
ـ الفيصل ـ باريس: اندلعت النيران إثر حريق  بعد ظهر اليوم 
اFثنE في "كاتدرائية نوتردام باريس " حوالي الساعة 

السادسة و النصف ، يذكر أن ورشات الحفظ و الترميم 
الكبرى لهذا اWعلم الديني التاريخي اWعروف عاWيا انطلقت 

مند أسابيع . التحقيقات ا_ولية لم تعط أي معلومة متعلقة 
بأسباب هذا الحريق  اWتزامن مع أعمال الترميم الكبري 

الجارية منذ أيام. الكاتدرائية شرع في تأسيسها و بنائها 
بداية من القرن الثاني بعد اWيkد حسب اWعلومات و مرت 

بعدة مراحل عبر التاريخ انطkقا من القرن الثالث عشر 
لتصبح على هذا الشكل آخر تحديثاتها كانت في القرن 

التاسع عشر أين تم إضافة " برج الجرس".. يبلغ ارتفاع 
هذا اWعلم الديني و التاريخي أكثر من 100 متر، لهذا كانت 
معدات أكثر من 400 من  رجال اWاطفئ z تصل إلى موضع 
الحريق بالشكل الkئق، علما أن الكاتدرائية مجهزة كغيرها 

من اWرافق الحساسة و التاريخية بنظام بشري و عتادي 
دائمE متطورين للوقاية من الحرائق و التصدي لها . هذا 

الحادث يعتبر في غاية ا_همية بالنسبة للمجتمع الفرنسي و 
للطبقة السياسية لرمزيته التاريخية و الدينية، مما دفع 

بالرئيس الفرنسي تأجيل خطاب له كان قد برمج  لهذا اWساء 
بعد تدخkته اWراطونية مع ممثلي اWجتمع اWدني الفرنسي 

عبر التراب  في إطار  "النقاش الوطني" الكبير  حول ا_زمة 
اFجتماعية الفرسنية الذي نشطه عبر التراب الوطني منذ 
نشوب مظاهرات السترات الصفر.  يأتي هذا الحريق قبل 
ستة أيام من " عيد الفصح" و بداية العطلة اWدرسية التي 

تليها العطلة اWدرسية
ـ التحرير اCركزي .

EL-FAYÇAL
في انتخابات 1995 اWتعلقة باzستفتاء على تعديل الدستور في 

عهد اليامE زروال، كنت إعkميا يافعا طموحا، حضرت إحدى 
مكاتب اFقتراع  ببلدتي الكائن بمدرسة " راجعي عمار" ـ 

مسكيانة .  كان من بE الناخبE و الناخبات عجوز جاءت لتؤدي 
واجبها الوطني رغم الظروف القاهرة و رغم عدم استقرار البkد 

أمنيا..  أذكر ُسِئلت تلك اWرأة  بعد أداء واجبها و قبل خروجها 
من اWكتب عن رأيها في " التعديل الدستوري " و شعــورها بعد 

تصويتها؛ فاسترسلت تشكر الجميع من مسؤولE  و حضور 
في اWكتب و ختمت إنطباعها قبل انصرافها  بدعواها : "ربي 

يجيب  إنسان صالح !" كانت تلك العجوز z تدري بأن الدستور 
ليس شخصا مرشح ل�نتخابات و إنما هي تعديkت دستورية 

وعد بها الرئيس زروال أنذاك.  فكتبت في عمود ساخر أسبوعي 
في جريدتي :" استفتاء تعديل الدستور:  و تمنته أن يكون 

إنسانا صالحا" .. و كأنها ترى الدستور السابق  بالفاسد أو 
الناقص، أو أن حلم الجزائريE  كبير و عظيم في حكم صالح و 

 z Eراشد و أن يحكم هذا البلد الغني ا_بي من قبل صالح
فاسدين و إنقkبيE علىى شرعية الشعب.. أذكر كانت عبارة   

تمني الجزائريE لقدوم "إنسان صالح " للحكم  بمثابة ا_منية 
الشبه مستحيلة بعد عملية  السطو على الثــورة و قرصنة  " 

اFستقkل" الذي z يتمتع به إz شرذمة أصحاب النفوذ و ورثة 
"البايلك" .. عبارة " ربي يجيبلنا إنسان صالح " هي عبارة 

صارت كتسبيح جزائري قادم من أعماق القلب في هكذا مواعيد 
انتحابية رغم وباء التزوير و اFنقkبات التي يكون وراءها دائما 

أحفاد فرنسا من قدامى ضباط جيشها  و من أبناء الحركة 
الذين تحولوا إلى مجاهدين بقدرة قادر بعد اzستقkل..  و 
اFدارة أيضا التي كانت شريكا رئيسيا في منع اWواطن و 

حرمانه من حقوقه الدستورية لحساب مجموعات نافذة حزبية و 
منظماتية تشتغل Wصالحها الشخصية.

ـ كان من اWفروض أz نتكلم أبدا عن اWؤسسة العسكرية عندما 
يتعلق ا_مر برهانات سياسية أو انتخابية .. ففي الدول اWدنية 

اWتطــورة الديمقراطية العريقة و التي نالت استقkلها منذ قرون 
و أمد طويل  هكذا حديث عن دور و رأي الجيش يعد موضع 
سخرية و z يستوعبه العقل اWدني.. الجيش مكانته الطبيعية 
هي الثكنة و الدفاع عن السيادة و الحدود. في الخصوصية 

الجزائرية الحديث عن دور الجيش هو أمر  تطبيعي منذ 
اzستقkل بل صار ضرورة في كل مناسبة سياسية. فبحكم 
استقkلنا ( الkمكتمل) و  الفتي مازالت اWؤسسة العسكرية 

وراء كل سيناريوهات  اختيار الوجوه و الشخصيات التي 
تترأس رمزية النظام في البلد، الرئيس في الجزائر إن لم يكن 

عسكريا فقد يكون مدفوعا من طرف الجيش ـ مدفوعا إلى 
اzتجاهE ـ إما التمكE و الترئيس أو اzغتيال و الطرد إنقkبا !
دلئما الحكايةوراءها الجيش  ؛ بل أصبحنا z نستحي من القول  

علنا و كتابة العناوين الكبيرة على صفحات الجرائد عبارة " 
مرشح الجيش" و غيرها من التوصيفات التي z تتماشى مع 

دولة من اWفروض أن تكون مئة باWئة مدنية ! ثم من هو الرئيس 
اWدني الذي حكم الجزائر  دون تدخل هذه اWؤسسة.  و الكل 

يعرف طبعا ضلوع هذه اWؤسسة في  تسعينيات القرن اWاضي 
في " اzنزzق ا_مني الكبير" و جّر الحزب الفائز بأولى 

تشريعيات في عهد الجزائر اWستقلة  إلى مستنقع العمل 
اWسلح.. و استطاعت " ألوية اzستئصال الدموية " أن تتخندق 

وراء حجة " إنقاذ الجزائر من مستقبل أصولي مدّمر " أن تقحم 
اWؤسسة العسكرية في حربها على شريحة عريضة من الشعب 

بعد حظر إرادته  و حقوقه الدستورية.. ضباط و جنراzت 
كالعربي بلخير، خالد نزار و طرطاق و مدين و العماري و 

القائمة طويلة شاركوا جميعهم في مخططهم اWدعم من قبل 
أجندات أجنبية في " حربهم القذرة" على الشعب الجزائري.. و 

الكل يعرف الفاتــورة الغالية التي دفعناها من وراء هذا اFنقkب 
على إرادة الشعب .. ما يفوق من نصف مليون من الضحايا و  

عشرات ا�zف من اWفقودين و اWختطفE، بغض النظر عن 
تهديم البنية التحتية و اWنشآت الكبرى اFقتصادية! كل هذا _ن 
ا¡ ابتلى هذا البلد بتأخر  ظهور اWهدي اWنتظر ، ذلك اFنسان 

الصالح الذي يتوق إلى ظهــوره الصبي و الشاب و العجوز .. 
"إنسان صالح " إختاروا كل الصالحE إz أبي ، سوف يحرقكم 

 z فرنسيا و z بيا وkإنق z ليس دمويا و kجميعا !! ـ رج
إسرائيليا و z رجعيا و z خائنا ل¢مانة التي تركها الشهداء.. 

فقط إنسان صالح يدافع عن مصلحة وطن و شعب فوق مصلحة 
أشخاص أو حساسية سياسية تعمل _جندات أجنبية.  

عندما انطلق الحراك في جمعته ا_ولى كان موقف الجيش و 
قائد ا_ركان مريبا إلى أبعد الحدود، و هذا طبيعي بحكم أن 

قيادة ا_ركان كانت متــورطة بشكل واضح مع " الزمرة 
البوتفليقية السعيدية"، _نه z أحد كان يتوقع أن الحراك سيكون 

طوفانا من الوعي و الحضارة  و أنه ليس بـ " أكذوبة نيسان" 
قبل ا_وان.. عند اكتساح الشوارع و تزايد اkWيE من 

الجزائريE أعادت قيادة ا_ركان حساباتها و بدأت تتراجع عن 
نظرتها السلبية اتجاه الحراك و في ذات الوقت بدأت تتنصل من 

" الزمرة" و تخطط Fيجاد مخرج لها و إبداء موقف يتkءم مع 
مطالب اkWيE، ثم خلصت  إلى اWواقف التي دعمت الحراك و 

سقوط الباءات اWغضوب عليها بكل الkءات ، بعدها كانت 
للجيش من خkل قيادة ا_ركان  اWيلة الواحدة باتجاه صوت 

الشعب الذي اعتبرته أخيرا مصدر كل السلطات . خيار قايد 
صالح" لشراء ذمته و اسمه و عرضه و عدم اzستمرار في 

تلطيخها مع سيرة لصوص الجزائر الفاسدين اWجرمE في حق 
اFقتصاد كان خيارا عقkنيا و منقذا لشرف الجيش .. نعم هو  

خيار استراتيجي و  منطقي و لو أنه  كان متأخرا فقد وضع 
بثقل اWؤسسة في كفة ميزان اWطالب و  جعل من الجيش 

الرهان الرابح رغم محاوzت إنقkبية داخلية ل�طاحة بقائد 
ا_ركان و زمرته لكي يُعاد سيناريو شبيها بسيناريو ديسمبر 

١٩٩١ كـ اFنقkب على الشعب مرة أخرى و حفظ ماء وجه 
العصابة و تجنيبها الخزي التاريخي و اWحاكمات و اWحاسبات.

ـ لذا فإن كل ا_صوات الحزبية و بعض الحساسيات و 
الشخصيات التي تنادي بضرورة ـ رحيل ـ القايد صالح قائد 

ا_ركان من خkل دس " مطالب و شعارات " في الحراك و على 
منابرهم  هي جهات تريد للجزائر أن تستمر  و تمتد مع النظام 

 Eأو أربع Eثkالقديم أي نظام الفساد و العبث بمصير أجيال لث
سنة أخرى بحكم أن " ضرع البقرة الحلوب" لم يجف بعد!   و 

عليه أن يتفطن كل من يريد الخير لهذا البلد أن تنحية " 
الصالح" معناه عودة البوتفليقية و السعيدية و ا_ويحية و 

السkلية و كل رموز الفساد الفاحش و تنتهي قصة الشعب 
ل¢بد. الشعب الجزائري في هذه الظروف بالذات بحاجة ماسة 

إلى حماية و ضمانة قوية و z أحد يمتلك ا_دوات و ا�ليات 
الkزمة عدا مؤسسة الجيش بإطاراتها اWخلصE الغيورين  رغم 

بعض الخkفات الداخلية التي نأمل أن يقطع دابرها قائد 
ا_ركان و أن تتوحد كل اWؤسسة العسكرية وراء قيادتها حتى 

يمكنها أن  تستأصل الخونة من الجيش و من ا_وساط الحزبية 
و تتوحد من أجل و مع مطالب الشعب و تنصر الجزائر أخيرا 

على هذه ا_ورام الخبيثة، العملية ليست سهلة كما نتصور في 
مسيرات " فيسبوكبة " ، لكنها ليست مستحيلة .. اللهم أجعل " 

قايد صالح" و أركان جيشه  سببا في مجيء " اFنسان 
الصالح" الذي انتظرناه منذ وفاة الراحل هواري بوميدين .

ـ كتب: لخضر خلفاوي ـ باريس  1

أول صحيفة إلكترونية عربية فرنسية من باريس

www.elfaycal.com        :كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقع   

contact@elfaycal.com
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 بقلم الناقد: حسن الحليلي:
الشاعر اWبدع محمود عبد الكريم \ فى قصيدتة النثرية (شهيد 
اW» والعنوان) نحن هنا أمام شاعر يكتب الشعَر بمَخيّلة شاعرْ 

وريشة رّسامٍ وإزميل نَّحات أو َمـثّاْل. zحظ ذلك اzرتباط الحّسي 
بE النعاس واzختمار، فاختمار العجE أو الطمي هو تحّوٌل إلى 

الطراوة واللدانة وانبعاث الغازات فيما يشبه خدر النعاس 
والتثاؤب، وبE الُحزن والبهار فللحزن في القلب وخز موجع وألم 
ممض وظ̄ل قاتٌم ُمقبض، وللبهار لوٌن غامق وطعٌم zذٌع َحّريْف . 

صلة قرابٍة z يمكن إدراكها إz° بالَحْدِس واkWمسة الحّسيّة _نها 
تقع خارَج نطاق العقل الواعي . ثم zحظ مستويات تشكيل 
الصــورة من التركيب باzستعارة والكناية إلى التكثيف ثم 

التجسيد ثم استواء الخلق وانبثاق اWعنى والدzلة. فعلى مستوى 
أبسط من مستويات البkغة يكون للعينE لون النعاس أو 

اzختمار وتظل الصــورة بليغة مع ذلك، لكن الشاعر zيقصدُ 
اFبهاَر أو البهرجة وانما يطمح إلى خلق العالم الشْعرّي اWتكامل 

بذاته، اWمتلئ باWعنى واFيحاء والدzلة. فهو تزاوج بE لون 
النعاس واzختمار معـاً، ثم بE لون الُحزِن والبهار معـاً، ثم يضفرُ 

من كل هذا جديلة واحدة تتماوُج فيها كل درجاِت هذه ا_لوان 
وتتضافُر تأثيراتها الِحّسيّة في آن واحد، فتفعل فعلها في 

مخايلنا ومداركنا.

الصــورة هي وحدة بناء القصيدة ومن مجموعة الصور يتألف 
اWشهد ومن تجاور اWشاهد وتشابكها مع بعضها البعض يتشكل 

العالم الشعرّي وتولد القصيدة. لقد تأّمْلنا بعض الوقت في 
الصــورة، فَدعونا ا�ن نُـنْعم النظر قليkً في هذا اWقطع ـ اWشهد 

من قصيدة (شهيد اW» والعنوان ) أنا قتيل الحرف والعنوان \ 
لكن ما زال فى الحواشى نبض يدق من آن �ن\ طيب با¡ عليكم 

أفتونى دلونى إن بالحق أو البهتان\ كيف أكون مسجى داخل 
قبرى \ثم أرانى أمرح وسط البستان ... إلى أن يصل إلى.. ثم 

أنام وأغفو \وأفتح عينى فأرى من الذئاب قطعانًا وقطعاْن \ ومن 
���لرعب أخفى وجهى ولكن من مقبرتى يقذفنى ألف طوفان..

مقطعٍ بالقصيدة يَُشّكُل مشهداً قائمـاً بذاته ـ أشبه بـ 
"اFبيجراما" Epigram مع فارٍق واحٍد هو أنه z يَْحِمُل في 
ثناياه أية موعظة أو حكمة أو قول مأثور مـثْل "اFبيجراما" 

فالشاعر z يقصد شيئـاً من هذا، غاية ما تْدعونا إليه هو أن 
ي°ة تتَدف°قُ  نشاطرة ما تجود به ُمَخيّلتة من تصاوير وأخيلة ِحس±

على وعية كانهماِر اWطِر وفيضاِن الـنّْهر، لكنها z تَُقد±مها إلينا في 
ماد°تها الخاْم، بل تُعيُد صياغتها وتشذيبها وَصْقلها وتهذيبها 
لتصَل إليْنا رائقًة ُمَصفّاة z تُـبِْهُرنا وتثيُر َدْهشتنا فََحْسب، بل 

تتَسّلُل إلى أحاسيسنا ببطٍء وأناة لـتُْحدَث أثرها فينا. ولكن أي° 
أثر..؟! ما أروعك شاعرنا محمود عبد الكريم فى قصيدتك 

(شهيد اW» والعنوان).

يا « صالح» أينك؟

سخرية الفيصل

"محّمد مرسي" ُمتهم بالتخابر 
مع " عـزرائيل و إسرافيل" ضد 
مصلحة "مصر" و " إسرائيل"!

ـ "محمد مرسي" و  طرائف القضاء اWصري : النيابة العامة  بعد اتهامه بالتآمر مع قطر و داعش تعتبره هذه اWرة "عميk للحرس 
الثوري اFيراني"

تم تأجيل  إلى جلسة 28 أبريل 2019 جلسة في  محكمة الجنايات  بالقاهرة في إطار  سماع  الرئيس ا_سبق محمد مرسي و23 
متهما بما في ذلك عناصر تنتمي إلى تنظيم "اFخوان" و ذلك في مkبسات   قضية ”التخابر مع حركة  حماس” .

كما طالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس اWعزول  محمد مرسي من قبل الجيش و هو أول رئيس مدني منتخب ، طلب اFعدام شمل 
أيضا 21 متهما آخرين من أعضاء وقيادات جماعة اFخوان في القضية ذاتها  ”.

النيابة اWصرية تري أن الرئيس اWُنقلب عليه من قبل السيسي هو  “عميل للحرس الثوري اFيراني”و أن اWتهمE "ارتكبوا عدة جرائم 
بإفشاء أسرار البkد لدولة أجنبية"

! ليس مستبعدا من هكذا محاكمات صورية  أن تتهمه النيابة  ذات يرم بأنه هو الذي تسبب في " ثقب ا_زون" و " الحرب العاWية 
الثانية و بالتآمر مع " هيلتر" و ربما سيتابع بتهمة جرائم ضد اFنسانية! و قد تظهر تقارير في اWستقبل تفيد بأن مرسي كانت له 

عkقة سرية تخابرية مع " عــزرائيل" و " إسرافيل" !  z نعتقد أن مرسي هو الذي قـب°ل  و حّب  على راس "الن» ياهو " و طمأن 
"إسرائيل " من على منبر ا_مم اWتحدة بأن " أمن " اWواطن اFسرائيلي من أمن مصر و أن الذي ـ يهّوب ـ لزعزعة استقرار إسرائيل 

ح ينسفو من على وش ا_رض !.. 
هل نحن  في حلم أو في علم " الجبابرة و الطغاة"  و ا_غبياء من حكام العرب في هذا الزمن البليد ؟!

سخرية الفيصل .. سخرية الفيصل .. سخرية 
الفيصل

سخرية الفيصلسخرية الفيصل .. سخرية الفيصل .. سخرية 

الحروب عبر التاريخ، مهنة يؤججها 
الساسة، وينفذها العسكر ويعاني من 

غولها اWواطن الفقير. ويثرى من خkلها 
اWتاجر بأق°وات الناس ويسمن منها 

تجارالحروب..السkح واWخدرات.
فينتشر البؤس بE العامة. وتنوح الثكالى 

على فلذات أكبادهن وتعض الصبايا 
ألسنتهن على حظوظهن، وا_رامل أWـاً 

وحزنـاً وتُتحف الشوارع باWشردين 
أطفاzً وكباراً وتزدهرمهنة صانعي 

مشاهد القبور، وتكثر خطب ا_ئمة في 
اWساجددعاًء ولعنـاً  وتتأرجح مباخر 

القساوسة، حسرة، ونصرة. نقف هنا، 
ونقول تعالوا لننظر إلى أول مراحل 

الحرب بE الدول حيث تتّضح لنا أهم 
أسباب حدوثها، وا_غراض السياسية 

واzقتصادية منها ولنترك التوسعية
(اzستعمارية) 

ونناقش هنا في هذا اWقال  ا_غراض 
وا_هداف اFقتصادية واWالية وخلفياتها 
من غايات  تشمل في كثير من الحاzت،  

محاوzت الحفاظ على السلطة 
والكراسي. باستعمال شعار (الغاية 

تبرر الواسطة) ولو تمعـن°ا قليkً لوجدنا أن 
من بE ا_سباب الكثيرة لهذه الحروب 

محاولة اتقاء الفضائح السياسية، واWالية 
ثم الخوف من انكشاف السرقات 

 ¢Wقي على اkالي وا_خWوالفساد وا
أثناء فترة وجود بعض اWنّدسE في 

السلطة السياسية أواFدارية، Wآربهم 
الشخصية. أوكما يقال (كي يبقى  

الطابق مستــورا وzينكشف). كما أن من 
بE  ا_سباب اWوجبة ا_خرى 

 النرجسية وحب الظهور وحب إعتkء 
السلطة والتميز. والتعود على إصدار 

ا_وامر، إنما أشدها الخوف من 
الحساب والعقاب. ومن هنا كانت أهم 
أسلحة تلك الحروب.. اللعب على وتر 

الطائفية واWذهبية، والقبلية، وتقويض 
التسامح بE ا_خوة، وبE الجار وجاره. 

حتى يصل ا_مر إلى تفكك ا_سر واحدة 
تلو ا_خرى كما نkحظ استعمال 

سياسةشحن العقول بمكافآت خرافية 
وسعادة وهمية في جنات ا¡ ويعتبر هذا 
ا_سلوب من أهم ا_ساليب اWتبعة. وهذ 

الظاهرة نجدها في ا_شكال التي قدمت 
أعkه، وبما أن وطننا العربي مرتع 

خصب، وساحة واسعة لتنفيذ مثل تلك 
اWآرب. لذلك يستغل أبشع استغkل. هنا 
zقدرة لدولة منفردة على إثارة مثل تلك 

الحروب. zبد لها إذاً من اzستعانة 
بتحالفات ظاWة. كالتحالفات الدينية 

والطائفية، والقبلية، وشراء الذمم في 

الداخل واستغkل الضعف اWالي 
لبعضها بشراء ساداتها كما يحدث 

اليوم في اWنطقة العربية ا�ن من قبل 
بعض ا_نظمة الرجعية حيث zيبدو من 

نهاية قريبةلهذه الحروب. فكما نرى بأن 
سقوط ا_خkق اFنسانية والقومية، 

والوطنية أدى إلى خلق اWجاعات، وقتل 
ا_نفس  وإن كنت قدخرجت عن 

اWوضوع قليkً. وذلك على سبيل اWثال، 
إن إثارة مثل تلك الحروب مازالت قائمة 

على الشعوب العربية وكما أن حب 
اFنفراد بالسلطة يمهد  للحكام 

التصرفات اWستهجنة للتخلص من 
معارضيهم، ومناوئيهم وغيرهذا 

الكثيركمصادرة الحريات الشخصية، 
وممن له رأي آخر مغاير Fرادتهم فتقمع 

اWعارضة السياسية واسكاتها بأبشع 
الطرق، وا_ساليب نعود إلى موضوعنا 
الذي نتحدث فيه عن الحرب وا_خkق 

 EواطنWنسانية. ونشير إلى معاناة اFا
من الفوضى أثناءالحروب أو الفترة 
التي تعقبها. من اWعروف بأنه في 

جميع نهايات الحروب تتخلق عصابات 
تنسى اWبادىء اFنسانية، وا_خkقية، و 

اzجتماعية وهي كأي نار أطفئت 
بمجهود كبير

وبقي بعض الجمر الحي مدفون في 
الرماد، وهذا ما حدث ويحدث في 

جميع الدول التي خرجت من الحروب 
رابحة، أوخاسرة. حيث يكثر الفساد 

ا_خkقي، واWالي وتعم السرقات 
والرشاوى وتكثر جرائم الخطف، والقتل 

وتفقد بعض ا_سر السيطرة على 
الكثير من أفرادها بشكل zفت للنظر 

وقد يساعدها توجه الدول إلى أولويات 
ضرورية كتأمE اzقتصاد وإعادة بناء 
الدولة مدنيا،ً وعسكريـاً، ومحاربة بعض 
الجيوب اWتبقية  لذلك تستغل  النفوس  

الضعيفة تلك ا_ولويات الهامة عند 
الدولة وعدم اzلتفات للوضع ا_مني 

بشكل مباشر فتتشكل العصابات 
مزدوجة العمل تحت وهم الحفاظ على 

 ً ا_من وإن كان بعضها يلعب دورا
فعليـاً في اWساعدة والوقوف مع الدولة 

 zساعدة إWفي ضبط الشارع وتقديم ا
أن البعض يستغلها وظيفته للسرقة 
والنهب وباعتقادي أن تلك الفراغات 

ا_منية تنشأ لعدة أسباب أولها خوف 
العناصر ا_منية من اWفاجآت في حال 
استدعائهم  أوالخوف من كمائن ُخطط 

لها zستدراجهم إليهم. أي العناصر 
ا_منية ثم بالتالي استهدافهم. والثاني 
هو مصلحة بعض اWسؤولE الفاسدين 

باFبقاء على الوضع ا_مني السيء 
واWتأرجح _سباب ربحية كتبادل 

اWصالح بحماية العصابات مقابل 
الكسب اWالي، أوغايات سياسية، 

عندما يشعرون بأن انتصار الدولة 
مخيبـاً �مالهم ومثبطـاً Wطامعهم في 

الوصول أهداف ومناصب ثم الثرا 
بالكسب غير اWشروع، أوالوصول إلى 

السلطة وخkصة القول بأن الحروب 
تغذى بفساد أخkقي متأصل عبر 

التاريخ حE نجد بأن اFنسان 
هوالساقط ا_ساسي على أرضه 

وسكنه وسبل عيشه نراه يعاني نتيجتها 
من حصار ونزوح طوعي وتهجير قسري 

وخسارة في ممتلكاته ومقتل بعض 
أفراد أسرته إن لم يكن كلهم..

جهاد مقلد ـ سوريا.

الحرب و اBخ\ق

كتب: جهاد مقلد ـ سوريا

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو اWجلس ا_على حاكم الشارقة، 
وبمناسبة اختيار الشارقة العاصمة العاWية للكتاب للعام 2019، وّقع مجمع اللغة العربية بالشارقة مذكرة تعاون 
مع جامعة هانكوك للدراسات ا_جنبية -أكبر الجامعات في كوريا الجنوبية، اWتخصصة بتدريس اللغات العاWية، 

بهدف دعم قسم اللغة العربية في الجامعة.
ويأتي اختيار جامعة هانكوك الكورية لهذا التعاون نظراً لتاريخها وجهودها ا_كاديمية اWعروفة على مستوى 

العالم، حيث تدرس خمس وأربعE لغة من اللغات العاWية، وبدأت تدريس اللغة العربية فيها منذ ١٩٦٥، وجاءت 
اzتفاقية بعد سلسلة لقاءات جمعت الطرفE، تفاهما خkلها على أوجه التعاون اWشترك. وتنص اتفاقية التعاون 

على تبادل الخبرات ا_كاديمية في تعليم اللغة العربية للناطقE بغيرها، وتدريب اWدرسE، وإرسال ا_ساتذة 
 ،EتفوقWب اkبية، وتقديم منح دراسية للطkعطاء دورات مكثفة، والتعاون في مجال البعثات الطF EتخصصWا

إلى جانب تنفيذ الدورات اWكثفة للمحاضرات اWتخصصة للطkب، وتنظيم اللقاءات العلمية في اWجاzت ذات 
اzهتمام اWشترك.

 كما تقضي اzتفاقية بضرورة التعاون في مجال تأليف وإصدار كتب باللغة العربية، والترجمة من اللغة العربية 
إلى اللغة الكورية والعكس، والتعاون مع جامعة هانكوك للدراسات ا_جنبية في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة 

 ًkتفاقية ممثzركز الكوري للدراسات العربية. ووّقع اWالعربية في كوريا وشرق آسيا، وتقديم الدعم لتطوير ا
لجامعة هانكوك ا_ستاذ الدكتور أو ميونغ كون عميد كلية اللغات والثقافات ا�سيوية بالجامعة، ومن جانب اWجمع 

ا_مE العام للمجمع الدكتور امحمد صافي اWستغانمي، بحضور ا_ستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي علي 
 Eجمع وعدد من ا_ساتذة وا_كاديميWقات العامة باkعميد كلية ا�داب بجامعة الشارقة، وماجد الهولي منسق الع
من جامعة هانكوك للدراسات ا_جنبية.  وألقى الدكتور امحمد صافي اWستغانمي بهذه اWناسبة كلمة وجهها إلى 

طkب وطالبات قسم اللغة العربية، تعرض فيها إلى جوانب مهمة ومهارات مساعدة في تعليم اللغة العربية 
للناطقE بغيرها، وتوقف عند الجهود التي يبذلها صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم اللغة العربية في عدد من 

الدول غير العربية.  يشار إلى أن مجمع اللغة العربية في الشارقة مؤسسة حكومية أكاديمية تابعة Fمارة الشارقة، 
تأسست في العام 2016، بهدف العناية بقضايا اللغة العربية ودعم اWجامع اللغوية والعلمية في العاEَWَِ العربي 

واFسkمي، وتعد همزة وصل للحوار الثقافي والبحث اللغوي واWعجمي بE الباحثE في شتى دول العالم.

كتبت: أسمهان الفالح ـ الشارقة

"مجمع اللغة العربية بالشارقة" 
يدعم قسم لغة الضاد في أكبر 

جامعة بكوريا الجنوبية

 اتفاقية تعاون مع جامعة هانكوك للدراسات اBجنبية

http://www.elfaycal.com
http://www.elfaycal.com
http://www.elfaycal.com
mailto:contact@elfaycal.com
mailto:contact@elfaycal.com
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• - خليل مزهر الغالبي-
• اقام منتدى الشطرة اmبداعي التابع لiتحاد العام لiدباء 

والكتاب في العراق وبالتعاون من منتدى الثقافة والفنون 
معرض تشكيلي للفنان اCغترب الدكتور سعد جهاد - وعلى 

صالة اCنتدى وبعرض لعشرين لوحة، حاول الفنان ومن 
خiل تiقح عناصر اللون ومزجها من خلق الوان جديد 

تجسدت في الشغل الفني للوحات العرض، ليكون اCشاهد 
الناضر امام الوان جديدة امتدت على لوحات العرض.

•  وعبر الفنان في تضمينه الفني واCتجسد في رسومات 
الوحات عن عiقته الراسخة بالوطن واmنسان، من ارض 

وبيئة بشرية عاشها الفنان حيث اCدينة وازقتها التي عاشها 
وفق منظار متعدد وبعيد في ذاكرة الفنان، واتسمت اللوحات 

با�سلوب التجريدي، الذي راح احيانـاً في احاين شعورية 
وأهجاس تتناوله Cزاوجة اسلوبه التجريدي بالسريالية 

الهادءة والبعيدة اCدى في دالتها، باعتماده على تنشيط  
خطوط الرسم وتداخل دالة اللون في التعبير اCتبادل البيني 

لها وارتباطاتها بإيحاءات من الخطوط الفاصلة ودخوmت 
خاصة مغايرة للون ومناخ اللوحة،اراد منها الفنان تشكيل 

iCحظات رمزية تنبه الناظر لدmلة حضورها في 
الرسم،والتي توسع فضاء اللوحة لحوارات متعلقة اضافتها 

وعمقتها هذِه اmضافات التي حددتها رؤى الفنان "سعد 
جهاد"،وبما تؤدي للفعل الفني وتنشطه داخل اللوحة 

والعبور به لخارجها وهي تشكل الكثير من معاني الخطاب 
الفني للعمل، كما وظف الفنان دور الحرف في التعبير 

 ً اضافة mستخدامه عنصر التراث والفلكلور اCرتبط كثيرا
بحياة اCجتمع بما فيه من حلم لذيذ ومعايشته.

