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ميسان

شـجرة / غـيمـة / شاشـات عرض )
 لـيـتنـفس الصـمت عن انحـسارات
وت الـذي أطبق فكيه  وهو لذلك ا
يــواري اسـتــفــهــامه الــذي لـم يــعـد
يــجـــدي نــفــعـــاً  فــمـــرارة الــفــراق
والــرحـــيل  بـ ( مـــوت الـــشـــاعــر )
كــــانت كــــضـــــوء ســــاطع  وبــــروز
االلــوان  وتــفـتـق حـبــر الــكـتــابـة 

الشاعر رسالة صمت مقروءة . 
{ ص  . 52أوراق طائشة .
{ ص   62أوراق طائشة .

{ شيء عـن الـغـابــة : كـاظـم مـزهـر
الــطـبـعـة االولى  . 2017اصـدارات
احتاد االدباء والكتاب في البصرة
{ كـــاظـم مـــزهـــر : شــــاعـــر تـــولـــد
البصرة 1966حتصل عـلى شهادة
ـــكـــتـــبـــات بـــكــــالـــوريـــوس عـــلـم ا
ـعـلـومـات / جــامـعـة الـبـصـرة  وا
عــضــو احتــاد االدبــاء والــكــتـاب /
فـرع الــبـصـرة .. صـدر له : بـسـتـان
الليل . دار أمـل اجلديدة . دمشق /
مـا ال يـنـطق .. حتـكـيه الـقـسـمـات .
دار تـــــمـــــوز . دمـــــشـق . / وكـــــتب

شعرية مشتركة .
{  ص  . 10-9رغــــــــــــــــــــــــوة فــي

الفـــــــراغ .
{ ص  .19حتت ظل الـغــيـمـة بـعـد

طر . سكوت ا
{  ص  . 23هـذا مـا فكـر به صـائد

السمك .
{ لـسان الـعرب . ابن مـنظور . دار

صادر بيروت
{  ص  . 24هـذا مـا فكـر به صـائد

السمك .
{ ص  . 84موت الشاعر .

ــعــطل عـلـى رصـيف من جـســدي ا
أحمر 

الـبيت تابـوت  الشـوارع توابيت 
واألسواق 

دينة تابوت يوميّ يتأنق ا
االرض تابوت أحدب 9

الشـاعر ( كاظم مزهـر ) يتعامل مع
ـوت والـتـابـوت ) بـدقّـة مـفـردتي (ا
مـتـنـاهيـة كـونـهـمـا يـشـكالن نـقـطة
اشـتـغــال مـتـرابـطـة  تـصل به الى
حلظة التشـاؤم واالنكسار النفسي
 فـهـو انـسان مـسـتـهـلك  ال يـقوى
عـلى مـواجـهتـهـمـا  حـتى الـهروب
لم يــســعــفه من ذلـك اخلــطــر الـذي
يـطــارده  فـهـو يـتـعـامل مع قـدره 
ـشــلـول الـذي ـعـطـل وا فــجـســده ا
يرى فـيه صورة لتابـوت اخذ حيزاً
مكانـياً كبيراً  فـالتابوت : ( البيت
ــديــنـة   الـشــوارع  االســواق  ا
االرض  كــل شـيء حتـــــــــــــــوّل الـى
ــقــيت الـذي تــابــوت) هــذا الـقــدر ا
يلطـخ بالدم االحمـر  إنها تورمات

يومية .
ماذا يعني موت الشاعر ?

موت شجرة ?
انحسار غيمة 

ـــتــــواري عن شـــاشـــات الــــبـــارع ا
العرض 

واهناً يطأ االرض ...10
يــطـــلق الــشــاعـــر ( كــاظم مــزهــر )
صـوته مستـفهمـاً الى روح صديقه
الـشـاعـر ( حـسـ عـبـدالـلـطـيف ) 
لــهـذا الــرحــيل الــذي شــكّل نــقــطـة
توهّج لـدى ( مزهر ) فـاإلشارة اليه
 حــمـلـت تــفــرعــات : ( الــشــاعـر /

الــرفض ألفــكــار احلــزب والــقــبـول
بتعاليم احلبّ وتقبلها .

