء الطّ نسُل الخطيئ ء وزواُج السَّ 
 
 ،  ،نا أو ،ناإل  لعلِّ 

 نوبرة أو ا رزة ف  َنس غ الصَّ 
 ايمز يل أو قال التَّ ف  َطم   النِّ 

 غراو    ريش   ف  جناشء لعلِّ 
 ذرة  مطمورة  ف  رماد 
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 فحٍم صين   منجمُ 
 ف  بنما  بعب  من فاكهٍ  أفريييٍ  أو جذُل شجرةٍ 

 مال    اليطَو الشِّ ظالم  يصطِّ 
 يالهاد المحيطء  أو نهار  يشرُق فوقَ 

 مصول  ن أسالفء   ملعلِّ 
 أو من نسلء قاتٍل رومان ،

 
  آشوريّ    من سالل ٍ لعلِّ 

  بوذيّ  من عائل ٍ 
 من بيايا الهنود الحمر 
 أو من كا،ٍن ،ندوس ،

 
 ر ال يتصيَّ  العينء  يجزم أنَّ دمأَ  ن  مَ 

 ن ،ال تعبُر كلَّ أيام السَّ  ريَح الخريفء  وأنَّ 
 سيراط لميالدء  ابقء السَّ  اليرنء  شتااء  تراَو الميبرةء لم يسكن  غيمَ  أنَّ  يًمنُ  ن  مَ 
 الفرعون تحتمس  جسدَ  ت  ت  طبخَ الَّ  الحرارةَ  أنَّ  يفبتُ  ن  مَ 

 صيرة ت  تعبث بوج  طفلت  الصَّ ليست نفس الحرارة الَّ 
 
   من ُأمٍم كفيرة ورجال كفيرين لعلِّ 

 اٍت اسبانياتاٍت روسياٍت وعمَّ لعلَّ ل  جدَّ 
 هوةء والشَّ  الوديانء  ُر بينَ مياَه الخلقء تدو  وافق  أنَّ 

 ،هاث  واللّ  الحريرء  بينَ 
 جسدي  ت  أن لصت  ليسَ  وافق  
 .والمطر يحء الرِّ  ليست غريب ا عن حرك ء  يورء أصوات الطُّ  وأنَّ 

 الفرسء  كنُت طائراا ف  زمنء 
 قسطنطين   ف  عهدء  صليباا 
 ين  صالش الدِّ  ف  يدء  سيفاا 
 الخيامء  ف  يدء  كأساا 
  ن  علّ  يدلُّ  ن  مَ 

 يخ المرِّ  كوكوء  عل  شتمء  قادراا  لستُ 
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 ،رةمسار الزَّ  ال رغبَ  عندي النتيادء 
 المصناطيس  ،بووء  ولسُت حريصاا عل  وقفء 

 تين، الميِّ  ا جدادء  عظامء  فوقَ 
 اإلل  مارس مع  ومً   من سالشء 

 بروميفيوس قبس  من نارء 
  ومع  آيات  من اليرآنء 

 مزاميُر من داود 
 تراتيُل من بولإل
 مياطُأ من بوذا

 كلمات  من عبد البهاا 
 لسُت عارفاا مطالَأ الُفل إلء وال مصارَو الخلقء 

 ،ش َ بدأُت أعتاُد الدَّ 
 !وأتجلَّ  ف  مراياي

 
 أعرُف من ال يعرفن  

 ل  بصلٍ   ذي ال يمتُّ أخ  الَّ 
 باسم  من قبل ولم يسمأ  

 أخت  من قفياسيا 
 ت  من اليونانعمَّ 

 راإلُ ربما َوَشَم صوت  ا ت
 أو ،ذََّو وحشيت  البحرُ 

 ربما ُولَد من  مزارل  فرنس 
 أو سياس  مخادل  ف  ايطاليا

 لوس انجلس  من تراوء  ربما جئتُ 
 أفينا أو من طينء 

 ألف  سن   تاريخ جسدي قبلَ  يعرفُ  ن  مَ 
  هء بيًَ  الُرخِّ ف  يدء  يملإلُ  ن  مَ 
 ن  علّ  يدلُّ  ن  مَ 
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 العالم قلب  مل ا  بوجيوء 
 ل،ا وَّ  ارء النَّ  تأخذن  لبيتء خطوات  

 يخ  وأنا من فرى المرّ لعَلإَل أنَت منِّ 
 ال أنكُر صلت  بزيوس

 وال أقرُّ بدم  ف  عروق  
  هرء النَّ   ء ال أطعُن ف  صحّ 

 ف  خزانت  ُئ البحرَ وال أخبِّ 
 .يح وعنوان  المطرساللت  الرِّ 

 
 

 3110-2-00عمان 
 موسى حوامدة

 .ةستور األردنيّ قافية لجريدة الدَّ فحة الثّ ن،  محّرر الصّ شاعر فلسطيني مقيم في األرد
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 ُكُؤوِسي َمِليئٌة ِفي َحاَنِة َفَراِغَها
 

       
يَشة   الشَّاعر الفلسطيني ُمَحمَّد ِحْلِمي الرِّ

 

"َغْيُر ُمْكَتِمَلٍة، َوَغْيُر َناِقَصةٍ ... ِإنََّها"  
(َفاْلَتر ِهْلُمون ْفِريْتز)  

 
 
0 

رء  َفَر؛َحاصء َلُ  َأك  ينء  َأيَُّتَها الُعز   
اُؤإلء الَمص ُموُس بءالُصُموبء  ًَ  َف
َرقء  َيَلتء  اَ ز  نء َمخ  ُأ لءَلو  .َيتَّسء  

 
3 

َباشء   َأل ُفُم وءاَلَدَة ُبر ُعمء الصَّ
 َكَأنَُّ  ُبر ُعُمَها 

.َحتَّ  فء  َذاكءَرةء الَخرءيفء   
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2 
َأب َيَب َطالَما  اا َلي َس ُحبَّ   
َجَسَدُه  ُيَوزِّلُ   

.َعَل  َعتََباتء الَمااء ا َب َيبء   
 
1 

د رء   َما َزاَل َأَلم   َمالءح  َيتََناَفُر فء  الصَّ
يَف ء إءف ٍم  ف َل َشَظاَيا َقذء  مء

َوالءَها بءَحَنانٍ  ر  ُت َفتءيَلَ  سء َم َأنِّ  َنَزع  .َرغ   
 
5 

 ، يِّ  ُكن ُت، َما َبع َد َمط َلعء  الَحش دء
ش رءيَن َساَع ا َمَط ُت َساَعَ   َبٍأ َوعء َفَر مءن  َأر  لء بءَأك  . الرَّم   

رءَ،ا َرَل مءن  ُعم  .َأَنا َأب َحُث َعن  َساَع ء َفل ٍ  اَل َتُذوُو َأس   
 
1 

يُر َعص َطائءَها اا َأسء َرجء َأخ  َق َمد  َفو   
. بءَكامءلء فءَيلء فءَيتء   

.إءنََّها اَل َتلءيُق بءَعَماَ،ا: َييءينء  الُمرُّ   
 
7 

َوةَ  ُن الَيس  ًء  َسَأح 
تءَفاَظ  يُأ االح  َتطء  َلو  َتس 

.بءبءَكاَرةء َجَمالءَها  
 
9 

رَ  َراقء اللَّعءوء  اا َنادء ُت بءَأو  َما ُفز   
َبَ  َنف َسَها، َنَّنء  ُكن ُت اللُّع    ء

َها َغي رء الُمَحايءَدةء  ًء .َوَعَل  َأر   
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9 
تُ  م  .. َأيَُّها الصَّ  

نء  َأَتَكلَُّم بء  ٍت؛ اَل َتَدع  َصم   
تء  َعن  َكَفنء  اَ ب َكمء  يَُّ  َمو  ت  َأب َجدء ًَ .َلَيد  َفا  

 
01 

رءف َها؛  َكَأنِّ  َلم  َأع 
يحء  تءل إَل الَعَداَوُة َلم   ُم لءَصَداَق ء الرِّ َتَزل  تَب َتسء  
.بءَفكَّي نء َلَبنءيَّينء   

 
00 
َ،و  " !"اءذ   

وءي َشَجَرَة اللَّي لء   َوَمن  َسَير 
طَ  َق غء َنقء  َفو  و  يذء بءَمااء الرَّ َها اللَّذء ااء َتَرنُّحء  

 
03 

 َفمَّ َحَرائءُق َشائءَه   اَل ُتط فءُئَها
َوى َلَسَعاتء آٍه ُأُفيءيَّ ٍ   سء

قء  َخااء َعازءفء الَبر  تءر  َل اس  .َقب   
 

02 
اَللء الَحَواسِّ  -الَّتء  ُ،َنا َت ظء َع   َتح  . ُ،َنا؛ َخاشء  

، الَّتء  ُ،َناإَل؛  آنءَيُ  الَبَهااء  
َدةء  َصلت  َنف َسَها ُدوَدَة َقزر فء  ُغَرفء الَيل وء الَواحء .َحو   

 
01 

َمُ  َسَراٍو   َكَأنََّها َبص 
 ان َسلَّت  مءن  إءب َهامء َو، مٍ 

فٍ  ، َونءص  َفي نء َيابء  نءص  َق َصف َح ء غء .ان َشَطَرت  َفو   
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05 
ي إءَلي َها، َنادء  َأُجنُّ بءعء

َساتء الَّتء  لكءنَّ َعالَمَها قَ  ابءل  لءلتََّوجُّ  
َبٍ  َجيَِّدةٍ  .َتَتَمتَُّأ بءُصح   

 
01 

ُهَها َيع كءُس مءر آةا َحارَّةا  . َوج   
 َما تََبيَّ  مءن  َكائءنءَها؛

ُروَخ ٍ  ٍ  َمش  ًَّ َه ء فء .َيع كءُسنء  َعَل َّ بءَنك   
 

07 
َ،َو َعن َها   َ،ل  َكاَن َعَل َّ َأن  َأذ 

َجَها اس    ً َنَّ ُن َتَرَق النَّاَر مءن  َبي نء َغَماَمَت َّ   ء  
.ن تءَظارءياء  َلو  َأنََّها ان َتَظَرت    

 
09 

. َفاحء   َعَطُ  النَّه رء   
فَّتء ء اللَّيَِّن ء  ًء ن َد  خ  عء . َباذء  

َيانَفرءي   ل  َعنء الطَّم  ء َأح  َكم  . اا َعاطء  
 

09 
 َكانَ 

َكانء  م   بءاإلء
تَي نء  .َأن  َأن زءَلُ  َمرَّ  

 
31 

مء َعتََبتءَها، ُتَها اَل َتُزوُل َعن  َلح   إءن  َكاَنت  ،ءرَّ
َها،  مء  َفَكي َف َأُزوُل َأَنا َعن  َعَتَب ء َلح 

 َوَأَنا اليءطُّ الَبلءيُغ 
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30 
، نء ٍا مءن  ُدَواةء الُحز   اَل َبأ َس بءَش  

؛ أء  َورءيَش ء الدَّم 
يَدَتَها ُمَتَوازءنَ  ُتُو َقصء يَدتَُنا َتك  َي ء َقصء َفاهء الَهاوء . ا َعَل  شء  

 
33 

يئُ  ُمَؤنََّف    ، َوالَخطء  َ،لء الَخَطُأ ُمَذكَّر 
يَذةء بءَأن   َطااء اللَّذء تءَكاَو اَ خ   ُلَص   َشهءيَّ   ُتَعلُِّمَنا ار 

يَل َيااا َبع َد َما َبع َد  َلءفء َأن  َتسء َمَح لءط  ...َتس   
 

32 
فءينء  ، َلي َست  َحَياةا بءَما َتك   

 لكءنََّها
.َكاَنت  َحَياةا   

 
31 

، د رء  َيَداَي تَُفسَِّخانء رءيَح الصَّ
 َكَأنََّها َبوَّاَبُ  َأَسٍف،

ٍا َخفء ر تَاَه َبي َن الرُُّجولء  ٍث َعن  َش   .َشَفَيَ  َبح   
 

35 
فَ  َقَصَفت  . َعاَني ُتَها دء ُقص  ، بءَرع  َدةء، َعَل  ُمن َحَن  الظَّه رء تءَهاَا الَور  .  ٍ اش   

َلت  َشَبح َتَعاَرةا، َوَمع نا  َلم  َيرءد  إءالَّ فء  ُمع َجمء الذُُّبولء  اا َتَحوَّ .إءالَّ مءن  َماَلمءحء ء، َوُشب َه ا ُمس   
 

31 
، َوَرُسول  َكذلءإلَ  تءُرونء   . َبرءيد  إءلءك   

ي َوَتَو،ُّمء  َلُ  َبي َن َتَودُّدء ي: َأيَُّتَها الزَّاجء ُق َما َنسء َلتءإلء اَ خء َسُأل صء يَرةء َعائءَدةا ُت؛ َطاَبَأ َشَفَت َّ َعَل  ُمَصلِّفء رءح 
َو َتَياُعدٍ  يّ  َنح  .َأَبدء  
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37 
َوةء، يمء الَيس   ُكلََّما َقَطع ُت َوَرَق ا مءن  تَي وء

َعي ُن مءنِّ ،ُكلََّما َوَ،َنتء ال    
َتَرَق الَيل ُو َغي بَ  .اا َواح   

  
39 

َياَاَ،ا َعَل  َنارء فءت َن ٍ  بءُهُدوٍا َمرءيٍب؛ تَُيلِّوُ  . َأش   
؛ ُتَصدُِّل َرأ َس ُحُلمء  . بءَصَخٍو َكاتءٍم لءل َحنءينء  

َتاوء  ُنُينء  َعَل  َباوء العء  َلم  َتَزل  َتش 
َل ٍ  ُدولء بءُلَعاوء َعن َكُبوٍت َفاشء .بءَحب لء لءَسانءَها الَمج   

 
39 

يدٍ  !َما مءن  َجدء  
؛  لكءن 

َجرُ  ًَ الَصائءوء َأن  َيُيوَل  َماَذا ُيرءيُد   
 

21 
؛ َحفءظ ُت، عَ  َق فءَرا ٍ إءَل  َحدِّ َما َبع َد الَمَللء ٍث، َمَذاَق اتَِّسالء  ن  َقل وء َظه ٍر َفو  ُكُ  ُكلَّ َحر  َييءلُّ ُسم 

َشائءَها، َمفءيَل َسمَ  يمَ َوان يءَبابء َأح  تءَناقء  َكٍ  تَتََنفَُّس مءن  َخَياشء .اخ   
 

20 
ي، فمَّ َتذ وءي َسَتع رءُف، رءُف، ُفمَّ َته ذء ُفمَّ َتخ   

َدةا مءن  َصنءيأء َربءيعء  الَّذءي  َور 
فَتءَها َغي رء الُمَؤدََّب ء  .َكاَنت  َنَهَشت ُ  بءَأَظافءرء َلو   

 
23 

َفٍ   َدجء َعاصء َف   َمارءَق   َعل  َ،و   ُصد 
ُلوو  َلم  ُيَشبَّ   لء    َقَدر  َمص 

تُ  يَّ ء َجَسٍد ُأُفيء ر  َأم  َفزَّاَع   َتَعفَّر  َها بءَصَبائء  فء  َبرِّ  
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22 
َب   َمف ُيوَب   َكبءئ ٍر ُمَعطَّلٍ    َرغ 
َياوء  م  آَخُر لءَنر جءسء العء  اس 

يمء َني    َداكءُن الُعذ رءيَّ ء  َ  : َعَل  َشَفَت   َمف َواَي الَيدء ،ء  
 

21 
.اا ُيوَلُد مءن  َشه َوتَي نء َمعَ   

ُم ُ َكتَب نَ  اا َمع تء ء َعَل  َسرءيٍر َدائءرءير اس  ا َمَذاَق َمو   
َيانُ  الُحوِّ  .خء  

 
25 

َب ء َجَمالٍ   ً .ُعن ُيوَداَ،ا َيَتَدلََّيانء بءَص  
هءَما سء َت َوَساوء .َمن ُفوَخانء َحلءيَو َ،َوااٍ . َنزءَقانء َتح   

نَّ   ُأُموَمُتَها الَعُجولَ . َكاَن فءَطامء  السَّرءيأُ  اا ُمَسنَّنَ  . ُ ُمسء  
 

21 
َتتءَرٍة، ُعر َي ُروحء  .َحَماَق   َخُجوَل   تَن ُخُر، بءَوَقاَحٍ  ُمس   

 َلم  ُين َتَزل  بءَيَدي َها إءالَّ لءفَأ ٍر ُمَتَهتِّإٍل،
تءَصاوٍ  .َوبءَلذَّةء اغ   

 
27 

َل ُعُنيء  الَبهء ِّ  َها َحو  .َلم  َأُمت  مءن  َدَوَرانء َتَشوُّ،ء  
َفَر مءن   َصوَرٍة َعابءَف ٍ  َلن  َتُكوَن َأك   
.مءيلء َخارءَج إءَطارءَ،ا الجَّ   

 
29 

َها َبالء َشَططء  َرَماُد ُسُكوتء  َما َزاَلت  َتن ُفُرُه َعَل  حء
َها الشَّيء ِّ  ُروَح ء بءإءف مء َل فءَيابءَها الَمج  . لءُتَصطَِّ  بء ء ُغس   

يفء َطبءيعَ  َيائءيٍَّ  لءَتن ظء َف ء َلي َس َلَديَّ مءن  َمَوادَّ كءيم  .تءَها الُمَلوَّ  
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29 
اَعت نء  بءَعَسلءَها الَمل ُعوقء مءن  َقب لء َقل بء  ًَ .ُفَرإل  َأ  

َلَ  َغيَِّها؛  َيا َنح 
يمء بءُيَبلء الجَّ  ُكفِّ  َعن  َلس عء  .حء  

 
11 

َبأء التََّهوِّرء  ُت َحَلَيَ  الزََّفافء مءن  إءص   َنَزع 
يَ   ً يُد اَ َسفء َأ قَ َك   اَل َين ُمَو َصدء  

مء َخَطئء  َل َلح  .َحو   
 

10 
َب ٍ  َبٍ  َكاذء َشاُا َنظ َرٍة َجاذء  غء

، َوادَِّعااء الُعذ رءيَّ ء فء  آنٍ  . َكفءيُر الَيابءلءيَّ ء لءل َهت إلء  
رُّ أَ  َنَُّ  مءن  َمطَّاٍط َسخء ر  اا نَّ َقل َبَها َلم  َيَزل  بءك ر ُأصء . ء  

 
13 

َراوء  طء  ً .الُحوِّ  َأَنا؛ َأط َلُس َعسَّاٍل بءا  
َ ؛  هء  ىا َجص َراف َيا َجَسٍد َأَشدُّ َغو ،ء بءان فءتَاشء ُجُلودء  

اء  .َعَل  َتَراُذذء الدِّف   
 

12 
يل   َهَدنء  الشِّع ُر َعَلي  ء، ! َبخء لءإُل إءالَّ َما َأش  َنِّ  اَل َأم  ؛  ء َنَعم   

ن َطفءُئ؛ َوَما َخطََّأ الَيل َو، َوَحَلَياتء ُدَخانء ُلَفاَفتء  الَّتء  اَل تَ   
َل ا اَل تََتَكسَُّر فء  ُأُفقء الُوُحولء  ل سء ُل َدَوائءَرَ،ا سء .َلم  َأَزل  ُأَحاوء  

 
11 

َها َتاَل ا بءُدُموعء َناَع ء َعَذابء  ُمخ  َق صء ُفُل َفو  .َتر   
ُلولء  ًُّ َم ال َحَو َتَكوُّ ُل َأن  َأس   ُأَحاوء
َتَنا ًء ُّ َتح  ٍن َي يَ  ُسُحٍو َخشء . َنسء  
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15 
.َها َأَلُم ُكلِّ  َبع َد السِّيَرةء الذَّاتءيَّ ء لءَسرءيرءَ،ا الدُّ، نء ِّ ُكلُّ   

 َسرءيَرتء  اَل تََتَوقَُّف َعن  
يَح ء بءإءب َرةء َنَدمٍ  ًء رِّ الَف زء زء .َوخ   

 
11 

 َبي َن َشتَاتء  الفَّرءيِّ 
ف ٍل، َزائء  الُمَركََّب ء بءَله وء طء  َوَأج 

َفَر مءن  َتوَ  ُم َأك  دء َفمء  َمَأ ُأبََّه ء ُعن ُيودء َغف َلتءَهاَأن َسجء .حُّ  
 

17 
ُبوهء فَانءَي ا؛ َها الَمش  سء َدو  َتص فءَرَ،ا َك   َأُعوَد إءَل  فءر   َلن  َأس 

ن  ُ  رءُجنء  مء رءُفَها َسُتخ   َأع 
َدةٍ  فء َرائءَح ء تُفَّاَحٍ  َكاسء .َحتَّ  بءَوص   

 
19 

وشء َأيَُّتَها الدُّرَّاَقُ  َفزءَعُ  الرَّ  َرشء الرُّ نء َمس  :ق إلء َعَل  ُغص   
َواَي ء، َتاَرةء الرِّ ُلُح لءَرت قء سء ُيو َيص  يَنار   َما مءن  سء

َبدء فء  َكَوالءيَس  َ،َذَيانَ  اا َك   ُنَمارءَس ُمَجدَّد .َغاَب ء ا ََبدء  الزَّ  
 
 

يشة  محّمد حلمي الرِّ
جم من فلسطينر ومت ثشاعر وباح  
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حلم لدينا  
 

 
 

  سامي نصر لت ونسيالّشاعر ا
 

 وذاكةةرة الةةّدنيا عجةةزُ يُ  مةةا بةة  أنّ  ،ةةل أم الّطصيةةان  مةةن قلةةق   بةة أَ  أدري، ال واآلن مًةة ، فيمةةا لةة  كةةان أمةةري
. قلبةة  مةةن ينةزّ  الّسةةؤال ودم أصةابع ، خةةالل مةن ينبةةأ الةةّرفب مةاا لكةةنّ  أرى، ال بةأّن  أدري بحالةة   الّزمةان
 المةةوت أ،ةةذا أدري ال واآلن لةة ، كةةان أمةةري. ا عطةةاف فةة  اعنيةةا وال سةةحابات مةةن كيبةةر ملةةتمّ  الّليةةل و،ةةذا
 فة  الخطةف سةالم تعط  ك  ا رب قلو حول طافت عمياا، اف خطَّ  روش   الحرو أ،ذي المطاف، خاتم 

 فةة  ا ًةةواا فةة  المةةوت. اترحالهةة فةة  الةةّريح غيةةر العتمةةات ،ةةذه فةة  ،نةةا أمةةالا  أرى ال بةةأّن  أدري تطوافةة  
 الّرًةيأ نفةس فة  الكلمةات فة  اآل،ةات فة  المةوت المةدى، وفة  الّشةتول حوب ف  الّدرجات ف  الّساحات

 فةةة  حّمةةة  الّصةةةمت و،ةةةذا أمةةةالا  أرى ال بةةةأّن  أدري إشةةةراقها، أو الّشةةةمس غةةةروو وفةةة  ا ّمهةةةات بكةةةاا وفةةة 
لول ًّ  كانةت مًة  فيمةا. لطبةد ًةال قةد ،ةا الةّريح، رمتة  و،ةا.. مً  فيما ل  كان أمري .بلدي يا وآه. ال
 فيمةا طةائر، رفّة ء  كةلِّ  فة  الّصةبا ديةوان وكةان رؤى لة  كةان والّنخةل المنة ، بأفمار حبل  وأذرل يدان لشمعتنا
 حيةةةول فةةة  لتلعةةةو تةةةأت  أسةةةطورت . ا رب كائنةةةات مةةةن ولصيرنةةةا لهةةةم لنةةةا، للجميةةةأ، كانةةةت ا رب مًةةة 
 نهةري فة  تسةير وا غنيةات عاريةاا  البحيةرة قرو وينحن  الّصصير بصندل  يأت  وفجر،م المدى، مأ اآلخرين
 وبةةةالبروق وبالحةةةديث الّشةةةريف بةةةالّطين المكتةةةوو نشةةةيدنا كةةةان الّنةةةاي مًةةة  فيمةةةا. تةةةرى وال اآلخةةةرين ونهةةةر

 الحةرو غيةر الّصةحراا ،ةذه فة  و،ةل الةذِّكرى  مةن يحمينة  الّنسةيان إل  شوق   أب  أدري ال واآلن. وبالّندى
 البلة ، أزمنة  تحةت تكّسةر إذا الحنةون الّصخر هموأف. الّسرمدي الخالا ،ذا ف  الّصحراا أفهم ال. والّطصيان

 عمةري أرى كة  وأبكة  والةّذكرى، الطةلّ  فيةوب شفت  عل  صمت ف  تنداش إذ التَّكوين روع  روح  وتهزّ 
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 أصةابع  الّرمةال لحّيةات أعطة  أن وأحوّ . بها أحيا الّت  أغنيت  ًوا ف  ظّلها لتلحس تأت  صدف  فراش 
 بةرود مةن ا ،ةال  يعرفة  الّصةحراا، ف  يمرّ  اليديم اليداسات زمن. سديج ف  ا رب سمّ  ليدور وجوارح 

ةةلول فةة  ًّ  علةة  قةةادرين يكونةةوا لةةم ا ،ةةال  ولكةةنّ . ،ةةدآ مةةا جنحةةاه. للّصةةبا حنةةين مةةن أو ،ا،نةةا أتةةا،م إذا ال
 نة لكنّ  بة  كا ًةصاث يمةرّ  اليةديم اليداسات زمن. تلفاز،م الّلحاف تحت و،م ليرتحلوا يكف . الّرحيل متابع 

 وذاكرتة  ،نةا أمةوت. معّليتة  ،ةذي. معة  وقافيت  ،نا أموت. معّليت  ،ذي. اليد ميطول ا كوان ظلم  ف 
 يمتةدّ  ومةا. معّليتة  ،ةذي. مع  أسئلت  وكلّ . معّليت  ،ذه. لصت  دم  وف  ،نا أموت. معّليت  ،ذي. مع 
 الّزمةان وفة  المكةان فة  رتحًة ذكةراي. لة  لةيس وأمةري نعةم،. معّليتة  ،ةذي. معة  لصتة  من الّنسيان ف 
حةيم رؤى ًةّفتي  فة  نَمةت وقد الّنجوم أسراو كفِّ  ف  يلمّ  الخالا وأنا. الّدج  وف  . الّصةبا تداركة  وقةد الجَّ
 يةةةد. "لةة  وجةةود ال خةةةالا وحنجرتةة . سةةحابات وأحزانةة . لةةة  وجةةود ال سةةراو أرواحةةة  ا رب، فةة  فكةةرة أنةةا

.. ،نةةا الجةةدود طيةةف فةة  فنمةةت. المالظَّةة وأدركنةة . سةةّري فةة  غمصمةةت". لةة  الوقةةت وامتهةةان ،ةةذى التّةةاريخ
 أيكةون وطنةا  لة  ا رب بةرق أيكةون تلفظن ، ا رب وكلّ  الّزمان وف  المكان ف  قبل  ش ا ال. لوحدي

 أفراسةاا  أأكةون غاباتهةا  فة  البيةرات وأحلةو اليةديم الحجةر وأقّبةل وأنحنة  فية   مةوت ،نةا كأعةدائ  وطن ل 
 وسيسةي  بةال،الجِّ  مةن الّرعةاة عةاد إذا إنشةاد الماا، وراا إييال الّزيتون، عل  ظلّ   ل كان عود  دون  عرج

 ا رب فةة  زيتةةون ال واآلن. أّيامنةةا علةة  فًةةل مًةة  فيمةةا لةة  كةةان. الصيةةوم قةةّداس وراا الفةةرا  طةةار إذا
 تةةدوّ  خطةةاه تعةةاد مةةا بلةة ّ الجّ  لوا يةة. المنتهةة  بةةاو لفةةتح ريةةاش وال االنتظةةار سةةواق  علةة  ميةةاه ال. اليديمةة 
 الّدمول، زبد سوى يرفوا لم وا غراو العام، فصول لتكسر،م مرايات عادوا ما والعّشاق يران،الجِّ  منازل خلف
 مةةا كةةلّ . نصةةّل  لكةة  كرياتالةةذّ  تةةراو ويكفينةةا مّتسةةأ، الحلةةم فةة . المةةدى ،ةةذا فةة  الةةّريح عبةةر يمةةرّ  فةةرا  وال

بلّ ، ًرا خ الحشي  إل  تمرّ  ك  للصزال  صصير أفق نحتاج   فة  أحالمهةم يةروا لكة  للّصةصار ونهةر الجَّ
 بةةالّز،ور يةةأت  سةةوف آخةةر وأنّ  ،كةةذا، يمًةة  سةةوف فصةةالا  أنّ  تعلةةن للمةةرج ووردة الّصةةصير، نرسةةيس وجةة 

 وصةصارنا أطيارنا مأ ،نا للحياة أرب نحتاج ما كلّ  نصّل ، لك  الهواا ويكفينا مّتسأ، الحلم ف . وبالمن 
.                              يد بحجم أرب قصيدة، بحجم حّت  قصيدة، جمبح أرب و،وائنا، وترابنا  

 
 نصر سامي

ر مجّلة  .الفصلّية" الشَّاعر"شاعر من تونس، محرِّ  
saminasr1@hotmail.fr 
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اتَِّسعْ  الُحْزنِ  َجْوَربَ  َيا   
 

 
     زقيالرّ  نىالشَّاعرة الت ونسّية م

 

َحَها لءُم ُجر  :َقاَلت  ُتَلم    
ي  دىا سُ اَل َلم  َيُمت  َوَلدء  

َتُر الَبرِّيُّ إءذ  َيب َي  َشَذاه     َأو َ،ل  َيُموُت الزَّع 
  اَل َلم  َيُيل  َوَلدءي َوَداعاا 

تاا   قاَل َصم 
ن ًَ .....َكالتِّاَللء  اا قاَل ُحز  َو َقد  َم  

..َلم  َين تَبء   لءُبَكااء ُقبََّرٍة ، َو َماَل َمَأ الظِّاَلل     
تءَمالء ُجُنونءَهاوَ  يُح ُأن َف  فء  اك  الرِّ   

وء الُصب ار  "  شمخاتُ  " َقد  َنَزَعت  َعنء السَّر    
َرارء الَيمءيإلء َتَسلََّلت  وَ  !!، َتَأوََّ،ت  مءن  َبي نء َأز   

..آااااٍه َلَيد  َكُبَر الَفَت    
و َاَ،ا ًَ لءُد   َكاَنت  ُخُيوُط الشَّم سء َتج 

ٍط تَ  َناُن مءش  َساَف ء لءلتَُّراو  َأس  َجَر المء ًَ َتكء   ش   
َف َعارءَيٍ  ، َبَك   حَمَل الَحيءيَيَ  نءص 
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َغاو  وَ  َسَكَو البءاَلَد بءَمااء َعي َني  ء ،   
َدار   لءيَن، َعَل  الجء ف َل ُكلِّ الرَّاحء َف َقل بء ء مء  اَل َلم  ُيَعلِّق  نءص 

َجاَرَة ُدوَن ُروٍش وَ تَ  نء َباو  الَعرءيَ  بءُدو َرإَل الحء  
ُبرءينء    َقد  َقاَل َيا ُأمِّ  ُاع 

ينء  وَ  جء ي ان سء ُكنء  َجَسدء َم الشَِّتاا اا ُنسُبر اس  ، َقدء   
...َعاَني ُتُ     

َراُرُه َو َرَتي ُتَها  َذاُت الَيمءيإلء َتَفتََّيت  َأز 
ر  !!َأو  َسَماا اا َعاَني ُت َبح   

َفُعنء  ، ُتَوش  وَ  َياُا َتد  َقُ  الَحم  ر  ُ  لءل َمَدىالزُّ وء   
ير   " َناُقُهَما الُمَؤقَُّت َو اَ خء  " ..َ،َذا عء

ُكُب َعارءي ُلوُل َير  اا َأي    
ُرَ،ا َخَجالا َفَصطَّت َها الُصُيوم  خَأر ب  َتَعرََّق  ص   

َياد   َن الُوُقوفء َعَل  الحء ب ُت مء  َصف َصاَف   َقاَلت  َتعء
َظ ٍ  َياشء لءَلح  َتهء  َجَسَد الرِّ   َكم  َأش 
فءيأ   َرةء الشََّرفء الرَّ  ُدوَن اللُُّجواء لءفءك 

 ُأم  ُتَرتُِّو َبي َتَها
َطاَا ُقَباَلَ  الشَّم سء الَّ  ُأ الصء ًَ ت  بءَكاَرَتَها السُُّحو  َت ًَّ تء  َف   

َجُو الَيَروءيُّ ، إءمَّ وَ  َسُ  الَبرِّيُّ َأو  كالمءش  وُم الَحَطو  ا الَعوء  
ف لء  ُنو َحالءم،َ  َكاَن الَفَت  فء  مء نء َير  اا َذا الُحز    

َرارء  َطَرت  َسَأبءيُأ َما فء  َسلَّ ء اَ س  م إءن  َأم  ُرُج َباسء   اا مءن  ُخب ٍز َو َأع 
..َكا َن بءَياا    

َدىوَ  َزَعنء  الصَّ تَفء  إءن  َمرَّ بء  ُعر س  َو َزع  َسَأخ    
    فءَيابء  َرفَّ : الُمف َل  ( إءيتءيَيتء )اَل َلم  َتُكن  

..َأَصابءعء  وَ   
َذاا َن الحء لُّ َكَما الفءَراُخ مء ا ُتطء ما   َدو 

ُسَو َقه َوةا وَ  َح  َترءي ُبنًّا  ء َخرءين  ..... َسَأش  َكاآل    
كءُرنء  الشََّذا يَن َأُمرُّ مءن  ُشبَّاإلء َجاَرتءَنا َفُيس  َتمُّ رءيَح الُبنِّ حء   َأش 

يَّ  ُذوالا َكمء وَ  اا َكم  َعاَ  َمن سء َباٍش َتَهشََّم فء  الَعَرااَمخ  ص   
 اَل َلم  َيُيل  أفر َو َلم  َين َهر  ُخُطوَط الَحظِّ فء  َكفِّ الطَّرءيق  

َراقَ  ُت ُطوَل الَوق تء َو، َو ُيَيلُِّو اَ و  َفر  اا ف   َقل وء الَحيءيَب ء َ،ائءم َفر   
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تء َجاَرتءَنا الَعُجوزء وَ  َحدَّف ُتُ  َعن   يَلَهاَعن  ُغُموٍب قَ َمو  د  َأَحاَط َرحء   
َمن  َتَرُكوا الَمَنازءَل لءل َخَوااُ  َعن  ُكلِّ َمن  َرَحُلوا وَ َحدَّف تُ   

َنا   َعن  ُجوعء
َنا سء   َعن  ُبؤ 
...َعن  َفي رءَنا   

يق   ..َحمَّل ُتُ  َما اَل ُيطء  
ع رءهء  وَ  ر  مءن  شء َسَأل ُتُ  َماَذا َسَيصنُم َشاعء  

يَدةء الطَّرءيَق إءلَ "َقاَل  "التََّعو  " وَ "   الَيصء  
نء َيا ُأمِّ  َو َمال   ُن ُدوَن الُحز  ..َما َنح   

رءينُ  " َيا َبَلَد الرَِّجال  " َقص   
مءيَن َو َحالءمءين   ر  لءُنوَلَد َباسء ..َقص   

ر  لءَوأ دء الُحل مء فء  َأر بء الُمَحال    َقص 
أ   أ  َ،يَّا اتَّسء نء اتَّسء َرَو الُحز   َيا َجو 

ر  َفلَ  ..َنا َقَصائءُد تَن َتظء  
ارءُو َلم  َيَطأ َ،ا الَحر فُ وَ  ًَ َلَنا َم   

ل  َيا َرفءيق    َعجِّ
َل فءيَها اَل َصهءيل   ي البءاَلُد َكَصي رءَ،ا اَل َخي    َ،ذء

يل   اا َفاف َتح  َلَنا ُمُدن ُكَمَها بءَشر لء الَحر فء فء  اللَّي لء الطَّوء لءَنح   
ُر ُدوَنإلَ    َما الُعم 

الَحَياةُ  َما   
َساُت َو َما الَحنءين     وَ  َما اللََّيالء  الدَّامء  

أ   أ  َ،يَّا اتَّسء نء اتَّسء َرَو الُحز   َيا َجو 
َمُل  َا َأج  فءإَل الَمهءيَبَ  وَ اَل َش   ..الطَّرءيق  ال مءن  َعَواصء  

                                                 
  زقيالرّ  منى

تونسشاعرة من   
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 أراَك 
 

 
     ويبيعاشور الط  الشَّاعر اللِّيبي 

 
 

 أراإل َ 
 كياطف عنو أعم ، 

 تمّد عنيإَل، 
 تبسُط كّفيإَل للنصمات، 

من فمء العابرات، تهطلُ   
.والفلِّ  المرشوشات بالياسمينء    
 

 أراإَل 
  ، ويبيّ الطُّ  كيمرء 

الكمنج ،  عازفُ  ال يبارشُ   
  يصزلُ 

ف  ا ل ميامَ  الك ب ء  ردااء  ن  مء   
، وييفُ   

  دائماا ييفُ 
.باالصّ  عل  ميامء   
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 أراإّل 
 كالعو سيرإل، 

 ًّ حإل يدحرُج ال  
مشدودة، عل  حبالٍ   

 
صبوات ،  المااء  ئ ف  قارورةء يخبِّ   

ائنين،الدَّ  ف  حًرةء  يرتبإلُ   
  الوقتء  ومن فجواتء 

.ويلهثُ  يحّدُق إل  جرٍو يلهثُ   
 

الهّش   ظراتء يعلُم أّن النَّ   
.يلء آخر اللَّ  ريرء تنحن  عل  السَّ   

 أراإَل 
، ء إيياعء  أرخ  حبلَ  كراقإلٍ   

بيذ،النَّ  ُح عل  عتب ء يترنَّ   
  فوفء مخطوفاا بالدُّ 
،رفاتء تتدّل  من الشُّ   

سد البّب الجَّ  برجف ء   
.عسانيل النّ واللَّ   
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 الحرب
  
 

. مك السَّ  عمرء  ن  مء  العصا أطولُ   
. كالحربااء  يتلّونُ  ف  العتم ء  المااُ   
العالي   خرةء ن عل  الصَّ السو الجَّ   
.اا من حرٍو خاسرةوا توَّ ؤ جا  

 
  الحصانء  نء عَ  حّدثَ أنوي التَّ  ن  أكُ  م  لَ 

نرال، الجَّ  ف  لسانء  الحزنء  نء أو عَ   
هوات، تصربُل الشَّ  المرأةء  نء وال عَ   

. قرَو الباوء   
: هم قالوالكنّ   

.،ذا حصان الملإل المصلوو  
 
 

3102ليبيا   
 عاشور الّطويبي

رجم من ليبياشاعر ومت  
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 يحملني شراعَك إلى برِّ اإلشتياق
 
 

    
زائرّية الشَّاعرة                                                                        يوعاللنأة فوزيّ الجَّ

 
 ريان من نبًاتإل الشّ  ييتاتُ  حينَ 
 أصابأ أيدينا  عش  كلّ الرّ  تيتحمُ و 
 ف  البوصل   صاتء اللُّ  كلّ  تُ تتفتَّ و 

 ف  المعتكف  عن عمرٍ  ،ناإلَ  لتعلنَ 
 إل   حبّ قدسيّ  كأنَّ و 

 ون ال المتطهرِّ إها ال يدخلُ 
***** 

  من جديد ،يوء ف  صمت  الرَّ  أغرقُ 
  االشتياقء  ل  برِّ إإل حملن  شراعُ يف

 نا ظلِّ  بحرَ  تركوُ  بسفين ٍ 
  تنتظمُ  أنا ف  لص ٍ و  ال أنتَ إ

 نبًاتنا  بعياروء 
  سوي ا  ريانٍ الشّ  اتء دقَّ  ترتيوَ  لنعيدَ 

 قبطان روح   لتصيرَ 
 !!!! المدارات  ف  جميأء 

***** 
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 اسم  عل  شفتيإل 
  دُ يتوحّ  حينَ 
 ف  
  إلَ حبلء      

  وت الصَّ           
   ي  ف  الفؤادء كلِّ  ويذووُ 
  ليصيرَ 
  البحرء  نسم ء  ن  مء  أرقَّ 

  ن  مء  وأنعمَ  
  تصريدةء      

 !يرء الطَّ           
 

***** 
 

  الحمامُ  يطيرُ  حينَ 
   ُ روحَ  يلملمُ 
  الموجء  بلونء  ،ناإلَ  يتبعفرُ 
  اليلوء  عر ء  ف  ،ا،و هُ دَ زمرُّ  الحوُّ  ينيُ  
  أنفاس  قيطوِّ 
  بأجنحتها تتطايرُ  عمري من سنين وكأنَّ 
   سيمفونيّ  أحل  ريانالشَّ  يعزفُ 
  الهارو الفصل تصريدة لتعودَ 
 !بًاتالنَّ  عطَ   فتروي

 
 لنيوعال أفوزية 
 زائرجَّ من الشاعرة 
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 أدمنته
 

 

 اعرة المغربّية فاطمة الّزهراء بّنيسالشَّ 

 
 المااء  أنَّ رقصت  مأَ  أوقنُ 

 تشحُن ًلوع 
   لهافاا و  خدراا 

 الماطرة لكّن  أدمنُت لهَبت 
 

 بالمااء  أوقُن أنَّ ولع 
 سيرت  لن يمنحَ 

 ورديّ   جرشٍ  غيرَ 
 

 نبيذٍ  رشف ُ 
 ف  المدى موغل   حلم  

 الُمًيئ  ا خطااء  وبعُب 
 الماطرة  ُ   أدمنُت لهبتَ لكنِّ 
 سراوٍ  ن  مء  كائن     نِّ و 

 المااء  سريرةء  حولَ  وافينشين  الطّ 
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 تلهُمن  غنائّيت 
 قء فطرت  ف  الّتدفُّ 

 الحكيمء   ُ جنونُ 
 بيطف   ُ ما أغويتَ امت  كلَّ ندااات  الصَّ 

 
 أنَّ عشي   للماا أوقنُ 
 الكونء  كتاوء  ف  ملعون  
 موعود رء بالسَّعي

 طّوقتن  ت لكنَّ الصيوَم الَّ 
 

 أب  من تأويلء  كانت أصدقَ 
 ا نف  لعط ء 
 الصيومُ  ربَحتن 

 أب  و خسرتن  صحرااُ 
 

 بالمااء  غبطت  أنَّ  أوقنُ 
 برقٍ   لسع َ   إالَّ  ت  ليسَ 

 شبياا  تُندي ف  سمااء 
    موج ٍ شفتَ  آ،  بين
 لها  ال ساحلَ 

 .لهبت  الماطرة لكّن  أدمنتُ 
 
 

 يسهراء  بنَّ الزَّ  فاطمة
 المغربشاعرة من 
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 أحجاٌر صلبة كالغرائز
 

 
 نجيب مبارك المغربي الشَّاعر

 

 شجرٌة وحيدةٌ 

افذة،   النّ نساا  يهتفن من حافّ .   مطر  خاطف وأليمإنّ . دون قصد أتلّمس خيط عنكبوت وأتيّبل تحّي ا ساّم 
مراكو، أّيها الموج ا بيب المتواتر، كانت أّيتها ال: ويلّوحن لمراكو صيٍد تمّشط المًيق عل  مهل

. خرةائه  عل  جانو الصَّ الفين التَّ قافل  من الدَّ . وأحجار صلب  كالصرائز تحرس العتب . خيمتنا خًراا
شجرة  كلُّ من . كانت تيُف عل  باو كّل خيم  شجرة  وحيدة ال ظّل لها.  بّريّ  وصباحات  مأ،ول  بشمسٍ 

 . رّ ًال من  السّ  ،اومن لم يرَ . رآ،ا َبك 

 آذاٌن وفّية

يوف متروك  ،نا بال وصايا، تلمأ وحد،ا السُّ . ت  جئنا ف  الموعد الستيبالها لم تصلا سماإل الَّ 
يح لن تتيّدم الرِّ  نعلم أنَّ . باإل عل  رصيف المحيطمفل أقمار صعدت من البرج قبل أن تفرغ الشِّ 

بون برؤوسها المدّبب ، ف  غفل  من ا مواج، الّصصار و،م يتالع وأنَّ . بشرٍف مهما فاب الوقت
ت  جّفت عليها الّ  يوفُ السّ . تهامُسوا عليها كفيراا بخّف  عالي ، وتحّول ،مسهم إل  جَلب  كونّي 

ها أحد عل  الطَّ الملوح ، المًروب  من حديد، والَّ  ريق، تنعُم اآلن بصفوة المحار ت  لم يعد يعًر
دف ، وكّلها آذان    . وفّي  للموت أو للحياة عل  رمال الصُّ
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 بين شوطين

ن  لمعادل  الحّظ يلزمن  نا مهزومون، وأنَّ ليد نسيُت أنَّ . حظ ء بين شوطّ  ُمباراةف  ،ذه اللَّ  أتسّكأُ 
آٍه، لماذا غّنيُت ف  . ليالَ  أخرى طويل ، ممتلئاا فيط بهواٍا بحريّ  المحيطء   ء الوقوف عل  حافَّ 
  كنت أحياناا أطّل من شرف  الحصن، نصف حّ  "فردي"تحييق حلم هاي ، سعيداا بمأتم ، قبل النّ 

رير، أجد نافذت  وحين أقفل عائداا إل  السَّ . نصف مّيت، ك  أدعو َمجّرة واحدة لًّم رئتين المعتين
ت  ألصيتها با مس، قد ،وت من حائط نجمُ  البحر، الَّ . اخلقد حجبها عشو طارئ  من الدَّ 

ت  المعتم، كنُت أرى الُصراَو نفس  قد وقَأ فاني ا ف  فّخ شال صوف ، ومن وعند ركنء خزان. الصرف 
  من الوقت، ك  ال ظر، فيما تبيَّ كنُت ،كذا ال أكمُل النَّ . حول  ُشهو  صصيرة  حمراا تومب وتخبو

 . أوقظ الياسمين

 القراصنة

أحفاد،م يحملون ا رائإل  ن  صادفتُ طبعاا لم أجد اليراصن ، لكنَّ . هربعد ترّدٍد طويٍل عبرُت النَّ 
كانت ،ذه . هرفوق رؤوسهم ويزحفون بها إل  الصاب ، فم سرعان ما يعودون ليًعو،ا ف  النّ 

يل، كان وقُأ أقدامهم يشب  ردم جبٍل فوق العين الوحيدة ف  اللَّ . طرييتهم ف  االعتذار لطمواج
ايات بأسنانهم ليدفعوا يمّزقون الرَّ باش، كانوا ينهًون من ا سّرة مرعوبين، وف  الصَّ . ت  تبصرالَّ 

 . هر، لن يخسرو،ارؤوسهم عالياا، كما لو عل  أملء أّن فّم  بيايا ُسفٍن، وراا النَّ 
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 رأيُت الوردة

 

 . رأيُت الوردةَ 

 .  ء وغصناا منكفئاا عل  نفسء 

 . رأيُت دّوامَ  الخشوء 

 . وُأذناا بال طبل

 رأيُت حرفاا موسييّياا أعم 

 .الّرخامء  أدراجَ  عدُ يص

 دف ،رأيت  بالصّ 

 جوعاا  يتًّورُ  كانَ 

  اني ء ف  الفَّ 

 .بعد منتصف الّليلء 

 

  ّباطالرّ ف     جديدة تصدر قريباا من مجموع  شعري. 
 

 نجيب مبارك
 شاعر من المغرب

 
 
 

 



56 
 

قصائدثماني   
 

   

عبدالحق بن رحمونالشَّاعر المغربي   

 

 َما ُيشبُه فكرة  صغيرة   .1

 
 

،آخر وم  وال يَ   

نا يبدأ من ،ُ   
يد،ا جدّ كرنفال قبيل  شيَّ    

  نائي ٍ  طورٍ ف  سُ 

افرد منَّ  وسافر كما سافر كلّ   
 وجاا أعمام 

 فمنهم من أبحر،،، 
ت  ن جزيرة الحيوات ا خرىطو واس   

 ومنهم من جااُه الهوى فصوَّر الحيول
 وا راً  المنخفً ،

 عل  صهوة فكرة صصيرة 

.ذ،و كل واحد يتناسل  
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ياشلواقحء الرِّ  قأء بموا  
وليم   بتف  يوم السَّ   

   وليرقإلمن يذ،و ليصنّ  سيذ،وُ 

  بعيداا  ظلُّ أإال أنا س
ي  ذأح   حفيفَ  أرقوُ   

تأت  وتذ،وُ    

الماشي ء  قطيأَ  وأبي  أرقوُ   

   ال يأت  سارق  حتَّ 

،ا من يومياتء وَ ويمح  

.رةوَّ المصَ  صإلء اليَ   

بت نكون أو ال نكون  ف  يوم السَّ   

.و لوليم  الصرباامدع الكلُّ   
 

5112( بريلأ)نيسان  52  

 

 ينِ الطِّ  جةِ هْ ي مُ فِ  .5
 

  هر فأرسم ُ إل  النَّ  شتاقُ أ

رن وِّ صَ أإل  نفس  ف شتاقُ أو   

وشء ف  اللَّ   

ج ء ه  ين ف  مُ الطِّ  عودَ شته  صُ أو   

ني  شجرةٍ أغ    

أمني  ل  من  أع   و،سيس ع ر   
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 ةوَ عْ دَ ِبطاقُة  .2
 

،رفااء دقاا الظُّ ا ص   كلّ   
  ونَ مدعو  ليبائلء ا كلّ  

دفيات  لوليم  الصَّ   

......اإال أنَ   
هر إل  النَّ  سأذ،وُ   

... بِّ حُ    رسال َ ئرء ق  أُ   
شئتُ  ما وأسبحُ   

وف  أطياف ء البءك ر... ف  ملكوت ء   

  جارء القح ا ش  تَ  ابيأينَ 

. ودء رُ ل  الوُ عَ  طوف ٍ رياش عَ  ف  معترإلء   

  أمطار  اإَل إال ذ ليَس ل  إذو 

صوء الخء  إل  والئمء  وةٍ ع  دَ  ائقَ ط  بَ لء  لُ رسء تُ   

 

 بلِ َأْخَطاُء الجَّ  .4
 

بلُ ا الجَّ بهَ رتكء ت  يَ الَّ  ا خطااء  كفرةء  من    

بيع  ُ الطَّ  عاقب ُ تُ   

برحاا مُ  ياباا عء   

  بلَ الجَّ  نَّ لكء 

بالهوانء  يصاوُ  ال  

  ا قويااء  عودَ صُ  دُ عَ فيص  

سحاب ٍ  لًمِّ منُ  اول    محُ فء   

بعظمت ء  رم ٍ ص  مُ   
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....... 
د ليل ٍ بع     ليل ٍ فء  دانء حَّ يتوَ   

زقزقُ يُ  طائرٍ  الء حَ  انء سَ لء  من   ف  عطف ٍ وَ   

هم  طائء غء  حاشي ء  ف  أطرافء   

من فل    ولداا  نجبانء يُ   

باتهم  سُ  من   عرااُ الشُّ  يستييظُ ....   

   هيّ للشَّ   ا ةفاتح جاتٍ مفلَّ  يحسبون ُ و 

ون ُ فيلتهمُ   

وا يدُ أن يف   شي َ خء   

هم  امء إلهَ  "ي ء رشء قُ "  من ا تبيَّ مَ   

  راسء عو المء الصَّ 

لء بَ الجَّ  راتء دَ حَ ن    مُ روا فء فَ الما عَ طَ لَ   

وعفاريتَ  وتخوفوا من فعابينَ   

  حو ٍ طعان وُ وقُ 

.ظء احء الجَّ  اوُ تَ   كء فء  اردةٍ ر وَ ي  غَ   

 

 ُسُجودٌ  .2
 

أ اآلخرمَ  حساوٍ  إل ف  تصفي ء ن شَ ما مء   

  اطرإل ف  خَ  ينظرُ  ال أحدَ 

ها خربشُ تُ  ورق     

ائرةبيت وجبل ونهر وطَ  :عل  شاكل  ماا س  رَ  قُ زِّ تمُ  فمَّ   

مس َ إال ،َ  اآلنَ  حساوَ  فال  

ا عمالقا  صيرَ أن يَ  شإلء ل  وَ عَ  صصيرٍ  جبلٍ   

ان الماشي ء طعَ   قُ افء تكأل  عَ  يحملُ  ..  

ين  يشء امء الهَ  كلّ  ركلُ ويَ   

لقُ  كفيفٍ  ف  شرودٍ  وُيَبح   
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 فم ينظرُ  للسُّ هول بتأنر     
داا اجء سَ  خرُّ يَ  آنذاإلَ   

 
 ةُ شيئَ المَ  اهُ عَ رْ تَ  .6

 

م ،ُ  اا  ربَ غُ   

  ء كانء ر مَ هر ف  غي  وا النَّ رسمُ  ن  مَ 

تَمل ٍ  غيرء   ٍ امَ سَ روا لوَ كَّ تنَ  من   ،م   اا  ربَ غُ  ُمك   

هُ وَ ر  وى فَ آ نء ن اب  وا عَ زعُ م نَ ،ُ  اا  ربَ غُ   

وم ٍ زُ ه  مَ  رووٍ   حُ فء  وا اليبائلَ اعُ وبَ   

  راغَ وا الفَ علُ تَ ان   رباا  غُ 

إلٍ و  وا عل  شَ اسُ ودَ   

...ر،م  ائء صَ مَ  اجُ عَ نء  ت  دَ رَ شَ فَ   

اع الرَّ    ا رَب يرعَ   

اع والرَّ   

هي ُ لاإل يئ ُ المشء  ترعاهُ   

 َوِليمُة َمْجٍد زَائلٍ  .7
 

ان  اهلل لهاا دعَ مَ  الوليم  إالَّ   

  المحبَّ  ورء طُ ف  سُ   ُ كتابَ  ظُ فَ فأح  

******** 

يحُ اسء التمَّ  رُ ال تتنكَّ  ةء ارَ السَّ  اتء بَ ف  المناسَ   

ادء يَ ا ح   ةء رَ ي  حَ   بُ فء  يدٍ دء جَ  ن  مء  ت  سَ طَ غَ  اإذَ   

لٍ ائء زَ  دٍ ج    بمَ نَّ صَ تَ ت  تَ الَّ  ا سماإلء  ابتاللء  لء من أج    
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 اودَ يرُ و نِ لُ ابِ بَ  .8

 
ه المرآة قوا ،ذء دِّ صَ تُ  ال  

، ا وأكتوُ لفهَ خَ  ُس لء ت  أج  الَّ   

الَق َ  اتهَ اشَ شَ  رثُ أو أح   م  العء  

وابُ حَ سَ ان   ميانء العُ  منَ  فير  كَ  فّم َ   

،المء الظَّ   ء افحَ صَ لمُ  كبيرةٍ   ٍ اعَ إل  قَ   

ر  خَ اآل وء انء   الجَّ فء ...  اإلَ نَ هُ فَ   

     ا معكوسَ رايَ مَ 

هُ ا بالدَ اللهَ خء  من   طُ شُ يم   دَ وال أح  

  وجه ُ  يزينُ  وال أحدَ 

  كبالون ٍ   إالَّ  ترتيل    فال

ودارُ يء و نء لُ ابء ا بَ طليهَ أ  

اتهَ عَ اسَ شَ بء  وُ عَ يل    

نين  والمجا يالاُ العُ   

 

 عبدالحق بن رحمون
 شاعر من المغرب
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 أطفاٌل في حضرة آلهٍة غائبين
 

 
عبد العزيز حــزيزياليمني الشَّاعر                                                                       

 
 ...توطئة ال بّد منها

زاعةةات المسةةّلح  يربةةو علةة  ين نتيجةة  النِّ عةةدد ا طفةةال المشةةّرد حةةدة فةةإنَّ حسةةو تيريةةر صةةادر عةةن ا مةةم المتَّ 
شةةراكهم فةة  الحةةروو بصةةف   211.111مليةةون طفةةل حةةول العةةالم مةةنهم حةةوال   03.5 طفةةل يةةتّم تجنيةةد،م وا 

                                                                                              .مباشرة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 
البةحرء  ،ةناإل غةةيَر بعةيٍد عن إل ء   

عل  قةةري ٍ  الحةروء  سيةةطت  لعةةن   من إل ء   
عةةرجاا بخةةطوةٍ  المةةوتء  إلة ُ  باركةها  

الّركةامء  اقة ةةتيَد أطةةفال  من بيةةنَ   
الحةةةيولء  مةةصارٍة خلةفَ  نحةوَ   

...وعنةدما وصةلوا أبة دلوا أسةةماا،م عبيةةداا ومجنةّةةدين وبةةصايا  

*** 

ةابع  يمةانُأ استةةصالل  كما ربةّةاه أبةوه الصةةائوطفةةل  دون السةَّ   
عل  مةةدخل اليةةةبو بال رأسٍ  أسةةبول   وُ ةلَ يُةص    
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مُةطأطةءةئاا  تكةونَ  أن   ف  الحةةياةء  روسء الدُّ  تعةلةّةم  أّن أّولَ   
اّل فةإنَّ  ةمصةةيَرإل دون فرصةةٍ  أخة ةرى  وا   

ة اإلعةةدامء  أحكامُ  تةُنفةّةذُ  حيثُ  ،الطةّةعامء  عية ةنان معلةّةةيتان بسةةاح ء   
...ةنودء الجُّ  وحةةةراوء  ية  دواّو ا ربء ذي تشةةاركةهم فعام الَّ الطةَّ   

*** 

ةةمال،نةاإل غةةيَر بعةةيٍد عن إلةه  الخةصة ةةو والجَّ   
 طفة ةةل   كانت قةةبل يومةةين تشة ةعر للمّرة ا ول 
 بأّن علةيها أن تمة ةشَ  كفةتاٍة، أن تصة ةمز كةفتاةٍ 

؛"،ةا قةد صةرُت فةتاة"وأن تهة ةةمس  مةّها   
  ء سةةالحء  ذئةو  ملة ةعون  بطةرفء  يتةحسةّةسها

آلةه  النةّةور بعةد هُ يشةّف عن نهة ةٍد لم تةرَ   
 ،كةذا تةُةةدار ا مةةور ،ةنا عل  مسةةرٍش ستةَةةاره من حشةةةائ 

...فتةاة  تصةةرخ وجنة ةةدّي مسةةةعور  
الشةةّر ومجة ةلس الشةّية ةةطان عةل  مةةرأىا من آلةه ء   
المةجة ةلس  يتةَةةعاقُو علةيها كلّ   

...ويتعةلةّةم من شبةَةةيهم الشةّيةطان  
يوقةءةفهم  وال إغة ةمااة  علةَةت  تية نةءإل العيةني ن ال نةةز ف  

 حةت  صةةارت تلإل الطفة ةل  ال تفةهم من أنةوفةتها
ها وسةادة  تبة ةحث عةن عربةةيٍد يتةوسةّةد،ا أو سةكة ةران،سةوى أنّ   

ياه ويُةطعمةها لةُؤم ُ يةرم  لها قطة ةةع  من بيةةا  
...ويتةركها تنةةتظر لية ةةمتها ا خةةرى من فإّل أير كان  

 صةارت منة ةةبوذةا و،ةةزيل ا ال تية ةةوى إال عل  اإلذعةان،
 كيةف تةُةمانُأ و،  طفةةل   تحة ةمل بيةدية ةها طفةةلتها

...وكلةّةهم لها والد  ولية س لةها علية ةهم بةر،ةةةان  

*** 

يةر بعيةةٍد عن آلةه  الحةةقِّ والخةةير،،ةناإل غ  
قانطفة ةةالن إل  بعة ةًهما مييدان كّل لية ةلٍ  ف  البئر يحدِّ   

ذي سةةيَط فةي يةراقةةبان ا شة ةباش المةتةراقص  عل  اليةمر الَّ   
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...لم يسة ةةمعا حةكايا جةّدتهم ولم  يية ةةطفا وردةا قبة ةالا   
 طفةالن حةافيان 

...  سة ةياَم ،  الحةةماي ، والّرعة ةةَو ،ةةو ا مةةةانفةهةءما أّن ا  
...طةفالن فةَهةءةما أال فةائةةدة من العةةالم ما لم تية ةتل أو تنة ةشر الّذعة ةر بكّل مةةكان  

 طفةالن معة ةةزوالن 
...نة ةيا أفةةر  أو عنة ةةوانأرادا عيةش ا ،نيةةئ ا وأن  يكةون لهما ف  الدُّ   

رعاا وحةمةّةةلوه بنة ةةدقيةّ ا فأّما أحةةد ،ما فألة بةَةةسوه دء  
 ودّربةةوه عل  اليةةتل قبة ةل أن يةُةيةةتل 

 واسةتأ صةلوا أمةةل  برصةاصةةةٍ  ستُةالحةي  
 حت  يُةشة ةبَةأ من اليةةةتل 

...أو يكةةون لُ  مءن قتةَةةلت  فةأران  
   للّريةحوأّما اآلخَةر فأطة ةةليوا سةةاقية   ،طفة ةةالن ،ةُما

 بعةد أن حمةَةلوه بنةز،ٍ  ف  حةةيل مزدان
 وحيةةن داس الحةةّري  للمةةّرة ا ول  بيةةدم  الحةةافي  

 تطةةايةرت  مفةاصةةل  أشةالااا 
...نحة ةةو إل ء الّريح ف  حةةيل ألة ةصام  

*** 

... الحةةةنانء  ،ةناإل غةةير بعةةةيٍد عن إلةةه ء   
مل طفة ةةلتها للجةُنة ةدتتةوسةّةةل طفة ةةل   تحة ةة  

،أن  يأخةةةذو،ا للمةدرس  فةه  ابة ةنتهم جميةةعاا   
...سةةةواا رمء و،ةم ف  الجةُّ   
...  تلة ةةتمَأ عيةُن أحةةد،م فتحة ةةسبها دمة ةع ا أو رأفةَ  إنة ةسانتُةصةءةةّر حةتَّ   

 تُةحًةِّةةر طفة ةةلتها،
 تجة ةةدل ًةةفائر،ا،

 تبة ةةتسم لها، 
...ةةها وتةُيبةّةةلهاتًةُمةّ   

 يأخةُةةذ،ا أحةةد،م لمحةةةطٍ  قريةةةب ٍ 
 تحة ةةمل حييةةةبتها عل  ظهة ةةر،ا وطةُةةهر،ا،

مةالئكٍ   عل  مةرأىا من أجنةةةح ء   
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... عةنةوان ال تعة ةةرف للّزية ةةفء   
ًَّ  ،حةاالا  سةأعةودُ "يُةخةةبر،ا  ،"ةبطفةيةءةف  مةكانإلء بال  

... ةةصانء ا غة ويتةةوارى خةلفَ   
ةفل  أشةةةالااا؛ الطِّ  كانت  صةةةورةُ  وف  المةةسااء   

.. ا خةةةبارء  وعنةةوان  ف  نشةةراتء   
    ".طةةفل  جةَةةبان والفةةةاعل ،تفة ةةجيةةةر  إر ،ةاب   بمحةةةّط "
 
 

3102اليمن   
 عبد العزيز حــزيزي 

 شاعر من اليمن
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 نتآلف كما األلوان
 

 
 قيصر عفيف الّلبناني الشَّاعر

 
 أنَت ا لُف واليااُ 

المتنافرة الحروفُ  ونحنُ   
َزقء ف  انتفاً ء النَّ  نعيُ    

 وميولء الهوى
مُعنا  نبحُث عن كلمٍ  تج 

لها االرتجاُج الميّدُس  يكونُ   
ه ُّ والهوُس الشَّ   

اللّين  الحد سء  لتحملنا إل  شواطئء   
.إلِّ والشَّ  رتباإلء وتُن يءَذنا من اإل  

 
* 
 

الّلوُن ا بيُب  أنتَ   
 ونحن ا لواُن ا خرى
 نتكتَُّل ف  قوسء اليزش

ماُا وتفّرقُةنانا السَّ تجمعُ   
 نيترُو من المعن  ونبتعدُ 
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ف  لوح ء ا فقء  نت لفُ    
 للوصولء إل  الهدفء 
 كما تت لُف ا ًداد
 ونذوُق طعَم الّذروةء 

.المنطقء  خارَج حدودء   
 

* 
 

 َمن  يعتنق  حرفاا ويحارو  آَخر
و َمن  يعتنق  لوناا ويحارو  آخرأ  

المعن  تجّره العتمُ  وييأ  ف  فراغء   
بال سيفٍ  يعء   ف  الّصد لء   
.بال قبرٍ  ويُمت  ف  الحياةء   

 
* 
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كلَّ ا لوانء  المجُد لمن  يعشقُ   
اليبورء    أس ودحتَّ  الّسالمء  أبيب ن  مء   

إل  اليااء  من ا لفء  وكلَّ الحروفء   
والّرخاوةء  لخل ء   ينجو من الخ نَّ   

 ينمو ف  طراوةء االخًرارء 
يباس    ُ ال يمسُّ   

وا لوانُ  الحروفُ   ء أصابعء  تنبُب بينَ   
المحّب ء  فانوَس  يحملُ   ُ  نّ   

الّزمانء  وحَ  ا حل  عل  جدارء اللَّ  ُيبدلُ   
:الّصالةء  ف  كتاوء  والكلمَ  الكامل َ   
.الكلمَ  الومً َ   

 
شِّعرّيةمحّرر مجّلة الحركة ال ،قيصر عفيف  

يكسكالم شاعر ومترجم لبناني مقيم في  
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 األطفال والسَّالم
 

 
   اعر الّسوري اسحق قوميلشَّ ا                                                                    

 

 

 كفانا حروباا 
.كفانا قتال    
..كفانا خراباا   
.كفانا دمار    

  
 دماا   تسيلُ 
ير  وبؤس  وف  

.وأم   تُناج  ، تُناج  الخيال    
 

...وطفل  ،ناإَل يصيُح ويبك   
ؤال  وآخر يموُت ويبي  السُّ   

 
 لماذا لماذا قتلنا البرااة

!!! ..مال  لماذا قتلنا  الجَّ   
..وليَس جواباا وليَس محال    
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..بكينا ، جميعاا   
 جمعنا الورودَ 
...وشمعاا شعلنا  
...عويالا ُصراخاا   

ؤال  قتلنا السُّ   
 

 قتلنا البرااة
منا الخاليا،دَّ   

 وحوشاا غدوناا 
...مناوأمساا ،دَّ   

.بال  منا الجِّ ،دَّ   
 

اا مطنا   وأًر
 قبور  تً ُّ 

.ؤال  السُّ  بصمتء   
 

 كفانا حروباا 
.كفانا قتال    
 تعالوا لنحيا

 ونبن  سهوالا ،
..تالالا    

 جباالا 
 وُعرساا ، 

مال  ربيعاا ليز،و الجَّ   
 

ل َّ فأنَت البعيُد قريو  إ  
..ر،يف  ومفل    

مال  ُتحوُّ الجَّ   
.وتعشُق مفل   
.وتهوى الخيال    
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 تعاَل إل َّ 
 سنبن  الحياة َ 

 ونخلُق فيها معان  الكمال  
 

 تعاَل إل َّ فأنَت قريو  
.ولسَت بعيداا ولسَت محال  

 
.كفانا حروبَا كفانا قتال    

 تعالوا لنحيا
.كفانا قتال    

 
 

 اسحق قومي
3/03/3102: ألمانيا  
وباحث سوري مقيم في ألمانيا أديب  
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 أكوامارين
  

 
سوزان ابراهيم  الس ورّية اعرةالشَّ   

 
A 
  

:تنتظرُ   ء المظلّ  تحتَ   
.أخرى فمَّ ..  ساع ا   

،رك  ال يفوتها وصوَل  المتأخّ   
.خلفها وارلَ الشَّ  تسحوُ   

*  *  *  

  ف  فراش  ما نامَ كلَّ 
  نسَ  الحزنُ 

!جوربي  الوسخين خلأَ   

*  *  *  

الخروجَ  ما أردتُ كلَّ   
: ا نف  ف ّ  تسألُ   

  اليومَ  ماذا سألبُس 
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دٍ تردُّ  دونَ   
داا أرتدي مالمح  المصسول  جيّ   

اليلوء  ف  حوبء   
.الفرشء  أناق ء  بكاملء  وأخرجُ   

*  *  *  

جسدي  كأنَّ   
صالحاا  ما عادَ   
!في ء  لإلقام ء   

*  *  *  

  إلَ وجهُ 
إلَ وجودء  شرف ُ   
  عيناإلَ 
.إلَ روحء  شرف ُ   

*  *  *  

 أتممُت ارتداا فستان اليصيدة
ساعدتن   ،الَّ   
!الخلف ( اوالّسحَّ ) برفأء   

*  *  *  

ذي أحّب ُ جل الَّ الرَّ   
  ن  دوماا ينتظرُ 

الكالمء   ء عل  قمَّ        
.طرء السَّ  لء من أوَّ  قريباا تماماا   

*  *  *  
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  مكاناا  إلَ أفسحُت لرائحتء 
.قلب  بجوارء   

*  *  *  

  مااء السَّ  لُ أوَّ 
إلَ وجهُ   
  مااء السَّ  آخرُ 
.أنتَ   

 
*  *  *  
 

B    
 

  تااُ الشِّ 
.باوء الشَّ  عتب َ  ت  امرأة  تخطَّ   

تااُ الشِّ   
.جميلدون مساحيق التَّ  باش البكرء وجهُها ف  الصَّ   

تااُ الشِّ   
  امء الحمَّ  نَ تواا مء  ت  امرأة  خرجَ 

.،ا بعدُ شعرَ  ف  لم تجفِّ   
تااُ الشِّ   

.الحمامء  "برنس" امرأة  غادرت للتوِّ   
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C  
           

  رف ُ الشُّ 
.. ف  الهوااء  صندوق    
.. المكانء  ف  جسدء  عروة    
.. لعراٍا ُمشته  مصّصر   نموذج    

... مصيدة  للًواء   
. فًوليّ  لساُن عينٍ   

رف ُ الشُّ   
العصافير    بزقزق ء صباش محلَّ  ليهوةء  موعد    
ظيفء النَّ  الصسيلء  لنشرء  حبل    
.ي أدراج سرِّ  من ُ  سخء فللمتَّ   

  ةة بعًنا عندَ ةة  رف ُ لشُّ ا
ًوا ستائر تحجو كلَّ   

عن  بحفاا  تجوُس  عينٍ  خشي َ   
.حُ يتفتَّ  أنوف ٍ  برعمء   

 
*** 

  أنا وطن  
.العصافير نَ مء  كبيرةٍ  لجالي ٍ   

*  *  *  

.. رجالا  ن  كُ يَ  لم    
..إلهاا  ن  كُ لم يَ   
.أنتَ  كانَ        

*** 

 العطرُ 
 بهاراتُ 
.ا نوف ء   
*** 
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 اشتريُت الورَد طفالا 
ُه لحظ ا لحظ نموَّ   رقوَ   

. بنِّ   بالتَّ ن  أمّ  ّدع  أنَّ   
 

*** 
 

إَل لوقٍت طويلقلبء  َت عن استعمالء ف  توقَّ  إن    
جداا  فمن المحتملء   

.عليإل يًيقَ  أن    
 

 سوزان ابراهيم
عالميّ  ةة سوريّ كاتبة وا   
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ة البحرثالثيّ   
 

    
م اسقمر صبري الجَّ  الس ورّية اعرةالشَّ   

 

ِل هبَِّة حرفٍ  -0 منذ أوَّ  
 

ٍف  لء ،بَّ ء َحر   ُمنُذ أوَّ
ا منيات   َتواَطَأ قلب  مأَ        

فٍ  لء ،بَّ ء َحر   ُمنُذ أوَّ
طورء السُّ  تواريُت بينَ        
عورء الشُّ  البحورء وبينَ  وبينَ        

الممات   الحياةء وبينَ  وبينَ          
لء ،بَّ ء حرفٍ   منُذ أوَّ

   ووجُ  الحروفء غدا تساقَط ظلّ      

وقء أصفَر البوشء كالشَّ          
كريات  ُتدا،ُمُ  الذّ  حينَ            
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 أنبُل الكائناتء الحروُف 
  ،تستحمُّ  ،ترى غيَظنا      
متَ تعاقُرنا الصَّ        

  ،ترُكُل الوقَت  ،ترتاُبنا        
.. تلَبُس ما نستسيُغ لها  

ة  ًيِّق  صب ُر،ا بالحيا ،مفُلنا   
ُت ف  ُلجَّ ء الصَّ     متء حتَّ ُغص 

 تفاَقَم ف  الشِّعرء ،ذا الُسبات  
 ًاَق َذر عاا بذائيت  الرَّمُل 

و استع َذو الموُج ُحزن         
َق النَّ  .جاة  فمدَّ لَ  البحُر َطو   

 
للبحر رائحُة العتاب  -3  

 
 للبحرء رائحُ  العتاو  

باحَ  أنا تعلَّمُت السِّ و   
التَّذكُّرء  تيارء  ًدَّ        

 كيَف حيَن أبلُّ دمَعَتُ  بشوق  يستح 
،ويمدُّ طيَف حنانء َمن  أ،وى       

َأ العذاو          لينيشء  
َ  َحنانء ء عن لهفت    وُيديُر َوج 

راو   لتفوَش رائحُ  السَّ        
 مءن  حيِّ ء 

نا  نرتاُش ف  أحًانء ء مءن  َو، مء
ا ونصوُّ ف  َخَلجاتء ء َوَجَأ ا ن       

لنُمدَّ أشرعَ  الصياو           
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َك ُ  حء  ً نو ُ    َأد 
ُو فوقَ  َقتء ء  ُأطب طء ُزر   

  –و يستح   –أقوُل 
  :لحرُف ُيحي  أو ُيميتُ ا

أنفُر نيط ا  لسوفَ          
 أخرى وأمسُح 

وجَ  حزن  مءن  عل         
إَل         ًَّ  ،َقَسماتء روحء باو  وال  

ُ  ا مواَج   ،ذي اليصائُد تُنعء
ذا استمرَّ ُخذ  وقَت اللُّ       زومء  قصيدةا  وا   

َفتينء         عل  مدى َوَجٍأ وعاصء  
إَل التَّر،ُُّل           , ف  َدمء  

.سوف ُأ،ديإَل الكتاو               
 

ُيشِبُهَك الكالمْ  -2  
 

 كم  مرٍَّة َسَبحت  عل  
رُ       طائعاا  ،َظه رء ابتسامتءإَل البواخء  
ظام     انَحَنت  في ء حتّ  العء  

,َفَيراُت فرَحتءإَل الَتَوت    
شاَبت  ًفاُفإلَ        

ق ء المعن         ح   ،وامَتَفل َت لُزر  فَأف صء  
إَل للحمام            عن ،مومء  

عل  َمشارءفء موتنا ذينَ الَّ  نحنُ   
نمً  وعمُرإَل        

 بعُد ما َبَلَغ الفءطام  
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 يا بحرُ 
َنإَل غادر         ً ليس  نَّ ُح  

دت  سالُل الوعدء خاوي ا عا         
 ًّ صاَف ال واء َكَكفِّ مسرٍَّة َقَطَفت  شء  

الم  ف  أو جء الظَّ        
،غنَّيَت ُأغنيَ  الهوى   

،َرَقَصت  عل  أنصامءها ا سماإلُ        
والصيَّاُد نام           

لملُح مءن  عرقء الحنينء ا  
  ن  ترى     

نابءلء تنحن  للخيرء كلَّ السَّ          
ها          ًَ تلفُم أر  

 ،ذي الآللُئ دمُعإَل المسفوإُل ف 
حروء الُهيام         

 
 يا بحُر 
ُيشبءُهإَل الكالم         

،و أنا أفوُقإلَ   
 أنَت تصرُق كّلما 

،أف َلجُت صدَرإَل باليصيدةء        
 أسمُأ ا حالَم 

،تطلُو ُجمل ا ُأخرى         
إُل و لتصَرَق مرَّةا ُأخرى           ُتمسء  
...،كذا باليصيدةء   

تتخبَُّط ا مواُج        
   أنَت تمدُّ كفَّإَل للمعان        
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،م  تسحُبإَل اليصيدُة لطما فمَّ   
مالء فتصوإُل ف  صدرء الرِّ   

،مسّرة         
 َنَسَجت  ًفائءَر،ا ا نييَ  طفل   

..ستعوُد عند الفجرء تنسُ  غيَر،ا        
ُعإَل اليصيدَة ذاَتها   و أعوُد ُأسمء

  -أن أمً   بعدَ  –تصرُق  وتظلُّ      
عل  روشء اليصيدةء          

ألَف عام             
: سييالُ   
...ماُا قصيدةا أمَطَرتء السَّ        
ياُل  و يُ   

: بعد سنينَ        
   ما سرُّ المحبَّ ء 

ما لهذا الوقتء        
!ينُبُب بالحياةء          
وقد َتفشَّت  ف  ًميرء ا ربء        

!   الم  ظا،رُة السَّ                    
 

 
                                                                                 اسمقمر صبري الجَّ 

من سورّية                                                                                    شاعرة  
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  هطوُل المطر
 

 
   وعد جرجس ورّيةالس   اعرةالشَّ 

 
1 

 
  أعشُق المطرَ 

تفاصيل ء  بكلِّ   
دء الّتجسُّ  عندَ   
ف  َنَفس   إل ٍ  كروشء   

 
ينحلُّ ف  عروق  وحينَ   
أتربت  تًاريَس  ويسي   
  يسّطرُ  وحينَ 

  ء نبوااتء  أعظمَ 
 ف  دم 

... أعشُق المطر    
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2 
 

تااُ أكاَن الشِّ   
الخريفُ  أكانَ   
رُ خَ اآل أكانَ   

 ما من موعدٍ 
أنتَ إَل لهطولء   

  أنتَ   ّن فصولإلَ 

جميُأ الفصولء  ،   
ت  ليء ت  خُ الَّ   

ت  يَ لء وما خُ   
... ف  عالم   

 
3 
 

ف ّ  إلَ فصولُ   

 فصوُل الحياةء  ...
المماتء  وموتُ   
سمياتء والتَّ  صاتء فكلُّ اللُّ   

         رءّم  بطيوسء  ت  عَ ت  اخُترء الَّ 
 باتت سوااا 

 ربيعاا كُحلم 
 

 وأخرى خليتها
.. لترحل أنتَ   

ب  يرتم  الّشحّ وتترإل   
عن أنجمٍ  اّلتي ُ  فيبحثُ   

                  وما من ُملهمء  تدلُّ دليل 
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4 
 

اليراَر  فيإلَ  أقّدُس   

أدرى وأدرى فأنتَ   
ّن   ؤمن  وا 

ال اعتراَب  أنَّ   
 عل  من يشّكلُ 

 كوناا كامالا 
فوانٍ  بسبأء   
ف  دم  ،ايبعفرُ  بزفرةٍ   

 
 ال اعتراب
لّينن   عل  من  

  المعان  بإسم علم
من شّكلن  وال عل   

 وأتين رسم 
 

5 
 

وكلُّ الحنينء  إّنما الحزنُ   
أنين  بلهوء  فبعًُ  احترقَ   

وكلُّ الحنينء  إّنما الحزنُ   

....   دمول  ر،ين 
بيايا فم  تصزُّ  كإبرةٍ   
إلَ رحيلء  فعندَ   

بهذا الكونء  ما من وترٍ   
... أنفاَس نصم  يستشعر  

* * * 
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 عطٌش مالٌح لحالوِة المطر

 
1 

   ف  جسدي ت  تسيرُ وش الَّ الرُّ ها أيُّ 
... بأقداٍم من ذ،ٍو منصهٍر بنار    

مسافات   وقُ الشَّ   
 من بحاٍر ال تنته 

 
2 
 

  ح  يهّيُ  داخل  إليإلَ لعط   ما
المطر يا حالوةَ   

ن  بحر  من ملٍح وقهرإنَّ   
 

3 
 

!وان الفَّ .. قائق الدّ .. اعاتالسَّ .. اما يَّ   
   العمياا سميات الّزمنيّ التَّ  جميأَ  أكرهُ 
عيَرَب  تفصلُ  حينَ   

 ساع  الخالإل الّروح  عن بعًهما
 

4 
 

من قاع  إليإلَ  حيلَ الرَّ  أشتاقُ   
والتّأّملَ  قإَل والرَّ  والتمّددَ  والمكوثَ   

... إلَ قطراتء  بينَ  والّتسّكأَ    
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5 
 

حّباا  المفروُب  الّربيأُ  أنتَ   
ا خرى ف  حيات  الفصولء  عل  كلِّ   

 
الصيُث والحياةُ  أنتَ   

  فانهمر  
  إلَ ،طولَ  إّن  أعشقُ 

حلي  ورئت َّ  بينَ   
ّن  لمشتاق    وا 

خالء حّت  النِّ  رء بالّسك أستحمَّ  أن    
باإلرتواا   وأّن  أحلمُ   
شفا،  تتبّللُ  فف  الحلمء   

 بعرقء الّسماا  
ترى يتجّل  حلم  فمت  يا  

!   الّلياا   عل  مساحاتء 
 
 

 وعد جرجس
 شاعرة سورّية مقيمة في ألمانيا
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 َواِرّيونالحَ 
                     
                    

                   

 الشَّاعرة المصرّية فاِطَمـة ناعـُوت                   

  
  

 اليلو   ف  طفيف   َخد    

 الحكايا، عن صمتَ  الحواريَّ   نَّ 

 .تجءفُّ  والمساااتُ 
  

 الطّيب  العيونء  ذوو الحواريون

 بابءهم عل  وِّ الر  دقَّ َ  ينتظرون

 العشر للوصايا ُينصتون

 وُصلباناا  وأشرع ا  مراكوَ  السَّعفَ  يجدلونَ 

 اليدم عنَد موطئء  الطِّيوَ  يسكبونَ 

  .فمَّ يفترقون
  

 الفت  ينزوي

 -صدرءهء  ف  الكتاوَ  حملَ  الَّذي-
 العشاَا ا خير بعدما أعدَّ 

بيَّ  وينتظرُ   تعيَ   أن نسيت   الَّت  الصَّ

،تم أن وأخفيت    وت 
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الح السَّامريّ  درَس  لُيعلَِّمها  الصَّ

 ".الّصبح ز،رة" شوك ء  من وُيحّذَر،ا
  

 الّصبحُ  يأت 

 الدِّيإل   صوتَ  يسمعانء 

 جديد من فينهمرُ 

 -شرفتءها عبر-
 .الَحيرة رذاذُ 

  
 الدَّار ركنء  ف  تجلُس 

 وحيدةا 

 -دائماا  كما-
 خدِّ،ا عل  يُد،ا

  .تنتظر  
  

  بر،  بعدَ 
 ويي رلُ  الباوء  عل  ييفُ  لَّذيا الملإلُ  سيأت 

  صوَت  يسمأُ  َمن
 ليدخلَ  الباوَ  يفتحُ 

 ُمعد ، والعشااُ 

 يأت  ال الصَّوت لكن

  .ُقرءلَ  الباو وال
  

 أخرى عاماا  عشرون

وُ   تمرَّ  أن   يجء

 ا سئل ، عل  اإلجاباتُ  تيفَ  حتَّ 

 عاماا  عشرون

 الحزين ُ  البنتُ  ُتصادفَ  حّت 

 حوارّياا جديداا 

 رطبتي ن بعينينء 
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 الَّذي ذاإلَ  من بدالا 

 الحكايا َعنء  صَمتَ 

 اليلوء  ف  وترإلَ 

 .طفيفاا  خدشاا 
أُ   .ُيوجء
  

 3103أبريل  9/ اليا،رة

  
  
  

 الخيميائيّ 

  
  

التء   خّبأ الكيمياَا وا كاسيَر ف  مءخ 

 .ةوفتَح اإللياذ
  

َأ إصبَع  عل  ،ءًاوء اليرن ا سود    ًو

 فذاَو بين ا سطرء 

 الد الحبش ليستوي ف  ب

 فارساا يحمُل الشَّفااَ 

 .والُحوّ 
  

 دّق طبوَل الفرشء 

 َمَأ أطفاٍل 

 نسَيهُم الفرشُ 

 :فأنشدوا
 عمانوئيل

 .عمانوئيل
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باَه السُّمرَ   مسَح الجِّ

 ت  بمااء النِّيلء بكفر ارتوَ 

 فصسَل الَيط ُر الطّيوُ 

 بفوراا وف ليَل 

 أر،يها الُهزالُ 

 .والُيت م  
  

صيرُة ًوَا،ارفعتء العيوُن ا  لصَّ

 نحَو عين  الفارس

 وارتسَم ظلُّ نورٍ 

 .محّل العتم 
 .وكانت قصيدُت 

  
 مش  ف  حيلء الشِّعرء 

 ".أشعياا"وفتَح 
 :قرأ
 ،"مبارإل  شعب "

 :فهمس
 "!تلإَل بالدي"
  

 طاَر عل  سحابٍ  سريعٍ  بيًااَ 

يب "وَحطَّ ف    ،"طء
رَّة أطفال   أفرَغ مءخالَت  عل  أسء

 أحالَمهم عجَن اليطارُ 

 :فأنشدوا
 طوب  لصّنالء السَّالم"

  ّنهم ،دىا للُمتّيين،

 ال خوف  عليهم،

 ."وال ،م يحزنون
 .تلإل كانت قصيدت 
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ليدء   :صرخت  ياسمين   من بالدء الجَّ
 "!ال أحوُّ مدرست "

 سأقول  ب  ا عل 

 :ف  السَّماا
 دلء ا طفاَل  راجيحهم

 وأعطن  ُدمي ا أالعُبها

 عيونء الُمعّلماتء بعيداا َعن  

 اللَّوات  ال يعرف َن تطيير البالونات،

 أنا

 ال أحوُّ مدرست ،

 "!يا روُّ  
  

 غمَس الفارُس ريشَت  ف  ا زرقء،

َب   ً  لّون قميَص  بلونء العصفورةء الَص

 .وطاَر معها إل  الفصل
  

ها   دسَّ ف  ُدرجء

 قصإَل الصاب  المسحورة

 وا ميرة

 الَّت  تحوُّ مدرسَتها، 

صيرةف  .ارتسَم الفرُش عل  عيونء الصَّ
  

 قبَل أن  ُيصلَق دفتَر أشعاره

 أرسَل إل  البنتء المصري  

 قرنفل ا 

ها البارد  سكبتها ف  كأسء

 فطاَر الفرُش وغّرَد 

 .ف  سماا الصرف  الموحش 
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 الخيميائ ُّ 

 ،جَر الكيمياَا وا كاسيرَ 

 وتسّلَل إل  حيلء اليصائدء 

 .والفرش
  

 3102فبراير  7/ اليا،رة

  

 الرَّاهب
  
 ظهره مءخالة  فوق  

 يجوُو الودياَن والبراري

 وأنهاراا  وشموساا  يجمُأ أقماراا 

ُفها  الكون فنايا من ييطء

  ٍ بيَّ َد دارء صَ فمَّ يأت  عن
 .قتلت ها اليبيل ُ 

  
ف صاف ء  تحتَ  يجلُس   الصِّ

   ناَي  عازفاا 
 :المساُا منادياا  حّت  يأت َ 

 َ،ل  من موت  جددٍ 

 أخبِّئهم ف  عتمت  

  
   من الشُّرف ء  لُ يتسلَّ 

درانينظُر إل    العبوسء  الجُّ

ُعها با ،ّل   فيرصِّ

نابقء   والزَّ

 والنُّجوم  

 غرفتءها فًااء  ف  فمَّ ُيطلقُ 

 أغني ا 
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 العصافير مءنَ  وسرباا 

 وسادتءها تحتَ  ويدسُّ 

  ا تعاويَذ فرعونيَّ 
 حلوى وقطع َ 

  .من بابل
  

 فارغ ا ويمً  خالَت مء  أن  يحملَ  وقبلَ 

 التَّابوتَ  يفتحُ 

صيرةء  وج َ  سُّ وَيم   الصَّ
 عصاه بطرفء 

 عينيها فتفتحُ 

 فمَّ 

رُ    .يتبخَّ
  

 مواتءها من تنهُب 

  فوبءها الّفرّياُت مءن   فتتنافرُ 
  والآللئُ 
 الطَّيرُ  ويحلِّقُ 

 ف  فًااء المكان،

 المستطيُل  اللَّيلُ  فيصدو

 نهاراا،

  والسُّكونُ 
 أغاريَد وشدواا،و  زقزقاٍت 

فافُ   اليفرُ  والجَّ

 مطراا ورءيَّاا، يصيرُ 

فرُ  والصَّحارى  الياحالُت الصُّ

 النَّبتُ  وقد زار،ا

رت    .فاخًًو
بيُ  من أكفانها   تنهُب الصَّ

 تركُب نحَو الّشرف ء 
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 فال تلمُح إال طرَف فوب 

 قبَل أن  يصيوَ 

 .بيَن طّياتء السَّحاو
  

 الموت  ييومون من غفوء،م

 سَح اليدِّيسون إذا م

 فوَق جبا،ءهم،

 الوحدةُ  أّما

بايا ف  ساكن     قلووء الصَّ

 حالءها عل  فتظلُّ 

 .وحدةا 
  

  عل  عصيَّ ا 
 الذَّوبان

 .واإلعراو
  

 3102يونيو   1/ اليا،رة

  

  
  

 العصافير

  
 العصافيُر الَّت  طارت  

 هاتء وتركت  ف  قلووء ا مَّ 

،  فيوباا ال تنام 

 مشصول   ،ذا المساا  

 بصزلء فستانء ُعرسٍ 

 .ّيب للبنتء الطَّ 
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 ا مَّهاتُ 

 اللَّوات  يبكيَن صصاَر،ّن،

 ،ال أخبرت هن الحورياتُ 

صيرةَ   أنَّ اليلوَو الصَّ

 ال تعرُف الحزَن 

 ف  حًرةء اهلل 

  
 العصافيرُ 

 تفرُش بالّطيران

 وتًحإُل 

 حين تمسُّ وجوَ،ها

 زّخاُت الَصي مء البارد

،  وقطراُت المطر 

 ا جنحَ  النَّحيل َ  تفردُ 

 وتصعُد صوَو الُعال

 لتخترَق السَّمااَ 

 تُحطُّ رءحاَلها فمَّ 

 .عند موطئء الَعر  ء العظيم
 تنتظر  

 حّت  تأت  المالئكُ  بالخيوطء واللُّؤلؤ 

 وتعلَُّمها الحورياتُ 

 .كيف ُيطّرزَن الفَّوَو أبيَب 
  

 العصافيُر الَّت  غادرت  عالَمنا عل  عجلٍ 

 يتوُق للفردوس   يليُق بمن

يين  ال تعبُأ بأحزانء ا ًر

ّن َ   وال تكترُث لدمول اللَّوات  حملَن ا جء

،  َو، ناا عل  َو، ن 

 وال ُتصص  للفّوارء إذا انتفًوا

 ًدَّ سائقء قطاٍر 
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 ناَم 

 وترإل الموَت يعجُن الكّراساتء وا قالمَ 

 با حالم،

 وزغَو ري ٍ 

 .سيَط من أجنحٍ  بريئ 
  

 العصافيرُ 

 تختصُم الحكوماتء الكسول   ال

ؤساَا الَّذين ُيرّبون اللَِّح   والرُّ

 .وال يعرفون كيف يهّذبون أرواَحهم
  

 العصافيُر 

َب   ً ُحفء الَص  ال تيرأ مانشيتاتء الصُّ

 وال تصًُو من الشَّاشاتء 

 .إذا نسيت  أن  تعّلَق شارةا سوداا  
  

 العصافيُر مشصول   

 " السَّلوى"بإرسال طائرء 
 لٍ  عاجل برسا

 إل  ا ميرء الَّذي يسكُن الصاباتء البعيدة

 لك  يحمَل َسّلَت  الخوإل  

،  ويتجّوَل ف  المراع  والوديان 

 ليجمَأ قطراتء الَمنِّ الحمراا  

 ويخلَطها بحّباتء اللَّوز

،والَكر   زء والعنو 

 فيصنُأ أكاسيَر حياةٍ 

 ُتصلءُح ا جنحَ  المتكّسرة

 لعصافيَر نازف ٍ 

ر    .الّطائرين مأَ لم َتطء
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 وقَت يكتمُل الَبرااُ 

 :تهمُس عصفورة  ف  ُأُذنء الفت 
 عروُسإل تنتظر  

 الّنهرء البعيد شاطئء  عندَ 

 "حاب "
 وأنا ورفييات  ف  الُعال

ُز لها فستاَن الزَّفاف    نطرِّ

 من السَّاتان والدَّانتيل

 أبيَب 

 شهداا،

 فاذ،و  إليها

،وال تتأخَّ   ر 
كما  فمن أجلء ُعرسء

رن  .ا نحُن إل  اهللطء
  
  