• واتسمت لوحات العرض بالتمازج لعناصر الرسم اCعبرة 
ليكون اCشاهد اCتلقي امام حوار تشكيلي  واسع،Cاهية فعل 

الرسم في دالة اللوحة و قراءة معناها اCحاكي له.
• ومن التأمل الرائي اCحاور Cائز اشتغاmت الرسم وتشكيله، 

يمكن لنا مشاهدة الوان جديدة خلقها الشاعر من كيميائية 
ا�لوان، حيث التiقح التجريبي الحر Cخيال يد الفنان التي 

ارست اiCمح اللونية Cخلوق اللون الجديد،وهذا اللون يحمل 
تعبيره اللوني في الرسم وبما يغني اCضمون وسبك 

الخطاب الفني للوحة.
و اشتغل الفنان "سعد جهاد" اللوحات في مقر اقامته في بلده 

الثاني الجزائر ليحملها عارضـاً لها في بلده العراق، حيث مسقط 
رأسه مدينة الشطرة التي رحبت به ومن خiل الحضور الكبير 

للعرض،ومن جمع من الفنان� واmدباء والكتاب والصحف� 
واCتابع� ...

ســيــانــك  لــم يــكــن كــلــمــاتا
نــ

صالح جبار خلفاوي 
باستخدام أسلوب التفعيلة بدأت الشاعرة غزوة 

قصيدتها اWوسومة مريمتي  بتفرد نصها حيث جاء 
( قصيدة خارجة عن كل اzعراف \ ما خطها شاعر 

بوصف)
استعارة الثيمة  تدل على عمق راسخ في الوجدان  

مابE الشاعرة واWثل اWقتدى استحضار صــورة 
مريم العذراء عليها السkم جاء وفق قناعة مبــررة 

في أبراز صــورة اWثال :
تنوء بوصفهامعاجز ا_وصاف

فمريمتي أعادت ترتيب
فوضى الحسن بطهر الروح والعفاف

ستمر بها ا_عوام بk أثر
هي تتطلع نحو طهر الروح والعفاف رغم ما تمتعت 
به  من معاجز لن يغادرها حلم الظفيرة \ واzحkم 

خفي اzلطاف  - الخصال الجميلة تجمعت في هذه 
الطفلة الحاWة 

أوصلت ألينا غزوة جميل فكرتها بأسلوب شيق غير 
متكلف ينم عن براعة  محكمة  لم تأِت من فراغ رغم 

أن الثيمة مطروقة بكثرة في الشعر

حنان جميل حنا 
لو م¢ت جوفي بخبز كلماتك الشهية  .. 

سأصوم عن طعام الحياة 
وأعيش على فتات الروح البائتة

وسأنشد مكنون قلبي بأطراف الليل .. سمفونية 
هاجسية متناغمة الحنE تنشد السراب فتعود 

لي كأمواج الصدى
وعند الفجر .. بمفترق الطرق سأغرس سنبلة 

متسامية بالشوق 
_منح حبوبها عناقا يحترق 

كنذور انذرها أمام آلهة ا_رض 
في معبدي البعيد ..

حيث جمهرة الطيور تتهامس فيما بينهم حديث 
الصبا ونقاء الحب ..

عند ضباب التkل البعيدة 
هناك .. تمثاz صنعت لك  

لترتفع  رقاب العوالم .. فتنظرك 
خkل سحب الضباب التي تحتضن  التkل 

السرمدية
والريح ساكنة بثقلها ا_عصر 

zتحمل صوتي فقط .. بل أصوات من نذروا 
قبلي 

امتزجت حروفهم وكلماتهم العطشى
فكانت كالرعد الهادر  البعيد 

تهلك العروش العالية 
وتبني رمادها بتأوهات الفتية

التي ترتفع من أرواحهم عند نذورهم كعواصف 
البحار 

فعدت أنا .. ورسمت وجهك .. 
وجعلت نور الصباح وشاحا يلفه .. ومن خيالك 

نسر جامح بق¶ الجبال يصرخ بفضاءات التkل  
 أنادي بعلٍو .. فأدعوا الخkئق لتنظرك

بأنك نبي أرسلتك السماء .. بركاته تم¢ البراري 
الغابرة واليَموم الواسعة

كتبت أسمك بدخان نذوري 
فأرتفعت حروفك كترنيمة قدسية

ت¢_ت مخارجها بأحجار كهرمانية .. زمردية 
سطرت كأساطير تحاكي عقود الصروح 

البابلية ..
أطلقت جماح عاطفتي كينبوع بعٍل

أغمضت عيني .. عن دنيتي 
أرتديُت ثوب الرهبنة في محراب معبدك .. 

و بتعمد تجاهلت أنك وهم ..
فا_وهام تخلو من العيوب
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 | ء  ـ ـ ـ ـ حــامـ ــد  ــب ع ــم:  ــل ــق ب
ــســعودية ل ا

 هذا 
الشعب  
متسّلح 

بدم 
الكرامة 

هذا الشعب  هزم أعداء بلده  وكل القوى اzستعمارية الكبرى التي 
اجتاحته ، بكل جيوشها الجرارة، وأساطيلها وعدتها وعتادها وما من 

مواطن عربي ،من اWحيط إلى الخليج  إz ويحمل بk حدود من مشاعر 
التعاطف والتعاضد واWحبة لبلد اWليون و النصف مليون شهيدا  ويقف 

مرفوع الرأس شامخا Wواقفه الكبيرة ،اWشرفة والنبيلة، ومkحمة البطولية، 
التاريخية الخالدة  . نعم لقد تصدى هذا الشعب الباسل لكل قوى 
اzستعمار التي استهدفت وطنه رغم قلة العتاد و العدة الحربية. 

أنتزع حريته، حفظ كرامته، وهزم أعداءه ،شر هزيمة، من منا z يكن كل 
مشاعر اzعتزاز لبطل ا_مة العربي الخالد ا_مير  "عبد القادر الجزائري" 

ورفاقه ونضالهم الذي أفزع قوات اzستعمار الكبرى، من منا z يذكر 
رموزه التاريخية كـ الرئيس الخالد هواري بومدين ودموعه التي فاضت في 

اWحفل العربي اWعروف، والرئيس أحمد بن بلة وغيرهم وغيرهم الكثير، 
ولكون هذا الشعب يتمتع بكل هذه السمات النبيلة استهدف من قبل أعداء 

الحرية واFنسانية في عقد التسعينات من القرن اWاضي، في محاولة 
خائبة منهم للنيل من صkبته وقوة تماسكه وإضعاف شدة تشبثه بقيمه 

الكريمة ،وخصاله الفريدة ،وفشلوا فشk ذريعا، واليوم يجدد هذا الشعب 
الشقيق مواقفه اWجيدة تلك، وينزل إلى الشوارع والساحات العامة 

بمسيرات سلمية عارمة، zنتزاع حقوقه اWصادرة ويفرض إرادته وينهض 
بدولته.  و من بE أولى انتصاراته اWبدئية في حراكه  أنه حقق الخطوة 

ا_ولى بإرغام الرئيس عبد العزيز بوتفليقه علي التنحي.

اWواطن العربي حيثما كان يرصد  بقلق هذه اWحاوzت البغيضة واWقيته 
تجاه إفشال ملحمة الشعب ،ويشعر ببالغ ا_لم واWرارة  Wوقف البعض من 

بقايا النظام اWغضوب عليه ؛ الذين يقفون ضد تطلعات شعبهم وأحkمه 
العادلة واWنصفه . وفي ذات الوقت يقف إلى جانب هذا الشعب العظيم، 

وهو على يقE كامل أن أحفاد جيل نوفمير  سيحققون كامل أهدافهم 
وغاياتهم شاء من شاء وأبى من أبى...

عبد حامد

قصائدنا و خلــــــــــود
ـ قراءة: صالح جبار خلفاوي ـ بغداد

في نصها اWوسوم قصائدنا حاولت خلود 
الحسناوي الكتابة على جمر الحروف لكنها 

تراها باردة فالقصائد عبارة عن ازهار 
بkستيكية بk روح وzطعم وz نكهة تميزها او 

تحببها

لذا فهي تخلق من رماد مدافع الحروب 
واWساكE انه اzنطفاء الذي يغلف اWشاعر 
كتابة على جدار ايل للسقوط دائما هو في 
الخاتمة عنوان سفلي لنبضk يتعاطى معه 

���وى الذين تدثروا ببرودة اWشاعر 
انها ساخطة تريد للقصيدة ان تلتهب وتعبث 

بالجروح واWشاعر اWتقدة تكتب رموزا تدل الى 
الحقيقة او انقياد نحو عالم فسيح تتراقص به 

الجمل

z تسمح للقصيدة ان تكون تكرار لصــورة 
مشوهة ووزن z يستقيم ليست مجرد قصائد 

كتبت بوهن متعجرف تريدها جوى يسمعك 
الهسيس تكاد تكون صرخة z يتوقف صداها 

تعبير zشتعال مستمر حتى يكون اWهتمE بها 
في حالة استنفار دائم في الغوص نحو 

اWعاني والصور حتى يتشكل الهدف

ياسر الشرقاوي مصر

اFبداع ليس قرارا أن أكتب نوعا ما أو جنسا ما شعرا أو رواية 
أو قصة أو مقال أو أن أحضر كوب قهوة وأقرر أكتب اليوم رواية 

او قصيدة لكن اFبداع ا_دب فكرة تتبلور وتكبر وتؤلم كما 
الحمل وعند الكتابة يكون الوضع فهي التي تقرر إن كان ذكرا 
أم أنثى وليس للمبدع قرارا.. ولذا عند سرقة عمل أدبي يكون 

ل  ا_مر مؤWا؛ _نه عزيز على اWبدع ، و هو الذي  تألم وتحم°
 zكانتها لدينا فدع الفكرة وW وعانى. نسميها بنات أفكارنا

تتسرع في إخراجها فتخرج مبتــورة مشوهه أو جنينا سقطا 
غير متكامل النمو فkبد لها من اFكتمال وهي التي تحدد موعد 

الخروج وشكل القالب الفني الذي تُصاغ عليه إذا حدث ذلك ا_م 
الحمل ومعاناة الوضع وخروج الجنE للنور خرج سليما 

صحيحا متكامل النمو كذلك شأن  اFبداع

gبداع ليس قرارا 
ا

أيـت·ها البرتقالة 
 َEياَمْن تجب

ما قِبلكِ 
وما سيأتي ... 

ياَمْن يعشُق الذهُب
عسَل معصميها 
وحرير أصابِعها 

و..
 Eوتتماهى نور الع
في حناِن خدي¸ها ..
يامن تسامرينني 

تعشE في أروقة أفكاري 
آٍه أيـت°ها السمكة الغارقةٌ 

في بحر جنوني ... 
محمد مجيد حسE – سوريا

ــــ
مساؤِك غفوةٌ

على البيانو ..
باWلوحة التي تم¢ عيناي°

با_نامل الهائمة 
في بيداء z ساكن لها 

بحاجبيِك اللتE يرسمانِ 
وجه العيد 

أيام ذلك الطفل 
الذي كنتُه يومـاً ..

محمد مجيد حس� – سوريا

اسماعيل خوشناو 
العراق 

قلبي انْـتََظر ***********
غاَب عـن<ي حـت9ى ا7َْمل

أيامي داِكنةٌ 
قْد أْصـبََحْت ِبL ثََمر
َهر T الـن9هاُر يُرِشُدني  َجُر إذا ما اْرتََوىوT اْلل9يُل يكفي لِلس9 َشْوقي قْد باَت يُْحـتََضرلو غاَب عْن سماِئِه اْلَقَمرأَيَـبَْقى لِل9يِل َمْعـنَى يَِبَس و ِبُسهولٍة انَْكَسرالش9

حـت9ى ُعْمري 
جاَءهُ إنذاُر اْلَخطَر

قلبي انْـتَظَر
لُِرؤيَِة َعيْـنَيها

َســأَعيُش ِمـثَْل اْلَغَجرِمَن اuَْن فََصاِعداًفََقْدُت اْلَعqَ واْلـبََصر
ســأُْسِرُع ِبَخطَواتي
َقْد أِجُد آثاَرها
وأُشم| ريَحـتَها
كي يُعوَد

ِمـثَْل يعقوبَ 
لِيَ اْلـبََصر 

**********

وهــــــــم
ال

وصف الرياض 
اkWئكية..

يُغّرد البلبل فى الرياض 
الساWة .

قطوفها دانية .
وثمارها خضراء 

يافعة .
وأغصانها تتراقص 

غّضة ضاحكة .
يرد ماءها الجارى 

فيْرتوى باسمـاً.
حامداً .
راضيـاً .

آمنـاً .
ينفُش ريشه كرافع راية 

بيضاء .
يغنى مع خرير اWاء .

ويْرقص على هزيز 
ا_غصان .

ويْرتع بE أشجارها 
فى أمان .

ينام با_وْكار .
ويطْعم أوzده الّصغار .

على أحد ا_غصان ظل° **          
يقْهقه.

يأتى ويذهب ويُفْدفد .
يْقفز .

يرفْرف .
يْرتع .

ثم ثبت تِعبـاً .
يأخذ أنفاسه لِهثـاً .
إلى ان يطير بطعام 

أوzده نِشطـاً .
تسّلل إليه ثعبان من **         

قبيلة قابيل جائعـاً 
حاسداً.

ساخٌط أبداً .
صاخبـاً مثرثراً طغيانًا 

وكـبْراً.
أراد أن يستعمر 

الرياض ويْسفك فى 
العصفور دمـاً .

فناداه ولده العصفور 
أن يا أبى تنبه .
وخلفك فاحذر .

إبعد
إجِر

ويا حسرةً ما سمع 
اWسكE دعاء النجاة .
وظّل يحْملق فى طعام 

ولده من الزاد .
فانقّض الثعبان وفح° .

 Eوعلى جسد ا_م
التف° .

وسيطر وتمكن واغترًّ .
قال العصفور للثعبان **       

ويلك .
z تبّدل الدماء باWاء .

والبوار بالنماء .
والبكاء بالفرحة.

وz تسّن فى الرياض 
الهkك .

قال الثعبان للعصفور .
إسمعْ ..البقاء ل¢قوياء .

و_صحاب الحيلة 
والدهاء.

واحتفل بسعدَك ا�ن.
أz يُسّرك أن تحيا فى 

بطنى ؟
وتكون لى طُْعمـاً 

وتسرى فى أحشائى؟
يجب ان تقّدس مسراك 

فى دربي.
مأكوٌل أو مضروٌب او 

مذبوٌح او مسموٌم.
فارض بقضائى.

قضاء ا_قوياء العادل 
الذى z يبخس.

وz يظلم
وz يغ´

أأتنى طوعـاً .. هيّا
ُرفعت الجلسة

   **
ـ إبراهيم أم� 
مؤمن ـ مصر

ة البداية و 
مقام

النهاية
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دعاه إلى بيتهم ليتسامرا بعد عناء اليوم في ا_عمال 
الفkحية ورعي ا_غنام ، فمحمد الشاب اليافع ، كبير 

إخوته دأب على مساعدة إخوته في إدارة عملهم بالبادية 
اWتمثل في ا_رض بالحبوب من قمح و شعير، باFضافة 

إلى قطيع من ا_غنام يرعى في الجبال اWتاخمة 
_رضهم وكان محمد يلتقي بأنداده ، يلهون ويتبادلون 

أطراف الحديث حول الرعي والفkحة والغيث ، 
واWحصول ، باFضافة إلى مواضيع أخرى تهم عاWهم 

اWتواضع ، دون نسيان مجال القصص والخرافات 
الشعبية التي تختم كالعادة بالقسم على أنها حقيقية 
وليست من نسج الخيال ، وفي اWساء عند أوبتهم إلى 

اFسطبkت يدخلون أغنامهم وماعزهم ثم يحكمون إغkق 
الــزرائب عليها استشار محمد والده في الذهاب إلى 

بيت إبراهيم التي تبعد عن بيتهم مسافة ساعة ، فأذن له 
الوالد بذالك .

غير مkبسه بأخرى تليق بالسمر وا_بهة في البادية ، 
وانطلق مشيا على القدمE ليصل إلى من دعاه ، نبحت 
الكkب وأسرعت إلى الضيف معلنة عن قدوم غريب إلى 

منطقتها ، فأسرع إبراهيم إلى استقبال ضيفه ، ومحمد 
يلتقط بضع حصوات يرمي بها الكkب الهائجة خاصة 
عند رؤيتها Wالكها كأنها تخبره حرصها على حراسة 

البيت ومن فيه ليجزي إبراهيم العطاء لها .
تصافحا وتبادz السkم ، ثم رافقه إلى البيت وهو ينهر 
الكkب التي زادت من حده نباحها ، فوجد عشاء فاخرا 
أعدته والدة إبراهيم ، مرق الخضراوات وخبز اWلة وماء 

بارد  في جرة لفوها بأوراق الخيــزران لتزداد برودة 
فالوقت صيفا ، تناوz ا_كل بنهم وهما يتبادzن 

الضحكات والوالدة تسأل عن أحوال أهل محمد فيجيبها 
باختصار خوفا من نفاذ ا_كل وماهية إz لحظات حتى 

جاءت الوالدة بصينية الشاي اWعطر بالهيل بعد أن شبعا 
أكk ، استمر اzثنان في الحديث ولكنهما غيرا اWوضوع 
إلى عالم ا_شباح وما يدور في فلكه من خرافات وإبداء 
شجاعة ا_ولE في التصدي لهذه الطائفة من اWخلوقات 

التي z تأنس إz بترويع الصغار والكبار على حد 
تفكيرهم ، وكان محمد يستأذن صاحبه في اzنصراف 

كل مرة غير أن إبراهيم يتحجج بأنهما لم يأخذا 
كفايتهما من الحديث بعد ويمازح محمدا : أم أنك أصبت 

بالهلع والخوف من ا_شباح ، فيرد عليه : z z وا¡ ما 
أخاف هذه الشرذمة .

وبعد مدة أصر محمد على اzنصراف بدعوى  رعي 
ا_غنام والنهوض باكرا ، والظفر بمرعى مkئم قبل توافد 

الرعاة فهم في منافسة لتسمE أغنامهم ، فأذن له 
إبراهيم باzنصراف على مضض zن محمدا ذو حديث 
يستهويه السامع باFضافة إلى إتقانه لkغاني الشعبية 
وصاحب صوت رخو وخاصة اWواويل التي يحبها كثيرا 
الرعاة ، فقفل محمد آيبا يغني تارة ويهرول تارة أخرى 

مع نسائم الصيف التي تهب على محاصيل القمح 
والشعير التي شارفت على النضج وإذ به يسمع 

خشخشة فالتفت جانبها فلم ير شيئا فتسارعت دقات 
قلبه رغما عنه وأسرع الخطى فازداد الصوت قربا ، 

فجرى وعيناه تلتفت يمينا ويسار دون تحريك رأسه التي 
 z فهو kتعلوه عمامة بيضاء ناصعة تبدو للعيان لي

يلبسها إz في اWناسبات ، وزاد من سرعته وفجأة Wحت 
عينه لحافا أبيض يمتد من بيت إبراهيم إليه فنط وقفز ثم 

أطلق ساقيه للريح يسابقها وعيناه ترمق اللحاف وهو 
يزداد قربا إليه ويكاد يkمسه فيزيد من سرعته حتى 

أصبح يخيل إليه أنه يطير في بعض ا_حيان من 
السرعة ، فدفع باب بيت العائلة وتصايح إخوته وأبويه 
من الداخل وتمالكت أخته نفسها وأشعلت قنديk فإذا 

بمحمد يريد إخبارهم أنه هو الداخل ولكنه z يقوى على 
ذلك zن أنفاسه تخنقه ، مناخيره اتسعت تبحث عن 
الهواء وعينه تفيض دمعا من الجري zهثا والوالدة 
تسمي اسم ا¡ على فلذة كبدها واFخوة نهضوا 

مسرعE ينتظرون إجابة ، فقال محمد بصعوبة بالغة 
الشبح ، الشبح يا أماه يطاردني ، فدقق الوالد النظر 

في حال ابنه وهو يتمتم أدعية خاصة  بالحفظ والسkمة  
ولكنه zحظ عمامة ابنه تتدلى من رأسه إلى أخمص 

قدميه ، فقال محمد : لحاف أبيض ممتدا من بيت 
إبراهيم يطاردني ولكني كنت أسبقه , عندها قاطعه 
والده قائk أنها عمامتك اWتدلية وكلما زدت سرعتك 

تطايرت مع الريح ، فالتفت محمد إلى عمامته وقد كان 
نصفها في البيت والنصف ا�خر خارجه ، فضحك 
اFخوة والوالدة ضحكات هستيرية ، وأحس محمد 

باFحراج وذهب إلى مخدعه لينام بثيابه وهو يسمع 
ضحكات إخوته وأبويه وتعليقاتهم الساخرة ليلعن 

العمامة وحظه البائس .

الشـــــبــــــــح

حمادي أحمد آل حمزة ـ الجزائر
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أفراُس الطموح ... ترهقُ نخلتي
___________________

ِن أو  °kيكz ، حصاناِن طموحان يقيماِن في صدري
يهدأان في نومي وفي يقظتي ، يشاكسانني كل° 

رغبٍة، يتصارعاِن على استمالتي _حkمهما 
كقطبي الحرِب في الشرِق و الغرِب ، يوزعانِ 
غنائمهما على طفولتي ، ويغرقانني في بحورِ 

الدهشِة . يرمحاِن كل° صباحٍ لقطِف كمثرى 
الجماِل ، أحدهما تغريِه جزُر اFبداعِ ونوارُس 

الحريِة ، وجهته النجوُم ،يغزو مدَن النوِر ،و يعرجَ 
على ممالِك الفِن ، وا�خُر يشق· طريقه وسّط اWهالكِ 

والصخوِر فتدميِه اzشواُك ليناَل كسرةً من 
عدالٍة ،ويُمر±غُ وجهه الوحُل ليسد° رمقه بلقمِة عيٍش 

نظيفٍة .
فرساِن عاشقاِن للجماِل يباكرانني ، والغزالُة في 

بيتها اWسحوِر قبَل أن تستيقظ العصافيرِ 
والسنونوات ، كطفلE جائعE يصرخاِن فتسرع 

أمهما Fرضاعهما وتهدئتهما
أو كفkحE نشيطE تنتظرهما حقوُل القمحِ 

والزيتونِ 
يطربهما نشيُد السواقي وحفيُف الشجِر ،وتغري 

أنفاسهما عطوُر التفاحِ والكرزِ 
أحدهما يستوطُن مدَن خيالي ،و يزهو في أبراجِ 

روحي السامقِة  يطحُن برحاهُ الهوائيَة كدوني خوته 
اWسافاِت وا_زمنِة حيث تتkشى أمامهُ 

الصعوباُت ،وتذوُب جباُل الثلجِ ،تحترُق أسمالُ 
جِن ، وا�خُر يسكُن في شرايEِ جسدي  الش°

اWتعبِة، و يوط±ُد خيامُه في قرى الواقعِ اWريِر . 
وحE تستطيُل العقباُت ، و تنصُب اWشانُق لسkلةِ 
عشتاَر في محطاِت العمِر ، فتنهاُل سياُط اWهانة 
واFذzِل على نخلتي ، يرق°اِن علي بصوِر التحنانِ 
وا_مومِة ، وأنا أمام نصائحهما اWتعاكسِة أصيرُ 
كعجينٍة في كف± طفٍل ، zيعرُف مايصنعُ بها ، أو 
كبيدِر عدس و كموٍن في فصِل الحصاِد تدرسهُ 

أسناُن نورجٍ حديد̧ي مسنوٍن،  z أقوى على 
الخkص مهما صلبْت إرادتي واشتد° عودي  .

_________
مرام عطية

 تمتاز  الشاعرة  التونسية زكية الطنباري بأمتkكها موهبة شعرية متميزة  تستطيع 
من خkلها ان تسجل أدق التفاصيل باسلوبها الشعري اWائز. 

ومن ادراك قل لي اي علم
به ترجمت قاموس الجنان
فماتحويه اكبر من حروفي

وفوق الوصف ان يهمي لساني
فكيف عرفت ما يطويه كنهي
وكيف سبرت اغوار الكيان

اzستغراب  ترسمه اzبيات  بأسئلة  محتارة  \ أي علم  به ترجمت قاموس الجنان  \  
اWعرفة  z تأتي من فراغ  انها  دراية ومعرفة  ربما هو القرب الشديد  أدى الى 

. Eحبيب Eالتقارب الروحي ب
اللسان مهما وصف او تّقول z يستطيع الوصول Wا  \ ادراك \  وما طوته  الذات ومع 

ذلك سبرت ما استقر  في اغوار  الجسد .
فما في البعد ننجو من شراك
وzفي القرب ينصفنا التداني
فكم في الدفء لkحkم ناي

وكم في الزمهرير ندت مغاني
ما بE النقيضE \ البعد – القرب \  تعاني الشاعرة في البعد – شراك – وما 

اقساها على اWحب zنها تشكل فارقة  في العkقة  بجوانبها السيكولوجية  . اما في 
– القرب -  z انصاف حتما هناك ما يدعو  الى ذلك  واz لم يكن مصدر شكوى .

تستخدم زكية  النقائض _نارة نصها الشعري ومنحه بعدا دzليـاً \ البعد – القرب \ 
الدفء – الزمهرير \نأي – تداني 
وفي شفتي الى اzاشواق عتبى

يرددها الصدى بعد اzوان
كتبنا كم كتبنا دون _ي

وخضبت الحروف يد اWعاني
فما ذنب الكؤوس وقد تبدت

مشعشعة كبلور الجنان
الشوق في عالم الحب احتراق بطيء فكيف وهذا الشوق والعتب يرّن في فراغ 

البعاد  وعدم اzنصاف . الذكريات والرسائل التي كتبت بلهفة ورغبة  متأججة حتى 
غمرت الحناء الحروف ومعانيها  فيما بقيت كؤوس اWحبة وطلب الوصال مشعة .

وما ذنب الزهور جنى عليها
لفرط الحسن سحرالعنفوان
من اWظلوم هل هدب تجنى
فكان القتل مضمون الرهان

ام اWظلوم من أبkه شدو
ولم يسمعه في البيداء عاني

هنا تكرر مفردة ( اWظلوم ) مرتE وهذا يعني ّشدة البkء وعدم الصبر _ن اzمر 
 z ضمر في النص هناك خفاياWوصل الى رهان القتل – ما يدل ان مايحصل وهو ا

تعلن عنها الشاعرة لكن قراءة النص بتمعن تؤكد حقيقة وجود أفعال من ضمن 
الدائرة أو خارجها من حاول زعزت العkقة وهم ما نصطلح عليهم ( العواذل ) ربما 

ذاك أو غيره
تبقى زكية الطنباري صوتا شعريا له حضــوره ومحبيه بقصائدها الجميلة 

واستخدامها أسلوب  السهل اWمتنع في رفد الحركة الشعرية .

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

صالح جبار خلفاوي 
أنه يترنح ثمة ضوء يخفت بهدوء القفار اWمتدة على مدى البصر تتقلص كل شيء 
ماض الى الزوال . هو  أخر سكان هذا النجم ينتظر الرحلة ا_خيرة نحو كويكب 

يحوي ما تبقى من جنس على شاكلته .
القلق برعم ينمو داخله بتوتر واضح وأسئلة تثير شجونه تتصاعد داخله :

- هل من فرصة للنجاة ؟
السماء التي كانت تزهو بالنجوم تبدو معتمة . z نسيم يمر والنهر الذي ظنه خالدا 

أنطمس في ركام الحجر وغمرته سيول جارفة.
- z بد ستأتي العربة لتنهي هذا الضجر 

الوقت يجري وz أمل يلوح .. أقشعر بدنه . من بعيد أشارات ضوء ينطفئ ويشتعل . 
سرت في نفسه راحة متيقنة أنهم لن يتركوه في جدب العراء يمضغ أعصابه 

وذكرياته.
حتما أخر من يبقى عليه أن يلملم أ_شياء اWتروكة . تطلع الى عكازه جده zحظ ما 

بE اWقبض والعصا غراء يشّدهما بعناية . بقيت الصــورة معلقة في ذهنه ..
اzسبوع الفائت مرت خواطر كثيرة في ذهنه . z يذكر شيئا منها اzن لكن هاجسا 

ظل يراوده في تغيير نمط عkقاته خصوصا مع الجيران الذين شكلوا داخله أزمة 
تمنى تجاوزها .

ا_مور اWتسارعة لم تترك له وقتا في التفكير بالتخلص من صديقه القديم _ن زحف 
اzنهيار كان اسرع مما أصر عليه .

ها هو اzن يقف وحيدا ورحل الجميع .. يتذكر دائما قول والدته : 
- جنة ليس بها بشر z أريدها ..

- تقصدين العkقات اzنسانية أهم من مزايا الجنة 
راح يحدث نفسه : وحدك في هذا الكوكب انقرض احبتك  وأصدقاءك منهم من لجأ 

الى كواكب بعيدة تنتظر ان يقلوك معهم ترى ما نوع البؤس الذي يحيط بك .
يا ا¡ ما هذا الضجر .. من يرفعني من هذا البkء . لم تعد لي رغبة في البقاء 
وحيدا .  كم بقي ادم حE هبط الى اzرض يفتش عن حواء . لم يطق أبونا أدم 

اWكوث فردا . لو لم يعثر عليها كيف كان نوع الحياة ! أصوات تأتي من بعيد تستفز 
اzدمي اWنزوي داخله . تختلط الصيحات بقي يصيخ السمع عّله يعثر على أدمي 

أخر يشاطره الوجود .. راح يمارس اzدعية التي حفظها عّلها تستجاب وتكون لحظة 
انفراج. هذه الدنيا يرتديها البعض كقميص يرفض خلعه . أو رداء يحمل ريح 

 z يتحقق . بشارات أشارات بأن القادم أعظم z صاحبه  . ربما فكرة تراود حلما
يمكن تحمله . دشنًّوا عليه أقاويلهم ورحلوا .

السماء الواسعة ترسم مkمح انقضاء اWدة . zبد من مفازة جديدة . أحس بعجزه 
.. Eيمكن أن يصله .. فقد مضى زمن بعيد _خر رحلة من جنس ا�دمي z نها خيار_

سقط في يديه لم تعد له فرصة في النجاة . اشرقت الشمس من جهة اWغرب عكس 
عادتها همس داخله عkمات الساعة حضرت بوضوح ..

الطيور تغرد على اغصان اzشجار اWهملة والبنايات استحالت خرائب z يقطنها 
احد . مازالت الحياة تنبض بخفوت . لم تركوا ا_رض ؟ تسائل  بحرقة وحسرة ندت 

عنها دمعة ساخنة .
الحيوانات والهوام تتمتع بحرية واسعة . لم يعد يدجـنّها اzنسان الذي عبث في 

التراب والهواء حتى ضاقت عليهم اzمر بما رحبت .فيما هو يسرح وسطها بتعبير 
مريح وكأنه يستعيد أنسانيته اWفقودة

لن أكون رئيسا

يكفيني خبزا وزيتونا
أقتنع باللحم اWقّدد
وثياب وحّلة مستــورة
ومسجد قريب أناجي
وأوzد صالحون يدعون
وزوجة تنتظر عودتي
لن أكون رئيسا .....

فالربيع العربي يتربّص
أخاف على نفسي منه
وأتألم على من بعدي
ولن أتنازل وأتعّود

وأشتغل باWحاباة زمنا
والتمييز والظلم دورا
لن أكون رئيسا.......
فتتحّول النعمة نقمة

وأنسى الخالق والخلق
وأعبد الدرهم والدوzر
لن أكون رئيسا......

وتتغلغل السلطة كياني
فأنسى الزوجة وا_وzد
وتتحرك اWدن والشوارع
وتمتلئ بالصخب والهتاف
أتململ في الكرسي الوثير
وأطل عليهم في خطيبا

فيهيج الشعب ويموج ....
وترفرف الرايات وا_عkم
فيتمّلكني الخوف والرعب
وأخرج من الباب الخلفي
وأتوارى عن ا_نظار حينا
وتميد ا_رض ثّم تهدأ

وتتوالى الخطابات الرنّانة
وألقي نظرة عن ا_حداث
فأرى نفسي مهزوما متهما
بالغش والتدليس والظلم
لن أكون رئيسا أبدا أبدا

  حمادي أحمد ال حمزة 
الجزائر

نزياحُ 
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ديوان 
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اعرة: 
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آمال عوّاد 

ضوان
ر

ماذا يحصل لو وضعنا  ، 
بدل اWوز نقود

وعرضناها لتختار ، Wجاميع القرود
فهي حتما سوف تختار الطعام
بدz من ورق ٍمتليف تم طبعه

ليُغطٓى ويعود 
ماذا إن كان لقرد ٍ واحد ٍ

 منهم ، دماغا
نفترض صار ذكيا

وارتدى بدلة عرس ،
ثم يخرج ليقود

بعد أن يحسم أمره ..
ثم يختار النقود

أخبروني ...نحن يا جنس البشر 
هل سمعتم بشرا يمسك قردا

جاء يسأله مجازا حول تنفيذ العهود؟؟
قبل أن يصبح للقرد ..طبعا  .. بkدا وحدود؟؟

وأناٌس تفتديه، وحمايات كبيرة وجنود
ويحول جنسه نحو القباحة

يتحول في ¼تايلند« بالجراحة..
يتحدث بصراحة..
عن تواريخ الجدود

ثم نأتي  في غفلة تاريخ مشٓوه...
كمسوخ فقدوا ا_رض الهوية،

فاقدي إحساسنا بالبشرية
ثم نهتف..نتملق...ثم ندعوا...