الصيّاد يهرسُ خشونة عمره ناقراً
عقوفة   على ركبتيه ا

كالبيانو 7.
نالحظ كــــيـف جنح الــــشـــاعــــر في
توظيف الفعل ( يهرس ) الذي جاء
منـاسباً لـلصـياد الـذي يفـني عمره
ـتـعـبة  ـهـنـة ا وحـيـاتـه في هـذه ا
وهـو يــتــعـامل يــومــيـاً مـع الـبــحـر
ـاء  فهمـا مادته التي تـدرّ عليه وا
رزقه ومـــصــدر عـــيــشـــته  ورد في
لـسان الـعرب (�: (8الهَـرْسُ : الدَّق
 ومنه الهَـرِيسَة . وهَرَسَ الشيء
يَهْرُسُه هَـرْساً : دقَّه وكسره  وقيل
: الـهَرْس دقك الـشيء وبيـنه وب
األَرض وقـــايـــة  وقــــيل : هـــو دقُّك
إِيــــاه بــــالـــشـيء الـــعــــريض كــــمـــا
ِـــهْــراس تُـــهْـــرَسُ الـــهَـــرِيــسَـــةُ بـــا
َـهْـرُوس بـهـا ِـهْــراس : اآللـة ا . وا
. والـهَـرِيسُ : مـا هُـرِسَ  وقـيل : 
ـهْــروس قـبل أَن الــهَـرِيس احلـب ا
يُطْبَخ  فإِذا طبـخ فهو الهَريسة 
وســمـيت الــهَـريــسَـةُ هَــرِيـسَـةً ألَن
الـبُرَّ الـذي هي منه يـدق ثم يطبخ 

ويسمى صانعُه هَرَّاساً . 
ثم يـبدأ الـشاعـر ( مزهـر )  بإطالق
ضــجـيـجـه وتـمــرّده في الـقــصـيـدة
نـفــســهــا  كــونه يــعــاني مـن أزمـة
االقـصـاء والـتـهـمـيش كـونه يـحـمل
كـتنزة  سـمة اجلـنوب وطـبائـعه ا

اذ يقول :
أيّ قـدر مــنــحـوس حــ يــطـاردني

التابوت 
وت أنا الهارب عند ا

الـسّـطــر الـقـصـيــر ومـا تـراوح بـ
ذلك  علّ ذلك يـــعــود الى الــشــاعــر
كن ان نـفـسه  كون مـا يـحمـله ال 
يكون إال ضمن تداعيات االختزالية
 فـهـو يــعـرف كـيف يـعــطي لـلـنصّ
روحه التي جتعلنا نتفاعل معه  . 
ألحــشـر ومــا أنـا وســكــون أجـهــله 

قدمي في فخ سافر
سأمطّ علـكة احلياة وأنفـخها لتبلغ

الهواء خارج فمي 
وأقـفـز فـوق صـفـائح وحـجـر ألجنز

العبور 5.
تـأزم بـفـكرة هـذا الـرمز الـبـاطـني ا
اخلالص والـــعــبـــور  والــذي جــاء
نـتـيـجـة إلفــرازات حـيـاتـيــة مـثـقـلـة
بالهم والتـعب النفسي  ولدت لدى
الـــشــاعـــر رغــبـــة الـــقــفـــز وجتــاوز
اجملهولية التي جثمت لتكون مطبّاً
نـحنـا لذّة : (  يولّـد لديـنا تـأمالً 
سأمطّ علـكة احلياة وأنفـخها لتبلغ
الهواء خارج فمي ) ضرورياً حلالة
عـنى الداللي االنـسالخ وانصـهار ا
الــذي يـنـبـثق مــنه  تـاركـا في ذاته
ـوهومة باخلالص تلك احملاوالت ا