 3102فبراير  03/ اليا،رة
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 الفراشة
  
 ال تصًو   الفراش ُ  

 إذا طارَد،ا ا طفالُ 

باكاا   وأليوا حول جناحيها شء

 .معيودةا ف  أطرافء عصا
  

 ترمُيهم الفراشاتُ 

 بنظرٍة شفوق

 فمَّ ُتلي  عليهم

َن ا لوانء   ظالالا مء

 وابتسام ا حزين ا 

 .نحَو الزُّ،ورفمَّ تمً  
  

 الفراشُ  تعرفُ 

 أنَّ جماَلها

 أكبُر من قدرةء ا طفالء 

 عل  تحّملء البهاا

 وتعرفُ 

صار  أنَّ كراريَس الصِّ

 ألوانها تتوُق إل  حبسء 

 .بيَن أوراقهم النَّحيل 
  

صارُ   الصِّ

 -آنذاإل       -
 يظنُّون أنَّهم كبار  

  ّنهم يسجنون اللَّونَ 

 السُّودء  بيَن السُّطورء 

 .المشخبط  بأقالمء الرَّصاإل
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 يفرحون 

 ويركًون إل  أّمهاتهم

 .ليكسرَن أكواَو الحليو
  

 فالكبارُ 

 .ال يشربون الحليو
  
  

 2013و ينيو  01/ اليا،رة

 فاطمة ناعوت

 كاتبة وشاعرة ومترجمة مصرّية
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الحياة   عوج      
 

    
  الوهابعبد ةهبالمصرّية اعرة الشَّ 

 
والّتحّيزء .. خّل  والّتجّل  بعُب التّ   
والتيّيظء .. والّتجّبرء   

 فرفرات  ال تكفُّ 
صمت  فاًح   فمَّ   

..وال .. نعم    
 

..بعُب الهدواء   
  الُخط ًجيج  مترّقو  تلإلَ 

يران   اا قصد  
..ال أراه    أختبئ ك اا فّم قصد  

 
  بعب مّراٍت أران
 ناُر شيطاٍن أتتإلَ 

 وف  الّصباشء كصيم ٍ 
اشتياق  حارق     وبرد  و فل  
تستظلُّ بظلِّها م  كَ   
عتإَل رواكَ  ،ا اَ م  أًر  
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 لبن الّنجومء 
ف  الّصاله   جء ودمعها وقَت الّتهدُّ   

 
نا  ال غيَر ،ذا االنتحارء عل  َمشارفء َفيدء

 نفس المساف ء 
اُل ةة  بين عين  ةة حين ييصُدإَل الودء

 وبين قلٍو ُموصدٍ 
ًّطرو احتراق اا كم  كان ي  

اه  وال سو .. للفراقء   
 

باشء عل  الصَّ  أطمئنَّ   وأنا أشدُّ بيوٍة ك  
اا ،الك اا ُمسنةَّ  اا ُت بجيبء  قلبفيد حفظ    

 وبُرغمء ذاإلَ 
 فال يملُّ من الحياه  

... 
 ال غير أن  أبي  أنا

 وأنا الحبيُو الصاًوُ 
ديُق الخائنُ وأنا الصَّ   
زاُد،ا.. ريقء المستبّدةء عيُن الطَّ   

أنا اا أيً  
 وصدييت 

تهيَم بوصلءها  ك اا ختارت إَل يومت  اتلإل الَّ   
 كانت أنا

 
ورحُلهم.. وأنا يماُم العاشييَن   

اا أندسَّ يوم ال غيَر أن    
 بين أحزانء الخريفء بحيلت 

باسماا  اا قلب.. أرّد مكاَن ،ذا اليلو   َعلّ   
..  نشوتإلء الصنيّ لة يا  

 فاجأتن  بصت ا 
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إلَ جلدء  فلكم توافبتء المشاعُر تحتَ   
إَل عظمء  بينَ   
أبواَو اليدر   تدقُّ .. حَدقاتء ا مان   فوقَ   

 
إَل المنيو ء وتزّينت  تلإَل المساُم بوجدء   
..زرق ء ،الٍ  حوَل العيونء   

 سوادء جفٍن كم يؤّرق  الّسهر  
 

 لّما تراقإَل ملُح وجهإَل فّم ذاَو عبوُس 
 حين التيااء البسمتينء بفصرءنا

مذاُقها.. مولء لوُن الدُّ   
الكنارى مفل زقزق ء .. ،مس  رقيق    

وحين ييترُو الّسفر  .. يااء وبالبعادء ف  اللِّ   
 

اا ظالم اا قد كاَن مسَّ   
 وبءرغمء ذاإَل فإّن 

 ال شئ يدعو للًجي ء وللًجر  
 

 عوُج الحياةء 
 فال ُتجا،د

تُييَم ُ   ك  
قيي ء ًلأ  كحوااء الرَّ  إّن ُ   

 إن  تيّوَم  ان كسر  
 

الوهاب عبد ةهب  
من مصر شاعرة   

heba979@yahoo.com 
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ادرون في األرضنحن النَّ   
 

 

 
    هدى حسين ةريّ مصالاعرة الشَّ 

 
بء ف  ا ر  ادرونَ النَّ  نحنُ   

للسمااء  المنذورونَ   
دى إذا ما جمعنا صبحالنَّ   

الهمس وف  المسااء   
 

ين ف  ا ربء ذين ال نمش  مطمئنِّ الَّ  نحنُ   
 أبداا 

بسيمانا نتعارفُ   
   ورؤوس مائل نظرة جانبيّ 

 
نَ المصصو  نحنُ   

قديم   ٍ صخريَّ  كنحوتٍ   
مرتبإلٍ  كزئبقٍ  ونالفارُّ   
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ي قد تلمحنا لحظ  عين مدقَّ   

 لحظ  فيط
 لحظ  عابرة

اتء للمجرَّ   
 ونظرة فاقب 

الكفافات إلينا كلّ   
 بسهم من شعال

إرادتنا  بمحبء  الوحيدون نحنُ   
عمء النِّ  حدون بتواًأء المتّ   

 
  هدى حسين 
 ةة ومترجمة مصريّ شاعرة وتشكيليّ 
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حبّ ال نصوص برائحةِ   
 

 
زهير بهنام بردىالعراقي الشَّاعر                                                        

                                                
وتالت   ريقاتِ و دمعة قرب   

 
مع ُ الدَّ   

 سيطت  من عين 
دملم تشعر  بالنَّ   

 أيمكن لهذه الخيب  
أيًاا  مَس الشَّ  َ تسيط أن    
الكونء  نَ مء   

 وتلبسن 
مافيلُ أيًاا والتَّ   
سياجٍ  دونَ   

 
لينَ أسيطت المتسلِّ   

يورالطُّ  وكذلإلَ   
يار والصبار الجَّ   

 تالش  حولها
سيطَ  حينَ   
وتالتُّ  وريياتء  قروَ   
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اقط  أيًاا السَّ   
 من زخرفٍ أزرق
 وأقفاإلء نحاسٍ 
أخًر داخلَ حو ٍ   

 
ا بيب  يشهُق بالحجر ء

الحائطع والّسجادُ  ل  مرمر ء  
حرير يصادقُ ا يائَل ف  نيشاتء   

ازةُ تسيطوالعكَّ   
شيخ   من يد ء
يوء طاعن الشَّ   
رغبت  اآلفل  بها يكنُس   

 
 آه

 كم كنتُ قليالا 
 أمتحُن عزلت 
 بدمأٍ من طي 

دمء ن  بالنَّ لم يشعر    
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 نواح خافت
 
حد،مأ   

يسيلُ  كانَ    
 بإطرافء أصابع 
أنعاس  المتيطِّ   

يذبلُ  دء الور  مفلَ   
نحاس يمولُ  وكأّن ُ   
فيرفاالصَّ  سوقء  نارء  تحتَ   

 
الخافتُ  واشُ النّ   
عيني ء  ن  يخرجُ مء  كانَ   
خرم إبرة  ُ كأنّ   
السّ   شيأ رِّ من شهي  ء   
يخف  عري َن كا   

 ويخشاهُ 
  كانَ يدوُّ 
لسان  بإطرافء   

فوقَ سجَّ   ُ كأنّ  حائط اد    
 

 حجر  غريو
تحت  ا رُب   

  وما يليقُ بها
وى ما يناسب ما كانَ س  

 من أبجديٍ  خًراا
جمره تًيقُ بحروفء   

س ٍ أف  ك    
 رّبما رآ،ا زرقاا

بإدمانء  ف  مرايا،ا و،و ييذفُ   
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من بعيد دخانُ ميبرةٍ يصعدُ   
تنهُب توَّ  أو صالةٍ  إيذاناا بتمتم ٍ  ا ا   

وشء الرُّ  حديي ء  بينَ   
زيتٍ    يدمُن قنديلَ وكأنّ   

يسيلُ  ،كذا ظلَّ   
كأنَ  تبانهما كشإل  حلمتين ء  

 وأصابأ فيهما من الحوِّ 
  ما خف َ 
 وأعجو

 
مهمالت سّلة في مهجور كرسي  

 
  

مكسور   كرس     
مهمالتٍ  سّل ء  تحتَ   
   ُ فوقَ  تمرُّ 

جدرانٍ  ظاللُ   
 تت كلُ 

 
المرآة من أشي   
البيًاا انتيلالدَّ  خيوطَ  تخدلُ   

العري وتتحاش   
  فّ الرّ  المالبس طشت
المااء  رء صنبو  تحتَ   
م خزا أز،ارُ  كأّن   
البرقء  لمحء  ف   
الكرس  عل  تمرُّ  اللُ الظِّ   

بخيالا  وتمً   
تلتفت وال  
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يحء الرِّ  فوقَ  َس تيبَّ   
رقااالزَّ  افذةالنَّ  ستارةُ   
تيع  جا،دةا   
أصابأ تحتَ   

نصفين تيسمها  
كتاو أوراق   
سوداا زاوي  ف    
ا خًر الحو ء  صحنء  من  

ا بيب اهَ نومء  بيميإلء  تخرجُ   
يك َ الدِّ  توقظُ    
الفائً ء  الحنط ء  بحّباتء    
ارء النَّ  موقدء  بينَ   
الفجرء  ف    
عجلٍ  عل   

 
ًَّ  مشهد تتمُّ  واال  

ًَّ  نَ مء  تملُّ  ال موسيي  جرء ال  
قديم غرامافون ن  مء   

مساميره تصدأ  
الصبار صفرأ وعال،ا  

اإلبرةء  حنجرةَ  تنيرُ  زالت ما  
 

المكسور الكرس ُّ  سيطَ   
ا ربء  عل    
مهمالتٍ  سّل ء  ف  سيطَ  برّمت ء   

قديمٍ  باوٍ  عتب ء  عل و   
الكرس ِّ  نَ مء  وقريباا   
مجهول   ف  مؤلِّ    

كتاوٍ  تطريزء  من ينظرُ   
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هء عّكازء  عل  كئويتَّ   
رأسٍ  بال قبع ا  ويمتط   
الكالمَ  دائماا  ويطلقُ   
فاليوم حبووَ  ويشفطُ   

مٍ متبرِّ  تمفالٍ  رأَس  ويصادقُ   
 

عصافير بعب ًّج ء  من  
بعب ري  نيرَ  تمارُس    

ل  موَ  الرُّ  ًأُ وت  
لَّ الظِّ  إل  تمش  ازةوعكَّ   
اإلصاب  خشي   
صيف شمس بًرب   
ًَّ  من تملُّ  ال موسيي  جرء ال  
مااَ السَّ  تفرإلُ   
لمطعمٍ  صدي رفِّ  فوقء  من تأت   
موتٍ  وجب ء  كلَّ  زبائن  يتييَّأُ   

 

 
 

 زهير بهنام بردى
 شاعر من العراق 
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 احتضاراتٌ 
 

                                                                      
ة فائزة سلطانعراقّية الكرديّ الشَّاعرة ال  

نفس ؛ ُأَقشِّرُ  ُكّلما  
  كبيراا  ُحُلماا  َأرى

رُ  ًء يداا  َيحت .وحء  
* 

العصيَبتانء  يداإلَ   
ُروح ، خنقء  عن تُفّكانء  ال  

ًء  َأيُّها .نالُمَتَعفَّ  الما  
* 

الَميِّت ؛ فراَشت   
ا َلوانُ  ماعتء   
يَديَّ  بين  
نُ  ناوأَ  ب  َأجنءَحَتإلء  ُأَلوِّ .الشَّاحء  
* 

يَنما رُ  حء َقلب ؛ تعصء  
برٍ  يداإلَ  تَتَلّطخُ  َأسودَ  بءحء  
  المكُتوم ء  قصائءدي مءن
.زَمن منذُ   
* 
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لُ  ..نفسء  ُأَعّزي أن ُأحاوء  
  وردةا  َأرى زءلتُ  فما

عينء  فء  زَرعُتها  
يَنما .رَأيُتإل حء  

* 
!َأ،مل تَن  كم   ..ياه  

رااُ صف وَرق    كَأنِّ   
!غيرءي ُديونُ  عَليها ُكتءَبت  

* 
قائء ؛  َأصدء

ج ُ  اَ حالمُ  ُ،مُ  الُمزعء  
َتزوُرنء  الَّت   
يَنما رتَ  حء .عنِّ  االبتءعادَ  قرَّ  

* 
ُمؤلءم ُ،وَ  كم  

حيَّاا  ُمؤلءم    
بءَأنَّها المرَأةُ  ُتحءسَّ  َأن  
.حتَّ  عينيإلء  فء  غيرء،ا دورَ  تُتيءنُ  ال  
* 

بُّها تُنكءَر،ا، أن حاولتَ  مه ما ُتحء  
إَل، تحتَ  تعيُ   فهء َ  لدء جء  
لِّإلَ  ف  َأعيُ   وَأنا .ظء  
* 
؛ إءل  بءحاج ٍ  َأنا كم   ُأمِّ  يا.. ياه   صدرءإلء
َدم ، اَ يَّامُ  ،َدَرتء  فلَيد  

الُصيوُم، وخَدَعتن   
.الزُّ،ور منَ  بدالا  سودااَ  َأكاذيوَ  وَأمطرت    

* 
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اَ رُب، خَدَعتنء   
الوحدةء، صدرء  عل  ونءمتُ   
الُصرب ُ  وبيءَيتء   
.َصدييات  َأقروَ   
* 

 الُحُلُم؛
باَرة   ُفياع ٍ  عن عء  
بءرءقَّتءها تحَتم   
ينما نُّ  حء .الطُّفول  إءل  تحء  

* 
لء  فء  مءتَّ  داخء  
..اآلَخُرونَ  ماتَ  كما  

الوحيدُ  الفرقُ   
لَ  َأن ترُفُب  َأنَّإلَ  .  ُروح  ساح ء  من ُجفََّتإلَ  تنَتشء  
* 

. َأكفرَ  فهُمإلَ ت لَعلَّها.. إَليها اذ،و    
بانتءظارءإَل، ستكونُ .. إءَليها اذ،و    

َ ، َأحالم  وستُفارءقُ    ،ء
ل  فء  عنإلَ  البحثء  عنء  وستَتَوقَّفُ  .داخء  

* 
ستُيابءُلها،   

ُنها، ًء  وتحت
فلما قبُل، مءن ُكنت مء  

.بينُكما اَ ديانُ  وستَنصهءرُ   
 

  يكا، مؤسِّسة ورئيسة دار نشر صافي للترجمة في أمير فائزة سلطان
أميريكافي كردّية مقيمة عراقّية شاعرة ومترجمة   
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 أمشي وحدي تحَت المطر وقصائد أخرى
 

 

 الشَّ اعرة العراقّية أمل ماركوس 
 

 وطني
 

وطن  يبي  أخًر اا حبَّ   
.. روح  حدودء  بينَ   
لها حدودٍ  ما من وشُ والرُّ   
روح  جنباتء  بينَ  وطن  حملُ أ ،كذا  
مل وأ..  م حل..  منيت أ..   تء مَ بص   ،و  
بداا أ الكبير  وحبِّ   
عماق أ ف  قامت إ كانت طالما يرحلَ  ن  لَ   
عن ُ  البعدَ  تُ قصد   ما بداا أ  

وجهت  ل إ يسبين  ،و  
قلب  نبَب  كيفما مع  حمل أ  

مسافرة غيم ٍ  كلِّ  مأ يذ،و  يلإ فحنين   
!غربت  سمااء  ف   
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 أمشي وحدي تحَت المطر
 

 أعشقُ  المطرَ 
 لو تعلم أيُّ  شعورٍ  يبعثُ  المطر 

 ليجعلُ ن  أمش  
 تحتَ  لمساتء  ء  عل  جسدي .. !

 ف  كلِّ  قطرةٍ  من ُ  
 تشعرُ نء   بالنَّيااء 

 بزوالء  ا لم
 

 أعشقُ  المش  تحتَ  المطر
  حينَ  ينهمرُ  عل  الطُّرقاتء 
 بإشتياقٍ  وحنينٍ  أتذكَّرإلَ 
 وأمش  تحتَ  المطر

  
 ليتإلَ  مشيتَ  مع 

 وليتنا بكينا تحتَ  المطر
 وبلَّلنا فيابنا بالمطر

 و،و يتساقطُ  عل  َشعري
      عل  ذراع  .. 

      عل  ظهري
 ويجعلُ  من دموع  قواف  ليطراتء  ء 

 لكنَّإلَ  .. لستَ  مع 
 لذلإل سأمش  وحدي 
       تحتَ  المطر.
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 رقصتي األولى

 
 قطراتُ  عرقإلَ  تتساقطُ  فوقَ  جبين 

 تمطُ  قلب  شوقاا  إلحتًانء إلَ 
 ستكونُ  رقصت  ا ول  بينَ  ذراعيإلَ 
 وتنهيدةَ  صدري سأحرقُ ها ف  أذنيإلَ 

 سأُ س  مء عُ إلَ  لهفت  إليإلَ 
 وتشا،دُ  رقصت  ا ول 

 
 فيط ... اء عزف   ل  

      بأوتارء  حبِّ إل المجنون
 سيمفوني َ  عشقٍ  جميل 

 أردِّ د لحنها حينَ  أنظرُ  إليإلَ 
  ودَ ع  ن  أتمايلُ  أمامَ إلَ 
      عل  بداي ء  شريانء إلَ 

 ف  دج  اللَّ يل .. 
 وعل  ًواء  الشُّ مولء 

 وسطَ  انتفاً ٍ  من االشتياقء  والدُّ مول
 

  سأناديإلَ 
 دَ ع  ن  أُ س  مء عإلَ  صوتَ  خلخال 
 دَ ع  ن  أُ ط  لء عإلَ  عل  سرِّ  أنوفت 

 أتدري لماذا تتط  عيناي 
  نَّ إل أمام 

 ،ل   سترقإُل  مع  
      رقصت  ا ول  !

 



117 
 

الكلمات هي خائنة  
 
 

 خائن  ،  الكلمات 
 حينَ  أحتاجُ ها وأبحثُ  عنها 

 ف  أعماقء  قلب  وعيل 
 لتنجدن  .. 

 لتحمل شيئاا  من مشاعري
 أرا،ا أصعوَ  مء نَ  السَّ راوء 

 وأبعدَ  مء نَ  الخيالء 
 

 الكلماتُ  تأسرُ ن  رغمَ  اإلعتراًات
 قاسي    ،  الكلمات عندما تمتلكُ نء  

 عندما تُ عطين  أمالا  وتخذلُ ن 
 أنا و،  ال زلنا نحترقُ  رغمَ  اإلنتظارء 

 لَ م   تَنَطفء ا   نارُ نا
 كلمات .. ال أملإل إال .. كلمات

 أراقء صُ ها .. صباشَ  مساا  
 

  تلإلَ  ،  كلمات 
 وتلإلَ  ،  خيانتها .. حينما أحتاجُ ها

  شَّكءلَ  منها فالف َ  حروفٍ 
 ألم ... 

  فكيفَ  أرسمُ 
 ألفَ  بيت شعر !

 

 أمل ماركوس
 شاعرة عراقيّ ة مقيمة في ستوكهولم
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 نونكتاب الج  
 نّص 

                                                       

    شاكر مجيد سيفو العراقي اعرالشَّ                                                    

 و،ةةوَ  ا حمةةرء  علةة  العصةةيرء  المُ السَّةة/ فةة  أفةةدائهنَّ  بيةةوء الزَّ  انفجةةارَ  نَ و،ةةّن يتةةذكر   تء االجةةدَّ  علةة  حليةةوء  المُ السَّةة
وطردنا  المء السَّ  رجوزاتء أكم كتبنا بحليبها / الييمر نسوةء  راوندوز وحلمات عل  زبيوء  ادة بسخااٍ الكرَّ ف   يراقُ 
العةالم  حةولَ  بفمالتنةا العةالمين ونةدورَ    ُنًة اَ ك جومء النُّ  شربنا عصرَ  نحنُ / المء الظَّ  ،وااَ أفول  الطُّ  فواهء أمن 

 /،بية رت قلوبنةا سةاعتها الذَّ وَّ رَت بصداد فددوَّ  يا اهلل أنتَ ، وندوخُ ها ظُ تها، نتلمَّ ف  ُسرّ  ندورُ  ،نيابنا الدُّ  فستديرُ 
وكانةت  ف  بابلَ  اتء الجدَّ  بخورء  رائح َ  ُس ، ُكنا نتنفَّ عن الموتء    بعيداا أرقامنا العسكريّ  وَ نهرِّ  منا أن  حينها تعلَّ 

نةائن ينةا الجّ أنا دجل  فة  نةون نينةوى وعلَّ وخبَّ أنا فيها عيون الفرات خبَّ  /ياتوالجنِّ  يحُ جّرحتها الرِّ  لنا بئر يتيم 
نا فة  أجسادَ  يجلدُ  وتركنا المااَ  الصزلء  نون ف  سوقء وارتكبنا الجُّ " صارىعيد النّ "ف  أعناقنا وعيدنا قراننا ف  

ًّ  كورةَ الذُّ  ا نخطُّ كنّ  ، ء حّماماتء   .،وء بالذَّ  وا نوف َ   ء بالف

***** 

ة ذكرياتنةا فة  غمةوبء  ويجةرُّ  هء إل  قيمةرء و،و ينادينا  عل  اليمرء  المُ السَّ   فة  حيةلء  هُ نرعة  طيةورَ   ء ونحةنُ خواتمء
وحديية   رة،ةتفعةت بابةل بهةا وطالةت البصةرة الزَّ ت  نذرت رطبها للسماا وار اهلل الَّ  عل  نخل ء  المء السَّ / المالئك ء 

ةة مةةادء عةةّب الرَّ  حيةةثُ  ،نةةاإلَ  ،رق الشَّةة البةةاوء  علةة  ذرالء  ا ّمةة  ترقةةدُ  اليإل وتخاصةةم باعةة  البةةاالت  ععيةةون الصَّ
وفةان كانةت يةُد الطُّ / صةاف  فة  الميةدانازة الرّ ًاعت عكَّ  -حسين مردان -وأز،ار " عدونء السَّ " عل  قميإلء 

 بريشةةة ء  ،ونطةةةاردُ " الوزيرّيةةة"طةةةو فةةة  صةةةابأ جديةةةدة كةةة  ننةةةو  الرّ أنةةةا كفّ أوتةةةزرل فةةة   إء صةةةابعها فةةة  سةةةبأتمةةةدُّ 
 ".المنصور"ف   الصرووء  ميإلء عل  ذكرياتنا ف  ق المنصور غراباا ييبُب 

***** 



119 
 

 عرقنةا فة  سةياطء  ا نلعةقُ رنا كيةف ُكنَّةذكَّ ،نةاإل تة" حريةرء التَّ  سةاح ء " ء إلة  عل  الحالج و،و يفةّر بشةا،دتء  المُ السَّ 
نخةو  -علة  عجةلٍ  -نشةرو " رية مهو جسةر الجّ "شةّباب  حينهةا اجتزنةا  كورة فة  عةذوقء ، ،ّربنا الةذُّ مبراطورء اإل

عر وصلنا ايفاكا الشّ  /شيدفتركنا لها مرايانا تتمرأى فيها صيور الرَّ " يرانساح  الطَّ "مامات أخذتنا ح /الحمائم
 .. فرء النَّ  ائغ، فدخلنا مع  سرداوَ فاستيبلنا الصَّ 

***** 

هةا مةن كتفية  حينهةا طةارت الحمامةات كلّ  /تدلإل نهديها برغةوة صةابون الخةابورعل  شمورامات و،   المُ السَّ 
عةن  يتها نبحةثُ ا نكةتظ  بةذرِّ ُكنَّة/ مسء الشَّ  أييظت ميا،  عصافير آشور فدعتنا إل  جنونء  /ت ف  مراياناوحطّ 
اليةةرابين مةةن  طُ ا نخةةيِّ ُكنَّةة /د  أّكةةتا،ةةت بنةةا جنةةازة زورق مةةن سةةالل/ صرافيةةاسةةمال الجُّ أهاتنةةا الالئةة  كةةّن يةةرفن أمَّ 

 عةةةاةء الرُّ  فةةة  أفةةةواهء  يعبةةةثُ  والصبةةةارُ  يحُ والةةةرِّ  مةةةادُ الرَّ  كةةةانَ / شةةةيدء الرَّ  بةةةذكرياتء  المء ونعبةةةُث فةةة  الظَّةةة مااء السَّةةة ذكريةةةاتء 
ويخلعون خواتمهم ويزرعونهةا  رنيخء ف  أحداقهم فيشعلون قمصانهم ويًمدون عًالتهم بالزَّ  الفجرُ  وينفجرُ 

كةةانوا يطيةةرون مةةأ .. مةةادنون بزيوتهةةا وترابهةةا تةةاريخ الرَّ يحرفةةون أجسةةاد،م ويةةدوِّ  - فةة  أصةةابأ بصةةداد وأحيانةةاا 
  علة  مهورّيةنون فتنة  الجُّ ، ويةدوِّ ار والهةواايت والنَّ ير يصتسلون ،ناإل بالزَّ أربعاا إل  الدِّ  كلّ " لياسأ رالخً"

 أي أرواحنا، ف  مخطوط ء  ،نالإل سكبنا أحبارنا" فائق حسن" حماماتُ  من الفرشء  فتطيرُ " جواد سليم"  جداريّ 
 ... ا زلء 

ُكنةت أشةّم عطةر دلمةون و،ة  / علة  رئتة  ورئةات بةالديف  مخطوطت  رأيُت اهلل يبكة  فة  مرآتة  ويسةهر 
، و بلص  الظَّ  شةام  نخلة  وكةان ليةل  شةا،دة سةنبل  وكةلّ  كان بةورخس يكتةو ويصةّير كةلّ  /المتركب ب َّ ف َّ

ةاب  كة  رشةق ظةالل الكةرَّ أن أصةل سةاح  الفةردوس و أفرغبت بفمةالت  أن / وما،وإل ينتحربصداد بالتُّ  ادة بًر
ةةة جةةةاة إلةةة  اهلل بعيةةةداا دة النَّ ام تشةةةرين وُتهةةةّرَو ُذريةةة  سةةةيّ ف أسةةةنانها مةةةن سةةةختُنظِّةةة ان والُجةةةّن عةةةن ذكريةةةات الجَّ
 .الميات والظَّ والجنِّ 

***** 

راو   التُّةذي تركنة  فة  ذّمةأبة  الَّة/  ذي حمةل نفسة  إلة  ا بديَّةصير الَّ ل وآدم الصَّ أب  ا وَّ  ،الم عل  آدمالسَّ 
فةة  " فورق اللَّةة"و،ّربنةة   فةة   -يوحنةةا الّسةةّيان -الحةةالق وميةةإّل  الهرفةة صةةباغ جلةةود أواحين و والمطةةر والطَّةة
يكةة  والمطةةر وأنةةا واقيس والدِّ  مًةة  إلةة  ذكريةةات يحفظهةةا الفجةةر و،ةةو يجهةة  بةةالنَّ  ،خانبةةغ والةةدُّ ذكريةةات التَّ 

  ربطة  بيًةاا قيةل أّنة ،مع  إل  الييام  ناقوسةاا شةارداا  صطحوَ أأن  اولُ أح كنتُ  /جه  بالعدس وا لفبااأ
بيعة  فة  ذكريةات الطَّ  وكةدمات ،ة  كةلّ " ناقورتايةا"ة مةن خمةور جةرّ  حامالا  /اعر يوسف سعيدشَّ نق ا و اللع

 ذي مشةةيت علةة  ركبتةة أنةةا الَّةة /يتةةونذين قةةد حرفةةوا أجسةةاد،م بأغصةةان الزَّ ،ةة  ذكريةةات الَّةة" مةةار بهنةةام"ديةةر 
ديةةدة   قةةالدة نخلةة  اهلل فة  بصةةداد الجَّ فةة  عنية فعّليةتُ  ،ادةعت قيفةةارة الحةدائق فةة  الكةةرَّ اس ًةةيَّ وَّ بجنةون أبةة  نة

سماا أار عل  نخل  كانت تجمأ ف  رطبها و،ناإل عّلن  مجانين العشّ  ،فهّربن  المالإل الحارس إل  البصرة
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أو   تة  ًةاعت منِّةسةماا الحمامةات الَّ أن دوِّ أكنةت : ،م فة  فمار،ةا ولعيةت جنةونهمسةمااأفيةرأت / مجانينها
ًاو فبكيت حت  مأ والرِّ ،ناإل تركت ا صدقاا يلّمعون راحاتهم بالدَّ  ،الصزلصار ف  سوق ت  سرقها الصِّ الَّ 
ًّت عيناي وجّف الدَّ أ  . .يك  من كتاو ا لفباايإل وطارت أحداق الدِّ مأ فيهما وانتحر الفجر ف  بؤبؤ الدِّ بي

***** 

جرار،ا فًعنا ف   ا نحمل الهواا ف كنَّ  /  عن أجراس عمياانفتِّ  ،ل  سومر مشينا بذكريات خًرا  و .... 
منةةذ فالفةةين ونحةةن نةةزرل اليرنفةةل فةة  المشةةتل وننةةام فةة   -ربتبةةو الشَّةةأجبةةار -الةةون سةةحنتها حينهةةا ًةةال منَّةة

حاجو الباراسيتول وف  رسومات أحفادنا نتشاجر عل  ألوان الباستيل وعزرائيل يبحُث عن سيرت  وذكريات  
لجلةة  عون إلةة  الجّ ذي يسةةنده المشةةيّ يةةا ،ةةذا الَّةة ،ديم  اليةةيةةا ظلِّةة..... -كمةةو سةةارة-ذي ًةةال فةة  وسةةاطوره الَّةة

بفالفةةةل " يونةةةان أبةةةو"ل ،مبركةةةر ماا بحةةةدقت  يسةةةول وُيبةةةدِّ السَّةةة لدِّ ُيبةةة"  لحةةةم بعجةةةينو "صرافيةةةا لةةة َّ بالجّ إويعةةةود 
 . يّ و عمود كهرباا ف  شارل الحرِّ عّلي  عل  أقر  ،خذه ،ل  جسديإتعال  ، تعال  يا ظلِّ  ،"الييصر"

***** 

ه تحت أمطار طيمافاوس وفوق سرير وفان يأخذ،ا إل  أعياده ونحن نتنزَّ فث والطُّ الجُّ  ين ونحن نعدُّ منذ فالف
غبةات حلمةات أفةداا البابليةات ذائذ ونجمأ من سالسل الرّ وم واللَّ نترإل ف  بريد العاصف  مفاتيح النَّ  ،انخيدوانا

 .سكبت طفوالتنا عل  باو بابلله  فانجسادنا بصيم  اآلأ،ناإل ارتطمت  /ودموزي لليمر ولعشتار كراماا إ

***** 

مت ذي طةةةردت مةةةن رمةةةادي فتهةةةدَّ أنةةةا الَّةةة/ يةةةر و،ةةة  تعّرفنةةة  علةةة  أبنائهةةةا وعلةةة  ًةةةحايايالم علةةة  الطَّ السَّةةة
 ،راوار والميةةةاه والتُّةةةشةةةجار والنَّةةةرتجفةةةت بيةةةامت  ا إة ا رب ، وحةةةين عةةةدُت أجمعهةةةا وأعّليهةةةا بسةةةرّ صةةةورت 

فعةةدُت أجمةةأ أرواحهةةم  ،مةةيالت فةة  رملهةةافةة  لمعانهةةا وانصةةرزت عيةةون الجَّ صةةدقاا والتمعةةت مرآتةة  وتةةاه ا 
مةةاد وفالفةةاا ائين ومشةةعوذين فةة  طوفةةان دمةةوعهّن فةة  نهةةار أربعةةاا الرَّ ائرة وأصةةطحو معةة  سةةكارى وبّكةةالطَّةة
ةة حةةزان الكلةةديين فةة  قمةةيإل بابةةل أُت سةةورة الخةةراو فةة  قةةاموس نينةةوى و قةةرأ/ الحي  وخمةةيس سةةاح  عةةدنالصَّ

صةةفر الوحيةةد يةةت قميصةة  ا ة إلةة  أرارات ،نةةاإل علَّ أكانةةت تمشةة  بةة  المةةر / وعطةةور دمةةوزي روكحةةل عشةةتا
هةةات يلةةدن كانةةت لنةةا أمَّ  ،رت دمةةول أمةة شةةربُت فةةوو طفةةولت  فتةةذكَّ  ،اند  مةةار يوحنةةا المعمةةوُعةةدت إلةة  محلّةة

 .فتصا،رن معهم فولدت بصداد ،اايدخلن المذبح ومعهم ا نبياقوس و رات فوق برج النَّ ُقبَّ 

ةةو  ذ،بةةوا بعربةةاتهم دون  /يح و،ةةواا أفالطةةونالحي  وتصةةافحوا مةةأ الةةرِّ مةةأ العةةدس والفةةول تصةةالح يتةةام  الصَّ
ار وف  حيائبهم راخوما والصباملين ف  حناجر،م وف  عيونهم يزد،ر التّ وسيرام والسَّ ئون التّ كانوا يخبِّ  /الحوذي

فتطيةةر حمامةةات شةةارل  ،مةةر بةةالبحرقةةران الجَّ ار بالمةةاا وعيةةدن نةةاث النَّةةإجةةت ،نةةاإل تزوَّ  ،ورج شةةوكوالتا الّشةة
حريةر صةر وتشةتعل ذكريةات مجةانين سةاح  التَّ رائحة  المسةكوف فةوق سةاح  النّ  راس وتعطِّ وَّ ب  نأهر إل  النَّ 
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نةةد ونحةةةن جسةةاد الجُّ أمبراطةةور يشةةوي صبةةةار يعفةةط لهةةم واإلكةةان ال/ عدونبعةةد أن تخاصةةموا مةةأ مجةةانين السَّةة
ن ن  اآلمن يدلُّ ! ،  يا ليل بصداد"53"فت  توندلس تحت ،ذر طائرات الفء   ا نون ف  ساحح كتاو الجُّ نتصفَّ 

 رت بةأجراس عميةاامةن يةدّلن  إلة  ليةل نينةوى  ،ةا أنةا قةد تعفَّة .امةاد عنهةس الرَّ إل  حيائةو أحفةادي كة  أكةنِّ 
ةالدمول الخابور من عينةّ  وفةاب دجلة فانهمرت  ،مااة السَّ ل ُسرَّ قبِّ أفهرعت بيام  اهلل    خةاتم ، منِّة ، ًو

 ،  عشةةب  كلكةةام امعةة  فحشةةروا خةةاتم بصةةداد فةة  بنصةةري واسةةتعاروا منِّةةنيةةد والجّ حينهةةا آنتخيةةت دانيةةال والجّ 
رسةةلت لبصةةداد آخيةةل أو  "كلخةةو"دت  بنيشةةات بدلةة  ، وسةةيف ُمخةةّرم شةةيَّ ت تعبةةر بةة  إلةة  فالفةة  وفالفةةين نبةة كانةة

جمةأ أصةدقائ  و أحةتفظ بجنةون أكة   ،ف  حدقت  هايفاكا كلّ إرت ،ومير يجمأ ل  غيوم مالئكت  حينها تذكَّ 
 ًّ  /ت  نهةديها بةدالا مةن زبيةو راونةدوزبانتظار من سترسُل ل  حلم ،  ف  البوم جديدنياط شيب  المعّلم بالف

بتدائ  لتنجو ادس اإل  أن أخّط ب  أسماا صدييات  عل  لوش السَّ ن  طبشور الخلدونيّ سًن  وعطَّ ،نا، حرَّ 
هاتهةةا ا رمةةالت والالئةة  ذ،ةةبن بةةدموعهن ور نشةوي فيةة  ذكريةةات أمّ وتنُّةة ،هةةارر النَّ لة  ذكريةةات يطيةةل بهةةا عمةة

تحمن بعسةةةل ذكوراتنةةةا يسةةة  -دائمةةةاا  –كورة ومرايةةةا تجةةةري فيهةةةا دمةةةول عشةةةيياتنا الالئةةة  ُكةةةّن دون عسةةةل الةةةذُّ 
 .ومرايانا

***** 

و،منصةةواي و،نةةري  فسةةك ل وسةةارتر وميرلوبةةونت  ومايكو وأقّبةةل فيةة  نيتشةة  و،يصةة نةةونجُّ سةةأعود إلةة  كتةةاو ال
 .كا وفوكو وياسوناري كاواباتاي وكافميشو والمعرِّ 

يةا اهلل  ،ةذا بةاو جديةد تهةرو منة  بصةداد  .رق  وبةاو المعظةموو وبةاو جديةد والبةاو الشَّةومجانين باو الطُّة
ةة/ وحةةين ييفةةل روحةة  بةةاو نركةةال تهةةرو نينةةوى ًَّ للخًةةرة  حةةداق بنةةيهم ويييمةةون جسةةوراا حايا أ،نةةاإل يرعةة  ال

اهلل عةةةادت إليةةةإل روحةةة  مفةةةل حمامةةة  فهةةةل سةةةتيبلها  ،ةةةل سةةةتيبل ،ةةةذه  العةةةائالت وأخةةةرى للييامةةة ، يةةةا اهلل يةةةاو 
 الحمام  

 

 3102صيف  :قره قوش
 شاكر مجيد سيفو

 مقيم في كركوك شاعر وكاتب من العراق
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والسَّماءُ  األرُض   
 

    
  أحمد محمَّد رمضانالشَّاعر العراقي 

 
اهللُ  َيا  

َمصفءرةٍ  بءوج ء   َتتصشَّ  إنَّإلَ   
ينَ  اب تَسام ا  إلَ َفمء  مءن َتخرجُ  و،ء  لءلَعالمء  
فافء  َعل  مءن َفمرة   َلمَلمتإلَ  َكما ًِّ ال  
َهالءيل بء  َلتَتجلَّ  إءنَّإلَ   
َهاَجديَلتء  َعل  لءتص فوَ  َكما  

إلَ ُحبِّ  بءنَهارء  ُمترنِّماا   
 ُمصنِّياا 
 َكطفلٍ 
الَصاَباتُ  إلَ ُتظّلل   َلم َكما  
إلَ َجنَّتء  بءيلوء  تء َقصيد تُ َنشد    
اهللُ  َيا َتتَطايرُ  مءسإل    
آَياتإلَ  َعلي ء  أت  ُقرء  َكالذءي  
بءَها وآَمنَ   
إلَ َعشي تُ   
إلَ تُ تَنفَّس   َبهيَجاا  َلياَلا   
ُعمرءي ُسالل َ  تُ َطّرز    
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إلَ بءنَفَحاتء   
 َترنَّحتُ 

اللء شَكال  
تُ َخرَ  َكالرَّعدء  َداا  ر  َساجء  
َشاّللُ  َيصُمرنء   
 َعفوإلَ 

 َكالشَّمع ء 
لِّها و ُكنَّا ظء  

َدافءئ ا  ُأغنءي ا   
شَنا الَكأسء  بءحًنء  عء  
َصدييء  ُكنتَ   

 َكالطَّيرء 
السَّمااء  و  

 َحمل تنء 
َحمل تإلَ  وَمّيتٍ  َكخشوٍ   
الزَّمنء  َأكَتافء  َعل   
وَرقصَنا َغنَّيَنا  
َمصفءرةَ  َكياَلدةء   
اَ رُب  َأ،َدتَها اّلتء   
يَّتإلَ  َعل  وَفنائءنا َأبدء  
لَنا  َتجوَّ
إلَ وُحسنء  ُنورإلَ  َعل   
لَنااَ َتفا  
إلَ وُسبَحانء  لَجمالإلَ  َيا  

َش اٍ  َككلِّ  َلستَ   
ُكنتَ  َكالَبحرء   
 َنسي تإلَ  ... َكالَموج ء 
َحفظ تإلَ  الَصريقء  َكنفسء   
لَنا الَوريدء  َحبلء  مءن َأقروَ   
اهللُ  َيا  
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إلَ لء  َحزنتُ  َكم بعدء  
  َبليَصاا  ُجرَحا

    بء واَ ر   السَّماَواتء  إءَطارَ،ا  َلوح ا  َيا
 َتهاَمسَنا  قءبابإلَ   َعل  َغريوٍ  َكصَبارٍ 
مائَنا بءنُبواةء  ُمسافَراا  َحماَماا  دء  

َغفيَنا َبساتءينإلَ  ُشموسء  َعل  َصفَصاف ا   
ُمبلَّاَلا  َقميَصاا   
بالء  َعل  ُسهدإلَ  حء  
اا  ًَ بالء  َعل  ُمتزّ،َداا  َوم بَنا  إلَ َصدرء  جء َتصرَّ  
يدَ  َناَتراَكً َنصرإلَ  بءبوقء  َعظيم ٍ  َأناشء  
ش ء  َناَشعائءرَ  َعظَّمَنا إلَ َرسمء  بءفر   
َنا َناُدموعء  بءخدودء  مء  َحفر  س  آَي ا  إلَ الء  
اَللء  َتحتَ  َبكيَنا ُجرحإلء  َشجرةء  ظء  
اهللُ  َيا  
إلَ ُطفوَلتء  لءذكَرى آهٍ   

عرء  بءصيومء  ت  َتصطَّ  اّلتء  َناشء  
ُحزنإلَ  تَنُّورُ  َفارَ  َحتَّ   
 آهٍ 
الَّليلُ  ُ،وَ  إلَ َقلبَ  َأنَّ  َلو  
َناَظهيَرتء  َشمُس  ت  بلَ َلذ  

َوسائءدَنا َعل  النِّجومُ  لت  َلتَأمَّ   
حاإلَ  بءياروء  َنشَوتَنا َجّذفت   ًُ  

 
 أحمد محّمد رمضان
 شاعر من العراق
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 نحُن الوطن
 

 
البيعلي مولود الطَّ الشَّاعر العراقي                                                                     

 
نا ا خًرء المعّلق عل  الرَّ مءن ح اياتء لمء  

تكبُر فينا رغبات اليمح... تصهُل الخيوُل   
الكونء و أباريق و خشب  نحلُم مفالا برغيٍف مفلَ   

.....ينادي  الحقِّ  صوتُ  حينَ   
!ال تبتئسوا يا أوالدي ؛ ،ذا طعام يكف  ا ّم    

نيا و ،ذه حّبُ  رّمانٍ و ،ذا الحوُت يكف  الدُّ   
كل مفلها  الشَّ قد تكون بيًاويّ ...  ربء أكبُر من ا  
...ها حتماا ستكفيكم يا أبنائ    لكنّ أو كرويّ   

 
ال حت  مّزق ذا قميإل  لم يأكل صاحب  الّذئو و ،  

،يفمءن حّر الصّ تاا و سيحميكم مءن بردء الشّ   
 ستز،و فوقُ  جميأ ا لوان

الخلجانياراُت الفار،  و ،ذا البيُت و ،ذا المرُج و السّ و   
 
   سأمسُح دمعَ  طفٍل جائأكفِّ ب
   أبن  صرَش الوطن المكسوربكفِّ و 
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 مءن ،نا تماماا 
  ينء الطِّ حيُث تنتشُر بيوُت اليصوء و 

 كالّدمل ف  وج ء الّسلط 
غيفء ال تنم ا صوات ، تحلُم باليهوةء و بالرَّ   

  "نحُن " ،  ذي أيدينا يا 
... ستكوُن أقرو إلينا مءن تنهيدٍة حارقٍ  ف  صدرء يتيم  

ُح مءن فكرٍة مباغتٍ  ليلوء أمّ و  !تعجُن الخبَز بحلم الفير أًو  
ينحتماا سيعوُد مءن مدرس ء الطِّ : ذي سيعود ولد،ا الَّ   

ينتمراويَّ السّ  ا من يديإلء ك  يشّكُل أرجوح ا ورديّ   
...!ال تنَس أبداا تلويحات الموت  ذات مساا دامأ   

ًَّ  يمطُ و حفيف ا وراق الممًاة  جي أعينهم بال  
 

لون،ٍ  ف  اليبرء يتأمَّ مءن فوَّ ... ينتظرون   
ابط  لم الرَّ السِّ ،ل ستف  كما وعدتنا بعيد ا مان وخلخال   

كفيراا عل  باوء الييام  اال تدعهم ينتظرو   
 إمنحهم جواَز المرور

.....حاف ،ذا اللّ تلإَل الشجرُة ف  العرااء و   
فزٍة مءن فوق البرجيُل أأمَن مءن قسيكون اللَّ سنناُم حتماا ،نا و   
  " رّيس " أليَس صحيحاا يةةةا 

، ال تدعهم يناموا فيد ناموا طويالا   لططفالء تصنّ ستخبز قوتاا و   
أمس ا مس ،منذ أمس  
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ارلء شرطّياا واحداا َلن تترإَل ف  الشَّ   
جرةالشَّ  عو تحتَ كّل الشَّ ... عُو سيناُم الشَّ   
ُة ا ّم وا طفالجر تصيُر الشَّ يُل لحافاا و سيصيُر اللَّ   

  العصافيَر المشويّ نسينا اليدَر والحصّيات و 
   كّل فراخ البّط ف  نهرنا المكلومحتّ و 

يمكن أيًاا صوت العيل ف  الوقتستكون حليتنا المفيودة و   
قلو الوطن المسكون بالّسؤالستكون صوت الصائو فينا و   

 
كم ف  أيدينا نركُو معاا قوس قزشييدأ،اتوا   

تحيا طيور الحّري  ونوارس ا منالم و عدل والسَّ يحيا فصر ال  
  ف  صدر البّريّ  سننام جميعاا 

بيلب  يا أوالدي و   
نحُن الوطنُ ...  نحُن الوطنُ :  الخلدء  بمااء  سأكتوُ   

 
 

البيعلي مولود الطَّ   
 شاعر من العراق
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البحر ملح  
 

 
    الشَّاعر العراقي سامويس

 
يمرال أحزانَ  أكتاف  عل  أحملُ   
البحرء  بملحء  ليالا  الحوَّ  وأطبخُ   
يحُ  تحلُّ  ًيف ا عندي  الرِّ  
عل  أنصامء لون         
ا قزامء  أسرارَ  ل  تحك   
  قصصاا  ل  وتسردُ 
البشر حماقاتء  تخإلُّ   

 
يحُ  ش اٍ  كلَّ  تدرإلُ  الرِّ  
ش اٍ  بكلِّ  تحيطُ   
  أكتاف  عل  أحملُ  وأنا
الورقء  من طنَّاا   

حإلء  ًّ والبكااء  يحتوي ورق  إيياَل ال  
يني  اللُّص  لتعليمء  قديم  وكرَّاس ا  الصِّ  
  فيها مطبول
لطرقء  السَّنوي التَّيويم   
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بهدواٍ  يوماا  الرِّيحُ  تودُِّعنا  
  للزمنء  سنبك  آنذاإل
ينبُب  قلو   لدينا يبي  فال   
يعشقُ  فمَّ  اليمرَ  يصادقُ  قلو   وال  

ل    اليوم ،ذا يأت  أن وا 
بالجُّمودء  أًر  ال  

  أكتاف  عل  الا حام سأظلُّ 
اليمرء  أحزانَ   
  ليالا  الحوُّ  وأطبخُ 
! البحرء  بملوح ء        

 
 
  

 
 
 
 
 

( ويس سامان) سامويس،  
 شاعر وتشكيلي عراقي مقيم في الس ويد ــ كارلستاد 
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 لوحة من وحي العشق
 

          
لوحة للشاعر الّتشكيلي كابي سارة       

 
 

  ورديّ  مااُ السَّ 
بلء واليُ  محترق  بالعشقء   

 
(وحة ل اللَّ في أوَّ )   

 
أبدي وأنتء شجرتان ف  عناقٍ  أنا  

بالء  بأسرارء  نهمُس  الجِّ  
راوء والتُّ   

مسء الشَّ  ورائح ء   
المطر لحنانء  ونشتاقُ   
اقء العشَّ  كيلووء  نرتعُ    
:للعاشقء  العاشي ُ  جرةُ الشَّ  تيولُ   
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ت  نسمو فوقهاالَّ  ،  ا رُب  مبارك     
بيأء الرَّ  لء أوَّ  عندَ  غداا سنز،رُ   

يفء الصَّ  لء وأوَّ   
 

(وحة اللَّ  في وسطِ )   
 

أبدي شجرتان ف  عناقٍ   
  العشقء  امء عن أيَّ  ثُ نتحدَّ 
وفانء والطُّ   

ا ربء  وحنانء   
 

(      وحةقبل نهاية اللَّ )                                      
 

مياتلٍ  كجبه ء  امخء الشَّ  ا فقء  خطِّ  قبلَ   
جرتانالشَّ  تفترقُ   
ودمع ا  أنةةّ ا  ونسمأُ   
حنينٍ  ورااَ  يركُب  وحنينُ   
  المسافاتء  العاشيانء  فُ يكفِّ  كيفَ 

جديد مءن   ويعودانء   
  

(                           وحة نهاية اللَّ )   
 

أبدي شجرتان ف  عناقٍ   
المنالء  صعب ُ     ها مهمّ إنّ   

اقَ العشّ  ال يرحمُ  زمن   اوُ والحطَّ   
 
 

.......................................................................................  
ناعم   ومطر  جريّ غمن ديوان قصيدة   
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أفرح أنامُ  حينَ   
 

ى سارةخي متّ ألى إ  
 

0 
 

أفرش أنامُ  حينَ   
 أقوُل سيأتين  ف  حلٍم جميلٍ 

وأز،ار  حمر   مطر  ناعم    
 

اا   جدَّ عاديّ  ستأتين  امرأة    
ها تبتسمُ ولكنَّ   

،ورَ والزُّ  رَ وتعانُق المط  
أيًاا  وتعانُق قلبَ  الحزينء   

 
3 
 

أفرش أنامُ  حينَ   
غداا  سأنهُب  أقولُ   
    للرياشء سأغنِّ 

 وأرقإُل للمطرء 
 

يأت  البّد أن   أقولُ   
يتء بالزَّ  الحياةء  َمن  يمسُح جبه َ   

س  فتصبُح ميدَّ   
البّد ، البّد    
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2 
 

أنهُب  وحينَ   
وارلَ لشَّ وا ُ  قلب  والوجوهَ أفتِّ   

الحلمء  نء عَ        
 
 

 
 

 
لم يأتء بعد الياسمينء  عطرُ   

 ولكن ال زلُت 
                  !أناُم أفرش حينَ 

 
 

( 0912/ دمشق )   
 كابي سارة

عر وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولمشا  
 
 

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

 قصيدة من ديوان من وح  الحصار
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 قصيدة لشاعرة مجهولة
 

....... اعرةال  الشَّ   
 

هاال أحد يعرفُ  أنا امرأة    
  منسيّ  كجزيرةٍ 

اسأء الشَّ  ف  ،ذا العالمء   
يعشقُ  أبحُث عن وج ٍ  هارء ف  النّ   
أكتُو عذابات  يلء ف  اللَّ   

...أكتُو آ،ات   
يابس عشوٍ  أنا حيلُ  رفيي   
ارَ في  النَّ  تجولُ   
تكوي ًلوع  نار    
رفيي  تَ أن أينَ   
طوين اء  جناحيإلَ  ُمد    

، حان ذبول انتشلن   
ادايرجُأ صدى النِّ   

(ال تند،  ما ف  حدى )   
 
ها الفرش الصائوأيُّ   

غفااةإصدرإل  فوقَ  صديي   
ين غفّ   

 صدرإل دافئ
ين غطِّ   

ااديرجأ صدى النِّ   
(ال تند،  ما ف  حدى )   
 

 رفيي 
   حت  أنجو نحوإلنمعلِّ 

اعاتء السَّ  نّسين  حزنَ   
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، رخو   فزمن  ، صلو    
 صلصال  
اا عابس اا يا وجه  
اا يابس اا يا كرم  
اء داصدى النَّ  يرجأُ   
(ال تند،  ما ف  حدى )   
 
وحيدةا  يلء ف  اللَّ  رجأُ أ  

ًُّ  بينَ  إال مءن  نارٍ  وحيدةا  لولء ال  
إلَ ،  وجهُ   

، لم تنوء صامت   وأنتَ   
  ةخو ،ل ماتت فيإَل النَّ 

  وىجالنَّ 
ادايرجأ صدى النِّ   

(ال تند،  ما ف  حدى )   
 

مجهول    أنا ز،رة    
 خذي عذاباتإل ونام  محترق 

غافي    فالخيولُ   
اداصدى النّ  يرجأُ   
(ال تند،  ما ف  حدى )   
 
 

(0913/ دمشق )   
 كابي سارة

 شاعر وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم
 
 

....................................................................................................  
 قصيدة من ديوان من وح  الحصار 
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 السَّالم أعمق من البحار
 الّجزء الخامس 
 أنشودُة الحياة

 [نّص مفتوح] 
0 – 7 

 
 سفصبري يو الس وري اعر الشَّ                                                                 

 

1 
 

 السَّالُم مطر  ني   
 ن أحًانء السَّمااء يهطُل مء 

 !نعم ا َعل  جبينء البشر
 

 ُخصوب   يانع  متدلِّي  
 ..يلء من ُعُيونء اللَّ      
 !دىمن نياوةء النَّ      

 
باشء   نور  يزداُد ُسُطوعاا َكَوج  ء الصَّ
 يتطُ  كالآللئء ف  أعناقء العذارى

 !ف  ُعُيونء ا طفالء      
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ًُّح   محبَّ   ُمتَفتَِّح  عنَد ال
َدَماتء اللَّيلء        ..عل  َدم 

 ..تزد،  كأغصانء الدَّوال  
 !فوَق أمواجء البحار     

 
راُل ا مان   السَّالُم شء

 بهجُ  ا طفالء ف  أوداجء الخميل ء 
 تتواصُل فرحاا مأ ًَيااء النُّجومء 

 !عل  اءمتدادء المدى          
 
 و  ف  ميتبلء العمرء ُحرو .. آٍه 

 شرخ  ف  جناشء الجَّسدء 
 ..ُكهول   تزَداُد ُحزناا 

 حياة  تندلُق من أغصانءَها 
 أوجاعاا 
 !عل  مرِّ الدُّ،ورء      

 
 ُزُ،ور  فّواح   

 ..مترامي  عل  شواطئء الحياةء 
 الحنينء  تنشُر عبَيَها كعناقيدَ 

 ُمتدفِّي   من خاصرةء الصيثء 
 !اللَّيلء الطَّويلمن تو،َُّجاتء       

 
 عطاا  يهطُل فرحاا حتَّ  الصَرقء 

ف   من ا عال   برارة  ُمنَبعء
 حكم   نابت   ف  ُقلووء البشرء 

 .. تسمو كبراَاةء ا طفالء 
 َكبَصماتء المحبَّ ء 

 !ف  َوج  ء الدُّج      
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 ..منُذ غابرء ا زمانء 
 منُذ ا َزلء 

 يج ُا اإلنساُن إل  الحياةء 
 ذائباا  فمَّ يرحلُ 
 ..ف  عتم ء اللَّيلء      

 تاركاا خلَفُ  معاإلٍ 
بالء   َتُهزُّ سفوَش الجِّ
 !تجرُش أعماَق الفَّرى

 
 يتََبر عُم اإلنسانُ 

 َكشهي ء فرشٍ 
 كسنبلٍ  تشمُخ اءخًراراا 
 ناسياا أنَّ الحياَة محبَّ 

 !رحلَ  العمرء محّب      
 
 ينزلُق اإلنسانُ .. آٍه 

 موخء مبتعداا عن عالمء الشُّ 
 ..عن عالمء السُّموِّ      

 ينمو غروُرُه ف  دنيا الرَّماد
 ..غارقاا ف  ظلم ء ا ّيامء 

 ناسَياا أنَّ مستيبَل اإلنسان
 !نوم  مديد  ف  أحًانء الفَّرى

 
 وج   يزداُد تعفُّراا 

 ف  أربء العذاوء      
 يترعرُل ف  أربٍ 

 ..يكفُر فيها مكُر الفَّعالوء 
 شّي ا تزداُد ا يدي وح

 !كمخالوء الذِّئاوء      
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 وج   مكسو  با قنع ء 
 ينًُح فساداا 

 ..،ارباا من رحيقء الخيرء 
 عابراا دنيا المعاص 

 !يتشرَُّو بشرا،ٍ  شروَر الحياةء 
 

 يزداُد ُمّخُ  سماك ا 
 مهووس  بتيجانء العر ء 

 بأبواقء الحروء      
 !متعطِّ   للدّم كأفواهء الوحو ء 

 
 ..الحماقاتء وج   غارق  ف  

 غارق  ف  عبثء الحياةء 
ولجان       ف  جنونء الصَّ

 وج   ممسوخ  
 !ال يختلف  عن منح  الدَّواو

 
 ييوُد حروباا مجنون 
 يجنُح نحَو السَّوادء 
 ،ادراا دمَّ الحمائم

 
 يصدُر أمواَج البحارء 
 ..جارحاا وجَ  السَّمااء 

 وج   شائخ  
 !بعيد  عن أرخبيلء ا مان

 
 َق الرَّذائليعبُر أعما

 تائهاا ف  واحاتء السَّراوء 
 يخنُق شهيَق الوليدء 

 !غافياا ف  قالء الكالم
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 ..وج   مفعم  بالهرطيات 
 ناسياا نوَر الفًائل

 ناسياا بساتيَن المحبَّ  
 !ف  أناشيَد السَّالم     

 
 وج   ينًُح منُ  الشُّذوذ

 ..يبذُر ف  الدُّنيا نزيَف الوغ  
 بالياال يرتوي من خوبء ال
 !مستبيحاا أفعاَل الحرام

 
 يحمُل رأساا عنيداا 

ة ء   تنمو ف  تجاعيَد مةخِّ
 بالداُت الحميرء      

 لُ  ف  دروء الهوانء مزالق  
 !ال يع  أبعاَد الخصام

 
 مت  ستنجل  أجراُس الحرووء 

 مت  ستناُم ا ّمهاُت نوماا عميياا 
! تسترخ  فوَق جفونء اللَّيلء   

   
 نفاق  بصيب  

كبرى تسوُد شراَل الكونء  حيرة    
 ،ا قد وّل  عهُد الملوإلء 

 وجاَا عهُد الشَّدائد 
 

 شراراُت الحرووء تفاقَمت  
ُكم      من زئيرء عنادء  
من خربشاتء رؤاكم       

 تاَ،ت  أبجدياُت الخيرء 
! ف  د،اليَز المصائو       
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 ماَتتء الييُم تحَت متاريَس الوغ 
 طاَرتء العصافيُر بعيداا 

،ّمها  حزانء المجّراتء  تشتك   
!   سراوء الهدا،د       

 
 وج   منشطر  من غدرء الزَّمانء 

 مسربل  بوشاشء ا فاع 
!ُمَينَّأ  بجلدء الفَّعالو وج   مرائ     

َم ء ا ّيامء  ك  ..بعيد  عن حء  
عن أ،زوج ء الدُّج        

 
..من حرقء الحيولء  وج   ال يرتوي  

!من َصنأء المكائد       
 
هرُس دوَن وجٍل ورَد الخمائلي  

..وج    مبرَقأ  بالخصامء   
 تائ   ف  مزالقء ،ذا الزَّمان

 وج   كالح  
 يخلو من أ،ازيَ  اليلوء 

.. من قناديَل الطُّفول ء        
 تتشرشُر بخبٍث من أشداقء ء 

!                                        أشباُش الهوان       
 

 وج   موّشح  بالشُّؤمء 
 وّدَل صفاَا الطُّفول ء 

 ناسجاا من قميإلء اللَّيلء سهماا 
!يردي ء ف  صدرء ال َيَمام  

 
 بشر  ال يعوَن ُكن َ  ا مانء 

 يستحّموَن ف  ساحاتء الوغ 
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 يرشرشوَن رغواتء الحرووء 
فوَق أعناقء المدائن        

!يهرسوَن أعناَق السَّالم  

 
 سياسات  غائص  ف  قشورء الحياةء 

..درء محفوف   بالص  
 يترجرُج تحَت أقبي ء مجالسها

ريحء       ! وشاُش الفجرء الجَّ  
 

 رؤى غارق  ف  الّسراوء 
 مصاب  بهلوساتء جنونء البشرء 

 نافرة
..خارج  عن ُلجَّ ء الزَّمانء   

 كأّنها متأتّي  من شراراتء النَّيازإلء 
!خارج  من تجاويَف المكان  

 
 فمََّ  غبار  من لونء اإلسفلتء 

الصَّحارى من لونء        
َرُل ف  خاليا اإلنسانء  ..يتَرع   

!ف  تالفيَف المخيخء        
 

 فمََّ  أحزان  تزداُد توّرماا 
ف  الزَّاوي ء العليا       

!من تعاريَ  ال ُمَخيخء             

 

 ًيال  ف  متا،اتء الّنهارء 
 انحراف  تاّم 

ن خصوب ء الحياةء عَ        
!ن حوارء ا ربء  والسَّمااء عَ        
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اللء  ًَّ ..ميول  طاغي  نحَو ال  
باا   غريزة  بو،يمّي  تزداُد تشرُّ

..ف  شراييَن اإلنسانء        
باوء  ًَّ !حياة  ،ّش  مكفَّف  بال  

 
 رحل   من رمادٍ 

 يستشري 
فيها        

! العذاو            
 

 أحالم  مريً 
 رؤى سييم 

 ..تزداُد شراس ا وجنوناا 
 تتياطُأ مَأ سمومء ا فاع 

 !ف  أعماقء الو،اد     
 

َلَنات)فّمَ    ال تخطُر عل  بال (َ،ب 
 تعشُِّ  ف  مخيخء اإلنسان

 ف  فنايا الدَّم     
 !ف  مخِّ العظام     

 
 ُتدم  جفوَن اللَّيلء 
 ..تصلُو ا زّق  

 !تدم  خاصراتء البالدء 
 

 سكرُة الموتء تستشري 
 ..أعماَق الفياف       
 يا زمان.. آٍه 

وشء تاَ،ت  ُشجَ   ي َراُت الرُّ
 !بيَن أوراقء ا قاح      
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ًُّح  َ  ال ُث وج   تلوِّ
بايا  ماَتت  ُأُلوُف الصَّ

 قلو  ُمدم  من نزيفء ا عاصيرء 
راشء        !من فخنء الجِّ

 
 من طاحون ء الحرووء  أيَن المفرُّ 

ت  ف  جوفء الكفاشء  وشء داسء  !،زائُم الرُّ
 

 ..تفاقمت  شروُر اإلنسان 
 أسراُو الحمائم فرَّت  بعيداا 

 ..ُقلوو  ُحبل  بالحشراتء 
 مت كل  من أعماقء الجذورء 

 !بادَلت  نياوَتَها بأنياوء الحيتانء 
 

 َمن يستطيُأ أن يسبَر غوَر السَّالمء 
 فًائَل السَّالمء      
 لوَن السَّالمء           
 !بهجَ  السَّالمء                
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 السَّالُم بحر  عميق  
 لونء العصافيرء  ُدَرر  من
 من لونء السَّمااء      

 بستان  يًمُّ أشجاَر الجّن 
 ..طيوَر الدُّنيا      

 
ُس ا عراسء   السَّالُم عر 

باشء   ..نصمُ  الصَّ
 إيياعاُت طبولء الصجرء 
 أفناَا ترحالهم الطَّويل

 ! ..ف  أعماقء الصَّحارى     
 

 أ،ازيُ  اللِّيااء ف  بحيراتء المحّب 
 هارء متصاعداا ألُق النّ 
 ف  و،ادء المجرَّاتء      

 بحفاا عن نشوةء ا فراشء 
 !عن رحيقء ا مان      

 
 السَّالُم شراُل الحياةء 

 ..شهيُ  المسااء أفناَا والداتء اليصائد 
وشء بحبَّاتء النَّدى  اغتساُل الرُّ

باشء تُناج  النُّجوم  ُأنشودُة الصَّ
 !عبَر فًاااتء المدى     
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بالء  ابتهالُ   الجِّ
 اشتهاُا اليلوء 
 حكمُ  اإلنسانء 

 ..ُتَخفُِّف أحزاَن المحيطات 
 

ُ  الخصامء ال يدوم  عر 
 طحالو  متطفِّل  
 !تز،ُق روَش الحمام

 
 ..السَّالُم ابتساماُت الوليدء للنجومء 

 لوج ء الهاللء      
 للنوارسء المحّلي  فوَق البحار

 !المائج  ف  وج ء الصسق     
 

 البشرء تشرََّو ماَا السَّالمء  َمن  مءنَ 
َرَل ف  بساتيَن السَّالمء   ..َتَرع 

 !َمن  َيملإُل قلباا صافياا صفاَا السَّالمء 
 

باوء  ًَّ  ..آٍه وجوه  ُمصلَّف  بال
 ..تائه  خلَف الّصحارى 

 شهوة  ،ائج   
 تهرُس جبيَن الحًارة
 تنهُ  صفاَا الطُّفول ء 

 !غائص  ف  أمواجء الظَّالمء 
 

 الُم أعمُق من قالء البحارء السَّ 
 أعمُق من أن يفهَمُ  البشر

 ..أعمُق من التَّاريخء 
 !مءن  تحاليَل ،ذا الزَّمان     
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 ..طريق  مكتنز  بالسُّموِّ واالرتيااء 
 ينبول  من الفرشء 

 يتجّل  بشموٍخ ف  جبينء الشُّعرااء 
 ف  وَ، ء الشَّمسء      
 !ف  روشء اليصائد     

 !7 -2ُيتبأ  ....  .. ... .. .. ..
 
 

 
 
 

 5002، شتاء 9111صيف : ستوكهولم
 صبري يوسف

 كاتب وشاعر سوري مقيم في ستوكهولم
 
زا الخامسة أنشودة الحياة * نإّل مفتوش، قصيدة شعرّي  ذات َنَفس ملحم ، تتأّلف من عّدة أجزاا، كّل : ة الجِّ

      .  ا الالحي بمفاب  ديوان مستيل، ومرتبط مأ ا جزا (مائ  صفح )جزا 
يتناول النَّإل قًايا إنسانيِّ  وحياتّي  عديدة، مركِّزاا عل  عالق  اإلنسان (. عشرة أجزاا)أنجزُت المجلِّد ا وَّل، 

ة ا نشودة ةمأ أخي  اإلنسان، مأ الطَّبيع ، مأ الكائنات، مأ ا ربء والسَّماا كمحور لبناا ،ذا النَّإّل 
 . المرفرف  فوَق وجن ء الحياة

زا من وح  حيفيَّات عوالم السَّالم، وقد حمل عنواناا فرعياا   : استلهمُت فًااات ،ذا الجِّ
 السَّالم أعمق من البحار
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 القص ة

 
  القّصة من عّدة دول في ملفِّ  اتقاصَّ الو  ينقاصّ ال مجموعة منيشارك 

 
 األردن/ مهنَّد العزب 

 المغرب/ محم د مباركي 

 المغرب/ مريم بن بخثة 

 المغرب/ د أنوار محمَّد محمَّ 

 العراق/ أمير بولص ابراهيم 

ويد –سورية / كابي سارة   السُّ

ويد -سورية / فريد توما مراد   السُّ

ويد –سورية / صبري يوسف   السُّ
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تأم ل، تراسل، تواصلآفاق، توق،   

 قصص قصيرة جدَّا  
 

 

 

 
 

  مهنَّد العزب األردني القاص                                                                    
 
 
 

 آفــــاق
 

ظر من شرخ جين فيمط عيني  بالنَّ ا السَّ ة الباو، أمَّ جين من كوَّ جان إل  السَّ ينظر السّ  ..جنف  عتم  السّ 
                                                                         .حودار، إل  ا فق الرّ ف  الجَّ 

 توق
 

       .ل  يوماا ة العالي  إل  المطر المنهمر، ويحلم أن يبلِّ جين من الكوَّ   ماطرة، ينظر السَّ ف  ليل  شتائيّ 
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 تأمل
 

  حتّ  طويالا  وقتاا  نيا، فيد استصرقتَ ف  ،ذه الدُّ  داا إل ستعرف دربإل جيّ أنَّ  ال أشإلُّ : قبيل وفاتها، قالت ل  أم 
                                                                        .روالدَّ  لُ تتأمَّ  تَ ليد كن.. مشيتَ 

 
 تواصل

 

فائدة   لها أيَّ  د  عُ فل ا بكم أن يبك ، فإشارات  لم يَ شارف الطُّ .. وريار الكهربائ ، وانطفأ النُّ عندما انيطأ التِّ 
                         .واكتف  بدفا اليدين يف، لم يبإلء ولكن حين شّد عل  يده رفيي  الكف.. ف  العتم 

 
 تراسل

 
ال، لماذا ابتسم الكفيف ف  نوم ، عندما اقتربت من أذن  فراش ، وباحت ل  بسّر .. ا لوان تهمس وا 

                                                                                              !ا لوان 
 
 

 
 

 
ــاألردنــي للقــاص " صــولو أو بكــاء منفــرد" نصــوص مــن كتــاب دار  عــن  عمــانفــي  ادرمهّنــد العــزب الصَّ

                                                                                    .3103فضاءات، 
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 قصص قصيرة جدَّا  
 

 
      محّمد مباركيالمغربي القاص 

  
 مسافر بال حذاء

  
، معلنا حاّداا  ويطلق صفيراا  كفيفاا  ، قطار بخاري ًخم، ينفث دخاناا "رأس الّرجاا الّصالح"ف  محّط  قرو  

 ...وقت انطالق 
سحبها بخّف ، . صعد إل  العرب  ا خيرة بخّف ، فعليت رجل  بالباو ،طاروصل رجل ،ندي مأ اقالل الي 

كان ،ذا . ديد ا سود، كسواد بشرة أغلو ركاو الّدرج  ا خيرة من اليطارفطارت الفردة اليمن  لحذائ  الجَّ 
 نظر الّرجل إل . أقلأ اليطار بسرع ... الّرجل قد اشترى ،ذا الحذاا قبل ساع  من دكان رجل أبيب

 ...افذةانتزعها، وألحيها بالفردة اليمن  عبر النَّ . الفردة اليسرى ف  رجل 
 :سأل  بعًهم لماذا فعل ذلإل، أجاو مبتسماا 

 "..ذي سيعفر عل  الفردة ا خرى ال تناسب  ،و أيًاا فردة واحدة ال تناسبن ، والَّ "
  

 طبيبة
  

 :حّدفن  قائالا 
 ."سبأ مّرات متتالي  فيلماا  تُ ،دشا"

ي ت  تؤدِّ   الَّ فسانيَّ بيب  النَّ الطَّ  بطل عند ال وقف كفيراا ... وراش يحك  عن أدّق تفاصيل الفيلم د بعمق، وتنهَّ 
 .مت  ُطلءَو منها ذلإل مّجان،بال خدماتها لدور العجزة ومالجئ ا يتام 

  
يأ أحًرت  الشّ  صباش يوم  رط  إل  ملجإ لططفال، تخّلت عن  أّم  ف كانت أحداث الفيلم تدور حول ًر

اع  حاولت إحدى المربِّ . ف  سّل  من قصو تركت  تحت سييف  ميّمطاا . بارد ًّ اع  بر يات ف  الملجإ إًر
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 جميأ ا طفال، فانخرطوا ،م أيًاا آذى ا ، ممَّ عنيداا    امتنأ عن الّرًاع  وصرخ صراخاا اصطناعي ، لكنّ 
 .جماع  مزع  ف  صراخٍ 

  
وقفت ... عل  مشكل  الّرًيأ أطلعتها... فساني ، فحًرت فوراا النَّ بيب  استدعت مديرة الملجإ تلإل الطَّ 

 :بيب  أمام سريره، وقالت للجميأ، بما فيهم مديرة الملجإالطَّ 
 ".عن سرير الّرًيأ الّرجاا االبتعاد قليالا "
 

المها، بدأ الّرًيأ ل كمأ أوَّ . يافعاا  يد،ا إلي ، وكّلمت  مّدة كما تكّلم شاباا  ت  ل  ومدَّ  ت  وأطّلت علي  وابتسمَ 
الّرًيأ أمسإل يات حين اند،شت المربِّ .   سكت نهائياا ام متواصل  حتَّ يكّف عن صراخ دام فالف  أيَّ 

اع  اصطناعي  مرفوق  بأيِّ بيب  وقّربها من فم  الّصصير، فطلبت الطَّ بأصابأ الطَّ  ًّ ش ا  بيب  عل  الفور ر
ًّ ناولتها إحدى المربِّ . وجد مع  ف  السّل  أحمر تركت  أّم  مع ، ما زال يحمل رائح   اع  ومنديالا يات ر

 ًَّ اع  ف  المنديل وقرَّ لّفت الطَّ . لعطر،ا المف ًّ أ عل  الفور بنهم بيب  الر بتها مءن  فم الّرًيأ، فبدأ يًر
 .شديد
  
 .حاّرة يات دموعاا من كان ف  الياع  العريً  للطبيب ، وذرفت بعب المربِّ  ق كلّ صفَّ 
  

  يريد أحسسُت ب  وكأنّ ... وشرد إل  وجه  ملّياا  أعماق ، ونظرَ  د من كلِّ حب  كالم ، تنهَّ حين أنه  صا
  .منع  من ذلإل داخلياا  مانعاا  ، لكنَّ أن يفش  سّراا 

 
أحمر، ويًع  عل  أنف ، ويتشّمم رائح  عطره عّدة  جيب ، ويخرج منديالا  شا،دت  بعد،ا يدخل يده ف  

 .مّرات
 .أن ينبس وقف فجأة وانصرف دون 
  
  

 "رجل ينتظر"
  

 :قلت ل 
 ".ال يمكن"

 :من كالم  وافياا  رّد عل 
 ".،و كما شا،دت  عيناي وسمعت  أذناي يا صديي . ش ا ممكن كلُّ "
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 :سألت  مستصرباا 
 ".فالف  عيود من انتظار محبوب  لن تأت   "

 :رّد عل 
 ةل مّرة من وراا نافذشا،دت  أوَّ ... ل يوماع  ذاتها من كرقي  ذاتها، وعل  السَّ أجل، وف  المحّط  الطّ "

. مكتب ، فلم أ،تم  مره، لكن حين تكّرر مجيئ  ووقوف  ف  ذات المكان، ناديت علي ، فدخل إل  مكتب 
  ينتظر وصول قال ل  إنّ .   ينتظرائم ف  المحطّ مت ل  كأس شاي، واستفسرت  عن سبو وقوف  الدَّ قدَّ 

. اع  منذ فالف  عيودالسَّ  وما يزال ينتظر،ا لحدِّ . ها لم تحًربيدومها، لكنّ  امرأة أحّبها، أبرقت إلي  تخبره
 ".مّدة أكلت شباب  وحّولت  إل  كهل بئيس

 :ف سألت محدِّ 
 ".ت  ينتظر،ا فالف  عيود من تكون ،ذه الَّ "

 :أجابن 
 ".قلبها يرقّ  واهلل لو كنت أعرفها  خبرتها بحال ، لعلَّ "

 :قلت
 ".جيل كامل لكن فالف  عيود ، "

 :قال
 :ا،ا العمالق عبد الهادي بلخياطحين قلت ل  ذلإل، رّد عل  بميطأ من أغني  ميعاد كما غنّ "
  
 .ما كانت لتخلف عهد،ا.... سأظّل أرقو وعد،ا  
  

 :وسكت ،نيه  وأًاف قائالا 
 ".أو بعب يوم لو تحًر محبوبت ، ستصبح ،ذه المّدة يوماا "
  

أشار  ... لرؤي  ،ذا المنتظر الولهان، فمررُت ب  بعد خروج  من العملرط  شّوقن  صديي  مفت  الشّ 
مجدول  ه، بشعر فً ف  الخمسين من عمر  شا،دُت رجالا .  رقيّ إلي  من رواا نافذة مكتب  بالمحّط  الطُّ 

ل خيا"أطراف ، فبدا ل  كما تيول أّم  ف  مفل ،ؤالا  قسمات وجه  وكلّ  حول  كلّ ابتلعت النُّ . عل  الكتفين
وحين ييأس من . كان ينظر إل  المسافرين نظرة نافذة ف  بحث دائم عن وج  محبوبت (.. فّزاع " )الدرا

بين  وبين نفس  ا مل  ، وينصرف عل  أمل الّرجول ف  اليوم الموال ، مجّدداا بكفر  اا حًور،ا يًرو كفَّ 
 .ف  حًور،ا

  
 :انو اآلخر من مدين  أخرى، قال لها أحد،مف  الجَّ 
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 ".الّرجل الذي أبرقتء إلي  منذ فالف  عيود، ما يزال ينتظر قدومإلإن "
 :صّكت المرأة وجهها وصرخت

 ".أو بعد فالف  عيود   أو بعد أن مكنُت بطن  من رجل آخر وأنجبت أربع  بطون  "
 :ف  تعارفهما ذي أخبر،ا، وكان سبباا قال الَّ 

 ".كما شا،دت  عيناي وسمعت  أذناي بل ،ذا حال الّرجل"
  

 :سألُت صاحب 
 ".ذي أخبر،ا بحال الّرجل من الَّ "

 :جلجل بًحك  بلهاا، وأشار إلّ  بسبابت  قائالا 
  
 ". ومن يكون غيرإل يا كاتو ،ات  اليّص "

 
 أعرجان

  
ٍل واحدة خطوات بطيئ ، مّتكئاا . ،ناإل من أقص  المدين  جاا أعرج يسع  عل  عّكازين  كان يخطو برءج 

كان يتبع  كلو أعرج أسود .   بين منزل  بح  ،امش  ووسط المدين  ف  ساعتينالمساف خشبيين، قاطعاا 
 .عل  فالث قوائم ينطُّ . الّلون

  
هما لم يسلما من ،مز ولمز من الّرجل والكلو نيص  ونيإل صاحب ، فتناغما ف  العرج، لكنّ  أدرإل كل  

حكات الّصصار  .الكبار، ًو
 ".بحالو بحال كلبو" 

هم وفااا لصاحب حين تفور فائرة الرّ  ًّ  .جل تجاه الّصصار ا شيياا، ييفز الكلو ف  أفر،م، ينبح فيهم ويع
  
حمل  رجل شهم إل  مستشف  المدين  ف  سيارة لنيل . ف  يوم صييع ، وسيط ا عرج انزلق العّكازان 

شف  ما رابط عند باو المست. اقتف  الكلو أفر الّسيارة حت  انته  حيث انتهت رائح  صاحب . البًائأ
 .بي  من اليوم
، أحّس الكلو برغب  ملّح  ف  الّنباش والعواا والّدوران عل  نفس  الواحدة صباحاا  عل  الساع 
سوي  تمش  عل  قدمين ف  الفًاا ككتل  من نور، يعلو،ا وج   حين شا،د روحاا  نبح كفيراا ... كالخذروف

 :سمع  ينادي . صاحب  باسماا 
 "..بالإل.. بالإل"
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، وف  أذني  عميياا  وبسط ذراعي  ومّد رأس  بين قائمتي ، ونام نوماا . بشّدة بعد أن ،ّده الّدورانلهث الكلو  
 .ماامن السَّ  صوت صاحب  يأتي  متمّوجاا 

  
 رسالة إلى الّسلطان

 
 المحروس ، فعلموا أنَّ " فاس"رقي  برّد عن رسائلهم من الحًرة العلّي  ل الّرعايا ف  الّتخوم الشَّ لم يتوصَّ  

طلبوا من أحد  ... حيل  يخفيان رسائلهم عن جالل  الّسلطان، فلجؤوا إل " صاحو اليلم"عاملهم و
 .وأمروه بإيصالها إل  الّسلطان. وشم رسال  عل  ظهر أحد الّشباو الواشمين

لطان  من اليصر، فنزل جلباب  ورم  بنفس    خرج الموكو السُّ سافر الّشاو إل  الحًرة، وانتظر حتّ  
  يعود من رحل  أشار إليهم الّسلطان بحبس  حتّ . حمل علي  الحرس والعبيد وقبًوا علي . ريقف  الطَّ 
 ...يدالصَّ 

لطان ف  اليوم الموال  ف  ديوان المظالم للبّث ف  قًايا ا ّم ، أمر بإحًار الّشاو، حين جلس السُّ 
عّرى الّشاو ظهره . عن حاجت  ا مان، فأّمن  الّسلطان وسأل  صرخ الّشاو طالباا ... فأحًروه فوراا 

. بيرااة الّرسال  بصوت عال" صاحو اليلم"أمر جاللت  . واًح  للجميأ واستدار، فبدت الّرسال  الموشوم 
قائد "وأمر . وسجن  ف  الحين" صاحو اليلم"عزل ... قرأ،ا متلعفما، فاستبّد الصًو بالّسلطان العادل

 . نحي  عاملها وسجن ، وتخليإل العباد من جورهبالتحّرإل إل  الّتخوم الشرقي ، وت" الجند
  

 السّيدة ماري
  
 ...أكتو ما سأحكي  لإل عن صديي  إيطالي  أحببتها ف  صصري :قال ل  جليس  بلسان فرنس  طليق 
  

رء   ا صل، جارتنيليّ الصّ " ماري"كانت السّيدة  ج  ا الفرنس  عل  المصرو، وكنَّ  ا ف  الحّ  ا ورب  أيام الحء
جنرال فرنس ، قانعين " فيال"ذين يسكنون ،ذا الح ، بحكم عمل والدي كحارس لين من المصارب  الَّ الوحيد

 .بمنزل صصير ف  المدخل، عل  استعداد دائم لخدم  السّيد الصائو الحاًر
وترسل يليدي ، كانت أّم  تعّد الفطائر التَّ . ، وأحببنا،ا نحن الّصصار أيًاا "ماري"  جارتنا السّيدة أحّبت أمِّ 

وحين أطرُق بابها، تفتح ل  مرحب ، فيسبيها كلبها . منها إل  جارتنا، فأجري بسرع  إل  منزلها مع  بعًاا 
 . مؤنس المرأة ف  وحدتها، بعد وفاة زوجها". البرادور"كلو من نول . إل  استيبال " ريكس"
 

 ذي حملت  ف  قلبها لكلِّ الَّ  بسبو الحوّ . بكونها من أطيو خلق اهلل" ماري"ميأ يشهد للسّيدة كان الجَّ 
من وقف ببابها من معارف زوجها من  وبسبو إطعامها الفيير والمسكين والبائس والمحروم، وكلّ . الّناس
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أ بأحاديفها أتمتَّ . "ريكس"ا أنا، فكنُت أرافق السّيدة ف  فسحتها المسائي  صحب  أمّ ... المصارب  البؤساا
ت عيدين من عمر،ا ، حيث قً"صيلي "حياتها كشاب  ف  لصالو عن ت  لم تكن تخرج ف  االماًوي ، الَّ 

 .الث من اليرن الماً   تزّوجت، وانتيلت مأ زوجها إل  المصرو ف  نهاي  العيد الفَّ ف  ًيع  والد،ا حتَّ 
علمت بالخبر من . العزيزة" ماري"وفجأة، ماتت ... ف  حديفها عن حياتها الماًي  عذوب  ال مفيل لها

كنت أنوي مرافي  السّيدة ف  فسحتها ذلإل المساا وأسألها بعب ..  عدت من المدرس  الفرنسيّ أّم  حين 
ث   االستمتال بأحاديفها بتلإل الّرطان  المًحك ، فحين تتحدّ خطف منّ .  ا سئل ، لكن الموت خطفها منِّ 

 :، كانت تيولعن والد،ا مفالا 
 "..اإل  أنا ماريب"

 :م وكلما صّححت لها، ترّد علّ  باس
 "..أنت تفهم، ،ذا يكف "
كانوا مكّفنين . الودال ا خير" ماري"خرج كل سكان الح  من الّنصارى ف  موكو جنائزي مهيو لتوديأ  

خرج معنا، لكن حين  "ريكس"حت  . ليس كما نبك  نحن وننوش ف  الم تم. بالّسواد، يبكون ف  صمت
جون "وحين انتهت مراسيم الّدفن بانتهاا ا و . لخو وصل الموكو إل  باو الميبرة، منع  الحارس من الدّ 

عدت إل  المنزل . فلم أجده، "ريكس"من تالوة صلوات ، كنت أول من خرج من الميبرة أبحث عن " بول
بعد وفاة " ريكس"تساالت أكفر من مّرة كيف سيعي  . وكلبها" ماري"وقلب  يعتصر ألما عل  العزيزين 

 .صاحبت 
لميبرة لزيارة قبر الفييدة العزيزة، أحمل باق  من ز،ور الّنرجس  ًعها عل  بعد يومين، عدُت إل  ا 

مشيُت بخط  وئيدة حت  ال أزعج ، لكن  . قبر،ا، كما رأيتهم يفعلون، فرأيت كلبها باسطا ذراعي  فوق اليبر
 .  كان يوّدعن كأنّ  ي،غير عاد حين أحّس ب ، جرى نحوي وعانين  ونبح نباحاا 

ومن ... ه، فلم أرَ "ريكس"ور الواطئ للميبرة عّل  أرى ين، أطللت عل  اليبر من فوق السُّ يوم حز  وف  مساا
 "..ا، وقد بلصت من الكبر عتيَّ "ماري"ن  ما زلت أراه ف  أحالم  صحب  العزيزة ه، لكنّ ذلإل اليوم لم أرَ 

 
 

 زكي مبارك
 قاص من المغرب
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 ذاكرة خرساء 
 لالغتصابضوا ذين تعرَّ ة لكل األطفال الَّ قصّ 

 

                                                                                                                                                                 

      مريم بن بخثة ة القاّصة المغربيّ                                                                      

 ، أرعبتنة ت جهةاراا هار، من زمن الصةدر، مةن مةومس تعةرَّ ن بها من مخاوف النَّ وعدت إل  صومعت  أتحصَّ 
 اا اختياريَّ  ت  نسجنا،ا لتكون لنا معيالا ، لم يكن ،ناإل سبيل غير الحصون الَّ حيييتنا الصائب  ف  زمن ا و،ام
 تةة  ، وحةةد،ا ا حةةالم الَّ دا أ،ةرو، و ،ةةل للهةةروو زمةةن محةةدَّ ، لةةم أ،ةةرو ومّمةةحةين يكةةون الهةةروو اًةةطرارياا 

أنةذا تتسةارل أنفاسةة  ا، ،بامتةداد الوجةود اإلنسةان  من ممتةدّ ا الخةوف فةز ، أّمةتصةنأ لهةا أزمنة  محايةدة تخاتلنةا
توعو سةةةبو ،ةةةذا الخةةةوف ، مازلةةةت غيةةةر قةةةادر أن أسةةةة الخةةةوفمةةةا مةةةن شةةةدِّ المكةةةان أو ربّ  عةةة  مةةةن علةةةوِّ متيطِّ 

نة  حينهةا دوافعهةا وال أسةبابها أكفةةر مةا ،مَّ  ...تة  فيةدت صةوابها ا عالقتة  بتلةإل المةومس الَّ مةالمباغةت لة  و 
، قليةة  البةةاطن  و فجةةأة أجةةدن  أرتعةةدكانةةت تخفةة   هةةا نزعةةت حجبةةاا كأنّ ذي أحدفةة  ذلةةإل العةةري و مةةن ا فةةر الَّةة

فا أ بعةةب الةةدُّ ، بةةد، لةةم أشةةعر بةةذلإل مةةن قبةةلعةةن مياومتهةةا اا جةةدَّ  تن  وكنةةت ًةةعيفاا مشةةاعر مختلفةة  تشةةارك
ةةو  ارتخيةةت قلةةيالا ينسةةاو إلةة  جسةةدي و  ن كانةةت الصُّ ، وجةةدتن  أربةةط زالةةت تسةةيطر علةة  ذ،نةة  كليةة  ورة مةةاا 

ن كةان ا مةر ر بهةا فنزعةت عنهةا البةرااة  و رِّ   ُغةها عاري  حتّةلم تكن تدرإل أنّ  ،ة أخرىأامر  ورة بصورةالصُّ  ا 
ال،ما فعالن صدرا من امرأة ، لم أكةن أدرإل حينهةا ورة  لحظتها كانت تبدو ل  متشابه  فكلكن الصُّ  مختلفاا 

  حصةةانت    فةة  كوابيسةة  و تنةةزل عّنةةنةة  بةةدأت أغةةوإل فةة  د،ةةاليز قناعةةات  لتسةةتحوذ علةة  ا نفةة  حتَّةةأنّ 
 ..ذي يدفعن  لهذا المنحدر ت  صنعتها لسنين ما الَّ الّ 

 بةين مةن اسةتصلَّ عةن فجور،ةا و اس حولهةا بةين مشةفق عليهةا والأ النَّةحةين تجمَّة ..ال ش ا يبدو ل  كما كان 
بيحتين عينا،ةا الةذَّ شة ا سةوى صةورتها و  غير آبة  بكةلِّ دت مكان  كنت قد تجمَّ . لها عل  مهل الموقف ليتأمّ 
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كدمات بادي  عل  معصميها وذراعهةا  .ان ،مهمات مخنوق  بصوتها المجروش، كالمها كميأأمام مرأى الجّ 
 .بها زرق  شديدة اا جدّ  م ، إحدى العينين كانت متورِّ وفخذ،ا ا يمن

نخةر فة  جسةدي كريات ا ليمة  تالةذَّ  أنَّ  ، مةا كنةت أظةنُّ ةفاجأن  عل  حين غرّ  ،أنا أرتعد خوفاا كنت أرقبها و 
 . ويالت  صت من شؤم الماً  بكلِّ تخلَّ  ن ذي اعتيدت أنّ أنا الّ نين و طيل  ،ات  السِّ 

 اع  تدقُّ السَّ  ،أنذا أرتعدا، ،ف  طفولت  البائس  ها صورة أييظتلكنّ  ،أنذا أنهزم أمام صورة عاري  لمومسا،
دمةول تنسةاو  ،صير وعينةاي تكةاد تزيةغ مةن محجر،ةاجسدي الصَّ  و من كلِّ ، عرق بارد يتصبَّ يلمنتصف اللَّ 

، قليةاا و  ذي كانةت تجعلنة  برودتة  أكفةر بؤسةاا ، أذن  ملتصي  بالحائط  الَّ قد غاو بياً  البشري ل وجهاا لتبلِّ 
ةةة ، أشةةةعر بةةةالخطوات لبةةةدو كفةةةأر صةةةصير مبلَّةةةأ، أنكمةةة  علةةة  نفسةةة  لليةةةادم إلةةة ّ  بةةةاا ح ترقُّ يتةةةرنّ  صيرقلبةةة  الصَّ

كشةبح ليلة  نحةو  ..ام يتحةرإل ، بخفة  حنةين تنسةاو كفعبةان بفحيحة  السَّةل من الصرفة  البعيةدةكران  تتسلّ السّ 
 ئة الخةةوف، مةةاا دافةة، ألهةةث مةةن شةةدَّ ف، ألهةةثُ أشةةعر بةة  يكةةاد يتوقَّةة ،قلبةة  ييفةةز مةةن مكانةة  ،ائيةة غرفتةة  النَّ 

 .. نا حال  ككلو يحتًر أو  ، يصير البلل بارداا ينساو من بين فخذي

  فيةدت نة  أحكمةت إقفالة  لو،لة  خشةيت أّنةد أنّ ّكةأ،رعةت إلة  البةاو  ت..  فشةيئاا  الخطوات بدأت تدنو شيئاا 
درت  عل  مياومت  لصول آدم  من ق ة لكن لست وافياا أ اند،اش  ،ذه المرّ ، أتوقَّ ابي ات السَّ المفتاش مفل المرَّ 

لهةا بصةره  أنصرف إلة  آخةر زاوية   بالصرفة  لةن تمتةدَّ ف  الباو و  من شقر  أطلُّ  ف فجأةا أسمأ خطوه يتوقّ .. 
ة أحكمةت إغةالق نة  ،ةذه المةرّ ابي  لكنَّ ات الّسةيهةوي كةالمرّ .. ، ييتةرو أشةعر بفيةل جسةده علة يةلف  عتم  اللَّ 