!! ĊŲĲŲŢ² ŕ ³ŹĒş¼ ű
أن يطيل ا¡  في عمر القرود

ويح شعبي يفقد النار التي أنشأها 
قبل الوجود..

ويفكر بأساليب جديدة 
كي يقشر موزة  ً تلغي  العقود

ويح شعبي يسقي أرضه ْبالدماء
يبني بيته ْبالدماء 

فوق جدران اWنازل
تتربع zفتات الشهداء

وتصاوير الشقاء
 هاهنا أرواحنا كانت قريبه

لم تصل بعد ُ مصاريع السماء

راءة في 
ق

نص " ومن 

راك .. 
أد

لزكية 

طنباري 
ال

3

القــــــــرود

ــز  عــزي حــســن 
ــعــراق ل ا ـ  ــصــراوي  ــن ل ا

شعر / رياض الدليمي
.........................

-    أنِت فراشة تعانق الضوء
تنتحر ..

يعلق رماد أجنحتها بشفتي
يتطاير من أقبية حزني
بت· موقدا z يصلح للنار

هامدا
من يحيّ قربِك وأنا الرميم .

-    يا قلبي اWحتضر
هلكُت وأنا أرمي جمراتي على رؤوس 

أصابعي
ألعق جذوة نيرانكَ 

z تغامر
z تقترب

أيها العنيد
يا قديس حتفي

واحتراقي
يا باعث رمادي
ابتعد .. ابتعد

z تكن موسم زهر ... وتغويني
zتدع ورودَك تراقص رهافتي ... 

وتناديني للمعاصي ..
أنا حنظلة وداعَك

z رجعة لي
نسيْت أجنحتي الرقص على خدَك

نسيْت أن تغفو على نــورَك
يا نور وجدي

وألم نأيّي
يا أديم أرضي
وذرى قمحي
أودعتَك آهًة

حسرةً كظيمًة في الصدر
(( روح ..  روح ..  روح ))

يا مواzً تحشرج بفم القصب
يا قمرا تعسر في ليلتي اليتيمة 
-    (( على ا¡ تعود على ا¡

يا ضايع في ديار ا¡
مالي أحباب غير ا¡ ))
...............................

11-9-2017

أرمي الجـمرات

مشهد من رواية" سهران يا ع� 
( 3) "

لم يكن يشعر بحkوة اzموال وايقاعها السحرى ان يصل الى هذا 
اWستوى من النجاح والخkص من اتهامه بالزنا ونسب مولود 

الصاحبة ، والخروج من ادارة الشرطة بهذه السرعة ، لم يمكث 
اz ساعات قليلة كان الجميع يحترمه بل يتعامل معه بادب 

واحترام ، طاقم اWحاماة نجح فى فشل اتهامه واzدعاء ببنوة 
اWولود الغائب عن جلسة التحقيق ، السمينة اقدمت على الشهادة 

وتنحية اتهامه ، تخلت عن الصاحبة فى اشد حاzت اzحتياج 
اليها ، شهادتها الزائفة بالصاحبة ، "هى تعرف الكثير من 

الرجال" ، طاقم اWحاماة لم يفعل الكثيرغيراحاطته بهالة من 
الوقار ، السمينة لسان حبها له هو سيد اWوقف فى نجاته وتنحية 
اzتهام ، لم يتردد فى تكليف احد اWحامE بحمل كثير من اWال 

اليها ، هى تستحق وترجو شيئا آخر ، حبه وعودة الوصال ، 
عيناها تفضحها هو الوحيد الذى يعرف ماذا تريد وماذا ترجو ، 

يهتم بشئ آخر ماذا ستفعل مع الصاحبة عند العودة واzلتقاء 
بها ، هل سيدوم الوفاق والحياة معا كما كانوا ؟ وماذا ستفعل 

باWولود هل ستخلصها منه بمحاولة اخرى ؟ ، ام سيفترقان ونهاية 
الحب الضائع واWختفى معه والغائب عنهن ؟ وكيف هو ا�ن لم 

يرحل عن اzسكندرية ، اهو تأنيب للضمير والعودة اليهن 
واWصالحة والحب الذى غاب ؟ نعم هو بعيد عنهن هو فى اطراف 

اzسكندرية، لم يفكر فى العروج الى مسكن اهله ومعرفة 
اخبارهم بعد رحيل امه ، لم يعرف شيئا عن اباه هل مازال على 

قيد الحياة ام مات هو ا�خر ؟ شئ واحد z يقدرعلى هجره 
والغياب عنه ، غرفته الغائبة ومرآته الساخرة ، هل مازالت معلقة 

تنتطره وتسخر منه كما كان فى اWاضى ، التفت الى السائق 
يراقبه من خkل اWرآة ، هو اقترب من مسكنه عليه مغادرة العربة 

والخkص منه ومرآته اWاكرة ، كلهن سواء فى اWكر واWراقبة 
والسخرية والرقص سواء بالعربة او على الحائط ، عرج الى 

الشارع الغائب واWساكن اWختفية ، صعد درجات السلم الخشبية 
اWتهالكة ، لم يقدر من صد الخوف من السقوط كما كان فى 

اWاضى ، حياة الرفاهية انسته الصعود بثقة ، انتبه الباب 
الخشبى حاله كما كان فى اWاضى الغائب ، اzضاءة الخافته 

والسكون يحيط باWكان ، عليه الحرص فى وضع اقدامه ، z يريد 
ان يشعر به احد من الجيران ، Wس فرشته الغائبة واWختفية ، لم 
يشعر اz بدوار رأسه وسقوطه على اzرض بE اقدام الصاحبة 

���مولودها الغائب 

** ـ محمد عزام ـ مصر*

قال لي مرة صديقي كنت في استانبول اسكن
لم z تكتب في البسفور لم تكتب في العراق

والروابي الخضر ، او تلك الجبال
لم تنسج كلمات ،والحب والجمال

لم يعد في اzرض شيئا ، تبني قصرا في الخيال ،
بقعة ٌفي اzرض ، انت تدعوه العراق 

كل شيء صار حلمـاً ، كانت وانتهت من اصلها
غير اني لست اشعر مثلما قال الصديق ،او ربما في الذكريات

وتراب اzرض ممزوجـاً  بجلدي كيف انسى  ، 
و سجودي فوق كفي للصkةافترُش جسدي حنينا 

جزعت منه الحياةبلدي مثل أبي ، صار شيخا 
عاش بE اWوت والدنيا عمره قبل الزمان

صرت اشعر بالعراق ، حياةً ملؤها فرٌج و ضيق
صوت امي في اWخاضمثل  آzم أبي عند اWمات

بE رجليها اصلي ، صرت اسمعه كأني كل يوم 
صرت استذكر  صغائرطمعا بالذكريات

حضن امي ،من تفاصيل الحياة
وانE الزفراتحE تبكي  وهي تحتار بعيشي ، 

اهل بيتي وبkدي z أرى غيرهما
التواجد بE سراق النخيلوالبقايا طيبون  ، z يجيدون

و شياطE ظkمٍ  ، تاجروا في دمناو حثاzت حمير يأكلون الثمرات
ليبيحوا السرقاتسرقوا حتى اWنابر 
Eءتحت عنوان الحسkومصائب كرب

عن بkٍد ليس يشبهها بkدكيف اكتب يا صديقي
وسماٍء ليس تشبهها سماءومياٍه ليس تشبهها مياه 

ليس يهوى دجلتها قبل الفراتكيف يمكن ان شاعرا في اzرض  يكتب 
انت تجهل بعض اسرار الحياةقلت عذرا با صديقي

ســن عــزيــز 
حــ

ي ـ 
صــراو

الــنــ
ق
الــعــرا

بقلم: صالح جبار 
خلفاوي 

كــوكــب
ال

أحترقُ في ظلها
���تشابك صدى صوتي 
���ع صدى أنفاسها 
���Cسافة تصطف معي 

���أنا اCصطف مع جنوني بها 
���عبُر خندق الدهشةِ 

���ُتسلحـاً بدفء عينيها ..
���مر النسمات ..

���ُشير بائعة الورد لي 
���تسأل عن موعد اللقاء ..
والشبابيك التي رسمت 

���هشتي 
���ادرت جغرافية الذاكرة ..
���حترقُ تحت ظلها 

���تفيـأ تحت شجرة جمالها 
���أني أتحسس خيال محياها 
���داليتنا التي غادرت الحياة 
���خبرتني ذات مساء 
���أنها ستعود 
���ُحملة بعقد لؤلؤ 
���أسرار أمي 
���نذ طفولتها ...

محمد مجيد حس� 
– سوريا

أحترق في ظلها

في ليلة دافئة...
صوت عذب يهلل وراء 

نافذة...
اهتديت Cا mح القمر 

اCكتمل...
إنشاد لؤلؤة تخاطبني...
بدر ساطع يضوي سواد 

الليل...
حنجرة تود رفيقا....
قلب ضل الطريق....،

يبحث عن فؤاد طليق...
إشتياق من وسط 

الشرفة...
البناية عالية و ا�بواب 

موصدة ..
وقفت حائرا على منوال 

العارف�...
استعصى ا�مر...
رائحة العطر تفوح 

كالخمر...
والغبطة تحتسي الوقت 

اCتأخر..
إنفراج وقت الفجر.
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Wّلم أبو حمدان محصوله، وودع شجيراته، التي بدأت هذا العام ___
تّجزيه القليل من أتعابه. 

قام بنقل محصوله الى معصرة الزيتون، كانت أحkمه تفوق 
إنتاجه. جلس اWسكE يتوسد أكياسه، وهو يناغيها، ويحلل 

ماَسيُّعتصر له من الذهب ا�صفر.
 وضع راحةيده على جبينه، ومسحه مرات عديدة، وهو يستعيد 

شقاء أيامه، وسهر لياليه.
 نظر الى ا_رض، وتذكر أن موسم اللؤلؤ قد إنتهى. موسم 

تناثُر العرق من جبينه، هاهو توقف ا�ن ولم يعد يجرفه بسبابته 
عن جبينه  ليتناثر على ا�رض. كما كان يفعل أيام  الحراثة، 

والتسميد، والتقليم
 تنفس الصعداء، وقال الحمد¡ لقد فزت بموسمي باكراً عّله 

يجزيني ماتعبت. استفاق من أحkمه صوتـاً ينادي رقم أكياسه 
والخط الذي سيعصر فيه محصوله. نظر إلى بطاقته ليتاكد من 

رقـمٍ حفظه، كما ُحفظ قلبه في صدره. بدأ محصوله يتنقل ما 
بE غسيٍل، وطحٍن، وعصر وقلبه مابE رنE الدراهم اWقبل 

وضحكات أطفاله حE يرفلون بمkبس العيد التي سيجلبها لهم 
لقد كان هذا العامل يقرع رأسه قبل أن يقرع ا_بواب حتى جاء 

من يناديه، بأن يذهب zستقبال زيته، في الجهة ا_خرى.
ركض والفرح zيكاديتسع له صدره، هاهو ا�ن ينظر إلى 

السائل الذهبي، يصب في تنكاته واحدة تلو ا_خرى، 
يحصيها، يحادث نفسه. الحمد¡ zزال في َخزّانَهم بقية 

والصنبور لم ينقطع خيره. كلما نقل تنكة عن اWيزان، 
واستبدلهاباخرى فارغة داعيـاًربه أن zيتوقف الصنبور عن صب 

هذا الخير. ولكل شيء نهاية...
اخيراً إنتهى.

لهم في   عّد تنكاته الثمانية، مراراً، وتكراراً. مسح عرقه، َحم°
شاحنته الصغيرة، اWكشوفة

ثم انطلق فكره باWوسم القادم، ويدعو ربه، بأن يكون ذاك 
اWوسم أفضل.

وصل الى بوابة الخروج من اWعصرة، استوقفه رجz ًkيعرفه، 
طلب منه بتودد زائد نقله وتنكاته ا_ربع، بعد أن سأله عن اتجاه 

سيره رحب به أبو حمدان، وزيادة في الكرم قال: بل أوصلك 
إلى بيتك أين ماكان. ضع تنكاتك في صندوق سيارتي، 

وأجلس الى جانبي فقال له الرجل: أشكرك ولكنني سأجلس 
عندهم، أخاف أن تنقلب إحداهم، أو تنفتح، ونتضرر معـاً. وافقه 

الرأي أبوحمدان شاكراً، وفرحـاً. لقد ساق ا¡ له هذا الرجل 
ليحرص على حمولته أيضـاً.

وفي منتصف الطريق، طلب الرجل النزول رافضـاً إصرار، أبو 
حمدان أن يوصله الى بيته.

نزل الرجل، وأنزل تنكاته اzربع، ولم يكد أبو حمدان يغيب عن 
ناظريه حتى أوقف سيارة أجرة حّملهم فيها،ثم انطلق

وصل أبو حمدان إلى بيته وبدأت زوجته تساعده على إنزال 
حمولته. شاكرة اWولى عز وجل على عودة زوجها، وبما منحهم 

ا¡ من محصول، وفجأة صاحت زوجته: أبو حمدان هل 
.Eعصرت زيتوننا على دفعت

رد عليها وما أدراك بذلك، فقالت بعضهم حار. وبعضهم بارد.!
قال: وما يعني هذا؟

قالت z أدري ولكنني استغرب ذلك؟
فتحت التنكة الباردة، وإذا بها مملؤة باWاء فقط. فتحت الثkثة 

الباقية. جميعم كذلك.
صاحت به ماذا حدث؟ وكيف؟ فأخبرها بقصة الرجل الذي نقله 

معه.
ولوّلت أم حمدان باكية، وهي تصيح غبي.غبي إنه  ابن حرام 

خدعك ونصب عليك
ترقرقت دموع أبو حمدان وهو يقول: خيراً تعمل شراًتلقى.!

جهاد مقلد /سوري
ا

ـ
كيف تكون معهم بكل ذاك الحضور ا_نيق وتحدثني عن مساحاتك الفارغة 

مني....
من أين لك بكل هذة ا_قنعة التي تخرجها من جيب سترتك كلما إقتربت من 

وميض نجمة....
لم تكن يومـاً بهذا التخبط وبهذا الشتات حE تركتك عند مفترق سطر...

هذا لست أنت ليس صمتك وz حديثك وكذا ليس حزنك...
كانت حواسك تفضح حديثك وإنعزالك...

من أنت وكيف وصلت إلى هذا الخراب بعد أن كنت تحيك عصراً من الشمس 
وبأناقة نبضك تعيدني إلى مداراتك.....

من أنت وكيف لهذا الغياب أن يشوهك ويقلب طقس كلماتك ويهوي بك في 
متاهات ليل وظل...

أكنت ترقبني حE كنت أخرج من شرنقة أحرفك مبعثرة الوجهات....
كيف لك إن تقف هناك دون إرتباك بعد طول غياب.....

مريم الشكيليه /سلطنة عمان

4www.elfaycal.com        :كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقع   

حينما تنبش في ذاكرة اWاضي لتستخرج وجع السنE والحرمان ل ( بني فاضل ) تلك القبيلة التي ازدراها 
جيرانها بسبب إسمها ظلت راسخة في ذهن الطفل الذي أنهكه برد الشتاء وحرارة الصيف يبقى فقد ا_م اWبكر 

قيد يشد على معصم اWشاعر التي تبقى مهما استطال الوقت وأخذته الدنيا نحو باريس ومسارحها بعيدا عن قريته 
البائسة فراغا أجوفا يعاني منه لخضر حنان ا_م z يستبدل وz يعوض أنه رضعة من ثدي مقدس تطوف حوله كل 

الكائنات .صــورة ا_ب تجسد ذاك العنوان البهي الجميع يخشاه – صرامة – عنفوان – هيبة كان قطب الرحى 
يحتاجه الرهط السطوة جعلت منه إلها يحسب حسابه ذلك الطفل الشقي .  الذي يشاهد تخلي أبيه عن أمه – يذهب 

 z بعيدا في مخاضات مجهولة تاركا ( الزوجة \ ا_م ) تواجه مصيرها بإهمال واضح  ينم عن كراهية مقصودة
يستطيع لخضر تفسيرها .

 ( في باديتنا .. كنت طفk يدفعه الفضول Wطاردة الطيور **و العبث بأعشاشها .. و تكسير بيضها على 10                           
الصخور ** و مطاردة الحشرات .. و الزواحف الصغيرة .. و الثعابE  اWتكاثرة و اWتسلقة جنبات و حواف 

"مطمــورات الحبوب" اWهجــورة منذ اFستقkل *) بادية لخضر كأي بادية عربية يكون اFختkط الحيواني والبشري 
منسجما طبيعيا z يشكل معظلة لدرجة رصد ا_يروسية بE قطيع الحيوانات وبالتالي تمثل جزءا متمما لطبيعة 

اWعيشة السائدة مغامرات الصبا والفتوة وبدء اzحتkم يقود نحو مغامرات تختزنها الذاكرة لتلك القرويات اللواتي 
أدمن الشهوة في الخفاء . 

أمسكته من يده .. كأني ولي· أمره .. و نصحته بالعودة  فــورا إلى بيته .. Fتمام قيلولته **و اm فضحته عند 25)
"! ** كان  يعلم ما  " فاطمة " في بيت الخالة  "القواعد " .. و َ�ُخبرنُّه بأن ولده قد هّدم  "ابراهيم عمي 
ب بنطاله .. و ينظفه من أثار السجود .. و من  "الحبر ا_بيض"  ينتظره من عقاْب .. اصطحبني غاضبا ماشيا يوض·
اWتتطاير على بنطاله **كاد أن يعنفني و يخنقني بيديه ثم تراجع ** فجأة حضنني ضاحكا  بشدة .. ثم 

اقتادني إلى بيتنا لكسب رضى "عمي إبراهيم" .. و الحصول على الـثّواْب... و هو يتمتم في شأني .. إz أني 
سمعت قوله :" عسى ا¡ أz يُرِبُحَك أيها الشقي اللعEْ"!) اWوت هذه النهاية القاسية والحتمية فرضت أن يرحل جده 
إبراهيم – هكذا يجد نفسه أمام خيارات رحيل أحبته \ يفتقد طربوش جده ا_حمر – ومن قبل تركته أمه إلى مثواها 

– شلت عنده عقدة اWوت خطا مؤWا لم يستطع استيعاب الفناء وفق منظــوره البريء
بأسلوبه السلس في السرد يذهب لخضر بحثا عميقا في سفر التاريخ عن جده ا_ول ( بهلول ) ذلك الحكيم الذي 
أضفى على نفسه صفة الجنون ليقارع هارون الرشيد بمواعظه .إنه سفر جميل استطاع أن يؤسس له "لخضر 

خلفاوي" بإبداع يحسب له ومهارة في الوصف والتقاط رائع _دق التفاصيل بتجرد واضح رسم مkمح نشأته 
وبواكير أيامه بطريقة يحسد عليها وهوا_ديب الحاذق في صنعته ومهارة فائقة في اzنتقاzت بE م» النص الرائع 

حياة و موت

بقلم: هدى حجاجي ـ مصر 

ب 
بعد طول غيا

الفيصل ***www.elfaycal.com ***الفيصلwww.elfaycal.com *** الفيصل ***www.elfaycal.com ***الفيصلwww.elfaycal.com *** الفيصل 

tالقدس عاصمة أبدية لفلسط

دوائر الحجر

  ملحمة موت اgله                                                                                                          
"اWلحمة "منذ عهد الفضيلة ا_ول الذى أُسر فيه هذا اFله العتيد وقومه البشريE الغير 

آدميE  وأُجلْو تحت ا_رض وحتى ا_ن نجد هذا اFله مكبل بأغkل أحكمْت صنعها 
ضمائر حية ,كما نجد قومه الذين أّلهوه محبوسE داخل كهوفهم بسد منيع لبناته وذراته 

بُنيْت من وْحى رحمة عّمْت البرية فى زمانهم.
إنه إله صنعه آدميW Eّا توحشْت غريزتهم وساءوا ,فجاء َخَلفَهْم على بُسط ا_مل والحب 

واFعتصام فأزالوه ونفوه هو وقوَمه اWفسدين تحت ا_رض .
(وصف اFله )

 على جبهته وْشم يظهر فيه إحكام قبضته على مجرات الكون,وفى صدره وْشم لعرش 
ُملكه على اWاء وجميع الخkئق أمامه ساجدين يتقدمهم قومه ا_راذل أئمة لذلك اWحراب 

وتلك اWناسك التعبدية .
(وصف قومه ) على جبابهم وْشم ُرسم اFله "إلههم اWقيد " وعلى قلوبهم وشم يظهرون فيه 

وهْم يعتصرون قلوب البشر ا�دميE الذين خالفوا إلههم .
 مkيE الكهوف تحت ا_رض يسكنها أولئك الفجرة ينتظرون لحظة الخkص والتحرير, 

فقد هزّه وإياهم الحنE إلى السطو والتملك . 
إنهم يعشقون عبوديته وإرادته ,وما كانْت إراداته إz إبادة أهل ا_رض الذين مرْت عليهم 

حقـبًا ودهــوراً ِطواzً ما زالوا يطئون رءوسهم ,
اذاً إنها لحظة الخkص لهم مفعمة بلحظات اzنتقام.

 وما كان يأتيهم إz عزازيل يخبرهم بأن آتون الشر لم يبلغ إلى حد اFنصهار بعد.إنه 
زائرهم ورسولهم.

   وفى برهة كلمح البصر إخترق "عزازيل" القشرة ا_رضية إلى ذاك اFله وهؤzء القوم 
ليخبرهم ان صراعات البقاء قد بلغْت الذروة وأن الحروب بE ا�دميE أصبحْت حروب 

أكوان,إنقسمْت فيه ا_كوان إلى كتلتE متحاربتE  ,وأن آتون الشر فى طريقه ل�نصهار .
إصطكْت النبابيت وعk صليل السيوف وأطربت ا�ذان بصهيل الخيول وتراشق السهام .
فلما اكتملْت اWلحمة وبلغ الشرذروته,إندك° الشركله أسفل ا�تون متقلًصا حجمه فى كتلة 
z نهائية حتى أصبح الوقود مرّكزاً فانصهرْت النفوس حتى التبخر ثم° انطلقْت حتى بلغتْ 

عنان السماء وحجبْت اWجعول الذى يُحيي كل شئ وهو السحاب.
 واتجه إبليس بكkمه إلى اFله مشيرا بسبابته :وبأن قيودك على وشك اFنصهار إيذانـاً 

بالحرية , ثم نظر إلى قوم اFله وقال :وبأن الردم الذى حال بينكم وبE سطح ا_رض 
. ًkأوشك ان يندك  كثيبـاً مهي

 وما كاد يتم عزازيل كkمه حتى ذابْت القيود وانهار الردم والبنيان فانطلق اFله وتبعه قومه 
الفجرة .

  وانطلق اFله وخلفه قومه مهرعE كوديان النمل إلى سطح ا_رض ,وأطّْت ا_رض من وقع 
أقدامهم العمياء,وتساقط دمع العيون فرحة الخkص اWفعم بغريزة الشر واzنتقام رغم أن 

اFنتقام من َخَلِفهم, واستطالْت ا_يادى رغبة السلب والشر,واشرأبْت أعناقهم إلى النظر 
فى زخارف ا�دميE الحمقى,وتعّرْت الِقْضبان واستطالْت رغبة اWضاجعة أواFغتصاب.

وامتزجْت أصواتهم بأصوات الطبيعة كلها فافرزْت ِرْعداتها وسّدْت دروبها فاختنقْت ، 
واختلطت اzصوات ما بE صوت الزمجرة والعواء والزئير والفحيح والصياح وصوت خرير 

الدماء.
اما إلههم فيحمل السيف يقودهم إلى جموع أهل ا_رض كلهم رغبة السجود له منهم 

وِممْن يخضع له ,وتراقصْت على إثر ذلك جموع الشياطE تحتفى بمسراهم 
وغزوهم ,يترقبون الغنيمة الكبري وهى سجود ا_رض Fله الكهف.

.ًkله وقومه وُهم أشد باسـاً وتنكيFشديد فجاءهم ا Eا�دمي Eكان البأس ب
فسجدوا له معلنE العبودية واFستسkم.

فلما خُلَص منهم فقتل َمْن أعرض عنه وأبقى َمْن عبده من أهل اzرض ,أمر أتباعه 
باستعمار السماء فحملوا رماحهم وسهامهم وأطلقوها تجاه السماء فارتدْت عليهم 

فتحركوا ليتقوها فما استطاعوا وz استطاع  اFله إلى ذلك سبيkً فأراد أن يبتغى ُسّلمـاً 
إلى السماء ليبلغ اkWئكة فيقتلهم ثم يفرغ إلى ا¡ خالق الكون فيبارزه ويقتله.

مرْت السنون,وا�دميون كّلوا من الخضوع والعبودية ,واستحضروا فى قلوبهم عهد 
الفضيلة ا_ول ،  عهد أجدادهم وتحّسروا بكلمات ممزوجة باkWمة قائلE "لَِم تركوهم 

أجدادنا ولْم يقتلوهم  " إستحضروا العهد واستنفر بعضهم بعضـاً حتى اعتصموا وتزيّْوا 
بلباس أجدادهم واعتبروا بهم واقتفوا آثارهم ، فخُلصْت الضمائر واستفاقْت بسبب القهر 

الذى حّل بهم.
تشابكْت ا_يادى والتحمْت القلوب وتوحدْت ا_بصار وتحازْت ا_قدام .وطردوا الشر من 

أرواحهم فقاموا...
بالكف± عن صراع اWعتقدات.

وقضم براثن العنصرية التى أفرزْت العداوة والبغضاء بينهم.
 وتمزيق خيوط العنكبوت التى ما كّلوا من نسجها لبعضهم.

وترك ا_رض _وطانها وشعوبها .
وكسر تلك القضبان التى يصرخ من ورائها اWظلومون.

فلّما فعلوا ذلك كان ذلك هو السهم الذى شق° صدر اFله فسقط صريعـاً، 
وكان ذلك هو الطير الذى قطف رؤوس قومه فسالْت دمائهم أنهاراً.

يموت اFله اWّدعى فى قوم أقاموا الفضيلة بينهم ,فإذا انتشرْت بينهم الرذيلة ووجدْت لها 
مسلكـاً خلقوا _نفسهم إلهـاً يسومهم سوء العذاب.

كل الحكام البغاة هم آلهة صنعتهم شعوبهم Wّا فسدْت نفوُسهْم, فإْن أحسنوا ماتْت آلهتهم 
اWزعومة وإْن أساءوا بغْت عليهم آلهتهم وخرجْت من أصkبهم آلهة أُخرى.

zبد أن يموت كل دعىّ,zبد أن يموت اFله اWزعوم ,فأحيوا أيتها الشعوب من جديد سنة   
"موت اFله "        

                     **** 
      بقلمى..إبراهيم أم[ مؤمن                     

منشور خارج التسلسل ـ قابل للنسخ ـ أفريل 2019

بقلم: مريم الشكيليه  ـ سلطنة عمان 

حكاية بنت إسمها نور
بقلم/هدى حجاجي أحمد 

 
Wا إلتقطته عيناي مصادفة واقفا أمام اWحطة , تراءت رأسه 

الصلعاء كمرآة محدبة تحت وهج الشمس. z أعرف Wاذا  
تداعى إلى  ذاكرتي ا�ن وجهه اWتشنج وصوته اWنهار منذ 
سنوات وهو يندفع  بE رجلE عريضي اWناكب إلى سيارة 

الجيب!؟ 
متى أخرجوه من اWصحة!؟ 

بدا وسط الناس, أستلمح فيه بعضا من مkمحي  اWغتربة, 
أقترَب بخطىً مترددٍة ناحيتي , أحسسُت بنفور تجاهه, 

وليتُه ظهري. 
توقفْت العربة تلهث, صعدُت رغم ازدحام الركاب في 

اWؤخرة, صعد خلفي مباشرة، زحفت الى الداخل شابكا 
أصابعي فوق صدري،  أبحث عن شبه فراغ  أدس· فيه 

احدى قدمي اWحشــورة بE ا_رجل الكثيرة، أجد صعوبة 
داخلي في محاولة تكييف نفسي  مع هذا الزحام اWألوف 

رغم ذهابي وإيابي من مقر عملي الحالي بصــورة شبه 
منتظمة على نفس الخط لفترة طويلة. 

وقع بصري، سقط القلب مـنّي، كانت تتنقل عينيها تتفرس 
في الوجوه العابسة.  للحظات استحضرت الى ذهني  

تقاطيع وجهها البيضاوي اWستدير.  ما زالت ابتسامتها 
تحت أيشارب من الحرير لكنها فشلت في إخفاء مسحة 

من حزن استقرت في عينيها, حاولت أْن أدفع جسدي بقوة 
_قترب أكثر, تصدى لي بتجويف صدره, أشحت بوجهي 

متقززه من ابتسامته البلهاء.
كانت حديقتها يانعة م½ى بأزهار الباسنت واللوتس 

والبنفسج.  وللمرة ا_ولى Wحتها, قطفت زهرة, احتضنتها 
وسارت, كنُت أود أْن أبوح عّما يعتريني من شوق, جلست 
على مقعد خشبي متأرجح بآخر الحديقة، تحينت الفرصة 

رغم اعتراض البستاني، دلفت عبر باب حديدي قاصدا 
اليها من خkل ممر قصير ومحاط بشجيرات الصبار 

والخروع ذات ا_وراق العريضة الداكنة ناولتها ا_يشارب, 
ورديا بلون خديها، كأن خطفته ريح معاكسة وألقت به 

خارج السور, سقط بجواري. نادت بابتسامتها الرائعة, 
أخذته شاكرة.

لكزني بكوعه فانتفض جسدي.
تذاكر... تذاكر....

أخرجت يدي من جيب سروالي ووضعتها في يده, خط 
بقلمه على ظهر التذكرة, أخذتها وأومأت له برأسي.

كنا جيرانا تعارفنا... انتشيت بعبق الزهرة في راحة يدها 
عند اFشارة .. على غير ميعاد تkقينا, وكانت صفراء... 

انتظرنا لنعبر سويا. 
انتظرت العربة أمام الدائرة الحمراء قفز بعضهم من 

النافذة وآخرون تقدموا للداخل .. تواعدنا .. تعددت 
اللقاءات عند الضوء ا_صفر مكان انتظارنا، ألف كkنا 

ا�خر ..تعاهدنا ..أبديت مخاوفي، طمأنتني أنها ستظل 
وفية لهذا العهد اWقدس. 

قالت: لن يفرق شيء بيننا، والكثير يقال وقتها من الكلمات.

خيرا تعمل شرا تلقى 

بقلم: صالح جبار ـ بغداد

حينما تقرأ للقاصة اWصرية \ هدى توفيق \ zتجد حجة في التوقف عن قراءة النص حتى تكمله Wا يحويه من براعة 
سردية وانتقاzت محكمة البناء .  

في قصتها اWوسومة \ نرجس العاشقة \ تسوق ثيمة غرائبية في عkقاتها ووشائجها وارتباطاتها ما بE زوجة خائنة 
وبنت مشكوكة النسب لتصبح عشيقة _ب سليل نضوح والد استمرى السحر اzسود واستخدامه الشاذ .