.
كان عصـر االثن لقاؤنـا فيما يظنّ

اهلك أنك ذاهبة
لالجتماع القسري

للـحـزب الـذي يـلـزم الـطـلـبـة بـحفظ
شعاراته وأقوال الرئيس

كــنـت تــهـــربـــ اليّ أللـــقـي عــلـــيك
تعاليم احلب بدل تعاليم 

احلزب ...  
فــمــا حــاجـــة مــراهــقــة في الــثــالث

ذكرة تقرير توسط  ا
ؤتمـر القطري لـلحزب كل اسبوع ا

.6
الـــشـــاعــر - هـــنــا - بـــتـــقــريـــريــته
ـبـاشرة  حـيث يـشدّنـا الى ذاكرة ا
ملوء بلقاءين ـاضي ا متخمة من ا
مـتناقـض  احدهـما : لقـاء قسري
ـثل سطـوة احلزب احلـاكم ومدى
تــعـــســفه ومــحــاوالته دسّ افــكــاره
وشعاراته بـاإللزام واإلكراه  ولقاء
آخر : وهو مصاحب لألول ومقترن
به  لـكنه يـبثّ روح احلبّ ونـشوته
ـراهقـة  وشتـان ما فـرطة لـتلك ا ا
بــ األمــرين  صـــنــاعــة احلبّ في
ــــشــــاهـــد أتــــون الــــظـالم  هــــذه ا
ـصــحــوبـة الــيــومـيــة الــسـاخــنــة ا
بــحـواريـة غــيـر صــريـحــة  شـكّـلت
لـديــنـا تـقــنـيـة ارتــبـاطـات نــفـسـيـة
تــنــضّـــد لــغــة الــرفض والــقــبــول 

( شيء عن الـغـابـة ) عــنـونـة فـيـهـا
إبـــهــام وغــمــوض  ومـــجــهــولــيــة
الــرؤيـــة الــتي حتـــتـــمل تــنـــبــؤات
متضاربة  فما الشيء الذي نعتقد
أن جنـــده في الـــغـــابـــة ? هل جنـــد
الـهــدوء والـراحــة والـسـكــيـنـة  أم
جنـــد االنـــفالت ولـــغـــة االفـــتــراس
كـان وغريـزة اللـهاث ?! وظـالميـة ا
الغابة حاضـنة لفخاخ وشباك عدّة
 فخـاخ لـيسـت من النـوع الـذي قد
نــذهـب الــيه كــمــعــنى ســطــحي بل
فــخـــاخ تــوقــعــنــا ضــحــيــة لــعــبــة
افتراسات مبـهمة  فهل الغابة هي
قصود منها : ترميز عالم نفسها ا
االفــتـــراس والــقـــوة احلـــيــوانـــيــة
تـاهات  إذ / ال جنـد فيه سوى وا
قــانــون الــبــقــاء لألقــوى  أم انــهـا
غــابـــة االنــســان الــذي انــســلخ من
مـبـدئه  وضـيـاع في قـرارة اجلـور
والـــــظــــلم والــــتـــــســــلّط  وفــــرض
مــهــيــمـنــات أطــاحت بــكـلّ مـعــاني
الـسمـو والـتـرفّع  لـيـقع أمام رحى
احلـيـاة الــغـابـويـة الــتي يـسـودهـا
ــنـــفـــلت والـــبــقـــاء في الـــضــغـط ا
تـــعـــاســات اخلـــيـــبـــة ومـــطــاردات
ــاضي ــثـــقــلـــة  فـــا الـــذكــريـــات ا
ـستـقبل يـعانـيان من تـعاسة ... وا
نالحظ كـــيف تــعــامل الــشــاعــر مع
لـفــظــة ( الـغــابــة ) في مـجــمــوعـته

الشعرية  اذ وردت مرت :
الكلّ يصطاد في هذه الغابة 

لكنّ اخلنازير تكثر .1
ويقول أيضاً :

سـتــركـضـ بــعـيــداً  ونـقف . الى
أين تريد ... ?