، يعيد ، أسمأ قبً  يده عل  الباوداا ر ذبح  مجدّ ، لن يكرّ رت ذا ما قرّ ، داا الباو لن أسمح ل  بلمس  مجدَّ 
 :عادة، يهمس باسم  ، أسمأ صوت  الف ّ اتات و مرّ ة مرّ الكرّ 

  أنةت مةكنةت فة  حالة  غفيةان كةدت أصةرخ بمةلا ف... حبيب  افتح البةاو أنةا بابةا .. كمال افتح الباو  -
 ...ها الخنزيرأيُّ  لن تكون مطلياا لست بابا و 

 .بابا يحبإل كفيراا .. وكوال كما وعدت كمال انظر ما أحًرت لإل الليل  كيس مملوا بالشُّ  -

ألعةن فةة   ،ر علة  نفسة  أكفةرأتكةوَّ  ، غًةب  منِّةعلة  بداية  انفعالة  و  دلُّ بةدأت أسةمأ حشةرج  فة  صةوت  تة
 ...، فال رجل يستحق أن يبي  عل  قيد الحياة جالالرِّ  داخل  كلَّ 

     .ال تريد أن أغًو منإل.. تح الباو ال تتركن  ف  الخارج اف.. كمال .. كمال  -

 ..تين تحت وقأ يدي  اليويَّ  دفت  تهتزُّ ة و بدأ يدفأ الباو بشدّ 

كانةةت  .حتة  ال يصةةل وقةةأ خطةوي اليريةةو منةة  أنةةا أمشةة  علة  أطةةراف أصةةابع أخةذت أقتةةرو مةةن البةاو و 
باليةدر الكةاف  لكةن  ذي لةم يكةن سةميكاا لبةاو الَّةمن  ال يفصةلن  عنة  سةوى ،ةذا ا   أن أكون قريباا شجاع  منِّ 
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أعلم  ،و ما أحسسةت بة  مةن  كل ما ،،ناإل من الوقت ال أدري كم ظلَّ ... بين  اليفل ،و من حال بين  و 
 .ع  عل شا يعيد أحداث مسرحيت  البغًب  ولوال خوف  من إيياظ والدت  لكان ،نحني  و 

 صةتء قةد تخلّ  وظننتء    أذيالها إل  ماب عانيت من  كفيراا تن  فت  جرَّ ،ل أحسست بشفي  عل  المومس الَّ 
 ..  من  نهائياا 

ًَّ  بعيداا  اا الَّ عن ال ة  بةداخل  أعةيُ   كنةتُ  ،تة  تحةيط بهةاًو ة  صةنعتها ذكةرى رجةل لوحةدي فًو ،  فًو
مازال فحيح صوت  يهمس ف  أذن  ... تن  عبر حيات  ذات يوم فترإل سياط  عل  ذاكرة مفخن  برائحت  النّ 

 .لإلنسان أقنع  تشب  الوحو  يومها لم أكن أعلم أنَّ .. زن  يشعرن  بالصفيان ييزِّ 
خ صةةفح  ذي لطّةةواد الّةةكةةان ،ةةو السَّةةواد و   كنةةت كصةةفح  بكةةر لةةم يخةةط فوقهةةا الّسةةحةةين عرفتةة  أعتةةرف أّنةة

صةةةةنعتها لنفسةةةة   تةةةة كةةةةل ا قنعةةةة  الَّ  أعتةةةةرف اآلن بهزيمتةةةة  كمةةةةا أعتةةةةرف أنَّ . رجةةةةولت  إلةةةة  اآلنذاكرتةةةة  و 
 ..كوري  ما ،  إال انطالقا من فهم  للحياة قناعت  الذُّ  أنّ   شفيت من جرح  و لتن  لسنوات أعتيد أنّ جعو 

حةةرم عليةة  أن  ،عمةةري ورائةة  بيلةةو كسةةير أجةةرُّ  ،أنةةا رجةةلأنةةا طفةةل وكةةم أنةةا سةةاذج اآلن و و  سةةاذجاا  كةةم كنةةتُ 
 ، لةم أكةن أقةرُّ للنسةاا أو كار،ةاا  أو را،بةاا  ،ةل كنةت شةاذاا ..   طبيعي    عالق  جنسيّ يّ أأو يعرف  يعرف الحوّ 
ةة  الّ لكنّ و  بةةذلإل مسةةبياا  فتةة  ، أعةةود إلةة  صةةب  خلّ ر،ةةا عةةري وتعةةذيو لمةةومستةة  فجَّ نةة  اآلن أمةةام ،اتةة  الفًو

  لطفةةل يتةةيم د أن يكةةون مكةةان ا و المتةةوفّ كوري مةةن رجةةل تعهَّةةذوذ الةةذُّ أمةةام ناصةةي  الّشةة ورائةة  مةةازال ذبيحةةاا 
 ..  ييتات المحبّ 

لةت مةام امةرأة ترمّ أان الفرش زغةرد أمةام يتمة  البكةر و حين اعتيدت  كم كنت ساذجاا  ..حينها  كم كنت سعيداا 
كانةت تبحةث .. ميل كم كانت امرأة تعاقر الحلم ا بيب الجَّ  ..   بريئ  جداا ، كم كانت أمِّ ف  ميتبل عمر،ا

كنةت .. واج ت  فات  قطةار الةزَّ لسنين ح عازباا  ذي ظلَّ ار الَّ لإل الجَّ تر والحالل ولم يدق بابها سوى ذعن السّ 
هةا كانةت أنّ   كةان عاشةق لجنسة  و م تكن تفطن أّنةها للكنّ .. حت عل  قدوم الوافد إلينا أرا،ا سعيدة كوردة تفتّ 

لة  بةال وجةود سةوى  جن  عريسةاا أنا توَّ صنأ منها امرأة للحزن و ... الدي ف  لنا و ذي خلّ راا الّ مطي  لركوو الفّ 
فةةة  ذاكرتةةة   رجةةةل مةةةازال عاليةةةاا   و مةةةن زنزانةةة  أبدّيةةة حلمةةةاا ..جديةةةداا  اا لتصةةةنأ لنةةةا حلمةةة تتحةةةدَّ أتةةة  نةةةزق اآلالم الّ 

 .الخرساا

                                                     

  01/10/3102سيدي رحال 
      مريم بن بخثة 

  قاّصة من المغرب
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 على شرف كواباتا
 
 

      
  دد أنوار محمَّ محمَّ  المغربي القاّص 

 
يشةةرُو  كنةةُت أشةةرُو الهينةةيكن، بينمةةا كةةان. فةة  حانةةٍ  يرتاُد،ةةا مشةةا،ير الفةةّن والفّيافةة  اا معروفةة اا كاتبةة التييةةتُ 
، جنحةةُت إليةة  برأسةة  اا لالنسةةحاو مةةن الّصةةمت العميةةق جةةدّ  ومحاولةة ا . حةةّد الّتكةةاتف اا كّنةةا قةةريبين جةةدَّ . الفةةاَلإل
ف  الحييي  َلم تكن . لكّن  َلم ييتنأ بوجه  نظري. ن الفاَلإلن أكفر جودة مإلي  بأّن الهينيكء  ، وَ،مستُ اا مبتسم

بةل . أخبرت  بيراات  لمجاميع  اليصصةّي . ُمحاول ا لالنسحاو من الّصمت، بل ذريع ا لبدا حديث َمحسوو
ةة حب  والتّيةةدير، اقترحةةُت عليةة  بلباقةةٍ  نءهايةة ا ليّصةةٍ  لةة  يحكةة  فيهةةا عةةن رجةةٍل أكفةةر، ولييتنةةَأ بةةأّن  جةةدير بالصُّ

رّحةةو بةةةالميترش، فةةةأبحرُت دون تةةةرّدد فةةة  . ًةةبط زوجتةةة  مةةةأ رجةةةٍل آخةةةر فةة  منزلةةة ، وتةةةرإل الّنهايةةة  مفتوحةةة 
مةن  اا ، فأسرَل إل  المطبخ، وسحو سةّكينبعد رجول الّزوج إَل  المنزل، وجد ساق   زوجت  ف  الهواا: الحك 

ّن المنةةةزل علةةة  . إفةةةرهوج فةةة  ، فخةةةرَج الةةةزّ اا وجةةة  اسةةةتطاَل أن يتسةةةّلل مسةةةرعلكةةةّن عشةةةيق الزَّ . أحةةةد الّرفةةةوف و ء
وَلّمةةا مةةّرا بحيةةل . فةة  الحيةةول، والةةّزوج يتبعةة  بالسةةّكين فةة  يةةدهأطةةراف المدينةة ، أطلةةق العشةةيُق سةةاقي  للةةّريح 

ةة بكلمةةات نابيةةٍ   اا بالّسةةّكين وصةةارخ اا ري، والةةّزوج ورااه ملّوحةةعةةدس، أخةةذ الّرجةةل الفةةاّر ربطةة  عةةدٍس وتةةابأ الجَّ
يريد : "اا   إليهم، وقال اَل،فشا،د مجموع ا من الّناس تحت شجرة زيتون، فتوجّ  ،جريوبينما الهارُو ي. وبذيئ 

، وقبةل أن اا فة  تلةإل الّلحظة  وصةل الةّزوج ُمجهةد. ، وأشةار إلَة  ربطة  العةدس"!المجرُم أن ييتلن  بسةبو ،ةذه
 .الا ورك اا وشرعوا ف  إشباع  لكم. ف  الهواايتكّلم ،وى أحُد،م بعصا عل  يده، فطار السّكين 

المصاربةُ  عنةدما ينتهةون : طرسة ، فُةّم قةال بابتسةام  ُمتصكاتةُو قلةيالا قهية  ال. أنهيُت قّصت ، ورشةفُت الهينةيكن  
مةةن يعةةرُف : بةةاَل جةةدوى وظةةّل الةةّزوُج المسةةكيُن يصةةرخُ :" ، ُيًةةيفون" وركةةالا  اا وشةةرعوا فةة  إشةةباع  لكمةة" إلةة 

أّن الّنهايةة  التةة  اقترحُتهةةا ليّصةةت  ليسةةت سةةوى وأًةةاف ". ! ، ومةةن اَل يعةةرف ييةةول ربطةة  عةةدس  اا يعةةرُف حيّةة
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، وكة   أمسةَح الّسةبورة بُسةرع ، واَل اا أشرت برأسة  موافية. ا بذيل قّصت قّص  مفٍل مصربّ ، وأّن  ألصيتها لصيا 
 :أتُرإل ل  فرص ا لعرب عًاَلت  الّنيدّي ، فاجأُت  باقتراش فانٍ 

 ما رأيإل ف  نهايٍ  أخرى   -
 ! لنفس اليّص   -
 .منع -
 !عل  ،ذا ا ساس، أنت منجم حكايات -
 !منجم  معمل أفًل -
ل   - ًّ  ! تف
بعد رجول الّزوج إل  المنزل، وَلّمةا وجةد سةاق   زوجتة  فة  الهةواا، نظةر إليهمةا بءهُةدوا تةاّم، فة  الوقةت  اا إذ -
  جيب ، وأخرج قطع ا ابتسم الّزوج، وأدخل يده إلَ . ذي تجّمد في  العشيُق وتسّمرت في  الّزوج  فوق الّسريرالَّ 

،ةةةذا ميابةةةل نومةةةإل مةةةأ : " معدنّيةةة  مةةةن فئةةة  خمسةةة  درا،ةةةم، وسةةةّلمها إلَةةة  الّرجةةةل اليةةةابس فةةةوق الّسةةةرير قةةةائالا 
خرج الّرجةل بسةرع  مةن المنةزل غيةر . فّم طالب  باالنصراف". كيف وجدَتها  رائع ، أليس كذلإل  .. زوجت 

العزيةزة،    أّيتها اليطّ : " لها فوق جبينهاإَل  زوجت ، وقبّ  ف  تلإل ا فناا، تيّدم الّزوجُ . مصّدق تصّرف الّزوج
ألسةةةةنا متيةةةةّدمين . فةةةة  الةةةةّدول المتيّدمةةةة  اا لكةةةةن  اَل تخةةةةاف ، ،ةةةةذا ييةةةةأ دائمةةةة.  مةةةةا كةةةةان عليةةةةإل أن تخةةةةون  فيتةةةة

،كةةذا دخلةةت  عةةادة جديةةدة إلَةة  المنةةزل، أن . لَةةم تنةةبس الّزوجةة  بكلمةة ، وبةةدت خائفةة ا، وحزينةة ".  ! وتيةةّدميين 
اَل تخةاف ، ييةأ : " اا فُةّم يبةرز وسةط  يةده اليمنة  مةرّددَذ بيده خمس  درا،م وييةذَفها فة  الهةواا، ويصمَز،ةا، يأخ

عنةدما تحًةر عائلتهةا، فبعةد االنتهةةاا  اا وقةد كةان ذلةإل يفزُعهةا، خصوصة".  ! فة  الةّدول المتيّدمة  اا ،ةذا دائمة
 ًُّ وقأ، يسحو مةن جيبة  خمسة  درا،ةم، وييةذفها  ال ش ا قد يوف وتبادل الكلمات الّطّيب  وكأنّ من إكرام ال
 ". ! ف  الّدول المتيّدم  اا ييأ ،ذا دائم: " مس بهدوا جليديّ ف  الهواا، ويه

 ،ل  أكمل    -
، لكن  أو جز   -  ! أريد الّذ،او إَل  المرحاب. أكمل 
 . المهّم، ستنتحر الّزوج  ف  ا خير -
ُل ،ذا الّنول من االنتيام البارد اا صيّ شخ. اا ليد كان انتيام الّزوج َنموذجيّ  اا إذ - ًّ  .أف

لةذا غّيةرت مجةرى الحةديث، وأشةرُت إلة  إمكانّية  أن أقةّدم نهايةاٍت . انتبهُت إَل  أّن  رّدد مةّرتين كلمة  االنتيةام
 .إل  المرحاب اا ابتسم، واّتج  مترّنح. ُيفريها متعّددٍة ليصص  بشكلٍ 

  
وم خمةيس فة  وبالفعةل، كنةت ألتيية  كةّل ية. الحانة  كةّل يةوم خمةيسبعد ،ذه الجلس  اتّفينا علة  االلتيةاا فة  

ت  اَل تنته ، وأّن العنكبوت أوشكت  عل  وبدا أّن  نجحت ف  إفارة ا،تمام  بحكايات  الَّ . حدود الفّامن  ليالا 
اية ا، سةأقترش عليةإل عشةرين بد: اا ومطمئّنة اا قةال لة  مبتسةم. اقتربةت مةن الوقةول إنهاا حياك  شةبكتها، والّذبابة 

وافيةُت . عل  أن  تًأ نهاياٍت لها شريط  أن تكةون مةن بنةات أفكةارإل، واَل َتهةتّم باللصة ، فأنةا أ،ةتّم بالحكاية 
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، : " وقلةةُت لةة  بجّديةة  وأنةةا أتةةرّنح مةةن الّفمةةل. دون تةةرّدد، فيةةد كانةةت الةةّريح تةةأت  بءمةةا تشةةته  ُسةةفن  اَل تخةةف 
 ". ! سأجتهد، وأبذل كّل ما ف  وسع 

 
وشةةّكلت البةةداياُت والنهايةةاُت لتّةةال  جةةاان  بالبةةدايات العشةةرين، وذات خمةةيس جئتةة  بنهاياتهةةا، فةة  ا سةةبول ا

نتحةّدث فة  : اا أسةبوعيّ  اا استمّرت لياااتنا حّت  أصبحت طيسو . اا وقد أخذ،ا كأّن  وجد كنز . اا رائع  جدّ  اا قصص
 .والفّياف اليّص  والحياة، وَلم  يحدث  أن تجاوز حديفُنا عتب  حان  مشا،ير الفّن 

يةدخل  اا فيةد كنةُت أنتظةر يومة. اا رغةم ذلةإل، لَةم أ،ةتم كفيةر . الحانة  وفجأةا َلم يعد يةأت  إلَة . مّرت ا ّيام بُسرع 
، كنت أنتظةر أن يصةدر مجموعتة  اليصصةّي  بفةارغ اا وعموم. إل  الهدف اا في  إل  الحان ، لنكمل الّسير مع

 اا صفحاتها بحفة ها، سأتوّج  مباشرةا إَل  الحان  ليرااتها وتيليوالّصبر، فيد كان لدّي ييين  أّن  عندما سأقتني
سأبتسةُم . اا   المجموعة  مةأ تصييةرات طفيفة  جةدّ ، سةأجد العشةريَن قّصة ا فةاا وكمةا المتوقّةأ تمامة. عن ش ا مةا

نيرل سة. ن  الكونطةوارذين يياسةمونينةات البيةرة علة  الَّةقن ّزلو يةوسأنادي البارمةاَن أن   كأّن  فزُت ف  معرك ،
ّنة  أعةرف أخةاَلق الّسةكارى، فيصةيحون  فة   ."!! عل  شرف كواباتةا: " اا ، وسأ،تف عالياا الكؤوس جميع و ء
وقد تصيو العدوى كّل من ف  حان  مشا،ير الفّن والفّياف ، فيةرّددون ". !!عل  شرف كواباتا: "إفري بامتنان
 "! عل  شرف كواباتا ! عل  شرف كواباتا: " مفل كورال

 

 
 

ذا لةةن  َتمةةّر أّيةةام قليلةة  حتّةة  أّتصةةل بةةبعب أعةةداا الكاتةةو الكبيةةر، وأطلعهةةم علةة  مجموعتةة  اليصصةةّي  و،كةة
بةدايات قصةإل لكواباتةا قمةُت بمناسةبتها مةأ  اا فلم تكن العشةرين قّصة ا إاّل قصصة .الجديدة، وقصإل كواباتا

ستسةةوُا . علةة  الكاتةةو الكبيةةر اا عنيفةة اا الا الّنيّةةاد وكتّةةاو اليّصةة  ،جومةة، سيشةةّن ،ةةؤ اا وطبعةة. الكاتةةو المعةةروف
وسةةتمّر بًةةع  أيةةام ليلفظةة  . إلَةة  البحةةر اا وذات يةةوٍم قةةد ُيشةةا،د مّتجهةة. نزلةة سةمعت ، وسةةيندر أن  يخةةرج مةةن م

، لكنةةت نحرتُةة  : " بهةةذا الخبةةر، وقةةد أتمةةتمُ  اا سةةأفرش كفيةةر . وَينتشةةر خبةةر انتحةةارهالبحةةر،  ،ةةذا  ".لةةو لةةم ينتحةةر 
ولكّن  فجأة تحةّول إلَة  . جاٍر لنا، وكان منذ صصره ُمحتاالا  فيد كان ابن. دةعي اا الكاتو الكبير شّكل ل  دائم
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انظةر إلة  ولةد : " يعّيروننة  بنجاحة  اا بيةرةا فة  المنةزل، فيةد كةانوا دائمةونجاحة  أصةبح مشةكل ا ك. كاتو كبير
ولةةذلإل . عليةة  يةةدلءمةةّدة طويلةة  و،ةةم يةةدفعونن  إلَةة  كر،ةة  والح". فعةةل مةةا لةةم ييةةدر عليةة  ولةةد التّةةاجر .. النّجةةار

لمنةةزل، وأقةةذف بإمكةةان  أن أدخةةَل إلَةة  ا اا سةةيكون أخيةةر . بفشةةل ذريةةأ، ولكّنةة  منيةةت اا جّربةةت أن أصةةبح كاتبةة
 ".!، وعندما انكشف أمره انتحراا كبير  ليد كان محتاالا .. و الكاتو الكبير،ا ،: "بالجريدة أمامهم

 
وذاَت خميٍس، وأنا جةالس  أمةام نفةس . نطي َّ لطحداث،كذا كنُت أتصّور بوفوقّي  تاّم  الّتطور الّطبيع َّ والم

توّقعةةةةت أّنةةةة  أصةةةةدر . ، وفةةةة  يةةةةده مظةةةروف، وسةةةةّلم علةةةةّ  بحةةةرارةاا نطةةةوار، دخةةةةل الكاتةةةةُو الكبيةةةر مبتسةةةةمالكو 
 –مجموعتةةة  اليصصةةةّي ، أو علةةة  ا قةةةّل انتهةةة  مةةةن طباعتهةةةا، وسةةةيزّف إلةةةّ  الخبةةةَر الّسةةةعيَد الةةةذي أنتظةةةره 

 . جلس وأشار إل  البارمان أن يأتي  بفاَلإل سبيسيال  . مرمن الجَّ  عل  أحرّ  -وانتظرت  طويالا 
 !،ذا ،و الوفاا -
 ! تيصُد الوفاا لشرك  الفاَلإل   -
 .نعم -
 ! الوفاُا ستعرُف  بعد قليل   -
 

". الةورا  وسةيُرنا كسةيره، وسةيُره إلة " ذين كما ترى و،و يحّدفن  عن الّزمن وأ،لء  الَّ  اا مّرت خمُس دقائَق تيريب
ألَةةةم  تصةةةدر بعةةةد : " اا فيلةةةت مسةةةتبي. سةةةمال الخبةةةر عةةةن نفةةةاذ الّصةةةبر والّرغبةةة  فةةة  اا وكنةةةت أ،ةةةّز رجلةةةّ  تعبيةةةر 

. وشةرل يفةتح المظةروف، فةّم سةّلمن  الكتّيةو" !،ةا،  : " ، وقةالاا نظةر إلةّ  ُمبتهجة". تإل اليصصّي   مجموع
، واسم  بخّط كبيةر "ات ونهايات بداي" عنوان المجموع  اليصصّي  . ظللت أنظر إل  الكتّيو وفم  مفتوش

 .ف  أعل  الصاَلف
 ما رأيإل   -

 :أحاول الّصمود تحت تأفير الّصدم  اا وبعد ترّدد، قلُت وأنا تيريب. جولم أ
 ! ..ولكن -
 ! ولكن ماذا  -
 !! ،ذه !! ولكن ،ذه -
سةيعلُن عةن تنظيمهةا  تة وأًمُن لإل مةن اآلن الجةائزة الَّ . اا إّنها رائع  جدّ . افرش  يا صديي . ،ذه قصصإل -

ةتة  أشةرف عليهةا سةتدعمن طةرف اّتحةاد الكتّةاو، فةدار الّنشةر الَّ  اا قريب ائزة مإل، وسةأنزل بكةّل فيلة  لتمةنح الجَّ
 اا فإل، فأنت جةاري اليةديم، ودرسةنا معةأنا منذ البداي  أعر . ليد أردت أن أقّدم إليإل خدم . ميل لمجموعتإل الجَّ 

 ! حتفظ لإل بذكريات طّيب واَل زلت أ. ف  المدرس  االبتدائّي 
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بطريي  جعلتن  أشعر بءها تنصرُس بءحّدة ف  " طّيب  " تسّمرت ف  مكان  وأنا أنصُت إلي  يًصط عل  كلم  
أردت أن أخبةةره بةةةأّن  . أردت أن  أقةةول لةة  الحيييةة ، لكّنةة  لَةةم أسةةتطأ. أعمةةاق  كمسةةمار مًةةروو بءمطرقةة 

ردت أن أخةرج مةن الحانة  بسةرع ، ورّبمةا مةن العةالم بسةرع  أ. حاولت خداع ، وأّن  قابل خداع  بكرم ونبةل
ّلحظ  طأطات ف  تلإل ال. ت  كّونتها عن  لم تكن فيط خاطئ ا، بل وغير معيول أشعرن  بأّن الفكرة الَّ . أكبر

  ا، ولةةن أرّبةةَ  الةةّري  بعةةد،اوتأّكةةدت أّنةة  بنبلةة  وأخاَلقةة  وّجةة  إلةةّ  ًةةرب ا قاًةةي. اا حييةةر  رأسةة ، ورأيتنةة  ذلةةيالا 
 .اا أبد
 

 
 
 

، رأيت  يشير إل  البارمةان مةّرةا أخةرى، ويطلةو اا ومتأّلم وُمتحّسراا  اا ت  كنت أتخّبط فيها ُمفّكر ف  تلإل ا فناا الَّ 
عل  : "ودة الّزوج صاحو الخمس  درا،مبهدوا وبر  اا قرل قّنينت  بيّنينت ، وقال ،امسل  ،ينيكن ول  فالإل، و 

سةةحبُت نفسةة  مةةن الكرسةة ِّ بةةبطا، وقةةد علةةت . مةةا فةة  فمةة  مةةن البيةةرةتحّيةةرُت، وقةةذفت ".  !! شةةرف كواباتةةا
وقبةل أن . ييةوم بتلةإل الحركة  البذيئة  للةزوج صةاحو الخمسة  درا،ةم اا لت  متهّكمةوتخيَّ . خجل سحنت ماَلمح ال

".   ...اللعبة  أم ستسةتمّر فة  : " أنصرف قال ل  وعلة  وجهة  تلةإل البسةم  المتصطرسة  وكأنة  ييةرأ أفكةاري
 .!! اا دفنن  حيّ  ! اا ن  حيّ ليد دفن

 
 محمد أنوار محمد

 كاتب وشاعر من المغرب
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 فتى الِقمامة
( الفقراء يطاردهُ  أصبحت لقمة العيش حلما   في زمنٍ  ) 

 

 القاص العراقي أمير بولص ابراهيم
 

 مةن منزلة ء  عاا يخرج ذلإل الفت  ذو الخمس  عشر ربي، يل المصادر للبلدةيف  ف  فنايا اللَّ ل الفجر الصَّ بعد توغُّ 
يمسةةإل الخطةةوة  ..بمةةا يسةةتطيأ جمعةة  مةةن أكةةوام اليمامةة  ،نةةا أو ،نةةاإل  بتعبئتةة  الا متةةأمِّ  اا فارغةة كيسةةاا  طةةاا متأبِّ 

ت  نزش إليهةا لظةروف ت  يرتاد،ا ف  شوارل تلإل البلدة الَّ ا ول  ف  سيره نحو ،دف  حيث أمكنت  المعتادة الَّ 
تة  يخجةل مةن اليمامة  المبعفةرة الّ  فايةات وأكةوامء بالنّ  ؤييُّةالتَّ  حةدّ  تخمة ا كانت شوارل  البلدة م ..ارئ  الموت الطَّ 

كانةةت ابتسةةامت  العريًةة   .. يفتةةإل فةة  جمةةال البلةةدة فجةةراا  هةةا وحةة   بةةاليرو منهةةا وكأنّ  َتَبعفرء،ةةا كةةل مةةن يمةةرُّ 
رين امتهنةةوا تةة  يطارد،ةةا مةةأ صةةبي  آخةةالّ  ت ء يةة  ففيهةةا ًةةالّ تنطلةةق بحرِّ  ،حينمةةا يةةرى تلةةإل ا كةةوام مةةن اليمامةة 

كةان  .من غنيمة  ما يتصارعون فيما بينهم عل  كوم من اليمام  اغتن  بما يصبون إلي ء  سهل  وغالباا  حرف ا 
ت  سةبيت  و،ة  تبتصة  قطعة  لحةم نتنة  يفزل فيها مجموع  من اليطط الّ  ،صرخ ا  يطلقُ  ..ل الواصلين،و أوَّ 

كومةة   الا ييةةف متةةأمِّ  ..فزعةة  مةةن صةةرخت   رُّ يبتسةةم لمنظر،ةةا و،ةة  تفةة ،دقةةت نهايتيهةةا بشةةكل نهةةم أو عظمةة ٍ 
  ذي يبحةةث عنةة  مجموعةة  مةةن العلةةو المعدنّيةةيظهةةر الكنةةز الَّةة ..  الكومةة  اليمامةة  ا ولةة  يةةزيح بيدمةة  قّمةة

يبتسةم لهكةذا انتصةار وكةان فة  طريية  جمعة  لتلةإل العلةو أن يعفةر . الفارغ   نوال مختلف  من المشةروبات
  تة  قةد ال تحتةوي إال علة  مةا تبيَّةف  اليمام  ليودعهةا فة  معدتة  الّ  اا ائيَّ عل  علب  لم تفتح وقد رميت عشو 

 ،      وتينيةةة  فةةة  غةةةزو أكةةةوام اليمامةةة مةةةن عشةةةاا فييةةةر ،ًةةةم  قبةةةل حلةةةول المسةةةاا بعةةةد عودتةةة  مةةةن رحلتةةة  الرُّ 
  يليدّيةو التّ مس المنزوية  فة  لحظة  الصةرو   الّشةغنيمت  ف  بيايا أشعّ  الا ار متأمِّ ليكوم ما جمع  ف  باح  الدَّ 

كوم   اه عل  كتف  مصادراا إيَّ  يصلق كيس  واًعاا  ..من أحالم عائلت   علي  من مبلغ ليحصد حلماا  وما ستدرُّ 
  يصةل حتّة لعلةو باالنهمةار فةوق ظهةره المنحنة   مةن محتويةات االيمام  ا ول   لتبدأ قطرات مةن مةا تبيَّة
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،نةاإل مةن سةبي   نّ ف نفسة  عنةاا البحةث فيهةا  لةم يكلِّة ..ي  ت  بدت فييرة ف  ما تحتو اني  الَّ إل  الكوم  الفّ 
  بةدت كمجلّة نة  اق ملوّ قبل مصادرت  لييأ نظره علة  بًةع  أور  ث قليالا تريّ  ..والتيط ما كان  فيها من كنز 

  مةن صةور تة  بةدا مةا تبيَّة  الّ حتة  الةتيط تلةإل المجلّة ويسةاراا  نظةر يمينةاا  ..منهةا    قديم  احترق جزااا نسائيّ 
هةةا   يلعنهةةا  نّ أليةة  بهةةا فةةوق اليمامةة  وكأّنةة..تةة  لنسةةاا تةةداعو مخيلتةة  المرا،يةة  لكنةة  مةةا لبةةث أن أنتبةة  لمهمّ 

               ..نهوا غزواتهم منتصرين وفرحين بصنائمهم أن  قد اقر أت  ويكون كانت قد تصرف  عن مهمّ 

 
فايةات تة  تحةرق فيهةا النّ   الَّ مملكتة  الخاّصة إلة  هاي  حيث توصل  نهاي  مطافة ء   النِّ يواصل غزوت  تلإل حتّ 

ةيدخل تلإل المحرقة  وكأّنة ..  بيّ الطّ   ..بر فة  نهاية   غزوتة  تلةإل   يلةوج إلة  عةالم ينتظةر دخولة  بفةارغ الصَّ
  يةود المعدنّيةيبدأ ببعفرة ا شياا المهملة  بكلتةا يدية  وعلة  وجهة  نشةوة تشةب  نشةوة ملةإل قةديم عنةدما ينفةر النُّ 

إلنصراس إبرة لحين   ه فجأةا يتأوَّ .. يود ي  ذلإل الملإل عيد جمأ النُّ يسمِّ  ،من شعب  ف  عيد خاإلفوق الفيراا 
يةود فة  ذي ينفةر النُّ   ذلةإل الملةإل الَّةلة  لنفسة  بأّنة  فرحة  وتخيُّ ال يأبة  لةذلإل كونة  فة  قّمة..يده  ي  ف  كفِّ طبِّ 

كانةةت  ،تلهيةة  عةةن المطالبةة  بيطعةة  خبةةز عنةةدما كانةةت ،تةة تةة  كةةان يسةةمعها مةةن جدّ تلةةإل الحكايةة  اليديمةة  الَّ 
نهةاره لةم  يبتسةم فة  أنَّ ..   ية  مةن العلةو المعدنّيةكمّ  ،جمأ ما ف  تلإل الكوم  من اليمام ي.. عائلت  تفتير،ا
  نيرون عندما أحرق ار ف  محتوياتها وكأنّ خرج من تلإل المحرق  المملك  بعد أن أشعل النَّ ..  يذ،و سدىا 

.يجهل نهايت ء  حلماا  مطارداا  .. العملء  لذاتء  كيس  عل  أمل العودة فجراا  حامالا  قت ء أدار ظهره لمحر .. روما   
                                                                

                                 3100ة  برطلّ  ،الموصل   -العراق                              
 أمير بولص ابراهيم
 قاص من العراق
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ر الحمراءكَّ ات الس  حبَّ   
ة قصيرةقصَّ   

 
 لوحة للقاّص الفنَّان كابي سارة

 
0 
 

ةةة... ف مةةةن ًةةةروو ا شةةةياا الارل كرنيةةةال غةةةامب، اآلالشَّةةة عيةةةات اخو، تتعةةةال  الزَّ سةةةيارات بزعييهةةةا الصَّ
ةالممجوج  مأ أصةوات العجةالت السَّة البشةر نهةر  . ر،ةاداا، فتعكِّ سةو  وش كصيةومٍ الةرُّ  أ فة  سةاحاتء مج ، فتتجمَّ

اكرة وتنمحةة  ترتسةةم فةةوق رمةةال الةةذَّ  وجةةوه   اا،يابةةا  و  اا بةةصةةاخب ، حركةةات متعاكسةة  ذ،ا مةةول تةةدوُّ ق، والجُّ متةةدفِّ 
                                                                                      ...بسرع  فائي  

3 
 

  .رُت ف  مكان  كشجرٍة أز،رت  للتوِّ صرف، فتسمَّ كل، غريو التَّ ج  غريو الشَّ عند زاوي  الميه  أمسكن  و 

شةةعره طويةةةل  ،نةةاهمس والصبةةار قةةد لوَّ الشَّةةة بةة  المحةةروق، مةةن الواًةةح أنَّ ار لةةة  التُّ إ كةةان وجهةة  شةةاحباا مةةائالا 
يرة مةن العةرق ا قنوات صةصببط ، وفوق جبهت  تنسلُّ المنبوذينفين ومجدول كالهنود الحمر، وذقن  كالمتصوِّ 

تلمةةأ شةةمس صةةصيرة شةةتياق للمطةةر وفةة  عينيةة  بهةةا صةةرخ  اإل ،هول المحروفةة  للتةةوِّ   السُّةةيةةويد ،يةة نحةةو خدَّ 
                                                                                      .مشتعل  بالفرح 

                          .ينليدمين لونهما من لون الطِّ   ااشف والصبار، حافن  ببيأ العرق النَّ فياب  ملوَّ 
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2 
 

عهةةا تةة  يوزِّ الَّ ر الحمةةراا كُّ ات السُّةةحبَّةة .(ر الحمةةرااكَّ ات السُّةةحبَّةة)ة بةة  اا ق حةةول خصةةره كيسةةاا مملةةواكةةان قةةد علَّةة
ركاتةة  و،ةةو أذ،لتنةة  ح ،  سةةكرويعطيةة  حّبةة الإة ال يتةةرإل أحةةداا مةةن المةةارّ . يةةام ا عيةةادأاس علةة  ا طفةةال النَّةة
                                                           . العو كرة السلّ بسرع  فائي  كم ويتراجأ يتيدَّ 

 
فرحةوا لعةن اء : "خةر كةان يصةرخ بةأعل  صةوت آو  حةينٍ  بةينَ  سكاكر العيةد  نا أطفال، والزلنا نحوُّ ،ل يعتيد أنَّ 

.         ،ورة بالزُّ االعين الحيول المملو أمام  كما تمتدُّ  وتمتدُّ  تمتدُّ   وبعد،ا يطلق ًحك  قويّ  ،"اب بَّ اهلل الدَّ   
 

1 
 

لمةة  مةةن سةةراديبها فتةةوارت لوحةةات دت الظُّ ل الفجةةر، فبةةدَّ مس عنةةد أوَّ فرحةة  نحةةو روحةة  كخيةةوط الشَّةة ت  نسةةلَّ إ
                                          .فسبات النَّ  وخارت بعب ك اخب  من أمام العين،ارل الصَّ الشَّ 

ةةيارات، المدينةة  الَّ اس والسِّةةوالنَّةة   بةةالحرِّ المدينةة  العابفةة  المكتظَّةة وغابةةت قلةةيالا  ول وبنةة  الفيةةراا تةة  كسةةا،ا الجُّ
                            .الوجوه با سود وا حمر تنوالحرو لوَّ  ،بيوتهم  كما العناكو بنت أعشاشها

اتة  للركةاو حبَّ  يةر ُّ  يارات فةمَّ وقةوف السِّة راقو حركات ، كان يستصل أحياناا رسيُت مكان  والفرش يرقإل وأنا أ
                                               "..باب  والحروفرحوا لعن اهلل الدّ اء : "الحمراا و،و يصرخ

                                                    ...ة باليرنفل والياسمين والحرائقاروح  مملو  لتُ تخيَّ 
 

5 
 

.ل سأقبِّ : بصوت مسمول قلت ل ،سأقبِّ  ..، رور وحملن  ال  غاب  بتولر السُّ ر فجرفن  نهكَّ   السُّ ناولن  حبَّ   
  .                                                   "  مجنوننّ إ: "ن  من يدي و،مسولكن أحد،م جرَّ 

                                                                         .ل ليست مشكل ، سأقبّ : قلت
  ّنةإ ...اسعهةا علة  النَّةكاكر ويوزَّ ق علية  ويرجةأ يشةتري ،ةذه السَّةاس تتصةدَّ النَّة: "قناع  فأًاف قائالا إأراد 

              .                                                    .."نونبالجُّ  بالحرو مجنون، أصيو

. ال ال  أنا مجنون، أنا مجنون: ري خستنكار والسُّ بصوت ممزوج باإلر أز  ميل سمأ صوت  ولهذاجل الجَّ الرَّ   
.                 ر ال تنته كَّ ات السُّ ة كرنفال ال ينته  وحبَّ المارّ  .. ات ،حبَّ بسرعت  المعهودة عاد لتوزيأ و   
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 ...وش كانةةت قةةد ركنةةت فةة  زوايةةا الةةرُّ  ، سةةم فرحةة  طفولّيةةت ، وتةةارة تر سةةم علةة  المالمةةح سةةخري  بشةةعتتر  تةةارةا 
لهم بسةةرع  خاطفةة ، فيتةةرإل فةة  قلةةوبهم قرنفلةة ،  كر وييةةبِّ ات السُّةةحبَّةة عطةةيهمي ،ا طفةةال يرقصةةون حةةول كيسةة 

          .                                                "اب بَّ تذ،بوا للحرو لعن اهلل الدَّ  ال: "ر،مذِّ ويح

: قةال لة  فرحة  ،اتة بحبَّ  ال أن يعةانيهنَّ إيأبة   ال   ّنة ،ات  خلفهنَّ ولكن يرم  حبَّ  من  كالعصافير ساا تفرُّ النِّ 
                                                                                             . إلَ لُ سأقبِّ 

                                  ... ،ورق الزُّ بوح  بعت ر متطإلت  فبَّ ، قهول الفسيح ه السُّ أعطان  خدّ 
 
                              

                    
 

 
0910 :ديريك/ المالكّية  

 كابي سارة
    قاّص وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم

gabisara2017@hotmail.com 
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 مأساة أم معجونة بالسَّالم
 

 
 القاص الس وري فريد توما مراد    
 
 

                                .   الياً  سألها   حفيدإلء  أم..  إبنإلء  أ،وَ ..    الشَّاو ،ذا يكون من
 صةرخ ا  وصةرخت   الشَّةاو، إلة  إلتفتةت   فةمَّ  والتَّخّوف اإلرتباإل من تخبو ال نظرةا  الياً  إل  العجوز نظرت
 وحبيبةة ، إبنةة  إّنةة ..   منِّةة تأخذونةة  أن لكةةم أسةةمح ال ال،...ال: وقالةةت المحكمةة  جةةدران لهةةا إ،تةةّزت   عاليةة 

.                                                                    أبداا  لكم أترك  لن حاولتم، ومهما  
.      منها إنتزاع  من خوفاا  ة،بيوَّ  صدر،ا إل  الشَّاو وتشدُّ  بمرارة تبك  و،  مخنوق بصوتٍ  صاحت  

 السُّةةؤال ذلةةإلَ  سةةرّ  ومةةا فةة  المحكمةة ، وجود،مةةا سةةبو ومةةا الشَّةةاو، ذاإلَ  يكةةون ومةةن العجةةوز، تلةةإلَ  تكةةون مةةن
إليها                                                                               الياً  وّجه ُ  الَّذي  

نتهةةت مةةا ومكةةانٍ  زمةةانٍ  فةة  بةةدأت الحيةةاة، ،ةةذه واقةةأ مةةن قّصةة  إّنهةةا  طويلةة ، سةةنوات قبةةلَ  آخةةر، حيةةثُ  فةة  وا 
ميلةةة  المدينةةة  تلةةةإل فةةة  ،نةةةاإلَ  عمر،ةةةا، ربيةةةأ فةةة  تةةةزال ال العجةةةوز كانةةةت عنةةةدما  فةةة  و،ةةة  تزّوجةةةت" آزخ" الجَّ

ل بيليل، فأنجبت ذلإل من أصصر ربَّما أو عمر،ا، عشرة من الخامس   ال كيف جّماا، اا ُحبَّ  أحّبت  لها، طفلٍ  أوَّ
.                                                                  الحياة ف  ا ول  وفرحتها بكر،ا و،و  
 رأت كلَّمةةا وفرحتهةةا سةةعادتها تةةزداد السُّةةعيدة وا م يافعةةاا، شةابَّاا  وأصةةبح ترعةةرل إسةةم ، كةةان و،ةةذا بةةولإل، كبةرَ 

                                                  . يوم بعدَ  يوماا  تعلو عينيها أمام الممشوق  إبنها قام 
باش ذاإلَ  ف  غائماا  يوماا  كانَ   البعيةدة المراعة  تلإلَ  نحو ا غنام مأ بولإل خرج عندما الباكر، الرَّبيع  الصَّ
 فةةمّ  كعةةادتهم، سةةوّي  لينطليةةا بأغنامةة ، أيًةةاا  خةةرج قةةد عّمةة  تومةةا كةةان إبةةن لوحةةده، يكةةن لةةم آزخ، عةةن قلةةيالا 

 المرعةة  يكةةون حيةةثُ  ا خةةرى، الّناحيةة  إلةة  "ي الن  السِّةة" ُيسةةّم  كةةانَ  الَّةةذي النَّهةةر قطعةةا. المصيةةو نحةةو يعةةودان
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 ا غنام إل  وينظران يتحادفان جالسان وتوما وبولإل الشَّهّي ، الم كل بتلإل تتلذَّذ ا غنام بدأت ، وفرةا  أكفرَ 
 إلة  يةوح  وكأّنة  قاتمةاا  كةان الَّةذي السَّةماا منظةر إالَّ  مةايرام، علة  يبةدو كان ش اٍ  كلُّ . وا خرى الفين  بين

 ا مطةار تهطةل عليهمةا الَّتة  ا ولة  المةّرة ليست فه  ،با مطار العم أوالد ولكن لم يأبها ا مطار، ،طولء 
 أحاديفهمةةا، ولةةون فةة  مسةةتمرَّين وراحةةا شةةديداا، إ،تمامةةاا  لطمةةر يعطَيةةا لةةم المراعةة ، لهةةذا فةة  خارجةةان و،مةةا

  .                                                                          وسواداا  قتام ا  يزداد السَّماا

 لحظةةات سةةوى تمةةبء  ولةةم ُيخةةّيم عليهمةةا بةةدأ اللَّيةةل، بةةدا وكةةأنَّ  ومةةأ ،ةةذا الظَّهيةةرة، منتصةةفء  الوقةةت عنةةد كةةان
 قطيةةةأ وأخةةةذ فزعةةةاا، أوكار،ةةةا إلةةة  تهةةةروُ  فراحةةةت الطُّيةةةور أرعبةةةت ،ائلةةة ، بيةةةّوة وأرعةةةدت السَّةةةماا أبرقةةةت  حتَّةةة

 عاتي  ،ّبت رياش. وتنسيق قيادةٍ  دون عسكريٍ  باستعرابٍ  ييوم وكأّن  ورعباا، خوفاا  ويسرةا  ُيمن  يّتج  ا غنام
 أوالد نظر..  الصزيرة المياه من بشالالتٍ  ا رب تصمر وأخذت أبوابها السَّماا فتحت وأنيناا، صفيراا  يصحبها

 المةّرات، كبةاق  ليسةت المةّرة ،ةذه الةرَّأي، بةأنَّ  نفةس علة  متّفيَةين وكأّنهمةا كالم، دون   اآلخرإل أحد،م العم
 البيةت إلة  بأغنةامهم يعةودا أن كةالم دون فيةافاتّ  فشةيئاا، شةيئاا  يرتفةأ بدأ النَّهر ف  المياه منسوو بأنّ  والحظا
 إلةة  النَّهةةر وقطعةةا ا غنةةام بتسةةيير سةةتعجالفا الطَّريةةق، علةةيهم وييطةةأ النَّهةةر ويهتةةاج الكارفةة ، تحةةلَّ  أن قبةةل

 ًّ                                             .آزخ إل  العودة لطريق بمأمن أصبحا حيثُ  ا خرى ّف ال

ةةجي  غموبةةالرَّ  ،يجانةةاا، يةةزداد والنَّهةةر منهمةةراا، المطةةر الزالَ  ًَّ  ا غنةةام، قطيةةأ مةةن المنبعفةة  وا صةةوات مةةن ال
هةة  مةةن قادمةةاا  متيِّطعةةاا  صةةوتاا  بةةولإل سةةمأ النَّهةةر، جريةةانو  ا مطةةار وتسةةاقط  ،نةةاإلَ  كةةان حيةةث ا خةةرى، الجِّ
بن  إّنهةا المةّرة، ،ةذه قبةل سةمعها عن ، إّنة  بصريب  ليست فه  الصَّوت نبرة عل  أكفر رّكز قليل، قبل  عمِّ  وا 

انو اآلخر بصره وّج  لدي ، محّبب  !معيول  ،ذا ،ل !عيناه  ما ترى النَّهر، تمتَم، أصحيح   من نحو الجَّ  
 ويسةةتصيث، يصةةرخ المسةةكين فةةراش ا خةةرى، الّجهةة  فةة  وحيةةداا  تُةةرءإلَ  قةةد كفيةةراا، يحّبةة  الَّةةذي الخةةروف إّنةة .. ال

 عنةةدكم  ومحبوبةةاا  مةةدّلالا  كنةةتُ  وأنةةا أصةةصر الخةةراف، تتركةةان  أن قلبكمةةا طةةاولَ  كيةةفَ : وييةةول يلومهمةةا وكأّنةة 
عبةورء  فة  وشةرل .. تَخف   ال.. تَخف   ال. إليإل قادم   أنا ،ا تركإَل،أ ال، لن.. ال: صوت  بأعل  بولإل صرخ
،  مةن مراراا  يسمأ ألم !خروف    يترإل أن لبولإل كيف ولكن يفعلها، ال أن راجياا إّياه علي  توما صرخ النَّهرء
الح الرَّاع " :ييول الكنيس  ف  الكا،ن ةالح الرَّاعة "و "خرافة  أجل من نفس  يبذل الصَّ  كلّة  اليطيةأ يتةرإل الصَّ

ال الخروف ويفّت  عن ًَّ                      .المخاطر كانت مهما عبورء النَّهر من ل  ُبدَّ  ال ال،.. "ال
 الميةةاه مواجهةة  فةة  إسةةتمر لكّنةة  يعةةود، ورجائةة  أن عمةة  إبةةن صةةرخات بةةرغم النَّهةةر عبةةر طرييةة  بةةولإل شةةقَّ 

اخب ، .           كفيراا  يحبُّ  الَّذي المسكين الخروف عل  التزال وعين  النَّهر منتصف وصل حتَّ  الصَّ  
زدادَ  ، المياه سرع  إزدادت .المياه ف  بولإل وتيّلوَ    انجرفَ حتَّ  لحظات، إالّ  ،  وما الطَّبيع ، غًو وا   
 بةةولإل يةةذ،و لةةم. شةة ا أيّ  أن يسةةتطيأ فعةةل دون..  النَّجةةدة..  النَّجةةدة ، أي"،ةةاوارا..  ،ةةاوارا" تومةةا صةةاشَ 
وش وبحةالوة بصعوب ، فتسلَّيها النَّهر، وسط ف  كبيرة بصخرة إصطدم ا متار، عشرات ُبعد ل فع بعيداا،  الةرُّ
 يلهةث، و،ةو فوقهةا أكفر، جلس أو ذراعان المياه، منسوو عن عالي  الّصخرة كانت الخطر، يباغتها عندما
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 واقفةاا  فةرآه الخروف، ه ج إل  ،ناإل نظر حول ، من المشهد ويتفّحإل قواه، ويستجمأ أنفاس  يسترجأ وراشَ 
ه  إل  نظر يستصيث، بن فرأى اليطيأ ا خرى، الجِّ  ويستصيث، النَّجدة أيًاا  يطلو بيدي  ملوِّحاا  واقفاا  عّم  وا 
الّ  ويخبِّةر،م، آزخ إلة  يسةتعجل أن منة  وطلةو قةّوة، مةن أوتة  مةا بكةلِّ  علي  بولإل صرخ  ال يهلةإل سةوف وا 

.                                 فأكفر أكفر تزداد وسرعتها فشيئاا، شيئاا  ترتفأ كانت المياه  نَّ  محال ،  

ةخرة علةة  جالسةاا  يةزال ال بةولإل كةان آزخ، أ،ةل وصةل عنةدما  مةةا إلة  تيريبةاا  وصةل قةد الميةاه ومنسةوو الصَّ
مةول وكانةت. بيليةل الّصخرة قّم  قبل  كةل يزالةوا يتيةاطرون ال كةانوا وآخةرون كبيةرة آزخ مةن وصةلت الَّتة  الجُّ
 الّةةذين الفرسةةان كةةانوا الموقةةأ إلةة  وصةةل مةةن أوَّل ولكةةن والمسةةير، الّجةةري فةة  إمكانّيتةة  بحسةةو مةةنهم واحةةدٍ 
 فةوق جالسأ عشر، الرَّابع  إبن المسكين، الشَّاو الزال بولإل،. المكان نحو وتسابيوا خيولهم صهوة إمتطوا
        .خاصرت  إل  فوصل  فشيئاا  شيئاا  يرتفأ ياهالم منسوو والزال بها، والتَّشّبث التَّمّسإل محاوالا  الصَّخرة
 خطةوات، بًةع  سةارَ  أن مةا ولكةن "الكحيةل  " بفرسة  الّنهر عبور" غزو شمعون" ويدع  الفرسان أّحد حاول
 الَّةذينَ  مةن ،ةذا وكةانَ  "َعبة " المةدعو بيةنهم ومةن الةبعب حةاولَ  كمةا..  العبةور وأَبةتء  الفةرس، تراجَعت حتَّ 
أ لةم ولكةن إلية ، الوصةول طويةل محةاوالا  بحبةلٍ  نفسة  وقةد ربةطَ  اع ،بالشَّج ل  ُيشهد ةمود يسةتطء  قةّوة أمةام الصُّ

ارف ، المياه وسرع   بعةد، علة  من ل  الحبال إلياا حاولوا الشَّاط ا، حاّف  إل  أخرى مّرة يجّرون  فكانوا الجَّ
 المسةةتحيل، عملةةوا..  فالهةةد وصةةول أطةةول مةةن كانةةت وبةةين بةةولإل بيةةنهم المسةةاف   نّ  جةةدوى، دون ولكةةن
                 ..  بالفشل وباات ناجح ، غير كانت كّلها ولكن ومختلف  إلنياذه عديدة بمحاوالتٍ  وقاموا

 وترتفةأ، تةزداد الميةاه المكةان، وسةرع  نحةو تتياطر زالت ال والنَّاس الحال، ،ذا عل  ساع  من أكفر مً 
أ   لم الَّذي الخروف ناحي  أخرى وتارة المنيذين، ناحي  ظرين تارةا  بالصَّخرة، متشبِّث المسكين وبولإل  يستطء
 قةةاوم، ولكّنةة  تًةةعف، طاقتةة  بةةدأت وشةةعر كةةأنَّ  بداخلةة ، تسةةري وببةةرودةٍ  جسةةم ، فةة  برجفةة ٍ  أحةةسَّ . إنيةةاذه
ةةخرة اإلمكةةان قةةدر شةةّبثوالتَّ  مّسةةإلالتَّ  محةةاوالا   قةةد تكانةة النَّةةاس  نّ  آزخ، مةةن اليةةادمين أفةةواج تتوقَّةةف لةةم .بالصَّ
 ا م وصةةةلت ، وفجةةةأةا "للهةةةاوار" للنجةةةدة مباشةةةرة يهةةةوّ  كةةةان يسةةةمأ، كةةةان فمةةةن دفعةةةات، علةةة  الخبةةةر سةةةمعت
 مةةن العشةةرينات فةة  كانةةت فةة  أحةةداث الّنهةةر، لكّنهةةا ،"بالمحكمةة  تركنا،ةةا الَّتةة  العجةةوز ذات إّنهةةا" المسةةكين 
 مةن النَّةاس تةزيح بةدأت..  لالوصةو  فة  سةبيا،ا قةد وصةريخها صةوتها كةان. وعنفوانهةا قوا،ةا بكامةل عمر،ا،
 وصةةلت قةةد كانةةت اللَّحظةة  تلةةإلَ  فةة .. لةة   حصةةل مةةاذا.. اءبنةة   ،ةةو أيةةنَ : وتيةةول وتبكةة  تولةةول و،ةة  أمامهةةا
 كةةان .فمةة ء  إلةة  الميةةاه عبةةور اإلمكةةان قةةدر متفاديةةاا  ا علةة ، رأسةة  إلةة  رفةةأ يحةةاول وكةةان رقبتةة  إلةة  الميةةاه
 بكةلِّ  علية  ونادت أعماقها أعمق من صرخ ا  صرخت ،ناإل، هاإبن فرأت ا م نظرت عندما مأساوّياا، مشهداا 

ةةوت يكةةن لةةم .حبيبةة ...  اءبنةة  وتنةةادي وتبكةة  تصةةرخ والزالةةت .. حبيبةة .. اءبنةة :  قةةّوة مةةن مةةا أوتَيةةت    الصَّ
 إنَّة  نعةم، .. نعةم ..إلية   اليادمة  ا صةوات بةاق  مةن يمّيةزه أن إستطال سماع ، فمجّرد بولإل، عل  غريباا 

 أغلة  صةوت إّنة  بكفيةر ذلةإل قبةل رّبمةا .. ال .الحيةاة ،ةذه عل  عيني  فتح أن منذ كفيراا  أحّب  لَّذيا الصَّوت
 قادماا  آخر صوتاا  مسمع  ف  طنَّ  بالذَّات الّلحظ  تلإلَ  ف  الحنون ، أّم  صوت إنَّ  .الوجود ف  عنده إنسان 



173 
 

هةة  مةةن  قةةد الميةةاه بالةةذَّات كانةةتء  اللَّحظةة  تلةةإلَ   كفيةةراا، وفةة يحّبةة  كةةان الَّةةذي الخةةروف صةةوت إّنةة  ا خةةرى الجِّ
 والزَّفيةةر الشَّةةهيق عملّية  إلتمةةام الوقةوف مةةن لةة  بةدَّ  فةةال جالسةاا، يبيةة  أن يمكنةة  وال فمة  فةةوق مةا إلةة  أرتفعةت
ستعان الصَّخرة عل  رجلي  فّبتَ . حّياا  والبياا لةوس للوقوف، ولكةنَّ  بيدي  وا  ةخرة علة  الجُّ  كةالوقوف لةيس الصَّ
 الميةةةاه وسةةرع  الصزيةةرة، ا مطةةار المسةةةكين، ،طةةول بهةةا كةةان الَّتةة  الحالةة  تلةةةإلَ  مفةةل فةة  وصةةاا خص عليهةةا،
اري ، ةجي  عةن نا،يةإلَ  قةواه، أنهكةت حيثُ  الصَّخرة فوق قًا،ا الَّت  ساعات الفَّالف  ومّدة الجَّ ًَّ  والّصةراخ ال
 مةن الخةوف رعش  كانت ربَّما..  جسده ف  تسري غريب  برعش ٍ  بولإل ا طراف، شعر جميأ من المنبعث
 باكيةةاا  لة  فبةدا..  الخةروف جهة  إلة  خاطفة  بسةةرع  نظةر! ا خيةرة والحنةين الةودال رعشة  الّنهاية  أو إقتةراو
هةة  إلةة  رأسةة  أدار! حزينةةاا   المةةّرة تلةةإلَ  كانةةت .لةة  بيةةديها وتلةةوِّش تصةةرخ و،ةة  ا خيةةرة للمةةّرة فرآ،ةةا ا خةةرى الجِّ
 أكفةر، جرفتة  يحّبهةا كةان اّلتة  وأّمة ..  كفيةراا  يحّبة  كةان الَّةذي خةروفال بةولإل عينةا بهما الَّت  ترى ا خيرة
ميأ أعين أمام ا مواج، لّج  ف  وغاو الهائج ، المياه                                            . الجَّ

ةدَ ..  إليهةا قذفتة  قةد النَّهةر ميةاه كانةت ،"كةوفخ" قرية  فة  بولإل جفَّ  عل  ُعفرَ  أيام فالف  بعد  بةين عاليةاا  ُوجء
.والحسرات بالدُّمول الصال  ترابها وأودعت  الفَّكل ، أّم  فاستيبلت  آزخ، إل  النَّدي جفمان  صخرتين، ُنيءلَ   

 قّصةةتها لنسةةرد المحكمةة ، قاعةة  فةة  تركنا،ةةا تةة الَّ  العجةةوز لتلةةإلَ  سةةب بالنّ  كانةةت أولةة  الفجةةائأ، الفاجعةة  ،ةةذه
 الفةةارق ا سةةباو بةةرغم أّول كةةان عينيهةةا، أمةةام بةةولإل وحبيبهةةا بكر،ةةا فيةةدانها ورّبمةةا ،نةةاإَل، وجود،ةةا وسةةبو

". ديريإل"ف   ف  المحكم  ووقوفها" آزخ" ف  إبنها غريق مشهد: المشهدين بين جّداا  البعيد والمكان  من الزَّ   
 صصار إخوة ف وفال فكل ، وأّماا  حزيناا، أّباا  خلف ُ  ترإلَ  رحل، وعندما وحيد،ا، يكن ولم  ّم ، بءكراا  بولإل كان

 وحّت  البداي  من إنجابها مسيرة فطوال صبيان جميعهم سنوات، والعشر السَّن  مابين أعمار،م تتراوش السِّن،
 الّنهاية  فة  لهةا يتةرإل لم أعطا،ا الَّذي إنَّما فيط، واحدة وطفل  صبّياا، عشر بأّحد اهلل رزقها قد كان الّنهاي ،
فنين الّطفل  سوى  يمهلها فلم عليها، ُفتءحَ  المصائو باو وكأنَّ  بولإل، مصيب  فبعد..!  فيط الّصبيان من وا 
 بفيةدانها أحزانهةا حمةل من التَّخفيف ومحاول  جروحاتها لملم  من تنته  التكاد أّنها بحيث واحدة سن  ا لم
 علة  يبويةن فةوق مةن يهةبط عنةدما الّجةارش كالّنسةر عليهةا ويةنيبُّ  فاني  الموت يباغتها حّت  أوالد،ا، أّحد

ةيأٍ  مةا بةين ذكةور تسةع  التَّعيسة  ا م وّدعةت و،كةذا...... آخةراا  ولةداا  أحًةانها بةين من ليخطف فريست   ًر
 ولةداا  تخسةر كانةت كلَّمةا المسةكين   نّ  ديريةإل، فة  بةولإل وآخر،م آزخ ف  بولإل أولهم كان وشاٍو، وطفلٍ 
كر تخلِّد ب  وكأّنها إسم ، عل  تسّمي  كانت آخر بولدٍ  اهلل يرزقها فمَّ  !                    الرَّاحل أخي  ذء  

 متعةةدِّدة، وأسةةباوٍ  مختلفةة ، أعمةةارٍ  عةةن غادرو،ةةا فةةم الةزَّمن، مةةن لمةةّدة الحيةةاة ،ةةذه نةةور رأوا كةةورذ تسةةع  أجةل
دى، عل  منها واحدة كلّ  ذكر إل  تطرَّقتُ  لو الكالم يطول قد لهذا .  فيط البعب بذكر سأكتف  ولكن حء   
ةدم ، ،ةول مةن إسةتفاقت قد المسكين  ا مُّ  تُكنء  ولم بولإل، رحيل عل  رالكفي يمبء  لم  الزالةت فنفسةها الصَّ

 اليةةةدء  فةة  ولةةيس تفعةةل مةةاذا ولكةةن اآلخ، تلةةوى واآلخ الحسةةرة، تلةةوى الحسةةرة يطلةةق الزال وصةةدر،ا منكسةةرة،
بنها حيل ،  ُويبهجون دنيتها، عليها سيملؤون بالتَّأكيد أوالد بفالف  عليها أمنَّ  قد اهلل ،و و،ا فاني ، يعود لن وا 
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ةةعداا ت  َسةةتنفَّ  لهةةذا صةةدر،ا، مةةن والصةةمِّ  والهةةمِّ  الحةةزن آفةةار ويزيلةةون اليادمةة ، أيامهةةا : وشةةكرت اهلل وقالةةت الصُّ
.                                                                                 لتكن مشيئتإَل يا رو  

تلةةإَل  علةة  تةةنعكس الذَّ،بيةة  خيوطهةةا بعةةب فالزالةةت تةةام، بشةةكلٍ " آزخ" سةةهول ّدعةةتو  قةةد الشَّةةمس تكةةن لةةم 
وظهةةةور      الّليةةةل، إلسةةةتيبال اسةةةتعداداا  فوقهةةةا، النَّةةةوم فءةةةرا  بتجهيةةةز ا ّمهةةةات بةةةدأت حيةةةثُ  التُّرابّيةةة ، ا سةةةطح
 والّنكةات اليصةإل، تحكايةا علة  تنيًة  كانةت الَّتة  الحلوة الّسهرات تبدأ عند،ا النُّجوم، وتطلؤاتء  اليمر،
لوات الشَّعبي  وا غان  الطَّّيب    .                                                                 والصَّ

يف ليال  كانت ،كذا  الفكةر مرتةاح ّ  و،ةم ينةامون ، النَّةوم يسةرقهم كةانَ  وعندما الزَّمان، ذاإلَ  ف  عند،م الصَّ
 مةايرام، عل  ليس وكأّن  فبدا فراش ، تستودع  أن قبل طفلها إل  ا م نظرت. اهلل رزقهم بما قانعينَ  والبال،
 وجه ، عل  ظهرت قد الحمراا النِّياط بعب وكأنّ  لها فبدا سالمت ، لتطمئنَّ عل  الكاز مصباش من  قرَّبت
ها    نفسةة وبةةين بينهةةا فيالةةت جسةةم ، أطةةراف وبةةاق  وظهةةره بطنةة  علةة  كشةةفت ا مةةر مةةن أكفةةر تتأكَّةةد ولكةة 
 الزال منة  ا كبةر وأخةاهُ  بها، ُأصيوَ  ولطالما يليا،ا سوف عاجالا  أم آجالا  منها، مهرو فال  "الحصب " إنها

. آن واحةد فة  منها كال،ما إرتاحا قد بهذا ويكون من ، ينعدي حتَّ  بجانب ُ  ينام  أن ا فًل فمن ينتظر،ا،
ةةصي ا خ "كبةةرو" بةةين كبيةةراا  الّسةةنِّ  فةةارق يكةةن لةةم  واحةةدة سةةن  سةةوى منةة ، ا كبةةر أخةةاهُ  "عيسةة " وبةةين ر،الصَّ

ل فكةةان أشةةهر، وبًةع  ةا الخامسةة ، نحةةو ييتةةرو والفَّةان  ، عمةةره مةةن الفَّالفةة  فة  ا وَّ  إبةةنَ  "إسةةحق" أخةةا،م أمَّ
نتصةر  "الحصب "حاجز  عبرَ  قد كان عمره، من العاشرة  ا يَّةام تلةإل فة .. الشَّةديدة،  المياومة  بعةد عليهةا وا 

 كانةةت ا دويةة  حتَّة  اليةةوم، ،ةةو كمةا ا طفةةال ليةاش يكةةن ولةةم ظهةر، قةةد ا مةراب ،ةةذه ًةةدَّ   العةالج يُكةةن   لةم
  ولطسةةةف نةةةرى ،ةةةذا يومنةةةا لصايةةة  ولكةةةن اهلل، علةةة  باإلتكةةةال كةةةانَ  وآخةةةراا  أوالا  والعةةةالج جةةةّداا  وبسةةةيط   بدائّيةةة 

.   الكاف  والعالج الّلياش يصهاين الَّت  الفييرة البالد  ف  خصوصاا  ا طفال من العديد تكسح  "الحصب "  

 كانةت الَّتة  ا م فالحظةت كلة ، عيسة  جسةم فة  إنتشةرت قةد الحمةراا الّنيةاط كانةت أيَّةام، بًةع  مةرور بعد
ستبشرت ففرحت دوماا، تراقب  ل أن اهلل إل  ودعت   خيراا  وا   بطولة  اللَّيةل علةيهم تسةهر وراحةت بشفائهما، ُيعجِّ
 حةرارة إرتفعةت .عنهمةا الوجةأ وتخفيةف وراحتهمةا خةدمتهما أجةل من ذلإل كلّ  يليل،ال إالَّ  النَّوم من تعرف وال

ةةصير  وتًةةعها اليمةةا  مةةن قطعةةاا  البةةاردة بالميةةاه تبلِّةةل وأخةةذت كفيةةراا، عليةة  المسةةكين  ا مّ  فيليةةت فجةةأةا، الصَّ
ةةةلوات لةةة  تدنةةةدن و،ةةة  جبينةةة ، علةةة  ةةةرعات، واإلبتهةةةاالت بالصَّ  الطُّفةةةول  ينا نةةة ذاإلَ  عةةةن يكةةةفُّ  علّةةة  والتًَّ

 بة  وتعةود أحياناا، تأخذه كانت الَّت  الصيبوب  شب  من ويستفيق وأخرى، لحظ ٍ  بين ينتاب  كان الَّذي المتيّطأ
 أنةتَ  وال أنةا ليتنة : تيةول و،ة  بحنةان وقبَّلتهةا فمها من وقّربتها يديها بين النَّاعم  يده أخذت.. أخرى أحياناا 

 عمةةري مةةن أقطةةأ أن إسةةتطعتُ  لةةو آهٍ ! بسةةببإلَ  اآلن وتعيسةة   معّذبةة  نةةاأ كةةم يةةاُبن  علمةةتَ  لةةو آهٍ  .يةةاحبيب 
!   مابةةإلَ  قةةل لةة  يةةاُبن ، تةةأّخرتُ  لمةةا بروحةة  أفةةديإلَ  أن إسةةتطعتُ  لةةو ُبنةة ، يةةا لفعلةةتُ  عمةةرإَل، علةة  وأًةةيف 
 لةوعت  بهةا تشةف  واحةدة كلمة  ولو ل  وتيول تنطق أن أتمنَّ ! ا نين  كّل ،ذا ولءمَ ! تشكو  ش اٍ  أيّ  ومن

                                      المنّدى   البرعم بعمرء  التزال وأنت ،ذا من لإلَ  أين ولكن وغليل ،
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 وتجةةسُّ  "عيسةة " اآلخةةر إبنهةةا تراقةةو الوقةةت نفةةس فةة  كانةةت اللَّيةةل، طةةوال إبنهةةا مخاطبةة  فةة  ا م إسةةتمّرت
 رغةةم كأخيةةُ ، ويشةةكو يةةئنّ  ال نائمةةاا، تةةراهُ  كانةةت عنةةدما أخةةرى، تةةارة وخةةّده تةةارةا، جبينةة  وتيّبةةل حرارتةة ، بيةةديها
ةع  وكان أقل، بنسب ٍ  ولكن أيًاا  مرتفع  تبدو كانت الَّت  حرارت   علة  تركيز،ةا كةان لهةذا طبيعّيةاا، يبةدو ًو

صير .                               فأكفر أكفر تًعف وقّوت  ينخفب، أنين  وكأنَّ  بدا الَّذي أكفر، الصَّ  
ةةصيرُ  فةةتح الفجةةر بةةزوغ مةةأَ   خيةةراا  ا م فاستبشةةرت   منيطعةة ، غيةةر نظةةرةا  أّمةة  إلةة  ونظةةر الةةذَّابلتين، عينيةة  الصَّ

 شةهي  الّطفةل شةهق! ا خيةرة المةّرة بأّنهةا المسةكين  تعلم تكن لم .. أخرى مّرة عيني  فتح ليد الحمدهلل: وقالت
!                      سّن  الحياة ذهو، ..أّم  وداعاا طويالا،  ووّدل البريئتين، عيني  وأسبل ناعم ، عميي   
باش ف  نًمام  صصير، مالإل أًر  إنتيال معلناا  العذراا كنيس  ناقوس دقَّ  الصَّ ..  السَّةماا مالئكة  إل  وا 
 بأخية  يعتنة  أن إسةحق إبنهةا مةن ا مُّ  طلبةت ا خيةر، مفةواهُ  إلة  ،نةاإل مةن ليّوّدل الكنيس  إل  المالإل ُنيءلَ 

ةالة مراسةيم تتمُّ  فماري ،"عيس " المريب  يةا مامةا التيلية : عينية  فة  مصرورقة  والةدُّمول فأجابهةا والةدَّفن، الصَّ
 عيسة ، إبنهةا جبةين علة  أخةرى قبلة  طبعةت فةم إسةحق، ا م قّبلةت .جّيةداا  بة  وأعتنة  بجانب  أجلس فسوف
 وييةول يةتكلَّم أن أرادَ   وكأّنة فم  وفتح رقيي ، إبتسام  لها كبرو، فإبتسم الرَّاحل إبنها عل  بالبكاا تنه  و، 
 إليةةإلَ  سةةأعود: وقالةةت أخةةرى مةةّرة أّمةة  قبَّلتةة .. مامةةا كلمةة  كانةةت نطيهةةا، الَّتةة  الوحيةةدة الكلمةة  لكةةنَّ  شةةيئاا، لهةةا

تسةةةطُأ فةةة   الشَّةةةمس كانةةةت. والخةةةاطر اليلةةةو مكسةةةورة حزينةةة ، وسةةةارت أخيةةة  مةةةأ تركتةةة  فةةةمّ ..  يةةةاُبن  قريبةةةاا 
 عنةةدما لوحةةد،ا ا م تكةةن لةةم. البيةةت إلةة  والعةةودة الةةدَّفن، مراسةةيم مةةن نتهةةاااإل تةةمَّ  عنةةدما الّنهةةار، منتصةةف
 وكأّنهةا بشةّدة، صةدر،ا إلة  وتًةّم  ذراعيهةا فتفتح ل  ويستيبلها، إسحق إبنها أمامها ليركب الحو  دخلت

 دخلةةوا قةةد ّيةة الرَّع كةةا،ن ومعهةةم الةةدَّفن، مراسةةيم فةة  شةةاركوا الَّةةذين كةةلَّ  تيريبةةاا  كةةانَ ...  حزنهةةا مةةن تخفِّةةف بةة 
.                   العادة كانت ،كذا الفييد، أ،ل ومواساة الخاطر أخذ واجبات إلتمام ا مِّ، مأ الحو    
ةةأ عةةن إسةةحق إبنهةةا ا مُّ  سةةألت  الصفةةوة أخذتةة  بيليةةل بعةةد،ا فسةةييت ، مةةااا  طلةةو ليةةد: فيةةال عيسةة  أخيةة ُ  ًو
 ولكن،...  علي  لتطمئنَّ  ا م دخلت. يا أّماه نائماا  أراهُ ف إلي ، الّنظر أسترق والحين، الحين بين وكنتُ  ونام،
!                                                                                  حصل  ماذا ..آٍه   
  المنبعفة..  العميية  اآل،ة  ،ةذه ومةا! يةارو ... ال!  .. المختني  اآل،  ،ذه وما! الملتهب   الّصرخ  ،ذه ما
 علةةة  باديةةة  التعّجةةةو وعالمةةات بعًةةةاا، بعًةةةهم الحةةو  بهةةةاا فةةة  الموجةةةودون سةةألَ !  .. الصرفةةة  تلةةةإلَ  مةةن

                            حصل                                                  ماذا يا ترى عيونهم
 لتكشةف الحزينة  ا مُّ  دخلةت عنةدماف الُيصّدق، مروِّعاا  أمراا  حصلَ  بال، عل  ال يخطر ما حصلَ  ليد..  نعم

! واحد يومٍ  ف  أيًاا  الفَّان  إبنها خسرت ليد ا بدّي ، نومت ُ  كانت ولكن! نائماا  فعالا  رأت ُ  النَّائم، إبنها عل   
 علمةةتُ  لةو آهٍ ..  يةةارو بة َّ  ألطةف..  يةةارو رحمةاإلَ : وقالةت بحرقةة  وصةرخت السَّةماا نحةةو يةديها ا م رفعةت
خةةةةوت  أبةةةة  ُقتءةةةةلَ  ليةةةةد! ،كةةةةذا  أتعةةةةذَّو لكةةةة  إرتكبةةةةُت، وٍ ذنةةةة وأي فعلةةةةُت، مةةةةاذا  رميةةةةاا  ، ّ عيَنةةةة أمةةةةام الفَّالفةةةة  وا 

صير إبن  دفنتُ  واليوم إلي ، أنظر وأنا غريياا  إبن  بالّرصاإل، ومات  أخية ُ   دفةنَ  ذا،بة  أنةا و،ةا بيدي، الصَّ
                            .             رحمتإل إل  وبحاج  صصيرة زلتُ  ال فأنا يارو أرحمن ..  ا كبر
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 و،ةة  ا م ،ةذه ،ربةت ،ا ولةة  الكونّية  الحةرو أيَّةام المسةيحيين ا رمةن والسُّةةريان، بيتةةل فرمةان صةدر عنةدما
لتجةةأت" عميةةرين" قريةة  مةةن أمِّهةةا مةةأ طفلةة  خوتهةةا والةةد،ا قتةةل بعةةد بةة زخ، وا   عينيهةةا، و،نةةا أمةةام أسةةلفنا كمةةا وا 

ةةخرة بتلةةإل متشةةبفاا  بةةولإل كةةان حيةث اليصةة ، بدايةة  إلةة  قلةةيالا  بكةةم أعةةود أن لةة  إسةمحوا  الّنجةةاة، منتظةةراا  الصَّ
..  "ُغةةزو شةةمعون" يةةدع  كةةان "الكحيةةل" ظهةةر فرسةة  ممتطيةةاا  الفةةارس، ذاإل بهةةا قةةام الَّتةة  ا ولةة  والمحاولةة 
 عميةةرين قريةة  مةةن أمِّهةةا مةةأ المسةةكين  ا م ،ربةةت فعنةةدما..  آلزخ مختةةاراا  وقتةةذاإل كةةان ،ةةذا ُغةةزو وشةةمعون

لتجأتو   كةان لهةذا ، عمر،ةا مةن التَّاسةع  فة  ال تةزال كانةت ،ة  بينمةا الرَّجةل، ،ةذا مةن أمَّهةا تزوَّجةت ب زخ، ا 
 الَّةذي تومةا كبةرو مةراد المةدعو مةن زواجهةا لصاية  بيتة ، فة  ترعرعةت حيةث والد،ا، بمفاب  ُيعدُّ  ُغزو شمعون
 وصةارة.. اهلل رحمهمةا( وغزالة  صةارة) مةا، أختةان منة  لها أنجبت قد أّمها وكانت....  الم س  معها تياسم
 الَّت  المنكوب ، اليري  تلإلَ  ومن رأسها مسيط عميرين فمن.....  سارة كاب  التشكيل  الفنَّان والدة تكون ،ذه

 صةصيرة، طفلة  تةزال ال و،ة  ا م ،ةذه مأسةاة بةدأت ،نةاإل مةن أجةل اليليةل، إالَّ  مةنهم يةن ُ  ولةم ذكور،ا أبيدت
 قاعةة  فةة  تصةةرخ ديريةةإل، فةة  فةة  بدايةة  اليّصةة  ،نةةاإل تركنا،ةةا الَّتةة  العجةةوز تلةةإلَ  عنةةد المأسةةاة ،ةةذه لتنتهةة 

!                              منِّ  تأخذون  أن لكم أسمح وال...  إبن  إّن ..  إبن  إّن : وتيول المحكم   

وطفلةةة   ا وو  ا م ديريةةةإل، فةةة  وأسةةةتيّرت آزخ مةةةن ،ةةةاجرت عنةةةدما أفةةةراد خمسةةة  مةةةن مكّونةةة  ا سةةةرة كانةةةت
 ذكةور سةبع  نعةم كبةد،ا، فلةذاتء  مةن سةبع  آزخ فةرى وارت  فة  قةد المسةكين  ا م كانةت أن بعد ،ذا وولدَين،
 فةة  التَّعةةيس حظَّهةةا وتنةةدو علةةيهم، والحةةزن ا سةة  دمةةول تةةذرف و،ةة  ورحلةةت   الصةةال  التُّةةراو ذاإلَ  فةة  دفنةةت
                                               .                وويالت آالمٍ  من ت  قاسَ  وكم الحياة، ،ذه

َم والةد،ا وأخوتهةا الفَّالفة  أمةام عينيهةا، أمام ا حداث سارعتت  البكةر إبنهةا وتةرى عينيها، فيد رأت كيف ُأعةدء
 بعةةد إسةةحق ويتةةبعهم أخةةا،م واحةةد، يةةومٍ  فةة  وعيسةة  كبةةرو ولةةديها وتخسةةر عنهةةا، بعيةةداا  الميةةاه تجرفةة  بةةولإل
 سةباٍو  أيًةاا  الحيةاة فةارقوا قةد وتومةا كبةرو و شةكري الحيةاا  أنجبةتهم الَّةذين ،م و،ا حيلهم،ر  من واحدة سن 

:      وقالت آزخ إل  حزين  نظرةا  ونظرت عميي  حسرةا  فأطليت ساخن ، دمع  عينها من إنساَبت مختلف ،  
، قاسةي  كنةتء  كةم يةا آزخ، آهٍ   وقةةد أحبُّةإلء  ال وكيةفَ  قلبة ،  علة الصالية  أّيتهةا أحبُّةإلء  قسةاوتإل، رغةم ولكةن علة َّ

، أمانةة  السَّةةبع  أوالدي تركةةتُ  إحرسةةيهم،  "آزخ عةةزرت" يةةا أمانةة  بسةةتان  ز،ةةرات أجمةةل أسةةتودعتإلء  ليةةد عنةةدإلء
 أنتء  فكون  أو، وال لهم أمّ  ال يتام ، اليوم بعد أصبحوا ليد إحفظيهم، الصال  ترابإلء  حنايا بينَ  آزخ يا أمان 
، نحنُ  ،او ..  وأبا،م أّمهم حبيب  يا !          ا خير الودال أّن  فاني ا، أم إليإلء  ،ل سنعود نعلم وال نوّدعإلء   

 تلإلَ  لتعبر ا قدام عل  سيراا  آزخ العائل  تركت عندما م، 0912 عام صيف أيَّام من وشاقَّاا  متعباا  يوماا  كانَ 
ةيف قةيظ وتيةاوم المياه وتجتاز والهًاو، السُّهول  الوحيةدة الوسةيل  كانةت ديريةإل، نحةو مّتجهة ا  الشَّةديد، الصَّ
ميةةأ كةةانَ  الَّةةذي "الحمةةار" ذاإلَ  السَّةةير، عنةةاا مةةن قلةةيالا  تةةرّيحهم الَّتةة   ا و ماعةةدا ركوبةة ، علةة  يتنةةاوبون الجَّ

                                                          .  ا قدام عل  سيراا  كلها المساف  قطأ الَّذي
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 آزخ فأ،ةل تةدريجّياا، آزخ مكانة  تأخةذ بةدأت الَّتة  وديريةإل..  ال كيةفَ  صةدر،ا، لهةم وفتحةت ديريةإل إسةتيبلتهم
 أ،ةل جمةيعهم فهةم إليهةا، العائلة  قدوم من أكفر أو عاماا  عشرين حوال  قبل وييطنونها إليها يهاجرون وابدؤ 

 والمأكةةل المسةةكن يةةثح مةةن إليهةةا، وصةةولهم عنةةد صةةعوباتٍ  أيُّ  يليةةوا لةةم لهةةذا واحةةدة، عائلةة  بةةل ال وأحبةةاو،
.                                      جديد موطنٍ  ف  الجديدة حياتها العائل  بدأت و،كذا..  والمشرو   

ديةةدة، الحيةةاة مسةةيرة فةة  العائلةة  إنطليةةت عنةةدما  و،ةةو غيةةر عمةةره، مةةن السَّةةنتين حةةوال  فةة " شةةكري" كةةان الجَّ
 وأنجبةت ولةداا  فيةدت كلَّمةا التَّعيسة  ا م ،ةذه كانةت سةابياا  أسةلفنا وكما آزخ، ف  ا م دفنت  الَّذي ا وَّل شكري
 للسةةريان مةةارجرجس كنيسةة  كةةا،ن مةةراد تومةةا شةةكري اليةةّس ) ،ةةو ،ةةذا شةةكري أّمةةا إسةةم ، علةة  أسةةمت  غيةةره

،ةذه  كاتةو والةد و،ةو" وقتةذاإل السَّادسة  يبلةغ كان حيثُ  تصاعدّياا، بولإل يلي  وكانَ ( ف  حلو ا رفوذوكس
 "سوسةان"  سم تدليل و،و "سوسي " الّطفل  أمَّا الفيًان، مياه ف  غرقَ  الَّذي ا وَّل بولإل وبإسم" السُّطور
سةحق عيسة  آخةرين طفلين ا م أنجبت سنين ببًع  بعد،ا عمر،ا، من التَّاسع  حوال  ف  كانت  بفةارق وا 
ةةا... آزخ فةة  اهلل فَّةةا،متو  الَّةةذينَ  إخةةوتهم بأسةةماا أيًةةاا  وأسةةمتهم بينهمةةا فيمةةا السَّةةن  ونصةةف السَّةةن   إسةةحق أمَّ

صير  الَّةذين "السَّبع " المالئك  بأخوت  بعد،ا ليلتحق واحدة سن ٍ  سوى معهم يمكث لم العائل  ف  وا خير الصَّ
.                                                                             النَّعيم جّناتء  إل  سبيوه   
نتيلةت وتزوَّجةت شةاّب  وأصبحت وسانس الّطفل  كبرت  التَّاسةع  حةوال  فة  بةولإل وكةان زوجهةا، دار إلة  وا 
 كانةةت ويتزوَّجةةان فيتحابةةان  سةةوزان، حياتةة  بشةةريك  ليلتيةة  أيًةةاا  الّنصةةيو لةة  ُكتةةو عنةةدما عمةةره مةةن عشةةرة
 عينا،ةةا تتكّحةةل شةةاباا  عشةةر إحةةدى أصةةل مةةن...  عةةريس أوَّل ،ةةو فهةةا الحزينةة ، لةةطمِّ  بالّنسةةب  ا ولةة  الفرحةة 

ميلةة  عروسةةت  بجانبةة  تيةةف العةةرس، فيةةاو فةة  و،ةةو برؤيتةة  الةةذَّابلتين  مّتشةةح  و،ةة  جّمةةاا  حّبةةاا  أحّبهةةا الَّتةة  الجَّ
 كةلّ  ا مّ  نَسةتء  اللَّحظة  تلةإلَ  فة  وربمةا قلةوبهم، تصمةر وجو،هم، والّسعادة عل  والفرح  ا بيب، الفرش بفوو
 ذكةرى بةل ال ا وَّل بولإل أخي  ذكرَ  ُيحي  بزواج  وكأّنما تزوَّج،ي بولإل ،و و،ا ال، كيفَ  وآالمها أحزانها

 المةرَّة ،ةذه ولكةن وبَكةت، اهلل فشةكرت العمةر، فة  بةاكورةء  و،ةم ا بدّية  الةدِّيار تلةإل إلة  رحلوا الَّذين إخوت  كلّ 
   . متدفق نهرٍ  كشالل عينيها من والصبط ، إنساَبت   الفرشء  فإنَّ دمول والنَّحيو، الحزن دمول تكون أن بدلَ 
 وسةعادة فرحة  بطفةٍل، أغةدَق عليهمةا المةول  رزقهم وسوزان بولإل زواج من أشهر وبًع ء  سن  حوال  بعد
نةةاا  ،"فريةةد" أسةةم والةةده عليةة  فةةأطلق "اليّصةة  كاتةةو و،ةةو"  الَّةةذي ا طةةر ، فريةةد المحبةةوو بةةالمطرو ومحّبةة  تيمُّ

ةصير اللُّعبة  المحّببة  الطُّفةل أصةبح. عنةده جةّداا  بة محبَّ  أغانية  فكانةت ا يةام، تلةإلَ  ذال صيت  ف  قد كان  الصَّ
 قبةةةل مةةةن يتةةةذّوقونها لةةةم ربَّمةةةا سةةةعادة أيةةةام علةةةيهم مًةةةت لهةةةذا الحيةةةاة، فةةة  وتسةةةليتهم الطّيبةةة  العائلةةة ، لكافَّةةة 

 وبًةع  واحةدة سةن  سةوى والفرحة  الّسةعادة ،ةذه علة  تمةبء  لم ولكن التَّعيس ، ا مّ  الّطفل، جّدة وخصوصاا 
 جديةد مةن وا سة  الحةزن ظةالم عليهةا وخيَّم عيو، عل  رأساا  أخرى مّرة العائل  موازين إنيلبت حتَّ  أشهر،
 الحيةاة، ،ةذه مةن ليرحةل معةدودة، أسةابيأ خةالل بحياتة  أودى الَّةذي "أبةو صةفار" بمةرب بةولإل ُأصيوَ ... 
 ربيةأ فة  تةزال ال كانةت  الَّتة أرملتة  صةميم فة  صةدم  وأكبةر المنكوبة ، والدتة  قلةو فة  حسةرة أعمق تاركاا 

!      ف  منتصف عام  الفَّان  كان  ّن  يع  شيئاا من الحياة بعد، وال يدري ال فكانَ  الّطفل أمَّا عمر،ا،  
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سةةرائيل سةةوريا بةةين م 0972 عةةام حةةرو حطّةةت ، مةةن وقتةةلَ  أوزار،ةةا وا  نةةود وبةةدأ قتةةل   منةةازلهم إلةة  يعةةودون الجُّ
ر الَّذي عيس  بنهاإ عودت ترقو ا م عين فبييت وأ،اليهم .   الحرو من العائدين الجنود بيّي  عن تأخَّ  

 فوق إل  يديها ترفأ يوم كلّ  المسكين  وا م عودت ، بشأن ا نباا وتًاربت يُعد   لم وعيس  اإلنتظار طالَ  
 ا يَّام ّرتذلإل وم من أكفر  تتحمَّل وال تيوى ال  ّنها بسالم ، إليها إبنها يعود أن اهلل، إل  وتتًّرل تصّل 
 لة  إ،تةّزت الَّةذي اليةوم جةاا حتَّة  مصةيراا، لة  يعةرف أَحةد   ال وتوقُّعةات، وأقاويةل أحاديةث مّجةرد عيسة  وبي 

ذا المةذيال عبةر ا خبةار يتتبَّعةون النَّةاس مةن الكفيةر كةان اللَّحظة  تلةإلَ  فف  ديريإل،  :ييةول عيسة  بصةوت وا 
ل الرَّقيةو أنةا" لةة  وأبة ، أمِّة  إلة  سةالم  ُأ،ةةدي المالكّية ، مدينة  سةك ،الح محافظة  مةةن تومةا عيسة  ا وَّ  وا 

ل  زوجت  ".                                     بخير أنا إطمئنِّوا فريد وأخ  شكري، أخ  شاميرام وا   
 البشةةةرى ليزفُّةةةوا أتةةةوا كّلهةةةم بالنَّةةةاس، يعةةة ُّ  الشَّةةةارل ذاإلَ  كةةةانَ  دقةةةائق وخةةةالل إسةةةرائيل، فةةة  أسةةةيراا  عيسةةة  كةةةانَ  

  ّنهةةا حولهةةا، مةةن الفرحةة  لتلةةإلَ  سةةبباا  ال تةةدرإل ا مُّ  كانةةت ا فنةةاا تلةةإلَ  فةة  ولكةةن المنكوبةة ، لةةطمِّ  خصوصةةاا 
 كفيةةراا  لهةةا ال تعنةة  فكانةةت برجوعةة  ا مةةل وفيةةدت إبنهةةا، علةة  إنتظار،ةةا طةةال عنةةدما عيلهةةا فيةةدت قةةد كانةةت
 وكةان أسةيراا، وقةأ عندما جديداا  ريساا ع سجون إسرائيل، كانَ  ف  أشهر فماني  ةمدّ  عيس  بي  ".أسير" كلم 
ليو طريق عن بذلإل فأعلموه ا سر، ف  و،و بطفلٍ  رزق  قد اهلل  أن وطلو منهم إليهم فأرسل ا حمر، الصَّ

 ا سةةر فةة  عيسةة  اليةةزال كةةانَ  ا فنةةاا ذلةةإلَ  فةة  .البةةرااة وجهةة   علةة  أنةةال أن إطلبةةوا: وقةةال "بةةراا" يسةةمَّون 
 اليةةانون بحسةةو الوحيةةد أنّ  العلةةم العلةةم، مةةأ خدمةة  دفتةةر إسةةتلم قةةد "فريةةد" يةةد،احف صةةوابها، كةةان فاقةةدة وا م

 نفوسة ، قيةد علة  جةّده سةجل  فريةد، الطفةل والةد تةوف  عنةدما كةان لكةن اإللزامّية ، الخدمة  مةن ُيعف  السُّوري
لَ  قةد يُكةن   لةم وفات  قبلَ  ا و  نَّ   لهةذا الدَّولة ، نظةر  فة متأ،ِّةل غيةر يةزال ال وكةانَ  الدَّولة ، فة  زواجة  سةجَّ

ل  السَّةبو ةاا  ُيعةةدُّ  تليائّيةةاا  فصةارَ  إسةةم  علةة  جةّده سةةجَّ  العلةةم، خدمةة  مةن مفةةّراا  ،نةةاإلَ  ولةيس وعيسةة ، لشةةكري أخَّ
صةةّح   تفبةةت الَّتة  والشُّةةهود والبةةرا،ين ا دلّة  مةةأ المحكمة ، إلةة  جديةةدة دعةوى رفةةأ المفةةروب مةن كةةانَ  لهةذا

 نهاية  من نيترو ونحن ا حّب  أيُّها و،نا  بي ، وحيداا   نَّ  كان اإللزامّي ، الخدم  من الشَّاو وتنيذ ا قوال،
ل  بدايتها، إل  بكم أعود دعون  اليّص ،              :الياً  سألها عندما المحكم  ف  العجوز تلإلَ  وا 

، الشَّاو  أ،وَ  ،ذا يكون من                     حفيدإلء                                          أم إبنإلء
 فيةول  فريةد، َمةن ،ةو الياًة  سةألإلء  إذا: إبةرا،يم يوسةف المحةام  لهةا قةال المحكمة  قاعة  إلة  الدُّخول قبلَ 
، إنة ُ   ،ةةذا عليهةا مةةرة يطةرش كةلِّ  فة  بةةنعم تجيبة  فكانةت. العسةكرّي  إلةة  ال يأخذونة  لكة  إبنةةإلء  ولةيَس  حفيةدإلء

                                                             .        الياً  أمام المفول قبل السُّؤال
 بةةولإل والمرحةةوم كبةةرو، اليةةّس  يوسةةف المرحةةوم الشةةّماس بهةةم، الموفةةوقين وجهةةاا الطَّائفةة  مةةن الشُّةةهود كةةانَ  

 عةةة مراف إلةةة  الياًةةة  إسةةةتمأ أن وبعةةةد !فصةةةيحاا، وبليصةةةاا  موزونةةةاا، كالمةةةاا  يتكلَّمةةةان كانةةةا اليةةةّس، اللَّةةةذان حنَّةةةا
عتةةراف الشُّةةهود وأقةةوال المحةةام   إليهةةا ليوّجةة  الّتعيسةة  حانةة ، ا م الجةةّدة دور جةةاا بالحيييةة ،( مةةراد) الجةةدّ  وا 
  عديدة، مراراا  المرّ  وذاقت أم، تياسء  لم ما قاست الَّت  و،  وأرعبها كيانها ،زَّ  الَّذي الحازم السُّؤال الياً 
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                             !إبنإلء  ليس الشَّاو ،ذا بانّ  أتعترفينَ  لها أن ييول أمامها الَّذي ،ذا يتجّرأ كيف
إبنة   إنَّة ! مّنة  تأخذونة  أن لكةم أسةمح لن ال، ال ال: وتيول المكان أركان لتزعزل الصَّرخ ، تلإلَ  دوت   و،نا
                 .                                                    صدر،ا إل  بيّوة وشّدت  إبن ، إنَّ 

 
              !لقطة نادرة، الكاتب فريد توما مراد كاتب القّصة مع جّدته حانة الَّتي تدور أحداث القّصة عنها