تكتب القاصة بحرفية متفتحة وعدم التردد في طرح اWسكوت عنه بكل تفاصيله ليجمع ذاك في بوتقة شفافة لتكشف 
اساليب اzب \ العشيق  - في زحمة اzحداث اWتسلسة من مكتب اWحامي بجملتها : 

 ( هو ده اللي بيكفيني يا باشا ) 
تبدأ القصة بهذه الجملة وتنتهي بها . اWقصودية في استخدامها يكمن انما ما دار في اW» هو خkصة لحياة كاملة 

في تنوعها من عشق محرم وخيانة اثمة ووzدات خارج اWالوف وقوانE يتم التkعب بموادها وفق رغبات جنسية 
متفاعلة على ضوء مصالح ورغبات معبرة عن انشداد لحياة دافقة لتؤكد استمرارية الوجود رغم كل العواصف التي 
تنتابه في غش العسكري الذي اخذهم بمأمورية الى القاهرة لفحص الجينات واستبدال اzطفال اWطلوب فحصهم 

بالطريق ليحل ابناء اخو اzحول اWتهم الرئيسي واzب اWفترض والعشيق الفعلي .

لتحليل القصة هناك ثiثة محاور رئيسية : 
اWحور اzول \ 

اzحول – هو الشخصية الرئيسية والتي تدور عليها احداث القص ومحركها – دzلة التسمية ان اzفعال الدائرة 
تجري وفق منظار( احول ) تكون الصــورة فيه غير مستقيمة ومنحرفة .

اWحور الثاني \ 
اWحامي – نرجس – ظهور اWحامي في القصة كان ظهــورا مفصليا مؤثرا واعتبار اzحداث في اعتباره هو من 
 kعاشة في الواقع الحياتي بWطلقة واWلي هو الحقيقة اzغلفة بالجنس – البعد الدWيحركها وفقا لرغباته الذاتية ا

مواربة ..
فيما تبقى نرجس – مع اشتقاقات اسمها اWنسجم مع كل ماهو جميل والقصة تحمل اسمها والبطولة كذلك اz انها 

جسدت قيمة منحدرة في القاع تحرك الحدث وفق منظور منحرف في العkقات اWحرمة كونها في اقل التبريرات 
ربيبة اzحول لكنها استمرأت العkقة .

اWحور الثالث \ 
العسكري والعاقر \ ما يجمع بينهما العسكري  وسيميائيته السلطة والنظام لكنه دائما غاشم وسهل اzختراق 

خصوصا وانه عقيم z يسترجى منه اz الشحيح كالعاقر  z فائدة منها بعد استنفاذ اWعاشرة فلها الَحَجر ودzلته 
الkشيء مهما كانت الصــورة التي تمتلكها حتى وان تشابهت مع العسكري  .

ختاما استطاعت هدى ان توصل لنا صوتا ابداعيا محتجا على نرجسة الحياة التي تذبل وسط محيط محبط يمتص 
عنفوان نبض متمرد على واقع ُمرومنحرف يقوده أحول واهوج  ممكن له بعد سياسي ازاء الحراك الذي تعيشه مدن 

العرب بk هوادة انه صراع مستمر بk هوادة

باديتي في بهلول سيرة لخضر 
خلفاوي 

كتب: صالح جبار خلفاوي  ـ بغداد

¡ِ َدّر َمْن وِسَمْت سواعُدهم بَمَجِل الغيَرِة وُكفوفُهم 
بحـنّاِء الَشرِف وُهْم يشّقوَن صخوَر الُعمر بفأِس 
جراحهم يميطون عن طُُرِق الــورِد أشواَك الـتََعبِ 

يملؤوَن صواني الفََرحِ ياَس ُح̧ب نَما من َعَرقِ 
جباههم وشموعـاً أُوقدْت من َقْدحِ ُخطى أَقدامهم 
على شوارعِ الكد± وأَرصفِة القهِر وساحات البkء 

وُهْم يجّدوَن السيَر ويحـثّوَن الُخطى صبراً وكدحـاً 
في مذبحِة الرغيِف أو يُصلبوَن على دّكِة سوق 

العمل الكاسد ومساطِب اzنتظاِر القاسي Wعركةٍ 
أُخرى من معارك جهادهم الطويل في أزمنِة الكدحِ 
وشحِة ا_رزاِق والجلد تحَت سياط اWطالِب بقامات 

حانيٍة وُسُحناٍت سمٍر ووجوٍه ُغـبٍْر وشعور شعث 
حتى تجعدْت وريقات أعمارهم وتقرحْت أَجفانهم 

بانتظار َمْن يأتي وربّما z يأتي ليعودوا Wَْن يتلهفُ 
Wا يسّد به الرمق وWَْن تشرِئّب أعناقهم _كياس 

 °zمحمولٍة بارتعاشِة سواعد خائرة خاليّ الوفاض إ
من جرعِة صبٍر وثمالِة كأِس أرواح متعبٍة لكـنّها 

أدمنِت السقاَء من كفوِف الجدِب والعطاَء من بطونِ 
الَسَغِب وُهْم يدعونكم يا آلهة الطعام وسدنة بيت 

اWال ، يا َمْن تحتفلوَن بعيدهم وملء صدورهم 
غصص الجزعِ وشهقات الوجعِ أْن تتركوهم 

وشأنهم وz تضعوا العراقيَل في طريقهم والِعصيّ 
في عجkت سيرهم ، وكذلَك اWخلصون معهم 

يستصرخونكم أْن ( َدْعُه يعمل َدْعُه يمّر ) كما هو 
دأبكم مع الظاEW بانتهاج سياسة ( َدْعُه يفسد 

َدْعُه يمّر ) 
َكاِمل عبد الُحس� الَكْعِبي.

تَراتيُل َوَجعٍ في َمذْبََحِة الَرغيف ..

قراءة في  قصة "نرجس العاشقة" للقاصة اCصرية – هدى توفيق 

http://www.elfaycal.com
http://www.elfaycal.com


 tب
الّضياع 

واBمل في قصيدة 
"إَِليِْك أَتوُب َغماًما" 

للّشاعرة الفلسطينية  
آمال عوّاد رضوان 

(2)

www.elfaycal.com        :كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقع   

قراءات:

ب� الّضياع وا�مل في قصيدة "إَِليِْك أَتوُب َغماًما" للّشاعرة الفلسطينية  
آمال عوّاد رضوان (2)

بقلم الناقد: عبد اCجيد اطميزة
أوz: الـنّّص ا_دبيّ

إَِليِْك أَتوُب َغماًما/ آمال عوّاد رضوان
َوِعَرةٌ فُصوُل َوْقِتيَ ا_َْرَعنَ 

يَْملؤُها َخواٌء
َي َت َس ا َك ُب

يَتَعف°ُر ِبُغموِض َحّواء
وفي تَعاريجِ الـتّيه ِبِك .. أَْحِمُلني ِظzًk َشاِرَدةً

تَتشاَسعُ...
أُطاِرُد َمسافاِتِك اWُـتَساِفَكِة .. في انِْعطافاِت َعطِْفِك

َوَعلى إيقاعِ ِجهاِتِك
ُمـتَماِهيًا ِبي .. يُشاِكُسني َحريُر َخريِرِك!

ُدونَِك.. يُناِدُمني كــأُْس الـن·َدَماء*
يَْلَهُث َوفاُء اWَواعيِد الَجْوفاء

يَِئن· بُْستاِنيَ ظاِمـئًا
يَْعوي الّصمت في َقفِص ُجوِعِه
ُد ُحمkَن َحكاياِك يَتذاَءُب.. يَـتََوع°

َي َت َهـ ج° ى .. أَنّاِت آهاِتيَ الـتّاِئَهِة!
َكيَف أَْجـتَِرُح َلَحظاِتِك الkّزورِدي°َة*

وَمَلُكوُت َصْمِتِك يَْعـتَلي َعْرِشيَ اWَُجـن°ح؟!
أَْمضي إَِليِْك ضاِرًعا

تُْرِبُكني ُخطُواُت َخيالي 
أَْقـتَفي ِظkَل الفََرح إَِليِْك

ــأُ َعلى .. أَنْفاِس ُحروِفيَ الَعْرجاء أَتَوَك°
أَيْـنَِك تَُرم±مEَ ِقـبََب َعـتَماتي؟

أَيْـنَِك تَُغـب±طEَ ُمْهَر َحْرِفيَ اWَْولوَد ِبِك؟
َمواِت* ِمْن َخْلِف ِحجاِب الس°

ُص  اهي يَـتََلص° نَْجِمي الس°
ُم َمناِجَمِك الجاِثَمَة ِبُكهوفي يُـنَج±

ِد َلْحِظهِ  يَُعّري ِبزُُمر·
ياقوتَِك الجاِثيَ في ثَُريّا الفُؤاِد

َمن ذا ا_َباَحِك بي؟
يا َخميَرةَ زَماِنيَ ا�ِثم

تَْعــجِنEَ َدقيَق حاِضري ِبماِء اWاضي
يَن بََشْوبَِك َصفاِئِك أَْقراَص ُقْرباني تَُسو±
ريَن ُخبزَ َخياzتي ِبَمتاهاِت طُْهِرِك تَُخم±

َوفي ِخلَوِة ُسْهِدي .. أَتْلوني َقصائَد َوداَعٍة
َعلى َعـتَباِت َمراياِك!

ُدوِري· أَنا ُمـثَْقٌل ِبفَضاِئِك!*
أَْسراُب أَنفاِسِك تkُِغُف أَْرياشي

تَْغِمُس َشْمعَ َجناَحي° بَضْوِء ِشْعِرِك الـن°ِدي±
شEَ ِفراَخ َجْمٍر ِبفَُسيِْفساِء أَُويْقاتي وتَُعش±
أَيا ريَشَة شعرّي ا_ََخف° ِمْن ريِش الَهباِء!

َما َجْدواَي ِمْن أَْرياِش الذّهب
َوُحُجُب َسديِمِك بَـتََرْت ِمـنْقاِرَي
والَقلُب َكسيٌر.. أَسيُر أَثيِرِك؟

َكيَْف أَُحل±ُق ِبَقْلِبيَ َمْقصوَص الَجناحِ*
إِلى أَْسداِف ُقْدِسِك؟

َكيَْف َوُعيوُن َحْرِفيَ اWَُقـن°عِ َكفيفٌة
تَـتَوارى في َعـتَْمِة ُدواِتِك؟

أَيا إِلهاِميَ ا_َْضيَعَ ِمْن ِسراجٍ في َشْمٍس!*
أَْقفاُص َصْدري َمْجبوَلٌة ِبطEِ اليَباِب

ُكل°ما Wََْلْمِت أَْكواَم َرحيـلِِك الكاِفرِ 
تَْرتَــجُِف َعصافيُر الَقْلِب
تُوِقديَن بي َجذَْوةَ الل°َهِب

فَـاُْحِطبي في َحـبْلي َوأَِعينيني 
وzَ تَْحِطبي َعلي° وتُْهـلِكيني
عل° تَْعويذَتَِك تَُحل· ِربَْقتي

وz تُْسِبلي ُغر°ةَ الفَْقِد .. َعلى َجبيني!
َكْم ِهيَ واِرفٌَة فُصوُل وْقِتيَ العاري*

ِحيـنَما تَِفر· الُحدوُد الـتَـتَشابَحُ
َوتَـنَْسل±Eَ ِمْن ِظkِل الظ·لماِت الـن°اِعَسِة

ٍة بُْشَرى َمَسر°
حيـنَما تَـتَقافَزُ أَياِئُل روِحِك

تَْسَرُح ُقطعاُن آمالي في واحِة بَْوِحي
_َتَواثََب فْوَق َخراِئِط الّدهشة!

َمي°اسٌة َعرائُس فَرِحي ِبِك*
حيـنَما ُغصوُن َحْرفي .. تَميُد ِبِك

ِحيـنَما تَـتَـبَْخـتَُر ِبَغـنـَـجِها .. تَـتََمايَُل ِبَدzلِِك
تَـتَواَرفEَ ُعرى لِقاٍء

ِحيـنَما تَُلف±Eَ ِباْخِضراِر زَفيِرِك ِشغاَف َشِهيقي
تَْشَرِئب· أَْعناُق الِعناِق ُمزاِحَمًة

َو أَ َت َف ت° ُت .. َعلى أَْعتاِب أَنْفاِسِك
ـبْحِ تَتَعّرى* أَْرِصفَُة الص·

لِ  ِحيـنَما تَْخـلِـبُها َلذائذُ ا_ََلـمِ اWُؤَج°
في ِفخاخِ اzنِْتظار

وُحوري°ُة ا_َْمِس تَِسح· .. ِمْن بEَِْ أَصابعِ اWُوِسيقا
ةً بي  تَـتَأب°طُني َمْغُمورَ
تَطوووُف.. داااااااِئَخًة

ِة َهذَياني تَْحِمُل ُحُلمي إلى َمْعمورَ
ــأِْتيني إَِليِْك ــأْتيني ِبِك .. َوبَْعَد الَغِد يَ ُهو الَغُد يَ

حْ ِبفَْرَحٍة تَِهل· ميkَد أَِحـب°ٍة! لِـنَـتََوش°
ُرْحَماِك

َهي±ئيني ِبِك لُِقْدِس الفََرحِ
! _َتََقد°َس ِبِعطِْر زُْهِدِك الـبَر±ي±

! !.. َو.. أَْدَمعُ !.. و.. أَْدَمعُ أَْدَمعُ
َمن ذا يَْغـتَِسُل ِبَدْمعِ َقناديِل َهواَي إzِ°ِك؟!
َمن ذا يَـبْـتَل· ِبَوْهجِ َليالِي° الَعذْراَء َكماِك؟!

هيَ ذي تَرانيمي.. إَِليِْك تَتوُب َغماًما
إْعزِفيني ِبشاَرةَ ُح̧ب / ِكرازةَ لِقاٍء

َعلى قيثاَرِة الفَْجِر
َعل° بَشاَشَة الِغـبْطَِة .. تُطَو±ُب َمباِسَم َمواِسمي!

"  •    السيامية ، و السيامية التفاعلية ا�دبية :
ـ اCفهوم 

السيامية أو ـ السيامئية ا_دبية ـ  : هو منحى إبداعي حديث يعتمد على ميkد نصE مختلفE  أو أكثر من حيث النوع أو الجنس ا_دبي انبثاق الثاني من ا_ول، أو الثالث من الثاني أو ا_ول و 
هكذا...

نثري شعري ).أمثلة  : (قصة أو قصة قصيرة ( سيامية ) مع نص شعري، أو نص شعري ( سيامي ) مع قصة أو قصة قصيرة أو قصيرة جدا...   ) أو ( قصة قصيرة جدا سيامية مع قصة، قصة قصيرة أو نص 
 -ليكون النص " سيامئيا" أو سياميا  و حتى z يلتبس ا_مر و يفهم على أنه اقتباسا يجب أن يكون ميiده متزامنا وm  تفصله زمنيا إm لحظات أو دقائق معدودة أو حتى ساعة من 

" مع ( نص جذع ) كما في ميkد ( التوائم)؛ دائما اWولود الثاني  يتبع مباشرة اWولود ا_ول. " سياميا  الزمن ابتداءا من لحظة كتابته كنص 
 تعتمد كتابة النص الثاني ( اWُـتََسيَامي مع ا_ول ) على استيعاب دقيق يستنسخ  " ثيمة" و تفاصيل سردية النص ا_ول مع توظيف صياغة  مختلفة حسب أسلوب كل كاتب دون إهمال توظيف 

 zن اتصاkن في النوع و في "استنساخ "  إندماجي تماما و متصkفردات" فيصبحان نصان منفصWتمـثّلة في "ا_دوات و اWالخصوصية " الجينية " للنص ( الجذع الجذر ) ا
مصطبات التواصل العنكبوتي.مباشرا في الثيمة و ا_فكار. قد يكتب نصا " سياميا  من قبل كاتب واحد أو عمل مشترك في لقاء تفاعلي بE كاتبE أو بE مجموعة من اWبدعE  ( على أرض الواقع ) أو على 

توثق نشرا تزامنيا ا_عمال اFبداعية  " السيامية " في منشور جامع ( منشور سياميا متكامk ) على جدران و فضاءات و منابر اWتفاعلE اWتصلE مباشرة بهذه الحركة اFبداعية، و تنشر أيضا بعد 
اzنتهاء منها حسب إمكانية النشر في الصحف اFلكترونية ا_قرب زمنيا Wيkد ( النصوص السيامية اWنصهرة ) و منه أيضا في الصحف الــورقية، مع تأكيد تاريخ ميkد واحد 
لـلنصوص مع التنويه أدنى اWنشور  باWدة الزمنية التي استغرقت في " ميkد " النص السيامي ا_صل أو الجذر الجذع "  يتبعه تأكيد التوقيت الخاص بالنص اWُـتََسيَامي مع 

ا_ول.
" و ما يميز التناص هو تقارب الفكرة أو ا_فكار حيث النص اWتناص يعاني على  "تتباعد حقباتيا و زمكانيا الغالب من حمل أو تبني أصول النص .  السيامية؛ ليست  تناصا ؛ بحكم أن التناص هو اتصال نصوص بنصوص أخرى قد 
. أو أکثر و يشكل  تداخل النصوص Eن بارت"أحد مميزات النص ا_ساسية التي تحيل على نصوص أخرى سابقة عنها معاصرة لها. و يأتي التناص على إثنzيعتبر التناص عند  "كريستيفا برو 

 ببعضها عند الکتاب  مرده هو الرغبة في تقوية ا_ثر. و هو تداخل و تشابك  النصوص و ازدحامها." (السيامية) أو السيامئية z تبحث عن قصد Fثراء نص من خkل تناصه بآخر ؛ بل إثراء للنوع  من
 خkل مبدأ اFستنساخ النصي في حد ذاته ( قصة ، شعر ... إلخ ، مبدئيا يترك التفكير مفتوحا بE النقاد و اWهتمF Eيجاد صيغة Fدراج النص الروائي و تطويعه Wذهب " السيامية " الحديث ؛

 zعتباره  سلوك ـ فوري و آنيـ  يتولد zستنساخ و إعادة بناء  النص اWولود ا_ول ثم إعادة تفكيك أدواته و مفرداته و هندسته اللغوية و بعثه من جديد في ( جنس أدبي) بنسخة أخرى مع إبقاء الثيمة و
("صالح جبار خلفاوي" من بغداد نموذجا Wيkد هذا اWنحى و التوجه ا_دبي الجديد ابتكره ـ لخضر خلفاوي ـ ترك انطباع لدى اWتلقي بـ "صلة رحم" النصE، ( الحوار التفاعلي اFنساني ا_دبي في شهر أيلول 2018 بE ا_ديب الشاعر الجزائري لخضر خلفاوي من باريس و الروائي القاص الناقد العراقي
ـ إذن السيامية  ليست بحاجة إلى عناء اzقتباس مع نص خارج عن اFطار "الزمكاني" لكاتب آخر و مادام الكاتب أو الكاتبE، إن وجد تفاعk ( نصيا ) مشتركا بينهما آن يمتلكان النص ا_صلي و 

 وفي حال وجود أكثر  من كاتب -تزامنا- مع الطرح للنص اzصلي .. في إطار (اWجموعات و الروابط و النوادي ا_دبية مثk ) :ـ حاmت و أنواع النص السيامي:صياغته بأجناس مختلفة، مع اFبقاء على نفس الفكرة و الثيمة ا_ساسيتE .الثيمة ا_صلية . - للتذكير دوما:السيامية" هي نص ثان ينبثق  عن النص ا_ول  مباشرة بعدة كتابته فيعطي للنص ا_ول صفة " النص السيامي الجذر أو الجذري " ؛ حيث يتم إعادة كتابته و 
يطلق عليه سياميا حسب صلة القرب من النص ( ا_صلي ) قبل التفرع السيامي إلى أكثر من نصE ( متسيامE).  و يجب - ذكر نسبه التسلسلي بالنسبة للنص السيامي ا_ب ( الجذر أو الجذع ) .

 - في إطار ميkد أو توليد - إبداعا- نصا سياميا مستنسخا  مع نص آخر ؛ من خkل دعوة مدراء و مسؤولE منشطE لروابط، مجموعات و نواٍد إبداعية. 
وآخر يصّرح أن نصه  سياميا مع  نص " صالح جبار".. أو كاتب متفاعل آخر  بنص سيامي وفق التفاعل السيامي مع النصوص.- يُعلن من طرف الكاتب و يصرح من خkل ( التفاعل) مثk :نصي سيامي مع قصيدة "لخضر خلفاوي" ، ـ z يجب أن يُفهم علئ أنه سجاz،  _ن السجال يقتصر تقليديا و عادة على الشعر. في هذا اWنحى الجديد يُسمى " سياْم " مع ... 

-اذا تزامنت  (مثk ثkثة)  نصوص  نقول سيامي " أيمن"، سيامي "أيسر"، أو سيامي" رأسي" كتجربة " لخضر مع صالح جبار" أو السيامية " الرأسية" .
- إذا أُنتجت نصوصا متزامنة دائما في إطار "التفاعل السيامي"  و كانت هذه النصوص z تتصل بالنصوص الرأسية بل بالنصوص السيامية الفرعية ابتداءا من نص ثالث أو رابع أو خامس 

( إلخ) : يسمى حينئد نصا "سياميا اتصالي غير مباشر" مع وضع الترقيم حسب إدخاله و توثيقه بالنشر لتحديد ترتيبه في عائلة " السيامية ا_دبية اWتعلقة بالنشاط   "التفاعلي  السيامي" اWُعلن 
عنه من خkل أنشطة اWجموعات و الروابط و ا_ندية الفكرية اFبداعية التي تحدد تاريخ و وقت إبتداء التجربة و وقت انتهائها، و قبل الشروع " في السيام التفاعلي" اWجموعات و الروابط و ا_ندية 

التي تحتضن أعضاءا مبدعE مجبرة  مجبرة من خkل إدارتها على تكوين لجنة مراقبة محايدة تسهر على مراقبة سير عملية اFبداع السيامي و التذكير بالضوابط اWتعلقة بهذا النوع و اWنحى 
ا_دبي و التفاعل مع النصوص " السيامية اWستنسخة" اWقترحة. ثم تُعطي مدة تتراوح بE يوم إلى يومE ل�عkن عن " توأم " أو توائم النصوص بأسماء أصحابها اWعتمدة و التي انطبقت عليها كل 

شروط " السيامية" بكل تفرعاتها اWشروحة.  و تعلن نتائج الفوز باWراتب ا_ولى ؛إذا كانت اWشاركات مشهر عنها مسبقا  بتحفيزات معلنة  من قبل إدارات هذه الهيئات كـ: جوائز و شهادات ـ في 
ـ أيلول 2018: * أول توأم النصوص ا�دبية  السيامية التفاعلية إطار ُمَسـاَبََقاِتي تَـنَافُِسي ـ _حسن ا_عمال السيامية اWقدمة اWشاركة. شكk و مضمونا حيث يكون للنقد و القراءات ا_دبية دور وسيط و رقيب و مشجع كذلك. "
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ثانيًا: الـتّحليل ا�دبيّ 
" وكأّن الّشاعرةَ تُخاطُب نَفَسها، أو نفَسها اWنصهرةَ في وطِنها، وهي تشعُر بَضياع ا�ماِل، في وقٍت تكالـبَْت عليهِ  "سiمي لك مطرا. ": من ديوانها الّشعرّي الثاني  " إَِليِْك أَتوُب َغماًما العنوان: 

اWِحُن وصنوُف الّضياع، فالغماُم رمزٌ عن الّضبابيِّة والغموِض والحيرِة والقلِق والـتّيِه والّضياع،  وفي العنواِن انزياٌح تركيبيّ، حيُث تقّدمْت شبُه الجملة "إليك"، وحق·ها الـتّأخير كّل  ِمن الفعل والفاعل 
"، وهذا يُثيرُ  "غماًما "، لكـنّه يُفاجأ ويَسمعُ عبارةَ  "مستغفًرا "أتوب"، يتوّقع أن يليها حال مثل كلمة  "أتوب" وحّقُهما الـتّقديم، ويوجُد في العنواِن أيًضا انزياٌح إضافيّ،  فعندما يسمعُ اWُتلّقي كلمَة 

في خلِدِه الّدهشة.
والّشاعرةُ اختارْت عنواَن قصيدِتها بدّقٍة، و"يُعتبُر العنواُن في نظريّاِت الـنّص± الحديثِة عتبًة قرائيًّة، وعنصًرا ِمَن العناصِر اWُوازيِة اّلتي تُسهُم في تلّقي الـنّصوِص وفْهِمها، وتأويـلِها داخل فعٍل قرائيّ 

شموليّ بفعِل العkقاِت الكائنِة واWمكنِة بيـنَُهما. وهو عنَد جيرار جنيت مجموعٌة ِمن العkقاِت الّلسانيّة اّلتي يمكُن أن توَضعَ على رأس الـنّّص، لـتُحّدَدهُ وتَدل° على محتواهُ، Fغراِء الجمهوِر اWقصوِد بقراءِتِه، 
 َEقَة بkيربطُُه بما يُعنوُن أّي رابط. كما أّن الع z ثيُر قدWع عليه.. على أّن وظيفَة الـتّحديد تَظل· هي ا_هم· ِمن غيِرها، فالعنواُن اkّطzاَء با ويُحّدُد العنواُن ُهويَّة الـنّّص ويُشيُر إلى َمضموِنِه، كما يُغري القر°

ماّدة العنواِن ومواّد الـنّّص ليست دائًما ِمْرآويّة، بحيُث يكشُف ظاهُر العنواِن بَواطَن الكتاب، إذ ِمن اWمكِن أن نجَد عناويَن فارغًة أو داّلًة على الّشكل، أكثَر مّما تدل· على اWَضمون، لذلك؛ فالعنواُن باعتباِرهِ 
اسًما للكتاب، أهم· ُمحد±ٍد وُمميٍّز له عن ُهويّات أخرى، وإن كنّا نجُد بعَض العناويِن َمبنيًّة بطريقٍة رمزيّة أو َمجازيّة، مّما يدفُعنا للـتّأويل، Fيجاِد ألوان ِمن الـتّطابق أو ِشبِه الـتّطابِق بEَ الـنّّص وعنواِنِه، خاّصةً 

في الكتِب ذاِت الطّبيعة الـنّظريِّة أو الفكريّة. أّما عناويُن الّدواويِن الّشعريِّة والّرواياِت والقصِص واWَقاzِت -الحديثة على الخصوص- فهي تقوُم في أغلب ا_حياِن على اWُراوغِة واFيحاء."
ويختصُر جنيت "أَهم· وظائِف العنوان في: وظيفِة الـتّحديِد والوظيفِة الوصفيِّة والوظيفِة اFيحائيِّة والوظيفِة اFثاريِّة- اFغرائيّة. وكما هو واضحٌ، فهذِه الوظائُف تضّمنـتْها اzستعماzُت الّدzليُّة اWختلفُة لكلمةِ 

العنوان في الـثّقافِة العربيّة".
وفي َمجاِل الحديِث عن العنوان في الّلغِة واzصطkحِ في العربيّة قال بازي "العنواُن.. إظهاٌر خفي¯ ورسٌم للماّدِة اWكتوبة. إنُّه توسيٌم وإظهاٌر، فالكتاُب يُخفي ُمحتواهُ وz يُفصحُ عنه، ثّم يأتي العنواُن ليُظهرَ 

أسراَرهُ، ويَكشَف العناصَر اWُوّسعَة الخفيَّة أو الظّاهرةَ بشكٍل ُمختزٍل وُموجز".(1) 
في اCَقطعِ ا�ّوِل تقوُل: "َوِعَرةٌ فُصوُل َوْقِتيَ ا_َْرَعَن.. يَْملؤُها َخواٌء/ َي َت َس ا َك ُب/ يَتَعف°ُر ِبُغموِض َحّواء/ وفي تَعاريجِ الـتّيه ِبِك.. أَْحِمُلني ِظzًk َشاِرَدةً/ تَتشاَسعُ/ أُطاِرُد َمسافاِتِك اWُـتَساِفَكِة.. في 

انِْعطافاِت َعطِْفِك/ َوَعلى إيقاعِ ِجهاِتِك/ ُمـتَماِهيًا ِبي.. يُشاِكُسني َحريُر َخريِرِك!" 
": كنايًة عن ضبابيِّة الوطِن ومصيِرِه، وُمراوحِتِه بEَ الـتّيه والّضياع وبEَ بصيِص أمل. "إَِليِْك أَتوُب َغماًما

": كنايًة عن روح الّشاعرة وِسني عمِرها الّضائعِة بضياعِ الوطن، وتُرّكزُ الّشاعرةُ على الزّماِن اWُتمـثِّل في الفصوِل والوقِت، كما أنّها تُرّكزُ على اWكاِن وهو  "َوِعَرةٌ فُصوُل َوْقِتيَ ا�َْرَعَن.. يَْملؤُها َخواٌء
  .EجانWنزياحاُت بمختلِف ُصنوِفها، فقد أَسندِت الّشاعرةُ وقـتَها للفصوِل، والفصوُل وعرةٌ كما الجباِل، والوقُت أرعُن مجنوٌن كجنوِن اzالّروُح والوطن، وتتوالى ا

هي صوٌر فـنّيّة و"الّصــورة الّشعريّة كيان فـنّيّ نابض بالحياة اFنسانيّة". (2)  
 :" "َي َت َس ا َك ُب

وهنا تلجــأُ الّشاعرةُ لتقطيع حروِف الكلمة، لخلِق نمٍط إيقاعيّ عذٍب يَسري في جسِد الـنّّص، وهي تخرُج عن رتابِة الّشعِر العمودّي، فحروُف الّشاعرِة ُمتقطّعٌة، كما أّن ا�ماَل في الوطِن تائهٌة، وهنا َمكَمنُ 
ُمعطياِت الحزِن وانفعاzِتِه اّلتي تتساكُب كانسكاِب وسقوِط حـبّاِت اWطر، و"أّما الـنّسق اWوسيقيّ فيُؤّكد القائلون بجوهريِّتِه: أّن أهّميَّة الحداثِة الّشعريِّة تَكُمُن في خروِجها على نظامِ البيِت الّشعريّ 

الكkسيكيّ القائـمِ على تفعيkٍت ُمحّددٍة سلفًا. هذا البيُت اّلذي يُشّكُل أساَس القصيدِة العربيِّة موسيقيًّا، واّلذي يُحيُل على نمطيٍّة َعروضيٍّة، لم تَُعْد تتkءُم والذّوق اWعاصر ِمن جهة، ولم تُعْد تتkءُم وطبيعة 
اzنفعال الّشعرّي ِمن جهٍة ثانية، بحيث يَصح· الـتّوكيد، بحسب هذا الـنّسق، أّن الخروَج على ذلك الـنّظام، هو في ذاِتِه، دخوٌل في الُحّريّة اّلتي تُميّزُ الـتّجربَة الّشعريّة، وِمن دوِنِه لن يتمّكَن الّشاعُر العربي· ِمنَ 

الـتّعبيِر عن تجربِتِه بالّشكِل ا_مثِل". (3) 
": كنايًة عن الغموِض اّلذي يلف· الوطَن، ويعصُف باWواطِن في الّضياع والـتّيه. "يَتَعف�ُر ِبُغموِض َحوّاء

": تزخُر كلماُت الـنّص± بالفقِد والّضياع والـتّيه وغموِض اWستقبل، في نحو: تعاريج، الـتّيه، شاردة، وفي الّسطر الّسابق: يتعفّر، غموض.. الخ. "وفي تَعاريجِ الـتّيه ِبِك.. أَْحِمُلني ِظmًi َشاِرَدةً
": يتكّرُر صوُت الّصامت الـتّاء، والـتّكراُر يولُد إيقاًعا في الـنّّص، كما أنُّه يُصّور الـتّجربة الّشعوريّة اّلتي تسيطُر على الّشاعرة، والّصيغُة هنا تدل· على الـتّدّرجِ والزّيادِة في الـتّيه والّضياع،  "تَتشاَسعُ

ويُضفي صوُت الـتّاء خصائَصُه الّصوتيَّة على الـنّّص، فهو مهموٌس يkُئُم اFطاَر الـنّفسي° للّشاعرِة في موضوعِ الوطن، وهو رقيٌق يُناسُب رّقَة أماني الّشاعرِة وُحلِمها، ُمفعمٌة بكّل معاني الحّب واFخkِص 
ا. له، ولعّل تكراَر حرِف الـتّاء قد أضفى على الّسطر ِجرًسا موسيقيًّا، وحّقَق إيقاًعا وتلويـنًا صوتيًّا خاصًّ