توغـل في الغـابـة . لـيس هـذا الزاد
بوصلة .2

شـيء عن الـــغـــابــة 3 مـــجـــمـــوعــة
شــعــريــة لــلــشــاعــر كـاظـم مــزهـر4
اتـسـمت قـصائـده ( مـا يـلـيق بـهذه
ـرأة / رغـوة في فـراغ / الـنـهـايـة ا
الـفـارغـة / حتت ظل الــغـيـمـة بـعـد
ــطــر / هــذا مــا فــكــر به ســكــوت ا
صـيـاد الـسـمـكـة / مـوت الـشـاعـر )
فتـوح والطويل  والذي بالسـطر ا
تــمـيّــز بـســرديـة حــكـائــيـة ســلـسـة
وبـلغـة خاليـة من الغـموض  كونه
يـتعـامل مع ادراكيـات نص مفـتوح
ـتلـقي رغـبة ... اذ منح الـقـار / ا
الــتــتـــبع واالســتــقـــصــاء  كل ذلك
يـعـود الى احلـالـة الــنـفـسـيـة الـتي
تؤثر عـلى الشاعر .بينـما القصائد
األخــرى جنــد فــيــهــا اجلـنــوح الى
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بغداد

في الـصفـحـات كـلمـا ازددت حـيرة
وشك وتــرقب . حــتى جتـد نــفـسك
تتسارع النهائـها وايصالك لنهاية
حتـار فـيـهـا . هل الـسـنـعـوسي من
كـتب هذه الـرواية ? ام اشـخاصـها
? ام راوي ال صـــله له بـــكل هـــؤالء
االشــــخــــاص . ام انــــهــــا مــــجـــرد
كوابيس قد حتدث في يوما ما ..
ـــر في يـــقـــولـــون بـــان الـــكـــاتب 
مرحلتـ من حياته االدبية االولى
يـكتـب جلمـهـوره واالخـرى يـصنع
بـه جـــــمــــــهـــــور  وهــــــنـــــا كــــــتب
الــســنــعـوسي لــنــفـسـه لـيــكــتـشف
قـدراته الــسـرديــة ولـيــصـنع قـار
مـتـجــدد مـخـتـلـف له اجلـرئـة عـلى
الـتجـريب ودخول عوالـم لم يسبق

له الدخول إليها .
يـــذكـــر انــهـــا الـــروايـــة الـــرابـــعــة
للسنعـوسي بعد فئران امي حصة
ـرايـا  وسـاق الـبـامـبـو وسـجـ ا
ـراة على عـمد الـسـنعـوسي هـذه ا
اسـتــخــدام لــوحـات داخـل روايـته
تـعبـر عن حتوالت بـطل الرواية او
ــســاهــمـــة في تــوصــيل احلــالــة ا
الــســرديــة . الشــخــاص جــاحــظي
العيـون للرسامة "مـشاعل الفيصل
" وهذا يـتـضح منـذ غالف الـرواية
لــــشـــخـص جــــالس عــــلى كــــرسي
منـقسم الى اثن مع غـياب قدميه
ويــديه  فــضـال عن وجــود طـــائــر

يرقبه عن كثب .

cube" شاهدت منذ مدة فلم كندي
 "الشـــخــاص مـــحــاصـــرين داخل
مـكـعب  يـجـسـدون رمــوز مـعـيـنـة
شاهـد ) ان تكتـشفها علـيك انت (ا

وتصل الى حلها . 
أحـــــجــــيـــــة بن ازرق هـي كــــذلك ..
جتعـلك وسط مجمـوعة من االلغاز
واالحـجـيـات عـلـيك ان جتـتـهـد في
حـلهـا . روايـة ال تشـبه مـا عاهـدنا
علـيهِ السنعـوسي في باقي اعماله
سوى اسلوب الصدمة الذي اعتاد

علية وقلب االدوار . 
هذه الرواية الصادرة حديثا للعام
 2017ال تـــشـــبه االخـــريـــات فــهي
روايـة يكتب اشـخاصها انـفسهم 
يــتــغــلب بــعــضــهم عــلى الــبــعض
االخــــــر. اشـــــخــــــاص يـــــحـــــددون
مـصائرهـم ويقلـبون حجـر الرواية
عـلى عـقب . فهل اراد الـسنـعوسي
هــنــا ان يــتــحــدث عن مــصــائــرنــا
ـكــتـوبـة ســلـفــا ! وان يـقــول لـنـا ا
باستطاعتكم ان تغيروها وتشذوا
عــمـا رُسم لــكم ?! ام انـهــا حـكــايـة

لـوجوديـة اكـبر تـتـحـدث عن عالقة
اخلالق باخمللوق .