 أمر  بكةاا ولةيس أّمة  فيةد طفلٍ  بكاا تبك  و،  صدر،ا إل  شّدت  الَّذي الّشاو  نن " الّلحظ  تلإلَ  ف  تمنيتُ 
 ، تمنَّيةةتُ "الحزانةة  ا طفةةال عيةةون فةة  إالَّ  كلهةةا، حيةةات  فةة  مفةةيالا  لهةةا أرَ  لةةم الةةدُّمول تلةةإلَ   نّ  طفلهةةا، فيةةدت
اللَّحظةةات  تلةةإلَ  فةة  نظر،ةةا أفنةةاا بييةةتُ  العلةةم، لةةو خدمةة  إلةة  وذ،بةةتُ  أساسةةها، مةةن اليًةةّي  َخسةةرتُ  لةةو وقتهةةا
 برعشة  سةالم مةن أشةعر زلةتُ  ال المأسةاة، ،ةذه فيهةا أكتةو وأنةا السَّاع  ،ذه لصاي   نَّن  وحبيبها، إبنها أّنن 

 المسةكين  تةُدم  جةدَّت  لةم ..عنية ،  تبلِّةلُ  السَّةاخن  الةدُّمول وأشعر بتلةإلَ  جسدي حّت  اآلن، ف  تسري صدر،ا
 بإبتسةام  صةصيرة، كطفلة  الحيةاة ،ةذه وّدعةت أمنيتهةا، كانةت و،ةذه ا سةر من عيس  إبنها رجول بعد طويالا 

!                حزان المتنامي  عل  مدى سنوات عمر،اعميق عمق ا  مصزا،ا طويل ، وآ،اتٍ  حزين ،  
                     

 فريد توما مراد
 قاص من سورية مقيم في ستوكهولم
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 !وللزهوِر طقوُسها أيضا  
 قصة قصيرة

 

 

 صبري يوسف التَّشكيلي قاصلل لوحة                                                       

 

يوزُِّل بطاقات فرٍش إلقام ء حفٍل .. النَّرجُس البرِّي ،وَّ يتنيُل من ز،رٍة إل  أخرى .. بيع  أجراسها قرَعتء الطَّ 
 ! اخًرارّي حول أبجدياتء الحياة، تحًُرُه الزُّ،وُر البّري  وا ،لّي  كّل مائ  عام مرَّة واحدة

دَة البراعم،  فجاات إيياعات ا نشودة معطَّرة توافَدتء الزُّ،وُر وبدأت  تنشُد عل  إييالء حفيفء ا شجار أنشو 
ت  ونشوة الفرش . بعبقء الياسمين وتناَ،ت ا لحان إل  آذان شجرة غجرّي  أفَل نجمها منذ مئاتء الّسنين ًَ نه

وز الموغل  أمسَكت  بوقاا وبدأت  تعزُف في  لحناا غجرّياا قديماا فاستييظت  أشجاُر اللَّ .. بادي  عل  أغصانها 
 ! فول وأعلَنت  انًمامها إل  أسراوء البالبل والّطيور المصرِّدة ترتُِّل أخصَو ا لحانف  ا

.. بيَن سهولء اليمح المبارك  ُولءَد برعم  فّن  ميمَّطاا بين أكوامء الحنط  وعل  رأس  تاُج االخًرار ! .. ،ناإل
وبدأ .. سيم المندَّى بأري ء العشقء ن  النَّ بيع  الوارف  ترعرَل ،ذا الرَّحيق الفنِّ  فاحتًوف  كنفء ،ذه الطَّ 

، مستمّداا من .. شيئاا فشيئاا يتشرَُّو عبَق الحياة  وسرعاَن ما بن  عالق  حور مستديم  مأ عالمء المروجء
 ! تصريدء البالبل أجمل ا غان ، ومستلهماا من خصوب ء الحياة الممتدَّة عل  مدى البصر أبهَ  ا لوان
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ليلٍ  قمراا متأمِّالا المدرَّجات اّلت  يرتييها اإلنسان فوجد،ا با،رةا من الخارج ومسّوس  من وقَف الفّنان ف  
أمسإَل ريشت  وبدأ يرسُم حال  مشاجرة نشَبت  بين البنفس  .. عيناه حزينتان وحائرتان .. تألََّم جّداا . الدَّاخل

لوو ا طفال فجاات ألوان  حزين  للصاي  كان البنفسُ  مصتاظاا من أولئإَل الَّذيَن أدَموا ق. واالقحوان
 ! وتتطايرت نفحات من االنذ،ال عل  وجنتّ  االقحوان

الجوُّ كان بهيَّاا ومشمساا، فتهاطَلت  أسراُو البالبل من بين السُّهول الفسيح  مصرِّدةا تصريدَة الرَّحيل، رحيل 
ياش بالو الممتّد فوَق ارتعَ  اللُّ ( .. لماتبحر الظُّ )اإلنسان ف   أسوارء البساتين وأطلق تنهيدةا ف  وج ء الرِّ

 . المنبفي  من شرارات ،ذا العالم

حاول الفنَّان مراراا أن يخلَق جوَّاا من الوئام واالنسجام فيما حول  من متحركات، لكنَّ  كّلما كان يمدُّ جسراا 
وسرعاَن ما كانت ،ذه .. ت  يبنيها ناغمء اإلنسانّ ، كان يصادُف زوابَأ مخيف  تيتلُأ الجُّسور الَّ من التَّ 

ف  من ا شواإل المسموم  وابأ تبن  عل  أنيابء ،ذه الجُّسور ساللم مجوَّ جحَظت عينا الفّنان بش ٍا . الزَّ
نهَب والمرارة مبرعم  عند شواطئ .. من الصًو عندما شعر أنَّ ،ذه ا شواإل أوشَكت أن تالمَس قلب  

! .. ركاا خلف  أزقَّت  وألعاب  والبيت العتيق، قاصداا الّشواطئ البعيدة البعيدةروح  فمَّ أطلق أجنحت  للنسيمء تا
وش المنكسرة ا جنح  من غرب ء ا ّيام  ويصعد بعدئٍذ .. ك  يستحمَّ ،ناإل تحت شالالت العشق ويطهِّر الرُّ

العتبار تنصيو خصوبت  ونّ ، واًعاا ف  ابال الشَّامخات، متوازناا مأ موشوره اللَّ رويداا رويداا فوق الجِّ 
 !الفّني  عرشاا فوق أشجارء البيلسان

بهتت سهول اليمح .. الالت تجمهرت البالبل فوق شجيراتء التّين معلن ا الحداد عل  رحيل عاشق الشَّ 
 . عندما رأت ا رب تتماوُج من تحتها مصتاظ ا من غرب ء اإلنسان مأ أخي  اإلنسان ف  طابورء الحياة

رابّي  حيُث ترعرَل الفنَّان، تلملمت الزُّ،ور البّري  وا ،لّي  وبدأت بال والمنحدرات التُّ الجِّ و،ناإل عند سفوش 
سمَأ الفّنان نحيو ا مَّهات فيما كانت فرشات  . ترقإُل رقص  الموت عل  أنصامء تهاليل ا مَّهاتء الفَّكال 

 . أخرى با تارةا تنساو بفرٍش عل  بيادرء اليمحء تارةا وعل  مالعوء الصِّ 

وفيما كان غائصاا مأ انكسارات ، فجأةا جنحت مخيَّلت  بعيداا وبدَأ يرسُم بعفوّي  بالص  جماجَم ا طفال 
حء النَّهار  ًَ إنَّ ،ذا الزَّمان لم َيُعد  يهمُُّ  أبجديات العشق وال أبجديات : ،زَّ رأس  مردِّداا .. مهروس ا ف  َو

 !نهر كبير من دمااء الفيراا وتوجي  مجراه نحَو الهاوي كّل ما يهمُّ  ،و تشكيل .. الطُّفول  

سيَطت من يده الفرشاة وراَش يستعرب .. مول أمام ،ذه المعادالت المجنون  اغرورَقت عينا الفّنان بالدُّ 
كان رأس  يتأّرجح نحو اليمين واليسار، ابتسم ابتسام  . أمام  رحل  اإلنسان البليدة عل  ،ذا الكوكو اليتيم

فمَّ قفزت مخّيلت  تجوُو الصَّحارى والبراري تبحُث عن فرشاة كبيرة تحمُل بين فنايا،ا .. ساخرة  صفراا
وكم كان يراوده أن يرسَم بهذه الفرشاة لوح  كبيرة عل  خارط ء الوجود، مركِّزاا عل  .. خصوب  الحياة 
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البشرّي ، الَّذيَن يتشدَّقون بأبراجهم اخًرارء المروجء وزرق ء السَّماا، ماسحاا بفرشات  العريً  كّل ا قزام 
ناسين أنَّهم ذو عالق  .. العاجّي  وييودون ا وطان عل  أسٍس جمجمّي ، متصوِّرين أنفسهم آله  ا رب 

اري  ًَّ  !حميم  مأ عالمء الفَّعالوء والوحو ء ال

 

 
 

.. وت الكبيرة ف  بيت  العتيق جرة التُّ سمأ الفنَّان دقَّات جرس الطَّبيع ، فتذكََّر أزقَّت  وتراَات ل  كالصمام ش
فرَشتء الحمائم أجنحتها للنسيم، حامل ا .. وح  الَّت  رسمها تموُج بالحمائم النَّاصع  البياب كانت خلفّي  اللَّ 

وف  نهاي  .. فول  من الدّبابات الصادرة مرساالا يبشِّر بميالد إنسانّي  اإلنسان، تطالو حماي  عالم الطُّ 
الحياة، تحًره الزُّ،ور البّري  وا ،لّي  كّل مائ   حوظ  تشير إل  أنَّ ،ناإل احتفاالا باخًرارء المرسال مل

فليحًر  جميأ البشر ،ذا االحتفال لتعميق االخًرار اإلنسان  جنباا إل  جنو مأ .. عام مّرة واحدة 
 !!!الزُّ،ور اخًرارء  أبجدياتء 

 

ل : المالكّية   0910( ديسمبر)كانون األوَّ
 ري يوسف صب
 سوري مقيم في ستوكهولم تشكيليو  أديب

sabriyousef1@hotmail.com 
 
  

 

  

mailto:sabriyousef1@hotmail.com
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 المقال

 يشارك مجموعة من الكتّاب والكاتبات في ملف المقال
 

ْلمِّي الر ِّيَشة. د  فلسطين  / ُمَحمَّد حِّ  

ويد -سورية / صبري يوسف  السُّ  

ويد -سورية / نور يونان  السُّ  

ربوت العيَّ  المغرب/ اشي السَّ  

ألمانيا -سورية / اسحق قومي   
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 ُرْؤَيةٌ 
 الشِّْعُر ِلِحَوار بيَن الَحَضاَراتِ 

 

 

يَشةالشَّاعر والباحث الفلسطيني      ُمَحمَّد ِحْلِمي الرِّ

 

َتيءةُد َأنَّ إءن َسةاَن الُكهُةوفء فء  الَبد اء  ب َداعء ِّ َكاَن الشِّع ُر؛ ،َكَذا َأع  ةم اإلء ةَدارء  اا َكتَةَو َرس  ةيَدَتُ  اُ ولَة  َعلَة  جء  َقصء
ةةةن   َيةةةَ  مء َيادء َفرءيَسةةةتء ء، َفَعبَّةةةَر َعةةةن  َحاَلتءةةة ء تءل ةةةإَل، بءةةةَأن  َرَسةةةَم الَفرءيَسةةةَ  النَّاجء ةةةطء ةةةَل فءةةة  اص  ةةةيَن َفشء اَولَةةة ء  ُمحَكه فءةةة ء حء

َها البءَدائء ِّ  مء َهاَمُ  البءَدائءيََّ  َعَل  َرس  َ،ا، ُفمَّ َأَخَذ ُيط لءُق سء َيادء طء                                            .اص 

* 

َراوُفورد  )، َكَما َيُيوُل "الشِّع َر ُلَص   فء  َأز َ،  ُصَورءَ،ا"َ نَّ  َفُر ، َوَ نَّ اللَُّصَ  ُلَصا(ُروَبرت  ك  ن َساَن َأك  ، َوَ نَّ اإلء ت 
َتلءَف    اَرات  ُمخ  ًَ َدت  بءَأف َعالء ء َح ٍد، َفَيد  ُوجء ب ي مءن  إءن َساٍن َواحء َياَا َكفءيَرٍة، طء نءيٍَّ   اا فء  َأش  َتلءَفٍ ؛ َكو  لءُظُروٍف ُمخ 

                                                                                       .َوا ءن َسانءيٍَّ  فء  آنٍ 

* 
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ب َداعء ُّ  َطاُو اإلء ع ر  إءَذا َكاَن الخء ُل شء يَّ  اا اَ وَّ صء دّ  اا َشخ  ماا جء َداٍد، َفَهل   اا ، فُمَّ فَي بَ اا ، َوَتمَّ َرس  بءرءيَش ء َسه ٍم ُدوَن مء
لُ  َلُم َذاإَل الَفاعء ُر الُمف َتَرُب، َأنَُّ ، بءه/ َكاَن َيع  َل ء التَّع بءيرءيَّ ء َعن  الشَّاعء هء الفءع  َوار  ذء ُئ  حء آَخَر،  اا َفَشٍل َما، َسُين شء

، َلم  َيُكن  َيع نءي ء،  َتَمعء ء الفءط رءيِّ ، َمَأ آَخَر َخارءَج ُمج  َوارء َمَأ الذَّاتء تَيءُد الجَّ َغي َر الحء َ نَّ .. الَ : َواوَ َأو  َيع رءُفُ   َأع 
ُدود مءن   ا ُُفَق الُمَشاَ،دَ  َلُ ، َ نَّ الَحَياَة آنَذاإَل،  اا قءَبلء ء، َكاَن َمح  َم ُوُجودء ُأَناٍس َحو  َزالءيَّ ء، َرغ  يَّ ء االن عء دء بءَذاتء ء الَفر 

َتَمَعاتء التََّعاُونءيَّ ء  َل ُنُشواء الُمج  يَّ ا، َأي  َقب  يَّ ا، َوَلي َست  َجَماعء صء                              .َكاَنت  ُمَكاَبَدةا َشخ 

* 

ُر الُمف َتَرُب، / الَكاتءوُ ( بءكءَتاَبٍ  َغي رء الكءَتاَب ء )، َما َقد  َكتََبُ  (بءُلَصٍ  َغي رء اللَُّص ء )ُفمَّ َكاَن َأن  َقَرَأ آَخُر  الشَّاعء
َساسء  َر التَّع بءيرء َعن  َذاتء ء، بءإءح  ي َلم  َيُكن  َقادء لء َنف سء ء، َوبءهَذا، َكاَنت  ُأوَل   َفَشَعَر َذاإَل اآلَخُر، َوالَّذء الَفاعء

ُرورءيَّ ء لءل َبَيااء  ًَّ يَّاتء ال ُر َبي َن َأف َرادء . الُمَحاَوَراتء الُمَتَعلَِّي ء بءَصي رء الَمادء َتلءُف، َأَخَذ َين َتشء َواُر الفَُّنائء ُّ الُمخ  ،َذا الحء
، ُفمَّ َبي َن َأف َرادء أَ  دء َك ء مءن  التََّجمُّأء الَواحء يَدُة، َغي ُر الُمَتَحرِّ َرى، َو،َكَذا؛ َفَعَلتء الَيصء َفات  ُأخ  ٍأ َلُ  صء َفر مءن  َتَجمِّ ك 

َواٍر َمَأ آَخرَ  َلَها فء  إءن َشااء حء ، فءع                                                   .آَخرءينَ / َمَكانءَها الَكه فء ِّ

* 

تءَدادء َلو  َكاَنت  لءإلءن َسانء  َدة ، َوَتَعلََّمَها الُكلُّ الَبَشرءيُّ َعَل  ام  ه الُكَرةء الَمائءيَّ ء، ُلَص   َواحء َد َعَل  ،ذء ، ُمن ُذ َأن  ُوجء
، َوا ءَل  َما َبع َد اآلنالعُ  َهَل، ُصورء زء اللَُّص ء، ُخُصوص، َلَكاَن التََّواُصُل َأس  َم َعج  ب َدالء الكءَتاب ِّ  اا َرغ  / فء  اإلء
يَدةء ا َوةء الَيصء رء فء  ُبُلوغء ُذر  يءيقء َشه َوةء الشَّاعء َفر، َعن  َتح  ن ُ  َأك  ، َكاَنتء . لشِّع رءيِّ مء ، َوالَحاُل فء  َتَعدُّدء اللَُّصاتء لكءن 

لءَها  َم ُبخ  َجَمُ ، َرغ  يَل   َوَلي َست  َخائءَن ا،  َنََّها َنإل  آَخرُ )التَّر  َجَمُ  َبخء يَل ا ، َوَكأَ (التَّر  ٍد، َوسء نََّها َطائءر  بءَجَناٍش َواحء
َها لء َجَناحء اَراتء َبي َن اُ َممء َعَل  َزاجء ًَ                                            .َمي ُبوَل ا لءتََنيُّلء فََياَفاتء الَح

* 

ع ر  يّ  اا َقَرأ ُت شء َجم اا َعاَلمء ا. إءَل  الَعَربءيَّ ء  اا ُمَتر  ًَ ُد  َأَلي َس ،َذا الشُُّعورُ . ت  إءن َسانءيَّ   تَن تَاُو ُشَعَراَاهُ َفمََّ  َوَم الَواحء
َوار  هء حء َتَرك اا بءَتَعدُّدء َتَوَياتءَها المَ  اا ُمش  َ،ا الَجص َرافءيَّ ء، َوبءُكلِّ ُمح  اَراتء بءَأب َعادء ًَ أء الَح يَّ ء  إءذَبي َن َشَواسء يَّ ء َوالَمادء ؛ اا ع َنوء

ي َتطء س ر ُأ الشِّ َيس  ين، ُيحرُِّب بءيُ اا َأفءيرءيّ  اا ع ُر َأن  َيُكوَن جء نء َوالَيأ سء حء ن َسانء ِّ اا وَّةء الُحز  ، َوبءَشه َوةء الَفَرشء َواالن تءَشااء اإلء
ارءيِّ َبي َن ُمخَتَلفء الشُّعُ  ًَ َوارءيِّ الَح يناا آَخَر، َعَل  إءن َشااء َوَتع مءيقء التََّواُصلء الحء َتَرإلء حء  ووء َواُ َممء َعَل  الُمش 

يَط ء الَّتء  ،ءَ  َلي َست  َكذلءإلَ  هء الَبسء                                                                     .،ذء

* 

يُموس  ،ءينء  ُر شء يدَ : "َيُيوُل الشَّاعء بَلي َس بءوس أء َقصء َدٍة َأن  ُتوقءَف َحر  ن  َتف َعَلُ  ،َذا َما َيف َترءُب أَ . اا ٍة َواحء
يَّ ُ  ُلوَماسء يُو َ َحٍد، َوُ،َو َيع ُبُر الُحُدوَد بء . الدُّب  َتجء يَر، َوُ،َو اَل َيس  مء ًَّ َتيءل  ُيَمفُِّل ال اَل أمَّا الشِّع ُر، َفُهَو َسفءير  ُمس 
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ُكم   َفرء َجَوازء َسَفٍر، َواَل َيُيوُل إءالَّ الَحقَّ، َو،َذا ُ،َو السِّر فء  َأنَُّ ، َوَدع  د  مءن  َأك  يَّتء ء، َواحء مءمَّا ُيَياُل َعن  َ،امءشء
لءَنا كإنسانيين،." الُفُنونء ُقوَّةا  َنَح ،َذا الَفنَّ اَ َرقَّ مءن  َجَناشء َفَراَشٍ ، ُفَرإَل الُوُلوجء إءَل  َدَواخء َك   ُيَؤفَِّر  إءذاا، لءَنم 
يفء الُيلُ اا فءيَها إءيَجاب َرةا ، َوَيع َمَل َعَل  تَن ظء ، َفإن  َكاَنتء َكَوارءُث الطَّبءيَع ء َقادء ي دء َوالَعَدااء ووء مءن  َشَوائءوء الُكر هء َوالحء

يَّ ء فء  َمادِّيَّتءَها، َوالفءك رءيَّ ء فء  إءن َسانء  ل مء ارءيَّ ء؛ السِّ ًَ نَّا، َومءن  ُمن َجَزاتءَنا الَح َ  َلي سَ يَّتءَها، َوالَّ َعَل  النَّي لء مء ت  تء  ،ء
ع َراٍر َعَل  َتر  اا واحد اا َتُخإلُّ َجم  تءم  َل بءاس  َتصء ، َفَعَلي َنا َأن  َنش  يمء اَل التَّع تءيمء ُو التَّع مء مءيمء ، َبل  ،ءَ  َنَتاج  إءن َسانء   َواجء

ي ، َوَتط وء ارءيِّ ًَ االَخَراوء الَح اَراتءَنا؛ َبد  ًَ ، َوَلي َس ان تءَهااا إء  اا رء َح َوارء يَل   َراقءَي   َوُمَؤفَِّرة  بءُلَص ء الحء َلي  ء، َوالشِّع ُر َوسء
                                                                                             .ُدوَن َشإلر 

* 

َواَر الحَ  ي َراَفَق حء مءيرء الَّذء ًَّ ُر مءن  فءَمارء ال ، َوالفءك  ي َجَعَلت ُ  الفََّياَفاُت الفََّياَفُ  اب َنُ  الفءك رء ، َوالَّذء اَراتء ًَ
تءمَ  يدء الفََّياَف ء َوالَعاَلَقاتء االج  يءيقء َ،َدفء ء َعَل  َصعء يَرَ،ا الُمَتَكلَِّم، َدَأَو َعَل  َتح  مء ًَ ن َسانءيَُّ   يَّ ء اإلء َلَيد  َأف َبَتتء . اعء

ُم الَّتء  َكَتَبَها الَيا وصاا َو ُعُموم، َأنَّ اَ دَ اا وَن َأي ً،ءُروَن، َوالَمي ُهورُ الَماَلحء َدانءيَّ   اا ،  َوالشِّع َر ُخصا ؛ َحاَل   وءج 
، َ نَُّ  النََّتاُج الفءك رءيُّ لءةمُ  رء الَواقءأء ق َرارء بءاَ م  َرَة اإلء ُفُب فءك  ، َوَتر  ، َوَحاَل   َتب َحُث َعنء الَحقِّ َوالَعد لء عء  اُ َممء ب دء

يَّ ُمف َل  لءلتََّمرُّ  ، َوَتص يءيوء الُحرِّ ، َوالَيه رء ، َوال َعس فء تءاَلوء يددء َعَل  االس  َكالءَها َبعء اتء  اا  ء بءُكلِّ َأش  ًَ َعنء االف تءَرا
يُث  ، لءَيص ُدَو الَحدء َلَمُ  الُحُرووء َبُر ُ،َنا ُ،َو َعو  يَّ ء، َوالَعائءُق اَ ك  ب َي  َلَدي َنا ، َويَ اا َعن  فََياَف ء السَّاَلمء َعَبفالسَِّياسء

عء  الَعاَلمء  ي ُ،َو َنَتاُج ُكلِّ ُمب دء يٍد، ُ،َو السَّاَلُم الفََّيافء ، َوالَّذء ب ُ  َوحء وشء ( الشِّع رُ )َتَواُصل  شء َكُسُطولء الرُّ
رءنَ  َملء َتيَّاَراتء َعص  يرء الُمَحمَّلء بءُمج  وء ، َوَجَمالء التَّص  ، َوُقوَّةء التََّأمُّلء َدانء اَلقءيَّاتء ء َوالوءج  الشِّع ُر، مءن  . ا الفءك رءيَّ ء َوَأخ 

َياسء ر ُمتََناقءٍب، َحااَلتُ  ٍر سء يَل َعن ُ  فء  َعص  َتَمدُّ مءن  َحي ُث ُ،َو َوفءيَي   َحيَّ  ، َوَوَجأ  َيُدلُّ َعَل  َذاتء ء، اَل َبدء ُ  ُتس 
َع ُ  تُُبُ  النَّف ُس الُمب دء ، َوَتك  َتَمأء يَجَنا التَّع بءيرءيَّ واللَُّصوءيَّ، َحَياةء الُمج  ُ  بءَها َنسء يَُّ  الَّتء  َنن سء ُمُن الُخُصوصء ، َوُ،َنا َتك 
ُر َنب ٍب ،ءَ  َكذلءإَل؛  س  َتاُجَها لءلتََّواُصلء َردّ َ نَّ الَكلءَمَ  جء                      .َعَل  الَخَراوء بءالدََّرَج ء اُ وَل  اا َنح 

* 
تَ  ، َوتَالءيَبُر ُلَصَ  الُمَيدََّساتء اُ وَل  َوَأَساالشِّع ُر ُيع  ينء يرء التَّك وء تءَطاطء الَمن َه ء النَّف سء  الَعامِّ مءن   اا طء ُرُه فء  اخ  َدو 

َتمء  ي َيش  زءيَّ ء َمَجازءهء، َوالَّذء َيائءيِّ ء بءَرم  يَّ ء َوالسِّيم  َهاَمن ُظورء َأنَُّ  ُجز ا  َخَطابء   َعالء  النَّي دء إءنَّ . ُل َعَل  الفََّياَف ء بءَأن َماطء
يجء ء َوقءرَ  وء ُمُن بءَنتَاَجاتء ء، َبل  فء  َتر  ، اَل َتك  اَراتء ًَ َن َتاَلُقحء الَح م  ًء َواٍر َفعَّاٍل  ، َكحء َمُ  الشِّع رء اَاتء ء، َأي  َأنََّها َأز 

َتبءَط ا بء ء، بَ  ، اَل فءي ء، َوَلي َست  ُمر  تءي اَللء َخارءَج الشِّع رء يٍق لءةَمَساَح ء االس  ًء يٍَّ ، َو يٍَّ ، َوُ،وء َمُ  فََياَفٍ ، َوُحرِّ ل  َأز 
كءُن لءلفََّياَف ء َأن  تََتَحرَّإلَ  َتَوى . َوالُمَحاَيَدةء الَّتء  ُيم  يَدةء َعَل  ُمس  يُث َعنء التََّطوُّرء الَجَدلء ِّ فء  بءن َي ء الَيصء ُ،َو الَحدء

ُمونء َوالشَّ   ً ، َوُ،وَ الَم ف ك لء ُر ُوَجوَدُه َبح  كءَنٍ  لءُمَواَجَه ء َواقءٍأ ُمَعيَّدٍ  اا َما ُيَبرِّ يَماٍت ُمم  مء ، َ نَّ الشِّع َر َلي َس َعن  َتر 
ن َسانءيَّ ء َوَتَجاُربءَهااا َتَرف َهاٍل، َبل  َحامءل  َعب َيرءي  لءَنَزَعاتء اإلء تءس  َل اس                                      .، َأو  فءع 

* 
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فء   َعَل  َمف ُهومء  يءيقء الُيوَّةء الجَّ الشِّع ُر مءن  َحي ُث َأنَُّ  َرد  َحر  يَنٍ ، َوَتح  صء ًَ تءاَلٍف ُدوَن  َرةء اخ  يدء َكَتك رءيسء فءك  دء
َرةء أَ  ، َوَشر شء فءك  يَل ء اَ َمدء يٍَّ  ُدوَن التََّورُّطء فء  ُحُروٍو َطوء ًُّ نَّ مَ ان تءَصاَراٍت ُروحء َسُبوَن َلي ُسوا بءال ُروَرةء ُ،ُم ن  َيك 

تءَماَر الَبَشرءيَّ ء بء  يُد اخ  رءي  ُيعء ح  َمَل، َوَغم ر  سء ُروَن، َ نَّ الشِّع َر َوَقائءُأ ُحُلٍم لءَعاَلٍم َأج  رءَ،ا اُ وَل ، الُمن َتصء َعَناصء
ُم َأَحداا  دء َرُش َأنَّ الُعن َف اَل َيخ  يَّتَُنا، َوبءالشِّ َوَيش  َدُه َنَتَصاَلُح َمَأ َذاكءَرتءَنا،  َنَُّ  ُحرِّ ُخُل َمَلُكوَتُ  . ع رء َوح  َمن  اَل َيد 

نء ِّ  َف َيب َي  َعَل  َ،امء ء التََّفاُعلء الَكو  رء تءَجاَه . َوَيَتَفهَُّمُ ، َسو  يَّ   لءلشَّاعء صء َيا َشخ  ، ُرؤ  يَدُة، َأوء النَّإلُّ إذاا؛ الَيصء
 ، َملء الَعاَلمء ن َسانءيَّ ء اَ ش  رءَب ء اإلء ّداا . َتَتَجاَوُز ال ُحُدوَد، َوتَن َفتءُح َعَل  التَّج  َن الَمي ُبولء جء لء  َأن  َني َرَأ  بءالطَّب أء َأنَُّ  مء

ُعَر َأنََّها تََتَياَطُأ َمَعنَ  ، َوَنش  ن َسانء نء تََتَحدَُّث َعنء اإلء رء الَكو  ٍر مءن  آخء يَدةا لءَشاعء                             .اَقصء

* 

َمَها َوَتارءيَخَها، وَ  ُلوا َماَلحء َن اُ َممء ُتع َرُف بءُشَعَرائءَها الَّذيَن َسجَّ َطابَكفءير  مء ، َبل  اا َتازءيَّ َفان   اا َ نَّ الشِّع َر َلي َس خء
ُكَر َأنَّ  كءُن َأن  َنذ  ، َواَل ُيم  يٍَّ  ُدوَن ُ،َو َسي ل  إءب َداعء   ُأس ُطورءي  عء يَرُ،م  َوَأرَُّخوَ،ا َكَذاكءَرٍة َجم  َتَرُعوا َأَساطء الَبَشَر اخ 

تءالَ  َنا، َواخ  َماتء ُوُجودء َن سء م  ًء ٍل َحيءييء ر  ، َكُموصء تءَفااَلتءهءم  ، َواح  ، َوَعاَداتءهءم  ع ٍر َأرََّخ َقَوانءيَنُهم  فءَنا َعَل  ،َذا شء
نء  زءيَّ ء لءلشِّع رء إءنََّها ال َحَياُة بءبَ . الَكو  يَف ء الرَّم  َهرء َرسَّامء  )َساَطٍ  بءالرُُّجولء إءَل  الَوظء ومء  َكاَن مءن  َأش  اب ُن الرُّ

مء بءال   ن َها َمادَّةا لءلرَّس  َنَأ مء ي َتَناَوَل ُصوَرَتُ  بءالذَّاتء لءَيص  ظاا َكلءَماتء ُماَلحء الَكارءيَكاتءيرء فء  الشِّع رء الَعَربء ِّ الَّذء
يلءَها إءَل  ُكلِّيَّاٍت، َ نَّ الشِّع َر ُ،َو التََّخيُُّل الَمي ُروُا  وء َتَمعء ء، َوَتح  ئءيَّاتء ال َخاصَّ ء بءُمج  ُفُ  اللَُّصُ  الَّتء  ال ُجز  ي َتصء الَّذء

َبَح ال َعاَلُم َقرءيبال يَ . َمت ُنَها الُمَخيََّلُ ، َوُجُسوُرَ،ا ال َكلءَم ُ  َم َأص  يَن َعَل   اا ُمتََناقءًوَ  اا و  عء َل الُمب دء مء بءَما فءي ء ال كءَفاَيُ  لءَيح 
نء  تءاَلإلء َأَدَواتء َفه مء ال َكو                                                                                .ام 

* 
نءيَّ   ُتَؤكُِّد َعَل  اللَّه َف ء  فء ء رءَساَل   َكو  َياَغ ء التََّواُصلء ال َعاَلمء ِّ لءَصالءحء  الشِّع ُر بءَوص  ُم فء  صء َل ء، َوُتَسا،ء الشَّامء

َوا س رء حء َر ال َبَشرء َكجء ، ُتَحرِّإُل َمَشاعء نء ٍر مءن  َأيِّ ُجز ٍا فء  ال َكو  يَدة  لءَشاعء َظ ء، َفَيصء لء ر َتَشاُبَكاتء اللَّح  ٍر َداخء
اُمنء ر َعالء  ال يءيَم ء، بءَطرء  ًَ َفَر مءن  ُكلِّ َقَراَراتء الُمن َتَدَياتء َت وعء  َوالشُُّمولء  َأك  ًُ زءُج َبي َن الذَّاتء  َوالَمو  يَيٍ  َتم 

نَ  يَّ ء الرَّا،ء َظ ء االق تءَصادء يَّ ء اللَّح  يَّ ء، َعَل  َأَ،مء يَّتءَهااالق تءَصادء َوار  .  ء َوُخُصوصء يَّ ء ال كءَتاَبُ  َعب َر النَّ "َخرَّاط، فء   إءد  ، "و عء
يرء َذاتء ء ُوُصوالا إءَل  َتَجاُوزء اَ َنا َواآلَخرَ  يُر إءَل  َأنَّ ُمط َلَق َنإلر ُمَتَمفِّالا تءَينءيَّاتء ء لءَتط وء ، َيُمدُّ َقَناَة َتَواُصٍل ُيشء

يَّ    َ  بءَطبءيَعتءَها َعاَلمء ينءَما)َدافءَي ا َبي َن الشِّع رء َوَبيءيَّ ء ال ُفُنونء الَّتء  ،ء م ، إءيَيال ، سء يَُّ  الشِّع رء ( َرس  َواَ،ا، َوتءل إَل َما،ء َوسء
َدةء ال ُكلءيَّ ء الَّ  ، َوَقائءم  َعَل  تََنوُّلء ال َوح  َرُه إءَل  ُكلِّ َما ُ،َو َجَمالء   َمتء ء؛ َأن  َيُشدَّ َأَواصء ، َوسء َتَلفء ال ُفُنونء بءُطُ  بءُمخ  تء  َتر 

َن ال َهن َدَس ء ا لء ر َبي نَ مء يَف ء، َعَل  َأَساسء َما فءي ء مءن  َتَصاُرٍل َداخء ُل َتَواُتُرُه إءَل  الدَِّراَما ال َحدء ع َمارءيَّ ء، َوَيصء  لمء
َناتء  رء َوالُمَكوِّ ، َ نََّها تح  . ال َعَناصء لءين ث  ب ُروك س  ، َكَما َيُيوُل ك  َطاوء ير  لءل خء َ  َمع َبر  َصصء يَدٍة ،ء َتوءي َعَل  ُكلُّ َقصء

يدء ال َخل قء َوَسائءَل اللَُّص ء الَّتء  ،ءَ  َأَساُس ال   َراَما َوَتَراجء وَر دء ًُ ُر َنف َسُ ، َو،َذا َيع نء  ُح ٍت ُيَحاوء َوارء َصو           .حء
* 
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َفُر ان فءتَاحالشِّع   َم َأك  تءَبارء َأنَّ  اا َوَسع ي اا ُر ال َيو  يلء التََّفاُعلء َعَل  اع  يَُّ  لءل َحَداَف ء، لءَتأ صء حِّ ُ  النَُّواُة الدَّقءيَيُ  َوالصِّ
يَدٍة لءخء  تَت بءُأ َمَنا،ءَ  َجدء ي َيس  لء ء، َوالَّذء َطاوء الشِّع رءي مءن  َداخء تءن َطاَق ال خء ُروَرةء اس  ًَّ َتد عء  بءال ع رءير َتس  َطاٍو شء

َناتء ء الفََّيافءيَّ ء، يٍث بءُكلِّ ُمَكوِّ ُم بءال َحَداَف ء َمن َهجيَ  َعَربء ر َحدء ُلوب اا تَّسء َعَل  َبيءيَّ ء الفََّياَفاتء  اا َمف ُتوح اا ، َوَلي َس َزَمناا َوُأس 
ارَ  ًَ َل ء َمع رءفءيّ َوال َح مء ، َو،َذا اَل َيَتَعاَرُب َمَأ  اا اتء الُمَتَكامء اَللء التَّاَلُقحء ال َيو  نءيَّ ء، مءن  خء َمَأ الذَّاكءَرةء ال َكو 

تءَزازءَنا بءفََياَفاتءَنا َوُتَرافءَنا، َفُنَصيُِّر َوَنَتَصيَُّر، وَ ال   يَّ ء، َواع  اآلَن، فء  َعاَلٍم ُيرءيُد َلَنا َأن   اا ُنَؤفُِّر َوَنتََأفَُّر، ُخُصوصُخُصوصء
رءي إءر َ،اوٍ  اَلٍق، َوُمَناصء                                                                .ُنَصنََّف َكُدَعاةء ان صء

* 

يُن الذَّاكءَرةء الشِّ  ع وء َتك وء َن الصَّ يدمء َل ء،  اا ع رءيَّ ء ال َعَربءيَّ ء َبعء َراَعاتء ال فءك رءيَّ ء ال َحاصء َعنء ال َيَلقء الَمع رءفء ، َوالصِّ
َتهءدُ  ُنَها َتج  يد َكو  رءي  "َحَدافَاتء الُمَحايءَف ء َلَها، َحي ُث ُمَخالءفاا، َوُمَكمِّالا لءل   اا لءتَُيدَِّم َتَواُصالا َجدء ح  يَّ  ، سء الشِّع ُر ُلَص   َعاَلمء

َن ء، َيُيوُدَنا إءَل  َما ُ،َو َأب َعدُ  مء يُر َفَرن َسا  الشِّع رءي."لءُكلِّ اَ ز  مء ًَ لءير   ُر ُبود                    .، َكَما َيُيوُل الشَّاعء

* 

ُلُغ َأيَُّ  ُأمَّ  يَن تَب  سِّيَّ ء حء يَحاَااتء ال حء َتَلُف اإلء فءَها ُمخ  بءُح لءَحر  ، بءَحي ُث ُيص  َن التََّيدُّمء َن اُ َممء َدَرَج ا َكافءَي ا مء ٍ  مء
ُر، َوَين ُظُمَها بءإءيَياٍل َوبءَناٍا لمؤرخ ليط  بعد ليط  ولفظ  لفظ ، َو،َذا الشِّع   فءيَّ ء، َيل َتيءُطَها الشَّاعء ُكلِّ ُر، بء َوال َعاطء

دَ  َها، اَل َتَناُقَب صء يَدة  ُمب َتَكَرة ، َغي ُر ُمن َحاَزٍة إالَّ لءَعَداَل ء َمن َهجء نءيَّ   َجدء َنتء ء، ُلَص   َكو  مء ، َواَل َتَناُزاَلٍت ُتَصيُِّر َأز  امء  
، َوَتكَ  ، َوَتَواُصل  َياَن، َبل  َتاَلُقح  ، واََل ُجوَل، واََل ُطص  َم النُُّشواء تءَباَراتء ء نءَظاماَماَلحء ، َوالشِّع رءيَُّ  َشا،ءد  اا ُمَتَميِّز  اا ُمل  بءاع 

َقَل ء بءَنااء ا ، َوَتَجاُوزء َعر  ، َوالتََّياُروء يوء َرةا َعَل  التَّه ذء َتلءإُل َمي دء ُل لءلتَّف كءيرء بءاللَُّص ء، َتم  َفاظء َعَل  قءيَم ء َأوَّ لء َمَأ ال حء ل َيو 
َباَما ُ،َو َطرءيَيُ  ال د ، َوَ،ي َئ  ، َوُمَولُِّد ُمُفٍل ُعل َيا، َوُكلَُّها َأس  فء ء َكائءن  َفر  كءَن   َتن ُيُل َأف َكار تَّع بءيرء بءَوص  َخاصَّ ا  اا و  ُمم 

تءَماعء ر  ل)مءن  َرائءٍد اج  ، َوُيع طء ( الُمب دء ب َدالء ُلَها إءَل  آَخرءيَن بءَصاَي ء التََّأفُّرء َعب َر اإلء سء َطاَر ُير   ، فء  ال َوق تء َذاتء ء، اإلء
اَيا َحَراكء ء  ًَ ن َساُن َمَداَرُه، َوَق َواٍر َيُكوُن اإلء تءَماعء َّ لءحء                                                  . االج 

* 

يَّ ٍ  يٍَّ  َنو عء ، َيف َترءُب ُوُجوَد َتَعدُّدء ارءير ًَ ٍل َوَتَواُصٍل َح نءيٍَّ ، َتَتَمفَُّل بءُكلِّ ُمَتَكلٍِّم ُوُجوَد آَخٍر  الشِّع ُر، َكَحامء َوَكو 
عء   ُمتَّيء  َساس  َجم  يَّتء ء، َ نَّ الشِّع َر إءح  َماُتُ  َوَنَمطء يَُّتُ ، َأو  سء ُ  إءلءي  ء َمه َما َتُكن  ُ،وء                .د  َوُمَتَداَول  َيَتَوجَّ

* 

نءيَّ َ  يَي  ال َكو  تَاُج الُموسء لءتََناُغمء الشِّع رء َكَتَواُصٍل َأب َعَد مءن  ُحُدودء ال َكلءَماتء الَّتء  ُتَعبُِّر َعن  الدَّ، َش ء بءُلَصٍ   َنح 
يَّتء ء مءن   ُدوَدةء لءَحَيوء ٍل َأو  َحَدٍث، َأمَّا َجو َ،ُر الَمع َن ، َفبءَأط َيافء ء َغي رء الَمح  ُسوَسٍ  َني الا لءفءع  اَللء التَّبَ َمح  اُدلء  خء

ن َسانء اا ،َذا ُ،َو، ُعُموم. لُمَحاَوَرةء َوا يَّ ء مءن  تََفاُعلء اإلء ، َوَسي ُروَرتء ء التَّارءيخء َطاُر الَعامُّ لءلشِّع رء بءَتَعافءي ء النَّف سء ء ، اإلء
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َياَغاتءَها ال َخالََّق ء  ، وَنَجاحء ء فء  صء نء هء التََّحوُّاَلُت َجاَات  مءن  َكمر . بءال َكو  يٍَّ  َعامٍَّ   ،ذء تءَماعء َزَمنء ر ان َماَز بءَتَحوُّاَلٍت اج 
، مءن  َحي ُث َأنَُّ  مُ  يفءيَّ ء لءلشِّع رء يدء الُبن َي ء ال َخَطابءيَّ ء ال َوظء دء حٍ  الَمَجاَل لءَتج  يٍَّ ، ُمف سء َياسء َهاَوسء      . َناَظَرة  لءل َحَياةء َنف سء

* 

يَُّ  الشِّع رء ال َعرَ  ييء ر َمف ُهوٍم ُخُصوصء نءيَُّ  الشِّع رء إءن َسانءيَّ ا ُشُمولءيَّ ا، َجاَات  َعَل  َنَمٍط ُموسء ، إءَذا َكاَنت  َكو  بء ِّ
يَّ ا  ًء ، َوُيَمفُِّل َق يَياُل بءال َحَراإلء َدى َواإلء َق َمن ُطوَقٍ ، َيتََباَدُل الصَّ يًّا َكُلَصٍ  َوَراَا، َأو  َفو  نءيَّ ا مءن  َعاَلمء يَّ ٍ  َكو  دء َيٍ  َفر  . ُرؤ 

ُس  يد ،َذا َ،اجء دء اَراتء َتح  ًَ َوارء ال َح َماٍت َتَتَمفَُّل فء  التََّواُصلء مَ اا حء ُر، َمَأ َداعء َكُزَ،ا الشَّاعء َأ اآلتء  مءَن ، َمر 
ئءيّ  اا اآلَخرء َمط ُبوع ٍل مَ  اا َأو  َمر  ، َوتءل إَل َمَعايءيُر ال َحَداَف ء، بءَشك  ٍل َحَيوءير َتَلفء التََّجاُروء بءَشك  ا، َوَقد  َتَأسََّست  َعَل  ُمخ 

يَّ ء  ب َداعء نءيَّ ء لءل ُمَصاَمَرةء الشِّع رءيَّ ء اإلء لُ . ال َكو  كءُن إءالَّ َأن  َتُكوَن : مءن  ُ،َنا ال َيو  إءنَّ ال َحَداَفَ ، بءالَمع َن  الُمط َلقء، اَل ُيم 
لء  شاا لءُروشء الُمب دء َذااا ُمن عء َيانَن الُمَسلَّمء بء ء، َأنَّ الشِّع رءيََّ  ال َعَربءيََّ  ُتَعانء مء . غء ، مءن  ُمَحاَيَف ء ال َكفءيرء اا  ، َواَل تََتَمكَُّن، َأح 

فمءن  ُمَتَصيَِّراتء ال حَ  ُقأء  اا َداَف ء َوَتط بءيَياتءَها َخو  ، َوالتََّيو  يلء َباإلء التََّعاطء  َمَأ َمَظنَّ ء التَّأ وء َرارء مءن  إءر  إءنََّها . ، َوالتَّك 
ُأ لءآلي ُدولُ  ًَ يّ َتخ  َيا الُمَصدََّرةء َعاَلمء َرٍة لءلتََّجاُذوء ال َحَدافء ، َو،َذا ُيَخالءُف ُروَش الَمع َن  ال َحَداَفوءي،  اا وج  إءَلي َها َكَظا،ء

يَّتءَها، َأب َعُد َما َتُكوُن َعنء التََّما،ء  يَنامء َملء دء َ ، فء  ُمج  َياَحي ُث ،ء ُل َأن  َيُكوَن الشِّع ُر  َمَأ .   بءاءآلي ُدوُلوج  اَ ص 
يدال   يرء َبعء َرارء َمُيواَلتءَها، بءَحي ُث ُتل صء  التََّفرَُّد،  اا َحَداَف ء َوالتَّط وء يرءَ،ا، َأو  َتك  يرء َتب شء َنُح إءَل  َتأ طء َعن  ُكلِّ َمن َهٍ  َيج 

َهَ  الذَّاتءيََّ  َكُلَصٍ   رء بءاآلَخرء َعب َر َوالنَّك  كءيَز َعَل  االتَِّصالء الُمَباشء يُد التَّر  ، ُتعء يَّ ء الَمن َه ء ، َوَعاَلمء َعالءَي ء التََّواُصلء
ن َها َلَ  ُشُروٍط مء َتد عء  ُجم  َسالء َوالتََّليِّ  َما َيس  ر  اَللء َعَملءيََّت ِّ اإلء ، مءن  خء                                 :النَّإلِّ

تُبءَر  - ع رءيُّ َتع بءير إءَذا اع  َطاُو الشء ع رءي  بءُلَص ء  اا ال خء ٍ  ُ،َو َوع    شء ، َفإءنَّ ُكلَّ َوع  َن اَ َممء َعن  َوع  ء ُأمٍَّ  مء
رءهء                                                                                                  .َعص 

، َوا ءَعاَدةء قءَراَاُة  - تءَشافء َب   فء  االك  كءُن َأن  َتُكوَن ُمَحايءَدةا، َبل  ُ،َو َرغ  َن الشُُّعووء اَل ُيم  ٍر لءَشع ٍو مء  َأيِّ فءك 
                                                                                         . إءن َتاجء ال َوع  ء 

َن ال يءَراَاةء؛ ُأَممء   َوَذاتء   ُمَتَعدُِّد ال يءَراَااتء النَّإلُّ الشِّع رء  - َتَوَيانء مء                               . يُّ َلُ  ُمس 

يُل الُمَناَقَشاتء الُمَتَعلَِّي ء بءَكي فءيَّ ء التََّذوُّ  - ، َوتَف عء كءيزء َعَل  االتَِّصالء النَّصِّ ِّ َن التَّر  تءيَعاوء قء َواالالَمزءيُد مء     .س 

بءَي ء الالتَّر   - يَّ ء جَّ كءيُز َعَل  التَّر  ل مء ل  َعَل  الُمَتَصيَِّراتء ال عء تءَبارء َأنَّ ال َكاَلَم َتع بءير  ُمط َلق  ُمطء َمالءيَّ ء لءلَُّص ء َعَل  اع 
                                                                                    . َوالتَِّينءيَّ ء االتَِّصالءيَّ ء 

- ، ع رءي  يف  شء صء َرةء الشِّع رءيَّ ء، إءنََّما ُ،َو َتو  َيطاا مءن  َخارءجء الظَّا،ء كءُن َأن  َيُكوَن ُمس  يُث اَل ُيم  دء َعَل   التَّح 
َتَوَياتء ء َذاتء ال ُبع   ب َدالء بءَشتَّ  ُمس  يُر اإلء مء ًَ تءَبارء َأنَّ الشِّع َر  ، َوَخي رء اع  نء اآلَخرء اَلقء  الَمف ُتوشء َعَل  َأم  ُد اَ خ 

َرةء َذاتءَها ٍز، َأو  َمن ُطوٍق َمف ُروٍب مءن  َخارءجء الظَّا،ء ، ُدوَن َتَصوٍُّر نءَهائء ر َجا،ء                             .ال ُكلِّ
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َجمَ  - وعء  الُمَوازءي لءَتر  ًُ َجَم ء ال َعَمُل َعَل  ان فءتَاشء الَمو  َلَم ء، لءَتر  ُر ال َعو  تءَبارء َأنَُّ  َعص   ء إءبَداَعاتءَنا، َعَل  اع 
تءاَلفاالتَِّصالء َوالُمفَاقَ  مءُل اخ  ي َيح  يَّ  اا َجَدلءيّ  اا َف ء الَّذء حِّ ،  اا صء ، َوَزَوالء ال ُحُدودء َعب َر االتَِّصالء الرََّقمء ِّ فء  َحَياةء ال َبَشرء
                                                                                   .ن َكُبوتءيَّ ء َوالشََّبَكاتء ال عَ 

* 

ًء رَ تء اف    ٍ ييَ يء حَ كَ  لء اخُ دَ التَّ وَ  يلء صء و  التَّ  لء ك  شَ بء     سَ بء تَ ل  مُ  ، ء يَّلَ خَ المُ  نَ مء  اا اَ د  بَ  ، ُ يَّ رء ع  الشِّ  ةُ ورَ الصُّ    ٍ ومَ ظُ ن  مَ  نَ م  ًء  ، ٍ يَّ ا
ا هذَ بء   َ ،ء ا، وَ هَ جَ تَ ن  ي أَ ذء الَّ  فء قء و  مَ وَ   ء هَ ج  وء  ن  عَ  لٍ زء ع  مَ ا بء هَ اجء تَ ن  إء  اقء يَ سء  جَ ارء خَ  رُ اصء عَ المُ  انُ سَ ن  ا اإلء هَ كُ لء ه  تَ س  يَ 

 نَ مء  لُ عَ ج  ا يَ ،ذَ ، وَ أء اقء الوَ  أَ مَ   ِّ فء ر  الحَ  قء ابُ طَ التَّ  مء ،  وَ  ن  مء  ت  ًَ رَ ا فَ مَ ه  مَ   ا يَّ ادء يَ حء  ونَ كُ تَ  ن  أَ  نُ كء م  يُ  الَ  ، نَ ع  المَ 
ا، هَ ن  مء  ير دء ي  نَ  فٍ قء و  مَ  يدء دء ح  تَ وَ  ،اهَ اجء تَ ن  إء  ةء ادَ عَ إء  لء ج  أَ  ن  مء  ،اهَ يلء لء ح  تَ ا وَ هَ يفء فء ك    تَ لَ عَ  ةٍ رَ ادء قَ  ةٍ رَ اكء ذَ بء  اظَ فَ تء االح   وء ع  الصَّ 
 ، ِّ نء و  الكَ   ِّ افء يَ الفَّ  طء ر  الشَّ  أَ مَ  ثء الء الفَّ  مء الَ   العَ فء  فء يَّ فَ المُ  نَ ي  بَ  لء اصء الحَ  اوء رَ تء االغ    ء ييَ يء حَ لء     مَّ هء مُ  ة  ااَ ًَ إء  إلَ   ذلء فء وَ 
 قَ ائء يَ حَ  ن  عَ  يرء بء ع    التَّ لَ عَ  ر  ادء قَ     ائء هَ نء  ط  ر  شَ   ُ نَّ   أَ لَ عَ   ُ ونَ رُ دِّ صَ يُ وَ  ،ينَ يِّ بء ر  الصَ   ء افَ يَ الفَّ  الُ نَّ صُ   ء   بء فء تَ ح  ي يَ ذء الَّ 
، لء دء ب  مُ ل  لء   َ يَّ افء يَ الفَّ   َ يَّ وصء صُ الخُ  رُ هء ظ  يُ  ،اتء الذَّ بء  رُ ع  الشِّ وَ  ، ٍ يَّ لء اعء فَ كَ  وماا مُ عُ  وُ دَ ا ا َ مَ نَّ إء  ، ء يمَ اليء  ةء زَ جَ ن  مُ وَ   ٍ يَّ لِّ كُ   ٍ يَّ نء و  كَ 

 ، ء يفَ دء الحَ  الء صَ تِّ الا لء ائء سَ وَ  لء ع  فء بء  ،ةء رَ طء ي  سَ المُ   ء افَ دَ الحَ  دَ ع  ا بَ مَ  اتء يَّ الء مَ جَ وَ   ء افَ يَ فَ  ن  عَ   ء ابء رَ تء اغ   وء أَ   ء ابء رَ تء اق  مءن  َحي ُث 
ًَّ وَ  يدء فء المُ  نَ مء فَ  ،انَ ،ُ  ن  مء وَ    َ ،ء  ،ةٍ دَ احء وَ   ٍ يَ ؤ  رُ  الَ  ، ٍ يَّ بء رَ ى عَ ؤا رُ  قء ل  خَ لء  ،انَ ابء آلدَ   ء يَّ ييء بء ط  التَّ  ةء ااَ رَ اليء بء  امُ مَ تء اال،   يِّ ورء رُ ال
                                                                .اقا ر  شَ ا وَ با ر  غَ  ينء فَ رَ ى الطَّ دَ لَ     بَ ع  صَ     لَ ادَ عَ مُ 

* 

  ا قَّ دء  رَ فَ ك  ا أَ فا ص  وَ  رُ فِّ وَ يُ  د  قَ  وُ دَ ا ا َ نَ ،ُ وَ  ، ِّ بء رَ العَ  مء الَ العَ وَ  وء رَ العَ   ء فَ رء ع    مَ لَ إء  أُ لَّ طَ تَ يَ ، اا ُمومعُ  وُ ر  الصَ  مَ و  اليَ 
ي ذء الَّ وَ  ،قء الَّ الخَ   ِّ بء رَ العَ   ِّ اعء دَ ب  اإلء  دء ع  البُ  يدء يء ح    تَ فء  نُ مُ ك  تَ   َ لَ كء ش  المُ  نَّ ، لكء  ء اسَ يَ سِّ الوَ  يخء ارء التَّ  وء تُ كُ  ن  ا مء يا م  عُ وَ 
 ن  مَّ مء  َب ع  البَ  وُ اسء نَ ا يُ   مَ لَ عَ  يزُ كء ر  التَ وَ  ، ُ يَّ رء شَ ا البَ هَ ت  جَ تَ ن    أَ تء الَّ   ء يَّ يكء سء الَ الكء  الء مَ ع    ا َ فء   ر ييء يء حَ  لٍ ك  شَ بء  مُ ا،ء سَ يُ 
 ، ِّ اعء دَ ب  إلء ا يلء صء و  التَّ  نَ مء   ٍ يَ الء عَ   ٍ فَ ر  حء كَ  رء ع  لشِّ لء  قُ الَّ الخَ  رُ و  الدَّ  نُ مُ ك  ا يَ نَ ،ُ وَ  ،فٍ ن    عُ فء رء تَ ح  مُ كَ  وء رَ العَ  ارَ هَ ظ  إء  يدُ رء يُ 
 ي ء فء  م  هُ سَ فُ ن  أَ  وُ رَ العَ  رَ وَّ ي طَ ذء الَّ  أَ قء و  المَ  نَّ إء  :ولَ يُ نَ  ن  أَ  نُ كء م  يُ   ٍ اطَ سَ بَ بء  .رء خَ آلاا وَ نَ  َ ا لَ و  ا حَ نَ تَ رَ ك  فء ا وَ نَ وفَ رُ و  مَ  شُ رَ ش  تَ 
ا مَ وَ  ، ا يَّ افء دَ حَ  حَ مء الَ ا مَ يهَ فء  دُ جء   نَ تء الَّ  ،ونء نُ الفُ وَ  اوء اآلدَ بء   ُّ نء ع  المَ  زُ يِّ الحَ  وَ ،ُ  ، ء افَ دَ الحَ  دَ ع  ا بَ مَ وَ  ، ء افَ دَ الحَ بء  اقء حَ لِّ لء 
 تء والَ يُ مَ  ن  مء   ء لء وُّ حَ تَ بء  ،اتء ًَ اقء نَ تَ المُ  رُ اوُ جَ تَ  وَ ،ُ  ،" ر افء دَ حَ  دَ ع  ا بَ مَ " ومَ هُ ف  مَ  نَّ أَ  ارء بَ تء   اع  لَ عَ  ، ٍ يَّ افء دَ حَ  دَ ع  بَ 

 ، َ يَّ نء و  الكَ   َ لَ ادَ عَ المُ  قُ يِّ حَ يُ  جٍ رَ خ  مَ  ن  عَ  فاا ح  بَ  وشٍ تُ ف  مَ  ارٍ وَ حء ا كَ هَ تء والَ لُ د  مَ بء   ء يَّ ابء يجَ إلء   الَ إء  لء ادَ بَ تَ المُ   ء ف  النَّ وَ  اتء امَ هَ االتِّ 
                         .اثء رَ التُّ وَ   ء يَّ رء ع  الشِّ   ء يَّ وُ الهُ  تء ابء وَ فَ وَ  ، ء يَّ وصء صُ   الخُ لَ عَ  اظء فَ الحء  أَ مَ  ،لء اصُ وَ التَّ  ةء ورَ رُ ًَ لء 

* 

 



191 
 

  ء يَّةالحَ  ةء رَّ الُحة  ء َبةرء ج  التَّ  اهء جَ اتِّ بء   ء اتء   ذَ لَ عَ  قُ وَّ فَ تَ يَ  فَ و  سَ  وَ هُ فَ  ،اتٍ اَ الَ إءم   ونَ دُ  لء اخء الدَّ  نَ مء   ُ ،َّ وَ تَ يَ  الَ دَ ب  اإلء  إلَ رُ ت  نَ لء 
 ، ِّ انء َسةن  اإلء  الء دَ ب ةاإلء  نء َعة لٍ زء ع ةمَ بء  ت  َسةي  لَ   ُ يَّةبء رَ العَ   ُ يَّ رء ع  ا الشِّةَنة،ُ وَ  ،نء و  الَكةوَ  أء َمةتَ ج  المُ وَ  يرء بء ع  لتَّ لء   ِّ لِّ الكُ  الء عَ ش  إلء ا اتء ذَ 
ةمَ لء  لٍ امء حَ وَ  ،اسٍ سَّ حَ  لٍ اصُ وَ تَ كَ   ء مِّ ًَ   خء فء  ل  بَ  ةعَ المُ  وء ارُ يَةالتَّ وَ  ةء رَ ايَ َصةالمُ  ولء رُ ش    تءةالَّ  اتء اَسةيَ السِّ  رَ و  دَ  َس َكةعَ  ،رء اصء
ةةمَ  لَ َشةةفَ  ت  تَةةبَ ف  أَ  ةةا التَّ هَ وعء رُ ش  ةةالمَ  رُ و  دَ  وَ ُ،ةة.  ِّ نء امُ ًَ ةةدَ ، َوُ،ةةَو اا وصةةصُ خُ  يِّ رء ع  الشِّةةوَ ، اا ُمومةةعُ   ِّ افء يَةةالفَّ  ولء رُ ش   ن   َ  ة  وَ ع 
    كَ لء  الَ  ، ء تء بَ رء ج    تَ امء سَ تَ وَ  الء دَ ب  إلء ا  ء ا،َ دَ بَ بء  وط  رُ ش  مَ  ز  يَّ مَ مُ  اج  زَ مء وَ     هَ ك  نَ   ُ لَ ، االا عَّ فَ  اا كاسء مَ تَ مُ  اا ودجُ وُ   ُ يَّ رء ع  الشِّ  ونَ كُ تَ 
ة رَ فَةك  أَ  لُ اوء َحةيُ  ل  َبة ،ط  يَةفَ  ولء طُةي  المَ  وشء الةرُّ  طَ ي  َخة يدَ عء تَ س  يَ  و  أَ  ،بء ر   َ   الَ عَ   ُ تَ ظَ ح  لَ  دَ بِّ ؤَ يُ  ة،ةذَ  ن  مء ةوَ تَ يَ  ينَ ا حء   فءة دُ حَّ

ًء المَ  رء وَ صُ  ًء الحَ   وَ ا ة إلر َنة لَّ ُكة لُ َعةج  ا يَ مَ  ،نء و  الكَ   ء لَ ئء س  أَ وَ  لء بَ ي  تَ س  المُ وَ  رء ا   ء َظةح  لَ بء  الا مَّةحَ مُ  اا ّيةييء يء حَ  اا مةالَ عَ  ير رء ع  شء
ا َنة،ُ   ُ قَةالَ العَ فَ  ،قَ بَ ا َسةمَّةعَ  اا يَّةعء و  نَ  رء ع  الشِّة فَ الَ تء اخ   لُ مِّ كَ   تُ تء ا الَّ هَ سء اجء وَ ،َ وَ  اةء يَ الحَ بء   ا ونَ حُ ش  مَ  رٍ تُّ وَ تَ  ةَ رَ ؤ  بُ وَ  ،يفء فء ك  التَّ 
ةةخُ   يَ تءةةالَّ  ةء دَ دِّ َجةةتَ المُ  اةء َيةةالحَ   ء يَعةةبء طَ  أ  َمةة اا َبةةاوُ جَ تَ  يةةرء بء ع  التَّ   ء َصةةلُ وَ  اسء َسةةح  إلا  ء َصةةلُ  أ  َمةة ًُ  ،اا ّيةةالء حَ  مُ الَ الَعةةوَ  رُ ع  ا الشِّةةهَ و
ةةالمُ وَ   مء الَ السَّةةوَ   ء ع  الةةوَ  اجء تَةةن  إء  ةء ادَ َعةةا ء وَ  ،افء َشةةتء   االك  فءةة  ِّ نء و  الَكةة مء الَ السَّةةوَ  الء دَ ب ةةاإلء  حء الء َصةةلء  ،اهَةةلَ  أُ يَّةةهَ تَ   يَ تءةةالَّ   ء يَّ لء بَ ي  تَ س 

                                                                                                 . ِّ لِّ الكُ 

 

 
 

يشةمحمَّ  د حلمي الرِّ  
.َشاِعٌر َوَباِحٌث َوُمَتْرِجٌم ِمْن ِفَلْسِطينَ   
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 السَّالم أّول الل غات وآخر الل غات
 

 
ان صبري يوسف   لفنَّ لكاتب الوحة ل  

 
هةةا منبعفةة  مةةن شةةهي  اليصةةيدة، السَّةةالم لصةة  العصةةر ولصةة  الحيةةاة، لصةة  السَّةةالم لصةة  رائعةة  منعشةة  لليلةةو، كأنّ 

والحاًر والمستيبل، ،و لص  رحب  تصلح لكلِّ العصور، لصة  حكمة  وعيةل ولصة  ال يتجاور،ةا لصة   الماً 
ل اللُّ  البشر بينما ف  العنف ال  ق أ،داف البشر كلَّ الم نستطيأ أن نحيِّ نا بالسَّ صات،  نَّ صات وآخر اللُّ و،و أوَّ

لم والعدوان، والحروو ال منتصةر يتفاقم الظُّ  يحيِّق المرا إال أ،دافاا سخيف  ويهدر دم أبرياا، ف  لص  الحرو
لهةةذا فأنةةا أميةةت الحةةروو وال  ،  المنتصةةر انتصةةاره قةةائم علةة  سةةحق جمةةاجم بشةةٍر آخةةرينفيهةةا إطالقةةاا، حتّةة

                                  . عدال  ف  الحروو إطالقاا وال قداس  ف  الحروو وال خير ف  الحروو

أن نبن  علي  آماالا نبيلة  ومسةتيبالا رائعةاا ،ةو السَّةالم، ولكةن لةيس السَّةالم الخّلبة    ا الوحيد الذي يمكنالشَّ 
السَّةالم أعمةق مةن البحةار،   نَّ  ،  للسةالمفما نراه عل  السَّةاح  مةا ،ةو أكفةر مةن اليشةرة الخارجّية ،ذي نراهالَّ 

ائعة ، ،ةو حبةق الكةون بيعة  الرَّ الكائنةات، ،ةو صةديق الطَّ    أسةبق مةن البشةر ومةن كةلِّ أعمق من البشر،  نَّة
،ةو  ،تهةا،ةو فيافة  حيةاة برمّ  ،،و خيرات مندلي  من شةهي  الشَّةمس، ،ةو نعمة  مةن ا عةال  ،بالعطاا المشأِّ 

،ةةةو أعمةةةق مةةةن رجةةةاالت ،ةةةذا الزَّمةةةان وقبةةةل ،ةةةذا  ،تةةة  مةةةا بعةةةد،ا أخةةةالقعةةةين العدالةةة  والحيييةةة  وا خةةةالق الَّ 
                                    . ،ورل ديموم  أري  الزُّ ،و تراكم معرف  طويل وعميق مف ،الزَّمان

واريخ وعبر طائرات الشَّةبح وعبةر اليةوَّة الصاشةم  وال يمكةن تحييية   السَّالم ال يمكن تحييي  عبر الينابل والصَّ
 ًَّ   أكفةر ول بةين بعًةها عبةر منظومة  كونّيةعيف، السَّالم ،و حال  توازن ف  عالقات الةدُّ ما بين اليوي وال
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الم يًةمن عالقةات عادلة  السَّة .وممَّا حدث ف  تاريخ البشةري  ،وأخالقاا ممَّا نراه وعدال ا  راا وحداف ا اا وتطوُّ رقيَّ 
الم ال ييةوم م كفيةراا عةن عالقةات مةا نةراه اآلن، السَّةعبر منظومةات خالقة  تتيةدَّ  ،عل  مساحات الكون برمت 

ةةة  الل، ،ةةةو صةةةديق الكائنةةةات كةةةلَّ   كالمةةةاا الةةةزُّ ،ةةةو لصةةة  نيّيةةة راعات الجوفةةةاا،علةةة  المصةةةالح البصيًةةة  والصِّ
                                                                                            .الكائنات

 
ولةةيس رحلةة  شةةريرة  ،منةةد،   أنةةا كيةةف ال يفهةةم الكةةائن الحةةّ  أنةة  مجةةّرد رحلةة  عةةابرة فةة  ،ةةذا الكةةون الفسةةيح

بيعة  مس، ،ةو اخًةرار الطَّ الشَّة   مةأ اشةراق ء ماا، حةوار المحّبةبالينابل، السَّالم حوار ا رب مأ السَّة مكتنزة
الم لصةة  متجةةذِّرة فةة  أعمةةاق ا رب الم صةةديي  ا وحةةد فةة  ،ةةذا الكةةون الفسةةيح، السَّةةفولةة ، السَّةةفةة  وجةة  الطُّ 
مةان، السَّةالم بر ديموم  الكةون علة  مةرِّ الزَّ وازن الكون  ع  أقص  أقاص  السَّماا، ،و روش التَّ وممتدَّة حتَّ 

                                     !ف  دنيا من حجر بسم  مندلي  من وجن ء اآلله ، ،و صوت الحقِّ 

 
 

 صبري يوسف
 كاتب شواعر سوري مقيم في ستوكهولم

sabriyousef1@hotmail.com 
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 البحث عن الضَّوء وسط العتمة
 

 
 

     نور يونان لس ورّيةا الكاتبة

ؤلةةؤ مةن ا لمةاسء واللُّ  رُه ًةوا قمةٍر حةزيٍن وعيةدلينةوِّ  ،وادء وشةاَش السَّة علية  مُ ويخةيِّ  يظلةمُ  أ،ةا ،ةو عةالم  قةد بةد
تجد إنَّهةا مختلفة  ومتمةايزة حتَّ  لها آللئ وتتأمّ لجوم وا  ولكن ما أن تيترو من تلإل النُّ تلإَل الفتاة البهيَّ  ليًمَّ 

ةلإل ا ًواا الملوَّ فيما بينها ت اتهةا تحمةُل فة  طيَّ و  ،المن عالمنةا فة  الظَّةتة  تةزيِّ فراا الَّ ن  البيًةاا منهةا والصَّ
 ظةةرد النَّ عائلةة  تشةعر لمجةةرَّ  ،الم  والسَّةتةرى عائلةة  سةعيدة تصمر،ةةا المحّبةةف ،تيتةةرو مةن أحةةد ا ًةةواا .الخفايةا
  لةةةماليلةةةق والظُّ ، الحةةةذر، الخةةةوف، رى ا لةةةمتةةةف يتةةةروُ ت ينةةةدلُأ، ًةةةوا  آخةةةر. فاء وا مةةةانالةةةدُّ  إحسةةةاسء ب إليهةةا،

ةةمسةةيطر علةة  حيةةاتهم وأطفةةالهم قةةد أغرورقةةت عيةةونهم بالةةدُّ  ًّ ذي فسةة  الَّةةصط النَّ مول مةةن المشةةاحنات غيةةر ال
 مّنةة ولةةو عبةةر التَّ محاولةة ا إقنةةال نفسةةها  ،نَّهةةا ليسةةت سةةعيدةأعادة مةةأ أ الّسةةنّ صةةتخةةرى تأفةةل و طُّ ب لةة  اليتعةةرَّ 

ةة نهةةات لتكةةوِّ وجُّ اآلراا والتَّ  ،تلةةُف المشةةاكلتخ ...وغير،ةةا الكفيةةر المجتمةةأ  راعات فةة جملةة  متشةةابك  مةةن الصِّ
مةةا ولربَّ  المتفةةاقم بةةالحروو والةةدَّمار، واقعنةةا عكةةسابي  تحالةة  مةةن الحةةاالت السَّةة نحةةن وكةةلّ  نعةةي  فيةة ، ذيالَّةة
     ! بنيةتء رؤاإلء  رملٍ  أم عل  صخرٍ و  ،مصباحإلء  ًأتء أيف ك وتسألن ، سطوري ن تيرأيا مَ  مليِّاا  توّقفُ ت

، ياش والعواصفالرِّ  ف من ،بووء لخو ا يليإلَ ال ي ،أساس متين عل  يساعدإل عل  بنااء برٍج عالٍ  خرَ صَّ إنَّ ال
ةة ، فسةةرعاَن مةةا أمَّة   الّريةةاش والعواصةةف،َمةأن تهدِّ  خر، ال تسةةتطيأ نَّ مةا تبنيةة  علة  الصَّ ا البنةةاا علةة  الرَّمةلء

العنيفة  ويمتةزج بهةا فونيات العواصةف مقإل علة  سةيار تةسةمات ويمةأ النّ  يتطةايرُ ف ،ف ريةاٍش عاصة  ء  يِّ يتهدَّم 
                                .ها لم تكنوكأنّ  عوالم  ف  مهوِّ الرِّيح وتتالش جدارن  وسيوف  تتطاير و 
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جميعهةا  ىمةن بعيةد نةر هةا نةا عنةدما نراقبنَّ أأسةرٍة لةون  وشةعال رغةم  لكلِّ  نَّ أ الحكايات، حيث حكاي ،نا بدأت 
ًَّ نحلُم ب ا مل،لم  أو ظُّ ل  بالمكلَّ  كان ،ناإل حجرة  اإذ  نا ال نعلمولكنّ  تتط  ن ذي يعطينةا ا مةل مةالَّة واال
ذي بةاَت يتيليةل وتنهةاُر العالم الَّ  ،يومٍ  كلّ  ذي نعيش ُ رة لعالمنا الَّ صورة مصصَّ  ،  صيرة،ذه البيوت الصَّ . بعيد

خلةف  المهتّم  بًياا ا مل، إل  مت  سةيعمُّ الظَّةد مت  لم تع  الَّ الم وا مان ال بل اإلنسانيّ قيم السَّ  في  كلَّ 
       .ما نملإل من قّوة عن ًوا ا مل وسط العتم  ال بدَّ من البحث بكلِّ  المصلي ، بابيإلشَّ الدران و جِّ ال

ات مبعفةرة إالَّ حبَّة لم يبقَ و  المتاللئ  من أعناقنا، دو العي سيطُ ت آمالنا، تخبطُ تو  هتزُّ ي ،ناالعالم من حول طُ تخبَّ ي
كانت  فمين، ها عيدل لؤلؤة يًمُّ كانت دموع  آللئ غالي  لكن لم تكن قابل  للتبلور لتشكِّ .  مجروح قاعنأو 

                                   .راش المنهمرة علينالهذه الجِّ   يجد دوااا علّ  غائر، ها جرشًمّ  اآلل 

بةل  ،ر بةفمنفمةين وغةال  وال ييةدَّ نَّة  يتةُ  فهةو يعةرف إيشةعر بأ،مِّ  د  ُعةلةيس إلنَّة  لةم يَ  بكينةا، ،بكةت ..ك نعم ب
ةأليتها عيون ،ةذا الجَّ  ،حكاي  رواي    حكاي  ولكلِّ حبَّ   نَّ لكلِّ  ل أكفةر سةد البهة  بصةمٍت ر،يةو يةدفعإَل للتأمُّ

                     .مجروش ات ف  قلوء جسدٍ من الحكايات ذكري اليوم باتت الكفير. والصوإل لطعماق

يةد م جرحةُ  واسةكن  بيلبة ء مةن جدئافي  ليلتةلي  قبلَ  ا م الشَّةمجروش وقبِّ  افئ  ُأغمري كلّ الم الدَّ فيا نسمات السَّ 
               .تيليوا، السَّالم آٍت ال محال الف الم،من أجل ،بوو السَّ  إءّن  ،نا دةا مردِّ  وأ،مس  ف  أذني 

 .نعةةرف كيةةف نعيشةة ُ علينةةا أن  ،المفةة  عمةةقء السَّةةنحةةنُّ إلةة  الصةةوإل سةةمات الهادئةة  علةة  وقةةأ موسةةيي  النّ و 
  ال نعةةرُف قيمةةكةةذلإل نحةةن ار و الَبّحةةار ال ييةةدر أن يكتشةةف متانةة  سةةفينت  إءالَّ إذا خاًةةت البحةة أنَّ  حيييةة ا و 

 ،مكةةان الم فةة  كةةلِّ كالحمةةام وننشةةر رسةةال  السَّةة قحلِّةةن بةةدَّ أن فةةال ،عنةةدما نفيةةده إاليتةة  نشةةعر بأ،مِّ  أو السَّةةالم
بهبةوو  ًةمحلُّ تغبةاٍر مةن حروفةاا وكلمةات  ، علينةا أن ال ننفةرامي رسالتنا السَّ  عيقال نرسم حدوداا تعلينا أو 
تسةيط و  كيلةو المحةيط الصةامب المجهةول، ،داو سَّةالن الحيةاة بلةون تة  تلةوِّ الَّ  ودااالسَّة الحةرو مةا ،ةذه .ياشالرِّ 

                                                         ! ناوطا ق اعنطويالا أن زيَّ  يم الَّذالالسَّ  عيد
ا لتجعل منَّ  ،ت  انتفرت ف  عالم الصرب ؤلؤ الَّ ات اللُّ حبَّ  تشب  أوطاننا ،وطنإلء .. وطنإلَ .. وطن .. أجل وطننا

الم وعةرَف السَّة نةور عةرفَ و  َمةن ترعةرلَ  ناحًةأ بةينالم وا مةان تبحث عن السَّ  ممتلئ  بالمحّب ، ياتشخص
ذي يفةر  أجنحتة  علة  وجة  الحيةاة، تعةالوا نةزرل بةذوره علة  وجة  الم، الَّة، كم أتلّهف إل  ًياا السَّة يّ لحرِّ ا

                                     ! نيا ك  نعي  مأ بعًنا بعًاا ف  سالم ووئام يليق بنا كبشرالدُّ 
                                                                                  

 نور يونان
 كاتبة سورّية مقيمة في الس ويد ـ سودرتالية
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سامحالحوار واالنفتاح والت    

ةة إنساني  قيم إسالمي    

 

ربوتالعياشي السَّ الباحث    

تي تفوح ة ال  ة أو قومي  ة ألغراض شخصي  يني  يعيش العالم اليوم فوضى على مستوى استغالل المعتقدات الد  

ول العظمااى وعلااى رأسااها الو يااات المتحااد  جاااا الااد  ي هاا ا ا ت  عصاا ي يغاا   ة والت  حمولتهااا لالعنصااري  

اااألمريكيااةي فناناااب حرلهااا اللااارد  ماا  ا ت   وفيتي سااالقا كاناات تعماال جاهااد  علااى اسااتنلات وتقويااة حاااد الس 

المتطر  ينية اماعات الد  الج   ةي و  هيوني  فةي فصنعت لن  دن وقاعدتهي كماا رعات لاألحضاان اساراايل الص 

                                                             ....في للنان وسوريا... في العراق.... زالت تفعل

افي المقال الت   ساام  والحاوار ي جاوهرا ديان الت  اإلساالم فا د علاى حقيقاة االتاةي مفادهاا أن  الي نريد أن نؤك 

جااا المعااك ي ويعتلار  لاك فه فاي ا ت  هناك من يوظ   ةي ا  أن  وا نفتاحي وهو قد كان في وقته اور  فكري  

                                                                                     . و  الفكري والعقديمن الش  

تاي نحشاوا لهاا األفكاار والمواقاف ال   ة مان كال  عليمي ار لعد كتا  المقاررات الت  زلنا لم نطه   وم  األسفي  

ومجتما  : ولاةسات الد  مؤس  )مي  فعلى الج  . لوكيالس  / فهم الفكرينعود ونلومهم على تطر   عقول شلالناي ام  

ا...( مدني ناا فاي ناويري اإليجااليي ان  عال الت  للي الاى الفأن يتحمل مسؤوليتهي ويخرج من موقف الحياد الس 

ة األساساية للنااب مجتما  حادااي األرضاي   ساام ي لاعتلارهماا يشاكالنحاجة الاى اشااعة اقافاة الحاوار والت  

                                                                                                         .ديمقراطي

ي لال هاو مان ...نطارف   يارتلط لاقافاة أو ديان معاي  الحادي  عان الت   أن   ق يلدو لي واضاحا  يافي ه ا الس  

ر عن أزمة عميقة وخطيار  فاي ة يعل  سيادته في العالقات اإلنساني   ةي ا  أن  صميم حيا  المجتمعات اللشري  

االعالقات الد   اةي جعلات مان الو ياات المت  ولي  افاة ة دولاة متطر  حاد  األمريكي  الة تاتقم  متعص  حية ص دور الض 

/ فطار  ا ا  أن نعلان تضاامننا ما  ضاحايا سياساة الت  ناي ل لك فاال يمكنوفعال   لتعميمها لفكر  اإلرها  قو   

                                                         ... وسوريا...اإلرها  األمريكي في العراق وفلسطين

فااة ن طارف جهاات متطر  ضاون للتهدياد لالقتال ما ين يتعر  رين ال اطلاق ما  المتناو  ضاامن الموفاي اطاار الت  

من   ؛رالمتنو   اإلسالميالفكر  سام  لاعتلارهما قيمتان من صميم دعوها الى الحوار والت  تي تلةي ال  متعص  

                                                                            :اليةتلك المنطلقاتي أقترح الورقة الت  
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قاة فاي كماا يقتضاي الا  ...أي والموقاف والعقياد سام  يقترن لاإلقرار لا ختالف في الار  عن الت   الحدي    ان  

ا حا  تي   تنتى للفرد ا  ا ا كان متسال  قة ال  ف ي الا  الن   تاي تجعلاه يادرك أن ةي تلاك المعرفاة ال  لالمعرفاة العلمي 

                                                                                                     .ةلي  الحقااق نس

د ي ل لك نؤك  مستحيال   ة حي  وساال ا تصال واإلعالم جعلت ا نغالق أمرا  نحن اليوم نعيش حضار  كوني  

ا منفتحا   لا  تكوينا  على ضرور  تكوين الش   لاه لكاي م لالحضاارات األخارىي عليناا أن نؤه  ى   يصاطدحت 

العاالم لاألفكاار كماا  ى نستطي  ماد  مودي حت  عن ا نغالق والج   ة لعيدا  حركي  ة ونقدي  ينظر الى ماضيه نظر  

ةي  ين أساهموا فاي الفكار والحضاار  اإلنسااني  الميااديني ال ا ا نفعل من قللي يوم كان عندنا علماب في كل  كن  

             (...7909/  019)ي والن الهيام (7708/  7721)ي والن رشد (089/7907)نا الن سي: أماال

هاا وأْشاف ْقن  موات واألرض والج  ان ا عرضنا األمانة على الس  ": يقول هللا سلحانه وتعالى لال فنلينا أن يحمْلن 

                                      .                         1" جهو  منها وحملها اإلنسان انه كان ظلوما  

فاين األماناة ا ا كناا متخل  تلاك طلا  لرلاب عن عصرنا؟ ا ن   يمكن أن نتلنا األمانة ونحن غفاهلل تعالى حم  

                                                                               .ةف آفة وللي  خل  الت   عن عصرناي ان  

احكم ما سلق أستطي  القولي أن  ل يني واألورولاي واألمريكاي واإلفريقاي نا نعيش معاصرين لليالااني والص 

تي أصلحت تطغاى علاى عاالم الياوم ة ا نترنيت ال  ة وخاص  معية اللصري  يةي لحكم الوساال الس  معاصر  كل  

                                                                                                  .كرحمة   كنقمة

ني أنزل ة واسعة متضامنة في الحاضر والمستقللي أقول  لك ألن  ه شعور قوي لا نتماب الى عاالة لشري  ان  

هي وقاد يعينناي علاى  لاك ا ساتنتاجي هاو قافة في مجال أوس ي هو مجال الكاون كل اه ا الحضار  وه ا الا  

رها اإلنسان ما غررّ يا أي  "   :الى اإلنسان ها  موج   ة حملت خطالا  سالة ديني  ني أنتمي الى رأن   " الكرريمك ك برب 

رها اإلنسان إنّ يا أي  . " 2 ا. 3'"فمالقير  ك كردحا  ك كراد  إلرر رب  ه الاى اإلنساان أنتماي الاى ديان خطالاه موج 

اا ... لنااو اسااراايل: د محااد  ة هاات الااى مجموعااة لشااري  تااي ساالقتها التااي توج  ساااال ال  ة عكاا  الر  لصاافة عام 

                         .اإلسالم أتى لعهد الحدااة في وقته اريخي أن  ياق الت  وغيرهمي معنى  لكي وفي الس  

ااريخي والت  ا ا كان ك لك فنحن في حاجة الى فهم الت   ى اريخ هنا   يقصد له تااريخ اإلساالم فحسا  لال حت 

احت  اريخ الغرلي وغيراي و لك الت   ه الاى ى نض  أنفسنا في مساتوى الحاضاري فاي مساتوى الخطاا  الموج 

ا هاا ا  ا أن  اللشارية لكاملهااي وفاي ها ا الحالاة عنادما نقارأ تااريخ حضاارتنا واقافتنااي يجا  أن   يغيا  عن 

ل في مستوى عالميي الش  الحضار  والا   ن ز  ت  قافاات خول في حوار هادئ م  الا   ي يحتم علينا الد  يب ال  قافة ت 

 ي ليناك وليناه تي هي أحسن فاذ ا ال اياة ادف  لال  و  تستوي الحسنة والس  ": األخرىي يقول سلحانه وتعالى

اغياة خول فاي حياا  الحاضار والمساتقللي الحياا  الط  و لك من أمال أسالي  الد  ي 4" ه ولي حميمعداو  كنن  

معي اللصري وغيراي معنى  لك أن تفكيرنا يج  أن ينطلاق مان   الس  لحكم ا ختراعات الحدياة في مجا

                                                   .المعطيات الحدياةي معطيات اإلنسان من حي  هو اإلنسان

                                                           
1
 .27سورة األحزاب اآلية  - 
2
 .6سورة االنفطار، اآلية   
3
 .6سورة االنشقاق، اآلية   
4
 ،43سورة فصلت اآلية   
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 ي علماه ه الى انسان نفخ فيه هللا سالحانه وتعاالىي وال ايتهي ويتوج  ه الى آدم و ر  ان الخطا  القرآني يتوج  

عرضرهم علرر المالةكرة فقراب أنبر وني  هرا مرمّ وعلم آدم األسماء كلّ ": األسماب كلهاي يقول سلحانه وتعالى

ماه عل   .5" ك أنت العليم الحكيمبأسماء ه الء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنّ 

ا وكال   ي يغزو الفضاب هللا األسماب كلهاي اي هو اإلنسان ال   مهاا ضامنياي فكال شايب يحمال ه تعل  شايبي ألن 

ي فما علينا ا  أن نفكر فنخرج من الفضاب الضايق الاى فضااب أرحا ي وها ا   يعناي ا نساال  عان اسما  

اا. ةلنااا أن نفكاار كذنسااان فااي مشاااكل اإلنساااني  تااي تؤه  الهويااة لاال هاا ا األلعاااد هااي ال   ة لااين ا ن هناااك جدلي 

                                 .  بات الواسعة وعلى األخص في الوقت الحاضريقة والفضاالفضابات الض  

ا... اما في القليلاة أو الاوطن القة كان اإلنسان محصورا  في الحضارات الس   ا الياوم فاإلنساان ينتماي الاى أم 

هااا قاايم ان  ...يااةلحر  سااام ي االحااواري ا نفتاااحي الت  : تااي تفاارض سااياد  قاايم ومفاااهيم قديمااة جديااد ةي ال  اللشااري  

                              .وقت وآن فاع عن احترامها وسيادتها كل انسان في أي  ة يشترك في الد  انساني  

ه   توجد صافحات ليضااب اريخ نجدا سلسلة أحدا  ووقاا  مسترسلة ومتواصلةي لمعنى أن  ظر الى الت  لالن  

تاي اريخياة ال  ما هو تعليار عان القصاور فاي المعرفاة الت  ل لكي فذن   اريخ اللشريي وا ا ُوجد من يقولفي الت  

ة مسترسلة حي  يستحيل علينا فصل الحواد  الحيا  اللشري   وه ا يقودنا الى القول أن  . فحاتتلك الص   تهم  

                                                                              .والمشاكل ونقط ا ستفهام المتتالعة

ناا ا ن سالف وخلافي ة في المستقللي كل  نحن ار  لما سلقنا وسيرانا من هو  حق في ه ا العصر وخاص  

هااي نحتااج ا ن فمشااكل الياوم ا ا أردناا حل  . ة صرفة و  يوجاد تجدياد صارفه   توجد سلفي  معنى  لك أن  

في توضاي   هاما   و لك ما يجعل للمؤر  دورا  الى نظر  شاملة تجم  لين الماضي والحاضر والمستقللي 

                                                     .المستقلل ى نستشف  ؤية عن طريق عقلنة الماضي حت  الر  

اختراعاتي : ية المختلفةنا أحللنا أم كرهناي نعيش في زمانيني نعيش في الحاضر لحكم اإلمكانيات الماد  ان  

راتي عااداتي تقاليادي تصاو  )ونعايش فاي الماضاي لحكام ماا نحملاه مان اقافاة ...اال ا تصالع في وستنو  

تي   يج  أن ننزلها نعيش اليوم مشاكل كلرىي ال   معنى  لك أن كل انسان يعيش زمنيني قطعا  ...( أفكار

عتلارا متضامنا م  ما يج  أن ننزلها في اطار حيا  اإلنسان لاةي وان  ة اإلسالمي  في اطار الحضار  العرلي  

 ي يلحاا  ويحاااول أن يعاايش لصاافة مفهومااة غياارا فااي الماضااي والحاضاار وفااي المسااتقللي اإلنسااان ال اا

                                                     .اتي وصفة الغرالةومعقولة تنفي عنه صفة ا نشطار ال   

متاه ماا ي حيا  يقاول فاي مقد  (7091 - 7002)خالصة ه ا الورقة سنترك صياغتها للعالمة الان خلادون 

ااالعلااوم اليااوم كنن  : "يلااي   مالية ماان اللحاار األلاايض المتوسااطي وفُقاادت فااي العاادو  هااا انتقلاات الااى العاادو  الش 

ون له ا العلومي وكادنا نحان نفقاد ها ا نوليةي ونحن نجد اآلن في روما وفي غيرها علماب كايرين يهتم  الج  

                                                                                  ."زماننا وع في محيطنا وفيالن  

                                                                             

ربوتالعيَّاشي السَّ   
يني اريخ الدِّ في التَّ  من المغرب باحث  

 
                                                           

5
 13و13: اآليتان. لبقرةسورة ا  
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اريخ المغرليفي الت  ‘ ‘الحالو ية والص  ’’ سة مؤس    

 

ربوتلعياشي السَّ ا  

اتعتلر كت  مناق  األولياب والص   االحين من المصاادر األساساية لللحا  فاي الت  ة مناه اريخ المغرلايي خاص 

ر الفكري وطرق عرف على تطو    في الت  الي الاقافةي فهي تفيد اللاح  المؤر  تاريخ األفكار والعقليات ولالت  

                                                                                                 .عليا ستد ل الش  

أي لرى للتدليل على الار  ية كسم لخصوصية  ات أهم  تناول ه ا المصادر لمختلف األحدا  والوقاا  يت   ان  

ا. هريط  العام ومؤ فاذن كتا  المناقا  ... ني مان نقالاات وجمعياات  عان المجتما  المادا الياوم نتحاد  فذ ا كن 

فكت  المناق  تلرز لناا . 6أي العام في الماضير الر  تي كانت تؤط  نا من استجالب عناصر المجتم  ال  تمكن  

ة لساير المجتما  ة وسياسي  ة واقافي  ه ضرور  اجتماعي  را على أن  وتصو  " ال  للولي الص  "  ةاألدوار المختلف

                                                                                                    .لكيفية متوازنة

لقي الى اإليماني وتجعلاه ص المناقلي هو شكل من أشكال األد  المتداول شعلياي لغته شعليةي تدف  الت  فالن  

ا" ال  الولي الص  "  ن  صي ألتي يحملها الن  يشعر لكونه سجين الفكر  أو األفكار ال   ايرتلط لعام  ا  عان ة الن 

                                 ".سيدنا فالن نفـعنا هللا للركتـه " سليم مال طريق علارات مفيد اإليمان والت  

ااا" ـفاا اا" المشااايخة " و" الح الص  ااا" للاااولي" ة ليساات فقاااط عالقاااة خاص  هااا تحمااال كااا لك د  ت هي لكن  لرل 

اا اا" حااد  فااي حيااا   ل  ةي فكاااجتماعي  اا" ال  الااولي الص  اااألو  : جاااهينر فااي ات  يفس  اال تجاااا رل  اني تجاااا هي والا 

هي لكونه تي تفيد المجتم  كل  من خالل سيرته ال   يلدو واضحا  " ال  للولي الص  " فاللعد ا جتماعي . المجتم 

ااالااولي ال"  م ماان خاللهااا دينااه ودنيااااي لاا لك نسااتطي  القااول أن  يااتعل   دينيااة :   وظاااافيقااوم لعااد  " ال  ص 

                                                                                              .واجتماعية وسياسية

خ في يالش  / تي يتلعها الولينة ال  مة والمقن  المنظ  " ريقة الط  / " لوكة من خالل الس  ينيةي تلدو جلي  فالوظيفة الد  

ينياة لادى العاماة واألتلااع تي تنضاف الى الممارسة الد  ة ال  دي  عل  وفية الت  ريقة الص    الط  ي حي  تتنس  7التعلد

                                         .قافي للمجتم نطير الا  يخ في الت  الش  / والمريديني ول لك يساهم الولي

لاي وشافاب المرضاىي  لاك عليمي الى المجاال الط  رلوي الت  ى العمل الت  ي تتعد  تة ال  فتلرز وظيفته ا جتماعي  

غاللا ما يكون متخصصا في شفاب عدد من أناواع األماراضي لا لك أصال  وجاودا " ال  الص  / الولي"  أن  

ل يعاد  فهو قد يعتلر لماالة المحول الكهرلااي حيا  يساتطي  أن . ماعةوتنايرا منغرسا في حيا  الفرد والج  

ايااد  فاي قو  المخزني فيمكنه اضعافها أو اخمادها أو الز   ور  ضد    الا  من درجة قو   ه يملاك وقودهاا تهااي ألن 

اا ااتااه الر  ل فااي قو  المتما  تااي أكساالته نفااو ا ووقااارا كلياارين فااي مجالااه اللركااة ال  /   اللركااةي تلااك القااو  / ةمزي 

لاعتلاارا العاارف لنسارار القضاايا المختلفاةي لفضال اللشاريي حيا  تانايرا فاي العاماة واساعاي /الجغرافي

                                                           
6
البشرر  عرن يرير  / علر  اعتبرار  ن  رئ امر  مرن هرثر  ترثجر اري مجالارا الج رااري... الشرراا  واووليرا  والاوايرا: نقصد هنا بالمجتمع المدني -

 .اوتباع الذين يساهمون اي تأيير المجتمع وتوجيه الر   العام

7
 . وتختلف تلك النصوص من يريق  وخرى... ااب ذ ار،  وراد،  ح: مجموع  من النصوص الديني  - 
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ا  8رف كيف يارىعلركته المنتشر ي والجامعة للمعرفة المطلقةي فهو ي ف الن  ار  اله فاي ا  لوساالكناه   يع 