ليس هذا فحسب، بل إّن الـتّاء اzنفجاريَّة الّشديدةَ تkُئُم حالَة الّضياع، فهي تkُئُم بصْوِتها وتكراِرها الهادر ما يعتور الـنّفس من معاني الغضب والّشّدة، كما zءمْت همساُت العشق للوطن، وتُضفي جوًّا 
من اFيقاعاِت الّصوتيِّة اkWئمِة للـنّفس البشريِّة الهائجة، وتُناسُب العنفواَن والكبرياَء اّلتي تحّس بها. لهذا؛ فإّن صوَت الـتّاء يkُئُم معظَم اWوضوعاِت الّشعريِّة اّلتي تَناَوَلها شعراُء العربيّة، وتُناسُب الـنّفَس 

البشريَّة في هدوِئها وتمر·ِدها.
يقول كولردج: "إّن مصدَر الوزِن في الّشعِر حالٌة ِمَن الـتّوازن، تَنتجُ ِمَن انطkِق اzنفعاِل وُجهِد الّشاعِر جهًدا تلقائيًّا للّسيطرِة على اzنفعال. وهي حالٌة تُديُم الّصراَع اّلذي يُوّلُدها، وتُحيُل الوزَن إلى عاملِ 

نُم̧و عضو̧ي يـتّحُد بلغِة اzنفعاِل الطّبيعيّة، وهي لغُة الـتّعبيِر بالّصور"(4).  
": كنايًة في ك̧ل عن الـتّيِه والّضياعِ وا_لفاِظ داّلة على اWعنى في مثل:  "أُطاِرُد َمسافاِتِك اCـُتَساِفَكِة .. في انِْعطافاِت َعطِْفِك/ َوَعلى إيقاِع ِجهاِتِك/ ُمـتَماِهيًا ِبي .. يُشاِكُسني َحريُر َخريِرِك!
أطارد، مسافات، متسافكة، انعطافات، جهات، يشاكس، ونلحُظ معانقَة الزّماِن للمكاِن في هذه الّسطوِر، وتَبرزُ الحركُة والّصوت وما يعتري الـنّفس والّروح من أحاسيٍس وقلٍق..، ولقد تكّرَر صوتُ 
الكاف في هذه الّسطور خمَس مّرات، وتكرار الحرف "يُحدُث نغمًة موسيقيًّة zفتًة للـنّظر، لكن° وْقَعها في الـنّفس.. وعلى الّرغم من ذلك، فإّن تكراَر الّصوِت يُسهُم في تهيئِة الّسامع، للّدخوِل في ُكـنِْه وُلب± 

الكلمِة الّشعريّة. 
"وتكراُر صوُت الكاف في اWقطع الّشعرّي- يُحدُث إيقاًعا نغميًّا ( تناغميًّا)، موِقظًا للّدzلِة، وباعـثًا لحراِكها الجماليّ، بوْصِفِه مركز ِثقل الّصوِر الّشعريّة، ومحّرك حركتها وجذرها اّلذي ترتكز عليه، 

ِه الّرومانسيِّة اWُتkحمِة اّلتي تتقطُّر حساسيًّة ورؤية، وهذا  فالّشاعرةُ إذًا؛ َوجَدْت في هذا الـتّكراِر صــورةً من صوِر الـتkّحـمِ والـتّضافِر الفـنّيّ في هذه القصيدة، ليُدّلَل على إحساِسِه الغزليّ الّشفيف، وُصورِ
 (5) . الـتّكرار-من شأنه- أن يرفعَ وتيرةَ اFيقاع/ واWوسيقى الّصوتيّة، إثَر تتابُعِ الـتّكراِر تتابًُعا فـنّيًّا موِحيًا؛ وقد عمَد الّشعراء إلى هذا ا_سلوب، ليُمـتّنوا أواصَر القصيدة، وليُحّققوا تناُغَمها وتkَُحَمها الفـنّيّ
ِه ووظائِفِه الفـنّيِّة أنّه "يُحّقُق في الـنّّص الّشعري± الواحِد دzzٍت ُمختلفًة، تَتمـثُّل في َمقدرِتِه على جْمعِ ما تَفّرَق ِمن اWَقاطعِ الّشعريّة، انطkًقا ِمَن اWُعطياِت الّصوتيِّة اّلتي تُكسُب-  هذا الـتّكراُر ِمن أبرِز َمهام±

بتكراِرها- الـنّص° الّشعري° بناَءهُ العاّم. وكذلك، فإّن تكراَر اWقطعِ يُشّكُل نقطَة ارتكاٍز نَغمي¸ يُوقُف جرياَن اFيقاع، بهدِف الـتّركيِز على نغمٍة ُمعيّنٍة، ُموظّفًة أساًسا لتأديِة الّدzلة اّلتي تَفرُضها الـتّجربةُ 
الّشعريّة، واWُهّم في هذا الـتّكراِر أن يُؤّدي وظيفًة فـنّيًّة ما، تنعكُس على القصيدِة ودzzِتها كافّة."(6).

"، فلُه تأثيٌر في تحويِل الّلفِظ إلى صــورٍة مرئيّة، ولصوِت الّراء تماثٌل للّصور اWرئيِّة اّلتي فيها تأرُجحٌ، فقد  "َخريِرِك " و  "َحرير أّما تكراُر صوتيّ الّراء أربع مّرات، والياء صوت اWَد مّرتEْ في كلمتيْ: 
استخَدَمـتْها الّشاعرةُ هنا، لـتُناسَب الّشعوَر الـنّفسي° ل�نساِن الخائِف ِمَن الـتّيِه والّضياعِ غالـبًا، وتنقَلُه حيـنًا بشعوٍر با_مل، وما يجري ِمْن سلٍب للوطن، فالخوُف يُصاحـبُُه اضطراٌب، بل رعشٌة يمكنُ 

تَجسيُدها وإظهاُرها واضحًة، إذا ما ذهـبْنا بخيالِنا إلى تأرُجحِ الجسـمِ وعدمِ استقراِرِه، وهو ما يُوحي بِه صوُت الراء هنا، وما فيِه ِمن تفصيٍل وحركٍة وتأرُجح.
تقول في اCقطع الثاني: 

ُد ُحمkَن َحكاياِك/ َي َت َهـ ج° ى .. أَنّاِت آهاِتيَ الـتّاِئَهِة!" "ُدونَِك.. يُناِدُمني كــأُْس الـن·َدَماء/ يَْلَهُث َوفاُء اWَواعيِد الَجْوفاء/ يَِئن· بُْستاِنيَ ظاِمـئًا/ يَْعوي الّصمت في َقفِص ُجوِعِه/ يَتذاَءُب.. يَـتََوع°
"، لخلِق إيقاعٍ موسيقي¸ عن طريِق تكراِر بعِض  "يُنادُمني" و"الـنّدماء ": كنايًة عن الّسعادة عدا ما يحصُل في الوطن، وتتkعُب الّشاعرةُ با_لفاِظ كما في كلمتي:  "ُدونَِك.. يُناِدُمني كـأُْس الـن�َدَماء

، يَعوي، يتذاءُب، يتوّعُد، وتكراُرها يُفيُد اzستمراريَّة والـتّجّدَد.. استمراريَّة اWأساِة وتَجد·َدها في رْوعِ الّشاعرة. ا_صواِت، وفي هذا اWقطعِ تتكّرُر أفعاُل اWضارعة في نحو: يُنادُمني، يَلهُث، يِئن�
 :" "يَْلَهُث َوفاُء اCَواعيِد الَجوْفاء

كنايًة عن مواعيد عرقوب z تُنفّذ للفلسطينيEّ. وفي الّسطِر انزياحاٌت وصوٌر شعريّة، فللمواعيِد وفاٌء، وتَلهُث كما اFنساُن اWُتعُب، واWواعيُد فارغٌة كما ا_وعية.
 :" "يَِئن� بُْستاِنيَ ظاِمـئًا

وفلسطE لَجمالِها كأنّها بستاٌن، والبستاُن بَجمالِِه ونضارِتِه كما الكائُن الحيّ لُه أنEٌ ِمَن الوجعِ مّما يحصُل، وهو عليٌل ُمتعط±ٌش بِفعِل الظ·لم.
 :" ُد ُحمiَن َحكاياِك/ َي َت َهـ ج� ى.. أَنّاِت آهاِتيَ الـتّاِئَهِة! "يَْعوي الّصمت في َقفِص ُجوِعِه/ يَتذاَءُب.. يَـتَوَع�

ُد ُحمkَن الّضأن، وللخطايا ُحمkن..  ُد، والحكايا تتوع° هُ الّشاعرةُ كالحيواِن في قفِص الّصيّاِد يُعاني شّدةَ الجوع، والّصمُت يَذوُب قلًقا ويَتوع° الّصمُت z ينطُق، لكـنُّه لهْوِل اWَصاِب يَعوي ويَصيحُ، وتُصّورُ
صوٌر شعريٌّة وانزياحاٌت جماليّة، والّصمُت يتهّجى حروَف اWآسي، وآهاُت الّشاعرِة تتوهُ في عتمِة الفقِد والّضياعِ في َملهى وطٍن يضيعُ. وتُدرُك الّشاعرةُ أّن بناَء القصيدِة يحتاُج إلى وعيٍ جمالي¸ في 

الـتّشكيل الـنّّصيّ، وهذا البناُء الهندسي· يأتي دقيًقا وليس عشوائيًّا، بل يأتي ليكشَف عن لذٍّة معرفيٍّة وَجماليٍّة في الـتّشكيل. 
"وWّا كانِت القصيدةُ بنيًة موسيقيًّة ُمتكاملًة، كاَن ِمن الطّبيعيّ أن تلتفَت الّشاعرةُ في تَشكيـلِها لهذِه البنيِة إلى العناصِر اّلتي تُحّقُق اzنسجاَم بEَ ُمفرداِتها، فعمليُّة الـتّشكيِل اّلتي تقوُم بها الّشاعرةُ في 

القصيدِة عمليٌّة ُمعّقدةٌ غايَة التّعقيد؛ _نّها تأخذُ في اzعتباِر ا_ّوِل، أن تكوَن القصيدةُ- َمهما طالت- هي الوحدةُ الفـنّيُّة اّلتي تَعمُل في داخـلِها أشتاٌت ِمن اWفرداِت والّدقائق"(7). 
ــأُ َعلى.. أَنْفاِس  وتشدو في اCقطعِ الـثّالث: "َكيَف أَْجـتَِرُح َلَحظاِتِك الkّزورِدي°َة/ وَمَلُكوُت َصْمِتِك يَْعـتَلي َعْرِشيَ اWَُجـن°ح؟/ أَْمضي إَِليِْك ضاِرًعا/ تُْرِبُكني ُخطُواُت َخيالي.. أَْقـتَفي ِظkَل الفََرح إَِليِْك/ أَتَوَك°

ُحروِفيَ الَعْرجاء/ أَيْـنَِك تَُرم±مEَ ِقـبََب َعـتَماتي؟/ أَيْـنَِك تَُغـب±طEَ ُمْهَر َحْرِفيَ اWَْولوَد ِبِك؟"
": فالّلحظاُت لها مشاعُر تُْجترُح، ولها لوٌن zزورد̄ي جميٌل كلوِن الّسماء الّصافية. "َكيَف أَْجـتَِرحُ َلَحظاِتِك الiّزورِدي�َة

(يتبع)
": وللّصمِت ملكوٌت صامٌت يُعتلى، وللّشاعرِة عرٌش ُمجـن°ح. "وَمَلُكوُت َصْمِتِك يَْعـتَلي َعْرِشيَ اCَُجـن�ح؟!

": وتتضر°ُع الّشاعرةُ لخالِقها، بأْن يُزيَل عنها لّجَة الّضياعِ والـتّيِه، وأن يعوَد الوطُن لسابِق عهِدِه وازدهاِرِه وُحّريِّته. "أَْمضي إَِليْك ضاِرًعا
 :" "تُْرِبُكني ُخطُواُت َخيالي.. أَْقـتَفي ِظiَل الفََرح إَِليِْك

والخياُل يمشي ويَسيُر ويَخطو، وللفرحِ ظkٌل كظkِل ا_شجار. والّسطُر كنايًة عن تَطل·عِ الّشاعرِة با_مل.
": وقد ذكرِت الّشاعرةُ الحروَف وهي الجزُء، وأرادْت بِه الكkَم وهو الكّل، َمجاز مرسل عkقته الجزئيّة، وتتوالى الّصوُر الفـنّيّة واzنزياحات، فللحروِف أنفاٌس  ـأُ َعلى.. أَنْفاِس ُحروِفيَ الَعْرجاء "أَتَوَك�

يُتكــأُ عليها كما العّكاز، وللحروِف أرجٌل لكـنّها عرجاء.
 :" "أَيْـنَِك تَُرم�مَ� ِقـبََب َعـتَماتي؟/ أَيْـنَِك تَُغـب�طَ� ُمْهَر َحْرِفيَ اCَوْلوَد ِبِك؟

وقد أسندِت الّشاعرةُ كاَف اWخاطبِة zسم اzستفهام أين، وللعتماِت قبٌب كما اWساجُد واWَزارات، وكأنّي بالّشاعرة تُخاطُب نفَسها، أو أنّها تتخيُّل شخصيًّة أخرى كعادة الّشعراِء القدامى، تبـث·ها وجَعها 
" وكأنّها تريُد أن تقول: أيَن أنِت لـتُرّممي ضياَع فكري، _سوغَ بأفكاري أشعاًرا في بكاِء الوطن؟ "أينِك وأحkَمها وأمانيها، وتتكّرُر لفظُة 

 َEعنى الّشعرّي والـتّصويِر والـتّجسيِد، وهذا يَدّلنا على "أّن أّي عَدمِ توازٍن أو خلٍل بWغِة اkختيار، وبzفي هذه الّسطور خاّصًة والـنّّص عاّمًة، نجد أّن الّصــورةَ الفـنّيَّة تبرزُ بقيمِتها الَجماليِّة وُحسِن ا
ِدِه، إذ إّن شعريّـتَُه تنبعُ ِمن تَعانُِق الـتّراكيِب اWميّزِة معَ العناصِر ا_خرى؛ واWبدُع الحاذُق هو اّلذي يُسّخُر إمكانيّاِت الّلغة  العناصِر الّلغويِّة والـتّصويريّة واFيقاعيّة، سيُخفُّف ِمن شعريِّة الخطاِب وتَفر·

ُه خصوصيًّة شعريًّة، تجعُلُه يتميّزُ عن غيِرِه ِمن الـنّصوص". (8).  ويتkعُب بتراكيِبها، مّما يمنحُ نص°
في اCقطع الرابع: 

ِد َلْحِظِه.. ياقوتَِك الجاِثيَ في ثَُريّا الفُؤاِد/ َمن ذا ا_َباَحِك بي؟/ يا َخميَرةَ زَماِنيَ ا�ِثم/ تَْعــجِنEَ َدقيقَ  ُم َمناِجَمِك الجاِثَمَة ِبُكهوفي/ يَُعّري ِبزُُمر· ُص.. يُـنَج± اهي يَـتََلص° َمواِت/ نَْجِمي الس° "ِمْن َخْلِف ِحجاِب الس°
ريَن ُخبزَ َخياzتي ِبَمتاهاِت طُْهِرِك/ َوفي ِخلَوِة ُسْهِدي.. أَتْلوني َقصائَد َوداَعٍة/ َعلى َعـتَباِت َمراياِك!" يَن بََشْوبَِك َصفاِئِك أَْقراَص ُقْرباني/ تَُخم± حاِضري ِبماِء اWاضي/ تَُسو±

ُم َمناِجَمِك الجاِثَمَة ِبُكهوفي": كنايًة في ك̧ل عن تَرق·ِب الّشاعرِة بانزياحِ الغّمِة والهموم عن الوطن الذّبيح.. وتُتابعُ الّلغَة الّشعريّةَ  ُص.. يُـنَج� اهي يَـتََلص� َمواِت/ نَْجِمي الس� "ِمْن َخْلِف ِحجاِب الس�
" لتوليِد إيقاعٍ  " و"َمناجم اWتمـثّلَة بمختلِف اzنزياحاِت والّصور الفـنّيّة، فللّسمواِت ُحُجٌب، والـنّجُم يَسهو ويَتلّصُص كما اFنسان، وللّشاعرة كهوٌف، وتتkعُب الّشاعرةُ بتكراِر الحروِف في كلمتيْ "يَـنُْجم

موسيقيّ. 
ِد َلْحِظِه.. ياقوتَِك الجاِثيَ في ثَُريّا الفُؤاِد":  "يَُعّري ِبزُُمر�

" على  "بزمّرد لحظه ": فقد قد°مِت الّشاعرةُ ما حّقُه الـتّأخير، وهو شبه الجملة  ِد َلْحِظِه..  "يَُعّري ياقوتِك الجاِثيَ في ثَُريّا الفُؤاِد ِبزُُمر� وفي الّسطرين انزياح في الـتّقديم والـتّأخير، فا_صل: 
"، والّسطُر كنايًة عن بعِض ا_مِل اّلذي يَحلُم بِه الفلسطيني. "ياقوتُك

": وتنتقُل الّشاعرةُ في هذيِْن الّسطريِْن إلى ا_سلوِب اFنشائيّ، فاzستفهاُم يُفيُد الـتّعّجب، وفي الّسطِر ا_ّول هنا انزياٌح بالحذِف، يُفيُد إثارةَ اWُتلّقي  "َمن ذا ا�َباَحِك بي؟/ يا َخميَرةَ زَماِنيَ ا ِثم
"، وللخميرِة زماٌن آِثم. "َمن ذا اّلذي أباَحِك "، والـتّقدير  "من ذا ا�باحِك وتوليَد الّدهشِة في نفِسه 

.kًاضي": وفي هذا الّسطِر تتشابُك ا_فعاُل معَ كّل ا_زمنِة؛ ماضيًا وحاضًرا وُمستقبCتَْعِجنَ� َدقيقَ حاِضري ِبماِء ا"
 :" ريَن ُخبزَ َخياmتي ِبَمتاهاِت طُْهِرِك/ َوفي ِخلوَِة ُسْهِدي.. أَتْلوني َقصائَد َوداَعٍة/ َعلى َعـتَباِت  َمراياِك! "تَُسو�يَن بََشوْبَِك َصفاِئِك أَْقراَص ُقْرباني/ تَُخم�

ُر ويُخـبَزُ ويُؤَكلُ  فالّشاعرةُ كأنّها تبّث لوعـتَها وضياَعها وتيَهها لصديقٍة تُخاطـبُها، وتَشكوها حالَة الّضياعِ والـتّيِه والغموِض اّلذي لف° أشرعَة الوطن، كما أنّه يُحيُط بفؤاِدها، فكأن° الوطَن دقيٌق يُعَجُن ويُخم°
يَن،  ُم، يَُعّري، تَْعــجِنEَ، تَُسو± ُص، يُـنَج± فيتبخر.. وفي هذا اWقطعِ تَتكّرُر أفعاُل اWضارعة اّلتي تفيُد استمراَر اWأساِة وتصويِرها، مأساة الّشاعرة والوطن، وِمن ا_فعال اWضارعة في هذا اWقطع: يَـتََلص°

ريَن، أَتْلوني... تَُخم±
شEَ ِفراَخ َجْمٍر ِبفَُسيِْفساِء أَُويْقاتي/ أَيا  / وتَُعش± تتابع الّشاعرة شدوها في اCقطع الخامس: "ُدوِري· أَنا ُمـثَْقٌل ِبفَضاِئِك!/ أَْسراُب أَنفاِسِك تkُِغُف أَْرياشي/ تَْغِمُس َشْمعَ َجناَحي° بَضْوِء ِشْعِرِك الـن°ِدي±

ريَشَة شعرّي ا_ََخف° ِمْن ريِش الَهباِء!/ َما َجْدواَي ِمْن أَْرياِش الذّهب/ َوُحُجُب َسديِمِك بَـتََرْت ِمـنْقاِرَي/ والَقلُب َكسيٌر.. أَسيُر أَثيِرِك؟"   
" انزياحٌ  "ُمـثَْقٌل ِبفَضاِئِك!  ": كنايًة عن التصاق الّشاعرة بالوطن، كما طائر الّدويري z يغدُر مسكـنَُه اّلذي ألِفَُه. وضميُر الفصِل "أنا" جاَء لتأكيِد اWعنى. وفي عبارة  "ُدوِري� أَنا ُمـثَْقٌل ِبفَضاِئِك!

إضافيّ.
"أَْسراُب أَنفاِسِك تiُِغُف أَْرياشي": وفي الّسطِر انزياحاٌت إضافيّة متعّددة، فقد أسندِت الّشاعرةُ الّلغَف وهي بمعنى الّلعق والـتّقبيل ل¢نفاس، وجعلِت الّريَش يٌقـب±ُل كما اWحبوب، ول¢نفاِس أسراٌب كما 

للطّيور.
": صوٌر فـنّيٌّة ُمتتابعٌة، فللَجناحEْ شمعٌ يَغمُس، وللّشعِر ضوٌء ُمتوّهجٌ.. "تَْغِمُس َشْمعَ َجناَحي� بَضوِْء ِشْعِرِك الـن�ِدي�

" مّرتEْ، وصوُت  الّصامت الواو مّرتEْ في  "ِبفَُسيِْفساِء "، كما يتكّرُر صوُت الّسE في كلمة  شَ� "وتَُعش� شَ� ِفراخَ َجْمٍر ِبفَُسيِْفساِء أَُويْقاتي": ويتكّرُر صوُت الّشE ثkَث مّراٍت في كلمِة  "وتَُعش�
"أوقاتي" و"أَُويْقاتي"، وصوُت الـتّاء يتكّرُر في الّسطر ثkَث مّراٍت، كّل ذلك؛ لتوليِد إيقاعٍ عذٍب في خkيا الـنّّص، إضافًة للّصوِر الّشعريّة؛ فللجمِر فراٌخ تُعّشعُش كما الطّيور، وللفسيفساءِ  كلمتيْ 

أويقاٌت وأوقات...
": وتنتقُل الّشاعرةُ _سلوِب اFنشاِء، والـنّداء يُفيُد الـتّحـبّب، وتتعاقُب الّصوُر الّشعريُّة وتتوالى اzنزياحاُت، فللّشعِر ريشٌة كما الطائر، وللهباِء ريش. "أَيا ريَشَة شعري ا�ََخف� ِمْن ريِش الَهباِء!

"َما َجْدواَي ِمْن أَْرياِش الذّهب": اzستفهام يفيد الـنّفي، فأرياش الذّهب z تفيُد الّشاعرةَ شيـئًا في تيِهها وضياِعها، وفي جّو الغموِض اّلذي يلف· مستقبَل وحاضَر الوطن.
"َوُحُجُب َسديِمِك بَـتََرْت ِمـنْقاِرَي": تزخُر ا_لفاُظ اّلتي استمّدتْها الّشاعرةُ ِمن ُمعجـمٍ يوحي بالّضعف واzنكسار في هذا اWقطع، في نحو: ريش وأرياش، ومنقار وتعشيش، وفراخ وجناح، 

وأسراب وبترت، وفي الّسطوِر الـتّالية ألفاظ: أسير وكسير وبترت، وعبارة مقصوص الجناح، وكفيفة وعتمةوغيرها، وكّلها تدل· على الّضعف، ضعف الطائر اWرهون أمره للّصيّاد، فالطائُر هنا 
يرمزُ لوداعِة وضعف الفلسطينيّ وَجماِل روحه، وتطل·ِعِه للُحّريّة واzنعتاق.. والّسطُر هنا كنايًة عن واقع الفلسطينيّ اWُّر. 

"والَقلُب َكسيٌر.. أَسيُر أَثيِرِك؟":
 كنايًة عن واقعِ الفلسطينيّ اWُّر وضعِفِه وَهواِنه. 

في اCقطع الّسادس: "َكيَْف أَُحل±ُق ِبَقْلِبيَ َمْقصوَص الَجناحِ/ إِلى أَْسداِف ُقْدِسِك؟/ َكيَْف َوُعيوُن َحْرِفيَ اWَُقـن°عِ َكفيفٌة/ تَـتَوارى في َعـتَْمِة ُدواِتِك؟"
 :" "َكيَْف أَُحل�قُ ِبَقْلِبيَ َمْقصوَص الَجناحِ

": كنايًة عن الهواِن اّلذي  "َمْقصوَص الَجناحِ ها با_سلوِب اFنشائيّ، واzستفهاُم يفيُد الـتّعّجب، فهي تتعّجُب ِمن أن يُحالفَها ا_مُل، في ظل± واقعٍ كسيٍف جاَء لصالحِ اWُحتّل، وعبارةُ  تستهل· الّشاعرةُ نص°
لحَق بفلسطE وبقلب الّشاعرة، وما رافَقُه ِمن تيٍه وضياعٍ وحيرٍة وقلق.

 :" "إِلى أَْسداِف ُقْدِسِك؟
كنايًة عن الظ·لم والظ·لمة الّلذيْن حاقا بمدينة القدس، وعن تَوالي نكباتها وما يُفَرُض عليها من صفقِة القرن.

 :" "َكيَْف َوُعيوُن َحْرِفيَ اCَُقـن�عِ َكفيفٌة
واzستفهام يفيد الـتّعّجب، فالّشاعرة تتعّجُب ِمن وصول الفرح لقلبها؛ فأسباُب الفرح َمعدومة، وفي الّسطر َمجازٌ ُمرسل عkقته الجزئيّة، ذكرت الّشاعرة الجزء وهو الَحرف، وأرادْت به الّشعر والكkم 

"الكّل". فللحرِف عيوٌن ويُقـن°ع ويُصيـبُه العمى.. صوٌر شعريّة وانزياحاٌت تُثيُر َخَلد اWُتلّقي.
": كنايًة عن الظ·لمة والّضياع اّلذي يحيط بقلب الّشاعرة. "تَـتَوارى في َعـتَْمِة ُدواِتِك؟

وتنشد في اCقطع السابع: 
 َzَْلْمِت أَْكواَم َرحيـلِِك الكاِفِر.. تَْرتَــجُِف َعصافيُر الَقْلِب/ تُوِقديَن بي َجذَْوةَ الل°َهِب/ فَـاُْحِطبي في َحـبْلي َوأَِعينيني.. وWَ اليَباِب/ ُكل°ما ِEأَيا إِلهاِميَ ا_َْضيَعَ ِمْن ِسراجٍ في َشْمٍس!/ أَْقفاُص َصْدري َمْجبوَلٌة ِبط"

تَْحِطبي َعلي° وتُْهـلِكيني/ عل° تَْعويذَتَِك تَُحل· ِربَْقتي/ وz تُْسِبلي ُغر°ةَ الفَْقِد.. َعلى َجبيني!"
"أَيا إِلهاِميَ ا�َْضيَعَ ِمْن ِسراجٍ في َشْمٍس!": وتستمّر الّشاعرةُ في توظيِفها ل¢سلوب اFنشائيّ، والـنّداُء يفيُد الحزَن، والّسطر كنايًة عن تمادي الـتّيِه والّضياع الّلذيْن يغزوان قلَب الّشاعرة.

tالقدس عاصمة أبدية لفلسط
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قراءة
من ال

الجزء 2 

لن أكتب لك الليلة 
اسمح لي أن أثرثر معك
تعب يراعي وجف حبره

واشتاقت شفتاي أن تبعثر 
الحروف 

أن تتأتئها وتقول احبك.
لن أكتب لك الليلة 

عن احkم الفقراء للمحبة
عن شوق ا_حضان لضمة
عن حنE الشوارع للخطى
عن قلوب فقدت توأمها وظلت
 أسماء  على الحيطان شقية

لن أكتب  الليلة
سأكتفي بصــورتك سميري

أغازل عينيك
غمازتيك

وأعب الفرح من افترار بسمة 
تكاد تصبح منسية

 فحنيني عرش ياسمينا
ونثر عطره هبة لعاشق
يتسكع في أروقة الروح
عّله يثمل فيهذي باسمي

فأنتشي ألقـاً أنا اWسكونة به
مذ كنت مضغة في رحم أمي.

لن أكتب الليلة
سأحمل من النجوم الضياء

ومن الليل السكينة
وأتلفع عباءة الحب 

وعبٌق ندي 
فقد امتطيت اzحkم

وسريت  إليك 
zاحمل  الشوق رسو
ونبضـاً بات يقلقني.

فريزة سلمان/سورية

م تكتب
سالة ل

ر
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ترتعُد فرائُص الروحِ علىٰ ُكثباِن بحِر هجيرها 
الkذع ، تتساوُق مع حـبّاِت ذرى اWسافات اWتقط±عة 
َكــأَنفاسي الkهثِة في مضامير اFحتراِق ، َكجهازِ 

السير الواقف في نقطة البْدِء وخط± الشروعِ ، َكخيولٍ 
جامحٍة في َمرابط اFنتظاِر ، تُْلَجم مرات ومرات على 
شفير اWُدى ونصال سكاكE اkَWمِ تذبُحني وتتسّلىٰ 

بنحري في عمِق جراحٍ غائرة z تَْقبُل الضماَد ، 
وأعرُف أنِّك تنكريَن َعَليّ هذا اFحتجاب والسفر خلفَ 
الشمِس واFختباء بEَ طيّاِت الَضباِب وَمعَ هذا كنتُ 

أطو±ع نفسي ُكّل يومٍ وأَحملها علىٰ الرياضات الصعبةِ 
وهي تلحّ َعَلي°َ أن اكسر هذِه ا_َطواَق ودّس خنجركَ 
اWوسوَم بالوثبِة في عرض شرانق الحصار وطولها 
واخرج ُمتأل±قـاً ساطعـاً واضحَ التفاصيِل وناصعَ 

الرسومِ لكـنّني آثرُت أْن أُزاَر وz أَزور وأَْن أُْقـبََل وأنا 
في أقصىٰ حاzت اFنطفاء بEَ سديـمِ الُرؤى وِظkل 
زوايا اFزورار علىٰ أن أضيَء كنجـمٍ zمعٍ يسرق 

ا_نظاَر حينـاً ويُنسىٰ حينما تغي±بُه ا_ضواُء ، 
فأصطلي بـنَفَحات الـنََدمِ وأحترُق بزَفَرات ا_َسِف وzتَ 

حEَ َمـنَْدم .

َكاِمل عبد الُحس� الَكْعِبي
      الِعراقُ _ بَْغداُد

www.elfaycal.com        :كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقع   

" الجسد 
هو ما يبقى

من ُكّل ما يؤّسسه الشعراء
من كkم " (1).

يمـثّل الجسد ، بمفهوم ميتا/ لغوي، الخيط الناظم للعبة الكkمية، في منجز 
الشاعرة اWغربية نادية القاسمي، يُضاعف من رمزيته ، كون استحضاره يتّم على 

نحو فلسفي،تحاول باعتماده ،الذات الشاعرة ، ترجمة النبض اWجتمعي، إزاء 
ظاهرة فجائعية ، ما تنفّك ترخي بكامل ثقلها، على الثقافة الحياتية اWتوارثة 

بتعاقب ا_جيال.
تلكم ظاهرة " الهجرة السرية" وغير القانونية، أو ما يعرف في  القاموس اWغربي 
الّدارج بمفردة " لحريك" ، وكيف أنها، أي هذه اWعضلة ، استحوذت بالتمام ،على 

العقول والقلوب وأضحت هاجسا ثقيk، منذ فجر اzستقkل ولحّد ا�ن ، تلك 
اWرحلة التي ُعرفت بما يمكن تسميته عهد التصالح وبسط صفحات بيضاء 

للتعاون وتبادل اWصالح ،بE دول أوروبا ومستعمراتها اWغاربية واFفريقية " 
اWستقّلة " ، بشكل خاص.