"الروائـيون مرضى  ينـفسون عن
معـانـاتـهم ويسـتـزيـدون بالـكـتـابة
تـعويـضا لـنقصٍ في نـفوسهم ! ...
ـزعوم أُي سـلـطة تـمـنـح كـاتبـكـم ا
احلق بـان يكتـبنا وفق مـا يريد ..?

وذج من الرواية " ا
يــدور الــنــصف االول من الــروايــة
عن خــمـس صــبــاحــات ابــطــالــهــا
"احلـمـام" سـفـار  عواد  رابـحـة 
غادي  زينة  ورحـال . حتكي عن
حـــمـــامــات الـــدار الـــتي ال تـــغــيب
وقـد..! وافعى الـدار التي ال تـخون

و..
امـــا الـــنــصـف الــثـــاني لـــلـــروايــة
يـتــحـدث عن ذات الـصـبـاحـات الـــ
خمس ولكن ابطالها " بشر " سفار

 عواد  رابحة ....
ــمل ســـتــشـــعــر فـي اول االمــر بـــا
واحلـــــيــــرة النك داخـل صــــنــــدوق
مـــغــلق بـــاحــكــام ال يـــروم الــبــوح
باسـراره بـسـهـولة  كـلـمـا تـقدمت
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بغداد

بعـد ان تتبـلور الفـكرة في ذهنـية الكـاتب البد وان يفـكر ايضا
هـا وعرضـهـا على وبـجـدية كـبـيرة  وواضـحـة في كيـفـية تـقـد
تـلقي طفال او حـدثا وهناك خـمس طرق للـعرض احلكائي 1 ا
قصـص االطفـال ومـسـرحـهم / محـمـد حـسن عـبـد الله / ص
 85-84وهــذه الـطــرق تــؤدي دورا مــهــمــا فـي بــنــاء الــقــصـة
وفـهــمـهـا وحــتى في هـنــدسـتــهـا الـلــغـويـة وافــقـهــا الـتـعــلـيـمي
ـة الـكـثــيـر من حـكـايـات وامـثـال والـتـربـوي وفي كـتـبــنـا الـقـد
ـتربع عـلى عـرش رواية وقصـص واساطـيـر كان الـراوي هـو ا
ـلـكه هـذا الـراوي من قـدرة فـذة  في ـا  الـقـصـة او احلـكـايـة 
العـرض والتـقـد والتـقرب من ذهـنيـة الطـفل من خالل صوته
وتــقـاطــيع وجـهه وحــتى من خالل هــيـاته حــيث انه  يـذوب مع
ـتلـقي يتـفاعل ا يـجعل  ا احلدث  الـقصـصي ويتـفاعل مـعه 
مـعه ايـضـا ويسـايـره في تـسـلـسل االحداث وفـهـمـهـا وتقـبـلـها
ـتـلقي الـيه شدا ويـظـهر هـذا النـجـاح بشـكل جلي اذا فيـشد ا
كـان الـراوي بـارعـا ومــتـمـكـنـا وذا قـدرة  ادائـيـة او مـسـرحـيـة
وهـذا الــروي يـكــون في كـثــيـر من االحــيـان راويـا فــقط ولـيس
جزءا مـن احلدث والـبنـاء الـزمكـاني له وفي احـيـان اخر يـكون
روية هو شـخصيا جزءا من احلدث والبناء الدرامي للحكاية ا
ـتـلقي واكـثـر تـفاعال  فـيـكـون في هـذه احلالـة اكـثـر قربـا من ا
مـعه حيث ان انفاس االشخاص هي انفاسه وردود فعلهم هي
ـا يكـون هذا الـراوي اما او ابـا اوجدا او جدة ردود فـعله ور
او شخـصا غـريبـا طـاعنـا في السن غـايته ان يـدخل السـعادة
والبـهجـة الى نفوس االطـفال من خالل اخـتياره لـهذه احلـكاية
اوالــقــصــة  لـكـي تـصل الــيــهم  عــبــر مـوعــظــة او لـيــدخل الى
نفـوسهم الـسعاة والـبهجـة والفـرح الكثر من غـاية  وفي بعض
روي االحيـان يخـرج هذا الراوي من سـياق النص احلـكائي ا
ليـضيف شيئا او يغيـر شيئا او ليلغي شـيئا اخر فيكون راويا
ناقـدا اوحكـيمـا حـيثـما كـان فيـبـدا روايته : (( كـان يا مـا كان
... وعـلـى الـله الـتـكالن )) والـتـكالن مـقـصـون به الـتـوكل عـلى
اوال واخـرا  وقد اسـتـعـملت هـذا االسـلـوب في بـعض رواياتي
ـوجــهـة لالطــفـال مــثل روايــة حـمــيـد الــبالم وروايـة الــسـيف ا
ورواية الـليرات الـعشـر وبعض القـصص االخر ( امثـلة) وهذا
االسـلوب هو افضل من بقيـة االساليب االخر  في احلكي النه
تلـقي سيكون كل شيء يكـون اكثر وضـوحا وتقبال حـيث ان ا
امامه جـاهـزا بافـضل حالـة اليـقرا  وال يـتعـب عيـنيه كل شيء
امامه واضح وعلى افضل ما يكون  واوضح صورة النه ماثل