ياة محسوساةي و لاك ماا تااا  ماد  تي تلقى من أسارارا الغيار القاللاة لاكدراكي فاي حاين تكاون الن  ؤياي ال  الر  

                                                                                .9"مات األولياب كرا" ـيـدعى ل

لطاني  لك كل واحد من لطة م  الس  الس  " اوية شيخ الز  " أو " ال  الولي الص  " اعتمادا على ما سلق يقتسم 

عاون علاى مساتوى لمريادين الا ين يتوز  األتلااع وا/تلك القوى ا جتماعية يخض  لهاا عادد مان الماواطنين

تلاك ... الشايخ الدينياة والسياساية/س  كايراي فهم ال ين ينشرون أقاوال ومواقاف الاوليمجال جغرافي قد يت  

التي تجعل " اللركة " المواقف التي تتحول الى أوامر   يمكن مخالفتهاي ألنها صادر  عن الولي صاح  

ل على مستوى الواق  ها تتحو  ليعتها روحيةي لكن  تي تلدو طال  " امات الكر" لةي فهو صاح  ته مرك  شخصي  

اا/وعناادما يسااتعمل الااولي. ادنيويااةي قااد يضااعها رهاان اشااار  المخاازن أو ضااد  /يااةالااى ساالطة ماد   يخ تلااك الش 

ان خاالل الان  ه يغلفها تكون متناول العامةي و لاك ماا يتلاي  لطةي فذن  الس   ألاو  لماا ااار: "... اليص الكراماي الت 

الد ب  ة اي في قلاال اللرلر لناحيد الحاج الد  اي  علد هللا لن األمير ألي علد هللا محم  العلا  أحمد لن الر  

اا هاام ان  : 10لطان المااولى اسااماعيل مااددا هللاي وجماا  لااه ماان جيشااه أو أزياادي قااال رضااي هللا عنااهعلااى الس 

لطان والحطام الس  : اراري فالن  م كحطام أصالته الن  قابي وقال شلهتهيهزمون ويولون اللر و  يالتون عند الل  

اري أترون اللقر  تقاوم الجزار ؟ فكان كما أخلر رضي هللا عنهي ز  كلقر  ليد الج  : اللرلري وقال مر  أخرى

اا واسااتولى الساالطان علااى محلااتهمي ... هااا الاايهم انهزمااوا عناادما  قاااهم لماار لطان متوج  فذنااه لمااا  هاا  الس 

والعيا  لاهللي وأتاى لهاا  .الهمي وقتل منهم العدد العديدي وقط  رؤوسهم نف  المرج  والصفحةوانته  أمو

صااحلهم الاى  لهم قاامة لعد  لكي وفر   الى فا ي ومأل لها أسوار مدينة الخمي ي نسنل هللا العافيةي فلم تر  

ه من ون فيما فعالي ان  : جل يقوللر  ا وعنهي وكان ه ا الالي ولقي لها الى أن مات لالطاعون عفا هللا عن  الج  

الحين كان لقيهي ولكن جاب من نعم أ ن له لعض الص  : فُنِقل   لك لسيدنا أحمد رضي هللا عنهي فسمعته يقول

ق ض   لك اإل ن اهو أكلر منهي فضر  على يد                                                   .11"ي يعني ن 

اا " ص أن  يلاادو ماان الاان   اا" ال  الااولي الص    ااري ساايدي أحمااد يعلاام الغياا ي فهااو للركتااه قااد تنلاان لااانهزام الا 

 ي عارف يش المخزني ال  نلؤ يعتلر دعما للسلطاني حي  سيقوي من الج  لطاني  لك الت  وانتصار جيش الس  

" ولي الصاال  الا" صر المسلقي هاي كراماة مان كراماات الن  / تيجة نتيجة المعركة قلل أن يخوضهاي والن  

ا اه قاد ماار  الاد  سايدي أحمادي الا ي وكنن  شالهتم : " العاـة ـ فهاو قاد قااللطة الر  ور الحاالي للصاحافة ـ الس 

اكحطام أصالته الن   اري أتارون كلقار  لياد الجاز  : اللرلاري وقاال مار  أخارى: لطاني والحطااماري فالناري الس 

لكان جااب مان هاو أكلار ... اناه مان ون فيماا فعلاه: يقاول( الااار)جل وكان ه ا الر  ... ار؟اللقر  تقاوم الجز  

هاا ا القااول يعتلاار دعمااا صااريحا . 12"علااى يااداي يعنااي نقااض  لااك اإل ن ( ساايدي أحمااد) منااهي فضاار  

لسياسااة الساالطان مااو ي اسااماعيلي فااالنص يعتلاار كمقااال صااحفي يهاااجم ساايدي أحمااد لواسااطته خصاام 

                                                           
8
 .   يعلم ال يب و  يف يتنبأ بما سيحدث اي المستقبئ"  يف يرى "  - 

9
ووظيفتارا الف رير  " ال رامر  " ، برئ مرا هرو  ساسري هرو مو روع "ال رام  الصرواي  " اي ال تاب  التاريخي  ليس ميلوبا  ن نث د  و ننفي صح   - 

...  داة  ساسري  تم رن اووليرا  مرن التردخئ اري مختلرف الق رايا ارجتماعير  والسياسري " ال رامر "ي ، وعل   ساس ذلك نررى  ن وارجتماعي  والسياس

 . ويثجرون بواسيتاا عل  عام  الشعب

10
 .المقصود سيد   حمد، الولي الصالح المترجم له اي ال تاب المشار إليه  عاله - 

11
 .220:ص. س. م. المقصد اوحمد - 

12
 .نفس المرجع والصفح  - 
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ال ين  لد أنهم يعتقدون في لركة األولياب وكراماتهمي . اللرلر/ السلطاني ويزرع الرع  في نفو  الاوار

ي وتجعل أقوالاه لماالاة "الولي الصل  " حي  أن الكرامة الصوفية تعتلر لماالة اللرهان ال ي يؤكد و ية 

                                  .13"من هو أكلر منه " أحكام   يمكن نقضهاي أ  ا ا كانت صادر  عن 

لصااوفية هنااا تلاادو لماالااة تنوياال للموقااف السياسااي الغياار المعلااني والاا ي اتخاا  مظهاارا دينيااا فالكرامااة ا

 لااه للظاااهر  المطروحااة عليااهأاناااب تنم  " الااولي الصااال  " لألحاسااي  واألفكااار الخاصااة التااي تكااون لاادى 

شاعر لانن ي حتاى أن المتلقاي ي"اللرهاان " لكيفية ملاشر  أو غيار ملاشار ي وا ساتد ل عليهاا ينخا  شاكل 

األرواح تسااكن الماااد  الجامااد  أو تخااتلط لهاااي الشاايب الاا ي يجعاال التمييااز لااين الجماااد والحااي صااعلا لاال 

ي ولاا لك يصاال  المجتماا  مضاالوطا 14تنتشاار فااي المكااان لكاال مكوناتااه " الااولي " مسااتحيالي ألن لركااة 

لكراماات التاي ا/لطريقة حدسيةي حي  يكاون الفارد محاسالا ومصانفا حسا  مجماوع األحاساي  واألفكاار

القللياةي /الشيخي مما يضعف من التصنيف ا جتماعي ال ي يقوم على أساا  القرالاة العاالياة/ينتجها الولي

                                                             .ويضعف من دور الوظيفة اإلدارية لرجل السلطة

التاي تسااهم  15السياساية/جموعة مان القاوى ا جتماعياةفالدولة لنجهزتها تعتلر جسم كليري تتفاعل فيه م

" الشايخ " في المحافظة على توازنهاي فكل طرف عليه أن يعمل في مجالهي ويقوم لدورا لشكل منظمي ف

والجسم الصوفي ينتظم في شكل هرميي . يوجد في قمة الجسم الصوفيي والسلطان في قمة جسم المجتم 

        .وكاال واحااد ماان هااؤ ب لااه دورا ووظيفتااه... ريااد فااالفقير ااام األتلاااعفااي القمااة يوجااد الغااو  فالشاايخ فالم

                                                                                                   

           . المواطنون/ ام الرعايا... أما جسم المجتم ي فيجد في قمته السلطان فالوزراب فالقواد فالجيش

الشايخ / قوتهاا علاى كال الرعايااي أماا الاولي/فالسلطان وفق ه ا التصور يشله الشم  التاي تنتشار أشاعتها

ي وهاا ا مااا يفساار جنااوح الساالطان الااى نظااام الحكاام المطلااقي خصوصااا أاناااب الحاار  16فيوصااف لاللاادر

ي 17لتاوقير وا حتارام السياسية عن طريق ظهاار ا/والقالقل ا جتماعيةي لكنه يرضي القوى ا جتماعية

                                                 .18واستعمال القو  العسكرية ضد ال ين يلقون خارج الطاعة

ان اصدار ظهاار التوقير وا حترام من طرف السالطين كان يهدف الى اإللقاب علاى اساتمرار فعال تلاك 

ألن وجودهاا أمار ضاروري وحياويي نظارا ... وزوايااالسياسية من شارفابي وأولياابي /القوى ا جتماعية

 للمكانة ا جتماعية والسياسية التي تحتلها في جسم المجتم ي ألنها تشغل وظااف عامة كاإلشهاد على 

 

                                                           
13
 .نفس المرجع والصفح  - 

14
 .7080 بريئ . العدد الجاني. “ بعاد ا ري  " مجل  . واان" دار ال مان  "مفاوم: العياشي السربوت - 

15
 ...اووليا ، الشراا ، الاوايا - 

16
 .و ان سيد  االن بدر امانه:لفظ  تت رر اي  تب المناقب حيث نقر : البدر - 

17
 .2999يناير  79. 0: العدد" . 2999الشمائ " جريدة .  داة سياسي  واقتصادي " الظاير الشريف: " شي السربوتالعيا - 

18
 .مجئ ما قام به السليان المول  الرشيد عندما حيم الااوي  الدرمي  ورح  اعما ها و تباعاا - 
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العقودي والوساطة لين السلطان وقليلة ماي واطعام الطعامي وشفاب المرضىي وتنشيط الحركاة ا قتصاادية 

                                                                               .رهاعن طريق اقامة المواسم وغي

وكما يعمل السلطان جادا من أجل استمرار مملكته عن طريق تعيين وليا للعهدي ال ي يساهر علاى ترليتاه 

جاااي فيجما  ر يعمال فاي نفا  ا تهاو اآلخا" الشيخ /الولي" فذن ... وتعليمهي واطالعه على أسرار الحكم

ال ين يخدمونه ويتعلمون منهي وقد يكون من لين المريدين أحد ألناااه  همن المريدين في زاويت ا  ه عددحول

"   عان مساتقلله لنسالو  في التحد  " يخ الش  " والداي ولتزكيته يلــدأ /د وفق طريقة شيخهم ويتعل  ال ي يتعل  

                                        .فو  الكليراع والن  ينلئ أنه سيكون من األولياب  وي األتل" كراماتي 

اا" ان : خالصااة القااول اا" الح الو يااة والص  د  ا ختصاصاااتي سااة متعااد  اريخ المغرلااي تعتلاار مؤس  فااي الت 

اعااات مختلفااةي وفااي اتجاهااات اجتماعيااة مختلفااة أفقيااة مااوز والمفاااهيم فااي قط  تسااتامر مجموعااة ماان الر  

                                                                                                         . وعمودية

 
 العّياشي السَّربوت

 باحث من المغرب في التَّاريخ الدِّيني 
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  ةة المغربيّ الحون في تاريخ العقليّ األولياء والصَّ 

 

     ربوتالعياشي السَّ الباحث 

، 19الربالداوامرات المختلفر  التري  انرت تصريب الوري  والصرال  اري الم ررب ب ةة تأجير ظاهرترتبي قو 

األام  تداع اإلنسان إل  التساثئ عن  سباباا ومسربباتاا، وذلرك نظررا لمرا  ران يررتبي بارا مرن مجاعرات 

يداعره إلر  القبروئ  و وبم  وانعدام اومن؛ اي تلك الحال   ان اإلنسان يعود لنفسه يلوماا ويثنباا، مما  ان

ره ومعار ته لمجريات اوحداث،  باربتعاد عن ملذات الحياة، وهو اوسلوب الذ  يعلن بواسيته عن تذمُّ

 ما يعبر بواسيته عن استعداده للمساهم  اي حئ اوام ، ل ن بالتوا ئ والدعوة إلر  التف يرر اري المروت 

ذلرك هرو السرلوك ونمري التف يرر الرذ   ران . رهرانواآلخرة ونبذ الحياة الدنيا، عرو  اسرتعمائ العقرئ والب

               .يدعو إليه اووليا  والصالحين، مستعملين من  جئ نشره مجموع  من اودوات والوسامئ

وقد  ان الولي الصالح ياتم ب ئ ارنش ارت التي يعشاا المجتمرع، اارو يسراهم اري صرنع اوحرداث 

من  جئ ذلك يست ئ شب   واسع  من المريدين والاوار . ي المستقبئوُيخبر باا متنبأ بما يم ن  ن يحدث ا

ونه بالمعلومات المختلف ، ارجتماعي  والسياسري  واليب يعير ، واالبرا مرا  انرت تقردم لره واوتباع، الذين يُمدُّ

شرر ئ شرر ايات وتوسررالت، تتيلررب منرره الترردخئ ببر ترره إليقرراف تأجيرهررا  و ت ييررر  علرر  المعلومررات تلررك

                                                                                                            .مسارها

ُمَ لَّف  " مدير مصلح  ارستخبارات العام  " يم ن اعتبار الولي الصالح  ،واعتمادا عل  ما سب 

ا بمختلف العلوم و ر " حت   نه  ،اوحداث، معصوما من الخيأباال  قدسي ، تجعئ منه إنسانا ذ يا ُملِّم ًّ

 وتلويحا  و إر  خبر به قبئ وقوعه و ْعلََم به َمْن له به قراب  وموارت، تصريحا...يمر حادث اي الامان

يبدو الولي الصالح عالما  ذلك،، وبنا ًّ عل  20" هتبشير وتحذير  و نصح  و نحو من ، لما يقصده اي ذلك

لي ارتفاع  مي  المعلومات الواردة مع ارتفاع اهم اي ارتفاع عدد الاوار وبالتمما يسا ،بخبايا المستقبئ

                                                                                                   .العامدات المادي 

ذلك  ن يريق   النظر إل  الف ر ال رامي، نجد محتواه يتصف ببع  صفات الف ر البدامي،بو

إناا اليريق  اي التف ير ...التوصئ بأقصر الوسامئ المم ن  إل  اام عام لل ون" التف ير البدامي  تمتاا ب

لذلك نستييع القوئ  ن الف ر . 21" التي تنص عئ  نك إذا لم تفام  ئ شي  اليس بوسعك تفسير    شي 

                                                           
 .زمن علي لن يوسف لن تاشفين الموحديـــ انتشرت ظاهر  الو ية والصالح لشكل ملفت للنظر في المغر  من   19

مجلاة . الج ور التاريخية للو ية والتصوف لمغر  العصر الوسايط. ذ الحسن بولقطيب : للمزيد من التفاصيلي انظر      

 . 7007. 0عدد". المريد"

. 291:ص.   أحمادكتا  المقصد األحمدي في التعرياف لسايدنا الان علاد هللا .عبد السالم بن الطيب القادري الحسني ـــ 20

 .فا  7097. الطلعة الحجرية 

ي عيااون 7081الطلعااة الاانيااةي . 77ص.  صاالحي حدياادي: ترجمااة. األسااطور  والمعنااى  .كلررود لي رري سررترو  ــااـ 21

 .الدار الليضاب. المقا ت
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تلف  ال ون، ااو يحاوئ تفسير الظواهر المخ ال رامي يناق  الف ر العلمي، االعالم ر يعرف  ئ شي  عن

ستلامه مدة سنوات، بخالف الولي الذ  يعلم  ئ شي  عن ال ون، تد التي يدرساا بيريق  علمي ، ق

 خصه هللا بناوئ ال يث،  "قد  اعندما يتدخئ اإنه يعيي الحلوئ بسرع  بف ئ بر ته، ااذا الولي الصالح

باذا المعن  ت ون  رامات الولي الصالح . 22.."ت واير ذلكوما اي اورحام، وعلم الساع  واوجال

الولي الصالح  وبمجاب  قوة إ ااي  توهم اإلنسان بإم اني  السييرة عل  مجريات اوامات المختلف ، ايبد

. بمجاب  العالم القادر عل  اام ال ون بيريق  حدسي  وجداني ، وهو اومر الذ  يسود لدى الشعوب البدامي 

العالم يق ي سنوات اي دراس  ظاهرة ما ليستخلص القانون العلمي الذ  يفسر تلك الظاهرة،  اإذا  ان

               . البر  /اإن الولي يق ي سنوات يوائ وهو بصحب  شيخه يخدمه ويأخذ عنه  سرار الوري 

  والسياسي  عل   ئ مناحي الحياة ارجتماعي مفعولااهي تلك القوة الخفي  التي يسر  "  البر   "و

والحلوئ المناسب  لدى الولي  ما ئ الفمات ارجتماعي  تجد ارهتما. وارقتصادي ، تفيد اوانيا  والفقرا 

ومن عنايته : " الصالح، الذ  يعتني باواره حسب انتما اتام اليبقي ، وذلك  ما يو حه النص التالي

 نت واقفا بين يديه وقت خروج اليعام ما وقع لي معه اي بع  الايارات، وذلك  ني  23ر ي هللا عنه

للر بان، ار يت شيما من اويعم  عل  اختالف  صناااا من الجودة والردا ة والرق  والخشون ، الما 

 يف هذه الااوي  الناس ايا سوا  جم  ن بع ام يداع له : عاينت ذلك، جائ ا ر  وصرت  قوئ اي سر 

واحدة اي الشاوة وتتشو  بما تتلذذ به من اواذي  ااذا اليعام الجيد، وبع ام الرد  ، والنفس  لاا 

مع نفسي اي ذلك، و ن رت عليام، االتفت إلي ر ي هللا عنه، ونظر إلي  تليس بصواب؟ وإنما تحدج

تأليف : ما يالعت ممتع اوسماع؟ اقلت ما ممتع اوسماع ياسيد ، اقائ: ا  أنه ي  ب، وقائ ليرًّ شاَ 

ييعم الناس عل  قدر يبقاتام وما يناسب حالام  24و ان...إل   ن قائ...لسيد  الماد  الفاسي ايالعه

.                                                                                         25" من جودته وردا ته  

إن المعامل  اليبقي  للاوار،  انت ت من للولي الصالح ارتياحام و مان عودتام وارتفاع 

سون قوة ي عدادهم عل  مدار السن ، ذلك  ن الح ام والساليين والعام  من الشعب عل  السوا ،  انوا يق

ذلك  نبر   اووليا  بعدد اوتباع والاوار، وتبعا لذلك ت ون ُحْ َوة الولي الصالح قوي   و عادي ، ولتبيا

 عنه اي نوتراهم ر يفترو: " ا يلينجد  تب المناقب تاتم بإبراا  جرة اوار الولي، مجئ ما نستنتجه مم

                                                           
 .ه 7771يعود تاريخ تنليفه الى سنة . مخطوط خاص.لمؤلف مجهول .تقاييد تاريخية ـــ 22

 .ي علي لن أحمدي الشيخ الساد  على الزاوية الوزانيةي وال ي عاصر السلطان المولى سليمانـــ يقصد سيد 23

 م7717ـــ يقصد مولي الطي  لن محمد لن علد هللا الشريفي الشيخ الرال  على الزاوية الوزانيةي توفي سنة  24

. 720و 728ص. سايدنا ومو ناا أحماد الكوك  األسعد في مناق  سيدنا ومو نا علي لان .محمد بن حمزة المكناسي ـــ 25

 .ه  فا 7020ط حجريةي 
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وقد تت اعف قوة بر   الولي  .27.."يجتمع عليه خل   جير...و ان ر ي هللا عنه...26الفصوئ اوربع 

.                  28الصالح اي نظر عام  الشعب عل  الخصوص، إذا  ان له خداما من الجن والعفاريت  

يور  يتماش  والمجتمعات التي تعرف نسب  اوس/خالص  القوئ هو  ن نمي التف ير ال رامي

 بيرة من اومي  والحرمان، مما يجعئ اإلنسان مايما للتسليم ب ئ ما ُيْرَوى عن اووليا ، حت  اننا رالنا 

 وليا  هللا الصالحين، وقد "  موالين البالد" ، واالبا ما ُيقصد ب" ايلب التسليم من موالين البالد:" نسمع

وليا  والجن، الشي  الذ  يجعئ العقئ م بال ورهين  لذلك النمي من التف ير تيل   ذلك عل   آل

وارعتقاد، ولفك تلك القيود، انحن ميالبون بالدراس  النقدي  لتاريخنا الديني، الشي  الذ  سيم ننا من 

                                                                   .معرا  سيرورة تاريخ العقلي  العام  للم ارب 

 

 العيَّاشي السَّربوت
               في التاريخ الديني               من المغرب باحث

layachi00@gmail.com 

 

 
 

                                                           
 .790ـــ نف  المصدري ص 26

 .719ـــ نفسهي ص 27

ومان خدماة الجان لها ا ."فاا  7020طلعاة حجرياة . تحفاة اإلخاوان لالعض مناقا  شارفاب وزان .حمدون الطراهري ـــ 28

 .700ص" عن خدم أليه من الجنيينالشيخي مو ي الطي ي ما أخلرني له ولدا سيدي محمد لن زين العالدين 
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أبدي الم تراتيل ِعشقٍ السَّ   
 

 

اسحق قومي األديب الباحث الس وري  

يةةة  وغاياتةةة  ياتةةة  وتحيّ بكةةةلِّ تجلِّ ،ةةةذا أن نطةةةرش  أفكارنةةةا حةةةول الّسةةةالم بحفنةةةا المختصةةةر نحةةةاول فةةة  : مـــةمقدِّ 
      .اا اا عالميَّ ت  تكّون ،مَّ وأغن  وأعيد المشاريأ قاطب  الَّ  وأوسأ وأشمل وأرفأ وأفمن مات  لكون ء أكبروميوَّ 

فةنحن ال نريةد ، ،نةاطرحهةا  تة  نةودُّ   ف  تسلسل ا فكةار الَّ فافي  ًمن منهجيّ كفيف مأ الشَّ لهذا سنحاول التَّ 
نّ  ،كةةلِّ مفةةردات البحةةثأن ُنسةةهو فةة   هةةا تنسةةجم مةةأ نعتيةةد أنَّ  لهةةذا سةةنكتف  بأفكةةار ،مةةا نيتةةرو مةةن ًةةفافهاوا 
                                                                              .ذي نبصي روش الهدف الَّ 

المةرا مةن العا،ةات    وخلةوّ حّ   العافية  والّصةعلة يةدلُّ  :اا الم لصويَّةالسَّةف. صوية ونبدُأ أوالا بالّسالم من الوجه  اللُّ 
الماا و،ةو مصةدر مةن علة  سةَلمُت َسة   يةدلُّ ففة  العربّية ،  عديةدةوللّسالم معةاٍن واشةتياقات لصوّية .وا مراب

                                               .الم اسم من أسماا اهلل تعال ، والسَّ الممت ومنها السَّ سلَ 

  دعاا اإلنسان أن يسلم من اآلفةات والعا،ةات وا مةراب والمصةائو مت وكأنّ الم مصدر َسلَ السَّ وُييال بأّن 
ا بشةةراا أسةةوياا نرجةةوه لجميةةأ العبةةاد ولةةيس ميتصةةراا علةة  أسةةرتنا أو ولصيرنةةا إن كنَّةة نفسةةنا اه و،ةةو دعةةاا  نتمّنةة

عنةد،ا  ،ين  والمةذ،ب صةوي والةدِّ للُّ عها العرق  واليةوم  واديننا أو وطننا بل للبشري  جمعاا عل  اختالف تنوّ 
ال كلّ دميَّ آا يننكون قد حيَّ  علة  عكةس مةا  الم شعارات فارغ  جوفاا تدلُّ للسالم وبالسَّ  شعاراتنا بدعوتنا تنا وا 
مائرنا وسلوكيتنا ،و مستيرّ  ا نعمةل علة  هل أن يكتشفنا العةالم فيمةا إذا كّنةومن السَّ  .ف  تربيتنا وعيولنا ًو

.  ا مم أصبحت سهل  للصاي  عبر تينيات العصر  لبييّ   والعيليّ لوكيّ أم ال  فإّن دراس  السُّ  المتحييق السَّ   
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تة  تعةود لدوحة  رقي  ذات ا صةول الواحةدة والَّ صةات الشَّةصةات اإلبرا،يمية  ونعنة  اللُّ الم  فة  اللُّ ولو ذكرنا السَّة
عهةةةا ولهجاتهةةةا بكةةةّل تاريخهةةةا ومراحلهةةةا وتنوُّ  اديةةة صةةة  ا كّ اللُّ  لتةةةدحر   التةةة  جةةةااتكبةةةرى ونعنةةة  بهةةةا اآلرامّيةةة

عفها وما حملت  من فيافات وتجارو بشريّ ومواطن قوّ  صة  هرين وكةذلإل اللُّ بين النَّ    ف  منطي  بالد ماتها ًو
اخلية  أ،ةم لصةات سةوريا الدَّ  ةةة   حةديفاا الّسةريانيّ  ة  ةةت  ُتعتبر ،  واآلرامّية  ا ول  والَّ ا بجديّ  عدُّ ت  تُ   الَّ الفينيييّ 
وصةةلت    رق قاطبةة  حتّةة  سةةادت الشَّةةة أحةةد عشةةر قرنةةاا لصةة  عالمّيةة  أصةةبحت ولمةةدّ ريانيّ السِّةة غم مةةن أنَّ بةةالرُّ 
صة    أيًةاا عةن طريةق اللُّ جنبّيةصةات ا   واللُّ   وا رمنّيةمصر وأخذت عنها اليونانيّ  إل غرباا وصلت ين و الصِّ 

بةةل ليةةد خةةدم مةةا قةةام بةة  تها ال بالعديةةد مةةن أحةةرف أبجةةديَّ ( حةةديفاا   ريانيّ الّسةة)  تةة  شةةاركت اآلرامّيةة  الَّ الفينييّيةة
احل   علةة  السَّةةةشةةرقاا والفينييّيةةة اديةةة   ا كّ صةةاسةةةتطال أن ييًةة  علةةة  اللُّ  ذيهةةةم الَّةةتهم وخطَّ أبجةةديَّ  اآلراميةةون

                                                                                         .وري غرباا السُّ 

(  رقيّ   الشَّةةاآلشةةوريّ ب) وشةةالما، (   الصربّيةةّيةةاآلرام)  ريانيّ فةة  الّسةة "شةةلومو"الم بالعربيةة  ،ةة  ولهةةذا فكلمةة  السَّةة
الم   فكلمةة  الّسةة  ومنهةةا اإلنكليزّيةةصةةات ا جنبّيةةفةة  اللُّ و   .اللةة هةةا لهةةا نفةةس المعنةة  والدّ   وكلّ بالعبرّيةة "شةةالوم"و

                        !!. روطلتحييق السالم وما ،  أ،م تلإل الشُّ ولكن ،ل ،ناإل شروط  .تلفظ بيس

روري لمفهوم السَّ ونعتيد أّن الحرِّ    وخةارج   اإلنسةانيّ فس  للشخصةيّ ي  ف  الواقأ النّ الم وتحيّ ي  شرط ،ام ًو
                                         .ول  والعالمحدود،ا ليشمل الواقأ االجتماع  وعل  مستوى الدَّ 

ن فة  زمةن   المشروط  المنًبط  ًمن سياقات واقأ معيّ يّ ت  نعن  بها كشرط للسالم تلإل الحرِّ ي  الَّ فالحرّ 
تةة   يمكةةن يةة  تلةةإل الَّ واليةةول بالحرِّ  .لةة يجةةاب  ولةةيس بشةةكلر تخيُّ إال نهةةائ  مادامةةت عناصةةره تتفاعةةل بشةةكل 

تةة  ال يمكةةن أن تكةةون صةةادق  مةةأ الواقةةأ   الَّ المجتمعةةات وليسةةت تلةةإل الحالةة تطبييهةةا بشةةكل سةةهل فةة  كةةلِّ 
د ت  نعنيها  ليست عبارات وال جمل وال شعارات  بل تلإل اليةادرة علة  أن تتجسَّةي  الّ فالحرّ  ..ي  لهموم وملبِّ 

                   . ي   كيما تبدل  ًمن حيول تلإل الحرّ   اإلنسانيّ خصانيّ ف  واقأ عيل ر ونفس  ف  الشّ 

آخةر المفةا،يم غيةر الواقعية  ،ة  إعاقة  لإلبةدال  بتعبيرٍ  ،راتنااا ف  تصوُّ م يجعلنا أكفر غلوَّ لمفا،يإنَّ انفالت ا
ذي تتلمةذت الّة جةان بةول سةارتر صةديينافة  سةياقات  كمةا تليسةت  ننشد،ا ي  بمعنا،ا العام الّ البشري فالحرِّ 

ال الكمةون فعةالا واقعةاا بةل واجةد وجةوداا و ن  لم أجد ما يًر  تلةإل الحالة  مةن التَّ  نّ  ،عل  يدي  د،راا وغادرت 
لنة  فكيةف بحث كيف سأكون وأنا الكائن أصالا قادراا فعالا متماشياا مأ واقةأ يحةيط بة  والحةواجز تكبِّ أرحُت 

                                                                       !د عل  الواقأ أحاول أن أتمرَّ 

  دون فهةم جو،ر،ةا رافّية  للنصةوإل التُّ   وعبودّيةواسةتصالليّ  طي   وتسةلُّ صالا بفيافة  ذكورّية،و محكوم أوالواقأ 
ُيمكةةن  يةة  بصةةفتها مفهومةةاا فت عةةن الحرِّ تةة  تحةةدَّ فمةةا كةةان علةةّ  إال أن أ،جةةر كةةّل الفلسةةفات الَّ  ..أو روحهةةا 

  من ا ا سم  وا كفر ديناميّ هعتيد أنّ أت    الّ إسياط  عل  الواقأ   جد نفس  ف  مروج  الوظيف  اإلبداعيّ 
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م بها الواقأ وحواجزه  صل وأحطِّ  ق حلم  ا دون إبدال عناصره فف  الكتاب  أستطيأ أن أحيِّ اإليمان بالشّ 
                                               . ي  الفًو  وال العبفيّ إل  ما أريد لكن ليس عن طريق الحرِّ 

هةا تتمةا،    تعنة  أنّ وظهةور نتائجهةا العملّية ،   البشةريّ خصةانيّ الشّ   البراغماتي  فة  قعيّ ي  الواتحييق الحرِّ  إنَّ 
                                                ...المذي ُيعتبر الحاًن  لتحييق السَّ الَّ  مأ الفعل الحرّ 

تة    العارفة  واليةادرة والّ اإلنسةانيّ  اتالم ال ُيكتمةل بفعةل خةارج  قسةري بةل ينبةأ مةن الةذَّ من ،نا نجةد أنَّ السَّة
ي  فعالا مستمراا ت  تعي  الحرّ   الّ ات اإلنسانيّ الذّ  إنَّ  .يتها وفعلها وفاعليتها وتأفير،از مراتو ا مور بأ،مِّ تميِّ 

أ اآلخةر وكةل فعةل الم مةت  تسةتطيأ أن تبةدل عالقة  السَّةوالفاعل  والمنًبط  ًمن شروط وجود،ا ،  الَّ 
.  لواقأ بعين   وطبيعيّ فالّسالم استجاب  واقعيّ  ،  لو عيدت ل  معا،داتالم حتّ بنا إل  السَّ  يال يؤدِّ  قسري  

                    : خصي  اإلنسانيّ وح  ف  الشَّ الم الرُّ السَّ ت  يجو أن نتناولها ،و ومن أ،م العناوين الَّ  
ل والمحةو لنفسة  ولآلخةر مهمةا كةان وعلةة    لإلنسةان العاقةل والعامةةل والمبةدحاجة  ًةروريّ  وحة الم الرُّ السَّة
قةدرة اإلنسةان علة   فة  وحة الم الرُّ   السَّة، ويتجلّةفيافة  عل  أساس قبول  بكّل ما يحمل  من كان   شاكل أيَّ 

ًُّ ًبط انفعاالت  وتسيير،ا ًمن قنوات واقعيّ   ، اإلنسان المتصالح مأ ذات  وواقع  روريّ   لتلبي  حاجيات  ال
                                          .وح   ف  تحيق الّسالم الرُّ يّ   الحرِّ يّ أ،مِّ  دون إكراه و،نا نجد

 لٍ فُة  بمُ   اإلنسةانيّ خصةيّ وح  مصادر فيةد تكةون مرتبطة  بالمفةل واليةيم العليةا علة  أن تةؤمن الشَّ وللسالم الرُّ  
عةة  بعًةةها شةةكل عبةةادات مختلفةة  ومتنوِّ  ل تلةةإل فةة   وتتةةوزّ   الماورائّيةةخصةةيّ ق لهةةا الشَّ هةةا تحيِّةةعليةةا تعتيةةد بأنّ 

منة  طةور الزَّ   ولهةذا نجةد تةأفير التَّ ماويّ يانات السَّة  والةدِّ   وسةبيتها اليةيم الفطرّيةماويّ يانات غير الّسةي  بالدِّ نسمِّ 
رش علة  أوافةق وأقتة ،اا اا أو نيةداا دينيَّةا يسةتوجو باعتيادنةا زمنةاا دينيَّةاليةيم مّمةتلةإل  زعةزلَ  قةد ين والتّ ناع  والصِّ 

  ،ة  فة  امتحةان إلفبةات   وحياتّيةنة  أعتيةد أن ا ديةان ومةذا،بها كيةيم سةلوكيّ  نّ (. حداف  ا ديةان)تسميت  
  ما تيول  ومدى ما يتطابق مةأ الواقةأ فلةيس مةن المعيةول أن تكةون فة  رحةاو فكةر دينة  مةا ويسةمح صحّ 

  غيةر وباوّيةين بالطُّ إل الةدِّ كةأن ُينةادي ذلة   ذريعة  كانةت أوين بيتل اإلنسةان  خية  اإلنسةان تحةت أّيةذاإل الدِّ 
ينيةة  علةة  فةة  تلةةإل ا فكةةار الدِّ   فةة  مةةا تخلِّ ين  يتجلَّةةينيةة  كأسةةلوو نيةةدي للفكةةر الةةدِّ ، إنَّ الحدافةة  الدِّ المعيولةة 

ة وّ   كةاليويزداد ا مر سوااا فيما ُيعانية  اإلنسةان مةن قًةايا حياتّية ،  غير المتوازن   والسلوكيّ وش اإلنسانيّ الرُّ 
  ي للسةلع  وا زمة  العالمّيةزق أو االقتصةاد فة  المفهةوم المةادِّ لعي  ومصادر الةرّ لع  والييم  السّ   والسِّ رائيّ الشِّ 

  والواقةأ وعةدم خصةيّ بةين طمةوش الشَّ  ، كمةا أّن تصةادم مةاوح  للفةردالم الرُّ ر ف  حال  السَّ ا يؤفِّ وا خالق ممَّ 
اا عيليّ الم الرُّ إل  فيدان السَّ ي   يؤدِّ خصيّ تلبي  ما تريده تلإل الشَّ             ..اا اا أو نفسيّ وح  وقد يصدو مًر
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وبةة   ، سةةديّ   والجَّ فسةةيّ   والنَّ وحّيةة  والرُّ ا مةةراب العيلّيةة وسةةالحاا ًةةدَّ  اا وحةة  يكةةّون مرتكةةزاا أساسةةيَّ الم الرُّ إنَّ السَّةة
هةةا للسةةالم وأّي سةةالم تةةدعو د فةة  دعوتمهِّةةيانات لنليةةد جئنةةا بعجالةة  علةة  الةةدِّ  ،   اإلنسةةانيّ خصةةيّ تزد،ةةر الشَّ 
                                                                                               !إلي  

                                                         :عاليم ا خرىماوي  والتَّ يانات السَّ الم ف  الدِّ السَّ 

الا عةن سةعينات بحفةاا مطةوَّ ين  فوجدتن  قد كتبُت منةذ التّ وح  والدِّ أردُت أن أوغل ف  بدا الفكر الرُّ  ٍ منذ زمن
نة  أسةتطيأ تكفيةف الفكةرة لدرجة  أنّ  ، و،نةا أجةد علة ّ (.ل عوات المًةلّ ينية  والةدّ وحية  والدِّ ر المفا،يم الرُّ تطوُّ )

                                           :الي ل التَّ ين  لإلنسان إل  المراحوح  والدِّ طور الرُّ تيسيم التَّ 

دراحالةة  مةةا قبةةل الشُّةةإنَّ  مرحلةة   فةةمَّ ، أي مةةا قبةةل الفكةةر ،(اإلنسةةان)ات مةةن قبةةل الكةةائن المخلةةوق إل الةةذَّ عور وا 
  مسيّ يانات الشَّ يني  ومنها الدِّ   وتشمل مرحل  ما قبل ا سطورة وتاريخ ا سطورة وظهور ا فكار الدِّ البو،يميّ 
  ردشةةةتيّ   والزّ وديانةةة  مةةةا ُيسةةةم  اليازيدّيةةة( أبةةةو شةةةهرين فةةة  العةةةراق)حةةةد فةةة  أريةةةدو   وديانةةة  اإللةةة  الواواليمرّيةةة

وجميةةأ (   واإلسةةالم  والمسةةيحيّ اليهودّيةة)ماوي  يانات السَّةةالةةدِّ  رق اليةةديم فةةمَّ   وديانةةات الشَّةةوالمانويةة  والكونفوشةةيّ 
مةةن ُجبلةةت  اا بةةين مةةن ينةةادي وبةةين تنةةادي بالّسةةالم لكةةن ،نةةاإل فرقةةاا جو،رّيةة ياناتعةةاليم والمةةدارس والةةدِّ ،ةةذه التَّ 

د يَّ   والسَّةالمسةيحيّ  و،نةا ال نيةول بةأنَّ ...الم وصةانع  الوحيةدالسَّة الم و،ةو روُّ ماح  والسَّ تعاليم  بالوداع  والسَّ 
اع  إال ل وا خيةر وال تيةوم السَّة  ،و الفادي و،ةو ا وَّ نا نؤمن برسالت  وبأنّ د أنَّ الم لمجرّ المسيح ،و ملإل السَّ 

 01نيا واآلخةرة و،ةو روش اهلل أليا،ةا إلة  مةريم فة  سةورة آل عمةران اآلية  بعيس  بن مريم و،و وجي  ف  الةدُّ 
                    .الم ،وإل  السّ    فعالا ماا وسيأت  ليدين ا حياا وا موات بل  نّ   ح  ف  السَّ وال  نّ 

        !الم أين نجد السَّ   ام امتحان ،ل تدعو فعالا للسالمأم عاليم  وجميأ المذا،و والتَّ ماويّ لسَّ يانات اوالدِّ 
                                                                          الم العالم السَّ ،ل نجده ف  

عةةاون والتَّ  وقيةةام حالة  مةةن الهةةدوا ،ولالةةدّ  بةةين وقف عةةن الحةةروو واالقتتةةال مةال بةالتَّ الم العةةالم  يتمفَّةةالسَّةإنَّ 
  سةةتنته  جميةةأ وال نيةةول بأّنةة ،  واًةةح  المعةةالم  شةةراك  حيييّيةةل فةة  سةةلوكيّ بةةادل فيمةةا بينهةةا وأن تتمفَّةةوالتّ 
عةدم  تيةوم علة هةا  نعتيةد أنّ  عوو  بين الشُّةراك  الحييييّ فالشَّ  ،ول فهذا من المستحيلناقًات فيما بين الدُّ التّ 

ةةرات الةةدُّ يةةدَّ اسةةتصالل م ًَّ ربةةوي يةةاف  والتَّ سةةواا مةةا كةةان منهةةا الفّ  ،يافةةات المختلفةة عيف  والفييةةرة واحتةةرام الفَّ ول ال
أ تصوُّ حيث يمفّ  ،معًل ،نا أحيانا قد يشكِّل ل وُّ نين  والمذ،ب  فالتَّ والدِّ  ر عام للعالم  قاطب  ل إشكاالا لًو

 ،حييية  معاشة أسةاس لبنةاا سةلم عةالم  يرتكةز علة   جةرح لتة  تشةكِّ ل المشةاريأ الَّ أوَّ  وبنفس الوقةت يعتبةر
هةا تعةي  فة  قرية  صةصيرة ول بأنّ ول وأن تعتيةد تلةإل الةدُّ   بةين الةدُّ ات ورقّيةتة  تيةوم علة  اتفاقيَّةوليست تلةإل الَّ 

  فا،ّيةةةق الرّ بمةةةا يحيِّةةة اهةةةونعونهةةةا ويتبادلوزِّ اسةةةمون خيراتةةة  ويوعلةةةيهم أن ينسةةةجموا فةةة  ذاإل المحةةةيط ومعةةة  يتي
، لولةيس ،نةاإل مةن ،ةو أفًةل أو منةزَّ  اا وشةركااهةم جميعةاا بشةر روا أمور،م علة  أنّ ادة للجميأ وأن يتدبَّ عوالسّ 
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ةة  والمذ،بّيةةينّيةةعوو المعتيةةدات الدِّ وأن تحتةةرم الشُّةة لم وليسةةت  الم والّسةةتةة  تنةةادي بالّسةة  تلةةإل الَّ   لبعًةةها خاصَّ
                                       . والعنصريّ   وفينيّ ماا واإلقصاا والشُّ ت  تنادي باليتل والدِّ تلإل الّ 

  علةةة    واإلبداعّيةةة  واإلنسةةةانيّ نمويةةة  والحًةةةاريّ أحةةةد أ،ةةةم المشةةةاريأ التَّ  ليشةةةكِّ  ،إّن الّسةةةالم فةةة  العةةةالم قاطبةةة ا 
ذا أراد الصرو والشَّ  ،اإلطالق ول واقع  ولم نيةل بسةالم طوبةاوي أن تيةوم الةدُّ  رق أن يتكاتفا ف  صنأ سالمٍ وا 

ول رات شعوبها ذاتها وللشعوو والدُّ   لميدّ   واالستصالليّ دميريّ وقف الفوري عن إنجاز مشاريعها التَّ لكبرى بالتَّ ا
  وجةةود آمةةن تعمةةل علةة و،ةة  بهةةذا تُنجةةز أ،ةةم منجزاتهةةا حةةينتةة  تعةةي  تحةةت سةةيطرتها و،يمنتهةةا الفييةةرة والَّ 

  فةة  العةةالم وسةةيوفر ذاإل   واالقتصةةاديّ ريّ دمير لليةةوى البشةةعةةدم نشةةوو اليتةةال والتَّةة واسةةتيرار عةةالم  يًةةمن
                                   .مالوالخير والجَّ  ل ف  ازد،ار الحقّ   تتمفَّ الم المنشود رؤي  حييييّ السّ 

لحيةةن دمةةاا أعةةداد ال  ، ينيةة  الراديكالّيةةول الدِّ ول الكبةةرى والةةدُّ الةةدُّ  ي لتوقةةفسةةيؤدِّ  الم العةةالم السَّةةإّن تحييةةق 
 . مةال لةدى البشةريّ مار والخةراو وقتةل روش الحةق والخيةر والجَّ   وتةوفير الةدّ مةن المجتمعةات اإلنسةانيّ  تحص 

رورة واستراتيجيّ ول ،و أجل الّسالم الواقع  بين الدُّ  تة  ،ة  وينا،ب ويصاير تلةإل اليةيم الَّ     بشريّ حاج  ًو
انةةو   وفةة  الجَّ رأسةةماليّ  اتو بنةةاا إمبراطورّيةةهةةا الوحيةةد ،ةةحمةة  و،مَّ تةة  ال تعةةرف الرَّ  ، الَّ قةةيم الوحةةو  البشةةريّ  

العةةالم باسةةتصالل   علةة تسةةود  تها كةة وسةةلوكيّ  اتهةةاتةة  تسةةع  فةة  أدبيّ   الَّ   الراديكالّيةةاآلخةةر تلةةإل اإلمبراطورّيةة
 اإلمبراطوريةةةات نعةةةكان  لةةةديها فهةةة  ا خةةةرى ال تيةةةل خطةةةراا اا مةةةن خةةةالل الفةةةائب السُّةةةاا وبشةةةريّ وغةةةزوه فيافّيةةة
                                                                       . لمافيات العالميّ   وااالستصالليّ 

مأنينةة  عور با مةةان والطّ الم لةةيس شةةعارات ُترفةةأ بةةل ،ةةو نتةةاج وعةة  جمةةاع  يهةةدف لالسةةتيرار والشُّةةإّن السَّةة
  والعمل المنت  لوان اإلبداعيّ   ف  محيطها الواقع  وتتفاعل بشكل تتناسق فيها ا خصي  اإلنسانيّ لتبدل الشّ 

ق أ،ةةم وأحةةد لم كةة  نحيِّةةالم والّسةة  السَّةةومةةن ،نةةا نجةةد أ،مّيةة ،  ذاتهةةاّيةةالمفيةةد اليةةادر علةة  تحييةةق شةةروط الحرّ 
فسةةي  وحيةة  والنَّ   اإلنسةةان تعةةود بفائةةدة و،ةة  مصةةدر لسةةد حاجياتةة  الرُّ   أال و،ةةو أن تكةةون فعالّيةةّيةةشةةروط الحرِّ 

       ..الم الحييي سال رقع  العمل عل  إيجاد واقأ يتمتأ بالسَّ ي  اتِّ ن ،نا تنبأ أ،مِّ   وم  والعيليّ سديّ والجَّ 

ليصةةار إلةة  تسةةجيل مرحلةةة   ،فةةين قاطبةةة ا    بةةين المفيَّ وايةةا الحيييّيةةهةةةود والنّ لهةةذا نعتيةةد بًةةرورة تًةةافر الجُّ  
نَّ   ال يتحيّةةالم العةةالم  ونعتيةةد أنَّةةمةة  مةةن مسةةاحات السَّةةمتيدِّ  ة تيةةوم علةة  جةةادّ  مةةا بعيةةد حةةواراتق با مةةان  وا 

الم العةةالم  ريرة وتةةدمير تلةةإل المراكةةز وبنةةاا جسةةوراا للوصةةول إلةة  السَّةةتصييةةر سةةلوكي  أصةةحاو اليةةرارات الّشةة
...   الم العالم   لتحييق السَّ رور والموانأ الحييييّ   ،ما أساس جميأ الشُّ ينيّ   الدِّ   والراديكاليّ فاإلمبرياليّ   

                                                                 :مايل  لم العالم السّ ومن أ،م مرتكزات 

ي  من اليناع  لدى جميأ دول العالم بعيد مةؤتمر سةالم ُتطةرش فية  جميةأ السالم العالم  ينطلق ف  تحيُّ  إنَّ 
    واالجتماعّيةةةة  والسياسةةةةيّ ديّ ينيةةةة  واالقتصةةةاعهةةةا وأ،ةةةةدافها بةةةةدااا مةةةن ا فكةةةةار الدِّ ا فكةةةار علةةةة  اخةةةةتالف تنوّ 



211 
 

عةةن طريةةق صةةياغ  أفكةةار  إل لجةةان تتةةدارس تلةةإل ا فكةةار وتيةةرو بينهةةاوبعةةد،ا ُتخّصةة ، عليمّيةة  والتَّ ّيةةربو والتَّ 
  عةن ابي  علة  أسةاس عةدم المسةاس بكةّل فكةر إبةداع  يهةدف لسةعادة البشةريّ   لمجموع  ا فكار السَّةوسطيّ 

ف  اجتمةال عةام    لتيرّ واقعيّ   وال  والستنتاجي  والعلميّ حليليّ ت الميارن  والتَّ راسا  وتعلن نتائ  الدِّ يّ طريق الحرِّ 
                                                                                                .لطمم

  بتحييةةق ول اليطرّيةةبةةدأ الةةدُّ ييةةوم علةة  أن ت ،ذي ننشةةده بةةين دول العةةالمالم الَّةةالم العةةالم  أو السَّةةولكةةن السَّةة
بط    منًة  عاّمةق فة  سةلوكيّ ة أمةور يتحيّةالم اليطةري يتبةأ عةدَّ ياق نجةد السَّةوفة  ،ةذا السِّة ،الم الوطن السَّ 

يصةةةان أو اإلسةةةةهاو فةةةة  تحييةةةق حةةةةق مكةةةةّون دون شةةةامل ال يعتريةةةة  النّ و  مةةةن خةةةةالل دسةةةتور وطنةةةة  جةةةةامأ
الم الةةوطن  ال ييبةةل تة  تفتةةرب تصييةةره والسَّة  الّ ى والجو،رّيةةنةات وال يةةتم تصييةره إال فةة  الحةةاالت اليصةو المكوّ 

ًّ بمعن  أن يكون الدَّ  ،اليسم  إال عل  واحد  ،ابط  ال تعن  بجماع  دون أخرىستور واليوانين وا نظم  ال
بةةل  ،   أو االقتصةةاديّ لةةيس مةةن خةةالل عةةدد،ا وقةةدرتها البشةةريّ  ، بةةل يكةةون لصةةالح جميةةأ المكّونةةات الوطنّيةة

ذاتةة  ،ةةو بنةةاا  الم اليطةةري بحةةدِّ فالسَّةة ،  أقليةة  كانةةتمييةةز والتنكةةر لجهةةود أّيةةجود،ةةا وأن يخلةةو مةةن التّ د و لمجةةرّ 
  عيد شراك  ًمن معا،دات للسالم مأ ول  عل  تفهم واستيعاو أ،ميّ ال  إل  قدرة ،ذه الدَّ ي بالتَّ شامخ يؤدّ 

م ال يمكةن أن يكةةون ان  مةن فيةةر الةدَّ الةةوطن لةو كةان مريًةةاا ويعة وننطلةةق مةن ذلةإل إنَّ  .دول الجةوار والعةالم
ةة يةةقيتحمبةةدعاا أو قةةادراا علةة   الم مرتكةةزات للسَّةة الم  نَّ ق السَّةةال يحيِّةة فنعتيةةدبلوماسةة  يا ا سةةلوو الدّ ذاتةة  وأمَّ

ةةأ جميةةأ اليةةوانين وا نظمةة    الدَّ وعلينةةا أن ُنخًةةأ جميةةأ سةةلوكيّ  ةةوع  علمةة  ييةةوم علةة  ًو ولةة  لنيةةد مًو
تةة    الّ راسةات االسةةتبيانيّ علينةةا أن نأخةذ بنتةةائ  الدِّ  فةمَّ  ،يةةد الميةةارنيةد والنَّ طبيةةق والنَّ لتَّ سةاتير تحةةت مجهةر اوالدَّ 

  فة  الحيةاة امل  والمتكاملة  بوصةل  لتحييةق الواقعّيةتائ  الشَّة  عل  أن تكون تلإل النّ تيوم بها المعا،د اليطريّ 
  ينّيةةة  والدِّ   واالقتصةةةاديّ ياسةةةيّ   والسِّ الوجودّيةةة  و سةةةتوريّ نةةةات وحيوقهةةةا الدّ   مفرزاتهةةةا علةةة  جميةةةأ المكوّ السياسةةةيّ 

                                                                  .أي اآلخرأي والرَّ الرَّ    وحقُّ المذ،بيّ و 

فةة  عدالةة  شةةامل  كاملةة  دون  لتتمفَّةة،  طن  أو اليطةةري واًةةح  جلّيةةمةةات الّسةةالم الةةو ميوّ  مةةن ،نةةا نجةةد أنَّ 
ماعةات وعةدم وقةول أير مةن ، لجميةأ الجّ سةاتهانات وأفراد،ةا ومؤسّ لِّ المكوّ لك عدال  تيوم عل  الحقِّ ، نيصان

وحيةةوق  زائةة  اليطةةرينةةات أو أفراد،ةةا  يِّ ًةةصط أو تعنيةةف أو إجحةةاف ُيجةةرم عليهةةا اليةةانون الجّ تلةةإل المكوّ 
                                                    .  لحيوق اإلنساناإلنسان من خالل المبادىا العامّ 

نمويةة  ًةةمن الفتةةرات المعيولةة  لتحيييهةةا، يةةت خططهةةا التَّ ولةة  قةةد حيَّ الم اليطةةري يفتةةرب أن تكةةون الدَّ إنَّ الّسةة
راس  والنيد ونًأ الحلول لصعوباتها ونيترش دعماا  فكار جديدة تساعد عل  ت  نتناولها بالدِّ تلإل الخطط الَّ 

سةةاس أسةةاس وجةةو،ر ذي ،ةةو با   لتحييةةق سةةعادة الفةةرد الَّةة  واإلبداعّيةة  والفكرّيةةوالبشةةريّ   نميةة  االقتصةةاديّ التَّ 
ّن السَّةةةو  .تهةةةا  برمّ العملّيةةة   ّيةةةالحرّ  ةدائةةةر نميةةة  وا مةةةن واالسةةةتيرار فةةة  يةةة  يهةةةدف إلةةة  التّ يالم اليطةةةري فةةة  تحيا 

                                                               .  والمفيدةطبيييّ المنًبط  وشروطها التَّ 
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رورة  بين المكونات العرقي  والمذ،بي  والديني  والنظا السبيل الوحيد درال  يم الفالّسالم الوطن  كمطلو ًو  
    لكةةةون الدولةةة  اليطريةةة  فةةة  الشةةةرق ا وسةةةط تعةةةان  الكفيةةةر مةةةن تةةةداخل ا عةةةراق وا قةةةوام والةةةديانات  .للسةةةالم

ول السالم اليطريوالمذا،و مما يشكل عائياا ال                             .ُيستهان ب  ف  تحييق مًو
الةةوطن  الةةذي ننشةةده جميعةةاا لتحييةةق العدالةة  والحريةة  والمسةةاواة وتحييةةق الشخصةةي  اليوميةة  لجميةةأ  الّسةةالم

 بةل  والرؤي  ا حادي  والمتسةلط  المكونات الوطني  ال يمكن أن يتحيق بعد اآلن عن طريق المنا،  اليديم
مةةأ تحييةةق حلةةم المكونةةات  صةةاغ وُيحةةاإل بنةةول محكةةم ليحةةافظ علةة  وحةةدة الةةبالديُ  درال يةةف عةةن طريةةق نظةةام
                                                                                     .العرقي  المختلف 

نتاج استيراا للواقأ والمستيبل تيوم عل  تصيير   تكون ي  أن تأت  فورة حييييّ الم وتحيُّ إنَّ أ،م مستلزمات السَّ 
ن عبئةةاا لةةت وعجةةزت وشةةاخت وبةةدأت تكةةوّ تةة  تر،َّ ربيةةات فةة  العةةالم الَّ سةةاتير والتّ جميةةأ ا نظمةة  واليةةوانين والدّ 

  ول اليطرّية  فة  الةدُّ يافّيةينية  والفّ   والدِّ ربوّيةفة  المنةا،  التَّ  صييةرتَّ الالةوع  لمسةأل   لهذا إنَّ . عل  المجتمعات
                          .ريأ ف  نتائج سيساعد عل  بناا مفا،يم استفمار الحوار الفاعل والمفيد والسَّ 

ةمن الم بةين الةدُّ بيل الوحيد لتحييةق مةا يشةب  السَّةيافات ،و السَّ الحوار بين جميأ الفَّ  إنَّ   ول والمجتمعةات ًو
 ًَّ  .مشةاكلها و الحوار كسبيل وحيةد لحةلِّ أن تعتمد أسلو  ح ا فكار المفيدة وغير،ا وعل  ا جيالالحوار تتو

                             . ال لليتل وال للفًو  وال للتدمير واإلقصاا وجميأ الحاالت غير اإلنسانيّ 

ةة ةةوع  وواقعةة  سةةالم تحييةةق الم العةةالم  ييةةوم علة أو السَّةة لم االعةةلم إّن أ،ةم مرتكةةزات السُّ فةة   عةةادل ومًو
تة  لةم يني  الراديكالي  الّ يافات الدِّ اني  إعادة ،يكل  الفّ   والفَّ   الفلسطينيّ   اليًيّ وخاصَّ  ،ا وسط رقمنطي  الشَّ 

                                                                   .  جمعااتصلح لمستيبل البشريّ  د  عُ تَ 

  ومجتمعاتهةا المختلفة  البشةريّ  تسةتطاعفةإذا ا ، عالمّيةرق ا وسةط  ًةرورة وحاجة  ف  منطية  الّشة المفالسَّ 
  يةة  ومعاشةةيّ تعانيةة  مةةن حالةة  مادِّ  جميةةأ مةةا تسةةتطيأ أن تتجةةاوز ،رق ا وسةةط  الشَّةةالم فةةأن تعةة  دور السَّةة

ول  وف  الختام نعتيد بأنَّ .  امل  للبشريّ وش العام  والشَّ تها ًمن بوتي  الرُّ   وتحييق شخصيَّ وأمنيّ  ،ذا المًو
  أن نكةون قةد ف عند ،ذا اليةدر ونتمنَّةنا نتوقّ ولكنّ  لما في  من متفّرعات ،اّم ، دات كبرىاب  مجلّ و كتيتطلَّ 
                                                                 .المينا إًااة شمع  ف  دروو السَّ حيّ 
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  ويّ لوكي  السَّةرجةاا لة  فة  كةّل مكةان مةن خةالل الّسةالم ولمةن يصةنأ ويبنة  بالم لجميأ من ،ةم أبنةاا السَّةالسَّ 
ق الم ال يتحيَّةة، إن السَّةةز،ةةا عةةن بعًةةهاعهةةا وتميّ تالفهةةا وتنوّ تةة  تعيشةةها المجتمعةةات رغةةم اخوالمنًةةبط  الّ 

.          يت  المطلي ق حين ُتدرإل البشري  جمعاا أ،مّ بلوماسي  وأسلوو المراوغ  بل يتحيّ يعارات والدّ بالشّ   
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قةري نزار صابور مشّبع بتقنياٍت وتوّهجاٍت لونّية خالَّ و الفنَّان التَّشكيلي الس    
 

 حوار صبري يوسف ـــ ستوكهولم
 

                                                                                                       نزار صابور . د
ميل ، قسم الرَّسم والتَّصوير، دمشق . 0959ذقّي  مواليد سوري ، الالَّ  حةائز علة  دكتةوراه فلسةف  . 0990خرِّي  كلِّي  الفنون الجَّ

، موسكو  ميلة ، جامعة  دمشةقعًو الهيئ  التَّدريسّي  ف  كلِّ . 0991ف  علوم الفنِّ امعة  الدَّولّية. ية  الفنةون الجَّ   أسةتاذ فة  الجَّ
.                                                                        الخاّص  للعلوم والتَّكنولوجيا، غباغو، سوري    

مةةارات، الكويةةت، السُّةةعودّي ، تةةونس، أقةةام أكفةةر مةةن سةةتِّين معةةرب فةة  كةةلر مةةن سةةوري ، لبنةةان، ا ردن، مصةةر، البحةةرين، اإل
ين       : حملت معاًر  العناوين التَّالي ... روسيا، أميريكا، فرنسا، سويسرة، ألمانيا، إيران، تركيا، اليونان، بنصالد  والصِّ

أمكةةن، جةةدران  جسةد  يهةةوي فتنهةةره الةّروش، بّوابةةات الةةّروش، عةن الحةةّو، حيةةاة فة  الّرمةةاد، عةةن دمشةق، عنتةةرة زماننةةا، سةعادة مةةا"
رؤى متبادلةة ، كرسةة  ولوحةة ، الفةةّن السُّةةوري اليةةوم، جةةدران الّسةةعادة، النِّسةةاا : تدمرّيةة ، حتّةة  الحةةرو لهةةا حةةدود، بةةاريس دمشةةق

" ..                                                 والحرو، الفّن العرب  المعاصر، أييون  تدمرّي ، لإل ول ، أيَّام شامّي   
ل، الالَّ "عةةدَّةء جةةوائز منهةةا، حصةةل علةة   ةةائزة ا ولةة  فةة  التَّصةةوير، بينةةال  المحبَّةة  ا وَّ  ، شةةهادة تيةةدير، بينةةال   ، سةةوريّ ذقّيةةالجَّ

ائزة ا ول  بالتَّصوير،  وغير،ةا ..  3111ينال  طهةران ملتي  دب  العلم  للفنون، دب ، وجائزة بالشَّارق  الفَّان ، الشَّارق ، الجَّ
وائز                                                                                                           ".من الجَّ
قصةةر الشَّةةعو، سةةوري ، المتحةةف الةةوطن  ا ردنةة ، عمةةان ةةةة ا ردن، متحةةف المتحةةف الةةوطن  و "ان موجةةودة فةة  أعمةةال الفّنةة

إعمةةار، متحةةف فنةةون شةةعوو الشَّةةرق، موسةةكو، روسةةيا، صةةال  أوسةةكار، البحةةرين، متحةةف الشَّةةارق ، مؤسَّسةة  كنةةدة، مؤّسسةة  
".                                                   واشنطن، وف  مجموعات خاصَّ  موزَّع  ف  العديد من دول العالم  

                                                    
***** 

قة  فمانينات اليرن الفائت، فهو مشبَّأ بيدرات وطاقات لونّية  راقية  فة  ترجمة  أفكةاره ورؤاه الخالَّ  الفّنان نزار صابور منذ أتابع
دَّاا أفكةار لوحاتة  مةن وقةائأ ال حيةاة وتجربتة  عل  بياب الّلوح ، جانحاا نحو الفرش والسَّةالم والسَّةعادة وا صةال  والتَّجديةد، مسةتمء

بةةديأ مةةن حيةةث البنةةاا الفنِّةة  والتَّناغمةةات اللَّونّيةة  والتَّرميةةزات المعّبةةرة،  كبيةةرة، وبأسةةلووٍ  يرسةةم لوحتةة  بروّيةة ٍ  .الرَّحبةة  فةة  الحيةةاة
مال الرَّاق  إلمتالء عينء المشا،د .            النَّابع  من أعماق ، مجسِّداا عوالم  وآفاق  الفّني  الفسيح ، ك  ييدِّم كّل ،ذا الجَّ  

:                                    بدى إستعداده برحاب  صدر لهذا الحوارتواصلُت مع  ف  اآلون  ا خيرة، فأ  
                                    

نزار صابور، . د                                 
ال  مار،الوقت غير مالئم، فأمةام المةوت والةدَّ   ، العتيادي أنَّ لفزيونيّ حفي  والتِّ ليااات الصّ منذ فترة، أرفب الِّ 

، ًةرو مةن  ، أرى الحةديث عةن الفةنّ لكنِّة!! ا حةوال الحياة أقةوى، وستمًة  بكةلِّ  :قيم  لش ا وأنا اليائل
 هاي ، نهاي  كلّ أعي  حال  انتظار، انتظار النّ ..! الكماليات ف  غير مكانها ونهر الموت يجري ف  بلدي 

                                                                      !.  لنعود ال  الحياة نون،،ذا الجُّ 
.                  حفيّ يااات الصّ ان صبري يوسف أعود ال  اللِّ الفنّ ا ديو عل  طلو ا ستاذ  لكن بناااا   
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َت أنَّ عبورُ  كيف ترعرلَ  .0   ال فكاإل من ، إالَّ باالرتوااء من متع ء العبةورء فة إَل ف  عوالم اللَّون إل  أن  شعر 
 أعماقء  السَّاحرة 

ومةةأ ذلةةإل يمةةرُّ  ،..خةةرون آين، و ، كمةةا يفعةةل رجةةال الةةدِّ ، تكةةريس الحيةةاة للفةةنِّ "تكةةريس"سةةّمي  أ،ةةذا العبةةور  -
                                                          ! اّم غير خاًع  للرقاب  التَّ " مارق "بفترات 
يسةةافر الةة  العاصةةم  ! فاصةةيلبالتَّ  ر كفيةةراا مشةةرف أو مسةةاعد، ال يفكِّةة سةةم، يتةةابأ شةةصف  دونالرَّ  تلميةةذ يحةةوُّ 
 و،كذا مأ مرور الوقت حدث كلّ ... ميل  ويعمل باجتهاد تلبي ا لشصف  ي  الفنون الجَّ   ف  كلّ امعيّ للدراس  الجَّ 

. الفنّ  –فحياتإل أصبحت ل  ! لكن ال خالإل!! طش ا، مأ متاعو ومتأ دون نهايات، وتشعر بأّنإل متورّ 
                                                                             

 ! عنإَل بهجُ  تجلِّياتء ا لوان  تصيوُ أنَّإَل تزداُد عطشاا كلَّما  مت  ترتوي من متع ء مشا،دةء اللَّون، أم  . 3
العمةل، : شة ا، فمةن خاللة  صةبح كةلّ ي فتكريس الحياة للفةنِّ   ، ، لحظيّ العالق  مأ ا لوان وا فكار يوميّ  -

لةذلإل ال يوجةد . تة  تعةي  مةن خاللهةاوالَّ ! منظومتةإل المحيطة  بةإل ذاا إفر وسةبل الحيةاة، فهةو ا صدقاا، السَّة
.          تنفيذ العمل عل  حامل ا لوان وا فكار ،نفيذيوجد ابتعاد عن التَّ  ابتعاد بالمعن  العميق، أحياناا   

                                                             
  والمساحات الفسيح ، ،ل للبيئ ء دور  عناقّ  ف  ،ذا النُّزول المتوَّج عل  لديإل نزول عميق نحو الحّريِّ . 2  

                                                                                     أجنح ء اللَّوحات 
سةتاذ أو مشةرف، أ لديّ  ن  بيع  للرسم ف  بداي  سبعينات اليرن الماً ، لم يكُ أت أخرج ال  الطَّ عندما بد -

لةذلإل انطبعةت  .ذي درس ،نةاإلانين سةوفييت، أ،ةدا،ا لة  أخة  الَّةوألبومةات لفّنة! كان معلمة  ،ةو اإلحسةاس
                                                           . ها  كلّ يّ ما طبأ حيات  الفنِّ   ،يّ بدايات  بالحرِّ 

                                                                                                   
َت . 1 ةةَت مةةن عبةةااة الفّنةةانين الَّةةذين تةةأفَّر  ةة  فةة  البةةدايات، كيةةف تخّلص  يتةةأفَّر كةةّل فّنةةان بفنَّةةانين آخةةرين، خاصَّ

ةةةةَت لن ةةةةإَل وخيالءةةةةإَل بهةةةةم، وأسَّس  ةةةةاا بعوالمةةةةإَل المنسةةةةاب  مةةةةَأ آفةةةةاقء تطلُّعةةةةاتء طموحء ةةةةإَل أسةةةةلوباا صةةةةابوريَّاا خاصَّ فسء
                                                                                        !  اإلبداع  

  يِّةةوالعناصةةر والحلةةول الفنِّ مجموعةة  مةةن المفةةردات  –" الحةةازم"مفهةةوم ا سةةلوو بمعنةةاه  ًةةدّ  كنةةت دائمةةاا  -
ا وري، كيف يكتشف الفنَّ شكيل السُّ ف  التَّ  و،ذا ما الحظت  مبكراا !   واحدة، وحلول واحدةليّ  ر بتتكرَّ  ما  ان حالَّ

عهةةا جربةة ، رغةةم تنوُّ   فةة  مجمةةل التَّ خصةةائإل ذاتّيةة مةةن ال بةةدّ  لكةةن دائمةةاا .    ويأخةةذ بتكةةراره الةة  مةةا ال نهايةة 
     .  مانال  المكان والزَّ  –كما نريد   -" منتمي "و،ذه الخصائإل قد تكون . ينياتهاد مواًيعها وتوتعدُّ 
        . عندي غير مفهوم  تماماا  ،ا العولم  في أمَّ  ،ف  الفنِّ " االنتماا"ال  االعتياد بًرورة  ُت دائماا ل  مء 
فةةاتح المةةدرس وجةةواد : خةةرين أمفةةالانين العةةرو واآلبكفيةةر مةةن الفنَّة –ن والةة  اآل –رت مةةن بدايةة  تجربتةة  تةأفَّ 

أندريةة  روبلةةوف وميخائيةةل فروبةةل، المكسةةيك  روفينةةو تامةةايو، واليةةوم أسةةع  لمشةةا،دة مةةا : ينوسةةيَّ سةةليم، والرُّ 
                                           .رأفُّ لدرج  التَّ  منها أحياناا   ، وأحوُّ جارو البشريّ يمكن من التَّ 
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سةوى !!! رتهةا تصيَّةنسةان أنَّ وال أعرف عبر عصور تواجد اإل –ميأ واحدة عند الجَّ  –  بدال البشريّ غريزة اإل
سةةن ، وأنةةت ال  5111وري قبةةل السُّةة" تةةل بةةراإل" ان مةةنلةةذلإل قةةد تشةةب  تجربتةةإل تجربةة  فنَّةة! ظهار،ةةاإبوسةةائل 

                    !      ف دلي  بالصُّ إفت ، تعرَّ اا معاصراا يطاليَّ إ اناا تعرف ، وال تعرف ما أنت ، وقد تشب  فنَّ 
                                .   ، واحدة، تظهر بأساليو تنتم  للبيئ  والعصر  البشريّ الصريزة اإلبداعيّ 

                                                    
ُر الفّنان فًااات تينيات  الفنِّي  عبر تشكيالت لونّي  متجدِّ . 5 دة ويبي  محافظاا علة  خصوصةّي  كيَف يطوِّ

                                                                                      ! وفرادةء عوالم  
ر بمرور الوقةت وحركة  ش ا يتطوَّ  عتيد كلَّ أمن، مأ الزَّ    ينيّ م التَّ أ ر الفنّ ،ل يتطوَّ : أتساال دائماا  كنتُ  -

  نعةم ينّية، التَّ و،ذا جمةال الفةنّ ! معاصرة   قديم  أعماالا يّ عمال فنِّ أ، قد تبدو ،و الفنّ  الفنّ ! نّ الف الحياة، لكنّ 
                             .تتصّير ر، ووظيف  الفنّ ر، المدخل ال  العمل يتطوَّ فكير تتطوَّ   التَّ ليّ آر، تتطوَّ 
  اكتشةةفها ّيةةفنِّ  ان حلةةوالا ر الفنَّةةكيةةف يكةةرِّ  – رت سةةابياا كمةةا ذكةة –جريةةو، و كنةةت غيةةر ميتنةةأ التَّ  اا، أحةةوُّ تينيَّةة

نفيةةةةذ، ليةةةةات التَّ آ ، بعةةةةب مةةةةا يحةةةةافظ علةةة  الخصوصةةةةيّ ! مةةةةا يمكةةةةن لسةةةنوات طويلةةةة ، فحاولةةةةت تجريةةةةو كةةةلّ 
                               .وش عل  سطح العملما ينعكس من مسامات الرُّ   ، وكلّ اتيّ   الذَّ والحساسيّ 

                            
بإييةاٍل بةةا،ر ال يمكةةن أن  ت    تةةدفَّياتها، انبعفَةة،ةل تيةةُف أحيانةاا مةةذ،والا أمةةاَم بعةبء لوحاتءةةإَل وكةةأّن انسةيابيّ . 1

َر أبداا  عندما ترسم، ،ل يصاحبإَل شرود  ما، خاص  لو كنَت تسمُأ إل  موسةيي  جامحة ، فتنسةاُو و  ! يتكرَّ
من  المبالت من الالَّ ألواُنإَل من خالل تدفُّيات أبه  التَّشكي ًُّ                             !  دلشعور ال

بةا،ر ال يمكةن  بإييةالٍ  ت  ياتها انبعفَة  تةدفُّ انسةيابيّ  وكةأنّ : "بجماٍل ًمن سؤالإل ، كما وصفتَ يحدث أحياناا  -
                                                                                     ". أبداا  رَ أن يتكرّ 
ةول،  –فة  مسةيط  –  للفنةون   العمانيّ معيّ ف  الجّ  ة سنوات حاًرتُ من عدّ  حةول نيطة  تالمةس ،ةذا المًو

    ،ذه الحاالت ليّ آوما !! لطن رود والسَّ  ، عن الشُّ شعور ف  تنفيذ العمل الفنِّ عور والالَّ عن العالق  بين الشُّ 
عها عل   تيو المرسم،أحاول تجهيز وتر  ان طيوس ف  عمل ،فنَّ  لكلِّ  وأبدأ بتحًير المواد المستخدم  وًو

مام ، أام، أًأ العمل بعد أيَّ  فمَّ . اتات عديدة ومرّ عود مرَّ أباع ، و سطح اليما ، وتجفيفها، وأبدأ بالطِّ 
ليات العمل آمان، المعرف ، ش ا، اإلحساس بالمكان والزَّ  ، وقد تأت  لحظات تنس  كلّ امٍ يَّ  أو  لساعاتٍ 

له  ما إيا : تعود خطوة ال  الخلف وتصرخ د تام، فمَّ ش ا، و كأّنإل أنت والعمل بتوحُّ  ش ا كلّ  كلّ ... 
.     وشن  تحت طبيات الرُّ وع  المخزَّ ا،رة وكنوز الالَّ عها، ،  نتاج المعرف  الظَّ   أخرى لم تتوقّ ليّ آ!!! ،ذا
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! ن ، أم من خالل ومً  إشراقّي  خاطف كيف ترسم اللَّوح ، من خالل فكرة، كروكي ، تخطيطات معيّ . 7  
                                             ! وح  وتنفيذي لهابوقوف  أمام اللَّ  رت كفيراا من تصيَّ مأ الزَّ  -

ةةر إّمةة كانةةت ا فكةةار، المسةةتياة مةةن الواقةةأ وا سةةطورة، ًّ وحةة  وأقةةف أمةةام اللَّ  لةة ،ا بتخطيطةةات أو بالمخيَّ ُتح
، وال ييبةةل زمةةن ، ومكةةان تنفيةةذه الخةةاإّل من، فللعمةةل وقتةة  الخةةاإّل الةةزَّ  حن  مةةّرة واحةةدة، مهمةةا امتةةدَّ وُأفةةّرغ الشُّةة

!                          ة ال  تفاصيل المزاج والحساسيّ ش ا، من تفاصيل المادّ  ر كلّ خر، حيث يتصيّ آ  
، فمراحةل تنفيةذ أصةبح قريبةاا  ان بعيةداا ، ومةا كةل أفكةاراا أخةرى لةم أفهمهةا سةابياا   مأ الوقت، أصبحت أتيبَّةلكنِّ 

ال  مةةن الممكةةن البةةدا بةةأكفر مةةن لوحةة  فةة  نفةةس الوقةةت، و،ةةذا كةةان مةةن ، وبالتَّةةطةةويالا  العمةةل تسةةتصرق وقتةةاا 
                                                        .ش ا قابل للتصيير ، و،كذا كلّ المحّرمات سابياا 

                                                                                        
اإلبدال حالة  اسةتفنائّي  لةدى المبةدل، غيةر موجةودة لةدى اإلنسةان العةادي، مةا ،ة  الحيفّيةات الَّتة  يةركن . 9

                                                                                          إليها المبدل 
بيعةة ، رغبتةة    تجةةاه الحيةةاة والطَّ خةةرين، حساسةةيت  الخاّصةةيةةركن المبةةدل الةة  عةةّدة أمةةور قةةد ُتمّيةةزه عةةن اآل -

، وتطةةوير آليةةات التَّعبيةةر !فإّنهةةا سةةتز،ر يةةت بهةةا أو الا،تمَّ " كشةةجرة المشةةم " الصريةةزي     الخارقةة  باإلنتةةاج
د عند الّجميأ بسويَّات متفاوت ، لكنَّها عند المبدل تكون و،ذه ا مور الفَّالف  قد تتواج. عن موقف  ف  الحياة

دَّةا                                                                                       .      أكفر حء
                                        

مةال، الّرؤيةَ  الخ. 9 اّلقة ، تجّليةاتء الةّروش، جمةوَش الخيةال، ويترجمهةا علة  كيف يتعمِّق لدى الفّنان تذّوَق الجَّ
                                                                                    ! رحاوء اللَّوحات 

ن ، لكةهةا تتفاعةل معة  بشةكل مصةاير قلةيالا نّ فإ ، ان أكفةر حساسةيّ عتبار الفنَّةإ ، بمال، غريزة بشريّ ق الجَّ تذوُّ  -
             !، وليس مواصفات "مال اإلنسان الجَّ "غم من فبات مان والمكان، بالرُّ ر بالزَّ مال نفس  متصيّ الجَّ 
! يمةةةان  بةةة ، ،ةةةو اقتةةةراش لجمةةةاٍل غيةةةر متعةةةارف عليةةة إكمةةةا  فةةةالفنُّ ! عتيةةةدأخةةةر، آ ، شةةة ا مةةةال الفّنةةةالجَّ  لكةةةنّ 

م ومةةأ تيةةدُّ ! ؤيةة  الخالقةة   قةةد تكةةونل ،ةةذه الرُّ ،ةة! نةةدخل غواياتةة  ديةةد بدايةة  فةةمَّ والمالحةةظ، كيةةف نةةرفب الجَّ 
            . وش وبّفها ف  العمليات الرُّ   حاسم  ف  حمل تجلِّ ؤي  الخاصّ   والرُّ يّ ص  الفنِّ جرب ، تصبح اللُّ التَّ 

                                                                    
ق عةةن طريةةق مبةةدع  ومفكِّةةري العةةالم، م والحةةّو والفكةةر اإلنسةةان  الخةةاّل مةةا رأيةةإَل بتةةروي  فيافةة  السَّةةال. 01

 !مشاكل البشر  الكفير من لتأسيس فكر إنسان  موّحد عبر ،ذا المفلَّث الرَّاق  الَّذي سييوُدنا إل  حلِّ 
- أعتيد جميأ الفنون بجو،ر،ا تدعو ال  السَّ الم، وتطةوُّ ر الفَّ يافة  والفنةون، و ا  نشةاا مؤسَّ سةات كاملة  لةدعمها 
وتيديمها خالل قرون من حياة البشريّ  ، دليل أ،مِّ يتها ف  الحياة البشريّ   "ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسةان". 
يةةدين الفةةّن المةةوت والبشةةاع  ويةةدعو الةة  الحةةوِّ  والسَّةةالم، لكةةن السُّةةؤال الملةةحّ ، مةةاذا قةةدَّ مت الفَّ يافةة  السُّةةوري  
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بخبرتها المتواًع ، خالل العامين والنّ صف ا خيرين  كلّ  ما ُعمل من قصإل وأشعار، مسرش وموسةييا، 
 لوحات و تمافيل، دراما تلفزيونيّ   وسينمائيّ  ، ،ل رّدت الموت عن صدورنا  ،ل حمتنا من الموت .     

        
، يصةةةعو أحيانةةةاا الةةةدُّخول فةةة  مصالييهةةةا، كيةةةف تتةةةرجم أفكةةةارإل عبةةةر رمةةةوزإل . 00 ،نةةةاإل رمزّيةةة  فةةة  لوحاتةةةإلء

                                                                                              !  ا للمشا،د وتيدِّمه
، بيةدر مةا تفيةد قيمتهةا وح ، وبيدر مةا ،ة  مباشةرةالصموب جانو أساس  ف  اللَّ  بأنّ  –ر عبارة أنا أكرِّ  ، و منذ الوع  الفنِّ  -

وش" بمجمل "ليوم أنظر للفن المعاصر وأراه او    !!!      من  مأ الزَّ أفيريّ التَّ  فاصيل  ُيرّكز عل  تفاصيل التَّ كأنّ و ! شديد الًو   
أعمالنةةا  يطاليةةا، بةةأنَّ إحةةين مشةةاركت  فةة  بينةةال  فينيسةةيا، قةةال لةة  صةةاحو صةةال  للعةةرب فةة   3100عةةام 
جةةةزا أساسةةة  مةةةن  مزيةةة ،ةةةل الرَّ  مةةةام مفهةةةومين للفةةةن أ،ةةةل نحةةةن  نعةةةم: فيلةةةت! غيةةةر واًةةةح  الفهةةةم –  رمزّيةة
و،ةةل نحةةةن ظةةالل الحيةةةاة فةةة   رق  و،ةةةل ارتباطنةةا بةةةالمفهوم العةةةام لطشةةياا جعلنةةةا نبتعةةد عةةةن تفاصةةةيلها الّشةة

                            !     ر عبارت  تلإل منذ أكفر من أربعين سن كما ترى، ما زلت أكرِّ  ا رب 
علةة   –وداا ائرة السَّةةالةةدَّ ! فيهةةا التبةةاس تةةرش رمةةوزاا   أقلكّنةة ،مةةوز المتعةةارف عليهةةااسةةتخدام الرُّ  رفًةةت دائمةةاا 

فة   اا أساسةيَّ  شةمس سةوداا  ببسةاط  ال، كانةت بطةالا  –، ،ةل ،ة  "سعادة ما أمكن"سبيل المفال، ف  تجرب  
مةةوز و،كةةذا، ،نةةاإل بعةةب الرُّ  .. !عةةن العناصةةر المعروفةة  فةة  العمةةل تةة  أردت فيهةةا أن أبتعةةد جربةة ، الّ التَّ 

                                                               !رموزه ان اقتراشالفنَّ  لكن عل  ،المتداول 
                  ! ساؤلليات العمل، والتّ آدريو تصبح أقرو لتفهم أعتيد بالتَّ  ،موزلهذه الرّ  ل المتابأوتيبَّ 

                                  
خوإل عبةةر التَّجريةةد، ،ةةل تةةرى أنَّ الفّنةةان يأخةةذ امتةةداده الفنِّةة  الفسةةيح ترسةةم الكفيةةر مةةن ا شةةكال والشُّةة. 03

                                                                                        ! عبر الّتجريد 
لة  اختزالة  إكل او بالشَّة،،ةو الةذِّ ! ياتة تجلِّ  بكةلِّ  جريةد أساسة  فة  الفةنِّ التَّ ! لةيس ظةا،رة عةابرة  –جريد التَّ  -

                                  !                                اق  باليدر ا عل ا قوى، وشحن  بالطَّ 
 ، اسةتمرّ تة  تةدّرس لطةالو الفنةون، ،ةو جةو،ري فة  الفةنِّ الَّ  –  ّيةبمعن  المةدارس الفنِّ ! ،و ليس مدرس  فيط

ياتة  المبتكةرة فة  تكفيف للرؤي  وسةاح  للتعبيةر ال تنًةو، وا ،ةم لة  تجلِّ  ل  اليوم، ،وإنسان منذ وجود اإل
                                                                                   .  نزمان ومكا كلِّ 
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أنَّ الشِّةةعر والرَّسةةم وجهةةان لعشةةٍق واحةةد ،ةةو اإلبةةدال، ،ةةل ممكةةن أن تسةةتوح  مةةن  ،ةةل تةةوافين  الةةرَّأي. 02
                                                                                      الشِّعر لوح ا ما 

شةةة ا بعمةةةق  عبيةةةر عةةةن كةةةلِّ اعر التّ سةةةم، يسةةةتطيأ الشَّةةةأعتيةةةد للشةةةعر جبهةةة  عريًةةة  للتعبيةةةر، تتجةةةاوز الرَّ  -
                     !. فللكلمات معان  ،من لص  ا لوان وأكفر خطورة تعبيراا  شدّ أعر وتجريد، ولص  الشّ 

لة ، منةذ  مةن بعةب ا شةعار أعمةاالا  ، وأفّةرا ببعًةهما الةبعب، وبةدوري اسةتوحيتُ اريخ معةاا اشتركا عبر التّة
، واسةةتلهام 3110- عةةن الحةةوِّ "م ، الةة  تجربتةة  سةةطورة جلجةةاأمةةن  -ميلةة  يةة  الفنةةون الجَّ كلّ  مةةنجةة  تخرُّ 
 "نيا وشةاغل البشةر  مةالئ الةدُّ المتنبِّة"الة   3115-"عنتةرة وعبلة "حةول  محمود دروي ، وتجربتة  " جداري "

                                                                                             . راا مؤخَّ 
ابورّي  متوَّجة  لشخصةيَّتءإَل تعمل مفل ال. 01 نَّحل الستخالإل العسل، صبور للصاي ، وقد جاات كنيتإَل الصَّ

ةةبورة صةةبر ةةبر الةةدَّؤوو فةة  ،ةةذا الةةزَّمن الطَّةةامحين إلةة  تربُّةةأء اليمةةمء الفّنيَّةة الصَّ  ، مةةن أيةةن تسةةتمدُّ كةةّل ،ةةذا الصَّ
                                                                          !   المصلَّف با س  وا نين 

ًةحي ، وطريةق للخةالإل، تحتةاج الة  التَّ  طريية  للحيةاة، ل ، اعتيدت  دائمةاا  جعلتن  مخلصاا  ت  للفنِّ محبَّ  -
وحة   ، نسةتطيأ باللَّ رور البشةريّ الشُّة مل بأّن  درل ًةدَّ آا،تمام ، وكنت  فأعطيت  كلّ ! ش ا ل  وتكريس كلّ 

، لطسف ال ش ا ييةف أمةام البشةاع  صادقاا  ن  لم أكُ  ! اليوم  ..شاع ، فهل صدقت أنا محارب  الخوف والب
شةة ا، ال فيافةة  وال مةةاٍب، ال سةةع  وال  لةةم يةةرأف بنةةا أيّ  ! "قتلتةةإل يةةا مةةوت الفنةةون"والخةةوف والمةةوت، و،ةةل 

                                   ! أبدي  بالدِّماا مولأ  ، رالوح  ال يتطوَّ  –نسان ،ذا اإل وكأنّ  ،رتطوُّ 
                                   

ميل ، قسم الرَّسم والتَّصوير من جامع  دمشق، ماذا منحتإَل دراساتإل الفّنية  . 05 أنَت خّري  كّلي  الفنون الجَّ
 ف  دمشق  

- دراسةت  فةة  دمشةةق منحتنةة  المعرفةة  والمهةةارات ا ولّيةة  الالَّ زمة ، لكةةن أسةةتطيأ اليةةول بعةةد مةةر ور كةةلّ  ،ةةذا 
الةةةزَّ من، بأّنهةةةا منحتنةةة  "الحمةةةاس" الةةةالَّ زم إلكمةةةال الطَّ ريةةةق. فةةة  دمشةةةق تعرَّ فةةةت والتييةةةت بأصةةةدقاا وفنَّةةةانين 
 وأماكن، أغنت حيات .                                                                              
                    

ةةإل مةةا أًةةافت  لةةإل  دكتةةوراه فلسةةف  فةة  علةةوم الفةةنِّ بعةةد دمشةةق، تابعةةَت دراسةة  . 01 فةة  موسةةكو، كيةةف تلخِّ
 -ي  عريي  فت عل  مدرس  فنِّ وتعرَّ . فت عل  نفس ، وعل  مو،بت ف  موسكو تعرَّ  -! موسكو إبداعاا فنِّياا 

 ،"يريسةترويكاالب"تة  سةعت الة  موسةكو وقتهةا فت علة  فنةون العةالم، الَّ وتعرَّ   ،وفييتيّ السُّ  -  وسيّ المدرس  الرُّ 
ةةةت الةةة  جانةةةو فنَّةةة فرنسةةةيس بيكةةةون، جةةةان تةةةانصل ، : رو، مفةةةللةةةيهم عةةةن قُةةةعفةةةت انين معةةةروفين وتعرَّ وعًر

 . خرينآو ... ،يربيرت وجورج 
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اإلمةةةارات،  قةةةدَّمَت الكفيةةةر مةةةن المعةةةارب فةةة  دول العةةةالم، سةةةوري ، لبنةةةان، ا ردن، مصةةةر، البحةةةرين،. 07
الكويةةت، السُّةةعودّي ، تةةةونس، روسةةيا، أميريكةةا، فرنسةةةا، سويسةةرة، ألمانيةةا، إيةةةران، تركيةةا، اليونةةان، بةةةنصالد ، 

ين، ماذا أًافت لإل ،ذه المعارب                                                              !الصِّ
!                     وكيةةةةةةةةف تنتشةةةةةةةةر وتصةةةةةةةةبح للعمةةةةةةةةومريّ ،ةةةةةةةةو حياتةةةةةةةةإل السُّةةةةةةةة ،خةةةةةةةةرينالمعةةةةةةةةرب ،ةةةةةةةةو تعريتةةةةةةةةإل أمةةةةةةةةام اآل -

لتبةةدل ال بةّد مةن ا لةم، لةيس فيةط ألةةم  .مةن ا لةم اا كفيةر   ، وأيًةاا ّيةمادِّ  ، حيةةاةا "مةا ةا لةذَّ "أًةافت لة  المعةارب 
                                                             !وشلم الرُّ أأس، بل و هر واليد والرَّ الظّ : الجسد

ةةةالم، لتُبةةةدل عليةةةإل التَّ مرافةةةق للعزلةةة  واآل الفةةةنَّ  فةةة  ليةةةاا صةةةحف ، بةةةأنَّ  ل مةةةّرة،أعتةةةرف  وَّ  أي أن    جانبةةةاا نحِّ
تة  ال الَّ  ،هرةم عةن الشُّةو،نةا ال أتكلَّة..  المجتمةأ ر علة  أجةزاا حياتةإل ا خةرى، العائلة ،،ذا مةا يةؤفِّ و ! تنعزل
                                                                                               ! هاأحبُّ 

                                                                                              
  ق  الزَّمن الَّذي نعيش  ف  سياق اإلبدال والفنِّ وا فكار الخالَّ : ماذا يعن  لإَل العمر! العمر ةةة الزَّمن. 09

كةةون لمةةا والرّ  ،ًةةوج وتسةةليم ا سةةلح العمةةر للةةبعب ،ةةو النُّ ! شةة ا ممكةةن لنعّمةةر فعلنةةا كةةلّ ...! العمةةر  - 
                    !             ن وقت االستمتال واليطافواآل ..، جمعناه من معارف وخبرات وأصدقاا

          أخةةةةرى    ،كةةةةذا مةةةن طينةةة ٍ م  نِّةةةأتةةةرق  رق المح  فةةةة  الشَّةةةدائةةةم، ،ةةةل  نِّةةة ،ةةةةم   –سةةةب  لةةة  بالنّ ... العمةةةر 
. ،و ا والد، الحياة واالستمرار، و،و االكتشافات المستمرة ف  الفنّ ... العمر                            

                                            
ةة. 09 ةة  فةة  عةةّدةء متةةاحف، مةةاذا تعنةة  لةةُمنءح  إل الّجةةائزة وعةةر ب لوحتةةإَل فةة  َت عةةّدة جةةوائز ولوحاتةةإَل معرًو

     ! متحٍف بديأ 
الحفةةاظ علةة  : ن مةةا أريةةده ،ةةويةةدير لجيلةة  ولتجربتةة ، واآلالتَّ : عنةةت لةة  سةةابياا  ،اا ئن ال تعنةة  لةة  شةةياآل -

 !!!صصيرة ت  ، كانت أحالم  كبيرة، وعندما كبرت، أصبحَ عندما كنت صصيراا !! ستمرارواإل ..الحياة 
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 الشَّاعرة المصرّية فاطمة ناعوت
 عرّي  عل  اءييالء ،دواء اللَّيلء الجميلتلتيُط تجلِّياتها الشِّ 

 
 ستوكهولم - حوار صبري يوسف

 
 

 فاطمة ناعوت
 شةةاعرة ومترجمةة  ولهةةا بةةال طّيةةو فةة  مجةةال النَّيةةد، ولَجةةت رحةةاو الشِّةةعر مةةن خةةاللء شةةصفها بالشِّةةعر منةةذ أن

 .كانت طفل ، أبهر،ا الحرف، فانهالت علي ء تيرأ وتكتو بصزارة شفيف  نادرة
ةةل فةة  محرابهةةا الشةةعري الوجةةود واإلنسةةان، وترسةةم : يرتكةةز نّصةةها علةة  النُّةةزول التةةأّمل  العميةةق، حيةةث تتأمَّ

  وجودية  فيافيَّة  تدفُّياتها الشِّةعري  و،ة  تمعةن فة  الوجةود، الةزَّمن، الحيةاة، اإلنسةان، وكّأنهةا إزاا رؤى فلسةفي
ّي ، لعّلها تلتيُط بعًاا من تجلِّياتها الشِّعرّي  الَّ  ت  تنهاُل عليهةا مفتوح  ومترامي  ا طراف عل  اليشرة ا ًر

 !ميلعل  اءييالء ،دواء اللَّيلء الجَّ 
شةةورة تعّرفةُت علةة  الشَّةاعرة فاطمةة  نةةاعوت عبةر الشَّةةبك  العنكبوتيةة  وذلةإَل مةةن خةةالل قرااتة  لنصوصةةها المن

فرشت موقعها عل  مساحات رحب  من اللَّيل الحنون،  قةرأ  حف والمجالت، فمَّ ف  الكفير من المواقأ والصُّ 
 . الكفير من نصوصها الشعرّي ، فم حّرًتن  نصوصها وتجربتها الفريدة إل  ،ذا الحوار

 
                    

 
 