ولو أن حاجة القارة العجوز، وافتقارها لليد العاملة وا_دمغة العربية، فرض 
أسلوبا انتقائيا مدروسا آنذاك، وتطـبّع بجوانب البراءة وإنصاف اWهاجرين ماديا 
ومعنويا ، تبعا لسياسة استقطاب ممنهجة ومقصودة ومرتّبة جدا، خkفا للحاصل 
فيما بعد، وقد أخذت معه الظاهرة توّجها جحيميا وإجراميا م¢ اWنافي الطوعية 

انتهازية وعنصرية واضطهادا، ,وإن بسبل خارج دوائر القانون، وغاية في السرية 
.Eهجر بجثث الغرقى ومشاكل الناجWد اkتعارف عليها،وغطّى بWا

إن هذا الجسد اWقّدس، إبداعيا، ههنا، اWؤطر برؤى موسوعية لشاعرة آثرت 
اzنتماء لنصوص الهجرة اWحّرمة ، بكامل سلبياتها وحاzتها اWرضية ، بما يُجبر 

الكائن اWغاربي ، على عّق اWنبت وعصيان التراب، جراء جملة من الضغوطات 
النفسية واzقتصادية وغيرها من الخلفيات الوجودية القاهرة ، اWتسببة بخفوت 

.zالحس الهوياتي إجما
هذه اWغادرة التي تُمليها، في الغالب ،ذاكرة الجْلد، تتقـنّع بالkشرعية، ضّد واقع 
اzنكسار والقمع والحرمان، مزيّنة مقامرة ركوب البحر ،تأمما لضفّة الوهم، و_جل 

حياة الرغد والفضيلة والكرامة والعدالة والحريات.
وهي مناقب تغّلفها أمنيات كاذبة مؤجلة، بالطبع ، ليس تعّشش في سوى اWخيkت 

القاصرة والّسقيمة ، من لدن جيل أعمته فوبيا البحث عن بديل، جيل قلق متخـبّط 
 z عب به ضياعه، وشتى ما يغذي فلسفة الغروب فيkفي أسئلته، يت

شعــوره ،كضرب من هkمية تسكنه، بشأن ما يتطلع إليه هناك،ما وراء قوارب 
اWوت ، ويغزوه من انطباعات عن الفردوس اWوعود.

" سألتقط كّل العظام
التي سبرها غور سباحة،

تkعب 
بأحkم اWاء
أيها الفرح

تلـبّس بي" (2).
جيل جان مجني عليه في آن، مصيره أن يتعـثّر بأبجديات ووصايا فلسفة 

الغروب ،التي تغويه وتضّلله وz تدع له خيارا أو إرادة، بحيث تجّرده من حّس 
اzنتماء،لتحقنه بمركبات نقص يحّرضه على الجنون كل هذا الجنون واzنتحار 

بهذه الشاكلة.
هذا النعت ،على حّد تعبير شاعرتنا، فلسفة الغروب في عمق صلتها بمفهوم 

.kعادلة جملة وتفصيWائية ، وهي ترفع الجسد فوق الروح، وتقلب اWالخيانات ا
" ما الفائدة

من كومة الّرماد اWعّلقة
بتابوت أمير أسطوري

إذا كـنّا سنقيس العناقيد اليافعة
ببقايا الّرماد؟ " (3).

إن خطاب مكر اWاء، والذي طغى على نظير هذه اWناولة ،تأسيسا على سياق 
ِقناعي، ينأى عن اWبالغة واWباشرة، ليغرق اWتلّقي بدوال اzستعارة القادرة على 
نسج اWرثاة في أقصى مستويات استنزاف اW» الجوهري،من حيث درجه في 

حيز تاريخي معEّ ، يتوّسل اWراوحة في العبور النرجسي اWخملي الخاطف، ما 
بE الخاص والعام، نزوعا صوب ما هو إنساني انتهاء.

"بE أصابعي
ا_خطاء تعلن تمّردها،

كقائمة طرائد
من وجهة برية

تنتهي
عند قـنّاصي ا_رواح" (4).

باعتبار الخسائر البشرية واحدة ضمنيا ،وإن تعّدت ا_سباب و ا_لسن والعقائد 
والجغرافيات، سواء عند العرب أو غيرهم من العجم، ومهما تنّوعت أدوات الفتك 

بأيادي القناصة وتباينت أهدافهم.
فضحايا التطرف واFرهاب ، z يختلفون كثيرا عن قرابE آفة الهجرة السرية فيما 

تحصده من أرواح يوميا.
" أغامر في الــورد

ليورق بE يديك
وأتهّشم في مزهريته" (5).

هو في الحقيقة سأم وضجر قصيدة ، أيضا، من هول اWعضلة، تنسج مkمحه 
ذات مثقلة بهواجس جيل ، باتت تستعبده الخيانات اWائية.

قصيدة تترع من كل ملمح ومعنى يغري بتقديس الحياة، قسطا يُدغدغ بالوهم 
ا_ذهان ،   ويؤكد الهيمنة على جيل بأكمله، يدفعه إلى أفق فرص النجاة ويعزز 

لديه ثقافة اzنتصار على اWوت، ويتيح له بديل تلمظ معسول الوzدة الثانية ، على 
حساب فناء وتبدد القصيدة وتحولها إلى رماد.

يفّسر هذا اWعنى ، حجم الهدية التي تخّص بها الذات اWبدعة، مخاطبها ، كجيل 
اغتال أحkمه خيار الهجرة بوصفه إذعانا Wادية العالم اWتحّضر أيضا  ،كما عارا 

تتلطّخ له إنسانية اWغاربي بدرجة أولى ، قبيل إسدال الستار عن آخر فصول 
اWرثاة.

" لك من الضوء
ما يستحّق الحياة " (6).

من هنا نستشّف قيمة اWنجز الشعري لدى هذه الشاعرة، نظرا لتركيبيته وتفّشيه 
باتجاه العام و مشاتل التلـبّس بمفردات الهوية اFنسانية، من خkل ديوان " رياح 

بليلة" طبعة 2015 ،عن دار التوحيدي، الرباط ، ثّم مجموعة " متلـبّسة بالتراب" 
الصادرة حديثا عن بيت الشعر في اWغرب.

ختاما، نلفي الشعرية في هذا اWشروع اWنذور لقضية الهجرة،كاستثناء زاده نكهة 
هذا اzنثيال بصوت ا_نثوي، ودبّجه بتصوير فـنّي جريء ومباغت ،أقرب إلى 

الوشايات ا_نيقة والربط اWيتافيزيقي ،ما بE الذاكرة وواقع اzنكسار،على درجة 
عالية من اzحتماء بمعاني الحياة وألوان اWنظومة القيمية، برغم  تفّشي تيمات 

هذه الشعرية في بعدي الجْلد الجسدي واzغتراب الروحي، ذلك أنها كتابة واعية ، 
استطاعت أن تبق على ا_مل في جيل مـتّهم، متروك Wراياه الكاذبة، بدل ا_خذ 

بيده واzستثمار فيه استثمارا صحيحا، يتحقق معه خkص الكائن والحياة.
كتابة تصون الّرهان على جيل منهزم مهووس ب"نعيم" الضفّة ا_خرى.

هامش:
*أنظر مجموعة " رياح بليلة" طبعة 2015، منشــورات دار التوحيدي، الرباط.

*أنظر مجموعة " متلـبّسة بالتراب" طبعة2018، بيت الشعر في اWغرب.
شاعر وناقد مغربي

جماُل صوت اCرأة في السرديّة التعبيريّة (اللغة التجريدية : طبشرة كبرياء مجروح .. بقلم : 
"سلوى علي"السليمانية  ـ العراق..)

بقلم : كريم عبدا¤ – بغداد – 
يقول ( هيجل ) : الشعر هو الفن اWطلق للعقل , الذي أصبح حّراً في طبيعته , والذي z يكون مقيّداً في أن 

يجد تحققه في اWادة الحسيّة الخارجية , ولكنه يتغّرب بشكل تام في اWكان الباطني والزمان الباطني لkفكار 
واWشاعر .

مما zشّك فيه اّن اWوهبة قد تموت وتنتهي بالتدريج اذا لم يستطيع الشاعر تطويرها واستثمارها أقصى 
إستثمار عن طريق اzطkع على تجارب اzخرين واzستفادة منها واzتكاء على اWخزون اWعرفي لديه ,  

وتسخير الخيال الخصب في انتاج وكتابة كتابات متميّزة ومتفّردة تحمل بصمته الخاصة التي عن طريقها 
يُعرف ويُستدّل بها على إبداعه , وقد تموت ايضا اذا لم تجد التربة الصالحة واWناخ اkWئم _نضاجها , وقد 
تنتهي حينما لْم تجد َمْن يحنو على بذورها التي تبذرها ويعتني بها ويُسقيها من الينابيع الصافية والنقيّة , 
فkبّد من التواصل والتkقح مع تجارب اzخرين الناجحة والعمل على صقل هذه اWوهبة وتطويرها واzهتمام 

بها وتشجيعها والوقوف الى جانبها قبل أن تُجهض . نحن سعداء جدا في مؤسسة تجديد اzدبية ان نستنشق 
اzن مkمح إبداع جميل وحضور مشرق من خkل دعمنا اWستمر للمواهب الصادقة والناجحة في هذا اWوقع , 

فلقد اصبح لدينا اzن مجموعة رائعة جدا من الشعراء والشواعر الذين يجيدون كاتبة القصيدة السرديّة 
التعبيريّة , ونحن لم نّدخر اي جهد في مساعدة الجميع عن طريق الدراسات النقديّة والنشر والتوثيق اWستمر 
في اWواقع اzلكترونية الرصينة وفي بعض الصحف الــورقيّة , وابداء اkWحظات من أجل تطوير وإنضاج هذه 

اzقkم الواعدة , نحن على ثّقة سيأتي اليوم الذي يشار الى كتابات هؤzء واzشادة بها والى القيمة الفنية 
فيها ومستوى اzبداع والتميّز وما تحمله من رساليّة فنيّة وجماهيريّة .

فلم تعد قوالب الشعر الجاهزة ترضي غرور شعراء السرد التعبيري لذا حاولوا ونجحوا في اzنفkت من هذه 
القوالب ومن هيمنتها ولو بشكل محدود ( في الوقت الحاضر ) , وتجّل هذا من خkل طرق كتابة النّص 

واWوضوعات التي يتطرق اليها , وترسخت فكرة التجديد لديهم وخطّوا لهم طريقا مغايرا في كتاباتهم , 
وصاروا يواصلون الكتابة وياخذون منحا اخر لهم بعيدا عما هو سائد اzن في كتابة قصيدة النثر , صارت 
القصيدة أكثر حّرية وانفتاحا على التجارب العاWية ,  لقد منحت السرديّة التعبيريّة لكـتّابها الحرية والواسعة 

والفضاء النقيّ الشاسع وا_نطkق نحو اWستقبل خاصة حينما يكون التعبير أكثر شبابا وصدقا عن اWشاعر 
الحقيقية اWنبعثة من القلب الصافي كالينبوع العذب , فلقد أحّس الشاعر بمهمتة الصعبة في الكتابة بهذا 

الشكل الجديد واWختلف والذي نؤمن به وبقّوة , فنحن نؤمن وعلى يقE باّن القصيدة السردية التعبيريّة هي 
قصيدة اWستقبل لقدرتها على  الصمود والتطّور اWستمر نتيجة التجربة الطويلة والتراكم اzبداعي , بروعة ما 

تقّدمه وتطرحه على الساحة الشعرية , نعم أحّس الشاعر باzنتماء واzخkص لهذا اللون اzدبي الجديد 
والذي نطمح في قادم اzيام ان يكون جنسا أدبيا متميّزا , لهذا استطاع الشاعر ان يطّوع اWفردة رغم 

قسوتها وعنادها وإعادة تشكيلها وتفجير كل طاقاتها اWخبوءة , وأن يفّجر من صkبتها الينابيع واzنهار 
وإستنطاقها نتيجة ما يمتلكه من خيال جامح ابداعي وعاطفة صادقة جيّاشة وإلهام نقيّ وقاموس مفرداتي 

يعجّ باللغة الجديدة .
سنتحدث اليوم عن صوت اWرأة الشاعرة في السرديّة التعبيرية ونختار بعض القصائد كي نشير الى مستوى 

اzبداع وكميّة الشعرية فيها , ونستنشق عبير هذه القصائد النموذجية .
اّن حضور الصوت النسائي في السرديّة التعبيرية له تاريخه اWشرق وحضــوره البهيّ , فمنذ تاسيس موقع 

( السرد التعبيرّي ) كان حضور اWرأة الشاعرة متميّزا ينثر عطر الجمال ويضيف ألقـاً وعذوبة في هذا اWوقع 
الفريد واWتميّز, وقّدمت قصائد رائعة جدا تناولها الدكتور انور غني اWوسوي بالقراءات الكثيرة واzشادة بها 

دائما , وتوالت فيما بعد اzضاءات والقراءة النقدية لهذه التجارب اWتميّزة من قبل بعض النقاد ومن بعض 
شعراءها . فاصبحت هذه القصائد نوعية مليئة باzبداع الحقيقي وبروعة ما تطرحه من أفكار ورؤى ومفعمة 
بالحياة وروح السرديّة التعبيريّة وخطّْت لها طريقـاً تهتدي به اzخريات ممن عشقن السرد التعبيري وحافظن 

على هيبته وشكله وروحه والدفاع عنه . لقد أضافت الشاعرة الى جمالية السرديّة التعبيريّة جماz آخر وزخما 
حضوريـاً وبعثت روح التنافس وحّركت عجلة اzبداع فكانت بحق آيقونة رائعة . القصائد التي كتبتها اWرأة 

في السرد التعبيري كانت معـبّرة بصدق عن اللواعج واzzم والفرح والشقاء والحرمان والسعادة , بـثّت فيها 
شجونها وخلجات ما انتاب فؤادها , ولقد أزاحت عن كاهلها ثقل الهموم وسطوة اللوعة , ولقد جّسدت في 

قصائدها آzمها ومعاناتها في بناء جملي متدفق , منحت اWتلقي دهشة عظيمة ورّوت ذائقته وحّركت 
اzحساس لديه . كانت وستظّل زاخرة باWشاعر واzحاسيس العذبة ومتوّهجة بفيض من الحنان , نتيجة الى 

طبيعتها الفسيولوجية والسايكولوجية كونها شديدة التأثر وتمتاز برّقة روحها فانعكس هذا على مفرداتها وعلى 
الجو العام لقصائدها , فصارت اWفردة تمتلك شخصية ورّقة وعذوبة وممتلئة بالخيال وبجرسها الهامس 

وتأثيرها في نفس اWتلقي , فكانت هذه القصائد تمتاز بالصفاء والعمق والرمزية اWحببة والخيال الخصب 
واWجازات ومبتعدة جدا عن اWباشرة والسطحية , كانت عبارة عن تشظّي وتفجير واستنهاض ما في اللغة من 
سطوة , كل هذا استخدمته بطريقة تدعو للوقوف عندها والتأمل واعادة قراءتها _كثر من مّرة لتعبر عن واقعها 

اWأزوم وعن همومها وهموم النساء في كل مكان . فرغم مشاغلها الحياتية والتزاماتها الكثيرة استطاعت 
الشاعرة ان تخّط لها طريقا واضحا وتتحّدى كل الصعاب وترسم لها هويّة واضحة اkWمح , فلقد بذرت 

بذورها في ارض السرد التعبيري ونضجت هذه البذور حتى اصبحت شجرة مثمرة . لقد وجدنا في 
النصوص اWنتخبة طغيان الـنَفَس اzنثوي واحتkله مساحة واسعة فيها معطّرة برائحتها العبقة واللمسات 

الحانية والصدق والنشوة , فكانت ممتعة جدا وجعلت من اWتلقي يقف عندها طويk منتشيا , وحققت 
اWصالحة ما بE الشاعرة واWتلقي وهذا ما تهدف اليه الكتابة اzبداعية .

اللغة التجريدية :
هي إستعمال اللغة في نقل ا�حاسيس واCشاعر وليس الحكاية , فتتخّلى ا�لفاظ عن 

وظيفة نقل اCعنى الى نقل ا�حساس اCصاحب له كمركز للتعبير , فيرى القارىء 
ا�حاسيس واCشاعر اCنقولة أكثر مما يرى اCعنى .

يبقى الشعر من يمتلك مساحة حّرة وشاسعة ومقدرة على التمويه في الخطاب , وا_بتعاد عن 
اWباشرة والسطحية في اللغة بسبب لجوءه الى اWجاز والخيال واzستعارات والتكثيف واzيجاز 

 Eقة ايجابية ما بkبواب مشرعة على التأويل وتعدد القراءات , مما ينشيء عzيحاء , بحيث يفتح اzوا
الشاعر واWتلقي , والتعامل اzيجابي مع النّص . لذا فان الغاية الرئيسية من الكتابة الشعرية هي 

خلق عkقة تواصلية ايجابية ما بE الشاعر واWتلقي لغرض ايصال فكرة ما يحاول الشاعر عن 
طريق لغته ايصالها اليه واحداث سطوة تتملك هذا اWتلقي وبعث روح التفاعل والنشوة وفتح ابواب 
التأويل امامه اضافة الى ما ينتجه النّص من شعرية وجمالية ورسالية وغيرها , لكن اzمر يختلف 

كثيرا في الكتابة التجريدية , فالنّص الشعري التجريدي يكون عبارة عن كتلة شعورية , فاWفردالت 
غايتها نقل الشعور واWشاعر وليس نقل فكرة معينة , فاWتلقي هنا يرى ويتلّمس كتل شعورية زاخرة 

بالجمال واWشاعر واzحاسيس اWرهفة اWلّونة . 
اّن نّص الشاعرة : سلوى علي .. / طبشرة كبرياء مجروح .. / .. نkحظ في هذا العنوان اWثير 

للحيرة والغرابة والدهشة , فهو z يحكي عن معنى معE او فكرة شيئية محددة فقط نشعر بحالة 
شعورية عنيفة تنتابنا ونحن نقرأه . ولنحاول قراءة النّص ونتلمس مkمح جمالية اللغة التجريدية في 
صوت الشاعرة .. / صرخات مفجوعة تصهر الروح ، يبعثرها رجع الذكريات بجذورها 

اCتصلبة باللعنات فوق صمت أعشاشها التي شوهتها هتافات القحط ب� حصون 
عصية . تمزق شرنقات حقولها قبل ا�كتمال بملحمة حضارة مجهولة ،تزينها 

الحرائق اCرتعشة بالجنون اCتكاثر على سفوح تأوهت بدهشاتها الضامئة اCغضب 
بالشوق ../ .. هنا نجد لغة متماسكة تنبض بالجمال والسحر واzنفعال الشديد , حاولت الشاعرة 
ان تتأمل في داخلها النفسي فانتجت هذه اللغة العميقة , هنا z نرى او نقرأ فكرة ما انما نحّس 

بلغة تنبعث من اعماق الذات الشاعرة محّملة بصور شعورية تهزّ اWتلقي وتجعله يقف امامها 
مندهشا . ولنقرأ مقطع آخر من هذا النّص ../ تتناسل في مباهجها اCزخرفة الليل اCلطخ 

با�شتهاء وأميال الرمال الظامئة اCشبعة با�ن�، تتكاثر زmل أنفاسها تأوهات 
متسربلة بكركرة طواحينها اCتثاقلة بقرنفل الحن� تسيرها سواقي من 

محيطات ضحلة.تتساقط قناديل سواترها اCبعثر بتويجات الضحكات، تهمهم للشيب 
بأبجديات اللغة ،كلما توهج الحرمان خلف حدائقها الضريرة اCشذبة بالiمباmة .. / .. 

في اللغة الشعرية التعبيرية نجد اzفكار واzشياء وندركها ونتلمس رذاذها عن طريق ادراك اWعنى 
والبعد الدzلي , حيث هناك فكرة يرتكز عليها النّص ويحاول الشاعر التحدث واzشارة اليها , لكن 

في اللغة التجريدية z ندرك كل هذا فقط ما ندركه هو النظام الشعوري الذي يدغدغ نفوسنا ونتفاعل 
معه , حيث يطغى النظام الشعوري في اللغة الجريدية على حساب النظام اWعرفي اللفظي في اللغة 

الشعرية التعبيرية .. ونعود للنّص مرة اخرى نتلمس ما فيه ../ .. تنتزع الصوmت اCتكــررة 
اCشحونة بأبتهاmت ممنوعة سنابل حنطة مزارعها على سريرها اCوحش ، كلما 

أستنشقت خيبة براعمها ، تطبشر كبريائها اCجروح ب� انامل على صدر الحزن، 
 kمستسلمة للهذيان ../ .. هنا نجد ثقل شعوري يتفجر داخل النسيج الشعري عند الشاعرة ف

 zمح وkWنجد هنا حدث واضح اkشاعر طاغية , فWعاني ها هنا انما نجد البعد العاطفي واWنرى ا
شيئية مركزية وz فاعل فقط نجد كيانات شعورية متأججة وكم هائل من اWشاعر العذبة التي نتفاعل 

معها وكأننا نراها حاضرة امامنا . لقد استطاعت الشعرة : سلوى علي نتيجة ممارستها الكتابة 
بالسردية التعبيرية وبنظام الكتلة الواحدة ان تخترق ُحجب اللغة وان تجيد اللعبة بحرفية عالية , وها 
هي اzن تكتب بلغة تجريدية عالية اWستوى , فقد حاولت ونحجت في تحويل النظام اللغوي في هذا 

النّص من نظام معرفي دzلي الى نظام شعوري يتكون من وحدات شعورية زاخرة بالجمال 
واzحاسيس العميقة اWؤثّرة في النفس . فنحن هنا z نحتاج الى معاني Wعرفة ما تريده الشاعرة , 

بل ندرك قيمة النّص وجمالية اللغة فيه من خkل استقkل اzحاسيس بذاتها أي اننا ندرك هذا 
الجمال دون ان نلتفت اليه رغم وجوده من خkل اzلفاظ ودzzتها , فنحن اذا امام لغة z تعتني 

بالزمان واWكان انما تعتني بمشاهد شعورية تجلب اzنتباه اليها .
النّص :

طبشرة كبرياء مجروح .. بقلم : سلوى علي ...السليمانية /العراق..
صرخات مفجوعة تصهر الروح ، يبعثرها رجع الذكريات بجذورها اCتصلبة باللعنات فوق 

صمت أعشاشها التي شوهتها هتافات القحط ب� حصون عصية.تمزق شرنقات حقولها قبل 
ا�كتمال بملحمة حضارة مجهولة ،تزينها الحرائق اCرتعشة بالجنون اCتكاثر على سفوح 

تأوهت بدهشاتها الضامئة اCغضب بالشوق.تتناسل في مباهجها اCزخرفة الليل اCلطخ 
با�شتهاء وأميال الرمال الظامئة اCشبعة با�ن�، تتكاثر زmل أنفاسها تأوهات متسربلة 
بكركرة طواحينها اCتثاقلة بقرنفل الحن� تسيرها سواقي من محيطات ضحلة.تتساقط 

قناديل سواترها اCبعثر بتويجات الضحكات، تهمهم للشيب بأبجديات اللغة ،كلما توهج 
الحرمان خلف حدائقها الضريرة اCشذبة بالiمباmة.تنتزع الصوmت اCتكــررة اCشحونة 
بأبتهاmت ممنوعة سنابل حنطة مزارعها على سريرها اCوحش ، كلما أستنشقت خيبة 
���راعمها ، تطبشر كبريائها اCجروح ب� انامل على صدر الحزن، مستسلمة للهذيان....
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بقلم
: أحمد الشيخاوي ـ 

اCغرب 

« إليَك يا أبَِت » (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنُت أحد±ُث نفسي ُمتسائkً: أَما آن لهذا الجسد اWُعـن°ى أن 
يستريح؟!

أقولها ـ ويعلُم ا¡ ـ zتفكيًرا في موته، وحاشاي! فهو ظهري 
وُمـت°كئي، وهو النسمُة الحانيُة التي تُلط±ُف عليّ قيَظ الهاجرة 
ْلُد اWُكافح،  الkفح، ولكنني أشفقُت عليه كثيًرا وهو ا_بي· الص°

رْت على صخرِة عزيمتِه الفوzذية الشدائُد واWِحن، ولم  الذى تكس°
يُضِمر _حٍد يوًما ضغينًة أوإَحن، وما استطاعت ا_مراُض أن 
تفُت° في جسدِه الـن°حيل الرقيق؛ لقد قاوَمها كا_سِد الَهُصور، 

 Eراسخت Eمِ وا_وجاع؛ ليدوَس عليها بقدمzُمستعليًا على ا�
كالجبل، ُمستقبkً عمَره اWديد في ِصراعٍ مع الحياة وكفاح؛ 

ليخرَج من ُحطامها صفَر اليدين، إz من محبِة الناس وثنائهم 
عليه، ويانعِ ماغرَست يداه قائلE: ( ا¡ يرحمه؛ كان فيه 

ثمرة! ).
لقد فـت°حُت عينيّ على الحياة بعد انصرام ثkثة عقوٍد من عمرِ 
َر بهما، ومع أول صرخٍة لي في الحياة،  والدي، وبعد بنتEْ بك°

ناتٌ  كان والدي يتلو°ى من ألـمٍ في َجنبه لم تنفع معه ُمسك±
اجتهادية، أو وصفاٌت بدائية، ومع ضيق ذات اليد، وتخل·ٍف طبي 
صارخ، وقلوٍب كالجkميد من أطباء zيُبالون؛ إذْ أَعملوا اWِبضعِ 

يْمنًة ويسرة في بطنه استكشافًا حيُث z أشعة؛ ليفقَد والدي 
إحدى ُكليتيْه، ويعيش بعدها نصف قرٍن ـ هي عمري كامk ـ 

بُكليٍة واحدة راضيًا بما قسَم ا¡ له، ُمعتاًضا بتلك الُكلية اليتمية 
التي عملت بدأٍب، ولم تخذله يوًما.

لم يُثنه ذلك الفقدان لعضٍو هام من جسده عن ممارسة حياته 
التي ألِفها، ومهنته التي حذقها؛ إنه (حامد) ذلك الفkُح البسيط 

الذي استمد° لونَه القمحيّ من السنابل، واكتسَب جماَل روحهِ 
من السماء الصافية التي تُظل·ه، وبات يطفحُ عطاًء قد تعل°مُه من 

ا_رض التي تُقل·ه، واستحضَر أمَله وتفاؤَله من الـبُُسط الخضراء 
اWترامية التي اخضوضرت حوله، ورضيَ برزقه يقيـنًا في ا¡ 

الرزّاق، فقد كان يعشُق ا_رض وطيـنَها عشق اWحبوب لحبيبته؛ 
يتبـتّل في جنباتها، يتوضأ من مياه النهر الرقراق اWُنساب قبالة 
ها أنّى كان، يتمّرغُ في  رأس الجسر، يُصّلي على ُعشبها وقش±
ثراها الشذّي ومداها الندّي، يضربها بفأسِه بكل عنفوان فما 
كّلت منه يوًما وzمّلت، بل از°يّنت له واخضر°ت، وما بخلت عليه 

يوًما وz ضـن°ت، يبوُح لها بأسرارِه ويشكو لها أخباَره، يفضفُض 
اء  في براحها، تمتزُج حـب°اُت عرِقه اWتقاطرة من جبينه الوض°

ُل ِقفاَرها إلى جـنّات، وجدبَها إلى رياٍض  بطيِنها الدافئ، يُحو±
وبساتEَ ُمبهجة؛ فـتُْخِرج من جوفها عناقيَد وسنابَل وحـبّاٍت.
 z ،تضحك ا_رُض وتربو لُلقياه، وتذبُل وتحزُن لحزنه وأساه
يُفارقها نهاًرا حيث عمٍل دؤوٍب zينتهي، ويسهر ليk لري±ها 

أحيانا؛ فهو اWحب· اWُتيُّم والعاشق الولهان، يرقُب اWياه اWنسابة 
في خطوط ا_رض وهي تعانق جذور النباتات؛ فيشعر بالر±يّ 

بعد ظمــأٍ جف°ْت منه الُحُلوق، يرمُق ا_غصاَن اليانعة تشرئبُ 
فيطول عنُقه معها، وتعلو اzبتسامُة ُمحيّاه، ثم يرفع يديه شاكًرا 

موzه، على ما أجزل له من العطاء!
لقد خد° ا_خاديد ليغرَس فسائَل النخيل بصنوِفه على حواف 

 ٍEا_رض ورؤوسها، لتخضر° وتشُمخ وتؤتي أُُكلها بعد ح
عراجE ُمثقلًة بقناديَل مت¢لئٍة من ثماِر البلح، وما ذبُلت واحدة 

مما غرَس يوما؛ ليُطَلَق عليه بعد ذلك: (أبو إيد خضرا)
لم يتعّد طموُح الرجِل حدود ا_رض؛ لذا فقد كان معجُمه عامًرا 

بهذه اWفردات: ( اWنجل، الفأس، اWحراث، البهائم، الترعة، 
مناوبة اWياه، ماكينة الري، مجرى اWاء، النخل، الطلع، 

الدراس .....إلخ) حيث قراريَط قليلة يمتلُكها، وأخرى يــزرُعها 
ُمناصفًة _صحابها، ولكنني وأنا اzبن الجامعي ا_كبر وقد 

فاقت ُمتطلباتي حدوَد طاقته اWحدودة؛ فلم أكل±فه فوق طاقته، 
وقنعُت منه بالقليل مشتغkً بالصيف _ساعَده، وكانت سعادتي 
بالغًة بالر°صيِد الكبير له من ُحب± الناس وثنائهم عليه، فما طُلب 

لعمٍل أو مساعدٍة إz لـبّى وأجاب: يبذُر لهذا َحـب°ه، وينثُر لذاك 
ِسماَده، ويغرُس لجاٍر فسائَله، ويجدُل �خر حـبَْله، ويرتقى لفkنٍ 

نخلـتَه الَعْوجاء التى اْستعَصْت على ا�خرين ليجنىَ له التمر، 
!kولو كان لي

كنت أتساءُل ويعتريني الد°هش: أي ِصنٍف من الرجاِل هذا 
الرجل، الذي يعيُش حياتَه لغيره وتمتد أياديه البيضاء بالعطاء 

لكل الناس دون مقابل!
يرفُض السفر للخارج إبّان اzنفتاح ويُؤِثُر أخاه ا_صغر على 

نفسه ُمقترًضا ثمَن تذكرة القطار إلى اzسكندرية ليمنَحه 
ع ا¡ _خيه في الرزق، ويظل  فرصَة سفٍر ذهبيه قد جاءته؛ ليوس±
 zإ kا_رض لي ِEيكاد يغسُل رجليْه من طz ،والدي قابًعا مكانه

ويغرسهما فيه صباًحا، قانًعا بالقليل، يغزُل بمغزله الخشبيّ 
خيوَط الصوف الذي اجتزه من الـن±عاج ليصنعَ منه طواٍق يبيعها 

بجنيهاٍت زهيده، فk تكاد تكفي مصروفا لصبيّ، ثم يسمحُ 
_خيه ا_وسط ـ بعد ذلك ـ بالسفر إلى الخارج؛ فينهمر الخير 
على الجميع إz هو، ليظل° قابعا في القاع zيرتقي قيد أُنُملة، 

تزداد أعباؤه وتبعاته، وz تكاد تسمعُ تذم·ره وشَكاته، ولكنه 
يرضى ويقنع، ويقتاُت بالقيِل فيشبع!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وللحديث بقية...

صkح اWكاوي ـ منصر 

إليك يا أبِت جماُل صوت ا�رأة 
في السرديّة 

التعبيريّة (اللغة 
التجريدية : طبشرة 

كبرياء مجروح .. 
بقلم : "سلوى 

علي"السليمانية  ـ 

كتب: كريم عبد ا~

سأقطف تلك ا_زهار Wن أحب وأضع في 
يد اWحتاج درهما

سأعطي تلك السائلة ما راق لها من 
ا_ثواب، حE نظرت لي بإعجاب..

سأطعم الطير من بقايا الخبز، وأقدم وجبة 
للفقراء 

غدا سأفعل..
ذلك الطفل سأنتزع من وجه أمه 

خوفها من اليتم 
وأنقذ تلك القطة، من دوسهم  بk ضمير.

كنت أراقبهم كل يوم دون حراك 
اليوم رأيتهم  يشترون قماشا أبيضا 

ويوزعون الطعام 
ويضعون الزهور .. فوق قبري!