لعيان بلحمه ودمه وروحه ومشاعره .
ـتـكـلم     امـا طـريـقــة روايـة احلـكـايـة عــلى اسـلـوب ضـمــيـر ا
اوالـضــمـيــر الـغــائب فـهــذه الـطــريـقــة  ال تـكــون اال في الـنص
تلقي في الورقة هنـا تكون العيون متابعة قـروء الذي يقراه ا ا
للـحروف  والـكلـمات والـعقل يـفهم ويـحلل وضـميـر الراوي هو
تلقي للوصول الى نهايات احلكاية  فكرا وتعبيرا الذي يقود ا
هم في ومعـنى  حيـث يكـون الضمـير ( الـراوي ) هو احملـور ا
ـتـكلم ال عمـلـية الـسـرد مع االنتـبـاه الى ان الـراوي الضـمـير ا
تـلك قوة ورصـانة وهـيمنـة وتمـكن الراوي الـشخص فـيترتب
ـا يـقع من احـداث ـتــلـقي بـذل جـهـد فـكـري وتـصـوري  عـلى ا
ــتـكـلم ـتـابــعـة االحـداث مـع االنـتـبــاه الى ان هـذا الـضــمـيـر ا
ا يتحول الى الراوي وهـو ضمير مباشر في نص احلكاية  ر
 ضـمــيـر غـائب يـروي االحـداث دون ان يــكـون طـرفـا فـيـهـا او
عـنـصـرا مشـاركـا او مـعـبرا فـي  مسـيـر احلـكـاية وهـنـا يـكون
تـلقي الن الضمـير الغائب اجلهـد الفكري  ثـقيال على ذهـنية ا
ا متعبا حيـنما يكون راويا للحـدث فان التقبل يكون ثـقيال ور
ا مضـمون القصـة  يجبر اذج ) ور في كثـير من االحيـان (
الـكـاتب  عـلى اسـتعـمـال الـراوي ضـميـرا مـتـكـلمـا او ضـمـيرا
ا بـحثا عن الـوضوح والتـقرب من الذهـنية وفي كـلتا غائـبا ر
ـتــكـلـم والـغــائب ) ال يــذكـر اســمه الــراوي عـلى احلـالــتــ ( ا
االطفـال مجرد ضـمائر تـدل علـيه واستعـمال افعـال تدل  على