223 
 

وش ة ماذا يعن  لإلء الشِّعر، ،ل يحّيق لإلء توازناا دا 3  ! خلياا أم أّن  بمفاب  حديي  إلستجمام الرُّ
ربَّما . الشِّعُر ،و طوق النَّجاة الذي أركب إلي  حين يبرحن  ا مُن ويعتمرن  الخوُف من عبفي  الوجود*  

 .   موازي  مًادَّة،و محاول  لخلق عبفيّ 
 
رياا ينًُح بأبجديات شعرّي  جديدة، ة عبرتء من الهندس  المعمارّي  إل  فًااات الشِّعر تعمِّرين نّصاا شع 2

 !كيف عبرتء عوالم الشِّعر وأنتء مهندس  معمارّي  

كنت وقتها منخرط  ف  اإلبحار ف  عوالم . اا الشِّعر قبل عالم العمارة، زمنيَّ  ن  ولجُت عالمالحال أنّ *  
عرّي  ممارست  الكتاب  الشِّ ،ذا عن بدا . ت  أعادت ترتيو أوراق الوجود ف  دماغ الميفولوجيا اإلغرييي  الَّ 

ابع  عشر من   ف  الرَّ ربَّما لم تكن إال محب تهويمات تكتبها صبيّ . بمعزل عن قيم  ما كتبت آنذاإل
كان . حين كنت ف  الخامس  من عمري ربَّما. غزتن  قبل ذلإل بسنوات" فكرة"سوى أن الشِّعر كة. عمر،ا

. غمرن  حين حك  ل  عن المسيح والعذراا مريم اا كهربيَّ  اا أذكر أن مسَّ . ل  ركبتي  وييرأ ل أب  ُيجلسن  ع
يأ ف  المهد ويحاور بن  إسرائيل ويحاججهم بالمنطق والحكم   ما معن  أن ! ما معن  أن يتكلَّم طفل ًر

ما معن  أن يحمل ،ذا الفت  . عن آفام لم يرتكبها. فل محنَ  بن  آدم وُيصلو عن آفامهميحمل ،ذا الطّ 
،نا فهمت ماذا تعن  . الشِّعر" فكرة. "  من سيأتون بعده وبعد لم يَر،م  ،ذا شعرحتَّ  ميل ذنووَ الجَّ 

. كمستيبءلٍ  ال كمرسل . وقتها تحّول نظري  رى إل  العالم بطريي  مصايرة أظنُّ . الميتافيزييا والماورائيات
ا دّق أّنها أكملت . د فعلت العكس  فيا الهندس  المعماريّ أمَّ . يعن  تعلَّم ت أن أدرإل العالم عل  نحو مصاير

منطي  منتظم ك  أكسر ،ذا المنطق حين  فيد علَّمتن  أن أعيد ترتيو ذ،ن  عل  نحوٍ . المعادل  النَّاقص 
 اا موذجفحاولت من وقتها أن أتصوَّر ن. ي عن دور المتلَّ  اا ها أدخلتن  ف  دور الفاعل عًومعن  أنّ . أكتو

 .ذي ترىحو الَّ فحّولت مسار كتابات  عل  النَّ . يكون ذي أريده أنجديداا للعالم الَّ 
 
عن الهيئ  " نيرة إصبأ"ديوان  2992المصرّي ، أصدرتء عام " قوس قزش"ة أنتء مديرة تحرير مجّل   0

كيف توّفيين بين " عل  بعد سنتيمتر واحد من ا رب: "المصرّي  للكتاو وأيًاا أصدرتء بنفس العام ديوان
 شر بشكل غزير عر والنَّ رجم  وكتاب  الشّ تء غائص  ف  التَّ   وأنإدارة المجلّ 

ومن فمَّ فال . اعر المصري حلم  سالم وأنا أساعده فيها  أنشأ،ا الشَّ   خاصّ ،  مجلّ " قوس قزش"  مجلّ *  
وتين والنَّظام . داا روتينيَّاا ينتظمن  ويستلو وقت  ودماغ عمَل محدَّ  فأنا كائن ال يعرف أن ييتل  الرُّ

فكّل يوم  . ن  تفرغت تماماا للكتاب  منذ خمس سنواتأّما عن اإلنتاج الصزير فطبيع  ذاإل أنَّ . واقيتلتَّ وا
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. ليفزيون وال أخرج مأ أصدقاا وال أحًر المحافل الخال أشا،د التّ . ،و اشتصال عل  العيل وال ش ا آخر
  والعائليات وما زاورات االجتماعيّ تَّ ن  منذورة لهذه الحكاي  فأعفون  من التزامات الوقد فهمت أسرت  أنّ 
 . إليها ممَّا تبدِّد الوقت

 
، ،ناإل ولوج واًح  سلوبإلء ف  العبور "قطال طول  ف  الذَّاكرة: "ديوان 2990ة  أصدرتء ف  عام   0

ف   بناا نإلر متمّيز ف   تإلء جريو، لصتإلء بسيط ، ،ادئ  ومعّبرة، كيف تشّكلت شخصيّ ف  رحاو التَّ 
 شفيف  عفوّي  جامح  لتجسيد ما ،و يوم  ومعا  بعمقٍ تجديده ب

الشَّاعر بوج  عام يمتلإل عيناا تيدر عل  رؤي   مأ ذلإل سأقول لإل إنَّ . اديوج  للنيَّ . ،ذا سؤال نيدي*  
. ،و شاعر فيط من أجل ذلإل. العالم من منظور مصاير، وأذناا بوسعها اإلنصات للوجود عل  نحو مصاير

بوسعإل لو دقَّيت النَّظر . تطأ أن تصيِّر العالم فحاول أن تصيِّر من طرائق نظرتإل إلي إن لم تس: قال يون 
. نحن نعتاد عل  ما حولنا فنيتل  بهذا االعتياد. م أسرار،ااول  واليدَّاح  وتتعلَّ أن تسمأ صوت الكأس والطَّ 

 . داخلها أحاول أن أقتل ،ذا االعتياد ك  أعيد إل  ا شياا جمالها الحييي  الخب ا ف 
 
باالشتراإل مأ مجموع  من الشُّعراا العرو، ،ل تمَّ إنًمامإل " حموراب أحزان "ة سا،متء ف  أنطولوجيا  9

عري المتمّيز أم أّن ،ناإل أسباباا أخرى أيًاا دفعت معّدي إل  ،ذه ا نطولوجيا من منظور حًورإلء الشِّ 
 االنطولوجيا أن يدرجوا إسمإلء إل  قائم  اإلنًمام 

بعد غزو العراق كلون من الشَّجو " مركز اليا،رة لدراسات حيوق اإلنسان"در ،ذا ا نطولوج  أص*  
وا،ري إل  من الجَّ . ا كتب  الشُّعراا عن العراق بوج  عامو،و أنطولوج  شعرّي يًمُّ الكفير ممَّ . والمياوم 

ّدتء الكتاَو وقدّمت ل  وقد أع. أدونيس إل  نازإل المالئك  إل  غير،م من شعراا مصر والوطن العرب 
ذي اختاروا عل  وال أعرف المنه  الَّ .   ف  مصرغزول ا ستاذة بالجامع  ا مريكيّ  فلاير .الناقدة الكبيرة د

كنت قد . مأ بين أجيال عديدة متنوع ما ،و تجميأ بانورام  يحاول الجَّ ربَّ . عرااأساس  اليصائد أو الشُّ 
فم وجدت قصيدت  . بكيت يومها كفكل . ها يوم سيوط بصدادكتبت". نصف نوت "نشرت قصيدة اسمها 

  ".أحزان حموراب "ًمن 
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، آليس ان مفل ديريإل والكوت، جرا،ام بيلعراا الكوزمبوليتة لديإلء قصائد ومترجمات للعديد من الشُّ  1
ّي  عراا، كما لديإلء مياالت وقصائد وترجمات فكر ووكر، جو شابكوت، شارلز سيميإل وغير،م من الشُّ 

،ذا اإلبدال   ، كيف توّلد وترعرل عندإلء كلّ ص  اإلنكليزيّ باللُّ  الديإلء ديوانا    عديدة، إًاف  إل  أنَّ ونيديّ 
 ص  االنكليزّي  واإل،تمام المرّكز عبر اللُّ 

أن يحّول ابن آدم ما يدور ف  رأس  من أفكار ،يولي  مجرَّدة إل  . كّل لص ". اللص "أنا مفتون  بفكرة *  
" أحدو نوتردام"أوَّل كتاو قرأت  حين انتظم وعي  كان رواي   أذكر أنَّ . وحروٍف وكلماٍت ومعانٍ  رموزٍ 

شوة   واعتمرتن  حال من النَّ   واإلنجليزيّ قرأتها بالعربيّ . وقتها لم أُكن  أعرف إنَّ  فرنس . لفيكتور ،يجو
ل بحرّي  داخل أروق  دماغ فأنت تتجوَّ حين تيرأ كتاباا . كون  اآلن أبحر وأجول داخل دماغ إنسان ال أراه

  جعلتن  أفتتن بها كما دراست  باإلنجليزيّ . أعظم ما أنجز البشر. ص  ش ا عبيرياللُّ  ،نا فهمت أنَّ . كاتب 
 . فيرأت من ،نا ومن ،ناإل.   من قبلفتنتن  العربيّ 

 
، تواصل بديأ أشب  ما يكون بالصَّ  7 الحميم  بينإلء وبين المكان، داق  ة المكان ل  دور كبير ف  قصائدإلء

 المكان  ،يف  عبر و،ادء   الرَّ ما سّر ،ذه الحميميّ 

تذكِّرن     عطور محدَّدة للصابون مفالا فمَّ . لدي ذاكرة تربط بين الرَّائح  والمكان. للمكان رائح . المكان *
ال نوستالجيا كامل  يكف  أن أفتح زجاج ا من   حيا ح. يذكِّرن  بأب   Old Spiceعطر . بأمكن  بعينها
. ت  تحمل بصماتنا ولديها دليل عل  وجودناالمكان ،و الييم  الوحيدة الَّ . ذي رحل منذ عيودمأ أب  الَّ 

ر إذن أنا موجود، أنا أفكِّ . أفرنا عل  ا مكن  وأفر ا مكن  علينا ،و لعبتنا مأ الحياة ودليل وجودنا ا فر،
 .المكان دليل آخر عل  وجودنا

 
جريو، مبتعدة عن ا نماط المألوف ، ،ل ،ذا التوّج  قائم من منظور فر بأسلوو التَّ بين قصيدة النَّ ة تكت 8

 ا،ن  عري  الرَّ أنَّإلء تخطِّطين أن يكون لإلء بصم  خاّص  عل  الخارط  الشّ 

الم أنا أكتو رؤيت  للع. ن  لست منهمبعب الكتَّاو يفعلون لكنِّ . أنت حين تكتو ال تخطِّط وال ترا،ن *
ن جاا مكرور . ختلفا فبها ونعمتفلو جاا م. وأطبأ إنصات  ل  عل  الورق فبياب الورق ونظافت  أول   اا وا 

وسأسمح لنفس  أن أستعير . اا البشر كفيرون جدَّ . ر ما قال  اآلخرونال يحتمل ا مر أن نكرِّ . بأن نحترم 
 .، أو لتصمت  اا لتيل  جديد: مسيح الجميل  بتصّرفكلم  ال
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نسانيّ ة ،ن 0   ف  شخصّيتإلء ا دبّي  عبر ا سلوو وطريي  نس  خطابإل ف  بناا اإل نكه  مصرّي  عربّي  وا 
روحّياا عداا ترافّياا و   ألمس ف  أعماق نصوصإلء بُ ّي  معاا، واّنن  وغير عربؤي  وكأّنإلء مصرّي  وعربيّ الرُّ 

ي ا بين متون قصائدإلء بشكٍل شفيف وح  المسيح  متجلّ ةزول الرُّ ،الالت النُّ  يتداخل مأ ا ديان وتصدو
 ي  مأ ا ديان وح  النَّ وحميم، كيف تشّكل لديإلء ،ذا العناق الرُّ 

ت  قذفت قّص  المسيح والعذراا كما أسلفُت ،  الَّ . راا،و منهل شعرّي شديد الفَّ  اا ين المسيح  تحديدالدِّ  *
ل إل  كنيس  طفولت  ا ول ، حين كنت أتسلَّ انخراط  ف  العالم الكنس  منذ . ب  إل  ُل  الشِّعر منذ البدا

ن  الرُّ  امل    الشَّ منن  مفهوم المحبَّ ا،بات علَّ الرَّ . عريوحّ  والشِّ مدرست  مأ ا طفال المسيحيين، أفرى مكوِّ
.    نعمأنا مصريّ ! أيُّ شعٍر أرفُأ من ،ذا.    عدائنات  نهبها حتَّ   المطلي  الَّ المحبَّ . للوجود والموجودات

راقي  ف  وقت   أن تنتم  لحًارة كانت اا وما معن  أن تكون عربيّ .   إنساننلكنِّ . كون  مصري ا  أحوُّ و 
ل  ا مام. أن أنظر إل  الوراا   الحلُّ و ما العملعل  العالم  طيّ  اا قديم وغدت اآلن عبئ ف  وقت . وا 

راث التُّ  نعم أحوُّ . عاس أرى إال التّ ن  لن وأحذر أن أنظر إل  جواري  نّ . ميل كما تفعل البوم  الجَّ . واحد
كيف ال أقرأ بصماتءهم وأفَر،م فوق ا رب  كيف ال أنهل من  وأنحن  . ذي أنجزه لنا أسالفنا  اإلرث الّ  نّ 

  لهم احتراماا 
 

، فيبدو ل  أن لديإلء نزوعاا ر،بانّياا ف  عوالم تحليياتإلء  79 ة ،ناإل خصوصّي  نادرة تسطأ ف  و،اد شعرإلء
ن  عل  ري ، مأ أنّن  أعرف أّنإلء لستء را،ب  لكّن يخّيل إلّ  وأنا أقرأ نصوصإلء ألمس أحياناا أنّ عالشِّ 

 ا،بات، ما ،و تعييبإلء عل  ،ذا االنطبال تها بحفيف أصوات الرَّ مشارف شاعرة تتياطأ روحانيَّ 

ف عن ال تتوقَّ  اا أزعم أن  ل  عينّ . ي  عن سبو ذلإلوقد أسلفت ف  إجاب  ساب. انطباعإل سليم. نعم *
. فكرة نبيل  ال شإل. فكرة أن تهو نفسإل لفكرة ما. ا،بات ش ا جميلا،ب  وعالم الرَّ الرَّ . مالالبحث عن الجَّ 

 .وكانوا يبتسمون. ن  سأغدو را،ب ا حين كنت طفل  كنت أعلن  سرت  أنَّ . شعر ،ذا
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 !يوط اليصائد ة ما ،  طيوسإلء ف  الكتاب ، مت  تكتبين وكيف تستوحين وتلتيطين خ 77

ال أستسلم . وال أستسلم إال حين يصدو أقوى من مياومت  عر أفرُّ من  وأراوغ  طويالا حين ينادين  الشّ  *
ال كتبُت كل يوم. للكتاب  من الو،ل  ا ول   أكتُو ليالا . اعر ونييب للشعراالستالم للكتاب  محن  الشَّ . وا 

وأقف عل  بعد سنتيمتر  أخرج منها قليالا . عن الحياة اا دعن الحاسوو وبعي اا بعيد. وف  غرف  نوم  دائماا 
 .وأكتو. من تخومها ك  أرا،ا

 
 رجم ، دفا الشَّرق، ماذا توح  لإلء ،ذه الكلمات  يل، الحرف، التَّ ة الموسيي ، اللَّ  72

م الحياة تبتس. انظري أحاول أن أحاكيإلء : ت  اخترعها ابن آدم ك  ييول للحياةص  الَّ اللُّ : الموسيي *  =  
 .وتومئ مفلما نفعل مأ صصارنا

 .عراا ومنحتهممحن  الشّ :   اللَّيل  =

 يدلُّ  اا ن  من ،ذه ا رب دون أن يترإل حرفال يجوز أن يمرُّ إنسا. أذك  ما اخترل ابن آدم: الحرف=  
 .علي 

 .ع  عل  أي نحور بمكر كيف نتجاور مفنفكِّ . َغيرة  صحّي  من نإلر جميل تمنينا أن نكتب : رجم التَّ =  

اختالط البرتيال  با رجوان  با زرق ف  فوو امرأة سمراا ذات عيون سود وشعر : دفا الشَّرق=  
 .فر اآلن،ل ،  من الهند  أم من المصرو  سنطلو منها جواز السَّ . يلكاللّ 
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 يستنبُت نّصه من رحيِق الحياة الشَّاعر البحريني قاسم حّداد
 توكهولمحوار صبري يوسف ــــــ س

 

وش بشرى الخالإل، . يتعّبد ف  محراو الشِّعر ن  مَ الشَّاعر قاسم حدَّاد يكتو اليصيدة كَ  ينيُ  عل  شهي  الرُّ
وش من منصَّصات ،ذا الزَّمان، كأنَّ  محارة منبعف  من أعماقء البحار، ومستمّدة من نياوةء المطر ! خالإل الرُّ

 . ُف الطُّفل إل  روع ء الفراش  و،  تعانُق بهاا الوردةيلتيُط بتلهٍُّف اشراقَ  اليصيدة، كما يتلهَّ 

بداعاا، كأنَّ  يستنبُت نّص  من رحيقء  يتمّيز الشَّاعر البحرين  قاسم حّداد بلصٍ  بديع  تنًُح ألياا وبهج ا وا 
  رسالُ  الحياة، من أحالٍم مسترخي  ف  رحاوء الطُّفول  البكر، من طموحاٍت معرَّشٍ  ف  صفااء السَّماا، كأنّ 

أمٍل تشكََّلت  من خالل تشّظياتء ،ذا الزَّمن ا حمق، ك  يعيَد للصدء اآلت  ألي ، لهذا أسََّس منبراا الكترونيَّاا 
، أطلق علي   من كلِّ جهات الدُّنيا، كأنَّها ابنت  ا زلّي  " اليصيدة"، محتًناا "عرجه  الشِّ "معتَّياا بو، ء الشِّعرء

هاتوال بدَّ من رعايتها، ر   .غم جهام ء الحياة الَّت  تطّوقها من أغلوء الجِّ

باا بكلِّ ما لدي ء من تهويماٍت وطاقاٍت إبداعّي   يتوغَّل الشَّاعُر عميياا ف  فًاااتء اللُّص ، مصامراا ومجرِّ
، بلصٍ  شفيف ، عميي ، متدفِّي  من جموحات رو  ح  التّواق  متخّيل ، مركَّزاا عل  التَّجريوء والتَّجديدء والّتحديثء

 . إل  معاني ء ظاللء ا حالمء البعيدة

تًّمخت أجنحت  بالشعر . أطلَّ الشَّاعر عل  وج ء الدُّنيا ف  البحرين عل  زقزقاتء العصافير وأري ء الزُّ،ورء 
منذ يفاعت ، فصاإَل ف  عوالم  إل  أن تيّمص  الشَّعر تماماا وغدا شهيَ  فرٍش وانبعاٍث من كيان  المتالطم 

 .      الشِّعر من جنونء الحياةء ومن روع ء الحياةء أيًاا  رء رَ يكتو نّص  كأّن  ناسإل تر، بَن إللتياطء دُ . نهار ليل

طالع  بكلِّ شصٍف عل  دواوين الشَّاعر قاسم حّداد، الَّت  تربو عل  فالفين  ل إ،تمام  الكبيرمن خال وا 
الصُّحف والمجالت والمواقأ اإللكترونّي ، ما ديواٍن، عبر موقع  الشَّخص  وعبر قصائده المنشورة ف  

وجدُت نفس  إال متصلصالا ف  ينابيأ شعرّي  صافي ، متعانياا مأ عوالم  وفًااات نصوص  البديع  فولد 
 :،ذا الحوار
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وش بشرى الخالإل، كيف تبرعَم ف  كينونتإَل جمال كّل ،ذا  0 ة تكتو الشِّعر كَمن ينيُ  عل  شهي ء الرُّ
 !لشِّعري اإلبتهال ا

الخالإل ف  . ؤال، فلن يفلح غيره أن يفعل ذلإلإل بما يجيو عل  مفل ،ذا السُّ إذا لم ي ء النَّ . ال أعرف
 .إل وال ُبشرى خارج النَّ 

ة نإلُّ قاسم حّداد يشب  محارة بديع  منبعف  من أعماق البحر، ،ل تستمدُّ جموحات يراعإَل من نياوةء  3
 المطر  

نإل ،و حال  من ذ،ول الخلق  اعر عند كلّ والشَّ . لحظ  المرب الكون  الخاطفؤلؤة ف  المحارة ،  اللُّ 
غير أن . ة، مفل لؤلؤة تنجو من المربمرّ  قطرة المطر تأت  جديدة ف  كلِّ . عل  شفير من الموت والحياة

 .اعر نادر أن ينجوالشَّ 

وع  الفراش  و،  تعانُق بهاَا ة كيف تلتيُط اشراق  اليصيدة، ،ل تهفو إليها مفلما يهفو الطِّفل إل  ر  2
 !الوردة 

نحن . عر ال يأت  أحداا الشِّ    أنَّ وظنِّ . ةمرَّ  ت  ال تتشاب  ف  كلِّ يصعو ادراإل ،ذه الحاالت الَّ . ال أعرف
 .نسع  وال نصل.. ،ناإل، نسع  إلي   يظلُّ .. نذ،و إلي  مفل أفق 

ُل ف  حفاوةء اة لصتإَل تنًُح ألياا وبهج ا  1 للُّص ، كأّنإَل بصدد كتاب  نإّل شعري ُمستنبت من ، أراإل تتوغَّ
 !رحيقء الحياة

عر، ق ا مر بالشِّ جاش حين يتعلَّ أحياناا الفشل أكفر جماالا من النَّ . عر،ذا ،و الشِّ . ص ذ،او  دائم ال  اللُّ 
 .اعر ال يحيا وال يموتحيث الشَّ 

مسإل بكلِّ ،ذا البهاا اإلنسان  عبر ة ،ناإل تجّليات ورؤي  إنسانّي  راقي  تزد،  ف  نصوصإل، كيف ت 5
 نإلر شعري 

 .ذي تيول عن  يحدث فعالا، أم أّنإل ترى ما ال يدرإلال أعرف، ما إذا كان ،ذا الَّ 

ودة، أم أنَّإَل تكتو لتعيد توازنإَل محد،ل تكتو لءذاتءإَل، آلفاقإل الال ة بماذا تفكِّر وأنَت غارق ف  تدفُّياتإَل، 1
 ف  الحياة  

اعر ،و الشَّ . يش  ف  جناش مكسورعن ذات  نعم، الكتاب  ،  محاول  االمساإل بطرف الرِّ ما، لذات  ربَّ 
 .فسكائن مخذول دائماا، والكتاب  ًرو من اسعاف النَّ 
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ة كيف ممكن أن نصنأ فياف  شعرّي  إبداعّي  راقي ، بعيدة عن ميّصات َمن ال يفهمون أعماق أبجديات  7
 !اإلبدال 

أين الصاي  وأين الوسيل  ف  حياتإل عندما . عر مطلياا ماذا تريد من الشِّ : مر مبكراا عندما تيدر عل  حسم ا 
 .إل انتهيت عل  العتب  ا ول عر وسيل ، فاحسو أنّ إن كان الشِّ . عر والكتاب ق ا مر بالشِّ يتعلَّ 

وق ،ذه ة ،ل تشعر بين الحين واآلخر أنَّ ،ناإل تكلُّسات تخنق حفاوة اليصيدة، ويراودإل أن تيفز ف 9
التكلُّسات ولكنَّإل تصطدم بجدران سميك  مسلَّط  فوق شهيق الّشعر  و،ل تواج  ،ذه التَّكلُّسات وتخلخلها 

 !شعرياا، بطرييٍ  أو بأخرى 

بما ( اا أو بالًبط لست معنيَّ )عر، وبالتال  فأنا لست بحاج    حجاو أو وسائط بين  وبين الشِّ ليس فمّ 
 .  الشِّعر اّلت  تستعص يتكّلس ويصطدم ويسّلط عل  طاق

   والعربّي  يّ يادّي  جديدة لمجتمعاتنا الشَّرقة لماذا ال نرى للشِّعر وا دو دوراا تنويريَّاا، يفتح آفاقاا لرؤى ر  9

ق   ل  أن يتحيَّ راا من ،ذه المزاعم، تسنَّ عر متحرِّ ما جاا الشِّ وكلَّ . عر أقل خطاب ا وأكفر سبراا ف  آنالشِّ 
 .فتلإل أدوار لها من ينهب بها. الحميمق حلم  ويحيِّ 

ة ،ناإل أشب  ما يكون بإنفصام ما بين فياف  الدَّول  السَّائدة ف  الشَّرق، وبين المبدل الحّر، مت  سنجد  01
تناغماا ما بين اليائمين عل  قيادة دّف  الفّياف  والمبدعين الَّذين يصوصون ف  أعماق البحار والسَّماا بحفاا 

 بدال عن رحيقء اإل

عر أن يتناغم عاا من الشِّ ما ليس متوقِّ فربَّ . ذي تشير إلي الَّ ( ناغمالتَّ )ع  لمفل ،ذا   علينا عدم السَّ أخش  أنّ 
 .ول  وفيافتهامأ تلإل الدَّ 

ة الشِّعر والرَّسم وجهان لعشق واحد ،و اإلبدال، الشَّاعر يبدل صوره عبر الكلم  والفّنان يبدل عبر  00
 إل ف  تما،  وتداخل ،ذين الوجهين ف  تدفُّيات و، ء اإلبدال  ون، فما رأياللَّ 

. خومسم سياقاا واحداا نحو أفق أكفر رحاب  من التُّ عر والرَّ كنت أرى إل  الشِّ ( أو ظننت ذلإل)منذ أن وعيت 
هما ليس ف  ا مر تماٍه، لكنَّ .  فاكتفيت بتلإل المحبّ . عرن  وجدت نفس  ف  الشِّ سم مبكراا لكنَّ الرّ  أحببتُ 

 .تيريباا ... ريق بنفس الوسائل يذ،بان ال  الطَّ 
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ة ما رأيإل بأن يستلهم الشَّاعر نصوصاا شعرّي  من وح  اإلصصاا إل  موسيي  ومشا،دة لوحات  03
 تشكيلّي  

 .  لنا ذلإلما تسنَّ ،ذه نعم  ال تكّف عن منحنا كرمهما كلَّ 

بء التَّياليد وا فكار والتَّوجُّهات واآلراا السَّائدة ف  ة ،ل الشَّاعر ،و حّر بالمطلق، أم أّن  ميّيد ببع 02
 البالد 

 .يت اا فعالا، فسوف لن يرى ف  تلإل ا دوات واآلليات سوى أجنح  نحو حرِّ إذا استطال أن يكون حرَّ 

راعات الَّت  تشهد،ا السَّاح  العربّي  والشَّرقّي ، انكفأتء الفَّياف  والشَّعر نح 01 و الّصفوف ة ف  ظلِّ الصِّ
 ! الخلفّي ، كيف ممكن أن نعيَد لكلر من الفَّياف  والشِّعر واإلبدال دوره الخالق ف  المجتمأ والحياة 

  م مسؤوليّ ت  نتو،َّ عباا الَّ ف من ا خفُّ و علينا التَّ   يتوجَّ غير أنّ . بدال عن العمل، مفل الحياةال يتوقف اإل
عر أجمل من الشِّ . ات اآلخرين، كفيري المزاعم قليل  الموا،واحات من مهمَّ العمل ف  السَّ . عر عنهاالشِّ 
 .وأجدى.. ذلإل 

إَل الشِّعري، رغم غزارة انتاجإَل، كيف استطعَت أن  05 ة أنَت من الشُّعراا المتميِّزين والبارزين ف  نصِّ
 تحافَظ عل  غزارةء إنتاجإَل وشموخء البناا الشِّعري  

. ذي لم أكتب  بعدعر، فف  رفوف روح  الكفير الَّ ن عل  الكتاب  والشِّ غزارة انتاج    انن  بالكاد أتمرَّ 
 .يفالوقت صار عدوِّ . الوقت لم يعد يسأ وأخش  أنَّ 

ما لبناا اليصيدة، أم أّنها تتبلور أفكار،ا فمَّ تلد  اا وأفكار  اا ة كيف تكتو اليصيدة، ،ل تًأ مخّطط 01
 بعفوّي  جامح  

 . وأ،دم مفل عابث. أكتو مفل طفل يتعلم الكالم. ب   مخططات للشعر والكتاليس فمَّ 

ة السِّياس  ،  جزا من الفَّياف ، ولكن ،ذه اليًّي  ف  بالدنا الشَّرقّي  والعربّي  معكوس  تماماا، حيث  07
أ،مي   ال قيم   ي بلد ف  الدُّنيا ما لم يولِّ  نرى أنَّ الفَّياف  تابع  للسياس ، مت  سيفهم السِّياس  الشَّرق  أنَّ 

 كبرى للفياف  
،ذا أمر ال ينبص   وكفيراا قلت أنَّ . ياف  للسياس بتابعّي  الفَّ ( استسلمت لفكرة: أعن ) فتُ ن  تصرَّ لم يحدث أنَّ 

 .ياسيون، فالفياف  شأن  ال ينبص  أن يحلموا بييادت َفهءَم أم  لم يفهم السِّ .  الصفل  عن  ف  ،ذه الصاب  العربيّ 
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ر وتيدُّم، لكنِّ  أرى مجتمعاتنا ف  حال  تيهير وتراجأ، إل  مت  تمأ البشري ف  حال  تطوُّ ادة المجة ع 09
سنصوإل ف  حروو النهائّي ، وال ينظر قادة ا وطان إال سم واحد نحو ا مام، مت  سينظرون نظرة 

 بانورامّي  لخير مجتمعاتهم 

نا فين وأنّ والفرق كبير وأخطر بين أن نكون متخلِّ . اا وميّ ف ينا نتخلَّ فون، لكنَّ نا لسنا متخلِّ أنَّ : قلت قبل سنوات
،ائل  .. فهذا يجعل المساف  بيننا وبين الحياة ف  ،ذا العالم . ف بشكل بالغ االستطراد واالصرارنتخلّ 

 .وعسيرة عل  المعالج 

َر العرب  مصًوو علي  ة لماذا الشِّعر العرب  ف  حال  انحسار عالميَّاا، ،ل توافين  الرَّأي، أنَّ الشَّاع 09
 من قبل الشَّرق والصرو معاا 

ما ربَّ . ح مفل وردة ف  الحديي بدال يتفتَّ اإلعر و الشِّ  فون وينحسرون، غير أنَّ اس يتخلَّ النَّ  !من قال ،ذا 
عراا ويحترمونهم ويصصون تعال أنظر ال  العالم كيف يحبون الشُّ . فمصًوو علي  ف  المجتمأ المتخلِّ 

 .إليهم

 
ة أصبح مالنا، نفطنا، وشمسنا، بلوةا ونيم ا علينا، حبذا لو كنَّا من أفير فيراا الكون وال رأينا ،ذه  31

 ! الكوارث

 .عن ذلإل وييصر عن  ذي يكفُّ بيع ، الخلل ف  العيل الَّ روات والطَّ ليس الخلل ف  الفّ 

كون الفسح  للمرأة ك  تيود العالم،  نَّ ة فشَل اليادة الرِّجال ف  قيادة الشَّرق وقيادة الكون، لماذا ال يتر  30
المرأة تجنح نحو السَّالم والمحّب  والوئام بين البشر، بينما الرِّجال يجنحون للحروو وقيادة البالد والعباد 

حيم   إل  بّوابات الجَّ
 . ولسوى ف  النَّ ( عكسها)ت  ال تختلف عن   الَّ ظرة العنصريّ النَّ ال أنظر ال  ا مر بهذه 
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أشعر بيرف حييي  من سياسات ،ذا الزَّمان، خاصَّ  السِّياسات العالمّي ، حيث أشعلوا الكون حروباا  ة 33
هات، ما  مدمِّرة للجميأ، فال يوجد أي طرف رابح من كلِّ ،ذه الحروو طالما ،ناإل قتل ودمار من كلِّ الجِّ

 ،ذا الصباا السِّياس  الكون  

 .ال أعرف

نون لو سارا ليباحات، مت  سيفهم الشَّرق والصرو أّن كليهما ف  مهوِّ الجّ ة صرال الحًارات، أقبح ا 32
 ف  ،ذا المسار 

الالت يجري نسان  عميق الدَّ إ  حوار فمَّ . ين والفكربين ف  الدِّ ييول بصرال الحًارات سوى المتعصِّ  ن  مَ 
 .ذي نحلم ب ما ف  ،ذا يكمن نور ا فق الَّ وربَّ . يافات ف  أرجاا ا رببين البشر والفَّ 

ياف  ف  قيادة ة فشلت السِّياسات كما أسلفُت ف  قيادة الكون والمجتمعات، لماذا ال يجرِّبون الفَّ  31
ا وطان، خاصَّ  ف  دنيا الشَّرق، لماذا ال ييود المبدل البالد الَّت  ينتم  إليها، أم أنَّ قيادة البالد تحتاج 

 !جيد سوى عبق ا زا،ير وبسم  ا طفال واخًرار الحياة إل  لص ء النَّارء والفوالذ، والمبدل ال ي
 .فخرائط الخراو ما تزال تعيث ف  العالم. اتهمأخش  أنهم لم يفشلوا بعد ف  مهمَّ 

بداع  بيننا وبين الصرو، ما رأيإل لو نبن  ،ذا . 35 نحن أحوج ما نكون لبناا جسر فياف  وفكري وا 
ميأ لفياف  المحّب  والتَّسامح والسَّالم، لخلق حال  وئام وسالم  بين  سر الفّياف  عبر التَّرجم ، ويروِّجالجِّ  الجَّ

 !البشر كلَّ البشر 

 !،ل بدأَت  

 

 

  



234 
 

 دراسات 
فلسطين / سامح عودة  

العراق/ هشام القيسي   

العراق / بهنام عطاهللا . د  

العراق / سامي البدري   
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انومخيلة الفنَّ  .. ريشة البدوان  

"م اآلال" ادئ على ضفاف لوحة عبور ه  

 

 

  ةسامح عودالكاتب والنَّاقد الفلسطيني 

 

  (0 )  

ةة اعتةةادت المشةة  علةة   ن  فس وا  الةةنَّ  دة دون غير،ةةا،  نَّ لةةوان المتمةةرِّ يةةاف ا باحات الهادئةة  تأسةةرنا أطفةة  الصَّ
دة، يليةةةُق بهةةةا   متجةةةدِّ لةةةم تكةةةن كةةةذلإل فلةةةن تكةةةون نفةةةس بشةةةريّ  ن  الةةة  صةةةعود اليمةةةم، وا   بسةةةاط مةةةن ورد تحةةةنُّ 

.                                      ياتهابات الحياة وتحدِّ ماش  مأ متطلَّ لهذا فالمطلوو التَّ ..!! الفناا  

م لة  سةلّ المتواصةل  أن يصةعد إجمال بدوان اسةتطال وبفًةل مفابرتة   شكيل  الفلسطين  المصتروان التَّ الفنّ  
، فهةو واحةد مةن متةر مرّبةأ 201 "تسامح االديةان" :العالم بعنوان ف  زيتّي  أكبر لوح  حيث رسمم ، العالميّ 

                      !!العالمّي  المرموق  ذين استطاعوا أن يصلوا ال  ،ذه المرتب انين اليالئل الَّ بين الفنَّ 

أو صةةةريح مةةةا بالتّ تةةة  فةةة  مجملهةةةا جعلةةةت الهةةةم الفلسةةةطين  حجةةةر أسةةةاس إيةةة  والَّ توالةةةت أعمةةةال البةةةدوان الفنِّ 
ت ، حمةةل البةةدوان فةة  قلبةة  فلسةةطين   تهةةم المةةواطن الفلسةةطين  وقًةةيّ لميح، لةةذلإل تنةةاقُ  قًةةايا حياتّيةةبةةالتَّ 

          .. ش ا بلون   نت كلّ ت  يصل  ف  محرابها، وحمل ف  يده ريش  وألوان لوَّ وجعل منها قبلت  الَّ 
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                                            ..                                                   العلم 
 والمسجد ا قص                                                                                    

...                                                                                        والكنائس    
..                                                                               تصب  والمروج المص  

،شةة  فةةة  بحةةر مةةةائ ، وجةةدُت نفسةةة  أطةةوف بحةةوراا مةةةن الدَّ  "اآلآلم " ..  ا،ا تةة  سةةةمَّ ديةةةدة والَّ فةة  لوحتةة  الجَّ 
فة   ن سةلكتَ أن تسةلك ،  ّنةإل إلمسرو الةذي تريةد يلزمإل بوصل  ترشدإَل ال  ا ممرر  ات كفيرة وف  كلِّ الممرَّ 

                                            ..!! ،ش  تمددستذ،و ال  زاوي  من الدّ .. المسرو الخطأ 

ال ،ةةو، شةةيفرتها إ ، ورمةةوز أخةةرى  بييةةت مخفيةة  ال يفةةإلُّ مةةوز الَّتةة  صةةرَّش بهةةاأبةةرز البةةدوان مجموعةة  مةةن الرّ 
نةةاا وحةة  لتيةةديم كلمةةات الفَّ تةة  دفعةةت ماليةةن المعجبةةين باللَّ مةةال ،ةة  الَّ براعتةة  فةة  حياكةة  فةةوو الجَّ  أجةةزم أنَّ 

ان ش بهةا الفّنةت  صرّ يحااات الّ ليها اإلن  إما أكفر ما شدَّ صب ، ربَّ ل  الخان المبدل ذا المخيّ الفنّ  ها وبحقِّ بحيِّ 
ةةةةتةةةة  تشةةةةكِّ الَّ  -مولالةةةةدُّ  –  طفةةةةال دمةةةةول م وارال مةةةةأ المحتةةةةل، دمةةةةول ا ل عنصةةةةراا مةةةةن العناصةةةةر فةةةة  الصِّ

             . ت  ترمز ال  اليهرذي لم يجف بعد، والعتم  الَّ ازف الّ ه  النَّ م الشَّ وشالل الدَّ  الميهورين،

ةماا، علة  خلفّيةلة  السَّةعن إوح  عبارة عةن أربعة  نسةاا يبكةيَن بحرقة  ويةتطلَّ واللَّ  ورة   سةوداا وفة  وسةط الصُّ
ان دخلنةةا فيهةةا الفنَّةةعةةوالم المذ،لةة  الَّتةة  أال. وان المتداخلةة لةةم، وعلةة  طرفيهةةا مجموعةة  مةةن ا خطةةوط مةةن الةةدَّ 

ةلةم الظَّةالبدوان رغم حالة  ا  وفيهةا مةن اإلبةدال مةا  ،الكفيةر الشُّة ا ،شة عةوالم فيهةا مةن الدّ  ،ورةا،رة فة  الصُّ
حجةم ل عةن نطبال لةدى المتأّمةسود يعط  اإلون ا أ محدود المساح  باللَّ ف  مربّ  ورة،و أكفر، حصر الصُّ 

                                                                                  .برازهذي أراد إلم الَّ ا 

  تدخلإل ف  عالم فسةيح مةن ل  واسع  نييّ المطلوو مأ ذلإل مخيّ  ،   أو أدبيّ يّ ليس المهم أن تمتلإل مو،ب  فنِّ 
لةة  نتمةةاا إاإل  ، كمةةا أنَّ خراجةة  علةة  ،يئةة  عمةةل فنِّةةإ يةةتمُّ " مشةةهدان "، بحيةةث تسةةتطيأ تجسةةيد نمةةط ،شةة الدَّ 

ة قابل  أن تنيلإل للعالمي ، والبةدوان وعبةر مسةيرة نتاجإل مادّ   عادل  ال يختلف عليها افنان، يجعل من إقًيّ 
  علة  راحتية  وجسةد،ا فة  معظةم أعمالة  الفنِّية ، وأرى   الفلسةطينيّ الفين عاماا حمل اليًةيّ   تجاوزت الفّ يّ فنِّ 
                                                          ..الف  لإلبدالن البدوان قد جمأ العناصر الفّ أ

..                                                                                           المو،ب   
                                                   ..                                 والمخّيل  النَّيي  
                                              "      الفلسطينيّ اليًيّ .. " واليًّي  الَّت  يناًل من أجلها 
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مةةةن البهجةةة  رغةةةم  بةةةدوان علةةة  أن ينسةةة  مةةةن خيةةةوط العتمةةة  أطيافةةةاا عةةةابرةال أصةةةرَّ  " م اآلال" وفةةة  لوحتةةة   
  أراد أن ييةةةول أن خيةةةوط فس، وكأّنةةةتةةة  تهوا،ةةةا الةةةنّ بح الّ داا يلحةةةن أغنيةةة  الّصةةةم، فطةةةار عصةةةفوراا مصةةةرِّ الالظّةةة
 ،صةميمهةا حتمةاا سةتزول بةاإلرادة والتَّ مهما طالت فإنّ  "م اآلال"  وأنَّ  ..!!افئ  تولد من رحم العتم  مس الدَّ الشّ 

ةةأ ألةةوان خفيفةة  مةةن ا زرق وا خًةةر وكأّنةة  ييةةول أنَّ  الحيةةاة سةةتولد مةةن جديةةد وأنَّ الصةةد قةةادم فيةة   لةةذلإل ًو
                                         . الماا والعشو ،  الحياةر مكان و،ما فنائيّ للعشو مكان وللبح

  -إال لوحةة  تسةةامح ا ديةةان  –فيةةر تةة  كةةان لةة  شةةرف مشةةا،دتها عبةةر ا يةة  والَّ معظةةم لوحةةات البةةدوان الفنّ 
عتاد أن يحمل ذي إابت بأًر ، رحل  العاشق الولهان لهذا الوطن والَّ ل  الفلسطين  الفَّ اتها رحبين طيَّ  تحملُ 
كطيةةر حةةالم يطةةوف المحيطةةات  ،مبيةة  علةة  أمةةل العةةودة الةة  موطنةة  ا تةة  الحزينةة  معةة  أينمةةا حةةل، ويأغنيّ 

                                                   .ذي نشأ في   الَّ ويعود ال  عشِّ  ،بجناحي  العريًين

 

، و،ةة  "م اآلال" ان بةةدوان  ل أن يلمسةةها مةةن خةةالل لوحةة  الفّنةةتةة  يمكةةن للمتأّمةةيحةةااات الَّ ،ةذه بعةةب مةةن اإل
     . ماا كفر تألُّ ما ا باعتبار، مز لطم والفتاةالرّ  م  باختيارهعو الفلسطين  وتألّ ر عن وجأ الشَّ رسال   تعبِّ 

ةةةةة نَّ إ ةةةةة ،يةةةةة  للفنةةةةةان البةةةةةدوانالعطةةةةةااات واإلبةةةةةداعات الفنِّ يةةةةة  الحافلةةةةة  بيرة الفنِّ السِّ   دو وكافّةةةةةوا  الفةةةةةنَّ  د أنَّ تؤكِّ
ر لخدم  قًّي  عادل  ،بداعات ا خرىاإل ليد تعّلمنا فة  أدبّيةات الفَّةورة  .كاليًّي  الفلسطينّي  يجو أن تسخِّ

انين إنَّمةا ل  جمةال بةدوان ورفاقة  الفّنةشةكيبندقّية  فةائر وقلةم كاتةو وريشة  فّنةان، ومسةير الفّنةان التَّ " أنَّ الفَّةورة 
                                      . يسيرون بخط ا وافي  عل  درو التَّحرير اّلذي ناًلنا من أجل 
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األديان وتسامح..  البدوان ريشة  

"األديان تسامح"  لوحته ضفاف على..  هادئ عبور  

(2) 

فلسطين -عودة سامح   

..  أرب إلةة  أرب مةةن مينةةاا، الةة  مينةةاا مةةن مسةةافراا  ولوحتةة  ألوانةة  يحمةةلُ   المصيةةو، عنةةد البحةةر كنةةوارس
 دفاء  مةةن بةةبعب ا مكنةة  بةةرد يطةةردُ  ل ،الةةفَّ  بةةالد فةة  المنةةاف  وصةةييأُ  فر،الّسةة وحييبةة  آمالةة  ومعةة  يسةةافرُ 
                                                    ..     دمتجدِّ  لعشق  أسطوريّ  ،ذيان وحال  ل المخيّ 

 
.. مسالشَّ  كخيوط دافئ  
.. عكا كسور شامخ    
.. حيفا كبرتيال شه     
.. وكنائس  الوطن كمساجد س  ميدَّ   

 تفاصةيلها، ينًةو ال طةا،رة عشةق  قّصة ،ة  ،ةذه..!! تهةزم ال تة الَّ  الفلسةطين  كإرادة الكسر عل  عص 
 مةن بسةاط علة  شةاردة كصزالة ٍ  لتة ،مخيّ  فة  المشا،د أُ تتجمَّ  غيره، دون البدوان حكاي  ،  حبر،ا، يجفُّ  وال

  لّيةأمُّ التَّ  ظةرةالنَّ  ولتلةإل معصةمي ، فة  خاتمةاا  ا خًةرُ  المةرج ويصدو ا،ي ،الزَّ  ألوان  عينيها حدقات نُ تزيِّ  ربيأ
 ختصةاروبا   ّنة..  المشةهد كتابة  فة  نة الكام البالغة   نَّ  رسةمها، ال.. ا ولةون كتاب  يجيد فارس امل الشَّ 
 إل  المو،ب  بيارو بها تصل رموز ،يئ  عل  صاغُ تُ  ،المشا،د من طويل شريط بين ميتافيزيي  دتوحُّ  حال 

.                                                  ا،رةوالظَّ   المخفيّ  موزوالرُّ  لوان،ا  جتدرُّ  فيها لوح          

 د،اييلِّةة أن يمكةةن ال ق،معتَّةة ز،ةةرة برحيةةق مجبةةول فيةة  شةة ا كةةلُّ  ألةةوان، بيايةةا تتةةرإلُ  تةة الَّ  ريشةةت ك ،ةةو نةةاعم
 والمسةلوو، والمصتصةو سالميةدَّ  نةاتمكوُّ  حةوالرّ  مةداده فة  يشةيد من ،و غيره دون..  البدوان ،و..!! أحد
 فةة  صةةليو   أو لمسةةاجدا ،ةةالل فةة  المةةؤمنين وحنةةين والخاشةةعين ائمينوالّصةة والعبةةاد سةةاإلالنّ  يةةرى مةةن ،ةةو

 ورمةوز  المجدلّية مةريم نفةإ لهةذا قدسةيت ، مةن ينةالوا أن حاولوا ذينالَّ  العابفين كلّ  قداست  من رهتصيّ  لم كنيس
 عةاةالرُّ  وأغةان  والمعةذبين، كلة الفَّ  ودمول المعالم مبهم والصد ا طفال وأحالم والخاشعين ينوالمصلِّ  العابدين
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ة من  ،نات ومكوّ  الوطن حاتنف من أخرى وأشياا..!! بعد تيرأ لم ت الَّ  اهداالشُّ  ورسائل باشالصَّ  ف   عوالصَّ
!..                      كإلتتملّ  أو..  تسكنإل المشا،د ،ذه كلّ  كانت إذا إال ،زيتي ٍ  لوح ٍ  ف  تجمعها أن  

ئَ  أن بدوان جمال المصترو الفلسطين  انالفنّ  استطال  العةالم، فة   زيتّية وحة ل  كبةر برسةم   كلّ  العالم يفاجء
  تسةةامح" بلوحتةة  العةةالم  اليياسةة  قمالةةرّ  ميحطِّةة وأن ا لةةوان، جوتةةدرُّ  والمسةةاح  كلوالشَّةة المًةةمون حيةةث مةةن

 تة الَّ   ا زلّية العشةق حكاية  دتجسِّ  فيها فرشاة ًرب  كلِّ  ف  ت والَّ  ، المعّبرة أبلغ تعبير عن السَّالم،"ا ديان
 سةةنوات وخةةالل الفائيةة  ببراعتةة  البةةدوان ان المبةةدل جمةةالحيةةث اسةةتطال الفّنةة وم،نَّةةال قبةةل الفلسةةطين  د،ايخلِّةة

 ويصهر،ا مجتمعين الفلسطينيين أحالم يكتو أن  تامّ   يّ بحرف استطال ،الصرب  ف  العيدين تجاوزت ،طويل 
 حبةةر فةة  تيرأ،ةةا ا سةةئل  عواصةةف لتصةةحوا فًةةول ، وتفيةةر اآلخةةر تةةذ،ل ناصةةع  ناًةةج  واحةةدة رؤيةة  فةة 
ةةة انالفنَّةةة ،ةةةذا اسةةةتطال كيةةةف رائةةةد،لجّ ا  وأحةةةالم ا،روالطَّةةة سالميةةةدّ  بةةةين يجمةةةأ أن ،قسةةةراا  وطنةةة  عةةةن رالمهجَّ

                                         . ، تحمل ُبعداا عالميَّاا بين فًاااتهاواحدة لوح  ف  الفلسطينيين

 

  نّ  العادلة ، تإلقًيّ  لخدم  ر،اوتسخِّ  تالمتناقًا بين تجمأ أن المألوف عن خارج  قدرة ، ..  شإل بال
 ا دوات أحةد والفةنُّ  صةحيح ، غيةر تكةون قةد ، نمطّية بصورة يحتفظ الكون من البعيد رفالطّ  ف ..  اآلخر
..                  تإلليًيّ  المشرق الوج  تبرز أجل ، من تناًل أسم  لهدف ر،اتسخِّ  أن يمكن ت الَّ   
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 بةوزن متةراا  31 وعةرب متةرا 05 بارتفةال مربةأ متر 201 جمال اإل وح اللَّ  حجم ييدر"  البدوان لوح  وعن
 بهةةم خاصةة  رسةةومات رسةةم فةة  العةةالم نحةةااأ مختلةةف مةةن طفةةل 3111 قرابةة  وشةةارإل أطنةةان، 1 إلةة  وصةةل
 عليةة  الكةةريم سةةولالرَّ  ومسةةرى المسةةيح يدالسَّةة مةةيالد سةةاالتالرِّ  أرب فلسةةطين هةةاو نّ " وحةة اللَّ  لمشةةرول دعمةةاا 
ةة  مةةوزالرُّ  مةةن بةةالكفير( وحةة اللَّ ) وتزخةةر .. بيًةةاا حمامةة " وحةة اللَّ  منتصةةف فةة  ظهةةر فيةةد ،الموالسَّةة ةالالصَّ
ةة تةة الّ   ،نسةةانيّ واإل  ينّيةةالدّ   حيةةث والعةةالم، فلسةةطين فةة  وغنا،ةةا عهةةاتنوُّ  بكةةلِّ  اإلنسةةان وفيافةة  حًةةارة إلتلخِّ

 واصةةرأ وتعزيةةز الم،السَّةة لتحييةةق موسةةعيه تةةوقهم فةة  سةةودوا  بةةيبا  والمسةةلم، المسةةيح  دويتوّحةة يتسةةاوى
ة هةانَّ إ ،" شةكيل التَّ  الفةنّ   ومحبِّ  عووالش   من الماليين نظارأ جذو ما و،و  المحبّ   الحًةاري رثاإل إُل تلخِّ
 ذينالَّةة جةةريس ودم عبةةداهلل دم  قّصةة هةةانّ إ ،ا حةةداث قائمةة  راا متصةةدِّ  ظةةلَّ  ذيالَّةة الفلسةةطين  لإلنسةةان ين والةةدِّ 

نا ارتوت ةنا ليظلِّة عنوانةاا  ديةانا  وتسةامح المالسَّة وظةل هم،بدمائ أًر المًةّمخ  بالعطةاا وأرقة    بظلِّة أًر
                                                                              .تطلُّعاتء الطُّموشء واإلبدال

 

 سامح عودة 
من فلسطين وناقد كاتب  
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"خرى لكلب لقبيلةأعظمة "رحلة في قصائد مجموعة   
(بولص ند العطشان سركويّ درك السَّ أو )   

       

 
هشام القيسيالشَّاعر والنَّاقد العراقي                                                                   

 

، المسات أوراق ونوغل عبر م ،و عل  مساحات شعرهء نتجنَّ  تهافت والُ  يجعلنا ننّ أب ،يعرف ،و مفلما نعرف
ةةة عبةةةرلنةةةركن  ناقةةة  أو  الت، عبةةةر علةةةوِّ العةةةذابات وعنةةةاوين الحيةةةاة والتةةةنيُّ  ،باحاتذلةةةإل فةةة  أسةةةفار اآلالم والصَّ

 اا سةةةاحريّ  ،اا ل معنةةة  انسةةةانيّ وفيمةةةا يشةةةكِّ .  ّيةةةحلةةة  الحياتال نهايةةة  فةةة  الرِّ  إلةةة  مةةةا ، تنةةةزل ًةةةوااا وفخامةةة  ورؤيةةة 
ةة ،يعتةةاد المةةدن الماًةةي  واليابلةة  ،اتراا لليةةارَّ مسةةارات الحيةةاة جعلتةةُ  عةةاب نَّ إفةة ،اا واخالقّيةة ًَّ  ،دةائع  والمتجةةدِّ ال

ةة بعيةةداا  ،ليةةف فةة  المكةةانحفةةاا عةةن الهةةدوا ا با ًَّ اا عمودّيةة م منجةةزاا مفلمةةا اكتشةةف وقةةدّ  ،جي  والالجةةدوىعةةن ال
 .  خالدة عنوانها سركون بولإلحياتيّ نسان  عبر قصيدة عري اإلف  المشهد الشِّ  اا وامتداداا أفييَّ 

منحتهةةةا  ،وبمناخةةةات فريةةةدة ،ومسةةةاراا  الا ورؤيةةة ا تةةةأمُّ  ،فةةة  تجربتةةة ء  ات لهةةةا آفاقهةةةا،ةةة  محطَّةةة ق المراحةةةلإن تةةةدفُّ 
 ،واسةةع  ونافةةذة ،عميةةق   مةةن طةةرازٍ   ووصةةيّ ،دّيةة ، يةة  لتنتهةة  بالعالمّيةةت بالمحلِّ أبتةةد  اشةةعريّ  فةةاقٍ ارتيادتةة ء آل

وا بسطول الييين  .ًو

وبلحظةات إشةراقي   ، ٍ وجمالّية  ٍ بعفوّية ، ء المر،ةف للةزمنئةما انطليةت مةن انتماإنَّ  ، عريّ ون الشِّ الت سركتحوُّ  إنَّ 
 ومفاجأةا  قوةا  تهطلُ  ،اخلغير مسلوخ  عن الدَّ  كها  سفارٍ بين وعيها وامتال ،ها ودالالتهائحدود بين عطا ال

 : دةوسعياا نحو تجارو متجدِّ 
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دارء ف  الجِّ  قُ ، ُيحدِّ نُ يدخِّ  كانَ   
البيت خرى بانتظارهء عندما يترإلُ أدراناا ج نَّ أ ويعرفُ   
ة، وأنيابها الحادَّ هارء النَّ  وحوَ   وييابلُ   

ام  كأصبأ اليدريَّ أت  تسبُح ف  مساا تلإل الَّ  ،العظم  ال  
 .وفانالطُّ  بأخبارء  لي ء إت  عادت الحمام  الَّ  وال، ال

 (من قصيدة الكرس )

 لةةذلإل كانةةت خياالتةة ء ، يول المتناولةة  المألوفةة   بالسُّةةآبهةةغيةةر  ،  زاخةةرة ومد،شةة يّ وفةة  لصتةة ء ملموسةةات شةةعر 
ترقةةة  الةةة  مسةةةتوى  أو فةةة  آليةةةات ال ،ات يصةةةعو تفرييهةةةا فةةة  أوراق المكةةةانلت لةةةديها انطباعةةةفاتنةةةات سةةةجَّ 

 .فبات ذات ء اإل

عي  فيها أحالم ت  تدرة الَّ ااتي  النَّ المطالو الذَّ الحم و داخل والتَّ ل  حال  من التَّ إ ص  ونبراتها تنتم تلإل اللُّ  كلّ 
                                                                                   .اقدوسع  النَّ  اليارئ

عود في ء أذي لن   ذلإل اليوم الَّ حتَّ   
 س المرفوع أالفو  ،ام المحترق يَّ ل  قصدير ا إ

 ،ذا  المالإل الحجري سيفء  تحتَ  ،ام ونكباتهايَّ خرق ا  بكلِّ  ،جمُأ نفس أ ،يحف  يد الرِّ 
ب أح كبيٍت يشب  قلو ،ذا الحاًر المجنَّ   
 ف  تراو الملكوت المالإلء  ل  جناشء إد   من رسصُ  المييّ عندما سحبتُ  المنيّ 

(من قصيدة المالإل الحجري )   

يراا فةة  فأالت تمنحهةةا تةة  عبةةر تةةدخُّ اخلّيةةد لتنةةاغم واحتةةدام عوالمةة  الدَّ وصةةورة تنسةةاو سةةريع  مةةن نسةةي  مجّسةة
                            :يحااات اليارئإييظت بحرارة أتها يحسّ  نَّ إو،كذا ف .تركيو وتمازج عالقاتها

ل  الهاوي  إاكها الملتحين صوامأ تنهار بنسَّ   
:فاث بيتأال وعل  ظهرهء ارل يعبر الحمَّ وف  الشَّ   

.  ،رم  من الكراس ، ستائر مخمليّ  ، طابع  عربيّ  ،ادة كاشانسجّ   
.صبع أمفل ًفدل ب ،خًرأاا إل سرَّ حرِّ أ ،باشف  غدير الصَّ   

  .غلي ُ أكتو كلم  واحدة ف  دفتري و أ
 نيار الدُّ حرك  تكف  لك  تتصيَّ 

 (ال الكلمات من قصيدة حمّ )
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نّ  ،يسرف ف  خياالت ء العميي  و،و ال لة  قةيم إتة  قادتةُ    ،ة  الَّ جات وحةدة المواقةف الحياتّيةما مراتو وتةدرُّ وا 
 :ل  مًيئ مرتبط  بحيائق غير منفرة ومخيّ  ، عوريّ ش

ال  للطوفانف  اليوم التَّ   
دةمتجمِّ  ،وف  قعر العالم دمع  ،صباش   راكد  

يتيم  حصاةٍ  مفلَ   
والبيوتء  خالتء بالنّ  ش اٍ  عصار بكلِّ اإل يذ،وُ   

وتبي والمنائر  اجاتء رَّ الدُّ و  باليواروء   
ي  بخفوتٍ متالِّ ،ذهء الحصاة ف  مكانها   

.....حذي  أ  لمعت صلعتها كماسح بديّ ا  نَّ    

(من قصيدة حصاة )  

تةة  الَّ  عري دُه صةةورهء الشِّةةو،ةةذا مةةا تجسِّةة، العالقةةات الواعيةة   تعكةةس فاعلّيةة ،نسةةي  قصةةائد سةةركون كمخةةرج إنَّ 
ةةيحفِّةة ،جديةةداا  م نمطةةاا تيةةدِّ  لعةةالم ة ،بوطةة ء علةة  اوقةةوّ   ش آلّيةةو ز مشةةاعرنا ويسةةتفير حواسةةنا ومةةن ،نةةا تبةةرز بًو

  :دةة غير محدّ بتطابق وتجانس وقواعد حرّ  ، مبتكراا ومتالئماا مأ روش عصرهء وتناقًات ء البشريّ  ،عريالشِّ 
 

مل جلس ف  ميه  عل  الرّ أ  
مسخور عندما تصرو الشَّ ل  الصُّ إعاا متطلِّ   
اد عجوزصيَّ  ،مرأة وكلبهاإ حياناا أت  ،نا أحد يأ ال  

 نوارس تطفو ف  الهواا 
 البحر ترصد ،فرااعيونها الصَّ  ، البرتياليّ  مناقير،ا

خر قد تحظ  بسمك آوبين حين و   
اطع  تحت المااتش  بها حراشفها السَّ   

(من قصيدة المظروف )   
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ةةنسةةان بعيةةداا إلالكشةةف عةةن أعةةراف متعاقبةة  لةةدى اأمةةل و لةة  التَّ إل نبةةرة جديةةدة تةةدعو كِّ   يشةةإّنةة دم  عةةن الصَّ
ةةوع. ر الواقةةأتيةةرِّ  فب والبحةةث عةةن عةةوالم الوالةةرَّ  ي رِّ   ليصةةائدهء ،ةة  ،ةةذا الحبةةل الّسةةيّ لةةذلإل فالوحةةدة المًو
  فهمة ء ووعية ء لعملة ء و،ةذهء تكشةف بةالجزم فاعلّية. اا جةهةا وشةكلها المكتنةز و،ئاصر بنالوانها وعنأ امأ لكلِّ الجَّ 
 :عريالشِّ 

 
و تحت أوق فمراا من أئعاا يمش  طا ن  نا مَ أكون أن أيحتمل   

دري مت أ جاان  ال  
 دري أن أعن  بأ وال .دري أ ،ذا ماال: مرأمن يجاان   ن  مَ 

  ائك الشَّ  يحء ماش  ف  الرِّ 
 جلدي الهوااُ  يخدُ  

 ......شواإل أ،ذا العالم حديي  

(ن يكون أيحتمل  من قصيدة ما)   

 
 

    
 

 هشام القيسي
 شاعر وناقد من العراق 
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 صاب الط فولة اغت
 للقاّصة مريم بن بخثة( ذاكرة خرساء)في قراءة تحليلّية 

 

 
 

 مصطفى سلوي دقانّ الالّدكتور                                                                    
 
ةةوع  الصةةمت التةة  تكةةاد تكةةون قاسةةما مشةةتركا بةةين جميةةأ  الزالةةت قًةةايا ،تةةإل العةةرب المترتبةة  عةةن مًو

جتمعةةةات اإلنسةةةاني ، َتن ُخةةةُر جةةةو،ر اإلنسةةةان وتسةةة ا إلةةة  كينونتةةة  الجميلةةة  المبنيةةة  أساسةةةا علةةة  طبيعةةة  الم
ةةبءَغ حيةةاة المجتمعةةات بصةةباغ  التَّنةةاُغمء والفيةة  المتبادلةة  والصةةدق  التجةةانس والتناسةةو التةة  مةةن شةةأنها أن َتص 

سةةةواا المرئيةةة  منهةةةا أم المسةةةموع  أم وبةةةالرغم ممةةةا تبُذلُةةةُ  وسةةةائُل اإلعةةةالم داخةةةل ،ةةةذه المجتمعةةةات، . والوفةةةاا
ُر اعتءداَا اإلنسان عل  إنسانيت  الكامن  ف   المكتوب ، من جهود؛ لفًح ،ذه الممارسات المشين  الت  ُتَصوِّ
شةةخإل آخةةر؛ مةةن المفةةروب أن يكةةون حاميةةاا لةة ، وراعيةةاا لحيوقةة  وسةةعادت ؛ بةةالرغم مةةن كةةل ،ةةذه الجهةةود، 

َدُه المجال الرَّحو الذي بميدورنا أن نفًح مءن  خالل  مفل ،ذه يبي  اإلبدال، ف  الشعر كما ف  الس رد، وح 
 ..الظوا،ر والطابو،ات، ونعمل عل  معالَجتءها؛ خاص  جنس اليص  واليص  اليصيرة عل  وج  التحديد

 
َنةُ  بةاللصتين العربية  والفرنسةي ،  ، فيمةا َكَتب  الوقةوف وقد استطاعت  كفير  من السةاردات المصربيةات المعاصةراتء

عند ظا،رة االعتداا عل  ا طفال، ونفلها من واقعها الُمرِّ إل  واقأ الكتاب ؛ بهةدف فًةح المسةؤولين علة  
مفل ،ذه السلوكات الوحشي  الت  ال َتُمتُّ بصلٍ  إل  المجتمعات العربي  اإلسالمي  الت  رعة  ديُنهةا حيةوَق 

واٍن  وال حاجةةةَ  بةةة  ،نةةةا إلةةة  َتَتبُّةةةأء ،ةةةذه الصةةةور . أو تلويةةةثٍ الطفةةةل وصةةةاَنها مةةةن كةةةل َتَجبُّةةةٍر أو سةةةرق  أو ُعةةةد 
؛ خاصةة  خةةالل العيةةد ا خيةةر مةةن  والمشةةا،دء اإلبداعيَّةة ء التةة  َنَيلَةةت  تفاصةةيَلها كفيةةر  مةةن المبةةدعاتء المصربيةةاتء

 .اليرن الماً  والعيد ا ول من ا لفي  الفالف 
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ةةتورء واإلشةارةء با صةةبأ الواًةح إلةة  ليةد َتَمكََّنةتء اليّصاصةةاُت المصربيةات، وغيةةر المصربيةات،  ةحء الَمس   ً ةةن  َف مء
، فةة  . المسةةؤولين علةة  مفةةل ،ةةذه السةةلوكات؛ خاصةة  مةةا ُعةةرءَف منهةةا تحةةت اسةةم زءنةةا الَمحةةارءمء  كمةةا اشةةتَصَلت 

ةول نفسة ؛ خاصة  مةن  َريات  ورجال من الدارسين، عل  الكتاب  فة  المًو جانءٍو آَخَر من الّصوَرةء، نساا  ُأخ 
كءةُن أن  َيَتَرتَّةَو عليهةا مةن سةلبياٍت الوجه  اال جتماعي  والنفسةي  المتصةل  بظةا،رة اغتصةاو ا طفةال، ومةا ُيم 

 .ة ا فراد واُ َسرء والمجتمعاتء وانكساراٍت خطيرٍة عل  حيا
ةةةوعات كفيةةةرٍة تناول ُتهةةةا بالةةةدرس  ةةةوَع ء التةةة  كانةةةت مةةةن بةةةين مًو ذا كنةةةُت قَةةةد  وَقف ةةةُت اليةةةوَم عنةةةد ،ةةةذه المًو وا 

الذي خصصت  لطرش قًايا السرد النسةائ  المصربة  المعاصةر، فةإن ( صحوُة الفراشات)ا،د ف  كتاب  والش
سةةاا)ذلةةإل جةةاا نتيجةة  قرااتةة  أقصوصةة   ةةَتعيُد فةة  ،ةةذا السةةرد ( ذاكءةةَرة  َخر  للمبدعةة  مةةريم بةةن بخفةة ، التةة  تس 

ذا كةان ،ةذا ا مةر فظي. الهادف قًي  اغتصاو الياصرين، وتطفو بها عل  السةطح عةا وغيةَر ميبةوٍل فة  وا 
سائر المجتمعات، فإنة  سةيكون أفظةَأ حةين يتعلةق ا مةر بهةذا الفعةل داخةل المجتمعةات اإلسةالمي ، َومءمَّةن   

َرةا بالطفل أو الطفل  بيَن عالق ا َوآصء  .أقارءُب ُ : مءن  أق َروء الُمَيرَّ
ذا ا مةر؛ سةواا علة  مسةتوى الدراسة  ومما تجةو اإلشةارة إلية  فة  ،ةذا الصةدد، ونةادرا مةا تَةمَّ االنتبةاُه إلة  ،ة

َدُرُه أنف  : االجتماعي  أو النفسي ، أم عل  صفح  اإلبدال ، وُيماَرُس فة  (امرأة)االغتصاُو الذي يكون مص 
ذلإل بةأن أكفةر الدراسةات والكتابةات اإلبداعية  ا،تمَّةت  بنةول واحةٍد مةن االغتصةاو، و،ةو . حق طفل أو طفل ٍ 

مذكَّراا، ف  حين نادراا ما َتمَّ الحةديث عةن النةول الفةان  الةذي يكةون فية  الجةان  الذي يكون في  الجان  رجال 
،ءما َنَزواتءها المريً  الت   امرأة مريً ؛ تستصلُّ قراَبَ  وسذاج  ،ذا الطفل أو تلإل الطفل ؛ لءُتمارءَس عل  أَحدء

 .  البريئينمن شأنها أن َتت ُرإَل ُجروحاا غائءَرةا ف  نفسي  ،ذا الطفل أو تلإل الطفل
 

ذا كانةةت الياصةة  مةةريم بةةن بخفةة  قةةد َجةةَرت  علةة  العةةادة، وتحةةدََّفت  فةة  قصةةتها  عةةن النةةول ( ذاكةةرُة خرسةةاا)وا 
َوَة مفتوح   لال،تمام، ف  جهٍ   ا ول المعروف من االغتصاو، و،و الذي يكون الفاعُل في  رُجالا، فإنَّ الدَّع 

ةو اء علية أخرى، بالنول الفان  الذي يكون الفاعُل في   ًَّ ليطء مزيةٍد مةن ال والنةاظر فة  قصة  مةريم . امرأةا، وَتس 
ةوعات  ةن عنةوان الحكاية  الةذي يحيةل علة  واحةدة مةن أكفةر مًو َد يأُخةُذ انطالَقتَةُ  مء بن بخفة ، يجةد أنَّ السَّةر 

وع  الصمت الت  ينوُو عنها فيها نعت : السرد النسائ  أ،مي   ..؛ أي الممنوع  من الكالم(خرساا)مًو
 

فنائيةة  الكةةالم والصةةمت مةةن أبةةرز الفنائيةةات التةة  ركبتهةةا المةةرأة المبدعةة  لطةةرش مجموعةة  مةةن قًةةايا وتبيةة  
المرأة المصربي  ف  معاناتها مأ مجتمعها الرجال  الذي كتم عل  أنفاسها ومنعها نعم  الكالم الت  بميدور،ا 

يةةت تتةةراكم يومةةا بعةةد يةةوم؛ حتةة  امةةتط أن تجعلهةةا مخلوقةةا يةةنفُِّس علةة  نفسةة  ويعةةرءُو عةةن مكنوناتةة  التةة  بي
الجةةوف الًةةيق؛ فةةانفجر فةة  شةةكل مةةا نيةةرأه اليةةوم مةةن نصةةوإل إبداعيةة  فةة  شةةت  سةةوش التعبيةةر الفنةة ؛ فةة  
اليص  كما ف  الرواي  والشعر والتشكيل والنحت والمسرش والةرقإل وغيةر ذلةإل مةن ا شةكال اإلبداعية  التة  

 .أة من ممارس  حريتهاتظل مرتعا من مراتأ التعبير الت  مكنت المر 



247 
 

. ليةد ،ةدمت المةرأة جةدار الصةمت الةذي ظةل لسةنين عديةدة يجةفم علة  أنفاسةها ويمنعهةا مةن الكةالم والتعبيةر
ةةُن الكةةالم  أم أن  سء ولكةةن لءةةَم كةةان المجتمةةأ حريصةةا علةة  أن تبيةة  المةةرأة صةةمت   ،ةةل  نهةةا مخلةةوق ال ُيح 

لإل وجو أن تبي  صامت  حت  توفر علة  المجتمةأ المجتمأ يخاف أن تتكلم المرأة إذ إن كالمها رجس؛ لذ
مجموع  من ا ًرار والويالت الت  ،و ف  غن ا عنها  أم أنَّ مءن  وراا ،ذا المنأ أسبابا أخرى ال نعرفها، 

 والمجتمأ وحَدُه ،و الذي يعرفها ويفهم عَلَلها 
 

والكةةالم، محةةورا تةةدير حولةة   تمكنةةت المةةرأة المبدعةة  المصربيةة  المعاصةةرة أن تجعةةل مةةن فنائيةة  السةةكوت كمةةا
الطفلة  وجةو / الفتةاة/ فةالمرأة. مجموع  من اليًايا الت  عانت منها؛ ومةن أبرز،ةا قًةي  التحةر  الجنسة 

. أن نتحةةدث فةة  ،ةةذه ا شةةياا( حشةةوم )عليهةةا أن تصةةُمَت حفاظةةا علةة  سةةعادة ا سةةرة وتماسةةكها؛ فةةم  نةة  
، أمةا الييةام بهةذه الممارسةات الدنيئة  (حشةوم )بيةل فالحديث إذن ف  ،ةذه ا شةياا، بمنطةق الرجةل ،ةو مةن ق

،نا تعمل الكاتب  المصربي  المعاصرة عل  فًح ،ذا التناقب الصارخ الذي يحيا (. حشوم )فليس بالمرة بة 
فهو يأت  بالمحرمات من مفل زنا المحارم واالعتداا عل  ا طفال، ويطلو من اآلخةر الُمع تَةدى . ب  الرجل

، ومةن (حشةوم )و( عيةو)الصمَت؛  ن  إذا تحدث بهذه ا مةور أو بةاش بهةا  حةد، فةإن ذلةإل  علي  أن َيل َزمَ 
 .شأن  أن يؤدي إل  تشتت ا سرة وتصدُّل المجتمأ

 
ومةةا خلصةةت السةةاردات المصربيةةات إلةة  فهمةة  ،ةةو أن مواصةةل  السةةكوت واالسةةتمرار فةة  لعبةة  الصةةمت مةةن 

ة وجسةد،ا؛ لهةذا بةات مةن الًةروري ومةن الواجةو كسةر شأن  أن يكرس ،ذا الظلم والتسةلط علة  فكةر المةرأ
جةةدار الصةةمت ،ةةذا والصةةراخ بةةأعل  صةةوت فةة  وجةة  جميةةأ أولئةةإل الةةذين يفًةةلون أن تبيةة  لصةة  الصةةمت 

ومةةةةن ،نةةةةا كةةةةان البةةةةد مةةةةن الكتابةةةة  فةةةة  ،ةةةةذه . سةةةةائدة،  ن فةةةة  بيةةةةاا لصةةةة  الصةةةةمت بيةةةةاا للتجبةةةةر وللخطايةةةةا
ةةةةوعات؛  ن ،ةةةةذه الكتابةةةة  ،ةةةة  الكةةةةالم الموجةةةةو  د ُقبالَةةةةَ  الصةةةةمت الةةةةذي يريةةةةد اآلخةةةةرون أن يبيةةةة  وأن المًو

،كذا استطاعت السةرديات المصربية  المعاصةرة أن تخطةو خطةوات كبيةرة فة  مسةار فًةح الممارسةات .يسود
ةةد المجتمةةأ فالرجةةل الةةذي يصتصةةو فتةةاة إنمةةا يصتصةةو المجتمةةأ بكاملةة ، . الرجاليةة  الذكوريةة  ًةةد المةةرأة ًو

لهةةذا عملةةت المةةرأة . ، إنمةةا يعتةةدي علةة  جميةةأ أطفةةال ذلةةإل المجتمةةأوالرجةةل الةةذي يعتةةدي علةة  حرمةة  طفلةة 
أ حد آلخر فصل من فصول الصمت ف  حياة المجتمأ المصرب  وحياة المرأة المصربية  . المصربي  عل  ًو

ةوع  إلة   وحديث مريم بةن بخفة ، فة  بداية  ،ةذه الحكاية  وانطالقةا مةن عنوانهةا، إنمةا جةاا ليعيةد ،ةذه المًو
 .الواجه 
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، ولةو (الواقةأ)و( الةذاكرة)، عةن طريةق تبةاُدلء المواقةأ بةين (ذاكةرة خرسةاا)يتواصل، بعد ذلإل، الحك  فة  فم 
وممةا تجةدر اإلشةارة إلية ، أن الصةورة . إن الذاكرة ،  الت  تستحوذ علة  النصةيو ا عظةم مةن ،ةذا اليصة 

وقةةد جمعةةت . علةة  أرب الواقةةأقاتمة  سةةوداا، سةةواا تعلةةق ا مةةر بمةةا يةةأت  مةةن قءَبةةلء الةةذاكرة، أم الةةذي يوجةةد 
ةوعات كفيةرة، متعالية ؛  مريم بن بخف  ف  ،ذه الحكاي ، كما ،  العةادة دائمةا فة  السةرد النسةائ ، بةين مًو

ها إل  البعب اآلخر؛ و،  ،نا أربع  ًُ  :ُيف ً  بع
وع  الدعارة -  .مًو
وع  التحر  الجنس   -  (.زنا المحارم)و( اغتصاو ا طفال)مًو
وع  الصمت -  .مًو
وع  -  .اليهر واالستصالل الذي تعيش  المرأة وسط مجتمأ ال يزال ُذكوري التفكير والحياة مًو

وعلةة  ،ةةذا ا سةةاس، يبيةة  السةةرد النسةةائ  كتابةة ا طافءَحةة ا باليًةةايا وصةةور المجتمةةأ فةة  را،نيَّتءهةةا وواقعيَّتءهةةا 
 ..المعيش  المواكب ، والُمَجرََّدةء من ُكلِّ َمساحيقء الزين 

 
، الذي يحيل عل  الطفل الةذي تَةمَّ اغتصةاب  فة  صةصره، (أنا)، فهو ًمير المتكلم (خرسااذاكرة )أما بطل 

َيهةةا لءةةُم ُعر  ،ةةا أنةةا ذا تتسةةارل : "و،ةةو اآلن رُجةةل  كبيةةر يسةةتعيُد مةةا حةةَدَث لةة ؛ إءف ةةَر مشةةا،دت  للمةةومس و،ةة  ُتَلم 
توعو سبو ،ذا الخوف أنفاس  متيطع  من علو المكان أو ربما من شدة الخوف، مازلت غير قادر أن أس

مةا ،منة  حينهةا دوافعهةا وال أسةبابها أكفةةر ... المباغةت لة ، ومةا عالقتة  بتلةإل المةومس التة  فيةدت صةوابها
كمةةا يحيةةل ًةةمير ..". مةةن ا فةةر الةةذي أحدفةة  ذلةةإل العةةري، وكأنهةةا نزعةةت حجبةةا كانةةت تخفةة  قليةة  البةةاطن 

لُمع َتدى عليها مةن قءَبةلء المجتمةأ بكاملة ، مةادام ،ةذا ، عل  الذاكرة المفردة ا(ذاكرة خرساا)، ف  (أنا)المتكلم 
ةة  مةةن بعةةب الرجةةال والنسةةاا إنهةةا الةةذاكرة . المجتمةةأ ال يحةةرإل سةةاكنا؛ لحمايةة  الطفولةة  مةةن نةةزوات المًر

 .المفردة الت  تتحول إل  متعدد جمٍأ صامءتٍ 
 

، تتحةدث، كسةاردة، بًةمير (ذاكةرة خرسةاا)و،نا فائدة البد من اإلشةارة إليهةا، و،ة  أن مةريم بةن بخفة ، فة  
ومعنة  ،ةذا أن السةاردة . المذكر؛ إذ تحك  محل الرجل الذي تَةمَّ االعتةداا علية  و،ةو مةا يةزال طفةال صةصيرا

المصربيةةة  مارسةةةت الكتابةةة  بةةةاللصتين؛ ُلَصةةة ء المةةةذكر وُلَصةةة ء المؤنةةةث؛ ولةةةم تيتصةةةر كتابُتهةةةا، كةةةأنف ، علةةة  المةةةرأة 
و،ةو ا مةر نفُسةُ  الةذي قةام بة  الرجةل أيًةاا، . ل  الحك  َمَحلَّ المةذكرتتحدث باسمها، ولكن َتَعدَّتء ا مر إ

، إذ  َتَحدََّث بلسان المرأة، وناَو عنها  .كساردء
 

والبد ،نا من اإلشارة إل  أمر ف  غاي  ا ،مي ، يكمن أساسا ف  أن الحرك  ا ول  من ،ةذه الحكاية ، كمةا 
أ،ةةم معينةةات اليةةرااة؛ ويتعلةةق ا مةةر بةةالمعجم الةةذي تَةةمَّ سةةيأت  بيةةان ذلةةإل بعةةد قليةةل، تنطةةوي علةة  واحةةد مةةن 

 -الحصةةون -صةةومعت : )توظيفة  فةة  ،ةذه الحركةة ، فةم الحركةةات التة  تلت هةةا، حيةث َتب ةةُرُز مفةردات مةةن مفةل
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؛ وُكلُّهةةةةا تَةةةةُدلُّ علةةةة  االنةةةةزواا واالعتكةةةةاف ...(الرا،ةةةةو -اليفةةةةل -حصةةةةانت  -الةةةةد،اليز -الهةةةةروو -المعيةةةةل
المةةتكلم الةةذي يعةةي  خوفةةا ر،يبةةاا؛ و،ةةو الخةةوف الةةذي ( أنةةا)سةةا،م فةة  تجسةةيد صةةور و،ةة  ،نةةا ت. واالنطةةواا

ت ُ  علي  حالُ  االغتصاو الت  عاشها ف  صصره  .فًر
ةحناه منةذ  َي ء الصرب الةذي ًو د  الياصُ  إل  توظيف  لءَتأ دء وينًاف إل  ،ذا المعجم الدال الذي ربما لم َتي صء

في  النحوي  الت  انطلق بها السةرد، و،ة  صةيصُ  الجملة  التة  ابتةدأت  قليل، ينًاُف إل  ذلإل الصيَصُ  الصر 
نُ )، فم بعد ذلإل (ُعد تُ )بفعل الزم  والُمَتَعّدي ،و الفعةل . والفعُل الالزم ،و ما ُييابءُل الفعَل المتعّدي(. أَتَحصَّ

فهو، إذا جاز لنةا . عيُل ُ الذي خرج من دائرة اشتصال ؛ للتأفير ف  أسماا أخرى تتياَسُم مع  الجملَ ؛ و،  مفا
ّريا  )و( ُشجال  )التعبير، فءع ل   ، وليس ا مُر كذلإل بالنسةب  إلة  الفعةل الةالزم الةذي يبية  حبةيس دائرتة  لةة (جء

فءةة ء ) ةةدامء الجةةرأة لديةة )، و(ُجب نءةة ء )و( َخو  ( أنةةا)ُكةةلُّ ،ةةذه ا مةةور مةةن شةةأنها أن تزيةةد فةة  تشةةخيإل صةةورة (. انعء
ةلء االغتصةاوء وَكَدماتءة ء الصةائرة التة  مةن الصةعو أن  / المتكلم؛ ذلةإل الرَُّجةلُ  الطِّف ةُل الةذي عةان  مةن جةراشء فءع 

ف  َل وُتش   ...َتن َدمء
 :عل  سبأ حركات كبرى؛ ، ( ذاكرة خرساا)وتيوم حكاي   
 
الحركةة  ا ولةة ، و،ةة  التةة  جةةاات عبةةارة عةةن تيةةديم  جةةواا الحكةة ؛ حيةةث تجعةةل السةةاردة بطلهةةا المةةتكلم  -

كمةا .   مشا،دات  بالنهار؛ تلإل المشا،دات الت  أييظت ف  ذ،ن  جرحا غائرا من الماً  السةحيقيعود إل
َشةةكََّل ،ةةذا التيةةديُم فرصةة  لمةةريم بةةن بخفةة  لءَتَتمةةا،  مةةأ بطلهةةا، وتخةةوب فيمةةا دعتةة  بالحصةةون النةة  نسةةجها 

ةوع  الهةروو التة  تبية  الَمةالَذ الوحيةد لكةل امةرئ مّمةا قةد يحةةُدُث  اإلنسةان حةول نفسة ، باإلًةاف  إلة  مًو
ُر عل  مواجهت  وعدُت إل  صةومعت  أتحصةن بهةا مةن مخةاوف النهةار، مةن زمةن الصةدر، مةن : "ل ، وال يي دء

لةةم يكةةن ،نةةاإل سةةبيل غيةةر الحصةةون التةة  .مةةومس تعةةرت جهةةارا، أرعبتنةة  حيييتنةةا الصائبةة  فةة  زمةةن ا و،ةةام
وممَّ أ،ةرو  و،ةل للهةروو زمةن . لم أ،رو.يانسجنا،ا لتكون لنا معيال اختياريا حين يكون الهروو اًطرار 

محةةدد  وحةةد،ا ا حةةةالم التةة  تخاتلنةةةا تصةةنأ لهةةا أزمنةةة  محايةةدة، أمةةةا الخةةوف، فةةزمن ممتةةةد بامتةةداد الوجةةةود 
 ..اإلنسان 

 
كأنهةا نزعةت حجبةا : "الحرك  الفاني ، و،  الت  تنطلق من بداي  الفيرة الفانية ، وتنتهة  عنةد قةول السةاردة -

فا مر يتعلق ،نا، بحرك  قصيرة جةدا فة  الةزمن، واشةتملت علة  حةدث واحةد، ". الباطن  كانت تخف  قلي 
ُمةُن فة  مةةا أييَظةُ  ،ةذا الُعةةرُي فة  ذاكةرة الرجةةل ةةٍل يك  ةَب عةن فءع  / ،ةو ُعةر ُي المةةومس؛ ،ةذا الحةدث الةةذي َتَمخَّ

َر،ا  ..الطفل من صور كان دوما يحاول َزج 
المةةةتكلم؛ حةةةين ( أنةةةا)ت نتيجةةة  التَّةةةداع  الحاصةةةل بةةةداخل ذاكةةةرة الحركةةة  الفالفةةة ، و،ةةة  الحركةةة  التةةة  جةةةاا -

َر بها( الخرساا)استرجعت ،ذه الذاكرة  وا مر ،نا . صورة أنف  أخرى، لم تكن ُتد رءإُل بأنها عاري ، حّت  ُغرِّ
يَّ ء  َهُد علية  آفةار الُعن ةفء التة  بييةت علة  َجَسةدء الًةحء بصةورة وجةدتن  أربةط الصةورة : "يتعلق باغتصاو، َتش 
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ن كةةان ا مةةر مختلفةةا لكةةن  امةةرأة أخةةرى لةةم تكةةن تةةدرإل أنهةةا عاريةة  حتةة  غةةرر بهةةا،  فنزعةةت عنهةةا البةةرااة؛ وا 
لةم أكةن أدرإل حينهةا أننة  بةدأت . فكال،مةا فعةالن صةدرا مةن امةرأة. الصورة لحظتها كانت تبدو ل  متشابه 

 .."أغوإل ف  د،اليز قناعات 
ُح  - ةُدُث فية ا( أنا)وف  الحرك  الرابع ، ُيف سء ويتعلةق ا مةر فة  ،ةذه . لمتكلم المكان للواقةأ كة  يبةوش بمةا َيح 

ةةها؛ الشةة ا الةةذي جعةةل الرجةةلَ  ًُ ر  هُةةرء الّنةةاس حةةول ا نفةة  التةة  ان ُتهءةةإَل عء ةةَل / الحركةة  بَتَجم  الطفةةل يتةةذكر فءع 
تءصابء ء مءن  قءَبلء أق َروء الّناسء إَلي  ء  ة ء : اغ  ن مشةفق عليهةا والعةن فجور،ةا حةين تجمةأ النةاس حولهةا بةي: "زوج أمِّ

كنت قد تجمدت مكان  غير آبة  بكةل شة ا سةوى صةورتها ... وبين من استصل الموقف ليتأملها عل  مهل 
كةدمات بادية  علة  . كالمها كان ،مهمات مخنوق  بصوتها المجةروش. وعينيها الذبيحتين أمام مرأى الجميأ
كنةةت أرقبهةةا وأنةةا . متورمةة  جةةدا بهةةا زرقةة  شةةديدةإحةةدى العينةةين كانةةت . معصةةميها وذراعهةةا وفخةةذ،ا ا يمةةن

فاجأن  عل  حين غرة، ما كنت أظن أن الذكريات ا ليم  تنخةر فة  جسةدي طيلة  ،ةذه السةنين .أرتعد خوفا
وتنطلةةةق الحركةةة  الرابعةةة  مةةةن قةةةول ..". وأنةةةا الةةةذي اعتيةةةدت أننةةة  تخلصةةةت مةةةن شةةةؤم الماًةةة  بكةةةل ويالتةةة 

وأنةا الةذي اعتيةدت أننة  تخلصةت مةن شةؤم الماًة  : "إلة  قولهةا ،.."ال ش ا يبةدو لة  كمةا كةان: "الساردة
 .بكل ويالت 

المةتكلم فة  د،ةاليز ذاكرتة ؛ ليسةتعيد فعةل ( أنةا)الحرك  الخامس ، و،ة  الحركة  التة  مةن خاللهةا يصةوإل  -
ةة ء  ةةن  قءَبةةلء زوج أمِّ َرَتهةةا، وتعتبةةر ،ةةذه الحركةة  َقل ةةَو الحكايةة  و . اغتصةةاب  الةةذي كةةان يتكةةرر تيريبةةا كةةل ليلةة  مء ُبؤ 

الطفل وزوج أمة ، بعةد أن َعةَزَم الطفةُل، / و،  الت  تستعين فيها الساردة بتيني  الحوار الذي دار بين الرجل
ةةبء ء منةة ، كمةةا كةةان يفعةةل كةةل ليلةة  كةةين ُمص َتصء وتبةةدأ الحركةة  الخامسةة  مةةن قةةول .. ،ةةذه المةةرة، علةة  َعةةَدمء َتم 

،ل أحسست بشفي  عل  المةومس التة  : "، إل  قولها.."ومس،ا أنا ذا أنهزم أمام صورة عاري  لم: "الساردة
 ".   ..جرتن  ف  أذيالها إل  ماب عانيت من  كفيرا وظنتن  قد تخلصت من  نهائيا

وتبيةة  الحركةة  الخامسةة  ا طةةول فةة  الحكايةة ، حيةةث َيةةتءمُّ فيهةةا تفصةةيل الحةةديث عةةن مياومةة  الطفةةل البةةريا 
وأنةةا أمشةة  علةة  أطةةراف أصةةابع  حتةة  ال يصةةل وقةةأ خطةةوي أخةةذت أقتةةرو مةةن البةةاو : "إلغةةراا زوج أمةة 

كانت شجاع  من  أن أكون قريبا منة  ال يفصةلن  عنة  سةوى ،ةذا البةاو الةذي لةم يكةن سةميكا . اليريو من 
ال أدري كم ظل ،ناإل مةن الوقةت، كةل مةا أعلمة  ،ةو ... باليدر الكاف ، لكن اليفل ،و من حال بين  وبين 

يعيةد أحةداث مسةرحيت  البشةع  ولةوال خوفة  مةن إييةاظ والةدت ، لكةان ،نةا . ما أحسست ب  مةن حنية  وغًةب 
 ". .. عل 

ةةةُل الياصةةة ، عةةةن طريةةةق جملةةة   وفةةة  الحركةةة  الخامسةةة ، تظهةةةر تينيةةة  الوصةةةف، و،ةةةو وصةةةف سةةةارد ؛ تواصء
اليصيرة، الصوإل ف  تيني  فانية  ،ة  تينية  االسةترجال التة  ُتَمكِّةُن مةن اسةتعادة أجةواا الهلةأ والخةوف التة  

. ،ا أنا ذا أنهزم أمام صورة عارية  لمةومس، لكنهةا صةورة أييظةت فة  طفةولت  البائسة : "كان يعيُشها الطفلُ 
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عرق بارد يتصبو من كل جسدي الصصير وعيناي تكاد تزيغ . الساع  تدق منتصف الليل. ،ا أنا ذا أرتعد
حائط الذي كانت تجعلن  أذن  ملتصي  بال. دمول تنساو لتبلل وجها قد غاو بياً  البشري. من محجر،ا

أبةةدو كفةةأر صةةصير . أنكمةة  علةة  نفسةة . قلبةة  الصةةصير يتةةرنح ترقبةةا لليةةادم إلةة . برودتةة  أكفةةر بؤسةةا وقليةةا
أشةةعر بةةةالخطوات السةةكران  تتسةةلل مةةةن الصرفةة  البعيةةدة، بخفةةة  حنةةين تنسةةاو كفعبةةةان بفحيحةة  السةةةام . مبلةةل
ألهةث مةن .. ألهةث. أشعر بة  يكةاد يتوقةف. ان قلب  ييفز من مك. كشبح ليل  نحو غرفت  النائي ... يتحرإل

 ..".يصير البلل باردا وأنا حال  ككلو يحتًر. ماا دافئ ينساو من بين فخذي. شدة الخوف
 
ًَّ  بعيداا : "اردةت  تنطلق من قول السَّ ادس ، الَّ فم تطالعنا الحرك  السَّ  - ةاا الَّ عةن ال تة  تحةيط بهةا، كنةت ًو

ةة  بةةداخل    لطفةةل يتةةيم د أن يكةةون مكةةان ا و المتةةوفِّ مةةن رجةةل تعهَّةة: "قولهةةا ، إلةة .."أعةةي  لوحةةدي فًو
( أنةةا)ذي حملنةة  علةة  إفةةراد ،ةةذه الفيةةرة مةةا قبةةل ا خيةةرة مةةن الحكايةة  بحركةة ، عةةودة والَّةة..".  ييتةةات المحّبةة

ةةةاا التةة  تحةةةيط بهةةا، كنةةةت أعةةةي  : "المةةتكلم مةةةن اسةةترجال ذاكرتةةة  الخرسةةةاا إلةة  الواقةةةأ بعيةةدا عةةةن الًًو
بداخل ، فًو  صنعتها ذكرى رجل عبر حيات  ذات يوم، فترإل سياط  عل  ذاكرة مفخن   لوحدي فًو 
يومهةا لةم أكةن أعلةم أن .. يشعرن  بالصفيان.. ييززن .. مازال فحيح صوت  يهمس ف  أذن .. برائحت  النتن 

دوره العةي  المةتكلم الةذي كةان يظةن أنة  بمية( أنةا)و،نةا نمةط فةان مةن بةوش ..". لإلنسان أقنع  تشب  الوحةو 
كم كنت ساذجا وأنا طفل، وكم أنا ساذج اآلن وأنا رجل أجر عمري ورائة  : "بعيدا عن ،ذا الماً  المؤلم

،ةل كنةت شةاذا أم را،بةا أم .. بيلو كسير؛ حرم علي  أن يعةرف الحةو أو يعةرف أية  عالقة  جنسةي  طبيعية 
فًو  الت  فجر،ا عري وتعذيو لمومس، كار،ا للنساا   لم أكن أقر بذلإل مسبيا، ولكنن  اآلن أمام ،ذه ال

أعةةود إلةة  صةةب  خلفتةة  ورائةة  مةةازال ذبيحةةا أمةةام ناصةةي  الشةةذوذ الةةذكوري، مةةن رجةةل تعهةةد أن يكةةون مكةةان 
 ..". ا و المتوف  لطفل يتيم ييتات المحب 

 
حةةين عرفتةة  : "الطفةةل علةة  عةةي  حيةةاة مًةةطرب / الةةذي حمةةل الرجةةل( الةةوح )وكةةل ،ةةذا كةةان بسةةبو ،ةةذا 

  كنت كصفح  بكر لم يخط فوقها السواد، وكان ،و السواد الذي لطخ صفح  ذاكرتة  ورجةولت  أعترف أن
أعترف اآلن بهزيمت  كما أعتةرف أن كةل ا قنعة  التة  صةنعتها لنفسة  وجعلتنة  لسةنوات أعتيةد . إل  اآلن

 ...أن  شفيت من جرح  وأن قناعت  الذكوري  ما ،  إال انطالقا من فهم  للحياة
: الحركةة  السةةابع  وا خيةةرة لتصلةةق ،ةةذه ا قصوصةة ، و،ةة  الحركةة  التةة  تنطلةةق مةةن قةةول السةةاردةفةةم تةةأت   -
المةتكلم فة  حةديث آخةر يتعلةق بمصةدر ( أنةا)و،نةا يخةوب . ، إل  نهاي  الحكاية ..!"كم كنت سعيدا حينها"

رجل الذي لم يكن سوى ،ذا الجرش الذي بي  غائرا ف  حيات ؛ إنها أمُُّ  الت  بعد وفاة والده، ارتبطت بهذا ال
المتكلم الذي أصبح ًحي  نزوات ،ةذا زوج اُ مِّ الخةائن ( أنا)طمال فيما ترك  أبو الطفل من رزق، وبرااة 

كةةم كنةةُت سةةاذجا حةةين اعتيةةدت أن الفةةرش زغةةرد أمةةام يتمةة  البكةةر وأمةةام امةةرأة ترملةةت فةة  ميتبةةل : "المةةريب
الستر  كانت تبحث عن..! عاقر الحلم ا بيب الجميلكم كانت امرأة ت.. كم كانت أم  بريئ  جدا.. عمر،ا
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/ إنة  الرجةةل..". والحةالل، ولةم يةدق بابهةا سةةوى ذلةإل الجةار الةذي ظةةل عازبةا لسةنين حتة  فاتةة  قطةار الةزواج
كنةت أرا،ةا سةعيدة كةوردة تفتحةت علة  قةدوم : "اليتةيم/ ا رمل ، والطفةل/ الوح  الذي َخيََّو ُأف َق انتظار ا مِّ 

لكنهةةا لةةم تكةةن تفطةةن أنةة  كةةان عاشةةياا لجنسةة ، وأنهةةا كانةةت مطيةة  لركةةوو الفةةراا الةةذي خلفةة  لنةةا .. الوافةد إلينةةا
صنأ منها امرأة للحةزن، وأنةا تةوجن  عريسةا لة  بةال وجةود سةوى نةزق اآلالم التة  اتحةدت؛ لتصةنأ ... والدي

 .".حلما من زنزان  أبدي  ورجل مازال عاليا ف  ذاكرت  الخرساا.. لنا حلما جديدا
 

تلةةإل ،ةة  أ،ةةم حركةةات ،ةةذا الةةنإل السةةردي الجميةةل، الةةذي جةةاا فةة  لصةة  بسةةيط  سةةهل ، وتينيةةات سةةرد قريبةة  
وقد سبيت اإلشةارة إلة  أن نوعية  الوصةف التة  سةيطرت علة  . للصاي  من اليارئ؛ ال تعييد فيها وال تركيو

الوصف العارب  أجواا ،ذه الحكاي ، ،  نوعي  الوصف السارد الذي يعتبر مرتب  أعل  ف  الوصف فوق
 .والوصف المالئ للفراغات

 
ةَر فيهةا ًةمير المةتكلم   ًَ ( أنةا)أما الرؤي  الت  غلفت أجواا ،ذا النإل، فه  من قبيل الرؤي  مأ، الت  َح

وفيهةا يعةرف السةارد قةدر مةا تعةرف الشخصةي  الروائية ، فةال ييةدم تفسةيرات . بكل قوة، دون أي ًميٍر آخةرَ 
ويمكةةةن أن يسةةةرد ،ةةةذا النةةةول بًةةةميري المةةةتكلم أو . ها قةةةد توصةةةلت إليهةةةاإال بعةةةد أن تكةةةون الشخصةةةي  نفسةةة

والرؤيةةةةة  مةةةةةأ ،ةةةةة  مةةةةةا أشةةةةةار إليةةةةة  . الصائةةةةةو، لكةةةةةن مةةةةةأ بيةةةةةاا المسةةةةةاواة المعرفيةةةةة  بةةةةةين الةةةةةراوي وشخوصةةةةة 
ةوع )تحت اسم السرد الذات ، ف  ميابةل (توماتشفسك ) أمةا . الةذي ييابةل الرؤية  مةن الةداخل( السةرد المًو

وفيهةا يكةون السةارد أقةل معرفة  مةن .   نادرة االستعمال ميارنة  مةأ الةرؤيتين السةابيتينالرؤي  من خارج، فه
و،ةو بةذلإل ال يمكنة  إال أن يصةف مةا يةرى ويسةمأ دون أن يتجةاوز . أي شخصي  من الشخصيات الروائية 

 .ذلإل لما ،و أبعد، مفل الولوج إل  دواخل الشخصيات
 

ذا أردنةةةا أن نعيةةةد لهةةةذه ا قصوصةةة  مسةةةاراا سةةة فةةة  ،ةةةذا المسةةةار، ( Manipulation/ التحريةةةإل)ردّياا، فةةةإن وا 
فة  حةين أن محطة  . الطفل كل الجروش الصائرة/ سيتوقف عل  ُعر يء المومس الت  حركَّت  ف  صدر الرجل

، فهة  التة  (Performance/ اإلنجةاز)أما محطة  . سُيَتوُِّجها فعُل االحتماا بالذاكرة( Habilité/ ا ،لي )
/ الجةةةةزاا)المةةةةتكلم الفيةةةة  فةةةة  نفسةةةة ، ليةةةةأت  بعةةةةد ذلةةةةإل ( أنةةةةا)الخامسةةةة ، حيةةةةث اسةةةةتعاد  تكمةةةةن فةةةة  الحركةةةة 
Récompense )الطفل من عيدت / متجسدا ف  تخلإل الرجل .. 