روm العمري ـ ا�ردن

َوَهجُ ا)نِْطفاء ..
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ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــكـ ل و   أحــ\م 

هي أشياء في حياتنا غير مدروسة وغير مرتبة مبعثرة zتنطبق عليها الصــورة النظامية سواء كانت على صعيد الحياة 
اFجتماعية والعملية تعطي أنطباعا أوليا على عدم ا_نتظام لسير حياتنا وقواعد العيش فيها لعدم فهم مايدور حولنا أو كيف 

���ضع سياقات عملنا أجتماعية أو فكرية أو عملية .. إلخ 
كما ولها عدة أوجه بصــورة متمثلة بلعب وهزل وجد وإضاعة الوقت في التوافه . وارتكاب أمر غير معلوم الفائدة أو ليس فيه 

غرض صحيح الفاعلية . في محكم كتاب أ¡ تعالى وفي ا�ية الكريمة.. بسم أ¡ الرحيم الرحيم : أفحسبتم أنما خلقناكم عبثـاً 
وأنكم إلينا zترجعون . صدق أ¡ العظيم أي لعبـاً .. وقد عبث عبثـاً .. أي zعب بما zيعنيه وليس من حاله .. أي في ا_صل 

الواحد أنه عمل من دون أن يكون له غرض عقkني وفائدة مقصودة . وبهذا ا_عتبار تطلق على ماأختلط فيه اWقصود وغيره .

العبث : هو ذاك الصراع القائم بE مظهر العالم الkعقkني وتلك الرغبة اWضطربة حول الصفاء والوضوح .. إذاً فالعبث يكمن 
وجود ا_نسان ، والعالم اWشترك ، وهو ينشأ بتناقض الطرفE ، والرابطة الوحيدة بينهما هي الkمنطقي والحنE اFنساني 

للعبث ذاته .. تلك هي شخصيات الدراما الثkث التي يجب أن تنتهي بشكل منطقي على حد قول كامو ( بالعبث توصلت لنتائج 
ثkث . تمردي . وحريتي .ورغبتي ) وعن طريق لعبة اWعرفة أستعطت أن أعي . أن هناك صور عدة يمكن أن نتطرق لها بصدد 
موضوعنا. العبثية متمثلة ب النساء وعبثيتهن في أن بعضهن يعبثن بحجة التطور الحضاري والعصري والجري وراء صيحات 

اWوضة و وراء نمط حياتي سريع .. يدل على التخلي عن  الشعر الطويل مثkً.. مبينـاً أن هناك البعض من النساء لجأن إلى 
قص شعــورهن بقصات قصيرة جداً أشبه بالرجال وهذا مانهى عنه اFسkم بأن تتمثل النساء بالرجال وفي صفاتهم .. وشيئ 
واضح zيقبل الشك والدحض بأن أ¡ لو أراد أن يجعلها كهيئة رجل لعمل على ذلك .. أن تخلي اWرأة عن شعرها الطويل بحجة 

وبأخرى  و عدم إيجاد وقت للعناية به . علــــــما ان زينة اWرأة شعرها الطويل وتفاخرها به .. وأن تتخذ اWرأة صــورة الرجل 
فذلك شيئ قبيح zيمت _سم اWرأة بشيء وz _نوثتها .. كما أنه zتتناسب مع عادات وتقاليد اWرأة الشرقية الذي يطغى على 

إسمها الوقار والتحفظ .. وأن التصرف بسلوكيات غير zئقة لها كالتكلم بصوت عال والتعامل الخشن مع ا�خرين دون مراعاة 
أنها إمرأة خلقها أ¡ وجملها وأعطى لها هيئة رقيقة وحساسة zتنسجم مع صــورة الجسم بكل شيئ إz في العقل ..! ناهيك عن 

البعض حيث يعملن على لفت أنتباه اWقابل بهذه الطريقة فلو تعلم Wا خلقها ا¡ هكذا _دركت أن ¡ في خلقه شؤون .. ولم 
يعطها عضkت مفتولة وضخامة الجسم وzصوت خشن .. بل على العكس رزقها الخفة والنعومة وحkوة الصوت وحسن التصرف 

كإمرأة رقيقة .. تجذب لناظرها السرور تمامـاً كحديقة م¢ت بالورود والعطر يفوح منها .. وهذا شيئ zينطبق على النساء فقط 
بل على الرجال أيضـاً بعبثية صــورتهم وتحويلها من هيئة الرجل إلى هيئة ألنساء .. وخاصة مانشاهده في أيامنا هذه قيام 
البعض بالتشبه بالنساء وأعطائه صفة الخنوثة من خkل ارتداء البنطال القصير وتسريحة الشعر وتخصيل وتربية ا_ظافر 

وهكذا .. وهذه جميها صور من صور العبثية ـ بالخلق ـ في سلوك اFنسان والحياة وكيفية التعامل مع أشياء كثيرة لم تألفها .. 
ومن عبثية الحياة أيضا يكون اFنسان غير مكترث Wا يدور حولهم وz يبالي zفي مظره وz هندامه كذلك شراهته في ا_كل 

وزيادة وزنه بشكل ملفت للنظر مؤدي بذلك إلى عبثية في حركته وتنقله وضيق تنفسه وتعبه بصــورة أسرع من الشخص الذي 
يهتم بطريقة حياته وكيفة عيشها بأنتظام من خkل ممارسة التمارين الرياضية لللحفاظ على قوامه .. وكذللك الطيش الذي 

يتصف به هو أيضـاً صــورة من صور العبثية في الحياة .. وعدم القدرة على التحكم في ساعة الغضب وعدم ا_كتراث Wا يصدر 
منه ..! وأن عدم ا_تزان في الشخصية والحفاظ على هدوء نفسه يدل على أنه عبثي وهكذا تصرفات عشوائية zتكون مرتكزة 

على أسس التعامل في الحياة مع ا�خرين .. وعلى صعيد آخر تكمن صــورة العبثية في الحياة العملية الوظيفية وعدم ا_هتمام 
بها من خkل عدم الدراية الكاملة في مهمام عمله والتلكؤ في العمل والوقت والهدر فيه مما يؤدي إلى عدم تقدم عجلة وسير 
العمل بطريقة نظامية وسلسة .. وكذلك العبث باWمتلكات العامة وعدم ا_كتراث له وكيفية التعامل معها بكل صــورها .. وعلى 

نطاق التعامل مع مايسمى في عصرنا الحالي بالسوشل ميديا والعبث في كيفية ا_ستخدام الغير اWرضي لكثير من اWواقع 
اWحظــورة التي zتمت لنا وzديننا بأي شيئ من قبل التعامل معها .. وعليهم الحذر من كيفية التعامل الجدي مع تلك التطبيقات 

من قبل اWتواجدين على شاشة ا_نترنيت .. لذا على أولياء أمور ا_بناء بأن يحثوا أبنائهم بعدم التعامل مع الغرباء ، وأن zيفتحوا 
الصفحات اWشبوهة وا_خذ والعطي مع من zيعلمون من يكونون وماهي صفة الشخص اWقابل كأن يكون رجل منتحل صفة 
أمرأة والعكس .. أو حتى مع الغرباء من خkل عدم فتح ا_بواب _حد في غياب أولياء ا_مور أو ا_خوة الكبار .. وأن zيبوحوا 
بأي معلومة مهما كانت درجة سرية هذه اWعلومة .. ! التي تخص الحياة ا_سرية كمعلومات شخصية وهذه أيضـاً صــورة من 

صور عبثية الحياة واFنسان ..! كما أن التعرض إلى دعايات وأغواءات سلوكية مدمرة مثل : القمار والخمر واWخدرات والكحول 
والدخان وأماكن شراء ا_سلحة .. بحيث يؤدي تكرار أطkع ا_بناء على مواقع ومعلومات هذه اWواقع إلى تعويدهم أدراكيا عليها 

ثم تجربتها وا_نغماس بها وإدمانها في إنحرافاتها اWختلفة .. هي صــورة من صور العبثية في الحياة .. أما الكارثة ا_كبر 
وا_خطر التي قد يسببها اFنسان بصــورة عامة وا_بناء بصــورة خاصة كما تبدو في أغرائهم على مواقع فاضحة منحرفة تعمل 

على أستقطاب وترويج العري وا_نحراف الجنسي واWخدرات وتجارة ا_طفال والرقيق ا_بيض والعنصرية والثقافية 
وا_قتصادية والعبث بأشكاله التقليدية واWعاصرة صــورة من صور العبثية في الحياة ..  نحن ملزمون جميعـاً بتوعية أبنائنا لكل 
من  الجنسE الذكور وا_ناث وحتى على مستوى أولياء ا_مور بعدم ا_نجرار وراء مغريات حياة zتمت لنا ولديننا بصفة جيدة 

وحسنة .. وكذلك قيام الجهات اWسؤولة بمتابعة اWرافق ا_جتماعية كالنوادي وغيرها من دور عرض ومسارح وجميع ا_عمال 
التي قد تكون محشوة بسم داخل العسل .. وذلك من خkل اWؤسسات الثقافية ودور النشر واWراقبة بتفعيل دور حراس البوابة 
في اFعkم وشبكاته اFذاعية واWرئية واWقروءة ..وحتى من خkل اWنافذ الحدودية Wا يدخل إلى البلد من بضائع بكل أشكالها 

_نها جميعها قد تكون مدحضة وهي أيضـاً هذه صــورة من صور عبثية الحياة .. نسأل أ¡ أن يحمي مجتمعاتنا من العبث 
والعابثE وأ¡ اWوفق .

بقلم / د. أحمد القيسي

7

رحم ا¡ الفقيد الشهيد اWلك فيصل الذي يّسر لنا الحياة حتى بعد 
رحيله ومغادرته هذه الدنيا الفانية إلى دار البقاء والخلود، وظل  
خالدا ،حيا بالفعل  يرزق بيننا، ننعم بإرثه  الثمE أقول بصدق 

يّسر لنا الحياة لحكمته و فطنته العالية. فإهمال ما تجود به ملكاتنا 
الفكرية ،وا_دبية، والوجدانيه ،واzنسانيه هو أكثر هوz وفتكا 

بنا ،من كل أسلحة القتل ا_خرى  اWعروفة وغير اWعروفه، فالكثير 
من اWشاريع الرائدة اWتأثرة بفكر و مواقف الرجل الفذ منها اWنابر 
اFعkمية البارزه نذكر على سبيل اWثال  صحيفة "الفيصل" الحرة 
اWستقلة من " باريس" هذا اWنبر الkمع، اWشع، اWتوهج الذي بتنا 
نتنفس من خkله بكل حرية ونقاء وألق، وهكذا تواصل أثر الراحل 

اWوجب حيث  تم توارثه و العمل بأهم مبادئه . لم يكن ملكا  
للسعوديE والخليجيE والعرب واWسلمE فقط،بل ل�نسانية جمعاء، 

ليس السعوديE والعرب واWسلمE فقط ،بل في حياة كل إنسان 
حر، نبيل وكريم  .. ومن لطف ا¡ وعنايتة بسيرة اWلك الشهيد، فمن 
خkل صحيفة "الفيصل" الغراء، أن يتولى اWفكر ،ا_ديب، الرسام 

اWبدع، اFنسان ا_ستاذ لخضر خلفاوي، التأسيس و ا_شراف 
على إدارة وتوجه صحيفة "الفيصل "وخط تحريرها وسيرها، 

بمشاركة أساتذة عرب ،أخوه أحبه كرام، في أسرة التحرير.في 
وقت تقطعت فيه أواصر التواصل والتعاطف، واWحبة بE أبناء 

الوطن وحتى أبناء العائله الواحدة ،هذه الشيم النبيلة ،

و كأنها وصية  باzستمرار في التحرر من الفكر الرجعي العقيم 
نلمسها بعد رحيل الرجل العظيم  فقيد ا_مة العربية اFسkمية .. 
فيجب أن يتواصل إلى ما شاء ا¡ و أراده ل¢مة في كل مناحي 
الحيا.  و بكل أمانة كقارئ و مبدع و مواطن سعودي عربي أرى 

أن صحيفة "الفيصل" الغراء من مسقط رأس تأسيسها بعاصمة 
ا_ضواء ـ باريس  تبذل كل ما بوسعها لتحقيق هذه الغاية النبيلة ، 

والهدف ا_عز وا_غلى على قلب اWواطن العربي وكل مثقف 
وإنسان محب عادل ومنصف.... " أليس العادل هو الفيصل"!

عبد حامد ـ السعودية 

ا<لك الشهيد "فيصل" .. يّسر لنا 
الحياة فاغتالوه Cنه تحدى 

ا)ستعمار و الغزاة
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الفيصل

مساهة: عبد حامد ـ السعودية

في قبضة الفجر الرهيب 
 من مسار  عسير

  يمتد 
 بديع الحلم  

 على مقربة من أريج اWبتغى 
تكاد الخطى اWنهكة تعود 
 إلى ما وراء الجحيم  ...

لكن ...هنا ..و هناك ..و خلف 
البحار ..

 داخل اWنافي و  السجون .. 
مkمح اليتامى    كئيبة عارية 

 قاسية  مكســورة على مر 
 .. Eالسن

 تحضر    تشد ...تشتد و 
هتافات  توالي  الربيع  

حدائق البهجة تغمر الجميع.. 
 في ممرات السkم ..تألق 

الجامحون  ..
جلجلت   صيحاتهم فضاءات  

القرى و اWدن .. 
 ومن  الروابي و  السهول 
صعدت    قمم اWعالي 

آزرت  الدموع  ابتسامات  
  Eالياسم

 و ان يأبى الحظ ان يرافقها  
مخاض النوايا ..يبقى مسعى 

.. Eالكادح
 و صبح سيأتي  مهلk  نــوره 
..Eيشع   اناشيد القاسم

ـ
بروكسل 28 أفريل 2019..

آمال ـ ع ـ بومعزة

مريمتي مجدليتي 
قصيدة خارجة عن كل ا_عراف 

ماخطها شاعر بوصف 
تنوء بوصفهامعاجز ا_وصاف 

فمريمتي أعادت ترتيب 
فوضى الحسن بطهر الروح 

والعفاف 
ستمر بها ا_عوام بk أثر 

والسنE تعدها ألفا عجاف 
مريمتي لن تكبر ستبقى طفلة 

غضة يانعة اzعطاف 
ولن يغادرها حلم الظفيرة 
وا_حkم خفية اzلطاف 
فقف بمريم واستق منها 

شذوذ الجمال وبديع اzختkف 
أعد في عينيها ألف مجرة 

ومن حروفها سحر الراء والقاف 
رقيق كkمهاوعبق حضــورها 

يضحي بهاالقوي بE الضعاف 
مريمتي ليست حرفا ناقصا 
مريمتي كل الهجاء وفصاحة 

الصحاف
مريمتي لن تكبر سيكبر بها 

الكون ويورق بها ربيع الجفاف 
فk تأتي قدس مريم مشفقا 

فمريمتي كعبة للمتعبE حق بها 
الطواف 

مريمتي ســورة من قرآني لبهجة 
الرب 

مطلعها امض وz تخاف

متى يستعاد 
إستقNل 

الجزائر بشكل 
نهائى ؟

www.elfaycal.com        :كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقع   
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فراشة قلبي .....
 تسأل عن حديث الروح 
للروح و عن حديث

 النفس للنفس وتهزأ من 
سكرة اFلم إذا ما
 أشتد عصفها في 

أصقاعي من ُلجة البعد
 أيها العرفاتي اWحلق ..
 zأقذفني ببعدك أكثر و 

تبالي !!!!!!
 تظل أنَت هوائي الذي 
أتنفسه حياة ونبَض
 حياتي الذي أستقيه 

_حيا
 فمهما أمتد البعد بيننا 

فأنت بقية نفسي
 التي أهوى وروحـاً من 
روحي إشتقها اFله

 ومن حديث الجوى زدني 
أيها الفارع في

 قلبي حد السماء , 
السماء التي تبوحني

 بأسرارك الخفيات ساعة 
التجلي لتذوب
 داخلي أكثر

 تيُمَك ذاك الذي تخاف 
يصل بَك حد الوله

 بي , هو ولٌه وتوّلٌه بَك قبل 
آzف

 السنE فk تلقي باzً وما 
zهي أ

 أقداراً مختومة يفُضها 
القلب !

 وz تعجب إن كان وهجُ 
نفسي يهُب إليَك

 Eطقوسـاً إستوائية كل ح 
يستقي َضوعـاً

 طيبـاً من فجِر النساك 
ا_سياد , فوحدك من

 يتوضأ بعبقِه القلب دونـاً 
EWعن العا

 و عصافير قلبي السامية 
الغناء تسكن

 حدائقك قدراً فوق شجرة 
الياسمE التي

 تعلوها نجوم السماء 
kالشعر البوح ف

 تعجب إذ رشيُت داخلك 
Eله حFهو فضل ا

 يشاء

 فأنَت رعشة الفؤاد 
اWُنبعُث وأنت

 نبضيَ اWتكلُم من بهاءِ 
ا_ولE داخلي

 نجمة الصبح ...
 تلك التي أسمها الرشا 

لها من عينيَك كل
 فجٍر سكرة ونشوة 

إنبعاث فأنت تعلم كم
 تحب إرتشاف خمرة 

الروح كلما تضوع مسكك
Eفي إفقي وفاح الحن 
 هي نجمة يعبقها فرطُ 

zالولعٍ فزدني و
 تبالي فكأسي z تم¢ 

ترياقها إz من
 سلطان قلبي بريٍق رقَ 
لي بوحه حتى zمس
 مني الشغاف وا_نجما
 تبوحني أسراراً في 
النفس رهيفات تغرق

 أعماقي من لذة شفوفها 
قبل أن تنتهي

 تداهمني السكينة بثوب 
من نعاس

 قد أِنَس الـبُعاد بيننا 
موطنـاُ وأن كنا

 في تساكن z يبرح 
ا_نفس ِ فمتى ستطوي
 مسافات البعد ولعيوني 

اWولعة تحضُر
 ؟؟!!

 هذي نفُسَك .. 
روحَك ..قلبَك .. َقصائُدَك

 .. نثرَك .. أنفاسَك .. 
تموج بدمي موجـاً إن
 كتبت أحرفه حبـاً لن 
أنتهي , فسبحان من

 سواك مسكني وسبحان 
من جعلني لك موطنـاً
 فزدني ببعدك طعنـاً ما 
عادت تكترث الروح
 فأْن مُت فأنَت سر 

إنبعاثي .
 سيدة اWعبد .

 د . رشا السيد أحمد 
اWفتي

 د . رشا السيد أحمد 
اCفتي

مريمتي .. 
مجدليتي 

قبضة الفجر الرهيب

مشاجرة

نجمة 
الفجر

العمل واBجل
عندما يآتي ا_جل، وينقطع ا_مل، 

وzيبقى للمرء من الدنيا، سوى 
مافيها قد عمل، وتنسل منه الروح 

عائدة الى بارئها، يّستعد· ٓمنّ 
حوله،  كل إلى واجبه! ونظرات 

اWرحوم تبحث قبل أن يطبق عينيه، 
في كل شئ يراه مما جنت يداه.! 
ماذا يستطيع أن يصطحب منها 

معه؟
ماله، شقاء عمره، وما كسب. باقٍ 
لن يتحرك من مكانه! واحسرتاه 

سيظل  لغيره يتمتع به.
 أهله هم ا�ن بE باٍك، ومتباٍك، 

سيرافقونه، إلى حيث يهيلون عليه 
التراب. ربما تذكر أحدهم صــورة 

وجهه فأزاحها من خاطره، ليس 
حزنـاً بل لعهدمضى. يعودون 

zقتسام ثروته، من سيفوز من 
أوzده؟ هل سيفوز اكثرهم طمعا، 

أوأقلهم ذمة، بالنصبب ا�كبر؟ 
عندما تناسى ماعجز أبوه عن 
حمله معه قبل قليل إلى قبره. 
يتنهد الآب اWسكE وهو يرى 

رحيله عاريـاً؛ فارغ اليدين، zحول 
له، وz قوة، ويعزي نفسه اWحطمة، 
وهويستعيد للحظات شريط آzمه. 

ثم يطبق عينيه،  ويقول الحمد¡ 
لقد تذكرت.

لدي ما أقابل ربي به.
نعم ا�ن! تذكرت صديقي. تذكرت 

صديقي الذي سيرافقني. إنه 
عملي لن يخونني أبداً. هو من 

سيشهد معي، أمام خالقي. هناك 
z ينفع مال ولابنون. رحمتك 

يارب. رحمتك يارب...
.وأخيراً يخرج من الدنيا، بقطعة 

من قماش أبيض لن يراها بسواد 
عينيه. لن يستطيع أن يمسكها. 
أطبقت يديه على ماضيه، قطعة 
قماش، أيام وتبلى. ولن يتذكره، 

سوى من دعى له برحمة ربه. 
وغمره يومـاً بما أسعده...

جهادمقلد/سوريا

الثــورة التي تتجّرد من اWبادئ ا_ساسية للتحرر من اzستعمار  و تعطي Wنتسبيها ( بما فيهم اWدعون الجهاد) الحق الحصري في 
اzنتفاع بالوطن دون باقي ا_جيال هي ثــورة غير مكتملة و استقkل غير مكتمل و خيانة شبه تامة لشهداء الثــورة .الثــورة الجزائرية  
لم تنتهي بتاريخ الخامس  من جويلية 1962 بل هي  هدنة دامت 57 سنة ها هو جيل اzستقkل منذ تاريخ الـ 22 فيفري 2019 قرر 
بعث الثــورة من جديد و تصحيحها و تمتينها على أسس صحيحة و نزيهة  Fسترجاع الجزائر اWسلوبة عنوة ، جهارا ، نهارا بإسم 

الشرعية التاريخية ، باسم الوطنية و باسم مكافحة اFرهاب  و الحذر من ا_يادي الخارجية . الشعب لم يعد تنفع معه سياسات 
التنويم و عرف أن الخطر الكبير الفتاك يكمن في أياٍد داخلية شقيقة ، بعضها وريثة شرعية و وكيلة لkستعمار و أخرى باعت شرفها 

و بعضها خائنة .. يجب أن z تحر°ف هذه الثــورة و يجب أن يتدعم بشكل نهائي و واضح  استقkل الجزائريE _ن دم الشهداء و 
نضال اWقهورين من أجل الحقوق ا_ساسية الدستورية و العدالة للجميع و فوق الجميع هي أمانة في عنق هذا الحراك . الشعب 

الجزائري أمام فرصته ا_خيرة حتى يكون قويا و رائدا و سيدا فإذا استطاع أعداء ا_مة من العصابة و من يحركهم الزّج به إلى 
فوضى "z خkقة و z أخkقية" و فّرط فيها لن تقوم له قائمة أبدا وسوف يعيش عبدا لقوى الشّر و الفساد مختلفة الجنسيات بمباركة 

أياٍد خائنة داخلية. حتى z تتميّع الثــورة بحركيتها هذه و z يذهب ريحها، z يجب على الشعب الجزائري أن يقع في فخّ عادة 
الخروج ـ كل جمعة ـ فقط من أجل الخروج و تفريغ كبته في الصراخ و التشهير باWطالب .. أz يقع في z " معقولية " ( الكل يرحل!) 

هكذا مطلب أصبح غير منطقي و جد مبهم ..أن ترحل رموز النظام هذا مطلب شرعي ، أن ينتقل اWطلب على كامل إطارات الدولة 
 "Eطالب الشعب برمته و على " الحراكيW لنظام سابق فهذا غير موضوعي. على الثــورة أن تفرز نخبة تمثيلية Eبحجة أنهم تابع

وضع الثقة في الخيريE من إطارت سياسية ذات خبرة مشهود لها بالنزاهة و عدم تــورطها في ملفات فساد في الحقبات الفارطة. 
مسيرات سلمية ، عفوية نعم، لكن و ماذا بعد ؟! كم يحتاج هذا الحراك من " جمعة " كي يخلص إلى إفراز " صفوة من رحمه" 

قادرة على  تمثيله و جديرة بحمل كل اWلفات الرئىسية و توظيفها في وضع اللبنات ا_ولى من العهد الجديد لجمهورية جديدة في 
اWرحلة القادمة. 

من وطِن الياسمE فستاني 
ا_خضرُ 

و من الوادي شاُل الفِل اWعطُر
 شعري ا_بهى من شموخِ 

قاسيونَ 
Eوغزلِي ا_نقى من أمواجِ الحن

z تعجب ياقمري 
أقkمي القشيبةُ 

من سحِر العاصي 
و من همِس السواقي للفجرِ 

أشواقي 
لعاشقي الجماِل ركوةُ بني 

أتيتكم بيدي قواريُر عطرٍ 
وعلُب تلويٍن  سكرى 

ُج جيَد الدروِب اWنسيةِ  تأر±
تمحو شحوَب الخريِف

إْن مر°  يومـاً بأرضي 
ألبُس الخمائل عقوَد اWاِس

وأخلعُ على الغصون أساورَ  
سفرجَل وكمثرى
ُل أنا الشباُب ا_و°

الشمُس غزالتي ا_بديُة
والنجوُم تصافحُ أحkمي 
فكيف الريحُ تكـب±لني ؟ !

و كيَف الحرُب تفنيني ؟ !
و ريشتي نهُر ألٍق
ُل حبوٍر °kغيومي ش

شرايEُ جسدي سندياُن و 
صنوبرُ 

و نبضي أغاني كناٍر
مرام عطية___________

أنا الربيع

العمـــــــل و ا�جــــل

جهاد مقلد ـ سوريا 

متى يستعاد إستقNل الجزائر بشكل نهائى ؟

بقلم:رئيس التحرير

جف ذلك القلم 
وحيَّر الكلمات  ..
تشاَبكْت معه ،
وفاز باCعركة ،

اخبرها انُه mيكتبْ 
اmّ اذا هزهُ الشوق ..
ومادام قد صار طي 

النسيان ..
وماتت اCشاعر 

فi كتابةَ بعد اmن ..
ولن اكتب ،

Cن كذب واستهان ،
فi احد يعرف حجم اmلم ..

اm من فقد الذاكرة 
 وتشاجر مع النسيان

ـ خلود الحسناوي ـ بغداد

إلي 
الة 

رس

يها
عين

حبيبتي
وتوالت ا_يام ...

ولم أضف صــورتك الجديدة إلى 
صفحات
ذاكرتي .
أرسليها لي

مع ابتسامتك أيتها الجميلة بقامتك 
التي يغار 

منها ...الريحان
وبوجنتيِك ا_حلى التي يغار 

منها....الــورد .
هل أنِت ...أنِت
من أحببتها...؟

أم أنك تغيرت مع ...ا_يام
أنا لن ....أتغير

فسوف ...أبقى معك
حلما"....ويقظة 

انا القابع ...بعينيِك
متعلق بجذور ...هواِك
z أعرف كل الكلمات 

مازلت أتعلم منك....احkها
عشقتك 

فأرهقني عشقِك بالشوِق
والبعاْد

أنِت في جدراِن الروحِ قابعة 
في حضِن زنبقةٍ 

تفوُح ...عطرا" ومحبة 
وأن غفلْت عيناي عنِك لحظة.

أرى صــورتِك معلقًة في 
رموِش ...عيوني

عيونِك أسراُب طيوٍر
مهاجرةً .

أجنحتها فيها من رموِش عينيِك
وأرياشها من زركشاِت ...فتونِك

التي تفوق أي كkم
z تحزني حبيبتي

ابتسمي ...
فابتسامتِك ...زنابْق

ورموشك أرياش جميلة 
تزين عيونك السوداء

ضحكتك أنغام ...وورود
كل شيء فيك ..يسعدني

لك محبتي..

لك قبkتي .
٢١- ٤-٢٠١٩

نبال أحمد ديبة /سوريا / 
الiذقية

د.غزوة جميل 
الحاطوم ـ سوريا

حينما تكون القصيدة فرشاة 
لترسم لوحة تتطابق الرؤى . في 

اWقطع اzول من تجليات جبار 
الحسني قصائده تزفه شهيدا  

هي توقعات يحسها افكار تمور 
لتنتج مسافة التوقع هكذا يراها 
 z تkزنبقة تضاجع قبره \ تفعي
يحوز لها \ تخرج من جنسها \ 

تتراقص جذz – ترى ما هذا الذي 
يجعلها ترقص بهذا العنفوان ؟

 z ورأسه محنط – دوران أسئلة
تتوقف _نها \ جراح مزدحمة 

تجلـّيات ...
بضعُ قصائَد ترسُمني1

تزفـ·ني شهيداً
محموzً على نعٍش قرمزّي

تُضاجعُ قبري زنبقة ...
تفعيkٌت z بحوَر لها

... ًzَتتراقُص جذ
حوَل رأسي اWحـنِّط

حكايا 
أغنيات

تجَلياٌت تجتث· جراحـاً مزدحمة ...
 في مقطعه الثاني تكون قصائده *

وشمـاً – وهو عkمة مقصودة _نها 
تشكل اثراً يبنى عليه نتائج 

موسومة  بالفعل اWثار – (  قبابا \ 
طقوسـاً _لق موعود ) أنه خطاب 
ديني يتعمده جبار الحسني Wا 

يمثله عنده من وشم صعب اzزالة 
خياراته \ رجاء يشحذ ذاكرتي \ 

هذا الخزين الهائل 
و بضعُ قصائَد تندبُني2

تنسُجني وشمـاً
رجاءاً يشحذ ُذاكرتي

قوافيَ تتراصُف
قبابـاً

طقوسـاً مkئكيّة ً _لٍق موعود ...
في تجلياته الثالثة نحس بمرارة *

النص _ن القصائد \تسرقني \ 
تختلف اWهام وتتبدل اzفعال نحو 
حزن واضح  \ روحـاَ تزدلف صوت 

ظفائرها  \ بk اجنحة تحوم \  
فقدان اzمل حزن عميق خصوصا 

اذا \ أنهكها دثار اzحkم \ انه 
يمضي نحو القنوط  z بصيص 

ينتظره \ انها معاناة مجتمع 
وسلطة تهمش الشعب يحسه في 

مهمته
وكيف له ذلك وشراعه يشتعل 

و قصائُد أخرى3
تسرُقني

تعزفُني لحنـاً منسيّـاً
روحـاً تزدلُف صوَب ظفائِرها

بk أجنحٍة تحوم ...
z أملُك غيَر حروٍف
أنهكها دثاُر ا_حkم
و.. شراعٍ يحترق ...

التجلي اzخير يكرس الصــورة 
القاتمة لنصوص جبار الحسني 

لكن الخطاب ينقل من ضمير اzنا 
الى ضمير الغائب انها انتقالة 

محسوبة _عطاء  بُعد اجتماعي  
لنص تجليات \ تنامE على صخب 
العربة    -- وانا أكتوي بحشرجات 

اWوت . يالها من لعبة دوارة                
وهــم ... تنامEَ على صَخِب الغربة 

تحرقEَ دفاتَر ذكرياِتِك لعلها 
تستنشُق رائحَة الديار فتذيَب قkعَ 

الثلج و أنا ... أكتوي بحشرجاتِ 
اWوِت الkّحفة لعلي أجُد ما يُطفيءُ 

اFنتظار تتسعُ بيننا رقعُة الوهم
كعادته يظهر لنا الشاعر جبار 

الحسني براعته في صياغة 
الحرف والتنقل بE الضمائر zيقاد 

الفكرة التي يعمل عليها وفق 
منظور ورؤى  يخوض بها الشاعر 

بدراية ناسك شعري متفرد أنه 
صوت شعري  بخس ثمنه  رغم 

امتkكه  ادواته  في التعبير 
اWرهف واzبداع الذي هو من 

رموزه .

جبار 
شاعر 

ت ال
جليا

ت

ي 
سن

ح
ال

قراءة: 
صالح جبار 

خلفاوي 

د.غزوة جميل 
الحاطوم ـ سوريا
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*النص(ققج)
إنطوائي

تهُت مبحرة، في لّجته تعطلْت بوصلتي، استقامت أشرعتي تخترقُ 
الّضباَب، كّلما اقتربت منه أغرقني الّشاطــئُ.

 *التصدير:***
يرى عالم النفس كارل يونغ أّن كّل شخص لديه جانب انطوائي وجانب 

انبساطي، ويكون جانب منهما أقوى من الثاني فيغلب عليه.وذهب كارل 
يونغ الى أن في اzنطواء يرّكز الشخُص على نشاطه النفسي 

الداخلي.بينما اzنبساط(اzنفتاح) فيتسم سلوك الفرد فيه بتركيزه على 
اFهتمام باzشياء الخارجية اWوجودة في العالم من حوله.

 EنفتحWلكن ! يتغيّر الّسلوك حسب الظروف عبر مّر ا_يام وحتى ا   
واzنطوائيE الّشديدين z يتصّرفون على سجيّتهم طوال الوقت.