ستقبل في احيان قليلة جدا .  ا ا اضي ور ا
       وفـي بـعض االحـيـان تـكـون الـقـصـة خـالـيـة  من الـراوي
ـتـنـوعــة حـيث جتـري احـداث الـقــصـة  عـلى شـكل بـاشـكــاله ا
حوار بـ  شيـئ او اكثـر كمـا في قصـتي (السمـاء والغـيمة)
في (مـجموعة احلمار الطائر) ص  32وغـالبا ما تكون القصة
احلواريـة ب شـخصـ فقط وفي احـيان قـليـلة اخـر ب ثالثة
سرحي ولـكن بدون اجواء اشـخاص وهي قريـبة من احلـوار ا
ـكــان وحتـتـوي عـلى حـدث فـقط ـســرح وخـال من الـزمـان وا ا

مثل :
(( السماء/ الى اين انت ذاهبة ايتها الغيمة ?

الغيمة /  الى االراضي العطشى 
 السماء / ومن اين جئت ?

الغيمة / من البحر الواسع الكبير
السماء / وماذا قال لك البحر ?

الغيمة  قال لي ازرعي البسمة على وجوه االطفال
السماء / اذهبي مع السالمة فانت طيبة .))

ــكن اجلــمـع بــ الــراوي وبــ احلـــوار كــمــا حــدث في    و
قصـتي (وسام والـنـحلـة) من (مـجمـوعة الـشـجرة الـطيـبة) ص
32 امـا الـقـصـة الـتي تـكتـب على شـكل مـذكـرات فـهي قـلـيـلة
االستـعمال ويبتعد معظم الكتاب عن استعمالها  لطولها وعدم
وجود عنصر التشويق فيها وعدم تقبل االطفال لهذا االسلوب
من احلــكي  وانـا شـخـصـيـا  لم اجــرب كـتـابـة هـذا الـنـوع من

القصص احلكائي .
 ان اســتــعــمــال الـراوي لـم يــكن تــرفـا قــصــصــيــا وهـو لــيس
شـخـصـا يــضـاف حـشـرا الى الـشـخــوص ومـكـونـات الـقـصـة
يـة يلـجا الـكاتب وجـهة لـلطـفل بل هو ضـرورة حكـائيـة تقـد ا
وجه اليـها لـالستـعانـة بـها في تـفـعيل وتـاطيـر الـنص االدبي ا
لـلـطـفل كـونه عـنـصـرا مـقـنـعـا ومـشـوقـا  يـتـفـاعل مع االحـداث
ـها وعـرضـهـا باسـالـيب مـشوقـة وفي احـيان ويـتـفـ في تقـد
ـسك الطـفل من يديه ويقـوده في عالم الـقصـة مؤشرا كثـيرة 
عـلـى اجـوائهـا اخلـيـالـيـة والـشـخـص الـراوي  جـدا او جدة او
حـكــيـمـا او ســاحـرا يـؤدي دورا مـهــمـا  في تـســلـسل احـداث
سـرحي وفي الـقـاء الـضوء عـلى الـغـامض من سـلوك النـص ا
ــسـرحـيـة الــتي ال حتب ان تـوضح ســلـوكـهـا الـشـخــصـيـات ا
بـنـفــسـهـا وفي بــعض االحـيـان يــلـجـأ الــكـاتب الى اســتـعـمـال
الراوي حـيـنـمـا تـعجـز  االشـخـاص  عن عـمل شيء  او تـكون
كان  التعـبير عن الشيء من خالل الشخوص من الصـعوبة 
 لـــعالقـــة االمـــر بــالـــزمـــان  وتـــنـــافــر االحـــداث ومع كـل هــذا
فاسـتعمال  الـراوي يحتـاج  الى هندسة ذكـية من الكاتب  في
طـريقة قوله وطرحه وتعامله مع احداث النص الن اي خلل في
ذلك ســيـؤدي حـتــمـا الى احـداث ضــعف في الـنص وبــالـتـالي
يـنـعــكس هـذا الـضــعف عـلى قـدرة الــكـاتب وتـمـكــنه في عـمـله

االدبي. غالف الرواية

غالف اجملموعة الشعرية
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