ُل في  ،و الياصة  مةريم بةن   أما النموذج العامل  الذي يمكن أن ننجزه لهذه الحكاي ، فسيكون العامل المرسء
َسُل إلي  ، ف  حين أن العامل . و المجتمأ المصرب  بخاص  والعرب  المسلم بصف  عام بخف ، والعامُل الُمر 

الطفةةةةل وكةةةةل طفةةةةل أو طفلةةةة  تعةةةةرََّب لفعةةةةل / المةةةةتكلم الةةةةذي يحيةةةةُل علةةةة  الرجةةةةل( أنةةةةا)الةةةةذات يتجسةةةةد فةةةة  
ول ،و التخلإل من جراش الماً  والتصلو عل  ،ذه العيةدة التة  يخلفهةا فعةل  االغتصاو، والعامل المًو

أمةةا العوامةل المسةةاعدة فةة  ،ةذا النمةةوذج العةامل ، فةةتكمن أساسةةا . فسةي  كةةل طفةةل أو طفلة االغتصةاو فةة  ن
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ةةت لالعتةةداا، باإلًةةاف  إلةة  الةةذاكرة فةة  حةةين أن . فةة  ُعةةر يء المةةومس، وصةةورة ا نفةة  الفانيةة  التةة  تعًر
 ..مجتمأالعوامل المعاكس  تبي  غائب ، عدا ما يمكن أن نصف  بالتََّردُّدء والخوف والًعف ُحياَل ال

محةةور االتصةةال بةةين السةةاردة ومجتمعهةةا، : فالفةة  محةةاور( ذاكةةرة خرسةةاا)وعلةة  ،ةةذا ا سةةاس، تتياسةةم نةةإل 
المةةتكلم وعيدتةة  الكامنةة  فةة  فعةةل االغتصةةاو، ومحةةور الصةةرال المنحصةةر بةةين ( أنةةا)ومحةةور الرغبةة  بةةين 

لءةة  مةةن شةةأن فعةةل الةةذا.. الةةذاكرة والواقةةأ كرة التةة  بةةدأت خرسةةاا فةةم ويمكةةن اليةةول بةةأن الةةنإل كلةة  جةةاا لُيع 
فيةةةد خرجةةةت الةةةذاكرة مةةةن صةةةمتها . و،ةةةذا يعنةةة  انتصةةةار الكةةةالم علةةة  الصةةةمت. تحولةةةت إلةةة  ذاكةةةرة ناطيةةة 

فَةةُل لتجةةاوز ُعيَةةدء ( الَخةةَرُس ) وصةةمت مالءكءهةةا، لتعةةي ، ولةةو مةةأ نفسةةها، لحظةة  البةةوش التةة  ،ةة  الطريةةق ا م 
 .نفسي  طفل أو طفل  صصيرين الماً  والجراش الت  بميدور فعل االغتصاو أن يخلفها ف 

 
ويبيةة ، بعةةد كةةل ،ةةذا، أن نشةةير إلةة  أن الياصةة  مةةريم بةةن بخفةة  إنمةةا تفيةةر مةةن خةةالل ،ةةذه الحكايةة  ذاكةةرة 

الطفةل الةةذي تَةمَّ االعتةةداا عليةة  ذات / ، ولةةيس فيةط ذاكةةرة ،ةذا الرجةةل(خرسةاا)المجتمةأ التةة  أصةبحت كلُّهةةا 
لةة  متةة  سيتواَصةةُل (خرسةةاا)سةةتبي  ذاكةةرة ،ةةذا المجتمةةأ  ولكةةن إلةة  متةة ... ُطفولةة  بائسةة  ُمةةرٍَّة سةةوداا   وا 

اغتصاُو ا طفال واالعتداا عل  طفولتهم الجميل  البريئ   الُكلُّ إذن متورط  ف  ،ذه الحكاي ، التة  بةالرغم 
وعاا وقًي  مواكءَب ا  لحياة  من قءَصرء،ا وبساَط ء لصتها وتينيات السرد فيها، إال أنها استطاعت  أن  َتط َرَش مًو

 ...مجتمأ يسع  إل  أن يكون نا،ءًاا متطوراا متيدِّماا 
 

 مصطفى سلوي
 بر غملا نم دقانو  بتاك

 3102( يوليو)تّموز  20: وجدة
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ةقراءة نقديّ   
( ورسهموم طائر النَّ )  
ة الخطاب الواقعي ودالالت المرموزبين سرديّ   

 

 
   بهنام عطااهلل .داقد النّ 

 
  قصصي  جديدة للياإل نوري بطرس عطو، الةذي عرفنةاه كاتبةا ا ،ُ فريا لمجموع(0( )،موم طائر النورس)

( مسةةارات فةةة  اليصةة  والروايةةة  الكورديةةة : )وباحفةةا ا ايًةةةاا، حيةةث كةةةان قةةةد أصةةدر العديةةةد مةةن الكتةةةو منهةةةا 
( تجربتةة  فةةة  الجمعيةة  الوطنيةةة )و( بةةارزان تلةةةوش فةة  ا فةةةق)و( الفيافةة  السةةرياني  بةةةين التةةراث والمعاصةةةرة)و
بةةدأ اليةةاإل بكتابةة  اليصةة  (. شةةاعران مةةن كركةةوإل)وكةةان آخر،ةةا ( حةةدياو)و(   فةة  عنكةةاواالمشةةهد الفيةةاف)و

اليصيرة منذ التسعينات من اليةرن المنسةلخ، وخةالل عيةود مةن السةنوات، نشةر قصصة  فة  أغلةو الصةحف 
فةة  مجلةة  اإلبةةدال السةةريان  ( ذئةةاو عنكةةاوا)وكانةةت آخةةر قصةة  قصةةيرة نشةةر،ا بعنةةوان . والمجةةالت المحليةة 

                                                                                   .الفان  عشر العدد
 
وبةةةالنظر لتنوعةةة  فةةة  أجنةةةاس الكتابةةة  مةةةن نيةةةد وقصةةةيدة وميالةةة  ودراسةةة  وبحةةةث، لةةةذلإل نالحةةةظ نةةةدرة نتاجةةة  

اليصصةي  التة   ولكن بالرغم من ذلإل اسةتطال أن يعمةل علة  إصةدار ،ةذه المجموعة . اليصص  المنشور
                                                  .3100وال  عام  0991توزعت نصوصها بين عام 

 
و،نا يجو أن نعترف بأن اليةاإل لةم يحةب اليةدر الكةاف  مةن المتابعة  النيدية ، مةن قبةل النيةاد أو الكتةاو، 

م وبحةةوفهم ودراسةةاتهم، ممةةا أدى إلةة  وخاصةة  الةةذين تنةةاولوا تجةةارو وتةةراجم اليصاصةةين السةةريان فةة  كتةةبه
                                                       . غمط إبداعات  اليصصي  عل  حساو اآلخرين
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نالحةةظ وجةةود ( ،مةوم طةةائر النةورس)مةن خةةالل قةرااة فاحصةة  لمجموعتةة  اليةاإل نةةوري بطةرس عطةةو البكةةر
وينةةةدرج تحتهةةةا تلةةةإل اليصةةةإل التةةة  تتسةةةم بةةةالواقأ : قع بعةةةدين فةةة  الكتابةةة  اليصةةةي  لديةةة  ا ول البعةةةد الةةةوا

المعةةةةا ، والتةةةة  تتنةةةةاول مواًةةةةيأ تخةةةةإل أبنةةةةاا شةةةةعبنا، مةةةةوغال مةةةةن خةةةةالل ذلةةةةإل فةةةة  التةةةةاريخ والجصرافيةةةةا 
                  .والميفولوجيا والحًارة، مستفمراا اإلحداث والحكايات وا ساطير لخدم  بني  قصص 

 

 
 

وفيهةةةا اسةةةتطال اليةةةاإل مةةةن إفةةةارة أو إنةةةارة الةةةذاكرة المخفيةةة ، : الةةةدالل  المرمةةةوزأمةةةا البعةةةد الفةةةان  فهةةةو البعةةةد 
محةةةوال ا إيا،ةةةا إلةةة  متعةةة  قصصةةةي ، تجةةةذو المتليةةة  وتلييةةة  فةةة  خانةةة  المحمةةةوالت والصةةةراعات والهةةةواجس 

إنهةةةا دالالت ورمةةةوز . الييظةةة ، التةةة  يعمةةةل عليهةةةا شةةةعبنا، للةةةتخلإل مةةةن أدران الماًةةة  البصةةةيب والمهمةةة 
لسطور تتمحور حول ا مكن  والجصرافيا والحًارة والوجود والتشبث با رب، ،ذه الدالالت ال تظهر بين ا

                (.ا دو الملتزم)يمكن للياإل أن يصفلها كجزا خاإل من عوالم اليص  اليصيرة ًمن 
  عمومةا ليد استطال الياإل من خالل قصص ، تأفيث البني  العام ، من خةالل طةرش ،مةوم الشةارل العراقة

ر،اصات  خالل فترة معين ، و،موم أبناا شةعبنا المسةيح  خاصة ، اليديمة  منهةا والجديةدة، كةالهجرة واليتةل  وا 
                              .خيراا مسلسل التصيير الديموغراف والتشريد واإلبادة الجماعي  واالختطاف وأ

مشوق  تأخذ المتلي  إل  عوالم خاص  وعام  قص  قصيرة، ،  بمفاب  رحل  ( 09)المجموع  تحتوي عل  
وتدخلةة  فةة  عصةةو حًةةارة وميفولوجيةةا بةةالد وادي الرافةةدين، أرب اآلبةةاا وا جةةداد التةة  تتسةةم بةةالموروث 

                                                                                 .الفياف  واالجتماع 
الةةواقع  والةةدالل ، أو ينسةةلخ مةةن بيئتةة  المليئةة  با حةةداث التأريخيةة  والمالحةةم وال يخةةرج اليةةاإل مةةن البعةةدين 

حاا أزق  المةدن  وا حزان والهموم، فتراه يركز ف  الكتاب  عل  ا مكن  محاوال ا إًفاا  اليدسي  عليها، مًو
                                                                 .وعوالمها مركزاا عل  جمالي  المكان
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، يحةاول اليةاإل (3()العربة )فة  قصة  .ومن خالل استعراب بعب قصص  نالحةظ مةا أسسةنا علية  سةابياا 
جا،دا ا إكتناز فترة مهمة  وخطةرة مةن حيةاة العةراقيين، خةالل فتةرة التسةعينيات مةن اليةرن المنسةلخ، ففة  فتةرة 

، واحةةد (سةةعيد)امةل الواقةةأ علةة  حيةاة الحصةار االقتصةةادي، الةةذي طةال الجميةةأ، يركةةز اليةاإل فعةةل ،ةةذا الع
ةةمن سةةياق السةةرد  مةةن ماليةةين العةةراقيين الةةذين اكتةةووا بنةةار ،ةةذا الحصةةار، فبةةرز سةةؤال أمةةام أحةةد المةةارة ًو

                (.والحصار االقتصادي يحصدنا يوما بعد يوم  ( سعيد)،ل سنبي  ،كذا يا عمم : )ييول
 

الياإل فيها من إمتالإل ،ويت  كياإل ومبةدل، اسةتخدم فيهةا  ، فيد تمكن(2()خطوات نحو ا فق)أما قص  
  إلةةة  دالالت وانفيةةةاالت الزمةةةان والمكةةةان، فظهةةةرت بحةةةق قصةةة  يحةةةاول مةةةن خاللهةةةا إرجةةةال الةةةذاكرة الجمعيةةة

:                                                                                      نهاياتها فييول  
رى، خطةةوات مسةةرع  فةة  دورة المةةزالج، ولكةةن ،نةةاإل ألةةف حسةةاو، مةةدُت يةةدي، وأخيةةراا رأيةةت تعةةاودن  الةةذك)

نفسةة  فةة  باحةة  الةةدار، الصةةورة تةةراات أمةةام  أصةةابن  الهلةةأ، إمةةرأة ممتةةدة علةة  السةةرير، سةةييان عاريةة ، 
                                                    (.تراجعُت، فتجمد الدُم ف  عروق  مفل جليد قطب 

 
الشةهيدة، ( سةميل)، يحيلنةا اليةاإل إلة  يةوم دامٍ  وقةأ علة  أبنةاا شةعبنا فة  (1( )السابأ من آو)ف  قص  

فليةةد اسةةتطال اليةةاإل مةةن رسةةم منحنيةةات رؤيويةة  ًةةمن بنيةة  السةةرد ومةةن . والشةةا،د علةة  مجةةازر ا وغةةاد
                                                                             :إظهار المعلن والمخف 

، فالعسةكر قةادم إلحةداث (رجال اليرية  افةروا الصةمت و،ةم ينظةرون، إلة  مةا سةتؤول إلية  السةاعات اليادمة )
إنة  يرسةم بانورامةا المةوت والحيةد ا سةود المفعمةان بالبةارود وأصةوات المةدافأ الرشاشة ، فة  .. مجزرة بشري 

..( لةتكن مشةيئتإل يةا رو : ت  النسةوة تصةل  مةن أجةل الخةالإلأخةذ: )ذلإل اليوم الال،و من أيام شهر آو
قص  مفعم  بفًااات الدم واليتل ولكن رغم ذلإل يحاول الياإل أنيدون بسردي  جميل ، مشا،د حيييي  من 

                                                          :واستخدام عبارات طيسي  مفل. خالل الصالة
                               (.أين غلبتإل يا موت)و( ،ا ،  الساع  اقتربت)و( رو لتكن مشيئتإل يا)

 
، تحلينةةا أحةةدافها إلةة  مشةةكل  مةةا (5()،مةةوم طةةائر النةةورس)فةة  اليصةة  التةة  تحمةةل فريةةا المجموعةة  اليصةةي  

ا ذلةةإل زالةةت تنخةةر فةة  جسةةد أمتنةةا وشةةعبنا الصةةابر، أال و،ةة  التصييةةر الةةديموغراف ، فأصةةبح شةةعبنا مةةن جةةرا
أرب الصربةة  والشةةتات، مطةةروداا مةةن أرب أبائةة  وأجةةداده، فصةةدا وكأنةة  .. كةةالنوارس الهائمةة  فةة  أرب اهلل 

أخيراا ينه  الياإل قصت  بدراما مأساوي  جاات عل  . غريباا ف  وطن ، وأصبح الحيل والبيت حكراا للصرباا
دينةة ، فزحفةةت وجرفةةت كةةل مةةوطئ قةةدم فةة  فًةةااات الم)شةةكل مظةةا،رة للنةةوارس مةةن أجةةل الحصةةول علةة  

                                      (.ش ا أمامها، حت  غدت سيال ا ،ائال ا من ركام السيول الجارف 
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، فه  قص  عبر مةن خاللهةا اليةاإل عةن مةا القةاه اإلنسةان (1( )321)الطريق الصحراوي رقم )أما قص  
مسةةةيرة صةةةحراوي ، رتةةةل :)ا بطرييةةة  سةةةردي  جميلةةة العراقةةة  مةةةن اليهةةةر واالسةةةتالو والميةةةابر الجماعيةةة ، نيلهةةة

عسةةكري فةة  طريةةق مةةوح ، رمةةال وكفبةةان متراكمةة ، تتصةةاعد السةةن  الحةةرارة الملتهبةة  مةةن تحةةت العجةةالت 
آخرون .. نساا وأطفال. والرمال الساخن ، وجوه ساد،ا الصمت وقد اصطفت عل  ظهر الشاحن  العسكري 

          ...(الخلفي ، و،م محاطون بالجنود حب  ف  الميصورةرجال شدت أيديهم بيوة للوراا، وجوه شا.. 
فهةو شةخإل ًةائأ فة  ( يوسةف)نالحظ مدى الصرائبي  لدى بطل اليصة  ( 7( )سيرة ذاتي  لرجل ميت)ف  

متا،ات الحياة، أغليت الحياة أمامةُ  أبوابهةا، فلةم يسةتطأ أن يحصةل علة  مةا يبصة  علية ، لكة  يسةتمر فة  
                                   :كن  ف  كل مرة يفشل ف  الوصول إل  الهدفالحياة، و،و يحاول ول

فاليةةاإل يحةةاول مةةن (. مةةن بعيةةد تلةةوش لناظريةة  قلعةة  شةةامخ ، قلعةة  قديمةة  لعلهةةا حفظةةت كةةل تاريخةة  السةةري)
: خالل بنائ  السردي المزج ما بين الواقأ والمرموز، فظهرت اليص  عل  شكل مواجه  أمام السرد البنائ  

، نبًات سرعان ما تهبط رويداا مفةل حبةات المطةر، تنيةر علة  صةدره المفتةوش ) توقفت نبًات قلب  أخيرا ا
                                 ..(.المكشوف وعيناه ما زالت تنظر إل  السيف وكأنها تطلو شيئاا ما 

ؤلم الذي حدث ف  ربيأ من ، فه  قص  قصيرة ميتنص  ًمن المشهد الم(9()المالذ اآلمن)أما ف  قص  
، عندما ،اجمت اليوات العراقي  مدين  اربيل والمدن ا خرى ف  كوردستان وقصفتها بالطائرات 0990عام 

  : منآوو نحو المجهول بحفا عن مالذ والمدفعي  مما حدا بالمواطنين أطفاال ونسااا وشيوخاا وشباباا بالهر 
وصف سردي جميل لحادث تبعث منة  (. رة حت  مصيو الشمسرائح  الموت اليادم ما زالت تالحق المسي)

                                                                              .رائح  اليهر واالستالو
يطةةرش اليةةاإل مةةن خةةالل سةةطور،ا ( 9( )رحلةة  نحةةو المجهةةول)وفةة  المجموعةة  قصةةإل قصةةيرة أخةةرى مفةةل 

أيةةن تيةةودإل قةةدماإل، ليةةد ،ةةاجرت إلةة  تلةةإل : )تنخةةر فةة  جسةةد أمتنةةا ومجتمعنةةامشةةكل  الهجةةرة التةة  مةةا زالةةت 
دفعإل الجنةة ، التةة  كنةةت تحلةةم بهةةا ليةةل نهةةار، تتسةةاقط أحالمةةإل مفةةل الشةةهو والنيةةازإل فةةوق أديةةم ا رب وتةة

                                                                       . ..(،واجسإل نحو ا فق البعيد
و،ةةل ،نةةاإل مةةن منيةةذ قةةادم : )،ةةذه اليصةة  يؤكةةد اليةةاإل ومةةن خةةالل سةةؤال يلخةةإل مصةةزى اليصةة  و،ةةو فةة  

و،نا يحةاول اليةاإل البحةث عةن حلةول جذرية  لمسةأل  الهجةرة واالغتةراو بةين أبنةاا ( نحوإل عل  مر ا يام 
                                                                                               .شعبنا
عط  اريخ الملة ا بالصةدر واليتةل والةتَّ نالحةظ اليةاإل وقةد أوغةل فة  التَّة( 01( )نافذة ف  المنةزل)  وف  قصّ 
  ا ولة    قبةل خةالل الحةرو الكونّيةولة  العفمانّيةتة  قامةت بهةا الدَّ   تفًةح المةذابح الَّ ها شهادة حّيةللدماا، إنّ 

ه الهيئةات ذي مةا زالةت تعةدُّ سةريان كلةدان أشةوريين وأرمةن، والَّة: يينأبنةاا شةعبنا مةن المسةيح وما بعد،ا، ًدَّ 
 ، لعةدم اعترافهةا بهةذه ركّية  ممفلة  اليةوم بالحكومة  التّ ول  العفمانيّ   وصم  عار ف  جبين الدَّ   اإلنسانيّ وليّ الدَّ 

  حةةوادث الهمجّيةةرد دالئةةل ال،نةةا يًةةف  علةة  السَّةة تةة  راش ًةةحيتها الماليةةين، واليةةاإّل عةة  الَّ المةةذابح المروَّ 
                                                                                           :بتفاصيلها
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نا عل  طريق آمةن، لةيس ،نةاإل نجةم فة  سةماا خان ا سود، من يدلّ راو والصبار والدُّ قافل  طويل  تعلو،ا التُّ )
                                                                         (.ريقالمشرق يرشدنا إل  الطّ 

و،ناإل قصإل أخرى ف  ،ذه المجموع  يؤسةس فيهةا اليةاإل نةوري بطةرس عطةو بةذكاا فتةرات مختلفة  مةن 
ا حداث الواقعي  والخيالي ، فتراه يكتو عن حًارة وادي الرافدين ومرة أخرى يكتُو عن الحاًر، محاوال ا 

اًةةر والمسةةتيبل، مةةن خةةالل كتابةة  قصةةإل واعيةة ، جةةاعالا مةةن المكةةان وعبيةة  ومسةةاحت  مةةزج الماًةة  بالح
ومةةن ،ةةذه اليصةةإل التةة  احتوتهةةا المجموعةة ، . المشةةبع  با حةةداث واإلر،اصةةات، تنةةويرا ا لتأفيةةث  قصصةة 

والتةة  تتمحةةور حةةول الةةذاكرة الحيةة  والمشةةحون  بأحةةداث حييييةة  أو مةةن خةةالل الصةةوإل فةة  أعمةةاق التةةاريخ 
مدين   –عودة الطائر المهاجر  –ا سالإل الشائك  : )ن ، من خالل توظيف ذلإل لبناا قصص  ،  الرافدي

 – 019زقةاق  –حكاية  جارتنةا  –مسةافر نحةو النةور  –نيسةان فة  أول الزمةان  –المرفأ والمةالذ  –ا جداد 
                                                                       (. يسطائر غريو وأمام مزار قدّ 

، 3100كانون الفان  ( 03)المنشورة ف  مجل  اإلبدال السريان  العدد ( 00()ذئاو عنكاوا)ولعل قص  
                                  :،  من اليصإل المشوق  والت  تبدأ بداي  اليصإل والحكايات اليديم 

، إال أن الياإل جعلها تنحو منح  اليص  (..يحك  إن عنكاوا كانت قري  صصيرة..كان يا ما كان)
                           .الحدافوي  والصرائبي ، فيها حاول  أن يلتف ويدور عل  حاالت إجتماعي  مهم 

وتدور حول الذئو، الذي يأخذ معان  عدة منها اليوة والبأس والشجاع  ( ذئاو عنكاوا)تتركز قص   
  : ظف ،ذا الحيوان الشرس لبناا قصت سيطرة، فاستطال الياإل أن يو والصدر واليتل والخطف والجشأ وال

اقترش ا و عل  أفراد عائلت  أن يكون ف  عنكاوا بعد ،ذا التوسأ الكبير، تمفال لذئو ًخم، يسرش ) 
حال  اجتماعي  ربما ترسخت  مأ تمدن الحياة بين الناس وخاص  .. الذئو ،نا ..(.ويمرش بين قطيأ الصنم

                                          :ن، الذين ال ،م لهم سوى الربح عل  حساو الفيراامن الجشعي

ومً  شهر عل  ظهور آخر ذئو والييظ  قائم  ف  جهات المدين  كلها والصورة ما زالت معلي  ف  )
ذيرا بوقول أذ،انهم حت  أن البعب إعتبر،ا إنذار سماوي، للحد من مظا،ر الفسق والفساد بما يشاب  ن

ولكن . فالذئو ،نا ل  حال  أخرى، ما ،و إال إنذاراا لتعديل حال  اجتماعي  مؤلم  ف  المجتمأ..(. كارف 
    .الذي يظهر أن الذئاو قد ازداد عدد،ا ف  المدين ، بالرغم من جميأ اإلجرااات المتخذة لليًاا عليها
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                               :للمتلي  إذ يكتوينه  الياإل قصت  الجميل  ،ذه بدراما مشوق  ومفتوح  
وف  تلإل الو،ل  المشرق  تفجر ف  المدين  عواا حاد وصارخ، بينما رذاذ المطر يستمر ف  االنهمار، ) 

العواا تفاقم أكفر وأكفر، جعل أ،ل المدين  يفتحون الشبابيإل وا بواو بر،ب  و،لأ، فخرجوا ف  حشود 
. ..(ائلل الحجري  وقد تحولت إل  ذئاو ترقإل ف  ساح  المدين ، و،  ف  عواا ،غفيرة ليروا تلإل التمافي

   :التمافيل ما لبفت ف  اليص ، أن بدأت رحل  العودة إل  الصاب  مما ينذر برجول أكيد مرة أخرى/ الذئاو

الحون يرقصو،ا كان ا ستاذ والمرأة الشيراا يتابعون المشهد فم التحيوا بدائرة تلإل الرقص ، الت  كان الف)
     (. وما ،  إال لحظات حت  إنطليت الذئاو وركًت بإتجاه الصاب  عل  أمل العودة فاني . ف  عنكاوا

وأخيرا اليص  ،ذه، من اليصإل الناًج  ف  المجموع  يحاول الياإل من خاللها حلحل  فنيات المجتمأ 
بل البعب من أجل زيادة أموالهم ف  جانو مهم، أال و،و الجشأ واالستصالل والسيطرة والفساد من ق

                                                                        .وتكديسها عل  حساو اآلخرين
 

 بهنام عطااهلل
 كاتب وناقد من العراق
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 أراجيح في مدائن الحلم
لفاطمة بن فضيلة" رواه العاشقان "قراءة في رواية   

 اإلشتباك مع دانتيل النص
(إضاءة ورؤية)   

 

 
سامي البدريالعراقي  والروائي النَّاقد  

 

عل  ناصي  حكاي  مشتهاة، تتربأ ،اوي  تفصل بين وجه  النإل ا دب ، أي نإل؛ ا ول  تتوشح بفيب 
هماراتة ، والفانية  تبةته  بفةوو المةرآة ومةا يرغةو موجههةا لرؤيتة  مةن وجةوه تلةإل اللحظة  ال لحظ  اإلبدال وان

                                                                                           .اقتناصاتها

بكسةةر )وال تةةراوغ ( ح الةةواوبفةةت)وتلةةإل بهجةة  تةةراوغ ... إنهةةا معظلةة  تليةة  بهجةة  الةةدانتيل واإلنفعةةال بإغراااتةة 
                                                                                                (.الواو

النيةةد االكةةاديم  أسةةس لرؤيةة  تلةةإل اللحظةة ، اال أنةة  لةةم يطةةور أدواتةة  القتنةةاإل بهجتهةةا فةة  فًةةائها المطلةةق 
(.المييم)ذات الناقد، بمعنا،ا التسلط  والمتحكم ... رآة الذاتوبعيدا عن تلصإل الزوايا المعتم  من م  

دانتيةةل الةةنإل كةةدانتيل حمالةة  النهةةدين او سةةروال الحسةةناا، ينفعةةل ببًاًةة  الجسةةد قبةةل أن يشةةف ويعكةةس 
الةنإل  –و،ذا ما عطل أدوات النيد االكاديم  او أوقف حم  تفجر،ا ف  جسد النإل قبل بلوغة  .. جمالها

                        .لبوش، خارج محددات الممكن والمناسو وما يالئم وما ال يالئمدرج  الهذيان وا -
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الةةنإل ،ةةةو محةةةور االدو الةةةذي ،ةةو فعاليةةة  لصويةةة  انحرفةةةت عةةةن مواًةةعات العةةةادة والتيليةةةد وتلبسةةةت بةةةروش )
، بحسةو الصةذام  فة  الخطيئة  (متمردة رفعتها عةن سةياقها االصةطالح  إلة  سةياق جديةد يخصةها ويميز،ةا

والتكفيةةر، و،ةةذا مةةا يؤكةةد حاجةة  الةةنإل الةة  أدوات قرائيةة  ال نيديةة  تطلةةق سةةراش تحلييةةات بهجةة  الةةدانتيل فةة  
عات  بعيدا عن نظر أي من أدوات الحسب  أو الرقاب                 .المخيال ليؤسس الختراقات  وتمًو

ةة  غةةرور الكاتةةو وال طمةةوش ال متليةة ، وخاصةة  إن الهةةوة النيةةد بصةةورت  الحاليةة  يشةةب  اليًةةاا الةةذي ال يًر
كبيرة بين ما حصل من إًااة وتفوير للمنت  ا دب  فة  الفيافةات التة  ا،تمةت بتوليةد طاقاتة ، كهةم فيةاف  

ع                               . أول، وبين الفيافات المتوجس  ف  منعرجات االحتباس واليهر المًو

فة  عمةق ( الصصة )صنعت ،ةاجس ( ل النإل االختراق ما قبل فع)رؤي  المنه  النيدي الميولب  بمحددات 
تفكيةةر ومخيةةال ولصةة  المبةةدل، النهةةا تريةةد قيةةاد الةةنإل إلةة  مربةةد الحًةةيرة، ال إلةة  فًةةاا ومةةديات االطةةالق 

( الشةر)نكد باب  الشر فإذا دخل ف  الخير فسد، بحسو االصمع ، و: النإل او العملي  االبداعي   –و،و 
                                                        .للكلم  طبعا مطلق الحراإل، بالمعن  المجازي

أ تفوير فًااات  االغرائي  واستباحات  الستواا وج  المرآة، عنةدما تصةر علة  ( الشر) دانتيل النإل ومًو
يف تل: و،ذا ما يجو ان تجاري  أدوات النيد ومنا،ج .. عدم رؤي  مراكز الًوا واستشعار أبجدي  اشاراتها

عادة ًخها بشةكل تيريبة ، الذبةح الةنإل وتفريةق لحمة  علة  موائةد بةال صةحون او  إشارات  وتفكيإل بنا،ا وا 
مهمةةة  اليةةةةرااة إفةةةارة الصةةةةيد ليةةةةنإل : وبصةةةياغ  اخةةةةرى. خزانةةةات التجميةةةةد المحشةةةورة فةةةة  المطةةةابخ الًةةةةيي 
محاولة  عةروج   – اليةرااة –،ة  : وأيًةا بصةياغ  فالفة .. المتليين، القطف الصةيد مةن فًةااات تحليياتة 

سةواا بحلمة  )عةروج الة  مراقة  الجمةال ... بالجمال ف  مراق  المبدل، ال النزول بالنإل ال  تراو االرب
ان لةم تكةن تجميعةا فهة  يجةو ان  –اليةرااة  –الت  يولد،ا المبدل ف  زحم  تشظي ، نتفا، و،ة  ( او حلمنا

                                 . لنإلتكون إشارة إل  مواطن ومكامن عناصر الخلق الموجودة ف  ا

الدانتيل عنصر إفةارة وبهجة ، واالشةتباإل بة  ًةرورة تفجيرية  للتوليةد، سةواا علة  جسةد االنفة  أو فة  جسةد 
،مال عناصر اإلفارة تلإل تحيل حمالة  النهةدين الة  مجةرد خرقة  واللصة  الة  مجةرد أداة توصةيل ..النإل ، وا 

                                                                                 .ال أداة تفجير وتوليد

دانتيةةل الةةنإل ،ةةو بنيتةة  االشةةاري  التةة  يةةنهب اليصةةالها للمتليةة ، جنسةةا وتيانةةات وتشةةكيل، و،ةةو عنصةةر 
، والنيد االكاديم  دائمةا حصةر جمالية  الةدانتيل بيمصةان النةوم الخارجية  ..الجذو  وافارة شهوة الكشف في 

لتةةةة  التشةةةةف وألتةةةة  التالمةةةةس مةةةةواطن االفةةةةارة، أعنةةةة  مالحيةةةة  عناصةةةةر الةةةةنإل التينيةةةة  وتشةةةةريح  وفةةةةق أ
ميتًةةياتها، فةة  حةةين إن مةةا يجةةو ،ةةو عةةدم االلتفةةات إلةة  النصةةوإل ألتةة  التكةةون محملةة  بحزمةة  د،ةة  
  إشةةاري  قةةادرة علةة  إفةةارة رغبةة  البحةةث فةة  وجةةدان المتليةة  وتحفيةةزه علةة  فعةةل التليةة ، ال عةةدم توفر،ةةا علةة
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وتلةةإل النصةةوإل ، فةة  رأيةة  المتواًةةأ، ال يجةةو التوقةةف .. شةةروط وعناصةةر إكتمةةال الةةنإل مةةن االسةةاس
                                 .عند،ا الن االجناس االدبي  قد تجاوزت مرحل  طفولتها، عل  أقل تيدير

***** 

مةن النيةاد يسةتطيأ قبةول  كةم! عندما ال اتمكن من فإل إشارات النإل فذاإل جهل  أنا ال قصةور فة  الكاتةو
ةةأ الجةةدل ،ةةو قةةدرة الكاتةةو علةة  اسةةتخدام التيانةةات ألتةة  ييةةبب عليهةةا  ،ةةذه المسةةلم   ولكةةن مةةا يبيةة  مًو

فاغلةو الكتةاو يتةةوفر علة  خةزين البةأس بة  ممةةا يجةو ايصةال  ولكنة  ال يتةوفر علةة  .. وكيفية  ايصةال  لهةا
عةةادة انتاجةة  آليةةات اسةةتخدام أدوات التوصةةيل، و،نةةا يةةأت  دور اليةةرااة ال مخلصةة  فةة  إعةةادة كتابةة  الةةنإل وا 

                                                       ، واإلماغاي  اليرااة و،دفها  ..وايصال  للمتلي 

***** 

يعةةي  حالةة  عةةزل وحةةبس  –أي مبةةدل والشةةاعر علة  وجةة  الخصةةوإل  –علينةا أن نتةةذكر دائمةةا إن المبةةدل 
الجبار، بحسو الطيس العةام والبنية  السيسةيولوجي  والييمية  للمجتمةأ الةذي يعةي  يتراوحان بين االختيار وا

و،ةذا التيلةو ،ةو المسةؤول  –، وبمةا إن طيةس المبةدل النفسة  دائةم التيلةو ..في ، وأيًا طيسة  النفسة  ،ةو
م فةإن ،ةذا التيلةو يةؤرجح محةاذاة الجميةأ، بمةا فةيه –عن نس  دانتيةل الةنإل ومنحة  شةحن  االفةارة والبهجة  

                .ياد، لصخرة استيرار المبدل ألت  تتأرجح عل  قرن فور اسطورة الخلق المتهالإل تعباا النُّ 

اسياطها ام جعلهةا اكفةر )من يسع  الخالل توازن الصخرة بيصد اسياطها  –بحركت  الدائب   –،ل المبدل 
نةةةا يجةةةو أن تكةةةون قرااتةةة  متأنيةةة  ومةةةن ،! نعةةةم ،ةةةو بالتأكيةةةد: عةةةن قةةةرن الفةةةور المتعةةةو  االجابةةة !( توازنةةةا 

أيةن ستسةتير صةخرة : وفاحص ، ال مةن أجةل ايفائة  حية ، انمةا مةن اجةل الوقةوف علة  اجابة  السةؤال التةال 
فبةةات بنانةةا بعةةد تةةدحرجها عةةن قةةرن الفةةور خةةائر اليةةوى  أعتيةةد إن مهمةة  قةةرااة الةةنإل االبةةداع  إًةةااة ،ةةذا 

                      !نيف بدانتيل  وتمسيد خيوط نسيج ؤال من زاوي  جديدة، عن طريق االشتباإل العالسُّ 
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 أراجيح في مدائن الحلم

(لحظة السقوط من نهر العسل )  
 

للشاعرة فاطمة بن فضيلة( رواه العاشقان)قراءة في رواية   

 

مةةا ،ةة  المسةةاف  التةة  تفصةةل العشةةق عةةن الحلةةم  ،ةةل العشةةيإال وجةة  حلمةة  الرتحةةال إلةة  نجمةة  فةة  سةةماا 
أو  مةةةاذا يةةةروي عاشةةةيان غيةةةر حلةةةم مشةةةاكس سةةةماا فامنةةة ، بلصةةة  الشةةةعر أو ارتجاجتةةة  إن شةةةئتم ... مؤجلةةة  

غفوتةةة  علةةة  عشةةةو صةةةورت  المشةةةتهاة  كيةةةف لشةةةاعرة  أن ترسةةةم صةةةورة الحلةةةم لعشةةةق دون صةةةور الشةةةعر 
ا وتهويمات  ف  فًااات من بلور يراوغ  ألوان انعكاسات   نحن  أمام شاعرة ترفب  أن تتنازل عن  أدواته

أو لنيةةل أصةةّرت علةةة  اقتحةةام عةةالم الروايةةة  بةةأدوات ورؤى وفًةةةااات الشةةعر ولصتةة  وتصةةةر علةة  تسةةةجيل  
                               فهل نجحت ... بصمت ، قبل بصمتها، عل  صفح  الرواي  وعالم السرد

، ..توياتها اليرائية  جو،هةا ومسةعندما تتداخل ا جناس ا دبي  وتتالقح، تتسةأ الفًةااات  أمامهةا وتتعةدد و 
فاًاتها ف  جسد وأيًا تتلون وجوه تمظهر،ا و  .أغوار السؤال ووجو،  النإل وعل  إيصاالت  وتشعبات  ف ا   

بصيةةر أدوات الشةةعر ولصتةة  وحلمةة  عنةةدما قةةررت الشةةاعرة فاطمةة  بةةن فًةةيل  اقتحةةام عةةالم الروايةة ، لةةم تتسةةلح 
 ،  إنمةةا مةةن  أجةةل  أن تكتةةو الروايةة  بفةةوو الشةةعر أبجديتةة ، ال ليصةةور فةة  وعيهةةا بةةأدوات السةةرد وتياناتةةو 

ومساحات فًااات  وممكنات  الت  ال تحد،ا قوالو  أو  أعراف، حاولت بعب مدارس النيد تجميد  السةرد 
عنةةد حةةدود،ا المصةةطنع ، كالحةةدود السياسةةي  التةة  فصةةلت سةةكان المعمةةورة و أقامةةت الحةةواجز بةةين  أ،لهةةا 

. أبةدا بتطلعاتهةا نحةو سةماا جامعة ، س أسةميها سةماا االلتيةاا الفامنة   وقولبت فًااات حياتهةا، المفتوحة 
ومةةن لحظةة  انطةةالق الروائيةة  فاطمةة  فةة  بنةةاا جسةةد الروايةة   ورإل غيمةةات سةةمائها،  أكةةدت للمتليةة   أنهةةا 
تتسةةلح و أدواتهةةا الخاصةة  والمتميةةزة واليةةادرة علةة  اجتةةراش مفاعيةةل ،ةةذا الجسةةد الةةذي يجةةو  أن ييةةف علةة   

تةةة  بخصوصةةةي  روحةةة  واختراقاتةةة  ليتةةةرإل بصةةةمت  الخاصةةة  علةةة  جسةةةد الروايةةة  ، باعتبةةةاره أصةةةعو  أقةةةدام فاب
                                           .أجناس ا دو وا كفر،ا حاج  للمعرفي  والعلم بأدوات حرفت 

لرسةم  أبعةاد  وخامةات راوه العاشيان، الرواي  الحلم، الت  تصدت الشةاعرة ابةن فًةيل  كروائية  ،ةذه المةرة،  
معمار،ةةةا الفنةةة  والرؤيةةةوي، تكةةةاد تيتةةةرو مةةةن رسةةةم يوتوبيةةةا مةةةن نةةةول جديةةةد س أسةةةميها يوتوبيةةةا الرجةةةول  إلةةة  
حاًن  المرجعي  ا سطوري  ليص  الخلق ا ول  ف  رياب الجن ، والتة  سةأتجرأ لنحةت مصةطلح تعريفة  

أو الرجول إل  المرجعي   ،نا بمعن  النكوإلوواقعي  الحلم  (!الحلم الواقع )رواي  : خاإل بها تحت عنوان
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الحلميةة  ، بمعنا،ةةا ا سةةطوري،  أو البةةدائ  التكةةوين  الةةذي نهًةةت علةة   أكتافةة  الصةةورة البنائيةة  التوفيييةة   
 شةةكال التفسةةيرات التةة  ،ومةةت حةةول بنةةاا معمةةار يحكمةة  تصةةور العيةةل البشةةري  سةةباو وشةةكل االنطالقةة  

                                                                        . ا ول  لمسيرة الحياة البشري 

***** 

و،نةةا ال  .. لمةةاذا مةةا رواه العاشةةيان،  أقصةةد اختيةةار العنةةوان  اختيةةار فاطمةة  لهةةذا العنةةوان لةةم يةةأت مةةن فةةراغ
ا  أقصةةد العنةةوان علةة  روايةة  أحةةداث الروايةة ؛إنم( بطليهةةا)أقصةةد الجانةةو الميكةةانيك  لتةةوال  عاشةةي  الروايةة  

كدال محفز وجاذو  محرب يشّف عما  تمور ب  الرواي  ويفتعةل فة  طرحهةا، فيمة  ومعالجة ، ومةا يشةاور 
ب  المتلي  حول مشروعها الرؤيوي وجهةد،ا فيمةا تعتةزم طرحة  للبحةث ومةا تيترحة  مةن أسةئل ، كفنيةات لهةذا 

أن مهمة  ا دو تيتصةر علة    بمعنة ولة ، إشةكالي  بالدرجة  ا  إل  أن مهمة  ا دو ،ة  المشرول، استناداا 
                                                                    .إفارة ا سئل  دون التصدي للحلول

( ،ويتهةةةا)عنةةةوان اقترحتةةة  فاطمةةة  الشةةةاعرة قبةةةل الروائيةةة ، برأيةةة ،  نهةةةا تصةةةر علةةة  تأكيةةةد .. رواه العاشةةةيان
ها تصر عل  تأكيد مرون  الرواي  كجنس  أدب ، خارج قوالو المدرسة  ا كاديمية  الفيافي  كشاعرة أوال، و ن

ومن منطلق  أن العنوان فريا النإل وما يشةف عةن خبايةاه فةإن اختيةار الشةاعرة لعنةوان بفةوو الشةعر  . فانيا
احاتهةةا، إنمةةا يةةأت  فةة  سةةياق إصةةرار،ا علةة  اسةةتخدام لصةة  الشةةعر كةةأداة لتوصةةيل فيمةة  الروايةة  وأجوائهةةا واقتر 

                              .باعتبار النإل، أي نإل  أدب ، ،و اقتراش من كاتب ، بحسو روالن بارت

واية  أم فة  كتابة  الرِّ  إن كانلياؤ،مةا سةبباا  بةل ال أحةد يةذكر.. أم خارجها ال أحد يعلم  إن كانا داخل الحكاي 
                                                                        .إن كانت الرواي  تعل  لليائهما

 ، فهةةل كانةةت ،ةةذه التيدمةة  بمفابةة  تبرئةة  مةةن الحةةدث أم ترا،ةةا تأكيةةداا ..،كةةذا تيةةدم فاطمةة  بةةن فًةةيل  لروايتهةةا
                                                                                    لمرجعي  الحلم لها 

                                                        .صورة ،ذا لرواي  ،  من سيًعنا ف اأحداث 

فتحةةت عينيهةةا بةةبطا محاولةة  فةةإل أ،ةةدابها ..  "الروائيةة  تختةةار فعةةل السةةيوط فةة  حةةدث الروايةة  لبطلةة  روايتهةةا
                         ".المتشابك  ، مياوم  رغب  ملح  ف  النوم أو الذوبان أو السيوط ف  ،وة عميي 

،ل ،و السيوط عل  ا رب بعد الطرد مةن الجنة ، كمةا يةروي المةوروث الحكةائ   سةطورة الخلةق والنةزول  
شةةعرت  أن جسةةد،ا .. "إلةة  ا رب فةة   أغلةةو الةةديانات  نعةةم، و،ةةذا مةةا تؤكةةده الروائيةة  فةة  الفيةةرة الالحيةة 

س طعةةم العسةةل علةة  شةةفتيها، فرائحةة  العسةةل يتشةةظ  وخاليا،ةةا توشةةإل  أن تتبخةةر، أخرجةةت لسةةانها تتحسةة
حركةةت رأسةةها، أدارت عينيهةةا، . تصمةةر  أنفهةةا وتيتحمهةةا بعنةةف، بةةل مازالةةت قطةةرات منةة  تسةةيل علةة  جسةةد،ا
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( حلةم)السةيوط  إلة  ( حلةم)إذن ،ة  اإلفاقة  مةن "  فاجأتها الربوتان المنتصبتان المكللتان بتةاج مةن العنبةر 
والتة   –بعةد الكشةف عةن السةواة  –ل   أرب الواقأ بفوو العري ا ول الواقأ من الجن  بأنهار عسلها،  إ
مفةةةةل ،ةةةةذه المرجعيةةةة  (. الربوتةةةةان المنتصةةةةبتان المكللتةةةةان بتةةةةاج مةةةةن العنبةةةةر)رمةةةةزت  إليهةةةةا الروائيةةةة  بعةةةةري 

ا سطوري  الممتدة ف  عمق الموروث الفياف  للبشري  كلها، تعط  النإل بعده التةاريخ  الةذي سةعت  إلة  
رواه )يةةةة  كتوفيةةةةق لمرجعيةةةة  الحةةةةدث الروائةةةة  وفيمةةةة  الروايةةةة  التةةةة   أقةةةةدمت علةةةة  معالجتهةةةةا فةةةة  اإلحالةةةة  إل
و،مةةا رمةةز آلدم وحةةواا فةة  قصةة  الخلةةق، و أيًةةا للتأكيةةد علةة  ميولةة   أن اليصةة  عينهةةا تكةةرر ( العاشةةيان

ا يةام نفسها مهما اختلفت الرؤى والمعالجات، بحسو التكرار الذي درجت الحكاية  علة   إعادتة  علة  كةر 
الكتةةاو يتنةةازعون نصةةا )مةةن لحظةة  السةةيوط علةة  ا رب، بحسةةو الطةةرش التةةاريخ  والميفولةةوج ،  أو أن 

                                                                           . بحسو لص  ا دو( واحدا

حاجةة  بنةةا ،نةةا  ن نبحةةث عةةن ، وال (فيةةط رائحةة  العسةةل تعيةةد،ا  إلةة  مكةةان مةةا... الشةة ا فيهةةا يسةةتجيو)
، بطل  الرواي ،  ن  أنهاره ال توجد  إال ف  الجن  التة  سةيطت (ياسمين)مصدر العسل الذي يصط  جسد 

الروائيةةة  بةةةن .. منهةةةا لتو،ةةةا، بحسةةةو قصةةة  الخلةةةق، و أغلةةةو المةةةوروث الميفولةةةوج  لمعظةةةم شةةةعوو ا رب
نتةاج لتصةور نلةوإل  مازلنةا: ط،و إنمةا للمواجهة  قبلهةافًيل ، تعيد الكرة علينا بالحكاي  عينها، ال للتذكير في

،ةةل ،ةةو الحيييةة   إذن،  أم ترانةةا صةةيرنا،ا كةةذلإل  ليسةةت مهمةة  ا دو اإلجابةة  ... حكايتةة  ونةةرفب مصادرتةة 
الروائيةة  سةةتعرب لنةةا تصةةور،ا الخةةاإل  أو اقتراحهةةا بهةةذا الشةةأن، .. علةة  مفةةل ،ةةذا السةةؤال علةة   أّيةة  حةةال

،ل ل   أن أقول ونرفب الخروج من أسةره، ... ي مازلنا ندور ف  فلإل طرح ًمن حدود ،ذا المألوف الذ
                                                                                ولو بطريي  غير واعي  

صةادم   ، مفاجئة  نعةم، ولكنهةا غيةر(ابتدائية )الحياة كمسلم  ( فخ)الروائي  تًعنا  أمام لحظ  السيوط ف  
،ةةل سةةيوطنا فةة  فةةخ الحيةةاة،  أو الشةة ا اليةةوم ، بةةالمعن  الةةدقيق، .... إلةة  درجةة  الةةرفب، كمةةا  أتصةةور 

ورغةةم كةةل  _ مسةةلم ، بةةالمعن  التةةاريخ ،  أو قةةدر، بةةالمعن  الميوفةةودين   سةةأكتف  ،نةةا باإلشةةارة  إلةة   أن 
زال ،نةاإل كهةف بةدائ   يةتحكم بةأ،م  مةا –إرفنةا الفيةاف  والمعرفة  والمنجةز العلمة  والتكنولةوج  فة  حياتنةا 

                                                                 . سؤال الوجود والكينون : جوانو حياتنا

               لماذا وكيف تكون اإلًااة فخاا .. مازلنا ف  حًرة العنوان الذي سنطلق علي  فخ اإلًااة

ال يةةروي  إال ا حةةالم وصةةور،ا، ومةةن ،نةةا يةةأت   -ظةةات ،يامةة  علةة  ا قةةلفةة  لح –العاشةةق، و،ةةذه بديهيةة  
ةةي  .. فعةةل التفخةةيخ إليمةةااة العنةةوان وبنيتةة  اإلشةةاري  ةةي   –وعلةة  ،ةةذه ا ًر بنينةةا  –إن راقكةةم قبولهةةا كأًر

فمةةةن  أيةةن جةةةاات واقعيةة  الحلةةةم، التةةة  ... الحلةةةم الةةواقع : رؤيةة  التصةةةنيف لكتابةة  فاطمةةة  ورؤيتهةةا الروائيةةة 
نا، و،  رؤي  حلمي   ،و حلم التفسير إلشكالي  الوجود، الت  مازالت معلي  عل  رؤي  السيوط عل  افت ًر

إنها . ا رب بعد الطرد من الجن  أو الخطيئ  ا ول ، بلص  الرؤي  الميتافيزييي  الت  توارفتها أغلو ا ديان



266 
 

ةةتها تهويمةةات طةةال الةةزمن بهةةا و،ةة  معليةة  علةة  أ،ةةداو  ، ومنهةةا اكتسةةبت جةةواز ..يلةةقالرؤيةة  حلميةة ، فًر
ن لةم تةزد مسةاحتها عةن ظهةر  إل  مخيل  اليبول اإلنسان  تحت المرور ًصط الحاجة  ليابسة  االسةتيرار، وا 
ومن ،نا جاا افتراًنا لما يروي  عاشةيا رواية  فاطمة ، علة   أنة  رؤية  ! أو حت  ظهر بيً  عنياا حوت

سةةةير ليًةةةي  الوجةةةود المتمفلةةة ، فةةة  المةةةوروث حلميةةة ، ستكتسةةةو واقعيتهةةةا مةةةن خةةةالل مةةةا سةةةتطرح  مةةةن تف
ةةةي  الميفةةودين ، باعتبةةةاره الياعةةدة ا ساسةةةي  لهةةذا االفتةةةراب التفسةةيري، تحةةةت ًةةصط ال حاجةةة  وحةةد،ا،  ًر

ن لم تزد مساحتها عل  مساح  ظهر بيً  العنياا، كما أسلفنااالستيرار، و                           . ا 

اث ا حةةالم، ،ةةذه مسةةلم  لةةن نمةةاري فيهةةا؛ ولكةةن مةةن منةةا يسةةتطيأ  مةةا يرويةة  عاشةةيان فيةة  كفيةةر مةةن  أًةةص
إنكار مساح  الحلم ف  حياتنا، وخاص  عندما ال ييطأ حبلة  السةري بوتةد ارتباطة  بةأرب الواقةأ  ولكةن لةم 
مةةةا يرويةةة  عاشةةةيان لمفةةةل ،ةةةذا ا مةةةر الكبيةةةر والخطيةةةر فةةة  حيةةةاة اإلنسةةةان، ومةةةن أيةةةن يمكةةةن لةةة  أن يكتسةةةو 

أردنا أن ال نفترب أسةوأ  إن. أو كاد... ،و ول  العشق بعيليهمارد حلم لرجل وامرأة ذشرعيت      و،و مج
أن البنية  االعتيادية  لةم :  االحتماالت  اإلجاب  علة  ،ةذا السةؤال تةأت  وتكتسةو جةواز مرور،ةا مةن بديهية  

زة تتوسةةط تبةةرر لكامةةل مسةةاح  المةةوروث المفيةةودين ،  إال افتراًةةا، وعلةة  مسةةاح ، سأشةةبهها بمسةةاح  جزيةة
زاوية  . البحر ومساحتها تتأرجح بين االتسال والًمور تبعا لعملي  مد وجزر مياه البحر عل  وج  جسةد،ا

نظةةر  أخةةرى س أسةةتييها مةةن المةةوروث الةةدين  علةة  وجةة  الخصةةوإل، باعتبةةاره صةةاحو المسةةؤولي  الكبيةةرة 
  السةةيوط وحصةةر،ا  أيًةةا عةةن ،ةةذا التفسةةير ومسةةاح  قبولةة ،  إال و،ةة  رسةةم  لما،يةة  وكامةةل  أبعةةاد حادفةة

بيًي  الخطيئ  ا ولة  التة  جةاات عةن فعةل عشةق و إغةواا، و إن حاولةت حرمة  المعتيةد االلتفةاف علة  
                                                                        !تسميت ، سواا تحريما  أو حياا

***** 

إن كانا داخل الحكاي  ال أحد يعلم  
بل ال أحد يذكر إن كان.. جهاأم خار   

واي  أم  إنلياؤ،ما سببا ف  كتاب  الرِّ   
.لليائهما عل تواي  كانت الرِّ   

 
ةةيح  يزيةةل  أو .. بةةل ارتكابهةةا لصةةورة سةةؤالها... اجتراحهةةا/،كةةذا تيةةدم فاطمةة  لحةةدفها فهةة  تبةةدأ بتيةةديم تًو

ادعةةاا المعرفةة ، و إن مةةا اجترحةة  يسةةيط أي دعةةوة التباسةةي  عةةن كا،لهةةا، ،ةة  الكاتبةة  الخاليةة  للحةةدث ،نةةا، ب
                         ..ف  رحل  البحث عن تفسير ... قلمها ال يزيد عن كون  تهويم   أخرى مًاف  

،مةةا رمةةز لبطلةة   –فةة  الةةنإل  أو التهويمةة   إن شةةئتم  –آدم وحةةواا، اقتةةراش فاطمةة   ن كةةانإ ال أحةةد يعلةةم
                     ..آخر لرؤي  أخرى مًاف أو اقتراش قص  الوجود ذاتهما أم إنهما افتراب تفسيري
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إلةةة  مرجعيتناالميفيولوجيةةة ، والتةةة   أحالهةةةا التيةةةادم  إلةةة  مرجعيةةة   حةةةدث فعةةةال، اسةةةتناداا فهةةةل ،مةةةا صةةةنال ال
معرفي ،  أم ،ما مجرد اقتراش آخر لزاوي  رؤي   أخرى  الروائي  تنف  علمهةا الشخصة  بهةذا وتعممة  لتةدفأ 

االدعاا برؤي   أو اقتراحها،  ن فعلها ا دب  ال يزيد عل  كون  تهويم   أخرى فة  رحلة   عن نفسها تهم 
ي  لزاوي  نظر  أخرى                                                      !ال  أكفر... البحث عن  أًر

و السةبو فة   ،ة -لحظة  وجود،مةا ا ول، وبصةب النظةر عةن ،وية  الصةانأ  –فهل كةان وجةود آدم وحةواا 
أحةداث قصة  الخلةق، أم ترا،مةا ،مةةا مةن نسة  خيوطهةا مةن  أجةةل تفسةير سةبو وجود،مةا و إكسةاب  شةةرعي  

( آخةر)وفيةا ليناعاتهةا الشخصةي  ، معرفة  أي  –الوجود  الكاتب  تنف  عةن نفسةها المعرفة  بهةذا، مفلمةا تفنةد 
و إال لمةةا كانةةت ،ةةذه ... تفسةةيرات ومفةةل ،ةةذا التفنيةةد يرجةةأ لعةةدم قناعتهةةا بجميةةأ مةةا مةةرت عليةة  مةةن. بهةةذا
ها علينا، كرؤي   أخرى القتراش  آخر الرّ                             . واي  ولما طمعت الكاتب  ف  عًر

، و،ةةذا (عنةةدما يبةةدأ التةةاريخ يتوقةةف الشةةعر)لنبيةة  خةةيط الحكايةة  مشةةدودا ولنيلةةو صةةفحات   ألةةواش التةةاريخ 
أ بزمزم الشةعر قبةل  أن تيةدم علة  كتابة  أي عبةارة فة   يتعارب مأ حال  شاعرة تكتو الرواي ؛  إنها تتًو

الرواي ، فهل من مدخل للتاريخ من بواب  شةاعرة  لنعةود  إلة  خةط الشةرول ا ول فة  التةأريخ وللنظةر كيةف 
إن  بدأ مكتوبا بالشعر ومخيال  عل  وج  التحديد، ومئات من  ألواش ا ساطير تؤكةد ،ةذا، و أغلبهةا ..  بدأ

إذن التةأريخ بةدأ بحكاية  ...  نيل لنا  أول التهويمات حول قص  الخلق ا ول والنزول  إلة  ا رب ،و من
: مكتوبةة  بلصةة  الشةةعر دون سةةواه  ومرجعيةة  اليصةة  كلهةةا، التةة  يصةةفها  الشةةاعر االنجليةةزي ولةةيم شكسةةبير

و،ذا مةا تؤكةده ! ، كانت حادف  سيوط من فخ مخيال الشعر، ودون ارتدادات  إزاحي (ًج  حول ال ش ا)
إذن اليصةةةةة  بةةةةةدأت بحةةةةةادث السةةةةةيوط علةةةةة  ا رب، و،ةةةةة  المرجعيةةةةة  ا ولةةةةة ،  ..  الكتةةةةةو السةةةةةماوي الفالف 

.أسطوريا ودينيا  أيًا، وعل   أساسها تأسست المعرف  التأريخي ، بالمعن  الميفيولوج  ال الحفري طبعا  

                               شييها فما الذي اقترحت  علينا فاطم  بن فًيل  ف  روايتها عل  لسان عا

ةأ معهةا بزمةزم الشةعر قبةل ولةوج عةالم روايتهةا، ال   نهةا كتبتهةا بلصة  الشةعر وحسةو، بةل  ن مخيةال  لنتًو
                            .المعرف  ال الفن  طبعا/الشعر ،و من نس  حدفها وفيمتها، بمعناه المرجع 

***** 

                                   ..لعل مونتسكيو من قالها( وتفسد الطيوس صحب  النساا ترب  الذوق)

              !!!ولماذا ،  جن  آدم دون حواا ببساط  شديدة   نها للكسل واللذة فيط!ما ،  جن  آدم 

.. تسةكيوؤال ا خيةر لحةين الفةراغ مةن ميولة  مونواو علة  الّسةذة  لنؤجةل الّجةو،ل حواا ال تحو الكسل واللّ 
                                                                         (..وقساا ترب  الذُّ صحب  النِّ )
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نةة  كسةةل دائةةم الجَّ    لةةم يكةةن فيهةةا، بةل  نَّ  ، ال  ّنةؤيةة  اقترحهةةا مونتسةكيو علةة  ا رب ال فةة  الجّنةة،ةذه الرُّ 
ةةةأ الكسةةةل ال  نَّ  ، و أيًةةةاا !والكسةةةل بةةةال طيةةةوس ةةة اا ذوقّيةةة  يتطلةةةو تصةةةنيفاا ًو رؤيةةة   ، لةةةذا فةةةإنَّ ..بةةة  اا خاصَّ

وصةحب  حةواا ،ة  .....   طي  والبدائّيةسةلُّ لخصائإل الصاب  ف  فنايا آدم التّ  تهذيبياا  مونتسكيو كانت اقتراحاا 
تةة  عنا،ةةا مونتسةةكيو فةة  ميولتةة   ،ةةل بعةةد تهةةذيو   طيةةوس الَّ أّيةة يةةوس، وقبلهةةاومةةاذا عةةن الطُّ .. الكفيةةل بهةةذا

                            .. وائيّ ؤال جزا من رؤي  الرِّ جواو ،ذا السُّ  أنَّ  وق حاج  للطيوس  أعتيدالذَّ 

              .ل مسؤولي   إفساد،ا  من يتحمَّ د ،ويّ أن نحدِّ  يوس قبلأن ننظر ف  ،وي  صانأ الطُّ  وعلينا

ةيح مالمةتتصةدَّ ( رواه العاشةيان)فة   يوط   مةن لحظة  السُّةةح خارطة  اليّصةى فاطمة  بةن فًةيل  إلعةةادة تًو
                   أنا اآلن ومن أين جئت  أين): نصماس ف  موقد نار الكلم إل  لحظ  اال.....  ا ول 

،ة  مملكتة ، سةيكون لة  فيهةا مةا . سةتكونين إحةدى رعايةاي.. سةأدخلإل مملكتة .. أنت ،نا داخل مملكتة  
أي ( ! بةأمري ويسةتفييون بةأمري، يةأكلون ويتناسةلون بةأمريسةينام الكةل ! أشاا من خمر ونساا وكسةل ولةذة
                                                        غب  ف  تحييي   آدم يستطيأ نف  ،ذا الحلم والرُّ 

معانةةا منةة  فةة  توسةةيأ مسةةاح  مةةالذه، علةة  وجةة  الدقةة و ... مةةن صةةنأ الطيةةوس مةةن  أجةةل لذتةة آدم ،ةةو  .. ا 
أو الخليةة  ان شةةئتم، نوعةةا مةةن  أشةةكال التابعيةة  ...  عليهةةا جةةزا مةةن تكوينهةةا الطبيعةة وحةةواا التةة  فةةرب 

عليةة  مةةن لةةذة وبهجةة  فةة  المشةةتهاة، قبلةةت بمسةةايرت  علةة  تلةةإل الطيةةوس واالنصمةةاس بمالذ،ةةا، لمةةا تنطةةوي 
                                                                        .لصًب  أيًا اتياااا ، و ..النفس

أنف  عل  وج  ا رب تيبل  ساا للطيوس إذن  ليس منفمن  أين جاا ادعاا مونتسكيو بإفساد صحب  النّ 
،ةذا مةا تخبرنةا ... ذاأن يعيةد النظةر فة  جةدوى ادعائة  ،ة ، وعلة  آدم..م، معرفيا ال عاطفيابمفل ،ذا االتها

                                                        .دون إشهار، ما بين سطور روايتها وائي ب  الرِّ 

إلة   ،منا مالحي   إشةاراتها التة  سةعت إن كل ،نا، بل( رواه العاشيان)أو فيم   لسنا بصدد مالحي  حدث
وعيةده ... بنةاه المفهومية بفها، كاقتراحات للنيةا ، ولكةل متلةق قبولهةا أو رفًةها، بحسةو قناعاتة  الفكرية  و 

                                                                                         !أيًاا  فسي النَّ 

مةةةابين صةةةورة المعةةةا  ... الروائيةةة  تعمةةةد  إلةةة  تكنيةةةإل النسةةةي  البنةةةائ  المتةةةداخل مةةةا بةةةين الةةةواقع  والحلمةةة 
يةز علية ، حفاظةا وصةورة مةا تيترحة   أيًةا، ولكةن دون  إشةهار  أو ترك... وصورة ما قبل ( باعتباره واقعا)

         . لجسد النإل فانيا( الشعري)عل   انسيابي  الحدث  أوال، ولعدم اإلخالل بنظام الرواي  البنائ  
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اسةةتنادا  إلةة  ،ةةذه الياعةةدة، تحةةاول الروائيةة  فةةإل الكفيةةر مةةن ( حةةين يسةةكر السةةيد يعجةةز عةةن مراقبةة  مملكتةة )
...ح كوة ف  جدار الصمت والكلم  معا لصوتهاحصارات االلتباس المفهومي  واالعتباري  من  أجل فت  

ولةةةيس !! السةةةيد يسةةةكر كفيةةةرا فعةةةال(. ،ةةةل كةةةان علةةة   أن أقةةةول لرؤيةةة  مصةةةايرة بصةةةوتها  أولصتهةةةا الخاصةةة  )
ولعةةل حلةةم الملكيةة  البطريركيةة   أولهةةا وكلمةة  حةةواا ا نفةة  ... بةةالخمر وحةةده فيةةط، بةةل بأشةةياا كفيةةرة  أخةةرى

                         !لها، عندما يكون الطيس معتدال، عل  أقل تيديروجسد،ا فالفها وما قب... فانيها

، (و،ةةو مةةا يفتةةرب أن يكةةون شةةكل  الةةواقع )تكنيةةإل التةةداخل بةةين حةةدث الروايةة  الطةةاف  علةة  سةةطح الةةورق 
، (و،ةةةو شةةةةكلها الحلمةةة   أو االقتراحةةةة )الروايةةةة  التةةة  ينسةةةةجها بطلهةةةا ( أشةةةالا) وبةةةين حةةةدفها المةةةةدغم فةةة  

لروائيةة  كنةةول مةةن التيابةةل المتًةةاد مةةن أجةةل مةةنح رؤيتهةةا شةةكل التواصةةل الحلمةة  بةةين الةةواقع  تسةةتخدم  ا
بةةاطراد ،ةةارمون  ( الفةةال  بةةاإل)و،ةةذا مةةا يؤكةةده اعتماد،ةةا علةة  تيانةة  . واالقتراحة  الةةذي تسةةع  للتأسةةيس لةة 

  البةةرم فةة  مةنح الروايةة  كفافة  االتصةةال والجمةأ بةةين خيةوط الحةةدث، رغةةم محافظتهةا علةة  نةول مةةن اسةتياللي
          .مواقعها الظا،رة ف  فنايا نسي  الحدث وعل  وج  السجادة الت  يسا،م ف  ني  وج  رخامتها

من  أرب ما بعد السيوط  أو... الرواي  عل   أرب الرواي لماذا اقتراش نهر الخمر، كأول ما يصدم بطل  
                                                                                          نهر العسل 

                                         (ناس  الحدث)لماذا اقتراش المًاجع  كفمن إلغفااة البطريرإل 

،ةةل ،ةة   إيمةةااات مراوغةة  لحجةةر ذاكةةرة آدم،  أو مةةن يمفلةة ، و،ةةو فةة  الروايةة  نسةةاج الحةةدث والمةةتحكم فةة  
الروائي ، كأداة توليف بين الموروث الذي اكتسو قداست  مةن التيةادم واالقتراحة   مملك  الرواي  الت  أقامتها

وعات العةادة :)  الذي تعمل الرواي  عل  صدمنا ب   لنتذكر  أن ا دو ،و فعالي  لصوي  انحرفت عن مًو
حسو ، ب(والتيليد، وتلبست بروش متمردة رفعتها عن سياقها االصطالح   إل  سياق جديد يخصها ويميز،ا

، ولهةةذا نةةرى أن الروائيةة  عمةةدت  إلةة   إحةةالل الروايةة  التةة  يكتبهةةا بطةةل الروايةة  كبةةديل .عبةةد اهلل الصةةذام 
للحيةةةاة الواقعيةةة  أو جعلهةةةا ،ةةة  الحيةةةاة الحييييةةة ، و،ةةةو مةةةا يؤكةةةده انسةةةحاو البطةةةل  إليهةةةا فةةة  نهايةةة  الروايةةة  

ل ذلةةإل الفعةةل بفعةةل السةةكر، مةةن  أجةةل وتفًةةيل  لهةةا علةة  الحيةةاة الواقعيةة ، و إن لجةةأت الروائيةة   إلةة  تًةةلي
إذ علينةا  أن ال ننسة  أن اقتةراش فاطمة  الروائية  كةان ...  المحافظ  علة  ديمومة  الوجة  الحلمة  القتراحهةا

يمكةةن اليفةةز عليةة  فةة   حلميةة  دون  أن تجةةاف  ممكناتهةا الواقعيةة   أو تصةةطدم بهةةا كواقةأ ال/ رؤية  طوباويةة 
      !يبوال وال يخد  اليوالو والمألوفات ف  وجهها بصورة مباشرةأساسا م النهاي ، من أجل أن تمنحها

لعةةل سةةيوط بطلةة  الروايةة  و،ةة  ! إنةة  حفةةر فةة  صةةخرة ا مةةل المركونةة   أبةةدا علةة  ًةةفاف الحلةةم  ،ةةل أقةةول
ن لم تشهر الروائي و إل  نهر الخمر، دليل عل  ،ذا،  مًمخ  بالعسل ومن  أنهاره  إن  حلم ... بهذا قراراا  ا 

ي  ال يريد                       .أيًا يصر عل  التمسإل بهويت  الحلمي و ... أن يتمرد عل  جذوره ا ًر



270 
 

و،ل فعل الش ا اليوم  الذي نعيش   إال حلم نحاول تعةديل بعةب مسةارات  باختيارنةا  أو اقتراحةات رؤيتنةا 
و شةذوذ بعةب مراحةل إن شئنا الدق  ف  التوصيف  ونحن نستعين بوسائل كفيرة من  أجةل قبةول واسةتيعا 

، وبةةةالكحول والسةةةجائر للةةةبعب  أيًةةةا،،، وبةةةالحلم ..،ةةةذا الحلةةةم، بالتعبةةةد للةةةبعب وبالصًةةةو لةةةبعب  آخةةةر
،ةل يفسةر ،ةذا اسةتخدام الروائية  لنهةر الخمةر كرمةز رئةيس  ربمةا،   ن بطةل الرواية  ! المطلق لبعب آخةر

ا إلة  الواقةأ الحلمة  الميتةرش، فة  يصترف من ،ذا النهر ما يساعده علة  تةرإل المعةا  اليةوم  ليةدلف بهةدو 
                                                                                         .نهاي  الرواي 

ف   أقص  توتره ك  يمدنا ببعب رؤيت  الستيعاو  -أعن  حكاي  اليوم  المعا   –لنبي  قوس الحكاي  
                                                                                         .شروط الحلم

***** 

                                           ماذا عن الصرف  ا خيرة ف  أقص  يمين ممر البيت الوردي 

                                           ،ل ،  المرجعي  الجنسي  لعالم حلم فاطم  بن فًيل  ولماذا 

               ! بل لدم تموز! كال... غرف  منهمرة ف  بيت وردي تجللها حرق  الجسد كأييون  لدم عشتار

بمفهةةوم الفرديةة  فةة  أًةةيق  –المتعليةة  بنشةةاط اإلنسةةان ( العمليةة  التأريخيةة )الجةةنس ،ةةو الحاًةةن  ا م لكةةل 
وعلة  أساسة  بنةت ( ارة ،ة   أقةدم المهةن اإلنسةاني بةأن الةدع)ومن ،نا نشأ فهم الكاتبة  .. الحيات  –تمفالت 

                               .تصور،ا للجنس كمرجعي  حاًن  دافع  ومولدة لمفاعيل العملي  الحياتي 

أيًا نشأت فكرة الخطيئ  ا ول  الت  ترتو عليها  ة الخطيئ ، بمفهومها العام؛ ومن من الجنس جاات فكر 
قام  مفاعيل العملي  الحياتي  عل  ا ربفعل الطرد من الجن  و  و،و أول نشاط حيات  فعل  لياسمين، .. ا 

                                 .واي ، بعد سيوطها من نهر العسل إل  واقأ الحياة ف  الرواي بطل  الرِّ 

ةةعها اال ةةاع  ًو جتمةةاع  أو ياسةةمين تعيةةد الروائيةة ، مرجعيتهةةا العمليةة  إلةة  مةةاخور، لةةيس للتةةدليل علةة  ًو
الخلي  أو لرسم  إطار بعينة  لشخصةها،  إنمةا باعتبار،ةا، ورغةم كةل مؤشةرات العملية  االجتماعية  والييمية ، 

لنتةةةذكر أن نظةةةام اليةةةيم .. االسةةةم غيةةةر المعلةةةن للفعةةةل الحصةةةري الةةةدافأ والمولةةةد لميكةةةانيزم العمليةةة  الحياتيةةة 
أسةةةاس  إنمةةةا قامةةةت علةةة  –لدينيةةة  أو الييميةةة  وجيةةة  أو االميفول سةةةواا بمرجعيتهةةةا –ا خالقيةةة  واالجتماعيةةة  

                                                   .عملي  تينين الفعل الجنس  ووسائل الحد من نشاط 

ةةةت  متطلبةةةات خةةةارج حةةةدود االختيةةةار  –و،ةةةذا الفعةةةل لةةةم يكةةةن اختيةةةارا  إراديةةةا  فرديةةةا، بةةةل فعةةةال اجتماعيةةةا فًر
محطةة  ليةةاا  غلةةو طبيةةات وشةةرائح  –خةةارج نطةةاق العمليةة  الييميةة   –  ، بةةدليل  أن المةةومس ،ةة.الفةةردي
بمعنة   أن للمةةومس دورا محركةا وفةاعال فة  سةةيرورة العملية  الحياتية  ال يمكةةن  .. ، أي مجتمةأ....المجتمةأ
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إغفةال دوره، لةةيس فيةط لتوفير،ةةا اللةةذة لطالبيهةا خةةارج اإلطةةار المتعةارف عليةة  أو ميابةةل فمةن رخةةيإل،  إنمةةا  
وبةةةين ... ا تمفةةةل عمليةةة  كسةةةر للتابو،ةةةات االجتماعيةةة  للشةةةريح  المتمةةةردة علةةة  نظةةةام اليةةةيم االجتماعيةةة  نهةةة

االحتجةةاج ا حمةةر علةة  منظومةة  اليةةيم التةة  ترفًةةها ( كةةارت)،اللةةين، فإنهةةا تمفةةل، بطرييةة  غيةةر معلنةة ، 
                                                                            !بعب الشرائح االجتماعي 

وانا بزمزم الشعر، من  أجل أن نكون  أكفر استعدادا للنزول  إلة  موقةد النةار لتيبةل  لنعود اآلن لنجدد ًو
فكرة الروائي  ف  اقتراحها عل   أن المومس  أحد  أطراف العملي  الحياتي  الت  ال يمكن  إغفال دور،ا ف  

فإن لم يكن جةدإل قةد مةر فة  سةاع   إفاًة  ! وعملي  استمرار،ا إنًاج وبلورة وج  من  أوج  لعب  الحياة 
و إن لم يكن  أبوإل قد ًعف  إلغراا  إيمااة، جسدت لة  فة  لحظتهةا، كةل ! عل  ماخور فجدي قد فعلها

،ةةذه ،ةة  الحيييةة  وعلةة  ...و،كةةذا.... مةةا فةة  الجةةنس مةةن لةةذة االكتشةةاف واالختةةراق، فةةابن عمةة  قةةد فعلهةةا
                                                       ! كن المعتم من ذاكرت المعترب العودة  إل  الر 

أن أول ممارس  للجنس قد تمةت فة  جنة  خًةراا ، فلةم  إذن نسةتكفر،ا علة  بيةت وردي مهمتة  أن  لنتذكر
أمزجة  لمن ال توفر،ا ل  غرف  نوم  الخاص ، وا سةباو متعةددة بتعةدد !( االنتصار أم االنكسار )يمنح لذة 

                                                  .تلإل الصرف، بالمعن  المجازي والترميزي للمرأة طبعا

.. فم  خيط دقيق يتدل  من سرة الرواي ، لنتتبأ خطوات غوره ف  ممر البيت الةوردي وتعرجاتة  علة  غرفة 
لنتةرإل .. ف  شةخإل وذ،ةن بطلة  الرواية  فم  إشارة ف  إحدى عطفات  إل  تحميل  لخيار اللذة كفاعل وحيد

فرويد العجوز جانبا ولننظر ف  خبايا ياسمين كةأنف  لهةا خياراتهةا المسةتيل  فة  ذاتهةا، ككيةان مسةتيل حتة  
،  لم تتعامل مأ لذتها عبر قنةوات التةأريخ أو ممراتة  التة  رسةمت تعرجةات تمويهاتهةا .. عن بنات جنسها

إن لجسةةدي اسةةتحياقات  : تحم تابو،ةةات الركةةام الجمعةة  دون أقنعةة  لتيةةولبعيةةدا عةةن اختياراتهةةا؛ لةةذا فإنهةةا تيةة
لطنفة  ! المستيل  وخيارات ، دون الحاج  لتمويهها بصرائز التعتيم والتموي  كصريزة حفظ النول وغريزة ا مومة 

 جسد ل  استحياقات البد من إشباعها لذاتها، و،ذا عل  عكةس المفةال الةذي طرحتة  الروائية  عبةر شخصةي 
      . خال  بطل الرواي  الت  يالزمها الحنين إل  إشبال غريزة ا موم ، رغم تياعد،ا ف  السن والمهن 

، ،مةا رمةز للشةهوة واللةذة البحتة ، وليسةا رمةةزا  (فاجأتهةا الربوتةان المنتصةبتان المكللتةان بتةاج مةن العنبةةر… )
،مةةةةا جةةةةزا مةةةةن تكوينهةةةةا .. أن يعمةةةةمأو عنوانةةةةا للخصةةةةوب  والعطةةةةاا ا مةةةةوم ، كمةةةةا يحلةةةةو للةةةةرأي الجمعةةةة   

، و،ةة  ال ..الشخصةة ، الجسةةدي والفكةةري والرؤيةةوي، ومةةن حيهةةا وحةةد،ا تصةةنيف ،ويةة  انتمائهمةةا وعطائهمةةا
،ةةذه الرؤيةة  ليسةةت مةةن . تةةرى مرجعيةة  سةةابي  علةة  مرجعيةة  انتمائهمةةا لجسةةد،ا الخةةاإل والممفةةل لشخصةةها

الشخصةةةي  الرافًةة  لليوالةةةو التةة   أسةةةس مةةةن  اقتةةراش العجةةةوز فرويةةد، كمةةةا أسةةلفنا،  إنمةةةا ،ةة  نتةةةاج الرؤيةة 
خاللها الرأي الجمع  لسةلطت  علة  جسةد ا نفة  و إحالة   إلة  مجموعة  تابو،ةات، حةاول مةن خاللهةا خلةأ 

                                   .نول من المعن  عل  حيات  وتبرير لهفت  خلف تفا،  الش ا اليوم 
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يج ، يتدل  من سرة الحكاي  ا ول  مخترقا نهر العسل  إل  نهر الخمر ،ذا الخيط الدقيق، بإشارات  ال بنس
ف  ،ال  من الكسل الميةدس؛ يحةوإل  أحابيلة  المرصةع  باليةاقوت والمرجةان  حافتي الذي يسترخ  آدم عل  

   أجةةل اإلييةةال بحةةواا النةةافرة فةة  غابةةات تيههةةا وسةةراو عينيهةةا ووشوشةةات وحشةةايا السةةندس واالسةةتبرق مةةن
      !،  حكاي  ما قبل النوم الت  يراوغ بها كال،ما فجيع  صورة المرآة !المكللتين بتاج العنبر وتينالرب

                                                                           .المرآة تابوت أقنع  انتظاراتنا

***** 

ال تؤكد،ا، كعالم  فارق ، أيًا، كجزا من تأريخها  ا  من تهم  الصواي  تماما، ولكنهتبّرئ ا نف الروائي  ال
                                                                                           ..الشخص 

،ة  لةم تعةرف عنة  الشة ا الكفيةةر، وال . ال رغبة  لهةا فة  الكةالم، للجسةد وحةده الرغبة  واليةدرة علة  التعبيةر)
، ومةةا ..لةة  مةةا يكفةة  للتعريةةف بنفسةة  ،حتةةاج  إلةة  الكفيةةر مةةن المعلومةةاتف، فلصةة  الجسةةد ال تتريةةد  أن تعةةر 

                 (.ا سماا وا نساو والمهن إال عوائق تيف حائال دون اإلفصاش والتخاطو بلص  صادق 

 ا يفعالنة   اآلن ابتسمت أكفر، كانت متأكدة  أن ال رغبة  لة  فة  اليةرااة وال فة  الكتابة ، و أن  أتفة  شة) 
، لكن  الرجل الشرق  يجو  أن يينعإل  أوال  أّن  مفيف بامتياز و ..،و  أن يفتحا كتابا، شعرا كان أو قص 

لكن  ف  نهاي  المطاف يسع  وبكةل الطةرق  إلة  .. أن  كاتو ال يشق ل  غبار و أن جسدإل آخر ما يعني 
 ريكةةة  ،كةةةذا بهةةةذا الكةةةم مةةةن ا وراق  ،مةةةا ال مةةةا الةةةذي يفعلةةة  جسةةةدان ملييةةةان علةةة  ا. امتطةةةاا ،ةةةذا الجسةةةد

ا نفةة  تواجةة  /فاطمةة  بةةن فًةةيل ، الروائيةة (!!  يحتاجةةان إلةة   أكفةةر مةةن مسةةاح  صةةصيرة وكفيةةر مةةن اللهةةو
!الجميأ بهذه الحييي  لتسيط أقنع  االفتعال والتهويل عن وجو،نا دفع  واحدة، و أولها عن وجه  ا نف   

،ةل يكفة  ! م  عن فنايا،ا  لنستمر فة  فعةل الحيةاة دون مواجهة  تفيةر قلينةالماذا نوارو صورة المرآة ونتعا
نعةةم كةةة  : ،ةةذا للتبريةةر  آدم المسةةتوح  خلةةةف قًةةبان قليةة ، االجتمةةةاع   أو الجمعةة  قبةةل الفكةةةري، ييةةول

                                  !نستمر ف  ممارس  اللعب  لحين  أن نتبين الخيط ا بيب من ا سود

فجر خلف تةالل فزعنةا، تسةأل فاطمة  بةن فًةيل  نفسةها بةين إشةارات الرواية ، وتتةرإل السةؤال معليةا  ،ل فم 
                                                                           .عل  مشجو انتظارات آدم
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                                                 لماذا الحجر عل  رغب  جسد ا نف  خلف تالل الورق 
أن ملكةة  لةةن تتعةةدى سةةلطات   علةة  صةةفحات الةةورق فيةةط، و،ةةو متأكةةد أنوسةةيدا لهةةا، و كةة  يسةةتمر آدم ملكةةا 

         .مساح  الورق  الت  قد سمعت بطل  الرواي  صرير تكسر،ا تحت خطواتها عل  ًف  نهر الخمر

عنصر الةذكورة المهةيمن )أو اإلرادة الجمعي  ل    ،ذه الحكاي  من قبل آدم( سوأة)فم  رغب  ملحاح  لمواراة 
مواجهةة  .. ،  نهةةا تفًةةح أسةةرار لعبةة  ا قنعةة  وتعةةري النوايةةا وا ،ةةداف(علةة  مفاعيةةل العمليةة  االجتماعيةة 

ا فكةةةار لةةةيس العمةةةل المفًةةةل آلدم، ،ةةةو يفًةةةل عليهةةةا حةةةرو الرصةةةاإل التةةة  تشةةةبأ غةةةروره وتسةةةجل لةةة  
هةة  ا فكةةار لهةةا خسةةائر،ا المدغمةة   أو غيةةر المنظةةورة، والتةة  انتصةةارات علةة  ا رب، فةة  حةةين  أن مواج

غالبةا مةا تجةةر خلفهةا سةل  ،ةةزائم صةادم  فةة  وقعهةا،  نهةا تهةةز عةر  سةةيادت  فة  غرفة  النةةوم وعلة  سةةرير 
                                                              .الحو، وان كانت بال موت  أو دم يسيل

لماذا تعترف ل  بهذا المجد   إذا ما استعنابفرويد العجوز .. صار آدم ا وحد ف  تأريخ ا نف دم البكارة انت
ولكةن ا مةر لة  جانةو آخةر . فسييول لنا ،  غريزة خليية  كّرسةها ، كمفهةوم اعتبةاري،  إرث فيةاف  متخلةف

ن لهةا دور،ةا فة   عدم نفةب السةلط  الذكورية  بصةورة نهائية ،  : في  تبرير غريزي مستحو من قبل ا نف 
إشةةبال حاجةة  تلةةإل الزاويةة  المنزويةة  فةة   أقصةة  اللوحةة   أبةةدا، والتةة  لهةةا ظاللهةةا علةة  جمةةال اللوحةة ، رغةةم 

                                                                        .  قتام  مالمحها وارتجاعاتها

           كانت الروائي  بصدد ترسيم مالمحها   ،ل يتناقب ،ذا مأ شروط  إعادة صياغ  اللوح  الت 

ومت  لم يحكمنا تناقب ما ف  أي من وجةوه اقتحاماتنةا او نكوصةنا فة  فةراغ مةا بعةد وقوفنةا علة  مةا نظةن  
                                                                                        أن  قم  الجبل 

                                                             من االحتماا بظل غيم   ،ل يبدو ،ذا نول

***** 

كما ييول الشاعر محمةود دروية ، ونحةن  إزاا ( من يكتو حكايت  يرث أرب الكالم ويملإل المعن  تماما)
             ..لص شاعرة عملت عل  إعادة التأسيس لحكايتها وبفها ف  بح  الصرخ  المكمم  لتأو،ات ال

                                                                     .الشعراا ورف  الحرف وحرائق النبّوة

، و أيًةةا تجميعهةةا لخيةةوط ..إنةة  نةةول مةةن إعةةادة التأسةةيس لظةةل الصيمةة  الباحفةة  عةةن ،ويةة  قطرتهةةا ا ولةة 
                                                            .الفجر لتيريو وج  السماا من وع  اللص 

أنفة ، ومةا بينهمةا  والحكاية  ،ة  ا خةرى... أنفة   –رنو،  أخطر ميتنيات اإلنسان، بحسو ،ولد -اللص  
                                                                  . تأريخ يجهل تفاصيل و،ويات روات 
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لعملي  التأريخي   لحواا كانت تفاح  البدا، بلص  الشعر، وفعل التةأريخ ا ول ومحةرإل أول أنف  أسست ل كم
                                                                         .حجارة، بلص  التأريخ السياس 

أنا  بزمزم الشعر قبةل ولةوج ،ل يحق لحواا  إعادة نفب الصبار عن وج  تفاحتها  سأذكركم و أننا قد تًو
إذن .  حكاي  فاطم  بن فًيل ، و، ، ا نف  وارفة  فعةل التفاحة  والحكاية  ولصتهمةا معةا،  ن الكلمة   أنفة 

يح مالمح  عل  أقل تيدير                     .ا نف  صاحب   أول حلم للتصيير، ومن حيها  إعادة تًو

قرار،ةةا كمحفةةز فاعةةل امحايفةة  لصتهةةدة تأصةةيل فعلهةةا و لسةةنا بصةةدد اسةةتعراب للعمليةة  التأريخيةة ، بةةل بإعةةا  وا 
                                                                                                 .ودال