 *اWقدمة****
1-التركيبة الشكلية للنص:

هو نص سردي بامتياز، توفرت فيه خصائص الّسرد وعناصر الق.ق.ج
والقاّصة جعلتنا نستِشّف حكاية تجربة سيكولوجية داخل النص 

السردي،بحيث تتناول القاّصة-الباحثة ظاهرة نفسية منتشرة بE البشر 
خاصة في عاWنا الحديث،محاولة الغوص فيها قصد اkWحظة و  الفهم 

والدراسة ومعرفة ا_سباب واzستنتاج.
  2-الشخصيات:

تحتل الشخصيات مكانة مهمة في بنية النص السردي بما أنها عنصر 
من عناصر الحكاية.

  *القاصة:هي الشخصية الرئيسية
فهي القائمة با_فعال وهي اWحّرك لتقدم ا_حداث.

   *اzنطوائي:شخصية z أقول ثانوية بل محوريّة،فقد تمحــورت حولها 
أحداث القصة.

  3-العنوان:
ورد العنوان لفظا واحدا نكرة.

هو إسم منسوب لكلمة إنطواء من فعل انطوى على وزن انفعل.
والبادئة"ان" تدل على اFنتقال من حالة إلى أخرى.فبعد ما كان منفتحا

صار الشخص منطويا يُحـبّذ البقاء مع ذاته بعزلة عن ا�خرين.
العنونة كانت قوية ومحفزة للخوض في دzzت الحكاية اWسرودة ، اذ أّن
معاني العنوان تشظت في كامل النص بدءا #بالتوهان، ثم #الضبابية

وصوz الى ةالغرق.
   4-اWوضوع :

يتطرق النص الى جانب من جوانب أغوار النفس البشرية اWتشعبة 
واWعقدة لكثرة الصراعات الداخلية،وهو حالة اzنطواء، وهذا ما جعل 

الكاتبة تبحر (كباحثة في علم النفس) في نفسية الشخصية اWحورية 
قصد دراسة حالة انكماشها على ذاتها واzستنباط.

  -فهل نجحت في مهمتها؟
  -وماهي جمالية الكتابة التي جمعت بE بحث في علم النفس و تقنيات 

فن الّسرد؟
*بناء النص*                    ***

كما قلنا سالفا ،أّن عتبة النص جادت علينا بمفتاح أتاح الفرصة 
للمتلقي أن يدخل الى م» النص،فكيف بني نص "انطوائي"؟

هو نص سردّي من جنس الق.ق.ج
جمع بE خصائص السرد الكkسيكي

(من:
  -اشتماليةعلى اWؤشرات اWكانية "في" ، والزمانية  "كّلما".

-شخصيات(واحدة متحركة وواحدة  وقع عليها الحدث).
  -تحول ا_حداث، تَخل·لتها ثkث مراحل:اWرحلةا_ولية(بدء الرحلة)/

اWرحلة الطارئة(العقبات) وما تجود به من تشويق/
واWرحلة النهائية التي كانت صادمة

وفتحت بابا من التأويkت.
  -استخدام أفعال الحدث مصرفة في اWاضي لسرد ا_حداث (تهت، 

تعطلت استقامت...) ،مع اعتماد 
فعل واحد مضارع(تخترق) لوضع القارئ في الحدث،)

وبE أركان الق.ق.ج
(من:

  -اختزال ا_حداث واختصار الكلمات.
  -حكمة في انتقاء العبارات واWفردات التي حققت بها التكثيف

دون اطالة وحشو.
  -مفارقة جّد هامة وأساسية لفهم الفكرة ا_م للنص.)

 تروي الكاتبة رحلة استكشافية محاولة الوصول الى سّر ومسـبّبات 
اzنطواء كسلوك بشري مستخدمة في ذلك #حقk معنويا  يفيد معنى 

اzبحار
(مبحرة/لجة/بوصلتي/أشرعتي/
أغرقني)واWبحرة هي القاّصة:

مستعملة أفعال الحركة على لسان اWتكلم "أنا"
فهي البّحار وهي الباحثة وهي القاصة.

فُِتح النص بفعل"تُهت" وحالة التوهان كناية عن مشقة اWهّمة.
والحال "مبحرةً " وردت كمؤيد zستمرارية اzبحار وعدم انقطاعه.

استعمال كلمة مبحرة (مشتقة من بحر ) انما هو اسقاط في محله على 
نفسية الشخصية التي تحمل في طياتها ألغازا كما البحر وأسراره.

وحE وصلت القاّصة اWبحرة الى "لّجته"، "تعطلت بوصلتها"
أوz الضمير "ه" يعود ظاهريا على البحر وباطنيا على الشخصية محل 

البحث.
ثاتيا كلمة "لّجة" تحمل معنى الكثرة

(لجة البحر: كثرة ماءه او لجة الظkم :كثرة سواده... ) وهنا جاء 
التشبيه بE الكثرة في اWاء والكثرة في أسباب السلوك اzنطوائي و 

وتنوعها. والذي تحاول الباحثة قوله أن تناول حالة اzنطواء ليس باWهمة 
الهينة ، و الحدث الطارئ(عطب اصاب بوصلتها )جاء مؤيدا لفكرة 

اWشقة.
البوصلة هي دليل البحار في السير في اzتجاه الصحيح،ونجحت 

القاصة في استخدام اzستعارة
كي تبعث رسالة للمتلقي  تفيد أن مهمة الخوض في سلوك البشر ليست 

سهلة وتتطلب صبرا ومثابرة.
ان الشخصية موضوع البحث هي حالة مستعصية و تحول"ضبابيتها"

دون التمعن فيها.
فهي ليست شخصية اجتماعية متفجرة،منبسطة، منفتحة على الغير 

وعلى أشياء الحياة بل هي  شخصية استبطانية في حالة انزواء z تعبر 
على أفكارها وz على مشاعرها لذلك يستعصي فهم ما بداخلها.

فهل كان السبب الخجل؟
أم هو العجز واzستسkم وعدم الثقة بالنفس؟ مما يؤدي بصاحبه الى 

حالة من اzكتئاب اWرضي؟
أم أن حالة اzنطواء هذه انما ناتجة عن اWيول الى اهتمام الشخص كليا 

أو غلبيا بحياته الذهنية مركزا على نشاطاته الفردية(رسم/كتابة/
استخدام الحاسوب...  )؟فيستمتع بها لكي يوّلد اzنطواء هنا  إّما فنانا أو 

عاWا أو كاتبا مشهــورا...
وبعد استعمال فن التشبيه والكناية واzستعارة...أتى دور اzيحاء والترميز،  و ما 

عبارة "استقامت أشرعتي"
اz ايحاء بالصمود و التصدي للعقبات.

وا_شرعة رمز ل¢دوات التي ساعدت الباحثة في الغوص في بحثها السيكولوجي.
لفظ "كلما" : ظرف زمان 

يفيد السير من عالم السطوع الى عالم ا_عماق،والتدرج اWشروط.
فالقاصة-الباحثة تقترب رويدا رويدا 

الصفر،من الهدف(أي من تشخيص الحالة) وفجأة تجد نفسها في النقطة 
ما تزال في الشاطئ ولفظ شاطئ كناية عن بداية الطريق او

او ان أبحاثها (ابحارها)باءت بالفشل فكانت القفلة اWدهشة الصادمة للمتلقي، وكان 
َعوٌد على بدء بحيث ردت القاصة النهاية ببداياتها.

وكل اWفارقة و رونقها يكمن في استخدام صــورة بيانية : اzرداف الخلفي
  Eمتناقظ Eلفظ Eغة التي تجمع بkوهي  صــورة من فن الب  ( oxymoron )

ظاهريا،(غرق/ شاطئ )قصد ايصال فكرة محددة للقارئ.
دعوني أنعت هذه القصة بأنها نص ذو ثkث طبقات(لو صحّ التعبير):

1-الطبقة الظاهرة سطحيا: حكاية بحار يتصارع مع ا_مواج.
2-حكاية باحث علم نفس يخوض تجربة اzستنباط.

3-وعندما نتعدى للطبقة الثالثة نكتشف حكاية قاصة وتجربتها في سرد ا_حداث 
بسkسة مستخدمة 
فنيات سردية عالية.

أستاذتي القاّصة، أنِت فعk لّجة واسعة اWعارف: من علم الكلمات والبيان،الى علم 
النفس فعندما أدهشت اWتلقي بقفلتك الّصادمة 

-البحث السيكولوجي لم يأت أكله-
هذا يدل على أنك مطلعة على علم النفس الحديث الذي لم يقل كلمته بعد:هل أن حالة 

اzنطواء هي حالة مرضيّة؟ أم أنها سلوك اWتفوقE ذهنيا؟
اzنبساط من اWتغيرات وz من الثوابت.كما أنك أيدت في آخر النص ما جاء به كارل يونغ بأن حالة اzنطواء أو 

*  التقييم و اkWحظات
   *بالنسبة لزمن القّص: ورد خطيا،

.zفلو ا ستخدمت القاُصة تكسير الزمن لزاد نصها جما
   *التنقيط:

-وددت لو انتهت الجملة اzولى بنقطة(.) " تهُت مبحرة. "
_نها جملة مستقلة بذاتها.

-كذلك، وددت لو وضعت القاّصةنقطتE(..)بعد "تخترق الّضباب.." 
لتأييد اzستمرارية.

  *مkحظة أخيرة:
ارجو التثبت في كون  الهمزة هي همزة وصل أم همزة قطع في كلمة

انطوائي.
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د. وائل أحمد خليل الكردي

Wن يطالع في صفحات كتاب (الرؤوس) يقرأ قول (مارون عبود) (لم يخل 
العالم العربي من (النظم) وإن خk من (الشعر) .. فالنظٌامون كانوا في كل 

عصر أكثر من الهم على القلب ، فالشعر عندنا كالج´ والزيتون للسفرة . 
تعودنا أن نهيئ الشاعر قبل الوليمة ، فهو من حوائج كل حفلة . فkبد للزواج 
من عقد شعري يهدى إلى العروسE ، وzبد للمولود من أقمطة شعرية . وحق 
كل ميت أن يكفٌن بالشعر ، ثم يختم قبره بعدئذ ببkطة التاريخ الشعري) .. 

وفي نفس الكتاب امتدح (مارون عبود) شعر (الشريف الرضي) كما لو كان 
يرسم مقابلة Wعنى ومكانة (الشاعر) أمام معنى ومكانة (الناظم) فقال في 

���قه (فبيت )اWتنبي( الذي قاله عن نفسه :
���فؤادي من اWلوك وإن كان .. لساني يُرى من الشعراء

يصح في (الشريف الرضي) z في (أبي الطيب) .. إنه ملك حقـاً ، ومستقره 
في حنايا القلوب الكبيرة z القصور الرفيعة العماد) انتهى كkم (مارون 

���بود) بما ميز فيه بE نظم وشعر .
ومن هنا تبدأ اWقالة ، فأن يكون الشاعر وزيراً في الدولة فk غضاضة البتة .. 
ولكنه ربما صار شخصE في إناء واحدة ، شخص رسم صــورته في أذهان 

البشر شاعراً يوقع فنه على إيقاعات الحياة اFنسانية فيشعر الناس بقيمة ما 
 ً هم فيه وبما يحلمون ، وشخص خرج بعباءة السياسة إلى الطرقات آمرا

ناهيـاً بإذن موzه وقد استلبت هذه العباءة كل اصبع فيه فk يمضي على ورق 
إz بما z يملك أمر نفسه وz أمرغيره فيه .. ولربما دق رجل الدولة فيه عنق 

الشاعر فأمات كلماته لتصير نظمـاً z يحرك ساكنـاً .

���ل هناك قيمة Fبداع شعري أو فني أو أدبي بk أثر ؟
والسؤال ا�ن ، هل هناك قيمة Fبداع شعري أو فني أو أدبي بk أثر ؟ .. هل 

هناك قيمة لرسالة بk متلقي يقرأها ؟ فما هو معنى الشعر إن لم يصادف 
متذوقـاً ، حيث الشعر يذاق كما يذاق العسل والحنظل اWر .. أz يبدو جليـاً أن 

قيمة أي عمل إبداعي تكمن في تداوليته بE اWبدع والناس وبE الناس 
وبعضهم ، في التفاعل اWشترك اWتبادل بE اWرسل للرسالة ومتلقيها .. فإن 
(حي بن يقظان) في سفر (بن طفيل) لم يكن ليبدع فكراً وتأمkً في جزيرته 

النائية لوz أن تمثلت له أمه الغزال في مخيلته بشراً سويا.

فهكذا الشاعر z يوصف بفنه إW zا يولده من أثر وأخذ في نفس سامعه أو 
قارئه أو ناظره ، وإz لكان إبداعه موجوداً ولكن كالعدم سواء ، فk قيمة لفن 

مسجون فقط في لوحات مغطاة بالستائر كما z خوف من ذئب جائع محبوس 
خلف قضبان قفص منيع .. فأين إذن يروح أثر الشاعر الوزير في نفوس من 

كرهوا السلطة والسلطان وكل حاشية الفساد في البkد .. فحتمـاً سيدخل 
الشاعر بوزارته دائرة الصراع بE السلطة والجمهور فتخرج رسائله الشعرية 
للناس على خطE ، خط نابع من شاعر أصابه الحنE إلى شعره اWلهم اWجيد 

الصادق فk يجده .. وخط ثاٍن يصدر من انتماٍء يُطلب منه الوzء له ولو على 
رقاب كل الشعب فأي قريحة شعرية تجدي بعد ذاك ، وحينها يقف اWتلقي 

للرسائل حيران ، هل يتعاطى الشعر من ذاك الشاعر أم يتعاطى عنفـاً 
سياسيـاً مع الوزير من أجل الخkص.

���ل يجتمع الشعر والسياسة؟
بل السؤال ا_عظم ليس ينشأ عندما يتولد الصراع بE شخصيات اWرسل 

اWزدوجة في ذاته الواحدة وطkب رسالته ، وإنما السؤال ينشأ عندما يتولد 
الصراع بE الشاعر صاحب الرسالة ونفسه وهو يرى بنيان شعره الطويل 

في وجدان الناس يتهاوى تحت عرش السياسة والوزارة .. ولربما اختلط عليه 
ا_مر فk يدري عن نفسه في لحظة ما أهو ينطق فيها عن ذاته ا_ولى أم ذاته 
الثانية ، ومن الذي يتكلم للناس ا�ن ، أهو الشاعر أم هو الوزير .. ولكن طاWا 

أن الوzء السياسي مصنوع فهو لن يتوافق إذن مع تذوق الجمهور Wلكة 
الشعر عند الشاعر ، وإنما ربما يتوافق مع إدراك الجمهور Wلكة النظم فيه .. 

فيتبدل أثر الشاعر القدير في أنفسهم حينما كانوا يتذوقون أشعاره _ن 
يصبح محض نظـمٍ أجوٍف وأثٍر ممجوج z برهان له من اzبداع .. فالشاعر هو 
من عاش الوجود بوجداٍن ، فألقت تجاربه الكلمات على قلمه رغمـاً عنه ، وليس 

هو من يطارد الكلمات كما الناظم الصانع للقصيد ويرائي بها اWناسبات 
العظام ويداري أصحابها بما ليس فيهم ..

وهكذا ، كسب الشاعر وzءاته السياسية بمصلحة وقصد ونية معقودة ، ولكنه 
ترك عند باب الوزارة وجدانه الشعري الصادق لدى الناس كما يترك اWتفرج 
اWقعد خاليـاً بعد انتهاء العرض .. فليهنئ إذن بما ترك إن كان سيهنئ حقـاً 

بما كسب ، ولن يهنئ .. فيا ل¢سف على مجد ضاعت مآثره وبقي محض 
كلمات بk حياة

تقرير/ سiم سالم رسن
 البطالة هي عدم حصول الشخص على عمل _سباٍب خارجٍة عن سيطرته على الرغم من امتkكه للشروط التي تجعله قادراً على القيام به..

والعاطل عن العمل هو الشخص الذي
  z يجد عمkً مع وقوعه ضمن العمر الذي يسمح له بالعمل .

وتعتبر البطالة من اWشاكل اWعقدة قائمة في بلدنا التي z حل لها من قبل الحكومات اWتعاقبة على عراق الخير والعطاء والبطالة تنتشر في صفوف الشباب 
بمعدzت متزايدة في ضل اzوضاع اzقتصادية واzجتماعية البائسة  فأن اهملت دون معالجات فقد ضاع اWجتمع وهي مهلة حاليا في بkدي مما أدى الى  ظهور 

مشاكل اجتماعية ونفسية واقتصادية عند شبابنا وهي  من اهم اسباب عدم تطور البلد واzرتقاء اقتصاديا وتقدمه  فاذا كان العمل هو رسالة اzحياء  فأن 
العاطلE عن العمل هم اWوتى ...

فالبطالة  في العراق اخذت في معدzت كبيرة جدا وخصوصا في فئة الشباب وهذ ما يعكس سلبا ممايؤدي الى ظهور اWشاكل كبيرة عند  الشباب  العراقي وتؤثر 
تأثيرا كبيرا على نواحي اzجتماعية واzقتصادية والنفسية وتعتبر حائk على تقدم البلد و تأخره و تعتبر عبئا على بلدنا العزيز.

فالبطالة تصنف الى انواع ومنها
اوz البطالة اWقنعة:

وهي  أبشع أنواع البطالة وأكثرها حدة في الدولة اWتخلفة ، وتعرف بأنها مقدار قوة العمل التي z تعمل بشكل فعلي في النشاط اWنتج ، ويمكن أن نرى ضمن 
إطار البطالة ونجدها في أصحاب الحرف والصناع وعادة ما ترتبط بالظروف اzقتصادية للبkد وتؤدي  إلى الكساد وركود اقتصادي.

والبطالة اCقنعة ثiث نماذج مختلفة .
اوz: الشباب الذين يدخلوا مجاzت عملهم غير راغبE بها ، بل مجبرين وذلك بسبب ضيق مساحة اzختيار أمامهم ، خصوصـاً في ضل سياسة معدzت القبول 

.EعلمWختصاصات من جهة ثانية ، ومثال على ذلك اzغالطة لبعض اWجتماعية اzالجامعي من جهة ، والنظرة ا
ثانيا: الشباب الذين أجبروا على القيام بأعمال ليست من اختصاصهم لعدم وجود حاجة zختصاصاتهم ، مثل خريجي التربية وهم يمارسون أعمال مالية أو 

حسابية  وغيرها من اzختصاصات.
ثالثا: الشباب الذين دخلوا ميدان العمل التي تتوافق مع اختصاصاتهم ، لكنهم z يقومون بأعمالهم على أكمل وجه والسبب هو الفراغ التربوي الذي يعيش في ظله 

الشباب ، وهو أخطر ا_نواع وأكثرها انتشاراً في القطاعات اFنتاجية العامة في العالم العربي ..
-ثانيا البطالة الظاهرة :

وهي متمثلة في الشباب حديث التخرج والذى z يملك أى مهنة أو حرفة ودور الحكومة أن تجد وظائف لهؤzء ولكن معظم سياسات الحكومة تتجه لدعم اWستثمر 
بشتى الطرق، من هذه الطرق فرض قوانE في صالح صاحب اWنشاءة على حساب العامل

فالبطالة الظاهرة واWقنعة هما اهم انواع البطالة فالبطالة الظاهرة :تأتي من عدم قيام بأي عمل مع القدرة عليه ونتيجة سببE اzول هو عدم وجود مجال للعمل 
اWنتج( فرص عمل) والسبب الثاني عدم توافر موارد لkنفاق بدون عمل ..

اما الثانية اWقنعة فهي ان العاملz Eيتتجون انتاجا متكافئا مع قدرتهم (بطالة ناقصة) او انهم z يعملون اصk(بطالة كاملة) وهي تقوم على حالتE :اzولى  هي  
زيادة فرص العمل اWتاحة 

والثانية:  انعدام اWيزة النسبية (اWهارة) اWتفقة مع فرص العمل اWتاحة ومن اشكلها البطالة اWوسمية والعمل باWهن الهامشية والبطالة اWقنعة بالبيروقراطية  ممثلة 
في وجود موظفz Eيعلمون شيئا سوى البقاءفي مكتبهم لتبرير قبضهم Wرتباتهم مع تعطيلهم لزمkئهم من اWوظفE العاملE اWنتجE حقا..
ومن  اسباب ظهور   البطالة في البkد ومنها العراق  وقد اشار الباحثون اzقتصاديون الى اسباب عديده للبطالة، ومن أهم هذه ا_سباب:

الفساد اFداري اWستشري بالبلد 
·ارتفاع معدzت النمو السكان والثكافة السكانية وعدم إيجاد فرص عمل جديدة.

 تراجع  مستويات التعليم وعدم مواكبته للتطور التكنولوجي.
·انخفاض معدzت النمو اzقتصادي.

· استغkل أصحاب العمل للعمال من خkل فرض ساعات عمل إضافية بأجر قليل او بدون اجر، وتشغيل ا_طفال.
و ضعف اzداء اzداري و  اzقتصادي الحكومي .

 وهجرة من الريف للمدينة دون حلول وانتشار .
ظاهرة الواسطة واWحسوبية واختفاء ظاهرة اWعيار الكفاءة في اzختيار

 وكذلك عدم فرص عمل في القطاع الخاص للشباب  .
وكذلك عجز سوق العمل عن توفير سوق فرص عمل لخريج وغير الخريج

 نظراً _عدادهم الكبيرة.
 والعجز اzقتصادي الذي يسبب ركود فرص العمل وندرتها.

التخلف في أساليب وطرق العمل وعدم تنفيذ أية مشروعات جديدة تخلق فرصـاً جديدةً للعمل.
استقبال العمالة الوافدة اzجنبية التي طغت البلد  وخصوصا في الشركات النفطية العراقية في جنوب العراق بل في كافة العراق  وترك ابناء البلد واzعتماد على 

العمالة اzجنبية تشتغل اضعاف السعر واzعداد الكبيرة من العمال .
  فتشير التقارير الى تزايد هائل في هذة الظاهرة( البطالة) التي اخذت تتفاقم في العراق ذلك البلد اzول  من حيث الغنى واWوارد اzقتصادية والخيرات واzفقر 

من حيث البشر والخدمات اWقدمة للمواطن فهذة ا�فة  لكي تختفي وتقلل في البلد والحد منها يجب على الدول  عمل النقاط التالية وهي..
1-تشجيع مراكز التدريب  والجامعات وخلق فرص عمل..

2-وكذلك تشيجع اzعمال الصغيرة على اWباشرة مع مساعدة الدولة واعطى قروض للشباب دون فوائد التشجيع على القطاع الخاص اذا لم تكن حلول في القطاع 
العام 

3-كذلك سن قانون للموظفE كل من دخل عمرة ٥٠ سنة يخرج حتى يخرج الى التقاعد  ليتسنى للشباب في اخذ الفرصة مما يخلق فرص كثيرة وعدم التشبث 
باWكان.

 4-تأهيل الخريجE من الشباب حول حاجة سوق العمل للتخصصات اWختلفة.
5_تأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل وتوجيههم إلى التخصصات اWهنية التي يعزف عنها الكثير من الشباب.

6- تنظيم عملية استخدام العمالة الوافدة .
.EحليW7-توفير فرص العمل للسكان ا

8- تنشيط اWناخ اzقتصادي وتطوير أساليب وطرق العمل التي توفر فرص عمل جديدة.
9- إقامة اWشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة. 

10-عمل الدراسات اzستراتيجية وإنشاء اWراكز اWتخصصة التي تنظم فرص العمل داخل اWجتمع.
12 التعاون فيما بE القطاع العام والقطاع الخاص في محاولة توفير فرص العمل اWختلفة.

13-ادخل الشباب من الخريجيE والغير الخريجيE في دورات Wهن وبعد التخرج زجهم وتكفلهم في شركات العمل .
علما هذة ا�فة اذا بقيت في عراقنا العزيز فتؤدي الى كثرة  الجرائم واzنحkل اzجتماعي والقتل واzنتحار والعوز والفقر والتسول واWخدرات والهاوية  واستغkل 

الشباب من اzفكار الخارجية وأعداء البلد وهذا يعكس على عدم استقرار البلد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فمشكلة البطالة وانتشارها في العراق لها آثار 
سلبية كبيرة اسئلة وتساؤzت كثيرة عن هذة الظاهرة وهي

هل تبقى هذة اWشكلة قائمة في العراق وتستمر في بلدنا اما هنالك مبادرات وأساليب وحلول وقوانE ويتم _نتشاله بطرق علمية اقتصادية  ام تبقى مستعصية 
.Eعلى الحكومات وقائمة الى اجل مسمى وتبقى مستمرة ونتسأل اذا بقيت قائمة الى أين يصل عراقنا الحبيب وشبابه العاطل

وق العاطل[ عن العمل 
العراق س

البطالة) !؟
)

الجزائر: سعاد 
الطاهر محفوظي
أعلن أحمد قــوراية، رئيس 
جبهة الشباب الديمقراطي 
للمواطنة، رفضه للمشاركة 

في الندوة السياسية 
التشاورية اWقرر عقدها غدا 

اFثنE، معتبرا مشاركته في 
هذه الندوة منافية Wبادئ 

الحزب، واغتصابا ل�رادة 
الشعبية.

وأوضح رئيس جبهة الشباب 
الديمقراطي للمواطنة، 

الدكتور أحمد قــوراية، في 
بيان الحزب تحوز " الفيصل 
الباريسي" على نسخة منه، 

أن حزبه يكرس لسلطة 
الشعب، وz شيء يعلو فوق 

صوته، مؤكدا أنه z يمكن 
في حال من ا_حوال قبول 

بلقاءات مع سلطة مرفوضة 
شعبيا، وأن مشاركته 

مرهونة باzستجابة إلى 
كافة مطالب الشعب 

الجزائري الذي انتفض 
سلميا منذ 22 فيفري 

الفارط، ضد نظام قمع 
حريته وسلب كرامته، وإذ 
 Eيعلن كافة قادة ومناضل

ومناضkت الحزب  يضيف 
البيان نفسه رفضهم رفضا 

تاما للمشاركة في هذه 
الندوة، التي تجمع رموز  

رفضها الشارع الجزائري 
وطالب برحيلها خkل 

اWسيرات السلمية عبر ربوع 
الجمهورية التي دخلت 

أسبوعها العاشر

هدوء تام
إليك ا_شواق
تشتعل بشدة

...
في روحي

تجدد باستمرار 
نبض قلبي

...
zحاجة للوداع

عند الفراق 
كل يأخذ ا�خر

...
z أكتب لتقرأ 

تنجذب إلى بعضها
ا_شباه

...
حسب الترتيب ا_بجدي

يرتب الخيبات
سجE وطن
من يحبك يوما
يحمل أوجاع 
العالم كله

...
شديدة الظلمة 

الليلة التي يغيب فيها القمر
....

خالدة أبوخليف ـ 
سورية.

هدوء تام
ـ خالدة أبو 

خليف

 Eنظرمن ب Å اليوم يحدد مصيره فى الفن Å اقدامه ترتعش يشعر بكثي رمن الخوف
الستائر اWسرح ممتلئ على آخره Å مقاعد اخرى احضرت لتلبيه العدد الزائد Å عاد 
 Å تاهت افكاره فى اركان الغرفة Å سرحWالى غرفته لم يفكرفى مراجعة دوره على ا

رهبة اWقعد والغرفة وانفاس من شغلها من النجوم يشعربها تلتف حوله يتبعها 
طواعيه Å ضحكات حسن فايق وقفشات اسماعيل يس وخطوات ثريا حلمى zسبيل 

 Å ء النجومzقعد امام هؤWجلس القرفصاء لم يجرؤ بالجلوس على ا Å من الفكاك منها
تمنى ان يشاهدوا دوره وابداعه على خشبة اWسرح Å نحى اجره وم¢ حافظة نقوده 
امام هؤzء Å لم تلتفت اليه ثريا التفت اليه فايق Å ضخكته تطرب سمعه Å يس اقترب 

منه ربت على كتفه Å لم ينبس بأى كلمه Å انتبه الى دقات مديراWسرح تخبره 
باzستعداد للصعود Å حانت الساعه Wواجه جمهور اWشاهدين واداء دوره Å التفت 

الى اWرآه اWهشمه z تفارقه هى معه اينما كان Å اطمئن على تجاعيد وجهه وصبغة 
خصkت شعره باللون اzبيض Å  تأديه دور الرجل اWسن البصباص وزيرالنساء 

حامل الــورده الحمراء وعصا التأنق والتألق Å التفت الى زواره بالغرفه Å عينه تفضحه 
بالتوسل اليهم بمشاهدته على خشبة اWسرح Å لم يغلق الباب تركه ولهم حرية اتباعه 
او التخلى عنه Å صعد درجات السلم Å اشاره الدخول تأذن له Å ا�ن هو فى مواجهة 

مع جماهيرالصالة Å لم ينبس بكلمه واحده امام هؤzء اWترقبون لكلماته Å ثوان هى 
سنE تمر Å تربط لسانه تحبسه Å انتبه انجى واصحابها وضحكاتها خارج النص 

اخرجته من رهبة اWشهد Å رفع عصى العزوالتأنق Å هزاتها مع كلماته تلهب حماس 
صالة العرض Å زاد من خطوات الهزوالغمزوترقيص الحواجب . زاد من حماس 

اWشاهدين Å انجي واصحابها Å زادوا من حركات الدلع واللعب مع كلماته التى لم 
تخرج عن النص Å التفت الى من توسل اليهم بمشاهدة ابداعه Å هم خلف 

الستائرثريا وفايق ويس يصفقون له Å زاد من خطوات الرجل العجوز البصباص 
زيرالنساء Å لم تقدرانجى واصحابها من الفرارمن حركاته z Å سبيل اz التجاوب 

معه فى حركات التحرش Å لم ينتبه لهياج جمهــوراWشاهدين Å صفعات الكلمات 
تصعد اليه على خشبة اWسرح Å كان يود الرد بكل ثقة وقوة هو ليس بالعجوز 

الناقص وz الى ضحكات اWعجبÅ E انتبه الى اWلقن بصوته الهادئ Å انهى اWشهد يا 
استاذ بعبارتك اzخيرة Å لم تعجبه تلك النصائح هو يريد ان يبدع فى حركات 

الشيخوخه مع هؤzء النسوة وخاصة انجى بجمالها الذى ينتظره كل يوم بعد انتهاء 
البروفات z Å سبيل بالخkص من جمالها وحkوة ضحكاتها Å عليه تكملة مشهد 

انتظاره كل يوم Å سيقترب منها سيلفها بعصى  الباشا اWزينه بالذهب Å سيقذف 
بطربوشه اzحمروسط جماهيراWشاهدين Å سيحطم اzنواركلها Å مطلبه صغيرعفيف 

برئ طاهرمن الدنس Å قبلة واحده يطبعها فى اى مكان بجسدها اzبيض الغض Å لن 
ترهبه كثرة اWشاهدين Å حتى اzنوارهى له ظkم يهيئ له ما يريده ويصبو اليه Å قبلة 
واحده يمتص رحيقها Å تستقرفى قلبه Å يشبع عينيه Å يروى فؤاده Å يغنيه من عذاب 
 Å م الدنيا يحتويهkظ Å مانىzانجى معشوقتى حبيبتى روح قلبى احلى ا Åنتظارzا
نجوم السماء z يرى غيرها Å بريق الصواعق يعصف برأسه Å مشهد يدها القويه لم 
 Å سرحWلم يفكرفى اى شئ غيران يسرع بالخروج من خشبة ا Å عينيه Eيبرح من ب

  يزفه تصفيق يس وفايق وثريا     
          ***

اية : يعلن 
قــور

ه لندوة بن 
رفض
صالح

منشور خارج التسلسل ـ قابل للنسخ ـ أفريل 2019

الفيصل: 
تدافع عن " 
ا�حيط" و 
اgنسان  " 

ا�حاط" معا!
***

elfaycal.com: 
défend 

l'Homme et son 
environnement 

سiم سالم رسن 
ـ العراق

مشهد من الرواية 
القادمة:

« سهران يا ع�»

ـ محمد عــزام

قراءة في نص 
"انطواء" للمبدعة  

 cردينية "روdا
العمري".

وائل 
أحمد 
خليل 
الكردي

 بقلم أ. ل[ اdشعل 
ـ تونس

http://www.elfaycal.com
http://www.elfaycal.com