الرجةةل فةة  روايةة  بةةن فًةةيل  علةة  ا قةةل، يحجةةر علةة  مجموعةة  مةةن ا فكةةار مةةن  أجةةل تةةدجينها و إعةةادة 
،ل ،ةو فعةل ًةد حةواا و إنكةارا لحيهةا التةأريخ  فة  .. روش التمرد من تالفيفها تركيو صور،ا وامتصاإل
                                                                                صناع  التأريخ وحدف  

اإلحالة ،  سرداو اعتيال ا فكار ييبأ تحت نهر الخمر ف  جن  كسل آدم، و،ذا االختيار لم يأت  من فةراغ
و إن جاا من فراغ اليصد،  ن  سيخًأ لسطوة تصيير أفر فعل الخمر ف  الموازن  التوفييي  بين االختيار 

.كما  أن  ينطوي عل  اإلشارة الصريح  لتحميل آدم مسؤولي  كبح الحلم والفكر واحتكار الحييي .. واإلفراج  

                                                                    .من يملإل السجن يملإل رغب  اليمأ

ألةم تكةن العملية  التأريخية  عملية  قمةأ متسةاوق  مةأ .  وأشكال اليمأ تتعدد بتعدد وجوه الحلم و أوج  تطلع 
،ذه حييي  تراوغ ا صابأ  أو فعل اإلمسةاإل، . فعل  أو حلم التطلأ  بل ، و إال لما كان من تأريخ  أساسا

                                                            .لتحديق ف  مرآة الذاتبسبو جهد رفب ا

ةةةوعي  فهةةة  محاولةةة  لعيلنةةة  وتينةةةين وشةةةرعن  مةةةا يطفةةةو مةةةن .  اإلنسةةةان ذاتةةة ، كةةةالحلم التةةةأريخ  أمةةةا المًو
، ...واية لةن  أدعة  الفعةل ،نةا لحةواا، مفلمةا لةم تدعية  الروائية  لبنةات جنسةها فة  الر ! صور،ما علة  الةورق

                                                                 . سأكتف  مفلها باإلشارة التحفيزي  فيط

                                              (.من يكتو حكايت  يرث أرب الكالم ويملإل المعن  تماما)

رب الكةةالم، تأريخيةةا وأيةةديولوجيا، علةة  ا قةةل، فهةةل ياسةةمين، بطلةة  الروايةة ، كتبةةت حكايتهةةا  نهةةا وارفةة  أ
                                                                                 امتلكت المعن  فعال 
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فمةةة  حشةةةد مةةةن إرث المخطوطةةةات المفنةةةدة فةةة  تةةةأريخ البشةةةري ، وأيًةةةا فمةةة  إشةةةارات إشةةةكالي  موازيةةة ، و إن 
قاسةةةم ( آدم)محمةةةود درويةةة  شةةةاعر، فةةة  كةةةل ا حةةةوال، ييةةةول .. علةةة  عتبةةة  الخطيئةةة غافلتهةةةا مةةةرآة الشةةةإل 

                                                              (. بطل الرواي  وصانأ حلمها)ا ندلس  

ة   أو شةبحي  لوجة  حكايةة   تأريخيةا، ياسةمين لةم تخةرق سةةطوة إشةارة المةرور مةن أجةل مطةةاردة صةورة مفتًر
. نسةي ، بةةل مةن  أجةةل تجفيةف منةةابأ نهةر الخمةةر الةذي يسةةكر قاسةم ويدفعةة  للتةداع  فةة  سةورة حلةةم ييظتةة م

                                                    فهل يكف  ،ذا لدعم ادعائها بامتالإل المعن  تماما  

                                                                                . تأريخيا ال وحلميا نعم

،ةةةل يسةةةتوقف الشةةةعر حجةةةر التةةةأريخ عنةةةد عتبةةة  مةةةا  فةةة  أرب الكةةةالم وتحةةةت غيمتةةة  تحتةةةبس أصةةةوات كةةةل 
                                                          .الحرائق، من تفاح  الصواي   إل  جن  الكسل

***** 

                                    تعيد ترتيو فًو  الواقأ  ،ل سعت الروائي  للتأسيس لفًو  حلمي 

                                                     و،ل أقدر عل   إعادة ترتيو الواقأ من الفًو   

عةةادة تشةةكيل ،ةةذه ا شةةكال فةة   ةة  اسةةتنفدت آليةةات  اشةةتصاالتها فةة  إعةةادة  إنًةةاج  أشةةكال وا  الواقةةأ فًو
، بمعنةة  تحريةةإل إسةةتاتيكي  اليبةةول فةة  إسةةتاتيكي  قابلةة  لحركةة  دورانيةة  ال  ..بلةة  لليبةةول والتةةدويرمألوفةةات قا
ةة  الفعةةل السياسةة ، كاالنيالبةةات .. اختراقيةة  و،ةةذا مةةا ينطبةةق علةة  المعالجةةات السياسةةي  التةة  تنتجهةةا فًو

ظةةةةام واليةةةةات واالجتياحةةةةات المسةةةةلح ، المصيةةةةر لشةةةةكل النظةةةةام السياسةةةة  دون المسةةةةاس بعناصةةةةر تر،يلةةةة  كن
                               .تستمد استمرار،ا من إستاتيكي  بنائها وشكل معالجاتها( مؤسسات)اشتصال

ةة  فعةةل خلةةق يفتيةةر للتهةةذيو ، و،ةةذا مةةا اختارتةة  فاطمةة  بةةن ..و،ةةو فعةةل اسةةتدراج دون اسةةتدراكات.. الفًو
توقفةة   أمةةام حةةدود الممكنةةات ومةةدى  فًةةيل  ك ليةة  طةةرش لرؤيتهةةا، ال لتةةوفره علةة  عناصةةر اليةةوة، بةةل لعةةدم

الروائيةة  تتوقةةف  أمةةام خيةةار واحةةد ،ةةو خيةةار الطةةرش االختراقةة  مةةن  أجةةل   إحةةداث خًةة  . قبولهةةا طةةويال 
االنفتةةاش باتجةةاه فًةةائي  تعيةةد سةةلخ ا صةةباغ وتعريةة  جلةةود ا شةةياا مةةن أجةةل  أن تصةةبح  أكفةةر قةةدرة علةة  

تصادميا  ن  يصر باستمرار عل   إلياا متتابأ لمزيةد مةن  ومفل ،ذا التعامل يكون. اختيار  ألوان جلود،ا
وتةةوال  سةةيوط ا حجةةار غالبةةا مةةا يختةةار الشةةكل العشةةوائ  . ا حجةةار فةة  جةةوف مسةةتنيأ اليناعةةات الجةةا،زة

لحةةراإل السةةيوط ليصطةة  بطةةي  حًةةوره كامةةل مسةةاح  المسةةتنيأ مةةن  أجةةل شةةحن موجةةات الهيجةةان بةةأكبر 
الروائي  ال تتنكر لتعامةد ،ةذا الفعةل علة  وجةأ .. فاًات بعًها البعبمساح  للتداخل  أو التكسر ف   إ

الذاكرة وال تصفل ارتهةان صةيرورت  بحسةابات بيةدر الخطيئة  المفصةل  علة  مياسةات زاوجتهةا مياسةات أوفةان 
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أعتيةةد  . الةةورق المصةةفر الةةذي تكسةةرت بعةةب صةةفحات  تحةةت عةةري قةةدم  ياسةةمين علةة  شةةاطئ نهةةر الخمةةر
،،ةةةذه الشخصةةةي  التةةة  .ياسةةةم ا ندلسةةة  كفيلةةة  بإًةةةااة بعةةةب مالمةةةح ،ةةةذه العتمةةة أن كةةةأس خمةةةر  أخةةةرى ل

أبةةةدعت الروائيةةة  فةةة  رسةةةم أبعةةةاد ومالمةةةح تًةةةاريس انصماسةةةها فةةة  فعةةةل الةةةرفب والتمةةةرد علةةة  وجةةة  المةةةرآة 
سياسة  )المستوي  الذي رسمت شبح  آالف من صفحات الكتو المرصوصة  علة  رفةوف التةأريخ الرسةم  

                                                                                           (.وماورائ 

الروائيةة  دّججةةت ،ةةذه الشخصةةي  بشةةرخ الحلةةم السياسةة ، كحاًةةن رئةةيس تتناسةةل فةة  أقبيتةة  قائمةة   أحةةالم 
اشةةق وبالتأكيةةد فةةان مةةا يرويةة  ع. وقمةةاط خةةوف المجهةةول( بيةةت الطاعةة )االلتفةةاف علةة  طريةةق العةةودة  إلةة  

ة  فة   سياس  ،و حلم تصيير ال تصلف  حبةات السةكر التة  تةراوغ طعةم فيةل مفةل ،ةذا الحلةم  نة  ينةت  الفًو
                                                                                . أجرأ صور تمظهر،ا

صةةنأ لطفكةةار سةةراديو تةةدجينها فةة  الحلةةم، سةةرعان مةةا يتحةةول صةةانع   إلةة  سةةيد ودكتةةاتور مةةتحكم ييمةةأ وي
وصانأ الحلم ال يعتنق  إال  إيصاالت حلم  فة  صةور المرايةا التة  يختار،ةا . و صحابها ا قبي  والمعتيالت

. و،ةةةذا حلةةةم آدم السةةةيد المطةةةال والحةةةاكم المتفةةةرد بسةةةطوت  ولذاتةةة ... لعكةةةس الصةةةور التةةة  يةةةود رؤيتهةةةا لذاتةةة 
عةن ،ةذا بسةرداو تةدجين ا فكةار المنا،ًة   أو الخارجة  علة   والروائي  تختار امتن و أدق صةور التعبيةر

الحلم فكرة والجسد . الت  يحلم بصورة جسد،ا( مملك  آدم ف   أًيق صور التملإل ا نان )قوانين المملك  
                      .فكرة، وآدم السيد الحاكم معلق  أبدا عل  مشجو ،ذه الفكرة، حلما وقيم  اعتباري 

                                          (.كرعي  ل )كلنا سواسي  .. ال يحو البطوالت الفردي  السيد -)

 والبطل  أين بطل الرواي   -
 .ليد أخذه الحراس ليًعوا عل  جسده بعب المالبس -
 .ولكن لماذا المالبس  كلنا عراة -
 ليسةةةت.( كتشةةةف عورتةةة  أحةةةدأن ي –يد السةةة – نةةة  يكةةةاد يكةةةون نسةةةخ  مةةةن السةةةيد و،ةةةو ال يريةةةد  -

. ا فكةةار وحةةد،ا التةة  ترعةةو السةةيد، بةةل وكةةل دال قةةد يفًةةح حجةةم صةةورت  أو يؤشةةر أبعةةاد إطار،ةةا
وطبعةةا حةةرإل السةةيد علةة  عةةدم كشةةف عورتةة  ال بسةةبو حيائةة   إنمةةا  سةةباو سياسةةي  قةةد تنًةة   

يحرصةةون ( السياسةةيين)كةةل السةةادة . أفكةةار االنتفاًةة  والفةةورة علةة  فجاجةة  سةةلوك  وزيةةف ادعاااتةة 
فةة  الممةةر المحصةةور بةةين غرفةة   أقصةة  يمةةين ممةةر البيةةت ( السياسةةي )علةة  حجةةز وجةة  عةةوراتهم 

 .فًائح الملوإل تصنأ فورة الرعي .الوردي وقاع  العر 
كم سياج من رخام ا ساطير يلةزم السةيد لسةتر عورتة   كةم قبةو تحةت نهةر الخمةر يلزمة  ليسةكر رؤوس 

                                                                                           رعاياه 

***** 
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فنائي  العالق  بين الحلم  والواقأ، كانت من بين  أ،م محددات تصةاعدي  التةوتر االنفعةال  فة  الةنإل 
كمةةا  أن تعةةويم دور المكةةان واللجةةوا بالحةةدث  إلةة  مكةةان بةةديل كةةان لةة   أفةةره فةة  . باتجةةاه قمةة  الجبةةل

لةةم تكةةن بصةةداد المكةةان . ت اتجا،ةةات بوصةةل  بنيتةة  اإلشةةاري  وحرمانهةةا مةةن تواصةةل تفجر،ةةا الةةدافأتشةةتي
المناسةةةو للوصةةةول بالحةةةدث  إلةةة  ذروة جةةةو،ره الحلمةةة ،  نهةةةا مصرقةةة  فةةة  واقعيةةة  قناعهةةةا االعتبةةةاري، 

كةةان لهةةا  و،ةةذه العوامةةل . وسياسةةيا و أيةةديولوجيا –تأريخيةة  حةةدث الروايةة   أو زمنتيهةةا الواقعيةة  –تأريخيةةا
ةةةة  كةةةةاقتراش وتطلةةةةأ فةةةةوري  بةةةةالمعن   –أفةةةر  نكوصةةةة  علةةةة  حلميةةةة  الحلةةةةم الةةةةذي تصةةةدت الروايةةةة  لعًر

االنتيالية  المكانية  فة  حةدث وزمةن . يتشوف إلحداث إزاح  التصيير –االصطالح  ال السياس  للكلم  
درامية  لتعميةق وقةأ  كان ،دفا تلوينيةا بةدوافأ عاطفية ، ال  لًةرورة إشةاري   أو( الزمن المكان )الرواي  

ولهذا فإن  كاد يأت  عل  حلمي  حلم الرواي  لوال استعان  الروائية  . الحدث  أو منح  بعدا دالليا مًافا
. بتيانةة  السةةيناريو التةة  منحةةت الةةنإل اليةةدرة علةة  تلةةوين مشةةا،د العةةرب واليفةةز علةة  اسةةتاتيكي  الطةةرش

إلةةة  فًةةةااات الخيةةةال والطفةةةو علةةة  إسةةةتاتيكي  اإلبةةةدال، بكافةةة  أجناسةةة ، انعتةةةاق مةةةن الواقةةةأ والحيييةةة   
اليةةوم   أو تحاشةة  تر،التةة ، التةة  تةةأت  علةة  فنيةة  الةةنإل، علةة  أقةةل تيةةدير؛ و،ةةذا مةةا بةةذلت الروائيةة  

ولكن ورغم ،ذا فةإن الروائية  نجحةت فة  تفجيةر . جهد،ا للخروج من نفي  ف  اليسم الحلم  من الرواي 
نةةت الةةنإل بفًةةااات  إيحائيةة  متماوجةة  بأسةةئل  زخةةرت و فنائيةةات  إشةةاري ، فةة  اللصةة  والمعالجةة ، أغ

       .أوج   أشكالها المرجع  والفكري وااللتباس ، فيما يخإل فني  النإل وكسره ليوالو المألوفات

***** 

فمة  (. الجنسة )لندخل اآلن غرف   أقص  يمين ممر البيت الوردي، مةن بابهةا اإلشةكال  ال اإلشةباع  
فمةةةةة  مراوغةةةةة   . لسةةةةةاكن  ،ةةةةةذه الصرفةةةةة  ومرجعيتهةةةةةا الحلميةةةةة ( الحكةةةةةائ ) بنيةةةةة  تشةةةةةطيري  تحكةةةةةم الجسةةةةةد

إحاللي واسةةةةتبدالي  نجحةةةةت الروائيةةةة  فةةةة   إشةةةةاعتها، كطاقةةةة  شةةةةحني ، لحةةةةدث الروايةةةة  والتباسةةةةي  سةةةةيرورة 
كما  أن التوزيأ اإلشةاري لهةذه الشخصةي ، . ميكانزم تفجر ،ذا الحدث عبر شخصي  ساكن  ،ذه الصرف 

. وج  توزيعها عل  فنيات النإل، فعل عناصر اإلرباإل والد،  ف  تلإل الفنياتوسرع  تالحق تصيير أ
فجةةةر فةةة  الةةةنإل عناصةةةر ( بتمظهر،التةةةأريخ )تحريةةةر الروائيةةة  لتلةةةإل الشخصةةةي  مةةةن الةةةزمن االرتهةةةان  

، أتاحةت للحةدث  إمكانية  (اليةوم   إن  أمكننةا مفةل ،ةذا االختصةار)مواجه  تشريحي  للةزمن التةأريخ  
اغةات االعتبارية  التة  تسةتخدم كحشةايا لةردم مهةاوي ا سةئل  المركونة  فة  وجةأ الةذاكرة، اليفز علة  الفر 

وجوديةةةةا وتأريخيةةةةا و : سةةةةاكن  تلةةةةإل الصرفةةةة  كانةةةةت مسةةةةكون  بوجةةةةأ الةةةةذاكرة. بحسةةةةو توصةةةةيف الروائيةةةة 
عها  ف  مواجه  حرو ا لصام المدفون  ف  طريةق العةودة  –وبالتال  المتلي   –أيديولوجيا، و،ذا ما ًو

و أيًةةا االنفةةالت مةةن إطةةار مرآتهةةا، فةة  سةةاعات البحةةث عةةن وجههةةا فةة  مةةرآة اآلخةةر .... لةة  الةةذاتإ 
، و،ذا ف  رأي  ما  أجبر الروائي  عل  شطر شخصي  بطل الرواي   إل  نصفين (.الميابل ف  الجنس)

تلةةإل  متًةةادين فةة  الرؤيةة  والتكةةوين مةةن  أجةةل تلبيةة  تلةةإل الحالةة  االنشةةطاري  فةة  بنيةة  ا نفةة  لسةةاكن 
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تلإل الصرف  يؤفّفها اصطالا فراغ  مكتنةز بحةوارات تأشةير بعةب الحةروف المسةيط  مةن فةاتورة . الصرف 
المالمةةح البا،تةة  لوجةة  عةةامر كانةةت (. طبيةةو ا سةةنان)أسةةئل  المواجهةة  التةة  ملةةت االنتظةةار فةة  غرفةة  

قبةةل حفةةر  ًةةرورة فنيةة  إلظهةةار فيةةل حًةةور قاسةةم ا ندلسةة  ومسةةاح  تصلصلةة  فةة  جسةةد اللوحةة ، ومةةن 
إطار،ةةةا ذاتةةة ، ومةةةن ،نةةةا جةةةاات اإلشةةةارة الًةةةمني   إلةةة  تدليةةة  فةةة  مسةةةاحات فراغةةةات الةةةذات لشخصةةةي  

و،ة  كانةت لحظة  . البطل ، ف  وجود،ا الحلم  والواقع ، ف  فًاا حلم البطل وغرف  النزل البصةدادي
             مت  بدأت لحظ  السيوط من يد اهلل: المواجه  مأ السؤال المشاكس بإلحاح  االقتناص 

بنيةة  الفةةراغ تتةةراإل بةةدوال  إيصاليةة  تحتةةرف التشةةعو والتالحةةق لةةردم مسةةاحات بنيةة  السةةواد التةة  تتةةوارى 
مشةجو  اسةتراح  الخةاطر؛ و،ةذا علة  الًةد مةن أجةواا غرفة   المعلية   عل خلف رمادي  بهجة  اإلجابة  

لياعةةدة الطيسةةي ، و،ةةذه أقصةة  الممةةر فةة  البيةةت الةةوردي التةة  تخلةةت عةةن عةةادة اللهةةاث خلةةف برمجةة  ا
الطيوس عملي  احتيال عل  مواجه  سيرورة التأريخ ، بمعناه : مواجه   أخرى الفتراب مونتسكيو  أو

وبالميارن  بين غرفت  النزلين، التونس  والبصدادي، وحده قاسةم مةن ييةف علة  رأسة  . الحفري ،ذه المرة
.داة توريط  إيصالي  حشرج  السواد والطيوسليتصدى لبني  الفراغ وليعيد  إلي  ،يب  حًوره كسؤال وأ  

،ةةل كانةةت عبةةارة الروائيةة  التةة   أكةةدت علةة  رغبتهةةا فةة  جسةةد عةةامر، محاولةة  إلعةةالن  إخالئهةةا لسةةبيل 
الطيةةوس و إقصةةائها مةةن المعادلةة  كطةةرف دائةةم الفعةةل والحًةةور  وبالميابةةل، فعلينةةا  أن ال نسةةلخ عةةن 

الوعة  الةةرواد علةة  ا قةةل، والةذي يتحةةول  إلةة  طيةةس طبيعة  تلةةإل الصرفةة  ،اجسةها الطيسةة  الراسةةخ فةة  
ةةوخ سةةمرة  أو رفةةب ياسةمين وتجةةاوزه وعيةةا وبتةةدقيق النظةةر فةة  شةةبك  . يكسةو المكةةان، و أن جّوبةة  بًر

الفراغ الت  تورط ،وي  المكان ف  غرف الرواي ، نجد  أن العالقات الجسدي  ،  الطاغية  علة  معةالم 
ن الكاتبةة   إنمةةا ،ةةو دال  إشةةاري مةةواز لحرمةة  التفاعةةل الجسةةدي تأفيةةث فراغاتهةةا، و،ةةذا لةةيس  إسةةياطا مةة

. المحكوم بالتًةييق فة  الواقةأ، و،ةو نيةيب للطةرش الحلمة  المشةته  فة  مملكة  السةيد  أو جنة  كسةل 
ورغةةةم  أن فاطمةةة  قةةةد سةةةعت لفةةةرب نةةةول مةةةن الحمايةةة  الختيةةةار الفعةةةل،  إال  أن خامةةة  التبعيةةة  ظلةةةت 

                        .الفعل الجنس ، بما فيها صفح  الحلممحافظ  عل  حًن ني  آدم إلرادة 

***** 

انصةو الوجهةان علة  وجهة  آدم اللةذين ..  الروائي  اقترحةت وجهةين للنهاية ؛ وجة  حلمة  وآخةر واقعة 
وبمالحظةة  سةةريع  سةةيظهر لنةةا تعةةاطف الروائيةة  مةةأ الوجةة  الةةواقع  . قاسةةم وعةةامر: قترحتهمةةا الروائيةة 

و،ذا ما يعكس رغبتها الخاص  عل  حساو سيرورة العمل وعوامل الخلق والد،  لرغب  ذاتي  صرف، 
مفل ،ذا الطةرش االقتراحة  . في ، رغم تيديمها القتراش قاسم ف  ا ولوي  التسلسلي  عل  صفحات الورق

يفسح المجال للمتلي  ف  رسم النهاي  الت  توائم رؤيت ، كما  أن  ينطوي عل  امتةداد تصةاعدي لحةدث 
ولكنةة  مجةةرد افتةةراب قرائةة ،  ن مكنةةون االسةةتطال  االفتراًةةي  . ال معليةةا علةة  حبةةل وجةةأ الةةذاكرةمةةاز 
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فنحن  أمام يوتوبيا حلمي  تيتةرش . الت  انطليت منها الكاتب  يحيل  إل  مديات تتسأ بتعدد زوايا النظر
بإصةةرار بمسةةاح   اإلزاحةة  ويتشةةبث –بفيلةة  التةةأريخ  واالعتيةةادي  –رؤيةة  بديلةة  ومعالجةة  إلرث ييةةاوم 

ةة  التةة  تكةةاد تفتةةر  مسةةاح  سةةجادة ا لةةوان الياتمةة  بكاملهةةا مةةن مسةةاح  وجةةأ الةةذاكرة، بحسةةو ...أًر
،ةل نجحةت الروائية  فة  : ال ا دب  –و،ذا ما يستوقفنا ف  النهاي  أمام فجاج  السؤال البحف  . الرواي 

ب  شمس تصةيو المةرا دون  أن إحداث الخلخل  المرجوة من كتاب  العمل ا دب   ،و سؤال ف  كًر  
فةةةة  النهايةةةة  ورغةةةةم كةةةةل مةةةةا خلعتةةةة  المةةةةدارس النيديةةةة   -يتعةةةةرب  شةةةةعتها الحارقةةةة ،  ن ا دو يكتةةةةو

من  أجل المتعة   أوال، فةم إلحةداث ذلةإل الشةرخ فة  جةدار الصةمت والمسةكوت  –والدراسات ا كاديمي  
فعةةل ا دبةة ، بمةةا يسةةحب  مةةن وعلةة  الشةةرخ، الةةذي يبةةدو  أنةة  يةةأت  كعةةارب، يتأسةةس ال. عةةن مواجهتةة 

و،ةةذا مةةا مفلةة  قاسةةم برؤيتةة  الحلميةة  التةة  . عوامةةل الخلخلةة  لحالةة  الركةةود، عليةة  وحةةده فةة  حيييةة  ا مةةر
                                          . كانت ،  الوشم المميز لجسد الرواي  وعالمتها الفارق 

 

    سامي البدري
 ناقد من العراق
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لتَّشكيليالفن ا  
 شارك الفنَّانون والفنَّانات التَّالية بمجموعة من اللَّوحات البديعة في ملف الفّن التَّشكيلي

سورية/ نزار صابور . د  

أميريكا –العراق / صدرالد ِّين أمين   

ويد  –سورية / كابي سارة  السُّ  

أوكرانيا –فلسطين / جمال بدوان . د  

ويد  –العراق / سامويس  السُّ  

سورية/ تيفو جان اس  

العراق/ ناصر خانة   

بريطانيا –العراق / رنا حلمي الخميسي   

مصر/  هدى حسين  

ويد – تشيلي/ آليرو ديلكادو فاونتيلبا  السُّ  

ويد –األرجنتين / إيلينا مورينو  السُّ  

ويد   آنيت كلينكه / السُّ

ويد  صبري يوسف / سورية – السُّ
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نزار صابور. الفنّان التَّشكيلي د  
 

ميلة ، قسةةم الرَّسةم والتَّصةةوير، دمشةق . 0959ذقيّةة  واليةد سةوري ، الالَّ م حةةائز . 0990خةرِّي  كلِّيةة  الفنةون الجَّ
، موسةةكو  ميلةةة ، . 0991علةة  دكتةةوراه فلسةةف  فةة  علةةوم الفةةنِّ عًةةو الهيئةة  التَّدريسةةيّ  فةة  كلِّيةة  الفنةةون الجَّ

امع  الدَّوليّ . جامع  دمشق .                 م والتَّكنولوجيا، غباغو، سوري   الخاّص  للعلو أستاذ ف  الجَّ  
أقةةةام أكفةةةر مةةةن سةةةتِّين معةةةرب فةةة  كةةةلر مةةةن سةةةوري ، لبنةةةان، ا ردن، مصةةةر، البحةةةرين، اإلمةةةارات، الكويةةةت، 

ةةين  ... السُّةعوديّ ، تةونس، روسةيا، أميريكةةا، فرنسةا، سويسةرة، ألمانيةا، إيةةران، تركيةا، اليونةان، بةنصالد  والصِّ
                                                                     : عناوين التَّالي حملت معاًر  ال

جسد  يهوي فتنهره الّروش، بوّابات الّروش، عن الحّو، حياة ف  الّرماد، عن دمشةق، عنتةرة زماننةا، سةعادة مةا "
رسة  ولوحة ، الفةّن السُّةوري رؤى متبادلة ، ك: أمكن، جةدران تدمريّة ، حتّة  الحةرو لهةا حةدود، بةاريس دمشةق

" ..   اليوم، جدران السّعادة، النِّساا والحرو، الفّن العرب  المعاصر، أييون  تدمريّ ، لإل ول ، أيَّام شاميّ   
                                               

ائزة ا ول  ف  التَّصوير، بينال  المحبَّ  ا"حصل عل  عدَّةء جوائز منها،   ، شةهادة سوريّ  ةة  ذقيّ  وَّل، الالَّ الجَّ
ارق  الفَّان ت ائزة ا ول  بالتَّصوير، ملتي  دبة  العلمة  للفنةون، دبة ، وجةائزة  ةة يدير، بينال  الشَّ ارق ، الجَّ الشَّ

وائز..  3111بينال  طهران  ".                                                         وغير،ا من الجَّ  
ةةعو"فةة   الفنّةةان موجةةودةأعمةةال  سةةوري ، المتحةةف الةةوطن  ا ردنةة ، عمةةان ةةةة  ةةةة المتحةةف الةةوطن  وقصةةر الشَّ

ةةةرق،  ةةارق ، مؤسَّسةة  كنةةةدة، مؤّسسةة  إعمةةار، متحةةف فنةةون شةةعوو الشَّ ا ردن، متحةةف البحةةرين، متحةةف الشَّ
   ".العالمموسكو، روسيا، صال  أوسكار، واشنطن، وف  مجموعات خاصَّ  موزَّع  ف  العديد من دول 

  
 صبري يوسف
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 الفّنان التَّشكيلي نزار صابور
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 لفّنان التَّشكيلي نزار صابورلوحات ل 1
 
 

 
 

    سم 01×01مختلفة على قماش،  ألوان ومواد                      0992 ،0الم مدينة السَّ  .0
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  سم 01×  01زيت على قماش،                                        0992 ،3مدينة السَّالم . 2
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ميل. 2  ،3102يوم، لكّنك تحيا  ع الموت كلّ عندما تتوقَّ  ،0 الموت الجَّ
 سم 21×00مختلفة على خشب،  مواد
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ميل  .4                                                                           ، 3102، عندما تتوقَّع الموت كّل يوم ، لكّنك تحيا، 3الموت الجَّ
 سم  00× 21مواد مختلفة على خشب، 
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 سم  21× 30 مواد مختلفة على قماش            0231 –مدينة السَّالم  -معلوال  .5
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 سم 12 × 30مواد مختلفة على قماش          3102، 0مدن ال تعرف الحروب . 0
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 سم 21×30مواد مختلفة على قماش                    3102، 3مدن ال تعرف الحروب . 7
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 سم  001× 50مواد مختلفة على قماش،                2011 –درس للتواضع  -العشاء األخير .9
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  أمين صدرالدِّين الكردي التَّشكيلي الفنّان
 

 .خان  قصاو محّل  ،3691 كركوإل مدين  مواليد أمين الدَّين صدر التَّشكيل  فنّانال
ميل  الفنون أكاديميّ  ف  التحق فمَّ  كركوإل ف  ا ول  دراست  أكمل  . بصداد ف  الجَّ
 قّدم كما وبريطانيا، بلجيكا ،ولندة، ا ردن، ف  وخارج ، العراق داخل المعارب من العديد ف  وشارإل أقام
 !اآلن يييم حيث ا ميريكيّ  بنسلفانيا ف  المعارب من كفيرال

 وأحالم  الخالق خيال  عل  يعتمد لوحات ، بناا ف  ساحر بدائ  فنّان أمين، صدرالدِّين البديأ الفنَّان
امح  مان ،ذا إنسان وجد أن بعد اإلنسان، إنسانيّ  عن يبحث الطُّفول ، برااة لمعاني  الجَّ  ف  غائصاا  الزَّ

زاا  راقياا، فنّيَّاا  عالماا  لنفس  يبن  أن من وأبه  أجدى يجد   فلم اإلنسان، أخي  تراساف مال عل  مركِّ  والفرشء  الجَّ
 ا سطوريّ  والمخلوقات والرُّموز وا ييونات والنَّباتات الطُّيور عوالم ف  عبورءهء  خاللء  من المد،ش  وا حالم
وفيّ  وروحانيَّت  تأمُّالت  خالل من يرسمها الحييييّ ، الحلميّ  الخياليّ   تجريدي تعبيري، بأسلوو الّشفيف ، الصُّ
ق، ورمزي  موائماا  جديداا  عالماا  مستعيداا  الباذخ ، العفويّ  تدفُّياتها رغم ومعيلن  وعميي  مدروس  وبعفويّ  خالَّ
مان، ،ذا قباحات وج  ف  واقفاا  برااتها، بكلِّ  الطُّفول  لعوالم  أرجاا ف  وجمال  وفرح   حبّ  شا،راا  الزَّ

 . مكان كلِّ  ف  لمشا،دي ء  ومتع ا  فرحاا  يحيِّق لعلَّ  المعمورة،

 ومشاعره روح  وح  من لوحت  يرسم  البرّي، والنّعنال الطُّفول  بأري  مًمَّخ تشكيل  فنّان أمين صدرالدِّين
فيف   من الصزال، جفول شهي  من لوحات  شكيالتوت ألوان يلتيطُ  وا ،ليّ ،  البرّيّ  الكائنات مأ المتعاني  الشَّ
 عاشي  حنين من الطُّفول ، أحالم أنصامء  من ا زا،ير، بسم  من الشَّمس، بزوغ انبعافاتء  من البالبل، تصريد
، لدبيو الينافذ مداعبات من الحنون، اللَّيل لمهج  بال بهاا من البرّيّ ، النَّباتات من ا ربء  المسترخي  الجِّ
اكرة، منعرجات فوق  الحياة، طيوو بكلِّ  مبرعم  لوحات  فتأت  واقعيّ ، خياليّ  أسطوريّ  مخلوقات من الذَّ
انح  روح  حبيها فوق فارشاا  الفسيح ، عوالم  من ألوان  موشور أ،ليليجيَّات ويبن   الطُّفول  صفااء  نحو الجَّ
 ! وانبهار د،ش ٍ  من تحمل ما بكلِّ 

 زمنيّ  مرحل  عبر روًَّها أنّ  يبدو وا ،ليّ ، البرّيّ  الكائنات عوالم من مد،ش  طاق  الفنّان لدى وجدتُ 
وش صفاا وبوش الحلم ،بوو مأ متناغم  حلميّ ، حاالت من منبعف  كأنّها فسيح ،  جموش وتجلّيات الرُّ
انح  العيل شهوة تًاريس مأ الخيال   البرّيّ  اتوالكائن والطَّبيع  اإلنسان بين والوئام السَّالم مروج نحو الجَّ
 !مذ،ل  وئاميّ  إبداعيّ  وتينياٍت  بترميزاٍت  وا ،لي 

  يوسف صبري
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 أمين صدرالدِّين التَّشكيلي الفّنان
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 أمين صدرالدِّين التَّشكيلي للفّنان اتلوح 01
 
 

 
 

 سم 053×  033 الكنفاس، على ليكيأكر                            3112 الكائنات، رواحأ.  0
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   سم 00×00ليك على الورق، يكر أ               3103بيع، صباح الرَّ .   3

 

 
سم 01× 01ليك على الكنفاس، يكر أ              3103جل الوحيد، جزيرة الرَّ .  2  
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سم 000×10كرليك على الخشب، أ                          3102 ،0سماء أكائنات بدون .  0  
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سم 010×02ليك على الخشب، يكر أ               3102زرق الفردوس األ .  0  

 

 

سم 00× 00ليك على الورق، يكر أ                       3103حالم رض األأ.  0  
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سم 302× 302كرليك على الكنفاس، أ                                3101ربيع الكائنات،  . 0  
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سم 01×01ليك على الورق، يأكر                                       3102حديقة الظَّالم .  1  
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سم 011×00 ليك على الكنفاس،يكر أ                               3111احتفال .  9  
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سم 20×30باستيل وحبر على الورق،       0990غابة غريبة  في مخلوق غريب. 01  
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سارة الفنّان التَّشكيلي الس وري كابي  
 

وش وابتهةةالء ، 7591ديريةةإل / مواليةةد سةةوريا، المالكيّةة  ةةرق  مةةن شةةواط ا الةةرُّ ةةمال الشَّ الواقعةة  فةة  أقصةة  الشِّ
.                                                                                اليلو ليرالء اليصيدة  

َطت  ُ سهول اليمح وأري ء ا زا،ير والنَّرجس البرّي بإخًرار فتَح عيني ء عل  كروم المالكيّ  وأشجار اللَّوز، قمّ 
 ! الحياة، لهذا جاات لوحات  معبّي  بو،  الفرش وشهي  الطَّبيع  و،  ف  أوجء تجلِّياتها بأبه  ا لوان

ية  الفنةون تًّمَخت  روح  وقلب  ببهج ء البراري الفسيح  وتدفُّياتء الميةاه العذبة  مةن نهةرء الدُّجلة ، فةالتحق بكلِّ 
مال ميل  بحفاا عن أبه  الجَّ ، محمَّةالا بةألوان المحبّة  والسَّةالم كة  3691فتخةرّج مةن عتبةات الكلِّية  عةام ! الجَّ

 .يفرشها عل  أجنح ء الحياة

عًةو فة  جمعية  الفنَّةانين و  .سةوري  جمعيَّة  أصةدقاا الفةنِّ فة عًةو فة  ميل ، و عًو ف  نياب  الفنون الجَّ 
وعًةةو فةة  جمعيّةة    ،سةةتوكهولم فةة  (جةةاا جمعية  الرَّ ) لةةة سسِّةةؤ عًةةو مو .ويدقيين فةة  السُّةةالتَّشةكيليين العةةرا

مال المنبعث من م ق  الزُّ،ور !                                      البحث عن شهي ء االنبهارء ف  الجَّ  

. ويدالسّةةو لبنةةان، فةة  سةةوري ،  والمشةةترك  عشةةرات المعةةارب الفرديّةة عمةةل فةة  مجةةال تةةدريس الفنةةون، وأقةةام 
والحنين إل  مرابأ الطُّفول  الَّت  وشّةحت  روش  تدور مواًيأ لوحات  حول اإلنسان، الطَّبيع ، حفاوة المكان،

فاا والحوِّ وعناقء رفرفاتء اليمام !                                                         الفنَّان بالصَّ  

ةةة راا أصةةةدر الفنَّةةةان التَّشةةةكيل  والشَّ ةةةعري  "اعر كةةةاب  سةةةارة مةةةؤخَّ فةةة  سةةةتوكهولم، تتًةةةمَّن ،ةةةذه " 3ا عمةةةال الشِّ
       .غجريّ  ومطر  ناعم، أصدقاا وذكريات وشوارل، ومن وح  الحصار: ا عمال فالف  دواوين شعريّ 

ةةعريّ  "وعلةة  ظهةةر غةةالف  الةةوطن : ، نةةرى كيةةَف يسلسةةُل الفنَّةةان محبَّتةة   وطانةة ، حيةةُث ييةةول"3ا عمةةال الشِّ
لةة  جانةةو ! .. اهلل واإلنسةةان والفةةنّ  محبَّةة المحبّةة ، : ا وَّل سةةوري ، الةةوطن الفَّةةان  السُّةةويد، والةةوطن الفَّالةةث وا 

ةةةاعر والفنَّةةةان التّشةةةكيل  كةةةاب  سةةةارة اليصّةةة  اليصةةةيرة ولديةةة  مجةةةاميأ قصصةةةيَّ   اللَّوحةةة  واليصةةةيدة، يكتةةةو الشَّ
.                                               نُّورمخطوط  ودواوين شعريّ  أخرى ف  طرييها إل  ال  

 صبري يوسف 
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شكيلي كابي سارةالفنَّان التَّ   
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011×  11زيت على قماش،                      3112ملك السَّالم والمحّبة . 0  
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سم 00×  21زيت على قماش،                          3112القديمة دمشق  .3  

 

 



305 
 

 

 

 

  سم 00×  01قماش،  زيت على       3101ة ريانيّ شمس الحروف السّ . 2
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سم 00×  21أكريليك على قماش،                         3103ضوء أيقونة . 0  
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سم 011×  11أكريليك على قماش،                3103 "أنا هو نور العالم". 0  
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وء يطرد. 0   سم 00×  01أكريليك على قماش،                                  3103لمة الظّ  الضَّ
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سم 011×  21جزآن، كّل جزء  ،أكريليك على قماش               3110العاشقان . 0  
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وح . 1 سم 00 × 00قماش،  يك علىلأكري                             3103ثمر الر   
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باح ةفرح. 9 ، أكريليك على قماش،3110           الط يور بشروِق شمِس الصَّ  
 

  سم 011×  21كل  جزء " ثالثة أجزاء"
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ّية . 01 سم 01×  00أكريليك على قماش،                       3100ضوء الحرِّ  
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سم 011×  11أكريليك على قماش،            3110" قريبك كنفسكأحبْب ". 00  
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جمال بدوان. الفنّان التَّشكيلي الفلسطيني د  
 

  .                                               0959مواليد بلدة عزون، محافظ  قلييلي  ةة فلسطين 
. وكرانيّة  كييةفيحمل الدَّكتوراه ف  اإلقتصاد، ويعمل دكتور محاًر ف  جامع  االقتصاد ف  العاصةم  ا 

ميلة ، إًةاف  إلة  رة ودبلةوم بةالفنون الجّ يه  الشَّ وسيّ   الفنون الرُّ   بالفنون من أكاديميّ يحمل دكتوراه فخريّ كما 
     !معرب دول  ف  مختلف دول العالم 15أقام أكفر من و  .بشكٍل متميّز  يء عّدة  دورات فنّ  خابأنّ  

".                           نافذة عل  فلسطين: "تحت اسم واحدكلُّ المعارب الَّت  أقامها كانت تُيام   
تعبِّر لوحات  عن أفكار راقي  عبر تينيات عالي  عن معاناة الشَّعو الفلسطين  وعدال  قًيَّت ، وقد نال مةن 

  أكبةر خالل ما قّدم  من إبداٍل فنِّ ر بارز، عّدة جزائز عالميّ ، حيث رسم لوح  بعنوان تسامح ا ديان و،ة
.                                                          متر مربأ 201لوح  زيتيّ  ف  العالم بحجم   

.             جائزة رسول الفّن من اليونان". وسام االستحياق والتّميّز"جائزة فخام  رئيس دول  فلسطين   
.                                         ف  أوكرانيا شهادة التَّيدير والتَّميّز عن فلسف  الفّن ف  لوحات   

ةةةة ويجةةةةري اتصةةةةاالت   ".بيةةةةت لحةةةةم قلةةةةو العةةةةالم: "ط الفنّةةةةان إلطةةةةالق مشةةةةرول فنّةةةة  جديةةةةد تحةةةةت عنةةةةوانيخطِّ
ت  سةتيام فة  بيةت   الَّ ن  الميالديّ خم بمناسب  احتفاالت رأس السَّ ًَّ ال  فنّ المشرول ،ذا الإلقام    واستعدادات
ًَّ ل ،   صبص  عالميّ هدف أن يعط  لهذا المشرول الفنِّ ب 3102اي  سن  لحم مأ نه وا عل  مدين  تسليط ال

                                           . عالميّ     وتاريخيّ   دينيّ يّ   ذات أ،مِّ بيت لحم كمدين  فلسطينيّ 
 ًَّ لفرنس  الن بةابلوم وفةاليري مةن أوكرانيةا منهم ا ،اا عالميّ  اناا خم خمس  عشر فنَّ سيشارإل ف  ،ذا المشرول ال

انين إًةاف  إلة  مجموعة  مةن الفنّة ،ودانيال من بولندا وبتريسا من تشةاد والكسةي  مةن روسةيا وداريةا أوكرانيةا
                                                                                     .باون الشِّ ييالمحلِّ 
ة فة  سةاح  كنيسة  المهةد لمةدّ  ،سةمانين المشةاركين فة  المشةرول سةيبدؤون فة  الرَّ نَّةالف نَّ أبةدوان بةان الفنَّة وأّكد

قيي  ا ول  من العام افتتاحها ف  الدَّ  يتمُّ وس    فلسطينيّ لكلوريّ و ت  ستحمل عناصر فوح  الَّ ام ف  اللَّ عشرة أيَّ 
هدفون الفلسطينيين ي نَّ أمفاد،ا  ،العالمإل    رسال أن يوصلوايهدف المشاركون ف  المشرول  ، حيث3101

  .انين المشاركين ف  العمل  الفنّ سال  كافّ ،ذه الرِّ يدعم و  المالسَّ  إل  تحييق حيوقهم المشروع  من خالل
 خةةالل مةةن إال حياتنةةا فةة  ،ةةدف أيِّ  الةة  نصةةل أن يمكةةن ال ميتنةةأ أنّةة  فنَّةةان أنةةا: "ييةةول الفنّةةان جمةةال بةةدوان

 العنصةريّ  مفل العيبات الَّت  تعيينا كلّ  إزال  خالل من إال تحييق أ،دافنا يمكن ق ، والوحيو  اإلنسان إحترام
ةةو واليوميّةة  ين  والتَّعصُّ  :التَّاليةة  الياعةةدة أسةةاس علةة  أعمةةال  خةةالل ومةةن فنِّةة  عبةةر والسِّياسةة  وأناًةةل الةةدِّ

 مجموعة  ومعة  أنةا. للجميةأ ووالةرَّ  اإلنسةان ،ة  واحةدة قومية  ويوجةد واإلخةاا المحبّة  ،ةو واحد دين يوجد"
..".                   ف  العالم  والمحبَّ  السَّالم  جل نشر رسال  ونرسم نعمل ا صدقاا الفنّانين من  

 صبري يوسف
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جمال بدوان . الفّنان الّتشكيلي الفلسطيني د  
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جمال بدوان. شكيلي الفلسطيني دتشكيلية للفّنان التَّ  لوحات 01  
 

 
 

 متر 00×  31  زيت على قماش           العالم في زيتّية لوحة كبرأ             دياناأل تسامح. 0
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سم  01×  01 زيت على قماش                                                  دوله فلسطين. 3  

 
سم 01×  01زيت على قماش                                           سطينّية        لاألم الف. 2  
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سم      001×  031على قماش   زيتة                                            االنتفاض. 0  
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سم 01×  01 على قماش زيت                                               ة  ربيّ الع ةمّ األ. 0  
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سم 001×  01على قماش زيت                              ة                        ريبغالتّ . 0  
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سم 311×  001 زيت على قماش                                        مخيم جنين. 0  
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   سم  01×  01 أة                                         زيت على قماشالمر  ةيحرّ . 1
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سم  011×  01 على قماش زيتة                                                    رَّ د الد  محمَّ . 9  
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  سم  01×  01زيت على قماش                                      الم اآل. 01
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 الفنّان التَّشكيلي العراقي سامويس
  

.                                        سم سامةويةسإب   الوسط الفّن سامان ويةس ومعروف ف سماإل  

!                                  ، مدين  العطااات الخالق "النُّور والنّار"مدين  . مدين  كركوإلواليد م  

ميلةة ، قسةةم الموسةةيي  وكةةان مةةن أوائةةل الميبةةو  لين فةة  ،ةةذا اليسةةم، لكنّةة  لةةم يتةةابأ درس فةة  معهةةد الفنةةون الجَّ
!    دراسات  بسبو الحرو المشتعل  ليل نهار، فصادر العراق تاركاا خلف  طموحات  تشتعل بين أتون الحرو  

درس ف  السُّويد بعد فترة قصةيرة مةن حصةول  علة  اإلقامة ، الرَّسةم والنَّحةت والورافيةإل وبرنةام  الفوتوشةوو 
          !  الفنّي ة الدِّراسيّ دَّور و الموا،و وحصل عل  شهادة بهذه الف  مدرس  خاّص  بالفنون  صحا

أواخةةر  ، فةة العةةراق مةةنة مةةدن   فةة  عةةدّ شةةارإل فةة  معةةارب جماعيّةةكمةةا  ، يةة  شخصةةيّ ة معةةارب فنِّ عةةدّ  امأقةة
                                                               .فائتاليرن المن سعينات مانينات والتّ الفّ 

شةةةترإل فةةة  حالمةةةا اسةةةتيرَّ بةةة  الرِّحةةةال علةةة  أرب مملكةةة  السُّةةةويد، بةةةدأ يرسةةةم بهةةةدوا ومفةةةابرة الطَّ  مةةةوحين، وا 
ًَةةين ةةط لهةةا علةة   فةة  السُّةةويد، كمةةا أقةةام معر ةةاا فرديَّةةاا، و،نةةاإل الكفيةةر مةةن المشةةاريأ الفنّيةة  الّتةة  يخطِّ معًر

                                                                           .     المدى اليريو والبعيد

يرسم الفنّان لوحات ، حامالا رؤاه وأفكاره بةين ،ةالالت ألوانة ، كة  يجسِّةد،ا فةوق وجنة  اللَّوحةات، فهةو يحمةل 
أفكةةاراا عبةةر لوحاتةة  أكفةةر ممَّةةا يرسةةم تشةةكيالا معيَّنةةاا،  نّةة  يهةةدف أن يعكةةس وجهةةات نظةةره فةة  الحيةةاة عبةةر 

!                                       يستمدُّ،ا من خالل أفكاره وتجارب  وخبرات  ف  الحياةلوحات  الَّت  
ةةعر  وباإلًةةاف  إلةة  أنَّ الفنّةةان سةةامويس يعمةةل فةة  مجةةال التّشةةكيل الفنّةة ، النّحةةت  والخةةّط، فإنّةة  يكتةةو الشِّ

                              !                          والخاطرة، ول  بال طّيو ف  رحاو الموسيي 

.  نكليزيّ ص  اإلباللُّ  يكتو بين الحين واآلخر مياطأ شعريّ  وخواطر  و رديّ   والكص  العربيّ عر باللُّ كتو الشّ ي  

!  ويدط  فة  السُّةالمتوسِّةالمرحلة  حةت والكةاليوراف  فة  سةم والنَّ يعمل فة  تةدريس الرَّ و  ييم ف  مدين  كارلستادي
                                                                    

  صبري يوسف
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سـويـسام التَّشكيلي الفّنان  
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للفّنان سامـويـس لوحة 03  
 

 

سم 91× 00زيت على كانفاس،                                   3111 عندما كّنا صغارا  . 0  

 
ةةالطُّ  والمعةة عكةةساللَّوحةة  ت ًَّ   الحةةروو والمظةةالم السِّةةم  الطَّاغيةة  علةة  أصةةبحت وحشةةيّ  زمةةنٍ  ائع  فةة فولةة  ال

                            .ت  بالكاد نتّذكر،انبدأ نحنُّ لطفولتنا الّ  ،سماا دنيانا ودُّ ما تسفكلَّ  .حياتنا كبشر
                                                         

 سامويس
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  سم 000 × 90 على قماش، ختلفةم مواد                                3102هجرة الّسالم . 3
 

و و ة من بلده رغماا عن  بسبو كوارث الحر قوَّ  ذي ال حول ل  والنسان الَّ ،جرة اإل تتمحور حولوح  فكرة اللَّ 
ف  الحييي  دول  عظم  و، الول دُّ ال  برس  لدول ما تسمَّ ياس  الشَّ بت  السِّ ذي سبَّ ل  ذلإل من اليهر الَّ إوما 

وتجعل من تلإل البلدان سوق مفتوش  عوو المصلوب  عل  أمر،ا  تسع  لمصالحها عل  حساو الشُّ إمبرياليّ 
                                              .المت  يصنعونها ليتل اإلنسان ولمحو السَّ لبيأ ا سلح  الّ 

 سامويس
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     سم 91×  91زيت على كانفاس                                     3102 رجالإمرأة وأربعة . 2
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سم 01×  01زيت على قماش                         3103 اإلنفـصال،. 0  
 

نسةان سةيّ  الفكريفا،م عدم التَّ  صبحي عندما تدور حول اإلنفصالوح  فكرة اللَّ  ، و،ةذا فد المواقةبين إنسان وا 
ومةن جهتة   ، سةدي نتيجة  حتمّيةوحة  والجَّ يكون اإلنفصال الرُّ  آنذاإل ،اسالنَّ  الكفير منحياة  عل  ينسحو
 عمييةة   أسةةسٍ علةة  إاّل وليةةد تفةةا،م عيالنةة  يبنةة   ومةةا الحةةوّ  ًةةرورة مةةن الحةةوِّ  كفةةرفةةا،م الفكةةري أأعتبةةر التَّ 
                                                                       .  ال تنهار بسهول قويّ  تلعالقا

سامويس                                                            
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  سم 11×  01زيت على قماش،                                                 3111 األبدّية،. 0

 

ور ليس إل  وال أمل وال حيةاة لت من بؤرة نور و،ذا النُّ ت  تشكَّ   الَّ ا بديّ  ،ت  ال تنته   الَّ ا بديّ  ،وح فكرة اللَّ 
                  .والكرا،ي  الحوّ  ،ا بيب وا سود ،رذي نشأ من  الخير والشَّ   الفراغ الَّ إنّ ... وال موت

تنا نحةةن ال تلتيةة  مةةأ بعًةةةها بو أبةةديّ   ولهةةذا السَّةةوبفكرتةة  الخاّصةة   بمنظةةاره الخةةاإّل ا يةةرى ا بدّيةةمنَّةة كةةلّ 
                                                                 .   لو كانت بداياتنا تتشاب البعب حتَّ 

 سامويس
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سم 11×  01زيت على قماش                                      3103بالشهوة نذوب . 0  

 

 
سم 11×  01زيت على قماش                     حلم ُممزق إلمرأة مضطهدة          .0  
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سم 01×  21زيت على قماش،                   3110بيعة طير يناغي الطَّ . 1  
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 سم  11 × 01زيت على قماش                             3100تأّمل  .9
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سم 11×  01زيت على قماش                                  0999الحياة والموت  بين ما. 01  

 

 
سم 11×  01أكريليك على قماش،                              3102قلبي ليس له حدود  .00  
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سم 011×  02أكريليك على قماش             3102غياب الن صف اآلخر . 03  
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 جان استيفو الس وري التَّشكيليالفنّان 
 

وش سةةوريا، ديريةةةإل،/ مواليةةد المالكيّةةة  ةةةرق  مةةةن تةةدفُّيات و،ةةة  الةةةرُّ ةةمال الشَّ ، والمتاخمةةة  الواقعةةة  فةةة  أقصةةة  الشِّ
                                                                                         . لصفاا نهر الّدجل 

من ف  مجال التَّشكيل الفّن            . عل  النّحاس ف  مدين  حلو اليدوي عمل قراب  ربأ قرن من الزَّ
.                                             فرل الحسك  -اب  الفنّانين التَّشكيليين ف  سوريا عًو ني  

بالّجمعيّةة  الحرفيّةة  للتشةةكيل الفنّةة   معةةرب خةةاإلّ وفةة  شةةارإَل فةة  الكفيةةر مةةن المعةةارب الفنّيةة  فةة  سةةوريّ ، 
.ين التَّشكيليين ف  الحسك معارب المشترك  مأ نياب  الفنّان، وشارإل ف  أغلو العل  النّحاس ف  حلو  

سةةوريا، ا ردن،  وخةةارج أغلةةو أعمالةة  ميتنةةاة مةةن قبةةل المهتمِّةةين بالتَّشةةكيل الفنّةة  علةة  النّحةةاس مةةن داخةةل
                                             .،ولندة، أميريكا، كندا، وأستراليااإلمارات، أرمينيا، السُّويد، 

هةةرين، بكةةلِّ مراحلهةةا   مةةن خةةالل مشةةا،دات  ومتابعاتةة  العمييةة  لحًةةارة بةةالد مةةا بةةين النَّ يسةةتلهمُ أعمالةة  الفنّيَّةة
اديّة   والبابليّة  واآلشةوريّ  واآلراميّة  السّةريانيّ ، وأحيابها بأسةمائها المتعةدِّدة، ابتةداااا مةن الحيبة  السُّةومريّ  وا كَّ

ةيد، ومةن خةالل إبةدالء شةموخء  ،ذه الحًارة الصنّيّ  بمالحمها وأسةاطير،ا وملوكهةا وأعمةالهم فة  الحةرو والصَّ
تمةةافيلهم الَّتةة  تعتبةةر مةةن أقةةدم اإلرث الحًةةاري الفنّةة  فةة  التّةةاريخ البشةةري، حيةةث ينيةةل الفنّةةان بكةةلِّ أمانةة  

ةةرقيّ ، الكفيةةر مةةن اآل فةةار الفنّيّةة  علةة  النّحةةاس بمهةةاراٍت فنّيّةة  دقييةة ، إًةةاف  إلةة  اشةةتصال  علةة  ا ييونةةات الشَّ
عةداد  بةاع  وا  رقيّ  والصربيّ  والخطِّ العربة  واإلعةالن وتصةميم أغلفة  الكتةو والتَّصةميم الطِّ وفنون الزَّخرف  الشَّ

  مةةةن النّحةةةاس ا صةةةفر وا حمةةةر ومةةةن البوليسةةةتر، اللَّوحةةةات اإلعالنيّةةة  الحديفةةة ، وتصةةةميم الةةةدُّرول التّذكاريّةةة
  ً أ لمسات  اإلبداعيّ  الحديف  والمعاصرة عل  وجن ء لوحات  وأعمال  الفنِّيّة ، فيمنحهةا واًعاا ف  االعتبار و

وش من أعماقء خفايا ا ساطير .                جماليّ  فنّيّ  با،رة وكأنّ  يصدُق عليها حاالت انبعاث الرُّ  

مةن الفنةون اليدويّة  االحترافيّة ، وينتمة  ،ةو فةّن التَّشةكيل اليةدوي علة  النّحةاس،  لفنّةان جةان اسةتيفو أنَّ رى اي
ل مةن اآللة  فة   ، الَّت  تعتمد عل  المهارة اليدويّة  حصةراا، دون أيِّ التَّطبيييّ  إل  مدرس  الفنون العمليَّ  تةدخُّ
ارات  اليدويَّ  واإلحترافيّة  وتعتبةر ،ةذه المهةارات مةن أ،ةمِّ لهذا يعتمُد الفنّان عل  مهو صياغ  وتشكيل العمل، 

       .ن  ا ساسيّ  الَّت  يبن  عليها الفنّان تطلُّعات  وآفاق  اإلبداعيّ  من حيث الشَّكل والمًمون معاا البُ 

ار البُعةةد الفَّالةةث  ، ،ةةو إظهةة  التَّطبيييّةةزة لهةةذا النَّةةول مةةن الفنةةون التَّشةةكيليّ مةةن أبةةرز العناصةةر المميَّةةكمةةا يةةرى  
من العمل، فمَّ يأت  دور تعتيق العمل ومنح  إحساساا بالبُعدء التَّاريخ  من خالل اسةتخدام بعةب " الرِّيلييف"

بيعيّ  والكيماويّ                                                                         .  أيًاا المواد الطَّ

صبري يوسف                                                                      
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 جان استيفوشكيلي التَّ الفّنان 
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 سم 00×  00عمل على نحاس،                                 5002حمامة غصن زيتون و 
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 العراقي ناصر خانةشكيلي التَّ ان لفنّ ا
 

  0953 ، العراقمواليد الكوت
ميل ، جامع  بصداد، فرل الرَّسم    0971خري  معهد الفنون الجَّ

ميل  فرل النَّحت   0971خرِّي  أكاديمي  الفنون الجَّ
 0971عًو جمعي  التّشكيليين العراقيين 

 0973عًو نياب  الفنّانين العراقيين 
 . يع  التَّشكيليين العراقيين ومعارب نياب  الفنَّانين العراقيينشارإل ف  أغلو معارب جم

ميل  ف  بصداد منذ عام   0991اشتصل مدرسِّاا لمادة النَّحت والرَّسم ف  معهد الفنون الجَّ
  0991عيََّن رئيساا ليسم الفنون التَّشكيليّ ، الدِّراس  المسائيّ  

ماعيّ  ف  جا  3115متراا  05مع  الحّل  بارتفال أنجز نصو لميبرة المحاويل الجَّ
 3117متراا  311بمساح  ( اليوم الموعود)أنجز بانوراما 

ستلهمها  ،ات  جسَّدوا فكار والتَّينيات الخالق  الَّ  الفنّي  اتتَّحلييالأد،شتن   من الفنّان الكبير ناصر خان  وا 
فيف ، والمحفوف  بأحالم منبعف  من وجناتء الصيوم ف   بواطن اكرة  الشَّ اللَّيال  اليمراا الَّت  نامت ف  لجين الذَّ

وش و  باو تتراقإل فوق تعاري  وخطوط ،فهفات الرُّ غارق ف   ،والبعيدة طويالا، حيث مرافئ الطُّفول  والشَّ
نيا، من خالل مشا،دات مان الال،ث خلف السَّراول  أحزان الدُّ  !!!جنون ،ذا الزَّ

 آفاقُ . فنَّان  تشكيل  بديأ، معتِّق  بوشائ  حبق الفنِّ ا صيل. حان فريد ف  تشكيل ، ومناغات  وأل أسلوو  
أشب  ما تكون انبعافات حلميّ  متدفِّي  ف  ليل  ،ائج  با مطار، تشب  مطراا معبَّياا بالحنين اآلت  من  الفنّان

نييراغباا أن كأنّ  استلهمها من حكايا الّجدات وا مّهات، خلف البحار،  ا بالفرش والسَّالم وّشح وج  الدُّ
نيا،  والمحبَّ  والوئام الكون ، أيُّها الفنَّان الكون  اآلت  من تراكمات أرق  الحًارات المنبفي  عل  وج  الدُّ

 ! حًارة سومر وأّكاد وبابل
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 ناصر خانةشكيلي التَّ ان لفنّ ا
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 شكيلي ناصر خانةثالث لوحات للفنان التَّ 
 

 
       سم 21 × 30قياس ، لوان خشب على ورقأ              3102ه واحدللسالم وج .0
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             سم 01×21رصاص على كارتون         3102 رغم الظَّالم، للسالم ظالل بيضاء..3
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      3102سيرة ذاتّية لوطن ال يموت .2                            
 سم 301×  11زيت على قماش 
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 رنا حلمي الخميسيالفنّانة العراقيّة 
                                                    

 

 . 0973البصرة  -مواليد العراق 
كانةةةت شةةةصوف  بالرَّسةةةم منةةةذ أن كانةةةت فةةة  المرحلةةة  اإلبتدائيّةةة  وصةةةيلت مو،بتهةةةا رويةةةداا رويةةةداا فةةة  المرحلةةة  

بصةداد وتخّصصةت فة  الفةنِّ التَّشةكيل ، كة  تعمّةق طموحهةا الفنّة ،  ط  فمَّ التحيت بمعهةد الفنةون فة المتوسِّ 
 .  0990وتخرّجت عام 

َلت  آفاقها وتطلُّعاتها الفنّيّ  من خالل مواظبتها ومطالعاتها ومشا،داتها للكفير مةن المعةارب الفنّيّة  فة   تشكَّ
بيعةة  ةة  فةة  البصةةرة، مسةةيط رأسةةها، حيةةث الطَّ الخالبةة  منحتهةةا الكفيةةر مةةن  العةةراق، ومةةن طبيعةة  العةةراق خاصَّ

رت الرَّحيل عن الوطن ا م  !حفاوة اللَّون، فتشرّبت  ذاكرتها بأبه  ا لوان منذ طفولتها إل  أن قرَّ

ةعب  الَّتة  كةان العةراق ومةا يةزال يمةرُّ فيهةا، ٢٩٩١بعد عام من تخرُّجها العراق  غادرت ، نظراا للظروف الصَّ
 . ها وطموحها الفنِّ  والحنين  حتَّ  اآلن و،  ف  أعماق الصرب لكنَّ العراق ظلَّ محفوراا ف  ذاكرت

درست الفّن ف  بريطانيا أيًاا رغب ا منها أن تحيِّق طموحاتها وتعمِّق تجربتها وفيافتها الفنِّيّ ، ك  تترجم ما 
 !لديها من تطلُّعات وآمال فوق بياب اللَّوحات

ةةاا مشةةتركاا فةة  مانشسةةتر مةةأ  راا معًر ،ب ، والقةةت تجربتهةةا صةةدى طيّةةو لةةدى قةةّدمت مةةؤخَّ الفنّةةان محسةةن الةةذَّ
انو الصرب  والشَّرق  أيًاا   . ا وساط الفنّي  والمهتمِّين بالفنِّ التَّشكيل  من الجَّ

عبةةور وطةةن فةة  : شةاركت فةة  معةةرب ملتية  بصةةمات الفنَّةةانين التَّشةةكيليين العةرو السَّةةادس، ومعةةرب آخةر
ين، ونالت ميدالي  وشهاد3102اليا،رة   .ة تيديريّ  ف  المعًر

 . 0995مييم  ف  بريطانيا، مياطع  شفيلد منذ عام 
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 رنا حلمي الخميسيالتَّشكيلّية انة الفنّ 
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 رنا حلمي الخميسي التَّشكيلّية فّنانةللوحات ل 1

 

 
 

 0. الرَّ قص على أنغام الحرِّ ية 3100                 أكر يليك على كانفاس، 01×01 سم 
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 3. الرَّحيل 3102                                            أكريليك على كانفاس 01 × 011 سم
 
 

 
 

 2. ليس لي عنوان 3102                                   أكريليك على كانفاس، 21 × 91 سم
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 0. الحنين والغربة 3100                                    أكريليك على كانفاس، 01 × 01 سم
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 0. الحبّ  والحرب 3111         سيراميك على خشب محروق، 01 × 11 سم
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 0. حصان الحرِّ ية 3103                    مواد مختلفة وأكريليك على كانفاس، 01 × 01 سم
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 0. األمل 3103                          أكريليك على كانفاس، 01 × 01 سم
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 1. "أنشودة المطر" 3102                                     أكريليك على كانفاس، 01 × 01 سم
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 الفنَّانة التَّشكيليّة المصريّة هدى حسين
 

                                                  .                0973 (مارس) اليا،رة آذار مواليد
.                                          وآدابهاص  الفرنسيّ داو جامع  اليا،رة قسم اللُّ ي  اآلخريج  كلّ   

اليونسةكو، نظةراا إل،تمامهةا الكبيةر بالسَّةالم،  –مُنءَحت ليو سفير عالم  للسةالم مةن قبةل دائةرة سةفراا العةالم 
.               ولديها بال طّيو ف  التَّرجم ، وتسا،م ف  النّشاطات ا دبيّ  والفنّيّ  داخل وخارج مصر  

 –، بةةفالث لوحةةات ألةةوان مكيةةاج علةة  ورق، قاعةة  آرت اللةةوا "011×  011"شةةاركت فةة  معةةرب جمةةاع  
                        .                                                       3119اليا،رة، مصر 

مةةاع  فةة  مناسةةب  الجَّ " مةةدد"  فةة  معةةرب وقصةةيدة شةةعريّ  ،أكريليةةإل علةة  خشةةو" المحويةة "بلوحةة   شةةاركت
.                                                   3119  ، مصراإلسكندريّ " كانالدّ "إفتتاش جاليري   

ةةقةةّدمت  ةةمةةن أجةةل اإللهةةات ا" :اا بعنةةوانفرديَّةة اا معًر ، الهنةةد –أكريليةةإل علةة  خشةةو، امبةةاال كانةةت  ،"صيراتلصَّ
.                    3119، لبناا مدرس  للفتيات ف  جنوو الهند اا إل حصاد المعرب خيريَّ صِّ خُ وقد   
المصةةةةاحو  "كريسةةةةتين بونةةةةت"  ويسةةةةريّ   السُّ للتشةةةةكيليّ " مةةةةداخل" ديةةةةوانمةةةةن الفرنسةةةةيّ  إلةةةة  العربيّةةةة   تترجمةةةة

ةةةةها فةةةة  قاعةةةة  مشةةةةرب ، كمةةةةا ترجمةةةةت العديةةةةد مةةةةن الةةةةدَّواوين واليصةةةةإل اليصةةةةيرة 0991اليةةةةا،رة  –  يّ لمعًر
وايات من الفرنسيّ  إل  العربيّ  .                                                                  والرِّ  

عري ،  ، "نحن المجانين" ،"أقنع  الوردة"، "عشوائيّ "، "فيما مً "، "ليكن"أصدرت مجموع  من الدَّواوين الشِّ
. ، وأصدرت كتو أخرى سرديّ  عن دور نشر مصريّ  ف  اليا،رة"3ات خريط  الذَّ "، "0ات خريط  الذَّ "  

ةة" المةةرآة"ل مةةن سلسةةل  العةةدد ا وَّ  رتصةةدأ إل بلصتةة  ر فيهةةا الةةنّ نشَةةيُ  ،عر حةةول العةةالمو،ةة  سلسةةل  تعنةة  بالشِّ
ةةعةةن ال العةةدد ا وَّ  وقةةد كةةان .عراا حةةول العةةالمفةة  كتةةاو واحةةد لشةة   معةةاا رجمةة  العربيّةة  والتَّ صةةليّ ا  اعر لشَّ

.                                                                 يوبومير ميهاجلوفسك  من رومانيا  

ةةعر والتَّرجمةة ،  شةةاركت فةة  العديةةد مةةن المهرجانةةات العربيّةة  والعالميّةة  للشةةعر، كمةةا شةةاركت فةة  ملتييةةات الشِّ
ر فةةة  ملتيةة  الكاتبةةةات العشةةرين فةةة  سةةان سبسةةةتيان فةة  اسةةةبانيا، وأيًةةاا فةةة  ملتيةة  الكاتبةةةات ومفَّلةةت مصةة

الهنةةد،  –فرنسةةا، ومفّلةةت أفريييةا فةة  المهرجةان الةةدَّول  الرَّابةةأ للشةعر فةة  شةاندي جةةار  –السّةبع  فةة  الباسةإل 
ةةة 03ةالةةة" ،افانةةةا"أفريييةةةا فةةة  مهرجةةةان  كمةةةا مفّلةةةت شةةةمال   وجةةةزر الكةةةاريب  ايةةةإل لشةةةعر أفرييللشةةةعر، المخصَّ

" بابلو نيرودا"تشيل ، وحصلت عل  جائزة  –سانتياغو " شعراا العالم"ان  لة ومفّلت مصر ف  المهرجان الفَّ 
.                                                                  كأفًل مشارك  شعريّ  لتمفيل دول   
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ى حسينالفّنانة التَّشكيلّية هد  
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انة هدى حسينأربع لوحات للفنَّ   
 

 
 

سم 11×  01أكريليك على خشب،                            3103الّلحاف، . 0  
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سم 11×  01أكريليك على خشب،                           3103الشَّافية . 3  
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سم 01×  01، أكريليك على خشب                        3100روح، . 2  
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01×  01أكريليك على خشب،                               3100هي، . 0  
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با لشيلي آليرو ديلكادو فاونتيشكيلي التِّ الفنّان التَّ   
KONSTNÄREN ALIRO DELGADO FUENTEALBA 

 

 

                             .                                                   مواليد تشيل ، فالديفيا
. فنَّان تعبيري، يرسم لوحات تجريديّ ، رمزيّ  وتعبيريّ  ذات ألوان مفرح ، تعبِّر عن ا مل والفرش والسَّالم  

.       ف  تشيل ، وتابأ دراسات  الفنِّي  ف  ا رجنتين" كاميلو ،ينريكويز"درس الفّن التَّشكيل  ف  جامع    
منإشتصل ف  مجال الفنو  شتصل ف  دار الفّياف  الّسويدي  ف  ستوكهولم فترة من الزَّ  .ن ف  تشيل ، وا 

ةةاا فرديّةةاا وجماعيّةةاا فةة  عةةّدة دول، منهةةا معةةرب فةة  جامعةة  فالةةديفيا، تشةةيل  : أقةةام أكفةةر مةةن سةةبعين معًر
مةةةان، ، غةةةاليري روي0971، دار الفَّيافةةة ، مينةةةدوزا ةةةةة ا رجنتةةةين 0917، دار الحكومةةة  فةةة  فالةةةديفيا، 0915

، 0979، جامعةة  أوميةةةو ةةةة السُّةةةويد 0979، دار الفَّيافةةة  السُّةةويدي  فةةة  سةةتوكهولم 0977مينةةدوزا ا رجنتةةين 
، بيت الشَّعو 0990، دار ميدبوريار الفّياف  ف  ستوكهولم 0991صال  الفنون ف  سودرتالي  ةة ستوكهولم 

دلز فةةة  بولمةةةورا، سةةةتوكهولم ، بنةةةإل ،انةةة0995، معةةةرب مةةةن أجةةةل تشةةةيل ، سةةةتوكهولم 0993فةةة  رينكيبةةة  
ةةةعو للفيافةةة ، شةةةيبهولم ةةةةة سةةةتوكهولم 0997، متحةةةف سةةةالفادور ألينةةةده، بوسةةةتدام ةةةةة ألمانيةةةا 0991 ، بيةةةت الشَّ
، غةةةاليري 0990، معةةةرب أعةةةالم أميريكةةةا الالتينيةةة  فةةة  سةةةتوكهولم، مهرجةةةان المةةةاا فةةة  سةةةتوكهولم 0991

، متحةةةف نورشةةةوبينغ 3112، 3110، 0999، 0991، 0995، 0992، 0993بيالنكةةة  فةةة  سةةةتوكهولم 
، غةةةاليري سةةةتور سةةةتوغان سةةةتوكهولم 3101، غةةةاليري ،وسةةةب  الفنِّيةةة  3119، غةةةاليري تينتامةةةاران 3111
، غةةاليري شيركوسةةكوالن، ومعةةرب بمناسةةب  3103، غةةاليري بالدفيركيةةت فةة  ،يسةةيلب  ةةةة سةةتوكهولم 3100

 ! خرىوالعديد من المعارب ا 3102يوم السُّويد الوطن  ف  ستوكهولم 
يعتبةةر الفنّةةةان التَّشةةكيل  آليةةةرو ديكالةةةدو فاونتيلبةةا مةةةن أنصةةةار المةةدافعين عةةةن السّةةةالم وحيةةوق اإلنسةةةان عبةةةر 
لوحات  وفنّ  ورؤاه وأحةوَّ أن يشةارإل فة  مجلّة  السَّةالم تأكيةداا منة  علة  ًةرورة نشةر فيافة  السَّةالم مةأ بيية  

                                                     .                     فنّان  ومفيّف  ومبدع  العالم
 صبري يوسف
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با لشيلي آليرو ديلكادو فاونتيشكيلي التِّ الفّنان التَّ   
KONSTNÄREN ALIRO DELGADO FUENTEALBA 
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 بالآليرو ديلكادو فاونتيلوحات للفّنان التِّشكيلي التِّشيلي  0  
 

 
 

1. Vänskap för freden 1993          olja  på duk, 50 x 60 cm 

 

سم 01×  01زيت على قماش،                   0992 لسَّالماصداقة . 0  
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2. Fredsduva 1993               Akryl på papper, 35 X 27 cm 

 

سم 30×  20أكريليك على ورق،                   0992حمامة السَّالم . 3  
 
 
 
 
 
 



364 
 

 
 

3. Hopp och födelse 1993  Akryl + struktur, 50 x 60  cm 

 
 سم 01×  01 على قماش أكريليك                   0992أمل ووالدة . 2
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4. Kamp för mänskliga rättigheter 1979           olja på duk, 100 x 70 cm 

 
 

سم 011×  01يت على قماش، ز                     0909نضال من أجل حقوق اإلنسان . 0  
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5. Att sluta förtryckt 2003               olja p[ duk, 50 x 60 cm 
 

 

سم 01×  01زيت على قماش                     3112القضاء على الّظلم . 0  
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6. Hoppet 1995                           akryl på papper, 46 x 38 cm 

 
سم 00×  21كريليك على ورق أ                            0990ألمل ا. 0  
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ة األرجنتينيّة إيلينا مورينوالفنَّانة التَّشكيليّ   
 

. 0911مواليد كورطب ، ا رجنتين،   

الفنَّان  إيلينا مورينو مولع  بالرَّسم من صةصر،ا، وقةد قاد،ةا ا،تمامهةا بةالفن إلة  دراسة  الفنةون بشةصٍف كبيةر، 
فةة  ا رجنتةةين واشةةتصلت فتةةرة طويلةة  " كورطبةة "بنةة  طموحاتهةةا الفنّيةة  خطةةوة خطةةوة، وتخرّجةةت مةةن جامعةة  لت

مدّرس  لماّدة الفنون، ودرست أفناا قدومها إل  السُّويد اللُّص  السُّويديّ ، فمَّ تابعت دراساتها ف  مجةال الفنةون 
                                              .                                      ف  السُّويد أيًاا 

كمةةا شةةاركت فةة  . قةةّدمت العديةةد مةةن المعةةارب الفرديّةة  فةة  مةةدن ا رجنتةةين وفةة  السُّةةويد وبلجيكةةا واسةةبانيا
كانةةت لوحاتهةةا تليةة  صةةدى طيِّةةو لةةدى المهتمِّةةين بةةالفنِّ التّشةةكيل ، لمةةا . بعةةب المعةةارب المشةةترك  أيًةةاا 

.                                               وتناغمات لونيّ  جميل ، ومعبّرةتحمل  من أفكار راقي ،   

ترسةم الفنّانةة  بعةةّدة أسةةاليو، حيةث تسةةتخدم أسةةلوو التَّجريةةد، والةةواقع  والتَّعبيةري، كمةةا أنّهةةا تسةةتخدم الرُّمةةوز  
تستلهم لوحاتها من الطَّبيع ، مةن . حدةف  تشكيالتها اللَّونيّ ، وتدم  أحياناا عّدة أساليو فنّي  ف  الّلوح  الوا

الحياة، ومن تجربتها الصزيرة ف  الحياة، وتحمل لوحاتها الكفير مةن ا مةل والفةرش وا فكةار المعاصةرة، و،ة  
.             كفنَّان  تجنح كفيراا نحو عوالم السَّالم والّجمال، فتأت  أفكار،ا عبر لوحاتها إنسيابيّ  وشفاف   

اا ًامنف  مجلَّ  الّسالم، ت هاوحاتل  ا رجنتينيّ  إيلينا مورينو بمجموع  من رإل الفنَّان  التَّشكيليّ تشاأحّبت  أن 
الفكرة الوئاميّ  الَّت  طرحنا،ا عبر توّجهةات وأ،ةداف المجلّة ، ،ةذه الفكةرة الَّتة  ،ة  نفسةها تشةتصل عليهةا مأ 

أنصةةار السّةةالم والمةةدافعات عةةن حيةةوق اإلنسةةان ،  نّهةةا مةةن اإلنسةةان  بةةين البشةةر السَّةةالموتسةةاند،ا لتحييةةق 
ولوحاتهةةةا ومةةةن خةةةالل  أفكار،ةةةامةةةن خةةةالل سةةةواا فةةة  ا رجنتةةةين أو فةةة  أي مكةةةان آخةةةر مةةةن العةةةالم، وذلةةةإل 

         .ف  العالموالحو والحوار الخالق بين البشر تًامنها مأ توّجهات كل َمن  يرفأ شعار السَّالم 

 

 صبري يوسف
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ّتشكيلّية األرجنتينّية إيلينا مورينوالفّنانة ال  
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يلينا مورينو ة إشكيليّ انة التَّ لوحات للفنَّ  0  

 
 

 سم 030×  00زيت على قماش               0999في انتظار األمل  .0
 
 
 
 



371 
 

 
 

 
 

 سم 01×  01زيت على قماش          3100أّمل السَّالم القادم تتـ  3  
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       3101أزهار الفرح  .2                                       

سم 003×  03زيت على قماش،   
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 سم 23×  30زيت على قماش،         3102المرأة المستنيرة . 0                 
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 سم 00×  00زيت على قماش،                              3101مستقبل األطفال ـ  0
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 الفنّانة التَّشكيليّة الس ويديّة آنيت كلينكه
Annett Klinke 

 

 مواليد ستوكهولم، السُّويد 0917.                                                                      

ترعرت الفنّان  آنيت كلينك  ف  ح  ،يسلب  وتينستا، و عاشت فترة طويل  ف  ح ِّ  ،وسب ، إحدى ًواح  
سةةتوكهولم، منةةذ عةةام 0991، وقةةد منحنهةةا الجةةّو الّةةذي عاشةةت فيةة  الكفيةةر مةةن اإل،تمامةةات الفنّيةة  والفيافيّةة ، 
 نها فتحت عينيها عل  بيئ  جميل  و غنَّ ااة، و شا،دت الكفير من المعارب الفنّي  من خالل حًور،ا ،ذه 
ً ةَفت  طبيعة  السُّةويد الخالقة  علة  شةصفها  النَّ شاطات الفنِّية  و الفّ يافيّة ، الَّ تة  عمّيَةت إ،تماماتهةا الفنّيّة ، كمةا أ
ةةفاا فةة  تشةةكيالتها اللَّونيةة ، إًةةاف  إلةة  انتسةةابها إلةة  جمعيةة  الفنةةون  الفنِّةة  الكفيةةر مةةن البهةةاا والجَّ مةةال والصَّ
التّشةةكيلي  اليدويّةة  كالسِّةةيراميإل واالشةةتصال بةةالكفير مةةن ا عمةةال اليدويّةة  الفنِّ يةة  مةةن خةةالل اسةةتخدام اليمةةا  
والخيوط والتَّ طريز والخياطة  ومةا ينبفةق مةن ،ةذه ا عمةال مةن تشةكيالت فنِّية  جميلة ، و التحيةت بةالكفير مةن 
الةةدَّورات الفنّيةة  الخاصّةة ، لتعميةةق تينياتهةةا الفنّيةة  فةة  الرَّ سةةم، والسِّةةيراميإل والتَّصةةميم، كمةةا درسةةت أيًةةاا عةةّدة 
 دورات ف  الرَّ سم ف  جامع  الشَّ عو ف  ستوكهولم، لتطوير آفاقها وطموحاتها الفنّي .                  

تشةةتصل الفنَّ انةةة  بمفةةةابرة حفيفةةة  علةةة   صةةةيلء  أدواتهةةةا الفنِّ يةةة ، وقةةةد درسةةةت الكفيةةةر مةةةن الةةةدَّ وارت الفنِّ يةةة  لتعميةةةق 
تينياتها الفنّ ي  ف  مجال الرّ سم والسّ يراميإل أيًاا، حيث ترسم با لوان الزَّ يتيّ  والمائيّ  لكن جل ا،تمامها ف  
يتي .                                                               اآلون  ا خيرة ،و الرَّسم با لوان الزَّ

أقامةةت الفنّانةة  التَّشةةكيليّ  السُّةةويديّ  آنيةةت كلينكةة  مجموعةة  معةةارب مشةةترك  وفرديّةة  فةة  السُّةةويد، و،ةة  مةةن 
الفنّانات المهتمَّات بحيةوق اإلنسةان والحيةاة الكريمة ، والسَّةالم اإلنسةان  العةالم  بةين البشةر. ولهةذا نةرى فة  
ةفاا والوئةام وأجنحة  المالئكة  المرمةوزة  للسةالم العميةق  فًااات لوحاتها الطَّ بيع  الخالب ، و كل معةان  الصَّ
 بين اإلنسان وأخي  اإلنسان.                                                                          

                                                                                            

 صبري يوسف
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 الفنَّ انة التَّشكيليّ ة الس ويديّ ة آنيت كلينكه
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 1 لوحات فّنية ومجموعة أعمال من الّسيراميك للفّنانة آنيت كلينكه

 

 0. توقّ ع 3102                 زيت على قماش 30 × 30 سم       

 

 3. مالك 3102            زيت على قماش، 30 × 30 سم
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 2. حنان عميق، 3102                         زيت على قماش 30 × 31 سم

 

 0. نار زرقاء 3102                          زيت على قماش  00 × 00 سم
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 0. بلبل 3102                                              زيت على قماش 31 × 31 سم
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 0. في أحضان الطَّ بيعة 3102                              زيت على قماش 31 × 31 سم
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 0. جّنة 3102                                                   زيت على قماش 03 × 93 سم
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 1. توق  ع 3 31102                                               زيت على قماش 21 × 21 سم
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 9. المالك جبرائيل 3119                    سيراميك 32×32 سم، مثّبت على خشب 00×00 سم
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 01. مالئكة 3102            سيراميك بأحجام مختلفة 0×01، 03×00، 31×33  01×30 سم
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 00. مالئكة 3102                                                           سيراميك، 0 × 0 سم
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 صبري يوسف الس وري  شكيليالتَّ  األديب
 
 .0951ديريإل  /المالكيّ  ة  ةمواليد سوريّ *
 .0997شعب  علم االجتمال عام /  تماعيّ   واالجراسات الفلسفيّ خرّي  جامع  دمشق، قسم الدِّ * 
 . 3103خرّي  جامع  ستوكهولم، قسم الفنون، لتدريس ماّدة الرَّسم  * 
اا فرديَّ *   . 3117برا،يم قّطو ف  ستوكهولم إأربعين لوح  ف  صال  الفنَّان  اا ًمَّ قدَّم معًر
 . 3117ف  ستوكهولم  شارإل ف  معرب جماع  ف  صال  الفنَّان ابرا،يم قّطو* 
  3102، 03، 3100 لوح  011 تف  ستوكهولم ًمَّ " ستور ستوغان"ف  صال  فرديّ   فالف  معارب* 
 . 3102معرب فردي ف  صال  كاظم حيدر ف  المركز الفّياف  العراق  ف  ستوكهولم، ًم مئ  لوح  * 
عريّ  والنَّدوات ا دبيّ  ف  سوري  والسُّو *  .يد والعراق وكردستانشارإل ف  العديد من ا ماس  الشِّ  
. ينشر نتاجات  ف  الّصحاف  العربيّ  وااللكترونيّ . كتاباا أدبيّاا، شعر، قص ، حوار، ودراسات 37أصدر *   
 . 3102" مجّل  السَّالم: "أسَّس مجّل  أدبيّ  فكريّ  فيافيّ  فنّي  سنويّ  مستيّل ، بعنوان* 
 ..!ي ، وردةا، ز،وراا برّ ، سالماا عشياا ، ، حبّاا أرسم فرحاا حالما أدخل ف  فًااات ا لوان، ... 

مال  نَّ اللَّوح  عندي حال  جماليّ ،  رسال  سالم ومحبّ  وفرش  تهاتحمُل فًاااف  الرَّسم أنحاز إل  الجَّ
  ا م سوري ، مروراا بوطن  حالل السَّالم ف  وطنإانح  نحو الجَّ  رؤايووئام بين البشر، إنطالقاا من 

نتهااا بالعالم أجمأسُّ ان  الالفَّ                            .ويد وا 

مطٍر، ف   بسم ء طفٍل، ف  نًارةء وردٍة، ف  و، ء عشٍق، ف  زّخ ء  تظهر ف  بمفاب  لوح  جميل  الحياةَ 
، ف  مصالح ء اإلنسان مأ أخي ء نياوةء بحٍر، ف  تطلؤاتء نجيماتء الصَّ  اإلنسان، ف  مصالح ء اإلنسانء  باشء

، ف  وئامالسَّ  البّر والبحرء وأجرامء  الء جممأ   ! البشرء عل  مساحاتء جصرافيّ ء الكونء  مااء

ين والفرشةاة النَّاعمة ، بأسةلوو شةاعري فطةري طفةول  ُحلمة  تخيُّلة ،  ال أتوقّةف عنةد .. أرسمُ أعمةال  بالسِّةكِّ
ةاق إلة  أعمةاق مدرس  أو تيّار فنِّ  معيَّن، بيدر مةا أتوقَّةف عنةد مشةاعري العفويّة  المتدفِّ  ية  مفةل حنةين العشَّ

ةمسء فة  صةباٍش بةاكر،  بال، أو كشهي ء طفةٍل الشةراق ء الشَّ وش، أو مفَل شالٍل يتدّفُق من أعال  الجِّ تجلِّيات الرُّ
ويتميّز ا سلوو الَّذي أشتصل علي  بالتَّدفُّياتء اللَّونيّة  وموشةور إنسةيابيّ  ا فكةار ًةمن إييةال لةون  فية  مةن 

ةةباو والحيةةاة بكةةلِّ رحابهةةا، وكةةأّن  أتعةةانُق مةةأ الموسةةيي  و  الةةرّقإل والفةةرش والحنةةين إلةة  عةةوالم الطُّفولةة  والشَّ
عريّ  أجنح نحةو العفويّة  والتّحلييةات اللَّونيّة ، مسةتخدماا الرَّمةز والتَّجريةد وا زا،يةر وكائنةات برّية  . تدفُّيات  الشِّ

تبةةدو لوحةةات  وكأنّهةةا قصةةائد شةةعريّ  تةةمَّ كتابتهةةا عبةةر وأ،ليّة  وأشةةكال مةةن وحةة  الخيةةال والواقةةأ أيًةةاا، حيةةث 
اللَّةةون، ولهةةذا تبةةدو اللَّوحةة  وكأنَّهةةا الّجةةزا المةةتمّم لليصةةيدة، وفةة  ،ةةذا السِّةةياق قلةةُت فةة  إحةةدى الحةةوارات الَّتةة  

َيت  مع   عَر والرَّسمَ وجهان لعشٍق واحد ،و اإلبدال"ُأج رء          ".                             إنَّ الشِّ
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شكيلي صبري يوسفاألديب التَّ   
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لوحات تشكيلّية للفنَّان التَّشكيلي صبري يوسف 01  

 

سم 01×  22 أكريليك على قماش                      3100 أزهار متعانقة مع الحبّ . 0  
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مس 01×  21أكريليك على قماش             3110عاشقان مقمَّطان بالحّب . 3  
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سم 01×  21أكريليك على قماش                        3101حاالت عشقّية . 2  
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29×  23ونيت ماز أكريليك على                 3119األطفال أزاهيٌر بيضاء . 0  
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سم  21×  30أكريليك على مازونيت               3110حمامة السَّالم . 0  
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سم 01×  01أكريليك على مازونيت            3110 حمامُة السَّالم ووئاُم األديان. 0  
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سم 01×  21أكريليك على مازونيت       3102الشَّاعر الرَّاحل األب يوسف سعيد . 0  
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سم 01×  20أكريليك على مازونيت          3103 عشَّاق في حالة تجلِّيات. 1  
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سم 01×  21أكريليك على قماش         3100 الحمام لوروِد السَّالم حنينُ . 9  
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سم 01×  21أكريليك على مازونيت       3110 حالة عشق مسربلة باإلنتعاش. 01  
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001.................................. المغرب /  دد أنوار محمَّ محمَّ القاّص  على شرف كواباتا،. 20  
  000............ ............................العراق /  ولص ابراهيمأمير ب القاصفتى القمامة، . 20

000........................... الس ويد  –سورية / حّبات الس كَّر الحمراء، القاّص كابي سارة . 20  
000 ....................الس ويد  -سورية / ، القاّص فريد توما مراد مأساة أم معجونة بالسَّالم. 20  
  011........ ...............الس ويد  –سورية / ، القاّص صبري يوسف !وللزهوِر طقوُسها أيضا  . 21

 المقال

يشة الشِّْعُر ِلِحَوار بيَن الَحَضارَاتِ / ُرْؤَيةٌ . 29   010.............. فلسطين / ، الّشاعر محمّد حلمي الرِّ
ل الل غات وآخر الل غات. 01 093.............. السويد  –سورية / ، الشَّاعر صبري يوسف السَّالم أوَّ  
090.................. الس ويد  –سورية / ، الكاتبة نور يونان البحث عن الضَّوء وسط العتمة. 00  
  090.. ......المغرب /  ربوتالعياشي السَّ ، ومقاالت أخرى، الباحث سامحالحوار واالنفتاح والت  .  03
  310..................... ألمانيا  -سورية / ، الشَّاعر اسحق قومي أبدي م تراتيل ِعشقٍ الالسَّ . 02

 الحوار

300، حوار صبري يوسف    قةالفنَّان التَّشكيلي نزار صابور مشّبع بتقنياٍت وتوّهجاٍت لونّية خالَّ . 00  
ميل،  تلتقُط تجلِّياتها الشِّعرّية على ِايقاعِ  فاطمة ناعوتالشَّاعرة . 00  777   صبري يوسف حوارهدوِء اللَّيِل الجَّ
  331....... ............، حوار صبري يوسف يستنبُت نّصه من رحيِق الحياة قاسم حّداد الشَّاعر. 67

 دراسات

320...... فلسطين / وتسامح األديان، الكاتب سامح عودة ..  انومخيلة الفنَّ  .. ريشة البدوان. 00  
300..... العراق / ، الشَّاعر هشام القيسي "خرى لكلب لقبيلةأعظمة "د مجموعة رحلة في قصائ. 01  

300..................  ...............المغرب /  مصطفى سلوي .د دقانَّ ال ،اغتصاب الط فولة .09  
 300.... .......العراق / بهنام العطااهلل . ، النَّاقد دة الخطاب الواقعي ودالالت المرموزبين سرديّ . 01
301... .................................العراق / ، النَّاقد سامي البدري أراجيح في مدائن الحلم. 00  



400 
 

 الفن التَّشكيلي

310............................................... سورية / نزار صابور . الفّنان التَّشكيلي د. 03  
320.....................................  أميريكا –العراق /  ينأم صدرالدِّين التَّشكيلي الفّنان .02  
031......................................... الس ويد  –سورية /  كابي سارة الفّنان التَّشكيلي. 45  
200................................... أوكرانيا  –فلسطين /  جمال بدوان. د الفّنان التَّشكيلي .00  
230........................................... الس ويد  –العراق /  سامويس الفّنان التَّشكيلي. 00  
337................................... ...............سورية /  جان استيفو التَّشكيليالفّنان . 00  
201................................... ................العراق /  ناصر خانة التَّشكيليان لفنّ ا. 25  
  200..................... ...........بريطانيا  –العراق /  رنا حلمي الخميسي التَّشكيلّية الفّنانة. 25

200.................................................. مصر /  هدى حسين الفنَّانة التَّشكيلّية. 01  

201............................  الس ويد –تشيلي /  بالآليرو ديلكادو فاونتي كيليشالفّنان التَّ . 00  
201................ ...................الس ويد  –األرجنتين /  ة إيلينا مورينوالفنَّانة التَّشكيليّ  .03  

 02. الفّنانة التَّشكيلّية آنيت كلينكه / الس ويد ................................................. 200
 00. األديب التَّ شكيلي صبري يوسف / سورية – الس ويد ..................................... 210

 

 
 

 
             


